
The “” symbol denotes where the תפלה/חזן   .begins his recitation aloud within a paragraph בעל   (The

placement of this symbol and some of the text punctuation is based upon the דברי קהלת המסודר.) 

מתפללים בהגייה האשכנזית המקובלת מני קדם,  

הרי"ש האשכנזית הנכונה היא לשונית.  .Ou [g]oוכן על פי כללי הדקדוק, הוגים את החולם ָאאּו,  

1לפני העת החדשה הבדילו בני אשכנז בין  
2חי"ת לכ"ף ובין   

עי"ן לאל"ף והגו אות כאותיות גרונות.   

ֶלךךְ ַחי ְוַקָּים   מכיר  אבן משה רבי יךךָ  ֶמֽ מֹוֶדה ֲאִני ְלָפֶנֽ

 : ךךָ  ְרָּת ִּבי ִנְׁשָמִתי ְּבֶחְמָלה  ַרָּבה ֱאמּוָנֶתֽ ֶׁשֶהֱחַזֽ

תפילה  5 4 3

ה1 קריאת  ז"ל  כ"ב  סי'  אומץ  יוסיף  כעין חבספר  קוראין  האשכזים  שאחו  עמוה'  דהדין  פשוט  "ל   '
'ח' וה' למוצאי אחה"ע . . . וכמה פייטי' חברו כמה פעמי' חואעידה לי    ג' עדים אמי' חדא דהמדקדקים חברו ה

כ"ף . . . שבזה רוצה להוכיח שהח' איה קראת כ' לחרוז א'   כ  ' ו  ח   לא מציו בשום מקום שחברו לחרוז.           . . .  
' רפוי' אין או קורין כדיה. (והג כצאן יוסף) כרפוי' האמת אתו ולאו מטעמי'. כי אדרבה ה 

The יםתימ pronounce a  דל"ת without a  דגש as a “DH” (as in “these”, “those”), and a  תי"ו without a דגש
as a “TH”(as in “tooth”, “worth”). It seems that the tradition of these pronunciations were lost in זאשכ,
since they are not utilized either in the German or Yiddish languages. This could explain why there is
also no “W” sound (that the letters וי"ו and בי"ת sound identical).   

אמרו בגמרא (מגילה כד:) והובא באורח חיים סי' "ג וקכ"ה שצריך להפריש בין עייין לאלפי"ן. (והג2
כצאן יוסף)

3  The ח  (מטה משהסימן תתק ) addresses the times one should oren (daven) 
     [see pg LVI in the back of this  סדור for further explanation] earlier, even by a few minutes. 

They are alluded to in the ב֗בקר  אבר֜הם  ויש֨כם ': פסוק '

ראש השה  ב  בריאה, אבתשעה ב   א  , the day mankind was created. 

רבה    ר  , the big fast,  מגילה  ם , הושענא רבה  ה. יום כפור , the day of פורים. 
בשם', הייו 'אין גאטעס נאמען  משכימים לשחרית יותר משאר הימים, השכמה המכוה: 'אסרו חג של יום כפורב

'. השם

4 According to  זהג אשכמ, all  ברכות are said aloud in synagogue, in order to answer שלחן, אמן)

be   ציבור begins, so that the בעל תפלה  before the  ברכות usually recites ציבור  The .ערוך סימן ו' ס' ב 
attentive to the ברכות and respond properly. There is an יןע to respond with ninety one אמן’s every
day.  If  one  is  accustomed to  enter  synagogue with  the  three - אותות   מזוזה  תפילין,  (מהג ציצית, 
even if one has already) ,אמן  it is still important to punctual in order to properly respond ,(אריז"ל
said ברכות השחר).

5 The ט  רמ"א   סי'  צ'  ס'  א"ח  (ש"ע  '),  states  that  those  areas  which  do  not  have  a מין  
should nevertheless recite שחרית and  ערבית at the same time as the ציבור.



לפי שיכס לבית הכסת ישחה מעט ויאמר: 

ְדְׁשךךָ֗     תהלים ה:ח יַכל־ָק֝ ֶאל־ֵהֽ ה  ֲחֶו֖ ֶאְׁשַּתֽ ךךָ  ֵביֶת֑ ָא֣בֹוא  ֖◌ַחְסְּדךךָ  ב  ְּבֹר֣ ֲאִני  ַוֽ

 : ךךָ  ְּבִיְרָאֶתֽ

ויכס בחת וביראה ויאמר: 

ֶגׁש: נה:טו ךךְ ְּבָרֽ ים ְנַהֵּל֥ לִֹה֗ ית ֱא֝ ְּבֵב֥

שיכס לבית הכסת יאמר: 

ל:  במדבר כד:ה יךךָ ִיְׂשָרֵאֽ ֑קב ִמְׁשְּכֹנֶת֖ ֹעֲ יךךָ ַיֽ ָהֶל֖ בּו ֹאֽ  ַמה־ֹּט֥

ְדְׁשךךָ֗     תהלים ה:ח יַכל־ָק֝ ֶאל־ֵהֽ ה  ֲחֶו֖ ֶאְׁשַּתֽ ךךָ  ֵביֶת֑ ָא֣בֹוא  ֖◌ַחְסְּדךךָ  ב  ְּבֹר֣ ֲאִני  ַוֽ

 : ךךָ  ְּבִיְרָאֶתֽ

:  6             כו:ח ךךָ ן ְּכבֹוֶדֽ ךךָ ּ֝וְמ֗קֹום ִמְׁשַּכ֥  ָי֗ ֖◌ָאַהְבִּתי ְמ֣עֹון ֵּביֶת֑ ְיֽ

ָעה  ֶאְבְרָכה  ִלְפֵני־ְיָי ֹעִׂשי: ֲאִני ֶאְׁשַּתֲחֶוה  ְוֶאְכָרֽ  ַוֽ

: סט:יד  ךךָ ת ִיְׁשֶעֽ ֱאֶמ֥ ִני ֶּבֽ ֵנ֗ ךךָ ֲע֜ ים ְּבָרב־ַחְסֶּד֑ ת ָר֗צֹון ֱאלִֹה֥ י־ְלךךָ֨ ׀ ְיָי֡ ֵע֤ ִת֣ י ְתִפָּלֽ ֲאִנ֤ ַוֽ
 ברכות השחר9 8 7

' בקול רם ובימים מצויים  אדון עולם '. הבעל תפלה מגן 'אדון עולם תפילת הציבור מתחילה ב'
10

ביגוים

ָאַהְבִּתי  ֖◌ ֗ד' ' ָּדִוד, ָאַמר ַאַּבֵּיי, ֵמֵריׁש ֲהַואי ָּגִריְסָא ְּבֵביָתא ּוְמַצֵּליָא ְּבֵבי ְּכְִׁשָּתא, ֵּכיָון ִּדְׁשָמִעית ְלָהא ְּדָקָאַמר6

ךךָ  (גמ' מגילה כט.)' ֲהַואי ָּגִריְסָא ְּבֵבי ְּכְִׁשָּתא. ְמ֣עֹון ֵּביֶת֑
7 There are various הגיםמ in regard to where one of theבעלי בתים , or the שמש leads ברכות and

עמוד  בעל תפלה from the מהג וורמיישא (from a פסוקי דזמרא  , b) הג פפד"ממ from his seat,            c)

 .בימה) אלמעמער) from the מהגי הולד והוגריה 

8 According to  זהג אשכפסוקים , (רמ"א סימן מ"ו ס' ט)  מ  said יםובדרך תח  or forשמירה , may be
said before  ברכות התורה. The בורגמהר"ם מרוט had a קבלה fromר' יהודה החסיד , to recite the  פסוק,
(מקור: תשב"ץ ס' רמ"ח. שחרית upon leaving home before שמע  ישראל  )

9 The תלמיד (מאורי אור  of the שאגת אריה, the  רב of Metz) writes that some individuals stand
for ברכות השחר. The לקט הקמח החדש (a רב in Amsterdam, formerly from Hungary), writes    that
the הגמ is to stand while responding אמן  in synagogue to the ברכות השחר. 

וב ראש השנה , שבת , חוליגוים מיוחדים -  10 וב יום כפור   - יגון ימים וראים, הושענא רבה  וב( סכות  )שבת  
- יגון הקפות שמחת תורה, שמחת תורה - יגון סכות (יגון העועים בהלל), חול המועד    - יגון ימי חנוכה   

יגון תחילת  - שבעותיגון 'אדיר הוא',  - חול המועד  )שבת  וב( פסח         - אחד מיגוי פורים, פורים 'מעוז צור',  
מכון אשכז) (מכון 'אקדמות'. 



מיוחדים.

(אם יש בר מין בעיר אומרים בלחש.) אם חס ושלום ביום חול יש בר מין לפי קבורה, אומרים אותו בלחש.

The additional hyphens and lines are from the 'מחזור מכל השנה'  2271(פפד"מ)       'שלמה אבן גבריאל ?

־ֶרם ָּכל־ְיִציר ִנְבָרא: ֲאדֹון עֹוָלם ֲאֶׁשר ָמַלךךְ   12 11              ְּבֶטֽ

ֶלךךְ ְׁשמֹו ִנְקָרא:ְלֵעת ַנֲעָׂשה ְבֶחְפ־צֹו ֹּכל    ֲאַזי ֶמֽ

ֲח־ֵרי ִּכְכלֹות ַהֹּכל   ְלַבּדֹו ִי־ְמלֹךךְ נֹוָרא: ְוַאֽ

ְוהּוא ִיְהֶיה ְּבִתְפ־ָאָרה: ְוהּוא ָהָיה ְוהּוא הֶֹוה   

יָרה:  ׀  ְלַהְמִׁשילְוהּוא ֶאָחד ְוֵאין ֵׁשִני        לֹו ְלַהְח־ִּבֽ

ְולֹו ָהֹעז ְוַה־ִּמְׂשָרה: ְּבִלי ֵראִׁשית ְּבִלי ַתְכִלית   

ְוצּור ֶחְבִלי ְּבֵעת ָצָרה:  ְוהּוא ֵאִלי ְוַחי גֹוֲאִלי  

ְמָנת ּכֹוִסי ְּביֹום ֶאְקָרא: ְוהּוא ִנִּסי ּוָמ־נֹוִסי  

יָרה: ְּבָי־דֹו ַאְפִקיד רּוִחי   ְּבֵעת ִאיַׁשן ְוָא־ִעֽ

ֲאֹד־ָני ִלי ְולֹא ִאיָרא:        ְוִעם־רּוִחי ְּגִו־ָּיִתי  

11 s authorship and origin are uncertain. It’אדון עולם  is often attributed, as least tentatively,
to 1021-1058 (שלמה אבן גבריאל ), who is known for his Hebrew poetry, but there is no solid evidence
apart from the quality of this hymn and the language appears to be older. It has also been attributed
to גאון  האי  939-1038 (רב  ) and even to the Talmudic sage זכאי  בן  יוחן  .רבן   Although its diction
indicates antiquity, it did not become part of the morning liturgy until    the fifteenth century. 

איתא בספר 'מטה משה' (תלמידו של מהרש"ל) סי' ל"א, בשם ר"י החסיד, שרב שרירא גאון ורבי האי בו 12
השל"ה לו שתפלתו שמעת, וכ"כ  שיר אה ומשובח מובטח  שהוא  בעת התפלת 'אדון עולם'  המכוין  אומרו, כל 
בסידורו "שער שמים". וכתב בעל סידור "שער הרחמים", שתקו לומר אדון עולם לפי תפלת השחר, כי תפלת

השחר אברהם אביו תקה, שהיה הראשון שקרא להקב"ה אדון: (ברכות ז:) 



'.)אד-ני לי ולא אירא        (בבין המצרים הבעל תפלה אומר ביגון המיוחדת, והיגון יחיד במילים: '

בימי הסליחות (ימי אלול ועשרת ימי תשובה) אומרים כאן סליחות.

' ביגון ימים וראים. על נטילת ידים בימי סליחות (ימי אלול ועשרת ימי תשובה) אומרים את ברכת '

 ָּברּוךךְ ַאָּתה ְייָ (גמ' ברכות ס:)  17 16 15 14 13
18
ֶלךךְ ָהעֹוָלם  ֲאֶׁשר  ינּו ֶמֽ ֱאלֵֹהֽ

נּו נּו ְּבִמְצֹוָתיו  ְוִצָּוֽ ַעל (בבין המצרים בימי חול הבעל תפלה ממיך את קולו במילים) ִקְּדָׁשֽ

ִים:  ְנִטיַלת ָיָדֽ

 

ס:) 19 ברכות  ְייָ (גמ'  ַאָּתה  ֶאת־ָהָאָדם  ָּברּוךךְ  ָיַצר  ֲאֶׁשר  ָהעֹוָלם   ֶלךךְ  ֶמֽ ינּו  ֱאלֵֹהֽ

ּוָבָרא בֹו ְנָקִבים ְנָקִבים  ֲחלּוִלים ֲחלּוִלים:  הבעל תפלה ממיך את קולו          ְּבָחְכָמה 

ַח ֶאָחד ֵמֶהם  אֹו ִיָּסֵתם ֶאָחד  ךךָ  ֶׁשִאם ִיָּפֵתֽ ָּגלּוי ְוָיֽדּוַע      ִלְפֵני ִכֵּסא ְכבֹוֶדֽ

. ברכות השחרוכל אחד מהקהל אומר לעצמו בלחש את כל הברכות. יש הוהגים לעמוד בכל 13

צריך שיכוין פי' המלות מה שמוציא בשפתיו, ובהזכירו הברכות והתפילות בכל 14 יכוין פי'שם הוי' ב"ה   
התקיף  יכוין שהוא אלדים, ובהזכירו שם  הי' הו' ויהי'קריאתו באדות שהוא אדון הכל וגם יכוין בכתיבתו שהוא  

. ובעל היכלות ובעל הכחות כלם 
ה"ה ה" כשתכתוב הוי"ה ואד"י בשלוב תמצא ראשיתה ואחריתה יו"ד ושמשו בו לסי' ב' שמות אלו. (והג כצאן יוסף)

15' שתחלתה  ברכה  וצונו [בכל  במצותיו  קדשנו  'אשר  ולהדביק  במצותיו,  במלת  מעט  להפסיק  יזהר  'וצונו ' 
למה שאחריו, כי בתחלה מברכים על שקדשנו במצותיו בדרך כלל, ואחר כך על שצונו המצוה הזאת         שעושים בעת ההיא]. 

החתימה16 עם  החתימה  שלפי  האחרוים  המלים  אומר  בלחש,  מקצתה  תפלה  בעל  שאומר  ברכה  [כל 
בקול. והטעם, למען ישמעו קהל כבר לפי החתימה שיחתום הברכה, ויתו לבם לשמוע ולהבין החתימה ולעות 

אמן כראוי, שלא תהיה עייה יתומה, שהזהיר ממה שו"ע או"ח קכ"ד ס"ח.]

 אומר החזן ברכת 'על טילת ידים' ביגון ימים וראים. הושענא רבה  וב יום כפור  וב ראש השנה ב17

18 Responding ' ברוך הוא וברוך שמו' upon hearing a  ברכה, dates back to the  זרא"ש. (חסידי אשכ )
19 The וסח of the  ברכה was added by  רב ששת and edited by רב פפא.



בקול                  ֵמֶהם  אומר  תפלה  יךךָ 20 הבעל  :21ֵאי ֶאְפַׁשר ְלִהְתַקֵּים ְוַלֲעֹמד ְלָפֶנֽ

ִלי ָכל־ָּבָׂשר ּוַמְפִליא ַלֲעׂשֹות:  ָּברּוךךְ ַאָּתה ְייָ 22 רֹוֵפא   ֹחֽ

 .  פרשת התמיד   עד לפי   ברכת התורה   אין אומרים 

כי כן תקה. וכן מהג אשכז כמו שכתב מטה משה סי' ל"ו.

ָּת ִּבי (גמ' ברכות ס:)  קולו ֱאלַֹהי  ְנָׁשָמה ֶׁשָּנַתֽ את  ממיך  תפלה  ַאָּתה ִהיא: ְטהֹוָרה  הבעל 

ְוַאָּתה ָעִתיד   ְוַאָּתה ְמַׁשְּמָרּה ְּבִקְרִּבי   ַאָּתה ְנַפְחָּתּה ִּבי   ְבָראָתּה ַאָּתה ְיַצְרָּתּה

ִּבי ֶלָעִתיד ָלבֹא: ָּכל־ְזַמן ֶׁשַהְּנָׁשָמה ְבִקְרִּבי  מֹוֶדה ִלְּטָלּה ִּני  ּוְלַהֲחִזיָרּה  ִמֶּמֽ

אלֵֹהי ֲאבֹוַתי  ֱאלַֹהי ֵוֽ יךךָ          ְיָי  בקול ֲאִני ְלָפֶנֽ אומר  תפלה  ִרּבֹון ָּכל־ הבעל 

ַהַּמֲחִזיר ְנָׁשמֹות ִלְפָגִרים ֵמִתים: ַהַּמֲעִׂשים  ֲאדֹון ָּכל־ַהְּנָׁשמֹות: ָּברּוךךְ ַאָּתה ְייָ 

' אומרים ביגון מיוחד, המתחלף לסירוגין. הנותן ליעף כח ' ועד ' אשר נתן לשכוימ' 

(גמ' ברכות ס:)

ֶלךךְ ָהעֹוָלם  ביגון עולה:  ינּו ֶמֽ ָּברּוךךְ ַאָּתה ְיָי ֱאלֵֹהֽ

ְכִוי ִביָנה ְלַהְבִחין ֵּבין יֹום ּוֵבין  ְיָלה:  23ֲאֶׁשר ָנַתן ַלֶּׂשֽ ַלֽ

' ֵאי  20 הותיקים).  אשכז  בסידורי  בחיריק  ולא  אין בצירי  מן  נגזרת  המלה  כי  האלף  תחת  בצירי  אי 
(משה ברורה סי' ו' ס"ק ד') 'כ"כ הבה"ט והפמ"ג ובשע"ת ...

'. כן מהג אשכז כמו שכתב מטה משה סי' ל"ה. (דברי קהלת)אפילו שעה אחתואין אומרים ' 21

22 ִלי ָכל ָּבָׂשר   .סידורים and the text in most ancient ראשוים   of theוסח  is the ֹחֽ

' במוקד בפתח),תהלתנו אתה' גם וכדומה לזה עיין 'ַלילה בכל ס"י (אלא שבהם בברכות השחר ביקוד '23
והשיוי לקמץ לפי חתימת הברכה הוא משיויי רז"ה כמו גם עוד הרבה ֶהפסקים שחידש מדעתו. (סידור אזור 

אליהו)



(גמ' מנחות מג:)

24
ִני ּגֹוי:  ביגון יורד:   ֶלךךְ ָהעֹוָלם  ֶׁשּלֹא ָעַׂשֽ ינּו ֶמֽ ָּברּוךךְ ַאָּתה ְיָי ֱאלֵֹהֽ

ֶבד:  ביגון עולה:  25 ִני ָעֽ ֶלךךְ ָהעֹוָלם  ֶׁשּלֹא ָעַׂשֽ ינּו ֶמֽ ָּברּוךךְ ַאָּתה ְיָי ֱאלֵֹהֽ

ִני ִאָּׁשה:  ביגון יורד:  26 ֶלךךְ ָהעֹוָלם  ֶׁשּלֹא ָעַׂשֽ ינּו ֶמֽ ָּברּוךךְ ַאָּתה ְיָי ֱאלֵֹהֽ

 מברכות השים :

ִני ִּכְרצֹונֹו: 27 ֶלךךְ ָהעֹוָלם  ֶׁשָעַׂשֽ ינּו ֶמֽ ָּברּוךךְ ַאָּתה ְיָי ֱאלֵֹהֽ

(גמ' ברכות ס:) 

24 The ancient  הגמ as practiced by פפד"מ was שלא עשני גוי. The censors were unhappy with       the

term  גוי, so it was changed to  י ישמעאלעכו"ם, שלא עש  or כותי (or י ישראלכרי). שעש ישלא עש  came

about as a compromise. 

ִני ָנְכִריוסח ' , אך הוא בא בטעה שלשוןגוי ' מקורו בויעתר יצחק, ביודעין שהוסח המקורי הוא  ֶׁשּלֹא ָעַׂשֽ

המקרא גוי הוא אומה, ולכן "תיקן" כרי שהוא לשון מקרא לגוי של חז"ל. רוו"ה ועבודת ישראל הלכו בעקבותיו. 
ַּתְָיא, ָהָיה ְרִבי ֵמִאיר אֹוֵמר, ַחָּייב ָאָדם ְלָבֵרְך ָׁשֹלׁש ְּבָרכֹות ְּבָכל יֹום, ֵאלּו ֵהן, ֶׁשֲעָׂשַאִי ִיְׂשָרֵאל (עיין כתב-יד מיכן        בו 

ִני ֶׁשּלֹא' מצא מנחות (גמ' בּור. ֲעָׂשַאִי  ֶׁשּלֹא  ,ֶׁשּלֹא ֲעָׂשַאִני ִאָׁשה ')[מחקרי תפילה ופיוט-דיאל גולדשמידט],ּגֹוי  ָעַׂשֽ
  מג:)

[עי' בתשובת הרב יהודה טשזר שבקובץ "שיח תפלה ירושלים" תש"ט עמ' תקלד]. ובעצם היה שייך לאשה     להיות
) - כגון דיה (ירושלמי ברכות פ"ט סוף ה"ג    וכ"כשלא עשני אשהוצרה לכתחילה איש, (וכן להיפך כדמברכין  

לפעמים איש מתגלגל באשה  הקדוש בראשית יח:י, כא:ב, כב:כ. גם  החיים  עוד באור  ברש"י בראשית ל:כא). ועי' 
שלאולהיפך (עי' ספר חרדים במצות לא תעשה מן התורה התלויות בראש הגויה אות ו, ז) - ולכן שפיר תברך           

, כדי לשבח שלא ולדה אפילו גוי זכר. [ועי' בסדור מהרש"ס בזה]עשני גוי 

בא"י אמ"ה שלא עשאני עבד אע"פ שמברך שלא עשאני אשה שגם היא אינה חייבת במצות עשה שהזמן 25
גרמא, צריך לברך שלא עשאני עבד שהוא גרוע טפי. 

בא"י אמ"ה שלא עשאני אשה שאינה חייבת במצות עשה שהזמן גרמא. 26

 (טור)ונהגו הנשים לברך שעשאני כרצונו ואפשר שנוהגים כן שהוא כמי שמצדיק עליו הדין על הרעה. 27



ֶלךךְ ָהעֹוָלם  ַמְלִּביׁש ֲעֻרִּמים: ביגון עולה:  29 28             ינּו ֶמֽ ָּברּוךךְ ַאָּתה ְיָי ֱאלֵֹהֽ

ַח ִעְוִרים:  ביגון יורד:  ֶלךךְ ָהעֹוָלם  ּפֹוֵקֽ ינּו ֶמֽ ָּברּוךךְ ַאָּתה ְיָי ֱאלֵֹהֽ

ֶלךךְ ָהעֹוָלם  ַמִּתיר ֲאסּוִרים:  ביגון עולה:  ינּו ֶמֽ ָּברּוךךְ ַאָּתה ְיָי ֱאלֵֹהֽ

ֶלךךְ ָהעֹוָלם  זֹוֵקף ְּכפּוִפים:   ביגון יורד:  ינּו ֶמֽ ָּברּוךךְ ַאָּתה ְיָי ֱאלֵֹהֽ

ִים: ביגון עליה יתירה: ֶרץ ַעל־ַהָּמֽ ֶלךךְ ָהעֹוָלם  רֹוַקע ָהָאֽ ינּו ֶמֽ ָּברּוךךְ ַאָּתה ְיָי ֱאלֵֹהֽ

                   30
ֶבר:   ביגון יורד:  ֶלךךְ ָהעֹוָלם  ֲאֶׁשר ֵהִכין ִמְצֲעֵדי־ָגֽ ינּו ֶמֽ ָּברּוךךְ ַאָּתה ְיָי ֱאלֵֹהֽ

31
ֶלךךְ ָהעֹוָלם   ביגון עולה:  ינּו ֶמֽ ָׂשה ִלי ָּכל־ָצְרִּכי  32ָּברּוךךְ ַאָּתה ְיָי ֱאלֵֹהֽ :ֶׁשָעֽ

ֶלךךְ ָהעֹוָלם  אֹוֵזר ִיְׂשָרֵאל ִּבְגבּוָרה: ביגון יורד:  ינּו ֶמֽ ָּברּוךךְ ַאָּתה ְיָי ֱאלֵֹהֽ

28 ָּב"ַא"יְ  בק"ק מיץ מוסיפין 
יַּה ְׁשָפִלים ֶלךךְ ָהעֹוָלם  ַמְגִּבֽ ינּו ֶמֽ (עיין א"ח סי' ע"ז ֱאלֵֹהֽ ):          

Reciting מגביה שפלים is  זהג אשכמ, though the בית יוסף felt that it should not be said because         a) it
did not commonly appear in ספרדי גמראות , and b) it has the same meaning as זוקף כפופים. This  ברכה
however, does appear in זי גמראותאשכ . Amongst the  פוסקי פולין there was a מחלוקת concerning this
ruled מגן אברהם felt it should not.          The ט"ז felt it should be said, the לבוש  and the  ב"חthe ,ברכה 
that both opinions are accepted. The פרי מגדים is the most extreme in         the opposition to this  ברכה.
He felt that one should protest against anyone saying it.

'. (מהג פפד"מ)  פוקח עורים' אמרת לפי ברכת 'מלביש ערומיםברכת '29

'. (מהג פפד"מ)שעשה לי ' אמרת לפי ברכת 'אשר הכין מצעדי גברברכת '30

 , וכן המהג פה,שעשה לי כל צרכי  לפי המכין ...ואגודה ורוקח וסמ"ג וטור כתבו לברך 
(מקור חיים א"ח ס' מו ס"ק ב) וכל המשים עתידים ליתן דין, ב"ח. [מובא במג"א]

.יום כפור  או בתשעה באב ' בשעשה לי כל־צרכי אין משמיטים ' 31

יָת ִלי ָּכל־ְצָרַכי    32 ֶלךךְ ָהעֹוָלם  ֶׁשָעִׂשֽ ינּו ֶמֽ : ָּב"ַא"ְי ֱאלֵֹהֽ
יָת ִלי     כתב הרי"ף, והרמב"ם, והרא"ש, והסמ"ג, והרוקח, מחזור ויטרי, וסידור ר' הירץ גורסים ' ' כל צרכי. ֶׁשָעִׂשֽ

 ' בלשון רבים. ְצָרַכי    בסי' אשכז ובמגן אברהם לא"ח ס' מ"ו כתב שיש אומרים ' 



33
ֶלךךְ ָהעֹוָלם  עֹוֵטר ִיְׂשָרֵאל ְּבִתְפָאָרה:  יתירה:  עליה ביגון   ינּו ֶמֽ ָּברּוךךְ ַאָּתה ְיָי ֱאלֵֹהֽ

34
ַח:  ביגון מסיים:  ן ַלָּיֵעף ֹּכֽ ֶלךךְ ָהעֹוָלם  ַהֹּנֵת֥ ינּו ֶמֽ ָּברּוךךְ ַאָּתה ְיָי ֱאלֵֹהֽ

ֶלךךְ ָהעֹוָלם  ַהַּמֲעִביר ֵׁשָנה  ָּברּוךךְ ַאָּתה ְייָ (גמ' ברכות ס:)  ינּו ֶמֽ הבעל תפלה ממיך את  ֱאלֵֹהֽ

אלֵֹהי ֲאבֹוַתי 35ֵמֵעיַני ּוְתנּוָמה ֵמַעְפַעַּפי:                      קולו יךךָ ְיָי ֱאלַֹהי ֵוֽ  ִויִהי ָרצֹון ִמְּלָפֶנֽ

יךךָ  ִני ְּבִמְצֹוֶתֽ ְוַדְּבֵקֽ ךךָ  ִני ְּבתֹוָרֶתֽ ִני לֹא ִליֵדי ֵחְטא  ֶׁשַּתְרִּגיֵלֽ ְולֹא ִליֵדי  ְוַאל ְּתִביֵאֽ

ִני  ְולֹא ִליֵדי       ֲעֵבָרה ְוָעֹון  ֶצר ָהַרע: ְוַרֲחֵקֽ ִנָּסיֹון  ְולֹא ִליֵדי ִבָּזיֹון  ְוַאל ִיְׁשלֹט־ִּבי ֵיֽ

ֶצר טֹוב ּוְבַמֲעִׂשים טֹוִבים  ְוֹכף ֶאת־ִיְצִרי  ִני ְּבֵיֽ ֵמָאָדם ַרע    ּוֵמָחֵבר ַרע: ְוַדְּבֵקֽ

      : יךךָ ּוְבֵעיֵני ְלִהְׁשַּתְעֶּבד־ָלךךְ ֶסד ּוְלַרֲחִמים ְּבֵעיֶנֽ ִני ַהּיֹום ּוְבָכל־יֹום ְלֵחן ּוְלֶחֽ ּוְתֵנֽ

ַאָּתה ְייָ  ִני   ֲחָסִדים טֹוִבים: ָּברּוךךְ  ּגֹוֵמל ֲחָסִדים טֹוִבים ְלַעּמֹו ָכל־רֹוַאי  ְוִתְגְמֵלֽ

ִיְׂשָרֵאל: 

יךךָ  ָרצֹון ְיִהי  טז:) ברכות  (גמ' אלֵֹהי ֱאלַֹהי ְייָ  ִמְּלָפֶנֽ ִני   ֲאבֹוַתי  ֵוֽ ַהּיֹום  ֶׁשַּתִּציֵלֽ

תשעה באב. בעוטר ישראל בתפארה ואין משמיטים  33
34 This  ברכה is not mentioned in

the Talmud. An interesting explanation for its inclusion is given by גורדון  לב  אריה  in his הרב  עיון 
When the unending persecution and oppressions threatened to overcome Israel’s strength, the“ :תפלה
They .ברכה  decided to offer encouragement to the despairing masses by including this חכמי אשכז
attached it,  appropriately to the preceding אֹוֵזר ִיְׂשָרֵאל ִּבְגבּוָרה, ברכות   and ”.עֹוֵטר ִיְׂשָרֵאל ְּבִתְפָאָרה  
[The World of Prayer Volume I pg. 36]

35 The ברכות ס  (גמרא :) uses the singular for  גומל חסדים טובים. A sixteenth century ספרדי חכם,
felt it needed to be in the plural form. The  מגן אברהם publicized this opinion, although          he did
not necessarily agree with it. From then on, סידורים changed the tense to                     the plural
form. and the ר' ישעיה ברלין  were against the change. (It is interesting     to note, that ערוך השלחן 
(.in recent generations have reverted to the singular ספרדים 



ַרע ּוֵמָחֵבר  ַרע   ֵמָאָדם  ָּפִנים   ּוֵמַעּזּות  ָפִנים  ֵמַעֵּזי  ַרע  ּוְבָכל־יֹום  ּוִמָּׁשֵכן 

ַעל ִּדין ָקֶׁשה  ַגע ַרע  ּוִמָּׂשָטן ַהַּמְׁשִחית  ִמִּדין ָקֶׁשה ּוִמַּבֽ ֵּבין ֶׁשהּוא ֶבן־ְּבִרית  ּוִמֶּפֽ

ּוֵבין ֶׁשֵאינֹו ֶבן־ְּבִרית:

; כי אין זאת תפילה, תנא דר' אליהו רבה ' מויאמר' עד ' לעולם יהאאין אומרים '

כי אם תוכחת מוסר הראוי' להאמר בתוך תוכחה מרב הדורש או מיחיד לעצמו, אבל לא בתוך סדר תפלות הקהל.

ינּו   ע"י [ר' יוחנן בר נפחא]  ְחנּו ַמִּפיִלים ַּתֲחנּוֵנֽ ינּו ֲאַנֽ ִרּבֹון ָּכל־ָהעֹוָלִמים  לֹא ַעל־ִצְדקֹוֵתֽ

נּו  ַמה־  נּו  ַמה־ִּצְדֵקֽ ינּו  ֶמה ַחְסֵּדֽ נּו  ֶמה ַחֵּיֽ יךךָ ָהַרִּבים: ָמה ָאֽ יךךָ  ִּכי ַעל ַרֲחֶמֽ ְלָפֶנֽ

נּו ַמה־ֹּכֵחֽ נּו  יךךָ   ִּיְׁשֵעֽ ְלָפֶנֽ ַמה־ּנֹאַמר  נּו:  ינּו ַמה־ְּגבּוָרֵתֽ ֲאבֹוֵתֽ אלֵֹהי  ֵוֽ ינּו  ֱאלֵֹהֽ ְיָי 

ַמָּדע ִּכְבִלי  ַוֲחָכִמים  ָהיּו   ְּכלֹא  ַהֵּׁשם  ְוַאְנֵׁשי  יךךָ   ְלָפֶנֽ ִין  ְּכַאֽ ָכל־ַהִּגּבֹוִרים  ֲהלֹא 

יךךָ   ֶבל ְלָפֶנֽ הּו  ִויֵמי ַחֵּייֶהם ֶהֽ יֶהם ֹּתֽ קהלת ג:יט ּוְנבֹוִנים ִּכְבִלי ַהְׂשֵּכל: ִּכי ֹרב ַמֲעֵׂשֽ

ִין ם ִמן־ַהְּבֵהָמ֙ה ָאֽ֔ ָאָד֤ ר ָהֽ ֶבל:  ּומֹוַת֨ ל ָהֽ י ַהֹּכ֖  ִּכ֥

ַעְּמךךָ   ְחנּו  ךךָ   ֲאָבל ֲאַנֽ ְּבַהר ַהֹּמִרָּיה   ְּבֵני ַאְבָרָהם ֹאַהְבךךָ   ְּבֵני ְבִריֶתֽ ּלֹו  ְעָּת  ֶׁשִּנְׁשַּבֽ

ךךָ  ֶׁשֵּמַאֲהָבְתךךָ  ַח  ֲעַדת ַיֲעֹקב ִּבְנךךָ ְּבכֹוֶרֽ  ַרע ִיְצָחק ְיִחידֹו ֶׁשֶּנֱעַקד ַעל ַּגֵּבי־ַהִּמְזֵּבֽ ֶזֽ

ְבָּת ֹאתֹו אָת ֶאת־ְׁשמֹו ִיְׂשָרֵאל ִויֻׁשרּון:  ֶׁשָאַהֽ ָרֽ ְחָּת־ּבֹו  ק ָ  ּוִמִּׂשְמָחְתךךָ ֶׁשָּׂשַמֽ

ַבח   ךךָ  ּוְלָבֵרךךְ ּוְלַקֵּדׁש ְוִלֵּתן־ֶׁשֽ ְחנּו ַחָּיִבים ְלהֹודֹות ְלךךָ  ּוְלַׁשֵּבֲחךךָ  ּוְלָפֶאְרֽ ְלִפיָכךךְ ֲאַנֽ



נּו:  נּו  ּוַמה־ָּיָפה ְיֻרָּׁשֵתֽ נּו  ּוַמה־ָּנִעים ּגֹוָרֵלֽ ינּו  ַמה־ּטֹוב ֶחְלֵקֽ : ַאְׁשֵרֽ ךךָ ְוהֹוָדָיה ִלְׁשֶמֽ

 וסח פפד"מ                               

ינּו    נּו ַמְׁשִּכיִמים ּוַמֲעִריִבים36ַאְׁשֵרֽ  ֶׁשָאֽ

ִים ְּבָכל יֹום:  ֶקר ְואֹוְמִרים ַּפֲעַמֽ ֶרב ָוֹבֽ ֶעֽ

נּו ַמְׁשִּכיִמים ּוַמֲעִריִבים    ינּו  ֶׁשָאֽ 37ַאְׁשֵרֽ

ִים ֶקר ְּבָכל־יֹום ָּתִמיד      ַּפֲעַמֽ ֶרב ָוֹבֽ ֶעֽ

ְּבַאֲהָבה ְואֹוְמִרים: 

36 Generally, נּו  is ָאֽ חז"ל  ,לשון   and ְחנּו  ,ֲאַנֽ
מקרא .לשון   Changing נּו  to ָאֽ ְחנּו  ,ֲאַנֽ  is  one
example,             of an attempt to change the
.לשון מקרא  to גירסת הסידור

ויתר משויי  הוא  ואחו  ס"י,  בכל  וכ"ה  כ"י  סידור 
אזור  (סידור  חז"ל.  לשון  על  מקרא  לשון  שהעדיף  יצחק 

אליהו)

ובקר 37 'ערב  מצא  הסדורים  ובכל   - ינּו.  ַאְׁשֵרֽ
ְואֹוְמִרים  ֶקר  ָוֹבֽ ֶרב  ֶעֽ ּוַמֲעִריִבים  ַמְׁשִּכיִמים  נּו  ֶׁשָאֽ

ִים ְּבָכל יֹום ְׁשַמע ינּו' וגו'.   אבל מהג פ"פ 'ַּפֲעַמֽ ַאְׁשֵרֽ
ִים ְּבַאֲהָבה ְואֹוְמִרים  ַּפֲעַמֽ ָּתִמיד  ֶקר ְּבָכל־יֹום  וכו' ָוֹבֽ

עם קדושתְׁשַמע  הלשון    להשוות  כן  עשו  ואולי  ' וגו'. 

' בשוי"ט  ְּבָכל־יֹוםמוסף  ֶקר  ָוֹבֽ ֶרב  ֶעֽ ְׁשמֹו  ַהְמַיֲחִדים 
ְּבַאֲהָבה ִים  ַּפֲעַמֽ תפלת ָּתִמיד  בסוף  גם  וזה  וקרוב   .'

והוא רחום הארוכה. (דברי קהלת)



קהל אומר בקול עם הבעל תפלה את הפסוק: 

 דברים ו: ד   
38

ינּו ְיָי֥ ׀ ֶאָחֽ עְׁשַמ֖   ל ְיָי֥ ֱאלֵֹה֖ :ד  ִיְׂשָרֵא֑

 בלחש 
39

ָּברּוךךְ  ֵׁשם ְּכבֹוד ַמְלכּותֹו  ְלעֹוָלם ָוֶעד: 

ַאָּתה הּוא ַעד ֶׁשּלֹא ִנְבָרא ָהעֹוָלם  ַאָּתה הּוא ִמֶּׁשִּנְבָרא   [תנא דבי אליהו רבה] 

הּוא ָלעֹוָלם ַהָּבא: ַקֵּדׁש ֶאת־ִׁשְמךךָ ַעל  ְוַאָּתה   ָהעֹוָלם  ַאָּתה הּוא ָּבעֹוָלם ַהֶּזה

: ַמְקִּדיֵׁשי ךךָ ךךָ  ְוַקֵּדׁש ֶאת־ִׁשְמךךָ ְּבעֹוָלֶמֽ נּו:   ְׁשֶמֽ יַּה ַקְרֵנֽ ּוִביׁשּוָעְתךךָ ָּתרּום ְוַתְגִּבֽ

ְמַקֵּדׁש ֶאת־ִׁשְמךךָ ָּבַרִּבים:      ָּברּוךךְ ַאָּתה ְייָ 

ִים ָהֶעְליֹוִנים:   [תנא דבי אליהו] ֶרץ ּוִבְׁשֵמי ַהָּׁשַמֽ ִים ּוָבָאֽ ינּו  ַּבָּׁשַמֽ ַאָּתה הּוא ְיָי ֱאלֵֹהֽ

יךךָ  יךךָ ֵאין ֱאלִֹהים: ַקֵּבץ ֹקֶוֽ ֱאֶמת  ַאָּתה הּוא ִראׁשֹון  ְוַאָּתה הּוא ַאֲחרֹון  ּוִמַּבְלָעֶדֽ

ָּכל־ָּבֵאי עֹוָלם ִּכי ְוֵיְדעּו  ירּו  ֶרץ: ַיִּכֽ יט:טו  ֵמַאְרַּבע ַּכְנפֹות ָהָאֽ ב'  ַאָּתה־֤הּוא  מלכים 

יָת  ה ָעִׂשֽ֔ ֶרץ ַאָּת֣ ל ַמְמְל֣כֹות ָהָא֑ ְלֹכ֖ ְלַבְּדךךָ֔  ֱאלִֹהי֙ם  ִים ְוֶאת־  שמות כ:יא  ָהֽ ֶאת־ַהָּׁשַמ֣

אֹו ָּבֶעְליֹוִנים  יךךָ  ָיֶדֽ ְּבָכל־ַמֲעֵׂשה  ּוִמי  ם:  ְוֶאת־ָּכל־ֲאֶׁשר־ָּב֔ ֶאת־ַהָּי֙ם  ֶרץ  ָהָא֗

38 The הלכה follows  שיארבי יהודה ה that only the first פסוק  need be said in its proper time       (
To demonstrate this        we .פיוטים  in case orenen is lengthened with the addition of ,(:ברכות י"ג
recite however there’s no need to recite ,ברוך שם  contrary to the opinion of the ,פ' ואהבת  מהרש"ל  

who recited it. The  הגמ for זמני קריאת שמע is to follow the י הגר"אזמ. 

' בקול רם.ָּברּוךךְ  ֵׁשם ְּכבֹוד ַמְלכּותֹו  ְלעֹוָלם ָוֶעד:למעט ביום כפור שאז אומרים '39



ֶסד  ֶחֽ נּו  ִים  ֲעֵׂשה ִעָּמֽ ֶׁשַּבָּׁשַמֽ ינּו  ַבַּתְחּתֹוִנים ֶׁשּיֹאַמר ְלךךָ        ַמה־ַּתֲעֶׂשה: ָאִבֽ

ינּו ַמה־ֶׁשָּכתּוב:  נּו ְיָי ֱאלֵֹהֽ ינּו      ְוַקֶּים־ָלֽ צפניה ד:כ  ַּבֲעבּור ִׁשְמךךָ ַהָּגדֹול ֶׁשִּנְקָרא ָעֵלֽ

ה ְּבֹכל֙  ם ְוִלְתִהָּל֗ ם ְלֵׁש֣ ן ֶאְתֶכ֜ י־ֶאֵּת֨ ם ִּכֽ י ֶאְתֶכ֑ ת ַקְּבִצ֣ ם ּוָבֵע֖ יא ֶאְתֶכ֔ ת ַהִהי֙א ָאִב֣ ָּבֵע֤

ֶרץ  י ָהָאֽ֔ : ַעֵּמ֣ ר ְיָיֽ ם    ָאַמ֥ יֵניֶכ֖ ם ְלֵעֽ י ֶאת־ְׁשֽבּוֵתיֶכ֛ ְּבׁשּוִב֧

ברכת התורה וסדר הקרבנות 40

הבעל תפלה אומר בקול רם את ברכות התורה.

יא:)  ברכות  ְייָ  (גמ'  ַאָּתה  ְּבִמְצֹוָתיו  ָּברּוךךְ  נּו  ִקְּדָׁשֽ ֲאֶׁשר  ָהעֹוָלם   ֶלךךְ  ֶמֽ ינּו  ֱאלֵֹהֽ

תֹוָרה:  ְּבִדְבֵרי  ַלֲעֹסק  נּו  היא  ְוִצָּוֽ כי  כאן,  אמן  אומרים  בש"ע.אחת ברכה אין  שכתב  כמו   

ינּו ּוְבִפיִפּיֹות ַעְּמךךָ ֵּבית ִיְׂשָרֵאל: ךךָ ְּבִפֽ ינּו ֶאת־ִּדְבֵרי תֹוָרֶתֽ ְוַהֲעֶרב־ָנא ְיָי ֱאלֵֹהֽ

ְחנּו ְוִנְהֶיה  ינּו ֲאַנֽ נּו  ִיְׂשָרֵאל  ֵּבית  ַעְּמךךָ  ְוֶצֱאָצֵאי ְוֶצֱאָצֵאֽ ךךָ  יֹוְדֵעי ֻּכָּלֽ ְולֹוְמֵדי ְׁשֶמֽ

ךךָ  ַהְמַלֵּמד ּתֹוָרה ְלַעּמֹו ִיְׂשָרֵאל:  : ָּברּוךךְ ַאָּתה ְייָ 41 תֹוָרֶתֽ

40 We are required to immediately proceed התורה   with לימוד  .ברכות התורה   Since we learn
straight away, no additional or פסוקים  are required such as those printed in most משיות  .סידורים  
However, one may recite  יםופסוקים בדרך תח before  ברכות התורה(i.e.  אלול and the                  עשרת
רבון after ברכות התורה Hence we recite .(זמן התפילה are recited before the סליחות  when ,ימי תשובה
even כל־העולמים  though  the ישראל ', פסוקים   שמע  ' and אתכם'  אביא  ההיא  are 'בעת   recited
beforehand as mentioned by the טור.

' כי איו בגמרא ובטור (במהדורות ספרדיות הוא מצא בגמרא). ולומדי תורתך לשמה אין אומרים '41

There are various explanations of the term לשמה: a) to study without hope of reward or fear    of
punishment, but solely because ספר) b) to study with the intent to practice ,(רמב"ם) is truth תורה 
s sake” - simply to know and understand             its concepts’תורה for the“ תורה c) to study ,(חסידים
and to derive therefrom, and not for the purposes of elevate one’s stature            or amazing others
with one’s knowledge ( פש החיים ד:ג ,דרים ס"ב רא"ש).



נּו ִמָּכל־ָהַעִּמים  ָּברּוךךְ ַאָּתה ְייָ 42 ַחר־ָּבֽ ֶלךךְ ָהעֹוָלם  ֲאֶׁשר ָּבֽ ינּו ֶמֽ ֱאלֵֹהֽ

נּו ֶאת־ּתֹוָרתֹו: ָּברּוךךְ ַאָּתה ְיָי נֹוֵתן ַהּתֹוָרה:  ַתן־ָלֽ ְוָנֽ

לפי מהג אשכז המקובל מקדם, 
43

'. מהג מהרי"ל היה לאמרם אלו דברים ' ומשת 'יברכךאין אומרים את פסוקי '

אלא ביום. זמו שאין התמיד, פרשת  לומר  עדיין יכל ולא התורה, ברכת  רק כשהשכים ללמוד קודם עלות השחר ובירך

 ָּך:   במדבר ו:כד־כו  יֻחֶּנֽ יךךָ ִוֽ יו ֵאֶל֖ ר ְיָי֧ ׀ ָּפָנ֛ : ָיֵא֨ ךךָ ֥ ְיָי֖ ְוִיְׁשְמֶרֽ ֶרְכךךָ ְיָבֽ

ם ְלךךָ֖ ָׁשֽלֹום: יךךָ ְוָיֵׂש֥ א ְיָי֤ ׀ ָּפָני֙ו ֵאֶל֔ ִיָּׂש֨

ּלּו ְדָבִרים ֶׁשֵאין ָלֶהם ִׁשעּור:  משנה פאה א:א ֵאֽ

 ַהֵּפָאה ְוַהִּבּכּוִרים ְוָהֵרָאיֹון ּוְגִמילּות ֲחָסִדים ְוַתְלמּוד ּתֹוָרה: 

ֶמת לֹו ָלעֹוָלם  שבת קכז:א  ֶּיֽ ֶרן ק ַ ּלּו ְדָבִרים ֶׁשָאָדם אֹוֵכל ֵּפירֹוֵתיֶהם ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ְוַהֶּקֽ ֵאֽ

ֵהן - ִּכּבּוד ָאב ָוֵאם  ּוְגִמילּות ֲחָסִדים  ְוַהְׁשָּכַמת ֵּבית  ּלּו  ַהָּבא:              ְוֵאֽ

ַׁשֲחִרית ְוַעְרִבית  ְוַהְכָנַסת אֹוְרִחים  ּוִבּקּור חֹוִלים  ְוַהְכָנַסת ַּכָּלה  ּוְלָוַית  ַהִּמְדָרׁש 

ַהֵּמת  ְוִעּיּון ְּתִפָּלה         ַוֲהָבַאת ָׁשלֹום ֵּבין ָאָדם ַלֲחֵברֹו (ְוַהְמַגֵּדל ָּבָניו ְלַתְלמּוד

 ֶגד ֻּכָּלם:  ּתֹוָרה  ְוָדן ֶאת ֲחֵברֹו ְלַכף ְזכּות)  - ְוַתְלמּוד ּתֹוָרה ְּכֶנֽ
אחר ברכת התורה מקפידים לומר מיד  

 (תלמוד).ברייתא דרבי ישמעאל (משה),  וסדר הקרבנות (מקרא), פרשת התמידאת 

 במדבר כח:א־ח  
ַמְרָּת֖  44 ל ְוָאֽ ו ֶאת־ְּבֵנ֣י ִיְׂשָרֵא֔ ר: ַצ֚ ה ֵּלאֹמֽ ר ְיָי֖ ֶאל־ֹמֶׁש֥ ַוְיַדֵּב֥

יכוין בברכתו על מעמד הר סיי, אשר בחר בו מכל האומות, וקרבו לפי הר סיי, והשמיעו דבריו מתוך 42
האש, ותן לו את תורתו הקדושה, שהיא בית חייו כלי חמדתו שהיה משתעשע בה בכל יום: [טור]  

אלו דברים, וגם 'ברכת כהנים בתוס' ברכות י"א ב' ד"ה 'שכבר פטר', "והצרפתים הגו לומר פסוקים ד43
ו'שאין להם שיעור  דפאה],  [פ"א  משה  שהיא  [בשבת אלו דברים שאדם אוכל פירותיהן'  מימרא  שהיא  כו',   

קכ"ז א'],            מפי מירושלמי דבעי שילמוד על אתר' ע"כ:" 

ס"ת  .ת ֶא ו: ַצ֚ ר  ֵּלאמֹֽ ה ֹמֶׁש֥ 44 ה. . לומר שהעוסק בתורה כאילו הקריב קרבן (מחות קי.): תורה  ִאֶּׁש֔ ה ָהֽ ֶז֚

התגין על ה' אחרוה של ' ִאֶּׁש֔  תתי לכם והעולה חביבה מכולם (ראה אבות שר" פ"דה' מיני קרבנות' לומר לך  ָהֽ

ם ְת  (מחות קי.): ה' מיני קרבנות ומעלה אי עליכם כאילו הקרבתם  ה' חומשי תורהה"א)   ועסקו ב   ִיםׁשְ ִמיִמ֛ ַנ֥



י ִל֖ יב  ִר֥ ְלַהק ְ ִּתְׁשְמ֕רּו  י  יֹחִח֔ ִנֽ יַח  ֵר֚ י  ְלִאַּׁש֗ י  ַלְחִמ֜ י  ֶאת־ָקְרָּבִנ֨ ם  ֲאֵלֶה֑
י־ ים ְּבֵנֽ ְּכָבִׂש֨ יָי֑  ַלֽ יבּו  ִר֖ ר ַּתק ְ ה ֲאֶׁש֥ ִאֶּׁש֔ ה ָהֽ ם ֶז֚ ָלֶה֔ ַמְרָּת֣  ְּבֽמֹוֲעֽדֹו: ְוָאֽ
ֶקר  ה ַבֹּב֑ ֲעֶׂש֣ ד ַּתֽ ֶבׂש ֶאָח֖ יד: ֶאת־ַהֶּכ֥ ה ָתִמֽ  ִים ַלּ֖יֹום ֹעָל֥ ם ְׁשַנ֥ ָׁשָנ֧ה ְתִמיִמ֛
ֶלת ֹס֖ ה  ֵאיָפ֛ ָהֽ ית  ֲעִׂשיִר֧ ַוֽ ִים:  ַעְרָּבֽ ָהֽ ין  ֵּב֥ ה  ֲעֶׂש֖ ַּתֽ י  ַהֵּׁשִנ֔ ֶבׂש  ַהֶּכ֣ ְוֵא֙ת 
ר ֲעֻׂשָי֙ה ְּבַה֣ יד ָהֽ ת ָּתִמ֑ ין: ֹעַל֖ ת ַהִהֽ ית ְרִביִע֥ ֶמן ָּכִת֖ ה ְּבֶׁש֥ ה ְּבלּוָל֛ ְלִמְנָח֑
ֶדׁש ד ַּבֹּק֗ ֶאָח֑ ֶבׂש ָהֽ ין ַלֶּכ֖ ת ַהִה֔ : ְוִנְסּכֹ֙ו ְרִביִע֣ יָיֽ ה ַלֽ ַח ִאֶּׁש֖ יַח ִניֹח֔ י ְלֵר֣ ִסיַנ֔
ת  ִים ְּכִמְנַח֨ ַעְרָּב֑ ין ָהֽ ה ֵּב֣ ֲעֶׂש֖ י ַּתֽ ֶבׂש ַהֵּׁשִנ֔ : ְוֵא֙ת ַהֶּכ֣ יָיֽ ר ַלֽ ֶסךךְ ֵׁשָכ֖ ךךְ ֶנ֥ ַהֵּס֛

: יָיֽ ַח ַלֽ יַח ִניֹח֖ ה ֵר֥ ה ִאֵּׁש֛ ֲעֶׂש֔ ֶקר ּוְכִנְסּכֹ֙ו ַּתֽ    ַהֹּב֤

ָנה ִלְפֵנ֣י ְיָי֑  45 ויקרא א:יא ַח ָצֹפ֖  ֶרךךְ ַהִּמְזֵּב֛ ל ֶי֧ ט ֹא֜תֹו ַע֣ ְוָׁשַח֨
יב: ַח ָסִבֽ ֲהִנ֧ים ֶאת־ָּד֛מֹו ַעל־ַהִּמְזֵּב֖ ן ַהֹּכֽ ֲהֹר֨  ְר֡קּו ְּבֵנ֩י ַאֽ ְוָזֽ

בשבת מוסיפים : 

ט-י    כח:  ּוְׁשֵנ֣י  במדבר  ם  ְּתִמיִמ֑ י־ָׁשָנ֖ה  ְּבֵנֽ ים  י־ְכָבִׂש֥ ְׁשֵנֽ ת  ַהַּׁשָּב֔ ּוְביֹו֙ם 
ֶמן ה ַבֶּׁש֖ ה ְּבלּוָל֥ ֶלת ִמְנָח֛ ים    ֹס֧ ת ְוִנְסּֽכֹו:  ֶעְׂשֹרִנ֗ ת  ֹעַל֥ ַעל־ ְּבַׁשַּבּ֑תֹו ַׁשַּב֖

ת  ּה: ֹעַל֥ יד ְוִנְסָּכֽ ַהָּתִמ֖
בראש חודש מוסיפים :

ִים֙  כח:יא־טו  ְׁשַנ֨ ר  י־ָבָק֤ ְּבֵנֽ ים  ָּפִר֨ יָי֑  ַלֽ ה  ֹעָל֖ יבּו  ִר֥ ַּתק ְ ם  ָחְדֵׁשיֶכ֔ ּוְבָראֵׁש֙י 
ֶלת ים ֹס֤ ה ֶעְׂשֹרִנ֗ ם: ּוְׁשלָֹׁש֣ ה ְּתִמיִמֽ י־ָׁשָנ֛ה ִׁשְבָע֖ ים ְּבֵנֽ ד ְּכָבִׂש֧ ִיל ֶאָח֔ ְוַא֣

ר ַלָּפ֖ ֶמן  ַבֶּׁש֔ ה  ְּבלּוָל֣ ד  ִמְנָח֙ה  ֶאָח֑ ים  ּוְׁשֵנ֣י ָהֽ ֶלת ֶעְׂשֹרִנ֗ ה ִמְנָחה֙  ֹס֤ ְּבלּוָל֣
ֶמן ֶלת ִמְנָחה֙  ַבֶּׁש֔ ן ִעָּׂש֗רֹון ֹס֤ ד: ְוִעָּׂשֹר֣ ֶאָחֽ ִיל ָהֽ ה  ָלַא֖ ֶמן ְּבלּוָל֣ ֶבׂש ַבֶּׁש֔ ַלֶּכ֖
ד ֶאָח֑ יַח  ֹעָלה֙  ָהֽ ַח  ֵר֣ ר ִניֹח֔ ַלָּפ֜ ה  ְהֶי֨ ִיֽ ַהִהי֩ן  י  ֲחִצ֣ ם  ְוִנְסֵּכיֶה֗  : יָיֽ ַלֽ ה  ִאֶּׁש֖

ֶדׁש֙  ֹח֨ ת  ֹעַל֥ את  ֹ֣ ז  ִין  ָי֑ ֶבׂש  ַלֶּכ֖ ין  ַהִה֛ ת  ּוְרִביִע֥ ִיל  ָלַא֗ ין  ַהִה֣ ת  ּוְׁשִליִׁש֧

יד. שכל כך תמידין קרבין לשה:  תש"ל. ר"ת ּ֖יֹום. לַ  ה ָתִמֽ  קרי ביה 'ליום עולה', ששוחטים אותו במקום ַלּ֖יֹום ֹעָל֥

שהיום עולה (תמיד לא:): (בעל הטורים)

45 The recital of was not 'ושחט אתו '  of the מהג אשכז   although it is listed amongst ,ראשוים  
the הגיםמ of other יםקדמו. By the seventeenth century, it appears in most זסדורי אשכ.



