
Whether one should drink water during  בין השמשות is discussed amongst the פוסקים. Some explained

this to be the case every  בין השמשות, but זפוסקי אשכ were concerned only in regard to  בין השמשות on

שמות  concerning the drinking of water after the time in which the קבלה This is based on .מוצאי שבת

are in limbo, before they must return to םגיה. When one of the בעלי התוספות ate סעודת שלישית during

רביו תם  - בין השמשות  strongly opposed the practice. This caused  זי אשכב not to eat סעודת שלישית at

this time, whether accompanied with water or not. When the חתם סופר settled in Hungary, he followed

the local schedule, and ate after סעודת שלישית   but he made sure not to have any water on the ,מחה 

table. In this regard, wine and fruit juice are not considered water. 

 מחה וכמו שמשמע גם בגמרא, לפיכך היה המהג מעולם לאכול 

ורביו משולם שיה את המהג וההיג לאכול אחרי מחה וכעס עליו רביו תם.

The סופר  was similarly חתם   opposed to the recital  of סעודתא'  because of the 'אתקינו   Kabbalistic

concepts mentioned, which should not be revealed publicly. Practically speaking, it is best if one can

omit it without causing a  מחלוקת. 

 לדוד ברוך ולמנצח בנגינות למוצאי שבת1

אם יש אבל שהוא בעל תפלה, מתפלל לפני העמוד - בעיקר במוצאי שבת - אבל לא עובר בכל התפילות בימים שאין  

נפילת אפים, שבהם אינו משמש הבעל תפלה אפילו בתפילת מנחה וערבית (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) 

במוצאי שבת מאחרים התפלה  כדי להוסיף מחול על הקודש, וממתים עד שיראו ג' כוכבים קטים רצופים, וביום 

):בית אבלהמעון עד שיצא הספק מלבו. וקודם שמתחילים והוא רחום והגים לזמר ב' מזמורים אלה (אבל א"א ב

במוצאי שבת הבעל תפלה מגן במקומו בלי טלית קודם לתפילת ערבית שי מזמורים אלה 

.)מוצאי יום טוב  שהוא מוצאי שבת  בלדוד ברוך אין מזמרים יום טוב שחל בשבת (ואומרים אותם ביגון ידוע : 

ה:   קמד  י ַלִּמְלָחָמֽ ְצְּבעֹוַת֗ ב ֶא֝ ָר֑ י ַלק ְ ד ָיַד֣ ְמַלֵּמ֣ י ַהֽ ֤רּוךךְ ְיָי֙ ׀ צּוִר֗ ד ׀ ָּב֘ ְלָדִו֨

י:  י ַתְחָּתֽ ד ַעִּמ֣ רֹוֵד֖ יִתי ָהֽ ִגִּני ּו֣בֹו ָחִס֑ י ֖◌ָמֽ י ּֽוְמַפְלִט֫י ִל֥ י ּוְמֽצּוָדִת֘י ִמְׂשַּגִּב֢ ַחְסִּד֥

1
On  לדוד ברוך , מוצאי שבת  not ( שיר המעלות) was recited by all קהילות, and is still said in old ירושלמי
therefore Litvaks) מהג טוב  quotes it as a משה ברורה  The .קהילות הספרדים and in ,(אשכזי) קהילות 
should  recite  it  as  well).  Its  recitation  was  stopped  by .חסידים    Since  there  was  never  a קדיש 
according to the ancient הגמ, it was not added later. (Only one or two communities in Hungary said
(.לדוד ברוך after קדיש 



הּו:  ְּתַחְּׁשֵבֽ ֗נֹוׁש ַוֽ הּו ֶּבן־ֱא֝ ָדֵע֑ ָדם ַוֵּתֽ ה־ָא֭  ָי֗ ָמֽ ְיֽ

ר:  ל עֹוֵבֽ יו ְּכֵצ֣ ָמ֗ ה ָי֝ ֶבל ָּדָמ֑ ָדם ַלֶה֣ ָא֭

נּו:   ֶיֱעָׁשֽ ים ְוֽ ָהִר֣ ע ֶּבֽ ד ַּג֖ יךךָ ְוֵתֵר֑ ֖◌ְיָי ַהט־ָׁשֶמ֣

ם:  יךךָ ּוְתֻהֵּמֽ ֶּצ֗ ח ִח֝ ם ְׁשַל֥ ָרק ּוְתִפיֵצ֑ ְּב֣רֹוק ָּב֭

ר:  ד ְּבֵנ֣י־ֵנָכֽ ַּי֗ ים ִמ֝ ִים ַרִּב֑ ַהִּציֵלִני ִמַּמ֣ ִני ְו֭ ֥רֹום ְּפֵצ֣ יךךָ ִמָּמ֫ ח ָיֶד֗ ְׁשַל֥

ֶקר:   ין ָׁשֽ ם ְיִמ֣ יִמיָנ֗ ְוא ִוֽ֝ ם ִּדֶּבר־ָׁש֑ ֲאֶׁשר ִּפיֶה֥

 : ךךְ ׂ֗שֹור ֲאַזְּמָרה ָּלֽ ךךְ ְּבֵנֶ֥בל ָע֝ יָרה ָּל֑ ָדׁש ָאִׁש֣ יר ָח֭ ים ִׁש֣ ֱאלִֹה֗

ה:  ֶרב ָרָעֽ ד ַעְבּ֗דֹו ֵמֶח֥ ּפֹוֶצה ֶאת־ָּדִו֥ ים ַה֭ ִכ֥ ה ַלְּמָל֫ ן ְּתׁשּוָע֗ ַהּנֹוֵת֥

ר:  ָכ֥ ֵני־ֵנ֫ ִני ְוַהִּציֵלִנ֘י ִמַּי֢ד ְּבֽ ְּפֵצ֥

ֶקר:  ין ָׁשֽ ם ְיִמ֣ יִמיָנ֗ ר ֖◌ִּפיֶהם ִּדֶּבר־ָׁשְו֑א ִוֽ֝ ֲאֶׁש֣

ֻחָּט֗בֹות ַּתְבִנ֥ית ּיֹות ְמ֝  ִו֑ ָזֽ ֿכְ ינּו  ם ְּבנֹוֵת֥ יֶה֥ ְנֽעּוֵר֫ ים ִּבֽ ְמֻגָּדִל֢ ׀ ִּכְנִטִעי֘ם  ינּו  ר ָּבֵנ֨ ֲאֶׁש֤

ל:  ֵהיָכֽ

ינּו:  ֲאִלי֑פֹות ְמֻרָּב֗בֹות ְּבֽחּוצֹוֵתֽ  ן צֹאוֵנ֣נּו ֖◌ַמֽ ל ַז֥ ן ֶא֫ ים ִמַּז֗ ְמָזֵו֣ינּו ְמֵלִאי֮ם ְמִפיִק֥

ינּו:  ֹבֵתֽ ה ִּבְרֹחֽ ָוָח֗ ין ְצ֝ את ְוֵא֥ ין יֹוֵצ֑ ֶרץ ְוֵא֣ ין־ֶּפ֭ ים ֵא֣ ִל֥ ֻסָּב֫ ינּו ְמֽ ַאּלּוֵפ֗



יו: ם ֱׁשְיָי֥ ֱאלָֹהֽ ָע֗ י ָה֝ ְׁשֵר֥ ָכה ּ֑לֹו ַאֽ ָעם ֶׁשָּכ֣ י ָה֭ ַאְׁשֵר֣

יר:  סז ת ִמְז֥מֹור ִׁשֽ ח ִּבְנִגיֹנ֗ ַנֵּצ֥ ַלמְֿ

ָלה:   נּו ֶסֽ ר ָּפָנ֖יו ִאָּת֣ ֵאֽ נּו ָי֤ ֲרֵכ֑ יָבֽ נּו ִוֽ ים ְיָחֵּנ֥ ֱאלִֹה֗

 : ךךָ ם ְיֽׁשּוָעֶתֽ ֹוִי֗ ךךָ ְּבָכל־ּג֝ ֶרץ ַּדְרֶּכ֑ ַעת ָּבָא֣ ָלַד֣

ם:  ים ֻּכָּלֽ ים ֝יֹו֗דּוךךָ ַעִּמ֥ ים ׀ ֱאלִֹה֑ יֹו֖דּוךךָ ַעִּמ֥

ָלה:  ם ֶסֽ ֶרץ ַּתְנֵח֣ ים ׀ ָּבָא֖ ר ּוְלֻאִּמ֓ ים ִמיֹׁש֑ ט ַעִּמ֣ י־ִתְׁשֹּפ֣ ים ִּכֽ ִּמ֥ יַרֲנ֗נּו ְלֻא֫ ְׂשְמ֥חּו ִוֽ ִי֥

ם:  ים ֻּכָּלֽ ים ֝יֹו֗דּוךךָ ַעִּמ֥ ים ׀ ֱאלִֹה֑ יֹו֖דּוךךָ ַעִּמ֥

ינּו:  ים ֱאלֵֹהֽ נּו ֱאלִֹה֥ ֲרֵכ֗ ָבֽ ּה ְי֝ ְתָנ֣ה ְיבּוָל֑ ֶרץ ָנֽ ֶא֭

ֶרץ:  יְר֥אּו ֝אֹו֗תֹו ָּכל־ַאְפֵסי־ָאֽ ים ְוִיֽ נּו ֱאלִֹה֑ ֲרֵכ֥ ְיָבֽ

 קריאת שמע וברכותיה לחול ומוצאי שבת.2

במוצאי שבת הבעל תפלה מתחיל 
' ביגון ארוך במיוחד. ברכו ' וממשיך בעימה מיוחדת, ואומר 'והוא רחום  '4 3

2 According to אשכז  the recital of ,מהג  without 'ברוך) המבדיל בין קודש לחול)'  השם   is שם 
insufficient to be able to perform מלאכה after   צאת הכוכביםon  מוצאי שבת. During the times      of the
ברוך אתה ד' אלדינו מלך העולם המבדיל בין קודש', ברכה  women would just recite the full ,ראשוים 
.'לחול   Nowadays,  women  oren  the שבת  למוצאי  ,עמידה   remembering  to  include חוננתנו '  .'אתה 
Thereafter, מלאכה may be performed but one must make הבדלה before eating. 

שים מתפללות עמידה לפי שעושות מלאכה מחשש לשיטת השולחן ערוך שאין לברך בשם ומלכות.

'.והוא רחום במוצאי שבת בחודש אלול, וכן במוצאי אחרון של פסח מאריכים ב'3

4 On a  מוצאי שבת קודש which occurs before a day when  סליחות are said,   והוא רחוםis sung
in the  ניגון of  ימים נוראים. 



הבעל תפלה אומר  עח:לח
יב ַאּ֑פֹו 5 ה ְלָהִׁש֣ ית ֖◌ְוִהְרָּב֣ ְׁשִח֥ לֹא־ַיֽ֫ ר ָעֹו֘ן ְוֽ ְו֤הּוא ַר֙חּום ׀ ְיַכֵּפ֥

יר ָּכל־ֲחָמֽתֹו: ִע֗ א־ָי֝ ֹֽ ֲעֵנ֥נּו ְביֹום־   הקהל עוין והב"ת אחריהם  כ:י  ְול ֶלךךְ ַיֽ ֶּמ֗ יָעה ַה֝ ְיָי֥ הֹוִׁש֑

נּו: ָקְרֵאֽ
בעל תפלה מאריך 

': ברכובאמירת ' 

ּו  ָּבֲרכ

' אומר  תפלה  הבעל  :ברכובעוד  בלחש  הקהל  אומר  ְוִיְתָּפַאר  '  ְוִיְׁשַּתַּבח  ִיְתָּבַרךךְ 

הּוא: ָּברּוךךְ  ַמְלֵכי ַהְּמָלִכים  ַהָּקדֹוׁש  ֶלךךְ  ֶׁשל ֶמֽ ְוִיְתרֹוַמם ְוִיְתַנֵּׂשא ְׁשמֹו 

ֱאלִֹהים:  ֵאין  ּוִמַּבְלָעָדיו  ַאֲחרֹון   ְוהּוא  ִראׁשֹון  ּלּו תהלים סח:ה ֶׁשהּוא  ֹס֡

ֲעָרבֹות ֖◌ָּבֽ ב  ֹרֵכ֣ ָלֽ

ְוִעְל֥זּו ְׁש֗מֹו  ְּבָיּ֥ה 

ּוְׁשמֹו יו:  ְלָפָנֽ

ַעל־ָּכל־ ְמרֹוָמם 

ְּבָרָכה ּוְתִהָּלה:   

ְלעֹוָלם ָוֶעד:   ָּברּוךךְ  ֵׁשם ְּכבֹוד ַמְלכּותֹו כשמגן בעל תפלה השם יאמר הקהל :       ֶאת־ְייָ 

 : י  קיג:ב' יאמר הקהל : המברךכשמגן בעל תפלה '    ַהְמֹבָרךךְ ם  ְיִה֤ ךךְ  ְייָ֣  ֵׁש֣ ה ְוַעד־ ְמֹבָר֑ ַעָּת֗ ֵמֽ֝

ם:  עֹוָלֽ

:  קהל ובעל תפלה יחדיו :                                             ֹוָלם ָוֶעד ַהְמֹבָרךךְ  ְלע ְיָי  ּוךךְ  ָּבר

ֲעָרִבים ַמֲעִריב  ִּבְדָברֹו  ֲאֶׁשר  ָהעֹוָלם   ֶלךךְ  ֶמֽ ינּו  ֱאלֵֹהֽ ְיָי  ַאָּתה  ָּברּוךךְ 

ֶאת־ַהְּזַמִּנים ּוַמֲחִליף  ִעִּתים   ְמַׁשֶּנה  ּוִבְתבּוָנה  ְׁשָעִרים   ַח  ּפֹוֵתֽ ְּבָחְכָמה 

ְיָלה ָוַלֽ יֹום  ּבֹוֵרא  ְּכְרצֹונֹו:  יַע  ָּבָרִקֽ יֶהם  ְּבִמְׁשְמרֹוֵתֽ ֶאת־ַהּכֹוָכִבים  ּוְמַסֵּדר 

5 The ascends to the בעל תפלה   for עמוד  והוא רחום . והוא רחום    is a way of saying that in the
evening, when there are no sin offerings, God provides atonement. (רוקח)



ִמְּפֵני־אֹור:  ֶׁשךךְ  ְוֹחֽ ֶׁשךךְ  ִמְּפֵני־ֹחֽ אֹור  ְיָלה  ּגֹוֵלל  ַלֽ ִביא  ּוֵמֽ יֹום  ּוַמֲעִביר 

ְצָבאֹות ְׁשמֹו: ֵאל ַחי ְוַקָּים  ָּתִמיד  ִיְמלֹוךךְ  ְיָלה  ְיָי  ּוַמְבִּדיל ֵּבין יֹום ּוֵבין ַלֽ

ינּו ְלעֹוָלם ָוֶעד:  ָּברּוךךְ ַאָּתה ְיָי ַהַּמֲעִריב ֲעָרִבים:  ָעֵלֽ

ְבָּת: ּתֹוָרה ּוִמְצֹות  ֻחִּקים ּוִמְׁשָּפִטים ַאֲהַבת עֹוָלם ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ַעְּמךךָ ָאַהֽ

ְּבֻחֶּקיךךָ  יַח  ָנִׂשֽ נּו  ּוְבקּוֵמֽ נּו  ְּבָׁשְכֵּבֽ ינּו   ֱאלֵֹהֽ ְיָי  ַעל־ֵּכן   ְדָּת:  ִלַמֽ נּו  אֹוָתֽ

ינּו ָיֵמֽ ֶרךךְ  ינּו  ְוֹאֽ ְלעֹוָלם ָוֶעד: ִּכי ֵהם ַחֵּיֽ יךךָ  ּוְבִמְצֹוֶתֽ ךךָ  ְוִנְׂשַמח ְּבִדְבֵרי תֹוָרֶתֽ

ּנּו ְלעֹוָלִמים:  ְיָלה: ְוַאֲהָבְתךךָ  ַאל־ָּתִסיר ִמֶּמֽ ָּברּוךךְ ַאָּתה ְייָ  ּוָבֶהם ֶנְהֶּגה יֹוָמם ָוַלֽ

אֹוֵהב, ַעּמֹו ִיְׂשָרֵאל: 

' על ברכת אהבה של הבעל תפלה. אמןעוים '

' ביחיד או בציבור. ויש משלימים את חשבוןאל מלך נאמן בק"ש מקדימים אמירת ' רמ"ח תיבות להשלמת 

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

ֱאָמן נֶ  ֶלךךְ ֶמֽ  ל ֵא 

דברים ו:ד

ינּו ְיָי֥ ׀ ֶאָחֽ עְׁשַמ֖  ל ְיָי֥ ֱאלֵֹה֖ :ד ִיְׂשָרֵא֑

ָּברּוךךְ  ֵׁשם ְּכבֹוד ַמְלכּותֹו  ְלעֹוָלם ָוֶעד: בלחש

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



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 

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

: יךךָ ּוִבְׁשָעֶרֽ

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

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

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

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

ה  6 'אמת' עד 'למען ירבומרים קולו מ' ֲאָדָמ֔ ל ָהֽ ם        ַע֚ י ְבֵניֶכ֔ ַען ִיְרּ֤בּו ְיֵמיֶכ֙ם ִויֵמ֣ ְלַמ֨

ְוָאַמר '6 ִלְרִבי יֹוָחָן, ִאיָּכא ָסֵבי ְּבָבֶבל, ָּתַמּה  ֵליּה  הָאְמרּו  ֲאָדָמ֔ ל ָהֽ ם ַע֚ י ְבֵניֶכ֔ ִויֵמ֣ ְיֵמיֶכ֙ם  ַען ִיְרּ֤בּו  ' ְּכִתיב.ְלַמ֨
ַאָבל ְּבחּוָצה ָלָאֶרץ לֹא? ֵּכיָון ְּדָאְמֵרי ֵליּה ַמְקְּדֵמי ּוַמְחְׁשֵכי ִלֵּבי ָּכִיְׁשָּתא, ָאַמר ַהְייּו ְּדַאֲהִי ְלהּו, ִּכְדָאַמר ְרִבי ְיהֹוֻׁשַע ֶּבן 

(גמ' ברכות ח.)ֵלִוי ִלְבֵיּה, ַקִּדְמּו ְוַחִּׁשיבּו ְוַעְיילּו ִלֵּבי ָּכִיְׁשָּתא, ִּכי ֵהיִכי ְּדתֹוְרכּו ַחֵּיי.  



