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יסודות תורה שבעל פה

השתלשלות תורה שבעל פה

מתן תורה
(תורה שבכתב)

 350לפנה"ס-
 100לפנה"ס

200-0

מאה 5-3

מאה 11-6

מאה 15-11

מאה 20-15

מאה 21-20

אנשי כנסת
הגדולה

תנאים

אמוראים

סבוראים
וגאונים

ראשונים

אחרונים

בני זמננו

מסיני ועד אנשי כנסת הגדולה
תורה שבכתב – חמישה חומשי תורה ,שבהם כתובים היסודות והכללים
לקיום התורה ,וכן ספרי הנביאים והכתובים .התנ"ך – תורה ,נביאים
וכתובים.
תורה שבעל פה – היא הפרשנות ,ההלכות
והפרטים המסבירים כיצד לקיים את
המצוות ,ואשר עברו במסורת בעל פה
ממשה רבינו.
משה רבנו לימד את יהושע בן נון את
התורה שבכתב ואת פירושה – התורה
שבעל פה ,יהושע מסרה הלאה לזקנים,
והזקנים מסרוה לנביאים .הקבוצה
האחרונה בשרשרת מסירה זו היא "אנשי
כנסת הגדולה".
התורה שבעל פה כוללת את:
המשנה ,מדרשי ההלכה והאגדה ,התלמוד הבבלי והירושלמי וכל
הפירושים שהתחברו עליהם ,ואת כל ספרי ההלכה – משנה תורה לרמב"ם,
שולחן ערוך ועוד רבים .כל הספרות התורנית שנכתבת כיום מוגדרת גם
היא כתורה שבעל פה.
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אנשי כנסת הגדולה ותקופתם
כנסת הגדולה היתה מועצה של מאה ועשרים איש ,שכללה נביאים וחכמים
שחיו בתחילת ימי בית המקדש השני .ביניהם היו אחרוני הנביאים – חגי,
זכריה ומלאכי ,ומנהיגים כמו עזרא ונחמיה .תקופת אנשי כנסת הגדולה
נמשכה כ 200-שנה.
אנשי כנסת הגדולה תיקנו תקנות וגזרו גזרות כדי לחזק את שמירת
התורה והאמונה .אחת מהתקנות של אנשי כנסת הגדולה היא קביעת נוסח
תפילה אחיד לכל ישראל .אנשי כנסת הגדולה קבעו את המבנה והסדר של
תפילת שמונה עשרה ,הפותחת בשלוש ברכות שבח לה' ,ממשיכה בבקשות
(אישיות וציבוריות) ומסיימת בשלוש ברכות הודאה לה'.

תקופת הזוגות  /תקופת התנאים
המועצה של אנשי
כנסת הגדולה פסקה
באמצע
מלהתקיים
תקופת בית שני.
שהחליפה
ההנהגה
אותם היתה הסנהדרין.
סנהדרין – בית דין עליון של  71דיינים .ההנהגה ההלכתית העליונה בעם
ישראל .הם ישבו בתוך בית המקדש ,והנהיגו את העם מבחינה רוחנית-
דתית.
ההנהגה של הסנהדרין בתחילתה היתה מורכבת מזוגות :בראש הסנהדרין
עמד הנשיא ,והסגן שלו היה אב בית הדין .תקופה זו נקראת "תקופת
הזוגות".
הזוג הראשון :יוסי בן יועזר איש צרדה היה הנשיא ,ויוסי בן יוחנן איש
ירושלים היה אב בית הדין.
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הזוג החמישי והאחרון :הלל הזקן שהיה נשיא ,ושמאי שהיה אב בית דין.
הם פעלו כמאה שנים לפני חורבן בית המקדש השני .תקופתם התאפיינה
בצרות רבות לישראל ,ובשל כך לא יכלו התלמידים ללמוד בנחת ורבו
המחלוקות.

אחרי חורבן בית המקדש השני – מימי רבן
יוחנן בן זכאי עד ר' יהודה הנשיא
לאחר חורבן בית המקדש השני ( 70לספירה) הקים רבן יוחנן בן זכאי בית
מדרש ביבנה .הסנהדרין ,שעד ימי החורבן ישבה בבית המקדש בירושלים,
עברה ליבנה ושימשה כמרכז הרוחני החדש .רבן יוחנן בן זכאי תיקן תקנות
שונות .אלו היו מטרות התקנות:
•לשמר בלב עם ישראל את זכרו של המקדש
•לעורר את הציפייה לבית המקדש
•לנהל חיים רוחניים ללא מקדש
דוגמה לתקנה :בזמן שבית המקדש היה קיים נטלו את ארבעת המינים
בבית המקדש במשך כל שבעת ימי החג ,ומחוץ לבית המקדש נטלו רק
ביום הראשון .לאחר שחרב
בית המקדש תיקן רבן יוחנן
בן זכאי שיטלו ארבעה מינים
בכל מקום במשך כל שבעת ימי
החג (חוץ משבת) ,זכר למה
שהיה בבית המקדש.
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המשנה ומדרשי ההלכה
המשנה
רבי יהודה הנשיא ביצע מהפכה בעולם לימוד התורה ,כאשר החליט
לכתוב ולערוך את כל דברי התנאים ,שהם חכמי המשנה .עד ימיו למדו
הכל בעל פה ,אך ר' יהודה הנשיא חשש שבשל הצרות בעקבות חורבן
המקדש והירידה לגלות תשתכח התורה שבעל פה מישראל.
החיבור נקרא "משנה" .המשנה מקיפה כמעט את כל הנושאים ההלכתיים
הקיימים ,והיא נכתבה בעברית .היא מחולקת לשישה סדרים לפי נושאים,
וכל סדר מחולק למסכתות ,לפרקים ולמשניות .כל עם ישראל התאחד
סביב המשנה.
הסדרים הם זרעים ,מועד ,נשים ,נזיקין ,קודשים ,טהרות (ראשי תיבות:
זמ"ן נק"ט).
סדר זרעים – עוסק בעיקר במצוות התלויות
בארץ (שביעית ,תרומות ומעשרות ועוד).
סדר מועד – עוסק בשבת ובמועדי ישראל
(פסחים ,ראש השנה ,מגילה ועוד).
סדר נשים – עוסק בעיקר בבניית משפחה
ובפירוקה בעת הצורך (כתובות ,גיטין ,קידושין
ועוד).
סדר נזיקין – עוסק בעיקר ביחסים שבין אדם
לחברו בנזקים ,יחסי שכנות ,וענייני ממונות –
הלוואות ,מסחר ועוד (בבא קמא ,בבא מציעא ,בבא בתרא ועוד).
סדר קודשים – עוסק בעיקר בהלכות המקדש (זבחים ,מנחות ועוד).
סדר טהרות – עוסק בדיני טומאה וטהרה (כלים ,פרה ועוד).
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מדברי התנאים יש בידינו עוד ספרים:
תוספתא – משניות שר' יהודה הנשיא לא
כתב אותן במשנה .התוספתא מחולקת
לסדרים ולמסכתות כמו המשנה.
מדרשי הלכה – מדרשי ההלכה הם ספרים
הכוללים הלכות שלמדו התנאים מפסוקי
התורה באמצעות דרשות (פירושים) של
הפסוקים .יש מדרשי הלכה על החומשים:
שמות ,ויקרא ,במדבר ודברים .אין מדרש
הלכה על חומש בראשית.

תלמוד ירושלמי ותלמוד בבלי
לאחר חתימת המשנה על ידי ר' יהודה הנשיא (בערך בשנת  200לספירה)
הסתיימה תקופת התנאים והחלה תקופת האמוראים ,שהם חכמי
התלמוד.
עיקר פועלם של האמוראים היה לפרש את דברי חכמי המשנה – התנאים.
האמוראים אינם רשאים לחלוק על דברי התנאים .הם פירשו את דבריהם,
שאלו והקשו על דבריהם ,השיבו ותירצו ,תיקנו תקנות וקבעו הלכות
ומנהגים .האמוראים עסקו גם באגדה ,כלומר בדברים שאינם הלכה ,כמו
סיפורים על התנאים שמהם אפשר ללמוד דברי חוכמה ומוסר ועוד.
עיקר דברי האמוראים כתובים בתלמוד הירושלמי והתלמוד הבבלי.
"תלמוד" היא מילה בעברית ,ובארמית הוא נקרא "גמרא".
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תלמוד ירושלמי
התלמוד הירושלמי הוא היצירה הגדולה של אמוראי ארץ ישראל .הוא
נחתם בטבריה ,ונקרא תלמוד ירושלמי מפני כבודה של ירושלים.
החכם המרכזי של תקופת האמוראים בארץ ישראל הוא רבי יוחנן ,שהיה
ראש הישיבה בטבריה.
במהלך הדורות רק לומדים מעטים למדו את התלמוד הירושלמי ,ולכן
נכתבו עליו מעט פירושים .בשנים האחרונות יש התעוררות מסוימת
בלימוד התלמוד הירושלמי ,תלמודה של ארץ ישראל ,ויש רבים שמעיינים
ולומדים בו.

תלמוד בבלי
כאמור ,התלמוד הירושלמי נכתב בארץ ישראל ,אך בגלל התנאים הקשים
והמלחמות שהיו בארץ ישראל עברו יהודים רבים לבבל ,ומרכז התורה
עבר מארץ ישראל לבבל (עירק) .אמוראי בבל הבולטים במיוחד הם אביי
ורבא ,אך היו עוד אמוראים מפורסמים מאוד בבבל ,כמו רב ושמואל ,רב
הונא ורב חסדא ועוד .התלמוד הבבלי עוסק בביאורים למשנה ,בדיונים
שהתקיימו בין האמוראים ועוד .שפת הגמרא של התלמוד הבבלי היא
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ארמית בבלית .חותמי הגמרא של התלמוד הבבלי הם האמוראים ששמם
רבינא ורב אשי.
התלמוד הבבלי הוא התלמוד שנלמד במשך כל הדורות ,ויש עליו פירושים
רבים מכל התקופות.

מדרשי אגדה
מדרשי האגדה הם ספרים שמסודרים לפי סדר פסוקי התורה וכוללים
דרשות ופרשנויות לפסוקים ,מעשי חכמים ועוד .מדרשים אלו נכתבו על
חמשת חומשי תורה וחמש המגילות .מדרשי האגדה הם המקור לעיון
ביסודות האמונה ובמוסר ,בערכים ובדרך ארץ .בנוסף למדרשי האגדה יש
גם דברי אגדה שנמצאים בשני התלמודים.
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תקופת הסבוראים והגאונים
התקופה שלאחר ימי האמוראים נקראת תקופת הסבוראים (עד המאה
השביעית לספירה) .הסבוראים נקראו כך מפני שהסבירו את ההוראות
וההלכות שבתלמוד .הם לא הוסיפו עוד הלכות למה שכבר היה בתלמוד.
לאחר תקופת הסבוראים החלה תקופת הגאונים .בתקופה זאת המרכז
היהודי בבבל היווה מרכז רוחני לכל יהדות התפוצות ,כלומר היהודים
שחיו מחוץ לארץ ישראל .ראשי הישיבות בבבל נקראו בתואר "גאון" .הם
כתבו בעיקר תשובות לשאלות שהפנו אליהם בענייני תלמוד ממקומות
רבים ומרוחקים .מאות רבות של תשובות גאונים מצויות בידינו .חכם
בולט בתקופת הגאונים :רב סעדיה גאון.
לעובדה שהסבוראים והגאונים עסקו בתלמוד הבבלי היתה השפעה רבה
על קבלתו של התלמוד הבבלי בכל תפוצות ישראל .כיום התלמוד הבבלי
הוא ספר יסוד בעולמה של ההלכה.
בתקופה זו התפתחה גם ספרות השאלות והתשובות .ראשי תיבות :שו"ת.
ספרות זו היא אוסף של תשובות שרבנים השיבו בכל תחומי החיים בכל
התקופות .ספרות השו"ת מהווה גם מקור משמעותי ללימוד הלכה ,והיא
התפתחה והתרחבה מאז ועד היום.

תקופת הראשונים
במחצית השנייה של המאה ה 11-המרכז היהודי בבבל הפסיק להתקיים,
ותקופת הגאונים הסתיימה .החל מתקופה זו אין מרכז יהודי רוחני מוביל,
אלא קמים מרכזי תורה קטנים יותר ,במצרים ,צפון אפריקה ,ספרד
ואשכנז (צרפת וגרמניה של היום).
כיצד התפתחו מוקדים אלה? המסורת מספרת על ארבעה חכמים גדולים
שהפליגו בספינה לדבר מצווה ונפלו בשבי ,וכל אחד מהם נלקח על ידי
השובים לארץ אחרת ונפדה בכסף על ידי הקהילה המקומית .חכמים
אלה הקימו את מרכזי התורה.
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מרכזי תורה אלו התחילו את תקופת הראשונים (במאות  .)15-11בתקופה
זו נכתבים פירושים רבים לתורה ולתלמוד הבבלי ,וכן נכתבת ספרות
הלכתית.

תוספות

גמרא

רש"י

מפרשי התלמוד המרכזיים בתקופת הראשונים
רבי שלמה יצחקי (רש"י) – דמות מרכזית באשכנז (אשכנז = כך נקראו
גרמניה וצרפת בימי הביניים) .הוא חיבר פירוש לתורה ולנ"ך ,וכן פירוש
מקיף לתלמוד .פירושי רש"י משמשים עד היום בסיס ללימוד תנ"ך
ותלמוד.
בעלי התוספות – נכדיו של רש"י (במיוחד רבנו תם) ,תלמידיהם ותלמידי
תלמידיהם ,שייסדו שיטת לימוד המבררת לעומק את דברי הגמרא .דברי
רש"י ובעלי התוספות מודפסים כיום בכל עמוד בתלמוד הבבלי.
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הרב משה בן נחמן (רמב"ן) – נולד בספרד .עלה לארץ ישראל למרות
הסכנות ,וחידש את היישוב היהודי בירושלים .היה בקי בכל מקצועות
התורה ,בנגלה ובנסתר .כתב חיבורים על התנ"ך ,על התלמוד ועוד.
הרב שלמה בן אדרת (הרשב"א) – חי בספרד .היה תלמידו של הרמב"ן .כתב
מאות תשובות בהלכה (שו"ת הרשב"א) ,חידושים על התלמוד ועוד.

ספרי פסיקת הלכה מרכזיים בתקופת הראשונים
"משנה תורה" – הרמב"ם כתב ספר הלכה שמקיף את כל הנושאים
ההלכתיים שבתורה שבעל פה .הספר נחלק לארבעה עשר חלקים ולכן
מכונה גם "היד החזקה" (י"ד בגימטריה =  .)14הוא עוסק בהלכות הנוהגות
בזמן הזה ,כמו תפילה וברכות ,וכן בהלכות שנהגו בזמן בית המקדש ,כמו
קורבנות.
משנה תורה נכתב בעברית ,ומסודר לפי נושאים.
הסיבות שהביאו את הרמב"ם לכתוב את חיבורו:
•קשה לדעת מהחיבורים הקיימים
את ההלכות למעשה
•לאנשים שאינם תלמידי חכמים
קשה ללמוד מתוך הספרים הקיימים
הרמב"ם חשב שכל יהודי שילמד את
משנה תורה יוכל לדעת ממנו את ההלכה
ללא צורך להיעזר בספר אחר.
במשך השנים התעורר צורך בכתיבת
חיבורים הלכתיים נוספים ,בעקבות
שאלות שלא נמצא להן מענה חד
משמעי בספרים הקודמים.
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חיבורים הלכתיים מרכזיים שנכתבו:
ארבעה טורים – ספר שחיבר רבנו יעקב בן אשר .ספר זה מחולק לארבעה
חלקים:
"אורח חיים" – הלכות תפילה ,שבת ומועדים; "יורה דעה" – הלכות כשרות,
ריבית ועוד; "אבן העזר" – הלכות גיטין (גירושין) וקידושין; "חושן משפט"
– הלכות דיינים ודיני ממונות.
שולחן ערוך – ספר שחיבר רבי יוסף קארו על בסיס הסדר והתוכן של
הספר "ארבעה טורים" .הספר מתאים למנהגי קהילות בני ספרד.
הגהות הרמ"א – על דברי השולחן ערוך הוסיף רבי משה איסרליש ,הרמ"א,
הלכות שבהן הובאו מנהגי קהילות בני אשכנז.
השולחן ערוך עם הגהות הרמ"א הוא ספר הבסיס לכל הדיונים ההלכתיים
שהתחדשו במהלך הדורות .זהו ספר ההלכה המשפיע ביותר על ההלכה
הנוהגת עד ימינו.

תקופת האחרונים :מחתימת השולחן
ערוך עד פוסקי זמננו
במהלך הדורות שלאחר פרסום השולחן
ערוך ומפרשיו חוברו ספרים נוספים
שמטרתם להכריע ולסכם את ההלכות
המעשיות .נכתבו ספרים העוסקים
בשאלות הלכתיות חדשות בהתאם
למציאות המתפתחת.
פוסקים ורבנים בני זמננו מרבים לעסוק
גם בנושאים חדשים המתעוררים עם
התפתחות הטכנולוגיה :רפואה ופוריות,
קיום הלכות שבת עם התפתחות
הטכנולוגיה ,מצוות התלויות בארץ ועוד.
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ביאורים חדשים למשנה ולתלמוד
במשך שנים רבות למדו משנה בעזרת פירוש
הרב עובדיה מברטנורא ,ואת התלמוד בעזרת
רש"י ותוספות וכן מפרשים נוספים .בעשרות
השנים האחרונות נפוצו ספרי פרשנות
שנכתבו בעברית בהירה ומובנת יותר,
כדוגמת פירושו של
הרב עדין שטיינזלץ,
וכך מתאפשר ללומדים
רבים ללמוד בכוחות
עצמם משנה וגמרא.

לימוד יומי
בשנת תרפ"ג ( )1923הונהג ע"י הרב מאיר שפירא ,ראש ישיבת חכמי
לובלין ,לימוד דף גמרא לכל יום בכל העולם היהודי.
לימוד כל התלמוד אורך כשבע וחצי שנים .מאז שנוסד לימוד הדף היומי
הסתיימו כבר כמה מחזורים של לימוד.
כמו כן הונהגו לימודים יומיים נוספים ,שבהם לומדים מדי יום תוכן
משותף :פרק יומי בתנ"ך ,משנה יומית ,הלכה יומית ,רמב"ם יומי ,סוגיה
יומית וכו' .כל אחד ואחת מוזמן להיות שותף בלימוד יומי .זהו חיבור
קבוע לתורה ,שמעצים מאוד את הלומד מבחינה רוחנית .כשמתמידים
בלימוד היומי ,גם אם מדובר על תוכן ארוך מאוד ,ניתן לסיים ,ולראות
בזה ברכה רבה.
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טיפש אומר – מי יכול ללמוד את התורה? נזיקין שלושים פרקים
משנה [= 30פרקי משנה במסכתות בבא קמא ,בבא מציעא ,בבא
בתרא] ,כלים שלושים פרקים [= 30פרקים יש במשנה מסכת כלים
שבסדר טהרות]? מי שפיקח מהו אומר – הריני שונה שני הלכות
היום ,שני הלכות למחר ,עד שאני שונה את כל התורה כולה.
...מי שטיפש אומר :מי יכול ללמוד תורה שבלבו של חכם? מי
שפיקח אומר :והוא לא מאחר למדה? אלא הריני לומד שתי הלכות
היום ,ושתים למחר ,עד שאני לומד את כל התורה כולה.
...מי שהוא טיפש מהו אומר? מה אני מועיל ללמוד תורה ומשכחה?
מי שהוא פיקח מהו אומר? ולא שכר יגיעה הקדוש ברוך הוא.
(ויקרא רבה פרשת מצורע פרשה יט)

מכוני מחקר תורניים
בשל חידושים והתפתחויות בתחומי טכנולוגיה ,רפואה ,חקלאות ,מדינה
ועוד ,עלו שאלות חדשות ,שיש צורך לתת להן מענה והכוונה הלכתית.
לשם כך קמו מכוני מחקר שבהם עובדים אנשי מקצוע יחד עם רבנים .הם
דנים וחוקרים בשאלות החדשות ומציעים פתרונות.
להלן מספר מכוני מחקר ,ודוגמאות לשאלות חדשות שבהן הם עוסקים:
מכון צומת – מכון מדעי טכנולוגי
להלכה :כיצד ניתן להשתמש בשבת
במכשירי חשמל (מקרר ,מעליות
ועוד) ,התאמת מכשור רפואי לבתי
חולים בשבת ועוד.
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מכון התורה והארץ – שמירת שמיטה בימינו ,התמודדות עם פירות ערלה,
כיצד להימנע מאכילת ירקות עלים שנגועים בחרקים ועוד.
מכון פועה – רפואה ופוריות על פי ההלכה.

מאגרי מידע מתוקשבים
עם התפתחות הטכנולוגיה המתוקשבת פותחו מאגרים אלקטרוניים,
שבהם אוסף גדול של ספרים מכל ספרות התורה שבעל פה .דוגמה:
פרויקט השו"ת של אוניברסיטת בר אילן – מאגר ספרי המקרא ומפרשים,
ספרי הלכה ,ספרי שו"ת ועוד.
כמו כן ,מתפתח שיח של שאלות ותשובות באתרי אינטרנט – כיפה ,מורשה,
אתר ישיבה ועוד ,וכן מאגר גדול של שיעורי תורה מצולמים ועוד.
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א .קימה בבוקר
א .יתגבר כארי לעבודת הבורא
מחבר השולחן ערוך ,רבי יוסף קארו ,פתח את חלק "אורח-חיים" במילים
"יתגבר כארי" (כמו אריה) לעמוד בבוקר לעבודת בוראו (לעבודת ה')".
כשיש משמעות ותוכן לחיים ,אדם קם בזריזות ובמרץ ,כדי להספיק כמה
שיותר ביום החדש.
החל משעה שאדם קם בבוקר הוא מתייצב לפני הקב"ה ,כדי לקיים את
מצוותיו באמונה .המצוות מרוממות את האדם מחיי החומר אל חיים
שבהם יש משמעות ותוכן רוחני.

ב .מודה אני
בשעת השינה אנו מפקידים (מוסרים) את
נשמתנו ביד ה' ,ובבוקר ה' מחזיר לנו את
הנשמה .לכן כאשר האדם מתעורר מהשינה
הוא מודה לקב"ה ואומר" :מודה אני לפניך
מלך חי וקיים שהחזרת בי נשמתי בחמלה,
רבה אמונתך" .אדם מודה לקב"ה שהחזיר
לו את הנשמה כשהיא רעננה ורגועה
ומוכנה לעשייה ולפעולה ביום החדש.
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ג .נטילת ידיים של שחרית
לאחר שאומרים "מודה אני" נוטלים את שתי הידיים במים בצורה הבאה:
לוקחים כלי עם מים ביד ימין ומעבירים אותו ליד שמאל ,כדי לשפוך את
המים תחילה על יד ימין.
את המים שופכים על כל יד שלוש פעמים לסירוגין ,לפי הסדר הבא :יד
ימין ,יד שמאל ,יד ימין ,יד שמאל ,יד ימין ויד שמאל .נטילה זו נקראת
"נטילת ידיים של שחרית".
יש להשתדל שלא ללכת ד' אמות (כ 2-מטר) לפני שנוטלים נטילה זו.
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ב .על התפילה
א .מדוע מתפללים?
בקריאת שמע אנו אומרים "לעבדו בכל לבבכם" .העבודה שנזכרת בפסוק
היא עבודת הלב ,כלומר התפילה .מהן מטרות התפילה?
•בתפילה אנו עומדים באופן אישי לפני מלך מלכי המלכים הקדוש
ברוך הוא ומתחברים אליו.
•בפסוקי התפילה אנו משבחים את ה' ומודים לו על כל מה שהוא
ברא בעולם ,ואנו גם מבקשים בקשות לאומיות ואישיות.
•התפילה מזכירה לנו שוב ושוב מי הוא "מלך העולם" ומי הוא
זה שמנהיג אותו .בני אדם יצרו ויוצרים בעולם דברים מדהימים
וגדולים ,והכוח והעוצמה גורמים לנו לעיתים לשכוח מי הוא זה
שבאמת מנהיג את העולם.
•התפילה מחזקת ומעמיקה את עיקרי האמונה :שה' הוא המנהיג
של כל הברואים ,והוא לבדו עשה ויעשה את כל המעשים שבעולם.
שהוא יחיד ,והוא היה הווה ויהיה .הוא הראשון והוא האחרון ורק
אליו יש להתפלל ורק אותו יש לעבוד.
•יש לנו בקשות ומשאלות ,ואנו מתפללים שהקב"ה ימלא אותן.
בקשות ומשאלות אלו מזכירות לנו שאין בכוחנו לעשות הכל ,ואנו
צריכים עזרה מלמעלה ,מה'.
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ב .התפילה יכולה לשנות משהו?
לתפילה יש כוח עצום .היא יכולה לשנות .כשאדם נמצא במצב רוחני
מסוים ,בהתאם לכך הוא גם מקבל ברכה ושפע מהקב"ה .כשאדם מתפלל
ומתקרב לקב"ה אזי רמתו הרוחנית טובה יותר ,ואז הוא מקבל את השפע
והטוב שהוא מבקש לפי רמתו הרוחנית החדשה ,הטובה יותר.
שום תפילה לא הולכת לאיבוד .גם אם אדם מתפלל ומבקש הרבה פעמים
אין לו הבטחה שבקשתו ורצונו יתקבלו .לא תמיד אנו מבינים מדוע ומה
הסיבות לכך שהתפילה לא נענתה ,אבל כל תפילה פעלה והשפיעה משהו.
הקב"ה משלם שכר עבור כל תפילה ועבור כל פעולה טובה שאדם עושה.
הרבה תלוי גם באיכותה ושלמותה של התפילה .יתכן גם שאדם מבקש
משהו והוא בטוח שטוב ומצוין שכך יהיה ,אך הקב"ה ,שיודע מחשבות ויש לו
תמונה רחבה יותר ,יודע שזו בעצם בקשה לא טובה ולכן היא לא מתמלאת.
אמר רבי חמא ברבי חנינא :אם ראה אדם שהתפלל ולא נענה –
יחזור ויתפלל.
(ברכות לב ע"ב)

היה רבי מאיר אומר :שנים שעלו למיטה וחוליין שווה ,וכן שנים
שעלו לגרדום לידון ודינן שווה.
זה ירד וזה לא ירד ,זה ניצל וזה לא ניצל.
מפני מה זה ירד וזה לא ירד ,זה ניצל וזה לא ניצל?
זה התפלל ונענה ,וזה התפלל ולא נענה.
מפני מה זה נענה וזה לא נענה? זה התפלל תפלה שלימה – נענה,
וזה לא התפלל תפלה שלימה – לא נענה.
(ראש השנה יח ע"א)

וצריך אתה לדעת כי כח התפלה גדול אפילו לשנות הטבע,
ולהינצל מן הסכנה ,ולבטל הנגזר.
(רבינו בחיי ,דברים יא ,יג)
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ג .מדוע התפילה היא בנוסח קבוע?
הרצון להתפלל הוא תכונה טבעית של האדם .כל אדם חש ברצון להודות
לבורא על הטוב שהוא עשה לו ,ולבקש בקשה בעת צרה.
בעבר ,כל אחד התפלל תפילה אישית לפי המילים שהוא בחר ולפי
הבקשות שהיה צריך לבקש .אך בתחילת ימי בית המקדש השני קבעו
אנשי כנסת הגדולה (המנהיגים של עם ישראל באותה עת – נביאים
וראשוני התנאים) נוסח קבוע לתפילה ,מהסיבות הבאות:
1 .1כדי שהתפילה תנוסח באופן ראוי ובשפה יפה ועמוקה .לא כל בני
האדם יודעים להתנסח יפה וברור.
2 .2כדי שכל אדם יתפלל גם על הצרכים של עם ישראל ולא רק על
צרכיו האישיים (לדוגמה :כמה אנשים היו חשים בצורך להתפלל
על השבת מלכות בית דוד לולא קבעו זאת חכמים בתפילה?).
התפילה היא בחינת העבודה ,ואינו ראוי לעבודה כי אם כשיהיה
במצב דעת יראת ה' כל כך ,עד שיהיו עניני התפלה קרובים אל
לבבו.
ואם לא ידע מעלת נפשו ,איך יתפלל ברצון שלם והרגשת חסרון
שיחנהו השם יתברך דעה בינה והשכל ,כיון שאינו מכיר ,אחרי
שיש לו עושר וכבוד וכל טוב? מה חסר לו אם חס ושלום לא
ישכיל ויבין? אם כן צריך ללמוד ולהעמיק עד שיצויר לו בבירור
וידיעה שלמה גודל חסרונו לדעה בינה והשכל ,יצמא לזה ויתפלל
באהבה מקירות לב שיחנהו השם יתברך בזה ,וה' הטוב לא ימנע
טובו להולכים בתמים.
ואם לא ידע מעלת ישראל איך יתפלל בלב שלם על גאולתם?
שודאי אין הכונה הרצויה בתפלת ברכת גואל ישראל רק על
מכאובי נפשו שמרגיש מצד עצמו מעול הגלות ,כי ענין הברכה
מעיד שהרצון בה מצד מעלת ישראל וקדושתם.
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ואם לא ישכיל מעלת הארץ הקדושה וסגולתה וקדושתה איך
יתפלל על בנין ירושלים? והתפלה היא דוקא מקירות הלב
כשמרגיש שהוא חסר בדבר.
והנה התפלה היא בדיקה גדולה לאדם אם הוא מטהר נפשו באמת
כרצון יוצרו יתברך ואם הוא קרוב לעשות רצונו כרצון קונו.
(הראי"ה קוק ,מוסר אביך ,הקדמה ,עמ' יט-כ)

ד .תפילות פרטיות-אישיות
קיים ערך רב לתפילה הפרטית ,שבה
האדם מביע את רצונותיו במילים
משלו .בתפילתו הפרטית כל אדם יכול
"לשפוך את ליבו" לפני הבורא ,ולבקש
ממנו את כל בקשותיו ומשאלות ליבו.
תפילה זו רצויה בכל עת ובכל שעה,
גם שלא בזמן התפילות הקבועות.
ניתן לשלב בקשות אישיות גם בנוסח
התפילה הקבוע ,בברכת "שמע קולנו".

ה .שפת התפילה
התפילה היא בעברית ,בשפת הקודש .גם מי שלא מבין עברית אך הוא
מתפלל בעברית ,יוצא ידי חובה.
מי שאינו מבין עברית יכול להתפלל גם בשפה אחרת ,בתנאי שהוא יודע
ומבין את השפה האחרת .אם הוא לא מבין את השפה האחרת ,הוא אינו
יוצא ידי חובת תפילה.
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ג .כללי התפילה
א .להתכונן לקראת התפילה
בתפילה עומדים לפני מלך מלכי המלכים ,הקדוש ברוך הוא ,לכן יש
להתכונן לקראת התפילה כמו שמתכוננים לפגישה עם שר חשוב,
ולהתלבש כראוי .יש לעצור את כל הפעולות האחרות ולהתמקד בתפילה.
יש להיות מרוכז בתפילה ולחשוב היטב על כל מילה שאומרים.

ב .הכוונה בתפילה
ככל שהתפילה טהורה יותר ונובעת
מנקודת הלב הפנימית היא מתקבלת
יותר על ידי ה' .לפני התפילה צריך
המתפלל להחדיר לליבו מחשבות על
גדולתו של הקב"ה ועל שפלותו שלו
מול הבורא.
יחד עם זאת ,יש ערך לכל תפילה .גם
כאשר קשה להתפלל מעומק הלב ,ה'
מקשיב תמיד לתפילת עמו ישראל.

ג .תפילה בשפתיים ולא במחשבה או בהרהור
את מילות התפילה יש לומר בפה ,ולא להתפלל בלב ובמחשבה בלבד,
מבלי להוציא את הדברים בשפתיים .הסיבות לכך הן:
1 .1ייחודו של האדם משאר בעלי החיים הוא בכוח הדיבור.
2 .2אמירה בפה מסייעת לכוונת הלב.
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ד .תפילה בציבור (ב"מניין" של עשרה אנשים)
על כל אדם להשתדל להתפלל את כל התפילות עם הציבור – במניין של
עשרה אנשים מעל גיל בר מצווה .הסיבות לכך:
1 .1תפילת ציבור מתקבלת תמיד והערך שלה רב יותר.
2 .2רק בתפילה בציבור נאמרים דברי הקדושה הבאים :קדיש ,קדושה
בשמונה עשרה" ,ברכו" ,ברכת כהנים ,קריאת התורה ועוד.

ה .תפילה בבית הכנסת
על כל אחד להשתדל מאוד לבוא בזמן לבית הכנסת ,כדי להתפלל את כל
התפילה עם הציבור .עיקרה של תפילה בציבור הוא תפילת שמונה עשרה
בלחש הנאמרת עם הציבור.
בית כנסת הוא מקום המיוחד
לתפילה .ערך התפילה הנאמרת
בבית כנסת הוא גדול מאוד.
גם מי שאינו מוצא מניין והוא
מתפלל ביחידות ,ישתדל
להתפלל בבית הכנסת ,משום
שבית הכנסת קבוע לקדושה
והתפילה מתקבלת שם יותר.

ז .קדושת בית הכנסת
קדושת בית כנסת דומה לקדושת בית המקדש ,ומוזהרים אנו לירא
(לפחד) משכינת ה' ,השוכן במקומות אלו .יש לנהוג בבית הכנסת בצורה
שמתאימה לקדושת המקום:
אין לדבר בו שיחות בטלות (דיבורים שאינם קשורים לתפילה) ,וכל שכן
שיש להיזהר בבית הכנסת ובבית המדרש מדיבורים אסורים ,כגון לשון
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הרע ,רכילות ודברי מחלוקת .מלבד
החטא החמור של דיבורים אלו ,החטא
במקום קדוש זה גדול יותר ,כי הוא
מבטא זלזול בכבוד השכינה .בית הכנסת
הוא מקום שמיוחד רק לתורה ולתפילה.