ד  ֶאָח֛ ִעִּז֥ים  יר  ּוְׂשִע֨ ַהָּׁשָנֽה:  י  ְלָחְדֵׁש֖ ת46ְּבָחְדׁ֔שֹו  ַעל־ֹעַל֧ יָי֑  ַלֽ את  ְלַחָּט֖
ה ְוִנְסּֽכֹו: ָעֶׂש֖ יד ֵיֽ ַהָּתִמ֛

47פרק 
ניגון שאומרים המשניות ' (זבחים פ"ה) היא בעקר לימוד, יאמר ב איזהו מקומן'

ֵאיֶזהּו ְמקֹוָמן ֶׁשל־ְזָבִחים? 

ְׁשִחיָטָתן   - ַהִּכּפּוִרים  ֶׁשל־יֹום  ְוָׂשִעיר  ַּפר  ַּבָּצפֹון.  ְׁשִחיָטָתן  ָקָדִׁשים  ָקְדֵׁשי 

ַּבָּצפֹון, ְוִקּבּול ָּדָמן ִּבְכֵלי ָׁשֵרת ַּבָּצפֹון. ְוָדָמן ָטעּון ַהָּזָיה ַעל־ֵּבין ַהַּבִּדים, ְוַעל־ 

ֶבת. ִׁשיֵרי ַהָּדם ָהָיה ׁשֹוֵפךךְ  ַחת ֵמֶהן ְמַעֶּכֽ ֶכת, ְוַעל־ִמְזַּבח ַהָּזָהב. ַמָּתָנה ַאֽ ַהָּפֹרֽ

ַח ַהִחיצֹון. ִאם־לֹא ָנַתן, לֹא ִעֵּכב. ַעל ְיסֹוד ַמֲעָרִבי ֶׁשל־ִמְזֵּבֽ

 

ָּפִרים ַהִּנְׂשָרִפים ּוְׂשִעיִרים ַהִּנְׂשָרִפים - 

ֶכת  ְׁשִחיָטָתן ַּבָּצפֹון, ְוִקּבּול ָּדָמן ִּבְכֵלי ָׁשֵרת ַּבָּצפֹון. ְוָדָמן ָטעּון ַהָּזָיה ַעל־ַהָּפֹרֽ

ֶבת. ִׁשיֵרי ַהָּדם ָהָיה ׁשֹוֵפךךְ ַעל ְיסֹוד ַחת ֵמֶהן ְמַעֶּכֽ ְוַעל־ִמְזַּבח ַהָּזָהב. ַמָּתָנה ַאֽ

46' ּבֹו  ֶׁשֶּנֱאַמר  ֹחֶדׁש  רֹאׁש  ֶׁשל  ָׂשִעיר  ְִׁשַּתָה  ַמה  ָלִקיׁש,  ֶּבן  ִׁשְמעֹון  ְרִבי  ד'ָאַמר  הּוא,ַלֽ ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש  ָאַמר   ?'

 (גמ' שבועות ט., חולין ס:)ָׂשִעיר ֶזה ְיֵהא ַכָּפָרה ַעל ֶׁשִּמיַעְטִּתי ֶאת ַהָּיֵרַח.  

מקומן47 משה,איזהו  כמין  שמ"ה  הם  והקריאה  תיבות  שד"מ  מסיי']  למשה  ברורה  'משה  [שהיא   

 (רוקח)לומר שתורה בעל פה תה למשה מסיי.

 כתב המ"א 'נראה לי דוקא בזמניהם שהיו מבינים לשון תרגום, אבל עכשיו שאין מבינים צריכיםמשנה.    
ללמוד להבין דאם לא כן אינו נחשב ללימוד, דדוקא בתפלה אף שאינו מבין הקדוש ברוך הוא יודע
כוונתו. אבל אם אומר המשנה ואינו מבין אינו נקרא לימוד. לכן צריכין ללמוד הפירוש.' וכתב השל"ה

: (באר  יעשה קול ניגון דמשניות' עיין שם 'פיטום הקטורת' או 'במה מדליקין' או  'איזהו מקומן ''כשאומר 
 היטב א"ח ס' נ ס"ק א-ב) 



ִנְׂשָרִפין ְּבֵבית ּלּו  ָוֵאֽ ּלּו  ַהִחיצֹון. ִאם־לֹא ָנַתן, לֹא־ִעֵּכב. ֵאֽ ַח  ַמֲעָרִבי ֶׁשל־ִמְזֵּבֽ

ַהָּדֶׁשן. 

ַחּטֹאת ַהִּצּבּור ְוַהָּיִחיד -  

ְׁשִחיָטָתן   - ְוֶׁשל־מֹוֲעדֹות  ֳחָדִׁשים  ָראֵׁשי  ְׂשִעיֵרי  ַהִּצּבּור:  ַחּטֹאת  ֵהן  ּלּו  ֵאֽ

ַּבָּצפֹון. ְוִקּבּול ָּדָמן ִּבְכֵלי ָׁשֵרת ַּבָּצפֹון. ְוָדָמן ָטעּון ַאְרַּבע ַמָּתנֹות ַעל ַאְרַּבע 

ֶרן ְּדרֹוִמית ִמְזָרִחית,  ְלֶקֽ ֶבׁש, ּוָפָנה ַלּסֹוֵבב ּוָבא־לֹו  ְקָרנֹות.   ֵּכיַצד? ָעָלה ַבֶּכֽ

ִמְזָרִחית ְצפֹוִנית, ְצפֹוִנית ַמֲעָרִבית, ַמֲעָרִבית ְּדרֹוִמית. ִׁשיֵרי ַהָּדם ָהָיה ׁשֹוֵפךךְ 

ַעל־ְיסֹוד ְּדרֹוִמי.   ְוֶנֱאָכִלין ִלְפִנים ִמן־ַהְּקָלִעים, ְלִזְכֵרי ְכֻהָּנה, ְּבָכל־ַמֲאָכל, 

ְיָלה, ַעד־ֲחצֹות.  ְליֹום ָוַלֽ

ֶדׁש ָקָדִׁשים.  ָהעֹוָלה ֹקֽ

ְׁשִחיָטָתּה ַּבָּצפֹון, ְוִקּבּול ָּדָמּה ִּבְכֵלי ָׁשֵרת ַּבָּצפֹון. ְוָדָמּה ָטעּון ְׁשֵּתי ַמָּתנֹות 

ֶׁשֵהן ַאְרַּבע. ּוְטעּוָנה ֶהְפֵׁשט ְוִנּֽתּוַח, ְוָכִליל ָלִאִּׁשים. 

ִזְבֵחי ַׁשְלֵמי ִצּבּור ַוֲאָׁשמֹות, 



ֵהן ֲאָׁשמֹות: ֲאַׁשם ְּגֵזלֹות, ֲאַׁשם ְמִעילֹות, ֲאַׁשם ִׁשְפָחה ֲחרּוָפה, ֲאַׁשם לּו  ֵאֽ

ָנִזיר,   ֲאַׁשם ְמֹצָרע, ָאָׁשם ָּתלּוי. ְׁשִחיָטָתן ַּבָּצפֹון, ְוִקּבּול ָּדָמן ִּבְכֵלי ָׁשֵרת

ַהְּקָלִעים ִמן  ִלְפִנים  ְוֶנֱאָכִלין  ַאְרַּבע.  ֶׁשֵהן  ַמָּתנֹות  ְׁשֵּתי  ָטעּון  ְוָדָמן  ַּבָּצפֹון, 

ְיָלה, ַעד־ֲחצֹות.  ְלִזְכֵרי ְכֻהָּנה, ְּבָכל־ַמֲאָכל,  ְליֹום ָוַלֽ

ַהּתֹוָדה ְוֵאיל ָנִזיר ָקָדִׁשים ַקִּלים. 

ַאְרַּבע. ֶׁשֵהן  ַמָּתנֹות  ְׁשֵּתי  ָטעּון  ְוָדָמן  ָּבֲעָזָרה,  ְּבָכל־ָמקֹום  ְׁשִחיָטָתן 

ֲחצֹות. ַעד  ְיָלה,  ָוַלֽ ְליֹום  ְּבָכל־ַמֲאָכל,  ְלָכל־ָאָדם,  ְּבָכל־ָהִעיר,  ְוֶנֱאָכִלין 

ְוִלְבֵניֶהם ִלְנֵׁשיֶהם  ַלֹּכֲהִנים,  ֶׁשַהּמּוָרם ֶנֱאָכל ַהּמּוָרם ֵמֶהם ַּכּיֹוֵצא ָבֶהם, ֶאָּלא

ּוְלַעְבֵדיֶהם: 

ְׁשָלִמים ָקָדִׁשים ַקִּלים. 

ַאְרַּבע. ֶׁשֵהן  ַמָּתנֹות  ְׁשֵּתי  ָטעּון  ְוָדָמן  ָּבֲעָזָרה,  ְּבָכל־ָמקֹום  ְׁשִחיָטָתן 

ֶאָחד. ְיָלה  ְוַלֽ ָיִמים  ִלְׁשֵני  ְּבָכל־ַמֲאָכל,  ְלָכל־ָאָדם,  ְּבָכל־ָהִעיר,  ְוֶנֱאָכִלין 

ְוִלְבֵניֶהם ִלְנֵׁשיֶהם  ַלֹּכֲהִנים,  ֶנֱאָכל  ַהּמּוָרם ֵמֶהם ַּכּיֹוֵצא ָבֶהם, ֶאָּלא ֶׁשַהּמּוָרם 



ּוְלַעְבֵדיֶהם: 

ַסח ָקָדִׁשים ַקִּלים.  ַהְּבכֹור ְוַהַּמֲעֵׂשר ְוַהֶּפֽ

 ֶגד  ְּכֶנֽ ֶׁשִּיֵּתן  ּוִבְלַבד  ֶאָחת,  ַמָּתָנה  ָטעּון  ְוָדָמן  ָּבֲעָזָרה,  ְּבָכל־ָמקֹום  ְׁשִחיָטָתן 

ַהְיסֹוד. ִׁשָּנה ַבֲאִכיָלָתן: ַהְּבכֹור ֶנֱאָכל ַלֹּכֲהִנים, ְוַהַּמֲעֵׂשר ְלָכל־ָאָדם. ְוֶנֱאָכִלין

ֶנֱאָכל ֶאָּלא ַסח ֵאינֹו  ְיָלה ֶאָחד. ַהֶּפֽ ְּבָכל־ָהִעיר, ְּבָכל־ַמֲאָכל, ִלְׁשֵני ָיִמים ְוַלֽ

ְיָלה, ְוֵאינֹו ֶנֱאָכל ֶאָּלא ַעד־ֲחצֹות, ְוֵאינֹו ֶנֱאָכל ֶאָּלא ִלְמנּוָייו, ְוֵאינֹו ֶנֱאָכל ַבַּלֽ

ֶאָּלא ָצִלי. 

.ניגון הגמרא  צריך ללמדו שיבין הפרק ויאמר בברייתא דר' ישמעאל

פתיחה דספרא [ע"י ר' ישמעאל בן אלישע]
ֶׁשת: 48  ְרִבי ִיְׁשָמֵעאל אֹוֵמר: ִּבְׁשלׁש ֶעְׂשֵרה ִמּדֹות ַהּתֹוָרה ִנְדֶרֽ

ֶמר.   ִמַּקל ָוֹחֽ

ָוה.  ּוִמְּגֵזָרה ָׁשֽ

48 In the past ְרִבי was commonly used (ִרִּבי was mostly used in Sephardic היים). סידוריםרב הייד
changed the word to  ַרִּבי, however, הרב יעקב עמדין's opinion was that it should be pronounced ְרִבי. 

 הטפלת לשם העצם הפרתי. לקד הרי"ש בשו"א. אבל לזאת העלה המוחת להורות על ְרִבי. עם היות דעתי במלת ְרִבי
. כן הוא זה. שכל ַרב ֶׁשִלי הבא ביו"ד הכוי. שהוראתו ַרִּבי שם רביו הקדוש "ל שקודתה בפת"ח ודגוש הבי"ת. כדין 

. לומר שהוא רב שלו. (יעב"ץ על פרקי אבות)ַרִּביהשוה אומר על רביו הקדוש. 

. כך הגו מילה זו ביידיש המערבית עד שחלדו לדבר בה         במחצית ְרִביבסידורי אשכז הקדומים יותר היקוד הוא  
, וכך היא גם הכרעת רבי יעקב עמדין. (הרב בימין שלמה המבורגר)91המאה ה-



ִמִּבְנַין־ָאב ִמָּכתּוב ֶאָחד, ּוִמִּבְנַין־ָאב ִמְּׁשֵני ְכתּוִבים. 

ִמְּכָלל ּוְפָרט. 

ּוִמְּפָרט ּוְכָלל. 

ְּכָלל ּוְפָרט ּוְכָלל, ִאי ַאָּתה ָדן ֶאָּלא ְּכֵעין ַהְּפָרט. 

ִמְּכָלל ֶׁשהּוא ָצִריךךְ ִלְפָרט, ּוִמְּפָרט ֶׁשהּוא ָצִריךךְ ִלְכָלל.  

ָּכל־ָּדָבר ֶׁשָהָיה ִּבְכָלל ְוָיָצא ִמן־ַהְּכָלל ְלַלֵּמד, לֹא ְלַלֵּמד ַעל־ַעְצמֹו ָיָצא, 

ֶאָּלא ְלַלֵּמד ַעל־ַהְּכָלל ֻּכּלֹו ָיָצא. 

ַען ִלְטֹען  ָּכל־ָּדָבר ֶׁשָהָיה ִּבְכָלל ְוָיָצא ְלָהֵקל ָיָצא ְכִעְנָינֹו,  ֶׁשהּוא ֶאָחד  ַטֽ

ְולֹא ְלַהֲחִמיר. 

ַען ַאֵחר ֶׁשּלֹא ְכִעְנָינֹו, ָיָצא ְלָהֵקל ָּכל־ָּדָבר ֶׁשָהָיה ִּבְכָלל ְוָיָצא ִלְטֹען ַטֽ

ּוְלַהֲחִמיר.

ָּכל־ָּדָבר ֶׁשָהָיה ִּבְכָלל ְוָיָצא ִלּדֹון ַּבָּדָבר ֶהָחָדׁש, ִאי־ַאָּתה ָיכֹול ְלַהֲחִזירֹו

ּנּו ַהָּכתּוב ִלְכָללֹו ְּבֵפרּוׁש.   ִלְכָללֹו,          ַעד ֶׁשַּיֲחִזיֶרֽ

ָּדָבר ַהָּלֵמד ֵמִעְנָינֹו, ְוָדָבר ַהָּלֵמד ִמּסֹופֹו. 



ַהְּׁשִליִׁשי ַהָּכתּוב  ֶׁשָּיבֹוא  ַעד  ֶאת־ֶזה  ֶזה  ַהַּמְכִחיִׁשים  ְכתּוִבים  ְׁשֵני  ְוֵכן 

יַע ֵּביֵניֶהם.  ְוַיְכִרֽ

ינּו ינּו  ֶׁשִּיָּבֶנה ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ִּבְמֵהָרה ְבָיֵמֽ אלֵֹהי ֲאבֹוֵתֽ ינּו ֵוֽ יךךָ  ְיָי ֱאלֵֹהֽ ְיִהי ָרצֹון ִמְּלָפֶנֽ

: ְוָׁשם ַנֲעָבְדךךָ  ךךָ נּו ְּבתֹוָרֶתֽ ְּבִיְרָאה ִּכיֵמי עֹוָלם ּוְכָׁשִנים ַקְדֹמִנּיֹות: 49 ְוֵתן ֶחְלֵקֽ

אין אומרים קדיש אחר קרבות 

עטיפת הטלית

stripes and the use of lines in clothes is an ancient Jewish style, found in archeological diggings טליתות 
from the time of יבית ש. It may have originated from  יוסף's ת פסיםכת. There was no uniform standard
in for the color of the stripes, and in Worms, the אשכז  wore               a colorful בעל תפלה  .טלית 
Nevertheless,  in most places all  the ,had black lines on white טליתות    so that  one would not draw
attention, since everyone had a similar garment for תפילה. 

Before  גזירות ק"ט, according to  וסהג רייבחורים, מ  generally wore a טלית. 
(This practice was stopped most likely because of the poverty at that time, and the costliness).

,"בארץ מולדתי ברייוס והגין שגם ערים גדולים אין מתעטפין בציצית עד שושאין אשה
(מהרי"ל הלכות שואין)כי יקח איש אשה'"  ' וסמיך ליה ' גדילים תעשה לך וסמכוה להך דכתיב '

“In the land of my birth in the Rhine, the older youths were also accustomed not to wear wrap
themselves in  ציצית until they married, based on a  דרשה of  סמוכים - the  פסוק of wearing  ציצית appears

just before taking a wife.” 
50

(The מהרי"ל added this בדרך דרוש. His דרשה could be an explanation for beginning to wear a טלית after
marriage,  but  definitely not a Halachic reason. The יאיר  סופר, חות  חתם   and הירש  רפאל  שמשון  הרב 
restored the original הגמ of  בחורים wearing a טלית once the economic situation improved   in Germany
(and all of Western Europe). That is why in our days this is practiced by all      of Western מהג  
European Jewry.) 

' מתעתפים בטלית. אף ערים מתעטפים בטלית גדול [מגיל ה'־ח'], ויש שמתעטפים רק מגיל י"גברוך שאמרקודם ' . 
'"קטן היודע להתעטף חייב בציצית:'הכל חייבין בציצית לאיתויי מאי, לאיתויי קטן היודע להתעטף. דתניא-"

(ערכין ב:)  

קודם שמתעטפים בטלית צריך לבדוק בציציות לראות שיהיו כשרות.

.ְּבִיָרה יבטא היטב, שלא ישמע 49

דבר תמוה דעד שלא ישא אשה יהיה יושב ובטל ממצות ציצית [שיורי כנה"ג] ?50
(או"ח סימן י"ז סעיף ג' באר היטב ומשה ברורה שם)



הרב והבעל תפלה אומרים את ברכת הטלית בקול רם. 

ֶלךךְ ָהעֹוָלם   ָּברּוךךְ ַאָּתה ְייָ  51(גמ' ברכות ס:)   ינּו ֶמֽ ֱאלֵֹהֽ

נּו ְלִהְתַעֵּטף ַּבִּציִצת:  נּו ְּבִמְצֹוָתיו  ְוִצָּוֽ ֲאֶׁשר ִקְּדָׁשֽ

אחרי כן ייח הטלית על ראשו רחבו לקומתו ויטול שתי ציציות הימייות לאחריו בכתף שמאלית ושתים האחרות 
ישארו לפיו, מצאו כל ד' ציציות בצד שמאל ופיו וסטרו מכוסים, ויעמוד כך מעוטף כדי הלוך ד' אמות לפחות.

over one’s head and back (on the head up to the eyes),               b) take טלית is a) to pull the מהג אשכז
the right side of the טלית and throw it over the left shoulder (or according to a later  הגמ to take the left
side and throw it over the right shoulder), in such a way that the chin                (and also mouth and
nose) are covered. The  טלית should cover one’s sides like a blanket         and not just resting on one’s
head and shoulders.

The ס' ח, סי' ד (מגן אברהם ) derives from the גמרא in דף כט (מסכת קדושין ) a) that an unmarried young
man should not cover his head with a טלית, and from (דף ח) of the same מסכת, b) that one who is not a
should not cover his head, even if he is married. It is quite surprising that those following תלמיד חכם 
אשכז  although they do follow the former. In ,מגן אברהם  do not follow the latter ruling of the ,מהג פולין 
this אברהם   wasn't followed (they had a different interpretation of the מגן  for example in the ,(גמרא  
Today, in most synagogues .טלית unmarried young men covered their heads with      a ,ישיבת חתם סופר
which follow זהגי אשכמ, unmarried young men wear a hat, as opposed to putting a over their טלית 
heads. The הגמ of a married adult men wearing a hat rather than wearing a טלית over the head, was not
started by  זי אשכרב, and on the contrary -    the יםרב themselves retained the old  הגמ.

אחרי כן יסיר הטלית מעל פיו ויחזיר הציציות למקומן. עטיפת הטלית מכסה גם את צדדיו, ואיה מוחת רק      על 
האחרוים ובדורות  הכובע,  מעל  הטלית  להיח  בטלית דהייו  הראש  לעטוף  התפלה  בעת  הגו מלפים  וכתפיו.  גבו 

תפשט שחובשים כובע בלא טלית מעליו או מסירים הכובע לגמרי ומיחים הטלית מעל הכיפה בלבד.
----------------------

הנחת התפילין
מהדרים אחר בתי תפילין קטים ככל האפשר, כדי לדקדק על מיקום התפילין 

(בפרט אצל צעירים בי מצוה שאבריהם קטים). קשר תפילין של ראש הוא מרובע סתום.

החת תפילין בחול המועד לשיטת רבותיו הראשוים ואחרוים באשכז בכל הדורות, היא חובה גמורה         (ורביו
עקיבה איגר הורה שגם מי שאבותיו חדלו מהחת תפילין, עליו לחזור לקבלת אבות אבותיו ולהיחם),   אמם בחשש

', בארץ ישראל מיחים אותם בצעה. מי שמהג אבותיו בברכה, מברך על התפילין      (כמו שהיה המהגלא תתגדדו'
הפשוט ברוב קהילות אשכז). הבעל תפלה מברך על התפילין בחול המועד בלחש                  ולא בקול כבשאר ימים.

The שלחן ערוך in הלכות תפילין ס' ז'  states,  " יַח יברך ' תחת הה"א ולא בקמץ ' בְלָהִנֽ ובפתח   דגש  ". There must
have been a difference in pronunciation between a ספרדי  and a קמץ  Whether the pronunciation .פתח 
changed  over  the  centuries  is  surely  a  major  issue. עמדין  יעקב  was ר'   very  opposed  to ספרדי 
pronunciation for this reason. His well known statement was, ' על כן שמח לבי ואודה ה' בכל לבי שעשאני
therefore my heart is glad, and I praise God with all my heart, that he made me an) 'יהודי אשכנזי ְּבִניִבי 
Ashkenazic Jew in my pronunciation)".

הרב והבעל תפלה אומרים ברכות אלה בקול רם, גם ברכת תפילין של ראש. 
ויקח תפלה של יד וייחה על יד שמאל על בשר הגבוה שבזרוע, וקודם הקשירה יברך: 

תפילותיהם, רבה  ושענאה וב כפור יום וב השנה ראשב51 לפי  תפלה  בעלי  זה  אחר  בזה  ואחריו  הרב,   
(מכון מורשת אשכז)בקול רם, ביגון ימים וראים.  מברכים, 



ֶלךךְ ָהעֹוָלם   ָּברּוךךְ ַאָּתה ְייָ (גמ' ברכות ס:)  ינּו ֶמֽ ֱאלֵֹהֽ

יַח ְּתִפִּלין: נּו ְלָהִנֽ נּו ְּבִמְצֹוָתיו  ְוִצָּוֽ ֲאֶׁשר ִקְּדָׁשֽ

כתב סת"ם הוא כתב 'בית יוסף', ויש מהדרים (חו"י וחת"ס) שהיו"ד בימין הצד"י תהא דווקא הפוכה.
את הכריכות סביב הזרוע של רצועה תפילין של יד, מלבד הכריכה הראשוה, כורכים אחר החת תפילין של ראש. 

אמר הרא"ש אחר שהחזיק תפילין של יד בזרוע ברצוע' שבתוך המעברתא 
היח הרצועה תלויה והיח לאלתר את של ראש... (מהרי"ל)

ֶלךךְ ָהעֹוָלם   ָּברּוךךְ ַאָּתה ְייָ (גמ' ברכות ס:)  ינּו ֶמֽ ֱאלֵֹהֽ

נּו ַעל ִמְצַות ְּתִפִּלין: נּו ְּבִמְצֹוָתיו  ְוִצָּוֽ ֲאֶׁשר ִקְּדָׁשֽ
קשר תפילין של ראש הוא מרובע סתום מהג כל ישראל אשכזים וספרדים על דפי כמה מאות  

כמבואר בבית יוסף וכן והגים יצואי הוגריה וחלק מעדות החסידים עד יום.

ואחריה תיכף יאמר: 

ָּברּוךךְ  ֵׁשם ְּכבֹוד ַמְלכּותֹו  ְלעֹוָלם ָוֶעד:

ואחר כך כורך ז' כריכות על קה הזרוע:  

The שלחן עורך rules that the תפילין של ראש should be put on immediately after the תפילין של יד, before
one wraps the רצועה around the arm. According to the ה ברורהמש and  זהג אשכמ, the wrapping around
the hand is not הדין  .מעיקר   The states one should wrap the אריז"ל  ,around the hand as well רצועה 
because this is part of the מצוה, but not around the finger(s) until after the תפילין של ראש are put on.
According to the מקובלים the רצועה should likewise be wrapped around the finger(s). There is no need
to wind the  רצועה around the middle finger(s) and no set  זאשכ procedure. It eventually crept into זאשכ
as well, each person acting according to their family  הגמ.

אחר החת תפילין מקפידים להחזיר את הלבוש העליון בצורה מסודרת ולא מרושלת.  
תפילין דרביו תם מיחים רק גדולי תורה שמוחזקים בחסידות אמיתית, לרוב בציעה.

־־־־־־־־־־־־־־־ 

Originally,  פסוקי דזמרה began with  אשרי. Later when הודו was added, there was a  מחלוקת between the
is הודו they placed the additions beforehand, therefore ,מהג ספרד  According to the .פוסקי אשכז וספרד
recited before ברוך שאמר. (Theאריז"ל  never instituted that be recited before מזמור שיר  ,ברוך שאמר 
but rather as a to be said after מזמור  פסוקי דזמרה, מהג אשכז  According to (.הודו    are said only after
טור is performed. Therefore, the מצוה before the - 'עובר לעשייתן ' are recited ברכות since all ,ברוך שאמר

או"ח סימן "א ( ) rules, that it is better to recite  הודו after ברוך שאמר. Some recite therefore that, מזמור
כמהג ספרד, מזמור שיר in place of הודו is said after לתודה .

', ברוך שאמר' או מזמור אחר לפי 'מזמור שיראין אומרים '
שהיא ברכה על אמירת מזמורי שבח, וצריך שתהא הברכה עובר לעשייתן. 

. שמונה עשרה' עד לאחר ברוך שאמראסור להפסיק, אפילו בברוך הוא וברוך שמו, מתחילת '

פסוקי דזמרה 



 השמש או הבעל תפלה מכריז
52

':ברוך שאמרטרם פותחים באמירת ' ְׁשִתיָקה ָיָפה ְּבַׁשַעת ַהְּתִפָּלה! 

' כולו ביגון חול, או ביגון השייך לאותו יום ברוך שאמר הבעל תפלה אומר '
53

.

54
' ישקם וייחם בחת בתשבחות ' וכשיסיים ' ברוך שאמרויאחז הב' ציציות שלפיו בידו הימיית בשעת אמירת '  

מידו.

ְבֵראִׁשית  עֹוֶׂשה  ָּברּוךךְ  הּוא:  ָּברּוךךְ  ָהעֹוָלם   ְוָהָיה  ֶׁשָאַמר  ָּברּוךךְ 

ֶרץ ָהָאֽ ַעל  ְמַרֵחם  ָּברּוךךְ  ּוְמַקֵּים   ּגֹוֵזר  ָּברּוךךְ  ְועֹוֶׂשה   אֹוֵמר  ָּברּוךךְ 

ַחי ָלַעד ְמַׁשֵּלם ָׂשָכר טֹוב ִליֵרָאיו  ָּברּוךךְ  ְמַרֵחם ַעל ַהְּבִרּיֹות  ָּברּוךךְ  ָּברּוךךְ 

ֶלךךְ  ֶמֽ ינּו  ֱאלֵֹהֽ ַאָּתה ְיָי  ְׁשמֹו: ָּברּוךךְ  ּפֹוֶדה ּוַמִּציל  ָּברּוךךְ  ַצח  ָּברּוךךְ  ְוַקָּים ָלֶנֽ

52 The announcement  שתיקה יפה בשעת התפלה has Polish origins. The first source for saying
it,      is the 1561-1640 (ב"ח ). This was accepted both in Eastern and Western Europe. It means that
even words of should not be spoken for the duration of the תורה  Actually .תפילה  הרב יו"ט ליפמאן 
to be said by the congregation for those who refrain from talking מי שברך composed a special העלער
during orenen. He thought that the tragedies in his days, were caused by talking in synagogue. Many
among  זי אשכב, following the tradition passed on by הרב העלער, are convinced that it was through
their careful attention to correct וסח in orenen that much of the German Jewish community had the
,to survive the terrible persecution by the Third Reich. We too, who face numerous threats זכות 
should try to use this as our secret ammunition to protect ourselves from all who wish to destroy us.
The first letters of  שתיקה יפה... are ֵׂשיָבה. Anyone    who does so, will אי"ה be  זוכה to reach old age.
In different places was said before שתיקה יפה  or חזרת הש"ץ  In .קריאת התורה  it was said ,פפד"מ 
before תקיעת שופר, ברוך שאמר  and קריאת המגילה.

וב ראש השנה ב53 וב יום כפור   אומרים 'הושענא רבה   שלש רגלים ' ביגון ימים וראים, ובברוך שאמר  
ביגון יום טוב. 

54 The האריז"ל   of holding the front מהג  in the right hand while reciting ציציות   ,ברוך שאמר 
was accepted by זי אשכב.

ְוַנְזִּכיר ִׁשְמךךָ ְוַנְמִליְכךךָ וסח מאוחר:  



ָהעֹוָלם  ָהֵאל ָאב ָהַרֲחָמן ַהְמֻהָּלל ְּבִפי ַעּמֹו  ְמֻׁשָּבח ּוְמֹפָאר ִּבְלׁשֹון ֲחִסיָדיו

ינּו  ִּבְׁשָבחֹות ּוִבְזִמירֹות ְנַגֶּדְלךךָ  ךךָ ְנַהֶּלְלךךָ ְיָי ֱאלֵֹהֽ ַוֲעָבָדיו     ּוְבִׁשיֵרי ָדִוד ַעְבֶּדֽ

ּוְנַׁשֵּבֲחךךָ ּוְנָפֶאְרךךָ   

ינּו  ָיִחיד ַחי ָהעֹוָלִמים 55 ֱאלֵֹהֽ נּו  ְוַנְזִּכיר ִׁשְמךךָ  ַמְלֵּכֽ ֶלךךְ   ְוַנְמִליְכךךָ  ְמֻׁשָּבח  ֶמֽ

(בבין המצרים בימי חול הבעל תפלה ממיך את ָּברּוךךְ ַאָּתה ְיָי   ּוְמֹפָאר  ֲעֵדי־ַעד ְׁשמֹו ַהָּגדֹול:

ֶלךךְ ְמֻהָּלל ַּבֻּתְׁשָּבחֹות:קולו במילים)     56ֶמֽ

דברי הימים א טז:ח־לו 

יָי֙ ִקְר֣אּו ִבְׁש֔מֹו  *60 59 58 57   יםהֹו֤דּו ַלֽ ַעִּמ֖ ָבֽ יעּו  הֹוִד֥  

55

56 In the ת"ך   word  is  pronounced .ִּתְׁשָּבחֹות   According  to ,חז"ל   it  is  pronounced ֻּתְׁשָּבחֹות  
מסכת סוכה דף "א, עמוד ב( '). In all ancient ֻּתְׁשָּבחֹות , סידורים    was used, (for example;רמב"ם ,       the

in          the ִּתְׁשָּבחֹות  It was changed to .([וי"ו with the letter] ּתּוְׁשָּבחֹות  wrote יעב"ץ and the ,רוקח
of סידורים סופר   שבתי  and ר'  מווילא   ועזריאל  אליהו  .ר'   Regarding as קדיש    well, recite אשכזים  
.ִּתיְׁשְּבָחָתא  recite ספרדים  while ּתּוְׁשְּבָחָתא 

שמחת תורה  ביגון חול, בהושענא רבה  שרים פסוקי דזמרה ביגון שבת, וביום כפור  וב ראש השנהב57
אמר ביגון יום טוב. 

58 
 וכו' רוממו ד' אלדינו. והלל לד' עד  שירו לד', ותמיד של בין הערבים, מן ובנביאי אל־תרעו עד  הודו לד'מ

ושאר פסוקי דרחמי וכו', ויש במזמור זה י' לשוות של הודאה, כגד י' מכות שהביא הקב"ה על המצרים, 
וי' סים לאבותיו על הים:

59 In the Middle Ages were read responsively by פסוקי דזמרא  and בעל תפלה  in a similar קהל 
way to  קבלת שבת. 

מהג מפואר בק"ק פפד"מ והגררי' אחר מהגיהם ששי חזי' אומרים פסוקי דזמרא בדלוג פסוק אחר פסוק     כעין
שאומרים תהלים. (והג כצאן יוסף, הלכות פסוקי דזמרא ד') 

 הקהל אומרים כל הפסוקים בלחש חוץ מזו. (דברי קהלת)*                                                                       
60



יו:  ילָֹתֽ ֲעִלֽ

ירּו לֹ֙ו ַזְּמרּו־֔לֹו   ְּבָכל־ִׁש֤ יחּו  ִׂש֖     

יו:  ִנְפְלֹאָתֽ

ם ָקְדׁ֔שֹו    ֲללּ֙ו ְּבֵׁש֣ ְתַהֽ :  ִהֽ י ְיָיֽ ב ְמַבְקֵׁש֥ ח ֵל֖     ִיְׂשַמ֕

יד:  ִּדְרׁ֤שּו ְיָי֙ ְוֻעּ֔זֹו   ַּבְּקׁ֥שּו ָפָנ֖יו ָּתִמֽ

ה  ר ָעָׂש֔ יהּו: ִזְכ֗רּו ִנְפְלֹאָתי֙ו ֲאֶׁש֣ יו ּוִמְׁשְּפֵטי־ִפֽ ְפָת֖    ֹמֽ

ל ַעְבּ֔דֹו  * ַרע ִיְׂשָרֵא֣ יו:   ֶז֚ ב ְּבִחיָרֽ ֲעֹק֖  ְּבֵנ֥י ַיֽ

ינּו   יו: ֚הּוא ְיָי֣ ֱאלֵֹה֔ ֶרץ ִמְׁשָּפָטֽ     ְּבָכל־ָהָא֖

ֶלף ּֽדֹור: ִזְכ֤רּו ְלעֹוָל֙ם ְּבִרי֔תֹו   ה ְלֶא֥ ר ִצָּו֖            ָּדָב֥

ם  ר ָּכַר֙ת ֶאת־ַאְבָרָה֔ ּוְׁשֽבּוָע֖תֹוֲאֶׁש֤   

ק:  ְלִיְצָחֽ

ק  ֲעֹק֙ב ְלֹח֔ ָה ְלַיֽ ֲעִמיֶד֤ יתַוַּיֽ ְּבִר֥ ל  ְלִיְׂשָרֵא֖     

ם:   עֹוָלֽ

ַען  ֶרץ־ְּכָנ֔ ן ֶאֽ ֙ ֶאֵּת֣ ר ְלךךָ ם: ֵלאֹמ֗ ֲחַלְתֶכֽ ֶבל ַנֽ     ֶח֖



ר  י ִמְסָּפ֔ ְהֽיֹוְתֶכ֙ם ְמֵת֣ יםִּבֽ ְוָגִר֥ ִּכְמַע֖ט   

ּה:  ָּבֽ

ם  ַוִּיְתַהְּלכּ֙ו ִמּ֣גֹוי ֶאל־ּ֔גֹוי        * ֶאל־ַע֥ ה  ּוִמַּמְמָלָכ֖  

ר:  ַאֵחֽ

ם  יַח ְלִאיׁ֙ש ְלָעְׁשָק֔ א־ִהִּנ֤ ֹֽ ים: ל ם ְמָלִכֽ     ַוּ֥יֹוַכח ֲעֵליֶה֖

י  ל־ִּתְּגעּ֙ו ִּבְמִׁשיָח֔ י ַאל־ַאֽ             ּוִבְנִביַא֖

עּו:  ָּתֵרֽ

ֶרץ  יָי֙ ָּכל־ָהָא֔ ירּו ַלֽ    ַּבְּׂש֥רּו ִמּֽיֹום־ֶאל־֖יֹום ְיֽׁשּוָעֽתֹו: ִׁש֤

יםַסְּפ֤רּו ַבּגֹוִי֙ם ֶאת־ְּכבֹו֔דֹו  ַעִּמ֖ ְּבָכל־ָהֽ   

יו:  ִנְפְלֹאָתֽ

ד  ַעל־ָּכל־ִּכ֩י ָג֨דֹול ְיָי֤ ּוְמֻהָּלל֙ ְמֹא֔ ֖הּוא  א  ְונֹוָר֥      

ים:   ֱאלִֹהֽ

ים ַעִּמי֙ם ֱאִליִל֔ י ָהֽ י ָּכל־ֱאלֵֹה֤ ִים          ִּכ֠ ָׁשַמ֥ יָי֖  ַוֽ

ה: ָעָׂשֽ



יו   61       ה  ֤הֹוד ְוָהָד֙ר ְלָפָנ֔ ְוֶחְדָו֖ ז  ֹע֥        

ִּבְמֹקֽמֹו: 

ים  יָי֙ ִמְׁשְּפ֣חֹות ַעִּמ֔ ז: ָה֤בּו ַלֽ יָי֖ ָּכ֥בֹוד ָוֹעֽ             ָה֥בּו ַלֽ

יו אּו ְלָפָנ֔ יָי֖ ְּכ֣בֹוד ְׁש֑מֹו      ְׂש֤אּו ִמְנָח֙ה ּוֹב֣ ֲח֥וּו ָה֥בּו ַלֽ ֶדׁש:  ִהְׁשַּתֽ יָי֖ ְּבַהְדַרת־ֹקֽ ַלֽ

ֶרץ  ילּו ִמְּלָפָני֙ו ָּכל־ָהָא֔ ל ַּבל־ִּתּֽמֹוט: ִח֤      ַאף־ִּתּ֥כֹון ֵּתֵב֖

ֶרץ  *       ל ָהָא֔ ִי֙ם ְוָתֵג֣ :   ִיְׂשְמ֤חּו ַהָּׁשַמ֙ ךךְ אְמ֥רּו ַבּגֹוִי֖ם ְיָי֥ ָמָלֽ ֹֽ          ְוי

ם ַהָּי֙ם ּוְמלֹו֔אֹו   ה ְוָכל־ֲאֶׁשר־ּֽבֹו: ִיְרַע֤ ץ ַהָּׂשֶד֖ ֲעלֹ֥     ַיֽ

י ַהָּיַע֑ר   ז ְיַרֲנ֖נּו ֲעֵצ֣ ֶרץ: ָא֥ א ִלְׁשּ֥פֹוט ֶאת־ָהָאֽ  ִמִּלְפֵנ֣י ְיָי֔ ִּכי־ָב֖

י ֔טֹוב  יָי֙ ִּכ֣ ם ַחְסּֽדֹו: הֹו֤דּו ַלֽ י ְלעֹוָל֖                ִּכ֥

נּו  י ִיְׁשֵע֔ נּ֙ו ֱאלֵֹה֣ נּו ִמן־ַהּגֹוִי֑ם ְוִאְמ֕רּו ֽהֹוִׁשיֵע֨ נּו ְוַהִּציֵל֖       ְוַקְּבֵצ֥

ךךָ   ם ָקְדֶׁש֔ :  ְלֹהדֹו֙ת ְלֵׁש֣ ךךָ ַח ִּבְתִהָּלֶתֽ            ְלִהְׁשַּתֵּב֖

ן אְמ֤רּו ָכל־ָהָע֙ם ָאֵמ֔ ֹֽ ם ַוּי ֹעָל֑ ם ְוַעד־ָהֽ עֹוָל֖ ל        ִמן־ָהֽ י ִיְׂשָרֵא֔ ָּב֤רּוךךְ ְיָי֙ ֱאלֵֹה֣

: יָיֽ ל ַלֽ  ְוַהֵּל֖

ה ִּבְמֹקֽמֹו:ָאַמר ַרב ָּפָּפא, ֵאין ֲעִציבּות ִלְפֵי ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא, ֶׁשֶּנֱאַמר: ' 61 ז ְוֶחְדָו֖ יו ֹע֥ (גמ' חגיגה ה:)' ֤הֹוד ְוָהָד֙ר ְלָפָנ֔



יו ָק֥דֹוׁש ֽהּוא:               תהלים צט:ה ם ַרְגָל֗ ֲהֹד֥ ִהְׁשַּתֲחוּו ַלֽ ינּו ֖◌ְוֽ ָי֤ ֱאלֵֹה֗  ֽרֹוֲמ֡מּו ְי֘

ינּו:      צט:ט  ֗דֹוׁש ְיָי֥ ֱאלֵֹהֽ י־ָק֝ ר ָקְדׁ֑שֹו ִּכֽ ִהְׁשַּתֲחוּו ְלַה֣ ינּו ֖◌ְוֽ ָי֤ ֱאלֵֹה֗ ֽרֹוֲמ֡מּו ְי֘

יר עח:לח  א ֝◌ָיִע֗ ֹֽ יב ַאּ֑פֹו ְול ית ֖◌ְוִהְרָּבה ְלָהִׁש֣ ְׁשִח֥ לֹא ַיֽ֫ ר ָעֹו֘ן ְוֽ ְו֤הּוא ַר֙חּום ׀ ְיַכֵּפ֥

ָּכל־ֲחָמֽתֹו: 

יד ִיְּצֽרּוִני:  מ:יב ֲאִמְּתךךָ֗ ָּתִמ֥ ֥ ֝◌ַוֽ ִּני ַחְסְדךךָ יךךָ ִמֶּמ֑ ֲחֶמ֣ א ַרֽ א־ִתְכָל֣ ֹֽ ה ְיָי֗ ל  ַאָּת֤

ָּמה: כה:ו ם ֵהֽ עֹוָל֣ י ֵמֽ יךךָ ִּכ֖ ֲחָסֶד֑ יךךָ ֖◌ְיָי ַוֽ ֲחֶמ֣  ְזֹכר־ַרֽ

ים:סח:לה־לו  ֻעּ֗זֹו ַּבְּׁשָחִקֽ ֲאָו֑תֹו ְו֝ ל ַּגֽ ל־ִיְׂשָרֵא֥ ים ַעֽ ִה֥ אלֹ֫ ז ֵלֽ  ְּת֥נּו ֹע֗

ן ל ֤הּוא ֹנֵת֨ ל ִיְׂשָרֵא֗ ֵא֤ יךךָ  ֶׁש֥ ִּמְקָּד֫ ים ִמֽ א ֱאלִֹה֗ ֖◌ ׀ ֤נֹוָר֥ ֲעֻצ֥מֹות ֹעז   ם  ְוַתֽ ָּב֥רּוךךְ  ָלָע֗

ים:  ֱאלִֹהֽ

יַע:  * צד:א־ב ל ְנָק֣מֹות הֹוִפֽ  ֵאל־ְנָק֥מֹות ְיָי֑ ֵא֖

ים: ֖◌  ב ֝◌ְּג֗מּול ַעל־ֵּגִאֽ ֶרץ ָהֵׁש֣ ט ָהָא֑ ִהָּנֵׂשא ֹׁשֵפ֣

ָלה:  ג:ט ךךָ ֶּסֽ ל־ַעְּמךךָ֖ ִבְרָכֶת֣ ה ַעֽ יָי֥ ַהְיׁשּוָע֑  ַלֽ

ָלה:  מו:ח ב ֶסֽ י ַיֲעֹק֣ נּו ֱאלֵֹה֖ ב־ָל֨ נּו ִמְׂשָּגֽ  ְיָי֣ ְצָב֣אֹות ִעָּמ֑

:  פד:יג ךךְ ַח ָּבֽ ם ֹּבֵט֥ י ֝◌ָאָד֗ ְׁשֵר֥  ְיָי֥ ְצָב֑אֹות ַאֽ



נּו:  כ:י ֲעֵנ֥נּו ְביֹום־ָקְרֵאֽ ֶלךךְ ַיֽ ֶּמ֗ יָעה ַה֝  ְיָי֥ הֹוִׁש֑

ם: כח:ט עֹוָלֽ ם ַעד־ָהֽ ַנְּׂשֵֿא֗ ם ְו֝ ךךָ ּֽוְרֵע֥ ֲחָלֶת֑ ךךְ ֶאת־ַנֽ ךךָ ּוָבֵר֥ יָעה ׀ ֶאת־ַעֶּמ֗  הֹוִׁש֤

נּו ֽהּוא: ֖◌ לג:כ־כג  ִגֵּנ֣ נּו ּוָמֽ יָי֑ ֶעְזֵר֖ ה ַלֽ  ַנְפֵׁשנּו ִחְּכָת֣

ְחנּו:  ם ָקְדׁ֣שֹו ָבָטֽ י ְבֵׁש֖ נּו ִּכ֤ ח ִלֵּב֑  ִּכי־֖בֹו ִיְׂשַמ֣

 : ךךְ ְלנּו ָלֽ ר ִיַח֥ ֲאֶׁש֗ ינּו ַּכֽ֝ ֣ ְיָי֣ ָעֵל֑ י־ַחְסְּדךךָ  ְיִהֽ

נּו:   פה:ח ֶיְׁשֲעךךָ֗ ִּתֶּתן־ָלֽ ֶ◌ךךָ ְו֝ נּו ְיָי֣ ַחְסֶּד֑ ַהְרֵא֣

:מד:כז ךךָ ַען ַחְסֶּדֽ נּו ְלַמ֣ נּו ֜◌ּוְפֵד֗ ָתה ָּל֑ ה ֶעְזָר֣  ֖קּוָמֽ

הּו:  פא:יא ֵאֽ ֲאַמלְֿ יךךָ ַוֽ ֗ ִים ַהְרֶחב־ִּפ֝ ֶרץ ִמְצָר֑ ַּמַעְלךךָ ֵמֶא֣ יךךָ ֖◌ַהֽ ָי֤ ֱאלֶֹה֗ י ׀ ְי֘ ֹנִכ֙  ָאֽ

יו: קמד:טו  ם ֱׁשְיָי֥ ֱאלָֹהֽ ָע֗ י ָה֝ ְׁשֵר֥ ָכה ּ֑לֹו ַאֽ י ֖◌ָהָעם ֶׁשָּכ֣  ַאְׁשֵר֣

י:* יג:ו ל ָעָלֽ י ָגַמ֣ יָי֑ ִּכ֖ יָרה ַלֽ ךךָ ָאִׁש֥ ֶת֥ י ִּביֽׁשּוָע֫ ל ִלִּב֗  ֵג֥ ֣ ָבַטְחִּת֘י ָי֤ י ׀ ְּבַחְסְּדךךָ ִנ֤ ֲא֗  ַוֽ

).921 (עמ'  פסוקי דזמרה לשבת וליום טובבשבת וביום טוב והימים וראים אומרים כאן 

.חול המועד של פסח , וערב פסח, גם לא בערב יום כפור' לא במזמור לתודהאין אומרים '

'. מזמור לתודה אין המהג לעמוד באמירת '

    ק
ֶרץ:   * 63 62 יָי֗ ָּכל־ָהָאֽ יעּו ַלֽ֝ ה ָהִר֥ ִמְז֥מֹור ְלתֹוָד֑

שכלמזמור לתודה ' 62 כתב  "א  סי'  בא"ח  [טור]  הארון.  לפי  יום  בכל  לאומרו  קבעו  שדוד  מפי  לאומרו  תקן   '
השירות עתידות להתבטל חוץ ממזמור לתודה לפיכך צריך לאמרה בגון. (והג כצאן יוסף, הלכות פסוקי דזמרא ד')

63 The מהרי"ל mentions a  הגמ to recite beginning with the יום טוב  and שבת on מזמור לתודה 



יו ִּבְרָנָנֽה:  ָפָנ֗ אּו ְל֝ ה ֹּב֥ ִעְב֣דּו ֶאת־ְיָי֣ ְּבִׂשְמָח֑

ָׂשנּו  ים ֽהּוא ָע֭ ִה֥ י־ְיָי֘ ֤הּוא ֱאלֹ֫ אן ַמְרִעיֽתֹו:  ולאְּד֗עּו ִּכֽ ֹ֣ ּ֗מֹו ְוצ ְחנּו ַע֝  ְו֣לֹו ֲאַנ֑

ֲר֥כּו ְׁשֽמֹו:  ֹו ָּבֽ ֗ ה ֽהֹודּו־ל֝ יו ִּבְתִהָּל֑ ֹרָת֥ ה ֲחֵצֽ יו ׀ ְּבתֹוָד֗ אּו ְׁשָעָר֨ ֹּב֤

ר ֱאֽמּוָנֽתֹו: *  ֹד֗ ר ָו֝ ם ַחְסּ֑דֹו ְוַעד־ֹּד֥ ִּכי־֣טֹוב ֖◌ְיָי ְלעֹוָל֣

 קד:לא
יו: *65 64 ֲעָׂשֽ ח ְיָי֣ ְּבַמֽ ם ִיְׂשַמ֖ י ְכ֣בֹוד ְיָי֣ ְלעֹוָל֑  ְיִה֤

ם: קיג:ב־ד  ה ְוַעד־עֹוָלֽ ַעָּת֗ ךךְ ֵמֽ֝ ם ְיָי֣ ְמֹבָר֑ י ֵׁש֣  ְיִה֤

 : ם ְיָיֽ ל ֵׁש֣ ֻהָּל֗ ֶמׁש ַעד־ְמבֹו֑אֹו ְמ֝  ִמִּמְזַרח־ֶׁש֥

word  הריעו. The מהר"ם שיף and the  ערוך השלחן both recite that one should not recite half a ,פסוק 
even though our תפילות contain many half  פסוקים.  This particular instance creates                the
following problems, a) beginning in the middle of a פסוק, containing God's name,            b) saying
מהגות  The .קרבן תודה deals with the  מזמורas the entirety of the ,פסח  in any form on מזמור לתודה

רב יהודה לייב קירשהיים (וורמיישא  ) writes:
, אבל פה אין אומרים.    הריעו , ויש אומרים שיש לומר ולהתחיל מזמור לתודה א"א שחרית של שבת "ב 

, אבל פה אומרים:"ביום טוב מזמור שיר ליום השבת וכן יש אומרים שאין לומר 

, ארבעה מיני לחמים ' כגד ה' 'ד' פעמים במזמור.  וזבח התודה כגד אחד ומ' לחמים גד מ"א תיבות"במזמור זה  

, והיה הכהן לוקח מעשר מכל אחד." (סידור רוקח סימן ט"ו)חמץ' י , רבוכה' י, חלות ' י , מצות' י 

כ"א  64 בהם  ויש  לדוד,  תהלה  קודם  אחרים  והפסוקים  כבוד  יהי  לומר  והגו  מ"ט,  סי'  משה"  בספר "מטה  כתב 

ד' מלך ד': ע"כ: וכתב בא"ר סי' "א ס"ק ד', 'ואין להפסיק כלל בין תהלה לדודאזכרות, כגד כ"א פסוקים שב
, כן מוכח בפסקי תוס''. ד' אלדיכם לאמתוכו', כמו שאין להפסיק בין  ימלוך ד' מלך

יו: ָדַרׁש ְרִבי ֲחִיָא ַּבר ָּפָּפא '65 ֲעָׂשֽ ח ֣ד' ְּבַמֽ ם ִיְׂשַמ֖ י ְכ֣בֹוד ֣ד' ְלעֹוָל֑ ' ָּפסּוק ֶזה ַׂשר ָהעֹוָלם ֲאָמרֹו, ְּבָׂשָעה ֶׁשָאַמר ַהָּקדֹוׁשְיִה֤
ָּברּוְך הּוא 'ְלִמיֵ֑הּו' ְּבִאיָלֹות, ְָׂשאּו ְּדָׁשִאים ַקל ָוחֹוֵמר ְּבַעְצָמן, ִאם ְרצֹוֹו ֶׁשל ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְּבִעְרּבּוְבָיא,        ָלָמה 
ָאַמר 'ְלִמיֵ֑הּו' ְּבִאיָלֹות? ְועֹוד ַקל ָוחֹוֵמר, ּוָמה ִאיָלֹות ֶׁשֵאין ַּדְרָּכן ָלֵצאת ְּבִעְרּבּוְבָיא ָאַמר ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא 'ְלִמיֵ֑הּו', 

ַעל ַאַחת ַּכָמה ְוַכָמה? ִמָּיד ָּכל ֶאָחד ְוֶאָחד ָיָצא ְלִמיֹו, ָּפַתח ַׂשר ָהעֹוָלם ְוָאַמר, ' ח ֣ד' ָאּו  ם  ִיְׂשַמ֖ י ְכ֣בֹוד ֣ד' ְלעֹוָל֑ ְיִה֤

יו: ֲעָׂשֽ  (גמ' חולין ס.) '. ְּבַמֽ



ִים ְּכבֹוֽדֹו ל ַהָּׁשַמ֣ ם ַעל־ָּכל־ּגֹוִי֥ם ׀ ְיָי֑  ַע֖  :ָר֖

ר:  קלה:יג  ר־ָוֹדֽ ֥ ְלֹדֽ ָי֗ ִזְכְרךךָ ם ְי֝ ֣ ְלעֹוָל֑ ָי ִׁשְמךךָ  ְי֭

ָלה:קג:יט ל ָמָׁשֽ ין ִּכְס֑אֹו ּ֝וַמְלכּו֗תֹו ַּבֹּכ֥ ָּׁשַמִים ֵהִכ֣  ָי֗ ַּב֭  ְיֽ

:  *  ד"ה א' טז:לא  ךךְ אְמ֥רּו ַבּגֹוִי֖ם ְיָי֥ ָמָלֽ ֹֽ ֶרץ ְוי ל ָהָא֔ ִי֙ם ְוָתֵג֣  ִיְׂשְמ֤חּו ַהָּׁשַמֽ֨

ד: 66 שמות טו:יחְיָי֣ ָמָלךךְ֘  צג:א ְיָי֣ ֖◌ֶמֶלךךְ  י:טז  ם ָוֶעֽ ךךְ ְלֹעָל֥  ְיָי֥ ׀ ִיְמלֹ֖

ַאְרֽצֹו: תהלים י:טז ם ֵמֽ ֹוִי֗ ְב֥דּו ג֝ ד ָאֽ ם ָוֶע֑ ֶלךךְ עֹוָל֣  ְיָי֣ ֶמ֭

ים:  לג:י יא ַמְחְׁש֥בֹות ַעִּמֽ ִנ֗ יר ֲעַצת־ּגֹוִי֑ם ֵה֝  ָי֗ ֵהִפ֥  ְיֽ

יא ָתֽקּום: משלי יט:כא  ָי֗ ִה֣ ֲעַצ֥ת ְי֝ יׁש ַוֽ ֲחָׁש֣בֹות ְּבֶלב־ִא֑  ַרּ֣בֹות ַמֽ

ר:  תהלים לג:יא  ר ָוֹדֽ ּ֗בֹו ְלֹד֣ ד ַמְחְׁש֥בֹות ִל֝ ֲעֹמ֑ ם ַּתֽ ָי ְלעֹוָל֣  ֲעַצ֣ת ְי֭

ד:  לג:ט  ַּיֲעֹמֽ ה ַוֽ ָּו֗ ִהי ֽהּוא־ִצ֝ ר ַוֶּי֑ י ֣הּוא ָאַמ֣  ִּכ֤

ב ֽלֹו:  קלב:יג  ּה ְלמֹוָׁש֥ ָּו֗ ר ְיָי֣ ְּבִצּ֑יֹון ִא֝ י־ָבַח֣  ִּכֽ

ל ִלְסֻגָּלֽתֹו: קלה:ד ְׂשָרֵא֗ ר ֣לֹו ָיּ֑ה ִי֝ ב ָּבַח֣ ֲעֹק֗ י־ַיֽ  ִּכֽ

ב:  צד:יד ֲעֹזֽ א ַיֽ ֹ֣ ֲחָל֗תֹו ל ַנֽ ׁש ְיָי֣ ַעּ֑מֹו ְו֝ א־ִיֹּט֣ ֹֽ י ׀ ל  ִּכ֤

66    . ךךְ פסק לומר לך כשיבא העת שיאמרו ה' מלך ה' מלך ה' ימלוך לעולם ועד, אז הפסוק מלכות אדום:     ֥ה' ׀ ִיְמלֹ֖
       (בעל הטורים)



יב ַאּ֑פֹו   עח:לח ה ְלָהִׁש֣ ית ֖◌ְוִהְרָּב֣ ְׁשִח֥ לֹא ַיֽ֫ ר ָעֹו֘ן ְוֽ ירְו֤הּוא ַר֙חּום ׀ ְיַכֵּפ֥ ֝◌ָיִע֗ א  ֹֽ ְול

ָּכל־ֲחָמֽתֹו:

נּו: *    כ:י ֲעֵנ֥נּו ְביֹום־ָקְרֵאֽ ֶלךךְ ַיֽ ֶּמֽ֗ יָעה ַה֝ ְיָי֥ הֹוִׁש֑

ָלה:  67  פד:ה ַהֲל֥לּוךךָ ֶּסֽ ֹוד ְיֽ ךךָ ֝ע֗ י ֵביֶת֑ ְׁשֵרי ֽיֹוְׁשֵב֣  ַא֭

יו:  קמד:טו  ְיָי֥ ֱאלָֹהֽ ם ֶׁשֽ ָע֗ י ָה֝ ָכה ּ֑לֹו ַאְׁשֵר֥ ָעם ֶׁשָּכ֣ י ָה֭ ַאְׁשֵר֣

ד  קמה ִו֥ ה ְלָד֫  ְּתִהָּל֗

ד:  ם ָוֶעֽ ְמךךָ֗ ְלעֹוָל֥ ה ִׁש֝ ֲרָכ֥ ֲאָבֽ ֶלךךְ ַוֽ י ַהֶּמ֑ ֣ ֱאלֹוַה֣ ֲא ֽרֹוִמְמךךָ

ד:  ם ָוֶעֽ ְמךךָ֗ ְלעֹוָל֥ ה ִׁש֝ ֲלָל֥ ָּך ַוֲאַהֽ ֲרֶכ֑ ְּב ָכל־֥יֹום ֲאָבֽ

ֶקר:  ין ֵחֽ ִלְגֻדָּל֗תֹו ֵא֣ ד ְו֝ ל ְמֹא֑ ָּג֮ ֤דֹול ְיָי֣ ּוְמֻהָּל֣

ידּו:  יךךָ ַיִּגֽ יךךָ ּוְג֖בּוֹרֶת֣ ֲעֶׂש֑ ח ַמֽ דֹור ְיַׁשַּב֣ ּ֣ד ֹור ְל֭

יָחה:  יךךָ ָאִׂשֽ י ִנְפְלֹאֶת֣ ךךָ ְוִדְבֵר֖ ֲה֭ ַדר ְּכ֣בֹוד הֹוֶד֑

רּו  יךךָ יֹאֵמ֑ ָּנה:  וגדלותךֶוֽ ֱע֣זּוז ֽנֹוְרֹאֶת֣ ֥ ֲאַסְּפֶרֽ ְתךךָ  ּוְגֻדָּלֽ

נּו:   ֥ ְיַרֵּנֽ ְתךךָ יעּו ְוִצְדָקֽ ֣ ַיִּב֑ ֵז֣ ֶכר ַרב־ֽטּוְבךךָ
67 This מזמור was already known as אשרי, at the time of  ןברכות ד(רבי יוח :).