ֶ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 

ם  ֲעִׂשיֶת֖ ם ֹא֗תֹו ּוְזַכְרֶּת֙ם ֶאת־ָּכל־ִמְצֹ֣ות ְיָי֔ ַוֽ ֶלת: ְוָהָי֣ה ָלֶכ֘ם ְלִציִצ֒ת ּוְרִאיֶת֣ ְּתֵכֽ

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

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

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

' אמת', אכן יתן ריוח מעט שלא יבולע האל"ף. הבעל תפלה מרים קולו במילה ' אמת' ל' אלהיכםיש לצרף '

', ד' אלדיכם ' ל' אמת'. לפיכך הבעל תפלה אומר פרשת ציצית עם הרב כדי שיסמוך ' ד' אלדיכם אמתואיו כופל ' 

ולא יצטרך להמתין עליו ולהפסיק בין המלים הללו.

זּוָלתֹו ֱאֶמת  ְוֵאין  ינּו  ֱאלֵֹהֽ ְיָי  הּוא  ִּכי  ינּו   ָעֵלֽ ְוַקָּים  ָּכל־זֹאת   ֶוֱאמּוָנה 

ָּכל־  ִמַּכף  נּו  ַהּגֹוֲאֵלֽ נּו  ַמְלֵּכֽ ִמַּיד־ְמָלִכים   נּו  ַהּפֹוֵדֽ ַעּמֹו:  ִיְׂשָרֵאל  ְחנּו  ַוֲאַנֽ

נּו:   ינּו  ְוַהְמַׁשֵּלם ְּגמּול ְלָכל־אֹוְיֵבי ַנְפֵׁשֽ נּו ִמָּצֵרֽ איובֶהָעִריִצים: ָהֵאל ַהִּנְפָרע ָלֽ

ר:  ט:י ִמְסָּפֽ ין  ַעד־ֵא֥ ְוִנְפָל֗אֹות  ֶקר  ֵח֑ ין  ַעד־ֵא֣ ֹדלֹות  ְג֭ ה  סו:טָהֹעֶׂש֣ ם  תהלים  ַהָּׂש֣

 ֶרם  ַוָּיֽ ינּו   אֹוְיֵבֽ ַעל־ָּבמֹות  נּו  נּו: ַהַּמְדִריֵכֽ ַרְגֵלֽ ַלּ֣מֹוט  ן  א־ָנַת֖ ֹֽ ְול ַחִּי֑ים  ַּבֽ נּו  ְפֵׁשֽ ַנ֭



ִנִּסים ּוְנָקָמה ְּבַפְרֹעה  אֹוֹתת ּומֹוְפִתים נּו  ֶׂשה־ָּלֽ ינּו: ָהֹעֽ ַעל ָּכל־ׂשְנֵאֽ נּו  ַקְרֵנֽ

ִים  ַוּיֹוֵצא ֶאת־ַעּמֹו ִיְׂשָרֵאל ְּבַאְדַמת ְּבֵני־ָחם: ַהַּמֶּכה ְבֶעְבָרתֹו ָּכל־ְּבכֹוֵרי ִמְצָרֽ

ַהַּמֲעִביר ָּבָניו ֵּבין ִּגְזֵרי ַים־סּוף  ֶאת־רֹוְדֵפיֶהם ְוֶאת־ ִמּתֹוָכם ְלֵחרּות עֹוָלם: 

ׂשֹוְנֵאיֶהם ִּבְתהֹומֹות ִטַּבע: ְוָראּו ָבָניו ְּגבּוָרתֹו  ִׁשְּבחּו ְוהֹודּו ִלְׁשמֹו: ּוַמְלכּותֹו

ְּבָרצֹון ִקְּבלּו ַעֵליֶהם: ֹמֶׁשה ּוְבֵני ִיְׂשָרֵאל ְלךךָ ָענּו ִׁשיָרה  ְּבִׂשְמָחה ַרָּבה  ְוָאְמרּו

ֻכָּלם - 

 בעל תפלה וקהל

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

ַע ָים ִלְפֵני ֹמֶׁשה   בעל תפלה יךךָ ּבֹוֵקֽ ֶז֤ה ֵאִל֙י ָענּו  ְוָאְמרּו - טו:בַמְלכּוְתךךָ ָראּו ָבֶנֽ

ד: טו:יח בעל תפלה וקהל   ם ָוֶעֽ ךךְ ְלֹעָל֥ ְיָי֥ ׀ ִיְמלֹ֖

ּנּו: ירמיה לא:יְוֶנֱאַמר:  בעל תפלה ב ּוְגָא֕לֹו ִמַּי֖ד ָחָז֥ק ִמֶּמֽ ֲעֹק֑ ת־ַיֽ ה ְיָי֖ ֶאֽ י־ָפָד֥ ִּכֽ

ָּברּוךךְ ַאָּתה ְיָי ָּגַאל ִיְׂשָרֵאל:

ינּו ְלַחִּיים  ּוְפרֹוס ָעֵלֽ נּו  ַמְלֵּכֽ נּו  ְלָׁשלֹום  ְוַהֲעִמיֵדֽ ינּו  ֱאלֵֹהֽ ְיָי  נּו  ַהְׁשִּכיֵבֽ

: ְוָהֵגן ךךָ ַען ְׁשֶמֽ ְלַמֽ נּו  יךךָ  ְוהֹוִׁשיֵעֽ ְּבֵעָצה טֹוָבה ִמְּלָפֶנֽ נּו  ְוַתּק ְֵנֽ ךךָ   ֻסַּכת ְׁשלֹוֶמֽ



ינּו ֶרב ְוָרָעב ְוָיגֹון  ְוָהֵסר ָׂשָטן ִמְלָפֵנֽ ֶבר ְוֶחֽ אֹוֵיב ֶּדֽ ינּו  נּו     ְוָהֵסר ֵמָעֵלֽ ַּבֲעֵדֽ

נּו          יךךָ  ּוְבֵצל ּוֵמַאֲחֵרֽ נּו ְּכָנֶפֽ נּו ֵאל  ִּכי  ַּתְסִּתיֵרֽ נּו ׁשֹוְמֵרֽ ֵאל  ִּכי   ַאָּתה  ּוַמִּציֵלֽ

ֶלךךְ  נּו  ְלַחִּיים ּוְלָׁשלֹום  ֵמַעָּתה ְוַעד־ ַאָּתה ְוַרחּום ַחּנּון  ֶמֽ נּו ּובֹוֵאֽ  ּוְׁשמֹור ֵצאֵתֽ

ָּברּוךךְ ַאָּתה ְיָי ׁשֹוֵמר ַעּמֹו ִיְׂשָרֵאל ָלַעד: עֹוָלם:

פסוקי ' עם ברכת 'ברוך ד' לעולם אמירת  ארץ ישראל,יראו עינינו'  והן לבי  לבי בבל  הן  חכמים  על ידי  ' תקה 

והובאו בסידורי ארץ ישראל מקדמת דא, ומקובל היה לאמרם אצל כל אשכזים אף אלה שעלו לארץ ישראל, ולכן

מצאת בכל סידוריהם הדפסים כולל סידור 'שער שמים' שערך השל"ה, אב"ד פפד"מ ומרא דארעא דישראל, על פי 

",  ולכן כתב לו ביאוררבנן בתראי תקינו למימר ברוך ד' לעולם אמן ואמן המהגים שהג בארץ ישראל (בצייו כי " 

 ' אומרים  שאים  הגר"א  תלמידי  וסתר).  גלה  פי  ' ושמרו על  גם  משמיטים  שבת  ליל  בערבית  לעולם '  ד'  ',ברוך 

הן בארץ ישראל והן בחוץ לארץ, על פי מהגו האישי בווילא : 

מותר לדלג ברכה זו כדי להספיק תפילה בציבור.

ן: 7 תהלים פט:נג  ן ׀ ְוָאֵמֽ ֵמ֥ ם ָא֘ םִ  קלה:כא  ָּב֖רּוךךְ ְיָי֥ ְלעֹוָל֗  רּוָׁשָלֽ֗ ן ְיֽ ֵכ֤ ֤רּוךךְ ְיָי֙ ׀ ִמִּצּ֗יֹון ֹׁש֘ ָּב֘

ּה: ֲללּו־ָיֽ ה ִנְפָל֣אֹות ְלַבּֽדֹו: עב:יח־יט ַהֽ ל ֹעֵׂש֖ י ִיְׂשָרֵא֑ לִֹהים ֱאלֵֹה֣ ּוָב֤רּוךךְ  ָּב֤רּוךךְ ׀ ְיָי֣ ֱא֭

ן:  ן ׀ ְוָאֵמֽ ֵמ֥ ֶרץ ָא֘ ל ָהָא֗ בֹודֹו ֶאת־ָּכ֥ א ְכ֭ ם ְוִיָּמֵל֣ ם ְּכבֹו֗דֹו ְל֫עֹוָל֥ י קד:לא׀      ֵׁש֥ ְיִה֤

יו: ֲעָׂשֽ ח ְיָי֣ ְּבַמֽ ם ִיְׂשַמ֖ ם:  קיג:ב ְכ֣בֹוד ְיָי֣ ְלעֹוָל֑ ה ְוַעד־עֹוָלֽ ַעָּת֗ ךךְ ֵמֽ֝ ם ְיָי֣ ְמֹבָר֑ י ֵׁש֣ ְיִה֤

ֲעׂ֥שֹות שמואל א' יב:כב  יל ְיָי֔ ַלֽ י הֹוִא֣ ֲע֖בּור ְׁש֣מֹו ַהָּג֑דֹול ִּכ֚ ׁש ְיָי֙ ֶאת־ַעּ֔מֹו ַּבֽ א־ִיֹּט֤ ֹֽ י ל ִּכ֠

ם:  ְלָעֽ ֖לֹו  ם  יח:לטֶאְתֶכ֛ א'  אְמ֔רּו מלכים  ֹ֣ ַוּי ם  ַעל־ְּפֵניֶה֑  ִּיְּפ֖לּו  ַוֽ ם  ָּכל־ָהָע֔ ַוַּיְר֙א 

7  .יוצא שמוה עשרה  so people don't think they are ,ברוך ד' לעולם  is to sit for מהג אשכז 



ים:   ֱאלִֹהֽ ֥הּוא ָהֽ ים ְיָי֖  ֱאלִֹה֔ ֣הּוא ָהֽ יד:טְיָי֙  ֶרץ  זכריה  ַעל־ָּכל־ָהָא֑ ֶלךךְ  ְלֶמ֖ ְוָהָי֧ה ְיָי֛ 

ד:  ֶאָחֽ ּוְׁש֥מֹו  ד  ֶאָח֖ ְיָי֛  ְהֶי֧ה  ִיֽ ַה֗הּוא  לג:כבַּבּ֣יֹום  ָעֵל֑ינּותהלים  ְיָי֣   ֣ י־ַחְסְּדךךָ ְיִהֽ  

 : ךךְ ָלֽ ְלנּו  ִיַח֥ ר  ֲאֶׁש֗ נּו טז:לה א'  הימים דברי  ַּכֽ֝ ִיְׁשֵע֔ י  ֱאלֵֹה֣ נּ֙ו  ֽהֹוִׁשיֵע֨ ְוִאְמ֕רּו 

: ךךָ ִּבְתִהָּלֶתֽ ַח  ְלִהְׁשַּתֵּב֖ ךךָ  ָקְדֶׁש֔ ם  ְלֵׁש֣ ְלֹהדֹו֙ת  ִמן־ַהּגֹוִי֑ם  נּו  ְוַהִּציֵל֖ נּו  ְוַקְּבֵצ֥

: תהלים פו:ט-י  ךךָ יַכְּב֣דּו ִלְׁשֶמֽ י ִו֖ ֲח֣וּו ְלָפֶנ֣יךךָ ֲאֹדָנ֑ יָת ָי֤בֹואּו ְוִיְׁשַּתֽ ם ׀ ֲאֶׁש֥ר ָעִׂש֗ ָּכל־ּגֹוִי֤

 : ךךָ ים ְלַבֶּדֽ ה ֱאלִֹה֣ ה ִנְפָל֑אֹות ַאָּת֖ ָּתה ְוֹעֵׂש֣ י־ָג֣דֹול ַא֭ אן עט:יג ִּכֽ ֹ֥ ֙ ׀ ְוצ ְחנּו ַעְּמךךָ ֲאַנ֤ ַוֽ

 : ךךָ ר ְּתִהָּלֶתֽ ַסֵּפ֗ ר ְנ֝ ם ְל֥דֹור ָוֹד֑ ה ְּלךךָ֗ ְל֫עֹוָל֥ ַמְרִעיֶתךךָ֘ ֤נֹוֶד֥

נּו: ִּכי ְבָיְדךךָ  נּו: ָּברּוךךְ ְיָי ְּבקּוֵמֽ ְיָלה: ָּברּוךךְ ְיָי ְּבָׁשְכֵּבֽ ָּברּוךךְ ְיָי ַּבּיֹום: ָּברּוךךְ ְיָי ַּבַּלֽ

יׁש: איוב יב:יַנְפׁשֹות ַהַחִּיים ְוַהֵּמִתים:  ֗רּוַח ָּכל־ְּבַׂשר־ִאֽ י ְו֝ ָידֹו ֶנֶ֣פׁש ָּכל־ָח֑ ר ְּב֭ ֲאֶׁש֣

לא:ו ִים  תהלים  ֶׁשַּבָּׁשַמֽ ינּו  ֱאלֵֹהֽ ת:  ֱאֶמֽ ל  ֵא֣ ְיָי֗  י  אֹוִת֥ יָת  ָּפִד֖ י  ֫רּוִח֥ יד  ַאְפִק֢  ְדךךָ֘  ְּבָיֽ

ינּו ְלעֹוָלם ָוֶעד: ַיֵחד ִׁשְמךךָ  ְוַקֵּים ַמְלכּוְתךךָ ָּתִמיד  ּוְמלֹךךְ ָעֵלֽ

נּו ִּביׁשּוָעְתךךָ ֶּבֱאֶמת  ֶּבֱאֹמר ְלִצּיֹון ָמַלךךְ   נּו ְוָתֵגל ַנְפֵׁשֽ ינּו ְוִיְׂשַמח ִלֵּבֽ ִיְראּו ֵעיֵנֽ

 : ִיךךְ ֶלךךְ  י:טז ֱאלָֹהֽ ךךְ  ְיָי֥ ׀ שמות טו:יח  ְיָי֣ ָמָלךךְ֘  צג:א ְיָי֣ ֖◌ֶמֽ ם ִיְמלֹ֖ ד:  ְלֹעָל֥ ַהַּמְלכּות  ִּכי  ָוֶעֽ



ְּבָכבֹוד ֶׁשְּלךךָ  ֶאָּלא ַאָּתה: ָּברּוךךְ   ִהיא  ּוְלֽעֹוְלֵמי ַעד ִּתְמלֹךךְ  ֶלךךְ  ֶמֽ נּו  ִּכי ֵאין ָלֽ

ינּו ְלעֹוָלם ָוֶעד  ְוַעל ָּכל־ַמֲעָׂשיו: ֶלךךְ ִּבְכבֹודֹו  ָּתִמיד ִיְמלֹוךךְ ָעֵלֽ ַאָּתה ְיָי ַהֶּמֽ

ְּ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 

ְוִיְתַהַּלל  ְוִיְתַעֶּלה  ְוִיְתַהַּדר    ְוִיְׁשַּתַּבח ְוִיְתָּפַאר ְוִיְתרֹוַמם ְוִיְתַנֵּׂשא ִיְתָּבַרךךְ  בעל תפלה כורע

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

ָּלא ִמָּכל־ִּבְרָכָתא ְוִׁשיָרָתא ֻּתְׁשְּבָחָתא ְוֶנָחָמָתא   ְלֵעֽ

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

ערבית עמידה למוצאי שבת

:  תהלים נא:טז ךךָ יד ְּתִהָּלֶתֽ י ַיִּג֥ ח ּ֝וִפ֗ י ִּתְפָּת֑ ֹדָני ְׂשָפַת֣ ֲא֭

ינּו  ֱאלֵֹהי ַאְבָרָהם ְייָ  זוקף  ַאָּתה  משתחוה ָּברּוךךְ כורע  אלֵֹהי ֲאבֹוֵתֽ ֵוֽ ינּו  ֱאלֵֹהֽ  

ֶעְליֹון  ֵאל  ְוַהּנֹוָרא   ַהִּגּבֹור  ַהָּגדֹול  ָהֵאל  ֲעֹקב   ַיֽ אלֵֹהי  ֵוֽ ִיְצָחק   ֱאלֵֹהי 



גֹוֵאל ּוֵמִביא  ָאבֹות   ַחְסֵדי  ְוזֹוֵכר  ַהֹּכל   ְוֹקֵנה  טֹוִבים  ֲחָסִדים  ּגֹוֵמל 

ַען ְׁשמֹו ְּבַאֲהָבה:   ִלְבֵני ְבֵניֶהם  ְלַמֽ

נּו ְלַחִּיים בעשרת ימי תשובה ֶלךךְ ָחֵפץ ַּבַחִּיים   ָזְכֵרֽ נּו ְּבֵסֶפר ַהַחִּיים  ֶמֽ ְלַמַעְנךךָ ֱאלִֹהים  ְוָכְתֵבֽ

ַחִּיים: 

יַע ּוָמֵגן:   ֶלךךְ עֹוֵזר ּומֹוִׁשֽ  ָמֵגן ַאְבָרָהם:ְ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: ַמִּׁשיב ָהֽרּוַח ּומֹוִריד ַהֶּגֽ

נֹוְפִלים סֹוֵמךךְ  ַרִּבים   ְּבַרֲחִמים  ֵמִתים  ְמַחֵּיה  ֶסד   ְּבֶחֽ ַחִּיים  ְמַכְלֵּכל 

ִליֵׁשֵני ָעָפר: ִמי ָכֽמֹוךךָ  ְורֹוֵפא חֹוִלים  ּוַמִּתיר ֲאסּוִרים  ּוְמַקֵּים ֱאמּוָנתֹו 

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

 ִמי ָכֽמֹוךךָ ַאב ָהַרֲחִמים  זֹוֵכר ְיצּוָריו ְלַחִּיים  ְּבַרֲחִמים: בעשרת ימי תשובה

ְוֶנֱאָמן ַאָּתה ְלַהֲחיֹות ֵמִתים: ָּברּוךךְ ַאָּתה ְיָי ְמַחֵּיה ַהֵּמִתים: 

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

ֶלךךְ  בעשרת ימי תשובה :ַאָּתה ְיָי      ָהֵאל ( ) ַהָּקדֹוׁש:ַהֶּמֽ



ַעת ּוְמַלֵּמד ֶלֱאנֹוׁש ִּביָנה:  ַאָּתה חֹוֵנן ְלָאָדם ַּדֽ

במוצאי שבת ויום טוב: 
 ךךָ  8 ְרצֹוֶנֽ ֻחֵּקי  ָּבֶהם  ַלֲעׂשֹות  נּו  ַוְּתַלְּמֵדֽ ךךָ   ּתֹוָרֶתֽ ְלַמַּדע  נּו  חֹוַנְנָּתֽ ַאָּתה 