ח .קדושת ספרי קודש ותשמישי קדושה
יש להיזהר בכבודם של ספרי קודש ותשמישי קדושה .נציין כמה דינים
שכיחים (מצויים):
•אין לשבת על ספסל או כיסא שמונחים עליהם ספרי קודש.
•אסור להשחית (לקרוע ,לקשקש וכדומה) כתבי קודש .ספרי קודש
שהתּבלו (התקלקלו מרוב שימוש) או דפים שכתובים עליהם דברי
ַ
תורה ,טעונים גניזה (קבורה באדמה בצורה מכובדת) ואסור לזרוק
אותם לפח אשפה .בבתי כנסת רבים מצוי מיכל מיוחד שבו ָׂש ִמים
דפים עם דברי תורה ,כדי להעבירם לגניזה.
•אין להניח ספרי קודש כשהם הפוכים .אם מוצאים ספרי קודש
כשהם הפוכים ,צריך להניחם כראוי.
•מותר להניח חומשים
(תורה) על גבי נביאים
וכתובים ,אך אין להניח
נביאים וכתובים על גבי
חומשים .את שאר ספרי
הקודש אין להניח על גבי
אחד מספרי התנ"ך.
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ד .תפילות היום
א .שלוש תפילות היום
זמני התפילות שבמשך היום נקבעו על ידי שלושת האבות:
אברהם – בבוקר (שחרית) ,יצחק – בצהריים (מנחה) ויעקב – בערב (ערבית).
התפילות שאנו מתפללים בשפתנו הן כנגד הקורבנות שהוקרבו בבית
המקדש בכל יום .הקורבנות הללו נקראים קורבנות התמיד ,מפני שתמיד,
בכל יום בשנה ,מקריבים שני קורבנות.
תפילת שחרית – כנגד קורבן תמיד של שחר (בוקר) ,הקורבן הראשון ביום.
תפילת מנחה – כנגד קורבן תמיד של בין הערביים (לפנות ערב) ,הקורבן
האחרון ביום.
תפילת ערבית – כנגד איברי הקורבנות שהוקרבו ביום ,והיו נשרפים כל
הלילה.
ואמר רבי חלבו אמר רב הונא :לעולם יהא אדם זהיר בתפלת המנחה,
שהרי אליהו לא נענה אלא בתפלת המנחה ,שנאמר "ויהי בעלות
המנחה ויגש אליהו הנביא ויאמר ה' אלהי אברהם יצחק וישראל
היום יודע כי אתה אלהים בישראל ואני עבדך ובדבריך ובדברך
עשיתי את כל הדברים האלה .ענני ה' ענני" (מלכים א יח ,לו-לז).
ר' יוחנן אמר :אף בתפלת ערבית ,שנאמר "תכון תפלתי קטרת
לפניך משאת כפי מנחת ערב" (תהילים קמא ,ב).
רב נחמן בר יצחק אמר :אף תפלת שחרית ,שנאמר "ה' בוקר
תשמע קולי בוקר אערך לך ואצפה" (תהילים ה ,ד)( .ברכות ו ע"ב)
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ב .תפילות בימים מיוחדים – תפילת מוסף ותפילת נעילה
בשבת ,בראש השנה ,ביום הכיפורים ,בסוכות ,בפסח ,בשבועות ,בראש
חודש ,יש תפילה נוספת – תפילת מוסף .היא נאמרת לאחר תפילת
שחרית ,כנגד קורבן נוסף ,מיוחד ,שהיו מקריבים באותם ימים בבית
המקדש.
ביום כיפור בלבד יש תפילה נוספת –
תפילת נעילה .היא נאמרת לקראת סוף
היום ,לאחר תפילת מנחה.
בתפילותינו כלולה בקשה לה' שיבנה
בית המקדש במהרה בימינו ,ונשוב
לעבוד אותו גם על ידי עבודת הקורבנות.
בכך יזכה העם כולו להתעלות רוחנית
גדולה ולקרבת האלוקים.

ה .תפילת שחרית
א .טלית ותפילין בעת תפילת שחרית
בבוקר מתפללים תפילת שחרית .נוסח התפילה מופיע בסידורים .בנים:
לפני התפילה מתעטפים בטלית ומניחים תפילין.
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ב .חלקי תפילת שחרית
התפילה כוללת את החלקים הבאים:

תפילת
שמונה עשרה
(וחזרת הש"ץ
בתפילה בציבור)

קריאת שמע
וברכותיה
פסוקי
דזמרה

ברכות
התורה

ברכות
השחר

תחנון
קריאת
בתורה
(בימים שני וחמישי,
ראשי חודשים ועוד)

סיום התפילה
"אשרי"
"ובא לציון גואל"
'שיר של יום'
"עלינו לשבח"

 .1ברכות השחר
בכל בוקר מברכים ברכות שבהן אנו מודים לה' על חסדיו עימנו ועל הטובה
שהוא מעניק לנו באופן תמידי .ברכות אלו נקראות "ברכות השחר".
חז"ל תיקנו לומר בכל יום את ברכות השחר .מטרותיהן של הברכות הן:
•להכניס ללב את הידיעה שכל מה שיש לנו ,מה' הוא.
•לבטא את הכרת הטובה שלנו לבורא.
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ברכות השחר פותחות בברכה" :ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם אשר
קידשנו במצוותיו וציוונו על נטילת ידיים".
לאחר מכן מברכים את ברכת "אשר יצר" .ברכה זו אומרים בכל פעם
שיוצאים מהשירותים ונוטלים את הידיים במים.
לאחר אמירת ברכת "אשר יצר" בבוקר ,אומרים את ברכת "אלוקי ,נשמה
שנתת בי טהורה היא" על בריאת הנשמה ,ואחר כך את ברכות השחר,
כמובא בסידורים.

 .2ברכות התורה
בכל בוקר מברכים ביחד עם
ברכות השחר את "ברכות
התורה"" :לעסוק בדברי תורה",
"המלמד תורה לעמו ישראל",
"נותן התורה" .הנוסח המלא
מובא בסידורים.
לימוד התורה מהווה את היסוד
לקיום כל המצוות .כל אדם
חייב ללמוד תורה כל ימי חייו ,כדברי ה' ליהושע" :והגית בו יומם ולילה"
(יהושע א ,ח) .גם שכרה של מצווה זו רב הוא ביותר ,ועליה נאמר" :ותלמוד
תורה כנגד כולם" (משנה פאה א ,א).

 .3פסוקי דזמרה
פסוקי דזמרה הם פרקי תהילים ופסוקים נוספים ,שתוכנם הוא שבח
ותהילה לה' .הם נפתחים בברכת "ברוך שאמר" ,ממשיכים בפרקי תהילים
שהמרכזי שבהם הוא המזמור "אשרי יושבי ביתך" .קיימת חשיבות רבה
לכוונה בפסוק "פותח את ידך" שב"אשרי" .מסיימים ב"שירת הים",
ולאחריה אומרים את ברכת "ישתבח".
לפני שאנו מבקשים מה' את בקשותינו עבור עצמנו ,עם ישראל והעולם
כולו ,אנו פותחים בפסוקי דזמרה ,שבהם אנו משבחים את ה'.
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ג .קריאת שמע
 .1הברכות שלפני קריאת שמע והפרשות של "שמע"
לאחר פסוקי דזמרה (ובתפילה בציבור לאחר קדיש ו"ברכו") אומרים את
קריאת שמע וברכותיה.
לפני קריאת שמע מברכים שתי ברכות:
•הברכה הראשונה מסתיימת ב"ברוך אתה ה' יוצר המאורות".
•השנייה מסתיימת ב"ברוך אתה ה' הבוחר בעמו ישראל באהבה".
לאחר מכן קוראים את קריאת שמע.
בקריאת שמע יש שלוש פרשות" :שמע ישראל" (דברים ו ,ד-ט)" ,והיה אם שמוע"
(דברים יא ,יג-כא) ופרשת ציצית (במדבר טו ,לז-מא) .בפרשות אלו כלולים
יסודות האמונה :קבלת עול מלכות שמיים (קבלת ה' למלך עלינו) ,קבלת עול
מצוות ,יציאת מצרים.
לכן בעת שקוראים את קריאת שמע יש להבין את פרוש המילים ולכוון
היטב את הלב ,כדי לצאת ידי חובת המצווה.

 .2הכוונה כשאומרים את הפסוק "שמע ישראל"
יש לכוון במיוחד בפסוק
הראשון של קריאת שמע
("שמע ישראל .)"...אם לא
מכוונים בפסוק זה לא יוצאים
ידי חובה .יש לקבל עול מלכות
שמיים כשאומרים את הפסוק.
נוהגים לקרוא את הפסוק
הראשון של קריאת שמע בקול
רם ,כדי לעורר את הכוונה ,וגם לשים את יד ימין על העיניים .את הפסוק
"ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד" אומרים בלחש.
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בקריאת הפסוק "שמע ישראל ,ה' אלוקינו ה' אחד" הביעו היהודים בכל
הדורות את אמונתם ודבקותם בה' ,בתורתו ובמצוותיו.
בשעה שהוציאו את רבי עקיבא להריגה זמן קריאת שמע היה,
והיו סורקים את בשרו במסרקות של ברזל ,והיה מקבל עליו עול
מלכות שמים.
אמרו לו תלמידיו :רבינו ,עד כאן?
אמר להם :כל ימי הייתי מצטער על פסוק זה" :בכל נפשך" –
אפילו נוטל את נשמתך ,אמרתי :מתי יבא לידי ואקיימנו ,ועכשיו
שבא לידי לא אקיימנו?
היה מאריך באחד עד שיצתה נשמתו באחד.
יצתה בת קול ואמרה :אשריך רבי עקיבא שיצאה נשמתך באחד.
(ברכות סא ע"ב)

 .3זמן קריאת שמע – התחלה וסוף
הזמנים שבהם יש לקרוא קריאת שמע ,ממתי עד מתי ,מופיעים בלוחות
השנה ,בהתאם לעונות השנה ובהתאמה לשעון קיץ ולשעון חורף.
יש להזדרז בבוקר ולהתפלל את תפילת שחרית לפני שיעבור זמן קריאת
שמע .יש להשתדל בכך בעיקר בימי הקיץ ,שבהם סוף זמן קריאת שמע
מוקדם.
היום :יום שלישי
פרשת השבוע :וארא
תאריך :כ"ד טבת
הנץ החמה (זריחה)6:36 :
סוף זמן קריאת שמע9:14 :
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 .4הברכה שלאחר קריאת שמע
לאחר קריאת שמע מזכירים כיצד הקב"ה גאל את עם ישראל ממצרים
וגואל אותו בכל דור ודור .תפילה זו מסתיימת במילים "ברוך אתה ה' גאל
ישראל" .כאשר אומרים את המילים "תהילות לאל עליון" נוהגים לעמוד
ולהתכונן לתפילת שמונה עשרה.

מבנה קריאת שמע וברכותיה  -סיכום

קריאת
שמע

מיקום הברכה

הברכה

תוכן הברכה

ברכה ראשונה

ברכת "יוצר
המאורות"

ה' בורא הכל
ושולט על העולם

ברכה שנייה

ברכת "אהבה
רבה"

האהבה והחיבור שבין
הקב"ה ועם ישראל,
בתורה ובמצוות

פרשה ראשונה

"ואהבת"

קבלת עול מלכות שמיים

פרשה שנייה

"והיה אם
שמוע"

קבלת עול מצוות

פרשה שלישית

ציצית

זיכרון המצוות ויציאת
מצרים

ברכה שלישית

ברכת הגאולה

ה' גאל את ישראל ממצרים
ויגאל אותנו בעתיד לבא

ברכה רביעית

ברכת
"השכיבנו"

בקשת שמירה והגנה
בשעות הלילה בעת
שישנים.

(נאמרת רק בתפילת ערבית)
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ד .תפילת עמידה בימי חול
 .1תפילת שמונה עשרה – תפילת לחש
תפילת העמידה היא תפילת שמונה עשרה ,שנקראת גם "תפילת לחש".
היא החלק המרכזי של התפילה .מתפללים אותה שלוש פעמים ביום:
בבוקר (שחרית) ,בצהריים (מנחה) ובערב (ערבית).

 .2נוסח התפילה ומספר הברכות
נוסח תפילת שמונה עשרה נקבע בתחילת תקופת בית המקדש השני.
לאחר חורבן בית המקדש השני נוספה ברכת "ולמלשינים" ,כך שהיום ישנן
תשע עשרה ברכות בתפילה .למרות זאת ,שם התפילה" ,שמונה עשרה",
נשאר כשהיה.

 .3מטרת תפילת העמידה ביום חול
התפילה מורכבת מתשע עשרה ברכות ,שמרכזן בקשות לצרכי הפרט
– צרכים רוחניים וצרכים גשמיים ,וכן בקשות לאומיות לטובת הכלל.
הבקשות מנוסחות בלשון רבים" :סלח לנו אבינו"" ,רפאנו"" ,שא נס לקבץ
גלויותינו"" ,השיבה שופטינו" .זאת כדי ללמדנו ולהזכיר לנו שלוש פעמים
ביום מה הם הדברים החשובים והמרכזיים בחיים :לא רק טובתנו האישית
והפרטית ,אלא צרכיהם של עם ישראל כאומה ,והצרכים של כל עם ישראל
כפרטים .התפילה מחנכת ומדריכה אותנו להתרגל לחשוב ולעשות
למען אחרים .עלינו לחשוב על כאלו שזקוקים לרפואה ,על הייעוד של
עם ישראל ועל שאיפות לאומיות בעתיד .גם כשאדם שקוע בלימודים,
בעבודה או בכל עניין אחר ,הוא עוצר את הפעילות ובתפילה הוא מבקש
מה' על הדברים הללו ,וכך גם מזכיר לעצמו כל הזמן מה העיקר ומה חשוב.
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אבא יודן איש צידן אומר משום רבן גמליאל :מנין שלא יאמר אדם
איני כדאי שאתפלל על בית המקדש ועל ארץ ישראל? תלמוד
לומר" :שמע אשמע צעקתו" (שמות כב ,כב) .וכי אי זו מדה מרובה
– מדת הטוב או מדת פורענות? הוי אומר מדת הטוב מרובה .ומה
מדת פורענות מועטת היחיד מתפלל והמקום שומע תפלתו ,מדת
הטוב מרובה דין הוא שהיחיד מתפלל והמקום שומע את תפילתו.
(מכילתא דרבי שמעון בר יוחאי ,שמות כב ,כב)

 .4חלקי תפילת העמידה ביום חול
תפילת העמידה נפתחת בפסוק" :ה' שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך"
(תהילים נא ,יז) .בפסוק זה אנו מבקשים מה' שיעזור לנו להתפלל אליו.
לתפילה שלושה חלקים:
•ברכות השבח (שלוש הברכות הראשונות).
•הבקשות (שלוש עשרה הברכות האמצעיות).
•ברכות ההודאה (שלוש הברכות האחרונות).
•ברכות השבח :לפני שאנו פונים בבקשות לה' ,אנו פותחים בכבוד
ה' ובשבחיו .שלוש ברכות השבח הן :אבות ("מגן אברהם") ,גבורות
("מחיה המתים") וקדושה ("האל הקדוש").
•הבקשות :בשלוש עשרה הברכות האמצעיות אנו מבקשים מה' את
כל צרכינו .התפילה נאמרת בלשון רבים כי כל אחד מעם ישראל
מתפלל גם עבור הכלל.
אנו מבקשים דברים אישיים :הצלחה רוחנית ("חונן הדעת"),
תשובה ("הרוצה בתשובה") ,רפואה ("רופא חולי עמו ישראל"),
פרנסה ("מברך השנים") ועוד.
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אנו מבקשים גם דברים השייכים לכלל עם ישראל :קיבוץ גלויות
("מקבץ נידחי עמו ישראל") ,השבת משפט התורה ("השיבה
שופטינו כבראשונה") ,בניין ירושלים ("בונה ירושלים") ,ביאת
המשיח ("מצמיח קרן ישועה") ועוד.
שלוש עשרה ברכות אלו מסתיימות בברכת "שמע קולנו" ,שבה אנו
מבקשים מה' שתפילותינו תתקבלנה לפניו.
•ברכות ההודאה :שלוש ברכות ההודאה הן" :רצה"" ,מודים אנחנו
לך" ו"שים שלום" .בברכות אלו מבקשים גם בקשות כלליות :שה'
ירצה בעמו ישראל ,שישיב את עבודת בית המקדש ,שיקבל את
תפילתנו באהבה וברצון ושיעניק לעמנו שלום ,טובה וברכה.
בתפילת "אלוקי ,נצור לשוני מרע" ,שאותה אנו אומרים בסיום תפילת
שמונה עשרה ,אנו מבקשים מה' שיעזור לנו לתקן את מידות הנפש שלנו
לטובה ,שיפתח את ליבנו בתורתו ,יפר את עצת האויבים ,יושיע אותנו
למען שמו ועוד.
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הברכה
ברכות
ראשונות
– ברכות
השבח

ברכות
אמצעיות
– ברכות
הבקשה

ברכות
אחרונות
– ברכות
ההודאה
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התוכן

 .1אבות

תיאור גדלות ה' ומעשיו

 .2גבורות

שבח ה' על גבורותיו

 .3קדושת השם

האדרת קדושת הא-ל והמלכתו

 .4חונן הדעת

בקשה לקבלת חכמה ודעת מבורא עולם

 .5תשובה

בקשה מהקב"ה לסיוע בחזרה בתשובה

 .6סליחה

בקשה מבורא עולם שימחל לנו על חטאינו

 .7גאולה

בקשה שה' יגאל אותנו מצרותינו

 .8רפואה

בקשה מהקב"ה שירפא את מכאובינו ומחלותינו

 .9ברכת השנים

בקשה שה' ישלח ברכה בפרנסתנו

 .10קיבוץ גלויות

בקשה שה' יביא את כל יהודי העולם לארץ ישראל

 .11השבת המשפט

בקשה שתתוקן מערכת המשפט ,על ידי חזרת מלכות ה'
ומשפטיו

 .12ברכת המינים

בקשה להשמדת אויבי ישראל והכופרים בתורתו

 .13על הצדיקים

בקשה להרים את קרנם של הצדיקים וכן בקשה להיכלל
בתוכם

 .14בניין ירושלים

בקשה לחזרת השכינה לירושלים ולמקדש

 .15משיח בן דוד

בקשה להופעת המשיח

 .16שומע תפילה

בקשה שהתפילה של האדם תישמע ותתקבל על ידי
הקב"ה

 .17עבודה (רצה)

בקשה לבניית בית המקדש והחזרת עבודת הקרבנות

 .18הודאה
 .19ברכת השלום

הודאה על כל הטוב הקבוע והמשתנה שמקבלים מבורא
העולם
בקשה להשכנת שלום על כל עם ישראל
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ברכות
השבח

עמידה בחול –
שמונה עשרה ברכות
()19

עמידה ומוסף
בשבת –
שבע ברכות

עמידה ומוסף
בחגים –
שבע ברכות

מוסף של ראש
השנה – תשע
ברכות

 .1אבות

 .1אבות

 .1אבות

 .1אבות

 .2גבורות

 .2גבורות

 .2גבורות

 .2גבורות

 .3קדושת השם

 .3קדושת השם

 .3קדושת השם

 .3קדושת השם

ברכות פרטיות
 .4חונן הדעת
 .5תשובה
 .6סליחה
 .7גאולה

בקשות

 .8רפואה

 .4קדושת היום

 .9ברכת השנים

ערבית – ויכולו

 .4קדושת היום

 .4מלכויות

ברכות כלליות

שחרית – ושמרו

 .10קיבוץ גלויות

מוסף – תכנת שבת

לפי משמעות
החג

 .5זיכרונות

 .11השבת המשפט

מנחה – אתה אחד

 .6שופרות

 .12ברכת המינים
 .13על הצדיקים
 .14בניין ירושלים
 .15משיח בן דוד
 .16שומע תפילה
ברכות
ההודאה

 .17עבודה (רצה)

 .5עבודה (רצה)

 .18הודאה

 .6הודאה

 .19ברכת השלום

 .7ברכת השלום

 .5עבודה (רצה)  .7עבודה (רצה)
 .6הודאה

 .8הודאה

 .7ברכת השלום  .9ברכת השלום
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מימות משה רבינו ועד אנשי כנסת הגדולה היתה התפילה בישראל
בלתי מסודרת בתיקון שווה לכולנו ,שהיה כל אחד ואחד עושה
מליצה ומתפלל לעצמו כפי ידיעתו וחכמתו וצחות לשונו ,עד
שבאו אנשי כנסת הגדולה ותקנו תפילה זו של שמונה עשרה כדי
שתהיה תפלה מסודרת שווה לכל ישראל .ועל כן תקנו אותה
בלשון פשוט ומובן יותר מדאי כדי שלא יתבלבלו בהבנת הלשון,
וכדי שיהיו כל ישראל שווין בה בין החכמים בין הטיפשים .אמנם
תקנו אותה בכוונה גדולה ובהשגחה עצומה.
(רבינו בחיי ,כד הקמח – תפילה)

ה .הוספות בתפילה
בימים מיוחדים ובזמנים שונים במשך השנה מתווספים או מתחלפים
קטעים שונים בתפילת העמידה .נפרט את ההוספות והשינויים העיקריים:
•בקשת גשם וטל בברכת גבורות ( "מחייה המתים"):
•"משיב הרוב ומוריד הגשם" אומרים בחורף ,משמחת תורה (כ"ב
בתשרי) ועד היום הראשון של חג הפסח (ט"ו ניסן).
•"מוריד הטל" אומרים בקיץ ,מהחג הראשון של פסח ועד שמחת
תורה.
•"אתה חוננתנו" – במוצאי שבתות ובמוצאי חגים מוסיפים בתפילת
ערבית בברכת "חונן הדעת" את נוסח "אתה חוננתנו".
•"יעלה ויבוא" :בראשי חודשים ובחול המועד של פסח וסוכות
מוסיפים בברכת "רצה" (בכל התפילות מלבד תפילת מוסף) את
נוסח "אלוקינו ואלוקי אבותינו יעלה ויבוא".
•על הניסים – בחנוכה ובפורים מוסיפים בברכת "מודים" את נוסח
"על הניסים".
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•עשרת ימי תשובה – בעשרת ימי תשובה מצויות מספר הוספות
במקומות שונים בתפילת שמונה עשרה .בנוסף ,משנים את הסיומת
של ברכת "קדושת ה'" ל"המלך הקדוש" (במקום "האל הקדוש")
ואת הסיומת של ברכת השבת המשפט ל"המלך המשפט" (במקום
"מלך אוהב צדקה ומשפט").
•"נחם" – בתפילת מנחה בתשעה באב מוסיפים "נחם ה' אלוקינו את
אבלי ציון "...בברכת "בונה ירושלים".
•"עננו" – בתפילת מנחה בתענית ציבור (צום גדליה ,עשרה בטבת,
תענית אסתר ,י"ז בתמוז ותשעה באב) מוסיפים בברכת "שמע
קולנו" את הנוסח "עננו ה' עננו ביום צום תעניתנו."...

יום :שבת
פרשת השבוע :מקץ
תאריך :א' טבת ,נר ששי של חנוכה
הוספות בתפילות:
משיב הרוח ומוריד הגשם
ותן טל ומטר לברכה \ ברכנו
הוספות מיוחדות :יעלה ויבוא ,על הניסים
במוצאי שבת :אתה חוננתנו
תזכורת :עוד עשרה ימים – י' בטבת .יש להוסיף תפילת עננו
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ו .חזרת שליח הציבור – חזרת הש"ץ
בתפילת שחרית ובתפילת מנחה על שליח הציבור לחזור על תפילת
העמידה בקול רם.
יש להקשיב לחזרת שליח הציבור .יש לענות "ברוך הוא וברוך שמו" לאחר
ששליח הציבור אומר את המילים "ברוך אתה ה'" ,ויש לומר "אמן" עם
סיום הברכה .אסור לדבר בעת חזרת הש"ץ ,ואין לעסוק בשום עניין אחר.
•קדושה – לאחר ששליח הציבור מסיים את ברכת "מחיה המתים",
הוא והציבור אומרים "קדושה" .נוסח הקדושה מובא בסידורים.
בעת אמירת קדושה עומדים ברגליים צמודות ,כמו שעומדים בעת
תפילת שמונה עשרה .אין לדבר בזמן אמירת קדושה.
•מודים דרבנן – כששליח הציבור מגיע לברכת "מודים" ,הציבור
משתחווה ואומר את נוסח "מודים דרבנן".
•ברכת כהנים – מצוות
עשה מהתורה שהכהנים יברכו
את עם ישראל.
•תחנון – לאחר סיום
חזרת הש"ץ אומרים "תחנון",
כמובא בסידורים.

ז .אופן הדיבור והעמידה בעת תפילת עמידה
 .1להתפלל בלחש
על המתפלל להתפלל בלחש את תפילת העמידה בימי חול ,שבת וחג,
באופן שבו אדם אחר לא ישמע את תפילתו .התפילה היא אישית .כל אחד
ואחת פונה אל ה' באופן ישיר.
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ראה כמה הוא [=הקב"ה] גבוה מעולמו ,ואדם נכנס לבית הכנסת
ועומד אחורי העמוד ומתפלל בלחישה והקב"ה מאזין את תפלתו,
שנאמר "וחנה היא מדברת על לבה רק שפתיה נעות וקולה לא
ישמע" (שמואל א א ,יג) ,והאזין הקדוש ברוך הוא את תפילתה.
וכן כל בריותיו ,שנאמר "תפילה לעני כי יעטוף" (תהילים קב ,א),
כאדם המשיח באוזן חבירו והוא שומע .וכי יש לך אלוה קרוב מזה,
שהוא קרוב לבריותיו כפה לאוזן?
(תלמוד ירושלמי ברכות ט ,א)

 .2כיוון הגוף בעת התפילה
המתפלל בחוץ לארץ צריך להפנות את פניו לכיוון ארץ ישראל.
המתפלל בארץ ישראל צריך לעמוד כך שפניו תהיינה מופנות לכיוון
ירושלים.
העומד בירושלים צריך להתפלל לכיוון מקום המקדש.
בכל מקום שבו הוא מתפלל ,המתפלל צריך לכוון את ליבו כאילו הוא
עומד בבית המקדש שבירושלים ,במקום קודש הקודשים.
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 .3צורת העמידה בתפילת העמידה
תפילת עמידה היא כשמה – בעמידה וברגליים
צמודות .אין להישען בעת תפילת העמידה על
שולחן או על עמוד וכדומה.

 .4הכריעות
במהלך תפילת שמונה עשרה כורעים ארבע פעמים:
•בתחילת ברכת אבות ("ברוך אתה ה' אלוקינו)"...
•בסוף ברכת אבות ("ברוך אתה ה' מגן אברהם")
•בתחילת ברכת "מודים" ("מודים אנחנו לך שאתה הוא ה' אלוקינו)"...
•בסוף ברכת "מודים" ("ברוך אתה ה' הטוב שמך ולך נאה להודות").
הכריעות מורות על הכנעה ויראת כבוד מה' ,השומע לתפילותינו .אין
לכרוע בתחילתן או בסופן של שאר הברכות שבתפילת שמונה עשרה.
שלבי הכריעה :א  -ברוך ,ב  -אתה ,ג  -השם ,ד  -הזדקפות חזרה.
א
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ז .תפילת שחרית – סיום התפילה
 .1מתפילת "אשרי" עד "עלינו לשבח" " /שיר של יום"
בסיום התפילה אומרים תחנון" ,אשרי"" ,למנצח"" ,ובא לציון גואל" .לאחר
מכן אומרים "שיר של יום" .זהו מזמור מספר תהילים ,שאותו היו הלויים
אומרים בבית המקדש ,בזמן הקרבת קורבן התמיד .לכל יום משבעת ימי
השבוע נקבע מזמור אחר .מסיימים את התפילה באמירת "אין כאלוקינו",
"עלינו לשבח".

 .2קדיש
במקומות קבועים בתפילה בציבור ,כגון לאחר פסוקי דזמרה ,לאחר "ובא
לציון" ועוד ,נאמר בתפילה בציבור "קדיש".
הקדיש הוא תפילה הנאמרת בשפה הארמית .בתפילה זו אנו מקדשים את
שם ה' ומתפללים ששמו יתגדל ויתקדש במהרה בפי כל אומות העולם,
ושהכל יכירו במלכותו ויודו לשמו.
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לפני התפילה

ברכות השחר

פסוקי דזמרה

"ברוך שאמר"
"אשרי" – מזמור מרכזי (טו"ב פעמים "כל")
מזמורי "הללויה"
פסוקי הסיום של ספר תהילים
"ויברך דוד" – שבח שאמר דוד
שירת הים – שבח שאמרו משה וישראל
ברכה מסיימת – ישתבח

קריאת שמע
וברכותיה

"ברכו את ה' המבורך"
ברכה ראשונה ,ושניה
שמע ישראל ,ואהבת ,והיה אם שמוע ,ציצית
ברכה שלישית

תפילת עמידה

שלוש ברכות ראשונות  -אבות ,גבורות ,קדושת השם
שלוש עשרה ברכות אמצעיות  -בקשות
שלוש ברכות אחרונות  -עבודה ,הודאה ,ברכת שלום

סיום התפילה

תחנון
קריאת בתורה
אשרי ובא לציון
שיר של יום
אין כאלוהינו
עלינו לשבח

תפילה וברכות

ו .תפילת מנחה
א .חשיבות תפילת מנחה
לתפילת מנחה יש חשיבות גדולה :תפילת שחרית מתפלל האדם לפני
לכתו לעבודה או ללימודים ,תפילת ערבית הוא מתפלל בערב ,כשהוא
פנוי מעסקיו ,ואילו את תפילת מנחה האדם מתפלל לאחר שפינה מזמנו
באמצע הפעילות היומית שלו .הוא מתפלל שוב על הדברים המרכזיים:
"השיבה שופטינו"" ,את צמח דוד עבדך"" ,ולירושלים עירך ברחמים
תשוב" ,ועוד.

ב .זמן תפילת מנחה
תפילת מנחה היא כנגד קורבן התמיד של בין הערביים שהיו מקריבים
בבית המקדש (הקורבן האחרון ביום).
תפילת מנחה שמתפללים משעות הצהריים נקראת "מנחה גדולה",
ותפילת מנחה שמתפללים קרוב לערב ,לפני שקיעת החמה ,נקראת
"מנחה קטנה".
היום :יום שלישי
פרשת השבוע :וארא
תאריך :כ"ד טבת
חצות היום11:50 :
זמן מנחה גדולה12:20 :
זמן מנחה קטנה14:52 :
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ג .סדר תפילת מנחה
התפילה מתחילה באמירת המזמור "אשרי יושבי ביתך" ,ממשיכה בתפילת
שמונה עשרה ובאמירת "תחנון" ,ומסתיימת ב"עלינו לשבח".

לפני התפילה

"אשרי"
 3ברכות שבח

תפילת עמידה

•בחול –  13ברכות בקשה
•בשבת ובחג – ברכת קדושת היום
 3ברכות הודאה

סיום התפילה
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"למנצח" (עדות המזרח)
תחנון ,ו"עלינו לשבח"

תפילה וברכות

ז .תפילת ערבית
א .מבנה תפילת ערבית
בתפילת ערבית אומרים קריאת שמע ,מברכים שתי ברכות לפניה ושתי
ברכות לאחריה ,ולאחר מכן מתפללים תפילת עמידה ,אך אין חזרה של
שליח הציבור על התפילה .לאחר תפילת עמידה אומרים "עלינו לשבח".

ב .זמן קריאת שמע של ערבית
את קריאת שמע של ערבית ניתן לומר מצאת הכוכבים ובמשך כל הלילה.

היום :יום שלישי
פרשת השבוע :וארא
תאריך :כ"ד טבת
שקיעת החמה17:07 :
צאת הכוכבים 17:25
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ג .סדר תפילת ערבית
ברכו
ברכה ראשונה " -המעריב ערבים"
קריאת שמע וברכותיה

ברכה שניה " -אוהב עמו ישראל"
קריאת שמע
ברכה שלישית " -גאל ישראל"
ברכה רביעית " -השכיבנו"
 3ברכות שבח

תפילת עמידה

•בחול –  13ברכות בקשה" ,שמע קולנו"
•בשבת ובחג – ברכת קדושת היום
 3ברכות הודאה

סיום התפילה

"עלינו לשבח"

ח .ברכות
א .הברכות והכוונה בהן
אנו מברכים ברכות בעת אכילה ,הנאה ,קיום מצווה או במאורעות
מיוחדים.
מדוע מברכים את ה'?
•בברכה אנו נותנים שבח לה' ,שברא את ההנאה שאנו עומדים
ליהנות ממנה ,או מביעים תודה על כך שנתן לנו את התורה וציווה
אותנו במצוותיו ועוד.
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•בברכה אנו גם מביעים הכרת טובה כלפי ה' .אנו מכירים בעובדה
שכל העולם כולו וכל מה שיש לנו באו מאת ה'.
חובה על האדם לברך את כל הברכות בתשומת לב ולכוון בפירוש המילים.
לא מזכירים סתם את שם ה' .לכן לא מברכים ברכה אם לא מתכוונים
לעשות את המצווה או ליהנות ממשהו שצריך לברך עליו.

ב .סוגי הברכות
הברכות נחלקות לשלושה סוגים עיקריים:
•ברכות הנהנין:
מברכים אותן לפני הנאה כלשהי :לפני שאוכלים ,לפני ששותים או
לפני שמריחים ריח טוב.
•ברכות המצוות:
מברכים אותן לפני שעושים מצוות :לפני שנוטלים ארבעה מינים
בחג הסוכות ,לפני שיושבים בסוכה בחג הסוכות ,לפני שמניחים
תפילין ,לפני שמדליקים נרות שבת או נרות חנוכה ועוד.
•ברכות השבח:
בברכות אלו אנו מודים לה' על חסדיו ומשבחים אותו על גדולתו.
בסוג זה נכללות ברכות כגון ברכת "שהחיינו" ,ברכה בעת ששומעים
רעם או רואים ברק ,ברכת "הגומל" ועוד.
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הברכות

דוגמאות
לפני שאוכלים תפוז –
"בורא פרי העץ"

ברכות הנהנין –
ברכה על הנאה
כשאוכלים,
שותים או
מריחים ריח טוב

לפני ששותים מיץ –
"שהכל נהיה בדברו"
לפני שמריחים ריח טוב –
"בורא מיני בשמים"

לפני שיושבים בסוכה (מהתורה) –
"וציוונו לישב בסוכה"
ברכת המצוות
– ברכה לפני
שמקיימים
מצווה מהתורה
או מדברי חכמים

לפני שמדליקים נרות חנוכה
(מדברי חכמים) –
"להדליק נר [של] חנוכה"

לאחר שרואים ברק –
"עושה מעשה בראשית"
ברכת השבח –
ברכה על חסדיו
ושבחיו של ה'

מי שטס במטוס טיסה ארוכה –
"הגומל לחייבים טובות"
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ג .ברכות הנהנין – הברכה היא נטילת רשות ליהנות ממה
שה' ברא בעולם
"לה' הארץ ומלואה" (תהילים כד ,א) – כל מה שנמצא בעולם שייך לקב"ה.
לבני האדם ניתנה רשות ליהנות מעולמו של הקדוש ברוך הוא ,בתנאי
שיברכו לפני ההנאה – שיודו לה' שנתן לבני האדם להשתמש וליהנות
ממה שיש בעולם .הברכות הן מעין נטילת רשות מה' ליהנות מעולמו.
למשל :לפני שמכניסים פרי לפה עוצרים לרגע ,חושבים ומברכים" :ברוך
אתה ה' אלוקינו מלך העולם ,בורא פרי העץ" .אנו מזכירים לעצמנו מי
ברא את הפרי הזה .החקלאי אמנם עבד וטיפח את העץ – שתל ,השקה,
דישן ,ועשה פעולות נוספות ,אך הבריאה היא של ה' .הוא זה שברא את
צורת הפרי ,הזריח את השמש בזמן ,הוריד גשם כנדרש ,וכל הדברים
החיוניים להצמחת הפרי ,לטובת הבריאות והגוף של כל אחד.
אמר רבי חייא בר אבא :פעם אחת נתארחתי אצל בעל הבית
בלודקיא ,והביאו לפניו שלחן של זהב משוי ששה עשר בני אדם,
ושש עשרה שלשלאות של כסף קבועות בו ,וקערות וכוסות
וקיתוניות וצלוחיות קבועות בו ,ועליו כל מיני מאכל וכל מיני
מגדים ובשמים .וכשמניחים אותו אומרים "לה' הארץ ומלואה תבל
ויושבי בה" (תהילים כד ,א) ,וכשמסלקין אותו אומרים "השמים
שמים לה' והארץ נתן לבני אדם" (תהילים קטו ,טז).
(שבת קיט ע"א)
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ד .נטילת ידיים לפני שאוכלים פת
לפני שאוכלים פת (לחם) נוטלים את הידיים במים.

 .1אופן הנטילה
נוטלים את הידיים מכלי שלם ולא עקום .שופכים את המים על כל כף היד
עד פרק הזרוע.

