בחג סכות ,ובחנוכה ,ובימים הראשונים של פסח ,ובחג שבועות אומרים הלל שלם ,ובראש חודש ושאר ימי
פסח אומרים חצי הלל אחר תפלת שחרית .אין אומרים הלל בלילות הראשוות של פסח בבית הכסת!
)בבית אבל בראש חודש ובחנוכה אומרים הלל ,אך אבל יוצא מהחדר(.
אין חולצין התפילין לפי אמירת ההלל בחול המועד אלא מיחים אותם לכל התפלה!

ָבּ ךְ
עוֹלם
רוּך ַא ָתּה יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ֶ ֽמ ֶל ךְך ָה ָ
ֲא ֶשׁר ִק ְדּ ָ ֽשׁנוּ ְבּ ִמצְ ָ
ת־ה ַה ֵלּל:
וֹתיו וְ צִ ָ ֽוּנוּ ִ 1ל ְקר ֹא ֶ 2א ַ
ת־שׁם יְ ָיֽ:
קיג ַ ֣הלֲ לוּ ָ֨יהּ ׀ ֖◌ ַ ֽהלֲ לוּ ַע ְב ֵ ֣די יְ ָ ֑י ֝ ַ ֽהלֲ ֗לוּ ֶא ֵ ֥
ד־עוֹלם:
ָֽ
שׁם יְ ָ ֣י ְמב ָ ֹ֑ר ךְך ֝ ֵ ֽמ ַע ָ֗תּה וְ ַע
יְ ִ ֤הי ֵ ֣
שׁם יְ ָיֽ:
בוֹאוֹ ֝ ְמ ֻה ָ֗לּל ֵ ֣
ד־מ ֑
ח־שׁ ֶמשׁ ַע ְ
ִמ ִמּזְ ַר ֶ ֥
בוֹדוֹ:
ל־כּל־גּוֹיִ ֥ם ׀ יְ ָ ֑י ַ ֖על ַה ָשּׁ ַ ֣מיִ ם ְכּ ֽ
ָ ֖רם ַע ָ
יהי ָל ָ ֽשׁ ֶבת:
יי ֱאל ֵ ֹ֑הינוּ ַ ֽה ַמּגְ ִבּ ִ ֥
ִ֭מי ַ ֽכּ ָ ֣
וּב ָ ֽא ֶרץ:
ילי ִל ְר ֑אוֹת ַבּ ָשּׁ ַ ֥מיִ ם ָ
ַ ֽה ַמּ ְשׁ ִפּ ִ ֥
ימי ֵ ֽמ ָע ָ ֣פר ָ ֑דּל ֝ ֵ ֽמ ַא ְשׁפֹּ֗ ת יָ ִ ֥רים ֶא ְביֽ וֹן:
ְמ ִ ֥ק ִ ֣

1
בטור )סי תכ"ב ,תפ"ח ותרמ"ד( איתא דבימים שמדלגין בהלל מברכים 'לקרוא' ,ובימים שגומרים את ההלל
מברכים 'לגמור' .וכתב שם שמהר"ם רוטבורג בירך תמיד 'לקרוא' ,כי אם יברך לגמור ויחסר אפילו אות אחת,
הוי ברכה לבטלה ,וחלקו בזה המחבר והרמ"א) .סידור אזור אליהו(
2
]. It then revertedסידורי רודלהיים  (pg 68),הלל' ]דברי קהלת'  wasסידורים The text in the old
 (pg 328)].ההלל' ]סידור עבודת ישראל'  ofוסח to the even older

יבי ַע ֽמּוֹ:
יבים ֝ ֗ ִעם נְ ִד ֵ ֥
יבי ִעם־נְ ִד ִ ֑
וֹשׁ ִ ֥
ְל ֽה ִ
לוּ־יֽהּ:
ם־ה ָבּנִ ֥ים ְשׂ ֵמ ָ֗חה ַ ֽהלֲ ָ
יבי ׀ ֲע ֶ ֬ק ֶרת ַה ַ֗בּיִ ת ֽ ֵ 3א ַ
וֹשׁ ִ֨
ֽמ ִ
קיד ְבּ ֵצ֣את ֖◌יִ ְשׂ ָר ֵאל ִמ ִמּצְ ָ ֑ריִ ם ֵ ֥בּית ֽ֝ ַי ֲע ֗ ֹקב ֵמ ַ ֥עם ל ֵ ֹֽעז:
לוֹתיו:
הוּדה ְל ָק ְד ֑שׁוֹ יִ֝ ְשׂ ָר ֵ ֗אל ַמ ְמ ְשׁ ָ ֽ
ֽ ָ 4היְ ָ ֣תה יְ ָ ֣
ַה ָיּ֣ם ָ֭ ר ָאה וַ יָּ ֹ֑נס ֝ ַהיַּ ְר ֵ ֗דּן יִ ֹ֥סּב ְל ָא ֽחוֹר:
י־צ ֹאן:
ילים גְּ֝ ָב ֗עוֹת ִכּ ְבנֵ ֽ
֖◌ ֶ ֽה ָה ִרים ָ ֽר ְק ֣דוּ ְכ ֵא ִ ֑
ה־לּ ךָ֣ך ַ֭היָּ ם ִ ֣כּי ָתנ֑ וּס ֝ ַהיַּ ְר ֵ ֗דּן ִתּ ֹ֥סּב ְל ָא ֽחוֹר:
ַמ ְ
י־צ ֹאן:
ילים גְּ֝ ָב ֗עוֹת ִכּ ְבנֵ ֽ
֖◌ ֶ ֽה ָה ִרים ִתּ ְר ְק ֣דוּ ְכ ֵא ִ ֑
וּלי ָ ֑א ֶרץ ֝ ִמ ִלּ ְפ ֗ ֵני ֱא ֣ל ַוֹהּ ַ ֽי ֲע ֽ ֹקב:
ִמ ִלּ ְפ ֵנ֣י ָ֭אדוֹן ֣ח ִ
נוֹ־מיִ ם:
ָֽ
ם־מיִ ם ֝ ַח ָלּ ֗ ִמישׁ ְל ַמ ְעיְ
ה ְפ ִ ֣כי ַהצּ֣ וּר ֲאגַ ָ ֑
ַה ֽ ֹ
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כשקוראים הלל בדילוג מתחילים 'ה' זכרנו'

3
ת־ל ִ ֽוי) ':שמות ב:א( ַויַּחֲ זוֹר ִמיבָּ עֵ י לֵ יהּ? ָאמַ ר ַרב ְיהוּדָ ה בַּ ר זְ בִ יָא ,שֶׁ עָ שָׂ ה
ת־בּ ֵ
'וַ ֵיּ ֶ֥ל ךְך ִ ֖אישׁ ִמ ֵ ֣בּית ֵלִו֑י וַ יִּ ַ ֖קּח ֶא ַ
ם־ה ָבּנִ ֥ים ְשׂ ֵמ ָ֗חה'.
וּמ ְריָם ְמ ַר ְקּ ִדין ְל ָפֶיהָ  ,וּמַ לְאֲ ֵכי הַ שָׁ ֵרת ָא ְמרוּֽ ֵ ' ,א ַ
הוֹשׁיבָ הּ בְּ ַאפִּ ריוֹן ,וְ ַאהֲ רֹן ִ
יקּוּחיןִ ,
)לוֹ( לָ הּ מַ עֲשֶׁ ה ִל ִ
)גמ' סוטה יב(.
4

הוּדה
זָ ָכה יְ הוּדָ ה )ְַ חשׁוֹן בֶּ ן עַ ִמיָדָ ב שֶׁ י ַָרד ְתּ ִחילָּ ה ְליַם סוּף( ַלעֲשׂוֹת מֶ ְמשָׁ ָלה בְּ יִ ְשׂ ָר ֵאל ,שֶׁ נֶּאֱ מַ רֽ ָ ' :היְ ָ ֣תה יְ ָ ֣
ְל ָק ְד ֑שׁוֹ

לוֹתיו ':מַ ה טַּ עַ ם הָ י ְָתה ְיהוּדָ ה ל ְָק ְדשׁוֹ וְ יִ ְשׂ ָר ֵאל מַ ְמ ְשׁ ָ
יִ֝ ְשׂ ָר ֵ ֗אל ַמ ְמ ְשׁ ָ ֽ
לוֹתיו? ִמשׁוּם ְדּ' ַה ָיּ֣ם ָ֭ ר ָאה וַ יָּ ֹ֑נס') .גמ'

סוטה לז(.
5

מַ אי ְשָׁא בֶּ חָ ג )סֻ כוֹת( ְדּ ַא ְמ ִריָן )הַ ֵלּל שָׁ ֵלם( ָכּל יוֹמָ א ,וּמַ אי ְשָׁא בַּ פֶּסַ ח ְדּל ֹא ַא ְמ ִריָן )הַ לֵּ ל שָׁ לֵ ם( כָּ ל יוֹמָ א?
וֹתיהֶ ן) .גמ' ערכין י(:
לוּקין בְּ ָק ְרבְּ ֵ
וֹתיהֶ ןְ ,דּפֶסַ ח ֵאין חֲ ִ
לוּקין בְּ ָק ְרבְּ ֵ
ְדּחָ ג חֲ ִ

ל־א ִמ ֶ ֽתּ ךָך:
ל־ח ְס ְ ֗דּ ךָך ַע ֲ
י־ל ִשׁ ְמ ךָך ֵ ֣תּן ָכּ ֑בוֹד ַע ֝ ַ
קטו:א-יא ֤ל ֹא ָ ֥לנוּ יְ ָ֗י ֫ל ֹא ָ ֥לנוּ ִ ֽכּ ְ֭
אמ ֣רוּ ַה ִ
ָ֭ל ָמּה ֽי ֹ ְ
יהם:
גּוֹי֑ם ַאיֵּ ה־נָ֝ ֗ א ֱא ֽלֹ ֵה ֶ ֽ
ר־ח ֵ ֣פץ ָע ָ ֽשׂה:
ֵ ֽואל ֵ ֹ֥הינוּ ַב ָשּׁ ָ ֑מיִ ם ֭ ֹכּל ֲא ֶשׁ ָ
יהם ֶ ֣כּ ֶסף וְ זָ ָ ֑הב ֝ ַ ֽמ ֲע ֗ ֵשׂה יְ ֵ ֣די ָא ָ ֽדם:
֭ ֲעצַ ֵבּ ֶ
ינ יִ ם ֝ ָל ֶ֗הם וְ ֣ל ֹא יִ ְר ֽאוּ:
ה־ל ֶהם וְ ֣ל ֹא יְ ַד ֵ ֑בּרוּ ֵע ַ ֥
ֶ ֽפּ ָ֭
יחוּן:
ָאזְ ַ ֣נ יִ ם ָ֭ל ֶהם וְ ֣ל ֹא יִ ְשׁ ָ ֑מעוּ ַ ֥אף ֝ ָל ֶ֗הם וְ ֣ל ֹא יְ ִר ֽ
רוֹנֽם:
יהם וְ ֣ל ֹא יְ ַה ֵ ֑לּכוּ ֽל ֹא־יֶ֝ ְהגּ֗ וּ ִבּגְ ָ
ישׁוּן ַ֭ רגְ ֵל ֶ
יהם ׀ וְ ֬ל ֹא יְ ִמ ֗
יְ ֵד ֶ ֤
יהם ֭ ֹכּל ֲא ֶשׁר־בּ ֵ ֹ֣ט ַח ָבּ ֶ ֽהם:
מוֹהם ִ ֽי ְהי֣ וּ ֹֽע ֵשׂ ֶ ֑
ְ֭כּ ֶ
וּמגִ ָנּ֣ם ֽהוּא:
יִ֭ ְשׂ ָר ֵאל ְבּ ַ ֣טח ַבּיֽ ָ ֑י ֶעזְ ָ ֖רם ָ ֽ
וּמגִ ָנּ֣ם ֽהוּא:
ֵ ֣בּית ֖◌ ַ ֽא ֲהרֹן ִבּ ְט ֣חוּ ַביֽ ָ ֑י ֶעזְ ָ ֖רם ָ ֽ
וּמגִ ָנּ֣ם ֽהוּא:
יִ ְר ֵ ֣אי יְ֭ יָ ִבּ ְט ֣חוּ ַביֽ ָ ֑י ֶעזְ ָ ֖רם ָ ֽ

ת־בּית ַ ֽא ֲה ֽ ֹרן:
ת־בּית יִ ְשׂ ָר ֵ ֑אל יְ֝ ָב ֵ ֗ר ךְך ֶא ֵ ֥
קטו:יב-יח יְ ָ֘י זְ ָכ ָ ֢רנוּ יְ ָ֫ב ֵ ֥ר ךְך יְ֭ ָב ֵר ךְך ֶא ֵ ֣
ם־הגְּ ד ִ ֹֽלים:
יְ֭ ָב ֵר ךְך יִ ְר ֵ ֣אי יְ ָ ֑י ֝ ַה ְקּ ַט ֗ ִנּים ִע ַ
יכם:
ל־בּנֵ ֶ ֽ
יכם ְו ַע ְ
יכם ֝ ֲע ֵל ֶ֗
י ֵ ֹ֣סף יְ ָ ֣י ֲע ֵל ֶ ֑
רוּכים ַ֭א ֶתּם ַליֽ ָ ֑י ֝ ֹע ֗ ֵשׂה ָשׁ ַ ֥מיִ ם וָ ָ ֽא ֶרץ:
ְבּ ִ ֣

י־א ָ ֽדם:
ַה ָשּׁ ַ ֣מיִ ם ֖◌ ָשׁ ַמיִ ם ַליֽ ָ ֑י ֝ ְו ָה ָ ֗א ֶרץ נָ ַ ֥תן ִל ְבנֵ ָ
דוּמה:
֣ל ֹא ֖◌ ַה ֵמּ ִתים יְ ַ ֽהלֲ לוּ ָי֑הּ ֝ ְו ֗ל ֹא ָכּל־ ֽ ֹי ְר ֵ ֥די ָ ֽ
לוּ־יֽהּ:
ד־עוֹלם ַ ֽהלֲ ָ
ָ֗
ַ ֽו ֲא ַ ֤נ ְחנוּ ׀ נְ ָ֘ב ֵ ֤ר ךְך ָ֗יהּ ֵ ֽמ ַע ָ ֥תּה ְו ַע
כשקוראים הלל בדילוג מתחילים 'מה אשיב'

נוּנֽי:
וֹלי ַ ֽתּ ֲח ָ
ת־ק ִ֗
קטז:א-יא ָ֭א ַה ְב ִתּי ִ ֽכּי־יִ ְשׁ ַ ֥מע ׀ יְ ָ ֑י ֶא ֝
וּביָ ַ ֥מי ֶא ְק ָ ֽרא:
י־ה ָ ֣טּה ָאזְ נ֣ וֹ ִ ֑לי ְ
ִ ֽכּ ִ
י־מוֶ ת ְ
ֲא ָפ ֤פוּנִ י ׀ ֶח ְב ֵל ֗ ָ
וּמצָ ֵ ֣רי ְשׁ ֣אוֹל ְמצָ ֑אוּנִ י צָ ָ ֖רה וְ יָ ג֣ וֹן ֶא ְמ ָ ֽצא:
וּב ֵ ֽשׁם־יְ ָ ֥י ֶא ְק ָ ֑רא ָ ֽא ָנּ֥ה יְ֝ ָ֗י ַמ ְלּ ָ ֥טה נַ ְפ ִ ֽשׁי:
ְ
ַחנּ֣ וּן יְ ָ ֣י וְ צַ ִ ֑דּיק ֵו֖אל ֵ ֹ֣הינוּ ְמ ַר ֵ ֽחם:
הוֹשׁ ַיע:
ֹמר ְפּ ָתאיִ ֣ם יְ ָ ֑י ֝ ַדּלּ ִֹ֗תי וְ ִ ֣לי יְ ִ ֽ
שׁ ֵ֣
נוּחיְ ִכי ִ ֽכּי־יְ֝ ָ֗י גָּ ַ ֥מל ָע ָ ֽליְ ִכי:
שׁוּבי נַ֭ ְפ ִשׁי ִל ְמ ָ ֑
ִ֣
ת־רגְ ִ ֥לי ִמ ֶ ֽדּ ִחי:
ן־דּ ְמ ָ ֑עה ֶא ַ
ת־עינִ ֥י ִמ ִ
ִ ֤כּי ִח ַ ֥לּצְ ָתּ נַ ְפ ֗ ִשׁי ֫ ִמ ָ ֥מּוֶ ת ֶא ֵ
ֽ ֶ ֭ 6א ְת ַה ֵלּ ךְך ִל ְפ ֵנ֣י יְ ָ ֑י ֝ ְבּ ַא ְר ֗צוֹת ַ ֽה ַח ִ ֽיּים:
אד:
֥יתי ְמ ֽ ֹ
ֶ֭ה ֱא ַמנְ ִתּי ִ ֣כּי ֲא ַד ֵ ֑בּר ֝ ֲא ֗ ִני ָענִ ִ
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וקים') .גמ' יומא עא] (.מקום שווקים .שאדם מוצא לקנות מזונותיו ולפי
ָאמַ ר ַרב ְיהוּדָ הֶ ' ,זה ְמקוֹם ְשׁ ָו ִ
שהיה דוד

מטלטל נע ונד היה מתפלל על הדבר) [:רש"י שם(

ל־ה ָא ָ ֥דם כּ ֵֹזֽב:
֭ ֲאנִ י ָא ַ ֣מ ְר ִתּי ְב ָח ְפ ִז֑י ָ ֽכּ ָ ֽ

וֹהי ָע ָ ֽלי:
מוּל ִ
ל־תּגְ ֥
יי ָכּ ַ
שׁיב ַ ֽל ָ ֑
ה־א ִ ֥
קטז:יב-יט ָ ֽמ ָ
שׁם יְ ָ ֣י ֶא ְק ָ ֽרא:
וּב ֵ ֖
שּׂא ְ
כּוֹס־יְ שׁוּע֥ וֹת ֶא ָ ֑
ל־ע ֽמּוֹ:
יי ֲא ַשׁ ֵ ֑לּם נֶ גְ ָדה־נָּ֝ ֗ א ְל ָכ ַ
נְ֭ ָד ַרי ַ ֽל ָ ֣
ידיו:
יָ֭ ָקר ְבּ ֵע ֵינ֣י יְ ָ ֑י ֝ ַה ֗ ָמּ ְו ָתה ַ ֽל ֲח ִס ָ ֽ
י־ע ְב ְדּ ךָך ֶבּ ֲ
י־א ִנ֢י ֫ ַע ְב ֶ ֥דּ ךָך ֲאנִ ַ֭
וֹס ָ ֽרי:
ן־א ָמ ֶ ֑ת ךָך ִ ֝ 7פּ ַ֗תּ ְח ָתּ ְל ֽמ ֵ
ָ ֽא ָנּ֣ה יְ ָ֘י ִ ֽכּ ֲ
שׁם יְ ָ ֣י ֶא ְק ָ ֽרא:
וּב ֵ ֖
תּוֹדה ְ
־אזְ ַבּח ֶז ַ֥בח ָ ֑
ְ ֽל ךָך ֶ֭
ל־ע ֽמּוֹ:
יי ֲא ַשׁ ֵ ֑לּם נֶ גְ ָֿדה־נָּ֝ ֗ א ְל ָכ ַ
נְ֭ ָד ַרי ַ ֽל ָ ֣
לוּ־יֽהּ:
רוּשׁ ָ ֗ ֽל ִם ַ ֽהלֲ ָ
וֹכ ִכי ְ ֽי ָ
ְבּ ַחצְ ֤רוֹת ׀ ֵ ֤בּית יְ ָ֗י ְ ֽבּ ֘ת ֵ ֤
ל־ה ֻא ִ ֽמּים:
ל־גּוֹי֑ם ֝ ַשׁ ְבּ ֗חוּהוּ ָכּ ָ ֽ
ִ
קיז ַ ֽהלֲ ֣לוּ ֶאת־יְ֭ יָ ָכּ
לוּ־יֽהּ:
עוֹלם ַ ֽהלֲ ָ
ִ ֥כּי ָ֘ג ַ ֤בר ָע ֵ֨לינוּ ׀ ַח ְס ֗דּוֹ ֶ ֽו ֱא ֶמת־יְ ָ ֥י ְל ָ֗
8

7

'הודו' 'ואנא' שבהלל ,ביגון המיוחד של אותו חג מועד ובר"ח ־ ביגון המרמז על אותו חודש ,כגון יגון של חג החל
וֹס ָ ֽריָ ?':אמַ ר דָּ וִ ד ִלפְ ֵי הַ ָקּדוֹשׁ בָּ רוְּך הוּאִ ,רבּוֹוֹ שֶׁ ל עוֹ ָלםְ ,שֵׁי מוֹסֵ רוֹת
דָּ ַרשׁ ָרבָ א ,מַ אי ִדּכְ ִתיבִ ֝ ' :פּ ַ֗תּ ְח ָתּ ְל ֽמ ֵ

]הן רצועות שקושרין בהן העול[ שֶׁ הָ יוּ עָ לַ י פִּ ַתּ ְח ֶתּם ]פתחת שהתרת את הנקבות[ רוּת הַ מּוֹאֲ בִ יּהָ וְ ַעֲמָ ה
הָ עַ מּוֹ ִית] .ונעמה אמו של רחבעם וממנה יצאו מלכי בית דוד )רש"י שם([ )גמ' יבמות עז(.
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)יאמר)ו ’s recital ofחזן  with theיוצא 's words, then one isחזן If one is able to hear all of the
. If one is unlikely to hear all his words clearly, one shouldהודו etc. and should just respond with
. One should not hurry andהודו , and respond withחזן ) etc. in an undertone with theיאמר)ו recite
.חזן ) etc. before theיאמר)ו recite

באותו חודש .בפסוקי 'יאמר]ו[ נא' מכוין החזן להוציא את הציבור כאשר הוא אומרם בקול רם והציבור שותק .יש
הוהגים לומר בלחש עם החזן גם את פסוקי 'יאמר]ו[ נא' ,אבל מקפידים על עייה משותפת ומסודרת על 'הודו' על
כל אמירת 'יאמר]ו[' של חזן ,כפי הדין ,ואין בשבשים את סדר העייה מתוך רצון לומר את פסוקו של החזן בקול רם.
*עועי לולב בחג הסכות כמהג פפד"מ )פי המעע למזרח(.
צפון
דרום מערב
מזרח
קיח

חזן

הוֹדוּ
֣ 9
מזרח

חזן

יי
ַ ֽל ָ ֣

מזרח

אמרוּ
חזן ֽי ֹ ְ
מזרח

ִכּי ־ ֑טוֹב

דרום

אמר ־ ָנ֥א
ֽי ֹ ַ

ִ ֖כּי
מערב צפון

מעלה

ִ ֖כּי

עוֹלם
ְל ָ ֣

ַח ְס ֽדּוֹ:

מערב צפון

מעלה

ית־א ֲ ֑הרֹן ִ ֖כּי
ַֽ
ֵ ֽב

דרום

אמרוּ ־ ֖◌נָ א
חזן ֽי ֹ ְ

עוֹלם
ְל ָ ֣

ַח ְס ֽדּוֹ:

מטה

יִ ְשׂ ָר ֵ ֑אל

דרום

ָנ֥א

מעלה

מטה

מערב צפון

יִ ְר ֵ ֣אי יְ ָ ֑י

ִ ֖כּי

הודו

מטה

עוֹלם
ְל ָ ֣
מעלה

הודו

ַח ְס ֽדּוֹ:

הודו

מטה

עוֹלם
ְל ָ ֣

ַח ְס ֽדּוֹ:

הודו

אתי ָיּ֑הּ ָע ָנ֖נִ י ַב ֶמּ ְר ָ ֣חב ָיֽהּ:
ן־ה ֵמּצַ ר ָק ָ ֣ר ִ
ִ ֽמ ַ֭
שׂה ִ ֣לי ָא ָ ֽדם:
ה־יּ ֲע ֶ ֖
ירא ַמ ַ ֽ
יְ ָ ֣י ִ֭לי ֣ל ֹא ִא ָ ֑
יְ ָ ֣י ִ֭לי ְבּ ֹֽעזְ ָ ֑רי ַֽ֝ו ֲא ֗ ִני ֶא ְר ֶ ֥אה ְב ֽשׂנְ ָ ֽאי:
֗טוֹב ַ ֽל ֲח ֥סוֹת ַבּיֽ ָ ֑י ֝ ִמ ְבּ ֹ֗ט ַח ָ ֽבּ ָא ָ ֽדם:
יבים:
֗טוֹב ַ ֽל ֲח ֥סוֹת ַבּיֽ ָ ֑י ֝ ִמ ְבּ ֹ֗ט ַח ִבּנְ ִד ִ ֽ
פסוקי 'הודו' אמרים ביגוים מיוחדים  -ראש חודש  -יגון בחר ,סכות וב)שבת ( חול המועד
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ובשמיני עצרת  -יגון סכות )יגוי בעועים בהלל( ,ר"ח כסלו  -יגון חוכה ,ימי חנוכה  -יגון 'מעוז צור' ,ר"ח
טבת  -אחד מיגוי חוכה ,ר"ח אדר  -אחד מיגוי פורים ,פסח וב)שבת ( חול המועד  -יגון 'אדיר הוא' ,ר"ח
אייר  -יגון 'לכה דודי' של ספירה ,ר"ח סיון  -יגון שבעות )תחילת 'אקדמות'( ,ר"ח אב  -יגון 'אלי ציון' ,ר"ח
אלול  -יגון ימים וראים.

:ילם
ֽ ַ שׁם יְ֝ ָ֗י ִ ֣כּי ֲא ִמ
֥ ֵ ָכּל־גּוֹיִ ֥ם ְס ָב ֑בוּנִ י ְבּ
:ילם
ֽ ַ שׁם יְ֝ ָ֗י ִ ֣כּי ֲא ִמ
֥ ֵ ם־ס ָב ֑בוּנִ י ְבּ
ְ ַַס ֥בּוּנִ י ג
:ילם
ֽ ַ שׁם יְ֝ ָ֗י ִ ֣כּי ֲא ִמ
֥ ֵ קוֹצ֑ים ְבּ
ִ בוֹרים ֭ ֽ ֹדּ ֲעכוּ ְכּ ֵ ֣אשׁ
֗ ִ ַס ֤בּוּנִ י ִכ ְד
:֖יי ֲעזָ ָ ֽרנִ י
֣ ָ יתנִ י ִלנְ ֑ ֹפּל ַו
֣ ַ ַדּ ֣ ֹחה ְד ִח
:ישׁוּעה
ֽ ָ י־לי ִ ֽל
ִ֗ ֝ ָעזִּ ֣י ְוזִ ְמ ָ ֣רת ָי֑הּ ַ ֽו יְ ִה
:יקים יְ ִ ֥מין יְ֝ ָ֗י ֹ֣ע ָשׂה ָ ֽחיִ ל
֑ ִ ישׁוּעה ְבּ ָ ֽא ֳה ֵ ֥לי צַ ִדּ
ָ֗
֤קוֹל ׀ ִר ֬ ָנּה ִ ֽו
:וֹמ ָ ֑מה יְ ִ ֥מין יְ֝ ָ֗י ֹ֣ע ָשׂה ָ ֽחיִ ל
ֵ יְ ִ ֣מין יְ֭ יָ ֽר
:שׂי ָיֽהּ
֥ ֵ י־א ְחֶי֑ה ַֽ֝ו ֲא ַס ֗ ֵפּר ַ ֽמ ֲע
ֽ ֶ א־א ֥מוּת ִ ֽכּ
ָ ֹ ֽל
:יַ ֹ֣סּר יִ ְסּ ַ ֣רנִּ י ָיּ֑הּ ֝ ְו ַל ֗ ָמּ ֶות ֣ל ֹא נְ ָת ָנֽנִ י
:אוֹדה ָיֽהּ
֥ ֶ ֹא־בם
ָ֗ ֝ ־צ ֶ֑דק ָ ֽאב
֥ ִ ִפּ ְת
ֶ חוּ־לי ַ ֽשׁ ֲע ֵרי
:יקים יָ ֹ֥באוּ ֽבוֹ
֗ ִ יי ֝צַ ִדּ
֑ ָ שּׁ ַער ַ ֽל
֥ ַ ֽה־ה
ַ  ֶז10
אודך

:ישׁוּעה
ֽ ָ י־לי ִ ֽל
ִ֗ ֝ יתנִ י ַו ְתּ ִה
֑ ָ ִֽ֭א ְוֹד ךָך ִ ֣כּי ֲענ

10 For the Nazis, Jewish religious ceremonies were a matter of curiosity, entertainment,
and
ridicule. Treblinka’s newest gas chamber building (from mid-October 1942 on),
was disguised
to resemble a מקוה. A gable over the building’s ornamented doors bore a large Star of David. To
reach the doors, the victims were forced to hurry up five wide steps
with potted plants on either
side. A dark red  תורהcurtain taken from an unidentified synagogue, was hung at the entrance to the
gas chambers themselves and on it was inscribed: 'יקים יָ ֹ֥באוּ ֽבוֹ
֗ ִ שּׁ ַער ַ ֽל ֑ד' ֝צַ ִדּ
֥ ַ ֽה־ה
ַ ז:'.
ֶ
(Belzec,
Sobibor, Treblinka - The Operation Reinhard Death Camps by Yitzhak Arad)

בּוֹנ֑ים ֝ ָ ֽהיְ ָ֗תה ְל ֣ר ֹאשׁ ִפּ ָ ֽנּה:
ֶ֭א ֶבן ָ ֽמ ֲא ֣סוּ ַה ִ

אבן

ֵמ ֵ ֣את יְ֭ יָ ָ ֣היְ ָתה ֑זּ ֹאת ִ ֖היא נִ ְפ ָ ֣לאת ְבּ ֵע ֵינֽינוּ:
ילה ְונִ ְשׂ ְמ ָ ֣חה ֽבוֹ:
שׂה יְ ָ ֑י נָ ִ ֖ג ָ
ֽה־היּוֹם ָע ָ ֣
ֶז ַ֭

מאת

זה

אחר כל 'אנא' שהחזן אומרו בגיה ,חוזר הקהל ואומרו בהמשך אותה גיה
מזרח דרום

ָ 11א ָנּ֣א

מערב צפון מעלה מטה

֖◌יְ יָ

֮יעה
וֹשׁ ָ ֥
ֽה ִ

מזרח דרום

ָנּ֑א ָא ָנּ֣א

יחה ָ ֽנּא:
ָא ָנּ֥א יְ֝ ָ֗י ַהצְ ִ֘ל ָ ֥

מערב צפון

֖◌יְ יָ

מעלה מטה

֮יעה ָנּ֑א
וֹשׁ ָ ֥
ֽה ִ

֮יחה ֽ ָנּא:
ָא ָנּ֥א יְ֝ ָ֗י ַהצְ ִל ָ ֥

ָבּ ֣ר ךְ
נוּכם ִמ ֵ ֥בּית יְ ָיֽ:
שׁם יְ ָ ֑י ֝ ֵבּ ַ ֥ר ְכ ֶ֗
וּך ַ֭ה ָבּא ְבּ ֵ ֣

ברוך

דק ְר ֗נוֹת ַה ִמּזְ ֵ ֽבּ ַח:
ֹתים ַע ַ֝
רוּ־חג ַ ֽבּ ֲעב ִ ֑
ֵ ֤אל ׀ יְ ָ֘י וַ ָיּ ֶ ֤֫אר ָ ֥לנוּ ִ 12א ְס ַ ֥
וֹמ ֶ ֽמ ָךּ:
אוֹד ָךּ ֝ ֱאל ַֹ֗הי ֲא ֽר ְ
ֵא ִ ֣לי ַא ָ ֣תּה ְו ֶ ֑
מזרח

הוֹדוּ
֣

דרום מערב

ַליֽ ָ ֑י

ִכּי ־ ֑טוֹב

מעלה

צפון

ִ ֖כּי

אל

אלי

מטה

עוֹלם
ְל ָ ֣

ַח ְס ֽדּוֹ:

הודו

פסוקי 'אנא ד' הושיעה נא' אמרים ביגוים מיוחדים  -ראש חודש  -יגון בחר ,סכות וב)שבת( חול
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המועד ובשמיני עצרת  -יגון סכות )יגוי בעועים בהלל( ,שמחת תורה ביגון הקפות שמחת תורה ,ר"ח כסלו -
ימי חנוכה  -יגון 'מעוז צור' ,ר"ח טבת  -אחד מיגוי חוכה ,ר"ח אדר  -אחד מיגוי פורים,
יגון חוכה,
פסח וב)שבת ( חול המועד  -יגון 'אדיר הוא' ,ר"ח אייר  -יגון 'לכה דודי' של ספירה ,ר"ח סיון  -יגון שבעות
)תחילת 'אקדמות'( ,ר"ח אב  -יגון 'אלי ציון' ,ר"ח אלול  -יגון ימים וראים) .מכון מורשת אשכז(
ָאמַ ר ְרבִ י ַאבָּ הוּ ָאמַ ר ְרבִ י ֶא ְלעָ זָר " ָכּל הַ נּוֹטֵ ל לוּ ָלב בְּ ִאגּוּדוֹ ,וַ הֲ דַּ ס בַּ עֲבוֹתוֹ ,מַ עֲלֶ ה עָ לָ יו הַ כָּתוּב כְּ ִאילוּ בָּ ָה
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ֹתים ַ ֖עד ַק ְרנ֣ וֹת ַה ִמּזְ ֵ ֽבּ ַחָ .':אמַ ר ְרבִ י ִי ְר ִמיָה ִמשׁוּם ְרבִ י ִשׁ ְמעוֹן בֶּ ן
ִמזְ בֵּ חַ וְ ִה ְק ִריב עָ ָליו ָק ְרבָּ ן" ,שֶׁ נֶּאֱ מַ רִ ' :א ְס ַ ֥
רוּ־חג ַ ֽבּ ֲעב ִ ֑
וּשׁ ִתיָה ,מַ ֲע ֶלה
כּוֹתי " ָכּל הָ עוֹשֶׂ ה ִאיסוּר ֶלחָ ג בַּ אֲ כִ ילָ ה ְ
יוֹחַ יְ ,וּרבִ י יוֹחָ ָן ִמשׁוּם ְרבִ י ִשׁ ְמעוֹן הַ ְמּחוֹזִ י ִמשׁוּם ְרבִ י יוֹחָ ָן הַ מַּ ִ
ֹתים ַ ֖עד ַק ְרנ֣ וֹת ַה ִמּזְ ֵ ֽבּ ַח) .':גמ' סוכה
רוּ־חג ַ ֽבּ ֲעב ִ ֑
עָ לָ יו הַ כָּתוּב כְּ ִאילוּ בָּ ָה ִמזְ בֵּ חַ וְ ִה ְק ִריב עָ ָליו ָק ְרבָּ ן ,שֶׁ נֶּאֱ מַ רִ ' :א ְס ַ ֥
מה(:

וְ ַע ְמּ ךָך

יד ךָ
ל־מ ֲע ֶ ֽשׂ ךָ
יְ ַהלֲ ֽל ךָ
עוֹשׂי ְרצ ָ ֹֽנ ךְך
ֵ
יקים
יך צַ ִדּ ִ
יך וַ ֲח ִס ֶ ֽ
וּך יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ָכּ ַ

ירוֹממוּ וְ יַ ֲע ִ ֽריצוּ וְ יַ ְק ִ ֽדּישׁוּ
יפ ֲארוּ ִו ֲ
ישׁ ְבּחוּ ִו ָ
יב ֲרכוּ ִו ַ
ֵבּית יִ ְשׂ ָר ֵאל ְבּ ִרנָּ ה יוֹדוּ וִ ָ
ִ
וְ יַ ְמ ִ ֽליכוּ ֶא
וּל ִשׁ ְמ ךָך נָ ִעים ְלזַ ֵמּר
ת־שׁ ְמ ךָך ַמ ְל ֵ ֽכּנוִּ :כּי ְל ךָך טוֹב ְלהוֹדוֹת ְ

13

ִכּי

ד־עוֹלם ַא ָתּה ֵאלָ :בּ ךְ
רוּך ַא ָתּה יְ יָ ֶ ֽמ ֶל ךְך ְמ ֻה ָלּל ַבּ ֻתּ ְשׁ ָבּחוֹת:
ָ
עוֹלם וְ ַע
ֵמ ָ
אומרים קדיש שלם בימים שאומרים תפלת מוסף .בחנוכה אומרים כאן חצי קדיש.
בשבת ראש חודש ,בשלש רגלים ,בשבת חול המועד ,ובשבת חוכה ממשיכים בהוצאת ספר תורה )עמ' .(261

מוסף עמידה לראש חודש ולשבת ראש חודש
חול.

הבעל תפלה אומר מכאן ועד 'האל הקדוש' בראש חודש שחל בחול  -בניגון
החזן אומר מכאן ועד 'האל הקדוש' בראש חודש שחל שבת  -בניגון 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 ֱאל ֵֹהי ַא ְב ָר ָהם
יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ֵ ֽואל ֵֹהי ֲא ֵ ֽ

ֵ ֽואל ֵֹהי ַ ֽי ֲעקֹב

נּוֹרא
ָה ֵאל ַהגָּ דוֹל ַהגִּ בּוֹר וְ ַה ָ

טוֹבים וְ קֹנֵ ה ַהכֹּל
ִ
גּוֹמל ֲח ָס ִדים
ֵ
יהם
ִל ְבנֵ י ְבנֵ ֶ
כורע ָבּ ךְ
רוּך

משתחוה

זוֹכר ַח ְס ֵדי ָאבוֹת
וְ ֵ

ֵאל ֶע ְליוֹן

גוֹאל
ֵ
וּמ ִביא
ֵ

וּמגֵ ן:
ָ
וּמוֹשׁ ַיע
ִֽ
ְל ַ ֽמ ַען ְשׁמוֹ ְבּ ַא ֲה ָבהֽ ֶ :מ ֶל ךְך עוֹזֵ ר
ַא ָתּה

זוקף

יְ יָ ָמגֵ ן ַא ְב ָר ָהם:

כי מעולם ועד עולם אתה א־ל )סידור רב עמרם גאון  ,רוקח  ,מחזור ויטרי is ,וסח הראשוים The
וֹלם ַעל־יְ ֵר ָ ֑איו'' ; i.e.פסוקים  etc.). This form is present in manyמהרי"ל  ,אגור
ד־ע ָ
עוֹלם ְו ַע ֭
ְו ֶ ֤ח ֶסד ֨ד' ׀ ֵמ ָ ֣
ךְ
עוֹלם וְ ַע
ָ ). This is but oneבּ ֨רוּך ַא ָ ֤תּה ֨ד' ֱאל ֵֹד ֙י יִ ְשׂ ָר ֵ ֣אל ָא ִ֔בינוּ ֵ ֽמ ָ ֖
ד־עוֹלם) ':ד"ה א' כט:י' )), andתהלים קג:יז
ָֽ
.פסוקי ת"ך  borrowed phraseology from differentחז"ל example of many instances when

13

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 ַחיֵּ ה ֵמ ִתים ְבּ ַר ֲח ִמים ַר ִבּים

ְמ ַכ ְל ֵכּל ַחיִּ ים ְבּ ֶ ֽח ֶסד

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
ַ ֽבּ ַעל גְּ בוּרוֹת

ה־לּ ךְך
וֹמ ָ
וּמי ֽדּ ֶ
ִ

שׁוּעה:
וּמצְ ִ ֽמ ַיח יְ ָ
וּמ ַחיֶּ ה ַ
ֶ ֽמ ֶל ךְך ֵמ ִמית ְ

וְ נֶ ֱא ָמן ַא ָתּה ְל ַה ֲחיוֹת ֵמ ִתיםָ :בּ ךְ
רוּך ַא ָתּה יְ יָ ְמ ַחיֵּ ה ַה ֵמּ ִתים:
קדושת 'נקדש' בראש חודש שחל בחול.

ישׁים אוֹתוֹ ִבּ ְשׁ ֵמי ָמרוֹם
עוֹלם ְכּ ֵשׁם ֶשׁ ַמ ְק ִדּ ִ
ת־שׁ ְמ ךָך ָבּ ָ
ִ
בעל תפלה בלבד נְ ַק ֵדּשׁ ֶא
יא ךָך
ַכּ ָכּתוּב ַעל־יַ ד נְ ִב ֲ
קהל ובעל תפלה יחדיו

ישעיה ו:ג

ה ְו ָא ֔ ַמר
וְ ָק ָ ֨רא ֶז֤ה ֶאל־זֶ ֙

בוֹדוֹ:
ל־ה ָ ֖א ֶרץ ְכּ ֽ
ָק ֧דוֹשׁ ׀ ָק ֛דוֹשׁ ָק ֖דוֹשׁ יְ ָ ֣י צְ ָב ֑אוֹת ְמ ֥ל ֹא ָכ ָ
ְל ֻע ָמּ ָתם ָבּ ךְ
ֹאמרוּ:
רוּך י ֵ ֽ

קהל ובעל תפלה יחדיו יחזקאל ג:יב

בעל תפלה

קהל ובעל תפלה יחדיו תהלים קמו:י

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

וּב ִד ְב ֵרי ָק ְד ְשׁ ךָך ָכּתוּב ֵלאמֹר:
ְ

לוּ־יֽהּ:
עוֹלם ֱאל ַ ֹ֣היִ ךְך צִ֭ יּוֹן ְל ֥ ֹדר וָ ֗ ֹדר ַ ֽהלֲ ָ
יִ ְמ ֤לֹ ךְך יְ יָ ֙ ׀ ְל ָ֗

בעל תפלה

וּל ֵנֽצַ ח נְ צָ ִחים ְק ֻד ָשּׁ ְת ךָך נַ ְק ִדּישׁ
ְלדוֹר וָ דוֹר נַ גִּ יד גָּ ְד ֶ ֽל ךָך ְ

וְ ִשׁ ְב ֲח ךָך

עוֹלם ָו ֶעד ִכּי ֵאל ֶ ֽמ ֶל ךְך גָּ דוֹל וְ ָקדוֹשׁ ַא ָתּהָ :בּ ךְ
רוּך
ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ִמ ִ ֽפּינוּ ל ֹא יָ מוּשׁ ְל ָ
ַא ָתּה יְ יָ

ָ 14ה ֵאל ַה ָקּדוֹשׁ:
קדושת 'נעריצך' בראש חודש שחל בשבת.