ֶׁשךךְ  ֵּבין ִיְׂשָרֵאל ָלַעִּמים 9 ֶדׁש ְלֹחל ֵּבין אֹור ְלֹחֽ ינּו ֵּבין ֹקֽ נּו ְיָי ֱאלֵֹהֽ ַוַּתְבִּדיֵלֽ

ינּו ַהָּיִמים נּו  ָהֵחל ָעֵלֽ ינּו ַמְלֵּכֽ ֶׁשת ְיֵמי ַהַּמֲעֶׂשה: ָאִבֽ ֵּבין יֹום ַהְּׁשִביִעי ְלֵׁשֽ

נּו ַהָּבִאים ּוְמֻדָּבִקים   ִמָּכל־ָעֹון ּוְמֻנִּקים  ִמָּכל־ֵחְטא ֲחׂשּוִכים  ְלָׁשלֹום  ִלְקָראֵתֽ

  : ךךָ ְּבִיְרָאֶתֽ

ַעת: נּו ֵמִאְּתךךָ ִּביָנה ֵּדָעה ְוַהְׂשֵּכל: ָּברּוךךְ ַאָּתה ְיָי חֹוֵנן ַהָּדֽ ְוָחֵּנֽ

נּו ְוַהֲחִזיֵרֽ ךךָ   ַלֲעבֹוָדֶתֽ נּו  ַמְלֵּכֽ נּו  ְוָקְרֵבֽ ךךָ   ְלתֹוָרֶתֽ ינּו  ָאִבֽ נּו  ֲהִׁשיֵבֽ

: ָּברּוךךְ ַאָּתה ְיָי ָהרֹוֶצה ִּבְתׁשּוָבה:  יךךָ ִבְתׁשּוָבה ְׁשֵלָמה ְלָפֶנֽ

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

ַח ַאָּתה: ָּברּוךךְ ַאָּתה ְיָי ַחּנּון, ַהַּמְרֶּבה ִלְסֽלֹוַח:  ִּכי מֹוֵחל ְוסֹוֵלֽ

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

ָחָזק ַאָּתה: ָּברּוךךְ ַאָּתה ְיָי ּגֹוֵאל ִיְׂשָרֵאל: 

לתיבת '8 חותו -הבדלה- סמוך  אתה  לומר  לאחרבינה מהר"י סג"ל תיקו  שהוא  סמוך לחתימה  ' ולא 

בדלה. (מהרי"ל)הר נ ין י שמים ב  ראשי תיבות בינה ', וסמכו דבריהם משום דהשכלתיבת '
כ"ה בכל ס"י (ופירשו תת לו להבדיל, וכעין מ"ש רש"י דברים כ"ט:י"א). (סידור אזור אליהו)9



ְוֵנָרֵפא  ְיָי  נּו  נּו  ְרָפֵאֽ נּו הֹוִׁשיֵעֽ ְתִהָּלֵתֽ ִּכי  ָעה   ְוִנָּוֵׁשֽ

ינּו    ִּכי ֵאל *ַאָּתה  ְוַהֲעֵלה ְרפּוָאה ְׁשֵלָמה ְלָכל־ַמּכֹוֵתֽ  

רֹוֵפא,  ְיָי  ַאָּתה  ָּברּוךךְ  ַאָּתה:  ְוַרֲחָמן  ֶנֱאָמן  רֹוֵפא  ֶלךךְ  ֶמֽ

חֹוֵלי ַעּמֹו ִיְׂשָרֵאל:

 מי שרוצה להתפלל על החולה יאמר כאן : 

ינּו  ֶׁשִּתְׁשַלח ְמֵהָרה ְרפּוָאה ְׁשֵלָמה ִמן־  יךךָ ְיָי ֱאלֵֹהֽ ִויִהי ָרצֹון ִמְּלָפֶנֽ

ִים  ַהָּׁשַמֽ

ְרפּוַאת 

ֶפׁש ַהֶּנֽ

ּוְרפּוַאת 

ַהּגּוף

ְלחֹוֶלה 

(פב"פ) ְּבתֹוךךְ 

ְׁשָאר חֹוֵלי

 ִיְׂשָרֵאל: 

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

נּו בחורף :  10ְלטֹוָבה         ְוֵתן ( ָרָכה ַעל־ְּפֵני ָהֲאָדָמה  ְוַׂשְּבֵעֽ ַטל ּוָמָטר ִל)ְּבֿ

ְמָבֵרךךְ  ַאָּתה ְיָי  ַּכָּׁשִנים ַהּטֹובֹות: ָּברּוךךְ  נּו  ְׁשנֹוֵתֽ ךךָ          ּוָבֵרךךְ  ִמּטּוֶבֽ

ַהָּׁשִנים: 

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

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

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

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

 , ֶלךךְ    ּוִמְׁשָּפט:  ְצָדָקה  אֹוֵהב  ָּברּוךךְ ַאָּתה ְיָי ֶמֽ

בתפלת ערבית של יום "ט אחר תקופת תשרי (ה' או ו' דעצעמבר) ובארץ ישראל בליל ז' מרחשון מתחילין10

' עד פסח.ותן טל ומטר לברכהלומר '



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

)לחזור.

דּו  ְוָכל־אֹוְיֵבי ַגע יֹאֵבֽ ַלְמֻׁשָּמִדים ַאל־ְּתִהי ִתְקָוה  ְוָכל־ַהִּמיִנים ְּכֶרֽ

יַע  תּו  ּוַמְלכּות ָזדֹון ְמֵהָרה ְתַעֵּקר ּוְתַׁשֵּבר ּוְתַמֵּגר ְוַתְכִנֽ ַעְּמךךָ ְמֵהָרה ִיָּכֵרֽ

יַע ֵזִדים: ינּו: ָּברּוךךְ ַאָּתה ְיָי ׁשֹוֵבר אֹוְיִבים ּוַמְכִנֽ ִּבְמֵהָרה ְבָיֵמֽ

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

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

ִעָּמֶהם  ּוְלעֹוָלם  נּו  ֶּבֱאֶמת  ְוִׂשים ֶחְלֵקֽ ָׂשָכר טֹוב ְלָכל־ַהּבֹוְטִחים ְּבִׁשְמךךָ 

ְחנּו: ָּברּוךךְ ַאָּתה ְיָי ִמְׁשָען ּוִמְבָטח ַלַּצִּדיִקים:  לֹא ֵנבֹוׁש ִּכי־ְבךךָ ָּבָטֽ

ְרָּת  ִּדַּבֽ ַּכֲאֶׁשר  ְּבתֹוָכּה  ְוִתְׁשּכֹון  ָּתׁשּוב   ְּבַרֲחִמים  ִעיְרךךָ  ִם  ְוִלירּוָׁשַלֽ

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

ִם:  ָּברּוךךְ ַאָּתה ְיָי ּבֹוֵנה ְיֽרּוָׁשַלֽ

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

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



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

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

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

ַע ְּתִפָּלה:  ַאָּתה ְיָי     ׁשֹוֵמֽ

ִיְׂשָרֵאל ּוִבְתִפָּלָתם  ְּבַעְּמךךָ  ינּו  ֱאלֵֹהֽ ָהֲעבֹוָדה ִלְדִביר ְוָהֵׁשב   ְרֵצה ְיָי 

ךךָ  ְוִאֵּׁשי ִיְׂשָרֵאל ּוְתִפָּלָתם  ְמֵהָרה  ְּבַאֲהָבה ְתַקֵּבל ְּבָרצֹון  ּוְתִהי  ֵּביֶתֽ

 : ךךָ ְלָרצֹון ָּתִמיד ֲעבֹוַדת ִיְׂשָרֵאל ַעֶּמֽ

':יעלה ויבא' בראש חודש ובחול המועד אומרים 

יַע ְוֵיָרֶאה ְוֵיָרֶצה ְוִיָּׁשַמע ְוִיָּפֵקד ְוִיָּזֵכר  ינּו  ַיֲעֶלה ְוָיבֹוא ְוַיִּגֽ אלֵֹהי ֲאבֹוֵתֽ ינּו ֵוֽ ֱאלֵֹהֽ

ִם ִעיר ךךָ  ְוִזְכרֹון ְיֽרּוָׁשַלֽ ינּו  ְוִזְכרֹון ָמִׁשיַח ֶּבן־ָּדִוד ַעְבֶּדֽ נּו  ְוִזְכרֹון ֲאבֹוֵתֽ נּו ּוִפְקּדֹוֵנֽ ִזְכרֹוֵנֽ

ֶסד ּוְלַרֲחִמים ךךָ  ְוִזְכרֹון ָּכל־ַעְּמךךָ ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ְלָפֶניךךָ  ִלְפֵליָטה ּוְלטֹוָבה  ּוְלֵחן ּוְלֶחֽ ָקְדֶׁשֽ

ּוְלַחִּיים ּ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  ָזְכֵרֽ נּו בֹו ְלַחִּיים  ּוָפְקֵדֽ  ּוִבְדַבר ְיׁשּוָעה   ְוהֹוִׁשיֵעֽ

ֶלךךְ ַחּנּון ְוַרחּום ינּו  ִּכי ֵאל ֶמֽ יךךָ ֵעיֵנֽ נּו  ִּכי ֵאֶלֽ ינּו ְוהֹוִׁשיֵעֽ ְוַרֲחִמים  חּוס ְוָחֵּננּו ְוַרֵחם ָעֵלֽ

ַאָּתה:



ינּו ְּבׁשּוְבךךָ ְלִצּיֹון ְּבַרֲחִמים: ָּברּוךךְ ַאָּתה ְיָי ַהַּמֲחִזיר ְׁשִכיָנתֹו יָנה ֵעיֵנֽ ְוֶתֱחֶזֽ

ְלִצּיֹון: 

ְחנּו ָלךךְ כורע  זוקף ֶׁשַאָּתה הּוא  מֹוִדים ֲאַנֽ ינּו ְייָ   אלֵֹהי  ֱאלֵֹהֽ ינּו ֵוֽ ְלעֹוָלם  ֲאבֹוֵתֽ

ּוְנַסֵּפר  צּור    ָוֶעד: ַאָּתה הּוא ְלדֹור ָודֹור: נֹוֶדה ְּלךךָ  נּו  ינּו  ָמֵגן ִיְׁשֵעֽ ַחֵּיֽ

ינּו ַהְּפקּודֹות ָלךךְ  ְוַעל־ ךךָ  ְוַעל־ִנְׁשמֹוֵתֽ ינּו ַהְּמסּוִרים ְּבָיֶדֽ ךךָ ַעל־ַחֵּיֽ ְּתִהָּלֶתֽ

יךךָ ֶׁשְּבָכל ֵעת יךךָ ְוטֹובֹוֶתֽ נּו            ְוַעל־ִנְפְלאֹוֶתֽ יךךָ ֶׁשְּבָכל־יֹום ִעָּמֽ ִנֶּסֽ

ּמּו ִּכי לֹא־ַתֽ יךךָ  ְוַהְמַרֵחם  ַרֲחֶמֽ ִים: ַהּטֹוב ִּכי לֹא־ָכלּו  ֶקר ְוָצֳהָרֽ ֶרב ָוֹבֽ ֶעֽ

 : ינּו ָלךךְ ִוֽ יךךָ  ֵמעֹוָלם ק ִ ֲחָסֶדֽ

':על הנסים  בתפלת ערבית קודם קריאת המגילה, אומרים כאן 'פורים , גם בחנוכהכל ימי 

ַעל ַהִּנִּסים  ְוַעל ַהֻּפְרָקן  ְוַעל ַהְּגבּורֹות  ְוַעל ַהְּתׁשּועֹות  ְוַעל ַהִּמְלָחמֹות  

ינּו ַּבָּיִמים ָהֵהם ִּבְזַמן ַהֶּזה: יָת ַלֲאבֹוֵתֽ ֶׁשָעִׂשֽ

הּו ֶּבן־יֹוָחָנן ֹּכֵהן ָּגדֹול ַחְׁשֹמַני ּוָבָניו  ְּכֶׁשָעְמָדה  בחוכה :  ִּביֵמי ַמִּתְתָיֽ

ךךָ  ּתֹוָרֶתֽ ְלַהְׁשִּכיָחם  ִיְׂשָרֵאל   ַעל־ַעְּמךךָ  ָהְרָׁשָעה  ָיָון  ַמְלכּות 

יךךָ ָהַרִּבים  ָעַמְדָּת ָלֶהם ְּבֵעת  : ְוַאָּתה ְּבַרֲחֶמֽ  ךךָ ּוְלַהֲעִביָרם ֵמֻחֵּקי ְרצֹוֶנֽ

ֶאת־ִנְקָמָתם:  ְמָּת  ָנַקֽ ֶאת־ִּדיָנם   ְנָּת  ַּדֽ ֶאת־ ִריָבם   ְבָּת  ָצָרָתם  ַרֽ

ִּגּבֹוִרים ְרָּת  ָמַסֽ

ַחָּלִׁשים ְּבַיד 

ְּבַיד  ְוַרִּבים 

ְמַעִּטים  ּוְטֵמִאים 



: ּוְלךךָ  ךךָ ְּבַיד ְטהֹוִרים  ּוְרָׁשִעים ְּבַיד ַצִּדיִקים  ְוֵזִדים ְּבַיד עֹוְסֵקי תֹוָרֶתֽ

ְּתׁשּוָעה  יָת  ִיְׂשָרֵאל ָעִׂשֽ ךךָ  ּוְלַעְּמךךָ  ְּבעֹוָלֶמֽ ֵׁשם ָּגדֹול ְוָקדֹוׁש  יָת  ָעִׂשֽ

ךךָ  ּוִפּנּו יךךָ ִלְדִביר ֵּביֶתֽ אּו ָבֶנֽ ַחר ַּכךךְ ָּבֽ ְגדֹוָלה ּוֻפְרָקן ְּכַהּיֹום ַהֶּזה: ְוַאֽ

ךךָ  ֵנרֹות ְּבַחְצרֹות ָקְדֶׁשֽ יקּו  ךךָ  ְוִהְדִלֽ ֶאת־ִמְקָּדֶׁשֽ ךךָ  ְוִטֲהרּו  ֶאת־ֵהיָכֶלֽ

ּלּו  ְלהֹודֹות ּוְלַהֵּלל ְלִׁשְמךךָ ַהָּגדֹול: ְוָקְבעּו ְׁשמֹוַנת ְיֵמי ֲחֻנָּכה ֵאֽ

ִּביֵמי ָמְרֳּדַכי ְוֶאְסֵּתר ְּבׁשּוַׁשן ַהִּביָרה  ְּכֶׁשָעַמד ֲעֵליֶהם ָהָמן בפורים :

ג:יג ָהָרָׁשע  ִּבֵּקׁש   ְּיהּוִדיםאסתר  ד ֶאת־ָּכל־ַה֠ ג ּוְלַאֵּב֣ ֲהֹר֣ יד ַלֽ ְלַהְׁשִמ֡  

ֶדׁש ְׁשֵנים־ ר ְלֹח֥ ה ָעָׂש֛ ד ִּבְׁשלֹוָׁש֥ ף ְוָנִׁשי֙ם ְּב֣יֹום ֶאָח֔ ן ַט֤ ַער ְוַעד־ָזֵק֜ ִמַּנ֨

ְרָּת  יךךָ ָהַרִּבים  ֵהַפֽ ם ָלֽבֹוז: ְוַאָּתה ְּבַרֲחֶמֽ ר ּוְׁשָלָל֖ ֶדׁש ֲאָד֑ ר הּוא־ֹח֣ ָעָׂש֖

ֲעָצתֹו ֶאת 

ֶאת־ ְלָּת  ְוִקְלַקֽ

ַמֲחַׁשְבּתֹו

ְּגמּולֹו ַוֲהֵׁשֽבֹוָת 

ְוָתלּו ְּברֹאׁשֹו  

ָּבָניו ְוֶאת  ֹאתֹו 

ַעל ָהֵעץ:

נּו ָּתִמיד ְלעֹוָלם ָוֶעד:   ְוַעל־ֻּכָּלם ִיְתָּבַרךךְ ְוִיְתרֹוַמם ִׁשְמךךָ ַמְלֵּכֽ

:בעשרת ימי תשובה :   ךךָ  ּוְכתֹוב ְלַחִּיים טֹוִבים ְּבֵני ְבִריֶתֽ

ָלה  ִויַהֲללּו ֶאת־ִׁשְמךךָ ֶּבֱאֶמת  נּו ָהֵאל   ְוָכל־ַהַחִּיים יֹוֽדּוךךָ ֶּסֽ נּו ְיׁשּוָעֵתֽ ְוֶעְזָרֵתֽ

ָלה:   ֶסֽ

 ְיָי ַהּטֹוב ִׁשְמךךָ ּוְלךךָ ָנֶאה ְלהֹודֹות: זוקף  ַאָּתה  משתחוהָּברּוךךְ  כורע 

ֶלךךְ ָאדֹון ָׁשלֹום ָרב ַעל־ִיְׂשָרֵאל ַעְּמךךָ ָּתִׂשים ְלעֹוָלם  ִּכי ַאָּתה הּוא ֶמֽ



יךךָ ְלָבֵרךךְ ֶאת־ַעְּמךךָ ִיְׂשָרֵאל  ְּבָכל־ֵעת ּוְבָכל־ָׁשָעה  ְלָכל ַהָּׁשלֹום: ְוטֹוב ְּבֵעיֶנֽ

 : ִּבְׁשלֹוֶמךךָ

ָּברּוךךְ ַאָּתה ְיָי ַהְמָבֵרךךְ  

ֶאת־ַעּמֹו ִיְׂשָרֵאל ַּבָּׁשלֹום:  

: תשובה  ימי  ֶפר ַחִּיים  בעשרת  טֹוָבה  ִנָּזֵכר ּוַפְרָנָסה   ְוָׁשלֹום  ְּבָרָכה  ְּבֵסֽ

נּו ְוָכל־ַעְּמךךָ ֵּבית ִיְׂשָרֵאל     ְלַחִּיים ּוְלָׁשלֹום: ָּברּוךךְ  יךךָ  ָאֽ ְוִנָּכֵתב ְלָפֶנֽ

עֹוֵׂשה  ְיָי  ַאָּתה 

ַהָּׁשלֹום: 

ְוִלְמַקְלַלי ַנְפִׁשי ִתֹּדם   ֱאלַֹהי  ְנֹצר ְלׁשֹוִני ֵמָרע  ּוְׂשָפַתי ִמַּדֵּבר ִמְרָמה 

ִּתְרֹּדף ַנְפִׁשי: יךךָ  ךךָ  ּוְבִמְצֹוֶתֽ ְוַנְפִׁשי ֶּכָעָפר ַלֹּכל ִּתְהֶיה: ְּפַתח ִלִּבי ְּבתֹוָרֶתֽ

