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הקדמה
משימת ההגנ"ש מצויה בקרב החיילים הסדירים בשרות החובה
והקבע ,עת יוצאים הם לשבוע הגנת ישובים (הגנ"ש) .ביציאה
זו מוצאים עצמם מתמודדים באתגרים מיוחדים בשבת ,מועד,
כשרות ,תפילות ועוד.
אתגר זה מתעצם לנוכח העובדה ,שדירת ההגנ"ש אינה נתונה
לפיקוח מתמיד של סגלי הרבנות הצבאית.
בפעילותך בהגנ"ש ,הינך יוצא מהמסגרת השגרתית המוכרת אל
סביבה חדשה ונפגש בשגרת חיים שונה במסגרת הצבאית.
מטרת הקובץ ,לכנס בפניך את עיקרי ההנחיות והפקודות
שנכתבו בתחום הכשרות והשבת בצה"ל ,לאור הניסיון הרב
שהצטבר ושאלות שנשאלו מה"שטח" ,כדי שתוכל ללמוד את
ההלכות וההנחיות בטרם הגיעך למשימת ההגנ"ש.
תקוותנו שבאמצעות ההנחיות ייקל עליך להתכונן להגנ"ש
ולהתמודד עם האתגרים ההלכתיים המזדמנים לך.
בהצלחה במשימתך החשובה.
הרב חגי ולוסקי ,סא"ל
ראש

תחום ההלכה
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יציאה להגנ"ש
הצטיידות
מלבד הציוד האישי והאמל"ח המפורט בפקודת ההגנ"ש ,רצוי
להצטייד ב-
לוח עם זמני היום.
לוח מותאם לכל תאריך ולכל אזור בארץ ניתן להשיג ברשת הצהלנ"ט באתר
הרבנות הצבאית .וראה נספח בסוף החוברת.

כלי בישול ואחסנת מזון .סכין חדה.
כלים חד פעמיים.
רדיד אלומיניום (נייר כסף).
פנס בעל נורת לד.
ציוד לשבת (מפה לבנה ,נרות שבת והבדלה ,יין,
בשמים ונר).
חוט ניילון להשלמת העירוב.
שעון מעורר.
טיימר (שעון שבת תקע).
חוברת זו.
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חיי דת
חשוב לקבל נתונים על חיי הדת בישוב (בית כנסת ,רב מקומי,
עירוב .)1לשם כך ניתן להיעזר ברבנות החטמ"ר ו/או בחבר שכבר
היה במקום.
חיי חברה
החיים לצד חיילים שאינם שומרי מצוות מהווים אתגר לקידוש
ה' ע"י התנהגות נעימה והתחשבות בזולת.
בעיקר יש להימנע מאיחור לשמירות ,2או הפרעה לשינה בשעות
הלילה .לשם כך יש לאתר פתרונות כדי להעיר למשמרת ,או
להתארגן ליציאה אליה במהלך הלילה.
לפני עיוור
גם אם השותף לשמירה אינו שומר מצוות  -אין לגרום בשום
אופן לכך שיעבור על איסור ,כמו למשל שיתקשר בשבת להעיר
לשמירה.
3
מעיקר הדין אסור לתת דבר מאכל למי שאינו מברך  ,אולם אין
 .1בישוב שאינו דתי אין להמתין עם בדיקת העירוב ליום ששי ,כיון שפעמים רבות צריך
'להשקיע' בתיקונו.
 .2מלבד עצם האיסור בגזלת זמנו של החבר.
 .3רמ"א או"ח קסג ,ב.
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לנהוג כך במצבים שמקובל לחלוק בהם את האוכל עם החברים
לדירה.4
מי שאינו שומר שבת – מותר לתת לו רשות לשימוש חופשי
בדיסקמן ,בטלפון או במכשיר חשמלי אחר ,כל עוד אין הלה
אומר שבכוונתו להשתמש בהם בשבת .אבל בשבת עצמה אין
להשאיל לו.5
מזוזה
חובת המזוזה בדירת האבט"ש אינה מוטלת על המתגוררים
בדירה מאחר ואינם נמצאים בה שלושים יום ,ולכן מותר לשהות
בה גם ללא מזוזה.6

 .4כי בכך מביאים אותו לידי איסור חמור יותר של איבה ושנאת הדת (מנחת
שלמה א ,לה).
 .5עפ"י משנ"ב שמז ,סק"ז.
 .6שו"ע יו"ד רפו ,כב .יש לדווח על העדר מזוזה לרבש"צ ולרבנות החטמ"ר.
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אחריות
רבנות החטמ"ר מופקדת על כשרות המזון בדירת ההגנ"ש ועל
הסדרתם של נהלי השמירה בשבת מול קצין ההגמ"ר .ניתן לפנות
אליה בכל בעיית דת המתעוררת במהלך שבוע ההגנ"ש.
דרכי תקשורת
בדירת ההגנ"ש אמור להימצא דף ובו דרכי תקשורת עם רבנות
החטמ"ר שהישוב נמצא בגזרתה .ניתן להשיג את מספר הטלפון
גם ברבנות הפיקוד או בקו הפתוח של הרבנות הצבאית.
פיקוד צפון04-6788366 :
פיקוד מרכז02-5305932 :
פיקוד דרום08-9902943 :
הקו הפתוח057-8175767 :
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כשרות
דירת האבט"ש היא נקודה קטנה ומבודדת שלא ניתן לקיים בה
פיקוח רציף על הכשרות .מאחר ולא כל השוהים בדירה מקפידים
על דיני כשרות ,אנו נאלצים להתייחס למטבח על מרכיביו
השונים כאינו כשר ולהנחות בהתאם לקביעה זו.

סביבת העבודה
שיש וכיורים
כל המקומות הבאים במגע עם דברי מאכל  -כולל נוזלים שגלשו
מתוך הסיר  -הריהם בספק שמא הוטרפו ע"י מאכל לא כשר או
עירוב בשר בחלב.
המשמעות היא ,שאם מניחים כלי חם ישירות על גבי השיש או
בכיור כשהם רטובים  -נטרף הכלי .גם כלי קר עלול להיטרף
כאשר יוצקים עליו מים רותחים בתוך כיור טרף או כשהוא שרוי
בו במים במשך  24שעות רצופות.
ולכן אם השותפים לדירה רוצים (או מביעים נכונות) לסייע
בשמירת הכשרות ,רצוי להכשיר את השיש והכיור .לשם כך
צריך לפעול כדלהלן:
1לנקות אותם ביסודיות (בדגש על מקומות החיבור
.1

   הגנת יישובים
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והחריצים) ולשטוף.
2לפזר עליהם נוזל ניקוי.
.2
3לשפוך מים רותחים על כל משטח השיש והכיורים.
.3
יש ליצוק על כל מקטע בשיש בנפרד (ולא לסמוך
על כך שהמים יתפשטו ויגיעו לכל המשטח) כדי
שהמים יפגעו בו כשהם מבעבעים .בין עירוי לעירוי
יש לגרוף את המים ,כדי שלא יצננו את המים
הבאים.7
בהמשך צריך לקבוע שלא תהיה הנחת תבשיל חלבי חם על השיש,
כפי שמקובל בכל יחידות צה"ל .הרוצה להניח תבשיל כזה  -יניח
מבודד (כמו שקית ניילון או קרטון).
ֵ
תחתיו דבר
8
אם לא מכשירים את השיש ,יש להקפיד :
.1
.2
.3

מבודד.
ֵ
1להניח סיר חם רק על גבי דבר
2להימנע מהנחת כלים בכיור לפרק זמן ממושך.
3להימנע מהזרמת מים חמים מאוד על הכלים כשהם
בכיור.

 .7ספר הכשרות א ,הע' כב.
 .8עפ"י ספר הכשרות כג ,יא-יב.

תורשכ
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חומרי ניקוי
יש לייחד מטליות סקוץ' נפרדות לכלי חלב ולכלי בשר.
נעשה שימוש בטעות במטלית חלבית לכלי בשרי או להפך  -אם
הניקוי נעשה ללא מים רותחים ותוך שימוש בנוזל כלים ,יש
לשטוף את הכלי פעם נוספת וכשר.
כיריים
מאחר והכיריים משמשים גם לחלב וגם לבשר ,הריהם בחזקת
טרפה ,ואם נפל עליהם דבר מאכל והמאכל או הכיריים חמים -
נאסר באכילה.9
מקרר
על פי ההלכה ,אסור שמאכלי חלב גלויים ייגעו במאכלי בשר.10
כמו כן ,צריך לארוז את המוצרים השונים בתוך שקיות ניילון
באופן שימנע טפטוף.11
חובה לעטוף מאכלים לחים או מתפוררים (גלידות ודברי מאפה),
העומדים במקפיא בסמוך למוצרי בשר או למוצרי פרווה.12
 .9גם אם עברו  42שעות מהפעם האחרונה שהשתמשו בהם ,כי לרוב נותרים עליהם שיריים
ממש (שאינם נפגמים לאחר יממה).
 .10משנה חולין קז ,ב .שו"ע יו"ד צא ,א.
 .11זאת משום שאפילו מאכל קר הבא במגע עם אוכל או עם כלי מסוג אחר ,ויש בניהם
רטיבות ,לאחר עשרים וארבע שעות רצופות עלולה להיווצר בעיית כשרות משום
שכבוש כמבושל (שו"ע יו"ד צה ,ה-ו .דרכי תשובה צא).
 .12הסדר והארגון במקרר ובתא ההקפאה חיוניים גם לעניין הלכות מוקצה בשבת וביו"ט.
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האם הכלים נטרפו?
בדרך כלל יש להתייחס אל הכלים כמוטרפים ולא להשתמש
בהם למאכלים חמים ,מאחר שודאי חלק מהמשתמשים בדירה
בעבר לא שמרו על הכשרות.
אולם אם ניכר ששמרו על הכשרות כגון שכלי המטבח החלביים
והבשריים מונחים בנפרד ,וחייל השומר כשרות אומר שהכשיר
את הכלים או קיבל ערכה מוכשרת  -ניתן לסמוך על כך ולהשתמש
בכלים כרגיל.
סימן ההיכר בין סכו"ם חלבי ובשרי הוא הנקב בקת הכלים
החלביים .את שאר הכלים מאפיין צבע כחול לכלים חלביים
ואדום לבשריים.
כיצד מכשירים?
הכשרת הכלים מתבצעת ע"י הפלטת טעם האיסור הבלוע בהם
באותה דרך שהוא נבלע ,ולכן כלי שבלע במהלך בישול או טיגון

מאכל שאינו ראוי לאכילה כמות שהוא בשבת ,כגון :בשר חי ,קמח ,קטניות שאינן
מבושלות וכדו' ,או מאכל של אדם שאינו נמצא בשבת בצבא ואין רשות לחייל אחר
לאוכלו  -נחשבים מוקצה ,וצריך לסדרם במקרר או בתא ההקפאה מבעוד יום ,באופן
שלא יפריעו בשבת להוצאת מאכל שאינו מוקצה.
 .13אין מניעה להשתמש בכלים מחשש שמא לא הוטבלו ,משום שאין חיוב טבילה מן
התורה בכלים שאינם שייכים לו .ראה שערים מצוינים בהלכה לז ,ח .שו"ת בית אבי
קלז .שו"ת מנחת יצחק א ,מד .שו"ת יחווה דעת ד ,מד .קשרי מלחמה ג ,נח.
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 הכשרתו היא במים רותחים .14אין להכשיר כלי שאינו נקילחלוטין ,כי שכבת הלכלוך מונעת מהטעם להיפלט.15
שלבי ההכשרה הם:
1מנקים את הכלי היטב .אם נותרו עליו לכלוך או
.1
מעט שמנונית  -ההגעלה פסולה .16צבע לא מונע את
ההכשרה.17
2אם ידוע מתי נטרף הכלי  -חובה להמתין  24שעות
.2
18
מהרגע שהתקרר לאחר הבישול המטריף .
3מרתיחים מים עם סבון או חומר אחר שאינו
.3
19
מאפשר לשתות את המים בשל טעמו .
.4

.5

4לאחר שהמים מבעבעים מכניסים את הכלים
לתוכם ומוציאים אחר זמן קצר( 20אם אין
אפשרות להכניס את הכלי כולו  -מכניסים חצי,
הופכים ומכניסים את החצי השני).21
5מכניסים מיד את הכלים לדלי עם מים קרים.22

 .14שו"ע או"ח תנא ,ה.
 .15שו"ע או"ח תנא ,ג.
 .16שו"ע או"ח תנא ,ג .רמ"א שם ,ה וכף החיים שם ,סק"נ.
 .17ערוה"ש תנא ,מז .ספר הכשרות ג ,כח.
 .18רמ"א או"ח תנב ,ב ויו"ד קכא ,ב .בשעת הדחק ניתן להגעיל כלי טרם שחלפו  42שעות,
ובתנאי שמעורב במי ההכשרה חומר פוגם ,כגון :סבון ,או כל חומר ניקוי שאינו
מאפשר לשתות את המים בשל טעמו (עפ"י שו"ע יו"ד צה ,ד .חזו"א יו"ד קכב ,ו).
 .19הנחיות להכשרת כלים לפסח (שמא נטרפו הכלים פחות מ 42-שעות קודם לכן).
 .20שו"ע או"ח תנב ,א ומשנ"ב סק"ד.
 .21שו"ע או"ח תנא ,יא.
 .22שו"ע או"ח תנב ,ז.
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תבניות שנטרפו  -הכשרתם היא בליבון באש עד שיאדימו .23אין
אפשרות לבצע הכשרה זו באמצעים המצויים בדירה.
כדאי להיוועץ ברב החטמ"ר או הרבש"ץ או לבקש מאחד מבעלי
הבתים לבצע את ההכשרה על כירי הגז אצלו במטבח.
עפ"י פקודות הכשרות אין להכשיר מחבתות ,כי לרוב הן מטונפות
בשכבת שומן ולא ניתן להגעיל אלא לאחר שיסירו שכבה זו או
ילבנוה באש.
בישלו בכלים שלא הוכשרו
לא הוכשרו הכלים ,והכינו בהם תבשיל בשגגה  -מותר לאוכלו,24
למעט במקרים הבאים:
ידוע שבישלו בסיר מאכל טרף (או בשר וחלב)
וטרם חלפו  24שעות מתום הבישול.25
כאשר מטגנים בכלי בצל או ירק חריף ַאחֵ ר נאסר
התבשיל (גם אם כבר חלפו  24שעות) .26אם לא
טיגנו את הירק החריף בפני עצמו אלא הניחוהו
בתוך תבשיל ,ורוב התבשיל אינו חריף  -מותר.27

 .23שו"ע או"ח תנא ,ד.
 .24שו"ע יו"ד קג ,ה.
 .25בושל בו דבר היתר בתוך  42שעות לאיסור ולאחר שחלפו  42שעות מבישול האיסור
בישלו בו שוב דבר היתר  -ישאל רב (ראה ש"ך יו"ד קג ,סקי"ח).
 .26רמ"א יו"ד צו ,ג .והשו"ע שם ,א מקל בזה.
 .27ט"ז יו"ד קג ,סק"ט.
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שימוש לכתחילה בכלים שלא הוכשרו
גם לפני הכשרת הכלים מותר להשתמש בהם למאכלים קרים,
ובתנאי שהם נקיים לגמרי( 28חשוב לקרצף את הסכינים
בסקוץ' .)29חיתוך דברים חריפים ייעשה בסכין חד פעמי או בסכין
שאין חשש שהוטרפה.30

אמצעי חימום ובישול
לצורך חימום המזון מצויים בדירה (מלבד הכיריים) טוסטר
אובן ומיקרוגל .כאשר לא ניתן לוודא שהכשרות נשמרה בהם,
ניתן להשתמש בהם באחת משתי דרכים:
1הכשרתם.
.1
2הכנסת המאכלים לתוכם כשהם עטופים.
.2
כיצד מכשירים?
הכשרת כל כלי נעשית באותה דרך בה הוא בלע את האיסור ולכן
יש לבצע את הפעולות הבאות:31
הכשרת מיקרוגל:
 .28ללא חום אין הטעם הבלוע בכלים נפלט למאכלים שבתוכם ,אלא כאשר הם כבושים
בהם במשך  42שעות רצופות.
 .29ספר הכשרות ו ,צב.
 .30ט"ז יו"ד צו ,סק"ה .ואם חתכו  -ראה שו"ע שם ,ב.
 .31ראה ספר הכשרות א ,נ הערה קה.
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1ניקוי דפנות המיקרוגל באופן יסודי.
.1
2שטיפת הצלחת עליה מונח האוכל  -לספרדים; ובני
.2
אשכנז מכשירים את הצלחת בעירוי מים רותחים.
3הרתחת כוס מים בתוך המיקרוגל ,עד שיתמלא
.3
חלל התא באדים.32
הכשרת טוסטר אובן המצוי בדירת האבט"ש נעשית באמצעות
הבאתו לחום המירבי למשך כחצי שעה .אך היא כמעט בלתי
אפשרית ,מאחר ולפני ההכשרה עליו להיות נקי לגמרי ,ובדרך
כלל לא ניתן להגיע לרמת הניקיון הנדרשת.
את התבנית אין להכשיר אלא בליבון באש ,ונוהגים שלא
להשתמש בתבניות שהוטרפו.
שימוש בתנור ומיקרוגל שאינם כשרים
כדי לחמם בתנור ומיקרוגל שאינם כשרים ,יש לעטוף את המאכל
בעטיפה אטומה ,וכך למנוע מעבר של נטפי שומן מדופנות
המכשיר .לשם כך:
בעת חימום בתנור יש לארוז את המאכלים
באופן הרמטי בשתי עטיפות של נייר כסף -
עטיפה בתוך עטיפה  -ולוודא שהעטיפות נקיות
ויבשות מבחוץ.33
 .32ספר הכשרות כג ,יח.
 .33כדי לוודא שאין בריחת אדים (ספר הכשרות א ,מו והערה צט).
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בעת חימום במיקרוגל ניתן להסתפק בשקית
ניילון אטומה.34

מוצרי המזון
כשרות המוצרים
האחריות לאספקת המזון מוטלת על החטיבה המרחבית ,אולם
בנוסף למזון המגיע מהחטמ"ר עלול להימצא גם מזון שנרכש
ממקורות חוץ באופן פרטי ,ולכן כל מוצר שאינו צה"לי  -יש
לבדוק את כשרותו.
פירות וירקות שאינם ממקור צה"לי  -יש להפריש עליהם
תרומות ומעשרות לאחר בקשת רשות מבעליהם .נוסח ההפרשה
מופיע בסידורים.
באוכמניות ,אפרסקים ,ענבים ,פפיה ושזיפים מצוי שיעור ערלה
גבוה ,ולכן אין לצרוך מהם ללא הכשר.
אריזות מזון
שימוש בסלטים ייעשה באמצעות כלים חד פעמיים .קופסא
מותחלת  -אין לאכול ממנה יחד עם חלב או בשר ממש ,שמא
הכניסו לתוכה כלים עם שיירי חלב או בשר .אבל מותר לאכול

 .34ספר הכשרות א ,מט.
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ממנה בארוחה חלבית או בשרית.35
יש לייחד חבילות סוכר ומלח נפרדות לשימוש חלבי ובשרי.
התבלינים מסופקים בשקיות קטנות ששופכים מתוכן ,ואין
מניעה להשתמש בהן במקביל לחלב ולבשר.
לאחר השימוש יש לאטום אריזות פתוחות בתוך שקית ניילון,
כדי למנוע חדירת חרקים.
קטניות

(לא מצוי בלוח המזון המעודכן)

הקטניות עלולות להיות נגועות בחרקים שונים ,ולכן יש לברור
אותן לפני השימוש .הדבר חיוני במיוחד כשאין מקפידים על
תחלופה רציפה והמוצרים שוהים שבועות ממושכים בתנאי
אחסנה גרועים .הסימן הבולט לנגיעות הוא פירורים או קורים
הנראים על דפנות האריזה.
בגלל הנגיעות השכיחה במיני הקטניות ,חובה לבדוק לפני
השימוש שאין בהם סימני נקבים או כתמים שחורים .סימנים
אלו נראים היטב לאחר שריית הקטניות במים רותחים למשך
כשעה או במים קרים כשמונה שעות.
בושלו הקטניות ללא בדיקה  -המאכל מותר רק לאחר שמוודאים
שהקטניות שנותרו נקיות ואין באריזה סימני נגיעות.

 .35אין חוששים לשיירי בשר לעניין המתנת שש שעות ,ומותר לאכול מאכל מסופק אף
בתוך סעודה חלבית ,אך לא עם חלב ממש (ספר הכשרות י ,כא).
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בישול ללא השגחה
אדם שאינו שומר כשרות אינו נאמן על כשרות המזון ,36אולם אם
הוא מוכר כאדם ישר ,ניתן לסמוך על דבריו.37
ככלל ,החשש לעירוב מוצרי חלב קיים רק במאכלים המשתבחים
מחמת מוצרים אלו (נקניק וכדו') ובנסיבות המעוררות חשד לכך,
כגון שאריזת הגבינה פתוחה בקרבת מקום.
כמו כן אין לחשוש שמא עורבו במאכלים רכיבים לא כשרים כל
זמן שלא ידוע על הימצאותם בדירה.
בישול עכו"ם
מאכלים שנתבשלו ע"י נוכרי  -אסרום חכמים באכילה כדי למנוע
יחסי קרבה שעלולים להביא לנישואי תערובת .38האיסור חל גם
על תבשילים שנעשו תחת השגחה מלאה ,כל עוד לא נטל יהודי
חלק בהכנת התבשיל.
בישל נוכרי  -מלבד המאכל שנאסר נטרף גם כלי הבישול ,אולם
ניתן להכשירו בהגעלה אע"פ שמשמש לאפייה וצלייה.39
 .36עפ"י ט"ז יו"ד קיט ,סק"ד.
 .37במקרה זה נחשבת היכרות זו כידיעה ברורה שאינו משקר ,ומועיל הדבר גם אצל מי
שעפ"י ההלכה אינו נאמן (שו"ת אגרות משה יו"ד א ,נד).
 .38עפ"י רמב"ם מאכלות אסורות יז ,טו .רש"י ביצה טז ,א ועבודה זרה לה ,ב .בעבודה זרה
לח ,א כתב רש"י טעם אחר  -שמא יאכילנו דבר טמא.
 .39שו"ע יו"ד קיג ,טז.
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כדי להתיר תבשיל זה צריך יהודי להניח את הסיר על האש .40גם
אם כבר התחיל הבישול ניתן להסיר את הסיר ולחזור ולהניחו.41
בני אשכנז מקילים גם במקרה שהדליק יהודי את האש טרם
שהונח הסיר.42
כמו כן יש להקל במוצרים מוכנים הטעונים חימום או בישול
קצר ,מאחר ועברו כבר תהליך בישול.43

 .40שו"ע יו"ד קיג ,ז.
 .41לדעת השו"ע יו"ד קיג ,ט מקילים רק בהפסד מרובה; ולדעת רמ"א שם מקילים בכל
מקרה.
 .42רמ"א יו"ד קיג ,ז.
 .43עפ"י שו"ע יו"ד קיג ,ח.
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תפילות
בית כנסת ומנין
תפילה בציבור
אם מצוי בישוב מנין  -חובה להשתתף בו במידת האפשר למרות
הקושי שבדבר ,או לפחות להתפלל בזמן שהציבור מתפללים.44
גם אם אין אפשרות להשתתף במנין ,מצוה להתפלל בבית הכנסת
במידת האפשר.45
מותר להעיר חבר כדי להשלים מנין ,46וכן מי שמקפיד על תפילה
בציבור  -מותר להעירו כדי שלא יפסיד את המנין.47
הכנסת נשק לבית הכנסת
אף שאסור להכנס לבית-כנסת בנשק מגולה 48ויש לכסותו ולפרוק
ממנו את המחסנית ,בדרך כלל כחלק מאבטחת הישוב יש צורך

 .44בשו"ע או"ח צ ,טז פסק שאם אין מניין במקומו ,חייב ללכת עד מיל (כק"מ אחד) כדי
להתפלל במניין; ואם ברשותו רכב  -עליו לנסוע עד  81דקות לכל כיוון ,שהוא זמן
הליכת מיל (עפ"י ביה"ל קסג ,א ד"ה 'בריחוק') ,ויש אומרים שגם ברכב אינו צריך
לנסוע יותר ממיל (שו"ת שבט הלוי ח ,יט).
 .45שו"ע או"ח צ ,ט.
 .46עפ"י משנ"ב נה ,סקכ"ב.
 .47שו"ת קרן לדוד ,יח.
 .48שו"ע או"ח קנא ,ו.
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ואף חובה להכנס לבית-הכנסת עם הנשק והווסט/אפוד ,49לשם
אבטחת המתפללים.
סדרי עדיפויות לתפילה בציבור
כאשר סבב השמירות אינו מאפשר השתתפות בכל שלוש
התפילות ,תפילות שחרית ומנחה קודמות לערבית.50
שחרית מול מנחה  -שחרית עדיפה ;51ואם המנין הקבוע בשחרית
מצומצם ,לרוב יש להעדיף מנחה בציבור.52
תפילה במנין קודמת לקריאת התורה ,בין בשבת ובין בימות
החול.53
מתי עדיפה תפילה ביחידות?
במקרים הבאים יש להתפלל ביחידות על אף שמצוי מנין במקום:
1המנין מתחיל שמונה עשרה של שחרית לפני
.1
הזריחה .54בעיה זו מצויה בחודשי החורף .במצב
מעין זה יתפלל ביחידות לאחר הזריחה.
 .49ראה שו"ת ציץ אליעזר י ,יח; וראה גם שו"ת יחווה דעת ה ,יח.
 .50כיון שאין אומרים בה 'קדושה'.
 .51כי יש בה ברכו ,ברכת כוהנים וקדישים רבים.
 .52במנחה מתחילים כל המתפללים יחד ,אבל בשחרית קורה שחלק מהמתפללים
משתהים בקריאת שמע ובברכותיה וכשנעמדים לתפילה חסר המניין ,ואין זו תפילה
בציבור (כמבואר במשנ"ב סו ,סקל"ה).
 .53שו"ת אמרי יושר ב ,קעא .שו"ת מנחת יצחק ז ,ו.
 .54שו"ת שאילת שמואל ,יב ולקט הקמח פט ,ה; וכן פסק ילקוט יוסף פט ,יד דלא כשו"ת
פרי יצחק א ,ואור לציון ב ,עמ' סא.
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.2

2סיים שמירה מוקדם  -רשאי להתפלל כוותיקין
(להתחיל שמונה עשרה עם הזריחה) ללא מנין.55
3הגיע לבית הכנסת בזמן שאינו מאפשר לומר אפילו
את קריאת שמע וברכותיה טרם שיתחילו הציבור
תפילת לחש.
4במנחה ,כאשר התחילו שמונה עשרה ,ואם יתחיל
עכשיו  -לא יספיק לגמור את התפילה לפני שיגיע
שליח הציבור לקדושה .56במקרה זה ימתין לחזרת
הש"ץ ויאמר איתו את התפילה מלה במלה כולל
קדושה.