ישׁים ִשׁ ְמ ךָך ַבּ ֽ ֹקּ ֶדשׁ
ישׁ ךָך ְכּסוֹד ִ ֽשׂ ַיח ַשׂ ְר ֵפי ֽ ֹק ֶדשׁ ַה ַמּ ְק ִדּ ִ
חזן בלבד נַ ֲע ִריצְ ךָך ְונַ ְק ִדּ ְ
ה וְ ָא ֔ ַמר
יא ךָך ישעיה ו:ג ְו ָק ָ ֨רא ֶז֤ה ֶאל־זֶ ֙
ַכּ ָכּתוּב ַעל־יַ ד נְ ִב ֲ
קהל וחזן יחדיו

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

חזן ְכּבוֹדוֹ

שׁוֹא ִלים זֶ ה ָלזֶ ה
ֲ
עוֹלם ְמ ָשׁ ֲר ָתיו
ָמ ֵלא ָ

ַאיֵּ ה ְמקוֹם ְכּבוֹדוֹ ְל ֻע ָמּ ָתם ָבּ ךְ
ֹאמרוּ:
רוּך י ֵ ֽ
קהל וחזן יחדיו

יחזקאל ג:יב

חזן ִמ ְמּקוֹמוֹ

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

הוּא ִ ֽי ֶפן ְבּ ַר ֲח ִמים ְויָ חֹן ַעם ַה ְמיַ ֲח ִדים ְשׁמוֹ

אוֹמ ִרים:
ְ
ֶ ֽע ֶרב ָו ֹֽב ֶקר ְבּ ָכל־יוֹם ָתּ ִמיד ַפּ ֲע ַ ֽמיִ ם ְבּ ַא ֲה ָבה ְשׁ ַמע
קהל וחזן יחדיו

דברים ו:ד ְשׁ ַ ֖מע יִ ְשׂ ָר ֵ ֑אל יְ ָ ֥י ֱאל ֵ ֹ֖הינוּ יְ ָ ֥י ׀ ֶא ָ ֽחד:
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חזן ֶא ָחד

יענוּ
מוֹשׁ ֵ ֽ
ִ
הוּא ֱאל ֵ ֹֽהינוּ הוּא ָא ִ ֽבינוּ הוּא ַמ ְל ֵ ֽכּנוּ הוּא

ל־חי
יענוּ ְבּ ַר ֲח ָמיו ֵשׁנִ ית ְל ֵעינֵ י ָכּ ַ
ְוהוּא יַ ְשׁ ִמ ֵ ֽ

במדבר טו:מא

ִ ֽל ְהי֥ וֹת ָל ֶ ֖כם

ֵ ֽל ֱאל ִ ֹ֑הים
קהל וחזן יחדיו

יכם:
ֲאנִ ֖י יְ ָ ֥י ֱא ֽלֹ ֵה ֶ ֽ
בשבת ראש חודש )גם בשבת חוכה( אומרים בה אופן מוסיפים פיוט 'אלהיכם' שחותם בו יהודה חזק בקדושת מוסף:

יכם
ֱ 15א ֽלֹ ֵה ֶ ֽ

בוּרתוֹ ַ֗היָּ ֵ ֽר ַח ְבּ ִח ְת ַח ְדּשׁוֹ ַכּ ֶ ֽשּׁ ֶמשׁ
ַ֗יזְ ִ ֽר ַיח ִשׁ ְמשׁוֹ ִשׁ ְב ָע ַ ֽתיִ ם ִבּגְ ָ
יחתוֹ
זְ ִר ָ

ְ ֗ו ַה ֽ ֹח ֶדשׁ ְבּ ִה ְת ַק ְדּשׁוֹ ְל ַח ֵדּשׁ ַכּ ָפּ ָרתוֹ ָ ֗דּת ַ֗היּוֹם ְל ַשׁ ְמּשׁוֹ ֲ֗חז֗ וֹת ְ ֗ק ֻד ַשּׁת ְשׁ ִכינָ תוֹ
וּמ ֵ ֥דּי ַשׁ ָ ֖בּת ְבּ ַשׁ ַבּ ֑תּוֹ:
שׁ ְבּ ָח ְד ֔שׁוֹ ִ
ישעיה סו:כג ִ ֽמ ֵדּי־ ֹ֨ח ֶד ֙
חזן

וּב ִד ְב ֵרי ָק ְד ְשׁ ךָך ָכּתוּב ֵלאמֹר:
ְ
קהל וחזן יחדיו

תהלים קמו:י

חזן

לוּ־יֽהּ:
עוֹלם ֱאל ַ ֹ֣היִ ךְך צִ֭ יּוֹן ְל ֥ ֹדר וָ ֹ֗דר ַ ֽהלֲ ָ
יִ ְמ ֤לֹ ךְך יְ יָ ֙ ׀ ְל ָ֗

וּל ֵנֽצַ ח נְ צָ ִחים ְק ֻד ָשּׁ ְת ךָך נַ ְק ִדּישׁ וְ ִשׁ ְב ֲח ךָך ֱאל ֵ ֹֽהינוּ
ְלדוֹר ָודוֹר נַ גִּ יד גָּ ְד ֶ ֽל ךָך ְ
ִמ ִ ֽפּינוּ

עוֹלם ָו ֶעד
ל ֹא יָ מוּשׁ ְל ָ

ִכּי ֵאל ֶ ֽמ ֶל ךְך גָּ דוֹל וְ ָקדוֹשׁ ַא ָתּהָ :בּ ךְ
רוּך ַא ָתּה יְ יָ

בקדושה או מוסיפים כאן לבקש על חידוש אור שבעת הימים שיאיר לעתיד לבוא בשמש פי כמה וכמה,
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ָ 16ה ֵאל ַה ָקּדוֹשׁ:
וּך ֶ ֽסּ ָלהָ :בּ ךְ
דוֹשׁים ְבּ ָכל־יוֹם יְ ַהלֲ ֽל ךָ
רוּך ַא ָתּה
ַא ָתּה ָקדוֹשׁ ְו ִשׁ ְמ ךָך ָקדוֹשׁ ְוּק ִ
ָה ֵאל ַה ָקּדוֹשׁ:

יְ יָ

מוסף ראש חודש לחול

אשׁי ֳח ָד ִשׁים ְל ַע ְמּ ךָך נָ ַ ֽת ָתּ זְ ַמן ַכּ ָפּ ָרה
ָר ֵ
יבים
יוֹתם ַמ ְק ִר ִ
ִבּ ְה ָ

דוֹתם
ל־תּוֹל ָ
ְ
ְל ָכ
ְל ָפ ֶנ ךָ
ֽיך זִ ְב ֵחי ָרצוֹן
ְל ַכ ֵפּר

ַבּ ֲע ָדם:

וּשׂ ִע ֵירי ַח ָטּאת
ְ

זִ ָכּרוֹן

ְל ֻכ ָלּם

יִ ְהיוּ

שׁוּעת נַ ְפ ָשׁם ִמיַּ ד שׂוֹנֵ אִ :מזְ ֵ ֽבּ ַח
וּתּ ַ
ְ
עוֹלת ר ֹאשׁ ֽ ֹח ֶדשׁ
ָח ָדשׁ ְבּצִ יּוֹן ָתּ ִכין וְ ַ
נַ ֲע ֶלה ָע ָליו

וּשׂ ִע ֵירי ִעזִּ ים נַ ֲע ֶשׂה
ְ

וּב ִרית
עוֹלם ָתּ ִביא ָל ֶהם ְ
ַא ֲה ַבת ָ
יאנוּ
ָאבוֹת ַל ָבּנִ ים ִתּזְ כֹּר :וַ ֲה ִב ֵ ֽ
ְלצִ יּוֹן ִע ְיר ךָך ְבּ ִרנָּ ה
ֵבּית ִמ ְק ָד ְשׁ ךָך

ירוּשׁ ַ ֽל ִם
ָ
וְ ִל

עוֹלם:
ָ
ְבּ ִשׂ ְמ ַחת

וְ ָשׁם נַ ֲע ֶשׂה ְל ָפ ֶנ ךָ
ֽיך ֶאת־ ָק ְר ְבּנוֹת
חוֹבוֹתינוּ
ֵֽ

ְתּ ִמ ִידים

ְכּ ִס ְד ָרם

וּמוּס ִפים ְכּ ִה ְל ָכ ָתם:
ָ
מוסף שבת ראש חודש

עוֹל ְמ ךָך ִמ ֶ ֽקּ ֶדם
ָ
בוֹדת ֵבּית ַה ִמּ ְק ָדּשׁ נִ ְשׂ ַמח ַא ָתּה יָ ַ ֽצ ְר ָתּ
וּב ֲע ַ
ְב ָרצוֹןַ :
יעי
אכ ְתּ ךָך ַבּיוֹם ַה ְשׁ ִב ִ
וְ ִשׁ ֵירי ָדוִ ד ַע ְב ְדּ ךָך נִ ְשׁ ָמ ִעים ְמ ַל ְ

ֻכּ ָ ֽלּנוּ
יר ךָך
ְבּ ִע ֶ ֽ
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ית
ִכּ ִ ֽלּ ָ
ָא ַ ֽה ְב ָתּ

ָֽ
רוֹמ ְמ ָ ֽתּנוּ ִמ ָכּל־
ית ָ ֽבּנוּ וְ ַ
אוֹתנוּ וְ ָר ִ ֽצ ָ
מוּרים ִל ְפנֵ י ִמזְ ְבּ ֶ ֽח ךָך:
ָה ֲא ִ

מכאן והלאה בניגון יו"ט.

וֹת ךָ
יך וְ ֵק ַר ְב ָ ֽתּנוּ
ַה ְלּשֹׁנוֹת וְ ִק ַדּ ְשׁ ָ ֽתּנוּ ְבּ ִמצְ ֶ ֽ
חוֹבוֹתינוּ ְבּ ֵבית ְבּ ִח ָיר ֶ ֽת ךָך
ֵֽ

ַבּ ַ ֽבּיִ ת

ַמ ְל ֵ ֽכּנוּ ַל ֲע ָ
בוֹד ֶ ֽת ךָך וְ ִשׁ ְמ ךָך ַהגָּ דוֹל וְ ַה ָקּדוֹשׁ ַהגָּ דוֹל וְ ַה ָקּדוֹשׁ ֶשׁנִּ ְק ָרא ִשׁ ְמ ךָך ָע ָליו
ָע ֵ ֽלינוּ ָק ָ ֽר ָ
את :וַ ִ ֽתּ ֶתּן־ ָ ֽלנוּ יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ִמ ְפּנֵ י ַהיָּ ד ְשׁנִּ ְשׁ ַתּ ְלּ ָחה ְבּ ִמ ְק ָדּ ֶ ֽשׁ ךָך:
אשׁי יְ ִהי ָרצוֹן ִמ ְלּ ָפ ֶנ ךָ
ֽיך יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ֵ ֽואל ֵֹהי
נוּחה וְ ָר ֵ
ַשׁ ָבּתוֹת ִל ְמ ָ

ְבּ ַא ֲה ָבה

ֳח ָד ִשׁים ְל ַכ ָפּ ָרה

וּל ִפי ֶשׁ ָח ָ ֽטאנוּ ְל ָפ ֶנ ךָ
ֽיך ֲא ֵ ֽ
בוֹתינוּ ֶשׁ ַתּ ֲע ֵ ֽלנוּ ְב ִשׂ ְמ ָחה ְל ַא ְר ֵ ֽצנוּ
ְ

בוֹתינוּ
ֲא ַנ ְֽחנוּ וַ ֲא ֵ ֽ

בוּלנוּ וְ ָשׁם נַ ֲע ֶשׂה ְל ָפ ֶנ ךָ
ֽיך
וְ ָשׁ ֵמם וְ ִת ָטּ ֵ ֽענוּ ִבּגְ ֵ ֽ

ירנוּ
ָח ְר ָבה ִע ֵ ֽ

חוֹבוֹתינוּ
ֵֽ
ת־ק ְר ְבּנוֹת
ֵבּית ִמ ְק ָדּ ֵ ֽשׁנוּ וְ גָ ָלה יְ ָק ֵ ֽרנוּ וְ נֻּ ַטּל ָכּבוֹד ֶא ָ
ִמ ֵבּית ַח ֵ ֽיּינוּ

ְתּ ִמ ִידים

וְ ֵאין ָ ֽאנוּ יְ ִ
וּמוּס ִפים ְכּ ִה ְל ָכ ָתם:
ָ
כוֹלים ַל ֲעשׂוֹת ְכּ ִס ְד ָרם

ת־מוּסף יוֹם ר ֹאשׁ ַה ֽ ֹח ֶדשׁ ַהזֶּ ה
ַ
ת־מוּסף יוֹם ַה ַשּׁ ָבּת ַהזֶּ ה וְ [ ֶא
ַ
]בשבת ֶא
נַ ֲע ֶשׂה וְ נַ ְק ִריב ְל ָפ ֶנ ךָ
צוֹנ ךָך ְכּמוֹ ֶשׁ ָכּ ַ ֽת ְב ָתּ ָע ֵ ֽלינוּ
ֽיך ְבּ ַא ֲה ָבה ְכּ ִמצְ וַ ת ְר ֶ ֽ
בוֹד ךָך ָכּ ָאמוּר:
ֹשׁה ַע ְב ְדּ ךָך ִמ ִפּי ְכ ֶ ֽ
תוֹר ְת ךָך ַעל־יְ ֵדי מ ֶ
ְבּ ָ
בשבת )ביגון שבת(

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

וְ נִ ְס ָ ֽכּהּ:
זֶ ה ָק ְר ַבּן ַשׁ ָבּת וְ ָק ְר ַבּן ר ֹאשׁ ֽ ֹח ֶדשׁ ָכּ ָאמוּר(:
)ביגון יו"ט(

יי
יכם ַתּ ְק ִ ֥ריבוּ ע ָ ֹ֖לה ַ ֽל ָ ֑
אשׁ ֙י ָח ְד ֵשׁ ֶ֔
וּב ָר ֵ
כח:יא ְ
ָפּ ִ ֨רים ְבּ ֵנ ָ
ימם:
ֽי־שׁ ָנ֛ה ִשׁ ְב ָ ֖עה ְתּ ִמ ִ ֽ
שׂים ְבּ ֵנ ָ
ם וְ ַ ֣איִ ל ֶא ָ֔חד ְכּ ָב ִ ֧
ֽי־ב ָ ֤קר ְשׁ ֨ ַניִ ֙
ִ
וּשׁנֵ י ֶע ְשׂרֹנִ ים ָל ַ ֽאיִ ל
ְ
יהם ִכּ ְמ ֻד ָבּר ְשׁל ָֹשׁה ֶע ְשׂרֹנִ ים ַל ָפּר
וּמנְ ָח ָתם וְ נִ ְס ֵכּ ֶ
וּשׁנֵ י ְת ִמ ִידים ְכּ ִה ְל ָכ ָתם:
וְ ִע ָשּׂרוֹן ַל ֶ ֽכּ ֶבשׂ וְ ַ ֽי יִ ן ְכּנִ ְסכּוֹ וְ ָשׂ ִעיר ְל ַכ ֵפּר ְ

כוּת ךָך
)יִ ְשׂ ְמחוּ ְבּ ַמ ְל ֶ ֽ

בשבת )ביגון שבת(

שׁ ְֹמ ֵרי ַשׁ ָבּת וְ ֽק ְוֹר ֵאי ֹֽענֶ ג

יעי
ַעם ְמ ַק ְדּ ֵשׁי ְשׁ ִב ִ

וּב ְשּׁ ִב ִ
טּוּב ךָך ַ
ֻכּ ָלּם יִ ְשׂ ְבּעוּ וְ יִ ְת ַענְּ גוּ ִמ ֶ ֽ
ית בּוֹ וְ ִק ַדּ ְשׁתּוֹ ֶח ְמ ַדּת יָ ִמים
יעי ָר ִ ֽצ ָ
אשׁית(:
את ֵז ֶֽכר ְל ַמ ֲע ֵשׂה ְב ֵר ִ
אוֹתוֹ ָק ָ ֽר ָ
בחזרת הש"ץ ,החזן מגן מ'לששון ולשמחה' עד 'כי בעמך' ביגון הקשור לחודש הבא )בחוכה ביגון 'שי זיתים'(
וממשיך מ'כי בעמך' עד סוף התפלה  -בניגון חול )בשבת ראש חודש מסיימים בניגון שבת במקום ניגון חול(.

בוֹתינוּ
ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ֵ ֽואל ֵֹהי ֲא ֵ ֽ

)בשבת

נוּח ֵ ֽתנוּ וְ ( ַח ֵדּשׁ ָע ֵ ֽלינוּ
ְרצֵ ה ִב ְמ ָ

טוֹבה וְ ִל ְב ָר ָכה
ת־ה ֽ ֹח ֶדשׁ ַהזֶּ ה ְל ָ
ַה ַשּׁ ָבּת ַהזֶּ ה( ֶא ַ

)קהל ָא ֵמן(

)בשבת

ְבּיוֹם

וּל ִשׂ ְמ ָחה
ְל ָשׂשׂוֹן ְ

)קהל ָא ֵמן(

וּל ָשׁלוֹם
ְ

וּלנֶ ָח ָמה
ישׁוּעה ְ
ָ
ִל
)קהל ָא ֵמן(

)קהל ָא ֵמן(

וּל ַכ ְל ָכּ ָלה
ְל ַפ ְרנָ ָסה ְ

יחת ָעוֹן
ילת ֵח ְטא וְ ִל ְס ִל ַ
ִל ְמ ִ ֽח ַ

)קהל ָא ֵמן(

)קהל ָא ֵמן(

וּל ַכ ָפּ ַרת
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ְל ַחיִּ ים

שׁע )קהל
ֶ ֽפּ ַ

הוֹד ְע ָתּ (
ל־ה ֻאמּוֹת )בשבת וְ ַשׁ ָבּתוֹת ָל ֶהם ַ ֽ
י־ב ַע ְמּ ךָך יִ ְשׂ ָר ֵאל ָבּ ַ ֽח ְר ָתּ ִמ ָכּ ָ
ָא ֵמן([ִ :כּ ְ
אשׁי ֳח ָד ִשׁים ָל ֶהם ָק ַ ֽב ְע ָתָּ :בּ ךְ
רוּך ַא ָתּה יְ יָ ְמ ַק ֵדּשׁ
וְ ֻח ֵקּי ָר ֵ

)בשבת

ַה ַשּׁ ָבּת וְ (

אשׁי ֳח ָד ִשׁים:
יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ ָר ֵ
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 :וְ ֶת ֱח ֶזֽינָ ה ֵע ֵינֽינוּ ְבּ ְ
ְל ָרצוֹן ָתּ ִמיד ֲע ַ
שׁוּב ךָך ְלצִ יּוֹן
ְבּ ַר ֲח ִמיםָ :בּ ךְ
רוּך ַא ָתּה יְ יָ ַה ַמּ ֲחזִ יר ְשׁ ִכינָ תוֹ ְלצִ יּוֹן:
מוֹדים ֲא ַנ ְֽחנוּ ָל ךְך ֶשׁ ַא ָתּה הוּא
כורע ִ

זוקף

סוּרים ְבּיָ ֶ ֽד ךָך
ַח ֵ ֽיּינוּ ַה ְמּ ִ

וְ ַעל־

בוֹתינוּ ְל ָ
יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ֵ ֽואל ֵֹהי ֲא ֵ ֽ
מוֹתינוּ ַה ְפּקוּדוֹת ָל ךְך
עוֹלם ָו ֶעד :נִ ְשׁ ֵ ֽ

ְו ַעל־

צוּר ַח ֵ ֽיּינוּ ָמגֵ ן יִ ְשׁ ֵ ֽענוּ ַא ָתּה הוּא ְלדוֹר נִ ֶ ֽסּ ךָ
יך ֶשׁ ְבּ ָכל־יוֹם ִע ָ ֽמּנוּ

וְ ַעל־

טוֹבוֹת ךָ
אוֹת ךָ
יך ֶשׁ ְבּ ָכל ֵעת
ֶֽ
יך ְו
נוֹדה ְלּ ךָך וּנְ ַס ֵפּר ְתּ ִה ָלּ ֶ ֽת ךָך ַעל־ נִ ְפ ְל ֶ ֽ
ָודוֹרֶ :
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וּל ַכ ָפּ ַרת ֶ ֽפּ ַשׁע'.
בראש חודש אדר שני מוסיפים ' ְ

ֶ ֽע ֶרב ָו ֹֽב ֶקר וְ צָ ֳה ָ ֽריִ םַ :הטּוֹב ִכּי ל ָ
ֹא־כלוּ וְ ַה ָקּדוֹשׁ

ַעל

יתנוּ
ֶשׁ ֶה ֱחיִ ָ ֽ

ךָ
ַר ֲח ֶ ֽמ ךָ
יך ְו ַה ְמ ַר ֵחם ִכּי ל ַ ֽ
ֹא־תמּוּ ֲח ָס ֶ ֽדיך וְ ִקיַּ ְמ ָ ֽתּנוֵּ :כּן ְתּ ַח ֵיּֽנוּ
עוֹלם ִק ִ ֽוינוּ ָל ךְך:
ֵמ ָ
מודים דרבן

יּוֹתינוּ ְל ַחצְ רוֹת ָק ְד ֶ ֽשׁ ךָך
וְ ֶת ֱאסֹף גָּ ֻל ֵ ֽ
ִל ְשׁמֹר ֻח ֶ ֽקּ ךָ
צוֹנ ךָך
יך וְ ַל ֲעשׂוֹת ְר ֶ ֽ
ֶשׁ ַא ָתּה הוּא

כורע

מוֹדים ֲא ַנ ְֽחנוּ ָל ךְך
ִ

זוקף

וּל ָע ְב ְדּ ךָך ְבּ ֵל ָבב ָשׁ ֵלם
בוֹתינוּ ֱאל ֵֹהי ְ
יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ֵ ֽואל ֵֹהי ֲא ֵ ֽ

ל־בּ ָשׂר
ָכ ָ
ְבּ ָרכוֹת

מוֹדים ָל ךְך:
אשׁיתִ :
יוֹצְ ֵ ֽרנוּ יוֹצֵ ר ְבּ ֵר ִ
הוֹדאוֹת
וְ ָ

וּת ַקיְּ ֵ ֽמנוּ
ְ

ְל ִשׁ ְמ ךָך

כורעים מעט

ַעל ֶשׁ ָ ֽאנוּ
כשאומרים

המילה ָבּ ךְ
הוֹדאוֹת:
רוּך זוקף ֵאל ַה ָ
ַהגָּ דוֹל

בחוכה אומרים כאן 'על הנסים' :

ַעל ַהנִּ ִסּים ְו ַעל ַה ֻפּ ְר ָקן ְו ַעל ַהגְּ בוּרוֹת ְו ַעל ַה ְתּשׁוּעוֹת
בוֹתינוּ ַבּיָּ ִמים ָה ֵהם ִבּזְ ַמן ַהזֶּ ה:
ית ַל ֲא ֵ ֽ
ְו ַעל ַה ִמּ ְל ָחמוֹת ֶשׁ ָע ִ ֽשׂ ָ
וּבנָ יו ְכּ ֶשׁ ָע ְמ ָדה ַמ ְלכוּת יָ ָון ָה ְר ָשׁ ָעה
יוֹחנָ ן כּ ֵֹהן גָּ דוֹל ַח ְשׁמֹנַ י ָ
ימי ַמ ִתּ ְתיָ הוּ ֶבּן ָ
ִבּ ֵ
צוֹנ ךָךְ :ו ַא ָתּה ְבּ ַר ֲח ֶ ֽמ ךָ
יך
וּל ַה ֲע ִב ָירם ֵמ ֻח ֵקּי ְר ֶ ֽ
תּוֹר ֶ ֽת ךָך ְ
יחם ָ
ל־ע ְמּ ךָך יִ ְשׂ ָר ֵאל ְל ַה ְשׁ ִכּ ָ
ַע ַ
ָה ַר ִבּים ָע ַמ ְד ָתּ ָל ֶהם ְבּ ֵעת צָ ָר ָתם ַ ֽר ְב ָתּ ֶאת ִר ָ
יבם ַ ֽדּנְ ָתּ ֶאת ִדּינָ ם נָ ַ ֽק ְמ ָתּ ֶאת
נִ ְק ָמ ָתםָ :מ ַ ֽס ְר ָתּ גִּ ִ
הוֹרים
וּטּ ֵמ ִאים ְבּיַ ד ְט ִ
בּוֹרים ְבּיַ ד ַח ָלּ ִשׁים ְו ַר ִבּים ְבּיַ ד ְמ ַע ִטּים ְ

ית ֵשׁם גָּ דוֹל ְו ָקדוֹשׁ
וּל ךָך ָע ִ ֽשׂ ָ
תוֹר ֶ ֽת ךָךְ :
עוֹס ֵקי ָ
ְ
יקים ְוזֵ ִדים ְבּיַ ד
ְוּר ָשׁ ִעים ְבּיַ ד צַ ִדּ ִ
דוֹלה ֻ
שׁוּעה גְ ָ
ית ְתּ ָ
וּל ַע ְמּ ךָך יִ ְשׂ ָר ֵאל ָע ִ ֽשׂ ָ
עוֹל ֶ ֽמ ךָך ְ
ְבּ ָ
וּפ ְר ָקן ְכּ ַהיּוֹם ַהזֶּ הְ :ו ַ ֽא ַחר ַכּ ךְך ָ ֽבּאוּ
יכ ֶ ֽל ךָך
וּפנּוּ ֶאת ֵה ָ
ִ

ָב ֶנ ךָ
ית ךָך
ֽיך ִל ְד ִביר ֵבּ ֶ ֽ

ְו ִט ֲהרוּ ֶאת ִמ ְק ָדּ ֶ ֽשׁ ךָך

ְו ִה ְד ִ ֽליקוּ נֵ רוֹת

וּל ַה ֵלּל ְל ִשׁ ְמ ךָך ַהגָּ דוֹל:
ְבּ ַחצְ רוֹת ָק ְד ֶ ֽשׁ ךָך ְו ָק ְבעוּ ְשׁמוֹנַ ת יְ ֵמי ֲחנֻ ָכּה ֵ ֽאלּוּ ְלהוֹדוֹת ְ

עוֹלם וָ ֶעד :וְ ָכל־
רוֹמם ִשׁ ְמ ךָך ַמ ְל ֵ ֽכּנוּ ָתּ ִמיד ְל ָ
ל־כּ ָלּם יִ ְת ָבּ ַר ךְך וְ יִ ְת ַ
וְ ַע ֻ
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 ַ
ַה ַחיִּ ים ֽ
ֶ ֽס ָלה:

כורע ָבּ ךְ
רוּך

משתחוה

ַא ָתּה

זוקף

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

בחזרת הש"ץ אומר החזן:
בארץ ישראל הכהים מברכים כאן את הקהל )עמ' .(772

ֹשׁה ַע ְב ֶ ֽדּ ךָך
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 ֵ ֽ
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
יח ֶ ֽנּ ָךּ:
יך ִ ֽו ֻ
יִ ֨ ָשּׂא יְ ָ ֤י ׀ ָפּנָ י ֙ו ֵא ֶ֔ל ךָ
שׂם ְל ֖ךָך ָשׁ ֽלוֹם:
יך וְ יָ ֵ ֥

ִשׂים ָשׁלוֹם

וּב ָר ָכה
טוֹבה ְ
ָ

כן יהי רצון

כן יהי רצון

ֵחן וָ ֶ ֽח ֶסד וְ ַר ֲח ִמים

ל־כּל־
ָע ֵ ֽלינוּ וְ ַע ָ

יִ ְשׂ ָר ֵאל ַע ֶ ֽמּ ךָךָ :בּ ֲר ֵ ֽכנוּ ָא ִ ֽבינוּ ֻכּ ָ ֽלּנוּ ְכּ ֶא ָחד ְבּאוֹר ָפּ ֶנ ךָ
ֽיך ִכּי ְבאוֹר ָפּ ֶנ ךָ
ֽיך נָ ַ ֽת ָתּ
וּב ָר ָכה וְ ַר ֲח ִמים וְ ַחיִּ ים
תּוֹרת ַחיִּ ים וְ ַא ֲה ַבת ֶ ֽח ֶסד וּצְ ָד ָקה ְ
ַ
ָ ֽלנוּ יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ

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

ל־שׁ ָעה
וּב ָכ ָ
ל־עת ְ
ְבּ ָכ ֵ

לוֹמ ךָךָ :בּ ךְ
ִבּ ְשׁ ֶ ֽ
ת־עמּוֹ יִ ְשׂ ָר ֵאל ַבּ ָשּׁלוֹם:
רוּך ַא ָתּה יְ יָ ַה ְמ ָב ֵר ךְך ֶא ַ
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 ֶ ֽ

ֲע ֵשׂה ְל ַ ֽמ ַען ְק ֻד ָשּׁ ֶ ֽת ךָך

יד ךָ
יעה יְ ִ ֽמינְ ךָ֣ך
הוֹשׁ ָ
ִ֖
יך
תהלים ס:ז ְ֭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 ֡ ִ
ואומר :

ֲע ֵשׂה ְל ַ ֽמ ַען

ועננו

ַ ֽו ֲע ֵנֽנִ י:

יט:טו

פוסע לאחריו ג' פסיעות

ל־כּל־יִ ְשׂ ָר ֵאל:
רוֹמיו הוּא יַ ֲע ֶשׂה ָשׁלוֹם ָע ֵ ֽלינוּ וְ ַע ָ
ֹשׂה ָשׁלוֹם ִבּ ְמ ָ
ע ֶ

וְ ִא ְמרוּ ָא ֵמן:
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 ֵ ֽ
עוֹלם ְ
ימי ָ
תוֹר ֶ ֽת ךָךְ :ו ָשׁם נַ ֲע ָב ְד ךָך ְבּיִ ְר ָאה ִכּ ֵ
ְבּ ָ
הוּדה
ה ַ ֽל ָ֔יי ִמנְ ַ ֥חת יְ ָ ֖
וּכ ָשׁנִ ים ַק ְדמֹנִ יּוֹת :מלאכי ג:ד ְו ָ ֽע ְר ָב ֙
וּכ ָשׁנִ ֖ים ַק ְד ֹֽמנִ ֽ ֹיּת:
עוֹלם ְ
ימי ָ֔
וּשׁ ָ ֑ל ִם ִכּ ֵ ֣
ִו ֽיר ָ
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.

כשחל ראש חודש בחול אחרי חזרת הש"ץ ממשיכים בקדיש תתקבל )עמ' .(95
כשחל ראש חודש בשבת אחרי חזרת הש"ץ החזן ממשיך בקדיש תתקבל )עמ' .(581

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

ָבּ ךְ
רוּך

משתחוה

ַא ָתּה

זוקף

בוֹתינוּ
יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ֵ ֽואל ֵֹהי ֲא ֵ ֽ

ֱאל ֵֹהי ַא ְב ָר ָהם

גּוֹמל
ֵ
נּוֹרא ֵאל ֶע ְליוֹן
ֱאל ֵֹהי יִ צְ ָחק ֵ ֽואל ֵֹהי ַ ֽי ֲעקֹב ָה ֵאל ַהגָּ דוֹל ַהגִּ בּוֹר וְ ַה ָ
יהם
גוֹאל ִל ְבנֵ י ְבנֵ ֶ
וּמ ִביא ֵ
ֵ
זוֹכר ַח ְס ֵדי ָאבוֹת
טוֹבים ְוקֹנֵ ה ַהכֹּל ְו ֵ
ִ
ֲח ָס ִדים
וּמגֵ ן :כורע ָבּ ךְ
רוּך
ְל ַ ֽמ ַען ְשׁמוֹ ְבּ ַא ֲה ָבהֽ ֶ :מ ֶל ךְך עוֹזֵ ר
וּמוֹשׁ ַיע ָ
ִֽ

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 ָ
ממחה לשמיי עצרת עד שחרית של יום ראשון לפסח אומרים :

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
ֵ

חוֹלים
ִ
רוֹפא
ְו ֵ

ַ
סוּרים
וּמ ִתּיר ֲא ִ

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

ַ ֽבּ ַעל גְּ בוּרוֹת

ה־לּ ךְך
וֹמ ָ
וּמי ֽדּ ֶ
ִ

שׁוּעה:
וּמצְ ִ ֽמ ַיח יְ ָ
וּמ ַחיֶּ ה ַ
ֶ ֽמ ֶל ךְך ֵמ ִמית ְ

ְונֶ ֱא ָמן ַא ָתּה ְל ַה ֲחיוֹת ֵמ ִתיםָ :בּ ךְ
רוּך ַא ָתּה יְ יָ ְמ ַחיֵּ ה ַה ֵמּ ִתים:
קדושת 'נקדש' ביום טוב שחרית ובמנחה.

ביום טוב מנחה ויום טוב מנחה שחל בשבת הברכות הראשוות של חזרת הש"ץ  -בניגון חול) :מכון
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ישׁים אוֹתוֹ ִבּ ְשׁ ֵמי ָמרוֹם
עוֹלם ְכּ ֵשׁם ֶשׁ ַמ ְק ִדּ ִ
ת־שׁ ְמ ךָך ָבּ ָ
ִ
בעל תפלה בלבד נְ ַק ֵדּשׁ ֶא
יא ךָך
ַכּ ָכּתוּב ַעל־יַ ד נְ ִב ֲ
קהל וחזן יחדיו

ישעיה ו:ג

ה וְ ָא ֔ ַמר
וְ ָק ָ ֨רא ֶז֤ה ֶאל־זֶ ֙

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

קוֹל־ר ַעשׁ גָּ דוֹל ַא ִדּיר ְו ָחזָ ק
ַֽ
חזן ָאז ְבּ

ָבּ ךְ
ֹאמרוּ:
רוּך י ֵ ֽ
במחה

יעים קוֹל
ַמ ְשׁ ִמ ִ

בעל תפלה

ִמ ְתנַ ְשּׂ ִאים ְל ֻע ַמּת ְשׂ ָר ִפים ְל ֻע ָמּ ָתם

ְל ֻע ָמּ ָתם ָבּ ךְ
ֹאמרוּ:
רוּך י ֵ ֽ

קהל וחזן יחדיו יחזקאל ג:יב ָבּ ֥ר ךְ
קוֹמוֹ:
וּך ְכּבוֹד־יְ ָ ֖י ִמ ְמּ ֽ
בשחרית
ךְ ַכּ ָדּ ָבר ָה ָאמוּר ְבּ ִשׁ ֵירי ֻעזֶּ ךָך ַעל־יְ ֵדי
תוֹפ ַיע וְ ִת ְמלֹך
ִֽ
קוֹמ ךָך ַמ ְל ֵ ֽכּנוּ
חזן ִמ ְמּ ְ
ָדּוִ ד ְמ ִ ֽשׁ ַיח צִ ְד ֶ ֽק ךָך:
ִכּי ְמ ַח ִכּים ֲא ַנ ְֽחנוּ ָל ךְךָ :מ ַתי
ָע ֵ ֽלינוּ

ִתּ ְמל ךְֹך ְבּצִ יּוֹן ְבּ ָקרוֹב ְבּיָ ֵ ֽמינוּ ְלע ָֹלם וָ ֶעד
ִתּ ְשׁכּוֹן:

ִתּ ְתגַּ ַדּל

וּשׁ ַ ֽל ִם ִע ְיר ךָך
יְ ֽר ָ
נְ צָ ִחים:

ְו ֵע ֵינֽינוּ

בעל תפלה

ְבּ ךְ
תוֹך

וּב ִד ְב ֵרי ָק ְד ְשׁ ךָך
ְ

וּל ֵנֽצַ ח
ְלדוֹר ָודוֹר ְ

ָכּתוּב ֵלאמֹר:

ְו ִת ְת ַק ַדּשׁ

ִת ְר ֶ ֽאינָ ה

קהל וחזן יחדיו תהלים קמו:י
חזן

במחה

כוּת ךָך
ַמ ְל ְ

לוּ־יֽהּ:
עוֹלם ֱאל ַ ֹ֣היִ ךְך צִ֭ יּוֹן ְל ֥ ֹדר וָ ֹ֗דר ַ ֽהלֲ ָ
יִ ְמ ֤לֹ ךְך יְ יָ ֙ ׀ ְל ָ֗

וּל ֵנֽצַ ח נְ צָ ִחים ְק ֻד ָשּׁ ְת ךָך נַ ְק ִדּישׁ ְו ִשׁ ְב ֲח ךָך ֱאל ֵ ֹֽהינוּ
ְ 19לדוֹר ָודוֹר נַ גִּ יד גָּ ְד ֶ ֽל ךָך ְ

עוֹלם ָו ֶעד ִכּי ֵאל ֶ ֽמ ֶל ךְך גָּ דוֹל וְ ָקדוֹשׁ ַא ָתּהָ :בּ ךְ
רוּך ַא ָתּה יְ יָ
ִמ ִ ֽפּינוּ ל ֹא יָ מוּשׁ ְל ָ
19

מכאן והלאה בניגון יום טוב.

ָה ֵאל ַה ָקּדוֹשׁ:
וּך ֶ ֽסּ ָלהָ :בּ ךְ
דוֹשׁים ְבּ ָכל־יוֹם יְ ַהלֲ ֽל ךָ
רוּך ַא ָתּה
ַא ָתּה ָקדוֹשׁ ְו ִשׁ ְמ ךָך ָקדוֹשׁ ְוּק ִ
ָה ֵאל ַה ָקּדוֹשׁ:

יְ יָ

ל־ה ַע ִמּים
ַא ָתּה ְב ַח ְר ָ ֽתּנוּ ִמ ָכּ ָ
ל־ה ְלּשֹׁנוֹת
ִמ ָכּ ַ

רוֹמ ְמ ָ ֽתּנוּ
ית ָ ֽבּנוּ וְ ַ
אוֹתנוּ ְו ָר ִ ֽצ ָ
ָֽ
ָא ַ ֽה ְב ָתּ

וֹת ךָ
יך
וְ ִק ַדּ ְשׁ ָ ֽתּנוּ ְבּ ִמצְ ֶ ֽ

בוֹד ֶ ֽת ךָך
ְו ֵק ַר ְב ָ ֽתּנוּ ַמ ְל ֵ ֽכּנוּ ַל ֲע ָ

ְו ִשׁ ְמ ךָך

את:
ַהגָּ דוֹל ְו ַה ָקּדוֹשׁ ָע ֵ ֽלינוּ ָק ָ ֽר ָ
במוצאי שבת אומרים:

ת־מ ְשׁ ְפּ ֵטי צִ ְד ֶ ֽק ךָך וַ ְתּ ַל ְמּ ֵ ֽדנוּ ַל ֲעשׂוֹת ֻח ֵקּי
יענוּ יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ֶא ִ
תּוֹד ֵ ֽ
)גמ' ברכות לג (:וַ ִ
וּמצְ וֹת
תּוֹרת ֱא ֶמת ֻח ִקּים ִ
ן־לנוּ יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ִמ ְשׁ ָפּ ִטים יְ ָשׁ ִרים וְ ַ
צוֹנ ךָך :וַ ִ ֽתּ ֶתּ ָ ֽ
ְר ֶ ֽ
טוֹבים:
ִ

ַו ַתּנְ ִח ֵ ֽ
ישׁנוּ ְק ֻד ַשּׁת
תּוֹר ֽ ֵ
וֹע ֵדי ֽ ֹק ֶדשׁ וְ ַחגֵּ י נְ ָד ָבה :וַ ִ
וּמ ֲ
ילנוּ זְ ַמנֵּ י ָשׂשׂוֹן ֽ

ילנוּ יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ֵבּין ֽ ֹק ֶדשׁ ְלחֹל ֵבּין
מוֹעד וַ ֲחגִ יגַ ת ָה ֶ ֽרגֶ ל :וַ ַתּ ְב ִדּ ֵ ֽ
ֵ
וּכבוֹד
ַשׁ ָבּת ְ
יעי ְל ֵ ֽשׁ ֶשׁת יְ ֵמי ַה ַמּ ֲע ֶשׂהֵ :בּין
אוֹר ְל ֽ ֹח ֶשׁ ךְך ֵבּין יִ ְשׂ ָר ֵאל ָל ַע ִמּים ֵבּין יוֹם ַה ְשּׁ ִב ִ
ְק ֻד ַשּׁת ַשׁ ָבּת ִל ְק ֻד ַשּׁת יוֹם טוֹב ִה ְב ַ ֽדּ ְל ָתּ

יעי ִמ ֵ ֽשּׁ ֶשׁת יְ ֵמי
ְו ֶאת־יוֹם ַה ְשּׁ ִב ִ

ת־ע ְמּ ךָך יִ ְשׂ ָר ֵאל ִבּ ְק ֻד ָשּׁ ֶ ֽת ךָך:
ַה ַמּ ֲע ֶשׂה ִק ַ ֽדּ ְשׁ ָתּ ִה ְב ַ ֽדּ ְל ָתּ וְ ִק ַ ֽדּ ְשׁ ָתּ ֶא ַ
מוֹע ִדים
נוּחה וּ[ ֲ
ן־לנוּ יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ְבּ ַא ֲה ָבה ]בשבת ַשׁ ָבּתוֹת ִל ְמ ָ
ַו ִ ֽתּ ֶתּ ָ ֽ

]בשבת

ְל ִשׂ ְמ ָחה ַחגִּ ים וּזְ ַמנִּ ים ְל ָשׂשׂוֹן

ֶאת־יוֹם ַה ַשּׁ ָבּת ַהזֶּ ה ְו[ ֶאת־יוֹם

תּוֹר ֵ ֽתנוּ
ַמ ַתּן ָ

לפסח
לשבועות

ַחג ַה ַמּצּוֹת

לשמיי עצרת ולשמחת תורה

ַחג

ַהזֶּ ה זְ ַמן

ַה ָשׁבוּעוֹת

רוּתנוּ
ֵח ֵ ֽ

ַהזֶּ ה זְ ַמן

ְשׁ ִמינִ י ַחג ָה ֲע ֶ ֽצ ֶרת

לסכות

ַהזֶּ ה זְ ַמן ִשׂ ְמ ָח ֵ ֽתנוּ

ַחג ַה ֻסּכּוֹת ַהזֶּ ה
זְ ַמן ִשׂ ְמ ָח ֵ ֽתנוּ

יאת ִמצְ ָ ֽריִ ם:
]בשבת ְבּ ַא ֲה ָבה[ ִמ ְק ָרא ֽ ֹק ֶדשׁ ֵז ֶֽכר ִליצִ ַ
בוֹתינוּ יַ ֲע ֶלה וְ יָ בוֹא ְויַ ִ ֽגּ ַיע וְ יֵ ָר ֶאה וְ יֵ ָרצֶ ה ְויִ ָשּׁ ַמע וְ יִ ָפּ ֵקד
ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ֵ ֽואל ֵֹהי ֲא ֵ ֽ
ן־דּ ִוד ַע ְב ֶ ֽדּ ךָך וְ זִ ְכרוֹן
בוֹתינוּ ְוזִ ְכרוֹן ָמ ִשׁ ַיח ֶבּ ָ
דּוֹנֽנוּ וְ זִ ְכרוֹן ֲא ֵ ֽ
וּפ ְק ֵ
רוֹנֽנוּ ִ
ְויִ זָּ ֵכר זִ ְכ ֵ
ל־ע ְמּ ךָך ֵבּית יִ ְשׂ ָר ֵאל ְל ָפ ֶנ ךָ
טוֹבה
וּל ָ
יטה ְ
ֽיך ִל ְפ ֵל ָ
וּשׁ ַ ֽל ִם ִעיר ָק ְד ֶ ֽשׁ ךָך וְ זִ ְכרוֹן ָכּ ַ
יְ ֽר ָ
וּל ָשׁלוֹם ְבּיוֹם
וּל ַחיִּ ים ְ
וּל ַר ֲח ִמים ְ
וּל ֶ ֽח ֶסד ְ
וּל ֵחן ְ
ְ
לפסח:

ַחג ַה ַמּצּוֹת
ַהזֶּ ה

לשבועות:

ַחג

ְל ַחיִּ ים

לשמיי עצרת ולשמחת תורה:

ְשׁ ִמינִ י ַחג ָה ֲע ֶ ֽצ ֶרת ַהזֶּ ה
לסכות:

ַה ָשׁבוּעוֹת

טוֹבה
זָ ְכ ֵ ֽרנּוּ יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ בּוֹ ְל ָ
)קהל ָא ֵמן(

ַהזֶּ ה

ַחג ַה ֻסּכּוֹת ַהזֶּ ה
)קהל ָא ֵמן(

וּפ ְק ֵ ֽדנוּ בוֹ ִל ְב ָר ָכה
ָ

)קהל ָא ֵמן(

יענוּ בוֹ
הוֹשׁ ֵ ֽ
ְו ִ

יענוּ
הוֹשׁ ֵ ֽ
שׁוּעה וְ ַר ֲח ִמים חוּס וְ ָחנֵּ נוּ ְו ַר ֵחם ָע ֵ ֽלינוּ ְו ִ
וּב ְד ַבר יְ ָ
ִ

ִכּי ֵא ֶ ֽל ךָ
יך ֵע ֵינֽינוּ ִכּי ֵאל ֶ ֽמ ֶל ךְך ַחנּוּן ְו ַרחוּם ַא ָתּה:
מוֹע ֶ ֽד ךָ
ְו ַה ִשּׂ ֵ ֽ
וּל ָשׁלוֹם
יך ְל ַחיִּ ים ְ
ֲ
ת־בּ ְר ַכּת
יאנוּ יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ֶא ִ

ְל ִשׂ ְמ ָחה

בוֹתינוּ ְרצֵ ה
ית וְ ָא ַ ֽמ ְר ָתּ ְל ָב ֲר ֽ ֵכנוּ] :בשבת ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ֵ ֽואל ֵֹהי ֲא ֵ ֽ
וּל ָשׂשׂוֹן ַכּ ֲא ֶשׁר ָר ִ ֽצ ָ
ְ
וֹת ךָ
טּוּב ךָך וְ ַשׂ ְמּ ֵ ֽחנוּ
ַשׂ ְבּ ֵ ֽענוּ ִמ ֶ ֽ
תוֹר ֶ ֽת ךָך
יך ְו ֵתן ֶח ְל ֵ ֽקנוּ ְבּ ָ
נוּח ֵ ֽתנוּ[ ַק ְדּ ֵ ֽשׁנוּ ְבּ ִמצְ ֶ
ִב ְמ ָ
ְו ַט ֵהר ִל ֵ ֽבּנוּ ְל ָע ְב ְדּ ךָך ֶבּ ֱא ֶמתְ :ו ַהנְ ִח ֵ ֽ
ישׁוּע ֶ ֽת ךָך
ָ
ִבּ
ילנוּ יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ]בשבת ְבּ ַא ֲה ָבה
מוֹע ֵדי ָק ְד ֶ ֽשׁ ךָך 20וְ יִ ְשׂ ְמחוּ ְב ךָך
ֲ
וּב ָשׂשׂוֹן ]בשבת ַשׁ ַבּת וּ[
ְבּ ִשׂ ְמ ָחה ְ
וּב ָרצוֹן[
ְ
א ֲה ֵבי ְשׁ ֶ ֽמ ךָךָ :בּ ךְ
רוּך ַא ָתּה יְ יָ ְמ ַק ֵדּשׁ ]בשבת ַה ַשּׁ ָבּת וְ [ יִ ְשׂ ָר ֵאל ְו ַהזְּ ַמנִּ ים:
יִ ְשׂ ָר ֵאל ֽ ֹ
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ביום טוב מנחה שחל בחול שלוש הברכות האחרוות  -בנגון חול.