ד' ָאַמר ְרִבי ֶאְלָעָזר ָאַמר ְרִבי ָאִביָא, ָּכל ָהאֹוֵמר ִו֥ ה ְלָד֫ מּוְבָטח לֹו ֶׁשהּוא ֶּבן ָהעֹוָלם ַהָּבא. ְּבָכל יֹום ָׁשֹלׁש ְּפָעִמים, 'ְּתִהָּל֗



ֶסד:  ִים ּוְגָדל־ָחֽ ַּפ֗ ֶרךךְ ַא֝ ַח ּ֣נּון ְוַר֣חּום ְיָי֑ ֶא֥

יו:  ֲעָׂשֽ יו ַעל־ָּכל־ַמֽ ֲחָמ֗ ַרֽ ל ְו֝ ט ֹוב־ְיָי֥ ַלֹּכ֑

ֲרֽכּוָכה:  יךךָ ְיָבֽ ֲחִסיֶד֗ יךךָ ַוֽ֝ ֲעֶׂש֑ ָי ָּכל־ַמֽ י ֹו֣דּוךךָ ְי֭

רּו:  ֥ ְיַדֵּבֽ ְתךךָ רּו ּוְגבּוָרֽ ֣ יֹאֵמ֑ ְּכ ֣בֹוד ַמְלֽכּוְתךךָ

ר ַמְלכּוֽתֹו:  יו ּ֝וְכ֗בֹוד ֲהַד֣ ָאָדם ְּגֽבּוֹרָת֑ יַע ׀ ִלְבֵנ֣י ֖◌ָהֽ ְל הֹוִד֤

ר:  ְמַׁשְלְּתךךָ֗ ְּבָכל־ּ֥דֹור ָוֹדֽ ים ּ֝וֶמֽ ָלִמ֑ ַמֽ ְלֽכּוְתךךָ֗ ַמְל֥כּות ָּכל־ֹעֽ

ים:   ף ְלָכל־ַהְּכפּוִפֽ ים ְו֝זֹוֵק֗ ְפִל֑ ָי ְלָכל־ַהֹּנֽ ךךְ ְי֭ ס ֹוֵמ֣

ם ְּבִעּֽתֹו:68 ם ֶאת־ָאְכָל֣ ה ֽנֹוֵתן־ָלֶה֖ רּו ְוַאָּת֤ יךךָ ְיַׂשֵּב֑ ל ֵאֶל֣ ֵעֽ יֵני־ֹכ֖

69 70
י ָרֽצֹון:    יַע ְלָכל־ַח֣ ךךָ ּוַמְׂשִּב֖ ַח ֶאת־ָיֶד֑ ּפ ֹוֵת֥

יו:  ֲעָׂשֽ יד ְּבָכל־ַמֽ ָחִס֗ יו ְו֝ ָי ְּבָכל־ְּדָרָכ֑ יק ְי֭ ַצ ִּד֣

ת:  ֱאֶמֽ הּו ֶבֽ ר ִיְקָרֻא֣ ל ֲאֶׁש֖ יו ְלֹכ֤ ְרָא֑ ָי ְלָכל־ֹקֽ ָק ֣רֹוב ְי֭

ם ְּבִעּֽתֹו:  ָּתִיָא, '68 ם ֶאת־ָאְכָל֣ ה ֽנֹוֵתן־ָלֶה֖ רּו ְוַאָּת֤ יךךָ ְיַׂשֵּב֑ ל ֵאֶל֣ יֵני־ֹכ֖ '? ַהָּקדֹוׁש ָּברּוךְּבִעּֽתֹו' ְּבִעָּתם לֹא ֱֶאַמר, ֶאָּלא 'ֵעֽ

הכל לפי מה שהוא צריך כל יחיד ויחיד לפי לימודו (רש"י שם)  (גמ' כתובות סז:) הּוא ַּפְרָָסתֹו ְּבִעּתֹו.  
ךךָ צריך לכוון בפסוק ' 69 ַח ֶאת־ָיֶד֑ ', ואם לא כיוון צריך לחזור [שו"ע א, ז]. ּפֹוֵת֥

ךךָ ' בעל תפלה מרים קולו בעימה בפסוק ' אשרי בכל אמירת ' ַח ֶאת־ָיֶד֑ ' ־ כי הקול מעורר את הכווה.ּפֹוֵת֥

70 The ancient  הגמ of touching and kissing the  תפילין during, ” ַח  ךךָ  ּפֹוֵת֥ ֶאת־ָיֶד֑ ...“, is cited by . משה רב
מאיץ



ם:  ע ְוֽיֹוִׁשיֵעֽ ְׁשַמ֗ ם ִי֝ ֶאת־ַׁשְוָעָת֥ ה ְוֽ ֲעֶׂש֑ יו ַיֽ ְר ֽצֹון־ְיֵרָא֥

יד:  ים ַיְׁשִמֽ ְרָׁשִע֣ ת ָּכל־ָהֽ יו ְוֵא֖ ֲהָב֑ ָי ֶאת־ָּכל־ֹאֽ ר ְי֭ ׁש ֹוֵמ֣

ד:  ם ָוֶעֽ ם ָקְדׁ֗שֹו ְלעֹוָל֥ ָׂשר ֵׁש֥ ךךְ ָּכל־ָּב֭ יָבֵר֣ י ִוֽ  ַדֶּב֫ר ִּפ֥ ת ְיָי֗ ְיֽ ְּת ִהַּל֥

ּה:קטו:יח ֲללּו־ָיֽ ם ַהֽ ה ְוַעד־עֹוָל֗ ַעָּת֥ ּה ֵמֽ ךךְ ָי֗ ֵר֤ ְחנּו ׀ ְנָב֘ ֲאַנ֤ ַוֽ

The following מזמורים were sung by the לוים in בית ראשון.

:  71 קמו י ֶאת־ְיָיֽ ְפִׁש֗ י ַנ֝ ֲלִל֥ ּה ַהֽ ֲללּו־ָי֡ ַהֽ

י:  י ְּבעֹוִדֽ אלַֹה֣ ה ֵלֽ ה ְיָי֣ ְּבַחָּי֑י ֲאַזְּמָר֖ ֲלָל֣ ֲאַהֽ

ה:  ין ֥לֹו ְתׁשּוָעֽ ֵא֖ ם ׀ ֶׁש֤ ים ְּבֶבן־ָאָד֓ ַאל־ִּתְבְט֥חּו ִבְנִדיִב֑

יו:  ֹנָתֽ ְב֥דּו ֶעְׁשֹּתֽ ֗הּוא ָאֽ ב ְלַאְדָמ֑תֹו ַּבּ֥יֹום ַה֝ ּוחֹו ָיֻׁש֣ א ר֭ ֵּתֵצ֣

יו:*          ֹו ַעל־ְיָי֥ ֱאלָֹהֽ ְב֖ר֗ ב ְּבֶעְז֑רֹו ִׂש֝ ֲעֹק֣ ל ַיֽ ֵא֣ י ֶׁש֤ ַאְׁשֵר֗

ם:  ת ְלעֹוָלֽ ר ֱאֶמ֣ ם ַהֹּׁשֵמ֖ ֶרץ ֶאת־ַהָּי֥ם ְוֶאת־ָּכל־ֲאֶׁשר־ָּב֑ ִים ָוָא֗ ַמ֤ ה ׀ ָׁש֘ ֹעֶׂש֤

ט ׀ לַָ  ה ִמְׁשָּפ֨ ים: לַָ ֹעֶׂש֤ יר ֲאסּוִרֽ ָי֗ ַמִּת֥ ים ְי֝ ְרֵעִב֑ ֶחם ָלֽ ן ֶל֭ ים ֹנֵת֣ ֲעׁשּוִק֗

ַח   ֵק֤ ים: ְיָי֤ ׀ ֹּפ֘ ב ַצִּדיִקֽ ָי֗ ֹאֵה֥ ים ְי֝ ף ְּכפּוִפ֑ ָי ֹזֵק֥ ים ְי֭ ִעְוִר֗

ָאַמר ַרב ָחִין ַּבר ָרָבא, ַהֹּכל מֹוִדים ְּב'71 ְלעֹוָלם ָוֶעד   ָּכל־ָּבָׂשר ֵׁשם ָקְדׁשֹו  ),הללו־יה ' (ְּתִהַּלת ד' ְיַדֵּבר ִּפי ִויָבֵרךךְ 

ֲללּוָיּה ְּדַבְתֵריּה ֵריׁש ִּפיְרָקא:   (גמ' פסחים קיז.)ַהֽ



ת:   ים ְיַעֵּוֽ ֶרךךְ ְרָׁשִע֣ ד ְוֶד֖ ים ָי֣תֹום ְוַאְלָמָנ֣ה ְיעֹוֵד֑ ר ֶאת־ֵּגִר֗ ֵמ֤ ְיָי֤ ׀ ֹׁש֘

ּה:  ֲללּו־ָיֽ ר ַהֽ ר ָוֹד֗ ּיֹון ְלֹד֥ ִיךךְ ִצ֭ ם ֱאלַֹה֣ ךךְ ְיָי֙ ׀ ְלעֹוָל֗ ִיְמלֹ֤

ה:  קמז ה ְתִהָּלֽ ים ָנאָו֥ ִע֗ י־ָנ֝ ינּו ִּכֽ ה ֱאלֵֹה֑ י־֭טֹוב ַזְּמָר֣ ּה ׀ ִּכֽ ֲללּו ָיֽ֨ ַהֽ

ס: 72ּבֹוֵנ֣ה  ל ְיַכֵּנֽ י ִיְׂשָרֵא֣ ִם ְיָי֑ ִנְדֵח֖  ְיֽרּוָׁשַלֽ

ם:  ׁש ְלַעְּצבֹוָתֽ ב ּ֝וְמַחֵּב֗ ֵפא ִלְׁש֣בּוֵרי ֵל֑ ֹרֽ ָה֭

א:  ָרֽ ם ֵׁש֥מֹות ִיק ְ ֻכָּל֗ ים ְל֝ ְסָּפר ַלּֽכֹוָכִב֑ מֹוֶנ֣ה ִמ֭

ר:  ין ִמְסָּפֽ ְתֽבּוָנ֗תֹו ֵא֣ ַח ִל֝ ָּג֣דֹול ֲאדֹוֵנ֣ינּו ְוַרב־ֹּכ֑

ֶרץ:  ים ֲעֵדי־ָאֽ יל ְרָׁשִע֣ ים ְיָי֑ ַמְׁשִּפ֖ ד ֲעָנִו֣ ְמעֹוֵד֣

ינּו ְבִכּֽנֹור:  אלֵֹה֣ ה ַזְּמ֖רּו ֵלֽ יָי֣ ְּבתֹוָד֑ ֶע֣נּו ַלֽ

יר:  ים ָחִצֽ יַח ָהִר֣ ר ַהַּמְצִמ֖ ֶרץ ָמָט֑ ין ָלָא֣ ים ַהֵּמִכ֣ ִים ׀ ְּבָעִב֗ ה ָׁשַמ֨ ְמַכֶּס֬ ַהֽ

אּו:  ָרֽ ר ִיק ְ ב ֲאֶׁש֣ ֵר֗ ּה ִלְבֵנ֥י ֹע֝ ה ַלְחָמ֑ ן ִלְבֵהָמ֣ נֹוֵת֣

ה:  יׁש ִיְרֶצֽ י ָהִא֣ א־ְבׁשֹוֵק֖ ֹֽ ץ ל ת ַהּ֣סּוס ֶיְחָּפ֑ א ִבְגבּוַר֣ ֹ֤ ל

ים ְלַחְסּֽדֹו:  ְמַיֲחִל֥ יו ֶאת־ַהֽ ָי ֶאת־ְיֵרָא֑ ה ְי֭ רֹוֶצ֣

'י"מ דזה ירושלם שקרא על שם אברהם שקראוהו הר ד' יראה (בראשית כב) והעיר היה קרא כבר שלם 72
כדכתיב (שם יד) ומלכי צדק מלך שלם וקרא ירושלם על שם יראה ועל שם שלם לכך אין או ותין             יו"ד

בירושלם בין למ"ד למ"ם על שם שלם.' (תום' מס' תעית ט"ז)



ִיךךְ ִצּֽיֹון:  *  י ֱאלַֹה֣ ֲלִל֖ ִם ׀ ֶאת־ְיָי֑ ַהֽ י ְיֽרּוָׁשַלֽ ַׁשְּבִח֣

 : ךךְ  ִיךךְ ְּבִקְרֵּבֽ ךךְ ָּבַנ֣ ִיךךְ ֵּבַר֖ י ְׁשָעָר֑ ַּזק ְּבִריֵח֣ י־ִח֭ ִּכֽ

73 : ךךְ ים ַיְׂשִּביֵעֽ ִּט֗ ֶלב ִח֝ ךךְ ָׁש֑לֹום ֵח֥ ם־ְּגבּוֵל֥ ַהָּׂש֣

ה ָי֥רּוץ ְּדָבֽרֹו:   ֵהָר֗ ֶרץ ַעד־ְמ֝ ַח ִאְמָר֣תֹו ָא֑ ַהֹּׁשֵל֣

 ר:   ֶפר ְיַפֵּזֽ ֗פֹור ָּכֵא֣ ֶמר ְּכ֝ ֶלג ַּכָּצ֑ ן ֶׁש֣ ַהֹּנֵת֣

ד:  ֲעֹמֽ י ַיֽ ָר֗תֹו ִמ֣ ים ִלְפֵנ֥י ָקֽ֝ ְר֣חֹו ְכִפִּת֑ יךךְ ַקֽ ַמְׁשִל֣

ִים:  ב ֝רּו֗חֹו ִיְּזלּו־ָמֽ ם ַיֵּׁש֥ ח־ְּדָב֥רֹו ְוַיְמֵס֑ ִיְׁשַל֣

יד   יו ְליַֽ דברוַמִּג֣ ל: יַֽ  ְּדָבָר֣ יו ְלִיְׂשָרֵאֽ יו ּ֝וִמְׁשָּפָט֗ ב ֻחָּק֖ ֲעֹק֑

ּה: 74 ֲללּו־ָיֽ ים ַּבל־ְיָד֗עּום ַהֽ ן ׀ ְלָכל־ּ֗גֹוי ּוִמְׁשָּפִט֥ ָׂשה ֵכ֨ א ָע֤ ֹ֘  ל

ים:  75     קמח ֲל֗לּוהּו ַּבְּמרֹוִמֽ ִים ַהֽ֝ ָי ִמן־ַהָּׁשַמ֑ ֲל֣לּו ֶאת־ְי֭ ּה ׀ ַהֽ ֲללּו ָי֨  ַה֥

ָאַמר ַרב ְיהּוָדה, ְלעֹוָלם ְיֵהא ָאָדם ָזִהיר ִּבְתבּוָאה (אוכל) ְּבתֹוְך ֵּביתֹו, ֶׁשֵאין ְמִריָבה ְמצּוָיה ְּבתֹוְך ֵביתֹו ֶׁשל ָאָדם    ֶאָּלא73

:ַעל ִעְסֵקי ְתבּוָאה, ֶׁשֶּנֱאַמר: ' ךךְ ים ַיְׂשִּביֵעֽ ִּט֗ ֶלב ִח֝ ךךְ ָׁש֑לֹום ֵח֥ ם־ְּגבּוֵל֥ (גמ' בבא מציעא נט.) '. ַהָּׂש֣

ָד֗עּום ָאַמר ְרִבי ַאִמי, ֵאין מֹוְסִרין ִּדְבֵרי תֹוָרה ְלעֹוֵבד ּכֹוָכִבים, ֶׁשֶּנֱאַמר: ' 74 ים ַּבל־ְי֝ ן ׀ ְלָכל־ּ֗גֹוי ּוִמְׁשָּפִט֥ ָׂשה ֵכ֨ א ָע֤ ֹ֘ '. ל

    (גמ' חגיגה יג.)
ן ' ָׂשה ֵכ֨ א ָע֤ ֹ֘ ' שלא תן להם התורה ומשפטים של ידעום ב' דבראשי' ול ככל ישראל זהו בל מאכא מרי עלם.ל

ֲהֵרי ֶזה ְמָחֵרף ּוְמַגֵּדף?75 ַהּקֹוֵרא ַהֵּלל ְבָכל יֹום  ָאַמר ְרִבי יֹוֵסי, ְיֵהא ֶחְלֵקי ִמּגֹוְמֵרי ַהֵּלל ְּבָכל יֹום. ֵאיִי? ְוָהָאַמר ַמר, 

א-ל הללו  ,השמים מן ד' את הללו  הילולים של מזמורים  שני קיח:) שבת  (גמ'  ְּדִזְמָרא. ִּבְפסּוֵקי  ָקָאְמִריָן, ִּכי
: (רש"י)בקדשו



ו:   ֲל֗לּוהּו ָּכל־ְצָבָאֽ יו ַהֽ֝ ֲל֥לּוהּו ָכל־ַמְלָאָכ֑ ֖◌ַהֽ

ֲל֗לּוהּו ָּכל־ּ֥כֹוְכֵבי ֽאֹור:  ַח ַהֽ֝ ֶמׁש ְוָיֵר֑ ֲללּוהּו ֶׁש֣ ֖◌ַהֽ

ִים:  ל ַהָּׁשָמֽ ר ׀ ֵמַע֬ ִים ֲאֶׁש֤ ַהַּמ֗ ִים ְו֝ י ַהָּׁשָמ֑ ֲללּוהּו ְׁשֵמ֣ ֖◌ַהֽ

אּו:  ה ְוִנְבָרֽ י ֖הּוא ִצָּו֣ ם ְיָי֑ ִּכ֤ ֲללּו ֶאת־ֵׁש֣ ַהֽ ְי֭

ֲעֽבֹור:  א ַיֽ ֹ֣ ן ְול ַת֗ ם ָחק־ָנ֝ ד ְלעֹוָל֑ ם ָלַע֣ ֲעִמיֵד֣ ַוַּיֽ

ים ְוָכל־ְּתֹהֽמֹות:  ִּניִנ֗ ֶרץ ַּת֝ ָי ִמן־ָהָא֑ ֲל֣לּו ֶאת־ְי֭ ַהֽ

ה ְדָבֽרֹו:  ה ֹעָׂש֥ ָעָר֗ ֶלג ְוִקי֑טֹור ֥רּוַח ְס֝ ׁש ּ֭וָבָרד ֶׁש֣ ֵא֣

ים:  י ְוָכל־ֲאָרִזֽ ִר֗ ץ ְּפ֝ ים ְוָכל־ְּגָב֑עֹות ֵע֥ ָהִר֥ ֶהֽ

 ף:  ֶמׂש ְוִצּ֥פֹור ָּכָנֽ ֗ ה ֶר֝ ַחָּי֥ה ְוָכל־ְּבֵהָמ֑ ַהֽ

ֶרץ:   ְפֵטי ָאֽ ים ְוָכל־ֹׁש֥ ִר֗ ים ָׂש֝ ֶרץ ְוָכל־ְלֻאִּמ֑ ַמְלֵכי־ֶא֭

ים:  ים ִעם־ְנָעִרֽ ֵקִנ֗ ים ְוַגם־ְּבתּו֑לֹות ְז֝ חּוִר֥ ַּבֽ

ִים:   ֶרץ ְוָׁשָמֽ ב ְׁש֣מֹו ְלַבּ֑דֹו ֝הֹו֗דֹו ַעל־ֶא֥ ם ְיָי֗ ִּכי־ִנְׂשָּג֣ ֲל֤לּו ׀ ֶאת־ֵׁש֬ ְיַהֽ

יו  ָכל־ֲחִסיָד֗ ה ְלֽ ֶרן ׀ ְלַעּ֡מֹו ְּתִהָּל֤  ֶרם ֶק֨ ּה: 76ַוָּי֤ ֲללּו־ָיֽ ם ְקֹר֗בֹו ַהֽ ְׂשָרֵאל ַע֥ ִלְבֵנ֣י ִי֭

ָאַמר ָּדִוד (המלך) . . . ְׁשֹלָׁשה ִסיָמִים ֵיׁש ְּבאּוָמה זּו (בי ישראל), ָהַרֲחָמִים ְוַהַּבְּייָׁשִין ְוגֹוְמֵלי ֲחָסִדים,           ַרֲחָמִים76
' ךךָ ִּדְכִתיב:  ְוִהְרֶּב֔  ֣ ַחְמךךָ ְוִרֽ ֲחִמי֙ם  ַרֽ  ֤ ַתן־ְלךךָ 'ְוָנֽ ִּדְכִתיב:  ַּבְייָׁשִין  יג:יח)  (דברים  ם '  ַעל־ְּפֵניֶכ֖ ִיְרָא֛תֹו  ִּתְהֶי֧ה  ֲע֗בּור  'ּוַבֽ

יו ְוֶאת־ֵּביתֹו֙ (שמות כ:יז) ּגֹוְמֵלי ֲחָסִדים ִּדְכִתיב: ' ה ֶאת־ָּבָנ֤ ר ְיַצֶּו֜  וגו'' (בראשית יח:יט). ָּכל ֶׁשֵּיׁש ּבֹו ְׁשֹלָׁשה ְלַמַע֩ן ֲאֶׁש֨
ִסיָמִים ַהָּללּו, ָראּוי ְלִהָּדֵבק ְּבאּוָמה זֹו. (גמ' יבמות עח:)



ים:  קמט ל ֲחִסיִדֽ ִהָּל֗תֹו ִּבְקַה֥ ׁש ְּת֝ יר ָחָד֑ ֽיָי ִׁש֣ ירּו ַל֭ ֲללּו ָיּ֙ה ׀ ִׁש֣ ַהֽ

ם:  ילּו ְבַמְלָּכֽ ּ֗יֹון ָיִג֥ י־ִצ֝ יו ְּבֵנֽ ל ְּבֹעָׂש֑ ח־ִיְׂשָרֵא֣ ִיְׂשַמ֣

ִכּ֗נֹור ְיַזְּמרּו־ֽלֹו:  ף ְו֝ חֹול ְּבֹת֥ ֲל֣לּו ְׁש֣מֹו ְבָמ֑ ְיַהֽ

ה:  יׁשּוָעֽ ים ִּבֽ ָנִו֗ ר ֲע֝ ה ְיָי֣ ְּבַעּ֑מֹו ְיָפֵא֥ י־רֹוֶצ֣ ִּכֽ

ם:  ֲּנ֗נּו ַעל־ִמְׁשְּכבֹוָתֽ ַרֽ ים ְּבָכ֑בֹוד ְי֝ ַיְעְל֣זּו ֲחִסיִד֣

ם: *77 יִפּ֣יֹות ְּבָיָדֽ ֶרב ִּפֽ ל ִּבְגרֹוָנ֑ם ְוֶח֖  ֽרֹוֲמ֣מֹות ֵא֭

ים:  ֻאִּמֽ ֹוֵכ֗חֹות ַּבלְֿ ה ַּבּגֹוִי֑ם ּֽת֝ ֲעׂ֣שֹות ֖◌ְנָקָמ֖ ַלֽ

ל:  י ַבְרֶזֽ ם ְּבַכְבֵל֥ ִנְכְּבֵדיֶה֗ ים ְו֝ ם ְּבִזִּק֑ ר ַמְלֵכיֶה֣ ֶלְאֹס֣

ּה:  ֲללּו־ָיֽ יו ַהֽ ר ֭הּוא ְלָכל־ֲחִסיָד֗ ט ָּכ֗תּוב ָהָד֣ ם ׀ ִמְׁשָּפ֬ ֲעׂ֤שֹות ָּבֶה֨ ַלֽ

' אומר הבעל תפלה את הפסוקים כולם בקול רם.  ויברך דוידמכאן עד ' 

יַע ֻעּֽזֹו:  קנ ֲל֗לּוהּו ִּבְרִק֥ ל ְּבָקְדׁ֑שֹו ַהֽ֝ ֲללּו־ֵא֥ ֲללּו ָיּ֙ה ׀ ַהֽ ַהֽ

ב ֻּגְדֽלֹו:  ֲל֗לּוהּו ְּכֹר֣ יו ַהֽ֝ ֲל֥לּוהּו ִבְגֽבּוֹרָת֑ ַהֽ

ֲל֗לּוהּו ְּבֵנֶ֣בל ְוִכּֽנֹור:  ר ַהֽ֝ ַקע ׁשֹוָפ֑ ֲללּוהּו ְּבֵת֣ ֖◌ַהֽ

ב:  ֽ ים ְוֻעֿגָ ֲל֗לּוהּו ְּבִמִּנ֥ ף ּוָמ֑חֹול ַהֽ֝ ֲללּוהּו ְּבֹת֣ ֖◌ַהֽ

77 On the occasion of a ברית מילה the בעל תפלה raises his voice when singing םרוממות אל בגרו
until אמן ואמן to a special יגון.



ה:  י ְתרּוָעֽ ִצְלְצֵל֥ ֲל֗לּוהּו ְּבֽ ַמע ַהֽ֝ ֲללּוהּו ְבִצְלְצֵלי־ָׁש֑ ַהֽ

ּה:  ֲללּו־ָיֽ ּה ַהֽ ל ָי֗ ְּנָׁשָמה ְּתַהֵּל֥ ל ַה֭ ֹּכ֣

 78
ּה:    ֲללּו־ָיֽ ּה ַהֽ ל ָי֗ ְּנָׁשָמה ְּתַהֵּל֥ ל ַה֭ ֹּכ֣

ן:  פט:נג  ן ׀ ְוָאֵמֽ ֵמ֥ ם ָא֘ ָּב֖רּוךךְ ְיָי֥ ְלעֹוָל֗

ּה:  קלה:כא  ֲללּו־ָיֽ ִם ַהֽ  רּוָׁשָל֗ ן ְיֽ ֵכ֥ ֤רּוךךְ ְיָי֨ ׀ ִמִּצּ֗יֹון ֹׁש֘  ָּב֘

ה ִנְפָל֑אֹות ְלַבּֽדֹו: עב:יח־יט  ל ֹעֵׂש֖ י ִיְׂשָרֵא֑ לִֹהים ֱאלֵֹה֣  ָּב֤רּוךךְ ׀ ְיָי֣ ֱא֭

בֹודֹו   א ְכ֭ ם ְוִיָּמֵל֣ ם ְּכבֹו֗דֹו ְל֫עֹוָל֥ ּוָב֤רּוךךְ ׀ ֵׁש֥

ֶרץ  ל ָהָא֗ ן:בבין המצרים הבעל תפלה ממיך את קולו במילים)(ֶאת־ָּכ֥ ן ׀ ְוָאֵמֽ ֵמ֥  ָא֘

'.אמן ואמן' עד 'כל הנשמה', אומר הבעל תפלה בקול 'אמן ואמן ואחר שאמרו הקהל עד '

' (מגן אברהם ש"ע "א סי' ז).ישתבח' ושוב ל'וצבא השמים לך משתחוים יש לעמוד מכאן ועד '

 ד"ה א' כ"ט:י־יג 

יד  80 79  אֶמר ָּדִו֗ ֹ֣ ל ַוּי ֶרךךְ ָּדִוי֨ד ֶאת־ְיָי֔ ְלֵעיֵנ֖י ָּכל־ַהָּקָה֑ ַוְיָב֤

כופלין 78 הנשמהלכך  תהלים כל  ספר  שמסיימין  ר"ל  יום,  בכל  הלל  גומרי  עם  חלקי  יהי  דאיתמר  משום  כו'   
מי זה  ומטעם  ויטרי.  במחזור  וכן  כמסיים,  ראה  לא  האחרון  פסוק  יכפול  לא  אם  והשתא  בהללויה.  שתייסד 

. (מהרי"ל) ויושע אחר סיום ד' ימלוך לעולם ועדכופלין 

79 The קבלה   is to give מהג  while reciting צדקה   was not done in Germany whereויברך דוד  
people gave צדקה  before orenen, and in many places the walked around with the שמש  box צדקה  
during  חזרת הש"ץ, or ובא לציון גואל.

80 It is an ancient custom to stand for  'ויברך דויד', until 'לשם תפארתך'. The מהרי"ל would



ם:  ם ְוַעד־עֹוָלֽ עֹוָל֖ ינּו ֵמֽ ל ָאִב֔ ה ְיָי֙ ֱאלֵֹה֙י ִיְׂשָרֵא֣ ָּב֨רּוךךְ ַאָּת֤

ֶרץ  ִים ּוָבָא֑ ל ַּבָּׁשַמ֣ ַצח ְוַה֔הֹוד ִּכי־ֹכ֖ ֶר֙ת ְוַהֵּנ֣ ה ְוַהִּתְפֶא֨ ה ְוַהְּגבּוָר֤ ָי ַהְּגֻדָּל֨ ֣ ְי֠ ְלךךָ

אׁש:  ֹֽ ל ׀ ְלר א ְלֹכ֥ ה ְוַהִּמְתַנֵּׂש֖ ֤ ְיָי֨ ַהַּמְמָלָכ֔ ְלךךָ

ה  ַח ּוְגבּוָר֑  ְדךךָ֖ ֹּכ֣ ל ּוְבָיֽ ל ַּבֹּכ֔ יךךָ ְוַאָּת֙ה מֹוֵׁש֣ ֶׁשר ְוַהָּכבֹו֙ד ִמְּלָפֶנ֔ ְוָהֹע֤

ל:  ל ּוְלַחֵּז֖ק ַלֹּכֽ  ְדךךָ֔ ְלַגֵּד֥ ּוְבָי֣

 : ךךָ ם ִּתְפַאְרֶּתֽ ים ְלֵׁש֥ ֲלִל֖ ךךְ ּֽוְמַהֽ ים ֲאַנְ֖חנּו ָל֑ ינּו מֹוִד֥ ה ֱאלֵֹה֔                             ְוַעָּת֣

 נחמיה ט:ו־יא 

ם   ִים ְוָכל־ְצָבָא֗ י ַהָּׁשַמ֜ ת־ַהָּׁשַמִי֩ם ְׁשֵמ֨ יָת ֶאֽ ֒ ַאָּת֣ ָעִׂשֽ֡ ַאָּתה־֣הּוא ְיָי֘ ְלַבֶּדךךָ

ם   ה ְמַחֶּי֣ה ֶאת־ֻּכָּל֑ ם ְוַאָּת֖ ר ָּבֶה֔ יָה֙ ַהַּיִּמי֙ם ְוָכל־ֲאֶׁש֣ ר ָעֶל֨ ֶרץ ְוָכל־ֲאֶׁש֤ ָהָא֜

ים:  ֲחִוֽ ְׁשַּתֽ ֥ ִמֽ ִים ְלךךָ א ַהָּׁשַמ֖ ּוְצָב֥

ים  ם ְוֽהֹוֵצא֖תֹו ֵמ֣אּור ַּכְׂשִּד֑ ְרָּת֙ ְּבַאְבָר֔ ר ָּבַח֨ ים ֲאֶׁש֤ ֱאלִֹה֔ ַאָּתה־הּו֙א ְיָי֣ ָהֽ

ם:  ְמָּת ְּׁש֖מֹו ַאְבָרָהֽ 81ְוַׂש֥

 ֒ ן ְלָפֶניךךָ ֱאָמ֣ אָת ֶאת־ְלָבבֹ֘ו ֶנֽ ּוָמָצ֣

', וכרות עמו הברית' לאמירת ' נאמן לפניך אין מפסיקים בין אמירת ' 

 שמגים פסוקים אלה באמירת סירוגין מיוחדת של המוהל והסדק. ברית מילה אלא בשחרית של  

rise a little while reciting  ַָ֒אָּתה־֣הּוא ֘ד' ְלַבֶּדךך. 

81 The  דברי קהלת cites the  הגמ to stand until ' שמו אברהם'.



י  מוהל ֲעִנ֨ ת ֶאת־ֶאֶר֩ץ ַהְּכַנֽ ית ָלֵת֡  ְוָכ֨רֹות ִעּ֜מֹו ַהְּבִר֗

ת ְלַזְר֑עֹו סדק  י ָלֵת֣ י ְוַהִּגְרָּגִׁש֖ י ְוַהְּפִרִּז֛י ְוַהְיבּוִס֥ ֱאֹמִר֧ י ָהֽ ִחִּת֜  ַהֽ

ָּתה:  מוהל יק ָאֽ י ַצִּד֖ יךךָ ִּכ֥ ֶק֙ם ֶאת־ְּדָבֶר֔  ַוָּת֨

ְעָּת ַעל־ַים־ֽסּוף:  סדק  ם ָׁשַמ֖ ֲעָקָת֥ ִים ְוֶאת־ַזֽ ינּו ְּבִמְצָר֑ ֶרא ֶאת־ֳעִנ֥י ֲאֹבֵת֖ ַוֵּת֛

ם ַאְר֔צֹו  מוהל ה ּוְבָכל־ֲעָבָדי֙ו ּוְבָכל־ַע֣ ים ְּבַפְרֹע֤ ְפִת֜ ת ּוֹמֽ  ֠◌ַוִּתֵּתן ֹאֹת֨

ם ְּכַהּ֥יֹום ַהֶּזֽה: סדק  ֥ ֵׁש֖ ַעׂש־ְלךךָ ם ַוַּתֽ ידּו ֲעֵליֶה֑ י ֵהִז֖ ְעָּת ִּכ֥ י ָיַד֔  ִּכ֣

ה מוהל ־ַהָּי֖ם ַּבַּיָּבָׁש֑ ַעְב֥רּו ְבֽתֹוךךְ ם ַוַּיֽ ְעָּת ִלְפֵניֶה֔  ְוַהָּי֙ם ָּבַק֣

ים: סדק  ִים ַעִּזֽ ֶבן ְּבַמ֥ ת ְּכמֹו־ֶא֖ ְכָּת ִבְמצֹולֹ֛ ם ִהְׁשַל֧ ְדֵפיֶה֜ ֶאת־ֹר֨  ְוֽ

ניגון טעמי המקרא  הגו לאמרה ב שירת הים

 שמות יד:ל־לא

ִים   מוהל ל ִמַּי֣ד ִמְצָר֑ ַוּ֨יֹוַׁשע ְיָי֜ ַּבּ֥יֹום ַה֛הּוא ֶאת־ִיְׂשָרֵא֖

ם: סדק  ת ַהָּיֽ ת ַעל־ְׂשַפ֥ ִים ֵמ֖  ְרא ִיְׂשָרֵאל֙ ֶאת־ִמְצַר֔  ַוַּי֤

ם ֶאת־ְיָי֑ מוהל יְר֥אּו ָהָע֖ ִים ַוִּיֽ ה ְיָי֙ ְּבִמְצַר֔ ר ָעָׂש֤ ה ֲאֶׁש֨ ל ֶאת־ַהָּי֣ד ַהְּגֹדָל֗ ְרא ִיְׂשָרֵא֜  ַוַּי֨

ה ַעְבּֽדֹו: סדק  יָי֔ ּוְבֹמֶׁש֖ ינּ֙ו ּֽבַ  ַּיֲאִמ֨  ַוֽ

  מוהל       טו:א־יח
ז  83 82 יר־ֹמֶׁשה֩  ָא֣ י  ָיִׁשֽ ל  ּוְבֵנ֨ ה  ִיְׂשָרֵא֜ יָי֔   ַהּזֹאת֙   ֶאת־ַהִּׁשיָר֤ אְמ֖רּו   ַלֽ ֹֽ ַוּי

 וגו', שאומר בקול.עד יעבר וגו', מי כמכה וגו',  ימינך וגו',  ד' איש מלחמהאומרים בלחש חוץ מפסוקים 82

83 was chanted by the אז ישיר  in the לוים   המקדש  on בית  when the ,שבת   תמיד   was קרבן 
brought towards evening ( ה דף לאראש הש). After יחורבן בית ש, it was chanted on  שבת in ארץ ישראל,



ר           ה                  ֥סּוס סדקֵלאֹמ֑ ה ָּגָא֔ י־ָגֹא֣ יָי֙ ִּכֽ יָרה ַּלֽ  ָאִׁש֤

ם:            ה ַבָּיֽ ְכ֖בֹו ָרָמ֥ י מוהל             ְוֹרֽ  ְיִהי־ִל֖ ּה ַוֽ י ְוִזְמָר֙ת ָי֔  ָעִּז֤

ה   יׁשּוָע֑ הּו  סדק          ִלֽ י ֶז֤ה ֵאִל֙י ְוַאְנֵו֔                ֱאלֵֹה֥

ְנהּו:   ֲמֶמֽ י ַוֲאֹרֽ ה ְיָי֖   מוהל    ָאִב֖ יׁש ִמְלָחָמ֑ ְיָי֖ ִא֣

ה ַבָּי֑םסדק           ְׁשֽמֹו:  ה ְוֵחי֖לֹו ָיָר֣ ת ַּפְרֹע֛ ר            ַמְרְּכֹב֥ ּוִמְבַח֥

יו ֻטְּב֥עּו ְבַים־ֽסּוף:      ִלָׁש֖ ת ְּכמֹו־ מוהלָׁשֽ  ְר֥דּו ִבְמצֹולֹ֖ ת ְיַכְסֻי֑מּו ָיֽ  ְּתֹהֹמ֖

ֶבן:              ֥ סדק              ָאֽ יְנךךָ ַח                 ְיִמֽ י ַּבֹּכ֑ ֣ ְיָי֔ ֶנְאָּדִר֖ יְנךךָ  ְיִמֽ

ב:  ץ אֹוֵיֽ ס  מוהל                ְיָי֖ ִּתְרַע֥ ֲהֹר֣ ב ְּגֽאֹוְנךךָ֖ ַּתֽ  ּוְבֹר֥

יךךָ   ׁש:         ָקֶמ֑ מֹו ַּכַּקֽ אְכֵל֖ ֹֽ ְנךךָ י  ּוְב֤רּוַח  סדק              ְּתַׁשַּל֙ח ֲחֹר֣

ִים  ֙ ֶנֶ֣עְרמּו ַמ֔ יךךָ               ִנְּצ֥בּו ְכמֹו־ֵנ֖ד               ַאֶּפ֨

ים   ְזִל֑ ם:             ֹנֽ ת ְּבֶלב־ָיֽ ְפ֥אּו ְתֹהֹמ֖ ר מוהל               ָקֽ  ָאַמ֥

יג   ף ַאִּׂש֖ ל אֹוֵי֛ב ֶאְרֹּד֥ ק ָׁשָל֑ מֹו סדק                ֲאַחֵּל֣  ִּתְמָלֵא֣

י  י: ַנְפִׁש֔ מֹו ָיִדֽ י ּֽתֹוִריֵׁש֖ יק ַחְרִּב֔ ְפָּת  מוהל                      ָאִר֣  ָנַׁש֥

מֹו ָי֑ם  ִים ְבֽרּוֲחךךָ֖ ִּכָּס֣ ֶרת ְּבַמ֖ עֹוֶפ֔ ֲללּ֙ו ַּכֽ              ָצֽ

but not in בבל. Afterwards, it was recited every day in ארץ ישראל, and in some parts of Italy. The fact
the זיםאשכ recite  אז ישיר prior to ישתבח in שחרית, is attributed to  ו משה הזקןרבי, the father of ורבי
and קלוימוס who were summoned by French King Charlemange along with many ,רביו יקותיאל  
other scholars from Lombardy/(Lucca) in Northern Italy to Mainz, Germany.



ים:           י   סדק ַאִּדיִרֽ ֵאִל֙ם ְיָי֔                      ִמ֥ ָכה ָּבֽ י־ָכֹמ֤ ִמֽ

ֶדׁש   ר ַּבֹּק֑ ָכה ֶנְאָּד֣ ֵׂשה  ָּכֹמ֖ ת ֹע֥ א ְתִהּלֹ֖                 נֹוָר֥

ֶלא:  ֶרץ:        מוהל    ֶפֽ מֹו ָאֽ יְנךךָ֔ ִּתְבָלֵע֖ יָת֙ ְיִמ֣ יָת סדק  ָנִט֨  ָנִח֥

ְלָּת                     ְלָּת ְבָעְּזךךָ֖ מוהלְבַחְסְּדךךָ֖ ַעם־֣זּו ָּגָא֑ ה 84 ֵנַה֥ ֶאל־ְנֵו֥

                : ךךָ ים ִיְרָּג֑זּון         סדק ָקְדֶׁשֽ ְמ֥עּו ַעִּמ֖ יל  ָׁשֽ          ִח֣

ֶׁשת:                            י ְּפָלֽ ְׁשֵב֖ ז ֹיֽ י מוהלָאַח֔ ז ִנְבֲהלּ֙ו ַאּלּוֵפ֣  ָא֤

גּו ַעד                 ָנֹמ֕ אֲחֵז֖מֹו ָר֑ ֹֽ ב י י מֹוָא֔ ֱא֔דֹום                ֵאיֵל֣

ַען:  י ְכָנֽ ְׁשֵב֥ ל ֹיֽ ָת֙ה  סדק               ֹּכ֖ ם ֵאיָמ֨ ל ֲעֵליֶה֤  ִּתֹּפ֨

ֶבן  ל ְזֽרֹוֲעךךָ֖ ִיְּד֣מּו ָּכָא֑ ַחד                ִּבְגֹד֥  ַעד־ 85 מוהל         ָוַפ֔

֙ ְיָי֔   ר ַעְּמךךָ ֲעֹב֤ ר ַעם־֥זּו   ַיֽ ֲעֹב֖ ד־ַיֽ           ַעֽ

יָת:  ִנֽ ְתךךָ֔  סדק        ק ָ ר ַנֲחָלֽ מֹ֙ו ְּבַה֣ מֹו ְוִתָּטֵע֨ ָמ֧כֹון             ְּתִבֵא֗

ְלָּת ְיָי֑  ֛ ָּפַע֖ י ּֽכֹוֲנ֥נּו  מוהל                ְלִׁשְבְּתךךָ ׁש ֲאֹדָנ֖  ִמְּקָד֕

 : יךךָ ד:   סדק              ָיֶדֽ ם ָוֶעֽ ךךְ ְלֹעָל֥ ְיָי֥ ׀  מוהל                          ְיָי֥ ׀ ִיְמלֹ֖

 ָאַמר ַרב ְיהּוָדה ָאַמר ַרב, ָּכל ַהִּמְתָּגֶאה ְבַטִּלית ֶׁשל ַּתְלִמיד ָחָכם, ְוֵאיֹו ַּתְלִמיד ָחָכם, ֵאין ַמְכִיִסין אֹותֹו ִּבְמִחיָּצתֹו ֶׁשל 84

הּוא. ְּכִתיב ָהָכא ' ָּבּרּוְך  הַהָּקדֹוׁש  ֑ א ִיְנוֶ ֹ֣ יר ְול ֶבר ָיִה֖ : ' (חבקוק ב:ה) ּוְכִתיב ָהָתם 'ֶּג֥ ךךָ ה ָקְדֶׁשֽ . ֶאל־ְנֵו֥ (גמ' בבא בתרא '
צח.)

ר '85 ֲעֹב֤ ֙ ֔ד'  ַעד־ַיֽ ר ' (בימי יהושע)  ִּביָאה ִראׁשֹוָה זֹו 'ַעְּמךךָ ֲעֹב֖ ד־ַיֽ יָת:  ַעֽ ִנֽ ִּביָאה ְׁשִָּיה ַעם־֥זּו ק ָ ד:, (ברכות  .(בימי עזרא)  ' זֹו 
סוטה לו.) 

   



ד:  ם ָוֶעֽ ךךְ ְלֹעָל֥ 'ד' ימלוך לעולם ועדבסוף שירת הים כופלים את הפסוק ' ִיְמלֹ֖

'.כי לד' המלוכה' וגומר) וממשיכים 'כי בא סוס' וגומר, ' ד' מלכותיה (אין אומרים '

ם:  תהלים כב:כט ל ַּבּגֹוִיֽ ה ּ֝וֹמֵׁש֗ ִּכי ֖◌ַליָי ַהְּמלּוָכ֑

ה: 86 עובדיה א:כא  יָי֖ ַהְּמלּוָכֽ ה ַלֽ ְיָת֥ ו ְוָהֽ ר ֵעָׂש֑ ט ֶאת־ַה֣ ר ִצּ֔יֹון ִלְׁשֹּפ֖ ְוָע֤לּו ֽמֹוִׁשִעי֙ם ְּבַה֣

ד: זכריה יד:ט  ד ּוְׁש֥מֹו ֶאָחֽ ְהֶי֧ה ְיָי֛ ֶאָח֖ ֶרץ ַּבּ֣יֹום ַה֗הּוא ִיֽ ֶלךךְ ַעל־ָּכל־ָהָא֑ ְוָהָי֧ה ְיָי֛ ְלֶמ֖

 
מסיימים: 

ד: דברים ו:ד   ּוְבתֹוָרְתךךָ ָּכתּוב ֵלאֹמר 87 ינּו ְיָי֥ ׀ ֶאָחֽ ל ְיָי֥ ֱאלֵֹה֖ ע ִיְׂשָרֵא֑ ְׁשַמ֖

הבעל תפלה ירד לפני התיבה לפני ישתבח, שאומרה שם בעבור הקדיש שאחריה שיאמר לפני התבה עם ברכו וכל מה שאחריו שהוא עיקר 
התפלה. המתפלל עובר לפני התבה, אם יש יאהרצייט הוא עובר אך אבלים לא יעברו עד 'אשרי'.

שלמה?]  89 88 [ע"י 
נּו  מַ ַעד לָ ְמךךָ  ׁשִ ִיְׁשַּתַּבח   ְוַהָּקדֹוׁשהָ ְלֵּכֽ ַהָּגדֹול  ֶלךךְ  ַהֶּמֽ ֵאל 

ינּו ֲאבֹוֵתֽ אלֵֹהי  ֵוֽ ינּו  ֱאלֵֹהֽ ְיָי  ָנֶאה  ְלךךָ  ִּכי  ֶרץ   ּוָבָאֽ ִים  ּוְׁשָבָחה   ַּבָׁשַמֽ ִׁשיר 

ר ִצּ֔יֹון אומרים 'חנוכה  ימיב86 ְּבַה֣ ֽמֹוִׁשִעי֙ם  אחד מיגויפורים ' - יגון המאורה 'שי זיתים', ובְוָע֤לּו  אומרים -   
      פורים. 

                                                                           
87  The חתם סופר writes (ןסדרת ואתח) one may think that since we conclude the  שירה with        the

ביום ההוא יהיה ד' אחד, פסוק ...  that the nations will be on the same level as י ישראלומלאה        (ב
that even during         this time ,שמע ישראל  of פסוק We assert at the end by adding the .(...הארץ
period, we will always be on a higher level of appreciation and have                           a closer
relationship with God than the other nations. Historically speaking, the  שמע ישראל  was added by
צרפת  ,וסח   which made many additions  to  the for) תפילה   example טובים'  and additional 'לחיים 
one may פסוקי דזמרא          opposed their additions, but since during גדולי אשכז Usually .(פסוקים
recite additional פסוקים, they saw no reason not to.

88 בשימה אחת, שבחים do not discuss the Kabbalistic issue of reciting the ספרי מהגי אשכז
(in one breath). 

ישתבח שמךשבח שלמה, וסידרן ביום שעלה לישב על כסאו של שן, וציפהו זהב ומפז, וכו', ופתח ואמר  89
, וחתם שמו מראשי תיבות, ומרוב עותותו הקדים ישתבח שלא ירגישו. [גליון סידור הרוקח]:לעד מלכנו המלך



ַצח  ּוֶמְמָׁשָלה ֹעז   ְוִזְמָרה  ַהֵּלל  ּוְגבּוָרה  ֶנֽ ֶרת   ְּגֻדָּלה  ְוִתְפֶאֽ ְקֻדָּׁשה   ְּתִהָּלה 

ֶלךךְ   ֵאל  ְייָ  ַאָּתה  ָּברּוךךְ  ְּבָרכֹות ְוהֹוָדאֹות ֵמַעָּתה ְוַעד־עֹוָלם:  ּוַמְלכּות   ָּגדֹול   ֶמֽ

ֶלךךְ   ִזְמָרה  ְּבִׁשיֵרי ַהּבֹוֵחר   ַהִּנְפָלאֹות  ֲאדֹון   ַההֹוָדאֹות  ֵאל  ַּבֻּתְׁשָּבחֹות ַחי  90  ֵאל  ֶמֽ

ָהעֹוָלִמים:

. in Europeוסח ספרד  by עשרת ימי תשובה  was initially only inserted here during ֥שיר ֽהמע֑לות מֽמעמ֖קים

It is a הג אריז"למ, which was not accepted by  זיםאשכ across Europe, 

although many Eastern European זיםאשכ eventually adopted its recital.
 

ָאֵמן)  ְּבָעְלָמא ִּדְבָרא  קהלְׁשֵמיּה ַרָּבא ( זוקף ִיְתַּגַּדל ְוִיְתַקַּדׁש בעל תפלה כורע 

ִכְרעּוֵתּה           ְוַיְמִליךךְ ַמְלכּוֵתּה  ְּבַחֵּייכֹון ּוְביֹוֵמיכֹון  ּוְבַחֵּיי ְדָכל־ֵּבית־ 

קהל : (ָאֵמן  בעל תפלה כורע  ִיְׂשָרֵאל                     ַּבֲעָגָלא ּוִבְזַמן ָקִריב - ְוִאְמרּו

ָאֵמן) 

91
גם אם עומדים  ובשימה אחרת מוסיפים ְיֵהא ְׁשֵמיּה ַרָּבא ְמָבַרךךְ ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמָּיא  

בתפלה 

'יתברךבמקום שאין רשאים להפסיק בו '

90 The use of either  ַחי ָהעֹוָלִמים or  ֵחי ָהעֹוָלִמים are discussed amongst the  פוסקים, however, the
usage of  ֵחי ָהעֹוָלִמים might be considered by some as possible כפירה (i.e. belief in multiple deities).

' הגו בכל אשכז מדורי דורות ושמר בפפד"מ עד זמן הרב שמשון רפאל הירש ואחריו.ַחי ָהעֹוָלִמים ההגוי '

אלו דברי בעל האגודה ממסכת ברכות ג:א וז"ל 'יהא שמו הגדול מבורך מכאן משמע שיש לומר יהא91
שמיה       ולא מפיק ה' שמיה דהוי משמע שם יה'.



ְוִיְתַעֶּלה  ִיְתָּבַרךךְ ְוִיְׁשַּתַּבח ְוִיְתָּפַאר ְוִיְתרֹוַמם ְוִיְתַנֵּׂשא  ְוִיְתַהַּדר  בעל תפלה כורע

(ולא לאחריו)  עמו הציבור אומר   ְּבִריךךְ הּוא  בעל תפלה כורע  ְׁשֵמיּה ְּדֻקְדָׁשא   ְוִיְתַהַּלל 

ָּלא ִמָּכל־ִּבְרָכָתא ְוִׁשיָרָתא ֻּתְׁשְּבָחָתא ְוֶנָחָמָתא   92  ְלֵעֽ

 ָאֵמן)קהל : (ָאֵמן ְוִאְמרּו  בעל תפלה כורע ַּדֲאִמיָרן ְּבָעְלָמא - 

קריאת שמע וברכותיה לחול 

' ובימים מיוחדיםברכוהבעל תפלה מאריך באמירת '

93 ' 'ברכובאמירת  אומר:  תפלה  הבעל  ברוך ד'' 
' יחד עם הציבור, ולא אחריו, כמוהמבורך לעולם ועד

ב' המהג  וכן  בו.  וכיוצא  קדושה  שלברכו בעיית   '
העולים לתורה.