 .2הברכה בעת נטילת ידיים
לאחר שנוטלים מברכים" :ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם אשר קידשנו
במצוותיו וציוונו על נטילת ידיים" .לאחר הברכה מנגבים את הידיים .גם
הניגוב הוא חלק ממצוות נטילת הידיים.

מברכים ואז מנגבים:
א
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ה .הברכה – על איזו כמות אוכל?
גם כאשר כמות האוכל או השתייה שעומדים לאכול היא מועטת ביותר
("כלשהו") יש לברך את הברכה המתאימה .לא מפסיקים בין הברכה לבין
האכילה .מיד כשמסיימים את הברכה יש לאכול.

ו .נוסח ברכה ראשונה על מאכלים
נוסח הברכות משתנה בהתאם לסוגי המאכלים השונים .נפרט את ברכות
הנהנין השכיחות ,ואת המאכלים שעליהם מברכים אותן:
הברכה

על מה מברכים

סוג

המוציא לחם מן
הארץ

לחם ,חלות ,פיתות ,לחמניות,
כעכים

לחמים

בורא פרי הגפן

יין ,מיץ ענבים

יין

בורא מיני מזונות

עוגות ,עוגיות ,ביסקוויטים,
וופלים ,בייגלה ,אטריות
מבושלות (ספגטי)

מאפים

בורא פרי העץ

זית ,תמר ,רימון ,תפוח ,תפוז,
אפרסק ,שזיף ,לימון ,אבוקדו,
אגוזים ,שקדים

פירות

בורא פרי האדמה

מלפפון ,עגבניה ,פלפל,
אבטיח ,מלון ,בננה ,תירס ,כרוב,
חסה ,תפוח אדמה ,גרעיני
חמניה (שחורים) ,גרעיני דלעת
(לבנים) ,בוטנים

ירקות

שהכל נהיה בדברו

חלב ,גבינה ,בשר ,דגים ,מים,
מיצים ,גלידה ,טחינה ,פטריות

מאכלים
שלא גדלים
באדמה

(מאפים מחמשת מיני
דגן)
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על אורז מבושל מברכים ברכה ראשונה "בורא מיני מזונות" ,וברכה
אחרונה "בורא נפשות".
על פריכיות אורז יש המברכים "בורא פרי האדמה" ויש המברכים "שהכל".

ז .דיני קדימה בברכות
כאשר עומדים לאכול מספר מאכלים ,קיימים דינים מפורטים בנוגע
לסדר הקדימות בברכות ,כלומר על איזה מאכל יש לברך תחילה .נציין
את עיקרי הדינים בהלכה זו:
•לפני אכילת מאכלים שברכותיהם שונות ,יש לברך לפי הסדר הבא:
"המוציא"" ,מזונות"" ,גפן"" ,עץ"" ,אדמה"" ,שהכל" (ראשי תיבות:
"המג"ע א"ש") .לדוגמה :מי שרוצה לאכול עוגה ואחר כך לשתות
מיץ ,יברך קודם "מזונות" על העוגה ואחר כך "שהכל" על המיץ.
סדר זה נקבע לפי סדר החשיבות של כל ברכה.
•פירות משבעת המינים שהשתבחה בהם ארץ ישראל קודמים לשאר
הפירות .לדוגמה :האוכל ענבים ותפוח יברך על הענבים "בורא פרי
העץ" ויפטור את התפוח מברכה .סדר זה נקבע בגלל חשיבותם של
שבעת המינים.
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מזונות

ּבֹורא ִמינֵ י ְמזֹונֹות.
עֹולם ֵ
ֹלהינּו ֶמ ֶלְך ָה ָ
ָּברּוְך ַא ָּתה ה' ֱא ֵ

גפן

ּבֹורא ְּפ ִרי ַהּגָ ֶפן.
עֹולם ֵ
ֹלהינּו ֶמ ֶלְך ָה ָ
ָּברּוְך ַא ָּתה ה' ֱא ֵ

עץ

ּבֹורא ְּפ ִרי ָה ֵעץ.
עֹולם ֵ
ֹלהינּו ֶמ ֶלְך ָה ָ
ָּברּוְך ַא ָּתה ה' ֱא ֵ

אדמה

ּבֹורא ְּפ ִרי ָה ֲא ָד ָמה.
עֹולם ֵ
ֹלהינּו ֶמ ֶלְך ָה ָ
ָּברּוְך ַא ָּתה ה' ֱא ֵ

שהכל

עֹולם ֶׁש ַהּכֹל נִ ְהיָ ה ִּב ְד ָברֹו.
ֹלהינּו ֶמ ֶלְך ָה ָ
ָּברּוְך ַא ָּתה ה' ֱא ֵ

תפילה וברכות

ח .ברכות אחרונות
א .מה הכמות שיש לאכול כדי לברך ברכה אחרונה?
לאחר שאוכלים מאכל בכמות של לפחות "כזית" (כגודל של קופסת
גפרורים 28 ,גרם) או שותים משקה בכמות של לפחות "רביעית" (86
סמ"ק) מברכים ברכה אחרונה .בברכות אלו אנו מודים לה' ומשבחים
אותו על הטובות והחסדים שעשה עימנו.
מברכים ברכה אחרונה על מאכל בשיעור "כזית" ,רק אם אכלו אותו בתוך
פרק זמן של "תוך כדי אכילת פרס" (כארבע דקות).

ב .נוסח ברכה אחרונה על מאכלים
הברכה

על מה מברכים?

סוג

ברכת המזון

לחם ,חלות ,פיתות ,לחמניות,
כעכים

לחמים

ברכה מעין שלוש – על
הגפן ועל פרי הגפן

יין ,מיץ ענבים

יין

ברכה מעין שלוש – על
המחיה ועל הכלכלה

עוגות ,עוגיות ,ביסקוויטים,
וופלים ,בייגלה ,אטריות
מבושלות (ספגטי)

מאפים

ברכה מעין שלוש – על
העץ ועל פרי העץ

ענבים ,תאנה ,רימון ,זית,
תמר

פירות
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הברכה

בורא נפשות

על מה מברכים?

סוג

תפוח ,תפוז ,אפרסק ,שזיף,
לימון ,אבוקדו ,אגוזים,
שקדים

פירות

מלפפון ,עגבניה ,פלפל,
אבטיח ,מלון ,בננה ,תירס,
כרוב ,חסה ,תפוח אדמה,
גרעיני חמניה (שחורים),
גרעיני דלעת (לבנים),
בוטנים

ירקות
וקטניות

חלב ,גבינה ,בשר ,דגים,
מים ,מיצים ,גלידה ,טחינה,
פטריות

מאכלים
שלא
גדלים
באדמה

ג .ברכת המזון
 .1לברך ברכת המזון – חובה מהתורה
"ואכלת ושבעת וברכת את ה' אלוקיך" (דברים ח ,י) .מכאן למדו
שחובה מהתורה לברך ברכת המזון לאחר שאוכלים פת (לחמים).
ברכה זו היא הברכה היחידה שנזכרה במפורש בתורה ,ומהציווי על
ברכה לאחר שאוכלים ושבעים למדו חכמים ותיקנו ברכות נוספות.
לאחר שאדם אכל ושבע ,עליו לזכור שה' הוא זה שמזין את כל
העולם בטובו הגדול .הוא זה שנותן אוכל ומזון לכל הקיים בבריאה
– צמחים ובעלי חיים .לנו כעם ישראל יש תפקיד נוסף ,ועל כן אנו
מזכירים זאת בהמשך ברכת המזון.
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 .2ארבע ברכות בברכת המזון – הזן ,הארץ ,בונה ירושלים ,הטוב והמטיב
בברכת המזון יש ארבע ברכות:
•ברכת הזן
•ברכת הארץ
•ברכת בונה ירושלים
•ברכת הטוב והמטיב

מוסיפים בחנוכה,
בפורים

מוסיפים בשבת

מוסיפים בראש חודש,
בחגים
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אמר רב נחמן :משה תקן לישראל ברכת הזן בשעה שירד להם
מן .יהושע תקן להם ברכת הארץ כיון שנכנסו לארץ .דוד ושלמה
תקנו בונה ירושלים :דוד תקן על ישראל עמך ועל ירושלים עירך,
ושלמה תקן על הבית הגדול והקדוש .הטוב והמטיב ביבנה תקנוה,
כנגד הרוגי ביתר ,דאמר רב מתנא :אותו היום שניתנו הרוגי ביתר
לקבורה תקנו ביבנה הטוב והמטיב ,הטוב – שלא הסריחו ,והמטיב
– שניתנו לקבורה.
(ברכות מח ע"ב)

 .3ברכת המזון פוטרת כל מה שנאכל בסעודה
כשמברכים ברכת המזון אין צורך לברך ברכות אחרונות אחרות על
כל סוגי המאכלים והמשקאות שאכלו ושתו בתוך הסעודה.

ד .ברכה "מעין שלוש"
ברכה "מעין שלוש" (קיצור של שלוש) היא ברכה שבה נזכרים בקצרה
הנושאים של שלוש הברכות הראשונות של ברכת המזון :ברכת הזן ,הארץ,
ובניין ירושלים.
הפתיחה של ברכה "מעין שלוש" וסיומה משתנים בהתאם לסוגי
המאכלים השונים ,ובנוגע לחלק מהם יש שינוי בנוסח בין פירות שגדלו
בארץ ישראל לפירות שגדלו בחוץ לארץ:
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בחוץ לארץ

בארץ ישראל

על הארץ ועל המחיה ועל
הכלכלה

על הארץ ועל המחיה ועל
הכלכלה

על הארץ ועל פרי הגפן

על הארץ ועל פרי גפנה

על הארץ ועל הפירות

על הארץ ועל פירותיה

תפילה וברכות

לדידן [=לנו] שאין אנו בארץ ישראל יאמר על הארץ ועל הפירות,
אבל בני ארץ ישראל ,כיון שיושבין בארץ ,מפני שבח הארץ יש
להם להזכיר פירות הארץ בפירוש ולומר על הארץ ועל פירותיה.
(רבינו יונה ,ברכות לב ע"א מדפי הרי"ף)

בשבתות ,בחגים ובראשי חודשים מזכירים בנוסח הברכה את היום
שנמצאים בו (לדוגמה :בשבת מוסיפים "ורצה והחליצנו").
נוסח הברכה המלא נמצא בסידורים ובברכונים.
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ה .ברכות הריח
לפני שמריחים ריח טוב שמקורו בצומח (ולא בושם סינתטי) מברכים את
ברכת הריח:
•אם הריח בא מעצים מברכים:
"ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם בורא
עצי בשמים".
•אם הריח בא מעשבים מברכים:
"ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם בורא
עשבי בשמים".
•לפני שמריחים ריחות טובים
שאינם באים מעצים ,מעשבים או מפירות מברכים" :ברוך אתה ה'
אלוקינו מלך העולם בורא מיני בשמים".

י .ברכות השבח ,ההודאה
א .שבח והודאה לה' על הבריאה
יש ברכות שמטרתן לשבח ולהודות לה'
על כך שהוא בורא את העולם ומנהיג
אותו :על דברים מיוחדים בטבע העולם,
על אישים מיוחדים שהקב"ה זיכה
אותם במעלות מיוחדות ועוד .ברכות
אלו נקראות ברכות השבח (או ברכות
ההודאה):
חלק מברכות אלו הן ברכות ראייה –
מברכים אותן כשרואים משהו מיוחד,
כגון ברק ,קשת ,הרים גבוהים מאוד ,ים
גדול (אוקיינוס) וכדומה.
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חלק אחר הן ברכות שמיעה – מברכים אותן כששומעים רעם ,בשורות
טובות ,שמועות רעות וכדומה.
כל אלו מעמיקים בנו את ההכרה והידיעה שה' הוא המנהיג והמוביל של
כל תופעות הטבע הללו.

ב .ברכת "שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה"
ברכה זו מברכים במקרים הבאים:
•כשאוכלים פרי או ירק חדש בפעם הראשונה בעונתו .יש המברכים
קודם "שהחיינו" ואחר כך מברכים על הפרי ,ויש להיפך.
•כשלובשים לראשונה בגד חדש ששמחים בו או כשמשתמשים
לראשונה בכלים ובחפצים חשובים.
•כשמקיימים מצוות לאחר שלא קיימו אותן זמן רב :כשיושבים בסוכה
בפעם הראשונה ,כשמדליקים נרות חנוכה בפעם הראשונה ועוד.
•על חגים וימים טובים .אומרים ברכה זו בקידוש .מנהג אשכנז
שהנשים מברכות בעת הדלקת נרות החג.

ג .ברכת "הגומל"
 .1מי מברך ברכת "הגומל"?
ברכת "הגומל" מבוססת על תחושת ההודאה שיש לאדם כלפי
הקב"ה .אלו ארבעת המצבים המרכזיים שבהם יש לברך ברכה זו:
מי שהחלים ממחלה קשה ,מי שיצא מבית כלא ,מי שהפליג בים ,מי
שעבר במדבר .גם מי שהיה נתון בסכנות אחרות וניצל מהן (כגון
אדם שניצל מדריסה או ממפולת; אישה לאחר לידה) צריך לברך
ברכת "הגומל" .בזמננו נוהגים לברך גם אחרי טיסה.
נוסח הברכה" :ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם ,הגומל לחייבים
טובות ,שגמלני כל טוב".
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 .2בפני מי מברכים ברכת הגומל?
את ברכת "הגומל" צריך לברך בפני עשרה אנשים .נוהגים לברך את
ברכת "הגומל" בזמן קריאת התורה .נשים מברכות ברכה זו מעזרת
הנשים בתום התפילה.
ארבעה חייבין לברך הגומל :היוצא מבית האסורים ,ומי שהיה
חולה ונתרפא ,ויורדי הים כשעולין ממנו ,והולכי מדברות כשיגיעו
אל הישוב.
וסימן לדבר" :וכל החיים יודוך סלה" – חולה ,ים ,יסורין ,מדבר.
ראשי תיבות "חיים".
(מנורת המאור פרק ו – המצוות עמוד )460

ד .ברכות הרעם ,הברק והקשת
כשרואים ברק מברכים מיד" :ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם עושה
מעשה בראשית".
כששומעים רעם מברכים מיד" :ברוך אתה
ה' אלוקינו מלך העולם שכוחו וגבורתו מלא
עולם".
כשרואים קשת מברכים" :ברוך אתה ה'
אלוקינו מלך העולם זוכר הברית( ,ו)נאמן
בבריתו וקיים במאמרו" .בברכה אנו מציינים
את הברית – ההבטחה שנתן ה' לנח לאחר
המבול ,שלא יהיה יותר מבול על הארץ.
הקשת היא הסימן לדבר (בראשית ט ,ח-יז).
אין להסתכל על הקשת יותר מדי.
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ה .ברכת האילנות
מי שרואה בחודש ניסן לפחות שני עצי
פרי (ואפילו מאותו סוג) בזמן שהם
מוציאים פרחים ,מברך" :ברוך אתה ה'
אלוקינו מלך העולם שלא חיסר בעולמו
דבר/כלום וברא בו בריות טובות ואילנות
טובים/טובות ליהנות בהם בני אדם" .את
ברכת האילנות מברכים פעם אחת בשנה
בלבד.

ו .תפילת הדרך
היוצא לדרך אומר את תפילת הדרך בלשון רבים" :יהי רצון מלפניך...
שתוליכנו לשלום "...ומסיים "ברוך אתה ה' שומע תפילה" .בנוסח התפילה
כלולה בקשה לה' שישמור עלינו בדרך מכל מיני צרות ויעזור לנו להגיע
למחוז חפצנו לשלום.
•אומרים את תפילת הדרך פעם אחת ביום.
•יש לברך מיד כשיוצאים מהעיר.
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ג .שבת

שבת

ושבת קדשך באהבה וברצון הנחלתנו
במשך כל ימות השבוע אנו שותפים ביצירה ובהתחדשות :קונים ומוכרים,
עושים עסקים ,מתפתחים במקצוע שלנו ,בונים מבנים ומכונות ,מייצרים
כלים ומכשירים ועוד.
במשך כל השבוע אנו מתרגלים להיות תלויים ולהשתמש ביצירות
טכנולוגיות אנושיות .מכונית וכלי תחבורה נוספים ,טלפון נייד או נייח,
מחשב ,אינטרנט ורשתות חברתיות ,מעלית ועוד .בשבת אנו מתנתקים
מהם .גם עבור מי שעובד קשה מאוד במשך השבוע ,ואין לו זמן לעצמו
ולמשפחתו ולפיתוח עולמו הרוחני ,השבת היא זמן להיות עם בני
המשפחה ,ללכת לבית הכנסת לתפילות וללמוד תורה ,ולהשקיע בפיתוח
העולם הרוחני .בעת הקידוש אנו מזכירים לעצמנו מי ברא את העולם –
"כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלוקים לעשות" ,ומה הייעוד של עם
ישראל ,שבשבילו ה' הוציא אותנו מארץ מצרים – "כי בנו בחרת ואותנו
קדשת מכל העמים ושבת קדשך באהבה וברצון הנחלתנו".
בכוחו של יום השבת לנתק אותנו משגרת ימי החול ,לאפשר לנו להתרומם
מאווירתם של ששת ימי המעשה ולקרב אותנו לבורא העולם .צריך לנצל
את יום השבת גם ללימוד תורה ,למנוחה ולהתבוננות .המנצל את יום
השבת להתעלות רוחנית יזכה שהתעלות זו תשפיע עליו בימי החול
שיבואו אחריו.
אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה :מתנה טובה יש לי בבית גנָ זַ י
(בית האוצר שלי) ושבת שמה ,ואני מבקש ליתנה לישראל – לך
והודיעם.
(שבת י ע"ב)

אמר להם הקב"ה לישראל :אם תזכו לשמור שבת מעלה אני עליכם
כאילו שמרתם כל המצות שבתורה ,ואם חיללתם אותה מעלה אני
עליכם כאילו חיללתם כל המצות.
(מדרש רבה ,שמות ,פרשת בשלח ,כה)
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א .סדר ליל שבת
א .הכנות לקראת שבת
יש להתכונן לקראת השבת ולכבדה .יש לרחוץ את הגוף ולהתנקות ,ללבוש
בגדים יפים ,לנקות ולסדר את הבית ,לפרוש מפה יפה על שולחן השבת,
לקשט את הבית והשולחן בפרחים ,ולהכין כלים נאים ויפים לסעודות
השבת .יש להכין לסעודות השבת מאכלים טעימים ומיוחדים .הבית צריך
להיראות חגיגי ויפה.
יש להכין לפני כניסת השבת את שעון השבת שיכבה וידליק את התאורה
ומכשירי החשמל (מזגן ,מאוורר ,תנור חימום) בהתאם לנדרש .יש לבדוק
את תקינות מכשירי החשמל לקראת שבת (אזעקה ,תאורה במקרר ועוד).
יש לנוח לפני השבת כדי להיות ערניים בתפילות השבת ובסעודות,
להכין דברי תורה על פרשת השבוע ולהשתתף במפגש המשפחתי בנחת
ובשמחה.
אמר רבי אלעזר :לעולם יסדר אדם שלחנו בערב שבת ,אף על פי
שאינו צריך אלא לכזית.
(שבת קיט ע"ב)

74

שבת

ב .הדלקת נרות שבת
 .1זמן הדלקת הנרות
חכמים קבעו שיש להדליק נרות לפני כניסת השבת .אין להדליק נרות
לאחר הזמן שבו נכנסה השבת .זמני כניסת השבת מופיעים בלוחות
הזמנים.
זמן ההדלקה הוא מיוחד .בבת אחת נפסקות כל הפעולות וההכנות
לקראת השבת .הכל נעצר .שקט ,שלווה ,קדושה ומנוחה שוררים מרגע זה
ואילך ,למשך כל השבת.
מה ידידות מנוחתך ,את שבת המלכה ,בכן נרוץ לקראתך ,בואי
כלה נסוכה.
לבוש בגדי חמודות ,להדליק נר בברכה ,וַ ֵּתכֶ ל כל העבודות ,לא
תעשו מלאכה.
(מתוך הזמירות לערב שבת)

 .2מטרת ההדלקה
שלושה טעמים לתקנה זו :א .לכבוד השבת .ב .עונג שבת .ג .שלום בית.
המטרה היא להאיר את הבית יותר מאשר בימי החול .כשאדם נמצא
במקום חשוך או מקום שלא מואר היטב ,הוא עלול להיתקל ולהיכשל
בחפצים ,והדבר עלול להביא לכעס ולרוגז .אור הנרות בבית נקי ומסודר
לכבוד השבת מאפשר לראות היטב את בני הבית ואת הבית עצמו ,והדבר
מוסיף לאווירה המיוחדת של השבת.
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 .3אם הבית היא שמדליקה את הנרות
החובה להדליק נרות מוטלת על כולם,
גברים ונשים ,רווקים ונשואים ,אך
אשת הבית ,אם המשפחה ,היא קודמת
לכולם .הסיבה לכך היא שהאישה ,אם
המשפחה ,נמצאת בבית יותר והיא זו
שמנהלת את חיי הבית ,ולכן חכמים
מסרו לה את האחריות להדלקת
הנרות בבית.
יש שנוהגות שגם בנות המשפחה
מדליקות נר אחד.
ראוי ויפה שהאם המדליקה את הנרות,
וגם כל בני הבית ,כבר יהיו לבושים
בבגדי שבת בעת הדלקת הנרות.

 .4היכן מניחים את הנרות ,ובמה מדליקים
את הנרות מדליקים קרוב למקום שבו אוכלים את סעודת השבת.
יש המדליקות בשמן ,אך רבות מדליקות בנרות פרפין – נרות שצבעם לבן
(מכונים "נרות שעווה") .מספיק להדליק נר אחד ,אך נהגו להדליק שני נרות:
אחד כנגד האמור בדיברות הראשונות – "זכור את יום השבת לקדשו" (שמות
כ ,ח) ,ואחד כנגד האמור בדיברות השניות – "שמור את יום השבת לקדשו"
(דברים ה ,יב) .יש שנוהגות להדליק נרות על פי מספר בני המשפחה.

 .5הברכה וכיצד מדליקים
הברכה היא "אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להדליק נר של שבת" .רוב
בנות קהילות ספרד נוהגות לברך בתחילה ,ועם סיום הברכה מדליקות
את הנרות .אך יש פוסקים הסוברים שאם אישה מברכת לפני ההדלקה
– היא מקבלת שבת בעת הברכה ואז לא תוכל להדליק .לכן בנות קהילות
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אשכנז וחלק מקהילות ספרד נוהגות להדליק קודם את הנרות ,לכסות
את העיניים בכפות הידיים שלא ייהנו מאור הנרות ,ואז לברך ,ולאחר
הברכה להסיר את כפות הידיים מהעיניים.
לאחר ההדלקה יש הנוהגות להוסיף תפילה על ילדיהן ,על בריאות ועוד.

ג .קבלת שבת ותפילת ערבית
ברוב קהילות ישראל פותחים את תפילות ליל שבת באמירת פרקי
תהילים ובפיוט "לכה דודי" (שחיברו המקובל רבי שלמה הלוי אלקבץ
מצפת) ועוד .תפילות אלו נקראות תפילות "קבלת שבת".
לכה דודי לקראת כלה,
פני שבת נקבלה.
לקראת שבת לכו ונלכה,
כי היא מקור הברכה,
מראש מקדם נסוכה,
סוף מעשה במחשבה תחילה.
("לכה דודי" ,רבי שלמה הלוי אלקבץ)

לאחר קבלת שבת מתפללים תפילת ערבית של ליל שבת .בתפילת עמידה
יש שבע ברכות :שלוש ברכות השבח הראשונות ושלוש ברכות ההודיה
האחרונות כבימי החול ,וביניהן ברכה אחת הכוללת את ענייני השבת
ובקשות המתאימות ליום קדוש זה .הברכה מסתיימת במילים "ברוך אתה
ה' מקדש השבת".
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ד .לפני הקידוש
כאשר חוזרים הביתה לאחר
תפילת ערבית ,נהוג לשיר לפני
הארוחה את הפיוט "שלום עליכם
מלאכי השרת" ואחריו את הפרק
"אשת חיל" (משלי ל"א) .יש
הנוהגים לברך את הילדים .את
הבנים מברכים "ישימך אלוקים כאפרים וכמנשה" ,ואת הבנות מברכים
"ישימך אלוקים כשרה ,רבקה ,רחל ולאה" .לאחר מכן אומרים את פסוקי
יחּנֶ ּךָ .ישא ה' פניו אליך
ברכת כהנים" :יברכך ה' וישמרך .יאר ה' פניו אליך וִ ֻ
וישם לך שלום" (במדבר ו ,כד-כו).
תניא ,רבי יוסי בר יהודה אומר:
שני מלאכי השרת מלוין לו לאדם בערב שבת מבית הכנסת לביתו.
אחד טוב ואחד רע.
וכשבא לביתו ומצא נר דלוק ושולחן ערוך ומטתו מוצעת ,מלאך
טוב אומר :יהי רצון שתהא לשבת אחרת כך ,ומלאך רע עונה אמן
בעל כרחו.
ואם לאו ,מלאך רע אומר :יהי רצון שתהא לשבת אחרת כך ,ומלאך
טוב עונה אמן בעל כרחו.
(שבת קיט ע"ב)

ה .הקידוש
 .1מצווה מהתורה לקדש את השבת
כתוב בתורה" :זכור את יום השבת לקדשו" .את הזכירה הזאת
אנחנו מקיימים באמירת הקידוש .את הקידוש עושים על היין ,לפני
הסעודה .אסור לאכול מזמן כניסת השבת ועד לאחר הקידוש.
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 .2נוסח הקידוש
הקידוש כולל הקדמה ושתי
ברכות.
הוא נפתח באמירת הפסוקים
והארץ"...
השמיים
"ויכולו
(בראשית פרק ב') ,שמזכירים
את השבת .בהמשך מברכים על
היין "בורא פרי הגפן" .לאחר מכן
אומרים ברכה על יום השבת,
המסתיימת במילים "ברוך אתה ה' מקדש השבת".
 .3יציאה ידי חובה בקידוש
כאשר יש מספר אנשים המסובים סביב שולחן השבת ,נוהגים
שבעל הבית או אחד מהמסובים אומר בקול רם את הקידוש ומוציא
את האחרים ידי חובה.
המקדש לכוון בליבו להוציא את המסובים ידי חובה ,ועל
ַ
על
המסובים להקשיב לברכותיו ולכוון בליבם לצאת ידי חובה ,ולאחר
הברכות לענות "אמן".
 .4כיסוי הלחם
בזמן הקידוש מכסים את החלות:
פורסים מפה על השולחן ,מתחת
לחלות ,ומפה נוספת פורסים על
החלות .אחד הטעמים לכיסוי
החלות במפה הוא שהחלות הן
זכר למן שירד במדבר לבני ישראל ,שהיה מכוסה בשכבת טל מעליו
ומתחתיו.
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ו .נטילת ידיים ו"המוציא"
"אין קידוש אלא במקום סעודה" – יש לסעוד מיד לאחר הקידוש ,במקום
שבו קידשו על היין.
נוטלים את הידיים לסעודה ,מברכים את ברכת "על נטילת ידיים" ,מנגבים
את הידיים ולאחר מכן מברכים את ברכת "המוציא" על "לחם משנה" – שני
כיכרות שלמים של לחם ,חלות ,לחמניות ,פיתות וכדומה" .לחם משנה"
הוא זכר למן ,שירד במדבר סיני ביום שישי בכמות כפולה ,עבור יום שישי
ועבור השבת.

ז .מאכלי הסעודה וכלי הסעודה
"וקראת לשבת עונג" (ישעיהו נ"ח ,י"ג) – מצווה לענג את השבת במאכלים
ובמשקאות טובים .לכבוד השבת מרבים בדגים ,בבשר ,ביין וכדומה .יש
לאכול את סעודות השבת בכלים נאים ויפים ,בנחת ובשמחה.
יוסף מכבד שבת היה .הוא נקרא כך מפני שהיה ידוע שהוא מכבד
את השבתות .היה לו שכן גוי שהיה עשיר גדול .אמרו לו החוזים
בכוכבים שראו שכל רכושו יגיע אל יוסף מוקיר שבת .הלך אותו
גוי ומכר את כל נכסיו וקנה בהם אבן טובה ויקרה ושם אותה
בכובעו ,כדי לשמור על רכושו שלא יגיע לידיו של יוסף מוקיר
שבת.
כשהגוי עבר על גשר ,הפריחה הרוח את כובעו וזרקה אותו במים.
בלע דג את הכובע עם האבן הטובה שבו .דייגים דגו את הדג
והביאו אותו לשוק כדי למכרו ,בערב שבת ,סמוך לכניסת השבת.
שאלו הדייגים :מי יקנה דג סמוך לכניסת השבת? אמרו להם אנשי
העיר :לכו והביאו את הדג ליוסף מכבד השבת ,שהוא רגיל לקנות,
ואכן הוא קנה .כשיוסף הכין את הדג ,מצא בו את האבן הטובה.
הלך ומכרה אחרי השבת בשלושה עשר כדים של דינרי זהב .פגש
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זקן אחד את יוסף מכבד השבת ואמר לו :מי שלווה לכבוד שבת,
השבת פורעת לו.
(ע"פ שבת קיט ע"ב)

"הוא יום מכובד הוא יום תענוגים לחם ויין טוב בשר ודגים".
(פיוט "כי אשמרה שבת" ,ר' אברהם אבן עזרא)

ח .זמירות שבת
זמירות השבת חוברו על ידי גדולי תורה ומקובלים נוספים .הזמירות
מדברות על קדושת השבת ,האמונה בה' שברא את עולמו בששת ימי
המעשה ושבת ביום השביעי
ועוד .הזמירות המפורסמות:
"יה ריבון"" ,כי אשמרה שבת",
"ברוך אל עליון"" ,יום זה
מכובד" ועוד .השירה בסעודות
שבת ,של הזמירות ושל שירי
קודש נוספים ,מעניקה מעמד
מיוחד לסעודה ומכבדת את
השבת.

ב .סדר יום השבת
א .תפילת שחרית
ב"פסוקי דזמרה" מוסיפים מזמורי תהילים מיוחדים ליום השבת ,כמו
"הודו לה' כי טוב ,כי לעולם חסדו" ,ומסיימים בתפילת "נשמת כל חי".
בברכות קריאת שמע מוסיפים את הפיוט "אל אדון על כל המעשים"...
תפילת העמידה כוללת שבע ברכות (כמו תפילת ערבית).
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ב .קריאת התורה והפטרה
לאחר תפילת שחרית של שבת קוראים בתורה את פרשת השבוע :התורה
נחלקת לפרשות ,ובכל שבת קוראים פרשה אחרת .הפרשה שאותה
קוראים בשבת של אותו שבוע נקראת "פרשת השבוע" .עולים לתורה
שבעה קרואים.
לאחר שגוללים את ספר התורה קוראים את ההפטרה .ההפטרה היא פסוקים
מספרי הנביאים הקשורים בתכניהם לפרשת השבוע או לתקופת השנה.

ג .תפילת מוסף
לאחר תפילת שחרית וקריאת התורה אומרים את התפילה לשלום המדינה,
תפילה להצלחתם של חיילי צה"ל ותפילות נוספות .לאחר מכן אומרים את
מזמור "אשרי יושבי ביתך" ,מחזירים את ספר התורה להיכל ומתפללים
את תפילת העמידה של מוסף (מוסף – לשון תוספת ,תפילה שנוספת על
התפילה הרגילה) .לאחר תפילת מוסף אומרים את הפיוט "אנעים זמירות".

ד .קידוש בשבת בבוקר
לפני סעודת שחרית בשבת מקדשים על יין .חובת הקידוש בשבת בבוקר
היא תקנה של חכמים.

ה .לימוד תורה בשבת
חשוב להקדיש בשבת זמן
ללימוד תורה .אפשר ללמוד
לבד או במסגרת המשפחה,
עם כל בני הבית ,וכמובן ללכת
לשיעורי תורה בקהילה ובבית
הכנסת.
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רבי ברכיה בשם רבי חייא בר בא :לא ניתנו שבתות וימים טובים
אלא לעסוק בהן בדברי תורה.
(תלמוד ירושלמי שבת טו ,ג)
אמרה תורה לפני הקב"ה :ריבונו של עולם ,כשיכנסו ישראל
לארץ ,זה רץ לכרמו וזה רץ לשדהו ,ואני מה תהא עלי? אמר
לה :יש לי זוג שאני מזווג לך ושבת שמו ,שהם בטלים ממלאכתם
ויכולים לעסוק בך.
(טור אורח חיים סימן רצ)

ו .תפילת מנחה של שבת
התפילה נפתחת באמירת המזמור "אשרי יושבי ביתך" ,ואחריו "ובא
לציון גואל" .לאחר מכן קוראים בתורה את הפסוקים הראשונים בפרשת
השבוע הבאה (לפחות עשרה פסוקים) .אחר כך מתפללים את תפילת
העמידה ,הכוללת שבע ברכות (כמו בשאר תפילות השבת) ,ומסיימים
ב"עלינו לשבח".

ז .סעודה שלישית
מצווה לאכול בשבת שלוש סעודות.
את הסעודה השלישית יש להתחיל לאכול לפני שקיעת השמש .מי
שהתחיל לאכול לפני השקיעה יכול להמשיך לאכול גם לאחר השקיעה.
מי ששבע מאוד וקשה לו לאכול לחם בסעודה השלישית ,יכול לאכול
בסעודה זו מיני מאפה (עוגות ,עוגיות ,פירות וכדומה).
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ג .מוצאי שבת
א .עשיית מלאכה בצאת השבת
אין לעשות מלאכה לפני זמן צאת השבת ,המצוין בלוחות השנה.
מי שלא התפלל ערבית ,יאמר בצאת השבת "ברוך המבדיל בין קודש
לחול" ,ואז יוכל לעשות מלאכה.

