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ה " ֵאל מָּ רָּ ה ִיש ְ ָּ ה קל  -א   ה'ְוַעת  י ִאם ְלִיְראָּ ְך כ ִ ָּ יךָּ ש  ֵאל ֵמִעמ 

ה א תו  וְ קל  -א   ה'ֶאת  ְלַאֲהבָּ יו ו  כָּ רָּ ל ד ְ כָּ ֶלֶכת ב ְ ַלֲעב ד יךָּ לָּ

:קל  -א   ה'ֶאת  ךָּ ֶ ל ַנְפש  ְבכָּ ְבךָּ ו  ל ְלבָּ כָּ   )דברים י יב(" יךָּ ב ְ

 

 

 

 

 מדרשת אור תורה סטון 

 רמות, ירושלים

 (2תשע"ז )חוברת 
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 חודשים אלול תשרי: הלכות סוכות 

יום 

 בשבוע

  הלכות סוכה, קצוש"ע מקור חיים תאריך

 פרק קח סע' א, ופניני הלכה סע' ב.   4.9א' אלול       ראשון 

 פרק קח סע' ד, יב.  5.9ב' אלול        שני

 פרק קח סע' יג, יד. 6.9ג' אלול        שלישי

 פרק קט סע' ד, ו 7.9ד' אלול        רביעי

 סימן תרלט סע' כד  קצוש"ע ילקוט יוסף 8.9ה' אלול        חמישי

 סע' יב, יגפרק קט  11.9ח' אלול       ראשון

 פרק קט סע' טו, טז, יז 12.9ט' אלול       שני

 הלכות סוכות, קצוש"ע ילקוט יוסף  

 סימן תרנא סע' א, יג 13.9י' אלול       שלישי

 סימן תרנא סע' טז, יח 14.9י"א אלול     רביעי

 סימן תרנא סע' לג, לו 15.9י"ב אלול     חמישי

 תרנב סע' אסימן  18.9ט"ו אלול     ראשון

 סימן תרנח סע' א, ג 19.9ט"ז אלול     שני

 קצוש"ע מקור חיים –הלכות ראש השנה   

 פרק ק סע' י' 20.9י"ז אלול     שלישי

 פרק קא סע' ב, ג 21.9י"ח אלול     רביעי

 פרק קב סע' ח, יב, טו 22.9י"ט אלול     חמישי

 כבפרק קב סע' טז, יח,  25.9כ"ב אלול     ראשון 

 פרק קב סע' כד, כה 26.9כ"ג אלול     שני

 פרק קג סע' ג, ד 27.9כ"ד אלול     שלישי

 פרק קג סע' ה, ו 28.9כ"ה אלול    רביעי

 המשך -הלכות סוכות, קצוש"ע ילקוט יוסף   

 סימן תרסג סע' א, ב 29.9כ"ו אלול     חמישי

 סימן תרסג סע' ג  5.10ג' תשרי       רביעי

 סימן תרסג סע' ד, ח 6.10ד' תשרי      חמישי 

 סימן תרסד סע' א 9.10ז' תשרי      ראשון

 סימן תרסד סע' ב 10.10ח' תשרי     שני 

 סימן תרסד סע' ג, ה 13.10יא תשרי    חמישי 
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 קצור שולחן ערוך מקור חיים –הלכות סוכה 

 הלכות סוכה – פרק קח

כֹּת:" –סע' א  סֻּ בּו בַּ שְׁ ל יֵּ ָראֵּ שְׁ יִׁ ָרח בְׁ ים ָכל ָהֶאזְׁ ת ָימִׁ עַּ בְׁ בּו שִׁ שְׁ כֹּת תֵּ סֻּ כֹות  בַּ סֻּ י בַּ יֶכם כִׁ עּו דֹּרֹּתֵּ דְׁ ן יֵּ עַּ מַּ לְׁ

צְׁ  ֶאֶרץ מִׁ י אֹוָתם מֵּ יאִׁ הֹוצִׁ ל בְׁ ָראֵּ שְׁ י יִׁ נֵּ י ֶאת בְׁ תִׁ בְׁ י הֹושַּ ם ֲאנִׁ " )ויקרא כג(. והיא מצוה יֶכםקֹּ-ֱאל ה'ָריִׁ

 ה שכל גופו של אדם נכנס לתורה ומתקדש ב"צילא דמהימנותא" )=צל האמונה(. יקרה וחביב

 

 הלכות סוכה  –פניני הלכה 

 ממה עשוי סכך כשר –סע' ב 

תנאים: א(  בשלושה לעמוד הסכך 'סוכה'. על נקראת היא שמו הסוכה, ועל עיקר הוא הסכך

 לקבל אותו שיכשיר עיבוד יעבור גידולו. ג( שלא ממקור מנותק צומח. ב( שיהיה ממין שיהיה

 יותר:  טומאה. ונבאר

 הצומח, כעצים ממין הקרקע, כלומר מן שגידולו מדבר יהיה הסכך , שחומרהראשון התנאי

 פסולים – צומחים שאינם מהאדמה, כיוון שמקורם ופלסטיק, אע"פ ברזל, עפר ושיחים. אבל

 קרקע. גידולי נחשבים אינם מהקרקע, ניזונים שהם חיים, למרות בעלי של עורות לסוכה. וכן

 פסולים – מטפסים וצמחים אילן ענפי גידולו, לכן ממקור מנותק יהיה , שהסכךהשני התנאי

 לקרקע.  מחוברים והם לסכך, הואיל

 בטבע הגולמית בצורתו דבר טומאה. ככלל, כל המקבל מדבר יהיה לא , שהסכךהשלישי התנאי

 לקבל יכול האדם, הוא לשימוש ראוי להיות כדי עיבוד שעבר טומאה, ולאחר לקבל יכול אינו

 עשו אם טומאה. אבל לקבל ראויים פשוטים, אינם בניין קרשי ואף טומאה. למשל, גזעים, ענפים

 החומר של עלייתו עם לסכך. יחד ופסולים טומאה מקבלים הם הרי – ומיטות כלים, כסאות מהם

 משאר אחד או מת בו יגע אם אה, ואזטומ לקבלת מוכן נעשה משמעות, הוא בעל כלי של לדרגה

 לקבל יכול שהוא לדרגה והגיע עיבוד עבר שהצומח משעה ייטמא. וכבר הוא – המטמאים הדברים

 .. נטמא. לא עדיין שבפועל לסכך, למרות פסול טומאה, הוא

 ופסולה טומאה לקבל ראויה נעשתה – לשכיבה אותה עשו קש, אם או מקנים שעשויה מחצלת

 לעשות שרגילים וכשרה. במקום טומאה לקבל ראויה אינה – בה לסכך כדי נעשתה לסכך, ואם

)שו"ע ורמ"א תרכט,  עין מראית פסולה, מפני – לסכך מחצלת עשו אם בלבד, גם לשכיבה מחצלות

  ..ו(.

 

 קצור שולחן ערוך מקור חיים –הלכות סוכה 

מותר לחבר עצי הסכך במסמרים של ברזל, אע"פ שמקבלים טומאה. אבל אין להעמיד  –סע' ד 

הסכך על דבר המקבל טומאה. ולכן הסוכות המוכנות הנהוגות בזמננו, שמסגרתן עשויה מצינורות 

 ברזל, יניח קורות עץ על הברזלים, ועליהם יניח הסכך. 

נאה ולולב נאה. וכבר נהגו כל ישראל זה אלי ואנווהו, אתנאה לפניו במצוות: סוכה  – סע' יב

זאת, ליפות את הסוכה בקישוטים צבעוניים נאים ובפירות משבעת המינים,  הבמצוו רלהיזה

 ראשון 

 א' אלול

4.9 

 שני

 ב' אלול

5.9 
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וילדי ישראל נהגו להכין שרשראות של ניר צבעוני לתלות בסוכה ליפותה, וזה דינם של קישוטים 

 אלה:

ומה, התלויים מתחת לסכך, הרי הם סכך פסול, שהרי הניר כל הקישוטים, הפירות וכד – סע' יג

של הקישוטים אינו ראוי לסכך, והפירות הם דבר המקבל טומאה ופסולים לסכך, וכל נויי סוכה 

שתחת הסכך אם הם תוך ארבעה טפחים לגג )היינו שלושים ושניים ס"מ( בטלים לגבי הסכם 

יותר מארבעה טפחים אינם בטלים לגבי ומותר אפילו לשבת תחתיהם. ואם הם רחוקים מהגג 

בה. ובמנורות אין להחמיר )לתלותם קרוב לסכך( מפני  רהסכך. ואף שהיא חומרה ראוי להיזה

 סכנת התלקחות אש. 

עצי הסוכה עצמם אסורים כל שמונת ימי החג )ובחוץ לארץ גם בתשיעי(. שחלה קדושת  – סע' יד

 תים בסוכה, בין בסכך ובין בדפנות, אסור ליהנושם שמים על הסוכה. וכן פירות ומשקאות שתול

מהם כל שמונת הימים, אפילו נפלו מעצמם. ולכן טוב שיתנה בשעה שתולה אותם: "אני מתנה 

 עליהם לאוכלם מתי שארצה". וסדינים נאים נוהגים לטלטלם בשעת גשמים אפילו בלא תנאי. 

 ליל חג הסוכות ומצוות ישיבת סוכה –פרק קט 

אכילה בסוכה בליל יום טוב הראשון חובה. ולפחות חייב לאכול כזית פת, וראוי להדר  –סע' ד 

לאכול שיעור כביצה, שהוא שיעור המחייב אכילה בסוכה כל שבעת הימים כמו שנבאר להלן. 

ם אפשר לו. ולא יאכל עד וראוי לאכלו תוך שיעור כדי אכילת פרס )שמונה דקות( וללא לפתן א

 שיהיה ודאי לילה, ויכוון לשם מצוות עשה באכילתו...

עתה נוהגים שאין מברכים על הסוכה אלא בשעת אכילת קבע בלבד, ומתכוון לפטור כל  – סע' ו

אכילת עראי שיאכל, וכן ישיבה ושינה עד הסעודה הבאה. ומה היא סעודת קבע המחייבת ישיבה 

מחלוקת וחילוקי דינים רבים, וסיכום כל האמור הוא כך: אין לברך "לישב בסוכה וברכה ? שנוי ב

פת הבאה גרם( או כאשר קובע סעודתו על  56כשיעור כביצה ) בלחםבסוכה" אלא כאשר סועד 

גרם, ועל זה חייב גם בברכת  224היינו עוגות, עוגיות וכדומה, בשיעור ארבע ביצים )בכיסנין, 

כשיעור ארבע ביצים,  תבשילים מחמשת מיני דגןטריות וכדומה. המוציא ונטילת ידים( וכן א

פחות עוגות, אטריות ודומיהן,  חייב בברכת "לישב בסוכה", ופשוט שאסור לאכלם מחוץ לסוכה. 

גרם(  224 – 56אין צריך סוכה. משיעור כביצה עד שיעור ארבע ביצים )גרם(  56) משיעור כביצה

שלא יעשה כן, ועל כל פנים חייב בישיבת סוכה אך לא יברך  נכנס למחלוקת גדולי הפוסקים וטוב

, אף אם קובע סעודה עליהם אין לברך "לישב בשר ודגים וכדומה פירות וירקות"לישב בסוכה". 

יש סוברים שאף אכילת  בשבת וביום טובבסוכה" כלל, ואם רוצה רשאי לאכלם גם מחוץ לסוכה. 

עראי חייבת בסוכה, ששבת קובעת, ולכן יזהר בשבת לא לאכול אכילת עראי מחוץ לסוכה, אך לא 

יברך "לישב בסוכה". המהדר שלא לטעום מאומה אפילו לא שתיית מים מחוץ לסוכה, הרי זה 

 משובח. 

 

 קצור שולחן ערוך ילקוט יוסף –הלכות סוכות 

 דיני ישיבה בסוכה –מן תרלט סי

אם שכח לברך לישב בסוכה לפני האכילה יברך כל זמן שמיסב ואוכל בסעודה. ויש  – סע' כד

אומרים שצריך שיאכל יותר מכביצה פת לאחר הברכה, ואם אינו יכול לאכול כל כך לא יברך. 

והעיקר לדינא, שכל שעודו ממשיך באכילת התבשיל או פירות, ואפילו בכל משקה אשר ישתה, 

 ף על פי שאינו מתכוין לאכול יותר מכביצה פת. רשאי לברך לישב בסוכה, א

 שלישי

 ג' אלול

6.9 

 רביעי

 ד' אלול

7.9 

 חמישי

 ה' אלול

8.9 
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 קצור שולחן ערוך מקור חיים –הלכות סוכה 

 ליל חג הסוכות ומצוות ישיבת סוכה -פרק קט 

נשים פטורות מן הסוכה, שהיא מצוות עשה שהזמן גרמא. ואם יושבות בסוכה יש להן  –סע' יב 

שכר על זה. ומצווה על כל אדם מישראל לבנות לו סוכה גדולה ולהושיב בה אשתו וכל בני ביתו, 

אף הקטנים, להסתופף בצילא דמהימנותא )=צל האמונה(. ובלאו הכי קטן בן חמש שש חייב 

 מצוות. מדברי סופרים לחנכו ב

חולים ומשמשיהם פטורים מן הסוכה. ואפילו חולה שאין בו סכנה, אלא שיש לו צער,  –סע' יג 

פטור אפילו בלילה ראשון. והמשמשים אינם פטורים אלא בשעה שהחולה צריך להם בלבד. אבל 

חולים שיש בהם סכנה משמשיהם פטורים גם בשעה שאינם צריכים להם. ולכן, אחים בבתי 

רים ממצוות סוכה בכל משך שעות עבודתם, אבל אם מנהגם בימי החול לעזוב את  חולים פטו

טיפול החולים לצורך עצמם, אין להם להקל לצורך מצווה דווקא. ואם יש עוד אחים ואחיות 

העובדים באותה משמרת ואין צריכים החולים לכולם בבת אחת, אינם פטורים, ויאכלו אלה בעת 

 עבודתם של אלה. 

מי שהזדמנה לו נסיעה בחג, אינו חייב לדחותה בגלל ביטול מצוות סוכה, שהלא גם ביתו  –סע' טו 

עוזב אדם לרגל עסקיו )תשבו כעין תדורו(. אלא שאם אפשר לדחות הנסיעה ולא להתבטל ממצוות 

 סוכה תבוא עליו הברכה.

לילה, שאם יעשה השומר סוכה ידע הגנב שומרי גינות ופרדסים פטורים בין ביום בין ב – סע' טז

 מקומו הקבוע ויגנוב ממקום אחר. לפיכך שומר מקום מסוים, כבנין וכדומה, חייב לעשות סוכה.

שוטרים וחיילים בתפקיד פטורים ממצוות סוכה, אך משעה שסיימו תפקידם ונמצאים  – סע' יז

 הם בבסיסם חייבים בסוכה. 

 

 קצור שולחן ערוך ילקוט יוסף –הלכות סוכות 

 נטילת הלולב וברכתו –סימן תרנא 

לי ואנווהו", התנאה לפניו במצוות, עשה לולב נאה -מצווה לנאות הלולב, שנאמר "זה א – סע' א

וכו'. ולכן מצווה מן המובחר לאגוד בשני קשרים את הלולב עם ההדס והערבה, ולעשות שלושתן 

 חת. ומיהו )=אבל( אם לא אגדן, בדיעבד כשר.אגודה א

ומברך "ברוך אתה  נוטל תחילה הלולב ביד ימינו כשהוא עומד,כיצד מברכים על הלולב ?  – סע' יג

 לקינו מלך העולם אשר קדשנו במצוותיו וצוונו על נטילת לולב", ו"שהחיינו" ביום הראשון. -ה' א

ואינו צריך  שבירך הברכות, )בעוד הלולב בידו(, נוטל האתרוג בידו השמאלית,לאחר  – סע' טז

להגביהם ג' טפחים. ויתן אל לבו שלא יהיה האתרוג הפוך, אלא עוקצו יהיה למטה, ויקרב שתי 

ידיו זו לזו, ויחבר האתרוג אל הלולב שיגעו זה בזה ]הערה: סע' יג והתחלת טז הם לפי מנהג 

זים הוא: נוטל את הלולב בימינו ואת האתרוג בשמאלו, כשהפיטם למטה, הספרדים. מנהג האשכנ

ומברך "על נטילת לולב". לאחר מכן הופך את האתרוג שהפיטם יהיה למעלה, ומנענע את הלולב 

עם האתרוג לפי אחד המנהגים המפורטים להלן בהלכה לג[. וארבעת המינים שבלולב הם כנגד 

ר האתרוג והלולב היטב לבל יהיה פירוד ביניהם, ויהא השם שמות השי"ת, ולכן כאשר נוטלן יחב

שלם, ולכתחלה ישים לב שגם אצבעותיו לא יפרידו ביניהם. והמזלזל בזה עתיד ליתן את הדין, 

 ראשון

 ח' אלול

11.9 

 שני

 ט' אלול

12.9 

 

 שלישי

 י' אלול

13.9 

 רביעי

 יא אלול

14.9 
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ועם כל זה אם לא חיברן יחד, יצא ידי חובה. ואין קפידא שהאתרוג יגע בדווקא בלולב, אלא די 

 שיגע בהדסים או בערבות שבלולב. 

כל המצוות מברך עליהם עובר לעשייתן, ולפיכך צריך לברך קודם שלוקח את האתרוג.  – יחסע' 

 ואין מברכים על הלולב אלא פעם אחת ביום.

אחר שבירך, ינענע הלולב ומיניו שלש פעמים לכל צד. ואף על פי שהוא עתיד לנענע בשעת  – סע' לג

 ]וכן מנהג אשכנז[ אחר הברכה, ללא אומר ודברים. ודעת מרןההלל, יעשה הנענועים גם עתה 

. אבל המנהג ]למעלה ולמטה[ שבנענוע צריך להקיף דרך ימין, שהוא לצד מזרח דרום מערב צפון

פה עיר הקודש ירושלים תבנה ותכונן, כמו שכתב רבינו האר"י, להקיף דרום צפון מזרח מעלה 

 מטה ומערב. ואין לשנות.

מונת ימי החג גומרים את ההלל בברכה. וכל אדם ינענע בהלל, ב"הודו לה' כי טוב" בכל ש – סע' לו

 )הראשון( פעם אחת, וב"אנא ה' הושיעה נא" )ב' פעמים(, וב"הודו" )האחרון( פעם אחת. 

 זמן נטילת לולב –סימן תרנב 

מצוות לולב ביום ולא בלילה, וכל היום כשר לנטילת לולב. שאם לא נטל בשחרית יטלנו  – סע' א

אחר כך. ומכל מקום זריזים מקדימים למצוות ונוטלים אותו בבוקר. וזמנו הוא משתנץ החמה. 

ואם נטל משעלה עמוד השחר, יש אומרים שנכון לחזור וליטלו בלי ברכה, אחר שתנץ החמה, ויש 

ריך לחזור וליטלו, שיצא ידי חובה. ואם צריך להשכים לצאת לדרך נוטלו משעלה אומרים שאין צ

 עמוד השחר.

 דין נשים בנטילת לולב –סימן תרנח 

נשים  פטורות ממצוות לולב ומיניו, שהיא מצוות עשה שהזמן גרמא, ומכל מקום יש קצת  –סע' א 

טלה לדעת הרבה פוסקים, מצוה שתיטול הלולב בלא ברכה. אבל לברך אסור, דהויא ברכה לב

 ומרן שקיבלנו הוראותיו... ]פסק הרמ"א ומנהג אשכנז: נשים יכולות לברך על מ"ע שהז"ג[

נשים אשכנזיות המברכות על מצוות עשה שהזמן גרמא כמנהגן, וכגון על לולב וסוכה,  – סע' ג

המברכת על  ספרדי השומע את ברכתן יהרהר אמן בלבו ולא יענה בפיו. וכל שכן השומע ספרדיה

 הלולב, שאסור לענות אמן. 

 

 קצוש"ע מקור חיים  –הלכות ראש השנה 

 פרק ק 

ידוע ומפורסם המנהג לומר מראש חודש אלול ועד שמיני עצרת אחת תפילות ערבית  - סע' י

בראש השנה  –ה' אורי  –ושחרית מזמור כז בתהלים: לדוד ה' אורי וישעי, על פי האמור במדרש 

ביום הכיפורים )שיושיענו וימחל לנו(. וכן נוהגים  –)שהוא יום הדין ויוציא כאור צדקנו( וישעי 

רת שאדם שולח לחברו החל מראש חודש אלול: לשנה טובה תיכתבו ותיחתמו. וכן לכתוב באג

 לבדוק תפילין ומזוזות בחודש אלול. 

 פרק קא 

בתפילת עמידה בעשרת ימי תשובה )החל מתפילת ערבית של ליל ראש השנה( אומר  - סע' ב

"המלך הקדוש", לפי שבימים הללו הוא מראה מלכותו לשפוט את העולם. ואם טעה או שהוא 

ל הקדוש" -חוזר לראש )שכל שלוש הברכות הראשונות חשובות כאחת(. ואם אמר "הא –מסופק 

אין  –כדי אמירת שלש תיבות(, נזכר ואמר "המלך הקדוש" ותוך כדי דיבור )שלא שהה יותר מ

 חמישי

 יב אלול
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 ראשון

 טו אלול
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 שלישי

 יז אלול
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 רביעי
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צריך לחזור. ואם טעה כזאת בראש השנה וביום הכיפורים, ובטוח הוא שהתפלל על הסדר לומר 

"ובכן" וכו', רק שמסופק הוא בסיום הברכה, אין צריך לחזור, שקרוב לוודאי שסיים כראוי אחרי 

 נקדש בצדקה". ל הקדוש-שאמר "ויגבה ה' צבאות במשפט והא

תיקנו להוסיף בתפילה בעשרת ימי תשובה: זכרנו, מי כמוך, וכתוב, ובספר חיים, ובראש  – סע' ג

השנה וביום הכיפורים גם אמירת "ובכן" בברכה שלישית. ובכל אלה אם לא אמרם אין מחזירים 

ל זמן שלא אותו. וכיון שהזכיר שם ה' שבאותה ברכה שתוספת זו נמצאת בה, אסור לחזור. אבל כ

 הזכיר שם ה' יכול לחזור ...

 פרק קב 

כתב הרמב"ם: אף על פי שתקיעת שופר בראש השנה גזירת הכתוב היא, רמז יש בו,  – סע' ח

כלומר: עורו ישנים משנתכם ונרדמים הקיצו מתרדמתכם וחפשו במעשיכם וחזרו בתשובה, וזכרו 

בהבלי הזמן ושוגים כל שנתן בהבל וריק אשר לא יועיל ולא בוראכם, אתם השוכחים את האמת 

יציל. הביטו לנפשותיכם והיטיבו דרכיכם ומעלליכם. יעזוב כל אחד דרכו הרעה ומחשבתו אשר 

 לא טובה.

קודם תקיעה מברך "לשמוע קול שופר" ו"שהחיינו" מעומד. ומי שיצא ידי חובתו ותוקע  – סע' יב

בעצמם שתי הברכות הנ"ל, אלא אם כן אינם יודעים לברך  להוציא אחרים, יברכו השומעים

 בעצמם שאז יברך התוקע להוציאם. 

לא ישוחחו לא התוקע ולא הציבור בין תקיעות שמיושב )=תקיעות שלפני מוסף(  – סע' טו

לתקיעות שמעומד )=תקיעות שבתוך מוסף(, שהברכה שמברך קודם התקיעות מכוונת גם 

תקיעות עצמן, דבר שאינו צריך להיאמר אסור לשוחח כלל, ואפילו לתקיעות שמעומד. ובשעת ה

 אסור, שמפריע בכך לאחרים השומעים. –להשמיע קול בפיהוק או גיהוק וכדומה 

נשים פטורות מתקיעת שופר, שהיא מצוות עשה שהזמן גרמה. אף על פי כן יכולות  – סע' טז

וכך מנהג ל לתקוע כדי להוציאן, אבל אין מברכות ולא יברכו להן. לתקוע, וכן אחר שיצא כבר יכו

לגבי שופר, ומשתדלות לבוא לבית הכנסת לשמוע קול שופר. ואשה שלא באה מחמת הספרדיות 

לברך על מצוות תקיעת  אבל מנהג האשכנזיותסיבה כל שהיא תוקעים לה בבית בלא ברכות. 

 שופר, אך התוקע אם כבר יצא ידי חובתו לא מברך להן.

תפילת מוסף של ראש השנה מורכבת משלש ברכות ראשונות ושלש אחרונות ככל  – סע' יח

התפילות, ובמרכזה שלש ברכות: "מלכויות", "זכרונות" ו"שופרות". תוכנן של שלש ברכות אלה 

ליהם נשענת כל אמונת בית ישראל. ברכת "מלכויות" מבססת הם שלושת היסודות העיקריים שע

את האמונה במציאות ה' ומלכותו בעולמו. ברכת "זכרונות" מבססת את האמונה בהשגחת ה' 

 בעולמו, וברכת "שופרות" מבססת את האמונה במתן תורה ובגאולת ישראל האחרונה. 

אמנם לא יאכלו כל שבעם למען  אוכלים ושותים ושמחים, ואין מתענים בראש השנה. – סע' כב

לא יקלו ראשם, ותהיה יראת ה' על פניהם. וכבר נהגו בכל קהילות ישראל להרבות בלימוד 

 תהילים ביום הקדוש הזה.

והולכים אל הנהר לומר "ותשליך במצולות ים כל חטאתם", וכל הסדר ידוע. ובמקום  – סע' כד

שיש עירוב מתוקן יעשו סדר "תשליך" גם כשחל יום ראשון בשבת, וכך הוא מנהג ירושלים. 

ובמקום שאין עירוב יעשו ביום השני. ומי שלא עשה סדר "תשליך" ביום הראשון יעשה ביום השני 

 שכתב שיעשה אחר מוסף. וכל עשרת ימי תשובה הוא זמן אמירת "תשליך". אחר מנחה. ויש מי

 חמישי

 יט אלול

22.9 

 ראשון

 כב אלול
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יזהרו לבל יכינו מאומה מצרכי יום טוב שני )של ראש השנה( ביום טוב ראשון, אפילו  – סע' כה

  ולחן, שאין יום טוב מכין לחברו.הכנת הש

 פרק קג 

השולחן ואומר "שהחיינו", ואם אין מצוי פרי חדש, עם  בקידוש ליל שני מניח פרי חדש על –סע' ג 

וכל מנהגי ...  ת מכל מקום שני ימים הם במציאותחאכל זה יאמר "שהחיינו", שאף שהם קדושה 

 הלילה הראשון נוהגים גם בשני.

וכל סדר תפילת היום השני כסדר היום הראשון, וקריאת התורה וההפטרה ידוע. ואם חל  – סע' ד

יום ראשון של ראש השנה בשבת, אומרים "שהחיינו" בשופר ביום שני. ואם חל יום ראשון בחול, 

מובן שאין אומרים "שהחיינו" בשני. וכך הוא מנהג קהילות בני ספרד. אבל מנהג קהילות בני 

 "שהחיינו" ביום שני גם כשחל יום ראשון בחול.  אשכנז לומר

במוצאי ראש השנה מבדילין על הכוס כמו במוצאי שבת, אלא שאין מברכים על הבשמים  – סע' ה

 ועל הנר. ולמחרתו מתענים, והוא צום גדליה. 

או שהוא מסופק: בעשרת ימי תשובה אומר "המלך הקדוש", "המלך המשפט". ואם טעה  – סע' ו

אם הוא ב"המלך הקדוש" חוזר לראש, ואם הוא ב"המלך המשפט", אם נזכר קודם שעקר רגליו 

חוזר לברכת "השיבה" ואומר משם ואילך על הסדר, ואם לא נזכר עד שעקר רגליו חוזר לראש. 

ן ל הקדוש" ותוך כדי דיבור נזכר ואמר "המלך הקדוש" אין צריך לחזור, וכן הדי-אם אמר "הא

ב"המלך המשפט". כל זה פסק מרן בשולחן ערוך, ודעתו ברורה להשוות דינם, לפיכך גם הטועה 

ב"המלך המשפט" חוזר, וכך צריכים לנהוג בני קהילות הספרדים בכל מקום. וראוי לפרסם הדבר 

שמי שאינו חוזר לא יצא ידי חובתו לדעת מרן, ואדרבא, כל הברכות שממשיך לברך מרגע שנזכר 

הן ברכות לבטלה, ואין לחשוש במקרה זה למחלוקת. אבל רבנו הרמ"א כתב, שאם אמר  בטעותו

 "מלך אוהב צדקה ומשפט" אין צריך לחזור ...וכך מנהג קהילות האשכנזים. 

 קצור שולחן ערוך ילקוט יוסף –הלכות סוכות 

 מצוות שמחת החג –סימן תרסג 

מצוות עשה מן התורה לשמוח בחג בבשר ויין, ואף על פי שעיקר המצווה בבשר בהמה, מי  – סע' א

שאינו יכול לאכול בשר בהמה מטעמי בריאות או כשרות יכול לקיים מצוות שמחה בבשר עוף. 

ומצווה לשמח את הנשים בראוי להם, דהיינו בבגדים ותכשיטין נאים, כאשר תשיג ידו. ואת 

 בקליות ואגוזים, מגדנות וממתקים.הקטנים בראוי להם, 

מצווה זו נוהגת בין ביו"ט בין בחול המועד. וראוי לכבד את החג בכסות נקייה, גם  –סע' ב 

 בחוה"מ.

אף על פי שמצווה לשמוח בכל המועדות, בחג הסוכות היתה במקדש שמחה יתירה,  – סע' ג

לקיכם שבעת ימים". כיצד היו עושים ? בערב יום טוב הראשון היו -שנאמר: "ושמחתם לפני ה' א

מתקינים בבית המקדש מקום לנשים למעלה, ולאנשים למטה, כדי שלא יתערבבו אלו עם אלו, 

ום טוב הראשון. וכן בכל יום ויום מימי חול המועד, מאחר הקרבת ומתחילים לשמוח ממוצאי י

תמיד של בין הערביים עד סוף כל הלילה. והיאך היתה שמחה זו ? החליל מכה לפניהם ומנגנים 

בכינור ומצלתיים, ומרקדין ומספקין ומטפחין ומפזזין ומכרכרין כל אחד ואחד כפי מה שיודע, 

צווה להרבות בשמחה זו. ולא היו עושים אותה עמי הארץ, וכל ואומרים דברי שירות ותשבחות. ומ

מי שירצה, אלא גדולי חכמי ישראל וראשי הישיבות והסנהדרין והחסידים והזקנים ואנשי מעשה, 

 שלישי

 כד אלול
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הם הם שהיו מרקדים ומספקים ומנגנים ומשמחים בבית המקדש בימי חג הסוכות, וכל העם 

 באים לראות ולשמוע. האנשים והנשים כולם

ל שציוה בהן, עבודה גדולה היא -השמחה שישמח אדם בעשיית המצווה ובאהבת הא – סע' ד

להקדוש ברוך הוא. וכל המונע עצמו משמחה זו, ראוי להפרע ממנו, שנאמר "תחת אשר לא עבדת 

לקיך בשמחה ובטוב לבב". וכל המגיס דעתו וחולק כבוד לעצמו ומתכבד בעיניו -את ה' א

במקומות אלו, הרי זה חוטא ושוטה. ועל זה נאמר "אל תתהדר בפני מלך". וכל המשפיל עצמו 

ומיקל גופו במקומות אלו, הוא הגדול והמכובד העובד את ה' מאהבה. וכן נאמר בדוד מלך 

ישראל, "והמלך דוד מפזז ומכרכר לפני ה'". ואמר על זה "ונקלותי עוד מזאת  והייתי שפל בעיני". 

הגדולה והכבוד לשמוח לפני השם יתברך. ולכן מצווה רבה לשמוח בשמחת התורה  וזו היא

ואסור לטפח ולרקד בטיפוח וריקוד ובשירות ותשבחות, אבל אסור להשמיע כלי שיר ביום טוב. 

 , זולת בשמחת תורה בלבד, שהתירו לכבוד התורה. ביו"ט של סוכות, כמו בכל יו"ט

מוח בכל לילה של חג סוכות, ממוצאי יום טוב הראשון עד פשט המנהג בארץ ישראל לש – סע' ח

 מוצאי יום טוב האחרון, ומנגנים בכלי זמר בחול המועד.

 סדר הושענא רבא –סימן תרסד 

יום הושענא רבא הוא יום אחרון מנ"א יום שניתנו לישראל לעשות בהם תשובה ותתקבל  – סע' א

תשובתם, ולכן נוהגים להרבות בו בסליחות ותחנונים. ובליל הושענא רבא לומדים בסדר המתוקן 

בספר קריאי מועד. ויהיה ער כל הלילה, וילמד בשמחה ובהתלהבות, כי בהושענא רבא נמסרים 

פי שנמסרו יש אפשרות עוד להציל גם ביום שמיני עצרת, ולכן צריך להתעורר הפתקים, ואף על 

 בתשובה גדולה בהושענא רבא, ויהא לבו חרד בתשובה כל היום.

יזהר שלא יתנמנם בתפלת שחרית, ויצא שכרו בהפסדו. וגם כן יש להזהר שלא להתפלל  – סע' ב

שרה עם הנץ החמה[, אלא אם כן בשעת הדחק כשהצבור קודם הנץ החמה ]שיתחיל שמונה ע

עייפים ביותר, ואי אפשר להם להמתין לנץ, שאז יכולים להתחיל ב"ברוך שאמר" משעלה עמוד 

 דקות קודם הנץ החמה(. 72השחר )

אחר עלות השחר יטול ידיו בלי ברכה, ויברך כל ברכות השחר עם ברכות התורה, חוץ  –סע' ג 

 מברכת "על נטילת ידים". ובאופן שלא ישן בלילה אין לברך ברכות התורה קודם עמוד השחר. 