ָּלא ִמָּכל.  92 כ"ה בכל סידירים ישים... ועד לסידורים מאוחרים (אמשטרדם תקס"ד), וכך מופיע גם בדיוקים ְלֵעֽ  
' המקובלת  הוסחא  לרמ"מ משקלאוו.  תיבות לעילא מן כלבוסח התפילה  שיהיו כ"ח  ', מקורה באריז"ל כדי 

' אך לא מטעמיה דהאריז"ללעילא מן כל'... ור' זלמן העא גם הוא גרס 'ַּדֲאִמיָרן ְּבָעְלָמא' עד 'ְיֵהא ְׁשֵמיּה ַרָּבא מ' 
אלא ששיה מדעתו שסבר שכך הוא לשון ארמי שבמקרא, ובעקבותיו שיה גם רוו"ה. (סידור אזור אליהו) 



ְוִיְתרֹוַמם ְוִיְתָּפַאר  ְוִיְׁשַּתַּבח  ִיְתָּבַרךךְ 

ַהְּמָלִכים ַמְלֵכי  ֶלךךְ  ֶׁשל־ֶמֽ ְׁשמֹו  ְוִיְתַנֵּׂשא 

ְוהּוא  ִראׁשֹון  ֶׁשהּוא  הּוא:  ָּברּוךךְ  ַהָּקדֹוׁש 

תהלים סח:ה ַאֲחרֹון  ּוִמַּבְלָעָדיו ֵאין ֱאלִֹהים

ְוִעְל֥זּו ְׁש֗מֹו  ְּבָיּ֥ה  ֲעָרבֹות  ֖◌ָּבֽ ב  ֹרֵכ֣ ָלֽ ּלּו  ֹס֡

ַעל־ָּכל־ְּבָרָכה  ְמרֹוָמם  ּוְׁשמֹו  יו:  ְלָפָנֽ

ּוְתִהָּלה:  

כשמגן הבעל תפלה השם יאמר הקהל :ֶאת־ְיָי 

ָּברּוךךְ  ֵׁשם ְּכבֹוד ַמְלכּותֹו  ְלעֹוָלם ָוֶעד:

' יאמר הקהל : המברךכשמגן הבעל תפלה ' :ַהְמֹבָרךךְ 

ה ְוַעד־  קיג:ב ַעָּת֗ ךךְ ֵמֽ֝ ם ְיָי֣ ְמֹבָר֑ י ֵׁש֣ ְיִה֤

ם: עֹוָלֽ

 קהל ובעל תפלה יחדיו : 

ָּברּוךךְ ְיָי ַהְמֹבָרךךְ  ְלעֹוָלם ָוֶעד: 

' :את הכל הבעל תפלה אומר בקול רם את ראש ברכת יוצר עד ' 

ֶלךךְ ָהעֹוָלם   ינּו ֶמֽ ָּברּוךךְ ַאָּתה ְיָי ֱאלֵֹהֽ

ה ָׁש֖לֹום ּו֣בֹוֵרא ישעיה מה:ז  ֶׁשךךְ ֹעֶׂש֥ א ֹח֔ ר אֹו֙ר ּובֹוֵר֣ ֶאת־ַהֹּכל:   יֹוֵצ֥

יָה ְּבַרֲחִמים  ּוְבטּובֹו ְמַחֵּדׁש ְּבָכל־יֹום ָּתִמיד ַמֲעֵׂשה ֶרץ ְוַלָּדִרים ָעֶלֽ ַהֵּמִאיר ָלָאֽ

ה־ַרּ֬בּו ַמֽ 94 קד:כד  ְבֵראִׁשית:  ֶרץַמֽ ָמֽ ָא֗ ה ָה֝ ְלָא֥ יָת ָמֽ ה ָעִׂש֑  ָי֗ ֖◌ֻּכָּלם ְּבָחְכָמ֣ יךךָ ׀ ְיֽ ֲעֶׂש֨

' ְּכֶׁשָהָיה ְרִבי ֲעִקיָבא ַמִּגיַע ְלָּפסּוק ֶזה אֹוֵמר, '94 יךךָ ׀ ֽד֗ ֲעֶׂש֨ ה־ַרּ֬בּו ַמֽ ', ֵיׁש ְלָך ְּבִריֹות ְּגֵדלֹות ַּבָּים, ְוֵיׁש ָלָך ְּבִריֹותָמֽ
ְּגֵדלֹות ְּבִריֹות  ְלָך  ֵיׁש  ֵמתֹות,  ִמָּיד  ַלָּים  יֹוְרדֹות  ִאיְלָמֵלי  ֶׁשַּבַּיָּבָׁשה  ֵמתֹות,  ִמָּיד  ַּבַּיָּבָׁשה  עֹולֹות  ִאיְלָמֵלי  ֶׁשַּבָּים  ַּבַּיָּבָׁשה, 
ְּבִריֹות ְּגֵדלֹות ָּבֲאִויר, ֶׁשָּבאּור ִאיְלָמֵלי עֹולֹות ָלֲאִויר ִמָּיד ֵמתֹות, ֶׁשָּבֲאִויר ִאיְלָמֵלי יֹוְרדֹות ָלאּור ִמָּיד ְלָך  ָּבאּור,     ֵיׁש 



ֵמָאז  ַהְמרֹוָמם ְלַבּדֹו  ֶלךךְ  :  ַהֶּמֽ  ךךָ ַהְמֻׁשָּבח ְוַהְּמֹפָאר ְוַהִּמְתַנֵּׂשא ִמימֹות  ִקְנָיֶנֽ

נּו  צּור ִמְׂשַּגֵּבנּו עֹוָלם:  ינּו  ֲאדֹון ֻעֵּזֽ ָהַרִּבים ַרֵחם ָעֵלֽ יךךָ  ֱאלֵֹהי עֹוָלם  ְּבַרֲחֶמֽ

נּו:  נּו         ִמְׂשָּגב ַּבֲעֵדֽ ֳהֵרי זָ ָפַעל ּוִכין הֵ ָעה  ֵּד דֹול ּגְ רּוךךְ  ּבָ ל  ֵא ָמֵגן ִיְׁשֵעֽ

ָבָאיו צְ ּנֹות ּפִ ּזֹו  עֻ ִביבֹות סְ ַתן  נָ אֹורֹות מְ ְׁשמֹו  לִ בֹוד ּכָ ַצר יָ ֹוב ט ָּמה  חַ 

ְייָ ָּת ַּדי   ׁשַ ֹוֲמֵמי רדֹוִׁשים ְק  ִמיד     ְמַסְּפִרים ְּכבֹוד־ֵאל ּוְקֻדָּׁשתֹו: ִּתְתָּבַרךךְ 

ָלה:  יָת  ְיָפֲאֽרּוךךָ  ֶּסֽ יךךָ  ְוַעל־ְמֽאֹוֵרי־אֹור ֶׁשָעִׂשֽ ינּו ַעל־ֶׁשַבח ַמֲעֵׂשי ָיֶדֽ   ֱאלֵֹהֽ

תפלה נּו בעל  ְוגֹוֲאֵלֽ נּו  ַמְלֵּכֽ נּו  צּוֵרֽ ־ָלַעד  ִיְׁשַּתַּבח ּבֹוֵרא ְקדֹוִׁשים:  ִּתְתָּבַרךךְ  ִׁשְמךךָ

עֹוָלם  ְּברּום  עֹוְמִדים  ֻּכָּלם  ְמָׁשֲרָתיו  ַוֲאֶׁשר  ְמָׁשֲרִתים   יֹוֵצר  נּו   ַמְלֵּכֽ

ֶלךךְ עֹוָלם: ֻּכָּלם ֲאהּוִבים ַחד ְּבקֹול ִּדְבֵרי ֱאלִֹהים ַחִּיים ּוֶמֽ ּוַמְׁשִמיִעים ְּבִיְרָאה  ַיֽ

קֹוֵנֶהם:  95ֻּכָּלם ְּברּוִרים        ֻּכָּלם ִּגּבֹוִרים ְוֻכָּלם ֹעִׂשים ְּבֵאיָמה ּוְבִיְרָאה ְרצֹון 

ְוֻכָּלם  ּפֹוְתִחים ֶאת־ִּפיֶהם ִּבְקֻדָּׁשה ּוְבָטֳהָרה  ְּבִׁשיָרה ּוְבִזְמָרה  ּוְמָבֲרִכים

'ֵמתֹות, ' יךךָ ׀ ֽד֗ ֲעֶׂש֨ ה־ַרּ֬בּו ַמֽ (גמ' חולין קכז.)'. ָמֽ
95 Almost all of the ancient  סידורים contain the word  קֹוֵנֶהם, however, today קֹוָנם is commonly

used, in order to alleviate any confusion that there might חס ושלום, be two  רשויות. 
There are a number of such examples in ך"ת.

-ל  ר ָהֵא֣ ה־ָאַמ֞ ּה:  ׀ ֹּכֽ ים ָּבֽ ְלִכ֥ ַלֹהֽ ְו֖רּוַח  יָה  ָעֶל֔ ם  ָלָע֣ ן ְנָׁשָמ֙ה  ֹנֵת֤ יָה  ֶרץ ְוֶצֱאָצֶא֑ ע ָהָא֖ ֹרַק֥ ם  ְו֣נֹוֵטיֶה֔ ִי֙ם  א ַהָּׁשַמ֨ ֗ד' ּבֹוֵר֤
 (ישעיה מב:ה)

ן:   א ַיְח֖מֹול ֲעֵליֶהֽ ֹ֥ ם ל ֵעיֶה֔ ר ְוֹר֣ ר ָּב֥רּוךךְ ֖ד' ַואְעִׁש֑ ן יֹאַמ֔ ְכֵריֶה֣ מּו ּוֹמֽ א ֶיְאָׁש֔ ֹ֣ ֲהְרֻג֙ן ְול ן ַיֽ ֵניֶה֤ ר ֹקֽ (זכריה יא:ה)ֲאֶׁש֨

 ולא קום. (והג כצאן יוסף, דין ק"ש וברכותיה)עושים באימה רצון קונהם אין לשות וסחת היוצר וראוי לומר  



 ּוְמַׁשְּבִחים ּוְמָפֲאִרים ּוַמֲעִריִצים ּוַמְקִּדיִׁשים ּוַמְמִליִכים - 

ֶלךךְ ַהָּגדֹול ַהִּגּבֹור ְוַהּנֹוָרא ָקדֹוׁש הּוא: קהל  ֶאת־ֵׁשם ָהֵאל ַהֶּמֽ

ִים ֶזה ִמֶּזה    בעל תפלה ְונֹוְתִנים ְרׁשּות ֶזה96ְוֻכָּלם ְמַקְּבִלים ֲעֵליֶהם ֹעל ַמְלכּות ָׁשַמֽ

ַחת־ֽרּוַח   ְליֹוְצָרם  ְלַהְקִּדיׁש  ָלֶזה   ּוִבְנִעיָמה ְברּוָרה  ְּבָׂשָפה  ְּבַנֽ
97

ְקֻדָּׁשה ֻּכָּלם  

  ְואֹוְמִרים ְּבִיְרָאה -  ְּכֶאָחד עֹוִנים

ֶרץ ְּכבֹוֽדֹו: ישעיה ו:גקהל  א ָכל־ָהָא֖ ֹ֥  ָק֧דֹוׁש ׀ ָק֛דֹוׁש ָק֖דֹוׁש ְיָי֣ ְצָב֑אֹות ְמל

ַעׁש ָּגדֹול ִמְתַנְּׂשִאים ְלֻעַּמת ְׂשָרִפים   בעל תפלה ֶדׁש ְּבַרֽ ְוָהאֹוַפִּנים ְוַחּיֹות ַהֹּקֽ

ְלֻעָּמָתם ְמַׁשְּבִחים ְואֹוְמִרים: 

 ָּב֥רּוךךְ ְּכבֹוד־ְיָי֖ ִמְּמקֹוֽמֹו:יחזקאל ג:יב קהל 

ְוֻתְׁשָּבחֹות רּו  יֹאֵמֽ ְזִמירֹות  ְוַקָּים   ַחי  ֵאל  ֶלךךְ  ְלֶמֽ נּו:  ִיֵּתֽ ְנִעימֹות  ָּברּוךךְ  ְלֵאל 

מציו במדרש 96 ג). . .הכי  להן,(איכה  וטרדין  שירה  ואומרים  יום  מלאכים בכל  שבורא  לבקרים  חדשים   
כדאמר בסמוך משום שיש אות במלאכים הקבועים שממתיים זה לזה לומר שירה. ואלו החדשים שאים יודעים

ְונֹוְתִנין ְרׁשּות ֶזה ָלֶזה ... הדת, ממהרין לשורר ותחייבו כליה. והייו אשר תקו ויסדו אשי כסת הגדולה ביוצר '
',יֹוֵצר ְמָׁשֲרִתים ַוֲאֶׁשר ְמָׁשֲרָתיו ּכּוָּלם עֹוְמִדים ְּברּום עֹוָלם', וגם למעלה 'ְקדּוָּׁשה ּכּוָּלם ְּכֶאָחד עֹוִנין ְואֹוְמִרים 

)  מזיעתן (גמ' חגיגה יג: תוס' ד"ה  כלומר בכל יום בורא חדשים וטרדין, אבל משרתיו קבועים ועומדין לעד:
 

בשורוק כ"ה בכל סדורים ישים. ובאבודרהם גרס 'ְקֻדָּׁשה 97 ' בחולם, ועל פי שיוּוִבְנִעיָמה ְקדֹוָׁשה ּכּוָלם  
ויעתר יצחק         ועבודת ישראל (וגם ר' עזריאל ור' אליה ווילא במהדו"ג (!) ולא תקבלה דעתם). (סידור אזור

אליהו)



יעּו: ִּכי הּוא ְלַבּדֹו   ַע 98ַיְׁשִמֽ ַעל ִמְלָחמֹות  זֹוֵרֽ ּפֹוֵעל ְּגבּורֹות  ֹעֶׂשה ֲחָדׁשֹות  ַּבֽ

יַח ְיׁשּועֹות  ּבֹוֵרא ְרפּואֹות  נֹוָרא ְתִהּלֹות  ֲאדֹון ַהִּנְפָלאֹות:  ְצָדקֹות    ַמְצִמֽ

ְלֹעֵׂשה ֖◌ תהלים קלו:ז ַהְמַחֵּדׁש ְּבטּובֹו ְּבָכל־יֹום ָּתִמיד ַמֲעֵׂשה ְבֵראִׁשית: ָּכָאמּור: 

ם ַחְסּֽדֹו:  י ְלעֹוָל֣ ים ִּכ֖ ים ְּגֹדִל֑ נּו ְמֵהָרה אֹוִר֣  אֹור ָחָדׁש ַעל־ִצּיֹון ָּתִאיר  ְוִנְזֶּכה ֻכָּלֽ

ְלאֹורֹו: ָּברּוךךְ ַאָּתה ְיָי יֹוֵצר ַהְּמאֹורֹות:

ְלָּת  קהל [ע"י שמואל] ינּו  ֶחְמָלה ְּגדֹוָלה ִויֵתָרה ָחַמֽ נּו ְיָי ֱאלֵֹהֽ ַאֲהָבה ַרָּבה ֲאַהְבָּתֽ

ינּו ֶׁשָּבְטחּו ְבךךָ  ַוְּתַלְּמֵדם ֻחֵּקי ַחִּיים נּו  ַּבֲעבּור ֲאבֹוֵתֽ ינּו ַמְלֵּכֽ ינּו:     ָאִבֽ ָעֵלֽ

נּו     ( ינּו99ֵּכן ְּתָחֵּנֽ ינּו ָאב ָהַרֲחָמן ַהְמַרֵחם  ַרֵחם ָעֵלֽ נּו): ָאִבֽ נּו  ּוְתַלְּמֵדֽ ְוֵתן ְּבִלֵּבֽ

ַע  ִלְלֹמד ּוְלַלֵּמד  ִלְׁשֹמר ְוַלֲעׂשֹות ּוְלַקֵּים ֶאת־ָּכל־ ְלָהִבין ּוְלַהְׂשִּכיל ִלְׁשֹמֽ  

ְּבַאֲהָבה:  ךךָ  ּתֹוָרֶתֽ ַתְלמּוד  נּו100ִּדְבֵרי  ִלֵּבֽ ְוַדֵּבק  יךךָ   ְּבִמְצֹוֶתֽ ינּו  ֵעיֵנֽ ְוָהֵאר 

נּו ְלַאֲהָבה ּוְלִיְרָאה  ךךָ  ְוַיֵחד ְלָבֵבֽ ךךָ 101ְּבתֹוָרֶתֽ ְלעֹוָלם ָוֶעד: ְולֹא־ֵנבֹוׁש  ֶאת־ְׁשֶמֽ
98 ַצח:  ֣ ָלֶנֽ ץ אֹוֵי֖ב ִׁשְמךךָ ֵא֤ ר ְיָנ֘ ף ָצ֑ לִֹדים ְיָחֶר֣ י ֱא֭ (תהלים עד:יַעד־ָמַת֣ ) Now the letters of the two words

גמ' ) are those with which the names of the seven planets of the Ptolemaic system begin שמך לצח 
ברכות ט  רש"י קכ:,  קו, שבת  :). These seven planets symbolize the powers mentioned in this passage...

The first planet, the sun, ruling on Sun-day is alluded to by כצאת השמש בגבורתו (ּפֹוֵעל ְּגבּורֹות' '). The
moon, star of Mon-day, is referred to by the phrase ֹעֶׂשה ֲחָדׁשֹות, its outstanding characteristic being
its monthly cycle of renewal.  ַעל ִמְלָחמֹות ,the blood-red star of the third day, Mars ,מאדים points to ַּבֽ
the god of war of the Romans, called Tiu (Tuesday) by the ancient Germans. יַח ְיׁשּועֹות hints at ַמְצִמֽ
,כוכב  the  morning  star  that  brings  salvation (Mercury-Wednesday,  Mercredi  in  French).  Jupiter,
called in Hebrew  צדק, is referred to by  ַע ְצָדקֹות is the designation used ּבֹוֵרא ְרפּואֹות  The phrase .זֹוֵרֽ
for the star of Friday, Venus (known in Hebrew as  וגה), which brings “peace, joy, bliss, and health.”
Finally, the Sabbath star, שבתי (Saturn, Saturday) is alluded to in נֹוָרא ְתִהּלֹות because ruling on the
day of rest, it pays homage to the Creator alone. [The World of Prayer Volume I pg. 141]

מכללם99 רש"ס  וסידור  ס"י  ברוב  אבל  שאחריהם,  ובסידורים  ור"א  ר"ע  בסידור  וכ"ה  ס"י  במקצת  כ"ה 
ליתא לתיבה זו. (סידור אזור אליהו)

ךךָ הוסח הכון הוא '100 נּו ְּבתֹוָרֶתֽ יךךָ ְוַדֵּבק ִלֵּבֽ ינּו ְּבִמְצֹוֶתֽ נּו' ולא ' ְוָהֵאר ֵעיֵנֽ ךךָ ְוַדֵּבק ִלֵּבֽ ינּו ְּבתֹוָרֶתֽ ְוָהֵאר ֵעיֵנֽ
יךךָ  '.ְּבִמְצֹוֶתֽ

והגירסא ' 101 ישים.  סדורים  כלוליראה שמךכ"ה בכל  ללא  ווילא  ור"א  ר"ע  לראשוה בסידור  מופיעה   '



 : ךךָ ִּביׁשּוָעֶתֽ ְוִנְׂשְמָחה  יָלה  ָנִגֽ ְחנּו   ָּבַטֽ ְוַהּנֹוָרא  ַהָּגדֹול  ָקְדְׁשךךָ  ְבֵׁשם  102 ִּכי 

נּו: ִּכי ֵאל נּו קֹוֲמִמּיּות ְלַאְרֵצֽ ֶרץ  ְותֹוִליֵכֽ נּו ְלָׁשלֹום ֵמַאְרַּבע ַּכְנפֹות ָהָאֽ ַוֲהִביֵאֽ

נּו ְלִׁשְמךךָ ַהָּגדֹול  103ּפֹוֵעל־ְיׁשּועֹות  ְרָּת ִמָּכל־ַעם ְוָלׁשֹון: ְוֵקַרְבָּתֽ נּו ָבַחֽ ַאָּתה  ּוָבֽ

ָלה ֶּבֱאֶמת   ְּבַאֲהָבה:  ֶסֽ ּוְלַיֶחְדךךָ  ַאָּתה ְיָי    ְלהֹודֹות ְלךךָ  הבעלָּברּוךךְ  המצרים  (בבין 

ַהּבֹוֵחר ְּבַעּמֹו ִיְׂשָרֵאל ְּבַאֲהָבה:תפלה ממיך את קולו במילים) 

  של הבעל תפלה.אהבה' על ברכת אמן עוים ' 

לכסות את העיים  לפסוק שמע ישראל   
טור אורח חיים, סי' ס"א: "ומהג טוב הוא להעיר הכווה בפסוק הראשון שהוא עיקר מקום כוות הקריאה ויש 
והגין שותין ידיהם על פיהם בקריאת פסוק הראשון וראייתם מפ"ב דברכות (יג:) רבי כד הוה מח ידיה
אעייה הוה קרי לה פי' כוותו שלא יסתכל בדבר אחר שמועו מלכוין וכל מה שיעשה אדם לעורר הכווה טוב 

הוא."
הלכות ומהגי רביו שלום מוישטט (מהר"ש), בתוך: שיח תפילה, לזכר ח"ש טשזר, ירושלים תש"ט, עמ' קצט: 
"איתמר [ברכות יג ע"ב] בשעה שמעביר ידיו על גבי עייו. אמר מהר"ש, המכסים פיהם כשאומרים אחד,

רא[י]תם מהכא." 
ספר מהרי"ל, ריש הלכות תפילה: "כשאמר מהר"י סג"ל שמע ישראל דקריאת שמע היח ידו על עייו וכיסם עד 

סיום כוות אחד."
כראה חלק מהמהג הישן המובא בגאוים ובראשוים. אצטט שים מהם:

טור אורח חיים, סימן ס"א: "וצריך להאריך בד' דאחד שיעור שיחשוב בלבו שהקב"ה הוא יחיד בעולמו למעלה 
מפקפקין ויש  רוחות  ומטה ולד'  המחשבה מעלה  הראש כפי  להטות  והגין  ויש  העולם  רוחות  ובד'  ולמטה 
בדבר משום הא דתיא הקורא את שמע לא יקרוץ בעייו ולא ירמוז בשפתיו וא"א הרא"ש ז"ל היה אומר
הכווה צורך  היא  הרמיזה  הכא  אבל  הכווה  ומבטלין  ד"א  לצורך  והרמיזה  הקריצה  דהתם  לחוש  שאין 

וגורמת אותה."
: "זכורי שעשה כמו שכתב א"ח בס' ס"א, וז"ל ויש והגים להטות הראש כפי המחשבה 18לקט יושר, או"ח, עמ' 

מעלה ומטה וד' רוחות העולם."

בק"ש מקדימים לה אמירת 'רמ"ח תיבות להשלמת  בציבור. ויש משלימיםאל מלך נאמן   והן  הן ביחיד   '

'.אל מלך נאמן' הוא וטריקון 'אמן ' על ברכת אהבת עולם של הבעל תפלה, ש' אמן בעיית 'רמ"חאת חשבון  

כולה  ק"ש  את  לקרוא  צריך  פיבטעמי המקראלכתחילה  על  הקריאה  עיקר  שהוא  הראשון  הפסוק  כולל   

הסבר (!) ובעקבותיו בסידור רז"ה, אך לא תקבלה בסידורים שאחריהם (למעט סידור רוו"ה ועבו"ו). (סידור אזור 
אליהו) 

102 The in the left  ציציותis to hold the two front מהג   hand, as mentioned by the following
המהגים לרביו אייזיק טירא ; פוסקים ערוך הרב , מגן אברהם , ים של שלמה, ספר  ערוך, שלחן  קיצור שלחן 

and ערוך השלחן. This was echoed by  זהגי וורמיישא (פוסקי אשכמ ,[קפורטהגי פרמ] חות, ר' אהרן פולד
כמהג האריז"ל, ציציות  although he held all four) ספר יוסף אומץ  and ,יאיר  )).

מהירות שום  יתכן לא התפילה "שדברי  לשיטתו  העא זלמן  מר'  הוא לקמץ והשיוי  ס"י, בכל האלף בפתח -103
המבטא אבל ראוי לתת הפסק גמור בין כל מאמר". (סידור אזור אליהו)



, אם מורגל בהם, ובגית טעמי המקרא הקדומה של בי אשכז בפרט,בנגינת טעמי המקראהפסוקים. קריאת שמע 

היא הדרך המובחרת לקיים את המצוה דאורייתא של קריאת שמע פעמיים בכל יום.

על פי הפסוקים והמדקדקים צריך להקפיד בכל התפלה - וביותר בק"ש דאורייתא - על ביטויי המילים בלשון          

 חי"ת היא זו של בי אשכז, ובדורות שלפיו הבדילו בי אשכז גם בין החולם הנכונה הקודש מדוקדקת. הגיית
לעי"ן (שריד לכך ותר בהגיית בי הוגריה) ובין כ"ףל  רי"ש (שריד לכך ותר בהגיית בי הולד).                האל"ף  

' (בהרעדתאחד של 'דלי"ת הכוה היא לשוית. לפי פוסקי אשכז צריך להקפיד על דין הגמרא להאריך בהאשכנזית

הלשון קלושה מאחורי השייים העליוות הקדמיות). רבים הם המדקדקים בזמן ק"ש לפי על השיטות, ואשרי הם
אלה שמתאמצים להדר גם בעצם ק"ש שתיעשה לפי מסורת חז"ל.

ֱאָמן נֶ  ֶלךךְ ֶמֽ  ל ֵא 

דברים ו:ד 

ינּו ְיָי֥ ׀ עְׁשַמ֖  ל ְיָי֥ ֱאלֵֹה֖ :דֶאָחֽ 105 104 ִיְׂשָרֵא֑

ָּברּוךךְ  ֵׁשם ְּכבֹוד ַמְלכּותֹו  ְלעֹוָלם ָוֶעד: בלחש

ו:ה-ט   יךךָ  דברים  ֱאלֶֹה֑ ת ְיָי֣  ֵא֖ ַהְבָּת֔  : 106 ְוָא֣ ךךָ ּוְבָכל־ְמֹאֶדֽ ּוְבָכל־ַנְפְׁשךךָ֖   ֥ ְבךךָ ְּבָכל־ְלָבֽ

יךךָ  ְלָבֶנ֔ ם  ְוִׁשַּנְּנָּת֣  : ךךָ ַעל־ְלָבֶבֽ ַהּ֖יֹום   ֛ ְמַצְוךךָ י  ֹנִכ֧ ָאֽ ר  ֲאֶׁש֨ ֶּלה  ָהֵא֗ ים  ַהְּדָבִר֣ ְוָה֞יּו 

ם  ּוְקַׁשְרָּת֥  : ךךָ ּוְבקּוֶמֽ ּֽוְבָׁשְכְּבךךָ֖  ֶרךךְ  ַבֶּד֔  ֣ ּוְבֶלְכְּתךךָ  ֙ ךךָ ְּבֵביֶת֨  ֤ ְּבִׁשְבְּתךךָ ם  ָּב֑ ְוִדַּבְרָּת֖ 

צריך להאריך בחי"ת של אחד כדי שימליך הקב"ה בז' רקיעים [ֵריׁש ָלִקיׁש ָאַמר ִׁשְבָעה (ְרִקיִעים ֵהן), ְוֵאלּו104

] ובארץ. (דרך חיים על סידור של"ה)(גמ' חגיגה יב:)ֵהן: ִוילֹון, ָרִקיַע, ְׁשָחִקים, ְזבּול, ָמעֹון, ָמכֹון, ֲעָרבֹות. 
יקצר באלף ויאריך בחי"ת, ויחשוב שהוא אחד שלם ואין עוד. (דברי קהלת)105

ְבךךָ֥ '106 הּוא ֹוֵטל ֶאת ְַפְׁשָך, 'ּוְבָכל־ַנְפְׁשךךָ֖ ' ִּבְׁשֵי ְיָצֶריָך, ְּבֵיֶצר טֹוב ּוְבֵיֶצר ָהָרע, 'ְּבָכל־ְלָבֽ ךךָ ' ֲאִפילּו  'ּוְבָכל־ְמֹאֶדֽ

ךךָ ְּבָכל ָממֹוֶָך, ָּדָבר ַאֵחר, '  (גמ' ברכות נד.)' ְּבָכל ִמָּדה ּוִמָּדה ֶׁשהּוא מֹוֵדד ְלָך, ֱהֵוי מֹוֶדה לֹו. ּוְבָכל־ְמֹאֶדֽ



ְוָה֥יּו   ךךָ     ַעל־ָיֶד֑ ךךָ 107ְל֖אֹות  ֵּביֶת֖ ַעל־ְמֻז֥זֹות  ם  ּוְכַתְבָּת֛  : יךךָ ֵעיֶנֽ ין  ֵּב֥ ת  ָטֹפ֖ ְלֹטֽ

 : יךךָ ּוִבְׁשָעֶרֽ

יא:יג־כא  ם  דברים  ה ֶאְתֶכ֖ י ְמַצֶּו֥ ֹנִכ֛ ר ָאֽ י ֲאֶׁש֧ ֶאל־ִמְצֹוַת֔ ִּתְׁשְמעּ֙ו  ַע  ה ִאם־ָׁשֹמ֤ ְוָהָי֗

י 108ַהּ֑יֹום  ַתִּת֧ ם: ְוָנֽ ם ּוְבָכל־ַנְפְׁשֶכֽ ֵהיֶכ֙ם ּוְלָעְב֔דֹו ְּבָכל־ְלַבְבֶכ֖ ה ֶאת־ְיָי֤ ֱאלֹֽ ֲהָב֞ ְלַאֽ

 : ךךָ ֥ ְוִיְצָהֶרֽ ירְׁשךךָ ךךָ ְוִתֽ ַסְפָּת֣ ְדָגֶנ֔ ה ּוַמְל֑קֹוׁש ְוָאֽ ם ְּבִעּ֖תֹו יֹוֶר֣ ר־ַאְרְצֶכ֛ י109ְמַטֽ ַתִּת֛ ְוָנֽ

ְעָּת:  ְוָׂשָבֽ ַכְלָּת֖  ְוָאֽ ךךָ  ִלְבֶהְמֶּת֑ ְדךךָ֖  ְּבָׂשֽ ֶׂשב  ם  ֵע֥ ְלַבְבֶכ֑ ה  ִיְפֶּת֖ ן  ֶּפ֥ ם  ָלֶכ֔ ְמ֣רּו  ִהָׁשֽ

ר ם ְוָעַצ֤ ה ַאף־ְיָי֜ ָּבֶכ֗ ם: ְוָחָר֨ ם ָלֶהֽ ֲחִויֶת֖ ים ְוִהְׁשַּתֽ ים ֲאֵחִר֔ ֲעַבְדֶּת֙ם ֱאלִֹה֣ ם ַוֽ ְוַסְרֶּת֗

ה ם ְמֵהָר֗ ֲאַבְדֶּת֣ ּה ַוֽ ן ֶאת־ְיבּוָל֑ א ִתֵּת֖ ֹ֥ ה ל ֲאָדָמ֔ ר ְוָה֣ א־ִיְהֶי֣ה ָמָט֔ ֹֽ ִי֙ם ְול ֶאת־ַהָּׁשַמ֨

ם  ֶּלה ַעל־ְלַבְבֶכ֖ י ֵא֔ ם: ְוַׂשְמֶּת֙ם ֶאת־ְּדָבַר֣ ן ָלֶכֽ ר ְיָי֖   ֹנֵת֥ ה ֲאֶׁש֥ ֶרץ ַהֹּטָב֔ ֵמַעל֙ ָהָא֣

ם: יֵניֶכֽ ֵעֽ ין  ֵּב֥ ת  ְלֽטֹוָטֹפ֖ ְוָה֥יּו  ם  ַעל־ֶיְדֶכ֔ ְלאֹו֙ת  ם  ֹאָת֤ ם  ּוְקַׁשְרֶּת֨ ם  ְוַעל־ַנְפְׁשֶכ֑

ֶרךךְ  ַבֶּד֔  ֣ ּוְבֶלְכְּתךךָ  ֙ ךךָ ְּבֵביֶת֨  ֤ ְּבִׁשְבְּתךךָ ם  ָּב֑ ר  ְלַדֵּב֣ ם  ֶאת־ְּבֵניֶכ֖ ם  ֹאָת֛ ם  ְוִלַּמְדֶּת֥

: יךךָ ךךָ ּוִבְׁשָעֶרֽ ם ַעל־ְמזּו֥זֹות ֵּביֶת֖ : ּוְכַתְבָּת֛ ךךָ 110 ּֽוְבָׁשְכְּבךךָ֖ ּוְבקּוֶמֽ
הרב הקורא שמע בטעמים 

ת (טעמא דבית הלל) '107 ָטֹפ֖ ת' (דברים ו:ח), 'ְלֹטֽ ת' (יא:יח) 'ְלֽטֹוָטֹפ֖ דילפינן מינה ארבע בתים' (שמות יג:טז) ּוְלֽטֹוָטֹפ֖
 ַמּסֹוֶרת. ַאֲהֵי ְקָרא ְוַאֲהֵי  ַאְרַּבע, ַּכאן ֲהֵרי (רש"י)  קרא כו'  אהני  נמי קרינן  לטוטפות בכולהו ואנן  לתפילין 

זבחים לז:, מנחות לד:)  (גמ'ְרִבי ֲעִקיָבא אֹוֵמר, ֵאיֹו ָצִריְך, ַטט ְּבַכְתִּפי ְׁשַּתִים, ַּפת ְּבַאְפִריִקי ְׁשַּתִים.  
םּוְמָא ָלן (שמזכירין גבורות גשמים) ְּדִבְתִפָלה? ְּדַתְָיא, '108 יֶכ֙ם ּוְלָעְב֔דֹו ְּבָכל־ְלַבְבֶכ֖ ֵד֗ ה ֶאת־֤ד' ֱאלֹֽ ֲהָב֞ ' ֵאיזֹוְלַאֽ

ה ּוַמְל֑קֹוׁשִהיא ֲעבֹוָדה ֶׁשִהיא ְּבֵלב? ֲהֵוי אֹוֵמר זּו ְּתִפָלה. ּוְכִתיב ַּבְתֵריּה, ' ם ְּבִעּ֖תֹו יֹוֶר֣ ר־ַאְרְצֶכ֛ י ְמַטֽ ַתִּת֧ (גמ' תענית'. ְוָנֽ
ב.) 

ְלָאָדם ֶׁשִּיְטעֹום ְּכלּום ַעד ֶׁשִיֵּתן ַמֲאָכל ִלְבֶהְמּתֹו, ֶׁשֶּנֱאַמר: '109 ֶׂשבָאַמר ַרב ְיהּוָדה ָאַמר ַרב, ָאסּור לֹו  י ֵע֥ ַתִּת֛ ְוָנֽ
ךךָ  ְדךךָ֖ ִלְבֶהְמֶּת֑ ְעָּת: ' ְוָהַדר 'ְּבָׂשֽ ַכְלָּת֖ ְוָׂשָבֽ (גמ' גיטין סב.)'. ְוָאֽ

110 wondered how there could be old people in רבי יוחן  away from the place where the ,בבל 
promise of יחזקאל )     could take effect. But then it became clear to him as the prophet למען ירבו 



מ' קולו  'למען ירבו מרים  עד  ה 'אמת'  ֲאָדָמ֔ ל ָהֽ ם        ַע֚ י ְבֵניֶכ֔ ַען ִיְרּ֤בּו ְיֵמיֶכ֙ם ִויֵמ֣ ְלַמ֨

ֶרץ: ִים ַעל־ָהָאֽ י ַהָּׁשַמ֖ ם ִּכיֵמ֥ ת ָלֶה֑ ם ָלֵת֣ ֵתיֶכ֖ ע ְיָי֛ ַלֲאֹבֽ ר ִנְׁשַּב֧ ֲאֶׁש֨

ר: במדבר טו:לז־מא   ה ֵּלאֹמֽ אֶמר ְיָי֖ ֶאל־ֹמֶׁש֥ ֹ֥ ם ַוּי ַמְרָּת֣ ֲאֵלֶה֔ י ִיְׂשָרֵאל֙ ְוָאֽ ר ֶאל־ְּבֵנ֤ ַּדֵּב֞

יל  ַעל־ִציִצ֥ת ַהָּכָנ֖ ף ְּפִת֥ ם ְוָנְ֥ת֛נּו  ֹרָת֑ ם ְלֹדֽ י ִבְגֵדיֶה֖ ם ִציִצ֛ת ַעל־ַּכְנֵפ֥ ָלֶה֥ ְוָעׂ֨שּו 

ְלִציִצ֒ת   ֶלת:     ְוָהָי֣ה ָלֶכ֘ם  ֶאת־ָּכל־ִמְצֹ֣ות ְייָ֔  111ְּתֵכֽ ּוְזַכְרֶּת֙ם  ם ֹא֗תֹו  ּוְרִאיֶת֣

ם ֹזִנ֖ים ם ֲאֶׁשר־ַאֶּת֥ יֵניֶכ֔ י ֵעֽ ֲחֵר֣ ְוַאֽ י ְלַבְבֶכ֙ם  ֲחֵר֤ ַאֽ א־ָת֜תּורּו  ֹֽ ם ְול ם ֹאָת֑ ֲעִׂשיֶת֖ ַוֽ

ם:  אלֵֹהיֶכֽ ים ֵלֽ ם ְקֹדִׁש֖ ְהִייֶת֥ י ִוֽ ם ֶאת־ָּכל־ִמְצֹוָת֑ ֲעִׂשיֶת֖ ַען ִּתְזְּכ֔רּו ַוֽ ם: ְלַמ֣ ֲחֵריֶהֽ ַאֽ

אומרו הקהל עם הרב הפסוק האחרון וכן הבעל תפלה. 

ִים  ֶרץ ִמְצַר֔ אִתי ֶאְתֶכ֙ם ֵמֶא֣ ר הֹוֵצ֤ ם ֲאֶׁש֨ ֵהיֶכ֗ י ְיָי֣ ֱאלֹֽ ֲאִנ֞

ם: ֵהיֶכֽ ֱאלִֹהים ֲאִנ֖י ְיָי֥ ֱאלֹֽ ם ֵלֽ ְה֥יֹות ָלֶכ֖ ִלֽ

'. לפיכך הבעל תפלה אומר פרשת ציצית  ד' אלדיכם אמת' ואיו כופל 'אמתהבעל תפלה מרים קולו במילה '

', ולא יצטרך להמתין עליו ולהפסיק בין המלים הללו.ד' אלדיכם' ל'אמתעם הרב כדי שיסמוך ' 

ם :teaches us (יא:טז  אּו ָׁשֽ ֲאָר֖צֹות ֲאֶׁשר־ָּב֥ ט ָּבֽ ׁש ְמַע֔ י ָלֶה֙ם ְלִמְקָּד֣ ֱאִה֤ far from ,ארץ ישראל  Even outside of .:ָוֽ
the  בית המקדש, one can experience the blissful nearness of God. סיותבתי כ, wherever they may be,
are considered a in מהג  small sanctuaries where we can seek to be near to God. ... A ,מקדש מעט 
many is for the קהילות  to recite aloud the third paragraph of רב  פ' ציצית  (קריאת שמע  ). The משה 

א:ד ( ברכות  )  teaches regarding this  paragraph: מצרים   יציאת  .מזכירין   The term  מזכירין has been
understood to mean that one should publicly mention  יציאת מצרים - hence the custom for the רב to
recite the paragraph aloud. In our קהילה (as in some others) the רב begins with the words ַען ִיְרּ֤בּו ,ְלַמ֨
even though the sentence is not part of However, if one understands the teaching of .פ' ציצית  רבי 
ַען ִיְרּ֤בּו then it becomes clear that the recitation of ,יוחן ,every morning and evening ,רב  by   the ְלַמ֨
conveys a to those who attend the ברכה   A Unique Perspective, Rav Breuer’s)            .בית כסת  
Essays 1914-1973 pg. 66)
 

111 While reciting the third  ויאמר (פרשה ), the   ציציותare switched from the left to the right hand.
The  הגמ of holding the  ציציות originated from the time of the תלמוד and therefore is considered a
.'וראיתם אותו' are kissed only while reciting the words ציציות The .דיה דגמרא 



ְוַיִּציב ְוָנכֹון ְוַקָּים ְוָיָׁשר ְוֶנֱאָמן ְוָאהּוב ְוָחִביב ְוֶנְחָמד ְוָנִעים ְונֹוָרא 113 112 ֱאֶמת 

ְלעֹוָלם ָוֶעד: ֱאֶמת ֱאלֵֹהי ינּו  ְוַאִּדיר  ּוְמֻתָּקן ּוְמֻקָּבל ְוטֹוב ְוָיֶפה ַהָּדָבר ַהֶּזה ָעֵלֽ

נּו  ְלדֹור ָודֹור הּוא ַקָּים  ּוְׁשמֹו ַקָּים  ְוִכְסאֹו ָנכֹון  נּו צּור ַיֲעֹקב  ָמֵגן ִיְׁשֵעֽ עֹוָלם ַמְלֵּכֽ

ֶמת  ּוְדָבָריו ָחִיים ְוַקָּיִמים  ֶנֱאָמִנים ְוֶנֱחָמִדים  ָלַעד ֶּיֽ ָלַעד ק ַ ֶוֱאמּוָנתֹו  ּוַמְלכּותֹו 

ינּו  ְוַעל ָּכל־ּדֹורֹות  ינּו ְוַעל־ּדֹורֹוֵתֽ ינּו  ַעל־ָּבֵנֽ ינּו ְוָעֵלֽ ּוְלעֹוְלֵמי עֹוָלִמים: ַעל־ֲאבֹוֵתֽ

 : יךךָ  ַרע ִיְׂשָרֵאל ֲעָבֶדֽ ֶזֽ

ַעל־ָהִראׁשֹוִנים ְוַעל־ָהַאֲחרֹוִנים  ָּדָבר טֹוב ְוַקָּים ְלעֹוָלם ָוֶעד  ֱאֶמת ֶוֱאמּוָנה    

ֶלךךְ  114ֹחק ְולֹא ַיֲעבֹור: ֱאֶמת  ֶמֽ נּו  ינּו  ַמְלֵּכֽ אלֵֹהי ֲאבֹוֵתֽ ֵוֽ ינּו  ֱאלֵֹהֽ ֶׁשַאָּתה הּוא ְיָי 

ֵמעֹוָלם  נּו  ּוַמִּציֵלֽ נּו  נּו  ּפֹוֵדֽ צּור ְיׁשּוָעֵתֽ נּו  ינּו  יֹוְצֵרֽ ּגֹוֵאל ֲאבֹוֵתֽ נּו  ינּו  ּגֹוֲאֵלֽ ֲאבֹוֵתֽ

 : ךךָ ךךָ          ֵאין ֱאלִֹהים עֹוד זּוָלֶתֽ ְׁשֶמֽ

' ַעְרִבית, לֹא ָיָצא ֱאֶמת ְוֱאמּוָנה ' ַׁשֲחִרית, ְו'ֱאֶמת ְוַיִּציב ָאַמר ַרָּבה ַּבר ִחיָָא ָסָבא ִמְּׁשֵמיּה ְּדַרב, ָּכל ֶׁשלֹא ָאַמר '112

ֱא֥מּוָנְתךךָ֗ ַּבֵּליֽלֹות:ְיֵדי חֹוָבתֹו, ֶׁשֶּנֱאַמר: '  ךךָ ֶוֽ֝ ֶקר ַחְסֶּד֑ יד ַּבֹּב֣ (גמ' ברכות יב:)'. ְלַהִּג֣
113 These fifteen words begin with the same letter ו', and they correspond to the fifteen words in the

last פסוק of the ' שמע'. 

 אגרת אחת היתה, לפי כשיסדו מאה ברכות שלחו אמת ויציב עד הדבר הזה לעולם ועד ראיתי במעשה הגאוים מ 
.אמת ויציב עד הדבר הזה עלינו לעולם ועדלגולה רצוכם לקבל עליכם לומר בכל יום מאה ברכות, שלחו להם 

ב' ההי"ן הם י', הרי ק' כגד ק' ברכות. וכן מן  זה'ה  דבר'הט"ו וויי"ן הם תשעים,  עד  אמת ויציב    מאה עוד זולתך  
תיבות, כגד מאה ברכות.  (רוקח)

רוב סדורים ישים שלפי ר' שבתי סופר מוקדת השי"ן בסגול. (סידור אזור אליהו) ֱאֶמת ֶׁשַאָּתה הּוא.  114



יַע ִלְבֵניֶהם ַאֲחֵריֶהם ְּבָכל־ּדֹור ינּו ַאָּתה הּוא ֵמעֹוָלם  ָמֵגן ּומֹוִׁשֽ ֶעְזַרת ֲאבֹוֵתֽ

ֶרץ: ַאְׁשֵרי ִאיׁש ַעד־ַאְפֵסי ָאֽ ְוִצְדָקְתךךָ  יךךָ  ךךָ  ּוִמְׁשָּפֶטֽ ָודֹור: ְּברּום עֹוָלם מֹוָׁשֶבֽ

ָיִׂשים ַעל־ִלּבֹו: ֱאֶמת ַאָּתה הּוא ָאדֹון ּוְדָבְרךךָ  יךךָ  ְותֹוָרְתךךָ  ֶׁשִּיְׁשַמע ְלִמְצֹוֶתֽ

ִּגּבֹור ָלִריב ִריָבם: ֱאֶמת ַאָּתה הּוא ִראׁשֹון ְוַאָּתה הּוא ַאֲחרֹון ֶלךךְ  ּוֶמֽ ךךָ  ְלַעֶּמֽ

ינּו  ּוִמֵּבית  נּו ְיָי ֱאלֵֹהֽ ִים ְּגַאְלָּתֽ יַע: ִמִּמְצַרֽ ֶלךךְ ּגֹוֵאל ּומֹוִׁשֽ נּו ֶמֽ יךךָ ֵאין ָלֽ ּוִמַּבְלָעֶדֽ

ְעָּת  ְוֵזִדים ְלָּת  ְוַים־סּוף ָּבַקֽ ְגָּת  ּוְבכֹוְרךךָ ָּגַאֽ נּו: ָּכל־ְּבכֹוֵריֶהם ָהַרֽ ֲעָבִדים ְּפִדיָתֽ

ְרָּת   ְעָּת  ִויִדיִדים ֶהֱעַבֽ ר: תהלים קו:יא  ִטַּבֽ א נֹוָתֽ ֹ֣ ם ל ֶה֗ ד ֵמ֝ ם ֶאָח֥ ֵריֶה֑ ִים ָצֽ ַוְיַכּסּו־ַמ֥

ִׁשירֹות  ְזִמירֹות  ְיִדיִדים  ְוָנְתנּו  ֵאל   ְורֹוֲממּו  ֲאהּוִבים  ִׁשְּבחּו  ַעל־זֹאת 

ֵאל ַחי־ְוַקָּים  ָרם־ְוִנָּׂשא  ָּגדֹול ְונֹוָרא  ֶלךךְ  ְוֻתְׁשָּבחֹות  ְּבָרכֹות ְוהֹוָדאֹות  ְלֶמֽ

יַּה ְׁשָפִלים  מֹוִציא ֲאִסיִרים  ּופֹוֶדה ֲעָנִוים  ְועֹוֵזר ַּדִּלים ַמְׁשִּפיל ֵּגִאים  ּוַמְגִּבֽ

ְועֹוֶנה ְלַעּמֹו ְּבֵעת ַׁשְּוָעם ֵאָליו: 

115 :  ְּתִהּלֹות ְלֵאל ֶעְליֹון  ָּברּוךךְ הּוא ּוְמֹבָרךךְ

ֹמֶׁשה ּוְבֵני ִיְׂשָרֵאל ְלךךָ ָענּו ִׁשיָרה  ְּבִׂשְמָחה ַרָּבה  ְוָאְמרּו ֻכָּלם - 

115 One takes three steps backward upon reciting מהרי"ל  (תהלות לא־ל עליון ).



ֵׂשה שמות טו:יא  קהל ת ֹע֥ א ְתִהּלֹ֖ ֶדׁש נֹוָר֥ ר ַּבֹּק֑ ָכה ֶנְאָּד֣ י ָּכֹמ֖ ֵאִל֙ם ְיָי֔ ִמ֥ ָכה ָּבֽ י־ָכֹמ֤ ֽמִ

ֶלא:  ֶפֽ

'.גאל ישראל ביום המילה מגים מכאן עד '

ִׁשיָרה ֲחָדָׁשה ִׁשְּבחּו ְגאּוִלים ְלִׁשְמךךָ  ַעל־ְׂשַפת ַהָּים   בעל תפלה

יכּו ְוָאְמרּו:  ַחד ֻּכָּלם הֹודּו ְוִהְמִלֽ ַיֽ

ד:  טו:יח  קהל ם ָוֶעֽ ךךְ ְלֹעָל֥ ְיָי֥ ׀ ִיְמלֹ֖

ּוְפֵדה ִכְנֻאְמךךָ ְיהּוָדה  117צּור ִיְׂשָרֵאל  ֽקּוָמה ְּבֶעְזַרת ִיְׂשָרֵאל   116 בעל תפלה

ְוִיְׂשָרֵאל: 

ָּברּוךךְ ַאָּתה ְיָי ָּגַאל ִיְׂשָרֵאל:  118

אומרים גם את זה בקול רם עד אות האחרוה.

עיון בסדרי התפילה האשכזיים המוסמכים ביותר, ילמדו על קפידה של רבותיו חסידי אשכז לומר           את 116
 ' , צור ישראל הוסח  'בלא' הפסוק  הוספת  חסידי גואלנו   ושאר  והרוקח  החסיד,  יהודה  רבי  של  בכתביהם   .'

' יש בה י"ד תיבות וס' אותיות לפי שס' ריבוא גאלו י"ד ביסן (ספר המהגיםצור ישראל אשכז, מבואר כי ב' 
' איו שייך לוסח התפילה:        הפסוקגואלנו לר"א טירא), הם תו לכך הסברים שוים, מהם עולה שהפסוק ' 

' מהשילוב הצרפתי שהתגדו לו קדמוי אשכז בחריפות!גואלנו '

Unlike וסח פולין, which included the additional verse 'נּו ֥ד' ְצָבאֹות ְׁשמֹו ְקדֹוׁש ִיְׂשָרֵאל before     ':ֹּגֲאֵלֽ
the end of the ברכת גאל ישראל, ancient  זוסח אשכ did not contain this verse.

ךךָ ְיהּוָדה ְוִיְׂשָרֵאל:וסח מאוחר: ' 117 'ּוְפֵדה ִכְנֻאֶמֽ

' על ברכתאמן ' בקול רם כשאר הברכות לפי המהג הישן הציבור עוה ' גאל ישראלהבעל תפלה מסיים ברכת '118
'.אמןמעיית ' להמע הבעל תפלה ובדורות האחרוים פשט המהג לומר את סוף הברכה עם הבעל תפלה כדי



 שחרית עמידה לחול.121 120 119

ךךָ  122  תהלים נא:טז ר' יוחנן בן נפחא (גמ' ברכות ט:) יד ְּתִהָּלֶתֽ י ַיִּג֥ ח ּ֝וִפ֗ י ִּתְפָּת֑ ֹדָני ְׂשָפַת֣ ֲא֭ :

ַאָּתה  משתחוהָּברּוךךְ  כורע  ְייָ זוקף   ינּו  ֱאלֵֹהי ַאְבָרָהם    אלֵֹהי ֲאבֹוֵתֽ ֵוֽ ינּו  ֱאלֵֹהֽ

אלֵֹהי ַיֲעֹקב   ָהֵאל ַהָּגדֹול ַהִּגּבֹור ְוַהּנֹוָרא  ֵאל ֶעְליֹון 123 ֱאלֵֹהי ִיְצָחק  ֵוֽ

ִלְבֵני  ּוֵמִביא גֹוֵאל   ְוזֹוֵכר ַחְסֵדי ָאבֹות   ְוֹקֵנה ַהֹּכל  124 טֹוִבים ֲחָסִדים ּגֹוֵמל

119 The הידור of  תשלומי ברכו dates from the seventeenth century. If a person missedברכו  said by the
בעל and afterward the ברכו and חצי קדיש recites אבל An .חזרת הש"ץ he may recite it before , בעל תפלה
begins the תפלה תשלומי ברכו . חזרת הש"ץ   was recited at daily, (nowadays in Breuers’, it is שחרית 
only said at שחרית on days when there is no קריאת התורה). Traditionally it was not recited on  שבת or
on  יום טוב. According to the הגי וורמיישאמ and  דברי קהלת, it was even said during חהמ, however
without ברכו, if a person missed the  חצי קדיש before the ה עשרהשמ.

שחרית שלא שמעו '  לתפילת  תפילתו ופוסעברכוכשיש מאחרים  הרב את  יוצר, אזי כשמשלים  לפי ברכת  ' וקדיש 

' פותחברכו '. מיד אחר 'ברכו' עמד בפתח בית הכסת, ואומר חצי קדיש ולאחריו 'יאהרצייט או בעל 'ָאֵבללאחוריו,  

' לפי חזרת הש"ע חצי קדיש בלבד.יאהרצייט או בעל ה'ָאֵבלהב"ת חזרת הש"ץ. במחה, אם יש מאחרים, אומר ה

120 Taking three steps forward before the  עמידה, is a יםהג הקדמומ.
והכעה ביראה  ויעמוד  לבו,  על  ויחדיו  השמאלית  על  הימית  ידו  וייח  אחת,  רגל  שתיהם  כאילו  יחד  רגליו  יכוין 
ובכווה גדולה, ולא יפסיק בתפלתו כלל, ואפילו אם ישמע שהבעל תפלה אומר קדיש או קדושה לא יפסיק       אלא 

יכוין למה שאומר הבעל תפלה.

יש שהגו לישב חזרת הש"ץ ויש המקפידים לעמוד.121

122 is said quietly by the ד' שפתי תפתח תפלה  before the בעל  הש"ץ  קהלת) . חזרת  לג  דברי  [דף  ])
(The  הייםמחזורי ר"וו היידע does not include it when חזרת הש"ץ is printed separately.) 

פסוק  י"ח  חזרת  קודם  ג"כ  יאמר  בלחש החזן  תפתח  שפתי  ביותר ד'  להש"צ  שייכה  זו  דתפלה  המהיג  ו"ל   .
מפי שצריך להתפלל בקול רם וצריך פתיחת שפתי' ולכן הוקבעה שהש"צ אומר אותו בתפלה אוחילה שבר"ה וי"כ.

(והג כצאן יוסף)

ֹמֶׁשה ְּבאֹוַרְייָתא (123 ְּכֶֶסת ַהְּגדֹוָלה ְוַתְקִיְהּו, ֲאַן לֹא ַאְמִריָן ְלהּו.  דברים י:יז ִאי לֹא ְּדַכְתִביְהּו  (גמ' ) ְוָאתּו 
מגילה כה.) 

ית' אנשי כנסת הגדולה. בספר עזרא (נחמיה ט:לב) ר ַהְּבִר֣ -ל ַהָּג֜דֹול ַהִּגּ֣בֹור ְוַהּנֹוָר֘א ׁשֹוֵמ֣ לֵֹדינּו ָהֵא֨ ה ֱא֠ ְוַעָּת֣

(רש"י)  '.ְוַהֶחֶסד֒ 

(סידור אזור אליהו) ' מי"ג מדות). ְוַנֵּקה֨ ' הוא אותיות 'ְוֹקֵנהדיוקום בוסח התפילה (ד' - ' לעולם חסרֹקֵנה'124



ַען ְׁשמֹו ְּבַאֲהָבה:  ְבֵניֶהם    ְלַמֽ

 ']:זכרנו לחייםבעשרת ימי תשובה [אבל בחזרת הש"ץ אין הקהל אומר ' 

נּו ְּבֵסֶפר ַהַחִּיים  ְלַמַעְנךךָ ֱאלִֹהים ַחִּיים:  ֶלךךְ ָחֵפץ ַּבַחִּיים  ְוָכְתֵבֽ נּו ְלַחִּיים  ֶמֽ ָזְכֵרֽ

יַע ּוָמֵגן:   ֶלךךְ עֹוֵזר ּומֹוִׁשֽ ָמֵגן ַאְבָרָהם:  126 125  ְייָ זוקף  ַאָּתה  משתחוה ָּברּוךךְ  כורע ֶמֽ

יַע:   ַאָּתה ִּגּבֹור ְלעֹוָלם  ֲאֹדָני  ְמַחֵּיה ֵמִתים ַאָּתה  ַרב ְלהֹוִׁשֽ

ממוסף של שמיי עצרת עד שחרית של יום ראשון של פסח מוסיפים : 

ֶׁשם   127  128ַמִּׁשיב ָהֽרּוַח ּומֹוִריד ַהֶּגֽ

ובפוריםב125 הש"ץ חוזר התפלה וכשמגיע אל 'תשעה באב   לכלקרובות ' אומרים  מלך עוזר ומושיע ומגן   

'.בונה ירושלם ' עד 'מגן אברהם  מ' תשעה באב ', וברצה' עד 'מגן אברהם מ' פורים ברכה וברכה, ב 

'.מגן אברהם 'בחזרת הש"ץ בבין המצרים יורד היגון במילים 126

127 In ך"ת where an  א ֶׁשם' occurs we find in most places ֶאְתְַחָּת֑ however in a few places we do ,'ֶּגֽ

find'ֶׁשם א even after an  'ַהָּגֽ ֶׁשם was always  סידוריםin the old מסורה The .ֶאְתְַחָּת֑ ספר However, the .ֶּגֽ

was ָּגֶׁשם claimed that ,משכיל  written by Yitzchok Satanov, unknown at the time to be a ויעתר יצחק

the proper  וסח. That is how ָּגֶׁשם unfortunately crept into the סידור. 