.3

.4

שחרית
זמנה
זמן תפילת העמידה בשחרית לכתחילה הוא מזריחת החמה ועד
סוף השעה הרביעית של היום .לא התפלל בזמן זה  -הפסיד את
ברכות קריאת שמע (שלפני קריאת שמע ואחריה) ,57אך יקרא
פרשיות ק"ש ויתפלל תפילת שמונה עשרה ,בתנאי שיסיימה לפני
 .55ביה"ל נח ,א ד"ה 'ומצוה' .אע"פ שפשטות כוונתו להתיר זאת רק למי שרגיל להתפלל
כוותיקין ,מכל מקום בנסיבות אלו ניתן לסמוך על הדעה שלעולם תפילת ותיקין
עדיפה  -ראה אשי ישראל פרק יח ,הערה ח.
 .56שו"ע או"ח קט ,א.
 .57שו"ע או"ח קט ,ו ומשנ"ב שם ,סקכ"ו וכך הכרעת ילקוט יוסף נח ,ו.
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חצות.58
התאחר עד חצות  -אם הדבר היה באונס יתפלל תפילת תשלומין
לאחר מנחה.59
מתי להתפלל לפני הזריחה?
כאשר שומרים בבוקר ,ולאחר השמירה לא ניתן
לסיים את תפילת העמידה בתוך זמן תפילה.
כאשר המנין מתקיים רק לפני הזריחה ומעוניינים
להשתתף בו כדי שיוכלו ללכת לישון לאחר מכן.60
גם במקרים אלו אין לברך על הציצית והתפילין ולומר את ברכת
יוצר אור לפני שיגיע זמן ציצית ,שהוא  12דקות אחר עלות
השחר.61
לא ישן בלילה
את רוב ברכות השחר ניתן לברך החל מחצות הלילה ,62מלבד
ברכת 'הנותן לשכווי בינה' וברכות התורה שיש להמתין מלברכם

 .58אלא שאין לו שכר תפילה בזמנה (שו"ע או"ח קט ,ו) .יש מקילים להתחיל בתפילת
העמידה גם כשאינו יכול לסיימה לפני חצות (ראה ילקוט יוסף פט ,ח).
 .59שו"ע או"ח קח ,א.
 .60במקרה זה רשאי לסמוך על שו"ת פרי יצחק א ,ב ואור לציון ב ,עמ' סא ,שעדיפה תפילה
במניין על פני תפילה לאחר הזריחה.
 .61משנ"ב פט ,סק"מ וראה שו"ע או"ח נח ,ה דבשעת הדחק יכול להתחיל כבר מעלות
השחר ,אך ברכת יוצר אור יברך לאחר מכן.
 .62רמ"א או"ח מו ,ח; וכך פשט המנהג שלא כדעת השולחן ערוך (ילקוט יוסף מו ,ח).
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עד עלות השחר.63
יוצאי אשכנז נוהגים לצאת ידי חובה בברכות התורה וכן בברכות
'א-להי נשמה' ו'המעביר שנה מעיניי' בשמיעת הברכה מחבר
שישן בלילה.64
מי שלא ישן שינת קבע 65אינו מברך 'על נטילת ידיים' עד שילך
לשירותים לפני התפילה ,ואז יברך 'על נטילת ידיים' ו'אשר
יצר'.66

מנחה וערבית
זמן מנחה
זמן מנחה מתחיל חצי שעה לאחר חצות היום 67ונמשך עד
השקיעה ,68אך עדיף להתפלל לאחר שחלפו תשע שעות וחצי
מתחילת היום כי בזמן זה היה קרב התמיד של בין הערביים;

 .63שו"ע או"ח מז ,יא-יג ומשנ"ב שם ,סק"ל (וכתב שם ,לא ,שאם בירך קודם לכן  -לא
יצא) וראה כה"ח מו,סקמ"ט וילקוט יוסף מז ,ח .יש אומרים שאם לא ישן הלילה -
אין לברך ברכות השחר עד עלות השחר (קצות השולחן ה ,ו).
 .64משנ"ב מז ,סקכ"ח; ואם כבר ישן לאחר שברך ברכות התורה ביום הקודם ,רשאי
לברך.
 .65שנת קבע היא שנה על מיטתו  -לא בישיבה  -לפחות חצי שעה (משנ"ב ד ,סקכ"ז; מד,
סק"ד; תרלט ,סקי"א .וראה ביה"ל ד ,טז ד"ה 'דוד' וקיצור שולחן ערוך ב ,ח).
 .66שו"ע או"ח מז ,א ומשנ"ב שם ,סק"ל .יש נמנעים מלברך 'על נטילת ידיים' כשלא ישן
גם אם יצא לשירותים (ילקוט יוסף ד ,ח).
 .67שו"ע או"ח רלג ,א.
 .68משנ"ב רלג ,סק"א-ב.
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ויש אומרים שגם לכתחילה ניתן להתפלל קודם.69
אם המנין מסיים את תפילת הלחש לאחר השקיעה  -מוטב
להתפלל קודם אפילו ביחידות .70יוצאי ספרד מקילים לסיים את
התפילה עד  13.5דקות לאחר השקיעה.71
זמן ערבית
חכמי המשנה נחלקו מתי מתחיל זמנה של תפילת ערבית ,ושתי
הדעות התקבלו להלכה ,72אך המנהג המקובל הוא כדעת חכמים
 להתפלל לאחר צאת הכוכבים.בבתי כנסת ספרדיים נפוץ המנהג לסיים מנחה סמוך לשקיעה
ולהתחיל מיד ערבית  -זאת בגלל הקושי לקבץ את המתפללים
פעם נוספת.73
למעשה ניתן להקדים ולהתפלל ערבית בפלג המנחה כדעת רבי
יהודה ,אולם יש לסיים מנחה לפני כן ,כי לשיטה זו זמן מנחה
מסתיים בפלג המנחה.74
גם מי שנוהג להתפלל לאחר צאת הכוכבים ,רשאי לשנות את מנהגו
כאמור ,כדי להצטרף למנין או להספיק להתפלל לפני השמירה,
ובלבד שיחזור ויקרא קריאת שמע בזמנה  -לאחר צאת הכוכבים.75
 .69שו"ע או"ח רלג ,א.
 .70משנ"ב רלג ,סקי"ד.
 .71אור לציון ח"א ,כ וח"ב ,טו (ה).
 .72לדעת חכמים מתפללים מצאת הכוכבים ,ולדעת רבי יהודה מפלג המנחה.
 .73משנ"ב רלג ,סקי"א.
 .74שו"ע או"ח רלג ,א.
 .75שו"ע או"ח רלה ,א .וכתב בשעה"צ רלה ,סקט"ז שזה דוקא אם הוא התפלל מנחה
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אכילה לפני התפילה
במשך הלילה מותר לאכול ללא הגבלה ,אולם חצי שעה לפני
עלות השחר מותר לאכול רק כמות הפחותה משיעור ביצה (56
סמ"ק ,כשני קופסאות גפרורים) .משעלה השחר אסור לאכול
כלל עד שיתפלל ,76אולם שתיית מים ,קפה ,או תה מותרת.77
חייל שהרעב אינו מאפשר לו לכוון בתפילה ,רשאי לאכול עד
שתתיישב דעתו.78
נשיאת חפצים
במהלך התפילה אסור להחזיק חפצים (מלבד סידור) ,כי הדבר
מפריע לכוונה ,79אולם מותר לתלות נשק או תיק גב על הכתף
מבלי לאחוז בו .לקראת שמונה עשרה יש להסיר נשק או כל משא
אחר מעל הכתף ,אלא אם כן הדאגה לשמירתו עלולה להפריע
קודם פלג המנחה ,אך יש שהקלו שגם אם התפלל מנחה לאחר פלג המנחה יכול
להתפלל ערבית קודם צה"כ (עיין משנ"ב רלג ,סקי"א) .ודוקא אם מדובר בעשרה
שהתפללו לאחר פלג המנחה וחוששים שאנשים לא יוכלו להישאר אם יתפללו ערבית
לאחר צה"כ ,אך אם הוא יחיד נראה שאין להקל להתפלל ערבית קודם צה"כ אם
התפלל מנחה לאחר פלג המנחה.
 .76שו"ע או"ח פט ,ג ומשנ"ב שם ,סקכ"א וסקכ"ז; ואפילו התחיל קודם לכן חייב להפסיק
(ביה"ל שם ,ד"ה 'צריך').
 .77ילקוט יוסף פט ,לו .הליכות שלמה תפילה ב ,ב.
 .78שו"ע או"ח פט ,ד ומשנ"ב שם ,סקכ"ה-כו .עם זאת רשאי להתפלל גם במצב זה ,כי
בזמננו בלאו הכי אין מכוונים כל כך בתפילה.
 .79שו"ע או"ח צו ,א-ב ומשנ"ב שם ,סק"א .עבר והחזיק  -בדיעבד יצא ידי חובתו ואינו
חוזר ומתפלל (משנ"ב שם ,ב).
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לכוונה; ואם משקל המשא עולה על  12.67ק"ג  -חובה להסירו
בכל מקרה.80

 .80עפ"י שו"ע או"ח צז ,ה וערוך השולחן שם ,ז.
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לקראת שבת
הכנות
כבוד שבת
מהפסוק 'מקרא קודש' דרשו חכמים שיש לקדש את השבת
בכסות נקיה ,ובכלל זה לנקות את הדירה ,לסדרה ולפרוס מפה
לבנה על השולחן .מצוה על כל אחד ליטול חלק בהכנות אלו.81
מותר לעסוק בהכנות אלו עוד לפני תפילת שחרית ,אם לא ניתן
לעשותן אחריה ,כגון שצריכים 'לעלות' לשמירה.82
הופעה שבתית
לקראת הערב מתרחצים במים חמים ,83מחליפים את המדים
המלוכלכים במכובסים ,84מצחצחים נעליים 85ומוסיפים פריט
לבוש המיוחד לשבת ,כמו כיפה.86
 .81שו"ע או"ח רסב ,ב.
 .82משנ"ב פט ,סקל"ו.
 .83ולפחות ירחץ פניו ,ידיו ורגליו (שו"ע ורמ"א או"ח רס ,א וביה"ל שם ,ד"ה 'בחמין').
 .84כפי שדורשת הגמרא ,שבת קיג ,א מן הפסוק 'וכבדתו מעשות דרכיך (ישעיה נח ,יג)'
 'שלא יהא מלבושך של שבת כמלבושך של חול' .ראה שו"ע או"ח רמב ,א ומשנ"בשם ,סק"ה.
 .85כך כתב שו"ת יחווה דעת ה ,כג לעניין מי שאין לו נעליים מיוחדות לשבת.
 .86עפ"י רמ"א או"ח שא ,טז וגם זה בכלל 'כבוד שבת' (ראה הלכה כסדרה ב ,עמ' .)961
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הכנת הדירה
יש להכין נייר טואלט חתוך לחדר השירותים.
לא הכין נייר ,יש מקום להקל משום כבוד הבריות לקרוע נייר
טואלט כלאחר יד ,דהיינו שיחזיק את הנייר ,לא ביד ,אלא
במרפק האחד ואילו במרפקו השני יקרענו ,וישתדל לקרוע דוקא
שלא במקום הניקוב.87
כדי למנוע מצב שהשותפים לדירה יכבו את האור בשבת ,רצוי
להסביר להם את הבעיה שבכך ולהגיע להסכמה מראש על
התאורה ,שלא תכובה כל השבת.
צריך להקפיד על אור במטבח ובשירותים .גם בשאר החדרים יש
לדאוג למקור אור ,שיאפשר למי שקם לשמירה או חוזר ממנה
במהלך הלילה למצוא את חפציו.
אם אין ודאות שיהיה צורך בחימום או קירור הדירה לאורך
השבת כולה ,רצוי להתקין טיימר (שעון שבת תקע) ,וכך ניתן
יהיה לשנות את עיתוי ההפעלה בעת הצורך.88
ארוחת צהריים בערב שבת
החל מזמן מנחה קטנה מצוה שלא לאכול לחם ,גם אם מסיימים
שמירה בשעה מאוחרת.89

 .87שש"כ כג ,טז .ילקו"י שמ ,ו.
 .88על שינוי הטיימר בשבת  -ראה להלן.
 .89שו"ע או"ח רמט ,ב וביה"ל שם ד"ה 'מלקבוע'.
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רכש
מצוה שארוחות השבת יעלו באיכותן על אלו שבימות החול .90אם
יש צורך ,וכל שכן אם אין די יין וחלות שלמות לכלל השומרים,
יש לרכוש באופן עצמאי.
חימום המזון
חימום דבר מאכל או משקה בשבת עלול להיות כרוך באיסור
'בישול' מן התורה .למשל ,אסור להכניס שקית תה שעדיין לא
נעשה בה שימוש לכוס מים חמים (לפחות  45מעלות) ,כי ע"י כך
מתבשלים גרגרי התה שבשקית.
אם המאכל כבר מבושל  -אין בו איסור בישול (כי אין בישול אחר
בישול) ,91ומכל מקום אסרו חכמים להניחו על גבי האש בשבת,
מאחר והוא נראה כמבשל.
מלבד איסורים אלו שהם בשבת עצמה ,אסרו חכמים להניח
תבשיל על גבי האש מערב שבת ,מחשש שמא יבוא להגביר את
האש בשבת .אבל אם התבשיל התבשל לפני שבת ,או שהאש
מכוסה  -מותר להניחו.92
 .90עפ"י שו"ע או"ח רמב ,א; רנ ,א-ב.
 .91הפוסקים נחלקו אם כלל זה חל גם על משקה או מאכל נוזלי .למעשה ,בני עדות המזרח
מחמירים בכך (עפ"י שו"ע או"ח שיח ,טו) והאשכנזים מקילים (עפ"י הרמ"א שם) כל
זמן שהמשקה לא הצטנן לגמרי לאחר הבישול הראשון.
 .92ראה שש"כ א ,סג.
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לכן ,כדי להגיש ארוחות חמות בשבת בזמנים שונים ,יש לפעול
כדלהלן:
1להשלים את בישול כל המזון המיועד לשבת .לא
.1
לשכוח הכנת תמצית תה.
2להכין פלטה חשמלית או לכסות את הכיריים
.2
בפלטת פח (ניתן לתמוך בצדדים באבנים ,ובתנאי
שייחדם לשימוש זה מע"ש.)93
ניתן להשאיר בערב שבת מאכלים מבושלים על גבי כיריים
גלויות כדי לשמור על חומם ,אבל אז ייאסר להחזירם אל האש
לאחר שהוסרו ממנה.
ההלכות הנוגעות לחימום המזון והגשתו בשבת עצמה יפורטו
בפרק הבא.
המקרר
יש לוודא שלא נותרה נורה דולקת במקרר .אחרת תתאפשר
פתיחת הדלת בשבת רק ע"י נוכרי.

 .93אין צורך לכסות גם את 'הברז' של הכיריים החשמליות .ראה שש"כ א ,הערה קפו.
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חובה להכין את כל הנדרש למשימת האבטחה מלפני שבת ,וכך
לצמצם את הצורך בחילול שבת ,94ובכלל זה:
רשימת שמירה
לכתחילה יש להכין רשימת שמירה עד למוצאי שבת ,להכניס
אותה לניילונית ולהדביק ,שמא יבואו למחוק ולכתוב בשבת.95
ללא הניילונית אסור לעיין ברשימה זו בשבת ,כדי לדעת את
מועדי המשמרות המתוכננות לאחר השבת.96
אם מועדי השמירה אינם 'סגורים' ,מומלץ להכין רשימה של
מועדי השמירה ,לכתוב את שמות השומרים על פתקים ולהצמיד
(באמצעות מהדק נייר) כל שם למועד בו עליו לשמור .באופן זה
ניתן לערוך שינויים גם במהלך השבת.
שעון מעורר
על החייל לבקש מחבריו שלא יתקשרו אליו בטלפון כדי להעירו
לשמירה .במקום זה ניתן להשתמש בשעון מעורר ,או בשעון
שבטלפון הסלולארי.
 .94ביה"ל שמד ,א ד"ה 'מצומצמת'.
 .95עפ"י ביה"ל רעה ,א ד"ה 'לאור' ,ושו"ת תורה לשמה ,קיז.
 .96שו"ע או"ח שז ,יב .ושם מדובר על רשימות אורחים המוזמנים לסעודה ופרפראות
שהכין לשם כך ,אך כל רשימה היא בכלל האיסור ,כמבואר בב"ח שז ,ה; שו"ע הרב
שז ,כד; בא"ח ש"ש וישלח ,ח.
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שער היישוב
יש להעביר את מנגנון השער מאופן הפעלה חשמלי לידני.
בחלק מהיישובים ישנו אישור (אגמ"י או מקומי  -רבש"צ/ק'
הגמ"ר) להשאיר את השער חצי פתוח ע"מ לאפשר מעבר של כלי
רכב אחד .97במקומות אלו ניתן לסגור את הפתח ע"י ניו-ג'רסי
(מחסום נייד) או גדר תלתלית ,98אך מבלי לצאת מחוץ לשער ,כדי
שלא להיכשל באיסור הוצאה מחוץ לעירוב.
יש להפעיל את התאורה בנקודות השונות ,ולהדליק מפזר חום
בעמדה לפי הצורך.
קשר
יש לבדוק את תקינות מכשיר הקשר ולוודא שהסוללה טעונה
במלואה.
כדי לאפשר מענה בשבת ,ניתן להעביר את הטלפון הסלולארי

למצב 'מענה אוטומטי'.
בגדים ווסט/אפוד
יש לוודא שבכיסים ובווסט/אפוד לא נותרו חפצי מוקצה שאין
בהם צורך לשמירה.
 .97ואין צורך גם בפתיחה ידנית במהלך השבת.
 .98הנחיית רב פיקוד מרכז מיום ב' במרחשוון התשס"ח.
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אם קיים סיכוי שיצטרכו לצאת מהשער לצורך בידוק רכב נכנס,
חובה לרוקן לפני שבת את כיסי הבגדים מכל חפץ שאינו דרוש
לשמירה כגון תחבושת אישית ,פנקס שבי וכדו' ,גם אם אינו
מוקצה.99

עירובין ותחומין
העירובהוצאת חפצים מרשות לרשות היא מן המלאכות
האסורות בשבת ,אולם ישוב המוקף בגדר נחשב כולו לרשות
אחת ומותר לטלטל בו חפצים.
אם הגדר פרוצה או שאין גדר כלל (תלתלית/קונצרטינה אינה
מהווה תחליף לגדר - )100יש להקיף את הישוב או להשלים את
הקטע הפרוץ ב'עירוב' (צורת הפתח).
מרווח של  24ס"מ בין תחתית השער לכביש פוסל את העירוב
כאשר רוחב השער עולה על  4.8מטרים .במקרה זה יש להתקין
'עירוב' מעל השער.101

 .99שו"ע או"ח רנ"ב ,ז.
 .100מפני שאינה אטומה ,והמרווחים הגדולים בין חוטי התיל אינם מאפשרים יצירת
'לבוד' .לרוב גם אין גובה התלתלית מגיע ל 01-טפחים.
 .101מחיצה המרוחקת  3טפחים מהקרקע פסולה.
לדעת רוב הפוסקים ,בכוחו של השער להחשיב את הישוב לרשות היחיד גם בשעה
שהוא פתוח ,ובתנאי שהחלל תחתיו קטן מ 3-טפחים.
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עירוב חצרות

מתקנת שלמה המלך שלא להוציא חפצים מבית פרטי לחצר
משותפת ,ולכן לאחר הקפת הישוב מניחים באחד הבתים 'עירוב
חצרות' ,וכך נחשבים תושבי הישוב כאילו גרים כולם באותו בית.
למעשה
אחזקת העירוב והנחת 'עירוב חצרות' מוטלת על רב הישוב.
כשאין רב במקום יש לפעול לפי הסדר הבא:
1לעבור לאורך הגדר ולבדוק את שלמותה .אם קטע
.1
מהגדר נפרץ או שיש תחתיו חלל של  24ס"מ ויותר
 יש לוודא שאורך הקטע אינו עולה על  4.8מטרים.במידת הצורך ניתן לקבל מרבנות החטמ"ר ערכת
עירוב להשלמת ההיקף.102
.2
.3

.4

2למסור לאדם אחר לחם או מצות בנפח של 432
סמ"ק 8-9( 103פרוסות לחם) עבור תושבי המקום.
3לומר" :בהדין עירובא יהא שרא לנא לאפוקי מן
הבתים לרחוב ומהרחוב לבתים לנו ולכל הדרים
בישוב".
4להניח את הלחם בדירה.