מקיפים התיבה שבע פעמים, ומרבים בסליחות ותחנונים. ואחר תפילת מוסף יקח חמשה  – סע' ה

 קרקע חמש פעמים, בלי ברכה, לקיים מנהג נביאים שנהגו כן... בדי ערבה ויחבטם ב
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 חשוון: הלכות תפילה -ים תשרי חודש

יום 

 בשבוע

 פניני הלכה "תפילת נשים"  תאריך

 מצוות הנשים בקיצור –פרק ב סע' א  26.10כד תשרי      רביעי

לרוב הפוסקים נשים חייבות בשחרית  –פרק ב סע' ב  27.10כה תשרי     חמישי

 ומנחה

 הסוברים שחייבות בתפילה אחת ביום –פרק ב סע' ג  30.10כח תשרי     ראשון

הסוברים שיוצאות בברכות השחר  –פרק ב סע' ד  31.10כט תשרי     שני

 והתורה

 הלכה למעשה –פרק ב סע' ה  1.11ל' תשרי       שלישי

 נשים המטופלות בילדים –פרק ב סע' ו  2.11א' חשוון      רביעי

 ככלי המצוות שנשים חייבות ופטורות –פרק ב סע' ז  3.11ב' חשוון      חמישי

המשך: ככלי המצוות שנשים חייבות  –פרק ב סע' ז  6.11ה' חשוון     ראשון

 ופטורות

האם נשים רשאיות לברך על מצוות  –פרק ב סע' ח  7.11ו' חשוון     שני

 גרמןשהזמן 

המשך: האם נשים רשאיות לברך על  –פרק ב סע' ח  8.11ז' חשוון     שלישי

 מצוות עשה שהזמן גרמן

 מוסף והלל –פרק ב סע' ט  9.11ח' חשוון     רביעי

 קריאת התורה –פרק ב סע' י  10.11ט' חשוון     חמישי

 ברכות ההודאה –פרק ו סע' א   13.11יב חשוון     ראשון

 ברכות השחר למי שלא נהנה –פרק ו סע' ד  14.11חשוון    יג  שני

 עד מתי זמנן של ברכות השחר –פרק ו סע' ה  15.11יד חשוון     שלישי

 זמן ברכות השחר לקמה באמצע הלילה –פרק ו סע' ו  16.11טו חשוון     רביעי

 מי שהיתה ערה כל הלילה –פרק ו סע' ז  17.11טז חשוון     חמישי

 זמן תפילת שחרית –פרק ח סע' א   20.11יט חשוון     ראשון

 סדרי עדיפויות בתפילת שחרית –פרק ח סע' ג  21.11כ' חשוון      שני

 האיסורים שלפני תפילת שחרית –פרק ח סע' ד  22.11כא חשוון    שלישי

שלא לעבוד או לצאת לדרך קודם  –פרק ח סע' ו  23.11כב חשוון     רביעי

 התפילה

 אכילה ושתיה קודם התפילה –פרק ח סע' ח  24.11כג חשוון     חמישי 

אכילה בבית לתלמידות שמתפללות  –פרק ח סע' ט  27.11כו חשוון     ראשון

 בבית הספר

 הכנה נפשית –פרק י סע' א  28.11כז חשוון     שני 

 מניעת דברים הטורדים בתפילה –פרק י סע' ב  29.11כח חשוון    שלישי 

 הנוסעת והגיע זמן תפילה –פרק יב  סע' יג   30.11כט חשוון    רביעי 
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 מצוות תפילה לנשים –פרק ב  -פניני הלכה "תפילת נשים" 

 מצוות הנשים בקיצור –סע' א 

 ... לכתחילה טוב שנשים יתפללו שחרית ומנחה בכל יום, כדעת רוב הפוסקים. ואם יתפללו תפילה

אחת, יצאו ידי חובתן, ובשעת הדחק יכולות לצאת בברכות התורה ובברכות השחר. ואשה 

שטרודה בטיפול בילדיה, רשאית לצאת לכתחילה בברכות התורה והשחר... יש אומרים שנשים 

חייבות לומר פסוקי דזמרה שהם הכנה לתפילת עמידה, אולם להלכה אינן חייבות לאומרם. נשים 

וברכותיה, הואיל ומצוותן תלויה בזמן. והאומרת אותן תבוא עליה ברכה  פטורות מקריאת שמע

... ואף שנשים פטורות מקריאת שמע, טוב שכל אשה תאמר בכל יום את שני הפסוקים 

הראשונים: "שמע ישראל" ו"ברוך שם" כדי שתקבל על עצמה עול מלכות שמים. נשים פטורות 

תפילה עמידה. נשים צריכות לומר קריאת שמע מאמירת כל התחנונים והפרקים שאומרים אחר 

שעל המיטה ולברך "המפיל". נשים פטורות מתפילת מוסף של שבתות, ימים טובים וראשי 

חודשים. ואמנם יש אומרים שכשם שחייבות בתפילת שחרית ומנחה כך חייבות במוסף, 

ת מתפילת מוסף. ולכתחילה ראוי לחוש לדבריהם, אולם העיקר כדעת רוב הפוסקים שנשים פטורו

 לכל הדעות נשים פטורות מאמירת הלל...

 לרוב הפוסקים נשים חייבות בשחרית ומנחה –סע' ב 

... לכאורה, לפי הכלל ש"נשים פטורות ממצוות עשה שהזמן גרמא" גם מתפילה היו צריכות 

קר ומנחה אחר הצהרים. אלא להיות פטורות, שכן חובת התפילה תלויה בזמן, תפילת שחרית בבו

שהואיל והתפילה נועדה לבקש רחמים מאת ה', וגם הנשים צריכות לבקש רחמים כגברים, לפיכך 

תקנו חכמים את התפילות לגברים ונשים כאחד, וחובה על הנשים להתפלל שחרית ומנחה. וגם 

לוש עשרה בשבתות וחגים נשים צריכות להתפלל שחרית ומנחה, ואף שאין אומרים בהן את ש

ברכות הבקשה שבתפילת חול, שהן עיקר בקשת הרחמים, מכל מקום גם בהן יש בקשת רחמים, 

כגון: "קדשנו במצוותיך ותן חלקנו בתורתך, שבענו מטובך ושמח נפשנו בישועתך, וטהר לבנו 

 לעבדך באמת" וכו'. 

 הסוברים שחייבות בתפילה אחת ביום –סע' ג 

אומרים שלפי שיטת הרמב"ם נשים חייבות להתפלל רק תפילה אחת בכל יום. וזאת משום יש 

שלפי דעת הרמב"ם שורש מצוות התפילה מהתורה, שבכל יום צריך כל יהודי לפנות אל ה' 

בתפילה. וכיוון שזו מצווה שאינה תלויה בזמן, נשים חייבות בה ... נמצא אם כן, שתקנת חכמים 

יום שלוש תפילות אינה חלה על הנשים, אבל מצוות התורה להתפלל בכל לגברים להתפלל בכל 

יום תפילה אחת מחייבת את הנשים. אלא שהואיל ותקנו חכמים נוסח קבוע לתפילה, על הנשים 

לקיים את מצוות התפילה מהתורה בשמונה עשרה ברכות כפי שתקנו חכמים. והואיל ותקנו 

להתפלל את תפילתן האחת באחד מהזמנים שתקנו חכמים זמנים קבועים לתפילה, על הנשים 

 חכמים, בזמן של תפילת שחרית, או בזמן של תפילת מנחה, או בזמן של תפילת ערבית.

 הסוברים שיוצאות בברכות השחר והתורה –סע' ד 

יש מקילים וסוברים שלפי שיטת הרמב"ם, רק המצווה מהתורה מחייבת את הנשים, אבל לא מה 

שהוסיפו ותקנו חכמים. וכיוון שמהתורה אפשר לקיים את המצווה להתפלל בכל יום על ידי 

תפילה כל שהיא, בזה נשים חייבות. ומה שתקנו חכמים להתפלל שלוש תפילות בנוסח שמונה 

גברים אבל נשים אינן חייבות בזה ... ובארו כמה אחרונים, שנשים יוצאות עשרה ברכות, תקנו ל

"ברוך  –ידי חובת התפילה בברכות התורה ובברכות השחר. שכן ברכות התורה פותחות בשבח 
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לקינו -לקינו מלך העולם אשר קדשנו במצותיו", ואח"כ יש בהן בקשה "והערב נא ה' א-אתה ה' א

נהיה אנחנו וצאצאינו יודעי שמך ולומדי תורתך וכו'", ולבסוף יש גם את דברי תורתך בפינו וכו' ו

לקינו מלך העולם אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו". וכן -"ברוך את ה' א –הודאה 

בברכות השחר, בכל הברכות יש שבח, ובהמשך בברכת "המעביר שינה" יש בקשה "יהי רצון 

שתרגילנו בתורתך ודבקנו במצוותיך ואל תביאנו לידי חטא וכו'", ובסיום הודאה:  מלפניך וכו'

 "ברוך אתה ה' הגומל חסדים טובים לעמו ישראל".

 הלכה למעשה –סע' ה 

לכתחילה טוב שנשים יתפללו בכל יום תפילת עמידה של שחרית ושל מנחה, ואם יתפללו רק 

ת רוב הפוסקים נשים חייבות להתפלל שחרית יצאו ידי חובתן. ואף שלדע –תפילה אחת ביום 

ומנחה, מכל מקום כיון שמדובר בדין שהוא מדברי חכמים, הרוצות להקל רשאיות לכתחילה 

לסמוך על דברי הסוברים שנשים חייבות בתפילה אחת ביום. וטוב שתפילה זו תהיה תפילת 

תתפלל מנחה, ובדיעבד  שחרית, כדי לפתוח את היום בתפילה, ומי שלא הספיקה להתפלל שחרית,

אם לא הספיקה להתפלל מנחה, תתפלל ערבית. והנוהגות להסתפק בברכות השחר ובברכות 

התורה, יש להן בדוחק על מה לסמוך, אבל אין ראוי לנהוג כן, מפני שלדעת רובם המכריע של 

 הפוסקים חובה להתפלל עמידה לפחות פעם אחת ביום. 

 נשים המטופלות בילדים –סע' ו 

נשים המטופלות בילדים קטנים וטרודות בניהול ענייני הבית, רשאיות לכתחילה לצאת ידי מצוות 

התפילה בברכות השחר ובברכות התורה בלבד. שכבר למדנו שיש סוברים שמעיקר הדין נשים 

ראוי לסמוך יכולות לצאת ידי חובת התפילה בברכות השחר ובברכות התורה. ואף שלכתחילה אין 

על דעה זו, מכל מקום נשים שטרודות בטיפול בידליהן, רשאיות לכתחילה לצאת בברכות השחר 

וברכות התורה ... ואם אפשר לה לכוון בתפילת עמידה, יותר טוב שתתפלל עמידה ... אשה שהיתה 

מטופלת בילדים, והסתפקה בתפילה קצרה, צריכה לשים לב שאחר שילדיה יגדלו ועול הבית 

 פחת, תחזור להתפלל שמונה עשרה בכל יום. י

 כללי המצוות שנשים חייבות ופטורות מהן –ז סע' 

ככלל, נשים חייבות במצוות כגברים, זולת מצוות עשה שהזמן גרמן, שמרובן נשים פטורות. וכפי  

אנשים חייבין ונשים  –שאמרו חכמים במשנה )קידושין כט, א(: "כל מצוות עשה שהזמן גרמא 

  פטורות".

ואלו הן מצוות העשה שהזמן גורם את חיובן ונשים פטורות מהן: א( קריאת שמע של ערבית 

וקריאת שמע של שחרית )ובכללן זכירת יציאת מצרים, ע' טז, ג(. ב( תפילין של ראש. ג( תפילין של 

 ולב. ז( שופר. ח( ספירת העומר.יד. ד( ציצית. ה( סוכה. ו( ל

ש מצוות עשה שהזמן גרמן שלמדנו בתורה שנשים חייבות בהן, ואלו הן: א( אכילת מצה בליל וי

פסח )פסחים מג, ב(. ב( שמחת החג )פסחים קט, א(. ג( קידוש של שבת )ברכות כ, ב(. ד( תוספת 

 עינוי ביום הכיפורים )סוכה כח, ב(.

 כללי המצוות שנשים חייבות ופטורות מהן המשך: –ז סע' 

לדעת רוב הפוסקים, גם ממצוות מדברי חכמים שהזמן גרמן נשים פטורות, שכל מה שתקנו 

חכמים כעין דיני התורה תקנו. לפיכך נשים פטורות מאמירת הלל בראש חודש. ויש אומרים, 

ת שתקנו חכמים מפני שנשים חייבות במצוות שתקנו חכמים והזמן גרמן. ולכל הדעות, במצוו

א הנס, חייבו גם את הנשים, שאף הן היו באותו הנס, והן: א( ארבע כוסות בליל הסדר. ב( מקר

 מגילה. ג( הדלקת נרות חנוכה.
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אבל בשאר המצוות, אין הבדל בין גברים לנשים, וכפי שמבואר בהמשך המשנה )קידושין כט, א(: 

ואחד הנשים חייבין". ונזכיר כמה מצוות אחד האנשים  –"כל מצוות עשה שלא הזמן גרמא 

לדוגמא: נשים חייבות כגברים בקביעת מזוזה, בהפרשת תרומות ומעשרות, בנתינת הלוואה 

ועוד אמרו שם: "כל מצוות לא תעשה, בין שהזמן גרמא בין שלא הזמן גרמא, אחד  וצדקה.

חמץ בפסח, ומאכילה האנשים והנשים חייבין". למשל, נשים חייבות להיזהר כגברים מאיסורי 

תעשה', -ושתייה ביום הכיפורים, ולמרות שהם איסורים שתלויים בזמן, כיוון שהן מצוות 'לא

 נשים חייבות בהן כגברים.

תשחית' -תקיף' את פאת הראש, ו'בל-ויש כמה מצוות לא תעשה ששייכות לגברים בלבד, והן: 'בל

 [8מא למתים )קידושין שם(.]את הזקן בתער, ואיסור המיועד לכהנים זכרים שלא להיט

 האם נשים רשאיות לברך על מצוות שהזמן גרמן –סע' ח 

אשה שרוצה להתנדב ולקיים מצוות עשה שהזמן גרמן יש לה שכר על כך אלא שאינו כשכר האיש, 

וכפי שאמר רבי חנינא: "גדול המצווה ועושה ממי שאינו מצווה ועושה" ... אלא שנחלקו 

הראשונים האם נשים רשאיות לברך על מצוות עשה שהזמן גרמן. לדעת הרמב"ם ועוד כמה 

לברך על מ"ע שהז"ג, שהרי אומרים בברכה "אשר קדשנו במצוותיו ראשונים, אסור לנשים 

וצוונו" והיאך תאמר "וצוונו" כאשר לא נצטוותה, ויש בכך ברכה לבטלה. וכן פסק בעל השולחן 

ערוך, וכן המנהג הרווח אצל רוב יוצאות ספרד. אולם לדעת רבנו תם ורוב הראשונים, נשים 

ן, שהרי מצוות אלו שייכות במידה מסוימת גם להן, רשאיות לברך על מצוות עשה שהזמן גרמ

עובדה שיש להן שכר על קיומן. ולגבי נוסח הברכה אין חשש, מפני שאין אומרים בברכה "וצווני" 

אלא "וצוונו", היינו את כלל ישראל, והאשה חלק מכלל ישראל, ולכן היא יכולה לשבח ולהודות 

ה לידי ביטוי במצווה הזו. וכן פסק הרמ"א, וכן לה' על הקדושה שקידש את ישראל, כפי היא בא

 מנהג כל יוצאות אשכנז. 

 המשך: האם נשים רשאיות לברך על מצוות עשה שהזמן גרמן –סע' ח 

אבל ברכות של שבח והודאה שתלויות בזמן, כיוון שאין אומרים בהן "וצוונו", כמו ברכות פסוקי 

, גם נשים ספרדיות יכולות לברך, ויש להן מצווה בזה. ואמנם יש מי דזמרה וברכות קריאת שמע

שאומר שלפי מנהג הספרדים, כיון שהנשים פטורות מאמירתן אינן רשאיות לומר את ברכתן, ולכן 

בבתי ספר שלומדות בהן בנות אשכנזיות וספרדיות, חובה על המורות להדריך את הספרדיות שלא 

קי דזמרה וברכות קריאת שמע )זו דעת הרב עובדיה יוסף(. מכל לומר את חתימת הברכות של פסו

מקום למעשה דעת פוסקים רבים, שגם למנהג הספרדים מותר ומצווה לנשים לברך על פסוקי 

דזמרה, הואיל והן ברכות של שבח והודיה, וכן המנהג הרווח, ולכן המורות אינן צריכות להדריך 

 במיוחד שהדבר גורם לבלבול בכתה.את הספרדיות לנהוג אחרת מהאשכנזיות, ו

 מוסף והלל –סע' ט 

מצווה מהתורה להקריב בימים מיוחדים קרבנות ציבור נוספים לכבוד קדושת היום, והם נקראים 

"מוספים", וכנגד קרבנות המוסף תקנו חכמים להתפלל באותם ימים תפילת מוסף. ואלו הם 

הימים: שבתות, ראשי חדשים, ימים טובים וחול המועד. נחלקו הפוסקים אם נשים חייבות 

ומרים שהואיל וגם בתפילת מוסף מבקשים רחמים, הרי שהיא כשאר להתפלל מוסף. יש א

תפילות החובה, שלדעת הרמב"ן נשים חייבות בהן. ועוד שהואיל ונתקנו לכבוד קדושת היום, כשם 

שנשים מצוות לומר קידוש בשבת, כך צריכות להתפלל מוסף. ויש אומרים שהואיל ותפילת מוסף 

עשה, הואיל וזו מצווה מדברי חכמים, הלכה כדברי תלויה בזמן, נשים פטורות ממנה. למ

המקילים, ואין חובה לנשים להתפלל מוסף, והרוצה להתפלל רשאית ויש לה בזה זכות. ובראש 

 שני

 ו חשוון

7.11 

 שלישי

 ז חשוון

8.11 

 רביעי

 ח חשוון
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השנה ויום הכיפורים ראוי שכל אשה תתפלל מוסף, מפני שעיקר בקשת הרחמים של הימים 

ובחנוכה, וכן נוהגים לומר הלל הנוראים בתפילת מוסף. תקנו חכמים לגברים לומר הלל בחגים 

בראשי חודשים. וכיוון שאמירת ההלל תלויה בזמן, נשים פטורות ממנה, והרוצה לומר הלל תבוא 

 עליה ברכה אלא שכפי שלמדנו, למנהג ספרד לא תברך, ולמנהג אשכנז רשאית לברך על ההלל. 

 קריאת התורה –סע' י 

ות מקריאת התורה בימי חול ובחגים, אולם בשבת, לדעת בעל ה"מגן לכל הדעות נשים פטור

אברהם" נשים חייבות לשמוע את קריאת התורה, שתקנו חכמים שישמעו את כל התורה בכל 

שנה. אולם לדעת רוב רובם של הפוסקים, נשים פטורות משמיעת קריאת התורה בשבת, מפני שזו 

יכולה, טוב שתשמע את קריאת התורה בשבת, מצווה שתלויה בזמן. וכן הלכה. אלא שאשה ש

מפני שלכל הדעות, אף שהיא פטורה, אם תשמע תקיים מצווה ויש לה בזה זכות. בעת הגבהת 

התורה, מצווה על הגברים והנשים לראות את הכתב ולכרוע, ולומר "וזאת התורה" וכו'. יש 

ורה, ויש מקילות. הרוצה נוהגות להחמיר, שבזמן שהן רואות דם נידה אינן מסתכלות בספר הת

 להקל רשאית, מפני שמעיקר הדין אין בזה איסור. 

 

 ברכות השחר –פרק ו  –פניני הלכה "תפילת נשים" 

 ברכות ההודאה –סע' א 

על הטוב שהוא גומל  ברכות רבות תקנו חכמים לומר מיד עם הקימה בבוקר, ועניינן להודות לה'

שגרת החיים שוחקת בדרך כלל את תשומת הלב שלנו לכל הטובה שהקב"ה משפיע ..  לנו בכל יום.

עלינו, ובעקבות כפיות הטובה הזו אף הברכה היומיומית שהקב"ה משפיע על האדם אינה משמחת 

אותו, וחייו נעשים משעממים וריקנים, וכדי לצאת מהשיממון הוא מחפש ריגושים שונים ונגרר 

כדי שלא נהיה כפויי טובה תקנו לנו חכמים את ברכות השחר, שבהם נודה אחר תאוות שליליות. 

לבוראנו על כל הדברים הגדולים והקטנים שעל ידם אנו יכולים לתפקד בעולם. ומתוך הכרת 

התודה לה', אנו זוכים להתבונן על העולם במבט עשיר ומלא. אנו לומדים שלכל דבר בחיינו יש 

 פעול טוב ביום החדש. ערך אלוקי, ומתעורר בנו חשק ל

 נשים חייבות כגברים לברך ברכות השחר, כדי להודות לה' על הטובה המתחדשת בכל יום.

 ברכות השחר למי שלא נהנתה –סע' ד 

נחלקו גדולי הראשונים בשאלה, האם אדם שלא נהנה באופן אישי מאחת מברכות השחר יכול 

יכולה לברך פוקח עיוורים ? לדעת הרמב"ם רק מי שנהנתה מאותו  לאומרה ? למשל: האם עיוורת

דבר תוכל לברך עליו. לפיכך אשה שישנה בלילה עם בגדים, כיוון שאינה מתלבשת בבוקר, לא 

תברך "מלביש ערומים" ... וכן נוהגים מקצת מעולי תימן. ובעל השולחן ערוך ... פסק לומר את 

כרת שם. לעומת זאת, לדעת הגאונים ... צריך לומר את כל אותן ברכות )שלא נהנה מהם( בלי הז

ברכות השחר על הסדר, בין שנהנה מהם ובין שלא נהנה, משום שברכות השחר נתקנו על הנאת 

כלל העולם, ועוד, שגם זה שאחרים נהנים מדבר מסויים, מועיל באופן עקיף למי שאינו נהנה ממנו 

האר"י הקדוש, שכל יהודי צריך לומר את כל סדר ברכות  באופן ישיר ... וכן פסק הרמ"א. וכן דעת

השחר, כדי להודות לה' על הטובה הכללית שהשפיע לעולם. ובמנהגי התפילה נהגו הספרדים 

 ללכת על פי האר"י, לכן גם הספרדים נוהגים לומר את כל ברכות השחר על הסדר.

 עד מתי זמנן של ברכות השחר –סע' ה 

לכתחילה יש לומר את ברכות השחר עד כמה שאפשר סמוך לקימה מהשינה, שהרי לפי עיקר 

התקנה היה צריך לברכן על סדר הקימה מהשינה ...ומי שלא ברכה אותן סמוך לקימה, תשתדל 

 חמישי

 ט חשוון
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 ראשון

 יב  חשוון
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לומר, לברכן עד סוף זמן תפילת שחרית, מפני שיש משווים את זמנן לזמן תפילת שחרית. כ

תשתדל לברכן עד ארבע שעות של היום, ובדיעבד עד חצות היום. ומכל מקום, מי שלא הספיקה 

לאומרן עד חצות היום תוכל לאמרן כל היום, מפני שלדעת רוב הפוסקים זמנן שונה מזמן תפילת 

שחרית, מפני שהן ברכות הודאה על הדברים הטובים שהאדם נהנה מהם במשך כל היום, ולכן 

אפשר לברכן כל היום. ומי שאמרה ברכות קריאת שמע והתפללה עמידה, ונזכרה ששכחה  בדיעבד

לקי נשמה", מפני שגם -לומר את ברכות השחר, תשלים את כל הברכות חוץ מברכות התורה ו"א

אם לא התכוונה לכך, לדעת רבים מהפוסקים יצאה ידי חובת ברכות התורה בברכת "אהבת 

לקי נשמה" בברכת "מחיה המתים" -צאה ידי חובת ברכת "אעולם" שלפני קריאת שמע, וי

 שבתפילת עמידה.

 זמן ברכות השחר למי שקמה באמצע הלילה –סע' ו 

כפי שלמדנו, לכתחילה יש לברך את ברכות השחר סמוך לקימה מהשינה, ואין צורך לאומרן 

ר כדי לעבוד או ללמוד או לכל מטרה דווקא אחר שיעלה השחר. ולכן הקמה לפני עלות השח

אחרת, תאמר מיד לאחר הקימה מן השינה את ברכות השחר. אבל לפני חצות הלילה אין לברך 

את ברכות השחר, ולכן הקמה מן השינה לפני חצות, תמתין עד לאחר חצות הלילה, ואחר 

חצות הלילה לא שתתפנה תיטול ידים, תברך על הנטילה ואת שאר ברכות השחר. ואם ברכה לפני 

יצאה. הקמה אחר חצות הלילה לכמה שעות ומתכננת אח"כ לחזור לישון עד הבוקר, תאמר את 

 ברכות השחר אחר קימתה העיקרית ... וכן תנהג לגבי ברכות התורה.

 מי שהיתה ערה כל הלילה –סע' ז 

השחר, שכבר למדנו שברכות אלו נתקנו ככלל גם מי שלא ישנה כל הלילה צריכה לברך את ברכות 

על ההנאה הכללית, ולכן גם מי שלא נהנתה באופן אישי מדבר מסוים, מברכת עליו. אמנם לגבי 

, למנהג ספרדים לא תברך על הנטילה. םנטילת ידיי ןלעניימספר ברכות ישנם חילוקי מנהגים. 

ותיגע באחד המקומות  ולמנהג אשכנזים, אם היא עומדת להתפלל עמידה, תתפנה לפני כן

, ישנה מחלוקת אם בבוא היום החדש לגבי ברכות התורהבברכה.  םהמכוסים, ואח"כ תיטול ידיי

צריך לברכן בשנית, ולכן הטוב הוא שתאמר את ברכת "אהבת עולם", שבנוסף לכך שהיא אחת 

 מברכות קריאת שמע, היא גם מועילה במקום ברכות התורה. ותקפיד לקרא אחר הברכה את

לקי נשמה" ו"המעביר -ברכות "אפרשת שמע כדי ללמוד דבר מה אחר הברכה. וכן נסתפקו לגבי 

שיש אומרים שרק מי שישנה בלילה יכולה לברכן. כדי לצאת מהספק, טוב שתשתמע אותן  שינה"

מחברתה ותכוון לצאת בשמיעתן. ואם אין לה שם חברה או בן משפחה שצריך לברכן, למנהג 

 וסקים האשכנזים תברכן בעצמה.ספרדים וחלק מהפ

 

 תפילת שחרית והדינים שלפניה –פרק ח  –פניני הלכה "תפילת נשים" 

 זמן תפילת שחרית  –סע' א 

ה(, לדעת רוב הפוסקים, נשים חייבות להתפלל בכל יום תפילת עמידה של -כפי שלמדנו )לעיל ב, ב

לכתחילה. אם כן צריך לדעת אימתי הוא זמן תפילת שחרית שחרית ומנחה, וכן ראוי לנהוג 

גם למנהגן של נשים רבות שמתפללות תפילת עמידה רק פעם אחת  ואימתי הוא זמן תפילת מנחה.

ביום, בשחרית או במנחה, צריך לדעת את זמניהן, כדי לכוון את התפילה לזמן של שחרית או 

הגדולה על פי זמן קרבן התמיד, שחרית כנגד זמן זמני התפילות נקבעו על ידי אנשי כנסת  מנחה.

תמיד של שחר קרב .. זמן הקרבת תמיד של בין הערביים. הקרבת תמיד של שחר, ומנחה כנגד

השחר'. אלא -השחר', לפי זה זמן תפילת שחרית היה צריך להיות לכתחילה מ'עמוד-מ'עמוד

 רביעי
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ם ָשֶמש" החמה', שנאמר )תהלים ע-שאמרו חכמים שראוי להתפלל אחר 'הנץ יָראּוָך עִׁ ב, ה(: "יִׁ

השחר' יצא, מפני שהתפלל בזמן הכשר -)ברכות ט, ב(. אמנם בדיעבד, המתפלל משעלה 'עמוד

השחר', הוא הזמן -(. 'עמוד4להקרבת התמיד של שחר )שו"ע פט, א; וע' פניני הלכה תפילה יא, 

השמש. והזמן המשובח החמה' הוא זמן זריחת -שבו נראה האור הקלוש הראשון שבמזרח, ו'הנץ

החמה', לקיים מה שנאמר: -ביותר לתפילת שחרית הוא כ'ותיקין', שהיו מתפללים עמידה ב'הנץ

ם ָשֶמש". יָראּוָך עִׁ  "יִׁ

ונמשך זמנה עד סוף ארבע שעות, שכן זמן הקרבת תמיד של שחר עד סוף ארבע שעות. בדיעבד, 

תפלל שחרית עד חצות היום, ואף שאין אשה שלא הספיקה להתפלל עד סוף ארבע שעות, יכולה לה

לה שכר כמי שהתפללה בזמן, מכל מקום שכר תפילה יש לה )שו"ע פט, א(. אבל אשה שרוצה לומר 

 את ברכות קריאת שמע, גם בדיעבד לא תאמרם אחר ארבע שעות.

ומי שנוהגת להתפלל בכל יום תפילת עמידה אחת, בשחרית או במנחה, אם עברו ארבע שעות ולא 

ללה שחרית, מוטב שתתפלל באותו יום מנחה. ואם היא חוששת שאולי תשכח להתפלל מנחה, התפ

 תתפלל שחרית עד חצות היום.

 סדרי עדיפויות בתפילת שחרית –סע' ג 

אשה שטרודה בגידול ילדיה יכולה לצאת ידי חובת תפילה בברכות השחר וברכות התורה, ובדוחק 

 ו(.-אשה שאינה טרודה יוצאת בזה ידי חובתה )לעיל ב, דאפשר לומר שגם 

אולם אשה הרוצה לקיים את מצוות התפילה לפי עיקר ההלכה, תאמר את ברכות השחר וברכות 

 התורה, שני פסוקים ראשונים של קריאת שמע ותפילת שמונה עשרה )לעיל ב, ה(.

רים שאשה צריכה להזכיר בכל ואם תרצה לדקדק יותר, תזכיר את יציאת מצרים, לצאת ידי הסוב

יום את יציאת מצרים. ואם תרצה להזכיר את יציאת מצרים בהידור, תאמר את ברכת אמת 

 ויציב, ותסמוך את התפילה לברכת הגאולה )ע' להלן טז, ג(.

ואם יש לה יותר זמן ותרצה להוסיף ולהדר, תאמר את עיקר פסוקי דזמרה, "ברוך שאמר", 

ת", שהם ששה פרקים, וברכת "ישתבח" )להלן טו, ד(. ואם תרצה "אשרי" עד סוף ה"הללויו

להוסיף, תאמר גם את קריאת שמע וברכותיה. ואם תרצה להוסיף, תאמר לפני פסוקי דזמרה את 

ב(. ואם תרצה להוסיף, תשלים את כל פרקי פסוקי -פרשת התמיד ופסוקי הקטורת )להלן טו, א

 דזמרה.

ות התפילה לנשים לפי ההלכה מתקיימת בשלימות על ידי עם זאת חובה לחזור ולהדגיש, שמצו

ברכות השחר והתורה, שני פסוקים ראשונים של קריאת שמע ותפילת שמונה עשרה. ומעבר לזה 

אין חיוב. וצריך להיזהר שלא יווצר מצב שמחמת הרצון לדקדק ולהוסיף עוד פרקים או ברכות, 

שאם תרחיב את תפילתה תתמעט כוונתה,  הכוונה בעיקר התפילה תיפגם. ולכן כל מי שחוששת

 ..מוטב שתאמר את התפילה המחויבת ולא תוסיף דבר.

 האיסורים שלפני תפילת שחרית –סע' ד 

משעה שעלה עמוד השחר והגיע זמן תפילת שחרית, צריך אדם לעמוד לפני בוראו בתפילה. ולא 

מרו חכמים שאסור לאדם לעסוק במלאכתו ולצאת יקדים כבוד עצמו לכבוד שמים, לפיכך א

לדרכו ולאכול קודם שיתפלל. וגם לא יקדים כבוד חברו לכבוד שמים, לפיכך אסור לאדם ללכת 

לפתחו של חברו לשאול בשלומו קודם שיתפלל. כעקרון כן הדין גם לגבי נשים, אלא שכל אשה 

והתורה בלבד, צריכה להקפיד שנוהגת להקל לקיים את מצוות התפילה באמירת ברכות השחר 

שלא לעשות את הדברים הללו עד שתאמר ברכות אלו. ומי שנוהגת כדעת רוב הפוסקים, ומתפללת 

בכל הדברים הללו עד שתתפלל  רבכל בוקר תפילת עמידה של שחרית, צריכה להקפיד ולהיזה

 שני

 כ חשוון

21.11 

 שלישי

 כא חשוון

22.11 
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ידה של עמידה של שחרית. אולם בשעת הצורך, גם מי שנוהגת להתפלל בכל בוקר תפילת עמ

שחרית יכולה לסמוך על דעת המקלים, ואחר שתאמר את ברכות השחר והתורה רשאית לעשות 

 את כל הדברים הללו ...

 שלא לעבוד או לצאת לדרך קודם התפילה –סע' ו 

כפי שלמדנו, אשה שעומדת להתפלל שחרית צריכה לנהוג לכתחילה כדיני איש, ומשעה שעלה 

השחר לא תעסוק במלאכתה או תצא לדרכה קודם שתתפלל. אמרו חכמים: "כל המתפלל עמוד 

ואחר כך יוצא לדרך, הקב"ה עושה לו חפציו". אבל מותר לעשות מלאכה קטנה או לצאת לדרך 

קצרה לפני התפילה, ויש מי שכתב שאם הדרך אורכת פחות משבעים ושתים דקות, מותר לעשותה 

ה, כגון לנסוע לכותל, מותר לנסוע אפילו יותר משבעים ושתים דקות. לפני התפילה. ולצורך תפיל

לפני שעלה עמוד השחר מותר להתחיל במלאכה גדולה או לצאת לדרך ארוכה, שהואיל ועוד לא 

הגיע זמן תפילת שחרית, אין היא נחשבת כמי שהקדימה את צרכיה לתפילתה. ותקפיד לומר לפני 

 וא סמוך לקימה מהשינה ...כן את ברכות השחר, שזמן אמירתן ה

 אכילה ושתיה קודם התפילה –סע' ח 

משעה שעלה עמוד השחר אסור לאדם לאכול או לשתות משקה קודם שיתפלל, וסמכו חכמים 

דבריהם על הפסוק "לא תאכלו על הדם", ופירשו: לא תאכלו קודם שתתפללו על דמכם. ועוד 

ואחר כך מתפלל עליו הכתוב אומר: "ואותי השלכת אחרי גוך". אמר  אמרו: "כל האוכל ושותה

הקב"ה: לאחר שנתגאה זה, קיבל עליו עול מלכות שמים ?!".  אבל מותר לשתות מים קודם 

התפילה, מפני שאין בשתייתם שום צד של גאוה. וכן מותר לאכול מאכלים ומשקים שנועדו 

ד של גאוה ... אשה שנתקפה רעב עד שאינה יכולה לרפואה, שהואיל והם לרפואה, אין באכילתם צ

להתרכז בתפילה, רשאית לאכול לפני התפילה, מפני שדינה כחולה שנאלץ לאכול, ואין באכילתה 

 צד של גאוה ...

 אכילה בבית לתלמידות שמתפללות בבית הספר –סע' ט 

א יאכלו לפני כן בבית תהיינה רעבות והדבר נערות שרגילות להתפלל שחרית בבית הספר, ואם ל

עלול להזיק לבריאותן או שיפגע ביכולתן להתרכז בתפילה ובלימודים, רשאיות לאכול ולשתות 

בבית לפני התפילה. אם תספיק להן אכילת ארעי בלא לחם, עדיך שיאכלו אכילת ארעי, ובהפסקה 

עדיף שיתפללו שחרית בבית, מפני הראשונה יוכלו ליטול ידים ולאכול לחם. ואין לטעון כי 

שקביעת התפילה בבית הספר מחנכת ומחזקת את התפילה. אולם נכון שיברכו את ברכות השחר 

והתורה לפני האכילה והשתיה. קטנים שעוד לא הגיעו לגיל מצוות, שתים עשרה שנה לבנות 

שלא יאכלו לפני  ושלוש עשרה שנה לבנים, רשאים לאכול לפני התפילה ... ואמנם לכתחילה ראוי

 התפילה, אבל כשיש צורך רשאים לאכול. 

 

 הכנת הגוף והנפש –פרק י  –פניני הלכה "תפילת נשים" 

 הכנה נפשית –סע' א 

אמרו חכמים: "אין עומדים להתפלל לא מתוך עצבות ולא מתוך עצלות". התפילה מרוממת את 

האדם ולכן צריך לבוא אל התפילה מתוך שמחה, על כך שהוא עומד להתרומם ולהתקרב לקב"ה. 