ְוָכל־ַהחֹוְׁשִבים ָעַלי ָרָעה  ְמֵהָרה ָהֵפר ֲעָצָתם ְוַקְלֵקל ַמְחְׁשבֹוָתם: ֲעֵׂשה 

ַען  ְלַמֽ ֲעֵׂשה  ךךָ   ְקֻדָּׁשֶתֽ ַען  ְלַמֽ ֲעֵׂשה   ךךָ   ְיִמיֶנֽ ַען  ְלַמֽ ֲעֵׂשה  ךךָ   ְׁשֶמֽ ַען  ְלַמֽ

  : ךךָ ס:זּתֹוָרֶתֽ ֣   תהלים  יְנךךָ יָעה ְיִמֽ הֹוִׁש֖ יךךָ  ְל֣צּון ְיִדיֶד֑ ַמַען ֵיָחֽ ִני: ועננו ְל֭ ֲעֵנֽ ַוֽ יט:טו   

י: ֲאִלֽ י ְוֹגֽ ָי֗ צּוִר֥ יךךָ ְי֝ י ְלָפֶנ֑ י  ְוֶהְג֣יֹון ִלִּב֣ ְהֽיּו ְלָר֨צֹון ׀ ִאְמֵרי־ִפ֡ פוסע לאחריו ג' פסיעות  ִי֥

ינּו ְוַעל־ָּכל־ ואומר : ֹעֶׂשה ָׁשלֹום ִּבְמרֹוָמיו          הּוא ַיֲעֶׂשה ָׁשלֹום  ָעֵלֽ

ִיְׂשָרֵאל: ְוִאְמרּו ָאֵמן:



זוקף לאט ואומר :

נּו ינּו  ְוֵתן ֶחְלֵקֽ ינּו  ֶׁשִיָּבֶנה ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ִּבְמֵהָרה ְבָיֵמֽ אלֵֹהי ֲאבֹוֵתֽ ינּו ֵוִ יךךָ ְיָי ֱאלֵֹהֽ ְיִהי ָרצֹון ִמְּלָפֶנֽ

: ְוָׁשם ַנֲעָבְדךךָ ְּבִיְרָאה  ִּכיֵמי עֹוָלם ּוְכָׁשִנים ַקְדֹמִנּיֹות:  ךךָ ה  מלאכי ג:ד  ְּבתֹוָרֶתֽ ת ְיהּוָד֖ יָי֔ ִמְנַח֥ ְרָב֙ה ַלֽ ְוָעֽ

ִם   ִויֽרּוָׁשָל֑

ת:  ִנֹּיֽ ם ּוְכָׁשִנ֖ים ַקְדֹמֽ י עֹוָל֔ ִּכיֵמ֣

יום טוב ), אם חל 242' (עמ' תתקבל צלותהון), וממשיך '142' (עמ'  אתה קדוש ) ולא '042' (עמ'  ויהי נעםאין אומרים ' 

ב הבאים.  החול  מימות  'מוצאי יום טובבאחד  קדיש  כאן  אומרים  ובשמים,תתקבל   ר  בלא  הכוס  על  מבדילים   ,'

' (עמ' עלינו ואומרים   '642' גם  מוסיפים  שבת  במוצאי  (עמ'  ויהי נעם).  בעלינו) '042'  עשרהפורים '.  שמוה  אחר   

ויהי '. אין אומרים ' תתקבל  בלי 'קדיש שלם אומרים תשעה באב ' וקוראים את המגילה. בתתקבל אומרים קדיש '

'.ויתן לך' ו' נעם 

ְּ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:



ויהי נעם

' יש אומרים בעמידה.ויהי נעם את הפסוק הראשון '

י תהלים צ:יז ַעם ׀ ִויִה֤ ינּו ֲאֹדָנ֥י  ֹנ֤ ינּו ֱאלֵֹה֗ ֵל֥ ה ָע֫ ֲעֵׂש֣ ֵדינּו ּוַמֽ ינּו ּֽכֹוֲנָנ֣ה ָי֭ ה ָעֵל֑ ּֽוַמֲעֵׂש֥

הּו:  ינּו ּֽכֹוֲנֵנֽ ֵד֗ ָי֝

י 12 11 צא ּוְמֽצּוָדִת֑ י  ַמְחִס֣ ֽיָי  ַל֭ ר  ֹאַמ֗  ן:  ִיְתלֹוָנֽ י  ַּד֗ ַׁש֝ ל  ְּבֵצ֥ ֶעְל֑יֹון  ֶתר  ְּבֵס֣ ֭יֵׁשב 

ֶסךךְ ֖◌ָלךךְ  ֶבר ַהּֽוֹות: ְּבֶאְבָר֨תֹו ׀ ָי֣ ֗קּוׁש ִמֶּד֥ ח ָי֝ יְלךךָ ִמַּפ֥ ִּצֽ י ֣הּוא ַי֭ י ֶאְבַטח־ּֽבֹו: ִּכ֤ לַֹה֗ ֱא֝

ץ ָי֥עּוף ֵח֗ ְיָלה ֵמ֝ ַחד ָל֑ יָרא ִמַּפ֣ א־ִת֭ ֹֽ ה ֲאִמּֽתֹו: ל ֵחָר֣ ה ִצָּנ֖ה ְוֹסֽ יו ֶּתְחֶס֑ ַחת־ְּכָנָפ֣ ְוַתֽ

ה  ֶלף ּוְרָבָב֥ ׀ ֶא֗  ֙ ל ִמִּצְּדךךָ ִים: ִיֹּפ֤ ֳהָרֽ ֶטב ָיׁ֥שּוד ָצֽ ֶּק֗ ִמ֝ ךךְ  ֲהלֹ֑ ֶפל ַיֽ ֶּדֶבר ָּבֹא֣ ם: ִמ֭ יֹוָמֽ

ה י־ַאָּת֣ ה: ִּכֽ ים ִּתְרֶאֽ ת ְרָׁשִע֣ יט ְוִׁשֻּלַמ֖ ק ְּבֵעיֶנ֣יךךָ ַתִּב֑ ׁש: ַר֭ א ִיָּגֽ ֹ֣ יךךָ  ל ֶל֗  ךךָ ֵא֝ יִמיֶנ֑ ִמֽ

 : ךךָ ֳהֶלֽ ב ְּבָאֽ ַר֥ א־ִיק ְ ֹֽ ַגע ל ֶנ֗ ה ְו֝ יךךָ ָרָע֑ א־ְתֻאֶּנ֣ה ֵאֶל֣ ֹֽ : ל  ךךָ ְמָּת ְמעֹוֶנֽ ְל֗יֹון ַׂש֣ י ֶע֝ ְיָי֣ ַמְחִס֑

ֶבן  ף ָּבֶא֣ ִים ִיָּׂש֑אּוְנךךָ ֶּפן־ִּתֹּג֖ : ַעל־ַּכַּפ֥ יךךָ ְׁשָמְרךךָ֗ ְּבָכל־ְּדָרֶכֽ ךךְ ִל֝ ְלָאָכיו ְיַצֶּוה־ָּל֑ י ַמ֭ ִּכ֣

הּו ֲאַפְּלֵט֑ ַוֽ ַׁשק  ָח֭ י  ִב֣ י  ִּכ֤ ין:  ְוַתִּנֽ יר  ְּכִפ֣ ס  ִּתְרֹמ֖ ךךְ  ִּתְדֹר֑ ֶתן  ָוֶפ֣ ַחל  ַעל־ַׁש֣  : ךךָ ַרְגֶלֽ

הּו ַחְּלֵצ֗ ה ֲא֝ י ְבָצָר֑ ָאֹנִכ֥ הּו     ִעּֽמֹו  ֶאֱעֵנ֗ ִני ׀ ְוֽ י: ִיְקָרֵא֨ ע ְׁשִמֽ י־ָיַד֥ ִּכֽ הּו  ַׂשְּגֵב֗ ֲא֝

11 The  הגמ is not to recite ישב בסתר עליון on a מוצאי שבת before  יום טוב. 
12 The כ (רוקח  סימן  ')  says that all of בית  is found in this אלף  except for the תפילה  to ,"ַזִין" 

signify, that it is not said on מוצאי שבת before seven occasions: 
שבת חול המועד: and שמיני עצרת, סכות, יום כפור , ראש השנה, שבועות, פסח 



י: הּו ִּביֽׁשּוָעִתֽ ַאְרֵא֗ הּו ְו֝ ִמים ֖◌ַאְׂשִּביֵע֑ ֶרךךְ ָי֭ הּו: ֹא֣ ֲאַכְּבֵדֽ ַוֽ

י:) 13 הּו ִּביֽׁשּוָעִתֽ ַאְרֵא֗ הּו ְו֝ ִמים ֖◌ַאְׂשִּביֵע֑ ֶרךךְ ָי֭ (ֹא֣

',תתקבל ' בקול מוך, ק"ש בלי 'ואתה קדוש  אחר קריאת מגילת איכה והקיות עומדים ואומרים 'תשעה באב ב 

'עליו'.

ל:  תהלים כב:ד  בעל תפלה [בקול] וקהל [בלחש] ב ְּתִהּ֥לֹות ִיְׂשָרֵאֽ ה ָק֑דֹוׁש ֝יֹוֵׁש֗  ְ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]

[בלחש] וקהל  תפלה  ַעל־ַאְרָעא  בעל  ַקִּדיׁש  ְׁשִכיְנֵּתּה   ֵּבית  ְמרֹוָמא  ִּבְׁשֵמי  ַ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

13 The הגמ in the later generations is to repeat the last  פסוק on ו  (יוסף אומץ. מוצאי שבתות סימן )
cites the טור and the Siddur R' Hertz Treivish as the source for the repetition on  מוצאי שבתות. In this
way the Name of God is complete, and this guards against  מזיקים. The  פירוש הרוקח על           (רוקח

ובא לציון  as well as reciting ארך ימים writes, the reason for the repetition of the (הסידור, עמוד תקפ"ט
on  מוצאי שבתות, is to lengthen  שבת, in order to delay the return of            the sinners of Israel to
.should be said silently, the second time    it should be said out loud ארך ימים The first time .גיהם 



ָּב֥רּוךךְ ְּכבֹוד־ְיָי֖ ִמְּמקֹוֽמֹו:  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

ם  ד"ה א' כט:יח ְיָי ַמְלכּוֵתּה ְלָעַלם ּוְלַעְלֵמי ָעְלְמָּיא: קהל אומרים בלחש לֵֹהי ַאְבָרָה֞ ְיָי֗ ֱא֠

ךךָ  ַעֶּמ֑ ב  ְלַב֣ ַמְחְׁש֖בֹות  ֶצר  ְלֵי֥ ם  ְלעֹוָל֔ את  ֹ֣ ָׁשְמָרה־ּז ינּו  ֲאֹבֵת֔ ְוִיְׂשָרֵאל֙  ק  ִיְצָח֤

: יךךָ ם ֵאֶלֽ ן ְלָבָב֖ ה  תהלים עח:לח ְוָהֵכ֥ ית ֖◌ְוִהְרָּב֣ ְׁשִח֥ לֹא־ַיֽ֫ ְוֽ ר ָעֹו֘ן  ְו֤הּוא ַר֨חּום ׀ ְיַכֵּפ֥

יר ָּכל־ֲחָמֽתֹו: ִע֗ א ָי֝ ֹֽ ְול יב ַאּ֑פֹו  ֶסד  פו:ה ְלָהִׁש֣ ֗ ח ְוַרב־ֶח֝ ֹדָני ֣טֹוב ְוַסָּל֑ ה ֲא֭ י־ַאָּת֣ ִּכֽ

 : יךךָ ְרֶאֽ ת:  קיט:קמב     ְלָכל־ֹקֽ ֱאֶמֽ  ֥ תֹוָרְתךךָ ם ְוֽ ֶדק ְלעֹוָל֑ ֶצ֣ ְתךךָ  ְדָקֽ ז:כ  ִצ֭ ן  מיכה  ִּתֵּת֤

ֶדם:  ֶקֽ יֵמי  ִמ֥ ינּו  ֲאֹבֵת֖ ַלֽ ְעָּת  ֲאֶׁשר־ִנְׁשַּב֥ ם  ְלַאְבָרָה֑ ֶסד  ֶח֖ ב  ֲעֹק֔ ְלַיֽ תהלים ֱאֶמ֙ת 

ָלה:  סח:כ  נּו ֶסֽ ֽׁשּוָעֵת֬ ל ְיֽ ֵא֤ נּו ָה֘ ֲעָמס־ָל֗ ֣רּוךךְ ֲאֹדָנ֘י ֤יֹום ׀ ֥יֹום ַיֽ נּו מו:ח ָּב֤ ְיָי֣ ְצָב֣אֹות ִעָּמ֑

ָלה:  ב ֶסֽ ֲעֹק֣ י ַיֽ נּו ֱאלֵֹה֖ ב־ָל֨ ַח  פד:יג                 ִמְׂשָּגֽ ם ֹּבֵט֥ י ֝◌ָאָד֗ ְׁשֵר֥ ְיָי֥ ְצָב֑אֹות ַאֽ

 : ךךְ נּו כ:י ָּבֽ ֶׁשְּבָרָאֽ ינּו  נּו:  ָּברּוךךְ הּוא ֱאלֵֹהֽ ְביֹום־ָקְרֵאֽ ֲעֵנ֥נּו  ַיֽ ֶלךךְ  ֶּמ֗ יָעה ַה֝ ְיָי֥ הֹוִׁש֑



נּו ִמן־ַהּתֹוִעים  ִלְכבֹודֹו נּו ּתֹוַרת  ְוִהְבִּדיָלֽ ַתן ָלֽ נּו ְוָנֽ ֱאֶמת  ְוַחֵּיי עֹוָלם ָנַטע ְּבתֹוֵכֽ

נּו ְלַאֲהָבתֹו ּוְלִיְרָאה אֹותֹו ַלֲעׂשֹות ְרצֹונֹו נּו ְּבתֹוָרתֹו  ְוָיֵׂשם ִלֵּבֽ הּוא ִיְפַּתח ִלֵּבֽ

ַען לֹא ִניַגע ָלִריק  ְולֹא ֵנֵלד ַלֶּבָהָלה:  ּוְלָעְבדֹו ְבֵלָבב ָׁשֵלם  ְלַמֽ

ָּבעֹוָלם ַהֶּזה  יךךָ  ינּו  ֶׁשִּנְׁשֹמר ֻחֶּקֽ אלֵֹהי ֲאבֹוֵתֽ ֵוֽ ינּו  ֱאלֵֹהֽ ְיָי  יךךָ  ְיִהי ָרצֹון ִמְּלָפֶנֽ

יַח ּוְלַחֵּיי ָהעֹוָלם  ְוִנְזֶּכה ְוִנְחֶיה ְוִנְרֶאה ְוִניַרׁש טֹוָבה ּוְבָרָכה ִלְׁשֵני ְימֹות ַהָּמִׁשֽ

14 ל:יג ל:יג     ַהָּבא:
ָּך:  ם אֹוֶדֽ י ְלעֹוָל֣ לַֹה֗ ם ְיָי֥ ֱא֝ א ִיֹּד֑ ֹ֣ בֹוד ְול ֣ ָכ֭ ַען ְיַזֶּמְרךךָ ירמיה  ְלַמ֤

ִמְבַטֽחֹו:  יז:ז ְוָהָי֥ה ְיָי֖  יָי֑  ח ַּבֽ ר ִיְבַט֖ ֶבר       ֲאֶׁש֥ ַהֶּג֔ ייָ֖  ישעיה כו:ד  ָּב֣רּוךךְ  ַבֽ ִּבְט֥חּו 

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

ר:וְ  במדבר יד:יז  ְרָּת ֵלאֹמֽ ר ִּדַּב֖ ֲאֶׁש֥ י ַּכֽ ַח ֲאֹדָנ֑ ה ִיְגַּדל־ָנ֖א ֹּכ֣  ַעָּת֕

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

ָאַמר עּוָלא ִּביָרָאה, ַחָּייב ָאָדם ִלְקרֹות ֶאת ַהְּמִגיָּלה ַּבַּליָלה, ְוִלְׁשֹוָתה ַּבּיֹום, ֶׁשֶּנֱאַמר: '14 ַען ָאַמר ְרִבי ֶחְלּבֹו  ְלַמ֤

ָּך:  ם אֹוֶדֽ י ְלעֹוָל֣ לַֹד֗ ם ֥ד' ֱא֝ א ִיֹּד֑ ֹ֣ בֹוד ְול ֣ ָכ֭ (גמ' מגילה ד.)'. ְיַזֶּמְרךךָ



ְּ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: 

נּו: קהל: ַקֵּבל ְּבַרֲחִמים ּוְבָרצֹון ֶאת ְּתִפָּלֵתֽ

ָאֵמן:  ְוִאְמרּו ִבְׁשַמָּיא: ִּדי ִּתְתַקַּבל ְצלֹוְתהֹון ּוָבעּוְתהֹון ְּדָכל־ִיְׂשָרֵאל ֳקָדם ֲאבּוהֹון

 ָ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  

). 49' (עמ' ויתן לך סופרים את העומר לפי 'ספירת העומרבימי  

).633' (עמ' ויתן לך לפי 'נרות החנוכה מדליק הבעל תפלה את מוצאי שבת חנוכהוב

ויתן לך
(אין אומרים את תוספת הפסוקים כמהג פולין.)

