
-If one is in          a non .תפילות  and jacket for all daily טלית to wear both בעל תפלה is for the מהג אשכז

If the .פסק one should ask him beforehand and follow          his ,רב synagogue and there is a מהג אשכז

,which covers fully    טלית or a jacket, it is better to wear a טלית decides one should wear either a רב

and makes one appear as a or one who has אבל An .בעל תפלה  wears a יאהרצייט  for all טלית  ,תפילות 

whether בעל תפלה or not, even when not reciting קדיש (for example at חהמ, or there are other  אבלים

and there is no קדיש for the אבל to recite by himself). The אבל wears a טלית with a  עטרה שחורה, just as he

changes his place for the  תפילות, to make his אבלות known.

מקפידים על לבוש מכובד בתפלה. מתפללים בבגד עליון ובכובע על הראש. 

גם נערים חובשים כובע כלשהו, ולא כיפה גרידא

A hat has always been considered an important piece of traditional clothing. Both a  כהן גדול     and כהן

this was strictly adhered to, therefore, not קהילות In German .בית המקדש  wore hats to serve in the הדיוט 

to wear a hat is disrespectful. One wears a hat and jacket for all daily  תפילות, whether one is orening

(davening) [see page LVI in the back of this  בצבור] סידור  or ביחידות.  

אותם בי הישובים שהולכים לבית הכסת מסירים תכף הכובע ועומדים רק בכיסוי המצפת, לא שפרי עבדי,       לא
די שאין להם סודר כיסוי ראש גדול (אלא שמסירים גם הכובע מראשיהם, אבל מוטב שייחו הכובע בראשיהם כי

[קיצור של"ה]  בכיסוי ראש יש מורא שמים יותר).
ורוב המן עם בפרט הישובים והגים כמה קלות ראש, לא היו מתעטפים בטלית והיו עומדים בכיפה.                   אוי

[מקור חיים (חות יאיר)]להם מיום הדין! 

תפלת מנחה.

לכתחילה, שקיעה was orened after מחה  since according to most  פוסקים a)  בין השמשות has not      yet

begun and b) חהזמן מ is ןדרב and the rule isן לקולהספיקה דרב  (This is according to            the  מגן

.צאת הכוכבים  goes further and rules it can be orened until רמ"א The .(גר"א not the אברהם 

אם יש אבל שהוא בעל תפלה, מתפלל לפני העמוד, 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) 

העולים, אומרי קדיש יתום, בעל קריאה' בפי הציבור,  מצוהטלית משום כבוד הציבור, הוא עיטוף טלית של העושים '

. עיטוף זה איו תלוי בזמן ציצית ולא בתפילת שחרית. טלית היא לבושו המובהק של הבעללתורה ושאר עוסקי מצוה

תפלה, כפי למדו הפוסקים מדברי חז"ל. הם הסבירו שהעיטוף הזה צורך הוא גם משום כבוד השכיה והתעוררות אימה
הדורות עד  הגו  כן  המקדש.  בבית  גדול  הכהן  עבודת  כעין  מפואר  בבגד  ד'  את  לעבוד  כדי  טלית  של  יפיה  את  ויראה. 

האחרוים בליטא, ארצות מרכז אירופה ואשכז. בכמה עדות חסידיות בטל מהג עיטוף טלית במחה וערבית. 

The is מהג   derived  from יז:   דף  השה  ראש  צבור", מסכת  כשליח  הקב"ה  שנתעטף  מלמד  ".  A typical

is בעל תפלה מחה , שחרית  with no distinction made betweenתעטף  , and  ערבית. The מגן אברהם,      in



ב  ס"ק  ח'  ס'  או"ח   ,'שו"ע   states דכל עובר לפני התיבה צריך להתעטף כדאמרי מלמד שנתעטף הקב"ה" 

או"ח ס' תקפא ס"ק ב, ט"ז  The ."כש"ץ , discusses whether aבעל תפלה  dons a טלית at night, writes " דודאי

The ."בלא עטיפה כלל א"א משום כבוד השכינה  in ,ערוך השלחן  דכל ש"ץ העובר לפני", או"ח ס' ז סי' יח 

או"ח ס' יח ס"ק ה , משה ברורה  The ."התיבה צריך להתעטף בציצית , writes "וכל העובר לפני התיבה צריך

."להתעטף

1
). (למרות שכך הגו/והגים באמשטרדם) 01במקצת קהילות הבעל תפלה מתחיל בפרשת התמיד (עמ'  

. (דברי קהלת) 'סלה ' עד ' אשרי יושביהבעל תפלה ישב במקומו בלי טלית מ' 

ָ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 ֶלךךְ ַוֲאָבֽ 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  יךךָ ְיָבֽ ֲחִסיֶד֗ יךךָ ַוֽ֝ ֲעֶׂש֑ ָי ָּכל־ַמֽ יו: יֹו֣דּוךךָ ְי֭ ֲעָׂשֽ יו      ַעל־ָּכל־ַמֽ ֲחָמ֗ ַרֽ ְו֝

יו ּ֝וְכ֗בֹוד  ָאָדם ְּגֽבּוֹרָת֑ ֖◌ָ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

1
This was the הגמ in  ברלין which was instituted by Professor Abraham Berliner and this is still the
.of Golders Green Beth Hamedrash (Munks) in Golders Green, London מהג 



ה ְוַאָּת֙ רּו  ְיַׂשֵּב֑ יךךָ  ל ֵאֶל֣ יֵני־ֹכ֖ ים: ֵעֽ ף ְלָכל־ַהְּכפּוִפֽ זֹוֵק֗ ים  ְו֝ ְפִל֑ ְלָכל־ַהֹּנֽ ָי  ְי֭ ךךְ  סֹוֵמ֣

ְּבִעּֽתֹו:  ם  ֶאת־ָאְכָל֣ ם  ן־ָלֶה֖ בפסוק  ֽנֹוֵתֽ בעימה  קולו  מרים  תפלה  הבעל  ךךָ   ֶאת־ָיֶד֑ ַח  ּפֹוֵת֥

י ָרֽצֹון:   ְלָכל־ַח֣ יַע  יד ְּבָכל־ּוַמְׂשִּב֖ ָחִס֗ יו ְו֝ ְּבָכל־ְּדָרָכ֑ ָי  יק ְי֭ ו ַצִּד֣ י ֲעָׂשֽ יָ ַמֽ : ָק֣רֹוב ְי֭

