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ְרכּו חזן:  ְך:’ ֶאת הבָּ  ַהְמֹברָּ

רּוְך הקהל וחזן:  ם ’ בָּ ְך ְלעֹולָּ ַהְמֹברָּ

ֶעד:  וָּ

 

 ברכה ראשונה שלפני קריאת שמע

ה ה רּוְך ַאתָּ ם, יֹוֵצר ’ בָּ עֹולָּ אלקינּו ֶמֶלְך הָּ

לֹום ּובֹוֵרא ֶאת  אֹור ּובֹוֵרא ֹחֶשְך, ֹעֶשה שָּ

ֶליהָּ  ַהֹכל: ִרים עָּ ֶרץ ְוַלדָּ אָּ ַהֵמִאיר לָּ

ִמיד  ל יֹום תָּ ְבַרֲחִמים, ּוְבטּובֹו ְמַחֵדש ְבכָּ

ה ַרבּו ַמֲעֶשיָך ה ’, ַמֲעֵשה ְבֵראִשית. מָּ

ֶנָך.  ֶרץ ִקְניָּ אָּ ה הָּ ְלאָּ , מָּ ִשיתָּ ה עָּ ְכמָּ ם ְבחָּ כֻּלָּ

ח  בָּ ז, ַהְמשֻּ ם ְלַבדֹו ֵמאָּ ַהֶמֶלְך ַהְמרֹומָּ

ם. אלקי ר ְוַהִמְתַנֵשא ִמימֹות עֹולָּ  ְוַהְמֹפאָּ

ֵלינּו, ֲאדֹון  ַרִבים ַרֵחם עָּ ם, ְבַרֲחֶמיָך הָּ עֹולָּ

ב  ֵגן ִיְשֵענּו, ִמְשגָּ ֵזנּו, צּור ִמְשַגֵבנּו, מָּ עֻּ

ַעל  ה, ֵהִכין ּופָּ רּוְך ְגדֹול ֵדעָּ ַבֲעֵדנּו. ֵאל בָּ

בֹוד ִלְשמֹו,  ַצר כָּ ה, טֹוב יָּ ֳהֵרי ַחמָּ זָּ

ַתן ְסִביבֹות עֻּזֹו, ִפּנֹו יו ְמאֹורֹות נָּ אָּ ת ְצבָּ

ִמיד ְמַסְפִרים  ְקדֹוִשים, רֹוְמֵמי ַשַדי, תָּ

ֵרְך ה תֹו. ִתְתבָּ שָּ אלקינּו ’ ְכבֹוד ֵאל ּוְקדֻּ

ל  ַחת ַעל כָּ ֶרץ ִמתָּ אָּ ַמִים ִמַמַעל ְוַעל הָּ ַבשָּ

ֶדיָך, ְוַעל ְמאֹוֵרי אֹור  ֶשַבח ַמֲעֵשה יָּ

ֲארּוָך ה ְיפָּ ( ֵהמָּ ִשיתָּ ַצְרתָּ )ֶשעָּ ה:ֶשיָּ   ֶסלָּ

 

... רבי יוסי אומר: מנין לעומדים בבית      15.10יום א' כ"ה תשרי 

הכנסת ואומרים ברכו את ה' המבורך שעונים אחריהם ברוך ה' המבורך 

לקינו"... ]ספרי -לעולם ועד ? שנאמר: "כי שם ה' אקרא הבו גדל לא

 דברים האזינו שו[  

המבורך מבריותיו )=על ידי בריותיו(  כלומר: –"ברכו את ה' המבורך" 

והשפלים ... כי כולם מעריצים ומקדישים ומברכים את כולם, העליונים 

שמו, כי הוא בראם והמציאם מאין. וכן אנו אומרים ביוצר של שבת: 

"ברוך ומבורך בפי כל נשמה": הזכיר "ברוך" על שם שהוא מקור 

הברכה, והזכיר "מבורך" לפי שהוא מבורך בפי הכל ]כד הקמח, רבנו 

 בחיי בן אשר[

לֹום "         16.10יום ב' כ"ו תשרי  יֹוֵצר אֹור ּובֹוֵרא ֹחֶשְך, ֹעֶשה שָּ

ע; ֲאִני  ל ה',ּובֹוֵרא רָּ  " )ישעיהו מה(ֵאֶלה-ֹעֶשה כָּ

 מדוע מזכירים בברכת "יוצר אור" גם את "בורא חושך" ? 

לפי התלמוד )ברכות יא ע"ב( בחרו את הפסוק מישעיהו כדי 

להזכיר "מידת יום בלילה ומידת לילה ביום", והגמרא מבארת 

זאת בציינה שבתפילת הערב אומרים "גולל אור מפני חושך 

וחושך מפני אור". רש"ר הירש בפירושו לסידור רואה בתקנה 

כעין מלחמה להזכיר מידת יום בלילה ולהיפך: מידת לילה ביום, 

לקות של היום -בדעה הנפסדת כאילו ישנן שתי רשויות: א

ואחרת של לילה. והברכה מדגישה את אחדות הבורא ששלטונו 

הוא אחד, הן ביום והן בלילה. הגמרא עוד מתפלאת על שינוי )של 

הברכה( מלשון הפסוק, שבמקום "ובורא רע" נאמר בברכתנו: 

שחז"ל, מנסחי התפילה, "ובורא את הכל", ותשובת הגמרא היא 

לשון וביטוי יותר מעולה, למנוע את  –בחרו "לישנא מעליא" 

 הזכרת ה"רע".  ]נתיב בינה, הרב יעקובסון[

... תוכן הברכה הראשונה של קריאת שמע איננו הודיה על השי של היום החדש העומד להתחיל       17.10יום ג' כ"ז תשרי 

של הכרת ה' וברכתו כבורא האחד והיחיד של הטבע. ברם, בעיקר נוגעת הברכה הזאת לבריאת הגופים ... אלא הוא ביטוי 

המפיצים את האור: היא פותחת ביצירת האור בימי בראשית, מפארת לאחר מכאן את זוהר קרני השמש, ומסיימת שוב 

ססת, כנראה, מצד אחד על ההכרה  בבריאת המאורות )"יוצר המאורות"(. הבלטה מיוחדת זו של המאורות דווקא, מבו

ל ומעשה ידיו מגיד הרקיע" )תהלים יט(, וגדולתה זו של גבורת ה' הכל יכול מתגלה בצורה -כי "השמים מספרים כבוד א

הנשגבה ביותר במהלך גרמי השמים. מראה הכוכבים ברקיע, תקופות הירח המתחלפות לפי סדר נצחי קבוע, ובעיקר 

נו עלי אדמות, מחזות אלה משמיעים, אם כי ללא מילים ... את ה"קול קורא" האדיר מהלך השמש המכוון את חיי

 המכריז ומבשר בלי הרף "אכן יש ה' במקום הזה!" )עפ"י בראשית כח(.  ]עולם התפילות, הרב א. מונק, עמ' צו[
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ֶנַצח צּוֵרנּו ַמְלֵכנּו ְוגֹוֲאֵלנּו בֹוֵרא  ֵרְך לָּ ִתְתבָּ