פסוקי ברכה

כז:כח-כט   ן 15 בראשית  ָּדָג֖ ב  ְוֹר֥ ֶרץ  י ָהָא֑ ּוִמְׁשַמֵּנ֖ ִים  ַהָּׁשַמ֔ ִמַּטל֙  ים  ֱאלִֹה֔ ָהֽ  ֙ ֶּתן־ְלךךָ ְוִיֽ
ים ַעְב֣דּוךךָ ַעִּמ֗ ֤  ְוִתיֽרׁש: ַיֽ ֲחוֻ ְׁשַּתֽ ים ְלךךָ֙  ְוִיֽ ה  ְלֻאִּמ֔ ֤ יךךָ  ְגִביר֙  ֱהוֵ ֲח֥וּו וישתחו ְלַאֶח֔ ְוִיְׁשַּתֽ

ךךָ  :  ְּבֵנ֣י ְל֖ יךךָ ָּבֽרּוךךְ ֲרֶכ֖ יךךָ ָא֔רּור ּֽוְמָבֽ ֲרֶר֣ ךךָ ֹאֽ ְתךךָ֔ ְוַיְפְרךךָ֖  כח:ג-ד ִאֶּמ֑ ךךְ ֹאֽ ל ַׁשַּד֙י ְיָבֵר֣ ְוֵא֤
ים: ל ַעִּמֽ ִלְקַה֥ יָת  ְוָהִי֖ ךךָ  ךךְ  ְוַיְרֶּב֑ ִאָּת֑  ֣ ּוְלַזְרֲעךךָ ם ְלךךָ֖  ת ַאְבָרָה֔ ֶאת־ִּבְרַּכ֣  ֙ ֶּתן־ְלךךָ ְוִיֽ

ם:  ְלַאְבָרָהֽ ים  ֱאלִֹה֖ ן  ֲאֶׁשר־ָנַת֥ יךךָ  ְמֻגֶר֔ ֶרץ  ֶאת־ֶא֣  ֙ יךךָ  מט:כה ְלִרְׁשְּתךךָ ָאִב֜ ל  ֵמֵא֨
ַחת ָּת֑ ֶצת  ֹרֶב֣ ְּת֖הֹום  ת  ִּבְרֹכ֥ ל  ֵמָע֔ ִי֙ם  ָׁשַמ֨ ת  ִּבְרֹכ֤ ָּך  ֲרֶכ֔ ִויָב֣ ַׁשַּד֙י  ת  ְוֵא֤ ָּך  ְוַיְעְזֶר֗
ת  ִּגְבֹע֣ ד־ַּתֲאַו֖ת  ַעֽ י  הֹוַר֔ ת  ַעל־ִּבְרֹכ֣ ְברּ֙ו  ָּגֽ יךךָ  ָאִב֗ ת  ִּבְרֹכ֣ ַחם:  ָוָרֽ ִים  ָׁשַד֖ ת  ִּבְרֹכ֥

יו:     ד ְנִז֥יר ֶאָחֽ ף ּוְלָקְדֹק֖ יֹוֵס֔ אׁש  ֹ֣ ְלר  ָ֙ ין ְהֶי֨ ם ִּתֽ ַרְכךךָ֖  דברים ז:יג-טועֹוָל֑ ּוֵבֽ ְבךךָ֔  ֲאֵה֣ ַוֽ
יךךָ֙  ְׁשַגר־ֲאָלֶפ֨ ךךָ  ְוִיְצָהֶר֗  ֣ יֹרְׁשךךָ ְוִתֽ ְנךךָ֜  ְּדָג֨ ְדָמֶתךךָ  י־ַא֠ ּוְפִרֽ  ֣ י־ִבְטְנךךָ ְּפִרֽ ךךְ  ּוֵבַר֣ ךךָ  ְוִהְרֶּב֑
ה ְהֶי֖ ִּתֽ : ָּב֥רּוךךְ  ךךְ ֶתת ָלֽ ָל֥ יךךָ  ֲאֹבֶת֖ ע ַלֽ ה ֲאֶׁשר־ִנְׁשַּב֥ ֲאָדָמ֔ ל ָהֽ ַע֚ ךךָ  ת צֹאֶנ֔ ְוַעְׁשְּתֹר֣

ים  ַעִּמ֑ :  16ִמָּכל־ָהֽ ךךָ ה ּוִבְבֶהְמֶּתֽ ָר֖ ֲעק ָ ר ַוֽ ֛ ָעָק֥ א־ִיְהֶי֥ה ְבךךָ ֹֽ יר ְיָי֛ ִמְּמךךָ֖ ָּכל־  17ל ְוֵהִס֧
ְּבָכל־ ּוְנָתָנ֖ם  ךךְ  ָּב֔ ְיִׂשיָמ֙ם  א  ֹ֤ ל ְעָּת  ָיַד֗ ר  ֲאֶׁש֣ ים  ָרִע֜ ָהֽ ִים  ִמְצַר֨ ְוָכל־ַמְדֵו֩י  ִלי  ֹח֑

: יךךָ ֽׂשְנֶאֽ

15 The recital of  ויתן לך is an ancient הגזוהר  מ) ). Since  שבת causes happiness and a new week
is about to begin, we recite  פסוקי ברכה which are considered a good'סימן'  (similar to the 'יםסימ' on
ויהי  they return; therefore, we add מוצאי שבת  and גיהם leave רשעים the שבת  During .(ליל ראש השה
.תפלה in order to lengthen the ויתן לך and נעם 

16' ֵלִוי,  ֶּבן  ְיהֹוֻׁשַע  ְרִבי  ר ָאַמר  ָעָק֥  ֛ א־ִיְהֶי֥ה ְבךךָ ֹֽ ' ל ַהַּתְלִמיִדים,  ִמן  ה '  ָר֖ ֲעק ָ ִלְפֵי ַוֽ ֲעקּוָרה  ְּתִפָּלָתְך  ְּתֵהא  ֶׁשּלֹא   '

(גמ' בכורות מד:)ַהָּמקֹום.    ֵאיָמַתי? ִּבְזַמן ֶׁשַאָּתה ֵמִׂשים ַעְצְמָך ִּכְבֵהָמה. 
ִלי'17 יר ֛ד' ִמְּמךךָ֖ ָּכל־ֹח֑ ַעִין, ַרב ְלַטְעֵמיּה, ְּדַרב ָסִליק ְלֵּבי ִקְבֵרי, ָעַבד ַמאי ָעַבד, ָאַמר ִּתְׁשִעיןְוֵהִס֧ ' ָאַמר ַרב, זֹו 

(גמ' בבא מציעא קז:)ְוִתְׁשָעה  ְּבַעִין ָרָעה, ְוֶאָחד ְּבֶּדֶרְך ֶאֶרץ.  



ה:  18 דברים כח:ג  ה ַּבָּׂשֶדֽ יר ּוָב֥רּוךךְ ַאָּת֖ ה ָּבִע֑ ךךָ ּוָב֥רּוךךְ  ו ָּב֥רּוךךְ ַאָּת֖ ה ְּבֹבֶא֑ ָּב֥רּוךךְ ַאָּת֖

 : ךךָ ה ְּבֵצאֶתֽ :  הַאָּת֖ ךךָ ּוִמְׁשַאְרֶּתֽ ַטְנֲאךךָ֖  ְתךךָ֖  דָּב֥רּוךךְ  י ַאְדָמֽ ּוְפִר֥  ֛ י־ִבְטְנךךָ ְּפִרֽ ָּב֧רּוךךְ 

 :  ךךָ ְוַעְׁשְּת֥רֹות צֹאֶנֽ יךךָ   ר ֲאָלֶפ֖ ְׁשַג֥ ךךָ  י ְבֶהְמֶּת֑ 19 חּוְפִר֣
ה   ֶאת־ַהְּבָרָכ֔  ֙ ִאְּתךךָ ו ְיָי֤  ְיַצ֨

 : ךךְ ן ָלֽ יךךָ ֹנֵת֥ ֶרץ ֲאֶׁשר־ְיָי֥ ֱאלֶֹה֖ ַרְכךךָ֔ ָּבָא֕ ךךָ ּוֵב֣ ח ָיֶד֑ ל ִמְׁשַל֣ יךךָ ּוְבֹכ֖ ֲאָסֶמ֕ ח  20 יבַּבֽ ִיְפַּת֣

ת ֵא֖ ךךְ  ּוְלָבֵר֕ ְּבִעּ֔תֹו   ֙ ר־ַאְרְצךךָ ת ְמַטֽ ִים ָלֵת֤ ַהּ֜טֹוב ֶאת־ַהָּׁשַמ֗ ֶאת־ֽאֹוָצ֨רֹו  ךךָ  ׀ ְל֠ ְיָי֣ 

ה:  א ִתְלֶוֽ ֹ֥ ה ל ים ְוַאָּת֖ יָת֙ ּגֹוִי֣ם ַרִּב֔ ךךָ ְוִהְלִו֨ ה ָיֶד֑ ֲעֵׂש֣ ַרְכךךָ֔  טו:וָּכל־ַמֽ ֙ ֵּבֽ יךךָ י־ְיָי֤ ֱאלֶֹה֨ ִּכֽ

ים ַׁשְלָּת֙ ְּבגֹוִי֣ם ַרִּב֔ ט ּוָמֽ ֲעֹב֔ א ַתֽ ֹ֣ ים  ְוַאָּת֙ה ל ֲעַבְטָּת֞ ּגֹוִי֣ם ַרִּב֗ ךךְ ְוַהֽ ר ִּדֶּבר־ָל֑ ֲאֶׁש֖ ַּכֽ

לּו:  ִיְמֹׁשֽ א  ֹ֥ ל ךךָ  לג:כטּוְבךךָ֖  ֶעְזֶר֔  ן  ָמֵג֣ יָי֔  ַּבֽ ע  נֹוַׁש֣ ם  ַע֚ ָכ֗מֹוךךָ  י  ִמ֣ ל  ִיְׂשָרֵא֜ יךךָ  ַאְׁשֶר֨

 : ךךְ ימֹו ִתְדֹרֽ מֹוֵת֥ ה ַעל־ָּבֽ ךךְ           ְוַאָּת֖ ֙ ָל֔ יךךָ ְיֶב֨ ֲחׁ֤שּו ֹאֽ ךךָ ְוִיָּכֽ ֲאָוֶת֑ ֶרב ַּגֽ ֲאֶׁשר־ֶח֖ ַוֽ

פסוקי ישועה ופדיום

ה ַאְׁשַּכִחיהּו ְרִבי ַאָּבא ְלַתְלִמיֵדיה ְּדַרב, ָאַמר להּו, ַמאי ָאַמר ַרב ַּבֲהֵי ְקָרֵאי? '18 יר ּוָב֥רּוךךְ ַאָּת֖ ה ָּבִע֑ ָּב֥רּוךךְ ַאָּת֖
 : ךךָ ה ְּבֵצאֶתֽ ךךָ ּוָב֥רּוךךְ ַאָּת֖ ה ְּבֹבֶא֑ ה: ָּב֥רּוךךְ ַאָּת֖ יר ' ְוָאְמרּו ֵליּה ָהִכי ָאַמר ַרב: ' ַּבָּׂשֶדֽ ה ָּבִע֑ ' ֶׁשְּיֵהא ֵּביְתָך ָסמּוְךָּב֥רּוךךְ ַאָּת֖

הְלֵבית ַהְּכֶֶסת, ' ה ַּבָּׂשֶדֽ ַאָּת֖ ְקרֹוִבים ָלִעיר, 'ָב֥רּוךךְ  ְָכֶסיָך  ךךָ ' ֶׁשְּיהּו  ה ְּבֹבֶא֑ ַאָּת֖ ָסֵפק ִָּדהָּב֥רּוךךְ  ' ֶׁשּלֹא ִּתְמָצא ִאְׁשְּתָך 

ךךָ ִּבְׁשַעת ִּביָאְתָך      ִמן ַהֶּדֶרְך, ' ה ְּבֵצאֶתֽ (שם קז.) ' ֶׁשְּיהּו ֶצֱאָצֵאי ֵמֶעיָך ְּכמֹוְתָך. ָב֥רּוךךְ ַאָּת֖

19 ' ֶׁשֶּנֱאַמר:  ָהַעִין,  ִמן  ַהָּסמּוי  ַּבָּדָבר  ֶאָּלא  ְמצּוָייה,  ַהְּבָרָכה  ֵאין  ִיְצָחק,  ַרב  ה ָאַמר  ֶאת־ַהְּבָרָכ֔  ֙ ֤ד' ִאְּתךךָ ו  ְיַצ֨
יךךָ  ֲאָסֶמ֕ '.ַּבֽ

' ֶׁשֶּנֱאַמר:  ּבֹו,  ׁשֹוֶלֶטת  ָהַעִין  ֶׁשֵאין  ְבָּדָבר  ְמצּוָיה,  ַהְּבָרָכה  ֵאין  ִיְׁשָמֵעאל,  ְרִבי  ִדֵּבי  ה ָּתָא  ֶאת־ַהְּבָרָכ֔  ֙ ִאְּתךךָ ֤ד'  ו  ְיַצ֨
יךךָ  ֲאָסֶמ֕ '.ַּבֽ

(שם מב.) 
ֶׁשֶּנֱאַמר:  ָאַמר ַרְפָרם ַּבר ָּפָּפא ָאַמר ַרב ִחְסָּדא, ִמּיֹום ֶׁשָחַרב ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש, ֵאין ַהְּגָׁשִמים יֹוְרִדין ֵמאֹוָצר טֹוב,20

ח' ךךָ ֶאת־ֽאֹוָצ֨רֹו ַהּ֜טֹוב  ִיְפַּת֣ ְּגָׁשִמים יֹוְרִדין '. ִּבְזַמן ֶׁשִּיְׂשָרֵאל עֹוִׂשין ְרצֹוֹו ֶׁשל ָמקֹום, ְוִיְׂשָרֵאל ְׁשרּוִיין ַעל ַאְדָמָתם,֣ד' ׀ ְל֠

(גמ' בבא בתרא כה:) ֵמאֹוַצר טֹוב, ִּבְזַמן ֶׁשֵאין ִיְׂשָרֵאל ְׁשרּוִיין ַעל ַאְדָמָתם, ֵאין ְּגָׁשִמים יֹוְרִדין ֵמאֹוַצר טֹוב. 



מה:יז ַעד־  ישעיה  א־ִתָּכְל֖מּו  ֹֽ ְול א־ֵת֥בׁשּו  ֹֽ ל ים  ת ֽעֹוָלִמ֑ ְּתׁשּוַע֖ יָי֔  ַּבֽ ע  נֹוַׁש֣ ִיְׂשָרֵאל֙ 

ד:   ב:כו-כז ֥עֹוְלֵמי ַעֽ ם יואל  ֵהיֶכ֔ ֱאלֹ֣ ם ְיָי֙  ם ֶאת־ֵׁש֤ ְוִהַּלְלֶּת֗ ְוָׂש֔בֹוַע  ם ָאכֹול֙  ֲאַכְלֶּת֤ ַוֽ

ֶרב  ְבֶק֤ י  ִּכ֣ ם  יַדְעֶּת֗ ִוֽ ם:  ְלעֹוָלֽ י  ַעִּמ֖ ׁשּו  א־ֵיֹב֥ ֹֽ ְול יא  ְלַהְפִל֑ ם  ִעָּמֶכ֖ ה  ֲאֶׁשר־ָעָׂש֥

ם:  י ְלעֹוָלֽ ַעִּמ֖ א־ֵי֥בׁשּו  ֹֽ ין ֑עֹוד ְול ם ְוֵא֣ ֵהיֶכ֖ ֱאלֹֽ י ְיָי֥  ֲאִנ֛ ִני ַוֽ ָא֔ לה:י  ִיְׂשָרֵאל֙   ישעיה 
21

ם ָׂשׂ֤שֹון ְוִׂשְמָחה֙  ם ַעל־רֹאָׁש֑ ת עֹוָל֖ ה ְוִׂשְמַח֥ ְּבִרָּנ֔ ִצּיֹו֙ן  אּו  ְיֻׁש֗בּון ּוָב֤ י ְיָי֜  ּוְפדּוֵי֨

ה:  ֲאָנָחֽ ַוֽ ָי֥גֹון  ְוָנ֖סּו  יגּו  ים נה:יב ַיִּׂש֔ ָהִר֣ ֶהֽ ּֽתּוָב֑לּון  ּוְבָׁש֖לֹום  אּו  ֵתֵצ֔ ה  י־ְבִׂשְמָח֣ ִּכֽ

ף:  ִיְמֲחאּו־ָכֽ ה  ַהָּׂשֶד֖ י  ְוָכל־ֲעֵצ֥ ה  ִרָּנ֔ ִלְפֵניֶכ֙ם  ִיְפְצ֤חּו  ל יב:ב-ו ְוַהְּגָב֗עֹות  ֵא֧ ה  ִהֵּנ֨

ה: ּוְׁשַאְבֶּתם־ יׁשּוָעֽ י ִלֽ  ְיִהי־ִל֖ י ְוִזְמָר֙ת ָיּ֣ה ְיָי֔ ַוֽ י־ָעִּז֤ ד ִּכֽ א ֶאְפָח֑ ֹ֣ ח ְול י ֶאְבַט֖ ְיֽׁשּוָעִת֛

ִבְׁש֔מֹו ִקְר֣אּו  יָי֙  ַלֽ ם ַּבּ֣יֹום ַה֗הּוא הֹו֤דּו  ֲאַמְרֶּת֞ ה: ַוֽ ַעְיֵנ֖י ַהְיׁשּוָעֽ ִים ְּבָׂשׂ֑שֹון ִמַּמֽ ַמ֖

ה  ָעָׂש֑ ֵג֖אּות  י  ִּכ֥ ְיָי֔  ַזְּמ֣רּו  ְׁשֽמֹו:  ב  ִנְׂשָּג֖ י  ִּכ֥ ירּו  ַהְזִּכ֕ יו  ילָֹת֑ ֲעִלֽ ים  ַעִּמ֖ ָבֽ יעּו  הֹוִד֥

ַעת  מידעת  את  מּוַד֥ ֹ֖ ֶרץ:  ז י  ְּבָכל־ָהָאֽ ֲהִל֥ ִּני  ַצֽ ֶבת ָוֹר֖ י־ָג֥דֹול ִצּ֑יֹון  יֹוֶׁש֣ ךךְ  ִּכֽ ְק֥דֹוׁש ְּבִקְרֵּב֖

ל:  ֶז֤ה ְייָ֙  22 כה:טִיְׂשָרֵאֽ נּו  ְוֽיֹוִׁשיֵע֑ ֖לֹו  ינּו  ִּו֥ ֶז֛ה ק ִ ינּו  ה ֱאלֵֹה֥ ַּבּ֣יֹום ַה֔הּוא ִהֵּנ֨ ְוָאַמ֙ר 

ה ִּביֽׁשּוָעֽתֹו:  יָלה ְוִנְׂשְמָח֖ ינּו ֔לֹו        ָנִג֥ ִּו֣ ק ִ

פסוקי שלום 

' ששמט משם בסידורים החדשים.ופדויי ד' ישובון' אומרים גם הפסוק 'כי בשמחה תצאולפי הפסוק '21

ָאַמר עּוָלא ִּביָרָאה ָאַמר ְרִבי ֶאְלָעָזר, ָעִתיד ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ַלֲעׂשֹות ָמחֹול ַלַּצִּדיִקים, ְוהּוא יֹוֵׁשב ֵּביֵיֶהם ְּבַגן22
ינּוֵעֶדן, ְוָכל ֶאָחד ְוֶאָחד ַמְרֶאה ְּבֶאְצָּבעֹו, ֶׁשֶּנֱאַמר: ' ִּו֣ נּו ֶז֤ה ֨ד' ק ִ ינּו ֖לֹו ְוֽיֹוִׁשיֵע֑ ִּו֥ ה ֱאלֹ֥דינּו ֶז֛ה ק ִ ְוָאַמ֙ר ַּבּ֣יֹום ַה֔הּוא ִהֵּנ֨

ה ִּביֽׁשּוָעֽתֹו: יָלה ְוִנְׂשְמָח֖ (גמ' תענית לא.) '. ֔לֹו        ָנִג֥



א  נז:יט  ִים נוב ּבֹוֵר֖ יו:  23  ִנ֣יב ְׂשָפָת֑ ר ְיָי֖ ּוְרָפאִתֽ ָר֧חֹוק ְוַלָּק֛רֹוב ָאַמ֥ ָׁש֨לֹום ׀ ָׁש֜לֹום ָלֽ

אׁש   24 ד"ה א' יב:יט  ֹ֣ ה ֶאת־ֲעָמַׂש֘י ר ְבָׁש֗ ֤ ָדִוי֙ד ְוִעְּמךךָ֣ השלושים ְו֣רּוַח ָלֽ ִליִׁשי֒ם ְלךךָ  ַהָּׁשֽ

יד ָּדִו֔ ם  ַוְיַקְּבֵל֣ יךךָ  ֱאלֶֹה֑  ְרךךָ֖  ֲעָזֽ י  ִּכ֥ ךךָ  ְזֶר֔ ְלֹע֣ ְוָׁשלֹו֙ם  ְלךךָ֗  ָׁש֜לֹום  ׀  ָׁש֨לֹום  י  ֶבן־ִיַׁש֔

י ַהְּגֽדּוד:   ִּיְּתֵנ֖ם ְּבָראֵׁש֥ כה:וַוֽ א'  יְתךךָ֣  שמואל  ּוֵבֽ ה ָׁשלֹו֙ם  י ְוַאָּת֤ ה ֶלָח֑ ם ֹּכ֖ ֲאַמְרֶּת֥ ַוֽ

ל ֲאֶׁשר־ְלךךָ֖ ָׁשֽלֹום:      ךךְ ֶאת־ַעּ֣מֹותהלים כט:יאָׁש֔לֹום ְוֹכ֥ ן ְיָי֓ ׀ ְיָבֵר֖ ז ְלַעּ֣מֹו ִיֵּת֑  ָי֗ ֹע֖  ְיֽ

ָּׁשֽלֹום:  ֿבַ

הבדלה בבית הכנסת 
הבעל תפלה מבדיל בבית הכסת בלי טלית כי גם הבדלה איה מן התפלה כמו קידוש [דברי קהלת] 

(ובהרבה מקומות והגים עם טלית), וותים לתוקות לשתות את היין.  
אין אומרים פסוקים לפי הבדלה כשאומרים הבדלה בבתיהם.