ם  ֶאת־ַׁשְוָעָת֥ ְוֽ ה  ֲעֶׂש֑ ַיֽ יו  ְרצֹון־ְיֵרָא֥ ת:  ֱאֶמֽ ֶבֽ הּו  ִיְקָרֻא֣ ר  ֲאֶׁש֖ ל  ְלֹכ֤ יו  ְרָא֑ ְלָכל־ֹקֽ

ת  יד: ְּתִהַּל֥ ים ַיְׁשִמֽ ְרָׁשִע֣ ת ָּכל־ָהֽ יו ְוֵא֖ ֲהָב֑ ָי ֶאת־ָּכל־ֹאֽ ר ְי֭ ם: ׁשֹוֵמ֣ ע ְוֽיֹוִׁשיֵעֽ ְׁשַמ֗ ִי֝

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

תיבה] מתעטף בטלית המוחת בתבה ואומר שם - ה פי  לבר עו העול"ה [ר"ל:  יאהרצייט  או הבעל התפלה החול ב

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

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

ְוַיְמִליךךְ ַמְלכּוֵתּה  ְּבַחֵּייכֹון ּוְביֹוֵמיכֹון  ּוְבַחֵּיי ְדָכל־ֵּבית־ִיְׂשָרֵאל  ַּבֲעָגָלא ּוִבְזַמן ָקִריב: 

 ָאֵמן) קהל( :ָאֵמן בעל תפלה כורע ְוִאְמרּו

'יתברך' ובשימה אחרת מוסיפים ְיֵהא ְׁשֵמיּה ַרָּבא ְמָבַרךךְ ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמָּיא 

 ְוִיְׁשַּתַּבח ְוִיְתָּפַאר ְוִיְתרֹוַמם ְוִיְתַנֵּׂשא  ִיְתָּבַרךךְ  בעל תפלה כורע

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

ָּלא ִמָּכל־ִּבְרָכָתא ְוִׁשיָרָתא    ְוֶנָחָמָתא  ֻּתְׁשְּבָחָתא  ְלֵעֽ

 ָאֵמן)קהל( :ָאֵמן  ְוִאְמרּובעל תפלה כורע  ְּבָעְלָמא: ַּדֲאִמיָרן 



) 993' (עמ' ויחל ) וקורין ג' גברי בפרשת ' 45, אם יש עשרה שמתעין, מוציאין ספר תורה (עמ'  תענית צבורב

'.חצי קדיש). אחר הכסת ספר תורה אומר הבעל תפלה עוד פעם ' 004ומפטירים (עמ' 

 תפלת מנחה לחול ולתענית צבור. 3 2

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

ַאָּתה  משתחוה ָּברּוךךְ  כורע  ינּו  ֱאלֵֹהי ַאְבָרָהםזוקף   אלֵֹהי ֲאבֹוֵתֽ ֵוֽ ינּו  ֱאלֵֹהֽ ְיָי   

ֶ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

 ']:זכרנו לחיים בעשרת 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:  4  ְייָ זוקף  ַאָּתה  משתחוהָּברּוךךְ  כורע  ֶמֽ

יַע:   ַאָּתה ִּגּבֹור ְלעֹוָלם  ֲאֹדָני  ְמַחֵּיה ֵמִתים ַאָּתה  ַרב ְלהֹוִׁשֽ
2 Taking three steps backward before the is done in preparation to go forward. The ,עמידה 

three steps forward should be immediately prior to the  חה, מוסף (עמידהמ  and  ערבית) after קדיש.
3 According to our פוסקים, one does not recite האיליגה [הֹוֶעה] קדושה during שחרית. At חהמ if

the hour is late, and the ציבור will miss ותפילה בזמ, one may recite it in the following way;    both
the בעל תפלה and the ציבור begin  ה עשרהשמו together and recites the entire קדושה       (including
), together with theקדש The .בעל תפלה  and the בעל תפלה  recite ציבור  together then they לדור ודור 
complete the ה עשרהשמו silently. By the way, the recitation of  אתה קדוש was in ancient times וסח
.וסח ארץ ישראל was לדור ודור and בבל 

מגן ] יורד היגון במילים 'ראש חודש מנחם אב ו ערב  , ערב שבת בחזרת הש"ץ בבין המצרים [חוץ מ4
'.אברהם 



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

ֶׁשם: ַמִּׁשיב ָהֽרּוַח ּומֹוִריד ַהֶּגֽ

ַרִּבים ְּבַרֲחִמים  ֵמִתים  ְמַחֵּיה  ֶסד   ְּבֶחֽ ַחִּיים  נֹוְפִלים  ְמַכְלֵּכל  סֹוֵמךךְ 
ִליֵׁשֵני ָעָפר: ִמי ָכֽמֹוךךָ  ְורֹוֵפא חֹוִלים  ּוַמִּתיר ֲאסּוִרים  ּוְמַקֵּים ֱאמּוָנתֹו 

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

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

ִמי ָכֽמֹוךךָ ַאב ָהַרֲחִמים  זֹוֵכר ְיצּוָריו ְלַחִּיים  ְּבַרֲחִמים:

ְמַחֵּיה ַהֵּמִתים: 5 ְוֶנֱאָמן ַאָּתה ְלַהֲחיֹות ֵמִתים: ָּברּוךךְ ַאָּתה ְייָ 

ַאָּתה ָקדֹוׁש ְוִׁשְמךךָ  ָקדֹוׁש  ּוְקדֹוִׁשים ְּבָכל־

ָהֵאל  ְיָי  ַאָּתה  ָּברּוךךְ  ָלה:  ֶּסֽ ְיַהֲלֽלּוךךָ  יֹום 

ֶלךךְ   :בעשי"ת ( ) ַהָּקדֹוׁש: ַהֶּמֽ

לעמתם ברוך ' 'ואמר' עד 'נקדשהבעל תפלה אומר רק את המלים ' 
', והקהל שותק במלים אלו: ובדברי קדשך כתוב לאמר', 'יאמרו

בלבד  תפלה  ָּבעֹוָלם בעל  ֶאת־ִׁשְמךךָ  ְנַקֵּדׁש 

ָמרֹום ִּבְׁשֵמי  אֹותֹו  ֶׁשַמְקִּדיִׁשים   ְּכֵׁשם 

א 6ישעיה ו:ג ַּכָּכתּוב ַעל־ַיד ְנִביֲאךךָ   ֶאל־ֶזה֙  ֶז֤ה ְוָקָר֨

ר   ְוָאַמ֔

ר"ח ו ערב  , ערב שבת בחזרת הש"ץ בבין המצרים [חוץ מ6
'.וקרא זה אל־זה ואמר ] יורד היגון במילים 'מנחם אב 