עוד אמרו חכמים: "לא יתפלל מתוך שחוק", משום שהשחוק מבטל את יראת ה', וצריך להתפלל 

"ולא מתוך שיחה", משום שהשיחה מסיחה את דעתו של האדם מעולמו  מתוך אימה והכנעה.

הפנימי, ואילו התפילה צריכה לנבוע מעומק הנפש. "ולא מתוך קלות ראש ודברים בטלים", משום 

שהתפילה מבוססת על ההכרה בערכו של האדם לפעול גדולות בדיבורו, ואם הוא בא להתפלל 

 רביעי

 כב חשוון

23.11 

 חמישי

 כג חשוון

24.11 

 ראשון

 כו חשוון

27.11 

 שני

 כז חשוון

28.11 
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ו מעריך את דיבורו. בסדר תפילת הגברים תקנו חכמים מתוך דיבורים בטלים, מראה בעצמו שאינ

לומר לפני תפילת עמידה דברים שמחים המיישבים את הלב. לפני תפילת שחרית וערבית,  ברכת 

"גאל ישראל", ולפני מנחה "אשרי יושבי ביתך". אמנם נשים אינן חייבות בזה, אבל לכל הפחות 

מות לפני תפילתה, כדי ליישב את דעתה. על כל אשה לשהות כמה שניות כדי הילוך ארבע א

חסידים הראשונים היו מהדרים מאד בהכנותיהם לתפילה, והיו שוהים שעה שלמה לפני התפילה, 

 כדי שיכוונו את ליבם כראוי לאביהם שבשמים.

 מניעת דברים הטורדים בתפילה –סע' ב 

אין לאחוז בתפילת עמידה דבר שרגילים לחשוש עליו שמא יפול, כגון ספר או קערה או סכין, מפני 

שהדאגה שמא יפול תטרוד את הכוונה. אבל סידור מותר לאחוז, כיון שהוא לצורך התפילה. וטוב 

להיזהר בזה גם בעת אמירת שאר חלקי התפילה. וגם דבר שאין לו ערך ואין חוששים עליו, כגון 

בעול, לכתחילה אין לאחוז בשעת תפילת עמידה, שאין זה דרך כבוד לעמוד בתפילה כשביד דבר ג

מיותר ... מי שיש בידה ארנק כסף או דבר יקר אחר, וחוששת להניחו שמא ייגנב, ואין לה כיסים 

שתוכל לשומרו בהם, ואין לה חברה שתוכל להפקידו בידיה, בדיעבד עדיף שתאחז אותו בידיה 

מפני שבאופן זה תהיה פחות טרודה. וכן הדין לגבי מי שנושאת על גבה תרמיל כבד,  בתפילה,

וחוששת להניחו שמא יגנבוהו, שבלית ברירה עדיף שתתפלל כשתרמילה על גבה. אסור לאשה 

להתפלל כשתינוק על ידיה, מפני שהיא צריכה להשגיח עליו שלא יפול, ועוד, שהוא עלול להסיח 

מונח בתוך מנשא, אין דרך כבוד לעמוד עמו בתפילה. וכשאין ברירה, אם את דעתה. וגם כשהוא 

האישה יודעת שתוכל להתפלל בכוונה כשהוא עליה, יכולה להתפלל. וכשיש חשש שלא תוכל, לא 

 תתפלל, ותצא ידי חובתה בברכות התורה והשחר, שאותן מותר לברך אפילו כשהתינוק על ידיה. 

 

 תפילת עמידה –פרק יב  –ני הלכה "תפילת נשים" פני

 הנוסעת והגיע זמן תפילה –סע' יג 

הרגילה להתפלל בקביעות שחרית או מנחה, ויצאה לנסיעה ברכב, והגיע זמן התפילה. אם היא 

נוהגת, אסור לה להתפלל שמונה עשרה תוך כדי נסיעה, מפני שלא תוכל לכוון כראוי, ואף יש בזה 

משום חשש פיקוח נפש. לכן תעצור את מכוניתה בצד ותתפלל. אבל אם אדם אחר נוהג, והיא 

ע למחוז חפצה, או שנוסע אחר ממהר להגיע למחוז חפצו, תתפלל בישיבה. מפני ממהרת להגי

שאם יעצרו את נסיעתם כדי שתוכל להתפלל בעמידה, תהיה טורדה לסיים את תפילתה במהירות 

כדי שלא לעכבו, ולא תוכל לכוון כראוי. לכן מוטב שתתפלל שמונה עשרה בישיבה, שכבר למדנו 

צאה ידי חובתה. ואף כשהיא מתפללת בישיבה, תצמיד את רגליה שבדיעבד המתפללת בישיבה י

ותשתדל להפנות את פניה לכיוון ירושלים, ובמקום הכריעות, תזדקף מעט ותכרע כפי יכולתה. 

ואם היא נוסעת באוטובוס או ברכבת, שהמקום בהם מרווח יותר, אם תוכל לעמוד ולכוון כראוי, 

העמידה תטריד את כוונתה, או מפני תנודות הנסיעה מוטב שתעמוד בתפילת שמונה עשרה, ואם 

או מפני שהיא מתביישת משאר הנוסעים, תשב ברגליים צמודות ותתפלל. ואם יש ביכולתה לקום 

לזמן קצר כדי לכרוע, במקום שצריך לכרוע תקום ותכרע ושוב תשב. ואם תוכל בסיום תפילתה 

 תעמוד ותפסע לאחריה שלש פסיעות. 

 

 

 

 שלישי

 כח חשוון

29.11 

 רביעי

 כט חשוון

30.11 
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 לכות שמירת הנפש / מעקה / עישוןהחודש כסלו: 
 

יום 

 בשבוע

  פניני הלכה ליקוטים כרך ב תאריך

 פרק ט סע' א 1.12א כסלו        חמישי

 פרק ט סע' ב 4.12ד כסלו         ראשון

 פרק ט סע' ג 5.12ה כסלו        שני

 פרק ט סע' ד 6.12ו כסלו         שלישי

 סע' הפרק ט  7.12ז כסלו         רביעי

 פרק ט סע' ה: המשך 8.12ח כסלו        חמישי

 פרק ט סע' ו  11.12יא כסלו      ראשון

 פרק ט סע' ו: המשך 12.12יב כסלו      שני

 פרק ט סע' ז 13.12יג כסלו       שלישי

 פרק ט סע' ז: המשך 14.12יד כסלו      רביעי

 פרק ט סע' ח 15.12טו כסלו      חמישי

 פרק ט סע' י 18.12כסלו     יח  ראשון

 פרק ט סע' יא 19.12יט כסלו      שני

 פרק ט סע' יב 20.12כ כסלו        שלישי

 פרק ט סע' יג  21.12כא כסלו     רביעי

 פרק ט סע' יד 22.12כב כסלו      חמישי

 פרק יא סע' א 23.12כג כסלו      ראשון

 פרק יא סע' ב 24.12כד כסלו      שני

 פרק יא סע' ח 25.12כה כסלו     שלישי

 

 

 

 

 הלכות שמירת הנפש – טפרק  –" ליקוטים בפניני הלכה "

 מצוות מעקה –סע' א 

מצווה מהתורה לבנות מעקה לגג של בית דירה שמשתמשים בו, כדי למנוע סכנה של נפילה ממנו. 

ת  יִׁ ֶנה בַּ בְׁ י תִׁ פֹּל שנאמר )דברים כב, ח(: "כִׁ י יִׁ יֶתָך, כִׁ בֵּ ים בְׁ ים ָדמִׁ ֹּא ָתשִׁ ל ֶגָך, וְׁ גַּ ֲעֶקה לְׁ יָת מַּ ָעשִׁ ָחָדש וְׁ

ֶמנּו". ובמדרש חכמים בספרי למדו מהפסוק שמצוות בניית המעקה מורכבת משתי מצוות,  ל מִׁ נֹּפֵּ הַּ

ֶגָך", ומצוות לא תעשה, הק גַּ ֲעֶקה לְׁ יָת מַּ ָעשִׁ ובעת שכל מצוות עשה לבנות את המעקה, שנאמר: "וְׁ

זמן שהניח את הבית ללא מעקה, לא רק שביטל מצווה אלא עובר בזה על איסור תורה, שנאמר: 

יֶתָך". וכן פסק השולחן בֵּ ים בְׁ ים ָדמִׁ ֹּא ָתשִׁ ל ערוך )חו"מ תכז, ו(, שכל המניח גגו בלא מעקה, -"וְׁ

יבנה מעקה כתב הרמב"ם )הלכות ברכות יא, יב(, שבעת ש ביטל מצוות עשה ועבר על לא תעשה.

לגגו יברך: "ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם אשר קדשנו במצוותיו וצוונו לעשות מעקה". 

 חמישי

 א כסלו
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ואמנם  וכשפועל יהודי בונה מעקה לחבירו, יברך: "אשר קדשנו במצוותיו וצוונו על עשיית מעקה".

עיקר אחד מהראשונים, בעל ספר הרוקח, כתב שאין לברך ברכה על עשיית מעקה. ואולי טעמו כי 

יֶתָך", ואין מברכים על מצוות לא  –העניין כאן הוא, מצוות לא תעשה  בֵּ ים בְׁ ים ָדמִׁ ֹּא ָתשִׁ ל "וְׁ

יָת  ָעשִׁ תעשה. אבל לדעת כל שאר הראשונים יש לברך, כי יסוד המצווה נעוץ במצוות עשה, של "וְׁ

ֶגָך", וכידוע גַּ ֲעֶקה לְׁ  .לפני כל מצוות עשה יש לברך ברכה מַּ

 זמן הברכה –סע' ב 

סופר )או"ח נ"ב( כתב, שיברך את ברכת המעקה, לפני גמר בנייתו. גובה המעקה -בתשובות חתם

חייב להיות לפחות עשרה טפחים, ואם בנה מעט פחות מזה לא קיים את המצווה, ולכן רק לפני 

מברכים מיד בעת יברך. אבל לדעת כל שאר הפוסקים,  –שהוא מסיים את בניית הטפח העשירי 

התחלת בניית המעקה, מפני שכל הבנייה שייכת למצווה. אך אם שכח לברך בהתחלה, יכול לברך 

לפני הסיום, שכל זמן שעוד לא סיים את בניית המעקה, עדיין הוא מקיים את המצווה ועדיין יכול 

 לברך.

התוספות )סוכה מו,  עוד יש להוסיף, שישנה מחלוקת עקרונית לגבי ברכת "שהחיינו". לדעת בעלי

ב(, רק על מצוות שיש להן זמן קבוע מברכים "שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה", ולפיכך אין 

לברך "שהחיינו" על בניית המעקה. אבל לדעת הרמב"ם )הלכות ברכות יא, ט(, כל מצווה שהיא 

רך "שהחיינו" גם על קניין לאדם, כגון ציצית או תפילין, יש לברך עליה "שהחיינו", ולכן יש לב

בניית מעקה. ומאחר שיש כאן ספק, אין לברך "שהחיינו", מפני שכלל נקוט בידינו, ספק ברכות 

אבל הרוצה להדר במצוות ולזכות בברכה, יכול לקחת פרי חדש ולברך עליו 'שהחיינו'  להקל.

יל לבנותו. או ולכוון בזה גם על בניית המעקה, ולאחר אכילת הפרי, יברך על עשיית המעקה ויתח

 יקנה בגד חדש, וילבשנו לפני בניית המעקה, ויברך עליו 'שהחיינו', ויכוון גם על בניית המעקה.

 המחיצה -סע' ג 

כאמור לעיל, קבעו חכמים שגובה המעקה שחייבה התורה לבנות בשולי מקומות גבוהים, כמו גג 

או מרפסת, צריך להיות לפחות עשרה טפחים. וזאת מפני שרק מעקה הגבוה עשרה טפחים יתן לנו 

בטחון סביר מפני נפילה. אלא שמחמת אריכות הגלות וטלטוליה, נתגלעה מחלוקת בין גדולי 

הו השיעור של טפח. לדעת רוב הפוסקים שיעור הטפח שמונה סנטימטרים, אבל יש האחרונים, מ

שאמרו ששיעור הטפח הוא עשרה סנטימטרים. ואם כן לעניין המעקה, לדעת רוב הפוסקים די 

איש', גובה המעקה -במעקה של שמונים סנטימטר. אולם לדעת המחמירים וביניהם בעל ה'חזון

 צריך להיות מטר שלם. 

ה חייב להיות מספיק חזק, כך שאדם יוכל להישען עליו ולא ייפול )שו"ע חו"מ תכז, ז(. כי מעקה ז

רק מעקה כזה יוכל למנוע את סכנת הנפילה מהגג. ויתר על כן, מעקה שאדם גדול אינו יכול 

להישען עליו בביטחה, מזיק יותר מאשר מועיל, מפני שאדם שאינו יודע שהמעקה חלש, עלול 

 ליפול. לכן צריך להקפיד שהמעקה יהיה חזק, ובשום מקרה לא ייפול כשישענו עליו.להישען עליו ו

מאותה סיבה אמרו חכמים, שאסור לאדם להניח בתוך ביתו סולם רעוע, מפני שיטעו אנשים 

ויחשבו שהוא חזק, וכשיעלו עליו עלולים ליפול ולהיפגע )ב"ק טו, ב(. וכן אסור להניח בבית 

שעלול לסכן את חייו של המשתמש בו. ואם התרשל והשאיר מכשיר מכשיר חשמלי מקולקל, 

ים  ֹּא ָתשִׁ ל מקולקל או סולם רעוע לשימוש בני ביתו, אפילו אם לא ארע דבר, עבר על האיסור של "וְׁ

יֶתָך" )דברים כב, ח(. בֵּ ים בְׁ  ָדמִׁ
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 קיום המצווה –סע' ד 

בו יותר מבשלוחו", כלומר, הטוב ביותר הוא שהאדם  בכל מצוות התורה יש לנו כלל, "מצווה

עצמו יקיים את המצווה. ולעניין מעקה פירושו, שבעל הבית יבנה את המעקה לגגו, ויברך לפני כן 

 את ברכת "לעשות מעקה".

אולם פעמים רבות בעל הבית אינו יודע כיצד לבנות את המעקה באופן מקצועי, והוא נאלץ לקחת 

כזה, אם פועל יהודי בונה את המעקה, בעל הבית אומנם מקיים את המצווה,  פועל אומן. במקרה

הואיל והפועל עובד בשליחותו, אולם את ברכת המצווה הפסיד, כי הפועל שבונה את המעקה, הוא 

 זה שצריך לברך את הברכה "על עשיית מעקה".

כיצד לבנות, ולפני  ואם בכל זאת בעל הבית רוצה לזכות בברכה, עליו לבקש מהפועל להראות לו

שיתחיל בבנייה יברך "לעשות מעקה", יבנה מעט, ולאחר מכן הפועל ימשיך בבניית המעקה. בדרך 

זו יוכל בעל הבית להשתתף בעצמו במלאכת הבנייה, ועל ידי כך יוכל לברך גם את הברכה. אבל 

ות בניית כאמור, גם במקרה שהפועל בונה הכל ומברך בעצמו, בעל הבית יוצא בזה ידי מצו

 המעקה.

אבל אם הפועל אינו יהודי, לדעת רוב הפוסקים )רע"א, מנ"ח ומהרי"ט אלגאזי(, בעל הבית לא 

מקיים את המצווה. אלא אחר שהגוי יסיים את בניית מעקה, כבר לא תהיה יותר על היהודי 

יֶתָך", שכ בֵּ ים בְׁ ים ָדמִׁ ֹּא ָתשִׁ ל ן בפועל יהיה מעקה מצווה לבנות מעקה לגגו, ולא יעבור באיסור "וְׁ

לגגו. אבל את המצווה לבנות מעקה לא קיים, מפני שאי אפשר למנות אדם שאינו יהודי להיות 

שליח במצוות שרק יהודים מצווים בהם. ולכן הרוצה לקיים את מצוות בניית המעקה בביתו, 

 צריך להקפיד להעסיק פועל יהודי.

 קהאיזה גג חייב במע –סע' ה 

ֶגָך", מכל מקום  גַּ ֲעֶקה לְׁ יָת מַּ ָעשִׁ לא כל גג חייב במעקה. ואף שנאמר בתורה )דברים כב, ח(: "וְׁ

ֶמנּו", אפשר ללמוד שרק בגג שרגילים  ל מִׁ נֹּפֵּ פֹּל הַּ י יִׁ יֶתָך, כִׁ בֵּ ים בְׁ ים ָדמִׁ ֹּא ָתשִׁ ל מהמשך הפסוק "וְׁ

ולכן גגות הרעפים המשופעים, שאינם לעלות עליו ויש סכנה שייפלו ממנו יש מצווה לבנות מעקה. 

ראויים לשום שימוש, פטורים ממעקה. ואמנם לעיתים קורה שפועל עולה עליהם כדי לתקן שם 

את דוד השמש או את הרעפים, אבל מקרים אלו נדירים, ובעבורם לא חייבה התורה לבנות מעקה 

לבנות לפני כן מעקה  לגג, כשם שאדם שצריך לטפס על עץ או עמוד לצורך עבודתו אינו צריך

 מסביב למקום שאליו הוא צריך לעלות.

ואפילו אם הגג ישר, אם אין מדרגות שאפשר לעלות דרכן אל הגג, הרי הוא פטור ממעקה. מפני 

שגג זה לא נועד לשימוש בני אדם. ורק גג שאפשר לעלות אליו בקלות, אותו חייבים להקיף 

 ייפול הנופל ממנו. במעקה, מפני שברבות הפעמים, ישנו חשש שמא

 איזה גג חייב במעקההמשך:  –סע' ה 

יש אנשים שמקיפים את הגג שלהם במין מעקה נמוך בגובה של ספסל, כדי שאפשר יהיה לשבת 

עליו. ברור שספסל זה אינו יכול להיחשב מעקה, וצריך לבנות מעבר לו עוד מעקה מבטון או 

עשרה טפחים יותר מגובה הספסל. כי יש חשש שילדים או אף  מברזל, שיהיה גבוה לפחות

מעקה זה ויפלו מהגג, ולכן את המעקה צריך לבנות מעבר לאותו -מבוגרים יעלו ויעמדו על ספסל

 הספסל, לגובה של כמטר מעליו )ספר "ועשית מעקה" ע' ט"ז(.

ת ובית מדרש, או בגג כיוון שבדרך כלל רגילים להשתמש בגג של בית דירה, ולא בגג של בית כנס

של בית בקר או מחסן, לפיכך, גם אם ניתן לעלות על הגג שלהם, אין מצווה לבנות לו מעקה )שו"ע 

 שלישי

 ו כסלו

6.12 

 רביעי

 ז כסלו

7.12 

 חמישי

 ח כסלו

8.12 



22 

 

ג(. ואם יש מבנה שלמרות שאינו משמש לבית דירה רגילים לעלות אל גגו, נחלקו -חו"מ תכז, א

גג מבנים שכאלה, הפוסקים אם צריך לעשות לו מעקה, כי אולי כיוון שאין רגילים לעלות על 

העולים לשם נזהרים ואין צריך לעשות להם מעקה, ואולי כיוון שבפועל רגילים לעלות על גג מבנה 

 זה יש לבנות לו מעקה. וכיוון שיש בזה ספק, יש לבנות שם מעקה בלא ברכה.

 מקומות נוספים שחייבים במעקה –סע' ו 

ש בעומקו עשרה טפחים, בין אם יש בתוכו מים בין אם אין בתוכו בור או באר שבתוך החצר, שי

מים, צריך לבנות סביבו מעקה גבוה עשרה טפחים או לכסותו )שו"ע חו"מ תכז, ז(. אבל אין 

ֲעֶקה  יָת מַּ ָעשִׁ מברכים על עשיית המעקה או הכיסוי לבור, מפני שהברכה נתקנה על מצוות העשה "וְׁ

ֶגָך", ואילו כאן שלא מ גַּ יֶתָך",  –דובר בגג, מקיימים רק מצוות לא תעשה לְׁ בֵּ ים בְׁ ים ָדמִׁ ֹּא ָתשִׁ ל "וְׁ

 ולא תקנו ברכה על מצוות לא תעשה )ח"א טו, כד(. 

וכן בחצר דו מפלסית, שיש בין שני המפלסים הבדלי גובה של למעלה משמונים סנטימטר, חייבים 

מברכים על עשייתו. גובה המעקה לבנות מעקה, למניעת נפילה מהמפלס העליון לתחתון. ואין 

 יט(.-צריך להיות שמונים סנטימטר לפחות )"ועשית מעקה" ע' יז

ס"מ(  80נחלקו הפוסקים אם צריך לבנות מעקה לכבש או מדרגות שגבוהים עשרה טפחים )

מהקרקע. יש אומרים שאדם נזהר כשהוא הולך על כבש או במדרגות, ולכן כמו שלא עשו מעקה 

לכבש שעלו בו למזבח, כך אין צריך לבנות מעקה לכבש או מדרגות )הגה"מ הל' רוצח יא, ב, עפ"י 

ויש אומרים שהכבש שעלו בו למזבח היה רחב, אבל בכבש רגיל וכן במדרגות, אם  הספרי, ורי"ו(.

הם גבוהים מהקרקע עשרה טפחים, צריך לבנות להם מעקה )שד"ח, ח"א טו, כג(. וכדי לצאת 

 מספק סכנה יש לבנות מעקה בלא ברכה. 

 מקומות נוספים שחייבים במעקההמשך:  –סע' ו 

שות הרבים, שבצידה יש חצר פרטית שנמוכה עשרה טפחים מרשות הרבים, אין בעל דרך של ר

החצר הפרטית צריך לבנות שם מעקה כדי שההולכים ברשות הרבים לא ייפלו לחצרו )שו"ע תכז, 

ד(. וגם האנשים שהולכים ברשות הרבים אינם חייבים לבנות שם מעקה, מפני שאי אפשר להטיל 

לבנות מעקה )סמ"ע שם תכז, ח(. ומכל מקום ראוי שראשי הקהל יבנו שם על ציבור שאינו מאורגן 

מעקה. אבל אין בזה חיוב ברור, מפני שכאשר המקום רחב, אין חשש שייפלו, מפני שאין הולכים 

 בקצה הדרכים. 

אבל כאשר חשש הסכנה מוחשי או מפני שהדרך אינה רחבה, או שההולכים בה מרובים, או 

שיש שם שיפוע שמגדיל את הסיכון, או מכל סיבה אחרת, חובה על  שהתהום שם עמוקה, או

פרנסי הקהל לבנות שם מעקה. וכן אמרו חכמים שכאשר יש צורך, אפילו בחול המועד מתקנים 

את הדרכים, שלא יהיו בהם מכשולים שיוכלו להיכשל בהם בני אדם. ואם לא עשו כן, אזי כל 

ו הם שפכום. ופירש רבנו חננאל שלמדו זאת הדמים שנשפכו שם מעלה עליהם הכתוב כאיל

 ממצוות מעקה )מו"ק ה, א(.

 מצווה להסיר סכנות ולהימנע מהן –סע' ז 

כתב הרמב"ם )הל' רוצח יא, ד(: "כל מכשול שיש בו סכנת נפשות מצוות עשה להסירו ולהישמר 

שָ  אֹּד. ואם לא הסיר, והניח ממנו ולהיזהר בדבר יפה, שנאמר )דברים ד, ט(: הִׁ ָך מְׁ שְׁ פְׁ מֹּר נַּ ָך ּושְׁ ֶמר לְׁ

יֶתָך". בֵּ ים בְׁ ים ָדמִׁ ֹּא ָתשִׁ  המכשולות המביאין לידי סכנה, ביטל מצוות עשה ועבר על ל

 ראשון 

 יא כסלו

11.12 

 שני

 יב כסלו

12.12 

 שלישי

 יג כסלו

13.12 



23 

 

אֹּד" )דברים ד, ט(, מזהיר בעיקר שלא לשכוח את מעמד הר  ָך מְׁ שְׁ פְׁ מֹּר נַּ ָך ּושְׁ ָשֶמר לְׁ ואף שהפסוק "הִׁ

ו ממנו חכמים שיש גם לשמור את הנפש )ברכות לב, ב, וע' שבועות לו, א(. סיני, מכל מקום למד

כלומר הפסוק בא להזהיר כל אחד ואחד מישראל שישמור את נפשו מאבדון, וכמו שמי ששוכח 

את מעמד הר סיני מאבד את נפשו, גם מי שמכניס עצמו לסכנה מאבד את נפשו שלא יוכל להמשיך 

 לעסוק בתורה ועבודת ה'. 

כך, אסור לאדם לגדל כלב רע ולתת לו להסתובב כשאינו קשור. ואפילו אם הכלב אינו רגיל לפי

לנשוך אלא רק נובח ומפחיד, שמא יפחיד אשה הרה ויגרום לה שתפיל את עוברה. ואמרו חכמים 

על המגדל כלב רע, היינו כלב מפחיד, ואינו קושרו, שהוא ארור. אבל בישובים שליד הספר, מותר 

רע, כדי שישמור מפני האויבים, וביום יקשרוהו ובלילה יתירוהו )ב"ק פג, א, שו"ע חו"מ  לגדל כלב

תט, ג(. וכלב שאינו נובח ומפחיד, מותר לגדלו בכל מקום ואין צריך כלל לקושרו )שו"ע הרב הל' 

 שמירת גוף ונפש ג(.

 מצווה להסיר סכנות ולהימנע מהןהמשך:  –סע' ז 

ן אסור לאדם להניח בביתו סולם רעוע, שמא יבוא שם אדם שאינו יודע שהסולם רעוע, יעלה וכ

 עליו וייפול )ב"ק מו, א(.

ולא ילך אדם תחת קיר נטוי שיש חשש שייפול, ולא ילך על גשר רעוע, שמא ייפול בדיוק כשיעבור 

 שם )ע' ר"ה טז, ב, תענית כ, ב(. 

שילדים קטנים יכולים להגיע אליו ולאכול או לשתות ממנו. ואסור להשאיר חומר רעיל במקום 

וכן אסור להשאיר חומר רעיל, כמו אקונומיקה, בבקבוק ששותים ממנו, שמא יבוא אדם שאינו 

 יודע שהניחו בבקבוק חומר רעיל וישתה ממנו וימות.

 וכן אסור להשאיר בבית מכשיר חשמלי מקולקל שהמשתמש בו עלול להתחשמל.

אסור ללכת לטיול מסוכן. ויש שתי דרגות של סכנה. יש דרכים שהן ממש מסוכנות, ואפילו כמו כן 

לצורך מסחר אין הולכים בהן, ובהן אסור לטייל משום סכנת נפשות. ויש דרכים שיש בהן קצת 

סכנה, ולצורך מסחר ופרנסה הולכים בהן. אבל לשם טיול שנועד להנאה ושעשוע ראוי שלא ללכת 

ע מהי דרך מסוכנת? אנשים שיש להם ניסיון, כמו אישים שמופקדים על כך בהן. ומי קוב

 במשטרה, או אנשים שאחראים על יחידות חילוץ.

 איסור עישון –סע' ח 

שאלה: רבים שואלים, מה הוא יחס ההלכה לעישון סיגריות או מקטרת, האם מותר לעשן או 

 אסור?

היו הרופאים סבורים שהעישון מועיל לבריאות, ולעיתים היו ממליצים  תשובה: לפני מאות שנים,

לחולים מסוימים לעשן מקטרת לרפואה. כפי הנראה העישון אכן מסייע להמרצת פעילות העיכול, 

ואולי עוד כמה דברים חיוביים, ועל כן סברו הרופאים שהעישון מועיל לבריאות. אולם במשך 

 וב הכולל העישון מזיק מאוד לבריאות.הזמן התברר יותר ויותר, שבחיש

חיים', התפרסמה דעה של כמה רופאים, שסברו שאסור לאדם חלש להתרגל -כבר בתקופת ה'חפץ

חיים' -לעשן, משום שהעישון מחליש את כוחותיו, ועלול אף לגרום למיתתו. ועל פי זה קבע ה'חפץ

 לפני קרוב למאה שנה שאסור לאדם להרגיל את עצמו לעשן.

ל פי כן, מאחר שלא היה ברור עד כמה העישון מזיק, רוב הרבנים סברו שאין בזה איסור ואף ע

 גמור, אלא רק המלצה. ולכן לא מחו כנגד תלמידי הישיבות שנהגו לעשן.

 רביעי

 יד כסלו

14.12 

 חמישי

 טו כסלו

15.12 



24 

 

אולם במשך עשרות השנים האחרונות, התברר ללא צל של ספק, על פי מחקרים יסודיים, 

שישנו איסור מן התורה לעשן. שכן ציוותה אותנו  שהעישון מסוכן מאוד לבריאות, ואם כן ברור

אֹּד", וכן נאמר )שם  ָך מְׁ שְׁ פְׁ מֹּר נַּ ָך ּושְׁ ָשֶמר לְׁ ק הִׁ התורה שנשמור על חיינו, שנאמר )דברים ד, ט(: "רַּ

יֶכם". וכן ציוותה התורה להיזהר מכל דבר שעלול לסכן את הנפש,  שֹּתֵּ פְׁ נַּ אֹּד לְׁ ֶתם מְׁ רְׁ מַּ שְׁ נִׁ ד, טו(: "וְׁ

וותה לעשות מעקה לגג. מכל זה הננו לומדים עד כמה מצווה אדם לשמור על חייו וכפי שצ

 ובריאותו, וממילא ברור שמן התורה אסור לעשן )עשה לך רב ח"ב א; ציץ אליעזר טו, לט(.

אגב כדאי לציין כאן, שהרב ד"ר מרדכי הלפרין, כתב שיתכן שאיסור עישון אינו רק מצד המצווה 

א אף מצד האיסור לרצוח. שהרי בכל שאיפת עשן לריאות, המעשן גורם לשמור על הבריאות, אל

לנזק ישיר בריאותיו, ובמידה מסוימת מקרב את קיצו, והרי הוא עובר על האיסור החמור: 'לא 

 הדיברות.-תרצח' הנזכר בעשרת

גם נרגילה אסור לעשן, שכן מחקרים שונים הוכיחו שיש בעשן הנרגילה רעלים שונים ומסוכנים 

לולים לגרום לסרטן ומחלות לב. אמנם עדיין אין מחקרים ברורים כמה מתים מזה, אולם שע

 מוסכם שיש סיכון בעישון נרגילה. 

 האיסור לעשן ליד אחרים –סע' י 

שאלה הלכתית הנוגעת לבעיית העישון היא, האם יכול אדם לתבוע מחבירו להפסיק לעשן, משום 

-לו. ברור לכל, שבבית פרטי הסמכות לקבוע אם לעשן או לא נתונה בידיו של בעל שהעשן מפריע

הבית. ולכן אורח אינו יכול לחייב את המארח להפסיק לעשן. וכן אורח אינו יכול לעשן בניגוד 

 לרצונו של בעל הבית.

שאינו השאלה מה הדין במקומות ציבוריים, או במקומות ששייכים לכמה אנשים, האם יכול זה 

 מעוניין שיעשנו לידו, לדרוש משכניו להפסיק לעשן או לא?

בתלמוד )ב"ב כג, א( מבואר שגם ברשותו הפרטית, צריך אדם להיזהר שלא ליצור נזק לחבירו. 

למשל, אסור לאדם ליצור ברשותו ריח רע או עשן שיחדור לרשותו של חבירו ויזיק לו. ומכאן 

מזיק ומפריע, וששכן יכול לתבוע מחבירו שלא ליצור  ראיה ברורה שהעשן מוגדר בהלכה כדבר

עשן שיגיע לרשותו ויצער אותו. וכן הדין במקום ציבורי, שאדם יכול לתבוע משכנו להפסיק לעשן. 

 וכן שני פקידים העובדים במשרד, יכול פקיד אחד לחייב את חבירו להפסיק לעשן בסביבתו.

ד המעשן, בכל זאת לא איבד את זכותו, ובכל ואפילו אם במשך זמן רב השכן שתק ולא מחה בי

שעה שימחה בחבירו, יהיה החבר חייב להפסיק לעשן. ואף אם המעשן יטען שכבר שנים רבות הוא 

מעשן כאן, ועד כה איש לא ביקש ממנו להפסיק, ולכן יש לו חזקה וזכות להמשיך במנהגו, בכל 

שידוע שהעשן מפריע מאוד לאלו זאת על פי ההלכה ניתן לתבוע ממנו להפסיק לעשן. משום 

שסובלים ממנו, ואין אדם יכול לטעון שיש בידו חזקה וזכות לעשות דבר שמזיק לשכניו )שו"ע 

 חו"מ קנה, מא(.

וכל זה נאמר גם כשלא נודע שהעשן מזיק לבריאות, ורק ידעו שהוא גורם צער למי שמריח אותו. 

המעשנים, האיסור הרבה יותר חמור.  אבל כיום, שידוע שהעשן מזיק גם לאלו שנמצאים ליד

הזוג מעשן, סיכוייו של בן הזוג האחר לחלות בסרטן -למשל, התברר במחקרים שכאשר אחד מבני

 ..גבוה פי שלושה מסיכוייו של אדם שבן זוגו אינו מעשן.

 האם מותר לסייע למעשן בקניית סיגריות ? -סע' יא 

שלאור המחקרים המדעיים פרסם את ההלכה שאסור לעשן, היה הרב אחד מהרבנים הראשונים 

 חיים דוד הלוי זצ"ל, רבה של תל אביב.

 ראשון 

 יח כסלו

18.12 

 שני

 יט כסלו

19.12 
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ועלתה לפניו שאלה נוספת, האם מותר לסייע לאדם מעשן. למשל, אב שמבקש מבנו שיקנה עבורו 

קופסת סיגריות, האם מותר לו לקנות אותה או אסור. מצד אחד למדנו שיש איסור מן התורה 

שן סיגריות, משום שזה מזיק לבריאות, ואסור לסייע לדבר עבירה. ומאידך ישנה מצווה לכבד לע

 אב ואם.

והשיב הרב חיים דוד הלוי, שהואיל ונפסק, שכיבוד הורים אינו דוחה את מצוות התורה, אסור 

פְׁ  לִׁ ר לבן להיענות לבקשת האב ולקנות עבורו סיגריות. ואמנם אין בזה איסור מן התורה של "וְׁ ּוֵּ י עִׁ נֵּ

שֹּל", מפני שהאיסור מן התורה הוא רק כאשר ללא הסיוע לא היתה מתבצעת העבירה,  כְׁ ן מִׁ תֵּ ֹּא תִׁ ל

וכאן גם ללא הבן יכול האב להשיג סיגריות. מכל מקום איסור מדברי חכמים יש כאן, הואיל 

עבירה.  ואמרו שגם כאשר אדם יכול לעבור את העבירה ללא עזרה, אסור לחבירו לסייע לו לדבר

 ולכן אסור לבן לקנות עבור אביו את הסיגריות, משום שזהו סיוע לדבר עבירה )עשה לך רב ו, נח(.

כעיקרון הצדק עימו, אולם אם הדבר יגרום לסכסוך גדול, נמצא שבסופו של דבר הבן יגרום 

ולכן לפגיעה חמורה ביחסי האהבה והכבוד שצריכים להיות בינו לבין אביו, ושכרו יצא בהפסדו. 

נראה שבמקרה שההימנעות מקניית סיגריות לא תובן על ידי האב, והדבר יגרום למתח וצער 

במשפחה, עדיף שהבן יקנה לאביו את הסיגריות, וימנע על ידי כך מפגיעה ביחסים שבינו לבין 

 אביו.