ינּו ָהַרב    ֹּכֲהִנים] ָמָרָנן ְוַרָּבָנן ְוַרּבֹוַתי:או ַסְבֵרי [ִּבְרׁשּות מֹוֶרה מֹוֵרֽ

ֶפן: ָּברּוךךְ ַאָּתה ְייָ  ֶלךךְ ָהעֹוָלם  ּבֹוֵרא ְּפִרי ַהָּגֽ ינּו ֶמֽ ֱאלֵֹהֽ

עתה וטל את הכוס ביד שמאל ואת הבשמים ביד ימין ומברך לפי שמריח אותם : 
עשבות הוא שיוי ויעתר יצחק גד הגמ' וכל הפוסקים ווסחאות קדמויות.

ֶלךךְ ָהעֹוָלם  ּבֹוֵרא ִמיֵני ְבָׂשִמים:במוצאי שבת ינּו ֶמֽ  ָּברּוךךְ ַאָּתה ְיָי ֱאלֵֹהֽ

אח"כ מקרב את ידיו אל הר ומברך :

ֶלךךְ ָהעֹוָלם  ּבֹוֵרא ְמֽאֹוֵרי ָהֵאׁש:  במוצאי שבת ינּו ֶמֽ ָּברּוךךְ ַאָּתה ְיָי ֱאלֵֹהֽ

עתה חוזר ווטל את כוס היין ביד ימין ומברך :

ֶדׂש ְלֹחל )גמ' פסחים קד.( ֶלךךְ ָהעֹוָלם  ַהַּמְבִּדיל ֵּבין־ֹקֽ ינּו ֶמֽ ָּברּוךךְ ַאָּתה ְיָי ֱאלֵֹהֽ

23' ֶׁשֶּנֱאַמר:  עֹוְמִדין,  ֵאיָם  ְּגמּוִרים  ַצִּדיִקים  עֹוְמִדין,  ְתׁשּוָבה  ֶׁשַּבֲעֵלי  ָמקֹום  ַאָּבהּו,  ְרִבי  ָׁש֨לֹום ׀ ָׁש֜לֹום ָאַמר 

ָר֧חֹוק ְוַלָּק֛רֹוב  (גמ' ברכות לד:)  ',    ָלָרחֹוק ְּבֵריָׁשא ְוָהַדר ַלָּקרֹוב.ָלֽ

ה ְו֣רּוַח ' ֶׁשֶּנֱאַמר: ְלֶמֶלְך? ָׁשלֹום ֶׁשּכֹוְפִלין ִמַּנִין ַרב, ָאַמר  ָאַמר ַרב ְיהּוָדה 24 ְבָׁש֗ אׁש ֶאת־ֲעָמַׂשי֘  ָלֽ ֹ֣ ִלוִׁשים֒  ר וגו''  ַהָּׁשֽ

גיטין סב.)  (גמ'



ֶׁשת ְיֵמי ַהַּמֲעֶׂשה:  ֵּבין אֹור ְלֽחֶׁשךךְ  ֵּבין ִיְׂשָרֵאל ָלַעִּמים  ֵּבין יֹום ַהְּׁשִביִעי ְלֵׁשֽ

ֶדׂש ְלֹחל:  ָּברּוךךְ ַאָּתה ְייָ  ַהַּמְבִּדיל ֵּבין־ֹקֽ

וותים לתוקות לשתות את היין 

 אומרים בלי יגון): שבת חזון ' ביגון ידוע (ב שיר המעלות אחרי כן מזמרים ' 

יו:  25 קכח ךךְ ִּבְדָרָכֽ ֹהֵל֗ א ְיָי֑ ַהֽ֝ ְׁשֵרי ָּכל־ְיֵר֣ ֲע֥לֹות ַא֭ ַּמ֫ יר ַהֽ ל 26ִׁש֗ י תֹאֵכ֑ ֶּפיךךָ ִּכ֣ יַע ַּכ֭ ְיִג֣

ים י ֵזיִת֑ ִּכְׁשִתֵל֣ ֶניךךָ  ָּב֭ ךךָ  יֶת֥ י ֵב֫ ְּבַיְרְּכֵת֢ ִרָּי֘ה  ֶפן ֹּפֽ ׀ ְּכֶג֥  ֤ : ֶאְׁשְּתךךָ ךךְ ְו֣טֹוב ָלֽ יךךָ  ְׁשֶר֗ ַא֝

ּ֥יֹון ּ֭וְרֵאה ְּב֣טּוב ֥ ְיָי֗ ִמִּצ֫ ֶרְכךךָ : ְיָבֽ א ְיָיֽ ֶבר ְיֵר֣ ַרךךְ ָּג֗ ן ְיֹב֥ : ִהֵּנ֣ה ִכי־ֵכ֭  ךךָ יב ְלֻׁשְלָחֶנֽ ִב֗ ָס֝

ל:  ֗לֹום ַעל־ִיְׂשָרֵאֽ יךךָ ָׁש֝ ה־ָבִנ֥ים ְלָבֶנ֑ : ּוְרֵאֽ יךךָ י ַחֶּיֽ ל ְיֵמ֣ ֗ ִם ֹּכ֝ ְיֽרּוָׁשָל֑

ְּ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

ויעב"ץ שיר המעלות אשרי מהג אמירת  25 אשכז.  מהגי  ובספרי  בפוסקי'  לא מצאתי  הבדלה  אחר  וגו'   
ִיםהשמיטו בסידורו. לכן "ל שעד הדורות האחרוי' שלפיו הבדילו בבהכ" לפי '  א ִנ֣וב ְׂשָפָת֑ ' ואחר הבדל' ּבֹוֵר֖

' אאמרו  'ּבֹוֵר֖ עד  וגו'  ָּׁשֽלֹום '  ' ֿבַ הוסיפו  אחרוי'  ובדורות  שבת.  כבליל  הזה  האחרון  הפסוק  אחר  וקדיש  יר',  ִׁש֗
ֲע֥לֹות ַּמ֫ א', וההיגו להבדיל אחר ' ַהֽ ) 811' וגו', כי יש עוד שיר המעלות לאמר קדיש עליו. (דברי קהלת דף ּבֹוֵר֖

ַּתְלִמיֵדי ֳחָכִמים,26 ְּדַרב ִחְסָּדא, ָּכל ִמי ֶׁשּקֹוֵרא ְוׁשֹוֶה, ְורֹוֶאה ְטֵרָפה ְלַעְצמֹו, ְוִׁשיֵּמׁש  ַמר זּוטָרא ִמְּׁשֵמיּה  ָּדַרׁש 
יךךָ ָעָליו ַהָּכתּוב אֹוֵמר, ' ְׁשֶר֗ ל ַא֝ י תֹאֵכ֑ ִּכ֣ ֶּפיךךָ  יַע ַּכ֭ : ְו֣טֹוב  ְיִג֣ ךךְ ְוָהעֹוָלם ַהֶּזה  ָהעֹוָלם עֹוָלמֹות  ְׁשֵי  ְוֹוֵחל  זֹוֶכה ְזִביד ַרב '.ָלֽ

יךךָ ַהָּבא, ' ְׁשֶר֗ : ' ' ָּבעֹוָלם ַהֶּזהַא֝ ךךְ    (גמ' חולין מד:) ' ָלעֹוָלם ַהָּבא. ְו֣טֹוב ָלֽ



ָאֵמן)
יתום (קטן) פוסע לאחוריו בחת שלש פסיעות בכריעה אחת

ינּו  פוה לימיו ואומר   ֹעֶׂשה ָׁשלֹום ִּבְמרֹוָמיו פוה לשמאלו ואומר    הּוא ַיֲעֶׂשה ָׁשלֹום ָעֵלֽ

 ָאֵמן) קהל( ְוִאְמרּו ָאֵמן: ְוַעל־ָּכל־ִיְׂשָרֵאל:ושוחה לפיו ואומר  

נּו ָעָׂשֽ ֶׁשּלֹא  ְּבֵראִׁשית   ְליֹוֵצר  ְּגֻדָּלה  ָלֵתת  ַהֹּכל  ַלֲאדֹון  ַח  ְלַׁשֵּבֽ ינּו  ָעֵלֽ

ָּכֶהם נּו  ֶחְלֵקֽ ָׂשם  ֶׁשּלֹא  ָהֲאָדָמה:  ְּכִמְׁשְּפחֹות  נּו  ָׂשָמֽ ְולֹא  ָהֲאָרצֹות   ְּכגֹוֵיי 

נּו ְּכָכל־ֲהמֹוָנם: ֶׁשֵהם ִמְׁשַּתֲחִוים ְלֶהֶבל ָוִריק  ים ֶאל־ ישעיה מה:כ  ְוֹגָרֵלֽ ְתַּפֲלִל֔ ּוִמֽ

ְחנּו יַע: ַוֲאַנֽ א יֹוִׁשֽ ֹ֥ ל ל כורע ֵא֖ ֶלךךְ  ִלְפֵני זוקף  ּכֹוְרִעים ּוִמְׁשַּתֲחִוים ּומֹוִדים  ַמְלֵכי  ֶמֽ

ד ָאֶר֒ץ  ּומֹוַׁשב ְיָקרֹו נא:יג  ָּברּוךךְ הּוא: ֶׁשהּוא ַהָּקדֹוׁש ַהְּמָלִכים ה ָׁשַמִי֘ם ְוֹיֵס֣ נֹוֶט֣

ינּו  ֵאין עֹוד: ֱאֶמת  ְּבָגְבֵהי ְמרֹוִמים: הּוא ֱאלֵֹהֽ ַעל  ּוְׁשִכיַנת ֻעּזֹו  ִים ִמַּמֽ ַּבָּׁשַמֽ

ֶפס זּוָלתֹו  ַּכָּכתּוב ְּבתֹוָרתֹו: נּו  ֶאֽ ֶאל־  דברים ד:לט ַמְלֵּכֽ ֹבָת֘  ַהּ֗יֹום ַוֲהֵׁשֽ  ַדְעָּת֣  ְוָיֽ

ין ֽעֹוד:  ַחת ֵא֖ ֶרץ ִמָּת֑ ַעל ְוַעל־ָהָא֖ ִים ִמַּמ֔ ים        ַּבָּׁשַמ֣ ֱאלִֹה֔ י ְיָי֙ ֣הּוא ָהֽ ֒ ִּכ֤ ְלָבֶבךךָ

 ךךָ  ְלַהֲעִביר ִּגּלּוִלים ֶרת ֻעֶּזֽ ינּו  ִלְראֹות ְמֵהָרה ְּבִתְפֶאֽ ַעל־ֵּכן ְנַקֶּוה ְּלךךָ ְיָי ֱאלֵֹהֽ

ֶרץ  ְוָהֱאִליִלים ָּכרֹות ִיָּכֵרתּון  ְלַתֵּקן עֹוָלם ְּבַמְלכּות ַׁשַּדי: ְוָכל־ְּבֵני  ִמן־ָהָאֽ

ָּכל־יֹוְׁשֵבי  ְוֵיְדעּו  ירּו  ֶרץ: ַיִּכֽ ָּכל־ִרְׁשֵעי ָאֽ יךךָ  ךךָ  ְלַהְפנֹות ֵאֶלֽ ִבְׁשֶמֽ ָבָׂשר ִיְקְראּו 

ינּו ישעיה מה:כג ֵתֵבל     ִּכי ְלךךָ  יךךָ ְיָי ֱאלֵֹהֽ ע ָּכל־ָלֽׁשֹון: ְלָפֶנֽ ֶרךךְ ִּתָּׁשַב֖ ע ָּכל־ֶּב֔ ִּתְכַר֣

ךךָ  ְוִתְמלֹךךְ  נּו: ִויַקְּבלּו ֻכָּלם ֶאת־ֹעל ַמְלכּוֶתֽ לּו  ְוִלְכבֹוד ִׁשְמךךָ ְיָקר ִיֵּתֽ ִיְכְרעּו ְוִיֹּפֽ

ֲעֵליֶהם       ְמֵהָרה ְלעֹוָלם ָוֶעד: ִּכי ַהַּמְלכּות ֶׁשְּלךךָ ִהיא  ּ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

אומרים מזמור טז, גם בימים שאומרים בהם תחון, ולא הגו לומר את מזמור מט.ערבית   בסוף  בית אבלב

י ַּבל־  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

ר  ם: ִיְרּ֥בּו ַעְּצבֹוָת֘ם ַאֵח֢ י ָּכל־ֶחְפִצי־ָבֽ ַאִּדיֵר֗ ָּמה ְו֝ ֶרץ ֵה֑ ְקדֹוִׁשים ֲאֶׁשר־ָּבָא֣ : ִל֭ יךךָ ָעֶלֽ

ְמָנת   ָי֗  ְיֽ י:  ַעל־ְׂשָפָתֽ ם  מֹוָת֗ ֶאת־ְׁש֝ א  ּֽוַבל־ֶאָּׂש֥ ם  ִמָּד֑ ם  ִנְסֵּכיֶה֣ יךךְ  ַּבל־ַאִּס֣ רּו  ָה֥ ָמ֫

ה  ְפָר֥ ת ָׁשֽ ֲחָל֗ ים ַאף־ַנֽ֝ י ַּבְּנִעיִמ֑ ְפלּו־ִל֭ ים ָנֽ י: ֲחָבִל֣ ּֽגֹוָרִלֽ יךךְ  ה ּתֹוִמ֥ ָּת֗ י ַא֝ י ְוכֹוִס֑ ֶחְלִק֥

י  ְלֶנְגִּד֣ יִתי ְיָי֣  ִׁשִּו֬ י:  ִכְליֹוָתֽ י֗לֹות ִיְּס֥רּוִני  ַאף ֵל֝ ִני  ר ְיָעָצ֑ ֲאֶׁש֣ ָי  ֶאת־ְי֭ ךךְ  ֲאָבֵר֗ י:  ָעָלֽ

ן  ִיְׁשֹּכ֥ י  ָׂשִר֗ ַאף־ְּב֝ י  ְּכבֹוִד֑  ֶגל  ַוָּי֣ ִּבי  ִל֭ ח  ָׂשַמ֣ ׀  ן  ָלֵכ֤ ַּבל־ֶאּֽמֹוט:  י  יִמיִנ֗ ִמֽ֝ י  ִּכ֥ יד  ָתִמ֑

ב  ֲעֹז֣ ַתֽ א  ֹֽ ל ׀  י  ִּכ֤ ַטח:  י  ָלֶבֽ א־  ִלְׁש֑אֹול  ַנְפִׁש֣ ֹֽ ןל יְדךךָ֗ חסידיך ִתֵּת֥ ִסֽ ֲח֝ ַחת:  ָׁשֽ ִלְר֥אֹות   

ַצח:  ֣ ֶנֽ יְנךךָ יךךָ ְנִעי֖מֹות ִּביִמֽ ָמחֹות ֶאת־ָּפֶנ֑ ים ׂ֣שַבע ְׂש֭ ִּי֥ ַרח ַח֫ ּֽתֹוִדיֵעִנ֘י ֹא֤

תפלת ערבית למוצאי שבת  (יש תוקעים גם אחר ראש חודש אלול בכל יום מ ), 
. (ראה שרשי מהג אשכז חלק דראש השנהומפסיקים לתקוע ג' ימים לפי  ')

תקיעה: תרועה:  תקיעה: שברים:

תקיעה: תרועה:  תקיעה: שברים:

תקיעה: תרועה:  תקיעה: שברים:

).733' בבית בכסת (עמ'  מעוז צורבימי חוכה שרים כאן ' 

' בתרא אחר התפלה, מפי שאין ברכה אחריה.ברכואף בערבית אין אומרים '



והגים לברך את הילדים בשבתות ובימים טובים אחר התפלה, בליל שבת, שבת בבוקר ובמוצאי שבת,             טרם 
יציאה מבית הכסת או בכיסה לבית, וגם הבים הגדולים מקבלים ברכה מאבותיהם. 

