The “” symbol denotes where the חזן/ בעל תפלהbegins his recitation aloud within a paragraph. (The
placement of this symbol and some of the text punctuation is based upon the דברי קהלת המסודר.)

,מתפללים בהגייה האשכנזית המקובלת מני קדם
. הרי"ש האשכנזית הנכונה היא לשונית.Ou [g]o , הוגים את החולם ָאאוּ,וכן על פי כללי הדקדוק
2

1

.לפני העת החדשה הבדילו בני אשכנז בין חי"ת לכ"ף ובין עי"ן לאל"ף והגו אות כאותיות גרונות

ָמוֹדה ֲאנִ י ְל ָפ ֶנ ך
ֽיך ֶ ֽמ ֶל ךְך ַחי וְ ַקיָּ ם
ֶ רבי משה אבן מכיר
:ֶשׁ ֶה ֱח ַ ֽז ְר ָתּ ִבּי נִ ְשׁ ָמ ִתי ְבּ ֶח ְמ ָלה ַר ָבּה ֱאמוּנָ ֶ ֽת ךָך
 תפילה5

4 3

ו"ל פשוט דהדין עמ 'זים קוראין כעין הו האשכחבספר יוסיף אומץ סי' כ"ב ז"ל קריאת הח' שא
1
'י' חברו כמה פעמי' ה' וח וכמה פייט. . . י' חדא דהמדקדקים חברו ה ח' למוצאי אחה"עאמ ואעידה לי ג' עדים
קראת כ כ"ף ה שבזה רוצה להוכיח שהח' אי. . . 'ו בשום מקום שחברו ח' וכ' לחרוז א לא מצי. . .
.לחרוז
(והג כצאן יוסף) .הו קורין כדי כי אדרבה הכ' רפוי' אין א.'רפוי' האמת אתו ולאו מטעמי
The ים תימpronounce a  דל"תwithout a  דגשas a “DH” (as in “these”, “those”), and a  תי"וwithout a דגש
as a “TH”(as in “tooth”, “worth”). It seems that the tradition of these pronunciations were lost in זאשכ,
since they are not utilized either in the German or Yiddish languages. This could explain why there is
also no “W” sound (that the letters  וי"וand  בי"תsound identical).
והג) .ין לאלפי"ן"ג וקכ"ה שצריך להפריש בין עיי '( והובא באורח חיים סי:אמרו בגמרא )מגילה כד
2
(כצאן יוסף
The ח )מטה משה )סימן תתקaddresses the times one should oren (daven)
3
[see pg LVI in the back of this  סדורfor further explanation] earlier, even by a few minutes.
They are alluded to in the בבקר
֗ אברהם
֜
 'וישכ֨ם:'פסוק
ה בריאה ב ראש הש,א תשעה באב, the day mankind was created.
ר רבה, the big fast,  ם מגילה, ה הושענא רבה.יום כפור, the day of פורים.
ו 'בשם היי,' 'אין גאטעס נאמען:ה השכמה המכו,באסרו חג של יום כפור משכימים לשחרית יותר משאר הימים
.'השם
4
According to זהג אשכמ, all  ברכותare said aloud in synagogue, in order to answer  )שלחן,אמן
ערוך סימן ו' ס' ב. The  ציבורusually recites ברכותbefore the  בעל תפלהbegins, so that the  ציבורbe
attentive to the  ברכותand respond properly. There is an ין עto respond with ninety one ’אמןs every
day. If one is accustomed to enter synagogue with the three הג מזוזה )מ, תפילין, ציצית- אותות
)אריז"ל, it is still important to punctual in order to properly respond אמן, (even if one has already
said )ברכות השחר.
5
The )'רמ"א )ש"ע א"ח ס' צ' סי' ט, states that those areas which do not have a יןמ
should nevertheless recite  שחריתand  ערביתat the same time as the ציבור.

לפי שיכס לבית הכסת ישחה מעט ויאמר:

ל־ק ְד ְשׁ ֗ךָך
יכ ָ֝
ל־ה ַ
ית ךָך ֶא ְשׁ ַ ֽתּ ֲחֶו֖ה ֶא ֵ ֽ
ַ ֽו ֲאנִ י ְבּ ֣ ֹרב ֖◌ ַח ְס ְדּ ךָך ָא ֣בוֹא ֵב ֶ ֑

תהלים ה:ח

ְבּיִ ְר ָא ֶ ֽת ךָך:
ויכס בחת וביראה ויאמר:

נה:טו ְבּ ֵ ֥בית ֝ ֱאל ִֹ֗הים נְ ַה ֵ ֥לּ ךְך ְבּ ָ ֽרגֶ שׁ:

שיכס לבית הכסת יאמר:

יך ַ ֽי ֲֹע ֑קב ִמ ְשׁ ְכּנֹ ֶ ֖ת ךָ
א ָה ֶ ֖ל ךָ
יך יִ ְשׂ ָר ֵ ֽאל:
במדבר כד:ה ַמה־ ֹ֥טּבוּ ֽ ֹ
ל־ק ְד ְשׁ ֗ךָך
יכ ָ֝
ל־ה ַ
ית ךָך ֶא ְשׁ ַ ֽתּ ֲחֶו֖ה ֶא ֵ ֽ
תהלים ה:ח ַ ֽו ֲאנִ י ְבּ ֣ ֹרב ֖◌ ַח ְס ְדּ ךָך ָא ֣בוֹא ֵב ֶ ֑
ְבּיִ ְר ָא ֶ ֽת ךָך:
כו:ח

בוֹד ךָך:
ית ךָך ֝וּ ְמ ֗קוֹם ִמ ְשׁ ַ ֥כּן ְכּ ֶ ֽ
ֽ ְ 6י ָ֗י ֖◌ ָא ַה ְב ִתּי ְמ ֣עוֹן ֵבּ ֶ ֑

ַ ֽו ֲאנִ י ֶא ְשׁ ַתּ ֲח ֶוה וְ ֶא ְכ ָ ֽר ָעה ֶא ְב ְר ָכה ִל ְפנֵ י־יְ יָ ע ִֹשׂי:
ב־ח ְס ֶ ֑דּ ךָך ֜ ֲע ֗ ֵננִ י ֶ ֽבּ ֱא ֶ ֥מת יִ ְשׁ ֶ ֽע ךָך:
י־ל ֨ךָך ׀ יְ ָ֡י ֵ ֤עת ָר ֗צוֹן ֱאל ִ ֹ֥הים ְבּ ָר ַ
סט:יד ַ ֽו ֲא ִ ֤ני ְת ִפ ָ ֽלּ ִ ֣ת ְ
9 8 7

ברכות השחר

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

10

ביגוים

וּמצַ לֵּ יָא בְּ בֵ י כְּ ְ ִשׁ ָתּאֵ ,כּי ָון ִדּ ְשׁמָ עִ ית לְ הָ א ְדּ ָק ָאמַ ר דָּ וִ ד֗ ' ,ד' ֖◌ ָא ַה ְב ִתּי
יתא ְ
יסָא בְּ בֵ ָ
ָאמַ ר ַאבַּ יֵּי ,מֵ ֵרישׁ הֲ וַאי גּ ִָר ְ
6
יסָא בְּ בֵ י כְּ ְ ִשׁ ָתּא) .גמ' מגילה כט(.
ית ךָך' הֲ וַאי גּ ִָר ְ
ְמ ֣עוֹן ֵבּ ֶ ֑
7
 andברכות  leadsשמש  , or theבעלי בתים in regard to where one of theמהגים There are various
)c

 from his seat,מהג פפד"מ ), bבעל תפלה עמוד  from theמהג וורמיישא ) from aפסוקי דזמרא
.בימה( אלמעמער(  from theמהגי הולד והוגריה
8

 , may beשמירה or forבדרך תחוים saidמהג אשכז )רמ"א סימן מ"ו ס' ט( ,פסוקים According to
פסוק , to recite the ,ר' יהודה החסיד fromקבלה  had aמהר"ם מרוטבורג . Theברכות התורה said before
)שחרית) .מקור :תשב"ץ ס' רמ"ח  upon leaving home beforeשמע ישראל
9
 of Metz) writes that some individuals standרב , theשאגת אריה  of theמאורי אור )תלמיד The
 in Amsterdam, formerly from Hungary), writes thatרב  (aלקט הקמח החדש . Theברכות השחר for
.ברכות השחר  in synagogue to theאמן is to stand while respondingמהג the
 10יגוים מיוחדים  -חול  ,שבת  ,ראש השנה וביום כפור ובהושענא רבה  -יגון ימים וראים ,סכות וב)שבת(
חול המועד  -יגון סכות )יגון העועים בהלל( ,שמחת תורה  -יגון הקפות שמחת תורה ,ימי חנוכה  -יגון
 אחד מיגוי פורים ,פסח וב)שבת( חול המועד  -יגון 'אדיר הוא' ,שבעות  -יגון תחילת'מעוז צור' ,פורים
'אקדמות') .מכון מכון אשכז(

מיוחדים.
)אם יש בר מין בעיר אומרים בלחש (.אם חס ושלום ביום חול יש בר מין לפי קבורה ,אומרים אותו בלחש.
שלמה אבן גבריאל ?'

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

עוֹלם ֲא ֶשׁר ָמ ַל ךְך
ֲ 12 11אדוֹן ָ

־רם ָכּל־יְ צִ יר נִ ְב ָרא:
ְבּ ֶ ֽט ֶ

ְל ֵעת נַ ֲע ָשׂה ְב ֶח ְפ־צוֹ כֹּל

ֲאזַ י ֶ ֽמ ֶל ךְך ְשׁמוֹ נִ ְק ָרא:

־רי ִכּ ְכלוֹת ַהכֹּל
ְו ַ ֽא ֲח ֵ

נוֹרא:
־מל ךְֹך ָ
ְל ַבדּוֹ יִ ְ

הוֹה
ְוהוּא ָהיָ ה ְוהוּא ֶ

־א ָרה:
ְוהוּא יִ ְהיֶ ה ְבּ ִת ְפ ָ

ְוהוּא ֶא ָחד ְו ֵאין ֵשׁנִ י

־בּ ָירה:
ְל ַה ְמ ִשׁיל ׀ לוֹ ְל ַה ְח ִ ֽ

אשׁית ְבּ ִלי ַת ְכ ִלית
ְבּ ִלי ֵר ִ

־מּ ְשׂ ָרה:
ְולוֹ ָהעֹז ְו ַה ִ

גוֹא ִלי
ְוהוּא ֵא ִלי ְו ַחי ֲ

ְוצוּר ֶח ְב ִלי ְבּ ֵעת צָ ָרה:

־נוֹסי
וּמ ִ
ְוהוּא נִ ִסּי ָ
רוּחי
ְבּיָ ־דוֹ ַא ְפ ִקיד ִ
ם־רוּחי גְּ ִו־יָּ ִתי
ִ
ְו ִע

כּוֹסי ְבּיוֹם ֶא ְק ָרא:
ְמנָ ת ִ
־ע ָירה:
ישׁן ְו ָא ִ ֽ
ְבּ ֵעת ִא ַ
ֲאדֹ־נָ י ִלי ְול ֹא ִא ָירא:

’s authorship and origin are uncertain. It is often attributed, as least tentatively,אדון עולם
), who is known for his Hebrew poetry, but there is no solid evidenceשלמה אבן גבריאל )to 1021-1058
apart from the quality of this hymn and the language appears to be older. It has also been attributed
. Although its dictionרבן יוחן בן זכאי ) and even to the Talmudic sageרב האי גאון )to 939-1038
indicates antiquity, it did not become part of the morning liturgy until the fifteenth century.
איתא בספר 'מטה משה' )תלמידו של מהרש"ל( סי' ל"א ,בשם ר"י החסיד ,שרב שרירא גאון ורבי האי בו
12
אומרו ,כל המכוין בעת התפלת 'אדון עולם' שהוא שיר אה ומשובח מובטח לו שתפלתו שמעת ,וכ"כ השל"ה
בסידורו "שער שמים" .וכתב בעל סידור "שער הרחמים" ,שתקו לומר אדון עולם לפי תפלת השחר ,כי תפלת
השחר אברהם אביו תקה ,שהיה הראשון שקרא להקב"ה אדון) :ברכות ז(:

11

)בבין המצרים הבעל תפלה אומר ביגון המיוחדת ,והיגון יחיד במילים' :אד-ני לי ולא אירא'(.
בימי הסליחות )ימי אלול ועשרת ימי תשובה( אומרים כאן סליחות.
בימי סליחות )ימי אלול ועשרת ימי תשובה( אומרים את ברכת 'על נטילת ידים' ביגון ימים וראים.

) 17 16 15 14 13גמ' ברכות סָ (:בּ ךְ
עוֹלם ֲא ֶשׁר
רוּך ַא ָתּה יְ יָ ֱ 18אל ֵ ֹֽהינוּ ֶ ֽמ ֶל ךְך ָה ָ
ִק ְדּ ָ ֽשׁנוּ ְבּ ִמצְ ָ
וֹתיו ְוצִ ָ ֽוּנוּ )בבין המצרים בימי חול הבעל תפלה ממיך את קולו במילים( ַעל
ילת יָ ָ ֽדיִ ם:
נְ ִט ַ
19

13

)גמ' ברכות ס(:

ָבּ ךְ
עוֹלם
רוּך ַא ָתּה יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ֶ ֽמ ֶל ךְך ָה ָ

ת־ה ָא ָדם
ֲא ֶשׁר יָ צַ ר ֶא ָ

ְבּ ָח ְכ ָמה

לוּלים:
לוּלים ֲח ִ
וּב ָרא בוֹ נְ ָק ִבים נְ ָק ִבים ֲח ִ
הבעל תפלה ממיך את קולו ָ

גָּ לוּי וְ יָ ֽד ַוּע

בוֹד ךָך ֶשׁ ִאם יִ ָפּ ֵ ֽת ַח ֶא ָחד ֵמ ֶהם אוֹ יִ ָסּ ֵתם ֶא ָחד
ִל ְפנֵ י ִכ ֵסּא ְכ ֶ ֽ

וכל אחד מהקהל אומר לעצמו בלחש את כל הברכות .יש הוהגים לעמוד בכל ברכות השחר.

בכל הברכות והתפילות צריך שיכוין פי' המלות מה שמוציא בשפתיו ,ובהזכירו שם הוי' ב"ה יכוין פי'
14
קריאתו באדות שהוא אדון הכל וגם יכוין בכתיבתו שהוא הי' הו' ויהי' ,ובהזכירו שם אלדים יכוין שהוא התקיף
ובעל היכלות ובעל הכחות כלם.
ה"ה ה" כשתכתוב הוי"ה ואד"י בשלוב תמצא ראשיתה ואחריתה יו"ד ושמשו בו לסי' ב' שמות אלו) .והג כצאן יוסף(
]בכל ברכה שתחלתה 'אשר קדשנו במצותיו וצונו' יזהר להפסיק מעט במלת במצותיו ,ולהדביק 'וצונו'
15
שעושים בעת ההיא[.
למה שאחריו ,כי בתחלה מברכים על שקדשנו במצותיו בדרך כלל ,ואחר כך על שצונו המצוה הזאת
]כל ברכה שאומר בעל תפלה מקצתה בלחש ,אומר המלים האחרוים שלפי החתימה עם החתימה
16
בקול .והטעם ,למען ישמעו קהל כבר לפי החתימה שיחתום הברכה ,ויתו לבם לשמוע ולהבין החתימה ולעות
אמן כראוי ,שלא תהיה עייה יתומה ,שהזהיר ממה שו"ע או"ח קכ"ד ס"ח[.
בראש השנה וביום כפור ובהושענא רבה אומר החזן ברכת 'על טילת ידים' ביגון ימים וראים.
17
)חסידי אשכז) .רא"ש , dates back to theברכה ' upon hearing aברוך הוא וברוך שמו' Responding
19
.רב פפא  and edited byרב ששת  was added byברכה  of theוסח The

18

ֵמ ֶהם

הבעל תפלה אומר בקול

ֵ 20אי ֶא ְפ ַשׁר ְל ִה ְת ַקיֵּ ם ְו ַל ֲעמֹד ְל ָפ ֶנ ךָ
ֽיך:21

ָ 22בּ ךְ
וּמ ְפ ִליא ַל ֲעשׂוֹת:
ל־בּ ָשׂר ַ
רוֹפא ֽ ֹח ִלי ָכ ָ
ֵ
רוּך ַא ָתּה יְ יָ
אין אומרים ברכת התורה עד לפי פרשת התמיד.
כי כן תקה .וכן מהג אשכז כמו שכתב מטה משה סי' ל"ו.

הוֹרה ִהיאַ :א ָתּה
)גמ' ברכות סֱ (:אל ַֹהי נְ ָשׁ ָמה ֶשׁנָּ ַ ֽת ָתּ ִבּי הבעל תפלה ממיך את קולו ְט ָ
ְב ָר ָ
אתהּ ַא ָתּה יְ צַ ְר ָתּהּ ַא ָתּה נְ ַפ ְח ָתּהּ ִבּי ְו ַא ָתּה ְמ ַשׁ ְמּ ָרהּ ְבּ ִק ְר ִבּי וְ ַא ָתּה ָע ִתיד
מוֹדה
ֶ
וּל ַה ֲחזִ ָירהּ ִבּי ֶל ָע ִתיד ָלב ֹאָ :כּל־זְ ַמן ֶשׁ ַהנְּ ָשׁ ָמה ְב ִק ְר ִבּי
ִל ְטּ ָלהּ ִמ ֶ ֽמּנִּ י ְ
ֲאנִ י ְל ָפ ֶנ ךָ
ֽיך

בוֹתי
יְ יָ ֱאל ַֹהי ֵ ֽואל ֵֹהי ֲא ַ

הבעל תפלה אומר בקול

ִרבּוֹן ָכּל־

ל־הנְּ ָשׁמוֹתָ :בּ ךְ
רוּך ַא ָתּה יְ יָ ַה ַמּ ֲחזִ יר נְ ָשׁמוֹת ִל ְפגָ ִרים ֵמ ִתים:
ַה ַמּ ֲע ִשׂים ֲאדוֹן ָכּ ַ
מ'אשר נתן לשכוי' ועד 'הנותן ליעף כח' אומרים ביגון מיוחד ,המתחלף לסירוגין.
)גמ' ברכות ס(:

ביגון עולהָ :בּ ךְ
עוֹלם
רוּך ַא ָתּה יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ֶ ֽמ ֶל ךְך ָה ָ
וּבין ֽ ַ 23ליְ ָלה:
ֲא ֶשׁר נָ ַתן ַל ֶ ֽשּׂ ְכ ִוי ִבינָ ה ְל ַה ְב ִחין ֵבּין יוֹם ֵ
ֵ 20אי בצירי ולא בחיריק בסידורי אשכז הותיקים(' .אי בצירי תחת האלף כי המלה נגזרת מן אין
כ"כ הבה"ט והפמ"ג ובשע"ת ) '...משה ברורה סי' ו' ס"ק ד'(
21

ואין אומרים 'אפילו שעה אחת' .כן מהג אשכז כמו שכתב מטה משה סי' ל"ה) .דברי קהלת(
22
.סידורים  and the text in most ancientראשוים  of theוסח ֹ ֽ is theח ִלי ָכל ָבּ ָשׂר

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

)גמ' מנחות מג(:

 24ביגון יורדָ :בּ ךְ
עוֹלם ֶשׁלּ ֹא ָע ַ ֽשׂנִ י גּוֹי:
רוּך ַא ָתּה יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ֶ ֽמ ֶל ךְך ָה ָ
 25ביגון עולהָ :בּ ךְ
עוֹלם ֶשׁלּ ֹא ָע ַ ֽשׂנִ י ָ ֽע ֶבד:
רוּך ַא ָתּה יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ֶ ֽמ ֶל ךְך ָה ָ
 26ביגון יורדָ :בּ ךְ
עוֹלם ֶשׁלּ ֹא ָע ַ ֽשׂנִ י ִא ָשּׁה:
רוּך ַא ָתּה יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ֶ ֽמ ֶל ךְך ָה ָ
מברכות השים :

ָ 27בּ ךְ
עוֹלם ֶשׁ ָע ַ ֽשׂנִ י ִכּ ְרצוֹנוֹ:
רוּך ַא ָתּה יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ֶ ֽמ ֶל ךְך ָה ָ
)גמ' ברכות ס(:

. The censors were unhappy withשלא עשני גוי  wasפפד"מ  as practiced byמהג 24 The ancient

the

 cameשעשי ישראל( .שלא עשי כרי  (orכותי  orשלא עשי ישמעאל  ,עכו"ם , so it was changed toגוי term
about as a compromise.
שׂנִ י נָ ְכ ִרי' מקורו בויעתר יצחק ,ביודעין שהוסח המקורי הוא גוי ,אך הוא בא בטעה שלשון
וסח ' ֶשׁלּ ֹא ָע ַ ֽ
המקרא גוי הוא אומה ,ולכן "תיקן" כרי שהוא לשון מקרא לגוי של חז"ל .רוו"ה ועבודת ישראל הלכו בעקבותיו.
בו
ַתּ ְיָא ,הָ יָה ְרבִ י מֵ ִאיר אוֹמֵ ר ,חַ יָּיב ָאדָ ם לְבָ ֵרְך שָׁ ֹלשׁ בְּ ָרכוֹת בְּ ָכל יוֹםֵ ,אלוּ הֵ ן ,שֶׁ עֲשָׂ ַא ִי ִי ְשׂ ָר ֵאל )עיין כתב-יד מיכן
מצא ' ֶשׁלּ ֹא ָע ַ ֽשׂנִ י גּוֹי'(]מחקרי תפילה ופיוט-דיאל גולדשמידט[ֶ ,שׁלּ ֹא ֲע ָשׂ ַאנִ י ִא ָשׁה ,שֶׁ לּ ֹא עֲשָׂ ַא ִי בוּר) .גמ' מנחות
מג(:
]עי' בתשובת הרב יהודה טשזר שבקובץ "שיח תפלה ירושלים" תש"ט עמ' תקלד[ .ובעצם היה שייך לאשה להיות
וצרה לכתחילה איש) ,וכן להיפך כדמברכין שלא עשני אשה(  -כגון דיה )ירושלמי ברכות פ"ט סוף ה"ג וכ"כ
ברש"י בראשית ל:כא( .ועי' עוד באור החיים הקדוש בראשית יח:י ,כא:ב ,כב:כ .גם לפעמים איש מתגלגל באשה
שלא
ולהיפך )עי' ספר חרדים במצות לא תעשה מן התורה התלויות בראש הגויה אות ו ,ז(  -ולכן שפיר תברך
עשני גוי ,כדי לשבח שלא ולדה אפילו גוי זכר] .ועי' בסדור מהרש"ס בזה[
 25בא"י אמ"ה שלא עשאני עבד אע"פ שמברך שלא עשאני אשה שגם היא אינה חייבת במצות עשה שהזמן
גרמא ,צריך לברך שלא עשאני עבד שהוא גרוע טפי.
26

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

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

 29 28ביגון עולהָ :בּ ךְ
עוֹלם ַמ ְל ִבּישׁ ֲע ֻר ִמּים:
רוּך ַא ָתּה יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ֶ ֽמ ֶל ךְך ָה ָ
ביגון יורד:

ָבּ ךְ
פּוֹק ַח ִע ְו ִרים:
ֵֽ
עוֹלם
רוּך ַא ָתּה יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ֶ ֽמ ֶל ךְך ָה ָ

ביגון עולהָ :בּ ךְ
סוּרים:
עוֹלם ַמ ִתּיר ֲא ִ
רוּך ַא ָתּה יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ֶ ֽמ ֶל ךְך ָה ָ
ביגון יורד:

ָבּ ךְ
פוּפים:
זוֹקף ְכּ ִ
עוֹלם ֵ
רוּך ַא ָתּה יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ֶ ֽמ ֶל ךְך ָה ָ

ביגון עליה יתירהָ :בּ ךְ
ל־ה ָ ֽמּיִ ם:
רוֹקע ָה ָ ֽא ֶרץ ַע ַ
ַ
עוֹלם
רוּך ַא ָתּה יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ֶ ֽמ ֶל ךְך ָה ָ
30

ביגון יורד:

ָבּ ךְ
י־ג ֶבר:
עוֹלם ֲא ֶשׁר ֵה ִכין ִמצְ ֲע ֵד ָ ֽ
רוּך ַא ָתּה יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ֶ ֽמ ֶל ךְך ָה ָ

31ביגון עולהָ :בּ ךְ
עוֹלם ֶ 32שׁ ָ ֽע ָשׂה ִלי ָכּל־צָ ְר ִכּי:
רוּך ַא ָתּה יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ֶ ֽמ ֶל ךְך ָה ָ
ביגון יורדָ :בּ ךְ
בוּרה:
עוֹלם אוֹזֵ ר יִ ְשׂ ָר ֵאל ִבּגְ ָ
רוּך ַא ָתּה יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ֶ ֽמ ֶל ךְך ָה ָ

"א"יְ
בק"ק מיץ מוסיפין ָבּ ַ

28

עוֹלם ַמגְ ִ ֽבּ ַיהּ
ֱ ):אל ֵ ֹֽהינוּ ֶ ֽמ ֶל ךְך ָה ָ

שׁ ָפ ִלים )עיין א"ח סי' ע"ז
ְ

 felt that it should not be said becauseבית יוסף , though theמהג אשכז  isמגביה שפלים Reciting
a) it
ברכה . Thisזוקף כפופים , and b) it has the same meaning asגמראות ספרדי did not commonly appear in
 concerning thisמחלוקת  there was aפוסקי פולין . Amongst theגמראות אשכזי however, does appear in
 felt it should not.ט"ז  felt it should be said, theלבוש  and theב"ח, theברכה
 ruledמגן אברהם The
 is the most extreme inפרי מגדים that both opinions are accepted. The
.ברכה the opposition to this
He felt that one should protest against anyone saying it.
29

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

30

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

31

אין משמיטים 'שעשה לי כל־צרכי' בתשעה באב או ביום כפור.

32

ית ִלי ָכּל־צְ ָר ַכי:
עוֹלם ֶשׁ ָע ִ ֽשׂ ָ
"א"יְ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ֶ ֽמ ֶל ךְך ָה ָ
ָבּ ַ

ית ִלי' כל צרכי.
כתב הרי"ף ,והרמב"ם ,והרא"ש ,והסמ"ג ,והרוקח ,מחזור ויטרי ,וסידור ר' הירץ גורסים ' ֶשׁ ָע ִ ֽשׂ ָ
בסי' אשכז ובמגן אברהם לא"ח ס' מ"ו כתב שיש אומרים 'צְ ָר ַכי' בלשון רבים.

 33ביגון עליה יתירהָ :בּ ךְ
עוֹטר יִ ְשׂ ָר ֵאל ְבּ ִת ְפ ָא ָרה:
ֵ
עוֹלם
רוּך ַא ָתּה יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ֶ ֽמ ֶל ךְך ָה ָ
 34ביגון מסייםָ :בּ ךְ
עוֹלם ַהנֹּ ֵ ֥תן ַליָּ ֵעף ֹֽכּ ַח:
רוּך ַא ָתּה יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ֶ ֽמ ֶל ךְך ָה ָ
)גמ' ברכות סָ (:בּ ךְ
עוֹלם ַה ַמּ ֲע ִביר ֵשׁנָ ה
רוּך ַא ָתּה יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ֶ ֽמ ֶל ךְך ָה ָ
קולו

נוּמה ֵמ ַע ְפ ַע ַפּי:
וּת ָ
ֵמ ֵעינַ י ְ

35

הבעל תפלה ממיך את

יהי ָרצוֹן ִמ ְלּ ָפ ֶנ ךָ
בוֹתי
ֽיך יְ יָ ֱאל ַֹהי ֵ ֽואל ֵֹהי ֲא ַ
ִו ִ

וֹת ךָ
תוֹר ֶ ֽת ךָך ְו ַד ְבּ ֵ ֽקנִ י ְבּ ִמצְ ֶ ֽ
ילנִ י ְבּ ָ
ֶשׁ ַתּ ְרגִּ ֵ ֽ
יאנִ י ל ֹא ִל ֵידי ֵח ְטא ְול ֹא ִל ֵידי
יך ְו ַאל ְתּ ִב ֵ ֽ
ֲע ֵב ָרה ְו ָעוֹן

ֹט־בּי ֵיֽצֶ ר ָה ַרעְ :ו ַר ֲח ֵ ֽקנִ י
ְול ֹא ִל ֵידי נִ ָסּיוֹן ְול ֹא ִל ֵידי ִבזָּ יוֹן ְו ַאל יִ ְשׁל ִ

ֵמ ָא ָדם ַרע

טוֹבים ְוכֹף ֶאת־יִ צְ ִרי
ִ
וּב ַמ ֲע ִשׂים
וּמ ָח ֵבר ַרעְ :ו ַד ְבּ ֵ ֽקנִ י ְבּ ֵיֽצֶ ר טוֹב ְ
ֵ

ד־ל ךְך:
ְל ִה ְשׁ ַתּ ְע ֶבּ ָ

וּל ַר ֲח ִמים ְבּ ֵע ֶינ ךָ
וּב ֵעינֵ י
ֽיך ְ
וּל ֶ ֽח ֶסד ְ
וּב ָכל־יוֹם ְל ֵחן ְ
וּת ֵנֽנִ י ַהיּוֹם ְ
ְ

ל־רוֹאי ְו ִתגְ ְמ ֵ ֽלנִ י
ַ
ָכ

טוֹביםָ :בּ ךְ
רוּך ַא ָתּה יְ יָ
ִ
ֲח ָס ִדים
טוֹבים ְל ַעמּוֹ
ִ
גּוֹמל ֲח ָס ִדים
ֵ

יִ ְשׂ ָר ֵאל:
)גמ' ברכות טז(:

יְ ִהי ָרצוֹן ִמ ְלּ ָפ ֶנ ךָ
בוֹתי
ֽיך יְ יָ ֱאל ַֹהי ֵ ֽואל ֵֹהי ֲא ַ

ילנִ י ַהיּוֹם
ֶשׁ ַתּצִּ ֵ ֽ

33
34
 is not mentioned inברכה This
עיון  in hisהרב אריה לב גורדון the Talmud. An interesting explanation for its inclusion is given by
: “When the unending persecution and oppressions threatened to overcome Israel’s strength, theתפלה
. Theyברכה  decided to offer encouragement to the despairing masses by including thisחכמי אשכז
בוּרה attached it, appropriately to the preceding
”.עוֹטר יִ ְשׂ ָר ֵאל ְבּ ִת ְפ ָא ָרה  andברכות  ,אוֹזֵ ר יִ ְשׂ ָר ֵאל ִבּגְ ָ
ֵ
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35
,ספרדי חכם . A sixteenth centuryגומל חסדים טובים :) uses the singular forגמרא )ברכות ס The
 publicized this opinion, althoughמגן אברהם felt it needed to be in the plural form. The
he did
 changed the tense toסידורים not necessarily agree with it. From then on,
the plural
 were against the change. (It is interestingערוך השלחן  and theר' ישעיה ברלין form.
to note, that
) in recent generations have reverted to the singular.ספרדים
ואין משמיטים עוטר ישראל בתפארה בתשעה באב.

וּמ ַעזּוּת ָפּנִ ים
וּב ָכל־יוֹם ֵמ ַעזֵּ י ָפנִ ים ֵ
ְ

ֵמ ָא ָדם ַרע

וּמ ָח ֵבר ַרע
ֵ

וּמ ָשּׁ ֵכן ַרע
ִ

ן־בּ ִרית
וּמ ַ ֽבּ ַעל ִדּין ָק ֶשׁה ֵבּין ֶשׁהוּא ֶב ְ
וּמ ָשּׂ ָטן ַה ַמּ ְשׁ ִחית ִמ ִדּין ָק ֶשׁה ִ
וּמ ֶ ֽפּגַ ע ַרע ִ
ִ
ן־בּ ִרית:
וּבין ֶשׁ ֵאינוֹ ֶב ְ
ֵ
אין אומרים 'לעולם יהא' עד 'ויאמר' מתנא דר' אליהו רבה; כי אין זאת תפילה,
כי אם תוכחת מוסר הראוי' להאמר בתוך תוכחה מרב הדורש או מיחיד לעצמו ,אבל לא בתוך סדר תפלות הקהל.
ע"י ]ר' יוחנן בר נפחא[

נוּנֽינוּ
ילים ַתּ ֲח ֵ
קוֹתינוּ ֲא ַנ ְֽחנוּ ַמ ִפּ ִ
עוֹל ִמים ל ֹא ַעל־צִ ְד ֵ ֽ
ל־ה ָ
ִרבּוֹן ָכּ ָ

ֽיך ִכּי ַעל ַר ֲח ֶ ֽמ ךָ
ְל ָפ ֶנ ךָ
יך ָה ַר ִבּיםָ :מה ָ ֽאנוּ ֶמה ַח ֵ ֽיּינוּ ֶמה ַח ְס ֵ ֽדּנוּ ַמה־צִּ ְד ֵ ֽקנוּ ַמה־
ֹאמר ְל ָפ ֶנ ךָ
בוֹתינוּ
ֽיך יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ֵ ֽואל ֵֹהי ֲא ֵ ֽ
בוּר ֵ ֽתנוַּ :מה־נּ ַ
יִּ ְשׁ ֵ ֽענוּ ַמה־כּ ֵ ֹֽחנוּ ַמה־גְּ ָ
בּוֹרים ְכּ ַ ֽאיִ ן ְל ָפ ֶנ ךָ
ֲהל ֹא ָכ ַ
ֽיך
ל־הגִּ ִ

ְו ַאנְ ֵשׁי ַה ֵשּׁם ְכּל ֹא ָהיוּ

ַו ֲח ָכ ִמים ִכּ ְב ִלי ַמ ָדּע

יהם ֶ ֽה ֶבל ְל ָפ ֶנ ךָ
ֽיך
ימי ַחיֵּ ֶ
יהם ֽתֹּ הוּ ִו ֵ
וּנְ בוֹנִ ים ִכּ ְב ִלי ַה ְשׂ ֵכּלִ :כּי רֹב ַמ ֲע ֵ ֽשׂ ֶ

קהלת ג:יט

ה ָ ֔ ֽאיִ ן ִ ֥כּי ַה ֹ֖כּל ָ ֽה ֶבל:
ן־ה ְבּ ֵה ָמ ֙
וּמוֹתר ָ ֽה ָא ָ ֤דם ִמ ַ
ַ֨
ית ךָך ְבּנֵ י ַא ְב ָר ָהם א ַֹה ְב ךָך ֶשׁנִּ ְשׁ ַ ֽבּ ְע ָתּ לּוֹ ְבּ ַהר ַהמּ ִֹריָּ ה
ֲא ָבל ֲא ַנ ְֽחנוּ ַע ְמּ ךָך ְבּנֵ י ְב ִר ֶ ֽ
כוֹר ךָך ֶשׁ ֵמּ ַא ֲה ָב ְת ךָך
י־ה ִמּזְ ֵ ֽבּ ַח ֲע ַדת יַ ֲעקֹב ִבּנְ ךָך ְבּ ֶ ֽ
ֶ ֽז ַרע יִ צְ ָחק יְ ִחידוֹ ֶשׁנֶּ ֱע ַקד ַעל גַּ ֵבּ ַ
ישׁרוּן:
ת־שׁמוֹ יִ ְשׂ ָר ֵאל ִו ֻ
ְ
את ֶא
וּמ ִשּׂ ְמ ָח ְת ךָך ֶשׁ ָשּׂ ַ ֽמ ְח ָתּ־בּוֹ ָק ָ ֽר ָ
ֶשׁ ָא ַ ֽה ְב ָתּ אֹתוֹ ִ
ן־שׁ ַבח
וּל ַק ֵדּשׁ ְו ִל ֵתּ ֶ ֽ
וּל ָב ֵר ךְך ְ
וּל ָפ ֶא ְ ֽר ךָך ְ
וּל ַשׁ ֵבּ ֲח ךָך ְ
יכ ךְך ֲא ַנ ְֽחנוּ ַחיָּ ִבים ְלהוֹדוֹת ְל ךָך ְ
ְל ִפ ָ

וּמה־יָּ ָפה יְ ֻר ָשּׁ ֵ ֽתנוּ:
גּוֹר ֵ ֽלנוּ ַ
וּמה־נָּ ִעים ָ
הוֹדיָ ה ִל ְשׁ ֶ ֽמ ךָךַ :א ְשׁ ֵ ֽרינוּ ַמה־טּוֹב ֶח ְל ֵ ֽקנוּ ַ
ְו ָ
וסח פפד"מ

ַא ְשׁ ֵ ֽרינוּ
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יבים
וּמ ֲע ִר ִ
ימים ַ
ֶשׁ ָ ֽאנוּ ַמ ְשׁ ִכּ ִ

אוֹמ ִרים ַפּ ֲע ַ ֽמיִ ם ְבּ ָכל יוֹם:
ֶ ֽע ֶרב ָו ֹֽב ֶקר ְו ְ
יבים
וּמ ֲע ִר ִ
ימים ַ
ַא ְשׁ ֵ ֽרינוּ ֶשׁ ָ ֽאנוּ ַמ ְשׁ ִכּ ִ
ֶ ֽע ֶרב ָו ֹֽב ֶקר ְבּ ָכל־יוֹם ָתּ ִמיד

37

ַפּ ֲע ַ ֽמיִ ם

אוֹמ ִרים:
ְבּ ַא ֲה ָבה ְו ְ

ֲא ַנ ְֽחנוּ, and ,לשון חז"ל ֽ ָ isאנוּ Generally,
,א ַנ ְֽחנוּ ֽ ָ toאנוּ . Changingלשון מקרא
ֲ is one
example,
of an attempt to change the
.לשון מקרא  toגירסת הסידור
סידור כ"י וכ"ה בכל ס"י ,ואחו הוא משויי ויתר
יצחק שהעדיף לשון מקרא על לשון חז"ל) .סידור אזור
אליהו(

36

ערב ובקר - .ובכל הסדורים מצא ' ַא ְשׁ ֵ ֽרינוּ
37
אוֹמ ִרים
יבים ֶ ֽע ֶרב וָ ֹֽב ֶקר וְ ְ
וּמ ֲע ִר ִ
ימים ַ
ֶשׁ ָ ֽאנוּ ַמ ְשׁ ִכּ ִ
ַפּ ֲע ַ ֽמיִ ם ְבּ ָכל יוֹם ְשׁ ַמע' וגו' .אבל מהג פ"פ ' ַא ְשׁ ֵ ֽרינוּ
אוֹמ ִרים
וכו' וָ ֹֽב ֶקר ְבּ ָכל־יוֹם ָתּ ִמיד ַפּ ֲע ַ ֽמיִ ם ְבּ ַא ֲה ָבה וְ ְ
ְשׁ ַמע' וגו' .ואולי עשו כן להשוות הלשון עם קדושת
מוסף בשוי"ט ' ַה ְמיַ ֲח ִדים ְשׁמוֹ ֶ ֽע ֶרב וָ ֹֽב ֶקר ְבּ ָכל־יוֹם
ָתּ ִמיד ַפּ ֲע ַ ֽמיִ ם ְבּ ַא ֲה ָבה' .וקרוב וזה גם בסוף תפלת
והוא רחום הארוכה) .דברי קהלת(

קהל אומר בקול עם הבעל תפלה את הפסוק:

דברים ו :ד ְ 38שׁ ַ ֖מע יִ ְשׂ ָר ֵ ֑אל יְ ָ ֥י ֱאל ֵ ֹ֖הינוּ יְ ָ ֥י ׀ ֶא ָ ֽחד:
בלחש ָ 39בּ ךְ
עוֹלם וָ ֶעד:
רוּך ֵשׁם ְכּבוֹד ַמ ְלכוּתוֹ ְל ָ
]תנא דבי אליהו רבה[

עוֹלם ַא ָתּה הוּא ִמ ֶשּׁנִּ ְב ָרא
ַא ָתּה הוּא ַעד ֶשׁלּ ֹא נִ ְב ָרא ָה ָ

עוֹלם ַא ָתּה הוּא ָבּ ָ
ָה ָ
ת־שׁ ְמ ךָך ַעל
ִ
עוֹלם ַה ָבּאַ :ק ֵדּשׁ ֶא
עוֹלם ַהזֶּ ה וְ ַא ָתּה הוּא ָל ָ
ַמ ְק ִדּ ֵ
ישׁוּע ְת ךָך ָתּרוּם וְ ַתגְ ִ ֽבּ ַיהּ ַק ְר ֵנֽנוּ:
ָ
וּב
עוֹל ֶ ֽמ ךָךִ :
ת־שׁ ְמ ךָך ְבּ ָ
ִ
ישׁי ְשׁ ֶ ֽמ ךָך ְו ַק ֵדּשׁ ֶא
ָבּ ךְ
רוּך ַא ָתּה יְ יָ
]תנא דבי אליהו[

ת־שׁ ְמ ךָך ָבּ ַר ִבּים:
ִ
ְמ ַק ֵדּשׁ ֶא
וּב ְשׁ ֵמי ַה ָשּׁ ַ ֽמיִ ם ָה ֶע ְליוֹנִ ים:
וּב ָ ֽא ֶרץ ִ
ַא ָתּה הוּא יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ַבּ ָשּׁ ַ ֽמיִ ם ָ

יך ֵאין ֱאל ִֹהיםַ :ק ֵבּץ קֶ ֹֽו ךָ
וּמ ַבּ ְל ָע ֶ ֽד ךָ
יך
ֱא ֶמת ַא ָתּה הוּא ִראשׁוֹן ְו ַא ָתּה הוּא ַא ֲחרוֹן ִ
עוֹלם ִכּי
ָ
ל־בּ ֵאי
ֵמ ַא ְר ַבּע ַכּנְ פוֹת ָה ָ ֽא ֶרץ :יַ ִ ֽכּירוּ ְויֵ ְדעוּ ָכּ ָ
ית
ם ְל ַב ְדּ ֔ךָך ְל ֹ֖כל ַמ ְמ ְל ֣כוֹת ָה ָ ֑א ֶרץ ַא ָ ֣תּה ָע ֽ֔ ִשׂ ָ
ָ ֽה ֱאל ִֹהי ֙

מלכים ב' יט:טו

שמות כ:יא

ה־הוּא
ַא ָתּ ֤

ת־ה ָשּׁ ַ ֣מיִ ם ְו ֶאת־
ֶא ַ

ל־מ ֲע ֵשׂה יָ ֶ ֽד ךָ
יך ָבּ ֶע ְליוֹנִ ים אוֹ
וּמי ְבּ ָכ ַ
ר־בּםִ :
ל־א ֶשׁ ָ֔
ת־כּ ֲ
ם ְו ֶא ָ
ת־היָּ ֙
ָה ָ ֗א ֶרץ ֶא ַ
 need be said in its proper timeפסוק that only the firstרבי יהודה השיא  followsהלכה The
(
. To demonstrate thisפיוטים :), in case orenen is lengthened with the addition ofברכות י"ג
we
מהרש"ל , contrary to the opinion of theפ' ואהבת , however there’s no need to reciteברוך שם recite
.זמי הגר"א  is to follow theזמני קריאת שמע  forמהג who recited it. The
למעט ביום כפור שאז אומרים ' ָבּ ךְ
עוֹלם וָ ֶעד ':בקול רם.
רוּך ֵשׁם ְכּבוֹד ַמ ְלכוּתוֹ ְל ָ
39

38

ֹאמר ְל ךָך
ַב ַתּ ְחתּוֹנִ ים ֶשׁיּ ַ

ה־תּ ֲע ֶשׂהָ :א ִ ֽבינוּ ֶשׁ ַבּ ָשּׁ ַ ֽמיִ ם ֲע ֵשׂה ִע ָ ֽמּנוּ ֶ ֽח ֶסד
ַמ ַ

ַבּ ֲעבוּר ִשׁ ְמ ךָך ַהגָּ דוֹל ֶשׁנִּ ְק ָרא ָע ֵ ֽלינוּ

ה־שׁ ָכּתוּב:
ם־לנוּ יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ַמ ֶ
ְו ַקיֶּ ָ ֽ

צפניה ד:כ

שׁם ְו ִל ְת ִה ָ֗לּה ְבּ ֹכל ֙
י־א ֵ֨תּן ֶא ְת ֶ֜כם ְל ֵ ֣
וּב ֵ ֖עת ַק ְבּ ִ ֣צי ֶא ְת ֶ ֑כם ִ ֽכּ ֶ
א ָא ִ ֣ביא ֶא ְת ֶ֔כם ָ
ָבּ ֵ ֤עת ַה ִהי ֙
יכם
יכם ְל ֵ ֽעינֵ ֶ ֖
וּת ֶ ֛
ת־שׁ ֽב ֵ
ְ
שׁוּבי ֶא
ַע ֵ ֣מּי ָה ָ ֔ ֽא ֶרץ ְבּ ִ ֧

ָא ַ ֥מר יְ ָיֽ:

 40ברכת התורה וסדר הקרבנות
הבעל תפלה אומר בקול רם את ברכות התורה.

)גמ' ברכות יא(:

ָבּ ךְ
עוֹלם
רוּך ַא ָתּה יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ֶ ֽמ ֶל ךְך ָה ָ

תוֹרה:
ָ
ְוצִ ָ ֽוּנוּ ַל ֲעסֹק ְבּ ִד ְב ֵרי

וֹתיו
ֲא ֶשׁר ִק ְדּ ָ ֽשׁנוּ ְבּ ִמצְ ָ

אין אומרים אמן כאן ,כי היא ברכה אחת כמו שכתב בש"ע.

יפיּוֹת ַע ְמּ ךָך ֵבּית יִ ְשׂ ָר ֵאל:
וּב ִפ ִ
תוֹר ֶ ֽת ךָך ְבּ ִ ֽפינוּ ְ
ת־דּ ְב ֵרי ָ
ְו ַה ֲע ֶרב־נָ א יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ֶא ִ
לוֹמ ֵדי
יוֹד ֵעי ְשׁ ֶ ֽמ ךָך ְו ְ
ְונִ ְהיֶ ה ֲא ַנ ְֽחנוּ ְוצֶ ֱאצָ ֵ ֽאינוּ וְ צֶ ֱאצָ ֵאי ַע ְמּ ךָך ֵבּית יִ ְשׂ ָר ֵאל ֻכּ ָ ֽלּנוּ ְ
תוֹר ֶ ֽת ךָך ָ :41בּ ךְ
ָ
תּוֹרה ְל ַעמּוֹ יִ ְשׂ ָר ֵאל:
רוּך ַא ָתּה יְ יָ ַה ְמ ַל ֵמּד ָ

. Since we learnברכות התורה  withלימוד התורה We are required to immediately proceed
.סידורים  are required such as those printed in mostמשיות  orפסוקים straight away, no additional
 and theאלול (i.e.ברכות התורה  beforeפסוקים בדרך תחוים However, one may recite
עשרת
רבון  afterברכות התורה ). Hence we reciteזמן התפילה  are recited before theסליחות , whenימי תשובה
' are recitedבעת ההיא אביא אתכם' ' andפסוקים ' ,שמע ישראל  even though theכל־העולמים
.טור beforehand as mentioned by the
אין אומרים 'ולומדי תורתך לשמה' כי איו בגמרא ובטור )במהדורות ספרדיות הוא מצא בגמרא(.
41
: a) to study without hope of reward or fear ofלשמה There are various explanations of the term
ספר( ), b) to study with the intent to practiceרמב"ם(  is truthתורה punishment, but solely because
’s sake” - simply to know and understandתורה  “for theתורה ), c) to studyחסידים
its concepts
and to derive therefrom, and not for the purposes of elevate one’s stature
or amazing others
).רא"ש דרים ס"ב ,פש החיים ד:ג( with one’s knowledge

40

ָ 42בּ ךְ
ל־ה ַע ִמּים
ר־בּנוּ ִמ ָכּ ָ
עוֹלם ֲא ֶשׁר ָ ֽבּ ַח ָ ֽ
רוּך ַא ָתּה יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ֶ ֽמ ֶל ךְך ָה ָ
ת־תּוֹרתוָֹ :בּ ךְ
תּוֹרה:
נוֹתן ַה ָ
רוּך ַא ָתּה יְ יָ ֵ
ָ
ן־לנוּ ֶא
וְ ָנ ַֽת ָ ֽ
לפי מהג אשכז המקובל מקדם,

43

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

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

במדבר ו:כד־כו יְ ָ ֽב ֶר ְכ ךָ֥ך יְ ָ ֖י וְ יִ ְשׁ ְמ ֶ ֽר ךָך :יָ ֵ ֨אר יְ ָ ֧י ׀ ָפּ ָנ֛יו ֵא ֶ ֖ל ךָ
יח ֶ ֽנּ ָךּ:
יך ִ ֽו ֻ
יִ ֨ ָשּׂא יְ ָ ֤י ׀ ָפּנָ י ֙ו ֵא ֶ֔ל ךָ
שׂם ְל ֖ךָך ָשׁ ֽלוֹם:
יך וְ יָ ֵ ֥
משנה פאה א:א ֵ ֽאלּוּ ְד ָב ִרים ֶשׁ ֵאין ָל ֶהם ִשׁעוּר:
תּוֹרה:
כּוּרים ְו ָה ֵר ָאיוֹן וּגְ ִמילוּת ֲח ָס ִדים וְ ַת ְלמוּד ָ
ַה ֵפּ ָאה ְו ַה ִבּ ִ
עוֹלם
עוֹלם ַהזֶּ ה וְ ַה ֶ ֽקּ ֶרן ַק ֶיּ ֶֽמת לוֹ ָל ָ
יהם ָבּ ָ
ירוֹת ֶ
אוֹכל ֵפּ ֵ
ֵ
שבת קכז:א ֵ ֽאלּוּ ְד ָב ִרים ֶשׁ ָא ָדם
וְ ֵ ֽאלּוּ ֵהן ִ -כּבּוּד ָאב ָו ֵאם וּגְ ִמילוּת ֲח ָס ִדים ְו ַה ְשׁ ָכּ ַמת ֵבּית

ַה ָבּא:

וּלוָ יַ ת
חוֹלים וְ ַה ְכנָ ַסת ַכּ ָלּה ְ
וּבקּוּר ִ
אוֹר ִחים ִ
ַה ִמּ ְד ָרשׁ ַשׁ ֲח ִרית ְו ַע ְר ִבית ְו ַה ְכנָ ַסת ְ
ַה ֵמּת וְ ִעיּוּן ְתּ ִפ ָלּה

ַו ֲה ָב ַאת ָשׁלוֹם ֵבּין ָא ָדם ַל ֲח ֵברוֹ )וְ ַה ְמגַ ֵדּל ָבּנָ יו ְל ַת ְלמוּד

תּוֹרה ְו ָדן ֶאת ֲח ֵברוֹ ְל ַכף זְ כוּת( ְ -ו ַת ְלמוּד ָ
ָ
תּוֹרה ְכּ ֶ ֽנ גֶ ד ֻכּ ָלּם:
אחר ברכת התורה מקפידים לומר מיד
את פרשת התמיד )מקרא( ,סדר הקרבנות )משה( ,וברייתא דרבי ישמעאל )תלמוד(.

ת־בּ ֵנ֣י יִ ְשׂ ָר ֵ ֔אל ְו ָ ֽא ַמ ְר ָ ֖תּ
ֹשׁה ֵלּא ֹֽמר֚ :צַ ו ֶא ְ
במדבר כח:א־ח ַ 44ויְ ַד ֵ ֥בּר יְ ָ ֖י ֶאל־מ ֶ ֥
יכוין בברכתו על מעמד הר סיי ,אשר בחר בו מכל האומות ,וקרבו לפי הר סיי ,והשמיעו דבריו מתוך
42
האש ,ותן לו את תורתו הקדושה ,שהיא בית חייו כלי חמדתו שהיה משתעשע בה בכל יום] :טור[
בתוס' ברכות י"א ב' ד"ה 'שכבר פטר'" ,והצרפתים הגו לומר פסוקים ד ברכת כהנים ,וגם 'אלו דברים
43
שאין להם שיעור' שהיא משה ]פ"א דפאה[ ,ו'אלו דברים שאדם אוכל פירותיהן כו' ,שהיא מימרא ]בשבת
מפי מירושלמי דבעי שילמוד על אתר' ע"כ":
קכ"ז א'[,
44

מ ֶ ֹ֥שׁה

ֵלּא ֹֽמר֚ :צַ ו ֶאת .ס"ת תורה .לומר שהעוסק בתורה כאילו הקריב קרבן )מחות קי :(.זֶ֚ ה ָ ֽה ִא ֔ ֶשּׁה.

תגין על ה' אחרוה של ' ָ ֽה ִא ֔ ֶשּׁה' לומר לך ה' מיני קרבנות תתי לכם והעולה חביבה מכולם )ראה אבות שר" פ"ד
שׁ ַ ֥נ יִ ם
ימם ְ
ה"א( ועסקו בה' חומשי תורה ומעלה אי עליכם כאילו הקרבתם ה' מיני קרבנות )מחות קיְ :(.ת ִמ ִ ֛

ת־ק ְר ָבּ ֨ ִני ַל ְח ֜ ִמי ְל ִא ֗ ַשּׁי ֚ ֵר ַיח ִנֽיח ִֹ֔חי ִתּ ְשׁ ְמ ֕רוּ ְל ַה ְק ִ ֥ריב ִ ֖לי
ֲא ֵל ֶ ֑הם ֶא ָ
וֹע ֽדוְֹ :ו ָ ֽא ַמ ְר ָ ֣תּ ָל ֶ֔הם ֚ זֶ ה ָ ֽה ִא ֔ ֶשּׁה ֲא ֶ ֥
ְבּ ֽמ ֲ
יי ְכּ ָב ֨ ִשׂים ְבּ ֵנֽי־
שׁר ַתּ ְק ִ ֖ריבוּ ַ ֽל ָ ֑
ָשׁ ָנ֧ה ְת ִמ ִ ֛
שׂה ַב ֹ֑בּ ֶקר
ת־ה ֶ ֥כּ ֶבשׂ ֶא ָ ֖חד ַ ֽתּ ֲע ֶ ֣
ימם ְשׁ ַ ֥נ יִ ם ַליּ֖ וֹם ע ָ ֹ֥לה ָת ִ ֽמידֶ :א ַ
ְו ֵא ֙
יפה ֹ֖ס ֶלת
ירית ָ ֽה ֵא ָ ֛
שׂה ֵ ֥בּין ָ ֽה ַע ְר ָ ֽבּיִ םֽ ַ :ו ֲע ִשׂ ִ ֧
ת ַה ֶ ֣כּ ֶבשׂ ַה ֵשּׁ ֔ ִני ַ ֽתּ ֲע ֶ ֖
ה ְבּ ַ ֣הר
יעת ַה ִ ֽהין :ע ַ ֹ֖לת ָתּ ִ ֑מיד ָ ֽה ֲע ֻשׂיָ ֙
שׁ ֶמן ָכּ ִ ֖תית ְר ִב ִ ֥
לוּלה ְבּ ֶ ֥
ְל ִמנְ ָ ֑חה ְבּ ָ ֛
יעת ַה ִ֔הין ַל ֶ ֖כּ ֶבשׂ ָ ֽה ֶא ָ ֑חד ַבּ ֗ ֹקּ ֶדשׁ
שּׁה ַ ֽל ָייְֽ :ונִ ְסכּ ֙וֹ ְר ִב ִ ֣
יני ְל ֵ ֣ר ַיח נִ י ֔ ֹח ַח ִא ֶ ֖
ִס ֔ ַ
ת ַה ֶ ֣כּ ֶבשׂ ַה ֵשּׁ ֔ ִני ַ ֽתּ ֲע ֶ ֖
ַה ֵ ֛סּ ךְך ֶנ ֶ֥ס ךְך ֵשׁ ָ ֖כר ַ ֽל ָייְֽ :ו ֵא ֙
שׂה ֵ ֣בּין ָ ֽה ַע ְר ָ ֑בּיִ ם ְכּ ִמנְ ַ֨חת
וּכנִ ְסכּ ֙וֹ ַ ֽתּ ֲע ֔ ֶשׂה ִא ֵ ֛
ַה ֹ֤בּ ֶקר ְ
שּׁה ֵ ֥ר ַיח נִ י ֖ ֹח ַח ַ ֽל ָייֽ:
ויקרא א:יא  45וְ ָשׁ ַ֨חט א ֹ֜תוֹ ַ ֣על ֶ ֧י ֶר ךְך ַה ִמּזְ ֵ ֛בּ ַח צָ ֖ ֹפנָ ה ִל ְפ ֵנ֣י יְ ָ ֑י
ל־ה ִמּזְ ֵ ֖בּ ַח ָס ִ ֽביב:
ת־דּ ֛מוֹ ַע ַ
וְ ָ ֽז ְר ֡קוּ ְבּנֵ ֩י ַ ֽא ֲה ֹ֨רן ַה ֹֽכּ ֲהנִ ֧ים ֶא ָ
בשבת מוסיפים :

וּשׁ ֵנ֣י
ימם ְ
ֽי־שׁ ָנ֖ה ְתּ ִמ ִ ֑
שׂים ְבּ ֵנ ָ
ֽי־כ ָב ִ ֥
ם ַה ַשּׁ ָ֔בּת ְשׁ ֵנ ְ
וּביוֹ ֙
במדבר כח :ט-י ְ
שּׁ ֶמן ְונִ ְס ֽכּוֹ :ע ַ ֹ֥לת ַשׁ ַ ֖בּת ְבּ ַשׁ ַבּ ֑תּוֹ ַעל־
לוּלה ַב ֶ ֖
ֹ֧ס ֶלת ִמנְ ָ ֛חה ְבּ ָ ֥
ֶע ְשׂר ֗ ִֹנים
ע ַ ֹ֥לת ַה ָתּ ִ ֖מיד ְונִ ְס ָ ֽכּהּ:
בראש חודש מוסיפים :

ם
ֽי־ב ָ ֤קר ְשׁ ֨ ַניִ ֙
יי ָפּ ִ ֨רים ְבּ ֵנ ָ
יכם ַתּ ְק ִ ֥ריבוּ ע ָ ֹ֖לה ַ ֽל ָ ֑
אשׁ ֙י ָח ְד ֵשׁ ֶ֔
וּב ָר ֵ
כח:יא־טו ְ
שׂים ְבּ ֵנ ָ
ְו ַ ֣איִ ל ֶא ָ֔חד ְכּ ָב ִ ֧
ֹשׁה ֶע ְשׂר ֗ ִֹנים ֹ֤ס ֶלת
וּשׁל ָ ֣
ימםְ :
ֽי־שׁ ָנ֛ה ִשׁ ְב ָ ֖עה ְתּ ִמ ִ ֽ
לוּלה
ה ְבּ ָ ֣
וּשׁ ֵנ֣י ֶע ְשׂר ֗ ִֹנים ֹ֤ס ֶלת ִמנְ ָח ֙
לוּלה ַב ֔ ֶשּׁ ֶמן ַל ָ ֖פּר ָ ֽה ֶא ָ ֑חד ְ
ה ְבּ ָ ֣
ִמנְ ָח ֙
לוּלה ַב ֔ ֶשּׁ ֶמן ַל ֶ ֖כּ ֶבשׂ
ה ְבּ ָ ֣
ַב ֔ ֶשּׁ ֶמן ָל ַ ֖איִ ל ָ ֽה ֶא ָ ֽחדְ :ו ִע ָשּׂ ֣ ֹרן ִע ָשּׂ ֗רוֹן ֹ֤ס ֶלת ִמנְ ָח ֙
יהם ֲח ִצ֣י ַה ִהי ֩ן ִי ְֽה ֶ֨יה ַל ֜ ָפּר
שּׁה ַ ֽל ָייְֽ :ונִ ְס ֵכּ ֶ֗
ה ֵ ֣ר ַיח נִ י ֔ ֹח ַח ִא ֶ ֖
ָ ֽה ֶא ָ ֑חד ע ָֹל ֙
ישׁת ַה ִ ֣הין ָל ַ ֗איִ ל ְוּר ִב ִ ֥
וּשׁ ִל ִ ֧
ְ
שׁ
יעת ַה ִ ֛הין ַל ֶ ֖כּ ֶבשׂ ָ ֑י יִ ן ֣ז ֹאת ע ַ ֹ֥לת ֨ ֹח ֶד ֙
ַליּ֖ וֹם .ר"ת תש"ל .שכל כך תמידין קרבין לשהַ :ליּ֖ וֹם ע ָ ֹ֥לה ָת ִ ֽמיד .קרי ביה 'ליום עולה' ,ששוחטים אותו במקום
שהיום עולה )תמיד לא) :(:בעל הטורים(
45
, although it is listed amongstראשוים  of theמהג אשכז ' was notושחט אתו' The recital of
.סדורי אשכז . By the seventeenth century, it appears in mostקדמוים  of otherמהגים the

יי ַעל־ע ַ ֹ֧לת
וּשׂ ֨ ִעיר ִעזִּ ֥ים ֶא ָ ֛חד ְ 46ל ַח ָ ֖טּאת ַ ֽל ָ ֑
שׁי ַה ָשּׁ ָנֽהְ :
ְבּ ָח ְד ֔שׁוֹ ְל ָח ְד ֵ ֖
שׂה ְונִ ְס ֽכּוֹ:
ַה ָתּ ִ ֛מיד ֵי ָֽע ֶ ֖
פרק
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'איזהו מקומן' )זבחים פ"ה( היא בעקר לימוד ,יאמר בניגון שאומרים המשניות

קוֹמן ֶשׁל־זְ ָב ִחים?
ֵאיזֶ הוּ ְמ ָ
יט ָתן
פּוּרים ְ -שׁ ִח ָ
יט ָתן ַבּצָּ פוֹןַ .פּר ְו ָשׂ ִעיר ֶשׁל־יוֹם ַה ִכּ ִ
ָק ְד ֵשׁי ָק ָד ִשׁים ְשׁ ִח ָ
ל־בּין ַה ַבּ ִדּים ,וְ ַעל־
ַבּצָּ פוֹןְ ,ו ִקבּוּל ָדּ ָמן ִבּ ְכ ֵלי ָשׁ ֵרת ַבּצָּ פוֹן .וְ ָד ָמן ָטעוּן ַהזָּ יָ ה ַע ֵ
שׁוֹפ ךְך
ֵ
ל־מזְ ַבּח ַהזָּ ָהבַ .מ ָתּנָ ה ַ ֽא ַחת ֵמ ֶהן ְמ ַע ֶ ֽכּ ֶבתִ .שׁ ֵירי ַה ָדּם ָהיָ ה
ַה ָפּ ֽ ֹר ֶכת ,וְ ַע ִ
ל־מזְ ֵ ֽבּ ַח ַה ִחיצוֹןִ .אם־ל ֹא נָ ַתן ,ל ֹא ִע ֵכּב.
ַעל יְ סוֹד ַמ ֲע ָר ִבי ֶשׁ ִ
וּשׂ ִע ִירים ַהנִּ ְשׂ ָר ִפים -
ָפּ ִרים ַהנִּ ְשׂ ָר ִפים ְ
ל־ה ָפּ ֽ ֹר ֶכת
יט ָתן ַבּצָּ פוֹןְ ,ו ִקבּוּל ָדּ ָמן ִבּ ְכ ֵלי ָשׁ ֵרת ַבּצָּ פוֹן .וְ ָד ָמן ָטעוּן ַהזָּ יָ ה ַע ַ
ְשׁ ִח ָ
שׁוֹפ ךְך ַעל יְ סוֹד
ֵ
ל־מזְ ַבּח ַהזָּ ָהבַ .מ ָתּנָ ה ַ ֽא ַחת ֵמ ֶהן ְמ ַע ֶ ֽכּ ֶבתִ .שׁ ֵירי ַה ָדּם ָהיָ ה
ְו ַע ִ
46

ָאמַ ר ְרבִ י ִשׁ ְמעוֹן בֶּ ן ל ִָקישׁ ,מַ ה ְ ִשׁ ַתָּה שָׂ עִ יר שֶׁ ל ר ֹאשׁ חֹדֶ שׁ שֶׁ נֶּאֱ מַ ר בּוֹ ' ַ ֽלד''? ָאמַ ר הַ ָקּדוֹשׁ בָּ רוְּך הוּא,
שָׂ עִ יר זֶ ה ְיהֵ א כַ ָפּ ָרה עַ ל שֶׁ ִמּיעַ ְט ִתּי ֶאת הַ יּ ֵָרחַ ) .גמ' שבועות ט ,.חולין ס(:
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איזהו מקומן ]שהיא 'משה ברורה למשה מסיי'[ שד"מ תיבות והקריאה הם שמ"ה כמין משה,
לומר שתורה בעל פה תה למשה מסיי) .רוקח(
משנה .כתב המ"א 'נראה לי דוקא בזמניהם שהיו מבינים לשון תרגום ,אבל עכשיו שאין מבינים צריכים
ללמוד להבין דאם לא כן אינו נחשב ללימוד ,דדוקא בתפלה אף שאינו מבין הקדוש ברוך הוא יודע
כוונתו .אבל אם אומר המשנה ואינו מבין אינו נקרא לימוד .לכן צריכין ללמוד הפירוש '.וכתב השל"ה
'כשאומר 'איזהו מקומן' או 'במה מדליקין' או 'פיטום הקטורת' יעשה קול ניגון דמשניות' עיין שם ) :באר
היטב א"ח ס' נ ס"ק א-ב(

ֹא־ע ֵכּבֽ ֵ .אלּוּ וָ ֵ ֽאלּוּ נִ ְשׂ ָר ִפין ְבּ ֵבית
ל־מזְ ֵ ֽבּ ַח ַה ִחיצוֹןִ .אם־ל ֹא נָ ַתן ,ל ִ
ַמ ֲע ָר ִבי ֶשׁ ִ
ַה ָדּ ֶשׁן.
ַחטּ ֹאת ַהצִּ בּוּר וְ ַהיָּ ִחיד -
יט ָתן
ל־מוֹעדוֹת ְ -שׁ ִח ָ
ֲ
אשׁי ֳח ָד ִשׁים וְ ֶשׁ
ֵ ֽאלּוּ ֵהן ַחטּ ֹאת ַהצִּ בּוּרְ :שׂ ִע ֵירי ָר ֵ
ַבּצָּ פוֹןְ .ו ִקבּוּל ָדּ ָמן ִבּ ְכ ֵלי ָשׁ ֵרת ַבּצָּ פוֹןְ .ו ָד ָמן ָטעוּן ַא ְר ַבּע ַמ ָתּנוֹת ַעל ַא ְר ַבּע
ְק ָרנוֹת.