מחיה ] יורד היגון במילים 'ראש חודש מנחם אב וערב  , ערב שבתבחזרת הש"ץ בבין המצרים [חוץ מ5
'.המתים 



ֶרץ ְּכבֹוֽדֹו: קהל ובעל תפלה יחדיו  א ָכל־ָהָא֖ ֹ֥ ָק֧דֹוׁש ׀ ָק֛דֹוׁש ָק֖דֹוׁש ְיָי֣ ְצָב֑אֹות ְמל
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רּו:  בעל תפלה  ְלֻעָּמָתם ָּברּוךךְ יֹאֵמֽ

 ָּב֥רּוךךְ ְּכבֹוד־ְיָי֖ ִמְּמקֹוֽמֹו:  יחזקאל ג:יב קהל ובעל תפלה יחדיו

 ּ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

תפלה ְוִׁשְבֲחךךָ בעל  ַנְקִּדיׁש   ְקֻדָּׁשְתךךָ  ְנָצִחים  ַצח  ּוְלֵנֽ ךךָ  ָּגְדֶלֽ ַנִּגיד  ָודֹור  ְלדֹור   

ֶלךךְ ָּגדֹול ְוָקדֹוׁש ַאָּתה: ָּברּוךךְ  ינּו לֹא ָימּוׁש ְלעֹוָלם ָוֶעד  ִּכי ֵאל ֶמֽ ינּו ִמִּפֽ ֱאלֵֹהֽ

ֶלךךְ   :בעשרת ימי תשובהַאָּתה ְיָי            ָהֵאל (   ) ַהָּקדֹוׁש: ַהֶּמֽ
8

ֵמִאְּתךךָ ִּביָנה ֵּדָעה  נּו  ִּביָנה: ְוָחֵּנֽ ַעת  ּוְמַלֵּמד ֶלֱאנֹוׁש  ַאָּתה חֹוֵנן ְלָאָדם ַּדֽ

ַעת: ְוַהְׂשֵּכל: ָּברּוךךְ ַאָּתה ְיָי חֹוֵנן ַהָּדֽ

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

: ָּברּוךךְ ַאָּתה ְיָי ָהרֹוֶצה ִּבְתׁשּוָבה: יךךָ ְׁשֵלָמה ְלָפֶנֽ

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

לעמתם ברוך] יורד היגון במילים 'ר"ח מנחם אב ו ערב , ערב שבת בחזרת הש"ץ בבין המצרים [חוץ מ7
'.יאמרו 

. חזרת הש"ץ  קדושת מסיר הטלית אחרי תענית ציבור כל העושה מצוה לצורך הקריאה בתורה ב8



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

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

ַאָּתה: ָּברּוךךְ ַאָּתה ְיָי ּגֹוֵאל ִיְׂשָרֵאל:

: ' עננובתעית צבור 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:

ָעה  ְוִנָּוֵׁשֽ נּו  הֹוִׁשיֵעֽ ְוֵנָרֵפא   ְיָי  נּו  ְרָפֵאֽ

ְׁשֵלָמה  ְרפּוָאה  ְוַהֲעֵלה  ַאָּתה   נּו  ְתִהָּלֵתֽ ִּכי 

ינּו    ֶנֱאָמן*ְלָכל־ַמּכֹוֵתֽ רֹוֵפא  ֶלךךְ  ֶמֽ ֵאל  ִּכי   

ְוַרֲחָמן ַאָּתה: ָּברּוךךְ ַאָּתה ְיָי רֹוֵפא, חֹוֵלי ַעּמֹו

ִיְׂשָרֵאל: 

 מי שרוצה להתפלל על החולה יאמר כאן :

ינּו * ֱאלֵֹהֽ ְיָי  יךךָ  ִמְּלָפֶנֽ ָרצֹון  ִויִהי 

ְׁשֵלָמה  ְרפּוָאה  ְמֵהָרה  ֶׁשִּתְׁשַלח 

ֶפׁש ַהֶּנֽ ְרפּוַאת  ִים   ִמן־ַהָּׁשַמֽ

(פב"פ) ְלחֹוֶלה  ַהּגּוף  ּוְרפּוַאת 

 ְּבתֹוךךְ ְׁשָאר חֹוֵלי ִיְׂשָרֵאל: 

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

 ) : 9ְוֵתן  ךךָ בחורף  ִמּטּוֶבֽ נּו  ְוַׂשְּבֵעֽ ָהֲאָדָמה   ַעל־ְּפֵני  ָרָכה  ִל)ְּבֿ ּוָמָטר  ַטל   

בתפלת ערבית של יום "ט אחר תקופת תשרי (ה' או ו' דעצעמבר) ובארץ ישראל בליל ז' מרחשון מתחילין9



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

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

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

ּנּו ִמֶּמֽ ְוָהֵסר  ְּכַבְּתִחָּלה   ינּו  ְויֹוֲעֵצֽ ְּכָבִראׁשֹוָנה   ינּו  ׁשֹוְפֵטֽ יָבה  ָהִׁשֽ

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

, אֹוֵהב ְצָדָקה ּוִמְׁשָּפט:     ֶלךךְ ַּבִּמְׁשָּפט: ָּברּוךךְ ַאָּתה ְיָי ֶמֽ

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

)לחזור.

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

יַע  ְוַתְכִנֽ ּוְתַמֵּגר  ּוְתַׁשֵּבר  ְתַעֵּקר  ְמֵהָרה  ָזדֹון  ּוַמְלכּות  תּו   ִיָּכֵרֽ ְמֵהָרה 

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

ַ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

' עד פסח.ותן טל ומטר לברכהלומר '



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

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

10
ְרָּת   ִּדַּבֽ ַּכֲאֶׁשר  ְּבתֹוָכּה  ְוִתְׁשּכֹון  ָּתׁשּוב   ְּבַרֲחִמים  ִעיְרךךָ  ִם  ְוִלירּוָׁשַלֽ

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

ִם: :)57' (עמ'  נחםבתשעה באב אומרים כאן '  ָּברּוךךְ ַאָּתה ְיָי ּבֹוֵנה ְיֽרּוָׁשָלֽ

ָהֲאֵבָלה 11 ְוֶאת־ָהִעיר  ִם   ְיֽרּוָׁשַלֽ ְוֶאת־ֲאֵבֵלי  ִצּיֹון   ֶאת־ֲאֵבֵלי  ינּו  ֱאלֵֹהֽ ְיָי  ַנֵחם 

