. Some explainedפוסקים  is discussed amongst theבין השמשות Whether one should drink water during
 onבין השמשות  were concerned only in regard toפוסקי אשכז , butבין השמשות this to be the case every
שמות  concerning the drinking of water after the time in which theקבלה . This is based onמוצאי שבת
 duringסעודת שלישית  ateבעלי התוספות . When one of theגיהם are in limbo, before they must return to
 atסעודת שלישית  not to eatבי אשכז  strongly opposed the practice. This causedבין השמשות  -רביו תם
 settled in Hungary, he followedחתם סופר this time, whether accompanied with water or not. When the
, but he made sure not to have any water on theמחה  afterסעודת שלישית the local schedule, and ate
table. In this regard, wine and fruit juice are not considered water.
כך היה המהג מעולם לאכול לפי מחה וכמו שמשמע גם בגמרא,
ורביו משולם שיה את המהג וההיג לאכול אחרי מחה וכעס עליו רביו תם.
' because of the Kabbalisticאתקינו סעודתא'  was similarly opposed to the recital ofחתם סופר The
concepts mentioned, which should not be revealed publicly. Practically speaking, it is best if one can
.מחלוקת omit it without causing a
1

לדוד ברוך ולמנצח בנגינות למוצאי שבת

אם יש אבל שהוא בעל תפלה ,מתפלל לפני העמוד  -בעיקר במוצאי שבת  -אבל לא עובר בכל התפילות בימים שאין
נפילת אפים ,שבהם אינו משמש הבעל תפלה אפילו בתפילת מנחה וערבית )בעשרת ימי תשובה ]לפי שהדין מתוח נגדו[ ,בחול המועד,
בראש חודש ,בימי חנוכה ,בחמשה עשר בשבט ,בימי פורים ,כל חודש ניסן ,בל"ג בעומר ,בחמשה עשר באב(
במוצאי שבת מאחרים התפלה כדי להוסיף מחול על הקודש ,וממתים עד שיראו ג' כוכבים קטים רצופים ,וביום
המעון עד שיצא הספק מלבו .וקודם שמתחילים והוא רחום והגים לזמר ב' מזמורים אלה )אבל א"א בבית אבל(:
במוצאי שבת הבעל תפלה מגן במקומו בלי טלית קודם לתפילת ערבית שי מזמורים אלה
ואומרים אותם ביגון ידוע ) :יום טוב שחל בשבת אין מזמרים לדוד ברוך במוצאי שבת שהוא מוצאי יום טוב(.

קמד ְל ָד ִ ֨וד ׀ ָ֘בּ ֤ר ךְ
עוֹתי ַל ִמּ ְל ָח ָ ֽמה:
צוּרי ַ ֽה ְמ ַל ֵ ֣מּד יָ ַ ֣די ַל ְק ָ ֑רב ֝ ֶאצְ ְבּ ַ֗
וּך יְ יָ ֙ ׀ ִ ֗
רוֹדד ַע ִ ֣מּי ַת ְח ָ ֽתּי:
יתי ָ ֽה ֵ ֖
וּבוֹ ָח ִ ֑ס ִ
וּמצֽ ָוּד ִתי֘ ִמ ְשׂגַּ ִ ֢בּי ֽוּ ְמ ַפ ְל ִטי֫ ִ ֥לי ֖◌ ָ ֽמגִ נִּ י ֣
ַח ְס ִ ֥דּי ְ
1
ירושלמי , and is still said in oldקהילות ) was recited by allשיר המעלות(  notמוצאי שבת ,לדוד ברוך On
 (therefore Litvaksמהג טוב  quotes it as aמשה ברורה . Theקהילות הספרדים ), and inאשכזי( קהילות
קדיש . Since there was never aחסידים should recite it as well). Its recitation was stopped by
, it was not added later. (Only one or two communities in Hungary saidמהג according to the ancient
).לדוד ברוך  afterקדיש

ן־א ֗נוֹשׁ ַ ֽו ְתּ ַח ְשּׁ ֵ ֽבהוּ:
ה־א ָדם ַו ֵ ֽתּ ָד ֵ ֑עהוּ ֶבּ ֝ ֱ
ְ ֽי ָ֗י ָ ֽמ ָ֭
עוֹבר:
ָ֭א ָדם ַל ֶ ֣ה ֶבל ָדּ ָ ֑מה יָ֝ ֗ ָמיו ְכּ ֵצ֣ל ֵ ֽ
ט־שׁ ֶ ֣מ ךָ
יך ְו ֵת ֵ ֑רד ַ ֖גּע ֶ ֽבּ ָה ִ ֣רים ְ ֽו יֶ ֱע ָ ֽשׁנוּ:
֖◌יְ יָ ַה ָ
וּת ִפ ֵיצ֑ם ְשׁ ַ ֥לח ֝ ִח ֗ ֶצּ ךָ
וּת ֻה ֵ ֽמּם:
יך ְ
ְבּ ֣רוֹק ָ֭בּ ָרק ְ
ְשׁ ַ ֥לח יָ ֶ ֗ד ךָ
ילנִ י ִמ ַ ֣מּיִ ם ַר ִ ֑בּים ֝ ִמ ַ֗יּד ְבּ ֵנ֣י־נֵ ָ ֽכר:
יך ִמ ֫ ָמּ ֥רוֹם ְפּ ֵצ֣נִ י וְ֭ ַהצִּ ֵ
ימ ֗ ָינם יְ ִ ֣מין ָ ֽשׁ ֶקר:
ר־שׁוְ א ֽ֝ ִו ִ
יהם ִדּ ֶבּ ָ ֑
ֲא ֶשׁר ִפּ ֶ ֥
שׁ ָירה ָ ֑לּ ךְך ְבּ ֵנ ֶ֥בל ֝ ָע ֗שׂוֹר ֲאזַ ְמּ ָרה ָ ֽלּ ךְך:
שׁיר ָ֭ח ָדשׁ ָא ִ ֣
ֱאל ִֹ֗הים ִ ֣
שׁוּעה ַל ְמּ ָ֫ל ִ ֥כים ַ֭הפּוֹצֶ ה ֶא ָ
נּוֹתן ְתּ ֗ ָ
ַה ֵ ֥
ת־דּ ִו֥ד ַע ְב ֗דּוֹ ֵמ ֶ ֥ח ֶרב ָר ָ ֽעה:
י־נ ָ ֥כר:
ילנִ י֘ ִמַיּ֢ד ְ ֽבּנֵ ֫ ֵ
ְפּ ֵצ֥נִ י ְו ַהצִּ ֵ
ינם יְ ִ ֣מין ָ ֽשׁ ֶקר:
ימ ֗ ָ
ר־שׁ ְו֑א ֽ֝ ִו ִ
יהם ִדּ ֶבּ ָ
שׁר ֖◌ ִפּ ֶ
ֲא ֶ ֣
נוֹתינוּ ֿ ְכ ָ ֽז ִו֑יּוֹת ֝ ְמ ֻח ָטּ ֗בוֹת ַתּ ְבנִ ֥ית
יהם ְבּ ֵ ֥
וּר ֶ ֥
ים ְמגֻ ָדּ ִ ֢לים ִ ֽבּנְ ֽע ֵ ֫
שׁר ָבּ ֨ ֵנינוּ ׀ ִכּנְ ִט ִע ֘
ֲא ֶ ֤
יכל:
ֵה ָ ֽ
וּצוֹתינוּ:
יפוֹת ְמ ֻר ָבּ ֗בוֹת ְבּ ֽח ֵ ֽ
ֹאונ֣נוּ ֖◌ ַ ֽמ ֲא ִל ֑
יקים ִמ ַ֗זּן ֶ ֫אל ַ ֥ז ן צ ֵ
ם ְמ ִפ ִ ֥
ְמזָ וֵ י֣ נוּ ְמ ֵל ִאי ֮
יוֹצ֑את וְ ֵ ֥אין ֝צְ וָ ָ֗חה ִבּ ְר ֽ ֹחב ֵ ֹֽתינוּ:
ין־פּ ֶרץ ְו ֵ ֣אין ֵ
לּוּפינוּ ְ ֽמ ֻס ָ֫בּ ִ ֥לים ֵ ֣א ֶ֭
ַא ֗ ֵ

ַא ְשׁ ֵ ֣רי ָ֭ה ָעם ֶשׁ ָ ֣כּ ָכה ֑לּוֹ ַ ֽא ְשׁ ֵ ֥רי ֝ ָה ֗ ָעם ֱשׁיְ ָ ֥י ֱאל ָ ֹֽהיו:
סז ַל ְמֿנַ ֵצּ֥ח ִבּנְ גִ י ֹ֗נת ִמזְ ֥מוֹר ִ ֽשׁיר:
יב ֲר ֵ ֑כנוּ ָי ֵ ֽ֤אר ָפּ ָנ֖יו ִא ָ ֣תּנוּ ֶ ֽס ָלה:
ֱאל ִֹ֗הים יְ ָח ֵנּ֥נוּ ִ ֽו ָ ֽ
וּע ֶ ֽת ךָך:
ל־גּ ִ֗וֹים יְ ֽשׁ ָ
ָל ַ ֣ד ַעת ָבּ ָ ֣א ֶרץ ַדּ ְר ֶ ֑כּ ךָך ְבּ ָכ ֝
וֹד ךָ
יוֹד ךָ
וּך ַע ִ ֥מּים ֻכּ ָ ֽלּם:
וּך ַע ִ ֥מּים ׀ ֱאל ִ ֹ֑הים ֝י ֗
֖
וּל ֻא ֓ ִמּים ׀ ָבּ ָ ֖א ֶרץ ַתּנְ ֵ ֣חם ֶ ֽס ָלה:
שׁר ְ
י־ת ְשׁ ֣ ֹפּט ַע ִ ֣מּים ִמי ֑ ֹ
יִ ְ֥שׂ ְמ ֥חוּ ִ ֽו ַירנֲ ֗נוּ ְל ֻ ֫א ִ ֥מּים ִ ֽכּ ִ
וֹד ךָ
יוֹד ךָ
וּך ַע ִ ֥מּים ֻכּ ָ ֽלּם:
וּך ַע ִ ֥מּים ׀ ֱאל ִ ֹ֑הים ֝י ֗
֖
בוּלהּ יְ֝ ָ ֽב ֲר ֵ֗כנוּ ֱאל ִ ֹ֥הים ֱאל ֵ ֹֽהינוּ:
ֶ֭א ֶרץ ָנ ְֽת ָנ֣ה יְ ָ ֑
י־א ֶרץ:
ל־א ְפ ֵס ָ ֽ
וֹתוֹ ָכּ ַ
יְ ָ ֽב ֲר ֵ ֥כנוּ ֱאל ִ ֹ֑הים וְ ִ ֽי ְיר ֥אוּ ֝א ֗
2

קריאת שמע וברכותיה לחול ומוצאי שבת.

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

 isשם השם ' withoutברוך( המבדיל בין קודש לחול(' , the recital ofמהג אשכז According to
. During the timesמוצאי שבת onצאת הכוכבים  afterמלאכה insufficient to be able to perform
of the
ברכה ' ,ברוך אתה ד' אלדינו מלך העולם המבדיל בין קודש , women would just recite the fullראשוים
'.אתה חוננתנו' , remembering to includeעמידה למוצאי שבת '. Nowadays, women oren theלחול
 before eating.הבדלה  may be performed but one must makeמלאכה Thereafter,
שים מתפללות עמידה לפי שעושות מלאכה מחשש לשיטת השולחן ערוך שאין לברך בשם ומלכות.

2

במוצאי שבת בחודש אלול ,וכן במוצאי אחרון של פסח מאריכים ב'והוא רחום'.
3
4
is sungוהוא רחום  are said,סליחות  which occurs before a day whenמוצאי שבת קודש On a
.ימים נוראים  ofניגון in the

שׁיב ַא ֑פּוֹ
ֹא־י ְשׁ ִ ֥חית ֖◌ ְו ִה ְר ָ ֣בּה ְל ָה ִ ֣
עח:לח הבעל תפלה אומר  5וְ ֤הוּא ַרח֙וּם ׀ יְ ַכ ֵ ֥פּר ָעוֹן֘ ְ ֽול ַ ֫ ֽ
ל־ח ָמ ֽתוֹ:
ְו ֽל ֹא־יָ֝ ֗ ִעיר ָכּ ֲ

כ:י

יעה ֝ ַה ֗ ֶמּ ֶל ךְך ַ ֽי ֲע ֵנ֥נוּ ְביוֹם־
הוֹשׁ ָ
ִ֑
הקהל עוין והב"ת אחריהם יְ ָ ֥י
ָק ְר ֵ ֽאנוּ:

בעל תפלה מאריך
באמירת 'ברכו':

ָ ֽלר ֵ ֹ֣כב

ְבּ ָי֥הּ ְשׁ ֗מוֹ וְ ִע ְלז֥ וּ

ָבּ ֲרכ וּ

ְל ָפ ָנֽיו:
רוֹמם
ְמ ָ

בעוד הבעל תפלה אומר 'ברכו' אומר הקהל בלחש  :יִ ְת ָבּ ַר ךְך וְ יִ ְשׁ ַתּ ַבּח וְ יִ ְת ָפּ ַאר
רוֹמם וְ יִ ְתנַ ֵשּׂא ְשׁמוֹ ֶשׁל ֶ ֽמ ֶל ךְך ַמ ְל ֵכי ַה ְמּ ָל ִכים ַה ָקּדוֹשׁ ָבּ ךְ
רוּך הוּא:
וְ יִ ְת ַ
ֶשׁהוּא ִראשׁוֹן וְ הוּא ַא ֲחרוֹן

ֶאת ־יְ יָ
ַה ְמב ָֹר ךְך:

וּמ ַבּ ְל ָע ָדיו ֵאין ֱאל ִֹהים:
ִ

֖◌ ָ ֽבּ ֲע ָרבוֹת

תהלים סח:ה

וּשׁמוֹ
ְ
ל־כּל־
ַע ָ

וּת ִה ָלּה:
ְבּ ָר ָכה ְ

֡ ֹסלּוּ

כשמגן בעל תפלה השם יאמר הקהל ָ :בּ ךְ
עוֹלם וָ ֶעד:
רוּך ֵשׁם ְכּבוֹד ַמ ְלכוּתוֹ ְל ָ
שׁם יְ ָ ֣י ְמב ָ ֹ֑ר ךְך ֝ ֵ ֽמ ַע ָ֗תּה וְ ַעד־
כשמגן בעל תפלה 'המברך' יאמר הקהל  :קיג:ב יְ ִ ֤הי ֵ ֣

עוֹלם:
ָֽ

קהל ובעל תפלה יחדיו ָ :בּר ךְ
וּך יְ יָ ַה ְמב ָֹר ךְך
ָבּ ךְ
עוֹלם
רוּך ַא ָתּה יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ֶ ֽמ ֶל ךְך ָה ָ
פּוֹת ַח ְשׁ ָע ִרים
ֵֽ
ְבּ ָח ְכ ָמה

וֹלם וָ ֶעד :
ְלע ָ

ֲא ֶשׁר ִבּ ְד ָברוֹ ַמ ֲע ִריב ֲע ָר ִבים

וּב ְתבוּנָ ה ְמ ַשׁנֶּ ה ִע ִתּים
ִ

ת־הזְּ ַמנִּ ים
וּמ ֲח ִליף ֶא ַ
ַ

בּוֹרא יוֹם וָ ַ ֽליְ ָלה
ֵ
יהם ָבּ ָר ִ ֽק ַיע ְכּ ְרצוֹנוֹ:
רוֹת ֶ
כּוֹכ ִבים ְבּ ִמ ְשׁ ְמ ֵ ֽ
ת־ה ָ
וּמ ַס ֵדּר ֶא ַ
ְ
 is a way of saying that in theוהוא רחום  .והוא רחום  forעמוד  ascends to theבעל תפלה The
)רוקח( evening, when there are no sin offerings, God provides atonement.
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גּוֹלל אוֹר ִמ ְפּנֵ י־ ֽ ֹח ֶשׁ ךְך ְו ֽ ֹח ֶשׁ ךְך ִמ ְפּנֵ י־אוֹר:
ֵ

וּמ ִביא ַ ֽליְ ָלה
וּמ ֲע ִביר יוֹם ֵ ֽ
ַ

וּבין ַ ֽליְ ָלה יְ יָ צְ ָבאוֹת ְשׁמוֵֹ :אל ַחי ְו ַקיָּ ם ָתּ ִמיד יִ ְמ ךְ
לוֹך
וּמ ְב ִדּיל ֵבּין יוֹם ֵ
ַ
עוֹלם וָ ֶעדָ :בּ ךְ
רוּך ַא ָתּה יְ יָ ַה ַמּ ֲע ִריב ֲע ָר ִבים:
ָע ֵ ֽלינוּ ְל ָ
וּמ ְשׁ ָפּ ִטים
וּמצְ וֹת ֻח ִקּים ִ
תּוֹרה ִ
עוֹלם ֵבּית יִ ְשׂ ָר ֵאל ַע ְמּ ךָך ָא ַ ֽה ְב ָתָּ :
ַא ֲה ַבת ָ
ל־כּן
אוֹתנוּ ִל ַ ֽמ ְד ָתַּ :ע ֵ
ָֽ

יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ

קוּמנוּ נָ ִ ֽשׂ ַיח ְבּ ֻח ֶקּ ךָ
יך
וּב ֵ ֽ
ְבּ ָשׁ ְכ ֵ ֽבּנוּ ְ

וֹת ךָ
א ֶר ךְך יָ ֵ ֽמינוּ
עוֹלם ָו ֶעדִ :כּי ֵהם ַח ֵ ֽיּינוּ וְ ֽ ֹ
יך ְל ָ
וּב ִמצְ ֶ ֽ
תוֹר ֶ ֽת ךָך ְ
וְ נִ ְשׂ ַמח ְבּ ִד ְב ֵרי ָ
עוֹל ִמיםָ :בּ ךְ
ל־תּ ִסיר ִמ ֶ ֽמּנּוּ ְל ָ
יוֹמם ָו ַ ֽליְ ָלה :וְ ַא ֲה ָב ְת ךָך ַא ָ
רוּך ַא ָתּה יְ יָ
וּב ֶהם נֶ ְהגֶּ ה ָ
ָ
אוֹהבַ ,עמּוֹ יִ ְשׂ ָר ֵאל:
ֵ
עוים 'אמן' על ברכת אהבה של הבעל תפלה.
להשלמת רמ"ח תיבות בק"ש מקדימים אמירת 'אל מלך נאמן' ביחיד או בציבור .ויש משלימים את חשבון
רמ"ח בעיית 'אמן' על ברכת אהבת עולם של הבעל תפלה ,ש'אמן' הוא וטריקון 'אל מלך נאמן'.

ל

ֶל ךְך ֱא ָמן

ֵא ֶ ֽמ נֶ

דברים ו:ד

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

וְ ָ ֣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 ְבּ ָכ ְ

ל־ל ָב ֶ ֽב ךָךְ :ו ִ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 ְ
וְ ִד ַבּ ְר ָ ֖תּ ָ ֑בּם ְבּ ִשׁ ְב ְתּ ךָ֤ך ְבּ ֵב ֶ֨
ְל ֖אוֹת ַעל־יָ ֶ ֑ד ךָך

ְו ָהי֥ וּ ְל ֹֽ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 ָ

וּל ָע ְב ֔דוֹ ְבּ ָכ ְ
ם ְ
יכ ֙
ַהיּ֑ וֹם ְל ַ ֽא ֲה ָ֞בה ֶאת־יְ ָ ֤י ֱא ֽלֹ ֵה ֶ
וּב ָכל־נַ ְפ ְשׁ ֶ ֽכם :וְ ָנ ַֽת ִ ֧תּי
ל־ל ַב ְב ֶ ֖כם ְ
ירשׁ ךָ֥ך וְ יִ צְ ָה ֶ ֽר ךָך :וְ ָנ ַֽת ִ ֛תּי
וּמ ְל ֑קוֹשׁ ְו ָ ֽא ַס ְפ ָ ֣תּ ְדגָ ֔ ֶנ ךָך וְ ִ ֽת ְ
יוֹרה ַ
ר־א ְרצְ ֶ ֛כם ְבּ ִע ֖תּוֹ ֶ ֣
ְמ ַ ֽט ַ
ֵ ֥ע ֶשׂב ְבּ ָ ֽשׂ ְד ֖ךָך ִל ְב ֶה ְמ ֶ ֑תּ ךָך ְו ָ ֽא ַכ ְל ָ ֖תּ וְ ָשׂ ָ ֽב ְע ָתִּ :ה ָ ֽשׁ ְמ ֣רוּ ָל ֶ֔כם ֶ ֥פּן יִ ְפ ֶ ֖תּה ְל ַב ְב ֶ ֑כם
ְו ַס ְר ֶ֗תּם ַ ֽו ֲע ַב ְד ֶתּ ֙
יתם ָל ֶ ֽהם :וְ ָח ָ ֨רה ַאף־יְ ָ֜י ָבּ ֶ֗כם וְ ָע ַ ֤צר
ם ֱאל ִ ֹ֣הים ֲא ֵח ִ ֔רים ְו ִה ְשׁ ַ ֽתּ ֲח ִו ֶ ֖
בוּלהּ ַ ֽו ֲא ַב ְד ֶ ֣תּם ְמ ֵה ָ ֗רה
ם ְו ֽ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 ָ ֤
וּב ֶל ְכ ְתּ ךָ֣ך ַב ֶ ֔דּ ֶר ךְך
ית ךָ ֙ך ְ
יכם ְל ַד ֵ ֣בּר ָ ֑בּם ְבּ ִשׁ ְב ְתּ ךָ֤ך ְבּ ֵב ֶ֨
ת־בּנֵ ֶ ֖
ֹתם ֶא ְ
ְו ִל ַמּ ְד ֶ ֥תּם א ָ ֛
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 ְ
יכם
ימי ְבנֵ ֶ֔
ם ִו ֵ ֣
יכ ֙
מרים קולו מ'למען ירבו' עד 'אמת' ְ 6ל ֨ ַמ ַען יִ ְר ֤בּוּ יְ ֵמ ֶ