רוֹמית ִמזְ ָר ִחית,
וּבא־לוֹ ְל ֶ ֽק ֶרן ְדּ ִ
סּוֹבב ָ
וּפנָ ה ַל ֵ
ֵכּיצַ ד? ָע ָלה ַב ֶ ֽכּ ֶבשָׁ ,

שׁוֹפ ךְך
ֵ
רוֹמיתִ .שׁ ֵירי ַה ָדּם ָהיָ ה
ִמזְ ָר ִחית צְ פוֹנִ ית ,צְ פוֹנִ ית ַמ ֲע ָר ִביתַ ,מ ֲע ָר ִבית ְדּ ִ
רוֹמי.
ַעל־יְ סוֹד ְדּ ִ

ל־מ ֲא ָכל,
ן־ה ְקּ ָל ִעיםְ ,לזִ ְכ ֵרי ְכ ֻהנָּ הְ ,בּ ָכ ַ
וְ נֶ ֱא ָכ ִלין ִל ְפנִ ים ִמ ַ

ד־חצוֹת.
ְליוֹם ָו ַ ֽליְ ָלהַ ,ע ֲ
עוֹלה ֽ ֹק ֶדשׁ ָק ָד ִשׁים.
ָה ָ
ְשׁ ִח ָ
יט ָתהּ ַבּצָּ פוֹןְ ,ו ִקבּוּל ָדּ ָמהּ ִבּ ְכ ֵלי ָשׁ ֵרת ַבּצָּ פוֹןְ .ו ָד ָמהּ ָטעוּן ְשׁ ֵתּי ַמ ָתּנוֹת
וּטעוּנָ ה ֶה ְפ ֵשׁט וְ נִ ֽתּ ַוּח ,וְ ָכ ִליל ָל ִא ִשּׁים.
ֶשׁ ֵהן ַא ְר ַבּעְ .
זִ ְב ֵחי ַשׁ ְל ֵמי צִ בּוּר וַ ֲא ָשׁמוֹת,

רוּפהֲ ,א ַשׁם
ֵ ֽאלוּ ֵהן ֲא ָשׁמוֹתֲ :א ַשׁם גְּ זֵ לוֹתֲ ,א ַשׁם ְמ ִעילוֹתֲ ,א ַשׁם ִשׁ ְפ ָחה ֲח ָ
נָ זִ יר,

יט ָתן ַבּצָּ פוֹן ,וְ ִקבּוּל ָדּ ָמן ִבּ ְכ ֵלי ָשׁ ֵרת
ֲא ַשׁם ְמצ ָֹרעָ ,א ָשׁם ָתּלוּיְ .שׁ ִח ָ

ַבּצָּ פוֹןְ ,ו ָד ָמן ָטעוּן ְשׁ ֵתּי ַמ ָתּנוֹת ֶשׁ ֵהן ַא ְר ַבּע .וְ נֶ ֱא ָכ ִלין ִל ְפנִ ים ִמן ַה ְקּ ָל ִעים
ד־חצוֹת.
ל־מ ֲא ָכלְ ,ליוֹם ָו ַ ֽליְ ָלהַ ,ע ֲ
ְלזִ ְכ ֵרי ְכ ֻהנָּ הְ ,בּ ָכ ַ
תּוֹדה ְו ֵאיל נָ זִ יר ָק ָד ִשׁים ַק ִלּים.
ַה ָ
ל־מקוֹם ָבּ ֲעזָ ָרהְ ,ו ָד ָמן ָטעוּן ְשׁ ֵתּי ַמ ָתּנוֹת ֶשׁ ֵהן ַא ְר ַבּע.
יט ָתן ְבּ ָכ ָ
ְשׁ ִח ָ
ל־מ ֲא ָכלְ ,ליוֹם ָו ַ ֽליְ ָלהַ ,עד ֲחצוֹת.
ל־א ָדםְ ,בּ ָכ ַ
ל־ה ִעירְ ,ל ָכ ָ
וְ נֶ ֱא ָכ ִלין ְבּ ָכ ָ
יהם
יהם ְו ִל ְבנֵ ֶ
מּוּרם נֶ ֱא ָכל ַלכּ ֲֹהנִ יםִ ,לנְ ֵשׁ ֶ
מּוּרם ֵמ ֶהם ַכּיּוֹצֵ א ָב ֶהםֶ ,א ָלּא ֶשׁ ַה ָ
ַה ָ
יהם:
וּל ַע ְב ֵד ֶ
ְ
ְשׁ ָל ִמים ָק ָד ִשׁים ַק ִלּים.
ל־מקוֹם ָבּ ֲעזָ ָרה ,וְ ָד ָמן ָטעוּן ְשׁ ֵתּי ַמ ָתּנוֹת ֶשׁ ֵהן ַא ְר ַבּע.
יט ָתן ְבּ ָכ ָ
ְשׁ ִח ָ
ל־מ ֲא ָכלִ ,ל ְשׁנֵ י יָ ִמים ְו ַ ֽליְ ָלה ֶא ָחד.
ל־א ָדםְ ,בּ ָכ ַ
ל־ה ִעירְ ,ל ָכ ָ
ְונֶ ֱא ָכ ִלין ְבּ ָכ ָ
מּוּרם ֵמ ֶהם ַכּיּוֹצֵ א ָב ֶהםֶ ,א ָלּא ֶשׁ ַה ָ
יהם
יהם ְו ִל ְבנֵ ֶ
מּוּרם נֶ ֱא ָכל ַלכּ ֲֹהנִ יםִ ,לנְ ֵשׁ ֶ
ַה ָ

יהם:
וּל ַע ְב ֵד ֶ
ְ
ַה ְבּכוֹר ְו ַה ַמּ ֲע ֵשׂר וְ ַה ֶ ֽפּ ַסח ָק ָד ִשׁים ַק ִלּים.
וּב ְל ַבד ֶשׁיִּ ֵתּן ְכּ ֶ ֽנ גֶ ד
ל־מקוֹם ָבּ ֲעזָ ָרהְ ,ו ָד ָמן ָטעוּן ַמ ָתּנָ ה ֶא ָחתִ ,
יט ָתן ְבּ ָכ ָ
ְשׁ ִח ָ
ל־א ָדם .וְ נֶ ֱא ָכ ִלין
יל ָתןַ :ה ְבּכוֹר נֶ ֱא ָכל ַלכּ ֲֹהנִ ים ,וְ ַה ַמּ ֲע ֵשׂר ְל ָכ ָ
ַהיְ סוֹדִ .שׁנָּ ה ַב ֲא ִכ ָ
ל־מ ֲא ָכלִ ,ל ְשׁנֵ י יָ ִמים וְ ַ ֽליְ ָלה ֶא ָחדַ .ה ֶ ֽפּ ַסח ֵאינוֹ נֶ ֱא ָכל ֶא ָלּא
ל־ה ִעירְ ,בּ ָכ ַ
ְבּ ָכ ָ
ד־חצוֹתְ ,ו ֵאינוֹ נֶ ֱא ָכל ֶא ָלּא ִל ְמנוּיָ יו ,וְ ֵאינוֹ נֶ ֱא ָכל
ַב ַ ֽלּיְ ָלהְ ,ו ֵאינוֹ נֶ ֱא ָכל ֶא ָלּא ַע ֲ
ֶא ָלּא צָ ִלי.
ברייתא דר' ישמעאל צריך ללמדו שיבין הפרק ויאמר בניגון הגמרא.
פתיחה דספרא ]ע"י ר' ישמעאל בן אלישע[
48

תּוֹרה נִ ְד ֶ ֽר ֶשׁת:
אוֹמרִ :בּ ְשׁלשׁ ֶע ְשׂ ֵרה ִמדּוֹת ַה ָ
ֵ
ְר ִבי יִ ְשׁ ָמ ֵעאל

ִמ ַקּל ָו ֽ ֹח ֶמר.
וּמגְּ זֵ ָרה ָ ֽשׁ ָוה.
ִ
סידורים( .רב היידהיים ִ was mostly used in Sephardicר ִבּי( ְ was commonly usedר ִבי In the past
ְ.ר ִבי 's opinion was that it should be pronouncedהרב יעקב עמדין ,ַ however,ר ִבּי changed the word to
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ְר ִבי .עם היות דעתי במלת ְר ִבי הטפלת לשם העצם הפרתי .לקד הרי"ש בשו"א .אבל לזאת העלה המוחת להורות על
שם רביו הקדוש "ל שקודתה בפת"ח ודגוש הבי"ת .כדין ַר ִבּי הבא ביו"ד הכוי .שהוראתו ַרב ֶשׁ ִלי .כן הוא זה .שכל
השוה אומר על רביו הקדושַ .ר ִבּי .לומר שהוא רב שלו) .יעב"ץ על פרקי אבות(
בסידורי אשכז הקדומים יותר היקוד הוא ְר ִבי .כך הגו מילה זו ביידיש המערבית עד שחלדו לדבר בה
במחצית
המאה ה ,91-וכך היא גם הכרעת רבי יעקב עמדין) .הרב בימין שלמה המבורגר(

תוּבים.
ן־אב ִמ ְשּׁנֵ י ְכ ִ
וּמ ִבּנְ יַ ָ
ן־אב ִמ ָכּתוּב ֶא ָחדִ ,
ִמ ִבּנְ יַ ָ
וּפ ָרט.
ִמ ְכּ ָלל ְ
וּכ ָלל.
וּמ ְפּ ָרט ְ
ִ
וּכ ָללִ ,אי ַא ָתּה ָדן ֶא ָלּא ְכּ ֵעין ַה ְפּ ָרט.
וּפ ָרט ְ
ְכּ ָלל ְ
וּמ ְפּ ָרט ֶשׁהוּא צָ ִר ךְ
ִמ ְכּ ָלל ֶשׁהוּא צָ ִר ךְ
יך ִל ְכ ָלל.
יך ִל ְפ ָרטִ ,
ל־עצְ מוֹ יָ צָ א,
ן־ה ְכּ ָלל ְל ַל ֵמּד ,ל ֹא ְל ַל ֵמּד ַע ַ
ל־דּ ָבר ֶשׁ ָהיָ ה ִבּ ְכ ָלל ְויָ צָ א ִמ ַ
ָכּ ָ
ל־ה ְכּ ָלל ֻכּלּוֹ יָ צָ א.
ֶא ָלּא ְל ַל ֵמּד ַע ַ
ל־דּ ָבר ֶשׁ ָהיָ ה ִבּ ְכ ָלל ְויָ צָ א ִל ְטעֹן ַ ֽט ַען ֶא ָחד ֶשׁהוּא ְכ ִענְ יָ נוֹ ,יָ צָ א ְל ָה ֵקל
ָכּ ָ
וְ ל ֹא ְל ַה ֲח ִמיר.
ל־דּ ָבר ֶשׁ ָהיָ ה ִבּ ְכ ָלל ְויָ צָ א ִל ְטעֹן ַ ֽט ַען ַא ֵחר ֶשׁלּ ֹא ְכ ִענְ יָ נוֹ ,יָ צָ א ְל ָה ֵקל
ָכּ ָ
וּל ַה ֲח ִמיר.
ְ
י־א ָתּה יָ כוֹל ְל ַה ֲחזִ ירוֹ
ל־דּ ָבר ֶשׁ ָהיָ ה ִבּ ְכ ָלל וְ יָ צָ א ִלדּוֹן ַבּ ָדּ ָבר ֶה ָח ָדשִׁ ,א ַ
ָכּ ָ
ִל ְכ ָללוֹ,

ירנּוּ ַה ָכּתוּב ִל ְכ ָללוֹ ְבּ ֵפרוּשׁ.
ַעד ֶשׁיַּ ֲחזִ ֶ ֽ

ָדּ ָבר ַה ָלּ ֵמד ֵמ ִענְ יָ נוְֹ ,ו ָד ָבר ַה ָלּ ֵמד ִמסּוֹפוֹ.

ישׁי
ִ ישׁים זֶ ה ֶאת־זֶ ה ַעד ֶשׁיָּ בוֹא ַה ָכּתוּב ַה ְשּׁ ִל
ִ תוּבים ַה ַמּ ְכ ִח
ִ וְ ֵכן ְשׁנֵ י ְכ
.יהם
ֶ ְֵויַ ְכ ִ ֽר ַיע ֵבּינ
ָיְ ִהי ָרצוֹן ִמ ְלּ ָפ ֶנ ך
בוֹתינוּ ֶשׁיִּ ָבּנֶ ה ֵבּית ַה ִמּ ְק ָדּשׁ ִבּ ְמ ֵה ָרה ְביָ ֵ ֽמינוּ
ֽ ֵ ֽיך יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ֵ ֽואל ֵֹהי ֲא
:וּכ ָשׁנִ ים ַק ְדמֹנִ יּוֹת
ְ עוֹלם
ָ ימי
ֵ  ְבּיִ ְר ָאה ִכּ49  וְ ָשׁם נַ ֲע ָב ְד ךָך:תוֹר ֶ ֽת ךָך
ָ וְ ֵתן ֶח ְל ֵ ֽקנוּ ְבּ
ותאין אומרים קדיש אחר קרב

עטיפת הטלית
 טליתותstripes and the use of lines in clothes is an ancient Jewish style, found in archeological diggings
from the time of יבית ש. It may have originated from 'יוסףs ת פסיםכת. There was no uniform standard
in ז אשכfor the color of the stripes, and in Worms, the  בעל תפלהwore
a colorful טלית.
Nevertheless, in most places all the  טליתותhad black lines on white, so that one would not draw
attention, since everyone had a similar garment for תפילה.
Before גזירות ק"ט, according to  בחורים,וסהג ריי מgenerally wore a טלית.
(This practice was stopped most likely because of the poverty at that time, and the costliness).
,ושאין אשהערים גדולים אין מתעטפין בציצית עד ש והגין שגם וס"בארץ מולדתי בריי
(שואין וסמכוה להך דכתיב 'גדילים תעשה לך' וסמיך ליה 'כי יקח איש אשה'" )מהרי"ל הלכות
“In the land of my birth in the Rhine, the older youths were also accustomed not to wear wrap
themselves in  ציציתuntil they married, based on a  דרשהof  סמוכים- the  פסוקof wearing  ציציתappears
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just before taking a wife.”
(The  מהרי"לadded this בדרך דרוש. His  דרשהcould be an explanation for beginning to wear a  טליתafter
marriage, but definitely not a Halachic reason. The  חתם סופר,  חות יאירand הרב שמשון רפאל הירש
restored the original הג מof  בחוריםwearing a  טליתonce the economic situation improved in Germany
(and all of Western Europe). That is why in our days this הג מis practiced by all
of Western
European Jewry.)
 ויש שמתעטפים רק מגיל י"ג,['ערים מתעטפים בטלית גדול ]מגיל ה'־ח  אף.קודם 'ברוך שאמר' מתעתפים בטלית.
"':'קטן היודע להתעטף חייב בציצית- דתניא. לאיתויי קטן היודע להתעטף,"הכל חייבין בציצית לאיתויי מאי
(:)ערכין ב
.קודם שמתעטפים בטלית צריך לבדוק בציציות לראות שיהיו כשרות

. שלא ישמע ְבּיִ ָרה,יבטא היטב
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? [דבר תמוה דעד שלא ישא אשה יהיה יושב ובטל ממצות ציצית ]שיורי כנה"ג
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(ה ברורה שם)או"ח סימן י"ז סעיף ג' באר היטב ומש

הרב והבעל תפלה אומרים את ברכת הטלית בקול רם.

)גמ' ברכות סָ 51 (:בּ ךְ
עוֹלם
רוּך ַא ָתּה יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ֶ ֽמ ֶל ךְך ָה ָ
וֹתיו ְוצִ ָ ֽוּנוּ ְל ִה ְת ַע ֵטּף ַבּצִּ יצִ ת:
ֲא ֶשׁר ִק ְדּ ָ ֽשׁנוּ ְבּ ִמצְ ָ
אחרי כן ייח הטלית על ראשו רחבו לקומתו ויטול שתי ציציות הימייות לאחריו בכתף שמאלית ושתים האחרות
ישארו לפיו ,מצאו כל ד' ציציות בצד שמאל ופיו וסטרו מכוסים ,ויעמוד כך מעוטף כדי הלוך ד' אמות לפחות.
 over one’s head and back (on the head up to the eyes),טלית  is a) to pull theמהג אשכז
b) take
 to take the leftמהג  and throw it over the left shoulder (or according to a laterטלית the right side of the
side and throw it over the right shoulder), in such a way that the chin
(and also mouth and
 should cover one’s sides like a blanketטלית nose) are covered. The
and not just resting on one’s
head and shoulders.
) a) that an unmarried youngמסכת קדושין )דף כט  inגמרא ) derives from theמגן אברהם )ס' ח ,סי' ד The
, b) that one who is not aמסכת ) of the sameדף ח( , and fromטלית man should not cover his head with a
 should not cover his head, even if he is married. It is quite surprising that those followingתלמיד חכם
אשכז , although they do follow the former. Inמגן אברהם , do not follow the latter ruling of theמהג פולין
), for example in theגמרא  wasn't followed (they had a different interpretation of theמגן אברהם this
, unmarried young men covered their heads withישיבת חתם סופר
. Today, in most synagoguesטלית a
 over theirטלית , unmarried young men wear a hat, as opposed to putting aמהגי אשכז which follow
 over the head, was notטלית  of a married adult men wearing a hat rather than wearing aמהג heads. The
.מהג  themselves retained the oldרבים , and on the contrary - theרבי אשכז started by
על
אחרי כן יסיר הטלית מעל פיו ויחזיר הציציות למקומן .עטיפת הטלית מכסה גם את צדדיו ,ואיה מוחת רק
גבו וכתפיו .הגו מלפים בעת התפלה לעטוף הראש בטלית דהייו להיח הטלית מעל הכובע ,ובדורות האחרוים
תפשט שחובשים כובע בלא טלית מעליו או מסירים הכובע לגמרי ומיחים הטלית מעל הכיפה בלבד.
----------------------

הנחת התפילין
מהדרים אחר בתי תפילין קטים ככל האפשר ,כדי לדקדק על מיקום התפילין
)בפרט אצל צעירים בי מצוה שאבריהם קטים( .קשר תפילין של ראש הוא מרובע סתום.
)ורביו
החת תפילין בחול המועד לשיטת רבותיו הראשוים ואחרוים באשכז בכל הדורות ,היא חובה גמורה
עקיבה איגר הורה שגם מי שאבותיו חדלו מהחת תפילין ,עליו לחזור לקבלת אבות אבותיו ולהיחם( ,אמם בחשש
'לא תתגדדו' ,בארץ ישראל מיחים אותם בצעה .מי שמהג אבותיו בברכה ,מברך על התפילין )כמו שהיה המהג
ולא בקול כבשאר ימים.
הפשוט ברוב קהילות אשכז( .הבעל תפלה מברך על התפילין בחול המועד בלחש
". There mustיברך ' ְל ָה ִנ ַֽיח' בקמץ תחת הה"א ולא בפתח ובדגש" ' states,הלכות תפילין ס' ז  inשלחן ערוך The
. Whether the pronunciationפתח  and aקמץ  pronunciation between aספרדי have been a difference in
ספרדי  was very opposed toר' יעקב עמדין changed over the centuries is surely a major issue.
על כן שמח לבי ואודה ה' בכל לבי שעשאני' pronunciation for this reason. His well known statement was,
יבי
' (therefore my heart is glad, and I praise God with all my heart, that he made me anיהודי אשכנזי ְבּנִ ִ
Ashkenazic Jew in my pronunciation)".
הרב והבעל תפלה אומרים ברכות אלה בקול רם ,גם ברכת תפילין של ראש.
ויקח תפלה של יד וייחה על יד שמאל על בשר הגבוה שבזרוע ,וקודם הקשירה יברך:
בראש השנה וביום כפור ובהושענא רבה הרב ,ואחריו בזה אחר זה בעלי תפלה לפי תפילותיהם,
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מברכים ,בקול רם ,ביגון ימים וראים) .מכון מורשת אשכז(

)גמ' ברכות סָ (:בּ ךְ
עוֹלם
רוּך ַא ָתּה יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ֶ ֽמ ֶל ךְך ָה ָ
וֹתיו ְוצִ ָ ֽוּנוּ ְל ָה ִנ ַֽיח ְתּ ִפ ִלּין:
ֲא ֶשׁר ִק ְדּ ָ ֽשׁנוּ ְבּ ִמצְ ָ
כתב סת"ם הוא כתב 'בית יוסף' ,ויש מהדרים )חו"י וחת"ס( שהיו"ד בימין הצד"י תהא דווקא הפוכה.
את הכריכות סביב הזרוע של רצועה תפילין של יד ,מלבד הכריכה הראשוה ,כורכים אחר החת תפילין של ראש.
אמר הרא"ש אחר שהחזיק תפילין של יד בזרוע ברצוע' שבתוך המעברתא
היח הרצועה תלויה והיח לאלתר את של ראש) ...מהרי"ל(

)גמ' ברכות סָ (:בּ ךְ
עוֹלם
רוּך ַא ָתּה יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ֶ ֽמ ֶל ךְך ָה ָ

וֹתיו ְוצִ ָ ֽוּנוּ ַעל ִמצְ ַות ְתּ ִפ ִלּין:
ֲא ֶשׁר ִק ְדּ ָ ֽשׁנוּ ְבּ ִמצְ ָ
קשר תפילין של ראש הוא מרובע סתום מהג כל ישראל אשכזים וספרדים על דפי כמה מאות
כמבואר בבית יוסף וכן והגים יצואי הוגריה וחלק מעדות החסידים עד יום.
ואחריה תיכף יאמר:

ָבּ ךְ
עוֹלם ָו ֶעד:
רוּך ֵשׁם ְכּבוֹד ַמ ְלכוּתוֹ ְל ָ
ואחר כך כורך ז' כריכות על קה הזרוע:
, beforeתפילין של יד  should be put on immediately after theתפילין של ראש  rules that theשלחן עורך The
, the wrapping aroundמהג אשכז  andמשה ברורה  around the arm. According to theרצועה one wraps the
 around the hand as well,רצועה  states one should wrap theאריז"ל . Theמעיקר הדין the hand is not
 are put on.תפילין של ראש , but not around the finger(s) until after theמצוה because this is part of the
 should likewise be wrapped around the finger(s). There is no needרצועה  theמקובלים According to the
אשכז  procedure. It eventually crept intoאשכז  around the middle finger(s) and no setרצועה to wind the
.מהג as well, each person acting according to their family
אחר החת תפילין מקפידים להחזיר את הלבוש העליון בצורה מסודרת ולא מרושלת.
תפילין דרביו תם מיחים רק גדולי תורה שמוחזקים בחסידות אמיתית ,לרוב בציעה.
־־־־־־־־־־־־־־־
 between theמחלוקת  was added, there was aהודו . Later whenאשרי  began withפסוקי דזמרה Originally,
 isהודו , they placed the additions beforehand, thereforeמהג ספרד . According to theפוסקי אשכז וספרד
,ברוך שאמר  be recited beforeמזמור שיר  never instituted thatאריז"ל. (Theברוך שאמר recited before
 are said only afterמהג אשכז  ,פסוקי דזמרה .) According toהודו  to be said afterמזמור but rather as a
טור  is performed. Therefore, theמצוה ' - before theעובר לעשייתן'  are recitedברכות , since allברוך שאמר
מזמור . Some recite therefore that,ברוך שאמר  afterהודו )) rules, that it is better to reciteאו"ח סימן "א
.מזמור שיר ,כמהג ספרד  in place ofהודו  is said afterלתודה
אין אומרים 'מזמור שיר' או מזמור אחר לפי 'ברוך שאמר',
שהיא ברכה על אמירת מזמורי שבח ,וצריך שתהא הברכה עובר לעשייתן.
אסור להפסיק ,אפילו בברוך הוא וברוך שמו ,מתחילת 'ברוך שאמר' עד לאחר שמונה עשרה.

פסוקי דזמרה

:'טרם פותחים באמירת 'ברוך שאמר

.
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!יקה יָ ָפה ְבּ ַשׁ ַעת ַה ְתּ ִפ ָלּה
ָ  ְשׁ ִת52 השמש או הבעל תפלה מכריז

יגון השייך לאותו יום או ב,יגון חולהבעל תפלה אומר 'ברוך שאמר' כולו ב

חתיחם בשקם ויית בשעת אמירת 'ברוך שאמר' וכשיסיים 'בתשבחות' ייו בידו הימיויאחז הב' ציציות שלפ
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.מידו

ְ ָבּ ך:רוּך הוּא
ְָבּ ך
אשׁית
ִ עוֹשׂה ְב ֵר
ֶ
רוּך
ְָבּ ך
רוּך ְמ ַר ֵחם ַעל ָה ָ ֽא ֶרץ

ְָבּ ך
עוֹלם
ָ רוּך ֶשׁ ָא ַמר וְ ָהיָ ה ָה

ְָבּ ך
וּמ ַקיֵּ ם
ְ רוּך גּוֹזֵ ר

ְָבּ ך
עוֹשׂה
ֶ אוֹמר ְו
ֵ
רוּך

ְרוּך ְמ ַשׁ ֵלּם ָשׂ ָכר טוֹב ִל ֵיר ָאיו ָבּ ך
ְרוּך ְמ ַר ֵחם ַעל ַה ְבּ ִריּוֹת ָבּ ך
ְָבּ ך
רוּך ַחי ָל ַעד
ְ ָבּ ך:רוּך ְשׁמוֹ
ְוּמצִּ יל ָבּ ך
ְוְ ַקיָּ ם ָל ֶנֽצַ ח ָבּ ך
רוּך ַא ָתּה יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ֶ ֽמ ֶל ךְך
ַ פּוֹדה
ֶ רוּך
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The announcement  שתיקה יפה בשעת התפלהhas Polish origins. The first source for saying
it,
is the 1561-1640) )ב"ח. This was accepted both in Eastern and Western Europe. It means that
even words of  תורהshould not be spoken for the duration of the תפילה. Actually הרב יו"ט ליפמאן
 העלערcomposed a special  מי שברךto be said by the congregation for those who refrain from talking
during orenen. He thought that the tragedies in his days, were caused by talking in synagogue. Many
among זי אשכב, following the tradition passed on by הרב העלער, are convinced that it was through
their careful attention to correct וסח in orenen that much of the German Jewish community had the
 זכותto survive the terrible persecution by the Third Reich. We too, who face numerous threats,
should try to use this as our secret ammunition to protect ourselves from all who wish to destroy us.
The first letters of שתיקה יפה... are יבה
ָ שׂ.
ֵ Anyone who does so, will  אי"הbe  זוכהto reach old age.
In different places  שתיקה יפהwas said before  חזרת הש"ץor קריאת התורה. In פפד"מ, it was said
before  תקיעת שופר, ברוך שאמרand קריאת המגילה.
 ובשלש רגלים,וראים יגון ימיםבראש השנה וביום כפור ובהושענא רבה אומרים 'ברוך שאמר' ב
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.יגון יום טובב
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The הג האריז"ל מof holding the front  ציציותin the right hand while reciting ברוך שאמר,
was accepted by זי אשכב.

יכ ךָך
ְ  וְ נַ זְ ִכּיר ִשׁ ְמ ךָך וְ נַ ְמ ִל:וסח מאוחר

וּמפֹ ָאר ִבּ ְלשׁוֹן ֲח ִס ָידיו
עוֹלם ָה ֵאל ָאב ָה ַר ֲח ָמן ַה ְמ ֻה ָלּל ְבּ ִפי ַעמּוֹ ְמ ֻשׁ ָבּח ְ
ָה ָ
וַ ֲע ָב ָדיו

וּבזְ ִמירוֹת נְ גַ ֶדּ ְל ךָך
וּב ִשׁ ֵירי ָד ִוד ַע ְב ֶ ֽדּ ךָך נְ ַה ֶלּ ְל ךָך יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ִבּ ְשׁ ָבחוֹת ִ
ְ

וּנְ ַשׁ ֵבּ ֲח ךָך וּנְ ָפ ֶא ְר ךָך
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עוֹל ִמים ֶ ֽמ ֶל ךְך ְמ ֻשׁ ָבּח
יכ ךָך ְונַ זְ ִכּיר ִשׁ ְמ ךָך ַמ ְל ֵ ֽכּנוּ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ יָ ִחיד ַחי ָה ָ
ְונַ ְמ ִל ְ

י־עד ְשׁמוֹ ַהגָּ דוֹלָ :בּ ךְ
רוּך ַא ָתּה יְ יָ
וּמפֹ ָאר ֲע ֵד ַ
ְ
קולו במילים( ֶ ֽמ ֶל ךְך ְמ ֻה ָלּל ַבּ ֻתּ ְשׁ ָבּחוֹת:

)בבין המצרים בימי חול הבעל תפלה ממיך את
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דברי הימים א טז:ח־לו
59 58 57

הוֹדוּ ַ ֽלייָ ֙ ִק ְר ֣אוּ ִב ְשׁ ֔מוֹ
֤ *60

הוֹדיעוּ ָ ֽב ַע ִ ֖מּים
ִ֥
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.תּ ְשׁ ָבּחוֹת  the word is pronouncedת"ך In
ֻתּ ְשׁ ָבּחוֹת , it is pronouncedחז"ל ִ According to
 ,רמב"ם; was used, (for exampleסידורים ֻ ,תּ ְשׁ ָבּחוֹת)'). In all ancientמסכת סוכה דף "א ,עמוד ב
the
תּוּשׁ ָבּחוֹת  wroteיעב"ץ , and theרוקח
ְ
ִ inתּ ְשׁ ָבּחוֹת ]). It was changed toוי"ו [with the letter
the
 reciteאשכזים  as well,קדיש . Regardingר' אליהו ועזריאל מווילא  andר' שבתי סופר  ofסידורים
תּוּשׁ ְבּ ָח ָתא
ְ
ישׁ ְבּ ָח ָתא  reciteספרדים while
.תּ ְ
ִ
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בראש השנה וביום כפור שרים פסוקי דזמרה ביגון שבת ,ובהושענא רבה ביגון חול ,בשמחת תורה
57
אמר ביגון יום טוב.
 58מהודו לד' עד ובנביאי אל־תרעו ,ותמיד של בין הערבים ,מן שירו לד' עד והלל לד' .רוממו ד' אלדינו וכו'
ושאר פסוקי דרחמי וכו' ,ויש במזמור זה י' לשוות של הודאה ,כגד י' מכות שהביא הקב"ה על המצרים,
וי' סים לאבותיו על הים:
 in a similarקהל  andבעל תפלה  were read responsively byפסוקי דזמרא In the Middle Ages
.קבלת שבת way to
מהג מפואר בק"ק פפד"מ והגררי' אחר מהגיהם ששי חזי' אומרים פסוקי דזמרא בדלוג פסוק אחר פסוק כעין
שאומרים תהלים) .והג כצאן יוסף ,הלכות פסוקי דזמרא ד'(
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הקהל אומרים כל הפסוקים בלחש חוץ מזו) .דברי קהלת(*
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ֲע ִ ֽליל ָ ֹֽתיו:
רוּ־לוֹ
שׁירוּ ל ֙וֹ זַ ְמּ ֔
ִ֤

שׂיחוּ ְבּ ָכל־
ִ֖

נִ ְפ ְלא ָ ֹֽתיו:
שׁם ָק ְד ֔שׁוֹ
ִ ֽה ְת ַ ֽהלֲ ל ֙וּ ְבּ ֵ ֣
ִדּ ְר ֤שׁוּ יְ יָ ֙ ְו ֻעזּ֔ וֹ
שׁר ָע ֔ ָשׂה
זִ ְכ ֗רוּ נִ ְפ ְלא ָֹתי ֙ו ֲא ֶ ֣
* ֚ זֶ ַרע יִ ְשׂ ָר ֵ ֣אל ַע ְב ֔דּוֹ
֚הוּא יְ ָ ֣י ֱאל ֵֹ֔הינוּ
יתוֹ
ם ְבּ ִר ֔
עוֹל ֙
זִ ְכ ֤רוּ ְל ָ
ת־א ְב ָר ָ֔הם
ת ֶא ַ
שׁר ָכּ ַר ֙
ֲא ֶ ֤

שׁי יְ ָ ֽי:
יִ ְשׂ ֕ ַמח ֵ ֖לב ְמ ַב ְק ֵ ֥
ַבּ ְקּ ֥שׁוּ ָפ ָנ֖יו ָתּ ִ ֽמיד:
י־פיהוּ:
וּמ ְשׁ ְפּ ֵט ִ ֽ
ֹֽמ ְפ ָ ֖תיו ִ
יריו:
ְבּ ֵנ֥י ַ ֽי ֲע ֖ ֹקב ְבּ ִח ָ ֽ
ל־ה ָ ֖א ֶרץ ִמ ְשׁ ָפּ ָ ֽטיו:
ְבּ ָכ ָ
ָדּ ָ ֥בר צִ ָוּ֖ה ְל ֶ ֥א ֶלף ֽדּוֹר:
וּע ֖תוֹ
וּשׁ ֽב ָ
ְ

ְליִ צְ ָ ֽחק:
יד ָה ְל ַ ֽי ֲע ֹק ֙ב ְל ֔ ֹחק
וַ ַ ֽיּ ֲע ִמ ֶ ֤

ְליִ ְשׂ ָר ֵ ֖אל ְבּ ִ ֥רית

עוֹלם:
ָֽ
ץ־כּ ֔ ָנ ַען
ֵלא ֗ ֹמר ְל ךָ ֙ך ֶא ֵ ֣תּן ֶ ֽא ֶר ְ

ֶ ֖ח ֶבל ַנ ֲֽח ַל ְת ֶ ֽכם:

ם ְמ ֵ ֣תי ִמ ְס ֔ ָפּר
וֹת ֶכ ֙
ִ ֽבּ ְהיֽ ְ

ִכּ ְמ ַע ֖ט וְ גָ ִ ֥רים

ָ ֽבּהּ:
ַויִּ ְת ַה ְלּכ ֙וּ ִמגּ֣ וֹי ֶאל־גּ֔ וֹי

*

ל־עם
וּמ ַמּ ְמ ָל ָ ֖כה ֶא ַ ֥
ִ

ַא ֵ ֽחר:
שׁ ְל ָע ְשׁ ָ ֔קם
א־ה ִ ֤נּ ַיח ְל ִאי ֙
ֽל ֹ ִ
יחי
ל־תּגְּ ע ֙וּ ִבּ ְמ ִשׁ ָ֔
ַ ֽא ִ

וַ יּ֥ ַ
יהם ְמ ָל ִ ֽכים:
וֹכח ֲע ֵל ֶ ֖
יאי ַאל־
וּבנְ ִב ַ ֖
ִ

ָתּ ֵ ֽרעוּ:
ל־ה ָ ֔א ֶרץ
שׁירוּ ַ ֽלייָ ֙ ָכּ ָ
ִ֤
בוֹדוֹ
ת־כּ ֔
ם ֶא ְ
ַס ְפּ ֤רוּ ַבגּוֹיִ ֙

וּע ֽתוֹ:
וֹם־אל־י֖ וֹם יְ ֽשׁ ָ
ֶ
ַבּ ְשּׂ ֥רוּ ִמיּֽ
ל־ה ַע ִ ֖מּים
ְבּ ָכ ָ ֽ

נִ ְפ ְלא ָ ֹֽתיו:
וּמ ֻה ָלּל ֙ ְמ ֹ֔אד
ִכּ ֩י גָ ֨דוֹל יְ ָ ֤י ְ

ל־כּל־
נוֹרא ֖הוּא ַע ָ
ְו ָ ֥

ֱאל ִ ֹֽהים:
ילים
ם ֱא ִל ִ֔
ל־אל ֵ ֹ֤הי ָ ֽה ַע ִמּי ֙
֠ ִכּי ָכּ ֱ
ָע ָ ֽשׂה:

יי ָשׁ ַ ֥מיִ ם
ַ ֽו ָ ֖

֤ 61הוֹד וְ ָה ָד ֙ר ְל ָפ ֔ ָניו

֥ ֹעז ְו ֶח ְדָו֖ה

ִבּ ְמק ֹֽמוֹ:
ָה ֤בוּ ַ ֽלייָ ֙ ִמ ְשׁ ְפּ ֣חוֹת ַע ֔ ִמּים
יי ְכּ ֣בוֹד ְשׁ ֑מוֹ
ָה ֥בוּ ַ ֽל ָ ֖

יי ָכּ ֥בוֹד וָ ֹֽעז:
ָה ֥בוּ ַ ֽל ָ ֖
ְשׂ ֤אוּ ִמנְ ָח ֙
יי ְבּ ַה ְד ַרת־ ֽ ֹק ֶדשׁ:
ה וּ ֹ֣באוּ ְל ָפ ֔ ָניו ִה ְשׁ ַ ֽתּ ֲחו֥ וּ ַ ֽל ָ ֖

ל־ה ָ ֔א ֶרץ
ִ ֤חילוּ ִמ ְלּ ָפנָ י ֙ו ָכּ ָ
*

ל־תּ ֽמּוֹט:
ף־תּכּ֥ וֹן ֵתּ ֵ ֖בל ַבּ ִ
ַא ִ

ם ְו ָת ֵ ֣גל ָה ָ ֔א ֶרץ
יִ ְשׂ ְמ ֤חוּ ַה ָשּׁ ַמ֙יִ ֙

לוֹאוֹ
וּמ ֔
ם ְ
יִ ְר ַ ֤עם ַהיָּ ֙

אמ ֥רוּ ַבגּוֹיִ ֖ם יְ ָ ֥י ָמ ָ ֽל ךְך:
וְ ֽי ֹ ְ
ר־בּוֹ:
ל־א ֶשׁ ֽ
ַ ֽי ֲע ֥לֹץ ַה ָשּׂ ֶ ֖דה וְ ָכ ֲ

ת־ה ָ ֽא ֶרץ:
י־בא ִל ְשׁ ֥פּוֹט ֶא ָ
ָ ֥אז יְ ַרנֲ נ֖ וּ ֲע ֵצ֣י ַהיָּ ַע ֑ר ִמ ִלּ ְפ ֵנ֣י יְ ָ֔י ִכּ ָ ֖
עוֹלם ַח ְס ֽדּוֹ:
ִ ֥כּי ְל ָ ֖

הוֹדוּ ַ ֽלייָ ֙ ִ ֣כּי ֔טוֹב
֤
יענ ֙וּ ֱאל ֵ ֹ֣הי יִ ְשׁ ֔ ֵענוּ
וֹשׁ ֨ ֵ
וְ ִא ְמ ֕רוּ ֽה ִ
שׁם ָק ְד ֔ ֶשׁ ךָך
ת ְל ֵ ֣
ְלהֹדוֹ ֙
ָבּ ֤ר ךְ
וּך יְ יָ ֙ ֱאל ֵ ֹ֣הי יִ ְשׂ ָר ֵ ֔אל

גּוֹי֑ם
ן־ה ִ
ילנוּ ִמ ַ
וְ ַק ְבּ ֵצ֥נוּ ְו ַהצִּ ֵ ֖
ְל ִה ְשׁ ַתּ ֵ ֖בּ ַח ִבּ ְת ִה ָלּ ֶ ֽת ךָך:

ם ָא ֔ ֵמן
ל־ה ָע ֙
אמ ֤רוּ ָכ ָ
ד־הע ָ ֹ֑לם ַו ֽיּ ֹ ְ
עוֹלם וְ ַע ָ ֽ
ן־ה ָ ֖
ִמ ָ ֽ

וְ ַה ֵ ֖לּל ַ ֽל ָייֽ:

ָ 61אמַ ר ַרב ָפּפָּאֵ ,אין עֲצִ יבוּת ִלפְ ֵי הַ ָקּדוֹשׁ בָּ רוְּך הוּא ,שֶׁ נֶּאֱ מַ ר֤ ' :הוֹד וְ ָה ָד ֙ר ְל ָפ ֔ ָניו ֹ֥עז וְ ֶח ְדָו֖ה ִבּ ְמק ֹֽמוֹ) ':גמ' חגיגה ה(:

תהלים צט:ה

וֹמ ֡מוּ ְ֘יָ ֤י ֱאל ֵֹ֗הינוּ ֖◌ ְ ֽו ִה ְשׁ ַתּ ֲחווּ ַ ֽל ֲה ֥ ֹדם ַרגְ ָ֗ליו ָק ֥דוֹשׁ ֽהוּא:
ֽר ֲ

י־ק ֗דוֹשׁ יְ ָ ֥י ֱאל ֵ ֹֽהינוּ:
וֹמ ֡מוּ ְ֘יָ ֤י ֱאל ֵֹ֗הינוּ ֖◌ ְ ֽו ִה ְשׁ ַתּ ֲחווּ ְל ַ ֣הר ָק ְד ֑שׁוֹ ִ ֽכּ ָ֝
ֽר ֲ

צט:ט

שׁיב ַא ֑פּוֹ ְו ֽל ֹא ֝◌יָ ֗ ִעיר
עח:לח ְו ֤הוּא ַרח֙וּם ׀ יְ ַכ ֵ ֥פּר ָעוֹן֘ ְ ֽול ֹא ַ ֫ ֽי ְשׁ ִ ֥חית ֖◌ ְו ִה ְר ָבּה ְל ָה ִ ֣
ל־ח ָמ ֽתוֹ:
ָכּ ֲ
א־ת ְכ ָ ֣לא ַ ֽר ֲח ֶ ֣מ ךָ
יך ִמ ֶ ֑מּנִּ י ַח ְס ְד ךָ֥ך ֝◌ַ ֽו ֲא ִמ ְתּ ֗ךָך ָתּ ִ ֥מיד יִ צְּ ֽרוּנִ י:
מ:יב ַא ָ ֤תּה יְ ָ֗י ֽל ֹ ִ
יך ֖◌יְ יָ ַ ֽו ֲח ָס ֶ ֑ד ךָ
ֹר־ר ֲח ֶ ֣מ ךָ
עוֹלם ֵ ֽה ָמּה:
יך ִ ֖כּי ֵ ֽמ ָ ֣
כה:וזְ כ ַ ֽ
סח:לה־לו ְתּנ֥ וּ ֹ֗עז ֵ ֽלא ֫לֹ ִ ֥הים ַ ֽעל־יִ ְשׂ ָר ֵ ֥אל ַ ֽגּ ֲא ָו ֑תוֹ ֝ ְו ֻעזּ֗ וֹ ַבּ ְשּׁ ָח ִ ֽקים:
יך ֵ ֤אל יִ ְשׂ ָר ֵ ֗אל ֤הוּא נֹ ֵ֨תן ׀ ֖◌עֹז וְ ַ ֽת ֲעצֻ ֥מוֹת ָל ֗ ָעם ָבּ ֥ר ךְ
שׁ ךָ
וּך
וֹרא ֱאל ִֹ֗הים ִ ֽמ ִמּ ְק ָ ֫דּ ֶ ֥
נ֤ ָ ֥
ֱאל ִ ֹֽהים:
הוֹפ ַיע:
צד:א־ב * ֵאל־נְ ָק ֥מוֹת יְ ָ ֑י ֵ ֖אל נְ ָק ֣מוֹת ִ ֽ
שׁב ֝◌גְּ ֗מוּל ַעל־גֵּ ִ ֽאים:
֖◌ ִהנָּ ֵשׂא שׁ ֵ ֹ֣פט ָה ָ ֑א ֶרץ ָה ֵ ֣
ג:ט

מו:ח

פד:יג

ל־ע ְמּ ֖ךָך ִב ְר ָכ ֶ ֣ת ךָך ֶ ֽסּ ָלה:
שׁוּעה ַ ֽע ַ
יי ַהיְ ָ ֑
ַ ֽל ָ ֥
ב־לנוּ ֱאל ֵ ֹ֖הי יַ ֲע ֣ ֹקב ֶ ֽס ָלה:
יְ ָ ֣י צְ ָב ֣אוֹת ִע ָ ֑מּנוּ ִמ ְשׂ ָ ֽגּ ָ֨
יְ ָ ֥י צְ ָב ֑אוֹת ַ ֽא ְשׁ ֵ ֥רי ֝◌ ָא ָ ֗דם בּ ֵ ֹ֥ט ַח ָ ֽבּ ךְך:

כ:י

יוֹם־ק ְר ֵ ֽאנוּ:
ָ
יעה ֝ ַה ֗ ֶמּ ֶל ךְך ַ ֽי ֲע ֵנ֥נוּ ְב
הוֹשׁ ָ
ִ֑
יְ ָ ֥י

כח:ט

עוֹלם:
ד־ה ָ ֽ
ת־נ ֲֽח ָל ֶ ֑ת ךָך ֽוּ ְר ֵ ֥עם ֝ ְונַ ְשּׂ ֵ ֿ֗אם ַע ָ ֽ
וּב ֵ ֥ר ךְך ֶא ַ
ת־ע ֗ ֶמּ ךָך ָ
יעה ׀ ֶא ַ
הוֹשׁ ָ
ִ֤

וּמגִ ֵנּ֣נוּ ֽהוּא:
יי ֶעזְ ֵ ֖רנוּ ָ ֽ
לג:כ־כג ֖◌נַ ְפ ֵשׁנוּ ִח ְכּ ָ ֣תה ַ ֽל ָ ֑
שׁם ָק ְד ֣שׁוֹ ָב ָ ֽט ְחנוּ:
י־בוֹ יִ ְשׂ ַ ֣מח ִל ֵ ֑בּנוּ ִ ֤כּי ְב ֵ ֖
ִכּ ֖
י־ח ְס ְדּ ךָ֣ך יְ ָ ֣י ָע ֵ ֑לינוּ ֝ ַ ֽכּ ֲא ֗ ֶשׁר יִ ַ ֥ח ְלנוּ ָ ֽל ךְך:
יְ ִ ֽה ַ
פה:ח

ן־לנוּ:
ַה ְר ֵ ֣אנוּ יְ ָ ֣י ַח ְס ֶ ֑דּ ֶ◌ ךָך ֝ ְויֶ ְשׁ ֲע ֗ךָך ִתּ ֶתּ ָ ֽ

מד:כז

וּפ ֵ ֗דנוּ ְל ַ ֣מ ַען ַח ְס ֶ ֽדּ ךָך:
וּמה ֶעזְ ָ ֣ר ָתה ָ ֑לּנוּ ֜◌ ְ
֖ק ָ ֽ

פא:יא

ב־פּ ךָ
ָ ֽאנֹ ִכ֙י ׀ ְ֘יָ ֤י ֱאל ֶֹ֗ה ךָ
יך ַ ֽו ֲא ַמ ְלֿ ֵ ֽאהוּ:
יך ֖◌ ַ ֽה ַמּ ַע ְל ךָך ֵמ ֶ ֣א ֶרץ ִמצְ ָ ֑ריִ ם ַה ְר ֶח ֝ ֗ ִ

קמד:טו ַא ְשׁ ֵ ֣רי ֖◌ ָה ָעם ֶשׁ ָ ֣כּ ָכה ֑לּוֹ ַ ֽא ְשׁ ֵ ֥רי ֝ ָה ֗ ָעם ֱשׁיְ ָ ֥י ֱאל ָ ֹֽהיו:
יי ִ ֖כּי גָ ַ ֣מל ָע ָ ֽלי:
שׁ ָירה ַ ֽל ָ ֑
וּע ֶ ֥ת ךָך ָא ִ ֥
ישׁ ֫ ָ
יג:ו* ַ ֽו ֲ ֗א ִ ֤ני ׀ ְבּ ַח ְס ְדּ ךָ֣ך ָב ַט ְח ִתּי֘ ָ ֤י ֵ ֥גל ִל ִ֗בּי ִבּ ֽ
בשבת וביום טוב והימים וראים אומרים כאן פסוקי דזמרה לשבת וליום טוב )עמ' .(921
אין אומרים 'מזמור לתודה' לא בערב יום כפור ,גם לא בערב פסח ,וחול המועד של פסח.
אין המהג לעמוד באמירת 'מזמור לתודה'.
ק
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ל־ה ָ ֽא ֶרץ:
תוֹדה ָה ִ ֥ריעוּ ֝ ַ ֽל ָ֗יי ָכּ ָ
ִ * 63מזְ ֥מוֹר ְל ָ ֑

' 62מזמור לתודה' תקן לאומרו מפי שדוד קבעו לאומרו בכל יום לפי הארון] .טור[ בא"ח סי' "א כתב שכל
השירות עתידות להתבטל חוץ ממזמור לתודה לפיכך צריך לאמרה בגון) .והג כצאן יוסף ,הלכות פסוקי דזמרא ד'(
 beginning with theיום טוב  andשבת  onמזמור לתודה  to reciteמהג  mentions aמהרי"ל The
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ִע ְב ֣דוּ ֶאת־יְ ָ ֣י ְבּ ִשׂ ְמ ָ ֑חה ֹ֥בּאוּ ֝ ְל ָפ ֗ ָניו ִבּ ְרנָ ָנֽה:
ְדּ ֗עוּ ִ ֽכּי־יְ ָ֘י ֤הוּא ֱא ֫לֹ ִ ֥הים ֽהוּא ָ֭ע ָשׂנוּ

ולא

יתוֹ:
ְו ֣לוֹ ֲא ַנ ְ֑חנוּ ֝ ַע ֗מּוֹ ְו ֣צ ֹאן ַמ ְר ִע ֽ

וֹדוּ־לוֹ ָ ֽבּ ֲרכ֥ וּ ְשׁ ֽמוֹ:
֝֗
תוֹדה ֲח ֵ ֽצר ָ ֹ֥תיו ִבּ ְת ִה ָ ֑לּה ֽה
ֹ֤בּאוּ ְשׁ ָע ָ ֨ריו ׀ ְבּ ָ ֗
עוֹלם ַח ְס ֑דּוֹ ְו ַעד־ ֥ ֹדּר ֝ ָו ֗ ֹדר ֱא ֽמוּנָ ֽתוֹ:
י־טוֹב ֖◌יְ יָ ְל ָ ֣
* ִכּ ֣
עוֹלם יִ ְשׂ ַ ֖מח יְ ָ ֣י ְבּ ַ ֽמ ֲע ָ ֽשׂיו:
קד:לא  *65 64יְ ִ ֤הי ְכ ֣בוֹד יְ ָ ֣י ְל ָ ֑
ד־עוֹלם:
ָֽ
שׁם יְ ָ ֣י ְמב ָ ֹ֑ר ךְך ֝ ֵ ֽמ ַע ָ֗תּה ְו ַע
קיג:ב־דיְ ִ ֤הי ֵ ֣
שׁם יְ ָיֽ:
בוֹאוֹ ֝ ְמ ֻה ָ֗לּל ֵ ֣
ד־מ ֑
ח־שׁ ֶמשׁ ַע ְ
ִמ ִמּזְ ַר ֶ ֥
,פסוק  both recite that one should not recite half aערוך השלחן  and theמהר"ם שיף . Theהריעו word
. This particular instance createsפסוקים  contain many halfתפילות even though our
the
, containing God's name,פסוק following problems, a) beginning in the middle of a
b) saying
מהגות . Theקרבן תודה  deals with theמזמור, as the entirety of theפסח  in any form onמזמור לתודה
) writes:וורמיישא )רב יהודה לייב קירשהיים
"בשחרית של שבת א"א מזמור לתודה ,ויש אומרים שיש לומר ולהתחיל הריעו ,אבל פה אין אומרים.
וכן יש אומרים שאין לומר ביום טוב מזמור שיר ליום השבת ,אבל פה אומרים":
"במזמור זה מ"א תיבות גד מ' לחמים ואחד כגד זבח התודה .וד' פעמים במזמור 'ה'' כגד ארבעה מיני לחמים,
י' מצות ,י' חלות ,י' רבוכה ,י' חמץ ,והיה הכהן לוקח מעשר מכל אחד) ".סידור רוקח סימן ט"ו(
 64כתב בספר "מטה משה" סי' מ"ט ,והגו לומר יהי כבוד והפסוקים אחרים קודם תהלה לדוד ,ויש בהם כ"א
אזכרות ,כגד כ"א פסוקים שבתהלה לדוד :ע"כ :וכתב בא"ר סי' "א ס"ק ד'' ,ואין להפסיק כלל בין ד' מלך ד'
מלך ד' ימלוך וכו' ,כמו שאין להפסיק בין ד' אלדיכם לאמת ,כן מוכח בפסקי תוס''.
עוֹלם יִ ְשׂ ַ ֖מח ֣ד' ְבּ ַ ֽמ ֲע ָ ֽשׂיו ':פָּסוּק זֶ ה שַׂ ר הָ עוֹלָ ם אֲ מָ רוֹ ,בְּ שָׂ עָ ה שֶׁ ָאמַ ר הַ ָקּדוֹשׁ
 65דָ ַרשׁ ְרבִ י חֲ ִיָא בַּ ר ָפּפָּא 'יְ ִ ֤הי ְכ ֣בוֹד ֣ד' ְל ָ ֑
בָּ רוְּך הוּא ִ
לָמָ ה
'לְמי֑ ֵהוּ' בְּ ִאי ָלוֹתְָ  ,שׂאוּ ְדּשָׁ ִאים ַקל ָוחוֹמֵ ר בְּ עַ צְ מָ ןִ ,אם ְרצוֹוֹ שֶׁ ל הַ ָקּדוֹשׁ בָּ רוְּך הוּא בְּ עִ ְרבּוּבְ יָא,
'לְמי֑ ֵהוּ',
'לְמי֑ ֵהוּ' בְּ ִאי ָלוֹת? וְ עוֹד ַקל ָוחוֹמֵ ר ,וּמָ ה ִאי ָלוֹת שֶׁ ֵאין דַּ ְר ָכּן ָלצֵ את בְּ עִ ְרבּוּבְ יָא ָאמַ ר הַ ָקּדוֹשׁ בָּ רוְּך הוּא ִ
ָאמַ ר ִ
עוֹלם יִ ְשׂ ַ ֖מח ֣ד'
ָאוּ עַ ל ַאחַ ת כַּמָ ה וְ כַמָ ה? ִמיָּד כָּ ל ֶאחָ ד וְ ֶאחָ ד יָצָ א ל ְִמיוֹ ,פּ ַָתח שַׂ ר הָ עוֹ ָלם וְ ָאמַ ר ' ,יְ ִ ֤הי ְכ ֣בוֹד ֣ד' ְל ָ ֑
ְבּ ַ ֽמ ֲע ָ ֽשׂיו) .':גמ' חולין ס(.

בוֹדוֹ:
ל־כּל־גּוֹיִ ֥ם ׀ יְ ָ ֑י ַ ֖על ַה ָשּׁ ַ ֣מיִ ם ְכּ ֽ
ָ ֖רם ַע ָ

ר־ו ֽ ֹדר:
עוֹלם יְ֝ ָ֗י זִ ְכ ְר ךָ֥ך ְל ֽ ֹד ָ
קלה:יג יְ֭ יָ ִשׁ ְמ ךָ֣ך ְל ָ ֑
כוּתוֹ ַבּ ֹ֥כּל ָמ ָ ֽשׁ ָלה:
קג:יט ְ ֽי ָ֗י ַ֭בּ ָשּׁ ַמיִ ם ֵה ִ ֣כין ִכּ ְס ֑אוֹ ֝וּ ַמ ְל ֗
ד"ה א' טז:לא

אמ ֥רוּ ַבגּוֹיִ ֖ם יְ ָ ֥י ָמ ָ ֽל ךְך:
ם ְו ָת ֵ ֣גל ָה ָ ֔א ֶרץ וְ ֽי ֹ ְ
* יִ ְשׂ ְמ ֤חוּ ַה ָשּׁ ַ ֽ֨מיִ ֙

י:טז יְ ָ ֣י ֖◌ ֶמ ֶל ךְך צג:א יְ ָ ֣י ָמ ָל ֘ךְך שמות טו:יח  66יְ ָ ֥י ׀ יִ ְמ ֖לֹ ךְך ְלע ָ ֹ֥לם וָ ֶ ֽעד:
עוֹלם ָו ֶ ֑עד ָ ֽא ְב ֥דוּ ֝ג ִ֗וֹים ֵ ֽמ ַא ְרצֽ וֹ:
תהלים י:טז יְ ָ ֣י ֶ֭מ ֶל ךְך ָ ֣
ת־גּוֹי֑ם ֝ ֵה ֗ ִניא ַמ ְח ְשׁ ֥בוֹת ַע ִ ֽמּים:
ִ
לג:י ְ ֽי ָ֗י ֵה ִ ֥פיר ֲעצַ
ב־אישׁ ַ ֽו ֲע ַצ֥ת יְ֝ ָ֗י ִ ֣היא ָת ֽקוּם:
משלי יט:כא ַר ֣בּוֹת ַ ֽמ ֲח ָשׁ ֣בוֹת ְבּ ֶל ִ ֑
עוֹלם ַ ֽתּ ֲע ֹ֑מד ַמ ְח ְשׁ ֥בוֹת ֝ ִל ֗בּוֹ ְל ֣ ֹדר וָ ֽ ֹדר:
תהלים לג:יא ֲע ַצ֣ת יְ֭ יָ ְל ָ ֣
וּא־צִ ָ ֗וּה ַ ֽו יַּ ֲע ֹֽמד:
לג:ט ִ ֤כּי ֣הוּא ָא ַ ֣מר ַוֶיּ ִ֑הי ֽה ֝
מוֹשׁב ֽלוֹ:
י־ב ַ ֣חר יְ ָ ֣י ְבּצִ יּ֑ וֹן ֝ ִא ָ ֗וּהּ ְל ָ ֥
קלב:יג ִ ֽכּ ָ
י־י ֲע ֗ ֹקב ָבּ ַ ֣חר ֣לוֹ ָי֑הּ יִ֝ ְשׂ ָר ֵ ֗אל ִל ְסגֻ ָלּ ֽתוֹ:
קלה:ד ִ ֽכּ ַ ֽ
צד:יד

ִ ֤כּי ׀ ֽל ֹא־יִ ֹ֣טּשׁ יְ ָ ֣י ַע ֑מּוֹ ֝ ְו ַנ ֲֽח ָל ֗תוֹ ֣ל ֹא ַ ֽי ֲע ֹֽזב:

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

שׁיב ַא ֑פּוֹ וְ ֽל ֹא
עח:לח ְו ֤הוּא ַרח֙וּם ׀ יְ ַכ ֵ ֥פּר ָעוֹן֘ ְ ֽול ֹא ַ ֫ ֽי ְשׁ ִ ֥חית ֖◌ ְו ִה ְר ָ ֣בּה ְל ָה ִ ֣

֝◌יָ ֗ ִעיר

ל־ח ָמ ֽתוֹ:
ָכּ ֲ
כ:י

יוֹם־ק ְר ֵ ֽאנוּ:
ָ
יעה ֝ ַה ֶ ֽ֗מּ ֶל ךְך ַ ֽי ֲע ֵנ֥נוּ ְב
הוֹשׁ ָ
ִ֑
* יְ ָ ֥י
פד:ה

ית ךָך ֝ ֗עוֹד ְי ַֽהלֲ ֥ל ךָ
וּך ֶ ֽסּ ָלה:
וֹשׁ ֵ ֣בי ֵב ֶ ֑
ַ֭ 67א ְשׁ ֵרי יֽ ְ

קמד:טו ַא ְשׁ ֵ ֣רי ָ֭ה ָעם ֶשׁ ָ ֣כּ ָכה ֑לּוֹ ַא ְשׁ ֵ ֥רי ֝ ָה ֗ ָעם ֶ ֽשׁיְ ָ ֥י ֱאל ָ ֹֽהיו:
קמה ְתּ ִה ָ֗לּה ְל ָ ֫ד ִו֥ד
עוֹלם ָו ֶ ֽעד:
לוֹהי ַה ֶ ֑מּ ֶל ךְך ַ ֽו ֲא ָ ֽב ֲר ָ ֥כה ֝ ִשׁ ְמ ֗ךָך ְל ָ ֥
וֹמ ְמ ךָ֣ך ֱא ַ ֣
ֲא ֽר ִ
עוֹלם ָו ֶ ֽעד:
ְבּ ָכל־י֥ וֹם ֲא ָ ֽב ֲר ֶ ֑כ ָךּ ַו ֲא ַ ֽהלֲ ָ ֥לה ֝ ִשׁ ְמ ֗ךָך ְל ָ ֥
אד ֝ ְו ִלגְ ֻד ָלּ ֗תוֹ ֵ ֣אין ֵ ֽח ֶקר:
וּמ ֻה ָ ֣לּל ְמ ֑ ֹ
גָּ ֮ ֤דוֹל יְ ָ ֣י ְ
שׂ ךָ
יך וּגְ ֖בוּר ֶ ֹ֣ת ךָ
֣דּ וֹר ְ֭לדוֹר יְ ַשׁ ַ ֣בּח ַ ֽמ ֲע ֶ ֑
יך יַ ִ ֽגּידוּ:
הוֹד ךָך וְ ִד ְב ֵ ֖רי נִ ְפ ְלא ֶ ֹ֣ת ךָ
יחה:
יך ָא ִ ֽשׂ ָ
֭ ֲה ַדר ְכּ ֣בוֹד ֶ ֑
ֶ ֽו ֱעז֣ וּז נֽ ְוֹרא ֶ ֹ֣ת ךָ
יך י ֵ ֑
ֹאמרוּ וגדלותך וּגְ ֻד ָ ֽלּ ְת ךָ֥ך ֲא ַס ְפּ ֶ ֽרנָּ ה:
וּב ךָ֣ך יַ ִ ֑בּיעוּ וְ צִ ְד ָ ֽק ְת ךָ֥ך יְ ַר ֵ ֽנּנוּ:
ב־ט ְ
ֵ ֣ז ֶכר ַר ֽ
:).רבי יוחן)ברכות ד , at the time ofאשרי  was already known asמזמור 67 This
ָאמַ ר ְרבִ י ֶאלְ עָ זָר ָאמַ ר ְרבִ י ָאבִ יָא ,כָּ ל הָ אוֹמֵ ר ' ְתּ ִה ָ֗לּה ְל ָ ֫ד ִ ֥וד' בְּ כָ ל יוֹם שָׁ ֹלשׁ פְּ עָ ִמים ,מוּבְ טָ ח לוֹ שֶׁ הוּא בֶּ ן הָ עוֹ ָלם הַ בָּ א.