 .102ניתן גם למלא את החלל תחת הגדר בקרשים או בחוטים אופקיים ,שהמרווח ביניהם
ובין הגדר והקרקע קטן מ 3-טפחים.
 .103ראה שו"ע או"ח שסח ,ג.
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תחום שבת

תחום שבת

אם מתכננים לצאת במהלך השבת מחוץ לישוב ,יש להכיר
תחילה את תחום השבת  -היינו השטח סביב הישוב שבו מותר
להלך בשבת .מדובר בשטח דמוי ריבוע או מלבן שצלעותיהם
מקבילות לצלעות הישוב במרחק  2,000אמה מהן .לקביעת
השטח כדאי להיעזר ב'משואה' או בתצ"א עם קנ"מ.
אם אין לישוב צלעות
ישרות ,יקבע ריבוע
התחום לכיוון רוחות
העולם ,וכך מותר לצאת
היישוב
מן הישוב ולהתקדם
 960מטר לכל רוח ,כגון
צפונה או מזרחה או
 1,344מטר לכיוון צפון
מזרח.104
על הדברים שמותר לשאת כשיוצאים מהישוב  -ראה בפרק
הבא.
עירוב תחומין
105

ניתן לצאת לתפילה במנין או לסעודה

מחוץ לתחום שבת -

 .104שו"ע או"ח שצח ,ג.
 .105או לכל דבר מצוה אחר ,אבל אין להניח עירוב תחומין שלא לצורך מצוה (שו"ע או"ח
תח ,א).
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באמצעות 'עירוב תחומין' ,שהוא לחם בנפח של  432סמ"ק,106
( 8-9פרוסות לחם) או ממרח המספיק לכמות לחם זו.107
את העירוב מניחים לפני שבת בנקודה כלשהי ב'תחום' היישוב
(כפי שהוגדר למעלה) ,ומאחר והעירוב נמצא במקומו 'בין
השמשות' נחשב הדבר כאילו נמצאים בנקודה זו וממנה מודדים
תחום שבת וכך ומות ר להתקדם עוד  1,344מטר.
אלא שהנחת עירוב יוצרת איסור להתרחק לכיוון הנגדי מחוץ
לתחום הנקודה שבה מונח העירוב; ומכל מקום מותר ללכת
בכל שטח הישוב ,ובתנאי שעדיין לא יצאו מהישוב מזמן כניסת
השבת.108
בני אשכנז מקילים ,שאם יצאו מהישוב רק לאחר צאת הכוכבים
בליל שבת ,מותר לחזור אליו וללכת בכל שטחו.109

עירוב

בית כנסת

היישוב

 .106שיעור שתי סעודות ,שהוא לכל הפחות נפח שש ביצים (שו"ע תט ,ז) ולכתחילה שמונה
(משנ"ב שם ,סקל"ג) ,ושיעור ביצה הוא כ 45-סמ"ק.
 .107ראה משנ"ב תט ,סקל"ו.
 .108עפ"י שו"ע או"ח תח ,א.
 .109רמ"א או"ח תח ,א וחיי אדם עז ,ג.
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שבת
הדלקת נרות
המצוה
מצוה להדליק נר לכבוד השבת במקום בו אוכלים ,110ונוהגים
להדליק שני נרות.
מלבד המקום שאוכלים בו ,צריך שיגיע מעט אור גם לשאר
החדרים .111מי שאינו יכול להדליק בחדר בו הוא אוכל אלא
רק במטבח  -ידליק את האור בחדר זה מיד לאחר שמדליק את
הנרות ,כדי שתחול הברכה גם על הדלקת האור.
יש להכין נרות גדולים ,שיאפשרו גם למי שחוזר בשעה מאוחרת
לאכול לאור הנרות.112
הברכה
גברים נוהגים לברך לפני ההדלקה ,כיוון שמקבלים שבת לאחר
מכן בבית הכנסת.113

 .110שו"ע או"ח רסג ,א-ב ורמ"א שם ,י.
 .111משנ"ב רסג ,סק"ב.
 .112משנ"ב רסג ,סק"מ.
 .113עפ"י ביה"ל רסג ,ה ד"ה 'אחר'.
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מי מדליק
אין צורך שכולם ידליקו ,אלא די שאחד ידליק בשביל כולם .אם
הנרות פרטיים  -עליו למסור את הנרות לפני ההדלקה לחברו
והלה יזכה בהם עבור כל המתגוררים בדירה.114
אם אין נרות
אם אין נרות או שמטעמי בטיחות נאסר להדליק נרות בדירה -
ניתן לצאת ידי חובה בהדלקת נורת חשמל או פנס 115ואפילו נורת
פלורוסנט ,ואפשר גם לברך על הדלקת החשמל הזו.

קידוש
שמירה בליל שבת
משנכנסה השבת נאסר לאכול ולשתות לפני קידוש ,ולכן אם
המשמרת מתחילה עם כניסת השבת או זמן קצר לאחר מכן -
ניתן לקבל את השבת ולקדש החל מפלג המנחה (ראה בטבלת
זמני היום שבסוף החוברת).
אם התפלל מנחה לפני פלג המנחה ,מותר להתפלל ערבית החל מזמן
זה ,ובלבד שיחזור ויקרא קריאת שמע לאחר צאת הכוכבים.116
 .114שו"ע או"ח רסג ,ז.
 .115שש"כ מג ,ד.
 .116משנ"ב רעא ,סקי"א.
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ליל שבת
משנכנסה שבת ,אסור לאכול או לשתות לפני קידוש.117
אם אין יין כלל ,יקדש בלילה על פת 118ואת קידוש היום וההבדלה
יעשה על 'חמר מדינה'( 119ויברך 'שהכל').
אם יש מעט יין (שתי רביעיות ,כ 180-סמ"ק ,כנפח של כוס חד
פעמית) ,יקדש בלילה ויבדיל על היין גם אם יתבטל מקידוש
היום ,ואם יש לו 'חמר מדינה' יקדש עליו ביום.
המקדש על חלה יכין את שתי החלות מכוסות במפית ,ייטול
ידיים ,יאמר את פסוקי 'ויכולו' ,יסיר את המפית ,יברך 'המוציא'
(במקום 'בורא פרי הגפן') ,יכסה שוב את החלות וימשיך לברכת
הקידוש.120
אם אין אפשרות לקדש בעמדה ,והתמשכות השמירה ללא אוכל

 .117שו"ע או"ח רעא ,ד.
 .118שו"ע או"ח רעב ,ט .ויש לקחת סידור אם אינו יודע בעל פה את נוסח הקידוש ,אחרת
 אסור לשנות ממטבע שטבעו חכמים בברכות (משנ"ב סח ,סק"א) ,ואז מוטב לדחותאת הקידוש אפילו עד הבוקר ולאכול בינתיים בלא קידוש ,כדין 'עוסק במצוה'
(הגר"ד ליאור שליט"א).
אם אין לחם כלל יקדש על מיני מזונות ,שש"כ נג ,יח .אך בילקוט יוסף ערב ,טז ובמשיב
מלחמה ,סי' קלא התירו רק אם אוכל ממיני המזונות שיעור קביעות סעודה (נפח של
כ 032-סמ"ק 5-4 ,פרוסות לחם).
 .119משנ"ב רעב ,סקכ"ט; רצו ,סק"ב.
בהגדרת 'חמר מדינה' נחלקו הפוסקים .בשו"ת צי"א ח ,טז ושש"כ נג ,ט כתבו שהוא
משקה שרגילים להחשיבו ולשתותו לכבוד האורחים או הסעודה ,ולא להרוות צמאון
בלבד .הגר"ע יוסף כתב (יחו"ד ב ,לח) שהוא דוקא משקה משכר .מיץ פירות טבעי דינו
כ'חמר מדינה' (שש"כ ס ,ד-ו) .באג"מ (ב ,עה) ובצי"א (ח ,טז) הקלו להבדיל אף על
תה או קפה כאשר אין 'חמר מדינה' אחר .וראה בהרחבה ב'הלכה כסדרה' כרך ב עמ'
.831-731
 .120שש"כ נג ,טו.
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עלולה לפגוע בעירנות – מותר לאכול ללא קידוש .121אך אם טרם
התפלל ,עליו לומר את נוסח הקידוש ללא הזכרת שם ה' קודם
שיאכל.122
לא קידש בליל שבת  -יאמר בבוקר את נוסח הקידוש לליל שבת
אך ישמיט את פסוקי 'ויכולו'.123
קידוש במקום סעודה
על הקידוש להיות במקום סעודה ,ולכן מיד לאחר הקידוש יש
לאכול כזית פת או מזונות .בשעת הדחק יוצא ידי חובתו בשתיית
רביעית יין.124
שחרית
את קידוש היום עושים רק על יין או 'חמר מדינה' ,כמו :קפה ,תה
ובשעת הדחק גם במשקה מוגז.125

 .121שכן החייל 'עוסק במצוה' ופטור מקידוש (ראה ש"ך יו"ד שמא ,סק"ט) .לדעת הגר"א
נבנצל שליט"א אם לא התפלל ערבית יאכל רק לחיזוק כוחו לפעילות ,ולדעת הגר"ד
ליאור שליט"א יאכל כדרכו.
 .122מעיקר הדין די שיאמר' :ברוך שנתן שבת לעמו ישראל זכר ליציאת מצרים' .אך
כשיאמר את נוסח הקידוש הרגיל קרוב לודאי שיכוין לקיים מצוות קידוש .ראה
ביה"ל רעא ,ד"ה 'מיד'.
 .123רמ"א או"ח רעא ,ח ומשנ"ב שם ,סק"מ .וראה שו"ת יביע אומר ה או"ח י ,ב.
 .124משנ"ב רעג ,סקכ"ה .לדעת כה"ח שם ,סקל"ח יש לשתות את רביעית היין בנוסף למה
ששתה בגין הקידוש  -ולמעשה די בכ 541-מ"ל.
 .125ראה שש"כ נג ,יא .יביע אומר ג ,יט.
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המצוה
מצוה לאכול שלוש סעודות ביום השבת .ובכל סעודה צריך
לאכול לכל הפחות מעט יותר מכשיעור ביצה לחם שהוא 56
סמ"ק (כשיעור פרוסת לחם רגילה) .126כשאינו יכול לאכול יותר
מכביצה לחם ,אפשר להסתפק בדיעבד באכילת כזית לחם (30
סמ"ק).127
מצוה לענג את השבת במיטב המאכלים ,ועדיפה סעודת שבת
כהלכתה מתפילה במנין ,ולכן יש להקדים משמרת לשעת
התפילה ,כדי שאחר כך יוכל להתארח אצל משפחה לסעודת
שבת.128

 .126שו"ע או"ח רצא ,א.
 .127ואף שכדי שהקידוש יחשב במקום סעודה ,די לאכול במקום הקידוש כזית עוגה (וי"א
אף רביעית יין) ,זהו מפני שהקידוש אינו חייב להיות במקום אחת משלוש הסעודות,
אלא החיוב הוא שיהיה במקום שמענגים בו את השבת ,ואפשר להסתפק לשם כך
באכילת כזית .אבל כדי לקיים אחת משלוש הסעודות צריך לאכול אכילה קבועה,
והשיעור המזערי לסעודת קבע הוא יותר מכביצה ,ורק בדיעבד אפשר להסתפק
בשיעור כזית (מ"ב רצא ,סק"ב ,שש"כ נד ,הערה ד' .ועיין מנוחת אהבה ח"א ח ,ב
לעניין שיעור יותר מכביצה).
בדיעבד יכול לצאת ידי מצוות סעודה שלישית במיני מזונות .ואם גם מזונות אין לו ,או
שאינו יכול לאוכלם ,יאכל בשר או דגים .ואם אין לו בשר או דגים יאכל פירות ,ועדיף
לאכול פירות מבושלים ,שכשהם מבושלים הם יותר נחשבים כסעודה (שו"ע רצא ,ה).
 .128עפ"י תורת חיים (סופר) צ ,יב ,שהורה להתפלל ביחידות כדי שיוכל ללכת לקיים
מצוה .ראה אישי ישראל כב ,הערה כט.
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הכנת סלטים
קילוף ירקות וביצים קשות והכנת סלט הירקות יעשו סמוך
לאכילה.129
יש להימנע מלחתוך את הירקות לחתיכות קטנות כפי שרגילים
בימות החול ,אלא צריך שיהיו החתיכות גדולות מעט יותר.130
בתיבול הסלט יש להקדים את יציקת השמן ואחר כך לבזוק
מלח.131
מנה חמה
אסור להכין בשבת מנה חמה ,מכל סוג שהוא .132כמו כן ,אסור
להכין מרק מאבקת מרק.133
חימום המזון
מאכל מבושל ,שאינו מכיל נוזלים  -אין איסור לחממו פעם

נוספת ,כי אין בישול אחר בישול.134
ומכל מקום אין להניחו ישירות על הכיריים ,אלא על סיר המונח

 .129שש"כ ג ,לא.
 .130שו"ע או"ח שכא ,יב .משנ"ב שם ,סקל"ח וביה"ל ד"ה 'המחתך'.
 .131שו"ע או"ח שכא ,ג ומשנ"ב שם ,סקי"ד.
 .132מנה חמה של אטריות ,אורז וכדומה – אסורה הכנתה באיסור בישול ,כיון שהאטריות
שבה אינן מבושלות כל צורכן .במנה חמה של פירה נוסף גם איסור לישה.
 .133כיון שהאבקה מתבשלת בנתינתה במים רותחים.
 .134שו"ע או"ח שיח ,טו.
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על האש מלפני שבת או שיניח תחתיו כלי חוצץ (קערה הפוכה).135
יש מתירים להניח את התבשיל ישירות על גבי פלטה חשמלית.136
הוצאה מסיר המונח על פלטה
אחת מפעולות הבישול היא ערבוב המאכל שבסיר ,ולכן יש
להיזהר שלא לקחת מהסיר שום מאכל ,כי עצם לקיחת המאכל
גורמת לתנועה בתוך הסיר.
אבל אחרי שנגמר הבישול אין יותר שום איסור ,ומצד הדין
אפילו אם הסיר עדיין מונח על הפלטה ,מותר לשאוב מתחתית
הסיר את המאכל הרצוי ,137וכך נוהגים יוצאי ספרד.
יוצאי אשכנז מקפידים בדרך כלל להוריד את הסיר מהפלטה
לפני שמוציאים ממנו (ואם רוצה להחזירו ,יקפיד על כל תנאי
החזרה )138ומכל מקום במקום צורך גם הם רשאים להקל
ולהוציא מתוך הסיר בעודו על האש.139
חומם המאכל שלא כהלכה
הונח התבשיל בשבת על גבי כיריים גלויים (אפילו ע"י מי שאינו
 .135שש"כ א ,כו.
 .136ראה פסקי תשובות רנד ,טז.
 .137שו"ע או"ח שיח ,יח.
 .138א .שיהיה בדעתו להחזיר את הסיר על גבי האש .ב .שיחזיק בכלי עד שיחזירנו .ג.
שהאש תהיה מכוסה .ד .שהתבשיל יהיה מבושל כל צרכו .ה .שהתבשיל יהיה חם
במקצת( .שש"כ א ,יח)
 .139מאחר וצריכים לשמור את האוכל חם לשומרים הבאים וקשה ליישם את כללי
ההחזרה בדירת האבט"ש .ראה חזו"א או"ח לז ,טו; שש"כ א ,לב.
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יהודי)  -אסור לאכול ממנו עד שיצטנן.140
הונח על גבי פלטה חשמלית אך ללא הפסק כלי  -מותר ,כי כאמור
יש המתירים לחמם בדרך זו.
שטיפת כלים
רצוי להגיש את סעודות השבת בכלים חד פעמיים ,וכך לחסוך
את הצורך בשטיפתם.
אם אין כלים לסעודה הבאה  -יש לסבן את הכלים בליפת
פלסטיק (סקוטש פלסטיק עגול מעובה) 141או בתחליף כמו שק
תפו"א ,ובסבון נוזלי.
אין היתר לשטוף כלים לצורך מוצאי שבת ,אך מותר למלאם
מים או להשרותם במים ,כדי ששאריות המזון לא יתקשו.142

דירה
מים חמים
במרבית דירות ההגנ"ש מתחממים המים בדוד חימום חשמלי.
פתיחת ברז המים החמים גורמת לכניסת מים קרים לדוד
ולחימומם.
 .140שו"ע או"ח רנג ,ב.
 .141שש"כ יב ,י.
 .142שש"כ יב ,ב.
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גם כשהדוד כבוי אסור לפתוח את הברז כל זמן שהמים חמים
מאוד ,כי אז ברור שחום המים שבדוד מגיע ל 45-מעלות ,ונמצא
שהמים הקרים מתבשלים מחומם.143
במערכת חימום בגז (יונקרס) נוסף גם איסור 'מבעיר' ,ולכן
לעולם אין לפתוח בה את ברז המים החמים.
144
השימוש במים שהתחממו בדוד שמש שנוי במחלוקת הפוסקים ,
ולמעשה אם המים אינם חמים מאוד מותר להשתמש בהם ללא
חשש.
מקלחת במים חמים אסורה בשבת משום גזרת חכמים (ללא
קשר לבעיית בישול).145
שעון שבת
שעון טיימר מיועד להפסיק ולחדש את זרם החשמל בשעות
שנקבעו מראש .שינויים בעיתוי ההפעלה והכיבוי  -יש מהם
המותרים לגמרי ויש המותרים רק כדי למנוע הפסד או הרגשת
צער( 146כגון הפעלת מזגן בתנאי קור או שרב) ,כדלהלן:
 .143שש"כ א ,לט.
 .144ראה שו"ת מנחת יצחק ד ,ד .שו"ת אז נדברו א ,לד .שש"כ א ,מה (במהדורה ראשונה
התיר המחבר לגמרי).
 .145שו"ע או"ח שכו ,א .שש"כ יג ,לד.
 .146הכלל בהלכות אלו הוא שעשיית מלאכה בדרך עקיפה  -כגון שגורם שמכשיר חשמלי
יידלק עם חידוש הזרם  -מותרת במקום צורך גדול (רמ"א או"ח שלד ,כב וראה ביה"ל
שם) ,ואילו מניעת מלאכה בדרך עקיפה אינה אסורה כלל (עפ"י רמ"א או"ח רעז ,א).
אין חשש לאיסור מוקצה בהזזת המתג ,כי מאחר ומותר לערוך שינויים בשעון ,אין בעליו
מקצה אותו משימוש בשבת .ולכל הפחות דינו ככלי שמלאכתו לאיסור ,שמותר
לטלטלו לצורך גופו או מקומו (שולחן שלמה שבת ג ,עמ' רמט).
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1כשהזרם מחובר מותר לאחר את עיתוי הכיבוי ,אבל
.1
להקדים מותר רק כדי למנוע הפסד או הרגשת צער ,או
לצורך מצוה .כיבוי מיידי אסור לחלוטין.
2כשהזרם מופסק מותר לאחר את עיתוי ההפעלה ,אבל
.2
להקדים מותר רק כדי למנוע הפסד או הרגשת צער.
הפעלה מיידית אסורה לחלוטין.
147
3אין לערוך שינויים בטיימר דיגיטאלי .
.3
מותר ללחוץ על מפסק מכשיר חשמלי המחובר לטיימר כשהזרם
מופסק ,כדי שלא יידלק עם חידוש הזרם; אולם הפעלת המכשיר
כשהזרם מנותק מותרת רק כדי למנוע הפסד או הרגשת צער.148
הפעלה ,כיבוי ושינוי עוצמה במפזר חום שפעל בכניסת השבת
(בשעה שהזרם מנותק)  -ייעשו באמצעות מזלג או כל כלי אחר
שאינו מוקצה.149

 .147שינויים בשעון זה כרוכים בסגירת מעגלים חשמליים בשעה שהזרם מחובר ,ובכתיבה
על צג השעון.
 .148כדלעיל הערה .63
 .149רוב הפוסקים מתירים להזיז מאוורר או כל מכשיר חשמלי אחר גם בשעה שהוא
פועל ,לצורך השימוש בו או כדי לפנות את מקומו ,כדין כלי שמלאכתו לאיסור (שו"ת
אגרות משה או"ח ג ,מט-נ).
יוצאים מכלל זה מכשירים בהם יש חוטי להט (נורת ליבון ,מפזר חום) ,שאין לטלטלם אם
פעלו בכניסת השבת או שהם פועלים עתה (כדלקמן הערה .)24
אמנם גם במכשיר שהוא מוקצה גמור ,יש מתירים לסובב בו כפתור מבלי להזיז את
המכשיר עצמו (שו"ת הר צבי א ,קצו .שו"ת ציץ אליעזר א ,כ פרק ט) .ומכל מקום
לכתחילה יש לעשות זאת בשינוי.
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חימום הדירה
אם לא הושאר חימום או קירור בדירה ,או שמפסק החשמל
קפץ  -ניתן לומר לחייל שאינו יהודי ֶׁש ַּקר בדירה וכך יבין שצריך
להדליק.150
בתנאי חום או קור קיצוניים מותר אף לקרוא לנוכרי מבחוץ
ולבקש זאת ממנו במפורש.151
מפזר חום פועל או שפעל בכניסת השבת  -אין להזיזו בידיים,
אלא באמצעות המרפק או ברגל.152
יתושים
יתושים ושאר חרקים העלולים לעקוץ אדם  -אין לצודם ,אבל
מותר להבריחם ,לרסס קוטל חרקים בחלל החדר (לא ישירות
עליהם) או למרוח חומר נוזלי דוחה חרקים.
153
ואם היתוש עומד עליו  -מותר לתפוס בו ולהשליכו .
מעשה שבת
חייל החולק את דירת ההגנ"ש עם חברים שאינם שומרי מצוות,
והם מדליקים מכשירי חשמל  -אסור לו ליהנות ממלאכתם ,כגון
לקרוא ספר או לחפש דבר מה לאור החשמל שהדליקו ,אך אינו
 .150מותר ליהנות ממלאכתו מאחר והוא עושה אותה עבור עצמו (שו"ע או"ח שכה ,יא).
 .151שו"ע או"ח שטז ,ט.
 .152כדין הפמוט שיש בו שלהבת  -ראה שו"ע או"ח רעט ,א-ב.
 .153שו"ע או"ח שטז ,ט ומשנ"ב שם ,סקל"ז.
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חייב לצאת מהחדר.154
אם גם קודם לכן היה אור בחדר ,מותר ליהנות מתוספת האור
שע"י חילול שבת.

ביגוד
הרטבת בגדים וייבושם
הרטבת בגד או שרוך במים אסורה משום כיבוס ,אפילו ללא
כוונה לנקותם ,155אבל מותר ללכת בגשם או להיכנס לשלולית
כי אין כוונה להרטיבם ,156וכן מותר להרטיב בדרך לכלוך  -לנגב
ידיים במגבת או להניח סמרטוט על מים שנשפכו.157
בגד שנרטב  -אסור לסוחטו או לנערו בחוזקה ,158אולם מותר
לנערו קלות או להחליקו ביד ,על מנת שלא יישארו עליו טיפות
מים.159
אסור ללבוש בגד רטוב וגם לא לקחת אותו בידיים ,שמא ישכח
ששבת היום ויבוא לסוחטו ,160למעט במקרים הבאים:
הבגד עדיין על גופו.161
 .154ראה שו"ע או"ח שיח ,א וחיי אדם כלל ט.
 .155שו"ע או"ח שב ,ט.
 .156שו"ע או"ח תריג ,ה ,ח.
 .157רמ"א או"ח שב ,י.
 .158מ"ב שב ,סק"ד וסקל"ט.
 .159פמ"ג (אשל אברהם שב ,סק"ב) .בעין משפט הבין כך מהרמ"א או"ח שב ,ב.
 .160רמ"א או"ח שא ,מו.
 .161שו"ע או"ח שא ,מה.
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אין לו בגד להחלפה.162
מעיל או כל פריט לבוש שלא מקפידים לייבשו .
בגד רטוב  -אסור לתלותו על חבלי כביסה ,אך מותר לתלותו על
קולב או להניחו על כיסא שלא בסמיכות להסקה או לתנור.164
163

לכלוך
התלכלכו הבגדים  -אסור לנקותם במים או לשפשף את חלקי
הבגד זה בזה ,אך מותר לחבוט ביד כדי להסיר אבק או עפר.165
וכן מותר להסיר קוצים וענפים שהסתבכו בבגד ,ולגרד בוץ.166
נעליים
מותר להסיר בוץ לח מהנעליים באמצעות זרם מים ,167או לנקותו
בנייר טואלט .168התקשה הבוץ  -יש לחכך את הנעל בקיר ,בסלע
או בחפץ קשה שאינו חד ,169אך לא באדמה או בדשא.170

 .162משנ"ב שא ,סקקס"ב.
 .163רמ"א או"ח שא ,מה.
 .164מאחר ואין מקפיד על נקיון מדי ב' .שש"כ טו ,כה.
 .165שו"ע או"ח שב ,א .משנ"ב שם ,סק"ה-ז ,סקל"ג.
 .166שו"ע או"ח שב ,ז.
 .167שו"ע הרב שב ,יט.
 .168שו"ת ציץ אליעזר ח ,טו .שו"ת יבי"א ד ,כז ,ו .שש"כ לג ,הערה נח ,ובמילואים שם
הערה סג.
 .169שו"ע או"ח שב ,ח ומשנ"ב שם ,סקל"ז.
 .170שו"ע או"ח שב ,ו .אמנם הרמ"א שם מתיר אך המשנ"ב הביא עוד פוסקים הכותבים
להחמיר.