ב .ברכות ההבדלה
לאחר צאת השבת מברכים על כוס יין
את ברכת ההבדלה .בברכה זו מבדילים
בין הקודש לבין החול .אין לאכול עד
לאחר ההבדלה.
זהו סדר ההבדלה:
פותחים את ההבדלה בפסוקים שונים,
כמו "כוס ישועות אשא ובשם ה' אקרא"
(תהילים קטז ,יג) ו"הנה אל ישועתי
אבטח ולא אפחד" (ישעיהו יב ,ב).
לאחר מכן מברכים ארבע ברכות – ראשי תיבות יבנ"ה :יין ,בשמים ,נר,
הבדלה.
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ד .מלאכות שבת
א" .יום מנוחה וקדושה לעמך נתת"
ה' ברא את העולם בשישה ימים וביום השביעי הוא שבת מכל מלאכתו.
כך ה' ציווה גם אותנו לעשות ,ונתן לנו ,לעם ישראל בלבד ,מתנה נהדרת
ושמה שבת" .יום מנוחה וקדושה לעמך נתת" .במשך שישה ימים אדם
עובד ,פועל ויוצר .ביום השבת הוא מצווה לעצור ,ולפנות את הזמן לעצמו
ולבני משפחתו .אין לדבר בשבת על ענייני העבודה והעיסוקים של ימי
החול ,אלא לנצל את המתנה ששמה שבת ולהשקיע את הזמן בלימוד
תורה ,בעבודת ה' ובחיזוק הקשר המשפחתי ,ולהירגע מהעמל והטרדה
של ימות החול.
ׁבת צּור עֹולָ ִמים
יֹום זֶ ה ְמכֻ ָּבד ִמּכָ ל יָ ִמיםּ ,כִ י בֹו ָש ַ
ׂה ְמלַ אכְ ֶּתָך,
ׁת יָ ִמים ַּת ֲע ֶש
ׁש
ֵש ֶ
אֹלהיָך,
יעי לֵ ֶ
וְ יֹום ַה ְּׁש ִב ִ
ׂה בֹו ְמלָ אכָ ה,
ּׁבת ֹלא ַת ֲע ֶש
ַש ָ
ׁת יָ ִמים.
ׁש
ׂה ֵש ֶ
ּכִ י כֹל ָע ָש
(פיוט "יום זה מכובד")

ב .ל"ט מלאכות שבת
האיסור לעשות מלאכה בשבת מופיע בתורה כמה פעמים ,והנימוק
המרכזי לאיסור זה הוא שהקב"ה ברא את העולם בשישה ימים ושבת
ביום השביעי ,ואף אנו ,כמוהו ,עובדים ששה ימים ושובתים בשביעי .אבל
בתורה לא כתוב במפורש אילו מלאכות אסור לעשות ואילו מלאכות
מותר לעשות.
חז"ל למדו זאת ממלאכות המשכן.
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הציווי לבנות את המשכן במדבר סיני (שמות לא ,א-יא) נאמר בסמוך
לאזהרה שלא לחלל שבת .מסמיכות הפרשיות למדו חז"ל שאסור לבנות
את המשכן בשבת ,ושהמלאכות שבעזרתן בנו את המשכן הן המלאכות
שאסור לעשות אותן בשבת.
המלאכות הללו כונו בתורה "מלאכת מחשבת" (שמות לה ,לג) .אלו
מלאכות שאומן חשב ותכנן לעשות אותן .מכאן למדו חכמים שבשבת
אסור לעשות רק מלאכות שיש להשקיע מחשבה ותכנון בעת שעושים
אותן ,ומלאכות אלו אסורות מהתורה .בבניין המשכן היו שלושים ותשע
(ל"ט) מלאכות .מלאכות אלו נקראות "אבות מלאכות" של איסורי שבת.

ג .ל"ט אבות ותולדות ,ולא המאמץ הפיזי בעת עשיית
המלאכה
לכל אב מלאכה של איסורי שבת משתייכים איסורים נוספים הדומים
לאב המלאכה .הם נקראים "תולדות" ,דהיינו מלאכות הדומות בדרך
פעולתן או במטרת פעולתן ל"אבות" .האיסור לעשות "תולדות" בשבת
שווה בחומרתו לאיסור לעשות "אב המלאכה".
כיון שהמלאכות נלמדות מהמשכן ,הגדרת המלאכה שאותה אסור לעשות
לא קשורה במידת המאמץ שיש להשקיע בביצוע המלאכה .לדוגמה:
אסור להפעיל חשמל בשבת ,למרות שזו מלאכה קלה מבחינה פיזית ,אך
מותר לסחוב כיסא כבד במהלך כל השבת ,למרות שמדובר במלאכה קשה
מבחינה פיזית.
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ד .ל"ט המלאכות לפי קבוצות
את ל"ט מלאכות שבת מקובל לחלק לפי הקבוצות הבאות:
•מלאכות הקשורות להכנת מזונותיו של האדם .המלאכות הן :חורש,
זורע ,קוצר ,מעמר ,דש ,זורה ,בורר ,מרקד ,טוחן ,לש ואופה (בישול,
טיגון).
•מלאכות הקשורות להכנת בגדיו של האדם :גוזז ,מלבן (מכבס),
מנפץ (סורק את הצמר במסרק כדי להפריד את השערות) ,צובע,
טווה ,מיסך (מתיחת חוטי השתי בכסא האריגה) ,עושה שני בתי
נירין (עשיית או תיקון שתי טבעות או שתי לולאות שבהן מכניסים
את חוטי השתי – חוט שתי אחד בכל טבעת או לולאה) ,אורג ,פוצע
(הסרת חוט השתי או חוט הערב) ,קושר ,מתיר ,תופר וקורע.
•מלאכות הקשורות לכתיבה או להכנת חומרי כתיבה :צד ,שוחט,
מפשיט ,מעבד ,ממחק ,משרטט ,מחתך ,כותב ומוחק (מלאכות אלו
שימשו לצורך עשיית קלף הראוי לכתיבה).
•מלאכות הקשורות לבניין ביתו של האדם :בונה ,סותר.
•מלאכות הקשורות לשימוש באש :מבעיר ,מכבה.
•מלאכת מכה בפטיש (גמר מלאכה).
•מלאכת הוצאה מרשות לרשות (מרשות היחיד לרשות הרבים
ולהיפך).
מעשה בחסיד אחד שנפרצה לו פרץ בתוך שדהו ונמלך עליה
לגודרה ,ונזכר ששבת הוא ונמנע אותו חסיד ולא גדרה ,ונעשה
לו נס ועלתה בו צלף ,וממנה היתה פרנסתו ופרנסת אנשי ביתו.
(שבת קנ ע"ב)
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ה .פירוט מספר מלאכות
להלן נתמקד בהלכות הקשורות למספר מלאכות בשבת:

 .1אופה – מבשל ,מטגן
אסור לאפות ולבשל מאכלים בשבת על ידי חום האש או באמצעות מקור
חום אחר .כמו כן אסור גם לצלות ולטגן .לכן:
•אין לשים מאכל על אש גלויה בשבת בשום אופן ,וכן אסור לבחוש
בסיר העומד על האש.
•שימוש בפלטה בשבת:
•לרוב הדעות אין לשים על הפלטה בשבת עצמה מאכל נוזלי
(כמו מרק) כדי שיתחמם בשבת ,אפילו אם הוא מבושל לגמרי
("כל צורכו").
•מותר לשים על הפלטה בשבת עצמה מאכל מוצק קר (כמו עוף
בלי מרק או רוטב) כדי שיתחמם בשבת ,בתנאי שהוא מבושל
לגמרי ("כל צורכו") לפני השבת .יש לשים אותו על גבי כלי הפוך
וכדומה (ולא ישירות על הפלטה) ,כדי שהדבר לא ייראה כבישול.
•יש לדאוג שהמאכלים יהיו מבושלים כל צורכם לפני כניסת השבת.
סיר שיש בו מאכל שאינו מבושל כל צרכו והוא חם (אפילו לאחר
שהסירו אותו מהאש או מהפלטה) – אסור להוציא ממנו מאכלים,
וכל שכן שאסור לבחוש בו .כמו כן ,אם מכסה הסיר הוסר ממנו,
אסור לכסות אותו בחזרה במכסה ,וכן אסור להחזיר את הסיר לאש
אם הורידו אותו ממנה.
•כאשר התבשיל מבושל כל צורכו ,ניתן להוציא ממנו בעדינות
מאכלים בעודו עומד על האש ,אך אסור לבחוש בו .עדיף להסיר
את הסיר מהאש ואז לקחת ממנו את המאכלים.
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 .2בורר
איסור בורר הוא איסור להפריד בין אוכל לפסולת או בין שני מאכלים
שרוצים רק את אחד מהם.
•כדי שיהיה מותר לברור בשבת צריכים להתקיים שלושה תנאים :א.
יש לקחת את האוכל מתוך הפסולת ולא את הפסולת מתוך האוכל.
ב .יש לקחת את האוכל ביד או באמצעות סכין ומזלג ,וכפי שמקובל
לאכול ,אך לא בכלי שמיועד למלאכת סינון או למלאכת ברירה .ג.
יש לעשות פעולה זו סמוך לאכילה (הסימן הוא "אוכל ,ביד ומיד").
דוגמה :מי שיש לו גרעינים שמעורבים עם הקליפות שלהם ,מותר לו
ליטול את הגרעינים ולאוכלם ,אם כל שלושת התנאים מתקיימים:
א .הוא מוציא את האוכל (=הגרעינים) מתוך הפסולת (=הקליפות).
ב .הוא מוציא את האוכל (=הגרעינים) ביד .ג .הוא מוציא את האוכל
(=הגרעינים) כדי לאכול אותם מיד או בזמן קרוב.
•אם בפני אדם יש שני מאכלים ,והוא רוצה רק אחד מהם – מה
שהוא רוצה לאכול נקרא אוכל ,ומה שהוא לא רוצה לאכול נקרא
פסולת .דוגמה :מי שיש לו גרעינים ושקדים ,והוא מעוניין לאכול
את השקדים – השקדים הם האוכל והגרעינים הם הפסולת ,ועליו
להפרידם בהתאם לשלושת התנאים.
•כלים ,משחקים – התנאים שנאמרו בנוגע למאכלים חלים גם על
ברירה של כלים ,ספרים ,משחקים ,בגדים וכדומה .מה שרוצים
להשתמש בו יוגדר כאוכל ,ומה שלא מעוניינים להשתמש בו יוגדר
כפסולת .ויש לברור ולהפריד ביניהם על פי אותם שלושה תנאים.

 .3מלאכות נוספות מל"ט מלאכות שבת
בונה – אסור לבנות ,לחבר או להרכיב חלקים בשבת אם פעולת החיבור
וההרכבה יוצרת מבנה חדש או יצירה חדשה שלא היתה קודם לכן .למשל:
אסור להקים מחיצה או לבנות אוהל בשבת .אסור לתקן דברים בשבת
– ארון מעץ ,קיר ,מכונית וכדומה .אסור להפעיל מערכת חשמל בשבת,
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יש המסבירים שמאחר שסגירת המעגל החשמלי היא פעולה של "בונה",
כי המכשיר פועל בעקבות כך (יש פוסקים החולקים וטוענים שהאיסור
להפעיל מכשירי חשמל בשבת הוא בגלל איסורי מלאכה אחרים) ,לכן
אסור להשתמש בשבת במכשירי חשמל – לנהוג ברכב או להפעיל מכונת
כביסה ,מגהץ ,תנור אפייה או מזגן ,וכן אסור להשתמש במכשיר טלפון
נייד או נייח ,ועוד.
מכה בפטיש – אסור לעשות פעולה שמאפשרת שימוש בכלי .למשל ,לאחר
סיום בניית הבית ,לפעמים יש בקיר אבנים בולטות ,ומכים עליהן בפטיש
כדי ליישר את הקיר .דוגמה נוספת :לאחר שעשו כלי ממתכת ,נותרו בו
לפעמים בליטות ,והיו מכים עליו בפטיש כדי ליישרו.
ליבון – הליבון הוא ניקוי הצמר או הפשתן והלבנתם כדי לעשות מהם
בגדים .תולדת מלאכה זו היא כיבוס בגדים כדי לנקותם .אסור לכבס או
לנקות באמצעות מים .אסור להשרות במים ,לשפשף או לסחוט בגד .אם
הבגד התלכלך בכתם יבש (בוץ וכדומה) מותר לגרד את הלכלוך באמצעות
ציפורן או סכין.
צובע (איפור) – מלאכת צובע ומלאכת ממרח הן חלק מל"ט המלאכות
שאסור לעשות אותן בשבת .לכן אסור לצבוע את השפתיים באודם
בשבת ,לאפר בעיפרון את העיניים ,למרוח "מייק אפ" וכן אסור לשים לק
על הציפורניים.
כדי להתייפות לקראת השבת ניתן למרוח לפני שבת אודם שמחזיק
מעמד במשך כל השבת ,ויש סוגי צלליות לעיניים העשויות מאבקה,
ואותן מותר לשים בשבת .כמו כן מותר לפזר אבקה לבנה או צבעונית,
שאין בה חומר מדביק ,משום שרק כאשר החומר הצובע דבוק לעור יש
בכך איסור "צובע".
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 .4מוקצה
מהות האיסור וסיבתו
איסור מוקצה הוא גזירה של חכמים שלא לטלטל (להזיז) חפצים מסוימים
בשבת .שני טעמים לגזירה זו:
•טלטול חפצים מסוימים עלול להוביל למעשים שייצרו אווירה של
יום חול ,ויפגמו בקדושת השבת.
•חשש שמא מתוך התעסקות בחפץ יבואו לעשות מעשים שאסור
לעשותם בשבת מדין תורה.
סוגי מוקצה
סוגי המוקצה העיקריים:
כלי שמלאכתו לאיסור – פטיש ,מספריים ,נר ,גפרורים ,מצית ,עט ,עיפרון,
מכשיר טלפון נייד ,מחשב.
מוקצה מחמת חסרון כיס – חפץ יקר כמו כלי נגינה ,תמונה יקרה ,מצלמה,
שטרות כסף ,תעודת זהות ,כרטיס אשראי.
מוקצה מחמת גופו – אבנים ,בעלי חיים ,חצץ ,עפר ,עצים ,עלים וכל מיני
פסולת.
בסיס לדבר האסור – כסף על שולחן .שימוש בכסף הוא דבר אסור ,ומאחר
שהוא מונח על שולחן – גם השולחן מוקצה .מגירה ובה חפצי מוקצה ,תיק
ובו ארנק.
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סוג
המוקצה

הסבר

דוגמאות

דינים
מותר להזיז בשני מצבים:
לצורך גופו – כדי
להשתמש בו שימוש מותר.
דוגמא :להשתמש בפטיש
לצורך פיצוח אגוז.

פטיש,
כלים שעיקר
לצורך מקומו – לפנות
השימוש בהם מספריים,
אותו ממקום מסויים
הוא לעשות נר ,גפרורים,
כשצריכים את המקום.
כלי שמלאכתו
מצית ,עט,
מלאכה
מותר להניח אותו היכן
לאיסור
עיפרון,
שאסור
שרוצים .דוגמא :לפנות
לעשותה
מכשיר טלפון מחשב נייד שמונח על
בשבת
נייד ,מחשב .כסא שרוצים לשבת עליו.
אסור להזיז חפצים אלו
כדי להשתמש בהם שימוש
אסור ,וכן אסור להזיז
כדי להגן על החפץ שלא
ייפגע מחום או מקור.

מוקצה מחמת
חסרון כיס
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חפצים
יקרים שלא
משתמשים
בהם בשבת

כלי נגינה,
תמונה יקרה,
מצלמה,
שטרות
כסף ,תעודת
זהות ,כרטיס
אשראי

אסור להזיז בשבת.
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סוג
המוקצה

הסבר

דוגמאות

חפצים שבני אבנים ,בעלי
חיים ,חצץ,
אדם לא
מוקצה מחמת
עפר ,עלים,
משתמשים
גופו
וכל מיני
בהם בדרך
פסולת
כלל
כסף על
השולחן.
מאחר
שהכסף הוא
חפץ שאינו
דבר אסור,
מוקצה אך
ומאחר והוא
בכניסת
מונח על
בסיס לדבר
השבת היה
השולחן,
האסור
מונח עליו או
גם השולחן
בתוכו חפץ
מוקצה.
שהוא מוקצה
מגירה ובה
חפצי מוקצה,
תיק ובו
ארנק.

דינים

אם תכננו להשתמש
בחפץ לפני שבת ,מותר
להשתמש בו.

אם על הבסיס מונח
בכניסת השבת ,מלבד
המוקצה ,גם חפץ שמותר
להשתמש בו ,נעשה
הבסיס  -בסיס לדבר
המותר ולדבר האסור .אם
החפץ המותר חשוב לאדם
יותר מהחפץ האסור ,כי
הוא צריך אותו לשבת ואי
אפשר לנער את החפץ
האסור ,מותר לטלטל את
הבסיס.
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 .5רפואה בשבת
חז"ל מגדירים שלוש רמות של חולי בשבת:

רמת חולי

מיחוש קל  -כאב ראש ,כאב גרון

הטיפול בשבת
אסור לקחת תרופות בשבת
מחשש "שחיקת סממנים" [חשש
שיעבור על איסור בעת שמכינים
תרופות] .אך יש פוסקים
שכותבים שכיום מותר ,כי
התרופות מוכנות (כדורים) ולא
מקובל להכין תרופות בבית.
מותר לעשות פעולות שגם
בריאים עושים :לשתות משקה
חריף ,משקה שהוא חריף
בויטמינים ,וכד'.
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חולה שאין בו סכנה – חום,
דלקות

רשאי ליטול תרופות ,וכן להיעזר
בגוי של שבת שיעשה בעבורו
פעולות נדרשות.

חולה שיש בו סכנה – יש חשש
שאם החולה לא יקבל טיפול
דחוף הוא ימות

עושים ובזריזות כל מה שנדרש
להציל אותו " -פיקוח נפש דוחה
שבת".
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 .6לא להכין מקודש לחול
השבת נועדה לקדושה ולמנוחה .מי שמכין בשבת לצורך ימי החול – מזלזל
בכבוד השבת ,ולכן אסרו חכמים להכין דברים משבת לחול .דוגמאות:
אסור לסדר את המיטות בשבת לקראת השינה במוצאי שבת ,וכן אסור
לשטוף כלים כדי שיהיו נקיים במוצאי שבת ,אלא אם כן צריך להשתמש
בכלים או בכמה מהם עוד באותה שבת .מותר לסדר את המיטות כדי
שהחדר יהיה מסודר בשבת ,וכן מותר לסדר את השולחן שאכלו עליו כדי
שהבית יהיה מסודר בשבת.
מותר להתכונן בשבת למבחן במקצועות קודש שיתקיים ביום חול ,הואיל
ויש מצווה בעצם הלימוד .לקראת מבחן במקצוע חול ראוי שלא ללמוד
בשבת ,כי השבת צריכה להיות מוקדשת ללימוד תורה ,וגם מפני שעיקר
כוונתו של הלומד היא להצליח במבחן ולא להחכים .בשעת הדחק אפשר
להקל ,הואיל ויש ערך עצמי בלימודי החול .אסור ללמוד למבחן שרגילים
להתכונן אליו על ידי כתיבת תרגילים ,כי מותר לקרוא בדברי חוכמה רק
כאשר אין חשש שיבוא לכתוב או למחוק.
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ד ניסן ה' אייר י"
חא
"
י
ייר
דר

ו'

וון
סי

חגי
ישראל

"ה כסלו ט"ו
בשב
כ
ט
שרי
י
"
ד
ת
א

רי י' תשרי י"ד ת
תש
שרי
כ
א'
"
ב

א .שנה רגילה ,שנה מעוברת וראש חודש
א .שנה רגילה ושנה מעוברת
בשנה רגילה יש  12חודשים .בשנה מעוברת יש  13חודשים .מוסיפים עוד
חודש אדר.
כדי להבין מדוע יש צורך בכך ,נלמד מעט על לוח השנה העברי ולוח השנה
הלועזי.
לוח השנה הלועזי נקבע לפי מסלול השמש .לכן עונות השנה תמיד יחולו
באותם חודשים – החורף תמיד יתחיל בחודש דצמבר והאביב בחודש מרץ.
לוח השנה העברי ,לעומת זאת ,נקבע לפי מסלול הירח .יום כיפור ,למשל,
יכול לחול בתחילת ספטמבר או באמצע ספטמבר ,מה שישפיע כמובן על
מזג האוויר בצום.
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מסלול השמש אורך קצת יותר מ 365-יום ,וזוהי השנה הלועזית .לעומת
זאת ,שנה עברית מחשבים לפי  12סיבובים של הירח ,שהם  354ימים .אם
כן ,ההבדל בין השנה הלועזית לשנה העברית יסתכם בקרוב ל 11-יום,
כשהשנה העברית מתקדמת בקצב מהיר יותר מהשנה הלועזית.
לפי חשבון זה ,חג הפסח וחג הסוכות יזוזו כל שנה אחד עשר יום בלוח
הלועזי .אבל התורה ציוותה שחג הפסח יהיה באביב וחג הסוכות יהיה
בזמן האסיף ,ועונות אלו נקבעות לפי השמש.
לשם כך תוקנה השנה המעוברת ,שהיא שנה בת  13חודשים .שנה כזו מוסיפה
שלושים יום למעגל ,ובכך מתקנת את הסטייה שנוצרה בין לוח השנה העברי
לבין לוח השנה השמשי .שנה מעוברת חלה בערך פעם ב 3-שנים.

ב .ימי ראש חודש
חודש עברי נקבע לפי סיבוב הירח סביב כדור הארץ .סיבוב זה נמשך
כ 29.5-יום .לכן בלוח העברי בדרך כלל חודש אחד הוא בן  30יום ,ונקרא
"חודש מלא" ,והבא אחריו הוא חודש בן  29יום ,שנקרא "חודש חסר".
ראש חודש הוא היום השלושים של החודש שהסתיים – ל' בחודש ,והיום
הראשון של החודש החדש – א' בחודש.
ד

ה

ו

ז

כ"ח
ניסן
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י"ב
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כ"ב
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כ"ד
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סיוון

ד'
סיוון
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סיוון

ו'
סיוון

בראש חודש אומרים "יעלה ויבוא" בתפילת עמידה ובברכת המזון ,וכן
אומרים "חצי הלל" (חצי הלל מכונה כך מכיון שמדלגים על שני חצאי פרקים
מתוך ההלל) .ראוי לכבד את ראש חודש בבגדים נאים ובמאכלים מיוחדים.
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איזו אומה כאומה הזאת [=כמו עם ישראל]? בנוהג שבעולם,
השלטון אומר :הדין היום ,והליסטים אומר :למחר הדין – למי
שומעין? לא לשלטון? אבל הקדוש ברוך הוא אינו כן .אמרו בית
דין" :היום ראש השנה – הקדוש ברוך הוא אומר למלאכי השרת:
העמידו בימה ,יעמדו סניגורין ,יעמדו קטיגורין ,שאמרו בני היום
ראש השנה".
נמלכו [=חזרו בהם] בית דין לעברה למחר – הקדוש ברוך הוא
אומר למלאכי השרת :העבירו בימה ,יעברו סניגורין ,יעברו
קטיגורין ,שנמלכו בני לעברה למחר .מאי טעמא? "כי חק לישראל
הוא משפט לאלהי יעקב" (תהילים פא ,ה) .אם אינו חוק לישראל
– כביכול אינו משפט לאלהי יעקב.
(ירושלמי ראש השנה פרק א הלכה ו)

ב .ימים נוראים וימי דין ותשובה
א .חודש אלול ועשרת ימי תשובה
הימים הנוראים מתחילים ב-א' באלול ומסתיימים ב-י' בתשרי ,ביום
הכיפורים .בסך הכל – ארבעים ימים .עשרת הימים האחרונים של ימים
אלו הם הימים שמראש השנה עד יום הכיפורים .ימים אלו נקראים
"עשרת ימי תשובה".
בעשרת ימי התשובה דן הקב"ה את כל הברואים ,וקובע את גורלם לעתיד.
כל אחד ואחת מאיתנו נידון על כל מעשיו ,דיבוריו ומחשבותיו ,אם אמנם
הלך בדרך התורה והמצוות ועבד את בוראו באמונה או שחלילה ָח ָטא ולא
מילא את תפקידו בעולם.
על כן אנו נדרשים בימים אלו לשוב בתשובה ,לבדוק את מעשינו ולהתבונן
במה שאנו עושים או לא עושים ,ולחשב את דרכנו מחדש .יש לקבל עול
מלכות שמיים ,ולהמליך את ה' עלינו ועל כל העולם.
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לכן תפילות ראש השנה עיקרן המלכת ה' בעולם ,ותפילות יום כיפור
מוקדשות לחזרה בתשובה.
בעשרת ימי תשובה יש להרבות בלימוד תורה ,בתפילות ,בעשיית מצוות
ובנתינת צדקה .בכוח התשובה ,לימוד התורה ,התפילות ,המעשים הטובים
וההכרה בגדלות ה' ובמלכותו ,לשנות את גזר הדין לטובה .בכל השנה יש
לשוב בתשובה ,אך בימים אלו יש מעלה גדולה יותר לשוב אל ה'.

ב .שלבי החזרה בתשובה
התשובה כוללת שלושה שלבים מרכזיים:
א .עזיבת החטא – להפסיק לעשות את החטא.
ב .חרטה בלב שלם על החטא ּווידוי על המעשה הרע (בווידוי מפרטים את
החטאים שעשינו – "אשמנו ,בגדנו ,גזלנו ,"...ומתחרטים עליהם).
ג .קבלה לעתיד – קבלת החלטה אמיתית שלא לחטוא עוד בעתיד.

ג .חזרה בתשובה על עבירות שבין אדם לחברו
(שיפייס)
ַ
"עבירות שבין אדם לחברו ,אין יום הכיפורים מכפר עד שירצה
את חברו" (מסכת יומא פ"ה ע"ב) .לכן כל אחד צריך לבקש מחילה וסליחה
בלב שלם מכל האנשים שהוא פגע בהם במשך השנה שעברה או בשנים
שעברו ,על ידי דיבוריו או באמצעות מעשיו (העליב ,בייש ,שיקר להם,
ריכל עליהם ועוד).
•אם יש לאדם כסף או חפץ שאינם שלו ,והגיעו לידו שלא ביושר –
מלבד בקשת הסליחה ,עליו להחזירם לבעליהם.
•מי שמבקשים ממנו מחילה (סליחה) לא יסרב לבקשה ,אלא ימחל
למבקש בלב שלם.
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אמר רבי לוי :גדולה תשובה שמגעת עד כסא הכבוד.
אמר רבי יונתן :גדולה תשובה שמביאה את הגאולה.
אמר ריש לקיש :גדולה תשובה שזדונות נעשות לו כשגגות.
אמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן :גדולה תשובה שמארכת
שנותיו של אדם.
אמר רבי יצחק :אמרי במערבא משמיה דרבה בר מרי :בא וראה
שלא כמדת הקדוש ברוך הוא מדת בשר ודם .מדת בשר ודם,
מקניט את חבירו בדברים – ספק מתפייס הימנו ספק אין מתפייס
הימנו .ואם תאמר מתפייס הימנו – ספק מתפייס בדברים ,ספק
אין מתפייס בדברים .אבל הקדוש ברוך הוא ,אדם עובר עבירה
בסתר – מתפייס ממנו בדברים ,שנאמר "קחו עמכם דברים ושובו
אל ה'" (הושע יג ,ד) .ולא עוד אלא שמחזיק לו טובה ,שנאמר
"וקח טוב" (שם) ,ולא עוד אלא שמעלה עליו הכתוב כאילו הקריב
פרים ,שנאמר "ונשלמה פרים שפתינו" (שם).
תניא ,היה רבי מאיר אומר :גדולה תשובה ,שבשביל יחיד שעשה
תשובה מוחלין לכל העולם כולו.
(יומא פו ע"א-ע"ב)
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ד .סליחות והוספות בתפילה
לפני ראש השנה מתחילים לומר סליחות .בני קהילות ספרד מתחילים
לומר סליחות מ-ב' באלול .הסליחות המפורסמות הן "בן אדם מה לך
נרדם"" ,אדון הסליחות"" ,אם אפס רובע הקן" ועוד.
בני קהילות אשכנז מתחילים לומר סליחות ממוצאי השבת שלפני ראש
השנה (אם ראש השנה חל
בימים שני או שלישי הם
מתחילים ממוצאי השבת
בשבוע שקודם לכן).
החל מ-א' באלול מוסיפים
לתפילה את מזמור "לדוד ה'
אורי וישעי" (תהילים כ"ז).
בחודש אלול תוקעים בשופר
כדי להתעורר לתשובה.

ג .ראש השנה
א .ערב ראש השנה
כ"ט באלול ,ערב ראש השנה ,הוא היום האחרון של השנה .על האדם
להשתדל להרבות ביום זה בלימוד תורה ובקיום מצוות התשובה.
אין תוקעים בשופר ביום זה ,כדי להפסיק בין תקיעות הרשות (התקיעות
שתוקעים ,על פי המנהג ,בחודש אלול) לתקיעות החובה (מצוות תקיעת
שופר של ראש השנה ,הכתובה בתורה).
ביום זה עושים "התרת נדרים" :מתיר הנדר עומד בפני שלושה אנשים
(שנחשבים כבית דין) ומודיע שהוא מתחרט על כל הנדרים שנדר במשך
השנה (יש הנוהגים לעשות זאת בערב יום הכיפורים).
נוהגים לאחל זה לזה "לשנה טובה תכתב ותחתם".
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ב .שני ימי ראש השנה – ימים טובים
ראש השנה הוא יומיים :א'-ב' בתשרי .היום הראשון חובתו מהתורה ,והיום
השני חובתו בעקבות תקנת חכמים .בימי ראש השנה חלים דיני יום טוב.
אסור לעשות מלאכה ואסור להדליק אש ,אך מותר לבשל בעזרת אש
שכבר דולקת.

ג .התפילות
בימי ראש השנה מרבים בתפילות .בתפילות העמידה של שחרית ,מנחה
וערבית יש שבע ברכות ,ובתפילת מוסף יש תשע ברכות.

ד" .וציוונו לשמוע קול שופר"
מצוות עשה מהתורה לשמוע קול שופר בראש השנה .שומעים בסך הכל
 100קולות .מטרת המצווה היא לעורר אותנו לעשות תשובה ,וכן להמליך
את ה' באמצעות קול השופר.
תוקעים בשופר לפני תפילת מוסף ,ובמהלך תפילת מוסף.
הקולות היוצאים מהשופר הם "תקיעה" (קול אחד ארוך)" ,שברים"
(שלושה קולות בינוניים) ו"תרועה" (תשעה קולות קצרים).
נשים אינן חייבות לשמוע
קול שופר ,כי זו מצוות עשה
שהזמן גרמא ,אך נשות
ישראל נהגו ללכת בראש
השנה לבית הכנסת ולשמוע
גם הן את קול השופר.
כשראש השנה חל בשבת ,אין
תוקעים בשופר.
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ר' יהודה ברבי נחמן פתח" :עלה אלהים בתרועה ה' בקול שופר"
(תהילים מז ,ב) .בשעה שהקב"ה יושב ועולה על כסא דין ,בדין
הוא עולה .מאי טעם? "עלה אלוהים בתרועה".
ובשעה שישראל נוטלין את שופריהן ותוקעין לפני הקדוש ברוך
הוא ,עומד מכסא הדין ויושב בכסא רחמים ,דכתיב "ה' בקול
שופר" ,ומתמלא עליהם רחמים ומרחם עליהם והופך עליהם מדת
הדין לרחמים .אימתי? "בחדש השביעי" (ויקרא כג ,כד).
(ויקרא רבה פרשת אמור פרשה כט)

ה .תפילת מוסף
תפילת מוסף של ראש השנה היא התפילה היחידה בכל השנה שבה יש
תשע ברכות :שלוש ראשונות ושלוש אחרונות כמו בכל תפילת עמידה,
ושלוש ברכות אמצעיות שהן ייחודיות לראש השנה.
ברכות אלו נקראות "מלכויות"" ,זכרונות" ו"שופרות" .כל ברכה כוללת
עשרה פסוקים:
בברכת "מלכויות" מוזכרים פסוקים העוסקים במלכות ה' על עולמו ובכך
שלעתיד לבוא ,בעת הגאולה השלמה ,יכירו כל הברואים שה' מולך על כל
הארץ .ברכה זו מסתיימת במילים "ברוך אתה ה' מלך על כל הארץ ,מקדש
ישראל ויום הזיכרון".
בברכת "זכרונות" מוזכרים פסוקים המדגישים שה' משגיח על יצוריו
וזוכר את מעשי כולם .כלולה בה גם תפילה לה' שיזכור את זכות עקידת
יצחק .הברכה מסתיימת במילים "ברוך אתה ה' זוכר הברית".
בברכת "שופרות" מוזכרים פסוקים העוסקים במעמד הר סיני וקול
השופר שנשמע בו .מתפללים בה לה' שנזכה לשמוע את קול השופר בעת
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הגאולה השלמה .הברכה מסתיימת במילים "ברוך אתה ה' שומע קול
תרועת עמו ישראל ברחמים".
בסוף כל אחת מברכות אלו תוקעים בשופר.
אמר הקדוש ברוך הוא... :אמרו לפני בראש השנה :מלכויות,
זכרונות ,ושופרות.
מלכויות – כדי שתמליכוני עליכם.
זכרונות – כדי שיעלה זכרוניכם לפני לטובה.
ובמה? בשופר.
אמר רבי אבהו :למה תוקעין בשופר של איל?
אמר הקדוש ברוך הוא :תקעו לפני בשופר של איל ,כדי שאזכור
לכם עקידת יצחק בן אברהם ,ומעלה אני עליכם כאילו עקדתם
עצמכם לפני.
(ראש השנה טז ע"א)

ו .תשליך
ביום הראשון של ראש השנה ,לאחר תפילת מנחה ,לפני שקיעת השמש,
נהוג לומר את תפילת "תשליך" ליד מקום עם מים (חוף ים ,נחל ,מאגר
מים וכדומה).
בתפילה זו מובע רצוננו להשליך מעלינו את כל החטאים ,לחזור בתשובה
ולהישאר נקיים מחטא.

107

במעגלי הלכה  -עולים

ד .עשרת ימי תשובה (מראש השנה ועד
יום הכיפורים)
א .הרוצה בתשובה – ימים של תשובה
בימים שבין ראש השנה ליום כיפור יש להשתדל ולהקפיד יותר בקיום
מצוות שבין אדם למקום ובין אדם לחברו ,להתבונן פנימה על ההתנהלות
האישית והמעשים של כל אחד ,לחשוב קדימה ולקבל החלטות חיוביות
וטובות.

ב .הוספות בתפילות בעשרת ימי תשובה
בעשרת ימי תשובה מוסיפים בתפילה הוספות אלו:
•ממשיכים לומר סליחות ואת המזמור "לדוד ה' אורי וישעי" (תהילים
כ"ז).
•אחרי ברכת "ישתבח" מוסיפים את המזמור "שיר המעלות
ממעמקים" (תהילים ק"ל).
•בתפילת שמונה עשרה אומרים "המלך הקדוש" (במקום "האל
הקדוש") ו"המלך המשפט" (במקום "מלך אוהב צדקה ומשפט").
•מוסיפים בתפילת שמונה עשרה הוספות נוספות ,כמובא בסידורים:
"זכרנו לחיים"" ,מי כמוך"" ,וכתוב לחיים"" ,בספר חיים".
•לאחר תפילת שמונה עשרה אומרים את התפילה "אבינו מלכנו".
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ג .צום גדליה
יום ג' בתשרי (היום שלאחר ראש השנה) הוא יום צום .הצום הוא מהבוקר
עד הערב ,ואסור לאכול ולשתות ביום זה .הסיבה לכך היא שביום זה נהרג
גדליה בן אחיקם ,שהיה מנהיג היהודים מטעם הבבלים לאחר חורבן
בית המקדש הראשון .הוא נרצח בידי יהודי אחר .כתוצאה מכך ,היהודים
שעדיין גרו בארץ ברחו ממנה ,והארץ נהפכה לשממה.

ד .שבת תשובה
השבת שחלה בעשרת ימי תשובה נקראת על שם הימים שבהם היא חלה:
"שבת תשובה" או "שבת שובה" .בשבת זו מפטירים בנביא (לאחר קריאת
התורה) את ההפטרה "שובה ישראל עד ה' אלוקיך" (הושע י"ד).
בשבת תשובה הרב דורש בבית הכנסת לפני הציבור וקורא לחזרה
בתשובה ולהתעלות בעבודת ה'.

ערב יום הכיפורים
א .אכילה מרובה והתרת נדרים
מצווה לאכול בערב יום הכיפורים .חז"ל אמרו ששכר מצווה זו גדול מאוד,
והאוכל בתשיעי בתשרי וצם בעשירי בו – נחשב כאילו צם גם בתשיעי וגם
בעשירי .באכילה זו אנו מתכוננים לצום יום הכיפורים.
יש הנוהגים להתיר נדרים בערב יום הכיפורים (ראה לעיל בהלכות ראש
השנה).
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ב .מנהג "כפרות"
מנהג הכפרות הוא מנהג קדום ביותר.
מטרת המנהג היא שאדם יפדה את נפשו,
בזכות זה שהוא ייתן את הכסף לצדקה .יש
העושים כפרות עם תרנגול .גם כאן המטרה
היא שלאחר שישחטו את התרנגולת ייתנו
את האוכל לעניים.
אומרים את נוסח הכפרות המופיע
בסידורים או במחזורים .נוהגים לקחת
מטבעות כסף ,לסובב סביב הראש ולומר:
"זה הכסף ילך לצדקה ואנו ניכנס ונלך
לחיים טובים ארוכים ולשלום".