הרב הקורא שמע בטעמים

֚ ַעל ָ ֽה ֲא ָד ֔ ָמה

יכם ֚ ַעל ָ ֽה ֲא ָד ֔ ָמה' כְּ ִתיב.
ימי ְבנֵ ֔ ֶ
ם ִו ֵ ֣
יכ ֙
ָא ְמרוּ ֵליהּ לִ ְרבִ י יוֹחָ ָןִ ,איכָּא סָ בֵ י בְּ בָ בֶ לָ ,תּמַ הּ וְ ָאמַ ר ' ְל ֨ ַמ ַען יִ ְר ֤בּוּ יְ ֵמ ֶ
6
ישׁ ָתּאָ ,אמַ ר הַ ְייוּ ְדּ ַאהֲ ִי ְלהוּ ,כִּ ְד ָאמַ ר ְרבִ י ְיהוֹשֻׁ עַ בֶּ ן
ַאבָ ל בְּ חוּצָ ה ל ָָא ֶרץ ל ֹא? כֵּ י ָון ְדּ ָא ְמ ֵרי ֵליהּ מַ ְק ְדּמֵ י וּמַ ְח ְשׁכֵ י לִבֵּ י ָכּ ְִ 
תוֹרכוּ חַ יֵּי) .גמ' ברכות ח(.
ישׁ ָתּא ,כִּ י הֵ יכִ י ְדּ ְ
ֵלוִ י לִ בְ ֵיהַּ ,ק ִדּ ְמוּ וְ חַ ִשּׁיבוּ וְ עַ ְיילוּ ִלבֵּ י ָכּ ְִ 

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 וַ ֥יּ ֹ ֶ
יצ֥ת ַה ָכּ ָ ֖נ ף ְפּ ִ ֥תיל
ֹתם ְו ָנ ְ֥תנ֛ וּ ַעל־צִ ִ
יהם ְל ֽ ֹדר ָ ֑
ל־כּנְ ֵ ֥פי ִבגְ ֵד ֶ ֖
יצ֛ת ַע ַ
וְ ָע ֨שׂוּ ָל ֶ ֥הם צִ ִ
יתם א ֹ֗תוֹ וּזְ ַכ ְר ֶתּ ֙
ת ְוּר ִא ֶ ֣
ְתּ ֵ ֽכ ֶלתְ :ו ָה ָי֣ה ָל ֶכ ֘ם ְלצִ יצִ ֒
יתם
ל־מצְ וֹ֣ ת יְ ָ֔י ַ ֽו ֲע ִשׂ ֶ ֖
ת־כּ ִ
ם ֶא ָ
יהם:
ר־א ֶ ֥תּם זֹנִ ֖ים ַ ֽא ֲח ֵר ֶ ֽ
יכם ֲא ֶשׁ ַ
ם ְו ַ ֽא ֲח ֵ ֣רי ֵ ֽעינֵ ֶ֔
א־ת ֜תוּרוּ ַ ֽא ֲח ֵ ֤רי ְל ַב ְב ֶכ ֙
ֹתם ְו ֽל ֹ ָ
אָ֑
יכם:
ֹשׁים ֵ ֽלאל ֵֹה ֶ ֽ
יתם ְקד ִ ֖
וֹתי ִ ֽו ְהיִ ֶ ֥
ל־מצְ ָ ֑
ת־כּ ִ
יתם ֶא ָ
ְ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 ֶ ֽ
יש לצרף 'אלהיכם' ל'אמת' ,אכן יתן ריוח מעט שלא יבולע האל"ף .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.

ֱא ֶמת

וֶ ֱאמוּנָ ה ָכּל־ז ֹאת

ְו ַקיָּ ם ָע ֵ ֽלינוּ

זוּלתוֹ
ִכּי הוּא יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ְו ֵאין ָ

ד־מ ָל ִכים
פּוֹדנוּ ִמיַּ ְ
ַו ֲא ַנ ְֽחנוּ יִ ְשׂ ָר ֵאל ַעמּוַֹ :ה ֵ ֽ

גּוֹא ֵ ֽלנוּ ִמ ַכּף ָכּל־
ַמ ְל ֵ ֽכּנוּ ַה ֲ

ֶה ָע ִריצִ יםָ :ה ֵאל ַהנִּ ְפ ָרע ָ ֽלנוּ ִמצָּ ֵ ֽרינוּ ְו ַה ְמ ַשׁ ֵלּם גְּ מוּל ְל ָכל־אוֹיְ ֵבי נַ ְפ ֵ ֽשׁנוּ:
ט:י

ד־אין ִמ ְס ָ ֽפּר:
ד־אין ֵ ֑ח ֶקר וְ נִ ְפ ָל ֗אוֹת ַע ֵ ֥
ֹשׂה גְ֭ דֹלוֹת ַע ֵ ֣
ָהע ֶ ֣

תהלים

איוב

שּׂם
סו:ט ַה ָ ֣

ל־בּמוֹת אוֹיְ ֵ ֽבינוּ
יכנוּ ַע ָ
נַ֭ ְפ ֵ ֽשׁנוּ ַ ֽבּ ַח ִיּ֑ים וְ ֽל ֹא־נָ ַ ֖תן ַל ֣מּוֹט ַרגְ ֵ ֽלנוַּ :ה ַמּ ְד ִר ֵ ֽ

ַו ָ ֽיּ ֶרם

וּמוֹפ ִתים
ְ
ה־לּנוּ נִ ִסּים וּנְ ָק ָמה ְבּ ַפ ְרעֹה אוֹתֹ ת
ַק ְר ֵנֽנוּ ַעל ָכּל־שׂנְ ֵ ֽאינוָּ :ה ֹֽע ֶשׂ ָ ֽ
ת־עמּוֹ יִ ְשׂ ָר ֵאל
כוֹרי ִמצְ ָ ֽריִ ם וַ יּוֹצֵ א ֶא ַ
ל־בּ ֵ
י־חםַ :ה ַמּ ֶכּה ְב ֶע ְב ָרתוֹ ָכּ ְ
ְבּ ַא ְד ַמת ְבּנֵ ָ
תּוֹכם ְל ֵחרוּת ָ
ִמ ָ
יהם וְ ֶאת־
ת־רוֹד ֵפ ֶ
ְ
עוֹלםַ :ה ַמּ ֲע ִביר ָבּנָ יו ֵבּין גִּ זְ ֵרי יַ ם־סוּף ֶא
וּמ ְלכוּתוֹ
בוּרתוֹ ִשׁ ְבּחוּ וְ הוֹדוּ ִל ְשׁמוַֹ :
יהם ִבּ ְתהוֹמוֹת ִט ַבּעְ :ו ָראוּ ָבנָ יו גְּ ָ
שׂוֹנְ ֵא ֶ
וּבנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל ְל ךָך ָענוּ ִשׁ ָירה ְבּ ִשׂ ְמ ָחה ַר ָבּה ְו ָא ְמרוּ
יהם :מ ֶֹשׁה ְ
ְבּ ָרצוֹן ִק ְבּלוּ ַע ֵל ֶ
ֻכ ָלּם -
בעל תפלה וקהל

נוֹרא ְת ִה ֖לֹּת ֥ ֹע ֵשׂה ֶ ֽפ ֶלא:
ם יְ ָ֔י ִ ֥מי ָכּ ֖ ֹמ ָכה נֶ ְא ָ ֣דּר ַבּ ֑ ֹקּ ֶדשׁ ָ ֥
י־כ ֹ֤מ ָכה ָ ֽבּ ֵא ִל ֙
שמות טו:יא ֽ ִמ ָ
כוּת ךָך ָראוּ ָב ֶנ ךָ
בּוֹק ַע יָ ם ִל ְפנֵ י מ ֶֹשׁה טו:ב ֶז֤ה ֵא ִל ֙י ָענוּ וְ ָא ְמרוּ -
ֽיך ֵ ֽ
בעל תפלה ַמ ְל ְ
בעל תפלה וקהל טו:יח יְ ָ ֥י ׀ יִ ְמ ֖לֹ ךְך ְלע ָ ֹ֥לם וָ ֶ ֽעד:
ת־י ֲע ֑ ֹקב וּגְ ָא ֕לוֹ ִמ ַיּ֖ד ָח ָז֥ק ִמ ֶ ֽמּנּוּ:
י־פ ָ ֥דה יְ ָ ֖י ֶ ֽא ַ ֽ
בעל תפלה ְונֶ ֱא ַמר :ירמיה לא:י ִ ֽכּ ָ
ָבּ ךְ
רוּך ַא ָתּה יְ יָ גָּ ַאל יִ ְשׂ ָר ֵאל:
ידנוּ ַמ ְל ֵ ֽכּנוּ ְל ַחיִּ ים
יבנוּ יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ְל ָשׁלוֹם וְ ַה ֲע ִמ ֵ ֽ
ַה ְשׁ ִכּ ֵ ֽ
וּפרוֹס ָע ֵ ֽלינוּ
ְ
טוֹבה ִמ ְלּ ָפ ֶנ ךָ
יענוּ ְל ַ ֽמ ַען ְשׁ ֶ ֽמ ךָך :וְ ָהגֵ ן
הוֹשׁ ֵ ֽ
ֽיך וְ ִ
ָ
לוֹמ ךָך וְ ַתקּ ְֵנֽנוּ ְבּ ֵעצָ ה
ֻס ַכּת ְשׁ ֶ ֽ

ְו ָה ֵסר ֵמ ָע ֵ ֽלינוּ אוֹיֵ ב ֶ ֽדּ ֶבר ְו ֶ ֽח ֶרב ְו ָר ָעב וְ יָ גוֹן וְ ָה ֵסר ָשׂ ָטן ִמ ְל ָפ ֵנֽינוּ

ַבּ ֲע ֵ ֽדנוּ
וּמ ַא ֲח ֵ ֽרנוּ
ֵ

וּבצֵ ל ְכּנָ ֶ ֽפ ךָ
ילנוּ ַא ָתּה ִכּי ֵאל
וּמצִּ ֵ ֽ
שׁוֹמ ֵ ֽרנוּ ַ
ְ
ירנוּ ִכּי ֵאל
יך ַתּ ְס ִתּ ֵ ֽ
ְ

וּל ָשׁלוֹם ֵמ ַע ָתּה וְ ַעד־
וּבוֹאנוּ ְל ַחיִּ ים ְ
ֵֽ
אתנוּ
וּשׁמוֹר צֵ ֵ ֽ
ֶ ֽמ ֶל ךְך ַחנּוּן וְ ַרחוּם ַא ָתּה ְ
עוֹלםָ :בּ ךְ
ָ
שׁוֹמר ַעמּוֹ יִ ְשׂ ָר ֵאל ָל ַעד:
ֵ
רוּך ַא ָתּה יְ יָ
אמירת פסוקי 'ברוך ד' לעולם' עם ברכת 'יראו עינינו' תקה על ידי חכמים הן לבי בבל והן לבי ארץ ישראל,
והובאו בסידורי ארץ ישראל מקדמת דא ,ומקובל היה לאמרם אצל כל אשכזים אף אלה שעלו לארץ ישראל ,ולכן
מצאת בכל סידוריהם הדפסים כולל סידור 'שער שמים' שערך השל"ה ,אב"ד פפד"מ ומרא דארעא דישראל ,על פי
המהגים שהג בארץ ישראל )בצייו כי "רבנן בתראי תקינו למימר ברוך ד' לעולם אמן ואמן" ,ולכן כתב לו ביאור
על פי גלה וסתר( .תלמידי הגר"א שאים אומרים 'ושמרו' בערבית ליל שבת משמיטים גם 'ברוך ד' לעולם',
הן בארץ ישראל והן בחוץ לארץ ,על פי מהגו האישי בווילא :
מותר לדלג ברכה זו כדי להספיק תפילה בציבור.

תהלים פט:נג ָ 7בּ ֖ר ךְ
עוֹלם ָ ֘א ֵ ֥מן ׀ ְו ָא ֵ ֽמן:
וּך יְ ָ ֥י ְל ָ֗

קלה:כא

ָ֘בּ ֤ר ךְ
רוּשׁ ָ ֗ ֽל ִם
שׁ ֵ ֤כן ְ ֽי ָ
וּך יְ יָ ֙ ׀ ִמצִּ יּ֗ וֹן ֘ ֹ

וּב ֤ר ךְ
לוּ־יֽהּ :עב:יח־יט ָבּ ֤ר ךְ
וּך
ֹשׂה נִ ְפ ָל ֣אוֹת ְל ַב ֽדּוָֹ :
וּך ׀ יְ ָ ֣י ֭ ֱאל ִֹהים ֱאל ֵ ֹ֣הי יִ ְשׂ ָר ֵ ֑אל ע ֵ ֖
ַ ֽהלֲ ָ
׀

ת־כּל ָה ָ ֗א ֶרץ ָ ֘א ֵ ֥מן ׀ וְ ָא ֵ ֽמן:
וֹלם ְויִ ָמּ ֵ ֣לא ְ֭כבוֹדוֹ ֶא ָ ֥
בוֹדוֹ ְל ֫ע ָ ֥
שׁם ְכּ ֗
ֵ֥

עוֹלם יִ ְשׂ ַ ֖מח יְ ָ ֣י ְבּ ַ ֽמ ֲע ָ ֽשׂיו:
ְכ ֣בוֹד יְ ָ ֣י ְל ָ ֑

קיג:ב

קד:לא

יְ ִ ֤הי

ד־עוֹלם:
ָֽ
שׁם יְ ָ ֣י ְמב ָ ֹ֑ר ךְך ֝ ֵ ֽמ ַע ָ֗תּה ְו ַע
יְ ִ ֤הי ֵ ֣

הוֹאיל יְ ָ֔י ַ ֽל ֲע ֥שׂוֹת
ת־ע ֔מּוֹ ַ ֽבּ ֲע ֖בוּר ְשׁ ֣מוֹ ַהגָּ ֑דוֹל ִ֚כּי ִ ֣
שמואל א' יב:כב ֠ ִכּי ֽל ֹא־יִ ֹ֤טּשׁ יְ יָ ֙ ֶא ַ
ֶא ְת ֶ ֛כם ֖לוֹ ְל ָ ֽעם:

מלכים א'

אמ ֔רוּ
יהם וַ ֣יּ ֹ ְ
ל־פּנֵ ֶ ֑
ל־ה ֔ ָעם ַ ֽו יִּ ְפּ ֖לוּ ַע ְ
א ָכּ ָ
יח:לט וַ יַּ ְר ֙

.יוצא שמוה עשרה , so people don't think they areברוך ד' לעולם  is to sit forמהג אשכז
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זכריה

ל־ה ָ ֑א ֶרץ
ל־כּ ָ
יד:ט וְ ָה ָי֧ה יְ ָ ֛י ְל ֶ ֖מ ֶל ךְך ַע ָ

וּשׁ ֥מוֹ ֶא ָ ֽחד:
ַבּיּ֣ וֹם ַה ֗הוּא ִי ְֽה ֶי֧ה יְ ָ ֛י ֶא ָ ֖חד ְ

י־ח ְס ְדּ ךָ֣ך יְ ָ ֣י ָע ֵלי֑ נוּ
יְ ִ ֽה ַ

יְ יָ ֙ ֣הוּא ָ ֽה ֱאל ִֹ֔הים יְ ָ ֖י ֥הוּא ָ ֽה ֱאל ִ ֹֽהים:

֝ ַ ֽכּ ֲא ֗ ֶשׁר יִ ַ ֥ח ְלנוּ ָ ֽל ךְך:

דברי

הימים

א'

טז:לה

תהלים לג:כב

יענ ֙וּ ֱאל ֵ ֹ֣הי יִ ְשׁ ֔ ֵענוּ
וֹשׁ ֨ ֵ
וְ ִא ְמ ֕רוּ ֽה ִ

שׁם ָק ְד ֔ ֶשׁ ךָך ְל ִה ְשׁ ַתּ ֵ ֖בּ ַח ִבּ ְת ִה ָלּ ֶ ֽת ךָך:
ת ְל ֵ ֣
גּוֹי֑ם ְלהֹדוֹ ֙
ן־ה ִ
ילנוּ ִמ ַ
ְו ַק ְבּ ֵצ֥נוּ ְו ַהצִּ ֵ ֖
ית יָ ֤בוֹאוּ ְויִ ְשׁ ַ ֽתּ ֲחו֣ וּ ְל ָפ ֶנ ךָ
֖יכ ְבּ ֣דוּ ִל ְשׁ ֶ ֽמ ךָך:
֣יך ֲאד ָֹנ֑י ִו ַ
ל־גּוֹי֤ם ׀ ֲא ֶשׁ ֥ר ָע ֗ ִשׂ ָ
ִ
תהלים פו:ט-י ָכּ
ֹשׂה נִ ְפ ָל ֑אוֹת ַא ָ ֖תּה ֱאל ִ ֹ֣הים ְל ַב ֶ ֽדּ ךָך :עט:יג ַ ֽו ֲא ַ ֤נ ְחנוּ ַע ְמּ ךָ ֙ך ׀ ְו ֥צ ֹאן
ִ ֽכּי־גָ ֣דוֹל ַ֭א ָתּה ְוע ֵ ֣
וֹלם ְל ֥דוֹר ָו ֑ ֹדר נְ֝ ַס ֗ ֵפּר ְתּ ִה ָלּ ֶ ֽת ךָך:
וֹדה ְלּ ֗ךָך ְל ֫ע ָ ֥
ית ֘ךָך נ֤ ֶ ֥
ַמ ְר ִע ֶ
רוּך יְ יָ ְבּ ָשׁ ְכ ֵ ֽבּנוָּ :בּ ךְ
רוּך יְ יָ ַבּ ַ ֽלּיְ ָלהָ :בּ ךְ
רוּך יְ יָ ַבּיּוֹםָ :בּ ךְ
ָבּ ךְ
קוּמנוִּ :כּי ְביָ ְד ךָך
רוּך יְ יָ ְבּ ֵ ֽ
ר־אישׁ:
ל־בּ ַשׂ ִ ֽ
ל־חי ֝ ְו ֗ר ַוּח ָכּ ְ
שׁר ְ֭בּיָ דוֹ ֶנ ֶ֣פשׁ ָכּ ָ ֑
נַ ְפשׁוֹת ַה ַחיִּ ים וְ ַה ֵמּ ִתים :איוב יב:י ֲא ֶ ֣
תהלים

אוֹתי יְ ָ֗י ֵ ֣אל ֱא ֶ ֽמתֱ :אל ֵ ֹֽהינוּ ֶשׁ ַבּ ָשּׁ ַ ֽמיִ ם
ִ֥
ית
וּחי ָפּ ִ ֖ד ָ
לא:ו ְבּ ָ ֽי ְד ֘ךָך ַא ְפ ִ ֢קיד ֫ר ִ ֥

כוּת ךָך ָתּ ִמיד ְ
יַ ֵחד ִשׁ ְמ ךָך וְ ַקיֵּ ם ַמ ְל ְ
עוֹלם ָו ֶעד:
וּמל ךְֹך ָע ֵ ֽלינוּ ְל ָ
ישׁוּע ְת ךָך ֶבּ ֱא ֶמת ֶבּ ֱאמֹר ְלצִ יּוֹן ָמ ַל ךְך
ָ
יִ ְראוּ ֵע ֵינֽינוּ ְויִ ְשׂ ַמח ִל ֵ ֽבּנוּ וְ ָתגֵ ל נַ ְפ ֵ ֽשׁנוּ ִבּ
ֱאל ָ ֹֽהיִ ךְך:

י:טז

יְ ָ ֣י ֖◌ ֶ ֽמ ֶל ךְך

צג:א

יְ ָ ֣י ָמ ָל ֘ךְך

שמות טו:יח

יְ ָ ֥י ׀ יִ ְמ ֖לֹ ךְך ְלע ָ ֹ֥לם וָ ֶ ֽעדִ :כּי ַה ַמּ ְלכוּת

וֹל ֵמי ַעד ִתּ ְמל ךְֹך ְבּ ָכבוֹד ִכּי ֵאין ָ ֽלנוּ ֶ ֽמ ֶל ךְך ֶא ָלּא ַא ָתּהָ :בּ ךְ
רוּך
וּל ֽע ְ
ֶשׁ ְלּ ךָך ִהיא ְ
ַא ָתּה יְ יָ ַה ֶ ֽמּ ֶל ךְך ִבּ ְכבוֹדוֹ ָתּ ִמיד יִ ְמ ךְ
ל־מ ֲע ָשׂיו:
עוֹלם וָ ֶעד ְו ַעל ָכּ ַ
לוֹך ָע ֵ ֽלינוּ ְל ָ

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 ְ

ובשימה אחרת מוסיפים 'יתברך'

רוֹמם ְויִ ְתנַ ֵשּׂא ְויִ ְת ַה ַדּר ְויִ ְת ַע ֶלּה ְויִ ְת ַה ַלּל
בעל תפלה כורע יִ ְת ָבּ ַר ךְך ְויִ ְשׁ ַתּ ַבּח ְויִ ְת ָפּ ַאר ְויִ ְת ַ
ְ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(

ערבית עמידה למוצאי שבת
תהלים נא:טז ֭ ֲאדֹנָ י ְשׂ ָפ ַ ֣תי ִתּ ְפ ָ ֑תּח ֝וּ ֗ ִפי יַ ִ ֥גּיד ְתּ ִה ָלּ ֶ ֽת ךָך:
כורע

ָבּ ךְ
רוּך

משתחוה

ֱאל ֵֹהי יִ צְ ָחק

ַא ָתּה

זוקף

בוֹתינוּ
יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ֵ ֽואל ֵֹהי ֲא ֵ ֽ