ביום טוב מנחה שחל בשבת שלוש הברכות האחרוות  -בניגון שבת.

ית ךָך
בוֹדה ִל ְד ִביר ֵבּ ֶ ֽ
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 ְל ָרצוֹן ָתּ ִמיד
וּת ִפ ָלּ ָתם ְמ ֵה ָרה ְבּ ַא ֲה ָבה ְת ַק ֵבּל ְבּ ָרצוֹן ְ
ְו ִא ֵשּׁי יִ ְשׂ ָר ֵאל ְ
שׁוּב ךָך ְלצִ יּוֹן ְבּ ַר ֲח ִמיםָ :בּ ךְ
ֲע ַ
רוּך ַא ָתּה יְ יָ
בוֹדת יִ ְשׂ ָר ֵאל ַע ֶ ֽמּ ךָך :וְ ֶת ֱח ֶזֽינָ ה ֵע ֵינֽינוּ ְבּ ְ
ַה ַמּ ֲחזִ יר ְשׁ ִכינָ תוֹ ְלצִ יּוֹן:

20
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לפי וסח פולין אומרים :וְ יִ ְשׂ ְמחוּ ְב ךָך יִ ְשׂ ָר ֵאל ְמ ַק ְדּ ֵשׁי ְשׁ ֶ ֽמ ךָך:
כל אשי מדיות אחרות תמהי' על מהג פ"פ הזה להתפלל ג' ברכות אחרוות של מחה י"ט בגון חול,
שהלא אין עושי' כן במחה שבת? ו"ל שלפי שבבקר אמר הח' בשחרית ובמוסף אחר חתימת ברכת מודי' בגון
או"א ברכו וכו' ,יש לדאוג שאם גם במחה יגן כן ,יאמר גם אז :או"א ,כדרכו בבקר ,ואף שקהל יגערו
י"ט:
בו ויפסוק ,כבר הזכיר ב' שמות קדש לבטלה .ע"כ תקו שיאמר במח' הברכו' האחרוו' בגון חול ,ואז אמר כדרכו
במחת כל יום חול אחר חתימת מודי' בגון הזה :שלום רב וכו' ,בלי או"א .אבל במחת שבת שאומר 'שים שלום'
וכו' לא אמרם בגון חול ,כי יש לדאוג שיאמר 'שלום רב' וכו' כדרכו במחת חול בגון הזה ,ע"כ תקו בזה גון
מיוחד ,שאומר בו דרך משוה מכל התפלות ,שבכלן אין אומרי' שים שלום וכו' בלא או"א וכו' לפיו ,ובמחת שבת
אומר שים שלום וכו' בלי או"א וכו' לפיו) .דברי קהלת דף (691

עוֹלם ִק ִ ֽוינוּ ָל ךְך:
ֵמ ָ

וּת ַקיְּ ֵ ֽמנוּ
ְ
ְו ִקיַּ ְמ ָ ֽתּנוֵּ :כּן ְתּ ַח ֵיּֽנוּ
יּוֹתינוּ ְל ַחצְ רוֹת ָק ְד ֶ ֽשׁ ךָך
ְו ֶת ֱאסֹף גָּ ֻל ֵ ֽ

מודים דרבן

מוֹדים ֲא ַנ ְֽחנוּ ָל ךְך
ִ

ֻח ֶ ֽקּ ךָ
יך

צוֹנ ךָך
ְר ֶ ֽ

כורע
ֶשׁ ַא ָתּה הוּא ִל ְשׁמֹר
ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ֵ ֽואל ֵֹהי ֲא ֵ ֽ
זוקף יְ יָ
ַעל ֶשׁ ָ ֽאנוּ
וּל ָע ְב ְדּ ךָך ְבּ ֵל ָבב ָשׁ ֵלם
בוֹתינוּ ְ
ךְ
ל־בּ ָשׂר יוֹצְ ֵ ֽרנוּ
ֱאל ֵֹהי ָכ ָ
יוֹצֵ ר ִ
מוֹדים ָלך :כורעים מעט כשאומרים המילה
הוֹדאוֹת ְל ִשׁ ְמ ךָך ָבּ ךְ
אשׁיתְ :בּ ָרכוֹת וְ ָ
ְבּ ֵר ִ
הוֹדאוֹת:
רוּך זוקף ֵאל ַה ָ
ַהגָּ דוֹל וְ ַה ָקּדוֹשׁ
יתנוּ
ַעל ֶשׁ ֶה ֱחיִ ָ ֽ

וְ ַל ֲעשׂוֹת

עוֹלם וָ ֶעד:
רוֹמם ִשׁ ְמ ךָך ַמ ְל ֵ ֽכּנוּ ָתּ ִמיד ְל ָ
ל־כּ ָלּם יִ ְת ָבּ ַר ךְך ְויִ ְת ַ
וְ ַע ֻ
יוֹד ךָ
שׁוּע ֵ ֽתינוּ וְ ֶעזְ ָר ֵ ֽתינוּ
ת־שׁ ְמ ךָך ֶבּ ֱא ֶמת ָה ֵאל יְ ָ
ִ
יהלֲ לוּ ֶא
וּך ֶ ֽסּ ָלה ִו ַ
ל־ה ַחיִּ ים ֽ
ְו ָכ ַ
ֶ ֽס ָלה:
כורע ָבּ ךְ
רוּך

משתחוה

ַא ָתּה

זוקף

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

בתפלת שחרית בפפד"מ ובקצת קהילות ,הכהים מברכים את הקהל )עמ' .(772
)בסכות אמרת ביגון סכות ,ובפסח ביגון 'אדיר הוא' ,ובשבעות ביגון תחילת 'אקדמות'(
אם אין כהים אומר החזן הכל בקול:

ֹ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 כה: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
יח ֶ ֽנּ ָךּ :כן יהי רצון
יך ִ ֽו ֻ
יִ ֨ ָשּׂא יְ ָ ֤י ׀ ָפּנָ י ֙ו ֵא ֶ֔ל ךָ
שׁ ֽלוֹם :כן יהי רצון
שׂם ְל ֖ךָך ָ
יך וְ יָ ֵ ֥
לשחרית ולשבת מנחה.

עוֹלם ִכּי ַא ָתּה הוּא ֶ ֽמ ֶל ךְך ָאדוֹן ְל ָכל ַה ָשּׁלוֹם:
ָתּ ִשׂים ְל ָ
ְוטוֹב ְבּ ֵע ֶינ ךָ
לוֹמ ךָך:
ל־שׁ ָעה ִבּ ְשׁ ֶ
וּב ָכ ָ
ל־עת ְ
ת־ע ְמּ ךָך יִ ְשׂ ָר ֵאל ְבּ ָכ ֵ
ֽיך ְל ָב ֵר ךְך ֶא ַ
ָבּ ךְ
ת־עמּוֹ יִ ְשׂ ָר ֵאל ַבּ ָשּׁלוֹם:
רוּך ַא ָתּה יְ יָ ַה ְמ ָב ֵר ךְך ֶא ַ
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
תוֹר ֶ ֽת ךָך
וְ נַ ְפ ִשׁי ֶכּ ָע ָפר ַלכֹּל ִתּ ְהיֶ הְ :פּ ַתח ִל ִבּי ְבּ ָ

וֹת ךָ
יך ִתּ ְרדֹּף נַ ְפ ִשׁי:
וּב ִמצְ ֶ ֽ
ְ

בוֹתםֲ :ע ֵשׂה ְל ַ ֽמ ַען
חוֹשׁ ִבים ָע ַלי ָר ָעה ְמ ֵה ָרה ָה ֵפר ֲעצָ ָתם ְו ַק ְל ֵקל ַמ ְח ְשׁ ָ
ל־ה ְ
ְו ָכ ַ
תּוֹר ֶ ֽת ךָך:
ינ ךָך ֲע ֵשׂה ְל ַ ֽמ ַען ְק ֻד ָשּׁ ֶ ֽת ךָך ֲע ֵשׂה ְל ַ ֽמ ַען ָ
ְשׁ ֶ ֽמ ךָך ֲע ֵשׂה ְל ַ ֽמ ַען יְ ִמ ֶ ֽ

תהלים ס:ז

יד ךָ
י־פי
יעה יְ ִ ֽמינְ ךָ֣ך ועננו ַ ֽו ֲע ֵנֽנִ י :יט:טו יִ ְ֥היֽ וּ ְל ָר ֨צוֹן ׀ ִא ְמ ֵר ֡ ִ
הוֹשׁ ָ
ִ֖
יך
ְ֭ל ַמ ַען יֵ ָ ֽח ְלצ֣ וּן יְ ִד ֶ ֑
וְ ֶהגְ י֣ וֹן ִל ִ ֣בּי ְל ָפ ֶנ ךָ
֑יך יְ֝ ָ֗י ִ ֥
רוֹמיו
צוּרי וְ ֽ ֹג ֲא ִ ֽלי :פוסע לאחריו ג' פסיעות ואומר  :ע ֶֹשׂה ָשׁלוֹם ִבּ ְמ ָ
ל־כּל־יִ ְשׂ ָר ֵאל :וְ ִא ְמרוּ ָא ֵמן:
הוּא יַ ֲע ֶשׂה ָשׁלוֹם ָע ֵ ֽלינוּ ְו ַ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 יּֽ וֹת:
עוֹלם ְ
ימי ָ֔
ִכּ ֵ ֣

ועומד במקום שכלו פסיעותיו עד כדי הלוך ד' אמות ,ובצבור עד שיגיע החזן לקדושה.
החזן חוזר ומתפלל בקול ואומר מתחלה 'אדי שפתי תפתח' בלחש.
בשחרית אומרים מיד הלל אחר גמר חזרת התפלה )עמ' .(452
אחר חזרת הש"ץ של מחה ממשיכים בקדיש תתקבל ביגון מיוחד למחה של יום טוב )עמ' .(602
אחר התפלה בערבית כשחל בשבת ממשיכים ב'ויכלו' )עמ' .(511
אבל ביום חול אומרים קדיש תתקבל )עמ'  (611וקידוש )עמ' .(911

נטילת לולב
לפי גדולי הפוסקים באשכז אין לברך על אתרוג שאין לו מסורת מדור דור ,אף שיש לו סמים.
מסורת כזו היתה לבי אשכז רק על אתרוגי קאלאבריה-יעעווע.
החומש מתחיל בב' ומסיים בל' .וביאים מתחילין בו' ,ומסיימין בל'.
זהו אותיות לולב שהוא כגד תורה וביאים) .ספר מהגים לר"א טירא(

לוקח הלולב ביד ימין והאתרוג ביד שמאל ומברך מעומד:

ָבּ ךְ
ילת
וֹתיו ְוצִ ָ ֽוּנוּ ַעל נְ ִט ַ
עוֹלם ֲא ֶשׁר ִק ְדּ ָשׁנוּ ְבּ ִמצְ ָ
רוּך ַא ָתּה יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ֶ ֽמ ֶל ךְך ָה ָ
22

לוּלב:
ָ
ביום הראשון של חג )או ביום שי אם יום הראשון

23

שבת( מוסיפים גם 'שהחיינו':

ָבּ ךְ
יענוּ ִלזְ ַמן ַהזֶּ ה:
עוֹלם ֶשׁ ֶה ֱחיָ נוּ וְ ִקיְּ ָ ֽמנוּ וְ ִהגִ ָ
רוּך ַא ָתּה יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ֶ ֽמ ֶל ךְך ָה ָ
25 24

סדר מתנת יד

אחר שסיים המפטיר ברכה אחרוה )ואחר יקום פרקן בשבת( הרב או החזן לוקח ספר תורה בידו
ומברך לכל זכר שבבית הכסת )מבן י"ג שה ומעלה .לפחות מכן מברך בקיצור 'בך יברך ישראל'( ואומר:

וּשׁלֹמֹה הוּא
ֹשׁה וְ ַא ֲהרֹן ָדּוִ ד ְ
בוֹתינוּ ַא ְב ָר ָהם יִ צְ ָחק ְויַ ֲעקֹב מ ֶ
ִמי ֶשׁ ֵבּ ַר ךְך ֲא ֵ ֽ
יְ ָב ֵר ךְך

ֶאת

תּוֹרה
ַה ָ

)ר"פ בר"פ(

ְו ִל ְכבוֹד ָה ֶ ֽרגֶ ל ִבּ ְשׂ ַכר זֶ ה ַה ָקּדוֹשׁ ָבּ ךְ
ילהוּ
רוּך הוּא יִ ְשׁ ְמ ֵ ֽרהוּ ְויַ צִּ ֵ ֽ

צוּקה
ִמ ָכּל־צָ ָרה וְ ָ
22

ַבּ ֲעבוּר ֶשׁיִ ֵתּן ַמ ְתּנַ ת יָ דוֹ ִל ְכבוֹד ַה ָמּקוֹם ְו ִל ְכבוֹד

יב ֲר ֵ ֽכהוּ
ל־מ ֲע ֵשׂה יָ ָדיו וִ ָ
ְויִ ְשׁ ַלח ְבּ ָר ָכה ְו ַהצְ ָל ָחה ְבּ ָכ ַ

הוֹאיל וְ גָבוֹהַּ ִמכוּלָ ן) .גמ'
לוּלב'? ִ
ילת ָ
יקא :מַ אי טַ עַ ם ל ֹא ְמבָ ְרכִ יָן ֶאלָּא ' ַעל נְ ִט ַ
ָאמַ ר ֵליהּ ְרבִ י ִי ְר ִמיָה לִ ְרבִ י זְ ִר ָ
סוכה לז(:

23

שׁוֹ ָפר וְ לוּלָב] ,מצות עשה ומבטלינן להו בשבת מדרבנן משום גזירה שמא יטלנו בידו כו') [:רש"י
שם( הָ ְשׁ ָתּא ְדּשַׁ נֵּית לָ ן שֵׁ ב וְ ַאל ַתּעֲשֶׂ ה ל ֹא ִמיע ֲַקר הוּא) .גמ' יבמות צ(:
24
,שלש רגלים  onיזכור ), recitesהמבורג  andברלין  (i.e.מהג פוליןwhich later becameמהג צרפת
 (whenשבת חזון  andשבועות  beforeשבת , which recites it on theמהג אשכז contrary to
אב
 are in a section ofשיטות. These twoיום כפור  is said), and in some congregations onהרחמים
 whenשלש רגלים  onקיה  which discusses whether one is allowed to recite aמחזור ויטרי the
there
, due to the influx of Jews fromחורבן אירופה  to be happy. Nevertheless, afterחיוב דאורייתא is a
 instituted that K’hal Adas Jeshurun inמהג פולין  ,הרב ברייער , including those which followedקהילות
.מתנת יד  as well asשלש רגלים  onיזכור Washington Heights recite
רבי שמעון שוואב הורה שקהילות לא יאמצו את השיבושים שהגיעו אליהם בגלל אילוצים.

25
שאלתי :למה והגי' מהג מתנת יד בשע"צ שהוא אחרון של תור' ולא בש"ת שהוא אחרון של גליות ,כמו
בפסח ביום ח' ובשבועות ביום ב'? ועיתי שההיגוהו בכל רגל ביום שקוראי' בו פ' כל הבכור ,על שם סופה ' ִ ֖אישׁ
ְכּ ַמ ְתּ ַנ֣ת יָ ֑דוֹ' וגו' .ובאשר קוראי' בש"ת 'וְ ֣ז ֹאת ַה ְבּ ָר ֗ ָכה' מטעם ר"ן שבאות א' ,ופ' בראשית מטעם טור שם ,קוראי'
כל הבכור בשע"צ ,כבמגלה ל"א ,ע"כ הגו בו מתת יד) .דברי קהלת דף (873

ִויזַ ֵ ֽכּהוּ ַל ֲעלוֹת ָל ֶ ֽרגֶ ל

ִעם ָכּל־יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶא ָחיו ָ 26א ֵמן ְ]בּ ִלי ֶ ֽנ ֶדר[:

מה שתה ברכת מתת יד מכל הברכות שמברכים דרך תפילה ,שבכלן אומר המברך בסוף' ,ונאמר ]או ' ְו ִא ְמרוּ'[ אמן'
ובזאת 'עם כל ישראל אחיו אמן' בלי ואמר ,ואמרו? ו"ל ע"פ מ"ש בשבועות ל"ו 'אמן בו קבלת דברים' ,ע"כ לא
יאמרו המבורכים אמן ,כי בזה יקבלו עליהם בדר לתת מתה לצדקה באמרם אמן על מ"ש המברך 'שיתנו' ובש"ע
י"ד ר"ג 'כל הנודר וכו' ונקרא חוטא' ,לכן רק המברך יאמר אמן ולא יקרא למבורכים שיאמרוהו ]ואזהיר בזה
המבורכים שלא יאמרו אמן על ברכתם מפי הרב במתת יד[- .דברי קהלת

וּשׁלֹמֹה הוּא
בוֹתינוּ ַא ְב ָר ָהם יִ צְ ָחק וְ יַ ֲעקֹב מ ֶֹשׁה ְו ַא ֲחרֹן ָדּוִ ד ְ
ִמי ֶשׁ ֵבּ ַר ךְך ֲא ֵ ֽ
ל־ה ָקּ ָהל ַה ָקּדוֹשׁ ַהזֶּ ה
ת־כּ ַ
יְ ָב ֵר ךְך ֶא ָ

ל־ק ִהלּוֹת ַה ֽ ֹקּ ֶדשׁ
ִעם ָכּ ְ

יהם
ל־עיר וָ ִעיר ֵהם וּנְ ֵשׁ ֶ
ל־כּ ִ
וּס ִביבוֹת ֶשׁ ָ
ְ

שּׁוּבים
ְויִ ִ

ל־א ֶשׁר
יהם וְ ָכ ֲ
נוֹת ֶ
וּב ֵ
יהם ְ
וּבנֵ ֶ
ְ

לוֹמ ֵדי ָ
ל־מי ֶשׁיִ ֵתּן ִמנִּ ְד ַבת ִלבּוֹ ֵהן ִאישׁ ֵהן ִא ָשּׁה ְל ְ
ָל ֶהםְ :ו ָכ ִ
תוֹרה וְ ַל ֲענִ יֵּ י
וּשׁ ַ ֽל ִם ִעיר ַה ֽ ֹקּ ֶדשִׁ :בּ ְשׂ ַכר זֶ ה ַה ָקּדוֹשׁ ָבּ ךְ
רוּך הוּא יְ זַ ֵ ֽכּהוּ ִל ְראוֹת ְבּ ִבנְ יָ נָ הּ
יְ ֽר ָ
וּמ ֲח ָלה
ל־נ גַ ע ַ
וּמ ָכּ ֶ ֽ
ִ
צוּקה
ילהוּ ִמ ָכּל־צָ ָרה וְ ָ
ְו ִל ְשׂ ֹֽמ ַח ְבּ ִתקּוּנָ הּ וְ יִ ְשׁ ְמ ֵ ֽרהוּ ְויַ צִּ ֵ ֽ
וּל ָה ִביא נִ ְד ָבתוֹ ְל ִבנְ יַ ן ֵבּית ַה ִמּ ְק ָדּשׁ ַבּ ֲעגָ ָלא
יחנוּ ְ
יאת ְמ ִשׁ ֵ ֽ
ִויזַ ֵ ֽכּהוּ ִל ְראוֹת ִבּ ַ
ל־מ ֲע ֵשׂה יָ ָדיו ִעם ָכּל־יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶא ָחיו:
וּבזְ ַמן ָק ִריב :וְ יִ ְשׁ ַלח ְבּ ָר ָכה וְ ַהצְ ָל ָחה ְבּ ָכ ַ
ִ
ֹאמר ָא ֵמן:
וְ נ ַ

אשרי וכו'.

מוסף עמידה לשלש רגלים ולחול המועד
באחרון של פסח וביום שי של שבועות וא' של שמיי עצרת אחר ההפטרה מברכים עבור ' מתנת יד'.
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אחד מראשי הקהל אוחז ספר תורה בידו ומברך את הרב ב' מי שברך' ,ואחר כך אוחז הרב את ספר התורה ומברך
ב'מי שברך' של 'מתנת יד' את כל הקהל) .והמעות שכל אחד קיבל עצמו לתת כמתת יד עבור לומדי תורה ועיי
ארץ ישראל וירושלים ,אספות אחר החג ושלחות ליעדן(.
אין אומרים 'יזכור' ברגלים ,כי אסור לעורר עצב בימי חיוב דאורייתא של שמחה ,כמבואר בראשוים.
המורגלים באמריתו כמהג פולין ,יכולים לאומרו בזמן 'מי שברך' של 'מתנת יד'.

וסחי תפילה בחג וחול המועד
א ֲה ֵבי ְשׁ ֶ ֽמ ךָך .':במוסף ,בברכה האמצעית ,ב'ומפני חטאינו',:
בסוף 'והשיאנו' כבשבת' :וְ יִ ְשׂ ְמחוּ ְב ךָך יִ ְשׂ ָר ֵאל ֽ ֹ
כוֹלים )ולא 'אחו'(ֶ ,שׁנִּ ְשׁ ַתּ ְלּ ָחה )ולא 'השלוחה'( ,ובקטע 'או"א מלך רחמן' ,הוסח הוא:
וְ ֵאין ָ ֽאנוּ יְ ִ
שׁוּבה ָע ֵ ֽלינוּ )ולא 'אליו'( ,וְ ֶת ֱע ַרב ְל ָפ ֶנ ךָ
ֽיך ֲע ִת ָיר ֵ ֽתנוּ )ולא 'ותערב עליך'(] .מכון מורשת אשכז[
ָ
אין חולצין התפילין לא לפי מוסף ראש חודש או מוסף חול המועד אלא מיחים אותם לכל התפלה!
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בכל חול המועד ,מיחין תפילין ומברך עליהן וכן מסיק טור אורח חיים ואביו) .ספר מהגים לר"א טירא(

מצאתי סמך להיח תפילין בחול המועד' ,כי שם ה' נקרא עליך' )דברים כח ,י( ראשי תיבות ש' הרומז על שי"ן
שבתפילין ואותו שי"ן הוא מין ימות השה שמיחין בהן תפילין ,שהרי כשתסיר "ב שבתות וי"ג ימים טובים שאר
ש' כי שס"ה ימים הם ימי השה) .הגהות המהגים(

תהלים נא:טז ֭ ֲאדֹנָ י ְשׂ ָפ ַ ֣תי ִתּ ְפ ָ ֑תּח ֝וּ ֗ ִפי יַ ִ ֥גּיד ְתּ ִה ָלּ ֶ ֽת ךָך:

 28כורע ָבּ ךְ
בוֹתינוּ ֱאל ֵֹהי ַא ְב ָר ָהם ֱאל ֵֹהי
רוּך משתחוה ַא ָתּה זוקף יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ֵ ֽואל ֵֹהי ֲא ֵ ֽ
גּוֹמל ֲח ָס ִדים
ֵ
נּוֹרא ֵאל ֶע ְליוֹן
יִ צְ ָחק ֵ ֽואל ֵֹהי ַ ֽי ֲעקֹב ָה ֵאל ַהגָּ דוֹל ַהגִּ בּוֹר ְו ַה ָ
טוֹבים
ִ

יהם ְל ַ ֽמ ַען
גוֹאל ִל ְבנֵ י ְבנֵ ֶ
וּמ ִביא ֵ
זוֹכר ַח ְס ֵדי ָאבוֹת ֵ
ְוקֹנֵ ה ַהכֹּל וְ ֵ

וּמגֵ ן:
וּמוֹשׁ ַיע ָ
ִֽ
ְשׁמוֹ ְבּ ַא ֲה ָבהֽ ֶ :מ ֶל ךְך עוֹזֵ ר

כורע

ָבּ ךְ
רוּך

משתחוה

ַא ָתּה

זוקף

יְ יָ ָמגֵ ן

ַא ְב ָר ָהם:

 have aחול המועד  orמוסף  ( 1 .ראש חודש  duringתפילין  give two reasons not to wearמקובלים
, which were not accepted inקדושה ' at the start ofקדושת כתר'  status, 2) the recital ofיו"טsemi-
, which is considered moreבזיון התפילה  is considered aתפילין ) removing theאשכז . In 1 ,אשכז
, in the sixteenth century some began removingאשכז ' is not recited. Inקדושת כתר')important, 2
 of the majority.ֹ Removing theמהג , and by the eighteenth century it had become theתפילין their
), wasחות יאיר ). The 1702 - 1639מגן אברהם  andט"ז , is found in theהלל  beforeחול המועד  onתפילין
ערוך לר ) . Theמוסף , instead of leaving them on until afterתפילין upset that people removed their
תפילין  who removed hisמהרי"ל , cites theמגן אברהם  andט"ז 1871 - 1798), while agreeing with the
קדש לי' )ביום ראשון לחול המועד'  afterתפילין  is the first source for removing theסידור later. The Baer
).פסח
בחול המועד בימי חול ,החזן אומר את שתי ברכות הראשוות וקדושה-בניגון חול ,בשבת חול המועד-
28
בניגון שבת:
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הוֹשׁ ַיע:
עוֹלם ֲאדֹנָ י ְמ ַחיֵּ ה ֵמ ִתים ַא ָתּה ַרב ְל ִ ֽ
ַא ָתּה גִּ בּוֹר ְל ָ
בחוץ לארץ במוסף יום א' דפסח החזן מכריז' :מכלכל חיים בחסד',
הטל' ,כל ימי הקיץ.
ואין אומרים לא 'משיב הרוח' ולא 'מוריד ַ

וּמוֹריד ַה ֶ ֽגּ ֶשׁם:
ִ
ַמ ִשּׁיב ָה ֽר ַוּח
במוסף דשמיי עצרת לפי תפילה בלחש מכריז החזן' :משיב הרוח ומוריד הגשם'.
הקהל אומרים 'משיב הרוח ומוריד הגֶ שם' בתפלה זו ואילך.

ְ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
ִ
רוֹפא
ְו ֵ
וֹך ַ ֽבּ ַעל
וּמ ַקיֵּ ם ֱאמוּנָ תוֹ ִל ֵ
סוּרים ְ
וּמ ִתּיר ֲא ִ
חוֹלים ַ
שׁוּעה :וְ נֶ ֱא ָמן ַא ָתּה
וּמצְ ִ ֽמ ַיח יְ ָ
וּמ ַחיֶּ ה ַ
ה־לּ ךְך ֶ ֽמ ֶל ךְך ֵמ ִמית ְ
וֹמ ָ
וּמי ֽדּ ֶ
גְּ בוּרוֹת ִ
ְל ַה ֲחיוֹת ֵמ ִתיםָ :בּ ךְ
רוּך ַא ָתּה יְ יָ ְמ ַחיֵּ ה ַה ֵמּ ִתים:
קדושת 'נקדש' במוסף חול המועד.

ישׁים אוֹתוֹ ִבּ ְשׁ ֵמי ָמרוֹם
עוֹלם ְכּ ֵשׁם ֶשׁ ַמ ְק ִדּ ִ
ת־שׁ ְמ ךָך ָבּ ָ
ִ
בעל תפלה בלבד נְ ַק ֵדּשׁ ֶא
ה וְ ָא ֔ ַמר
יא ךָך ישעיה ו:ג וְ ָק ָ ֨רא ֶז֤ה ֶאל־זֶ ֙
ַכּ ָכּתוּב ַעל־יַ ד נְ ִב ֲ
קהל ובעל תפלה יחדיו

בוֹדוֹ:
ל־ה ָ ֖א ֶרץ ְכּ ֽ
ָק ֧דוֹשׁ ׀ ָק ֛דוֹשׁ ָק ֖דוֹשׁ יְ ָ ֣י צְ ָב ֑אוֹת ְמ ֥ל ֹא ָכ ָ
ְל ֻע ָמּ ָתם ָבּ ךְ
ֹאמרוּ:
רוּך י ֵ ֽ

קהל ובעל תפלה יחדיו יחזקאל ג:יב
בעל תפלה
קהל ובעל תפלה יחדיו תהלים קמו:י
בעל תפלה
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ָבּ ֥ר ךְ
קוֹמוֹ:
וּך ְכּבוֹד־יְ ָ ֖י ִמ ְמּ ֽ

וּב ִד ְב ֵרי ָק ְד ְשׁ ךָך ָכּתוּב ֵלאמֹר:
ְ
לוּ־יהּ:
עוֹלם ֱאל ַ ֹ֣היִ ךְך צִ֭ יּוֹן ְל ֥ ֹדר וָ ֹ֗דר ַ ֽהלֲ ָ ֽ
יִ ְמ ֤לֹ ךְך יְ יָ ֙ ׀ ְל ָ֗

וּל ֵנֽצַ ח נְ צָ ִחים ְק ֻד ָשּׁ ְת ךָך נַ ְק ִדּישׁ וְ ִשׁ ְב ֲח ךָך ֱאל ֵ ֹֽהינוּ
ְלדוֹר וָ דוֹר נַ גִּ יד גָּ ְד ֶ ֽל ךָך ְ

בחול המועד פסח או סכות ,מ'לדור ודור' והברכה האמצעית אמרים  -בניגון יום טוב.

ִמ ִ ֽפּינוּ

עוֹלם וָ ֶעד ִכּי ֵאל ֶ ֽמ ֶל ךְך גָּ דוֹל וְ ָקדוֹשׁ ַא ָתּהָ :בּ ךְ
רוּך ַא ָתּה יְ יָ ָה ֵאל
ל ֹא יָ מוּשׁ ְל ָ

ַה ָקּדוֹשׁ:

------------------------------------------------------קדושת 'נעריצך' ביום טוב מוסף.

ישׁים ִשׁ ְמ ךָך ַבּ ֽ ֹקּ ֶדשׁ
ישׁ ךָך ְכּסוֹד ִ ֽשׂ ַיח ַשׂ ְר ֵפי ֽ ֹק ֶדשׁ ַה ַמּ ְק ִדּ ִ
חזן בלבד נַ ֲע ִריצְ ךָך וְ נַ ְק ִדּ ְ
ַכּ ָכּתוּב ַעל־יַ ד נְ ִב ֲ
ה וְ ָא ֔ ַמר
יא ךָך ישעיה ו:ג וְ ָק ָ ֨רא ֶז֤ה ֶאל־זֶ ֙
קהל וחזן יחדיו

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

שׁוֹא ִלים זֶ ה ָלזֶ ה
ֲ
עוֹלם ְמ ָשׁ ֲר ָתיו
חזן ְכּבוֹדוֹ ָמ ֵלא ָ
ַאיֵּ ה ְמקוֹם ְכּבוֹדוֹ ְל ֻע ָמּ ָתם ָבּ ךְ
ֹאמרוּ:
רוּך י ֵ ֽ
קהל וחזן יחדיו יחזקאל ג:יב

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

חזן ִמ ְמּקוֹמוֹ הוּא ִ ֽי ֶפן ְבּ ַר ֲח ִמים וְ יָ חֹן ַעם ַה ְמיַ ֲח ִדים ְשׁמוֹ
אוֹמ ִרים:
ְ
ֶ ֽע ֶרב וָ ֹֽב ֶקר ְבּ ָכל־יוֹם ָתּ ִמיד ַפּ ֲע ַ ֽמיִ ם ְבּ ַא ֲה ָבה ְשׁ ַמע
קהל וחזן יחדיו דברים ו:ד

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

יענוּ
מוֹשׁ ֵ ֽ
ִ
חזן ֶא ָחד הוּא ֱאל ֵ ֹֽהינוּ הוּא ָא ִ ֽבינוּ הוּא ַמ ְל ֵ ֽכּנוּ הוּא
ל־חי
יענוּ ְבּ ַר ֲח ָמיו ֵשׁנִ ית ְל ֵעינֵ י ָכּ ַ
וְ הוּא יַ ְשׁ ִמ ֵ ֽ

במדבר טו:מא

ִ ֽל ְהי֥ וֹת ָל ֶ ֖כם ֵ ֽל ֱאל ִ ֹ֑הים

יכם:
קהל וחזן יחדיו ֲאנִ ֖י יְ ָ ֥י ֱא ֽלֹ ֵה ֶ ֽ
.שבת חול המועד , not onימים נוראים  and onיום טוב  is said onאדיר אדירנו

ל־ה ָ ֑א ֶרץ
ה־א ִ ֣דּיר ִ֭שׁ ְמ ךָך ְבּ ָכ ָ
ירנוּ תהלים ח:ב יְ ָ ֤י ֲאד ֗ ֵֹנינוּ ָ ֽמ ַ
ַא ִדּיר ַא ִדּ ֵ ֽ
וּשׁ ֥מוֹ ֶא ָ ֽחד:
ל־ה ָ ֑א ֶרץ ַבּיּ֣ וֹם ַה ֗הוּא ִ ֽי ְה ֶי֧ה יְ ָ ֛י ֶא ָ ֖חד ְ
ל־כּ ָ
זכריה יד:ט וְ ָה ָי֧ה יְ ָ ֛י ְל ֶ ֖מ ֶל ךְך ַע ָ
בשבת חול המועד סכות מוסיפים פיוט 'אלהיכם' שחותם בו יהודה בקדושת מוסף:

וּמעוֹנָ תוֹ ָ֗ה ֵקם יָ ִקים ְדּ ִבירוֹ ַו ֲח ַדר ִמ ָטּתוֹ
יכם ָ֗י ִשׁיב ְבּ ָשׁ ֵלם ֻסכּוֹ ְ
ֱא ֽלֹ ֵה ֶ ֽ

תּוֹכם יַ ְשׁ ִכּין הוֹד ְשׁ ִכינָ תוֹ ְ ֗דּ ךְ
פּוּרה יִ ְדר ךְֹך אוֹיֵ ב ַבּ ֲח ָמתוֹ ֱ֗היוֹת ֻס ָכּה ְלצֵ ל
רוֹך ָ
ָ
ָ ֗ו ֶעד
ל־ה ָא ֶרץ ַבּ ָשּׁ ַמיִ ם ַמ ֲע ָלתוֹ:
ל־כּ ָ
ל־א ֶרץ ֲאגֻ ָדּתוֹ יִ ְמל ךְֹך ַע ָ
שׁוֹמ ֵרי ֻס ָכּתוֹ ָה ֵעת יַ ֲע ִמיד ַע ֶ
ְל ְ
חזן

קהל וחזן יחדיו תהלים קמו:י

חזן

וּב ִד ְב ֵרי ָק ְד ְשׁ ךָך ָכּתוּב ֵלאמֹר:
ְ
לוּ־יהּ:
עוֹלם ֱאל ַ ֹ֣היִ ךְך צִ֭ יּוֹן ְל ֥ ֹדר וָ ֹ֗דר ַ ֽהלֲ ָ ֽ
יִ ְמ ֤לֹ ךְך יְ יָ ֙ ׀ ְל ָ֗

וּל ֵנֽצַ ח נְ צָ ִחים ְק ֻד ָשּׁ ְת ךָך נַ ְק ִדּישׁ וְ ִשׁ ְב ֲח ךָך ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ִמ ִ ֽפּינוּ ל ֹא
ְלדוֹר וָ דוֹר נַ גִּ יד גָּ ְד ֶ ֽל ךָך ְ

עוֹלם וָ ֶעד ִכּי ֵאל ֶ ֽמ ֶל ךְך גָּ דוֹל וְ ָקדוֹשׁ ַא ָתּהָ :בּ ךְ
רוּך ַא ָתּה יְ יָ ָה ֵאל ַה ָקּדוֹשׁ:
יָ מוּשׁ ְל ָ

וּך ֶ ֽסּ ָלהָ :בּ ךְ
דוֹשׁים ְבּ ָכל־יוֹם יְ ַהלֲ ֽל ךָ
רוּך ַא ָתּה
ַא ָתּה ָקדוֹשׁ ְו ִשׁ ְמ ךָך ָקדוֹשׁ ְוּק ִ
יְ יָ

ָה ֵאל ַה ָקּדוֹשׁ:
ל־ה ַע ִמּים
ַא ָתּה ְב ַח ְר ָ ֽתּנוּ ִמ ָכּ ָ

ל־ה ְלּשֹׁנוֹת
ִמ ָכּ ַ

רוֹמ ְמ ָ ֽתּנוּ
ית ָ ֽבּנוּ ְו ַ
אוֹתנוּ וְ ָר ִ ֽצ ָ
ָֽ
ָא ַ ֽה ְב ָתּ

וֹת ךָ
יך
ְו ִק ַדּ ְשׁ ָ ֽתּנוּ ְבּ ִמצְ ֶ ֽ

בוֹד ֶ ֽת ךָך
ְו ֵק ַר ְב ָ ֽתּנוּ ַמ ְל ֵ ֽכּנוּ ַל ֲע ָ

ְו ִשׁ ְמ ךָך

את:
ַהגָּ דוֹל וְ ַה ָקּדוֹשׁ ָע ֵ ֽלינוּ ָק ָ ֽר ָ
מוֹע ִדים ְל ִשׂ ְמ ָחה
נוּחה וּ[ ֲ
ן־לנוּ יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ְבּ ַא ֲה ָבה ]בשבת ַשׁ ָבּתוֹת ִל ְמ ָ
ַו ִ ֽתּ ֶתּ ָ ֽ
ַחגִּ ים וּזְ ַמנִּ ים ְל ָשׂשׂוֹן

]בשבת

ֶאת־יוֹם ַה ַשּׁ ָבּת ַהזֶּ ה ְו[ ֶאת־יוֹם

תּוֹר ֵ ֽתנוּ
ַמ ַתּן ָ

לפסח
לשבועות

ַחג ַה ַמּצּוֹת
ַהזֶּ ה זְ ַמן
רוּתנוּ
ֵח ֵ ֽ

לשמיי עצרת ולשמחת תורה

ַחג

לסכות

ְשׁ ִמינִ י ַחג ָה ֲע ֶ ֽצ ֶרת

ַה ָשׁבוּעוֹת

ַחג ַה ֻסּכּוֹת ַהזֶּ ה

ַהזֶּ ה זְ ַמן ִשׂ ְמ ָח ֵ ֽתנוּ

ַהזֶּ ה זְ ַמן

זְ ַמן ִשׂ ְמ ָח ֵ ֽתנוּ

יאת ִמצְ ָ ֽריִ ם:
]בשבת ְבּ ַא ֲה ָבה[ ִמ ְק ָרא ֽ ֹק ֶדשׁ ֵז ֶֽכר ִליצִ ַ
וּמ ְפּנֵ י ֲח ָט ֵ ֽאינוּ גָּ ִ ֽלינוּ ֵמ ַא ְר ֵ ֽצנוּ
ִ

ְונִ ְת ַר ַ ֽח ְקנוּ ֵמ ַעל ַא ְד ָמ ֵ ֽתנוּ

וּל ִה ְשׁ ַתּ ֲחוֹת ְל ָפ ֶנ ךָ
ֽיך
כוֹלים ַל ֲעלוֹת ְו ֵל ָראוֹת ְ
יְ ִ
ְבּ ִח ָיר ֶ ֽת ךָך

וְ ֵאין ָ ֽאנוּ

חוֹבוֹתינוּ ְבּ ֵבית
ֵֽ
וְ ַל ֲעשׂוֹת

ַבּ ֽ ַבּיִ ת ַהגָּ דוֹל ְו ַה ָקּדוֹשׁ ֶשׁנִּ ְק ָרא ִשׁ ְמ ךָך ָע ָליו

ִמ ְפּנֵ י ַהיָּ ד

ֶשׁנִּ ְשׁ ַתּ ְלּ ָחה ְבּ ִמ ְק ָד ֶשׁ ךָך:
יְ ִהי ָרצוֹן ִמ ְלּ ָפ ֶנ ךָ
ֽיך

בוֹתינוּ
יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ֵ ֽואל ֵֹהי ֲא ֵ ֽ