והמברכים מיחים ב' ידיהם על המתברך: 

ה  בראשית מח:כ לבים  ִים ְוִכְמַנֶּׁש֑ ים ְּכֶאְפַר֖ ֣ ֱאלִֹה֔ ְמךךָ  ְיִׂשֵמךךְ ֱאלִֹהים ְּכָׂשָרה ִרְבָקה לבות  ׀  ְיִׂשֽ

ָרֵחל ְוֵלָאה:

 ָּ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

וכל אחד יכול להוסיף ברכה משלו כפי צחות לשוו.
 ברכת הלבנה28 27

ים:  קמח:א-ו   ֲל֗לּוהּו ַּבְּמרֹוִמֽ ִים ַהֽ֝ ָי ִמן־ַהָּׁשַמ֑ ֲל֣לּו ֶאת־ְי֭ ּה ׀ ַהֽ ֲללּו ָי֨ ֲל֥לּוהּו ָּכל־  ַה֥ ַהֽ

ָּכל־ּ֥כֹוְכֵבי ֽאֹור: ֲל֗לּוהּו  ַהֽ֝ ַח  ְוָיֵר֑ ֶמׁש  ֶׁש֣ ֲלֽלּוהּו  ו: ֖◌ַהֽ ָּכל־ְצָבָאֽ ֲל֗לּוהּו  יו ַהֽ֝ ַמְלָאָכ֑

י  ִּכ֤ ם ְיָי֑  ֶאת־ֵׁש֣ ֲללּו  ַהֽ ִים: ְי֭ ל ַהָּׁשָמֽ ר ׀ ֵמַע֬ ִים ֲאֶׁש֤ ַהַּמ֗ ִים ְו֝ י ַהָּׁשָמ֑ ְׁשֵמ֣ ֲל֥לּוהּו  ֖◌ַהֽ

ֲעֽבֹור: א ַיֽ ֹ֣ ן ְול ַת֗ ם ָחק־ָנ֝ ד ְלעֹוָל֑ ם ָלַע֣  ַּיֲעִמיֵד֣ אּו:         ַוֽ ה ְוִנְבָרֽ י־ ח:ד-ה  ֖הּוא ִצָּו֣ ִּכֽ

י־ ִּכֽ נֹוׁש  ה־ֱא֭ ְנָּתה: ָמֽ ר ּכֹוָנֽ ים ֲאֶׁש֣ ֽכֹוָכִב֗ ְו֝ ַח  ָיֵר֥ יךךָ  י ֶאְצְּבֹעֶת֑ ֲעֵׂש֣ ַמֽ ֶמיךךָ  ה ָׁש֭ ֶאְרֶא֣

ּנּו: י ִתְפְקֶדֽ ם ִּכ֣ ָד֗ ּנּו ּוֶבן־ָא֝ ִתְזְּכֶר֑

יתלה עייו לראות הירח בתחלת הברכה, ומיישר רגליו כגד הלבה ומברך מעומד.

27 The  סידורי רודלהייםuse the term 'ברכת הלבנה', which is found in the רב, רביו בחיי, רמב"ן 
מחזור ויטרי, עמרם גאון , and the רוקח. We do find 'קידוש לבנה' in many זאשכ sources as well; the
רוקח, של"ה, מהרי"ל  (who cites both terms), the  א , אור זרועמהר"י ברו , the אליהו רבה , שערי תשובה  and

the ה ברורהמש. The reason the term ' קידוש' was used, may have to do with the fact that from the
,”perspective“ לבה  קבלת פי posits that there is a אור זרוע was done. In addition, the קידוש החדש  
. 'קידוש'so that also could be a reason to use the term ,לבה when “bentching” the שכיה

28 It is an important הידור to wait to recite ברכת הלבנה until מוצאי שבת. Only if there is a real
possibility that one will be unable to recite ברכת הלבנה on מוצאי שבת due to the weather - it is said
on a weekday. When occurs either on Tuesday or Thursday, one refrains from reciting תשעה באב  
 .מוצאי שבת חמו  until ברכת הלבנה

אין מקדישים את הלבה עד יום לאחר תשעה באב לכל הפחות. 
ובתשרי מקדשים דווקא במוצאי יום כפור מיד לאחר התפילה לפי שסועד את לבו.



ְׁשָחִקים ָּבָרא  ְּבַמֲאָמרֹו  ֲאֶׁשר  ָהעֹוָלם   ֶלךךְ  ֶמֽ ינּו  ֱאלֵֹהֽ ְיָי  ַאָּתה  ָּברּוךךְ 

ֶאת־ַּתְפִקיָדם: ָׂשִׂשים ִּפיו ָּכל־ְצָבָאם: ֹחק ּוְזַמן ָנַתן ָלֶהם ֶׁשּלֹא ְיַׁשּנּו  ּוְבֽרּוַח 

ָאַמר  ְוַלְּלָבָנה  ֱאֶמת:  ֶׁשְּפֻעָּלתֹו  ֱאֶמת  ּפֹוֵעל  קֹוָנם   ְרצֹון  ַלֲעׂשֹות  ּוְׂשֵמִחים 

ְּכמֹוָתּה  ֶׁשִּתְתַחֵּדׁש ְלִהְתַחֵּדׁש  ָהֲעִתיִדים  ֶטן   ָבֽ ַלֲעֽמּוֵסי  ֶרת  ִּתְפֶאֽ ֶרת  ֲעֶטֽ

ּוְלָפֵאר ְליֹוְצָרם      ַעל ֵׁשם ְּכבֹוד ַמְלכּותֹו: ָּברּוךךְ ַאָּתה ְיָי ְמַחֵּדׁש ֳחָדִׁשים:

Every  פסוק is recited three times, similar to הג פוליןמ.

 ג' פעמים :
: ּבֹוֵנךךְ  ָּברּוךךְ  קֹוֵׂשךךְ  ָּברּוךךְ עֹוְצֵרךךְ  ָּברּוךךְ  יָּברּוךךְ  29 ֹוְרֵאךךְ

ורוקד כגד הלבה ואומר ג' פעמים. (ויזהר שלא יכרע בברכיו רק זוקף באצבעותיו). 

' מקפצים פעם אחת בכל אחת משלוש האמירותכשם שאני רוקדבאמירת ' 

ְּכֵׁשם ֶׁשֲאִני רֹוֵקד ְלֶנְגֵּדךךְ ְוֵאיִני ָיכֹול ִליַּגע ָּבךךְ  

ַּכךךְ לֹא יּוְכלּו ָּכל־אֹוְיַבי ִליַּגע ִּבי ְלָרָעה: 

ֶבן  שמות טו:טז  ג' פעמים : ל ְזֽרֹוֲעךךָ֖ ִיְּד֣מּו ָּכָא֑ ַחד ִּבְגֹד֥ ָת֙ה ָוַפ֔ ם ֵאיָמ֨ ל ֲעֵליֶה֤ ִּתֹּפ֨

ֶבן ִיְּדמּו ג' פעמים :  ָתה ֲעֵליֶהם ִּתֹּפל:   ָּכָאֽ ַחד ֵאיָמֽ ְזרֹוֲעךךָ ִּבְגֹדל ָוַפֽ

ֶלךךְ ִיְׂשָרֵאל ַחי ְוַקָּים: ג' פעמים :  ָּדִוד ֶמֽ

חבירו משיב ג' פעמים :       אומר לחבירו ג' פעמים:        

ָׁשלֹום ֲעֵליֶכם:        -        ֲעֵליֶכם ָׁשלֹום:                

נּו ּוְלָכל־ִיְׂשָרֵאל ָאֵמן:  ג' פעמים : ִסָּמן טֹוב ּוַמָּזל טֹוב ְיֵהא ָלֽ

' [בראשית א' ט"ז], והוא קראמאור קטן . מפי שהלבה סימן לו שקראת 'יעקב   ברך יוצרך וכו' וסימן 29
לביו  סימן שהוא  ועוד ב'], ' עמוס ז' מי יקום יעקב כי קטן הוא', שם כ"ז ט"ו, ואמר בו 'בנה הקטן ג"כ קטן, ['

שיתחדשו כמותה. 



ץ ַעל־ַהְּגָבֽעֹות:  שיר השירים ב:ח-ט  ים ְמַקֵּפ֖ ָהִר֔ א ְמַדֵּל֙ג ַעל־ֶה֣ י ִהֵּנה־ֶז֖ה ָּב֑ ֣קֹול ּדֹוִד֔

יַח֙ ִמן־ נּו ַמְׁשִּג֨ ר ָּכְתֵל֔ ים ִהֵּנה־ֶז֤ה עֹוֵמ֙ד ַאַח֣ ַאָּיִל֑ ֶפר ָהֽ י ֖אֹו ְלֹע֣ ה דֹוִד֙י ִלְצִב֔ ּדֹוֶמ֤

ים:  ֲחַרִּכֽ יץ ִמן־ַהֽ ֲחּל ֹ֔נֹות ֵמִצ֖ ַהֽ

 ָּתָנא ִדֵּבי ְרִבי ִיְׁשָמֵעאל: ִאְלָמֵלא לֹא ָזכּו ִיְׂשָרֵאל ֶאָּלא ְלַהְקִּביל(גמ' סנהדרין מב.)

ֶדׁש  ַּדָּים: ָאַמר ַאַּבֵּיי: ִהְלָּכךךְ ֵניְמִריְנהּו ַעם ֶאָחת ַּבֹחֽ ִים ַּפֽ ְּפֵני ֲאִביֶהם ֶׁשַּבָּׁשַמֽ

ְמֻעָּמד:

ּה שיר השירים ח:ה ֶקת ַעל־ּדֹוָד֑ ר ִמְתַרֶּפ֖ את ֹעָל֙ה ִמן־ַהִּמְדָּב֔ ֹ֗ י ז ִמ֣

ַהְּלָבָנה      ְּפִגיַמת  ְלַמְּלאֹות  ֲאבֹוַתי   אלֵֹהי  ֵוֽ ֱאלַֹהי  ְיָי  יךךָ  ִמְּלָפֶנֽ ָרצֹון  ִויִהי 

ְהֶיה ׁשּום ִמעּוט  ִויִהי אֹור ַהְּלָבָנה ְּכאֹור ַהַחָּמה  ּוְכאֹור ִׁשְבַעת ְיֵמי ְולֹא ִיֽ

ֶדם ִמעּוָטּה  ֶׁשֶּנֱאַמר: ת  בראשית א:טז ְבֵראִׁשית ְּכמֹו ֶׁשָהְיָתה ֹקֽ ֶאת־ְׁשֵנ֥י ַהְּמֹאֹר֖

ים       ְוִיְתַקַּים ִמְקָרא ֶׁשָּכתּוב: ת הושע ג:ה ַהְּגֹדִל֑ ם ְוֵא֖ ֵהיֶה֔ ּוִבְקׁשּ֙ו ֶאת־ְיָי֣ ֱאלֹֽ

ם ָאֵמן: יד ַמְלָּכ֑ ָּדִו֣



ה קכא  ֵׂש֗ ם ְיָי֑ ֹע֝ ְזִרי ֵמִע֣ י: ֶע֭ א ֶעְזִרֽ ֹ֥ ִין ָיב ַא֗ ים ֵמ֝ ָהִר֑ יַני ֶאל־ֶהֽ א ֵע֭ ֲע֥לֹות ֶאָּׂש֣ ַּמ֫ יר ַלֽ ִׁש֗

ן  א ִייָׁש֑ ֹ֣ נּום ְול א־ָי֭ ֹֽ : ִהֵּנ֣ה ל ךךָ ְמֶרֽ ֗נּום ֹׁשֽ ךךָ ַאל־ָי֝ ן ַלּ֣מֹוט ַרְגֶל֑ ֶרץ: ַאל־ִיֵּת֣ ִים ָוָאֽ ָׁשַמ֥

ַח  ָּכה ְוָיֵר֥ ֶּכ֗ א־ַי֝ ֹֽ ֶמׁש ל ם ַהֶּׁש֥ : יֹוָמ֗  ךךָ ְּלךךָ֗ ַעל־ַי֥ד ְיִמיֶנֽ ךךָ ְיָי֥ ִצ֝ ְמֶר֑ ל: ְיָי֥ ֹׁשֽ ר ִיְׂשָרֵאֽ ׁ֝שֹוֵמ֗

ךךָ  ּובֹוֶא֑  ֥ אְתךךָ ִיְׁשָמר־ֵצֽ  ָי֗  ְיֽ  : ךךָ ֶאת־ַנְפֶׁשֽ ר  ְׁשֹמ֗ ִי֝ ע  ִמָּכל־ָר֑  ֥ ִיְׁשָמְרךךָ  ָי֗  ְיֽ ְיָלה:  ַּבָּלֽ

ם:  ה ְוַעד־עֹוָלֽ ַעָּת֗ ֵמֽ֝

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

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

י  ִצְלְצֵל֥ ְּבֽ ֲל֗לּוהּו  ַמע ַהֽ֝ ְבִצְלְצֵלי־ָׁש֑ ֲל֥לּוהּו  ב: ַהֽ ֽ ים ְוֻעֿגָ ְּבִמִּנ֥ ֲל֗לּוהּו  ף ּוָמ֑חֹול ַהֽ֝ ְּבֹת֣

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

ָלה: סז   נּו ֶסֽ ר ָּפָנ֖יו ִאָּת֣ ֵאֽ נּו ָי֤ ֲרֵכ֑ יָבֽ נּו ִוֽ ים ְיָחֵּנ֥ יר: ֱאלִֹה֗ ת ִמְז֥מֹור ִׁשֽ ְנִגיֹנ֗ ח ִּב֝ ַנֵּצ֥ ַלמְֿ



ים ַעִּמ֥ ים ֝יֹו֗דּוךךָ  ים ׀ ֱאלִֹה֑ ַעִּמ֥ : יֹו֖דּוךךָ  ךךָ ם ְיֽׁשּוָעֶתֽ ֹוִי֗ ְּבָכל־ּג֝ ךךָ  ֶרץ ַּדְרֶּכ֑ ַעת ָּבָא֣ ָלַד֣

ם ֶרץ ַּתְנֵח֣ ים ׀ ָּבָא֖ ר ּוְלֻאִּמ֓ ים ִמיֹׁש֑ ט ַעִּמ֣ י־ִתְׁשֹּפ֣ ים ִּכֽ ִּמ֥ יַרֲנ֗נּו ְלֻא֫ ְׂשְמ֥חּו ִוֽ ם: ִי֥ ֻּכָּלֽ

נּו ֲרֵכ֗ ָבֽ ּה ְי֝ ְתָנ֣ה ְיבּוָל֑ ֶרץ ָנֽ ם: ֶא֭ ים ֻּכָּלֽ ים ֝יֹו֗דּוךךָ ַעִּמ֥ ים ׀ ֱאלִֹה֑ ָלה:     יֹו֖דּוךךָ ַעִּמ֥ ֶסֽ

ֶרץ: יְר֥אּו ֝אֹו֗תֹו ָּכל־ַאְפֵסי־ָאֽ ים ְוִיֽ נּו ֱאלִֹה֑ ֲרֵכ֥ ינּו: ְיָבֽ ים ֱאלֵֹהֽ    ֱאלִֹה֥

אין אומרים 
30

' מפיוט יוצר של שבת,  טובים מאורות' ולא קדיש אחר ברכת הלבה ואף אין מזמרים חרוזי ' עלינו  '

30 concludes מהג אשכז  here, and does not continue either with ברכת הלבנה  or a עליו  קדיש  

מהג פולין.טובים מאורות from פסוקים or           the יתום   is to recite the rest of ברכת then ,ערבית 
,הלבנה  and  then to עליו   finish .ערבית    In  either  case, is עליו   said  only  once,  on  leaving  the

synagogue.



'.כשם שאני רוקד כנגדךולא רוקדים במחול מלבד שלוש הרקידות שתיקו הקדמוים באמירת '

 סדר הבדלה בבית31

בלשון אשכנז (יידיש-דייטש)

בתפוצות אשכז ופולין פשט המהג לזמר במוצאי שבת, שלוש פעמים זה אחר זה, את הזמר קצר בלשון אשכז

(יידיש־דייטש) המתחיל במילים 'גאט פאן אברהם'. בדורות המאוחרים התפתחו גירסאות שוות לזמר זה.      לפיו 

הוסח הקדום ביותר שהופיע בדפוס, בשת ש"ם:

'.ָאֵמן ְוָאֵמןשרים את הזמר שלשה פעמים ובפעם השלישית גומרים במילים '

ַּבעֻהט ַּדִיינֶען פָאלק ִיְׂשָרֵאל ִאין ַזִיינֶעם / ּגָאט פָאן ַאְבָרָהם ִיְצָחק אּונ' ַיֲעֹקב 

ַלאֹוף / 

31 If a woman is by herself, our  הגמ is that she should recite הבדלה. At the time of the יםראשו,
even when the husband said ,הבדלה   women would drink the  wine,  however  at  the  time of  the
 .(this changed אחרוים



ּדֶער ִליּבֶער ַׁשָּבת ֹקֶדׁש ֵגעִהט ּדַאִהין / ִּדיא ווָאךךְ זָאל קָאמֶען / 

זּו אּוְנז אּונ' ַאלֶען ְפרָאֶמען / ִזיּבֶען טַאֵגע זָאלֶען קָאמֶען צּו ַמָּזל אּונ' צּו

ְּבָרכֹות / 

צּו ָׂשׂשֹון אּונ' צּו ִׂשְמחֹות / צּו ָׁשלֹום אּונ' צּו גּוטֶעם גֶעוִוין ָאֵמן ְוָאֵמן

 אין אומרים הפסוקים שלפי הבדלהבית אבלב

One pours a slightly overflowing cup and leaves it on the plate.