ֵ ֽואל ֵֹהי ַ ֽי ֲעקֹב

ֱאל ֵֹהי ַא ְב ָר ָהם

נּוֹרא
ָה ֵאל ַהגָּ דוֹל ַהגִּ בּוֹר וְ ַה ָ

ֵאל ֶע ְליוֹן

זוֹכר ַח ְס ֵדי ָאבוֹת
וְ ֵ

טוֹבים וְ קֹנֵ ה ַהכֹּל
ִ
גּוֹמל ֲח ָס ִדים
ֵ

גוֹאל
ֵ
וּמ ִביא
ֵ

יהם ְל ַ ֽמ ַען ְשׁמוֹ ְבּ ַא ֲה ָבה:
ִל ְבנֵ י ְבנֵ ֶ
בעשרת ימי תשובה זָ ְכ ֵ ֽרנוּ ְל ַחיִּ ים ֶ ֽמ ֶל ךְך ָח ֵפץ ַבּ ַחיִּ ים וְ ָ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 ָ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:
ִ
ַמ ִשּׁיב ָה ֽר ַוּח
ְמ ַכ ְל ֵכּל ַחיִּ ים ְבּ ֶ ֽח ֶסד

ְמ ַחיֵּ ה ֵמ ִתים ְבּ ַר ֲח ִמים ַר ִבּים

נוֹפ ִלים
ְ
סוֹמ ךְך
ֵ

ישׁנֵ י ָע ָפרִ :מי ָכ ֽמ ךָ
וּמ ַקיֵּ ם ֱאמוּנָ תוֹ ִל ֵ
ְ
סוּרים
וּמ ִתּיר ֲא ִ
ַ
חוֹלים
ִ
רוֹפא
וְ ֵ
וֹך
שׁוּעה:
וּמצְ ִ ֽמ ַיח יְ ָ
וּמ ַחיֶּ ה ַ
ה־לּ ךְך ֶ ֽמ ֶל ךְך ֵמ ִמית ְ
וֹמ ָ
וּמי ֽדּ ֶ
ַ ֽבּ ַעל גְּ בוּרוֹת ִ
בעשרת ימי תשובה ִ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 ְמ ַחיֵּ ה ַה ֵמּ ִתים:
וּך ֶ ֽסּ ָלהָ :בּ ךְ
דוֹשׁים ְבּ ָכל־יוֹם יְ ַהלֲ ֽל ךָ
רוּך
ַא ָתּה ָקדוֹשׁ וְ ִשׁ ְמ ךָך ָקדוֹשׁ ְוּק ִ
ַא ָתּה יְ יָ

ָה ֵאל )בעשרת ימי תשובה ַ :ה ֶ ֽמּ ֶל ךְך( ַה ָקּדוֹשׁ:

וּמ ַל ֵמּד ֶל ֱאנוֹשׁ ִבּינָ ה:
ַא ָתּה חוֹנֵ ן ְל ָא ָדם ַ ֽדּ ַעת ְ
במוצאי שבת ויום טוב:
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תּוֹר ֶ ֽת ךָך
ָ
ַא ָתּה חוֹנַ נְ ָ ֽתּנוּ ְל ַמ ַדּע

צוֹנ ךָך
וַ ְתּ ַל ְמּ ֵ ֽדנוּ ַל ֲעשׂוֹת ָבּ ֶהם ֻח ֵקּי ְר ֶ ֽ

ילנוּ יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ֵבּין ֽ ֹק ֶדשׁ ְלחֹל ֵבּין אוֹר ְל ֽ ֹח ֶשׁ ךְך ֵבּין יִ ְשׂ ָר ֵאל ָל ַע ִמּים
 9וַ ַתּ ְב ִדּ ֵ ֽ
ֵבּין יוֹם ַה ְשּׁ ִב ִ
יעי ְל ֵ ֽשׁ ֶשׁת יְ ֵמי ַה ַמּ ֲע ֶשׂהָ :א ִ ֽבינוּ ַמ ְל ֵ ֽכּנוּ ָה ֵחל ָע ֵ ֽלינוּ ַהיָּ ִמים
וּמ ֻד ָבּ ִקים
ל־עוֹן ְ
וּמנֻ ִקּים ִמ ָכּ ָ
ל־ח ְטא ְ
שׂוּכים ִמ ָכּ ֵ
אתנוּ ְל ָשׁלוֹם ֲח ִ
ַה ָבּ ִאים ִל ְק ָר ֵ ֽ
ְבּיִ ְר ָא ֶ ֽת ךָך:
וְ ָח ֵ ֽנּנוּ ֵמ ִא ְתּ ךָך ִבּינָ ה ֵדּ ָעה וְ ַה ְשׂ ֵכּלָ :בּ ךְ
רוּך ַא ָתּה יְ יָ חוֹנֵ ן ַה ָ ֽדּ ַעת:
תוֹר ֶ ֽת ךָך
יבנוּ ָא ִ ֽבינוּ ְל ָ
ֲה ִשׁ ֵ ֽ

בוֹד ֶ ֽת ךָך
וְ ָק ְר ֵ ֽבנוּ ַמ ְל ֵ ֽכּנוּ ַל ֲע ָ

ירנוּ
וְ ַה ֲחזִ ֵ ֽ

ֽיךָ :בּ ךְ
שׁוּבה ְשׁ ֵל ָמה ְל ָפ ֶנ ךָ
ִב ְת ָ
שׁוּבה:
רוּך ַא ָתּה יְ יָ ָהרוֹצֶ ה ִבּ ְת ָ
ְס ַל ָ ֽ
ל־לנוּ ַמ ְל ֵ ֽכּנוּ ִכּי מכה על הלב ָפ ַ ֽשׁ ְענוּ
ח־לנוּ ָא ִ ֽבינוּ ִכּי מכה על הלב ָח ָ ֽטאנוּ ְמ ַח ָ ֽ
סוֹל ַח ַא ָתּהָ :בּ ךְ
רוּך ַא ָתּה יְ יָ ַחנּוּןַ ,ה ַמּ ְר ֶבּה ִל ְס ֽל ַוֹח:
מוֹחל וְ ֵ ֽ
ִכּי ֵ
גוֹאל
יבנוּ וּגְ ָא ֵ ֽלנוּ ְמ ֵה ָרה ְל ַ ֽמ ַען ְשׁ ֶ ֽמ ךָך ִכּי ֵ
יבה ִר ֵ ֽ
ְר ֵאה ְב ָענְ ֵיֽנוּ וְ ִר ָ
ָחזָ ק ַא ָתּהָ :בּ ךְ
גּוֹאל יִ ְשׂ ָר ֵאל:
רוּך ַא ָתּה יְ יָ ֵ
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יענוּ וְ נִ וָּ ֵ ֽשׁ ָעה
הוֹשׁ ֵ ֽ
ִ
ְר ָפ ֵ ֽאנוּ יְ יָ וְ נֵ ָר ֵפא

ִכּי ְת ִה ָלּ ֵ ֽתנוּ

כּוֹתינוּ
ל־מ ֵ ֽ
פוּאה ְשׁ ֵל ָמה ְל ָכ ַ
ַא ָתּה וְ ַה ֲע ֵלה ְר ָ

*

ַה ָשּׁ ַ ֽמיִ ם
פוּאת
ְר ַ

ִכּי ֵאל

ַה ֶ ֽנּ ֶפשׁ
פוּאת
ְוּר ַ

רוֹפא נֶ ֱא ָמן וְ ַר ֲח ָמן ַא ָתּהָ :בּ ךְ
רוֹפא,
ֵ
רוּך ַא ָתּה יְ יָ
ֵ
ֶ ֽמ ֶל ךְך

ַהגּוּף
חוֹלה
ְל ֶ
)פב"פ( ְבּ ךְ
תוֹך

חוֹלי ַעמּוֹ יִ ְשׂ ָר ֵאל:
ֵ

חוֹלי
ְשׁ ָאר ֵ
מי שרוצה להתפלל על החולה יאמר כאן :

יהי ָרצוֹן ִמ ְלּ ָפ ֶנ ךָ
פוּאה ְשׁ ֵל ָמה ִמן־
ֽיך יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ֶשׁ ִתּ ְשׁ ַלח ְמ ֵה ָרה ְר ָ
ִו ִ

יִ ְשׂ ָר ֵאל:

בוּא ָתהּ
ל־מינֵ י ְת ָ
ת־כּ ִ
ת־ה ָשּׁנָ ה ַהזּ ֹאת וְ ֶא ָ
ָבּ ֵר ךְך ָע ֵ ֽלינוּ יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ֶא ַ
טוֹבה
ְל ָ

ל־פּנֵ י ָה ֲא ָד ָמה וְ ַשׂ ְבּ ֵ ֽענוּ
(בּ ָר ָכה ַע ְ
וּמ ָטר ִל ְֿ
וְ ֵתן ) 10בחורף ַ :טל ָ

טּוּב ךָך
ִמ ֶ ֽ

נוֹתנוּ ַכּ ָשּׁנִ ים ַהטּוֹבוֹתָ :בּ ךְ
רוּך ַא ָתּה יְ יָ ְמ ָב ֵר ךְך
וּב ֵר ךְך ְשׁ ֵ ֽ
ָ

ַה ָשּׁנִ ים:
יּוֹתינוּ וְ ַק ְבּ ֵ ֽצנוּ ַ ֽי ַחד
רוּתנוּ וְ ָשׂא נֵ ס ְל ַק ֵבּץ גָּ ֻל ֵ ֽ
שׁוֹפר גָּ דוֹל ְל ֵח ֵ ֽ
ְתּ ַ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:
יוֹע ֵ ֽצינוּ ְכּ ַב ְתּ ִח ָלּה וְ ָה ֵסר ִמ ֶ ֽמּנּוּ יָ גוֹן
שׁוֹפ ֵ ֽטינוּ ְכּ ָב ִראשׁוֹנָ ה וְ ֲ
ְ
יבה
ָה ִ ֽשׁ ָ
וּמ ךְ
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 ְ
וַ ֲאנָ ָחה ְ
ָבּ ךְ
וּמ ְשׁ ָפּט:
אוֹהב צְ ָד ָקה ִ
רוּך ַא ָתּה יְ יָ ֶ ֽמ ֶל ךְךֵ ,
בתפלת ערבית של יום "ט אחר תקופת תשרי )ה' או ו' דעצעמבר( ובארץ ישראל בליל ז' מרחשון מתחילין
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לומר 'ותן טל ומטר לברכה' עד פסח.

)בעשרת ימי תשובה מסיימים הברכה ַ :ה ֶ ֽמּ ֶל ךְך

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

לחזור(.
ֹאבדוּ וְ ָכל־אוֹיְ ֵבי
ל־ה ִמּינִ ים ְכּ ֶ ֽרגַ ע י ֵ ֽ
ל־תּ ִהי ִת ְקוָ ה וְ ָכ ַ
ַל ְמ ֻשׁ ָמּ ִדים ַא ְ
ַע ְמּ ךָך ְמ ֵה ָרה יִ ָכּ ֵ ֽרתוּ ַ
וּת ַמגֵּ ר וְ ַת ְכ ִנ ַֽיע
וּת ַשׁ ֵבּר ְ
וּמ ְלכוּת זָ דוֹן ְמ ֵה ָרה ְת ַע ֵקּר ְ
ִבּ ְמ ֵה ָרה ְביָ ֵ ֽמינוָּ :בּ ךְ
וּמ ְכ ִנ ַֽיע זֵ ִדים:
שׁוֹבר אוֹיְ ִבים ַ
ֵ
רוּך ַא ָתּה יְ יָ
ל־ה ֲח ִס ִידים וְ ַעל־זִ ְקנֵ י ַע ְמּ ךָך ֵבּית יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ ַעל־
יקים וְ ַע ַ
ל־הצַּ ִדּ ִ
ַע ַ
יהם וְ ַעל־גֵּ ֵרי ַה ֶ ֽצּ ֶדק וְ ָע ֵ ֽלינוּ יֶ ֱהמוּ ַר ֲח ֶ ֽמ ךָ
יך יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ וְ ֵתן
סוֹפ ֵר ֶ
יטת ְ
ְפּ ֵל ַ
עוֹלם
וּל ָ
בּוֹט ִחים ְבּ ִשׁ ְמ ךָך ֶבּ ֱא ֶמת וְ ִשׂים ֶח ְל ֵ ֽקנוּ ִע ָמּ ֶהם ְ
ל־ה ְ
ָשׂ ָכר 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 ִ
ל ֹא נֵ בוֹשׁ ִכּ ְ
ירוּשׁ ַ ֽל ִם ִע ְיר ךָך ְבּ ַר ֲח ִמים ָתּשׁוּב
ָ
וְ ִל

תוֹכהּ ַכּ ֲא ֶשׁר ִדּ ַ ֽבּ ְר ָתּ
וְ ִת ְשׁכּוֹן ְבּ ָ

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

ישׁוּע ֶ ֽת ךָך
ָ
וְ ַק ְרנוֹ ָתּרוּם ִבּ

ל־היּוֹםָ :בּ ךְ
שׁוּעה:
רוּך ַא ָתּה יְ יָ ַמצְ ִ ֽמ ַיחֽ ֶ ,ק ֶרן יְ ָ
ישׁוּע ְת ךָך ִק ִ ֽוּינוּ ָכּ ַ
ָ
ִכּי ִל

וּב ָרצוֹן
קוֹלנוּ יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ חוּס וְ ַר ֵחם ָע ֵ ֽלינוּ וְ ַק ֵבּל ְבּ ַר ֲח ִמים ְ
ְשׁ ַמע ֵ ֽ
וּמ ְלּ ָפ ֶנ ךָ
ֵֽ
ת־תּ ִפ ָלּ ֵ ֽתנוּ ִכּי ֵאל
ֶא ְ
ֽיך ַמ ְל ֵ ֽכּנוּ
נוּנֽינוּ ַא ָתּה ִ
שׁוֹמ ַע ְתּ ִפ ָלּ ֵ ֽתנוּ וְ ַת ֲח ֵ
שׁוֹמ ַע ְתּ ִפ ַלּת ַע ְמּ ךָך יִ ְשׂ ָר ֵאל ְבּ ַר ֲח ִמיםָ :בּ ךְ
רוּך
ֵֽ
יבנוּ ִכּי ַא ָתּה
ל־תּ ִשׁ ֵ ֽ
יקם ַא ְ
ֵר ָ
ַא ָתּה יְ יָ

שׁוֹמ ַע ְתּ ִפ ָלּה:
ֵֽ

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 ִ
וּת ִהי
וּת ִפ ָלּ ָתם ְמ ֵה ָרה ְבּ ַא ֲה ָבה ְת ַק ֵבּל ְבּ ָרצוֹן ְ
ית ךָך וְ ִא ֵשּׁי יִ ְשׂ ָר ֵאל ְ
ֵבּ ֶ ֽ
בוֹדת יִ ְשׂ ָר ֵאל ַע ֶ ֽמּ ךָך:
ְל ָרצוֹן ָתּ ִמיד ֲע ַ
בראש חודש ובחול המועד אומרים 'יעלה ויבא':

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
ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ֵ ֽואל ֵֹהי ֲא ֵ ֽ
וּשׁ ַ ֽל ִם ִעיר
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 ֵ ֽ
וּפ ְק ֵ
רוֹנֽנוּ ִ
זִ ְכ ֵ
ל־ע ְמּ ךָך ֵבּית יִ ְשׂ ָר ֵאל ְל ָפנֶ ךָ
וּל ֵחן ְ
טוֹבה ְ
וּל ָ
יטה ְ
יך ִל ְפ ֵל ָ
ָק ְד ֶ ֽשׁ ךָך וְ זִ ְכרוֹן ָכּ ַ
וּל ַר ֲח ִמים
וּל ֶ ֽח ֶסד ְ
וּל ָשׁלוֹם ְבּיוֹם
וּל ַחיִּ ים ְ
ְ
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 ָ
שׁוּעה
וּב ְד ַבר יְ ָ
יענוּ בוֹ ְל ַחיִּ ים ִ
הוֹשׁ ֵ ֽ
וּפ ְק ֵ ֽדנוּ בוֹ ִל ְב ָר ָכה וְ ִ
טוֹבה ָ
יענוּ ִכּי ֵא ֶ ֽל ךָ
יך ֵע ֵינֽינוּ ִכּי ֵאל ֶ ֽמ ֶל ךְך ַחנּוּן וְ ַרחוּם
הוֹשׁ ֵ ֽ
וְ ַר ֲח ִמים חוּס וְ ָחנֵּ נוּ וְ ַר ֵחם ָע ֵ ֽלינוּ וְ ִ
ַא ָתּה:

שׁוּב ךָך ְלצִ יּוֹן ְבּ ַר ֲח ִמיםָ :בּ ךְ
רוּך ַא ָתּה יְ יָ ַה ַמּ ֲחזִ יר ְשׁ ִכינָ תוֹ
וְ ֶת ֱח ֶזֽינָ ה ֵע ֵינֽינוּ ְבּ ְ
ְלצִ יּוֹן:
עוֹלם
בוֹתינוּ ְל ָ
מוֹדים ֲא ַנ ְֽחנוּ ָל ךְך ֶשׁ ַא ָתּה הוּא זוקף יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ֵ ֽואל ֵֹהי ֲא ֵ ֽ
כורע ִ
וָ ֶעד:

נוֹדה ְלּ ךָך וּנְ ַס ֵפּר
צוּר ַח ֵ ֽיּינוּ ָמגֵ ן יִ ְשׁ ֵ ֽענוּ ַא ָתּה הוּא ְלדוֹר וָ דוֹרֶ :

מוֹתינוּ ַה ְפּקוּדוֹת ָל ךְך וְ ַעל־
סוּרים ְבּיָ ֶ ֽד ךָך וְ ַעל־נִ ְשׁ ֵ ֽ
ל־ח ֵ ֽיּינוּ ַה ְמּ ִ
ְתּ ִה ָלּ ֶ ֽת ךָך ַע ַ
טוֹבוֹת ךָ
אוֹת ךָ
יך ֶשׁ ְבּ ָכל ֵעת
ֶֽ
יך וְ
וְ ַעל־נִ ְפ ְל ֶ ֽ

נִ ֶ ֽסּ ךָ
יך ֶשׁ ְבּ ָכל־יוֹם ִע ָ ֽמּנוּ

ֹא־כלוּ ַר ֲח ֶ ֽמ ךָ
יך
ֶ ֽע ֶרב וָ ֹֽב ֶקר וְ צָ ֳה ָ ֽריִ םַ :הטּוֹב ִכּי ל ָ

ֹא־תמּוּ
וְ ַה ְמ ַר ֵחם ִכּי ל ַ ֽ

ֲח ָס ֶ ֽד ךָ
עוֹלם ִק ִ ֽוינוּ ָל ךְך:
יך ֵמ ָ
כל ימי חנוכה ,גם בפורים בתפלת ערבית קודם קריאת המגילה ,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
בוֹתינוּ ַבּיָּ ִמים ָה ֵהם ִבּזְ ַמן ַהזֶּ ה:
ית ַל ֲא ֵ ֽ
ֶשׁ ָע ִ ֽשׂ ָ
וּבנָ יו ְכּ ֶשׁ ָע ְמ ָדה ָמ ַ ֽס ְר ָתּ
ן־יוֹחנָ ן כּ ֵֹהן גָּ דוֹל ַח ְשׁמֹנַ י ָ
ָ
ימי ַמ ִתּ ְת ָ ֽיהוּ ֶבּ
בחוכה ִ :בּ ֵ
ל־ע ְמּ ךָך יִ ְשׂ ָר ֵאל
ַמ ְלכוּת יָ וָ ן ָה ְר ָשׁ ָעה ַע ַ

תּוֹר ֶ ֽת ךָך ְבּיַ ד
ָ
יחם
ְל ַה ְשׁ ִכּ ָ

צוֹנ ךָך :וְ ַא ָתּה ְבּ ַר ֲח ֶ ֽמ ךָ
וּל ַה ֲע ִב ָירם ֵמ ֻח ֵקּי ְר ֶ ֽ
ְ
יך ָה ַר ִבּים ָע ַמ ְד ָתּ ָל ֶהם ְבּ ֵעת וְ ַר ִבּים
צָ ָר ָתם

יבם
ַ ֽר ְב ָתּ ֶאת־ ִר ָ

ת־דּינָ ם
ַ ֽדּנְ ָתּ ֶא ִ

בּוֹרים
גִּ ִ
ַח ָלּ ִשׁים
ְבּיַ ד

וּט ֵמ ִאים
נָ ַ ֽק ְמ ָתּ ֶאת־נִ ְק ָמ ָתםְ :מ ַע ִטּים ְ

תוֹר ֶ ֽת ךָךְ :
עוֹס ֵקי ָ
יקים וְ זֵ ִדים ְבּיַ ד ְ
הוֹרים ְוּר ָשׁ ִעים ְבּיַ ד צַ ִדּ ִ
ְבּיַ ד ְט ִ
וּל ךָך ֶאת

ֲעצָ תוֹ

ית ֵשׁם גָּ דוֹל וְ ָקדוֹשׁ ְבּ ָ
ָע ִ ֽשׂ ָ
שׁוּעה וְ ִק ְל ַ ֽק ְל ָתּ
ית ְתּ ָ
וּל ַע ְמּ ךָך יִ ְשׂ ָר ֵאל ָע ִ ֽשׂ ָ
עוֹל ֶ ֽמ ךָך ְ

ֶאת־

וּפ ְר ָקן ְכּ ַהיּוֹם ַהזֶּ ה :וְ ַ ֽא ַחר ַכּ ךְך ָ ֽבּאוּ ָב ֶנ ךָ
ית ךָך ִ
ֽיך ִל ְד ִביר ֵבּ ֶ ֽ
דוֹלה ֻ
גְ ָ
וּפנּוּ ַמ ֲח ַשׁ ְבתּוֹ
יכ ֶ ֽל ךָך וְ ִט ֲהרוּ ֶא ִ
ת־ה ָ
ֶא ֵ
וֹת
ת־מ ְק ָדּ ֶ ֽשׁ ךָך וְ ִה ְד ִ ֽליקוּ נֵ רוֹת ְבּ ַחצְ רוֹת ָק ְד ֶ ֽשׁ ךָך וַ ֲה ֵשׁ ֽב ָ
וּל ַה ֵלּל ְל ִשׁ ְמ ךָך ַהגָּ דוֹל:
וְ ָק ְבעוּ ְשׁמוֹנַ ת יְ ֵמי ֲחנֻ ָכּה ֵ ֽאלּוּ ְלהוֹדוֹת ְ
בפורים :