ֶ ֽמ ֶל ךְך ַר ֲח ָמן

ל־מ ְק ָדּ ְשׁ ךָך ְבּ ַר ֲח ֶ ֽמ ךָ
וּתגַ ֵדּל
יך ָה ַר ִבּים וְ ִת ְב ֵנֽהוּ ְמ ֵה ָרה ְ
וּת ַר ֵחם ָע ֵ ֽלינוּ ְו ַע ִ
ֶשׁ ָתּשׁוּב ְ
הוֹפע ְו ִהנָּ ֵשׂא ָע ֵ ֽלינוּ
כוּת ךָך ָע ֵ ֽלינוּ ְמ ֵה ָרה ְו ַ
ְכּבוֹדוָֹ :א ִ ֽבינוּ ַמ ְל ֵ ֽכּנוּ גַּ ֵלּה ְכּבוֹד ַמ ְל ְ
זוּרינוּ ִמ ֵבּין ַהגּוֹיִ ם
ל־חי :וְ ָק ֵרב ְפּ ֵ ֽ
ְל ֵעינֵ י ָכּ ַ

ֵֽ
וּנְ
פוּצוֹתינוּ ַכּנֵּ ס ִמיַּ ְר ְכּ ֵתי ָ ֽא ֶרץ:

ַו ֲה ִב ֵ ֽ
עוֹלםְ :ו ָשׁם
ירוּשׁ ַ ֽל ִם ֵבּית ִמ ְק ָד ְשׁ ךָך ְבּ ִשׂ ְמ ַחת ָ
ָ
יאנוּ ְלצִ יּוֹן ִע ְיר ךָך ְבּ ִרנָּ ה ְו ִל
נַ ֲע ֶשׂה ְל ָפ ֶנ ךָ
וּמוּס ִפים ְכּ ִה ְל ָכ ָתם:
ָ
חוֹבוֹתינוּ ְתּ ִמ ִידים ְכּ ִס ְד ָרם
ֵֽ
ת־ק ְר ְבּנוֹת
ֽיך ֶא ָ
מוּסף יוֹם
מוּסף יוֹם ַה ַשּׁ ָבּת ַהזֶּ ה ְו[ ֶאת ַ
]בשבת ֶאת ַ
לפסח:

ַחג ַה ַמּצּוֹת
ַהזֶּ ה

לשבועות:

ַהזֶּ ה

ַחג

לשמיי עצרת ולשמחת תורה:

ְשׁ ִמינִ י ַחג ָה ֲע ֶ ֽצ ֶרת ַהזֶּ ה
לסכות:

ַה ָשׁבוּעוֹת

ַחג ַה ֻסּכּוֹת ַהזֶּ ה

נַ ֲע ֶשׂה וְ נַ ְק ִריב ְל ָפ ֶנ ךָ
תוֹר ֶ ֽת ךָך
צוֹנ ךָך ְכּמוֹ ֶשׁ ָכּ ַ ֽת ְב ָתּ ָע ֵ ֽלינוּ ְבּ ָ
ֽיך ְבּ ַא ֲה ָבה ְכּ ִמצְ וַ ת ְר ֶ ֽ
ַעל־יְ ֵדי מ ֶֹשׁה ַע ְב ְדּ ךָך ִמ ִפּי ְכ ֶ ֽ
בוֹד ךָך ָכּ ָאמוּר:

]בשבת במדבר כח :ט-י

ימם
ֽי־שׁ ָנ֖ה ְתּ ִמ ִ ֑
שׂים ְבּ ֵנ ָ
ֽי־כ ָב ִ ֥
ם ַה ַשּׁ ָ֔בּת ְשׁ ֵנ ְ
וּביוֹ ֙
ְ

לוּלה ַב ֶ ֖
וּשׁ ֵנ֣י ֶע ְשׂר ֗ ִֹנים ֹ֧ס ֶלת ִמנְ ָ ֛חה ְבּ ָ ֥
ְ
שּׁ ֶמן וְ נִ ְס ֽכּוֹ :ע ַ ֹ֥לת ַשׁ ַ ֖בּת ְבּ ַשׁ ַבּ ֑תּוֹ ַעל־ע ַ ֹ֥לת ַה ָתּ ִ ֖מיד
וְ נִ ְס ָ ֽכּהּ:
בעמידה בין פסוקי קרבן שבת לפסוקי קרבן החג אומרים הוסח המדויק של הגאוים והראשוים:

זֶ ה ָק ְר ַבּן ַשׁ ָבּת וְ ָק ְר ַבּן  -יוֹם ַחג ַה ַמּצּוֹת ׀ ַחג ַה ָשׁבוּעוֹת ׀ ַחג ַה ֻסּכּוֹת ׀ ְשׁ ִמינִ י ַחג ָה ֲע ֶ ֽצ ֶרת -

ָכּ ָאמוּר[:
ביום ראשון )בחוץ לארץ גם ביום שני של פסח(.
במדבר כח:טז-יט

י֛ וֹם

שׂר
וּב ֲח ִמ ֨ ָשּׁה ָע ָ ֥
שׂר י֖ וֹם ַל ֑ ֹח ֶדשׁ ֶ ֖פּ ַסח ַ ֽל ָייֽֽ ַ :
אשׁוֹן ְבּ ַא ְר ָבּ ָ ֥עה ָע ָ ֛
וּב ֣ ֹח ֶדשׁ ָ ֽה ִר ֗
ַ

ַל ֹ֥ח ֶדשׁ ַה ֶזּ֖ה ָ ֑חג ִשׁ ְב ַ ֣עת יָ ֔ ִמים ַמ ֖צּוֹת ֵ ֽי ָא ֵ ֽכלַ :בּיּ֥ וֹם ָ ֽה ִר ֖
אשׁוֹן ִמ ְק ָרא־ ֑ ֹק ֶדשׁ ָכּל־

אכת ֲעב ָ ֹ֖דה
ְמ ֶ ֥ל ֶ

שּׁה ע ָֹל ֙
֥ל ֹא ַ ֽת ֲע ֽשׂוּ :וְ ִה ְק ַר ְב ֶ֨תּם ִא ֶ ֤
ֽי־ב ָ ֛קר ְשׁ ַ ֖נ יִ ם וְ ַ ֣איִ ל
ה ַ ֽל ָ֔יי ָפּ ִ ֧רים ְבּ ֵנ ָ
ימם יִ ְהי֥ וּ ָל ֶ ֽכם:
ְבּ ֵנ֣י ָשׁ ֔ ָנה ְתּ ִמ ִ ֖

ם
ֶא ָ ֑חד וְ ִשׁ ְב ָ ֤עה ְכ ָב ִשׂי ֙

ומנחתם

בחול המועד וימים האחרונים מתחילים כאן 'והקרבתם'.
כח:יט

ם ְבּ ֵנ֣י
ֽי־ב ָ ֛קר ְשׁ ַ ֖נ יִ ם וְ ַ ֣איִ ל ֶא ָ ֑חד וְ ִשׁ ְב ָ ֤עה ְכ ָב ִשׂי ֙
ה ַ ֽל ָ֔יי ָפּ ִ ֧רים ְבּ ֵנ ָ
שּׁה ע ָֹל ֙
וְ ִה ְק ַר ְב ֶ֨תּם ִא ֶ ֤

ימם יִ ְהי֥ וּ ָל ֶ ֽכם:
ָשׁ ֔ ָנה ְתּ ִמ ִ ֖

ומנחתם
לשבועות.

שׁ יִ ְה ֶי֣ה
יכם ִ ֽמ ְק ָרא־ ֹ֨ק ֶד ֙
ה ַ ֽל ָ֔יי ְבּ ָ ֽשׁ ֻב ֹ֖ע ֵת ֶ ֑
יב ֶ֜כם ִמנְ ָ ֤חה ֲח ָד ָשׁ ֙
כּוּרים ְבּ ַה ְק ִ ֨ר ְ
וּבי֣ וֹם ַה ִבּ ִ ֗
כח:כו-כז ְ
ֽי־ב ָ ֛קר
ח ַ ֽל ָ֔יי ָפּ ִ ֧רים ְבּ ֵנ ָ
עוֹלה ְל ֵ ֤ר ַיח נִ י ֨ ֹח ַ ֙
אכת ֲעב ָ ֹ֖דה ֥ל ֹא ַ ֽת ֲע ֽשׂוּ :וְ ִה ְק ַר ְב ֶ֨תּם ָ֜
ל־מ ֶ ֥ל ֶ
ָל ֶ֔כם ָכּ ְ
ְשׁ ַ ֖נ יִ ם ַ ֣איִ ל ֶא ָ ֑חד ִשׁ ְב ָ ֥עה ְכ ָב ִ ֖
שׂים ְבּ ֵנ֥י ָשׁ ָנֽה:

ומנחתם

ביום ראשון )בחוץ לארץ גם ביום שני של סכות(.
כט:יב-יג

אכת ֲעב ָ ֹ֖דה
ל־מ ֶ ֥ל ֶ
שׁ ִ ֽי ְה ֶי֣ה ָל ֶ֔כם ָכּ ְ
יעי ִ ֽמ ְק ָרא־ ֹ֨ק ֶד ֙
ה ָע ֨ ָשׂר י֜ וֹם ַל ֣ ֹח ֶדשׁ ַה ְשּׁ ִב ֗ ִ
וּב ֲח ִמ ָשּׁ ֩
ַֽ

יי ִשׁ ְב ַ ֥עת יָ ִ ֽמים :וְ ִה ְק ַר ְב ֶ֨תּם ע ָֹ֜לה ִא ֨ ֵשּׁה ֵ ֤ר ַיח נִ י ֨ ֹח ַ ֙
֣ל ֹא ַ ֽת ֲע ֑שׂוּ וְ ַחגֹּ ֶ ֥תם ַ ֛חג ַ ֽל ָ ֖
ח ַ ֽל ָ֔יי ָפּ ִ ֧רים
ימם ִ ֽי ְהיֽ וּ:
שׂר ְתּ ִמ ִ ֥
ֽי־שׁ ָנ֛ה ַא ְר ָבּ ָ ֥עה ָע ָ ֖
שׂים ְבּ ֵנ ָ
ילם ְשׁ ָ ֑נ יִ ם ְכּ ָב ִ ֧
שׂר ֵא ִ ֣
ֹשׁה ָע ָ ֖
ֽי־ב ָ ֛קר ְשׁל ָ ֥
ְבּ ֵנ ָ
ומנחתם

בשמיני עצרת )בחוץ לארץ גם בשמחת תורה(.
כט:לה-לו

אכת ֲעב ָ ֹ֖דה ֥ל ֹא ַ ֽת ֲע ֽשׂוּ :וְ ִה ְק ַר ְב ֶ֨תּם
ל־מ ֶ ֥ל ֶ
יני ֲע ֶצ ֶ֖רת ִ ֽתּ ְה ֶי֣ה ָל ֶ ֑כם ָכּ ְ
ם ַה ְשּׁ ִמ ֔ ִ
ַבּיּוֹ ֙

שׂים ְבּ ֵנ ָ
ח ַ ֽל ָ֔יי ַ ֥פּר ֶא ָ ֖חד ַ ֣איִ ל ֶא ָ ֑חד ְכּ ָב ִ ֧
ע ָֹ֜לה ִא ֨ ֵשּׁה ֵ ֤ר ַיח נִ י ֨ ֹח ַ ֙
ימם:
ֽי־שׁ ָנ֛ה ִשׁ ְב ָ ֖עה ְתּ ִמ ִ ֽ
ומנחתם

סכות )חוץ לארץ(
א' חול המועד:

וּביּ֣ וֹם
כט:יז ַ
ָפּ ִ ֧רים

ַה ֵשּׁ ֗ ִני

ֽי־ב ָ ֛קר ְשׁ ֵנ֥ים
ְבּ ֵנ ָ
שׂר
ָע ָ ֖

שׂר ֵא ִ ֣
י־ע ָ ֖
ישׁי ָפּ ִ ֥רים ַע ְשׁ ֵ ֽתּ ָ
ַה ְשּׁ ִל ִ ֛
ימם:
שׂר ְתּ ִמ ִ ֽ
ילם ַא ְר ָבּ ָ ֥עה ָע ָ ֖
ֽי־שׁ ָנ֛ה ַא ְר ָבּ ָ ֥עה
שׂים ְבּ ֵנ ָ
ְשׁ ָ ֑נ יִ ם ְכּ ָב ִ ֧
ימם:
שׂר ְתּ ִמ ִ ֽ
ָע ָ ֖

ילם
ֵא ִ ֣

ומנחתם

ב' חול המועד:

ֽי־שׁ ָנ֛ה
שׂים ְבּ ֵנ ָ
ילם ְשׁ ָ ֑נ יִ ם ְכּ ָב ִ ֧
שׂר ֵא ִ ֣
ָע ָ ֖

ֽי־שׁ ָנ֛ה
ְבּ ֵנ ָ
ַא ְר ָבּ ָ ֥עה

ימם:
שׂר ְתּ ִמ ִ ֽ
שׂר ַא ְר ָבּ ָ ֥עה ָע ָ ֖
ָע ָ ֖

ימם :ומנחתם
ְתּ ִמ ִ ֽ

וּביּ֧ וֹם
כט:כ ַ

ומנחתם

יעי ָפּ ִ ֥רים ֲע ָשׂ ָ ֖רה
וּביּ֧ וֹם ָ ֽה ְר ִב ִ ֛
כט:כג ַ
ילם
ֵא ִ ֣

ְשׁ ָ ֑נ יִ ם

ג' חול המועד:

וּביּ֧ וֹם
כט:כג ַ

יעי
ָ ֽה ְר ִב ִ ֛

ָפּ ִ ֥רים

שׂים
ילם ְשׁ ָ ֑נ יִ ם ְכּ ָב ִ ֧
ֲע ָשׂ ָ ֖רה ֵא ִ ֣

ישׁי ָפּ ִ ֥רים ַע ְשׁ ֵ ֽתּי־
וּביּ֧ וֹם ַה ְשּׁ ִל ִ ֛
שׂים כט:כ ַ
ְכּ ָב ִ ֧

ְשׁ ָ ֑נ יִ ם

ומנחתם

שׂים
ְכּ ָב ִ ֧

ֽי־שׁ ָנ֛ה
ְבּ ֵנ ָ

ֽי־שׁ ָנ֛ה
ְבּ ֵנ ָ
ימם:
ְתּ ִמ ִ ֽ

ומנחתם

וּביּ֧ וֹם
כט:כו ַ

ישׁי
ַ ֽה ֲח ִמ ִ ֛

ָפּ ִ ֥רים

שׂים
ילם ְשׁ ָ ֑נ יִ ם ְכּ ָב ִ ֧
ִתּ ְשׁ ָ ֖עה ֵא ִ ֣
ֽי־שׁ ָנ֛ה
ְבּ ֵנ ָ

ַא ְר ָבּ ָ ֥עה

שׂר
ָע ָ ֖

ְתּ ִמ ִ ֽ
ימם :ומנחתם

ד' חול המועד:

ילם
ישׁי ָפּ ִ ֥רים ִתּ ְשׁ ָ ֖עה ֵא ִ ֣
וּביּ֧ וֹם ַ ֽה ֲח ִמ ִ ֛
כט:כו ַ

ַא ְר ָבּ ָ ֥עה

שׂר
ָע ָ ֖

הושעא רבה:
כט:כט

ילם
שּׁי ָפּ ִ ֥רים ְשׁמ ָֹנ֖ה ֵא ִ ֣
וּביּ֧ וֹם ַה ִשּׁ ִ ֛
ַ

ֽי־שׁ ָנ֛ה ַא ְר ָבּ ָ ֥עה ָע ָ ֖
שׂים ְבּ ֵנ ָ
ְשׁ ָ ֑נ יִ ם ְכּ ָב ִ ֧
שׂר
ֽי־שׁ ָנ֛ה ַא ְר ָבּ ָ ֥עה ָע ָ ֖
שׂים ְבּ ֵנ ָ
שׂר ְשׁ ָ ֑נ יִ ם ְכּ ָב ִ ֧
ְתּ ִמ ִ ֽ
ימם :ומנחתם
כט:כט

ימם:
ְתּ ִמ ִ ֽ

ומנחתם

וּביּ֧ וֹם
ילם ְשׁ ָ ֑נ יִ ם כט:לב ַ
שּׁי ָפּ ִ ֥רים ְשׁמ ָֹנ֖ה ֵא ִ ֣
וּביּ֧ וֹם ַה ִשּׁ ִ ֛
ַ

יעי
ַה ְשּׁ ִב ִ ֛

ָפּ ִ ֥רים

ִשׁ ְב ָ ֖עה

שׂר ְתּ ִמ ִ ֽ
ֽי־שׁ ָנ֛ה ַא ְר ָבּ ָ ֥עה ָע ָ ֖
שׂים ְבּ ֵנ ָ
ְכּ ָב ִ ֧
ֽי־שׁ ָנ֛ה ַא ְר ָבּ ָ ֥עה
שׂים ְבּ ֵנ ָ
ילם ְשׁ ָ ֑נ יִ ם ְכּ ָב ִ ֧
ימםֵ :א ִ ֣
ומנחתם

ימם:
שׂר ְתּ ִמ ִ ֽ
ָע ָ ֖

ומנחתם

וּשׁנֵ י ֶע ְשׂרֹנִ ים ָל ַ ֽאיִ ל
יהם ִכּ ְמ ֻד ָבּרְ :שׁל ָֹשׁה ֶע ְשׂרוֹנִ ים ַל ָפּר ְ
וּמנְ ָח ָתם וְ נִ ְס ֵכּ ֶ
ִ
וּשׁנֵ י ְת ִמ ִידים ְכּ ִה ְל ָכ ָתם:
וְ ִע ָשּׂרוֹן ַל ֶ ֽכּ ֶבשׂ וְ ַ ֽי יִ ן ְכּנִ ְסכּוְֹ :ו ָשׂ ִעיר ְל ַכ ֵפּר ְ
בשבת מוסף:

יעי ֻכּ ָלּם יִ ְשׂ ְבּעוּ
כוּת ךָך שׁ ְֹמ ֵרי ַשׁ ָבּת ְו ֽק ְוֹר ֵאי ֹֽענֶ ג ַעם ְמ ַק ְדּ ֵשׁי ְשׁ ִב ִ
יִ ְשׂ ְמחוּ ְבּ ַמ ְל ֶ ֽ
את ֵז ֶֽכר
ית בּוֹ ְו ִק ַדּ ְשׁתּוֹ ֶח ְמ ַדּת יָ ִמים אֹתוֹ ָק ָ ֽר ָ
יעי ָר ִ ֽצ ָ
וּב ְשּׁ ִב ִ
ַ
טּוּב ךָך
ְויִ ְת ַענְּ גוּ ִמ ֶ ֽ
אשׁית:
ְל ַמ ֲע ֵשׂה ְב ֵר ִ

וּמ ִטיב ִה ָ ֽדּ ֶרשׁ־
בוֹתינוּ ֶ ֽמ ֶל ךְך ַר ֲח ָמן ַר ֵחם ָע ֵ ֽלינוּ טוֹב ֵ
ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ֵ ֽואל ֵֹהי ֲא ֵ ֽ
שׁוּבה ָע ֵ ֽלינוּ ַבּ ֲהמוֹן ַר ֲח ֶ ֽמ ךָ
ָ
ָ ֽלנוּ
ית ךָך
צוֹנ ךָךְ :בּנֵ ה ֵב ְ
יך ִבּגְ ַלל ָאבוֹת ֶשׁ ָעשׂוּ ְר ֶ ֽ
ל־מכוֹנוֹ וְ ַה ְר ֵ ֽאנוּ ְבּ ִבנְ יָ נוֹ וְ ַשׂ ְמּ ֵ ֽחנוּ ְבּ ִתקּוּנוֹ:
ְכּ ַב ְתּ ִח ָלּה ְוכוֹנֵ ן ִמ ְק ָד ְשׁ ךָך ַע ְ
יהם:
וְ ָה ֵשׁב יִ ְשׂ ָר ֵאל ִלנְ וֵ ֶ

וּלזִ ְמ ָרם
וּל ִויִּ ם ְל ִשׁ ָירם ְ
ְ
בוֹד ָתם
ְו ָה ֵשׁב כּ ֲֹהנִ ים ַל ֲע ָ
ְו ָשׁם נַ ֲע ֶלה ְונֵ ָר ֶאה ְונִ ְשׁ ַתּ ֲחוֶ ה ְל ָפ ֶנ ךָ
ַכּ ָכּתוּב
ְבּ ָשׁלֹ◌ֹשׁ ַפּ ֲע ֵמי ְרגָ ֵ ֽלינוּ
ֽיך
ת־פּ ֵנ֣י ׀ יְ ָ ֣י
דברים טז-יז ָשׁ ֣לֹוֹשׁ ְפּ ָע ִ ֣מים ׀ ַבּ ָשּׁ ֡ ָנה ֵ ֽי ָר ֶ ֨אה ָכל־זְ ֽכ ְוּר ֜ךָך ֶא ְ
תוֹר ֶ ֽת ךָך:
ְבּ ָ
ֱאל ֶֹ֗ה ךָ
ם ֲא ֶ ֣
ַבּ ָמּקוֹ ֙
יך
וּב ַ ֣חג ַה ֻסּ ֑כּוֹת
וּב ַ ֥חג ַה ָ ֽשּׁ ֻב ֖עוֹת ְ
שׁר יִ ְב ָ֔חר ְבּ ַ ֧חג ַה ַמּצּ֛ וֹת ְ
ְו ֧ל ֹא ֵ ֽי ָר ֶ ֛אה
ן־ל ךְך:
ָנ ַֽת ָ ֽ

יקם֖ ִ :אישׁ ְכּ ַמ ְתּ ַנֽת יָ ֑דוֹ ְכּ ִב ְר ַ ֛כּת יְ ָ ֥י ֱאל ֶ ֹ֖ה ךָ
שׁר
יך ֲא ֶ ֥
ת־פּ ֵנ֥י יְ ָ ֖י ֵר ָ ֽ
ֶא ְ

מוֹע ֶ ֽד ךָ
ְו ַה ִשּׂ ֵ ֽ
וּל ָשׁלוֹם
יך ְל ַחיִּ ים ְ
ֲ
ת־בּ ְר ַכּת
יאנוּ יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ֶא ִ

ְל ִשׂ ְמ ָחה

בוֹתינוּ ְרצֵ ה
ית וְ ָא ַ ֽמ ְר ָתּ ְל ָב ֲר ֽ ֵכנוּ] :בשבת ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ֵ ֽואל ֵֹהי ֲא ֵ ֽ
וּל ָשׂשׂוֹן ַכּ ֲא ֶשׁר ָר ִ ֽצ ָ
ְ
וֹת ךָ
טּוּב ךָך וְ ַשׂ ְמּ ֵ ֽחנוּ
תוֹר ֶ ֽת ךָך ַשׂ ְבּ ֵ ֽענוּ ִמ ֶ ֽ
יך וְ ֵתן ֶח ְל ֵ ֽקנוּ ְבּ ָ
נוּח ֵ ֽתנוּ[ ַק ְדּ ֵ ֽשׁנוּ ְבּ ִמצְ ֶ
ִב ְמ ָ
ישׁוּע ֶ ֽת ךָך
ָ
ִבּ
וּב ָרצוֹן[
ְ
30

ילנוּ יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ]בשבת ְבּ ַא ֲה ָבה
ְו ַט ֵהר ִל ֵ ֽבּנוּ ְל ָע ְב ְדּ ךָך ֶבּ ֱא ֶמתְ :ו ַהנְ ִח ֵ ֽ
מוֹע ֵדי ָק ְד ֶ ֽשׁ ךָך 30וְ יִ ְשׂ ְמחוּ ְב ךָך
ֲ
וּב ָשׂשׂוֹן ]בשבת ַשׁ ַבּת וּ[
ְבּ ִשׂ ְמ ָחה ְ

לפי וסח פולין אומרים :וְ יִ ְשׂ ְמחוּ ְב ךָך יִ ְשׂ ָר ֵאל ְמ ַק ְדּ ֵשׁי ְשׁ ֶ ֽמ ךָך:

א ֲה ֵבי ְשׁ ֶ ֽמ ךָךָ :בּ ךְ
רוּך ַא ָתּה יְ יָ ְמ ַק ֵדּשׁ ]בשבת ַה ַשּׁ ָבּת ְו[ יִ ְשׂ ָר ֵאל ְו ַהזְּ ַמנִּ ים:
יִ ְשׂ ָר ֵאל ֽ ֹ
בוֹדה ִל ְד ִביר
וּב ְת ִפ ָלּ ָתם וְ ָה ֵשׁב ָה ֲע ָ
ְ 32 31רצֵ ה יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ְבּ ַע ְמּ ךָך יִ ְשׂ ָר ֵאל ִ
וּת ִהי ְל ָרצוֹן
וּת ִפ ָלּ ָתם ְמ ֵה ָרה ְבּ ַא ֲה ָבה ְת ַק ֵבּל ְבּ ָרצוֹן ְ
ית ךָך ְו ִא ֵשּׁי יִ ְשׂ ָר ֵאל ְ
ֵבּ ֶ ֽ
בוֹדת יִ ְשׂ ָר ֵאל ַע ֶ ֽמּ ךָך:
ָתּ ִמיד ֲע ַ
ביום טוב בחזרת תפלת מוסף אומרים פה ותערב )עמ' .(772

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:
ֶשׁ ַא ָתּה הוּא
מוֹדים ֲא ַנ ְֽחנוּ ָל ךְך
כורע ִ
ךְ
מוֹדים ֲא ַנ ְֽחנוּ ָלך ֶשׁ ַא ָתּה הוּא
כורע ִ
עוֹלם
בוֹתינוּ ְל ָ
זוקף יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ֵ ֽואל ֵֹהי ֲא ֵ ֽ
בוֹתינוּ
זוקף יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ֵ ֽואל ֵֹהי ֲא ֵ ֽ
וָ ֶעד :צוּר ַח ֵ ֽיּינוּ ָמגֵ ן יִ ְשׁ ֵ ֽענוּ ַא ָתּה הוּא
יוֹצֵ ר
יוֹצְ ֵ ֽרנוּ
ל־בּ ָשׂר
ֱאל ֵֹהי ָכ ָ
ְלדוֹר ָודוֹרֶ :
נוֹדה ְלּ ךָך וּנְ ַס ֵפּר ְתּ ִה ָל ֶ ֽת ךָך
הוֹדאוֹת ְל ִשׁ ְמךךָ
אשׁיתְ :בּ ָרכוֹת ְו ָ
ְבּ ֵר ִ
ְו ַעל־
סוּרים ְבּיָ ֶ ֽד ךָך
ל־ח ֵ ֽיּינוּ ַה ְמּ ִ
ַע ַ
יתנוּ
ַעל ֶשׁ ֶה ֱחיִ ָ ֽ
ַהגָּ דוֹל ְו ַה ָקּדוֹשׁ
ְו ַעל־נִ ֶ ֽסּ ךָ
יך
מוֹתינוּ ַה ְפּקוּדוֹת ָל ךְך
נִ ְשׁ ֵ ֽ
וּת ַקיְּ ֵ ֽמנוּ
ְ
ֵכּן ְתּ ַח ֵיּֽנוּ
ְו ִקיַּ ְמ ָ ֽתּנוּ
אוֹת ךָ
יך
וְ ַעל־נִ ְפ ְל ֶ ֽ
ֶשׁ ְבּ ָכל־יוֹם ִע ָ ֽמּנוּ
יּוֹתינוּ ְל ַחצְ רוֹת ָק ְד ֶ ֽשׁךךָ
וְ ֶת ֱאסֹף גָּ ֻל ֵ ֽ
טוֹבוֹת ךָ
ֶ ֽע ֶרב וָ ֹֽב ֶקר
יך ֶשׁ ְבּ ָכל ֵעת
ֶֽ
ְו
צוֹנ ךךָ
ךָ
ִל ְשׁמֹר ֻח ֶ ֽקּיך ְו ַל ֲעשׂוֹת ְר ֶ ֽ
ֹא־כלוּ ַר ֲח ֶ ֽמ ךָ
יך
ְוצָ ֳה ָ ֽריִ םַ :הטּוֹב ִכּי ל ָ
ךָ
וּל ָע ְב ְדּך ְבּ ֵל ָבב ָשׁ ֵלם
ְ
ַעל ֶשׁ ָ ֽאנוּ
ְו ַה ְמ ַר ֵחם ִכּי ל ֹא ַ ֽתמוּ ֲח ָס ֶ ֽד ךָ
עוֹלם
יך ֵמ ָ
ךְ
ִ
מוֹדים ָלך :כורעים מעט כשאומרים המילה
ִק ִ ֽוּינוּ ָל ךְך:
ךְ
הוֹדאוֹת:
זוקף ֵאל ַה ָ
ָבּרוּך
מודים דרבן

בקהילות גדולות שבהן מספר כהים רב ,החזן איו מתחיל 'רצה' עד שהלוי הוטל מודיע לו בהכרזת:
31
' ְרצֵ ה!' ,שכל הכהים גמרו ליטול ידיהם.
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בחול המועד פסח או סכות ,החזן אומר מ'רצה' עד הסוף  -בניגון שבת.

עוֹלם וָ ֶעד:
רוֹמם ִשׁ ְמ ךָך ַמ ְל ֵ ֽכּנוּ ָתּ ִמיד ְל ָ
ל־כּ ָלּם יִ ְת ָבּ ַר ךְך וְ יִ ְת ַ
ְו ַע ֻ
יוֹד ךָ
שׁוּע ֵ ֽתינוּ ְו ֶעזְ ָר ֵ ֽתינוּ
ת־שׁ ְמ ךָך ֶבּ ֱא ֶמת ָה ֵאל יְ ָ
ִ
יהלֲ לוּ ֶא
וּך ֶ ֽסּ ָלה ִו ַ
ל־ה ַחיִּ ים ֽ
ְו ָכ ַ
ֶ ֽס ָלה:
כורע ָבּ ךְ
רוּך

משתחוה

ַא ָתּה

זוקף

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

אם אין כהים ,אומר החזן הכל בקול:
בחול המועד אומר החזן ]בארץ ישראל הכהים מברכים כאן את הקהל )עמ' :[(772

ֹ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
וּבנָ יו כּ ֲֹהנִ ים ַעם ְק ֶ ֽ
מוּרה ִמ ִפּי ַא ֲהרֹן ָ
ָה ֲא ָ
דוֹשׁ ךָך ָ -כּ ָאמוּר:
במדבר כה: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
יח ֶ ֽנּ ָךּ:
יך ִ ֽו ֻ
יִ ֨ ָשּׂא יְ ָ ֤י ׀ ָפּנָ י ֙ו ֵא ֶ֔ל ךָ
שׂם ְל ֖ךָך ָשׁ ֽלוֹם:
יך וְ יָ ֵ ֥

כן יהי רצון

כן יהי רצון

ל־כּל־יִ ְשׂ ָר ֵאל ַע ֶ ֽמּ ךָך:
וּב ָר ָכה ֵחן ָו ֶ ֽח ֶסד וְ ַר ֲח ִמים ָע ֵ ֽלינוּ וְ ַע ָ
טוֹבה ְ
ָ
ִשׂים ָשׁלוֹם
ֽיך ִכּי ְבאוֹר ָפּ ֶנ ךָ
ָבּ ֲר ֵ ֽכנוּ ָא ִ ֽבינוּ ֻכּ ָ ֽלּנוּ ְכּ ֶא ָחד ְבּאוֹר ָפּ ֶנ ךָ
ֽיך נָ ַ ֽת ָתּ ָ ֽלּנוּ יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ
תּוֹרת ַחיִּ ים וְ ַא ֲה ַבת ֶ ֽח ֶסד
ַ

וּב ָר ָכה וְ ַר ֲח ִמים וְ ַחיִּ ים ְו ָשׁלוֹם :וְ טוֹב
וּצְ ָד ָקה ְ

לוֹמ ךָךָ 33 :בּ ךְ
ְבּ ֵע ֶינ ךָ
ֽיך ְל ָב ֵר ךְך ֶא ַ
רוּך ַא ָתּה
ל־שׁ ָעה ִבּ ְשׁ ֶ
וּב ָכ ָ
ל־עת ְ
ת־ע ְמּ ךָך יִ ְשׂ ָר ֵאל ְבּ ָכ ֵ
ת־עמּוֹ יִ ְשׂ ָר ֵאל ַבּ ָשּׁלוֹם:
יְ יָ ַה ְמ ָב ֵר ךְך ֶא ַ
33
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וּשׂ ָפ ַתי ִמ ַדּ ֵבּר ִמ ְר ָמה ְו ִל ְמ ַק ְל ַלי נַ ְפ ִשׁי ִתדֹּם
ְ
ֱאל ַֹהי נְ צֹר ְלשׁוֹנִ י ֵמ ָרע
תוֹר ֶ ֽת ךָך
וְ נַ ְפ ִשׁי ֶכּ ָע ָפר ַלכֹּל ִתּ ְהיֶ הְ :פּ ַתח ִל ִבּי ְבּ ָ

וֹת ךָ
יך ִתּ ְרדֹּף נַ ְפ ִשׁי:
וּב ִמצְ ֶ ֽ
ְ

ל־ה ְ
ְו ָכ ַ
בוֹתםֲ :ע ֵשׂה ְל ַ ֽמ ַען
חוֹשׁ ִבים ָע ַלי ָר ָעה ְמ ֵה ָרה ָה ֵפר ֲעצָ ָתם וְ ַק ְל ֵקל ַמ ְח ְשׁ ָ
תּוֹר ֶ ֽת ךָך:
ינ ךָך ֲע ֵשׂה ְל ַ ֽמ ַען ְק ֻד ָשּׁ ֶ ֽת ךָך ֲע ֵשׂה ְל ַ ֽמ ַען ָ
ְשׁ ֶ ֽמ ךָך ֲע ֵשׂה ְל ַ ֽמ ַען יְ ִמ ֶ ֽ

תהלים ס:ז

יד ךָ
י־פי
יעה יְ ִ ֽמינְ ךָ֣ך ועננו ַ ֽו ֲע ֵנֽנִ י :יט:טו יִ ְ֥היֽ וּ ְל ָר ֨צוֹן ׀ ִא ְמ ֵר ֡ ִ
הוֹשׁ ָ
ִ֖
יך
ְ֭ל ַמ ַען יֵ ָ ֽח ְלצ֣ וּן יְ ִד ֶ ֑
ְו ֶהגְ י֣ וֹן ִל ִ ֣בּי ְל ָפ ֶנ ךָ
֑יך

צוּרי וְ ֽ ֹג ֲא ִ ֽלי:
יְ֝ ָ֗י ִ ֥

פוסע לאחריו ג' פסיעות ואומר :

ע ֶֹשׂה ָשׁלוֹם

ל־כּל־יִ ְשׂ ָר ֵאל :וְ ִא ְמרוּ ָא ֵמן:
רוֹמיו הוּא יַ ֲע ֶשׂה ָשׁלוֹם ָע ֵ ֽלינוּ ְו ַע ָ
ִבּ ְמ ָ
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 יּֽ וֹת:
עוֹלם ְ
ימי ָ֔
ִכּ ֵ ֣

ועומד במקום שכלו פסיעותיו עד כדי הלוך ד' אמות ,ובצבור עד שיגיע החזן לקדושה.
החזן חוזר ומתפלל בקול ואומר מתחלה 'אדי שפתי תפתח' בלחש.
בשבת אומרים קדיש תתקבל )עמ'  (581וקידוש )עמ' .(591

סדר נשיאת כפים
בכל עליה לדוכן מכבדים לוי אחד שיטול את ידי כל הכהים ,לוי שי מחזיק את המגבת .כך פסק בשו"ע או"ח סי'
קכ"ח סעיף ו' .וכעין זה ואולי כך ממש היה המהג באשכז עוד לפי התגלות הזוהר ,כפי שראה מדברי מהר"ם
מרוטבורג ,תשובות פסקים ומהגים ,ח"א עמ' סב ,קה .בראש השנה וביום כפור מכבדים לזה רק לויים שואים.
כשכהים עולים לדוכן התפלת מוסף של יום טוב אז כשמגיע החזן ל'ותחזינה' אומרים החזן והקהל:
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ביום כפור בתפילת נעילה כהים עולים לדוכן אף אם משכת תפילת נעילה לתוך הלילה,

וֹשׂ ִאין ֶאת ַכּפֵּ יהֶ ן ַא ְרבָּ עָ ה פְּ עָ ִמים בַּ יוֹם  -בְּ שַׁ חֲ ִרית,
ְתַּן הָ ָתם )תענית כו( ,בִּ ְשֹׁלשָׁ ה פְ ָר ִקים בַּ שָׁ ָה ,כֹּהֲ ִים ְ

כהוראת הראבי"ה ,אור זרוע ,יראים ,מהרי"ל ,חות יאיר ,שאילת יעב"ץ וסיעתם.

ית ךָך
בוֹדה ִל ְד ִביר ֵבּ ֶ ֽ
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 ְל ָרצוֹן ָתּ ִמיד
וּת ִפ ָלּ ָתם ְמ ֵה ָרה ְבּ ַא ֲה ָבה ְת ַק ֵבּל ְבּ ָרצוֹן ְ
ְו ִא ֵשּׁי יִ ְשׂ ָר ֵאל ְ
בוֹדת יִ ְשׂ ָר ֵאל ַע ֶ ֽמּ ךָך:
ֲע ַ
וּכ ָק ְר ָבּןָ :אנָּ א ַרחוּם ְבּ ַר ֲח ֶ ֽמ ךָ
ְו ֵת ָע ֵרב ְל ָפ ֶנ ךָ
יך ָה ַר ִבּים
עוֹלה ְ
ֽיך ֲע ִת ָיר ֵ ֽתנוּ ְכּ ָ
שׁוּב ךָך ְלצִ יּוֹן
ירוּשׁ ָ ֽל ִם :וְ ֶת ֱח ֶזֽינָ ה ֵע ֵינֽינוּ ְבּ ְ
ָ
בוֹדה ִל
ָה ֵשׁב ְשׁ ִכינָ ְת ךָך ְלצִ יּוֹן ְו ֵ ֽס ֶדר ָה ֲע ָ
וּכ ָשׁנִ ים ַק ְדמֹנִ יּוֹת:
עוֹלם ְ
ימי ָ
ְבּ ַר ֲח ִמים וְ ָשׁם נַ ֲע ָב ְד ךָך ְבּיִ ְר ָאה ִכּ ֵ
החזן מסייםָ :בּ ךְ
אוֹת ךָך ְל ַב ְדּ ךָך ְבּיִ ְר ָאה נַ ֲעבֹד:
רוּך ַא ָתּה יְ יָ ֶשׁ ְ
ֶשׁ ַא ָתּה הוּא ְו ַה ְמ ַר ֵחם ִכּי ל ֹא ַ ֽתמוּ ֲח ָס ֶ ֽד ךָ
יך

כורע

מוֹדים ֲא ַנ ְֽחנוּ ָל ךְך
ִ

זוקף

עוֹלם ִק ִ ֽוּינוּ ָל ךְך:
עוֹלם ֵמ ָ
בוֹתינוּ ְל ָ
יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ֵ ֽואל ֵֹהי ֲא ֵ ֽ

ָו ֶעד :צוּר ַח ֵ ֽיּינוּ ָמגֵ ן יִ ְשׁ ֵ ֽענוּ ַא ָתּה הוּא

מודים דרבן

מוֹדים ֲא ַנ ְֽחנוּ ָל ךְך ֶשׁ ַא ָתּה הוּא
ךָ כורע ִ
נוֹדה ְלּ ךָך וּנְ ַס ֵפּר ְתּ ִה ָל ֶ ֽתך
ְלדוֹר ָודוֹרֶ :
בוֹתינוּ
זוקף יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ֵ ֽואל ֵֹהי ֲא ֵ ֽ
ְו ַעל־
סוּרים ְבּיָ ֶ ֽד ךָך
ל־ח ֵ ֽיּינוּ ַה ְמּ ִ
ַע ַ
יוֹצֵ ר
יוֹצְ ֵ ֽרנוּ
ל־בּ ָשׂר
ךָ ֱאל ֵֹהי ָכ ָ
וְ ַעל־נִ ֶ ֽסּיך
מוֹתינוּ ַה ְפּקוּדוֹת ָל ךְך
נִ ְשׁ ֵ ֽ
הוֹדאוֹת ְל ִשׁ ְמ ךָך
אשׁיתְ :בּ ָרכוֹת וְ ָ
ךָ ְבּ ֵר ִ
אוֹתיך
ְו ַעל־נִ ְפ ְל ֶ ֽ
ֶשׁ ְבּ ָכל־יוֹם ִע ָ ֽמּנוּ
יתנוּ
ַעל ֶשׁ ֶה ֱחיִ ָ ֽ
ַהגָּ דוֹל וְ ַה ָקּדוֹשׁ
טוֹבוֹת ךָ
ֶ ֽע ֶרב וָ ֹֽב ֶקר
יך ֶשׁ ְבּ ָכל ֵעת
ֶֽ
ְו
ךָ וְ ִקיַּ ְמ ָ ֽתּנוּ
וּת ַקיְּ ֵ ֽמנוּ
ְ
ֵכּן ְתּ ַח ֵיּֽנוּ
ֹא־כלוּ ַר ֲח ֶ ֽמיך
וְ צָ ֳה ָ ֽריִ םַ :הטּוֹב ִכּי ל ָ
פּוּרים) .גמ' יומא פז(:
בְּ מוּסַ ף ,בְּ ִמ ְחָ ה ,וּבִ ְעִ ילַת ְשׁעָ ִרים .וְ ֵאלּוּ הֵ ן ְשֹׁלשָׁ ה פְ ָר ִקים  -בַּ ַתּ ֲע ִיוֹת ,וּבַ מַּ עֲמָ דוֹת ,וּבְ יוֹם הַ כִּ ִ
מכל מקום בנעילה ביום הכפורים יש נשיאת כפים) :גמ' תענית כו :תוס' ד"ה והאידנא(
והגין כאן שושאים הכהים את כפיהם בתפילת עילה אפילו אם כבר ממש לילה .באשר שהתחיל תפילת עילה
שהיה עוד ביום ,כעין אברים ופדרים מקרבן שזמן אפילו בלילה כאשר שהעלה הקרבן היה בעוד שהיה יום.
)כח יהודה(

ְו ֶת ֱאסֹף

יּוֹתינוּ
גָּ ֻל ֵ ֽ

ָק ְד ֶ ֽשׁ ךָך מעט כשאומרים המילה ָבּ ךְ
רוּך

ְל ַחצְ רוֹת

זוקף

ִל ְשׁמֹר ֻח ֶ ֽקּ ךָ
הוֹדאוֹת:
וּל ָע ְב ְדּ ךָך ֵאל ַה ָ
צוֹנ ךָך ְ
יך ְו ַל ֲעשׂוֹת ְר ֶ ֽ
מוֹדים ָל ךְך:
ְבּ ֵל ָבב ָשׁ ֵלם ַעל ֶשׁ ָ ֽאנוּ ִ

כורעים

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 ֻ
בימים וראים

וּכתוֹב
ְ

]בעילה

ית ךָך:
טוֹבים ְבּנֵ י ְב ִר ֶ ֽ
וַ ֲחתוֹם[ ְל ַחיִּ ים ִ

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 ְ

חזן אומר בקול מוך:

תּוֹרה
בוֹתינוּ ָבּ ֲר ֵ ֽכנוּ ַבּ ְבּ ָר ָכה ַה ְמ ֻשׁ ֶ ֽלּ ֶשׁת ַבּ ָ
ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ֵ ֽואל ֵֹהי ֲא ֵ ֽ
תוּבה ַעל־יְ ֵדי מ ֶ
ַה ְכּ ָ
וּבנָ יו
מוּרה ִמ ִפּי ַא ֲהרֹן ָ
ֹשׁה ַע ְב ֶ ֽדּ ךָך ָה ֲא ָ

)חזן בקול רם ובעימה  (:כּ ֲֹהנִ י
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דוֹשׁ ךָך ָכּ ָאמוּר:
ם )קהל ממשיך עמו ַ (:עם ְק ֶ ֽ

הכהים מחזירים את פיהם כלפי העם מיד אחר קריאת החזן 'כהנים' וקודם התחלת ברכת 'אשר קדשנו

בקדושתו של אהרן' .המדקדקים מכסים בטלית את פיהם ופי ילדיהם בשעת ברכת כהים וכן עושה החזן.
)גמ' סוטה לט(.