ֶסדהכון: הֶגשם ג' בסגול, כבסדורי' ישי' וכמהג [ולא כה"ה מהקמץ] וכאשר אומרים ' ', ח' בסגול, אף שקמץ ְּבֶחֽ
ֶסד' והדומי', לפי שפה איו הפסק, כן הגשם איו הפסק פה, כי הוא מעין  במקום הפסק בתהלי' סב:יג 'ּוְלָֽך־ֲאֹדָ֥י ָח֑

' כמ"ש בתעית ב' ע"ב 'גשמי הייו פרסה'. וע"כ גם כשמשמיע ח' לפי תפלת מוסף איך ְמַכְלֵּכל ַחִּיים מאמור אחריו '
) 853יאמרו ק' בתפלתם, יאמר: הֶגשם, אף שמפסיק אז. (דברי קהלת דף  

128 The ס"ק קא (תשב"ץ ) reports that his רבי, the  בורגמהר"ם מרוט, would announce  מוריד הטל on
the first day of פסח because in ארץ ישראל they said מוריד הטל when not saying  מוריד הגשם. From
here we may conclude, that the  מהר"ם did not recite it all summer. (The  רוקח writes that the letter
(.'מוריד הטל' and therefore one does not recite עמידה of the ברכה  does not appear in the second טי"ת 
Therefore, since in the last eight hundred years at least, we have omitted there is no ,מוריד הטל 
reason to start now.

ָּתָא, ְּבַטל ּוְברּוחֹות לֹא ִחְּייבּו ֲחָכִמים ְלַהְזִּכיר, ְוִאם ָּבא ְלַהְזִּכיר, ַמְזִּכיר. ַמאי ַטֲעָמא? ָאַמר ְרִבי ֲחִיָא, ְלִפי ֶׁשֵאין ֱֶעָצִרין.

(גמ' תענית ג.)

in the case of a ָקַמץ in that it is changed to ַטל writes that there is no difference between הרב ברייער 
strong pause, like an א   or a ֶאְתְַחָּת֑ ָפסּוק   .סֹוף   For example, a common mistake printed in some  

) :isחומשים ֲחֶנֽה ' שמות טז:יג)  ַּמֽ יב ַלֽ ת ַהָּטל ָסִב֖ ְיָת֙ה ִׁשְכַב֣ ֶקר ָהֽ ּוַבֹּב֗ :' with a ָזֵקף ָקָטן. However, the proper



ַרִּבים ְּבַרֲחִמים  ֵמִתים  ְמַחֵּיה  ֶסד   ְּבֶחֽ ַחִּיים  נֹוְפִלים   ְמַכְלֵּכל  סֹוֵמךךְ 

 ּוַמִּתיר ֲאסּוִרים  ּוְמַקֵּים ֱאמּוָנתֹו ִליֵׁשֵני ָעָפר: ִמי ָכֽמֹוךךָ 129ְורֹוֵפא חֹוִלים  

יַח ְיׁשּוָעה:   ֶלךךְ ֵמִמית ּוְמַחֶּיה ּוַמְצִמֽ ַעל ְּגבּורֹות  ּוִמי ּֽדֹוֶמה־ָּלךךְ  ֶמֽ ַּבֽ

 ']:מי כמוךבעשרת ימי תשובה [אבל בחזרת הש"ץ אין הקהל אומר ' 

ִמי ָכֽמֹוךךָ ַאב ָהַרֲחִמים  זֹוֵכר ְיצּוָריו ְלַחִּיים  ְּבַרֲחִמים: 

ְמַחֵּיה ַהֵּמִתים: 130 ְוֶנֱאָמן ַאָּתה ְלַהֲחיֹות ֵמִתים: ָּברּוךךְ ַאָּתה ְייָ 

ַאָּתה ָקדֹוׁש ְוִׁשְמךךָ ָקדֹוׁש  ּוְקדֹוִׁשים 
ַאָּתה  ָלה: ָּברּוךךְ  ֶּסֽ ְּבָכל־יֹום ְיַהֲללּוךךָ 

pronunciation is: 'ַהַּטל'. This mistake may have resulted because of the next ל: פסוק ת ַהָּט֑ ַעל ִׁשְכַב֣ ַוַּת֖
where is ָטל written with a קמץ since it is followed by an חתאאת.

'. (מהרי"ל)ומתיר' ולא ' מתיר אסורים ', 'ורב ' ' ולארב להושיע'129

'.מחיה המתיםבחזרת הש"ץ בבין המצרים יורד היגון במילים ' 130



ר  א ֶז֤ה ֶאל־ֶז֙ה ְוָאַמ֔ ְוָקָר֨

ָּכל 131 ְּדַרב,  ִמְּׁשֵמיּה  ָסָבא  ִחיָָא  ַּבר  ַרָּבה  ְוָאַמר 
ִמְתַּפֵּלל  ָאָדם  ּכּוָלּה,  ַהָקדֹוׁשַהָׁשָה  אֹוֵהב , ָהֵאל  ֶמֶלךךְ 

ַהָּׁשָהְצָדָקה ּוִמְׁשָּפט ֶׁשֵּבין רֹאׁש  חּוץ ֵמַעָׂשָרה ָיִמים      ,

ֶׁשִּמְתַּפֵּלל  ַהִּכּפּוִרים,  ַהָּקדֹוׁשְויֹום  וְ ַהֶּמֶלךךְ  ַהֶּמֶלךךְ  

(גמ' ברכות יב:) . ַהִּמְׁשָּפט
132 The תפלה  alone says בעל  שחרית, (נקדש 

or (מחה מוסף (נעריצך   טוב  ויום  שו"ע או"ח) שבת 

.[[ר"ס קכה

133 ' במילים  היגון  יורד  המצרים  וקרא זה בבין 
'.אל־זה ואמר



' שלש פעמים: קדוש * ידלג עקביו מעט כלפי מעלה רק באמירת המילים ' קהל ובעל תפלה יחדיו

134
ֶרץ ְּכבֹוֽדֹו:* ָק֛דֹוׁש * ָק֧דֹוׁש ׀  *  א ָכל־ָהָא֖ ֹ֥ ָק֖דֹוׁש ְיָי֣ ְצָב֑אֹות ְמל

רּו:  135 בעל תפלה  ְלֻעָּמָתם ָּברּוךךְ יֹאֵמֽ
 ' פעם אחת. ברוך * ידלג עקביו מעט כלפי מעלה פעם אחד באמירת המילה '  קהל ובעל תפלה יחדיו 

ָּב֥רּוךךְ ְּכבֹוד־ְיָי֖ ִמְּמקֹוֽמֹו: *  יחזקאל ג:יב
ּוְבִדְבֵרי ָקְדְׁשךךָ ָּכתּוב ֵלאֹמר:  בעל תפלה

ּה: תהלים קמו:י קהל ובעל תפלה יחדיו ֲללּו־ָיֽ ר ַהֽ ר ָוֹד֗ ּיֹון ְלֹד֥ ִיךךְ ִצ֭ ם ֱאלַֹה֣ ךךְ ְיָי֙ ׀ ְלעֹוָל֗ ִיְמלֹ֤
ינּו בעל תפלה ְלדֹור ָודֹור ַנִּגיד ָּגְדֶלךךָ ּוְלֵנַצח ְנָצִחים ְקֻדָּׁשְתךךָ ַנְקִּדיׁש  ְוִׁשְבֲחךךָ ֱאלֵֹהֽ

ֶלךךְ ָּגדֹול ְוָקדֹוׁש ַאָּתה: ָּברּוךךְ ַאָּתה ְייָ  ִמִּפינּו לֹא ָימּוׁש ְלעֹוָלם ָוֶעד  ִּכי ֵאל ֶמֽ
ֶלךךְ  בעשרת ימי תשובה : (ָהֵאל 136) ַהָּקדֹוׁש: ַהֶּמֽ

נּו ֵמִאְּתךךָ  137 ַעת  ּוְמַלֵּמד ֶלֱאנֹוׁש ִּביָנה  ְוָחֵּנֽ 138 ַאָּתה חֹוֵנן ְלָאָדם ַּדֽ
ִּביָנה 

ַעת:  ֵּדָעה ְוַהְׂשֵּכל: ָּברּוךךְ ַאָּתה ְייָ  חֹוֵנן ַהָּדֽ
נּו ִבְתׁשּוָבה  ךךָ  ְוַהֲחִזיֵרֽ נּו ַלֲעבֹוָדֶתֽ נּו ַמְלֵּכֽ ךךָ  ְוָקְרֵבֽ ינּו ְלתֹוָרֶתֽ נּו ָאִבֽ  ֲהִׁשיֵבֽ

: ָּברּוךךְ ַאָּתה ְיָי ָהרֹוֶצה ִּבְתׁשּוָבה: יךךָ ְׁשֵלָמה ְלָפֶנֽ

134 One rises on ones toes, for the  פסוקים of  ' קדוש' and 'ברוך' as theמלאכים  do when reciting
' Those who rise on their toes for .קדושת המלאכים is not part of 'ימלוך' of פסוק whereas the ,קדושה
.מלאכים  is done in the manner of ,קדושה recites in ציבור as well, do so, since what the 'ימלוך

'.לעמתם ברוך יאמרובבין המצרים יורד היגון במילים ' 135
ובברכה הזאת יזהרו היותר לעות אמן והבט בשו"ע או"ח ר"ס ק"ט.136

137 מקובל רב הירץ שליח ציבור of the  סידורis in conformity with the very old …ִּביָנה ֵּדָעה ְוַהְׂשֵּכל

(printed in  1560)  The makes רוקח    note  of  both ְוַהְׂשֵּכל , (וסחות  ֵּדָעה  ִּביָנה   as  well  as ִּביָנה  ֵּדָעה 
This order .ִּביָנה ֵּדָעה ְוַהְׂשֵּכל  the standard order of these words were סידורים In most ancient .(ְוַהְׂשֵּכל
was retained inפפד"מ . “…In ך"ת, there are many examples in which הבי comes before דעה, as well
as דעה before  הבי, and, basically, the order really makes no difference. Either it means that through
the  הבי of the  תורה one recognizes  הקדוש ברוך הוא, which is called דעה;               or the reverse is
also true: As a result of the recognition of הוא   ברוך  דעה , הקדוש  , one proceeds to learn his ,תורה 
which is called הבי.” (R’ Schwab on Prayer pg. 442)

' כי היא עיקר הברכה                  בינה כתב יוסף אומץ שעדיף להקדים ' 138

ַקח: '  כדאיתא בברכות מהפסוק  ֵעי־֖רּוַח ִּביָנ֑ה ְוֽרֹוְגִנ֖ים ִיְלְמדּו־ֶלֽ  ְד֥עּו ֹתֽ ' (ישעיה כט:כד) ְוָיֽ



נּו ינּו ְסַלח־ָלֽ  139 ִּכי  ָאִבֽ
אנּומכה על הלב  נּו  ָחָטֽ נּו ְמַחל־ָלֽ   מכה על הלבִּכי  ַמְלֵּכֽ

ְענּו 140 ָפַׁשֽ

ַח כאן אומרים סליחות בתעית כשיש עשרה מתעים. (המקור מסידור רב סעדיה גאון)   141 ִּכי מֹוֵחל ְוסֹוֵלֽ

ַחּנּון, ַהַּמְרֶּבה ִלְסֽלֹוַח: ַאָּתה: ָּברּוךךְ ַאָּתה ְייָ 

ךךָ  ִּכי גֹוֵאל ָחָזק  ַען ְׁשֶמֽ ְמֵהָרה ְלַמֽ נּו  נּו  ּוְגָאֵלֽ נּו  ְוִריָבה ִריֵבֽ ְרֵאה ְבָעְנֵיֽ  

ַאָּתה:  ָּברּוךךְ ַאָּתה ְיָי ּגֹוֵאל ִיְׂשָרֵאל: 

')עננו (בתעית מקשקש הצדקה בברכת ': ' עננו בתעית ציבור מוסיף הבעל תפלה כאן '

נּו ֶפן ֶאל־ִרְׁשֵעֽ ְחנּו: ַאל־ֵּתֽ נּו  ִּכי ְבָצָרה ְגדֹוָלה ֲאָנֽ נּו  ְּביֹום צֹום ַּתֲעִניֵתֽ נּו  ְיָי  ֲעֵנֽ ֲעֵנֽ

נּו ְלַׁשְוָעֵתֽ ָקרֹוב  ָנא  ֱהֵיה  נּו:  ִמְּתִחָּנֵתֽ ְוַאל־ִּתְתַעַּלם  ּנּו   ִמֶּמֽ יךךָ  ָּפֶנֽ ְוַאל־ַּתְסֵּתר 

ֶׁשֶּנֱאַמר:  ַּכָּדָבר  נּו   ֲעֵנֽ יךךָ  ֵאֶלֽ ִנְקָרא  ֶרם  ֶטֽ נּו   ְלַנֲחֵמֽ ַחְסְּדךךָ  ָנא  ְיִהי 

סה:כה  ע:  ישעיה  ֶאְׁשָמֽ ֲאִנ֥י  ַוֽ ים  ְמַדְּבִר֖ ם  ֵה֥ ֛עֹוד  ֶאֱעֶנ֑ה  ֲאִנ֣י  ַוֽ אּו  ָר֖ ֶרם־ִיק ְ ֶטֽ ְוָהָי֥ה 

ִּכי ַאָּתה ְיָי ָהעֹוֶנה ְּבֵעת ָצָרה  ּפֹוֶדה ּוַמִּציל ְּבָכל־ֵעת ָצָרה ְוצּוָקה: ָּברּוךךְ ַאָּתה ְייָ 

ָהעֹוֶנה ְּבֵעת ָצָרה:

 לדעת החוות יאיר רק בימים שאומרים תחון ולא הגו כמותו. 139

One strikes one’s chest each time one says'חטאנו'   and ' פשענו' during תפילה, whether is said תחון 
that day or not. 

בפתח - כ"ה בס"י (סידור אזור אליהו)פשענו   140

141 The recital of  סליחות during the עמידה dates back to the very origins of  סליחות . סליחות  are

recited during the עמידה like חסידים. פיוטי שבת ויום טוב  and  י ליטאב also recite  סליחות in the עמידה

on the most important תפילה of the year - עילה. In זהג אשכמ, the one exception is in אלול    and
תשובה ימי  when ,עשרת  are recited in the third סליחות   before the אשמורת  התפילה  and         ,זמן 

therefore the  סליחות can not practically be recited within the עמידה. 



ינּו ְוַהֲעֵלה ְרפּוָאה ְׁשֵלָמה ְלָכל ַמּכֹוֵתֽ

ְוַרֲחָמן  * ֶנֱאָמן  רֹוֵפא  ֶלךךְ  ֶמֽ ֵאל  ִּכי 

ְייָ  ַאָּתה  ָּברּוךךְ  חֹוֵלי  ַאָּתה:  רֹוֵפא, 

ַעּמֹו ִיְׂשָרֵאל:

 opposed adding רב שלמה זלמן אוירבאך 

the ויהי רצון in  רפאנו, unless the individual 

is critically ill.
 מי שרוצה להתפלל על החולה יאמר כאן :

ינּו            ֶׁשִּתְׁשַלח *  יךךָ ְיָי ֱאלֵֹהֽ ִויִהי ָרצֹון ִמְּלָפֶנֽ

ֶפׁש ִים  ְרפּוַאת ַהֶּנֽ ְמֵהָרה ְרפּוָאה ְׁשֵלָמה ִמן־ַהָּׁשַמֽ

חֹוֵלי ְׁשָאר  ְּבתֹוךךְ  (פב"פ)  ְלחֹוֶלה  ַהּגּוף  ּוְרפּוַאת 

 ִיְׂשָרֵאל: 

142 In some communities צדקה was collected
only on י וחמישיש. (The  קב הישר tells of a miser
who wouldn't come to synagogue on those days,
in order to avoid giving  הג פפד"מ). צדקהמ     is
to collect  צדקה daily, when the בעל תפלה recites

דברי קהלת . (רפאנו   pg. 86)

בעוד שאומר בעל תפלה ברכת 'רפאנו' הלך שוער בית הכנסת מעבר 
לעבר בבית הכנסת וקופה בידו. ומצלצל במטבעות צדקה שבתוכה 

למען יתעורר העם לקול צללו לתת לתוכה להרבות לצדקה ומה 
שבתוכה ניתן לעניי עירנו. 



ינּו ֶאת־ַהָּׁשָנה ַהּזֹאת ְוֶאת־ָּכל־ִמיֵני ְתבּוָאָתּה ְלטֹוָבה   ינּו ְיָי ֱאלֵֹהֽ ָּבֵרךךְ ָעֵלֽ

: 143ְוֵתן (  נּו   בחורף  ָרָכה ַעל־ְּפֵני ָהֲאָדָמה  ְוַׂשְּבֵעֽ ךךָ  144ַטל ּוָמָטר ִל)ְּבֿ ִמּטּוֶבֽ

נּו ַּכָּׁשִנים ַהּטֹובֹות: ָּברּוךךְ ַאָּתה ְייָ  ְמָבֵרךךְ ַהָּׁשִנים: ּוָבֵרךךְ ְׁשנֹוֵתֽ

נּו  ְוָׂשא ֵנס ְלַקֵּבץ   145 ַחד  146ְּתַקע ְּבׁשֹוָפר ָּגדֹול ְלֵחרּוֵתֽ נּו ַיֽ ינּו  ְוַקְּבֵצֽ ָּגֻלּיֹוֵתֽ

ֶרץ: ָּברּוךךְ ַאָּתה ְייָ  ְמַקֵּבץ, ִנְדֵחי ַעּמֹו ִיְׂשָרֵאל:  ֵמַאְרַּבע ַּכְנפֹות ָהָאֽ

ָיגֹון  ּנּו  ִמֶּמֽ ְוָהֵסר  ְּכַבְּתִחָּלה   ינּו  ְויֹוֲעֵצֽ ְּכָבִראׁשֹוָנה   ינּו  ׁשֹוְפֵטֽ יָבה  ָהִׁשֽ

נּו ַּבִּמְׁשָּפט:  ֶסד ּוְבַרֲחִמים  ְוַצְּדֵקֽ ינּו ַאָּתה ְיָי ְלַבְּדךךָ ְּבֶחֽ ַוֲאָנָחה  ּוְמלֹוךךְ ָעֵלֽ

, אֹוֵהב ְצָדָקה ּוִמְׁשָּפט:  147 ָּברּוךךְ ַאָּתה ְייָ  ֶלךךְ ֶמֽ

ֶלךךְ  בעשרת ימי תשובה מסיימים הברכה :( ואם לא אמרו, דעת רוב הפוסקים שאין צריך ַהִּמְׁשָּפט  ַהֶּמֽ

)לחזור.

 בתפלת ערבית של יום "ט אחר תקופת תשרי (ה' או ו' דעצעמבר) ובארץ ישראל בליל ז' מרחשון מתחילין 143
' עד פסח.ותן טל ומטר לברכהלומר '

 

144' לומר  מטובך צריך  בישועתך.ושבענו  ושמחו  מטובך  שבעו  טוב  ויום  בשבת  אומרים  כן  כי  מטובה  ולא   '
(תשו' הרא"ש כלל ד' ומטה משה בשם מהרש"ל)

145 ' ברכת  'תקע בשופר  contains exactly twenty
words (טור) which would make adding                    the word' לארצנו'  superfluous. Mentioning ארץ
מסכת  cites ,ר' יצחק אייזיק וואלאך .as the gathering place,                      seems unnecessary ישראל
' which states that from מגילה  את צמח דוד' ־ 'תקע בשופר ' , there are six stages of 1; גאולה ) Gathering
the exiles, 2) Judgment for evil doers, 3) Destruction of those who rebel against God, 4) Elevation of
the righteous.                           5) Building of  6, ירושלם ) Return of  מלכות בית דוד. He likewise cites
קבוץ גליות there would first be a ,גאולה  which envisioned that in the stages of                 ,מאמרי חז"ל
in חוץ לארץ, before returning to  קבוץ גליות. ארץ ישראל  is connected to מלכות בית דוד. Therefore, the
idea     to add ' לארצנו' to the ' תקע בשופרברכת ' seems out of place. The  שבלי הלקט says that when
and that he and his sons were all gathered together,            the  מצרים went to down to יעקב אביו 
And that was in .'בא"י מקבץ דחי עמו ישראל' exclaimed מלאכי השרת  It is interesting that .חוץ לארץ 
someוסחי ספרד  omit the term ' לארצנו' as well.

ינּומסורת אשכזית וספרדית מקדת '146 ינּו', לעומת מסורת תימית - ' ָּגֻלּיֹוֵתֽ '.ָּגִלּיֹוֵתֽ

ֶלךךְ אֹוֵיב ְצָדָקה ּוִמְׁשָּפט:יבטא היטב, שלא ישמע '147 '.ֶמֽ
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דּו  ְוָכל־   ַגע יֹאֵבֽ ַלְמֻׁשָּמִדים ַאל־ְּתִהי ִתְקָוה  ְוָכל־ַהִּמיִנים ְּכֶרֽ

תּו  ּוַמְלכּות ָזדֹון ְמֵהָרה ְתַעֵּקר ּוְתַׁשֵּבר ּוְתַמֵּגר  ְמֵהָרה ִיָּכֵרֽ אֹוְיֵבי ַעְּמךךָ 

ינּו: ָּברּוךךְ ַאָּתה ְייָ  יַע   ִּבְמֵהָרה ְבָיֵמֽ יַע ֵזִדים:  ְוַתְכִנֽ ׁשֹוֵבר אֹוְיִבים ּוַמְכִנֽ

 ַעל־ַהַּצִּדיִקים ְוַעל־ַהֲחִסיִדים  ְוַעל־ִזְקֵני ַעְּמךךָ ֵּבית ִיְׂשָרֵאל  ְוַעל־ְּפֵליַטת

ינּו  ְוֵתן ָׂשָכר  ֱאלֵֹהֽ ְיָי  יךךָ  ַרֲחֶמֽ ינּו  ֶיֱהמּו  ֶדק ְוָעֵלֽ סֹוְפֵריֶהם  ְוַעל־ֵּגֵרי ַהֶּצֽ

נּו ִעָּמֶהם    ּוְלעֹוָלם לֹא 149טֹוב  ְלָכל־ַהּבֹוְטִחים ְּבִׁשְמךךָ ֶּבֱאֶמת  ְוִׂשים ֶחְלֵקֽ

ְחנּו: ָּברּוךךְ ַאָּתה ְייָ  ִמְׁשָען ּוִמְבָטח ַלַּצִּדיִקים: ֵנבֹוׁש      ִּכי־ְבךךָ ָּבָטֽ
כולה אומר ביגון ידוע של קיות, ואת חתימת הברכה - ביגון טעמי איכה.)  'ולירושלם עירך '(בבין המצרים ברכת 

ְרָּת  ִם ִעיְרךךָ ְּבַרֲחִמים ָּתׁשּוב  ְוִתְׁשּכֹון ְּבתֹוָכּה ַּכֲאֶׁשר ִּדַּבֽ ּוְבֵנה    ְוִלירּוָׁשַלֽ

ינּו ִּבְנַין עֹוָלם  ְוִכֵּסא ָדִוד ְמֵהָרה ְלתֹוָכּה ָּתִכין: ָּברּוךךְ  אֹוָתּה ְּבָקרֹוב ְּבָיֵמֽ

ִם: ַאָּתה ְיָי  ּבֹוֵנה ְיֽרּוָׁשָלֽ

ִּכי  ךךָ   ִּביׁשּוָעֶתֽ ָּתרּום  ְוַקְרנֹו  יַח   ַתְצִמֽ ְמֵהָרה  ַעְבְּדךךָ  ָּדִוד  ַמח  ֶאת־ֶצֽ  

ֶרן ְיׁשּוָעה:  יַח, ֶקֽ ינּו ָּכל־ַהּיֹום: ָּברּוךךְ ַאָּתה ְיָי ַמְצִמֽ ִּוֽ ִליׁשּוָעְתךךָ ק ִ

ומסיתין אותן 148 הרמב"ם בפ"ב מתפלה הל' א'. "בימי רבן גמליאל רבו המיין בישראל, והיו מצירים לישראל, 
לשוב מאחרי השם, וכיון שראה שזו גדולה מכל צרכי בי אדם, עמד הוא ובית דיו, והתקין ברכה אחת שתהיה בה 
שאלה מלפי השם לאבד המיים, וקבע אותה בתפלה, כדי שתהיה ערוכה בפי הכל": וזו היא וסחתו בברכה זו: 
למשומדים אל תהי תקוה וכל המינים כלם כרגע יאבדו, ומלכות זדון תעקר ותשבר במהרה בימינו. בא"י שובר 

למשומדים אל תהי תקוה, וכל המינים כרגע יאבדו, וכל איביך וכל  ווסחת האבודרהם מכ"י, רשעים ומכניע זדים: 
ובשי סדורים כי"י שנאיך מהרה יכרתו, ומלכות זדון מהרה תכלה ותשבר ותכניע. בא"י, שובר איבים ומכניע זדים:

', ובטור וברוקחכל אויבינו ' כתבו עוד שתי תיבות 'ותכניעוגם במחזור שאלויקי, וסחתה כדלהלן. רק אחרי '
.  .  . א',  כלל  א'  מאמר  ל"ו  בפ'  כתיב  לדרך  בצדה  עמך.  אויבי  וכל  אמור  כבר  כי  לשון  כפל  הם  כי  שמטו, 

מעיקרה, למשומדים" הוסחא  כן  וכ"ה "  ישים וכו'  כ"י  גאון,, [בכל  סעדיה  רב  ושל  גאון,  עמרם  רב  ובסידור 
]:ווסחת הרמב"ם ז"ל ובכל הראשוים 

149 In ancient סידורים, and in וסחאות ספרדי the text is 'ּוְלעֹוָלם לֹא ֵנבֹוׁש'.



ינּו  ְוַקֵּבל ְּבַרֲחִמים ּוְבָרצֹון150 חּוס ְוַרֵחם ָעֵלֽ ינּו   ֱאלֵֹהֽ ְיָי  נּו  ְׁשַמע קֹוֵלֽ  

ַע   נּו  ִּכי ֵאל ׁשֹוֵמֽ ינּו ַאָּתה  151ֶאת־ְּתִפָּלֵתֽ נּו ְוַתֲחנּוֵנֽ יךךָ   ְּתִפָּלֵתֽ נּו ּוִמְּלָפֶנֽ ַמְלֵּכֽ

ִיְׂשָרֵאל ְּבַרֲחִמים:  ְּתִפַּלת ַעְּמךךָ  ַע  ִּכי ַאָּתה ׁשֹוֵמֽ נּו   ֵריָקם   ַאל־ְּתִׁשיֵבֽ

ַע ְּתִפָּלה: 152ָּברּוךךְ ַאָּתה ְיָי     ׁשֹוֵמֽ

ִיְׂשָרֵאל ּוִבְתִפָּלָתם  ְוָהֵׁשב ָהֲעבֹוָדה ִלְדִביר 153 ְּבַעְּמךךָ  ינּו  ֱאלֵֹהֽ ְרֵצה ְיָי   

150 but for adding ones own שמע קולנו to בקשה was against adding fixed texts of הרב יעקב עמדין 

request. The reasoning being, if  חז"ל required a specific text to be added - they would have added it

themselves. We don't find these תפילות in  סידורים before  הייםהרב וואלף הייד. The וסח we have for

the was written by וידוי  מיכל עפשטיין  (קיצור של"ה  יחיאל  1800 הרב  ’s), which is similar to the וסח 

printed in  שערי ציון (Kabbalistic  תפילות written about hundred years prior).

ינּובכל ס"י הוסח הוא ' 151 נּו ְוַתֲחנּוֵנֽ '... אבל בסידורים מאוחרים יותר מופיע הוסח הישן. (סידורְּתִפָּלֵתֽ
אזור אליהו)

' אמרת על ידי הבעל תפלה בהרמת קול ובעימה מיוחדת כדי לעורר אתשומע תפילהחתימת ברכת ' 152
' זו.אמןהשומעים לחשיבות עיית '

 

153' (עמ' ְמֵהָרהגירסת  במחז"ו  ע"א),  (ח  ברע"ג  מגרמייזא76'  ר"ש  סידור  ועיי'  קט)  ),  שמת (עמ'  על  דהא  שכתב 
לומר  הלוי  רביו  לכן ביטל  וכו',  זו  תייסדה תפילה  של מעלה  על מזבח  יום  בכל  מיכאל  שמקריב  .ְמֵהָרה צדיקים 

ד"ז:   ישן  לאמר ְמֵהָרהובמחזור  מיחה  מרגמייזא  הלוי  ור"י  הרוקח  גירסת  קאי. ְמֵהָרה   הצדיקים  שמת  שעל  לפי   
של"ג  משמע  ועבודה  ד"ה  יא:  ברכות  רש"י  ְּבַאֲהָבהוכן  (עמ' ְמֵהָרה  ח"ד  הבושם  ערוגת  ועיין  הערה 68,   68.(

(פירושי סידור התפילה לרוקח עמ' שמט) 

' הוסחא  הספרדים  בסדורי  גם  רפ"ז  ְתַקֵּבלבסדור  ְּבַאֲהָבה  התוספותְמֵהָרה  העתיקו  וכן  עמרם  רב  בסדר  וכן   '
בסוף מחות [מדרשות חלוקין יש מי שאומר שמותיהן של צדיקים, ויש מי שאומר כבשים של אש. והייו דאמרין

והשב העבודה'. וי"א דקאי אדלעיל 'ואשי ישראל ותפילתם מהרה באהבה תקבל ברצוןבשמוה עשרה בעבודה '

]. אבל מהרי"ל צוה שלא לומר)ומיכאל (גמ' מנחות קי. תוס' ד"ה '. לא מצאתי יותר: לדביר ביתך ואשי ישראל
ֶאת־', שמי שגורס 'ְוָהֵׁשב ֶאת־ָהֲעבֹוָדהובאמת השוי תלוי בשוי הגרסה של 'מהרה      (יוסף אומץ ס' מ"ח), 

(וסח פפד"מ) ' ֶאת' בלי מלת ' ְוָהֵׁשב ָהֲעבֹוָדה' יאמר 'ְמֵהָרה ומי שיאמר ' (וסח גרמייזא)'ְמֵהָרה ' לא יאמר 'ָהֲעבֹוָדה
ואז בין לזה בין לזה  ל"ד תבות בברכה זו כחבלת הכל בו והרוקח. (סידור עבודת ישראל)  



ךךָ   ְוִאֵּׁשי ִיְׂשָרֵאל ּוְתִפָּלָתם  ְמֵהָרה  ְּבַאֲהָבה ְתַקֵּבל ְּבָרצֹון  ּוְתִהי  ֵּביֶתֽ

 : ךךָ ְלָרצֹון ָּתִמיד ֲעבֹוַדת ִיְׂשָרֵאל ַעֶּמֽ

':יעלה ויבא' בראש חודש ובחול המועד אומרים 

נּו יַע ְוֵיָרֶאה ְוֵיָרֶצה ְוִיָּׁשַמע ְוִיָּפֵקד ְוִיָּזֵכר ִזְכרֹוֵנֽ ינּו  ַיֲעֶלה ְוָיבֹוא ְוַיִּגֽ אלֵֹהי ֲאבֹוֵתֽ ינּו ֵוֽ  ֱאלֵֹהֽ

נּו ינּו  ּוִפְקּדֹוֵנֽ ֶּבן־ָּדִוד  ְוִזְכרֹון  ְוִזְכרֹון ֲאבֹוֵתֽ ךךָ  ָמִׁשיַח  םִ  ְוִזְכרֹון  ַעְבֶּדֽ ךךָ  ִעיר ְיֽרּוָׁשַלֽ ָקְדֶׁשֽ

יךךָ  ִיְׂשָרֵאל  ֵּבית ָּכל־ַעְּמךךָ  ְוִזְכרֹון  ֶסד  ּוְלֵחן ּוְלטֹוָבה  ִלְפֵליָטה  ְלָפֶנֽ ּוְלַחִּיים ּוְלַרֲחִמים ּוְלֶחֽ

 ּוְלָׁשלֹום  ְּביֹום 

ֶדׁש ַהֶּזה  לראש חודש : ַחג ַהֻּסּכֹות ַהֶּזה  לסכות :       ׀   ַחג ַהַּמּצֹות ַהֶּזה לפסח :   ׀      רֹאׁש ַהֹחֽ

ינּו ּבֹו ְלטֹוָבה  ּנּו ְיָי ֱאלֵֹהֽ נּו בֹו ִלְבָרָכה  ) ָאֵמןקהל(ָזְכֵרֽ נּו בֹו ְלַחִּיים ) ָאֵמן קהל( ּוָפְקֵדֽ  ְוהֹוִׁשיֵעֽ

ָאֵמןקהל( ינּו )  יךךָ ֵעיֵנֽ נּו  ִּכי ֵאֶלֽ ינּו ְוהֹוִׁשיֵעֽ  ּוִבְדַבר ְיׁשּוָעה ְוַרֲחִמים  חּוס ְוָחֵּננּו ְוַרֵחם ָעֵלֽ

ֶלךךְ ַחּנּון ְוַרחּום ַאָּתה: ִּכי ֵאל ֶמֽ

ינּו ְּבׁשּוְבךךָ  יָנה ֵעיֵנֽ 154 ָּברּוךךְ ַאָּתה ְייָ  ְּבַרֲחִמים: ְלִצּיֹון  ְוֶתֱחֶזֽ
ַהַּמֲחִזיר ְׁשִכיָנתֹו 

ְלִצּיֹון:  155

צריך לומר 'מודים' בקול רם כדי שהציבור ישמעו. 

154 ' ברכת  חתימת  כדיהמחזיר שכינתו לציון  מיוחדת  ובעימה  קול  בהרמת  תפלה  הבעל  ידי  על  אמרת   '
מודים דרבנן.לעורר       את השומעים לאמירת 

', שוב מגביה את לציון  דהייו ' רצה בבין המצרים בסוף הברכה משפיל את קולו, אולם במלה אחרוה של 155
קולו.



משתחוה 
156

ֶׁשַאָּתה  ָלךךְ   ְחנּו  ֲאַנֽ מֹוִדים 

ינּוזוקף הּוא   אלֵֹהי ֲאבֹוֵתֽ ֵוֽ ינּו  ֱאלֵֹהֽ ְיָי   

נּו ִיְׁשֵעֽ ָמֵגן  ינּו   ַחֵּיֽ צּור  ָוֶעד:  ְלעֹוָלם 

ַאָּתה הּוא ְלדֹור ָודֹור: נֹוֶדה ְּלךךָ ּוְנַסֵּפר 

ךךָ  ְּבָיֶדֽ ַהְּמסּוִרים  ינּו  ַעל־ַחֵּיֽ ךךָ  ְּתִהָּלֶתֽ

ינּו   ְוַעל־  ָלךךְ   ַהְּפקּודֹות157ְוַעל־ִנְׁשמֹוֵתֽ

יךךָ  יךךָ  ֶׁשְּבָכל־יֹום ִנֶּסֽ נּו  ְוַעל־ִנְפְלאֹוֶתֽ ִעָּמֽ

ֶקר  ָוֹבֽ ֶרב  ֶעֽ ֶׁשְּבָכל־ֵעת   יךךָ  ְוטֹובֹוֶתֽ

יךךָ  ַרֲחֶמֽ לֹא־ָכלּו  ִּכי  ַהּטֹוב  ִים:  ְוָצֳהָרֽ

יךךָ  ֵמעֹוָלם  ּמּו ֲחָסֶדֽ ְוַהְמַרֵחם ִּכי לֹא־ַתֽ

: ינּו ָלךךְ ִוֽ ק ִ

158(גמ' סוטה מ.)        מודים דרבן 

156 The תפלה  continues בעל   to  recite  the
aloud עמידה  as  he  reads .'מודים '   The  recent
practice       that he should recite ' מודים' quietly
while the ציבור recite has no basis 'מודים דרבנן ' 
in  הלכה                 or tradition. הרב שמעון שוואב
stated, "I don't know where the of saying מהג  
the  beginning       of ,silently 'מודים '   comes
from?" The issue of  תרי קולי לא משתמעי does not
apply  since  both      are  reciting  different
paragraphs.

157 not ַהְּפקּודֹות is ַהּמּוְּפָקדֹות    the  correct
.וסח

ִצּבּור אֹוֵמר מֹוִדים, ָהָעם ָמה ֵהם 158 ִּבְזַמן ֶׁשְּׁשִליַח 
ַרב -' ָאַמר  ינּו, ַעלאֹוְמִרים?  ד' ֱאלֵֹהֽ ָלךךְ  ְחנּו  מֹוִדים ֲאַנֽ

נּו מֹוִדים ָלךךְ  ֱאלֵֹהי ָכל־ָּבָׂשר, ַעל'. ּוְׁשמּוֵאל ָאַמר - 'ֶׁשָאֽ

ֶׁשַאָּתה משתחוה   ָלךךְ   ְחנּו  ֲאַנֽ מֹוִדים 

אלֵֹהיזוקף הּוא         ֵוֽ ינּו  ֱאלֵֹהֽ ְיָי 

נּו יֹוְצֵרֽ ָכל־ָּבָׂשר   ֱאלֵֹהי  ינּו   ֲאבֹוֵתֽ

ְוהֹוָדאֹות ְּבָרכֹות  ְּבֵראִׁשית:  יֹוֵצר 

ַעל ְוַהָּקדֹוׁש   ַהָּגדֹול  ְלִׁשְמךךָ 

נּו ְּתַחֵּיֽ ֵּכן  נּו:  ְוִקַּיְמָּתֽ נּו  ֶׁשֶהֱחִייָתֽ

ינּו ְלַחְצרֹות  נּו  ְוֶתֱאֹסף ָּגֻלּיֹוֵתֽ ּוְתַקְּיֵמֽ

ְוַלֲעׂשֹות יךךָ  ֻחֶּקֽ ִלְׁשֹמר  ךךָ   ָקְדֶׁשֽ

 ךךָ  ּוְלָעְבְּדךךָ ְּבֵלָבב ָׁשֵלם  ַעל 159 ְרצֹוֶנֽ

ָלךךְ   מֹוִדים  נּו  160 ֶׁשָאֽ
מעט  כורעים  

המילה  ֵאלזוקף ָּברּוךךְ  כשאומרים   

ַההֹוָדאֹות: 

מֹוִדים ָלךךְ  נּו  יֹוֵצר'. ְרִבי ִסיַמאי אֹוֵמר - 'ֶׁשָאֽ נּו  יֹוְצֵרֽ
ָלךךְ  מֹוִדים  נּו  ֶׁשָאֽ ַעל  ָאְמֵרי ְּבֵראִׁשית,  ְַהְרָּדֵעי   .'

 '  - ִסיַמאי  ִּדְרִבי  ְלִׁשְמךךָ ִמְּׁשֵמיּה  ְוהֹוָדאֹות  ְּבָרכֹות 
מֹוִדים נּו  ֶׁשָאֽ ַעל  נּו,  ְוִקַּיְמָּתֽ נּו  ֶׁשֶהֱחִייָתֽ ַעל  ַהָּגדֹול 

נּו'.     ַרב ַאָחא ַּבר ַיֲעֹקב ְמַסֵּיים ָּבּה ָהִכי - 'ָלךךְ  ֵּכן ְּתַחֵּיֽ
ְלַחְצרֹות ינּו,  ָּגֻלּיֹוֵתֽ ְוֶתֱאֹסף  ּוְתַקְּבֵצנּו  ּוְתָחֵּננּו, 
 ךךָ ְּבֵלָבב ָׁשֵלם,  יךךָ  ְוַלֲעׂשֹות ְרצֹוֶנֽ , ִלְׁשֹמר ֻחֶּקֽ ךךָ ָקְדֶׁשֽ

נּו מֹוִדים ָלךךְ  '. ָאַמר ַרב ָּפָּפא, ִהיְלָּכְך ֵיְמִריְהּוַעל ֶׁשָאֽ
ְלכּוְלהּו.

159 The original  נּו מֹוִדים ָלךךְ ' גירסא ַעל ֶׁשָאֽ '.
160 מודים corresponds to the מודים דרבנן 

so we bow both at the beginning and at - לש"ץ
the          final 'ברוך' which corresponds to '
.'ברוך...הטוב שמך

', והמדקדקיםברוך אל ההודאותסיום מודים דרבן '
אומרים אותו בכריעה אחת. (יוסף אומץ)



':על הנסים , גם בפורים ביום י"ד (ט"ו) בשחרית, אומרים כאן ' חנוכהכל ימי  

ַעל ַהִּנִּסים  ְוַעל ַהֻּפְרָקן  ְוַעל ַהְּגבּורֹות  ְוַעל ַהְּתׁשּועֹות  ְוַעל ַהִּמְלָחמֹות  

ינּו ַּבָּיִמים ָהֵהם ִּבְזַמן ַהֶּזה: יָת ַלֲאבֹוֵתֽ ֶׁשָעִׂשֽ

: ֶּבן־יֹוָחָנן ֹּכֵהן ָּגדֹול  בחוכה  הּו  ִּביֵמי ַמִּתְתָיֽ

ָיָון  ַמְלכּות  ְּכֶׁשָעְמָדה  ּוָבָניו   ַחְׁשֹמַני 

ְלַהְׁשִּכיָחם ִיְׂשָרֵאל   ַעל־ַעְּמךךָ  ָהְרָׁשָעה 

ְוַאָּתה  :  ךךָ ְרצֹוֶנֽ ֵמֻחֵּקי  ּוְלַהֲעִביָרם  ךךָ   ּתֹוָרֶתֽ

יךךָ ָהַרִּבים  ָעַמְדָּת ָלֶהם ְּבֵעת ָצָרָתם ְּבַרֲחֶמֽ

ְמָּת  ֶאת־ִּדיָנם  ָנַקֽ ְנָּת  ֶאת־ ִריָבם  ַּדֽ ְבָּת  ַרֽ

ַחָּלִׁשים ְּבַיד  ִּגּבֹוִרים  ְרָּת  ָמַסֽ ֶאת־ִנְקָמָתם: 

ְוַרִּבים ְּבַיד ְמַעִּטים  ּוְטֵמִאים ְּבַיד ְטהֹוִרים

עֹוְסֵקי  ְּבַיד  ַצִּדיִקים  ְוֵזִדים  ְּבַיד  ּוְרָׁשִעים 

ְוָקדֹוׁש ָּגדֹול  ֵׁשם  יָת  ָעִׂשֽ ּוְלךךָ   : ךךָ תֹוָרֶתֽ

ְּתׁשּוָעה  יָת  ָעִׂשֽ ִיְׂשָרֵאל  ּוְלַעְּמךךָ  ךךָ   ְּבעֹוָלֶמֽ

אּו ָּבֽ ַחר ַּכךךְ  ְגדֹוָלה ּוֻפְרָקן ְּכַהּיֹום ַהֶּזה: ְוַאֽ

ךךָ  ֶאת־ֵהיָכֶלֽ ּוִפּנּו  ךךָ   ֵּביֶתֽ ִלְדִביר  יךךָ  ָבֶנֽ

ֵנרֹות  יקּו  ְוִהְדִלֽ ךךָ   ֶאת־ִמְקָּדֶׁשֽ ְוִטֲהרּו 

ךךָ  ְוָקְבעּו ְׁשמֹוַנת ְיֵמי ֲחֻנָּכה  ְּבַחְצרֹות ָקְדֶׁשֽ

ּלּו 161 ַהָּגדֹול: ְלִׁשְמךךָ  ְלהֹודֹות ּוְלַהֵּלל   ֵאֽ

: ְּבׁשּוַׁשן 162ִּביֵמי   בפורים  ְוֶאְסֵּתר  ָמְרֳּדַכי 

ָהָרָׁשע  ָהָמן   ֲעֵליֶהם  ְּכֶׁשָעַמד  ַהִּביָרה  

ג:יג  ִּבֵּקׁש ד  אסתר  ּוְלַאֵּב֣ ג  ֲהֹר֣ ַלֽ יד  ְלַהְׁשִמ֡

ף  ַט֤ ן  ְוַעד־ָזֵק֜ ַער  ִמַּנ֨ ְּיהּוִדים  ֶאת־ָּכל־ַה֠

ֶדׁש ר ְלֹח֥ ה ָעָׂש֛ ד ִּבְׁשלֹוָׁש֥ ְוָנִׁשי֙ם ְּב֣יֹום ֶאָח֔

ם  ּוְׁשָלָל֖ ר  ֲאָד֑ ֶדׁש  הּוא־ֹח֣ ר  ְׁשֵנים־ָעָׂש֖

ְרָּת  ֵהַפֽ ָהַרִּבים  יךךָ  ְּבַרֲחֶמֽ ְוַאָּתה  ָלֽבֹוז: 

ֶאת־ַמֲחַׁשְבּתֹו ְלָּת  ְוִקְלַקֽ ֶאת־ֲעָצתֹו  

161 The  phrase, נסים   להם  שעשית  כשם 
ד' עמנו  כן  הזה,  ובזמן  ההם  בימים  וגבורות 
הזאת  בעת  ונסים  פלא  appears אלדינו   in
numerous  manuscripts  from  the ראשוים 

וורמיישא( מחזור   and ששון  כ"י  ויטרי  ,(מחזור 
yet the and טור  ערוך  תרפ"ב  (שלחן  סימן  ) omit
it. By the time of the we don't find ,אחרוים 
the text at all. This is but one example, where
several parts of תפילה have changed from the
time         of the  יםראשו, sometimes due to a
variety of accepted  גרסאות.

ָדֵכי  (162 ָמִרי  ְמַתְרְּגִמיָן   pure  myrrh . (גמ')
מגילה י:) 



ְוֶאת־ ֹאתֹו  ְּברֹאׁשֹו  ְוָתלּו  ְּגמּולֹו  ָּבָניו ַעל־ָהֵעץ:  ַוֲהֵׁשֽבֹוָת 

נּו ָּתִמיד ְלעֹוָלם ָוֶעד:  ְוַעל־ֻּכָּלם ִיְתָּבַרךךְ ְוִיְתרֹוַמם ִׁשְמךךָ ַמְלֵּכֽ

 :בעשרת ימי תשובה 
163
  : ךךָ ) ָאֵמן קהל(ּוְכתֹוב ְלַחִּיים טֹוִבים ְּבֵני ְבִריֶתֽ

', שאין הקהל חוזר על אמירה זו]: וכתוב לחיים' על אמירה 'אמן[בחזרת הש"ץ הקהל עוה רק '

ָלה  ִויַהֲללּו נּו  ֶאת־ִׁשְמךךָ ֶּבֱאֶמת  ְוָכל־ַהַחִּיים יֹוֽדּוךךָ ֶּסֽ נּו ָהֵאל ְיׁשּוָעֵתֽ ְוֶעְזָרֵתֽ

ָלה:   ַהּטֹוב ִׁשְמךךָ ּוְלךךָ ָנֶאה ְלהֹודֹות: 164 ְיָי  זוקף  ַאָּתה  משתחוהָּברּוךךְ  כורע ֶסֽ

אבל הכהים לא ושאים כפים): בית ָאֵבל  ובתשעה באב בחזרת הש"ץ אומר הבעל תפלה (אומרים אף ב 

בארץ ישראל הכהים מברכים את הקהל.   

ֶׁשת ַּבּתֹוָרה  ַהְּכתּוָבה ַעל־ְיֵדי ֹמֶׁשה 165 נּו ַּבְּבָרָכה ַהְמֻׁשֶּלֽ ינּו  ָּבֲרֵכֽ אלֵֹהי ֲאבֹוֵתֽ ינּו ֵוֽ ֱאלֵֹהֽ

ךךָ   ַעְבֶּדֽ

ךךָ - ָּכָאמּור:  ָהֲאמּוָרה ִמִּפי ַאֲהֹרן ּוָבָניו ֹּכֲהִנים  ַעם ְקדֹוֶׁשֽ

֥ ְייָ֖  במדבר ו:כד-כו  ֶרְכךךָ :  ְיָבֽ ךךָ  ָּך: כן יהי רצון  ְוִיְׁשְמֶרֽ יֻחֶּנֽ יךךָ ִוֽ יו ֵאֶל֖ ר ְיָי֧ ׀ ָּפָנ֛  כן יהי רצון  ָיֵא֨

ם ְלךךָ֖ ָׁשֽלֹום: יךךָ ְוָיֵׂש֥ א ְיָי֤ ׀ ָּפָני֙ו ֵאֶל֔  כן יהי רצון ִיָּׂש֨

.דוכן  go up to כהים  is recited if the אדיר במרום

163 The  of theוסח  מרוטבורג  as cited by the מהר"ם  is טור   ' כתוב לחיים טובים כל בני בריתךו  '.
However,  the stresses the רוקח   importance of  the phrase containing only five words.  Therefore
the  מהרי"ל omits ' טובים', while הג וורמיישאמ and  הג פפד"מ131דברי קהלת עמ'   (מ ) omit'כל' .

 '.הטוב שמך ולך נאה להודות בבין המצרים בסוף הברכה משפיל את קולו במילים ' 164
165 כפים  was נשיאת   performed  daily,  until  about  the  year  5000.  The until ראשוים   then,

while discussing שיאת כפים הלכות mention, that one should דוכן every day, without citing    that the
 .is not to do so מהג



ֶסד ְוַרֲחִמים166 ינּו ְוַעל־ָּכל־ִיְׂשָרֵאל   ִׂשים ָׁשלֹום  טֹוָבה ּוְבָרָכה  ֵחן ָוֶחֽ ָעֵלֽ

ינּו נּו ָאִבֽ :    ָּבֲרֵכֽ ךךָ יךךָ   ַעֶּמֽ נּו ְּכֶאָחד ְּבאֹור ָּפֶנֽ נּו  ֻּכָּלֽ ָּת ָלֽ יךךָ ָנַתֽ ְייָ   ִּכי ְבאֹור ָּפֶנֽ

ְוַחִּיים ְוַרֲחִמים  ּוְבָרָכה  ּוְצָדָקה  ֶסד   ֶחֽ ְוַאֲהַבת  ַחִּיים  ּתֹוַרת  ינּו   ֱאלֵֹהֽ

ּוְבָכל־ָׁשָעה  ְּבָכל־ֵעת  ִיְׂשָרֵאל   ֶאת־ַעְּמךךָ  ְלָבֵרךךְ  יךךָ  ְּבֵעיֶנֽ ְוטֹוב  ְוָׁשלֹום: 

 : ךךָ ִּבְׁשלֹוֶמֽ

המברך את עמו כאשר אין אומרים תחון, חתימת ברכת ' 

' אמרת על ידי הב"ת בהרמת קול ובעימהישראל בשלום 

מיוחדת כשאין אומרים תחון כדי להזכיר זאת לקהל.

166 On every occasion that we recite  שים שלום , ברכת כהנים  is also said. The text of שים שלום
itself, has within it the request for חן , אור הפנים   , and themes contained within the second ,שלום  

and the third ברכות of  ברכת כהנים.  



 ַהְמָבֵרךךְ  167  ָּברּוךךְ ַאָּתה ְייָ 

ַּבָּׁשלֹום ִיְׂשָרֵאל  ֶאת־ַעּמֹו

168
בעשרת ימי תשובה [בחזרת הש"ץ הקהל מקדים 

' לפי הבעל תפלה]:בספר...אמירת '

ְוָׁשלֹום "169 ְּבָרָכה  ַחִּיים  ֶפר  ּוַפְרָנָסה   ְּבֵסֽ

ְוָכל־  נּו  יךךָ  ָאֽ טֹוָבה     ִנָּזֵכר ְוִנָּכֵתב ְלָפֶנֽ

ַעְּמךךָ         ֵּבית ִיְׂשָרֵאל  ְלַחִּיים ּוְלָׁשלֹום:"

עֹוֵׂשה ַהָּׁשלֹום: 170ָּברּוךךְ ַאָּתה ְיָי  

קולו 167 את  המצרים בסוף הברכה משפיל  בבין 
 ' ישראל במילים  את־עמו  , 'המברך  היגון בשלום '  '

שוב עולה. 

הדיין הזקן שקה חכמה מ"ה יעקב זילברקרון168
זצ"ל אמר לי שפלא ממו טעם מהג פ"פ הזה: מה בין

' וכו' שאומרים אותו ק' גם בתפלת ח' בקול, ובין בספר'
ק'  אומרי'  שאין  וכתוב',  כמוך,  מי  'זכרו,  תפלות 
ק'  אמירת  טעם  ש"ל  לו  ועיתי  בפ"פ?  ח'  בתפלת 
'בספר': פן ישכח ח' לאמרו ויאמר תחלת הברכה שאחר
הזכיר כבר  לא יוכל לתקון, אם  ותהי מעוות  בשלומך, 
לא "אם  ס"ה  תקפ"ב  בש"ע  כמ"ש  הברכ',  של  השם 
אמר זכרו ומי כמוך אין מחזירי' אותו ואפי' לא עקר
רגליו רק שסיים אותה ברכ' וה"ה אם לא אמר וכתוב 

) 871(דברי קהלת דף ובספר מי דיא הכי." 

169 Adding the word is 'טובים '  which ,מנהג צרפת 
was not accepted by זי אשכרבו.

 ובשאר עושה השלום מה שאו אומרים בר"ה  170
השה  לפי [ה]מברך את עמו ישראל בשלום ימות   ,

על הממוה  מלאך  והוא  ספרא"ל  בגימט'  שעושה 
אותו שיכתוב  עתה  אותו  מזכירין  ואו  הכתיבה, 
לחיים טובים ולשלום. (מהרי"ל) עוד טעם כתב ברוקח 

א"א   בשלוםבעשי"ת  עמו  את  כביכולהמברך  לפי   
איו יכול לברכם דבמקום משפט אין צדקה, אך אומ' 

השלום בעולםעושה  שלום  משפט  שעושה  שאע"פ   
' תבל דכתיב  תכון  אף  הארץ  כל  מלפניו  '.חילו 

(תהלים צו:ט-י)  



רבינא  בר  יז) מר  ברכות  ִמַּדֵּבר ִמְרָמה  (גמ'  ּוְׂשָפַתי  ֵמָרע   ְלׁשֹוִני  ְנֹצר  ֱאלַֹהי  

ךךָ  ְּבתֹוָרֶתֽ ִלִּבי  ְּפַתח  ִּתְהֶיה:  ַלֹּכל  ֶּכָעָפר  ְוַנְפִׁשי  ִתֹּדם   ַנְפִׁשי  ְוִלְמַקְלַלי 

ִּתְרֹּדף ַנְפִׁשי: ְוָכל־ַהחֹוְׁשִבים ָעַלי ָרָעה  ְמֵהָרה ָהֵפר ֲעָצָתם  יךךָ  ּוְבִמְצֹוֶתֽ

ךךָ  ַען ְׁשֶמֽ  ךךָ   ְוַקְלֵקל ַמְחְׁשבֹוָתם: ֲעֵׂשה ְלַמֽ ַען ְיִמיֶנֽ ַען   ֲעֵׂשה ְלַמֽ ֲעֵׂשה ְלַמֽ

: ךךָ ַען ּתֹוָרֶתֽ ךךָ  ֲעֵׂשה ְלַמֽ ס:ז ְקֻדָּׁשֶתֽ יָעה  תהלים  הֹוִׁש֖ יךךָ  ְל֣צּון ְיִדיֶד֑ ַמַען ֵיָחֽ ְל֭

  ֣ יְנךךָ ִני:  ועננוְיִמֽ ֲעֵנֽ יָ֗  יט:טו          ַוֽ יךךָ ְי֝ י ְלָפֶנ֑ י ְוֶהְג֣יֹון ִלִּב֣ ְהֽיּו ְלָר֨צֹון ׀ ִאְמֵרי־ִפ֡ ִי֥

י: ֲאִלֽ י ְוֹגֽ צּוִר֥

171
פוסע לאחריו ג' פסיעות ואומר :

ינּו  172  ֹעֶׂשה ָׁשלֹום ִּבְמרֹוָמיו  הּוא ַיֲעֶׂשה ָׁשלֹום ָעֵלֽ

ְוַעל־ָּכל־ִיְׂשָרֵאל  ְוִאְמרּו ָאֵמן: 

זוקף לאט ואומר :

 ָאַמר ְרִבי ַאֶלְּכַסְְדִרי ָאַמר ְרִבי ְיהֹוֻׁשַע ֶּבן ֵלִוי, ַהִּמְתַּפֵּלל ָצִריְך ֶׁשַיְפִסיַע ָׁשֹלׁש ְּפִסיעֹות ַלֲאחֹוָריו, ְוַאַחר ָּכְך ִיֵּתן ָׁשלֹום.171
ָאַמר ֵליּה ַרב ָמְרְדַכי, ֵּכיָון ֶׁשָּפַסע ָׁשֹלׁש ְּפִסיעֹות ַלֲאחֹוָריו, ָהָתם ִאיַּבְעָיא ֵליּה ְלֵמיַקם, ָמָׁשל ְלַתְלִמיד ַהִּנְפָטר ֵמַרּבֹו, ִאם 
חֹוֵזר ְלַאְלַּתר, ּדֹוֶמה ְלֶכֶלב ֶׁשָּׁשב ַעל ִקיאֹו! ַּתְָיא ִַּמי ָהִכי, ַהִּמְתַּפֵּלל ָצִריְך ֶׁשַיְפִסיַע ָׁשֹלׁש ְּפִסיעֹות ַלֲאחֹוָריו,  ְוַאַחר ָּכְך

(גמ'ֶׁשֹוֵתן ָׁשלֹום ְלָיִמין ְוַאַחר ָּכְך ִלְׂשמֹאל.  ִיֵּתן ָׁשלֹום. ְוִאם לֹא ָעָׂשה ֵּכן, ָראּוי לֹו ֶׁשּלֹא ִהְתַּפֵלל! ּוִמׁשּום ְׁשַמְעָיה ָאְמרּו,
יומא נג:)

172 The  גמרא makes mention of taking three steps backward upon finishing the עמידה.



ינּו 173 ינּו  ֶׁשִיָּבֶנה ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ִּבְמֵהָרה ְבָיֵמֽ אלֵֹהי ֲאבֹוֵתֽ ינּו ֵוִ יךךָ ְיָי ֱאלֵֹהֽ ְיִהי ָרצֹון ִמְּלָפֶנֽ

: ְוָׁשם ַנֲעָבְדךךָ ְּבִיְרָאה  ִּכיֵמי עֹוָלם ּוְכָׁשִנים ַקְדֹמִנּיֹות: ךךָ נּו ְּבתֹוָרֶתֽ ְוֵתן ֶחְלֵקֽ

ת: מלאכי ג:ד  ִנֹּיֽ ם ּוְכָׁשִנ֖ים ַקְדֹמֽ י עֹוָל֔ ִם ִּכיֵמ֣ ה ִויֽרּוָׁשָל֑ ת ְיהּוָד֖ יָי֔ ִמְנַח֥ ְרָב֙ה ַלֽ ְוָעֽ

ועומד במקום שכלו פסיעותיו עד כדי הלוך ד' אמות, ובצבור עד שיגיע הבעל תפלה לקדושה.  