 האם מותר לפרסם סיגריות בעיתון –סע' יב 

האם יש היתר לפרסם סיגריות?  ..משקיעות סכומים גדולים בפרסום.שאלה: חברות הסיגריות 

יש להוסיף כי החוק מחייב את המפרסמים לציין שהסיגריות מזיקות לבריאות, האם תוספת זו 

 מתירה את הפרסום?

תשובה: כיוון שלמדנו שהעישון מסוכן לבריאות, אסור להכשיל אנשים ולעודדם לעשן, שנאמר 

שֹּל". שני מכשולים יש כאן: עצם העידוד להסתכן, שהוא )ויקרא יט, יד(: "וְׁ  כְׁ ן מִׁ תֵּ ֹּא תִׁ ר ל ּוֵּ י עִׁ נֵּ פְׁ לִׁ

 ממש מכשול בפני עיוור, ובנוסף לכך, ישנו בפרסום הכשלה לעבור על איסור תורה של סיכון הנפש.

ואין לטעון שהפרסום אינו גורם לאנשים לעשן, שאם לא כן מדוע יצרני הסיגריות מוכנים להשקיע 

פרסום סכומי עתק, רק כדי לפרנס את העיתונים? ברור שהפרסום מעודד את העישון, והחמור ב

מכל, שהוא מפתה צעירים להיכנס למעגל המעשנים. וזו אולי עיקר מגמתו, לגרום לצעירים 

שֹּל".  כְׁ ן מִׁ תֵּ ֹּא תִׁ ר ל ּוֵּ י עִׁ נֵּ פְׁ  להתמכר, ולהבטיח את המשך רווחיהם. וזהו ממש איסור התורה "לִׁ

אין לטעון שאם לא יפרסמו בעיתון "בשבע" ימצאו להם מקומות אחרים לפרסם, מפני שכל וגם 

פרסום בכלי תקשורת נוסף מגביר את השפעת הפרסום. יתר על כן, הואיל וגם כלי התקשורת 

האחרים הם של יהודים, ממילא גם הם עוברים באיסור תורה, ולכן אין זו טענה שאם לא נחטא 

במקומנו )כדברי המשנה למלך, החוות דעת יו"ד קס, והובא בפ"ת יו"ד קס, אנחנו יחטאו אחרים 

יֶתָך" )כמבואר  יחַּ ֶאת ֲעמִׁ חַּ תֹוכִׁ א(. ולהפך, חובתנו למחות כנגד זה, שנאמר )ויקרא יט, יז(: "הֹוכֵּ

בבאו"ה תרח, א(. ועל כן יש למחות בעיתונים המכונים "חרדים" שמפרסמים סיגריות ועוברים על 

 רה.איסור תו

 החינוך נגד עישון –סע' יג 

לאחר שלמדנו שישנו איסור מן התורה לעשן, משום שהעישון גורם נזק לבריאות, ומסכן את חיי 

המעשן וסביבתו, יש לתבוע מכל אדם שלא יתחיל לעשן סיגריות או מקטרת. כי לפני שאדם 

קשה מאוד  –התרגל לעישון, הוא יכול להימנע מזה בקלות, אבל לאחר שהתמכר להרגל ולניקוטין 

 להפסיק. 

 שלישי

 כ כסלו

20.12 

 רביעי

 כא כסלו
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ף על פי כן, גם מי שכבר רגיל לעשן סיגריות, מוטלת עליו מצווה מן התורה להפסיק לעשן. ואכן וא

לאחר הפסקת העישון, הסיכון לחלות במחלת לב או סרטן הולך ופוחת בהדרגה, עד שכעבור עשר 

שנים הסיכוי לחלות במחלות לב דומה לסיכויו של כל אדם שלא עישן. והסיכון המוגבר לחלות 

 (.235וע'  224נעלם לאחר חמש עשרה שנה )אסיא ח"ה ע'  בסרטן,

ואמנם ממבט ראשון נראה שקשה מאוד להפסיק את העישון, אבל הניסיון מצביע שעל ידי 

הסברה וחינוך גם מי שרגיל לעשן יכול להפסיק. למשל בשנת תש"ל, בעת שהתחילו להתפרסם 

לים לעשן. וכשנשאלו האם ניתן מן הרופאים רגי 64%מחקרים אודות הסכנה שבעישון, היו 

מן הרופאים  16%לדעתם להפסיק את העישון סברו שלא. אולם עשר שנים לאחר מכן, רק 

המשיכו לעשן. המסקנה מכך, שהכרה ברורה בסכנה שנשקפת מן העישון, מסייעת מאוד להפסקת 

די להפסיק העישון. ולכן מוטלת על המעשנים חובה, ללמוד את הסכנות שבעישון, ולעשות הכל כ

 לעשן.

אמנם נכון שלפעמים מצבו הנפשי של האדם, או הלחצים הסביבתיים שהוא נמצא בהם, כמעט 

שלא מאפשרים לו להתמודד עם המשימה להפסיק לעשן, ואז אולי ניתן להגדירו כאנוס. ולפעמים 

כדאי להציע לאדם כזה שלא לנסות להתמודד עם הפסקת העישון, משום שהתמודדות זו עלולה 

לשבש את האיזון הנפשי שלו ואולי לגרום עקב כך לסיכון בריאותי. אבל רוב רובם של האנשים 

 מסוגל להתמודד עם הפסקת העישון.

אגב, ראוי לציין שהעישון גם גורם לאיבוד ממון רב. אדם שמעשן במשך חמישים שנה, בכל יום 

אלף ש"ח. ואם היה חוסך  שתי קופסאות של סיגריות רגילות, משלם עליהם קרוב למאה וחמישים

את אותו הכסף וצובר עליו רווחים כמקובל בתוכניות חסכון, היו בידו בגיל שבעים יותר משלוש 

 מאות אלף ש"ח.

 ביטוח חיים –סע' יד 

שאלה: מה יחס ההלכה לביטוח. האם נכון שאדם יבטח את עצמו בביטוח חיים, או בביטוח מפני 

זיקין או פציעה, כדי לדאוג בזה לעתידו ולמשפחתו. או שמא יש בכך משום חיסרון של שריפות ונ

אמונה בה', שהרי אם הקב"ה ירצה, הכל יהיה בסדר, ללא מיתה שלא בזמנה וללא פגעים ונזקים. 

ויותר מזה, גם אם חס וחלילה מפרנס המשפחה ימות שלא בזמנו, אם ה' ירצה, יצליח להשאיר 

דה לבני משפחתו, ולעומת זאת אם ה' לא ירצה, גם הביטוח לא יעזור. ואם כן אחריו ירושה נכב

 השאלה האם אין בביטוח חיים משום חיסרון של אמונה בה'? 

תשובה: כתב הרב פיינשטיין )אג"מ או"ח ד, קיא(, שאין שום חיסרון של אמונה בקניית פוליסת 

 ביטוח, מפני שזה כמו כל העסקים שאדם עושה.

צריך לקחת בחשבון את כל השיקולים והסיכונים, ואין סומכים על הנס, אלא הקב"ה ובכל עסק 

מנהל את העולם על דרך הטבע. וכשם שאדם לא יכול לומר, לא אלך לעבוד, ואם ה' ירצה ישלח לי 

פרנסה, ואם לא ירצה אז גם אם אעבוד לא תהיה לי פרנסה, כך לא יכול האדם לומר לא אבטח 

צה לא יקרה לי דבר. אלא הסיכונים הטבעיים קיימים ויש להתמודד עמם את עצמי ואם ה' יר

בדרכים טבעיות. ועל כן מסכם הרב פיינשטיין, שטוב וראוי גם לאנשים כשרים ויראי שמיים 

 לבטח את עצמם.

כלומר: האמונה איננה אומרת אל תעשה דבר וסמוך על ה', אלא עשה כל מה שדרוש על פי השכל 

 כי גם אחרי שעשית את המירב, עדיין אתה צריך לעזרת ה'. ועל פי הטבע, ודע

 חמישי

 כב כסלו
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ובזה בעצם מתגלה תפקידו של האדם להיות שותף עם הקב"ה בתיקון העולם. האדם מתאמץ 

ומשתדל לשם שמיים, וה' הוא הנותן את הכוח ואת ההסכמה שמאמציו יישאו פירות. ואם לא 

י הּוא -ח, יזיודה לה' אזי הוא כופר בעזרתו, וכמו שנאמר )דברים  ָת ֶאת ה' ֱאלֹוֶהיָך כִׁ רְׁ ָזכַּ יח(: "וְׁ

ל". ואם יסמוך על הנס, ימעל בתפקידו, וכמו שנאמר )דברים יד, כט(:  ֲעשֹות ָחיִׁ ָך כֹּחַּ לַּ ן לְׁ נֹּתֵּ הַּ

ֲעֶשה". ָך ֲאֶשר תַּ ה ָידְׁ ֲעשֵּ ָכל מַּ ָך ה' ֱאלֹוֶהיָך בְׁ ָבֶרכְׁ ן יְׁ עַּ מַּ  "לְׁ

 

 הלכות שמירת הנפש – טפרק  –" ליקוטים בפניני הלכה "

 מצוות לא תעמוד על דם רעך –סע' א 

מצווה גדולה מן התורה להציל אדם שנמצא בסכנה. שכן מצווים אנו אף להשיב לאדם חפץ שאבד 

בֹּתֹו לֹו", על אחת כמה וכמה שאת נפשו אנו צריכים להשיב לו  ֲהשֵּ לו, שנאמר )דברים כב, ב(: "וַּ

ֶעָך", וכפי שאמרו ולהצילו ם רֵּ ל דַּ ֲעמֹּד עַּ ֹּא תַּ . וכן נלמדת המצווה מן הפסוק )ויקרא יט, טז(: "ל

חז"ל )סנהדרין עג, א(: מניין לרואה את חבירו שהוא טובע בנהר, או שחיה רעה גוררתו ועומדת 

ֲעמֹּד ֹּא תַּ ל  לטורפו, או שליסטים באים עליו להורגו, מניין שהוא חייב להצילו? תלמוד לומר: "ל עַּ

ֶעָך". ם רֵּ  דַּ

ֲעָך ָכמֹוָך" )ויקרא יט, יח(, שעליה אמר רבי עקיבא  רֵּ ָת לְׁ בְׁ ָאהַּ כלומר, בנוסף למצווה היסודית "וְׁ

שהיא כלל גדול בתורה, ומובן שהיא כוללת בתוכה את כל היחסים הטובים שצריכים לשרור בין 

ֲעמֹּד  ֹּא תַּ ֶעָך". לא מספיק לחייך אל אדם לחבירו. בנוסף לכך פרטה התורה עוד ציווי, "ל ם רֵּ ל דַּ עַּ

אלא קובעת התורה, שיש לאדם אחריות וערבות כלפי … החבר, ולפעמים אף לעזור לו, כשיש זמן

חבירו. שאם חבירו נמצא בצרה, חובה עליו לקום לעזרתו. ולא לחסוך במאמצים ובממון בעת 

 הצלת החבר.

בין כל ישראל, ללא ספק החברה שנקים אם אכן ננהג כך, ונרגיש בלבנו את הערבות ההדדית ש

 כאן, תהיה מגובשת ומלוכדת יותר, ותוכל להתמודד עם האתגרים הגדולים מבית ומחוץ.

 האם המציל צריך לסכן את חייו –סע' ב 

ֶעָך", עד היכן מגיע חיוב מצווה זו. ברור לכל,  ם רֵּ ל דַּ ֲעמֹּד עַּ ֹּא תַּ שהרואה שאלה מרכזית במצוות "ל

 את חבירו בסכנה, כגון שבאים ליסטים להורגו, או שהוא טובע בנהר, שחובה עליו לקום ולהצילו.

אלא שהשאלה היא, מה הדין במקרה שכדי להציל את החבר, צריך המציל לסכן את חייו. האם 

ֶעָך", ועליו להיכנס לתוך הסכנה כדי ל ם רֵּ ל דַּ ֲעמֹּד עַּ ֹּא תַּ הציל את גם אז מוטלת עליו המצווה "ל

 חבירו, או שהמצווה מוטלת על המציל רק כאשר הוא אינו מסתכן בנפשו.

לדוגמה, אדם שעבר ברחוב וראה בית שעולה באש, ומתוכו צועקים ילדים לעזרה. הוא יודע שאם 

ינסה להיכנס לבית להצילם, יתכן מאוד שאף הוא יחנק מהעשן ישרף וימות. האם במקרה כזה 

כדי להציל את הילדים, או שמא במקום שיש סכנה ממשית, אין חובה  עליו להיכנס לתוך הסכנה

 להסתכן כדי להציל חיי יהודי אחר?

ם  ל דַּ ֲעמֹּד עַּ ֹּא תַּ תשובה: שתי שיטות עיקריות נאמרו בהלכה זו, יש אומרים שככלל, מצוות "ל

ֶעָך" שווה לשאר המצוות שבתורה, וכשם שאין מצווה לסכן את הנפש כדי לקיים מצוות  אחרות, רֵּ

ֲעמֹּד" שונה  ֹּא תַּ כך אין אדם צריך לסכן את נפשו כדי להציל את חבירו. ויש אומרים, שמצוות "ל

 משאר המצוות, ומאחר שחבירו נמצא בסכנת מוות, מצווה להיכנס לספק סכנה כדי להצילו.

 ראשון 

 כג כסלו

23.12 

 שני

 כד כסלו
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ות וכיוון שסוגיה זו יסודית, נרחיב בהלכה הבאה בביאור שתי השיטות. אך נציין, שכל הדיון אוד

ֲעמֹּד" נוגע לאדם רגיל בחיים האזרחיים. אולם בעת מלחמה, חובת הנכונות להסתכן  ֹּא תַּ מצוות "ל

ולהלחם אינה נובעת ממצווה זו, אלא ממצוות המלחמה. ואם הדבר נצרך על פי הוראת הפיקוד 

הבכיר, מחויב החייל להיכנס לסכנה ממשית, ואפילו למצב שבו מירב הסיכויים שלא יחזור חי 

לאומי, וכדי לנצח צריכים היחידים להיות -רב. משום שבעת מלחמה החשבון הוא כללמהק

 מוכנים לסכן את חייהם )עיין פניני הלכה "העם והארץ" ד, א; ד, ג(.

 מצווה להציל ממון חברו –סע' ח 

ֶעָך", שעיקר עניינה הוא, לבוא לעזרת  ם רֵּ ל דַּ ֲעמֹּד עַּ ֹּא תַּ חבר הנמצא בסכנה, כוללת המצווה "ל

בתוכה לפי חז"ל גם מצווה לבוא לעזרת החבר כאשר ממונו או רכושו נמצאים בסכנה. למשל, 

דין, כדי להציל את -אדם שיש בידו עדות שתוכל להועיל לחבירו, חובה עליו לבוא ולהעיד בפני בית

מכן ששמעון כופר  ממון חבירו. כגון, אדם שראה כיצד ראובן מלווה כסף לשמעון, ושמע לאחר

בהלוואה ומסרב להחזירה. חובה עליו ועל כל מי שראה את ההלוואה לבוא ולהעיד על כך בפני 

 הדין, כדי להציל את ממונו של ראובן שלא ירד לטמיון.-בית

וכן הרואה גנב שהולך לגנוב רכוש או ממון מחבירו, חובה עליו לפעול בכל יכולתו על מנת לסכל 

אין כאן מצווה למסור את הנפש כדי להציל את ממון חבירו, ולכן אין לעמוד את הגניבה. מובן ש

בידיים חשופות מול שודדים שולפי אקדחים. אבל יחד עם זאת אסור לפחד יותר מדאי, ויש 

לעשות את מה שאפשר כדי למנוע את הגניבה. ואדם שיש בכוחו לעצור את הגנב לבדו, מצווה עליו 

מצווה עליו להשתדל לצעוק בכל כוחו "גנב", כדי להזעיק אנשים  לעשות כן. ואם אינו יכול,

 נוספים וכדי להרתיע ולהבריח את הגנב.

ֶעָך", אינה רק משום הערך העצום של חיי אדם, אלא יש בה  ם רֵּ ל דַּ ֲעמֹּד עַּ ֹּא תַּ לסיכום, מצוות "ל

רו. מובן שאין גם ביטוי לערבות ולאחריות ההדדית שצריכה להיות בין כל אחד מישראל כלפי חבי

להשוות את ערכם של החיים לערכו של הממון, ועל כן המסירות הנדרשת למען הצלת חיי אדם, 

גדולה לאין ערוך מהמסירות להצלת ממון. אולם מצד הערבות ההדדית, יש לנו אחריות גם כלפי 

 ממונו של הזולת, ומצווים אנו לפעול כדי להצילו.
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 תפילהחודש טבת: עיון 

  תאריך יום בשבוע

  1פרשת התמיד  2.1ד טבת          שני

  2פרשת התמיד  3.1ה טבת         שלישי

  1פיטום הקטורת  4.1ו טבת          רביעי

  2פיטום הקטורת  5.1ז טבת         חמישי

  1ברוך שאמר  8.1י טבת          ראשון

  2ברוך שאמר  9.1יא טבת       שני

  3ברוך שאמר  10.1יב טבת       שלישי

 מזמור לתודה 11.1יג טבת        רביעי

 1אשרי יושבי ביתך  12.1יד טבת        חמישי

  2אשרי יושבי ביתך  15.1יז טבת        ראשון

  3אשרי יושבי ביתך  16.1יח טבת       שני

  4אשרי יושבי ביתך  17.1יט טבת       שלישי

 הללי נפשי את ה' –מזמור קמו  18.1        כ טבת רביעי

 לקינו-ה כי טוב זמרה א-הללוי –מזמור קמז  19.1כא טבת       חמישי

 הללו את ה' מן השמים –מזמור קמח  22.1כד טבת       ראשון

  1שירו לה' שיר חדש  –מזמור קמט  23.1כה טבת      שני

  2שירו לה' שיר חדש  –מזמור קמט  24.1כו טבת      שלישי

  1ל בקדשו -הללו א –מזמור קנ  25.1כז טבת      רביעי

  2ל בקדשו -הללו א –מזמור קנ  26.1כח טבת      חמישי
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 עיון תפילה: סדר הקרבנות ופסוקי דזמרה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 פרשת התמיד

ינּו  ם ָעלֵּ חֵּ רַּ ינּו ֶשתְׁ י ֲאבותֵּ אלהֵּ ינּו וֵּ ָפֶניָך ה' ֱאלהֵּ לְׁ י ָרצון מִׁ הִׁ יְׁ

ינּו  ל ָכל ֲעונותֵּ ֶפר ָלנּו עַּ כַּ ינּו ּותְׁ ּטאתֵּ ל ָכל חַּ ָחל ָלנּו עַּ מְׁ תִׁ וְׁ

ָרה  הֵּ מְׁ ָדש בִׁ קְׁ מִׁ ית הַּ ָבֶנה בֵּ ֶשיִׁ ינּו וְׁ ָשעֵּ ל ָכל פְׁ ח ָלנּו עַּ לַּ סְׁ תִׁ וְׁ

יב רִׁ קְׁ נַּ ינּו וְׁ ָימֵּ מו  בְׁ נּו כְׁ ֲעדֵּ ר בַּ פֵּ כַּ יד ֶשיְׁ ָתמִׁ ן הַּ בַּ ָפֶניָך ָקרְׁ לְׁ

בוֶדָך  י כְׁ פִׁ ֶדָך מִׁ בְׁ י מֶשה עַּ דֵּ ל יְׁ תוָרֶתָך עַּ ינּו בְׁ ָת ָעלֵּ בְׁ ֶשָכתַּ

 ָכָאמּור: 

 ָ ל ְוָאַמְרת  י ִישָראֵּ נֵּ אמר: ַצו ֶאת ב ְ ֵּ ה ל  ֶ ר ה' ֶאל מש  ֵּ ַוְיַדב 

 ַ ִני ַלְחִמי ְלִאש   ָ ֶהם. ֶאת ָקְרב  ְמרו  ֲאלֵּ ְ ש  יַח ִניחִחי ת ִ י רֵּ

ר  ֶ ה ֲאש  ֶ ָ ָלֶהם. ֶזה ָהִאש   מוֲעדו: ְוָאַמְרת  ְלַהְקִריב ִלי ב ְ

ַנִים ַלי ום  ְ ָנה ְתִמיִמים. ש  ָ י ש  נֵּ ָבשים ב ְ ְקִריבו  לה'. כ ְ ַ ת 

ת  ֶקר. ְואֵּ ֲעשה ַבב  ַ ֶבש ֶאָחד ת  עָלה ָתִמיד: ֶאת ַהכ ֶ

ין ָהַעְר  ֵּ ֲעשה ב  ַ ִני ת  ֵּ ֶבש ַהש   ִים: ַהכ ֶ ָ  ב 

ִתית  ֶמן כ ָ ֶ ש  לו ָלה ב ְ יָפה סֶלת ְלִמְנָחה. ב ְ ַוֲעשיִרית ָהאֵּ

יַח  ַהר ִסיַני. ְלרֵּ ִמיד ָהֲעשָיה ב ְ ָ ְרִביִעת ַהִהין: עַלת ת 

ֶבש ָהֶאָחד.  ו ְרִביִעת ַהִהין ַלכ ֶ ה לה': ְוִנְסכ  ֶ ִניחַח ִאש  

ָכר לה':  ֵּ ְך ֶנֶסְך ש  ֵּ ֶדש  ַהס  ק  ַ  ב 

 ֵּ ֶבש ַהש   ת ַהכ ֶ ִמְנַחת ְואֵּ ִים. כ ְ ָ ין ָהַעְרב  ֵּ ֲעשה ב  ַ ִני ת 

ַחט  ָ יַח ִניחַח לה': ְוש  ה רֵּ ֵּ ֲעשה. ִאש   ַ ו ת  ֶקר ו ְכִנְסכ  ַהב 

י ַאֲהרן  נֵּ י ה'. ְוָזְרקו  ב ְ ַח ָצפָנה ִלְפנֵּ ֵּ ְזב  אתו ַעל ֶיֶרְך ַהמ ִ

ַח ָסִביב:  ֵּ ְזב  מו ַעל ַהמ ִ ֲהִנים ֶאת ד ָ  ַהכ 

ָפֶניָך, ה'  לְׁ י ָרצון מִׁ הִׁ א יְׁ הֵּ ינּו, ֶשתְׁ י ֲאבותֵּ אלהֵּ ינּו וֵּ ֱאלהֵּ

נּו  בְׁ רַּ קְׁ לּו הִׁ אִׁ ָפֶניָך כְׁ ָצה לְׁ רֻּ ֶבֶלת ּומְׁ קֻּ יָרה זּו ֲחשּוָבה ּומְׁ ֲאמִׁ

ָכתו: לְׁ הִׁ קומו ּוכְׁ מְׁ מוֲעדו ּובִׁ יד בְׁ ָתמִׁ ן הַּ בַּ  ָקרְׁ

  1 פרשת התמיד

 :התורה מצווה על בני ישראל להקריב בכל יום

. כבש אחד יש להקריב עולה קורבןל כבשים 2

 . בין הערביםשני בבוקר ואת ה

  :יחד עם כל אחד מכבשים אלו מביאים גם

בלולה ברביעית  סולת עשירית האיפה - מנחה

 .ייןרביעית ההין  - נסכים, ושמןההין 

אין כל תפילותינו אלא תחליף לעבודת 

הקרבנות המוחשית המבטאת את הקשר, 

הזיקה, הכמיהה והקירבה האינטימית בין 

ישראל, כנציגי האנושות, לבורא העולם 

ומנהיגו. לפיכך בבסיס וביסוד תפילתנו עומדת 

ר הקשר פרשת הציווי אודות קרבן התמיד, צינו

התמידי והבלתי תלוי בין ישראל לאביהם 

 –שבשמים. הננו עומדים מרטיטים בקריאת 

הננו ככהנים  –תפילת פרשה זו, שכן מחד 

הניצבים לעבודת התמיד בעזרה עם שחר, אולם 

מאידך נוברים הננו בפצע הפתוח אשר הותיר 

חורבן המקדש בנפש אומתנו. אומה אשר 

ה ליוצרה אינו מימוש יעודה כגשר בין הבריא

"ונשלמה  –מתממש אלא בדל שפתיה בלבד 

פרים שפתינו".  ]הזמנה לתפילה / הרב נעם 

 פרל[

  2פרשת התמיד 
זאת התורה לעולה למנחה ולחטאת ולאשם וגו', כל העוסק בפרשת עולה כאלו הקריב עולה, בפרשת " :ודרשו רז"ל 

אל איזה ענין  מתבונן בביאור הפרשהשהוא  ,. והענין"כאלו הקריב חטאת מנחה כאלו הקריב מנחה, בפרשת חטאת
ובזה ישתדל יותר בקיום התורה והמצוות היא רומזת, כי מתוך כך יתגלו עיני שכלו ויבינו נפלאות מתורת הקרבנות, 

הפרשה בפסוקיה ונה שיהגה ויגרוס לשון וכי אין לומר שתהיה הכ .ויהיו עונותיו נמחלין לו כאילו הקריב קרבן
כל האומר תהלה לדוד בכל יום מובטח לו שהוא בן " :מבלי שיתבונן בפירושם. וכיוצא בזה אמרו ,הערומים בלבד

כי מתוך שיתבונן במה שיורו הפסוקים ואל מה שירמזו, אז יכיר ויבחין נפלאות תמים דעים  ,, הכוונה"העולם הבא
איזהו "יי העולם הבא. ומטעם זה תקנו ז"ל בסדר תפלתנו משנת ויתחזק לבו באמונת הש"י ועבודתו, ובזה יירש ח

אמר הקב"ה בזמן שקורין בהם מעלה אני עליהם כאלו הקריבום " :לאומרה בכל בוקר ובוקר, ואמרו על זה "מקומן
 ".  ]פירוש רבנו בחיי לויקרא ז לז[לפני
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נֶׁ  ִהְקִטירּו ֲאבוֵתינּו ְלפָּ ה הּוא ה' ֱאלֵהינּו שֶׁ ת ַאתָּ ת ְקטרֶׁ יָך אֶׁ

יָת אוָתם  ַהַסִמים ּוִׁ ֲאֶשר צִׁ ָים. כַּ ָדש ָהָיה קַּ קְׁ מִׁ ית הַּ ן ֶשבֵּ מַּ זְׁ בִׁ

תוָרֶתָך:  ָכתּוב בְׁ יֶאָך כַּ בִׁ ל יַּד מֶשה נְׁ  עַּ

ֶלת  חֵּ ְ ים ָנָטף ו ש  ה ַקח ְלָך ַסמ ִ ֶ ַוי אֶמר ה' ֶאל מש 

ַבד ִיְהיֶ  ד ב ְ ַ ה ב  ים ו ְלבָנה ַזכ ָ ָנה ַסמ ִ ה: ְוָעשיָת ְוֶחְלב ְ

 ... ח ָטהור קֶדש  ָ ַח ְמֻמל  אָתה  ְקטֶרת רַקח ַמֲעשה רוקֵּ

ר  ֶנֱאמַּ ֶקר וְׁ ב  ַ ֶקר ב  ב  ַ ים ב  ְוִהְקִטיר ָעָליו ַאֲהרן ְקטֶרת ַסמ ִ

ה: ו ְבַהֲעלת ַאֲהרן ֶאת  רות ַיְקִטיֶרנ ָ יִטיבו ֶאת ַהנ ֵּ הֵּ ב ְ

ִמיד  ָ ה ְקטֶרת ת  ִים ַיְקִטיֶרנ ָ ַ ין ָהַעְרב  ֵּ רות ב  י ה' ַהנ ֵּ ִלְפנֵּ

יֶכם:   ְלדרתֵּ

ּה. ְוֵאּלּו ֵהן. ...  יּו בָּ ִנים הָּ שר ַסמָּ  ְוַאַחד עָּ

ל  קַּ שְׁ בוָנה מִׁ לְׁ הַּ ָנה )ד( וְׁ בְׁ ֶחלְׁ פֶרן )ג( הַּ צִׁ הַּ י )ב( וְׁ רִׁ צֳּ )א( הַּ

דְׁ )ח(  רְׁ בֶלת נֵּ יָעה )ז( שִׁ צִׁ ים ָמֶנה. )ה( מר )ו( ּוקְׁ עִׁ בְׁ ים שִׁ עִׁ בְׁ שִׁ

ָשה ָעש ל שִׁ קַּ שְׁ כם מִׁ רְׁ כַּ ים וְׁ נֵּ טְׁ שְׁ ּקשְׁ ָשה ָעשר ָמֶנה. )ט( הַּ ר שִׁ

ָעה.  שְׁ ָנמון תִׁ קִׁ לָשה. )יא( וְׁ לּוָפה שְׁ קִׁ  ָעשר. )י( וְׁ

ָלָתא  ין תְׁ אִׁ ין סְׁ יסִׁ רִׁ פְׁ ין קַּ ין. יֵּ בִׁ ָעה קַּ שְׁ יָנה תִׁ שִׁ רְׁ ית כַּ בורִׁ

ָין  רְׁ ּוַּ ר חִׁ יא ֲחמַּ בִׁ ין מֵּ יסִׁ רִׁ פְׁ ין קַּ ם לא ָמָצא יֵּ אִׁ ָלָתא. וְׁ ין תְׁ בִׁ קַּ וְׁ

י ָנָתן עַּ  בִׁ ֲעֶלה ָעָשן ָכל ֶשהּוא. רַּ ע מַּ ית רובַּ דומִׁ ח סְׁ יק. ֶמלַּ תִׁ

ש  בַּ ן ָבּה דְׁ ם ָנתַּ אִׁ ן ָכל ֶשהּוא וְׁ דֵּ רְׁ יַּ ת הַּ פַּ ף כִׁ ר אַּ י אומֵּ לִׁ בְׁ בַּ הַּ

יָתה: ָיב מִׁ ָמֶניָה חַּ ָכל סַּ ת מִׁ חַּ ר אַּ סַּ ם חִׁ אִׁ ָסָלּה. וְׁ  פְׁ

  1פיטום הקטורת 

לז, כה( נאמר: ... במדרש הגדול )שמות 

"ארבע עשרה קרבנות ישראל מקריבין ביום 

הכיפורים, ואין כהן גדול שואל צרכו אלא 

בשעת הקטורת ... ומנין שבאותה שעה הוא 

מתפלל ? שנאמר )תהלים קמא, ב(: "תיכון 

תפילתי קטורת לפניך" ... ומפני מה היא 

חביבה כל כך ? לפי שאינה באה על חטא" ... 

ולה שלכל מזבח במקדש מדברי חז"ל אלו ע

יש תפקיד משלו. הקרבנות הנעשים בחוץ 

 –)במזבח הנחושת( המובאים בעיקר מן החי 

יש להם תפקיד שונה מן הקטורת המובאת 

בפנים ההיכל )במזבח הזהב(, שעניינה הריח 

העולה מן הצומח. הקרבנות שבחוץ באים 

לכפרה על חטא, זאת לא רק באשר לחטאת 

קרבנות העולה ... כפי ולאשם וכו', אלא אף 

 –שכותב רש"י )לשמות ל טו( "שהקרבנות 

לכפרה הם באים". הווה אומר, "ריח 

הניחוח" של הקרבנות הנעשים בחוץ, מביא 

לפני ה' את ריח "שריפת" החטאים שנעשו על 

ידי ישראל ... לא כן הקטורת: זו מביאה לפני 

ה' את "ריח" המעשים הטובים של ישראל, 

המצוות של הכלל והפרט,  את קיום תרי"ג

שהוא העולה לפני ה' ומעורר רצון ורחמים 

לפניו. דומה, שלכך התכוונו חז"ל באומרם 

"שהקטורת חביבה לפי שאינה באה על 

 (.59חטא".  ]סידור המקדש ח"א עמ' 

  2פיטום הקטורת 
 סממנים.  11בפסוק מוזכרים רק ארבעה סממנים, אבל בנוסח פיטום הקטורת המפורסם אנו מוצאים  הרכיבים:

הנה הרשימה המלאה של רכיבי הקטורת: צרי, ציפורן, חלבנה, לבונה, מור, קציעה, שיבולת נרד, כרכום, קשט, 
מו בורית כרשינה, יין מקפריסין, מלבד אחד עשר רכיבי הבושם הוסיפו אל הקטורת רכיבים נוספים כ קילופה וקינמון.

 מלח שנקרא בשם מלח סדומית, וצמח בשם מעלה עשן שגרם לעשן להיתמר מעלה בצורה ישרה.
ידי כתישת הרכיבים יחדיו. בעת הכתישה היה הכוהן המכין את -את הקטורת היו מכינים פעם בשנה על ההכנה:

 דיבור מועילה לבשמים.פי המסורת שהבל ה-הקטורת מכריז בפיו "הדק היטב" זאת על
הכנת הקטורת דרשה אמנות מיוחדת, בעיקר בגלל שילוב הצמח מעלה עשן שכאמור העלה את העשן מעלה כמקל. 

ושמרה על סודה  –התלמוד מספר על משפחת אבטינס שהייתה המשפחה היחידה שידעה כיצד להכין את הקטורת 
 בקנאות.

ה נערכת הגרלה בין הכוהנים מי יזכה להקטיר את הקטורת. אך כמו בשאר עבודות המשכן והמקדש, היית ההקטרה:
בהגרלה על העלאת הקטורת יכול היה להשתתף רק מי שעדיין לא זכה להעלות את הקטורת מעולם שכן הייתה זו 

גרם( קטורת בכלי, אותו היה מכניס  285-הכוהן שזכה בהגרלה היה לוקח חצי מֶנה )מידה תלמודית, כ סגולה לעשירות.
לי אחר ומכסה בפיסת בד. עם הקטורת וערימת גחלים בוערות ניגש הכוהן אל המזבח, ערם עליו את הגחלים ופיזר לכ

זהו השלב בו ריח  כאשר מילא עשן הקטורת את היכל המקדש היה הכוהן משתחווה ופונה לצאת. את הקטורת.
 ]אתר בית חבד[   הקטורת הערב מתפשט בכל העיר ואף מחוצה לו.

 

https://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://jforum.fr/la-kippa-ses-origines-son-evolution-et-sa-signification.html&psig=AFQjCNG7VonPOrOp6W42pgRmBAMhVeLtUA&ust=1470840573560339


32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ם.  עולָּ יָּה הָּ ַמר ְוהָּ אָּ רּוְך שֶׁ  בָּ

 ָברּוְך הּוא. 