54
השמירה

   הגנת יישובים

כוננות
מותר להסתובב בישוב ,אע"פ שעל ידי כך נאלץ לשאת מכשיר
קשר או טלפון סלולארי.171
שעון מעורר
כדי להתעורר בזמן לשמירות ,ניתן להניח שעון מעורר (אם אין
בכך הפרעה לשאר הנמצאים בדירה) .מותר לכוון בשבת שעון
מעורר מכני ,ובתנאי שאינו גורם לצלצול בזמן שמכוון .לכתחילה
צריך לעשות זאת לפני שבת .172מותר לסובב את מחוג הצלצול
ולשנות את עיתוי הצלצול ,ואף לפתוח או לסגור את לחצן
הצלצול ,173בתנאי שאינו מפעיל או מפסיק את הצלצול באותו
רגע.174
שעון מעורר דיגיטאלי (כמו זה שבטלפון הסלולארי) ,אסור לכוון
אלא ע"י נוכרי.175
 .171מאחר והוא זקוק למכשיר יש לומר שאינו מוקצה (כדין סכין של מילה  -ראה מחצית
השקל תקכו ,יד .בשם הגר"א נבנצל שליט"א).
 .172הפעלת הצלצול אסורה משום 'משמיע קול' ומשום עצם סגירת המעגל החשמלי ,ומכל
מקום מותר לכוון את השעון שיצלצל לאחר זמן ,כי אין בכך אלא גרמא ,המותרת
לצורך גדול (עפ"י שש"כ כח ,הערה סה).
 .173חיבור המפסק או ניתוקו כשזרם החשמל אינו מחובר ,נחשב לגרמא ומותר לצורך
מצוה (שבת קכ ,ב).
 .174כי אז הוא מנתק או מחבר מעגל חשמלי.
 .175כדעת הפוסקים שחיבור מעגל חשמלי אינו אסור מן התורה ,וממילא אמירה לנוכרי
לעשות פעולה זו היא בגדר שבות דשבות המותרת בנסיבות אלו.
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כשהשעון מצלצל אסור לכבותו ,176כי בכיבויו הוא מנתק מעגל
חשמלי ,אלא יש להסות את הקול בשמיכה או להוציאו לחדר
אחר.
נשק
פירוק נשק (כולל פירוק ראשוני) ,הרכבתו ,שימונו וניקויו
אסורים לחלוטין.177
קשר
אין לדבר במכשיר הקשר או לבצע בדיקת קשר בשבת ,אא"כ
הדבר לצורך מבצעי .במקרה זה מותר להגביר ולהנמיך את
עוצמת הקול לפי הצורך.178
גם אם השומר המחליף מתעכב ,אין כל היתר לקרוא לו
באמצעות טלפון או מכשיר קשר .אך אם חל דרדור ברמת
העירנות של השומר ,ואין עמו חייל נוסף או תושב המקום שילך
ויעיר את המחליף  -יתקשר בטלפון בשינוי (לחיצה על המקשים
בגב האצבע).179
נגמרה הסוללה במהלך השבת  -יש להטעין את המכשיר ולא
 .176שש"כ כח ,כט.
 .177משיב מלחמה ב ,פו.
 .178שינוי עוצמת זרם קיים ללא חיווי דיגיטלי אינו אסור בשבת ,אולם אסור להחזיק בו
ביד לשם כך ,משום מוקצה.
 .179עפ"י קשרי מלחמה א ,נט.
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להחליף סוללה ,אלא במקום צורך מבצעי מיידי.180
שער הישוב
להלן ההנחיות הנוגעות לפתיחת שער הישוב בשבת:181
ככלל ,אין לסגור ולפתוח שער חשמלי בשבת.
יש לדאוג שהשער יהיה סגור כל הזמן ,ורק לצורך
יש לפותחו באופן ידני.
בישובים בהם ישנו אישור אגמ"י/רבש"צ/ק.
הגמ"ר  -יש להשאיר את השער חצי פתוח לאפשר
מעבר של כלי רכב אחד ,ואין צורך גם בפתיחה
ידנית במהלך השבת ,ואת הפתח יש לסגור ע"י ניו-
ג'רסי (מחסום נייד) או גדר תלתלית.
182
אין לתעד בשבת כלי רכב נכנסים ויוצאים  ,לא
בעט שבת וגם לא בשינוי בכל צורה שהיא.
רכב המתקרב לישוב  -במידת האפשר יש לזהותו
מתוך הגדר ולא לצאת החוצה ,כיון שביציאה
 .180לדעת רוב הפוסקים ,חיבור לחשמל אינו אסור מן התורה גם אם ע"י כך נדלקת נורת
 ,DELבעוד שהחלפת סוללה יש בה חשש של בניין וסתירה בכלים.
 .181מותר לפתוח את השער אף בפני רכב מחלל שבת (אע"פ שמסייע לעוברי עברה) מכמה
טעמים:
הנהג ימשיך וייסע גם ללא עזרת השומר.
פתיחת השער נעשית לפני שהוא מתחיל לנסוע ולא תוך כדי נסיעה (ראה שו"ת משיב דבר
ב ,לא-לב).
לדעת הש"ך יו"ד קנא ,סק"ו אין איסור מסייע אצל מומר או מי שאינו שומר מצוות (ראה
דגול מרבבה שם).
 .182ההנחיה מיועדת לחיילים המבצעים אבטחת מתקנים במחנות צה"ל.
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החוצה הוא מוציא את הנשק והווסט/אפוד שעליו
מחוץ לעירוב.183
תאורה
אם לא הופעלה התאורה הנדרשת למשימה לפני שבת ,יש לקרוא
לנוכרי כדי להפעילה .כשנוכרי אינו מצוי וקיים צורך ממשי
בתאורה (כגון בלילה אפל)  -ניתן להסיט את מתג ההפעלה
במרפק לצורך ביטחוני.
אם יש ברשות החייל פנס  - LEDעדיף להשתמש בו ,כאשר יש
בכך צורך ביטחוני.184
מצלמות אבטחה
ברבים מהיישובים מוטלת על מאבטח השער גם הפעלת מצלמות
האבטחה .פעולה זו תיעשה ככל הנדרש לצורך האבטחה ,ולא
מעבר לכך.
תרגולות
אין לבצע תרגולות ו'הקפצות' במהלך השבת.

 .183יצא מחוץ לעירוב לצורך זיהוי  -יש להתיר את חזרתו כדין כל היוצאים להציל
שחוזרים למקומם בכלי זינם (ראה גם שש"כ לב ,הערה קכב).
 .184האור שמפיקה נורה זו אינו נוצר ע"י חימום חוט להט ,ולכן אין בו איסור תורה (לרוב
הפוסקים ,הסוברים שסגירת מעגל חשמלי אינה אסורה מן התורה).
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חימום העמדה
בהפעלת שקית חימום בשבת יש חשש לאיסור 'מוליד' ,185ולכן
היא מותרת רק בתנאי קור קיצוני ,כשאין שם נוכרי שיפתח .יש
לפתוח את האריזה לפני שבת ,או באופן שלא ייקרעו אותיות.
בתנאי קור קיצוני מותר להפעיל מפזר חום בשבת ע"י נוכרי.186
שעון מעורר
כדי להתעורר בזמן לשמירות ,ניתן להניח שעון מעורר (אם אין
בכך הפרעה לשאר הנמצאים בדירה) .מותר לכוון בשבת שעון
מעורר מכני ,ובתנאי שאינו גורם לצלצול בזמן שמכוון .לכתחילה
צריך לעשות זאת לפני שבת .187מותר לסובב את מחוג הצלצול
ולשנות את עיתוי הצלצול ,ואף לפתוח או לסגור את לחצן
הצלצול ,188בתנאי שאינו מפעיל או מפסיק את הצלצול באותו
רגע.189
שעון מעורר דיגיטאלי (כמו זה שבטלפון הסלולארי) ,אסור לכוון
 .185הריאקציה הכימית אינה נחשבת לגמר מלאכה מעין מכה בפטיש ,ומכל מקום איסור
דרבנן יש בה (הלכה כסדרה א' ,תשובה רנא .באורחות שבת טו ,הערה צח כתב לעניין
מקלור (סטיקלייט) ,שלדעת החזו"א או"ח נ ,ט שנתינת צורה לחומר אסורה משום
מכה בפטיש ,הוא הדין באופן זה).
 .186כדלעיל הערה .63
 .187הפעלת הצלצול אסורה משום 'משמיע קול' ומשום עצם סגירת המעגל החשמלי ,ומכל
מקום מותר לכוון את השעון שיצלצל לאחר זמן ,כי אין בכך אלא גרמא ,המותרת
לצורך גדול (עפ"י שש"כ כח ,הערה סה).
 .188חיבור המפסק או ניתוקו כשזרם החשמל אינו מחובר ,נחשב לגרמא ומותר לצורך
מצוה (שבת קכ ,ב).
 .189כי אז הוא מנתק או מחבר מעגל חשמלי.
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אלא ע"י נוכרי.190
כשהשעון מצלצל אסור לכבותו  ,כי בכיבויו הוא מנתק מעגל
חשמלי ,אלא יש להסות את הקול בשמיכה או להוציאו לחדר
אחר.
191

יציאה מהישוב
איסור הוצאה
פעמים שמתעורר צורך לצאת לישוב סמוך הנמצא בתוך תחום
שבת (או שהונח עירוב תחומין בשביל להגיע אליו) .במקרה זה יש
להקפיד שלא לשאת דבר( 192גם לא טלפון נייד) ושכיסי הבגדים
יהיו ריקים.
אם כחלק מהכוננות נדרש להיות צמוד לטלפון נייד  -אין לצאת
אלא לצורך מצוה ,ואז יש לשאת את הטלפון בשינוי ,כגון בין
המכנס לחולצה.193

 .190כדעת הפוסקים שחיבור מעגל חשמלי אינו אסור מן התורה ,וממילא אמירה לנוכרי
לעשות פעולה זו היא בגדר שבות דשבות המותרת בנסיבות אלו.
 .191שש"כ כח ,כט.
 .192לדעת הגר"ש גורן ,נשק נחשב למלבוש ביחס ללוחם ,ומותר לשאתו מחוץ לעירוב.
ראה גם כחיצים ביד גיבור א ,עמ'  29-19וקשרי מלחמה ג ,עמ' .961-861
 .193עפ"י שו"ת מהר"ש ענגיל ג ,מג .שו"ת קול מבשר א ,עט.
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דרך טלטול מותרת
אם המרחק בין הישובים קצר וקיימת אפשרות להיכנס ולצאת
מבלי להשתהות ליד השער ,ניתן לצאת מישוב זה ולהיכנס לישוב
האחר תוך נשיאת חפצים ובלבד שלא יעצר בדרך .בהיתר זה
יש להשתמש רק לצורך מצוה ,194או כשנדרשים לאבטח בעמדה
הנמצאת מחוץ לעירוב.195

 .194עפ"י חזו"א או"ח קג ,יט.
 .195ההנחיה מיועדת לחיילים המבצעים אבטחת מתקנים במחנות צה"ל.

תבש
מוצאי שבת
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עשיית מלאכה
גם לאחר שיצאה השבת עדיין אסור לעשות מלאכה עד שיבדילו
בין קודש לחול ,בהוספת 'אתה חוננתנו' בתפילת ערבית או
בעריכת ההבדלה.
מי שטרם התפלל וטרם הבדיל על היין ,רשאי לעשות מלאכה
לאחר שיאמר בפיו את המילים 'ברוך המבדיל בין קודש לחול'.196
הבדלה
עיקר ההבדלה הן ברכות היין ו'המבדיל' ,אלא שתיקנו חכמים
להריח בשמים כדי להקל על פרידת הנשמה היתרה שזוכים לה
בשבת וכן להודות על יצירת האש שהייתה במוצאי שבת ,וברכות
אלו סודרו בהבדלה.
לכן אם אין אש או בשמים (ואף לא צמח שריחו נעים)  -אין לעכב
את ההבדלה ,ויברך על הנר והבשמים כשיזדמנו לו.197
אין להבדיל בלי משקה ,וכשאין יין ניתן להבדיל גם על 'חמר
מדינה'.198
 .196שו"ע או"ח רצט ,י.
 .197שו"ע או"ח רצה ,א רצז ,א.
 .198שו"ע או"ח רצו ,ב.
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חייל שהיה בעמדה בצאת השבת ,199ולא יהיה באפשרותו להבדיל
שעות רבות  -רשאי לאכול לאחר שיאמר 'ברוך המבדיל' ,200וברגע
שיוכל יבדיל ,אפילו למחרת.

 .199שו"ע או"ח רצג ,ג מתיר ל'מי שהיה אנוס ,כגון שצריך להחשיך על התחום לדבר
מצוה' ,להתפלל ערבית ולהבדיל (ללא נר ובשמים) החל מ'פלג המנחה'; אבל
האחרונים הורו שלא לנהוג כך שמא יבוא לעשות מלאכה לפני צאת הכוכבים (משנ"ב
שם ,סק"ט וערוך השולחן שם ,ג).
 .200בהסתמך על דעת ערוך השולחן רצו ,יד שצידד כדעה הראשונה בשו"ע או"ח רצו ,ג
המתירה לאכול כשאין יין להבדלה .אבל המשנ"ב שם ,סקכ"א החמיר ,וכאן הרי
מעיקר הדין פטורים מהבדלה כל זמן שעסוקים במצוה.
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לוח זמני היום

•לפניך לוח זמנים קבוע לכל השנים.
•מובאים כאן שלושה תאריכים בכל חודש .כדי לדעת זמן
שבתאריך אחר – יש לחשב אותו לפי התאריכים הסמוכים לו.
•הזמנים בלוח הינם לפי שעה חורף .בימים בהם מונהג שעון קיץ,
יש להוסיף שעה על הזמן הרשום כאן.
•לוח הזמנים הינו לפי אופק ירושלים .ישנם הפרשי זמן במקומות
אחרים בארץ ,ותיתכן סטיה של כעשר דקות מהזמנים המובאים
כאן.
•הבא להתאים את הזמנים המובאים בלוח זה למקום אחר בארץ,
יבדוק את רגע הזריחה (הנקודה הראשונה של עיגול החמה העולה
מול האופק) או את רגע השקיעה (הנקודה האחרונה של עיגול
החמה השוקעת באופק) וכך יקבע את ההפרשים בין מקומו ובין
הקבוע בלוח.
•סוף זמן קריאת שמע ותפילה הכתובים בלוח ,הם כדעת המג"א
ובעל התניא.
•זמן כניסת שבת הוא עשרים דקות לפני השקיעה .בירושלים
ובפתח תקווה נוהגים להכניס את השבת ארבעים דקות לפני
השקיעה .זמן צאת שבת הינו שלושים וחמש דקות לאחר השקיעה
(בכל הארץ).
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תפילת מנחה  -נוסח אחיד
יתָך ,עֹוד יְ ַה ְללּוָך ֶס ָלהַ .א ְש ֵׁרי ָה ָעם ֶש ָּׁכ ָכה לֹוַ ,א ְש ֵׁרי
יֹוש ֵבי ֵב ֶ
ש ֵרי ְ ׁ
ַא ְ ׁ
לֹוהי ַה ֶּמ ֶלְך וַ ֲא ָב ֲר ָכה ִש ְׁמָך
רֹומ ְמָך ֱא ַ
ֹלהיוְּ .ת ִה ָּלה ְל ָדוִ ד ֲא ִָה ָעם ֶש ְּׁייָ ֱא ָ
ּומהֻ ָּלל
עֹולם וָ ֶעדָּ .גדֹול יְ יָ ְ
עֹולם וָ ֶעדְּ .ב ָכל יֹום ֲא ָב ֲר ֶכ ָּך וַ ֲא ַה ְל ָלה ִש ְׁמָך ְל ָ
ְל ָ
ְמאֹד וְ ִלגְ דֻ ָּלתֹו ֵאין ֵח ֶקרּ .דֹור ְלדֹור יְ ַש ַּׁבח ַמ ֲע ֶש ׂיָך ּוגְ בּור ֶֹתיָך יַ ִּגידּוֲ .ה ַדר
דּול ְתָך
ֹאמרּו ּוגְ ָּ
נֹורא ֶֹתיָך י ֵ
אֹותיָך ָא ִש ָׂיחה .וֶ ֱעזּוז ְ
הֹודָך וְ ִד ְב ֵרי נִ ְפ ְל ֶ
ְּכבֹוד ֶ
טּובָך יַ ִּביעּו וְ ִצ ְד ָק ְתָך יְ ַר ֵּננּוַ .חּנּון וְ ַרחּום יְ יָ ֶא ֶרְך ַא ַּפיִ ם
ֲא ַס ְּפ ֶר ָּנה .זֵ ֶכר ַרב ְ
ּוגְ ָדל ָח ֶסד .טֹוב יְ יָ ַל ּכֹל וְ ַר ֲח ָמיו ַעל ָּכל ַמ ֲע ָש ׂיו .יֹודּוָך יְ יָ ָּכל ַמ ֲע ֶש ׂיָך
יע
הֹוד ַ
בּור ְתָך יְ ַד ֵּברּוְ .ל ִ
ֹאמרּו ּוגְ ָ
כּותָך י ֵ
כּוכהְּ .כבֹוד ַמ ְל ְ
וַ ֲח ִס ֶידיָך יְ ָב ֲר ָ
כּותָך ַמ ְלכּות ָּכל ע ָֹל ִמים
ִל ְבנֵ י ָה ָא ָדם ְּגבּור ָֹתיו ְּוכבֹוד ֲה ַדר ַמ ְלכּותֹוַ .מ ְל ְ
פּופים.
זֹוקף ְל ָכל ַה ְּכ ִ
סֹומְך יְ יָ ְל ָכל ַה ֹּנ ְפ ִלים וְ ֵ
ּומ ְמ ֶש ְׁל ְּתָך ְּב ָכל ּדֹור וָ דֹורֵ .
ֶ
ּפֹות ַח ֶאת יָ ֶדָך
נֹותן ָל ֶהם ֶאת ָא ְכ ָלם ְּב ִעּתֹוֵ .
ֵעינֵ י כֹל ֵאליָך יְ ַש ֵּׂברּו וְ ַא ָּתה ֵ
יע ְל ָכל ַחי ָרצֹוןַ .צ ִּדיק יְ יָ ְּב ָכל ְּד ָר ָכיו וְ ָח ִסיד ְּב ָכל ַמ ֲע ָש ׂיוָ .קרֹוב יְ יָ
ּומ ְש ִּׂב ַ
ַ
ְל ָכל ק ְֹר ָאיו ְלכֹל ֲא ֶשׁר יִ ְק ָראֻ הּו ֶב ֱא ֶמתְ .רצֹון יְ ֵר ָאיו יַ ֲע ֶש ׂה וְ ֶאת ַשׁוְ ָע ָתם
ׁשֹומר יְ יָ ֶאת ָּכל א ֲֹה ָביו וְ ֵאת ָּכל ָה ְר ָש ִׁעים יַ ְש ִׁמידְּ .ת ִה ַּלת
ׁיעםֵ .
יֹוש ֵ
יִ ְש ַׁמע וְ ִ
עֹולם וָ ֶעד .וַ ֲאנַ ְחנּו נְ ָב ֵרְך יָ ּה,
יְ יָ יְ ַד ֶּבר ִּפי וִ ָיב ֵרְך ָּכל ָּב ָש ׂר ֵשׁם ָק ְדׁשֹו ְל ָ
עֹולםַ ,ה ְללּויָ ה:
ֵמ ַע ָּתה וְ ַעד ָ
ואומר החזן חצי קדיש:
כּותּה
עּותּה ,וְ יַ ְמ ִליְך ַמ ְל ֵ
יִ ְת ַּג ַּדל וְ יִ ְת ַק ַּדׁש ְש ֵׁמּה ַר ָּבא( .אמן) ְּב ָע ְל ָמא ִדי ְב ָרא ִכ ְר ֵ
יק ֵרב ְמ ִש ֵ
ּפּור ָקנֵ ּה וִ ָ
וְ יַ ְצ ַמח ְ
ּוב ַחיֵ י ְּד ָכל ֵּבית ישראל,
יֹומיכֹון ְ
ּוב ֵ
ׁיחּה( .אמן)ְּ .ב ַחיֵ יכֹון ְ
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ּובזְ ַמן ָק ִריב וְ ִא ְמרּו ָא ֵמן( :אמן יהא) .יְ ֵהא ְש ֵׁמּה ַר ָּבא ְמ ָב ַרְך ְל ָע ַלם ְּול ָע ְל ֵמי
ַּב ֲעגַ ָלא ִ
רֹומם וְ יִ ְתנַ ֵּש ׂא וְ יִ ְת ַה ָּדר וְ יִ ְת ַע ֶּלה וְ יִ ְת ַה ָּלל ,
ָע ְל ַמיָ א :יִ ְת ָּב ַרְך וְ יִ ְש ַּׁת ַּבח וְ יִ ְת ָּפ ַאר וְ יִ ְת ַ
ׁיר ָתאֻ ּ ,ת ְש ְּׁב ָח ָתא
קּוד ָשׁא ְּב ִריְך הּוא (בריך הוא)ְ .ל ֵע ָילא ִמן ָּכל ִּב ְר ָכ ָתא וְ ִש ָ
ְש ֵׁמּה ְּד ְ
וְ נֶ ָח ָמ ָתאַ ,ד ֲא ִמ ָירן ְּב ָע ְל ָמא .וְ ִא ְמרּו ָא ֵמן:

ֲא-דֹנָ י ְש ָׂפ ַתי ִּת ְפ ָּתח ִּופי יַ ִּגיד ְּת ִה ָּל ֶתָך.
ֹלהי יִ ְצ ָחק וֵ אל-ֹלהי ַא ְב ָר ָהםֱ ,א ֵבֹותינּוֱ ,א ֵ
אֹ-להי ֲא ֵ
ֵ
ֹלהינּו וֵָּברּוְך ַא ָּתה יְ יָ ֱ ,א ֵ
טֹובים ,קֹונֵ ה
ּגֹומל ֲח ָס ִדים ִ
ּנֹוראֵ ,א-ל ֶע ְליֹוןֵ ,
ֵֹהי יַ ֲעקֹבָ .ה ֵא-ל ַה ָּגדֹולַ ,ה ִּגּבֹור וְ ַה ָ
יהם ְל ַמ ַען ְשׁמֹוְּ ,ב ַא ֲה ָבהֶ .מ ֶלְך עֹוזֵ ר
גֹואל ִל ְבנֵ י ְבנֵ ֶ
ּומ ִביא ֵ
זֹוכר ַח ְס ֵדי ָאבֹותֵ ,
ַה ּכֹל ,וְ ֵ
ּומגֵ ןָּ .ברּוְך ַא ָּתה יְ יָ ָ ,מגֵ ן ַא ְב ָר ָהם.
ׁיע ָ
ּומֹוש ַ
ִ
מֹוריד ַה ָּטל .בחורף:
ׁיע .בקיץִ :
הֹוש ֵ
עֹולםֲ ,א-דֹנָ יְ .מ ַח ֵּיה ֵמ ִתים ַא ָּתהַ ,רב ְל ִ
ַא ָּתה ִּגּבֹור ְל ָ
ּומֹוריד ַה ֶּג ֶשׁםְ .מ ַכ ְל ֵּכל ַח ִּיים ְּב ֶח ֶסדְ ,מ ַח ֵּיה ֵמ ִתים ְּב ַר ֲח ִמים ַר ִּבים,
ִ
רּוח
ַמ ִּשׁיב ָה ַ
ישׁנֵ י ָע ָפרִ .מי
ּומ ַק ֵּים ֱאמּונָ תֹו ִל ֵ
סּוריםְ ,
ּומ ִּתיר ֲא ִ
חֹוליםַ ,
רֹופא ִ
נֹופ ִלים ,וְ ֵ
סֹומְך ְ
ֵ
ׁשּועה .וְ נֶ ֱא ָמן ַא ָּתה
יח יְ ָ
ּומ ְצ ִמ ַ
ּומ ַח ֶּיה ַ
דֹומה ָּלְךֶ ,מ ֶלְך ֵמ ִמית ְ
ּומי ֶ
ָכמֹוָך ַב ַעל ְּגבּורֹותִ ,
ְל ַה ֲחיֹות ֵמ ִתיםָּ .ברּוְך ַא ָּתה יְ יָ ְ ,מ ַח ֵּיה ַה ֵּמ ִתים.
בחזרת הש"ץ אומרים קדושה:

יח סֹוד ַש ְׂר ֵפי ק ֶֹדׁש ַה ְּמ ַש ְּׁל ִשׁים ְלָך ְקדֻ ָּשׁה,
ישְׁך וְ נַ ֲע ִר ָיצְךְּ ,כנ ַֹעם ִש ׂ ַ
נַ ְק ִּד ָ
יאָך וְ ָק ָרא זֶ ה ֶאל זֶ ה וְ ָא ַמרָ :קדֹוׁש ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש יְ יָ ְצ ָב-אֹות
ַּכ ָּכתּוב ַעל יַ ד נְ ִב ֶ
אֹומ ִריםָּ :ברּוְך ְּכבֹוד יְ יָ ִמ ְּמקֹומֹו.
ְמֹלא ָכל ָה ָא ֶרץ ְּכבֹודֹוְ .לעֻ ָּמ ָתם ְמ ַש ְּׁב ִחים וְ ְ
ֹלהיִ ְך ִצּיֹון ְלדֹר וָ דֹר ַה ְללּויָ ה:ְּוב ִד ְב ֵרי ָק ְד ְשָׁך ָּכתּוב ֵלאמֹר :יִ ְמֹלְך יְ יָ ֱא ַ
דֹושׁים ְּב ָכל יֹום יְ ַה ְללּוָך ֶּס ָלהִּ .כי ֵא-ל ֶמ ֶלְך ָּגדֹול
ּוק ִ
ַא ָּתה ָקדֹוׁש וְ ִש ְׁמָך ָקדֹוׁשְ ,
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וְ ָקדֹוׁש ָא ָּתהָּ .ברּוְך ַא ָּתה יְ יָ ָ ,ה ֵא-ל ַה ָּקדֹוׁש.