ל־ח ֶסד:
ַח נּ֣ וּן וְ ַר ֣חוּם יְ ָ ֑י ֶ ֥א ֶר ךְך ֝ ַא ֗ ַפּיִ ם וּגְ ָד ָ ֽ
ל־מ ֲע ָ ֽשׂיו:
ל־כּ ַ ֽ
ט וֹב־יְ ָ ֥י ַל ֹ֑כּל ֝ ְו ַ ֽר ֲח ֗ ָמיו ַע ָ
יד ךָ
שׂ ךָ
י ֣וֹד ךָ
וּכה:
יך יְ ָ ֽב ֲר ֽכ ָ
יך ַֽ֝ו ֲח ִס ֶ ֗
ל־מ ֲע ֶ ֑
וּך יְ֭ יָ ָכּ ַ ֽ
בוּר ְת ךָ֥ך יְ ַד ֵ ֽבּרוּ:
ֹאמרוּ וּגְ ָ ֽ
וּת ךָ֣ך י ֵ ֑
ְכּ ֣בוֹד ַמ ְל ֽכ ְ
כוּתוֹ:
ֹתיו ֝וּ ְכ ֗בוֹד ֲה ַ ֣דר ַמ ְל ֽ
הוֹד ַיע ׀ ִל ְב ֵנ֣י ֖◌ ָ ֽה ָא ָדם גְּ ֽבוּר ָ ֑
ְל ִ ֤
ל־דּוֹר וָ ֽ ֹדר:
וּת ֗ךָך ַמ ְלכ֥ וּת ָכּל־ ֹֽע ָל ִ ֑מים ֝וּ ֶ ֽמ ְמ ַשׁ ְל ְתּ ֗ךָך ְבּ ָכ ֥
ַ ֽמ ְל ֽכ ְ
פוּפים:
ל־ה ְכּ ִ ֽ
וֹקף ְל ָכ ַ
ל־ה ֹֽנּ ְפ ִ ֑לים ְו֝ז ֵ ֗
וֹמ ךְך יְ֭ יָ ְל ָכ ַ
ס ֵ֣
ֽ ֵ 68ע ינֵ י־ ֹ֖כל ֵא ֶ ֣ל ךָ
ת־א ְכ ָ ֣לם ְבּ ִע ֽתּוֹ:
ן־ל ֶ ֖הם ֶא ָ
וֹת ָ
יך יְ ַשׂ ֵ ֑בּרוּ ְו ַא ָ ֤תּה נֽ ֵ
69

ל־חי ָרצֽ וֹן:
וּמ ְשׂ ִ ֖בּ ַיע ְל ָכ ַ ֣
וֹת ַח ֶאת־יָ ֶ ֑ד ךָך ַ
 70פּ ֵ ֥

ל־מ ֲע ָ ֽשׂיו:
ל־דּ ָר ָ ֑כיו ֝ ְו ָח ֗ ִסיד ְבּ ָכ ַ ֽ
צַ ִ ֣דּיק יְ֭ יָ ְבּ ָכ ְ
שׁר יִ ְק ָר ֻ ֣אהוּ ֶ ֽב ֱא ֶ ֽמת:
ָק ֣רוֹב יְ֭ יָ ְל ָכל־ ֽ ֹק ְר ָ ֑איו ְל ֹ֤כל ֲא ֶ ֖
ָ 68תּ ִיָאֽ ֵ ' ,עינֵ י־ ֹ֖כל ֵא ֶ ֣ל ךָ
ת־א ְכ ָ ֣לם ְבּ ִע ֽתּוֹ ':בְּ עִ ָתּם ל ֹא ֶאֱ מַ רֶ ,אלָּא ' ְבּ ִע ֽתּוֹ'? הַ ָקּדוֹשׁ בָּ רוּך
ן־ל ֶ ֖הם ֶא ָ
וֹת ָ
יך יְ ַשׂ ֵ ֑בּרוּ ְו ַא ָ ֤תּה נֽ ֵ
הוּא פַּ ְרָסָ תוֹ בְּ עִ תּוֹ) .גמ' כתובות סז (:הכל לפי מה שהוא צריך כל יחיד ויחיד לפי לימודו )רש"י שם(
69
פּוֹת ַח ֶאת־יָ ֶ ֑ד ךָך' ,ואם לא כיוון צריך לחזור ]שו"ע א ,ז[.
צריך לכוון בפסוק ' ֵ ֥
ךָ
פּוֹת ַח ֶאת־יָ ֶ ֑דך' ־ כי הקול מעורר את הכווה.
בכל אמירת 'אשרי' בעל תפלה מרים קולו בעימה בפסוק ' ֵ ֥
פּוֹת ַח ֶאת־יָ ֶ ֑ד ךָך”  during,תפילין  of touching and kissing theמהג The ancient
רב משה֥ ֵ ...“, is cited by .
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יעם:
וֹשׁ ֵ ֽ
ת־שׁוְ ָע ָ ֥תם יִ֝ ְשׁ ֗ ַמע ְויֽ ִ
ַ
שׂה ְ ֽו ֶא
ְר צֽ וֹן־יְ ֵר ָ ֥איו ַ ֽי ֲע ֶ ֑
ל־ה ְר ָשׁ ִ ֣עים יַ ְשׁ ִ ֽמיד:
א ֲה ָ ֑ביו ְו ֵ ֖את ָכּ ָ ֽ
ת־כּל־ ֽ ֹ
וֹמר יְ֭ יָ ֶא ָ
שׁ ֵ֣
עוֹלם וָ ֶ ֽעד:
שׁם ָק ְד ֗שׁוֹ ְל ָ ֥
ל־בּ ָשׂר ֵ ֥
יב ֵ ֣ר ךְך ָכּ ָ֭
ְתּ ִה ַ ֥לּת יְ ָ֗י ְ ֽי ַד ֶבּ ֫ר ִ ֥פּי ִ ֽו ָ
לוּ־יֽהּ:
ד־עוֹלם ַ ֽהלֲ ָ
ָ֗
קטו:יחַ ֽו ֲא ַ ֤נ ְחנוּ ׀ נְ ָ֘ב ֵ ֤ר ךְך ָ֗יהּ ֵ ֽמ ַע ָ ֥תּה ְו ַע
.בית ראשון  inלוים  were sung by theמזמורים The following

לוּ־יהּ ַ ֽהלֲ ִ ֥לי נַ֝ ְפ ֗ ִשׁי ֶאת־יְ ָיֽ:
ָ֡
קמו ֽ ַ 71הלֲ
עוֹדי:
ֲא ַ ֽהלֲ ָ ֣לה יְ ָ ֣י ְבּ ַחיָּ י֑ ֲאזַ ְמּ ָ ֖רה ֵ ֽלאל ַ ֹ֣הי ְבּ ִ ֽ
שׁוּעה:
שׁ ֵ ֖אין ֥לוֹ ְת ָ ֽ
ן־א ָ ֓דם ׀ ֶ ֤
יבים ְבּ ֶב ָ
ל־תּ ְב ְט ֥חוּ ִבנְ ִד ִ ֑
ַא ִ
שׁב ְל ַא ְד ָמ ֑תוֹ ַבּיּ֥ וֹם ֝ ַה ֗הוּא ָ ֽא ְב ֥דוּ ֶע ְשׁ ֽתֹּ נֹ ָ ֽתיו:
ֵתּ ֵצ֣א ֭רוּחוֹ יָ ֻ ֣
שׁ ֵ ֣אל ַ ֽי ֲע ֣ ֹקב ְבּ ֶעזְ ֑רוֹ ֝ ִשׂ ְב ֖ ֗רוֹ ַעל־יְ ָ ֥י ֱאל ָ ֹֽהיו:
* ַא ְשׁ ֵ ֗רי ֶ ֤
עוֹלם:
ֹמר ֱא ֶ ֣מת ְל ָ ֽ
ר־בּם ַהשּׁ ֵ ֖
ל־א ֶשׁ ָ ֑
ת־כּ ֲ
ת־ה ָיּ֥ם ְו ֶא ָ
ֹשׂה ׀ ֘ ָשׁ ַ ֤מיִ ם ָו ָ ֗א ֶרץ ֶא ַ
ע ֶ֤
ע ֶ֤
סוּרים:
שׁוּקים נֹ ֵ ֣תן ֶ֭ל ֶחם ָ ֽל ְר ֵע ִ ֑בים יְ֝ ָ֗י ַמ ִ ֥תּיר ֲא ִ ֽ
ֹשׂה ִמ ְשׁ ֨ ָפּט ׀ ַָ ַָלל ֲע ִ ֗
יקים:
פוּפים יְ֝ ָ֗י א ֵ ֹ֥הב צַ ִדּ ִ ֽ
יְ ָ ֤י ׀ ֘ ֹפּ ֵ ֤ק ַח ִע ְו ִ ֗רים יְ֭ יָ ז ֵ ֹ֥קף ְכּ ִ ֑
עוֹלם ָו ֶעד ' )הללו־יה(,
ל־בּ ָשׂר ֵשׁם ָק ְדשׁוֹ ְל ָ
יב ֵר ךְך ָכּ ָ
מוֹדים בְּ ' ְתּ ִה ַלּת ד' יְ ַד ֵבּר ִפּי ִו ָ
ָ 71אמַ ר ַרב חָ ִין בַּ ר ָרבָ א ,הַ כֹּל ִ
ַ ֽהלֲלוּיָהּ ְדּבַ ְת ֵריהּ ֵרישׁ פִּ ְיר ָקא) :גמ' פסחים קיז(.

עוֹדד ְו ֶ ֖ד ֶר ךְך ְר ָשׁ ִ ֣עים יְ ַעֵ ֽוּת:
שׁ ֵ ֤מר ֶאת־גֵּ ִ ֗רים יָ ֣תוֹם וְ ַא ְל ָמ ָנ֣ה יְ ֵ ֑
יְ ָ ֤י ׀ ֘ ֹ
לוּ־יֽהּ:
עוֹלם ֱאל ַ ֹ֣היִ ךְך צִ֭ יּוֹן ְל ֥ ֹדר ָו ֹ֗דר ַ ֽהלֲ ָ
יִ ְמ ֤לֹ ךְך יְ יָ ֙ ׀ ְל ָ֗
או֥ה ְת ִה ָ ֽלּה:
י־טוֹב זַ ְמּ ָ ֣רה ֱאל ֵ ֹ֑הינוּ ִ ֽכּי־נָ֝ ֗ ִעים נָ ָ
קמז ַ ֽהלֲ לוּ ָ ֨ ֽיהּ ׀ ִ ֽכּ ֭
בּוֹנ֣ה
ֵ
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וּשׁ ַ ֽל ִם יְ ָ ֑י נִ ְד ֵ ֖חי יִ ְשׂ ָר ֵ ֣אל יְ ַכ ֵ ֽנּס:
יְ ֽר ָ

בוֹתם:
ָ֭ה ֽ ֹר ֵפא ִל ְשׁ ֣ב ֵוּרי ֵ ֑לב ֝וּ ְמ ַח ֵ֗בּשׁ ְל ַעצְּ ָ ֽ
וֹכ ִ ֑בים ֝ ְל ֻכ ָ֗לּם ֵשׁ ֥מוֹת יִ ְק ָ ֽרא:
מוֹנ֣ה ִ֭מ ְס ָפּר ַל ֽכּ ָ
ֶ
דוֹנ֣ינוּ ְו ַרב־ ֹ֑כּ ַח ֝ ִל ְת ֽבוּנָ ֗תוֹ ֵ ֣אין ִמ ְס ָ ֽפּר:
גָּ ֣דוֹל ֲא ֵ
י־א ֶרץ:
עוֹדד ֲענָ ִו֣ים יְ ָ ֑י ַמ ְשׁ ִ ֖פּיל ְר ָשׁ ִ ֣עים ֲע ֵד ָ ֽ
ְמ ֵ ֣
תוֹדה זַ ְמּ ֖רוּ ֵ ֽלאל ֵ ֹ֣הינוּ ְב ִכנּֽ וֹר:
יי ְבּ ָ ֑
ֶענ֣ וּ ַ ֽל ָ ֣
ַ ֽה ְמ ַכ ֬ ֶסּה ָשׁ ֨ ַמיִ ם ׀ ְבּ ָע ִ֗בים ַה ֵמּ ִ ֣כין ָל ָ ֣א ֶרץ ָמ ָ ֑טר ַה ַמּצְ ִ ֖מ ַיח ָה ִ ֣רים ָח ִ ֽציר:
שׁר יִ ְק ָ ֽראוּ:
נוֹתן ִל ְב ֵה ָ ֣מה ַל ְח ָ ֑מהּ ִל ְב ֵנ֥י ֝ ֹע ֵ ֗רב ֲא ֶ ֣
ֵ֣
שׁוֹקי ָה ִ ֣אישׁ יִ ְר ֶ ֽצה:
א־ב ֵ ֖
בוּרת ַה ֣סּוּס יֶ ְח ָ ֑פּץ ֽל ֹ ְ
֤ל ֹא ִבגְ ַ ֣
ת־ה ְמיַ ֲח ִ ֥לים ְל ַח ְס ֽדּוֹ:
רוֹצ֣ה יְ֭ יָ ֶאת־יְ ֵר ָ ֑איו ֶא ַ ֽ
ֶ
'י"מ דזה ירושלם שקרא על שם אברהם שקראוהו הר ד' יראה )בראשית כב( והעיר היה קרא כבר שלם
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יו"ד
כדכתיב )שם יד( ומלכי צדק מלך שלם וקרא ירושלם על שם יראה ועל שם שלם לכך אין או ותין
בירושלם בין למ"ד למ"ם על שם שלם) '.תום' מס' תעית ט"ז(

וּשׁ ַ ֽל ִם ׀ ֶאת־יְ ָ ֑י ַ ֽהלֲ ִ ֖לי ֱאל ַ ֹ֣היִ ךְך צִ יּֽ וֹן:
* ַשׁ ְבּ ִ ֣חי יְ ֽר ָ
יחי ְשׁ ָע ָ ֑ריִ ךְך ֵבּ ַ ֖ר ךְך ָבּ ַ ֣נ יִ ךְך ְבּ ִק ְר ֵ ֽבּ ךְך:
י־חזַּ ק ְבּ ִר ֵ ֣
ִ ֽכּ ִ֭
יע ךְך:
בוּל ךְך ָשׁ ֑לוֹם ֵ ֥ח ֶלב ֝ ִח ִ֗טּים יַ ְשׂ ִבּ ֵ ֽ
שּׂם־גְּ ֵ ֥
ַ 73ה ָ ֣
ד־מ ֵה ָ ֗רה יָ ֥רוּץ ְדּ ָב ֽרוֹ:
ַהשּׁ ֵ ֹ֣ל ַח ִא ְמ ָר ֣תוֹ ָ ֑א ֶרץ ַע ֝ ְ
שׁ ֶלג ַכּ ָצּ ֶ֑מר ֝ ְכּ ֗פוֹר ָכּ ֵ ֣א ֶפר יְ ַפ ֵ ֽזּ ר:
ַהנֹּ ֵ ֣תן ֶ ֣
ַמ ְשׁ ִ ֣ל ךְ
יך ַ ֽק ְר ֣חוֹ ְכ ִפ ִ ֑תּים ִל ְפ ֵנ֥י ֽ֝ ָק ָר ֗תוֹ ִ ֣מי ַ ֽי ֲע ֹֽמד:
לוּ־מיִ ם:
ָֽ
וּחוֹ יִ זְּ
שּׁב ֝ר ֗
ח־דּ ָב ֥רוֹ וְ יַ ְמ ֵ ֑סם יַ ֵ ֥
יִ ְשׁ ַ ֣ל ְ
ַמ ִ ֣גּיד דברו ְדּ ָב ָ ֣ריו ְל ַ ַ ֽ ֽיי ֲע ֑ ֹקב ֻח ָ ֖קּיו ֝וּ ִמ ְשׁ ָפּ ָ֗טיו ְליִ ְשׂ ָר ֵ ֽאל:
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לוּ־יֽהּ:
וּמ ְשׁ ָפּ ִ ֥טים ַבּל־יְ ָד ֗עוּם ַ ֽהלֲ ָ
֘ל ֹא ָ ֤ע ָשׂה ֵ֨כן ׀ ְל ָכל־גּ֗ וֹי ִ

קמח

רוֹמים:
ן־ה ָשּׁ ַ ֑מיִ ם ֝ ַ ֽהלֲ ֗לוּהוּ ַבּ ְמּ ִ ֽ
֥ ַ 75הלֲ לוּ ָ֨יהּ ׀ ַ ֽהלֲ ֣לוּ ֶאת־יְ֭ יָ ִמ ַ

בוּאה )אוכל( בְּ תוְֹך בֵּ יתוֹ ,שֶׁ ֵאין ְמ ִריבָ ה ְמצוּיָה בְּ תוְֹך בֵ יתוֹ שֶׁ ל ָאדָ ם ֶאלָּא
ָ 73אמַ ר ַרב ְיהוּדָ הְ ,לעוֹלָ ם ְיהֵ א ָאדָ ם זָ ִהיר בִּ ְת ָ
ךְ
יעך) .':גמ' בבא מציעא נט(.
בוּל ךְך ָשׁ ֑לוֹם ֵ ֥ח ֶלב ֝ ִח ִ֗טּים יַ ְשׂ ִבּ ֵ ֽ
שּׂם־גְּ ֵ ֥
בוּאה ,שֶׁ נֶּאֱ מַ רַ ' :ה ָ ֣
עַ ל עִ ְס ֵקי ְת ָ
וּמ ְשׁ ָפּ ִ ֥טים ַבּל־יְ֝ ָד ֗עוּם'.
תוֹרה ְלעוֹבֵ ד כּוֹכָבִ ים ,שֶׁ ֶנֱּאמַ ר֘ ' :ל ֹא ָ ֤ע ָשׂה ֵ֨כן ׀ ְל ָכל־גּ֗ וֹי ִ
מוֹס ִרין ִדּבְ ֵרי ָ
ָ 74אמַ ר ְרבִ י ַא ִמיֵ ,אין ְ
)גמ' חגיגה יג(.
' ֘ל ֹא ָ ֤ע ָשׂה ֨ ֵכן' שלא תן להם התורה ומשפטים של ידעום ב' דבראשי' ול ככל ישראל זהו בל מאכא מרי עלם.
וּמגַדֵּ ף?
קּוֹרא הַ ֵלּל בְ כָ ל יוֹם הֲ ֵרי ֶזה ְמחָ ֵרף ְ
גּוֹמ ֵרי הַ ֵלּל בְּ ָכל יוֹםֵ .אי ִי? וְ הָ ָאמַ ר מַ ר ,הַ ֵ
לְקי ִמ ְ
ָ 75אמַ ר ְרבִ י יוֹסֵ י ,יְ הֵ א חֶ ֵ
סוּקי ְדּזִ ְמ ָרא) .גמ' שבת קיח (:שני מזמורים של הילולים הללו את ד' מן השמים ,הללו א-ל
כִּ י ָק ָא ְמ ִריָן ,בִּ פְ ֵ
בקדשו) :רש"י(

ל־מ ְל ָא ָ ֑כיו ֝ ַ ֽהלֲ ֗לוּהוּ ָכּל־צְ ָב ָ ֽאו:
֖◌ ַ ֽהלֲ ֥לוּהוּ ָכ ַ
וֹכ ֵבי ֽאוֹר:
שׁ ֶמשׁ וְ יָ ֵ ֑ר ַח ֝ ַ ֽהלֲ ֗לוּהוּ ָכּל־כּ֥ ְ
֖◌ ַ ֽהלֲ לוּהוּ ֶ ֣
֖◌ ַ ֽהלֲ לוּהוּ ְשׁ ֵ ֣מי ַה ָשּׁ ָ ֑מיִ ם ֝ ְו ַה ֗ ַמּיִ ם ֲא ֶ ֤
שׁר ׀ ֵמ ֬ ַעל ַה ָשּׁ ָ ֽמיִ ם:
ת־שׁם יְ ָ ֑י ִ ֤כּי ֖הוּא צִ ָוּ֣ה וְ נִ ְב ָ ֽראוּ:
יְ֭ ַ ֽהלֲ לוּ ֶא ֵ ֣
עוֹלם ָחק־נָ֝ ַ֗תן ְו ֣ל ֹא ַ ֽי ֲע ֽבוֹר:
ידם ָל ַ ֣עד ְל ָ ֑
ַו ַ ֽיּ ֲע ִמ ֵ ֣
ל־תּה ֹֽמוֹת:
ן־ה ָ ֑א ֶרץ ֝ ַתּנִּ ֗ ִינים ְו ָכ ְ
ַ ֽהלֲ ֣לוּ ֶאת־יְ֭ יָ ִמ ָ
ֹשׂה ְד ָב ֽרוֹ:
יטוֹר ֥ר ַוּח ֝ ְס ָע ָ ֗רה ע ָ ֥
שׁ ֶלג ְו ִק ֑
ֵ ֣אשׁ ֭וּ ָב ָרד ֶ ֣
ל־א ָר ִזֽים:
ֶ ֽה ָה ִ ֥רים ְו ָכל־גְּ ָב ֑עוֹת ֵ ֥עץ ֝ ְפּ ִ ֗רי ְו ָכ ֲ
ל־בּ ֵה ָ ֑מה ֝ ֶ ֗ר ֶמשׂ ְוצִ ֥פּוֹר ָכּ ָ ֽנ ף:
ַ ֽה ַח ָיּ֥ה וְ ָכ ְ
ַמ ְל ֵכ ֶ֭
ל־ל ֻא ִ ֑מּים ֝ ָשׂ ִ ֗רים ְו ָכל־ ֹ֥שׁ ְפ ֵטי ָ ֽא ֶרץ:
י־א ֶרץ ְו ָכ ְ
תוּלוֹת ֝ ְז ֵק ֗ ִנים ִעם־נְ ָע ִ ֽרים:
ם־בּ ֑
חוּרים וְ גַ ְ
ַ ֽבּ ִ ֥
יְ ַ ֽהלֲ ֤לוּ ׀ ֶא ֬ ֵ
ל־א ֶרץ וְ ָשׁ ָ ֽמיִ ם:
וֹדוֹ ַע ֶ ֥
ת־שׁם יְ ָ֗י ִכּי־נִ ְשׂ ָ ֣גּב ְשׁ ֣מוֹ ְל ַב ֑דּוֹ ֝ה ֗
לוּ־יֽהּ:
ידיו ִ 76ל ְב ֵנ֣י יִ֭ ְשׂ ָר ֵאל ַ ֥עם ְקר ֹ֗בוֹ ַ ֽהלֲ ָ
ל־ח ִס ָ ֗
ַוָ ֤יּ ֶרם ֶ ֨ק ֶרן ׀ ְל ַע ֡מּוֹ ְתּ ִה ָ ֤לּה ְ ֽל ָכ ֲ

ַרחֲ מָ ִים
גוֹמלֵ י חֲ סָ ִדים,
ָ 76אמַ ר דָּ וִ ד )המלך( ְ . . .שֹׁלשָׁ ה ִסימָ ִים יֵשׁ בְּ אוּמָ ה זוּ )בי ישראל( ,הָ ַרחֲ מָ ִים וְ הַ בַּ ְיּישָׁ  ִין וְ ְ
יכם'
ל־פּנֵ ֶ ֖
וּב ֲע ֗בוּר ִתּ ְה ֶי֧ה יִ ְר ָא ֛תוֹ ַע ְ
ם וְ ִ ֽר ַח ְמ ךָ֣ך וְ ִה ְר ֶ֔בּ ךָך' )דברים יג:יח( בַּ ְיישָׁ  ִין ִדּכְ ִתיבֽ ַ ' :
ן־ל ךָ֤ך ַ ֽר ֲח ִמי ֙
ִדּכְ ִתיב' :וְ ָנ ַֽת ְ
ת־בּית ֙וֹ וגו'' )בראשית יח:יט( .כָּ ל שֶׁ יֵּשׁ בּוֹ ְשֹׁלשָׁ ה
ת־בּ ָ ֤ניו וְ ֶא ֵ
גּוֹמלֵ י חֲ סָ ִדים ִדּכְ ִתיבְ ' :ל ַמ ַע ֩ן ֲא ֨ ֶשׁר יְ צַ ֶ ֜וּה ֶא ָ
)שמות כ:יז( ְ
ִסימָ  ִים הַ ָלּלוָּ ,ראוּי לְ ִהדָּ בֵ ק בְּ אוּמָ ה זוֹ) .גמ' יבמות עח(:

ידים:
שׁיר ָח ָ ֑דשׁ ֝ ְתּ ִה ָלּ ֗תוֹ ִבּ ְק ַ ֥הל ֲח ִס ִ ֽ
שׁירוּ ַ֭ליֽ יָ ִ ֣
קמט ַ ֽהלֲ לוּ יָ ֙הּ ׀ ִ ֣
ֽי־צִ יּ֗ וֹן יָ ִ ֥גילוּ ְב ַמ ְל ָ ֽכּם:
ֹשׂיו ְבּ ֵנ ֝
יִ ְשׂ ַ ֣מח־יִ ְשׂ ָר ֵ ֣אל ְבּע ָ ֑
רוּ־לוֹ:
יְ ַ ֽהלֲ ֣לוּ ְשׁ ֣מוֹ ְב ָ ֑מחוֹל ְבּתֹ֥ ף ֝ ְו ִכ ֗נּוֹר יְ זַ ְמּ ֽ
ֶ
ִ ֽכּ
ישׁוּעה:
י־רוֹצ֣ה יְ ָ ֣י ְבּ ַע ֑מּוֹ יְ ָפ ֵ ֥אר ֝ ֲענָ ִ ֗וים ִ ֽבּ ָ ֽ
בוֹתם:
ל־מ ְשׁ ְכּ ָ ֽ
ידים ְבּ ָכ ֑בוֹד יְ֝ ַ ֽרנֲּ ֗נוּ ַע ִ
יַ ְע ְלז֣ וּ ֲח ִס ִ ֣
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יפיּ֣ וֹת ְבּיָ ָ ֽדם:
רוֹנ֑ם וְ ֶ ֖ח ֶרב ִ ֽפּ ִ
וֹמ ֣מוֹת ֵ֭אל ִבּגְ ָ
ֽר ֲ
וֹכ ֗חוֹת ַבּ ְלֿ ֻא ִ ֽמּים:
גּוֹי֑ם ֝ ֽתּ ֵ
ַ ֽל ֲע ֣שׂוֹת ֖◌נְ ָק ָ ֖מה ַבּ ִ

יהם ְבּזִ ִ ֑קּים ֝ ְונִ ְכ ְבּ ֵד ֶ֗
ֶל ְא ֹ֣סר ַמ ְל ֵכ ֶ ֣
יהם ְבּ ַכ ְב ֵ ֥לי ַב ְר ֶזֽל:
לוּ־יֽהּ:
ידיו ַ ֽהלֲ ָ
ל־ח ִס ָ ֗
ַ ֽל ֲע ֤שׂוֹת ָבּ ֶ֨הם ׀ ִמ ְשׁ ֬ ָפּט ָכּ ֗תוּב ָה ָ ֣דר ֭הוּא ְל ָכ ֲ
מכאן עד 'ויברך דויד' אומר הבעל תפלה את הפסוקים כולם בקול רם.

לוּ־אל ְבּ ָק ְד ֑שׁוֹ ֝ ַ ֽהלֲ ֗לוּהוּ ִבּ ְר ִ ֥ק ַיע ֻעזּֽ וֹ:
ֵ֥
קנ ַ ֽהלֲ לוּ יָ ֙הּ ׀ ַ ֽהלֲ
ֹתיו ֝ ַ ֽהלֲ ֗לוּהוּ ְכּ ֣ ֹרב גֻּ ְד ֽלוֹ:
ַ ֽהלֲ ֥לוּהוּ ִבגְ ֽבוּר ָ ֑
שׁוֹפר ֝ ַ ֽהלֲ ֗לוּהוּ ְבּ ֵנ ֶ֣בל ְו ִכנּֽ וֹר:
֖◌ ַ ֽהלֲ לוּהוּ ְבּ ֵ ֣ת ַקע ָ ֑
וּמ ֑חוֹל ֝ ַ ֽהלֲ ֗לוּהוּ ְבּ ִמ ִנּ֥ים ְו ֻע ָ ֿ ֽגב:
֖◌ ַ ֽהלֲ לוּהוּ ְבּ ֣תֹ ף ָ
רוממות אל בגרום  raises his voice when singingבעל תפלה  theברית מילה On the occasion of a
.יגון  to a specialאמן ואמן until
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רוּעה:
י־שׁ ַמע ֝ ַ ֽהלֲ ֗לוּהוּ ְ ֽבּצִ ְלצְ ֵ ֥לי ְת ָ ֽ
ַ ֽהלֲ לוּהוּ ְבצִ ְלצְ ֵל ָ ֑
לוּ־יֽהּ:
ֹ֣כּל ַ֭הנְּ ָשׁ ָמה ְתּ ַה ֵ ֥לּל ָ֗יהּ ַ ֽהלֲ ָ
78

לוּ־יֽהּ:
ֹ֣כּל ַ֭הנְּ ָשׁ ָמה ְתּ ַה ֵ ֥לּל ָ֗יהּ ַ ֽהלֲ ָ

פט:נג ָבּ ֖ר ךְ
עוֹלם ָ ֘א ֵ ֥מן ׀ ְו ָא ֵ ֽמן:
וּך יְ ָ ֥י ְל ָ֗
קלה:כא

ָ֘בּ ֤ר ךְ
לוּ־יֽהּ:
רוּשׁ ָ֗ל ִם ַ ֽהלֲ ָ
שׁ ֵ ֥כן ְ ֽי ָ
וּך יְ ָ֨י ׀ ִמצִּ יּ֗ וֹן ֘ ֹ

עב:יח־יט ָבּ ֤ר ךְ
ֹשׂה נִ ְפ ָל ֑אוֹת ְל ַב ֽדּוֹ:
וּך ׀ יְ ָ ֣י ֭ ֱאל ִֹהים ֱאל ֵ ֹ֣הי יִ ְשׂ ָר ֵ ֑אל ע ֵ ֖
וּב ֤ר ךְ
וֹלם ְויִ ָמּ ֵ ֣לא ְ֭כבוֹדוֹ
בוֹדוֹ ְל ֫ע ָ ֥
שׁם ְכּ ֗
וּך ׀ ֵ ֥
ָ
ת־כּל ָה ָ ֗א ֶרץ
ֶא ָ ֥

)בבין המצרים הבעל תפלה ממיך את קולו במילים(

ָ ֘א ֵ ֥מן ׀ וְ ָא ֵ ֽמן:

ואחר שאמרו הקהל עד 'אמן ואמן' ,אומר הבעל תפלה בקול 'כל הנשמה' עד 'אמן ואמן'.
יש לעמוד מכאן ועד 'וצבא השמים לך משתחוים' ושוב ל'ישתבח' )מגן אברהם ש"ע "א סי' ז(.
ד"ה א' כ"ט:י־יג

אמר ָדּ ִ ֗ויד
ל־ה ָקּ ָ ֑הל וַ ֣יּ ֹ ֶ
יד ֶאת־יְ ָ֔י ְל ֵע ֵינ֖י ָכּ ַ
 80 79וַ יְ ָ ֤ב ֶר ךְך ָדּ ִו ֨
78לכך כופלין כל הנשמה כו' משום דאיתמר יהי חלקי עם גומרי הלל בכל יום ,ר"ל שמסיימין ספר תהלים
שתייסד בהללויה .והשתא אם לא יכפול פסוק האחרון לא ראה כמסיים ,וכן במחזור ויטרי .ומטעם זה מי
כופלין ד' ימלוך לעולם ועד אחר סיום ויושע) .מהרי"ל(
79
was not done in Germany whereויברך דוד  while recitingצדקה  is to giveמהג קבלה The
 boxצדקה  walked around with theשמש  before orenen, and in many places theצדקהpeople gave
.ובא לציון גואל , orחזרת הש"ץ during
 wouldמהרי"ל '. Theלשם תפארתך' ', untilויברך דויד' It is an ancient custom to stand for
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ָבּ ֨ר ךְ
ד־עוֹלם:
ָֽ
עוֹלם ְו ַע
וּך ַא ָ ֤תּה יְ יָ ֙ ֱאל ֵֹה ֙י יִ ְשׂ ָר ֵ ֣אל ָא ִ֔בינוּ ֵ ֽמ ָ ֖
וּב ָ ֑א ֶרץ
ת וְ ַה ֵנּ֣צַ ח וְ ַה ֔הוֹד ִכּי־ ֹ֖כל ַבּ ָשּׁ ַ ֣מיִ ם ָ
בוּרה ְו ַה ִתּ ְפ ֶ ֨א ֶר ֙
ְל ךָ֣ך יְ֠ יָ ַהגְּ ֻד ָ֨לּה ְו ַהגְּ ָ ֤
שּׂא ְל ֹ֥כל ׀ ְל ֽר ֹאשׁ:
ְל ךָ֤ך יְ ָ֨י ַה ַמּ ְמ ָל ָ֔כה וְ ַה ִמּ ְתנַ ֵ ֖
ְו ָה ֹ֤ע ֶשׁר וְ ַה ָכּבוֹ ֙ד ִמ ְלּ ָפ ֔ ֶנ ךָ
בוּרה
וּב ָ ֽי ְד ֖ךָך ֹ֣כּ ַח וּגְ ָ ֑
מוֹשׁל ַבּ ֹ֔כּל ְ
ֵ֣
ה
יך ְו ַא ָתּ ֙
וּל ַח ֵזּ֖ק ַל ֹֽכּל:
וּב ָ ֣י ְד ֔ךָך ְלגַ ֵ ֥דּל ְ
ְ
שׁם ִתּ ְפ ַא ְר ֶ ֽתּ ךָך:
מוֹדים ֲא ַנ ְ֖חנוּ ָ ֑ל ךְך ֽוּ ְמ ַ ֽהלֲ ִ ֖לים ְל ֵ ֥
ְו ַע ָ ֣תּה ֱאל ֵֹ֔הינוּ ִ ֥
נחמיה ט:ו־יא

ם ְשׁ ֨ ֵמי ַה ָשּׁ ֜ ַמיִ ם וְ ָכל־צְ ָב ָ ֗אם
ת־ה ָשּׁ ַמיִ ֩
ית ֶ ֽא ַ
ה־הוּא יְ ָ֘י ְל ַב ֶדּ ךָ ֒ך ַא ָ ֣תּ ָע ֽ֡ ִשׂ ָ
ַא ָתּ ֣
ת־כּ ָ ֑לּם
שׁר ָבּ ֶ֔הם וְ ַא ָ ֖תּה ְמ ַח ֶיּ֣ה ֶא ֻ
ל־א ֶ ֣
ם וְ ָכ ֲ
יה ַהיַּ ִמּי ֙
שׁר ָע ֶ֨ל ָ ֙
ל־א ֶ ֤
ָה ָ ֜א ֶרץ ְו ָכ ֲ
וּצְ ָ ֥בא ַה ָשּׁ ַ ֖מיִ ם ְל ךָ֥ך ִ ֽמ ְשׁ ַ ֽתּ ֲח ִ ֽוים:
אתוֹ ֵמ ֣אוּר ַכּ ְשׂ ִ ֑דּים
תּ ְבּ ַא ְב ָ ֔רם וְ ֽהוֹצֵ ֖
שׁר ָבּ ַ֨ח ְר ָ ֙
א יְ ָ ֣י ָ ֽה ֱאל ִֹ֔הים ֲא ֶ ֤
ַא ָתּה־הוּ ֙
שׂ ְמ ָתּ ְשּׁ ֖מוֹ ַא ְב ָר ָ ֽהם:
ְו ַ ֥
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ת־ל ָב ֘
יך
בוֹ ֶנ ֱֽא ָ ֣מן ְל ָפנֶ ךָ ֒
֣את ֶא ְ
וּמ ָצ ָ
ָ
אין מפסיקים בין אמירת 'נאמן לפניך' לאמירת 'וכרות עמו הברית',
אלא בשחרית של ברית מילה שמגים פסוקים אלה באמירת סירוגין מיוחדת של המוהל והסדק.

ה־הוּא ֘ד' ְל ַב ֶדּ ךָ ֒ך rise a little while reciting
.א ָתּ ֣
ַ
'.שמו אברהם'  to stand untilמהג  cites theדברי קהלת The
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ת־א ֶר ֩ץ ַה ְכּ ַנ ֲֽע ֨ ִני
מוהל ְו ָכ ֨רוֹת ִע ֜מּוֹ ַה ְבּ ִ ֗רית ָל ֵ֡תת ֶא ֶ
שׁי ָל ֵ ֣תת ְלזַ ְר ֑עוֹ
בוּסי ְו ַהגִּ ְרגָּ ִ ֖
סדק ַ ֽה ִח ִ֜תּי ָ ֽה ֱאמ ִ ֹ֧רי ְו ַה ְפּ ִר ִזּ֛י ְו ַהיְ ִ ֥
ת־דּ ָב ֶ ֔ר ךָ
יך ִ ֥כּי צַ ִ ֖דּיק ָ ֽא ָתּה:
ם ֶא ְ
מוהל ַו ָ֨תּ ֶק ֙
ם־סוּף:
ת־ז ֲֽע ָק ָ ֥תם ָשׁ ַ ֖מ ְע ָתּ ַעל־יַ ֽ
ת־ענִ ֥י ֲאב ֵ ֹ֖תינוּ ְבּ ִמצְ ָ ֑ריִ ם ְו ֶא ַ
סדק ַו ֵ ֛תּ ֶרא ֶא ֳ
מוהל

ל־עם ַא ְר ֔צוֹ
וּב ָכ ַ ֣
ל־ע ָב ָדי ֙ו ְ
וּב ָכ ֲ
֠◌ ַו ִתּ ֵתּן אֹתֹ֨ ת וּ ֹֽמ ְפ ִ֜תים ְבּ ַפ ְר ֹ֤עה ְ

סדק

שׁם ְכּ ַהיּ֥ וֹם ַה ֶזּֽה:
שׂ־ל ךָ֥ך ֵ ֖
יהם ַו ַ ֽתּ ַע ְ
ִ ֣כּי יָ ַ ֔ד ְע ָתּ ִ ֥כּי ֵהזִ ֖ידוּ ֲע ֵל ֶ ֑

מוהל

יהם ַו ַיּ ַֽע ְב ֥רוּ ְב ֽת ךְ
שׁה
־ה ָיּ֖ם ַבּיַּ ָבּ ָ ֑
וֹך ַ
ם ָבּ ַ ֣ק ְע ָתּ ִל ְפנֵ ֶ֔
ְו ַהיָּ ֙

סדק

מוֹ־א ֶבן ְבּ ַ ֥מיִ ם ַע ִזּֽים:
ֶ֖
יהם ִה ְשׁ ַ ֧ל ְכ ָתּ ִב ְמצוֹ ֛לֹת ְכּ
ְ ֽו ֶאת־ ֹ֨ר ְד ֵפ ֶ֜
שירת הים הגו לאמרה בניגון טעמי המקרא

שמות יד:ל־לא

וֹשׁע יְ ָ֜י ַבּיּ֥ וֹם ַה ֛הוּא ֶאת־יִ ְשׂ ָר ֵ ֖אל ִמ ַיּ֣ד ִמצְ ָ ֑ריִ ם
מוהל ַויּ֨ ַ
סדק

ל־שׂ ַ ֥פת ַה ָיּֽם:
ת־מצְ ַ ֔ריִ ם ֵ ֖מת ַע ְ
ַוַ ֤יּ ְרא יִ ְשׂ ָר ֵאל ֙ ֶא ִ

מוהל

שׂה יְ יָ ֙ ְבּ ִמצְ ַ ֔ריִ ם ַו ִיּ ְֽיר ֥אוּ ָה ָ ֖עם ֶאת־יְ ָ ֑י
ת־ה ָיּ֣ד ַהגְּ ד ָֹ֗לה ֲא ֨ ֶשׁר ָע ָ ֤
ַו ַ֨יּ ְרא יִ ְשׂ ָר ֵ ֜אל ֶא ַ

סדק

ֹשׁה ַע ְב ֽדּוֹ:
וּבמ ֶ ֖
ַ ֽו יַּ ֲא ֨ ִמינ ֙וּ ֽ ַבּ ָ֔יי ְ

טו:א־יח

מוהל
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אמ ֖רוּ
ת ַ ֽל ָ֔יי ַו ֽיּ ֹ ְ
ירה ַהזּ ֹא ֙
ת־ה ִשּׁ ָ ֤
וּב ֨ ֵני יִ ְשׂ ָר ֵ ֜אל ֶא ַ
ה ְ
ֹשׁ ֩
֣ ָ 83אז יָ ִ ֽשׁיר־מ ֶ

82אומרים בלחש חוץ מפסוקים ד' איש מלחמה וגו' ,ימינך וגו' ,מי כמכה וגו' ,עד יעבר וגו' ,שאומר בקול.
 wasקרבן תמיד , when theשבת  onבית המקדש  in theלוים  was chanted by theאז ישיר
,ארץ ישראל  inשבת , it was chanted onחורבן בית שי ). Afterראש השה דף לא( brought towards evening
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ֵלא ֹ֑מר

סדק

אה גָּ ָ ֔אה
שׁ ָירה ַ ֽלּייָ ֙ ִ ֽכּי־גָ ֣ ֹ
ָא ִ ֤

ְו ֽ ֹר ְכ ֖בוֹ ָר ָ ֥מה ַב ָיּֽם:
ישׁוּעה
ִ ֽל ָ ֑

מוהל

סדק

י־לי
ת ָ֔יהּ ַ ֽו יְ ִה ִ ֖
ָע ִזּ֤י ְוזִ ְמ ָר ֙

ֶז֤ה ֵא ִל ֙י ְו ַאנְ ֵ ֔והוּ

ָא ִ ֖בי ַו ֲא ֽ ֹר ֲמ ֶ ֽמנְ הוּ:
ְשׁ ֽמוֹ:

סדק

יְ ָ ֖י ִ ֣אישׁ ִמ ְל ָח ָ ֑מה יְ ָ ֖י

ילוֹ יָ ָ ֣רה ַבָיּ֑ם
ַמ ְר ְכּ ֹ֥בת ַפּ ְר ֹ֛עה ְו ֵח ֖
מוהל

סדק

אוֹיֽב:
יְ ָ ֖י ִתּ ְר ַ ֥עץ ֵ
ָק ֶ ֑מ ךָ
יך

ֱאל ֵ ֹ֥הי
מוהל

ם־סוּף:
שׁיו ֻט ְבּע֥ וּ ְביַ ֽ
ָ ֽשׁ ִל ָ ֖
ָ ֽא ֶבן:

֥סוּס

וּמ ְב ַ ֥חר
ִ

ה ֖ ֹמת יְ ַכ ְסֻי֑מוּ ָ ֽי ְר ֥דוּ ִב ְמצוֹ ֖לֹת ְכּמוֹ־
ְתּ ֹ
יְ ִ ֽמינְ ךָ֣ך יְ ָ֔י נֶ ְא ָדּ ִ ֖רי ַבּ ֹ֑כּ ַח
מוהל

יְ ִ ֽמינְ ךָ֥ך

וּב ֥ ֹרב גְּ ֽאוֹנְ ֖ךָך ַ ֽתּ ֲה ֣ ֹרס
ְ

אכ ֵ ֖למוֹ ַכּ ַ ֽקּשׁ:
ח ֲח ֣ ֹרנְ ךָך ֽי ֹ ְ
ְתּ ַשׁ ַלּ ֙

סדק

יך ֶנ ֶ֣ע ְרמוּ ֔ ַמיִ ם
ַא ֨ ֶפּ ךָ ֙
ֹֽנזְ ִ ֑לים
שּׂיג
אוֹי֛ב ֶא ְר ֥ ֹדּף ַא ִ ֖
ֵ
נַ ְפ ֔ ִשׁי
וּח ֖ךָך ִכּ ָ ֣סּמוֹ ָי֑ם
ְב ֽר ֲ

וּב ֤ר ַוּח
ְ

מוֹ־נ֖ד
נִ צְּ ֥בוּ ְכ ֵ
ב־יֽם:
ה ֖ ֹמת ְבּ ֶל ָ
ָ ֽק ְפ ֥אוּ ְת ֹ
ֲא ַח ֵ ֣לּק ָשׁ ָ ֑לל

מוהל

סדק

ָא ַ ֥מר

ִתּ ְמ ָל ֵ ֣אמוֹ

ישׁמוֹ יָ ִ ֽדי:
ָא ִ ֣ריק ַח ְר ִ֔בּי ֽתּ ִוֹר ֵ ֖

מוהל

שׁ ְפ ָתּ
נָ ַ ֥

עוֹפ ֶרת ְבּ ַ ֖מיִ ם
ָ ֽצלֲ ל ֙וּ ַ ֽכּ ֔ ֶ

, and in some parts of Italy. The factארץ ישראל . Afterwards, it was recited every day inבבל but not in
רביו , the father ofרביו משה הזקן , is attributed toשחרית  inישתבח  prior toאז ישיר  reciteאשכזים the
, who were summoned by French King Charlemange along with manyרביו יקותיאל  andקלוימוס
other scholars from Lombardy/(Lucca) in Northern Italy to Mainz, Germany.

ַא ִדּ ִ ֽירים:

סדק

ִ ֥מי

ם יְ ָ֔י
י־כ ֹ֤מ ָכה ָ ֽבּ ֵא ִל ֙
ִ ֽמ ָ

ָכּ ֖ ֹמ ָכה נֶ ְא ָ ֣דּר ַבּ ֑ ֹקּ ֶדשׁ
ֶ ֽפ ֶלא:

נוֹרא ְת ִה ֖לֹּת ֥ ֹע ֵשׂה
ָ֥
מוהל

ית יְ ִ ֣מינְ ֔ךָך ִתּ ְב ָל ֵ ֖עמוֹ ָ ֽא ֶרץ:
נָ ִ֨ט ָ ֙

ְב ַח ְס ְדּ ֖ךָך ַעם־ז֣ וּ גָּ ָ ֑א ְל ָתּ
ָק ְד ֶ ֽשׁ ךָך:

סדק

מוהל

נֵ ַ ֥ה ְל ָתּ ְב ָעזְּ ֖ךָך ֶ 84אל־נְ ֵו֥ה

ָ ֽשׁ ְמע֥ וּ ַע ִ ֖מּים יִ ְרגָּ ז֑ וּן

ָא ַ֔חז ֽ ֹי ְשׁ ֵ ֖בי ְפּ ָ ֽל ֶשׁת:
ֱא ֔דוֹם

סדק

ִ ֣חיל

מוהל

לּוּפי
ָ ֤אז נִ ְב ֲהל ֙וּ ַא ֵ ֣

אח ֵז֖מוֹ ָ ֑ר ַעד
מוֹאב ֽי ֹ ֲ
ילי ָ ֔
ֵא ֵ ֣

ֹ֖כּל ֽ ֹי ְשׁ ֵ ֥בי ְכ ָנ ַֽען:

סדק

נָ ֕ ֹמגוּ

ה
ימ ָת ֙
יהם ֵא ֨ ָ
ִתּפֹּ֨ ל ֲע ֵל ֶ ֤

וֹע ֖ךָך יִ ְדּ ֣מוּ ָכּ ָ ֑א ֶבן
ִבּגְ ֥ ֹדל זְ ֽר ֲ

ָו ֔ ַפ ַחד
ַ ֽי ֲע ֹ֤בר ַע ְמּ ךָ ֙ך יְ ָ֔י
ֽית:
ָק ִנ ָ

סדק

מוהל

ַ 85עד־

ד־י ֲע ֹ֖בר ַעם־ז֥ וּ
ַ ֽע ַ ֽ
ְתּ ִב ֵ ֗אמוֹ ְו ִת ָטּ ֨ ֵעמ ֙וֹ ְבּ ַ ֣הר נַ ֲח ָ ֽל ְת ֔ךָך

ְל ִשׁ ְב ְתּ ךָ֛ך ָפּ ַ ֖ע ְל ָתּ יְ ָ ֑י
יָ ֶ ֽד ךָ
יך:

ית
נָ ִ ֥ח ָ

ָמ ֧כוֹן
מוהל

ִמ ְקּ ָ ֕דשׁ ֲאד ָֹנ֖י ֽכּוֹנֲ נ֥ וּ

סדק יְ ָ ֥י ׀ יִ ְמ ֖לֹ ךְך ְלע ָ ֹ֥לם ָו ֶ ֽעד:

מוהל יְ ָ ֥י ׀

יסין אוֹתוֹ בִּ ְמ ִחיצָּ תוֹ שֶׁ ל
לְמיד חָ כָ םֵ ,אין מַ כְ ִ ִ
ָ 84אמַ ר ַרב ְיהוּדָ ה ָאמַ ר ַרבָ ,כּל הַ ִמּ ְתגּ ֶָאה בְ טַ לִּ ית שֶׁ ל ַתּל ְִמיד חָ ָכם ,וְ ֵאיוֹ ַתּ ִ
ךָ
הַ ָקּדוֹשׁ בָּ רּוְּך הוּא .כְּ ִתיב הָ כָא ' ֶ ֥גּ ֶבר יָ ִ ֖היר וְ ֣ל ֹא יִ נְ ֶו֑ה' )חבקוק ב:ה( וּכְ ִתיב הָ ָתם ' ֶאל־נְ ֵו֥ה ָק ְד ֶ ֽשׁך) . ':גמ' בבא בתרא
צח(.
יאה ְשׁ ִיָּה )בימי עזרא() .ברכות ד,:
ֽית ':זוֹ בִּ ָ
ד־י ֲע ֹ֖בר ַעם־ז֥ וּ ָק ִנ ָ
יאה ִראשׁוָֹה )בימי יהושע( ' ַ ֽע ַ ֽ
ד־י ֲע ֹ֤בר ַע ְמּ ךָ ֙ך ֔ד'' זוֹ בִּ ָ
ַ ' 85ע ַ ֽ
סוטה לו(.

יִ ְמ ֖לֹ ךְך ְלע ָ ֹ֥לם ָו ֶ ֽעד:

בסוף שירת הים כופלים את הפסוק 'ד' ימלוך לעולם ועד'

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

גּוֹיֽם:
ֹשׁל ַבּ ִ
לוּכה ֝וּמ ֗ ֵ
תהלים כב:כט ִכּי ֖◌ ַלייָ ַה ְמּ ָ ֑
לוּכה:
יי ַה ְמּ ָ ֽ
שׂו ְו ָ ֽהיְ ָ ֥תה ַ ֽל ָ ֖
ת־הר ֵע ָ ֑
ם ְבּ ַ ֣הר צִ יּ֔ וֹן ִל ְשׁ ֖ ֹפּט ֶא ַ ֣
וֹשׁ ִעי ֙
עובדיה א:כא ְ 86ו ָע ֤לוּ ֽמ ִ
וּשׁ ֥מוֹ ֶא ָ ֽחד:
ל־ה ָ ֑א ֶרץ ַבּיּ֣ וֹם ַה ֗הוּא ִי ְֽה ֶי֧ה יְ ָ ֛י ֶא ָ ֖חד ְ
ל־כּ ָ
זכריה יד:ט ְו ָה ָי֧ה יְ ָ ֛י ְל ֶ ֖מ ֶל ךְך ַע ָ
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תוֹר ְת ךָך ָכּתוּב ֵלאמֹר
וּב ָ
ְ

מסיימים:
דברים ו:ד

ְשׁ ַ ֖מע יִ ְשׂ ָר ֵ ֑אל יְ ָ ֥י ֱאל ֵ ֹ֖הינוּ יְ ָ ֥י ׀ ֶא ָ ֽחד:

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

]ע"י שלמה?[

88

שׁ ְמ ךָך ָל ַעד ַמ ְל ֵ ֽכּנוּ
 89יִ ְשׁ ַתּ ַבּח ִ

וּב ָ ֽא ֶרץ
ַבּ ָשׁ ַ ֽמיִ ם ָ

ָה ֵאל ַה ֶ ֽמּ ֶל ךְך ַהגָּ דוֹל ְו ַה ָקּדוֹשׁ

ִכּי ְל ךָך נָ ֶאה יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ֵ ֽואל ֵֹהי ֲא ֵ ֽ
וּשׁ ָב ָחה
בוֹתינוּ ִשׁיר ְ

ם ְבּ ַ ֣הר צִ יּ֔ וֹן'  -יגון המאורה 'שי זיתים' ,ובפורים אומרים  -אחד מיגוי
וֹשׁ ִעי ֙
86בימי חנוכה אומרים 'וְ ָע ֤לוּ ֽמ ִ
פורים.
 withשירה ) one may think that since we conclude theסדרת ואתחן(  writesחתם סופר 87 The
the
)ומלאה ... that the nations will be on the same level asפסוק  ,ביום ההוא יהיה ד' אחד
בי ישראל
, that even duringשמע ישראל  ofפסוק ...). We assert at the end by adding theהארץ
this time
period, we will always be on a higher level of appreciation and have
a closer
 was added byשמע ישראל relationship with God than the other nations. Historically speaking, the
' and additionalלחיים טובים'  (for exampleתפילה , which made many additions to theוסח צרפת
 opposed their additions, but since duringגדולי אשכז ). Usuallyפסוקים
 one mayפסוקי דזמרא
, they saw no reason not to.פסוקים recite additional
88
שבחים  ,בשימה אחת  do not discuss the Kabbalistic issue of reciting theספרי מהגי אשכז
(in one breath).
89
שבח שלמה ,וסידרן ביום שעלה לישב על כסאו של שן ,וציפהו זהב ומפז ,וכו' ,ופתח ואמר ישתבח שמך
לעד מלכנו המלך ,וחתם שמו מראשי תיבות ,ומרוב עותותו הקדים ישתבח שלא ירגישו] .גליון סידור הרוקח[:

בוּרה ְתּ ִה ָלּה וְ ִת ְפ ֶ ֽא ֶרת ְק ֻד ָשּׁה
וּמ ְמ ָשׁ ָלה ֶנֽצַ ח גְּ ֻד ָלּה וּגְ ָ
ַה ֵלּל וְ זִ ְמ ָרה עֹז ֶ
ד־עוֹלםָ :בּ ךְ
רוּך ַא ָתּה יְ יָ ֵאל ֶ ֽמ ֶל ךְך גָּ דוֹל
ָ
הוֹדאוֹת ֵמ ַע ָתּה ְו ַע
וּמ ְלכוּת ְבּ ָרכוֹת ְו ָ
ַ
בּוֹחר ְבּ ִשׁ ֵירי זִ ְמ ָרה ֶ ֽמ ֶל ךְך ֵאל ַ 90חי
הוֹדאוֹת ֲאדוֹן ַהנִּ ְפ ָלאוֹת ַה ֵ
ַבּ ֻתּ ְשׁ ָבּחוֹת ֵאל ַה ָ
עוֹל ִמים:
ָה ָ
עמקים
ממ ֖
מעלות ֽ
 in Europe.וסח ספרד  byעשרת ימי תשובה ֥ was initially only inserted here duringשיר ֽה ֑
 across Europe,אשכזים , which was not accepted byמהג אריז"ל It is a
 eventually adopted its recital.אשכזים although many Eastern European

בעל תפלה כורע יִ ְתגַּ ַדּל ְויִ ְת ַק ַדּשׁ זוקף ְשׁ ֵמיהּ ַר ָבּא )קהל ָא ֵמן( ְבּ ָע ְל ָמא ִדּ ְב ָרא
עוּתהּ
ִכ ְר ֵ
יִ ְשׂ ָר ֵאל

ְויַ ְמ ִל ךְ
ל־בּית־
וּב ַחיֵּ י ְד ָכ ֵ
יוֹמיכוֹן ְ
וּב ֵ
כוּתהּ ְבּ ַחיֵּ יכוֹן ְ
יך ַמ ְל ֵ
וּבזְ ַמן ָק ִריב  -וְ ִא ְמרוּ בעל תפלה כורע ָא ֵמן:
ַבּ ֲעגָ ָלא ִ

)קהל

ָא ֵמן(
וּל ָע ְל ֵמי ָע ְל ַמיָּ א
 91יְ ֵהא ְשׁ ֵמיהּ ַר ָבּא ְמ ָב ַר ךְך ְל ָע ַלם ְ

ובשימה אחרת מוסיפים גם אם עומדים

בתפלה
במקום שאין רשאים להפסיק בו 'יתברך'
עוֹל ִמים The use of either
עוֹל ִמים ַ orחי ָה ָ
, however, theפוסקים ֵ are discussed amongst theחי ָה ָ
עוֹל ִמים usage of
 (i.e. belief in multiple deities).כפירה ֵ might be considered by some as possibleחי ָה ָ
עוֹל ִמים' הגו בכל אשכז מדורי דורות ושמר בפפד"מ עד זמן הרב שמשון רפאל הירש ואחריו.
ההגוי ' ַחי ָה ָ
 91אלו דברי בעל האגודה ממסכת ברכות ג:א וז"ל 'יהא שמו הגדול מבורך מכאן משמע שיש לומר יהא
ולא מפיק ה' שמיה דהוי משמע שם יה'.
שמיה

90

רוֹמם ְויִ ְתנַ ֵשּׂא ְויִ ְת ַה ַדּר וְ יִ ְת ַע ֶלּה
בעל תפלה כורע יִ ְת ָבּ ַר ךְך ְויִ ְשׁ ַתּ ַבּח ְויִ ְת ָפּ ַאר וְ יִ ְת ַ
ְויִ ְת ַה ַלּל ְשׁ ֵמיהּ ְדּ ֻק ְד ָשׁא בעל תפלה כורע ְבּ ִר ךְ
יך הוּא
92

הציבור אומר עמו )ולא לאחריו(

ל־בּ ְר ָכ ָתא ְו ִשׁ ָיר ָתא ֻתּ ְשׁ ְבּ ָח ָתא ְונֶ ָח ָמ ָתא
ְל ֵ ֽע ָלּא ִמ ָכּ ִ

ַדּ ֲא ִמ ָירן ְבּ ָע ְל ָמא  -בעל תפלה כורע ְו ִא ְמרוּ ָא ֵמן:

)קהל

ָא ֵמן(

קריאת שמע וברכותיה לחול
הבעל תפלה מאריך באמירת 'ברכו' ובימים מיוחדים

באמירת 'ברכו' הבעל תפלה אומר' :ברוך ד'
93
המבורך לעולם ועד' יחד עם הציבור ,ולא אחריו ,כמו
בעיית קדושה וכיוצא בו .וכן המהג ב'ברכו' של
העולים לתורה.
ְ 92ל ֵ ֽע ָלּא ִמ ָכּל .כ"ה בכל סידירים ישים ...ועד לסידורים מאוחרים )אמשטרדם תקס"ד( ,וכך מופיע גם בדיוקים
בוסח התפילה לרמ"מ משקלאוו .הוסחא המקובלת 'לעילא מן כל' ,מקורה באריז"ל כדי שיהיו כ"ח תיבות
מ'יְ ֵהא ְשׁ ֵמיהּ ַר ָבּא' עד ' ַדּ ֲא ִמ ָירן ְבּ ָע ְל ָמא' ...ור' זלמן העא גם הוא גרס 'לעילא מן כל' אך לא מטעמיה דהאריז"ל
אלא ששיה מדעתו שסבר שכך הוא לשון ארמי שבמקרא ,ובעקבותיו שיה גם רוו"ה) .סידור אזור אליהו(

יִ ְת ָבּ ַר ךְך

וְ יִ ְשׁ ַתּ ַבּח

וְ יִ ְת ָפּ ַאר

וְ יִ ְת ַ
וּמ ַבּ ְל ָע ָדיו ֵאין ֱאל ִֹהים
רוֹמם ַא ֲחרוֹן ִ

תהלים סח:ה

וְ יִ ְתנַ ֵשּׂא ְשׁמוֹ ֶשׁ ֶ ֽ ךְ
ל־מ ֶלך ַמ ְל ֵכי ַה ְמּ ָל ִכים ֡ ֹסלּוּ ָ ֽלר ֵ ֹ֣כב ֖◌ ָ ֽבּ ֲע ָרבוֹת ְבּ ָי֥הּ ְשׁ ֗מוֹ וְ ִע ְלז֥ וּ
ךְ
ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּך הוּאֶ :שׁהוּא ִראשׁוֹן וְ הוּא ְל ָפ ָנֽיו:

וּשׁמוֹ
ְ

רוֹמם
ְמ ָ

ל־בּ ָר ָכה
ל־כּ ְ
ַע ָ

וּת ִה ָלּה:
ְ

ֶאת ־יְ יָ
ַה ְמב ָֹר ךְך :

כשמגן הבעל תפלה השם יאמר הקהל :

ָבּ ךְ
עוֹלם וָ ֶעד:
רוּך ֵשׁם ְכּבוֹד ַמ ְלכוּתוֹ ְל ָ
כשמגן הבעל תפלה 'המברך' יאמר הקהל :

שׁם יְ ָ ֣י ְמב ָ ֹ֑ר ךְך ֝ ֵ ֽמ ַע ָ֗תּה וְ ַעד־
קיג:ב יְ ִ ֤הי ֵ ֣
עוֹלם:
ָֽ
קהל ובעל תפלה יחדיו :

ָבּ ךְ
עוֹלם ָו ֶעד:
רוּך יְ יָ ַה ְמב ָֹר ךְך ְל ָ
הבעל תפלה אומר בקול רם את ראש ברכת יוצר עד 'את הכל' :

ָבּ ךְ
עוֹלם
רוּך ַא ָתּה יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ֶ ֽמ ֶל ךְך ָה ָ

ת־הכֹּל:
וּב ֵוֹרא ֶא ַ
ֹשׂה ָשׁ ֖לוֹם ֣
וּבוֹרא ֹ֔ח ֶשׁ ךְך ע ֶ ֥
יוֹצ֥ר אוֹ ֙ר ֵ ֣
ישעיה מה:ז ֵ
וּבטוּבוֹ ְמ ַח ֵדּשׁ ְבּ ָכל־יוֹם ָתּ ִמיד ַמ ֲע ֵשׂה
יה ְבּ ַר ֲח ִמים ְ
ַה ֵמּ ִאיר ָל ָ ֽא ֶרץ ְו ַל ָדּ ִרים ָע ֶ ֽל ָ
אשׁית:
ְב ֵר ִ