ְבּר ֹאשׁוֹ

גְּ מוּלוֹ
וְ ָתלוּ

שׁוּשׁן ַה ִבּ ָירה ְכּ ֶשׁ ָע ַמד ֲע ֵל ֶ
ימי ָמ ְר ֳדּ ַכי וְ ֶא ְס ֵתּר ְבּ ַ
ִבּ ֵ
יהם ָה ָמן אֹתוֹ וְ ֶאת ָבּנָ יו

ָה ָר ָשׁע ִבּ ֵקּשׁ

אסתר ג:יג

הוּדים ַעל ָה ֵעץ:
ל־היְּ ִ
ת־כּ ֠ ַ
וּל ַא ֵ ֣בּד ֶא ָ
ְל ַה ְשׁ ֡ ִמיד ַ ֽל ֲה ֣ ֹרג ְ

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

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 ְ :

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 ַהטּוֹב ִשׁ ְמ ךָך ְ

עוֹלם ִכּי ַא ָתּה הוּא ֶ ֽמ ֶל ךְך ָאדוֹן
ָשׁלוֹם ָרב ַעל־יִ ְשׂ ָר ֵאל ַע ְמּ ךָך ָתּ ִשׂים ְל ָ

ְל ָכל ַה ָשּׁלוֹם :וְ טוֹב ְבּ ֵע ֶינ ךָ
ל־שׁ ָעה
וּב ָכ ָ
ל־עת ְ
ת־ע ְמּ ךָך יִ ְשׂ ָר ֵאל ְבּ ָכ ֵ
ֽיך ְל ָב ֵר ךְך ֶא ַ
לוֹמ ךָך:
ִבּ ְשׁ ֶ
ָבּ ךְ
רוּך ַא ָתּה יְ יָ ַה ְמ ָב ֵר ךְך

עוֹשׂה
ֵ
ַא ָתּה יְ יָ
ַה ָשּׁלוֹם:

ת־עמּוֹ יִ ְשׂ ָר ֵאל ַבּ ָשּׁלוֹם:
ֶא ַ
בעשרת ימי תשובה

טוֹבה נִ זָּ ֵכר
וּפ ְרנָ ָסה ָ
ְ :בּ ֵ ֽס ֶפר ַחיִּ ים ְבּ ָר ָכה וְ ָשׁלוֹם ַ

וְ נִ ָכּ ֵתב ְל ָפ ֶנ ךָ
ל־ע ְמּ ךָך ֵבּית יִ ְשׂ ָר ֵאל
ֽיך ָ ֽאנוּ וְ ָכ ַ

וּל ָשׁלוֹםָ :בּ ךְ
רוּך
ְל ַחיִּ ים ְ

וּשׂ ָפ ַתי ִמ ַדּ ֵבּר ִמ ְר ָמה וְ ִל ְמ ַק ְל ַלי נַ ְפ ִשׁי ִתדֹּם
ֱאל ַֹהי נְ צֹר ְלשׁוֹנִ י ֵמ ָרע ְ
וֹת ךָ
יך ִתּ ְרדֹּף נַ ְפ ִשׁי:
וּב ִמצְ ֶ ֽ
תוֹר ֶ ֽת ךָך ְ
וְ נַ ְפ ִשׁי ֶכּ ָע ָפר ַלכֹּל ִתּ ְהיֶ הְ :פּ ַתח ִל ִבּי ְבּ ָ
בוֹתםֲ :ע ֵשׂה
חוֹשׁ ִבים ָע ַלי ָר ָעה ְמ ֵה ָרה ָה ֵפר ֲעצָ ָתם וְ ַק ְל ֵקל ַמ ְח ְשׁ ָ
ל־ה ְ
וְ ָכ ַ
ְל ַ ֽמ ַען ְשׁ ֶ ֽמ ךָך
תּוֹר ֶ ֽת ךָך:
ָ

ינ ךָך
ֲע ֵשׂה ְל ַ ֽמ ַען יְ ִמ ֶ ֽ

תהלים ס:ז

ֲע ֵשׂה ְל ַ ֽמ ַען ְק ֻד ָשּׁ ֶ ֽת ךָך

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

י־פי וְ ֶהגְ י֣ וֹן ִל ִ ֣בּי ְל ָפ ֶנ ךָ
צוּרי וְ ֽ ֹג ֲא ִ ֽלי:
֑יך יְ֝ ָ֗י ִ ֥
יִ ְ֥היֽ וּ ְל ָר ֨צוֹן ׀ ִא ְמ ֵר ֡ ִ
רוֹמיו
ֹשׂה ָשׁלוֹם ִבּ ְמ ָ
ואומר  :ע ֶ
יִ ְשׂ ָר ֵאל :וְ ִא ְמרוּ ָא ֵמן:

ועננו

ֲע ֵשׂה ְל ַ ֽמ ַען
ַ ֽו ֲע ֵנֽנִ י:

יט:טו

פוסע לאחריו ג' פסיעות

ל־כּל־
הוּא יַ ֲע ֶשׂה ָשׁלוֹם ָע ֵ ֽלינוּ וְ ַע ָ

זוקף לאט ואומר :

יְ ִהי ָרצוֹן ִמ ְלּ ָפ ֶנ ךָ
בוֹתינוּ ֶשׁיִ ָבּנֶ ה ֵבּית ַה ִמּ ְק ָדּשׁ ִבּ ְמ ֵה ָרה ְביָ ֵ ֽמינוּ ְו ֵתן ֶח ְל ֵ ֽקנוּ
ֽיך יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ִֵואל ֵֹהי ֲא ֵ ֽ
הוּדה
ה ַ ֽל ָ֔יי ִמנְ ַ ֥חת יְ ָ ֖
וּכ ָשׁנִ ים ַק ְדמֹנִ יּוֹת :מלאכי ג:ד ְו ָ ֽע ְר ָב ֙
עוֹלם ְ
ימי ָ
תוֹר ֶ ֽת ךָךְ :ו ָשׁם נַ ֲע ָב ְד ךָך ְבּיִ ְר ָאה ִכּ ֵ
ְבּ ָ
וּשׁ ָ ֑ל ִם
ִו ֽיר ָ
וּכ ָשׁנִ ֖ים ַק ְד ֹֽמנִ ֽ ֹיּת:
עוֹלם ְ
ימי ָ֔
ִכּ ֵ ֣
אין אומרים 'ויהי נעם' )עמ'  (042ולא 'אתה קדוש' )עמ'  ,(142וממשיך 'תתקבל צלותהון' )עמ'  ,(242אם חל יום טוב
באחד מימות החול הבאים .במוצאי יום טוב אומרים כאן קדיש 'תתקבל' ,מבדילים על הכוס בלא ר ובשמים,
ואומרים 'עלינו' )עמ'  .(642במוצאי שבת מוסיפים גם 'ויהי נעם' )עמ' ' ( 042עלינו' .בפורים אחר שמוה עשרה
אומרים קדיש 'תתקבל' וקוראים את המגילה .בתשעה באב אומרים קדיש שלם בלי 'תתקבל' .אין אומרים 'ויהי
נעם' ו'ויתן לך'.
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(

ויהי נעם
את הפסוק הראשון 'ויהי נעם' יש אומרים בעמידה.

שׂה
שׂה יָ֭ ֵדינוּ ֽכּוֹנֲ ָנ֣ה ָע ֵ ֑לינוּ ֽוּ ַמ ֲע ֵ ֥
וּמ ֲע ֵ ֣
יהי ׀ ֹ֤נ ַעם ֲאד ָֹנ֥י ֱאל ֵֹ֗הינוּ ֫ ָע ֵ ֥לינוּ ַ ֽ
תהלים צ:יז ִו ִ ֤
יָ֝ ֵ ֗דינוּ ֽכּוֹנֲ ֵנֽהוּ:

צא
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וּמצֽ ָוּד ִ ֑תי
לוֹנ ן :א ֗ ַֹמר ַ֭ליֽ יָ ַמ ְח ִ ֣סי ְ
֭י ֵשׁב ְבּ ֵ ֣ס ֶתר ֶע ְלי֑ וֹן ְבּ ֵצ֥ל ֝ ַשׁ ַ ֗דּי יִ ְת ָ ֽ

יל ךָך ִמ ַ ֥פּח יָ֝ ֗קוּשׁ ִמ ֶ ֥דּ ֶבר ַה ֽוּוֹתְ :בּ ֶא ְב ָר ֨תוֹ ׀ ָי ֶ֣ס ךְך ֖◌ ָל ךְך
ח־בּוֹ֤ ִ :כּי ֣הוּא יַ֭ ִ ֽצּ ְ
֝ ֱאל ַֹ֗הי ֶא ְב ַט ֽ
א־ת ָירא ִמ ַ ֣פּ ַחד ָ ֑ליְ ָלה ֝ ֵמ ֵ֗חץ יָ ע֥ וּף
ת־כּנָ ָ ֣פיו ֶתּ ְח ֶ ֑סה צִ ָנּ֖ה ְו ֹֽס ֵח ָ ֣רה ֲא ִמ ֽתּוֹֽ :ל ֹ ִ֭
וְ ַ ֽת ַח ְ
א ֶפל ַי ֲֽה ֑לֹ ךְך ֝ ִמ ֶ ֗קּ ֶטב יָ ֥שׁוּד ָ ֽצ ֳה ָ ֽריִ ם :יִ ֤ ֹפּל ִמצִּ ְדּ ךָ ֙ך ׀ ֶ ֗א ֶלף ְוּר ָב ָ ֥בה
יוֹמםִ֭ :מ ֶדּ ֶבר ָבּ ֣ ֹ
ָֽ
יך ֣ל ֹא יִ ָ ֽגּשׁ ַ֭ :רק ְבּ ֵע ֶינ ךָ
ינ ךָך ֝ ֵא ֶ֗ל ךָ
י־א ָ ֣תּה
֣יך ַת ִ ֑בּיט וְ ִשׁ ֻלּ ַ ֖מת ְר ָשׁ ִ ֣עים ִתּ ְר ֶ ֽאהֽ ִ :כּ ַ
ימ ֶ ֑
ִ ֽמ ִ
א־ת ֻא ֶנּ֣ה ֵא ֶ ֣ל ךָ
יך ָר ָ ֑עה ֝ ְו ֗ ֶנגַ ע ֽל ֹא־יִ ְק ַ ֥רב ְבּ ָ ֽא ֳה ֶ ֽל ךָך:
עוֹנ ךָךֽ :ל ֹ ְ
שׂ ְמ ָתּ ְמ ֶ ֽ
יְ ָ ֣י ַמ ְח ִ ֑סי ֝ ֶע ְלי֗ וֹן ַ ֣
ל־דּ ָר ֶ ֽכ ךָ
ה־לּ ךְך ֝ ִל ְשׁ ָמ ְר ֗ךָך ְבּ ָכ ְ
ִ ֣כּי ַ֭מ ְל ָא ָכיו יְ צַ וֶּ ָ ֑
ן־תּ ֹ֖גּף ָבּ ֶ ֣א ֶבן
ל־כּ ַ ֥פּיִ ם יִ ָשּׂ ֑אוּנְ ךָך ֶפּ ִ
יךַ :ע ַ
ל־שׁ ַחל ָו ֶ ֣פ ֶתן ִתּ ְד ֑ ֹר ךְך ִתּ ְר ֖ ֹמס ְכּ ִ ֣פיר וְ ַת ִ ֽנּין֤ ִ :כּי ִ ֣בי ָ֭ח ַשׁק ַ ֽו ֲא ַפ ְלּ ֵ ֑טהוּ
ַרגְ ֶ ֽל ךָךַ :ע ַ ֣
֝ ֲא ַשׂגְּ ֵ֗בהוּ ִ ֽכּי־יָ ַ ֥דע ְשׁ ִ ֽמי :יִ ְק ָר ֵ ֨אנִ י ׀ ְ ֽו ֶא ֱע ֗ ֵנהוּ

ִע ֽמּוֹ ָאנֹ ִ ֥כי ְבצָ ָ ֑רה ֝ ֲא ַח ְלּ ֗ ֵצהוּ

.יום טוב  beforeמוצאי שבת  on aישב בסתר עליון  is not to reciteמהג The
", toזַ יִ ן"  except for theתפילה  is found in thisאלף בית ') says that all ofרוקח )סימן כ The
 before seven occasions:מוצאי שבת signify, that it is not said on
פסח ,שבועות ,ראש השנה ,יום כפור ,סכות ,שמיני עצרת  andשבת חול המועד:
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וּע ִ ֽתי:
ישׁ ָ
יעהוּ ֝ ְו ַא ְר ֵ ֗אהוּ ִבּ ֽ
א ֶר ךְך יָ֭ ִמים ֖◌ ַא ְשׂ ִבּ ֵ ֑
ַ ֽו ֲא ַכ ְבּ ֵ ֽדהוֹּ ֣ :
וּע ִ ֽתי(:
ישׁ ָ
יעהוּ ֝ ְו ַא ְר ֵ ֗אהוּ ִבּ ֽ
א ֶר ךְך יָ֭ ִמים ֖◌ ַא ְשׂ ִבּ ֵ ֑
ֹ ֣ ) 13
בתשעה באב אחר קריאת מגילת איכה והקיות עומדים ואומרים 'ואתה קדוש' בקול מוך ,ק"ש בלי 'תתקבל',
'עליו'.

וֹשׁב ְתּ ִה ֥לּוֹת יִ ְשׂ ָר ֵ ֽאל:
בעל תפלה ]בקול[ וקהל ]בלחש[ תהלים כב:ד ְו ַ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[ ְ

בעל תפלה וקהל ]בלחש[

רוֹמא ֵבּית ְשׁ ִכינְ ֵתּהּ
ַק ִדּישׁ ִבּ ְשׁ ֵמי ְמ ָ

ל־א ְר ָעא
ַק ִדּישׁ ַע ַ

עוֹבד גְּ ְ
ַ
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 ְ
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

)מוצאי שבתות .יוסף אומץ )סימן ו  onפסוק  in the later generations is to repeat the lastמהג The
. In thisמוצאי שבתות  and the Siddur R' Hertz Treivish as the source for the repetition onטור cites the
) פירוש הרוקח על . Theמזיקים way the Name of God is complete, and this guards against
רוקח
ובא לציון  as well as recitingארך ימים ) writes, the reason for the repetition of theהסידור ,עמוד תקפ"ט
, in order to delay the return ofשבת , is to lengthenמוצאי שבתות on
the sinners of Israel to
 should be said silently, the second time it should be said out loud.ארך ימים . The first timeגיהם
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בעל תפלה וקהל ָבּ ֥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:
וּל ַע ְל ֵמי ָע ְל ְמיָּ א :ד"ה א' כט:יח יְ ָ֗י ֠ ֱאל ֵֹהי ַא ְב ָר ָ֞הם
כוּתהּ ְל ָע ַלם ְ
קהל אומרים בלחש יְ יָ ַמ ְל ֵ
עוֹלם ְל ֵי֥צֶ ר ַמ ְח ְשׁ ֖בוֹת ְל ַ ֣בב ַע ֶ ֑מּ ךָך
ה־זּ ֹאת ְל ָ֔
יִ צְ ָ ֤חק וְ יִ ְשׂ ָר ֵאל ֙ ֲאב ֵֹ֔תינוּ ָשׁ ְמ ָר ֣
ְו ָה ֵ ֥כן ְל ָב ָ ֖בם ֵא ֶ ֽל ךָ
יך:

תהלים עח:לח

ֹא־י ְשׁ ִ ֥חית ֖◌וְ ִה ְר ָ ֣בּה
וְ ֤הוּא ַר ֨חוּם ׀ יְ ַכ ֵ ֥פּר ָעוֹן֘ ְ ֽול ַ ֫ ֽ

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

קיט:קמב

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

מיכה

ז:כ ִתּ ֵ ֤תּן

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 ֵ
ֱא ֶמ ֙
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:
ִמ ְשׂ ָ ֽגּ ָ֨
ָ ֽבּ ךְך:

כ:י

פד:יג

מו:ח

תהלים

יְ ָ ֣י צְ ָב ֣אוֹת ִע ָ ֑מּנוּ

יְ ָ ֥י צְ ָב ֑אוֹת ַ ֽא ְשׁ ֵ ֥רי ֝◌ ָא ָ ֗דם בּ ֵ ֹ֥ט ַח

יוֹם־ק ְר ֵ ֽאנוָּ :בּ ךְ
רוּך הוּא ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ֶשׁ ְבּ ָר ָ ֽאנוּ
ָ
יעה ֝ ַה ֗ ֶמּ ֶל ךְך ַ ֽי ֲע ֵנ֥נוּ ְב
הוֹשׁ ָ
ִ֑
יְ ָ ֥י

תוֹכנוּ
עוֹלם נָ ַטע ְבּ ֵ ֽ
תּוֹרת ֱא ֶמת וְ ַחיֵּ י ָ
תּוֹעים וְ ָנ ַֽתן ָ ֽלנוּ ַ
ן־ה ִ
ילנוּ ִמ ַ
ִל ְכבוֹדוֹ ְו ִה ְב ִדּ ָ ֽ
וּליִ ְר ָאה אוֹתוֹ ַל ֲעשׂוֹת ְרצוֹנוֹ
תוֹרתוֹ וְ יָ ֵשׂם ִל ֵ ֽבּנוּ ְל ַא ֲה ָבתוֹ ְ
הוּא יִ ְפ ַתּח ִל ֵ ֽבּנוּ ְבּ ָ
ְ
וּל ָע ְבדוֹ ְב ֵל ָבב ָשׁ ֵלם ְל ַ ֽמ ַען ל ֹא נִ יגַ ע ָל ִריק ְול ֹא נֵ ֵלד ַל ֶבּ ָה ָלה:
בוֹתינוּ ֶשׁנִּ ְשׁמֹר ֻח ֶ ֽקּ ךָ
יְ ִהי ָרצוֹן ִמ ְלּ ָפ ֶנ ךָ
עוֹלם ַהזֶּ ה
יך ָבּ ָ
ֽיך יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ֵ ֽואל ֵֹהי ֲא ֵ ֽ
עוֹלם
וּל ַחיֵּ י ָה ָ
וּב ָר ָכה ִל ְשׁנֵ י יְ מוֹת ַה ָמּ ִ ֽשׁ ַיח ְ
טוֹבה ְ
ְונִ זְ ֶכּה ְונִ ְחיֶ ה וְ נִ ְר ֶאה ְונִ ַירשׁ ָ
אוֹד ָךּ:
עוֹלם ֶ ֽ
ל:יג ל:יג ְ 14ל ַ ֤מ ַען יְ זַ ֶמּ ְר ךָ֣ך ָ֭כבוֹד וְ ֣ל ֹא יִ ֑ ֹדּם יְ ָ ֥י ֝ ֱאל ַֹ֗הי ְל ָ ֣

ַה ָבּא:

יז:ז ָבּ ֣ר ךְ
וּך ַה ֶ֔גּ ֶבר

יי ְו ָה ָי֥ה יְ ָ ֖י ִמ ְב ַט ֽחוֹ:
שׁר יִ ְב ַ ֖טח ַ ֽבּ ָ ֑
ֲא ֶ ֥

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

ישעיה

ירמיה

יי
כו:ד ִבּ ְט ֥חוּ ַ ֽב ָ ֖

וֹל ִ ֽמים :תהלים ט:יא וְ יִ ְב ְט ֣חוּ ְ֭ב ךָך יֽ ְוֹד ֵ ֣עי ְשׁ ֶ ֑מ ךָך ִ ֤כּי
֖צוּר ֽע ָ
תּוֹרה
ישעיה מב:כא יְ ָ ֥י ָח ֵ ֖פץ ְל ַ ֣מ ַען צִ ְד ֑קוֹ יַ גְ ִ ֥דּיל ָ ֖

ְויַ ְא ִ ֽדּיר:

במדבר יד:יז

שׁר ִדּ ַ ֖בּ ְר ָתּ ֵלא ֹֽמר:
ל־נ֖א ֹ֣כּ ַח ֲאד ָֹנ֑י ַ ֽכּ ֲא ֶ ֥
וְ ַע ָ֕תּה יִ גְ ַדּ ָ

יך יְ֭ יָ ַ ֽו ֲח ָס ֶ ֑ד ךָ
ֹר־ר ֲח ֶ ֣מ ךָ
עוֹלם ֵ ֽה ָמּה:
יך ִ ֖כּי ֵ ֽמ ָ ֣
תהלים כה:ו זְ כ ַ ֽ
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וֹתה בַּ יּוֹם ,שֶׁ נֶּאֱ מַ רְ ' :ל ַ ֤מ ַען
יר ָאה ,חַ יָּיב ָאדָ ם ל ְִקרוֹת ֶאת הַ ְמּגִ י ָלּה בַּ ַלּי ָלה ,וְ לִ ְשׁ ָ
ָאמַ ר ְרבִ י חֶ ְלבּוֹ ָאמַ ר עוּלָא בִּ ָ
אוֹד ָךּ) .':גמ' מגילה ד(.
עוֹלם ֶ ֽ
יְ זַ ֶמּ ְר ךָ֣ך ָ֭כבוֹד ְו ֣ל ֹא יִ ֑ ֹדּם ֥ד' ֝ ֱאל ַ ֹ֗די ְל ָ ֣

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(

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 ְ
ָא ֵמן(
קכא:ב קהלֶ֭ :עזְ ִרי ֵמ ִ ֣עם יְ ָ ֑י ֝ ֹע ֗ ֵשׂה ָשׁ ַ ֥מיִ ם וָ ָ ֽא ֶרץ:

)קהל

בעל תפלה 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(

בימי ספירת העומר סופרים את העומר לפי 'ויתן לך' )עמ' .(49
ובמוצאי שבת חנוכה מדליק הבעל תפלה את נרות החנוכה לפי 'ויתן לך' )עמ' .(633