)ח ֵּננּו ֵמ ִא ְּתָך ָח ְכ ָמה ִּבינָ ה וָ ָד ַעת.
ּומ ַל ֵּמד ֶל ֱאנֹוׁש ִּבינָ ה( .וְ ָ
ַא ָּתה חֹונֵ ן ְל ָא ָדם ַּד ַעתְ ,
ָּברּוְך ַא ָּתה יְ יָ  ,חֹונֵ ן ַה ָּד ַעת.

ש ֵ
ֲה ִ ׁ
ׁשּובה ְש ֵׁל ָמה
בֹוד ֶתָך ,וְ ַה ֲחזִ ֵירנּו ִב ְת ָ
תֹור ֶתָך ,וְ ָק ְר ֵבנּו ַמ ְל ֵּכנּו ַל ֲע ָ
יבנּו ָא ִבינּו ְל ָ
ׁשּובה.
רֹוצה ִב ְת ָ
ְל ָפנֶ יָךָּ .ברּוְך ַא ָּתה יְ יָ ָ ,ה ֶ
ְס ַלח ָלנּו ָא ִבינּו ִּכי ָח ָטאנּוְ ,מ ַחל ָלנּו ַמ ְל ֵּכנּו ִּכי ָפ ָש ְׁענּוִּ ,כי ֵא-ל טֹוב וְ ַס ָּלח ָא ָּתה.
ֹלוח.
ָּברּוְך ַא ָּתה יְ יָ ַ ,חּנּון ַה ַּמ ְר ֶּבה ִל ְס ַ
ְר ֵאה נָ א ְב ָענְ יֵ נּו וְ ִר ָיבה ִר ֵיבנּו ּוגְ ָא ֵלנּו ְּגאֻ ָּלה ְש ֵׁל ָמה ְמ ֵה ָרה ְל ַמ ַען ְש ֶׁמָךִּ ,כי ֵא-ל
ּגֹואל ישראל.
ּגֹואל ָחזָ ק ָא ָּתהָּ .ברּוְך ַא ָּתה יְ יָ ֵ ,
ֵ
ּומ ְר ֵּפא
רּוכה ַ
ׁיענּו וְ נִ ָּו ֵש ָׁעהִּ ,כי ְת ִה ָּל ֵתנּו ָא ָּתה ,וְ ַה ֲע ֵלה ֲ(א ָ
הֹוש ֵ
ְר ָפ ֵאנּו יְ יָ וְ נֵ ָר ֵפאִ ,
ּכֹותינּוִּ ,כי
פּואה ְש ֵׁל ָמה ְל ָכל ַמ ֵ
ּכֹותינּו) ְר ָ
אֹובינּו ְּול ָכל ַמ ֵ
לּואינּו ְּול ָכל ַמ ְכ ֵ
ְל ָכל ַּת ֲח ֵ
חֹולי ַעּמֹו ישראל.
רֹופא ֵ
רֹופא נֶ ֱא ָמן וְ ַר ֲח ָמן ָא ָּתהָּ .ברּוְך ַא ָּתה יְ יָ ֵ ,
ֵא-ל ֶמ ֶלְך ֵ
טֹובה .וְ ֵתן
בּוא ָתּה ְל ָ
ֹלהינּו ֶאת ַה ָּשׁנָ ה ַה ֹּזאת וְ ֶאת ָּכל ִמינֵ י ְת ָָּב ֵרְך ָע ֵלינּו יְ יָ ֱא ֵ
ּומ ָטר ִל ְב ָר ָכה)
(בקיץְּ :ב ָר ָכה בחורףַ :טל ָ
ּוב ֵרְך ְשׁנָ ֵתנּו ַּכ ָּשׁנִ ים ַהּטֹובֹות ִל ְב ָר ָכהִּ ,כי ֵא-ל
ּטּובּהָ ,
ַעל ְּפנֵ י ָה ֲא ָד ָמה ,וְ ַש ְּׂב ֵענּו ִמ ָ
ּומ ָב ֵרְך ַה ָּשׁנִ יםָּ .ברּוְך ַא ָּתה יְ יָ ְ ,מ ָב ֵרְך ַה ָּשׁנִ ים:
ּומ ִטיב ָא ָּתה ְ
טֹוב ֵ

ְּת ַקע

ּיֹותינּו ,וְ ַק ְּב ֵצנּו יַ ַחד ְמ ֵה ָרה
רּותנּו ,וְ ָש ׂא נֵ ס ְל ַק ֵּבץ ָּגלֻ ֵ
ׁשֹופר ָּגדֹול ְל ֵח ֵ
ְּב ָ
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ֵמ ַא ְר ַּבע ַּכנְ פֹות ָה ָא ֶרץָּ .ברּוְך ַא ָּתה יְ יָ ְ ,מ ַק ֵּבץ נִ ְד ֵחי ַעּמֹו ישראל.

ש ָיבה
ָה ִ ׁ
יֹוע ֵצינּו ְּכ ַב ְּת ִח ָּלה .וְ ָה ֵסר ִמ ֶּמנּו יָ גֹון וַ ֲאנָ ָחה,
ׁשֹופ ֵטינּו ְּכ ָב ִראׁשֹונָ ה ,וְ ֲ
ְ
ּוב ִמ ְש ָּׁפט.
ּוב ַר ֲח ִמים ,וְ ַצ ְּד ֵקנּו ְּב ֶצ ֶדק ְ
ּומֹלְך ָע ֵלינּו ְמ ֵה ָרה ַא ָּתה יְ יָ ְל ַב ְּדָךְּ ,ב ֶח ֶסד ְ
ְ
ּומ ְש ָּׁפט:
אֹוהב ְצ ָד ָקה ִ
ָּברּוְך ַא ָּתה יְ יָ ֶ ,מ ֶלְך ֵ
וְ ַל ַּמ ְל ִ ׁ
ֹאבדּו ,וְ ָכל אֹיְ ֵבי ַע ְּמָך ְמ ֵה ָרה
שינִ ים ַאל ְּת ִהי ִת ְקוָ ה ,וְ ָכל ַה ִּמינִ ים ְּכ ֶרגַ ע י ֵ
יעם ִּב ְמ ֵה ָרה ְביָ ֵמינּו.
ּות ַמ ֵּגר וְ ַת ְש ִּׁפ ֵילם וְ ַת ְכנִ ֵ
ּות ַש ֵּׁבר ְ
יִ ָּכ ֵרתּו ,וְ ַה ֵּז ִדים ְמ ֵה ָרה ְת ַע ֵּקר ְ
יע זֵ ִדים:
ּומ ְכנִ ַ
ׁשֹובר אֹיְ ִבים ַ
ָּברּוְך ַא ָּתה יְ יָ ֵ ,
ַעל ַה ַּצ ִּד ִ
יטת
יקים וְ ַעל ַה ֲח ִס ִידים וְ ַעל זִ ְקנֵ י ְש ֵׁא ִרית ַע ְּמָך ֵבית ישראל וְ ַעל ְּפ ֵל ַ
ֹלהינּו ,וְ ֵתן ָש ָׂכריהם וְ ַעל ֵּג ֵרי ַה ֶּצ ֶדק וְ ָע ֵלינּו ,יֶ ֱהמּו נָ א ַר ֲח ֶמיָך יְ יָ ֱא ֵ
סֹופ ֵר ֶ
ֵּבית ְ
עֹולם ֹלא נֵ בֹוׁש ִּכי
ּבֹוט ִחים ְּב ִש ְׁמָך ֶּב ֱא ֶמת ,וְ ִש ׂים ֶח ְל ֵקנּו ִע ָּמ ֶהםְּ ,ול ָ
טֹוב ְל ָכל ַה ְ
(ּוב ָת ִמים) נִ ְש ָענְ נּוָּ .ברּוְך ַא ָּתה יְ יָ ִ ,מ ְש ָׁען
ְבָך ָב ָט ְחנּו .וְ ַעל ַח ְס ְּדָך ַה ָּגדֹול ֶּב ֱא ֶמת ְ
יקים.
ּומ ְב ָטח ַל ַּצ ִּד ִ
ִ
וְ ִל ָ ׁ
אֹותּה
ּובנֵ ה ָ
תֹוכּה ַּכ ֲא ֶשׁר ִּד ַּב ְרּתְ ,
ש ּכֹן ְּב ָ
ירּוש ַליִ ם ִע ְירָך ְּב ַר ֲח ִמים ָּתׁשּוב ,וְ ִת ְ ׁ
תֹוכּה ָּת ִכיןָּ .ברּוְך ַא ָּתה יְ יָ ,
עֹולם ,וְ ִכ ֵּסא ָּדוִ ד ַע ְב ְּדָך ְמ ֵה ָרה ְל ָ
ְּב ָקרֹוב ְביָ ֵמינּו ִּבנְ יַ ן ָ
רּוש ָׁליִ ם.
ּבֹונֵ ה יְ ָ
יׁשּוע ְתָך ִק ִּוינּו
יׁשּוע ֶתָךִּ .כי ִל ָ
יח ,וְ ַק ְרנּו ָתרּום ִּב ָ
ֶאת ֶצ ַמח ָּדוִ ד ַע ְב ְּדָך ְמ ֵה ָרה ַת ְצ ִמ ַ
ׁשּועה.
יח ֶק ֶרן יְ ָ
ָּכל ַהּיֹוםָּ .ברּוְך ַא ָּתה יְ יָ ַ ,מ ְצ ִמ ַ
ּוב ָרצֹון
ֹלהינּו ,חוס ורחם עלינו ,וְ ַק ֵּבל ְּב ַר ֲח ִמים ְקֹולנּו יְ יָ ֱא ֵ
ָאב ָה ַר ֲח ָמן ְש ַׁמע ֵ

   הגנת יישובים

70

יקם ַאל
ּומ ְּל ָפנֶ יָך ַמ ְל ֵּכנּוֵ ,ר ָ
ׁשֹומ ַע ְּת ִפּלֹות וְ ַת ֲחנּונִ ים ָא ָּתהִ ,
ֶאת ְּת ִפ ָּל ֵתנּוִּ ,כי ֵא-ל ֵ
ׁשֹומ ַע ְּת ִפ ַילת ָּכל ֶּפה ַע ְּמָך ישראל,
ּוש ַׁמע ְּת ִפ ָּל ֵתנּוִּ .כי ַא ָּתה ֵ
ׁיבנּוָ .ח ֵּננּו וַ ֲענֵ נּו ְ
ְּת ִש ֵ
ׁשֹומ ַע ְּת ִפ ָּלה:
ְּב ַר ֲח ִמיםָּ ,ברּוְך ַא ָּתה יְ יָ ֵ ,
בֹודה ִל ְד ִביר
ֹלהינּו ְּב ַע ֶּמָך ישראל וְ ִל ְת ִפ ָּל ָתם ְש ֵׁעה ,וְ ָה ֵשׁב ֶאת ָה ֲע ְָר ֵצה יְ יָ ֱא ֵ
בֹודת
ּות ִהי ְל ָרצֹון ָּת ִמיד ֲע ַ
ּות ִפ ָּל ָתם ְּב ַא ֲה ָבה ְת ַק ֵּבל ְּב ָרצֹון ְ
יתָך ,וְ ִא ֵּשׁי ישראל ְ
ֵּב ֶ
ישראל ַע ֶּמָך.
בראש חודש ובחול המועד אומרים:

יע וְ יֵ ָר ֶאה וְ יֵ ָר ֶצה וְ יִ ָּש ַׁמע וְ יִ ָּפ ֵקד וְ יִ ָּז ֵכר זִ ְכרֹונֵ נּו
בֹותינּו ,יַ ֲע ֶלה וְ יָ בֹא וְ יַ ִּג ַ
אֹ-להי ֲא ֵ
ֵ
ֹלהינּו וֱֵא ֵ
רּוש ַׁליִ ם ִעיר ָק ְד ֶשָׁך וְ זִ ְכרֹון
ׁיח ֶּבן ָּדוִ ד ַע ְב ֶּדָך וְ זִ ְכרֹון יְ ָ
בֹותינּו ,וְ זִ ְכרֹון ָמ ִש ַ
ּופ ְקדֹונֵ נּו וְ זִ ְכרֹון ֲא ֵ
ִ
ּול ָשׁלֹום
(טֹובים) ְ
טֹובה ְל ֵחן ְּול ֶח ֶסד ְּול ַר ֲח ִמים ְל ַח ִּיים ִ
ָּכל ַע ְּמָך ֵּבית ישראל ְל ָפנֶ יָך ִל ְפ ֵל ָטה ְל ָ
ְּביֹום
בראש חדש :רֹאׁש ַהח ֶֹדׁש ַה ֶּזה ,בחוה"מ פסחַ :חג ַה ַּמּצֹות ַה ֶּזה ,בחוה"מ סוכותַ :חג ַה ּ ֻסּכֹות ַה ֶּזה,
ׁשּועה
ּוב ְד ַבר יְ ָ
טֹוביםִ ,
ׁיענּו בֹו ְל ַח ִּיים ִ
הֹוש ֵ
ּופ ְק ֵדנּו בֹו ִל ְב ָר ָכה ,וְ ִ
טֹובהָ ,
ֹלהינּו ּבֹו ְל ָזָ ְכ ֵרנּו יְ יָ ֱא ֵ
ׁיענּו ִּכי ֵאליָך ֵעינֵ ינּוִּ ,כי ֵא-ל ֶמ ֶלְך ַחּנּון וְ ַרחּום ָא ָּתה.
הֹוש ֵ
וְ ַר ֲח ִמים חּוס וְ ָח ֵּננּו ,וְ ַר ֵחם ָע ֵלינּו ,וְ ִ

ׁשּובָך ְל ִצּיֹון ְּב ַר ֲח ִמיםָּ .ברּוְך ַא ָּתה יְ יָ ַ ,ה ַּמ ֲחזִ יר ְש ִׁכינָ תֹו ְל ִצּיֹון.
וְ ֶת ֱחזֶ ינָ ה ֵעינֵ ינּו ְּב ְ
עֹולם וָ ֶעד ,צּור
בֹותינּו ְל ָ
אֹ-להי ֲא ֵ
ֵ
ֹלהינּו וֵמֹודים ֲאנַ ְחנּו ָלְךָ ,ש ַׁא ָּתה הּוא יְ יָ ֱא ֵ
ִ
סּורים
נֹודה ְּלָך ּונְ ַס ֵּפר ְּת ִה ָּל ֶתָךַ ,על ַח ֵּיינּו ַה ְּמ ִ
ַח ֵּיינּו ָמגֵ ן יִ ְש ֵׁענּו ַא ָּתה הּוא ְלדֹר וָ דֹרֶ .
אֹותיָך
ׁמֹותינּו ַה ְּפקּודֹות ָלְך ,וְ ַעל נִ ֶּסיָך ֶש ְּׁב ָכל יֹום ִע ָּמנּו ,וְ ַעל נִ ְפ ְל ֶ
ְּביָ ֶדיָך ,וְ ַעל נִ ְש ֵ
וה ְּמ ַר ֵחם ִּכי
וטובותיך ֶש ְּׁב ָכל ֵעתֶ ,ע ֶרב וָ ב ֶֹקר וְ ָצ ֳה ָריִ םַ .הּטֹוב ִּכי ֹלא ָכלּו ַר ֲח ֶמיָךַ ,
עֹולם ִק ִּוינּו ָלְך.
ֹלא ַתּמּו ֲח ָס ֶדיָךִּ ,כי ֵמ ָ
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עֹולם וָ ֶעד .וְ כֹל ַה ַח ִּיים
רֹומם וְ יִ ְתנַ ֵּש ׂא ִש ְׁמָך ַמ ְל ֵּכנּו ָּת ִמידְ ,ל ָ
וְ ַעל ּ ֻכ ָּלם יִ ְת ָּב ַרְך וְ יִ ְת ַ
ׁשּוע ֵתנּו
עֹולם ִּכי טֹוב ָה ֵא-ל יְ ָ
יה ְללּו וִ ָיב ְרכּו ֶאת ִש ְׁמָך ַה ָּגדֹול ֶּב ֱא ֶמת ְל ָ
יֹודּוָך ֶּס ָלה ,וִ ַ
וְ ֶעזְ ָר ֵתנּו ֶס ָלהָ ,ה ֵא-ל ַהּטֹובָּ .ברּוְך ַא ָּתה יְ יָ ַ ,הּטֹוב ִש ְׁמָך ְּולָך נָ ֶאה ְלהֹודֹות.