יהָ  ִמְּמעֹונֹוֶתֽ ְוַהֲחֵרָבה  יָה   ָבֶנֽ ִמְּבִלי  ָהֲאֵבָלה  ְוַהּׁשֹוֵמָמה:  ְוַהְּבזּוָיה  ְוַהֲחֵרָבה  

ְּכִאָּׁשה  ָחפּוי  ֶבת ְורֹאָׁשּה  יֹוֶׁשֽ יֹוֵׁשב: ְוִהיא  ֵמֵאין  ִמְּכבֹוָדּה  ְוַהּׁשֹוֵמָמה  ְוַהְּבזּוָיה 

ילּו ֶאת־ ָדה:      ַוְיַבְּלֽעּוָה ִלְגיֹונֹות  ַוִּייָרֽׁשּוָה עֹוְבֵדי ְפִסיִלים  ַוָּיִטֽ ֲעָקָרה ֶׁשּלֹא ָיָלֽ

ְבָזדֹון ֲחִסיֵדי ֶעְליֹון: ַעל־ֵּכן ִצּיֹון ְּבַמר ִּתְבֶּכה  ֶרב        ַוַּיַהְרגּו  ִיְׂשָרֵאל ֶלָחֽ ַעְּמךךָ 

ִם ִּתֵּתן קֹוָלּה: ִלִּבי ִלִּבי    ַעל ַחְלֵליֶהם  ֵמַעי ֵמַעי ַעל ַחְלֵליֶהם  ִּכי ַאָּתה ְייָ  ִויֽרּוָׁשַלֽ

ִהַּצָּתּה  ּוָבֵאׁש             ַאָּתה ָעִתיד ִלְבנֹוָתּה  ָּכָאמּור:  י  זכריה ב:ט ָּבֵאׁש  ֲאִנ֤ ַוֽ

ְייָ  ַאָּתה  ָּברּוךךְ  ּה:  ְבתֹוָכֽ ְהֶי֥ה  ֶאֽ יב   ּוְלָכ֖בֹוד  ָסִב֑ ׁש  ֵא֖ ֥חֹוַמת  ְנֻאם־ְיָי֔  ְהֶיה־ָּלּ֙ה  ֶאֽ

ִם:  ְמַנֵחם ִצּיֹון ּובֹוֵנה ְיֽרּוָׁשָלֽ

'עירך  ולירושלים] ברכת ' אב ראש חודש מנחם ו ערב  , ערב שבת [חוץ מ  בחזרת הש"ץ בבין המצרים 10
.איכה , ואת חתימת הברכה - ביגון טעמי קינות כולה אומר  ביגון ידוע של  

בברכת המזון קודם 'נחםיולדת או חולה האוכלים בתשעה באב יאמרו 11 '. (יוסף אומץ, והג כצאןובנה 
יוסף)



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

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

נּו    ְׁשַמע  ינּו ְייָ  קֹוֵלֽ ינּו ְוַרֵחם  חּוס   ֱאלֵֹהֽ ֶאת־  ּוְבָרצֹון ְּבַרֲחִמים ְוַקֵּבל  ָעֵלֽ

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

נּו:    אומרים ַאל־ְּתִׁשיֵבֽ לחש  בתפלת  ציבור  תעית  של  נּו :במחה  ֲעֵנֽ ְיָי  נּו  צֹום   ֲעֵנֽ ְּביֹום 

ּנּו יךךָ ִמֶּמֽ נּו  ְוַאל־ַּתְסֵּתר ָּפֶנֽ ֶפן ֶאל־ִרְׁשֵעֽ ְחנּו: ַאל־ֵּתֽ ינּו  ִּכי ְבָצָרה ְּגדֹוָלה ֲאָנֽ ַּתֲעִניֵתֽ

ֶרם נּו  ֶטֽ נּו  ְיִהי ָנא ַחְסְּדךךָ ְלַנֲחֵמֽ נּו: ֱהֵיה ָנא ָקרֹוב ְלַׁשְוָעֵתֽ ְוַאל־ִּתְתַעֵּלם ִמְּתִחָּנֵתֽ

נּו  ַּכָּדָבר ֶׁשֶּנֱאַמר:  יךךָ ֲעֵנֽ ֲאִנ֣י ֶאֱעֶנ֑ה ֛עֹוד ישעיה סה:כה  ִנְקָרא ֵאֶלֽ אּו ַוֽ ָר֖ ֶרם־ִיק ְ ְוָהָי֥ה ֶטֽ

ע: ִּכי ַאָּתה ְיָי ָהעֹוֶנה ְּבֵעת ָצָרה  ּפֹוֶדה ּוַמִציל ְּבָכל־ֵעת  ֲאִנ֥י ֶאְׁשָמֽ ים ַוֽ ם ְמַדְּבִר֖ ֵה֥

ַע ְּתִפַּלת ַעְּמךךָ ִיְׂשָרֵאל ְּבַרֲחִמים: ָּברּוךךְ ַאָּתה ְייָ ָצָרה ְוצּוָקה   ִּכי ַאָּתה ׁשֹוֵמֽ

ַע ְּתִפָּלה: 12 ׁשֹוֵמֽ

ינּו ְּבַעְּמךךָ ִיְׂשָרֵאל ּוִבְתִפָּלָתם  ךךָ  ְוָהֵׁשב ָהֲעבֹוָדה ִלְדִביר  ְרֵצה ְיָי ֱאלֵֹהֽ ֵּביֶתֽ

ְוִאֵּׁשי ִיְׂשָרֵאל ּוְתִפָּלָתם  ְמֵהָרה  ְּבַאֲהָבה ְתַקֵּבל ְּבָרצֹון  ּוְתִהי ְלָרצֹון 

 : ךךָ ָּתִמיד ֲעבֹוַדת ִיְׂשָרֵאל ַעֶּמֽ

' אמרת על ידי הבעל תפלה בהרמת קול ובעימה מיוחדת כדי לעורר אתשומע תפילהחתימת ברכת ' 12

' זו. אמןהשומעים לחשיבות עיית '



':יעלה ויבאבראש חודש ובחול המועד אומרים '

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

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  ) ָאֵמן קהל(ָזְכֵרֽ נּו בֹו ְלַחִּיים ) ָאֵמןקהל ( ּ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

יָנה  ינּו ְוֶתֱחֶזֽ 14 ְׁשִכיָנתֹו ַהַּמֲחִזיר 13 ְייָ  ַאָּתה  ָּברּוךךְ  ְּבַרֲחִמים:  ְלִצּיֹון  ְּבׁשּוְבךךָ  ֵעיֵנֽ

ְלִצּיֹון: 

הב"ת צריך לומר 'מודים' בקול רם כדי שהציבור ישמעו.  