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

וּמ ְשׁ ַמ ֵנּ֖י ָה ָ ֑א ֶרץ וְ ֥ ֹרב ָדּ ָ ֖ג ן
ן־ל ךָ ֙ך ָ ֽה ֱאל ִֹ֔הים ִמ ַטּל ֙ ַה ָשּׁ ֔ ַמיִ ם ִ
בראשית כז:כח-כט  15וְ ִי ֶֽתּ ְ
ְו ִת ֽירשַׁ :י ַֽע ְב ֣ד ךָ
ה ֤וה גְ ִבי ֙ר ְל ַא ֶ֔ח ךָ
יך וישתחו וְ יִ ְשׁ ַ ֽתּ ֲחו֥ וּ
ח ֤ו ְל ךָ ֙ך ְל ֻא ֔ ִמּים ֱ ֵ
ֽשׁ ַ ֽתּ ֲ ֻ
וּך ַע ֗ ִמּים ְו ִי ְ
יך ָבּ ֽר ךְ
יך ָא ֔רוּר וּֽ ְמ ָ ֽב ֲר ֶ ֖כ ךָ
א ֲר ֶ ֣ר ךָ
א ְת ֔ךָך וְ יַ ְפ ְר ֖ךָך
וּך :כח:ג-ד וְ ֵ ֤אל ַשׁ ַדּ ֙י יְ ָב ֵ ֣ר ךְך ֽ ֹ
ְ ֖ל ךָך ְבּ ֵנ֣י ִא ֶ ֑מּ ךָך ֽ ֹ
ת־בּ ְר ַ ֣כּת ַא ְב ָר ָ֔הם ְל ֖ךָך ְ
ן־ל ךָ ֙ך ֶא ִ
֖ית ִל ְק ַ ֥הל ַע ִ ֽמּים :וְ ִי ֶֽתּ ְ
וּלזַ ְר ֲע ךָ֣ך ִא ָ ֑תּ ךְך
ְויַ ְר ֶ ֑בּ ךָך וְ ָהיִ ָ
ת־א ֶרץ ְמגֻ ֶ ֔ר ךָ
יך ֲא ֶשׁר־נָ ַ ֥תן ֱאל ִ ֹ֖הים ְל ַא ְב ָר ָ ֽהם :מט:כה ֵמ ֵ ֨אל ָא ִ֜ב ךָ
ְל ִר ְשׁ ְתּ ךָ ֙ך ֶא ֶ ֣
יך
ם ֵמ ֔ ָעל ִבּ ְר ֥ ֹכת ְתּ ֖הוֹם ר ֶ ֹ֣בצֶ ת ָ ֑תּ ַחת
יב ֲר ֶ֔כ ָךּ ִבּ ְר ֹ֤כת ָשׁ ֨ ַמיִ ֙
ְויַ ְעזְ ֶ ֗ר ָךּ ְו ֵ ֤את ַשׁ ַדּ ֙י וִ ָ ֣
ִבּ ְר ֹ֥כת ָשׁ ַ ֖דיִ ם ָו ָ ֽר ַחםִ :בּ ְר ֹ֣כת ָא ִ֗ב ךָ
ד־תּ ֲאַו֖ת גִּ ְב ֹ֣עת
הוֹרי ַ ֽע ַ
ל־בּ ְר ֹ֣כת ַ ֔
יך ָ ֽגּ ְבר ֙וּ ַע ִ
וּב ַר ְכ ֖ךָך
דברים ז:יג-טו ַ ֽו ֲא ֵ ֣ה ְב ֔ךָך ֵ ֽ
וּל ָק ְד ֖ ֹקד נְ זִ ֥יר ֶא ָ ֽחיו:
יוֹסף ְ
עוֹלם ִ ֽתּ ְה ֶ֨יי ֙ן ָ ְל ֣ר ֹאשׁ ֔ ֵ
ָ֑
וּב ַ ֣ר ךְך ְפּ ִ ֽר ִ
ְו ִה ְר ֶ ֑בּ ךָך ֵ
יך
ר־א ָל ֨ ֶפ ךָ ֙
י־א ְד ָמ ֶת ךָך ְדּ ָ֨גנְ ֜ךָך ְו ִ ֽתיר ְֹשׁ ךָ֣ך וְ יִ צְ ָה ֶ ֗ר ךָך ְשׁגַ ֲ
וּפ ִ ֽר ַ֠
י־ב ְטנְ ךָ֣ך ְ
יך ָ ֥ל ֶתת ָ ֽל ךְךָ :בּ ֥ר ךְ
ֹאנ ךָך ֚ ַעל ָ ֽה ֲא ָד ֔ ָמה ֲא ֶשׁר־נִ ְשׁ ַ ֥בּע ַ ֽל ֲאב ֶ ֹ֖ת ךָ
ְו ַע ְשׁ ְתּ ֣ ֹרת צ ֔ ֶ
וּך ִ ֽתּ ְה ֶי֖ה
ִמ ָכּ ָ ֽ
וּב ְב ֶה ְמ ֶ ֽתּ ךָך 17 :וְ ֵה ִ ֧סיר יְ ָ ֛י ִמ ְמּ ֖ךָך ָכּל־
ל־ה ַע ִ ֑מּים ֽ 16ל ֹא־יִ ְה ֶי֥ה ְב ךָ֛ך ָע ָ ֥קר ַ ֽו ֲע ָק ָ ֖רה ִ
֑ ֹח ִלי ְו ָכ ַ
ם ָ֔בּ ךְך וּנְ ָת ָנ֖ם ְבּ ָכל־
ימ ֙
שׁר יָ ַ ֗ד ְע ָתּ ֤ל ֹא יְ ִשׂ ָ
ל־מ ְד ֵו ֩י ִמצְ ַ ֨ריִ ם ָ ֽה ָר ֜ ִעים ֲא ֶ ֣
ֽשׂנְ ֶ ֽא ךָ
יך:

 causes happiness and a new weekשבת ). Sinceמהג )זוהר  is an ancientויתן לך The recital of
' onסימים' ' (similar to theסימן' which are considered a goodפסוקי ברכה is about to begin, we recite
ויהי  they return; therefore, we addמוצאי שבת  andגיהם  leaveרשעים  theשבת ). Duringליל ראש השה
.תפלה  in order to lengthen theויתן לך  andנעם
ֲקוּרה לִ פְ ֵי
לָּתְך ע ָ
ידיםֽ ַ' ,ו ֲע ָק ָ ֖רה' שֶׁ לּ ֹא ְתּהֵ א ְתּפִ ָ
ָאמַ ר ְרבִ י יְ הוֹשֻׁ עַ בֶּ ן ֵלוִ יֽ ' ,ל ֹא־יִ ְה ֶי֥ה ְב ךָ֛ך ָע ָ ֥קר' ִמן הַ ַתּל ְִמ ִ
16
הַ מָּ קוֹםֵ .אימָ ַתי? בִּ זְ מַ ן שֶׁ ַא ָתּה מֵ ִשׂים עַ צְ ְמָך כִּ בְ הֵ מָ ה) .גמ' בכורות מד(:
'וְ ֵה ִ ֧סיר ֛ד' ִמ ְמּ ֖ךָך ָכּל־ ֑ ֹח ִלי' ָאמַ ר ַרב ,זוֹ עַ ִיןַ ,רב לְטַ עְ מֵ יהְּ ,דּ ַרב סָ ִליק לְבֵּ י ִקבְ ֵרי ,עָ בַ ד מַ אי עָ בַ דָ ,אמַ ר ִתּ ְשׁעִ ין
17
וְ ִת ְשׁעָ ה בְּ עַ ִין ָרעָ ה ,וְ ֶאחָ ד בְּ דֶּ ֶרְך ֶא ֶרץ) .גמ' בבא מציעא קז(:
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וּב ֥ר ךְ
וּך ַא ָ ֖תּה ַבּ ָשּׂ ֶ ֽדה :ו ָבּ ֥ר ךְ
וּב ֥ר ךְ
דברים כח:ג ָ 18בּ ֥ר ךְ
וּך
ֹא ךָך ָ
וּך ַא ָ ֖תּה ְבּב ֶ ֑
וּך ַא ָ ֖תּה ָבּ ִ ֑עיר ָ
וּמ ְשׁ ַא ְר ֶ ֽתּ ךָך :ד ָבּ ֧ר ךְ
את ךָך :ה ָבּ ֥ר ךְ
וּפ ִ ֥רי ַא ְד ָ ֽמ ְת ֖ךָך
י־ב ְטנְ ךָ֛ך ְ
וּך ְפּ ִ ֽר ִ
וּך ַטנְ ֲא ֖ךָך ִ
ַא ָ ֖תּה ְבּצֵ ֶ ֽ
וּפ ִ ֣רי ְב ֶה ְמ ֶ ֑תּ ךָך ְשׁ ַ ֥ג ר ֲא ָל ֶ ֖פ ךָ
יך ְו ַע ְשׁ ְתּ ֥רוֹת צ ֶ ֽ
ְ
ת־ה ְבּ ָר ָ֔כה
ֹאנ ךָך :ח  19יְ ֨ ַצו יְ ָ ֤י ִא ְתּ ךָ ֙ך ֶא ַ
וּב ַר ְכ ֔ךָך ָבּ ָ ֕א ֶרץ ֲא ֶשׁר־יְ ָ ֥י ֱאל ֶ ֹ֖ה ךָ
ַ ֽבּ ֲא ָס ֕ ֶמ ךָ
יך נֹ ֵ ֥תן ָ ֽל ךְך:
וּב ֹ֖כל ִמ ְשׁ ַ ֣לח יָ ֶ ֑ד ךָך ֵ ֣
יך ְ

יב

 20יִ ְפ ַ ֣תּח

וּל ָב ֵ ֕ר ךְך ֵ ֖את
ר־א ְרצְ ךָ ֙ך ְבּ ִע ֔תּוֹ ְ
ת־ה ָשּׁ ֗ ַמיִ ם ָל ֵ ֤תת ְמ ַ ֽט ַ
ת־אוֹצָ ֨רוֹ ַה ֜טּוֹב ֶא ַ
יְ ָ ֣י ׀ ֠ ְל ךָך ֶא ֽ
יך ֵ ֽבּ ַר ְכ ֔ךָך
ית גּוֹיִ ֣ם ַר ִ֔בּים וְ ַא ָ ֖תּה ֥ל ֹא ִת ְלֶ ֽוה :טו:ו ִ ֽכּי־יְ ָ ֤י ֱאל ֶֹ֨ה ךָ ֙
שׂה יָ ֶ ֑ד ךָך וְ ִה ְל ִ ֨ו ָ ֙
ל־מ ֲע ֵ ֣
ָכּ ַ ֽ
תּ ְבּגוֹיִ ֣ם ַר ִ֔בּים
וּמ ַשׁ ְל ָ ֙
ה ֣ל ֹא ַ ֽת ֲע ֹ֔בט ָ ֽ
ר־ל ךְך ְו ַ ֽה ֲע ַב ְט ָ֞תּ גּוֹיִ ֣ם ַר ִ֗בּים ְו ַא ָתּ ֙
שׁר ִדּ ֶבּ ָ ֑
ַ ֽכּ ֲא ֶ ֖
יך יִ ְשׂ ָר ֵ ֜אל ִ ֣מי ָכ ֗מ ךָ
שׁלוּ :לג:כט ַא ְשׁ ֶ ֨ר ךָ
נוֹשׁע ַ ֽבּ ָ֔יי ָמ ֵ ֣ג ן ֶעזְ ֶ ֔ר ךָך
ַ֣
וֹך ֚ ַעם
וּב ֖ךָך ֥ל ֹא יִ ְמ ֽ ֹ
ְ
יך ָ֔ל ךְך
איְ ֶ֨ב ךָ ֙
ר־ח ֶרב ַ ֽגּ ֲא ָו ֶ ֑ת ךָך ְויִ ָ ֽכּ ֲח ֤שׁוּ ֽ ֹ
ַ ֽו ֲא ֶשׁ ֶ ֖

מוֹתימוֹ ִת ְד ֽ ֹר ךְך:
ל־בּ ֵ ֥
וְ ַא ָ ֖תּה ַע ָ ֽ

פסוקי ישועה ופדיום

וּב ֥ר ךְ
ַא ְשׁ ַכּ ִחיהוּ ְרבִ י ַאבָּ א ל ְַתל ְִמידֵ יה ְדּ ַרבָ ,אמַ ר להוּ ,מַ אי ָאמַ ר ַרב בַּ הֲ ֵי ְק ָר ֵאי? ' ָבּ ֥ר ךְ
וּך ַא ָ ֖תּה
וּך ַא ָ ֖תּה ָבּ ִ ֑עיר ָ
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ךְ
ךָ
ךְ
ךָ
ךְ
יתָך סָ מוְּך
אתך ':וְ ָא ְמרוּ ֵליהּ הָ כִ י ָאמַ ר ַרבָ ' :בּ ֥רוּך ַא ָ ֖תּה ָבּ ִ ֑עיר' שֶׁ יְּ הֵ א בֵּ ְ
וּב ֥רוּך ַא ָ ֖תּה ְבּצֵ ֶ ֽ
ֹאך ָ
ַבּ ָשּׂ ֶ ֽדהָ :בּ ֥רוּך ַא ָ ֖תּה ְבּב ֶ ֑
וּך ַא ָ ֖תּה ַבּ ָשּׂ ֶ ֽדה' שֶׁ יְּ הוּ ְכָסֶ יָך ְקרוֹבִ ים לָ עִ ירָ ' ,בּ ֥ר ךְ
לְבֵ ית הַ כְּ ֶסֶ תָ ' ,ב ֥ר ךְ
ֹא ךָך' שֶׁ לּ ֹא ִתּ ְמצָ א ִא ְשׁ ְתָּך סָ פֵק  ִדָּ ה
וּך ַא ָ ֖תּה ְבּב ֶ ֑
ִמן הַ דֶּ ֶרְךָ ' ,ב ֥ר ךְ
מוֹתָך) .שם קז(.
את ךָך' שֶׁ יְּ הוּ צֶ אֱ צָ ֵאי מֵ עֶ יָך כְּ ְ
וּך ַא ָ ֖תּה ְבּצֵ ֶ ֽ
יא ְתָך
בִּ ְשׁעַ ת בִּ ָ
ת־ה ְבּ ָר ֔ ָכה
ָאמַ ר ַרב ִיצְ חָ קֵ ,אין הַ בְּ ָר ָכה ְמצוּיָיהֶ ,אלָּא בַּ דָּ בָ ר הַ סָּ מוּי ִמן הָ עַ ִין ,שֶׁ נֶּאֱ מַ ר ' :יְ ֨ ַצו ֤ד' ִא ְתּ ךָ ֙ך ֶא ַ
19
ַ ֽבּ ֲא ָס ֕ ֶמ ךָ
יך'.
ת־ה ְבּ ָר ֔ ָכה
ָתָּא ִדבֵּ י ְרבִ י ִי ְשׁמָ עֵ אלֵ ,אין הַ בְּ ָרכָ ה ְמצוּיָה ,בְ דָּ בָ ר שֶׁ ֵאין הָ עַ ִין שׁוֹלֶטֶ ת בּוֹ ,שֶׁ נֶּאֱ מַ ר' :יְ ֨ ַצו ֤ד' ִא ְתּ ךָ ֙ך ֶא ַ
ַ ֽבּ ֲא ָס ֕ ֶמ ךָ
יך'.
)שם מב(.
ָאמַ ר ַרפְ ָרם בַּ ר ָפּפָּא ָאמַ ר ַרב ִח ְסדָּ אִ ,מיּוֹם שֶׁ חָ ַרב בֵּ ית הַ ִמּ ְקדָּ שֵׁ ,אין הַ גְּ שָׁ ִמים ְ
20
יוֹר ִדין מֵ אוֹצָ ר טוֹב ,שֶׁ נֶּאֱ מַ ר:
יוֹר ִדין
עוֹשׂין ְרצוֹוֹ שֶׁ ל מָ קוֹם ,וְ יִ ְשׂ ָר ֵאל ְשׁרוּיִ ין עַ ל ַא ְדמָ ָתם ,גְּ שָׁ ִמים ְ
ת־אוֹצָ ֨רוֹ ַה ֜טּוֹב' .בִּ זְ מַ ן שֶׁ ִיּ ְשׂ ָר ֵאל ִ
'יִ ְפ ַ ֣תּח ֣ד' ׀ ֠ ְל ךָך ֶא ֽ
יוֹר ִדין מֵ אוֹצַ ר טוֹב) .גמ' בבא בתרא כה(:
מֵ אוֹצַ ר טוֹב ,בִּ זְ מַ ן שֶׁ ֵאין יִ ְשׂ ָר ֵאל ְשׁרוּ ִיין עַ ל ַא ְדמָ ָתםֵ ,אין גְּ שָׁ ִמים ְ

ישעיה

א־ת ָכּ ְל ֖מוּ ַעד־
א־ת ֥בשׁוּ ְו ֽל ֹ ִ
וֹל ִ ֑מים ֽל ֹ ֵ
שׁוּעת ֽע ָ
נוֹשׁע ַ ֽבּ ָ֔יי ְתּ ַ ֖
מה:יז יִ ְשׂ ָר ֵאל ֙ ַ ֣

וֹל ֵמי ַ ֽעד:
ע֥ ְ

יואל

יכם
ת־שׁם יְ יָ ֙ ֱא ֣לֹ ֵה ֶ֔
ב:כו-כז ַ ֽו ֲא ַכ ְל ֶ ֤תּם ָאכוֹל ֙ ְו ָשׂ ֔ב ַוֹע וְ ִה ַלּ ְל ֶ֗תּם ֶא ֵ ֤

ר־ע ָ ֥
ֲא ֶשׁ ָ
עוֹלםֽ ִ :ו ַיד ְע ֶ֗תּם ִ ֣כּי ְב ֶ ֤ק ֶרב
שׂה ִע ָמּ ֶ ֖כם ְל ַה ְפ ִ ֑ליא וְ ֽל ֹא־יֵ ֹ֥בשׁוּ ַע ִ ֖מּי ְל ָ ֽ
עוֹלם:
יכם ְו ֵ ֣אין ֑עוֹד ְו ֽל ֹא־יֵ ֥בשׁוּ ַע ִ ֖מּי ְל ָ ֽ
יִ ְשׂ ָר ֵאל ֙ ָ ֔אנִ י ַ ֽו ֲא ִנ֛י יְ ָ ֥י ֱא ֽלֹ ֵה ֶ ֖

ישעיה לה:י
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ה
ֹאשׁם ָשׂ ֤שׂוֹן וְ ִשׂ ְמ ָח ֙
עוֹלם ַעל־ר ָ ֑
וּבאוּ צִ יּוֹ ֙ן ְבּ ִר ֔ ָנּה וְ ִשׂ ְמ ַ ֥חת ָ ֖
דוּיי יְ ָ֜י יְ ֻשׁ ֗בוּן ָ ֤
וּפ ֵ֨
ְ
וּב ֑לוּן ֶ ֽה ָה ִ ֣רים
וּב ָשׁ ֖לוֹם ֽתּ ָ
י־ב ִשׂ ְמ ָ ֣חה ֵת ֔ ֵצאוּ ְ
יַ ֔ ִשּׂיגוּ וְ ָנ֖סוּ יָ ג֥ וֹן ַ ֽו ֲאנָ ָ ֽחה :נה:יב ִ ֽכּ ְ
אוּ־כף :יב:ב-ו ִה ֨ ֵנּה ֵ ֧אל
ָֽ
ל־ע ֵצ֥י ַה ָשּׂ ֶ ֖דה יִ ְמ ֲח
ם ִר ֔ ָנּה וְ ָכ ֲ
יכ ֙
ְו ַהגְּ ָב ֗עוֹת יִ ְפצְ ֤חוּ ִל ְפנֵ ֶ
וּשׁ ַא ְב ֶתּם־
ישׁוּעהְ :
י־לי ִ ֽל ָ ֽ
ת ָי֣הּ יְ ָ֔י ַ ֽו יְ ִה ִ ֖
י־ע ִזּ֤י ְוזִ ְמ ָר ֙
וּע ִ ֛תי ֶא ְב ַ ֖טח ְו ֣ל ֹא ֶא ְפ ָ ֑חד ִ ֽכּ ָ
יְ ֽשׁ ָ
הוֹדוּ ַ ֽלייָ ֙ ִק ְר ֣אוּ ִב ְשׁ ֔מוֹ
שׁוּעהֽ ַ :ו ֲא ַמ ְר ֶ֞תּם ַבּיּ֣ וֹם ַה ֗הוּא ֤
ַ ֖מיִ ם ְבּ ָשׂ ֑שׂוֹן ִמ ַ ֽמּ ַעיְ ֵנ֖י ַהיְ ָ ֽ
ִ֥
שׂה
הוֹדיעוּ ָ ֽב ַע ִ ֖מּים ֲע ִ ֽליל ָ ֹ֑תיו ַהזְ ִ֕כּירוּ ִ ֥כּי נִ ְשׂ ָ ֖גּב ְשׁ ֽמוֹ :זַ ְמּ ֣רוּ יְ ָ֔י ִ ֥כּי גֵ ֖אוּת ָע ָ ֑
יוֹשׁ ֶבת צִ יּ֑ וֹן ִ ֽכּי־גָ ֥דוֹל ְבּ ִק ְר ֵ ֖בּ ךְך ְק ֥דוֹשׁ
ל־ה ָ ֽא ֶרץֽ ַ :צ ֲה ִ ֥לי וָ ֖ ֹרנִּ י ֶ ֣
מוּד ַעת ֖ז ֹאת ְבּ ָכ ָ
מידעת ַ ֥
יִ ְשׂ ָר ֵ ֽאל:
ִק ִוּ֣ינוּ ֔לוֹ

כה:ט
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יענוּ ֶז֤ה יְ יָ ֙
וֹשׁ ֵ ֑
וְ ָא ַמ ֙ר ַבּיּ֣ וֹם ַה ֔הוּא ִה ֨ ֵנּה ֱאל ֵ ֹ֥הינוּ ֶז֛ה ִק ִוּ֥ינוּ ֖לוֹ וְ יֽ ִ
נָ ִ ֥ג ָ
וּע ֽתוֹ:
ישׁ ָ
ילה ְונִ ְשׂ ְמ ָ ֖חה ִבּ ֽ
פסוקי שלום

21

לפי הפסוק 'כי בשמחה תצאו' אומרים גם הפסוק 'ופדויי ד' ישובון' ששמט משם בסידורים החדשים.