ַעד ַמְלֵכנּו יֹוֵצר  ְקדֹוִשים, ִיְשַתַבח ִשְמָך לָּ

ם עֹוְמִדים ְברּום  יו, כֻּלָּ ְרתָּ ְרִתים, ַוֲאֶשר ְמשָּ ְמשָּ

ה ַיַחד ְבקֹול. ִדְבֵר  ם, ּוַמְשִמיִעים ְבִיְראָּ י עֹולָּ

ם ייאלקים חַ  ם ֲאהּוִבים, כֻּלָּ ם. כֻּלָּ ם ּוֶמֶלְך עֹולָּ

ם  ם ְקדֹוִשים, ְוכֻּלָּ ם ִגבֹוִרים, כֻּלָּ ְברּוִרים, כֻּלָּ

ם  ם. ְוכֻּלָּ ה ְרצֹון קֹונָּ ה ּוְבִיְראָּ ֹעִשים ְבֵאימָּ

ה  ה, ְבִשירָּ ֳהרָּ ה ּוְבטָּ שָּ פֹוְתִחים ֶאת ִפיֶהם ִבְקדֻּ

ְר  ה, ּוְמבָּ ֲאִרין ּוְבִזְמרָּ ִכין ּוְמַשְבִחין, ּוְמפָּ

 ...ּוַמֲעִריִצין, ּוַמְקִדיִשין ּוַמְמִליִכין

א ...  דֹול, ַהִגבֹור ְוַהּנֹורָּ ֵאל, ַהֶמֶלְך ַהגָּ ֶאת ֵשם הָּ

ם ְמַקְבִלים ֲעֵליֶהם ֹעל ַמְלכּות  דֹוש הּוא: ְוכֻּלָּ קָּ

ה ְרשּות זֶ  ַמִים ֶזה ִמֶזה, ְונֹוְתִנים ְבַאֲהבָּ ה שָּ

ה  פָּ ם ְבַנַחת רּוַח ְבשָּ ֶזה, ְלַהְקִדיש ְליֹוְצרָּ לָּ

ד עֹוִנים  ם ְכֶאחָּ ה כֻּלָּ שָּ ה ְקדֻּ ה ּוִבְנִעימָּ ְברּורָּ

ה: ה ְואֹוְמִרים ְבִיְראָּ דֹוש  ְבֵאימָּ דֹוש קָּ דֹוש קָּ קָּ

ֶרץ ְכבֹודֹו:’ ה אָּ ל הָּ אֹות, ְמלֹא כָּ  ְצבָּ

אֹוַפִּנים ְוַחיֹות ַהֹקֶדש ְבַר  דֹול ְוהָּ ַעש גָּ

ם ְמַשְבִחים  תָּ ִפים, ְלעֻּמָּ ִמְתַנְשִאים ְלעַֻּמת ְשרָּ

רּוְך ְכבֹוד ה ְואֹוְמִרים: רּוְך  ִמְמקֹומֹו:’ בָּ ֵאל בָּ לָּ

ֶמֶלְך ֵאל ַחי ְוַקיָּם, ְזִמירֹות  ְנִעימֹות ִיֵתנּו, לָּ

רֹום  חֹות ַיְשִמיעּו, ִכי הּוא ְלַבדֹו מָּ יֹאֵמרּו ְוִתְשבָּ

שֹות, ַבַעל וְ  דֹוש, פֹוֵעל ְגבּורֹות, עֹוֶשה ֲחדָּ קָּ

קֹות, ַמְצִמיַח ְישּועֹות,  מֹות, זֹוֵרַע ְצדָּ ִמְלחָּ

אֹות,  א ְתִהלֹות, ֲאדֹון ַהִּנְפלָּ בֹוֵרא ְרפּואֹות, נֹורָּ

ִמיד ַמֲעֵשה  ל יֹום תָּ ַהְמַחֵדש ְבטּובֹו ְבכָּ

מּור, ְלֹעֵשה אֹוִרים אָּ ְגֹדִלים, ִכי  ְבֵראִשית. כָּ

מֹו  ם ַחְסדֹו. ְוִהְתִקין ְמאֹורֹות ְמַשֵמַח עֹולָּ ְלעֹולָּ

ִאיר ְוִנְזֶכה  ש ַעל ִציֹון תָּ דָּ א. אֹור חָּ רָּ ֲאֶשר בָּ

ה ה רּוְך ַאתָּ ה ְלאֹורֹו. בָּ נּו )ַיַחד( ִבְמֵהרָּ ’ כֻּלָּ

 יֹוֵצר ַהְמאֹורֹות:

 

תתברך צורנו מלכנו וגואלנו         18.10יום ד' כ"ח תשרי 

שלושת תוארים אלו הוא סוד היחוד ... היה הווה  –

ויהיה. בזמן העבר יצר אותנו, וזהו "צורנו". בזמן ההווה 

הוא מלכנו, משגיח עלינו בעינא פקיחא )בעין פקוחה(, 

בזמן העתיד הוא גואלנו. ולפי שמתקופת השמש באו 

שינויי הזמנים עבר הווה ועתיד, לכן מברכים אנחנו 

 .  ]סידור הגר"א[אותם בכל זמן וזמן

במילים "תתברך צורנו"            19.10יום ה' כ"ט תשרי 

מתחיל תיאור ה"קדושה" שאומרים המלאכים... בניגוד 

לעמים המתפללים אל השמש ואל הכוכבים, אנו 

מתארים עכשיו כיצד כל צבא השמים מפאר את ה' 

ומקדיש אותו כאדון כל העולם ובורא הכל, כדי להודיע 

בזה קבל עם ועדה ... שהשמש והכוכבים שומעים אך ורק 

רא לבד. המילה "מלאך" במשמעותה החילונית בקול הבו

"שליח", מגדירה גם את האופי המיוחד שהיהדות 

מייחסת לייעודם של מלאכי השמים: הם כרוזי ה', 

מבשרי חפצו, והממונים על הוצאת רצונו לפועל. לכן הם 

מכונים "משרתים"... דבר שמבליט ביתר דיוק את טיב 

 ונק עמ' קב[שליחותם... ]עולם התפילות, הרב א. מ

מהות ה'קדושה' בברכת             22.10יום א' ב' חשון 

' ובדרך הופעתו בארץ. גם ה'יוצר' היא העיסוק בכבוד 

הפסוק הידוע "ברוך שם כבוד מלכותו ...", הנלחש 

''. הלאחר קריאת 'שמע ישראל', עוסק בעצם ב'כבוד 

'' הוא חלק מן הנושא הכללי של הכבוד "העיסוק ב

'' הכבוד "'' שבקריאת שמע וברכותיה. ה'מלכות 

 אבותבמשנה ה'' הם מושגים קרובים, ולפי המלכות "ו

דוש : , הם אפילו זהים)פ"ו מי"ב( א ַהקָּ רָּ ל ַמה ֶשבָּ כָּ

א ִלְכבודו, ֶשֶּנֱאַמר,  או ֶאלָּ מו, לא ְברָּ עולָּ רּוְך הּוא בָּ כל "בָּ

א אִתיו ְיַצְרִתיו ַאף ֲעִשיִתיו ַהִּנְקרָּ , "ִבְשִמי ְוִלְכבוִדי ְברָּ

ֶעד". כלומר, המשנה מכריזה "ה :ְואוֵמר ם וָּ ' ִיְמלְך ְלעלָּ

 לוקי.-לוקית היא הכבוד הא-כי תכלית הבריאה הא

 ]עבודה שבלב זוהי תפילה, שלמה אנגל[
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ֶנַצח צּוֵרנּו ַמְלֵכנּו ְוג ֵרְך לָּ ֹוֲאֵלנּו ִתְתבָּ

ַעד ַמְלֵכנּו  בֹוֵרא ְקדֹוִשים, ִיְשַתַבח ִשְמָך לָּ

ם  יו, כֻּלָּ ְרתָּ ְרִתים, ַוֲאֶשר ְמשָּ יֹוֵצר ְמשָּ

ה  ם, ּוַמְשִמיִעים ְבִיְראָּ עֹוְמִדים ְברּום עֹולָּ

ם ּוֶמֶלְך ייַיַחד ְבקֹול. ִדְבֵרי אלקים חַ 

ם ְברּו ם ֲאהּוִבים, כֻּלָּ ם. כֻּלָּ ם עֹולָּ ִרים, כֻּלָּ

ם ֹעִשים  ם ְקדֹוִשים, ְוכֻּלָּ ִגבֹוִרים, כֻּלָּ

ם  ם. ְוכֻּלָּ ה ְרצֹון קֹונָּ ה ּוְבִיְראָּ ְבֵאימָּ

ה,  ֳהרָּ ה ּוְבטָּ שָּ פֹוְתִחים ֶאת ִפיֶהם ִבְקדֻּ

ְרִכין ּוְמַשְבִחין,  ה, ּוְמבָּ ה ּוְבִזְמרָּ ְבִשירָּ

ֲאִרין ּוַמֲעִריִצין, ּוַמְקִדיִשין  ּוְמפָּ

 ...ּוַמְמִליִכין

דֹול, ַהִגבֹור ...  ֵאל, ַהֶמֶלְך ַהגָּ ֶאת ֵשם הָּ

ם ְמַקְבִלים  דֹוש הּוא: ְוכֻּלָּ א קָּ ְוַהּנֹורָּ

ַמִים ֶזה ִמֶזה,  ֲעֵליֶהם ֹעל ַמְלכּות שָּ

ֶזה,  ה ְרשּות ֶזה לָּ ְונֹוְתִנים ְבַאֲהבָּ

ה  פָּ ם ְבַנַחת רּוַח ְבשָּ ְלַהְקִדיש ְליֹוְצרָּ

ד ְברּורָּ  ם ְכֶאחָּ ה כֻּלָּ שָּ ה ְקדֻּ ה ּוִבְנִעימָּ

ה: ה ְואֹוְמִרים ְבִיְראָּ דֹוש  עֹוִנים ְבֵאימָּ קָּ

דֹוש ה דֹוש קָּ ֶרץ ’ קָּ אָּ ל הָּ אֹות, ְמלֹא כָּ ְצבָּ

 ְכבֹודֹו:

דֹול  אֹוַפִּנים ְוַחיֹות ַהֹקֶדש ְבַרַעש גָּ ְוהָּ

ם  תָּ ִפים, ְלעֻּמָּ ִמְתַנְשִאים ְלעַֻּמת ְשרָּ

רּוְך ְכבֹוד ה ְבִחים ְואֹוְמִרים:ְמשַ  ’ בָּ

רּוְך ְנִעימֹות ִיֵתנּו,  ִמְמקֹומֹו: ֵאל בָּ לָּ

ֶמֶלְך ֵאל ַחי ְוַקיָּם, ְזִמירֹות יֹאֵמרּו  לָּ

רֹום  חֹות ַיְשִמיעּו, ִכי הּוא ְלַבדֹו מָּ ְוִתְשבָּ

שֹות,  דֹוש, פֹוֵעל ְגבּורֹות, עֹוֶשה ֲחדָּ ְוקָּ

מֹות קֹות, ַמְצִמיַח ַבַעל ִמְלחָּ , זֹוֵרַע ְצדָּ

א ְתִהלֹות,  ְישּועֹות, בֹוֵרא ְרפּואֹות, נֹורָּ

ל  אֹות, ַהְמַחֵדש ְבטּובֹו ְבכָּ ֲאדֹון ַהִּנְפלָּ

מּור,  אָּ ִמיד ַמֲעֵשה ְבֵראִשית. כָּ יֹום תָּ

ם ַחְסדֹו.  ְלֹעֵשה אֹוִרים ְגֹדִלים, ִכי ְלעֹולָּ

מֹו ֲאֶשר ְוִהְתִקין ְמאֹורֹות ְמַשמֵ  ַח עֹולָּ

ִאיר ְוִנְזֶכה  ש ַעל ִציֹון תָּ דָּ א. אֹור חָּ רָּ בָּ

ה  רּוְך ַאתָּ ה ְלאֹורֹו. בָּ נּו )ַיַחד( ִבְמֵהרָּ כֻּלָּ

 יֹוֵצר ַהְמאֹורֹות:’ ה

 

"קדוש קדוש קדוש  ... מלא כל              23.10יום ב' ג' חשון 

אף שהוא יתברך קדוש מובדל ומופלא מעולם  –הארץ כבודו" 

השפל )=עולם העשיה הגשמי(, וכמו כן הוא קדוש ומופלא 

מעולם הגלגלים )=עולם העשיה הרוחני(, וכן הוא קדוש 

מלא כל הארץ כבודו.  –ומופלא מעולם העליון, עם כל זה 

נעלם, עם כל זה מצד שאף שמצד עצמותו הוא קדוש ו

פעולותיו מלא כל הארץ כבוד פעלו. ]סידור דובר שלום, הרב 

 יצחק אליהו לנדא מווילנה[. 

 –"כי הוא לבדו ... פועל גבורות"            24.10יום ג' ד' חשון 

שלא כדרך מלך בשר ודם, שאינו הוא הפועל הגבורה בעצמו, 

ידי משרתיו. אבל הוא יתברך לבדו פועל הגבורות כולן,  רק על

ואינו צריך למשרתיו. והראיה: כי הוא יתברך "עושה חדשות" 

פירוש: שהוא בורא את משרתיו כולם חדשים לבקרים,  –

ומעשה ידיו המה. והוא המאציל והנותן כוח בכל, כי כוחו 

וגבורתו מלא עולם, מה שאין כן במלך בשר ודם, שגבורת 

שרתיו אינה ממנו ואינה בידו ... "המחדש בטובו בכל יום מ

היינו תמיד ממש בכל עת ורגע.  –תמיד מעשה בראשית" 

שאילו היה הוא יתברך מסלק מהם כח השפעתו אף רגע אחד, 

כרגע היו כולם לאפס ותוהו... ]אוצר התפילות, פירוש עץ 

 יוסף[

ברכת "יוצר" פותחת בתיאור                  25.10יום ד' ה' חשון 

פעולת ה' בבריאה, ובשבח שנותנים לו כל צבא השמים בהיכל 

ולדרים עליה. הברכה העליון, על שהפקיד אותם להאיר לארץ 

מסיימת ב"אור חדש על ציון תאיר" אשר אין לה קשר 

לכאורה עם הפתיחה. אולם ברכת "יוצר" רומזת למה שאמרו 

חז"ל ש"ההיכל של מטה מכוון כלפי היכל של מעלה" 

)תנחומא פקודי ב(, וכשם שמשבחים את ה' במרום, כן 

שוי משבחים אותו בהיכלו למטה. יתירה מזו, המשכן כולו ע

כנגד מעשה שמים וארץ, כגון המנורה והדלקתה שמכוונת 

כנגד המאורות שבשמים )תנחומא שם(. שכן, העולם עומד על 

העבודה במקדש, כמובא באבות )פ"א מ"ב(, ובהיעדר עבודה 

במקדש, גם פעולת המאורות ברקיע השמים נראית כמיותרת. 

ה, זוהי איפוא ברכת "יוצר המאורות", הצופנת בתוכה תפיל

שאור חדש על ציון יאיר. כי רק כשיאיר האור מחדש במקדש, 

תהא משמעות לפעולתם של גרמי השמים ולתפקידם בעולמו 

 של הקב"ה. ]סידור המקדש ח"א[



4 

 

 

 

  