ִש ׂים ָ ׁ
ּוב ָר ָכהַ ,ח ִּיים ֵחן וָ ֶח ֶסד וְ ַר ֲח ִמיםָ ,ע ֵלינּו וְ ַעל ָּכל ישראל
טֹובה ְ
שלֹום ָ
ַע ֶּמָךָּ .ב ְר ֵכנּו ָא ִבינּוֻ ּ ,כ ָּלנּו ְכ ֶא ָחד יַ ַחד ְּבאֹור ָּפנֶ יָךִּ ,כי ְבאֹור ָּפנֶ יָך נָ ַת ָּת ָּלנּו יְ יָ ֱא-
ּוב ָר ָכה וְ ַר ֲח ִמים וְ ַח ִּיים וְ ָשׁלֹום .וְ טֹוב יִ ְהיֶ ה
ּוצ ָד ָקה ְ
ּתֹורת ַח ִּיים וְ ַא ֲה ַבת ֶח ֶסד ְ
ֹלהינּוַ ,
ֵ
ׁלֹומָך ְּברֹוב
ּוב ָכל ָש ָׁעה ִּב ְש ֶ
ְב ֵעינֶ יָך ְל ָב ְר ֵכנּו ְּול ָב ֵרְך ֶאת ָּכל ַע ְּמָך ישראלְּ .ב ָכל ֵעת ְ
ׁלֹום.ברּוְך ַא ָּתה יְ יָ ַ ,ה ְּמ ָב ֵרְך ֶאת ַעּמֹו ישראל ַּב ָּשׁלֹום.
ָּ
עֹז וְ ָש
צּורי וְ ג ֲֹא ִלי.
יִ ְהיּו ְל ָרצֹון ִא ְמ ֵרי ִפי וְ ֶהגְ יֹון ִל ִּבי ְל ָפנֶ יָך יְ יָ ִ
ּוש ָׂפ ַתי ִמ ַּד ֵּבר ִמ ְר ָמה ,וְ ִל ְמ ַק ְל ַלי נַ ְפ ִשׁי ִת ּדֹום ,וְ נַ ְפ ִשׁי
ֹלהי ,נְ צֹר ְלׁשֹונִ י ֵמ ָרעְ ,ֱא ַ
ֹותיָך ִּת ְר ּדֹף נַ ְפ ִשׁי .וְ ָכל ַה ָּק ִמים
תֹור ֶתָך ,וְ ַא ֲח ֵרי ִמ ְצ ֶ
ֶּכ ָע ָפר ַל ּכֹל ִּת ְהיֶ הְּ ,פ ַתח ִל ִּבי ְּב ָ
חֹוש ִׁבים ָע ַלי ְל ָר ָעהְ ,מ ֵה ָרה ָה ֵפר ֲע ָצ ָתם וְ ַק ְל ֵקל ַמ ֲח ַש ְׁב ָּתם.
וְ ַה ְ
ּתֹור ֶתָךֲ ,ע ֵש ׂה ְל ַמ ַען קדשתך,
ֲע ֵש ׂה ְל ַמ ַען ְש ֶׁמָךֲ ,ע ֵש ׂה ְל ַמ ַען יְ ִמינֶ ָךֲ ,ע ֵש ׂה ְל ַמ ַען ָ
ׁיעה יְ ִמינְ ָך וַ ֲענֵ נִ י.יִ ְהיּו ְל ָרצֹון ִא ְמ ֵרי ִפי וְ ֶהגְ יֹון ִל ִּבי ְל ָפנֶ יָך
הֹוש ָ
ְל ַמ ַען יֵ ָח ְלצּון יְ ִד ֶידיָךִ .
רֹומיו ,הּוא יַ ֲע ֶש ׂה ָשׁלֹום ָע ֵלינּו ,וְ ַעל ָּכל ישראל,
צּורי וְ ג ֲֹא ִלי .ע ֶֹש ׂה ָשׁלֹום ִּב ְמ ָ
יְ יָ ִ
וְ ִא ְמרּו ָא ֵמן.
בֹותינּוֶ ,ש ִּׁי ָּבנֶ ה ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ִּב ְמ ֵה ָרה
אֹ-להי ֲא ֵ
ֵ
ֹלהינּו וֵיְ ִהי ָרצֹון ִמ ְּל ָפנֶ יָך ,יְ יָ ֱא ֵ
עֹולם ְּוכ ָשׁנִ ים ַק ְדמֹונִ ּיֹות.
ימי ָ
תֹור ֶתָך .וְ ָשׁם נַ ֲע ָב ְדָך ְּביִ ְר ָאה ִּכ ֵ
ְּביָ ֵמינּו וְ ַתן ֶח ְל ֵקנּו ְּב ָ
עֹולם ְּוכ ָשׁנִ ים ַק ְדמֹנִ ּיֹות.
ימי ָ
ירּוש ְִָׁלם ִּכ ֵ
הּודה וִ ָ
וְ ָע ְר ָבה ַליְ יָ ִמנְ ַחת יְ ָ
במנחה אומרים תחנון:
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בֹותינּוָּ .תבֹא ְל ָפנֶ יָך ְּת ִפ ָּל ֵתנּו וְ ַאל ִּת ְת ַע ַּלם ִמ ְּת ִח ָּנ ֵתנּוֶ .ש ֵׁאין
אֹ-להי ֲא ֵ
ֵ
להינּו וֱֵא ֵ
יקים ֲאנַ ְחנּו
בֹותינּו ַצ ִּד ִ
אֹ-להי ֲא ֵ
ֵ
ֹלהינּו וֵלֹומר ְל ָפנֶ יָך יְ יָ ֱא ֵ
ּוק ֵשׁי ע ֶֹרף ַ
ָאנּו ַע ֵּזי ָפנִ ים ְ
בֹותינּו ָח ָטאנּו:
וְ ֹלא ָח ָטאנּוֲ .א ָבל ֲאנַ ְחנּו וַ ֲא ֵ
ש ֶקר.
ש ְענּו .זַ ְדנּוָ .ח ַמ ְסנּוָ .ט ַפ ְלנּו ֶ ׁ
ש ְמנּוָּ .בגַ ְדנּוָּ .גזַ ְלנּוִּ .ד ַּב ְרנּו ּדֹ ִפיֶ .ה ֱעוִ ינּו .וְ ִה ְר ַ ׁ
ָא ַ ׁ
ערף.
שינּו ֶ
ש ְענּוָ .צ ַר ְרנּוִ .ק ִּ ׁ
יָ ַע ְצנּו ָרעִּ .כ ַּז ְבנּוַ .ל ְצנּוָ .מ ַר ְדנּו .נִ ַא ְצנּוָ .ס ַר ְרנּוָ .עוִ ינּוָּ .פ ַ ׁ
ּטֹובים
ש ָּפ ֶטיָך ַה ִ
ּומ ִּמ ְ ׁ
ֹותיָך ִ
ש ַח ְתנּוִּ .ת ַע ְבנּוָּ .ת ִעינּוִּ .ת ְע ָּת ְענּוַ :ס ְרנּו ִמ ִּמ ְצ ֶ
ש ְענּוׁ ִ .
ָר ַ ׁ
ש ְענּו:
שוָ ה ָלנּו .וְ ַא ָּתה ַצ ִּדיק ַעל ָּכל ַה ָּבא ָע ֵלינּוִּ .כי ֱא ֶמת ָע ִש ָׂית .וַ ֲאנַ ְחנּו ִה ְר ָ ׁ
וְ ֹלא ָ ׁ
יתְּ .גדֻ ַּלת ַר ֲח ֶמיָך
הֹור ָ
ׁשּובה ֵ
את .וְ ֶד ֶרְך ְּת ָ
ּוב ַעל ָה ַר ֲח ִמים נִ ְק ֵר ָ
ֵא-ל ֶא ֶרְך ַא ַּפיִ ם ַא ָּתה ַ
ּוב ָכל יֹום ְלזֶ ַרע יְ ִד ֶידיָךֵּ .ת ֶפן ֵאלינּו ְּב ַר ֲח ִמיםִּ .כי ַא ָּתה הּוא
וַ ֲח ָס ֶדיָך ִּתזְ ּכֹר ַהּיֹום ְ
הֹוד ְע ָּת ֶל ָענָ ו ִמ ֶּק ֶדםֵ .מ ֲחרֹון ַא ְּפָך
ּוב ְת ִפ ָּלה ָּפנֶ יָך נְ ַק ֵּדםְּ ,כ ַ
ַּב ַעל ָה ַר ֲח ִמיםְּ .ב ַת ֲחנּון ִ
ּוב ֵצל ְּכנָ ֶפיָך נֶ ְח ֶסה וְ נִ ְתלֹונָ ןְּ .כיֹום וַ ֵּי ֶרד יְ יָ ֶּב ָענָ ןַּ .ת ֲעבֹר
תֹור ְתָך ָּכתּובְ .
ׁשּובְּ .כמֹו ְּב ָ
ַעל ֶּפ ַשׁע וְ ִת ְמ ֶחה ָא ָשׁםְּ .כיֹום וַ ִּי ְתיַ ֵּצב ִעּמו ָשׁםַּ .ת ֲאזִ ין ַשׁוְ ָע ֵתנּו וְ ַת ְק ִשׁיב ֶמּנּו
ַמ ֲא ָמרְּ .כיֹום וַ ִּי ְק ָרא ְב ֵשׁם יְ יָ וְ ָשׁם נֶ ֱא ַמר:
וַ ַּי ֲעבֹר יְ יָ ַעל ָּפנָ יו וַ ִּי ְק ָרא :יְ יָ יְ יָ ֵא-ל ַרחּום וְ ַחּנּוןֶ .א ֶרְך ַא ַּפיִ ם וְ ַרב ֶח ֶסד וֶ ֱא ֶמת :נ ֵֹצר
אתנּו ּונְ ַח ְל ָּתנּו:
שע וְ ַח ָּט ָאה .וְ נַ ֵּקה :וְ ָס ַל ְח ָּת ַל ֲעֹונֵ נּו ְּול ַח ָּט ֵ
ֶח ֶסד ָל ֲא ָל ִפים .נ ֵֹש ׂא ָעֹון וָ ֶפ ַ ׁ
ש ְענּוִּ .כי ַא ָּתה ֲאדֹנָ י טֹוב וְ ַס ָּלח וְ ַרב
ְס ַלח ָלנּו ָא ִבינּו ִּכי ָח ָטאנּוְ .מ ַחל ָלנּו ַמ ְל ֵּכנּו ִּכי ָפ ָ ׁ
ֶח ֶסד ְל ָכל ק ְֹר ֶאיָך:
ּוביַ ד ָא ָדם ַאל
אמר ָּדוִ ד ֶאל ָּגדַ ,צר ִלי ְמאֹד ,נִ ְּפ ָלה נָ א ְביַ ד יְ יָ ִּ ,כי ַר ִּבים ַר ֲח ָמיוְ ,
וַ ֹּי ֶ
ֶא ּפֹ ָלה:
אתי ְל ָפנֶ יָך .יְ יָ ָמ ֵלא ַר ֲח ִמיםַ .ר ֵחם ָע ַלי וְ ַק ֵּבל ַּת ֲחנּונָ י :יְ יָ ַאל ְּב ַא ְּפָך
ַרחּום וְ ַחּנּון ָח ָט ִ
יחנִ י וְ ַאל ַּב ֲח ָמ ְתָך ְתיַ ְּס ֵרנִ יָ .ח ֵּננִ י יְ יָ ִּכי אֻ ְמ ַלל ָאנִ י ְר ָפ ֵאנִ י יְ יָ ִּכי נִ ְב ֲהלּו ֲע ָצ ָמי.
תֹוכ ֵ
ִ
ׁיענִ י ְל ַמ ַען
הֹוש ֵ
ׁשּובה יְ יָ ַח ְּל ָצה נַ ְפ ִשׁי ִ
וְ נַ ְפ ִשׁי נִ ְב ֲה ָלה ְמאֹד וְ ַא ָּתה יְ יָ ַעד ָמ ָתיָ .
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יֹודה ָּלְך .יָ גַ ְע ִּתי ְּב ַאנְ ָח ִתי ַא ְש ֶׂחה ְב ָכל ַליְ ָלה
ַח ְס ֶּדָךִּ .כי ֵאין ַּב ָּמוֶ ת זִ ְכ ֶרָך ִּב ְשׁאֹול ִמי ֶ
צֹור ָרי .סּורּו ִמ ֶּמ ִּני
ִמ ָּט ִתי ְּב ִד ְמ ָע ִתי ַע ְר ִש ׂי ַא ְמ ֶסהָ .ע ְש ָׁשׁה ִמ ַּכ ַעס ֵעינִ י ָע ְת ָקה ְּב ָכל ְ
ָּכל ּפֹ ֲע ֵלי ָאוֶ ן ִּכי ָש ַׁמע יְ יָ קֹול ִּב ְכיִ יָ .ש ַׁמע יְ יָ ְּת ִח ָּנ ִתי יְ יָ ְּת ִפ ָּל ִתי יִ ָּקח .יֵ בֹׁשּו וְ יִ ָּב ֲהלּו
ְמאֹד ָּכל אֹיְ ָבי יָ ֻשׁבּו יֵ בֹׁשּו ָרגַ ע.

אֹומ ִרים
ֹאבד ישראלָ .ה ְ
שמֹר ְש ֵׁא ִרית ישראל .וְ ַאל י ַ
ׁשֹומר ישראלׁ ְ .
ֵ
ֹאבד ּגֹוי ֶא ָחד.
שמֹר ְש ֵׁא ִרית ַעם ֶא ָחד .וְ ַאל י ַ
ׁשֹומר ּגֹוי ֶא ָחדׁ ְ .
ְש ַׁמע ישראלֵ :
שמֹר ְש ֵׁא ִרית ַעם
ׁשֹומר ּגֹוי ָקדֹוׁשׁ ְ .
ֹלהינּו יְ יָ ֶא ָחדֵ :ַה ְּמיַ ֲח ִדים ִש ְׁמָך יְ יָ ֱא ֵ
ֹאבד ּגֹוי ָקדֹוׁשַ .ה ְמ ַש ְּׁל ִשׁים ְּב ָשֹׁלׁש ְקדֻ ּשֹׁות ְל ָקדֹוׁשִ :מ ְת ַר ֶּצה
ְקדֹוׁש .וְ ַאל י ַ
ּומ ְת ַּפ ֵּיס ְּב ַת ֲחנּונִ יםִ .ה ְת ַר ֶּצה וְ ִה ְת ַּפ ֵּיס ְלדֹור ָענִ יִּ .כי ֵאין עֹוזֵ ר:
ְּב ַר ֲח ִמים ִ
ָא ִבינּו ַמ ְל ֵּכנּוָ ,ח ֵּננּו וַ ֲענֵ נּוִּ .כי ֵאין ָּבנּו ַמ ֲע ִש ׂיםֲ .ע ֵש ׂה ִע ָּמנּו ְצ ָד ָקה וָ ֶח ֶסד
ׁיענּו:
הוש ֵ
וְ ִ
עֹולם
וַ ֲאנַ ְחנּו ֹלא נֵ ַדע ַמה נַ ֲע ֶש ׂהִּ .כי ָע ֶליָך ֵעינֵ ינּו :זְ כֹר ַר ֲח ֶמיָך יְ יָ וַ ֲח ָס ֶדיָךִּ .כי ֵמ ָ
ֵה ָּמה :יְ ִהי ַח ְס ְּדָך יְ יָ ָע ֵלינּוַּ .כ ֲא ֶשׁר יִ ַח ְלנּו ָלְךַ :אל ִּתזְ ָּכר ָלנּו ֲעֹונֹות ִראׁשֹונִ יםַ .מ ֵהר
יְ ַק ְּדמּונּו ַר ֲח ֶמיָךִּ .כי ַדּלֹונּו ְמאֹדֶ :עזְ ֵרנּו ְּב ֵשׁם יְ יָ  .ע ֵֹש ׂה ָש ַׁמיִ ם וָ ָא ֶרץָ :ח ֵּננּו יְ יָ ָח ֵּננּו.
ִּכי ַרב ָש ַׂב ְענּו בּוזְּ :ברֹגֶ ז ַר ֵחם ִּתזְ ּכֹורְּ .ברֹגֶ ז ֲע ֵק ָדה ִּתזְ ּכֹורְּ .ברֹגֶ ז ְּת ִמימּות ִּתזְ ּכֹור :יְ יָ
ׁיעהַ .ה ֶּמ ֶלְך יַ ֲענֵ נּו ְביֹום ָק ְר ֵאנּוִּ :כי הּוא יָ ַדע יִ ְצ ֵרנּו .זָ כּור ִּכי ָע ָפר ֲאנָ ְחנּוָ :עזְ ֵרנּו
הֹוש ָ
ִ
אתינּו ְל ַמ ַען ְש ֶׁמָך:
ֹלהי יִ ְש ֵׁענּו ַעל ְּד ַבר ְּכבֹוד ְש ֶׁמָך .וְ ַה ִּצ ֵילנּו וְ ַכ ֵּפר ַעל ַח ּטֹ ֱֵא ֵ
קדיש תתקבל:

כּותּה
עּותּה  ,וְ יַ ְמ ִליְך ַמ ְל ֵ
יִ ְת ַּג ַּדל וְ יִ ְת ַק ַּדׁש ְש ֵׁמּה ַר ָּבא( .אמן) ְּב ָע ְל ָמא ִדי ְב ָרא ִכ ְר ֵ
יק ֵרב ְמ ִש ֵ
ּפּור ָקנֵ ּה וִ ָ
וְ יַ ְצ ַמח ְ
ּוב ַחיֵ י ְּד ָכל ֵּבית ישראל,
יֹומיכֹון ְ
ּוב ֵ
ׁיחּה( .אמן)ְּ .ב ַחיֵ יכֹון ְ
ּובזְ ַמן ָק ִריב וְ ִא ְמרּו ָא ֵמן( :אמן יהא) .יְ ֵהא ְש ֵׁמּה ַר ָּבא ְמ ָב ַרְך ְל ָע ַלם ְּול ָע ְל ֵמי
ַּב ֲעגַ ָלא ִ

74

   הגנת יישובים

רֹומם וְ יִ ְתנַ ֵּש ׂא וְ יִ ְת ַה ָּדר וְ יִ ְת ַע ֶּלה וְ יִ ְת ַה ָּלל ,
ָע ְל ַמיָ א :יִ ְת ָּב ַרְך וְ יִ ְש ַּׁת ַּבח וְ יִ ְת ָּפ ַאר וְ יִ ְת ַ
ׁיר ָתאֻ ּ ,ת ְש ְּׁב ָח ָתא
קּוד ָשׁא ְּב ִריְך הּוא (בריך הוא)ְ .ל ֵע ָילא ִמן ָּכל ִּב ְר ָכ ָתא וְ ִש ָ
ְש ֵׁמּה ְּד ְ
וְ נֶ ָח ָמ ָתאַ ,ד ֲא ִמ ָירן ְּב ָע ְל ָמא .וְ ִא ְמרּו ָא ֵמן:
עּותהֹון ְּד ָכל ֵּבית ישראל ֳק ָדם ֲאבּוהֹון ִּדי ִב ְש ַׁמ ָּיא וְ ִא ְמרּו
ּוב ְ
לֹותהֹון ָ
ִּת ְת ַק ַּבל ְצ ְ
טֹוביםָ ,ע ֵלינּו וְ ַעל ָּכל ישראל וְ ִא ְמרּו
ָא ֵמן( .אמן) יְ ֵהא ְש ָׁל ָמא ַר ָּבא ִמן ְש ַׁמיָ א וְ ַח ִּיים ִ
רֹומיו הּוא יַ ֲע ֶש ׂה ָשׁלֹום ָע ֵלינּו וְ ַעל ָּכל ישראל ,וְ ִא ְמרּו
עֹוש ׂה ָשׁלֹום ִּב ְמ ָ
ָא ֵמן( .אמן) ֶ
ָא ֵמן.

אשׁיתֶ ,ש ֹּׁלא ָע ָש ׂנּו
יֹוצר ְּב ֵר ִ
ש ֵּב ַח ַל ֲאדֹון ַה ּכֹלָ ,ל ֵתת ְּגדֻ ָּלה ְל ֵ
ָע ֵלינּו ְל ַ ׁ
ְּכגֹויֵ י ָה ֲא ָרצֹות ,וְ ֹלא ָש ָׂמנּו ְּכ ִמ ְש ְּׁפחֹות ָה ֲא ָד ָמהֶ .ש ֹּׁלא ָש ׂם ֶח ְל ֵקנּו ָּכ ֶהם,
ּומ ְת ַּפ ְּל ִלים ֶאל ֵא-ל
ל-המֹונָ םֶ ,ש ֵׁהם ִמ ְש ַּׁת ֲחוִ ים ְל ֶה ֶבל וָ ִריקִ ,
וגֹור ֵלנּו ְּכ ָכ ֲ
ָ
ּומֹודים ִל ְפנֵ י ֶמ ֶלְך ַמ ְל ֵכי ַה ְּמ ָל ִכים
ּומ ְש ַּׁת ֲחוִ ים ִ
ּכֹור ִעים ִ
ׁיע .וַ ֲאנַ ְחנּו ְ
יֹוש ַ
ֹלא ִ
ּומֹושׁב יְ ָקרֹו ַּב ָּש ַׁמיִ ם
ַ
נֹוטה ָש ַׁמיִ ם וְ י ֵֹסד ָא ֶרץ,
ַה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּואֶ ,שׁהּוא ֶ
ֹלהינּוֵ ,אין עֹודֱ ,א ֶמת ַמ ְל ֵּכנּו,רֹומים .הּוא ֱא ֵ
ּוש ִׁכינַ ת עֻ ּזֹו ְּבגָ ְב ֵהי ְמ ִ
ִמ ַּמ ַעלְ ,
שב ָֹת ֶאל ְל ָב ֶבָך ִּכי יְ יָ הּוא
ּתֹורתֹו :וְ יָ ַד ְע ָּת ַהּיֹום וַ ֲה ֵ ׁ
זּולתֹוַּ .כ ָּכתּוב ְּב ָ
ֶא ֶפס ָ
ָהא-להים ַּב ָּש ַׁמיִ ם ִמ ַּמ ַעל וְ ַעל ָה ָא ֶרץ ִמ ָּת ַחת ֵאין עֹוד:

ַעל ֵּכן

ֹלהינּוִ ,ל ְראֹות ְמ ֵה ָרה ְּב ִת ְפ ֶא ֶרת עֻ ֶּזָךְ ,ל ַה ֲע ִבירנְ ַק ֶּוה ְלָך יְ יָ ֱא ֵ

עֹולם ְּב ַמ ְלכּות ַש ַּׁדי,
ּלּולים ִמן ָה ָא ֶרץ ,וְ ָה ֱא ִל ִילים ָּכרֹות יִ ָּכ ֵרתּוןְ ,ל ַת ֵּקן ָ
ִּג ִ
וְ ָכל ְּבנֵ י ָב ָש ׂר יִ ְק ְראּו ִב ְש ֶׁמָךְ ,ל ַה ְפנֹות ֵאליָך ָּכל ִר ְש ֵׁעי ָא ֶרץ .יַ ִּכירּו וְ יֵ ְדעּו
ֹלהינּויֹוש ֵׁבי ֵת ֵבלִּ ,כי ְלָך ִת ְכ ַרע ָּכל ֶּב ֶרְךִּ ,ת ָּש ַׁבע ָּכל ָלׁשֹוןְ .ל ָפנֶ יָך יְ יָ ֱא ֵ
ָּכל ְ
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כּותָך,
יק ְּבלּו כֻ ָּלם ֶאת עֹל ַמ ְל ֶ
יִ ְכ ְרעּו וְ יִ ּפֹלּו ,וְ ִל ְכבֹוד ִש ְׁמָך יְ ָקר יִ ֵּתנּו ,וִ ַ
עֹול ֵמי ַעד
עֹולם וָ ֶעדִּ .כי ַה ַּמ ְלכּות ֶש ְּׁלָך ִהיאְּ ,ול ְ
יהם ְמ ֵה ָרה ְל ָ
וְ ִת ְמֹלְך ֲע ֵל ֶ
תֹור ֶתָך :יְ יָ יִ ְמֹלְך ְלע ָֹלם וָ ֶעד .וְ נֶ ֱא ַמר :וְ ָהיָ ה יְ יָ
ִּת ְמֹלְך ְּב ָכבֹודַּ .כ ָּכתּוב ְּב ָ
ּושׁמֹו ֶא ָחד.
ְל ֶמ ֶלְך ַעל ָּכל ָה ָא ֶרץ ַּבּיֹום ַההּוא יִ ְהיֶ ה יי ֶא ָחד ְ

תפילת ערבית  -נוסח אחיד
(חצי קדיש)

וְ הּוא ַרחּום יְ ַכ ֵּפר ָעון וְ לא יַ ְש ִׁחית .וְ ִה ְר ָּבה ְל ָה ִשׁיב ַאּפו וְ לא יָ ִעיר ָּכל ֲח ָמתו:
ברְך :קהל וחזןָּ :ברּוְך יי
ׁיעהַ .ה ֶּמ ֶלְך יַ ֲענֵ נּו ְביום ָק ְר ֵאנּו :חזןָּ :ב ְרכּו ֶאת יי ַה ְמ ָ
הוש ָ
יי ִ
עולם וָ ֶעד:
ברְך ְל ָ
ַה ְמ ָ
עולםֲ .א ֶשׁר ִּב ְד ָברו ַמ ֲע ִריב ֲע ָר ִביםְּ .ב ָח ְכ ָמה
להינּו ֶמ ֶלְך ָה ָָּברּוְך ַא ָּתה ייֱ .א ֵ
ּכוכ ִבים
ּומ ַס ֵּדר ֶאת ַה ָ
ּומ ֲח ִליף ֶאת ַה ְּז ַמ ִּניםְ .
ּוב ְתבּונָ ה ְמ ַש ֶּׁנה ִע ִּתים ַ
ּפות ַח ְש ָׁע ִריםִ .
ֵ
חשְׁך
חשְׁך וְ ֶ
ּגולל אור ִמ ְּפנֵ י ֶ
ּבורא יום וָ ָליְ ָלהֵ .
יע ִּכ ְרצונוֵ .
יהם ָּב ָר ִק ַ
רות ֶ
ְּב ִמ ְש ְׁמ ֵ
ּובין ָליְ ָלה .יי ְצ ָבאות ְשׁמו:
ּומ ְב ִּדיל ֵּבין יום ֵ
ּומ ִביא ָליְ ָלהַ .
ּומ ֲע ִביר יום ֵ
ִמ ְּפנֵ י אורַ .
עולם וָ ֶעדָּ :ברּוְך ַא ָּתה ייַ ,ה ַּמ ֲע ִריב ֲע ָר ִבים:
ֵא-ל ַחי וְ ַק ָּים ָּת ִמיד יִ ְמלוְך ָע ֵלינּו ְל ָ
אותנּו
ּומ ְש ָּׁפ ִטים ָ
ּומ ְצות חֻ ִּקים ִ
ּתורה ִ
עולם ֵּבית ישראל ַע ְּמָך ָא ָה ְב ָּתָ .
ַא ֲה ַבת ָ
שמח ְּב ִד ְב ֵרי ַת ְלמּוד
שיח ְּבחֻ ֶּקיָך .וְ נִ ַ
קּומנּו נָ ַ
ּוב ֵ
להינּו ְּב ָש ְׁכ ֵבנּו ְִל ַּמ ְד ָּתַ .על ֵּכן יי ֱא ֵ
יומם וָ ָליְ ָלה:
ּוב ֶהם נֶ ְה ֶּגה ָ
ארְך יָ ֵמינּו ָ
עולם וָ ֶעדִּ :כי ֵהם ַח ֵּיינּו וְ ֶ
ותיָך ְל ָ
ּוב ִמ ְצ ֶ
ּתֹור ֶתָך ְ
ָ
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אוהב ַעּמו ישראל:
עול ִמיםָּ .ברּוְך ַא ָּתה ייֵ .
וְ ַא ֲה ָב ְתָך ַאל ָּת ִסיר ִמ ֶּמּנּו ְל ָ
יחיד אומרֵ :א-ל ֶמ ֶלְך נֶ ֱא ָמן:

להינּו יי ֶא ָחד:ש ַמע ישראל יי ֱא ֵ
ְׁ
עולם וָ ֶעד:
בלחש ָּ -ברּוְך ֵשׁם ְּכבוד ַמ ְלכּותו ְל ָ