יב:ב-ג  ְייָ֔  ישעיה  ָיּ֣ה  י ְוִזְמָר֙ת  י־ָעִּז֤ ד ִּכֽ א ֶאְפָח֑ ֹ֣ ח ְול י ֶאְבַט֖ ל ְיֽׁשּוָעִת֛ ה ֵא֧ ִהֵּנ֨

ה: ַעְיֵנ֖י ַהְיׁשּוָעֽ ִים ְּבָׂשׂ֑שֹון ִמַּמֽ ה: ּוְׁשַאְבֶּתם־ַמ֖ יׁשּוָעֽ י ִלֽ  ְיִהי־ִל֖ ג:ט ַוֽ תהלים 

ָלה: ךךָ ֶּסֽ ל־ַעְּמךךָ֖ ִבְרָכֶת֣ ה ַעֽ יָי֥ ַהְיׁשּוָע֑ נּו מו:ח ַלֽ נּו ִמְׂשָּגב־ָל֨ ְיָי֣ ְצָב֣אֹות ִעָּמ֑

ָלה: ֶסֽ ב  ַיֲעֹק֣ י  ח:טז ֱאלֵֹה֖ 32 אסתר 
ְוָׂשׂ֖שן  ה  ְוִׂשְמָח֑ ה  אֹוָר֖ ה  ְיָת֥ ָהֽ ים  ַלְּיהּוִד֕

נּו: ר: ֵּכן ִּתְהֶיה ָּלֽ  ִויָקֽ

33 One lifts the cup and spills some of the wine out at this point.

ְצָוה ְו֣תֹוָרה ֑אֹור זּו ּתֹוָרה, ְוֵכן הּוא אֹוֵמר: ' אֹוָרה 32  ר ִמ֭ י ֵנ֣  ֶזה יֹום טֹוב, ְוֵכן הּוא אֹוֵמר: ִׂשְמָחה ' (משלי ו:כג) ִּכ֤

 ךךָ ' ְּבַחֶּג֑ ַמְחָּת֖  טז:יד) ְוָׂשֽ (דברים  'ָׂשׂשֹון '  אֹוֵמר:  הּוא  ְוֵכן  ִמיָלה,  זּו  ךךָ   ַעל־ִאְמָרֶת֑ ֹנִכי  ָאֽ֭ ׂש  קיט:קסב) ָׂש֣ (תהלים   '

ְּתִפיִלין, ְוֵכן הּוא אֹוֵמר: 'ִויָקר  ֵאלּו  ם ֖ד'   י ֵׁש֥ ֶרץ ִּכ֛ י ָהָא֔ ָּכל־ַעֵּמ֣ א ְוָראּ֙ו  ָר֣ יךךָ  ִנק ְ  ְר֖אּו ָעֶל֑ ָּך: ְוָיֽ (גמ' כח:י). (דברים 'ִמֶּמֽ

מגילה טז:)
33 It is customary to pour out upon the ground (a small measure of) wine, but only just prior to

the completion of the בורא פרי הגפן, lest the blessing itself be recited over an incomplete measure of



א:  תהלים קטז:יג ָרֽ ם ְיָי֣ ֶאק ְ א ּוְבֵׁש֖   ּכֹוס־ְיׁשּו֥עֹות ֶאָּׂש֑

וטל כוס יין בידו ומברך : 

ינּו ָהַרב    ֹּכֲהִנים] ָמָרָנן ְוַרָּבָנן ְוַרּבֹוַתי: אוַסְבֵרי [ִּבְרׁשּות מֹוֶרה מֹוֵרֽ

ֶפן: 34 ֶלךךְ ָהעֹוָלם  ּבֹוֵרא ְּפִרי ַהָּגֽ ינּו ֶמֽ  ָּברּוךךְ ַאָּתה ְיָי ֱאלֵֹהֽ

עתה וטל את הכוס ביד שמאל ואת הבשמים ביד ימין ומברך לפי שמריח אותם :

ֶלךךְ ָהעֹוָלםבמוצאי שבת  ינּו ֶמֽ  ְבָׂשִמים: ִמיֵני ּבֹוֵרא   ָּברּוךךְ ַאָּתה ְיָי ֱאלֵֹהֽ

: אח"כ מקרב את ידיו אל הר ומברך

במוצאי שבת 
35
ֶלךךְ ָהעֹוָלם  ּבֹוֵרא ְמֽאֹוֵרי ָהֵאׁש:   ינּו ֶמֽ ָּברּוךךְ ַאָּתה ְיָי ֱאלֵֹהֽ

עתה חוזר ווטל את כוס היין ביד ימין ומברך :

ֶדׂש ְלֹחל  )גמ' פסחים קד.( ֶלךךְ ָהעֹוָלם  ַהַּמְבִּדיל ֵּבין־ֹקֽ ינּו ֶמֽ ָּברּוךךְ ַאָּתה ְיָי ֱאלֵֹהֽ

wine. This is taken as a good omen for the week to come, for, according to the Talmud, “Any house
where wine is not poured out like water does not enjoy a full abundance of blessings.” (גמ' עירובין
  [The World of Prayer Volume II pg. 79] (.סה

בורא פרי' the wine is spilled as one says ,ספרי מהגים has many different variations. In the old הבדלה 34
'מאורי האש' in the right. While saying בשמים  in the left hand and takes the כוס One places the .'הגפן 
one passes the כוס to the right hand and looks at left hand, then passes back the כוס to the left hand
and looks at the right hand, once again passing the כוס to the right hand for the concluding ברכה.

In KAYJ - the wine is spilled before הבדלה. After the  ברכה of 'בורא פרי הגפן' the  כוס is passed to the
left hand until the last ברכה. The  בשמים is taken in the right hand and then put down. One looks at the
right hand for ' האש  מאורי  ', and then takes the כוס in the right hand and looks at the left. We then hold
the candle in the left hand until the end of הבדלה (while saying 'קדש' we lift the  כוס in the right hand,
and while saying ' לחול' we lift the ר in the left hand). 

35 There are two a) one gazes at one’s nails both prior to the ;מהגים  ראיה (ברכה   ברכת  ) and
b) after it ((יןהברכת ה. In practice, both הגיםמ are followed.



ֶׁשת ְיֵמי ַהַּמֲעֶׂשה:  ֵּבין אֹור ְלֽחֶׁשךךְ  ֵּבין ִיְׂשָרֵאל ָלַעִּמים  ֵּבין יֹום ַהְּׁשִביִעי ְלֵׁשֽ

ֶדׂש ְלֹחל:  ָּברּוךךְ ַאָּתה ְיָי ַהַּמְבִּדיל ֵּבין־ֹקֽ

36
 ויושב ושותה הכוס, ומשייר מעט יין ושופכו על השולחן ומכבה בו הר (ויש מריחים בעשן הר המכובה 

', הכל לחבוב המצוה).מצות יי ברה מאירת עיניםורוחצים עייהם ביין השפך ואומרים '

Many families sing the following:

ינּו, ִעם ָמִׁשיַח  הּו ַהִּגְלָעִדי - ִּבְמֵהָרה, ָיבֹא ֵאֵלֽ הּו ַהִּתְׁשִּבי, ֵאִלָּיֽ הּו ַהָּנִביא, ֵאִלָּיֽ ֵאִלָּיֽ

ֶּבן־ָּדִוד. 

ֶׁשר ִקֵּנא, ְלֵׁשם ָהֵאל, ֲא ִאיׁש  

ַּׂשר ָׁשלֹום, ַעל־ַיד ְיקּוִתיֵאל, ּבֻ ִאיׁש  

ׁש, ַוְיַכֵּפר ַעל־ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל. ּגָ ִאיׁש  

ינּו, ִעם ָמִׁשיַח  הּו ַהִּגְלָעִדי - ִּבְמֵהָרה, ָיבֹא ֵאֵלֽ הּו ַהִּתְׁשִּבי, ֵאִלָּיֽ הּו ַהָּנִביא, ֵאִלָּיֽ ֵאִלָּיֽ

ֶּבן־ָּדִוד. 

ֹורֹות ְׁשֵנים־ָעָׂשר, ָראּו ֵעיָניו, ּדִאיׁש  

36 The  הגמ of placing the הבדלה wine into the corner of the eyes is mentioned by  רב זעליגמאן
  .מהרי"ל of the תלמיד a ,ביג 



ַעל ֵׂשָער, ְּבִסָּמָניו, הַ ִאיׁש  ִּנְקָרא ַּבֽ

ֵאזֹור עֹור, ָאזּור ְּבָמְתָניו. וְ ִאיׁש 

ינּו, ִעם ָמִׁשיַח  הּו ַהִּגְלָעִדי - ִּבְמֵהָרה, ָיבֹא ֵאֵלֽ הּו ַהִּתְׁשִּבי, ֵאִלָּיֽ הּו ַהָּנִביא, ֵאִלָּיֽ ֵאִלָּיֽ

ֶּבן־ָּדִוד. 

ַעף, ַעל עֹוְבֵדי ַחָּמִנים, זָ ִאיׁש 

ׁש ְוִנְׁשַּבע, ִמְהיֹות ִּגְׁשֵמי ְמעֹוִנים, חָ ִאיׁש 

ל ּוָמָטר, ָעַצר ָׁשלֹׁש ָׁשִנים.  טַ ִאיׁש 

ינּו, ִעם ָמִׁשיַח  הּו ַהִּגְלָעִדי - ִּבְמֵהָרה, ָיבֹא ֵאֵלֽ הּו ַהִּתְׁשִּבי, ֵאִלָּיֽ הּו ַהָּנִביא, ֵאִלָּיֽ ֵאִלָּיֽ

ֶּבן־ָּדִוד. 

ַחת, יָ ִאיׁש  ָצא, ִלְמצֹא ְלַנְפׁשֹו ַנֽ

ַחת, ּכִ ִאיׁש  ְלְּכֽלּוהּו ָהֹעְרִבים, ְולֹא ֵמת ְלַּׁשֽ

ַחת. לְ ִאיׁש  ַמֲענֹו, ִנְתָּבֲרכּו ַּכד ְוַצַּפֽ

ינּו, ִעם ָמִׁשיַח  הּו ַהִּגְלָעִדי - ִּבְמֵהָרה, ָיבֹא ֵאֵלֽ הּו ַהִּתְׁשִּבי, ֵאִלָּיֽ הּו ַהָּנִביא, ֵאִלָּיֽ ֵאִלָּיֽ



ֶּבן־ָּדִוד. 

יבּו ְכֵמִהים, מִאיׁש   ּוָסָריו, ִהְקִׁשֽ

ֲעָנה ָבֵאׁש, ִמְּׁשֵמי ְגבֹוִהים, נַ ִאיׁש  

ים: מלכים א' יח:לטחּו ַאֲחָריו: סָֽ ִאיׁש    ְיָי֖ ֥הּוא ָהֱאלִֹהֽ

ינּו, ִעם ָמִׁשיַח  הּו ַהִּגְלָעִדי - ִּבְמֵהָרה, ָיבֹא ֵאֵלֽ הּו ַהִּתְׁשִּבי, ֵאִלָּיֽ הּו ַהָּנִביא, ֵאִלָּיֽ ֵאִלָּיֽ

ֶּבן־ָּדִוד. 

ַח, ִמְּׁשֵמי ֲעָרבֹות, עָ ִאיׁש   ִתיד ְלִהְׁשַּתֵּלֽ

ִקיד, ַעל ָּכל־ְּבׂשֹורֹות טֹובֹות, ּפָ ִאיׁש  

יר ֶנֱאָמן, ְלָהִׁשיב ֵלב ָּבִנים ַעל־ָאבֹות. צִ ִאיׁש  

ינּו, ִעם ָמִׁשיַח  הּו ַהִּגְלָעִדי - ִּבְמֵהָרה, ָיבֹא ֵאֵלֽ הּו ַהִּתְׁשִּבי, ֵאִלָּיֽ הּו ַהָּנִביא, ֵאִלָּיֽ ֵאִלָּיֽ

ֶּבן־ָּדִוד. 



יָי֣ ְּבִתְפָאָרה, מלכים א' יט:יָרא, ָק ִאיׁש  אִתי ַלֽ א ִקֵּנ֜ ֹ֨  ַקּנ

ַכב ַעל־ֽסּוֵסי ֵאׁש, ִּבְסָעָרה, ָר ִאיׁש 

ַעם ִמיָתה ּוְקבּוָרה. ׁשֶ ִאיׁש  ּלֹא ָטַעם, ַטֽ

ינּו, ִעם ָמִׁשיַח  הּו ַהִּגְלָעִדי - ִּבְמֵהָרה, ָיבֹא ֵאֵלֽ הּו ַהִּתְׁשִּבי, ֵאִלָּיֽ הּו ַהָּנִביא, ֵאִלָּיֽ ֵאִלָּיֽ

ֶּבן־ָּדִוד. 

ְׁשִּבי, ַעל־ְׁשמֹו ִנְקָרא, ִּת ִאיׁש 

נּו ַעל־ָידֹו, ַּבּתֹוָרה, ַּת  ְצִליֵחֽ

נּו ִמִּפיו, ְּבׂשֹוָרה טֹוָבה ִּבְמֵהָרה, ַּת  ְׁשִמיֵעֽ

ֹוִציֵאנּו, ֵמֲאֵפָלה ְלאֹוָרה. ּת

ינּו, ִעם ָמִׁשיַח  הּו ַהִּגְלָעִדי - ִּבְמֵהָרה, ָיבֹא ֵאֵלֽ הּו ַהִּתְׁשִּבי, ֵאִלָּיֽ הּו ַהָּנִביא, ֵאִלָּיֽ ֵאִלָּיֽ

ֶּבן־ָּדִוד. 



נּו ִמִּפי ֲאָריֹות, ִּת ִאיׁש   ְׁשִּבי, ַּתִציֵלֽ

נּו, ְּבׂשֹורֹות טֹובֹות,  ְּת  ַבְּׂשֵרֽ

נּו ָּבִנים ַעל־ָאבֹות, ְּבמֹוָצֵאי ַׁשָּבתֹות. ְּת  ַׂשְּמֵחֽ

ינּו, ִעם ָמִׁשיַח  הּו ַהִּגְלָעִדי - ִּבְמֵהָרה, ָיבֹא ֵאֵלֽ הּו ַהִּתְׁשִּבי, ֵאִלָּיֽ הּו ַהָּנִביא, ֵאִלָּיֽ ֵאִלָּיֽ

ֶּבן־ָּדִוד. 

ם  מלאכי ג:כג-כדַּכָּכתּוב:  ַח ָלֶכ֔ ֹנִכ֙י ֹׁשֵל֣ ה ָאֽ ִהֵּנ֤

י ּ֚בֹוא ֣יֹום ְיָי֔   יא ִלְפֵנ֗ ִלָּי֣ה ַהָּנִב֑ ת ֵאֽ ֵא֖

א:  ב־ָאבֹו֙ת   ַהָּג֖דֹול ְוַהּנֹוָרֽ יב ֵלֽ ְוֵהִׁש֤

ם  ב ָּבִנ֖ים ַעל־ֲאבֹוָת֑ ים ְוֵל֥ ַעל־ָּבִנ֔

ינּו, ִעם ָמִׁשיַח  הּו ַהִּגְלָעִדי - ִּבְמֵהָרה, ָיבֹא ֵאֵלֽ הּו ַהִּתְׁשִּבי, ֵאִלָּיֽ הּו ַהָּנִביא, ֵאִלָּיֽ ֵאִלָּיֽ

ֶּבן־ָּדִוד. 

ִמי ֶׁשָרָאה ָפָניו, ַּבֲחלֹום,  ַאְׁשֵרי 



ַתן לֹו ָׁשלֹום, ְוֶהֱחִזיר לֹו ָׁשלֹום.  ַאְׁשֵרי ִמי ֶׁשָּנֽ

ָּׁשֽלֹום: תהלים כט:יא ךךְ ֶאת־ַעּ֣מֹו ֿבַ  ְיָי֓ ׀ ְיָבֵר֖

ינּו, ִעם ָמִׁשיַח  הּו ַהִּגְלָעִדי - ִּבְמֵהָרה, ָיבֹא ֵאֵלֽ הּו ַהִּתְׁשִּבי, ֵאִלָּיֽ הּו ַהָּנִביא, ֵאִלָּיֽ ֵאִלָּיֽ

ֶּבן־ָּדִוד. 

 וכו' המבדיל ולאחר הבדלה אומרים פיוט 

המחבר (י"א שהוא רביו יצחק בן יהודה ִאְּבן גיאת ז"ל מספרד) חתם 'יצחק הקטן' בראשי החרוזים.

ֶדׂש ְלֹחל,  ינּו הּוא ִיְמֹחל, ַהַּמְבִּדיל ֵּבין־ֹקֽ ַחּטֹאֵתֽ

נּו ַיְרֶּבה ַּכחֹול, 37      נּו ְוַזְרֵעֽ ְיָלה.  ַכְסֵּפֽ ְוַכּכֹוָכִבים ַּבַּלֽ

ֶמר,  ֶאְקָרא ָלֵאל ָעַלי ֹּגֵמר, ֗יֹום ָּפָנה ְּכֵצל ֹּתֽ

ר  ישעיה כא:יב ר ֹׁשֵמ֔ ְיָלה ָאַמ֣ ֶקר ְוַגם־ָל֑ א ֹב֖ ָאָת֥

ְדָקְתךךָ ְּכַהר ָּתבֹור,   ַעל ֲחָטַאי ָעבֹור ַּתֲעֹבר, ִצ֗

ר  תהלים צ:ד  ֲעֹב֑ י ַיֽ ְתמֹול ִּכ֣ ְיָלה:ְּכ֣יֹום ֶא֭ ה ַבָּלֽ ְוַאְׁשמּוָר֥

ְלָפה עֹוַנת ִמְנָחִתי,  ִמי ִיֵּתן ְמנּוָחִתי, ָח֗

ַאְנָחִתי  ו:ז ְעִּתי ׀ ְבֽ ְיָלה ָיַג֤ ה ְבָכל־ַל֭ ַאְׂשֶח֣

37 The סופר  comments חתם   that  the  word in כספנו   the  song comes 'המבדיל '   before .זרענו 
This is the text of most ancient מחזורים and therefore the accepted וסח. He explains            that the
logic is because the פיוט continues with  כחול וככוכבים, the first is to be blessed          like the  חול
(sand), and the second to be blessed like the  כוכבים (stars). Since it is immaterial   to us which type
of money we have, we do care what type of children we have, therefore  כספנו is said first, so that our
money will be blessed like  חול, and  זרענו, which we desire                    to be numerous, be the
highest quality as the  כוכבים. 



ַער ַהְמֻנָּטל, ֗קֹוִלי ַּבל־ֻיַּטל, ְּפַתח ִלי ַׁשֽ

ל  שיר השירים ה:ב  ְיָלה: ֶׁשּרֹאִׁש֙י ִנְמָלא־ָט֔ יֵסי ָלֽ י ְרִס֥ ְקֻּוּצֹוַת֖

ָעֵתר נֹוָרא ְוָאיֹום,  ַע ְּתָנה ִפְדיֹום,ֵה֗ ֲאַׁשֵּוֽ

ֶרב־֑יֹום  משלי ז:ט  ֶׁשף־ְּבֶעֽ ְיָלה ְּבֶנֽ ֗ ְּבִאיׁ֥שֹון ַל֝

ִני, יךךָ ָיּה הֹוִׁשיֵעֽ ָראִתֽ ִני,ְק֗ ַרח ַחִּיים ּתֹוִדיֵעֽ ֹאֽ

ִני ישעיה לח:יב  ה ְיַבְּצֵע֔ ְיָלהִמַּדָּל֣ ִמּ֥יֹום ַעד־ַל֖

ֵהר ִטנּוף ַמֲעַׂשי, ֶּפן יֹאְמרּו ַמְכִעיַסי, ַט֗

י  איוב לה:י  ֵּיה ֱא֣לֹוַּה ֹעָׂש֑ ְיָלה: ַא֭ ן ְזִמ֣רֹות ַּבָּלֽ ֹנֵת֖

ֶמר, ְחנּו ְבָיְדךךָ ַּכֹחֽ ֶמר, ַנֽ֗ ְסַלח־ָנא ַעל־ַקל ָוֹחֽ

ֶמר  תהלים יט:ג יַעֽ ֹא֑ יֹום ַיִּב֣ ְיָלה ֣יֹום ְל֭ ַל֗ ְיָלה ְּל֝ ְוַל֥

סדר לוית המלכה. 

לעולם יסדר אדם שולחו במוצאי שבת אפילו איו צריך אלא כזית, ויהי' השולחן ערוך ממש, 

. ומצא בספרים, שיש עצם באדם דא היא סעודתא דדוד מלכא לכן ידליק גם כן ר וסף לכבודו, ויכריז ויאמר,

שאיו הה משום אכליה כ"א מזו הסעודה של מוצאי שבת. פת חמה במואצי שבת מלוגמא. חסין במוצאי שבת 

מלוגמא.