נּו ה ם ֲאַהְבתָּ ה ’ ַאֲהַבת עֹולָּ ֱאֹלֵהינּו, ֶחְמלָּ

ִבינּו ַמְלֵכנּו,  ֵלינּו. אָּ ַמְלתָּ עָּ ה חָּ ה ִויֵתרָּ ְגדֹולָּ

דֹול ּוַבֲעבּו ר ֲאבֹוֵתינּו ַבֲעבּור ִשְמָך ַהגָּ

ֵקי חַ  ְטחּו ְבָך, ַוְתַלְמֵדם חֻּ ם, ַלֲעשֹות ייֶשבָּ

ֵּננּו ּוְתַלְמֵדנּו.  ֵלם, ֵכן ְתחָּ ב שָּ ְרצֹוְנָך ְבֵלבָּ

ֵלינּו,  ן, ַהְמַרֵחם, ַרֵחם עָּ ַרֲחמָּ ב הָּ ִבינּו אָּ אָּ

ִבין ּוְלַהְשִכיל, ִלְשֹמַע  ה ְלהָּ ְוֵתן ְבִלֵבנּו ִבינָּ

ּוְלַלֵמד, ִלְשֹמר ְוַלֲעשֹות, ּוְלַקֵים ֶאת ִלְלֹמד 

ֵאר  ה. ְוהָּ ֶתָך ְבַאֲהבָּ ל ִדְבֵרי ַתְלמּוד תֹורָּ כָּ

ֶתָך, ְוַדֵבק ִלֵבנּו ְבִמְצֹוֶתיָך, ְוַיֵחד  ֵעיֵנינּו ְבתֹורָּ

ה ֶאת ְשֶמָך, ְלַמַען לֹא  ה ּוְלִיְראָּ ֵבנּו ְלַאֲהבָּ ְלבָּ

ֵלם, ְולֹא  ֶעד. ֵנבֹוש, ְולֹא ִנכָּ ם וָּ ֵשל, ְלעֹולָּ ִנכָּ

ְחנּו,  טָּ א בָּ דֹול ְוַהּנֹורָּ ְדְשָך ַהגָּ ִכי ְבֵשם קָּ

ֶתָך. ְוַרֲחֶמיָך ה ה ִבישּועָּ ה ְוִנְשְמחָּ ִגילָּ ’ נָּ

ַרִבים ַאל ַיַעְזבּונּו ֶנַצח  ֶדיָך הָּ ֱאֹלֵהינּו ַוֲחסָּ

לֹום  ה ְושָּ כָּ ֵלינּו ְברָּ ֵבא עָּ ֶעד. ַמֵהר ְוהָּ ה וָּ ֶסלָּ

ה מֵ  ֵלנּו ְמֵהרָּ ֶרץ, ּוְשבֹור עֻּ אָּ ַאְרַבע ַכְנפֹות הָּ

ה  אֵרנּו, ְותֹוִליֵכנּו ְמֵהרָּ )ֹעל ַהגֹוִים( ֵמַעל ַצּוָּ

קֹוְמִמיּות ְלַאְרֵצנּו, ִכי ֵאל פֹוֵעל ְישּועֹות 

נּו  שֹון, ְוֵקַרְבתָּ ל ַעם ְולָּ ַחְרתָּ ִמכָּ נּו בָּ ה, ּובָּ תָּ אָּ

דֹול בְ  ה ְלהֹודֹות ְלָך ַמְלֵכנּו ְלִשְמָך ַהגָּ ַאֲהבָּ

רּוְך  ה ֶאת ְשֶמָך. בָּ ה ּוְלַאֲהבָּ ּוְלַיֶחְדָך ְבַאֲהבָּ

ה ה ה:’ ַאתָּ ֵאל ְבַאֲהבָּ  ַהבֹוֵחר ְבַעמֹו ִיְשרָּ

וכתב בעל המנהגות מה שסמכו             26.10יום ה' ו' חשון 

לפי שבה מזכיר יחוד שמו של  ,אהבת עולם ליוצר המאורות

שהשמש  .הקב"ה ונתינת התורה המאירה מכל המאורות

והתורה ביום ובלילה. ואחזו דרך  ,אינו מאיר אלא ביום

 " )תהלים יט(,השמים מספרים כבוד אל"המשורר במזמור 

תורת ה' תמימה  "שהזכיר יצירת המאורות וסמך לזה 

ו חייבים שאנ -" עדות ה' נאמנה"ואח"כ  ",משיבת נפש

 קריאת שמע,קורא מיד  כךולפי ,להעיד על יחודו האמתי

 [ספר אבודרהם ברכות קריאת שמע... ]שהוא יחוד הקב"ה

שלושת הברכות הסובבות               29.10יום א' ט' חשון 

נראות כמקיפות נושאים שונים מעט  ...את קריאת שמע 

הניסוחים  של הפתיחה והחתימה ממאלו שניתן ללמוד 

של כל ברכה. לדוגמה, הברכה הראשונה, יוצר אור, 

אולם הפתיחה עוסקת בבריאת ה' את כל הטבע, 

והחתימה מתייחסות באופן ספציפי לבריאת האור. 

הברכה השנייה מכריזה על אהבת ה' לישראל ומסתיימת 

במילים "הבוחר בעמו ישראל באהבה", אולם רוב הברכה 

עוסק בתורה. הברכה האחרונה נקראת "גאולה" 

ומסתיימת "גאל ישראל", אך רובה עוסק באופן ספציפי 

אנו צריכים להבין בכל  ... הרחוק בגאולה ממצרים בעבר

אחד מהמקרים, מדוע חז"ל בחרו להרחיב בנוגע לנושא 

  מסוים הקשור לנושא הכללי כאשר ניסחו ברכות אלו.

קריאת שמע מוגדרת על ידי חז"ל כ"קבלת עול מלכות 

שמים". במילים אחרות, עניינה הוא מלכות ה'. מלכות ה' 

שהוא ברא, ועם  הטבע -באה לידי ביטוי בשני תחומים 

ישראל שהוא בחר להיות עמו. חוקיו ומשפטיו מתבטאים 

בחוקי הטבע מצד אחד, ובחוקי התורה מצד שני. אלו הם 

ההקדמות לקבלתנו את עול מלכות שמים, כיוון שעלינו 

להבין מה אנו מקבלים. לבסוף, כתוצאה של היות ה' מלך 

על ישראל, הוא גואל את ישראל, ולכן ברכה זו באה 

. ]הרב עזרא ביק, ברכות ק"ש, יוצר לאחר קריאת שמע

 ישיבת הר עציון[ VBMאור, 

המילה "סלה"      30.10יום ב' י' חשון  

ידועה מספר תהלים. אך מה הוראתה 

בלשון ובנוסח התפילה והברכה ? על זה 

מרו: "כל מקום עונה התלמוד בא

שנאמר "נצח" "סלה" "ועד" אין לו 

הפסק ... סלה דכתיב: "כאשר שמענו 

-קות, בעיר א-כן ראינו בעיר ה' צב

לקים יכוננה עד עולם סלה" -לקינו, א

)תהלים מח ט(. מזה יוצא לנו פירוש 

המליצה בברכתנו: "וקרבתנו לשמך 

תמיד  הגדול סלה באמת", והכוונה:

ינה, הרב י. ולעולם ועד. ]נתיב ב

 [239יעקובסון, עמ' 
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נּו ה ם ֲאַהְבתָּ ה ’ ַאֲהַבת עֹולָּ ֱאֹלֵהינּו, ֶחְמלָּ

ִבינּו ַמְלֵכנּו,  ֵלינּו. אָּ ַמְלתָּ עָּ ה חָּ ה ִויֵתרָּ ְגדֹולָּ

דֹול ּוַבֲעבּור ֲאבֹוֵתינּו  ַבֲעבּור ִשְמָך ַהגָּ

ְטחּו ְבָך, ַוְתַלְמ  ֵקי חַ ֶשבָּ ם, ַלֲעשֹות ייֵדם חֻּ

ֵּננּו ּוְתַלְמֵדנּו.  ֵלם, ֵכן ְתחָּ ב שָּ ְרצֹוְנָך ְבֵלבָּ

ֵלינּו,  ן, ַהְמַרֵחם, ַרֵחם עָּ ַרֲחמָּ ב הָּ ִבינּו אָּ אָּ

ִבין ּוְלַהְשִכיל, ִלְשֹמַע  ה ְלהָּ ְוֵתן ְבִלֵבנּו ִבינָּ

ת ִלְלֹמד ּוְלַלֵמד, ִלְשֹמר ְוַלֲעשֹות, ּוְלַקֵים ֶא 

ֵאר  ה. ְוהָּ ֶתָך ְבַאֲהבָּ ל ִדְבֵרי ַתְלמּוד תֹורָּ כָּ

ֶתָך, ְוַדֵבק ִלֵבנּו ְבִמְצֹוֶתיָך, ְוַיֵחד  ֵעיֵנינּו ְבתֹורָּ

ה ֶאת ְשֶמָך, ְלַמַען לֹא  ה ּוְלִיְראָּ ֵבנּו ְלַאֲהבָּ ְלבָּ

ֶעד.  ם וָּ ֵשל, ְלעֹולָּ ֵלם, ְולֹא ִנכָּ ֵנבֹוש, ְולֹא ִנכָּ

ְדְשָך ְחנּו, ִכי ְבֵשם קָּ טָּ א בָּ דֹול ְוַהּנֹורָּ  ַהגָּ

ֶתָך. ְוַרֲחֶמיָך ה ה ִבישּועָּ ה ְוִנְשְמחָּ ִגילָּ ’ נָּ

ַרִבים ַאל ַיַעְזבּונּו ֶנַצח  ֶדיָך הָּ ֱאֹלֵהינּו ַוֲחסָּ

לֹום  ה ְושָּ כָּ ֵלינּו ְברָּ ֵבא עָּ ֶעד. ַמֵהר ְוהָּ ה וָּ ֶסלָּ

ֵלנּו ֶרץ, ּוְשבֹור עֻּ אָּ ה ֵמַאְרַבע ַכְנפֹות הָּ  ְמֵהרָּ

ה  אֵרנּו, ְותֹוִליֵכנּו ְמֵהרָּ )ֹעל ַהגֹוִים( ֵמַעל ַצּוָּ

קֹוְמִמיּות ְלַאְרֵצנּו, ִכי ֵאל פֹוֵעל ְישּועֹות 

נּו  שֹון, ְוֵקַרְבתָּ ל ַעם ְולָּ ַחְרתָּ ִמכָּ נּו בָּ ה, ּובָּ תָּ אָּ

ה ְלהֹודֹות ְלָך  דֹול ְבַאֲהבָּ ַמְלֵכנּו ְלִשְמָך ַהגָּ

ה  רּוְך ּוְלַיֶחְדָך ְבַאֲהבָּ ה ֶאת ְשֶמָך. בָּ ּוְלַאֲהבָּ

ה ה ה:’ ַאתָּ ֵאל ְבַאֲהבָּ  ַהבֹוֵחר ְבַעמֹו ִיְשרָּ

"חמלה גדולה ויתרה           31.10יום ג' י"א חשון 

 –חמלת עלינו" ... כי כל טובות בני אדם קצתם לקצתם 

 הם אינם שלמים. כי בכולם מכוון הוא לתועלת עצמו:

ת עצמו, כי הבן טובת האב על הבן מכוון בו לתועל –א 

נתח מהאב עם עוצם תקוותו בו על עת זקנתו, או כדי 

טובת האדון על עבדו  –שיזכה על ידו לחיי העוה"ב. ב 

 –הוא מכוון לתקן ממונו בממונו עם צרכו לעבודתו. ג 

טובת  –לקבל שכר שמים. ד  –טובת העשיר על הרש 

החומל על העני הכואב לו הוא מכוון בזה לדחות צער 

מעל עצמו, אשר מצאהו מעגמת נפשו וכאבו למי שחמל 

בעבור  –עליו... וכל טובות בני האדם קצתם לקצתם 

השבח והכבוד... אבל טובת הבורא יתברך על ברואיו 

הוא מבלתי כוונת תועלת, ולא דחיית נזק מעליו, כי 

כלל, וחומל את מעשיו בתורת חסד  אינו צריך לבריותיו

 ונדבה ... ]סידור אוצר התפילות, פירוש עץ יוסף[

בקשר למצוות נאמר: "ודבק         1.11יום ד' י"ב חשון 

לבנו" ב"בית" אחת. ובקשר לאהבה ויראה נאמר "ויחד 

בברכות )פ"ט מ"ה( לבבנו" ב"בית" כפולה. כבר המשנה 

מבארת שמילה "לבב" שבקריאת שמע, בפסוק "בכל 

ביצר  –לבבך", באה ללמד לאהוב את ה' "בשני יצריך 

טוב וביצר רע", ולכן אם נאמר לגבי דיבוק במצוות רק 

הרי האבחנה ברורה: את המצוות  –"לב" ב"בית" אחת 

יכולים לקיים גם אם יצר הרע בא לקטרג עליהן ... אבל 

ויראה דורשת את הלב השלם... ]נתיב בינה, הרב אהבה 

 [238י. יעקובסון, עמ' 

ענין יחוד הלבב: שכל נטיותינו  –"ויחד לבבנו לאהבה וליראה את שמך"           2.11יום ה' י"ג חשון 

הטבעיות, בין הטובות בין הרעות, יתייחדו כולן לשם שמים. דרך משל: הקנאה והתאוה והכבוד הן 

הרעות שבמידות המוציאין את האדם מן העולם )אבות פ"ד מכ"ח(, ובהתייחדן לשם שמים כולן 

יו וזכה לברית כהונת עולם, לק-טובות ומוכרחות. כיצד ? פנחס בן אלעזר בן אהרן הכהן קנא לא

ִאים-ַאלונאמר: " ל ה'-ְבִיְרַאת-ִכי ִאם ,ְיַקֵּנא ִלְבָך, ַבַחטָּ " )משלי כג יז(, ואמרו רבותינו "קנאת ַהיֹום-כָּ

סופרים תרבה חכמה )ב"ב כב ע"א(. התאווה יפה ומוכרחת לאכילת מצווה ולהקים זרע כשר לשם 

ונשיא ... והוא הדין בכל המידות. וכל כיוצא בזה שנינו "וכל שמים, הכבוד ראוי ומוכרח למלך, רב 

 מעשיך יהיו לשם שמים" ... ]סידור אוצר התפילות, פירוש "עיון תפילה"[
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ֵאל   ְשַמע ִיְשרָּ

ד:’ קינּו הֹל-א  ’ ה  ֶאחָּ

רבלחש:  ֶעד:ּוְך ֵשם ְכבֹוד ַמְלכּותֹו ְלעֹובָּ ם וָּ  לָּ

 

... האנושות עדיין רחוקה      7.11שון יום ג' י"ח ח

ל כויחיד כאדון -מאד מהכרה כזאת של האחד

הבריאה, שבידו הכל. רק מתי מספר הם אלה, 

שעונים על הכרזת "ה' אחד" בברכת "ברוך", 

המביעה הסכמה מלאה, תמידית ובלתי מסוייגת: 

"ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד!". לכן אין 

ר מאשר בקשה חשאית, קריאה זו לפי שעה יות

משאלת לב, בבחינת מזמור שיר לעתיד לבוא. משום 

כך אנחנו אומרים פסוק זה בלחש, עד התקופה שבה 

כל האנושות תסכים לתוכנו בהתלהבות, כאשר ה', 

לקי ישראל -נו: אלקינו", דהיי-שעכשיו הוא "א

חיד של לקיו האחד וי-בלבד, כביכול, יהיה ה' אחד, א

רק ביום הקדוש, יום הכיפורים, כל העולם כולו. ו

כאשר בני ישראל עומדים לפני אביהם שבשמים 

בתשובה שלימה ובאחדות גמורה, רק בשעה קדושה 

זו הם זכאים לומר את הפסוק הזה בקול רם ... 

 ]עולם התפילות, הרב מונק, עמ' קיז[

 -"ה' אחד"       8.11יום ד' י"ט חשון 

הצהרה הנוגדת את כל המוחש בעין בשר, 

הנראית הזויה בעולם המלא סכסוך ושנאה, 

קנאה ותחרות, מלחמות וניצול, שאין בו לא 

לפיכך חייב היהודי לכסות את דין ולא דיין. 

עיניו, להמנע מללכת שבי אחרי תופעות 

החומר אשר הננו זונים אחריהן, ולהפנות 

את כל ישותו להאזנה לשמיעה, להבנת זרמי 

הרוח המוסתרים ונכמסים בתוככי תופעות 

החומר מוליכות השולל, הזמניות 

 והמתעלות. ]הזמנה לתפילה, הרב נעם פרל[

 

 –שמע ישראל            5.11יום א' ט"ז חשון 

ת. קריאתו ההיסטורית של הצהרת האחדו

עם ישראל, המהדהדת בחללו של עולם 

 מימות אברהם העברי. 

 –ההכרה הודאית, כי כלל הבריאה וכוחותיה 

של  –ביטויים שונים ופנים משלימים הם 

ישות אחת ויחידה, יוצרת ומהווה, מפרקת 

ומרכיבה, מסתתרת ומתגלה. מכנסת היא 

עבר הווה ועתיד, צפון דרום מזרח ומערב, 

מעלה ומטה, חי צומח דומם ומדבר, זכרים 

ונקבות, ישראל ואומות, מחשבה דיבור 

 ומעשה. 

הקצרה שבהצהרות, אשר מתפרטת לדרך 

וראשה חיים אינסופית, המוצבת ארצה, 

מגיע השמימה, ומליוני יהודים עולים 

ויורדים בה לחבר שמים וארץ, ולהפיץ 

בגויים את סוד האחדות המנחם, המפרה, 

המשמח, היוצר ומדבק ברואים בבוראם, 

ענפים בשורשם ומעשים בסיבתם. ]הזמנה 

 לתפילה, הרב נעם פרל[

 

יש אומרים שאין            6.11יום ב' י"ז חשון 

ויש אומרים שצריכות מצוות צריכות כוונה, 

כוונה לצאת בעשיית אותה המצווה, וכן הלכה. 

כוון לבו בפסוק ראשון  הקורא את שמע ולא

שהוא שמע ישראל, לא יצא ידי חובתו. והשאר, 

אפילו היה קורא בתורה או  ,אם לא כוון לבו

קריאת  )=בזמן( מגיה הפרשיות האלו בעונת

שכוון לבו בפסוק  )=ובתנאי( צא, והואישמע, 

יים סימן ס' סע' ח-]שולחן ערוך אורחראשון. 

 .ה[-ד

ונה זו וכ - "כיון לבו"הקורא את שמע ולא 

 בסע' ד',ונה האמורה והאמורה כאן איננו הכ

זה ו ,ונה לצאת ידי חובת מצוהושם הוא הכש

 מה שאין כן ...לכל הפרשיות  )=צריך( בעינן

יוצאים )=שאם לא מתכוונים בה לא  ונה זווכ

הוא להתבונן ולשום על לבו מה  ידי חובה(

)=ולכן הוא שהוא אומר ולכך הוא לעיכובא 

רק בפסוק ראשון מעכב את היציאה ידי חובה( 

שיש בו עיקר קבלת עול מלכות שמים ואחדותו 

 [משנה ברורה סימן ס ס"ק יאברך... ]ית
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ַהְבתָּ ֵאת  ה לק-ֱאל’ ְואָּ ְבָך ּובְ -יָך ְבכָּ ל ְלבָּ כָּ