' בלחש.אדני שפתי תפתחהבעל תפלה חוזר ומתפלל בקול ואומר מתחלה '

). 452בשחרית של ראש חודש, חוכה, וחול המועד אומרים הלל (עמ' 

 כשאין עשרה מתעים אומרים כאן סליחות. בה"ב אייר ובה"ב מרחשון  בתעיות 

) אחר תפילת שמוה עשרה.413' (עמ' אבינו מלכנובעשרת ימי תשובה אומרים '

סדר תחנון

אשמנו  (וידוי  ) was omitted the entire year, in order that it be said with the proper  הכוו on  יום כפור.

. ) וכו‘ 15' (עמ'  רחום וחנון ' כל ימי החול בימים שאומרים בהם תחה אומרים אחר שמה עשרה

 וכו‘ ואומרים אותו מעומד ובלחש. והוא רחום  ובשי ובחמישי מוספים

ואלו הימים שאין אומרים בהם תחה ואין ופלים על פיהם: 
174

ראש, ל“ג בעומר, חדש ניסן כל, ב‘  ימים פורים קטן, חמשה עשר בשבט, חנוכה, ראש חודש , מנחהל ערב שבת ב 

עד אחר ערב יום כפורומ ערב ראש השנהולא ב , חמשה עשר באב, תשעה באב , אסרו חג עד אחר חודש סיון 

וחמשה עשר בשבט  בימים אלו אין אומרים גם במחה שלפיו (חוץ מן , ראש חודש מרחשון  ),חמשה עשר באב 
ולא בבית אבל,              ולא בבית חתן ביום שכס לחופה (ותפשט המהג בכמה קהילות גם במחה שלפיו), ולא

 אומרים תחון כרגיל.]פסח שניבבהכ“  ביום המילה. [ב

יר 175 תהלים עח:לח ִע֗ א־ָי֝ ֹֽ יב ַאּ֑פֹו ְול ית ֖◌ְוִהְרָּבה ְלָהִׁש֣ ְׁשִח֥ לֹא ַיֽ֫ ר ָעֹו֘ן ְוֽ ְו֤הּוא ַר֨חּום ׀ ְיַכֵּפ֥

173 In ancient these סידורים   do not appear. In the past two hundred to three hundred פסוקים 
years,  the to מהג   recite  them  has  become  wide  spread.  It  is  considered  a טוב   accepted מהג 
by כלל ישראל (therefore they should be said and not skipped).

174 The cites מהרי"ל  מיץ  ,(Mainz) מהג   according  to  which, is recited תחנון    the  week
following  הג פפד"מ . סכותמ  does not, which is supported by the  הגהות אשרי and other  יםראשו. 

175 The historic origin of this prayer is shrouded in mystery. In Geonic responsa we find the
following report. After the destruction of the Temple, Vespasian, the Roman Emperor, had  a number
of Jews set adrift in three rudder-less ships. After many weeks of helpless drifting, the vessels finally
landed on the coast of France and the Jews came to Lyon, Arles, and Bordeaux. They were, at first
well received. They settled in those towns and even grew quite prosperous. However, when a new
ruler arose, they were deprived of their property and were also oppressed in many other ways.



ִיְּצֽרּונּו:  ָּתִמיד  ַוֲאִמְּתךךָ  ַחְסְּדךךָ  ּנּו   ִמֶּמֽ יךךָ  ַרֲחֶמֽ לֹא־ִתְכָלא  ְיָי   ַאָּתה  ָּכל־ֲחָמֽתֹו: 
ַח  קו:מז  ִהְׁשַּתֵּב֗ ְל֝ ךךָ  ָקְדֶׁש֑ ם  ְלֵׁש֣ ֹהדֹות  ְל֭ ן־ַהּ֫גֹוִי֥ם  ִמֽ ְוַקְּבֵצנּ֘ו  ינּו  ֱאלֵֹה֗ ָי֤  ְי֘ ׀  נּו  ֽהֹוִׁשיֵע֨

 : ךךָ ַען קל:ג-ד  ִּבְתִהָּלֶתֽ ַמ֗ ה ְל֝ ַהְּסִליָח֑  ֥ י־ִעְּמךךָ ד: ִּכֽ ֲעֹמֽ י ַיֽ י ִמ֣ ֹדָנ֗ ֲא֝ ִאם־ֲעֹו֥נֹות ִּתְׁשָמר־ָיּ֑ה 
ינּו:  ינּו ִּתְגֹמל ָעֵלֽ ינּו ַּתֲעֶׂשה־ָּלנּו  ְולֹא ַכֲעֹונֹוֵתֽ א:            לֹא ַכֲחָטֵאֽ ירמיה  ִּתָּוֵרֽ

ךךָ  יד:ז  ַען ְׁשֶמ֑ ה ְלַמ֣ נּו    ְיָי֕ ֲעֵׂש֖ נּו ָב֔ ינּ֙ו ָע֣ יךךָ  תהלים כה:ו ִאם־ֲעֹוֵנ֨ ֲחָסֶד֑ ָי ַוֽ יךךָ ְי֭ ֲחֶמ֣ ְזֹכר־ַרֽ
נּו ֵׁשם ֱאלֵֹהי ַיֲעֹקב:  נּו ְיָי ְּביֹום   ָצָרה  ְיַׂשְּגֵבֽ ָּמה: ַיֲעֵנֽ ם ֵהֽ עֹוָל֣ י ֵמֽ יָעה  כ:י ִּכ֖ ְיָי֥ הֹוִׁש֑
נּו  ִּכי נּו ַוֲעֵנֽ נּו  ָחֵּנֽ ינּו ַמְלֵּכֽ נּו:           ָאִבֽ ֲעֵנ֥נּו ְביֹום־ָקְרֵאֽ ֶלךךְ ַיֽ ֶּמֽ֗ נּו ֵאין ַה֝ ַמֲעִׂשים ָּבֽ

ַען ְצָדָקה  נּו ְלַמֽ ינּו ֲעֵׂשה ִעָּמֽ נּו ֱאלֵֹהֽ :      ֲאדֹוֵנֽ ינּו  ּוְזָכר־  ְׁשַמע ְּבקֹול  ְׁשֶמךךָ ַּתֲחנּוֵנֽ
 : ַען ְׁשֶמךךָ נּו ְלַמֽ ינּו ְוהֹוִׁשיֵעֽ ינּו דניאל ט:טו-יז ָלנּו ֶאת־ְּבִרית ֲאבֹוֵתֽ ה ׀ ֲאֹדָנ֣י ֱאלֵֹה֗ ְוַעָּת֣

ם ַּכּ֣יֹום ַהֶּז֑ה  ֥ ֵׁש֖ ַעׂש־ְלךךָ ה ַוַּתֽ ְּבָי֣ד ֲחָזָק֔ ִי֙ם  ֶרץ ִמְצַר֨ ת־ַעְּמךךָ֜ ֵמֶא֤ אָת ֶאֽ מכים ֲאֶׁש֩ר הֹוֵצ֨  

יְרךךָ֥ באגרוף על שמאל החזה  ְתךךָ֔ ֵמִעֽ ֙ ַוֲחָמ֣ א ַאְּפךךָ ָׁשב־ָנ֤ ֙ ָיֽ ךךָ י ְּכָכל־ִצְדֹקֶת֨ ְענּו: ֲאֹדָנ֗ אנּו ָרָׁשֽ ָחָט֖
ה ְלָכל־ ְלֶחְרָּפ֖  ֛ ְוַעְּמךךָ ִם  ְיֽרּוָׁשַל֧ ינּו  ֲעֹו֣נֹות ֲאֹבֵת֔ ּוַבֽ ינּ֙ו  ֲחָטֵא֨ י ַבֽ ִּכ֤ ךךָ  ַהר־ָקְדֶׁש֑ ִם  ְיֽרּוָׁשַל֖
יךךָ ַעל־  ר ָּפֶנ֔ יו ְוָהֵא֣ ֲחנּוָנ֔ ֙ ְוֶאל־ַּת֣ ת ַעְבְּדךךָ ינּו ֶאל־ְּתִפַּל֤ ע ֱאלֵֹה֗ ה ׀ ְׁשַמ֣ ינּו: ְוַעָּת֣ יֹבֵתֽ ְסִבֽ

י: ַען ֲאֹדָנֽ ם ְלַמ֖ ְׁשךךָ֖ ַהָּׁשֵמ֑  ִמְקָּדֽ

י ׀ ָאְזְנךךָ֘ ּֽוְׁשָמ֒ע   ט:יח-יט ה ֱאלַֹה֥ ינּופקחהַהֵּט֨ ְמֹמֵת֔ יךךָ ּוְרֵא֙ה ֹׁשֽ ח ֵעיֶנ֗ יר   ְּפַק֣ ֲאֶׁשר־  ְוָהִע֕

י ַעל־  יךךָ ִּכ֖ ינּ֙ו ְלָפֶנ֔ ֲחנּוֵנ֨ ים ַּתֽ ְחנּו ַמִּפיִל֤ ינּו ֲאַנ֨ א ַעל־ִצְדֹקֵת֗ ֹ֣ י ׀ ל יָה ִּכ֣ א ִׁשְמךךָ֖ ָעֶל֑ ָר֥ ִנק ְ

ר  ה ַאל־ְּתַאַח֑ ֲעֵׂש֖ יָבה ַוֽ ְקִׁש֥ י ַהֽ ָחה ֲאֹדָנ֛ ֲאֹדָנ֣י ׀ ְסָל֔ ָע֙ה  י ׀ ְׁשָמ֨ ים: ֲאֹדָנ֤ יךךָ ָהַרִּבֽ ֲחֶמ֥ ַרֽ

נּו ָאב ָהַרֲחָמן  ַהְרֵאֽ ינּו  : ָאִבֽ ךךָ ְוַעל־ַעֶּמֽ יְרךךָ֖  א ַעל־ִעֽ ִנְקָר֔  ֣ י־ִׁשְמךךָ י ִּכֽ ֱאלַֹה֔  ֣ ֲעְנךךָ ְלַמֽ

ינּו ֵמַאְרַּבע ַּכְנפֹות ָהָאֶרץ  ַיִּכירּו ְוֵיְדעּו ָּכל־ַהּגֹוִים  ִּכי  אֹות ְלטֹוָבה ְוַקֵּבץ ְנפּוצֹוֵתֽ

Thereupon fast days were inaugurated, and on these days the prayer, composed by two והוא רחום  
brothers (יוסף and ימיןב) and their cousin ( שמואל), was recited for the first time. Subsequently the
new ruler died suddenly, and the suffering of the Jews came to an end. When these happenings
became known to other communities, they too introduced the  והוא רחום prayer into the Monday and
Thursday שחרית services. [The World of Prayer Volume I pg. 224]



ינּו:  ֱאלֵֹהֽ ְיָי  סד:ז ַאָּתה  נּו ישעיה  ְצֵר֔ ֹיֽ ה  ְוַאָּת֣ ֶמ֙ר  ַהֹח֨ ְחנּו  ֲאַנ֤ ה  ָּת֑ ָאֽ ינּו  ָאִב֣ ְיָי֖  ה  ְוַעָּת֥

נּו:  נּו ְוגֹוֲאֵלֽ נּו ַמְלֵּכֽ ַען ְׁשֶמךךָ  צּוֵרֽ נּו ְלַמֽ נּו: הֹוִׁשיֵעֽ ה ָיְדךךָ֖ ֻּכָּלֽ ֲעֵׂש֥ ֧חּוָסה ְייָ֣  יואל ב:יז  ּוַמֽ

ַאֵּי֖ה ים  ַעִּמ֔ ָבֽ אְמ֣רּו  ֹֽ ָּמה י ם ָל֚ ּגֹוִי֔ ם  ִלְמָׁשל־ָּב֣ ְלֶחְרָּפ֙ה   ֤ ְתךךָ ֲחָלֽ ַנֽ ן  ְוַאל־ִּתֵּת֨ ךךָ  ַעל־ַעֶּמ֗

ְּבֵעת נּו  ַהָּגדֹול ַיֲעָמד־ָלֽ נּו  ִׁשְמךךָ  ְוֵאין ִמי ַיֲעֹמד ַּבֲעֵדֽ אנּו  ִּכי ָחָטֽ ְענּו  ם: ָיַדֽ ֵהיֶהֽ ֱאלֹֽ

: ְּכַרֵחם ָאב ַעל־  ךךָ ַען ְׁשֶמֽ נּו ְלַמֽ נּו ַמֲעִׂשים  ְצָדָקה ֲעֵׂשה ִעָּמֽ ְענּו ִּכי ֵאין ָּבֽ ָצָרה: ָיַדֽ

ךךָ  ךךָ  ַרֵחם ַעל־ַנֲחָלֶתֽ : ֲחֹמל ַעל־ַעֶּמֽ ַען ְׁשֶמךךָ נּו ְלַמֽ ינּו  ְוהֹוִׁשֵעֽ ָּבִנים  ֵּכן ְּתַרֵחם ְיָי ָעֵלֽ

נּו  ִּכי ְלךךָ ְיָי ַהְּצָדָקה  ֹעֵׂשה ִנְפָלאֹות ְּבָכל־ֵעת:  נּו ַוֲעֵנֽ : ָחֵּנֽ יךךָ ֽחּוָסה־ָּנא ְּכֹרב ַרֲחֶמֽ

ינּו ֱאלֵֹהֽ ָהַרִּבים  ְיָי  יךךָ  : ְּבַרֲחֶמֽ ַען ְׁשֶמךךָ ִּבְמֵהָרה ְלַמֽ ַהֶּבט־ָנא ַרֶחם־ָנא ַעל־ַעְּמךךָ 

ְתלּויֹות: ינּו  ֵעיֵנֽ ְלךךָ  ִּכי  ֶצף   ֶקֽ נּו  ְוַאל־ִיְמָׁשל־ָּבֽ ךךָ   ַמְרִעיֶתֽ צֹאן  יָעה  ְוהֹוִׁשֽ ַרֵחם 

נּו ְּבֵעת ָצָרה  ִּכי ְלךךָ  יָטה ַוֲעֵנֽ : ַהִּבֽ ךךָ ַען ְּבִריֶתֽ ינּו ְלַמֽ ךךָ  ַרֵחם ָעֵלֽ ַען ְׁשֶמֽ נּו ְלַמֽ הֹוִׁשיֵעֽ

נּו  ֱאֽלֹוַּה ְסִליחֹות  ָאָּנא ְסַלח־ָנא ֵאל טֹוב ְוַסָּלח  ִּכי ֵאל  ְיָי ַהְיׁשּוָעה: ְּבךךָ תֹוַחְלֵּתֽ

ֶלךךְ ַחּנּון ְוַרחּום ַאָּתה: ֶמֽ

יךךָ ֲעֵקַדת  ֶלךךְ ַחּנּון ְוַרחּום  ְזכֹור ְוַהֵּבט ִלְבִרית ֵּבין ַהְּבָתִרים  ְוֵתָרֶאה ְלָפֶנֽ ָאָּנא ֶמֽ

ינּו: ֹעֵׂשה  נּו  ִּכי ִׁשְמךךָ ַהָּגדֹול ִנְקָרא ָעֵלֽ נּו ַוֲעֵנֽ נּו  ָחֵּנֽ ינּו ַמְלֵּכֽ ַען ִיְׂשָרֵאל: ָאִבֽ ָיִחיד ְלַמֽ

נּו ְּבֵעת ָצָרה  ִּכי יָטה ַוֲעֵנֽ : ַחּנּון ְוַרחּום  ַהִּבֽ ךךָ נּו ְּכַחְסֶּדֽ ִנְפָלאֹות ְּבָכל־ֵעת  ֲעֵׂשה ִעָּמֽ



נּו   ינּו ַמְלֵּכֽ נּו ְלךךָ ְיָי ַהְיׁשּוָעה: ָאִבֽ יךךָ   ַמֲחֵסֽ ינּו: ְזֹכר ַרֲחֶמֽ ַע ַמֲעָלֵלֽ נּו ְּכֹרֽ ַעׂש ִעָּמֽ ַאל־ַּתֽ

ַאֵחר  ְייָ  נּו ֱאֽלֹוַּה  ינּו  ִּכי ֵאין ָלֽ נּו ַוֲחָמל־ָנא ָעֵלֽ יךךָ       ּוְכֹרב טּוְבךךָ הֹוִׁשיֵעֽ ַוֲחָסֶדֽ

נּו ּנּו  ִּכי ַנְפֵׁשֽ ַאל־ִּתְרַחק ִמֶּמֽ ינּו  ְיָי  ֱאלֵֹהֽ נּו  נּו:        ַאל־ַּתַעְזֵבֽ צּוֵרֽ ִמַּבְלָעֶדיךךָ 

ינּו ִּוֽ ק ִ ְלךךָ  ִּכי  נּו   ַהִּציֵלֽ ְוָיגֹון  ּוִמָּכל־ָצָרה  ּוִמַּמֵּגָפה  ֶבר  ּוִמֶּדֽ ּוִמְּׁשִבי  ֶרב  ֵמֶחֽ ְקָצָרה 

ינּו ֲאבֹוֵתֽ ֶאת־ְּבִרית  נּו  ּוְזָכר־ָלֽ נּו   ָּבֽ יךךָ  ָּפֶנֽ ְוָהֵאר  ינּו:  ֱאלֵֹהֽ ְיָי  נּו  ְוַאל־ַּתְכִליֵמֽ

נּו  ִּכי ַאָּתה  ַוֲעֵנֽ נּו  ּוְׁשַמע     קֹול ְּתִפָּלֵתֽ ינּו  : ְרֵאה ְבָצרֹוֵתֽ ךךָ ַען ְׁשֶמֽ ְלַמֽ נּו  ְוהֹוִׁשיֵעֽ

ַע ְּתִפַּלת ָּכל־ֶּפה:  ׁשֹוֵמֽ

ינּו  ָאָּנא  ֱאלֵֹהֽ : ְיָי  יךךָ  ִּכי ֵאין ָּכֽמֹוךךָ ְוַעל־ָּכל־ַמֲעֶׂשֽ ינּו  ֵאל ַרחּום ְוַחּנּון  ַרֵחם ָעֵלֽ

ַח  ָחִסיד נּו  ֵאל ַחי ְוַקָּים ַהֲחִסין ַּבֹּכֽ ְוגֹוֲאֵלֽ נּו  צּוֵרֽ נּו  ַמְלֵּכֽ ינּו: ָאִבינּו  ָׂשא ָנא ְפָׁשֵעֽ

ִים ּוָמֵלא ַרֲחִמים ַאַּפֽ ֶרךךְ  ינּו: ֵאל ֶאֽ ֱאלֵֹהֽ יךךָ  ִּכי ַאָּתה הּוא ְיָי  ָוטֹוב ַעל  ָּכל־ַמֲעֶׂשֽ

נּו ּוִמָּכל־ָצָרה  נּו ְּתִפָּלֵתֽ : ְׁשַמע ַמְלֵּכֽ ךךָ ַען ְׁשֶמֽ נּו ְלַמֽ יךךָ  ְוהֹוִׁשיֵעֽ נּו ְּכֹרב ַרֲחֶמֽ ֲעֵׂשה ִעָּמֽ

נּו ַאָּתה   ינּו ַמְלֵּכֽ נּו: ָאִבֽ נּו: ַאל־ ירמיה יד:ט  ְוָיגֹון ַהִּציֵלֽ א ַאל־ַּתִּנֵחֽ ָר֖ ינּו ִנק ְ ֛ ָעֵל֥ ְוִׁשְמךךָ

ַחּנּון ֶלךךְ  נּו  ִּכי ֵאל ֶמֽ יֹוְצֵרֽ נּו  נּו  ְוַאל־ִּתְׁשָּכֵחֽ ּבֹוְרֵאֽ נּו  ינּו  ְוַאל־ִּתְּטֵׁשֽ ָאִבֽ נּו  ַּתַעְזֵבֽ

ְוַרחּום ַאָּתה:

ֶסד ֶוֶאֶמת: ִים ְוַרב ֶחֽ ַאַּפֽ ֶרךךְ  ֵאל ֶאֽ ינּו  ֵאין ָּכֽמֹוךךָ  ֱאלֵֹהֽ ַחּנּון ְוַרחּום ְיָי  ֵאין ָּכֽמֹוךךָ 



ָהַרִּבים  יךךָ  ְּבַרֲחֶמֽ נּו  ַעׁש  הֹוִׁשיֵעֽ ֶגז  ֵמַרֽ ְלַאְבָרָהם ְלִיְצָחק  ּוֵמֹרֽ יךךָ  נּו: ְזֹכר ַלֲעָבֶדֽ ַהִּציֵלֽ

נּו:  ְוֶאל־ַחָּטאֵתֽ נּו  ְוֶאל־ִרְׁשֵעֽ נּו  ֶפן ֶאל־ָקְׁשֵיֽ ֲח֣רֹון  שמות לב:יב ּוְלַיֲעֹקב  ַאל־ֵּתֽ ׁ֚שּוב ֵמֽ

ֶות ִּכי ַרחּום ַאָּתה  ִּכי ֵכן ַמַּכת ַהָּמֽ ּנּו  : ְוָהֵסר ִמֶּמֽ ךךָ ה ְלַעֶּמֽ ָרָע֖ ם ַעל־ָהֽ ְוִהָּנֵח֥ ךךָ  ַאֶּפ֔

ךךָ  ְוָהֵסר  נּו ִמַּזְעֶמֽ ךךָ ְוַהִּציֵלֽ ֶסד   ִחָּנם ְּבָכל־ֹדר ָוֹדר: ֽחּוָסה ְיָי ַעל־ַעֶּמֽ ֶׂשה ֶחֽ ךךָ  ֹעֽ ַּדְרֶּכֽ

ַמַּכת ַהַּמֵּגָפה    ּוְגֵזָרה ָקָׁשה  ּנּו  ֲאֹדָני֙  דניאל ט:ז ִּכי ַאָּתה ׁשֹוֵמר ִיְׂשָרֵאל:  ִמֶּמֽ  ֤ ְלךךָ

ֶׁשת  נּו ֹּב֥ ה ְוָל֛ ַמה־ִּנְתאֹוֵנן  ּוַמה־ּנֹאַמר  ַמה־ְּנַדֵּבר  ּוַמה־ִּנְצַטָּדק:       ַהָּפִנ֖ים ַהְּצָדָק֔

יךךָ  ִּכי ְיִמיְנךךָ  ָרה  ְוָנֽׁשּוָבה ֵאֶלֽ ְוַנְחֹקֽ ינּו  תהלים ָׁשִבים:  ְלַקֵּבל  ְפׁשּוָטה  ַנְחְּפָׂשה ְדָרֵכֽ

יָ  ָאָּנ֣א קיח:כה ה  ְי֭ יָ֗  ָאָּנ֥א ָּנ֑א ֽהֹוִׁש֮יָע֥ נּו: ְלךךָ ְייָ  ְי֝ נּו ְּביֹום־ָקְרֵאֽ א: ָאָּנא ְיָי ֲעֵנֽ ה ָּנֽ יָח֥ ַהְצִל֘

ינּו ינּו    ִחִּכֽ ִּוֽ ק ִ ְיָי  ְנַיֵחל  ְלךךָ  ְיָי  גֹוִים  ָאְבָדה  ַאל־ֶּתֱחֶׁשה   ְלךךָ  נּו  ִּכי ָנֲאמּו  ּוְתַעֵּנֽ

ֶרךךְ ְוָכל־קֹוָמה ְלךךָ ְלַבד ִּתְׁשַּתֲחֶוה:  ִתְקָוָתם  ָּכל־ֶּבֽ

נּו ִעְּצבֹוֵנֽ ֵמֹרב  נּו  ַנְפֵׁשֽ ִנְבֲהָלה  ְוַחָּטִאים   ּפֹוְׁשִעים  ְלַקֵּבל  ִּבְתׁשּוָבה  ָיד  ַהּפֹוֵתַח 

נּו נּו  ִאם ֵאין ָּבֽ ַמְלֵּכֽ ינּו  : ָאִבֽ ָבךךְ ינּו  נּו  ִּכי ָחִסֽ ַצח: ֽקּוָמה ְוהֹוִׁשיֵעֽ ֶנֽ נּו  ַאל־ִּתְׁשָּכֵחֽ

ינּו ְּבָכל־יֹום  ְיָי ֶאָחד:  ינּו ְוֵעדּוֵתֽ נּו ֶאת־ְּבִרית ֲאבֹוֵתֽ ְצָדָקה ּוַמֲעִׂשים טֹוִבים  ְזָכר־ָלֽ

נּו ֶרץ ִׁשְבֵיֽ ְּבֶאֽ ינּו  ָעֵלֽ ְיָי  נּו: ֽחּוָסה  ְוָצרֹות ְלָבֵבֽ ינּו  ַמְכאֹוֵבֽ ִּכי ַרּֽבּו  נּו  יָטה ְבָעְנֵיֽ ַהִּבֽ

ינּו ָעֵלֽ ֲחרֹוְנךךָ  ְּבֵני  ְוַאל־ִּתְׁשֹּפךךְ  ַעְּמךךָ  ְחנּו  : ֵאל  ִּכי ֲאַנֽ ךךָ נּו  ְבִריֶתֽ יָטה ַּדל ְּכבֹוֵדֽ ַהִּבֽ



ַּבּגֹוִים  ְוִׁשְּקֽצּונּו ְּכֻטְמַאת ַהִּנָּדה: ַעד־ָמַתי ֻעְּזךךָ ַּבְׁשִבי  ְוִתְפַאְרְּתךךָ ְּבַיד־ָצר: עֹוֲרָרה 

יךךָ  ְלָפֶנֽ ִמְּגבּוָרָתם  ְוַאל־ִיְמֲעטּו  ּתּו  ְוֵיַחֽ ׁשּו  ינּו  ֵהם ֵיֹבֽ ַעל־ׂשֹוְנֵאֽ ְוִקְנָאְתךךָ  ְגבּוָרְתךךָ 

נּו  ְלַמַעְנךךָ ְפַעל נּו  ְוִאם־לֹא ְלַמֲעֵנֽ יךךָ ְּביֹום ָצָרֵתֽ ינּו:   ַמֵהר ְיַקְּדֽמּונּו ַרֲחֶמֽ ְּתָלאֹוֵתֽ

ִים ְּבָכל־יֹום ָּתִמיד נּו: ְזכֹור אֹום ַהְמַיֲחִדים ִׁשְמךךָ ַּפֲעַמֽ ֶכר ְׁשֵאִריֵתֽ ְוַאל־ַּתְׁשִחית  ֵזֽ

ד: דברים ו:ד   ְּבַאֲהָבה ְואֹוְמִרים:  ינּו ְיָי֥ ׀ ֶאָחֽ ל ְיָי֥ ֱאלֵֹה֖ ע ִיְׂשָרֵא֑ ְׁשַמ֖

בשני בתי הכנסת היה קרש מחובר בתיבה בקצהו האחד לדרום ובקצהו האחד מבריח לתבה בצד צפון,              ובעת התפלה מונח

עליו סדור תפילה הגדול, ובעל תפילה עומד לפניו ובסוף תפילה בקול הוריד בעל תפילה         את הקרש על ידי משיכת הבריח

לאחור, ובזה נעשה פתח ממקום מעמד ש"ץ לארון הקודש. ועלה וישב על המדרגה העליונה שלפני ארון הקודש. ומטה ראשו על זרוע

ימין. ולא על שמאל מפני כבוד תפילה על יד שעליה.                         ואומר בלחש "רחום וחנון" עד "רגע". (דברי קהלת)     

176
אין ופלים על פיהם אלא במקום שיש ספר תורה. כשיש תפילין בזרועו יטה על צד ימין וכשאין לו יטה על שמאלו

' לפי פילת אפים.ויאמר דוד אל גדודוקא על זרועו ומיושב. אין אומרים את הפסוק: ' 

' אומרים הבעל תפלה והקהל קודם הטיה.רחום וחנון חטאתיומלות '

יךךָ  מכים ביד ימין על הלב באמירת המילה  ַרחּום ְוַחּנּון 178 177 אִתי ְלָפֶנֽ ָחָטֽ

ְיָי ָמֵלא ַרֲחִמים  ַרֵחם ָעַלי ְוַקֵּבל ַּתֲחנּוָני: 

176 We do not  actually  prostrate  ourselves  while  reciting ,תחנון    but  merely lower our  heads
and bury our faces in the bend of our arm. For only those worthy enough to  expect fulfillment of
their demands from God may use the extreme form of adoration. Where there is no Torah scroll
present, even the act of bowing down is omitted, “for following יהושע ז:ו  (יהושע )          we want to
demonstrate that our surrender to God means surrender to His Law.”                [The World of Prayer
Volume I pg. 227]

177 The תפלה  performs בעל  in close proximity to the נפילת אפים  in) ,עמוד  there was a פפד"מ 
special chair behind the בעל תפלה for this purpose). On days when either ' ד' אלדי ישראל שוב מחרון
leads them aloud from the chair and remains seated until בעל תפלה are said, the 'שומר ישראל' or 'אפך
.does ציבור when he arises as the ,'מה נעשה'

(גמ' מגילה כב:) (גבי תחון) ָאַמר ַרב ִחָּייא ַּבר ָאִבין, ֲחִזיָא ְלהּו ְלַאַּבי ְוָרָבא, ְּדַמְצֵלי ַאְצלּוֵיי.  178



ל  179 תהלים ו:ב-יא    י ֻאְמַל֫ ִני ְיָי֘ ִּכ֤ ִני: ָחֵּנ֥ ֥ ְתַיְּסֵרֽ ַאל־ַּבֲחָמְתךךָ ִני ְוֽ ֥ ֽתֹוִכיֵח֑  ָי֗ ַאל־ְּבַאְּפךךָ ְיֽ

ַנְפִׁשי  י: ְו֭ י ִנְבֲה֣לּו ֲעָצָמֽ ִני ְיָי֑ ִּכ֖ ִני    ְרָפֵא֥ ד  ָא֥ ה ְמֹא֑ יָ֗  את ִנְבֲהָל֣ ה ְי֝ י: ְוַאָּת֥ ה  ַעד־ָמָתֽ ׁשּוָב֣

יָ  :  ְי֭ ךךְ י ֽיֹוֶדה־ָּלֽ ְׁש֗אֹול ִמ֣ ִּב֝ ךךָ  ֶות ִזְכֶר֑ ין ַּבָּמ֣ י ֵא֣ : ִּכ֤ ךךָ ַען ַחְסֶּדֽ ִני ְלַמ֣ ֹוִׁשיֵע֗ י ֽה֝ ה ַנְפִׁש֑ ַחְּלָצ֣

ַעס ה ִמַּכ֣ ְׁשָׁש֣ ה: ָעֽ י ַאְמֶסֽ י ַעְרִׂש֥ ִדְמָעִת֗ י ְּב֝ ְיָלה ִמָּטִת֑ ה ְבָכל־ַל֭ י ַאְׂשֶח֣ ַאְנָחִת֗ ְעִּתי ׀ ְּבֽ ָיַג֤

ע  י: ָׁשַמ֣ ָי֗ ֣קֹול ִּבְכִיֽ ע ְי֝ י־ָׁשַמ֥ ֶון ִּכֽ ֲעֵלי ָא֑ ֶּמִּני ָּכל־ֹּפ֣ י:     ֣סּורּו ִמ֭ ה ְּבָכל־ֽצֹוֲרָרֽ ְתָק֗ י ָעֽ֝ ֵעיִנ֑

ַגע: בּו ֵי֥בׁשּו ָרֽ ֻׁש֗ י ָי֝ ְיָב֑ ֹאד ָּכל־ֹאֽ ֲה֣לּו ְמ֭ ׁשּו ְוִיָּבֽ ח:     ֵיֹב֤ י ִיָּקֽ ִפָּלִת֥ ָי֗ ְּתֽ י ְי֝ ָי ְּתִחָּנִת֑ ְי֭

) וכו‘:35 (עמ' ואנחנו לא נדעבשי וחמישי מוסיפים זה, אבל בשאר ימי השבוע אומרים מיד 

' הקטעים האמרים בקול מסיימים ביגון יורד)  ה' אלדי ישראל       (בבין המצרים בפזמון ' 

         בעל תפלה     
180 181

ה  שמות לב:יב ָי ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל יְ   ָרָע֖ ם ַעל־ָהֽ ךךָ ְוִהָּנֵח֥ ֲח֣רֹון ַאֶּפ֔ ׁ֚שּוב ֵמֽ

 : ךךָ                                                                                                    ְלַעֶּמֽ

 

ֶלס ַּבּגֹוִים  הַ קהל ַעג ָוֶקֽ ינּו ַלֽ ֵּבט ִמָׁשַמִים ּוְרֵאה  ִּכי ָהִיֽ

ַבח יּוָבל  ַלֲהֹרג ּוְלַאֵּבד ּוְלַמָּכה ּוְלֶחְרָּפה:  ְבנּו ְּכצֹאן ַלֶּטֽ ֶנְחַׁשֽ

ּוְבָכל־זֹאת ִׁשְמךךָ לֹא ָׁשַכְחנּו  ָנא ַאל־ִּתְׁשָּכֵחנּו:  בעל תפלה       

179 The text of  תחנון (according to our הגמ) consists chiefly of the 6th Psalm, which דוד המלך,
suffering in body and soul, uttered after his transgression with בת שבע (Malbim see on this Psalm).
[The World of Prayer Volume I pg. 227]

180 An ancient tradition reports that this prayer was created יהודה  מלך  ,חזקיהו   at  an hour of
extreme danger, when Sennacherib, King of Assyria was advancing against Jerusalem to conquer it.
וכו זרים  ,חוסה  ,s name is said to be hidden in the acrostic of the verses’חזקיהו '.

181 The words etc. are recited aloud by the 'ד' אלודי ישראל שוב מחרון אפך'  תפלה  in the) בעל 
regular weekday melody), the continuation is said quietly, is 'ובכל זאת וכו' והנחם על הרעה לעמך' 
said aloud again by the בעל תפלה, and so on. [The World of Prayer Volume I pg. 229]



ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל  לב:יב  ְיָי  ה  שמות  ָרָע֖ ם ַעל־ָהֽ ְוִהָּנֵח֥ ךךָ  ֲח֣רֹון ַאֶּפ֔ ׁ֚שּוב ֵמֽ

 : ךךָ ְלַעֶּמֽ

ֶלת ְוִתְקָוה  ֹחן ֹאם ְלִׁשְמךךָ ְמַקָּוה  זָ קהל ִרים אֹוְמִרים ֵאין ּתֹוֶחֽ

ְענּו איכה ה:ה ָטהֹור ְיׁשּוָעֵתנּו ָקְרָבה  נּו    ָיַג֖ ח־ָלֽ א ֽהּוַנֽ ֹ֥ ְול

ינּו: יךךָ ִיְכְּבׁשּו ֶאת־ַּכַעְסךךָ ֵמָעֵלֽ ַרֲחֶמֽ
 

ְרָּת: בעל תפלה      ָאָנא ׁשּוב ֵמֲחרֹוְנךךָ  ְוַרֵחם ְסֻגָּלה ֲאֶׁשר ָּבָחֽ

ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל  לב:יב  ְיָי  ה  שמות  ָרָע֖ ם ַעל־ָהֽ ְוִהָּנֵח֥ ךךָ  ֲח֣רֹון ַאֶּפ֔ ׁ֚שּוב ֵמֽ

 : ךךָ ְלַעֶּמֽ

נּו ִּביֵדי ַאְכָזִרים:חֽ קהל יךךָ  ְוַאל־ִּתְּתֵנֽ ינּו ְּבַרֲחֶמֽ  ּוָסה ְיָי ָעֵלֽ

ם:  תהלים קטו:ב ֵהיֶהֽ א ֱאלֹֽ ֗ אְמ֣רּו ַהּגֹוִי֑ם ַאֵּיה־ָנ֝ ֹֽ ָּמה י ָל֭

נּו ֶחֶסד) ְוַאל ְּתַאַחר:   ְלַמַעְנךךָ ֲעֵׂשה (ִעָּמֽ
 

ָאָנא ׁשּוב ֵמֲחרֹוְנךךָ  ְוַרֵחם ְסֻגָּלה ֲאֶׁשר ָּבָחְרָּת: בעל תפלה      

ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל  לב:יב  ְיָי  ה  שמות  ָרָע֖ ם ַעל־ָהֽ ְוִהָּנֵח֥ ךךָ  ֲח֣רֹון ַאֶּפ֔ ׁ֚שּוב ֵמֽ

 : ךךָ ְלַעֶּמֽ

נּו ְּבַיד אֹוְיֵבינּו ִלְמחֹות ֶאת־ְׁשֵמנּו:  ק קהל נּו ִתְׁשַמע ְוָתֹחן  ְוַאל־ִּתְּטֵׁשֽ ֹוֵלֽ

ינּו ְּככֹוְכֵבי ַהָּׁשַמִים  ְעָּת ַלֲאבֹוֵתֽ ְזֹכר ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבֽ

ְרנּו ְמַעט ֵמַהְרֵּבה:  ַאְרֶּבה ֶאת־ַזְרֲעֶכם  ְוַעָּתה ִנְׁשַאֽ
   

ּוְבָכל־זֹאת ִׁשְמךךָ לֹא ָׁשַכְחנּו  ָנא ַאל־ִּתְׁשָּכֵחנּו:  בעל תפלה וקהל 



:  שמות לב:יב  ְיָי ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל  ךךָ ה ְלַעֶּמֽ ָרָע֖ ם ַעל־ָהֽ ךךָ ְוִהָּנֵח֥ ֲח֣רֹון ַאֶּפ֔ ׁ֚שּוב ֵמֽ

ךךָ    תהלים עט:ט קהל ר ְּכֽבֹוד־ְׁשֶמ֑ ל־ְּדַב֥ נּו ַעֽ י ִיְׁשֵע֗ ֵה֤ נּו ׀ ֱאלֹ֘ ָעְזֵר֤

 : ךךָ ַען ְׁשֶמֽ ינּו ְלַמ֣ ּטֹאֵת֗ ר ַעל־ַח֝ נּו ְוַכֵּפ֥ ְוַהִּציֵל֥

ה  שמות לב:יב  ְיָי ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל  בעל תפלה וקהל ָרָע֖ ם ַעל־ָהֽ ךךָ ְוִהָּנֵח֥ ֲח֣רֹון ַאֶּפ֔ ׁ֚שּוב ֵמֽ

 : ךךָ ְלַעֶּמֽ

 אפילו שכבר אמרוהו בסוף סליחות),צום גדליה ' (ובשומר ישראל' אומרים 'ואנחנו לא נדעלפי 'נפילת אפים אחר 

אייר, י' בטבת, תענית אסתר, י"ז בתמוז)ו(צום גדליה, בה"ב מרחשון   תענית ציבורשהוא פיוט הועד לימי 
' בעימה ידועה, הציבור חוזר עליו באותה עימה. שומר ישראל בלבד. (פפד"מ) הבעל תפלה אומר כל חרוז של '

ְׁשַמע  ׁשֹוֵמר ִיְׂשָרֵאל   ָהאֹוְמִרים  ִיְׂשָרֵאל   ְוַאל־יֹאַבד  ִיְׂשָרֵאל   ְׁשֵאִרית  ְׁשמֹור 

ִיְׂשָרֵאל:  

ְׁשמֹור ְׁשֵאִרית ַעם ֶאָחד  ְוַאל־יֹאַבד ּגֹוי ֶאָחד    ׁשֹוֵמר ּגֹוי ֶאָחד 

ינּו ְיָי ֶאָחד:  ַהְמַיֲחִדים ִׁשְמךךָ  ְיָי ֱאלֵֹהֽ

ׁשֹוֵמר ּגֹוי ָקדֹוׁש  ְׁשמֹור ְׁשֵאִרית ַעם ָקדֹוׁש  ְוַאל־יֹאַבד ּגֹוי ָקדֹוׁש   

ַהְמַׁשְּלִׁשים ְּבָׁשלֹׁש ְקֻדּׁשֹות  ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש:

ִמְתַרֶּצה ְּבַרֲחִמים ּוִמְתַּפֵּיס ְּבַתֲחנּוִנים  ִהְתַרֶּצה ְוִהְתַּפֵּיס ְלדֹור ָעִני  ִּכי ֵאין עֹוֵזר: 

ֶסד בלחש  ָוֶחֽ ְצָדָקה  נּו  ִעָּמֽ ֲעֵׂשה  ַמֲעִׂשים   נּו  ָּבֽ ֵאין  ִּכי  נּו   ַוֲעֵנֽ נּו  ָחֵּנֽ נּו   ַמְלֵּכֽ ינּו  ָאִבֽ  

נּו:       ְוהֹוִׁשיֵעֽ

183 182  ד"ה ב' כ:יב
ינּו:   יךךָ ֵעיֵנֽ י ָעֶל֖ ה ִּכ֥ ה־ַּנֲעֶׂש֔ א ֵנַד֙ע ַמֽ ֹ֤ ְחנּו ל ֲאַנ֗ ְזֹכר־  תהלים כה:ו ַוֽ

182 We do not know what else to do after having offered our adoration, as once ומשה רבי did,
while seated, while standing, and while prostrate on our faces. The verse is taken from the prayer of
יהושפט  which he uttered to attain Divine aid in his battle against the hostile armies arrayed מלך 
against his people (דברי הימים ב' כ:יב). [The World of Prayer Volume I pg. 231]

183' לומר  שהגו  ובעמידה ואנחנו לא נדע והטעם  בישיבה  להתפלל  אדם  שיוכל  עין  בכל  שהתפללו  לפי   ,'

' בתחלה  שאמר  התורה,  לקבל  בעלייתו  רביו בהר  משה  עשה  כאשר  ואח"כ 'ואשב בהרובפילת אפים  ואנכי ', 
', וכן עשיו אחו, בתפלה פסוקי הזמירות בישיבה, ואח"כ ח"י בעמידה,ואתנפל לפני ד'', ואח"כ 'עמדתי בהר

'. [טור. ואבודרהם]:ואנחנו לא נדעואח"כ פילת אפים, ומאחר שאין בו כח להתפלל בעין אחר או אומרים '

Standing upon reciting 'מה נעשה' is quoted by the של"ה, who based his opinion on a 'זקן אחד'.



ָּמה:  ם ֵהֽ עֹוָל֣ י ֵמֽ ִּכ֖ יךךָ  ֲחָסֶד֑ ַוֽ ָי  ְי֭ יךךָ  ֲחֶמ֣ ְלנּו לג:כב ַרֽ ר ִיַח֥ ֲאֶׁש֗ ַּכֽ֝ ינּו  ָעֵל֑ ְיָי֣   ֣ י־ַחְסְּדךךָ ְיִהֽ

: ךךְ ד: עט:ח ָלֽ י ַדּ֣לֹונּו ְמֹאֽ יךךָ ִּכ֖ ֲחֶמ֑ ֵהר ְיַקְּד֣מּונּו ַרֽ ִנ֥ים ַמ֭ אֹׁש֫ ת ִרֽ ל־ִּתְזָּכר־ָלנּ֘ו ֲעֹוֹנ֢ ַאֽ

ֽבּוז: קכג:ג  ְענּו  ָׂשַב֥ ב  ֗ ִּכי־ַר֝ נּו  ָחֵּנ֑ ְיָי֣  נּו  ג:ב ָחֵּנ֣ ִּתְזּֽכֹור:  חבקוק  ם  ַרֵח֥ ֶגז  ְּבֹר֖

ְחנּו:  תהלים קג:יד  ר ֲאָנֽ י־ָעָפ֥ ֗כּור ִּכֽ נּו ָז֝ ע ִיְצֵר֑ נּו עט:ט   ִּכי־֖הּוא ָיַד֣ י ִיְׁשֵע֗ ֵה֤ נּו ׀ ֱאלֹ֘ ָעְזֵר֤

 : ךךָ ַען ְׁשֶמֽ ינּו ְלַמ֣ ּטֹאֵת֗ ר ַעל־ַח֝ נּו ְוַכֵּפ֥ ךךָ ְוַהִּציֵל֥ ר ְּכֽבֹוד־ְׁשֶמ֑ ל־ְּדַב֥ ַעֽ

ְּבָעְלָמא ִּדְבָרא ִכְרעּוֵתּה   ָאֵמן)   קהלְׁשֵמיּה ַרָּבא ( זוקף ִיְתַּגַּדל ְוִיְתַקַּדׁש בעל תפלה כורע

ְוַיְמִליךךְ ַמְלכּוֵתּה  ְּבַחֵּייכֹון ּוְביֹוֵמיכֹון ּוְבַחֵּיי ְדָכל־ֵּבית־ִיְׂשָרֵאל ַּבֲעָגָלא ּוִבְזַמן 

ָאֵמן) קהל (:ָאֵמן  בעל תפלה כורע ָקִריב: ְוִאְמרּו

'יתברך ' ובשימה אחרת מוסיפים  ְיֵהא ְׁשֵמיּה ַרָּבא ְמָבַרךךְ ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמָּיא 

 ְוִיְׁשַּתַּבח ְוִיְתָּפַאר ְוִיְתרֹוַמם ְוִיְתַנֵּׂשא  ְוִיְתַהַּדר ְוִיְתַעֶּלה ִיְתָּבַרךךְ  בעל תפלה כורע 

 הציבור אומר עמו (ולא לאחריו). ְּבִריךךְ הּוא בעל תפלה כורע ְוִיְתַהַּלל ְׁשֵמיּה ְּדֻקְדָׁשא 

ָּלא ִמָּכל־ִּבְרָכָתא ְוִׁשיָרָתא ֻּתְׁשְּבָחָתא ְוֶנָחָמָתא   ְלֵעֽ

ָאֵמן)  קהל : (ְוִאְמרּו ָאֵמן  בעל תפלה כורע ַּדֲאִמיָרן ְּבָעְלָמא:

). 06' (עמ' אשריבכל ימות השבוע כשאין בהם קריאת התורה ממשיכים ב'

'.שער נאסר  ויש לאמרו מעומד, בבין המצרים אומרים אותו ביגון 'אל ארך אפים  בשי וחמישי ובתעיות אומרים 

.)כמהג פפד"מערב פסח   (ולא בפורים קטן וגדול , ולא בשי ימים של חנוכה, בראש חדש ב  אין אומרים אותו לא

נּו:  ֶסד ֶוֱאֶמת  ַאל־ְּבַאְּפךךָ ּתֹוִכיֵחֽ ִים ְוַרב־ֶחֽ ֶרךךְ ַאַּפֽ ֧חּוָסה ְיָי֣ ַעל־ יואל ב:יז  ֵאל ֶאֽ

נּו ךךָ ְוהֹוִׁשיֵעֽ אנּו החזה שמאל באגרוף על  מכים  ִמָּכל־ָרע: ַעֶּמ֗ ְּכֹרב  ְסַלח־ָנא  ָאדֹון:   ְלךךָ  ָחָטֽ



יךךָ   ֵאל:   ַרֲחֶמֽ

הוצאת ספר התורה וברכותיה 

הגבהה, בעלי הוצאה והכנסה , והם העולים לתורה וכל עושי מצוה לצורך הקריאה בתורה מתעטפים בטלית

' וכיוצא באלה.שיר הכבוד ל' פותחי ארון הקודש, וכמוהם  נושאי ספר תורה שני או שלישי , בעל סגן ,      וגלילה

ה  במדבר י:לה אֶמר ֹמֶׁש֑ ֹ֣ ן ַוּי ָאֹר֖ ַע ָהֽ י ִּבְנֹס֥ יךךָ  ַוְיִה֛ ְיֶב֔ צּ֙ו ֹאֽ ה ׀ ְיָי֗ ְוָיֻפ֨ קּוָמ֣

 : יךךָ יךךָ ִמָּפֶנֽ ְוָיֻנ֥סּו ְמַׂשְנֶא֖

ה  ישעיה ב:ג א תֹוָר֔ י ִמִּצּיֹו֙ן ֵּתֵצ֣ ִם: ִּכ֤ ּוְדַבר־ְיָי֖ ִמיֽרּוָׁשָלֽ

ָּברּוךךְ ֶׁשָּנַתן ּתֹוָרה ְלַעּמֹו ִיְׂשָרֵאל ִּבְקֻדָּׁשתֹו: 

ברוב קהילות אשכז, לא הגו לומר בציבור את התפלה "בריך שמיה" 

בעת הוצאת ספר תורה, לא בשבת ולא בחול:  

המוציא ספר תורה וטלו ביד ימין ובעל תפלה מקבלו בב' ידיו ומחזירו לימין ועומד כשפיו על הקהל. 