ג .וידוי בתפילת מנחה
לפני "סעודה מפסקת" (ראו להלן) מתפללים תפילת מנחה .בסוף
תפילת שמונה עשרה אומרים וידוי ארוך ,ובו אנו מפרטים את החטאים
שעשינו ומבקשים לחזור עליהם בתשובה .וידוי זה נאמר בכל תפילות יום
הכיפורים.

ד .סעודה מפסקת
לפני כניסת יום הכיפורים אוכלים "סעודה מפסקת" – הסעודה האחרונה
לפני הצום .נוהגים לאכול מאכלים קלים ,שלא יקשו על הצום .מפסיקים
לאכול זמן מה לפני שקיעת השמש ,כי צריך "להוסיף מן החול על הקודש",
כלומר להתחיל את הצום מבעוד יום.

110

מועדים

ה .ברכת הבנים והבנות וההכנות לתפילה
לפני שהולכים לבית הכנסת נהוג שההורים מברכים את בניהם ובנותיהם
שייחתמו לחיים טובים ,שליבם יהיה מלא ביראת ה' ושיזכו להתעלות
בלימוד התורה ולהצליח בכל.
בתפילה בליל יום הכיפורים לובשים טלית .מתעטפים בטלית מבעוד יום
– לפני שקיעת השמש ,ומברכים עליה .יש הנוהגים ללבוש בגדים לבנים
ביום הכיפורים ,כמו מלאכי השרת.
אמר ליה ריש גלותא לרב המנונא :מאי דכתיב "ולקדוש ה' מכובד"
(ישעיהו נח ,יג)? אמר ליה :זה יום הכפורים ,שאין בו לא אכילה
ולא שתיה ,אמרה תורה :כבדהו בכסות נקיה.
(שבת קיט ע"א)

ה .יום הכיפורים
א .קדושת היום וחשיבותו
יום הכיפורים ָחל ב-י' בתשרי .הוא יום קדוש ומיוחד להתעלות רוחנית
ולשיבה אל ה' .ביום זה מרבים בתפילה" .תשובה ,תפילה וצדקה – מעבירין
את רוע הגזירה".
קדושת היום היא כה גדולה ,עד שבכוחה – יחד עם התשובה – לכפר על
חטאי האדם .התפילות הנאמרות ביום זה בכוונה רבה מסייעות לקיום
מצוות התשובה .ביום זה מקבלים החלטות אישיות לשיפור המעשים
וההתנהגות במצוות שבין אדם למקום ובין אדם לחברו .פותחים דף חדש.
ביום כיפור נחתם דינו של כל אדם.
נוהגים לאחל איש לרעהו "גמר חתימה טובה".
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האומר אחטא ואשוב אחטא ואשוב – אין מספיקין בידו לעשות
תשובה.
אחטא ויום הכפורים מכפר – אין יום הכפורים מכפר.
עבירות שבין אדם למקום – יום הכפורים מכפר.
עבירות שבין אדם לחבירו – אין יום הכפורים מכפר ,עד שירצה
חברו.
(משנה יומא ח ,ט)

ב .איסור עשיית מלאכה
קדושת יום כיפור היא כמו קדושת שבת .כל המלאכות שאסור לעשותן
בשבת ,אסור לעשות אותן ביום הכיפורים .לכן ,בניגוד לשאר החגים,
אסור לבשל ביום הכיפורים.

ג .חמישה עינויים
אנו מצווים להתענות בחמישה עינויים מליל יום הכיפורים ובמשך כל
היום .הצום מתחיל בערב יום הכיפורים לפני שקיעת השמש ,והוא נמשך
עד לאחר צאת הכוכבים במוצאי יום הכיפורים.
להלן חמשת העינויים שנצטווינו בהם ביום הכיפורים:
•אכילה ושתייה – אסור לאכול או לשתות ,אפילו מעט .כמו כן ,אין
לצחצח שיניים או לשטוף את הפה.
•רחצה – אסור להתרחץ במים .כאשר נוטלים ידיים כשקמים בבוקר
או לאחר שיוצאים מהשירותים ,שופכים את המים על האצבעות
(עד סוף האצבעות) בלבד ולא נוטלים את כפות הידיים.
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•סיכה – סיכה היא מריחת איברי הגוף בשמן או במשחות כגון בשמים
וקרמים וכדומה ,ואסור לעשות זאת ביום כיפור.
•נעילת הסנדל – אסור לנעול נעליים או סנדלים מעור.
•קשרי אישות – אסורים בין איש לאשתו ,ואפילו נגיעה זה בזו אסורה.
מחנכים ילדים וילדות להתענות "תענית שעות" (מספר שעות ביום)
ולקיים את שאר איסורי יום הכיפורים ,לפי כוחו של הילד.

ד .פיקוח נפש (סכנת נפשות)
"פיקוח נפש" (הצלת נפש) דוחה את איסורי יום הכיפורים .אדם חולה,
שחייו יהיו נתונים בסכנה אם הוא לא יאכל או לא ישתה – צריך לאכול
או לשתות גם ביום הכיפורים .פרטי ההלכה בעניין פיקוח נפש ביום
הכיפורים רבים :עליו לאכול פחות מהשיעור (כלומר כמויות קטנות,
פחות מהשיעור ההלכתי האסור מהתורה) ,עליו להפסיק מעט זמן בין
אכילה לאכילה ,ועוד .מי שיודע מראש שיש לו בעיה רפואית ,עליו לקבל
המלצות מרופא ירא שמיים שמבין מה היא קדושת יום כיפור ,ולהתייעץ
על כך עם רב לפני יום הכיפורים ,כדי שיורה לו כיצד לנהוג.

ה .התפילות והקריאה בתורה
ביום הכיפורים מתפללים חמש תפילות :ערבית ,שחרית ,מוסף ,מנחה
ונעילה.
" .1כל נדרי"
בקהילות אשכנז ובחלק מקהילות ספרד אומרים לפני ערבית את
תפילת "כל נדרי" ,שבה מתירים את הנדרים שנדרנו במשך השנה.
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 .2תפילות ערבית ,שחרית ומנחה
ביום הכיפורים מרבים מאוד בתפילות .תפילת העמידה כוללת שבע
ברכות .בחזרת הש"ץ ,בכל התפילות ,מוסיפים "פיוטים" העוסקים
בחזרה בתשובה ובבקשת מחילה מבורא עולם על חטאינו.
לאחר כל תפילות העמידה אומרים וידוי ארוך ,שבו מפרטים את
החטאים שעשינו במשך השנה ומבקשים סליחה ומחילה.
 .3קריאה בתורה
ביום כיפור בבוקר מוציאים שני ספרי תורה:
בספר הראשון קוראים על עבודת הכהן הגדול בבית המקדש ביום
הכיפורים (ויקרא ט"ז) .זו עבודה מיוחדת ,שבה הכהן הגדול נכנס,
פעם אחת בשנה ,לקודש הקודשים ,שם נמצא ארון הברית ,ומתפלל
על עם ישראל.
בספר השני קוראים על קורבן מוסף של יום הכיפורים (במדבר כ"ט).
 .4תפילת מוסף
בזמן חזרת הש"ץ של תפילת מוסף אומרים את "סדר העבודה" –
פיוט המתאר את עבודתו המיוחדת של הכהן הגדול ביום הכיפורים
בבית המקדש.
 .5תפילת מנחה וקריאה בתורה
בתפילת מנחה קוראים בתורה ב"פרשת העריות" ,שבה מופיעות
אזהרות על איסורי החיתון עם קרובי משפחה (ויקרא פרק י"ח).
לאחר מכן קוראים הפטרה מספר יונה ,העוסק בתשובת אנשי נינווה.
 .6תפילת נעילה
התפילה המיוחדת המסיימת את יום הכיפורים היא תפילת
נעילה .בתפילה זו אנחנו מבקשים שהקב"ה יחתום את הדין
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להתפלל
מתחילים
לטובה.
נעילה כשהשמש נמצאת "בראש
האילנות" ,כלומר מעט לפני
השקיעה.
נוהגים שארון הקודש יהיה פתוח
במהלך כל התפילה .בנוסח
התפילה מזכירים את חתימת
הדין" :חתמנו לחיים" (במקום
"כתבנו לחיים").
בסיום התפילה קוראים בקול את
הפסוק "שמע ישראל ,ה' אלוקינו
ה' אחד" ותוקעים בשופר תקיעה
שמטרתה הודעה על סיום הצום.
ְּפ ַתח לָ נּו ַׁש ַערְּ ,ב ֵעת נְ ִעילַ ת ַׁש ַערּ ,כִ י ָפנָ ה יֹום.
בֹואה ְׁש ָע ֶריָך.
ַהּיֹום יִ ְפנֶ הַ ,ה ֶּׁש ֶמׁש יָ בֹא וְ יִ ְפנֶ ה ,נָ ָ
ָאנָ א ֵאל נָ אָׂ ,שא נָ אְ ,סלַ ח נָ אְ ,מ ַחל נָ אֲ ,חמֹל נָ אַ ,ר ֵחם נָ א,
ּכַ ֶּפר נָ אּ ,כְ בֹׁש ֵח ְטא וְ ָעוֹן.
(מחבר לא ידוע .פיוט שאומרים בתפילת נעילה)

ו .מוצאי יום הכיפורים
במוצאי יום הכיפורים נוהגים להתחיל בבניית הסוכה ,כדי לעבור מיד
ממצוות יום הכיפורים למצוות סוכה.
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ו .חג הסוכות
א .חג סוכות – הזמנים והמצוות
חג הסוכות הוא אחד משלושת החגים המופיעים בתורה ,שבהם היו
עולים לרגל לבית המקדש :פסח ,שבועות וסוכות.
החג נמשך שבעה ימים – בתאריכים ט"ו-כ"א בתשרי .ט"ו בתשרי הוא החג
הראשון של סוכות .הוא יום טוב ,ואסור לעשות בו מלאכה .מותר לעשות
רק מלאכה שהיא לצורך אוכל נפש – מותר לבשל ,אך אין להדליק אש.
ששת הימים הבאים ,שבתאריכים ט"ז-כ"א בתשרי ,הם ימי חול המועד,
ונאסר לעשות בהן חלק מהמלאכות.
היום השמיני ,בתאריך כ"ב תשרי ,הוא שמיני עצרת – החג האחרון של
סוכות .גם הוא יום טוב (כמו החג הראשון) ,אך אין מקיימים בו את
המצוות המיוחדות של חג הסוכות.
בזמן שבית המקדש היה קיים עם ישראל היה מצּווה לעלות לרגל לבית
המקדש ולהקריב שם קורבנות .בימי חג הסוכות היו מנסכים מים על
המזבח ,וממוצאי החג הראשון היו שמחים בשמחת בית השואבה .יש
מצווה מיוחדת לשמוח בחג הסוכות.
כיום ,בחג הסוכות אנו מקיימים שתי מצוות עיקריות :ישיבה בסוכה
ונטילת ארבעה מינים.

ב" .בסוכות תשבו שבעת ימים"
מצווה מהתורה לשבת בסוכה בימי חג הסוכות .מצווה זו היא זכר לענני
הכבוד ,וגם זכר לסוכות שהיו לבני ישראל בצאתם ממצרים .כך נאמר
בתורה" :בסוכות תשבו שבעת ימים ...כי בסוכות הושבתי את בני ישראל
בהוציאי אותם מארץ מצרים" (ויקרא כג ,מב-מג).
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"בסוכות תשבו שבעת ימים ...למען ידעו דורותיכם כי בסוכות
הושבתי את בני ישראל בהוציאי אותם מארץ מצרים" (ויקרא
כג ,מב-מג) ...ואף על פי שיצאנו ממצרים בחדש ניסן לא צונו
לעשות סוכה באותו הזמן ,לפי שהוא ימות הקיץ ודרך כל אדם
לעשות סוכה לצל ,ולא היתה ניכרת עשייתנו בהם שהם במצות
הבורא יתברך .ולכן צוה אותנו שנעשה בחדש השביעי ,שהוא זמן
הגשמים ודרך כל אדם לצאת מסוכתו ולישב בביתו ,ואנחנו יוצאין
מן הבית לישב בסוכה .בזה יראה לכל שמצות המלך היא עלינו
לעשותה.
(טור ,אורח חיים הלכות סוכה סימן תרכה)

ג .דיני הסוכה
בימי חג הסוכות הסוכה
הופכת לביתו של האדם.
יש לאדם כלים נאים
– מעלה אותם לסוכה,
מצעים נאים – מעלה
אותם לסוכה ,אוכל ושותה
בסוכה .נוהגים לקשט את
הסוכה כדי להדר בקיום
המצווה.

 .1מקום הסוכה ,גודלה ודפנותיה
את הסוכה מקימים מתחת לכיפת השמיים ,במקום גלוי ,ולא מתחת לבית
או לעץ.
לסוכה צריכות להיות לפחות שלוש דפנות .אם הדבר אפשרי – רצוי לבנות
סוכה עם ארבע דפנות.
את הדפנות ניתן לבנות מכל חומר ,ובלבד שהדפנות תהיינה יציבות.
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 .2הסכך
•הסכך צריך להיות מדברים הצומחים מן הארץ – "גידולו מן הארץ".
•הסכך צריך להיות תלוש ,ולא מחובר לארץ.
•אין לסכך בענפים שעדיין מחוברים לעץ.
כיום מצוי "סכך לנצח" ,שזוהי מחצלת שנעשתה במיוחד לשם סכך.
את הסכך מניחים רק לאחר הקמת הדפנות .רוב שטחה של הסוכה צריך
להיות מכוסה בסכך .צריך שיתקיים בסוכה "צילתה מרובה מחמתה":
"צילתה" – הצל של הסוכה ,הסכך" ,מרובה" – צריך להיות רב יותר,
"מחמתה" – יותר מהשטח של הסוכה שהשמש זורחת עליו.

ד .מצווה לאכול ולישון בסוכה
במשך שבעת ימי חג הסוכות צריך לגור בסוכה כמו שגרים בבית בשאר
ימות השנה :לאכול ,לשתות ולישון בסוכה .בלילה הראשון של סוכות
חייבים לקדש על היין ולאכול בסוכה.
מותר לאכול אכילת עראי מחוץ לסוכה .מותר לשתות ,וכן לאכול פירות
וחטיפים (שאינם מזונות) .מי שמקפיד שלא לאכול אפילו אכילת עראי או
שלא לשתות אפילו מים מחוץ לסוכה – הרי זה משובח.
בכל ימי החג ,כאשר אוכלים לחם או עוגות בסוכה ,יש לברך תחילה "ברוך
אתה ה' אלוקינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו לישב בסוכה",
ואחר כך לברך על המאכל.
נוהגים שבכל שבעת ימי חג הסוכות מזמינים את האושפיזין (אורחים)
להתארח בסוכה – בכל יום מזמינים מישהו אחר :אברהם ,יצחק ,יעקב,
משה ,אהרון ,יוסף ,דוד.
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"חג הסוכות תעשה לך באספך מגרנך ומיקבך" – באספך את
תבואת הארץ ובתיכם מלאים כל טוב ,דגן ותירוש ויצהר ,למען
תזכרו כי בסוכות הושבתי את בני ישראל במדבר ארבעים שנה
בלא יישוב ובלא נחלה ,ומתוך כך תתנו הודאה למי שנתן לכם
נחלה ובתים מלאים כל טוב ,ואל תאמרו בלבבכם כחי ועוצם ידי
עשה לי את החיל הזה ...ולכך יוצאים מבתים מלאים כל טוב בזמן
אסיפה ויושבין בסוכות לזכרון שלא היה להם נחלה במדבר ולא
בתים לשבת ,ומפני הטעם הזה קבע הקב"ה את חג הסוכות בזמן
אסיפת גורן ויקב ,לבלתי רום לבבו על בתיהם המלאים כל טוב,
פן יאמרו ידינו עשה לנו את החיל הזה.
(רשב"ם ,ויקרא כג ,מג)

ה .שמחת בית השואבה
בזמן שבית המקדש היה קיים היו שמחים בו בכל אחד מלילות החג ,החל
ממוצאי החג הראשון .בשמחה זו שאבו מים ממעיין השילוח כדי לנסך
אותם (לשפוך אותם) על המזבח ,וחגגו בשמחה ,בשירה ובריקודים כל
הלילה .גדולי ישראל ,תלמידי החכמים ,הם אלו שהובילו את השמחה.
אמרו ש"מי שלא ראה שמחת בית השואבה לא ראה שמחה מימיו".
גם בימינו נוהגים לשמוח בלילות של חול המועד "זכר לשמחת בית
השואבה".
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ו .דיני ארבעת המינים
"ולקחתם לכם ...פרי עץ הדר ,כפות תמרים וענף עץ עבות וערבי נחל"
(ויקרא כג ,מ) .בכל יום משבעת ימי חג הסוכות (מלבד שבת) נוטלים
ארבעה מינים :אתרוג,
לולב ,שלושה הדסים ושתי
ערבות.
לכל אחד מארבעת המינים
יש הלכות מיוחדות .יש
להקפיד לקנות ארבעה
מינים שיש להם תעודת
ֶהכשר או לשאול על
כשרותם אצל הבקי
בהלכה.
מעט מהלכות הכשרות של ארבעה המינים:
 .1אתרוג
יש להקפיד על הדברים הבאים:
•שהאתרוג לא מורכב ,כלומר שהוא גדל בעץ של אתרוגים בלבד,
ולא הורכב עם עץ אחר (למשל שלא הורכב עם עץ לימון ,שדומה
לו).
•שהאתרוג שלם ואינו חסר.
•שהעוקץ – הגבעול שבו מחובר האתרוג לעץ ,והפיטם – גבעול
שבולט החוצה בראש האתרוג ,לא יהיו חסרים.
•שהאתרוג נקי ,ושצורתו היא כמו מגדל :רחב בחלק התחתון וצר
בחלק העליון.
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 .2לולב
•יש לוודא שהלולב ישר ולא כפוף.
•על הלולב להיות לח וירוק ,ולא יבש בשדרתו או בעליו.
•שהלולב לא יהיה קטום (כרות).

 .3הדס
•יש להקפיד שההדס יהיה "משולש" ,כלומר שיהיו בו קבוצות עלים
שבכל אחת מהן שלושה עלים היוצאים מאותו גובה.
•יש לוודא שההדס לא יהיה יבש .במיוחד יש לשים לב שהעלים
העליונים לא יתייבשו.

 .4ערבה
•יש להקפיד שהערבה לא תהיה יבשה,
ושראש הערבה אינו קטום.
•יש להקפיד שלא ינשרו רוב העלים.
בדרך כלל הערבה מתייבשת במהלך חג הסוכות ,ויש צורך להחליף
אותה בערבה חדשה ורעננה.
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"פרי עץ הדר" אלו ישראל .מה אתרוג זה יש בו טעם ויש בו ריח,
כך ישראל יש בהם בני אדם שיש בהם תורה ויש בהם מעשים
טובים" .כפות תמרים" – אלו ישראל .מה התמרה הזו יש בה טעם
ואין בה ריח ,כך הם ישראל – יש בהם שיש בהם תורה ואין בהם
מעשים טובים.
"וענף עץ עבות" – אלו ישראל .מה הדס יש בו ריח ואין בו טעם,
כך ישראל – יש בהם שיש בהם מעשים טובים ואין בהם תורה.
"וערבי נחל" – אלו ישראל .מה ערבה זו אין בה טעם ואין בה
ריח ,כך הם ישראל – יש בהם בני אדם שאין בהם לא תורה ולא
מעשים טובים.
ומה הקב"ה עושה להם? לאבדן אי אפשר .אלא אמר הקב"ה:
יוקשרו כלם אגודה אחת ,והן מכפרים אלו על אלו ,ואם עשיתם
כך ,אותה שעה אני מתעלה.
(מדרש רבה ,ויקרא ,ל ,יא)

ז .מצוות נטילת ארבעה מינים
 .1מצווה לאגוד את ארבעת המינים
אוגדים (מחברים בעזרת חוט או עלה של הלולב) את הלולב עם שלושה
הדסים מימין ללולב ושתי ערבות משמאלו.

 .2אופן קיום המצווה
נוטלים ארבעה מינים בכל יום מימי חג הסוכות (מלבד שבת) .מברכים
על ארבעת המינים פעם אחת בכל יום .מקיימים את המצווה ביום ולא
בלילה.
בשעת קיום המצווה עומדים ומחזיקים את הלולב עם ההדסים והערבות
ביד ימין ,כשההדסים מימין ללולב ,ואת האתרוג ביד שמאל ,כשהם צמודים
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זה לזה .מברכים" :ברוך אתה ה' אלוקינו
מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו
על נטילת לולב" .ביום הראשון מברכים גם
ברכת "שהחיינו".

 .3הנענועים
מנענעים את ארבעת המינים לאחר ברכת
"על נטילת לולב" וכן בעת אמירת ה"הלל".
הנענועים הם לארבע רוחות השמיים,
למעלה ולמטה.

ח .התפילות המיוחדות בחג הסוכות
בכל יום אומרים "הלל שלם" בתפילת שחרית ,ומנענעים בו את ארבעת
המינים.
לאחר ההלל מוציאים ספר תורה ,עומדים איתו על הבימה שבה קוראים
בתורה ואומרים פיוטים מיוחדים ,הנקראים "הושענות" .שם זה נובע
מהמילים "הושע נא" ,שעליהן חוזרים במהלך אמירת ההושענות .כל מי
שיש לו ארבעה מינים אוחז
אותם בידיו ומקיף איתם ,יחד
עם הציבור ,את הבימה של
בית הכנסת .הקפה זו היא זכר
למקדש ,שבו היו מקיפים את
המזבח בימי חג הסוכות.
לאחר גמר ההושענות קוראים
בתורה ,ולאחר מכן מתפללים
תפילת מוסף.
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ט .חול המועד
ששת הימים שבין חג ראשון של סוכות לבין שמיני עצרת הם ימי חול
המועד סוכות .הם שילוב של מועד וימי חול.
מצווה לשמוח בימי חול המועד ולכבד אותם בבגדים נאים ונקיים,
בסעודות ועוד .ימי חול המועד מיועדים ללימוד תורה ולהתעלות רוחנית.
חלק מהמלאכות אסורות בימים אלו.

י .הושענא רבה – היום האחרון של חול המועד סוכות
היום השביעי של חג סוכות נקרא "הושענא רבה" .ביום זה ,בזמן שבית
המקדש היה קיים ,היו מקיפים את המזבח עם ערבות שבע פעמים .יום
זה נחשב כסיומם של הימים הנוראים ,יום גמר חתימת גזר הדין של האדם
במשפטו של הקב"ה .לכן מרבים בו בתפילה ,ונוהגים לעשות "סדר/תיקון
ליל הושענא רבה" :ללמוד תורה במשך הלילה ,כדי שנזכה ל"חתימה
טובה" .בתפילת שחרית מקיפים את בימת בית הכנסת שבע פעמים.
בסיומן חובטים (מכים) על הקרקע חמש פעמים עם חמש ערבות ,כזכר
לחיבוט הערבות במקדש.

ז .שמיני עצרת ושמחת תורה
א" .שמיני עצרת" – היום השמיני של סוכות
לאחר שבעת ימי חג הסוכות ,היום השמיני ,כ"ב בתשרי ,הוא יום טוב ששמו
"שמיני עצרת"" .ביום השמיני מקרא קודש יהיה לכם ...עצרת היא" (ויקרא
כג ,לו) .רש"י הסביר" :עצרתי אתכם אצלי ,כמלך שזימן את בניו לסעודה
לכך וכך ימים ,כיון שהגיע זמנן להפטר אמר' :בני ,בבקשה מכם ,עכבו
עימי עוד יום אחד! קשה עלי פרידתכם!'".
הקב"ה ,כביכול ,אומר לעם ישראל שברצונו לעצור ולחגוג איתם עוד יום
אחד.
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בסיום הימים הנוראים ובסיום שבעת ימי הסוכות ,כאשר בני ישראל
יוצאים מן הסוכה ועוזבים אותה ,לאחר שהוכיחו את הקשר המיוחד עם
הקב"ה ,הקב"ה כביכול אומר להם :קשה עלי הפרידה מכם ,ורצוני שתחגגו
עימי עוד יום אחד.
שמיני עצרת סמוך לחג הסוכות ,אך הוא חג בפני עצמו:
•לא יושבים בו בסוכה ,ואין נוטלים בו את ארבעת המינים.
•בשמיני עצרת מברכים את ברכת "שהחיינו".
שמיני עצרת הוא יום טוב ,וחלים עליו דיני איסור מלאכה ושאר הלכות
יום טוב.

ב" .שמחת תורה" – סיום המחזור השנתי של הקריאה
בתורה
מדי שבת קוראים בבית הכנסת את פרשת השבוע .בשמחת תורה קוראים
את הפרשה האחרונה שבספר דברים ,פרשת "וזאת הברכה" ,ושמחים על
כך שסיימו לקרוא את כל התורה ומתחילים לקרוא אותה מחדש ,מפרשת
בראשית שבספר בראשית.
מעלת שמחה זו – גדולה היא ,ולכן שרים ורוקדים לכבוד התורה בעת
ההקפות ,כמו שכתוב על דוד המלך ,שרקד בכל כוחו בעת שהעלה את
ארון ה' לירושלים (שמואל ב ו ,טז).
אין אדיר כה',
ואין ברוך כבן עמרם.
אין גדולה כתורה,
ואין קדושה כישראל.
מפי אל ,מפי אל,
יבורך כל ישראל.

אין הדור כה',
ואין ותיק כבן עמרם.
אין זכה כתורה,
ואין דגולים כישראל.
מפי אל ,מפי אל,
יבורך כל ישראל.

שישו ושמחו
בשמחת תורה
ותנו כבוד לתורה.
(פיוטים לשמחת תורה)
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ג .התפילה בשמחת תורה
 .1הקפות
בליל החג לאחר תפילת מעריב ולמחרת לאחר תפילת שחרית מוציאים
את כל ספרי התורה מארון הקודש ומקיפים עימם את הבימה שבע פעמים
תוך אמירת פיוטים ותפילות ,בשירה ובריקודים ובשמחה רבה .שמחה
זאת היא לכבודה של תורה.
קהילות אשכנז וחלק מקהילות
ספרד נוהגות לקיים את מנהג
ההקפות בבוקר ,לאחר תפילת
שחרית .בחלק מקהילות ספרד
מקיימים את מנהג ההקפות
לאחר תפילת מנחה.

" .2עליית כל הנערים"
לפני סיום קריאת התורה מעלים את כל הנערים שמתחת לגיל מצוות,
פורסים מעל ראשם טלית כחופה ,מברכים את ברכות התורה והכל
"ה ַּמ ְל ָאְך ַהּג ֵֹאל א ִֹתי ִמּכָ ל ָרע יְ ָב ֵרְך ֶאת ַהּנְ ָע ִרים וְ יִ ָּק ֵרא ָב ֶהם
אומרים ביחדַ :
ְׁש ִמי וְ ֵׁשם ֲאב ַֹתי ַא ְב ָר ָהם וְ יִ ְצ ָחק וְ יִ ְדּגּו ָלרֹב ְּב ֶק ֶרב ָה ָא ֶרץ" (בראשית מ"ח,
ט"ז) .נוהגים לזרוק על הילדים סוכריות ולחלק דברי מתיקה.

 .3חתן תורה וחתן בראשית
העולה לתורה שמסיים את התורה נקרא "חתן תורה" .העולה לתורה
לתחילת התורה ,לפרשת "בראשית" ,נקרא "חתן בראשית" .יש הנוהגים
לפרוס טלית כחופה על כל אחד מהחתנים ,ולהובילם עם ספר התורה
כאילו מובילים אותם לחופה.

126

מועדים

 .4תיקון/תפילת גשם
שליח הצבור אומר בתפילת מוסף את "תיקון/תפילת הגשם" .בתפילה
זו משבחים את ה' על גבורתו בהורדת גשמים ,ומתפללים שיוריד גשמים
רבים בעונת החורף .מכאן ועד החג הראשון של חג הפסח אומרים
בתפילת עמידה "משיב הרוח ומוריד הגשם".

ד .הקפות שניות
במוצאי שמחת תורה נוהגים
לערוך "הקפות שניות" בשירה
וריקודים עם ספרי תורה.
ה"הקפות" נערכות במרכזי
הערים בליווי תזמורת.

ח .חנוכה
א .נס חנוכה
בימי בית המקדש השני גזרו היוונים גזרות על עם ישראל ,ולא הניחו
להם לעסוק בתורה ובמצוות .הקב"ה עשה נס גדול והושיעם מידיהם .בני
חשמונאי ,הכהנים הגדולים ,הרגום והושיעו את ישראל מידם ,והמלכות
חזרה לישראל למשך למעלה ממאתיים שנה ,עד חורבן בית המקדש השני.
החשמונאים נכנסו לבית המקדש ,לאחר שהיוונים היו בתוכו וטימאו
את הכלים .הם בנו מזבח חדש ,ותכננו לחנוך אותו במשך שמונה ימים.
הם מצאו פך שמן אחד שלא נטמא ע"י היוונים ,וכמות השמן שבו היתה
אמורה להספיק ליום אחד .הם יצקו את השמן למנורה של בית המקדש,
והקב"ה עשה נס והשמן הספיק למשך שמונת הימים שבהם חנכו את
המזבח.
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לזכר כל הניסים הללו אנו חוגגים את שמונת ימי החנוכה ,המתחילים
בכ"ה בכסלו .ימים אלו מיוחדים להודאה לה' על ניצחון החשמונאים
במלחמה עם היוונים ,ועל נס פך השמן שהספיק לשמונה ימים.
משמעות השם "חנוכה":
•על שם חנוכת המזבח ובית המקדש בידי החשמונאים.
•חנו כ"ה – ביום כ"ה בכסלו חנו (נחו) החשמונאים ,לאחר שניצחו
בעזרת ה' את אויביהם.
מאי חנוכה? ...כשנכנסו יונים להיכל טימאו כל השמנים שבהיכל.
כשגברה 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 ימים .לשנה
אחרת קבעום ועשאום ימים טובים בהלל והודאה.
(שבת כא ע"ב)

ב .הוספות בתפילה בחנוכה
בחנוכה מוסיפים בתפילת העמידה שבכל התפילות ובברכת המזון את
תפילת "על הניסים" ,שבה אנו מודים לה' על נס המלחמה .בתפילת
שחרית אומרים גם "הלל שלם".

ג .הדלקת נרות חנוכה
בשמונת ימי החנוכה מדליקים נרות ,זכר לנס פך השמן שדלק שמונה
ימים .בעת ההדלקה כל בני המשפחה נמצאים ביחד ,כדי לפרסם את הנס.
ביום הראשון מדליקים נר אחד ,ובכל יום מוסיפים נר נוסף ,עד היום
השמיני ,שבו מדליקים שמונה נרות (בלשון ההלכה "מוסיף והולך").
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בני קהילות אשכנז נוהגים שכל אחד מבני המשפחה מדליק נרות לעצמו.
בני קהילות ספרד נוהגים שרק ראש המשפחה מדליק עבור כל בני
המשפחה.
לפני ההדלקה מברכים שתי
ברכות:
•"ברוך אתה ה' ...להדליק
נר (של) חנוכה".
•"ברוך אתה ה' ...שעשה
ניסים לאבותינו בימים
ההם בזמן הזה".
•ביום הראשון מוסיפים גם את ברכת "שהחיינו".
לאחר הדלקת הנרות יש האומרים "מזמור שיר חנוכת הבית לדוד" ,ויש
השרים פיוטים הקשורים להדלקה ולחסדי ה' על עמו" :הנרות הללו"
ו"מעוז צור".
הנרות הללו שאנו מדליקין
על הניסים ועל הנפלאות
ועל המלחמות ועל התשועות
שעשית לאבותינו,
בימים ההם ,בזמן הזה
על ידי כוהניך הקדושים
וכל שמונת ימי החנוכה
הנרות הללו קודש הן
ואין לנו רשות להשתמש בהם,
אלא לראותם בלבד
(פיוט לחנוכה)
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ד .הנרות והשמנים
את הנרות ראוי להדליק בשמן זית ,שבו נעשה הנס בבית המקדש ,אך גם
שאר סוגי הנרות והשמנים כשרים להדלקה.
הנרות או פתילות השמן צריכים להיות בשורה שווה ולא בעיגול .בין נר
לנר צריך להיות רווח ברוחב אצבע לפחות.
"ׁש ָּמׁש".
מדליקים נר נוסף ,גבוה משאר הנרות ,שנקרא ַ
בׁש ָּמׁש ,כדי שאם בכל זאת
אסור להשתמש בנרות חנוכה ,ולכן יש צורך ַ
נטעה ונשתמש באור הנרות – הדבר ייחשב כאילו השתמשנו באורו של
הׁש ָּמׁש.
ַ

ה .מקום ההדלקה
כדי לפרסם את הנס ,יש להדליק את הנרות בפתח הבית הפונה לרחוב.
אם אין פתח הפונה לרחוב – מדליקים בחלון הנראה מרשות הרבים.

ו .זמן ההדלקה
יש הנוהגים להדליק את נרות חנוכה בזמן שקיעת השמש ,ויש המדליקים
בשעת צאת הכוכבים .אם לא הדליקו בשעה זו ,ניתן להדליק לאחר מכן
במשך כל הלילה ,כל זמן שבני הבית ערים ,כדי שהם יהיו נוכחים בהדלקת
הנרות.
יש לשים נרות שידלקו לפחות חצי שעה לאחר צאת הכוכבים .לכן בליל
שבת ,שבו מדליקים את נרות החנוכה לפני שמדליקים את נרות השבת,
לפני השקיעה ,יש להקפיד לשים נרות שדולקים זמן רב יותר.
נשים נוהגות שלא לעשות מלאכה במחצית השעה שבה דולקים הנרות.
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ט .חודש אדר
א" .משנכנס אדר מרבים בשמחה"
בחודש זה ,שבו התרחש נס פורים ,מרבים בשמחה ,בשל הנס הגדול
שקרה לעם ישראל בימי מרדכי ואסתר.

ב .ארבע פרשיות
בשבתות של חודש אדר ,לאחר הקריאה בתורה ,קוראים "מפטיר" בארבע
פרשות מיוחדות:
1 .1פרשת שקלים – בתחילת חודש אדר .פרשה זו עוסקת במצוות
מחצית השקל שהיו מביאים לבית המקדש בחודש אדר בכל שנה
כדי לקנות קורבנות ציבור.
2 .2פרשת זכור – בשבת שלפני פורים .פרשה זו עוסקת במצוות מחיית
עמלק .המן הרשע היה מזרע עמלק.
3 .3פרשת פרה – עוסקת בטהרה מטומאת מת ע"י אפר של פרה אדומה.
4 .4פרשת החודש – סמוך לראש חודש ניסן .בפרשה מופיעים חודש
ניסן כראש החודשים ,מצוות קידוש החודש וענייני קורבן פסח וחג
הפסח.
בארבע השבתות הללו מוציאים שני ספרי תורה :בספר התורה הראשון
קוראים את פרשת השבוע ,ובשני את אחת מארבע הפרשות.