יּו ַהְדבָּ  ל ְמֹאֶדָך: ְוהָּ ֵאֶלה ַנְפְשָך ּוְבכָּ ִרים הָּ

ֹנִכי ְמַצְּוָך ַהיֹום. |ַעל ֶבָך: וְ -ֲאֶשר אָּ ם ִשּנַ ְלבָּ ְנתָּ

ם. ְבִשְבְתָך  ֶניָך ְוִדַבְרתָּ בָּ ֵביֶתָך ּוְבֶלְכְתָך בְ ְלבָּ

ְכְבָך ּוְבקּוֶמָך: ּוְקשַ  ם ְלאֹות ַבֶדֶרְך ּוְבשָּ ְרתָּ

ֹפת ֵבין ֵעיֶני יּו ְלֹטטָּ ֶדָך. ְוהָּ ם |ַעל יָּ ָך: ּוְכַתְבתָּ

ֶריָך:  |ַעל ְמזֻּזֹות ֵביֶתָך ּוִבְשעָּ

ואהבת את "... "       9.11יום ה' כ' חשון 

ה' אלהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל 

בכל לבבך בשני  - )דברים ו(" מאדך

ובכל נפשך  ,ביצר טוב וביצר רע :יצריך

ובכל מאדך  ,אפילו הוא נוטל את נפשך

בכל מאדך בכל  :דבר אחר ,בכל ממונך

מדה ומדה שהוא מודד לך הוי מודה לו 

 ..." ]משנה ברכות פ"ט מ"ה[ במאד מאד

דרשו חז"ל "בשני יצריך".  –"בכל לבבך" 

וענין לאהוב את ה' ביצר הרע הוא שיהפוך 

היצר הרע שבו לטוב. היינו, שכל התאוות 

החזקות שבו, שמתאווה בהם לרע, או 

אפילו לדברי הרשות ... יכניע כולן וישברן, 

ויתאווה בכוחות האלו לטוב, ויתאמץ 

' ולתורתו ולמצוותיו. בכוח הזה לה

שבחינה זו גדולה הרבה ממה שאוהב את 

ה' מצד טבע תולדתו וכוח הטוב שבו. 

כי זה נקרא "מעביר על מידותיו"  –אחת 

וצריך הרבה כח לזה להכניע ולשבר כל כך 

כוחות תאוות לבבו עד אשר יתאוו לה' 

כי זה  –)ולפום צערא אגרא(, והשנית 

וכל חס שאוהב את ה' מצד הטוב שבו, י

וחלילה לפעמים לעבור עבירה בכוח הרע 

שבו, כי עדיין לא נכנע כוח רעתו. וזה 

שאוהב את ה' בכח הרע שבו זהו בטוח מן 

מכשול עבירה, כיון שהרע שבו נתהפך 

לטוב... ]סידור "אוצר התפילות", פירוש 

 "עץ יוסף"[

האהבה היא רגש,         12.11יום א' כ"ג חשון 

מעון הרגשות ... וצווה הכתוב  –ומקורה בלב 

לבלתי הכניס בלבנו שום אהבה אחרת זולתי 

אהבת הבורא יתעלה, לפי שהוא אחד וזולתי 

אין כל ... למעלה ממנה אהבת נפש, והיא 

 –האהבה המדעית, ומקורה בנפש המשכלת 

מעון התבונה והדעת, כאהבת דוד ויהונתן, 

שנאמר: "ואהבת נפשו אהבו" )שמ"א כ, יז(, 

שיר ידיד נפש אב הרחמן "נפשי חולת וב

אהבתך", לכן הוסיף הכתוב "ובכל נפשך", 

שגם תבונתך ודעתך יסכימו לאהבה את השם 

יתברך בהכירך אותו מי הוא. והוסיף עוד 

מאד מאד, והוא ביאור  "ובכל מאדך", כלומר:

למה שקדם, האהבה אשר זכרתי צריכה להיות 

ולבטל במידה מרובה מאד מאד, לעמוד בנסיון 

מפניה גם אהבת התועלת כאהבת ההון והבצע 

ואהבת ההנאה כאכילה ומשגל.  אבל באיזו 

 דרך יגיע האדם לידי מדרגת אהבה כזאת ?

ואיך אפשר לצוות את הרגש, הפועל בלי כוונה 

? על זה אמר הכתוב: "והיו הדברים האלה ... 

על לבבך ... ודברת בם", כלומר: על ידי 

י בדברי התורה תבוא הלימוד וההרגל התמיד

בלא ספק לידי מידה זו ... ]סידור "אוצר 

 התפילות", פירוש "עיון תפילה"[
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ֹמַע ִתְשְמעּו |  יָּה ִאם שָּ ְוהָּ