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

ת־עמּוֹ יִ ְשׂ ָר ֵאל ְבּ ַא ֲה ָבה:
ֲא ֶשׁר ִק ְדּ ָ ֽשׁנוּ ִבּ ְק ֻד ָשּׁתוֹ ֶשׁל ַא ֲהרֹן וְ צִ ָ ֽוּנוּ ְל ָב ֵר ךְך ֶא ַ
במדבר ו:כד
חזן ואחריו כהים

קהל )ראוי לקרוא הפסוקים בלא אמירה(

 always covered the hat. Today, a manטלית In the past, hats were narrow brimmed, so that the
 over his hat duringטלית  does not normally cover his hat should nevertheless pull hisטלית whose
 over the head in such a way that it fell overטלית  was to pull theמדקדקים  of theמהג duchenen. The
)כהים) .ר' יוסף אומץ the eyes, preventing gazing at the
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יְ ָ ֽב ֶר ְכ ךָ֥ךתהלים קלד:ג יְ ָ ֽב ֶר ְכ ךָ֣ך יְ֭ יָ ִמצִּ יּ֑ וֹן ֝ ֹע ֗ ֵשׂה ָשׁ ַ ֥מיִ ם ָו ָ ֽא ֶרץ:
יְ ָ ֖י

ל־ה ָ ֽא ֶרץ:
ה־א ִ ֥דּיר ֝ ִשׁ ֗ ְמ ךָך ְבּ ָכ ָ
יְ ָ ֥י ֲאד ֵֹנ֑ינוּ ָ ֽמ ַ

ח:י

ְויִ ְשׁ ְמ ֶ ֽר ךָך:

טז:א

יתי ָ ֽב ךְך:
י־ח ִ ֥ס ִ
ָ ֽשׁ ְמ ֵ ֥רנִ י ֝ ֵ ֗אל ִ ֽכּ ָ

כשהכהים מאריכים ביגון 'וישמרך' אומרים את התחיה הבאה )ע"פ גמ' ברכות ה ,(:ואין אומרים אות בשבת :

יוֹד ַע ַמה
לוֹמוֹתי ֶשׁ ָלּ ךְךֲ :חלוֹם ָח ַ ֽל ְמ ִתּי וְ ֵאינִ י ֵ ֽ
ַ
ל־עוֹלם ֲאנִ י ֶשׁ ָלּ ךְך ַו ֲח
ָ
ִ 36רבּוֹנוֹ ֶשׁ
הוּא :יְ ִהי ָרצוֹן ִמ ְלּ ָפ ֶנ ךָ
לוֹמוֹתי ָע ַלי
ַ
ל־ח
בוֹתי ֶשׁיִּ ְהיוּ ָכּ ֲ
ֽיך יְ יָ ֱאל ַֹהי ֵ ֽואל ֵֹהי ֲא ַ
ל־א ֵח ִרים
וּבין ֶשׁ ָח ַ ֽל ְמ ִתּי ַע ֲ
ל־עצְ ִמי ֵ
טוֹבה ֵ -בּין ֶשׁ ָח ַ ֽל ְמ ִתּי ַע ַ
ל־כּל־יִ ְשׂ ָר ֵאל ְל ָ
ְו ַע ָ
וּב ֶהם
טוֹבים ֵהם ַחזְּ ֵקם ְו ַא ְמּצֵ ם וְ יִ ְת ַקיְּ מוּ ִבי ָ
וּבין ֶשׁ ָח ְלמוּ ֲא ֵח ִרים ָע ָליִ :אם ִ
ֵ
יוֹסף ַהצַּ ִדּיק:
ַכּ ֲחלוֹמוֹת ֵ

פוּאה ְר ָפ ֵאם ְכּ ִחזְ ִק ָיּֽהוּ ֶ ֽמ ֶל ךְך
יכים ְר ָ
ְו ִאם צְ ִר ִ

וּכ ֵמי ָמ ָרה ַעל־יְ ֵדי
וּכנַ ֲע ָמן ִמצָּ ַר ְעתּוֹ ְ
יאה ִמצָּ ַר ְע ָתּהּ ְ
וּכ ִמ ְריָ ם ַהנְּ ִב ָ
הוּדה ֵמ ָח ְליוֹ ְ
יְ ָ
ת־ק ְל ַלת ִבּ ְל ָעם
וּכ ֵשׁם ֶשׁ ָה ַ ֽפ ְכ ָתּ ֶא ִ
ישׁעְ :
וּכ ֵמי יְ ִריחוֹ ַעל־יְ ֵדי ֱא ִל ָ
מ ֶֹשׁה ַר ֵ ֽבּנוּ ְ
ָה ָר ָשׁע ִמ ְקּ ָל ָלה ִל ְב ָר ָכה ֵכּן ַתּ ֲהפֹ ךְך
טוֹבה וְ ִת ְשׁ ְמ ֵ ֽרנִ י
ְל ָ
ו:כה
חזן ואחריו כהים

)לוישמרך(

וּת ָח ֵ ֽנּנִ י
ְ

)לויחנך(

ל־כּל־יִ ְשׂ ָר ֵאל
לוֹמוֹתי ָע ַלי וְ ַע ָ
ַ
ל־ח
ָכּ ֲ
ְו ִת ְר ֵ ֽצנִ י:

)לשלום(

ָא ֵמן:

קהל )ראוי לקרוא הפסוקים בלא אמירה(

יב ֲר ֵ ֑כנוּ ָי ֵ ֽ֤אר ָפּ ָנ֖יו ִא ָ ֣תּנוּ ֶ ֽס ָלה:
יָ ֵ ֨אר סז:ב ֱאל ִֹ֗הים יְ ָח ֵנּ֥נוּ ִ ֽו ָ ֽ
יְ ָ ֧ישמות לד:ו

ב־ח ֶסד ֶ ֽו ֱא ֶ ֽמת:
יְ ָ ֣י ׀ יְ ָ֔י ֵ ֥אל ַר ֖חוּם וְ ַחנּ֑ וּן ֶ ֥א ֶר ךְך ַא ַ ֖פּיִ ם ְו ַר ֶ ֥

ה־א ַ ֥לי וְ ָח ֵנּ֑נִ י ִ ֽכּי־יָ ִ ֖חיד ְו ָענִ ֣י ָ ֽאנִ י:
ָפּ ָנ֛יותהלים כה:טז ְפּנֵ ֵ
ךָ

ֵא ֶ ֖ליךכה:א

ֵא ֶ ֥ל ךָ
שׁי ֶא ָ ֽשּׂא:
יך יְ֝ ָ֗י נַ ְפ ִ ֥

 (unless one hadשבת , but not onיום טוב שחרית ומוסף  is recited at bothרבונו של עולם
.שלום , andוישמרך ,ויחנך  sing the melody beforeכהים a troubling dream). It is said when the
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יהם ְכּ ֵע ֵינ֣י ִשׁ ְפ ָח ֘ה ֶאל־יַ ֢ד
ל־י֤ד ֲאדוֹנֵ ֶ֗
ִה ֨ ֵנּה ְכ ֵע ֵינ֢י ֲע ָב ִ ֡דים ֶא ַ

יח ֶ ֽנּ ָךּ:
ִ ֽו ֻ

קכג:ב

גְּ ִ֫ב ְר ָ ֥תּהּ
ֵ ֣כּן ֵ֭עינֵ ינוּ ֶאל־יְ ָ ֣י ֱאל ֵ ֹ֑הינוּ ֝ ֗ ַעד ֶשׁיְּ ָח ֵ ֽנּנוּ:
כשהכהים מאריכים ביגון 'ויחנך' אומרים את וסח 'רבונו של עולם' הקודם:
ו:כו
חזן ואחריו כהים

קהל )ראוי לקרוא הפסוקים בלא אמירה(

שּׂא ְ֭ב ָר ָכה ֵמ ֵ ֣את יְ ָ ֑י ֝וּצְ ָד ָ ֗קה ֵ ֽמ ֱאל ֵ ֹ֥הי יִ ְשׁ ֽעוֹ:
יִ ֨ ָשּׂאכד:ה יִ ָ ֣
ל־טוֹב ְבּ ֵע ֵינ֖י ֱאל ִ ֹ֣הים וְ ָא ָ ֽדם:
א־חן ְו ֵ ֽשׂ ֶכ ֑
וּמצָ ֵ ֥
משלי ג:ד ְ
וּע ֵ ֖תנוּ ְבּ ֵ ֥עת צָ ָ ֽרה:
ם ַל ְבּ ָק ִ ֔רים ַאף־יְ ֽשׁ ָ
יְ ָ ֤יישעיה לג:ב יְ ָ ֥י ָח ֵנּ֖נוּ ְל ךָ֣ך ִק ִוּ֑ינוּ ֱהֵי֤ה זְ ר ָֹע ֙
ל־תּ ְס ֵ֬תּר ָפּ ֨ ֶנ ךָ
ה־א ַ ֥לי ָאזְ ֶ ֑נ ךָך
יך ׀ ִמ ֶמּנִּ י֘ ְבּי֢ וֹם ֫ ַצר ִ ֥לי ַה ֵ ֽטּ ֵ
ָפּנָ י ֙ותהלים קב:ג ַא ַ
ְבּי֥ וֹם ֝ ֶא ְק ָ ֗רא ַמ ֵ ֥הר ֲע ֵנֽנִ י:
ךָ

ֵא ֶ֔ליךקכג:א

ֵ֭א ֶל ךָ
ת־ע ַינ֑י ֝ ַה ֽ ֹיּ ְשׁ ִ֗בי ַבּ ָשּׁ ָ ֽמיִ ם:
אתי ֶא ֵ
שׂ ִ
יך נָ ָ ֣

ְויָ ֵ ֥
ל־בּ ֵנ֣י יִ ְשׂ ָר ֵ ֑אל ַ ֽו ֲאנִ ֖י ֲא ָ ֽב ֲר ֵ ֽכם:
ת־שׁ ִ ֖מי ַע ְ
ְ
שׂםבמדבר ו:כז ְו ָשׂ ֥מוּ ֶא
ת וְ ַה ֵנּ֣צַ ח וְ ַה ֔הוֹד
בוּרה ְו ַה ִתּ ְפ ֶ ֨א ֶר ֙
ְל ֖ךָךד"ה א' כט:יא ְל ךָ֣ך יְ֠ יָ ַהגְּ ֻד ָ֨לּה וְ ַהגְּ ָ ֤
שּׂא
וּב ָ ֑א ֶרץ ְל ךָ֤ך יְ יָ ֙ ַה ַמּ ְמ ָל ָ֔כה וְ ַה ִמּ ְתנַ ֵ ֖
ִכּי־ ֹ֖כל ַבּ ָשּׁ ַ ֣מיִ ם ָ
ְל ֹ֥כל ׀ ְל ֽר ֹאשׁ:
בּוֹרא נִ ֣וב ְשׂ ָפ ָ ֑תיִ ם ָשׁ ֨לוֹם ׀ ָשׁ ֜לוֹם ָ ֽל ָר ֧חוֹק ְו ַל ָקּ ֛רוֹב
ָשׁ ֽלוֹם:ישעיה נז:יט ֵ ֖
אתיו:
ָא ַ ֥מר יְ ָ ֖י ְוּר ָפ ִ ֽ
כשהכהים מאריכים ביגון 'שלום' חוזרים בשלישית לומר את וסח 'רבונו של עולם' הקודם:
.סידורים  through printedוסח ' which came into theיהי רצון'  was against reciting theחתם סופר The

הזכרת שמות  andתחיה , it contains aשערי ציון An innovation of the
.פוסקי אשכז strongly opposed by
ויכוין לסיים עם הכהים כדי שיעה 'אמן' על '
ַאף
שלום' אחר ֶשּׁגָּ ַ ֽז ְר ָתּ ָע ֵ ֽלינוּ
שסיימו הכהים את ברכתם יאמר הקהל:

שׁוֹכן ִבּגְ ָ
ֵ
)גמ' ברכות נהַ (:א ִדּיר ַבּ ָמּרוֹם
בוּרה ִע ָ ֽמּנוּ

ַכּ ֲא ֶשׁר

ַא ָתּה ֲע ֵשׂה

ִה ְב ַט ְח ָ ֽתּנוּ:

דברים

ה ִמ ְמּ ֨עוֹן ָק ְד ְשׁ ֜ךָך ִמן־
יפ ֩
ַא ָתּה ָשׁלוֹם ְו ִשׁ ְמ ךָך ָשׁלוֹם :יְ ִהי ָרצוֹן כו:טו ַה ְשׁ ִק ָ
ת־ע ְמּ ךָ ֙ך ֶאת־
וּב ֵ ֤ר ךְך ֶ ֽא ַ
ָ
ַה ָשּׁ ֗ ַמיִ ם
ל־ע ְמּ ךָך ֵבּית יִ ְשׂ ָר ֵאל
ֶשׁ ָתּ ִשׂים ָע ֵ ֽלינוּ ְו ַעל ָכּ ַ
שׁר נָ ַ ֖ת ָתּה
ת ָ ֽה ֲא ָד ֔ ָמה ֲא ֶ ֥
יִ ְשׂ ָר ֵ ֔אל ְו ֵא ֙
וּב ָר ָכה ְל ִמ ְשׁ ֶ ֽמ ֶרת ָשׁלוֹם:
ַחיִּ ים ְ

תּ ַ ֽל ֲאב ֵֹ֔תינוּ ֶ ֛א ֶרץ
שׁר נִ ְשׁ ַ֨בּ ְע ָ ֙
ָ ֑לנוּ ַ ֽכּ ֲא ֶ ֤

והכהים מחזירים פיהם כלפי ההיכל ואומרים :
)גמ' סוטה לט(.

עוֹלם
ִרבּוֹן ָה ָ

ָע ִ ֽשׂינוּ ַמה

זָ ַ ֥בת ָח ָ ֖לב ְוּד ָ ֽבשׁ:

ואומר החזן 'שים שלום' וכו'.

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 ךָךָ :בּ ֲר ֵ ֽכנוּ ָא ִ ֽבינוּ

ֻכּ ָ ֽלּנוּ ְכּ ֶא ָחד ְבּאוֹר ָפ ֶנ ךָ
ֽיך

ִכּי ְבאוֹר ָפּ ֶנ ךָ
ֽיך נָ ַ ֽת ָתּ ָ ֽלנוּ

וּב ָר ָכה ְו ַר ֲח ִמים וְ ַחיִּ ים וְ ָשׁלוֹם:
תּוֹרת ַחיִּ ים וְ ַא ֲה ַבת ֶ ֽח ֶסד וּצְ ָד ָקה ְ
ַ
יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ
ְוטוֹב ְבּ ֵע ֶינ ךָ
ת־ע ְמּ ךָך יִ ְשׂ ָר ֵאל ְבּ ָכ ֵ
ֽיך ְל ָב ֵר ךְך ֶא ַ
לוֹמ ךָך:
ל־שׁ ָעה ִבּ ְשׁ ֶ ֽ
וּב ָכ ָ
ל־עת ְ
בימים

וראים

ְבּ ֵ ֽס ֶפר ַחיִּ ים ְבּ ָר ָכה וְ ָשׁלוֹם

ַ
טוֹבה נִ זָּ ֵכר וְ נִ ָכּ ֵתב
וּפ ְרנָ ָסה ָ
ְל ָפ ֶנ ךָ
ל־ע ְמּ ךָך ֵבּית יִ ְשׂ ָר ֵאל ְל ַחיִּ ים
ֽיך ָ ֽאנוּ וְ ָכ ַ
]בעילה

וְ נֵ ָח ֵתם[

וּל ָשׁלוֹם:
ְ

החזן מסיים ונאמר וכו'.
בשלש רגלים

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

הכהים יזהרו בעילת מעליהם שלא יגעו בם בידים ואם געו יחזרו ליטול ידיהם.

סדר הושענות

 andלולב , explains that since one has already theהלל  .רב סעדיה גאון  afterהושענות  reciteספרדים The
 saidספרדים . Nevertheless, most ofהושענות  in ones hands, one should continue and reciteאתרוג
,הלל , until about two hundred years ago, when many started reciting it afterמוסף  afterהושענות
 insisted on recitingספרדי מהג  .מהג אשכז  followed theספר ' ,חמדת הימים'  .חסידים influenced by the
 were performedהקפות , whereזכר למקדש  areהקפות , since theטור , according to theמוסף  afterהושענות
.מוסף , therefore we should also do so afterקרבן מוסף after the
s,למען  seven times - a) once at the beginning, b) after each of theהושענא  is to precisely reciteמהג Our
. If one orens in a synagogue which follows aתחינות and c) twice at the end of the alphabetical
, therefore, oneאלמעמער  is said while parading around theתחיה  , it is important that aוסחdifferent
 being said. (One need not be concerned that this will result in recitingתחיה should join in reciting the
, more thanצבור  with theהושענא  twice, or omitting one). One is not required to reciteתחיה the same
the seven prescribed times.
אחר מוסף ,לפי 'קדיש תתקבל' ,אומרים סדר הושענות.
מוציאים ספר תורה אחד ומחזיקים אותו על האלמעמער )בימה( עד גמר ההקפה.
אחרי הוצאת ספר תורה סוגרים את הארון מיד.

הוֹשׁענָ א:
חזן אומר וקהל עוהַ :
חזן

חזן

קהל

קהל

הוֹשׁענָ א:
ַ
הוֹשׁענָ אְ :ל ַמ ַענְ ךָך בּ ְוֹר ֵ ֽאנוּ
ַ
ְל ַמ ַענְ ךָך ֱאל ֵ ֹֽהינוּ
הוֹשׁענָ א:
ַ
הוֹשׁענָ אְ :ל ַמ ַענְ ךָך דּ ְוֹר ֵ ֽשׁנוּ
ַ
וֹא ֵ ֽלנוּ
ְל ַמ ַענְ ךָך גּ ֲ
החזן אומר בעימה ידועה את פיוט היום ,וקהל עמו .אין אומרים 'הושענא' אחר כל צמר מילים ,מלבד בשי
החרוזים האחרוים ,אותם אומר החזן בקול וביגון של 'למענך' ואחרי כל אחד מהם עוה הקהל' :הושענא'.
כך הוא סדר ההליכה בעת אמירתן:
חזן פוה לצפון ומתחיל להקיף ,ואחריו הולך הרב ,ואחריהם הולכים בי הספסל הראשון שחולפים על פיו ,ואחריהם
בי הספסל השי .בי הטורים הדרומיים מתחילים להקיף מיד אחר הרב .בי הטור האמצעי חלקים לשים,
הסמוכים לטור השמאלי הולכים עם בי הספסל הסמוך שמשמאל ,והסמוכים לטור הימי הולכים עם בי הספסל
הסמוך שמימין .כשהחזן מגיע לפתח הדרומי של האלמעמער ,המחזיק בספר תורה יורד מהאלמעמער והולך לפי
החזן להחזיר את ספר התורה לארון הקודש) .האבֵ ל איו מקיף(.

טבלת סדר ההושעות כמהג אשכז המובחק
ט"ו When
 occurs onתשרי
a

Monday

ט"ו תשרי ט"ז תשרי י"ז תשרי י"ח תשרי י"ט תשרי כ' תשרי
אערוך שועי

א־ל למושעות

אום
חומה

אי

אבן שתיה אדמה מארר אום צורה

Tuesday

אערוך שועי

א־ל למושעות

אום
חומה

אי

אבן שתיה

אום צורה אדמה מארר

Thursday

אערוך שועי

א־ל למושעות

אום צורה

אי

אבן שתיה

אדמה מארר

Shabbos

אום
צורה

אערוך שועי

א־ל למושעות

אי

אבן שתיה

אדמה מארר

ֶא ֱע ךְ
שׁוּעי ְבּ ֵבית ַשׁוְ ִעי
ִ
רוֹך
ִפּ ְשׁ ִעי ְדּ ַר ְשׁ ִ ֽתּ ךָ
יעי
הוֹשׁ ִ
יך בּוֹ ְל ִ

אום
חומה
אום
חומה

יתי ַבצּוֹם ְבּ ַשׁוְ עֹת
גִּ ִ ֽלּ ִ
יבה ַשׁ ֲע ֻשׁעוֹת
ַה ְק ִ ֽשׁ ָ

דּ ְֹפ ֵקי ֶ ֽע ֶר ךְך שׁוּעוֹת
וְ ִחיד ָֹתם

הוֹגֵ י

ִמ ְשׁ ַתּ ְע ְשׁעֹת

פוּלים
יעי זְ כוֹר וְ ַר ֵחם ז ֲֹע ִקים ְל ַה ְשׁעוֹת ח ֵֹכי יְ שׁוּעוֹת ְט ִ
הוֹשׁ ִ
וּמה וְ ִ
ְלקוֹל ַשׁוְ ִעי וְ ֽק ָ
כּוֹר ֶ ֽע ךָ
יך
ְ
יוֹד ֵעי ִבין ָשׁעוֹת
ְ
יעי ַחי ֵכּן ְתּ ַשׁ ְע ְשׁ ִעי טוֹב ְבּ ֶ ֽאנֶ ק ְשׁ ִעי ָבּ ךְך ְשׁעוֹת
מוֹשׁ ִ
ִ
ִמ ִ ֽפּ ךָ
יך
ְל ָה ִבין ְשׁמוּעוֹת
יעי ְל ַבל עוֹד ְבּ ַשׁוְּ עוֹת
ַכּ ֵלּה ַמ ְר ִשׁ ִ
יעי
מוֹשׁ ִ
ִ
יָ ִחישׁ
יעי נִ ְשׁ ָמעוֹת
הוֹשׁ ִ
יעי ַמ ֵהר ֱאל ֵֹהי יִ ְשׁ ִעי ֶנֽצַ ח ְל ִ
ַתּ ְר ִשׁ ִ

נוֹתן ְתּשׁוּעוֹת
ֵ

ָשׂא נָ א ֲעוֹן ִר ְשׁ ִעי ֲעבוֹר ַעל ִפּ ְשׁ ִעי ְפּנֵ ה נָ א ַמ ְשׁ ָמעוֹת

ֵעדוּת ַמ ְשׁ ִמיעוֹת

פּוֹעל
ֵ

יעי ַק ֵבּל נָ א ַשׁוְ ִעי יְ שׁוּעוֹת
מוֹשׁ ִ
ִ
יעי צוּר צַ ִדּיק
הוֹשׁ ִ
ְל ִ

נוֹשׁעוֹת
ָ
צַ ִדּיק

ִק ְריַ ת

רוֹמם ֶ ֽק ֶרן יִ ְשׁ ִעי
ֵ

ְתּשׁוּעוֹת ֶ ֽרגֶ שׁ ְתּשׁוּאוֹת

הוֹשׁענָ א:
יעי קהל ַ
מוֹשׁ ִ
ִ
חזן ַשׁ ַדּי
יעי
תוֹשׁ ִ
ִ
תּוֹפ ַיע וְ
חזן ִ ֽ
מוֹשׁעוֹת
ֵאל ְל ָ

ְספוּרוֹת

קהל

חזן ָשׁלֹשׁ ָשׁעוֹת

הוֹשׁענָ א:
ַ

ְבּ ַא ְר ַבּע ְשׁ ֻבעוֹת

חזן

קהל

ָתּ ִחישׁ ִל ְתשׁוּעוֹת

הוֹשׁענָ א:
ַ
קהל

גָּ ִשׁים
הוֹשׁענָ א:
ַ

סוּרה ָדּ ְמ ָתה ְל ָת ָמר ַה ֲהרוּגָ ה ָע ֶ ֽל ךָ
יך וְ נֶ ֱח ֶ ֽשׁ ֶבת
גּוֹלה וְ ָ
ָ
חוֹמה ָבּ ָרה ַכּ ַח ָמּה
ָ
אֹם ֲאנִ י
טוֹענֶ ת ֻע ָלּ ךְך יְ ִח ָידה ְליַ ֲח ָד ךְך
ֶֽ
בוּקה ָבּ ךְך
בוּקה ְוּד ָ
יה ֲח ָ
יס ָ
ְכּצ ֹאן ִט ְב ָחה זְ רוּיָ ה ֵבּין ַמ ְכ ִע ֶ ֽ
לוֹמ ֶדת יִ ְר ָא ָת ךְך ְמ ֽר ַ
ֶֽ
גּוֹלה
בוּשׁה ַבּ ָ
ְכּ ָ
סוֹב ֶלת ִס ְב ָל ךְך ֲענִ יָּ ה
ֶֽ
וּטת ֶ ֽל ִחי נְ תוּנָ ה ְל ַמ ִכים
שׁוּמים ִבּ ְשׁ ֶ ֽמ ךָך
טוֹביָּ ה צ ֹאן ָק ָד ִשׁים ְק ִהלּוֹת יַ ֲעקֹב ְר ִ
ס ֲֹע ָרה ְפּדוּיַ ת ִ
ךָ
הוֹשׁענָ א:
ַ
מוּכים ָע ֶ ֽליך קהל
הוֹשׁענָ א :חזן ְתּ ִ
ַ
שׁוֹאגִ ים קהל
ֲ
חזן
מּוֹריָּ ה וְ ַהר יֵ ָר ֶאה זְ בוּל
ֶ ֽא ֶבן ְשׁ ִתיָּ ה ֵבּית ַה ְבּ ִח ָירה ֽ ֹגּ ֶרן ָא ְרנָ ן ְדּ ִביר ַה ֻמּצְ נָ ע ַהר ַה ִ
ילת ֽ ֹי ִפי ִלינַ ת ַה ֶ ֽצּ ֶדק
ִתּ ְפ ַא ְר ֶ ֽתּ ךָך ָחנָ ה ָדוִ ד טוֹב ַה ְלּ ָבנוֹן יְ ֵפה נוֹף ְמשׂוֹשׂ ָכּל ָה ָ ֽא ֶרץ ְכּ ִ ֽל ַ
ָמכוֹן ְל ִשׁ ְב ֶ ֽתּ ךָך נָ וֶ ה ַשׁ ֲאנָ ן ֻס ַכּת ָשׁ ֵלם ֲע ִליַּ ת ְשׁ ָב ִטים ִפּנַּ ת יִ ְק ַרת צִ יּוֹן ַה ְמצֻ ֶ ֽיּנֶ ת

ֽ ֹק ֽ◌ ֶדשׁ ַה ֳקּ ָד ִשׁים ָרצוּף ַא ֲה ָבה
חזן ְשׁ ִכינַ ת ְכּ ֶ ֽ ךָ
הוֹשׁענָ א:
ַ
בוֹדך קהל
ֲא ָד ָמה ֵמ ֶ ֽא ֶרר

ְבּ ֵה ָמה ִמ ְמּ ַשׁ ֶ ֽכּ ֶלת

חזן

ֽ ֹגּ ֶרן ִמגָּ זָ ם

ֵתּל ַתּ ְל ִפּיּוֹת

קהל

הוֹשׁענָ א:
ַ

ָדּגָ ן ִמ ַדּ ֶ ֽלּ ֶקת

הוֹן ִמ ְמּ ֵא ָרה

א ֶכל
וְ ֽ ֹ

גּוֹבי יֶ ֶקב ִמיֶּ ֶלק ֶ ֽכּ ֶרם ִמ ַ ֽ
הוּמה ַ ֽז יִ ת ִמ ֶ ֽנּ ֶשׁל ִח ָטּה ֵמ ָחגָ ב ֶ ֽט ֶרף ִמ ַ
ִמ ְמּ ָ
תּוֹל ַעת ֶ ֽל ֶקשׁ
ֵמ ַא ְר ֶבּה ֶ ֽמגֶ ד ִמצְּ ָלצַ ל ֶנ ֶֽפשׁ ִמ ֶבּ ָה ָלה ֽשׂ ַבע ִמ ָסּ ְל ָעם ֲע ָד ִרים ִמ ַדּלּוּת ֵפּרוֹת ִמ ִשּׁ ָדּפוֹן
צ ֹאן ִמצְּ ִמיתוּת ָקצִ יר ִמ ְקּ ָל ָלה רֹב ֵמ ָרזוֹן
חזן ִשׁ ֹֽבּ ֶלת ִמצִּ נָּ מוֹן

קהל

הוֹשׁענָ א
ַ

חזן

בוּאה ֵמ ָח ִסיל
ְתּ ָ

קהל

הוֹשׁענָ א:
ַ

כאשר הציבור כולו סיים להקיף ,המחזיק בספר התורה יורד ומחזירו לארון הקודש ,סוגרו.
לכן בקהילות גדולות חוזר ספר התורה רק סמוך לקדיש.

יעה נָּ א:
הוֹשׁ ָ
ִֽ
אומר בקול רםֲ :אנִ י ָוהוֹ
חרוז:

והקהל אחריו

החזן אומר ביגון כל חרוז:

קהל עוה על כל

את ךָך ְל ֵ ֽי ַשׁע ַע ָמּ ךְך
הוֹשׁ ְע ָתּ ֵא ִלים ְבּלוּד ִע ָמּ ךְך ְבּצֵ ְ
ְכּ ַ ֽ

הוֹשׁענָ א:
ַ
ֵכּן

רוּשׁים ְל ֵ ֽי ַשׁע ֱאל ִֹהים
הוֹשׁ ְע ָתּ גּוֹי וֵ אל ִֹהים ְדּ ִ
ְכּ ַ ֽ

הוֹשׁענָ א:
ַ
ֵכּן

הוֹשׁ ְע ָתּ ֲהמוֹן צְ ָבאוֹת וְ ִע ָמּם ַמ ְל ֲא ֵכי צְ ָבאוֹת
ְכּ ַ ֽ

הוֹשׁענָ א:
ַ
ֵכּן

הוֹשׁ ְע ָתּ זַ ִכּים ִמ ֵבּית ֲע ָב ִדים ַחנּוּן ְבּיָ ָדם ַמ ֲע ִב ִידים
ְכּ ַ ֽ
בוּעים ְבּצוּל גְּ זָ ִרים יְ ָק ְר ךָך ִע ָמּם ַמ ֲע ִב ִירים
הוֹשׁ ְע ָתּ ְט ִ
ְכּ ַ ֽ

הוֹשׁענָ א:
ַ
ֵכּן
הוֹשׁענָ א:
ַ
ֵכּן

גוֹחהּ ְמצֻ יֶּ נֶ ת וַ יִ ָ ֽוּ ַשׁע
וֹשׁע ְל ָ
שׁוֹר ֶרת וַ יּֽ ַ
הוֹשׁ ְע ָתּ ַכּנָּ ה ְמ ֶ ֽ
ְכּ ַ ֽ

הוֹשׁענָ א:
ַ
ֵכּן

ְכּ ַ ֽ
אתי ִא ְתּ ֶכם
אתי ֶא ְת ֶכם נָ קוּב וְ הוּצֵ ִ
הוֹשׁ ְע ָתּ ַמ ֲא ַמר וְ הוֹצֵ ִ

הוֹשׁענָ א:
ַ
ֵכּן

עוֹמ ֵסי ֲע ָר ָבה ְל ַה ִקּיף ִמזְ ֵ ֽבּ ַח
ְ
סוֹב ֵבי ִמזְ ֵ ֽבּ ַח
הוֹשׁ ְע ָתּ ֲ
ְכּ ַ ֽ

הוֹשׁענָ א:
ַ
ֵכּן

נוֹשׁע
הוֹשׁ ְע ָתּ ִפּ ְל ֵאי ָארוֹן ְכּ ֻה ְפ ַשׁע צִ ֵער ְפּ ֶ ֽל ֶשׁת ַבּ ֲחרוֹן ַאף וְ ַ
ְכּ ַ ֽ

הוֹשׁענָ א:
ַ
ֵכּן

ְכּ ַ ֽ
הוֹשׁ ְע ָתּ ְק ִהלּוֹת ָבּ ֶ ֽב ָלה ִשׁ ַ ֽלּ ְח ָתּ ַרחוּם ְל ַמ ֲענָ ם ֻשׁ ַלּ ְח ָתּ

הוֹשׁענָ א:
ַ
ֵכּן

הוֹשׁ ְע ָתּ ְשׁבוּת ִשׁ ְב ֵטי יַ ֲעקֹב ָתּשׁוּב וְ ָת ִשׁיב ְשׁבוּת ָא ֳה ֵלי יַ ֲעקֹב
ְכּ ַ ֽ

יעה
הוֹשׁ ָ
ִ
וְ

נָּ א:

יעה
הוֹשׁ ָ
ִ
וְ

מוֹשׁעוֹת
חוֹכי יְ שׁוּעוֹת ֵ ֗א ֗ל ְל ָ
שׁוֹמ ֵרי ֗ ִמצְ ווֹת ְ ֗ו ֵ
ְ
הוֹשׁ ְע ָתּ
חזן ְכּ ַ ֽ
נָּ א:

יעה נָּ א:
הוֹשׁ ָ
ִֽ
החזן אומר בקול רםֲ :אנִ י ָוהוֹ

והקהל אחריו

הושיעה את־עמך...

לשבת

דּוֹר ֶשׁתַ ,מ ְשׂ ַאת
גּוֹמ ֶרתִ ,ה ְלכוֹת ַשׁ ָבּת ֶ ֽ
יבת ֶ ֽ
בּוֹנֽנֶ תְ ,בּ ָדת ֶנ ֶֽפשׁ ְמ ִשׁ ַ
צוּרה ְכּ ָב ַבת ֶ
אֹם ,נְ ָ
יבת ֶ ֽרגֶ לִ ,מ ַשּׁ ָבּת זָ כוֹר וְ ָשׁמוֹרְ ,מ ַק ֶ ֽיּ ֶמת
וּמ ִ ֽשׁ ַ
קּוֹב ַעתַ ,א ְל ַ ֽפּיִ ם ְתּחוּם ַשׁ ָבּת ְ
ַשׁ ָבּת ַה ַ ֽ
ַבּ ַשּׁ ָבּת

ֶֽ
טוֹר ַחת כֹּל ִמ ִשּׁ ָשּׁהַ ,ל ַשּׁ ָבּת
ַֽ
יאת ַשׁ ָבּת
ָ ֽח ָשׁה ְל ַמ ֵהרִ ,בּ ַ
וּמ ְמ ֶ ֽתּנֶ ת,
יוֹשׁ ֶבת ַ

ַעד ְכּלוֹת ַשׁ ָבּת ָכּבוֹד וָ ֹֽענֶ גְ ,
וּכסוּתְ ,מ ַח ֶ ֽלּ ֶפת ַבּ ַשּׁ ָבּת ַמ ֲא ָכל
קוֹר ָאה ַל ַשּׁ ָבּת ְלבוּשׁ ְ
ִ
וּמ ְשׁ ֶתּהְ ,מ ִכינָ ה ַל ַשּׁ ָבּת ֹֽנ ַעם ְמגָ ִדיםַ ,מנְ ֶ ֽע ֶמת ַל ַשּׁ ָבּת ְסעוּדוֹת ָשׁלֹשְׁ ,מ ַק ֶ ֽיּ ֶמת ַבּ ַשּׁ ָבּת
פּוֹר ֶטת ַא ְר ַבּע ְר ֻשׁיּוֹתַ ,בּ ַשּׁ ָבּת צִ וּוּי ַה ְד ָ ֽל ַקת נֵ רַ ,מ ְד ֶ ֽל ֶקת
ֶֽ
בּוֹצ ַעת ַבּ ַשּׁ ָבּת
ַעל ְשׁ ֵתּי ִכ ָכּרוֹתֽ ַ ,
קוֹר ָאה
ַבּ ַשּׁ ָבּת ִקדּוּשׁ ַהיּוֹםְ ,מ ַק ֶ ֽדּ ֶשׁת ַבּ ַשּׁ ָבּת ֶ ֽרנֶ ן ֶ ֽשׁ ַבעְ ,מ ַפ ֶ ֽלּ ֶלת ַבּ ַשּׁ ָבּת ִשׁ ְב ָעה ַב ָדּתְ ,
הוֹשׁענָ א:
ילנָּ הְ ,ליוֹם ֶשׁ ֻכּלּוֹ ַשׁ ָבּת קהל ַ
ַבּ ַשּׁ ָבּת חזן ַתּנְ ִח ֶ ֽ

יעה נָּ א:
הוֹשׁ ָ
ִֽ
אומר בקול רםֲ :אנִ י וָ הוֹ

והקהל אחריו

המחבר רביו שמואל החסיד ב"ר קלוימוס משפירא ז"ל ,ייסד את הפיוט 'כהושעת אב המון השליך' ע"פ האל"ף
בי"ת ,וחתם שמו 'שמואל' בחרוז האחרון.
קהל עוה על כל חרוז:
החזן אומר ביגון כל חרוז:

יך ָע ֶ ֽל ךָ
הוֹשׁ ְע ָתּ ַאב ֲהמוֹן ִה ְשׁ ִל ךְ
וּמ ַלּ ְטתּוֹ ִמ ַ ֽלּ ַהב
יך ַ ֽי ַהב ַבּ ֲעדוֹ ַ ֽר ְד ָתּ ִ
ְכּ ַ ֽ
בּ ְר ָתּ ְלהוֹרוֹ יָ ְד ךָך ַאל ִתּ ְשׁ ַלח
הוֹשׁ ְע ָתּ גִּ זְ עוֹ ָמ ַסר יְ ִח ָידתוֹ ַל ֶ ֽשּׁ ַלח ִדּ ַ ֽ
ְכּ ַ ֽ
ְכּ ַ ֽ
וּמ ַלּ ְטתּוֹ ִמ ֶ ֽשּׂ ֶטם ָשׂ ִעיר
הוֹשׁ ְע ָתּ ַהנֶּ ֱא ַבק ִעם ַמ ְל ָא ךְך ַק ִדּישׁ וָ ִעיר ִ

הוֹשׁ ְענָ א:
ַ
ֵכּן
הוֹשׁ ְענָ א:
ַ
ֵכּן
הוֹשׁ ְענָ א:
ַ
ֵכּן

הוֹשׁ ְענָ א:
ַ
הוֹשׁ ְע ָתּ זַ ְרעוֹ ְבּב ָֹאם ַעל ָה ִעיר ֶ ֽבּ ַטח ָח ַ ֽר ְד ָתּ צָ ֵ ֽרימוֹ ְבּנָ ְס ָעם וְ ָה ְלכוּ ָל ֶ ֽב ַטח ֵכּן
ְכּ ַ ֽ
ְכּ ַ ֽ
יכמוֹ ְבּ ַמ ְל ֵבּן יָ ְרדוּ ִב ְמצוֹלֹת ְכּמוֹ ָא ֶבן
הוֹרים ִמ ַמּ ְפ ִר ֵ ֽ
הוֹשׁ ְע ָתּ ְט ִ

ֵכּן

הוֹשׁ ְענָ א:
ַ
הוֹרתוֹ
צוּרתוֹ ִלוִּ יתוֹ ֶאל ֵחיק ָ
הוֹשׁ ְע ָתּ ָכּ ִליל ְכּנִ ְת ַע ְלּ ָמה ְבּ ֽ ֹג ֶמא ָ
ְכּ ַ ֽ

הוֹשׁ ְענָ א:
ַ
ֵכּן

הוֹשׁ ְע ָתּ ֻמצְ נָ ף ַבּד ְכּנִ ְת ַע ָבּר נֶ ֶא ָמן ָחל ַבּ ֲעדוֹ וְ נִ ְתגַּ ָבּר
ְכּ ַ ֽ
הוֹשׁ ְע ָתּ ֻסגַּ ר ְבּיַ ד יִ ְשׁ ִבּי ְבּנֹ ב ַהגִּ ִתּי ֲעזָ רוֹ ֲא ִב ַ
ְכּ ַ ֽ
ת־ה ְפּ ִל ְשׁ ִתּי
ישׁי וַ יַּ ךְך ֶא ַ

הוֹשׁ ְענָ א:
ַ
ֵכּן
ֵכּן

הוֹשׁ ְענָ א:
ַ
ְכּ ַ ֽ
שׁוֹב ְבתּוֹ ִל ְמלוֹנוֹ
ית ְליִ ְשׁעוֹ וְ ַ
הוֹשׁ ְע ָתּ ָפּ ִקיד ְכּנָ ד ֶ ֽשׁ ַבע ִמ ְמּעוֹנוֹ צִּ ִ ֽפּ ָ

הוֹשׁ ְענָ א:
ַ
ֵכּן

הוֹשׁ ְע ָתּ ָקצַ ב ָפּר וְ ַשׁ ְעתּוֹ ְל ַ ֽמ ְע ָלה ִר ְשׁ ַפּתּוֹ ָה ֵאשׁ וְ גַ ם ַה ַ ֽמּיִ ם ֲא ֶשׁר ַבּ ְתּ ָע ָלה
ְכּ ַ ֽ

ֵכּן

הוֹשׁ ְענָ א:
ַ
ְכּ ַ ֽ
הוֹשׁ ְע ָתּ ִשׁוַ ע ְל ךָך ִכּי ֵמת ַה ָ ֽיּ ֶלד ָתּ ֵשׁב רוּחוֹ ֵא ָליו וַ ָ ֽיּ ָהם ְבּ ַשׂר ַה ָ ֽיּ ֶלד

הוֹשׁ ְענָ א:
ַ
ֵכּן

מוֹשׁעוֹת
חוֹכי יְ שׁוּעוֹת֗ ֵ .א ֗ל ְל ָ
וֹמ ֵרי ֗ ִמצְ ווֹת ְ ֗ו ֵ
הוֹשׁ ְע ָתּ ֗שׁ ְ
חזן ְכּ ַ ֽ

יעה
הוֹשׁ ָ
ִ
וְ

נָּ א:

יעה נָּ א:
הוֹשׁ ָ
ִֽ
החזן אומר בקול רםֲ :אנִ י ָוהוֹ
תהלים כח:ט

והקהל אחריו

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

מלכים א'

יוֹמם וָ ָ ֑ליְ ָלה
שׁר ִה ְת ַח ֨ ַנּנְ ִתּ ֙י ִל ְפ ֵנ֣י יְ ָ֔י ְקר ִ ֹ֛בים ֶאל־יְ ָ ֥י ֱאל ֵ ֹ֖הינוּ ָ ֣
ח:נט-ס וְ ִ ֽי ְהי֨ וּ ְד ָב ַ ֜רי ֵ ֗א ֶלּה ֲא ֶ ֤
ל־ע ֵ ֣מּי ָה ָ ֔א ֶרץ
יוֹמוְֹ :ל ֗ ַמ ַען ֚ ַדּ ַעת ָכּ ַ
וּמ ְשׁ ַ ֛פּט ַע ֥מּוֹ יִ ְשׂ ָר ֵ ֖אל ְדּ ַבר־י֥ וֹם ְבּ ֽ
ַ ֽל ֲע ֣שׂוֹת ׀ ִמ ְשׁ ַ ֣פּט ַע ְב ֗דּוֹ ִ
ֵ ֖אין ֽעוֹד:

ִ ֥כּי יְ ָ ֖י ֣הוּא ָ ֽה ֱאל ִ ֹ֑הים

קדיש תתקבל

סדר הושענות להושענא רבא
להושעות שבעה אשים מוציאים שבעה ספרי תורה והם מחזיקים אותם על האלמעמער .ארון הקודש שאר פתוח
במשך ההקפות בלבד .כשהחזן מגיע לפתח הדרומי של האלמעמער לקראת גמר ההקפה הראשוה מחזירים את אחד
מהספרים ,בגמר ההקפה שיה מחזירים את ספר השי ,וכן בגמר כל הקפה ספר וסף ,ההקפה השיה היא 'אערוך
שועי' ,אחר הקפה שביעית והחזרת ספר שביעי ,סוגרים את ארון הקודש .כשאין בבית הכסת שבעה ספרי תורה,
מחזירים לפי מין הספרים המצויים ,בחישוב שהאחרון יחזור בגמר ההקפה השביעית.