ְחנּו ָלךךְ כורע  ְייָ זוקף ֶׁשַאָּתה הּוא          מֹוִדים ֲאַנֽ

ינּו ַחֵּיֽ ָוֶעד: צּור  ְלעֹוָלם  ינּו  ֲאבֹוֵתֽ אלֵֹהי  ֵוֽ ינּו  ֱאלֵֹהֽ

נּו ַאָּתה הּוא ְלדֹור ָודֹור: נֹוֶדה ְּלךךָ ּוְנַסֵּפר ָמֵגן ִיְׁשֵעֽ

ְוַעל־ ךךָ   ְּבָיֶדֽ ַהְּמסּוִרים  ינּו  ַעל־ַחֵּיֽ ךךָ  ְּתִהָּלֶתֽ

יךךָ   ְוַעל־ִנֶּסֽ ָלךךְ   ַהְּפקּודֹות  ינּו  ֶׁשְּבָכל־יֹום ִנְׁשמֹוֵתֽ

יךךָ  נּו         ְוַעל־ִנְפְלאֹוֶתֽ ִעָּמֽ

ֶרב  ֶׁשְּבָכל־ֵעת    ֶעֽ יךךָ  ְוטֹובֹוֶתֽ

ִים: ַהּטֹוב ִּכי לֹא־ ֶקר ְוָצֳהָרֽ ָוֹבֽ

יךךָ  ְוַהְמַרֵחם ִּכי לֹא־ ָכלּו ַרֲחֶמֽ

ינּו ִוֽ ק ִ ֵמעֹוָלם  יךךָ   ֲחָסֶדֽ ּמּו  ַתֽ

 : ָלךךְ

13' ברכת  כדיהמחזיר שכינתו לציוןחתימת  מיוחדת  ובעימה  קול  בהרמת  תפלה  הבעל  ידי  על  אמרת   '
.מודים דרבנן לעורר        את השומעים לאמירת  

] בסוף הברכה משפיל אתראש חודש מנחם אבו ערב   ערב שבת, בחזרת הש"ץ בבין המצרים [חוץ מ14
', שוב מגביה את קולו. לציון  דהייו 'רצה קולו,       אולם במלה אחרוה של 



מודים דרבן

ְחנּו ָלךךְ כורע   ְייָ                זוקף  ֶׁשַאָּתה הּוא  מֹוִדים ֲאַנֽ

ינּו          ֱאלֵֹהי ָכל־ָּבָׂשר  אלֵֹהי ֲאבֹוֵתֽ ינּו ֵוֽ ֱאלֵֹהֽ

ְלִׁשְמךךָ  ְוהֹוָדאֹות  ְּבָרכֹות  ְּבֵראִׁשית:  יֹוֵצר  נּו  יֹוְצֵרֽ

נּו ַהָּגדֹול ְוַהָּקדֹוׁש  ַעל  נּו:  ֶׁשֶהֱחִייָתֽ נּו ֵּכן ְוִקַּיְמָּתֽ ְּתַחֵּיֽ

נּו ךךָ  ּוְתַקְּיֵמֽ ָקְדֶׁשֽ ְלַחְצרֹות  ינּו  ָּגֻלּיֹוֵתֽ ְוֶתֱאֹסף   

 ךךָ  ְוַלֲעׂשֹות ְרצֹוֶנֽ יךךָ  ִלְׁשֹמר ֻחֶּקֽ

ָׁשֵלם  ְּבֵלָבב  ַעל ּוְלָעְבְּדךךָ   

 : ָלךךְ מֹוִדים  נּו  מעטֶׁשָאֽ כורעים 

המילה  ָּברּוךךְ כשאומרים  זוקף   ֵאל 

ַההֹוָדאֹות: 

':על הנסים ביום י"ד (ט"ו), אומרים כאן 'פורים, גם ב חנוכהכל ימי  

ַעל ַהִּנִּסים  ְוַעל ַהֻּפְרָקן  ְוַעל ַהְּגבּורֹות  ְוַעל ַהְּתׁשּועֹות  ְוַעל ַהִּמְלָחמֹות  

ינּו ַּבָּיִמים ָהֵהם ִּבְזַמן ַהֶּזה: יָת ַלֲאבֹוֵתֽ ֶׁשָעִׂשֽ



ִּבֵּקׁש ָהָרָׁשע   ָהָמן  ג:יג            ֲעֵליֶהם  אסתר 

ַער  ִמַּנ֨ ְּיהּוִדים  ֶאת־ָּכל־ַה֠ ד  ּוְלַאֵּב֣ ג  ֲהֹר֣ ַלֽ יד  ְלַהְׁשִמ֡

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

ְוַאָּתה ָלֽבֹוז:  ם  ּוְׁשָלָל֖ ר  ֲאָד֑ ֶדׁש  הּוא־ֹח֣ ר  ְׁשֵנים־ָעָׂש֖

ֶאת־  ְרָּת  ֵהַפֽ ָהַרִּבים  יךךָ  ְּבַרֲחֶמֽ

ֶאת־ַמֲחַׁשְבּתֹו ְלָּת  ֲעָצתֹו  ְוִקְלַקֽ

ְוָתלּו ְּברֹאׁשֹו   ְּגמּולֹו  ַוֲהֵׁשֽבֹוָת 

ֹאתֹו ְוֶאת־ָּבָניו ַעל־ָהֵעץ:  

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

:  בעשרת ימי תשובה : ךךָ (קהל ָאֵמן)ּוְכתֹוב ְלַחִּיים טֹוִבים ְּבֵני ְבִריֶתֽ

', שאין הקהל חוזר על אמירה זו]: וכתוב לחיים' על אמירה 'אמן[בחזרת הש"ץ הקהל עוה רק '

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

ָלה:   ַהּטֹוב ִׁשְמךךָ ּוְלךךָ ָנֶאה ְלהֹודֹות: 15  ְייָ זוקף  ַאָּתה  משתחוהָּברּוךךְ  כורע  ֶסֽ

16
 בחזרת הש"ץ אומר הבעל תפלה :  תענית ציבור במחה של 

בארץ ישראל בתעית ציבור הכהים מברכים את הקהל. 

יש אומרים רק אחר פלג המחה.