יקים ,וְ הוּא יוֹשֵׁ ב בֵּ יֵיהֶ ם בְּ גַן
יר ָאה ָאמַ ר ְרבִ י ֶא ְלעָ זָ ר ,עָ ִתיד הַ ָקּדוֹשׁ בָּ רוְּך הוּא לַ עֲשׂוֹת מָ חוֹל ַלצַּ ִדּ ִ
ָאמַ ר עוּלָא בִּ ָ
22
יענוּ ֶז֤ה ֨ד' ִק ִוּ֣ינוּ
וֹשׁ ֵ ֑
עֵ דֶ ן ,וְ ָכל ֶאחָ ד וְ ֶאחָ ד מַ ְר ֶאה בְּ ֶאצְ בָּ עוֹ ,שֶׁ נֶּאֱ מַ ר' :וְ ָא ַמ ֙ר ַבּיּ֣ וֹם ַה ֔הוּא ִה ֨ ֵנּה ֱאל ֹ֥דינוּ ֶז֛ה ִק ִוּ֥ינוּ ֖לוֹ ְויֽ ִ
֔לוֹ

וּע ֽתוֹ) .':גמ' תענית לא(.
ישׁ ָ
ילה וְ נִ ְשׂ ְמ ָ ֖חה ִבּ ֽ
נָ ִ ֥ג ָ

בּוֹרא
נז:יט ֵ ֖

נוב

אתיו:
נִ ֣יב ְשׂ ָפ ָ ֑תיִ ם ָ 23שׁ ֨לוֹם ׀ ָשׁ ֜לוֹם ָ ֽל ָר ֧חוֹק וְ ַל ָקּ ֛רוֹב ָא ַ ֥מר יְ ָ ֖י ְוּר ָפ ִ ֽ

ת־ע ָמ ַשׂי֘ ֣ר ֹאשׁ
ד"ה א' יב:יט  24וְ ֣ר ַוּח ָ ֽל ְב ֗ ָשׁה ֶא ֲ

השלושים

ם ְל ךָ֤ך ָד ִוי ֙ד וְ ִע ְמּ ךָ֣ך
ישׁי ֒
ַה ָ ֽשּׁ ִל ִ

ם ְל ֹ֣עזְ ֶ ֔ר ךָך ִ ֥כּי ֲע ָ ֽז ְר ֖ךָך ֱאל ֶ ֹ֑ה ךָ
יך וַ יְ ַק ְבּ ֵ ֣לם ָדּ ִ ֔ויד
ֶבן־יִ ֔ ַשׁי ָשׁ ֨לוֹם ׀ ָשׁ ֜לוֹם ְל ֗ךָך וְ ָשׁלוֹ ֙
אשׁי ַהגְּ ֽדוּד:
ַ ֽו יִּ ְתּ ֵנ֖ם ְבּ ָר ֵ ֥

שמואל א'

ר־ל ֖ךָך ָשׁ ֽלוֹם:
ָשׁ ֔לוֹם ְו ֥ ֹכל ֲא ֶשׁ ְ

ית ךָ֣ך
וּב ְ
ם ֵֽ
כה:ו ַ ֽו ֲא ַמ ְר ֶ ֥תּם ֹ֖כּה ֶל ָ ֑חי וְ ַא ָ ֤תּה ָשׁלוֹ ֙

תהלים כט:יא

ת־ע ֣מּוֹ
ְ ֽי ָ֗י ֹ֖עז ְל ַע ֣מּוֹ יִ ֵ ֑תּן יְ ָ֓י ׀ יְ ָב ֵ ֖ר ךְך ֶא ַ

ַֿב ָשּׁ ֽלוֹם:
הבדלה בבית הכנסת
הבעל תפלה מבדיל בבית הכסת בלי טלית כי גם הבדלה איה מן התפלה כמו קידוש ]דברי קהלת[
)ובהרבה מקומות והגים עם טלית( ,וותים לתוקות לשתות את היין.
אין אומרים פסוקים לפי הבדלה כשאומרים הבדלה בבתיהם.

מוֹרינוּ ָה ַרב
מוֹרה ֵ ֽ
]בּ ְרשׁוּת ֶ
ַס ְב ֵרי ִ

או

בּוֹתי:
כּ ֲֹהנִ ים[ ָמ ָרנָ ן וְ ַר ָבּנָ ן וְ ַר ַ

ָבּ ךְ
בּוֹרא ְפּ ִרי ַה ָ ֽגּ ֶפן:
ֵ
עוֹלם
רוּך ַא ָתּה יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ֶ ֽמ ֶל ךְך ָה ָ
עתה וטל את הכוס ביד שמאל ואת הבשמים ביד ימין ומברך לפי שמריח אותם :
עשבות הוא שיוי ויעתר יצחק גד הגמ' וכל הפוסקים ווסחאות קדמויות.
במוצאי שבת

ָבּ ךְ
בּוֹרא ִמינֵ י ְב ָשׂ ִמים:
ֵ
עוֹלם
רוּך ַא ָתּה יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ֶ ֽמ ֶל ךְך ָה ָ
אח"כ מקרב את ידיו אל הר ומברך :

במוצאי שבת ָבּ ךְ
בּוֹרא ְמ ֽא ֵוֹרי ָה ֵאשׁ:
ֵ
עוֹלם
רוּך ַא ָתּה יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ֶ ֽמ ֶל ךְך ָה ָ
עתה חוזר ווטל את כוס היין ביד ימין ומברך :

)גמ' פסחים קדָ (.בּ ךְ
עוֹלם ַה ַמּ ְב ִדּיל ֵבּין־ ֽ ֹק ֶדשׂ ְלחֹל
רוּך ַא ָתּה יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ֶ ֽמ ֶל ךְך ָה ָ
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עוֹמ ִדין ,שֶׁ נֶּאֱ מַ רָ ' :שׁ ֨לוֹם ׀ ָשׁ ֜לוֹם
מוּרים ֵאיָם ְ
יקים גְּ ִ
עוֹמ ִדין ,צַ ִדּ ִ
ָאמַ ר ְרבִ י ַאבָּ הוּ ,מָ קוֹם שֶׁ בַּ עֲלֵ י ְתשׁוּבָ ה ְ
ָ ֽל ָר ֧חוֹק וְ ַל ָקּ ֛רוֹב' ,ל ָָרחוֹק בְּ ֵרישָׁ א וְ הָ דַ ר ל ַָקּרוֹב) .גמ' ברכות לד(:
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ם וגו''
ושׁי ֒
ת־ע ָמ ַשׂי֘ ֣ר ֹאשׁ ַה ָ ֽשּׁ ִל ִ
ָאמַ ר ַרב ְיהוּדָ ה ָאמַ ר ַרבִ ,מ ַנּ ִין שֶׁ כּוֹפְ ִלין שָׁ לוֹם לְמֶ לֶ ְך? שֶׁ ֶנֱּאמַ רְ ' :ו ֣ר ַוּח ָ ֽל ְב ֗ ָשׁה ֶא ֲ
)גמ' גיטין סב(.

יעי ְל ֵ ֽשׁ ֶשׁת יְ ֵמי ַה ַמּ ֲע ֶשׂה:
ֵבּין אוֹר ְל ֽח ֶשׁ ךְך ֵבּין יִ ְשׂ ָר ֵאל ָל ַע ִמּים ֵבּין יוֹם ַה ְשּׁ ִב ִ
ָבּ ךְ
רוּך ַא ָתּה יְ יָ ַה ַמּ ְב ִדּיל ֵבּין־ ֽ ֹק ֶדשׂ ְלחֹל:
וותים לתוקות לשתות את היין
אחרי כן מזמרים 'שיר המעלות' ביגון ידוע )בשבת חזון אומרים בלי יגון(:

קכח ִ ֗ 25שׁיר ַ ֽה ֫ ַמּ ֲע ֥לוֹת ַ֭א ְשׁ ֵרי ָכּל־יְ ֵ ֣רא יְ ָ ֑י ֝ ַ ֽהה ֵֹ֗ל ךְך ִבּ ְד ָר ָ ֽכיו 26 :יְ ִ ֣ג ַיע ַ֭כּ ֶפּ ךָ
ֹאכל
יך ִ ֣כּי ת ֵ ֑
֝ ַא ְשׁ ֶ ֗ר ךָ
ית ךָך ָ֭בּנֶ ךָ
יתים
יך ִכּ ְשׁ ִת ֵ ֣לי זֵ ִ ֑
יך ְו ֣טוֹב ָ ֽל ךְךֶ :א ְשׁ ְתּ ךָ֤ך ׀ ְכּ ֶ ֥ג ֶפן ֽ ֹפּ ִריָּ ֘ה ְבּיַ ְר ְכּ ֵ ֢תי ֵ֫ב ֶ ֥
י־כן יְ ֹ֥ב ַר ךְך ָ֗גּ ֶבר יְ ֵ ֣רא יְ ָיֽ :יְ ָ ֽב ֶר ְכ ךָ֥ך יְ ָ֗י ִמ ֫ ִצּיּ֥ וֹן ֭וּ ְר ֵאה ְבּ ֣טוּב
֝ ָס ִ֗ביב ְל ֻשׁ ְל ָח ֶ ֽנ ךָךִ :ה ֵנּ֣ה ִכ ֵ֭
ה־בנִ ֥ים ְל ָב ֶנ ךָ
וּשׁ ָ ֑ל ִם ֝ ֗ ֹכּל יְ ֵ ֣מי ַח ֶ ֽיּ ךָ
יְ ֽר ָ
֑יך ֝ ָשׁ ֗לוֹם ַעל־יִ ְשׂ ָר ֵ ֽאל:
יךְ :וּר ֵ ֽא ָ
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
וּל ָע ְל ֵמי ָע ְל ַמיָּ א ובשימה אחרת מוסיפים 'יתברך
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
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

מהג אמירת שיר המעלות אשרי וגו' אחר הבדלה לא מצאתי בפוסקי' ובספרי מהגי אשכז .ויעב"ץ
25
בּוֹרא נִ ֣וב ְשׂ ָפ ָ ֑תיִ ם' ואחר הבדל'
השמיטו בסידורו .לכן "ל שעד הדורות האחרוי' שלפיו הבדילו בבהכ" לפי ' ֵ ֖
בּוֹרא' וגו' עד ' ַֿב ָשּׁ ֽלוֹם' ,וקדיש אחר הפסוק האחרון הזה כבליל שבת .ובדורות אחרוי' הוסיפו ' ֗ ִשׁיר
אמרו ' ֵ ֖
בּוֹרא' וגו' ,כי יש עוד שיר המעלות לאמר קדיש עליו) .דברי קהלת דף (811
ַ ֽה ֫ ַמּ ֲע ֥לוֹת' ,וההיגו להבדיל אחר ' ֵ ֖
רוֹאה ְט ֵר ָפה לְ עַ צְ מוֹ ,וְ ִשׁימֵּ שׁ ַתּל ְִמידֵ י חֳ כ ִָמים,
26
קּוֹרא וְ שׁוֶֹה ,וְ ֶ
זוּטרא ִמ ְשּׁמֵ יהּ ְדּ ַרב ִח ְסדָּ א ,כָּ ל ִמי שֶׁ ֵ
ָ
דָּ ַרשׁ מַ ר
ֹאכל ֝ ַא ְשׁ ֶ ֗ר ךָ
עָ לָ יו הַ כָּתוּב אוֹמֵ ר' ,יְ ִ ֣ג ַיע ַ֭כּ ֶפּ ךָ
יך ְו ֣טוֹב ָ ֽל ךְךַ .':רב זְ בִ יד זוֹכֶ ה וְ וֹחֵ ל ְשֵׁי עוֹלָמוֹת הָ עוֹלָ ם הַ ֶזּה וְ הָ עוֹ ָלם
יך ִ ֣כּי ת ֵ ֑
הַ בָּ אַ ֝ ' ,א ְשׁ ֶ ֗ר ךָ
יך' בָּ עוֹלָ ם הַ זֶּ ה 'וְ ֣טוֹב ָ ֽל ךְךָ ':לעוֹ ָלם הַ בָּ א) .גמ' חולין מד(:

ָ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(

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

ֶשׁלּ ֹא ָע ָ ֽשׂנוּ

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

וּמ ְת ַפּלֲ ִ֔לים ֶאל־
ל־המוֹנָ םֶ :שׁ ֵהם ִמ ְשׁ ַתּ ֲח ִוים ְל ֶה ֶבל וָ ִריק ישעיה מה:כ ִ ֽ
ְוגֹ ָר ֵ ֽלנוּ ְכּ ָכ ֲ
וּמוֹדים זוקף ִל ְפנֵ י ֶ ֽמ ֶל ךְך ַמ ְל ֵכי
ִ
וּמ ְשׁ ַתּ ֲח ִוים
כּוֹר ִעים ִ
יוֹשׁ ַיעַ :ו ֲא ַנ ְֽחנוּ כורע ְ
ֵ ֖אל ֥ל ֹא ִ ֽ
ַה ְמּ ָל ִכים ַה ָקּדוֹשׁ ָבּ ךְ
רוּך הוּאֶ :שׁהוּא

נא:יג

וּמוֹשׁב יְ ָקרוֹ
ַ
נוֹטה ָשׁ ַמיִ ֘ם וְ י ֵ ֹ֣סד ָא ֶר ֒ץ
ֶ֣

רוֹמים :הוּא ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ֵאין עוֹדֱ :א ֶמת
וּשׁ ִכינַ ת ֻעזּוֹ ְבּגָ ְב ֵהי ְמ ִ
ְ
ַבּ ָשּׁ ַ ֽמיִ ם ִמ ַ ֽמּ ַעל
ד:לט ְו ָ ֽי ַד ְע ָ ֣תּ ַהיּ֗ וֹם ַו ֲה ֵ ֽשׁב ָֹ֘ת ֶאל־

תוֹרתוֹ:
זוּלתוֹ ַכּ ָכּתוּב ְבּ ָ
ַמ ְל ֵ ֽכּנוּ ֶ ֽא ֶפס ָ
ל־ה ָ ֖א ֶרץ ִמ ָ ֑תּ ַחת ֵ ֖אין ֽעוֹד:
ַבּ ָשּׁ ַ ֣מיִ ם ִמ ֔ ַמּ ַעל ְו ַע ָ
ְל ָב ֶב ךָ ֒ך ִ ֤כּי יְ יָ ֙ ֣הוּא ָ ֽה ֱאל ִֹ֔הים
ַע ֵ
לּוּלים
ל־כּן נְ ַק ֶוּה ְלּ ךָך יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ִל ְראוֹת ְמ ֵה ָרה ְבּ ִת ְפ ֶ ֽא ֶרת ֻע ֶ ֽזּ ךָך ְל ַה ֲע ִביר גִּ ִ
דברים

ל־בּנֵ י
עוֹלם ְבּ ַמ ְלכוּת ַשׁ ַדּיְ :ו ָכ ְ
ָ
ילים ָכּרוֹת יִ ָכּ ֵרתוּן ְל ַת ֵקּן
ן־ה ָ ֽא ֶרץ וְ ָה ֱא ִל ִ
ִמ ָ
ָב ָשׂר יִ ְק ְראוּ ִב ְשׁ ֶ ֽמ ךָך ְל ַה ְפנוֹת ֵא ֶ ֽל ךָ
יך ָכּ ִ
ל־יוֹשׁ ֵבי
ְ
ל־ר ְשׁ ֵעי ָ ֽא ֶרץ :יַ ִ ֽכּירוּ וְ יֵ ְדעוּ ָכּ
ל־ל ֽשׁוֹןְ :ל ָפ ֶנ ךָ
ֽיך יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ
ל־בּ ֶר ךְך ִתּ ָשּׁ ַ ֖בע ָכּ ָ
ִכּי ְל ךָך ישעיה מה:כג ִתּ ְכ ַ ֣רע ָכּ ֶ֔
ֵת ֵבל
כוּת ךָך וְ ִת ְמל ךְֹך
יק ְבּלוּ ֻכ ָלּם ֶאת־עֹל ַמ ְל ֶ ֽ
יִ ְכ ְרעוּ ְויִ ֽ ֹפּלוּ וְ ִל ְכבוֹד ִשׁ ְמ ךָך יְ ָקר יִ ֵ ֽתּנוּ :וִ ַ
וֹל ֵמי ַעד וְ ִת ְמל ךְֹך
וּל ֽע ְ
עוֹלם ָו ֶעדִ :כּי ַה ַמּ ְלכוּת ֶשׁ ְלּ ךָך ִהיא ְ
ְמ ֵה ָרה ְל ָ
יהם
ֲע ֵל ֶ
ְבּ ָכבוֹד:
לפי המהג הקודם באשכז לא אמרו כלל פסוקים אחר עליו:

תוֹר ֶ ֽת ךָך:
)כּ ָכּתוּב ְבּ ָ
ַ

שמות טו:יח

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

וְ נֶ ֱא ַמר:

זכריה יד:ט

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 ָ

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

וֹב ִ֗תי ַבּל־
יתי ָ ֽב ךְךָ :א ַ ֣מ ְר ְתּ ַ֭ליֽ יָ ֲאדֹנָ י֥ ָ ֽא ָתּה ֝ ֽט ָ
י־ח ִ ֥ס ִ
טז ִמ ְכ ָ ֥תּם ְל ָד ִו֑ד ָ ֽשׁ ְמ ֵ ֥רנִ י ֝ ֵ ֗אל ִ ֽכּ ָ
ָע ֶ ֽל ךָ
בוֹת ֘ם ַא ֵ ֢חר
י־בם :יִ ְר ֥בּוּ ַעצְּ ָ
ל־ח ְפצִ ָ ֽ
ירי ָכּ ֶ
ר־בּ ָ ֣א ֶרץ ֵ ֑ה ָמּה ֝ ְו ַא ִדּ ֵ ֗
דוֹשׁים ֲא ֶשׁ ָ
יךִ֭ :ל ְק ִ
ל־א ִ ֣סּ ךְ
ל־שׂ ָפ ָ ֽתיֽ ְ :י ָ֗י ְמנָ ת
מוֹתם ַע ְ
ת־שׁ ָ֗
שּׂא ֶא ֝ ְ
ל־א ָ ֥
יהם ִמ ָ ֑דּם וּֽ ַב ֶ
יך נִ ְס ֵכּ ֶ ֣
֫ ָמ ָ ֥הרוּ ַבּ ַ
תּוֹמ ךְ
ף־נ ֲח ָ֗לת ָ ֽשׁ ְפ ָ ֥רה
ימים ַא ֝ ַ ֽ
לוּ־לי ַבּנְּ ִע ִ ֑
יך גּֽ ָוֹר ִ ֽליֲ :ח ָב ִ ֣לים ָנ ְֽפ ִ֭
ִ֥
כוֹסי ֝ ַא ָ֗תּה
ֶח ְל ִ ֥קי וְ ִ ֑
יתי יְ ָ ֣י ְלנֶ גְ ִ ֣דּי
יוֹתיִ :שׁ ִ ֬וּ ִ
ילוֹת יִ ְסּ ֥רוּנִ י ִכ ְל ָ ֽ
שׁר יְ ָע ָצ֑נִ י ַאף ֝ ֵל ֗
ָע ָ ֽליֲ :א ָב ֵ ֗ר ךְך ֶאת־יְ֭ יָ ֲא ֶ ֣
ף־בּ ָשׂ ִ ֗רי יִ ְשׁ ֹ֥כּן
בוֹדי ַא ֝ ְ
ל־א ֽמּוֹטָ :ל ֵ ֤כן ׀ ָשׂ ַ ֣מח ִ֭ל ִבּי וַ ָ ֣יּ גֶ ל ְכּ ִ ֑
יני ַבּ ֶ
ימ ֗ ִ
ָת ִ ֑מיד ִ ֥כּי ֝ ִ ֽמ ִ
שׁי ִל ְשׁ ֑אוֹל ֽל ֹא־ ִת ֵ ֥תּן חסידיך ֝ ֲח ִ ֽס ְיד ֗ךָך ִל ְר ֥אוֹת ָ ֽשׁ ַחת:
ָל ֶ ֽב ַטח֤ ִ :כּי ׀ ֽל ֹא ַ ֽת ֲע ֣ ֹזב נַ ְפ ִ ֣
ת־פּ ֶנ ךָ
ימינְ ךָ֣ך ֶנֽצַ ח:
ימוֹת ִבּ ִ ֽ
֑יך נְ ִע ֖
א ַרח ַ֫חיִּ ֥ים ֣שׂ ַבע ְ֭שׂ ָמחוֹת ֶא ָ
יענִ י֘ ֤ ֹ
ֽתּ ִוֹד ֵ
),בכל יום מראש חודש אלול )יש תוקעים גם אחר תפלת ערבית למוצאי שבת
)'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:
בימי חוכה שרים כאן 'מעוז צור' בבית בכסת )עמ' .(733
אף בערבית אין אומרים 'ברכו' בתרא אחר התפלה ,מפי שאין ברכה אחריה.