הוֹשׁענָ א:
חזן אומר וקהל עוהַ :
חזן

קהל

חזן

קהל

הוֹשׁענָ א:
ַ
הוֹשׁענָ אְ :ל ַמ ַענְ ךָך בּ ְוֹר ֵ ֽאנוּ
ַ
ְל ַמ ַענְ ךָך ֱאל ֵ ֹֽהינוּ
הוֹשׁענָ א:
ַ
הוֹשׁענָ אְ :ל ַמ ַענְ ךָך דּ ְוֹר ֵ ֽשׁנוּ
ַ
וֹא ֵ ֽלנוּ
ְל ַמ ַענְ ךָך גּ ֲ

יש אומרים את כל הפיוט בסגול וקמץ )שהכף סופית בקמץ ולא בשווא(.

הוֹד ךְך ְל ַ ֽמ ַען
ית ךְך ְל ַ ֽמ ַען גָּ ְד ָל ךְך )וְ ִת ְפ ַא ְר ָתּ ךְך( ְל ַ ֽמ ַען ָדּ ָת ךְך ְל ַ ֽמ ַען ָ
ְל ַ ֽמ ַען ֲא ִמ ָתּ ךְך ְל ַ ֽמ ַען ְבּ ִר ָ
וִ ָ
בוֹד ךְך ְל ַ ֽמ ַען
חוּד ךְך ְל ַ ֽמ ַען ְכּ ָ
טוּב ךְך ְל ַ ֽמ ַען יִ ָ
ָ
עוּד ךְך ְל ַ ֽמ ַען זִ ְכ ָר ךְך ְל ַ ֽמ ַען ַח ְס ָדּ ךְך ְל ַ ֽמ ַען
סוֹד ךְך ְל ַ ֽמ ַען ֻעזָּ ךְך ְל ַ ֽמ ַען ְפּ ֵא ָר ךְך ְל ַ ֽמ ַען
כוּת ךְך ְל ַ ֽמ ַען נִ צְ ָח ךְך ְל ַ ֽמ ַען ָ
מּוּד ךְך ְל ַ ֽמ ַען ַמ ְל ָ
ִל ָ
ְל ַ ֽמ ַען ַר ֲח ֶ ֽמ ךָ
)ה ַר ִבּים(
יך ָ

צִ ְד ָק ָת ךְך ְל ַ ֽמ ַען ְק ֻד ָשּׁ ָת ךְך
ךְ
הוֹשׁענָ א:
ַ
מ ַען ְתּ ִה ָלּ ָתך קהל
חזן ְל ַ ֽ

חזן

ְל ַ ֽמ ַען ְשׁ ִכינָ ָת ךְך

קהל

הוֹשׁענָ א
ַ

וֹלם ֶ ֣ח ֶסד יִ ָבּ ֶנ֑ה
אחר ההקפה :תהלים פט:ג ֭ע ָ
ברוב קהילות )פפד"מ ,מייץ ,פריטה ,מעץ( אומרים 'אערוך שועי' ,בקצת קהילות אומרים 'אל למושעות'.

ֶא ֱע ךְ
שׁוּעי ְבּ ֵבית ַשׁוְ ִעי
ִ
רוֹך
ִפּ ְשׁ ִעי ְדּ ַר ְשׁ ִ ֽתּ ךָ
יעי
הוֹשׁ ִ
יך בּוֹ ְל ִ

הוֹשׁענָ א:
ַ
יתי ַבצּוֹם
גִּ ִ ֽלּ ִ

חזן

יעי
תוֹשׁ ִ
ִ
תּוֹפ ַיע וְ
ִֽ

קהל

יבה
ַה ְק ִ ֽשׁ ָ
מוֹשׁעוֹת ְבּ ַא ְר ַבּע
ֵאל ְל ָ
הוֹשׁענָ א:
ַ
יעי זְ כוֹר וְ ַר ֵחם ְשׁ ֻבעוֹת גָּ ִשׁים ְבּ ַשׁ ְועֹת דּ ְֹפ ֵקי ֶ ֽע ֶר ךְך שׁוּעוֹת
ְלקוֹל ַשׁוְ ִעי וְ ֽק ָ
הוֹשׁ ִ
וּמה וְ ִ
יעי ַחי ֵכּן ְתּ ַשׁ ְע ְשׁ ִעי טוֹב ְבּ ֶ ֽאנֶ ק ְשׁ ִעי הוֹגֵ י ַשׁ ֲע ֻשׁעוֹת ְו ִחיד ָֹתם ִמ ְשׁ ַתּ ְע ְשׁעֹת ז ֲֹע ִקים
מוֹשׁ ִ
ִ
ךְ
פוּלים ָבּך ְשׁעוֹת
ְל ַה ְשׁעוֹת ח ֵֹכי יְ שׁוּעוֹת ְט ִ
יעי
מוֹשׁ ִ
ִ
יָ ִחישׁ

יעי
ַכּ ֵלּה ַמ ְר ִשׁ ִ

יעי ַמ ֵהר ֱאל ֵֹהי יִ ְשׁ ִעי
ַתּ ְר ִשׁ ִ

ְל ַבל עוֹד

כּוֹר ֶ ֽע ךָ
יך ְבּ ַשׁ ְוּעוֹת ְל ָה ִבין
ְ
יוֹד ֵעי ִבין ָשׁעוֹת
ְ
ֶנֽצַ ח ְל ִ
יעי
הוֹשׁ ִ
ִמ ִ ֽפּ ךָ
נוֹתן ְתּשׁוּעוֹת
ֵ
יך נִ ְשׁ ָמעוֹת
ְשׁמוּעוֹת

ָשׂא נָ א ֲעוֹן ִר ְשׁ ִעי ֲעבוֹר ַעל ִפּ ְשׁ ִעי ְפּנֵ ה נָ א

פּוֹעל
ֵ
ְספוּרוֹת ַמ ְשׁ ָמעוֹת ֵעדוּת ַמ ְשׁ ִמיעוֹת

מוֹשׁ ִ
ִ
יעי צוּר צַ ִדּיק
הוֹשׁ ִ
ְל ִ
יעי ַק ֵבּל נָ א ַשׁוְ ִעי יְ שׁוּעוֹת
רוֹמם ֶ ֽק ֶרן יִ ְשׁ ִעי
ֵ

חזן

יעי
מוֹשׁ ִ
ִ
ַשׁ ַדּי

נוֹשׁעוֹת
ָ
צַ ִדּיק

קהל ֶ ֽרגֶ שׁ ְתּשׁוּאוֹת
הוֹשׁענָ א:
ַ

חזן

ִק ְריַ ת ְתּשׁוּעוֹת

חזן ָשׁלֹשׁ ָשׁעוֹת

קהל

הוֹשׁענָ א:
ַ
ָתּ ִחישׁ ִל ְתשׁוּעוֹת קהל

ינ ךָך:
בוּרה ָתּ ֥ ֹעז יָ֝ ְד ֗ךָך ָתּ ֥רוּם יְ ִמ ֶ ֽ
רוֹע ִעם־גְּ ָ ֑
אחר ההקפה :פט:יד ְל ךָ֣ך זְ֭ ַ
מּוֹשׁ ַיע ִבּ ְל ְתּ ךָך ֵאין ְל ִ ֽ
ָאדוֹן ַה ִ ֽ
הוֹשׁ ַיע ָה ֵאל
לּוֹתי וְ ִלי יְ ִ ֽ
הוֹשׁיע ַדּ ִ
הוֹשׁ ַיע גִּ בּוֹר וְ ַרב ְל ִ ֽ
הוֹשׁ ַיע ְט ָל ֶ ֽא ךָ
חוֹכ ךָ
זוֹע ֶ ֽק ךָ
יך ַתּ ְשׂ ִ ֽבּ ַיע יְ בוּל
ִֽ
יך
ֶֽ
תּוֹשׁ ַיע
ִֽ
יך
ֲ
וּמוֹשׁ ַיע
ִֽ
וּמצִּ יל
ַ
מּוֹשׁ ַיע
ַה ִ ֽ
ִֽ
ְל ַה ְשׁ ִ ֽפּ ַיע ָכּל ִ ֽשׂ ַיח ַתּ ְד ֵשׁא וְ
תוֹשׁ ַיע
ִֽ
תוֹשׁ ַיע ְלגֵ יא ַבּל ַתּ ְר ִ ֽשׁ ַיע ְמגָ ִדים ַתּ ְמ ִתּיק וְ
וּמ ְשׂ ִ ֽבּ ַיע צְ ֵמ ֶ ֽא ךָ
יך
פּוֹת ַח יָ ד ַ
ֵֽ
יאים ְל ַה ִ ֽסּ ַיע ְשׂ ִע ִירים ְל ָה ִנ ַֽיע ֲענָ נִ ים ִמ ְלּ ַה ְמ ִנ ַֽיע
נְ ִשׂ ִ
ימ ךָ
שׁוֹח ֶ ֽר ךָ
חוּמ ךָ
קוֹר ֶ ֽא ךָ
יך
הוֹשׁענָ אְ :תּ ִמ ֶ ֽ
ַ
יע קהל
הוֹשׁ ַ
ִֽ
יך
ֲ
יע חזן
תּוֹשׁ ַ
ִֽ
יך
תּוֹשׁ ַיע ְר ֶ ֽ
ִֽ
יך
ְ
ַתּ ְשׂ ִ ֽבּ ַיע
תּוֹשׁ ַיע
ִֽ

קהל

הוֹשׁענָ א:
ַ

ת ְל ַ ֽי ֲע ֹ֔קב ֶ ֖ח ֶסד ְל ַא ְב ָר ָ ֑הם
אחר ההקפה :מיכה ז:כ ִתּ ֵ ֤תּן ֱא ֶמ ֙
סוּרה ָדּ ְמ ָתה ְל ָת ָמר ַה ֲהרוּגָ ה ָע ֶ ֽל ךָ
יך וְ נֶ ֱח ֶ ֽשׁ ֶבת
גּוֹלה וְ ָ
ָ
חוֹמה ָבּ ָרה ַכּ ַח ָמּה
ָ
אֹם ֲאנִ י
טוֹענֶ ת ֻע ָלּ ךְך יְ ִח ָידה ְליַ ֲח ָד ךְך
ֶֽ
בוּקה ָבּ ךְך
בוּקה ְוּד ָ
יה ֲח ָ
יס ָ
ְכּצ ֹאן ִט ְב ָחה זְ רוּיָ ה ֵבּין ַמ ְכ ִע ֶ ֽ
סוֹב ֶלת ִס ְב ָל ךְך ֲענִ יָּ ה
ֶֽ
וּטת ֶ ֽל ִחי נְ תוּנָ ה ְל ַמ ִכּים
לוֹמ ֶדת יִ ְר ָא ָת ךְך ְמ ֽר ַ
ֶֽ
גּוֹלה
בוּשׁה ַבּ ָ
ְכּ ָ
שׁוּמים ִבּ ְשׁ ֶ ֽמ ךָך
טוֹביָּ ה צ ֹאן ָק ָד ִשׁים ְק ִהלּוֹת יַ ֲעקֹב חזן ְר ִ
ס ֲֹע ָרה ְפּדוּיַ ת ִ
ךָ
הוֹשׁענָ א:
ַ
מוּכים ָע ֶ ֽליך קהל
הוֹשׁענָ א :חזן ְתּ ִ
ַ

קהל

שׁוֹאגִ ים
ֲ

ימינְ ךָ֣ך ֶנֽצַ ח:
אחר ההקפה :תהלים טז:יא נְ ִע ֖מוֹת ִבּ ִ ֽ
וּב ֵה ָמה ָבּ ָשׂר וְ ֽר ַוּח וּנְ ָשׁ ָמה גִּ יד וְ ֶ ֽעצֶ ם וְ ָק ְר ָמה ְדּמוּת וְ ֶ ֽצ ֶלם וְ ִר ְק ָמה הוֹד ַל ֶ ֽה ֶבל
ָא ָדם ְ
יעת ֲעצֵ י נְ ַשׁ ָמּה
קוֹמה ִחדּוּשׁ ְפּנֵ י ֲא ָד ָמה ִט ַ
ָדּ ָמה וְ נִ ְמ ַשׁל ַכּ ְבּ ֵהמוֹת נִ ְד ָמה זִ יו וְ ֽתֹ ַאר וְ ָ
יְ ָק ִבים וְ ָק ָמה ְכּ ָר ִמים וְ ִשׁ ְק ָמה ְל ֵת ֵבל ַה ְמ ֻסיָּ ָמה ִמ ְטרוֹת עֹז ְל ַס ְמּ ָמה נְ ִשׁיָּ ה ְל ַקיְּ ָמה
קוֹמ ָמה ֲע ָדנִ ים ְל ָעצְ ָמה ְפּ ָר ִחים ְל ַה ֲע ִ ֽצ ָ
יחים ְל ֲ
ִשׂ ִ
ימה צְ ָמ ִחים ְלגָ ְשׁ ָמה ָק ִרים ְלזָ ְר ָמה
ְר ִב ִ
ימה קהל
הוֹשׁענָ א :חזן ְתּלוּיָ ה ַעל ְבּ ִל ָ
ַ
רוֹמ ָמה קהל
יבים ְל ַשׁ ְלּ ָמה חזן ְשׁ ִתיָּ ה ְל ֵ ֽ
הוֹשׁענָ א:
ַ
ל־ה ָשּׁ ָ ֽמיִ ם:
שׁר ְתּ ָנ֥ה ֝ ֽה ְוֹד ֗ךָך ַע ַ
ל־ה ָ ֑א ֶרץ ֲא ֶ ֥
ה־א ִ ֣דּיר ִ֭שׁ ְמ ךָך ְבּ ָכ ָ
אחר ההקפה :ח:ב יְ ָ ֤י ֲאד ֗ ֵֹנינוּ ָ ֽמ ַ
ְל ַ ֽמ ַען ֵא ָ
יתן ַהנִּ זְ ַרק ְבּ ַ ֽל ַהב ֵאשׁ ְל ַ ֽמ ַען ֵבּן ַהנֶּ ֱע ַקד ַעל ֵעצִ ים וָ ֵאשׁ ְל ַ ֽמ ַען גִּ בּוֹר ַהנֶּ ֱא ַבק
ִעם ַשׂר ֵאשׁ ְל ַ ֽמ ַען ְדּגָ ִלים ִהנְ ִ ֽח ָ
ית ְבּ ָענָ ן וְ אוֹר ֵאשׁ ְל ַ ֽמ ַען ה ֲֹע ָלה ַל ָמּרוֹם וְ נִ ְת ַע ָלּה
ְכּ ַמ ְל ֲא ֵכי ֵאשׁ ְל ַ ֽמ ַען וְ הוּא ְל ךָך ְכּ ֶ ֽסגֶ ן ְבּ ֶא ְר ֶא ֵלּי ֵאשׁ ְל ַ ֽמ ַען ֶז ֶֽבד ִדּ ְבּרוֹת ַהנְּ תוּנוֹת ֵמ ֵאשׁ
ְל ַ ֽמ ַען ִחפּוּי יְ ִריעוֹת וַ ֲענַ ן ֵאשׁ ְל ַ ֽמ ַען ֶ ֽט ֶכס ָהר יָ ַ ֽר ְד ָתּ ָע ָליו ָבּ ֵאשׁ ְל ַ ֽמ ַען יְ ִדידוּת ֲא ֶשׁר
ָא ַ ֽה ְב ָתּ ִמ ְשּׁ ֵמי ֵאשׁ ְל ַ ֽמ ַען ָכּ ַמהּ ַעד ָשׁ ְק ָעה ָה ֵאשׁ ְל ַ ֽמ ַען ָל ַקח ַמ ְח ַתּת ֵאשׁ וְ ֵה ִסיר ֲחרוֹן
ֵאשׁ ְל ַ ֽמ ַען ְמ ַקנֵּ א ִקנְ ָאה גְ ָ
דוֹלה ָבּ ֵאשׁ ְל ַ ֽמ ַען נָ ף יָ דוֹ וְ יָ ְרדוּ ַא ְבנֵ י ֵאשׁ ְל ַ ֽמ ַען ָשׂם ְט ֵלה
ָח ָלב ְכּ ִליל ֵאשׁ ְל ַ ֽמ ַען ָע ַמד ַבּ ֽ ֹגּ ֶרן וְ נִ ְת ַרצָּ ה ָב ֵאשׁ ְל ַ ֽמ ַען ִפּ ֵלּל ָבּ ֲעזָ ָרה וְ יָ ְר ָדה ָה ֵאשׁ ְל ַ ֽמ ַען
וּסי ֵאשׁ ְל ַ ֽמ ַען ְק ִ
צִ יר ָע ָלה וְ נִ ְת ַע ָלּה ְבּ ֶ ֽר ֶכב וְ ֽס ֵ
דוֹשׁים ֻמ ְשׁ ָל ִכים ָבּ ֵאשׁ ְל ַ ֽמ ַען ִרבּוֹ ִר ְב ָבן
הוֹשׁענָ א :חזן ְל ַ ֽמ ַען
ַ
רוּפה ָב ֵאשׁ קהל
ַה ְשּׂ ָ
ָחז וְ ַנ ֲֽה ֵרי ֵאשׁ חזן ְל ַ ֽמ ַען שׁ ֲֹממוֹת ִע ְיר ךָך
הוֹשׁענָ א:
ַ
שׂים ְכּ ִכיּוֹר ֵאשׁ קהל
הוּדה ָתּ ִ
תּוֹלדוֹת ַא ֻלּ ֵפי יְ ָ
ְ
ל־מ ֲע ָ ֽשׂיו:
ל־דּ ָר ָ ֑כיו ֝ ְו ָח ֗ ִסיד ְבּ ָכ ַ ֽ
אחר ההקפה :קמה:יז צַ ִ ֣דּיק יְ֭ יָ ְבּ ָכ ְ
בגמר הקפה ששית מחזירים ספר התורה הששית לארון הקודש,

וממשיכים בהקפה שביעית ,שהיא ההקפה האחרוה.
המחבר רביו אלעזר הקליר ז"ל ,ייסד את הפיוט 'תתננו לשם' ע"פ סדר תשר"ק ,וחתם בסוף 'אלעזר חזק'.

רוֹמ ֵ ֽמנוּ ְל ַ ֽמ ְע ָלה ְל ָ ֽמ ְע ָלה
ל־הנַּ ֲח ָלה ְתּ ֲ
ל־ה ֶ ֽח ֶבל וְ ֶא ַ
יתנוּ ֶא ַ
ִתּ ְתּ ֵנֽנוּ ְל ֵשׁם וְ ִל ְת ִה ָלּה ְתּ ִשׁ ֵ ֽ
יבנוּ ְכּ ֵעץ ַעל ַפּ ְלגֵ י ַ ֽמיִ ם ְשׁ ָ
קוֹמ ֵ ֽמנוּ ְל ֶכ ֶרם ְסגֻ ָלה ַתּצִּ ֵ ֽ
ְתּ ֲ
וּמ ֲח ָלה
תוּלה ִתּ ְפ ֵ ֽדּנוּ ִמ ָכּל ֶ ֽנ גַ ע ַ
לוּלה ְתּ ַשׂ ְמּ ֵ ֽחנוּ ְבּ ֵבית ַה ְתּ ִפ ָלּה ְתּנַ ֲה ֵ ֽלנוּ ַעל ֵמי ְמנוּחוֹת ֶ ֽס ָלה
ְתּ ַע ְטּ ֵ ֽרנוּ ְבּ ַא ֲה ָבה ְכ ָ
ישׁנוּ עֹז וּגְ ֻד ָלּה ַתּ ְכ ִתּ ֵ ֽ
ְתּ ַמ ְלּ ֵ ֽאנוּ ָח ְכ ָמה וְ ִשׂ ְכ ָלה ַתּ ְל ִבּ ֵ ֽ
א ַרח
לוּלה ְתּיַ ְשּׁ ֵ ֽרנוּ ְבּ ֽ ֹ
ירנוּ ְבּ ֶ ֽכ ֶתר ְכּ ָ
ירנוּ ְבּ ִמי ז ֹאת ע ָֹלה
וּב ֶח ְמ ָלה ַתּזְ ִכּ ֵ ֽ
לוּלה ִתּ ָטּ ֵ ֽענוּ ְבּ ֽ ֹי ֶשׁר ְמ ִס ָלּה ְתּ ָח ֵ ֽנּנוּ ְבּ ַר ֲח ִמים ְ
ְס ָ
יענוּ ְל ֵקץ ְביָ ְד ךָך ַהגְּ ָ
תּוֹשׁ ֵ ֽ
ִ
יענוּ
יקנוּ ְכּ ֵאזוֹר ֲח ֻת ָלּה ְתּגִּ ֵ ֽ
דוֹלה ְתּ ַה ְדּ ֵ ֽרנוּ ְבּזִ יו ֲה ֻמ ָלּה ַתּ ְד ִבּ ֵ ֽ
ילה ְתּ ַא ְמּ ֵ ֽצנוּ ְבּ ֶ ֽרוַ ח
ית ךָך ְבּ ִרנָּ ה וְ צָ ֳה ָלה ְתּ ַא ְדּ ֵ ֽרנוּ ְבּ ֶ ֽי ַשׁע וְ גִ ָ
יאהוּ ְל ֵב ְ
ְל ֵקץ ַהגְּ ֻא ָלה ְתּ ִב ֵ ֽ
וְ ַהצָּ ָלה ְתּ ַל ְבּ ֵ ֽבנוּ ְבּ ִבנְ יַ ן ִע ְיר ךָך ְכּ ַב ְתּ ִח ָלּה ַ ֽתּ ַע ֵ ֽלנוּ ַעל ָכּל־אֹם ִל ְת ִה ָלּה ַתּזְ ִכּ ֵ ֽרינוּ ְבּ ָשׂשׂוֹן
ילה
וְ גִ ָ
הוֹשׁענָ א :חזן ְתּ ַחזְּ ֵ ֽקנוּ ֱאל ֵֹהי
ַ
ילה
יצנוּ ְבּ ִמ ְר ֶעה ָשׁ ֵמן ְל ַהצְ ִ ֽה ָ
חזן ַתּ ְר ִבּ ֵ ֽ
הוֹשׁענָ א:
ַ
יַ ֲעקֹב ֶ ֽס ָלה קהל
אחר ההקפה שביעית אומרים:

ת וְ ַה ֵנּ֣צַ ח וְ ַה ֔הוֹד
בוּרה וְ ַה ִתּ ְפ ֶ ֨א ֶר ֙
ד"ה א' כט:יא ְל ךָ֣ך יְ֠ יָ ַהגְּ ֻד ָ֨לּה וְ ַהגְּ ָ ֤
תוֹר ְת ךָך ָכּתוּב ֵלאמֹר דברים ו:ד ְשׁ ַ ֖מע יִ ְשׂ ָר ֵ ֑אל יְ ָ ֥י ֱאל ֵ ֹ֖הינוּ יְ ָ ֥י ׀ ֶא ָ ֽחד:
וּב ָ
ְ

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 ָ
כשחוזר החזן למקומו לפי התיבה בסיום ההקפה,

יעה נָּ א:
הוֹשׁ ָ
ִֽ
החזן אומר בקול רםֲ :אנִ י ָוהוֹ
החזן אומר ביגון כל חרוז:

ֽשׁע ַע ָמּ ךְך
את ךָך ְל ֵי ַ
הוֹשׁ ְע ָתּ ֵא ִלים ְבּלוּד ִע ָמּ ךְך ְבּצֵ ְ
ְכּ ַ ֽ
ֽשׁע ֱאל ִֹהים
רוּשׁים ְל ֵי ַ
הוֹשׁ ְע ָתּ גּוֹי ֵואל ִֹהים ְדּ ִ
ְכּ ַ ֽ
הוֹשׁ ְע ָתּ ֲהמוֹן צְ ָבאוֹת ְו ִע ָמּם ַמ ְל ֲא ֵכי צְ ָבאוֹת
ְכּ ַ ֽ
הוֹשׁ ְע ָתּ זַ ִכּים ִמ ֵבּית ֲע ָב ִדים ַחנּוּן ְבּיָ ָדם ַמ ֲע ִב ִידים
ְכּ ַ ֽ
ךָ
בוּעים ְבּצוּל גְּ זָ ִרים יְ ָק ְרך ִע ָמּם ַמ ֲע ִב ִירים
הוֹשׁ ְע ָתּ ְט ִ
ְכּ ַ ֽ
גוֹחהּ ְמצֻ יֶּ נֶ ת ַויִ ָ ֽוּ ַשׁע
וֹשׁע ְל ָ
שׁוֹר ֶרת ַויּֽ ַ
הוֹשׁ ְע ָתּ ַכּנָּ ה ְמ ֶ ֽ
ְכּ ַ ֽ
אתי ִא ְתּ ֶכם
אתי ֶא ְת ֶכם נָ קוּב ְוהוּצֵ ִ
הוֹשׁ ְע ָתּ ַמ ֲא ַמר ְוהוֹצֵ ִ
ְכּ ַ ֽ
עוֹמ ֵסי ֲע ָר ָבה ְל ַה ִקּיף ִמזְ ֵ ֽבּ ַח
ְ
סוֹב ֵבי ִמזְ ֵ ֽבּ ַח
הוֹשׁ ְע ָתּ ְ
ְכּ ַ ֽ
נוֹשׁע
הוֹשׁ ְע ָתּ ִפּ ְל ֵאי ָארוֹן ְכּ ֻה ְפ ַשׁע צִ ֵער ְפּ ֶ ֽל ֶשׁת ַבּ ֲחרוֹן ַאף ְו ַ
ְכּ ַ ֽ
הוֹשׁ ְע ָתּ ְק ִהלּוֹת ָבּ ֶ ֽב ָלה ִשׁ ַ ֽלּ ְח ָתּ ַרחוּם ְל ַמ ֲענָ ם ֻשׁ ַלּ ְח ָתּ
ְכּ ַ ֽ
הוֹשׁ ְע ָתּ ְשׁבוּת ִשׁ ְב ֵטי יַ ֲעקֹב ָתּשׁוּב ְו ָת ִשׁיב ְשׁבוּת ָא ֳה ֵלי יַ ֲעקֹב
ְכּ ַ ֽ
מוֹשׁעוֹת
חוֹכי יְ שׁוּעוֹת ֵ ֗א ֗ל ְל ָ
וֹמ ֵרי ֗ ִמצְ ווֹת ְ ֗ו ֵ
הוֹשׁ ְע ָתּ ֗שׁ ְ
חזן ְכּ ַ ֽ

והקהל חוזר אחריו:
קהל עוה על כל חרוז:

הוֹשׁענָ א:
ַ
ֵכּן
הוֹשׁענָ א:
ַ
ֵכּן
הוֹשׁענָ א:
ַ
ֵכּן
הוֹשׁענָ א:
ַ
ֵכּן
הוֹשׁענָ א:
ַ
ֵכּן
הוֹשׁענָ א:
ַ
ֵכּן
הוֹשׁענָ א:
ַ
ֵכּן
הוֹשׁענָ א:
ַ
ֵכּן
הוֹשׁענָ א:
ַ
ֵכּן
הוֹשׁענָ א:
ַ
ֵכּן
יעה נָּ א:
הוֹשׁ ָ
ְו ִ
יעה נָּ א:
הוֹשׁ ָ
ְו ִ

יעה נָּ א:
הוֹשׁ ָ
ִֽ
החזן בלבד אומרֲ :אנִ י ָוהוֹ
יעה נָּ א:
הוֹשׁ ָ
ִֽ
חזן ואחריו קהלָ :אנָּ א

יעה נָּ א:
הוֹשׁ ָ
קהל ְו ִ ֽ
חזן ָאנָּ א ֱאזוֹן ִחין ְתּ ֵא ֵבי יִ ְשׁ ָע ךְך ְבּ ַע ְר ֵבי ַנ ַֽחל ְל ַשׁ ְע ְשׁ ָע ךְך
יעה נָּ א:
הוֹשׁ ָ
קהל ְו ִ ֽ
דּוּמה ְבּ ַט ְא ְט ָא ךְך
ָ
חזן ָאנָּ א גְּ אוֹל ַכּנַּ ת נִ ְט ָע ךְך
יעה נָּ א:
הוֹשׁ ָ
קהל ְו ִ ֽ
יע ךְך
וּמ ֲח ַשׁ ֵכּי ֶ ֽא ֶרץ ְבּ ַה ְט ִבּ ָ
חזן *( ָאנָּ א ַה ֵבּט ִל ְב ִרית ִט ְב ָע ךְך ַ
יעה נָּ א:
הוֹשׁ ָ
קהל ְו ִ ֽ
יע ךְך
הוֹד ָ
ר־לנוּ ָאב יְ ָד ָע ךְך ַח ְס ְדּ ךָך ָ ֽלמוֹ ְבּ ִ
חזן ָאנָּ א זְ ָכ ָ ֽ
ךְ
ךְ
יעה נָּ א:
הוֹשׁ ָ
קהל ְו ִ ֽ
יאך יִ ָוּ ַדע ִכּי הוּא ִפ ְל ָאך
הוֹרי ֵלב ְבּ ַה ְפ ִל ָ
חזן ָאנָּ א ְט ֵ
יעה נָּ א:
הוֹשׁ ָ
קהל ְו ִ ֽ
בוֹתינוּ ְכּ ִה ָשּׁ ְב ָע ךְך
ן־לנוּ יִ ְשׁ ָע ךְך ַל ֲא ֵ ֽ
חזן ָאנָּ א ַכּ ִבּיר ֹֽכּ ַח ֶתּ ָ ֽ
ךְ
ךְ
יעה נָּ א:
הוֹשׁ ָ
קהל ְו ִ ֽ
חזן ָאנָּ א ַמ ֵלּא ִמ ְשׁ ֲאלוֹת ַעם ְמ ַשׁ ְוּ ָעך נֶ ֱע ָקד ְכּמוֹ ְבּ ַהר מוֹר ְכּמוֹ ִשׁ ְוּ ָעך
יעה נָּ א:
הוֹשׁ ָ
קהל ְו ִ ֽ
יע ךְך
חזן ָאנָּ א ַסגֵּ ב ֶא ְשׁ ֵלי נִ ְט ָע ךְך ָע ִריצִ ים ַבּ ֲהנִ ָ
יעה נָּ א:
הוֹשׁ ָ
קהל ְו ִ ֽ
יע ךְך
חזן ָאנָּ א ְפּ ַתח ָ ֽלנוּ אוֹצְ רוֹת ִר ְב ָע ךְך צִ יָּ ה ֵמ ֶהם ְבּ ַה ְר ִבּ ָ
קוֹר ֶ ֽא ךָ
יעה נָּ א:
הוֹשׁ ָ
קהל ְו ִ ֽ
רוֹע ָע ךְך ְר ֵעם ְבּטוּב ִמ ְר ָע ךְך
יך ֶ ֽא ֶרץ ְבּ ֲ
חזן ָאנָּ א ְ
ךְ
ךְ
ךָ
יעה נָּ א:
הוֹשׁ ָ
קהל ְו ִ ֽ
יאך
שׁוֹאך ֵתּל ַתּ ְל ִפּיּוֹת ְבּ ַה ִשּׂ ָ
חזן ָאנָּ א ְשׁ ָע ֶ ֽריך ַ ֽתּ ַעל ִמ ְמּ ָ
*( כשיש ברית מילה מוסיף כאן החזן ואומר:

יענוּ ְל ַ ֽמ ַען ְשׁ ֶמ ךָך:
הוֹשׁ ֵ ֽ
זְ כוֹר ְבּ ִרית ַא ְב ָר ָהם ַו ֲע ֵק ַדת יִ צְ ָחק ְו ָה ֵשׁב ְשׁבוּת ָא ֳה ֵלי יַ ֲעקֹב ְו ִ

יעה נָּ א:
הוֹשׁ ָ
הוֹשׁ ְענָ א וְ ִ ֽ
ַ
חזן ואחריו קהלָ :אנָּ א ֵאל נָ א

חזן ֵאל נָ א
חזן ֵאל נָ א
חזן ֵאל נָ א

אוֹבד ְשׁ ֵ ֽמנוּ ִמ ִסּ ְפ ְר ךָך ַאל ְתּ ַא ֵבּד
ָתּ ִ ֽעינוּ ְכּ ֶשׂה ֵ
צוּפה ְו ָע ֶ ֽל ךָ
יך ֲהרוּגָ ה
ְר ֵעה ֶאת־צ ֹאן ַה ֲה ֵרגָ ה ְק ָ

ית ךָך ְפּ ֻע ָלּ ְת ךָך ְו ַר ְעיָ ֶ ֽת ךָך
צ ֹאנְ ךָך ְוצ ֹאן ַמ ְר ִע ֶ ֽ

יעה נָּ א:
הוֹשׁ ָ
הוֹשׁ ְענָ א ְו ִ ֽ
קהל ַ
יעה נָּ א:
הוֹשׁ ָ
הוֹשׁ ְענָ א ְו ִ ֽ
קהל ַ
יעה נָּ א:
הוֹשׁ ָ
הוֹשׁ ְענָ א ְו ִ ֽ
קהל ַ

חזן ֵאל נָ א

יחם ֲענֵ ה ְבּ ֵעת ָרצוֹן
ֲענִ יֵּ י ַהצּ ֹאן ִשׂ ָ
יהם יִ ְהיוּ ְכ ַ ֽאיִ ן
קוֹמ ֵ ֽמ ֶ
נוֹשׂ ִאים ְל ךָך ַ ֽעיִ ן ִמ ְת ֲ
ְ
שׁוּעה יִ ְשׁ ֲאבוּן ַ ֽמיִ ם
ִל ְמנַ ְסּ ֵכי ְל ךָך ַ ֽמיִ ם ְכּ ִמ ַמּ ַעיְ נֵ י ַהיְ ָ
נוֹשׁ ִעים
וּב ִשׁ ְמ ךָך ָ
פוּלים ְבּ ךָך ְ
יעים ְט ִ
מוֹשׁ ִ
ִ
יַ ֲעלוּ ְלצִ יּוֹן

חזן ֵאל נָ א

ֲחמוּץ ְבּגָ ִדים זְ עוֹם ְלנַ ֵער ָכּל־בּוֹגְ ִדים
כוּרי ְבּ ֶ ֽל ֶת ךְך ָוכוֹר
ְוזָ כוֹר ִתּזְ כּוֹר ַהנְּ ֵ
דּוֹר ֶ ֽשׁ ךָ
יך ְבּ ַענְ ֵפי ֲע ָרבוֹת גַּ ְעיָ ם ְשׁ ֵעה ֵמ ֲע ָרבוֹת
ְ

חזן ֵאל נָ א
חזן ֵאל נָ א
חזן ֵאל נָ א
חזן ֵאל נָ א
חזן ֵאל נָ א
חזן ֵאל נָ א

לּוּלי ְשׁ ֵעה נָ א
ָבּ ֵר ךְך ְבּ ִעטּוּר ָשׁנָ ה ֲא ָמ ַרי ְבּ ִפ ִ

יעה נָּ א:
הוֹשׁ ָ
הוֹשׁ ְענָ א ְו ִ ֽ
קהל ַ
יעה נָּ א:
הוֹשׁ ָ
הוֹשׁ ְענָ א ְו ִ ֽ
קהל ַ
יעה נָּ א:
הוֹשׁ ָ
הוֹשׁ ְענָ א ְו ִ ֽ
קהל ַ
יעה נָּ א:
הוֹשׁ ָ
הוֹשׁ ְענָ א ְו ִ ֽ
קהל ַ
יעה נָּ א:
הוֹשׁ ָ
הוֹשׁ ְענָ א ְו ִ ֽ
קהל ַ

יעה נָּ א:
הוֹשׁ ָ
הוֹשׁ ְענָ א ְו ִ ֽ
קהל ַ
יעה נָּ א:
הוֹשׁ ָ
הוֹשׁ ְענָ א ְו ִ ֽ
קהל ַ
יעה נָּ א:
הוֹשׁ ָ
הוֹשׁ ְענָ א ְו ִ ֽ
קהל ַ

יעה נָּ א ָא ִ ֽבינוּ ָ ֽא ָתּה:
הוֹשׁ ָ
הוֹשׁ ְענָ א וְ ִ ֽ
ַ
חו"ק ָאנָּ א ֵאל נָ א
קוֹתיו
דוֹרוֹתיו ַהנִּ ְמ ָלט ְבּרֹב צִ ְד ָ
ָ
חזן ְל ַ ֽמ ַען ָתּ ִמים ְבּ
חוֹמה
ֻמצָּ ל ִמ ֶ ֽשּׁ ֶטף ְבּבוֹא ַמבּוּל ַ ֽמיִ ם ְלאֹם ֲאנִ י ָ
ל־מ ֲע ִשׂים ַה ְמנֻ ֶסּה ַבּ ֲע ָשׂ ָרה נִ ִסּים
חזן ְל ַ ֽמ ַען ָשׁ ֵלם ְבּ ָכ ַ

יעה נָּ א ָא ִ ֽבינוּ ָ ֽא ָתּה:
הוֹשׁ ָ
הוֹשׁ ְענָ א ְו ִ ֽ
קהל ַ

ְכּ ָשׁר ַמ ְל ָא ִכים נָ ם יֻ ַקּח נָ א ְמ ַעט ַ ֽמיִ ם ְל ָב ָרה ַכּ ַח ָמּה

קהל

יעה נָּ א ָא ִ ֽבינוּ
הוֹשׁ ָ
הוֹשׁ ְענָ א ְו ִ ֽ
ַ

ָ ֽא ָתּה:
ךְ
חזן ְל ַ ֽמ ַען ַרך ְויָ ִחיד נֶ ֱחנַ ט ְל ֵמ ָאה זָ ַעק ַאיֵּ ה ַה ֶשּׂה ְלע ָֹלה
סוּרה
ִבּ ְשּׂ ֽרוּהוּ ֲע ָב ָדיו ָמ ָ ֽצאנוּ ַ ֽמיִ ם ְלגֹ ָלה ְו ָ
יעה נָּ א ָא ִ ֽבינוּ
הוֹשׁ ָ
הוֹשׁ ְענָ א ְו ִ ֽ
ַ
קהל
ָ ֽא ָתּה:
וּל ִשׁ ְמ ךָך ִח ָכּה
חזן ְל ַ ֽמ ַען ִק ַדּם ְשׂ ֵאת ְבּ ָר ָכה ַהנִּ ְשׂ ַטם ְ
ְמיַ ֵחם ְבּ ַמ ְקלוֹת ְבּ ִשׁ ֲקתוֹת ַה ַ ֽמּיִ ם ְל ָד ְמ ָתה ְל ָת ָמר
יעה נָּ א ָא ִ ֽבינוּ
הוֹשׁ ָ
הוֹשׁ ְענָ א ְו ִ ֽ
ַ
קהל
ָ ֽא ָתּה:
חזן ְל ַמ ַען צָ ַדק ֱהיוֹת ְל ךָך ְלכ ֵֹהן ֶכּ ָח ָתן ְפּ ֵאר יְ ַכ ֵהן
יבת ַ ֽמיִ ם ְל ָה ָהר ַהטּוֹב
ְמנֻ ֶסּה ְבּ ַמ ָסּה ְבּ ֵמי ְמ ִ ֽר ַ
יעה נָּ א ָא ִ ֽבינוּ
הוֹשׁ ָ
הוֹשׁ ְענָ א ְו ִ ֽ
ַ
קהל
הוּדה ֲא ֶשׁר גָּ ַבר ְבּ ֶא ָחיו
ָ ֽא ָתּה :חזן ְל ַ ֽמ ַען פֹּ ַאר ֱהיוֹת גְּ ִביר ְל ֶא ָחיו יְ ָ
ךָ
ִמ ְס ַפּר ֽ ֹר ַבע ִמ ָדּ ְליָ ו יִ זַּ ל ַ ֽמיִ ם לוֹא ָ ֽלנוּ ִכּי ִאם ְל ַמ ַענְ ך
יעה נָּ א ָא ִ ֽבינוּ
הוֹשׁ ָ
הוֹשׁ ְענָ א ְו ִ ֽ
ַ
קהל
ָ ֽא ָתּה:
חזן ְל ַ ֽמ ַען ָענָ ו ִמכֹּל ְונֶ ֱא ָמן ֲא ֶשׁר ְבּצִ ְדקוֹ ִכּ ְל ֵכּל ַה ָמּן
ָמ ךְ
וּמשׁוּי ִמ ַ ֽמּיִ ם ְלז ֹאת ַהנִּ ְשׁ ָק ָפה
גוֹאל ָ
שׁוּך ְל ֵ
יעה נָּ א ָא ִ ֽבינוּ
הוֹשׁ ָ
הוֹשׁ ְענָ א ְו ִ ֽ
ַ
קהל
ָ ֽא ָתּה:
אוּרים ְו ֻת ִמּים
לּוֹבשׁ ִ
רוֹמים ַה ֵ
חזן ְל ַ ֽמ ַען ַשׂ ְמתּוֹ ְכּ ַמ ְל ֲא ֵכי ְמ ִ
ְמצֻ ֶוּה ָלב ֹא ַבּ ִמּ ְק ָדּשׁ ְבּ ִקדּוּשׁ יָ ַ ֽדיִ ם ְו ַרגְ ַ ֽליִ ם ְוּר ִ ֽחיצַ ת ַ ֽמיִ ם
חוֹלת ַא ֲה ָבה
ְל ַ
יעה נָּ א ָא ִ ֽבינוּ
הוֹשׁ ָ
הוֹשׁ ְענָ א ְו ִ ֽ
ַ
קהל
ָ ֽא ָתּה:
ינ יִ ם
הוּשׂ ָמה ֵע ַ ֽ
ְ
חוֹלת ַמ ֲח ַ ֽנ יִ ם ִל ְכ ֵ ֽמ ֵהי ֵלב
יאה ְמ ַ
חזן ְל ַ ֽמ ַען נְ ִב ָ
ְל ַרגְ ָלהּ ָ ֽרצָ ה ֲעלוֹת ָו ֶ ֽר ֶדת ְבּ ֵאר ַ ֽמיִ ם ְל ֽטוֹבוּ א ָֹה ָליו
יעה נָּ א ָא ִ ֽבינוּ
הוֹשׁ ָ
הוֹשׁ ְענָ א ְו ִ ֽ
ַ
קהל
ָ ֽא ָתּה:
רוּח ַה ֽ ֹקּ ֶדשׁ ָע ָליו ִא ֵהל
א ֶהל ְו ַ
חזן ְל ַ ֽמ ַען ְמ ָשׁ ֵרת ל ֹא ָמשׁ ֵמ ֽ ֹ
וּב ָרה
יעה נָּ א ָא ִ ֽבינוּ ָ ֽא ָתּה:
הוֹשׁ ָ
הוֹשׁ ְענָ א ְו ִ ֽ
קהל ַ
ְבּ ָע ְברוֹ ַביַּ ְר ֵדּן נִ ְכ ְרתוּ ַה ַ ֽמּיִ ם ְליָ ָפה ָ
טוֹבה אוֹת זָ ַעק ַאיֵּ ה נִ ְפ ָלאוֹת
חזן ְל ַ ֽמ ַען ִל ַמּד ְראוֹת ְל ָ
ִמצָּ ה ַטל ִמגִּ זָּ ה ְמל ֹא ַה ֵ ֽסּ ֶפל ַ ֽמיִ ם ְל ַכ ַלּת ְל ָבנוֹן
יעה נָּ א ָא ִ ֽבינוּ
הוֹשׁ ָ
הוֹשׁ ְענָ א ְו ִ ֽ
ַ
קהל
ָ ֽא ָתּה:
שׁוּע ֶ ֽת ךָך
לוּלי ֲעשׂוֹת ִמ ְל ַח ְמ ֶ ֽתּ ךָך ֲא ֶשׁר ְבּיָ ָדם ַ ֽתּ ָתּה יְ ָ
חזן ְל ַ ֽמ ַען ְכּ ֵ
יעה נָּ א ָא ִ ֽבינוּ ָ ֽא ָתּה:
הוֹשׁ ָ
הוֹשׁ ְענָ א ְו ִ ֽ
רוּפי ִמגּוֹי ְבּ ָל ְק ָקם ְבּיָ ָדם ַ ֽמיִ ם ְלל ֹא ָבגְ דוּ ָב ךְך קהל ַ
צְ ֵ
צוֹר ִרים ָדּשׁ ֲא ֶשׁר ֵמ ֶ ֽר ֶחם ְלנָ זִ יר ֻה ְק ָדּשׁ
חזן ְל ַ ֽמ ַען יָ ִחיד ְ
ךָ
ִמ ַמּ ְכ ֵתּשׁ ֶ ֽל ִחי ִה ְב ַ ֽק ְע ָתּ לּוֹ ַ ֽמיִ ם ְל ַ ֽמ ַען ֵשׁם ָק ְד ֶ ֽשׁך
יעה נָּ א ָא ִ ֽבינוּ
הוֹשׁ ָ
הוֹשׁ ְענָ א ְו ִ ֽ
ַ
קהל
ָ ֽא ָתּה:
הוֹל ךְך ְוגָ ֵדל ֲא ֶשׁר ֵמ ֹֽע ֶשׁק ֵע ָדה ִח ֵדּל
חזן ְל ַ ֽמ ַען טוֹב ֵ
וּשׁ ָ ֽל ִם
אוה ִכּ ֽיר ָ
ְבּשׁוּב ָעם ֵמ ֵח ְטא צָ ו ְשׁ ָאב ַ ֽמיִ ם ְלנָ ָ
יעה נָּ א ָא ִ ֽבינוּ
הוֹשׁ ָ
הוֹשׁ ְענָ א ְו ִ ֽ
ַ
קהל