קד:כד

ה־ר ֬בּוּ ַ ַ ֽ ֽממ ֲע ֨ ֶשׂ ךָ
ית ָ ֽמ ְל ָ ֥אה ֝ ָה ָ ֗א ֶרץ
שׂ ָ
יך ׀ ְ ֽי ָ֗י ֖◌ ֻכּ ָלּם ְבּ ָח ְכ ָ ֣מה ָע ִ ֑
ֽ ָ 94מ ַ

ה־ר ֬בּוּ ַ ֽמ ֲע ֨ ֶשׂ ךָ
יך ׀ ֽ ֗ד'' ,יֵשׁ לְ ָך בְּ ִריוֹת גְּ דֵ לוֹת בַּ יָּם ,וְ יֵשׁ לָ ָך בְּ ִריוֹת
כְּ שֶׁ הָ יָה ְרבִ י ע ֲִקיבָ א מַ גִּ יעַ לְ פָּסוּק ֶזה אוֹמֵ רֽ ָ ' ,מ ַ
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יוֹרדוֹת לַ יָּם ִמיָּד מֵ תוֹת ,יֵשׁ ְלָך בְּ ִריוֹת גְּ דֵ לוֹת
בַּ יַּבָּ שָׁ ה ,שֶׁ בַּ יָּם ִאילְמָ לֵ י עוֹלוֹת בַּ יַּבָּ שָׁ ה ִמיָּד מֵ תוֹת ,שֶׁ בַּ יַּבָּ שָׁ ה ִאילְמָ ֵלי ְ
יוֹרדוֹת לָאוּר ִמיָּד
בָּ אוּר ,יֵשׁ ְלָך בְּ ִריוֹת גְּ דֵ לוֹת בָּ אֲ וִ יר ,שֶׁ בָּ אוּר ִאילְמָ ֵלי עוֹלוֹת לָאֲ וִ יר ִמיָּד מֵ תוֹת ,שֶׁ בָּ אֲ וִ יר ִאילְמָ ֵלי ְ

רוֹמם ְל ַבדּוֹ ֵמ ָאז ַה ְמ ֻשׁ ָבּח וְ ַה ְמּפֹ ָאר וְ ַה ִמּ ְתנַ ֵשּׂא ִמימוֹת
ִקנְ יָ ֶ ֽנ ךָךַ :ה ֶ ֽמּ ֶל ךְך ַה ְמ ָ
עוֹלם ְבּ ַר ֲח ֶ ֽמ ךָ
ָ
יך ָה ַר ִבּים ַר ֵחם ָע ֵ ֽלינוּ ֲאדוֹן ֻע ֵזּֽנוּ צוּר ִמ ְשׂגַּ ֵבּנוּ
עוֹלםֱ :אל ֵֹהי ָ
ָמגֵ ן יִ ְשׁ ֵ ֽענוּ

ִמ ְשׂגָּ ב ַבּ ֲע ֵ ֽדנוֵּ :אל ָבּ ךְ
רוּך גְּ דוֹל ֵדּ ָעה ֵה ִכין וּ ָפ ַעל זָ ֳה ֵרי

ַח ָמּה טוֹב יָ צַ ר ָכּבוֹד ִל ְשׁמוֹ ְמאוֹרוֹת נָ ַתן ְס ִביבוֹת ֻעזּוֹ ִפּנּוֹת צְ ָב ָאיו
שׁ ַדּי ָתּ ִמיד
דוֹשׁים ר ֲוֹמ ֵמי ַ
ְק ִ

בוֹד־אל ְוּק ֻד ָשּׁתוִֹ :תּ ְת ָבּ ַר ךְך יְ יָ
ֵ
ְמ ַס ְפּ ִרים ְכּ

ית יְ ָפ ֲא ֽר ךָ
ל־שׁ ַבח ַמ ֲע ֵשׂי יָ ֶ ֽד ךָ
ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ַע ֶ
וּך ֶ ֽסּ ָלה:
ל־מ ֽא ֵוֹרי־אוֹר ֶשׁ ָע ִ ֽשׂ ָ
יך ְו ַע ְ
בעל תפלה

־ל ַעד
דוֹשׁים :יִ ְשׁ ַתּ ַבּח ִשׁ ְמ ךָך ָ
בּוֹרא ְק ִ
ֵ
גוֹא ֵ ֽלנוּ
צוּרנוּ ַמ ְל ֵ ֽכּנוּ ְו ֲ
ִתּ ְת ָבּ ַר ךְך ֵ ֽ

ַמ ְל ֵ ֽכּנוּ

יוֹצֵ ר ְמ ָשׁ ֲר ִתים

עוֹלם
ָ
עוֹמ ִדים ְבּרוּם
ְ
וַ ֲא ֶשׁר ְמ ָשׁ ֲר ָתיו ֻכּ ָלּם

וּמ ְשׁ ִמ ִ
ַ
הוּבים
עוֹלםֻ :כּ ָלּם ֲא ִ
וּמ ֶל ךְך ָ
יעים ְבּיִ ְר ָאה ַ ֽי ַחד ְבּקוֹל ִדּ ְב ֵרי ֱאל ִֹהים ַחיִּ ים ֶ ֽ
רוּרים
ֻכּ ָלּם ְבּ ִ

וּביִ ְר ָאה ְרצוֹן  95קוֹנֵ ֶהם:
ימה ְ
בּוֹרים וְ ֻכ ָלּם ע ִֹשׂים ְבּ ֵא ָ
ֻכּ ָלּם גִּ ִ

וּמ ָב ֲר ִכים
ְ
וּבזִ ְמ ָרה
וּב ָט ֳה ָרה ְבּ ִשׁ ָירה ְ
יהם ִבּ ְק ֻד ָשּׁה ְ
ת־פּ ֶ
פּוֹת ִחים ֶא ִ
ְ
וְ ֻכ ָלּם

ה־ר ֬בּוּ ַ ֽמ ֲע ֨ ֶשׂ ךָ
יך ׀ ֽ ֗ד'') .גמ' חולין קכז(.
מֵ תוֹתֽ ָ ' ,מ ַ
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 is commonlyקוֹנָ ם , however, todayקוֹנֵ ֶהם  contain the wordסידורים Almost all of the ancient
.רשויות , be twoחס ושלום used, in order to alleviate any confusion that there might
.ת"ך There are a number of such examples in
ה ְל ִ ֥כים ָ ֽבּהּ:
יה ְו ֖ר ַוּח ַל ֽ ֹ
ה ָל ָ ֣עם ָע ֶ֔ל ָ
יה נֹ ֵ ֤תן נְ ָשׁ ָמ ֙
יהם ר ַ ֹ֥קע ָה ָ ֖א ֶרץ וְ צֶ ֱאצָ ֶ ֑א ָ
וֹט ֶ֔
ם וְ נ֣ ֵ
בּוֹרא ַה ָשּׁ ֨ ַמיִ ֙
ה־א ֞ ַמר ָה ֵ ֣א-ל ׀ ֗ד' ֵ ֤
ֹֽכּ ָ
)ישעיה מב:ה(
ֹאמר ָבּ ֥ר ךְ
יהם ֥ל ֹא יַ ְח ֖מוֹל ֲע ֵל ֶ ֽ
שׁר ְו ֣ ֹר ֵע ֶ֔
אע ִ ֑
וּך ֖ד' ַו ְ
יהן י ֔ ַ
יהן ַ ֽי ֲה ְרגֻ ֙ן ְו ֣ל ֹא יֶ ְא ֔ ָשׁמוּ וּ ֹֽמ ְכ ֵר ֶ ֣
יהן) :זכריה יא:ה(
ֲא ֨ ֶשׁר ֽ ֹקנֵ ֶ ֤
אין לשות וסחת היוצר וראוי לומר עושים באימה רצון קונהם ולא קום) .והג כצאן יוסף ,דין ק"ש וברכותיה(

יכים -
וּמ ְמ ִל ִ
ישׁים ַ
וּמ ְק ִדּ ִ
וּמ ֲע ִריצִ ים ַ
וּמ ָפ ֲא ִרים ַ
וּמ ַשׁ ְבּ ִחים ְ
ְ
קהל

נּוֹרא ָקדוֹשׁ הוּא:
ת־שׁם ָה ֵאל ַה ֶ ֽמּ ֶל ךְך ַהגָּ דוֹל ַהגִּ בּוֹר ְו ַה ָ
ֵ
ֶא

נוֹתנִ ים ְרשׁוּת זֶ ה
יהם עֹל ַמ ְלכוּת ָשׁ ַ ֽמיִ ם זֶ ה ִמזֶּ ה 96וְ ְ
בעל תפלה ְו ֻכ ָלּם ְמ ַק ְבּ ִלים ֲע ֵל ֶ
ימה ְ 97ק ֻד ָשּׁה ֻכּ ָלּם
וּבנְ ִע ָ
רוּרה ִ
ת־ר ַוּח ְבּ ָשׂ ָפה ְב ָ
ָלזֶ ה ְל ַה ְק ִדּישׁ ְליוֹצְ ָרם ְבּ ַנ ַֽח ֽ
אוֹמ ִרים ְבּיִ ְר ָאה -
ְכּ ֶא ָחד עוֹנִ ים ְו ְ
קהל ישעיה ו:ג

בוֹדוֹ:
ל־ה ָ ֖א ֶרץ ְכּ ֽ
ָק ֧דוֹשׁ ׀ ָק ֛דוֹשׁ ָק ֖דוֹשׁ יְ ָ ֣י צְ ָב ֑אוֹת ְמ ֥ל ֹא ָכ ָ

אוֹפנִּ ים ְו ַחיּוֹת ַה ֽ ֹקּ ֶדשׁ ְבּ ַ ֽר ַעשׁ גָּ דוֹל ִמ ְתנַ ְשּׂ ִאים ְל ֻע ַמּת ְשׂ ָר ִפים
בעל תפלה וְ ָה ַ
אוֹמ ִרים:
ְל ֻע ָמּ ָתם ְמ ַשׁ ְבּ ִחים וְ ְ
קהל יחזקאל ג:יב

ָבּ ֥ר ךְ
קוֹמוֹ:
וּך ְכּבוֹד־יְ ָ ֖י ִמ ְמּ ֽ

ְל ֵאל ָבּ ךְ
רוּך נְ ִעימוֹת יִ ֵ ֽתּנוְּ :ל ֶ ֽמ ֶל ךְך ֵאל ַחי ְו ַקיָּ ם

ֹאמרוּ ְו ֻת ְשׁ ָבּחוֹת
זְ ִמירוֹת י ֵ ֽ

. . .הכי מציו במדרש )איכה ג( חדשים לבקרים שבורא מלאכים בכל יום ואומרים שירה וטרדין להן,
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כדאמר בסמוך משום שיש אות במלאכים הקבועים שממתיים זה לזה לומר שירה .ואלו החדשים שאים יודעים
נוֹתנִ ין ְרשׁוּת זֶ ה ָלזֶ ה ...
הדת ,ממהרין לשורר ותחייבו כליה .והייו אשר תקו ויסדו אשי כסת הגדולה ביוצר ' וְ ְ
עוֹלם ',
עוֹמ ִדים ְבּרוּם ָ
ְ
כּוּלּם
אוֹמ ִרים' ,וגם למעלה 'יוֹצֵ ר ְמ ָשׁ ֲר ִתים וַ ֲא ֶשׁר ְמ ָשׁ ֲר ָתיו ָ
כּוּלּם ְכּ ֶא ָחד עוֹנִ ין ְו ְ
דוּשּׁה ָ
ְק ָ
כלומר בכל יום בורא חדשים וטרדין ,אבל משרתיו קבועים ועומדין לעד) :גמ' חגיגה יג :תוס' ד"ה מזיעתן(
כּוּלם' בחולם ,ועל פי שיו
דוֹשׁה ָ
ימה ְק ָ
וּבנְ ִע ָ
ְק ֻד ָשּׁה בשורוק כ"ה בכל סדורים ישים .ובאבודרהם גרס ' ִ
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ועבודת ישראל )וגם ר' עזריאל ור' אליה ווילא במהדו"ג )!( ולא תקבלה דעתם() .סידור אזור
ויעתר יצחק
אליהו(

זוֹר ַע
פּוֹעל גְּ בוּרוֹת ע ֶֹשׂה ֲח ָדשׁוֹת ַ ֽבּ ַעל ִמ ְל ָחמוֹת ֵ ֽ
יַ ְשׁ ִ ֽמיעוִּ :כּי הוּא ְל ַבדּוֹ ֵ 98
צְ ָדקוֹת

נוֹרא ְת ִהלּוֹת ֲאדוֹן ַהנִּ ְפ ָלאוֹת:
ָ
בּוֹרא ְרפוּאוֹת
ֵ
ַמצְ ִ ֽמ ַיח יְ שׁוּעוֹת

ַה ְמ ַח ֵדּשׁ ְבּטוּבוֹ ְבּ ָכל־יוֹם ָתּ ִמיד ַמ ֲע ֵשׂה ְב ֵר ִ
אשׁיתָ :כּ ָאמוּר:

תהלים קלו:ז

ֹשׂה
֖◌ ְלע ֵ

אוֹרים גְּ ד ִ ֹ֑לים ִ ֖כּי ְל ָ ֣
ִ֣
עוֹלם ַח ְס ֽדּוֹ :אוֹר ָח ָדשׁ ַעל־צִ יּוֹן ָתּ ִאיר וְ נִ זְ ֶכּה ֻכ ָ ֽלּנוּ ְמ ֵה ָרה
ְלאוֹרוָֹ :בּ ךְ
רוּך ַא ָתּה יְ יָ יוֹצֵ ר ַה ְמּאוֹרוֹת:
]ע"י שמואל[ קהל

ָע ֵ ֽלינוּ:
ֵכּן ְתּ ָח ֵ ֽנּנוּ

ית ָרה ָח ַ ֽמ ְל ָתּ
דוֹלה ִו ֵ
ַא ֲה ָבה ַר ָבּה ֲא ַה ְב ָ ֽתּנוּ יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ֶח ְמ ָלה גְּ ָ

בוֹתינוּ ֶשׁ ָבּ ְטחוּ ְב ךָך וַ ְתּ ַל ְמּ ֵדם ֻח ֵקּי ַחיִּ ים
ָא ִ ֽבינוּ ַמ ְל ֵ ֽכּנוּ ַבּ ֲעבוּר ֲא ֵ ֽ
וּת ַל ְמּ ֵ ֽדנוּ(ָ :א ִ ֽבינוּ ָאב ָה ַר ֲח ָמן ַה ְמ ַר ֵחם ַר ֵחם ָע ֵ ֽלינוּ וְ ֵתן ְבּ ִל ֵ ֽבּנוּ
)ְ 99

ת־כּל־
וּל ַקיֵּ ם ֶא ָ
וּל ַל ֵמּד ִל ְשׁמֹר וְ ַל ֲעשׂוֹת ְ
וּל ַה ְשׂ ִכּיל ִל ְשׁ ֹֽמ ַע ִל ְלמֹד ְ
ְל ָה ִבין ְ
וֹת ךָ
יך
תּוֹר ֶ ֽת ךָך ְבּ ַא ֲה ָבהְ 100 :ו ָה ֵאר ֵע ֵינֽינוּ ְבּ ִמצְ ֶ ֽ
ָ
ִדּ ְב ֵרי ַת ְלמוּד

ְו ַד ֵבּק ִל ֵ ֽבּנוּ

עוֹלם וָ ֶעד:
ת־שׁ ֶ ֽמ ךָך וְ ל ֹא־נֵ בוֹשׁ ְל ָ
ְ
וּליִ ְר ָאה ֶ 101א
תוֹר ֶ ֽת ךָך וְ יַ ֵחד ְל ָב ֵ ֽבנוּ ְל ַא ֲה ָבה ְ
ְבּ ָ
אוֹי֖ב ִשׁ ְמ ךָ֣ך ָל ֶנֽצַ ח) :תהלים עד:י
ד־מ ַ ֣תי ֭ ֱאל ִֹדים יְ ָח ֶ ֣רף ָ ֑צר יְ ֘ ָנ ֵ ֤אץ ֵ
ַ ) Now the letters of the two wordsע ָ
גמ' (  are those with which the names of the seven planets of the Ptolemaic system beginשמך לצח
:). These seven planets symbolize the powers mentioned in this passage...שבת קו ,קכ ,:רש"י ברכות ט
פּוֹעל גְּ בוּרוֹת )'כצאת השמש בגבורתו The first planet, the sun, ruling on Sun-day is alluded to by
ֵ '). The
, its outstanding characteristic beingע ֶֹשׂה ֲח ָדשׁוֹת moon, star of Mon-day, is referred to by the phrase
, the blood-red star of the third day, Mars,מאדים ֽ ַ points toבּ ַעל ִמ ְל ָחמוֹת its monthly cycle of renewal.
ַ hints atמצְ ִ ֽמ ַיח יְ שׁוּעוֹת the god of war of the Romans, called Tiu (Tuesday) by the ancient Germans.
, the morning star that brings salvation (Mercury-Wednesday, Mercredi in French). Jupiter,כוכב
.זוֹר ַע צְ ָדקוֹת , is referred to byצדק called in Hebrew
בּוֹרא ְרפוּאוֹת ֽ ֵ The phrase
ֵ is the designation used
”), which brings “peace, joy, bliss, and health.וגה for the star of Friday, Venus (known in Hebrew as
נוֹרא ְת ִהלּוֹת  (Saturn, Saturday) is alluded to inשבתי Finally, the Sabbath star,
ָ because ruling on the
]day of rest, it pays homage to the Creator alone. [The World of Prayer Volume I pg. 141
כ"ה במקצת ס"י וכ"ה בסידור ר"ע ור"א ובסידורים שאחריהם ,אבל ברוב ס"י וסידור רש"ס מכללם
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ליתא לתיבה זו) .סידור אזור אליהו(
וֹת ךָ
תוֹר ֶ ֽת ךָך וְ ַד ֵבּק ִל ֵ ֽבּנוּ
תוֹר ֶ ֽת ךָך' ולא 'וְ ָה ֵאר ֵע ֵינֽינוּ ְבּ ָ
יך וְ ַד ֵבּק ִל ֵ ֽבּנוּ ְבּ ָ
הוסח הכון הוא 'וְ ָה ֵאר ֵע ֵינֽינוּ ְבּ ִמצְ ֶ ֽ
100
ךָ
וֹתיך'.
ְבּ ִמצְ ֶ ֽ
101

כ"ה בכל סדורים ישים .והגירסא 'וליראה שמך' מופיעה לראשוה בסידור ר"ע ור"א ווילא ללא כל
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נּוֹרא ָבּ ַ ֽט ְחנוּ
ִכּי ְב ֵשׁם ָק ְד ְשׁ ךָך ַהגָּ דוֹל וְ ַה ָ

ישׁוּע ֶ ֽת ךָך:
ָ
ילה וְ נִ ְשׂ ְמ ָחה ִבּ
נָ ִ ֽג ָ

102

קוֹמ ִמיּוּת ְל ַא ְר ֵ ֽצנוִּ :כּי ֵאל
ֲ
יכנוּ
תוֹל ֵ ֽ
יאנוּ ְל ָשׁלוֹם ֵמ ַא ְר ַבּע ַכּנְ פוֹת ָה ָ ֽא ֶרץ וְ ִ
וַ ֲה ִב ֵ ֽ
ל־עם וְ ָלשׁוֹן :וְ ֵק ַר ְב ָ ֽתּנוּ ְל ִשׁ ְמ ךָך ַהגָּ דוֹל
וּבנוּ ָב ַ ֽח ְר ָתּ ִמ ָכּ ַ
פּוֹעל־יְ שׁוּעוֹת ַ 103א ָתּה ָ ֽ
ֵ
וּליַ ֶח ְד ךָך ְבּ ַא ֲה ָבהָ :בּ ךְ
רוּך ַא ָתּה יְ יָ
ֶ ֽס ָלה ֶבּ ֱא ֶמת ְלהוֹדוֹת ְל ךָך ְ

)בבין המצרים הבעל

בּוֹחר ְבּ ַעמּוֹ יִ ְשׂ ָר ֵאל ְבּ ַא ֲה ָבה:
תפלה ממיך את קולו במילים( ַה ֵ
עוים 'אמן' על ברכת אהבה של הבעל תפלה.
לכסות את העיים לפסוק שמע ישראל
טור אורח חיים ,סי' ס"א" :ומהג טוב הוא להעיר הכווה בפסוק הראשון שהוא עיקר מקום כוות הקריאה ויש
והגין שותין ידיהם על פיהם בקריאת פסוק הראשון וראייתם מפ"ב דברכות )יג (:רבי כד הוה מח ידיה
אעייה הוה קרי לה פי' כוותו שלא יסתכל בדבר אחר שמועו מלכוין וכל מה שיעשה אדם לעורר הכווה טוב
הוא".
הלכות ומהגי רביו שלום מוישטט )מהר"ש( ,בתוך :שיח תפילה ,לזכר ח"ש טשזר ,ירושלים תש"ט ,עמ' קצט:
"איתמר ]ברכות יג ע"ב[ בשעה שמעביר ידיו על גבי עייו .אמר מהר"ש ,המכסים פיהם כשאומרים אחד,
רא]י[תם מהכא".
ספר מהרי"ל ,ריש הלכות תפילה" :כשאמר מהר"י סג"ל שמע ישראל דקריאת שמע היח ידו על עייו וכיסם עד
סיום כוות אחד".
כראה חלק מהמהג הישן המובא בגאוים ובראשוים .אצטט שים מהם:
טור אורח חיים ,סימן ס"א" :וצריך להאריך בד' דאחד שיעור שיחשוב בלבו שהקב"ה הוא יחיד בעולמו למעלה
ולמטה ובד' רוחות העולם ויש והגין להטות הראש כפי המחשבה מעלה ומטה ולד' רוחות ויש מפקפקין
בדבר משום הא דתיא הקורא את שמע לא יקרוץ בעייו ולא ירמוז בשפתיו וא"א הרא"ש ז"ל היה אומר
שאין לחוש דהתם הקריצה והרמיזה לצורך ד"א ומבטלין הכווה אבל הכא הרמיזה היא צורך הכווה
וגורמת אותה".
לקט יושר ,או"ח ,עמ' " :18זכורי שעשה כמו שכתב א"ח בס' ס"א ,וז"ל ויש והגים להטות הראש כפי המחשבה
מעלה ומטה וד' רוחות העולם".
להשלמת רמ"ח תיבות בק"ש מקדימים לה אמירת 'אל מלך נאמן' הן ביחיד והן בציבור .ויש משלימים
את חשבון רמ"ח בעיית 'אמן' על ברכת אהבת עולם של הבעל תפלה ,ש'אמן' הוא וטריקון 'אל מלך נאמן'.
לכתחילה צריך לקרוא את ק"ש כולה בטעמי המקרא כולל הפסוק הראשון שהוא עיקר הקריאה על פי
הסבר )!( ובעקבותיו בסידור רז"ה ,אך לא תקבלה בסידורים שאחריהם )למעט סידור רוו"ה ועבו"ו() .סידור אזור
אליהו(
102
 in the left hand, as mentioned by the followingציציות is to hold the two frontמהג The
פוסקים ; ספר המהגים לרביו אייזיק טירא  ,ים של שלמה  ,מגן אברהם  ,שלחן ערוך הרב  ,קיצור שלחן ערוך
פוסקי אשכז )מהגי וורמיישא  ,ר' אהרן פולד ]מהגי פרקפורט[  ,חות . This was echoed byערוך השלחן and
)).ציציות ,כמהג האריז"ל  (although he held all fourספר יוסף אומץ , andיאיר
האלף בפתח  -בכל ס"י ,והשיוי לקמץ הוא מר' זלמן העא לשיטתו "שדברי התפילה לא יתכן שום מהירות
103
המבטא אבל ראוי לתת הפסק גמור בין כל מאמר") .סידור אזור אליהו(

הפסוקים .קריאת שמע בנגינת טעמי המקרא ,אם מורגל בהם ,ובגית טעמי המקרא הקדומה של בי אשכז בפרט,
היא הדרך המובחרת לקיים את המצוה דאורייתא של קריאת שמע פעמיים בכל יום.
על פי הפסוקים והמדקדקים צריך להקפיד בכל התפלה  -וביותר בק"ש דאורייתא  -על ביטויי המילים בלשון
הקודש מדוקדקת .הגיית החולם הנכונה היא זו של בי אשכז ,ובדורות שלפיו הבדילו בי אשכז גם בין חי"ת
לכ"ף )שריד לכך ותר בהגיית בי הוגריה( ובין עי"ן לאל"ף )שריד לכך ותר בהגיית בי הולד(.

הרי"ש

האשכנזית הכוה היא לשוית .לפי פוסקי אשכז צריך להקפיד על דין הגמרא להאריך ב דלי"ת של 'אחד' )בהרעדת
הלשון קלושה מאחורי השייים העליוות הקדמיות( .רבים הם המדקדקים בזמן ק"ש לפי על השיטות ,ואשרי הם
אלה שמתאמצים להדר גם בעצם ק"ש שתיעשה לפי מסורת חז"ל.

ל

ֶל ךְך ֱא ָמן

ֵא ֶ ֽמ נֶ

דברים ו:ד

ְשׁ ַ ֖מע יִ ְשׂ ָר ֵ ֑אל יְ ָ ֥י ֱאל ֵ ֹ֖הינוּ יְ ָ ֥י ׀ ֶ 105 104א ָ ֽחד:
בלחש ָבּ ךְ
עוֹלם וָ ֶעד:
רוּך ֵשׁם ְכּבוֹד ַמ ְלכוּתוֹ ְל ָ
דברים ו:ה-ט

ְו ָ ֣א ַה ְב ָ֔תּ ֵ ֖את יְ ָ ֣י ֱאל ֶ ֹ֑ה ךָ
ל־מא ֶ ֹֽד ךָך:
וּב ָכ ְ
וּב ָכל־נַ ְפ ְשׁ ֖ךָך ְ
ל־ל ָ ֽב ְב ךָ֥ך ְ
יך ְ 106בּ ָכ ְ

ל־ל ָב ֶ ֽב ךָך :וְ ִשׁנַּ נְּ ָ ֣תּם ְל ָב ֔ ֶנ ךָ
יך
ְו ָהי֞ וּ ַה ְדּ ָב ִ ֣רים ָה ֵ ֗א ֶלּה ֲא ֨ ֶשׁר ָ ֽאנֹ ִ ֧כי ְמצַ וְ ךָ֛ך ַהיּ֖ וֹם ַע ְ
קוּמ ךָךְ :וּק ַשׁ ְר ָ ֥תּם
וּב ֶ ֽ
וּב ֶל ְכ ְתּ ךָ֣ך ַב ֶ ֔דּ ֶר ךְך וּֽ ְב ָשׁ ְכ ְבּ ֖ךָך ְ
ית ךָ ֙ך ְ
ְו ִד ַבּ ְר ָ ֖תּ ָ ֑בּם ְבּ ִשׁ ְב ְתּ ךָ֤ך ְבּ ֵב ֶ֨
לָקישׁ ָאמַ ר ִשׁבְ עָ ה ְ)ר ִקיעִ ים הֵ ן( ,וְ ֵאלוּ
צריך להאריך בחי"ת של אחד כדי שימליך הקב"ה בז' רקיעים ֵ]רישׁ ִ
104
הֵ ן :וִ ילוֹןָ ,ר ִקיעַ ְ ,שׁחָ ִקים ,זְ בוּל ,מָ עוֹן ,מָ כוֹן ,ע ֲָרבוֹת) .גמ' חגיגה יב [(:ובארץ) .דרך חיים על סידור של"ה(
יקצר באלף ויאריך בחי"ת ,ויחשוב שהוא אחד שלם ואין עוד) .דברי קהלת(
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ל־מא ֶ ֹֽד ךָך'
וּב ָכ ְ
וּב ָכל־נַ ְפ ְשׁ ֖ךָך' אֲ פִ ילוּ הוּא וֹטֵ ל ֶאת ַפְ ְשָׁךְ ' ,
ל־ל ָ ֽב ְב ךָ֥ך' בִּ ְשֵׁי ְיצָ ֶריָך ,בְּ יֵצֶ ר טוֹב וּבְ יֵצֶ ר הָ ָרעְ ' ,
' ְבּ ָכ ְ
106
וּמדָּ ה שֶׁ הוּא מוֹדֵ ד לְָך ,הֱ וֵ י מוֹדֶ ה לוֹ) .גמ' ברכות נד(.
ל־מא ֶ ֹֽד ךָך' בְּ ָכל ִמדָּ ה ִ
וּב ָכ ְ
בְּ כָ ל מָ מוֶָֹך ,דָּ בָ ר ַאחֵ רְ ' ,

ְל ֖אוֹת ַעל־יָ ֶ ֑ד ךָך

וְ ָהי֥ וּ ְ 107ל ֹֽט ָט ֖ ֹפת ֵ ֥בּין ֵע ֶינ ךָ
ית ךָך
ל־מזֻ ז֥ וֹת ֵבּ ֶ ֖
וּכ ַת ְב ָ ֛תּם ַע ְ
ֽיךְ :

וּב ְשׁ ָע ֶ ֽר ךָ
יך:
ִ
דברים יא:יג־כא

שׁר ָ ֽאנֹ ִ ֛כי ְמצַ ֶוּ֥ה ֶא ְת ֶ ֖כם
וֹתי ֲא ֶ ֧
ל־מצְ ַ֔
ם־שׁ ֹ֤מ ַע ִתּ ְשׁ ְמע ֙וּ ֶא ִ
וְ ָה ָ֗יה ִא ָ

וּב ָכל־נַ ְפ ְשׁ ֶ ֽכם :וְ ָנ ַֽת ִ ֧תּי
ל־ל ַב ְב ֶ ֖כם ְ
וּל ָע ְב ֔דוֹ ְבּ ָכ ְ
ם ְ
יכ ֙
ַהיּ֑ וֹם ְ 108ל ַ ֽא ֲה ָ֞בה ֶאת־יְ ָ ֤י ֱא ֽלֹ ֵה ֶ
ירשׁ ךָ֥ך ְויִ צְ ָה ֶ ֽר ךָך109 :וְ ָנ ַֽת ִ ֛תּי
וּמ ְל ֑קוֹשׁ וְ ָ ֽא ַס ְפ ָ ֣תּ ְדגָ ֔ ֶנ ךָך ְו ִ ֽת ְ
יוֹרה ַ
ר־א ְרצְ ֶ ֛כם ְבּ ִע ֖תּוֹ ֶ ֣
ְמ ַ ֽט ַ
ֵ ֥ע ֶשׂב ְבּ ָ ֽשׂ ְד ֖ךָך ִל ְב ֶה ְמ ֶ ֑תּ ךָך וְ ָ ֽא ַכ ְל ָ ֖תּ וְ ָשׂ ָ ֽב ְע ָתִּ :ה ָ ֽשׁ ְמ ֣רוּ ָל ֶ֔כם ֶ ֥פּן יִ ְפ ֶ ֖תּה ְל ַב ְב ֶ ֑כם
יתם ָל ֶ ֽהם :וְ ָח ָ ֨רה ַאף־יְ ָ֜י ָבּ ֶ֗כם ְו ָע ַ ֤צר
ם ֱאל ִ ֹ֣הים ֲא ֵח ִ ֔רים ְו ִה ְשׁ ַ ֽתּ ֲחוִ ֶ ֖
ְו ַס ְר ֶ֗תּם ַ ֽו ֲע ַב ְד ֶתּ ֙
בוּלהּ ַ ֽו ֲא ַב ְד ֶ ֣תּם ְמ ֵה ָ ֗רה
ם וְ ֽל ֹא־יִ ְה ֶי֣ה ָמ ָ֔טר ְו ָ ֣ה ֲא ָד ֔ ָמה ֥ל ֹא ִת ֵ ֖תּן ֶאת־יְ ָ ֑
ת־ה ָשּׁ ֨ ַמיִ ֙
ֶא ַ
שׁר יְ ָ ֖י
ֵמ ַעל ֙ ָה ָ ֣א ֶרץ ַהטּ ָֹ֔בה ֲא ֶ ֥

ל־ל ַב ְב ֶ ֖כם
ת־דּ ָב ַ ֣רי ֵ ֔א ֶלּה ַע ְ
ם ֶא ְ
נֹ ֵ ֥תן ָל ֶ ֽכםְ :ו ַשׂ ְמ ֶתּ ֙

יכם:
וֹט ֖ ֹפת ֵ ֥בּין ֵ ֽעינֵ ֶ ֽ
ת ַעל־יֶ ְד ֶ֔כם וְ ָהי֥ וּ ְל ֽט ָ
ֹתם ְלאוֹ ֙
ְו ַעל־נַ ְפ ְשׁ ֶ ֑כם ְוּק ַשׁ ְר ֶ֨תּם א ָ ֤
יכם ְל ַד ֵ ֣בּר ָ ֑בּם ְבּ ִשׁ ְב ְתּ ךָ֤ך ְבּ ֵב ֶ֨
ת־בּנֵ ֶ ֖
ֹתם ֶא ְ
ְו ִל ַמּ ְד ֶ ֥תּם א ָ ֛
וּב ֶל ְכ ְתּ ךָ֣ך ַב ֶ ֔דּ ֶר ךְך
ית ךָ ֙ך ְ
וּב ְשׁ ָע ֶ ֽר ךָ
יך:
ית ךָך ִ
ל־מזוּז֥ וֹת ֵבּ ֶ ֖
וּכ ַת ְב ָ ֛תּם ַע ְ
קוּמ ךָךְ :
וּב ֶ ֽ
ֽוּ ְב ָשׁ ְכ ְבּ ֖ךָך ְ

110

הרב הקורא שמע בטעמים

וֹט ֖ ֹפת' )שמות יג:טז( דילפינן מינה ארבע בתים
וּל ֽט ָ
וֹט ֖ ֹפת' )יא:יח( ' ְ
)107טעמא דבית הלל( ' ְל ֹֽט ָט ֖ ֹפת' )דברים ו:ח(ְ ' ,ל ֽט ָ
סּוֹרת.
לתפילין ואנן בכולהו לטוטפות קרינן נמי אהני קרא כו' )רש"י( הֲ ֵרי כַּאן ַא ְרבַּ עַ ,אהֲ ֵי ְק ָרא וְ ַאהֲ ֵי מַ ֶ
יקי ְשׁ ַתּיִ ם) .גמ' זבחים לז ,:מנחות לד(:
ְרבִ י ע ֲִקיבָ א אוֹמֵ רֵ ,איוֹ צָ ִריְך ,טַ ט בְּ כ ְַתפִּ י ְשׁ ַתּיִ ם ,פַּת בְּ ַאפְ ִר ִ
108

ל־ל ַב ְב ֶ ֖כם' ֵאיזוֹ
וּל ָע ְב ֔דוֹ ְבּ ָכ ְ
ם ְ
יכ ֙
ת־ד' ֱא ֽלֹ ֵ ֗ד ֶ
וּמָא לָ ן )שמזכירין גבורות גשמים( ְדּבִ ְתפִ לָ ה? ְדּ ַת ְיָאְ ' ,ל ַ ֽא ֲה ָ֞בה ֶא ֤
ְ

וּמ ְל ֑קוֹשׁ') .גמ' תענית
יוֹרה ַ
ר־א ְרצְ ֶ ֛כם ְבּ ִע ֖תּוֹ ֶ ֣
ִהיא עֲבוֹדָ ה שֶׁ ִהיא בְּ לֵ ב? הֲ ֵוי אוֹמֵ ר זוּ ְתּפִ ָלה .וּכְ ִתיב בַּ ְת ֵריהְּ ' ,ו ָנ ַֽת ִ ֧תּי ְמ ַ ֽט ַ
ב(.
יִתּן מַ אֲ ָכל לִבְ הֶ ְמתּוֹ ,שֶׁ נֶּאֱ מַ רְ ' :ו ָנ ַֽת ִ ֛תּי ֵ ֥ע ֶשׂב
ָאמַ ר ַרב ְיהוּדָ ה ָאמַ ר ַרבָ ,אסוּר לוֹ ל ְָאדָ ם שֶׁ יּ ְִטעוֹם כְּ לוּם עַ ד שֶׁ ֵ
109
ךָ
ךָ
ְבּ ָ ֽשׂ ְד ֖ך ִל ְב ֶה ְמ ֶ ֑תּך' וְ הָ דַ ר 'וְ ָ ֽא ַכ ְל ָ ֖תּ וְ ָשׂ ָ ֽב ְע ָתּ) .':גמ' גיטין סב(.
110
, away from the place where theבבל  wondered how there could be old people inרבי יוחן
 could take effect. But then it became clear to him as the prophetלמען ירבו promise of
יחזקאל(

מרים קולו מ'למען ירבו' עד 'אמת'

יכם
ימי ְבנֵ ֶ֔
ם וִ ֵ ֣
יכ ֙
ְל ֨ ַמ ַען יִ ְר ֤בּוּ יְ ֵמ ֶ

֚ ַעל ָ ֽה ֲא ָד ֔ ָמה

ל־ה ָ ֽא ֶרץ:
ימי ַה ָשּׁ ַ ֖מיִ ם ַע ָ
יכם ָל ֵ ֣תת ָל ֶ ֑הם ִכּ ֵ ֥
ֲא ֨ ֶשׁר נִ ְשׁ ַ ֧בּע יְ ָ ֛י ַל ֲא ֹֽב ֵת ֶ ֖
ל־בּ ֵ ֤ני יִ ְשׂ ָר ֵאל ֙ וְ ָ ֽא ַמ ְר ָ ֣תּ ֲא ֵל ֶ֔הם
ֹשׁה ֵלּא ֹֽמרַ :דּ ֵ֞בּר ֶא ְ
אמר יְ ָ ֖י ֶאל־מ ֶ ֥
במדבר טו:לז־מא ַו ֥יּ ֹ ֶ
יהם ְל ֽ ֹדר ָ ֑
ל־כּנְ ֵ ֥פי ִבגְ ֵד ֶ ֖
יצ֛ת ַע ַ
ְו ָע ֨שׂוּ ָל ֶ ֥הם צִ ִ
יצ֥ת ַה ָכּ ָ ֖נ ף ְפּ ִ ֥תיל
ֹתם וְ ָנ ְ֥תנ֛ וּ ַעל־צִ ִ
ְתּ ֵ ֽכ ֶלת:

ת
וְ ָה ָי֣ה ָל ֶכ ֘ם ְלצִ יצִ ֒
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ל־מצְ וֹ֣ ת יְ ָ֔י
ת־כּ ִ
ם ֶא ָ
יתם א ֹ֗תוֹ וּזְ ַכ ְר ֶתּ ֙
ְוּר ִא ֶ ֣

ר־א ֶ ֥תּם זֹנִ ֖ים
יכם ֲא ֶשׁ ַ
ם וְ ַ ֽא ֲח ֵ ֣רי ֵ ֽעינֵ ֶ֔
א־ת ֜תוּרוּ ַ ֽא ֲח ֵ ֤רי ְל ַב ְב ֶכ ֙
ֹתם וְ ֽל ֹ ָ
יתם א ָ ֑
ַ ֽו ֲע ִשׂ ֶ ֖
ַ ֽא ֲח ֵר ֶ ֽ
יכם:
ֹשׁים ֵ ֽלאל ֵֹה ֶ ֽ
יתם ְקד ִ ֖
וֹתי ִ ֽו ְהיִ ֶ ֥
ל־מצְ ָ ֑
ת־כּ ִ
יתם ֶא ָ
יהםְ :ל ַ ֣מ ַען ִתּזְ ְכּ ֔רוּ ַ ֽו ֲע ִשׂ ֶ ֖
אומרו הקהל עם הרב הפסוק האחרון וכן הבעל תפלה.

ם ֵמ ֶ ֣א ֶרץ ִמצְ ַ ֔ריִ ם
אתי ֶא ְת ֶכ ֙
הוֹצ ִ
יכם ֲא ֨ ֶשׁר ֵ ֤
ֲא ֞ ִני יְ ָ ֣י ֱא ֽלֹ ֵה ֶ֗
יכם:
ִ ֽל ְהי֥ וֹת ָל ֶ ֖כם ֵ ֽל ֱאל ִֹהים ֲאנִ ֖י יְ ָ ֥י ֱא ֽלֹ ֵה ֶ ֽ
הבעל תפלה מרים קולו במילה 'אמת' ואיו כופל 'ד' אלדיכם אמת' .לפיכך הבעל תפלה אומר פרשת ציצית
עם הרב כדי שיסמוך 'אמת' ל'ד' אלדיכם' ,ולא יצטרך להמתין עליו ולהפסיק בין המלים הללו.

:.ו ֱא ִ ֤הי ָל ֶה ֙
, far fromארץ ישראל ֽ ָ Even outside of
ר־בּאוּ ָ ֽשׁם ) teaches us:יא:טז
ם ְל ִמ ְק ָ ֣דּשׁ ְמ ֔ ַעט ָ ֽבּ ֲא ָר ֖צוֹת ֲא ֶשׁ ָ ֥
, wherever they may be,בתי כסיות , one can experience the blissful nearness of God.בית המקדש the
 inמהג , small sanctuaries where we can seek to be near to God. ... Aמקדש מעט are considered a
משה ). Theקריאת שמע )פ' ציצית  to recite aloud the third paragraph ofרב  is for theקהילות many
 has beenמזכירין . The termמזכירין יציאת מצרים )) teaches regarding this paragraph:ברכות א:ד
 toרב  - hence the custom for theיציאת מצרים understood to mean that one should publicly mention
ְ,ל ֨ ַמ ַען יִ ְר ֤בּוּ  begins with the wordsרב  (as in some others) theקהילה recite the paragraph aloud. In our
רבי . However, if one understands the teaching ofפ' ציצית even though the sentence is not part of
, every morning and evening,רב ְ by theל ֨ ַמ ַען יִ ְר ֤בּוּ , then it becomes clear that the recitation ofיוחן
.בית כסת  to those who attend theברכה conveys a
(A Unique Perspective, Rav Breuer’s
)Essays 1914-1973 pg. 66
111
are switched from the left to the right hand.ציציות ), theפרשה )ויאמר While reciting the third
 and therefore is considered aתלמוד  originated from the time of theציציות  of holding theמהג The
'.וראיתם אותו'  are kissed only while reciting the wordsציציות . Theדיה דגמרא

ֱא ֶמת
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נוֹרא
ְויַ צִּ יב ְונָ כוֹן ְו ַקיָּ ם ְויָ ָשׁר ְונֶ ֱא ָמן ְו ָאהוּב ְו ָח ִביב ְונֶ ְח ָמד ְונָ ִעים ְו ָ

וּמ ֻת ָקּן ְ
ְ
ְו ַא ִדּיר
עוֹלם ָו ֶעדֱ :א ֶמת ֱאל ֵֹהי
וּמ ֻק ָבּל ְוטוֹב ְויָ ֶפה ַה ָדּ ָבר ַהזֶּ ה ָע ֵ ֽלינוּ ְל ָ
ָ
וּשׁמוֹ ַקיָּ ם ְו ִכ ְסאוֹ נָ כוֹן
עוֹלם ַמ ְל ֵ ֽכּנוּ צוּר יַ ֲעקֹב ָמגֵ ן יִ ְשׁ ֵ ֽענוּ ְלדוֹר ָודוֹר הוּא ַקיָּ ם ְ
ַ
וּמ ְלכוּתוֹ ֶו ֱאמוּנָ תוֹ ָל ַעד ַק ֶיּ ֶֽמת ְוּד ָב ָריו ָחיִ ים ְו ַקיָּ ִמים נֶ ֱא ָמנִ ים ְונֶ ֱח ָמ ִדים ָל ַעד
ל־דּוֹרוֹתינוּ ְו ַעל ָכּל־דּוֹרוֹת
ֵֽ
ל־בּ ֵנֽינוּ ְו ַע
בוֹתינוּ ְו ָע ֵ ֽלינוּ ַע ָ
ל־א ֵ ֽ
עוֹל ִמיםַ :ע ֲ
עוֹל ֵמי ָ
וּל ְ
ְ
ֶ ֽז ַרע יִ ְשׂ ָר ֵאל ֲע ָב ֶ ֽד ךָ
יך:
עוֹלם ָו ֶעד ֱא ֶמת ֶו ֱאמוּנָ ה
ל־ה ַא ֲחרוֹנִ ים ָדּ ָבר טוֹב ְו ַקיָּ ם ְל ָ
ל־ה ִראשׁוֹנִ ים ְו ַע ָ
ַע ָ
חֹק ְול ֹא יַ ֲעבוֹרֱ :א ֶמת

114

בוֹתינוּ ַמ ְל ֵ ֽכּנוּ ֶ ֽמ ֶל ךְך
ֶשׁ ַא ָתּה הוּא יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ֵ ֽואל ֵֹהי ֲא ֵ ֽ

גּוֹא ֵ ֽלנוּ ֵ
ֲ
בוֹתינוּ
ֲא ֵ ֽ
עוֹלם
ילנוּ ֵמ ָ
וּמצִּ ֵ ֽ
פּוֹדנוּ ַ
ֵֽ
שׁוּע ֵ ֽתנוּ
בוֹתינוּ יוֹצְ ֵ ֽרנוּ צוּר יְ ָ
גּוֹאל ֲא ֵ ֽ
ְשׁ ֶ ֽמ ךָך

זוּל ֶ ֽת ךָך:
ֵאין ֱאל ִֹהים עוֹד ָ

ָאמַ ר ַרבָּ ה בַּ ר ִחי ָָא סָ בָ א ִמ ְשּׁמֵ יהּ ְדּ ַרב ,כָּ ל שֶׁ ל ֹא ָאמַ ר ' ֱא ֶמת ְויַ צִּ יב' שַׁ חֲ ִרית ,וְ ' ֱא ֶמת ְו ֱאמוּנָ ה' עַ ְרבִ ית ,ל ֹא יָצָ א
112
ילוֹת) .':גמ' ברכות יב(:
יְדֵ י חוֹבָ תוֹ ,שֶׁ נֶּאֱ מַ רְ ' :ל ַה ִ ֣גּיד ַבּ ֹ֣בּ ֶקר ַח ְס ֶ ֑דּ ךָך ֶֽ֝ו ֱא ֥מוּנָ ְת ֗ךָך ַבּ ֵלּ ֽ
', and they correspond to the fifteen words in theו 113 These fifteen words begin with the same letter
'.שמע'  of theפסוק last
ראיתי במעשה הגאוים מאמת ויציב עד הדבר הזה לעולם ועד אגרת אחת היתה ,לפי כשיסדו מאה ברכות שלחו
לגולה רצוכם לקבל עליכם לומר בכל יום מאה ברכות ,שלחו להם אמת ויציב עד הדבר הזה עלינו לעולם ועד.
ט"ו וויי"ן הם תשעים ,ה'דבר ה'זה ב' ההי"ן הם י' ,הרי ק' כגד ק' ברכות .וכן מן אמת ויציב עד עוד זולתך מאה
תיבות ,כגד מאה ברכות) .רוקח(
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ֱא ֶמת ֶשׁ ַא ָתּה הוּא .רוב סדורים ישים שלפי ר' שבתי סופר מוקדת השי"ן בסגול) .סידור אזור אליהו(

יהם ְבּ ָכל־דּוֹר
יהם ַא ֲח ֵר ֶ
וּמוֹשׁ ַיע ִל ְבנֵ ֶ
ִֽ
עוֹלם ָמגֵ ן
בוֹתינוּ ַא ָתּה הוּא ֵמ ָ
ֶעזְ ַרת ֲא ֵ ֽ
וּמ ְשׁ ָפּ ֶ ֽט ךָ
ד־א ְפ ֵסי ָ ֽא ֶרץַ :א ְשׁ ֵרי ִאישׁ
יך וְ צִ ְד ָק ְת ךָך ַע ַ
מוֹשׁ ֶ ֽב ךָך ִ
ָ
עוֹלם
וָ דוֹרְ :בּרוּם ָ
וֹת ךָ
ל־לבּוֱֹ :א ֶמת ַא ָתּה הוּא ָאדוֹן
תוֹר ְת ךָך ְוּד ָב ְר ךָך יָ ִשׂים ַע ִ
יך ְו ָ
ֶשׁיִּ ְשׁ ַמע ְל ִמצְ ֶ ֽ
יבםֱ :א ֶמת ַא ָתּה הוּא ִראשׁוֹן וְ ַא ָתּה הוּא ַא ֲחרוֹן
וּמ ֶל ךְך גִּ בּוֹר ָל ִריב ִר ָ
ְל ַע ֶ ֽמּ ךָך ֶ ֽ
וּמ ַבּ ְל ָע ֶ ֽד ךָ
וּמ ֵבּית
וּמוֹשׁ ַיעִ :מ ִמּצְ ַ ֽריִ ם גְּ ַא ְל ָ ֽתּנוּ יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ִ
ִֽ
גּוֹאל
יך ֵאין ָ ֽלנוּ ֶ ֽמ ֶל ךְך ֵ
ִ
כוֹר ךָך גָּ ַ ֽא ְל ָתּ ְויַ ם־סוּף ָבּ ַ ֽק ְע ָתּ וְ זֵ ִדים
וּב ְ
יהם ָה ַ ֽרגְ ָתּ ְ
כוֹר ֶ
ל־בּ ֵ
יתנוָּ :כּ ְ
ֲע ָב ִדים ְפּ ִד ָ ֽ
ִט ַ ֽבּ ְע ָתּ וִ ִיד ִידים ֶה ֱע ַ ֽב ְר ָתּ

תהלים קו:יא

נוֹתר:
יהם ֶא ָ ֥חד ֝ ֵמ ֶ֗הם ֣ל ֹא ָ ֽ
סּוּ־מיִ ם ָ ֽצ ֵר ֶ ֑
ַ֥
וַ יְ ַכ

רוֹממוּ ֵאל
הוּבים וְ ֲ
ַעל־ז ֹאת ִשׁ ְבּחוּ ֲא ִ

וְ נָ ְתנוּ יְ ִד ִידים זְ ִמירוֹת ִשׁירוֹת

נוֹרא
הוֹדאוֹת ְל ֶ ֽמ ֶל ךְך ֵאל ַחי־וְ ַקיָּ ם ָרם־וְ נִ ָשּׂא גָּ דוֹל וְ ָ
ְו ֻת ְשׁ ָבּחוֹת ְבּ ָרכוֹת ְו ָ
וּפוֹדה ֲענָ ִוים וְ עוֹזֵ ר ַדּ ִלּים
ֶ
וּמגְ ִ ֽבּ ַיהּ ְשׁ ָפ ִלים מוֹצִ יא ֲא ִס ִירים
ַמ ְשׁ ִפּיל גֵּ ִאים ַ
ְועוֹנֶ ה ְל ַעמּוֹ ְבּ ֵעת ַשׁוְּ ָעם ֵא ָליו:
115

ְתּ ִהלּוֹת ְל ֵאל ֶע ְליוֹן ָבּ ךְ
וּמב ָֹר ךְך:
רוּך הוּא ְ

וּבנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל ְל ךָך ָענוּ ִשׁ ָירה ְבּ ִשׂ ְמ ָחה ַר ָבּה וְ ָא ְמרוּ ֻכ ָלּם -
מ ֶֹשׁה ְ
).תהלות לא־ל עליון )מהרי"ל One takes three steps backward upon reciting
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קהל שמות טו:יא

נוֹרא ְת ִה ֖לֹּת ֥ ֹע ֵשׂה
ם יְ ָ֔י ִ ֥מי ָכּ ֖ ֹמ ָכה נֶ ְא ָ ֣דּר ַבּ ֑ ֹקּ ֶדשׁ ָ ֥
י־כ ֹ֤מ ָכה ָ ֽבּ ֵא ִל ֙
ֽ ִמ ָ
ֶ ֽפ ֶלא:
ביום המילה מגים מכאן עד 'גאל ישראל'.

ל־שׂ ַפת ַהיָּ ם
אוּלים ְל ִשׁ ְמ ךָך ַע ְ
בעל תפלה ִשׁ ָירה ֲח ָד ָשׁה ִשׁ ְבּחוּ גְ ִ
ַ ֽי ַחד ֻכּ ָלּם הוֹדוּ ְו ִה ְמ ִ ֽליכוּ ְו ָא ְמרוּ:
קהל טו:יח

יְ ָ ֥י ׀ יִ ְמ ֖לֹ ךְך ְלע ָ ֹ֥לם וָ ֶ ֽעד:

הוּדה
וּפ ֵדה ִכנְ ֻא ְמ ךָך יְ ָ
וּמה ְבּ ֶעזְ ַרת יִ ְשׂ ָר ֵאל ְ 117
בעל תפלה  116צוּר יִ ְשׂ ָר ֵאל ֽק ָ
ְויִ ְשׂ ָר ֵאל:
ָ 118בּ ךְ
רוּך ַא ָתּה יְ יָ גָּ ַאל יִ ְשׂ ָר ֵאל:
אומרים גם את זה בקול רם עד אות האחרוה.

את
 116עיון בסדרי התפילה האשכזיים המוסמכים ביותר ,ילמדו על קפידה של רבותיו חסידי אשכז לומר
הוסח 'צור ישראל'  ,בלא הוספת הפסוק 'גואלנו' .בכתביהם של רבי יהודה החסיד ,והרוקח ושאר חסידי
אשכז ,מבואר כי ב'צור ישראל' יש בה י"ד תיבות וס' אותיות לפי שס' ריבוא גאלו י"ד ביסן )ספר המהגים
הפסוק
לר"א טירא( ,הם תו לכך הסברים שוים ,מהם עולה שהפסוק ' גואלנו' איו שייך לוסח התפילה:
'גואלנו' מהשילוב הצרפתי שהתגדו לו קדמוי אשכז בחריפות!
:' beforeגֹּ ֲא ֵ ֽלנוּ ֥ד' צְ ָבאוֹת ְשׁמוֹ ְקדוֹשׁ יִ ְשׂ ָר ֵאל' , which included the additional verseוסח פולין Unlike
 did not contain this verse.וסח אשכז , ancientברכת גאל ישראל the end of the
117

הוּדה
וּפ ֵדה ִכנְ ֻא ֶ ֽמ ךָך יְ ָ
וסח מאוחרְ ' :

שׂ ָר ֵאל':
וְ יִ ְ

 118הבעל תפלה מסיים ברכת 'גאל ישראל' בקול רם כשאר הברכות לפי המהג הישן הציבור עוה 'אמן' על ברכת
הבעל תפלה ובדורות האחרוים פשט המהג לומר את סוף הברכה עם הבעל תפלה כדי להמע מעיית 'אמן'.
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שחרית עמידה לחול.

:ר' יוחנן בן נפחא )גמ' ברכות ט (:תהלים נא:טז

כורע

ָבּ ךְ
רוּך

משתחוה

ַא ָתּה

זוקף

ֱאל ֵֹהי יִ צְ ָחק ֵ ֽואל ֵֹהי יַ ֲעקֹב

ֲ ֭ 122אדֹנָ י ְשׂ ָפ ַ ֣תי ִתּ ְפ ָ ֑תּח ֝וּ ֗ ִפי יַ ִ ֥גּיד ְתּ ִה ָלּ ֶ ֽת ךָך

בוֹתינוּ ֱאל ֵֹהי ַא ְב ָר ָהם
יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ֵ ֽואל ֵֹהי ֲא ֵ ֽ
123

נּוֹרא ֵאל ֶע ְליוֹן
ָה ֵאל ַהגָּ דוֹל ַהגִּ בּוֹר וְ ַה ָ

ֵ
גוֹאל ִל ְבנֵ י
וּמ ִביא ֵ
זוֹכר ַח ְס ֵדי ָאבוֹת ֵ
טוֹבים  124וְ קֹנֵ ה ַהכֹּל וְ ֵ
גּוֹמל ֲח ָס ִדים ִ
 said by theברכו dates from the seventeenth century. If a person missedתשלומי ברכו  ofהידור 119 The
בעל  and afterward theברכו  andחצי קדיש  recitesאבל . Anחזרת הש"ץ  , he may recite it beforeבעל תפלה
 daily, (nowadays in Breuers’, it isשחרית  was recited atחזרת הש"ץ  .תשלומי ברכו  begins theתפלה
 orשבת ). Traditionally it was not recited onקריאת התורה  on days when there is noשחרית only said at
, howeverמחה , it was even said duringדברי קהלת  andמהגי וורמיישא . According to theיום טוב on
.שמה עשרה  before theחצי קדיש , if a person missed theברכו without
כשיש מאחרים לתפילת שחרית שלא שמעו 'ברכו' וקדיש לפי ברכת יוצר ,אזי כשמשלים הרב את תפילתו ופוסע
לאחוריוָ ,א ֵבל או בעל 'יאהרצייט' עמד בפתח בית הכסת ,ואומר חצי קדיש ולאחריו 'ברכו' .מיד אחר 'ברכו' פותח
הב"ת חזרת הש"ץ .במחה ,אם יש מאחרים ,אומר ה ָא ֵבל או בעל ה'יאהרצייט' לפי חזרת הש"ע חצי קדיש בלבד.
120
.מהג הקדמוים , is aעמידה Taking three steps forward before the
יכוין רגליו יחד כאילו שתיהם רגל אחת ,וייח ידו הימית על השמאלית ויחדיו על לבו ,ויעמוד ביראה והכעה
אלא
ובכווה גדולה ,ולא יפסיק בתפלתו כלל ,ואפילו אם ישמע שהבעל תפלה אומר קדיש או קדושה לא יפסיק
יכוין למה שאומר הבעל תפלה.
יש שהגו לישב חזרת הש"ץ ויש המקפידים לעמוד.
121
122
)]חזרת הש"ץ  .דברי קהלת( ]דף לג  before theבעל תפלה  is said quietly by theד' שפתי תפתח
) is printed separately.חזרת הש"ץ  does not include it whenמחזורי ר"וו היידעהיים (The
החזן יאמר ג"כ קודם חזרת י"ח פסוק ד' שפתי תפתח בלחש .ו"ל המהיג דתפלה זו שייכה להש"צ ביותר
מפי שצריך להתפלל בקול רם וצריך פתיחת שפתי' ולכן הוקבעה שהש"צ אומר אותו בתפלה אוחילה שבר"ה וי"כ.
)והג כצאן יוסף(
123

יתא )דברים י:יז( וְ ָאתוּ כְּ ֶסֶ ת הַ גְּ דוֹלָ ה וְ ַת ְק ִי ְהוּ ,אֲ ַן ל ֹא ַא ְמ ִריָן ְלהוּ) .גמ'
אוֹר ְי ָ
כַתבִ י ְהוּ מֹשֶׁ ה בְּ ַ
ִאי ל ֹא ְדּ ְ

מגילה כה(.
שׁוֹמר ַה ְבּ ִ ֣רית
ֵ֣
נּוֹר ֘א
אנשי כנסת הגדולה .בספר עזרא )נחמיה ט:לב( 'וְ ַע ָ ֣תּה ֠ ֱאל ֵֹדינוּ ָה ֵ ֨א-ל ַהגָּ ֜דוֹל ַהגִּ ֣בּוֹר ְו ַה ָ
ְו ַה ֶח ֶס ֒ד') .רש"י(
124

'קֹנֵ ה' לעולם חסר  -דיוקום בוסח התפילה )ד' ְוקֹנֵ ה' הוא אותיות ' ְונַ ֵקּ ֨ה' מי"ג מדות() .סידור אזור אליהו(

יהם ְל ַ ֽמ ַען ְשׁמוֹ ְבּ ַא ֲה ָבה:
ְבנֵ ֶ
בעשרת ימי תשובה ]אבל בחזרת הש"ץ אין הקהל אומר 'זכרנו לחיים'[:

זָ ְכ ֵ ֽרנוּ ְל ַחיִּ ים ֶ ֽמ ֶל ךְך ָח ֵפץ ַבּ ַחיִּ ים ְו ָכ ְת ֵ ֽבנוּ ְבּ ֵס ֶפר ַה ַחיִּ ים ְל ַמ ַענְ ךָך ֱאל ִֹהים ַחיִּ ים:

וּמגֵ ן :כורע ָבּ ךְ
רוּך
וּמוֹשׁ ַיע ָ
ִֽ
ֶ ֽמ ֶל ךְך עוֹזֵ ר

משתחוה

ַא ָתּה

זוקף

יְ יָ
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ָמגֵ ן ַא ְב ָר ָהם:

הוֹשׁ ַיע:
עוֹלם ֲאדֹנָ י ְמ ַחיֵּ ה ֵמ ִתים ַא ָתּה ַרב ְל ִ ֽ
ַא ָתּה גִּ בּוֹר ְל ָ
ממוסף של שמיי עצרת עד שחרית של יום ראשון של פסח מוסיפים :

וּמוֹריד ַה ֶ ֽגּ ֶשׁם
ִ
ַ 127מ ִשּׁיב ָה ֽר ַוּח

128

בפורים ובתשעה באב הש"ץ חוזר התפלה וכשמגיע אל 'מלך עוזר ומושיע ומגן' אומרים קרובות לכל
125
ברכה וברכה ,בפורים מ'מגן אברהם' עד 'רצה' ,ובתשעה באב מ'מגן אברהם' עד 'בונה ירושלם'.
בחזרת הש"ץ בבין המצרים יורד היגון במילים 'מגן אברהם'.
126
',גּ ֶשׁם' ֶ occurs we find in most placesא ְתְַ ח ָ ֑תּא  where anת"ך In
ֽ ֶ however in a few places we do

127

.א ְתְַ ח ָ ֑תּא 'ַ even after anה ָ ֽגּ ֶשׁם'find
ספר .ֽ ֶ However, theגּ ֶשׁם  was alwaysסידורים in the oldמסורה ֶ The
 wasגָּ ֶשׁם , claimed thatמשכיל  written by Yitzchok Satanov, unknown at the time to be aויעתר יצחק
.סידור  unfortunately crept into theגָּ ֶשׁם . That is howוסח the proper
הכון :הגֶשם ג' בסגול ,כבסדורי' ישי' וכמהג ]ולא כה"ה מהקמץ[ וכאשר אומרים ' ְבּ ֶ ֽח ֶסד' ,ח' בסגול ,אף שקמץ
במקום הפסק בתהלי' סב:יג 'וּלְ ָךֽ ־אֲ דֹ֥ ָי ָ ֑חסֶ ד' והדומי' ,לפי שפה איו הפסק ,כן הגשם איו הפסק פה ,כי הוא מעין
מאמור אחריו ' ְמ ַכ ְל ֵכּל ַחיִּ ים' כמ"ש בתעית ב' ע"ב 'גשמי הייו פרסה' .וע"כ גם כשמשמיע ח' לפי תפלת מוסף איך
יאמרו ק' בתפלתם ,יאמר :הגֶשם ,אף שמפסיק אז) .דברי קהלת דף (853
128
 onמוריד הטל , would announceמהר"ם מרוטבורג , theרבי ) reports that hisתשב"ץ )ס"ק קא The
. Fromמוריד הגשם  when not sayingמוריד הטל  they saidארץ ישראל  because inפסח the first day of
 writes that the letterרוקח  did not recite it all summer. (Theמהר"ם here we may conclude, that the
)'.מוריד הטל'  and therefore one does not reciteעמידה  of theברכה  does not appear in the secondטי"ת
, there is noמוריד הטל Therefore, since in the last eight hundred years at least, we have omitted
reason to start now.
ָתָּא ,בְּ טַ ל וּבְ רוּחוֹת ל ֹא ִחיְּ יבוּ חֲ כ ִָמים ְלהַ זְ כִּ יר ,וְ ִאם בָּ א ְלהַ זְ כִּ יר ,מַ זְ כִּ יר .מַ אי טַ עֲמָ א? ָאמַ ר ְרבִ י חֲ  ִיָא ,לְ פִ י שֶׁ ֵאין ֶעֱצָ ִרין.
)גמ' תענית ג(.
ָ in the case of aקמַ ץ ַ in that it is changed toטל  writes that there is no difference betweenהרב ברייער
. For example, a common mistake printed in someסוֹף פָסוּק ֶ or aא ְתְַ ח ָ ֑תּא strong pause, like an
ה ִשׁ ְכ ַ ֣בת ַה ָטּל ָס ִ ֖ביב ַ ֽל ַ ֽמּ ֲח ֶנֽה( is:חומשים
וּב ֹ֗בּ ֶקר ָ ֽהיְ ָת ֙
.זָקף ָקטָ ן :' with aשמות טז:יג( ' ַ
ֵ However, the proper

ְמ ַכ ְל ֵכּל ַחיִּ ים ְבּ ֶ ֽח ֶסד
חוֹלים
רוֹפא ִ
וְ ֵ

129

ְמ ַחיֵּ ה ֵמ ִתים ְבּ ַר ֲח ִמים ַר ִבּים

נוֹפ ִלים
ְ
סוֹמ ךְך
ֵ

ישׁנֵ י ָע ָפרִ :מי ָכ ֽמ ךָ
וֹך
וּמ ַקיֵּ ם ֱאמוּנָ תוֹ ִל ֵ
סוּרים ְ
וּמ ִתּיר ֲא ִ
ַ

ַ ֽבּ ַעל גְּ בוּרוֹת ִ
שׁוּעה:
וּמצְ ִ ֽמ ַיח יְ ָ
וּמ ַחיֶּ ה ַ
ה־לּ ךְך ֶ ֽמ ֶל ךְך ֵמ ִמית ְ
וֹמ ָ
וּמי ֽדּ ֶ
בעשרת ימי תשובה ]אבל בחזרת הש"ץ אין הקהל אומר 'מי כמוך'[:

ִמי ָכ ֽמ ךָ
צוּריו ְל ַחיִּ ים ְבּ ַר ֲח ִמים:
זוֹכר יְ ָ
וֹך ַאב ָה ַר ֲח ִמים ֵ

וְ נֶ ֱא ָמן ַא ָתּה ְל ַה ֲחיוֹת ֵמ ִתיםָ :בּ ךְ
רוּך ַא ָתּה יְ יָ
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ְמ ַחיֵּ ה ַה ֵמּ ִתים:

דוֹשׁים
ַא ָתּה ָקדוֹשׁ וְ ִשׁ ְמ ךָך ָקדוֹשׁ ְוּק ִ
לוּך ֶ ֽסּ ָלהָ :בּ ךְ
ְבּ ָכל־יוֹם יְ ַהלֲ ךָ
רוּך ַא ָתּה

'.ה ַטּל' pronunciation is:
פסוק ַ :ו ַ ֖תּ ַעל ִשׁ ְכ ַ ֣בת ַה ָ ֑טּל ַ This mistake may have resulted because of the next
.אתחתא  since it is followed by anקמץ ָ written with aטל where is
129

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

130

בחזרת הש"ץ בבין המצרים יורד היגון במילים 'מחיה המתים'.