וְ ָא ַה ְב ָּת

אדָך :וְ ָהיּו ַה ְּד ָב ִרים
ּוב ָכל ְמ ֶ
ּוב ָכל נַ ְפ ְשָׁך ְ
להיָך ְּב ָכל ְל ָב ְבָך ְֵאת יי ֱא ֶ

נכי ְמ ַצ ְּוָך ַהּיום ַעל ְל ָב ֶבָך :וְ ִש ַּׁננְ ָּתם ְל ָבנֶ יָך וְ ִד ַּב ְר ָּת ָּבם ְּב ִש ְׁב ְּתָך
ָה ֵאלה ֲא ֶשׁר ָא ִ
טטפת
ּוק ַש ְׁר ָּתם ְלאות ַעל יָ ֶדָך וְ ָהיּו ְל ָ
קּומָךְ :
ּוב ֶ
ּוב ָש ְׁכ ְּבָך ְ
ּוב ֶל ְכ ְּתָך ַב ֶּד ֶרְך ְ
יתָך ְ
ְּב ֵב ֶ
ּוב ְש ָׁע ֶריָך:
יתָך ִ
ֵּבין ֵעינֶ יָךְּ :וכ ַת ְב ָּתם ַעל ְמזֻזות ֵּב ֶ
נכי ְמ ַצ ֶּוה ֶא ְת ֶכם ַהּיום ְל ַא ֲה ָבה ֶאת
ותי ֲא ֶשׁר ָא ִ
ׁמע ִּת ְש ְׁמעּו ֶאל ִמ ְצ ַ
וְ ָהיָ ה ִאם ָש ַ
ּוב ָכל נַ ְפ ְש ֶׁכם :וְ נָ ַת ִּתי ְמ ַטר ַא ְר ְצ ֶכם ְּב ִעּתו
לה ֶיכם ְּול ָע ְבדו ְּב ָכל ְל ַב ְב ֶכם ְיי ֱא ֵ
שדָך ִל ְב ֶה ְמ ֶּתָך
ירשָׁך וְ יִ ְצ ָה ֶרָך :וְ נָ ַת ִּתי ֵעשב ְּב ְ
ּומ ְלקוׁש וְ ָא ַס ְפ ָּת ְדגָ נֶ ָך וְ ִת ְ
יורה ַ
ֶ
להים ֲא ֵח ִרים
שב ְע ָּתִ :ה ָּש ְׁמרּו ָל ֶכם ֶּפן יִ ְפ ֶּתה ְל ַב ְב ֶכם וְ ַס ְר ֶּתם וַ ֲע ַב ְד ֶּתם ֱא ִ
וְ ָא ַכ ְל ָּת וְ ָ
יתם ָל ֶהם :וְ ָח ָרה ַאף יי ָּב ֶכם וְ ָע ַצר ֶאת ַה ָּש ַׁמיִ ם וְ לא יִ ְהיֶ ה ָמ ָטר וְ ָה ֲא ָד ָמה
וְ ִה ְש ַּׁת ֲחוִ ֶ
שמ ֶּתם
נתן ָל ֶכם :וְ ְ
ּטבה ֲא ֶשׁר יי ֵ
בּולּה וַ ֲא ַב ְד ֶּתם ְמ ֵה ָרה ֵמ ַעל ָה ָא ֶרץ ַה ָ
לא ִת ֵּתן ֶאת יְ ָ
אתם ְלאות ַעל יֶ ְד ֶכם וְ ָהיּו
ּוק ַש ְׁר ֶּתם ָ
ֶאת ְּד ָב ַרי ֵאלה ַעל ְל ַב ְב ֶכם וְ ַעל נַ ְפ ְש ֶׁכם ְ
יתָך ְב ֶל ְכ ְּתָך
אתם ֶאת ְּבנֵ ֶיכם ְל ַד ֵּבר ָּבם ְּב ִש ְׁב ְּתָך ְּב ֵב ֶ
טוטפת ֵּבין ֵעינֵ ֶיכם :וְ ִל ַּמ ְד ֶּתם ָ
ְל ָ
ּוב ְש ָׁע ֶריָךְ :ל ַמ ַען יִ ְרּבּו יְ ֵמ ֶיכם
יתָך ִ
קּומָךְּ :וכ ַת ְב ָּתם ַעל ְמזּוזות ֵּב ֶ
ּוב ֶ
ּוב ָש ְׁכ ְּבָך ְ
ַב ֶּד ֶרְך ְ
ימי ַה ָּש ַׁמיִ ם ַעל
בת ֶיכם ָל ֵתת ָל ֶהם ִּכ ֵ
ימי ְבנֵ ֶיכם ַעל ָה ֲא ָד ָמה ֲא ֶשׁר נִ ְש ַּׁבע יי ַל ֲא ֵ
וִ ֵ
ָה ָא ֶרץ:
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משׁה ֵּלאמרַּ :ד ֵּבר ֶאל ְּבנֵ י ישראל וְ ָא ַמ ְר ָּת ֲא ֵל ֶהם וְ ָעשּו ָל ֶהם
ּיאמר יי ֶאל ֶ
וַ ֶ
יצת ַה ָּכנָ ף ְּפ ִתיל ְּת ֵכ ֶלת :וְ ָהיָ ה ָל ֶכם
דרתם וְ נָ ְתנּו ַעל ִצ ִ
יהם ְל ָ
יצת ַעל ַּכנְ ֵפי ִבגְ ֵד ֶ
ִצ ִ
אתם וְ לא ָתתּורּו ַא ֲח ֵרי
שיתם ָ
יתם אתו ּוזְ ַכ ְר ֶּתם ֶאת ָּכל ִמ ְצות יי וַ ֲע ֶ
יצת ְּור ִא ֶ
ְל ִצ ִ
שיתם ֶאת ָּכל
יהםְ :ל ַמ ַען ִּתזְ ְּכרּו וַ ֲע ֶ
ְל ַב ְב ֶכם וְ ַא ֲח ֵרי ֵעינֵ ֶיכם ֲא ֶשׁר ַא ֶּתם זנִ ים ַא ֲח ֵר ֶ
אתי ֶא ְת ֶכם ֵמ ֶא ֶרץ
הוצ ִ
לה ֶיכם ֲא ֶשׁר ֵא-לה ֶיכםֲ :אנִ י יי ֱא ֵ
ֵ
דשׁים ֵל
יתם ְק ִ
ותי וִ ְהיִ ֶ
ִמ ְצ ָ
לה ֶיכםֱ .א ֶמת:א-להים ֲאנִ י יי ֱא ֵ
ִ
ִמ ְצ ַריִ ם ִל ְהיות ָל ֶכם ֵל

לה ֶיכם ֱא ֶמת:הש"ץ חוזר ואומר :יי ֱא ֵ
זּולתו .וַ ֲאנַ ְחנּו ישראל
להינּו וְ ֵאין ָוֶ ֱאמּונָ ה ָּכל זאת וְ ַק ָּים ָע ֵלינּוִּ .כי הּוא יי ֱא ֵ
יציםָ .ה ֵא-ל ַה ִּנ ְפ ָרע ָלנּו
ּגוא ֵלנּו ִמ ַּכף ָּכל ֶה ָע ִר ִ
ּפודנּו ִמ ַּיד ְמ ָל ִכיםַ .מ ְל ֵּכנּו ַה ֲ
ַעּמוַ :ה ֵ
ִמ ָּצ ֵרינּו .וְ ַה ְמ ַש ֵּׁלם ְּגמּול ְל ָכל אויְ ֵבי נַ ְפ ֵשׁנּוָ :העושה גְ דולות ַעד ֵאין ֵח ֶקר .נִ ִּסים
וְ נִ ְפ ָלאות ַעד ֵאין ִמ ְס ָּפרַ .הּשם נַ ְפ ֵשׁנּו ַּב ַח ִּיים .וְ לא נָ ַתן ַלּמוט ַרגְ ֵלנּוַ :ה ַּמ ְד ִר ֵיכנּו
ַעל ָּבמות אויְ ֵבינּו .וַ ָּי ֶרם ַק ְרנֵ נּו ַעל ָּכל שונְ ֵאינּוָ :העושה ָּלנּו נִ ִּסים ּונְ ָק ָמה ְּב ַפ ְרעה.
ּיוצא ֶאת
כורי ִמ ְצ ָריִ ם .וַ ֵ
ּומופ ִתים ְּב ַא ְד ַמת ְּבנֵ י ָחםַ .ה ַּמ ֶּכה ְב ֶע ְב ָרתו ָּכל ְּב ֵ
ְ
אותות
יהם
רוד ֵפ ֶ
עולםַ :ה ַּמ ֲע ִביר ָּבנָ יו ֵּבין ִּגזְ ֵרי יַ ם סּוףֶ .את ְ
ּתוכם ְל ֵחרּות ָ
ַעּמו ישראל ִמ ָ
ּומ ְלכּותו
בּורתוִ .ש ְּׁבחּו וְ הודּו ִל ְשׁמוַ :
יהם ִּב ְתהומות ִט ַּבע .וְ ָראּו ָבנָ יו ְּג ָ
וְ ֶאת שונְ ֵא ֶ
שמ ָחה ַר ָּבה .וְ ָא ְמרּו כֻ ָּלם:
ׁירה ְּב ְ
ּובנֵ י ישראל ְלָך ָענּו ִש ָ
משׁה ְ
יהםֶ .
ְּב ָרצון ִק ְּבלּו ֲע ֵל ֶ
כּותָך
נורא ְת ִהּלות עשה ֶפ ֶלאַ :מ ְל ְ
ּקדׁשָ .
מכה נֶ ְא ָּדר ַּב ֶ
מכה ָּב ֵאלים ייִ .מי ָּכ ָ
ִמי ָכ ָ
עלם וָ ֶעד :וְ נֶ ֱא ַמר.
משׁה .זֶ ה ֵא-לי ָענּו .וְ ָא ְמרּו :יי יִ ְמלְך ְל ָ
ּבוק ַע יָ ם ִל ְפנֵ י ֶ
ָראּו ָבנֶ יָךֵ .
ִּכי ָפ ָדה יי ֶאת יַ ֲעקבּ .וגְ ָאלו ִמ ַּיד ָחזָ ק ִמ ֶּמּנּוָּ :ברּוְך ַא ָּתה ייָּ .ג ַאל ישראל:

טֹובים ְּול ָשׁלֹום.
להינּו ְל ָשׁלום ,וְ ַה ֲע ִמ ֵידנּו ַמ ְל ֵּכנּו ְל ַח ִּיים ִיבנּו יי ֱא ֵ
ש ִּכ ֵ
ַה ְ ׁ
ׁיענּו
הוש ֵ
טובה ִמ ְּל ָפנֶ יָך .וְ ִ
ׁלומָך .וְ ַת ְּקנֵ נּו ְּב ֵע ָצה ָ
ּופרוש ָע ֵלינּו סֻ ַּכת ְש ֶ
ְ
ְמ ֵה ָרה ְל ַמ ַען ְש ֶׁמָך .וְ ָהגֵ ן ַּב ֲע ֵדנּו :וְ ָה ֵסר ֵמ ָע ֵלינּו אויֵ ב ֶד ֶבר וְ ֶח ֶרב וְ ָר ָעב וְ יָ גון.

   הגנת יישובים

78

ׁשומ ֵרנּו
ּוב ֵצל ְּכנָ ֶפיָך ַּת ְס ִּת ֵירנּוִּ .כי ֵא-ל ְ
ּומ ַא ֲח ֵרינּוְ .
שטן ִמ ְל ָפנֵ ינּו ֵ
וְ ָה ֵסר ָ
ּובואנּו
ֵ
אתנּו
ּושׁמור ֵצ ֵ
ּומ ִּצ ֵילנּו ָא ָּתהִּ .כי ֵא-ל ֶמ ֶלְך ַחּנּון וְ ַרחּום ָא ָּתהְ :
ַ
ׁשומר ַעּמו ישראל ָל ַעד:
עולםָּ :ברּוְך ַא ָּתה יי ֵ
ְל ַחיִ ים ְּול ָשׁלום ֵמ ַע ָּתה וְ ַעד ָ
ואומר החזן חצי קדיש:

כּותּה
עּותּה וְ יַ ְמ ִליְך ַמ ְל ֵ
יִ ְת ַּג ַּדל וְ יִ ְת ַק ַּדׁש ְש ֵׁמּה ַר ָּבא .אמןְּ :ב ָע ְל ָמא ִּדי ְב ָרא ִכ ְר ֵ
ּוב ַח ֵּיי ְד ָכל ֵּבית ישראל
יומיכון ְ
ּוב ֵ
ׁיחּה .אמןְּ :ב ַח ֵּייכון ְ
יק ֵרב ְמ ִש ֵ
ּפּור ָקנֵ ּה וִ ָ
וְ יַ ְצ ַמח ְ
ּובזְ ַמן ָק ִריב ,וְ ִא ְמרּו ָא ֵמן :יְ ֵהא ְש ֵׁמּה ַר ָּבא ְמ ָב ַרְך ְל ָע ַלם ְּול ָע ְל ֵמי ָע ְל ַמ ָּיא:
ַּב ֲעגָ ָלא ִ
רומם וְ יִ ְתנַ ּשא וְ יִ ְת ַה ָּדר וְ יִ ְת ַע ֶּלה וְ יִ ְת ַה ָּלל ְש ֵׁמּה
יִ ְת ָּב ַרְך וְ יִ ְש ַּׁת ַּבח וְ יִ ְת ָּפ ַאר וְ יִ ְת ַ
ְּדקֻ ְד ָשׁאְּ .ב ִריְך הּוא .בריך הואְ :ל ֵע ָּלא (בעשי"ת ְל ֵע ָּלא ְל ֵע ָּלא ִמ ָּכל) ִמן ָּכל ִּב ְר ָכ ָתא
ׁיר ָתא ּ ֻת ְש ְּׁב ָח ָתא וְ נֶ ֱח ָמ ָתא ַּד ֲא ִמ ָירן ְּב ָע ְל ָמא .וְ ִא ְמרּו ָא ֵמן:
וְ ִש ָ
ומתפללים תפילת עמידה (מופיעה בתפילת מנחה לעיל) .ולאחר מכן אומר
החזן קדיש תתקבל:
כּותּה
עּותּה  ,וְ יַ ְמ ִליְך ַמ ְל ֵ
יִ ְת ַּג ַּדל וְ יִ ְת ַק ַּדׁש ְש ֵׁמּה ַר ָּבא( .אמן) ְּב ָע ְל ָמא ִדי ְב ָרא ִכ ְר ֵ
ּוב ַחיֵ י ְּד ָכל ֵּבית ישראל,
יֹומיכֹון ְ
ּוב ֵ
ׁיחּה( .אמן)ְּ .ב ַחיֵ יכֹון ְ
יק ֵרב ְמ ִש ֵ
ּפּור ָקנֵ ּה וִ ָ
וְ יַ ְצ ַמח ְ
ּובזְ ַמן ָק ִריב וְ ִא ְמרּו ָא ֵמן( :אמן יהא) .יְ ֵהא ְש ֵׁמּה ַר ָּבא ְמ ָב ַרְך ְל ָע ַלם ְּול ָע ְל ֵמי
ַּב ֲעגַ ָלא ִ
רֹומם וְ יִ ְתנַ ֵּש ׂא וְ יִ ְת ַה ָּדר וְ יִ ְת ַע ֶּלה וְ יִ ְת ַה ָּלל ,
ָע ְל ַמיָ א :יִ ְת ָּב ַרְך וְ יִ ְש ַּׁת ַּבח וְ יִ ְת ָּפ ַאר וְ יִ ְת ַ
ׁיר ָתאֻ ּ ,ת ְש ְּׁב ָח ָתא
קּוד ָשׁא ְּב ִריְך הּוא (בריך הוא)ְ .ל ֵע ָילא ִמן ָּכל ִּב ְר ָכ ָתא וְ ִש ָ
ְש ֵׁמּה ְּד ְ
עּותהֹון ְּד ָכל ֵּבית
ּוב ְ
לֹותהֹון ָ
וְ נֶ ָח ָמ ָתאַ ,ד ֲא ִמ ָירן ְּב ָע ְל ָמא .וְ ִא ְמרּו ָא ֵמןִּ :ת ְת ַק ַּבל ְצ ְ
ישראל ֳק ָדם ֲאבּוהֹון ִּדי ִב ְש ַׁמ ָּיא וְ ִא ְמרּו ָא ֵמן( .אמן) יְ ֵהא ְש ָׁל ָמא ַר ָּבא ִמן ְש ַׁמיָ א
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רֹומיו הּוא
עֹוש ׂה ָשׁלֹום ִּב ְמ ָ
טֹוביםָ ,ע ֵלינּו וְ ַעל ָּכל ישראל וְ ִא ְמרּו ָא ֵמן( .אמן) ֶ
וְ ַח ִּיים ִ
יַ ֲע ֶש ׂה ָשׁלֹום ָע ֵלינּו וְ ַעל ָּכל ישראל ,וְ ִא ְמרּו ָא ֵמן.
ממוצאי יום טוב ראשון של פסח ועד ערב חג השבועות  -סופרים ספירת העומר.

אשׁיתֶ .שּׁלא ָעשנּו ְּכגויֵ י
יוצר ְּב ֵר ִ
ש ֵּב ַח ַל ֲאדון ַהּכלָ .ל ֵתת ְּגדֻ ָּלה ְל ֵ
ָע ֵלינּו ְל ַ ׁ
גור ֵלנּו ְּכ ָכל
שמנּו ְּכ ִמ ְש ְּׁפחות ָה ֲא ָד ָמהֶ .שּׁלא שם ֶח ְל ֵקנּו ָּכ ֶהם וְ ָ
ָה ֲא ָרצות .וְ לא ָ
ׁיע :וַ ֲאנַ ְחנּו
יוש ַ
ּומ ְת ַּפ ְל ִלים ֶאל ֵא-ל לא ִ
ֲהמונָ םֶ :ש ֵׁהם ִמ ְש ַּׁת ֲחוִ ים ְל ֶה ֶבל וְ ִריק ִ
ּומודים ִל ְפנֵ י ֶמ ֶלְך ַמ ְל ֵכי ַה ְּמ ָל ִכים ַה ָּקדוׁש ָּברּוְך הּוא:
ִ
ּומ ְש ַּׁת ֲחוִ ים
ּכור ִעים ִ
ְ
ּוש ִׁכינַ ת עֻ ּזו ְּבגָ ְב ֵהי
ּומושׁב יְ ָקרו ַּב ָּש ַׁמיִ ם ִמ ַּמ ַעלְ .
ַ
יוסד ָא ֶרץ.
נוטה ָש ַׁמיִ ם וְ ֵ
ֶשׁהּוא ֶ
תורתו.
זּולתוַּ .כ ָּכתּוב ְּב ָ
להינּו ֵאין עודֱ .א ֶמת ַמ ְל ֵּכנּוֶ .א ֶפס ָרומים :הּוא ֱא ֵ
ְמ ִ
להים ַּב ָּש ַׁמיִ ם ִמ ַּמ ַעל וְ ַעל ָה ָא ֶרץׁבת ֶאל ְל ָב ֶבָךִּ .כי יי הּוא ָה ֱא ִ
וְ יָ ַד ְע ָּת ַהּיום וַ ֲה ֵש ָ
ִמ ָּת ַחתֵ .אין עוד:
ּלּולים ִמן
להינּו ִל ְראות ְמ ֵה ָרה ְּב ִת ְפ ֶא ֶרת עֻ ֶּזָךְ .ל ַה ֲע ִביר ִּג ִַעל ֵּכן נְ ַק ֶּוה ְּלָך יי ֱא ֵ
ׁ-די .וְ ָכל ְּבנֵ י ָבשר יִ ְק ְראּו
עולם ְּב ַמ ְלכּות ַש ַּ
ָה ָא ֶרץ .וְ ָה ֱא ִל ִילים ָּכרות יִ ָּכ ֵרתּוןְ .ל ַת ֵּקן ָ
יוש ֵׁבי ֵת ֵבלִּ .כי ְלָך ִּת ְכ ַרע
ִב ְש ֶׁמָך ְל ַה ְפנות ֵאליָך ָּכל ִר ְש ֵׁעי ָא ֶרץ .יַ ִּכירּו וְ יֵ ְדעּו ָּכל ְ
להינּו יִ ְכ ְרעּו וְ יִ ּפלּו .וְ ִל ְכבוד ִש ְׁמָך יְ ָקר יִ ֵּתנּו.ָּכל ֶּב ֶרְךִּ .ת ָּש ַׁבע ָּכל ָלׁשוןְ .ל ָפנֶ יָך יי ֱא ֵ
עולם וָ ֶעדִּ .כי ַה ַּמ ְלכּות
יהם ְמ ֵה ָרה ְל ָ
כּותָך .וְ ִת ְמלְך ֲע ֵל ֶ
יק ְּבלּו כֻ ָּלם ֶאת על ַמ ְל ֶ
וִ ַ
עולם וָ ֶעד:
תור ֶתָך .יי יִ ְמלְך ְל ָ
עול ֵמי ַעד ִּת ְמלְך ְּב ָכבודַּ .כ ָּכתּוב ְּב ָ
ֶש ְּׁלָך ִהיא ְּול ְ
ּושׁמו ֶא ָחד:
וְ נֶ ֱא ַמר .וְ ָהיָ ה יי ְל ֶמ ֶלְך ַעל ָּכל ָה ָא ֶרץַּ .בּיום ַההּוא יִ ְהיֶ ה יי ֶא ָחד ְ
קדיש יתום:
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כּותּה
עּותּה וְ יַ ְמ ִליְך ַמ ְל ֵ
יִ ְת ַּג ַּדל וְ יִ ְת ַק ַּדׁש ְש ֵׁמּה ַר ָּבא .אמןְּ :ב ָע ְל ָמא ִּדי ְב ָרא ִכ ְר ֵ
ּובזְ ַמן ָק ִריב ,וְ ִא ְמרּו ָא ֵמן :יְ ֵהא
ּוב ַח ֵּיי ְד ָכל ֵּבית ישראל ַּב ֲעגָ ָלא ִ
יומיכון ְ
ּוב ֵ
ְּב ַח ֵּייכון ְ
רומם
ְש ֵׁמּה ַר ָּבא ְמ ָב ַרְך ְל ָע ַלם ְּול ָע ְל ֵמי ָע ְל ַמ ָּיא :יִ ְת ָּב ַרְך וְ יִ ְש ַּׁת ַּבח וְ יִ ְת ָּפ ַאר וְ יִ ְת ַ
הוא:ל ֵע ָּלא
ְ
וְ יִ ְתנַ ּשא וְ יִ ְת ַה ָּדר וְ יִ ְת ַע ֶּלה וְ יִ ְת ַה ָּלל ְש ֵׁמּה ְּדקֻ ְד ָשׁאְּ .ב ִריְך הּוא .בריך
ׁיר ָתא ּ ֻת ְש ְּׁב ָח ָתא וְ נֶ ֱח ָמ ָתא ַּד ֲא ִמ ָירן ְּב ָע ְל ָמא .וְ ִא ְמרּו ָא ֵמן :יְ ֵהא
ִמן ָּכל ִּב ְר ָכ ָתא וְ ִש ָ
טֹובים ָע ֵלינּו וְ ַעל ָּכל ישראל .וְ ִא ְמרּו ָא ֵמן :עושה
ְש ָׁל ָמא ַר ָּבא ִמן ְש ַׁמ ָּיא וְ ַח ִּיים ִ
רומיו הּוא יַ ֲעשה ָשׁלום ָע ֵלינּו וְ ַעל ָּכל ישראל וְ ִא ְמרּו ָא ֵמן:
ָשׁלום ִּב ְמ ָ