ךךָ   ֶׁשת ַּבּתֹוָרה  ַהְּכתּוָבה ַעל־ְיֵדי ֹמֶׁשה ַעְבֶּדֽ נּו ַּבְּבָרָכה ַהְמֻׁשֶּלֽ ינּו  ָּבֲרֵכֽ אלֵֹהי ֲאבֹוֵתֽ ינּו ֵוֽ ֱאלֵֹהֽ

ךךָ - ָּכָאמּור:  ָהֲאמּוָרה ִמִּפי ַאֲהֹרן ּוָבָניו ֹּכֲהִנים  ַעם ְקדֹוֶׁשֽ

] בסוף הברכה משפיל אתראש חודש מנחם אב ו ערב  , ערב שבת בחזרת הש"ץ בבין המצרים [חוץ מ15

 קולו. 

ִלְׁשִקיַעת ַהַחָּמה ָקא ָּפְרֵׂשי, ִּכְתִפַּלת ְִעיָלה 16 ְּבִמְָחָתא? ֵּכיָון ִּדְבָסמּוְך  ָהִאיְּדָא ַמאי ַטֲעָמא ָּפְרֵׂשי ַּכֲהֵי ְיַדְייהּו 

(גמ' תענית כו:)ָּדְמָיא. 



:  במדבר ו:כד-כו  ךךָ ֥ ְיָי֖ ְוִיְׁשְמֶרֽ ֶרְכךךָ  ָּך: כן יהי רצון  ְיָבֽ 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
recite the words 'כי באור פניך נתת לנו ד' אלדינו תורת חיים'.



נּו  ְוָכל־ ִנָּזֵכר   טֹוָבה ּוַפְרָנָסה ָאֽ יךךָ  ְוִנָּכֵתב ְלָפֶנֽ

ָּברּוךךְ  ּוְלָׁשלֹום:"  ְלַחִּיים  ִיְׂשָרֵאל   ֵּבית  ַעְּמךךָ 

ַאָּתה ְיָי עֹוֵׂשה ַ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 ֣  תהלים ס:ז ּתֹוָרֶתֽ יְנךךָ יָעה ְיִמֽ יךךָ הֹוִׁש֖ ְל֣צּון ְיִדיֶד֑ ַמַען ֵיָחֽ ִני:  ועננו ְל֭ ֲעֵנֽ יט:טו  ַוֽ

יָ֗ 20 יךךָ ְי֝ י ְלָפֶנ֑ י ְוֶהְג֣יֹון ִלִּב֣ ְהֽיּו ְלָר֨צֹון ׀ ִאְמֵרי־ִפ֡ י   ִי֥ י:  צּוִר֥ ֲאִלֽ פוסע לאחריו ג' פסיעות ְוֹגֽ

' רבון זה, והוא הוסחא הישר והמוסיף גורע.יהיו לרצוןהיחיד בקבלת תעיתו אומר לפי '             20

ִרּבֹון ָהעֹוָלִמים  ֲהֵרי ֲאִני ְלָפֶניךךָ ְּבַתֲעִנית ְנָדָבה ְלָמָחר:
ואם בדעתו שלא להשלים את תעיתו יוסיף ויאמר:  

 ַעד ַאֲחֵרי ְּתִפַלת ִמְנָחה: או: ַעד ֲחִצי ַהּיֹום: 
ִני ְּבַאֲהָבה ּוְבָרצֹון  ְוָתבֹא  יךךָ ְיָי ֱאלַֹהי ֵואלֵֹהי ֲאבֹוַתי  ֶׁשְּתַקְּבֵלֽ ְלָפֶניךךָ  ְיִהי ָרצֹון ִמְּלָפֶנֽ

ְּתִפָלִתי 
ַע ְּתִפַלת ָּכל ֶּפה:  יךךָ ָהַרִּבים: ִּכי ַאָּתה ׁשֹוֵמֽ יהיו לרצון וכו'.    ְוַתֲעֶנה ֲעִתיָרִתי ְּבַרֲחֶמֽ

' זה (גמ' ברכות יז) :רבון' יאמר ' יהיו לרצון המתעה ביום תעיתו בתפלת מחה קודם '

ִרּבֹון ָהעֹוָלִמים  ָּגלּוי ְוָיֽדּוַע ְלָפֶניךךָ  ִּבְזַמן ֶׁשֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ַקָּים ָאָדם חֹוֵטא ַמְקִריב ָקְרָּבן 
ּנּו ַמְקִריִבין ְוֵאין יךךָ  ְוַאָּתה   ְוָדמֹו ֶחְלּבֹו ֶאָּלא ִמֶּמֽ ְבִּתי  ְוַעְכָׁשיו   ְמַכֵּפר  ָהַרִּבים  ְּבַרֲחֶמֽ ָיַׁשֽ

ֶׁשְּיִהי ֶחְלִּבי ְוָדִמי ֶׁשִּנְתַמַעט ַהּיֹום  יךךָ  ְּבַתֲעִנית  ְוִנְתַמֵעט ֶחְלִּבי ְוָדִמי: ְיִהי ָרצֹון ִמְּלָפֶנֽ



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

ְוִאְמרּו ָאֵמן: 

זוקף לאט ואומר :

ינּו ינּו  ֶׁשִיָּבֶנה ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ִּבְמֵהָרה ְבָיֵמֽ אלֵֹהי ֲאבֹוֵתֽ ינּו ֵוֽ 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 '

סדר תחנון21

. ערב שבת תשובה) אחר תפלת שמוה עשרה, חוץ מ413' (עמ' אבינו מלכנו אומרים ' עשרת ימי תשובה ב 

' מתעטף בטלית.אבינו מלכנוהפותח וסוגר את ארון הקודש ל'

 וכו‘. רחום וחנון כל ימי החול בימים שאומרים בהם תחה אומרים אחר שמה עשרה  

ואלו הימים שאין אומרים בהם תחה ואין ופלים על פיהם: 

ראש חודש סיון עד אחר אסרו , ל“ג בעומר, חדש ניסן , כל  פורים קטן ב‘  ימים, חנוכה , ראש חודש , ערב שבתב

בתשעה באב ,      חג ולא  ומ ערב ראש השנה,  איןערב יום כפור עד אחר ראש חודש מרחשון   אלו  בימים   ,

שאומרים תחון במחהחמשה עשר באב , ו ל"ג בעומר, וחמשה עשר בשבט אומרים גם במחה שלפיו (חוץ מן 

 ביום שכס לחופה (ותפשט המהג בכמה קהילות גם במחהבית חתן , ולא בבית אבלבערב החג ובחג עצמו), ולא ב

 אומרים תחון כרגיל.]פסח שני . [ביום המילהשלפיו),                 ולא בבהכ“ ב

אין ופלים על פיהם אלא במקום שיש ספר תורה, ימה על שמאלו ודווקא על זרועו ומיושב.