ה ְו ָא ֔ ַמר
ְו ָק ָ ֨רא ֶז֤ה ֶאל־זֶ ֙

וְ ָאמַ ר ַרבָּ ה בַּ ר ִחי ָָא סָ בָ א ִמ ְשּׁמֵ יהּ ְדּ ַרב ,כָּ ל
131
ךְ
אוֹהב
ֵ
הַ שָׁ ָה כּוּ ָלהָּ ,אדָ ם ִמ ְת ַפּ ֵלּל ָה ֵאל ַה ָקדוֹשׁ ֶ ,מ ֶלך
וּמ ְשׁ ָפּט ,חוּץ מֵ עַ שָׂ ָרה י ִָמים שֶׁ בֵּ ין ר ֹאשׁ הַ שָּׁ ָה
צְ ָד ָקה ִ
פּוּרים ,שֶׁ ִמּ ְתפַּ ֵלּל ַה ֶמּ ֶל ךְך ַה ָקּדוֹשׁ וְ ַה ֶמּ ֶלךךְ
וְ יוֹם הַ כִּ ִ
ַה ִמּ ְשׁ ָפּט) .גמ' ברכות יב(:
132
נקדש )שחרית alone says ,בעל תפלה The
נעריצך)שבת ויום טוב מוסף ( שו"ע או"ח ) orמחה
]].ר"ס קכה
בבין המצרים יורד היגון במילים 'וקרא זה
133
אל־זה ואמר'.

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

בוֹדוֹ:
ל־ה ָ ֖א ֶרץ ְכּ ֽ
ָ * 134ק ֧דוֹשׁ ׀ * ָק ֛דוֹשׁ * ָק ֖דוֹשׁ יְ ָ ֣י צְ ָב ֑אוֹת ְמ ֥ל ֹא ָכ ָ
בעל תפלה ְ 135ל ֻע ָמּ ָתם ָבּ ךְ
ֹאמרוּ:
רוּך י ֵ ֽ
קהל ובעל תפלה יחדיו * ידלג עקביו מעט כלפי מעלה פעם אחד באמירת המילה 'ברוך' פעם אחת.

יחזקאל ג:יב * ָבּ ֥ר ךְ
קוֹמוֹ:
וּך ְכּבוֹד־יְ ָ ֖י ִמ ְמּ ֽ
וּב ִד ְב ֵרי ָק ְד ְשׁ ךָך ָכּתוּב ֵלאמֹר:
בעל תפלה ְ
לוּ־יֽהּ:
עוֹלם ֱאל ַ ֹ֣היִ ךְך צִ֭ יּוֹן ְל ֥ ֹדר וָ ֹ֗דר ַ ֽהלֲ ָ
קהל ובעל תפלה יחדיו תהלים קמו:י יִ ְמ ֤לֹ ךְך יְ יָ ֙ ׀ ְל ָ֗
וּלנֵ צַ ח נְ צָ ִחים ְק ֻד ָשּׁ ְת ךָך נַ ְק ִדּישׁ ְו ִשׁ ְב ֲח ךָך ֱאל ֵ ֹֽהינוּ
בעל תפלה ְלדוֹר ָודוֹר נַ גִּ יד גָּ ְד ֶל ךָך ְ
עוֹלם וָ ֶעד ִכּי ֵאל ֶ ֽמ ֶל ךְך גָּ דוֹל ְו ָקדוֹשׁ ַא ָתּהָ :בּ ךְ
ִמ ִפּינוּ ל ֹא יָ מוּשׁ ְל ָ
רוּך ַא ָתּה יְ יָ
136
ָה ֵאל )בעשרת ימי תשובה ַ :ה ֶ ֽמּ ֶל ךְך( ַה ָקּדוֹשׁ:

וּמ ַל ֵמּד ֶל ֱאנוֹשׁ ִבּינָ ה וְ ָח ֵ ֽנּנוּ ֵמ ִא ְתּ ךָך ִ 138בּינָ ה
ַ 137א ָתּה חוֹנֵ ן ְל ָא ָדם ַ ֽדּ ַעת ְ
ֵדּ ָעה וְ ַה ְשׂ ֵכּלָ :בּ ךְ
רוּך ַא ָתּה יְ יָ חוֹנֵ ן ַה ָ ֽדּ ַעת:
יבנוּ ָא ִ ֽבינוּ ְל ָ
ֲה ִשׁ ֵ ֽ
שׁוּבה
ירנוּ ִב ְת ָ
בוֹד ֶ ֽת ךָך וְ ַה ֲחזִ ֵ ֽ
תוֹר ֶ ֽת ךָך וְ ָק ְר ֵ ֽבנוּ ַמ ְל ֵ ֽכּנוּ ַל ֲע ָ
ֽיךָ :בּ ךְ
ְשׁ ֵל ָמה ְל ָפ ֶנ ךָ
שׁוּבה:
רוּך ַא ָתּה יְ יָ ָהרוֹצֶ ה ִבּ ְת ָ

134
 do when recitingמלאכים' as theברוך' ' andקדוש'  ofפסוקים One rises on ones toes, for the
' . Those who rise on their toes forקדושת המלאכים ' is not part ofימלוך'  ofפסוק , whereas theקדושה
.מלאכים , is done in the manner ofקדושה  recites inציבור ' as well, do so, since what theימלוך
בבין המצרים יורד היגון במילים 'לעמתם ברוך יאמרו'.
135
 136ובברכה הזאת יזהרו היותר לעות אמן והבט בשו"ע או"ח ר"ס ק"ט.
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…בּינָ ה ֵדּ ָעה ְו ַה ְשׂ ֵכּל
ִ
מקובל רב הירץ שליח ציבור  of theסידורis in conformity with the very old
ֵדּ ָעה ִבּינָ ה  as well asוסחות ִ ) ,בּינָ ה ֵדּ ָעה וְ ַה ְשׂ ֵכּל  makes note of bothרוקח (printed in 1560) The
).ו ַה ְשׂ ֵכּל
.בּינָ ה ֵדּ ָעה וְ ַה ְשׂ ֵכּל  the standard order of these words wereסידורים ְ In most ancient
ִ This order
, as wellדעה  comes beforeביה , there are many examples in whichת"ך  . “…Inפפד"מwas retained in
, and, basically, the order really makes no difference. Either it means that throughביה  beforeדעה as
;דעה , which is calledהקדוש ברוך הוא  one recognizesתורה  of theביה the
or the reverse is
,תורה , one proceeds to learn hisהקדוש ברוך הוא  ,דעה also true: As a result of the recognition of
).” (R’ Schwab on Prayer pg. 442ביה which is called
כתב יוסף אומץ שעדיף להקדים 'בינה' כי היא עיקר הברכה
138
דוּ־ל ַקח) ':ישעיה כט:כד(
כדאיתא בברכות מהפסוק 'וְ ָ ֽי ְדע֥ וּ ֽתֹ ֵע ֖
י־ר ַוּח ִבּ ָינ֑ה וְ ֽרוֹגְ נִ ֖ים יִ ְל ְמ ֶ ֽ

ל־לנוּ ַמ ְל ֵ ֽכּנוּ ִכּי מכה על הלב ָ 140פ ַ ֽשׁ ְענוּ
ח־לנוּ ָא ִ ֽבינוּ ִכּי  139מכה על הלב ָח ָ ֽטאנוּ ְמ ַח ָ ֽ
ְס ַל ָ ֽ
סוֹל ַח
מוֹחל וְ ֵ ֽ
ֵ
 141כאן אומרים סליחות בתעית כשיש עשרה מתעים) .המקור מסידור רב סעדיה גאון( ִכּי
ַא ָתּהָ :בּ ךְ
רוּך ַא ָתּה יְ יָ ַחנּוּןַ ,ה ַמּ ְר ֶבּה ִל ְס ֽל ַוֹח:
יבה ִר ֵ ֽ
ְר ֵאה ְב ָענְ ֵיֽנוּ וְ ִר ָ
גוֹאל ָחזָ ק
יבנוּ וּגְ ָא ֵ ֽלנוּ ְמ ֵה ָרה ְל ַ ֽמ ַען ְשׁ ֶ ֽמ ךָך ִכּי ֵ
ַא ָתּהָ :בּ ךְ
גּוֹאל יִ ְשׂ ָר ֵאל:
רוּך ַא ָתּה יְ יָ ֵ
בתעית ציבור מוסיף הבעל תפלה כאן 'עננו' ) :בתעית מקשקש הצדקה בברכת 'עננו'(

ל־ר ְשׁ ֵ ֽענוּ
ל־תּ ֶפן ֶא ִ
דוֹלה ֲא ָנ ְֽחנוַּ :א ֵ ֽ
יתנוּ ִכּי ְבצָ ָרה גְ ָ
ֲע ֵנֽנוּ יְ יָ ֲע ֵנֽנוּ ְבּיוֹם צוֹם ַתּ ֲענִ ֵ ֽ
ל־תּ ְס ֵתּר ָפּ ֶנ ךָ
ֽיך ִמ ֶ ֽמּנּוּ
ְו ַא ַ
יְ ִהי נָ א ַח ְס ְדּ ךָך ְלנַ ֲח ֵ ֽמנוּ
ישעיה סה:כה

ְו ַא ִ
ל־תּ ְת ַע ַלּם ִמ ְתּ ִחנָּ ֵ ֽתנוֱּ :היֵ ה נָ א ָקרוֹב ְל ַשׁ ְו ָע ֵ ֽתנוּ
ֶ ֽט ֶרם נִ ְק ָרא ֵא ֶ ֽל ךָ
יך ֲע ֵנֽנוּ

ַכּ ָדּ ָבר ֶשׁנֶּ ֱא ַמר:

ְו ָה ָי֥ה ֶ ֽט ֶרם־יִ ְק ָ ֖ראוּ ַ ֽו ֲאנִ ֣י ֶא ֱע ֶנ֑ה ע֛ וֹד ֵ ֥הם ְמ ַד ְבּ ִ ֖רים ַ ֽו ֲאנִ ֥י ֶא ְשׁ ָ ֽמע:

צוּקהָ :בּ ךְ
ל־עת צָ ָרה ְו ָ
וּמצִּ יל ְבּ ָכ ֵ
פּוֹדה ַ
ֶ
ִכּי ַא ָתּה יְ יָ ָהעוֹנֶ ה ְבּ ֵעת צָ ָרה
רוּך ַא ָתּה יְ יָ
ָהעוֹנֶ ה ְבּ ֵעת צָ ָרה:

לדעת החוות יאיר רק בימים שאומרים תחון ולא הגו כמותו.
139
 is saidתחון , whetherתפילה ' duringפשענו' ' andחטאנו'One strikes one’s chest each time one says
that day or not.
140
פשענו בפתח  -כ"ה בס"י )סידור אזור אליהו(
141
 areסליחות  .סליחות  dates back to the very origins ofעמידה  during theסליחות The recital of
עמידה  in theסליחות  also reciteבי ליטא  andפיוטי שבת ויום טוב  .חסידים  likeעמידה recited during the
 andאלול , the one exception is inמהג אשכז . Inעילה  of the year -תפילה on the most important
,זמן התפילה  before theאשמורת  are recited in the thirdסליחות , whenעשרת ימי תשובה
and
.עמידה  can not practically be recited within theסליחות therefore the

כּוֹתינוּ
פוּאה ְשׁ ֵל ָמה ְל ָכל ַמ ֵ ֽ
וְ ַה ֲע ֵלה ְר ָ
*

רוֹפא נֶ ֱא ָמן וְ ַר ֲח ָמן
ֵ
ִכּי ֵאל ֶ ֽמ ֶל ךְך

ַא ָתּהָ :בּ ךְ
חוֹלי
ֵ
רוֹפא,
ֵ
רוּך ַא ָתּה יְ יָ
ַעמּוֹ יִ ְשׂ ָר ֵאל:
 opposed addingרב שלמה זלמן אוירבאך
, unless the individualרפאנו  inויהי רצון the
is critically ill.
מי שרוצה להתפלל על החולה יאמר כאן :

יהי ָרצוֹן ִמ ְלּ ָפ ֶנ ךָ
ֽיך יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ
* ִו ִ

ֶשׁ ִתּ ְשׁ ַלח

פוּאת ַה ֶ ֽנּ ֶפשׁ
ן־ה ָשּׁ ַ ֽמיִ ם ְר ַ
פוּאה ְשׁ ֵל ָמה ִמ ַ
ְמ ֵה ָרה ְר ָ
חוֹלה )פב"פ( ְבּ ךְ
פוּאת ַהגּוּף ְל ֶ
ְוּר ַ
חוֹלי
ֵ
תוֹך ְשׁ ָאר
יִ ְשׂ ָר ֵאל:

142
 was collectedצדקה In some communities
 tells of a miserקב הישר . (Theשי וחמישי only on
who wouldn't come to synagogue on those days,
 isצדקה( .מהג פפד"מ in order to avoid giving
 recitesבעל תפלה  daily, when theצדקה to collect
) pg. 86רפאנו) .דברי קהלת
בעוד שאומר בעל תפלה ברכת 'רפאנו' הלך שוער בית הכנסת מעבר
לעבר בבית הכנסת וקופה בידו .ומצלצל במטבעות צדקה שבתוכה
למען יתעורר העם לקול צללו לתת לתוכה להרבות לצדקה ומה
שבתוכה ניתן לעניי עירנו.

טוֹבה
בוּא ָתהּ ְל ָ
ל־מינֵ י ְת ָ
ת־כּ ִ
ת־ה ָשּׁנָ ה ַהזּ ֹאת וְ ֶא ָ
ָבּ ֵר ךְך ָע ֵ ֽלינוּ יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ֶא ַ
טּוּב ךָך
ל־פּנֵ י ָה ֲא ָד ָמה וְ ַשׂ ְבּ ֵ ֽענוּ ִ 144מ ֶ ֽ
(בּ ָר ָכה ַע ְ
וּמ ָטר ִל ְֿ
וְ ֵתן ) 143בחורף ַ :טל ָ
נוֹתנוּ ַכּ ָשּׁנִ ים ַהטּוֹבוֹתָ :בּ ךְ
רוּך ַא ָתּה יְ יָ ְמ ָב ֵר ךְך ַה ָשּׁנִ ים:
וּב ֵר ךְך ְשׁ ֵ ֽ
ָ
יּוֹתינוּ וְ ַק ְבּ ֵ ֽצנוּ ַ ֽי ַחד
רוּתנוּ וְ ָשׂא נֵ ס ְל ַק ֵבּץ  146גָּ ֻל ֵ ֽ
שׁוֹפר גָּ דוֹל ְל ֵח ֵ ֽ
ְ 145תּ ַקע ְבּ ָ
ֵמ ַא ְר ַבּע ַכּנְ פוֹת ָה ָ ֽא ֶרץָ :בּ ךְ
רוּך ַא ָתּה יְ יָ ְמ ַק ֵבּץ ,נִ ְד ֵחי ַעמּוֹ יִ ְשׂ ָר ֵאל:
וְ ָה ֵסר ִמ ֶ ֽמּנּוּ יָ גוֹן

יוֹע ֵ ֽצינוּ ְכּ ַב ְתּ ִח ָלּה
שׁוֹפ ֵ ֽטינוּ ְכּ ָב ִראשׁוֹנָ ה וְ ֲ
ְ
יבה
ָה ִ ֽשׁ ָ
וּמ ךְ
וַ ֲאנָ ָחה ְ
וּב ַר ֲח ִמים וְ צַ ְדּ ֵ ֽקנוּ ַבּ ִמּ ְשׁ ָפּט:
לוֹך ָע ֵ ֽלינוּ ַא ָתּה יְ יָ ְל ַב ְדּ ךָך ְבּ ֶ ֽח ֶסד ְ
ָבּ ךְ
וּמ ְשׁ ָפּט:
אוֹהב צְ ָד ָקה ִ
רוּך ַא ָתּה יְ יָ ֽ ֶ 147מ ֶל ךְךֵ ,
)בעשרת ימי תשובה מסיימים הברכה ַ :ה ֶ ֽמּ ֶל ךְך

שׁ ָפּט ואם לא אמרו ,דעת רוב הפוסקים שאין צריך
ַה ִמּ ְ

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

144צריך לומר 'ושבענו מטובך' ולא מטובה כי כן אומרים בשבת ויום טוב שבעו מטובך ושמחו בישועתך.
)תשו' הרא"ש כלל ד' ומטה משה בשם מהרש"ל(
145
 contains exactly twentyתקע בשופר' ברכת'
) which would make addingטור( words
ארץ ' superfluous. Mentioningלארצנו'the word
 as the gathering place,ישראל
מסכת , citesר' יצחק אייזיק וואלאך seems unnecessary.
) Gatheringגאולה ; ' , there are six stages of 1תקע בשופר' ־ 'את צמח דוד'  which states that fromמגילה
the exiles, 2) Judgment for evil doers, 3) Destruction of those who rebel against God, 4) Elevation of
the righteous.
. He likewise citesמלכות בית דוד ) Return ofירושלם 5) Building of 6 ,
,מאמרי חז"ל
קבוץ גליות , there would first be aגאולה which envisioned that in the stages of
. Therefore, theמלכות בית דוד  is connected toארץ ישראל  .קבוץ גליות , before returning toחוץ לארץ in
idea
 says that whenשבלי הלקט ' seems out of place. Theברכת 'תקע בשופר ' to theלארצנו' to add
 and that he and his sons were all gathered together,מצרים went to down toיעקב אביו
the
. It is interesting thatחוץ לארץ '. And that was inבא"י מקבץ דחי עמו ישראל'  exclaimedמלאכי השרת
' as well.לארצנו'  omit the termוסחי ספרדsome
יּוֹתינוּ'.
יּוֹתינוּ' ,לעומת מסורת תימית ' -גָּ ִל ֵ ֽ
146מסורת אשכזית וספרדית מקדת 'גָּ ֻל ֵ ֽ
147

וּמ ְשׁ ָפּט.':
יבטא היטב ,שלא ישמע ' ֶ ֽמ ֶל ךְך אוֹיֵ ב צְ ָד ָקה ִ

ֹאבדוּ וְ ָכל־
ל־ה ִמּינִ ים ְכּ ֶ ֽרגַ ע י ֵ ֽ
ל־תּ ִהי ִת ְקוָ ה וְ ָכ ַ
שמואל הקטן ַ 148ל ְמ ֻשׁ ָמּ ִדים ַא ְ
וּת ַמגֵּ ר
וּת ַשׁ ֵבּר ְ
וּמ ְלכוּת זָ דוֹן ְמ ֵה ָרה ְת ַע ֵקּר ְ
ַ
אוֹיְ ֵבי ַע ְמּ ךָך ְמ ֵה ָרה יִ ָכּ ֵ ֽרתוּ
וְ ַת ְכ ִנ ַֽיע ִבּ ְמ ֵה ָרה ְביָ ֵ ֽמינוָּ :בּ ךְ
וּמ ְכ ִנ ַֽיע זֵ ִדים:
שׁוֹבר אוֹיְ ִבים ַ
רוּך ַא ָתּה יְ יָ
ֵ
יטת
ל־פּ ֵל ַ
ל־ה ֲח ִס ִידים וְ ַעל־זִ ְקנֵ י ַע ְמּ ךָך ֵבּית יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ ַע ְ
יקים וְ ַע ַ
ל־הצַּ ִדּ ִ
ַע ַ
יהם וְ ַעל־גֵּ ֵרי ַה ֶ ֽצּ ֶדק וְ ָע ֵ ֽלינוּ יֶ ֱהמוּ ַר ֲח ֶ ֽמ ךָ
סוֹפ ֵר ֶ
ְ
יך יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ וְ ֵתן ָשׂ ָכר
ל־ה ְ
עוֹלם ל ֹא
וּל ָ
בּוֹט ִחים ְבּ ִשׁ ְמ ךָך ֶבּ ֱא ֶמת וְ ִשׂים ֶח ְל ֵ ֽקנוּ ִע ָמּ ֶהם ְ 149
טוֹב ְל ָכ ַ
י־ב ךָך ָבּ ָ ֽט ְחנוָּ :בּ ךְ
יקים:
וּמ ְב ָטח ַלצַּ ִדּ ִ
רוּך ַא ָתּה יְ יָ ִמ ְשׁ ָען ִ
ִכּ ְ
נֵ בוֹשׁ
)בבין המצרים ברכת 'ולירושלם עירך' כולה אומר ביגון ידוע של קיות ,ואת חתימת הברכה  -ביגון טעמי איכה(.

וּבנֵ ה
תוֹכהּ ַכּ ֲא ֶשׁר ִדּ ַ ֽבּ ְר ָתּ ְ
ירוּשׁ ַ ֽל ִם ִע ְיר ךָך ְבּ ַר ֲח ִמים ָתּשׁוּב וְ ִת ְשׁכּוֹן ְבּ ָ
ָ
וְ ִל

תוֹכהּ ָתּ ִכיןָ :בּ ךְ
רוּך
עוֹלם וְ ִכ ֵסּא ָדוִ ד ְמ ֵה ָרה ְל ָ
אוֹתהּ ְבּ ָקרוֹב ְבּיָ ֵ ֽמינוּ ִבּנְ יַ ן ָ
ָ
וּשׁ ָ ֽל ִם:
ַא ָתּה יְ יָ בּוֹנֵ ה יְ ֽר ָ
ת־צ ַמח ָדּוִ ד ַע ְב ְדּ ךָך ְמ ֵה ָרה ַתצְ ִ ֽמ ַיח
ֶא ֶ ֽ

ישׁוּע ֶ ֽת ךָך
ָ
וְ ַק ְרנוֹ ָתּרוּם ִבּ

ִכּי

ל־היּוֹםָ :בּ ךְ
שׁוּעה:
רוּך ַא ָתּה יְ יָ ַמצְ ִ ֽמ ַיחֽ ֶ ,ק ֶרן יְ ָ
ישׁוּע ְת ךָך ִק ִ ֽוּינוּ ָכּ ַ
ָ
ִל
148הרמב"ם בפ"ב מתפלה הל' א'" .בימי רבן גמליאל רבו המיין בישראל ,והיו מצירים לישראל ,ומסיתין אותן
לשוב מאחרי השם ,וכיון שראה שזו גדולה מכל צרכי בי אדם ,עמד הוא ובית דיו ,והתקין ברכה אחת שתהיה בה
שאלה מלפי השם לאבד המיים ,וקבע אותה בתפלה ,כדי שתהיה ערוכה בפי הכל" :וזו היא וסחתו בברכה זו:

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

וגם במחזור שאלויקי ,וסחתה כדלהלן .רק אחרי 'ותכניע' כתבו עוד שתי תיבות 'כל אויבינו' ,ובטור וברוקח
שמטו ,כי הם כפל לשון כי כבר אמור וכל אויבי עמך .בצדה לדרך כתיב בפ' ל"ו מאמר א' כלל א'. . . ,
"למשומדים" כן הוסחא מעיקרה ,וכו' וכ"ה בכל כ"י ישים ] ,ובסידור רב עמרם גאון ,ושל רב סעדיה גאון,
ווסחת הרמב"ם ז"ל ובכל הראשוים[:
149
עוֹלם ל ֹא נֵ בוֹשׁ'  the text isספרדי וסחאות , and inסידורים In ancient
'.וּל ָ
ְ
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קוֹלנוּ יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ
ְשׁ ַמע ֵ ֽ

חוּס וְ ַר ֵחם ָע ֵ ֽלינוּ

וּב ָרצוֹן
וְ ַק ֵבּל ְבּ ַר ֲח ִמים ְ

וּמ ְלּ ָפ ֶנ ךָ
ֽיך ַמ ְל ֵ ֽכּנוּ
נוּנֽינוּ ַא ָתּה ִ
שׁוֹמ ַע ְ 151תּ ִפ ָלּ ֵ ֽתנוּ וְ ַת ֲח ֵ
ֵֽ
ת־תּ ִפ ָלּ ֵ ֽתנוּ ִכּי ֵאל
ֶא ְ
יקם
ֵר ָ

יבנוּ
ל־תּ ִשׁ ֵ ֽ
ַא ְ

ָבּ ךְ
רוּך ַא ָתּה יְ יָ
153

שׁוֹמ ַע ְתּ ִפ ַלּת ַע ְמּ ךָך יִ ְשׂ ָר ֵאל ְבּ ַר ֲח ִמים:
ֵֽ
ִכּי ַא ָתּה

שׁוֹמ ַע ְתּ ִפ ָלּה:
ֽ ֵ 152

בוֹדה ִל ְד ִביר
וּב ְת ִפ ָלּ ָתם וְ ָה ֵשׁב ָה ֲע ָ
ְרצֵ ה יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ְבּ ַע ְמּ ךָך יִ ְשׂ ָר ֵאל ִ

 but for adding ones ownשמע קולנו  toבקשה  was against adding fixed texts ofהרב יעקב עמדין

150

 required a specific text to be added - they would have added itחז"ל request. The reasoning being, if
 we have forוסח . Theהרב וואלף היידהיים  beforeסידורים  inתפילות themselves. We don't find these
וסח ’s), which is similar to theקיצור של"ה )הרב יחיאל מיכל עפשטיין  was written by 1800וידוי the
 written about hundred years prior).תפילות  (Kabbalisticשערי ציון printed in
151

נוּנֽינוּ' ...אבל בסידורים מאוחרים יותר מופיע הוסח הישן) .סידור
בכל ס"י הוסח הוא ' ְתּ ִפ ָלּ ֵ ֽתנוּ וְ ַת ֲח ֵ
אזור אליהו(

חתימת ברכת 'שומע תפילה' אמרת על ידי הבעל תפלה בהרמת קול ובעימה מיוחדת כדי לעורר את
152
השומעים לחשיבות עיית 'אמן' זו.
153גירסת ' ְמ ֵה ָרה' ברע"ג )ח ע"א( ,במחז"ו )עמ'  ,(76ועיי' סידור ר"ש מגרמייזא )עמ' קט( שכתב דהא על שמת
צדיקים שמקריב מיכאל בכל יום על מזבח של מעלה תייסדה תפילה זו וכו' ,לכן ביטל רביו הלוי לומר ְמ ֵה ָרה.
ובמחזור ישן ד"זְ :מ ֵה ָרה גירסת הרוקח ור"י הלוי מרגמייזא מיחה לאמר ְמ ֵה ָרה לפי שעל שמת הצדיקים קאי.
וכן רש"י ברכות יא :ד"ה ועבודה משמע של"ג ְמ ֵה ָרה ְבּ ַא ֲה ָבה ,ועיין ערוגת הבושם ח"ד )עמ'  68הערה .(68
)פירושי סידור התפילה לרוקח עמ' שמט(
בסדור רפ"ז גם בסדורי הספרדים הוסחא ' ְמ ֵה ָרה ְבּ ַא ֲה ָבה ְת ַק ֵבּל' וכן בסדר רב עמרם וכן העתיקו התוספות
בסוף מחות ]מדרשות חלוקין יש מי שאומר שמותיהן של צדיקים ,ויש מי שאומר כבשים של אש .והייו דאמרין
בשמוה עשרה בעבודה 'ואשי ישראל ותפילתם מהרה באהבה תקבל ברצון' .וי"א דקאי אדלעיל 'והשב העבודה
לדביר ביתך ואשי ישראל' .לא מצאתי יותר) :גמ' מנחות קי .תוס' ד"ה ומיכאל([ .אבל מהרי"ל צוה שלא לומר
בוֹדה' ,שמי שגורס ' ֶאת־
ת־ה ֲע ָ
)יוסף אומץ ס' מ"ח( ,ובאמת השוי תלוי בשוי הגרסה של ' ְו ָה ֵשׁב ֶא ָ
מהרה
בוֹדה' בלי מלת ' ֶאת' )וסח פפד"מ(
בוֹדה' לא יאמר ' ְמ ֵה ָרה' )וסח גרמייזא( ומי שיאמר ' ְמ ֵה ָרה' יאמר ' ְו ָה ֵשׁב ָה ֲע ָ
ָה ֲע ָ
ואז בין לזה בין לזה ל"ד תבות בברכה זו כחבלת הכל בו והרוקח) .סידור עבודת ישראל(

ית ךָך
ֵבּ ֶ ֽ

וּת ִהי
וּת ִפ ָלּ ָתם ְמ ֵה ָרה ְבּ ַא ֲה ָבה ְת ַק ֵבּל ְבּ ָרצוֹן ְ
וְ ִא ֵשּׁי יִ ְשׂ ָר ֵאל ְ

בוֹדת יִ ְשׂ ָר ֵאל ַע ֶ ֽמּ ךָך:
ְל ָרצוֹן ָתּ ִמיד ֲע ַ
בראש חודש ובחול המועד אומרים 'יעלה ויבא':

רוֹנֽנוּ
בוֹתינוּ יַ ֲע ֶלה וְ יָ בוֹא וְ יַ ִ ֽגּ ַיע וְ יֵ ָר ֶאה וְ יֵ ָרצֶ ה וְ יִ ָשּׁ ַמע וְ יִ ָפּ ֵקד וְ יִ זָּ ֵכר זִ ְכ ֵ
ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ֵ ֽואל ֵֹהי ֲא ֵ ֽ
וּפ ְק ֵ
ִ
וּשׁ ַ ֽל ִם ִעיר ָק ְד ֶ ֽשׁ ךָך
ן־דּוִ ד ַע ְב ֶ ֽדּ ךָך וְ זִ ְכרוֹן יְ ֽר ָ
בוֹתינוּ וְ זִ ְכרוֹן ָמ ִשׁ ַיח ֶבּ ָ
דּוֹנֽנוּ וְ זִ ְכרוֹן ֲא ֵ ֽ
ל־ע ְמּ ךָך ֵבּית יִ ְשׂ ָר ֵאל ְל ָפ ֶנ ךָ
וּל ַחיִּ ים
וּל ַר ֲח ִמים ְ
וּל ֶ ֽח ֶסד ְ
וּל ֵחן ְ
טוֹבה ְ
וּל ָ
יטה ְ
ֽיך ִל ְפ ֵל ָ
וְ זִ ְכרוֹן ָכּ ַ
וּל ָשׁלוֹם ְבּיוֹם
ְ
לראש חודש  :ר ֹאשׁ ַה ֽ ֹח ֶדשׁ ַהזֶּ ה

׀

לפסח ַ :חג ַה ַמּצּוֹת ַהזֶּ ה

׀

לסכות ַ :חג ַה ֻסּכּוֹת ַהזֶּ ה

זָ ְכ ֵ ֽרנּוּ יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ בּוֹ ְל ָ
יענוּ בוֹ ְל ַחיִּ ים
הוֹשׁ ֵ ֽ
וּפ ְק ֵ ֽדנוּ בוֹ ִל ְב ָר ָכה )קהל ָא ֵמן( וְ ִ
טוֹבה )קהל ָא ֵמן( ָ
יענוּ ִכּי ֵא ֶ ֽל ךָ
יך ֵע ֵינֽינוּ
הוֹשׁ ֵ ֽ
שׁוּעה וְ ַר ֲח ִמים חוּס וְ ָחנֵּ נוּ וְ ַר ֵחם ָע ֵ ֽלינוּ וְ ִ
וּב ְד ַבר יְ ָ
)קהל ָא ֵמן( ִ
ִכּי ֵאל ֶ ֽמ ֶל ךְך ַחנּוּן וְ ַרחוּם ַא ָתּה:

שׁוּב ךָך ְלצִ יּוֹן ְבּ ַר ֲח ִמיםָ :בּ ךְ
רוּך ַא ָתּה יְ יָ ַ 154ה ַמּ ֲחזִ יר ְשׁ ִכינָ תוֹ
וְ ֶת ֱח ֶזֽינָ ה ֵע ֵינֽינוּ ְבּ ְ
ְ 155לצִ יּוֹן:
צריך לומר 'מודים' בקול רם כדי שהציבור ישמעו.

154
לעורר
155

חתימת ברכת 'המחזיר שכינתו לציון' אמרת על ידי הבעל תפלה בהרמת קול ובעימה מיוחדת כדי
את השומעים לאמירת מודים דרבנן.
בבין המצרים בסוף הברכה משפיל את קולו ,אולם במלה אחרוה של רצה דהייו 'לציון' ,שוב מגביה את
קולו.

משתחוה

הוּא

156

זוקף

מוֹדים ֲא ַנ ְֽחנוּ ָל ךְך
ִ

ֶשׁ ַא ָתּה

משתחוה

מוֹדים ֲא ַנ ְֽחנוּ ָל ךְך
ִ

בוֹתינוּ הוּא
יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ֵ ֽואל ֵֹהי ֲא ֵ ֽ

עוֹלם וָ ֶעד :צוּר ַח ֵ ֽיּינוּ
ְל ָ

ֶשׁ ַא ָתּה

זוקף יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ֵ ֽואל ֵֹהי
ל־בּ ָשׂר
ֱאל ֵֹהי ָכ ָ

בוֹתינוּ
ָמגֵ ן יִ ְשׁ ֵ ֽענוּ ֲא ֵ ֽ

יוֹצְ ֵ ֽרנוּ

הוֹדאוֹת
אשׁיתְ :בּ ָרכוֹת ְו ָ
נוֹדה ְלּ ךָך וּנְ ַס ֵפּר יוֹצֵ ר ְבּ ֵר ִ
ַא ָתּה הוּא ְלדוֹר ָודוֹרֶ :
ל־ח ֵ ֽיּינוּ ַה ְמּ ִ
ְתּ ִה ָלּ ֶ ֽת ךָך ַע ַ
סוּרים ְבּיָ ֶ ֽד ךָך ְל ִשׁ ְמ ךָך
מוֹתינוּ
וְ ַעל־נִ ְשׁ ֵ ֽ

157

ַהגָּ דוֹל

יתנוּ
ַה ְפּקוּדוֹת ָל ךְך ְו ַעל־ ֶשׁ ֶה ֱחיִ ָ ֽ

ְו ַה ָקּדוֹשׁ

ַעל

ֵכּן

ְתּ ַח ֵיּֽנוּ

ְו ִקיַּ ְמ ָ ֽתּנוּ:

אוֹת ךָ
נִ ֶ ֽסּ ךָ
יך ֶשׁ ְבּ ָכל־יוֹם ִע ָ ֽמּנוּ ְו ַעל־נִ ְפ ְל ֶ ֽ
יּוֹתינוּ ְל ַחצְ רוֹת
וּת ַקיְּ ֵ ֽמנוּ וְ ֶת ֱאסֹף גָּ ֻל ֵ ֽ
יך ְ
טוֹבוֹת ךָ
ל־עת
יך ֶשׁ ְבּ ָכ ֵ
ֶֽ
וְ

ִל ְשׁמֹר ֻח ֶ ֽקּ ךָ
יך ְו ַל ֲעשׂוֹת

ֶ ֽע ֶרב וָ ֹֽב ֶקר ָק ְד ֶ ֽשׁ ךָך

ֹא־כלוּ ַר ֲח ֶ ֽמ ךָ
וּל ָע ְב ְדּ ךָך ְבּ ֵל ָבב ָשׁ ֵלם ַ 159על
ְוצָ ֳה ָ ֽריִ םַ :הטּוֹב ִכּי ל ָ
צוֹנ ךָך ְ
יך ְר ֶ ֽ
ֹא־תמּוּ ֲח ָס ֶ ֽד ךָ
ְו ַה ְמ ַר ֵחם ִכּי ל ַ ֽ
מוֹדים ָל ךְך
ִ
עוֹלם ֶשׁ ָ ֽאנוּ
יך ֵמ ָ
ִק ִ ֽוינוּ ָל ךְך:
מודים דרבן

כשאומרים

158

)גמ' סוטה מ(.

המילה

160

ָבּ ךְ
רוּך

כורעים

מעט

זוקף

ֵאל

הוֹדאוֹת:
ַה ָ

מוֹדים ָל ךְך'ְ .רבִ י ִסימַ אי אוֹמֵ ר ' -יוֹצְ ֵ ֽרנוּ יוֹצֵ ר
ֶשׁ ָ ֽאנוּ ִ
156
 continues to recite theבעל תפלה The
מוֹדים ָל ךְך'ְ .הַ ְרדָּ עֵ י ָא ְמ ֵרי
ִ
אשׁיתַ ,על ֶשׁ ָ ֽאנוּ
ְבּ ֵר ִ
'. The recentמודים'  aloud as he readsעמידה
הוֹדאוֹת ְל ִשׁ ְמךךָ
ִמ ְשּׁמֵ יהּ ִדּ ְרבִ י ִסימַ אי ְ ' -בּ ָרכוֹת וְ ָ
practice
' quietlyמודים' that he should recite
מוֹדים
ִ
יתנוּ ְו ִקיַּ ְמ ָ ֽתּנוַּ ,על ֶשׁ ָ ֽאנוּ
ַהגָּ דוֹל ַעל ֶשׁ ֶה ֱחיִ ָ ֽ
ךְ
while
the
ציבור
' has no basisמודים דרבנן' recite
ָלך'ַ .רב ַאחָ א בַּ ר ַי ֲעקֹב ְמסַ יֵּים בָּ הּ הָ כִ י ֵ ' -כּן ְתּ ַח ֵ ֽיּנוּ
הלכה in
הרב שמעון שוואב or tradition.
יּוֹתינוְּ ,ל ַחצְ רוֹת
וּת ַק ְבּצֵ נוּ ְו ֶת ֱאסֹף גָּ ֻל ֵ ֽ
ְ
וּת ָחנֵּ נוּ,
ְ
ךָ
ךָ
ךָ
stated,
"I
don't
know
 of sayingמהג where the
צוֹנ ך ְבּ ֵל ָבב ָשׁ ֵלם,
ָק ְד ֶ ֽשׁךִ ,ל ְשׁמֹר ֻח ֶ ֽקּיך וְ ַל ֲעשׂוֹת ְר ֶ ֽ
ךְ
the beginning
' silently, comesמודים' of
ֵימ ִרי ְהוּ
מוֹדים ָלך'ָ .אמַ ר ַרב ָפּפָּאִ ,הילְכָּ ְך ְ 
ַעל ֶשׁ ָ ֽאנוּ ִ
ְלכוּ ְלהוּ.
 does notתרי קולי לא משתמעי from?" The issue of
apply since both
are reciting different
159
מוֹדים ָל ךְך The original
'.גירסא ' ַעל ֶשׁ ָ ֽאנוּ ִ
paragraphs.
מודים  corresponds to theמודים דרבנן
160
157
מּוּפּ ָקדוֹת ַ notה ְפּקוּדוֹת
ַ is the correctה ְ
 - so we bow both at the beginning and atלש"ץ
.וסח
the
' ' which corresponds toברוך' final
'.ברוך...הטוב שמך
מוֹדים ,הָ עָ ם מָ ה הֵ ם
בִּ זְ מַ ן שֶׁ ְשּׁ ִליחַ צִ בּוּר אוֹמֵ ר ִ
158
מוֹדים ֲא ַנ ְֽחנוּ ָל ךְ
ל
ע
ַ
ינוּ,
ֹה
ֽ
ֵ
ל
א
ֱ
ד'
ך
ִ
'ב
ר
ַ
ר
מַ
א
ָ
ים?
ר
ִ
אוֹמ
ְ
סיום מודים דרבן 'ברוך אל ההודאות' ,והמדקדקים
ל־בּ ָשׂרַ ,על
מוּאל ָאמַ ר ֱ ' -אל ֵֹהי ָכ ָ
וּשׁ ֵ
מוֹדים ָל ךְך'ְ .
ֶשׁ ָ ֽאנוּ ִ
אומרים אותו בכריעה אחת) .יוסף אומץ(

כל ימי חנוכה ,גם בפורים ביום י"ד )ט"ו( בשחרית ,אומרים כאן 'על הנסים':

ַעל ַהנִּ ִסּים וְ ַעל ַה ֻפּ ְר ָקן וְ ַעל ַהגְּ בוּרוֹת וְ ַעל ַה ְתּשׁוּעוֹת וְ ַעל ַה ִמּ ְל ָחמוֹת
ֶשׁ ָע ִ ֽשׂ ָ
בוֹתינוּ ַבּיָּ ִמים ָה ֵהם ִבּזְ ַמן ַהזֶּ ה:
ית ַל ֲא ֵ ֽ
בחוכה :

ָ
ימי ַמ ִתּ ְת ָ ֽיהוּ ֶבּ
ִבּ ֵ
וּל ַה ֵלּל ְל ִשׁ ְמ ךָך ַהגָּ דוֹל:
ן־יוֹחנָ ן כּ ֵֹהן גָּ דוֹל ֵ ֽאלּוּ ְלהוֹדוֹת ְ

וּבנָ יו
ַח ְשׁמֹנַ י ָ

ְכּ ֶשׁ ָע ְמ ָדה ַמ ְלכוּת יָ וָ ן

ָה ְר ָשׁ ָעה ַע ַ
ל־ע ְמּ ךָך יִ ְשׂ ָר ֵאל
תּוֹר ֶ ֽת ךָך
ָ

יחם
ְל ַה ְשׁ ִכּ ָ

צוֹנ ךָך :וְ ַא ָתּה
וּל ַה ֲע ִב ָירם ֵמ ֻח ֵקּי ְר ֶ ֽ
ְ

ְבּ ַר ֲח ֶ ֽמ ךָ
יך ָה ַר ִבּים ָע ַמ ְד ָתּ ָל ֶהם ְבּ ֵעת צָ ָר ָתם
ת־דּינָ ם נָ ַ ֽק ְמ ָתּ
יבם ַ ֽדּנְ ָתּ ֶא ִ
ַ ֽר ְב ָתּ ֶאת־ ִר ָ
בּוֹרים ְבּיַ ד ַח ָלּ ִשׁים
ֶאת־נִ ְק ָמ ָתםָ :מ ַ ֽס ְר ָתּ גִּ ִ
וְ ַר ִבּים ְבּיַ ד ְמ ַע ִטּים ְ
הוֹרים
וּט ֵמ ִאים ְבּיַ ד ְט ִ
יקים
ְוּר ָשׁ ִעים ְבּיַ ד צַ ִדּ ִ

עוֹס ֵקי
ְ
וְ זֵ ִדים ְבּיַ ד

בפורים :

ַה ִבּ ָירה
ִבּ ֵקּשׁ

שׁוּשׁן
ימי ָ 162מ ְר ֳדּ ַכי וְ ֶא ְס ֵתּר ְבּ ַ
ִבּ ֵ
יהם ָה ָמן
ְכּ ֶשׁ ָע ַמד ֲע ֵל ֶ

אסתר ג:יג

עוֹל ֶ ֽמ ךָך
ְבּ ָ

וּפ ְר ָקן ְכּ ַהיּוֹם ַהזֶּ ה :וְ ַ ֽא ַחר ַכּ ךְך ָ ֽבּאוּ
דוֹלה ֻ
גְ ָ
ָב ֶנ ךָ
ית ךָך
ֽיך ִל ְד ִביר ֵבּ ֶ ֽ

ִ
יכ ֶ ֽל ךָך
ת־ה ָ
וּפנּוּ ֶא ֵ

ת־מ ְק ָדּ ֶ ֽשׁ ךָך
וְ ִט ֲהרוּ ֶא ִ

וְ ִה ְד ִ ֽליקוּ נֵ רוֹת

ְבּ ַחצְ רוֹת ָק ְד ֶ ֽשׁ ךָך וְ ָק ְבעוּ ְשׁמוֹנַ ת יְ ֵמי ֲחנֻ ָכּה

ָה ָר ָשׁע

וּל ַא ֵ ֣בּד
ְל ַה ְשׁ ֡ ִמיד ַ ֽל ֲה ֣ ֹרג ְ

הוּדים ִמ ֨ ַנּ ַער וְ ַעד־זָ ֵ ֜קן ַ ֤טף
ל־היְּ ִ
ת־כּ ֠ ַ
ֶא ָ
שׂר ְל ֹ֥ח ֶדשׁ
לוֹשׁה ָע ָ ֛
ם ְבּי֣ וֹם ֶא ָ֔חד ִבּ ְשׁ ָ ֥
וְ נָ ִשׁי ֙
וּשׁ ָל ָ ֖לם
ְ
שׂר הוּא־ ֣ ֹח ֶדשׁ ֲא ָ ֑דר
ים־ע ָ ֖
ָ
ְשׁנֵ
ָל ֽבוֹז :וְ ַא ָתּה ְבּ ַר ֲח ֶ ֽמ ךָ
יך ָה ַר ִבּים ֵה ַ ֽפ ְר ָתּ

ת־עצָ תוֹ
ית ֵשׁם גָּ דוֹל וְ ָקדוֹשׁ ֶא ֲ
ָ
וּל ךָך ָע ִ ֽשׂ ָ
תוֹר ֶ ֽת ךָךְ :
שׁוּעה
ית ְתּ ָ
וּל ַע ְמּ ךָך יִ ְשׂ ָר ֵאל ָע ִ ֽשׂ ָ
ְ

161

וְ ִק ְל ַ ֽק ְל ָתּ

ת־מ ֲח ַשׁ ְבתּוֹ
ֶא ַ

161
כשם שעשית להם נסים The phrase,
וגבורות בימים ההם ובזמן הזה ,כן עמנו ד'
 appears inאלדינו פלא ונסים בעת הזאת
ראשוים numerous manuscripts from the
),מחזור ויטרי כ"י ששון ) andמחזור וורמיישא
) omitשלחן ערוך )סימן תרפ"ב  andטור yet the
, we don't findאחרוים it. By the time of the
the text at all. This is but one example, where
 have changed from theתפילה several parts of
time
, sometimes due to aראשוים of the
.גרסאות variety of accepted
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ְמ ַת ְרגְּ ִמיָן מָ ִרי דָ ֵכי )) . (pure myrrhגמ'

מגילה י(:

ל־ה ֵעץ:
וֹת גְּ מוּלוֹ ְבּר ֹאשׁוֹ וְ ָתלוּ אֹתוֹ וְ ֶאת־ ָבּנָ יו ַע ָ
וַ ֲה ֵשׁ ֽב ָ

עוֹלם וָ ֶעד:
רוֹמם ִשׁ ְמ ךָך ַמ ְל ֵ ֽכּנוּ ָתּ ִמיד ְל ָ
ל־כּ ָלּם יִ ְת ָבּ ַר ךְך וְ יִ ְת ַ
וְ ַע ֻ
ית ךָך:
טוֹבים ְבּנֵ י ְב ִר ֶ ֽ
וּכתוֹב ְל ַחיִּ ים ִ
בעשרת ימי תשובה ְ 163 :

)קהל ָא ֵמן(

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

יוֹד ךָ
שׁוּע ֵ ֽתנוּ וְ ֶעזְ ָר ֵ ֽתנוּ
ת־שׁ ְמ ךָך ֶבּ ֱא ֶמת ָה ֵאל יְ ָ
ִ
יהלֲ לוּ ֶא
וּך ֶ ֽסּ ָלה וִ ַ
ל־ה ַחיִּ ים ֽ
וְ ָכ ַ
ֶ ֽס ָלה :כורע ָבּ ךְ
רוּך

משתחוה

ַא ָתּה

זוקף

וּל ךָך נָ ֶאה ְלהוֹדוֹת:
יְ יָ ַ 164הטּוֹב ִשׁ ְמ ךָך ְ

בחזרת הש"ץ אומר הבעל תפלה )אומרים אף בתשעה באב ובבית ָא ֵבל אבל הכהים לא ושאים כפים(:
בארץ ישראל הכהים מברכים את הקהל.
165

ֹשׁה
תוּבה ַעל־יְ ֵדי מ ֶ
תּוֹרה ַה ְכּ ָ
בוֹתינוּ ָבּ ֲר ֵ ֽכנוּ ַבּ ְבּ ָר ָכה ַה ְמ ֻשׁ ֶ ֽלּ ֶשׁת ַבּ ָ
ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ֵ ֽואל ֵֹהי ֲא ֵ ֽ
ַע ְב ֶ ֽדּ ךָך
דוֹשׁ ךָך ָ -כּ ָאמוּר:
וּבנָ יו כּ ֲֹהנִ ים ַעם ְק ֶ ֽ
מוּרה ִמ ִפּי ַא ֲהרֹן ָ
ָה ֲא ָ
במדבר ו:כד-כו יְ ָ ֽב ֶר ְכ ךָ֥ך יְ ָ ֖י וְ יִ ְשׁ ְמ ֶ ֽר ךָך :כן יהי רצון יָ ֵ ֨אר יְ ָ ֧י ׀ ָפּ ָנ֛יו ֵא ֶ ֖ל ךָ
יך
יִ ֨ ָשּׂא יְ ָ ֤י ׀ ָפּנָ י ֙ו ֵא ֶ֔ל ךָ
שׂם ְל ֖ךָך
יך וְ יָ ֵ ֥

יח ֶ ֽנּ ָךּ :כן יהי רצון
ִ ֽו ֻ

שׁ ֽלוֹם :כן יהי רצון
ָ

.דוכן  go up toכהים  is recited if theאדיר במרום
163
'.וכתוב לחיים טובים כל בני בריתך'  isטור  as cited by theמהר"ם מרוטבורג  of theוסח The
 stresses the importance of the phrase containing only five words. Thereforeרוקח However, the
' .כל') omitמהג פפד"מ )דברי קהלת עמ'  and 131מהג וורמיישא ', whileטובים'  omitsמהרי"ל the
 164בבין המצרים בסוף הברכה משפיל את קולו במילים 'הטוב שמך ולך נאה להודות'.
165
 until then,ראשוים  was performed daily, until about the year 5000. Theנשיאת כפים
 every day, without citing that theדוכן  mention, that one shouldהלכות שיאת כפים while discussing
 is not to do so.מהג
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ל־כּל־יִ ְשׂ ָר ֵאל
וּב ָר ָכה ֵחן וָ ֶ ֽח ֶסד וְ ַר ֲח ִמים ָע ֵ ֽלינוּ וְ ַע ָ
טוֹבה ְ
ָ
ִשׂים ָשׁלוֹם

ַע ֶ ֽמּ ךָך:

ֽיך ִכּי ְבאוֹר ָפּ ֶנ ךָ
ָבּ ֲר ֵ ֽכנוּ ָא ִ ֽבינוּ ֻכּ ָ ֽלּנוּ ְכּ ֶא ָחד ְבּאוֹר ָפּ ֶנ ךָ
ֽיך נָ ַ ֽת ָתּ ָ ֽלנוּ יְ יָ

ֱאל ֵ ֹֽהינוּ

תּוֹרת ַחיִּ ים וְ ַא ֲה ַבת ֶ ֽח ֶסד
ַ

וּב ָר ָכה וְ ַר ֲח ִמים וְ ַחיִּ ים
וּצְ ָד ָקה ְ

וְ ָשׁלוֹם :וְ טוֹב ְבּ ֵע ֶינ ךָ
ֽיך ְל ָב ֵר ךְך ֶא ַ
ת־ע ְמּ ךָך יִ ְשׂ ָר ֵאל

ל־שׁ ָעה
וּב ָכ ָ
ל־עת ְ
ְבּ ָכ ֵ

לוֹמ ךָך:
ִבּ ְשׁ ֶ ֽ
כאשר אין אומרים תחון ,חתימת ברכת 'המברך את עמו
ישראל בשלום' אמרת על ידי הב"ת בהרמת קול ובעימה
מיוחדת כשאין אומרים תחון כדי להזכיר זאת לקהל.

166
שים שלום  is also said. The text ofברכת כהנים  ,שים שלום On every occasion that we recite
, themes contained within the secondשלום , andאור הפנים  ,חן itself, has within it the request for
.ברכת כהנים  ofברכות and the third

ָבּ ךְ
רוּך ַא ָתּה יְ יָ ַ 167ה ְמ ָב ֵר ךְך
ת־עמּוֹ יִ ְשׂ ָר ֵאל ַבּ ָשּׁלוֹם
ֶא ַ
168

בעשרת ימי תשובה ]בחזרת הש"ץ הקהל מקדים
אמירת 'בספר '...לפי הבעל תפלה[:

169

" ְבּ ֵ ֽס ֶפר ַחיִּ ים ְבּ ָר ָכה וְ ָשׁלוֹם

וּפ ְרנָ ָסה
ַ

טוֹבה
ָ

נִ זָּ ֵכר וְ נִ ָכּ ֵתב ְל ָפ ֶנ ךָ
ֽיך ָ ֽאנוּ וְ ָכל־

ַע ְמּ ךָך

וּל ָשׁלוֹם":
ֵבּית יִ ְשׂ ָר ֵאל ְל ַחיִּ ים ְ

ָבּ ךְ
רוּך ַא ָתּה יְ יָ
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עוֹשׂה ַה ָשּׁלוֹם:
ֵ

בבין המצרים בסוף הברכה משפיל את קולו
167
במילים 'המברך את־עמו ישראל' ' ,בשלום' היגון
שוב עולה.
הדיין הזקן שקה חכמה מ"ה יעקב זילברקרון
168
זצ"ל אמר לי שפלא ממו טעם מהג פ"פ הזה :מה בין
'בספר' וכו' שאומרים אותו ק' גם בתפלת ח' בקול ,ובין
תפלות 'זכרו ,מי כמוך ,וכתוב' ,שאין אומרי' ק'
בתפלת ח' בפ"פ? ועיתי לו ש"ל טעם אמירת ק'
'בספר' :פן ישכח ח' לאמרו ויאמר תחלת הברכה שאחר
בשלומך ,ותהי מעוות לא יוכל לתקון ,אם הזכיר כבר
השם של הברכ' ,כמ"ש בש"ע תקפ"ב ס"ה "אם לא
אמר זכרו ומי כמוך אין מחזירי' אותו ואפי' לא עקר
רגליו רק שסיים אותה ברכ' וה"ה אם לא אמר וכתוב
ובספר מי דיא הכי) ".דברי קהלת דף (871
, whichמנהג צרפת ' isטובים' 169 Adding the word
.רבוי אשכז was not accepted by
מה שאו אומרים בר"ה עושה השלום ובשאר
170
ימות השה ]ה[מברך את עמו ישראל בשלום ,לפי
שעושה בגימט' ספרא"ל והוא מלאך הממוה על
הכתיבה ,ואו מזכירין אותו עתה שיכתוב אותו
לחיים טובים ולשלום) .מהרי"ל( עוד טעם כתב ברוקח
בעשי"ת א"א המברך את עמו בשלום לפי כביכול
איו יכול לברכם דבמקום משפט אין צדקה ,אך אומ'
עושה השלום שאע"פ שעושה משפט שלום בעולם
דכתיב 'חילו מלפניו כל הארץ אף תכון תבל'.
)תהלים צו:ט-י(

מר בר רבינא )גמ' ברכות יז(

וְ ִל ְמ ַק ְל ַלי נַ ְפ ִשׁי ִתדֹּם

ֱאל ַֹהי

נְ צֹר ְלשׁוֹנִ י ֵמ ָרע

וּשׂ ָפ ַתי ִמ ַדּ ֵבּר ִמ ְר ָמה
ְ

תוֹר ֶ ֽת ךָך
וְ נַ ְפ ִשׁי ֶכּ ָע ָפר ַלכֹּל ִתּ ְהיֶ הְ :פּ ַתח ִל ִבּי ְבּ ָ

וֹת ךָ
ְ
חוֹשׁ ִבים ָע ַלי ָר ָעה ְמ ֵה ָרה ָה ֵפר ֲעצָ ָתם
ל־ה ְ
יך ִתּ ְרדֹּף נַ ְפ ִשׁי :וְ ָכ ַ
וּב ִמצְ ֶ ֽ
וְ ַק ְל ֵקל ַמ ְח ְשׁ ָ
ינ ךָך ֲע ֵשׂה ְל ַ ֽמ ַען
בוֹתםֲ :ע ֵשׂה ְל ַ ֽמ ַען ְשׁ ֶ ֽמ ךָך ֲע ֵשׂה ְל ַ ֽמ ַען יְ ִמ ֶ ֽ
תּוֹר ֶ ֽת ךָך:
ָ
ְק ֻד ָשּׁ ֶ ֽת ךָך ֲע ֵשׂה ְל ַ ֽמ ַען
יְ ִ ֽמינְ ךָ֣ך ועננו ַ ֽו ֲע ֵנֽנִ י:

תהלים ס:ז

יד ךָ
יעה
הוֹשׁ ָ
ִ֖
יך
ְ֭ל ַמ ַען יֵ ָ ֽח ְלצ֣ וּן יְ ִד ֶ ֑

י־פי וְ ֶהגְ י֣ וֹן ִל ִ ֣בּי ְל ָפ ֶנ ךָ
֑יך יְ֝ ָ֗י
יט:טו יִ ְ֥היֽ וּ ְל ָר ֨צוֹן ׀ ִא ְמ ֵר ֡ ִ

צוּרי וְ ֽ ֹג ֲא ִ ֽלי:
ִ֥
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פוסע לאחריו ג' פסיעות ואומר :

רוֹמיו הוּא יַ ֲע ֶשׂה ָשׁלוֹם ָע ֵ ֽלינוּ
ֹשׂה ָשׁלוֹם ִבּ ְמ ָ
ע ֶ
ל־כּל־יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ ִא ְמרוּ ָא ֵמן:
וְ ַע ָ
זוקף לאט ואומר :

יִתּן שָׁ לוֹם.
חוֹריו ,וְ ַאחַ ר ָכְּך ֵ
ָ 171אמַ ר ְרבִ י ַאלֶ כְּ סַ ְ ְד ִרי ָאמַ ר ְרבִ י ְיהוֹשֻׁ עַ בֶּ ן ֵלוִ י ,הַ ִמּ ְתפַּ ֵלּל צָ ִריְך שֶׁ יַפְ ִסיעַ שָׁ ֹלשׁ פְּ ִסיעוֹת לַאֲ ָ
יקם ,מָ שָׁ ל ל ְַתל ְִמיד הַ נִּ פְ טָ ר מֵ ַרבּוִֹ ,אם
חוֹריו ,הָ ָתם ִאיבַּ עְ יָא לֵ יהּ לְמֵ ַ
ָאמַ ר ֵליהּ ַרב מָ ְר ְד ַכיֵ ,כּי ָון שֶׁ פָּסַ ע שָׁ ֹלשׁ פְּ ִסיעוֹת לַאֲ ָ
לְא ַ
חוֹזֵ ר ַ
חוֹריו ,וְ ַאחַ ר כָּ ְך
לְתּר ,דּוֹמֶ ה לְ כֶ ֶלב שֶׁ שָּׁ ב עַ ל ִקיאוֹ! ַתּ ְיָא ִַ מּי הָ כִ י ,הַ ִמּ ְתפַּ לֵּ ל צָ ִריְך שֶׁ יַפְ ִסיעַ שָׁ ֹלשׁ פְּ ִסיעוֹת לַאֲ ָ
יִתּן שָׁ לוֹם .וְ ִאם ל ֹא עָ שָׂ ה כֵּ ןָ ,ראוּי לוֹ שֶׁ לּ ֹא ִה ְת ַפּ ֵלל! ִ
וֹתן שָׁ לוֹם ְלי ִָמין וְ ַאחַ ר ָכְּך לִ ְשׂמ ֹאל) .גמ'
וּמשׁוּם ְשׁמַ עְ יָה ָא ְמרוּ ,שֶׁ ֵ
ֵ
יומא נג(:
.עמידה  makes mention of taking three steps backward upon finishing theגמרא The
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יְ ִהי ָרצוֹן ִמ ְלּ ָפ ֶנ ךָ
בוֹתינוּ ֶשׁיִ ָבּנֶ ה ֵבּית ַה ִמּ ְק ָדּשׁ ִבּ ְמ ֵה ָרה ְביָ ֵ ֽמינוּ
ֽיך יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ִֵואל ֵֹהי ֲא ֵ ֽ
עוֹלם ְ
ימי ָ
תוֹר ֶ ֽת ךָך :וְ ָשׁם נַ ֲע ָב ְד ךָך ְבּיִ ְר ָאה ִכּ ֵ
וְ ֵתן ֶח ְל ֵ ֽקנוּ ְבּ ָ
וּכ ָשׁנִ ים ַק ְדמֹנִ יּוֹת:
מלאכי ג:ד

וּכ ָשׁנִ ֖ים ַק ְד ֹֽמנִ ֽ ֹיּת:
עוֹלם ְ
ימי ָ֔
וּשׁ ָ ֑ל ִם ִכּ ֵ ֣
הוּדה וִ ֽיר ָ
ה ַ ֽל ָ֔יי ִמנְ ַ ֥חת יְ ָ ֖
וְ ָ ֽע ְר ָב ֙

ועומד במקום שכלו פסיעותיו עד כדי הלוך ד' אמות ,ובצבור עד שיגיע הבעל תפלה לקדושה.
הבעל תפלה חוזר ומתפלל בקול ואומר מתחלה 'אדני שפתי תפתח' בלחש.
בשחרית של ראש חודש ,חוכה ,וחול המועד אומרים הלל )עמ' .(452
בתעיות בה"ב מרחשון ובה"ב אייר כשאין עשרה מתעים אומרים כאן סליחות.
בעשרת ימי תשובה אומרים 'אבינו מלכנו' )עמ'  (413אחר תפילת שמוה עשרה.