והגים לברך את הילדים בשבתות ובימים טובים אחר התפלה ,בליל שבת ,שבת בבוקר ובמוצאי שבת,
יציאה מבית הכסת או בכיסה לבית ,וגם הבים הגדולים מקבלים ברכה מאבותיהם.
והמברכים מיחים ב' ידיהם על המתברך:

לבים בראשית מח:כ יְ ִ ֽשׂ ְמ ךָ֣ך ֱאל ִֹ֔הים ְכּ ֶא ְפ ַ ֖ריִ ם

שּׁה ׀ לבות
וְ ִכ ְמנַ ֶ ֑

טרם

יְ ִשׂ ֵמ ךְך ֱאל ִֹהים ְכּ ָשׂ ָרה ִר ְב ָקה

ָר ֵחל וְ ֵל ָאה:
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 ֵ ֥
וכל אחד יכול להוסיף ברכה משלו כפי צחות לשוו.
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קמח:א-ו

ברכת הלבנה

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

וֹכ ֵבי ֽאוֹר:
שׁ ֶמשׁ וְ יָ ֵ ֑ר ַח ֝ ַ ֽהלֲ ֗לוּהוּ ָכּל־כּ֥ ְ
ַמ ְל ָא ָ ֑כיו ֝ ַ ֽהלֲ ֗לוּהוּ ָכּל־צְ ָב ָ ֽאוֽ ַ ◌֖ :הלֲ ֽלוּהוּ ֶ ֣
֖◌ ַ ֽהלֲ ֥לוּהוּ ְשׁ ֵ ֣מי ַה ָשּׁ ָ ֑מיִ ם ֝ ְו ַה ֗ ַמּיִ ם ֲא ֶ ֤
ת־שׁם יְ ָ ֑י ִ ֤כּי
שׁר ׀ ֵמ ֬ ַעל ַה ָשּׁ ָ ֽמיִ ם :יְ֭ ַ ֽהלֲ לוּ ֶא ֵ ֣
֖הוּא צִ ָוּ֣ה וְ נִ ְב ָ ֽראוּ:

ידם ָל ַ ֣עד ְל ָ ֑
ַ ֽו יַּ ֲע ִמ ֵ ֣
עוֹלם ָחק־נָ֝ ַ֗תן וְ ֣ל ֹא ַ ֽי ֲע ֽבוֹר :ח:ד-ה ִ ֽכּי־

ֹת ךָ
ֶא ְר ֶ ֣אה ָ֭שׁ ֶמ ךָ
ה־אנוֹשׁ ִ ֽכּי־
כּוֹנֽנְ ָתּהֽ ָ :מ ֭ ֱ
שׁר ָ
וֹכ ִ֗בים ֲא ֶ ֣
יך יָ ֵ ֥ר ַח ֝ ְו ֽכ ָ
שׂי ֶאצְ ְבּע ֶ ֑
יך ַ ֽמ ֲע ֵ ֣
ן־א ָ ֗דם ִ ֣כּי ִת ְפ ְק ֶ ֽדנּוּ:
וּב ֝ ָ
ִתזְ ְכּ ֶ ֑רנּוּ ֶ
יתלה עייו לראות הירח בתחלת הברכה ,ומיישר רגליו כגד הלבה ומברך מעומד.

רמב"ן  ,רביו בחיי  ,רב ', which is found in theברכת הלבנה' use the termסידורי רודלהיים The
 sources as well; theאשכז ' in manyקידוש לבנה' . We do findרוקח , and theעמרם גאון  ,מחזור ויטרי
 andשערי תשובה  ,אליהו רבה , theאור זרוע  ,מהר"י ברוא  (who cites both terms), theמהרי"ל ,של"ה ,רוקח
' was used, may have to do with the fact that from theקידוש' . The reason the termמשה ברורה the
קבלת פי  posits that there is aאור זרוע  was done. In addition, theקידוש החדש  “perspective”,לבה
' .קידוש', so that also could be a reason to use the termלבה  when “bentching” theשכיה
28
. Only if there is a realמוצאי שבת  untilברכת הלבנה  to wait to reciteהידור It is an important
 due to the weather - it is saidמוצאי שבת  onברכת הלבנה possibility that one will be unable to recite
 occurs either on Tuesday or Thursday, one refrains from recitingתשעה באב on a weekday. When
.מוצאי שבת חמו  untilברכת הלבנה
אין מקדישים את הלבה עד יום לאחר תשעה באב לכל הפחות.
ובתשרי מקדשים דווקא במוצאי יום כפור מיד לאחר התפילה לפי שסועד את לבו.
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ָבּ ךְ
עוֹלם
רוּך ַא ָתּה יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ֶ ֽמ ֶל ךְך ָה ָ

ֲא ֶשׁר ְבּ ַמ ֲא ָמרוֹ ָבּ ָרא ְשׁ ָח ִקים

ת־תּ ְפ ִק ָידםָ :שׂ ִשׂים
וּב ֽר ַוּח ִפּיו ָכּל־צְ ָב ָאם :חֹק וּזְ ַמן נָ ַתן ָל ֶהם ֶשׁלּ ֹא יְ ַשׁנּוּ ֶא ַ
ְ
וּשׂ ֵמ ִחים ַל ֲעשׂוֹת ְרצוֹן קוֹנָ ם
ְ
ֶשׁ ִתּ ְת ַח ֵדּשׁ

פּוֹעל ֱא ֶמת ֶשׁ ְפּ ֻע ָלּתוֹ ֱא ֶמת :וְ ַל ְלּ ָבנָ ה ָא ַמר
ֵ

וּסי ָ ֽב ֶטן
ֲע ֶ ֽט ֶרת ִתּ ְפ ֶ ֽא ֶרת ַל ֲע ֽמ ֵ

וּל ָפ ֵאר ְליוֹצְ ָרם
ְ

מוֹתהּ
ָה ֲע ִת ִידים ְל ִה ְת ַח ֵדּשׁ ְכּ ָ

ַעל ֵשׁם ְכּבוֹד ַמ ְלכוּתוָֹ :בּ ךְ
רוּך ַא ָתּה יְ יָ ְמ ַח ֵדּשׁ ֳח ָד ִשׁים:
.מהג פולין  is recited three times, similar toפסוק Every

רוּך קוֹנֵ ךְך ָבּ ךְ
וֹשׂ ךְך ָבּ ךְ
רוּך יוֹצְ ֵר ךְך ָבּ ךְ
ג' פעמים ָ 29 :בּ ךְ
רוּך בּ ְוֹר ֵא ךְך:
רוּך ע ֵ
ורוקד כגד הלבה ואומר ג' פעמים) .ויזהר שלא יכרע בברכיו רק זוקף באצבעותיו(.
באמירת 'כשם שאני רוקד' מקפצים פעם אחת בכל אחת משלוש האמירות

רוֹקד ְלנֶ גְ ֵדּ ךְך וְ ֵאינִ י יָ כוֹל ִליגַּ ע ָבּ ךְך
ְכּ ֵשׁם ֶשׁ ֲאנִ י ֵ
יוּכלוּ ָכּל־אוֹיְ ַבי ִליגַּ ע ִבּי ְל ָר ָעה:
ַכּ ךְך ל ֹא ְ

וֹע ֖ךָך יִ ְדּ ֣מוּ ָכּ ָ ֑א ֶבן
ה וָ ֔ ַפ ַחד ִבּגְ ֥ ֹדל זְ ֽר ֲ
ימ ָת ֙
יהם ֵא ֨ ָ
ג' פעמים  :שמות טו:טז ִתּפֹּ֨ ל ֲע ֵל ֶ ֤
יהם ִתּפֹּ ל:
ימ ָתה ֲע ֵל ֶ
רוֹע ךָך ִבּגְ דֹל ָו ַ ֽפ ַחד ֵא ָ ֽ
ג' פעמים ָ :כּ ָ ֽא ֶבן יִ ְדּמוּ זְ ֲ
ג' פעמים ָ :דּוִ ד ֶ ֽמ ֶל ךְך יִ ְשׂ ָר ֵאל ַחי ְו ַקיָּ ם:
אומר לחבירו ג' פעמים:

יכם:
ָשׁלוֹם ֲע ֵל ֶ

חבירו משיב ג' פעמים :

-

יכם ָשׁלוֹם:
ֲע ֵל ֶ

וּל ָכל־יִ ְשׂ ָר ֵאל ָא ֵמן:
וּמזָּ ל טוֹב יְ ֵהא ָ ֽלנוּ ְ
ג' פעמים ִ :ס ָמּן טוֹב ַ
ברך יוצרך וכו' וסימן יעקב .מפי שהלבה סימן לו שקראת 'מאור קטן' ]בראשית א' ט"ז[ ,והוא קרא
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ג"כ קטן'] ,בנה הקטן' ,שם כ"ז ט"ו ,ואמר בו 'מי יקום יעקב כי קטן הוא' עמוס ז' ב'[ ,ועוד שהוא סימן לביו
שיתחדשו כמותה.

ל־הגְּ ָב ֽעוֹת:
ל־ה ָה ִ ֔רים ְמ ַק ֵ ֖פּץ ַע ַ
ה־ז֖ה ָ ֑בּא ְמ ַד ֵלּ ֙ג ַע ֶ ֣
דּוֹדי ִהנֵּ ֶ
שיר השירים ב:ח-ט ֣קוֹל ִ ֔
יח ִמן־
עוֹמ ֙ד ַא ַ ֣חר ָכּ ְת ֵ֔לנוּ ַמ ְשׁ ִ֨גּ ַ ֙
ה־ז֤ה ֵ
דוֹד ֙י ִלצְ ִ֔בי ֖אוֹ ְל ֹ֣ע ֶפר ָ ֽה ַאיָּ ִ ֑לים ִהנֵּ ֶ
דּוֹמה ִ
ֶ֤
ן־ה ֲח ַר ִ ֽכּים:
ַ ֽה ֲחלּ ֹ֔נוֹת ֵמ ִ ֖ציץ ִמ ַ ֽ
)גמ' סנהדרין מב(.

ָתּנָ א ִד ֵבּי ְר ִבי יִ ְשׁ ָמ ֵעאלִ :א ְל ָמ ֵלא ל ֹא זָ כוּ יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶא ָלּא ְל ַה ְק ִבּיל

ְפּנֵ י ֲא ִב ֶ
ימ ִרינְ הוּ
יהם ֶשׁ ַבּ ָשּׁ ַ ֽמיִ ם ַ ֽפּ ַעם ֶא ָחת ַבּ ֽ ֹח ֶדשׁ ַדּיָּ םָ :א ַמר ַא ַבּיֵּ יִ :ה ְל ָכּ ךְך נֵ ְ
ְמ ֻע ָמּד:
ל־דּוֹדהּ
ָ֑
ן־ה ִמּ ְד ָ֔בּר ִמ ְת ַר ֶ ֖פּ ֶקת ַע
ה ִמ ַ
שיר השירים ח:ה ִ ֣מי ֗ז ֹאת ע ָֹל ֙
יהי ָרצוֹן ִמ ְלּ ָפ ֶנ ךָ
בוֹתי
ֽיך יְ יָ ֱאל ַֹהי ֵ ֽואל ֵֹהי ֲא ַ
וִ ִ

ימת ַה ְלּ ָבנָ ה
ְל ַמ ְלּאוֹת ְפּגִ ַ

ְול ֹא ִי ְֽהיֶ ה שׁוּם ִמעוּט וִ ִ
וּכאוֹר ִשׁ ְב ַעת יְ ֵמי
יהי אוֹר ַה ְלּ ָבנָ ה ְכּאוֹר ַה ַח ָמּה ְ
עוּטהּ ֶשׁנֶּ ֱא ַמר:
אשׁית ְכּמוֹ ֶשׁ ָהיְ ָתה ֽ ֹק ֶדם ִמ ָ
ְב ֵר ִ
ַהגְּ ד ִ ֹ֑לים

ְויִ ְת ַקיַּ ם ִמ ְק ָרא ֶשׁ ָכּתוּב:

ָדּ ִו֣יד ַמ ְל ָ ֑כּם ָא ֵמן:

הושע ג:ה

בראשית א:טז

א ֖ ֹרת
ת־שׁ ֵנ֥י ַה ְמּ ֹ
ְ
ֶא

יהם וְ ֵ ֖את
וּב ְקשׁ ֙וּ ֶאת־יְ ָ ֣י ֱא ֽלֹ ֵה ֶ֔
ִ

ל־ה ָה ִ ֑רים ֝ ֵמ ַ ֗איִ ן יָ ֥ב ֹא ֶעזְ ִ ֽריֶ֭ :עזְ ִרי ֵמ ִ ֣עם יְ ָ ֑י ֝ ֹע ֗ ֵשׂה
שּׂא ֵ֭עינַ י ֶא ֶ ֽ
קכא ֗ ִשׁיר ַ ֽל ֫ ַמּ ֲע ֥לוֹת ֶא ָ ֣
ישׁן
שׁ ְמ ֶ ֽר ךָךִ :ה ֵנּ֣ה ֽל ֹא־יָ֭ נוּם ְו ֣ל ֹא יִ ָ ֑
ָשׁ ַ ֥מיִ ם ָו ָ ֽא ֶרץַ :אל־יִ ֵ ֣תּן ַל ֣מּוֹט ַרגְ ֶ ֑ל ךָך ַאל־יָ֝ ֗נוּם ֽ ֹ
יוֹמם ַה ֶ ֥
ינ ךָךָ ֗ :
ל־י֥ד יְ ִמ ֶ ֽ
שׁ ְמ ֶ ֑ר ךָך יְ ָ ֥י ֝צִ ְלּ ֗ךָך ַע ַ
וֹמר יִ ְשׂ ָר ֵ ֽאל :יְ ָ ֥י ֽ ֹ
֝שׁ ֗ ֵ
שּׁ ֶמשׁ ֽל ֹא־יַ֝ ֶ֗כּ ָכּה וְ יָ ֵ ֥ר ַח
וּבוֹא ךָך
ֶ֑
את ךָ֥ך
ר־צ ְ
ל־רע יִ֝ ְשׁ ֗ ֹמר ֶאת־נַ ְפ ֶ ֽשׁ ךָךֽ ְ :י ָ֗י יִ ְשׁ ָמ ֵ ֽ
ַבּ ָ ֽלּיְ ָלהֽ ְ :י ָ֗י יִ ְשׁ ָמ ְר ךָ֥ך ִמ ָכּ ָ ֑
ד־עוֹלם:
ָֽ
֝ ֵ ֽמ ַע ָ֗תּה וְ ַע
קנ

ֹתיו
לוּ־אל ְבּ ָק ְד ֑שׁוֹ ֝ ַ ֽהלֲ ֗לוּהוּ ִבּ ְר ִ ֥ק ַיע ֻעזּֽ וֹֽ ַ :הלֲ ֥לוּהוּ ִבּגְ ֽבוּר ָ ֑
ֵ֥
ַ ֽהלֲ לוּ יָ ֙הּ ׀ ַ ֽהלֲ

֝ ַ ֽהלֲ ֗לוּהוּ

שׁוֹפר ֝ ַ ֽהלֲ ֗לוּהוּ ְבּ ֵנ ֶ֣בל ְו ִכנּֽ וֹרֽ ַ ◌֖ :הלֲ לוּהוּ
ָ֑
ְכּ ֣ ֹרב גֻּ ְד ֽלוֹֽ ַ ◌֖ :הלֲ לוּהוּ ְבּ ֵ ֣ת ַקע

ְבּ ֣תֹ ף ָ
י־שׁ ַמע ֝ ַ ֽהלֲ ֗לוּהוּ ְ ֽבּצִ ְלצְ ֵ ֥לי
וּמ ֑חוֹל ֝ ַ ֽהלֲ ֗לוּהוּ ְבּ ִמ ִנּ֥ים וְ ֻע ָ ֿ ֽגבֽ ַ :הלֲ ֥לוּהוּ ְבצִ ְלצְ ֵל ָ ֑
לוּ־יֽהּ:
רוּעהֹ֣ :כּל ַ֭הנְּ ָשׁ ָמה ְתּ ַה ֵ ֥לּל ָ֗יהּ ַ ֽהלֲ ָ
ְת ָ ֽ
יב ֲר ֵ ֑כנוּ ָי ֵ ֽ֤אר ָפּ ָנ֖יו ִא ָ ֣תּנוּ ֶ ֽס ָלה:
סז ַל ְמֿנַ ֵצּ֥ח ֝ ִבּנְ גִ י ֹ֗נת ִמזְ ֥מוֹר ִ ֽשׁירֱ :אל ִֹ֗הים יְ ָח ֵנּ֥נוּ ִ ֽו ָ ֽ

וֹד ךָ
יוֹד ךָ
וּך ַע ִ ֥מּים
וּך ַע ִ ֥מּים ׀ ֱאל ִ ֹ֑הים ֝י ֗
וּע ֶ ֽת ךָך֖ :
ל־גּ ִ֗וֹים יְ ֽשׁ ָ
ָל ַ ֣ד ַעת ָבּ ָ ֣א ֶרץ ַדּ ְר ֶ ֑כּ ךָך ְבּ ָכ ֝
וּל ֻא ֓ ִמּים ׀ ָבּ ָ ֖א ֶרץ ַתּנְ ֵ ֣חם
שׁר ְ
י־ת ְשׁ ֣ ֹפּט ַע ִ ֣מּים ִמי ֑ ֹ
ֻכּ ָ ֽלּם :יִ ְ֥שׂ ְמ ֥חוּ ִ ֽו ַירנֲ ֗נוּ ְל ֻ ֫א ִ ֥מּים ִ ֽכּ ִ
ֶ ֽס ָלה:

וֹד ךָ
יוֹד ךָ
וּך ַע ִ ֥מּים ׀ ֱאל ִ ֹ֑הים ֝י ֗
֖
בוּלהּ יְ֝ ָ ֽב ֲר ֵ֗כנוּ
וּך ַע ִ ֥מּים ֻכּ ָ ֽלּםֶ֭ :א ֶרץ ָנ ְֽת ָנ֣ה יְ ָ ֑

י־א ֶרץ:
ל־א ְפ ֵס ָ ֽ
וֹתוֹ ָכּ ַ
ֱאל ִ ֹ֥הים ֱאל ֵ ֹֽהינוּ :יְ ָ ֽב ֲר ֵ ֥כנוּ ֱאל ִ ֹ֑הים וְ ִ ֽי ְיר ֥אוּ ֝א ֗
אין אומרים
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'עלינו' ולא קדיש אחר ברכת הלבה ואף אין מזמרים חרוזי 'טובים מאורות' מפיוט יוצר של שבת,

קדיש  or aעליו  here, and does not continue either withברכת הלבנה  concludesמהג אשכז
 orיתום
ברכת , thenערבית  is to recite the rest ofטובים מאורות.מהג פולין  fromפסוקים the
 is said only once, on leaving theעליו . In either case,ערבית  to finishעליו , and thenהלבנה
synagogue.
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ולא רוקדים במחול מלבד שלוש הרקידות שתיקו הקדמוים באמירת 'כשם שאני רוקד כנגדך'.
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סדר הבדלה בבית

בלשון אשכנז )יידיש-דייטש(
בתפוצות אשכז ופולין פשט המהג לזמר במוצאי שבת ,שלוש פעמים זה אחר זה ,את הזמר קצר בלשון אשכז
)יידיש־דייטש( המתחיל במילים 'גאט פאן אברהם' .בדורות המאוחרים התפתחו גירסאות שוות לזמר זה .לפיו
הוסח הקדום ביותר שהופיע בדפוס ,בשת ש"ם:
שרים את הזמר שלשה פעמים ובפעם השלישית גומרים במילים ' ָא ֵמן ְו ָא ֵמן'.