ברכת המזון (נוסח אחיד)
ביום שאומרים בו תחנון ַ :על נַ ֲהרֹות ָּב ֶבל ָשׁם יָ ַש ְׁבנּו ַּגם ָּב ִכינּו ְּבזָ ְכ ֵרנּו ֶאת ִצּיֹון.
תֹול ֵלינּו
ׁשֹובינּו ִּד ְב ֵרי ִשׁיר וְ ָ
רֹותינּוִּ .כי ָשׁם ְש ֵׁאלּונּו ֵ
תֹוכּה ָּת ִלינּו ִּכ ֹּנ ֵ
ַעל ֲע ָר ִבים ְּב ָ
ִש ְׂמ ָחה ִשׁירּו ָלנּו ִמ ִּשׁיר ִצּיֹוןֵ .איְך נָ ִשׁיר ֶאת ִשׁיר יי ַעל ַא ְד ַמת נֵ ָכרִ .אם ֶא ְש ָּׁכ ֵחְך
ׁלִם ִּת ְש ַּׁכח יְ ִמינִ יִּ .ת ְד ַּבק ְלׁשֹונִ י ְל ִח ִּכי ִאם ֹלא ֶאזְ ְּכ ֵר ִכי ִאם ֹלא ַא ֲע ֶלה ֶאת
רּוש ָ 
יְ ָ
ׁלִם ָהא ְֹמ ִרים ָערּו ָערּו
רּוש ָ 
ׁלִם ַעל רֹאׁש ִש ְׂמ ָח ִתי .זְ כֹר יי ִל ְבנֵ י ֱאדֹום ֵאת יֹום יְ ָ
רּוש ַ 
יְ ָ
מּולְך ֶש ָּׁג ַמ ְל ְּת ָלנּוַ .א ְש ֵׁרי
ׁדּודה ַא ְש ֵׁרי ֶשׁיְ ַש ֶּׁלם ָלְך ֶאת ְּג ֵ
ַעד ַהיְ סֹוד ָּבּהַּ .בת ָּב ֶבל ַה ְּש ָ
אחז וְ נִ ֵּפץ ֶאת ע ָֹל ַליִ ְך ֶאל ַה ָּס ַלע.
ש ֹּי ֵ
ֶׁ
ׁיבת ִצּיֹון ָהיִ ינּו ְּכח ְֹל ִמים.
ביום שאין אומרים בו תחנון ִ :שׁיר ַה ַּמ ֲעלֹות ְּבׁשּוב יי ֶאת ִש ַ
ֹאמרּו ַבּגֹויִ ם ִהגְ ִּדיל יי ַל ֲעׂשֹות ִעם ֵא ֶּלה.
ָאז יִ ָּמ ֵלא ְש ׂחֹוק ִּפינּו ְּולׁשֹונֵ נּו ִר ָּנה ָאז י ְ
יקים
יתנּו] ַּכ ֲא ִפ ִ
[ש ִׁב ֵ
ׁשּובה יי ֶאת שבותנו ְ
ִהגְ ִּדיל יי ַל ֲעׂשֹות ִע ָּמנּו ָהיִ ינּו ְש ֵׂמ ִחיםָ .
ּובכֹה נ ֵֹש ׂא ֶמ ֶשְׁך ַה ָּז ַרע ּבֹא יָ בֹוא
ַּב ֶּנגֶ בַ .ה ֹּז ְר ִעים ְּב ִד ְמ ָעה ְּב ִר ָּנה יִ ְקצֹרּוָ .הלֹוְך יֵ ֵלְך ָ
ְב ִר ָּנה נ ֵֹש ׂא ֲאלֻ ּמֹ ָתיו.
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ןוזמה תכרב
ּפֹות ַח:
ׁלשׁה ֶש ָׁא ְכלּו ְּכ ֶא ָחד ֲחיָ ִבין ְלזֵ ֵמן וְ ַה ְמזַ ֵמן ֵ
ְש ָ

ּבֹותי ,נְ ָב ֵרְך!
ַר ַ
עֹולם.
ַה ְמסֻ ִּבים עֹונִ ים :יְ ִהי ֵשׁם יְ יָ ְמב ָֹרְך ֵמ ַע ָּתה וְ ַעד ָ
שלֹו.
ש ָא ַכ ְלנּו ִמ ֶּ ׁ
ֹלהינּו) ֶ ּׁבֹותי ,נְ ָב ֵרְך( בעשרה ֱא ֵ
אֹומר ִּ :ב ְרׁשּות ְמ ָרנָ ן וְ ַר ָּבנָ ן וְ ַר ַ
ַה ְמזַ ֵמן ֵ
ּובטּובֹו ָחיִ ינּו.
ֹלהינּו) ֶש ָׁא ַכ ְלנּו ִמ ֶּשׁלֹו ְַה ְמסֻ ִּבים עֹונִ יםָּ :ברּוְך ֱ(א ֵ

שלֹו ְּובטּובֹו ָחיִ ינּו.
ש ָא ַכ ְלנּו ִמ ֶּ ׁ
ֹלהינּו) ֶ ׁאֹומרָּ :ברּוְך ֱ(א ֵ
ַה ְמזַ ֵמן חֹוזֵ ר וְ ֵ
עֹולם ּ ֻכּלֹו ְּבטּובֹו ְּב ֵחן ְּב ֶח ֶסד
עֹולם ַה ָּזן ֶאת ָה ָ
ֹלהינּו ֶמ ֶלְך ָה ָָּברּוְך ַא ָּתה יי ֱא ֵ
ּובטּובֹו ַה ָּגדֹול ָּת ִמיד ֹלא
עֹולם ַח ְסּדֹו ְ
ל-ב ָש ׂר ִּכי ְל ָ
ּוב ַר ֲח ִמים  ,הּוא נ ֵֹתן ֶל ֶחם ְל ָכ ָּ
ְ
עֹולם וָ ֶעד ַּב ֲעבּור ְשׁמֹו ַה ָּגדֹול ִּכי הּוא ֵא-ל
(ת ִמיד) ְל ָ
ָח ַסר ָלנּו וְ ַאל יֶ ְח ַסר ָלנּו ָמזֹון ָּ
ּפֹות ַח
ּיֹותיו ֲא ֶשׁר ָּב ָרא ָּכ ָאמּור ֵ
ל-ב ִר ָ
ּומ ִכין ָמזֹון ְל ָכ ְּ
ּומ ִטיב ַל ּכֹל ֵ
ּומ ַפ ְרנֵ ס ַל ּכֹל ֵ
זָ ן ְ
ל-חי ָרצֹון ָּברּוְך ַא ָּתה יְ יָ ַה ָּזן ֶאת ַה ּכֹל.
יע ְל ָכ ַ
ּומ ְש ִּׂב ַ
ֶאת-יָ ֶדָך ַ

ֶ
טֹובה ְּור ָח ָבה וְ ַעל
בֹותינּו ֶא ֶרץ ֶח ְמ ָּדה ָ
ֹלהינּו ַעל ֶש ִׁהנְ ַח ְל ָּת ַל ֲא ֵנֹודה ְּלָך יי ֱא ֵ
יתָך
יתנּו ִמ ֵּבית ֲע ָב ִדים וְ ַעל ְּב ִר ְ
ּופ ִד ָ
ֹלהינּו ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם ְאתנּו יְ יָ ֱא ֵ
ׁהֹוצ ָ
ֶש ֵ
ׁהֹוד ְע ָּתנּו וְ ַעל ַח ִּיים ֵחן
ּתֹור ְתָך ֶש ִּׁל ַּמ ְד ָּתנּו וְ ַעל חֻ ֶּקיָך ֶש ַ
ֶש ָׁח ַת ְמ ָּת ִּב ְב ָש ֵׂרנּו וְ ַעל ָ
ּוב ָכל
אֹותנּו ָּת ִמידְּ ,ב ָכל יֹום ְ
ּומ ַפ ְרנֵ ס ָ
וָ ֶח ֶסד ֶשׁחֹונַ נְ ָּתנּו ,וְ ַעל ֲא ִכ ַילת ָמזֹון ָש ַׁא ָּתה זָ ן ְ
ּוב ָכל ָש ָׁעה.
ֵעת ְ
אֹותְך ,יִ ְת ָּב ַרְך ִש ְׁמָך ְּב ִפי ָּכל ַחי
ּומ ָב ְר ִכים ָ
מֹודים ָלְך ְ
ֹלהינּו ֲאנַ ְחנּו ִוְ ַעל ַה ּכֹל יְ יָ ֱא ֵ
ֹלהיָך ַעל ָה ָא ֶרץּוב ַר ְכ ָּת ֶאת יְ יָ ֱא ֶ
עֹולם וָ ֶעדַּ ,כ ָּכתּוב" :וְ ָא ַכ ְל ָּת וְ ָש ַׂב ְע ָּתֵ ,
ָּת ִמיד ְל ָ
ּטֹובה ֲא ֶּשׁר נָ ַתן ָלְך"ָּ .ברּוְך ַא ָּתה יְ יָ ַ ,על ָה ָא ֶרץ וְ ַעל ַה ָּמזֹון.
ַה ָ
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רּוש ַׁליִ ם ִע ֶירָך ,וְ ַעל ִצּיֹון ִמ ְש ַּׁכן
ֹלהינּו ַעל יִ ְש ָׂר ֵאל ַע ֶּמָך ,וְ ַעל יְ ַָר ֶחם נָ א יְ יָ ֱא ֵ
ׁיחָך ,וְ ַעל ַה ַּביִ ת ַהגָ דֹול וְ ַה ָקדֹוׁש ֶש ִּׁנ ְק ָרא ִש ְׁמָך
בֹודָך ,וְ ַעל ַמ ְלכּות ֵּבית ָּדוִ ד ְמ ִש ֶ
ְּכ ֶ
יחנּו ,וְ ַה ְרוַ ח ָלנּו יְ יָ ֱא-
ֹלהינּוָ ,א ִבינּוְ ,ר ֵענּו ,זּונֵ נּוַ ,פ ְרנְ ֵסנּו וְ ַכ ְל ְּכ ֵלנּו וְ ַה ְרוִ ֵָע ָליוֱ .א ֵ
ֹלהינּוֹ ,לא ִל ֵידי ַמ ְּתנַ ת ָּב ָש ׂררֹותינּו .וְ נָ א ַאל ַּת ְצ ִר ֵיכנּו יְ יָ ֱא ֵ
ֹלהינּו ְמ ֵה ָרה ִמ ָּכל ָצ ֵ
ֵ
דֹושׁה וְ ָה ְר ָח ָבהֶ ,שֹׁלא
תּוחה ַה ְּק ָ
וָ ָדם וְ ֹלא ִל ֵידי ַה ְלוָ ָא ָתםִּ ,כי ִאם ְליָ ְדָך ַה ְּמ ֵל ָאה ַה ְּפ ָ
עֹולם וָ ֶעד.
נֵ בֹוׁש וְ ֹלא נִ ָּכ ֵלם ְל ָ

בשבת מוסיפים כאן 'רצה והחליצנו' ,בראש חודש ובמועדים מוסיפים
כאן 'יעלה ויבוא'.

רּוש ַׁליִ ם ִעיר ַה ּקֹ ֶדׁש ִּב ְמ ֵה ָרה ְביָ ֵמינּוָּ .ברּוְך ַא ָּתה יְ יָ ,
ּובנֵ ה יְ ָ
ְ
רּוש ַׁליִ םָ .א ֵמן.
ּבֹונֵ ה ְב ַר ֲח ָמיו יְ ָ
ּבֹור ֵאנּו,
עֹולםָ ,ה ֵא-ל ָא ִבינּוַ ,מ ְל ֵּכנּוַ ,א ִד ֵירנּוְ ,
ֹלהינּוֶ ,מ ֶלְך ָה ָָּברּוְך ַא ָּתה יְ יָ ֱא ֵ
יטיב
רֹועה יִ ְש ָׂר ַאלַ ,ה ֶּמ ֶלְך ַהּטֹוב וְ ַה ֵּמ ִ
רֹוענּו ֵ
דֹושׁנּו ְקדֹוׁש יַ ֲעקֹבֵ ,
יֹוצ ֵרנּוְ ,ק ֵ
ֹּג ֲא ֵלנּוְ ,
יטיב ָלנּו ,הּוא גְ ָמ ָלנּו ,הּוא
יטיב ,הּוא יֵ ִ
יטיב ,הּוא ֵמ ִ
ַל ּכֹלֶ ,ש ְּׁב ָכל יֹום וָ יֹום הּוא ֵה ִ
גֹומ ֵלנּו ,הּוא יִ גְ ְמ ֵלנּו ָל ַעדְ ,ל ֵחן ְּול ֶח ֶסד ְּול ַר ֲח ִמים ְּול ֶרוַ ח ַה ָּצ ָלה וְ ַה ְצ ָל ָחהְּ ,ב ָר ָכה
ְ
ּומ ָּכל טּוב
יׁשּועה ,נֶ ָח ָמה ַּפ ְרנָ ָסה וְ ַכ ְל ָּכ ָלה וְ ַר ֲח ִמים וְ ַח ִּיים וְ ָשׁלֹום ,וְ ָכל טֹוב; ִ
ָ
וִ
עֹולם ַאל יְ ַח ְּס ֵרנּו.
ְל ָ
ּוב ָא ֶרץ.
עֹולם וָ ֶעדָ .ה ַר ֲח ָמן הּוא יִ ְת ָּב ַרְך ַּב ָּש ַׁמיִ ם ָ
ָה ַר ֲח ָמן הּוא יִ ְמלֹוְך ָע ֵלינּו ְל ָ
ּדֹורים ,וְ יִ ְת ָּפ ַאר ָּבנּו ָל ַעד ְּולנֵ ַצח נְ ָצ ִחים ,וְ יִ ְת ַה ַּדר ָּבנּו
ָה ַר ֲח ָמן הּוא יִ ְש ַּׁת ַּבח ְלדֹור ִ
עֹול ִמיםָ .ה ַר ֲח ָמן הּוא יְ ַפ ְרנְ ֵסנּו ְּב ָכבֹודָ .ה ַר ֲח ָמן הּוא יִ ְשּׁבֹור עֻ ֵּלנּו
עֹול ֵמי ָ
ָל ַעד ְּול ְ
קֹומ ִמיּות ְל ַא ְר ֵצנּוָ .ה ַר ֲח ָמן הּוא יִ ְש ַׁלח ָלנּו ְּב ָר ָכה
יֹול ֵיכנּו ְ
ארנּו ,וְ הּוא ִ
ֵמ ַעל ַּצ ָּו ֵ
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ְמרֻ ָּבה ַּב ַּביִ ת ַה ֶּזה ,וְ ַעל ֻש ְׁל ָחן זֶ ה ֶש ָׁא ַכ ְלנּו ָע ָליוָ .ה ַר ֲח ָמן הּוא יִ ְש ַׁלח ָלנּו ֶאת
יב ֵּש ׂר ָלנּו ְּבׂשֹורֹות טֹובֹות יְ ׁשּועֹות וְ נֶ ָחמֹות .בבית אביו
ֵא ִל ָּיהּו ַה ָּנ ִביא זָ כּור ַלּטֹוב ,וִ ַ
מֹור ִתי ַּב ֲע ַלת
מֹורי ַּב ַעל ַה ַּביִ ת ַה ֶּזה ,וְ ֶאת ִא ִּמי ָ
אומר ָ :ה ַר ֲח ָמן הּוא יְ ָב ֵרְך ֶאת ָא ִבי ִ
אֹותי אם אביו ואמו בחיים :וְ ֶאת ָא ִבי
ַה ַּביִ ת ַה ֶּזה .נשוי אומר ָ :ה ַר ֲח ָמן הּוא יְ ָב ֵרְך ִ
מֹור ִתי ),וְ ֶאת ִא ְש ִּׁתי ,וְ ֶאת זַ ְר ִעי ,וְ ֶאת ָּכל ֲא ֶשׁר ִלי .אשה נשואה
מֹורי ,וְ ֶאת ִא ִּמי ָ
ִ
מֹורי ,וְ ֶאת ִא ִּמי
אֹותי( ,אם אביה ואמה בחיים :וְ ֶאת ָא ִבי ִ
אומרת ָ :ה ַר ֲח ָמן הּוא יְ ָב ֵרְך ִ
מֹור ִתי ),וְ ֶאת ַּב ֲע ִלי ,וְ ֶאת זַ ְר ִעי ,וְ ֶאת ָּכל ֲא ֶשׁר ִלי .אורח אומר ָ :ה ַר ֲח ָמן הּוא יְ ָב ֵרְך ֶאת
ָ
יתם וְ ֶאת זַ ְר ָעם וְ ֶאת ָּכל ֲא ֶשׁר
אֹותם וְ ֶאת ֵּב ָ
ַּב ַעל ַה ַּביִ ת ַה ֶּזה וְ ֶאת ַּב ֲע ַלת ַה ַּביִ ת ַה ֶּזהָ ,
עֹולם ַה ָּבא ,וְ יִ ְצ ַלח
עֹולם ַה ֶּזה ,וְ ֹלא יִ ָּכ ֵלם ָל ָ
ָל ֶהם .יְ ִהי ָרצֹוןֶ ,ש ֹּׁלא יֵ בֹוׁש ַּב ַעל ַה ַּביִ ת ָּב ָ
רֹובים ָל ִעיר ,וְ ַאל יִ ְשֹׁלט ָש ָׂטן
ּוק ִ
ְמאֹד ְּב ָכל נְ ָכ ָסיו ,וְ יִ ְהיּו נְ ָכ ָסיו ּונְ ָכ ֵסינּו מֻ ְצ ָל ִחים ְ
ֹלא ְּב ַמ ֲע ֵש ׂי יָ ָדיו וְ ֹלא ְּב ַמ ֲע ֵש ׂי יָ ֵדינּו ,וְ ַאל יִ זְ ַד ֵּקק ֹלא ְל ָפנָ יו וְ ֹלא ְל ָפנֵ ינּו ׁשּום ְד ַבר
עֹולם.
ַה ְרהֹור ֵח ְטא וַ ֲע ֵב ָרה וְ ָעֹון ֵמ ַע ָּתה וְ ַעד ָ
בסעודה משותפת אומר ָ :ה ַר ֲח ָמן הּוא יְ ָב ֵרְך ֶאת ָּכל ַה ְּמסֻ ִּבין ַּכאן.
אֹותנּו וְ ֶאת ָּכל ֲא ֶשׁר ָלנּוְּ ,כמֹו
יתם וְ ֶאת זַ ְר ָעם וְ ֶאת ָּכל ֲא ֶשׁר ָל ֶהםָ ,
אֹותם וְ ֶאת ֵּב ָ
ָ
אֹותנּו
ל""-מ ּכֹל"ּ "-כֹל" – ֵּכן יְ ָב ֵרְך ָ
ִ
"ב ּכֹ
בֹותינּו ַא ְב ָר ָהם יִ ְצ ָחק וְ יַ ֲעקֹב ַּ
ֶש ִּׁנ ְת ָּב ְרכּו ֲא ֵ
ֹאמר ָא ֵמן.
ּ ֻכ ָּלנּו יַ ַחד ִּב ְב ָר ָכה ְש ֵׁל ָמה .וְ נ ַ
יהם וְ ָע ֵלינּו זְ כּות ֶש ְּׁת ֵהא ְל ִמ ְש ֶׁמ ֶרת ָשׁלֹום .וְ נִ ָש ׂא ְב ָר ָכה ֵמ ֵאת
ַּב ָמרֹום יְ ַל ְּמדּו ֲע ֵל ֶ
ֹלהים וְ ָא ָדם.ֹלהי יִ ְש ֵׁענּו ,וְ נִ ְמ ָצא ֵחן וְ ֵש ֶׂכל טֹוב ְּב ֵעינֵ י ֱא ִּוצ ָד ָקה ֵמ ֱא ֵ
יְ יָ ְ ,
עֹולם ַה ָּבא.
ׁיח ְּול ַח ֵּיי ָה ָ
ָה ַר ֲח ָמן הּוא יְ זַ ֵּכנּו ִלימֹות ַה ָּמ ִש ַ

ַמגְ ִּדיל

(ביום שמתפללים בו מוסף ובסעודת מלווה מלכה ִ :מגְ ּדֹול) יְ ׁשּועֹות ַמ ְלּכֹו,
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רֹומיו ,הּוא יַ ֲע ֶש ׂה
עֹולם .ע ֶֹש ׂה ָשׁלֹום ִּב ְמ ָ
וְ ע ֶֹש ׂה ֶח ֶסד ִל ְמ ִשׁיחֹוְ ,ל ָדוִ ד ְּולזַ ְרעֹו ַעד ָ
ָשׁלֹום ָע ֵלינּו וְ ַעל ָּכל יִ ְש ָׂר ַאל .וְ ִא ְמרּו ָא ֵמן.
יְ ראּו ֶאת יְ יָ ְקד ָֹשׁיוִּ ,כי ֵאין ַמ ְחסֹור ִל ֵיר ָאיוְּ .כ ִפ ִירים ָרׁשּו וְ ָר ֵעבּו ,וְ ד ְֹר ֵשׁי יְ יָ ֹלא
יע ְל ָכל
ּומ ְש ִּׂב ַ
ּפֹות ַח ֶאת יָ ֶדָךַ ,
עֹולם ַח ְסּדֹוֵ .
יַ ְח ְסרּו ָכל טֹוב .הֹודּו ַליְ יָ ִּכי טֹובִּ ,כי ְל ָ
יתי ַּגם זָ ַקנְ ִּתי ,וְ ֹלא
ַחי ָרצֹוןָּ .ברּוְך ַה ֶּג ֶבר ֲא ֶשׁר יִ ְב ַטח ַּביְ יָ  ,וְ ָהיָ ה יְ יָ ִמ ְב ַטחֹו .נַ ַער ָהיִ ִ
יתי ַצ ִּדיק נֶ ֱעזָ ב ,וְ זַ ְרעֹו ְמ ַב ֶּקׁש ָל ֶחם .יְ יָ עֹז ְל ַעּמֹו יִ ֵּתן ,יְ יָ יְ ָב ֵרְך ֶאת ַעּמֹו ַב ָּשׁלֹום.
ָר ִא ִ

תפילת הדרך
ּתֹול ֵיכנּו ְל ָׁשלֹום
בֹותינּוֶׁ ,ש ִ
אֹ-להי ֲא ֵ
ֵ
ֹלהינּו וֵיְ ִהי ָרצֹון ִמ ְל ָפנֶ יָך יי ֱא ֵ
יענּו
וְ ַת ְצ ִע ֵידנּו ְל ָׁשלֹום וְ ַת ְד ִר ֵיכנּו ְל ָׁשלֹום ,וְ ִת ְס ְמ ֵכנִ י ְל ָׁשלֹום ,וְ ַתּגִ ֵ
ּול ָׁשלֹום( ,אם דעתו לחזור מיד
[ּולנַ ַחת] ְ
ִל ְמחֹוז ֶח ְפ ֵצנּו ְל ַחּיִ ים ְל ִׂש ְמ ָחה ְ
אֹורב וְ ִל ְס ִטים
אומר :וְ ַת ְחזִ ֵירנִ י ְל ָׁשלֹום) וְ ַת ִּצ ֵילנּו ִמ ַּכף ָּכל אֹויֵ ב וְ ֵ
ּובאֹות
ּומ ָּכל ִמינֵ י פֻ ְר ָענִ ּיֹות ַה ִּמ ְת ַרּגְ ׁשֹות ָ
וְ ַחּיֹות ָרעֹות ַּב ֶּד ֶרְךִ ,
עֹולם וְ ִת ְׁש ַלח ְּב ָר ָכה וְ ַה ְצ ָל ָחה ְּב ָכל ַמ ֲע ֵׂשה יָ ֵדינּו ,וְ ִת ְּתנֵ נּו ְל ֵחן
ָל ָ
ּוב ֵעינֵ י ָכל ר ֵֹאינּו ,וְ ִתגְ ְמ ֵלינּו ֲח ָס ִדים
ְּול ֶח ֶסד ְּול ַר ֲח ִמים ְּב ֵעינֶ יָך ְ
טֹובים וְ ִת ְׁש ַמע קֹול ַּת ֲחנּונֵ ינּוִּ ,כי ֵא-ל ׁש ֵֹמ ַע ְּת ִפ ָּלה וְ ַת ֲחנּון ָא ָּתה:
ִ
ׁשֹומ ַע ְּת ִפ ָלה:
ָּברּוְך ַא ָּתה יי ֵ