ָ ֽא ָתּה:
תּוֹרה ְבּ ָכל ְכּ ֵלי ִשׁיר
חזן ְל ַ ֽמ ַען ַחיָּ ךְך ְמ ַכ ְר ֵכּר ְבּ ִשׁיר ַה ְמ ַל ֵמּד ָ
ְמנַ ֵסּ ךְך ְל ָפנָ יו ְכּ ָת ַאב ְשׁתוֹת ַ ֽמיִ ם ְל ָ ֽשׂמוּ ְב ךָך ִס ְב ָרם
יעה נָּ א ָא ִ ֽבינוּ
הוֹשׁ ָ
הוֹשׁ ְענָ א ְו ִ ֽ
ַ
קהל
ָ ֽא ָתּה:
וּמ ִשׁיב ֶע ְב ָרה
חזן ְל ַ ֽמ ַען זָ ךְך ָע ָלה ַב ְסּ ָע ָרה ַה ְמ ַקנֵּ א ֵ
ֽיה ְבּ ֵרכוֹת
וּמיִ ם ְל ֵע ֶינ ָ
ְל ִפלּוּלוֹ יָ ְר ָדה ֵאשׁ ְו ִל ֲח ָכה ָע ָפר ַ ֽ
יעה נָּ א ָא ִ ֽבינוּ
הוֹשׁ ָ
הוֹשׁ ְענָ א ְו ִ ֽ
ַ
קהל
ָ ֽא ָתּה:
חזן ְל ַ ֽמ ַען ְו ֵשׁ ֵרת ֶבּ ֱא ֶמת ְל ַרבּוֹ ִפּי ְשׁ ַ ֽנ יִ ם ְבּרוּחוֹ נֶ ֱאצַ ל בּוֹ
ְבּ ַק ְחתּוֹ ְמנַ גֵּ ן נִ ְת ַמ ְלּאוּ גֵּ ִבים ַ ֽמיִ ם ְל ָפצוּ ִמי ָכ ֹֽמ ָכה
יעה נָּ א ָא ִ ֽבינוּ
הוֹשׁ ָ
הוֹשׁ ְענָ א ְו ִ ֽ
ַ
קהל
ָ ֽא ָתּה:
ֹאנ ךךָ
ךָ
שׁוּבה ְלצ ֶ ֽ
צוֹנ ך ַה ַמּ ְכ ִריז ְתּ ָ
חזן ְל ַ ֽמ ַען ִה ְר ֵהר ֲעשׂוֹת ְר ֶ ֽ
ָאז ְבּב ֹא ְמ ָח ֵרף ָס ַתם ֵעינוֹת ַ ֽמיִ ם ְלצִ יּוֹן ִמ ְכ ַלל ֽ ֹי ִפי
יעה נָּ א ָא ִ ֽבינוּ
הוֹשׁ ָ
הוֹשׁ ְענָ א ְו ִ ֽ
ַ
קהל
ָ ֽא ָתּה:
וּך ְבּ ךְ
חזן ְל ַ ֽמ ַען ְדּ ָר ֽשׁ ךָ
סוֹד ךָך ָ ֽלמוֹ נִ גְ ָלה
גּוֹלה ְו ְ
תוֹך ַה ָ
קוֹר ֶ ֽא ךָ
יך ַבצָּ ר
ְבּ ִלי ְל ִה ְתגָּ ֵאל ָדּ ְרשׁוּ זֵ ְרעוֹנִ ים ַ ֽ
יעה נָּ א ָא ִ ֽבינוּ
הוֹשׁ ָ
הוֹשׁ ְענָ א ְו ִ ֽ
ַ
קהל
וּמיִ ם ְל ְ
ָ ֽא ָתּה:
סוֹפר ָמ ִהיר ְמ ַפ ֵלּשׂ ֲא ָמנָ ה
ֵ
וּבינָ ה
חזן ְל ַ ֽמ ַען גָּ ַמר ָח ְכ ָמה ִ
שׁוּלים ְבּ ַר ֲח ֵבי ַ ֽמיִ ם ְל ַר ָ ֽבּ ִתי ָעם
ְמ ַח ְכּ ֵ ֽמנוּ ֲא ָמ ִרים ַה ְמּ ִ
יעה נָּ א ָא ִ ֽבינוּ
הוֹשׁ ָ
הוֹשׁ ְענָ א ְו ִ ֽ
ַ
קהל
ָ ֽא ָתּה:
ךָ
ךָ
שׁוֹפ ִכים ְלך ִ ֽשׂ ַיח ְבּל ֹא ֵלב ָו ֵלב
ְ
חזן ְל ַ ֽמ ַען ָבּ ֵאי ְלך ַהיּוֹם ְבּ ָכל ֵלב
שׁוֹר ֽר ךָ
שׁוֹא ִלים ִמ ְמּ ךָך עוֹז ִמ ְטרוֹת ַ ֽמיִ ם ְל ְ
יעה נָּ א ָא ִ ֽבינוּ ָ ֽא ָתּה:
הוֹשׁ ָ
הוֹשׁ ְענָ א ְו ִ ֽ
וּך ַביָּ ם קהל ַ
ֲ
אוֹמ ֵרי יִ גְ ַדּל ְשׁ ֶ ֽמ ךָך ְו ֵהם נַ ֲח ָל ְת ךָך ְו ַע ֶ ֽמּ ךָך
ְ
חזן ְל ַ ֽמ ַען
ךָ
צְ ֵמ ִאים ְליֶ ְשׁ ֲעך ְכּ ֶ ֽא ֶרץ ֲעיֵ ָפה ַל ַ ֽמּיִ ם ְל ַ ֽת ְר ָתּ ָ ֽלמוֹ ְמ ָ
יעה נָּ א ָא ִ ֽבינוּ
הוֹשׁ ָ
הוֹשׁ ְענָ א ְו ִ ֽ
ַ
נוּחה קהל
ָ ֽא ָתּה:

יעה נָּ א:
הוֹשׁ ָ
ִֽ
הוֹשׁ ְענָ א ֵאל נָ א ָאנָּ א
חו"ק ַ
יענוּ ֵאל ָמ ֻע ֵזּֽנוּ:
הוֹשׁ ֵ ֽ
יחה נָ א וְ ִ
הוֹשׁ ְענָ א ְס ַלח נָ א וְ ַהצְ ִל ָ
ַ
ק' חוזר.

יש שמיחים כאן את הלולב ואתרוג ,ווטלים את ההושעות:

שׁוֹפ ִכים ְל ךָך ֵלב ַכּ ַ ֽמּיִ ם
ְ
חזן ַתּ ֲענֶ ה ֱאמוּנִ ים

יעה נָּ א:
הוֹשׁ ָ
קהל ְו ִ ֽ

וּב ַ ֽמּיִ ם
חזן ְל ַ ֽמ ַען ָבּא ָב ֵאשׁ ַ

יחה נָ א:
קהל ְו ַהצְ ִל ָ

חזן גָּ זַ ר ְונָ ם יֻ ַקּח נָ א ְמ ַעט ַ ֽמיִ ם
חזן ַתּ ֲענֶ ה ְדגָ ִלים ָ ֽגּזוּ גִּ זְ ֵרי ַ ֽמיִ ם
חזן ְל ַ ֽמ ַען ַהנֶּ ֱע ַקד ְבּ ַ ֽשׁ ַער ַה ָשּׁ ַ ֽמיִ ם

יענוּ ֵאל ָמ ֻע ֵזּֽנוּ:
הוֹשׁ ֵ ֽ
קהל ְו ִ
יעה נָּ א:
הוֹשׁ ָ
קהל ְו ִ ֽ
יחה נָ א:
קהל ְו ַהצְ ִל ָ

יענוּ ֵאל ָמ ֻע ֵזּֽנוּ:
הוֹשׁ ֵ ֽ
קהל ְו ִ

חזן ְו ָשׁב ְו ָח ַפר ְבּ ֵארֹת ַה ַ ֽמּיִ ם

יעה נָּ א:
הוֹשׁ ָ
קהל ְו ִ ֽ

חזן ַתּ ֲענֶ ה זַ ִכּים חוֹנִ ים ֲע ֵלי ַ ֽמיִ ם
חזן ְל ַ ֽמ ַען ָח ָלק ְמ ַפצֵּ ל ַמ ְקלוֹת ְבּ ִשׁ ֲקתוֹת ַה ַ ֽמּיִ ם
חזן ָט ַען ְוגָ ל ֶ ֽא ֶבן ִמ ְבּ ֵאר ַ ֽמיִ ם

יחה נָ א:
קהל ְו ַהצְ ִל ָ
יענוּ ֵאל ָמ ֻע ֵזּֽנוּ:
הוֹשׁ ֵ ֽ
קהל ְו ִ

וּלת ַ ֽמיִ ם
נוֹח ֵלי ָדת ְמ ֽשׁ ַ
חזן ַתּ ֲענֶ ה יְ ִד ִידים ֲ

יעה נָּ א:
הוֹשׁ ָ
קהל ְו ִ ֽ

נוֹתם ַ ֽמיִ ם
חזן ְל ַ ֽמ ַען ָכּרוּ ְבּ ִמ ְשׁ ֲע ָ

יחה נָ א:
קהל ְו ַהצְ ִל ָ
יענוּ ֵאל ָמ ֻע ֵזּֽנוּ:
הוֹשׁ ֵ ֽ
קהל ְו ִ

וּלצֶ ֱאצָ ֵ ֽאימוֹ ַ ֽמיִ ם
חזן ְל ָה ִכין ָ ֽלמוֹ ְ

יעה נָּ א:
הוֹשׁ ָ
קהל ְו ִ ֽ

ישׁימוֹן ֲע ֵלי ַ ֽמיִ ם
חזן ַתּ ֲענֶ ה ִמ ְת ַחנֲּ נִ ים ְכּ ִב ִ

יחה נָ א:
קהל ְו ַהצְ ִל ָ

חזן ְל ַ ֽמ ַען נֶ ֱא ַמן ַ ֽבּיִ ת ַמ ְס ִפּיק ָל ָעם ַ ֽמיִ ם
חזן ֶס ַלע ָה ךְך ַויָ זֽ וּבוּ ַ ֽמיִ ם

יענוּ ֵאל ָמ ֻע ֵזּֽנוּ:
הוֹשׁ ֵ ֽ
קהל ְו ִ

חזן ַתּ ֲענֶ ה עוֹנִ ים ֲע ִלי ְב ֵאר ַ ֽמיִ ם

יעה נָּ א:
הוֹשׁ ָ
קהל ְו ִ ֽ

יבת ַ ֽמיִ ם
חזן ְל ַ ֽמ ַען ֻפּ ַקּד ְבּ ֵמי ְמ ִ ֽר ַ

יחה נָ א:
קהל ְו ַהצְ ִל ָ

קוֹתם ַ ֽמיִ ם
חזן צְ ֵמ ִאים ְל ַה ְשׁ ָ
דוֹשׁים ְמנַ ְסּ ִכים ְל ךָך ַ ֽמיִ ם
חזן ַתּ ֲענֶ ה ְק ִ

יענוּ ֵאל ָמ ֻעזֵּ נוּ:
הוֹשׁ ֵ ֽ
קהל ְו ִ
יעה נָּ א:
הוֹשׁ ָ
קהל ְו ִ ֽ

שׁוֹר ִרים ְכּ ָת ַאב ְשׁתוֹת ַ ֽמיִ ם
חזן ְל ַ ֽמ ַען ר ֹאשׁ ְמ ֲ
חזן ָשׁב ְונָ ַס ךְך ְל ךָך ַ ֽמיִ ם
שׁוֹא ִלים ְבּ ִר ֽבּ ַוּע ֶא ְשׁ ֵלי ַ ֽמיִ ם
ֲ
חזן ַתּ ֲענֶ ה

יחה נָ א:
קהל ְו ַהצְ ִל ָ
יענוּ ֵאל ָמ ֻע ֵזּֽנוּ:
הוֹשׁ ֵ ֽ
קהל ְו ִ
יעה נָּ א:
הוֹשׁ ָ
קהל ְו ִ ֽ
יחה נָ א:
קהל ְו ַהצְ ִל ָ

חזן ְל ַ ֽמ ַען ֵתּל ַתּ ְל ִפּיוֹת ֽמוֹצָ א ַ ֽמיִ ם

יענוּ ֵאל ָמ ֻע ֵזּֽנוּ:
הוֹשׁ ֵ ֽ
קהל ְו ִ

חזן ִתּ ְפ ַתּח ֶ ֽא ֶרץ ְו ַת ְר ִעיף ָשׁ ַ ֽמיִ ם
הזן ואחריו קהל:

יענוּ ֱאל ֵֹהי יִ ְשׁ ֵ ֽענוּ:
הוֹשׁ ֵ ֽ
וּמ ַחל ֲעוֹנָ ם וְ ִ
חו"ק ַר ֶחם־נָ א ְק ַהל ֲע ַדת יְ ֻשׁרוּן ְס ַלח ְ
בסוף הפיוט 'אז כעיני עבדים' ,יש אומרים 'שערי שמים פתח' ביגון סוף הפיוט 'אנסיכה' במלכיות של ראש השה.

חזן ָאז ְכּ ֵעינֵ י ֲע ָב ִדים ֶאל יַ ד ֲאדוֹנִ ים ָ ֽבּאנוּ ְל ָפ ֶנ ךָ
יענוּ ֱאל ֵֹהי יִ ְשׁ ֵ ֽענוּ:
הוֹשׁ ֵ ֽ
ֽיך נְ דוֹנִ ים קהל ְו ִ
יענוּ ֱאל ֵֹהי
הוֹשׁ ֵ ֽ
זוּל ְת ךָך ֲאדוֹנִ ים ק' ְו ִ
וּב ָע ֽלוּנוּ ָ
חזן גֵּ ֶאה ֲאדוֹנֵ י ָה ֲאדוֹנִ ים נִ ְת ָ ֽגּ רוּ ָ ֽבנוּ ְמ ָדנִ ים ָדּ ֽשׁוּנוּ ְ
אוֹת ךָ
יִ ְשׁ ֵ ֽענוּ:חזן ֵהן ַ ֽגּ ְשׁנוּ ַהיּוֹם ְבּ ַת ֲחנוּן ָע ֶ ֽד ךָ
יענוּ
הוֹשׁ ֵ ֽ
קהל ְו ִ
יך ְבּ ִשׁנּוּן
יך ַרחוּם ְו ַחנּוּן ְו ִס ַ ֽפּ ְרנוּ נִ ְפ ְל ֶ ֽ
יה ֶתּ ְח ָבּשׁ
יבשׁ ַח ְשׁ ַרת ַ ֽמיִ ם ְבּ ִא ֶ ֽבּ ָ
ֱאל ֵֹהי יִ ְשׁ ֵ ֽענוּ :חזן זָ ַבת ָח ָלב ְוּד ַבשׁ נָ א ַאל ִתּ ָ

יענוּ
הוֹשׁ ֵ ֽ
קהל ְו ִ

ֱאל ֵֹהי יִ ְשׁ ֵ ֽענוּ:
יענוּ ֱאל ֵֹהי יִ ְשׁ ֵ ֽענוּ:
הוֹשׁ ֵ ֽ
וּשׁמוֹנָ ה יָ ָשׁר צַ ִדּיק ֵאל ֱאמוּנָ ה קהל ְו ִ
חזן ְט ֵ ֽענוּ ִב ְשׁ ֵמנָ ה ְבּיַ ד ִשׁ ְב ָעה ְ
יענוּ ֱאל ֵֹהי יִ ְשׁ ֵ ֽענוּ:
הוֹשׁ ֵ ֽ
חזן ָכּ ַ ֽר ָתּ ְב ִרית ָל ָ ֽא ֶרץ עֹד ָכּל יְ ֵמי ָה ָ ֽא ֶרץ ְל ִב ְל ִתּי ְפ ָרץ ָבּהּ ָ ֽפּ ֶרץ קהל ְו ִ
חזן ִמ ְת ַחנֲּ נִ ים ֲע ֵלי ַ ֽמיִ ם ַכּ ֲע ָר ִבים ַעל יִ ְב ֵלי ַ ֽמיִ ם נָ א זְ ָכר ָ ֽלמוֹ נִ ךְ
יענוּ ֱאל ֵֹהי
הוֹשׁ ֵ ֽ
קהל ְו ִ
סּוּך ַה ַ ֽמּיִ ם
יִ ְשׁ ֵ ֽענוּ:
יענוּ ֱאל ֵֹהי יִ ְשׁ ֵ ֽענוּ:
הוֹשׁ ֵ ֽ
יע ָתם קהל ְו ִ
עוֹמ ִסים ְבּ ַשׁ ְו ָע ָתם ֲענֵ ם ְבּקוֹל ְפּגִ ָ
ְ
יחים ְבּ ֶ ֽד ֶר ךְך ַמ ָטּ ָע ָתם
חזן ִשׂ ִ
יענוּ ֱאל ֵֹהי יִ ְשׁ ֵ ֽענוּ:
הוֹשׁ ֵ ֽ
מוֹשׁעוֹת קהל ְו ִ
לּוּלם ְשׁעוֹת צַ ְדּ ֵקם ֵאל ְל ָ
פּוֹעל יְ שׁוּעוֹת ְפּנֵ ה ְל ִפ ָ
חזן ֵ
הוֹשׁ ַיע ְול ֹא ָח ֵפץ ֶ ֽר ַשׁע
ֽשׁע ַרב ְל ִ ֽ
חזן קוֹל ִרגְ ָשׁם ִ ֽתּ ַשׁע ִתּ ְפ ַתּח ֶ ֽא ֶרץ ְויִ ְפרוּ ֶי ַ

יענוּ ֱאל ֵֹהי
הוֹשׁ ֵ ֽ
קהל ְו ִ

יִ ְשׁ ֵ ֽענוּ:
יענוּ ֱאל ֵֹהי
הוֹשׁ ֵ ֽ
יענוּ ְו ִריב ַאל ִתּ ְמ ַתּח ק' ְו ִ
תּוֹשׁ ֵ ֽ
ִ
חזן ַשׁ ֲע ֵרי ָשׁ ַ ֽמיִ ם ְפּ ַתח ְואוֹצָ ְר ךָך ַהטּוֹב ָ ֽלנוּ ִת ְפ ַתּח
יִ ְשׁ ֵ ֽענוּ:

אוֹמר:
חזן קוֹל ְמ ַב ֵשּׂר ְמ ַב ֵשּׂר וְ ֵ

והקהל חוזר.

א ֶמץ יֶ ְשׁ ֲע ךָך ָבּא
חזן ֽ ֹ

דּוֹדי ִהנֵּ ה זֶ ה ָבּא
קוֹל ִ

אוֹמר :קוֹל
ְמ ַב ֵשּׂר ְו ֵ

חזן ָבּא ְבּ ִר ֲבבוֹת ִכּ ִתּים

יתים
ַל ֲעמוֹד ַעל ַהר ַהזֵּ ִ

אוֹמר :קוֹל
ְמ ַב ֵשּׂר ְו ֵ

שּׁוֹפר ִל ְת ַקע
חזן גִּ ְשׁתּוֹ ַבּ ָ

ַתּ ְח ָתּיו ַהר יִ ָבּ ַקע

חזן ָדּ ַפק ְו ֵהצִ יץ ְוזָ ַרח

וּמשׁ ֲחצִ י ָה ָהר ִמ ִמּזְ ָרח
ָ

אוֹמר :קוֹל
ְמ ַב ֵשּׂר ְו ֵ
אוֹמר:
ְמ ַב ֵשּׂר ְו ֵ

קוֹל
חזן ֵה ִקים ִמלּוּל נָ ֳאמוֹ

דוֹשׁיו ִעמּוֹ
וּבא הוּא ְו ָכל ְק ָ
ָ

אוֹמר :קוֹל
ְמ ַב ֵשּׂר ְו ֵ

עוֹלם
וּל ָכל ָבּ ֵאי ָה ָ
חזן ְ

עוֹלם
ַבּת קוֹל יִ ָשּׁ ַמע ָבּ ָ

אוֹמר :קוֹל
ְמ ַב ֵשּׂר ְו ֵ

מוּסי ְר ָחמוֹ
חזן ֶ ֽז ַרע ֲע ֵ

נוֹלדוּ ְכּ ֶי ֶֽלד ִמ ְמּ ֵעי ִאמּוֹ
ְ

אוֹמר :קוֹל
ְמ ַב ֵשּׂר ְו ֵ

חזן ָ ֽח ָלה ְויָ ְל ָדה ִמי ז ֹאת

ִמי ָשׁ ַמע ָכּז ֹאת

חזן ָטהוֹר ָפּ ַעל ָכּל ֵ ֽא ֶלּה

וּמי ָר ָאה ָכּ ֵא ֶלּה
ִ

הוּחד
ֽשׁע וּזְ ַמן ַ
חזן ֶי ַ

וּחל ֶ ֽא ֶרץ ְבּיוֹם ֶא ָחד
ֲהיֽ ַ

חזן ַכּ ִבּיר רוֹם ָו ַ ֽת ַחת

ִאם יִ ָוּ ֵלד גּוֹי ַ ֽפּ ַעם ֶא ָחת

אוֹמר :קוֹל
ְמ ַב ֵשּׂר ְו ֵ
אוֹמר :קוֹל
ְמ ַב ֵשּׂר ְו ֵ
אוֹמר :קוֹל
ְמ ַב ֵשּׂר ְו ֵ
אוֹמר :קוֹל
ְמ ַב ֵשּׂר ְו ֵ

ְו ָהיָ ה ְל ֵעת ֶ ֽע ֶרב יִ ְהיֶ ה אוֹר

חזן ְל ֵעת יִ גְ ַאל ַעמּוֹ נָ אוֹר
יעים יַ ֲעלוּ ְל ַהר צִ יּוֹן
מוֹשׁ ִ
חזן ִ

אוֹמר :קוֹל
ְמ ַב ֵשּׂר ְו ֵ
אוֹמר:
ְמ ַב ֵשּׂר ְו ֵ

ִכּי ָח ָלה גַּ ם יָ ְל ָדה צִ יּוֹן

קוֹל
בוּל ךְך
חזן נִ ְשׁ ַמע ְבּ ָכל גְּ ֵ

יבי ְמקוֹם ָא ֳה ֵל ךְך
ַה ְר ִ ֽח ִ

אוֹמר :קוֹל
ְמ ַב ֵשּׂר ְו ֵ

נוֹתיִ ךְך
ימי ַעד ַדּ ֶ ֽמּ ֶשׂק ִמ ְשׁ ְכּ ַ ֽ
חזן ִ ֽשׂ ִ

נוֹתיִ ךְך
וּב ַ ֽ
ַק ְבּ ִלי ָב ַ ֽנ יִ ךְך ְ

אוֹמר :קוֹל
ְמ ַב ֵשּׂר ְו ֵ

חזן ִע ְלזִ י ֲח ַב ֶ ֽצּ ֶלת ַה ָשּׁרוֹן

ִכּי ָ ֽקמוּ יְ ֵשׁנֵ י ֶח ְברוֹן

אוֹמר :קוֹל
ְמ ַב ֵשּׂר ְו ֵ

חזן ְפּנוּ ֵא ַלי ְו ִה ָוּ ְשׁעוּ

קוֹלי ִת ְשׁ ָ ֽמעוּ
ַהיּוֹם ִאם ְבּ ִ

חזן צָ ַמח ִאישׁ ֶ ֽצ ַמח ְשׁמוֹ

הוּא ָד ִוד ְבּ ַעצְ מוֹ

פוּשׁי ָע ָפר
חזן ֽקוּמוּ ְכּ ֵ

אוֹמר :קוֹל
ְמ ַב ֵשּׂר ְו ֵ

שׁוֹכנֵ י ָע ָפר
ְ
ָה ִ ֽקיצוּ ְו ַרנֲּ נוּ

חזן ַר ָ ֽבּ ִתי ָעם ְבּ ַה ְמ ִליכוֹ

ִמגְ דּוֹל יְ שׁוּעוֹת ַמ ְלכּוֹ

חזן ֵשׁם ֲע ִדינָ ה ְל ַה ֲא ִביד

ֹֽע ֶשׂה ֶ ֽח ֶסד ִל ְמ ִשׁיחוֹ ְל ָד ִוד

עוֹלם
חזן ְתּנָ ה יְ שׁוּעוֹת ְל ַעם ָ

אוֹמר :קוֹל
ְמ ַב ֵשּׂר ְו ֵ
אוֹמר :קוֹל
ְמ ַב ֵשּׂר ְו ֵ
אוֹמר :קוֹל
ְמ ַב ֵשּׂר ְו ֵ

עוֹלם
וּלזַ ְרעוֹ ַעד ָ
ְל ָד ִוד ְ

אוֹמר:
חזן ג' פעמים .קוֹל ְמ ַב ֵשּׂר ְמ ַב ֵשּׂר וְ ֵ
תהלים כח:ט

אוֹמר :קוֹל
ְמ ַב ֵשּׂר ְו ֵ

אוֹמר :קוֹל
ְמ ַב ֵשּׂר ְו ֵ

והקהל חוזר ג' פעמים.

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

מלכים א'

יוֹמם וָ ָ ֑ליְ ָלה
שׁר ִה ְת ַח ֨ ַנּנְ ִתּ ֙י ִל ְפ ֵנ֣י יְ ָ֔י ְקר ִ ֹ֛בים ֶאל־יְ ָ ֥י ֱאל ֵ ֹ֖הינוּ ָ ֣
ח:נט-ס וְ ִ ֽי ְהי֨ וּ ְד ָב ַ ֜רי ֵ ֗א ֶלּה ֲא ֶ ֤
ל־ע ֵ ֣מּי ָה ָ ֔א ֶרץ
יוֹמוְֹ :ל ֗ ַמ ַען ֚ ַדּ ַעת ָכּ ַ
וּמ ְשׁ ַ ֛פּט ַע ֥מּוֹ יִ ְשׂ ָר ֵ ֖אל ְדּ ַבר־י֥ וֹם ְבּ ֽ
ַ ֽל ֲע ֣שׂוֹת ׀ ִמ ְשׁ ַ ֣פּט ַע ְב ֗דּוֹ ִ
ִ ֥כּי יְ ָ ֖י ֣הוּא ָ ֽה ֱאל ִ ֹ֑הים

ֵ ֖אין ֽעוֹד:
החזן אומר 'קדיש תתקבל' ביגון בחר של יום טוב )עמ' .(36

אחר הקדיש חובטים את ההושעות .לאחר החבטות אומרים 'עלינו' )עמ'  ,(46שיר של יום ו'שיר מזמור לאסף' )עמ'
.(86
את בדי ההושעא מציעים לשריפת חפץ או לאפיית מצות.

שבת לפני שבועות )שבת זכרון קהילות אשכז שחרבו בגזירות תת"ו( ושבת חזון
שקראו באשכנז 'שווארץ שבת'
שבת לפי שבועות
לפי חתימת ברכת 'אהבה רבה' ,אחר המילים 'וליחדך באהבה' ,אומרים את האהבה 'אותך כל היום' ביגוה
המיוחד ,ואז אומרים את חתימת הברכה' :בא"י הבוחר בעמו ישראל באהבה' ,בניגון שבת .הוסח הכון ללא
שיבושי הצזורה מופיע בקובץ מיוחד של 'מכון מורשת אשכז'.
וסח 'אמת ויציב' הרגיל ,ובשבת זו אין הש"ץ משמיע 'על הראשונים' בעימה ,אך מסיימו בניגון שבת ,זולת 'אלדים
באזנינו'.
לאחר אמירת 'יקום פרקן' מזכירים שמות בלחש מתוך ספר הזכרת שמות המכוה 'ממורבוך' .תחילה קורא הש"ץ
כהוג בכל שבת את ההזכרה של שלושת הפטרים האחרוים שהלכו לעולמם ושרשמו בו ,וכן את ההזכרה של
שלושה פטרים קודמים ,לפי סדר הופעתם בספר .בשבת שלפי שבועות  -לאחר מכן מתחיל את ההזכרה המיוחדת
לשבת זו ,הייו את שמות הרוגי הקהילות בגזירות תת"ו ,גזירות ק"ט ושאר גזירות ,וכן את שמות גדולי החכמים
הזכרים בספר .אם ארוכה מאוד רשימת ההזכרות ,יש המחלקים את קריאת ההזכרות ,דהייו שמלבד הש"ץ אומר
אחד ממהיגי הקהל חלק מסדר ההזכרה בזמן שהש"ץ אומר את חלקו.
הש"ץ
אחרי 'אשרי' הקהל עומד על רגליו והש"ץ אומר בעימה עצובה 'אב הרחמים' והקהל אומר עמו בלחש.
וטל את ספר התורה ומתחיל לומר 'יהללו' ביגון שבו מסיימין לומר 'אב הרחמים'.

שבת חזון
אם

לובשים בגד חול בשבת חזון כדי לעשות היכר לאבלות ,והקפידו על כך גדולי הפוסקים רבותיו שבאשכז.
בלבוש חליפה של חול כבר עשה היכר ,יתן ללבוש את כל השאר  -כובע ,כתות ,עלים  -של שבת.
'לכה דודי' אמר ביגון 'אלי ציון' ,וממשיכים בה באמירת 'מזמור שיר ליום השבת' ו'ה' מלך' .הפסוק האחרון,
'עדותיך נאמנו' ,אמר ביגון שבת.
יש והגים שש"ץ אומר 'מגן אבות' ביגון עצוב מיוחד.
בשחרית אומרים 'אדון עולם' ביגון יום הכפורים,אלא שכל חרוז שי מסתיים בירידת יגון' .ברוך שאמר' אמר
ביגון פשוט .אין מאריכים ב'הכל יודוך' וב'א-ל אדון' אלא אומרים את הכל באמירת סירוגין .הש"ץ אומר את
הקטע מ'לא-ל אשר שבת' עד 'ביום שבת קדש' ביגון מיוחד של עצב ,וב'שמך ה' אלדינו' חוזר ליגון שבת.
לפי חתימת ברכת 'אהבה רבה' ,אחר המילים 'וליחדך באהבה' ,אומרים את האהבה 'אותך כל היום'
ביגוה המיוחד ,ואז אומרים את חתימת הברכה' :בא"י הבוחר בעמו ישראל באהבה' ,בניגון שבת .הוסח הכון
ללא שיבושי הצזורה מופיע בקובץ מיוחד של 'מכון מורשת אשכז'.
וסח 'אמת ויציב' הרגיל ,ובשבת זו אין הש"ץ משמיע 'על הראשונים' בעימה ,אך מסיימו בניגון שבת ,זולת 'אלדים
באזנינו'.
בקריאת התורה מתחילים לקרוא ללוי מהפסוק 'איכה אשא' ,ביגון הרגיל ולא ביגון איכה.
חצי קדיש אחר קריאת התורה אמר ביגון מיוחד לראש חודש אב ולשבת חזון.
הרב קורא את ההפטרה ביגון 'איכה' ,ומפסוק 'לכן נאם האדון' ביגון טעמי ההפטרה .את הפסוק האחרון

של ההפטרה אומר הקהל בקול רם ,ואחר כך המפטיר.
לאחר אמירת 'יקום פרקן' ,מזכירים שמות בלחש מתוך ספר הזכרת שמות המכוה 'ממורבוך' .תחילה
קורא הש"ץ כהוג בכל שבת את ההזכרה של שלושת הפטרים האחרוים שהלכו לעולמם ושרשמו בו ,וכן את
ההזכרה של שלושה פטרים קודמים ,לפי סדר הופעתם בספר .לאחר מכן מתחיל את ההזכרה המיוחדת לשבת זו,
הייו את שמות הרוגי הקהילות בגזירות תת"ו ,גזירות ק"ט ושאר גזירות ,וכן את שמות גדולי החכמים הזכרים
בספר .אם ארוכה מאוד רשימת ההזכרות ,יש המפצלים את ההזכרה ,דהייו שמלבד הש"ץ אומר אחר עמו חלק
מוגדר של סדר ההזכרה בזמן שהש"ץ אומר את חלקו.
הש"ץ
אחרי 'אשרי' הקהל עומד על רגליו והש"ץ אומר בעימה עצובה 'אב הרחמים' והקהל אומר עמו בלחש.
וטל את ספר התורה ומתחיל לומר 'יהללו' ביגון שבו מסיימין לומר 'אב הרחמים'.
בקדושת מוסף אומר הש"ץ את הקטע 'והוא ישמיענו' עד 'כתוב לאמר' ביגון חצי הקדיש שאחר קריאת התורה.
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הערות:

 1.תחילה כתבו ספרי הממורבוך לשם הזכרת שמות הרוגי גזירות תת"ו ,אחר כך כתבו להזכרת הרוגי גזירות ק"ט,
והם כללו את שמות כל ההרוגים ,אשים שים וטף ,של אותה קהילה עבורה כתב הממורבוך .שתמרו בידיו העתקי
ספרי הממורבוך של וורמיישא וירברג הכתובים באופן זה .בקהילות שוסדו בתקופה מאוחרת יותר לא מו את
רק את
שמותיהם של כל הרוגי הגזירות הראשוות של כל הקהילות הקדומות ,כי אין לדבר סוף ,אלא הזכירו
שמות הקהילות בהן היו ההרוגים בגזירות הראשוות ,והוסיפו עליהם שמות קהילות בהן היו גם הרוגי גזירות
אחרות ,וכן שמות ארצות אחרות בהן היו הרוגים על קידוש השם .בממורבוך של באמברג הוסיפו גם את שמות
החיילים היהודיים שהרגו במלחמת תר"ל-תרל"א .בימיו ,כאשר או מוים את שמות הקהילות והארצות הרבות,
ראוי לכוון גם על הרוגי גזירות ת"ש-תש"ה בחורבן אירופה.
 2.בשמות הקהילות בדרך כלל מופיעים רק אלה שהיו באשכז עצמה ,הייו בארצות דוברות גרמית .לעתים חדרו
לתוך ספרי ממורבוך אחדים שמות בודדים של קהילות מחוץ לגבולות אלה ,בעיקר של קהילות עתיקות )כמו קראקא(
או קרובות גיאוגראפית וחברתית לקהילות אשכז )באוסטרו-הוגריה( .לא מתוך זלזול ביהודי ארצות אחרות עשה
הדבר .ראשית ,ספרי הממורבוך יסודם בגזירות תת"ו שפקדו בעיקר את קהילות אשכז ,ועל פי דפוס הזכרת
השמות המקורי ,המשיכו להיכתב ספרי הממורבוך לדורותיהם .ואכן משרבו הגזירות גם בארצות אחרות ,וספו
שמות הרוגי ארצות אלה כתוספת לשמות הרוגי קהילות אשכז ,אך רק שמות הארצות ולא שמות הקהילות
הבודדות ,הן מחוסר היכרות לפרטי הקהילות שבארצות אחרות ,והן מצד שפירוט כל אלה אין לו סוף .בדומה לזה
והגים גם בי ארצות אחרות ,לפי מהגם לומר 'יזכור' ברגלים ,שמזכירים רק את שמו הוריהם וקרוביהם בלי לפרט
אישים וקהילות שמחוץ למעגל החברה הקרובה שלהם.
 3.רשימת החכמים שמזכירים את שמותיהם היא קטה ומוגבלת בעיקר לכמה מן המפורסמים שבחכמי אשכז
הראשוים .בכמה קהילות הוסיפו שמות בודדים לפי בחירה אישית .מפי מה דוקא חכמים אלה ולא אחרים? רשימה
זו הועתקה מתוך ספר הזכרת השמות הקדום של מגצא )ר' ווייברג ,אוטערזוכוגען ,עמ ;84 ,75מעמארביכער ,עמ'
 ,(8שעבורה היתה לחכמים אלה משמעות מיוחדת ,וכך קבעה כמעט לגמרי לדורות .זו הסיבה שבראשה מופיעים
שמות של שי זוגות ,רבי שלמה ואשתו רחל שתיקו בית הקברות במגצא ורבי יצחק ואשתו בילא שביטלו המכס
בקובלץ ]מגצא השפיעה על שאר קהילות אשכז בכמה תחומים .עצם בחירת שווארץ שבת לפי שבועות ,לא
כבוורמיישא ,מבחר הפיוטים בתפלה ,זאת גם בהשפעת ספר מהרי"ל[.
 4.הפורמולה" :יזכור אלהים את נשמת הרוגי ושרופי קהילות ] [...וישוביה" ,מופיעה בספרי ממורבוך חשובים
בלשון רבים ,ולא "קהילת ] "[...גרידא .כפי שידוע הרבה פעמים גורשו יהודים וטבחו ,והקהילות חברו ווסדו מחדש
לכן המוח 'קהילות' יכול לשמש כתיאור לכל הקהילות שקמו פלו וקמו באותו מקום ,בחית "שבע יפול צדיק וקם".
 5.בסגון צורת ההזכרה של הממורבוך הלכתי בעיקר לפי הדוגמה של הממורבוך הגדול של קהילת פראקפורט .אולם
גם
בכמה מקומות פלו בו טעויות כתיב וסגון ,ותיקתי על פי וסח ספרי ממורבוך של קהילות אחרות.
ברשימת הקהילות וגדולי התורה ,עשיתי השלמות ותיקוים על פי ספרי ממורבוך אחרים.
 6.שמות המדיות מופיעים ברוב ספרי הזכרת השמות בצורות שוות ובדלות מאחד לשי ,ללא שיטה ברורה .מחוסר
ידע גיאוגראפי של סופרים פלו טעויות בכתיב שמות המקומות ,ומכח כתיבים שוים של שם אותו מקום ,וכן אי
התמצאות ,וצרו כפילויות ]ווייברג ,מעמארביכער ,עמ' ' [27 , 21השתמשו בדרך כלל בפיעוחים הלועזיים של הרב
ווייברג ,וגם בפיעוחיו של ר' אברהם ברליר במאמרו באיזראעליט תרל"ב .בספר של קהילת באד-ושטאט ע" זאלה
שכתב בשת תצ"ו ,השתדל הסופר לקד את שמות המקומות ,תופעה שאיה קיימת בשאר הספרים ,אולם מחמת אי
ידיעה כוה ,יצאו השמות משובשים עוד יותר ותחת לסייע להגיית השמות הבלתי ידועים ,גרם היקוד לעיוותם.
ערכתי את שמותיהם לפי סדר א"ב ,כפי שמצא בחלק מספרי הזכרת השמות ,והשלמתי שמות על פי המקורות
השוים.
 7.שמות הקהילות שתו בחלק מהם במשך הדורות ,ובספרי הממורבוך המאוחרים כתבו השמות לפי הצורה
המוכרת בתקופת הכותבים והמתפללים.
 8.הרשימות המפורטות ביותר של קהילות שפגעו בגזירות ק"ט מצאת בממורבוך של ]מגצא ,לבדוק את זאלפלד! [
דייץ )איזור קלן  (23ושל אורשפריגען )איזור ווירצבורג( ,ומהן לקחו הרבה שמות שאים מופיעים בספרים אחרים,
אך עדיין ותרו שמות רבים שאספו מספרי הזכרת השמות השוים .בי רוב קהילות אלה פגעו שוב בחורבן אירופה
ת"ש-תש"ה ,וזכרם ראוי לעמוד לעד.
 9.במרבית ספר הזכרת השמות ,ברשימת הקהילות מופיע רק הפתיח של לשון ההזכרה ,כמו" :יזכור אלדים את
נשמת הרוגי ושרופי קהילות אוגשבורג וישוביה" .וראה הדבר לכאורה כי בכך גמר לשון ההזכרה של אותה
קהילה .אולם בממורבוך של הקהילה העתיקה שפירא ,אחד משלושת קהילות שו"ם שמהם יצאה תורה לכל ישראל,
 37ספר המכוה בכמה שמות' :מעמיר-בוך'' ,מימר-בוך'' ,מעמר-בוך'' ,מעמר-פקס'' ,מעמאר-בוך'' ,מאמר-בוך',
'ספר מאמר'' ,ספר המאמר'' ,ספר המעמר'' ,מאמר-פקס'' ,אלמעמיר-פקס'' ,הזכרת שמות'' ,הזכרות שמות',
'מזכיר שמות'' ,יזכור שמות'' ,זכרון צדיקים'