ג .תענית אסתר
י"ג באדר ,היום שלפני פורים ,נקרא "תענית אסתר" .הצום הוא זכר
לשלושת הימים שבהם צמו בני ישראל בימי מרדכי ואסתר והתחננו לה'
שיציל אותם מהגזירה של המן הרשע.
אם י"ג באדר חל בשבת ,צמים ביום חמישי שלפניו.
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ד .זכר למחצית השקל
בזמן שבית המקדש היה קיים ,היו כל ישראל תורמים מחצית שקל לצורך
קניית קורבנות הציבור לבית המקדש (כפי שהזכרנו ב"פרשת שקלים").
כיום תורמים כסף "זכר למחצית השקל" ולאחר מכן מחלקים אותו
לעניים .את הכסף תורמים בבית הכנסת בתענית אסתר לפני תפילת
מנחה או בליל פורים לפני קריאת המגילה.
אמר ריש לקיש :גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם שעתיד
המן לשקול שקלים על ישראל ,לפיכך הקדים שקליהן לשקליו,
והיינו דתנן באחד באדר משמיעין על השקלים.
(מגילה יג ע"ב)

י .פורים
א .ימי הפורים
אנו חוגגים את חג הפורים לזכר הצלתו של העם היהודי בימי מרדכי
ואסתר בשושן הבירה .תוכניתו של המן הרשע היתה "להשמיד ,להרוג
ולאבד את כל היהודים ,מנער ועד זקן טף ונשים ביום אחד" (אסתר ג',
י"ג) .פורים נקרא על שום ה"פור" (גורל) שהטיל המן כדי לקבוע את היום
שבו יהרגו את כל היהודים" .ונהפוך הוא" (אסתר ט' ,א') – הגלגל התהפך,
ה' הצילם מיד אויב והפך את צערם מיגון לששון ולשמחה ,והיהודים הם
שהרגו באותו יום באויביהם ,ותלו את המן הרשע ובניו על העץ.
אנו חוגגים יום זה בשמחה גדולה כדי לזכור את הנס הגדול שהקב"ה
עשה לעם ישראל.
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ב .התאריכים של פורים
היהודים בכל מלכות אחשוורוש נלחמו באויבים ביום י"ג באדר ,ועשו
פורים ביום י"ד באדר .היהודים שבשושן הבירה נלחמו באויבים גם ביום
י"ד באדר ,ועשו פורים ביום ט"ו באדר .לכן נקבע שברוב המקומות יש
לחגוג את פורים ביום י"ד באדר .אולם בשושן הבירה ,שבה היה הנס,
ובערים מוקפות חומה מימי יהושע בן נון ,יש לחגוג את פורים ביום ט"ו
באדר .בירושלים חוגגים בט"ו באדר ,מפני שידוע בוודאות שהיתה מוקפת
חומה מימות יהושע בן נון.
כרכים המוקפין חומה מימות יהושע בן נון קורין בחמשה עשר .ר'
סימון בשם רבי יהושע בן לוי :חלקו כבוד לארץ ישראל ,שהיתה
חריבה באותן הימים ,ותלו אותה מימות יהושע בן נון.
(ירושלמי מגילה א ,א)

ג .מצוות ייחודיות לפורים
1 .1מקרא מגילה
קוראים את מגילת אסתר פעמיים – פעם בלילה ופעם וביום .הקריאה
היא מתוך מגילה הכתובה על קלף (כמו ספר תורה).
גם נשים חייבות לשמוע את קריאת המגילה ולקיים את שאר מצוות
הפורים ,משום ש"אף הן היו בכלל הנס" :הגזירה של המן – להשמיד ,להרוג
ולאבד את כל היהודים – כללה גם את הנשים.
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ברכות המגילה:
לפני הקריאה מברכים שלוש ברכות:
•"ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם ...על מקרא מגילה"".ברוך אתה
ה' אלוקינו מלך העולם שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן
הזה".
•ברכת "שהחיינו" .בני קהילות אשכנז מברכים ברכה זו בלילה וביום,
ובני קהילות ספרד מברכים "שהחיינו" רק בלילה ולא ביום .יש
לכוון בה גם על שאר
מצוות היום.
•לאחר הקריאה בציבור
(במניין) מברכים" :ברוך
אתה ה' ...הרב את ריבנו".
שרים את הפיוט "שושנת
יעקב".
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שושנת יעקב
צהלה ושמחה
בראותם יחד
תכלת מרדכי.

להודיע שכל
קוויך לא יבושו
ולא ייכלמו לנצח
כל החוסים בך.

תשועתם
היתה לנצח
ותקוותם
בכל דור ודור.
ברוך מרדכי היהודי.

ארור המן
אשר ביקש לאבדי
ברוך מרדכי היהודי.
(פיוט "שושנת יעקב")
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"על הניסים"
בתפילת עמידה ובברכת המזון מוסיפים "על הניסים".
אין אומרים הלל בפורים ,כי קריאת מגילת אסתר ,שבה מזכירים את הנס,
נחשבת כמו אמירת הלל.
 .2משלוח מנות
מצווה לשלוח בפורים מנות איש
לרעהו .מצווה זו מרבה את האחווה
והשלום בין האנשים .יש לשלוח לפחות
שני סוגי מאכל המוכנים לאכילה לאיש
אחד.
מצווה זו יש לקיים ביום ולא בלילה.
 .3מתנות לאביונים
מצווה לתת בפורים מתנות לאביונים .נותנים לפחות שתי מתנות לשני
אביונים (מתנה אחת לכל עני) .את מצוות מתנות לאביונים אפשר לקיים
בכסף או במאכלים.
גם מצווה זו יש לקיים ביום ולא בלילה.
 .4משתה – סעודת פורים
מצווה לאכול בפורים ,בשעות
היום ,את סעודת הפורים.
בסעודת פורים
בשמחה ובשתיית יין.

מרבים
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טוב לעסוק מעט בתורה לפני תחילת הסעודה ,כפי שכתוב במגילת
אסתר" :ליהודים היתה אורה ושמחה וששון ויקר" ,וחז"ל דרשו פסוק זה:
"אורה – זו תורה" .השמחה לא נועדה להשתוללות ומעשי ליצנות ,אלא
להתקרבות לה' ולמצוותיו.
מוטב לאדם להרבות במתנות אביונים מלהרבות בסעודתו ובשלוח
מנות לרעיו ,שאין שם שמחה גדולה ומפוארה אלא לשמח לב
עניים ויתומים ואלמנות וגרים ,שהמשמח לב האומללים האלו
דומה לשכינה ,שנאמר" :להחיות רוח שפלים ולהחיות לב נדכאים"
(ישעיהו נז ,טו).
(רמב"ם הלכות מגילה ב ,יז)

יא .חודש ניסן וערב פסח
א .החודש הראשון בתורה ליציאת מצרים
חודש ניסן הוא החודש השביעי בלוח השנה היהודי למניין החודשים
מבריאת העולם ,והחודש הראשון בתורה למניין החודשים מיציאת
מצרים ,כמו שנאמר" :החודש הזה לכם ראש חודשים ,ראשון הוא לכם
לחודשי השנה" (שמות יב ,ב).

ב .קמחא דפסחא
יש מנהג קדום ,מזמן הגמרא ,לדאוג שתהיינה מצות לעניים לצורך חג
הפסח .מנהג זה נקרא "קמחא דפסחא" (קמח לפסח) .יש לתרום כסף
לצדקה כדי שעניים יוכלו לקנות את צורכי החג – מצות ,יין וכל אוכל אחר
הכשר לפסח.
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ג .שבת הגדול
השבת שלפני חג הפסח נקראת "שבת הגדול" .מדוע נקראת "גדול"? מה
הגדולה שבה?
•בשבת זו קוראים בהפטרה מספר מלאכי" :הנה אנכי שולח לכם את
אליה הנביא לפני בוא
יום ה' הגדול והנורא"
(מלאכי פרק ג').
•בשבת זו דורש
הרב (גדול העיר או
הקהילה) בהלכות
פסח.

ד .בדיקת חמץ
בליל י"ד בניסן (בלילה שלפני ליל הסדר) ,מיד לאחר צאת הכוכבים,
בודקים שאין חמץ בבית .בדיקה זו נקראת "בדיקת חמץ".
לפני הבדיקה מברכים" :ברוך אתה ה' ...על ביעור חמץ" .נוסח הברכה על
הבדיקה הוא "על ביעור חמץ" ,כי העיקר הוא לבער את החמץ מן הבית,
והבדיקה היא רק אמצעי שדרכו ניתן למצוא חמץ בבית.
הבדיקה נעשית עם נר ,בכל המקומות בבית שבהם עלול להימצא חמץ –
בארונות ,בתיקים וכדומה.
בודקים גם את המכונית,
המשרד והחנות (במקום שיש
סכנת שריפה – יש לבדוק לאור
פנס).
יש הנוהגים להסתיר לפני
בדיקת חמץ עשרה פתיתי
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חמץ עטופים ,ולאוספם בשעת הבדיקה .אין להסתפק באיסוף פתיתי
הלחם בלבד – יש לבדוק היטב את כל הבית.
לאחר הבדיקה מבטלים את החמץ שאינו ידוע לנו ,ואומרים" :כל חמץ
ושאור שנמצא ברשותי ,שלא ראיתיו ושלא ביערתיו ,יִ ָּב ֵטל ויהיה הפקר
כעפר הארץ".

ה .שריפת חמץ
בי"ד בניסן בבוקר מותר לאכול חמץ רק עד סוף השעה הזמנית הרביעית
מתחילת היום (בסביבות השעה  10:00בבוקר).
בבוקר יום זה שורפים את
החמץ שנשאר ברשותנו .לאחר
השריפה מבטלים את כל
החמץ (שידוע לנו ושאינו ידוע
לנו) ואומרים" :כל חמץ ושאור
שנמצא ברשותי שראיתיו
ושלא ראיתיו ,שביערתיו ושלא
ביערתיו ,יִ ָּב ֵטל ויהיה הפקר
כעפר הארץ".
יש לשרוף את החמץ עד סוף השעה החמישית (בסביבות השעה 11.00
בבוקר).
מן הידוע באיסור החמץ שיש בו רמז ליצר הרע ,והאדם חייב
להגביר יצר הטוב על יצר הרע ...וכשם שבאה הקבלה [=המסורת]
לבער החמץ ולבדוק הבית בחורין ובסדקים ,כך אנו חייבים לחפש
ולבדוק חדרי בטן והכליות ממחשבות ומהרהורים רעים ,וכשם
שאין בדיקת החמץ לא לאור החמה ...אלא לאור הנר ,כך בדיקת
היצר הרע אינה אלא לאור הנשמה ,הנקראת נר.
(רבינו בחיי ,כד הקמח פסח א)
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ו .מכירת חמץ לגוי
בפסח אסור לא רק לאכול חמץ ,אלא גם שיהיה ליהודי חמץ ששייך לו.
אדם שיש ברשותו חמץ ,וכן בעלי חנויות ומפעלים ,יכולים למכור את
החמץ לגוי למשך חג הפסח .עושים זאת על ידי מינוי הרב לשליח למכור
לגוי את החמץ שלנו.
חשוב להקפיד על העניינים הבאים:
•אין למכור כלי חמץ אלא מוצרי מזון בלבד.
•את החמץ המכור יש לרכז ולסגור לכל ימי חג הפסח.
•מוכרים את החמץ בימים שלפני חג הפסח .לאחר סוף זמן ביעור
חמץ לא ניתן למכור את החמץ.

ז .תענית בכורות
בערב פסח ,בבוקר של י"ד בניסן ,הבכורים מתענים .תענית זו נקראת
"תענית בכורות" .התענית היא לזכר הנס שנעשה בזמן מכת בכורות ,שבה
נהרגו בכורי מצרים ולבכורי ישראל לא אירע דבר.
הבכורים יכולים להשתתף בסעודת מצווה ,ולאחריה הם יכולים לאכול
במשך היום .נוהגים לערוך בבתי הכנסת סיום מסכת מהתלמוד לאחר
תפילת שחרית ,ולאחר מכן לערוך "סעודת מצווה".

ח .האיסור לאכול מצה בערב פסח
אין אוכלים מצה בערב פסח (י"ד בניסן) במשך כל היום ,כדי שמצוות
אכילת מצה בליל הסדר תהיה חביבה עלינו.
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יב .איסור חמץ בפסח
א .אסור לאכול חמץ או ליהנות ממנו ,ואסור שיימצא
חמץ ברשותנו
נצטווינו בתורה שלא לאכול חמץ במשך כל חג הפסח ולא ליהנות ממנו
(למשל :אסור להאכיל כלב בחמץ) .כמו כן ,אסור שהחמץ יימצא ברשותנו.
חמץ הוא קמח מחמשת מיני דגן שבא במגע עם מים .חמשת מיני דגן הם
חיטה ,שעורה ,שיפון ,שיבולת שועל וכוסמין.

ב .מוצרי מזון
לחם ,פיתות ,עוגות ,ביסקוויטים ,וופלים ,גביעי גלידה העשויים מקמח,
אטריות ,שקדי מרק ,בירה ,וויסקי וכדומה הם חמץ גמור .לעיתים מעורב
חמץ גם במוצרים רבים שאינם חמץ גמור .לכן יש להקפיד לקנות לפסח
אך ורק מוצרים עם חותמת מטעם הרבנות או מטעם גוף מוכר וידוע
המעניק תעודות כשרות ,המעידה שהם כשרים לפסח (אין להסתפק
בתווית או בחותמת סתמית" :כשר לפסח").
בני קהילות אשכנז נוהגים שלא לאכול בפסח אורז וקטניות ,כגון חומוס,
גרעיני חמנייה ועוד .גם חלק מבני קהילות ספרד נזהרים בפסח מאכילת
אורז .הנוהגים לאכול קטניות בפסח יקנו אך ורק מאכלי קטניות שיש
להם הכשר לפסח.

ג .הכשרת כלים לפסח
אסור להשתמש בפסח בכלי אוכל (כגון צלחות ,סירים ,סכו"ם ,כוסות ועוד)
שהשתמשו בהם במשך השנה למאכלי חמץ .הסיבה לכך היא שדפנות
הכלים בלעו חמץ ,והוא עלול להיפלט ולהיבלע באוכל הכשר לפסח.
רצוי להשתמש בימי החג בכלים כשרים המיועדים אך ורק לחג הפסח.
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אם אין אפשרות לעשות זאת ,מכשירים את הכלים שמשתמשים בהם
במשך השנה.
מטרת ההכשרה היא לגרום לכך שכל החמץ הבלוע בדפנות הכלים ייפלט
החוצה.
הכלל בהכשרה הוא "כבולעו כך פולטו" :בדרך שבה החמץ נכנס לכלי – בה
הוא יצא ממנו.
לכן יש מספר דרכים להכשיר כלים:
אופן ההכשרה

סוג הכלים

הגעלה

כלים שמבשלים בהם באש עם מים (כגון סירי בישול,
סכו"ם וכדומה) צריך להגעיל בתוך דוד עם מים
רותחים .לפני ההגעלה מנקים היטב את הכלים ,ויש
לוודא שלא נשארו שיירי לכלוך או חלודה בחריצי
הכלים .לפני ההגעלה לא משתמשים בכלים במשך
 24שעות.

ליבון

כלים שמשתמשים בהם על האש ללא מים ,כגון כלי
צלייה ,אפייה וכדומה ,צריך ללבן באש עד שיצאו
מהם ניצוצות.

שרייה במים

כלים שמשתמשים בהם בדברים קרים יש לשים
במים למשך שלוש יממות ,ובכל יממה להחליף את
המים.

יש להכשיר לפסח גם את
והכיורים
השיש
משטחי
שבמטבח ,הכיריים של הגז,
תנורי האפייה ומדיחי הכלים.
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יג .חג הפסח
א .מספרים ביציאת מצרים כל אותו הלילה
חג הפסח הוא חג החירות .ביום ט"ו בניסן יצאו עם ישראל ממצרים,
מעבדות לחירות ומשעבוד לגאולה .ביום זה התחילה דרכו של העם
היהודי .משבעים נפשות שירדו עם יעקב אבינו למצרים ,לאחר השעבוד
הנורא שהיה במצרים ,יצאו  60ריבוא ( 600אלף) יהודים ממצרים ,בדרכם
לקבל את התורה בהר סיני ולהיכנס לארצם – ארץ ישראל.
בתורה אנו מצּווים לחזור ולספר בכל שנה על הניסים הגדולים שהיו
בעת שיצאו ממצרים ,וכן אנו מצווים לאכול מאכלים הקשורים ליציאה
ממצרים – קורבן פסח ,מצה ומרור.
לספר בענין יציאת מצרים בליל חמשה עשר בניסן כל אחד כפי
צחות לשונו ,ולהלל ולשבח השם יתברך על כל הנסים שעשה לנו
שם ,שנאמר "והגדת לבנך" (שמות יג ,ח) ...ומה שאמר הכתוב
לבנך ,דלאו דוקא בנו ,אלא אפילו עם כל בריה.
וענין המצוה ,שיזכור הניסים והענינים שאירעו לאבותינו ביציאת
מצרים ,ואיך לקח האל יתברך נקמתינו מהן .ואפילו בינו לבין
עצמו ,אם אין שם אחרים ,חייב להוציא הדברים בפיו ,כדי
שיתעורר לבו בדבר ,כי בדבור יתעורר הלב.
(ספר החינוך מצוה כא)
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ב .ימי חג הפסח
שבעת ימי חג הפסח הם בין התאריכים ט"ו-כ"א בניסן.
היום הראשון והיום השביעי הם ימים טובים .הימים שביניהם נקראים
"חול המועד פסח".
(על דיני חול המועד ונוסח התפילה ראו בעניין חול המועד סוכות).
פסח חל בזמן האביב ,זמן הבשלת התבואה .אחת לכמה שנים אנו מעברים
את השנה כדי שפסח יחול בזמן האביב (הרחבנו בעניין בחלק העוסק
בשנה מעוברת).

ג .ליל הסדר
ליל הסדר הוא לילה חשוב ומרכזי בבית היהודי ,ובו מתכנסת כל המשפחה
לספר את סיפור נס יציאת מצרים ,ומצווה על כל אחד להרגיש ולחוות
כאילו הוא יצא עכשיו ממצרים ,מעבדות לחירות .לכן גם אוכלים מאכלים
מיוחדים ,המזכירים את מה שהיה במצרים .ליל הסדר נקרא כך כיון שיש
סדר מסוים שבו צריך לקיים את המצוות והמנהגים שבלילה זה.
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מצוות מרכזיות בליל הסדר – ארבע מצוות:
מצווה מהתורה לספר על עבודת הפרך שעבדו אבותינו במצרים ,ועל כך
שה' גאל אותם בניסים גדולים והוציאנו לחירות.
אלו מטרות סיפור יציאת מצרים:
סיפור
יציאת
מצרים

•להודות לה' על החסדים הגדולים שעשה עם אבותינו ועימנו.
•לקבוע בליבנו את הידיעה שה' בחר בעם ישראל להיות לו לעם סגולה.
בליל הסדר הילדים הם במרכז הלילה ,כדי להקנות להם את ערכי האמונה
והמצוות .מחלקים להם ממתקים כדי שיתעוררו וישימו לב לשינויים של
ליל הסדר ,ישאלו שאלות ("מה נשתנה") ויקשיבו לסיפור יציאת מצרים.
מצווה מהתורה לאכול בלילה הראשון של פסח "כזית" מצה (במצת מכונה,
כזית הוא כחצי מצה).

לאכול
מצה

לפני שאוכלים את המצה נוטלים ידיים ומברכים "על נטילת ידיים"
ו"המוציא לחם מן הארץ" ,ובנוסף מברכים על אכילת המצה" :ברוך אתה
ה' ...על אכילת מצה" .יש לאכול את "כזית" המצה בתוך פרק זמן של
"אכילת ְּפ ָרס" (כ 4-דקות).
מצווה לאכול מרור ,זכר לעבודת הפרך שבה מיררו המצרים את חייהם של
בני ישראל במצרים.

לאכול
מרור

המרור הוא חסה או כל ירק מר אחר.
לפני שאוכלים את המרור מטבילים אותו בחרוסת ,שהיא זכר לטיט ,חומר
הבנייה שבו עבדו בני ישראל בפרך במצרים.
לפני שאוכלים מברכים" :ברוך אתה ה' ...על אכילת מרור".

לשתות
ארבע
כוסות
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חכמים תיקנו לשתות ארבע כוסות יין (רצוי יין אדום ,ומי שקשה לו יכול
לשתות מיץ ענבים) בליל הסדר .ארבע הכוסות הן כנגד ארבע לשונות
גאולה שנכתבו בתורה" :והוצאתי ...והצלתי ...וגאלתי ...ולקחתי" (שמות ו,
ו-ז) .את ארבע הכוסות שותים במהלך ליל הסדר.
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ד .קערת ליל הסדר
מכינים קערה מיוחדת לליל הסדר ,שבה מונחים:

•זרוע צלויה – זכר לקורבן פסח.

•ביצה קשה  -זכר
לקרבן חגיגה
שהיו מקריבים
עם קרבן הפסח.

•חרוסת –
תערובת של תפוחים,
תאנים ,תמרים,
אגוזים ומעט יין
אדום.

•מרור – חסה.
•כרפס – ירק
שברכתו "בורא פרי
האדמה" (סלק ,סלרי,
תפוח אדמה).

•שלוש מצות.
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קדש

91
מטרתנו :לקדש! לקדש את החומר .לצקת
קדושה בכל המציאות הסובבת אותנו .כבר
בתחילת הסדר מסומנת המטרה הסופית :הוספת
הקדושה בכל דבר ודבר .מכאן ואילך נעבור שלב
אחרי שלב בליל הסדר עד להשגת קדושה זו.

ה .סדר ליל הסדר
בליל הסדר יש מצוות ומנהגים רבים ,וכדי
לזכור אותם ,כתבו  15סימנים:
קדש ,ורחץ ,כרפס ,יחץ ,מגיד ,רחצה ,מוציא,
מצה ,מרור ,כורך ,שולחן עורך ,צפון ,ברך,
הלל ,נרצה.

קדש

ורחץ כרפס יחץ מגיד רחצה מוציא מצה מרור כורך
שלחן עורך צפון ברך הלל נרצה

קדש – אומרים את הקידוש ושותים את הכוס הראשונה מבין
ארבע הכוסות.
ורחץ – נוטלים את הידיים במים ואין מברכים על הנטילה.
כרפס – טובלים כרפס או ירק אחר שעליו מברכים "בורא פרי
האדמה" במי מלח (או בחומץ) ,מברכים את ברכת "בורא פרי
האדמה" ואוכלים.
יחץ – חוצים לשניים את המצה האמצעית מבין שלוש המצות.
מגיד – קוראים בהגדה של פסח ,ומספרים את סיפור יציאת מצרים.
רחצה – נוטלים ידיים לקראת הסעודה.
מוציא -מברכים ברכת "המוציא" על המצה.
מצה – מברכים "על אכילת מצה" ואוכלים כזית מצה.
מרור – אוכלים כזית מרור.
כורך – לאחר שאוכלים מצה ולאחר שאוכלים מרור ,לוקחים
מהמצה ומהמרור ואוכלים אותם יחד.
שולחן עורך – אוכלים סעודת חג .בסוף המגיד שותים כוס שני
מבין ארבע הכוסות.
צפון – בסיום סעודת החג אוכלים כזית מצה הנקראת "אפיקומן".
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אוכלים "אפיקומן" זכר לכך שהיו אוכלים קורבן פסח בעת שבית
המקדש היה קיים .אוכלים את האפיקומן בסיום הסעודה .יש
המסיימים לאכול אפיקומן לפני חצות הלילה .המנהג הוא שהילדים
"גונבים את האפיקומן" ומקבלים מתנות .עושים זאת כדי להשאיר
את הילדים ערים עד לסיום ליל הסדר .לאחר אכילת האפיקומן
אין לאכול שום דבר.
ברך – מסיימים את סעודת החג ושותים כוס שלישית.
הלל – מסיימים את פרקי ההלל ושותים כוס רביעית.
נרצה – מתפללים על חידוש העבודה במקדש והקרבת קורבן
הפסח ,ושהתפילות והמעשים יהיו לרצון.

הסבה
כשאוכלים את המצה ,הכורך והאפיקומן ,שהם זכר ליציאה מעבדות
לחרות ,וכששותים ארבע כוסות יין ,מסבים על צד שמאל – מטים את
הגוף ונשענים על צד שמאל .כך נהגו בני חורין לאכול בתקופות קדומות
(את המרור ,שהוא זכר לשעבוד ,אוכלים בלי להסב).

ו .תפילות החג
ערבית ,שחרית ומנחה
תפילת ההלל :בתפילת ערבית ובליל הסדר אומרים "הלל שלם" ,וכך גם
בתפילת שחרית של החג הראשון של פסח .בחול המועד ובשביעי של
פסח אומרים "חצי הלל" (כמו בראש חודש).
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תפילת/תיקון טל
בתפילת מוסף ביום הראשון של פסח שליח הצבור אומר "תפילת/תיקון
טל" .בתפילה זו משבחים את ה' על גבורתו בהורדת טל ומתפללים שהטל
יהיה לברכה.
מכאן ועד שמחת תורה אומרים בברכה השנייה של שמונה עשרה "מוריד
הטל".

ז .שביעי של פסח
היום השביעי של פסח ,כ"א בניסן ,הוא יום טוב ,אך אין מברכים ברכת
"שהחיינו" בהדלקת הנרות ובקידוש ,כי יום זה הוא המשכו של חג הפסח,
וכבר ברכו "שהחיינו" בתחילת החג.
ביום זה היה נס "קריעת ים סוף" ,ולכן קוראים בתורה בשביעי של פסח
את פרשת קריעת ים סוף ושירת הים (שמות פרקים י"ד-ט"ו).
אמר ר' ברכיה :יפה היתה הקרבת פרעה לישראל ממאה צומות
ותפלות .למה? שכיון שרדפו אחריהם וראו אותן נתייראו מאד
ותלו עיניהם למרום ועשו תשובה והתפללו ,שנאמר "ויצעקו בני
ישראל אל ה'" .אמרו ישראל למשה :מה עשית לנו? עכשיו הם
באים ועושים לנו כל מה שעשינו עמהם ,שהרגנו בכוריהם ,ונטלנו
ממונם וברחנו ,לא אתה אמרת לנו "ושאלה אשה משכנתה"?
באותה שעה היו עומדים ולא היו יודעים מה לעשות ,והיה הים
סוגר והשונא רודף והחיות מן המדבר ...תלו עיניהם לאביהם
שבשמים וצעקו להקב"ה ,שנאמר "ויצעקו בני ישראל אל ה'".
ולמה עשה הקדוש ברוך הוא להם כך? אלא שהיה הקדוש ברוך
הוא מתאוה לתפלתן .אמר ר' יהושע בן לוי :למה הדבר דומה?
למלך שהיה בא בדרך ,והיתה בת מלכים צועקת לו :בבקשה
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ממך הצילני מיד הלסטים .שמע המלך והצילה .לאחר ימים ביקש
לישא אותה לאשה .היה מתאוה שתדבר עמו ולא היתה רוצה .מה
עשה המלך? גירה בה הלסטים כדי שתצעוק וישמע המלך .כיון
שבאו עליה הלסטים התחילה צועקת למלך .אמר לה המלך :לכך
הייתי מתאוה ,לשמוע קולך ...כיון שהתפללו ,אמר הקדוש ברוך
הוא למשה :מה אתה עומד ומתפלל? כבר קדמה תפלתן של בני
לתפלתך ,שנאמר "מה תצעק אלי".
(שמות רבה ,פרשת בשלח פרשה כא)

ח .חמץ שעבר עליו הפסח
חמץ שעבר עליו הפסח הוא חמץ שבזמן
חג הפסח היה של יהודי ולא נמכר לגוי.
חמץ זה אסור באכילה ובהנאה גם לאחר
הפסח ,ויש לשורפו .לכן לאחר חג הפסח
יש להקפיד לקנות מזון רק בחנות שיש לה
"תעודת מכירת חמץ" מטעם הרבנות.

יד .ספירת העומר
א .מצווה לספור את הימים בין פסח לשבועות
מצווה לספור את הימים החל מט"ז בניסן (יום אחרי ליל הסדר) ועד חג
השבועות .סופרים  49יום ,והיום החמישים הוא שבועות.
מצווה זו נקראת "ספירת העומר" ,על שם קורבן העומר (מנחה מן
הׂשעורים הראשונות שגדלו בשדות) שהקריבו בבית המקדש בט"ז בניסן.
ב"ספר החינוך" (מצווה ש"ו) מובא שבני ישראל נגאלו ממצרים כדי
שיקבלו את התורה ויקיימו את מצוותיה .לכן סופרים מיציאת מצרים –
יום החירות הגשמית ,עד יום מתן תורה – יום החירות הרוחנית .המניין עד
ליום מתן תורה מראה עד כמה אנו מצפים למתן תורה.
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וציוה בחג המצות שבעה ימים בקדושה לפניהם ולאחריהם ,כי
כולם קדושים ובתוכם ה' ,ומנה ממנו תשעה וארבעים יום שבעה
שבועות כימי עולם ,וקדש יום שמיני כשמיני של חג ,והימים
הספורים בינתיים כחולו של מועד בין הראשון והשמיני בחג ,והוא
יום מתן תורה שהראם בו את אשו הגדולה ודבריו שמעו מתוך
האש.
(רמב"ן ויקרא כג ,לו)

ב .זמן המצווה והברכה
סופרים את העומר לאחר תפילת ערבית .אין לספור מבעוד יום ,אלא
בזמן שהוא ודאי לילה.
תחילה עומדים ומברכים" :ברוך אתה ה' ...על ספירת העומר" .אחר כך
מונים את מספר הימים והשבועות שחלפו מאז תחילת הספירה (דוגמה:
על פי מנהג קהילות ספרד" :היום תשעה עשר יום לעומר ,שהם שני
שבועות וחמישה ימים" .על פי מנהג קהילות אשכנז" :היום תשעה עשר
יום שהם שני שבועות וחמישה ימים לעומר").
הזמן שבו סופרים את העומר:
לכתחילה מברכים וסופרים בתחילת הלילה.
מי שלא ספר בתחילת הלילה – סופר במשך הלילה בברכה.
מי ששכח לספור בלילה – סופר בשעות היום בלי ברכה ,ובשאר הימים
ממשיך לספור בברכה.
מי ששכח ולא ספר גם ביום – ממשיך לספור בשאר הימים בלי ברכה.
רצוי שאדם זה ישמע מאדם אחר את הברכה ,יענה "אמן" ואחר כך יספור
בעצמו.
מי שאינו בטוח אם ספר ביום מסוים – ממשיך לספור בברכה בשאר הימים.
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ג .מנהגי אבלות בימי הספירה
בימי ספירת העומר מתו עשרים וארבעה אלף תלמידי רבי עקיבא ,שלא
נהגו כבוד זה בזה .לזכר אותם ימים קשים ,שבהם התמעט לימוד התורה
בעולם כולו ,נוהגים בימי הספירה כמה דיני אבלות:
אין מסתפרים ,אין מתגלחים ואין נושאים נשים (חתונה) ,וכן לא עורכים
ריקודים ,מחולות ומופעים בימי הספירה.

ד .ימים מיוחדים בספירת העומר
בתקופת ספירת העומר חלים מספר ימים מיוחדים:
יום השואה והגבורה – יום כ"ז בניסן נקבע ע"י הכנסת כיום אזכרה לשישה
מיליוני היהודים – אנשים ,נשים וטף ,שנהרגו על קידוש השם בשואה
שהיתה באירופה בין השנים ת"ש-תש"ה ( .)1945-1940ביום זה מתקיימים
טקסי זיכרון ברחבי הארץ ובמוסדות החינוך.
מדליקים נרות נשמה ,ובתפילת שחרית אומרים תפילת אזכרה – "אל מלא
רחמים" – ופרקי תהילים .לומדים משניות לזכר קדושי השואה.
הרבנות הראשית התנגדה לקביעת יום האזכרה בתאריך זה ,כי אין
מספידים בחודש ניסן ,וקבעה שצום עשרה בטבת יהיה יום הקדיש הכללי,
שבו ייאמר "קדיש" כללי לזכר ההרוגים שלא ידוע יום הריגתם .מדליקים
נרות נשמה ,ונוהגים לומר אחרי קריאת התורה שבתפילת שחרית תפילת
אזכרה לקדושי השואה – "אל מלא רחמים".
יום הזיכרון לחללי צה"ל – ד' באייר .יום זה נקבע כיום זיכרון לחללים שנהרגו
על קידוש השם במחתרות ובפעולות הגנה לפני קום המדינה ובמלחמות
שלאחר קום המדינה ,ולנפגעי פעולות איבה .ביום זה מתקיימים טקסי
זיכרון ברחבי הארץ ובמוסדות החינוך ,ובני משפחה וחברים עולים לקברי
הנופלים .מדליקים נרות נשמה ,ובתפילת שחרית אומרים תפילת אזכרה –
"אל מלא רחמים" .אומרים פרקי תהילים ולומדים משניות לזכר הנופלים.