ֹנִכי  ֶאל ִמְצֹוַתי ֲאֶשר | אָּ

ְמַצֶּוה ֶאְתֶכם | ַהיֹום 

ה ֶאת ה ֱאֹלֵהיֶכם ’ ְלַאֲהבָּ

ל ְבדֹו ְבכָּ ְלַבְבֶכם -ּוְלעָּ

ַתִתי  ל ַנְפְשֶכם: ְונָּ ּוְבכָּ

ְמַטר | ַאְרְצֶכם ְבִעתֹו 

ַסְפתָּ יֹוֶרה  ּוַמְלקֹוש ְואָּ

ֶרָך:  ֶנָך ְוִתיֹרְשָך ְוִיְצהָּ ְדגָּ

ְדָך  ַתִתי | ֵעֶשב ְבשָּ ְונָּ

ַכְלתָּ  ִלְבֶהְמֶתָך ְואָּ

ֶכם ֶפן  ְמרּו לָּ : ִהשָּ ְעתָּ בָּ ְושָּ

| ִיְפֶתה ְלַבְבֶכם ְוַסְרֶתם 

לקים | -ַוֲעַבְדֶתם | א

ֲאֵחִרים ְוִהְשַתֲחִויֶתם 

ה | ַא  רָּ ֶהם: ְוחָּ ’ ף הלָּ

ַמִים  ַצר | ֶאת ַהשָּ ֶכם ְועָּ בָּ

ה  מָּ ֲאדָּ ר ְוהָּ טָּ ְולֹא ִיְהֶיה מָּ

ּה  לֹא ִתֵתן | ֶאת ְיבּולָּ

ה | ֵמַעל | -ַוֲאַבְדֶתם ְמֵהרָּ

ה ֲאֶשר | ה ֶרץ ַהֹטבָּ אָּ ’ הָּ

ֶכם: ְוַשְמֶתם | ֶאת  ֹנֵתן לָּ

ַרי | ֵאֶלה ַעל ְלַבְבֶכם -ְדבָּ

ְוַעל ַנְפְשֶכם ּוְקַשְרֶתם | 

ם ְלאֹות | ַעל ֶיְדֶכם אֹ  תָּ

ֹפת ֵבין |  יּו ְלטֹוטָּ ְוהָּ

ם  ֵעיֵניֶכם: ְוִלַמְדֶתם | ֹאתָּ

ם  | ֶאת ְבֵניֶכם ְלַדֵבר בָּ

ְבִשְבְתָך ְבֵביֶתָך ּוְבֶלְכְתָך 

ְכְבָך ּוְבקּוֶמָך:  ַבֶדֶרְך ּוְבשָּ

ם | ַעל ְמזּוזֹות  ּוְכַתְבתָּ

ֶריָך: ְלַמַען  ֵביֶתָך ּוִבְשעָּ

ְרבּו ְיֵמיֶכם ִויֵמי ְבֵניֶכם יִ 

ה ֲאֶשר  מָּ ֲאדָּ | ַעל | הָּ

ַלֲאֹבֵתיֶכם ’ ִנְשַבע ה

ֶהם ִכיֵמי |  ֵתת לָּ לָּ

ֶרץ: אָּ ַמִים | ַעל הָּ  ַהשָּ

מאחר שנודע שמתן שכרן של מצות          13.11יום ב' כ"ד חשון 

היא חיי  -והטובה שנזכה לה אם שמרנו דרך ה' הכתוב בתורה 

, והנקמה "למען ייטב לך והארכת ימים"שנאמר  ,העולם הבא

שנוקמים מן הרשעים שעזבו ארחות הצדק הכתובות בתורה היא 

, מהו זה שכתוב "הכרת תכרת הנפש ההיא עונה בה"שנאמר  ,הכרת

כולה אם תשמעו יגיע לכם כך ואם לא תשמעו יקרה בכל התורה 

כגון שובע ורעב ומלחמה  :וכל אותן הדברים בעולם הזה ,אתכם כך

ושלום ומלכות ושפלות וישיבת הארץ וגלות והצלחת מעשה והפסדו 

 ?  ושאר כל דברי הברית

ובזמן שאנו עושים כל מצות התורה  .כל אותן הדברים אמת היו ויהיו

ובזמן שאנו עוברין עליהן  ,בות העולם הזה כולןיגיעו אלינו טו

ואף על פי כן אין אותן הטובות הם  .תקראנה אותנו הרעות הכתובות

ולא אותן הרעות הם סוף הנקמה שנוקמין  ,סוף מתן שכרן של מצות

הקב"ה נתן  :מעובר על כל המצות, אלא כך הוא הכרע כל הדברים

הכתוב בה ויודעו דעה  וכל העושה כל ,עץ חיים היא ,לנו תורה זו

גמורה נכונה זוכה בה לחיי העולם הבא, ולפי גודל מעשיו ורוב 

והבטיחנו בתורה שאם נעשה אותה בשמחה  .חכמתו הוא זוכה

שיסיר ממנו כל הדברים -ובטובת נפש ונהגה בחכמתה תמיד 

חולי ומלחמה ורעב וכיוצא בהן,  :המונעים אותנו מלעשותה כגון

 :ת המחזיקות את ידינו לעשות התורה כגוןוישפיע לנו כל הטובו

שובע ושלום ורבוי כסף וזהב, כדי שלא נעסוק כל ימינו בדברים 

וה כדי ושהגוף צריך להן אלא נשב פנויים ללמוד בחכמה ולעשות המצ

וכן הודיענו בתורה שאם נעזוב התורה  ... שנזכה לחיי העולם הבא

מן העוזבים כל  שדיין האמת יסיר ...מדעת ונעסוק בהבלי הזמן 

ומביא עליהם כל הרעות  ,טובות העולם הזה שהן חזקו ידיהם לבעוט

נמצא  ... כדי שיאבדו ברשעם ,המונעים אותן מלקנות העולם הבא

אם עבדתם את  :כלומר .פירוש כל אותן הברכות והקללות על דרך זו

משפיע לכם הברכות האלו ומרחיק  -ה' בשמחה ושמרתם דרכו 

שתהיו פנויים להתחכם בתורה ולעסוק בה כדי הקללות מכם עד 

שתזכו לחיי העולם הבא וייטב לך לעולם שכולו טוב ותאריך ימים 

לעולם שכולו ארוך ונמצאתם זוכין לשני העולמות, לחיים טובים 

ואם עזבתם את ה'  ...בעולם הזה המביאים לחיי העולם הבא 

כל  מביא עליכם - ושגיתם במאכל ובמשתה וזנות ודומה להם

הקללות האלו ומסיר כל הברכות עד שיכלו ימיכם בבהלה ופחד ולא 

כדי שתאבדו מחיי  ,ותויהיה לכם לב פנוי ולא גוף שלם לעשות המצ

ונמצא שאבדתם שני עולמות, שבזמן שאדם טרוד  ,העולם הבא

בעולם הזה בחולי ובמלחמה ורעבון אינו מתעסק לא בחכמה ולא 

 [תשובה פרק ט 'רמב"ם הל.. ]. הבאבמצות שבהן זוכין לחיי העולם 
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הפרשה          14.11יום ג' כ"ה חשון 

השלישית נבחרה, לפי דברי הגמרא, 

כסיום לקריאת שמע, מפני שיש בה 

חמישה עקרונות היהדות: מצוות 

ציצית, יציאת מצרים, קבלת עול 

המצוות, המלחמה בדעת המינים 

בהרהורי עבירה. הרי זה והמלחמה 

בראש ובראשונה הרעיון של הקדושה ... 

שאותו צריכים להזכיר לאדם תמיד 

ובלי הרף על ידי קיום מצוות ציצית: 

"וראיתם אותו וזכרתם את כל מצוות 

ה' ..." ... השאיפה הפנימית לקדושה 

היא בעצם הכוח המניע, המוביל ומדריך 

כל צעד ושעל של היהודי, לקראת 

המוסרית. עם שאיפה תמידית  מטרתו

אנו מסוגלים  –ובלתי פוסקת לקדושה 

להעלות את חיינו לשלבים גבוהים 

ונעלים יותר. רק בדרך זו קיימת 

האפשרות שהאדם, שהוא יצור כלה, 

לקים הבלתי -יכול להיות בצלם א

סופי. ]עולם -מוגבל, הנצחי והאין

 התפילות, הרב מונק[

א נתור אחר מחשבת של       15.11יום ד' כ"ו חשון 

הלב וראית העינים, שנאמר ]במדבר ט"ו, ל"ט[, 

ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם 

יחד ינים אחריהם. ענין לאו זה שנמנענו שלא נוז

מחשבותינו לחשוב בדעות שהם היפך הדעת 

שהתורה בנויה עליו לפי שאפשר לבוא מתוך כך 

לבו רוח , אלא אם יעלה על )=כפירה( למינות

לחשוב באותן דעות הרעים יקצר מחשבתו בהם 

וישנה לחשוב בדרכי התורה האמתיים והטובים. 

וכמו כן שלא ירדוף האדם אחר מראה עיניו. ובכלל 

זה שלא לרדוף אחר תאוות העולם הזה כי 

אחריתם רעה וכדי בזיון וקצף, וזה שאמרו זכרונם 

 לברכה ]ספרי כאן[, ולא תתורו אחרי לבבכם, זו

ספר החינוך ... ] מינות, ואחרי עיניכם, זו זנות

 [מצוה שפז

ולא עבודת כוכבים בלבד הוא שאסור להפנות 

אלא כל מחשבה שהוא גורם לו  ,אחריה במחשבה

מוזהרין אנו  -לאדם לעקור עיקר מעיקרי התורה 

ולא נסיח דעתנו לכך  ,שלא להעלותה על לבנו

ו של ונחשוב ונמשך אחר הרהורי הלב, מפני שדעת

אדם קצרה ולא כל הדעות יכולין להשיג האמת על 

בוריו, ואם ימשך כל אדם אחר מחשבות לבו נמצא 

פעמים  ? כיצד .מחריב את העולם לפי קוצר דעתו

ופעמים יחשוב ביחוד  ,יתור אחר עבודת כוכבים

הבורא שמא הוא שמא אינו, מה למעלה ומה 

מה לפנים ומה לאחור, ופעמים בנבואה  ,למטה

היא אמת שמא היא אינה, ופעמים בתורה  שמא

שמא היא מן השמים שמא אינה, ואינו יודע 

המדות שידין בהן עד שידע האמת על בוריו ונמצא 

יוצא לידי מינות, ועל ענין זה הזהירה תורה ונאמר 

בה ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר 

אתם זונים, כלומר לא ימשך כל אחד מכם אחר 

...  וידמה שמחשבתו משגת האמת דעתו הקצרה

 "ב ה"ג[רמב"ם הלכות עבודת כוכבים פ]

ֶאל מֶשה ֵלאֹמר: ַדֵבר | ֶאל ’ ַויֹאֶמר | ה

ֶהם  שּו לָּ ַמְרתָּ ֲאֵלֶהם ְועָּ ֵאל ְואָּ ְבֵני ִיְשרָּ

ְתנּו | ִציִצת | ַעל ַכְנפֵ  ם ְונָּ י ִבְגֵדיֶהם ְלֹדֹרתָּ

ֶכם  יָּה לָּ ף ְפִתיל ְתֵכֶלת ְוהָּ נָּ ַעל ִציִצת | ַהכָּ

ל  ְלִציִצת | ּוְרִאיֶתם | ֹאתֹו ּוְזַכְרֶתם | ֶאת כָּ

תּורּו ’ ִמְצֹות | ה ם ְולֹא תָּ ַוֲעִשיֶתם | ֹאתָּ

ַאֲחֵרי ְלַבְבֶכם ְוַאֲחֵרי ֵעיֵניֶכם | ֲאֶשר | 

ֲחֵריֶהם: ְלַמַען ִתְזְכרּו ַאֶתם ֹזִנים | ַא 

י ִוְהִייֶתם  ל ִמְצֹותָּ ַוֲעִשיֶתם | ֶאת כָּ

ֱאֹלֵהיֶכם | ’ ְקדִשים ֵלאֹלֵהיֶכם: | ֲאִני ה

ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים -ֲאֶשר | הֹוֵצאִתי ֶאְתֶכם

ֶכם ֵלא ’ לקים | ֲאִני ה-ִלְהיֹות לָּ

 ֱאֹלֵהיֶכם: | ֱאֶמת:
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ִביב,  הּוב ְוחָּ ן ְואָּ ר, ְוֶנֱאמָּ כֹון, ְוַקיָּם, ְויָּשָּ ְוַיִציב, ְונָּ

א ְוַא  ִעים, ְונֹורָּ ד ְונָּ ל, ְוטֹוב ְוֶנְחמָּ בָּ ן ּוְמקֻּ קָּ ִדיר, ּוְמתֻּ