סדר תחנון
.יום כפור  onכווה ) was omitted the entire year, in order that it be said with the properוידוי )אשמנו
כל ימי החול בימים שאומרים בהם תחה אומרים אחר שמה עשרה 'רחום וחנון' )עמ'  (15וכו‘.
ובשי ובחמישי מוספים והוא רחום וכו‘ ואומרים אותו מעומד ובלחש.
ואלו הימים שאין אומרים בהם תחה ואין ופלים על פיהם:
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בערב שבת למנחה ,ראש חודש ,חנוכה ,חמשה עשר בשבט ,פורים קטן ב‘ ימים ,כל חדש ניסן ,ל“ג בעומר ,ראש
חודש סיון עד אחר אסרו חג  ,תשעה באב  ,חמשה עשר באב  ,ולא בערב ראש השנה ומערב יום כפור עד אחר
ראש חודש מרחשון  ,בימים אלו אין אומרים גם במחה שלפיו )חוץ מן חמשה עשר בשבט וחמשה עשר באב(,
ולא בבית חתן ביום שכס לחופה )ותפשט המהג בכמה קהילות גם במחה שלפיו( ,ולא
ולא בבית אבל,
בבהכ“ ביום המילה] .בפסח שני אומרים תחון כרגיל[.

שׁיב ַא ֑פּוֹ ְו ֽל ֹא־יָ֝ ֗ ִעיר
תהלים עח:לח ְ 175ו ֤הוּא ַר ֨חוּם ׀ יְ ַכ ֵ ֥פּר ָעוֹן֘ ְ ֽול ֹא ַ ֫ ֽי ְשׁ ִ ֥חית ֖◌ ְו ִה ְר ָבּה ְל ָה ִ ֣
173
 do not appear. In the past two hundred to three hundredפסוקים  theseסידורים In ancient
 acceptedמהג טוב  to recite them has become wide spread. It is considered aמהג years, the
 (therefore they should be said and not skipped).כלל ישראל by
174
 is recited the weekתחנון  (Mainz), according to which,מהג מיץ  citesמהרי"ל The
.ראשוים  and otherהגהות אשרי  does not, which is supported by theסכות .מהג פפד"מ following
175
The historic origin of this prayer is shrouded in mystery. In Geonic responsa we find the
following report. After the destruction of the Temple, Vespasian, the Roman Emperor, had a number
of Jews set adrift in three rudder-less ships. After many weeks of helpless drifting, the vessels finally
landed on the coast of France and the Jews came to Lyon, Arles, and Bordeaux. They were, at first
well received. They settled in those towns and even grew quite prosperous. However, when a new
ruler arose, they were deprived of their property and were also oppressed in many other ways.

ֹא־ת ְכ ָלא ַר ֲח ֶ ֽמ ךָ
יך ִמ ֶ ֽמּנּוּ ַח ְס ְדּ ךָך ַו ֲא ִמ ְתּ ךָך ָתּ ִמיד יִ צְּ ֽרוּנוּ:
ל־ח ָמ ֽתוַֹ :א ָתּה יְ יָ ל ִ
ָכּ ֲ
שׁ ךָך ֝ ְל ִה ְשׁ ַתּ ֵ֗בּ ַח
שׁם ָק ְד ֶ ֑
ן־הגּ֫ וֹיִ ֥ם ְ֭להֹדוֹת ְל ֵ ֣
יענוּ ׀ ְ֘יָ ֤י ֱאל ֵֹ֗הינוּ ְו ַק ְבּצֵ נוּ֘ ִ ֽמ ַ
וֹשׁ ֨ ֵ
קו:מז ֽה ִ
יחה ֝ ְל ֗ ַמ ַען
י־ע ְמּ ךָ֥ך ַה ְסּ ִל ָ ֑
ר־י֑הּ ֝ ֲאד ֗ ָֹני ִ ֣מי ַי ֲֽע ֹֽמדֽ ִ :כּ ִ
ם־עוֹנ֥ וֹת ִתּ ְשׁ ָמ ָ
ִבּ ְת ִה ָלּ ֶ ֽת ךָך :קל:ג-ד ִא ֲ
וֹנוֹתינוּ ִתּגְ מֹל ָע ֵ ֽלינוּ :ירמיה
ל ֹא ַכ ֲח ָט ֵ ֽאינוּ ַתּ ֲע ֶשׂ ָ
ִתּ ָוּ ֵ ֽרא:
ה־לּנוּ ְול ֹא ַכ ֲע ֵ ֽ
יך יְ֭ יָ ַ ֽו ֲח ָס ֶ ֑ד ךָ
ֹר־ר ֲח ֶ ֣מ ךָ
יך
שׂה ְל ַ ֣מ ַען ְשׁ ֶ ֑מ ךָך תהלים כה:ו זְ כ ַ ֽ
יְ ָ֕י ֲע ֵ ֖
ם־ע ֨ ֵוֹנינ ֙וּ ָ ֣ענוּ ָ֔בנוּ
יד:ז ִא ֲ
ִ ֖כּי ֵ ֽמ ָ ֣
יעה
הוֹשׁ ָ
ִ֑
עוֹלם ֵ ֽה ָמּה :יַ ֲע ֵנֽנוּ יְ יָ ְבּיוֹם צָ ָרה יְ ַשׂגְּ ֵ ֽבנוּ ֵשׁם ֱאל ֵֹהי יַ ֲעקֹב :כ:י יְ ָ ֥י
ָא ִ ֽבינוּ ַמ ְל ֵ ֽכּנוּ ָח ֵ ֽנּנוּ ַו ֲע ֵנֽנוּ ִכּי ֵאין ָ ֽבּנוּ ַמ ֲע ִשׂים
יוֹם־ק ְר ֵ ֽאנוּ:
ָ
֝ ַה ֶ ֽ֗מּ ֶל ךְך ַי ֲֽע ֵנ֥נוּ ְב
נוּנֽינוּ וּזְ ָכר־
דוֹנֽנוּ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ְשׁ ַמע ְבּקוֹל ַתּ ֲח ֵ
ֲא ֵ
צְ ָד ָקה ֲע ֵשׂה ִע ָ ֽמּנוּ ְל ַ ֽמ ַען ְשׁ ֶמ ךָך:
יענוּ ְל ַ ֽמ ַען ְשׁ ֶמ ךָך :דניאל ט:טו-יז ְו ַע ָ ֣תּה ׀ ֲאד ָֹנ֣י ֱאל ֵֹ֗הינוּ
הוֹשׁ ֵ ֽ
בוֹתינוּ ְו ִ
ת־בּ ִרית ֲא ֵ ֽ
ָלנוּ ֶא ְ
שׁם ַכּיּ֣ וֹם ַה ֶזּ֑ה מכים
את ֶ ֽא ַ
הוֹצ ָ
ֵ֨
ֲא ֶשׁ ֩ר
שׂ־ל ךָ֥ך ֵ ֖
ם ְבּ ָי֣ד ֲחזָ ָ ֔קה ַו ַ ֽתּ ַע ְ
ת־ע ְמּ ֜ךָך ֵמ ֶ ֤א ֶרץ ִמצְ ַ ֨ריִ ֙
ב־נא ַא ְפּ ךָ ֙ך ַו ֲח ָ ֣מ ְת ֔ךָך ֵמ ִ ֽע ְיר ךָ֥ך
ֽשׁ ָ ֤
באגרוף על שמאל החזה ָח ָ ֖טאנוּ ָר ָ ֽשׁ ְענוֲּ :אד ֗ ָֹני ְכּ ָכל־צִ ְדק ֶֹ֨ת ךָ ֙ך ָי ָ
וּב ֲעוֹנ֣ וֹת ֲאב ֵֹ֔תינוּ יְ ֽר ָ
שׁ ךָך ִ ֤כּי ַ ֽב ֲח ָט ֵ ֨אינ ֙וּ ַ ֽ
ר־ק ְד ֶ ֑
וּשׁ ַ ֖ל ִם ַה ָ
יְ ֽר ָ
וּשׁ ַ ֧ל ִם ְו ַע ְמּ ךָ֛ך ְל ֶח ְר ָ ֖פּה ְל ָכל־
נוּניו ְו ָה ֵ ֣אר ָפּ ֔ ֶנ ךָ
יך ַעל־
ל־תּ ֲח ֔ ָ
ל־תּ ִפ ַ ֤לּת ַע ְב ְדּ ךָ ֙ך ְו ֶא ַ ֣
ְס ִ ֽביב ֵ ֹֽתינוְּ :ו ַע ָ ֣תּה ׀ ְשׁ ַ ֣מע ֱאל ֵֹ֗הינוּ ֶא ְ
ִמ ְק ָ ֽדּ ְשׁ ֖ךָך ַה ָשּׁ ֵ ֑מם ְל ַ ֖מ ַען ֲאד ָֹנֽי:
ינ ךָ
שׁ ְממ ֵֹ֔תינוּ ְו ָה ֕ ִעיר ֲא ֶשׁר־
ה ֹֽ
יך ְוּר ֵא ֙
ט:יח-יט ַה ֵ֨טּה ֱאל ַ ֹ֥הי ׀ ָאזְ נְ ֘ךָך ֽוּ ְשׁ ָמ ֒ע פקחה ְפּ ַ ֣קח ֵע ֗ ֶ
נוּנינ ֙וּ ְל ָפ ֔ ֶנ ךָ
יך ִ ֖כּי ַעל־
ילים ַ ֽתּ ֲח ֨ ֵ
יה ִ ֣כּי ׀ ֣ל ֹא ַעל־צִ ְדק ֵֹ֗תינוּ ֲא ֨ ַנ ְחנוּ ַמ ִפּ ִ ֤
נִ ְק ָ ֥רא ִשׁ ְמ ֖ךָך ָע ֶ ֑ל ָ
ַ ֽר ֲח ֶ ֥מ ךָ
ל־תּ ַא ַ ֑חר
שׂה ַא ְ
יבה ַ ֽו ֲע ֵ ֖
שׁ ָ
ה ֲאד ָֹנ֣י ׀ ְס ָ֔ל ָחה ֲאד ָֹנ֛י ַ ֽה ְק ִ ֥
יך ָה ַר ִ ֽבּיםֲ :אד ָ ֹ֤ני ׀ ְשׁ ֨ ָמ ָע ֙
ל־ע ֶ ֽמּ ךָךָ :א ִ ֽבינוּ ָאב ָה ַר ֲח ָמן
ל־ע ְיר ֖ךָך ְו ַע ַ
י־שׁ ְמ ךָ֣ך נִ ְק ָ ֔רא ַע ִ ֽ
ְל ַ ֽמ ֲענְ ךָ֣ך ֱאל ַֹ֔הי ִ ֽכּ ִ

ַה ְר ֵ ֽאנוּ

ל־הגּוֹיִ ם ִכּי
פוּצוֹתינוּ ֵמ ַא ְר ַבּע ַכּנְ פוֹת ָה ָא ֶרץ יַ ִכּירוּ ְויֵ ְדעוּ ָכּ ַ
ֵֽ
טוֹבה ְו ַק ֵבּץ נְ
אוֹת ְל ָ

 prayer, composed by twoוהוא רחום Thereupon fast days were inaugurated, and on these days the
), was recited for the first time. Subsequently theשמואל( ) and their cousinבימין  andיוסף( brothers
new ruler died suddenly, and the suffering of the Jews came to an end. When these happenings
 prayer into the Monday andוהוא רחום became known to other communities, they too introduced the
] services. [The World of Prayer Volume I pg. 224שחרית Thursday

ַא ָתּה יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ:

ישעיה סד:ז

ְו ַע ָ ֥תּה יְ ָ ֖י ָא ִ ֣בינוּ ָ ֽא ָ ֑תּה ֲא ַ ֤נ ְחנוּ ַה ֨ ֹח ֶמ ֙ר ְו ַא ָ ֣תּה ֽ ֹיצְ ֵ ֔רנוּ

גוֹא ֵ ֽלנוּ:
צוּרנוּ ַמ ְל ֵ ֽכּנוּ ְו ֲ
ֵֽ
יענוּ ְל ַ ֽמ ַען ְשׁ ֶמ ךָך
הוֹשׁ ֵ ֽ
ִ
שׂה יָ ְד ֖ךָך ֻכּ ָ ֽלּנוּ:
וּמ ֲע ֵ ֥
ַֽ

יואל ב:יז

וּסה יְ ָ ֣י
֧ח ָ

אמ ֣רוּ ָ ֽב ַע ֔ ִמּים ַא ֵיּ֖ה
גּוֹים ֚ ָל ָמּה ֽי ֹ ְ
ל־בּם ִ֔
ה ִל ְמ ָשׁ ָ ֣
ל־תּ ֵ֨תּן ַנ ֲֽח ָ ֽל ְת ךָ֤ך ְל ֶח ְר ָפּ ֙
ל־ע ֗ ֶמּ ךָך ְו ַא ִ
ַע ַ
ד־לנוּ ְבּ ֵעת
יהם :יָ ַ ֽד ְענוּ ִכּי ָח ָ ֽטאנוּ ְו ֵאין ִמי יַ ֲעמֹד ַבּ ֲע ֵ ֽדנוּ ִשׁ ְמ ךָך ַהגָּ דוֹל יַ ֲע ָמ ָ ֽ
ֱא ֽלֹ ֵה ֶ ֽ
צָ ָרה :יָ ַ ֽד ְענוּ ִכּי ֵאין ָ ֽבּנוּ ַמ ֲע ִשׂים צְ ָד ָקה ֲע ֵשׂה ִע ָ ֽמּנוּ ְל ַ ֽמ ַען ְשׁ ֶ ֽמ ךָךְ :כּ ַר ֵחם ָאב ַעל־
הוֹשׁ ֵ ֽענוּ ְל ַ ֽמ ַען ְשׁ ֶמ ךָךֲ :חמֹל ַע ַ
ָבּנִ ים ֵכּן ְתּ ַר ֵחם יְ יָ ָע ֵ ֽלינוּ ְו ִ
ל־ע ֶ ֽמּ ךָך ַר ֵחם ַעל־נַ ֲח ָל ֶ ֽת ךָך
וּסה־נָּ א ְכּרֹב ַר ֲח ֶ ֽמ ךָ
ל־עת:
ֹשׂה נִ ְפ ָלאוֹת ְבּ ָכ ֵ
יךָ :ח ֵ ֽנּנוּ ַו ֲע ֵנֽנוּ ִכּי ְל ךָך יְ יָ ַהצְּ ָד ָקה ע ֵ
ֽח ָ
ל־ע ְמּ ךָך ִבּ ְמ ֵה ָרה ְל ַ ֽמ ַען ְשׁ ֶמ ךָךְ :בּ ַר ֲח ֶ ֽמ ךָ
ַה ֶבּט־נָ א ַר ֶחם־נָ א ַע ַ
יך ָה ַר ִבּים יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ
ית ךָך
יעה צ ֹאן ַמ ְר ִע ֶ ֽ
הוֹשׁ ָ
ַר ֵחם ְו ִ ֽ

ל־בּנוּ ֶ ֽקצֶ ף
ְו ַאל־יִ ְמ ָשׁ ָ ֽ

ִכּי ְל ךָך ֵע ֵינֽינוּ ְתלוּיוֹת:

הוֹשׁ ֵ ֽ
ִ
יטה ַו ֲע ֵנֽנוּ ְבּ ֵעת צָ ָרה ִכּי ְל ךָך
ית ךָךַ :ה ִ ֽבּ ָ
יענוּ ְל ַ ֽמ ַען ְשׁ ֶ ֽמ ךָך ַר ֵחם ָע ֵ ֽלינוּ ְל ַ ֽמ ַען ְבּ ִר ֶ ֽ
תוֹח ְל ֵ ֽתּנוּ ֱא ֽל ַוֹהּ ְס ִליחוֹת ָאנָּ א ְס ַלח־נָ א ֵאל טוֹב ְו ַס ָלּח ִכּי ֵאל
ַ
שׁוּעהְ :בּ ךָך
יְ יָ ַהיְ ָ
ֶ ֽמ ֶל ךְך ַחנּוּן ְו ַרחוּם ַא ָתּה:
ָאנָּ א ֶ ֽמ ֶל ךְך ַחנּוּן ְו ַרחוּם זְ כוֹר ְו ַה ֵבּט ִל ְב ִרית ֵבּין ַה ְבּ ָת ִרים ְו ֵת ָר ֶאה ְל ָפ ֶנ ךָ
ֽיך ֲע ֵק ַדת
ֹשׂה
יָ ִחיד ְל ַ ֽמ ַען יִ ְשׂ ָר ֵאלָ :א ִ ֽבינוּ ַמ ְל ֵ ֽכּנוּ ָח ֵ ֽנּנוּ ַו ֲע ֵנֽנוּ ִכּי ִשׁ ְמ ךָך ַהגָּ דוֹל נִ ְק ָרא ָע ֵ ֽלינוּ :ע ֵ
יטה ַו ֲע ֵנֽנוּ ְבּ ֵעת צָ ָרה ִכּי
ל־עת ֲע ֵשׂה ִע ָ ֽמּנוּ ְכּ ַח ְס ֶ ֽדּ ךָךַ :חנּוּן ְו ַרחוּם ַה ִ ֽבּ ָ
נִ ְפ ָלאוֹת ְבּ ָכ ֵ

ל־תּ ַעשׂ ִע ָ ֽמּנוּ ְכּ ֽ ֹר ַע ַמ ֲע ָל ֵ ֽלינוּ :זְ כֹר ַר ֲח ֶ ֽמ ךָ
יך
שׁוּעהָ :א ִ ֽבינוּ ַמ ְל ֵ ֽכּנוּ ַמ ֲח ֵ ֽסנוּ ַא ַ ֽ
ְל ךָך יְ יָ ַהיְ ָ
יְ יָ ַו ֲח ָס ֶ ֽד ךָ
יך

יענוּ ַו ֲח ָמל־נָ א ָע ֵ ֽלינוּ ִכּי ֵאין ָ ֽלנוּ ֱא ֽל ַוֹהּ ַא ֵחר
הוֹשׁ ֵ ֽ
ִ
טוּב ךָך
ְ
וּכרֹב
ְ

ִמ ַבּ ְל ָע ֶד ךָ
צוּרנוּ:
יך ֵ ֽ

ל־תּ ַעזְ ֵ ֽבנוּ יְ יָ
ַא ַ

ל־תּ ְר ַחק ִמ ֶ ֽמּנּוּ ִכּי נַ ְפ ֵ ֽשׁנוּ
ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ַא ִ

ילנוּ
וּמ ָכּל־צָ ָרה ְויָ גוֹן ַהצִּ ֵ ֽ
וּמ ַמּגֵּ ָפה ִ
וּמ ֶ ֽדּ ֶבר ִ
וּמ ְשּׁ ִבי ִ
ְקצָ ָרה ֵמ ֶ ֽח ֶרב ִ

ִכּי ְל ךָך ִק ִ ֽוּינוּ

ימנוּ יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוְּ :ו ָה ֵאר ָפּ ֶנ ךָ
ֽיך ָ ֽבּנוּ
ל־תּ ְכ ִל ֵ ֽ
ְו ַא ַ

בוֹתינוּ
ת־בּ ִרית ֲא ֵ ֽ
ר־לנוּ ֶא ְ
וּזְ ָכ ָ ֽ

וּשׁ ַמע
רוֹתינוּ ְ
יענוּ ְל ַ ֽמ ַען ְשׁ ֶ ֽמ ךָךְ :ר ֵאה ְבצָ ֵ ֽ
הוֹשׁ ֵ ֽ
ְו ִ

קוֹל ְתּ ִפ ָלּ ֵ ֽתנוּ ַו ֲע ֵנֽנוּ ִכּי ַא ָתּה

ל־פּה:
שׁוֹמ ַע ְתּ ִפ ַלּת ָכּ ֶ
ֵֽ
יך ִכּי ֵאין ָכּ ֽמ ךָ
ל־מ ֲע ֶ ֽשׂ ךָ
וֹך :יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ָאנָּ א
ל־כּ ַ
ֵאל ַרחוּם ְו ַחנּוּן ַר ֵחם ָע ֵ ֽלינוּ ְו ַע ָ
צוּרנוּ ְו ֲ
ָשׂא נָ א ְפ ָשׁ ֵ ֽעינוָּ :א ִבינוּ ַמ ְל ֵ ֽכּנוּ ֵ ֽ
גוֹא ֵ ֽלנוּ ֵאל ַחי ְו ַקיָּ ם ַה ֲח ִסין ַבּ ֹֽכּ ַח ָח ִסיד
ל־מ ֲע ֶ ֽשׂ ךָ
וּמ ֵלא ַר ֲח ִמים
יך ִכּי ַא ָתּה הוּא יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוֵּ :אל ֶ ֽא ֶר ךְך ַא ַ ֽפּיִ ם ָ
ָוטוֹב ַעל ָכּ ַ
ֲע ֵשׂה ִע ָ ֽמּנוּ ְכּרֹב ַר ֲח ֶ ֽמ ךָ
וּמ ָכּל־צָ ָרה
יענוּ ְל ַ ֽמ ַען ְשׁ ֶ ֽמ ךָךְ :שׁ ַמע ַמ ְל ֵ ֽכּנוּ ְתּ ִפ ָלּ ֵ ֽתנוּ ִ
הוֹשׁ ֵ ֽ
יך ְו ִ
ילנוָּ :א ִ ֽבינוּ ַמ ְל ֵ ֽכּנוּ ַא ָתּה
ְויָ גוֹן ַהצִּ ֵ ֽ

ירמיה יד:ט

ל־תּנִּ ֵ ֽחנוַּ :אל־
ְו ִשׁ ְמ ךָ֛ך ָע ֵ ֥לינוּ נִ ְק ָ ֖רא ַא ַ

ל־תּ ְשׁ ָכּ ֵ ֽחנוּ יוֹצְ ֵ ֽרנוּ ִכּי ֵאל ֶ ֽמ ֶל ךְך ַחנּוּן
בּוֹר ֵ ֽאנוּ ְו ַא ִ
ל־תּ ְטּ ֵ ֽשׁנוּ ְ
ַתּ ַעזְ ֵ ֽבנוּ ָא ִ ֽבינוּ ְו ַא ִ
ְו ַרחוּם ַא ָתּה:
וֹך ַחנּוּן ְו ַרחוּם יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ֵאין ָכּ ֽמ ךָ
ֵאין ָכּ ֽמ ךָ
וֹך ֵאל ֶ ֽא ֶר ךְך ַא ַ ֽפּיִ ם ְו ַרב ֶ ֽח ֶסד ֶו ֶא ֶמת:

ילנוּ :זְ כֹר ַל ֲע ָב ֶ ֽד ךָ
יענוּ ְבּ ַר ֲח ֶ ֽמ ךָ
יך ְל ַא ְב ָר ָהם ְליִ צְ ָחק
וּמ ֽ ֹרגֶ ז ַהצִּ ֵ ֽ
יך ָה ַר ִבּים ֵמ ַ ֽר ַעשׁ ֵ
הוֹשׁ ֵ ֽ
ִ
ְ
אתנוּ:
ל־ח ָטּ ֵ ֽ
ל־ר ְשׁ ֵ ֽענוּ ְו ֶא ַ
ל־ק ְשׁ ֵיֽנוּ ְו ֶא ִ
ל־תּ ֶפן ֶא ָ
וּליַ ֲעקֹב ַא ֵ ֽ

שמות לב:יב

֚שׁוּב ֵ ֽמ ֲח ֣רוֹן

ל־ה ָר ָ ֖עה ְל ַע ֶ ֽמּ ךָךְ :ו ָה ֵסר ִמ ֶ ֽמּנּוּ ַמ ַכּת ַה ָ ֽמּ ֶות ִכּי ַרחוּם ַא ָתּה ִכּי ֵכן
ַא ֔ ֶפּ ךָך ְו ִהנָּ ֵ ֥חם ַע ָ ֽ
ַדּ ְר ֶ ֽכּ ךָך ֹֽע ֶשׂה ֶ ֽח ֶסד
ִמ ֶ ֽמּנּוּ ַמ ַכּת ַה ַמּגֵּ ָפה

ילנוּ ִמזַּ ְע ֶ ֽמ ךָך ְו ָה ֵסר
ל־ע ֶ ֽמּ ךָך ְו ַהצִּ ֵ ֽ
וּסה יְ יָ ַע ַ
ִחנָּ ם ְבּ ָכל־דֹר ָודֹרֽ :ח ָ
שׁוֹמר יִ ְשׂ ָר ֵאל:
ֵ
וּגְ זֵ ָרה ָק ָשׁה ִכּי ַא ָתּה

ַהצְּ ָד ָ ֔קה ְו ָ ֛לנוּ ֹ֥בּ ֶשׁת ַה ָפּנִ ֖ים

דניאל ט:ז

ְל ךָ֤ך ֲאדֹנָ ֙י

וּמה־נִּ צְ ַט ָדּק:
ֹאמר ַמה־נְּ ַד ֵבּר ַ
וּמה־נּ ַ
ַמה־נִּ ְתאוֹנֵ ן ַ

וּבה ֵא ֶ ֽל ךָ
נַ ְח ְפּ ָשׂה ְד ָר ֵ ֽכינוּ ְונַ ְח ֽ ֹק ָרה ְונָ ֽשׁ ָ
שׁוּטה ְל ַק ֵבּל ָשׁ ִבים:
יך ִכּי יְ ִמינְ ךָך ְפ ָ

תהלים

יוֹם־ק ְר ֵ ֽאנוְּ :ל ךָך יְ יָ
ָ
יחה ָ ֽנּאָ :אנָּ א יְ יָ ֲע ֵנֽנוּ ְבּ
֮יעה ָנּ֑א ָא ָנּ֥א יְ֝ ָ֗י ַהצְ ִ֘ל ָ ֥
וֹשׁ ָ ֥
קיח:כה ָא ָנּ֣א יְ֭ יָ ֽה ִ
וּת ַע ֵ ֽנּנוּ ִכּי נָ ֲאמוּ גוֹיִ ם ָא ְב ָדה
ל־תּ ֱח ֶשׁה ְ
ִח ִ ֽכּינוּ ְל ךָך יְ יָ ִק ִ ֽוּינוּ ְל ךָך יְ יָ נְ יַ ֵחל ַא ֶ
ל־קוֹמה ְל ךָך ְל ַבד ִתּ ְשׁ ַתּ ֲח ֶוה:
ָ
ל־בּ ֶר ךְך ְו ָכ
ִת ְק ָו ָתם ָכּ ֶ ֽ
פּוֹשׁ ִעים ְו ַח ָטּ ִאים
ְ
שׁוּבה ְל ַק ֵבּל
פּוֹת ַח יָ ד ִבּ ְת ָ
ַה ֵ

בוֹנֽנוּ
נִ ְב ֲה ָלה נַ ְפ ֵ ֽשׁנוּ ֵמרֹב ִעצְּ ֵ

יענוּ ִכּי ָח ִ ֽסינוּ ָב ךְךָ :א ִ ֽבינוּ ַמ ְל ֵ ֽכּנוּ ִאם ֵאין ָ ֽבּנוּ
הוֹשׁ ֵ ֽ
וּמה ְו ִ
ל־תּ ְשׁ ָכּ ֵ ֽחנוּ ֶנֽצַ חֽ :ק ָ
ַא ִ
דוּתינוּ ְבּ ָכל־יוֹם יְ יָ ֶא ָחד:
בוֹתינוּ ְו ֵע ֵ ֽ
ת־בּ ִרית ֲא ֵ ֽ
ר־לנוּ ֶא ְ
טוֹבים זְ ָכ ָ ֽ
וּמ ֲע ִשׂים ִ
צְ ָד ָקה ַ
וּסה יְ יָ ָע ֵ ֽלינוּ ְבּ ֶ ֽא ֶרץ ִשׁ ְב ֵיֽנוּ
אוֹבינוּ ְוצָ רוֹת ְל ָב ֵ ֽבנוּֽ :ח ָ
יטה ְב ָענְ ֵיֽנוּ ִכּי ַר ֽבּוּ ַמ ְכ ֵ ֽ
ַה ִ ֽבּ ָ
ְו ַא ִ
בוֹדנוּ
יטה ַדּל ְכּ ֵ ֽ
ית ךָךֵ :אל ַה ִ ֽבּ ָ
ל־תּ ְשׁפֹּ ךְך ֲחרוֹנְ ךָך ָע ֵ ֽלינוּ ִכּי ֲא ַנ ְֽחנוּ ַע ְמּ ךָך ְבּנֵ י ְב ִר ֶ ֽ

עוֹר ָרה
ד־מ ַתי ֻעזְּ ךָך ַבּ ְשׁ ִבי ְו ִת ְפ ַא ְר ְתּ ךָך ְבּיַ ד־צָ רֲ :
ַבּגּוֹיִ ם ְו ִשׁ ְקּצֽ וּנוּ ְכּ ֻט ְמ ַאת ַהנִּ ָדּהַ :ע ָ
בוּר ָתם ְו ַאל־יִ ְמ ֲעטוּ ְל ָפ ֶנ ךָ
ֽיך
בוּר ְת ךָך ְו ִקנְ ָא ְת ךָך ַעל־שׂוֹנְ ֵ ֽאינוּ ֵהם יֵ ֹֽבשׁוּ ְויֵ ַ ֽחתּוּ ִמגְּ ָ
גְ ָ
אוֹתינוּ:
ְתּ ָל ֵ ֽ

ַמ ֵהר יְ ַק ְדּ ֽמוּנוּ ַר ֲח ֶ ֽמ ךָ
יך ְבּיוֹם צָ ָר ֵ ֽתנוּ ְו ִאם־ל ֹא ְל ַמ ֲע ֵנֽנוּ ְל ַמ ַענְ ךָך ְפ ַעל

יתנוּ :זְ כוֹר אוֹם ַה ְמיַ ֲח ִדים ִשׁ ְמ ךָך ַפּ ֲע ַ ֽמיִ ם ְבּ ָכל־יוֹם ָתּ ִמיד
ל־תּ ְשׁ ִחית ֵז ֶֽכר ְשׁ ֵא ִר ֵ ֽ
ְו ַא ַ
ְבּ ַא ֲה ָבה ְו ְ
אוֹמ ִרים :דברים ו:ד ְשׁ ַ ֖מע יִ ְשׂ ָר ֵ ֑אל יְ ָ ֥י ֱאל ֵ ֹ֖הינוּ יְ ָ ֥י ׀ ֶא ָ ֽחד:
ובעת התפלה מונח
בשני בתי הכנסת היה קרש מחובר בתיבה בקצהו האחד לדרום ובקצהו האחד מבריח לתבה בצד צפון,
את הקרש על ידי משיכת הבריח
עליו סדור תפילה הגדול ,ובעל תפילה עומד לפניו ובסוף תפילה בקול הוריד בעל תפילה
לאחור ,ובזה נעשה פתח ממקום מעמד ש"ץ לארון הקודש .ועלה וישב על המדרגה העליונה שלפני ארון הקודש .ומטה ראשו על זרוע
ואומר בלחש "רחום וחנון" עד "רגע") .דברי קהלת(
ימין .ולא על שמאל מפני כבוד תפילה על יד שעליה.
176

אין ופלים על פיהם אלא במקום שיש ספר תורה .כשיש תפילין בזרועו יטה על צד ימין וכשאין לו יטה על שמאלו
ודוקא על זרועו ומיושב .אין אומרים את הפסוק' :ויאמר דוד אל גד' לפי פילת אפים.
ומלות 'רחום וחנון חטאתי' אומרים הבעל תפלה והקהל קודם הטיה.
178 177

אתי ְל ָפ ֶנ ךָ
ֽיך
ַרחוּם ְו ַחנּוּן מכים ביד ימין על הלב באמירת המילה ָח ָ ֽט ִ
יְ יָ ָמ ֵלא ַר ֲח ִמים ַר ֵחם ָע ַלי ְו ַק ֵבּל ַתּ ֲחנוּנָ י:

176
, but merely lower our headsתחנון We do not actually prostrate ourselves while reciting
and bury our faces in the bend of our arm. For only those worthy enough to expect fulfillment of
their demands from God may use the extreme form of adoration. Where there is no Torah scroll
)יהושע )יהושע ז:ו present, even the act of bowing down is omitted, “for following
we want to
”demonstrate that our surrender to God means surrender to His Law.
[The World of Prayer
]Volume I pg. 227
177
 there was aפפד"מ , (inעמוד  in close proximity to theנפילת אפים  performsבעל תפלה The
ד' אלדי ישראל שוב מחרון'  for this purpose). On days when eitherבעל תפלה special chair behind the
 leads them aloud from the chair and remains seated untilבעל תפלה ' are said, theשומר ישראל' ' orאפך
 does.ציבור ', when he arises as theמה נעשה'
178

)גבי תחון( ָאמַ ר ַרב ִחיָּיא בַּ ר ָאבִ ין ,חֲ זִ יָא ְלהוּ ל ְַאבַּ י וְ ָרבָ אְ ,דּמַ צְ לֵ י ַאצְ לוּיֵי) .גמ' מגילה כב(:

תהלים ו:ב-יא

ָ ֥אנִ י

ל־בּ ֲח ָמ ְת ךָ֥ך ְתיַ ְסּ ֵ ֽרנִ יָ :ח ֵנּ֥נִ י יְ ָ֘י ִ ֤כּי ֻא ְמ ַ֫לל
יחנִ י ְ ֽו ַא ַ
וֹכ ֵ ֑
ל־בּ ַא ְפּ ךָ֥ך ֽת ִ
ֽ ְ 179י ָ֗י ַא ְ

שׁוּבה
ד־מ ָ ֽתי֣ ָ :
אד את ְו ַא ָ ֥תּה יְ֝ ָ֗י ַע ָ
ְר ָפ ֵ ֥אנִ י יְ ָ ֑י ִ ֖כּי נִ ְב ֲה ֣לוּ ֲעצָ ָ ֽמי :וְ֭ נַ ְפ ִשׁי נִ ְב ֲה ָ ֣לה ְמ ֑ ֹ

ה־לּ ךְך:
יענִ י ְל ַ ֣מ ַען ַח ְס ֶ ֽדּ ךָך֤ ִ :כּי ֵ ֣אין ַבּ ָ ֣מּ ֶות זִ ְכ ֶ ֑ר ךָך ֝ ִבּ ְשׁ ֗אוֹל ִ ֣מי יֽ ֶוֹד ָ ֽ
וֹשׁ ֗ ֵ
שׁי ֝ ֽה ִ
יְ֭ יָ ַח ְלּ ָצ֣ה נַ ְפ ִ ֑
שׁה ִמ ַ ֣כּ ַעס
שׂי ַא ְמ ֶ ֽסהֽ ָ :ע ְשׁ ָ ֣
ל־ליְ ָלה ִמ ָטּ ִ ֑תי ֝ ְבּ ִד ְמ ָע ִ֗תי ַע ְר ִ ֥
יָ ַ ֤ג ְע ִתּי ׀ ְ ֽבּ ַאנְ ָח ִ֗תי ַא ְשׂ ֶ ֣חה ְב ָכ ַ֭
ֵע ִינ֑י ֝ ָ ֽע ְת ָ ֗קה ְבּ ָכל־צֽ ֲוֹר ָ ֽרי:
יְ֭ יָ ְתּ ִחנָּ ִ ֑תי יְ֝ ָ֗י ְ ֽתּ ִפ ָלּ ִ ֥תי יִ ָ ֽקּח:

י־שׁ ַ ֥מע יְ֝ ָ֗י ֣קוֹל ִבּ ְכ ִ ֽייָ :שׁ ַ ֣מע
ל־פּ ֲע ֵלי ָ ֑א ֶון ִ ֽכּ ָ
֣סוּרוּ ִ֭מ ֶמּנִּ י ָכּ ֣ ֹ
איְ ָ ֑בי יָ֝ ֗ ֻשׁבוּ יֵ ֥בשׁוּ ָ ֽרגַ ע:
יֵ ֹ֤בשׁוּ ְויִ ָ ֽבּ ֲה ֣לוּ ְ֭מאֹד ָכּל־ ֽ ֹ

בשי וחמישי מוסיפים זה ,אבל בשאר ימי השבוע אומרים מיד ואנחנו לא נדע )עמ'  (35וכו‘:
)בבין המצרים בפזמון 'ה' אלדי ישראל' הקטעים האמרים בקול מסיימים ביגון יורד(
בעל תפלה

180

ל־ה ָר ָ ֖עה
 181יְ יָ ֱאל ֵֹהי יִ ְשׂ ָר ֵאל שמות לב:יב ֚שׁוּב ֵ ֽמ ֲח ֣רוֹן ַא ֔ ֶפּ ךָך וְ ִהנָּ ֵ ֥חם ַע ָ ֽ

ְל ַע ֶ ֽמּ ךָך:
קהל

ַה ֵבּט ִמ ָשׁ ַמיִ ם ְוּר ֵאה ִכּי ָה ִ ֽיינוּ ַ ֽל ַעג וָ ֶ ֽק ֶלס ַבּגּוֹיִ ם
וּל ֶח ְר ָפּה:
וּל ַמ ָכּה ְ
וּל ַא ֵבּד ְ
יוּבל ַל ֲהרֹג ְ
נֶ ְח ַ ֽשׁ ְבנוּ ְכּצ ֹאן ַל ֶ ֽטּ ַבח ָ

בעל תפלה

ל־תּ ְשׁ ָכּ ֵחנוּ:
וּב ָכל־ז ֹאת ִשׁ ְמ ךָך ל ֹא ָשׁ ַכ ְחנוּ נָ א ַא ִ
ְ
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,דוד המלך ) consists chiefly of the 6th Psalm, whichמהג  (according to ourתחנון The text of
 (Malbim see on this Psalm).בת שבע suffering in body and soul, uttered after his transgression with
][The World of Prayer Volume I pg. 227
180
, at an hour ofחזקיהו מלך יהודה An ancient tradition reports that this prayer was created
extreme danger, when Sennacherib, King of Assyria was advancing against Jerusalem to conquer it.
'.חוסה ,זרים וכו ’s name is said to be hidden in the acrostic of the verses,חזקיהו
181
 (in theבעל תפלה ' etc. are recited aloud by theד' אלודי ישראל שוב מחרון אפך' The words
' isובכל זאת וכו' והנחם על הרעה לעמך' regular weekday melody), the continuation is said quietly,
], and so on. [The World of Prayer Volume I pg. 229בעל תפלה said aloud again by the

יְ יָ ֱאל ֵֹהי יִ ְשׂ ָר ֵאל

שמות לב:יב

ל־ה ָר ָ ֖עה
֚שׁוּב ֵ ֽמ ֲח ֣רוֹן ַא ֔ ֶפּ ךָך וְ ִהנָּ ֵ ֥חם ַע ָ ֽ

ְל ַע ֶ ֽמּ ךָך:
קהל

תּוֹח ֶלת וְ ִת ְקוָ ה חֹן אֹם ְל ִשׁ ְמ ךָך ְמ ַקוָּ ה
אוֹמ ִרים ֵאין ֶ ֽ
ְ
זָ ִרים
ָטהוֹר יְ ָ
ֽח־לנוּ
שׁוּע ֵתנוּ ָק ְר ָבה איכה ה:ה יָ ַג ְ֖ענוּ וְ ֥ל ֹא ֽה ַוּנ ָ ֽ
ַר ֲח ֶ ֽמ ךָ
ת־כּ ַע ְס ךָך ֵמ ָע ֵ ֽלינוּ:
יך יִ ְכ ְבּשׁוּ ֶא ַ

בעל תפלה

ָאנָ א שׁוּב ֵמ ֲחרוֹנְ ךָך וְ ַר ֵחם ְסגֻ ָלּה ֲא ֶשׁר ָבּ ָ ֽח ְר ָתּ:
יְ יָ ֱאל ֵֹהי יִ ְשׂ ָר ֵאל

שמות לב:יב

ל־ה ָר ָ ֖עה
֚שׁוּב ֵ ֽמ ֲח ֣רוֹן ַא ֔ ֶפּ ךָך וְ ִהנָּ ֵ ֥חם ַע ָ ֽ

ְל ַע ֶ ֽמּ ךָך:
קהל

וּסה יְ יָ ָע ֵ ֽלינוּ ְבּ ַר ֲח ֶ ֽמ ךָ
ל־תּ ְתּ ֵנֽנוּ ִבּ ֵידי ַא ְכזָ ִרים:
יך וְ ַא ִ
ֽח ָ
יהם:
גּוֹי֑ם ַאיֵּ ה־נָ֝ ֗ א ֱא ֽלֹ ֵה ֶ ֽ
אמ ֣רוּ ַה ִ
תהלים קטו:ב ָ֭ל ָמּה ֽי ֹ ְ
)ע ָ ֽמּנוּ ֶח ֶסד( וְ ַאל ְתּ ַא ַחר:
ְל ַמ ַענְ ךָך ֲע ֵשׂה ִ

בעל תפלה

ָאנָ א שׁוּב ֵמ ֲחרוֹנְ ךָך וְ ַר ֵחם ְסגֻ ָלּה ֲא ֶשׁר ָבּ ָח ְר ָתּ:
יְ יָ ֱאל ֵֹהי יִ ְשׂ ָר ֵאל

שמות לב:יב

ל־ה ָר ָ ֖עה
֚שׁוּב ֵ ֽמ ֲח ֣רוֹן ַא ֔ ֶפּ ךָך וְ ִהנָּ ֵ ֥חם ַע ָ ֽ

ְל ַע ֶ ֽמּ ךָך:

קהל

ת־שׁ ֵמנוּ:
ְ
ל־תּ ְטּ ֵ ֽשׁנוּ ְבּיַ ד אוֹיְ ֵבינוּ ִל ְמחוֹת ֶא
וֹלנוּ ִת ְשׁ ַמע וְ ָתחֹן וְ ַא ִ
ק ֵֽ
כוֹכ ֵבי ַה ָשּׁ ַמיִ ם
בוֹתינוּ ְכּ ְ
זְ כֹר ֲא ֶשׁר נִ ְשׁ ַ ֽבּ ְע ָתּ ַל ֲא ֵ ֽ
ַא ְר ֶבּה ֶאת־זַ ְר ֲע ֶכם וְ ַע ָתּה נִ ְשׁ ַ ֽא ְרנוּ ְמ ַעט ֵמ ַה ְר ֵבּה:

ל־תּ ְשׁ ָכּ ֵחנוּ:
וּב ָכל־ז ֹאת ִשׁ ְמ ךָך ל ֹא ָשׁ ַכ ְחנוּ נָ א ַא ִ
בעל תפלה וקהל ְ

ל־ה ָר ָ ֖עה ְל ַע ֶ ֽמּ ךָך:
יְ יָ ֱאל ֵֹהי יִ ְשׂ ָר ֵאל שמות לב:יב ֚שׁוּב ֵ ֽמ ֲח ֣רוֹן ַא ֔ ֶפּ ךָך וְ ִהנָּ ֵ ֥חם ַע ָ ֽ

וֹד־שׁ ֶ ֑מ ךָך
ְ
ל־דּ ַ ֥בר ְכּ ֽב
קהל תהלים עט:ט ָעזְ ֵ ֤רנוּ ׀ ֱא ֘לֹ ֵ ֤הי יִ ְשׁ ֗ ֵענוּ ַ ֽע ְ
ֹאתינוּ ְל ַ ֣מ ַען ְשׁ ֶ ֽמ ךָך:
ל־חטּ ֵ֗
ילנוּ ְו ַכ ֵ ֥פּר ַע ֝ ַ
ְו ַהצִּ ֵ ֥
ל־ה ָר ָ ֖עה
בעל תפלה וקהל יְ יָ ֱאל ֵֹהי יִ ְשׂ ָר ֵאל שמות לב:יב ֚שׁוּב ֵ ֽמ ֲח ֣רוֹן ַא ֔ ֶפּ ךָך ְו ִהנָּ ֵ ֥חם ַע ָ ֽ
ְל ַע ֶ ֽמּ ךָך:
אחר נפילת אפים לפי 'ואנחנו לא נדע' אומרים 'שומר ישראל' )ובצום גדליה אפילו שכבר אמרוהו בסוף סליחות(,
שהוא פיוט הועד לימי תענית ציבור )צום גדליה ,בה"ב מרחשון ואייר ,י' בטבת ,תענית אסתר ,י"ז בתמוז(
בלבד) .פפד"מ( הבעל תפלה אומר כל חרוז של 'שומר ישראל' בעימה ידועה ,הציבור חוזר עליו באותה עימה.

שׁוֹמר יִ ְשׂ ָר ֵאל
ֵ

ְשׁמוֹר ְשׁ ֵא ִרית יִ ְשׂ ָר ֵאל

ֹאבד יִ ְשׂ ָר ֵאל
וְ ַאל־י ַ

אוֹמ ִרים ְשׁ ַמע
ָה ְ

יִ ְשׂ ָר ֵאל:
ְשׁמוֹר ְשׁ ֵא ִרית ַעם ֶא ָחד וְ ַאל־י ַ
ֹאבד גּוֹי ֶא ָחד
שׁוֹמר גּוֹי ֶא ָחד
ֵ
ַה ְמיַ ֲח ִדים ִשׁ ְמ ךָך יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ יְ יָ ֶא ָחד:
ֵ
ֹאבד גּוֹי ָקדוֹשׁ
שׁוֹמר גּוֹי ָקדוֹשׁ ְשׁמוֹר ְשׁ ֵא ִרית ַעם ָקדוֹשׁ וְ ַאל־י ַ
ַה ְמ ַשׁ ְלּ ִשׁים ְבּ ָשׁלֹשׁ ְק ֻדשּׁוֹת ָקדוֹשׁ ָקדוֹשׁ ָקדוֹשׁ:
ִמ ְת ַרצֶּ ה ְבּ ַר ֲח ִמים ִ
וּמ ְת ַפּיֵּ ס ְבּ ַת ֲחנוּנִ ים ִה ְת ַרצֶּ ה וְ ִה ְת ַפּיֵּ ס ְלדוֹר ָענִ י ִכּי ֵאין עוֹזֵ ר:
בלחש

ָא ִ ֽבינוּ ַמ ְל ֵ ֽכּנוּ

ָח ֵ ֽנּנוּ וַ ֲע ֵנֽנוּ

ִכּי ֵאין ָ ֽבּנוּ ַמ ֲע ִשׂים

ֲע ֵשׂה ִע ָ ֽמּנוּ צְ ָד ָקה וָ ֶ ֽח ֶסד

יענוּ:
הוֹשׁ ֵ ֽ
וְ ִ
ד"ה ב' כ:יב

182

ֽ ַ 183ו ֲא ֗ ַנ ְחנוּ ֤ל ֹא נֵ ַד ֙ע ַ ֽמה־נַּ ֲע ֔ ֶשׂה ִ ֥כּי ָע ֶ ֖ל ךָ
יך ֵע ֵינֽינוּ:

תהלים כה:ו

זְ כֹר־

182
 did,משה רביו We do not know what else to do after having offered our adoration, as once
while seated, while standing, and while prostrate on our faces. The verse is taken from the prayer of
 which he uttered to attain Divine aid in his battle against the hostile armies arrayedמלך יהושפט
]). [The World of Prayer Volume I pg. 231דברי הימים ב' כ:יב( against his people
והטעם שהגו לומר 'ואנחנו לא נדע' ,לפי שהתפללו בכל עין שיוכל אדם להתפלל בישיבה ובעמידה
183
ובפילת אפים כאשר עשה משה רביו בהר בעלייתו לקבל התורה ,שאמר בתחלה 'ואשב בהר' ,ואח"כ 'ואנכי
עמדתי בהר' ,ואח"כ 'ואתנפל לפני ד'' ,וכן עשיו אחו ,בתפלה פסוקי הזמירות בישיבה ,ואח"כ ח"י בעמידה,
ואח"כ פילת אפים ,ומאחר שאין בו כח להתפלל בעין אחר או אומרים 'ואנחנו לא נדע'] .טור .ואבודרהם[:
'.זקן אחד' , who based his opinion on aשל"ה ' is quoted by theמה נעשה' Standing upon reciting

יך יְ֭ יָ ַ ֽו ֲח ָס ֶ ֑ד ךָ
ַ ֽר ֲח ֶ ֣מ ךָ
י־ח ְס ְדּ ךָ֣ך יְ ָ ֣י ָע ֵ ֑לינוּ ֝ ַ ֽכּ ֲא ֗ ֶשׁר יִ ַ ֥ח ְלנוּ
עוֹלם ֵ ֽה ָמּה :לג:כב יְ ִ ֽה ַ
יך ִ ֖כּי ֵ ֽמ ָ ֣
שׁנִ ֥ים ַ֭מ ֵהר יְ ַק ְדּ ֣מוּנוּ ַ ֽר ֲח ֶ ֑מ ךָ
אד:
יך ִ ֖כּי ַד ֣לּוֹנוּ ְמ ֽ ֹ
וֹנת ִ ֽרא ֫ ֹ
ר־לנוּ֘ ֲע ֹ֢
ל־תּזְ ָכּ ָ
ָ ֽל ךְך :עט:ח ַ ֽא ִ
קכג:ג

י־רב ָשׂ ַ ֥ב ְענוּ ֽבוּז:
ָח ֵנּ֣נוּ יְ ָ ֣י ָח ֵנּ֑נוּ ִכּ ֝ ַ ֗

חבקוק ג:ב

ְבּ ֖ ֹרגֶ ז ַר ֵ ֥חם ִתּזְ ֽכּוֹר:

י־ע ָ ֥פר ֲא ָנ ְֽחנוּ :עט:ט ָעזְ ֵ ֤רנוּ ׀ ֱא ֘לֹ ֵ ֤הי יִ ְשׁ ֗ ֵענוּ
י־הוּא יָ ַ ֣דע יִ צְ ֵ ֑רנוּ ֝ ָז ֗כוּר ִ ֽכּ ָ
תהלים קג:יד ִכּ ֖
ֹאתינוּ ְל ַ ֣מ ַען ְשׁ ֶ ֽמ ךָך:
ל־חטּ ֵ֗
ילנוּ וְ ַכ ֵ ֥פּר ַע ֝ ַ
וֹד־שׁ ֶ ֑מ ךָך ְו ַהצִּ ֵ ֥
ְ
ל־דּ ַ ֥בר ְכּ ֽב
ַ ֽע ְ
בעל תפלה כורע

עוּתהּ
יִ ְתגַּ ַדּל ְויִ ְת ַק ַדּשׁ זוקף ְשׁ ֵמיהּ ַר ָבּא )קהל ָא ֵמן( ְבּ ָע ְל ָמא ִדּ ְב ָרא ִכ ְר ֵ

ְויַ ְמ ִל ךְ
וּבזְ ַמן
ל־בּית־יִ ְשׂ ָר ֵאל ַבּ ֲעגָ ָלא ִ
וּב ַחיֵּ י ְד ָכ ֵ
יוֹמיכוֹן ְ
וּב ֵ
כוּתהּ ְבּ ַחיֵּ יכוֹן ְ
יך ַמ ְל ֵ
ָק ִריבְ :ו ִא ְמרוּ

בעל תפלה כורע

ָא ֵמן) :קהל ָא ֵמן(

וּל ָע ְל ֵמי ָע ְל ַמיָּ א
יְ ֵהא ְשׁ ֵמיהּ ַר ָבּא ְמ ָב ַר ךְך ְל ָע ַלם ְ
רוֹמם ְויִ ְתנַ ֵשּׂא ְויִ ְת ַה ַדּר ְויִ ְת ַע ֶלּה
בעל תפלה כורע יִ ְת ָבּ ַר ךְך ְויִ ְשׁ ַתּ ַבּח ְויִ ְת ָפּ ַאר ְויִ ְת ַ
ובשימה אחרת מוסיפים 'יתברך'

ְויִ ְת ַה ַלּל ְשׁ ֵמיהּ ְדּ ֻק ְד ָשׁא בעל תפלה כורע ְבּ ִר ךְ
יך הוּא

הציבור אומר עמו )ולא לאחריו(.

ל־בּ ְר ָכ ָתא ְו ִשׁ ָיר ָתא ֻתּ ְשׁ ְבּ ָח ָתא ְונֶ ָח ָמ ָתא
ְל ֵ ֽע ָלּא ִמ ָכּ ִ
ַדּ ֲא ִמ ָירן ְבּ ָע ְל ָמא :בעל תפלה כורע ְו ִא ְמרוּ ָא ֵמן) :קהל ָא ֵמן(
בכל ימות השבוע כשאין בהם קריאת התורה ממשיכים ב'אשרי' )עמ' .(06
בשי וחמישי ובתעיות אומרים אל ארך אפים ויש לאמרו מעומד ,בבין המצרים אומרים אותו ביגון 'שער נאסר'.
אין אומרים אותו לא בראש חדש ,בחנוכה ,ולא בשי ימים של פורים קטן וגדול )ולא בערב פסח כמהג פפד"מ(.

וּסה יְ ָ ֣י ַעל־
יחנוּ :יואל ב:יז ֧ח ָ
תּוֹכ ֵ ֽ
ִ
ל־בּ ַא ְפּ ךָך
ב־ח ֶסד וֶ ֱא ֶמת ַא ְ
ֵאל ֶ ֽא ֶר ךְך ַא ַ ֽפּיִ ם וְ ַר ֶ ֽ
ל־רע :מכים באגרוף על שמאל החזה ָח ָ ֽטאנוּ ְל ךָך ָאדוֹןְ :ס ַלח־נָ א ְכּרֹב
יענוּ ִמ ָכּ ָ
הוֹשׁ ֵ ֽ
ַע ֗ ֶמּ ךָך וְ ִ

ַר ֲח ֶ ֽמ ךָ
יך ֵאל:
הוצאת ספר התורה וברכותיה
העולים לתורה וכל עושי מצוה לצורך הקריאה בתורה מתעטפים בטלית ,והם בעלי הוצאה והכנסה ,הגבהה
וגלילה,

בעל סגן ,נושאי ספר תורה שני או שלישי ,וכמוהם פותחי ארון הקודש ל'שיר הכבוד' וכיוצא באלה.

איְ ֶ֔ב ךָ
יך
קוּמה ׀ יְ ָ֗י וְ יָ ֨ ֻפצ ֙וּ ֽ ֹ
ֹשׁה ָ ֣
אמר מ ֶ ֑
במדבר י:לה וַ יְ ִ ֛הי ִבּנְ ֹ֥ס ַע ָ ֽה ָא ֖ ֹרן ַו ֣יּ ֹ ֶ
יך ִמ ָפּ ֶנ ךָ
וְ יָ ֻנ֥סוּ ְמ ַשׂנְ ֶ ֖א ךָ
ֽיך:
תוֹרה
ישעיה ב:ג ִ ֤כּי ִמצִּ יּוֹ ֙ן ֵתּ ֵצ֣א ָ ֔

וּשׁ ָ ֽל ִם:
ְוּד ַבר־יְ ָ ֖י ִמ ֽיר ָ

ָבּ ךְ
תּוֹרה ְל ַעמּוֹ יִ ְשׂ ָר ֵאל ִבּ ְק ֻד ָשּׁתוֹ:
רוּך ֶשׁנָּ ַתן ָ
ברוב קהילות אשכז ,לא הגו לומר בציבור את התפלה "בריך שמיה"
בעת הוצאת ספר תורה ,לא בשבת ולא בחול:
המוציא ספר תורה וטלו ביד ימין ובעל תפלה מקבלו בב' ידיו ומחזירו לימין ועומד כשפיו על הקהל.
הבעל תפלה אומר בקול רם ובעימה 'גדלו':

וֹמ ָ ֖מה ְשׁ ֣מוֹ ׀ יַ ְח ָ ֽדּו:
יי ׀ ִא ִ ֑תּי וּנְ ֽר ֲ
תהלים לד:ד ֽגַּ ְדּ ֣לוּ ַ ֽל ָ ֣
ומגביה הבעל תפלה הספר בידו למעלה והולך ופוה דרך ימיו ועולה עמו למגדל שקורין שם .וכל מי שספר תורה עובר
עד
לפיו חייב לעמוד מפיו ולחבקו בשתי ידיו אם אפשר לו ולשקו .וכל הפוגע בספר תורה צריך ללוותו
האלמעמער ,ובדרך הליכתו אומרים :והולך הבעל תפלה ופוה דרך ימיו ועולה עם הספר תורה לאלמעמער שקורין
שם ,ובדרך הליכתו אומר הקהל בעימה :

ת ְו ַה ֵנּ֣צַ ח ְו ַה ֔הוֹד
בוּרה וְ ַה ִתּ ְפ ֶ ֨א ֶר ֙
ד"ה א' כט:יא ְ 184ל ךָ֣ך יְ֠ יָ ַהגְּ ֻד ָ֨לּה וְ ַהגְּ ָ ֤

אשׁית,
הוֹאיל וְ ִא ְתעֲבִ יד לִ י ִנּיסָ א בְּ הַ אי ְק ָרא ,דָּ ְר ִשׁיָא ֵליהְּ ' ,ל ךָ֣ך ֠ד' ַהגְּ ֻד ָ֨לּה' זוֹ מַ עֲשֵׂ ה בְ ֵר ִ
ָאמַ ר ְ)רבִ י ִשׁילָא(ִ ,
184
יאת ִמצְ ַריִ ם
ד־אין ִמ ְס ָ ֽפּר) ':איוב ט:י( 'וְ ַהגְּ ָ ֤
ד־אין ֵ ֑ח ֶקר ֝ ְונִ ְפ ָל ֗אוֹת ַע ֵ ֥
ֹשׂה גְ֭ דֹלוֹת ַע ֵ ֣
וְ ֵכן הוּא אוֹמֵ ר' ,ע ֶ ֣
בוּרה' זוֹ ְיצִ ַ
ת' זוֹ חַ מָּ ה וּלָבָ ָה שֶׁ עָ ְמדוּ לוֹ לִ יהוֹשֻׁ עַ
ת־ה ָיּ֣ד ַהגְּ ד ָֹ֗לה וגו'' )שמות יד:לא( 'וְ ַה ִתּ ְפ ֶ ֨א ֶר ֙
שֶׁ נֶּאֱ מַ ר' :וַ ַ֨יּ ְרא יִ ְשׂ ָר ֵ ֜אל ֶא ַ
ם ַעל־
רוֹמי ,וכֵ ן הוּא אוֹמֵ רְ ' :וֵי֤ז נִ צְ ָח ֙
שֶׁ נֶּאֱ מַ ר' :וַ יִּ ֨ ֹדּם ַה ֜ ֶשּׁ ֶמשׁ וְ יָ ֵ ֣ר ַח ָע ֗ ָמד וגו'' )יהושע י:יג( 'וְ ַה ֵנּ֣צַ ח' זוֹ מַ ַפּל ְָתּהּ שֶׁ ל ִ
לּוֹתם וגו''
וֹכ ִבי ֙
ן־שׁ ַ ֖מיִ ם נִ ְל ָ ֑חמוּ ַה ֽכּ ָ
ְבּגָ ַ ֔די וגו'' )ישעיה סג,:ג( ' ְו ַה ֔הוֹד' זוֹ ִמ ְלחֶ מֶ ת ַחֲ ֵלי ַארוֹן ,שֶׁ נֶּאֱ מַ רִ ' :מ ָ
ם ִ ֽמ ְמּ ִס ָ֔
וּב ָ ֑א ֶרץ' זוֹ
סוּפה וגו'' )במדבר כא:יד( ' ִכּי־ ֹ֖כל ַבּ ָשּׁ ַ ֣מיִ ם ָ
ל־כּ ֙ן ֵ ֽי ָא ֔ ַמר ְבּ ֵ ֖ס ֶפר ִמ ְל ֲח ֹ֣מת ֑ד' ֶאת־וָ ֵ ֣הב ְבּ ֔ ָ
)שופטים ה:כ( ' ַע ֵ

וּב ָ ֑א ֶרץ ְל ךָ֤ך יְ יָ ֙ ַה ַמּ ְמ ָל ָ֔כה
ִכּי־ ֹ֖כל ַבּ ָשּׁ ַ ֣מיִ ם ָ
שּׂא ְל ֥ ֹכל ׀ ְל ֽר ֹאשׁ:
ְו ַה ִמּ ְתנַ ֵ ֖
וֹמ ֡מוּ ְ֘יָ ֤י ֱאל ֵֹ֗הינוּ ֖◌ ְ ֽו ִה ְשׁ ַתּ ֲחווּ ַ ֽל ֲה ֥ ֹדם ַרגְ ָ֗ליו ָק ֥דוֹשׁ ֽהוּא:
תהלים צט:ה ֽר ֲ
צט:ט

י־ק ֗דוֹשׁ יְ ָ ֥י ֱאל ֵ ֹֽהינוּ:
וֹמ ֡מוּ ְ֘יָ ֤י ֱאל ֵֹ֗הינוּ ֖◌ ְ ֽו ִה ְשׁ ַתּ ֲחווּ ְל ַ ֣הר ָק ְד ֑שׁוֹ ִ ֽכּ ָ֝
ֽר ֲ

שׁוֹתינוּ
יתנִ ים וְ יַ צִּ יל נַ ְפ ֵ ֽ
מוּסים ְויִ זְ כֹּר ְבּ ִרית ֵא ָ
ַאב ָה ַר ֲח ִמים הוּא יְ ַר ֵחם ַעם ֲע ִ
יטת
שׂוּאים ְויָ חֹן ָע ֵ ֽלינוּ ִל ְפ ֵל ַ
ן־הנְּ ִ
ן־ה ָשּׁעוֹת ָה ָרעוֹת וְ יִ גְ ַער ְבּ ֵיֽצֶ ר ָה ַרע ִמ ַ
ִמ ַ
שׁוּעה וְ ַר ֲח ִמים:
טוֹבה יְ ָ
לוֹתינוּ ְבּ ִמ ָדּה ָ
ימ ֵלּא ִמ ְשׁ ֲא ֵ ֽ
עוֹל ִמים וִ ַ
ָ
בהגיע הבעל תפלה על המגדל )שבתוך בית הכסת הרחק מן התבה(
מיח הספר תורה על השולחן וממשיך מלמעלה בלי הפסק :

יטת ַעמּוֹ ֵבּית
וּפ ֵל ַ
ְו ִתגָּ ֶלה וְ ֵת ָר ֶאה ַמ ְלכוּתוֹ ָע ֵ ֽלינוּ ִבּזְ ַמן ָקרוֹב וְ יָ חֹן ְפּ ֵל ָט ֵ ֽתנוּ ְ
ֹאמר ָא ֵמן
וּל ָרצוֹן :וְ נ ַ
וּל ַר ֲח ִמים ְ
וּל ֶ ֽח ֶסד ְ
יִ ְשׂ ָר ֵאל ְל ֵחן ְ
ֵלאל ֵ ֹֽהינוּ

)קהל

ָא ֵמן(ַ :הכֹּל ָהבוּ ֽ ֹג ֶדל

וּתנוּ ָכבוֹד ַל ָ
ְ
תּוֹרה :כּ ֵֹהן ְק ָרב יַ ֲעמֹד ר' פלוני בר' פלוני ַהכּ ֵֹהן

כאשר אין כהן בבית הכסת לכתחילה עולה לוי במקום כהן ,כאשר הלוי שוה בחשיבותו לישראל,
ובאמירת 'ותגלה ותראה' או 'ויעזור ויגן' אומרים אחר 'כהן קרב':
ל־כּס ָ֔י-הּ וגו''
זוֹ ִמלְ חֶ מֶ ת עֲמָ לֵק ,וְ ֵכן הוּא אוֹמֵ רִ ' :כּי־יָ ֙ד ַע ֵ ֣
יס ָרא ,שֶׁ נֶּאֱ מַ רְ ' :ל ךָ֤ך ֨ד' ַה ַמּ ְמ ָל ֔ ָכה'
ִמ ְלחֶ מֶ ת ִס ְ
יך גּ֔ וֹג נְ ֕ ִשׂיא ֖ר ֹאשׁ ֶ ֥מ ֶשׁ ךְך וְ ֻת ָ ֽבל':
שּׂא' זוֹ ִמ ְלחֶ מֶ ת גּוֹג וּמָ גוֹג ,וְ כֵ ן הוּא אוֹמֵ רִ ' :הנְ ִ ֤ני ֵא ֶ֨ל ךָ ֙
)שמות יז:טז( ' ְו ַה ִמּ ְתנַ ֵ ֖
יתאִ ,מן ְשׁמַ יָּא מַ וּ ֵליהּ.
)יחזקאל לח:ג( ' ְל ֹ֥כל ׀ ְל ֽר ֹאשָׁ ,':אמַ ר ַרב חָ ָן בַּ ר ָרבָ א ָאמַ ר ְרבִ י יוֹחָ ָן ,אֲ פִ ילוּ ֵרישׁ גּ ְַרגִּ ָ
בוּרה' זוֹ מַ כַּת בְּ כוֹרוֹתְ ' ,ו ַה ִתּ ְפ ֶ ֨א ֶרת֙ ' זוֹ
יתא ָתָּא ִמ ְשׁמֵ יהּ ִדּ ְרבִ י ע ֲִקיבָ אְ ',ל ךָ֣ך ֠ד' ַהגְּ ֻד ָ֨לּה' זוֹ ְק ִריעַ ת יַם סוּף',וְ ַהגְּ ָ ֤
בְּ מַ ְתָ ִ
תּוֹרהְ ',ו ַה ֵנּ֣צַ ח' זוֹ יְרוּשָׁ ַל ִים',וְ ַה ֔הוֹד' זוֹ בֵּ ית הַ ִמּ ְקדָּ שׁ) .גמ' ברכות נח(.
מַ ַתּן ָ

" ִאם ֵאין ַכּאן כּ ֵֹהן ֵלוִ י ִבּ ְמקוֹם כּ ֵֹהן ְק ָרב יַ ֲעמֹד ר' פלוני בר' פלוני ַה ֵלּוִ י ִבּ ְמקוֹם כּ ֵֹהן"
ואם יש שם ישראל מופלג מן הלוי ,או שאין לוי כלל ,ועולה ישראל תחת הכהן אומרים:

" ִאם ֵאין ַכּאן כּ ֵֹהן יִ ְשׂ ָר ֵאל ִבּ ְמקוֹם כּ ֵֹהן ְק ָרב יַ ֲעמֹד ר' פלוני בר' פלוני ִבּ ְמקוֹם כּ ֵֹהן"
)הבעל קריאה והגבאי והסגן אין קוראים כלל 'יעמוד'(.