151

במעגלי הלכה  -עולים

יום העצמאות –
ה' באייר ,היום שבו הוכרז על הקמת מדינת ישראל .לאחר שנות גלות
ארוכות החל העם היהודי לשוב לארץ ישראל ,אך עמים אחרים שלטו
על הארץ .לאחר מאבקים רבים ,ולאחר השואה האיומה ,הכירו האומות
המאוחדות בזכות העם היהודי לשוב לארצו ולהקים בה מדינה יהודית.
כמה שעות לפני שפג תוקף השלטון הבריטי על ארץ ישראל ,ביום שישי
אחר הצהריים ,ה' באייר תש"ח ,הכריזו מנהיגי היישוב היהודי בארץ על
הקמת מדינת ישראל בארץ ישראל .לאחר קום המדינה קבעה הכנסת את
יום ה' באייר כיום שבתון וכיום חג ,יום העצמאות.
הרבנות הראשית לישראל קבעה שבליל החג מתפללים תפילה חגיגית
בבית הכנסת .אומרים פרקי הודיה לפני תפילת ערבית ולאחריה ,ומברכים
איש את רעהו" :מועדים לשמחה ולגאולה שלמה" .גם תפילת שחרית היא
חגיגית .מוסיפים מזמורי תהילים וקוראים "הלל שלם" .קוראים הפטרה
מספר ישעיהו העוסקת בגאולת עם ישראל .כמו כן אומרים תפילה
לשלום המדינה" ,מי שברך" לחיילי צה"ל ,ותפילת "אל מלא רחמים" לזכר
הנופלים (התפילות נמצאות בסידורים כמו רינת ישראל ועוד).
התפילות ופרקי ההודיה הם שבח ותודה לה' על הקמת מדינה יהודית
בארץ ישראל ,על פיתוח הארץ והפרחת השממה ,על שיבת ציון בבואם
של עולים חדשים רבים לגור כאן ,במדינת ישראל ,ועל ההישגים הרבים
של מדינת ישראל בכל התחומים (מדעים ,טכנולוגיה ,חקלאות ועוד).
ביום העצמאות לא נוהגים במנהגי האבלות של ספירת העומר .מותר
להסתפר וראוי להתגלח .סועדים סעודה חגיגית ומספרים בסעודה על
נפלאות ה' שעשה עימנו ביום זה.
בשנים שבהן ה' באייר חל בשבת או סמוך לשבת ,מקדימים או מאחרים
את יום הזיכרון ויום העצמאות כדי למנוע חילול שבת.
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אמר רב יהודה אמר שמואל :שיר שבתורה – משה וישראל אמרוהו
בשעה שעלו מן הים .והלל זה מי אמרו? נביאים שביניהן תקנו להן
לישראל ,שיהו אומרין אותו על כל פרק ופרק ועל כל צרה וצרה
שלא תבא עליהן ,ולכשנגאלין אומרים אותו על גאולתן.
(פסחים קיז ע"א)

כלומר שאם חס ושלום תבוא צרה עליהן ויושעו ממנה ,אומרים
אותו על גאולתן ,כגון חנוכה.
(רש"י שם)

מתוך תפילה לשלום המדינה
אבינו שבשמים ,צור ישראל וגואלו,
ברך את מדינת ישראל ,ראשית צמיחת גאולתנו.
הגן עליה באברת חסדך ,ופרוש עליה סוכת שלומך,
ושלח אורך ואמיתך לראשיה ,שריה ויועציה ,ותקנם בעצה טובה
מלפניך.
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פסח שני – י"ד באייר .בזמן שבית המקדש היה קיים ,מי שהיה טמא או
שהיה רחוק מירושלים היה בא להקריב קורבן פסח בתאריך זה.
ל"ג בעומר – י"ח באייר .יום ההילולא (חגיגה שעושים ביום הזיכרון
של צדיקים) של רבי
שמעון בר יוחאי ,מחבר
ספר הזוהר (ספר
העוסק בסודות התורה).
נוהגים להדליק מדורות
ונערכת הילולא מרכזית
במירון .ביום זה גם פסקה
המגפה מתלמידי ר' עקיבא.
יום ירושלים – כ"ח באייר .תשע עשרה שנים לאחר קום המדינה ,בחודש
אייר תשכ"ז ,תכננו מדינות ערב השכנות למדינה להשמיד את מדינת
ישראל .היה נס גדול מאוד ,ובתוך ששה ימים בלבד צה"ל הכניע את
מדינות ערב .צה"ל כבש את חצי האי סיני ,את יהודה ושומרון ואת רמת
הגולן .השיא היה שחרור העיר העתיקה ומקום המקדש ביום כ"ח באייר.
הרבנות הראשית לישראל קבעה
שמתפללים ביום זה תפילה
חגיגית .מוסיפים פרקי תהילים
בתפילת שחרית וקוראים "הלל
שלם".
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טו .חודש סיון וחג השבועות
א .שלושת ימי ההגבלה
ימים ג'-ה' בחודש סיוון נקראים "שלושת ימי ההגבלה" .בני ישראל התכוננו
בימים אלו לקבלת התורה ,ואף כיום חשוב שכל אדם יתכונן בימים אלו
מבחינה רוחנית לחג מתן תורה.

ב .חג שבועות – חג מתן תורה
חג שבועות חל ב-ו' בסיוון ,לאחר שבעה שבועות של ספירת העומר.
הוא מכונה גם "חג מתן תורה" ,כי ביום זה עם ישראל קיבל את התורה
בהר סיני ,ולכן קוראים בתורה את הפרשה המתארת את מתן תורה
ועשרת הדיברות.
בחג השבועות חלים כל דיני יום טוב .אסור לעשות בו מלאכה ,ומבשלים
רק באש שהודלקה לפני החג.
חג שבועות הוא אחד משלושת הרגלים (פסח ,שבועות ,סוכות) שבהם
היה עם ישראל עולה למקדש שבירושלים .הוא נקרא גם "יום הביכורים",
מאחר שהיו מקריבים בו מנחה בשם "שתי הלחם" ,שנקראת בתורה
"ביכורים" (ויקרא כג ,יז) .החל
מהיום שלמחרת חג השבועות
ועד חנוכה היו מביאים ביכורים
משבעת המינים.

ג .תיקון ליל שבועות
בליל חג השבועות נוהגים רבים
להישאר ערים כל הלילה ולעסוק
בתורה .בקהילות ספרד נוהגים לקרוא "תיקון ליל שבועות" ,הכולל
התחלות וסיומים של פרקי התורה.
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ד .מגילת רות
בחג השבועות קוראים את מגילת רות .אחד הטעמים לקריאת מגילה זו
הוא שדוד המלך ,שהיה נין של רות המואביה (כפי שכתוב בסוף מגילת
רות) ,נולד בחג השבועות .טעם נוסף הוא שרות היתה גיורת שקיבלה
עליה את התורה ,ובשבועות בני ישראל קיבלו את התורה.

ה .מנהגי החג
יש הנוהגים לקשט את הבית ואת בית הכנסת בעשבים ובירק ,זכר להר
סיני שהיה מלא בירק בזמן מתן תורה.
נוהגים לאכול בחג השבועות מאכלי חלב ,כי התורה נמשלה לדבש ולחלב,
כמו שנאמר" :דבש וחלב תחת לשונך" (שיר השירים ד ,יא) .פסוק זה הוא
משל לדברי התורה ,שאנו שואפים שיהיו מתוקים בפינו.

טז .תעניות ציבור
א .מטרת ימי הצום
ימי הצום מיועדים לעשיית תשובה ,לעריכת חשבון נפש ולתיקון המעשים.
החורבן ,הגלויות והצרות שאירעו לאבותינו בעבר מעוררים אותנו לשוב
אל ה' .בכוחה של ההליכה בדרך ה' למנוע את המשך הצרות .עיקרה של
התענית הוא תיקון המעשים וחזרה בתשובה שלמה.
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ב .התאריכים של ימי התענית ומה אירע בהם
ג'
בתשרי

צום
גדליה

בראש השנה נהרג גדליהו בן אחיקם .הוא היה
האיש שהבבלים מינו כאחראי על היהודים
לאחר חורבן בית המקדש הראשון (ראו על כך
בהרחבה בהלכות "עשרת ימי תשובה").

י' בטבת

עשרה
בטבת

ביום זה החל המצור על ירושלים בבית ראשון
(בדורנו ,הרבנות הראשית לישראל קבעה יום
זה גם כ"יום הקדיש הכללי" – היום שבו קרובי
משפחה של יהודים שנספו בשואה ולא ידוע
יום מותם אומרים קדיש יתום).

י"ג
באדר

תענית
אסתר

לזכר הצום שהיה בימי מרדכי ואסתר (ראו על
כך בהרחבה ב"הלכות פורים").

י"ז
בתמוז

שבעה
עשר
בתמוז

ביום זה נפרצה חומת ירושלים בימי בית
המקדש השני (ראו על כך בהרחבה בהמשך).

ט' באב

תשעה
באב

ביום נחרב בית המקדש הראשון ,ולאחר כמה
מאות שנים ,באותו תאריך בדיוק ,נחרב בית
המקדש השני (ראו על כך בהרחבה בהמשך).

כאשר תענית ציבור חלה בשבת – היא נדחית ליום ראשון ,מלבד תענית
אסתר ,שכאשר היא חלה בשבת מקדימים אותה ליום חמישי.

ג .האיסור לאכול ולשתות בימי התענית
בתענית ציבור לא אוכלים ולא שותים .מי שאכל או שתה ביום התענית,
בטעות או במזיד (בכוונה) ,חייב להמשיך לצום .תעניות אלו (מלבד תשעה
באב) מתחילות בעלות השחר (אור ראשון) ,ונמשכות עד צאת הכוכבים.
בנוגע לדיני תשעה באב ,ראו בהמשך.
מקילים בצומות אלו לגבי חולים ולגבי נשים בהריון או מניקות.
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המ ָצרים – משבעה עשר בתמוז
יז .ימי בין ְ
ועד תשעה באב
א .שבעה עשר בתמוז
בי"ז בתמוז אירעו חמש צרות גדולות לעם ישראל:
•עם ישראל חטא בעגל ומשה רבנו שבר את הלוחות.
אירועים הקשורים לחורבן הבית:
•בטל קורבן התמיד (קורבן שמקריבים בכל יום) לפני חורבן בית
המקדש.
•הובקעה חומת ירושלים על ידי האויבים.
•שרף אפוסטמוס את התורה.
•הועמד ֶצ ֶלם (פסל) בהיכל בית המקדש.

המ ָצרים
ב .ימי בין ְ
הימים שבין י"ז בתמוז ל-ט' באב נקראים "ימי בין המצרים" כי בתקופה
זו היו בני ישראל בצרה ומצוקה גדולה בתוך ירושלים ,שהאויבים הקיפו
אותה .שם הימים הללו נקבע בעקבות הפסוק במגילת איכה (א ,ג)" :כל
רודפיה השיגוה בין המצרים" .מצר – מלשון צר וצער.
קהילות אשכנז נוהגות במנהגי אבלות אלו בין י"ז בתמוז ל-ט' באב,
וקהילות ספרד נוהגות במנהגי אבלות אלו מ-א' באב עד ט' באב:
•אין נושאים נשים (לא מתחתנים).
•אין מסתפרים ואין מתגלחים.
•אין לערוך ריקודים ,מחולות ומופעים.
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ג .תשעת הימים ושבוע שחל בו תשעה באב
"משנכנס אב ממעטים בשמחה" .מראש חודש אב ואילך נוהגים מנהגי
אבלות חמורים יותר על חורבן בית המקדש:
•לא קונים בגדים חדשים ,אפילו אם מתכוונים ללבוש אותם רק
לאחר תשעה באב.
•לא מכבסים ולא מגהצים ,גם כאשר מתכוונים ללבוש את הבגדים
לאחר תשעה באב (נוהגים לכבס רק בגדי ילדים קטנים).
•לא מתרחצים רחיצה של תענוג.
•נוהגים לא לאכול בשר ולא לשתות יין.
בסעודת מצווה (כגון סעודת ברית מילה או פדיון הבן) מותר לאכול בשר.
יש מנהגים שונים בנוגע למשך הזמן שבו נוהגים במנהגי האבלות הללו:
יש שאינם מכבסים ואינם אוכלים בשר ויין רק "בשבוע שחל בו" תשעה
באב (החל ממוצאי שבת) ויש שנוהגים במנהגים אלו החל מראש חודש
אב ,וכל אחד ינהג כמנהג אבותיו.

ד .שבת חזון
השבת הסמוכה לתשעה באב נקראת "שבת חזון" ,על שם ההפטרה
שקוראים בשבת זו" :חזון ישעיהו בן אמוץ" (ישעיהו פרק א') .בנבואה זו
מובאת תוכחה קשה על חטאי עם ישראל.
בשבת זו מותר ללבוש בגדי שבת ,לאכול בשר ולשתות יין.
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תשעה באב
תשעה באב הוא יום תענית שנקבע לזכר חורבן בית המקדש הראשון
והשני ,ונוהגים בו מנהגי אבלות.

א .ערב תשעה באב
בערב תשעה באב (ח' באב) אוכלים "סעודה מפסקת" (הסעודה האחרונה
שלפני הצום) .בסעודה זאת נוהגים מקצת ממנהגי האבלות .לדוגמה:
לא אוכלים יותר מתבשיל אחד ,לא יושבים לאכול בקבוצה של שלושה
אנשים.
יש לסיים את הסעודה לפני שקיעת השמש.

ב .על מה מתענים בתשעה באב?
בתשעה באב אירעו חמש צרות גדולות לעם ישראל:
•נגזר על אבותינו במדבר ,לאחר שיצאו ממצרים ,שלא ייכנסו לארץ
ישראל .הגזירה היתה מפני שהעם האמין למרגלים על טיבה של
ארץ ישראל .עם ישראל בכו אז בכייה של חינם ,ולכן נקבעה להם
בכייה לדורות.
אירועים הקשורים לחורבן:
•חורבן בית המקדש הראשון.
•חורבן בית המקדש השני.
•נלכדה העיר ביתר בימי מרד בר כוכבא.
•טורנוסרופוס חרש את ההיכל (המקדש) לאחר חורבנו כהכנה
להפיכת ירושלים לעיר אלילית.
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דיני האבלות שאנו מקיימים
בתשעה באב מלּווים בציפייה
לבניינו המחודש של בית
המקדש ולביאת הגאולה
השלמה במהרה בימינו.

ג .זמן התענית והעינויים
מתענים החל משקיעת השמש בליל תשעה באב עד צאת הכוכבים
למחרת (כ 25-שעות).
העינויים בתשעה באב דומים לאלו של יום הכיפורים :אכילה ושתייה,
רחיצה ,סיכה ,נעילת הסנדל ,קשרי אישות.
נוסף על כך ישנן הלכות נוספות:
•אין אומרים "שלום" איש לרעהו.
•יושבים על מקום נמוך עד חצות היום.
•לא עושים מלאכה עד חצות היום .מותר לעשות מלאכות שאינן
גורמות להסחת הדעת מהאבלות ,כמו הדלקת אור.
•נוהגים ללמוד רק הלכות
הקשורות לימי צום,
פרקי פורענות מהתנ"ך
וכדומה.
•ממעטים את האור בבית
הכנסת.
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ד .התפילות בתשעה באב
 .1ליל תשעה באב
סדר התפילה בליל תשעה באב ,לאחר תפילת שמונה עשרה:
•קוראים את מגילת "איכה" ,שנכתבה על ידי ירמיהו הנביא .במגילה
זו מבכה ירמיהו את חורבן בית
המקדש.
•לאחר קריאת המגילה אומרים
קינות .הקינות הן פרקי ֵא ֶבל,
שבהם מבכים את חורבן בית
המקדש ואת הצרות והגלויות.
התפילות והקינות מצויות בספר שנקרא
"קינות לתשעה באב".

 .2תפילת שחרית
בתפילת שחרית לא מתעטפים בטלית ולא מניחים תפילין.
בתפילה עצמה:
•נוהגים לומר "עננו" – תפילה ליום תענית.
•מאריכים באמירת הקינות ,העוסקות הן בחורבן המקדש והן
באסונות נוספים שאירעו לעם ישראל בגלות :עשרת הרוגי מלכות
ומסעי הצלב .בימינו הוסיפו גם קינות לזכר קדושי השואה.
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 .3תפילת מנחה
בתפילת מנחה מתעטפים בטלית ומניחים תפילין.

ה .עשרה באב
בית המקדש החל להישרף בתשעה באב ,והשריפה נמשכה גם בעשרה
באב .לכן גם בעשרה באב ,עד חצות היום ,נוהגים בחלק מדיני האבלות:
לא מתרחצים רחיצה של תענוג ,לא מכבסים ומסתפרים ולא אוכלים בשר
או שותים יין.
"שמחו את ירושלים וגילו בה כל אהביה ,שישו אתה משוש כל
המתאבלים עליה" (ישעיהו סו ,י) .מכאן אמרו :כל המתאבל על
ירושלים זוכה ורואה בשמחתה ,ושאינו מתאבל על ירושלים אינו
רואה בשמחתה.
(תענית ל ע"ב)
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ע"פ הספר "ואכלת ושבעת" – הרב אלישיב קנוהל

מבוא – מטרות בשמירת כשרות
הקב"ה ברא את העולם ,ומכין מזון לכל בריותיו אשר ברא :בשר ,דגים,
חלב ,פירות וירקות ,מים ועוד .אומות העולם רשאים לאכול מה שברצונם,
אך את עם ישראל ציווה הקב"ה והדריך אילו מאכלים אנו רשאים לאכול
ואילו לא .לאחר הפסוקים שבהם נכתבה רשימת בעלי החיים הכשרים
ושאינם כשרים – בהמות ,חיות ,דגים ועופות – בפסוקים המסיימים את
הפרק ,נאמר פעמיים" :והתקדשתם והייתם קדושים כי קדוש אני" (ויקרא
יא ,מד-מה) .הציוויים המיוחדים על הלכות הכשרות נובעים ממעלתם
המיוחדת של עם ישראל .כך כתוב גם בחומש דברים ,לפני הפסוקים
העוסקים במאכלים כשרים ולא כשרים" :כי עם קדוש אתה לה' אלהיך,
ובך בחר ה' להיות לו לעם סגולה מכל העמים אשר על פני האדמה"
(דברים יד ,ב).
איננו יודעים להסביר מדוע דווקא אותם מאכלים שנאסר לאכול אותם
הם אלו שלא מתאימים למעלתם המיוחדת של עם ישראל ,אך אנו
מאמינים שהקב"ה ,שברא את בני האדם בעולם ,מכוון את עם ישראל
לאכול מאכלים שמתאימים לו .כשם שיש מאכלים לא בריאים ,שאסור
לאף אדם בעולם לאכול אותם (צמחים רעילים וכדומה) ,כך יש קבוצה
נוספת של מאכלים שלעמים אחרים מותר לאוכלם ,אך לא לעם ישראל.
המאכלים שאסור לעם ישראל לאכול אותם יכולים להיות בריאים מאוד
ואף טעימים מאוד ,אך בכל זאת אסור לאכול אותם:
"רבי אלעזר בן עזריה אומר :מנין שלא יאמר אדם :אי אפשי ללבוש
כלאים ,אי אפשי לאכול בשר חזיר? אלא אפשי ואפשי ,ומה אעשה,
ואבי שבשמיים גזר עלי" (ספרא פרשת קדושים ,פרק ט ,יא).
לאורך הדורות הקפידו קהילות ישראל במסירות נפש רבה לאכול אוכל
כשר ,אף בתנאים קשים מאוד .ב"ה אנו חיים כיום בחברת שפע ,ובמיוחד
בארץ ישראל לא חסר דבר ,ויש מספיק מוצרי מזון כשרים ,בריאים
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וטעימים שאפשר לרכוש במחיר זול וסביר ,והם בכשרות טובה ומהודרת.
אם נוצר מצב שבו חסר פתאום משהו שמאוד אוהבים לאכול ,או שנמצאים
במקום שבו אין מוצרים כשרים – לא נורא .אפשר להתגבר ולוותר ,ולמצוא
מזון אחר.
ראה [הקב"ה] לתקן מזגם [=את רוחם של עם ישראל] שיהיה מוכן
לאור באור החיים הנצחיים ,וזה בתקון המזונות והתולדה .ואסר
את המאכלים המטמאים את הנפש במדות ובמושכלות ,כאמרו...
"והתקדשתם והייתם קדושים" (ויקרא יא ,מד-מה) פירוש נצחיים,
מתדמים לבורא יתברך ,כאמרו "כי קדוש אני" (שם).
(הרב עובדיה ספורנו ויקרא יא ,ב)

א .רכישת אוכל כשר
א .הגופים הנותנים כשרות למוצרי מזון
במדינת ישראל קיימים כיום שלושה גופים הנותנים הכשר:
1 .1הרבנות הראשית לישראל.
2 .2הרבנויות המקומיות – לחנויות ,למסעדות ,למפעלים ולבתי
החרושת שבתחומן.
3 .3גופי כשרות פרטיים ,כמו הבד''צים השונים.
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ב .הבדלים מרכזיים בין כשרות רגילה לכשרות "מהדרין"
כאשר מדובר על "כשרות מהודרת" מדובר על שני מישורים:
1 .1השגחה קפדנית יותר על ייצור המזון ,כגון דרישה שהמשגיח יימצא
במסעדה כל היום או רק לעיתים ובתדירות מסוימת.
2 .2הכרעה לחומרה במחלוקות הלכתיות שונות.

ג .רכישת מוצרי מזון – הדרכה מעשית
 .1ההבדל בין מוצר ארוז לאוכל פתוח – בחנויות שבהן מוכרים מוצרים
ארוזים אין צורך בתעודת כשרות על כל החנות ,כי כל מוצר ארוז
וחתום ,והוא נושא את חותמת ההכשר שלו .לעומת זאת ,בחנויות
לממכר מזון מוכן ,כגון מסעדה ,פיצרייה ,פלאפל וכדומה ,אסור
לרכוש מוצרי מזון ללא תעודת הכשר בתוקף המעידה על הכשרות
של אותה חנות.
לדוגמה :ניתן לקנות בקבוק משקה חתום עם סימון כשרות על
התווית שעליו גם בחנות שאין לה תעודת הכשר כללית .לעומת
זאת ,אי אפשר לאכול במסעדה ,בפיצרייה ,בחנות לממכר גלידה,
בשירותי הסעדה (קייטרינג) וכדומה אם אין תעודת כשרות
מתאימה.
 .2עדיף לקנות בחנות שבה יש תעודת כשרות על כל החנות ,ולא רק על
מוצרים סגורים – כאמור מעיקר הדין ניתן לקנות מאכלים ומשקאות
ארוזים וחתומים ,שאינם מיוצרים בחנות שאין לה תעודת כשרות
כללית ,ויש עליהם חותמת כשרות .אמנם ,עדיף לקנות גם מוצרים
ארוזים בחנות שבה יש תעודת כשרות על כל החנות ,ולא רק על
מוצרים סגורים ,כדי לחזק את החנויות שומרות הכשרות.
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 .3על אילו פרטים יש להסתכל בתעודת הכשרות?
מוצרי מזון סגורים – יש לשים לב שיש חותמת כשרות על המוצר.
ֵשם הרבנות או הבד"ץ נותן הכשרות .לעיתים מוסיפים פרטים
הלכתיים חשובים (כגון "כשר לפסח לאוכלי קטניות בלבד"; "כשר
למהדרין – חלב ישראל" ועוד).
מוצרים שיובאו מחוץ לארץ – לא מספיק שמופיע שם גוף הכשרות
שהעניק את הכשרות בחוץ לארץ .יש לוודא שכתוב גם "מאושר ע"י
הרבנות הראשית לישראל".
מוצרי מזון פתוחים – נרכשים במסעדות ,בתי קפה ,בתי מאפה ,פיצריות,
פלאפל ,שירותי הסעדה (קייטרינג) ,אולמי שמחות .יש לשים לב לכמה
פרטים בתעודת הכשרות בעת רכישת אוכל:
1 .1תעודת הכשרות היא מגוף כשרות מוכר (מאלו שנזכרו לעיל בסעיף א).
2 .2תעודת הכשרות בתוקף .בכל תעודה כתוב עד איזה תאריך יש
השגחה .אם התאריך עבר ואין תעודה חדשה – אין לקנות שם
אוכל .רבים המקומות שבהם מצויה תעודת כשרות שאינה בתוקף
או שבעל המקום טוען שהוא דתי ושומר כשרות ולכן הוא איננו
זקוק לתעודת הכשר או שתעודת הכשרות תגיע בימים הקרובים
ועוד טענות מסוג זה .כלל ברזל הוא – אין לקנות שום אוכל מוכן
ללא תעודת הכשר מוכרת ובתוקף.
3 .3על מה ניתנה תעודת הכשרות (דוגמה :האם מדובר על מסעדה
חלבית ,מסעדה בשרית או פרווה).
4 .4תעודת הכשרות היא מקורית ולא צילום של תעודה .לצערנו הרב,
יש זיופים רבים בתחום ,ויש לוודא את תוקף התעודה.
5 .5שם המשגיח – במספר רבנויות כותבים בתעודה את שם משגיח
הכשרות ואת פרטי הטלפון שלו .מומלץ וכדאי להתקשר אליו
ולברר על טיב הכשרות במקום.
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על כל אדם מוטלת החובה לקחת אחריות
בנושא הכשרות .חובה עלינו לפקוח את
עינינו כדי לדעת מה לקנות והיכן לקנות.
ההתעניינות של כל קונה בטיב תעודת
הכשרות שבחנות/מפעל מחזקת את בעלי
החנות והמפעל לרצות שהחנות או המפעל
שלהם יהיו כשרים ,כי הדבר חשוב לציבור
הקונים.

לא באה התורה האלהית לרפאות את הגופות ולבקש בריאותם,
אלא לבקש בריאות הנפש ולרפאות תחלואיה .ולכן אסרה המאכלים
לפי שהיו מתעבים ומשקצים את הנפש הטהורה המשכלת ...ולא
קראם הכתוב מזיקים ולא מחליאים כי אם טמאים ותועבה ,להורות
שהיה טעם איסורם מפאת הנפש ולא מפאת הגוף ובריאותו ,כי
היה צריך לשלמות הנפש ובהירותה.
(הרב יצחק אברבנאל ,ויקרא יא ,יג)
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ב .הפרדה בין בשר לחלב
א .מדוע יש החמרות בנוגע להפרדה בין בשר לחלב?
מדין תורה אסור לבשל בשר וחלב ביחד ,אסור לאכול אותם מבושלים
ביחד ואסור ליהנות מהם .חכמים אסרו לאכול בשר וחלב ביחד גם אם
לא התבשלו ביחד.
מאחר שמוצרים של בשר וחלב נמצאים כמעט בכל בית ,אנו עלולים
בקלות להיכשל ולערב אותם יחד .כיון שכך התגבשו במהלך הדורות מנהגי
הפרדה שונים ,כדי למנוע תערובת בשר בחלב .הנה מספר דוגמאות:

ב .הפרדה והבחנה בין כלי בשר לכלי חלב
נהגו לקנות לבשר ולחלב כלי בישול וכלי אכילה שהם שונים במראה
שלהם זה מזה ,כדי שלא יתערבו זה בזה:
1 .1מנהג זה מומלץ לגבי כל מערכות הכלים :צלחות וסכו''ם ,כלי עבודה
שונים כמו סכינים וקולפנים ,סירים ,תבניות ושאר כלי הבישול .כך
גם בנוגע למכשירי חשמל שונים (כגון כוס למעבד מזון [בלנדר]
המשמשת לטחינת בשר לתינוקות וכוס להכנת מילקשייק חלבי).
2 .2יש שנהגו להקל בכוסות לשתייה קרה ולהשתמש באותן כוסות
לארוחה בשרית וחלבית ,אך לכתחילה כדאי שיהיו כוסות נפרדות
לארוחה בשרית ולארוחה חלבית.
3 .3כלים שלא משתמשים בהם לאכילה ,אלא הם משמשים ככלי הגשה
מרכזיים למאכלי 'פרווה' (מאכלים סתמיים – לא חלב ולא בשר),
כגון קערות לסלטים ,קנקנים ,משטח לחיתוך לחם וכדומה – מותר
להשתמש בהם בארוחות חלביות ובשריות ,ובלבד שיקפידו שלא
ייפול לתוך הכלי מן החלב או מן הבשר.
4 .4במטבחים ציבוריים התקלות מצויות יותר ,ולפיכך יש להקפיד על
הפרדה של כל הכלים.
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ג .אחסון הכלים
נהגו לאחסן כלי בשר וחלב
בארונות ומגירות שונים כדי
למנוע בלבול .במטבחים
ציבוריים נדרשות הרחקות
גדולות יותר ,משום שהעובדים
רבים ומתחלפים ולא תמיד הם
מכירים את כל הכלים ,וחלקם
אינם מודעים ואינם רגילים
להפרדה בין בשר לחלב.

ד .כיור ושיש נפרדים
בבתים רבים מקובל היום לבנות מטבחים עם משטחי שיש וכיורים נפרדים
לבשר ולחלב ,דבר שמקל על השימוש השוטף במטבח .עם זאת יש לדעת
שמעיקר הדין ניתן להשתמש באותו כיור לבשר ולחלב כשמקפידים לא
לערב בין הכלים.

ה .הפרדה בין מאכלי בשר לחלב בזמן האחסון
1 .1מותר לקנות ולאחסן מוצרי בשר וחלב ביחד ,כאשר כל אחד מהם
סגור בכלי או עטוף בניילון וכדומה .אין שום איסור שכלים כאלה
עם בשר וחלב ,כשכל אחד מהם ארוז היטב ,יעמדו באחסון ביחד,
ואפילו זה על זה או זה לצד זה.
2 .2עם זאת ,בעת קניית מצרכים או בעת אחסונם בבית יש לדאוג
לאחסנם כך שלא יישפך מהבשר לחלב ולהיפך .יש להיזהר גם שלא
יישפך מהאוכל החלבי או הבשרי על מאכל פרווה שרגילים לאכול
אותו גם עם בשר וגם עם חלב ,כמו לחם וכדומה.
במטבחים ציבוריים או בחנויות שבהן ישנה נגישות לכל אדם אל המצרכים,
יש להפריד היטב בין המוצרים כדי למנוע בלבול אצל הקונים והעובדים.
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ו .הפרדה בין מאכלי בשר לחלב בעת האכילה
1 .1שני אנשים המכירים זה את זה – אסור להם לאכול על שולחן אחד,
באותו זמן ,כשהאחד אוכל בשר והשני אוכל חלב ,שמא ייקחו זה
ממאכלו של זה .רק אם לכל אחד מהם יש מפה נפרדת או שמניחים
ביניהם חפץ בולט כתזכורת ,מותר להם לאכול ביחד.
2 .2כאשר אדם אוכל בשר ,אסור לו להניח על השולחן מאכלי חלב (או
להיפך) ,שמא ישכח ויבוא לאכול מהם ביחד.
לסוף ארבעים יום [=לאחר שעם ישראל חטא בחטא העגל] התחילו
המלאכים אומרים לפני הקדוש ברוך הוא :לא כך אמרנו לך ,לא
תתן את התורה להם? לפיכך כשביקש הקדוש ברוך הוא לכתוב
אותה [=את התורה] להם שנית ,לא היו המלאכים מניחים אותו.
אומר להם הקדוש ברוך הוא :אתם הם שמקיימים את התורה?
תינוק [=ילד קטן] בישראל מקיימה יותר מכם .יוצא מבית הספר,
אם היה לו לאכול בשר וחלב ,אי אפשר לו לאכול חלב עד שירחץ
ידיו מן הבשר .ואתם כשנשלחתם אצל אברהם הביא לפניכם בשר
וחלב כאחת ואכלתם ,שנאמר "ויקח חמאה וחלב ובן הבקר אשר
עשה ויתן לפניהם והוא עומד עליהם תחת העץ ויאכלו" (בראשית
יח ,ח) .וכיון שסלקם הקדוש ברוך הוא בתשובה הזו ,אמר הקדוש
ברוך הוא למשה :עד שהשעה פנויה "כתב לך את הדברים האלה"
(שמות לד ,כז) .לכך כתב" :לא תבשל גדי בחלב אמו" (שם כו).
(פסיקתא רבתי פיסקא כה)
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ג .הרחקות בין אכילת בשר לאכילת חלב
א .הסיבה להרחקות בין בשר לחלב
על פי התורה אסור לאכול בשר וחלב שבושלו ביחד .חכמים הוסיפו ואסרו
לאכול בשר וחלב יחד בכל אופן שהוא ,ואף חייבו להרחיק הרחקות שונות
בין אכילת בשר לאכילת חלב ולהיפך .האיסורים הללו נועדו להרחיק
אותנו מלהיכשל באיסור בשר בחלב .דווקא מפני שרוב בני האדם אוכלים
לעיתים קרובות בשר ,והם גם שותים חלב ,ראו חכמים צורך לאסור
פעולות רבות כדי להרחיק כל אדם מן העבירה.

ב .טעמים להרחקה הגדולה בין אכילת בשר לאכילת חלב
1 .1חשש לשאריות בשר שנשארו בין השיניים ,ובשעת אכילת החלב
ייאכלו יחדיו.
2 .2טעם הבשר מורגש בפה זמן מסוים לאחר אכילתו.

ג .כמה זמן יש להמתין בין אכילת בשר לאכילת חלב?
בתלמוד לא נאמר במפורש כמה זמן יש להמתין בין אכילת בשר לבין
אכילת חלב .בתלמוד הובא הסיפור הבא (מתורגם לעברית):
אמר מר עוקבא :אני לעומת אבי ,כחומץ בן יין (יין הוא משקה
משובח ,וחומץ הוא משקה מקולקל .אני אינני מחמיר כמוהו ,ולכן
אני נחשב כמקולקל ביחס לאבי) בדבר זה (ההפרדה בין בשר
לחלב) .אבא היה מחכה בין בשר לחלב יממה שלמה ( 24שעות!),
ואילו אני ממתין רק מסעודה לסעודה (חולין קה ע"א).
מנהג אביו של מר עוקבא ,להמתין יממה ( 24שעות) בין בשר לחלב ,הוא
מנהג חסידות שלא נוהגים כמוהו .למה התכוון מר עוקבא בנוגע לעצמו,
שהוא ממתין מארוחה לארוחה? יש מספר דעות בנושא:
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1 .1לאחר ברכה אחרונה וניקיון הפה והידיים – מי שבירך ברכת המזון,
ניקה את הידיים והפה משאריות המזון וסילק את שיירי הסעודה,
סיים בכך את הסעודה הבשרית ומותר לו לפתוח מיד בסעודה
חלבית.
2 .2שעה אחת.
3 .3שלוש שעות.
4 .4כשש שעות – הזמן שבין ארוחה לארוחה הוא בערך שש שעות .כך
כתב הרמב"ם" :מי שאכל בשר בתחילה ,בין בשר בהמה בין בשר
עוף ,לא יאכל אחריו חלב ,עד שיהיה ביניהן כדי שיעור סעודה
אחרת ,והוא כמו שש שעות."...
5 .5שש שעות שלמות – השולחן ערוך פסק כמו הרמב"ם ,אך כתב" :שש
שעות".
הלכה למעשה :הרב יוסף קארו פסק בשולחן ערוך כרמב"ם ,שיש להמתין
שש שעות .לעומתו ,הרמ"א ,הרב משה איסרליש ,מביא את מנהג אשכנז
בזמנו להמתין שעה אחת ,אך הוא מציין גם את מנהגם של המדקדקים
להמתין שש שעות ,ומסיים" :וכן נכון לעשות".
אולם ישנן קהילות שבהן ממתינים בין בשר לבין חלב שלוש שעות ,שעה
אחת או קרוב לשש שעות.
ראוי להדגיש שמלבד החובה להמתין משך זמן מסוים בין אכילת בשר
לאכילת חלב ,אם נשארו שאריות בשר בין השיניים – יש להוציא אותן .לכן
אם מגלים בתום ההמתנה שאריות בשר בפה – צריך להסירן ולשטוף את
הפה ,אך אין צורך לחפש אחריהן ,משום שמן הסתם לאחר ההמתנה כבר
אין בפה שאריות.
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ד .חישוב זמן ההמתנה בין בשר לחלב
את זמן ההמתנה בין בשר לחלב יש לחשב מזמן סיום אכילת הבשר
לתחילת אכילת החלב ,והוא אינו תלוי בסיום הסעודה ,כלומר אם לאחר
אכילת הבשר נמשכה הסעודה במאכלים אחרים שאינם בשריים (למשל
ליפתן) – מחשבים את ההמתנה מסיום אכילת הבשר ,ולא מסיום הסעודה.
כך גם להיפך – ניתן להתחיל את הסעודה הבאה בתוך זמן ההמתנה,
ובלבד שאת מאכלי החלב יאכלו לאחר הזמן.

ה .הקלות בזמן ההמתנה בין בשר לחלב
א .חולים – חולה שמחכה בדרך כלל שש שעות ,יכול להקל ולהמתין
שעה בלבד בין בשר לחלב .כמו כן יש מקום להקל אצל אישה
בהריון ,אישה לאחר לידה או מניקה וכדומה.
ב .ספק – מי שיש לו ספק אם כבר עבר זמן ההמתנה בין בשר לחלב על
פי מנהגו ,יכול להקל ולאכול חלב מיד ,שהרי כל דין ההמתנה בין
בשר לחלב הוא מדרבנן ,ובספק דרבנן מותר להקל.