' אומרים הבעל תפלה והקהל קודם הטיה.רחום וחנון חטאתיומלות '

יךךָ  מכים ביד ימין על הלב באמירת המילה ַרחּום ְוַחּנּון  אִתי ְלָפֶנֽ ָחָטֽ

ִני: ַח  ְוִתְרֵצֽ יךךָ ַעל ַּגֵּבי ַהִּמְזֵּבֽ יהיו לרצון וכו'.    ְּכִאיּלּו ִהְקַרְבִּתיו ְלָפֶנֽ

21 only, and never at night. In the Temple, the assembled crowd fell מחה and שחרית is recited at תחנון 
on their knees only after the ז:ג ) sacrifices of the morning and afternoon תמיד   תמיד  The] .(משה 
World of Prayer Volume I pg. 231]



ְיָי ָמֵלא ַרֲחִמים  ַרֵחם ָעַלי ְוַקֵּבל ַּתֲחנּוָני: 

ִני תהלים ו:ב-יא    ל ָא֥ י־ֻאְמַל֫ ִני ְיָי֘ ִּכ֤ ִני: ָחֵּנ֥ ֥ ְתַיְּסֵרֽ ַאל־ַּבֲחָמְתךךָ ִני ְוֽ ֥ ֽתֹוִכיֵח֑  ָי֗ ַאל־ְּבַאְּפךךָ ְיֽ

י:  ֲעָצָמֽ י ִנְבֲה֣לּו  ִּכ֖ ִני ְיָי֑  ַנְפִׁשי  ְרָפֵא֥ ה  ְו֭ ד ִנְבֲהָל֣ יָ֗  ואת ְמֹא֑ ה ְי֝ י: ְוַאָּת֥ ה  ַעד־ָמָתֽ יָ  ׁשּוָב֣ ְ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 ַאְנָחִתי ַאְׂשֶח֣ ְ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 ח:     ֵי֤בׁשּו ׀ ְוִיָּבֽ י ִיָּקֽ ִפָּלִת֥ ָי֗ ְּתֽ י ְי֝ ָי ְּתִחָּנִת֑ ְי֭

 בלבד. (מהג פפד"מ) צום גדליה ' ב שומר ישראל) אומרים '35' (עמ' ואנחנו לא נדע לפי ' נפילת אפים אחר 

ינּו:   ד"ה ב' כ:יב יךךָ ֵעיֵנֽ י ָעֶל֖ ה ִּכ֥ ה־ַּנֲעֶׂש֔ א ֵנַד֙ע ַמֽ ֹ֤ ְחנּו ל ֲאַנ֗ יךךָ  תהלים כה:ו ַוֽ ֲחֶמ֣ ְזֹכר־ַרֽ

ָּמה:  ֵהֽ ם  עֹוָל֣ ֵמֽ י  ִּכ֖ יךךָ  ֲחָסֶד֑ ַוֽ ָי  :  לג:כב ְי֭ ךךְ ָלֽ ְלנּו  ִיַח֥ ר  ֲאֶׁש֗ ַּכֽ֝ ינּו  ָעֵל֑ ְיָי֣   ֣ י־ַחְסְּדךךָ ְיִהֽ

ד: עט:ח ְמֹאֽ ַדּ֣לֹונּו  י  ִּכ֖ יךךָ  ֲחֶמ֑ ַרֽ ְיַקְּד֣מּונּו  ֵהר  ַמ֭ ִנ֥ים  אֹׁש֫ ִרֽ ת  ֲעֹוֹנ֢ ל־ִּתְזָּכר־ָלנּ֘ו  ַ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



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

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

ְּ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: ֲאבּוהֹון ִּדי ִּתְתַקַּבל ְצלֹוְתהֹון ּוָבעּוְתהֹון ְּדָכל־ִיְׂשָרֵאל ֳקָדם 

 ָ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 ִּבְמרֹוָמיו פוה לשמאלו ואומר    הּוא ַיֲעֶׂשה ָׁשלֹום ָעֵלֽ

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

)001' (עמ' לכו נרננה' בין תפלת מחה וקבלת שבת אלא ממשיכים מיד ב'עלינובערב שבת אין אומרים '

Until the time of the יםעלינו, גאו  was recited only in וראים מוסף לימים. By the time of the יםראשו, it

was said both after שחרית and  ערבית daily, since it contains  קבלת עול מלכות שמים                   (i.e.  קריאת

before תפילה as the           last עלינו  Eventually it became customary to recite .מחה but not after (שמע 

leaving synagogue. When two  תפילות follow consecutively (even if there is       a שיעור in between), for

which people stay from the beginning of one until after the other,       then עלינו is said only at the end (

ערבית ־  (מחה  ־ מוסף)   is said separately (when people generally leave the  תפילהIf each .(שחרית  בית 

עלינו) הכסת   is said after each תפילה. The מגן אברהם comments (quoted by the ה ברורהמש and the מקור

where they are accustomed to to push ארץ אשכז  that "In                      ,של"ה in the name of the (חיים 

being מין forward (i.e. oren back-to-back), an individual dwelling in a town or a traveler (i.e. no ערבית

available in either case) needs   to wait for צאת הכוכבים (to oren  ערבית)," Thus,חהמ   and  ערבית would

each conclude with  ועלי since there would be time in between them.

When participating in a יןמ which concludes  חהמ with ועלי and then immediately continues with

one must choose between the following two opinions: a) according to the ,ערבית actually ערוך השלחן 

reciting together עלינו    with  the is צבור   unnecessary.  By  bowing  along  with  the ,צבור       one

acknowledges as הקב"ה  b) other ,מלך מלכי המלכים   require that at least the first paragraph of פוסקים 

.reciting it מין always be said together with the עלינו

' רק לתפילות שיש בהן קבלת עול מלכות שמים                  שלעלינוכך הוא מסורת הקדמוים, חדא, משום שתיקו '
' תקה לאומרה לפי עלינוקריאת שמע, ועוד, שהגו מקדמת דא להתפלל מחה וערבית יחד בלא הפסק, ואמירת '

סמכת  מחה  תפילת  השבת,  בכיסת  והה,  לבדו.  לד'  בלתי  הן  כה  עד  תפילתיו  שכל  להודיע  הכסת,  בית  עזיבת 
' שלאחר מעריב               הואעלינו לשבח לקבלת שבת ומעריב (אף כשדורשים בין קבלת שבת לערבית), ואז '

'עלינו המסיים את שתי התפילות. ובאפיקי מגיים על שו"ע או"ח סי' קל"ב ביאורים ס"ק א' ביאר שזה כמו אמירת '
' אחרי תפילת שחרית, אלא אחר מוסף בלבד, וכן ביום כפור, שמצאיםעלינוביום שמתפללים בו מוסף שלא אומרים ' 