':גדלו הבעל תפלה אומר בקול רם ובעימה ' 

ו: ֽ תהלים לד:ד  ה ְׁש֣מֹו ׀ ַיְחָּדֽ י ּוְנֽרֹוֲמָמ֖ יָי֣ ׀ ִאִּת֑ ַּגְּד֣לּו ַלֽ

ומגביה הבעל תפלה הספר בידו למעלה והולך ופוה דרך ימיו ועולה עמו למגדל שקורין שם. וכל מי שספר תורה עובר

עד ללוותו           וכל הפוגע בספר תורה צריך  ולשקו.  לו  ידיו אם אפשר  לעמוד מפיו ולחבקו בשתי  לפיו חייב 

האלמעמער, ובדרך הליכתו אומרים: והולך הבעל תפלה ופוה דרך ימיו ועולה עם הספר תורה לאלמעמער שקורין 

שם, ובדרך הליכתו אומר הקהל בעימה :

ה 184 ד"ה א' כט:יא  ה ְוַהְּגבּוָר֤ ָי ַהְּגֻדָּל֨ ֣ ְי֠ ַצח ְוַה֔הֹוד  ְלךךָ ֶר֙ת ְוַהֵּנ֣ ְוַהִּתְפֶא֨

ה ָאַמר (ְרִבי ִׁשיָלא), הֹוִאיל ְוִאְתֲעִביד ִלי ִּניָסא ְּבַהאי ְקָרא, ָּדְרִׁשיָא ֵליּה, '184 ֠ד' ַהְּגֻדָּל֨  ֣ ַמֲעֵׂשה ְבֵראִׁשית, ְלךךָ ' זֹו 

 ' אֹוֵמר,  הּוא  ר:ְוֵכן  ין ִמְסָּפֽ ִנְפָל֗אֹות ַעד־ֵא֥ ֶקר ְו֝ ין ֵח֑ ֹדלֹות ַעד־ֵא֣ ה ְג֭ 'ֹעֶׂש֣ ט:י)  (איוב  ה'  ִמְצַרִיםְוַהְּגבּוָר֤ ְיִציַאת  זֹו   '

 ' ה ֶׁשֶּנֱאַמר:   ַהְּגֹדָל֗ ֶאת־ַהָּי֣ד  ל  ִיְׂשָרֵא֜ ְרא  'ַוַּי֨ יד:לא)  (שמות  ֶרת֙ וגו''  ִליהֹוֻׁשעַ ְוַהִּתְפֶא֨ לֹו  ֶׁשָעְמדּו  ּוָלָבָה  ַחָּמה  זֹו   '

ד  ֶׁשֶּנֱאַמר: ' ַח ָעָמ֗ ֶמׁש ְוָיֵר֣ ם ַהֶּׁש֜ ַצח וגו'' (יהושע י:יג) 'ַוִּיֹּד֨ ֶׁשל רֹוִמי, וֵכן הּוא אֹוֵמר: 'ְוַהֵּנ֣ ַמַּפְלָּתּה  ז ִנְצָח֙ם ַעל־' זֹו  ְוֵי֤
י  'ְּבָגַד֔ סג:,ג)  (ישעיה  'ְוַה֔הֹוד וגו''  ֶׁשֶּנֱאַמר:  ַארֹון,  ֲַחֵלי  ִמְלֶחֶמת  זֹו  ם '  ְּמִסּלֹוָת֔ ִמֽ ַהּֽכֹוָכִבי֙ם  מּו  ִים ִנְלָח֑ וגו'' ִמן־ָׁשַמ֖  

ה(שופטים ה:כ) ' ב ְּבסּוָפ֔ ת ֑ד' ֶאת־ָוֵה֣ ֶפר ִמְלֲחֹמ֣ ר ְּבֵס֖ ָאַמ֔ וגו'' (במדבר כא:יד) ' ַעל־ֵּכ֙ן ֵיֽ ֶרץ  ִים ּוָבָא֑ ל ַּבָּׁשַמ֣ ' זֹוִּכי־ֹכ֖



ֶרץ  ִים ּוָבָא֑ ל ַּבָּׁשַמ֣ ה ִּכי־ֹכ֖ ֤ ְיָי֙ ַהַּמְמָלָכ֔ ְלךךָ

אׁש:  ֹֽ ל ׀ ְלר א ְלֹכ֥ ְוַהִּמְתַנֵּׂש֖

יו ָק֥דֹוׁש ֽהּוא:  תהלים צט:ה ם ַרְגָל֗ ֲהֹד֥ ִהְׁשַּתֲחוּו ַלֽ ינּו ֖◌ְוֽ ָי֤ ֱאלֵֹה֗ ֽרֹוֲמ֡מּו ְי֘

ינּו: צט:ט  ֗דֹוׁש ְיָי֥ ֱאלֵֹהֽ י־ָק֝ ר ָקְדׁ֑שֹו ִּכֽ ִהְׁשַּתֲחוּו ְלַה֣ ינּו ֖◌ְוֽ ָי֤ ֱאלֵֹה֗      ֽרֹוֲמ֡מּו ְי֘

ינּו ַאב ָהַרֲחִמים  הּוא ְיַרֵחם ַעם ֲעמּוִסים  ְוִיְזֹּכר ְּבִרית ֵאיָתִנים  ְוַיִּציל ַנְפׁשֹוֵתֽ

ָהָרעֹות ִמן־ַהְּנׂשּוִאים  ִמן־ַהָּׁשעֹות  ָהַרע  ֶצר  ְּבֵיֽ ִלְפֵליַטת   ְוִיְגַער  ינּו  ָעֵלֽ ְוָיֹחן 

ינּו ְּבִמָּדה טֹוָבה ְיׁשּוָעה ְוַרֲחִמים:  עֹוָלִמים  ִויַמֵּלא ִמְׁשֲאלֹוֵתֽ

) שבתוך בית הכסת הרחק מן התבה בהגיע הבעל תפלה על המגדל (

 :הפסק בלי מיח הספר תורה על השולחן וממשיך מלמעלה 

נּו ּוְפֵליַטת ַעּמֹו ֵּבית  ינּו ִּבְזַמן ָקרֹוב  ְוָיֹחן ְּפֵלָטֵתֽ ְוִתָּגֶלה ְוֵתָרֶאה ַמְלכּותֹו ָעֵלֽ

ֶסד ּוְלַרֲחִמים ּוְלָרצֹון: ְונֹאַמר ָאֵמן ( ֶדלקהלִיְׂשָרֵאל ְלֵחן ּוְלֶחֽ  ָאֵמן): ַהֹּכל ָהבּו ֹגֽ

ינּו          ּוְתנּו ָכבֹוד ַלּתֹוָרה: ֹּכֵהן ְקָרב     ַהֹּכֵהן ר' פלוני בר' פלוני ַיֲעֹמד ֵלאלֵֹהֽ

, כאשר הלוי שוה בחשיבותו לישראל,  לכתחילה עולה לוי במקום כהןכאשר אין כהן בבית הכסת 

': כהן קרב' אומרים אחר 'ויעזור ויגן' או ' ותגלה ותראהובאמירת ' 

הִמְלֶחֶמת ִסיְסָרא, ֶׁשֶּנֱאַמר: '  ֨ד' ַהַּמְמָלָכ֔  ֤ ִמְלֶחֶמת ֲעָמֵלק, ְוֵכן הּוא אֹוֵמר: ' ְלךךָ -ּה'            זֹו  ס ָי֔ ַעל־ֵּכ֣ וגו'' ִּכי־ָי֙ד   

 ' יז:טז)  א(שמות  ' ְוַהִּמְתַנֵּׂש֖ אֹוֵמר:  הּוא  ְוֵכן  ּוָמגֹוג,  ּגֹוג  ִמְלֶחֶמת   זֹו  ל: '  ְוֻתָבֽ ֶׁשךךְ  ֶמ֥ אׁש  ֹ֖ ר יא  ְנִׂש֕ ּ֔גֹוג   ֙ יךךָ י ֵאֶל֨ 'ִהְנִנ֤

אׁש:(יחזקאל לח:ג) '  ֹֽ ל ׀ ְלר ', ָאַמר ַרב ָחָן ַּבר ָרָבא ָאַמר ְרִבי יֹוָחָן, ֲאִפילּו ֵריׁש ַּגְרִּגיָתא, ִמן ְׁשַמָּיא ַמּו ֵליּה. ְלֹכ֥

ִּדְרִבי ֲעִקיָבא,' ה ְּבַמְתִיָתא ָּתָא ִמְׁשֵמיּה  ֣ ֠ד' ַהְּגֻדָּל֨ ְקִריַעת ַים סּוף,'ְלךךָ ה ' זֹו  ַמַּכת ְּבכֹורֹות, 'ְוַהְּגבּוָר֤ ֶרת֙ ' זֹו  ' זֹוְוַהִּתְפֶא֨

ַצחַמַּתן ּתֹוָרה,' (גמ' ברכות נח.)' זֹו ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש. ְוַה֔הֹוד' זֹו ְירּוָׁשַלִים,'ְוַהֵּנ֣



" ַהֵּלִוי ִּבְמקֹום ֹּכֵהן ר' פלוני בר' פלוני  ִאם ֵאין ַּכאן ֹּכֵהן  ֵלִוי ִּבְמקֹום ֹּכֵהן ְקָרב ַיֲעֹמד "

ואם יש שם ישראל מופלג מן הלוי, או שאין לוי כלל, ועולה ישראל תחת הכהן אומרים:  

"ִּבְמקֹום ֹּכֵהן ר' פלוני בר' פלוני  ִאם ֵאין ַּכאן ֹּכֵהן  ִיְׂשָרֵאל ִּבְמקֹום ֹּכֵהן ְקָרב ַיֲעֹמד "

'.)יעמוד (הבעל קריאה והגבאי והסגן אין קוראים כלל '

ת 185 תהלים יט:ח-ט ָּברּוךךְ ֶׁשָּנַתן ּתֹוָרה ְלַעּמֹו ִיְׂשָרֵאל ִּבְקֻדָּׁשתֹו:  ִמיָמה ְייָ֣  ּ֘תֹוַר֤ ְּת֭

יַבת  ב ְמִׁש֣ ָׁשִרים ְמַׂשְּמֵחי־ֵל֑ י ְיָי֣ ְי֭ ִתי: ִּפּ֘קּוֵד֤ יַמת ֶּפֽ ה ַמְחִּכ֥ ֱאָמָנ֗ ֶפׁש  ֵע֥דּות ְיָי֥ ֶנֽ֝ ָנ֑

 ִים: ת ֵעיָנֽ ה ְמִאיַר֥ ָר֗ ךךְ ֶאת־ַעּ֣מֹו כט:יא ִמְצַו֥ת ְיָי֥ ָּב֝ ן ְיָי֓ ׀ ְיָבֵר֖ ז ְלַעּ֣מֹו ִיֵּת֑  ָי֗ ֹע֖ ְיֽ

ָּׁשֽלֹום:   ֿבַ

ים־ּֽבֹו: יח:לא  ֹחִס֬ ל ׀ ַהֽ ּוא ְלֹכ֤  ן ֝ה֗ ה ָמֵג֥ ת ְיָי֥ ְצרּוָפ֑ ְרּ֥כֹו ִאְמַרֽ ים ַּד֫ ָהֵא֘ל ָּתִמ֢

ם ַהּֽיֹום:186 דברים ד:ד קהל ובעל תפלה יחדיו:   ים־ֻּכְּלֶכ֖ ם ַחִּי֥ ֵהיֶכ֑ יָי֖ ֱאלֹֽ ים ַּבֽ ְוַאֶּת֙ם ַהְּדֵבִק֔

.ַיֲעֹמד ַמְפִטיר , שאז מכריזים: שחרית תשעה באב למפטיר אין קוראים בקול רם, מלבד ב

).173ראה סדר הפרשיות לשי ולחמישי (עמ' 

), 304), פורים (עמ' 004), ימי חוכה (עמ' 993), תעית ציבור (עמ' 993ראש חודש (עמ'  

).804), ימי חול המועד סכות (עמ'  604), תשעה באב (עמ' 304ימי חול המועד פסח (עמ'  

פקודי ד'', 'עדות ד' נאמנה ', 'תורת ד' תמימההגו לומר כשמוציאין ספר תורה הי פסוקי דרחמי, '185
', לפי שמתן שכרם בצדם, ואחר כך אומר גדלו שיש בו שש תיבות כגד ששה צעדים של מצות ד' ברה', 'ישרים 

' כגד המ' יום שבהם יתה התורה, ואח"כ פותחותורת ד' תמימה ומ' תיבות יש ב' (שמואל ב ו)ושאי הארון. 
ההמון  יאמרו  שלא  כדי  שיברך,  קודם  וסותמו  גוללו  הוא  ולכתחילה  כהן.  וקורא  בו  לקרות  שירצה  למקום 
שהברכות כתובות בו. אבל בדיעבד אין לחוש שהרי לא שכיחי עמי הארץ כל כך עתה. אבל לאחר שקרא בו, ודאי

 )גוללו (גמ' מגילה לב. תוס' ד"ה צריך לגוללו קודם שיברך כר' יהודה: 

ם ַהּֽיֹום:'186 ים־ֻּכְּלֶכ֖ ם ַחִּי֥ ֵדיֶכ֑ ד' ֱאלֹֽ ים ַּבֽ ׁש' ְוִכי ֶאְפָׁשר ְלַדּבּוֵקי ִּבְׁשִכיָה? ְוָהְכִתיב ' ְוַאֶּת֙ם ַהְּדֵבִק֔ יךךָ ֵא֥ י ֽד' ֱאלֶֹד֔ ִּכ֚
ה  ְכָל֖ ֲחָכִמים ֹאֽ ֲחָכִמים, ְוַהְמַהֶּנה ַּתְלִמיֵדי  ְלַתלִמיֵדי  ְּפַרְקַמְטָיא  ְוָהעֹוֶׂשה  ָחָכם,  ְלַתְלִמיד  ַהַּמִׂשיא ִּבּתֹו  ָּכל  ',      ֶאָּלא 

 (גמ' כתובות קיא:) ִמְּנָכָסיו,  ַמֲעֶלה ָעָליו ַהָּכתּוב ְּכִאילּו ִמַּדֵּבק ַּבְׁשִכיָה



The original  הגמ was for three people to stand next to the אלמעמער, around the ספר, 

the בעל קריאה), גבאי [ראשון] (בעל ֶסֶגן  and עולה, to mirrorמשה, אהרן, וחור . It is common nowadays, 

for there to be five people. In more "Yekkish" synagogues when one has just received an  עליה, 

typically one stands to the left of the בעל קריאה. 

The 
187

צבור  need not have their heads covered with a טלית during  קריאת התורה, 

and may only have their  כיפות on, while some will replace their hats. 

כל העושה מצוה לצורך הקריאה בתורה מתעטף בטלית, הקרוא מתעטף בטלית אם לא היה מעוטף מקודם ועולה 
למגדל, אף הושא ספר תורה שי או שלישי בעת הקריאה, וכל שכן שאר מצות כהוצאה והכסה והגבהה וגלילה. 

 המברך אומר                                                           
188 189 190  :    ָּבֲרכּו ֶאת־ְיָי ַהְמֹבָרךךְ

ָּברּוךךְ ְיָי ַהְמֹבָרךךְ  ְלעֹוָלם ָוֶעד:  קהל עוה והמברך יחד עמם :                           

המברך ממשיך :  

נּו ִמָּכל־ָהַעִּמים    ָּברּוךךְ ַאָּתה ְייָ  ַחר־ָּבֽ ֶלךךְ ָהעֹוָלם  ֲאֶׁשר ָּבֽ ינּו ֶמֽ ֱאלֵֹהֽ

נּו ֶאת־ּתֹוָרתֹו: ָּברּוךךְ ַאָּתה ְיָי נֹוֵתן ַהּתֹוָרה:  ַתן־ָלֽ ְוָנֽ

וכשמתחיל הקורא לקרות בתורה יסיר ידו השמאלית מהספר תורה ותשאר יד ימיו לבדה אוחזת בספר תורה     כל 

זמן הקריאה, וגם הוא יקרא בלחש עם הקורא מלה במלה. וגם אזי כל העם יהיו אל ספר התורה             לשמוע 

הקריאה מפי הקורא ולכוין בה בכל יכלתם באימה וביראה. ולאחר הקריאה ישק בציצית בפסוק שסיים וגולל את 

ספר התורה ומברך: 

שעים (בשם אר"י ז"ל)וריוים,  בדיקים,  צראשי תיבות 187

188 spent משה רביו contains forty words which are said to allude to the forty days ,ברכות התורה
on  יהר סי. 

שוות, יעלה בימין. יפתח את ספר     189 לתורה יעלה ממקומו בדרך קצרה. ואם שתי הדרכים  הקרא לעלות 

התורה 
לראות את הפסוק שצריך להתחיל בו את הקריאה וישקו על ידי ציצית שבידו ויאחז את ספר התורה בשתי ידיו. 

'. יהפוך פיו לצד ויברך בקול: (סידור עבודת ישראל)עץ חיים היא למחזיקים בהיש אומרים תחילה בלחש : '

190 It seems that the recitation of'עץ חיים היא'  , is a not מהג קבלה   One bows for .מהג אשכז  
both,   the of ברכו   the and עולה   the המבורך   of ...ברוך   the ,ציבור    as  one  bows  before  a  king.
 .is completed ברכה  until his first ברכו s’עולה  one should stand from before the לכתחילה



נּו ּתֹוַרת ֱאֶמת   ָּברּוךךְ ַאָּתה ְייָ  ַתן־ָלֽ ֶלךךְ ָהעֹוָלם  ֲאֶׁשר ָנֽ ינּו ֶמֽ ֱאלֵֹהֽ

נּו: ָּברּוךךְ ַאָּתה ְייָ  נֹוֵתן ַהּתֹוָרה:  ְוַחֵּיי עֹוָלם ָנַטע ְּבתֹוֵכֽ

מי שבירך לעולה לתורה:

' גם בקריאת התורה של חול.מי שבירךמברכים את כל עולי התורה ב'

ינּו ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעֹקב   191 והבעל תפלה מברכו : ִמי ֶׁשֵּבַרךךְ ֲאבֹוֵתֽ

  אֹותֹו ְוֶאת־ָּכל־ֲאֶׁשר לֹו   ר' פלוני בן ר' פלוני הּוא ְיָבֵרךךְ ֶאת 

 ַּבֲעבּור ֶׁשָעָלה ִלְכבֹוד ַהָּמקֹום  ְוִלְכבֹוד ַהּתֹוָרה 

הּו ִמָּכל־ָצָרה ְוצּוָקה  הּו ְוַיִּציֵלֽ ִּבְׂשַכר ֶזה ַהָּקדֹוׁש ָּברּוךךְ הּוא ִיְׁשְמֵרֽ

ְוִיְׁשַלח ְּבָרָכה ְוַהְצָלָחה ְּבָכל־ַמֲעֵׂשה ָיָדיו 

בחול

הּו ִויָבֲרֵכֽ
בעשרת ימי תשובה

  ְוִיְכְּתֵבהּו ְּבֵסֶפר ַהַחִיים

ִעם ָּכל־ִיְׂשָרֵאל ֶאָחיו: ְונֹאַמר ָאֵמן: 

' ירד בדרך אחרת מזו שעלה בה.מי שברךואחר שבירכו הבעל תפלה ב'

מי שברך של בריא 192

' בלי להזכיראותו ואת כל אשר לוהטעם שאומרים בפרקפורט בברכת מי שברך לרב ולבעל תפלה רק '191
 ' קהל  בשל  אומר  כאשר  ובותיו,  ביו  ובנותיהםאשתו  ובניהם  לפיונשיהם  אחד  בכל  הלשון  שישוה  לפי   ?'

מעמדו . . .         לכן אומר רק דרך כלל. ולהשוות אומר כן גם לשאר מבורכים אף אם רבים הם. אבל בשל כל
הקהל,         שלהם לעולם שים ובים ובות, מזכירם בפרט. - דברי קהלת 

ְּבָעא 192 ַאְבָרָהם,  ַהאי  ָאַמר  ְלִיְצָחק  ְּדָחֵזי  ָּכל  ִיְצָחק,  ַהאי  ָאַמר  ְלַאְבָרָהם  ְּדָחֵזי  ִזְקָה,ָּכל  ָהָיה  לֹא  ַאְבָרָהם  ַעד 
ִזְקָה, ֶׁשֶּנֱאַמר: "  ים ַאְבָרָהם ַרֲחֵמי ְּדֶליֱהֵוי ֵליּה  א ַּבָּיִמ֑ ן ָּב֖ ם ָזֵק֔ ". ַעד ַיֲעֹקב לֹא ֲהָוה חּוְלָׁשא, ְּבָעא ַרֲחֵמי ַוֲהָוה ְוַאְבָרָה֣

החּוְלָׁשא, ֶׁשֶּנֱאַמר: "  יךךָ ֹחֶל֑ ף ִהֵּנ֥ה ָאִב֖ אֶמר ְליֹוֵס֔ ֹ֣ ְּדִמיְּתַפח, ְוָאָתא ַוּי ָחִליׁש  ּוְבָעא ֱאִליָׁשע  ". ַעד ֱאִליָׁשע לֹא ֲהָוה ִאיִיׁש 

ר ָי֖מּות ּ֑בֹוַרֲחֵמי ְוִאיְּתַפח ֶׁשֶּנֱאַמר: " ה ֶאת־ָחְל֔יֹו ֲאֶׁש֥ ֱאִליָׁש֙ע ָחָל֣ (גמ' סנהדרין קז:)". ֶוֽ



ינּו ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעֹקב   ִמי ֶׁשֵּבַרךךְ ֲאבֹוֵתֽ

ֶלךךְ ְיהּוָדה ֵמָחְליֹו ּוִמְרָים ַהְנִביָאה ִמָצַרְעָּתּה ְוַנֲעָמן ִמָצַרְעּתֹו   ּוִמי ֶׁשִרֵּפא ִחְזִקָּיהּו ֶמֽ

נּו ּוֵמי ְיִרחֹו ַעל־ְיֵדי ֱאִליָׁשע    ְוִהְמִּתיק ֵמי ָמָרה ַעל־ְיֵדי ֹמֶׁשה ַרֵּבֽ

 ְצָדָקה ר' פלוני בן ר' פלוני  ַּבֲעבּור ֶׁשָּנַדר  ר' פלוני בן ר' פלוני הּוא ְיָבֵרךךְ ִויַרֵּפא ֶאת  

ֶרׂש הּו ַעל ֶעֽ הּו  ִויָסֲעֵדֽ הּו ְוַיְחִליֵמֽ הּו  ִויָעְזֵרֽ הּו ְוַיִציֵלֽ ַּבֲעבּורֹו  ִּבְׂשַכר ֶזה ַהָּמקֹום ִיְׁשְמֵרֽ

ְּדַוי   

ְוִיְׁשַלח לֹו ְרפּוָאה ְׁשֵלָמה ַעל ָּכל ּגּופֹו ְוֵאיָבָריו  

ְּבתֹוךךְ ְׁשָאר ָּכל חֹוֵלי ִיְׂשָרֵאל  ָאֵמן.

בי קהילות אשכז המובהקות, ממשיכים לשמור על המהג הישן, 
 אבלים.ולאומקפידים שבעל תפלה או הקורא בתורה יאמר הקדיש אחר הקריאה 

(בבין המצרים סוף חצי קדיש שאחר קריאת התורה מסתיים ביגון יורד.) 

ְוַיְמִליךךְ   ִכְרעּוֵתּה ִּדְבָרא  ְּבָעְלָמא    ָאֵמן) קהל( ַרָּבא ְׁשֵמיּה זוקף  ְוִיְתַקַּדׁש ִיְתַּגַּדל  כורע  הקורא 

 ְּבַחֵּייכֹון ּוְביֹוֵמיכֹון  ּוְבַחֵּיי ְדָכל־ֵּבית־ִיְׂשָרֵאל  ַּבֲעָגָלא ּוִבְזַמן ָקִריב - ְוִאְמרּו ַמְלכּוֵתּה

 ְיֵהא ְׁשֵמיּה ַרָּבא ְמָבַרךךְ ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמָּיא ָאֵמן) קהל: (ָאֵמן  הקורא כורע

כורע ְוִיְתַהַּלל  הקורא  ְוִיְתַעֶּלה  ְוִיְתַהַּדר  ְוִיְתַנֵּׂשא   ְוִיְתרֹוַמם  ְוִיְתָּפַאר  ְוִיְׁשַּתַּבח  ִיְתָּבַרךךְ 

ְּדֻקְדָׁשא  כורע  ְׁשֵמיּה  הּוא  הקורא  אומר ְּבִריךךְ  לאחריו) עמו הציבור  ָּלא ִמָּכל־ִּבְרָכָתא  (ולא  ְלֵעֽ

ָאֵמן)  קהל: (ָאֵמן ְוִאְמרּו   הקורא כורע ְוִׁשיָרָתא ֻּתְׁשְּבָחָתא ְוֶנָחָמָתא  ַּדֲאִמיָרן ְּבָעְלָמא -

ברכת הגומל:

ארבעה צריכים להודות את הגומל חסד בפי עשרה, מי שהיה חולה ותרפא, ומי שהיה חבוש בבית האסורים ויצא, 

ומי שהיה יורד בים ועלה ממו, ומי שהלך במדבר כשיגיע ליישוב ; וקוראין אותו לתורה 

ולאחר שקרא וברך ברכה אחרוה על קריאתה בתורה מוסיף ומברך ברכה זו : 

ֶלךךְ ָהעֹוָלם   [ע"י רב] ינּו ֶמֽ ָּברּוךךְ ַאָּתה ְיָי ֱאלֵֹהֽ



ִני ָּכל־טֹוב: ַהּגֹוֵמל ְלַחָּיִבים טֹובֹות  ֶׁשְּגָמַלֽ

ָלה:  קהל: ִמי ֶׁשְּגָמְלךךָ ָּכל־טֹוב  הּוא ִיְגָמְלךךָ ָּכל־טֹוב  ֶסֽ

'.ויאדיר' עד 'וזאת התורהבהגבהת התורה יש מזמרים בעימה את הפסוקים מ'

193 דברים ד:מד
ל:   י ְּבֵנ֥י ִיְׂשָרֵאֽ ה ִלְפֵנ֖ ם ֹמֶׁש֔ ה ֲאֶׁשר־ָׂש֣ את ַהּתֹוָר֑ ֹ֖ י ְייָ֖  במדבר ט:כג ְוז ַעל־ִּפ֥

ה:  ג:יח  ְּבַיד־ֹמֶׁשֽ ר: משלי  ְמֻאָּׁשֽ יָה  ֹתְמֶכ֥ ְוֽ ּה  ָּב֑ ים  ֲחִזיִק֣ ַלַּמֽ יא  ִה֭ יהָ  יז ֵעץ־ַחִּי֣ים  ְּדָרֶכ֥

ָׁשֽלֹום: יָה  יבֹוֶת֣ ָכל־ְנִת֖ ַעם ְוֽ ֶׁשר ְוָכֽבֹוד: טז ַדְרֵכי־ֹנ֑ ֹע֣ ּה  ְׂשמֹאוָל֗ ִּב֝ יִמיָנּ֑ה  ִמים ִּבֽ ָי֭ ֶרךךְ  ֹא֣

יר:יָ֥ יְ  ישעיה מב:כא  ה ְוַיְאִּדֽ יל ּתֹוָר֖ ַען ִצְד֑קֹו ַיְגִּד֥ ץ ְלַמ֣  ָחֵפ֖

בעוד שהוא כורך את המפה בספר תורה יאמר זה (המקור מעבודת ישראל ואיו ברור שהוא מהג אשכז):

֤ ְייָ֙  ד"ה א' כט:יא-יג  ֶרץ ְלךךָ ִים ּוָבָא֑ ל ַּבָּׁשַמ֣ י־ֹכ֖ ַצח ְוַה֔הֹוד ִּכֽ ֶר֙ת ְוַהֵּנ֣ ה ְוַהִּתְפֶא֨ ה ְוַהְּגבּוָר֤ ָי ַהְּגֻדָּל֨ ֣ ְי֠ ְלךךָ

ַח   ְדךךָ֖ ֹּכ֣ ל ּוְבָיֽ ל ַּבֹּכ֔ יךךָ ְוַאָּת֙ה מֹוֵׁש֣ ֶׁשר ְוַהָּכבֹו֙ד ִמְּלָפֶנ֔ אׁש: ְוָהֹע֤ ֹֽ ל ׀ ְלר א ְלֹכ֥ ה ְוַהִּמְתַנֵּׂש֖ ַהַּמְמָלָכ֔

 : ךךָ ם ִּתְפַאְרֶּתֽ ים ְלֵׁש֥ ְלִל֖ ךךְ ּוְמַהֽ ים ֲאַנְ֖חנּו ָל֑ ינּו מֹוִד֥ ה ֱאלֵֹה֔ ל: ְוַעָּת֣ ל ּוְלַחֵּז֖ק ַלֹּכֽ  ְדךךָ֔ ְלַגֵּד֥ ה ּוְבָי֣ ּוְגבּוָר֑

יךךָ   יךךָ ַעל ִמּדֹוֶתֽ אלֵֹהי ֲאבֹוַתי  ֶׁשִיְתּגֹוְללּו ַרֲחֶמֽ ְיִהי ָרצֹון ִמְּלָפֶניךךָ ְיָי ֱאלַֹהי ֵוֽ

יךךָ ְּבִמַּדת טּוְבךךָ  ְוִתָּכֵנס ָלֶהם ִלְפִנים ִמּׁשּוַרת ַהִּדין: ְוִתְתַנֵהג ַעל ָּבֶנֽ

' בציבור, לאחר הקבורה או בכל זמן אחר, איה מהג אשכז.א־ל מלא רחמיםאמירת '

and         in  תפילה because a) it is a relatively recent אשכז  was not said or accepted in א-ל מלא רחמים 

ֶּבן ֵלִוי, ַמאי ִּדְכִתיב? ' 193 הָאַמר ְרִבי ְיהֹוֻׁשַע  ם ֹמֶׁש֔ ה ֲאֶׁשר־ָׂש֣ את ַהּתֹוָר֑ ֹ֖ ַסם ַחִּיים, לֹא ָזָכה,ְוז ' ָזָכה, ֲַעֵׂשית לֹו 

(גמ' יומא עב:)ֲַעֵׂשית לֹו    ַסם ִמיָתה: 



general,  the  tendency  was  not  to  accept  such in תפילות   synagogue  b)  there  seems  to  be

Kabbalistic/esoteric aspects to it, which זי אשכרב felt, should be reserved only for  בעלי מדריגה and not

for the general public. We do see that sometimes  יחידים did recite this תפילה in  זאשכ        for instance,

during a  הספד, (usually by יםרב from Poland where the הגמ was adopted).

בשי וחמישי קודם שמכיסים הספר תורה להיכל כשאומרים תחון יאמר הבעל תפלה 

'. בק"ק פפד"מ לא הגו לומר התחיה הזאת בכלל, כי היא לא מסורת אשכז יהי רצון מלפני אבינו שבשמים'
הישה.

נּו ְּבתֹוֵכֽ ֶאת־ְׁשִכיָנתֹו  ּוְלָהִׁשיב  ינּו  ַחֵּיֽ ֶאת־ֵּבית  ְלכֹוֵנן  ִים   ֶׁשַּבָּׁשַמֽ ינּו  ָאִבֽ ִמִּלְפֵני  ָרצֹון  ְיִהי 

ינּו  ְונֹאַמר ָאֵמן: ִּבְמֵהָרה ְבָיֵמֽ

ּוַמֵּגָפה ַמְׁשִחית  ְוִלְמֽנֹוַע  נּו  ְּפֵליָטֵתֽ ְוַעל  ינּו  ָעֵלֽ ְלַרֵחם  ִים   ֶׁשַּבָּׁשַמֽ ינּו  ָאִבֽ ִמִּלְפֵני  ָרצֹון  ְיִהי 

ינּו ּוֵמַעל ָּכל־ַעּמֹו ֵּבית ִיְׂשָרֵאל  ְונֹאַמר ָאֵמן:  ֵמָעֵלֽ

נּו ַחְכֵמי ִיְׂשָרֵאל  ֵהם ּוְנֵׁשיֶהם ּוְבֵניֶהם ּוְבנֹוֵתיֶהם  ִים  ְלַקֶּים־ָּבֽ ינּו ֶׁשַּבָּׁשַמֽ ְיִהי ָרצֹון ִמִּלְפֵני ָאִבֽ

ְוַתְלִמיֵדיֶהם ְוַתְלִמיֵדי ַתְלִמיֵדיֶהם ְּבָכל־ְמקֹומֹות מֹוְׁשבֹוֵתיֶהם  ְונֹאַמר ָאֵמן:

ְוֶנָחמֹות  ְיׁשּועֹות  טֹובֹות  ְּבׂשֹורֹות  ְוִנְתַּבֵּׂשר  ֶׁשִּנְׁשַמע  ִים   ֶׁשַּבָּׁשַמֽ ינּו  ָאִבֽ ִמִּלְפֵני  ָרצֹון  ְיִהי 

ֶרץ   ְונֹאַמר ָאֵמן: ינּו ֵמַאְרַּבע ַּכְנפֹות ָהָאֽ ִויַקֵּבץ ִנָּדֵחֽ

ַּבַּיָּבָׁשה  ּוֵבין  ַּבָּים  ֵּבין  ָהעֹוְמִדים  ּוַבִּׁשְבָיה   ְּבָצָרה  ַהְּנתּוִנים  ָּכל־ֵּבית־ִיְׂשָרֵאל  ינּו  ַאֵחֽ

ִלְגֻאָּלה  ּוִמִּׁשְעּבּוד  ְלאֹוָרה   ּוֵמֲאֵפָלה  ִלְרָוָחה   ִמָּצָרה  ְויֹוִציֵאם  ֲעֵליֶהם  ְיַרֵחם  ַהָּמקֹום 

ַהְׁשָּתא ַּבֲעָגָלא ּוִבְזַמן ָקִריב ְונֹאַמר ָאֵמן: 

סדר הכנסת ספר התורה

הבעל תפלה לוקח את ספר התורה להוליכו מן האלמעמער (בימה) ולהציעו בהיכל, ואומר בעימה : 

ב ְׁש֣מֹו ׀ ְלַבּ֑דֹו   קמח:יג-יד י־ִנְׂשָּג֣ ם ְיָי֗ ִּכֽ ּו ׀ ֶאת־ֵׁש֬ ֲל֤ל֨ ִים: קהל:ְיַהֽ ֶרץ ְוָׁשָמֽ ֝הֹו֗דֹו ַעל־ֶא֥

ּה:  ֲללּו־ָיֽ ם ְקֹר֗בֹו ַהֽ ְׂשָרֵאל ַע֥ יו ִלְבֵנ֣י ִי֭ ָכל־ֲחִסיָד֗ ה ְלֽ ֶרן ׀ ְלַעּ֡מֹו ְּתִהָּל֤  ֶרם ֶק֨ ַוָּי֤

194 כד  
ים  ּה: ִּכי־֖הּוא ַעל־ַיִּמ֣ ְׁשֵבי ָבֽ ל ְוֹי֣ ֵב֗ ֵּת֝ ּה  ֶרץ ּוְמלֹוָא֑ ָהָא֣ ֽיָי  ְז֥מֹור ַל֭ ד ִמ֫ ְלָדִו֗

194 On workdays and on holidays and other commemorative days which occur on weekdays,
Psalm 24 is sung while the Torah is restored to the ark. The last verses of this Psalm were recited
when the Holy Ark was carried into the Temple ( שאו שערים ראשיכם).                         [The World of
Prayer Volume I pg. 241]



י־  ָה: ִמֽ ָה֗רֹות ְיֽכֹוֲנֶנֽ ְוַעל־ְנ֝ ּה  ה ְיָסָד֑ י ַיֲעֶל֥ ֗קּום ִּבְמ֥קֹום ָקְדֽׁשֹו: ְנִק֥ י־ָי֝ ְבַהר־ְיָי֑ ּוִמֽ  

ר  ב ֲאֶׁש֤ ָב֥ ִים        ּֽוַבר־ֵל֫ א ׀ ַכַּפ֗ א־ָנָׂש֣ ֹֽ ְוא  ל י  195 נפשו  ַלָּׁש֣ א  ַנְפׁ֑שִ ֹ֖ ע ְול ה:  ִנְׁשַּב֣ ְלִמְרָמֽ

א ה ּ֣דֹור  ִיָּׂש֣ י ִיְׁשֽעֹו: ֶז֭ ֱאלֵֹה֥ ה ֵמֽ ת ְיָי֑ ּ֝וְצָדָק֗ ָרָכה ֵמֵא֣ י ָפֶנ֖יךךָ דרשו ְב֭ ֵׁש֨ יו ְמַבקְֿ ְרָׁש֑  ֹּדֽ

ֶלךךְ  ֶמ֣ ָי֗בֹוא  ְו֝ ם  עֹוָל֑ י  ִּפְתֵח֣ ִהָּנְׂשאּו  ֖◌ְוֽ ם  אֵׁשיֶכ֗ ָרֽ ׀  ים  ְׁשָעִר֨ ְׂש֤אּו  ָלה:  ֶסֽ ב  ֲעֹק֣ ַיֽ

ים ׀ ה: ְׂש֤אּו ְׁשָעִר֨ ָי֗ ִּגּ֥בֹור ִמְלָחָמֽ ָי ִעּ֣זּוז ְוִגּ֑בֹור ְי֝ ֥בֹוד ׀ ְי֭ ֶלךךְ ַהָּכ֫ י ֶז֘ה ֶמ֤ ַהָּכֽבֹוד: ִמ֥

ֶלךךְ  ֶמ֤ י ֣הּוא ֶז֘ה  ַהָּכֽבֹוד: ִמ֤ ֶלךךְ  א         ֶמ֣ ֹ֗ ָיב ם ְו֝ י עֹוָל֑ ִּפְתֵח֣ ם ּ֭וְׂשאּו  אֵׁשיֶכ֗ ָרֽ

ָלה:  ֶלךךְ ַהָּכ֣בֹוד ֶסֽ ֥בֹוד ׀ ְיָי֥ ְצָב֑אֹות ֤הּוא ֶמ֖ ַהָּכ֫

בהכסת ספר התורה לארון הקודש אומרים :

י:לו ל:  במדבר  ִיְׂשָרֵאֽ י  ַאְלֵפ֥ ֲב֖בֹות  ִרֽ ְיָי֔  ה  ׁשּוָב֣ ר  יֹאַמ֑ ה  קלב:ח-ּוְבֻנֹח֖ תהלים 

יךךָ  י  ֲחִסיֶד֥ ֶדק ַוֽ ִיְלְּבׁשּו־ֶצ֑ ֲהֶנ֥יךךָ  : ֹּכֽ  ךךָ ֲא֥רֹון ֻעֶּזֽ ה ַוֽ ָּת֗ ַא֝ ךךָ  ִלְמֽנּוָחֶת֑ ָי  ה      ְי֭ קּוָמ֣

 : ךךָ ב ְּפֵנ֣י ְמִׁשיֶחֽ ֵׁש֗ ךךָ ַאל־ָּת֝ ד ַעְבֶּד֑ ֲעבּור ָּדִו֣ נּו: ֖◌ַּבֽ ִּתי  משלי ד:בְיַרֵּנֽ ַקח ֭טֹוב ָנַת֣ י ֶל֣ ִּכ֤

בּו:  ֲעֹזֽ ל־ַּתֽ י ַאֽ ֹוָרִת֗ ם ּֽת֝ ר:  ג:יח ָלֶכ֑ ְמֻאָּׁשֽ יָה  ֹתְמֶכ֥ ְוֽ ּה  ים ָּב֑ ֲחִזיִק֣ יא ַלַּמֽ ֵעץ־ַחִּי֣ים ִה֭

יָה ָׁשֽלֹום:  ג:יז  יבֹוֶת֣ ָכל־ְנִת֖ ַעם ְוֽ יָה ַדְרֵכי־ֹנ֑ ֙   איכה ה:כא ְּדָרֶכ֥ יךךָ נּו ְיָי֤ ׀ ֵאֶל֨ ונשוב ֲהִׁשיֵב֨

ֶדם: ינּו ְּכֶקֽ ׁש ָיֵמ֖ ָנׁ֔שּוָבה ַחֵּד֥ ְוֽ

סיום התפילה

'. אין כאן קרי וכתיב אלא מי יעלה בהר ד' ומוסב על השם הזכר ' ַנְפִׁשי ולא ַנְפׁשֹוהקריאה הכוה היא  195
ו' קטיעא. (דברי קהלת) 



אם יש  
196

אבל בבית הכנסת כאן הוא עובר לפני התבה. אם הוא בעל תפלה, מתפלל לפני העמוד, אבל לא עובר                בכל התפילות 

בימים שאין נפילת אפים, (בעשרת ימי תשובה [לפי שהדין מתוח נגדו], בחול המועד, בראש חודש ,בימי חנוכה,            בחמשה עשר

בשבט, בימי פורים, כל חודש ניסן, בל"ג בעומר, בחמשה עשר באב) 

ָלה:  פד:ה ַהֲל֥לּוךךָ ֶּסֽ ֹוד ְיֽ ךךָ ֝ע֗ י ֵביֶת֑ ְׁשֵרי ֽיֹוְׁשֵב֣  ַא֭

יו: קמד:טו ם ֱׁשְיָי֥ ֱאלָֹהֽ ָע֗ י ָה֝ ְׁשֵר֥ ָכה ּ֑לֹו ַאֽ ָעם ֶׁשָּכ֣ י ָה֭  ַאְׁשֵר֣

ד: ְּבָכל־֥יֹום  קמה ם ָוֶעֽ ְמךךָ֗ ְלעֹוָל֥ ה ִׁש֝ ֲרָכ֥ ֲאָבֽ ֶלךךְ ַוֽ י ַהֶּמ֑ ֣ ֱאלֹוַה֣ ד ֲאֽרֹוִמְמךךָ ִו֥ ה ְלָד֫ ְּתִהָּל֗

ֶקר:  ין ֵחֽ ִלְגֻדָּל֗תֹו ֵא֣ ד ְו֝ ל ְמֹא֑ ֤דֹול ְיָי֣ ּוְמֻהָּל֣ ד: ָּג֮ ם ָוֶעֽ ְמךךָ֗ ְלעֹוָל֥ ה ִׁש֝ ֲלָל֥ ָּך ַוֲאַהֽ ֲרֶכ֑ ֲאָבֽ

יךךָ  י ִנְפְלֹאֶת֣ ךךָ ְוִדְבֵר֖ ַדר ְּכ֣בֹוד הֹוֶד֑ ידּו: ֲה֭ יךךָ ַיִּגֽ יךךָ ּוְג֖בּוֹרֶת֣ ֲעֶׂש֑ ח ַמֽ דֹור ְיַׁשַּב֣ ּ֣דֹור ְל֭

רּו   יֹאֵמ֑ יךךָ  ֽנֹוְרֹאֶת֣ ֱע֣זּוז  ֶוֽ יָחה:  ַרב־ֽטּוְבךךָ֣ וגדלותךָאִׂשֽ ֵזֶ֣כר  ָּנה:  ֲאַסְּפֶרֽ  ֥ ְתךךָ ּוְגֻדָּלֽ  

ל ַלֹּכ֑ ֶסד: טֹוב־ְיָי֥  ִים ּוְגָדל־ָחֽ ַּפ֗ ַא֝ ֶרךךְ  ֶא֥ נּו: ַחּ֣נּון ְוַר֣חּום ְיָי֑  ְיַרֵּנֽ  ֥ ְתךךָ ְוִצְדָקֽ יעּו  ַיִּב֑

ֲרֽכּוָכה: ְּכ֣בֹוד  ְיָבֽ יךךָ  ֲחִסיֶד֗ ַוֽ֝ יךךָ  ֲעֶׂש֑ ָּכל־ַמֽ ָי  ְי֭ יו: יֹו֣דּוךךָ  ֲעָׂשֽ יו     ַעל־ָּכל־ַמֽ ֲחָמ֗ ַרֽ ְו֝

יו ּ֝וְכ֗בֹוד  ְּגֽבּוֹרָת֑ ם  ָאָד֣ ֖◌ָהֽ ׀ ִלְבֵנ֣י  יַע  ְלהֹוִד֤ רּו:  ְיַדֵּבֽ  ֥ ְתךךָ ּוְגבּוָרֽ רּו  יֹאֵמ֑  ֣ ַמְלֽכּוְתךךָ

ר: ְמַׁשְלְּתךךָ֗ ְּבָכל־ּ֥דֹור ָוֹדֽ ים ּ֝וֶמֽ ָלִמ֑ ְלכּוְתךךָ֗ ַמְל֥כּות ָּכל־ֹעֽ ר ַמְלכּוֽתֹו:        ַמֽ ֲהַד֣

ה  ְוַאָּת֤ רּו  ְיַׂשֵּב֑ יךךָ  ל ֵאֶל֣ יֵני־ֹכ֖ ים: ֵעֽ ף ְלָכל־ַהְּכפּוִפֽ זֹוֵק֗ ים  ְו֝ ְפִל֑ ְלָכל־ַהֹּנֽ ָי  ְי֭ ךךְ  סֹוֵמ֣

ם ְּבִעּֽתֹו:  ם ֶאת־ָאְכָל֣                                                                   הבעל תפלה מרים קולו בעימהֽנֹוֵתן־ָלֶה֖

שחור. ב196 לה סרט  שתופרים  הייו  שחורה,  עטרה  ושבתות בטלית האבל יש  ופורים, רגלים   ,חול המועד 

ב  לחזן  תמה  אם  החוצה.  ייראה  שלא  השחור  הסרט  את  וראש השנהמהפכים  מחליף,יום הכפור   בהיעדר   

(מדריך למהג  איו מסתיר את העטרה השחורה.חנוכה ו אש חודש מתעטף בטלית רגילה, בלא עטרה שחורה. בר
אשכז המובהק)



י ָרֽצֹון:  בפסוק  יַע ְלָכל־ַח֣ ךךָ ּוַמְׂשִּב֖ ַח ֶאת־ָיֶד֑ ל־ּפֹוֵת֥ יד ְּבָכֽ ָחִס֗ יו ְו֝ ָי ְּבָכל־ְּדָרָכ֑ יק ְי֭ ַצִּד֣

ו  י ֲעָׂשֽ ה ַמֽ ֲעֶׂש֑ יו ַיֽ ת: ְרֽצֹון־ְיֵרָא֥ ֱאֶמֽ הּו ֶבֽ ר ִיְקָרֻא֣ ל ֲאֶׁש֖ יו ְלֹכ֤ ְרָא֑ ָי ְלָכל־ֹקֽ : ָק֣רֹוב ְי֭

ת ָּכל־ יו        ְוֵא֖ ֲהָב֑ ֶאת־ָּכל־ֹאֽ ָי  ר ְי֭ ם: ׁשֹוֵמ֣ ע ְוֽיֹוִׁשיֵעֽ ְׁשַמ֗ ם ִי֝ ְוֶאת־ַׁשְוָעָת֥

ם  ם ָקְדׁ֗שֹו      ְלעֹוָל֥ ָׂשר ֵׁש֥ ךךְ ָּכל־ָּב֭ יָבֵר֣ י ִוֽ ר ִּפ֥  ַדֶּב֫ ת ְיָי֗ ְיֽ יד: ְּתִהַּל֥ ים ַיְׁשִמֽ ְרָׁשִע֣ ָהֽ

ד:  ּה: קטו:יח ָוֶעֽ ֲללּו־ָיֽ ם ַהֽ ה ְוַעד־עֹוָל֗ ַעָּת֥ ּה ֵמֽ ךךְ ָי֗ ֵר֤ ְחנּו ׀ ְנָב֘ ֲאַנ֤ ַוֽ

, שושן פורים  ופורים, י"ד וט"ו אדר ראשון , חנוכה, ראש חודש  בלמנצח(אין אומרים 

.)בית אבל, וגם אין אומרים ב ערב יום כפור, תשעה באב ,  אסרו חג,חול המועד, ערב פסח

ח־ כ     ב: ִיְׁשַלֽ ֲעֹקֽ י ַיֽ ם ׀ ֱאלֵֹה֬ ַׂשֶּגְבךךָ֗ ֵׁש֤ ה ְי֝ ָי ְּב֣יֹום ָצָר֑ ֣ ְי֭ ַעְנךךָ ד: ַיֽ ַח ִמְז֥מֹור ְלָדִוֽ ַנֵּצ֗ ַלמְֿ

ֶּתן־ְלךךָ֥  ָלה: ִיֽ ְתךךָ֖ ְיַדְּׁשֶנ֣ה־ֶּסֽ יךךָ ְועֹוָלֽ ר ָּכל־ִמְנֹחֶת֑ ָּך: ִיְזֹּכ֥ ֶדׁש ּ֝וִמִּצּ֗יֹון ִיְסָעֶדֽ ֥ ִמֹּק֑ ֶעְזְרךךָ

יָ֗  א ְי֝ ל ְיַמֵּל֥ ִנְדֹּג֑ ינּו  ם־ֱאלֵֹה֥ ּוְבֵׁשֽ ךךָ  יׁ֤שּוָעֶת֗ ה ׀ ִּב֮ ֲּנָנ֤ א: ְנַרֽ ְיַמֵּלֽ  ֥ ָכל־ֲעָצְתךךָ ְוֽ ךךָ  ִכְלָבֶב֑

י֥חֹו   ְמִׁש֫ ׀ ְיָי֗  יַע  י הֹוִׁש֥ ְעִּתי ִּכ֤ ה ָיַד֗ : ַעָּת֤ יךךָ ּוָּכל־ִמְׁשֲאלֹוֶתֽ ה ֲעֵנֽ י ָקְדׁ֑שֹוַיֽ֭ ִמְּׁשֵמ֣  

ְּבֵׁשם־ְייָ֖  ׀  ְחנּו  ֲאַנ֓ ַוֽ ים  ַבּסּוִס֑ ֶּלה  ְוֵא֣ ֶרֶכב  ָב֭ ֶּלה  ֵא֣ ְיִמיֽנֹו:       ֵיַׁ֣שע  ְגֻב֗רֹות  ִּב֝

ֶלךךְ  ֶּמ֗ יָעה ַה֝ ד: ְיָי֥ הֹוִׁש֑ ְמנּו ַוִּנְתעֹוָדֽ ֗ ֲאַנְ֥חנּו ַּק֝ לּו  ַוֽ ְר֣עּו ְוָנָפ֑ ָּמה ָּכֽ יר: ֵה֭ ינּו ַנְזִּכֽ ֱאלֵֹה֣

ּו ֲעֵנ֥נ נּו: ַיֽ  ְביֹום־ָקְרֵאֽ

כך הוא מהג אשכז, כמבואר בספר מהגי פפד"מ של 
197

36 רבי שלמה זלמן גייגר, דברי קהלת, פפד"מ תרכ"ב, עמ' 

197 The  1792-1878 (הרב שלמה זלמן גייגר , דברי קהלת ) a דיין in פפד"מ, was the older half-brother
of  1810-74 (אברהם גייגר ). He was also אברהם's childhood teacher and mentor (their father died when
 .(was only twelve or thirteen years old אברהם 



[בלחש] וקהל  [בקול]  תפלה  נט:כ-כא  הבעל  ב  198 ישעיה  ֲעֹק֑ ַׁשע ְּבַיֽ י ֶפ֖ ל ּוְלָׁשֵב֥ ּגֹוֵא֔ א ְלִצּיֹו֙ן  ּוָב֤

  : ְיָיֽ ם  י 200 199ְנֻא֖ ּוְדָבַר֖ יךךָ  ָעֶל֔ ר  ֲאֶׁש֣ רּוִח֙י  ְיָי֔  ר  ָאַמ֣ אֹוָת֙ם  י  ְּבִריִת֤ את  ֹ֣ ז י  ֲאִנ֗ [ַוֽ

ְייָ֔  ר  ָאַמ֣  ֙ ֲעךךָ ַזְרֽ  ַרע  ֶז֤ י  ּוִמִּפ֨ ֲעךךָ֜  ַזְרֽ י  ּוִמִּפ֨  ֩ ִמִּפיךךָ א־ָי֡מּוׁשּו  ֹֽ ל יךךָ  ְּבִפ֑ ְמִּתי  ֲאֶׁשר־ַׂש֣

ם:]  ה ְוַעד־עֹוָלֽ ַעָּת֖ ל:  תהלים כב:ד           ֵמֽ ב ְּתִהּ֥לֹות ִיְׂשָרֵאֽ ֝יֹוֵׁש֗ ה ָק֑דֹוׁש  ְוַאָּת֥

ר  ישעיה ו:ג א ֶז֤ה ֶאל־ֶז֙ה ְוָאַמ֔  ְוָקָר֨

ֶרץ ְּכבֹוֽדֹו:  בעל תפלה וקהל א ָכל־ָהָא֖ ֹ֥ ָק֧דֹוׁש ׀ ָק֛דֹוׁש ָק֖דֹוׁש ְיָי֣ ְצָב֑אֹות ְמל

 ּוְמַקְּבִלין ֵּדין ִמן־ֵּדין ְוָאְמִרין:  בעל תפלה [בקול] וקהל [בלחש]

198 s Aramaic paraphrases of the preceding'ובא לציון  were composed by פסוקים  יותן בן עוזיאל 

known as the קדושה דסדרא. קדושה דסדרא , is based upon the practice of reading  פסוקים           from
,ביאים   every day at the end of .תפילה    According to גאון  טרוי  it רב   was customary to read ten
,But when hardship became prevalent .קדושה followed by the ,תרגום   withביאים  daily from פסוקים 
two ובא לציון גואל ־ ואני זאת בריתי ', פסוקים   ' were selected instead. The says that this אבודרהם 
.עמידה of the           קדושה was arranged for the late comers who may have missed the main קדושה 
The and the רוקח  הלכות שבת ס' ג  (אור זרוע  ) recite that during the persecutions it was forbidden to
recite it was therefore incorporated at this stage, with the addition           of the Aramaic ,קדושה 
passages in order to confuse the enemy. The  סימן ע"ו (רוקח ) adds                  that the reason for
saying  ובא לציון is to demonstrate our yearning for the  גאולה. The reason why it contains the  קדושה
is, the “Evil Kingdom” decreed that we should not learn תורה        and its Aramaic translation. The
recital of the קדושה in  ובא לציון saves a person from םובא לציון.      גיה  is said in order that the בעל
.at the end קדיש  may recite תפלה

י מדלגים את הפסוק ' בית ָאֵבל  ובתשעה באב ב199 את ְּבִריִת֤ ֹ֣ י ז ֲאִנ֗ 'ַוֽ

ִמַּזְרעֹו200 ּפֹוֶסֶקת  ּתֹוָרה  ׁשּוב ֵאין  ָחָכם,  ַּתְלִמיד  ּוְבֹו  ָחָכם,  ָּכל ֶׁשהּוא ַּתְלִמיד  יֹוָחָן,  ָאַמר ְרִבי  ַּפְרְָך  ְרִבי  ָאַמר 

א־ָי֡מּוׁשּו ִמִּפיךךָ֩ ְלעֹוָלם, ֶׁשֶּנֱאַמר: '  ֹֽ יךךָ ל ְמִּתי ְּבִפ֑ י ֲאֶׁשר־ַׂש֣ יךךָ ּוְדָבַר֖ ר ָעֶל֔ ר ֔ד' רּוִח֙י ֲאֶׁש֣ י אֹוָת֙ם ָאַמ֣ את ְּבִריִת֤ ֹ֣ י ז ֲאִנ֗ ַוֽ
ם: ה ְוַעד־עֹוָלֽ ַעָּת֖ ר ֔ד' ֵמֽ ֙ ָאַמ֣ ֲעךךָ  ַרע ַזְרֽ י ֶז֤ ֲעךךָ֜     ּוִמִּפ֨ י ַזְרֽ ר ֔ד' ' ַמאי 'ּוִמִּפ֨ הּוא, ֲאִי ָעֵרב ְלָךָאַמ֣ '? ָאַמר ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך 

ם:ְּבָדָבר ֶזה.              ַמאי ' ה ְוַעד־עֹוָלֽ ַעָּת֖ (גמ' בבא מציעא '? ָאַמר ְרִבי ִיְרִמָיה, ּתֹוָרה ְמַחֶּזֶרת ַעל ַאְכַסְָיא ֶׁשָּלה. ֵמֽ

פה.)



[בלחש] וקהל  תפלה  ִּבְׁשֵמי ְמרֹוָמא  בעל  ַעל־ַאְרָעא 201ַקִּדיׁש  ֵּבית ְׁשִכיְנֵּתּה  ַקִּדיׁש 

ְצָבאֹות  ַמְלָיא ָכל־ַאְרָעא ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמָּיא ְיָי  עֹוַבד ְּגבּוְרֵּתּה  ַקִּדיׁש 

 ִזיו ְיָקֵרּה:

ַעׁש ָּג֑דֹול  יחזקאל ג:יב  בעל תפלה [בקול] וקהל [בלחש] י ֖קֹול ַר֣ ֲחַר֔ ע ַאֽ ֶאְׁשַמ֣ ִני ֔רּוַח ָוֽ ַוִּתָּׂשֵא֣

ָּב֥רּוךךְ ְּכבֹוד־ְיָי֖ ִמְּמקֹוֽמֹו: 202 בעל תפלה וקהל

 בעל תפלה [בקול] וקהל [בלחש]

יַע ַסִּגיא ִּדְמַׁשְּבִחין ְוָאְמִרין:  ְתִני רּוָחא  ּוְׁשָמִעית ַּבְתַרי ָקל ִזֽ ּוְנָטַלֽ

 ְּבִריךךְ ְיָקָרא ַדָיי ֵמֲאַתר ֵּבית ְׁשִכיְנֵּתּה: 

ד:יָ֥ יְ  שמות טו:יח  בעל תפלה וקהל ם ָוֶעֽ ךךְ ְלֹעָל֥  ׀ ִיְמלֹ֖

בלחש אומרים  ַמְלכּוֵתּה   קהל  ָעְלְמָּיא:203ְיָי  ּוְלַעְלֵמי  כט:יח ְלָעַלם  א'  לֵֹהי  ד"ה  ֱא֠ ְיָי֗ 

ב  ֶצר ַמְחְׁש֖בֹות ְלַב֣ ם ְלֵי֥ את ְלעֹוָל֔ ֹ֣ ָׁשְמָרה־ּז ינּו  ֲאֹבֵת֔ ק ְוִיְׂשָרֵאל֙  ם   ִיְצָח֤ ַאְבָרָה֞

: יךךָ ם ֵאֶלֽ ן ְלָבָב֖ ךךָ           ְוָהֵכ֥ לֹא־  תהלים עח:לח ַעֶּמ֑ ר ָעֹו֘ן ְוֽ ְו֤הּוא ַר֨חּום ׀ ְיַכֵּפ֥

201' המילה  את  להשמיט  וייציאה ִעָּלָאהיש  קדש  הדרת  הירץ,  ר'  סידור  רוקח,  רע"ג,  בסדר  מצאת  (לא   .'
ש"ט,     פראג רע"ט, האו שפ"ג.)