עושה.  ר וְׁ  ָברּוְך אומֵּ

יֵּם.  קַּ ר ּומְׁ  ָברּוְך גוזֵּ

ית.  אשִׁ רֵּ  ָברּוְך עושה בְׁ

ל ָהָאֶרץ.  ם עַּ חֵּ רַּ  ָברּוְך מְׁ

יות.  רִׁ בְׁ ל הַּ ם עַּ חֵּ רַּ  ָברּוְך מְׁ

ָאיו.  ירֵּ ם שָכר טוב לִׁ לֵּ שַּ  ָברּוְך מְׁ

ח.  ָים ָלֶנצַּ קַּ ד וְׁ י ָלעַּ  ָברּוְך חַּ

יל.  צִׁ  ָברּוְך פוֶדה ּומַּ

מו:   ָברּוְך שְׁ

ֲחָמן  ל ָאב ָהרַּ ינּו ֶמֶלְך ָהעוָלם. ָהאֵּ ָתה ה' ֱאלהֵּ ָברּוְך אַּ

בָ  שֻּ מו. מְׁ ֶפה עַּ ָלל בְׁ הֻּ מְׁ ֲעָבָדיו. הַּ יָדיו וַּ שון ֲחסִׁ לְׁ פָאר בִׁ ח ּומְׁ

ירות.  מִׁ זְׁ ָבחות ּובִׁ שְׁ ינּו בִׁ ָך ה' ֱאלהֵּ ֶללְׁ הַּ ֶדָך. נְׁ בְׁ ד עַּ י ָדוִׁ ירֵּ שִׁ ּובְׁ

נּו  כֵּ לְׁ ָך מַּ מְׁ יר שִׁ כִׁ זְׁ נַּ ָך וְׁ יכְׁ לִׁ מְׁ נַּ ָך וְׁ ָפֶארְׁ ֲחָך ּונְׁ בֵּ שַּ ָך ּונְׁ ֶדלְׁ גַּ ּונְׁ

שֻּ  ים. ֶמֶלְך מְׁ י ָהעוָלמִׁ יד חֵּ ינּו. ָיחִׁ ד ֱאלהֵּ י עַּ פָאר ֲעדֵּ ָבח ּומְׁ

ָבחות: שְׁ תִׁ ָלל בַּ הֻּ ָתה ה' ֶמֶלְך מְׁ ָגדול: ָברּוְך אַּ מו הַּ  שְׁ

  1 ברוך שאמר

אין עומדין להתפלל לא מתוך שחוק ולא  :ותניא"

מתוך קלות ראש ודברים בטלים ולא מתוך כעס 

ולכך נהגו לומר אשרי ופסוקי  ".אלא מתוך שמחה

כדי לעמוד לתפלה מתוך דברי  ,דזמרה קודם תפלה

... ]טור, או"ח שעוסק בדברי תורה ,שמחה של מצוה

 סי' צג[

  3 ברוך שאמר

מדונו רבותינו ז"ל כי יאך ל ,תויאף כי לכאורה נראה עיקר מצות התפילה שיבקש אדם כל הצריך לו בע...

אל הטבע  הכי עיקר התפלה להמשיך חיות חדש ,בכל זמן מקובלת וחביבה ביותר. והענין הקבועהלה יהתפ

כי כל מה שברא הקב"ה לכבודו ברא. ומעשה בראשית הן  ,שהוא הזמן. וזהו ענין סידור שבחו של מקום

שבחו של מקום. רק שבתוך הטבע אינו נגלה מלכותו ית' והאדם צריך למצוא הארות המתגלים לעתים 

כפי מה שמסדר מחשבות לבו וכל  ,ר כל הנבראים להיות כולם מעידין על מלכותו ית'. והכל תלוי באדםולסד

כמו כן נמשכים אחריו כל הנבראים. וע"ז תיקנו חז"ל  ,ומלכותו ית' של מקוםקומתו להיות מסודר בו שבחו 

הבירור מתחדש שורש  זהועל ידי בכל יום ברכות והודאות ופסוקי דזמרה ליישר ולסדר כל מעשה בראשית. 

 ]שפת אמת לפרשת ואתחנן, שנת תרל"ז[ ... החיות שלמעלה מהזמן והטבע

  2ברוך שאמר  - 'עשרת הדיברות' של המאמינים 

אלה הם עקרונות האמונה, המפורטים בחלק 

"ברוך  - הקב"ה בורא עולםהראשון של הברכה: 

הקב"ה מבצע את פעולותיו שאמר והיה העולם"; 

"ברוך אומר ועושה". אמירה זו  - באמצעות אמירה

מיועדת להדגיש את היות ד' מופשט וחסר גוף, ולכן 

ד' מקיים ותיו מבוססות על אמירה מופשטת; פעול

ד' "ברוך גוזר ומקיים";  - את גזרותיו והבטחותיו

"ברוך עושה  -, כולל מושג הזמן הוא תחילת הכל

על כל  ד' פועל במידת הרחמיםבראשית"; 

ד' פועל "ברוך מרחם על הארץ";  - המציאות

"ברוך  -במידת רחמים מיוחדת ביחסו לבני האדם 

הקב"ה נותן שכר למאמינים ריות"; מרחם על הב

 - הקב"ה נצחי"ברוך משלם שכר ליראיו";  - בו

הקב"ה עוזר, גואל "ברוך חי לעד וקיים לנצח"; 

הקב"ה פועל ומתגלה "ברוך פודה ומציל";  - ומציל

 "ברוך שמו".  - בעולם באמצעות שמו

אלו הן 'עשרת הדיברות' של המאמינים. כל דיברה 

להיבחן ולהיבדק מבחינה )או עיקרון( יכולה 

פילוסופית ומבחינת המשמעויות וההגדרות שבה, 

אולם עבור המאמינים התמימים עקרונות אלו 

פשוטים וברורים, ואינם זקוקים להוכחה. על בסיס 

עשרת העקרונות הללו נכתבה ונאמרת ברכת 'ברוך 

שאמר'. עקרונות אלו הם הבסיס לשבח ולזמר 

]מתוך המאמר  שבכל תפילות 'פסוקי דזמרה'.

 "עבודה שבלב זו תפילה, שלמה אנגל, אתר דעת[.
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ה. יעּו לה' ָכל ָהָאֶרץ:  ִמְזמור ְלתודָּ  ָהרִׁ

ָנָנה:  רְׁ ָפָניו בִׁ ָחה. באּו לְׁ שמְׁ דּו ֶאת ה' בְׁ בְׁ  עִׁ

ים.  י ה' הּוא ֱאלהִׁ עּו כִׁ  דְׁ

יתו:  עִׁ רְׁ צאן מַּ מו וְׁ נּו עַּ חְׁ לו ֲאנַּ  הּוא ָעשנּו. וְׁ

תודָ  ָעָריו בְׁ ָלה. באּו שְׁ הִׁ תְׁ רָתיו בִׁ ה. ֲחצֵּ

מו:  כּו שְׁ  הודּו לו ָברְׁ

דו.  סְׁ עוָלם חַּ י טוב ה'. לְׁ  כִׁ

ד דר ָודר ֱאמּוָנתו: עַּ לּוָך ֶסָלה: וְׁ לְׁ הַּ יֶתָך. עוד יְׁ י בֵּ בֵּ י יושְׁ רֵּ שְׁ   אַּ
י ָהָעם ֶשה' ֱאלָהיו:  רֵּ שְׁ י ָהָעם ֶשָכָכה לו. אַּ רֵּ שְׁ  אַּ

ִוד ה ְלדָּ  . ְתִהּלָּ
עוָלם ָוֶעד: ֲא ָך לְׁ מְׁ ָכה שִׁ ֲאָברְׁ ֶמֶלְך. וַּ י הַּ ָך ֱאלוהַּ מְׁ  רומִׁ
עוָלם ָוֶעד: בְ  ָך לְׁ מְׁ ָלה שִׁ לְׁ ֲאהַּ ֶכָך. וַּ  ָכל יום ֲאָברְׁ
ֶקר: גָּ  ין חֵּ ָלתו אֵּ דֻּ גְׁ לִׁ אד. וְׁ ָלל מְׁ הֻּ  דול ה' ּומְׁ
ידּו: ּד גִׁ בּורֶתיָך יַּ ֲעשיָך. ּוגְׁ ח מַּ בַּ שַּ דור יְׁ  ור לְׁ
בוד הוֶדָך. הֲ  ר כְׁ אֶתיָך ָאשיָחה: דַּ לְׁ פְׁ י נִׁ רֵּ בְׁ דִׁ  וְׁ
ֶרָנה: וֶׁ  פְׁ ָך ֲאסַּ ָלתְׁ דֻּ רּו. ּוגְׁ אֶתיָך יאמֵּ  ֱעזּוז נורְׁ
נּו: זֵ  נֵּ רַּ ָך יְׁ ָקתְׁ דְׁ צִׁ יעּו. וְׁ בִׁ ָך יַּ ב טּובְׁ  ֶכר רַּ

ָדל ָחֶסד: חַ  ם ּוגְׁ יִׁ פַּ חּום ה'. ֶאֶרְך אַּ רַּ  נּון וְׁ
ֲעשיו: ט ל ָכל מַּ ֲחָמיו עַּ רַּ כל. וְׁ  וב ה' לַּ
כּוָכה: ודּוָך ה' כָ י ָברְׁ יֶדיָך יְׁ ֲחסִׁ ֲעשיָך. וַּ  ל מַּ
רּו: כְ  בֵּ דַּ ָך יְׁ בּוָרתְׁ רּו. ּוגְׁ ָך יאמֵּ כּותְׁ לְׁ  בוד מַּ
כּותו: לְ  לְׁ ר מַּ בוד ֲהדַּ בּורָתיו. ּוכְׁ י ָהָאָדם גְׁ נֵּ בְׁ יעַּ לִׁ  הודִׁ
ָכל דור לְׁ מַ  ָך בְׁ תְׁ לְׁ שַּ ים. ּוֶממְׁ כּות ָכל עוָלמִׁ לְׁ ָך מַּ כּותְׁ

 ָודר: 
נפְׁ ס ָכל הַּ ְך ה' לְׁ ים: ומֵּ פּופִׁ כְׁ ָכל הַּ ף לְׁ זוקֵּ ים. וְׁ  לִׁ
ָלם עֵ  ן ָלֶהם ֶאת ָאכְׁ ָתה נותֵּ אַּ רּו. וְׁ שבֵּ ֶליָך יְׁ י כל אֵּ ינֵּ

תו:  עִׁ  בְׁ
י ָרצון: ּפ ָכל חַּ יעַּ לְׁ שבִׁ חַּ ֶאת ָיֶדָך. ּומַּ  ותֵּ
ֲעשיו: דִׁ צַ  ָכל מַּ יד בְׁ ָחסִׁ ָרָכיו. וְׁ ָכל דְׁ  יק ה' בְׁ
הּו ֶבֱאֶמת: קָּ  ָראֻּ קְׁ כל ֲאֶשר יִׁ ָאיו. לְׁ ָכל קרְׁ  רוב ה' לְׁ
ם: ְר  יעֵּ יושִׁ ע וְׁ מַּ שְׁ ָעָתם יִׁ וְׁ ֶאת שַּ ָאיו יֲַּעשה. וְׁ רֵּ  צון יְׁ

יד: ש מִׁ ים יַּשְׁ ָשעִׁ ת ָכל ָהרְׁ אֵּ ר ה' ֶאת ָכל אֲהָביו. וְׁ  ומֵּ
עוָלם ְת  שו לְׁ ם ָקדְׁ ְך ָכל ָבשר שֵּ יָברֵּ י. וִׁ ֶבר פִׁ דַּ ת ה' יְׁ לַּ הִׁ
 ד: ָועֶ 

לּוָיּה: לְׁ ד עוָלם. הַּ עַּ ָתה וְׁ עַּ ְך ָיּה מֵּ ָברֵּ נּו נְׁ חְׁ ֲאנַּ  וַּ

  1אשרי יושבי ביתך 

ראוי לציין כי בנוסח התפילה המוכר לנו, יש תוספת 

ד" והם:  ָדוִׁ ָלה לְׁ הִׁ של שלושה פסוקים. שנים לפני "תְׁ

לּוָך ֶסָלה" )תהלים לְׁ הַּ יֶתָך עֹוד יְׁ י בֵּ בֵּ י יֹושְׁ רֵּ שְׁ פד ה(  "אַּ

י ָהָעם ֶשה' ֱאלָהיו"  רֵּ שְׁ י ָהָעם ֶשָכָכה לו. אַּ רֵּ שְׁ ו"אַּ

ד" והוא:  ָדוִׁ ָלה לְׁ הִׁ )תהלים קמד טו(. ואחד אחרי "תְׁ

ְך יָ  ָברֵּ נּו נְׁ חְׁ ֲאנַּ ד עֹולָ -"וַּ עַּ ָתה וְׁ עַּ לּו יָ ּה מֵּ לְׁ  "ּה-ם הַּ

. משום כך נקרא המזמור 'תהילה )תהלים קטו, יח(

]הרב שבתי סבתו  '.לדוד' בשם 'אשרי יושבי ביתך

 לפרשת ואתחנן תשע"ג, אתר "קרית משה"[

  2אשרי יושבי ביתך 
מזמורנו נחשב למזמור החשוב מכל המזמורים והוא שובץ בסידור התפילה בימי חול, בשבתות ובחגים, יותר מכל מזמור 

מובטח לו שהוא בן העולם  –פעמים  אחר. לדברי רבי אלעזר בשם רבי אבינא: "כל האומר 'תהלה לדוד' בכל יום שלש
   הבא" )בבלי, ברכות ד ע"ב(.

 -חכמי התלמוד כבר ישבו על המדוכה מדוע נחשב מזמור קמה למזמור החשוב מכול ? והטעימו בו שני טעמים: א 
לים יש בו פסוק בלעדי: "פותח את ידך ומשביע לכל חי רצון" )תה -המזמור בנוי על אקרוסטיכון )סדר אלף בית(, ב 

כי הוא  –קמה, טז( ... ראב"ע טען שרעיון המלכת ה' המופיע במזמור הוא הרעיון המרכזי במזמור: "והזכיר 'המלך' 
 המלך באמת, וזהו יסוד כל התהילה הזאת".  ]ד"ר רבקה רביב, עיונים בסידור התפילה, דפי מאורות[.

 מזמור לתודה 

מפתיחת המזמור הננו למדים, שמזמור זה נועד 
לאמרו בעת הבאת קרבן תודה במקדש, וכפי 

להודיה, לאומרו  –שכותב רש"י: "מזמור לתודה 
 " ...זבחי תודהעל 

במזמור זה מעורר דוד להכיר טובה לה' על כל 
חסדיו, לפיכך קורא הוא לישראל: "עבדו את ה' 

בשמחה!" ומפרש את דבריו: הכיצד ? ומשיב: 
שעריו ]לבית המקדש[ ברננה ! ... בואו  לפניו"בואו 

בתהלה". כלומר, אין די בהודיה  חצרותיובתודה, 
ה'  לה' במילים גרידא, אלא עיקר ההודיה היא לפני

במקדש. שכן, בכך מוכיח האדם את תודתו במעשה 
... הרמב"ם בהלכות מעשה הקרבנות אומר שאדם 

המביא קרבן תודה להקרבה, סומך את ידיו על 
ראשו בעזרה במקום בו עתיד הקרבן להישחט, 

ו"אומר דברי שבח". בעל "אור שמח" על הלכה זו 
מפרש, שכוונתו לאמירת המזמור המיוחד לכך: 

תודה הריעו לה' כל הארץ". הווה אומר, מזמור ל
באמירת מזמור זה בכל יום בתחילת התפילה, 

כאילו פותח האדם את יומו לפני אלוקיו בהקרבת 
קרבן תודה. )אכן, מסיבה זו יש שנהגו שלא לאמר 

מזמור זה באותם ימים בשנה שלא הביאו בהם 
קרבן תודה במקדש, כגון בחג הפסח, שכן יחד עם 

מקריב עשרה לחמים חמץ(. ]סידור התודה מביא ה
 [122המקדש ח"א עמ' 

https://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwin4o_S5rTOAhVJPBQKHV38C5EQjRwIBw&url=http://www.dalia-behappy.com/Default.asp?sType%3D0%26PageId%3D92172&bvm=bv.129389765,d.d24&psig=AFQjCNHnGUo1aJx7d1PuKow-izkadFn06g&ust=1470848164257176
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לּוָך ֶסָלה: לְׁ הַּ יֶתָך. עוד יְׁ י בֵּ בֵּ י יושְׁ רֵּ שְׁ   אַּ
י ָהָעם ֶשה' ֱאלָהיו:  רֵּ שְׁ י ָהָעם ֶשָכָכה לו. אַּ רֵּ שְׁ  אַּ

ִוד ה ְלדָּ  . ְתִהּלָּ
עוָלם ָוֶעד: ֲא ָך לְׁ מְׁ ָכה שִׁ ֲאָברְׁ ֶמֶלְך. וַּ י הַּ ָך ֱאלוהַּ מְׁ  רומִׁ
עוָלם ָוֶעד: יום  לכָ בְ  ָך לְׁ מְׁ ָלה שִׁ לְׁ ֲאהַּ ֶכָך. וַּ  ֲאָברְׁ
ֶקר: גָּ  ין חֵּ ָלתו אֵּ דֻּ גְׁ לִׁ אד. וְׁ ָלל מְׁ הֻּ  דול ה' ּומְׁ
ידּו: ּד גִׁ בּורֶתיָך יַּ ֲעשיָך. ּוגְׁ ח מַּ בַּ שַּ דור יְׁ  ור לְׁ
אֶתיָך ָאשיָחה: הֲ  לְׁ פְׁ י נִׁ רֵּ בְׁ דִׁ בוד הוֶדָך. וְׁ ר כְׁ  דַּ
ֶרָנה: וֶׁ  פְׁ ָך ֲאסַּ ָלתְׁ דֻּ רּו. ּוגְׁ אֶתיָך יאמֵּ  ֱעזּוז נורְׁ
נּו: זֵ  נֵּ רַּ ָך יְׁ ָקתְׁ דְׁ צִׁ יעּו. וְׁ בִׁ ָך יַּ ב טּובְׁ  ֶכר רַּ

ָדל ָחֶסד: חַ  ם ּוגְׁ יִׁ פַּ חּום ה'. ֶאֶרְך אַּ רַּ  נּון וְׁ
ל כָ כלוב ה' לַּ ט ֲחָמיו עַּ רַּ ֲעשיו:  ל. וְׁ  מַּ
כּו לודּוָך ה' כָ י ָברְׁ יֶדיָך יְׁ ֲחסִׁ ֲעשיָך. וַּ  ָכה: מַּ
רּו: כְ  בֵּ דַּ ָך יְׁ בּוָרתְׁ רּו. ּוגְׁ ָך יאמֵּ כּותְׁ לְׁ  בוד מַּ
כּותו: לְ  לְׁ ר מַּ בוד ֲהדַּ בּורָתיו. ּוכְׁ י ָהָאָדם גְׁ נֵּ בְׁ יעַּ לִׁ  הודִׁ
כּות כָ לְׁ מַ  לְׁ ָך מַּ ָך בְׁ  לכּותְׁ תְׁ לְׁ שַּ ים. ּוֶממְׁ  דור ָודר:  ָכלעוָלמִׁ
ְך ה' ס ָכל ומֵּ ף לְׁ לְׁ זוקֵּ ים. וְׁ לִׁ נפְׁ ים:  ָכלהַּ פּופִׁ כְׁ  הַּ
י עֵ  ָלם  כלינֵּ ן ָלֶהם ֶאת ָאכְׁ ָתה נותֵּ אַּ רּו. וְׁ שבֵּ ֶליָך יְׁ אֵּ

תו:  עִׁ  בְׁ
י ָרצון: ּפ ָכל חַּ יעַּ לְׁ שבִׁ חַּ ֶאת ָיֶדָך. ּומַּ  ותֵּ
יד בְׁ  ָכליק ה' בְׁ דִׁ צַ  ָחסִׁ ָרָכיו. וְׁ ֲעשיו:  ָכלדְׁ  מַּ
ָכלרוב ה' קָּ  ָאיו.  לְׁ כלקרְׁ הּו ֶבֱאֶמת:  לְׁ ָראֻּ קְׁ  ֲאֶשר יִׁ
ָאיו יֲַּעשְר  רֵּ ם: צון יְׁ יעֵּ יושִׁ ע וְׁ מַּ שְׁ ָעָתם יִׁ וְׁ ֶאת שַּ  ה. וְׁ

ר ה' ֶאת ש ת  ָכלומֵּ אֵּ יד: ָכל אֲהָביו. וְׁ מִׁ ים יַּשְׁ ָשעִׁ  ָהרְׁ
ְך ְת  יָברֵּ י. וִׁ ֶבר פִׁ דַּ ת ה' יְׁ לַּ עוָלם  ָכלהִׁ שו לְׁ ם ָקדְׁ ָבשר שֵּ

 ָוֶעד: 
לּוָיּה: לְׁ ד עוָלם. הַּ עַּ ָתה וְׁ עַּ ְך ָיּה מֵּ ָברֵּ נּו נְׁ חְׁ ֲאנַּ   וַּ

 3אשרי יושבי ביתך 
"ן אמר רבי יוחנן: מפני מה לא נאמר נו"

באשרי ? מפני שיש בה מפלתן של שונאי 
ישראל )=הכוונה לעם ישראל והגמרא 

פלה לא נמשתמשת בלשון סגי נהור(,  דכתיב "
אמר רב נחמן  ... "תוסיף קום בתולת ישראל

חזר דוד וסמכן  )=כך( בר יצחק אפילו הכי
" הנופליםסומך ה' לכל " :שנאמר ,ברוח הקדש

 )ברכות ד ע"ב(.
ק ביאור לתופעת היעלמותה של מעני רבי יוחנן

אות אחת בכל סדר האל"ף בי"ת הזה של 
י רֵּ שְׁ  ."מזמור "אַּ

 ,. רבי יוחנן מזכיר לנונו"ןהאות הזו היא האות 
כי האות נו"ן מכילה רמז על נפילתו של עם 

אל, כפי שנזכר בנבואת עמוס הנביא: ישר
ל )עמוס ה, נָּ " ָראֵּ שְׁ ת יִׁ תּולַּ יף קּום בְׁ ֹּא תֹוסִׁ ָלה ל פְׁ

 ב(".
הגמרא מוסיפה, שכאשר נעקוב אחרי 

יֶתָך", נמצא את  י בֵּ בֵּ י יֹושְׁ רֵּ שְׁ הפסוקים ב"אַּ
דברי רבי יוחנן גלויים ושקופים. האות נו"ן 

הייתה אמורה להיות מונחת בין האותיות מ"ם 
וסמ"ך. מיד אחרי הפסוק המתחיל באות מ"ם 

ים..." מופיע הפסוק מַ " - כּות ָכל עָֹּלמִׁ לְׁ ָך מַּ כּותְׁ לְׁ
ָכל "ס -המתחיל באות סמ"ך  ְך ה' לְׁ ֹומֵּ

...". כלומר, הפסוק שהיה אמור ַהנְֹּפִלים
האות הרומזת לנפילה,  -ו"ן להתחיל באות נ

דוד המלך בחר לדלג על שלב הנפילה ...  איננו
ולהתמקד בשלב התמיכה והסמיכה. כלומר, ה' 

יקים ויעמיד את האומה הנופלת, שהיא 
י סבתו לפרשת ]הרב שבת  האומה הישראלית.

 ואתחנן תשע"ג, אתר "קרית משה"[

  4אשרי יושבי ביתך 
הוא הרעיון המרכזי לאורך כל  שרעיון המלכותמ' וייס )בספרו מקראות ככוונתם( ניתח בהרחבה את המזמור והראה 

כ. כל חלק –ט וחלק שני פסוקים יא–המזמור, והמזמור בנוי בשני חלקים סביב רעיון זה: חלק ראשון פסוקים ג
את מידת הדין, התפארת, והעוצמה שבמלכות ה', והבית השני מציג את החסד,  מחולק לשני בתים, כשהראשון מציג

. ההוכחה שזו מטרת לשבח את ה'הרחמים והטוב שבמלכות ה'. לדברי וייס, מטרתו המרכזית של המזמור היא 
 המזמור מוכחת לדעתו מהפזמון השזור במסגרתו של המזמור: בשני הפסוקים הראשונים שלו "תהלה לדוד ארוממך

ב(; באמצעו, בין החלק –אלוהי המלך ואברכה שמך לעולם ועד. בכל יום אברכך ואהללה שמך לעולם ועד" )שם, א
הראשון לשני "יודוך ה' כל מעשיך" )שם, י(; ובסופו "תהלת ה' ידבר פי ויברך כל בשר שם קדשו לעולם ועד" )שם, 

ד על רצונו האישי להלל את ה': "אברכך ואהללה" כא(. וייס נתן את הדעת שיש התפתחות בפזמון. בתחילה דוד מעי
)שם, ב(, לאחר מכן קבוצת המברכים גדלה וגם החסידים מברכים: "וחסידיך יברכוכה" )שם, י(, ובסיומו מתגשמת 

כל האנושות מהללת את בוראה: "ויברך כל בשר". יוצא אם כך שמזמורנו מבטא את  –מטרת הבריאה כולה 
הכרה של כל הנבראים בבוראם. משימה זאת היא למעשה משימה בלתי אפשרית. כיצד  –שאיפתנו היסודית ביותר 

אדם בשר ודם יכול לעמוד על אפס קצהו של בוראו? והלא אין לו צל צילה של השגה בבוראו! ... לדעת וייס, מחבר 
כאמור בכל המזמור מצא פתרון לדילמה זאת, שעשה את הבלתי אפשרי, ובכך גדולתו של המזמור. הוא השתמש 

רבה להשתמש במילה "כל" ) פעמים ! ראי הדגשה במזמור( ... מבחינה רעיונית  16אותיות הא"ב )למעט נו"ן( וגם הִׁ
עשה בעל המזמור את הלא יאומן. הוא הציג את מלכות ה' כמלכות הכוללת את כל המידות האפשריות על ידי הצגת 

רחמן וטוב ... בשימוש באמצעים הללו )כל האותיות, המילה  הניגודים: האל הוא גם מלך חזק ותקיף, ובד בבד הוא
"כל", והתוכן הכולל ניגודים( בעל המזמור עשה את הלא יאומן מבחינה אנושית והצליח 'לתאר' את ה' באופן )כמעט( 

 מושלם.  ]ד"ר רבקה רביב, עיונים בסידור התפילה, דפי מאורות[
 

https://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiw45m2-sLOAhWGOxoKHfxdBF4QjRwIBw&url=http://www.oriondesign.co.il/product/%D7%9E%D7%93%D7%91%D7%A7%D7%AA-%D7%A7%D7%99%D7%A8---%D7%95%D7%99%D7%98%D7%A8%D7%90%D7%96%E2%80%98---%D7%90%D7%A9%D7%A8%D7%99-%D7%99%D7%95%D7%A9%D7%91%D7%99-%D7%91%D7%99%D7%AA%D7%9A/1334.php&psig=AFQjCNE3ShFb2uNumQ9K2mUaFmaMEdf4Mw&ust=1471334494375156
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ת ה':   ַהְללּויָּּה. ַהְלִלי ַנְפִשי אֶׁ
י:  עודִׁ י בְׁ אלהַּ ָרה לֵּ מְׁ ָיי. ֲאזַּ חַּ ָלה ה' בְׁ לְׁ  ֲאהַּ
ין לו  ֶבן ָאָדם ֶשאֵּ ים. בְׁ יבִׁ דִׁ נְׁ חּו בִׁ טְׁ בְׁ ל תִׁ אַּ

שּוָעה:   תְׁ
דּו  הּוא ָאבְׁ יום הַּ ָמתו. בַּ דְׁ אַּ ב לְׁ א רּוחו ָישֻּ צֵּ תֵּ

תנָתיו:   ֶעשְׁ
ל ה' ֱאלָהיו: אַּ  רו עַּ רו. שבְׁ ֶעזְׁ ֲעקב בְׁ ל יַּ י ֶשאֵּ רֵּ  שְׁ

ֶאת ָכל ֲאֶשר ָבם.  ָים וְׁ ם ָוָאֶרץ. ֶאת הַּ יִׁ עשה ָשמַּ
עוָלם:  ר ֱאֶמת לְׁ שמֵּ  הַּ

ים. ה'  בִׁ עֵּ ן ֶלֶחם ָלרְׁ ים. נתֵּ ֲעשּוקִׁ ָפט לַּ שְׁ עשה מִׁ
ים:  יר ֲאסּורִׁ תִׁ  מַּ

ים. ה' א פּופִׁ ף כְׁ ים. ה' זוקֵּ רִׁ וְׁ חַּ עִׁ ב ה' פקֵּ הֵּ
ים:  יקִׁ דִׁ  צַּ

ֶדֶרְך  ד. וְׁ עודֵּ ָמָנה יְׁ לְׁ אַּ ים. ָיתום וְׁ רִׁ ר ֶאת גֵּ ה' שמֵּ
ת:  ּוֵּ עַּ ים יְׁ ָשעִׁ  רְׁ

דר ָודר.  יון לְׁ ְך צִׁ יִׁ עוָלם. ֱאלהַּ לְך ה' לְׁ מְׁ יִׁ
לּוָיּה: לְׁ  הַּ

 הללי נפשי את ה' –קמו  מזמור
קנ מציינים תהליך שהוא ציור של –פרקים קמו... 

אחרית הימים, ציור שונה מאלה שבספרים   חזון
אחרים במקרא כגון בישעיהו ובמיכה, ומזה 
  .שביחזקאל, אך דומה להם מאוד בעקרונותיו

את חזון אחרית הימים שבפרקינו ראוי להגדיר 
 ."כל הנשמה תהלל יהבכותרת "מהללי נפשי את ה' עד 

"הללו  : המבקש להלל את ה באדם היחידהפרק נפתח 
"אהללה ה' בחיי אזמרה לאלהי ", יה הללי נפשי את ה

 ."בעודי
: "אל תבטחו בפסוק ג פונה המשורר אל רבים

זהותם  ?בנדיבים". מי הם הרבים שאליהם הוא פונה
ל יעקב בעזרו שברו על  מתבררת בפסוק ה: "אשרי שאֵּ

הפנייה שלא לבטוח בנדיבים היא אל  ,אלהיו". מכאןה' 
 'על ה )=תקוותו( יעקב )עם ישראל(. ברור כי מי ששברו

לפי שהנדיבים ואין ראוי שיבטח בנדיבים,  אינו צריך
 ,עתידים למות וממילא הביטחון בהם מוגבל מאד

ואילו ה' הוא נצחי ובלתי מוגבל. לכן, "אשרי שאל 
  .יעקב בעזרו"

הוא היותו בורא  'ו הבלתי מוגבל של הביטוי לכוח
היקום כולו, יקום העתיד כולו לקרוא בשמו. הפרק 

מסתיים בקריאה של משאלה, תקווה ואמונה: "ימלך 
יה" )פסוק י( ... ה' לעולם אלהיך ציון לדר ודר הללו 

עם  –פרק קמו פותח, אם כן, ביחיד ועובר אל הרבים 
ר התפילה, דפי ]ד"ר יצחק ספיר, עיונים בסידו .ישראל

 מאורות[ 
 

ים ָנאָוה ַהְללּויָּּה.  י ָנעִׁ ינּו. כִׁ ָרה ֱאלהֵּ מְׁ י טוב זַּ כִׁ
ָלה: הִׁ   תְׁ

ס:  נֵּ כַּ ל יְׁ שָראֵּ י יִׁ חֵּ דְׁ ם ה'. נִׁ יִׁ רּוָשלַּ ה יְׁ  בונֵּ
בוָתם:  צְׁ עַּ ש לְׁ בֵּ חַּ ב. ּומְׁ י לֵּ בּורֵּ שְׁ א לִׁ  ָהרופֵּ

ָרא:  קְׁ מות יִׁ כָֻּלם שֵּ ים. לְׁ כוָכבִׁ ָפר לַּ סְׁ  מוֶנה מִׁ
ָפר:  סְׁ ין מִׁ בּוָנתו אֵּ תְׁ . לִׁ ב כחַּ רַּ ינּו וְׁ  ָגדול ֲאדונֵּ

ָשעִׁ  יל רְׁ פִׁ שְׁ ים ה'. מַּ ד ֲעָנוִׁ עודֵּ י ָאֶרץ: מְׁ  ים ֲעדֵּ
ה נור: ֱענּו לה' ְבתודָּ כִׁ ינּו בְׁ אלהֵּ רּו לֵּ מְׁ  . זַּ

ין ָלָאֶרץ ָמָטר.  כִׁ מֵּ ים. הַּ ָעבִׁ ם בְׁ יִׁ ֶסה ָשמַּ כַּ מְׁ  הַּ
יר:  ים ָחצִׁ יחַּ ָהרִׁ מִׁ צְׁ מַּ  הַּ

ָראּו:  קְׁ ב ֲאֶשר יִׁ י ערֵּ נֵּ בְׁ ָמּה. לִׁ חְׁ ָמה לַּ הֵּ בְׁ ן לִׁ  נותֵּ
י  שוקֵּ ָפץ. לא בְׁ סּוס ֶיחְׁ ת הַּ בּורַּ גְׁ ֶצה: לא בִׁ רְׁ יש יִׁ  ָהאִׁ

דו:  סְׁ חַּ ים לְׁ ֲחלִׁ יַּ מְׁ ָאיו. ֶאת הַּ רֵּ  רוֶצה ה' ֶאת יְׁ
ת ה'. ַלִים אֶׁ יון:  ַשְבִחי ְירּושָּ ְך צִׁ יִׁ י ֱאלהַּ לִׁ לְׁ  הַּ

ְך:  בֵּ רְׁ קִׁ ְך בְׁ יִׁ ְך ָבנַּ רַּ ְך. בֵּ ָעָריִׁ י שְׁ יחֵּ רִׁ ק בְׁ זַּ י חִׁ  כִׁ
ְך:  יעֵּ ים יַּשבִׁ ּטִׁ ֶלב חִׁ ְך ָשלום. חֵּ בּולֵּ ּשם גְׁ  הַּ

שלֵּ  ָברו: הַּ ָרה ָירּוץ דְׁ הֵּ ד מְׁ ָרתו ָאֶרץ. עַּ מְׁ  חַּ אִׁ
ר:  זֵּ פַּ ֶפר יְׁ פור ָכאֵּ ָצֶמר. כְׁ ן ֶשֶלג כַּ נתֵּ  הַּ

י יֲַּעמד:  י ָקָרתו מִׁ נֵּ פְׁ ים. לִׁ תִׁ פִׁ חו כְׁ רְׁ יְך קַּ לִׁ שְׁ  מַּ
ם:  לּו ָמיִׁ זְׁ ב רּוחו יִׁ ם. יַּשֵּ סֵּ יַּמְׁ ָברו וְׁ ח דְׁ לַּ שְׁ  יִׁ

ָּקיו ּו יֲַּעקב. חֻּ ָבָריו לְׁ יד דְׁ גִׁ ל: מַּ שָראֵּ יִׁ ָפָטיו לְׁ שְׁ  מִׁ
לּוָיּה: לְׁ ָדעּום. הַּ ל יְׁ ים בַּ ָפטִׁ שְׁ ָכל גוי. ּומִׁ ן לְׁ  לא ָעשה כֵּ

 לקינו-הללויה כי טוב זמרה א –מזמור קמז 
המזמור נחלק לשלושה חלקים, ותחילת כל חלק 

בלשון ציווי להלל ולשבח את ה'. תחילת החלק 
לה'  הראשון: הללויה )א(, תחילת החלק השני: ענו

בתודה )ז(, ותחילת החלק השלישי: שבחי ירושלים 
 את ה' )יב(. 

בכל אחד מן החלקים מופיעות שלש מערכות של 
חסד  -גבורת ה' המושל בעולם, ב  -שבחים לה': א 

 בחירת ה' בישראל ובירושלים.  -ה' עם ברואיו, ג 
בחלק הראשון: מונה מספר לכוכבים /  –גבורת ה' 

... בחלק השני: המכסה שמים גדול אדונינו ורב כח
בעבים וכו' , בחלק השלישי: השולח אמרתו ארץ... 