ינעם
פאלק יִ ְשׂ ָר ֵאל ִאין זַ יִ ֶ
ינען ָ
עהט ַדּיִ ֶ
פאן ַא ְב ָר ָהם יִ צְ ָחק אוּנ' יַ ֲעקֹב ַ /בּ ֻ
גּאט ָ
ָ
ַלאוֹף /

,ראשוים . At the time of theהבדלה  is that she should reciteמהג If a woman is by herself, our
, women would drink the wine, however at the time of theהבדלה even when the husband said
 this changed).אחרוים
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מען /
קא ֶ
זאל ָ
ווא ךְך ָ
דּא ִהין ִ /דּיא ָ
עהט ַ
יבּער ַשׁ ָבּת ק ֶֹדשׁ גֵ ִ
דּער ִל ֶ
ֶ
מען צוּ ַמזָּ ל אוּנ' צוּ
קא ֶ
לען ָ
זא ֶ
טאגֵ ע ָ
יבּען ַ
רא ֶמען  /זִ ֶ
לען ְפ ָ
זוּ אוּנְ ז אוּנ' ַא ֶ
ְבּ ָרכוֹת /
געווִ ין ָא ֵמן וְ ָא ֵמן
גוּטעם ֶ
ֶ
צוּ ָשׂשׂוֹן אוּנ' צוּ ִשׂ ְמחוֹת  /צוּ ָשׁלוֹם אוּנ' צוּ
בבית אבל אין אומרים הפסוקים שלפי הבדלה
One pours a slightly overflowing cup and leaves it on the plate.
ישעיה

ת ָי֣הּ יְ ָ֔י
י־ע ִזּ֤י ְוזִ ְמ ָר ֙
וּע ִ ֛תי ֶא ְב ַ ֖טח ְו ֣ל ֹא ֶא ְפ ָ ֑חד ִ ֽכּ ָ
יב:ב-ג ִה ֨ ֵנּה ֵ ֧אל יְ ֽשׁ ָ

שׁוּעה:
ם־מיִ ם ְבּ ָשׂ ֑שׂוֹן ִמ ַ ֽמּ ַעיְ ֵנ֖י ַהיְ ָ ֽ
וּשׁ ַא ְב ֶתּ ַ ֖
ישׁוּעהְ :
י־לי ִ ֽל ָ ֽ
ַ ֽו יְ ִה ִ ֖
ל־ע ְמּ ֖ךָך ִב ְר ָכ ֶ ֣ת ךָך ֶ ֽסּ ָלה:
שׁוּעה ַ ֽע ַ
יי ַהיְ ָ ֑
ַ ֽל ָ ֥
ֱאל ֵ ֹ֖הי יַ ֲע ֣ ֹקב ֶ ֽס ָלה:

אסתר ח:טז
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מו:ח

תהלים ג:ט

ב־לנוּ
יְ ָ ֣י צְ ָב ֣אוֹת ִע ָ ֑מּנוּ ִמ ְשׂגָּ ָ֨

אוֹרה ְו ִשׂ ְמ ָ ֑חה ְו ָשׂ ֖שׂן
הוּדים ָ ֽהיְ ָ ֥תה ָ ֖
ַליְּ ִ ֕

יקרֵ :כּן ִתּ ְהיֶ ה ָ ֽלּנוּ:
ִו ָ ֽ
One lifts the cup and spills some of the wine out at this point.
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תּוֹרה ,וְ כֵ ן הוּא אוֹמֵ ר֤ ִ ' :כּי ֵ ֣נ ר ִ֭מצְ ָוה וְ ֣ת ָוֹרה ֑אוֹר' )משלי ו:כג( ִשׂ ְמ ָחה זֶ ה יוֹם טוֹב ,וְ כֵ ן הוּא אוֹמֵ ר:
אוֹרה זוּ ָ
ָ
32
ךָ
ךָ
ל־א ְמ ָר ֶ ֑תך' )תהלים קיט:קסב(
שׂשׂ ֭ ָ ֽאנֹ ִכי ַע ִ
'וְ ָ ֽשׂ ַמ ְח ָ ֖תּ ְבּ ַח ֶ ֑גּ ך' )דברים טז:יד( ָשׂשׂוֹן זוּ ִמי ָלה ,וְ כֵ ן הוּא אוֹמֵ ר֣ ָ ' :
שׁם ֖ד' נִ ְק ָ ֣רא ָע ֶ ֑ל ךָ
יך ְו ָ ֽי ְר ֖אוּ ִמ ֶ ֽמּ ָךּ) ':דברים כח:י() .גמ'
ל־ע ֵ ֣מּי ָה ָ ֔א ֶרץ ִ ֛כּי ֵ ֥
יקר ֵאלוּ ְתּפִ ילִ ין ,וְ ֵכן הוּא אוֹמֵ רְ ' :ו ָרא ֙וּ ָכּ ַ
וִ ָ
מגילה טז(:
33
It is customary to pour out upon the ground (a small measure of) wine, but only just prior to
, lest the blessing itself be recited over an incomplete measure ofבורא פרי הגפן the completion of the

:שׁם יְ ָ ֣י ֶא ְק ָ ֽרא
֖ ֵ וּב
ְ שּׂא
֑ ָ יג כּוֹס־יְ שׁוּע֥ וֹת ֶא:תהלים קטז
: וטל כוס יין בידו ומברך

:בּוֹתי
ַ כּ ֲֹהנִ ים[ ָמ ָרנָ ן וְ ַר ָבּנָ ן וְ ַר

או

מוֹרינוּ ָה ַרב
ֽ ֵ מוֹרה
ֶ ]בּ ְרשׁוּת
ִ ַס ְב ֵרי

ְָבּ ך
:בּוֹרא ְפּ ִרי ַה ָ ֽגּ ֶפן
ֵ
עוֹלם
ָ רוּך ַא ָתּה יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ֶ ֽמ ֶל ךְך ָה
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: י שמריח אותםוטל את הכוס ביד שמאל ואת הבשמים ביד ימין ומברך לפ עתה

ְבמוצאי שבת ָבּ ך
:בּוֹרא ִמינֵ י ְב ָשׂ ִמים
ֵ עוֹלם
ָ רוּך ַא ָתּה יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ֶ ֽמ ֶל ךְך ָה
ר ומברך אח"כ מקרב את ידיו אל ה:

ְ ָבּ ך35 במוצאי שבת
:בּוֹרא ְמ ֽא ֵוֹרי ָה ֵאשׁ
ֵ
עוֹלם
ָ רוּך ַא ָתּה יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ֶ ֽמ ֶל ךְך ָה
: וטל את כוס היין ביד ימין ומברךעתה חוזר ו

ְ( ָבּ ך.)גמ' פסחים קד
עוֹלם ַה ַמּ ְב ִדּיל ֵבּין־ ֽ ֹק ֶדשׂ ְלחֹל
ָ רוּך ַא ָתּה יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ֶ ֽמ ֶל ךְך ָה

wine. This is taken as a good omen for the week to come, for, according to the Talmud, “Any house
where wine is not poured out like water does not enjoy a full abundance of blessings.” (גמ' עירובין
סה.) [The World of Prayer Volume II pg. 79]
34  הבדלהhas many different variations. In the old הגיםספרי מ, the wine is spilled as one says 'בורא פרי
'הגפן. One places the  כוסin the left hand and takes the  בשמיםin the right. While saying ''מאורי האש
one passes the  כוסto the right hand and looks at left hand, then passes back the  כוסto the left hand
and looks at the right hand, once again passing the  כוסto the right hand for the concluding ברכה.
In KAYJ - the wine is spilled before הבדלה. After the  ברכהof ' 'בורא פרי הגפןthe  כוסis passed to the
left hand until the last ברכה. The  בשמיםis taken in the right hand and then put down. One looks at the
right hand for ''מאורי האש, and then takes the  כוסin the right hand and looks at the left. We then hold
the candle in the left hand until the end of ( הבדלהwhile saying ' 'קדשwe lift the  כוסin the right hand,
and while saying ' 'לחולwe lift the ר in the left hand).
35
There are two הגים ;מa) one gazes at one’s nails both prior to the  )ברכה )ברכת ראיהand
b) after it ((יןהברכת ה. In practice, both הגים מare followed.

יעי ְל ֵ ֽשׁ ֶשׁת יְ ֵמי ַה ַמּ ֲע ֶשׂה:
ֵבּין אוֹר ְל ֽח ֶשׁ ךְך ֵבּין יִ ְשׂ ָר ֵאל ָל ַע ִמּים ֵבּין יוֹם ַה ְשּׁ ִב ִ
ָבּ ךְ
רוּך ַא ָתּה יְ יָ ַה ַמּ ְב ִדּיל ֵבּין־ ֽ ֹק ֶדשׂ ְלחֹל:
36

ויושב ושותה הכוס ,ומשייר מעט יין ושופכו על השולחן ומכבה בו הר )ויש מריחים בעשן הר המכובה
ורוחצים עייהם ביין השפך ואומרים 'מצות יי ברה מאירת עינים' ,הכל לחבוב המצוה(.
Many families sing the following:

ֵא ִל ָיּֽהוּ ַהנָּ ִביאֵ ,א ִל ָיּֽהוּ ַה ִתּ ְשׁ ִבּיֵ ,א ִל ָיּֽהוּ ַהגִּ ְל ָע ִדי ִ -בּ ְמ ֵה ָרה ,יָ ב ֹא ֵא ֵ ֽלינוִּ ,עם ָמ ִשׁ ַיח
ן־דּ ִוד.
ֶבּ ָ
ִאישׁ ֲא ֶשׁר ִקנֵּ אְ ,ל ֵשׁם ָה ֵאל,
יאל,
קוּת ֵ
ִאישׁ ֻבּ ַשּׂר ָשׁלוֹםַ ,על־יַ ד יְ ִ
ל־בּנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל.
ִאישׁ גָּ שַׁ ,ויְ ַכ ֵפּר ַע ְ
ֵא ִל ָיּֽהוּ ַהנָּ ִביאֵ ,א ִל ָיּֽהוּ ַה ִתּ ְשׁ ִבּיֵ ,א ִל ָיּֽהוּ ַהגִּ ְל ָע ִדי ִ -בּ ְמ ֵה ָרה ,יָ ב ֹא ֵא ֵ ֽלינוִּ ,עם ָמ ִשׁ ַיח
ן־דּ ִוד.
ֶבּ ָ
ים־ע ָשׂרָ ,ראוּ ֵעינָ יו,
ָ
ִאישׁ דּוֹרוֹת ְשׁנֵ

רב זעליגמאן  wine into the corner of the eyes is mentioned byהבדלה  of placing theמהג The
.מהרי"ל  of theתלמיד , aביג
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ִאישׁ ַהנִּ ְק ָרא ַ ֽבּ ַעל ֵשׂ ָערְ ,בּ ִס ָמּנָ יו,
ִאישׁ ְו ֵאזוֹר עוֹרָ ,אזוּר ְבּ ָמ ְתנָ יו.
ֵא ִל ָיּֽהוּ ַהנָּ ִביאֵ ,א ִל ָיּֽהוּ ַה ִתּ ְשׁ ִבּיֵ ,א ִל ָיּֽהוּ ַהגִּ ְל ָע ִדי ִ -בּ ְמ ֵה ָרה ,יָ ב ֹא ֵא ֵ ֽלינוִּ ,עם ָמ ִשׁ ַיח
ן־דּ ִוד.
ֶבּ ָ
עוֹב ֵדי ַח ָמּנִ ים,
ִאישׁ זָ ַעףַ ,על ְ
ִאישׁ ָחשׁ ְונִ ְשׁ ַבּעִ ,מ ְהיוֹת גִּ ְשׁ ֵמי ְמעוֹנִ ים,
וּמ ָטרָ ,עצַ ר ָשׁלֹשׁ ָשׁנִ ים.
ִאישׁ ַטל ָ
ֵא ִל ָיּֽהוּ ַהנָּ ִביאֵ ,א ִל ָיּֽהוּ ַה ִתּ ְשׁ ִבּיֵ ,א ִל ָיּֽהוּ ַהגִּ ְל ָע ִדי ִ -בּ ְמ ֵה ָרה ,יָ ב ֹא ֵא ֵ ֽלינוִּ ,עם ָמ ִשׁ ַיח
ן־דּ ִוד.
ֶבּ ָ
ִאישׁ יָ צָ אִ ,ל ְמצ ֹא ְלנַ ְפשׁוֹ ַנ ַֽחת,
ִאישׁ ִכּ ְל ְכּ ֽלוּהוּ ָהע ְֹר ִביםְ ,ול ֹא ֵמת ְל ַ ֽשּׁ ַחת,
ִאישׁ ְל ַמ ֲענוֹ ,נִ ְת ָבּ ֲרכוּ ַכּד ְוצַ ַ ֽפּ ַחת.
ֵא ִל ָיּֽהוּ ַהנָּ ִביאֵ ,א ִל ָיּֽהוּ ַה ִתּ ְשׁ ִבּיֵ ,א ִל ָיּֽהוּ ַהגִּ ְל ָע ִדי ִ -בּ ְמ ֵה ָרה ,יָ ב ֹא ֵא ֵ ֽלינוִּ ,עם ָמ ִשׁ ַיח

ן־דּ ִוד.
ֶבּ ָ
וּס ָריוִ ,ה ְק ִ ֽשׁיבוּ ְכ ֵמ ִהים,
ִאישׁ מ ָ
בוֹהים,
ִאישׁ נַ ֲענָ ה ָב ֵאשִׁ ,מ ְשּׁ ֵמי גְ ִ
ִאישׁ ָ ֽסחוּ ַא ֲח ָריו:

מלכים א' יח:לט

יְ ָ ֖י ֥הוּא ָה ֱאל ִ ֹֽהים:

ֵא ִל ָיּֽהוּ ַהנָּ ִביאֵ ,א ִל ָיּֽהוּ ַה ִתּ ְשׁ ִבּיֵ ,א ִל ָיּֽהוּ ַהגִּ ְל ָע ִדי ִ -בּ ְמ ֵה ָרה ,יָ ב ֹא ֵא ֵ ֽלינוִּ ,עם ָמ ִשׁ ַיח
ן־דּ ִוד.
ֶבּ ָ
ִאישׁ ָע ִתיד ְל ִה ְשׁ ַתּ ֵ ֽלּ ַחִ ,מ ְשּׁ ֵמי ֲע ָרבוֹת,
ל־בּשׂוֹרוֹת טוֹבוֹת,
ִאישׁ ָפּ ִקידַ ,על ָכּ ְ
ל־אבוֹת.
ִאישׁ צִ יר נֶ ֱא ָמןְ ,ל ָה ִשׁיב ֵלב ָבּנִ ים ַע ָ
ֵא ִל ָיּֽהוּ ַהנָּ ִביאֵ ,א ִל ָיּֽהוּ ַה ִתּ ְשׁ ִבּיֵ ,א ִל ָיּֽהוּ ַהגִּ ְל ָע ִדי ִ -בּ ְמ ֵה ָרה ,יָ ב ֹא ֵא ֵ ֽלינוִּ ,עם ָמ ִשׁ ַיח
ן־דּ ִוד.
ֶבּ ָ

ִאישׁ ָק ָרא,

מלכים א' יט:י

יי ְבּ ִת ְפ ָא ָרה,
אתי ַ ֽל ָ ֣
ַק ֨נּ ֹא ִק ֜ ֵנּ ִ

וּסי ֵאשִׁ ,בּ ְס ָע ָרה,
ל־ס ֵ
ִאישׁ ָר ַכב ַע ֽ
בוּרה.
יתה ְוּק ָ
ִאישׁ ֶשׁלּ ֹא ָט ַעםֽ ַ ,ט ַעם ִמ ָ
ֵא ִל ָיּֽהוּ ַהנָּ ִביאֵ ,א ִל ָיּֽהוּ ַה ִתּ ְשׁ ִבּיֵ ,א ִל ָיּֽהוּ ַהגִּ ְל ָע ִדי ִ -בּ ְמ ֵה ָרה ,יָ ב ֹא ֵא ֵ ֽלינוִּ ,עם ָמ ִשׁ ַיח
ן־דּ ִוד.
ֶבּ ָ
ל־שׁמוֹ נִ ְק ָרא,
ִאישׁ ִתּ ְשׁ ִבּיַ ,ע ְ
תּוֹרה,
יחנוּ ַעל־יָ דוַֹ ,בּ ָ
ַתּצְ ִל ֵ ֽ
טוֹבה ִבּ ְמ ֵה ָרה,
שׂוֹרה ָ
יענוּ ִמ ִפּיוְ ,בּ ָ
ַתּ ְשׁ ִמ ֵ ֽ
אוֹרה.
יאנוֵּ ,מ ֲא ֵפ ָלה ְל ָ
תּוֹצִ ֵ
ֵא ִל ָיּֽהוּ ַהנָּ ִביאֵ ,א ִל ָיּֽהוּ ַה ִתּ ְשׁ ִבּיֵ ,א ִל ָיּֽהוּ ַהגִּ ְל ָע ִדי ִ -בּ ְמ ֵה ָרה ,יָ ב ֹא ֵא ֵ ֽלינוִּ ,עם ָמ ִשׁ ַיח
ן־דּ ִוד.
ֶבּ ָ

ילנוּ ִמ ִפּי ֲא ָריוֹת,
ִאישׁ ִתּ ְשׁ ִבּיַ ,תּצִ ֵ ֽ
ְתּ ַב ְשּׂ ֵ ֽרנוְּ ,בּשׂוֹרוֹת טוֹבוֹת,
ל־אבוֹתְ ,בּמוֹצָ ֵאי ַשׁ ָבּתוֹת.
ְתּ ַשׂ ְמּ ֵ ֽחנוּ ָבּנִ ים ַע ָ
ֵא ִל ָיּֽהוּ ַהנָּ ִביאֵ ,א ִל ָיּֽהוּ ַה ִתּ ְשׁ ִבּיֵ ,א ִל ָיּֽהוּ ַהגִּ ְל ָע ִדי ִ -בּ ְמ ֵה ָרה ,יָ ב ֹא ֵא ֵ ֽלינוִּ ,עם ָמ ִשׁ ַיח
ן־דּ ִוד.
ֶבּ ָ
ַכּ ָכּתוּב :מלאכי ג:כג-כד ִה ֵ ֤נּה ָ ֽאנֹ ִכ ֙י שׁ ֵ ֹ֣ל ַח ָל ֶ֔כם
ֵ ֖את ֵ ֽא ִל ָיּ֣ה ַהנָּ ִ ֑ביא ִל ְפ ֗ ֵני ֚בּוֹא י֣ וֹם יְ ָ֔י
ת
ב־אבוֹ ֙
שׁיב ֵ ֽל ָ
נּוֹראְ :ו ֵה ִ ֤
ַהגָּ ֖דוֹל ְו ַה ָ ֽ
בוֹתם
ל־א ָ ֑
ל־בּ ֔ ִנים ְו ֵ ֥לב ָבּנִ ֖ים ַע ֲ
ַע ָ
ֵא ִל ָיּֽהוּ ַהנָּ ִביאֵ ,א ִל ָיּֽהוּ ַה ִתּ ְשׁ ִבּיֵ ,א ִל ָיּֽהוּ ַהגִּ ְל ָע ִדי ִ -בּ ְמ ֵה ָרה ,יָ ב ֹא ֵא ֵ ֽלינוִּ ,עם ָמ ִשׁ ַיח
ן־דּ ִוד.
ֶבּ ָ
ַא ְשׁ ֵרי

ִמי ֶשׁ ָר ָאה ָפנָ יוַ ,בּ ֲחלוֹם,

ַא ְשׁ ֵרי ִמי ֶשׁ ָ ֽנּ ַתן לוֹ ָשׁלוֹםְ ,ו ֶה ֱחזִ יר לוֹ ָשׁלוֹם.
תהלים כט:יא

ת־ע ֣מּוֹ ַֿב ָשּׁ ֽלוֹם:
יְ ָ֓י ׀ יְ ָב ֵ ֖ר ךְך ֶא ַ

ֵא ִל ָיּֽהוּ ַהנָּ ִביאֵ ,א ִל ָיּֽהוּ ַה ִתּ ְשׁ ִבּיֵ ,א ִל ָיּֽהוּ ַהגִּ ְל ָע ִדי ִ -בּ ְמ ֵה ָרה ,יָ ב ֹא ֵא ֵ ֽלינוִּ ,עם ָמ ִשׁ ַיח
ן־דּ ִוד.
ֶבּ ָ
ולאחר הבדלה אומרים פיוט המבדיל וכו'
המחבר )י"א שהוא רביו יצחק בן יהודה ִאבְּ ן גיאת ז"ל מספרד( חתם 'יצחק הקטן' בראשי החרוזים.

ַה ַמּ ְב ִדּיל ֵבּין־ ֽ ֹק ֶדשׂ ְלחֹל,
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ַכ ְס ֵ ֽפּנוּ ְוזַ ְר ֵ ֽענוּ יַ ְר ֶבּה ַכּחוֹל,
י֗ וֹם ָפּנָ ה ְכּצֵ ל ֽתֹּ ֶמר,

ישעיה כא:יב

ָא ַ ֣מר שׁ ֔ ֵֹמר
֗ ִצ ְד ָק ְת ךָך ְכּ ַהר ָתּבוֹר,

תהלים צ:ד

ְכּי֣ וֹם ֶ֭א ְתמוֹל ִ ֣כּי ַי ֲֽע ֹ֑בר
ָ֗ח ְל ָפה עוֹנַ ת ִמנְ ָח ִתי,

ו:ז

יָ ַ ֤ג ְע ִתּי ׀ ְ ֽב ַאנְ ָח ִתי

ֹאתינוּ הוּא יִ ְמחֹל,
ַחטּ ֵ ֽ
כּוֹכ ִבים ַבּ ַ ֽלּיְ ָלה.
ְו ַכ ָ
ֶא ְק ָרא ָל ֵאל ָע ַלי גֹּ ֵמר,

ם־ליְ ָלה
ָא ָ ֥תא ֹ֖ב ֶקר ְוגַ ָ ֑
ַעל ֲח ָט ַאי ָעבוֹר ַתּ ֲעבֹר,
מוּרה ַב ָ ֽלּיְ ָלה:
ְו ַא ְשׁ ָ ֥
נוּח ִתי,
ִמי יִ ֵתּן ְמ ָ
ל־ליְ ָלה
ַא ְשׂ ֶ ֣חה ְב ָכ ַ֭

.זרענו ' comes beforeהמבדיל'  in the songכספנו  comments that the wordחתם סופר The
. He explainsוסח  and therefore the acceptedמחזורים This is the text of most ancient
that the
, the first is to be blessedכחול וככוכבים  continues withפיוט logic is because the
חול like the
 (stars). Since it is immaterial to us which typeכוכבים (sand), and the second to be blessed like the
 is said first, so that ourכספנו of money we have, we do care what type of children we have, therefore
, which we desireזרענו , andחול money will be blessed like
to be numerous, be the
.כוכבים highest quality as the
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שיר השירים ה:ב

וֹלי ַבּל־יֻ ַטּל,
֗ק ִ

ְפּ ַתח ִלי ַ ֽשׁ ַער ַה ְמנֻ ָטּל,

א־טל
ֹאשׁ ֙י נִ ְמ ָל ָ֔
ֶשׁרּ ִ

יסי ָ ֽליְ ָלה:
צּוֹתי ְר ִ ֥ס ֵ
ְק ֻוּ ַ ֖

נוֹרא ְו ָאיוֹם,
ֵ֗ה ָע ֵתר ָ

ֲא ַשֵׁ ֽוּ ַע ְתּנָ ה ִפ ְדיוֹם,

ף־בּ ֶ ֽע ֶרב־י֑ וֹם
ְבּ ֶנ ֶֽשׁ ְ

משלי ז:ט

ישׁוֹן ֝ ַ֗ליְ ָלה
ְבּ ִא ֥

את ךָ
יענִ י,
הוֹשׁ ֵ ֽ
ִ
יך יָ הּ
ְ ֗ק ָר ִ ֽ
ישעיה לח:יב

ִמ ַדּ ָ ֣לּה יְ ַבצְּ ֔ ֵענִ י

ד־ליְ ָלה
ִמיּ֥ וֹם ַע ַ ֖

ַ֗ט ֵהר ִטנוּף ַמ ֲע ַשׂי,
ֹשׂי
ַ֭איֵּ ה ֱא ֣ל ַוֹהּ ע ָ ֑

איוב לה:י

יענִ י,
תּוֹד ֵ ֽ
א ַרח ַחיִּ ים ִ
ֹֽ

יסי,
ֹאמרוּ ַמ ְכ ִע ַ
ֶפּן י ְ
נֹ ֵ ֖תן זְ ִמ ֣רוֹת ַבּ ָ ֽלּיְ ָלה:

ַ ֽ֗נ ְחנוּ ְביָ ְד ךָך ַכּ ֽ ֹח ֶמר,
תהלים יט:ג

א ֶמר
יע ֑ ֹ
י֣ וֹם ְ֭ליוֹם יַ ִ ֣בּ ַ ֽ

ל־קל ָו ֽ ֹח ֶמר,
ְס ַלח־נָ א ַע ַ
ְו ַ ֥ליְ ָלה ֝ ְלּ ַ֗ליְ ָלה
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