' בסיום כל תפילה בפי עצמה, אלא בסיום מעריב של מוצאי יוםעלינוכל היום ברצף בבית הכסת, אין אומרים '
כיפור בלבד. וכן במשה ברורה סי' קל"ב ס"ק ז הביא ממגן גיבורים בשם סדר היום, דבמקומו של המש"ב כך הוא 

אומרים ' שאין  כסיות גדולות,  ערבית בלבד: "עלינו המהג בבתי  אחר תפילת  דעלינו' בסיום תפילת מחה, אלא 
".שיאמרו אחר תפילת מעריב קאי גם אמנחה 

  

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

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

אישעיה מה:כ ְּכָכל־ֲהמֹוָנם: ֶׁשֵהם ִמְׁשַּתֲחִוים ְלֶהֶבל ָוִריק   ֹ֥ ל ל ים ֶאל־ֵא֖ ְתַּפֲלִל֔  ּוִמֽ



ְחנּו יַע: ַוֲאַנֽ ֶלךךְ  ִלְפֵני זוקף  ּומֹוִדים ּכֹוְרִעים ּוִמְׁשַּתֲחִויםכורע  יֹוִׁשֽ ַהְּמָלִכים ַמְלֵכי  ֶמֽ

ד ָאֶרץ֒ נא:יג ָּברּוךךְ הּוא: ֶׁשהּוא  ַהָּקדֹוׁש ה ָׁשַמִי֘ם ְוֹיֵס֣ ִים  ְיָקרֹו ּומֹוַׁשב   נֹוֶט֣ ַּבָּׁשַמֽ

נּו ינּו  ֵאין עֹוד  ֱאֶמת ַמְלֵּכֽ ְּבָגְבֵהי ְמרֹוִמים: הּוא ֱאלֵֹהֽ ַעל  ּוְׁשִכיַנת ֻעּזֹו  ִמַּמֽ

ֶפס זּוָלתֹו  ַּכָּכתּוב ְּבתֹוָרתֹו:  י ְייָ֙  דברים ד:לטֶאֽ ֒ ִּכ֤ ֹבָת֘ ֶאל־ְלָבֶבךךָ  ַדְעָּת֣ ַהּ֗יֹום ַוֲהֵׁשֽ ְוָיֽ

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

 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 

מה:כג ֵתֵבל      ִּכי ְלךךָ  ישעיה  ע ָּכל־ָלֽׁשֹון: 22  ִּתָּׁשַב֖ ֶרךךְ  ע ָּכל־ֶּב֔ ְייָ  ִּתְכַר֣ יךךָ  ְלָפֶנֽ

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

ְוִתְמלֹךךְ ֲעֵליֶהם       ְמֵהָרה ְלעֹוָלם ָוֶעד: ִּכי ַהַּמְלכּות ֶׁשְּלךךָ ִהיא  ּוְלֽעֹוְלֵמי ַעד 

ְוִתְמלֹךךְ ְּבָכבֹוד: 

  פסוקים אחר עליו:כלללא אמרו לפי המהג הקודם באשכז  

ַעד ֶׁשַּמְׁשִּביִעין אֹותֹו, ֶׁשֶּנֱאַמר: ' 22 יֹוֵצא ִמָׁשם (ָהֶרֶחם)  ע ָּכל־ָלֽׁשֹון: (ַהָּוָלד) ֵאיֹו  ִּתָּׁשַב֖ ֶרךךְ  ע ָּכל־ֶּב֔ ִּתְכַר֣ '.ִּכי־ִל֙י 

ֶרךךְ ' ע ָּכל־ֶּב֔ ר ' ֶזה יֹום ַהִמיָתה, ֶׁשֶּנֱאַמר: 'ִּכי־ִל֙י ִּתְכַר֣ י ָעָפ֑ ְכְרעּו ָּכל־יֹוְרֵד֣ ע ָּכל־ָלֽׁשֹון:' (תהלים כב:ל), 'ִי֭ ' ֶזה יֹום ִּתָּׁשַב֖

ה: ַהֵּליָדה,         ֶׁשֶּנֱאַמר: '  ע ְלִמְרָמֽ א ִנְׁשַּב֣ ֹ֖ י ְול ְוא ַנְפׁ֑שִ א ַלָּׁש֣ א־ָנָׂש֣ ֹֽ ר ׀ ל ב ֲאֶׁש֤ ָב֥ ִים ּֽוַבר־ֵל֫ י ַכַּפ֗ ' (תהלים כד:ד). ּוָמהְנִק֥
הּוא ָטהֹור, ּוְמָׁשֲרָתיו ְטהֹוִרים, ָּברּוְך  ֶׁשַהָּקדֹוׁש  ִהיא ַהְׁשבּוָעה ֶׁשַּמְׁשִּביִעין אֹותֹו? ְּתֵהי ַצִּדיק ְוַאל ְּתִהי ָרָׁשע, ֶוֱהֵוי יֹוֵדַע 

(גמ' נדה ל:) ּוְָׁשָמה ֶׁשָּנַתן ְּבָך ְטהֹוָרה ִהיא, ִאם ַאָּתה ְמַׁשְּמָרּה ְּבָטֳהָרה מּוָטב, ְוִאם ַלאו ֲהֵריִי ֹוְטָלה ִמְּמָך. 
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  : 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

סי' צט, מחזור ויטרי  (עיין ב 23 סו"ס שכד, ה ספר הרוקח   ' סי' ה, סעי' ב) א"א קדישמקור חיים  בספר 'חות יאיר 
'כלל אחר  ב עלינו   וכ"ה  ורוקח , מחזור ויטרי'  (שאמר  טור  קדיש  לומר  אין   - בד"מ)  ועי"ש  קל"ג  (סימן  ככתוב 

שו"ת רב פעלים בן איש חי ' (כך כתב העלינו  אחר 'אריז"ל אף על פי כן, הוא אמר ש)גם לדעת ה נאמרובתורתך   
ח"ד, או"ח, סי' ז).

24 According to זהג אשכמ, the  ככתוב בתורתך ', פסוקים and 'ונאמר' are not considered part of
,עלינו  and  need  not  be  said,  even  in  a  non-זאשכ .synagogue מהג   The should פסוקים    be  said
however, if one wishes to recite  קדיש after  עלינו. (Notwithstanding the fact that reciting  קדיש after
.(מהג אשכז  is quite problematic according to עלינו