 הנותן שלג כצמר... לפני קרתו מי יעמוד וכו'.  /
בחלק הראשון: הרופא  –חסד ה' עם ברואיו 

לשבורי לב... / מעודד ענוים ה' וכו'. בחלק השני: 
נותן לבהמה לחמה לבני עורב אשר יקראו. בחלק 

 חטים ישביעך...השלישי: חלב 
בחלק הראשון:  –בחירת ה' בישראל ובירושלים 

בונה ירושלים ה' נדחי ישראל יכנס. בחלק השני: 
רוצה ה' את יראיו את המייחלים לחסדו, ובחלק 
השלישי: שבחי ירושלים את ה' ... כי חזק בריחי 

שעריך ברך בניך בקרבך.   ]על פי דעת מקרא 
 בסיכום הפרק[

חסו של הקב"ה לכל העולם, פרק זה מזכיר את י
ומדגיש את יחודו של ישראל, ובחירת ה' בישראל 

ובירושלים. על כן נקראים ישראל וירושלים להלל 
את ה'. ]על פי ד"ר יצחק ספיר, עיונים בסידור 

 התפילה, דפי מאורות[
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ַמִים. ַהְללּוהּו  ת ה' ִמן ַהשָּ ַהְללּויָּּה. ַהְללּו אֶׁ

 ַבְמרוִמים: 

ָבָאיו:  לּוהּו ָכל צְׁ לְׁ ָאָכיו. הַּ לְׁ לּוהּו ָכל מַּ לְׁ  הַּ

י אור:  בֵּ לּוהּו ָכל כוכְׁ לְׁ . הַּ חַּ ָירֵּ לּוהּו ֶשֶמש וְׁ לְׁ  הַּ

ם:  ָשָמיִׁ ל הַּ עַּ ם ֲאֶשר מֵּ יִׁ מַּ הַּ ם. וְׁ ָשָמיִׁ י הַּ מֵּ לּוהּו שְׁ לְׁ  הַּ

ָראּו:  בְׁ נִׁ ָּוה וְׁ י הּוא צִׁ ם ה'. כִׁ לּו ֶאת שֵּ לְׁ הַּ  יְׁ

ֲעבור:  לא יַּ ן וְׁ עוָלם. ָחק ָנתַּ ד לְׁ ם ָלעַּ ידֵּ ֲעמִׁ יַּ  וַּ

ן  לּו ֶאת ה' מִׁ לְׁ המות: הַּ ָכל תְׁ ים וְׁ ינִׁ נִׁ  ָהָאֶרץ. תַּ

ָברו:  ָעָרה עשה דְׁ יטור. רּוחַּ סְׁ קִׁ ש ּוָבָרד ֶשֶלג וְׁ  אֵּ

ים:  ָכל ֲאָרזִׁ י וְׁ רִׁ ץ פְׁ ָבעות. עֵּ ָכל גְׁ ים וְׁ  ֶהָהרִׁ

פור ָכָנף:  צִׁ ָמה. ֶרֶמש וְׁ הֵּ ָכל בְׁ ָיה וְׁ חַּ  הַּ

י ָאֶרץ:  טֵּ ָכל שפְׁ ים וְׁ ים. שרִׁ מִׁ אֻּ ָכל לְׁ י ֶאֶרץ וְׁ כֵּ לְׁ  מַּ

ים: בַּ  ָערִׁ ם נְׁ ים עִׁ נִׁ קֵּ תּולות. זְׁ ם בְׁ גַּ ים וְׁ  חּורִׁ

ל  דו. הודו עַּ בַּ מו לְׁ שָגב שְׁ י נִׁ ם ה'. כִׁ לּו ֶאת שֵּ לְׁ הַּ יְׁ

ם:  ָשָמיִׁ  ֶאֶרץ וְׁ

ל  שָראֵּ י יִׁ נֵּ בְׁ יָדיו. לִׁ ָכל ֲחסִׁ ָלה לְׁ הִׁ מו. תְׁ עַּ ָיֶרם ֶקֶרן לְׁ וַּ

לּוָיּה: לְׁ רבו. הַּ ם קְׁ  עַּ

 הללו את ה' מן השמים –מזמור קמח 

מהלל את ה',  היחידאחרי שבמזמור קמו 
מהללים  עם ישראל וירושליםובמזמור קמז 

 לכל הבריאהבא מזמור קמח וקורא  –את ה' 
ו( הקריאה  –להלל את ה'. בחלק הראשון )א 

יד(  –, ובחלק השני )ז הבריות שבשמיםהיא אל 
. שתי הבריות שבארץהקריאה מופנית אל 

הקריאות פותחות בציווי להלל את ה', ולאחריו 
ל הברואים שהציווי מכוון אליהם: יש פירוט ש

בחלק הראשון: השמש והירח, הכוכבים, 
השמים והמים העליונים, ובחלק השני: תנינים, 

גורמי מזג האויר, ההרים והגבעות, העצים 
החיות הבהמות הרמשים והציפורים, ומעליהם 

בני האדם. על ידי הפירוט הזה מראה  –
המשורר שמכל פרט ביקום עולה תהילת 

א, ומכל פינה ביקום ניכר הודו של ה', הבור
שהוא לבדו נעלה ונשגב על כל הברואים. ]עפ"י 

 סיכום דעת מקרא[.
הפרק מסתיים בתיאור הקשר בין ה' לעמו, 
המקשר אותנו גם לפרק הבא. על כך נאמר 

 במדרש: 
 ,העם שהם קרבין לו במצוות ?מהו עם קרובו

העם שקרבן הקב"ה יותר מכל העכו"ם. וכן 
ואני קרבת אלקים ")תהלים עג כח(  :אומרהוא 

לבני ישראל עם "וגו'. לכך נאמר  "לי טוב
 " ]מדרש תהלים[קרובו
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תו  ש. ְתִהּלָּ דָּ ַהְללּויָּּה. ִשירּו לה' ִשיר חָּ
 ִבְקַהל ֲחִסיִדים: 

ילּו  יון ָיגִׁ י צִׁ נֵּ עשיו. בְׁ ל בְׁ שָראֵּ ח יִׁ שמַּ יִׁ
ָכם:  לְׁ מַּ  בְׁ

רּו  מְׁ זַּ נור יְׁ כִׁ תף וְׁ ָמחול. בְׁ מו בְׁ לּו שְׁ לְׁ הַּ יְׁ
 לו: 

ים  ר ֲעָנוִׁ ָפאֵּ מו. יְׁ עַּ י רוֶצה ה' בְׁ כִׁ
ישּוָעה:   בִׁ

ל יַּ  נּו עַּ נְׁ רַּ ָכבוד. יְׁ ים בְׁ ידִׁ זּו ֲחסִׁ לְׁ עְׁ
בוָתם:  כְׁ שְׁ  מִׁ

יות  יפִׁ ֶחֶרב פִׁ רוָנם. וְׁ גְׁ ל בִׁ מות אֵּ רומְׁ
ָיָדם:   בְׁ

חות  ם. תוכֵּ גויִׁ ָקָמה בַּ ֲעשות נְׁ לַּ
ים:  מִׁ אֻּ לְׁ  בַּ

יֶהם  דֵּ בְׁ כְׁ נִׁ ים. וְׁ ּקִׁ זִׁ יֶהם בְׁ כֵּ לְׁ סר מַּ ֶלאְׁ
ֶזל:  רְׁ י בַּ לֵּ בְׁ כַּ  בְׁ

ָפט כָ  שְׁ ֲעשות ָבֶהם מִׁ תּוב. ָהָדר הּוא לַּ
לּוָיּה: לְׁ יָדיו. הַּ ָכל ֲחסִׁ  לְׁ

  1 חדששירו לה' שיר  –מזמור קמט 
נקמתם במזמור זה עוסק בחסידים שבעם ישראל ו... 

מבקש דוד  מסביר, שבמזמור זה הרב חרל"פ בגויים.
קמה המלך לקבוע כלל מאוד חשוב במידת הנקמה. הנ

הרב ... מדוע?  מותרת לחסידים שבעם ישראל ...
 חרל"פ מבאר, כי ישנם שני סוגים של נקמה:

הבאה מעומק זוהי הנקמה  –נקמה שלילית       .1
המשקעים הנפשיים העצמיים של האדם. מקור הרצון 

לנקום נובע מתוך רצון מאוד אגוצנטרי להשיב את 
כבודו האבוד של האדם, שנפגע באופן מאוד קשה. לבו 

של האדם נחמץ נוכח הפגיעה החמורה בו. הרגש 
מתעורר ואז צצה ועולה נקמה זו. נקמה זו היא חסרת 

ונובעת אך ורק מתוך אינטרס שיקול דעת, ללא גבולות 
אישי. לסוג נקמה מעין זו, בוודאי שאין מקום כלל 

וכלל ונראה, שלכך התכוונה התורה בציווי: "לא 
 תיקום ולא תיטור...".

נקמה שבאה מצד אהבת האמת  –נקמה חיובית       .2
והצדק בעולם. במידת נקמה זו, האגו האישי לא בא 

באה להשיב את הסדר לידי ביטוי כלל וכלל. נקמה זו 
העולמי שברא הקב"ה בעולמו למקומו הראוי 

והבראשיתי. תכליתה הוא להביא את העולם למצבו 
השלם. הרשעים מוציאים את העולם מן הסדר הטבעי 

בו הוא מצוי ואילו נקמה זו באה להחזיר את המצב 
 לקדמותו, למצבו הטבעי והבריא.

ידים מדברי הרב חרל"פ עולה, כי דווקא נקמת החס
היא המותרת, שהרי נקמתם של החסידים היא החפה 

מכל אינטרס אישי או שיקול דעת מוטעה. מטרתם 
היחידה של החסידים היא להשיב את הסדר הטבעי 
שיש בעולם, כפי שברא אותו ה', מתוך קנאה גדולה 

]הרב אמיר   לאמת וצדק ומתוך אהבה חסרת פשרות.
 יבא[אדרעי, פרשת מטות, אתר ישיבות בני עק

  2שירו לה' שיר חדש  –מזמור קמט 
' )עם ישראל( על היותם העם הנבחר השני נושאים מרכזיים: הראשון הוא תיאור שמחת חסידי  במזמור זה

הראשון משבח את בעוד הנושא  קמתם של החסידים בגויים ובמלכיהם.ידי אדון הכל. השני הוא תיאור נ-על
זמורי השבח, ויש לו אופי תוקפני  ... מדוע הקב"ה, כשאר מזמורי 'פסוקי דזמרה', הנושא השני מעט זר למ

אור שמחת עם ישראל באלוקיו ית :מהו הקשר בין שני חלקי המזמורו נכנס נושא הנקמה במזמור זה,
ן אמרי: חרב תורה, שנאמר: וחרב רבנאומר: " המדרש ב'בראשית רבה'יאור נקמת עם ישראל בגויים ? ות

חורב ומסביר מדוע השם הנוסף להר סיני הוא הר חורב: " מוסיף המדרש ב'שמות רבה'ו ... "פיפיות בידם
". חז"ל מסבירים למה? שבו נתנה התורה שנקראת חרב, שנאמר: 'רוממות אל בגרונם וחרב פיפיות בידם'

 מה רוחנית ולא מלחמה צבאית. את הפסוק במקומות נוספים, ותמיד כתיאור של מלח
כדרכם של מזמורי 'תהילים' רבים, בנוי המזמור כולו על הקבלה בין שני חלקי הפסוק. הפסוק הפותח את 

יוהמזמור " ֵאל ְבעשָּ ם", מקביל לחלקו השני, "ִיְשַמח ִיְשרָּ ִגילּו ְבַמְלכָּ ", וכך הלאה. אם כך, תחילת ְבֵני ִצּיון יָּ
ם רוְממות ֵאלהפסוק " ם"" מקבילה לסוף הפסוק "ִבְגרונָּ ב ִּפיִפּיות ְביָּדָּ רֶׁ . כלומר, מן ההקבלה מתקבל ְוחֶׁ

אפשר לראות בשני ממות הרוח היא העיסוק והלימוד בה ... הפירוש שחרב פיפיות היא התורה, ורו
לם כאמור, 'פסוקי דזמרה' כוה תורנית רוחנית( שתי פנים שונות ... הפירושים )מלחמה צבאית ומלחמ

משבחים את חיי היומיום, ומלחמת התורה בגויים גם היא דרך לשבח את המציאות. בכל הדורות, על רקע 
חיים לצד אויב, בין מלחמה למלחמה, מכריז היהודי בתפילה כי נקמתו בגויים ובמלכיהם מתבצעת, הלכה 

כי חיי רוח ודבקות למעשה בכל רגע ורגע, בלימוד תורה. הכרזה זו יונקת את כוחה מן ההכרה העמוקה 
 אלוקית שומרים על עמים ועל תרבויות טוב יותר מכל כוח פיזי, ויהיה החזק ביותר.

 ]שלמה אנגל, "עבודה שבלב זו תפילה", אתר דעת[
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ְדשו. ַהְללּוהּו ִבְרִקיַע ֻעּזו:   ַהְללּויָּּה. ַהְללּו ֵאל ְבקָּ

לו:  רב גֻּדְׁ לּוהּו כְׁ לְׁ בּורָתיו. הַּ גְׁ לּוהּו בִׁ לְׁ  הַּ

נור:  כִׁ ֶבל וְׁ נֵּ לּוהּו בְׁ לְׁ ע שוָפר. הַּ קַּ תֵּ לּוהּו בְׁ לְׁ  הַּ

ָגב:  עֻּ ים וְׁ נִׁ מִׁ לּוהּו בְׁ לְׁ תף ּוָמחול. הַּ לּוהּו בְׁ לְׁ  הַּ

י  לֵּ צְׁ לְׁ צִׁ לּוהּו בְׁ לְׁ ע. הַּ י ָשמַּ לֵּ צְׁ לְׁ צִׁ לּוהּו בְׁ לְׁ הַּ

רּוָעה:   תְׁ

לּוָיּה:  לְׁ ל ָיּה. הַּ לֵּ הַּ ָשָמה תְׁ נְׁ  כל הַּ

לּוָיּה: לְׁ ל ָיּה. הַּ לֵּ הַּ ָשָמה תְׁ נְׁ  כל הַּ

 
  2 ל בקדשו-הללו א –מזמור קנ 

ארבעה נושאי הלל מוזכרים בתחילת המזמור, וכולם 
ַהְללּו ֵאל עוסקים בכוחו ובחוזקו של הקב"ה: "

ְדשו כוחו  -" ַהְללּוהּו ִבְרִקיַע ֻעּזוקדושת האל, " -" ְבקָּ
לּוהּו לְׁ יו האינסופי של בורא השמים, "הַּ  -" ִבְגבּורתָּ

 גדולתו. -" ַהְללּוהּו ְכרב גְֻדלוגבורתו, "
ידי בני אדם, -... כל אמירת דבר שבח על הקב"ה על

את  היא בעצם עלבון לקב"ה.  יכולת האדם לשבח
הבורא מוגבלת ליכולתו ולהבנתו המצומצמת ... לא 
במקרה מוזכרים במזמור זה מרכיבי שבח הדומים 
לאלה שב'ברכת אבות'. בשני המקומות עיקר הדגש 
הוא על גדולתו וגבורתו של הבורא, ולכן הוא קדוש, 

ידי בני אדם. לפיכך, אין מקום -נבדל ובלתי מושג על
 הקב"ה. לאמירת שבח מפי בני האדם על 

שבחו של הקב"ה באמצעות מנגינה אינו נגוע 
במגבלות התיאור של המלים. כל אחד מכלי הנגינה 

לחוד, וכולם יחד בהרמוניה, מביעים שבח הפורץ 
ממעמקי נפש, שחסר את מגבלות התיאור של 

התודעה האנושית והשפה האנושית, כבתפילה 
רגילה. וכאמור, עיקר המזמור מצוי בחלקו השני, 

אין זה תאור טכני אלא עניין מהותי. המזמור  אבל
מציג אלטרנטיבה לאמירת השבח. לא לחינם 

ה ְתַהֵּלל יָּּה. מסתיים המזמור בהכרזה " מָּ כל ַהְנשָּ
", שהרי מדובר בשירתה של הנשמה, ַהְללּויָּּה

שמביעה עצמה במנגינה ולא במלים. המילה 'נשמה', 
נם יהודים ושאי -מסמלת כל מי שנשמה באפו 

וכולם משתתפים במנגינת  -יהודים, ואף כל יצור חי 
 הנשמות. 

חובה להבחין בין מנגינות של קדושה לבין מנגינות 
של הוללות ופריצות. אחד המאפיינים החשובים 

או הקובעים את אופיו של הניגון, אם קדוש יהיה 
נגינתו של אדם טמא, הוא כוונת לבו של המנגן ... 

 ל עמקי נשמתו וליבו. היא כלי ביטוי טהור ש
שבחו של הקב"ה המושמע בכוונה רבה בכלי שיר 

וללא מלים, גם הוא ביטוי למוטו המרכזי של 'פסוקי 
דזמרה': שבח המציאות בכוח האמונה וברצון 

המאמין. ניגון פשוט הבוקע ממעמקי הלב משמש 
שופר לנשמות רבות העורגות ומייחלות לקב"ה. 

לשנות את פני אמונה, כמוה כאהבה, יכולות 
המציאות ולהשביחה, אפילו מיגון לשמחה ומאפילה 
  לאור גדול, הבוקע מן הלב ומאיר את העולם סביבו.

 ]שלמה אנגל, עבודה שבלב זו תפילה, אתר דעת[

 1ל בקדשו -הללו א –מזמור קנ 
מזמור קנ, האחרון במזמורי ההילולים 
שבין 'פסוקי דזמרה', הוא גם המזמור 

'תהילים'. המזמור הקצר  האחרון בספר
הזה מורכב משני חלקים ברורים. שני 

פסוקיו הראשונים קוראים להלל את ד' 
הגדול והקדוש, וחמשת הפסוקים 

האחרים מתארים את האופן בו 
 מהללים את ד' במבחר כלי נגינה. 

מדוע חשוב לפרט את כלי הנגינה בהם 
מהללים את ד'? לכאורה, זהו עניין 

ר לשבחו של אדון טכני, שאין לו קש
הכל. מדוע חשוב אם ההלל מושמע 

בכל כלי אחר? העיקר בכינור, בתוף או 
 שההלל יישמע !

לכאורה, אפשר לטעון כי חלקו הראשון 
של המזמור הוא העיקר, וחלקו השני 

הוא תוספת מליצה שירית. אבל מגוון 
כלי הנגינה המוזכרים במזמור הוא יוצא 

תנ"ך כולו. דופן בכל 'תהילים', ואפילו ב
לא פחות מתשעה כלי נגינה שונים 

מוזכרים בשלושה פסוקים בלבד, והם 
וודאי אינם נאמרים אגב אורחא על דרך 

השירה. כך שנכון יותר לראות את 
החלק הראשון כנלווה לחלק השני, 

 העיקרי.
ובכל זאת, המפתח להבנת עיקר 

 המזמור מצוי בהבנת חלקו הראשון. 
ב זו תפילה, ]שלמה אנגל, עבודה שבל

 אתר דעת[
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 נסת אורחיםהכ /חודש שבט: נהיגה זהירה ותפילת הדרך 

יום 

 בשבוע

  –פניני הלכה ליקוטים ב  תאריך

 נהיגה זהירה ותפילת הדרך

 פרק י סע' א  29.1ב שבט      ראשון

 המשך -פרק י סע' א   30.1ג שבט       שני

 פרק י סע' ב 31.1ד שבט       שלישי

 פרק י סע' ג 1.2ה שבט       רביעי

 פרק י סע' ד  2.2ו שבט         חמישי

 המשך -פרק י סע' ד  5.2ט שבט       ראשון

 פרק י סע' ה 6.2י שבט        שני

 פרק י סע' ו  7.2יא שבט     שלישי

 פרק י סע' ז  8.2יב שבט      רביעי

 פרק י סע' ח  9.2יג שבט      חמישי

 המשך -פרק י סע' ח  12.2טז שבט     ראשון

 פרק י סע' ט 13.2יז שבט      שני

 פרק י סע' י 14.2יח שבט      שלישי

 הכנסת אורחים –פניני הלכה ליקוטים ב   

 מקומה של המצווה בתורה  –פרק ז סע' א  15.2יט שבט      רביעי

 מעלת הכנסת אורחים עניים –פרק ז סע' ד  16.2כ שבט      חמישי

 סבר פנים –פרק ז סע' ה  19.2כג שבט     ראשון

 הכנסת אורחים בזמן הזה –פרק ז סע' ו  20.2כד שבט     שני

 מצווה לאומית –פרק ז סע' ז  21.2כה שבט    שלישי

 מיטה –פרק ז סע' ח  22.2כו שבט     רביעי

 ליווי האורח –פרק ז סע' יא  23.2כז שבט     חמישי

 להזמין לשמחות עניים גרים יתומים ואלמנות –פרק ז סע' יב  26.2ל שבט       ראשון

 

 נהיגה זהירה ותפילת הדרך –י פרק  –" ליקוטים בפניני הלכה "

 נהיגה לא זהירה –סע' א 

אחת השאלות המרכזיות בהלכות שמירת הנפש, ובדורנו אולי זאת השאלה העיקרית: מה יחס 

ההלכה לאדם העובר על חוקי הבטיחות לתנועה בדרכים. האם אדם הנוסע במהירות מופרזת, או 

 עוקף כאשר ישנו סימון האוסר זאת, או אינו שומר מרחק, עובר בכך על איסור תורה או לא? 

ובה, וידעתי שיתכן שהתשובה האמיתית לא תנעם לחלק מהלומדים, לא הואיל והשאלה חש

סמכתי על שיקול דעתי, ופניתי לרב הראשי, הרב אברהם שפירא שליט"א, ושאלתיו, האם על פי 

ההלכה ישנו איסור לעבור על חוקי התנועה בדרכים. ואם ישנו איסור מהי חומרתו, האם הוא 

שובתו היתה חד משמעית, אדם הנוסע במהירות גבוהה איסור מן התורה או מדברי חכמים. ות

 ראשון

 ב שבט

29.1 
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)שמקובל להעניש עליה( או אדם שאינו מציית לשאר חוקי הבטיחות, עובר על איסור דאורייתא. 

וזאת מפני שהתורה ציוותה אותנו לשמור על נפשותינו מאוד, ואין הכוונה רק שלא להתאבד, אלא 

י התנועה לא נקבעו סתם בשרירות לב כדי הכוונה להתרחק מן הסכנה ולהיזהר. וכמובן חוק

להרגיז את הנהגים, אלא הם נקבעו על ידי אנשים מומחים שבדקו וחקרו את הנושא והגיעו 

למסקנה שבמהירות כזו או בעקיפה במקום זה וכדומה, ישנה סכנה, וממילא אדם העובר על 

 חוקים אלו עובר על איסור התורה. 

 נהיגה לא זהירה: המשך –סע' א 

ֶנה  בְׁ י תִׁ יסוד לחובה להיזהר מדברים מסוכנים למדנו ממצוות מעקה, שנאמר )דברים כב, ח(: "כִׁ

ֶמנּו". והוסיפו ופירשו  ל מִׁ נֹּפֵּ פֹּל הַּ י יִׁ יֶתָך כִׁ בֵּ ים בְׁ ים ָדמִׁ ֹּא ָתשִׁ ל ֶגָך, וְׁ גַּ ֲעֶקה לְׁ יָת מַּ ָעשִׁ ת ָחָדש וְׁ יִׁ חכמים בַּ

 רה במצוות המעקה ללמדנו מצווה כללית, שניזהר ונישמר מכל הסכנות.)ספרי שם(, שכוונת התו

כלומר הגג ללא המעקה הוא דוגמא של מצב מסוכן, שהתורה מצווה למונעו באמצעות מעקה. וכן 

הדין לגבי כל המכשולים והסכנות, שעלינו להישמר מהם ולהסירם. וכן פסק הרמב"ם )הלכות 

ול שיש בו סכנת נפשות מצוות עשה להסירו ולהישמר ממנו רוצח ושמירת הנפש יא, ד(, שכל מכש

ָך". ואם לא הסיר והניח  שְׁ פְׁ מֹּר נַּ ָך ּושְׁ ָשֶמר לְׁ ולהיזהר בדבר יפה יפה, שנאמר )דברים ד, ט(: "הִׁ

יֶתָך". בֵּ ים בְׁ ים ָדמִׁ ֹּא ָתשִׁ ל  המכשולות המביאין לידי סכנה, ביטל מצוות עשה ועבר ב"וְׁ

שומר על חוקי הבטיחות, גם אם שיחק לו מזלו, ושום תאונה לא ארעה יש להדגיש, כי מי שאינו 

לו, מכל מקום בזה שלא נזהר עבר על איסור תורה, שכן התורה צוותה להיזהר. וממילא ברורה 

תשובתו של הרב הראשי, הרב שפירא, שכל העובר על חוקי התנועה, שנועדו למנוע סכנת נפשות, 

ים ושנקבעו על ידי מומחים, במחיר ש ים ָדמִׁ ֹּא ָתשִׁ ל ל דם יקר, מבטל מצווה מן התורה ועובר על "וְׁ

יֶתָך". בֵּ  בְׁ

בנוסף לכך, צריך כל מי שנוסע שלא בזהירות לדעת שגם אם הוא אישית לא ביצע שום תאונה, 

מכל מקום הוא אשם בקיומן של תאונות הדרכים. מפני שבנסיעתו המהירה והלא זהירה עזר 

ודאי גרם לכך שעוד נהגים ילכו בעקבותיו, וינסו להדביק את הקצב ליצירת נורמה שלילית, ו

 המהיר שלו, ומן הסתם אחד מהם ייפגע.

 איסורים נוספים –סע' ב 

בנוסף למצוות התורה של שמירת הנפש, העובר על חוקי הבטיחות עובר גם על איסור לעבור על 

ם האלו נבחרה על ידי הציבור, וממילא יש תקנת הקהל. שהרי הכנסת שקבלה את החוקי

 לתקנותיה תוקף מחייב.

לא כאן המקום לבאר מבחינה הלכתית את התוקף של תקנות הקהל, אם מצד "הפקר בית דין 

הפקר", או מצד "דינא דמלכותא דינא" לפי רוב הפוסקים, או מצד גדרי שותפות )עיין בפניני 

ברור, שכל זמן שהחוק איננו סותר את ההלכה, יש לו  ה(. אך בכל אופן-הלכה "העם והארץ" ו, א

תוקף מחייב. ולכן אדם העובר על חוקי התנועה, בנוסף על אי זהירותו, שיש בה איסור תורה, הוא 

 גם עובר על איסור בזה שאינו מתחשב בתקנות שתקנו שליחי הציבור.

איסור נוסף של גזל. שהרי ברור נהג העובר על חוקי הבטיחות בכלי רכב השייכים לצה"ל, עובר על 

שהצבא איננו מסכים בשום פנים, שינהגו בכלי הרכב שלו שלא על פי חוקי התנועה והחוקים 

הצבאיים. ועל כן הנוהג ברכב צבאי שלא על פי החוק, אפילו אם לא ארע דבר, מכל מקום הוא 

 יחיד.משתמש ברכב שלא ברשות, ועובר על גזל. וכידוע, גזל ציבור חמור מגזל ה

 שני

 ג שבט

30.1 

 שלישי

 ד שבט

31.1 
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וכן הדין לגבי כל אדם הנוהג ברכב שאינו שייך לו, כמו למשל הנוהגים ברכב השייך לישוב או 

לקיבוץ, או נהגים בחברת מוניות או אוטובוסים, שמן הסתם החברה עומדת על כך שנהגיה ייסעו 

 כחוק, ואם עוברים על חוקי התנועה, עוברים גם על איסור של שימוש ברכב שלא ברשות.

 תוכחה –סע' ג 

לעיתים מתעוררת שאלה, מה יעשה אדם שנוסע באוטובוס או במונית, והנהג נוסע במהירות 

מופרזת שלא על פי החוק, האם צריך להעיר לו או לא? יותר משהשאלה קשה מבחינה הלכתית, 

לו על נסיעתו היא קשה מפני אי הנעימות שבה, שהרי מצד ההלכה ברור שיש לגשת לנהג ולהעיר 

שלא על פי כללי הבטיחות. כי אפילו אם יש אחוז אחד שהנהג ישמע, מצווה להעיר לו )מ"ב תרח, 

ג(. ואמרו חכמים שכל מי שיכול למחות, ויש סיכוי שאולי ישמעו בקולו, ולא מחה, הרי הוא אשם 

לחזור ולהוכיח, באותו עוון )שבת נד, ב(. וכל זמן שיש עוד סיכוי מסוים שהתוכחה תועיל, צריך 

 אפילו מאה פעמים משמע". –וכמו שאמרו חכמים )ב"מ לא, א(: "הוכח 

ויתר על כן, אפילו אם ברור שהנהג לא ייענה לנו יש להעיר לו, מפני שבכל מקרה חובה להוכיח כדי 

לומר את האמת. כי גם אם ברגע זה התוכחה לא תועיל, ודאי שהיא תשפיע לעתיד, ואם לא על 

 ז על נהג אחר )רמ"א או"ח תרח ב, ומ"ב שם(.הנהג הזה א

אלא שצריך לדעת, שכאשר מוכיחים אדם, יש להשתדל שלא להעליבו, שנאמר )ויקרא יט, יז(: 

א", ואמרו חכמים בספרא: "יכול פניו משתנות"?  טְׁ ָשא ָעָליו חֵּ ֹּא תִׁ ל יֶתָך וְׁ יחַּ ֶאת ֲעמִׁ חַּ תֹוכִׁ "הֹוכֵּ

תשא עליו חטא", כלומר הוכח אותו בצנעה ומתוך אהבה, היינו שהוא נעלב, "תלמוד לומר, ולא 

ואז לא ייפגע ולא ייעלב. אמנם אם לאחר הזהירות הנדרשת, הנהג נעלב, אין לזה שמחה כנגדו 

שום עוון. ולהפך, המצווה להוכיחו גם אם יתרגז, ולדעת הרמב"ם יש להוכיח את החוטא עד 

 ה(. -עיין בפניני הלכה "העם והארץ" ז, גשכמעט ירצה להכות את המוכיח )הל' דעות ו, ז. ו

 שמירת חיי הזולת –סע' ד 

ֶעָך".  ם רֵּ ל דַּ ֲעמֹּד עַּ ֹּא תַּ חובה על אדם להציל את חבירו הנמצא בסכנה, שנאמר )ויקרא יט, טז(: "ל

במצווה זו מדריכה אותנו התורה שלא יעמוד מנגד בשעה שאדם אחר נמצא בסכנה. אסור לנו 

יות אדישים, ועלינו לפעול בכל האמצעים העומדים לרשותינו להצלתו. אם רואים אדם טובע לה

בים, למשל, חובה לקפוץ ולהצילו. וכן אם שודדים מתנפלים על יהודי, חובה על כל מי שרואה 

זאת לקום לעזרתו. ואם אדם נפל בחולי מסוכן, ואין לו הסכום הנדרש בעבור הטיפול הרפואי, על 

מחבריו ומכריו לתת מכספם בכדי להצילו. וכמובן שגם הרופא המטפל בו, אם רואה שאין כל אחד 

לו כסף לשלם, חובה עליו לטפל בו ולרפאתו בחינם. והרואה יהודי בסכנה ולא ניסה להצילו, עבר 

ֶעָך" )שו"ע חו"מ תכו. ועיין להלן יא, א ם רֵּ ל דַּ ֲעמֹּד עַּ ֹּא תַּ  ג בגדרי המצווה(. -על איסור "ל

כלומר, בנוסף על המצווה האישית המוטלת על כל אחד מאיתנו, לשמור את נפשו מסכנות, ישנה 

 עוד מצווה לשמור ולהציל את נפשו של הזולת.

 שמירת חיי הזולתהמשך:  –סע' ד 

ואם צריך לעשות הכל בכדי להציל אדם אחר מישראל, על אחת כמה וכמה שיש להיזהר שלא 

ֶעָך", צריכה לעמוד בפני כל נהג לפגוע א ם רֵּ ל דַּ ֲעמֹּד עַּ ֹּא תַּ ו לסכן אדם אחר. וגם המצווה הזו של "ל

ונהג. כי לא רק על עצמו צריך הנהג לחשוב, אלא גם על האחרים שהוא עלול לפגוע בהם, אם לא 

 ייסע בזהירות.
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ולהתחיל לנהוג, כאן המקום להעיר על מנהגם של צעירים רבים שמשתוקקים לקבל רשיון נהיגה 

להרגיש את תחושת החופש והשחרור, שאדם יכול להרגיש כאשר הוא מפעיל מכונית חזקה 

שמסוגלת לשאת אותו למרחקים במהירות גדולה. למרות האתגר ותחושת הבגרות המלווה את 

קבלת הרשיון והנסיעה בשנים הראשונות, צריך כל אדם שעולה לנהוג לעלות לרכב בחיל ורעדה, 

זיע, ולהתיירא מאוד שמא יגרום ח"ו לתאונת דרכים. ולכן אין מקום להיחפז לעלות על ברתת ו

 המכונית ולנסוע.

 כהן שדרס אדם למוות –סע' ה 

כהן שדרס אדם למוות פסול לשאת את כפיו ולברך את ישראל בברכת כהנים, שכן מובא בתלמוד 

נן: כהן שהרג את הנפש לא ישא את כפיו, שנאמר מסכת ברכות )ברכות לב, ב(, "אמר רבי יוח

יֶכם ָדמִׁ  דֵּ עַּ יְׁ י שֹּמֵּ יֶננִׁ ָלה אֵּ פִׁ בּו תְׁ רְׁ י תַּ ם כִׁ ֶכם גַּ י מִׁ ינַּ ים עֵּ לִׁ עְׁ יֶכם אַּ פֵּ ֶכם כַּ שְׁ ָפרִׁ ים )ישעיהו א, טו(: ּובְׁ

אּו", כלומר, כאשר ידי הכהן אינן נקיות מדם, אינו יכול לברך את ישראל. ואין הבדל בין הורג  ָמלֵּ

ידיו אינן נקיות, ולא יוכל לשאת את כפיו  –במזיד להורג בשוגג, בכל אופן מאחר שבפועל הרג 

 ולברך את ישראל. ואם ברך ברכתו לבטלה )רמב"ם הלכות תפילה טו, ג. שו"ע או"ח קכח, לה(.

ואם הכהן יחזור בתשובה שלמה על כך, לדעת השולחן ערוך )או"ח קכח, לה(, גם תשובה לא 

ל, שאין קטגור נעשה סנגור, וכהן שהרג לא יוכל לעולם לישא את כפיו ולברך את ישראל. תועי

ולדעת הרמ"א אם עשה תשובה, יכול לשאת את כפיו. ואין הכוונה כאן להרהור תשובה בעלמא, 

אלא לתשובה עמוקה, כלומר שהנהג הדורס ילך אצל חכם שיסדר לו סדר תשובה, שמתחיל 

 גדרים בדבר שחטא, ונמשך עד לקבלת תעניות ונתינת צדקה מרובה. בתיקון המעשים וגדירת 

יכול לשאת את כפיו, אבל כהן שרצח  –ויש דעה אמצעית, שכהן שרצח בשגגה ועשה תשובה 

במזיד, גם לאחר התשובה לא יוכל לשאת את כפיו )פר"ח, א"ר; באו"ה קכח, לה(. למעשה, כהן 

 הוראה אישית כיצד לנהוג. שארע לו מעשה חמור כזה, ילך אל רבו לקבל

אבל אם לא היתה שום רשלנות בנהיגתו, כגון, שפתאום קפץ ילד אל מתחת לגלגלי המכונית שלו, 

ולא היה ביכולתו למנוע את דריסתו. במקרה כזה הוא אפילו לא נחשב כהורג בשוגג אלא באונס, 

ולכל הדעות אם יעשה תשובה על פי הוראת חכם, יוכל אח"כ לשוב ולישא את כפיו )יחו"ד ה, טז(. 