ָבּ ךְ
ימה
וֹרת יְ ָ ֣י ְ֭תּ ִמ ָ
תּוֹרה ְל ַעמּוֹ יִ ְשׂ ָר ֵאל ִבּ ְק ֻד ָשּׁתוֹ :תהלים יט:ח-ט ֘ 185תּ ַ ֤
רוּך ֶשׁנָּ ַתן ָ
י־לב
וּדי יְ ָ ֣י יְ֭ ָשׁ ִרים ְמ ַשׂ ְמּ ֵח ֵ ֑
ימת ֶ ֽפּ ִתיִ :פּ ֘קּ ֵ ֤
יבת ָנ ֶ֑פשׁ ֵע ֥דוּת יְ ָ ֥י ֝ ֶ ֽנ ֱא ָמ ֗ ָנה ַמ ְח ִ ֥כּ ַ
שׁ ַ
ְמ ִ ֣
ת־ע ֣מּוֹ
ינ יִ ם :כט:יא ְ ֽי ָ֗י ֹ֖עז ְל ַע ֣מּוֹ יִ ֵ ֑תּן יְ ָ֓י ׀ יְ ָב ֵ ֖ר ךְך ֶא ַ
ירת ֵע ָ ֽ
ִמצְ ַו֥ת יְ ָ ֥י ֝ ָבּ ָ ֗רה ְמ ִא ַ ֥
ַֿב ָשּׁ ֽלוֹם:
ים־בּוֹ:
ֽ
רוּפה ָמ ֵ ֥ג ן ֝ ֗הוּא ְל ֹ֤כל ׀ ַ ֽהח ֬ ִֹס
יח:לא ָה ֵא ֘ל ָתּ ִ ֢מים ַ ֫דּ ְרכּ֥ וֹ ִא ְמ ַ ֽרת יְ ָ ֥י צְ ָ ֑
֥ים־כּ ְלּ ֶ ֖כם ַהיּֽ וֹם:
ֻ
יכם ַחיִּ
יי ֱא ֽלֹ ֵה ֶ ֑
ם ַה ְדּ ֵב ִ ֔קים ַ ֽבּ ָ ֖
קהל ובעל תפלה יחדיו :דברים ד:ד ְ 186ו ַא ֶתּ ֙
למפטיר אין קוראים בקול רם ,מלבד בשחרית תשעה באב ,שאז מכריזים :יַ ֲעמֹד ַמ ְפ ִטיר.
ראה סדר הפרשיות לשי ולחמישי )עמ' .(173
ראש חודש )עמ'  ,(993תעית ציבור )עמ'  ,(993ימי חוכה )עמ'  ,(004פורים )עמ' ,(304
ימי חול המועד פסח )עמ'  ,(304תשעה באב )עמ'  ,(604ימי חול המועד סכות )עמ' .(804
הגו לומר כשמוציאין ספר תורה הי פסוקי דרחמי' ,תורת ד' תמימה'' ,עדות ד' נאמנה'' ,פקודי ד'
185
ישרים'' ,מצות ד' ברה' ,לפי שמתן שכרם בצדם ,ואחר כך אומר גדלו שיש בו שש תיבות כגד ששה צעדים של
ושאי הארון) .שמואל ב ו( ומ' תיבות יש ב'תורת ד' תמימה' כגד המ' יום שבהם יתה התורה ,ואח"כ פותחו
למקום שירצה לקרות בו וקורא כהן .ולכתחילה הוא גוללו וסותמו קודם שיברך ,כדי שלא יאמרו ההמון
שהברכות כתובות בו .אבל בדיעבד אין לחוש שהרי לא שכיחי עמי הארץ כל כך עתה .אבל לאחר שקרא בו ,ודאי
צריך לגוללו קודם שיברך כר' יהודה) :גמ' מגילה לב .תוס' ד"ה גוללו(
בּוּקי בִּ ְשׁכִ יָה? וְ הָ כְ ִתיב ' ִ֚כּי ֽד' ֱאל ֶ ֹ֔ד ךָ
֥ים־כּ ְלּ ֶ ֖כם ַהיּֽ וֹם ':וְ כִ י ֶאפְ שָׁ ר לְדַ ֵ
ֻ
יכם ַחיִּ
ם ַה ְדּ ֵב ִ ֔קים ַ ֽבּד' ֱא ֽלֹ ֵד ֶ ֑
'וְ ַא ֶתּ ֙
186
יך ֵ ֥אשׁ
א ְכ ָ ֖לה',
כָמים
למידֵ י חֲ כ ִָמים ,וְ הַ ְמהַ נֶּה ַתּל ְִמידֵ י חֲ ִ
ֶאלָּא ָכּל הַ מַּ ִשׂיא בִּ תּוֹ ל ְַתל ְִמיד חָ ָכם ,וְ הָ עוֹשֶׂ ה פְּ ַר ְקמַ ְטיָא ל ְַת ִ
ֹֽ
ִמ ְנּכָסָ יו ,מַ עֲלֶ ה עָ ָליו הַ כָּתוּב כְּ ִאילוּ ִמדַּ בֵּ ק בַּ ְשׁכִ יָה )גמ' כתובות קיא(:

,ספר , around theאלמעמער  was for three people to stand next to theמהג The original
 . It is common nowadays,משה ,אהרן ,וחור, to mirrorעולה  andבעל סֶ גֶן )גבאי ]ראשון[( ,בעל קריאה the
,עליה for there to be five people. In more "Yekkish" synagogues when one has just received an
.בעל קריאה typically one stands to the left of the
,קריאת התורה  duringטלית need not have their heads covered with a

187

צבור The

 on, while some will replace their hats.כיפות and may only have their
כל העושה מצוה לצורך הקריאה בתורה מתעטף בטלית ,הקרוא מתעטף בטלית אם לא היה מעוטף מקודם ועולה
למגדל ,אף הושא ספר תורה שי או שלישי בעת הקריאה ,וכל שכן שאר מצות כהוצאה והכסה והגבהה וגלילה.
המברך אומר

189 188

ָ 190בּ ֲרכוּ ֶאת־יְ יָ ַה ְמב ָֹר ךְך:

קהל עוה והמברך יחד עמם ָ :בּ ךְ
עוֹלם ָו ֶעד:
רוּך יְ יָ ַה ְמב ָֹר ךְך ְל ָ
המברך ממשיך :

ָבּ ךְ
ל־ה ַע ִמּים
ר־בּנוּ ִמ ָכּ ָ
עוֹלם ֲא ֶשׁר ָ ֽבּ ַח ָ ֽ
רוּך ַא ָתּה יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ֶ ֽמ ֶל ךְך ָה ָ
ת־תּוֹרתוָֹ :בּ ךְ
תּוֹרה:
נוֹתן ַה ָ
רוּך ַא ָתּה יְ יָ ֵ
ָ
ן־לנוּ ֶא
ְו ָנ ַֽת ָ ֽ
וכשמתחיל הקורא לקרות בתורה יסיר ידו השמאלית מהספר תורה ותשאר יד ימיו לבדה אוחזת בספר תורה כל
לשמוע
זמן הקריאה ,וגם הוא יקרא בלחש עם הקורא מלה במלה .וגם אזי כל העם יהיו אל ספר התורה
הקריאה מפי הקורא ולכוין בה בכל יכלתם באימה וביראה .ולאחר הקריאה ישק בציצית בפסוק שסיים וגולל את
ספר התורה ומברך:
ראשי תיבות צדיקים ,ביוים ,ורשעים )בשם אר"י ז"ל(
187
188
 spentמשה רביו , contains forty words which are said to allude to the forty daysברכות התורה
.הר סיי on
189
התורה
לראות את הפסוק שצריך להתחיל בו את הקריאה וישקו על ידי ציצית שבידו ויאחז את ספר התורה בשתי ידיו.
יש אומרים תחילה בלחש ' :עץ חיים היא למחזיקים בה' .יהפוך פיו לצד ויברך בקול) :סידור עבודת ישראל(
190
. One bows forמהג אשכז  notמהג קבלה ' , is aעץ חיים היא'It seems that the recitation of
, as one bows before a king.ציבור ... of theברוך המבורך  and theעולה  of theברכו both, the
 is completed.ברכה  until his firstברכו ’sעולה  one should stand from before theלכתחילה
הקרא לעלות לתורה יעלה ממקומו בדרך קצרה .ואם שתי הדרכים שוות ,יעלה בימין .יפתח את ספר

ָבּ ךְ
תּוֹרת ֱא ֶמת
ן־לנוּ ַ
עוֹלם ֲא ֶשׁר ָנ ַֽת ָ ֽ
רוּך ַא ָתּה יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ֶ ֽמ ֶל ךְך ָה ָ
תוֹכנוָּ :בּ ךְ
עוֹלם נָ ַטע ְבּ ֵ ֽ
וְ ַחיֵּ י ָ
תּוֹרה:
נוֹתן ַה ָ
רוּך ַא ָתּה יְ יָ ֵ
מי שבירך לעולה לתורה:
מברכים את כל עולי התורה ב'מי שבירך' גם בקריאת התורה של חול.

בוֹתינוּ ַא ְב ָר ָהם יִ צְ ָחק וְ יַ ֲעקֹב
והבעל תפלה מברכו ִ 191 :מי ֶשׁ ֵבּ ַר ךְך ֲא ֵ ֽ
הוּא יְ ָב ֵר ךְך ֶאת

ר' פלוני בן ר' פלוני

ל־א ֶשׁר לוֹ
ת־כּ ֲ
אוֹתוֹ וְ ֶא ָ

תּוֹרה
ַבּ ֲעבוּר ֶשׁ ָע ָלה ִל ְכבוֹד ַה ָמּקוֹם ְו ִל ְכבוֹד ַה ָ
ִבּ ְשׂ ַכר זֶ ה ַה ָקּדוֹשׁ ָבּ ךְ
צוּקה
ילהוּ ִמ ָכּל־צָ ָרה וְ ָ
רוּך הוּא יִ ְשׁ ְמ ֵ ֽרהוּ וְ יַ צִּ ֵ ֽ
ל־מ ֲע ֵשׂה יָ ָדיו
ְויִ ְשׁ ַלח ְבּ ָר ָכה וְ ַהצְ ָל ָחה ְבּ ָכ ַ
בחול

יב ֲר ֵ ֽכהוּ
ִו ָ

בעשרת ימי תשובה

ְויִ ְכ ְתּ ֵבהוּ ְבּ ֵס ֶפר ַה ַחיִ ים

ֹאמר ָא ֵמן:
ִעם ָכּל־יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶא ָחיו :וְ נ ַ
ואחר שבירכו הבעל תפלה ב'מי שברך' ירד בדרך אחרת מזו שעלה בה.

 192מי שברך של בריא
הטעם שאומרים בפרקפורט בברכת מי שברך לרב ולבעל תפלה רק ' אותו ואת כל אשר לו' בלי להזכיר
191
אשתו ביו ובותיו ,כאשר אומר בשל קהל 'ונשיהם ובניהם ובנותיהם'? לפי שישוה הלשון בכל אחד לפי
לכן אומר רק דרך כלל .ולהשוות אומר כן גם לשאר מבורכים אף אם רבים הם .אבל בשל כל
מעמדו . . .
שלהם לעולם שים ובים ובות ,מזכירם בפרט - .דברי קהלת
הקהל,
עַ ד ַאבְ ָרהָ ם ל ֹא הָ יָה זִ ְקָהָ ,כּל ְדּחָ ֵזי ל ְַאבְ ָרהָ ם ָאמַ ר הַ אי יִ צְ חָ ק ,כָּ ל ְדּחָ ֵזי ְליִ צְ חָ ק ָאמַ ר הַ אי ַאבְ ָרהָ ם ,בְּ עָ א
192
ַאבְ ָרהָ ם ַרחֲ מֵ י ְדּ ֶליהֱ ֵוי ֵליהּ זִ ְקָה ,שֶׁ נֶּאֱ מַ רְ " :ו ַא ְב ָר ָ ֣הם זָ ֵ ֔קן ָ ֖בּא ַבּיָּ ִ ֑מים" .עַ ד ַי ֲעקֹב ל ֹא הֲ ָוה חוּלְ שָׁ א ,בְּ עָ א ַרחֲ מֵ י וַ הֲ וָ ה
יוֹסף ִה ֵנּ֥ה ָא ִ ֖ב ךָ
יתּפַ ח ,וְ ָא ָתא אֱ לִ ישָׁ ע וּבְ עָ א
יך ח ֶ ֹ֑לה" .עַ ד אֱ ִלישָׁ ע ל ֹא הֲ ָוה ִאי ִישׁ חָ ִלישׁ ְדּ ִמ ְ
אמר ְל ֔ ֵ
חוּלְ שָׁ א ,שֶׁ נֶּאֱ מַ ר" :וַ ֣יּ ֹ ֶ
שׁר יָ ֖מוּת ֑בּוֹ") .גמ' סנהדרין קז(:
ת־ח ְלי֔ וֹ ֲא ֶ ֥
ישׁ ֙ע ָח ָ ֣לה ֶא ָ
יתּ ַפח שֶׁ נֶּאֱ מַ רֽ ֶ" :ו ֱא ִל ָ
ַרחֲ מֵ י וְ ִא ְ

בוֹתינוּ ַא ְב ָר ָהם יִ צְ ָחק וְ יַ ֲעקֹב
ִמי ֶשׁ ֵבּ ַר ךְך ֲא ֵ ֽ
יאה ִמצָ ַר ְע ָתּהּ וְ נַ ֲע ָמן ִמצָ ַר ְעתּוֹ
וּמ ְריָ ם ַהנְ ִב ָ
הוּדה ֵמ ָח ְליוֹ ִ
וּמי ֶשׁ ִר ֵפּא ִחזְ ִקיָּ הוּ ֶ ֽמ ֶל ךְך יְ ָ
ִ
ישׁע
וּמי יְ ִרחוֹ ַעל־יְ ֵדי ֱא ִל ָ
ֹשׁה ַר ֵ ֽבּנוּ ֵ
וְ ִה ְמ ִתּיק ֵמי ָמ ָרה ַעל־יְ ֵדי מ ֶ
הוּא יְ ָב ֵר ךְך וִ ַיר ֵפּא ֶאת ר' פלוני בן ר' פלוני ַבּ ֲעבוּר ֶשׁנָּ ַדר ר' פלוני בן ר' פלוני צְ ָד ָקה
יס ֲע ֵ ֽדהוּ ַעל ֶ ֽע ֶרשׂ
ימהוּ וִ ָ
יעזְ ֵ ֽרהוּ וְ יַ ְח ִל ֵ ֽ
ילהוּ וִ ָ
ַבּ ֲעבוּרוֹ ִבּ ְשׂ ַכר זֶ ה ַה ָמּקוֹם יִ ְשׁ ְמ ֵ ֽרהוּ וְ יַ צִ ֵ ֽ
ְדּוַ י
יב ָריו
פוּאה ְשׁ ֵל ָמה ַעל ָכּל גּוּפוֹ וְ ֵא ָ
וְ יִ ְשׁ ַלח לוֹ ְר ָ
ְבּ ךְ
חוֹלי יִ ְשׂ ָר ֵאל ָא ֵמן.
תוֹך ְשׁ ָאר ָכּל ֵ
בי קהילות אשכז המובהקות ,ממשיכים לשמור על המהג הישן,
ומקפידים שבעל תפלה או הקורא בתורה יאמר הקדיש אחר הקריאה ולא אבלים.
)בבין המצרים סוף חצי קדיש שאחר קריאת התורה מסתיים ביגון יורד(.
שׁ ֵמיהּ ַר ָבּא )קהל
הקורא כורע יִ ְתגַּ ַדּל וְ יִ ְת ַק ַדּשׁ זוקף ְ

עוּתהּ וְ יַ ְמ ִל ךְ
יך
ָא ֵמן( ְבּ ָע ְל ָמא ִדּ ְב ָרא ִכ ְר ֵ

ַמ ְל ֵ
וּבזְ ַמן ָק ִריב  -וְ ִא ְמרוּ
ל־בּית־יִ ְשׂ ָר ֵאל ַבּ ֲעגָ ָלא ִ
וּב ַחיֵּ י ְד ָכ ֵ
יוֹמיכוֹן ְ
וּב ֵ
כוּתהּ ְבּ ַחיֵּ יכוֹן ְ
הקורא כורע ָא ֵמן:
הקורא כורע

)קהל

וּל ָע ְל ֵמי ָע ְל ַמיָּ א
ָא ֵמן( יְ ֵהא ְשׁ ֵמיהּ ַר ָבּא ְמ ָב ַר ךְך ְל ָע ַלם ְ

רוֹמם וְ יִ ְתנַ ֵשּׂא
יִ ְת ָבּ ַר ךְך וְ יִ ְשׁ ַתּ ַבּח וְ יִ ְת ָפּ ַאר וְ יִ ְת ַ

ְשׁ ֵמיהּ ְדּ ֻק ְד ָשׁא

הקורא כורע

ְבּ ִר ךְ
יך הוּא

וְ יִ ְת ַה ַדּר וְ יִ ְת ַע ֶלּה וְ יִ ְת ַה ַלּל

הציבור אומר עמו )ולא לאחריו(

ל־בּ ְר ָכ ָתא
ְל ֵ ֽע ָלּא ִמ ָכּ ִ

וְ ִשׁ ָיר ָתא ֻתּ ְשׁ ְבּ ָח ָתא וְ נֶ ָח ָמ ָתא ַדּ ֲא ִמ ָירן ְבּ ָע ְל ָמא  -הקורא כורע וְ ִא ְמרוּ ָא ֵמן:

)קהל

ָא ֵמן(

ברכת הגומל:
ארבעה צריכים להודות את הגומל חסד בפי עשרה ,מי שהיה חולה ותרפא ,ומי שהיה חבוש בבית האסורים ויצא,
ומי שהיה יורד בים ועלה ממו ,ומי שהלך במדבר כשיגיע ליישוב ; וקוראין אותו לתורה
ולאחר שקרא וברך ברכה אחרוה על קריאתה בתורה מוסיף ומברך ברכה זו :

]ע"י רב[ ָבּ ךְ
עוֹלם
רוּך ַא ָתּה יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ֶ ֽמ ֶל ךְך ָה ָ

גּוֹמל ְל ַחיָּ ִבים טוֹבוֹת ֶשׁגְּ ָמ ַ ֽלנִ י ָכּל־טוֹב:
ַה ֵ
קהלִ :מי ֶשׁגְּ ָמ ְל ךָך ָכּל־טוֹב הוּא יִ גְ ָמ ְל ךָך ָכּל־טוֹב ֶ ֽס ָלה:
בהגבהת התורה יש מזמרים בעימה את הפסוקים מ'וזאת התורה' עד 'ויאדיר'.

ל־פּי יְ ָ ֖י
ֹשׁה ִל ְפ ֵנ֖י ְבּ ֵנ֥י יִ ְשׂ ָר ֵ ֽאל :במדבר ט:כג ַע ִ ֥
ר־שׂם מ ֔ ֶ
תּוֹרה ֲא ֶשׁ ָ ֣
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ֹשׁה:
ְבּיַ ד־מ ֶ ֽ

משלי ג:יח

יה
יה ְמ ֻא ָ ֽשּׁר :יז ְדּ ָר ֶ ֥כ ָ
יקים ָ ֑בּהּ ְ ֽותֹ ְמ ֶ ֥כ ָ
ץ־חיִּ ֣ים ִ֭היא ַל ַ ֽמּ ֲחזִ ִ ֣
ֵע ַ

ֹאולהּ ֹ֣ע ֶשׁר ְו ָכ ֽבוֹד:
ימ ָינ֑הּ ֝ ִבּ ְשׂמ ָ֗
א ֶר ךְך יָ֭ ִמים ִ ֽבּ ִ
יה ָשׁ ֽלוֹם :טז ֣ ֹ
יבוֹת ָ
י־נ ַעם ְ ֽו ָכל־נְ ִ ֖ת ֶ ֣
ַד ְר ֵכ ֹ֑
תּוֹרה ְויַ ְא ִ ֽדּיר:
ישעיה מב:כא יְ ָ ֥י ָח ֵ ֖פץ ְל ַ ֣מ ַען צִ ְד ֑קוֹ יַ גְ ִ ֥דּיל ָ ֖
בעוד שהוא כורך את המפה בספר תורה יאמר זה )המקור מעבודת ישראל ואיו ברור שהוא מהג אשכז(:

וּב ָ ֑א ֶרץ ְל ךָ֤ך יְ יָ ֙
ת וְ ַה ֵנּ֣צַ ח וְ ַה ֔הוֹד ִ ֽכּי־ ֹ֖כל ַבּ ָשּׁ ַ ֣מיִ ם ָ
בוּרה וְ ַה ִתּ ְפ ֶ ֨א ֶר ֙
ד"ה א' כט:יא-יג ְל ךָ֣ך יְ֠ יָ ַהגְּ ֻד ָ֨לּה וְ ַהגְּ ָ ֤
שּׂא ְל ֹ֥כל ׀ ְל ֽר ֹאשׁ :וְ ָה ֹ֤ע ֶשׁר וְ ַה ָכּבוֹ ֙ד ִמ ְלּ ָפ ֔ ֶנ ךָ
וּב ָ ֽי ְד ֖ךָך ֹ֣כּ ַח
מוֹשׁל ַבּ ֹ֔כּל ְ
ֵ֣
ה
יך וְ ַא ָתּ ֙
ַה ַמּ ְמ ָל ָ֔כה וְ ַה ִמּ ְתנַ ֵ ֖
וּב ָ ֣י ְד ֔ךָך ְלגַ ֵ ֥דּל ְ
בוּרה ְ
וּגְ ָ ֑
שׁם ִתּ ְפ ַא ְר ֶ ֽתּ ךָך:
וּמ ַ ֽה ְל ִ ֖לים ְל ֵ ֥
מוֹדים ֲא ַנ ְ֖חנוּ ָ ֑ל ךְך ְ
וּל ַח ֵזּ֖ק ַל ֹֽכּל :וְ ַע ָ ֣תּה ֱאל ֵֹ֔הינוּ ִ ֥
דּוֹת ךָ
גּוֹללוּ ַר ֲח ֶ ֽמ ךָ
יְ ִהי ָרצוֹן ִמ ְלּ ָפנֶ ךָ
יך
יך ַעל ִמ ֶ ֽ
בוֹתי ֶשׁיִ ְת ְ
יך יְ יָ ֱאל ַֹהי ֵ ֽואל ֵֹהי ֲא ַ
וְ ִת ְתנַ ֵהג ַעל ָבּ ֶנ ךָ
שּׁוּרת ַה ִדּין:
טוּב ךָך וְ ִת ָכּנֵ ס ָל ֶהם ִל ְפנִ ים ִמ ַ
ֽיך ְבּ ִמ ַדּת ְ
אמירת 'א־ל מלא רחמים' בציבור ,לאחר הקבורה או בכל זמן אחר ,איה מהג אשכז.
in
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 andתפילה because a) it is a relatively recentאשכז  was not said or accepted inא-ל מלא רחמים
תּוֹרה ֲא ֶשׁ ָ ֣
ר־שׂם מ ֔ ֶֹשׁה' זָ כָ הַ ,עֲשֵׂ ית לוֹ סַ ם חַ יִּ ים ,ל ֹא זָ כָ ה,
ָאמַ ר ְרבִ י ְיהוֹשֻׁ עַ בֶּ ן ֵלוִ י ,מַ אי ִדּכְ ִתיב? 'וְ ֖ז ֹאת ַה ָ ֑

יתה) :גמ' יומא עב(:
ַעֲשֵׂ ית לוֹ סַ ם ִמ ָ

 in synagogue b) there seems to beתפילות general, the tendency was not to accept such
 and notבעלי מדריגה  felt, should be reserved only forרבי אשכז Kabbalistic/esoteric aspects to it, which
for instance,

אשכז  inתפילה  did recite thisיחידים for the general public. We do see that sometimes
 was adopted).מהג  from Poland where theרבים , (usually byהספד during a

בשי וחמישי קודם שמכיסים הספר תורה להיכל כשאומרים תחון יאמר הבעל תפלה
'יהי רצון מלפני אבינו שבשמים' .בק"ק פפד"מ לא הגו לומר התחיה הזאת בכלל ,כי היא לא מסורת אשכז
הישה.

יְ ִהי ָרצוֹן ִמ ִלּ ְפנֵ י ָא ִ ֽבינוּ ֶשׁ ַבּ ָשּׁ ַ ֽמיִ ם

תוֹכנוּ
ת־שׁ ִכינָ תוֹ ְבּ ֵ ֽ
ְ
וּל ָה ִשׁיב ֶא
ת־בּית ַח ֵ ֽיּינוּ ְ
ְלכוֹנֵ ן ֶא ֵ

ֹאמר ָא ֵמן:
ִבּ ְמ ֵה ָרה ְביָ ֵ ֽמינוּ וְ נ ַ
יְ ִהי ָרצוֹן ִמ ִלּ ְפנֵ י ָא ִ ֽבינוּ ֶשׁ ַבּ ָשּׁ ַ ֽמיִ ם

וּמגֵּ ָפה
יט ֵ ֽתנוּ וְ ִל ְמנֽ ַוֹע ַמ ְשׁ ִחית ַ
ְל ַר ֵחם ָע ֵ ֽלינוּ וְ ַעל ְפּ ֵל ָ

ֹאמר ָא ֵמן:
ל־עמּוֹ ֵבּית יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ נ ַ
וּמ ַעל ָכּ ַ
ֵמ ָע ֵ ֽלינוּ ֵ
יהם
נוֹת ֶ
וּב ֵ
יהם ְ
וּבנֵ ֶ
יהם ְ
ם־בּנוּ ַח ְכ ֵמי יִ ְשׂ ָר ֵאל ֵהם וּנְ ֵשׁ ֶ
יְ ִהי ָרצוֹן ִמ ִלּ ְפנֵ י ָא ִ ֽבינוּ ֶשׁ ַבּ ָשּׁ ַ ֽמיִ ם ְל ַקיֶּ ָ ֽ
ֹאמר ָא ֵמן:
יהם וְ נ ַ
בוֹת ֶ
מוֹשׁ ֵ
ְ
ל־מקוֹמוֹת
יהם ְבּ ָכ ְ
יהם וְ ַת ְל ִמ ֵידי ַת ְל ִמ ֵיד ֶ
וְ ַת ְל ִמ ֵיד ֶ
יְ ִהי ָרצוֹן ִמ ִלּ ְפנֵ י ָא ִ ֽבינוּ ֶשׁ ַבּ ָשּׁ ַ ֽמיִ ם

ֶשׁנִּ ְשׁ ַמע וְ נִ ְת ַבּ ֵשּׂר ְבּשׂוֹרוֹת טוֹבוֹת יְ שׁוּעוֹת וְ נֶ ָחמוֹת

ֹאמר ָא ֵמן:
יק ֵבּץ נִ ָדּ ֵ ֽחינוּ ֵמ ַא ְר ַבּע ַכּנְ פוֹת ָה ָ ֽא ֶרץ וְ נ ַ
וִ ַ
וּב ִשּׁ ְביָ ה
ל־בּית־יִ ְשׂ ָר ֵאל ַהנְּ תוּנִ ים ְבּצָ ָרה ַ
ַא ֵ ֽחינוּ ָכּ ֵ
יאם ִמצָּ ָרה ִל ְרוָ ָחה
יהם וְ יוֹצִ ֵ
ַה ָמּקוֹם יְ ַר ֵחם ֲע ֵל ֶ

וּבין ַבּיַּ ָבּ ָשׁה
עוֹמ ִדים ֵבּין ַבּיָּ ם ֵ
ָה ְ
אוֹרה
וּמ ֲא ֵפ ָלה ְל ָ
ֵ

וּמ ִשּׁ ְעבּוּד ִלגְ ֻא ָלּה
ִ

ֹאמר ָא ֵמן:
וּבזְ ַמן ָק ִריב וְ נ ַ
ַה ְשׁ ָתּא ַבּ ֲעגָ ָלא ִ

סדר הכנסת ספר התורה
הבעל תפלה לוקח את ספר התורה להוליכו מן האלמעמער )בימה( ולהציעו בהיכל ,ואומר בעימה :
קמח:יג-יד

ל־א ֶרץ וְ ָשׁ ָ ֽמיִ ם:
וֹדוֹ ַע ֶ ֥
ת־שׁם יְ ָ֗י ִ ֽכּי־נִ ְשׂ ָ ֣גּב ְשׁ ֣מוֹ ׀ ְל ַב ֑דּוֹ קהל֝ :ה ֗
יְ ַ ֽהלֲ ֤֨לוּ ׀ ֶא ֬ ֵ

לוּ־יֽהּ:
ידיו ִל ְב ֵנ֣י יִ֭ ְשׂ ָר ֵאל ַ ֥עם ְקר ֹ֗בוֹ ַ ֽהלֲ ָ
ל־ח ִס ָ ֗
וַ ָ ֤יּ ֶרם ֶ ֨ק ֶרן ׀ ְל ַע ֡מּוֹ ְתּ ִה ָ ֤לּה ְ ֽל ָכ ֲ
כד

י־הוּא ַעל־יַ ִ ֣מּים
לוֹאהּ ֝ ֵתּ ֵ֗בל וְ ֣ ֹי ְשׁ ֵבי ָ ֽבהִּ :כּ ֖
וּמ ָ ֑
ְ 194ל ָד ִ ֗וד ֫ ִמזְ ֥מוֹר ַ֭ליֽ יָ ָה ָ ֣א ֶרץ ְ
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On workdays and on holidays and other commemorative days which occur on weekdays,
Psalm 24 is sung while the Torah is restored to the ark. The last verses of this Psalm were recited
).שאו שערים ראשיכם ( when the Holy Ark was carried into the Temple
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וּמי־יָ֝ ֗קוּם ִבּ ְמ ֥קוֹם ָק ְד ֽשׁוֹ :נְ ִ ֥קי
יְ ָס ָ ֑דהּ וְ ַעל־נְ֝ ָה ֗רוֹת יְ ֽכוֹנֲ ֶנ ָֽהֽ ִ :מי־יַ ֲע ֶ ֥לה ְב ַהר־יְ ָ ֑י ִ ֽ
שׁי וְ ֖ל ֹא נִ ְשׁ ַ ֣בּע ְל ִמ ְר ָ ֽמה:
שּׁוְ א נפשו  195נַ ְפ ֑ ִ
שׂא ַל ָ ֣
שׁר ׀ ֽל ֹא־נָ ָ ֣
ֽוּ ַב ֵ֫
ר־ל ָ ֥בב ֲא ֶ ֤

ַכ ֗ ַפּיִ ם

שּׂא ְ֭ב ָר ָכה ֵמ ֵ ֣את יְ ָ ֑י ֝וּצְ ָד ָ ֗קה ֵ ֽמ ֱאל ֵ ֹ֥הי יִ ְשׁ ֽעוֹ :זֶ֭ ה ֣דּוֹר
יִ ָ ֣

דרשו

שׁיו ְמ ַב ְקֿ ֨ ֵשׁי ָפנֶ י֖ ךָך
ֽ ֹדּ ְר ָ ֑

עוֹלם ֝ ְויָ ֗בוֹא ֶ ֣מ ֶל ךְך
יכם ֖◌ ְ ֽו ִהנָּ ְשׂאוּ ִפּ ְת ֵ ֣חי ָ ֑
אשׁ ֶ֗
ַ ֽי ֲע ֣ ֹקב ֶ ֽס ָלהְ :שׂ ֤אוּ ְשׁ ָע ִ ֨רים ׀ ָ ֽר ֵ
ַה ָכּ ֽבוֹד֥ ִ :מי זֶ ֘ה ֶ ֤מ ֶל ךְך ַה ָ֫כּ ֥בוֹד ׀ יְ֭ יָ ִעזּ֣ וּז וְ גִ ֑בּוֹר יְ֝ ָ֗י גִּ ֥בּוֹר ִמ ְל ָח ָ ֽמהְ :שׂ ֤אוּ ְשׁ ָע ִ ֨רים ׀
עוֹלם ֝ ְויָ ֗ב ֹא
יכם ֭וּ ְשׂאוּ ִפּ ְת ֵ ֣חי ָ ֑
אשׁ ֶ֗
ָ ֽר ֵ

ֶ ֣מ ֶל ךְך ַה ָכּ ֽבוֹד֤ ִ :מי ֣הוּא זֶ ֘ה ֶ ֤מ ֶל ךְך

ַה ָ֫כּ ֥בוֹד ׀ יְ ָ ֥י צְ ָב ֑אוֹת ֤הוּא ֶ ֖מ ֶל ךְך ַה ָכּ ֣בוֹד ֶ ֽס ָלה:
בהכסת ספר התורה לארון הקודש אומרים :
במדבר

קוּמה
י ָ֣

שׁוּבה יְ ָ֔י ִ ֽר ֲב ֖בוֹת ַא ְל ֵ ֥פי יִ ְשׂ ָר ֵ ֽאל:
ָ֣
ֹאמר
וּבנֻ ֖ ֹחה י ַ ֑
י:לו ְ

תהלים קלב:ח-

יד ךָ
וּח ֶ ֑ת ךָך ֝ ַא ָ֗תּה ַ ֽו ֲא ֥רוֹן ֻע ֶ ֽזּ ךָךֹֽ :כּ ֲה ֶנ ךָ
יך
שׁוּ־צ ֶ֑דק ַ ֽו ֲח ִס ֶ ֥
ֶ
֥יך יִ ְל ְבּ
יְ֭ יָ ִל ְמנֽ ָ

יח ךָך :משלי ד:ב ִ ֤כּי ֶ ֣ל ַקח ֭טוֹב נָ ַ ֣ת ִתּי
יְ ַר ֵ ֽנּנוּֽ ַ ◌֖ :בּ ֲעבוּר ָדּ ִו֣ד ַע ְב ֶ ֑דּ ךָך ַא ֝ ָ
ל־תּ ֗ ֵשׁב ְפּ ֵנ֣י ְמ ִשׁ ֶ ֽ
יה ְמ ֻא ָ ֽשּׁר:
יקים ָ ֑בּהּ ְ ֽותֹ ְמ ֶ ֥כ ָ
ץ־חיִּ ֣ים ִ֭היא ַל ַ ֽמּ ֲחזִ ִ ֣
ל־תּ ֲע ֹֽזבוּ :ג:יח ֵע ַ
ָל ֶ ֑כם ֝ ֽתּ ָוֹר ִ֗תי ַ ֽא ַ ֽ
יך
יבנוּ יְ ָ ֤י ׀ ֵא ֶ֨ל ךָ ֙
יה ָשׁ ֽלוֹם :איכה ה:כא ֲה ִשׁ ֵ֨
יבוֹת ָ
י־נ ַעם ְ ֽו ָכל־נְ ִ ֖ת ֶ ֣
יה ַד ְר ֵכ ֹ֑
ג:יז ְדּ ָר ֶ ֥כ ָ

ונשוב

וּבה ַח ֵ ֥דּשׁ יָ ֵ ֖מינוּ ְכּ ֶ ֽק ֶדם:
ְ ֽונָ ֔שׁ ָ
סיום התפילה

הקריאה הכוה היא נַ ְפשׁוֹ ולא נַ ְפ ִשׁי ומוסב על השם הזכר 'מי יעלה בהר ד'' .אין כאן קרי וכתיב אלא
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ו' קטיעא) .דברי קהלת(

אם יש
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אבל בבית הכנסת כאן הוא עובר לפני התבה .אם הוא בעל תפלה ,מתפלל לפני העמוד ,אבל לא עובר

בימים שאין נפילת אפים) ,בעשרת ימי תשובה ]לפי שהדין מתוח נגדו[ ,בחול המועד ,בראש חודש ,בימי חנוכה,

בכל התפילות
בחמשה עשר

בשבט ,בימי פורים ,כל חודש ניסן ,בל"ג בעומר ,בחמשה עשר באב(

ית ךָך ֝ ֗עוֹד ְי ַֽהלֲ ֥ל ךָ
וּך ֶ ֽסּ ָלה:
וֹשׁ ֵ ֣בי ֵב ֶ ֑
פד:ה ַ֭א ְשׁ ֵרי יֽ ְ
קמד:טו ַא ְשׁ ֵ ֣רי ָ֭ה ָעם ֶשׁ ָ ֣כּ ָכה ֑לּוֹ ַ ֽא ְשׁ ֵ ֥רי ֝ ָה ֗ ָעם ֱשׁיְ ָ ֥י ֱאל ָ ֹֽהיו:
עוֹלם וָ ֶ ֽעדְ :בּ ָכל־י֥ וֹם
לוֹהי ַה ֶ ֑מּ ֶל ךְך ַ ֽו ֲא ָ ֽב ֲר ָ ֥כה ֝ ִשׁ ְמ ֗ךָך ְל ָ ֥
וֹמ ְמ ךָ֣ך ֱא ַ ֣
קמה ְתּ ִה ָ֗לּה ְל ָ ֫ד ִו֥ד ֲא ֽר ִ
וּמ ֻה ָ ֣לּל ְמ ֑ ֹ
עוֹלם וָ ֶ ֽעד :גָּ ֤֮דוֹל יְ ָ ֣י ְ
ֲא ָ ֽב ֲר ֶ ֑כ ָךּ וַ ֲא ַ ֽהלֲ ָ ֥לה ֝ ִשׁ ְמ ֗ךָך ְל ָ ֥
אד ֝ ְו ִלגְ ֻד ָלּ ֗תוֹ ֵ ֣אין ֵ ֽח ֶקר:
הוֹד ךָך וְ ִד ְב ֵ ֖רי נִ ְפ ְלא ֶ ֹ֣ת ךָ
יך וּגְ ֖בוּר ֶ ֹ֣ת ךָ
שׂ ךָ
יך
יך יַ ִ ֽגּידוֲּ ֭ :ה ַדר ְכּ ֣בוֹד ֶ ֑
֣דּוֹר ְ֭לדוֹר יְ ַשׁ ַ ֣בּח ַ ֽמ ֲע ֶ ֑
יחהֽ ֶ :ו ֱעז֣ וּז נֽ ְוֹרא ֶ ֹ֣ת ךָ
וּב ךָ֣ך
ב־ט ְ
ֹאמרוּ וגדלותך וּגְ ֻד ָ ֽלּ ְת ךָ֥ך ֲא ַס ְפּ ֶ ֽרנָּ הֵ :ז ֶ֣כר ַר ֽ
יך י ֵ ֑
ָא ִ ֽשׂ ָ
ל־ח ֶסד :טוֹב־יְ ָ ֥י ַל ֹ֑כּל
יַ ִ ֑בּיעוּ וְ צִ ְד ָ ֽק ְת ךָ֥ך יְ ַר ֵ ֽנּנוַּ :חנּ֣ וּן וְ ַר ֣חוּם יְ ָ ֑י ֶ ֥א ֶר ךְך ֝ ַא ֗ ַפּיִ ם וּגְ ָד ָ ֽ
֝ ְו ַ ֽר ֲח ֗ ָמיו

יד ךָ
שׂ ךָ
יוֹד ךָ
וּכהְ :כּ ֣בוֹד
יך יְ ָ ֽב ֲר ֽכ ָ
יך ַֽ֝ו ֲח ִס ֶ ֗
ל־מ ֲע ֶ ֑
וּך יְ֭ יָ ָכּ ַ ֽ
ל־מ ֲע ָ ֽשׂיו֣ :
ל־כּ ַ ֽ
ַע ָ

ֹתיו ֝וּ ְכ ֗בוֹד
הוֹד ַיע ׀ ִל ְב ֵנ֣י ֖◌ ָ ֽה ָא ָ ֣דם גְּ ֽבוּר ָ ֑
בוּר ְת ךָ֥ך יְ ַד ֵ ֽבּרוְּ :ל ִ ֤
ֹאמרוּ וּגְ ָ ֽ
וּת ךָ֣ך י ֵ ֑
ַמ ְל ֽכ ְ
כוּתוֹ:
ֲה ַ ֣דר ַמ ְל ֽ

ל־דּוֹר ָו ֽ ֹדר:
כוּת ֗ךָך ַמ ְלכ֥ וּת ָכּל־ ֹֽע ָל ִ ֑מים ֝וּ ֶ ֽמ ְמ ַשׁ ְל ְתּ ֗ךָך ְבּ ָכ ֥
ַ ֽמ ְל ְ

פוּפיםֽ ֵ :עינֵ י־ ֹ֖כל ֵא ֶ ֣ל ךָ
ל־ה ְכּ ִ ֽ
זוֹקף ְל ָכ ַ
ל־ה ֹֽנּ ְפ ִ ֑לים ֝ ְו ֵ ֗
סוֹמ ךְך יְ֭ יָ ְל ָכ ַ
ֵ֣
יך יְ ַשׂ ֵ ֑בּרוּ וְ ַא ָ ֤תּה
ת־א ְכ ָ ֣לם ְבּ ִע ֽתּוֹ:
ן־ל ֶ ֖הם ֶא ָ
וֹת ָ
נֽ ֵ

הבעל תפלה מרים קולו בעימה

בטלית האבל יש עטרה שחורה ,הייו שתופרים לה סרט שחור .בשבתות ורגלים  ,פורים וחול המועד,
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מהפכים את הסרט השחור שלא ייראה החוצה .אם תמה לחזן ב ראש השנה ויום הכפור בהיעדר מחליף,
מתעטף בטלית רגילה ,בלא עטרה שחורה .בראש חודש וחנוכה איו מסתיר את העטרה השחורה) .מדריך למהג
אשכז המובהק(

ל־דּ ָר ָ ֑כיו ֝ ְו ָח ֗ ִסיד ְבּ ָ ֽכל־
ל־חי ָרצֽ וֹן :צַ ִ ֣דּיק יְ֭ יָ ְבּ ָכ ְ
וּמ ְשׂ ִ ֖בּ ַיע ְל ָכ ַ ֣
פּוֹת ַח ֶאת־יָ ֶ ֑ד ךָך ַ
בפסוק ֵ ֥
ַ ֽמ ֲע ָ ֽשׂי ו ָ :ק ֣רוֹב יְ֭ יָ ְל ָכל־ ֽ ֹק ְר ָ ֑איו ְל ֹ֤כל ֲא ֶ ֖
שׂה
שׁר יִ ְק ָר ֻ ֣אהוּ ֶ ֽב ֱא ֶ ֽמתְ :רצֽ וֹן־יְ ֵר ָ ֥איו ַ ֽי ֲע ֶ ֑
א ֲה ָ ֑ביו
ת־כּל־ ֽ ֹ
שׁוֹמר יְ֭ יָ ֶא ָ
ֵ֣
יעם:
וֹשׁ ֵ ֽ
ת־שׁ ְו ָע ָ ֥תם יִ֝ ְשׁ ֗ ַמע ְויֽ ִ
ַ
ְו ֶא

וְ ֵ ֖את ָכּל־

שׁם ָק ְד ֗שׁוֹ
ל־בּ ָשׂר ֵ ֥
יב ֵ ֣ר ךְך ָכּ ָ֭
ָ ֽה ְר ָשׁ ִ ֣עים יַ ְשׁ ִ ֽמידְ :תּ ִה ַ ֥לּת יְ ָ֗י ְ ֽי ַד ֶ֫בּר ִ ֥פּי ִ ֽו ָ

עוֹלם
ְל ָ ֥

לוּ־יֽהּ:
ד־עוֹלם ַ ֽהלֲ ָ
ָ֗
ָו ֶ ֽעד :קטו:יח ַ ֽו ֲא ַ ֤נ ְחנוּ ׀ נְ ָ֘ב ֵ ֤ר ךְך ָ֗יהּ ֵ ֽמ ַע ָ ֥תּה וְ ַע
)אין אומרים למנצח בראש חודש ,חנוכה ,י"ד וט"ו אדר ראשון ,פורים ושושן פורים,
ערב פסח ,חול המועד ,אסרו חג ,תשעה באב ,ערב יום כפור ,וגם אין אומרים בבית אבל(.

שׁם ׀ ֱאל ֵֹ֬הי ַ ֽי ֲע ֽ ֹקב :יִ ְשׁ ַ ֽלח־
כ ַל ְמֿנַ ֗ ֵצּ ַח ִמזְ ֥מוֹר ְל ָד ִ ֽודַ :י ַֽענְ ךָ֣ך יְ֭ יָ ְבּי֣ וֹם צָ ָ ֑רה יְ֝ ַשׂגֶּ ְב ֗ךָך ֵ ֤
ֹת ךָ
ן־ל ךָ֥ך
֣ה־סּ ָלהִ :י ֶֽתּ ְ
עוֹל ְת ֖ךָך יְ ַד ְשּׁ ֶנ ֶ ֽ
יך ְו ָ ֽ
ל־מנְ ח ֶ ֑
ֶעזְ ְר ךָ֥ך ִמ ֑ ֹקּ ֶדשׁ ֝וּ ִמצִּ יּ֗ וֹן יִ ְס ָע ֶ ֽד ָךּ :יִ זְ ֥ ֹכּר ָכּ ִ
ם־אל ֵ ֹ֥הינוּ נִ ְד ֑ ֹגּל יְ ַמ ֵ ֥לּא יְ֝ ָ֗י
וּב ֵ ֽשׁ ֱ
וּע ֶ֗ת ךָך ְ
֮ישׁ ָ
ל־עצָ ְת ךָ֥ך יְ ַמ ֵ ֽלּא :נְ ַ ֽרנֲּ ָ ֤נה ׀ ִבּ ֤
ִכ ְל ָב ֶ ֑ב ךָך ְ ֽו ָכ ֲ
לוֹת ךָ
יחוֹ ֭ ַ ֽי ֲע ֵנֽה וּ ִמ ְשּׁ ֵ ֣מי ָק ְד ֑שׁוֹ
הוֹשׁ ַיע ׀ יְ ָ֗י ְמ ֫ ִשׁ ֥
ִ֥
יךַ :ע ָ ֤תּה יָ ַ ֗ד ְע ִתּי ִ ֤כּי
ל־מ ְשׁ ֲא ֶ ֽ
ָכּ ִ
֝ ִבּגְ ֻב ֗רוֹת ֵי ַ֣שׁע יְ ִמינֽ וֹ:

ֵ ֣א ֶלּה ָ֭ב ֶר ֶכב ְו ֵ ֣א ֶלּה ַב ִ ֑
סּוּסים ַ ֽו ֲא ֓ ַנ ְחנוּ ׀ ְבּ ֵשׁם־יְ ָ ֖י

יעה ֝ ַה ֗ ֶמּ ֶל ךְך
הוֹשׁ ָ
ִ֑
עוֹדד :יְ ָ ֥י
ֱאל ֵ ֹ֣הינוּ נַ זְ ִ ֽכּירֵ֭ :ה ָמּה ָ ֽכּ ְר ֣עוּ ְונָ ָ ֑פלוּ ַ ֽו ֲא ַנ ְ֥חנוּ ַ֝ ֗קּ ְמנוּ וַ נִּ ְת ָ ֽ
יוֹם־ק ְר ֵ ֽאנוּ:
ָ
ַ ֽי ֲע ֵנ֥נ וּ ְב
כך הוא מהג אשכז ,כמבואר בספר מהגי פפד"מ של
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רבי שלמה זלמן גייגר ,דברי קהלת ,פפד"מ תרכ"ב ,עמ' 36
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, was the older half-brotherפפד"מ  inדיין ) aדברי קהלת  ,הרב שלמה זלמן גייגר )The 1792-1878
's childhood teacher and mentor (their father died whenאברהם ). He was alsoאברהם גייגר )of 1810-74
 was only twelve or thirteen years old).אברהם

הבעל תפלה ]בקול[ וקהל ]בלחש[ ישעיה נט:כ-כא

נְ ֻ ֖אם יְ ָיֽ:
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וּל ָשׁ ֵ ֥בי ֶ ֖פ ַשׁע ְבּ ַ ֽי ֲע ֑ ֹקב
גּוֹאל ְ
וּבא ְלצִ יּוֹ ֙ן ֵ ֔
ָ֤

שׁר ָע ֶ֔ל ךָ
יך ְוּד ָב ַ ֖רי
רוּח ֙י ֲא ֶ ֣
ִ
ם ָא ַ ֣מר יְ ָ֔י
אוֹת ֙
ָ
יתי
]ֽ ַ 200ו ֲא ֗ ִני ֣ז ֹאת ְבּ ִר ִ ֤

ר־שׂ ְמ ִתּי ְבּ ִ ֑פ ךָ
וּמ ֨ ִפּי זַ ְ ֽר ֲע ֜ךָך ִ
יך ִ
יך ֽל ֹא־יָ ֡מוּשׁוּ ִמ ִפּ ךָ ֩
ֲא ֶשׁ ַ ֣
וּמ ֨ ִפּי ֶ ֤ז ַרע זַ ְ ֽר ֲע ךָ ֙ך ָא ַ ֣מר יְ ָ֔י
ד־עוֹלם[:
ָֽ
ֵ ֽמ ַע ָ ֖תּה וְ ַע

וֹשׁב ְתּ ִה ֥לּוֹת יִ ְשׂ ָר ֵ ֽאל:
תהלים כב:ד וְ ַא ָ ֥תּה ָק ֑דוֹשׁ ֝י ֗ ֵ

ה וְ ָא ֔ ַמר
ישעיה ו:ג ְו ָק ָ ֨רא ֶז֤ה ֶאל־זֶ ֙
בוֹדוֹ:
ל־ה ָ ֖א ֶרץ ְכּ ֽ
בעל תפלה וקהל ָק ֧דוֹשׁ ׀ ָק ֛דוֹשׁ ָק ֖דוֹשׁ יְ ָ ֣י צְ ָב ֑אוֹת ְמ ֥ל ֹא ָכ ָ
ן־דּין ְו ָא ְמ ִרין:
וּמ ַק ְבּ ִלין ֵדּין ִמ ֵ
בעל תפלה ]בקול[ וקהל ]בלחש[ ְ
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יותן בן עוזיאל  were composed byפסוקים 's Aramaic paraphrases of the precedingובא לציון
פסוקים , is based upon the practice of readingקדושה דסדרא .קדושה דסדרא known as the
from
 it was customary to read tenרב טרוי גאון . According toתפילה , every day at the end ofביאים
. But when hardship became prevalent,קדושה , followed by theתרגום  withביאים  daily fromפסוקים
 says that thisאבודרהם ' were selected instead. Theפסוקים ' ,ובא לציון גואל ־ ואני זאת בריתי two
קדושה  was arranged for the late comers who may have missed the mainקדושה
.עמידה of the
) recite that during the persecutions it was forbidden toאור זרוע )הלכות שבת ס' ג  and theרוקח The
, it was therefore incorporated at this stage, with the additionקדושה recite
of the Aramaic
that the reason for
) addsרוקח )סימן ע"ו passages in order to confuse the enemy. The
קדושה . The reason why it contains theגאולה  is to demonstrate our yearning for theובא לציון saying
תורה is, the “Evil Kingdom” decreed that we should not learn
and its Aramaic translation. The
ובא לציון  saves a person fromובא לציון  inקדושה recital of the
בעל  is said in order that theגיהם.
 at the end.קדיש  may reciteתפלה
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יתי'
בתשעה באב ובבית ָא ֵבל מדלגים את הפסוק 'ַ ֽו ֲא ֗ ִני ֣ז ֹאת ְבּ ִר ִ ֤

תּוֹרה פּוֹסֶ ֶקת ִמזַּ ְרעוֹ
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לְמיד חָ ָכם ,וּבְ וֹ ַתּל ְִמיד חָ ָכם ,שׁוּב ֵאין ָ
ָאמַ ר ְרבִ י פּ ְַרְָך ָאמַ ר ְרבִ י יוֹחָ ָן ,כָּ ל שֶׁ הוּא ַתּ ִ
ר־שׂ ְמ ִתּי ְבּ ִ ֑פ ךָ
שׁר ָע ֶ֔ל ךָ
יך
יך ֽל ֹא־יָ ֡מוּשׁוּ ִמ ִפּ ךָ ֩
יך ְוּד ָב ַ ֖רי ֲא ֶשׁ ַ ֣
רוּח ֙י ֲא ֶ ֣
ם ָא ַ ֣מר ֔ד' ִ
אוֹת ֙
ָ
יתי
לְ עוֹלָ ם ,שֶׁ נֶּאֱ מַ רֽ ַ' :ו ֲא ֗ ִני ֣ז ֹאת ְבּ ִר ִ ֤
ד־עוֹלם ' :מַ אי ' ָא ַ ֣מר ֔ד''? ָאמַ ר הַ ָקּדוֹשׁ בָּ רוְּך הוּא ,אֲ  ִי עָ ֵרב לְ ָך
ָֽ
וּמ ֨ ִפּי ֶ ֤ז ַרע זַ ְ ֽר ֲע ךָ ֙ך ָא ַ ֣מר ֔ד' ֵ ֽמ ַע ָ ֖תּה וְ ַע
ִ
וּמ ֨ ִפּי זַ ְ ֽר ֲע ֜ךָך
ִ
בְּ דָ בָ ר זֶ ה.
פה(.

תּוֹרה ְמחַ ֶזּ ֶרת עַ ל ַאכְ סַ ְיָא שֶׁ ָלּה) .גמ' בבא מציעא
ד־עוֹלםָ ?':אמַ ר ְרבִ י י ְִר ִמיָהָ ,
ָֽ
מַ אי ' ֵ ֽמ ַע ָ ֖תּה וְ ַע

בעל תפלה וקהל ]בלחש[

ל־א ְר ָעא
רוֹמא ֵ 201בּית ְשׁ ִכינְ ֵתּהּ ַק ִדּישׁ ַע ַ
ַק ִדּישׁ ִבּ ְשׁ ֵמי ְמ ָ

ל־א ְר ָעא
וּל ָע ְל ֵמי ָע ְל ַמיָּ א יְ יָ צְ ָבאוֹת ַמ ְליָ א ָכ ַ
בוּר ֵתּהּ ַק ִדּישׁ ְל ָע ַלם ְ
עוֹבד גְּ ְ
ַ
זִ יו יְ ָק ֵרהּ:
בעל תפלה ]בקול[ וקהל ]בלחש[ יחזקאל ג:יב וַ ִתּ ָשּׂ ֵ ֣אנִ י ֔ר ַוּח ָ ֽו ֶא ְשׁ ַ ֣מע ַ ֽא ֲח ַ ֔רי ֖קוֹל ַ ֣ר ַעשׁ גָּ ֑דוֹל
בעל תפלה וקהל ָ 202בּ ֥ר ךְ
קוֹמוֹ:
וּך ְכּבוֹד־יְ ָ ֖י ִמ ְמּ ֽ
בעל תפלה ]בקול[ וקהל ]בלחש[

וּשׁ ָמ ִעית ַבּ ְת ַרי ָקל ִז ַֽיע ַסגִּ יא ִדּ ְמ ַשׁ ְבּ ִחין ְו ָא ְמ ִרין:
רוּחא ְ
וּנְ ָט ַ ֽל ְתנִ י ָ
ְבּ ִר ךְ
יך יְ ָק ָרא ַדיָ י ֵמ ֲא ַתר ֵבּית ְשׁ ִכינְ ֵתּהּ:
בעל תפלה וקהל שמות טו:יח יְ ָ ֥י ׀ יִ ְמ ֖לֹ ךְך ְלע ָ ֹ֥לם וָ ֶ ֽעד:
קהל אומרים בלחש

ַא ְב ָר ָ֞הם
ַע ֶ ֑מּ ךָך

וּל ַע ְל ֵמי ָע ְל ְמיָּ א:
כוּתהּ ְ 203ל ָע ַלם ְ
יְ יָ ַמ ְל ֵ

ד"ה א'

כט:יח יְ ָ֗י ֠ ֱאל ֵֹהי

עוֹלם ְל ֵי֥צֶ ר ַמ ְח ְשׁ ֖בוֹת ְל ַ ֣בב
ה־זּ ֹאת ְל ָ֔
יִ צְ ָ ֤חק וְ יִ ְשׂ ָר ֵאל ֙ ֲאב ֵֹ֔תינוּ ָשׁ ְמ ָר ֣
וְ ָה ֵ ֥כן ְל ָב ָ ֖בם ֵא ֶ ֽל ךָ
יך:

תהלים עח:לח

ְו ֤הוּא ַר ֨חוּם ׀ יְ ַכ ֵ ֥פּר ָעוֹן֘ ְ ֽול ֹא־

יש להשמיט את המילה ' ִע ָלּ ָאה') .לא מצאת בסדר רע"ג ,רוקח ,סידור ר' הירץ ,הדרת קדש וייציאה
201
ש"ט ,פראג רע"ט ,האו שפ"ג(.
' ָבּ ֥ר ךְ
קוֹמוֹ' ִמכְּ ָלל ִדּ ְמקוֹמוֹ לֵ יכָּא ְדּיָדַ ע ֵליהּ) .גמ' חגיגה יג(:
בוֹד־ד' ִמ ְמּ ֽ
֖
וּך ְכּ
202
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לגרוס את המילה ' ָק ֵאם') .בסידור ר' הירץ לא מצא עלאה ,אך מצא קאם(.