(גמ' חגיגה יג:)ִמְּכָלל ִּדְמקֹומֹו ֵליָּכא ְּדָיַדע ֵליּה.  'ָּב֥רּוךךְ ְּכבֹוד־֖ד' ִמְּמקֹוֽמֹו'202

'. (בסידור ר' הירץ לא מצא עלאה, אך מצא קאם.)ָקֵאם לגרוס את המילה ' 203



יר ָּכל־ֲחָמֽתֹו:  ִע֗ א ָי֝ ֹֽ ְול יב ַאּ֑פֹו  ה ְלָהִׁש֣ ית ֖◌ְוִהְרָּב֣ ְׁשִח֥ ֹדָני ֣טֹוב  פו:ה  ַיֽ֫ ה ֲא֭ י־ַאָּת֣ ִּכֽ

 : יךךָ ְרֶאֽ ֶסד ְלָכל־ֹקֽ ֗ ח ְוַרב־ֶח֝ ת: קיט:קמב      ְוַסָּל֑ ֥ ֱאֶמֽ תֹוָרְתךךָ ם ְוֽ ֶדק ְלעֹוָל֑ ְתךךָ ֶצ֣ ְדָקֽ ִצ֭

ֶדם: מיכה ז:כ  יֵמי ֶקֽ ינּו ִמ֥ ֲאֹבֵת֖ ְעָּת ַלֽ ם ֲאֶׁשר־ִנְׁשַּב֥ ֶסד ְלַאְבָרָה֑ ב ֶח֖ ֲעֹק֔ ן ֱאֶמ֙ת ְלַיֽ ִּתֵּת֤

ָלה:  תהלים סח:כ  נּו ֶסֽ ֽׁשּוָעֵת֬ ל ְיֽ ֵא֤ נּו ָה֘ ֲעָמס־ָל֗ ֣רּוךךְ ֲאֹדָנ֘י ֤יֹום ׀ ֥יֹום ַיֽ ְיָי֣ ְצָב֣אֹות מו:ח ָּב֤

ָלה:  ב ֶסֽ ֲעֹק֣ י ַיֽ ֱאלֵֹה֖ נּו  ב־ָל֨ ִמְׂשָּגֽ נּו  י  פד:יג                 ִעָּמ֑ ְׁשֵר֥ ְצָב֑אֹות ַאֽ ְיָי֥ 

 : ךךְ ָּבֽ ַח  ֹּבֵט֥ ם  הּוא כ:י ֝◌ָאָד֗ ָּברּוךךְ  נּו:   ְביֹום־ָקְרֵאֽ ֲעֵנ֥נּו  ַיֽ ֶלךךְ  ֶּמ֗ ַה֝ יָעה  הֹוִׁש֑ ְיָי֥ 

נּו ינּו ֶׁשְּבָרָאֽ נּו ִמן־ַהּתֹוִעים  ִלְכבֹודֹו ֱאלֵֹהֽ נּו ּתֹוַרת  ְוִהְבִּדיָלֽ ַתן ָלֽ ֱאֶמת  ְוַחֵּיי  ְוָנֽ

נּו ְלַאֲהָבתֹו ּוְלִיְרָאה נּו ְּבתֹוָרתֹו  ְוָיֵׂשם ִלֵּבֽ נּו  הּוא ִיְפַּתח ִלֵּבֽ עֹוָלם ָנַטע ְּבתֹוֵכֽ

ַען לֹא ִניַגע ָלִריק  ְולֹא ֵנֵלד  ְבֵלָבב ָׁשֵלם  ְלַמֽ ּוְלָעְבדֹו  ַלֲעׂשֹות ְרצֹונֹו  אֹותֹו 

ַלֶּבָהָלה: 

ָּבעֹוָלם 205 204 יךךָ  ינּו  ֶׁשִּנְׁשֹמר ֻחֶּקֽ אלֵֹהי ֲאבֹוֵתֽ ֵוֽ ינּו  ֱאלֵֹהֽ ְיָי  יךךָ  ְיִהי ָרצֹון ִמְּלָפֶנֽ  

ּוְלַחֵּיי  יַח  טֹוָבה ּוְבָרָכה ִלְׁשֵני ְימֹות ַהָּמִׁשֽ ַהֶּזה   ְוִנְזֶּכה ְוִנְחֶיה ְוִנְרֶאה ְוִניַרׁש 

204' שאומר  בשעה  להסירם  שכון  העיטור: "ושמעתי  בשם  ...',שנשמור חקיך  ...יהי רצון מלפניךהגמ"י 

(גמ' דה א:), ואע"ג דסבירא לןאקב"ו לשמור חוקיו משום ההיא  דבי מערבא שהיו מברכים על חליצת תפילין  
שאין לברך   על חליצתן כמו שיתבאר בסי' כ"ט, מ"מ כיון דבהא מילתא ליכא ברכה שייך למעבד רמז לסברת בי

מערבא". 
205 There  are  different as מהגים    to  when one  removes  ones and טלית  on תפלין   weekdays.

The  עמוד שצ"ו מכון ירושלים  (מהרי"ל ) removed his after תפלין and טלית  while ,עליו   רב שמשון רפאל 
כמהג המבורג  (עליו קדיש would after the הירש  ).



ָּך: ל:יג  ָהעֹוָלם ַהָּבא: ם אֹוֶדֽ י ְלעֹוָל֣ לַֹה֗ ֱא֝ ם ְיָי֥  א ִיֹּד֑ ֹ֣ בֹוד ְול ָכ֭  ֣ ַען ְיַזֶּמְרךךָ ירמיה  ְלַמ֤

יָי֑ ְוָהָי֥ה ְיָי֖ ִמְבַטֽחֹו:  יז:ז ח ַּבֽ ר ִיְבַט֖ ֶבר       ֲאֶׁש֥ ייָ֖ 206 ישעיה כו:ד  ָּב֣רּוךךְ ַהֶּג֔ ִּבְט֥חּו ַבֽ

ים: י ְּבָיּ֣ה ְיָי֔          ֖צּור ֽעֹוָלִמֽ ד ִּכ֚ י  תהלים ט:יא  ֲעֵדי־ַע֑ ךךָ ִּכ֤ י ְׁשֶמ֑ ךךָ ֽיֹוְדֵע֣ ְוִיְבְט֣חּו ְב֭

 : יךךָ ְיָיֽ ְרֶׁש֣ ְבָּת ֹדֽ א־ָעַז֖ ֹֽ ה ישעיה מב:כא                ל יל ּתֹוָר֖ ַען ִצְד֑קֹו ַיְגִּד֥ ץ ְלַמ֣ ְיָי֥ ָחֵפ֖

יר:  ְוַיְאִּדֽ

ְּבָעְלָמא ִּדְבָרא ִכְרעּוֵתּהָאֵמן)   קהלְׁשֵמיּה ַרָּבא (  זוקף ִיְתַּגַּדל ְוִיְתַקַּדׁש בעל תפלה כורע

ְוַיְמִליךךְ ַמְלכּוֵתּה  ְּבַחֵּייכֹון ּוְביֹוֵמיכֹון  ּוְבַחֵּיי ְדָכל־ֵּבית־ִיְׂשָרֵאל  ַּבֲעָגָלא ּוִבְזַמן 

ָאֵמן)  קהל (:ָאֵמן  כורע בעל תפלה ָקִריב: ְוִאְמרּו

'יתברך ' ובשימה אחרת מוסיפיםְיֵהא ְׁשֵמיּה ַרָּבא ְמָבַרךךְ ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמָּיא  

 ְוִיְׁשַּתַּבח ְוִיְתָּפַאר ְוִיְתרֹוַמם ְוִיְתַנֵּׂשא  ְוִיְתַהַּדר ְוִיְתַעֶּלה ִיְתָּבַרךךְ  בעל תפלה כורע

 הציבור אומר עמו (ולא לאחריו). ְּבִריךךְ הּוא  בעל תפלה כורע ְוִיְתַהַּלל ְׁשֵמיּה ְּדֻקְדָׁשא 

ָּלא ִמָּכל־ִּבְרָכָתא ְוִׁשיָרָתא ֻּתְׁשְּבָחָתא ְוֶנָחָמָתא   ְלֵעֽ

ָאֵמן)  קהל( :ְוִאְמרּו ָאֵמן  בעל תפלה כורע ַּדֲאִמיָרן ְּבָעְלָמא: 

חצי קדיש אומר הבעל תפלה רק מוסף ביום שאומרים   , 

ים: ַמאי ִּדְכִתיב? '206 -ּה ֔ד' ֖צּור ֽעֹוָלִמֽ י ְּבָי֣ ד ִּכ֚ ֖ד' ֲעֵדי־ַע֑ ' (רבי אמי) ָאַמר. . . ָּכל ַהּתֹוֶלה ִּבְטחֹוֹו ְּבַהָּקדֹוׁשִּבְט֥חּו ַבֽ

(גמ' מנחות כט:)ָּברּוְך הּוא, ֲהֵרי  לֹו ַמְחֶסה ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ְוָלעֹוָלם ַהָּבא. 



172 (עמ' מוסף של רגלים ) או 062 (עמ' תפלת מוסף לראש חודשואחריו מתפללים  ):

 אלא מיחים אותם לכל התפלה!) מוסף ראש חודש(אין חולצין התפילין לפי  

נּו: קהל: ַקֵּבל ְּבַרֲחִמים ּוְבָרצֹון ֶאת ְּתִפָּלֵתֽ

ָאֵמן:  ְוִאְמרּו ִבְׁשַמָּיא: ֳקָדם ֲאבּוהֹון ִּדי ִּתְתַקַּבל ְצלֹוְתהֹון ּוָבעּוְתהֹון ְּדָכל־ִיְׂשָרֵאל 

 ָאֵמן)קהל(

ם:   קהל: תהלים קיג:ב  ה ְוַעד־עֹוָלֽ ַעָּת֗ ךךְ ֵמֽ֝ ם ְיָי֣ ְמֹבָר֑ י ֵׁש֣ ְיִה֤

ינּו ְוַעל־ָּכל־ִיְׂשָרֵאל: ְוִאְמרּו ָאֵמן: ( קהלְיֵהא ְׁשָלָמא ַרָּבא ִמן־ְׁשַמָּיא  ְוַחִּיים ָעֵלֽ

ָאֵמן) 

ֶרץ:   קהל:קכא:ב ִים ָוָאֽ ה ָׁשַמ֥ ֵׂש֗ ם ְיָי֑ ֹע֝ ְזִרי ֵמִע֣     ֶע֭

בעל תפלה פוסע לאחוריו בחת שלש פסיעות בכריעה אחת  

ינּו  פוה לימיו ואומר   ֹעֶׂשה ָׁשלֹום ִּבְמרֹוָמיופוה לשמאלו ואומר    הּוא ַיֲעֶׂשה ָׁשלֹום ָעֵלֽ

 ָאֵמן) קהל( ְוִאְמרּו ָאֵמן:  ְוַעל־ָּכל־ִיְׂשָרֵאל:ושוחה לפיו ואומר  

207
'עלינו' ומלים בסוף התפלה ואחר כך אומרים 'עלינו) מדלגין את '943 כשיש מילה בבית הכסת (עמ'  

ַלֲאדֹוןעָ  208 ַח  ְלַׁשֵּבֽ ינּו  נּו  ְּבֵראִׁשית ְליֹוֵצר  ְּגֻדָּלה ָלֵתת   ַהֹּכל  ֵלֽ ֶׁשּלֹא ָעָׂשֽ

ָהֲאָדָמה:  ְּכִמְׁשְּפחֹות  נּו  ָׂשָמֽ ְולֹא  ָהֲאָרצֹות   ָּכֶהםׁשֶ ְּכגֹוֵיי  נּו  ֶחְלֵקֽ ָׂשם  ּלֹא 

207 is only recited just before leaving the synagogue. Therefore, it is postponed in case עלינו 
of  ברית מילה.

' רמוז בראשי תיבות בהיפוך [מפי העוה הושעחוברה על ידי יהושע בן ון בשעה שכבש את יריחו, ושמו '208
שלו]. (רבי יהודה החסיד) 



נּו  ְּכָכל־ֲהמֹוָנם:  ים ישעיה מה:כ  ֶׁשֵהם ִמְׁשַּתֲחִוים ְלֶהֶבל ָוִריק  209ְוֹגָרֵלֽ ְתַּפֲלִל֔ ּוִמֽ

יַע:  א יֹוִׁשֽ ֹ֥ ל       ל ְחנּווַ ֶאל־ֵא֖ ֶלךךְ  ִלְפֵני זוקף  ּכֹוְרִעים ּוִמְׁשַּתֲחִוים ּומֹוִדים כורע ֲאַנֽ ֶמֽ

ד ָאֶר֒ץ  ּומֹוַׁשב נא:יג  ָּברּוךךְ הּוא: ֶׁשהּוא ַהָּקדֹוׁש ַהְּמָלִכים ַמְלֵכי ה ָׁשַמִי֘ם ְוֹיֵס֣ נֹוֶט֣

ַעל  ּוְׁשִכיַנת ֻעּזֹו  ְּבָגְבֵהי ְמרֹוִמים:  ִים ִמַּמֽ ינּו  ֵאין עֹודהְיָקרֹו ַּבָּׁשַמֽ ּוא ֱאלֵֹהֽ

נּו ֶפס זּוָלתֹו  ַּכָּכתּוב ְּבתֹוָרתֹו:   ֱאֶמת ַמְלֵּכֽ ֹבָת֘  דברים ד:לט ֶאֽ ַהּ֗יֹום ַוֲהֵׁשֽ  ַדְעָּת֣  ְוָיֽ

ין ֽעֹוד:  ַחת ֵא֖ ֶרץ ִמָּת֑ ַעל ְוַעל־ָהָא֖ ִים ִמַּמ֔ ים ַּבָּׁשַמ֣ ֱאלִֹה֔ י ְיָי֨ ֣הּוא ָהֽ ֒ ִּכ֤ ֶאל־ְלָבֶבךךָ

ינּונְ ן ּכֵ ל־ עַ  210 ֱאלֵֹהֽ ְיָי  ְּלךךָ  ֶרת   ַקֶּוה  ְּבִתְפֶאֽ ְמֵהָרה   ךךָ  ִלְראֹות  ְלַהֲעִביר  ֻעֶּזֽ

ֶרץ  ְוָהֱאִליִלים ָּכרֹות ִיָּכֵרתּון  ְלַתֵּקן עֹוָלם ְּבַמְלכּות ַׁשַּדי: ִּגּלּוִלים    ִמן־ָהָאֽ

ְוֵיְדעּו ירּו  ֶרץ: ַיִּכֽ ָּכל־ִרְׁשֵעי ָאֽ יךךָ  ךךָ  ְלַהְפנֹות ֵאֶלֽ ִבְׁשֶמֽ ְוָכל־ְּבֵני ָבָׂשר ִיְקְראּו 

ישעיה מה:כג ָּכל־יֹוְׁשֵבי ֵתֵבל       ִּכי ְלךךָ  ע ָּכל־ָלֽׁשֹון:  ִּתָּׁשַב֖ ֶרךךְ  ע ָּכל־ֶּב֔ ִּתְכַר֣

209 The קהלת   pg. 168 when discussing דברי  השהעלינו לשבח   ראש  (מוסף   ), mentions the צבור  
quietly recites ' יַע א יֹוִׁשֽ ֹ֥ -ל ל ים ֶאל־ֵא֖ ְתַּפֲלִל֔ ֶבל ְוִריק ּוִמֽ It is clear that this verse was .':ֶׁשֵהם ִמְׁשַּתֲחִוים ְלֶהֽ
still said in his time (תקע"ט). The סידור המקובל הרב הירץ (Thuringia תש"ך) notes, “As these words
describe the worst of all the   קליפות(spiritual shells or barriers), it is said without voice.” (either in a
whisper  or  read  silently  without  vocalizing  the  words.)  The  one  exception,  is  that  on  either
December 25th in Western Europe or January 6th in Eastern Europe, it is recited aloud, both in the
evening and morning, [see the Nitel Nacht section pg. LIII in the back       of this  תפלה for further
explanation]. 

'.על כן נקוה' תיקן עכן לפי הריגתו, ושמו חתום בראשי התיבות ' על כן נקוה לך החלק מ'210



נּו: ִויַקְּבלּו ֻכָּלם ֶאת־ לּו    ְוִלְכבֹוד ִׁשְמךךָ ְיָקר ִיֵּתֽ ינּו ִיְכְרעּו ְוִיֹּפֽ יךךָ ְיָי ֱאלֵֹהֽ ְלָפֶנֽ

ךךָ  ְוִתְמלֹךךְ ֲעֵליֶהם       ְמֵהָרה ְלעֹוָלם ָוֶעד: ִּכי ַהַּמְלכּות ֶׁשְּלךךָ ִהיא ֹעל ַמְלכּוֶתֽ

 ּוְלֽעֹוְלֵמי ַעד ְוִתְמלֹךךְ ְּבָכבֹוד: 

  פסוקים אחר עליו:כלללא אמרו לפי המהג הקודם באשכז  

 : ךךָ ד:יָ֥ יְ  שמות טו:יח (ַּכָּכתּוב ְּבתֹוָרֶתֽ ם ָוֶעֽ ךךְ ְלֹעָל֥  ׀ ִיְמלֹ֖

ד:) זכריה יד:טְוֶנֱאַמר:   ד ּוְׁש֥מֹו ֶאָחֽ ְהֶי֧ה ְיָי֛ ֶאָח֖ ֶרץ ַּבּ֣יֹום ַה֗הּוא ִיֽ ֶלךךְ ַעל־ָּכל־ָהָא֑  ְוָהָי֧ה ְיָי֛ ְלֶמ֖

שיר של יום 

אומרים שיר של יום אפילו ביום טוב ובימים וראים.  

הלוים היו אומרים מעים מאמירת המילים ' לא', אך היום ... בשבתאין לומר מזמור פלוי של יום טוב ' 211

':במקדש

 קדיש יתום  ואחריו אומרים  שיר הלוים היו אומרים במקדש והגים לומר בכל יום ה

' שיר מזמור לאסף ו'שיר של יום  שאין אומרים תשעה באב (אמר רק אם יש יותר מאבל אחד). (חוץ מ 

עד סוף תפלת מחה. וביום כפור אין אומרים כלל.)

 ַהּיֹום יֹום ִראׁשֹון ַּבַּׁשָּבת ֶׁשּבֹו

ַהְלִוִּים ָהיּו אֹוְמִרים ַּבִּמְקָּדׁש:      ביו"ט אומרים רק 

ּה כד   ים ְיָסָד֑ ּה: ִּכי־֖הּוא ַעל־ַיִּמ֣ ְׁשֵבי ָבֽ ל ְוֹי֣ ֵב֗ ּה ֵּת֝ ֶרץ ּוְמלֹוָא֑ ֽיָי ָהָא֣ ְז֥מֹור ַל֭ ד ִמ֫ ְלָדִו֗

י־  ָה: ִמֽ ָה֗רֹות ְיֽכֹוֲנֶנֽ ה ְוַעל־ְנ֝ ִים ַיֲעֶל֥ י ַכַּפ֗ ֗קּום ִּבְמ֥קֹום ָקְדֽׁשֹו: ְנִק֥ י־ָי֝ ּוִמֽ ר־ְיָי֑  ְבַה֣  

211 The  reason  we do  not  recite  the specifically מזמור   designated  for  each  day  of טוב   ,יום 
is  because  its  recital  is  a  mere למקדש   .זכר   Therefore,  since  the מוסף   had קרבן   a  different
accompanying מזמור, we need not be particular, either on the exact or on reciting it before ,מזמור  

(לדוגמה עיין בגמ' סוכה ה.) (מגן אברהם סימן קל"ב ס"ק ד. מוסף ')



ְוא  א ַלָּׁש֣ א־ָנָׂש֣ ֹֽ ר ׀ ל ב ֲאֶׁש֤ ָב֥ ה: נפשו ּֽוַבר ֵל֫ ע ְלִמְרָמֽ א ִנְׁשַּב֣ ֹ֖ י ְול א  ַנְפׁ֑שִ ָרָכה  ִיָּׂש֣ ְב֭

ה ּ֣דֹור  י ִיְׁשֽעֹו: ֶז֭ ֱאלֵֹה֥ ה ֵמֽ ת ְיָי֑ ּ֝וְצָדָק֗ ָלה: דרשו ֵמֵא֣ ב ֶסֽ ֲעֹק֣ י ָפֶנ֖יךךָ ַיֽ ֵׁש֥֨ יו ְמַבקְֿ ְרָׁש֑  ֹּדֽ

ֶלךךְ  י ֶז֘ה ֶמ֤ ֶלךךְ ַהָּכֽבֹוד: ִמ֥ ָי֗בֹוא ֶמ֣ ם ְו֝ י עֹוָל֑ ִהָּנְׂשאּו ִּפְתֵח֣ ם ְוֽ֭ אֵׁשיֶכ֗ ים ׀ ָרֽ ְׂש֤אּו ְׁשָעִר֨

י ם ּ֭וְׂשאּו ִּפְתֵח֣ אֵׁשיֶכ֗ ה: ְׂש֤אּו ְׁשָעִרים ׀ ָרֽ ָי֗ ִּגּ֥בֹור ִמְלָחָמֽ ָי ִעּ֣זּוז ְוִגּ֑בֹור ְי֝ ֥בֹוד ׀ ְי֭ ַהָּכ֫

ֶלךךְ  ְצָב֑אֹות ֤הּוא ֶמ֖ ֥בֹוד ׀ ְיָי֥  ַהָּכ֫ ֶלךךְ  ֶמ֤ י ֣הּוא ֶז֘ה  ַהָּכֽבֹוד: ִמ֤ ֶלךךְ  א ֶמ֣ ֹ֗ ָיב ם ְו֝ עֹוָל֑

ָלה: ַהָּכ֣בֹוד  ֶסֽ

)86קדיש יתום (עמ'  

ַהּיֹום יֹום ֵׁשִני ַּבַּׁשָּבת ֶׁשּבֹו  

ַהְלִוִּים ָהיּו אֹוְמִרים ַּבִּמְקָּדׁש:         ביו"ט אומרים רק 

ַהר־ָקְדֽׁשֹו: מח   ינּו  לֵֹה֗ יר ֱא֝ ד ְּבִע֥ ל ְמֹא֑ ּוְמֻהָּל֣ ֤דֹול ְיָי֣  ַרח: ָּג֮ ְז֗מֹור ִלְבֵני־ֹקֽ יר ִמ֝ ִׁש֥

ים ֱאלִֹה֥ ב:  ָרֽ ֶלךךְ  ֶמ֣ ת  ְרַי֗ ִק֝ ָצ֑פֹון  י  ַיְרְּכֵת֣ ּיֹון  ַהר־ִצ֭ ֶרץ  ָא֥ ָּכל־ָה֫ ְמׂ֢שֹוׂש  נֹו֮ף  ה  ְיֵפ֥

ן  אּו ֵּכ֣ ָּמה ָר֭ ו: ֵה֣ ְב֥רּו ַיְחָּדֽ ים ֥נֹוֲע֑דּו ָעֽ י־ִהֵּנ֣ה ַהְּמָלִכ֖ ב: ִּכֽ ע ְלִמְׂשָּגֽ יָה נֹוַד֥ ְּבַאְרְמנֹוֶת֗

ר ַׁשֵּב֗ ים ְּת֝ ָקִד֑ ה: ְּב֥רּוַח  יל ַּכּֽיֹוֵלָדֽ ֗ ם ִח֝ ָעָדה ֲאָחָזַ֣תם ָׁש֑ זּו: ְר֭ ֶנְחָּפֽ ִנְבֲה֥לּו  הּו  ָּתָמ֑

ינּו יר ֱאלֵֹה֑ ָבאֹות ְּבִע֣ ְצ֭ ְּבִעיר־ְיָי֣  ינּו  ן ָרִא֗ ׀ ֵּכ֤ ְענּו  ר ָׁשַמ֨ ֲאֶׁש֤ יׁש: ַּכֽ ֳאִנּ֥יֹות ַּתְרִׁשֽ

 : יָכֶלךךָ ֶרב ֵהֽ ֶק֗ ךךָ ְּב֝ ים ַחְסֶּד֑ ֱאלִֹה֣ ינּו  ָלה:        ִּדִּמ֣ ם ֶסֽ ים ְיֽכֹוֲנֶנָ֖ה ַעד־עֹוָל֣ ִה֤ ֱאלֹ֘

ח ׀ : ִיְׂשַמ֤  ךךָ ה ְיִמיֶנֽ ְלָא֥ ֶדק ָמֽ ֗ ֶרץ    ֶצ֝ ַעל־ַקְצֵוי־ֶא֑ ִהָּלְתךךָ  ן ְּת֭ ים ֵּכ֣ ֱאלִֹה֗  ֤ ְּכִׁשְמךךָ



֗רּו ֿפְ ִס֝ ְוַהִּקי֑פּוָה  ּיֹון  ִצ֭ ּבּו  ֹס֣  : יךךָ ִמְׁשָּפֶטֽ ַען  ַמ֗ ְל֝ ה  ְיהּוָד֑ ְּב֣נֹות  ֵגְלָנה  ָּת֭ ַהר־ִצּ֗יֹון 

ְל֣דֹור ַסְּפ֗רּו     ְּת֝ ַען  ְלַמ֥ יָה  ַאְרְמנֹוֶת֑ ַּפְּס֥גּו  ה  ְלֵחיָל֗ ׀  ם  ִלְּבֶכ֨ יתּו  ִׁש֤ יָה:  ִמְגָּדֶלֽ

נּו ַעל־ֽמּות:  ֲהֵג֣ ד ֖הּוא ְיַנֽ ם ָוֶע֑ לֵֹהינּו עֹוָל֣ ים ֱא֭ ה ׀ ֱאלִֹה֣ י ֶז֨ ֲחֽרֹון: ִּכ֤ ַאֽ

)86קדיש יתום (עמ'  

ַהּיֹום יֹום ְּׁשִליִׁשי ַּבַּׁשָּבת ֶׁשּבֹו  

ַהְלִוִּים ָהיּו אֹוְמִרים ַּבִּמְקָּדׁש:      ביו"ט אומרים רק 

ף  פב    ָס֥ י212ִמְז֗מֹור ְלָא֫ ט: ַעד־ָמַת֥ ים ִיְׁשֹּפֽ ֶרב ֱאלִֹה֣ ל ְּבֶק֖ ֲעַדת־ֵא֑ ב ַּבֽ ים ִנָּצ֥ ֱאלִֹה֗

יקּו: ַהְצִּדֽ ׁש  ל ְוָי֑תֹום ָעִנ֖י ָוָר֣ ָלה: ִׁשְפטּו־ַד֥ ים ִּתְׂשאּו־ֶסֽ ָׁשִע֗ ֶול ּוְפֵנ֥י ְר֝ ִּתְׁשְּפטּו־ָע֑

כּו ה ִיְתַהָּל֑ ֲחֵׁשָכ֥ ינּו ַּבֽ א ָיִב֗ ֹ֥  ְד֨עּו ׀ ְול א ָיֽ ֹ֤ ילּו: ל ים ַהִּצֽ ל ְוֶאְביֹ֑ון ִמַּי֖ד ְרָׁשִע֣ ַּפְּלטּו־ַד֣

ֶרץ:  ָּכל־֥מֹוְסֵדי ָאֽ ּ֗מֹוטּו  ן 213ִי֝ ֵכ֥ ם: ָא֭ ם ּוְבֵנ֖י ֶעְל֣יֹון ֻּכְּלֶכֽ ים ַאֶּת֑ ַמְרִּתי ֱאלִֹה֣ ֲאִנ֣י־ָא֭

ה  י־ַאָּת֥ ֶרץ ִּכֽ ה ָהָא֑ לִֹהים ָׁשְפָט֣ ה ֱא֭ לּו: קּוָמ֣ ים ִּתֹּפֽ ד ַהָּׂשִר֣ ם ְּתמּו֑תּון ּוְכַאַח֖ ְּכָאָד֣

ם:   ל ְּבָכל־ַהּגֹוִיֽ ְנַח֗ ִת֝

)86קדיש יתום (עמ'  

ַהּיֹום יֹום ְרִביִעי ַּבַּׁשָּבת ֶׁשּבֹו  

ַהְלִוִּים ָהיּו אֹוְמִרים ַּבִּמְקָּדׁש:      ביו"ט אומרים רק 

בָאַמר ָרִבין ַּבר ַרב ַאָּדא ָאַמר ְרִבי ִיְצָחק, ִמַּנִין ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ָמצּוי ְּבֵּבית ַהְּכֶֶסת? ֶׁשֶּנֱאַמר: '212 ים ִנָּצ֥ ֱאלִֹד֗

-ל ֲעַדת־ֵא֑ -ל'. ּוִמַּנִין ַלֲעָׂשָרה ֶׁשִּמְתַּפְּלִלין ֶׁשְּׁשִכיָה ִעָּמֶהם? ֶׁשֶּנֱאַמר: 'ַּבֽ ֲעַדת־ֵא֑ ב ַּבֽ ים ִנָּצ֥ (גמ' ברכות ו.) '. ֱאלִֹד֗

ָלעֹוָלם 213 ָּבאּו  לֹא  ָאּו  ָחְטאּו,  לֹא  ֵהן  ֶׁשִאְלָמֵלא  ַלֲאבֹוֵתיּו,  טֹוָבה  ְוֲַחִזיק  ּבֹואּו  ָלִקיׁש,  ֵריׁש  (שהיו ָאַמר 
ם: , ֶׁשֶּנֱאַמר: ' כמלאכים ולא הולידו בנים) רש"י  ם ּוְבֵנ֖י ֶעְל֣יֹון ֻּכְּלֶכֽ ים ַאֶּת֑ ַמְרִּתי ֱאלִֹד֣ ן ' ִחַּבלֶּתם ַמֲעֵׂשיֶכם ' ֲאִנ֣י־ָא֭ ֵכ֥ ָא֭

ם ְּתמּו֑תּון  (גמ' עבודה זרה ה.)  גו''.  ְּכָאָד֣



֗מּול ַעל־ צד   ב ְּג֝ ֶרץ ָהֵׁש֣ ט ָהָא֑ ָּנֵׂשא ֹׁשֵפ֣ יַע: ִה֭ ל ְנָק֣מֹות הֹוִפֽ ֵא֖ ֵאל־ְנָק֥מֹות ְיָי֑ 

ק ָעָת֑ ְיַדְּב֣רּו  יעּו  ַיִּב֣ זּו:  ֲעלֹֽ ַיֽ ים  ְרָׁשִע֥ י  ַת֗ ַעד־ָמ֝ ְיָי֑  ׀  ים  ְרָׁשִע֥ י  ַעד־ָמַת֖ ים:  ֵּגִאֽ

גּו ֲהֹר֑  ר ַיֽ ְיַעּֽנּו: ַאְלָמָנ֣ה ְוֵג֣  ֥ ֲחָלְתךךָ ַנֽ ְיַדְּכ֑אּו ְוֽ ְיָי֣   ֣ ֶון: ַעְּמךךָ ֲעֵלי ָאֽ ְתַאְּמ֗רּו    ָּכל־ֹּפ֥ ִי֝

ים ֲעִר֣ ב: ֖◌ִּבינּו ֹבֽ ֲעֹקֽ י ַיֽ ין ֱאלֵֹה֥ ִב֗ א־ָי֝ ֹֽ א ִיְרֶאה־ָּיּ֑ה ְול ֹ֣ אְמרּו ל ֹ֣ ּי חּו: ַו֭ ים ְיַרֵּצֽ יתֹוִמ֣ ִו֖

יט: א ַיִּבֽ ֹ֣ ִין ֲהל ֗ ר ַע֝ ֵצֽ ם־ֹי֥ ע ִאֽ א ִיְׁשָמ֑ ֹ֣ ֶזן ֲהל ַטע ֹא֖ ילּו: ֲהֹנ֣ י ַּתְׂשִּכֽ ים ָמַת֥ ם ּ֝וְכִסיִל֗ ָּבָע֑

ָּמה י־ֵה֥ ם ִּכ֖ ֵדַע ַמְחְׁש֣בֹות ָאָד֑  ָי֗ ֹי֭ ַעת: ְיֽ ם ָּדֽ ד ָאָד֣ ְמַלֵּמ֖ יַח ַהֽ א יֹוִכ֑ ֹ֣ ר ּ֭גֹוִים ֲהל ֲהֹיֵס֣

יֵמי יט ֖לֹו ִמ֣ ּנּו: ְלַהְׁשִק֣ ֥ ְתַלְּמֶדֽ ּנּו ָּיּ֑ה ּֽוִמּתֹוָרְתךךָ ֶבר  ֲאֶׁשר־ְּתַיְּסֶר֣ י ׀ ַהֶּג֣ ֶבל: ַאְׁשֵר֤ ָהֽ

י־ַעד־ ב: ִּכֽ ֲעֹזֽ א ַיֽ ֹ֣ ֲחָל֗תֹו ל ַנֽ א־ִיּ֣טׁש ְיָי֣ ַעּ֑מֹו ְו֝ ֹֽ י ׀ ל ַחת: ִּכ֤ ע ָׁשֽ ָרָׁש֣ ה ָלֽ ע ַעד־ִיָּכֶר֖ ָר֑

ב י־ִיְתַיֵּצ֥ ים ִמֽ י ִעם־ְמֵרִע֑ י־ָי֣קּום ִל֭ ב: ִמֽ יו ָּכל־ִיְׁשֵרי־ֵלֽ ֲחָר֗ ַאֽ ט ְו֝ ֶדק ָיׁ֣שּוב ִמְׁשָּפ֑ ֶצ֭

י: ִאם־ ה ַנְפִׁשֽ ְכָנ֖ה דּוָמ֣ ט ׀ ָׁשֽ י ִּכְמַע֓ ָתה ִּל֑ ָי   ֶעְזָר֣ י ְי֭ ֶון: לּוֵל֣ ֲעֵלי ָאֽ י ִעם־ֹּפ֥ ֗ ִל֝

ַׁשַעְׁש֥עּו יךךָ ְיֽ ְנחּוֶמ֗ י ַּת֝ י ְּבִקְרִּב֑ ב ַׂשְרַעַּפ֣ ִני: ְּבֹר֣ ָי֗ ִיְסָעֵדֽ ֥ ְי֝ י ַחְסְּדךךָ ָטה ַרְגִל֑ ַמְרִּתי ָמ֣ ָא֭

י ם ָנִק֣ יק ְוָד֖ גֹוּדּו ַעל־ֶנֶ֣פׁש ַצִּד֑ ק: ָי֭ ל ֲעֵלי־ֹחֽ ר ָעָמ֣ א ַהּ֑וֹות ֹיֵצ֖ ְיָחְבְרךךָ ִּכֵּס֣ י: ַה֭ ַנְפִׁשֽ

ם ׀ ֶאת־  ֶׁשב ֲעֵליֶה֨ י: ַוָּי֤ י       ְל֣צּור ַמְחִסֽ אלַֹה֗ י ְלִמְׂשָּג֑ב ֵוֽ֝ י ְיָי֣ ִל֣ יעּו: ַוְיִה֬ ַיְרִׁשֽ

ינּו:  ם ְיָי֥ ֱאלֵֹהֽ ְצִמיֵת֗ ם ַי֝ ם ַיְצִמיֵת֑ ָעָת֥ ם ּוְבָרֽ אֹוָנ֗

נּו: 214 צה:א-ג יָעה ְל֣צּור ִיְׁשֵעֽ ִר֗ יָי֑ ָנ֝ כּו ְנַרֲּנָנ֣ה ַלֽ  ְל֭

֗דֹול ַעל־ָּכל־ ֶלךךְ ָּג֝ ל ָּג֣דֹול ְיָי֑ ּוֶמ֥ י ֵא֣ יַעֽ ֽלֹו: ִּכ֤ ְזִמ֗רֹות ָנִר֥ ה ִּב֝ ה ָפָנ֣יו ְּבתֹוָד֑ 214ְנַקְּדָמ֣ Later  generations  added  the  first  three from פסוקים  צ"ה   .מזמור   The קהלת  דברי 
(pg. 54  סעיף קטן א') deals with this subject at length, and claims that only one additional  פסוק need
be said.



ים: ֱאלִֹהֽ

)86קדיש יתום (עמ'  

ַהּיֹום יֹום ֲחִמיִׁשי ַּבַּׁשָּבת ֶׁשּבֹו  

ַהְלִוִּים ָהיּו אֹוְמִרים ַּבִּמְקָּדׁש:      ביו"ט אומרים רק 

ב: פא   ֲעֹקֽ י ַיֽ אלֵֹה֥ יעּו ֵלֽ ִר֗ ים עּוֵּז֑נּו ָה֝ אלִֹה֣ ְרִנינּו ֵלֽ ף: ַה֭ ית ְלָאָסֽ ל־ַהִּגִּת֬ ַח ׀ ַעֽ ַנֵּצ֬ ַלמְֿ

ֶסה ְל֣יֹום ֶּכ֗ ר ַּב֝ ׁשֹוָפ֑ ֶדׁש  ַבֹח֣ ֶבל: ִּתְק֣עּו  ים ִעם־ָנֽ ף ִּכּ֖נֹור ָנִע֣ ְמָרה ּוְתנּו־ֹת֑ אּו־ִז֭ ְׂשֽ

ָׂש֗מֹו ף  י֘הֹוֵס֤ ִּבֽ ׀  דּות  ֵע֤ ב:  ֲעֹקֽ ַיֽ י  אלֵֹה֥ ֵלֽ ט  ְׁשָּפ֗ ִמ֝ ל ֑הּוא  ְלִיְׂשָרֵא֣ ק  ֹח֣ י  ִּכ֤ נּו:   ַחֵּגֽ

ִׁשְכ֑מֹו ֶבל  ִמֵּס֣ ֲהִסי֣רֹוִתי  ע:  ֶאְׁשָמֽ ְעִּתי  א־ָיַד֣ ֹֽ ל ת  ְׂשַפ֖ ִים  ִמְצָר֑ ֶרץ  ַעל־ֶא֣ ֵצאתֹו  ְּב֭

֙ ַעל־ ְנךךָ ַעם ֶאְבָחֽ ֶתר ַר֑ ֶעְנךךָ ְּבֵס֣ ָּך ֶא֭ ְּלֶצ֥ ֲאַח֫ אָת ָוֽ ה ָקָר֗ ְרָנה:  ַּבָּצָר֥ ֲעֹבֽ יו ִמּ֥דּוד ַּתֽ ָּפ֗ ַּכ֝

א־ִיְהֶי֣ה  ֹֽ י: ל ע־ִלֽ ְׁשַמֽ ל ִאם־ִּתֽ ְׂשָרֵא֗ ִי֝ ךךְ  יָדה ָּב֑ ִּמי ְוָאִע֣ ע ַע֭ ָלה: ְׁשַמ֣ ה ֶסֽ י ְמִריָב֣ ֵמ֖

ֶרץ  ֵמֶא֣ ַּמַעְלךךָ  ֖◌ַהֽ יךךָ  ֱאלֶֹה֗ ָי֤  ְי֘ ׀  י  ֹנִכ֨ ָאֽ ר:  ֵנָכֽ ל  ְלֵא֣ ה  ֲחֶו֗ ְׁשַּתֽ ִתֽ֝ א  ֹ֥ ְול ָז֑ ר  ל  ֵא֣ ךךָ  ְב֭

י:  ָבה ִלֽ ל לֹא־ָא֥ ִיְׂשָרֵא֗ ְו֝ י ְלקֹוִל֑י  ע ַעִּמ֣ א־ָׁשַמ֣ ֹֽ הּו: ְול ֲאְמְלֵאֽ ַוֽ יךךָ  ֗ ִים ַהְרֶחב־ִּפ֝ ִמְצָר֑

ַע ִלי֑  ִּמי ֹׁשֵמ֣ ם:               ֗לּו ַע֭ מֹוֲע֖צֹוֵתיֶהֽ ְל֗כּו ְּבֽ ם ֵיֽ֝ ֲאַׁשְּלֵחהּו ִּבְׁשִרי֣רּות ִלָּב֑ ֖◌ָוֽ

ל ְׂשָרֵא֗ י  ִי֝ כּו:  ִּבְדָרַכ֥ ְמַעט ְיַהֵּלֽ ם  ִּכ֭ יַע  ֽאֹוְיֵביֶה֣ ם ַאְכִנ֑ ֵריֶה֗ י  ְוַעל־ָצֽ֝ י: ְמַׂשְנֵא֣ יב ָיִדֽ ָאִׁש֥

יָ  ּ֝וִמּ֗צּור  ְי֭ ה  ִחָּט֑ ֶלב  ֵמֵח֣  ַּיֲאִכיֵלהּו  ֖◌ַוֽ ם:  ְלעֹוָלֽ ם  ִעָּת֣ י  ִויִה֖ ֲחׁשּו־֑לֹו  ׁש ׀ ְיַכֽ ְּדַב֣



ָּך: ַאְׂשִּביֶעֽ

)86קדיש יתום (עמ'  

ַהּיֹום יֹום ִּׁשִּׁשי ַּבַּׁשָּבת ֶׁשּבֹו  

ַהְלִוִּים ָהיּו אֹוְמִרים ַּבִּמְקָּדׁש:        ביו"ט אומרים רק 

ַּבל־ִּתּֽמֹוט:  צג  ל  ֵב֗ ֵּת֝ ַאף־ִּתּ֥כֹון  ִהְתַאָּז֑ר  ז  ֹע֣ ָי  ְי֭ ׁש  ָלֵב֣ ׁש  ֵב֥ ָל֫ ֵּג֢אּות  ָמָלךךְ֘  ְיָי֣ 

ם ִיְׂש֖אּו ְׂש֣אּו ְנָה֣רֹות קֹוָל֑  ָי֗ ָנֽ ְׂש֤אּו ְנָה֨רֹות ׀ ְיֽ ָּתה: ָנֽ ם ָאֽ עֹוָל֣ ז ֵמ֖ ֣ ֵמָא֑ ָנ֣כֹון ִּכְסֲאךךָ

: ְיָיֽ ַּבָּמ֣רֹום  יר  ַאִּד֖ ִמְׁשְּבֵרי־ָי֑ם  ים  ַאִּדיִר֣ ים  ַרִּב֗ ִים  ַמ֤ ׀  ִמֹּקלֹ֙ות  ם:  ָּדְכָיֽ ְנָה֣רֹות 

ים:   ֶרךךְ ָיִמֽ ָי֗ ְלֹא֣ ֶדׁש ְי֝ ֲאָוה־ֹּק֑ ֥ ַנֽ יְתךךָ ד ְלֵבֽ ֶאְמ֬נּו ְמֹא֗ יךךָ ׀      ֶנֽ ֹדֶת֨ ֵעֽ

)86קדיש יתום (עמ'  

והגים בהרבה קהילות, גם בק"ק פפד"מ, לומר בכל יום אחר שיר של יום מזמור פ“ג, 
ומהג הרבה קהילות שאין לאמרו בימים שאין אומרים תחון. ובכל מקום א“א אותו בבית אבל.  

ל: 215 פג  ט ֵאֽ ְוַאל־ִּתְׁשֹק֣ ׁש  ַאל־ֶּתֱחַר֖ ךךְ  ים ַאל־ֳּדִמי־ָל֑ ף: ֱאלִֹה֥ יר ִמְז֣מֹור ְלָאָסֽ ִׁש֖

ֲע֗צּו ִיְתָיֽ ימּו ֑סֹוד ְו֝ ֲעִר֣ ְּמךךָ ַיֽ ל־ַע֭ אׁש: ַעֽ ֹֽ יךךָ ָנְׂ֣שאּו ר ֱהָמיּ֑ון ּ֝וְמַׂשְנֶא֗ ֹוְיֶביךךָ ֶיֽ י־ִהֵּנ֣ה ֽא֭ ִּכֽ

י ֽנֹוֲע֣צּו ל ֽעֹוד: ִּכ֤ ם־ִיְׂשָרֵא֣ ר ֵׁשֽ א־ִיָּזֵכ֖ ֹֽ ם ִמּ֑גֹוי ְול ְמ֗רּו ֖◌ְלכּו ְוַנְכִחיֵד֣ : ָאֽ יךךָ ַעל־ְצפּוֶנֽ

ל  ים: ְּגָב֣ ב ְוַהְגִרֽ ים מֹוָא֥ דֹום ְוִיְׁשְמֵעאִל֑֗ י ֱא֭ ֳהֵל֣ תּו: ָאֽ ית ִיְכֹרֽ ְּבִר֣ יךךָ  ֶל֗ ו ָע֝ ב ַיְחָּד֑ ֵל֣

has been recited since the end of the Geonic period (a few hundred years before  שיר מזמור לאסף 215
the introduction of the שיר של יום). It’s first appearance in זאשכ was in the מחזור ויטרי,          most
likely as a result of the צרות and גזירות that were imposed upon עם ישראל at the time.   Since one may
not recite numerous קדישים, a  קדיש is recited at the end of the תפלת שחרית (מוסף). According to  הגמ
only ,שיר מזמור לאסף  and               שיר של יום both after the קדיש  there is an opportunity for a ,אשכז
if said by two different אבילים. If there is a lone אבל - he says the  קדיש following this  מזמור.



ֽיּו ְז֖רֹוַע ִלְבֵני־֣לֹוט  ם ָה֤ ה ִעָּמ֑ ּׁשּור ִנְלָו֣ ְׁשֵבי ֽצֹור: ַּגם־ַא֭ ֶׁשת ִעם־ֹי֥ ֶל֗ ק ְּפ֝ ֲעָמֵל֑ ַעּמֹון ַוֽ ְו֭

יּו אר ָה֥ ֹ֑ ֵעין־ּד ין ְּבַנַ֣חל ִקיֽׁשֹון: ִנְׁשְמ֥דּו ְבֽ ָיִב֗ א ְכ֝ ִסיְסָר֥  ן ְּכֽ ם ְּכִמְדָי֑ ה־ָלֶה֥ ָלה: ֲעֵׂשֽ ֶסֽ

מֹו: ָּכל־ְנִסיֵכֽ ע  ּ֝וְכַצְלֻמָּנ֗ ּֽוְכֶזַ֥בח  ב  ְוִכְזֵא֑ ב  ְּכֹעֵר֣ ִדיֵבמֹו  ְנ֭ מֹו  ִׁשיֵת֣ ה:  ֲאָדָמֽ ַלֽ ֶמן  ֹד֗֝

ׁש ַק֗ ְּכ֝ ל  ַכַּגְלַּג֑ מֹו  ִׁשיֵת֥ י  ֱאלַֹה֗ ים:  ֱאלִֹהֽ ְנ֣אֹות  ת  ֵא֗֝ נּו  ָּל֑ ִנ֣יְרָׁשה  ְמרּו  ֖◌ָאֽ ר  ֲאֶׁש֣

ךךָ  ֲעֶר֑ ם ְּבַסֽ ן ִּתְרְּדֵפ֣ ים:    ֵּכ֭ ט ָהִרֽ ה ְּתַלֵה֥ ָהָב֗ ַער ּ֝וְכֶלֽ ִּתְבַער־ָי֑ ׁש  ִלְפֵני־ֽרּוַח: ְּכֵא֥

ֲה֥לּו ְוִיָּבֽ ׁשּו  :      ֵיֹב֖ ְיָיֽ  ֣ ִׁשְמךךָ ׁ֖שּו  יַבקְֿ ם ָק֑לֹון ִוֽ א ְפֵניֶה֣ ם: ַמֵּל֣ ֲהֵלֽ ְתַבֽ  ֥ ְתךךָ ּוְבסּוָפֽ

ְל֗יֹון ַעל־  ךךָ           ֶע֝ ֣ ְיָי֣ ְלַבֶּד֑ ה ִׁשְמךךָ י־ַאָּת֬  ֵיְד֗עּו ִּכֽ דּו: ְוֽ  ַיְחְּפ֥רּו ְויֹאֵבֽ ד ְוֽ ֲעֵדי־ַע֗

ֶרץ: ָּכל־ָהָאֽ

ְּבָעְלָמא ִּדְבָרא ִכְרעּוֵתּה    ָאֵמן)   קהלְׁשֵמיּה ַרָּבא (  זוקף ִיְתַּגַּדל ְוִיְתַקַּדׁש יתום (קטן) כורע

ְוַיְמִליךךְ ַמְלכּוֵתּה  ְּבַחֵּייכֹון ּוְביֹוֵמיכֹון  ּוְבַחֵּיי ְדָכל־ֵּבית־ִיְׂשָרֵאל  ַּבֲעָגָלא ּוִבְזַמן 

 ָאֵמן) קהל  (: ָאֵמןיתום (קטן) כורע ָקִריב: ְוִאְמרּו

יתברך ' ובשימה אחרת מוסיפים ְיֵהא ְׁשֵמיּה ַרָּבא ְמָבַרךךְ ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמָּיא  

 ְוִיְׁשַּתַּבח ְוִיְתָּפַאר ְוִיְתרֹוַמם ְוִיְתַנֵּׂשא  ְוִיְתַהַּדר ְוִיְתַעֶּלה ִיְתָּבַרךךְ  יתום (קטן) כורע 

 הציבור אומר עמו (ולא לאחריו).ְּבִריךךְ הּוא  יתום (קטן) כורע ְוִיְתַהַּלל ְׁשֵמיּה ְּדֻקְדָׁשא 

ָּלא ִמָּכל־ִּבְרָכָתא ְוִׁשיָרָתא ֻּתְׁשְּבָחָתא ְוֶנָחָמָתא    ְלֵעֽ

 ָאֵמן) קהל: (ְוִאְמרּו ָאֵמן  יתום (קטן) כורעַּדֲאִמיָרן ְּבָעְלָמא:  

ינּו ְוַעל־ָּכל־ִיְׂשָרֵאל: ְוִאְמרּו ָאֵמן: ( קהלְיֵהא ְׁשָלָמא ַרָּבא ִמן־ְׁשַמָּיא  ְוַחִּיים ָעֵלֽ

ָאֵמן) 
יתום (קטן) פוסע לאחוריו בחת שלש פסיעות בכריעה אחת

ינּו  פוה לימיו ואומר   ֹעֶׂשה ָׁשלֹום ִּבְמרֹוָמיופוה לשמאלו ואומר    הּוא ַיֲעֶׂשה ָׁשלֹום ָעֵלֽ



 ָאֵמן) קהל( ְוִאְמרּו ָאֵמן: ְוַעל־ָּכל־ִיְׂשָרֵאל:ושוחה לפיו ואומר  

No additional מזמורים (i.e.  ֽבר֥כי נפ֗שי - ראש חודש  or - מז֡מור שיר־חנ֖כת  חנוכה ) 

are to be included within תפילה בציבור. 

' בתרא אחר התפלה, מפי שאין ברכה אחריה.ברכולעולם אין אומרים '

מיד אחר התפלה מתקיים שיעור קצר בבית הכסת, בו לומדים משה או הלכה. אחר כל שיעור או דרשה אומרים 
' וכו'. רבי חנניא בן עקשיא אמר רצה). אחר שיעור בהלכה ושמעתתא יש המקדימין לומר '963קדיש דרבן (עמ' 

אחר דרשה באגדתא לא הצריכו אמירה זו.

,  תפילת שחרית), אחר שבת (חוץ מ ראש חודש אלול בכל יום מ

. (ראה שרשי מהג אשכז חלק ד')ראש השנהומפסיקים לתקוע ג' ימים לפי 

תקיעה:  תרועה:  תקיעה: שברים: 

תקיעה:  תרועה:  תקיעה: שברים: 

תקיעה:  תרועה:  תקיעה: שברים: 

הראשוןתקיעה.   חזרה לצליל  עולה  ותיכף  יותר  מוך  לצליל  יורד התוקע  ומיד  בצליל רגיל,  התקיעה  תחילת 
וממשיך בו עד סוף התקיעה.

 . שלושה קולות מחוברים עולים ויורדים.שברים
. תשעה קולות מחוברים ורועדים (שלא כמורגל אצל בי מזרח אירופה לתוקעם קולות מופסקים).       תרועה

(ראה שרשי מהג אשכז חלק א')

' אחרי התפלות, כי הוא מהג חסידים והוי יוהרה. לד֨וד ׀ ֤ד' או֣רי ֖◌וישעיאין לומר מזמור '
(יש טעמים אחרים א. מקורו מפוקפק מחמת ימים החשוד בשבתאות. ב. מהג מאוחר  

ג. אין להוסיף מזמורים על התפילות הקבועות ד. רבים מעדות החסידים מעים מאמירתו בגלל הטעם הראשון.  
ואצל הספרדים כלל לא התקבל וכ"ש תימים. ה. י"א שמיועד לאמרו כל השה אחרי התפלה.)

אומרים מזמור טז, גם בימים שאומרים בהם תחון, ולא הגו לומר את מזמורערבית   ושחרית בסוף  בית אבלב
מט: 

י 216 טז   ֹוָבִת֗ ָּתה ֽט֝ ֽיָי ֲאֹדָנ֥י ָאֽ ְרְּת ַל֭ : ָאַמ֣ ךךְ יִתי ָבֽ י־ָחִס֥ ל ִּכֽ ֗ ִני ֵא֝ ְמֵר֥ ד ָׁשֽ ם ְלָדִו֑ ִמְכָּת֥

ם: ִיְרּ֥בּו ַעְּצבֹוָתם֘  י ָּכל־ֶחְפִצי־ָבֽ ַאִּדיֵר֗ ָּמה ְו֝ ֶרץ ֵה֑ ְקדֹוִׁשים ֲאֶׁשר־ָּבָא֣ : ִל֭ יךךָ ַּבל־ָעֶלֽ

 יָ֗  י: ְיֽ ם ַעל־ְׂשָפָתֽ מֹוָת֗ א ֶאת־ְׁש֝ ם ּֽוַבל־ֶאָּׂש֥ ם ִמָּד֑ ִנְסֵּכיֶה֣ יךךְ  ַּבל־ַאִּס֣ רּו  ָה֥ ר ָמ֫ ַאֵח֢

ים ַאף־  י ַּבְּנִעיִמ֑ ְפלּו־ִל֭ ים ָנֽ י: ֲחָבִל֣ יךךְ ּֽגֹוָרִלֽ ה ּתֹוִמ֥ ָּת֗ י ַא֝ י ְוכֹוִס֑ ְמָנת       ֶחְלִק֥

216 In זאשכ, the recital of  מכתם לדוד is a late  הג קבלהמ, in order for an אבל to recite קדיש יתום.
There is no need to insist on a specific מזמור, therefore, when a בית אבל recites a different מזמור one
should recite that מזמור.



י: ִכְליֹוָתֽ ִיְּס֥רּוִני  י֗לֹות  ֵל֝ ַאף  ִני  ְיָעָצ֑ ר  ֲאֶׁש֣ ָי  ֶאת־ְי֭ ךךְ  ֲאָבֵר֗ י:  ָעָלֽ ה  ְפָר֥ ָׁשֽ ת  ֲחָל֗ ַנֽ֝

 ֶגל ִּבי ַוָּי֣ ח ִל֭ ן ׀ ָׂשַמ֣ י ַּבל־ֶאּֽמֹוט: ָלֵכ֤ יִמיִנ֗ י ִמֽ֝ יד        ִּכ֥ י ָתִמ֑ ְלֶנְגִּד֣ יִתי ְיָי֣  ִׁשִּו֬

ן  א־ִתֵּת֥ ֹֽ י ִלְׁש֑אֹול ל ב ַנְפִׁש֣ ֲעֹז֣ א ַתֽ ֹֽ י ׀ ל ַטח:        ִּכ֤ ן ָלֶבֽ י ִיְׁשֹּכ֥ ָׂשִר֗ י ַאף־ְּב֝ ְּכבֹוִד֑

יְדךךָ֗  חסידיך  ִסֽ ַחת:  ִלְר֥אֹות ֲח֝ יךךָ  ּֽתֹוִדיֵעִני֘  ָׁשֽ ָמחֹות ֶאת־ָּפֶנ֑ ִּי֥ים     ׂ֣שַבע ְׂש֭ ַרח ַח֫ ֹא֤

ַצח: ֣ ֶנֽ יְנךךָ ְנִעי֖מֹות ִּביִמֽ

ְּבָעְלָמא ִּדְבָרא ִכְרעּוֵתּה    ָאֵמן)   קהלְׁשֵמיּה ַרָּבא (  זוקף ִיְתַּגַּדל ְוִיְתַקַּדׁש יתום (קטן) כורע

ְוַיְמִליךךְ ַמְלכּוֵתּה  ְּבַחֵּייכֹון ּוְביֹוֵמיכֹון  ּוְבַחֵּיי ְדָכל־ֵּבית־ִיְׂשָרֵאל  ַּבֲעָגָלא ּוִבְזַמן 

 ָאֵמן) קהל  (: ָאֵמןיתום (קטן) כורע ָקִריב: ְוִאְמרּו

יתברך ' ובשימה אחרת מוסיפים ְיֵהא ְׁשֵמיּה ַרָּבא ְמָבַרךךְ ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמָּיא  

 ְוִיְׁשַּתַּבח ְוִיְתָּפַאר ְוִיְתרֹוַמם ְוִיְתַנֵּׂשא  ְוִיְתַהַּדר ְוִיְתַעֶּלה ִיְתָּבַרךךְ  יתום (קטן) כורע 

 הציבור אומר עמו (ולא לאחריו).ְּבִריךךְ הּוא  יתום (קטן) כורע ְוִיְתַהַּלל ְׁשֵמיּה ְּדֻקְדָׁשא 

ָּלא ִמָּכל־ִּבְרָכָתא ְוִׁשיָרָתא ֻּתְׁשְּבָחָתא ְוֶנָחָמָתא    ְלֵעֽ

 ָאֵמן) קהל: (ְוִאְמרּו ָאֵמן  יתום (קטן) כורעַּדֲאִמיָרן ְּבָעְלָמא:  

ינּו ְוַעל־ָּכל־ִיְׂשָרֵאל: ְוִאְמרּו ָאֵמן: ( קהלְיֵהא ְׁשָלָמא ַרָּבא ִמן־ְׁשַמָּיא  ְוַחִּיים ָעֵלֽ

ָאֵמן) 
יתום (קטן) פוסע לאחוריו בחת שלש פסיעות בכריעה אחת

ינּו  פוה לימיו ואומר   ֹעֶׂשה ָׁשלֹום ִּבְמרֹוָמיופוה לשמאלו ואומר    הּוא ַיֲעֶׂשה ָׁשלֹום ָעֵלֽ

 ָאֵמן) קהל( ְוִאְמרּו ָאֵמן:  ְוַעל־ָּכל־ִיְׂשָרֵאל:ושוחה לפיו ואומר  