לם אין לסמוך בזה על עדותו של הנהג שדרס, אלא צריכים אנשים ישרים וחכמים שיבדקו את או

המקרה בלא משוא פנים, ואם אכן התברר שהכהן דרס באונס, אחר שיעשה תשובה על המקרה 

 הרע שאירע לידו, יוכל לחזור לשאת את כפיו. 

 תפילת הדרך ומשמעותה –סע' ו 

תפילת  –ו בסכנת הדרכים יש מקום ללמוד על התפילה שתקנו חכמים להולכי דרכים אחר שעסקנ

הדרך. בעבר סכנת הדרכים נבעה משודדים, חיות רעות, או פגעי טבע. כיום, עיקר הסכנה 

מתאונות דרכים. ומכל מקום אותה התפילה שתקנו חכמים מתאימה לכל סוגי הסכנות 

 שבדרכים.

יותר עבור בני אדם, הוא סביבתם הטבעית, כלומר הבית או העיר.  ויש להקדים כי המקום המוגן

אבל כשאדם ניתק מהעיר, מחבריו ומשכניו, ויוצא לדרך, הוא נחשף לסכנה מסוימת. אם יותקף 

יהיו פחות אנשים שיוכלו לבוא לעזרתו. ואם יפגע, עד שיילקח לבית חולים יעבור זמן רב יותר. 

 . ולכן תקנו חכמים את תפילת הדרך
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כשנתבונן בנוסח התפילה, נמצא שהתפילה נאמרת בלשון רבים, והדבר אינו במקרה. מבחינה 

רוחנית, ההתנתקות מהציבור היא שורש הסכנה שבדרך, ולכן היוצא לדרך צריך עד כמה שיותר 

  ..לשתף את עצמו עם הציבור, ועל ידי כך תפילתו תתקבל יותר.

 רכההאם זו ב –סע' ז 

יש שהקשו על נוסח תפילת הדרך, מדוע אינה פותחת בברוך. שהרי יש לנו כלל: כל ברכה שאינה 

סמוכה לחברתה, דהיינו שאומרים אותה בפני עצמה, יש לפותחה בברכה, כלומר בלשון "ברוך 

 אתה ה'". ואם כן תפילת הדרך שנאמרת כתפילה בודדת, מדוע איננה פותחת בלשון "ברוך"? 

שמחמת כן החמירו להסמיך תמיד את תפילת הדרך לברכה אחרת )מהר"ם מרוטנבורג(. ואכן, יש 

ולכתחילה טוב להחמיר, ואם מזדמנת לאדם ברכה אחרת בשעה שהתחיל את דרכו, עדיף לסמוך 

אליה מיד את תפילת הדרך. כגון שאכל תפוח ועליו לברך ברכה אחרונה, יברך תחילה ברכה 

. אבל אם לא נזדמנה לו ברכה, על פי רוב הפוסקים אפשר לומר אחרונה ואח"כ את תפילת הדרך

את תפילת הדרך גם ללא ברכה אחרת לפניה. והטעם לכך, שבעצם תפילת הדרך אינה ברכה כלל 

אלא תפילה, ולא חלים עליה הכללים של ברכות, ולכן היא אינה פותחת בלשון ברוך אתה וכו' וגם 

  ..' פסחים קד, ב, מ"ב קי, כח(.אינה צריכה להיות סמוכה לחברתה )תוס

  

 על איזה דרך מברכים –סע' ח 

את תפילת הדרך תקנו חכמים לומר על דרך שאורכה יותר מפרסה )ברכות ל, א(. פרסה היא 

כשיעור ארבעה קילומטרים. ואם הדרך קצרה יותר אין אומרים. והטעם לזה, משום שדרך של 

 מן הסתם סמוכה לישוב ואין בה סכנה. פחות מארבעה קילומטר

ולכאורה אין הבדל בין אם עוברים את הדרך הזו בהליכה ברגל או ברכיבה על חמור או בנסיעה 

אין  –במכונית מהירה, העיקר הוא שאם אורכה יותר מפרסה אומרים תפילת הדרך, ואם פחות 

שיעור של זמן, שאם הדרך  אומרים. אלא שכמה מן הפוסקים סברו, ששיעור פרסה נועד לתת לנו

אורכת יותר משבעים ושתים דקות, שזה הזמן שלוקח לאדם ממוצע ללכת ארבעה קילומטרים 

צריכים לומר את תפילת הדרך. אבל אם הדרך אורכת פחות משבעים ושתים  –בדרך לא סלולה 

אדם אין אומרים את תפילת הדרך. ולפי זה כיום  –דקות, כיוון שהסכנה לא נמשכת זמן רב 

שנוסע מתל אביב לירושלים, לא יאמר את תפילת הדרך, כי משך הזמן שנוסעים מתל אביב 

 לירושלים הוא פחות משבעים ושתים דקות )עיין שו"ת זכרון יהודה או"ח מ"ב(. 

 על איזה דרך מברכיםהמשך:  –סע' ח 

קבוע את אורך הדרך שעליה צריך אולם לדעת רוב הפוסקים כוונת חז"ל כשאמרו פרסה הוא ל

לומר את תפילת הדרך. משום שככל שהדרך ארוכה יותר, כך היא מתרחקת יותר מן הישוב, וכך 

הסכנות שבה מתרבות. אבל לזמן אין שום חשיבות, עובדה היא, שגם בזמן חז"ל היו רוכבים על 

חילקו חכמים בין  סוסים, והיו עוברים ארבעה קילומטרים בפחות מעשר דקות, ובכל זאת לא

הולך לרוכב, וקבעו שעל דרך של פרסה אומרים תפילת הדרך. ולפי זה גם בזמנינו שיש מכוניות 

מהירות, מודדים את אורך הדרך, ואם היא יותר מפרסה, מחויבים לומר את תפילת הדרך. וכך 

כן  פסק בעל המשנה ברורה )מ"ב קי, ל(, וכך ההלכה, משום שרוב רובם של הפוסקים הורו

)"אהלך באמיתך" ע' קא(. ובמיוחד כיום שתאונות הדרכים מהוות את אחת הסכנות העיקריות 
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לחיי אדם. ויש להוסיף, שיש סוברים שתפילת הדרך אינה ברכה, ולכן אין בה חשש של איסור 

 ברכה לבטלה.

ר ומי שמרבה לנסוע בתוך העיר, טוב שיאמר את תפילת הדרך בלי להזכיר את ה' בסופה, כלומ

יסיים את התפילה "ברוך אתה שומע תפילה". ואין לומר את תפילת הדרך בעיר עם שם ה', מפני 

שחכמים תקנו את התפילה לנוסע מחוץ לעיר, ואין בכוחנו לשנות את תקנתם. אבל לומר את 

התפילה בלא שם ה' ודאי שנכון לומר. שכן אף שהנסיעה הבין עירונית מסוכנת יותר, מכל מקום 

 ה בתוך העיר יש בה סכנה, וראוי להתפלל עליה.גם הנסיע

 מדיני תפילת הדרך  –סע' ט 

את תפילת הדרך יש לומר לאחר שכבר התחלנו את הדרך, ולא בתוך העיר ממש אלא מיד לאחר 

היציאה מן העיר. אמנם לדעת הט"ז צריך לאומרה מיד כשמתחיל בדרך, ואפילו הוא עוד בתוך 

 לרוב הפוסקים, צריך לאומרה דווקא לאחר היציאה מן העיר )מ"ב קי, כט(. העיר. אך

ואין להמתין, אלא מיד ביציאה מן העיר צריך לאומרה. ואם שכח לאומרה בצאתו מהעיר, אם 

נשארו לו עוד כארבעה קילומטרים עד מחוז חפצו, עדיין הוא יכול לאומרה, אך על פחות מזה לא 

 קי, ז(.יחתום בברוך )שו"ע או"ח 

ואדם שנוסע כמה נסיעות ביום, מספיק שיאמר את תפילת הדרך בפעם הראשונה ויכוון בבקשתו 

על כל הנסיעות שיעשה באותו היום. אבל אם תכנן רק נסיעה אחת, ולאחר מכן נמלך בדעתו 

 והחליט לנסוע עוד פעם, אזי צריך לאומרה שנית )שו"ע או"ח קי, ה(. 

ילת הדרך ראוי להפסיק ללכת, ולעמוד או לשבת. ולכאורה כך לכתחילה בעת שאומרים את תפ

הדין גם כשנוסעים במכונית, שאם הנהג צריך לומר את תפילת הדרך, עדיף לכאורה שיחנה בצד 

הדרך ויאמר את תפילת הדרך. ואם הנהג כבר אמר באותו יום את תפילת הדרך ורק שאר 

החנות את הרכב, מפני שהנסיעה אינה טורדת הנוסעים צריכים לומר את תפילת הדרך, אין צורך ל

 את כוונתם )שו"ע או"ח קי, ד, מ"ב כג(.

אולם למעשה נראה שגם כאשר הנהג צריך לומר את תפילת הדרך אין להדר בזה, משום שהחנייה 

בצידי הדרכים יש בה מידה מסוימת של סכנה, ויש חשש שההידור בזה יגרום במשך הזמן לסיכון 

 שהנהג יתרגל תמיד לומר את תפילת הדרך תוך כדי נסיעה.  נפשות. ולכן מוטב

 תפילת הדרך בכבישי יש"ע  –י 

כפי שלמדנו, מפני הסכנה שיש בדרכים, תקנו חכמים לומר את תפילת הדרך. אולם על פי התלמוד 

ה סכנה, ולכן הבבלי )ברכות לא, א( משמע שאם הדרך קצרה מפרסה )כארבעה קילומטרים(, אין ב

אין להתפלל עליה את תפילת הדרך. אלא שהקשו על זה מדברי התלמוד הירושלמי )ברכות פ"ד 

ה"ד( שקובע שכל הדרכים בחזקת סכנה, ומשמע שאין הבדל בין דרך של יותר מפרסה לדרך של 

 פחות מפרסה. ותירץ רבנו יונה בפירושו למסכת ברכות )ברכות כ, ב(, שהתלמוד הבבלי מדבר על

דרך רגילה, שאם אורכה פחות מפרסה, אין בה סכנה, ולכן אין לומר בה את תפילת הדרך. אולם 

הירושלמי מדבר על דרך מסוכנת יותר, ולכן אף על דרך של פחות מפרסה יש לברך את תפילת 

יש לומר  –הדרך. וכן נפסק להלכה, שאם הדרך מוחזקת כמסוכנת, אפילו אם היא קצרה מפרסה 

 הדרך )מ"ב קי, ל(. בה את תפילת

אם כן, באותם כבישים ביש"ע שנחשבים למסוכנים מחמת התנכלויות הערבים שזורקים אבנים, 

ולפעמים אף זורקים בקבוקי תבערה או יורים, יש לומר את תפילת הדרך אפילו בדרך של פחות 

יא מפרסה. ואף שלטווח ארוך סכנת תאונות הדרכים חמורה מסכנת הפיגועים, שכן עובדה ה
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שיותר אנשים מהישובים נפגעים מתאונות דרכים מאשר מפעילות חבלנית. מכל מקום הסכנה של 

תאונות הדרכים היא סכנה של דרך רגילה, שבה אומרים את תפילת הדרך רק אם נוסעים למעלה 

מארבעה קילומטרים. אבל ביש"ע מצטרפת סכנה נוספת שאינה שכיחה בסתם דרכים, ולכן יש 

הדרך אפילו על דרך של קילומטר אחד. ויהי רצון שייתמו כל שונאינו ואויבי  לומר את תפילת

 נפשנו, וישראל ישכון לבטח בכל מרחבי ארצו.

 

 הכנסת אורחים –ז פרק  –" ליקוטים בפניני הלכה "

 מקומה של המצווה בתורה  –סע' א 

המצוות שבין אדם לחבירו, היא מצוות אחת מהמצוות החשובות והבולטות שבתוך מערכת 

הכנסת אורחים. וכל כך גדולה חשיבותה, עד שייחדה לה התורה פסוקים רבים כדי ללמדנו באופן 

 ח(.-מפורט כיצד קיים אברהם אבינו עליו השלום מצוות הכנסת אורחים )בראשית יח א

וה זו. ראשית העיתוי, ואם כן ראוי שגם אנו נעקוב מעט אחר דרכו של אברהם אבינו בקיום מצו

 –שלושה ימים לאחר שמל את בשר ערלתו, בעודו חולה מחמת המילה, כבר יצא אל פתח אוהלו 

לחפש אורחים. וכשראה לשמחתו שלושה אנשים, שכח את מחלתו, ומיד רץ לקראתם והפציר 

 בהם לבוא ולהתארח בביתו.

יודעים היום, וכן אברהם אבינו ידע ומהעיתוי נעבור אל האורחים עצמם, מי היו אורחים אלו? אנו 

לאחר מכן, שהיו אלה מלאכים, אולם כאשר רץ לקראתם, חשב שהם אנשים פשוטים. יתר על כן, 

מספרים לנו חכמינו ז"ל )ב"מ פו, ב(, שהם נדמו לו כערבים הנוהגים להשתחוות לעפר שברגליהם, 

יקש מהם שירחצו את רגליהם. מין סוג מגונה במיוחד של עבודה זרה, וכדי להסירם מטעותם, ב

אך מכל מקום עובדה זו, ההופכת את האורחים הללו לאנשים מן הרמה הנמוכה ביותר, לא 

הפריעה לאברהם אבינו, שאף על פי כן רץ לקראתם, והכניסם לביתו בשמחה, ושחט לכבודם 

 פרים, והגיש להם חמאה וחלב.

 על הולדת יצחק בנו.לאחר אותה הכנסת אורחים מופלאה התבשר אברהם אבינו 

בדומה לזה מספרים על אביו של הבעל שם טוב, רבי אליעזר, שהיה מהדר מאוד במצוות הכנסת 

אורחים, והיה מעמיד שליח בשכר בקצה הכפר, כדי שיזמין אל ביתו את עוברי האורח העניים. 

 והיה מאכילם ומשקם ונותן להם צורכי לינה בעין יפה.

ממעשיו הטובים של רבי אליעזר, עד שבא השטן וקטרג ואמר,  בשמיים התעוררה שמחה גדולה

שכדי לדעת אם מעשיו אכן לשם שמיים, יש צורך לנסותו. והוחלט לנסותו, אלא שבזכות המצווה 

 ריחמו עליו וקבעו, שלא השטן ינסהו אלא אליהו הנביא.

תרמילו על כתפו בשבת אחת אחר הצהרים, הגיע אל ביתו של רבי אליעזר, יהודי עובר אורח, 

ומקלו בידו. מחלל שבת גמור. וכדי שיהיה ברור שהשבת לא נשכחה ממנו, ברך העני את רבי 

 אליעזר בברכת שבת שלום חגיגית.

רבי אליעזר לא רצה לבייש את העני, ולכן העלים עינו מחילול השבת, והזמינו לסעודה, ונתן לו 

בחביבות רבה נפרד ממנו לשלום. ואף הוסיף,  מכל טוב. גם למחר, כשנפרד ממנו, לא גער בו, אלא

 שמעתה, בכל פעם שיעבור במקום, יוכל לבוא ולהתארח בביתו.

באותה שעה נתגלה אליהו הנביא בפני רבי אליעזר, ובישר לו, שבזכות אהבת ישראל ומצוות 

אל הכנסת האורחים, עתיד להיוולד לו בן לעת זקנתו, שיאיר את עיני ישראל, הלא הוא רבי ישר

 בעל שם טוב.
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 מעלת הכנסת אורחים עניים –סע' ד 

נאמר בתלמוד )שבת קכז, ב(, שגדולה הכנסת אורחים יותר מקבלת פני שכינה, וכן "אמר רבי 

יוחנן: גדולה הכנסת אורחים כהשכמת בית המדרש, ורב דימי מנהרדעא אמר: יותר מהשכמת 

ב( אמרו, שהשולחן שאדם מארח סביבו אורחים שקול כמזבח בית המדרש". ובמסכת חגיגה )כז, 

שבבית המקדש, והאוכל שמאכילים בו את האורחים, שקול כנגד הקורבנות שהיו מעלים על 

 המזבח.

אך צריך לדעת, שכל המעלות המופלגות שאמרו חז"ל בדבר הכנסת אורחים, נאמרו כלפי הכנסת 

עשיר שנקלע למקום שאין לו היכן לאכול ולישון, אורחים עניים שאין להם מה לאכול. וכן אדם 

 המארח אותו מקיים מצוות הכנסת אורחים.

אבל אירוח של שכנים שאינם עניים, אינו עולה למדרגת הכנסת אורחים, שאותה כל כך שיבחו 

חכמים, מאחר שיש להם בקרבת מקום בית שבו הם יכולים לאכול. ועוד משתמע מזה, שאף אם 

קום רחוק, אם יש להם מספיק כסף כדי לשהות במלון, שוב אין אירוחם האורחים גרים במ

במעלה הגדולה של הכנסת אורחים שכל כך שיבחוה חז"ל. ואף שגם לאירוח כזה ישנו ערך 

וחשיבות, מכל מקום לא עליו אמרו חכמים )שבת קכז, ב(: "גדולה הכנסת אורחים יותר מהקבלת 

תדר ללא האירוח )שו"ע ורמ"א או"ח שלג, א. ועיין פ"ת פני שכינה". שהרי יש להם אפשרות להס

 יו"ד סט, יג. בית יחזקאל מהד"ב שמ"ו(.

ואף שאין אירוח השכנים והחברים נחשב להכנסת אורחים במובן המלא, מכל מקום ודאי שאין 

לזלזל ולהמעיט בחשיבותו. שהרי אם מקבלים את החברים בסבר פנים יפות ובידידות, מרבים על 

ֲעָך ָכמֹוָך". ידי זה רֵּ ָת לְׁ בְׁ ָאהַּ  את האהבה שביניהם, וכל זה שייך למצוות "וְׁ

 סבר פנים –סע' ה 

ישנן מצוות שגם אם יעשה אותם האדם בעצבות, אע"פ שלא יקיימן כמצווה מן המובחר, מכל 

חס חם של מקום המצווה קוימה. אבל במצוות שבין אדם לחבירו, אם המצווה תיעשה ללא י

 אהבה לזולת, תאבד המצווה כמעט את כל ערכה.

ולכן הרוצה לקיים מצוות הכנסת אורחים, צריך לאהוב את אורחיו ולרצות בטובתם ובכבודם, 

ויקבל פניהם בשמחה, וישתדל למלא את צורכיהם. ואם יתעצבו, ינחמם בדברים. שהרי אורח 

. סיפר לי פעם אדם אחד, שלאחר המלחמה שאין לו מה לאכול וחייב להזדקק למתנות סובל מאוד

העולמית השנייה הגיע לביתם פליט, והם ארחוהו במשך כמה ימים בביתם, בשבת כיבדוהו 

בברכת המזון, וכשהגיע לברכת "רחם נא", ואמר את התפילה "אל תצריכנו ה' אלוקינו לא לידי 

שה והרחבה, שלא נבוש מתנת בשר ודם, ולא לידי הלוואתם, כי אם לידך המלאה הפתוחה הקדו

 ולא נכלם לעולם ועד", לא יכול היה לעצור בדמעותיו ופרץ בבכי.

זו דוגמה לייסוריו ולסבלו של אורח, ולכן אמרו חכמים שלא מספיק לתת לאורח ארוחה טובה, 

 אלא צריך לשמחו ולפייסו, ולומר לו דברים המתיישבים על הלב כדי לעודד את רוחו.

ניחו לפניו אוכל ושתייה, כי אולי הוא רעב וצמא, ומתבייש לבקש. ויעשו ומיד כשיגיע האורח, י

 הכל בזריזות, שעל ידי זה יבין האורח שהוא אהוב ורצוי )אהבת חסד ח"ג פ"ג(.

 הכנסת אורחים בזמן הזה –סע' ו 

נותרו אנשים שהרי ברוך ה' כמעט שלא  שאלה: האם אפשר כיום לקיים מצוות הכנסת אורחים.

רעבים, כי כמעט כל אדם בארצנו יכול להשיג לעצמו מזון לצורך קיומו. ואמנם לכל אירוח של 

משפחה או חברים יש ערך של אהבה וידידות, אך השאלה האם ניתן לקיים בזמן הזה את מצוות 
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הכנסת האורחים המקורית שכה שיבחוה חז"ל, עד שאמרו עליה שהיא גדולה מקבלת פני שכינה 

 )שבת קכז, ב(.

תשובה: אמת, נכון שהיום כמעט שאין אנשים רעבים ללחם, וכמעט שאין אנשים שאין להם היכן 

לישון. אך בכל זאת, ישנם כיום אנשים רבים שזקוקים לסעד ועידוד. המצווה נשארה, אך הדגש 

לינו השתנה. עובדה היא שבדורנו אין פחות אנשים מדוכאים, אין פחות התאבדויות. ואם כן ע

להסיק שאף על פי שרמת החיים מבחינה חומרית עלתה, איכות החיים מבחינה נפשית ורוחנית 

לא עלתה, ובמידה מסוימת דווקא השפע הגשמי הבליט יותר את ייסורי הנפש, ורבים יותר חשים 

 כיום בדידות וניכור, ואין כמו מצוות הכנסת אורחים בכדי להפיג את ייסורי נפשם.

בזמנינו העוני הקשה ביותר הוא העוני הנפשי, הרוחני. ומצוות הכנסת אורחים כללו של דבר, 

הולכת ולובשת פנים יותר רוחניות, של סעד ותמיכה רוחנית. ישנם אנשים שאיבדו את הכיוון 

בחיים, התייאשו מעצמם ומעתידם. אירוח טוב, אוהד, חם, יכול לחזור ולנטוע בקרבם את 

לעזור  םומעוניינינשים מעריכים אותם, שמחים לשהות במחיצתם האמונה, שיש ערך לחייהם, שא

להם. ומתוך כך ישאבו כוחות חדשים להמשך החיים. ואשרי אדם שיודע לראות, מי מחבריו זקוק 

 לעידוד.

כמו כן, באים לארץ ללימודים בחורים רבים מחוץ לארץ, והרגשת חסרון הבית מעיקה עליהם, 

המצווה בכל הידורה. הדבר נכון במיוחד לגבי אלה שהחליטו והמארח אותם בביתו, מקיים את 

לעלות לארץ למרות התנגדות הוריהם, שהם זקוקים יותר לאהבה ולחמימות המשפחתית 

 שהאירוח יכול להעניק להם.

 מצווה לאומית  –סע' ז 

מצוות הכנסת אורחים  יש להוסיף שדווקא עתה, עם הקמת מדינת ישראל וקיבוץ הגלויות, הפכה

למצווה לאומית. אין לתאר את הרגשת החרדה של העולים החדשים שבאים לארץ ואינם יודעים 

מה צופן להם העתיד. כל הקשרים שהיו להם עם המציאות התרופפו. לפתע הם גרים במקום שהם 

ים לא מכירים, שפה לא מובנת, יחסי עבודה חדשים, והכל מפחיד במידה מסוימת. הם זקוק

למשענת מהתושבים הוותיקים. בשנים הראשונות, שהן הקשות יותר, מצווה על התושבים 

 הוותיקים, לארח את החדשים, ולסייע להם בחומר וברוח.

כמו כן ישנם עדיין יהודים רבים בגולה, וחלקם מתעניין בעלייה לארץ. אך עוד לפני עלייתם הם 

שבה נקבל את פניהם תיפול החלטתם, אם נארחם באים לביקור, לבדוק, לראות, לחוש. לפי הדרך 

יבואו, ואם לא, חס ושלום עלולים הם להישאר בגלות ולאבד את זהותם ולהתבולל. לכן  –יפה 

היהודים הגרים בארץ ישראל צריכים לאסוף את כל כוחותיהם, את כל האהבה שיש בהם לעם 

נסת אורחים במדרגה המהודרת ישראל, כדי לקיים ביהודים העולים לביקור בארץ את מצוות הכ

 ביותר.

 מיטה –סע' ח 

אדם שרוצה לקיים את מצוות הכנסת אורחים בהידור, ראוי לו לתכנן את ביתו באופן שיהיה 

אפשר לארח בו אורחים בנוחות מירבית. ויחד עם המחשבות על חשיבות המחסן וחדר העבודה 

 ל חדר שיוכלו לקיים בו את מצוות הכנסת האורחים.וכדומה, ראוי ומתאים לחשוב גם ע

וכן זוג שעומד להתחתן, וקונה רהיטים לביתו החדש, כדאי שייקח בחשבון שמן הסתם יבואו אליו 

אורחים, מבני המשפחה או חברים, וכדי לארחם באופן המתאים, יש לקנות מיטות נוחות 

 לאורחים, וכן שמיכות וכרים טובים.

 שלישי

 כה שבט

21.2 

 רביעי

 כו שבט

22.2 
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מזמין את חבריו או בני משפחתו להתארח בביתו, והאורח מגיע וחושב שמן  לפעמים קורה שאדם

הסתם יכינו למענו מיטה נוחה. ולבסוף כשמגיע הלילה והוא עייף, מתברר לו שהוא צריך לישון על 

איזו מיטה מתקפלת, כשכל תנועה שלו מעוררת קולות חריקה. ועל כר בכלל לא חשבו, כי הרי יש 

והשמיכה אינה מצופה בסדין, כי לא כדאי לצפות שמיכה בשביל לילה  …כאלו שלא אוהבים כר

ולפעמים בחורף ברגע האחרון מתברר שאין בבית שמיכה חמה, פשוט חשבו … אחד או שניים

בטעות שתספיק לו שמיכה קיצית. וכשהאורח רומז שהוא מעוניין שיהיה לו חם בלילה, מתחילים 

י מיטה, והאורח צריך לזחול אל תוך המערכת המסובכת המארחים לאסוף כל מיני סדינים וכיסוי

הזאת, שכמובן באמצע הלילה מתפרקת. ושנת האורח נודדת, והוא חושב לעצמו: למה באתי 

 לכאן?

כללו של דבר: אדם שמזמין אורח צריך לדעת את מה שכתב ה"חפץ חיים" בספרו "אהבת חסד" 

מיטה ובכלי מיטה נוחים מאשר לאכול )ח"ג פ"ב(, שפעמים רבות חשוב יותר לאורח לישון ב

ארוחה טובה. ואם אין ברשותו מיטה נוחה או כר ושמיכה מתאימים, יש לומר זאת לאורח, כדי 

 שיוכל להחליט אם בכל זאת הוא מעוניין לבוא.

 וכאמור, לכתחילה כשאפשר, יש להדר ולקנות לצורך האורחים מיטה ומצעים נוחים וחמים.

 ליווי האורח –סע' יא 

מצוות הכנסת אורחים מסתיימת בליוויו של האורח, וחכמינו זכרונם לברכה הפליגו מאוד 

במצוות הליווי עד שאמרו ששכר הליווי אין לו שיעור. ועוד אמרו, שכל המלווה את חבירו אפילו 

שישנם במצוות  מדברי חכמים אלו אפשר ללמוד ארבע אמות בעיר, שוב אינו ניזוק )סוטה מו, ב(.

 ליווי האורח שני צדדים, האחד על פי הפשט והשני על פי הנסתר.

הצד הפשוט הוא, שבעצם הליווי מראה המארח לאורחו, שהוא אוהב אותו, וקשה עליו פרידתו. 

ובמיוחד כשהאורח נפרד ובליבו מקנן החשש, שמא היה לטורח על בעל הבית, ושמא באמת לא 

ת בעל הבית יוצא עימו ומלווה אותו, הוא יוצא בהרגשה טובה, שאכן רצו בו. וכאשר הוא רואה א

 באמת שמחו לקראתו ואהבו אותו.

 ..שיש בו כמין סגולה לשמירה בדרך. הצד השני הנסתר שבליווי,

ולכל הפחות צריך ללוות את האורח ארבע אמות מחוץ לרשותו, שהם בערך ארבעה צעדים. 

צריך ללוות יותר, כדי להעמידו על הכיוון הנכון. ובדרך וכשהדרך לא ברורה ואפשר לטעות בה, 

שהיא ממש מסוכנת, צריך ללוות הרבה יותר, שלא יהיה חשש שמא האורח יטעה בדרכו ויסתכן 

 )עיין אהבת חסד ח"ג פ"ב בהערה(.

 להזמין לשמחות עניים גרים יתומים ואלמנות –סע' יב 

הזמין לשמחתו אנשים גלמודים ועניים שגורלם לא שפר עליהם, כדי כשיעשה אדם שמחה, יזכור ל

 שישמחו איתו בשמחתו.

ָך  נְׁ ָתה ּובִׁ ֶגָך אַּ חַּ ָת בְׁ חְׁ ָשמַּ וכן מצינו שצוותה התורה לגבי השמחה בחג, שנאמר )דברים טז, יד(: "וְׁ

מָ  לְׁ ָהאַּ ָיתֹום וְׁ הַּ ר וְׁ גֵּ הַּ י וְׁ וִׁ לֵּ הַּ ֲאָמֶתָך וְׁ ָך וַּ דְׁ בְׁ עַּ ֶתָך וְׁ ָעֶריָך". וכן נפסק בשולחן ערוך )או"ח ּובִׁ שְׁ ָנה ֲאֶשר בִׁ

וחייב … תקכט, ב(: "חייב אדם להיות שמח וטוב לב במועד, הוא ואשתו ובניו וכל הנלווים אליו

להאכיל לגר ליתום ולאלמנה עם שאר עניים". וכן כתב הרמב"ם )הל' יו"ט ו, יח(: "אבל מי שנועל 

ו ואשתו ואינו מאכיל ומשקה לעניים ולמרי נפש, אין זו שמחת דלתי חצרו ואוכל ושותה הוא ובני

ל … מצווה אלא שמחת כריסו י ֶפֶרש עַּ יתִׁ רִׁ זֵּ ושמחה כזו קלון היא להם, שנאמר )מלאכי ב, ג(: וְׁ

יֶכם". גֵּ יֶכם ֶפֶרש חַּ נֵּ  פְׁ

 חמישי

 כז שבט

23.2 

 ראשון

 ל שבט

26.2 
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כיום נתמעטו יחסית האנשים שאינם מסוגלים לקנות לעצמם מזון לחג, מכל מקום הצימאון 

מת לב, לחבירות, לחום אנושי, לא פחת. וכך בדיוק מצווה התורה, לשמוח עם העבד לתשו

והשפחה, הגר, היתום והאלמנה, שגם כאשר לא חסר להם אוכל, הם דחוקים לשולי החברה 

והדבר מכאיב לליבם. היום אין עבדים ושפחות אבל יש גרים, עולים גלמודים, יתומים ואלמנות, 

ים הרגילים והחשובים שמחים להם עם בני משפחותיהם, הם חשים וכשהם רואים את כל האנש

 כאב בדידותם. והתורה מצווה אותנו שהשמחה תהיה עימם דווקא.את ו םיותר את צער

לפיכך, צריך כל אדם לחשוב בחג, כיצד לשמח נפשות נכאבות. להשתדל לאכול את סעודותיו עם 

במחלות, עם הגרים והעולים ועם המובטלים. היתומים והאלמנות, עם נפגעי הטרור והמתייסרים 

  ..כי רק אם ישמח עימם תהיה שמחתו אמיתית ורצויה לפני ה'.
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 הלכות מזוזה / הלכות מדינה :חודש אדר

יום 

 בשבוע

 הלכות מזוזה   –קצוש"ע מקור חיים פרק קל  תאריך

 סע' א, ב 27.2א אדר     שני 

 סע' ג, ד, ה 28.2ב אדר      שלישי

 סע' ו, ז 1.3ג אדר       רביעי

 סע' ח, ט 2.3ד אדר      חמישי

 סע' סע' יא, יב, יג 5.3ז אדר      ראשון

 סע' יד, טו 6.3ח אדר     שני

 מצוות ישוב הארץ  –פניני הלכה "העם והארץ"   

 פרק ג סע' א  7.3ט אדר     שלישי

 בפרק ג סע'  14.3טז אדר    שלישי

 פרק ג סע' ג  15.3יז אדר     רביעי

 פרק ג סע' ד )חצי ראשון( 16.3יח אדר    חמישי

 פרק ג סע' ד )חצי שני( 19.3כא אדר    ראשון

 פרק ג סע' ה )חצי ראשון( 20.3כב אדר    שני

 פרק ג סע' ה )חצי שני( 21.3כג אדר     שלישי

 פרק ג סע' ו 22.3כד אדר    רביעי

 פרק ג סע' ז  23.3אדר   כה  חמישי

 פרק ג סע' ח 26.3כח אדר    ראשון

 פרק ג סע' ט )חצי ראשון( 27.3כט אדר    שני

 פרק ג סע' ט )חצי שני( 28.3א ניסן      שלישי

 פרק ג סע' י  29.3ב ניסן     רביעי

 פרק ג סע' יג 30.3ג ניסן      חמישי

 

 הלכות מזוזה –קצוש"ע מקור חיים פרק קל 

 סע' א 

מצוות עשה לכתוב פרשת "שמע" ופרשת "והיה אם שמוע" ולקבעם על מזוזת הפתח. וצריך ליזהר 

בה מאד, וכל הזהיר בה יאריכו ימיו וימי בניו. ולא יקמץ אדם בהוצאת כספו לרכישת מזוזה 

ובייחוד לאחרונה שהשוק מוצף במזוזות כשרה ומהודרת, וכל שכן שלא יכשל במזוזות פסולות, 

מצולמות ומודפסות, שאין הן בגדר מזוזה כלל, וטוב שכל אדם יקנה המזוזה מסופר ירא ה', ואם 

 קנה בחנות יראנה למומחה. 

 סע' ב

כשיוצא מהבית יניח ידו על המזוזה ויאמר: "ה' ישמור צאתי ובואי לחיים טובים ולשלום מעתה 

רך אותי ויתן לי רחמים". וכן כשיכנס אדם לבית יניח ידו על המזוזה. ולכן די יב-ל ש-ועד עולם, א

נוהגים לכסות את המזוזה בזכוכית שלא תתקלקל במשמוש היד, או כפי שנהגו בזמננו להכניסה 

 לתוך תיק מיוחד. 

 שני

 א אדר

27.2 
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 סע' ג 

אלא באחד מהם, הואיל כל הפתחים שבבית חייבים במזוזה אף על פי שאינו רגיל לצאת ולבוא 

ונעשו לכניסה ויציאה. ורע הוא המנהג שעושים מזוזה אחת בשער הבית בלבד, אלא יתקין מזוזות 

 בכל פתחי הבית החייבים. 

 סע' ד

שערי בתים וחצרות חייבים במזוזה, וכן חנויות, מחסני סחורה מכל סוג שהוא, מרתפים, מטבח 

וכדומה. ובכל מקום שיש טינוף, כגון שתינוקות מצויים שם, וכן חדר שאיש ואשתו ישנים שם, יש 

לכסות המזוזה, ומה שהותר לקבוע מזוזה ולכסותה, דווקא במקום שיש טינוף במקרה כנ"ל, אבל 

ה לעשות בקביעות שום דבר בזיון מול המזוזה ולסמוך על הכיסוי, ועל זה נאמר: דבר ה' בזה חליל

 וענשו גדול. 