י־א ָ ֣תּה ֭ ֲאדֹנָ י ֣טוֹב
ל־ח ָמ ֽתוֹ :פו:ה ִ ֽכּ ַ
שׁיב ַא ֑פּוֹ ְו ֽל ֹא יָ֝ ֗ ִעיר ָכּ ֲ
ַ ֫ ֽי ְשׁ ִ ֥חית ֖◌וְ ִה ְר ָ ֣בּה ְל ָה ִ ֣
ב־ח ֶסד ְל ָכל־ ֽ ֹק ְר ֶ ֽא ךָ
יך:
ְו ַס ָ ֑לּח וְ ַר ֝ ֶ֗

תוֹר ְת ךָ֥ך ֱא ֶ ֽמת:
עוֹלם ְ ֽו ָ
קיט:קמב צִ֭ ְד ָ ֽק ְת ךָך ֶצ ֶ֣דק ְל ָ ֑

ימי ֶ ֽק ֶדם:
ת ְל ַ ֽי ֲע ֔ ֹקב ֶ ֖ח ֶסד ְל ַא ְב ָר ָ ֑הם ֲא ֶשׁר־נִ ְשׁ ַ ֥בּ ְע ָתּ ַ ֽל ֲאב ֵ ֹ֖תינוּ ִ ֥מ ֵ
מיכה ז:כ ִתּ ֵ ֤תּן ֱא ֶמ ֙
תהלים סח:כ ָ ֤בּ ֣ר ךְ
וּע ֵ֬תנוּ ֶ ֽס ָלה:
ֽשׁ ָ
ס־לנוּ ָ֘ה ֵ ֤אל ְי ֽ
וּך ֲאדֹנָ י֘ י֤ וֹם ׀ י֥ וֹם ַ ֽי ֲע ָמ ָ֗
ב־לנוּ ֱאל ֵ ֹ֖הי ַ ֽי ֲע ֣ ֹקב ֶ ֽס ָלה:
ִע ָ ֑מּנוּ ִמ ְשׂ ָ ֽגּ ָ֨
֝◌ ָא ָ ֗דם בּ ֵ ֹ֥ט ַח ָ ֽבּ ךְך:

כ:י

פד:יג

מו:ח

יְ ָ ֣י צְ ָב ֣אוֹת

יְ ָ ֥י צְ ָב ֑אוֹת ַ ֽא ְשׁ ֵ ֥רי

יוֹם־ק ְר ֵ ֽאנוּ:
ָ
יעה ֝ ַה ֗ ֶמּ ֶל ךְך ַ ֽי ֲע ֵנ֥נוּ ְב
הוֹשׁ ָ
ִ֑
יְ ָ ֥י

ָבּ ךְ
רוּך הוּא

תּוֹרת ֱא ֶמת וְ ַחיֵּ י
תּוֹעים ְו ָנ ַֽתן ָ ֽלנוּ ַ
ן־ה ִ
ילנוּ ִמ ַ
ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ֶשׁ ְבּ ָר ָ ֽאנוּ ִל ְכבוֹדוֹ ְו ִה ְב ִדּ ָ ֽ
וּליִ ְר ָאה
תוֹרתוֹ וְ יָ ֵשׂם ִל ֵ ֽבּנוּ ְל ַא ֲה ָבתוֹ ְ
תוֹכנוּ הוּא יִ ְפ ַתּח ִל ֵ ֽבּנוּ ְבּ ָ
עוֹלם נָ ַטע ְבּ ֵ ֽ
ָ
וּל ָע ְבדוֹ ְב ֵל ָבב ָשׁ ֵלם ְל ַ ֽמ ַען ל ֹא נִ יגַ ע ָל ִריק ְול ֹא נֵ ֵלד
אוֹתוֹ ַל ֲעשׂוֹת ְרצוֹנוֹ ְ
ַל ֶבּ ָה ָלה:
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ַהזֶּ ה

בוֹתינוּ ֶשׁנִּ ְשׁמֹר ֻח ֶ ֽקּ ךָ
יְ ִהי ָרצוֹן ִמ ְלּ ָפ ֶנ ךָ
עוֹלם
יך ָבּ ָ
ֽיך יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ֵ ֽואל ֵֹהי ֲא ֵ ֽ
טוֹבה ְ
ָ
ְונִ זְ ֶכּה ְונִ ְחיֶ ה ְונִ ְר ֶאה וְ נִ ַירשׁ
וּל ַחיֵּ י
וּב ָר ָכה ִל ְשׁנֵ י יְ מוֹת ַה ָמּ ִ ֽשׁ ַיח ְ

הגמ"י בשם העיטור" :ושמעתי שכון להסירם בשעה שאומר 'יהי רצון מלפניך ...שנשמור חקיך,'...
204
משום ההיא דבי מערבא שהיו מברכים על חליצת תפילין אקב"ו לשמור חוקיו )גמ' דה א ,(:ואע"ג דסבירא לן
שאין לברך על חליצתן כמו שיתבאר בסי' כ"ט ,מ"מ כיון דבהא מילתא ליכא ברכה שייך למעבד רמז לסברת בי
מערבא".
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 on weekdays.תפלין  andטלית  as to when one removes onesמהגים There are different
רב שמשון רפאל , whileעליו  afterתפלין  andטלית ) removed hisמהרי"ל )עמוד שצ"ו מכון ירושלים The
).עליו קדיש )כמהג המבורג  would after theהירש

אוֹד ָךּ:
עוֹלם ֶ ֽ
עוֹלם ַה ָבּא :ל:יג ְל ַ ֤מ ַען יְ זַ ֶמּ ְר ךָ֣ך ָ֭כבוֹד ְו ֣ל ֹא יִ ֑ ֹדּם יְ ָ ֥י ֝ ֱאל ַֹ֗הי ְל ָ ֣
ָה ָ
יז:ז ָבּ ֣ר ךְ
וּך ַה ֶ֔גּ ֶבר

ירמיה

יי
יי וְ ָה ָי֥ה יְ ָ ֖י ִמ ְב ַט ֽחוֹ :ישעיה כו:ד ִ 206בּ ְט ֥חוּ ַ ֽב ָ ֖
שׁר יִ ְב ַ ֖טח ַ ֽבּ ָ ֑
ֲא ֶ ֥
וֹל ִ ֽמים :תהלים ט:יא וְ יִ ְב ְט ֣חוּ ְ֭ב ךָך יֽ ְוֹד ֵ ֣עי ְשׁ ֶ ֑מ ךָך ִ ֤כּי
֖צוּר ֽע ָ

י־עד ִ֚כּי ְבּ ָי֣הּ יְ ָ֔י
ֲע ֵד ַ ֑
שׁ ךָ
יך יְ ָיֽ:
א־ע ַז ְ֖ב ָתּ ֽ ֹד ְר ֶ ֣
ֽל ֹ ָ

תּוֹרה
ישעיה מב:כא יְ ָ ֥י ָח ֵ ֖פץ ְל ַ ֣מ ַען צִ ְד ֑קוֹ יַ גְ ִ ֥דּיל ָ ֖

ְויַ ְא ִ ֽדּיר:
בעל תפלה כורע

יִ ְתגַּ ַדּל ְויִ ְת ַק ַדּשׁ זוקף ְשׁ ֵמיהּ ַר ָבּא

)קהל

עוּתהּ
ָא ֵמן( ְבּ ָע ְל ָמא ִדּ ְב ָרא ִכ ְר ֵ

ְויַ ְמ ִל ךְ
וּבזְ ַמן
ל־בּית־יִ ְשׂ ָר ֵאל ַבּ ֲעגָ ָלא ִ
וּב ַחיֵּ י ְד ָכ ֵ
יוֹמיכוֹן ְ
וּב ֵ
כוּתהּ ְבּ ַחיֵּ יכוֹן ְ
יך ַמ ְל ֵ
ָק ִריבְ :ו ִא ְמרוּ

בעל תפלה כורע

ָא ֵמן:

וּל ָע ְל ֵמי ָע ְל ַמיָּ א
יְ ֵהא ְשׁ ֵמיהּ ַר ָבּא ְמ ָב ַר ךְך ְל ָע ַלם ְ

)קהל

ָא ֵמן(

ובשימה אחרת מוסיפים 'יתברך'

רוֹמם ְויִ ְתנַ ֵשּׂא ְויִ ְת ַה ַדּר ְויִ ְת ַע ֶלּה
בעל תפלה כורע יִ ְת ָבּ ַר ךְך ְויִ ְשׁ ַתּ ַבּח ְויִ ְת ָפּ ַאר ְויִ ְת ַ
ְויִ ְת ַה ַלּל ְשׁ ֵמיהּ ְדּ ֻק ְד ָשׁא בעל תפלה כורע ְבּ ִר ךְ
יך הוּא

הציבור אומר עמו )ולא לאחריו(.

ל־בּ ְר ָכ ָתא ְו ִשׁ ָיר ָתא ֻתּ ְשׁ ְבּ ָח ָתא ְונֶ ָח ָמ ָתא
ְל ֵ ֽע ָלּא ִמ ָכּ ִ
ַדּ ֲא ִמ ָירן ְבּ ָע ְל ָמא :בעל תפלה כורע ְו ִא ְמרוּ ָא ֵמן:

)קהל

ָא ֵמן(

,ביום שאומרים מוסף אומר הבעל תפלה רק חצי קדיש
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וֹל ִ ֽמים) ':רבי אמי( ָאמַ רָ . . .כּל הַ תּוֹ ֶלה בִּ ְטחוֹוֹ בְּ הַ ָקּדוֹשׁ
י־עד ִ֚כּי ְבּ ָי֣-הּ ֔ד' ֖צוּר ֽע ָ
מַ אי ִדּכְ ִתיב? ' ִבּ ְט ֥חוּ ַ ֽב ֖ד' ֲע ֵד ַ ֑

בָּ רוְּך הוּא ,הֲ ֵרי לוֹ מַ ְחסֶ ה בָּ עוֹ ָלם הַ ֶזּה וְ לָ עוֹלָ ם הַ בָּ א) .גמ' מנחות כט(:

):ואחריו מתפללים תפלת מוסף לראש חודש )עמ'  (062או מוסף של רגלים )עמ' 172
)אין חולצין התפילין לפי מוסף ראש חודש אלא מיחים אותם לכל התפלה!(

וּב ָרצוֹן ֶאת ְתּ ִפ ָלּ ֵ ֽתנוּ:
קהלַ :ק ֵבּל ְבּ ַר ֲח ִמים ְ

עוּתהוֹן ְדּ ָכל־יִ ְשׂ ָר ֵאל ֳק ָדם ֲאבוּהוֹן ִדּי ִב ְשׁ ַמיָּ אְ :ו ִא ְמרוּ ָא ֵמן:
וּב ְ
לוֹתהוֹן ָ
ִתּ ְת ַק ַבּל צְ ְ
)קהל

ָא ֵמן(

ד־עוֹלם:
ָֽ
שׁם יְ ָ ֣י ְמב ָ ֹ֑ר ךְך ֝ ֵ ֽמ ַע ָ֗תּה וְ ַע
תהלים קיג:ב קהל :יְ ִ ֤הי ֵ ֣

ל־כּל־יִ ְשׂ ָר ֵאלְ :ו ִא ְמרוּ ָא ֵמן:
ן־שׁ ַמיָּ א ְו ַחיִּ ים ָע ֵ ֽלינוּ ְו ַע ָ
יְ ֵהא ְשׁ ָל ָמא ַר ָבּא ִמ ְ

)קהל

ָא ֵמן(
קכא:ב קהלֶ֭ :עזְ ִרי ֵמ ִ ֣עם יְ ָ ֑י ֝ ֹע ֗ ֵשׂה ָשׁ ַ ֥מיִ ם וָ ָ ֽא ֶרץ:
בעל תפלה פוסע לאחוריו בחת שלש פסיעות בכריעה אחת

רוֹמיו
ֹשׂה ָשׁלוֹם ִבּ ְמ ָ
פוה לשמאלו ואומר ע ֶ
ושוחה לפיו ואומר
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פוה לימיו ואומר

הוּא יַ ֲע ֶשׂה ָשׁלוֹם ָע ֵ ֽלינוּ

ל־כּל־יִ ְשׂ ָר ֵאלְ :ו ִא ְמרוּ ָא ֵמן:
ְו ַע ָ

)קהל

ָא ֵמן(

כשיש מילה בבית הכסת )עמ'  (943מדלגין את 'עלינו' ומלים בסוף התפלה ואחר כך אומרים 'עלינו'

אשׁית ֶשׁלּ ֹא ָע ָ ֽשׂנוּ
ָ 208ע ֵ ֽלינוּ ְל ַשׁ ֵ ֽבּ ַח ַל ֲאדוֹן ַהכֹּל ָל ֵתת גְּ ֻד ָלּה ְליוֹצֵ ר ְבּ ֵר ִ
ְכּגוֹיֵ י ָה ֲא ָרצוֹת

שׁלּ ֹא ָשׂם ֶח ְל ֵ ֽקנוּ ָכּ ֶהם
וְ ל ֹא ָשׂ ָ ֽמנוּ ְכּ ִמ ְשׁ ְפּחוֹת ָה ֲא ָד ָמהֶ :

207
 is only recited just before leaving the synagogue. Therefore, it is postponed in caseעלינו
.ברית מילה of
חוברה על ידי יהושע בן ון בשעה שכבש את יריחו ,ושמו 'הושע' רמוז בראשי תיבות בהיפוך ]מפי העוה
208
שלו[) .רבי יהודה החסיד(

ל־המוֹנָ םֶ 209 :שׁ ֵהם ִמ ְשׁ ַתּ ֲח ִוים ְל ֶה ֶבל וָ ִריק
ְוגֹ ָר ֵ ֽלנוּ ְכּ ָכ ֲ
ל־אל
ֶא ֵ ֖

ישעיה מה:כ

וּמ ְת ַפּלֲ ִ֔לים
ִֽ

וּמוֹדים זוקף ִל ְפנֵ י ֶ ֽמ ֶל ךְך
ִ
וּמ ְשׁ ַתּ ֲח ִוים
כּוֹר ִעים ִ
יוֹשׁ ַיע :וַ ֲא ַנ ְֽחנוּ כורע ְ
֥ל ֹא ִ ֽ

ַמ ְל ֵכי ַה ְמּ ָל ִכים ַה ָקּדוֹשׁ ָבּ ךְ
רוּך הוּאֶ :שׁהוּא

נא:יג

וּמוֹשׁב
ַ
נוֹטה ָשׁ ַמיִ ֘ם ְוי ֵ ֹ֣סד ָא ֶר ֒ץ
ֶ֣

וּשׁ ִכינַ ת ֻעזּוֹ ְבּגָ ְב ֵהי ְמ ִ
ְ
יְ ָקרוֹ ַבּ ָשּׁ ַ ֽמיִ ם ִמ ַ ֽמּ ַעל
רוֹמים :הוּא ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ֵאין עוֹד
תוֹרתוֹ:
זוּלתוֹ ַכּ ָכּתוּב ְבּ ָ
ֱא ֶמת ַמ ְל ֵ ֽכּנוּ ֶ ֽא ֶפס ָ

דברים

ד:לט ְו ָ ֽי ַד ְע ָ ֣תּ ַהיּ֗ וֹם וַ ֲה ֵ ֽשׁב ָֹ֘ת

ל־ה ָ ֖א ֶרץ ִמ ָ ֑תּ ַחת ֵ ֖אין ֽעוֹד:
ל־ל ָב ֶב ךָ ֒ך ִ ֤כּי יְ ָ֨י ֣הוּא ָ ֽה ֱאל ִֹ֔הים ַבּ ָשּׁ ַ ֣מיִ ם ִמ ֔ ַמּ ַעל ְו ַע ָ
ֶא ְ
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ַעל־ ֵכּן נְ ַקוֶּ ה ְלּ ךָך יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ִל ְראוֹת ְמ ֵה ָרה ְבּ ִת ְפ ֶ ֽא ֶרת ֻע ֶ ֽזּ ךָך ְל ַה ֲע ִביר

לּוּלים
גִּ ִ

עוֹלם ְבּ ַמ ְלכוּת ַשׁ ַדּי:
ילים ָכּרוֹת יִ ָכּ ֵרתוּן ְל ַת ֵקּן ָ
ן־ה ָ ֽא ֶרץ וְ ָה ֱא ִל ִ
ִמ ָ

ל־בּנֵ י ָב ָשׂר יִ ְק ְראוּ ִב ְשׁ ֶ ֽמ ךָך ְל ַה ְפנוֹת ֵא ֶ ֽל ךָ
ל־ר ְשׁ ֵעי ָ ֽא ֶרץ :יַ ִ ֽכּירוּ וְ יֵ ְדעוּ
יך ָכּ ִ
ְו ָכ ְ
ל־יוֹשׁ ֵבי ֵת ֵבל
ְ
ָכּ

ִכּי ְל ךָך

ישעיה מה:כג

ל־ל ֽשׁוֹן:
ל־בּ ֶר ךְך ִתּ ָשּׁ ַ ֖בע ָכּ ָ
ִתּ ְכ ַ ֣רע ָכּ ֶ֔
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צבור ), mentions theעלינו לשבח )מוסף ראש השה  pg. 168 when discussingדברי קהלת The
יוֹשׁ ַיע' quietly recites
ל־א-ל ֥ל ֹא ִ ֽ
וּמ ְת ַפּלֲ ִ֔לים ֶא ֵ ֖
:'.שׁ ֵהם ִמ ְשׁ ַתּ ֲחוִ ים ְל ֶ ֽה ֶבל וְ ִריק ִ ֽ
ֶ It is clear that this verse was
) notes, “As these wordsתש"ך  (Thuringiaסידור המקובל הרב הירץ ). Theתקע"ט( still said in his time
(spiritual shells or barriers), it is said without voice.” (either in aקליפות describe the worst of all the
whisper or read silently without vocalizing the words.) The one exception, is that on either
December 25th in Western Europe or January 6th in Eastern Europe, it is recited aloud, both in the
evening and morning, [see the Nitel Nacht section pg. LIII in the back
 for furtherתפלה of this
explanation].
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החלק מ'על כן נקוה לך' תיקן עכן לפי הריגתו ,ושמו חתום בראשי התיבות 'על כן נקוה'.

ְל ָפ ֶנ ךָ
ֽיך יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ יִ ְכ ְרעוּ ְויִ ֽ ֹפּלוּ

יק ְבּלוּ ֻכ ָלּם ֶאת־
וְ ִל ְכבוֹד ִשׁ ְמ ךָך יְ ָקר יִ ֵ ֽתּנוִּ :ו ַ

יהם
כוּת ךָך ְו ִת ְמל ךְֹך ֲע ֵל ֶ
עֹל ַמ ְל ֶ ֽ

עוֹלם וָ ֶעדִ :כּי ַה ַמּ ְלכוּת ֶשׁ ְלּ ךָך ִהיא
ְמ ֵה ָרה ְל ָ

וֹל ֵמי ַעד וְ ִת ְמל ךְֹך ְבּ ָכבוֹד:
וּל ֽע ְ
ְ
לפי המהג הקודם באשכז לא אמרו כלל פסוקים אחר עליו:

תוֹר ֶ ֽת ךָך:
)כּ ָכּתוּב ְבּ ָ
ַ
וְ נֶ ֱא ַמר:

זכריה יד:ט

שמות טו:יח

יְ ָ ֥י ׀ יִ ְמ ֖לֹ ךְך ְלע ָ ֹ֥לם וָ ֶ ֽעד:

וּשׁ ֥מוֹ ֶא ָ ֽחד(:
ל־ה ָ ֑א ֶרץ ַבּיּ֣ וֹם ַה ֗הוּא ִ ֽי ְה ֶי֧ה יְ ָ ֛י ֶא ָ ֖חד ְ
ל־כּ ָ
וְ ָה ָי֧ה יְ ָ ֛י ְל ֶ ֖מ ֶל ךְך ַע ָ
שיר של יום
אומרים שיר של יום אפילו ביום טוב ובימים וראים.
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אין לומר מזמור פלוי של יום טוב 'היום  ...בשבת' ,אך לא מעים מאמירת המילים 'הלוים היו אומרים
במקדש':
והגים לומר בכל יום השיר הלוים היו אומרים במקדש ואחריו אומרים קדיש יתום

)אמר רק אם יש יותר מאבל אחד() .חוץ מתשעה באב שאין אומרים שיר של יום ו'שיר מזמור לאסף'
עד סוף תפלת מחה .וביום כפור אין אומרים כלל(.

ַהיּוֹם יוֹם ִראשׁוֹן ַבּ ַשּׁ ָבּת ֶשׁבּוֹ

אוֹמ ִרים ַבּ ִמּ ְק ָדּשׁ:
ְ
ביו"ט אומרים רק ַה ְל ִויִּ ם ָהיוּ

י־הוּא ַעל־יַ ִ ֣מּים יְ ָס ָ ֑דהּ
לוֹאהּ ֝ ֵתּ ֵ֗בל וְ ֣ ֹי ְשׁ ֵבי ָ ֽבהִּ :כּ ֖
וּמ ָ ֑
כד ְל ָד ִ ֗וד ֫ ִמזְ ֥מוֹר ַ֭ליֽ יָ ָה ָ ֣א ֶרץ ְ
וּמי־יָ֝ ֗קוּם ִבּ ְמ ֥קוֹם ָק ְד ֽשׁוֹ :נְ ִ ֥קי ַכ ֗ ַפּיִ ם
ְו ַעל־נְ֝ ָה ֗רוֹת יְ ֽכוֹנֲ ֶנ ָֽהֽ ִ :מי־יַ ֲע ֶ ֥לה ְב ַ ֣הר־יְ ָ ֑י ִ ֽ
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,יום טוב  specifically designated for each day ofמזמור The reason we do not recite the
 had a differentקרבן מוסף . Therefore, since theזכר למקדש is because its recital is a mere
, or on reciting it beforeמזמור , we need not be particular, either on the exactמזמור accompanying
)'מוסף) .לדוגמה עיין בגמ' סוכה ה) (.מגן אברהם סימן קל"ב ס"ק ד

נפשו

שּׂא ְ֭ב ָר ָכה
שׁי ְו ֖ל ֹא נִ ְשׁ ַ ֣בּע ְל ִמ ְר ָ ֽמה :יִ ָ ֣
נַ ְפ ֑ ִ

שּׁ ְוא
שׂא ַל ָ ֣
שׁר ׀ ֽל ֹא־נָ ָ ֣
ֽוּ ַבר ֵ֫ל ָ ֥בב ֲא ֶ ֤

ֵמ ֵ ֣את יְ ָ ֑י ֝וּצְ ָד ָ ֗קה ֵ ֽמ ֱאל ֵ ֹ֥הי יִ ְשׁ ֽעוֹ :זֶ֭ ה ֣דּוֹר

שׁיו ְמ ַב ְקֿ ֵ֥֨שׁי ָפנֶ י֖ ךָך ַ ֽי ֲע ֣ ֹקב ֶ ֽס ָלה:
ֽ ֹדּ ְר ָ ֑

דרשו

אשׁ ֶ֗
ְשׂ ֤אוּ ְשׁ ָע ִ ֨רים ׀ ָ ֽר ֵ
עוֹלם ֝ ְויָ ֗בוֹא ֶ ֣מ ֶל ךְך ַה ָכּ ֽבוֹד֥ ִ :מי זֶ ֘ה ֶ ֤מ ֶל ךְך
יכם ֭ ְ ֽו ִהנָּ ְשׂאוּ ִפּ ְת ֵ ֣חי ָ ֑
יכם ֭וּ ְשׂאוּ ִפּ ְת ֵ ֣חי
אשׁ ֶ֗
ַה ָ֫כּ ֥בוֹד ׀ יְ֭ יָ ִעזּ֣ וּז וְ גִ ֑בּוֹר יְ֝ ָ֗י גִּ ֥בּוֹר ִמ ְל ָח ָ ֽמהְ :שׂ ֤אוּ ְשׁ ָע ִרים ׀ ָ ֽר ֵ
ָ֑
עוֹלם ֝ ְויָ ֗ב ֹא ֶ ֣מ ֶל ךְך ַה ָכּ ֽבוֹד֤ ִ :מי ֣הוּא זֶ ֘ה ֶ ֤מ ֶל ךְך ַה ָ֫כּ ֥בוֹד ׀ יְ ָ ֥י צְ ָב ֑אוֹת ֤הוּא ֶ ֖מ ֶל ךְך
ַה ָכּ ֣בוֹד ֶ ֽס ָלה:
קדיש יתום )עמ' (86

ַהיּוֹם יוֹם ֵשׁנִ י ַבּ ַשּׁ ָבּת ֶשׁבּוֹ

אוֹמ ִרים ַבּ ִמּ ְק ָדּשׁ:
ְ
ביו"ט אומרים רק ַה ְל ִויִּ ם ָהיוּ
מח

ר־ק ְד ֽשׁוֹ:
אד ְבּ ִ ֥עיר ֝ ֱאל ֵֹ֗הינוּ ַה ָ
וּמ ֻה ָ ֣לּל ְמ ֑ ֹ
שׁיר ֝ ִמזְ ֗מוֹר ִל ְבנֵ י־ ֽ ֹק ַרח :גָּ ֤֮דוֹל יְ ָ ֣י ְ
ִ֥

יְ ֵ ֥פה נוֹ ֮ף ְמ ֢שׂוֹשׂ ָכּ ָ֫
ל־ה ָ ֥א ֶרץ ַהר־צִ֭ יּוֹן יַ ְר ְכּ ֵ ֣תי צָ ֑פוֹן ִ֝ק ְר ַ֗ית ֶ ֣מ ֶל ךְך ָ ֽרבֱ :אל ִ ֹ֥הים
י־ה ֵנּ֣ה ַה ְמּ ָל ִ ֖כים נ֥ ֲ
נוֹדע ְל ִמ ְשׂ ָ ֽגּבֽ ִ :כּ ִ
יה ַ ֥
נוֹת ָ
ְבּ ַא ְר ְמ ֶ֗
וֹע ֑דוּ ָ ֽע ְב ֥רוּ יַ ְח ָ ֽדּו֣ ֵ :ה ָמּה ָ֭ ראוּ ֵ ֣כּן
וֹל ָ ֽדהְ :בּ ֥ר ַוּח ָק ִ ֑דים ֝ ְתּ ַשׁ ֵ֗בּר
שׁם ֝ ִ֗חיל ַכּיּֽ ֵ
ָתּ ָ ֑מהוּ נִ ְב ֲה ֥לוּ נֶ ְח ָ ֽפּזוְּ֭ :ר ָע ָדה ֲא ָח ָז ַ֣תם ָ ֑
ֳאנִ יּ֥ וֹת ַתּ ְר ִ ֽשׁישֽׁ ַ :כּ ֲא ֶ ֤
שׁר ָשׁ ֨ ַמ ְענוּ ׀ ֵ ֤כּן ָר ִ ֗אינוּ ְבּ ִעיר־יְ ָ ֣י צְ֭ ָבאוֹת ְבּ ִ ֣עיר ֱאל ֵ ֹ֑הינוּ
ד־עוֹלם ֶ ֽס ָלה:
ָ֣
ֱא ֘לֹ ִ ֤הים יְ ֽכוֹנֲ ֶנ ָ֖ה ַע

יכ ֶל ךָך:
ִדּ ִ ֣מּינוּ ֱאל ִ ֹ֣הים ַח ְס ֶ ֑דּ ךָך ֝ ְבּ ֶ ֗ק ֶרב ֵ ֽה ָ

י־א ֶרץ
ל־קצְ ֵו ֶ ֑
ְכּ ִשׁ ְמ ךָ֤ך ֱאל ִֹ֗הים ֵ ֣כּן ְ֭תּ ִה ָלּ ְת ךָך ַע ַ

ינ ךָך :יִ ְשׂ ַ ֤מח ׀
֝ ֗צֶ ֶדק ָ ֽמ ְל ָ ֥אה יְ ִמ ֶ ֽ

הוּדה ֝ ְל ֗ ַמ ַען ִמ ְשׁ ָפּ ֶ ֽט ךָ
וּה ֝ ִס ֿ ְפ ֗רוּ
יפ ָ
יךֹ֣ :סבּוּ צִ֭ יּוֹן וְ ַה ִקּ ֑
ַהר־צִ יּ֗ וֹן ָ֭תּגֵ ְלנָ ה ְבּנ֣ וֹת יְ ָ ֑
נוֹת ָ
ילה ַפּ ְסּג֥ וּ ַא ְר ְמ ֶ ֑
שׁיתוּ ִל ְבּ ֶ֨כם ׀ ְל ֵח ָ֗
יה֤ ִ :
ִמגְ ָדּ ֶ ֽל ָ
יה ְל ַ ֥מ ַען ֝ ְתּ ַס ְפּ ֗רוּ

ְל ֣דוֹר

ל־מוּת:
עוֹלם ָו ֶ ֑עד ֖הוּא יְ ַנ ֲֽה ֵג֣נוּ ַע ֽ
ַ ֽא ֲח ֽרוֹן֤ ִ :כּי ֶ֨זה ׀ ֱאל ִ ֹ֣הים ֭ ֱאל ֵֹהינוּ ָ ֣
קדיש יתום )עמ' (86

ישׁי ַבּ ַשּׁ ָבּת ֶשׁבּוֹ
ַהיּוֹם יוֹם ְשּׁ ִל ִ

אוֹמ ִרים ַבּ ִמּ ְק ָדּשׁ:
ְ
ביו"ט אומרים רק ַה ְל ִויִּ ם ָהיוּ
פב

ד־מ ַ ֥תי
ת־אל ְבּ ֶ ֖ק ֶרב ֱאל ִ ֹ֣הים יִ ְשׁ ֽ ֹפּטַ :ע ָ
ִמזְ ֗מוֹר ְל ָ ֫א ָ ֥סף ֱ 212אל ִֹ֗הים נִ ָצּ֥ב ַ ֽבּ ֲע ַד ֵ ֑

ֶֽ
וּפ ֵנ֥י ֝ ְר ָשׁ ֗ ִעים ִתּ ְשׂ
טוּ־ע ֶול ְ
ִתּ ְשׁ ְפּ ָ ֑
טוּ־דל וְ יָ ֑תוֹם ָענִ ֖י וָ ָ ֣רשׁ ַהצְ ִ ֽדּיקוּ:
אוּ־ס ָלהִ :שׁ ְפ ַ ֥
טוּ־דל ְו ֶא ְביוֹ֑ ן ִמ ַיּ֖ד ְר ָשׁ ִ ֣עים ַה ִ ֽצּילוּ֤ :ל ֹא ָ ֽי ְד ֨עוּ ׀ וְ ֥ל ֹא יָ ִ֗בינוּ ַ ֽבּ ֲח ֵשׁ ָ ֥כה יִ ְת ַה ָ ֑לּכוּ
ַפּ ְלּ ַ ֣
וּב ֵנ֖י ֶע ְלי֣ וֹן ֻכּ ְלּ ֶ ֽכםָ֭ :א ֵ ֥כן
֣י־א ַמ ְר ִתּי ֱאל ִ ֹ֣הים ַא ֶ ֑תּם ְ
וֹס ֵדי ָ ֽא ֶרץֲ 213 :אנִ ָ֭
ל־מ ְ
יִ֝ ֗מּוֹטוּ ָכּ ֥
י־א ָ ֥תּה
קוּמה ֭ ֱאל ִֹהים ָשׁ ְפ ָ ֣טה ָה ָ ֑א ֶרץ ִ ֽכּ ַ
וּכ ַא ַ ֖חד ַה ָשּׂ ִ ֣רים ִתּ ֽ ֹפּלוּ֣ ָ :
מוּתוּן ְ
ְכּ ָא ָ ֣דם ְתּ ֑
גּוֹים:
ל־ה ִ ֽ
֝ ִתנְ ַ֗חל ְבּ ָכ ַ
קדיש יתום )עמ' (86

יעי ַבּ ַשּׁ ָבּת ֶשׁבּוֹ
ַהיּוֹם יוֹם ְר ִב ִ

אוֹמ ִרים ַבּ ִמּ ְק ָדּשׁ:
ְ
ביו"ט אומרים רק ַה ְל ִויִּ ם ָהיוּ
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ָאמַ ר ָרבִ ין בַּ ר ַרב ַאדָּ א ָאמַ ר ְרבִ י ִיצְ חָ קִ ,מ ַנּ ִין שֶׁ הַ ָקּדוֹשׁ בָּ רוְּך הוּא מָ צוּי בְּ בֵּ ית הַ כְּ ֶסֶ ת? שֶׁ נֶּאֱ מַ רֱ ' :אל ִ ֹ֗דים נִ ָ ֥צּב

ת־א-ל') .גמ' ברכות ו(.
וּמנַּיִ ן לַ עֲשָׂ ָרה שֶׁ ִמּ ְת ַפּלְּ לִ ין שֶׁ ְשּׁכִ יָה עִ מָּ הֶ ם? שֶׁ נֶּאֱ מַ רֱ ' :אל ִ ֹ֗דים נִ ָ ֥צּב ַ ֽבּ ֲע ַד ֵ ֑
ת־א-ל'ִ .
ַ ֽבּ ֲע ַד ֵ ֑
213

ָאמַ ר ֵרישׁ ל ִָקישׁ ,בּוֹאוּ וְ ַחֲ זִ יק טוֹבָ ה לַאֲ ֵ
בוֹתיוּ ,שֶׁ ִאלְמָ לֵא הֵ ן ל ֹא חָ ְטאוָּ ,אוּ ל ֹא בָּ אוּ לָ עוֹ ָלם )שהיו

לתּם מַ עֲשֵׂ י ֶכם ' ָ֭א ֵ ֥כן
וּב ֵנ֖י ֶע ְלי֣ וֹן ֻכּ ְלּ ֶ ֽכםִ ':חבַּ ֶ
֣י־א ַמ ְר ִתּי ֱאל ִ ֹ֣דים ַא ֶ ֑תּם ְ
כמלאכים ולא הולידו בנים( רש"י ,שֶׁ נֶּאֱ מַ רֲ ' :אנִ ָ֭
מוּתוּן גו'') .גמ' עבודה זרה ה(.
ְכּ ָא ָ ֣דם ְתּ ֑

צד

שׁב גְּ֝ ֗מוּל ַעל־
הוֹפ ַיעִ֭ :הנָּ ֵשׂא שׁ ֵ ֹ֣פט ָה ָ ֑א ֶרץ ָה ֵ ֣
ִֽ
ֵאל־נְ ָק ֥מוֹת יְ ָ ֑י ֵ ֖אל נְ ָק ֣מוֹת

ד־מ ַ֗תי ְר ָשׁ ִ ֥עים ַ ֽי ֲע ֽלֹזוּ :יַ ִ ֣בּיעוּ יְ ַד ְבּ ֣רוּ ָע ָ ֑תק
ד־מ ַ ֖תי ְר ָשׁ ִ ֥עים ׀ יְ ָ ֑י ַע ֝ ָ
גֵּ ִ ֽאיםַ :ע ָ
יִ֝ ְת ַא ְמּ ֗רוּ

ל־פּ ֲע ֵלי ָ ֽא ֶוןַ :ע ְמּ ךָ֣ך יְ ָ ֣י יְ ַד ְכּ ֑אוּ ְ ֽו ַנ ֲֽח ָל ְת ךָ֥ך יְ ַענּֽ וַּ :א ְל ָמ ָנ֣ה ְו ֵ ֣ג ר ַי ֲֽה ֑ ֹרגוּ
ָכּ ֥ ֹ

ה־יּ֑הּ ְו ֽל ֹא־יָ֝ ִ֗בין ֱאל ֵ ֹ֥הי ַ ֽי ֲע ֽ ֹקבִ ◌֖ :בּינוּ ֹֽב ֲע ִ ֣רים
אמרוּ ֣ל ֹא יִ ְר ֶא ָ
֖יתוֹמים יְ ַר ֵ ֽצּחוּ :וַ֭ ֣יּ ֹ ְ
ִ֣
ִו
ילים ָמ ַ ֥תי ַתּ ְשׂ ִ ֽכּילוֲּ :ה ֹ֣נ ַטע ֖ ֹ
ָבּ ָ ֑עם ֝וּ ְכ ִס ִ֗
אזֶ ן ֲה ֣ל ֹא יִ ְשׁ ָ ֑מע ִ ֽאם־ ֥ ֹי ֵ ֽצר ֝ ֗ ַעיִ ן ֲה ֣ל ֹא יַ ִ ֽבּיט:
ֲהי ֵ ֹ֣סר ֭גּוֹיִ ם ֲה ֣ל ֹא ִ ֑
י־ה ָמּה
יוֹכ ַיח ַ ֽה ְמ ַל ֵ ֖מּד ָא ָ ֣דם ָ ֽדּ ַעתֽ ְ :י ָ֗י ֹ֭י ֵד ַע ַמ ְח ְשׁ ֣בוֹת ָא ָ ֑דם ִ ֖כּ ֵ ֥
ָ ֽה ֶבלַ :א ְשׁ ֵ ֤רי ׀ ַה ֶ ֣גּ ֶבר ֲא ֶשׁ ְ
ימי
תּוֹר ְת ךָ֥ך ְת ַל ְמּ ֶ ֽדנּוְּ :ל ַה ְשׁ ִ ֣קיט ֖לוֹ ִ ֣מ ֵ
ר־תּיַ ְסּ ֶ ֣רנּוּ ָיּ֑הּ וּֽ ִמ ָ
ָ ֑רע ַעד־יִ ָכּ ֶ ֖רה ָ ֽל ָר ָ ֣
י־עד־
שׁע ָ ֽשׁ ַחת֤ ִ :כּי ׀ ֽל ֹא־יִ ֣טּשׁ יְ ָ ֣י ַע ֑מּוֹ ֝ ְו ַנ ֲֽח ָל ֗תוֹ ֣ל ֹא ַ ֽי ֲע ֹֽזבֽ ִ :כּ ַ
ם־מ ֵר ִ ֑עים ִ ֽמי־יִ ְתיַ ֵצּ֥ב
י־לבֽ ִ :מי־יָ ֣קוּם ִ֭לי ִע ְ
צֶ֭ ֶדק יָ ֣שׁוּב ִמ ְשׁ ָ ֑פּט ֝ ְו ַ ֽא ֲח ָ ֗ריו ָכּל־יִ ְשׁ ֵר ֵ ֽ
לוּלי יְ֭ יָ
ם־פּ ֲע ֵלי ָ ֽאוֶ ן֣ ֵ :
֝ ִ֗לי ִע ֥ ֹ

דוּמה נַ ְפ ִ ֽשׁיִ :אם־
ָ֣
ֶעזְ ָ ֣ר ָתה ִ ֑לּי ִכּ ְמ ֓ ַעט ׀ ָ ֽשׁ ְכ ָנ֖ה

חוּמ ךָ
ֽשׁ ַע ְשׁע֥ וּ
יך ְי ַ
ָ֭א ַמ ְר ִתּי ָ ֣מ ָטה ַרגְ ִ ֑לי ַח ְס ְדּ ךָ֥ך יְ֝ ָ֗י יִ ְס ָע ֵ ֽדנִ יְ :בּ ֣ ֹרב ַשׂ ְר ַע ַ ֣פּי ְבּ ִק ְר ִ ֑בּי ֝ ַתּנְ ֗ ֶ
ל־נ ֶ֣פשׁ צַ ִ ֑דּיק ְו ָ ֖דם נָ ִ ֣קי
נַ ְפ ִ ֽשׁיַ֭ :היְ ָח ְב ְר ךָך ִכּ ֵ ֣סּא ַה ֑וּוֹת י ֵ ֹ֖צר ָע ָ ֣מל ֲע ֵלי־ ֽ ֹחק :יָ֭ גוֹדּוּ ַע ֶ
יַ ְר ִ ֽשׁיעוּ :וַ יְ ִ֬הי יְ ָ ֣י ִ ֣לי ְל ִמ ְשׂ ָגּ֑ב ֵֽ֝ואל ַֹ֗הי

יהם ׀ ֶאת־
֤שׁב ֲע ֵל ֶ֨
ְלצ֣ וּר ַמ ְח ִ ֽסי :וַ ָיּ ֶ

יתם יַ֝ צְ ִמ ֵ֗
וּב ָ ֽר ָע ָ ֥תם יַ צְ ִמ ֵ ֑
אוֹנם ְ
ָ֗
יתם יְ ָ ֥י ֱאל ֵ ֹֽהינוּ:
צה:א-ג
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יעה ְלצ֣ וּר יִ ְשׁ ֵ ֽענוּ:
יי נָ֝ ִ ֗ר ָ
ְ֭לכוּ נְ ַרנֲּ ָנ֣ה ַ ֽל ָ ֑
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ֱאל ִ ֹֽהים:
קדיש יתום )עמ' (86

ישׁי ַבּ ַשּׁ ָבּת ֶשׁבּוֹ
ַהיּוֹם יוֹם ֲח ִמ ִ

אוֹמ ִרים ַבּ ִמּ ְק ָדּשׁ:
ְ
ביו"ט אומרים רק ַה ְל ִויִּ ם ָהיוּ

עוּזּ֑נוּ ֝ ָה ִ ֗ריעוּ ֵ ֽלאל ֵ ֹ֥הי ַ ֽי ֲע ֽ ֹקב:
ל־הגִּ ִ֬תּית ְל ָא ָ ֽסףַ֭ :ה ְרנִ ינוּ ֵ ֽלאל ִ ֹ֣הים ֵ
פא ַל ְמֿנַ ֬ ֵצּ ַח ׀ ַ ֽע ַ
ָ֑
ם־נ ֶֽבלִ :תּ ְק ֣עוּ ַב ֣ ֹח ֶדשׁ
נוּ־תֹ ף ִכּנּ֖ וֹר נָ ִ ֣עים ִע ָ
וּת ֑
ְ ֽשׂאוּ־זִ֭ ְמ ָרה ְ
שׁוֹפר ֝ ַבּ ֶ֗כּ ֶסה ְלי֣ וֹם
ַח ֵ ֽגּנוּ:

וֹסף ָשׂ ֗מוֹ
יה ֵ ֤
ִ ֤כּי ֣ ֹחק ְליִ ְשׂ ָר ֵ ֣אל ֑הוּא ֝ ִמ ְשׁ ֗ ָפּט ֵ ֽלאל ֵ ֹ֥הי ַ ֽי ֲע ֽ ֹקב֤ ֵ :עדוּת ׀ ִ ֽבּ ֘

וֹתי ִמ ֵ ֣סּ ֶבל ִשׁ ְכ ֑מוֹ
ל־א ֶרץ ִמצְ ָ ֑ריִ ם ְשׂ ַ ֖פת ֽל ֹא־יָ ַ ֣ד ְע ִתּי ֶא ְשׁ ָ ֽמעֲ :ה ִס ֣יר ִ
ְ֭בּצֵ אתוֹ ַע ֶ ֣
את ָ ֽו ֲא ַ֫ח ְלּ ֶצ ָ֥ךּ ֶ֭א ֶענְ ךָך ְבּ ֵ ֣ס ֶתר ַ ֑ר ַעם ֶא ְב ָ ֽחנְ ךָ ֙ך ַעל־
֝ ַכּ ֗ ָפּיו ִמ ֥דּוּד ַ ֽתּ ֲע ֹֽב ְרנָ הַ :בּצָּ ָ ֥רה ָק ָ ֗ר ָ
ע־ליֽ :ל ֹא־יִ ְה ֶי֣ה
ם־תּ ְשׁ ַ ֽמ ִ ֽ
יבה ֶ ֽס ָלהְ :שׁ ַ ֣מע ַ֭ע ִמּי ְו ָא ִ ֣ע ָידה ָ ֑בּ ךְך יִ֝ ְשׂ ָר ֵ ֗אל ִא ִ ֽ
ֵ ֖מי ְמ ִר ָ ֣
ְ֭ב ךָך ֵ ֣אל ָ ֑ז ר וְ ֥ל ֹא ֝ ִ ֽת ְשׁ ַ ֽתּ ֲח ֶ ֗וה ְל ֵ ֣אל נֵ ָ ֽכרֽ ָ :אנֹ ִ֨כי ׀ ְ֘יָ ֤י ֱאל ֶֹ֗ה ךָ
יך ֖◌ ַ ֽה ַמּ ַע ְל ךָך ֵמ ֶ ֣א ֶרץ
ב־פּ ךָ
ִמצְ ָ ֑ריִ ם ַה ְר ֶח ֝ ֗ ִ
ֹא־א ָבה ִ ֽלי:
קוֹלי֑ ֝ ְויִ ְשׂ ָר ֵ ֗אל ל ָ ֥
א־שׁ ַ ֣מע ַע ִ ֣מּי ְל ִ
יך ַ ֽו ֲא ְמ ְל ֵ ֽאהוְּ :ו ֽל ֹ ָ
יהם:
וֹת ֶ ֽ
מוֹע ֖צ ֵ
֖◌ָ ֽו ֲא ַשׁ ְלּ ֵחהוּ ִבּ ְשׁ ִר ֣ירוּת ִל ָ ֑בּם ֽ֝ ֵי ְל ֗כוּ ְ ֽבּ ֲ

ֹמ ַע ִלי֑
֗לוּ ַ֭ע ִמּי שׁ ֵ ֣

שׁיב יָ ִ ֽדיְ :מ ַשׂנְ ֵ ֣אי
יהם ָא ִ ֥
ל־צ ֵר ֶ֗
יהם ַא ְכ ִנ ַ֑יע ְו ַע ֝ ָ ֽ
יִ֝ ְשׂ ָר ֵ ֗אל ִבּ ְד ָר ַ ֥כי יְ ַה ֵ ֽלּכוִּ֭ :כּ ְמ ַעט ֽאוֹיְ ֵב ֶ ֣
ילהוּ ֵמ ֵ ֣ח ֶלב ִח ָ ֑טּה ֝וּ ִמ ֗צּוּר ׀ ְדּ ַ ֣בשׁ
עוֹלםֽ ַ◌֖ :ו יַּ ֲא ִכ ֵ
יהי ִע ָ ֣תּם ְל ָ ֽ
שׁוּ־לוֹ ִו ִ ֖
֑
יְ֭ יָ יְ ַ ֽכ ֲח

יע ָךּ:
ַא ְשׂ ִבּ ֶ ֽ
קדיש יתום )עמ' (86

ַהיּוֹם יוֹם ִשּׁ ִשּׁי ַבּ ַשּׁ ָבּת ֶשׁבּוֹ

אוֹמ ִרים ַבּ ִמּ ְק ָדּשׁ:
ְ
ביו"ט אומרים רק ַה ְל ִויִּ ם ָהיוּ
צג

ל־תּ ֽמּוֹט:
ף־תּכּ֥ וֹן ֝ ֵתּ ֵ֗בל ַבּ ִ
יְ ָ ֣י ָמ ָל ֘ךְך גֵּ ֢אוּת ָ֫ל ֵ ֥בשׁ ָל ֵ ֣בשׁ יְ֭ יָ ֹ֣עז ִה ְת ַאזָּ ֑ר ַא ִ

קוֹלם יִ ְשׂ ֖אוּ
עוֹלם ָ ֽא ָתּהָ :נ ְֽשׂ ֤אוּ נְ ָה ֨רוֹת ׀ ְ ֽי ָ֗י ָנ ְֽשׂ ֣אוּ נְ ָה ֣רוֹת ָ ֑
נָ ֣כוֹן ִכּ ְס ֲא ךָ֣ך ֵמ ָ ֑אז ֵ ֖מ ָ ֣
נְ ָה ֣רוֹת ָדּ ְכ ָ ֽיםִ :מ ֹקּל ֙וֹת ׀ ַ ֤מיִ ם ַר ִ֗בּים ַא ִדּ ִ ֣
י־י֑ם ַא ִ ֖דּיר ַבּ ָמּ ֣רוֹם יְ ָיֽ:
ירים ִמ ְשׁ ְבּ ֵר ָ
ֵ ֽעד ֶֹ֨ת ךָ
יך ׀

א ֶר ךְך יָ ִ ֽמים:
ית ךָ֥ך ַנ ֲֽאוָ ה־ ֑ ֹקּ ֶדשׁ יְ֝ ָ֗י ְל ֣ ֹ
ֶנ ֶֽא ְמ ֬נוּ ְמ ֹ֗אד ְל ֵ ֽב ְ

קדיש יתום )עמ' (86
והגים בהרבה קהילות ,גם בק"ק פפד"מ ,לומר בכל יום אחר שיר של יום מזמור פ“ג,
ומהג הרבה קהילות שאין לאמרו בימים שאין אומרים תחון .ובכל מקום א“א אותו בבית אבל.
פג
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ל־תּ ְשׁ ֣ ֹקט ֵ ֽאל:
ל־תּ ֱח ַ ֖רשׁ וְ ַא ִ
י־ל ךְך ַא ֶ
ל־דּ ִמ ָ ֑
שׁיר ִמזְ ֣מוֹר ְל ָא ָ ֽסףֱ :אל ִ ֹ֥הים ַא ֳ
ִ֖

יך ֶי ֱֽה ָמ ֑יוּן ֝וּ ְמ ַשׂנְ ֶ ֗א ךָ
י־ה ֵנּ֣ה ֽ֭אוֹיְ ֶב ךָ
ל־ע ְמּ ךָך ַ ֽי ֲע ִ ֣רימוּ ֑סוֹד ֝ ְויִ ְת ָ ֽי ֲע ֗צוּ
יך ָנ ְ֣שׂאוּ ֽר ֹאשֽׁ ַ :ע ַ֭
ִ ֽכּ ִ
פוּנ ךָ
וֹעצ֣ וּ
ידם ִמגּ֑ וֹי ְו ֽל ֹא־יִ זָּ ֵ ֖כר ֵ ֽשׁם־יִ ְשׂ ָר ֵ ֣אל ֽעוֹד֤ ִ :כּי נֽ ֲ
ֽיךֽ ָ :א ְמ ֗רוּ ֖◌ ְלכוּ וְ נַ ְכ ִח ֵ ֣
ַעל־צְ ֶ
ֵ ֣לב יַ ְח ָ ֑דּו ֝ ָע ֶ֗ל ךָ
מוֹאב וְ ַהגְ ִ ֽרים :גְּ ָ ֣בל
ָ֥
אלים
יך ְבּ ִ ֣רית יִ ְכ ֽ ֹרתוּֽ ָ :א ֳה ֵ ֣לי ֭ ֱאדוֹם וְ יִ ְשׁ ְמ ֵע ִ ֑֗
 has been recited since the end of the Geonic period (a few hundred years beforeשיר מזמור לאסף215
,מחזור ויטרי  was in theאשכז ). It’s first appearance inשיר של יום the introduction of the
most
 at the time. Since one mayעם ישראל  that were imposed uponגזירות  andצרות likely as a result of the
מהג ). According toתפלת שחרית )מוסף  is recited at the end of theקדיש , aקדישים not recite numerous
שיר של יום  both after theקדיש , there is an opportunity for aאשכז
, onlyשיר מזמור לאסף and
.מזמור  following thisקדיש  - he says theאבל . If there is a loneאבילים if said by two different

י־לוֹט
ם־אשּׁוּר נִ ְלָו֣ה ִע ָ ֑מּם ָ ֤היֽ וּ זְ ֖ר ַוֹע ִל ְבנֵ ֣
וְ֭ ַעמּוֹן ַ ֽו ֲע ָמ ֵ ֑לק ֝ ְפּ ֶ֗ל ֶשׁת ִעם־ ֥ ֹי ְשׁ ֵבי צֽ וֹר :גַּ ַ֭
יס ָ ֥רא ֝ ְכיָ ִ֗בין ְבּ ַנ ַ֣חל ִק ֽ
ה־ל ֶ ֥הם ְכּ ִמ ְדָ ֑י ן ְ ֽכּ ִס ְ
ֶ ֽס ָלהֲ :ע ֵ ֽשׂ ָ
ין־דּ ֹאר ָ ֥היוּ
ישׁוֹן :נִ ְשׁ ְמ ֥דוּ ְ ֽב ֵע ֑
יכמוֹ:
יבמוֹ ְכּע ֵ ֹ֣רב ְו ִכזְ ֵ ֑אב וּֽ ְכ ֶז ַ֥בח ֝וּ ְכצַ ְל ֻמ ֗ ָנּע ָכּל־נְ ִס ֵ ֽ
יתמוֹ נְ֭ ִד ֵ
֝ ֗ ֹד ֶמן ַ ֽל ֲא ָד ָ ֽמהִ :שׁ ֵ ֣
יתמוֹ ַכגַּ ְל ַגּ֑ל ֝ ְכּ ַ ֗קשׁ
שׁר ֖◌ ָ ֽא ְמרוּ נִ ְ֣יר ָשׁה ָ ֑לּנוּ ֝ ֵ ֗את נְ ֣אוֹת ֱאל ִ ֹֽהיםֱ :אל ַֹ֗הי ִשׁ ֵ ֥
ֲא ֶ ֣
ֵ֭כּן ִתּ ְר ְדּ ֵ ֣פם ְבּ ַ ֽס ֲע ֶ ֑ר ךָך

ר־י ַ֑ער ֝וּ ְכ ֶ ֽל ָה ָ֗בה ְתּ ַל ֵ ֥הט ָה ִ ֽרים:
י־ר ַוּחְ :כּ ֵ ֥אשׁ ִתּ ְב ַע ָ
ִל ְפנֵ ֽ
וּב ָ ֽ
ְ
יב ְקֿ ֖שׁוּ ִשׁ ְמ ךָ֣ך יְ ָ ֽי:
יהם ָק ֑לוֹן ִ ֽו ַ
סוּפ ְת ךָ֥ך ְת ַ ֽב ֲה ֵ ֽלםַ :מ ֵ ֣לּא ְפנֵ ֶ ֣

יֵ ֹ֖בשׁוּ וְ יִ ָ ֽבּ ֲה ֥לוּ

י־א ָ֬תּה ִשׁ ְמ ךָ֣ך יְ ָ ֣י ְל ַב ֶ ֑דּ ךָך
ֹאבדוּֽ ְ :ו יֵ ְד ֗עוּ ִ ֽכּ ַ
י־עד ְ ֽו יַ ְח ְפּ ֥רוּ וְ י ֵ ֽ
ֲע ֵד ֗ ַ

֝ ֶע ְלי֗ וֹן ַעל־

ל־ה ָ ֽא ֶרץ:
ָכּ ָ
יתום )קטן( כורע

יִ ְתגַּ ַדּל ְויִ ְת ַק ַדּשׁ זוקף ְשׁ ֵמיהּ ַר ָבּא

)קהל

עוּתהּ
ָא ֵמן( ְבּ ָע ְל ָמא ִדּ ְב ָרא ִכ ְר ֵ

ְויַ ְמ ִל ךְ
וּבזְ ַמן
ל־בּית־יִ ְשׂ ָר ֵאל ַבּ ֲעגָ ָלא ִ
וּב ַחיֵּ י ְד ָכ ֵ
יוֹמיכוֹן ְ
וּב ֵ
כוּתהּ ְבּ ַחיֵּ יכוֹן ְ
יך ַמ ְל ֵ
ָא ֵמן:

)קהל

ָא ֵמן(

ָק ִריבְ :ו ִא ְמרוּ
יְ ֵהא ְשׁ ֵמיהּ ַר ָבּא ְמ ָב ַר ךְך ְל ָע ַלם ְ
וּל ָע ְל ֵמי ָע ְל ַמיָּ א ובשימה אחרת מוסיפים 'יתברך
רוֹמם ְויִ ְתנַ ֵשּׂא ְויִ ְת ַה ַדּר ְויִ ְת ַע ֶלּה
יתום )קטן( כורע יִ ְת ָבּ ַר ךְך ְויִ ְשׁ ַתּ ַבּח ְויִ ְת ָפּ ַאר ְויִ ְת ַ
יתום )קטן( כורע

ְויִ ְת ַה ַלּל ְשׁ ֵמיהּ ְדּ ֻק ְד ָשׁא יתום )קטן( כורע ְבּ ִר ךְ
יך הוּא

הציבור אומר עמו )ולא לאחריו(.

ל־בּ ְר ָכ ָתא ְו ִשׁ ָיר ָתא ֻתּ ְשׁ ְבּ ָח ָתא ְונֶ ָח ָמ ָתא
ְל ֵ ֽע ָלּא ִמ ָכּ ִ
ַדּ ֲא ִמ ָירן ְבּ ָע ְל ָמא :יתום )קטן( כורע ְו ִא ְמרוּ ָא ֵמן:

)קהל

ָא ֵמן(

ל־כּל־יִ ְשׂ ָר ֵאלְ :ו ִא ְמרוּ ָא ֵמן:
ן־שׁ ַמיָּ א ְו ַחיִּ ים ָע ֵ ֽלינוּ ְו ַע ָ
יְ ֵהא ְשׁ ָל ָמא ַר ָבּא ִמ ְ

)קהל

ָא ֵמן(
יתום )קטן( פוסע לאחוריו בחת שלש פסיעות בכריעה אחת

רוֹמיו
ֹשׂה ָשׁלוֹם ִבּ ְמ ָ
פוה לשמאלו ואומר ע ֶ

פוה לימיו ואומר

הוּא יַ ֲע ֶשׂה ָשׁלוֹם ָע ֵ ֽלינוּ

ושוחה לפיו ואומר

ל־כּל־יִ ְשׂ ָר ֵאלְ :ו ִא ְמרוּ ָא ֵמן:
ְו ַע ָ

)קהל

ָא ֵמן(

נפשי  (i.e.מזמורים No additional
שיר־חנכת  or -ראש חודש ֽ -ברכ֥ י ֗
֖
מזמור
)חנוכה ֡
.תפילה בציבור are to be included within
לעולם אין אומרים 'ברכו' בתרא אחר התפלה ,מפי שאין ברכה אחריה.
מיד אחר התפלה מתקיים שיעור קצר בבית הכסת ,בו לומדים משה או הלכה .אחר כל שיעור או דרשה אומרים
קדיש דרבן )עמ'  .(963אחר שיעור בהלכה ושמעתתא יש המקדימין לומר 'רבי חנניא בן עקשיא אמר רצה' וכו'.
אחר דרשה באגדתא לא הצריכו אמירה זו.
בכל יום מראש חודש אלול )חוץ משבת( ,אחר תפילת שחרית,
ומפסיקים לתקוע ג' ימים לפי ראש השנה) .ראה שרשי מהג אשכז חלק ד'(

תקיעה :שברים :תרועה :תקיעה:
תקיעה :שברים :תרועה :תקיעה:
תקיעה :שברים :תרועה :תקיעה:
תקיעה .תחילת התקיעה בצליל רגיל ,ומיד יורד התוקע לצליל מוך יותר ותיכף עולה חזרה לצליל הראשון
וממשיך בו עד סוף התקיעה.
שברים .שלושה קולות מחוברים עולים ויורדים.
תרועה .תשעה קולות מחוברים ורועדים )שלא כמורגל אצל בי מזרח אירופה לתוקעם קולות מופסקים(.
)ראה שרשי מהג אשכז חלק א'(
אורי ֖◌וישעי' אחרי התפלות ,כי הוא מהג חסידים והוי יוהרה.
אין לומר מזמור 'לדו֨ ד ׀ ֤ד' ֣
)יש טעמים אחרים א .מקורו מפוקפק מחמת ימים החשוד בשבתאות .ב .מהג מאוחר
ג .אין להוסיף מזמורים על התפילות הקבועות ד .רבים מעדות החסידים מעים מאמירתו בגלל הטעם הראשון.
ואצל הספרדים כלל לא התקבל וכ"ש תימים .ה .י"א שמיועד לאמרו כל השה אחרי התפלה(.
בבית אבל בסוף שחרית וערבית אומרים מזמור טז ,גם בימים שאומרים בהם תחון ,ולא הגו לומר את מזמור
מט:

וֹב ִ֗תי
יתי ָ ֽב ךְךָ :א ַ ֣מ ְר ְתּ ַ֭ליֽ יָ ֲאדֹנָ י֥ ָ ֽא ָתּה ֝ ֽט ָ
י־ח ִ ֥ס ִ
טז ִ 216מ ְכ ָ ֥תּם ְל ָד ִו֑ד ָ ֽשׁ ְמ ֵ ֥רנִ י ֝ ֵ ֗אל ִ ֽכּ ָ
ל־ע ֶ ֽל ךָ
ל־ח ְפצִ ָ ֽ
ירי ָכּ ֶ
ר־בּ ָ ֣א ֶרץ ֵ ֑ה ָמּה ֝ ְו ַא ִדּ ֵ ֗
דוֹשׁים ֲא ֶשׁ ָ
יךִ֭ :ל ְק ִ
ַבּ ָ
בוֹת ֘ם
י־בם :יִ ְר ֥בּוּ ַעצְּ ָ
ל־א ִ ֣סּ ךְ
שּׂא ֶא ֝ ְ
ל־א ָ ֥
יהם ִמ ָ ֑דּם ֽוּ ַב ֶ
יך נִ ְס ֵכּ ֶ ֣
ַא ֵ ֢חר ֫ ָמ ָ ֥הרוּ ַבּ ַ
ל־שׂ ָפ ָ ֽתיֽ ְ :י ָ֗י
מוֹתם ַע ְ
ת־שׁ ָ֗
ְמנָ ת

תּוֹמ ךְ
ימים ַאף־
לוּ־לי ַבּנְּ ִע ִ ֑
יך גּֽ ָוֹר ִ ֽליֲ :ח ָב ִ ֣לים ָנ ְֽפ ִ֭
ִ֥
כוֹסי ֝ ַא ָ֗תּה
ֶח ְל ִ ֥קי וְ ִ ֑
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.קדיש יתום  to reciteאבל , in order for anמהג קבלה  is a lateמכתם לדוד , the recital ofאשכז In
 oneמזמור  recites a differentבית אבל , therefore, when aמזמור There is no need to insist on a specific
.מזמור should recite that

יוֹתי:
ילוֹת יִ ְסּ ֥רוּנִ י ִכ ְל ָ ֽ
שׁר יְ ָע ָצ֑נִ י ַאף ֝ ֵל ֗
֝ ַ ֽנ ֲח ָ֗לת ָ ֽשׁ ְפ ָ ֥רה ָע ָ ֽליֲ :א ָב ֵ ֗ר ךְך ֶאת־יְ֭ יָ ֲא ֶ ֣
ל־א ֽמּוֹטָ :ל ֵ ֤כן ׀ ָשׂ ַ ֣מח ִ֭ל ִבּי ַו ָ ֣יּ גֶ ל
יני ַבּ ֶ
ימ ֗ ִ
ִ ֥כּי ֝ ִ ֽמ ִ

יתי יְ ָ ֣י ְלנֶ גְ ִ ֣דּי ָת ִ ֑מיד
ִשׁ ִ ֬וּ ִ

ִ ֤כּי ׀ ֽל ֹא ַ ֽת ֲע ֹ֣זב נַ ְפ ִ ֣
א־ת ֵ ֥תּן
שׁי ִל ְשׁ ֑אוֹל ֽל ֹ ִ

ף־בּ ָשׂ ִ ֗רי יִ ְשׁ ֥ ֹכּן ָל ֶ ֽב ַטח:
בוֹדי ַא ֝ ְ
ְכּ ִ ֑

ת־פּ ֶנ ךָ
֑יך
֣שׂ ַבע ְ֭שׂ ָמחוֹת ֶא ָ

א ַרח ַ֫חיִּ ֥ים
יענִ י֘ ֤ ֹ
חסידיך ֝ ֲח ִ ֽס ְיד ֗ךָך ִל ְר ֥אוֹת ָ ֽשׁ ַחתֽ :תּ ִוֹד ֵ
ימינְ ךָ֣ך ֶנֽצַ ח:
ימוֹת ִבּ ִ ֽ
נְ ִע ֖
יתום )קטן( כורע

יִ ְתגַּ ַדּל ְויִ ְת ַק ַדּשׁ זוקף ְשׁ ֵמיהּ ַר ָבּא

)קהל

עוּתהּ
ָא ֵמן( ְבּ ָע ְל ָמא ִדּ ְב ָרא ִכ ְר ֵ

ְויַ ְמ ִל ךְ
וּבזְ ַמן
ל־בּית־יִ ְשׂ ָר ֵאל ַבּ ֲעגָ ָלא ִ
וּב ַחיֵּ י ְד ָכ ֵ
יוֹמיכוֹן ְ
וּב ֵ
כוּתהּ ְבּ ַחיֵּ יכוֹן ְ
יך ַמ ְל ֵ
ָק ִריבְ :ו ִא ְמרוּ

יתום )קטן( כורע

ָא ֵמן:

)קהל

וּל ָע ְל ֵמי ָע ְל ַמיָּ א
יְ ֵהא ְשׁ ֵמיהּ ַר ָבּא ְמ ָב ַר ךְך ְל ָע ַלם ְ

ָא ֵמן(

ובשימה אחרת מוסיפים 'יתברך

רוֹמם ְויִ ְתנַ ֵשּׂא ְויִ ְת ַה ַדּר ְויִ ְת ַע ֶלּה
יתום )קטן( כורע יִ ְת ָבּ ַר ךְך ְויִ ְשׁ ַתּ ַבּח ְויִ ְת ָפּ ַאר ְויִ ְת ַ
ְויִ ְת ַה ַלּל ְשׁ ֵמיהּ ְדּ ֻק ְד ָשׁא יתום )קטן( כורע ְבּ ִר ךְ
יך הוּא

הציבור אומר עמו )ולא לאחריו(.

ל־בּ ְר ָכ ָתא ְו ִשׁ ָיר ָתא ֻתּ ְשׁ ְבּ ָח ָתא ְונֶ ָח ָמ ָתא
ְל ֵ ֽע ָלּא ִמ ָכּ ִ
ַדּ ֲא ִמ ָירן ְבּ ָע ְל ָמא :יתום )קטן( כורע ְו ִא ְמרוּ ָא ֵמן:

)קהל

ָא ֵמן(

ל־כּל־יִ ְשׂ ָר ֵאלְ :ו ִא ְמרוּ ָא ֵמן:
ן־שׁ ַמיָּ א ְו ַחיִּ ים ָע ֵ ֽלינוּ ְו ַע ָ
יְ ֵהא ְשׁ ָל ָמא ַר ָבּא ִמ ְ

)קהל

ָא ֵמן(
יתום )קטן( פוסע לאחוריו בחת שלש פסיעות בכריעה אחת

רוֹמיו
ֹשׂה ָשׁלוֹם ִבּ ְמ ָ
פוה לשמאלו ואומר ע ֶ
ושוחה לפיו ואומר

פוה לימיו ואומר

הוּא יַ ֲע ֶשׂה ָשׁלוֹם ָע ֵ ֽלינוּ

ל־כּל־יִ ְשׂ ָר ֵאלְ :ו ִא ְמרוּ ָא ֵמן:
ְו ַע ָ

)קהל

ָא ֵמן(