ֶעד: ֱאֶמת, ֱאֹלֵהי  ם וָּ ֵלינּו ְלעֹולָּ ר ַהֶזה עָּ בָּ ְויֶָּפה, ַהדָּ

ֹדר הּוא  ֵגן ִיְשֵענּו, ְלֹדר וָּ ם ַמְלֵכנּו צּור ַיֲעֹקב מָּ עֹולָּ

תֹו  כֹון, ּוַמְלכּותֹו ֶוֱאמּונָּ ַקיָּם, ּוְשמֹו ַקיָּם, ְוִכְסאֹו נָּ

ַעד ַקֶיֶמת. ּוְד  יו חָּ לָּ רָּ ִנים ייבָּ ִמים, ֶנֱאמָּ ם ְוַקיָּ

ֵלינּו,  ִמים, ַעל ֲאבֹוֵתינּו ְועָּ ַעד ּוְלעֹוְלֵמי עֹולָּ ִדים לָּ ְוֶנֱחמָּ

ֵאל  ל דֹורֹות ֶזַרע ִיְשרָּ ֵנינּו ְוַעל דֹורֹוֵתינּו, ְוַעל כָּ ַעל בָּ

ֶדיָך: ר טֹוב  ֲעבָּ בָּ ַאֲחרֹוִנים דָּ ִראשֹוִנים ְוַעל הָּ ַעל הָּ

ה ְוַקיָּם ֶבאֱ  ַאתָּ ֶמת ּוֶבֱאמּונָּה חֹוק ְולֹא ַיֲעֹבר. ֱאֶמת, שָּ

ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו, ַמְלֵכנּו ֶמֶלְך  ’ההּוא 

ֲאבֹוֵתינּו, גֹוֲאֵלנּו גֹוֵאל ֲאבֹוֵתינּו, צּוֵרנּו, צּור 

נּו  ם הּוא ְשֶמָך, ְוֵאין לָּ ֵתנּו, פֹוֵדנּו ּוַמִציֵלנּו ֵמעֹולָּ ְישּועָּ

ה: לקים-אעֹוד  ֶתָך ֶסלָּ  זּולָּ

ֶהם  ֵגן ּומֹוִשיַע לָּ ם, מָּ ה הּוא ֵמעֹולָּ ֶעְזַרת ֲאבֹוֵתינּו ַאתָּ

ם  דֹור: ְברּום עֹולָּ ל דֹור וָּ ְוִלְבֵניֶהם ַאֲחֵריֶהם ְבכָּ

ֶרץ. ֱאֶמת,  ְתָך ַעד ַאְפֵסי אָּ ֶטיָך ְוִצְדקָּ ֶבָך, ּוִמְשפָּ מֹושָּ

ִשים ַאְשֵרי ִאיש ֶשִיְשַמע ְלִמְצֹוֶתיָך ְרָך יָּ ְתָך ּוְדבָּ , ְותֹורָּ

דֹון ְלַעֶמָך, ּוֶמֶלְך ִגבֹור  ה הּוא אָּ ַעל ִלבֹו. ֱאֶמת, ַאתָּ

ה הּוא ִראשֹון,  ִנים. ֱאֶמת, ַאתָּ בֹות ּובָּ ם, ְלאָּ ִריב ִריבָּ לָּ

נּו ֶמֶלְך גֹוֵאל  ֶדיָך ֵאין לָּ ה הּוא ַאֲחרֹון, ּוִמַבְלעָּ ְוַאתָּ

נּו ּומֹוִשיַע. ֱאֶמת, ִמִמצְ  ֱאֹלֵהינּו, ּוִמֵבית  ’הַרִים ְגַאְלתָּ

ֵאל  , ּוְבכֹוְרָך ִיְשרָּ ַרְגתָּ ל ְבכֹוֵריֶהם הָּ נּו. כָּ ִדים ְפִדיתָּ ֲעבָּ

, ִויִדיִדים  , ְוֵזִדים ִטַבְעתָּ ַקְעתָּ ֶהם בָּ , ְוַים סּוף לָּ ַאְלתָּ גָּ

ר. ד ֵמֶהם לֹא נֹותָּ ֵריֶהם, ֶאחָּ , ַוְיַכסּו ַמִים צָּ  ֶהֱעַבְרתָּ

ְתנּו ְיִדיִדים  ֵאל, ְונָּ ַעל זֹאת ִשְבחּו ֲאהּוִבים, ְורֹוְממּו לָּ

אֹות ְלֶמֶלְך  כֹות ְוהֹודָּ חֹות, ְברָּ ְזִמירֹות ִשירֹות ְוִתְשבָּ

א, ַמְשִפיל ֵגִאים  דֹול ְונֹורָּ א גָּ ם ְוִנשָּ ֵאל ַחי ְוַקיָּם: רָּ

רֹום, מ ִלים ֲעֵדי מָּ ֶרץ, ּוַמְגִביַּה ְשפָּ ֹוִציא ֲעֵדי אָּ

עֹוֶנה ְלַעמֹו  ִוים, עֹוֵזר ַדִלים, הָּ ֲאִסיִרים, פֹוֶדה ֲענָּ

יו. ם ֵאלָּ ֵאל ְבֵעת ַשְּועָּ  ִיְשרָּ

ְך, ֹמֶשה  רּוְך הּוא ּוְמֹברָּ ם, בָּ ְתִהלֹות ְלֵאל ֶעְליֹון ֹגֲאלָּ

ְמרּו  ה, ְואָּ ה ַרבָּ ה ְבִשְמחָּ נּו ִשירָּ ֵאל ְלָך עָּ ּוְבֵני ִיְשרָּ

ם: ֵאִלים ִמי  כֻּלָּ ה בָּ ֹמכָּ ר ַבֹקֶדש, , ’הכָּ ה ֶנְאדָּ ֹמכָּ ִמי כָּ

א ְתִהֹּלת ֹעֵשה־ֶפֶלא: ה ִשְבחּו ְגאּוִלים  נֹורָּ שָּ ה ֲחדָּ ִשירָּ

ם הֹודּו ְוִהְמִליכּו  דֹול ַעל ְשַפת־ַהיָּם, ַיַחד כֻּלָּ ְלִשְמָך ַהגָּ

ְמרּו: ֶעד: ’ה ְואָּ ם וָּ ֵאל קּומָּ  ִיְמֹלְך ְלעֹולָּ ה צּור ִיְשרָּ

ֵאל.  ה ְוִיְשרָּ ֶמָך ְיהּודָּ ֵאל ּוְפֵדה ִכְנאֻּ ְבֶעְזַרת ִיְשרָּ

רּוְך  ’הְוֶנֱאַמר, ֹגֲאֵלנּו  ֵאל. בָּ אֹות ְשמֹו ְקדֹוש ִיְשרָּ ְצבָּ

ה  ֵאל: ’הַאתָּ ַאל ִיְשרָּ  גָּ

 

ולפי שסיים       16.11יום ה' כ"ז חשון  

הפרשה השלישית של שמע ביציאת 

מצרים על כן עיקר הברכה שהיא אחר 

ק"ש היא ספור יציאת מצרים. ותקנו 

לומר אמת ויציב בשחרית על הנסים 

שעשה הקב"ה עם אבותינו שגאלנו 

 והעבירנו בים בחרבה ושקע צרינו בתוכו

ותקנו לומר אמת ואמונה בערבית על ... 

שאנו מאמינים  ,הגאולה של עתיד

ומקוים שיקיים לנו הבטחתו ויגאלנו 

ספר אבודרהם ברכות קריאת ... ] בקרוב

 [שמע שלאחריה

"ט"ו ביטויים באים כאן )בתחילת 

הברכה(, המעידים על העובדה 

שהמתפלל משוכנע ללא כל ספק 

באמיתות תוכנן של שלוש פרשיות 

קריאת שמע שאמר אותן ... כשם 

תינו )יציאת שהנסיון ההסטורי של אבו

מצרים וקריעת ים סוף( התפתח למקור 

הנצחי של האמונה היהודית, כן מיועדת 

ה"אמת" החיה להיות לכל הדורות 

היסוד הנצחי של הכרת ה' עלי אדמות. 

על רעיון זה רומזת המילה "אמת" 

המופיעה כאן לעתים כה קרובות. כשם 

שבברכת "אהבה רבה" מודגשת חיבתו 

י עמו, כך היתירה של הקב"ה כלפ

מובלטת ב"אמת ויציב" האמת כמילת 

המפתח וכיסוד האיתן של שבועת 

לקיו... -האמונים שעם ישראל נשבע לא

הברכה מסתיימת במילים "גאל 

ישראל", ובהזכרת גאולה זו מגיע מהלך 

המחשבות שבשלש ברכותיה של קריאת 

שמע לשיאו ... גורלו של ישראל הוא 

המוקד של כל ההתפתחויות 

וריה העולמית, וכאשר תצמח שבהסט

לא תהיה  –קרן הישועה לכל האנושות 

זו אלא אותה הישועה שתצא מציון 

ושתהיה מיועדת להביא ברכה לציון... 

 ]עולם התפילות, הרב מונק[

 

 



11 

 

 

 