 סע' ה

פטור.  –בית הכנסת, אם יש בו דירה לשום אדם, כגון שמש או שליח ציבור, חייב במזוזה. ואם לא 

תכוונו לפטור גם ובבית המדרש יקבעו ללא ברכה. ונכון שכשיקבעו מזוזה בבית יברכו עליה וי

 מזוזת בית המדרש. 

 סע' ו

חדר לפנים מחדר, פשוט שיקבע המזוזה בימין הכניסה לחדר הפנימי, אך אם יש יציאה גם 

מהחדר הפנימי החוצה, או כשקובע מזוזה בדלת האמצעית, יקבענה במקום שעושה החור שבסף, 

 רך ימין שנכנסים לו קובעים אותה.שציר הדלת סובב בו ומעמיד שם הדלתות, ובד

 סע' ז

דלת שמבית לחצר, אם החצר סגורה לגמרי דינה כחדר לפנים מחדר, ואם פתוחה לרחוב דינה 

 כנ"ל בסוף ההלכה הקודמת.

 סע' ח

מרפסות שיש בהן ארבע אמות על ארבע אמות, חייבות במזוזה. אבל מרפסות שאין בהן ארבע על 

 אמות, יקבע בהן מזוזה בלא ברכה. ופשוט שיקבענה בימין הכניסה מהבית למרפסת.ארבע 

 סע' ט

שורה ראשונה של המזוזה כתוב בה פסוק "שמע ישראל", וכשבא לקבעה כורכה מסופה לראשה, 

ממילת "אחד" כלפי "שמע". ויקבענה בתוך חלל הפתח, בטפח הסמוך לפתח, בטפח הסמוך לחוץ 

העליון של גובה השער. ועל כל פנים צריך להרחיקה טפח מהמשקוף]החלק  )הבית(, בתחילת שליש

 העליון של פתח הדלת[. ויקבענה בימין הכניסה. ואם קבע בשמאל פסולה.

 סע' יא 

צריכה להיות זקופה אורכה לאורך מזוזת הפתח, ויכוון שתהא מילת "שמע", היינו סוף הגלילה, 

גים המדקדקים כמרן )השו"ע(. ויש אומרים שפסולה בזקיפה וצריכה להיות לצד חוץ, וכך נוה

שכובה, אורכה לרוחב מזוזות הפתח. והמדקדקים יוצאים ידי שתי הסברות ומניחים אותה 

אחרונה לצד חוץ.  ושיטהבשיפוע ובאלכסון, ויכוון שיהא ראש המזוזה, היינו "שמע", לצד פנים, 

 ודעת הגר"א כסברא ראשונה. 

 ' יבסע

בשעה שקובעה מברך: אשר קידשנו במצוותיו וציוונו לקבוע מזוזה. הסיר המזוזה כדי לבדקה 

 –ומצאה כשרה ובא להחזירה למקומה, אינו חוזר לברך. מצאה פסולה ובא לקבוע אחרת כשרה 

מברך. נפלה המזוזה מעצמה ובא להחזירה, אין צריך לברך. הסירה כדי לעשות לה תיק ונמשך 

 שלישי

 ב אדר

28.2 

 רביעי

 ג אדר

1.3 

 חמישי 

 ד אדר

2.3 

 ראשון 

 ז אדר

5.3 
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שעות והיה לו היסח הדעת, או שהסירה לבדקה ואף שמצאה כשרה נמשכה הבדיקה הדבר כמה 

 מברך.  –כשחוזר לקובעה  –זמן רב 

 סע' יג

אנשי מעשה נוהגים שבחודש אלול מפשפשים בדקדוקי מצווה להיות בודקים תפילין ומזוזות 

שלהם, והוא מנהג טוב. אך מעיקר הדין מזוזת יחיד נבדקת פעמיים בשבע שנים, ושל רבים 

 פעמיים ביובל. 

 סע' יד

השוכר בית מחברו, השוכר חייב לקבוע בו מזוזה. וכשיצא מהבית לא יטול המזוזה. והדייר השני 

חייב לשלם מחירה לראשון. ואם שכר הבית מגוי או שהשכירו לגוי, נוטלה ויוצא ... ואם המזוזות 

 שלו מהודרות הן, רשאי להחליפן ימים אחדים לפני צאתו, ואז אין לו לחוש למאומה. 

 סע' טו

כל חייבים במזוזה, אפילו נשים ועבדים, ומחנכים את הקטנים לעשות מזוזה לפתחיהם. קטן ה

 שקבע מזוזה לפתחו וגדל, יסירנה ויברך מחדש, שעתה נתחייב מן התורה.

 

 

 פניני הלכה "העם והארץ" פרק ג: מצוות ישוב הארץ

 מצווה לאומית -מצוות ישוב הארץ   -סע' א 

ומצווה פרטית. המצווה הכללית מוטלת  יישוב הארץ מורכבת משני חלקים, מצווה כללית מצוות

 כל מחייבת הפרטית ועניינה: כיבוש הארץ ויישובה על ידי עם ישראל. והמצווה על כלל ישראל,

כלל  תחילה נעסוק בחלק הראשון, היינו במצווה המוטלת על בארץ. לגור מישראל ויחיד יחיד

כתב הרמב"ן )השמטות לספר המצוות  ת הארץ, לשלוט בה ולהתיישב בה. וכךהאומה, לכבוש א

 ל יתעלה לאבותינו לאברהם יצחק וליעקב,-הארץ אשר נתן הא מצווה ד'(: "נצטווינו לרשת את

ולא נעזבנה ביד זולתנו מן האומות או לשממה, וזהו שנאמר )במדבר לג, נג(: והורשתם את הארץ 

לרשת אותה. והתנחלתם את הארץ, אשר נשבעתי  ת הארץוישבתם בה, כי לכם נתתי א

 לאבותיכם".

של יישוב הארץ. האחד שהארץ תהיה  כשנדייק בדבריו נמצא, שישנם שני צדדים במצווה הכללית

נשלמת, וצריך  תחת שלטון זר. אולם בכיבוש הארץ לבד עדיין המצווה לא תחת שלטון ישראל ולא

בפועל, באופן שלא תשאר שממה. וברור שאין  ת כל הארץלהוסיף את הצד השני, שהוא ליישב א

שוממים, אלא  עירונית ובבניית בתים בלבד, הואיל וכך ישארו בארץ חלקים די בהתיישבות

שלא ישאר בארץ ישראל מקום קרח ושומם. וכל  המצווה היא להפריח את כל שיממות הארץ,

מצווה לטעת בארץ עוד עצים  ינושישנם מקומות בארץ שנשארו שוממים, עדיין מוטלת על זמן

 ולבנות עוד בתים.

ומדגיש הרמב"ן שמצווה זו נוהגת בכל הדורות ולא רק מצווה לשעתה בעת כיבוש הארץ אחר 

יציאת מצרים, אלא בכל הדורות מצווים ישראל להיות ריבונים בארץ וליישבה. אלא שבמשך 

פש, ולא יכולנו לקיים המצווה, ובחסדי דורות רבים היינו במצב של אונס, שהיינו בגלות בגוף ובנ

 ה', בדורות האחרונים, החל קץ הגלות להתגלות ונשתנה מצבנו ואנו יכולים לקיים את המצווה.

 שותפות היחיד במצווה הכללית - סע' ב

מדרגות מדרגות ישנם בשותפות של כל יחיד ויחיד במצוות ישוב הארץ. כל יהודי שגר בארץ ישראל 

נעשה שותף במידת מה בישוב הארץ, שעל ידי ישיבתו אחיזתנו הלאומית בארץ מתחזקת. ומי 

 שני
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שהולך לגור במקומות שוממים יחסית, כנגב וכערבה, שותף יותר במצוות ישוב הארץ, שעל ידי 

 רץ מתיישבת ואינה נעזבת לשממה. ישיבתו הא

ומי שמתיישב ביהודה ושומרון, מקיים בישיבתו מצווה גדולה יותר, מפני שבישיבתו יש תרומה 

כפולה, ראשית, למען הגברת שלטון ישראל במקומות שהערבים רוצים לגזול מאיתנו. שנית, למען 

ים, וששונאינו מתאמצים הפרחת השממה. וככל שמדובר בישוב הנמצא במקום שומם יותר מיהוד

יותר לכובשו מאיתנו, כך המצווה של הגרים בו גדולה יותר. וכבר אמרו חז"ל )ברכות ה, א(: ארץ 

 ישראל נקנית ביסורים, ולפי גודל הצער גודל השכר )אבות ה, כג(.

מיוחדת במינה מצוות ישוב הארץ, שבעצם זה שיהודי מתגורר במקום בעל ערך התיישבותי הוא 

מצווה. שבכל שאר המצוות צריך לעשות מעשה כדי לקיימן, למשל: להניח תפילין, לתת מקיים 

מצווה. נמצא שכל מי שזוכה לגור  -צדקה, להתפלל, אולם במצוות ישוב הארץ עצם המגורים 

 בישובי יש"ע, חיי השגרה שלו, כאכילה, שינה ואף כל נשימה ונשימה, הופכים למציאות של מצווה. 

בחוץ לארץ ותורמים כספים למען ההתיישבות בארץ ישראל שותפים במצוות ישוב אף המתגוררים 

הארץ הכללית, אלא שהם שותפים במצווה בממונם ואינם מקיימים את המצווה בגופם. וכן תושבי 

הארץ שתומכים בישובי יש"ע שותפים במצווה הכללית של ישוב אותם המקומות המקודשים, ולפי 

 צווה.מידת התמיכה כך גודל המ

 מצוות ישיבתה לפרט - סע' ג

עד כה עסקנו בחלק הראשון שהוא העיקרי במצוות ישוב הארץ, היינו במצווה הכללית, שהארץ 

 תהיה תחת ריבונות ישראל. 

מישראל, שמצווה שיגור בארץ  החלק השני של מצוות ישוב הארץ מופנה כלפי כל אחד ואחד

שהארץ תהיה כולה ביד ישראל ומיושבת, מצווה על כל יחיד לקבוע את ביתו דווקא. ואף בזמן 

על כל יהודי ויהודי לגור בארץ ישראל. וכך  בארץ ישראל. וכן בזמן שגויים שולטים בארץ, מצווה

בעיר שרובה גויים,  מלכים ה, יב(: "לעולם ידור אדם בארץ ישראל, אפילו כתב הרמב"ם )הלכות

ישראל. שכל היוצא לחוצה לארץ כאילו עובד עבודה  ואפילו בעיר שרובהואל ידור בחוץ לארץ 

 ..זרה".

ואף שבעת שהיה שלטון נכרי בארץ לא זכינו לקיים את המצווה הכללית, ש"הארץ תהיה בידינו 

ולא ביד אומה אחרת", מכל מקום כל יהודי שהתגורר בארץ באותם הזמנים קיים במידה 

מפני שעצם ישיבתו בארץ סייעה לשמירת הזיקה שבין ישראל  מסויימת גם את המצווה הכללית,

לארצו במשך שנות הגלות הארוכות, ובנוסף לכך ישיבתו בארץ שימשה בסיס להרחבת 

ההתיישבות לקראת ריבונות ישראלית. ואם עשה ופעל בצורה מכוונת למען מטרה זו, כמו שעשו 

יה כדי לקרב הגאולה, נעשה שותף ממש תלמידי הגר"א שעלו לארץ במסירות נפש ובנו את חורבות

 במצווה הכללית.

 )חצי ראשון( כיבוש הארץ ופיקוח נפש - סע' ד

התורה ניתנה לאדם כדי שיחיה  כלל נקוט בידינו, וחי בהם ולא שימות בהם )יומא פה, ב(. כלומר

לים שבת כדי להציל חולה פיקוח נפש דוחה שבת, למשל, מחל בה, ולא שימות על ידה. ועל כן

דוחה פיקוח נפש את כל  וכן מותר להאכיל חולה מאכלים אסורים שיועילו לרפואתו. וכן מסוכן.

עבור עבירה פלונית או שנהרגך, יעבור ולא יהרג. חוץ  המצוות שבתורה, שאם יאמרו לאדם

ך או שנהרוג חבר זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. שאם למשל יאמרו לאדם, הרוג את מעבודה

אבל בכל שאר המצוות, אין לאדם למסור את נפשו כדי  אותך, יהרג ואל יהרוג )סנהדרין עד, א(.

 לקיימן.
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אמנם כל זה אמור לגבי מצוות של יחיד, אולם מצוות ישוב הארץ שהיא מצווה שמוטלת על כלל 

למדנו שיש ישראל דוחה פיקוח נפש. שהרי מעצם זה שהתורה ציוותה אותנו לכבוש את הארץ 

ובודאי לא התכוונה התורה שנסמוך על הנס. לסכן נפשות כדי לקיימה, שאין מלחמה ללא אבדות, 

כיבוש הארץ, מצווה אותנו התורה לכבוש את  אם כן למרות שמדרך הטבע ייהרגו חיילים בשעת

ת הארץ )מנחת חינוך תכ"ה תר"ד, משפט כהן עמ' שכ"ז(. כנראה שכדי לקיים מצווה כלל ישראלי

נפש ממש, כפי שנהג עם ישראל בכיבוש  כמצוות ישוב הארץ, צריכים להיות מוכנים למסירות

הארץ בימי יהושע ובימי דוד, וכן בעת הקמת בית המקדש השני ולאחר מכן בתקופת מלכות בית 

 חשמונאי. 

 )חצי שני( כיבוש הארץ ופיקוח נפש - סע' ד

הכלל "וחי בהם" ולא שימות בהם,  את הדברים. גם על מצווה כללית חלאולם צריך לסייג מעט 

פרטיים.  היא כללית, גם החשבון הוא של כלל האומה ולא של חיילים אלא שמאחר והמצווה

ועוד חס וחלילה אנו עלולים להפסיד את  ולכן במצב שישנה סבירות גבוהה שלא נצליח במלחמה,

 לה יהיו מוטלים על המאזניים, ודאי שבמצב כזה אין מצווהכו הנחלות שכבר בידינו, וחיי האומה

המצווה על מלחמת התאבדות.  לפתוח במלחמה לכיבוש הארץ. התורה היא תורת חיים ולא תורה

 שננצח, אע"פ שוודאי הוא שכמה מאיתנו יאבדו את חייהם, מכל אבל כאשר ישנה סבירות גבוהה

 שכבר בידינו. לשמור על מה מקום מצווים אנו לכבוש את הארץ, ולכל הפחות

חובה לציין כאן, שכל עם שאינו מוכן להלחם במסירות נפש על ארצו חושף את בניו לסכנת נפשות 

מצד שכניו. שכל עם שלא יצליח לגייס את בניו כדי שילחמו במסירות נפש להגנת גבולות ארצו, 

ארץ ישראל במסירות נפש  סופו שייכבש, ובניו ובנותיו יהיו למשיסה. לפיכך המצווה להלחם על

תואמת בדרך כלל את השיקולים של הצלת חיי אדם. כך שהנלחם על הגנת גבולות ישראל מקיים 

 שתי מצוות, ישוב הארץ והגנת ישראל.

 )חצי ראשון( מדינת ישראל - סע' ה

ביום ה' באייר חמשת אלפים תש"ח למניין שאנו מונים לבריאת העולם, בעת הכרזת המדינה, זכה 

עם ישראל אחר אלפיים שנות גלות לחזור ולקיים את מצוות ישוב הארץ. שעל ידי הכרזת המדינה 

והחלת הריבונות על חלקים מארץ ישראל, התחלנו לקיים את המצווה שהארץ תהיה בידינו ולא 

ה אחרת. שכל זמן שארץ ישראל תחת ריבונות של עם זר, אפילו אם יגורו בה יהודים ביד אומ

רבים, אף שכל אחד ואחד מקיים בישיבתו בארץ מצווה פרטית, מכל מקום את עיקר המצווה, 

שהיא מצווה כללית של ישוב הארץ אין מקיימים. ורק על ידי החלת ריבונות ישראלית על ארץ 

 את מצוות ישוב הארץ.  ישראל זוכים אנו לקיים

וכן מצינו שתקנו חכמים, שכל הרואה ערי יהודה בחורבנן, יאמר: "ערי קדשך היו מדבר" ויקרע 

את בגדו. והכלל הוא שאפילו אם רוב תושבי אותן הערים הם יהודים, כל זמן שהשלטון ביד גויים 

ל, אפילו אם רוב הרי הן נחשבות חרבות, וקורעים על ראייתן. ואם היו תחת ריבונות ישרא

תושביהם גויים, אין הן נחשבות חריבות ואין קורעים על ראייתן )בית יוסף וב"ח או"ח תקסא, 

 מ"ב תקסא, ב(.

 )חצי שני( מדינת ישראל - סע' ה

ויש להדגיש כי במשך דורות רבים מחמת האונס לא יכולנו לקיים המצווה, שלא היה לנו צבא 

יאפשרו לנו לכבוש את ארצנו ולקיים בה שלטון. נמצא כי הקמת הכח הצבאי של וכלי נשק ש

ישראל לפני הקמת המדינה, וביצורו וביסוסו בהקמת צה"ל, מאפשרים לנו לקיים המצווה. אם 

כן עצם קיומו של הצבא הוא אמצעי הכרחי לקיום מצוות ישוב הארץ, בנוסף למצווה של הצלת 
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ד(: -יה עד שיגיעו ימים מתוקנים, ותתקיים נבואת ישעיהו )ב, בישראל מיד שונאיהם. וכך יה

והיה באחרית הימים נכון יהיה הר בית ה' בראש ההרים, ונישא מגבעות ונהרו אליו כל הגוים. "

י יעקב ויורנו מדרכיו ונלכה קל-והלכו עמים רבים ואמרו לכו ונעלה אל הר ה' אל בית א

באורחותיו, כי מציון תצא תורה ודבר ה' מירושלם. ושפט בין הגוים והוכיח לעמים רבים, וכיתתו 

 ."חרבותם לאיתים וחניתותיהם למזמרות, לא ישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה

 מעמדה של המצווה מבחינה הלכתית – סע' ו

"ישיבת ארץ ישראל שקולה כנגד כל המצוות  וות ישוב הארץ אמרו חכמים )ספרי ראה נג(:על מצ

שבתורה". ואמנם על עוד כמה מצוות אמרו שהן שקולות כנגד כל המצוות, מכל מקום מבחינה 

הלכתית יש במצוות ישוב הארץ עדיפות על כל שאר המצוות, שהיא היחידה שנצטוונו לקיימה 

. בנוסף לכך, היא היחידה שדוחה איסור ש הארץ ושמירתה מידי אויבינוכיבובמסירות נפש, ב

"שבות של חכמים", רק נזכיר שחכמים עשו סייגים לתור,ה כדי שלא יבואו לעבור על איסורי 

תורה. והסייגים שקבעו בדיני שבת נקראים "שבות". וכל כך העמידו את דבריהם, עד שאפילו אם 

ה מהתורה לאיסור "שבות", קבעו חכמים שלא לקיים את תיווצר התנגדות בין קיום מצוו

המצווה, ובלבד שלא לעבור על "שבות", מפני שאם יעברו על הסייגים, לבסוף יגיעו לחילול שבת 

גמור. )דוגמאות למצוות שנדחות מפני איסורי "שבות": ברית מילה שצריכה להיות בשבת נדחית 

ה הברית להתקיים, כדי למנוע חשש לטלטול אם לא הכינו את צרכי הברית במקום שבו צריכ

ברשות הרבים בשבת, מצוות שופר נדחית אם ראש השנה יוצא בשבת כדי למנוע טלטול השופר 

ברשות הרבים בשבת, ועוד(. ורק לשם מצווה אחת, הלא היא מצוות ישוב הארץ, ביטלו חכמים 

שבת, מותר לו לבצע את איסור "שבות". שאם התאפשר ליהודי לקנות בית מידי נכרי ביום ה

הקנין ולצוות על הגוי לכתוב עבורו שטר בשבת, ולהראות לגוי היכן הכסף מונח כדי שייקחנו. ולא 

מדובר כאן על הצלת הארץ כולה, אלא על גאולת בית אחד בלבד, וכדי לגואלו התירו חכמים 

 לעבור על איסורים מדבריהם, מה שלא התירו במצוות אחרות. 

 כיבוד הורים ויישוב הארץ- סע' ז

מה הדין כאשר הבן או הבת רוצים לעלות לארץ ישראל והוריהם מתנגדים לכך בכל שאלה: 

תוקף, האם מצד מצוות כיבוד הורים ראוי לשמוע בקולם ולהשאר בגולה או שמצוות ישוב הארץ 

 עדיפה ועליהם לעלות ארצה? 

שכיבוד ההורים לא יסתור  יסודי במצוות כיבוד הורים הוא,ראשית צריך לדעת, שתנאי תשובה: 

לא מצווה מדברי חכמים. ואם אמרו לו הוריו עבור על דבר  שום מצווה ממצוות התורה, ואפילו

לו לשמוע בקולם, משום  התורה, או תבעו ממנו שלא יקיים מצווה ממצוות התורה, אסור מדברי

  )שו"ע יו"ד רמ טו(. התורה שגם הם מצווים בכבוד המקום ובקיום

לשמוע בקול הוריו, ועליו לעלות לארץ גם בניגוד  ואם כן, הואיל וישנה מצווה לגור בארץ, אין לבן

פנ"ג( ששקולה  וחומר במצווה כזו של ישוב הארץ, שעליה אמרו חז"ל )ספרי ראה לרצונם. וקל

להתנחל בישוב ביש"ע, כדי וכן מי שרוצה וישתדל כמובן לפייסם בדברים. היא כנגד כל המצוות. 

שהארץ תהיה בידינו ולא ביד אומה אחרת, והוריו דואגים ודורשים ממנו שלא להתיישב במקום 

וישתדל כמובן לפייסם  שבחר, כיוון שיש בהתנחלות מצווה, אינו צריך לשמוע בקול הוריו.

 בדברים. 

 מחלוקת בין בני הזוג - סע' ח

בין בני זוג היכן יגורו, באופן כללי אין צד אחד יכול לכוף את שכנגדו לעקור כשיש מחלוקת 

קשיים, ולכן יכול הרוצה להישאר לטעון  ממקומו, משום שכל עקירה למקום זר יוצרת

 רביעי

 כד אדר
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 חמישי

 דרכה א
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 כח אדר
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המגורים המוכר עדיף, ואין בן זוגו יכול לכפות עליו להרע את תנאי חייו. אבל  שמבחינתו מקום

יכול אחד מבני הזוג לכפות את בן זוגו לעבור למקום שרובם  ויים,אם הם גרים בישוב שרובו ג

  יהודים )ודינים אלו מפורטים בשו"ע אה"ע סימן ע"ה(.

בחוץ לארץ או שני מקומות בארץ, אבל  אולם כל זה אמור כאשר עומדים על הפרק שני מקומות

או באשה, בכל  לארץ, הדין אתו. ואין זה משנה אם מדובר באיש כשצד אחד מעוניין לעלות

ואפילו אם בחוץ לארץ הם  מקרה על פי ההלכה המסרב צריך לבטל את דעתו ולעלות לארץ.

ישראל יאלצו לגור במקום שרובו גויים, מכל מקום מצוות  גרים במקום שרובו יהודים, ובארץ

 הארץ עדיפה. ישוב

והגיעו  ולעלות, ואם למרות קביעת ההלכה, הצד שרוצה להישאר בגלות מסרב להתפשר 

מוטלת על זה שמסרב לעלות, קבעו חכמים שהוא  הדברים עד לגירושין, הואיל ואשמת הגירושין

את כל הכתובה.  הכתובה. דהיינו אם הבעל הוא זה שמסרב לעלות, עליו לשלם יפסיד את כל

ושוב למדנו על  כתובתה )שו"ע אה"ע עה, ד(. ואם האשה מסרבת לעלות, היא מפסידה את כל

ווה, שבכל מקום הדרכת התורה להתאמץ לשמור על שלום בית, אבל כאשר שלום גודל המצ

 הבית מתנגש עם מצוות ישוב הארץ, מצוות ישוב הארץ עדיפה.

 )חצי ראשון( יציאה לחוץ לארץ לצורך חשוב וטיול -ט סע' 

ם עיקרה הוא שאלה מרכזית בהלכות ישוב הארץ היא, מהו הגדר המדויק של המצווה. הא

שמקום המגורים הקבוע יהיה בארץ, אבל אין חובה על יהודי להיות בארץ בכל שעה ושעה. או 

שעיקר המצווה הוא שאדם יחיה תמיד בארץ, ובכל רגע ורגע ישנה מצווה שישהה בארץ. בהגדרה 

 ההלכתית הזו תלויה השאלה האם מותר לצאת מהארץ לשם טיול קצר בחוץ לארץ.

במסכת עבודה זרה )יג, א( פסק הרמב"ם )הל' מלכים ה, ט(, שאסור לצאת מארץ על פי התלמוד 

ישראל לחוצה לארץ לעולם. אולם לצורך שלושה דברים התירו לצאת, בשביל לימוד תורה, 

נישואין ומסחר. וכל זה בתנאי שיסיים את ענייניו בחוץ לארץ ויחזור לארץ, אבל לשכון בחוץ 

ו רעב כבד בארץ, מותר לצאת לחוץ לארץ לזמן ארוך. ואפילו במצב לארץ בקביעות אסור. ואם ישנ

, מידת חסידות להישאר בארץ. וכן נהגו רבים מגדולי ישראל, וכפי שציווה ה' ליצחק של רעב כבד

כֹּן ָבָאֶרץאבינו ע"ה בעת שהיה רעב: "  " )בראשית כו, ב(.שְׁ

יא הישיבה הקבועה, דהיינו קביעת אם כן יוצא שישנן שתי דרגות במצוות הישיבה בארץ. האחת ה

מקום המגורים, ולגביה רק כאשר ישנו רעב קשה בארץ, עד שבלתי אפשרי להתקיים בה, רק אז 

מותר לו לאדם לקבוע את ביתו בחוץ לארץ, אולם ללא כן, מצווה עליו לקבוע את ביתו בארץ 

 ם השתקעות.ישראל. וכיום ברוך ה', אין רעב כבד בארץ, ולכן אסור לרדת מהארץ לש

והדרגה השניה היא השהייה בארץ, שאין לבטלה בחינם. אולם מותר לצאת לחוץ לארץ לזמן 

מוגבל לצורך מסחר ופרנסה. וכן מי שלא הצליח למצוא אשה בארץ, מותר לו לצאת לחוץ לארץ 

כדי למצוא בת זוג ולעלות אח"כ לארץ. וכן מי שרוצה ללמוד דווקא אצל רב מסוים בחוץ לארץ, 

תר לו לצאת וללמוד אצלו, ובתנאי שיתכנן אח"כ לחזור. אמנם בתקופה האחרונה רובם הגדול מו

של תלמידי החכמים גרים בארץ, ולכן אין כמעט סיבה לצאת לחוץ לארץ כדי ללמוד שם תורה. 

אולם מצוי מאוד שמבקשים מרבנים ומחנכים מהארץ לצאת לחוץ לארץ כדי ללמד שם תורה 

וזה מותר ומצווה. וגם לצורך רפואה מותר לצאת מהארץ. וכן מותר לצאת  ולחנך לעלייה לארץ,

 לתקופה קצרה לצורך כיבוד הורים.

 

 

 שני

 כט אדר
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 )חצי שני( יציאה לחוץ לארץ לצורך חשוב וטיול -ט סע' 

אבל לצאת לטיול לחוץ לארץ, לדעת רבים אסור, שכן למדנו שרק לצורך גדול, כלימוד תורה, 

 פרנסה ונישואין, התירו, ולא לצורך טיול )כך משמע ממשפט כהן קמז, וכ"כ ביחו"ד ה, נז(. 

אמנם נראה שאפשר ללמד זכות על היוצאים לטיול לחו"ל, שאם היציאה לזמן קצר, כגון שהיא 

חזור', הרי שיציאה זו שונה בתכלית -פחות מחודש, והיוצא קונה לעצמו 'כרטיס למשך זמן של

מהיציאה שעליה דובר בתלמוד וברמב"ם. באותם הימים היוצא לחוץ לארץ היה יוצא לזמן ארוך, 

שכן הדרך עצמה ארכה חודשים, וממילא מי שכבר יצא לחוץ לארץ היה יוצא לשהייה ממושכת, 

 בסוף לא יחזור לארץ. ואף היה חשש מסוים שמא 

וכן הסיבות שלמענן התירו חכמים לצאת מהארץ, דורשות יציאה לזמן ממושך של שנה ואף יותר. 

שכן היוצא לשאת אשה היה צריך למצוא כלה, להתקשר עמה ולהתחתן. וכן היוצא ללמוד תורה, 

 היה צריך לשבת לפני רבו חודשים רבים, ובדרך כלל כמה שנים. 

זה, שכל הדיון בתלמוד היה על יציאה ממושכת, שבה האדם קבע את מקומו  ואפשר לומר לפי

לזמן משמעותי בחוץ לארץ. ואף היה חשש שמא ישתקע שם ולא יחזור לארץ. אבל על יציאה לזמן 

קצר ביותר לא דיברו ואין בה איסור. כי אין חובה להיות בכל רגע ורגע בארץ ישראל. ולכן יציאה 

אינה אסורה. ובמיוחד  -ודש, כאשר קונים מראש את כרטיס החזרה לטיול קצר של פחות מח

כאשר מתווספת לטיול איזה מגמה של מצווה, כגון להיפגש עם יהודים בגולה ולקשרם ליהדות 

 ולארץ, או כדי להחכים בראיית אנשים ומראות שונים. 

לה להישאר ומכל מקום אף אם נאמר שאין איסור לצאת מהארץ לזמן קצר, בוודאי מעלה גדו

תמיד בארץ, שכל רגע ורגע שיהודי נמצא בארץ ישראל יש בידו מצווה של ישיבה בארץ. ועיקר 

מעלת המצוות כשמקיימים אותן בארץ, נמצא שהיוצא מהארץ מאבד במשך זמן שהייתו בחוץ 

 לארץ חלק משמעותי ממעלת המצוות ושכרן, ועל כן טוב להיות תמיד בארץ. 

 אהבת הארץ -י סע' 

י ה'  י(:-מהתורה למדנו כי יש להעריך את הארץ הטובה ולהודות לה' עליה, שנאמר )דברים ח, ז "כִׁ

ָּטה קלֹו-אֱ  ָעה ּוָבָהר. ֶאֶרץ חִׁ קְׁ בִׁ ים בַּ אִׁ הֹּמֹּת יֹּצְׁ ם ֲעָינֹּת ּותְׁ י ָמיִׁ ֲחלֵּ יֲאָך ֶאל ֶאֶרץ טֹוָבה, ֶאֶרץ נַּ בִׁ יָך מְׁ

ֹּא ֶתחְׁ  ל ָבּה ֶלֶחם ל ֹּאכַּ נֻּת ת כֵּ סְׁ מִׁ ֹּא בְׁ ָבש. ֶאֶרץ ֲאֶשר ל ית ֶשֶמן ּודְׁ מֹון ֶאֶרץ זֵּ רִׁ ָנה וְׁ אֵּ ֶגֶפן ּותְׁ עָֹּרה וְׁ ר כֹּל ּושְׁ סַּ

ָת ָבּה, ֶא  ָשָבעְׁ ָת וְׁ לְׁ ָאכַּ חֶֹּשת. וְׁ צֹּב נְׁ חְׁ ֲהָרֶריָה תַּ ֶזל ּומֵּ רְׁ ת ה' אֱ ֶרץ ֲאֶשר ֲאָבֶניָה בַּ ץ קלֹו-ּוֵבַרְכתָּ אֶׁ רֶׁ אָּ יָך ַעל הָּ

ְך ַתן לָּ ר נָּ ה ֲאשֶׁ פעמים רבות איננו שמים לב למשמעות הפשוטה העולה מהפסוקים. הלימוד  ".ַהטֹּבָּ

ישראל, ומתוך כך ורה מחנכת אותנו לאהוב את ארץ היסודי שיוצא מהפסוקים הללו הוא, שהת

 ... להודות לה' עליה

 וכן כתב הרמב"ם )הל' מלכים ה, י(: "גדולי החכמים היו מנשקין על תחומי ארץ ישראל ומנשקין

נּו". נֵּ חֹּ ֶאת ֲעָפָרּה יְׁ י ָרצּו ֲעָבֶדיָך ֶאת ֲאָבֶניָה וְׁ   אבניה ומתגלגלין בעפרה, וכן הוא אומר: כִׁ

בספר ההלכה שלו, וכי איזו הלכה אנו  ה יש לשאול, מדוע כתב הרמב"ם מעשיות אלוולכאור

מקומן  ? מעשיות אלו לכאורה ישראל נישקו לעפר הארץ וחיבקו את אבניה לומדים מכך שגדולי

לומדים מהלכה זו, שיש לאהוב את ארץ  בספרי מוסר ולא בספרי הלכה. אלא שדבר גדול אנו

גם לאהוב את ארצנו הטובה ארץ ולדעת את ערכה ושבחה, צריכים ב ישראל. לא מספיק לגור

 ... והקדושה

 נטיעת עצים וגידול פירותיה הקדושים -יג סע' 

כפי שלמדנו, נטיעת עצי פרי היא יסוד מרכזי במצוות ישוב הארץ, שעל ידי כך הארץ מתיישבת 

שיממונה. עוד הוסיפו ואמרו חכמינו ז"ל )ויק"ר ומוציאה את פירותיה הקדושים ויוצאת מידי 

 שלישי

 א ניסן
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י ה' אֱ ""נאמר )דברים יג, כט(:  כה, ג(: ֲחרֵּ כּוקלֹו-אַּ לֵּ , וכי אפשר לבשר ודם ללכת אחרי "יֶכם תֵּ

ָבקּון"נאמר )דברים יג, ה(  וכן ?הקב"ה דְׁ הלך  , וכי אפשר לבשר ודם להתדבק בשכינה? אלא"ּובֹו תִׁ

עולם לא נתעסק אלא במטע תחילה,  הקב"ה מתחילת ברייתו שלמה  .בדרכיו והתדבק במידותיו

ע ה' אֱ "שנאמר )בראשית ב, ח(:  ּטַּ יִׁ ֶדןקלֹו-וַּ עֵּ ן בְׁ אתם כשתכנסו לארץ לא תתעסקו אלא  , אף"ים גַּ

ֶתם"." במטע תחלה, זהו שנאמר )ויקרא יט, כג(: עְׁ טַּ י ָתבֹּאּו ֶאל ָהָאֶרץ ּונְׁ כִׁ נמצאנו למדים שהנוטע  וְׁ

  שראל דבק במידותיו של הקב"ה.י עץ בארץ

השקעה לטווח ארוך. לפעמים אנשים נוטים בתחילת  -בנטיעת עצים יש שני יתרונות, הראשון 

דרכם להשקיע בדברים חולפים, והתורה מדריכה אותנו להשתקע בארץ בדרך קבע, כדרך נוטעי 

על  -ראל. השני העצים שמתכננים את השקעתם לטווח ארוך, ועל ידי כך נשתרש יותר בארץ יש

ות, ידי העצים הארץ מוציאה את פירותיה הקדושים, שאותם אנו אוכלים, והרבה מצוות, כתרומ

 ..מעשרות וערלה, מתקיימות בהם.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