ו .המתנה במאכלים שהתבשלו עם בשר או בכלי בשרי
 .1מאכל פרווה שהתבשל עם בשר או חלב
מי שאוכל מאכל פרווה שהתבשל עם בשר (כגון תפוח אדמה) – עליו
להמתין לאחר סיום האכילה את משך הזמן שהוא נוהג להמתין בין
בשר לבין חלב.
מי שאוכל בשר – עליו להמתין את הזמן שנזכר למעלה לפני שיאכל
מאכל פרווה שבושל עם חלב (כגון בורקס תרד שבושל עם בורקס
גבינה).
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 .2מאכל פרווה שהתבשל בכלי בשרי או חלבי ריק ונקי
אם התבשיל (כגון תפוח אדמה) לא התבשל עם בשר ממש אלא
רק בכלי בשרי – אין צורך להמתין לאחר אכילתו ,וניתן לאכול מיד
אחריו מאכלי חלב.
גם לאחר שאוכלים בשר ,מותר לאכול מיד מאכל פרווה שבושל
בכלי חלבי ,כל עוד לא מורגש בו טעם החלב .לדוגמה :מותר
לאכול בשר ומיד אחריו שוקולד מריר פרווה שהוכן במערכת ייצור
שמייצרים בה גם שוקולד חלבי.
 .3טעימה של אוכל בשרי ופליטתו
אם טועמים אוכל בשרי בלי ללעוס בשיניים ובלי לבלוע כלל – אין
צורך להמתין אחר כך ,ודי לשטוף את הפה.

ז .לאכול בשר אחרי חלב
לאחר שאוכלים מוצרי חלב מותר לאכול בשר מיד .אם אוכלים גבינה
ואחר כך רוצים לאכול בשר – יש לנקות את הפה והידיים.
האוכל מאכלי חלב ורוצה לאכול אחריהם בשר:
 .1יש לנקות את הידיים משאריות האוכל החלבי .רצוי ביותר לשטוף
את הידיים במים .אם אין מים והמקום הוא מקום מואר ,ניתן
להסתפק בבדיקת ניקיון הידיים.
 .2יש לשטוף את הפה היטב ולהסיר מהפה את כל שאריות החלב.
רצוי לצחצח שיניים.
 .3יש שנהגו להמתין חצי שעה בין חלב לבשר ,אך זוהי רק חומרה
שאינה מעיקר הדין.
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ח .שימוש באותו שולחן לארוחות בשריות וחלביות
כאשר אדם אכל חלב ועתה הוא רוצה לאכול בשר או להיפך ,מלבד
ההמתנה או שטיפת הפה ,הוא צריך גם לנקות את השולחן משאריות
הארוחה הקודמת.
זהו המקור למנהג לפרוס מפה מיוחדת על השולחן לצורך אכילת בשר או
לצורך אכילת חלב.
כיום ,כשהאוכל מוגש בצלחות ולא על השולחן עצמו ,אין חובה לפרוס
מפה ,וניתן להסתפק בניקוי יסודי של השולחן בין ארוחה לארוחה.
כך גם לגבי המפה עצמה –
אם לא מדובר במפת בד אלא
בשעוונית או מפת ניילון ,ניתן
לנקותה ואין צורך להחליף
אותה בין בשר לחלב.
כך הדין גם במקומות ציבוריים
שבהם האוכל נאכל על גבי מגש
אישי – די בהחלפת המגשים בין
הבשר לחלב ובניקוי השולחן משאריות הארוחה הקודמת.
"אשרי תמימי דרך ההולכים בתורת ה'" (תהילים קיט ,א) .דור
המדבר חסידים היו ...בתמימות קבלו את התורה .אמר הקב"ה
להם" :לא תבשל גדי בחלב אמו" (שמות כג ,יט) ,ולא אמרו :למה
לא נבשל .אלא קבלו עליהם .אמר להם" :כל חלב שור וכשב ועז
לא תאכלו" (ויקרא ז ,כד) ,ולא אמרו לו :למה .אלא קבלו עליהם.
ואף על פי שקבלו עליהם ,לא אמרו מה שכרן ונעשה אותן .לכך
אמר "אשרי תמימי דרך".
(מדרש תהילים מזמור קיט)
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המצוות שבין אדם לחברו הן חלק חשוב מהמצוות שבתורה .במצוות אלו
התורה מדריכה אותנו כיצד לנהוג עם אחרים ועם רכושם.
"'ואהבת לרעך כמוך' (ויקרא יט ,יח) – רבי עקיבא אומר :זה כלל גדול
בתורה" (ספרא קדושים פרשה ב פרק ד) .הפסוק "ואהבת לרעך כמוך"
כולל את כל מה שנדרש ממנו לעשות לטובתו של האחר .לעזור ולסייע
לו – לגמול איתו חסד ,לתת צדקה לעני ולבקר חולים ,וכן לא לפגוע בגופו
או בנפשו של אחר ,לא להזיק לו ,ועוד מצוות רבות.
מצוות אלו מרגילות ומחנכות כל אחד ואחת מאיתנו להיות טוב יותר,
ולחשוב גם על אחרים ולא רק על עצמנו .שמירה והקפדה על מצוות אלו
מאפשרות לכולנו לחיות בחברה טובה ,תומכת ועוזרת ,ששומרת על כל
אחד ואחת ועל הרכוש שלו .הן מאפשרות קשרים טובים ובריאים של כל
אדם עם הסביבה שלו – המשפחה ,השכנים ,החברים ומעגלים נוספים,
כשכל אחד תורם ,משקיע ונותן גם לאחרים.
"מה ששנוא עליך ,אל תעשה לחברך" (ע"פ שבת לא ע"א) .אף אחד מאיתנו
לא אוהב שאחרים עושים לו רע ,וכך גם נדרש כל אחד מאיתנו שלא
לעשות רע לאחר .עלינו לעשות לאחרים רק פעולות חיוביות וטובות .אם
נוצר מצב שבו יש צורך לעזור ולסייע למי שאין לנו קשרים טובים איתו –
זו הזדמנות לשפר ולתקן את הקשר.
אדם יוצא לדרך ורואה חמור שונאו רובץ תחת משאו .הולך ונותן
לו יד .נכנסין לפונדק והוא אומר :כך עשה לי פלוני ,אני הייתי
סבור שהיה שונאי .ומי גרם להם שיהיו אוהבים? התורה ,שאמרה
"כי תראה חמור שונאך רובץ תחת משאו וחדלת מעזוב לו ,עזוב
תעזוב עמו" (שמות כג ,ו).
(ילקוט שמעוני תהילים רמז תתנב)
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א .צדקה וגמילות חסדים
א .צדקה
מצוות עשה מהתורה לתת צדקה לעניים.
כל אדם ,אפילו אם הוא עני מאוד ,חייב לתת צדקה .על אדם עשיר להרבות
במתן צדקה לפי אפשרויותיו והכנסותיו,
ואדם עני מחויב לתת לפי יכולתו.
יש לתת את הצדקה בשמחה ,בלב טוב
ובסבר פנים יפות .בנוסף למתן הכסף
לעני יש לדבר איתו ,לעודד את רוחו
ולמצוא דרכים לסייע לו – למצוא לו
עבודה וכדומה.
מעלתו של האדם גדולה יותר כשהוא
מקיים מצוות צדקה בסתר ,ללא פרסום
וכשהוא לא מתגאה במעשיו.
אמר רב אסי :שקולה צדקה כנגד כל המצוות( .בבא בתרא ט ע"א)
אמר רבי אלעזר :גדול העושה צדקה יותר מכל הקרבנות( .סוכה
מט ע"ב)
בזכות הצדקה הגאולה באה ובית המקדש נבנה ...שבזכות הצדקה
הגליות מתכנסות ...כל מי שיש בו צדקה וגמילות חסדים – אפילו
כל מעשיו רעים אין גזר דינו מתחתם ליאבד ,שכן בסדום לא
נחתם גזר דינם אלא על שלא היו נותנים צדקה ...ואף אנשי דור
המבול לא הכירו את בוראם ולא רצו לעשות צדקה ,אף הם אבדו
מן העולם.
(בראשית רבתי פרשת תולדות עמוד )108
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ב .גמילות חסדים
גמילות חסדים היא מצווה גדולה יותר מאשר מתן צדקה.
גמילות חסדים

צדקה

בגוף ,בכסף ובשווה כסף

בכסף ובשווה כסף

לעניים ולעשירים

לעניים בלבד

לחיים ולמתים

לחיים בלבד

דוגמה לגמילות חסדים בגוף לאדם עשיר:
אדם נסע ברכב והרכב התקלקל .אדם אחר עצר וסייע לו לתקן את
התקלה .זו גמילות חסדים בגוף של המסייע ,לאדם שהוא לא בהכרח עני.
דוגמה לגמילות חסדים למתים:
אדם שמת – מצווה ללוות אותו ולדאוג שיקברו אותו .מצווה זו נקראת גם
"חסד של אמת" ,כי החסד נעשה ללא ציפייה לקבל משהו על כך ,שהרי
המת לא יכול להחזיר טובה.
אלו דברים שאין להם שיעור ...וגמילות חסדים.
(משנה פאה א ,א)

שמעון הצדיק היה משירי כנסת הגדולה .הוא היה אומר :על
שלשה דברים העולם עומד :על התורה ,ועל העבודה (תפילה),
ועל גמילות חסדים.
(משנה אבות א ,ב)
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ג .ביקור חולים
מצווה לבקר חולים .גם זו גמילות חסדים .זהו עיקרה של המצווה:
•לדאוג לצרכי החולה – לברר מה הם צרכיו של החולה ולסייע בכל
הדרוש לו.
•תפילה – לבקש רחמים מה' שישלח לו רפואה שלמה.
מצווה לבקר את החולה פעמים רבות ,בתנאי שהדבר אינו מהווה מטרד
או טרחה לחולה.
עידוד ותמיכה של בני משפחה וחברים באדם חולה מסייעים מאוד
להחלמתו ובריאותו.
מעשה בתלמיד אחד מתלמידי ר' עקיבא שחלה .חכמים לא נכנסו
לבקרו ,אך ר' עקיבא נכנס לבקרו .מכיון שר' עקיבא ניקה וסידר
את המקום שבו הוא שכב ,הוא הבריא.
אמר התלמיד לר' עקיבא :רבי ,החייתני!
יצא ר' עקיבא ודרש :כל מי שאינו מבקר חולים – כאילו שופך
דמים.
(ע"פ נדרים מ ע"א)

מי שברך לחולים
הֹורים
דֹוׁשים וְ ַה ְּט ִ
בֹותינּו ַה ְּק ִ
ִמי ֶׁשּבֵ ַרְך ֲא ֵ
הּוא יְ בָ ֵרְך ֶאת ּכָ ל חֹולֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל,
ּובִ כְ לָ לָ ם יְ בָ ֵרְך ֶאת (פלוני\ת בן פלונית)
פּואה ְׁשלֵ ָמה ּבְ רמ"ח ֵאבָ ָריו\הּ ,ובְ שס"ה ּגִ ָידיו\ה
וְ יִ ְׁשלַ ח לֹו\ה ְר ָ
ֵאל ,נָ א ְר ָפא נָ א לֹו\הֵ .אל נָ א ְר ָפא נָ א לֹו\ה
פּואה ְקרֹובָ ה לָ בֹא)
(בשבת ובחגַׁ :שּבָ ת ִהיא\יום טוב הוא ִמּלִ זְ עֹק ְּור ָ
ֹאמר ָא ֵמן
וְ כֵ ן יְ ִהי ָרצֹון ,וְ נ ַ
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ב .הפה והלשון
רכילות ,לשון הרע והוצאת שם רע ,שלא להעליב ושלא לפגוע
בני אדם שונים מבעלי חיים בכך שהם יכולים לבטא בדיבור או בכתיבה
את מחשבותיהם ורגשותיהם .יש לשמור על מה שמוציאים מהפה ,ולנצל
את הכוח המיוחד שניתן לנו כדי לדבר דברים טובים וחיוביים .התורה
מצווה אותנו להיזהר במה שאנו מדברים ואומרים בפני אחרים .מטרת
איסורים אלו היא להביא לכך שיהיה שלום ויתפתחו קשרים טובים בין
אנשים .כשמדברים זה על זה דברי שקר ,ואף דברי אמת ,לעיתים קרובות
התוצאות הן מריבות ופגיעות אישיות.
"מות וחיים ביד הלשון" (משלי יח ,כא) .מילים יכולות ממש "להרוג" מישהו
אחר .צריך להסתכל על אחרים בעין טובה וחיובית ,לא לחפש פגמים
וחסרונות ולא ליצור מריבות ומחלוקות.
יש כמה איסורים הקשורים למילים שאנו מוציאים מהפה או שאנו כותבים
(במכתב ,בדואר אלקטרוני ,בוואטסאפ וכדומה):
1 .1אסור לדבר דברי רכילות .רכילות פירושה סיפורים העלולים לגרום
למריבה או לשנאה בין אנשים .למשל :לספר לראובן ששמעון דיבר
עליו בפני אחרים.
2 .2אסור לדבר לשון הרע .לשון הרע היא דברי גנאי על אחרים ,גם אם
הם דברי אמת .למשל :לומר לאחרים "פיטרו את יוסי מהעבודה ,כי
הוא היה מאחר באופן קבוע לעבודה".
3 .3אסור לומר גם אבק לשון הרע .יש להימנע מלספר דברים העלולים
לגרום לאחרים לומר לשון הרע .למשל :לספר בשבחו של אדם בפני
אחרים ששונאים אותו .כמו כן אסור לומר משפט כמו "אינני רוצה
לספר לכם מה קרה ליוסי בעבודה שלו" ,כשמתוך הדברים נשמע
שמדובר במשהו שלילי.
4 .4אסור להוציא שם רע על מישהו אחר .אסור לומר דברי שקר שיש
בהם אמירות שליליות על אחר .למשל" :יוסי הוא גנב ושקרן",
כשהדבר כלל לא נכון.
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אסור גם לשמוע דברי רכילות ולשון הרע ,ואסור לקבל ולהאמין לדיבורים
אלו .יש ספרי הלכה ומוסר רבים שבהם פרטים רבים בהלכות אלו.
הספרים המוכרים הם "חפץ חיים"" ,שמירת הלשון"" ,נצור לשונך" ועוד.
מי האיש החפץ חיים אוהב ימים לראות טוב .נצור לשונך מרע
ושפתיך מדבר מרמה .סור מרע ועשה טוב בקש שלום ורדפהו.
(תהילים לד ,יג-טו)
מעשה ברוכל אחד שהיה מחזר בעיירות שהיו סמוכות לציפורי
והיה מכריז ואומר :מי רוצה לקנות סם חיים? באו רבים כדי לקנות
ממנו .רבי ינאי ישב ולמד בביתו ,ואמר לו :בוא לכאן ומכור לי.
אמר לו הרוכל :אתה והדומים לך לא זקוקים לזה .הפציר בו רבי
ינאי שימכור לו .עלה אליו ,הוציא ספר תהילים והראה לו את
הפסוק "מי האיש החפץ חיים אוהב ימים לראות טוב" ,מה כתוב
בהמשך? "נצור לשונך מרע ושפתיך מדבר מרמה" .אמר רבי ינאי:
כל ימי הייתי קורא את המקרא הזה ולא הייתי יודע היכן הוא
פשוט ,עד שבא רוכל זה והודיעני.
(ויקרא רבה פרשת מצורע פרשה טז ,ב)

התורה הזהירה אותנו באיסורים נוספים הקשורים למה שיוצא מהפה:
1 .1אסור לשקר .יש לומר את האמת.
2 .2אסור לקלל וכן אסור לפגוע ,לבזות להעליב אף אדם .אין לקרוא
לאדם בכינויי גנאי אף על פי שאותו אדם כבר הורגל שמכנים אותו
בכינוי זה.
3 .3אסור לבייש ("שיימינג") אף אדם ,וכן אסור להטיל חרם חברתי על
אף אדם.
4 .4אונאת דברים :אסור לצער אף אדם גם כאשר לא ייגרם לו מכך
הפסד ממוני .למשל :אסור לומר לבעל תשובה "אני עוד זוכר
שחיללת שבת".
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המלבין פני חבירו ברבים אין לו חלק לעולם הבא ...כל המלבין
פני חבירו ברבים כאילו שופך דמים( .בבא מציעא נח ע"ב)
אמר ר' ירמיה בר אבא :ארבע כיתות אין מקבלות פני שכינה :כת
ליצים ,וכת חניפים ,וכת שקרים ,וכת מספרי לשון הרע( .סוטה
מב ע"א)
אין ראוי לקחת ממון בני אדם דרך שקר ותרמית ,אלא כל אחד
יזכה בעמלו במה שיחננו האלהים בעולמו באמת וביושר .ולכל
אחד ואחד יש בדבר הזה תועלת ,כי כמו שהוא לא יונה אחרים גם
אחרים לא יונו אותו ,ואף כי יהיה אחד יודע לרמות יותר משאר
בני אדם ,אולי בניו לא יהיו כן וירמו אותם בני אדם ,ונמצא
שהדברים שוים לכל ,ושהוא תועלת רב ביישובו של עולם ,והשם
ברוך הוא לשבת יצרו.
(ספר החינוך ,מצווה שלז)
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ג .הלכות גניבה וגזלה
א .האיסור לגנוב
1 .1אסור לגנוב או לגזול מיהודי או מגוי אפילו סכום כסף קטן.
2 .2אסור לגנוב או לגזול מאדם מבוגר או מילד.
ההבדל בין גנב לגזלן:
גנב – לוקח כסף או רכוש מחברו בסתר ,כשחברו לא רואה ולא יודע מי
עשה זאת.
גזלן – לוקח כסף או רכוש מחברו בגלוי ,בכוח ,כשחברו רואה .למשל :מי
שחוטף תיק מיד חברו.
. 3אסור לגנוב אפילו בצחוק ,וכן אסור לגנוב גם אם מתכננים להחזיר,
כי זה עלול להרגיל את האדם לגנוב.
 .4גם לילד קטן אסור לגנוב ,ואם הוא גונב מההורים שלו ,אסור
להורים להתעלם מכך .הם חייבים לחנך אותו ולהפסיק את מעשיו
כדי שלא יתרגל לגנוב.
גניבת דעת – אסור לגנוב את דעתו של אחר ,כלומר להטעות אותו ולגרום
לו לחשוב דבר לא נכון .לכן אסור להעתיק בבחינות מחבר או ממקור אחר
– המורה חושב שהתלמיד יודע היטב את החומר ,אך אין זה נכון ,משום
שהתלמיד העתיק את התשובות ממישהו אחר.

ב .לטעום ממוצרים בחנות
מי שנכנס לחנות ורוצה לטעום מפיצוחים או ממתקים המונחים פתוחים:
אם הוא באמת רוצה לקנות – מותר לו לטעום תחילה כדי לדעת האם
הפירות או הירקות טובים או לא.
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אם הוא לא רוצה לקנות ,אלא עושה את עצמו כאילו ברצונו לקנות ולכן
הוא טועם מכל מין – אסור לו לטעום כלל .אם יטעם הוא עובר על שני
איסורים( :א) איסור גזל (ב) איסור גניבת דעת – הוא גונב את דעת המוכר,
מפני שהמוכר חושב שהטועם רוצה לקנות.
הוא עובר על שני האיסורים הללו ,מפני שההנחה היא שהמוכר מרשה רק
למי שבאמת מתכוון לקנות לטעום מהסחורה.

ג .זכויות יוצרים
כאשר סופר מוציא לאור ספר ,אין לאחרים רשות להדפיס עותקים
נוספים של ספרו בלי רשותו .כל הזכויות
שמורות לו.
קלטות ודיסקים שכתוב עליהם "כל
הזכויות שמורות" – אסור לאדם להעתיק
את הקלטת אפילו עבור עצמו ,וכל שכן
שאסור לעשות זאת לצורך מסחרי ,כדי
למכור או כדי לעשות רווח באופן אחר.
אבל מותר להקליט שירים מהרדיו או
מהמרשתת (אינטרנט) ,או להקליט
שירים ששרו אותם בהופעות ציבוריות.

ד .שימוש בחפץ של חבר ללא רשותו
אין להשתמש בחפץ של חבר ללא רשותו של החבר אפילו לצורכי מצווה.
דוגמה :מי שנטל את ידיו ,אסור לו לנגב אותן במגבת של חברו בלי רשותו.
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ה" .החרמת" חפצים על ידי מורה
מורה שרואה שאחד התלמידים מחזיק בידו חפץ כגון משחק או מכשיר
סלולרי ,ובכך הוא נמנע מללמוד או מפריע לאחרים ,מותר לו לקחת
מהילד את החפץ או את המעות על מנת להחזיר לו ,אבל לקחת על מנת
שלא להחזיר כלל ,וכל שכן לשבור אותם – אסור.
דור המבול לא נחתם גזר דינם אלא על הגזל.
(בראשית רבתי פרשת וישב עמוד )176

"לא תגנוב" – לעולם הוי זהיר ורגיל ביראתו של הקדוש ברוך הוא
ולא תעבור על דבריו ,כדי שתזכה לראות ולהיות בחבורת צדיקים
ולא בחבורת רשעים ,שלא תכלם בבושתם ,ולא תפשוט יד בגנבה,
שאין אדם יכול לקבץ עושר מגנבה ,שכל הגונב משלם כפלים .אם
אין לו ,מוכרו בגנבתו.
(אוצר מדרשים [אייזנשטיין] – עשרת הדיברות)

ד .הלכות מעקה ומניעה של כל סכנה
אחרת
א .מצוות מעקה והברכה
מצוות עשה מהתורה לעשות
מעקה לגג של בית כדי שאף
אחד לא ייפול מהגג .מי שעושה
מעקה לגגו צריך לברך על
עשיית המעקה "אשר קידשנו
במצוותיו וציוונו לעשות
מעקה" .אין לברך "שהחיינו"
בעת עשיית המעקה.

192

בין אדם לחברו

ב .חובה לעשות מעקה ולגַ ֵּדר כל מקום של סכנה
מצוות מעקה אינה רק בגג ,אלא בכל מקום שבו נדרש מעקה או גדר כדי
למנוע נזק.
למשל:
•מי שיש לו בחצר בור עם או בלי מים – חייב לעשות לו גדר גבוהה
או לעשות לו כיסוי כדי שלא ייפול לתוכו אדם.
•אם יש בבית הכנסת או בבית המדרש בימה גבוהה – יש לעשות לה
מעקה.
•כשיש ילדים קטנים בבית ,צריכים לעשות סורגים על החלונות,
ובמרפסת צריכים לעשות מעקה ,כך שהילדים לא יבואו לידי סכנה.

ג .חובה לסלק כל דבר שעלול לגרום נזק
מצוות מעקה כוללת גם את החובה המוטלת על כל אדם לדאוג לכך שלא
יהיו חפצים או מקומות מסוכנים בביתו .עליו לעשות כל פעולה על מנת
למנוע נזק ,ולהזהיר אחרים מפני הנזק.
למשל:
•אין להשאיר חוט חשמל פתוח ,שמא ייגע בו אחר ויתחשמל .יש
לכסות חוטים אלו.
•אין להשאיר סולם
מקולקל או כל חפץ שבור בתוך
הבית ,וכן אסור להשאיר גדר
או קיר שעומדים ליפול.
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ה .זהירות בדרכים
רכבים רבים נעים בכבישים ובדרכים ,ואם הם פוגעים חס ושלום באדם
– פגיעתם קשה וכואבת .מאחורי ההגה יושבים בני אדם ,הנהגים ,והם
נדרשים לנהוג בזהירות רבה .נהיגה בחוסר זהירות עלולה לפגוע בנהג
עצמו וברכושו ,וכן בגופו של האחר וברכושו ,ואף לגרום למוות .האיסור
לרצוח הוא איסור חמור מאוד .הדבר חמור עוד יותר כשהנהג עולה לרכב
כשהוא עייף או שיכור ,או שהוא נוהג שלא בזהירות – נסיעה מהירה,
נסיעה בניגוד לחוק ועוד.
יש לנהוג על פי חוקי התנועה.
אסור לאדם לנהוג במהירות מופרזת (גבוהה מדי) ,כדי שלא יביא את
עצמו ואחרים לידי סכנה.
אין לנהוג אם הנהג חולה במחלה העלולה להביא לידי תאונה.
אין להשתכר כלל ,ואסור לנהוג ברכב כשהנהג שיכור או תחת השפעה של
סם ,או כשהוא עייף.
יש לחגור חגורת בטיחות ,ואין לכתוב הודעות במכשיר הנייד בעת
שנוהגים .יש להתרכז בנהיגה ולשים לב למה שקורה על הכביש.
אין לחנות על המדרכה ולגרום להולכי הרגל לרדת לכביש ולסכן את חייהם.
מי שיש לו מכונית חייב לבדוק אותה מדי פעם ולוודא שכל המערכות
טובות :שהבלמים ,הצמיגים ,וכן שאר מערכות הבטיחות פועלות בצורה
תקינה.
הולכי רגל – גם ההולכים ברגל צריכים להיזהר .עליהם לחצות את הכביש
רק במעברי חציה ,ולשמור על כל כללי הזהירות כדי שהם לא ייפגעו.
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שופך דם האדם באדם דמו ישפך ,כי בצלם אלוקים עשה את
האדם.
(בראשית ט ,ה)

בעוון שפיכות דמים בית המקדש חרב ,ושכינה מסתלקת מישראל.
(שבת לג ע"א)

"ואהבת לרעך כמוך" (ויקרא יט ,יח) .אם עבר על מצוה קלה סופו
לעבור על מצוה חמורה ,עבר על "ואהבת לרעך כמוך" ...עד שבא
לידי שפיכות דמים.
(ספרי דברים ,קפז)

אף על פי שיש עוונות חמורין משפיכות דמים ,אין בהן השחתת
ישובו של עולם כשפיכות דמים .אפילו עבודה זרה ,ואין צריך
לומר עריות או חילול שבת ,אינן כשפיכות דמים .שאלו העוונות
הן מעבירות שבין אדם להקב"ה ,אבל שפיכות דמים מעבירות
שבינו לבין חברו .וכל מי שיש בידו עוון זה הרי הוא רשע גמור,
ואין כל המצוות שעשה כל ימיו שקולין כנגד עוון זה ,ולא יצילו
אותו מן הדין.
(רמב"ם הלכות רוצח ד ,ט)

אני מקפיד לנהוג בזהירות
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ו .ונשמרתם מאוד לנפשותיכם
"ונשמרתם מאוד לנפשותיכם" – יש לשמור על הבריאות בכל מקום ובכל
זמן .יש לאכול מזון בריא ,לעסוק בספורט ,להיזהר בעת ששותים יין ,לא
להשתכר ,לא לעשן ועוד .כמו כן יש להיזהר באופן מיוחד במקום שבו יש
סכנות – בעת שנוהגים ברכב ,בטיולים ,בחוף הים ועוד.
אמר הקדוש ברוך הוא :הזהרו על היין .ראו מה עשה נח שהוא
התחיל לשגות בו ,שנאמר "ויחל נח איש האדמה ויטע כרם"
(בראשית ט ,כ) ,וכתיב "וישת מן היין וישכר ויתגל" (שם כא),
מי גרם לו להתבזז? היין ...ולכך הזהרו מן היין ,כי היין מביא את
האדם לכל עבירות שבעולם – לזנות ,לשפיכות דמים ולגניבה
ולכל עבירות שבעולם.
(מדרש תנחומא ,פרשת שמיני ,סימן יא)
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לימוד תורה
מצוות לימוד התורה מהווה יסוד גדול לקיום כל התורה ומצוותיה .על ידי
לימוד התורה האדם מגיע להכרת בוראו ולקיומן המעשי של כל המצוות.
שכרה של מצווה זו רב ביותר ,ועל זה נאמר" :ותלמוד תורה כנגד כולם"
(משנה פאה א ,א).
מצוות לימוד התורה נמשכת כל החיים ,כדברי ה' ליהושע" :והגית בו יומם
ולילה" (יהושע א ,ח) .חז"ל אומרים שאחת השאלות ששואלים את האדם
בבית דין של מעלה היא "קבעת עיתים לתורה?" (שבת לא ע"א).
החובה ללמוד תורה מוטלת על כל איש מעם ישראל :בין עשיר ובין עני,
בין בריא ובין חולה.
חשוב עד מאוד לדעת היטב את ההלכות המעשיות ,כגון דיני תפילות
וברכות ,דיני שבת ומועדים ,הלכות כשרות ועוד .ידיעות מקיפות וברורות
בהלכה הן תנאי ראשוני לקיום אורח חיים יהודי מושלם.
כיום קיימות תוכניות לימוד יומי של ספרי יסוד ביהדות ,כגון "פרק יומי
בתנ"ך"" ,המשנה היומית"" ,הדף היומי"" ,הסוגיה היומית"" ,הלכה יומית".
ראוי להצטרף לתוכניות אלו .נכון וטוב ללמוד במסגרות קבועות – חברותא
או שיעורים קבועים.
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"אם בחקותי תלכו" (ויקרא כו ,ג) – מלמד שהמקום מתאוה שיהו
ישראל עמילים בתורה.
(ספרא ,פרשת בחוקותי פרשה א)

אפילו אחד שיושב ועוסק בתורה שכינה עמו ,שנאמר "בכל המקום
אשר אזכיר את שמי אבוא אליך וברכתיך"
(שמות כ ,כא)( .ברכות ו ע"א)

אמרו חכמים :דבר גדול – מעשה מרכבה ,ודבר קטן – הוויות
דאביי ורבא .אף על פי כן ראויין הן להקדימן ,שהן מיישבין דעתו
של אדם תחלה ,ועוד שהם הטובה הגדולה שהשפיע הקדוש ברוך
הוא ליישוב העולם הזה כדי לנחול חיי העולם הבא ,ואפשר שידעם
הכל – קטן וגדול ,איש ואשה ,בעל לב רחב ובעל לב קצר.
(רמב"ם הלכות יסודי התורה ד ,יב)

מזוזה
א" .על מזוזות ביתך ובשעריך"
"וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך" (דברים יא ,כ) .מצווה לקבוע מזוזה
בפתחי הבית ובשערים.
יש לקבוע מזוזות בשערי החצרות (אם יש להם משקוף מלמעלה) ,בפתח
הכניסה לבית ,בפתח הכניסה לדירה ובכל פתחי החדרים שבבית (כולל
כל החדרים הפנימיים ,מלבד חדרי הרחצה והשירותים) .בפתח שאין בו
דלת קובעים את המזוזה בלי ברכה.
מקום קביעתה של המזוזה הוא בדופן הימני של הפתח (כלומר ,מימינו
של הנכנס לחדר או לבית) .קובעים את המזוזה בתחילת השליש העליון
של הפתח.
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גוללים (מקפלים בצורת גליל)
את המזוזה מצד שמאל לצד ימין
(מהמילה "אחד" שבפסוק "שמע
ישראל ה' אלוקינו ה' אחד" לכיוון
המילה "שמע").
על המזוזה להיות קבועה במקומה
ולא תלויה .לכן קובעים את בית
המזוזה במסמרים או מדביקים את
בית המזוזה מלמעלה ומלמטה.
מקובל לעטוף את המזוזה או לשים
אותה בנרתיק מיוחד ,כדי שלא תינזק
וכדי למנוע חדירת מים.

ב .כתיבת המזוזה
המזוזה עשויה מקלף שעליו כתובות הפרשיות "שמע ישראל" (דברים
ו ,ד-ט) ו"והיה אם שמוע" (דברים יא ,יג-כא) .פרשיות אלו כתובות בדיו
מיוחד ובכתב יד של סופר סת"ם (ראשי תיבות :ספרי תורה ,תפילין,
מזוזות) .פרטי כשרותה של המזוזה (צורת האותיות ,אופן כתיבתה ועוד)
רבים מאוד .לעיתים מוצעות למכירה מזוזות פסולות ,שלא נכתבו בהתאם
לכללי ההלכה ,ולכן יש לקנות מזוזה אך ורק מאדם נאמן וירא שמיים
המעיד על כשרותה .אין להתפתות לקנות מזוזה זולה ממקור לא ידוע.

ג .הברכה על המזוזה
לפני שקובעים את המזוזה מברכים" :ברוך אתה ה' ...לקבוע מזוזה" .אם
קובעים מזוזות במספר דלתות מברכים את הברכה רק לפני קביעת
המזוזה הראשונה ,ואחריה קובעים ,מבלי להפסיק בדיבור ,את שאר
המזוזות.
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במעגלי הלכה  -עולים

את המזוזות הקבועות בבית נוהגים למסור לבדיקה פעמיים בשבע שנים.
מוסרים אותן לסופר סת"ם והוא בודק אם המזוזות לא נפסלו במשך
הזמן (בגלל נפילת דיו מהקלף ,חדירת מים ועוד).
בעת שעוברים על פני המזוזה בכניסה וביציאה נוהגים לנשק אותה ,כדי
לזכור ולהחדיר ללב את דברי האמונה הכלולים בה.
בכל מקרה של ספק בדבר הצורך לשים מזוזה (צורת הפתח ,גודל החדר
וכדומה) יש להתייעץ עם רב.
הקונה מזוזה בזוז אחד וקבעה בפתחו ונתכוון בענינה כבר הודה
בחדוש העולם ובידיעת הבורא והשגחתו ,וגם בנבואה ,והאמין בכל
פנות התורה.
(רמב"ן שמות יג ,טז)

ברית מילה
א" .ביום השמיני ימול
בשר ערלתו" (ויקרא יב ,ג)
ברית המילה נערכת ביום
השמיני להולדתו של התינוק.
הימים נספרים על פי היממה
שמתחילה בתחילת הלילה.
לכן תינוק שנולד במוצאי שבת
נימול ביום ראשון שבשבוע הבא (שהוא היום השמיני להולדתו).
אם תינוק נולד בשבת (בליל שבת לאחר שהחשיך או בשבת ביום) – מלים
אותו בשבת הבאה .אם התינוק נולד בניתוח קיסרי – ברית המילה שלו
אינה דוחה את השבת ,ותינוק זה נימול ביום ראשון (כלומר ,ביום התשיעי
ללידתו) .כמו כן ,ברית שנעשית שלא בזמנה (כגון שהתינוק היה חולה)
אינה דוחה את השבת.
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בין אדם למקום

מי שלא מלו אותו בזמנו – חייבים למול אותו לאחר מכן .אם האדם גדול
וטרם קיימו בו מצוות מילה – עליו לדאוג בעצמו לקיום המצווה ולפנות
לרב שיורה לו כיצד לקיים את המצווה.

ב .המוהל
את הברית יש לבצע על ידי מוהל מומחה וירא שמיים הבקי בהלכות מילה
ומנוסה בביצוע המילה.
לפני קיום המצווה מברכים ברכות מתאימות והמוהל מורה לאב כיצד
לנהוג.

פדיון הבן
מצווה מהתורה על האב לפדות את בנו הבכור (לשלם כסף תמורתו).
התורה מנמקת מצווה זו בכך שהקב"ה הציל את בכורי ישראל בזמן מכת
בכורות במצרים.
מקיימים את המצווה ע"י נתינת סכום של חמישה סלעים לכהן.
מצוות פדיון הבן חלה כאשר מתקיימים שלושה תנאים עיקריים:
•הבן הוא בכור לאימו ולא היתה לפניו לידה או הפלה.
•התינוק לא נולד בניתוח קיסרי.
•האב אינו כהן או לוי ,והאם אינה בת כהן או בת לוי.
פדיון הבן נערך לאחר שלושים יום מהולדת הבן .לדוגמה :אם התינוק
נולד ביום ראשון – פודים אותו ביום שלישי לאחר ארבעה שבועות.
אין פודים בשבת או ביום טוב .אם היום שבו חייבים לפדות חל בשבת או
ביום טוב – מקיימים את מצוות פדיון הבן במוצאי שבת או במוצאי החג.
מן הראוי לקיים את מצוות פדיון הבן על ידי כהן הבקי היטב בפרטיה של
מצווה זו.
בכור שלא פדו אותו בזמנו – חייבים לפדות אותו לאחר מכן .אם האדם
גדול וטרם פדו אותו – עליו לפדות את עצמו.
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