מצא הוסח בשלימות אצל כל קהילה" :יזכור אלדים את נשמת הרוגי ושרופי קהילות אוגשבורג וישוביה עם
נשמות אברהם יצחק ויעקב שרה רבקה רחל ולאה ,שנהרגו ונשרפו על יחוד השם ,בשכר זה תהא נשמתם
צרורה בצרור החיים עם צדיקים וצדקניות שבגן עדן ,אמן" .על פי דוגמה שלימה זו הבאו גם פה לשון ההזכרות.
 01.הזכרת שמות זו איה מכילה וסח מעין "בעבור שאנו נודרים מתנה לצדקה בעד נשמתם" ,ולכן איה מותית
במתן דרים .כי אין זה בגדר 'יזכור' האמר ברגלים ,לפי מהג פולין ,על יסוד המהג הקדום ששמר באשכז לעשות
'מי שבירך' של 'מתת יד' בימי קריאת התורה של 'איש כמתת ידו' .הזכרת שמות זו היא בעבור קידוש השם של
ההרוגים עצמם שעשה בזמן ההריגה ,או הרבצת התורה שלהם בחייהם ,או שאר מעשים טובים שעשו ומו בהזכרה,
ו"בשכר זה תהא נשמתם צרורה בצרור החיים עם צדיקים וצדקניות שבגן עדן ,אמן".
בראש ספר הזכרת שמות של קהילת מארולדסווייסאך כתב הסופר" :ראיתי ושמעתי שבכמה ישובים אין 'מאמר
בוך' ,ואין זה כון לפרוש בגלל הוצאה כספית של הבל ,אלא יש לעשות מה שכל ישראל עושים ,ואף במקום שגרים בו
מעט יהודים עדיין ימצאו בקופת ההקדש די מעות לשם כך".
ממורבוך כתוב על קלף ,ולעתים על ייר ,ויש שפיארוהו בעיטורים ,אף צבעויים ,ובכריכה יוקרתית] .בעת האחרוה
היו שהוסיפו רשימות בהדפסת מכות כתיבה .ווייברג ,מעמארביכער ,עמ' ' .[96תוכו מורכב כרגיל מהחלקים
הבאים:
 1.עמוד שער ]לעתים רבות מעוטר[.
 2.תפילות שאמרות על ידי הש"ץ על האלממור )הבימה( ,כמו 'לכה דודי' ,מזמורים צב )מזמור שיר ליום השבת(
וצג )ה' מלך(' .על הכל'' ,ויעזור ויגן'' ,ותגלה ותראה' ,זמר 'אחד יחיד' ,ברכת 'ברוך שפטרני'' ,מי שבירך 'לחולה',
מי שבירך למקשה לילד  ,ברכות ההפטרה ' ,יקום פרקן'' ,מי שבירך ' לקהל] ,בכמה קהילות ברכת המלך' :הנותן
תשועה'[ ,ברכת החדש  ,מי שבירך 'למתנת יד'[ ,בכמה קהילות' :מי שבירך' מיוחד לתענית בה"ב ]אשרי' ,אב
סדר עירובי חצרות  ,סדר תקיעת שופר עם פסוקים שלפי התקיעות ואחריהם[ 'בכמה
הרחמים'' ,יהללו',
קהילות' :יהי רצון' לשני וחמישי אחר קריאת התורה] ,ברכת הגומל ,ברכות מגילת אסתר ,סדר התרת נדרים[.
 3.הזכרת הקהילות והארצות שתושביהן מתו על קידוש השם בגזירות.
 4.הזכרת שמותיהם של גדולי ישראל שהשפעתם יכרת באומה כולה.
 5.הזכרת שמותיהם של אישים מקומיים ופטרי קהילה שזכרים בזכות פעלים יוצאי דופן .מאוחר יותר וספו
שמות פטרים שיתן בעבורם תשלום מיוחד לקופת ההקדש .בעוד בספרי ההזכרות הקדומים זכרו רק שמות
הפטרים עם ציון קצר על מעלתם ,וספו בדורות האחרוים תיאורים רחבים יותר על מעלותיהם ולעתים אף קורות
חיים של הפטרים.
לפי ההחיה היתת בממורבוך של קהל האשכזים בסופיה ,מזכירים את שמות גדולי ישראל בקול רם ,ואת היתר
אומרים בלחש .לדברי ר' מחם ווייברג )אוטערזוכוגען ,עמ' ;65מעמארביכער' ,עמ (5והג הש"ץ או הרב בשבתות
רגילות להזכיר שמות בלחש ,אולם בשתי השבתות השחורות מקריא את ההזכרות בקול חגיגי .אולם הוא עצמו
מצטט ,מעמארביכער ,עמ 18מתוך ספרה של קהילת טאובררעטערסהיים" :לאחר הזכרת שמות זאגט מן מי שבירך
מיט הוכי שטים" ,כלומר שמרימים את הקול רק אחר הזכרת השמות ולא במהלכו.
בקהילות אחדות בהן במרוצת הדורות תארכה מאוד רשימת הזכרים )באמברג ,פיורדא( לא הזכירו כל אחד בפי
עצמו ,אלא מקריאים בהזכרה אחת רשימה ארוכה של שמות ,ואף הכיו בכתב רשימה כזו .לדברי ווייברג ,רוב
הקהילות מגבילות את הזכרת השמות בשתי השבתות השחורות רק להרוגים ואין מזכירות את הפטרים.
בשבת רגילה ש"ץ קורא בלחש ,כדי שלא לעורר יגון ,מתוך ספר הזכרת השמות המכוה 'ממורבוך' את לשון ההזכרה
של שלושת הפטרים האחרוים שהלכו לעולמם ושרשמו בו ,וכן את לשון ההזכרה של שלושה פטרים קודמים
שהזכרתם עשית לפי סדר הופעתם בספר .בספרי הזכרת שמות של קהילות פאפהיים ואייבלשטאדט ,רשם בין
ההזכרות" :עד כאן בשבת ראשון"" ,עד כאן בשבת שי" .יש הותים סיכת בטחון במקום גמר ההזכרה ,כדי לידע
היכן להתחיל את הזכרת שלושה הבאים בשבת שאחריה .רישום ב'ממורבוך' עשה תמורת תשלום הולם לקהילה או
לבית הכסת )בוורמיישא במאה ה 71-גבו על כך י"א זהובים ,בפפד"מ במאה ה 91-גבו על כך כ"א זהובים(.
ב'שבת שחורה' אחר 'יקום פרקן' מזכירים שמות בלחש מתוך ספר הזכרת שמות המכוה 'ממורבוך' .תחילה קורא
החזן כהוג בכל שבת את ההזכרה של שלושת הפטרים האחרוים שהלכו לעולמם ושרשמו בו ,וכן את ההזכרה של
את
שלושה פטרים קודמים ,לפי סדר הופעתם בספר .לאחר מכן מתחיל את ההזכרה המיוחדת לשבת זו,
שמות הרוגי הקהילות בגזירות תת"ו ,גזירות ק"ט ושאר גזירות ,וכן את שמות גדולי החכמים הזכרים בספר .אם

ארוכה מאוד רשימת ההזכרות ,יש המפצלים את ההזכרה ,דהייו שמלבד הש"ץ אומר אחד ממהיגי הקהל חלק
מוגדר של סדר ההזכרה בזמן שהש"ץ אומר את חלקו )כפי שצוין בממורבוך של טיילהיים לגבי כל שבת(.
דוגמאות להזכרת שמות מתוך ספרי 'ממורבוך' של קהילות אחדות:

יזכור אלהים את נשמת הרוגי ושרופי קהילות  __38וישוביה עם נשמות אברהם
יצחק ויעקב שרה רבקה רחל ולאה שנהרגו ונשרפו על יחוד השם בשכר זה תהא
נשמתם צרורה בצרור החיים עם צדיקים וצדקניות שבגן עדן אמן:
אידיגן ]עטיגן?[ Aschaffenburg

אהר Ahr
אוברליגען איטבורג
ע" עקאר אייבלשטאט
Eibelstadt Ueberlingen
אובבורג
אייזאך
Eisenach
אוברוויזל
 Oberweselאיילווגן
אוברמושיל איילבורג

באבעהויזן

בכרך Bacharach
בלגראד Belgrad

Babenhausen
בלקבורג
באדן Baden
בערגא
באלבאך
ברלין Berlin
Balbach
ברן Bern
באמבערג
Bamberg
בערק
Eilenburg Obermosche
וישוביה
בראדבורג Brandenburg
lאוברהיים אייכשטעט
בובברג
בראובאך Braubach
Eichstaedt
Bubenberg
Obernheim
ברויך
אוגשבורג אייבק  Einbeckבודהיים
בראושווייג Braunschweig
אייסקירכן
בוזיגן
Augsburg
בריסל Bruessel
אודרעהיי אייקולצהיים
בויגיל
ברייזאך Breisach
ם
אייקטאולא
בוכן Buchen
Odernheim
ברין  Bruennוישוביה
איירגטהיים
בוכהולץ
בריסטול Bristol
Buchholz
אורא  Auraאילזא
אוטריך
בולקאו  Bulkauבריקסן Brixen
איגולוויגן
אויריגן
ברעגעץ Bregenz
בון Bonn
 Oehringenאיגולשטאט
Ingolstadt
בופארד
ברעסלאו Breslau
Boppard
אולם  Ulmאיסברוק
גודסברג Godesberg
אולמיץ
Innsbruck
בופפיגן
גוטא Gotha
Olmuetz
איפהופן Bopfingen Iphofen
גולצהיים Golzheim
בורגהויזן
אולריךשט אירגוזא
אט
Burghausen
גודלפיגן Gundelfingen
איראך
אומלבאך
בורגהיים
גוצהויזן Gunzenhausen
אוהשוורט אכען Aachen
Burgheim
גוסלאר Goslar
אוטרוויד אלדעהופן
בוראו Burnau
גטיגן Goetingen
סבאך
אלטדורף  Altdorfביבריך
גיאוגרסגמיד Georgensgemuend
אוסטרבורג
Biebrich
אלטוא Altona
גיאלצהופן
בייהיגן
אוסיק
אלציי Alzey
Aussig
גייליגן Gailingen
אמברג  Ambergבייזיגן
אוסאברוק
Baisingen
גייסליגן Geisslingen
 Osnabrueckאמורבאך
ביילשטיין
גיצבורג Guenzburg
Amorbach
אופהופן
Beilstein
אביירק
גיסן Giesen
Aufhofen
ביירויט
אופן  Ofenאגימוד
Bayreuth
גירולשטיין
אדראך
בילפעלד
אופבאך
גוגליגן
Andernach
Bielfeld
Offenbach
גלאדבאך
אופהיים אסבאך
ביג Bingen
גלהאוזן Gelnhausen
Ansbach Oppenheim
בישהיים
גיגן Goenningen
ארוויילר
אוקסעפור
בירכיג
Aahrweiler
ט
ג'בה Genf
Birching
Ochsenfurt
ארהיים
גואה Genua
בירן Bueren
אוריגן
ארשטאט
גפיגן Goepingen
בירקפלד
איבערליגע Arnstadt
Birkenfeld
גרויט Greuth
ן
ארשטט
בישהיים
גרולסהופן Gerolshofen
Arnstaedt Ueberlingen
בישופסהיים
איגלוי  Iglauארשטיין
גרמרסהיים Germersheim
Bischofsheim
איגר Eger
אשאפבורג
גרדיג Greding

גרייסבאך
גרץ Graetz

דאכשטיין טאכשטיין
דאמבאך Dambach
דאציג Danzig
דודרשטאט Duderstadt
דוירמאגן
דוירן
דואווירט Donauwoerth
דורטמוד Dortmund
דורלאך Durlach
דיבורג Dieburg
דידהופן Diedenhofen
דייץ Diez
דיליגן Dillingen
דילקן
דיקלשביהל Dinkelsbuehl
דיסלדורף Duesseldorf
דיסלאקן Dieslacken
דירקהיים Duerkheim
דעביטר
דעטמולד
דרעזדען Dresden
האג Haag
האגוי Hagenau
האזפורט Hassfurt
האל אין שוואבן Hall in
Schwaben

האלא Halleוישוביה
האלברשטאט Halberstadt
האמבורג  Hamburgוישוביה
האמלבורג Hammelburg
האמלן Hameln
האמפורט
האובר Hannover
האסלט Hasselt
הארבורג Harburg
הוהטרוהדין
הוישטטן Haunstetten
הוכבורג Hochenburg
הוכשטט Hochstaedt
הולבילט
הולוואלד
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הולצוויילר ווידבריגה
הומבורג
ווידשהיים
Homburg
ווידרן
הוצפלוץ
 Hotzenplozוויזל Wesel
הורהיים וויזבורג
הזוואט
Wiesenburg
היידוק
וויטליך Wittlich
היידיגספע וויידן Weiden
לד
וויילא
היידלבערג
 Heidelbergוויימאר Weimar
וישוביה
ווייהיים
Weinheim
היילברון
 Heilbronnווייסיגן
הילדסהיים Weissingen
וישוביה
ווייסבורג
הייליגשט Weisenburg
אט
ווייסזה
Wiedenbruegge

Weissensee Heiligenstad
t
ווייספלד
הילדבורגהו Weissfeld

יזן
 Hildburghauווייקרסהיים
Weikersheim
sen
הילדסהיים וויישטאט
 Hildesheimוויסבאך
הילפולשטי Windsbach
ווידסהיים
ין
Windsheim Hilpolstein
הילפרהויזן וויא Wien

הכבורג
הגבאך
הדרהיים
)אידרהם(
האאו
Hanau

וישוביה
וייציאה
Venedig

וויצהיים
וישוביה
וויצהויזן

Witzenhausen

הברג
 Hennebergווירדורף
ווירצבורג
הפהיים
Wuerzburg Heppenhim
וישוביה
הרסברוק
 Hersbruckווישסהיים
וולפביטל
הרפורד
Wolfenbuettel
Herford
הרצברייך וולפסברג
herzbreich
וולקא /
וועלקיבך
הרשפלד
 Herschfeldוולשטיין
Woellstein
וואדברג
וואכהיים וויגס Wenings
 Wachenheiווסטרידורף
m
ווצלאר Wetzlar
וואלדאו
וורבהיים
Waldau
וואלדברג וורטהיים

זאגרהויזן

Sangerhausen
זבולה Zwolle

זוטווייא
זוברהיים

Sobernheim
זול Suhl

זולוטורן

Solothurn

זולצבאך

Sulzbach

זוטהיים
זיציג Sinzig
זואשט Soest
זיאבורג
זיצהיים
זיסקיד
Sueskind

זליגשטאט

Seligenstadt
Znaymוישוביה

זעלקירכען
זהיים

Senheim
טאאוי Thann

טויבערשטאט
טירא Tirnau
טרויליגן
טריט Trient
וישוביה
טרירTrier
וישוביה
יודבורג
Judenburg
)בקרבת
היידיספלד?(
יוליך Juelich
יעא Jena
יעסיץ Jessnitz
לאדבורג
Ladenburg
לאהשטיין )
(Ober/Nieder
Lahnstein

לאואיגן

Lauingen
לאודא Lauda

לאוטרבאך

Lauterbach
לאופען Laufen

לאדסהוט
Landshut
וישוביה
Wertheim
Waldberg
לההטולש
וורלאו Werlau
וואלפרון
לובלין Lublin
וואסרטרוי וורמיישא )
דיגן
 (Wormsוישוביה לוהר Lohr
Wassertrued
וורצבאך
לוושטיין
ingen
Wurzbach
לודון London
וואסרבורג
 Wasserburgזאלפלד Salfeld
לופאו
זאלצבורג
Loffenau
ווארדורף  Salzburgוישוביה
Warendorf
לורך Lorch
זאלצוגן
ווהבורג
ליגיץ Liegnitz
Salzungen

וישא Nassau
ליייגן Leiningen
ורדהויזן  Nordhausenוישוביה
לייפיק Leipnik
ידאו Niedenau
לייפציג Leipzig
ידרליגען וישוביה
לימבורג Limburg
וישטאט  Neustadtוישוביה
ליבורג Lueneburg
יימעגין  Neumegenוישוביה
לידאו Lindau
יקולשבורג Nikolsburg
ליזהופן Linsenhofen
ירבערג  Nuernbergוישוביה
ליץ Linz
עקארגמיד Neckargemuend
ליצילבורג =Luetzelburg
עקארשטורם Neckarstorm
Luxemburg
ליק Lyck
סארבריקן Saarbruecken
למגו Lemgo
סט .גאלן St. Gal
לדא Landau
עבירבאך Eberbach
לעכיך
עהיגן
עטוויילר
מאגדבורג Magdeburg
מאהיים וישוביה
עטיגן Oettingen
מאטובה Mantua
עטליגן Ettlingen
עלזאר
מארבורג Marburg
מארק
עלוואגן Ellwangen
עלטשפעלד
מגצא ) (Mainzוישוביה
עלקאן
מיהלדורף Muehldorf
עלריך Ellrich
מוהם
עמריך Emmerich
מוטאבויער Montabauer
עדיגען Endingenוישוביה
מוסבאך Mosbach
עטזי
מוציג Mutzig
עהיים
מושטאט
עסליגן Esslingen
מיטלברג Mitelberg
עפיגן
מיידבורג וישוביה
ערבאך
מיייגן Meiningen
ערלבאך Erlbach
מייפלד Mainfeld
ערלאגן
מייסן  Meissenוישוביה
ערפורט  Erfurtוישוביה
מילאו Mailand
ערקילעץ
מילהויזן  Muelhausenבמדית
טיריגן וישוביה
עשוועגע Eschwege
מילהיים Muelheim
פאדבורן Padeborn
מילטברג Miltenberg
פאכא Vacha
מידן Minden
פאסוי  Passauוישוביה
וישוביה
Muenchen
מיכן
פאריש Paris
וישוביה
Muenster
מיסטר
פוזא Posen
מיסטרמאייפלד  Muenstermaifeldפולדא Fuldaוישוביה
מיץ Metz
פיטקפא
מרזבורג Merseburg
פילאך Villach
מכלן Mechlen
פלדהאוזן Feldhausen
מלירכשטאט
פילזן Pilsen
ממיגן Memingen
פלורץ Florenz
מקי Menki bei Serach
פעשט Pest
מקלבורג Mecklenburg
פפורצהיים  Pforzheimוישוביה
מרגטהיים Mergentheim
פראג Pragוישוביה
אסי Nancy
פראקהויזן Frankhausen
Neuburg
ויבורג
פראקהויזן Frankenhausen
Neuhaeusel
ויהויזל
פראקפורט דאודר Frankfurt a.
Oder
וימארקט Neumarkt
פראקפורט דמיין Frankfurt
וימבורג Naumburg
 a. Mainוישוביה
ויבורג Neuenburg
פרידברג Friedberg
וירדילגן Noerdlingen
פרשבורג Pressburg

צוריך
Ravensburg
Klingenberg
Kochem
Zuerich
ראטציבורג
קולברשהיים
קלןKoeln
צורצאך
וישוביה
רובאך  /רארבאך
קולדא kolda
Zurzach
Kempen
קמפן
רוטיגן Roettingen
 ((Schweitzקולמאר Colmar
קיגסברג
וישוביה
צייברן
רוטבורג  Rothenburgוישוביה
בגראבפעלד
קילהיים
Zabern
 Koenigsberg inרויטליגן Reutlingen
Kuehlheim /
ציגהאגן
Grabfeld
Kehlheim Ziegenhage
רוזיץ Rausnitz
קסאטען
קוצלאווא
n
רומא Rom
Xanten
צוים
קושטאט
רומהילד Roemhild
קעמפטען
Znaim
קושטאץ
Kempten
רוקל Runkel
Zell
צל
Konstanz
קריילסהיים
רוסהיים
קאשטאט קוספלד
Crailsheim
רופאך Rufach
Koesfeld
Kannstatt
קרעמז Krems
רוקהאוזן Rockenhausen
קופהאגן
קאסל
קרעמזיר
Kopenhagen
Kassel
רייטיץ Raudnitz
Kremsier
וישוביה
קזמארק
רייל Reil
קראקא
קארלשטא Kaesmark
Krakau
רייא
ט  Karlstadtקייזרסלאוטרן
קרייצאך
רימאגן
Kaiserslautern
קובורג
)וי"א:צלם-
Koburg
קייזרסברג
ריק Rieneck
מקום(
Kaysersberg
קובלץ
רדרזאק
Kreuznach
Koblenz
קילסהיים
רגסבורג  Regensburgוישוביה
קרא
קוואלהאוז Kuelsheim
שאפהויזן  Schaffhausenוישוביה
ן
קיציגן
קרעמזיר
Kitzingen
וישוביה
שוויידיץ Schweidnitz
קיגסברג
קליווא Kleve
קרפאן
שווייפורט Schweinfurt
קוכם-צל
Zell bei
קליגברג
ראוושבערג
שוואל )זבולה(
בממורבוך של עטיגן טרעזא
וספו :גערלין,
גרעץ ,בממורבוך באחת מקהילות שוואבן וספו:
ווארשויא ,טורין,
זאטא ,לובלין

שוואלבאך Schwalbach

שוואלדארף
שוופעלד
שורדורף Schorndorf
שטולברג (Stolberg (Harz
שטולצבורג Stolzburg
שטומל
שטוטגארט Stuttgart
שטטן Stetten
שטיין
שטייהיים Steinheim
שטיפט
שטלבערג
שטעדיל
שטראסבורג Strassburg
וישוביה
שטרויביג Straubing
שטערברג Sternberg
שטערליץ Sterlitz
שוידורף
שמאלקאלדן Schmalkalden
שפאדוי
שפירא  Speierוישוביה
שרישהיים

בממורבוך של צקדורף וספו :עמירוב,
לבוב ,לובלין ,בריסק

בממורבוך של ידרוורן וספו:
עמירוב ,טולשין ,באר ,פולאה ,הומל ,סאטארדוב ,צאריאוב ,בראהין ,פיסק ,בריסק ,וולאדו ,פארישפאלה,
פריאסלב ,פארישופקה ,קרעמעטש ,בילגרייא ,חלים ,דובא ,טארוגרוד
בכמה ספרי הזכרת שמות יש כפילויות כמו:
צרפת-פראקרייך ,הולד-ידרלד
אודעוואלד  ,Odenwaldאוגארן  ,Hungaryאלטמיהל  ,Altmuehlאוקרייא Ukraine
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טיריגן

Thuringia
יוון Greece

מאלטה Malta

מעקלבורג

Mecklenburg
לודישלד
מעהרין Moravia
לוקסמבורג מארקט Mark
 Luxemburgידרלד
לותריגן
עקאר Neckar
Lorraine
סיציליא

לומבארדיי
א
סקוטלאד
ליטא
Scotland
Lithuania
עלזאס Alsace
ליפלאד
ספרד Spain

עגלד Federsee England
פפאלץ Palatinate
פאדאליא
Podolia
פראקין Franconia
פולין Poland
פרוביצא Provence
פומרן
פריזלאד Friesland
Pommern
פרייסען Prussia

פורטוגל
פרהיים
Portugal
צרפת France
פיהם Bohemia
קרואטיה Croatia
פלאדירן
קורלאד Kurland
Flanders
קערטין Carinthia
פעדערזיא
רוסיא Russia

רייוס Rhineland

רייסן
ריעס Ries
שוואבין Swabia
שווארצוואלד Black Forest
שוודין Sweden
שטייערמארק Styria
שוואבן
שווייץ Switzerland
שלעזיא Silesia
שלעזוויג Schleswig
תוגרמה Turkey

יזכור אלהים את נשמות בני כל הקהילות והישובים האלו והסביבות של כל עיר
ועיר עם נשמות אברהם יצחק ויעקב שרה רבקה רחל ולאה שנהרגו ונשרפו
ונסקלו ונטבחו ונחנקו ונצלבו ונטבעו ונאנסו ונגררו ונתלו ונקברו חיים ונתיסרו
בכל מיני יסורים קשים ומרים ובמיתות קשות ומשונות על קידוש השם יתברך
שמו .בשכר זה יזכרם אלהים ונשמתם תהא צרורה בצרור החיים עם נשמות
הצדיקים והצדקניות שבגן עדן אמן:
בממורבוך של וורמיישא הוסיפו בשת תט"ו על פי הוראת רבי משה שמשון בכרך את שמות קהילות ההריגה
בפולין ורייסן בגזירות ת"ח ות"ט .כעין זה הוסיפו בממורבוך של פולדא ,פיורדא וטרויכליגן.
וסח פיורדא :אוליאאב ,אוסטרא ,באר ,בארישופקה ,ביחווא ,בילגרייא ,בראהין ,בריסק ,דובא קטן ,הומי ,הרובש
הוא ,וואלאדוה ,חעלים ,טאמישאב ,טולטשין ,טורבין ,טראגראד ,לאדמר ,לובען ,לויצק ,אראל ,עמרוב גדול,
פאלאי ,פארישפאלה ,פיסק ,פערייאט ,פריאסלאב ,צאריאב ,קאסטין ,קאריטיצא ,קראסאבראד .קראשיק,
קרעמיץ ,שטאראדוב ,שעברשין ,וסחי עליגן ,טרויכליגן ,שוואבאך:
צריך להעתיק מווייברג ,ממורבוכר ,עמ] 591-691 ,212-312 ,222עד כאן[

לזכר נשמות שש מיליון קדושים
יזכור אלהים את נשמת ששה אלפי אלפים ישראל אנשים ונשים ילדים וילדות
של כל הקהילות וישובים וסביבות של כל עיר ועיר במדינות
צ'כוֹסלוֹבַ ִקיהָ  ,Czechoslovakiaפּוֹלִין ,Poland
ְ
אוֹס ְט ִריהָ ,Austria
גּ ְֵרמַ ְיהָ ְ ,Germany
וּרווֶגִּ יהָ  ,Norwayהוֹ ַל ְד  ,Hollandבֶּ לְגִּ יהָ  ,Belgiumצַ ְרפַת ,France
דֶּ עְמַ ארק ְ ,Denmark
יוּגּוֹס ַלבִ יהָ ָ ,Yugoslaviaי ָון ִ ,Greeceאיטַ לְיהָ  ,Italyלִיטָ א ,Lithuania
ְ
רוֹמַ ְיהָ ,Romania
רוּסיהָ  ,Russiaהוּ ְגּ ִַריהָ ,Hungary
אוֹק ַרייָה ְ ,Ukraine
ל ְַטבִ יהָ ֶ ,Latviaא ְסטוְֹיהָ ְ ,Estonia
וּשׁ ָאר הָ ַא ָרצוֹת הַ כְּ בוּשׁוֹת
ְ

עם נשמת אברהם יצחק ויעקב שרה רבקה רחל ולאה
שנהרגו ונשרפו ונטבחו ונטבעו ונתגררו ונאנסו ונגררו ונתלו ונקברו חיים
ונתיסרו בכל מיני יסורים קשים ומרים ומיתה קשה על יחוד השם .בשכר זה יזכרם

אלהים לטובה ונשמתם תהא צרורה בצרור החיים עם נשמת צדיקים וצדקניות
שבגן עדן אמן:
בממורבוך של שפירא בין קהילות ההרוגים מופיעים ראשי ישיבות ותלמידים שהרגו בגזירות:
יזכור אלהים שמת הרב ר' שמואל הלוי ובי ישיבתו עם שמות אברהם יצחק ויעקב שהרגו ושרפו על יחוד השם,
בשכר זה תהא שמתם צרורה בצרור החיים עם שאר צדיקים וצדקיות בגן עדן ,אמן.
יזכור אלהים שמת הרב ר' יוסף ובי ישיבתו עם שמות אברהם יצחק ויעקב שהרגו ושרפו על יחוד
השם ,בשכר זה תהא שמתם צרורה בצרור החיים עם שאר צדיקים וצדקיות בגן עדן ,אמן.
יזכור אלהים שמת הרב ר' יואל הכהן ובי ישיבתו עם שמות אברהם יצחק ויעקב שהרגו ושרפו על יחוד
השם ,בשכר זה תהא שמתם צרורה בצרור החיים עם שאר צדיקים וצדקיות בגן עדן ,אמן.
יזכור אלהים שמת הרב ר' יוסף והרב ר' שלמה והרב ר' יקר והרב ר' משה הכהן ובי ישיבתם עם שמות אברהם
יצחק ויעקב שהרגו ושרפו על יחוד השם ,בשכר זה תהא שמתם צרורה בצרור החיים עם שאר צדיקים וצדקיות
בגן עדן ,אמן.
יזכור אלהים שמת הרב ר' יצחק ב"ר אברהם הלוי ובי ישיבתו עם שמות אברהם יצחק ויעקב שהרגו ושרפו על
יחוד השם ,בשכר זה תהא שמתם צרורה בצרור החיים עם שאר צדיקים וצדקיות בגן עדן ,אמן.
יזכור אלהים שמת הרב ר' יחיאל הכהן והרב ר' דוד והרב ר' משה ובי ישיבתם עם שמות אברהם יצחק ויעקב
שהרגו ושרפו על יחוד השם ,בשכר זה תהא שמתם צרורה בצרור החיים עם שאר צדיקים וצדקיות בגן עדן ,אמן.
יזכור אלהים שמת הרב ר' דוד הכהן ובי ישיבתו עם שמות אברהם יצחק ויעקב שהרגו ושרפו על יחוד השם,
בשכר זה תהא שמתם צרורה בצרור החיים עם שאר צדיקים וצדקיות בגן עדן ,אמן.
יזכור אלהים שמת הרב ר' משה בן הרב ר' אברהם הלוי ובי ישיבתו עם שמות אברהם יצחק ויעקב שהרגו ושרפו
על יחוד השם ,בשכר זה תהא שמתם צרורה בצרור החיים עם שאר צדיקים וצדקיות בגן עדן ,אמן.
יזכור אלהים שמת הרב ר' אפרים בר תמר ובי ישיבתו עם שמות אברהם יצחק ויעקב שהרגו ושרפו על יחוד
השם ,בשכר זה תהא שמתם צרורה בצרור החיים עם שאר צדיקים וצדקיות בגן עדן ,אמן.
יזכור אלהים שמת הרב ר' יצחק הספרדי ובי ישיבתו עם שמות אברהם יצחק ויעקב שהרגו ושרפו על יחוד השם,
בשכר זה תהא שמתם צרורה בצרור החיים עם שאר צדיקים וצדקיות בגן עדן ,אמן.
יזכור אלהים שמת הרב ר' אהרן ב"ר יוה ובי ישיבתו עם שמות אברהם יצחק ויעקב שהרגו ושרפו על יחוד השם,
בשכר זה תהא שמתם צרורה בצרור החיים עם שאר צדיקים וצדקיות בגן עדן ,אמן.
יזכור אלהים שמת הרב ר' מחם הספרדי ובי ישיבתו עם שמות אברהם יצחק ויעקב שהרגו ושרפו על יחוד השם,
בשכר זה תהא שמתם צרורה בצרור החיים עם שאר צדיקים וצדקיות בגן עדן ,אמן.
יזכור אלהים שמת הרב ר' משה ובי ישיבתו עם שמות אברהם יצחק ויעקב שהרגו ושרפו על יחוד
השם ,בשכר זה תהא שמתם צרורה בצרור החיים עם שאר צדיקים וצדקיות בגן עדן ,אמן.
יזכור אלהים שמת הרב ר' יעקב והרב ר' מרדכי ובי ישיבתם עם שמות אברהם יצחק ויעקב שהרגו ושרפו על
יחוד השם ,בשכר זה תהא שמתם צרורה בצרור החיים עם שאר צדיקים וצדקיות בגן עדן ,אמן.
יזכור אלהים שמת הרב ר' שלמה ובי ישיבתו עם שמות אברהם יצחק ויעקב שהרגו ושרפו על יחוד השם ,בשכר
זה תהא שמתם צרורה בצרור החיים עם שאר צדיקים וצדקיות בגן עדן ,אמן.
יזכור אלהים שמת הרב ר' אלכסדר הכהן ובי ישיבתו עם שמות אברהם יצחק ויעקב שהרגו ושרפו על יחוד
השם ,בשכר זה תהא שמתם צרורה בצרור החיים עם שאר צדיקים וצדקיות בגן עדן ,אמן.

יזכור אלהים שמת הרב ר' אליעזר ובי ישיבתו עם שמות אברהם יצחק ויעקב שהרגו ושרפו על יחוד השם ,בשכר
זה תהא שמתם צרורה בצרור החיים עם שאר צדיקים וצדקיות בגן עדן ,אמן.
יזכור אלהים שמת הרב ר' יעקב בר מאיר ובי ישיבתו עם שמות אברהם יצחק ויעקב שהרגו ושרפו על יחוד השם,
בשכר זה תהא שמתם צרורה בצרור החיים עם שאר צדיקים וצדקיות בגן עדן ,אמן.
יזכור אלהים שמת הרב ר' יהותן והרב ר' שלום ובי ישיבתם עם שמות אברהם יצחק ויעקב שהרגו ושרפו על
יחוד השם ,בשכר זה תהא שמתם צרורה בצרור החיים עם שאר צדיקים וצדקיות בגן עדן ,אמן.
יזכור אלהים שמת הרב ר' יוסף והרב ר' שלמה ובי ישיבתם עם שמות אברהם יצחק ויעקב שהרגו ושרפו על יחוד
השם ,בשכר זה תהא שמתם צרורה בצרור החיים עם שאר צדיקים וצדקיות בגן עדן ,אמן.
ע"כ על פי הממורבוך של שפירא
יזכור אלהים את שמת רביו גרשום ב"ר יהודה מאור הגולה עם שמות אברהם יצחק ויעקב שרה רבקה רחל ולאה,
עבור שהאיר עיי הגולה בתקותיו והרביץ תורה בישראל .בשכר זה תהא שמתו צרורה בצרור החיים עם צדיקים
וצדקיות שבגן עדן ,אמן.
יזכור אלהים את שמת רביו שמעון הגדול ב"ר יצחק ,עם שמות אברהם יצחק ויעקב שרה רבקה רחל ולאה ,עבור
שטרח בעד הקהילות והאיר עיי הגולה בפיוטים שירות ותשבחות .בשכר זה תהא שמתו צרורה בצרור החיים עם
צדיקים וצדקיות שבגן עדן ,אמן.
יזכור אלהים את שמת רביו שלמה ב"ר יצחק ,עם שמות אברהם יצחק ויעקב שרה רבקה רחל ולאה ,עבור שהאיר
עיי כל ישראל בפירושיו לכל התורה ,מקרא משה תלמוד .בשכר זה תהא שמתו צרורה בצרור החיים עם צדיקים
וצדקיות שבגן עדן ,אמן.
יזכור אלהים את שמת רביו יעקב תם ,עם שמות אברהם יצחק ויעקב שרה רבקה רחל ולאה ,עבור שהרביץ תורה
בישראל והאיר עיי הגולה בפלפוליו ותוספותיו .בשכר זה תהא שמתו צרורה בצרור החיים עם צדיקים וצדקיות
שבגן עדן ,אמן.
יזכור אלהים את שמת רביו יעקב מאורלייש ,עם שמות אברהם יצחק ויעקב שרה רבקה רחל ולאה ,בעבור
תוספותיו וחידושיו וטעמיו ושהרביץ תורה בישראל .בשכר זה תהא שמתו צרורה בצרור החיים עם צדיקים
וצדקיות שבגן עדן ,אמן.
יזכור אלהים את שמת רביו שמואל ב"ר מאיר ]רשב"ם[ ,עם שמות אברהם יצחק ויעקב שרה רבקה רחל ולאה,
עבור שהרביץ תורה בישראל והאיר עייו בפירושיו ותוספותיו .בשכר זה תהא שמתו צרורה בצרור החיים עם
צדיקים וצדקיות שבגן עדן ,אמן.
יזכור אלהים את שמת רביו יצחק ב"ר מאיר ]ריב"ם[ ,עם שמות אברהם יצחק ויעקב שרה רבקה רחל ולאה ,עבור
שהרביץ תורה בישראל .בשכר זה תהא שמתו צרורה בצרור החיים עם צדיקים וצדקיות שבגן עדן ,אמן.
יזכור אלהים את שמת רביו מאיר ב"ר יצחק שליח ציבור ,עם שמות אברהם יצחק ויעקב שרה רבקה רחל ולאה,
עבור שתיקן שבחות למקום .בשכר זה תהא שמתו צרורה בצרור החיים עם צדיקים וצדקיות שבגן עדן ,אמן.
רביו אליעזר ב"ר תן ]ראב"ן[ ,רביו שמשון משאץ ,רביו יהודה החסיד ,עבור שהאיר עיי הגולה בתיקויו
רביו מחם ב"ר יעקב ]מוורמיישא ,אחי רביו אפרים מבוא[ עבור שהרביץ תורה
רביו אלעזר ב"ר יהודה ]בעל הרוקח[ עבור שהרביץ תורה
יזכור אלהים את שמת רביו פרץ ,עם שמות אברהם יצחק ויעקב שרה רבקה רחל ולאה ,עבור שהרביץ תורה
בישראל והאיר עייו בפירושיו ותוספותיו .בשכר זה תהא שמתו צרורה בצרור החיים עם צדיקים וצדקיות שבגן
עדן ,אמן.
יזכור אלהים את שמת רביו מאיר ב"ר ברוך מרוטבורג ,עם שמות אברהם יצחק ויעקב שרה רבקה רחל ולאה,
עבור שהאיר עיי הגולה בחידושיו ותשובותיו .בשכר זה תהא שמתו צרורה בצרור החיים עם צדיקים וצדקיות שבגן

עדן ,אמן.
יזכור אלהים את שמת רביו אליעזר מטוך ,עם שמות אברהם יצחק ויעקב שרה רבקה רחל ולאה ,עבור תוספותיו
וחידושיו וטעמיו ושהרביץ תורה בישראל .בשכר זה תהא שמתו צרורה בצרור החיים עם צדיקים וצדקיות שבגן
עדן ,אמן.
יזכור אלהים את שמת רביו אשר ,עם שמות אברהם יצחק ויעקב שרה רבקה רחל ולאה ,עבור שהרביץ תורה
בישראל בפסקיו .בשכר זה תהא שמתו צרורה בצרור החיים עם צדיקים וצדקיות שבגן עדן ,אמן.
יזכור אלהים את שמת רביו יעקב בעל הטורים ,עם שמות אברהם יצחק ויעקב שרה רבקה רחל ולאה ,עבור
שהרביץ תורה בישראל .בשכר זה תהא שמתו צרורה בצרור החיים עם צדיקים וצדקיות שבגן עדן ,אמן.
רביו מאיר בן הקדוש רבי ברוך הלוי ]מפולדא המכוה מהר"ם סג"ל[
רביו שלום ב"ר יצחק מוישטט המכוה מהר"ש
יזכור אלהים את שמת רביו יעקב ב"ר משה המכוה בשם מהרי"ל ,עם שמות אברהם יצחק ויעקב שרה רבקה
רחל ולאה ,עבור שהרביץ תורה בישראל .בשכר זה תהא שמתו צרורה בצרור החיים עם צדיקים וצדקיות שבגן עדן,
אמן.
יזכור אלהים את שמת רביו ישראל איסרלן ב"ר פתחיה בעל תרומת הדשן ,עם שמות אברהם יצחק ויעקב שרה
רבקה רחל ולאה ,עבור שהרביץ תורה בישראל .בשכר זה תהא שמתו צרורה בצרור החיים עם שאר צדיקי עולם
שבגן עדן ,אמן.
יזכור אלהים את שמת רביו יעקב ב"ר יהודה ווייל ,עם שמות אברהם יצחק ויעקב שרה רבקה רחל ולאה ,עבור
שהרביץ תורה בישראל בשכר זה תהא שמתו צרורה בצרור החיים עם צדיקים וצדקיות שבגן עדן ,אמן.
בכמה ספרי הזכרת שמות מופיעה הזכרה לרביו חאל ,אחרי רש"י ובעלי התוספות ,וזה שובר את הכלל של ספרי
הזכרת השמות המביאים את שמותיהם של חכמי אשכז וצרפת בלבד ,ורביו חאל קדם להם ומעולם לא חי
באשכז או צרפת .אילו היתה מסגרת זו מיועדת גם לשאר חכמי ישראל ,היו ספרי הממורבוך כוללים את שמותיהם
של כל התאים ,האמוראים והגאוים ,או לפחות את המפורסמים שבהם .גם מיקומו הכרוולוגי המשובש מעיד על
צירוף ספוטאי של סופר מעתיק ,ולא על תיכון מדויק .אכן רביו חאל לא זכר בספרים הקדומים ,כמו זה של
וורמיישא .חריגים כאלה מופיעים גם בספרי ממורבוך שוים ,כמו למשל שמו של רבי אלעזר הקליר בספרי הזכרת
שמות של סופיה ,עליגן פאפהיים ,טרויכליגן ,ברלוצהיים )ארבע האחרוות הן קהילות סמוכות זו לזו( .שילוב
שמות יוצאי דופן אלה ,עשו כפי הראה על ידי סופרים מקומיים שלא הביו מפי מה שמו של חכם זה או אחר הידוע
כל כך במסורת ישראל ,לא שולב בין שמות החכמים.
בממורבוך של טאובררעטערסהיים במקום רשימת החכמים באה ההזכרה הבאה"
כל בעלי גמרא תלמד בבלי ומחברי ששה סדרי משה עם כל שארי תאים ואמוראים ומחברי ספרים קדושים.
בממורבוך של ידרוורן פותחת הרשימה בהזכרת הקדושים של ארץ הקודש וארצות הגלות וכן עשרה הרוגי מלכות;
כל אלה שמסרו פשם למען הכלל; כל התאים ,האמוראים ,הסבוראים ,רבים ,ראשי ישיבות ותלמידיהם ,שהרביצו
תורה בישראל והאירו עיי הגולה בפירושיהם.
בממורבוך של באמברג וספו על ידי הרב ד"ר יוסף יצחק קובאק )ווייברג ,אוטערזוכוגען ,עמ'(3
רביו משה ב"ר מימון ,סעדיה גאון ,האי גאון ,יסים גאון ,יצחק אלפסי ,אליעזר הגדול ,תן מרומי בעל הערוך ,יוסף
לוי ,יעקב ב"ר יקר ,יהודה הלוי ,שבתי כהן ,ליפמן הלר ,שמואל קולין
בממורבוך של פייטסהכהיים שכתב בשת תק"ב וספו:
יהושע העשיל מקראקא ,יוסף קארו ,משה איסרלש ,משה בן מימון ,מרדכי יפה ,יצחק לוריא ,חיים ויטאל ,פאלק ,דוד
טורי זהב ,שפתי כהן )אברהם ישעיה( ]הורוויץ[
בממורבוכים של קליין-ערדליגן ,פראקוויהיים ,צקדורף ,טיגן ,ממלסדורף ,גרולצהופן וזולצבאך וסף :משה בר
מימון

בממורבוך של זוטהיים וסף:

רביו יצחק אלפוס בעבור שהרביץ תורה בישראל ,רביו אליהו ב"ר משה בעבור שהרביץ תורה בישראל )בעל שם(
בממורבוך של בכהופן וסף :רבי משה ב"ר מימון
בממורבוך של קריגסהאבר הוסיפו שמות של כמה גדולי אשכז מהתקופה האחרוה:
רבי יוסף צבי הירש יאוב אב"ד פוזא ופיורדא ,רבי ח חיים צבי בערלין אב"ד מגצא ואה"ו ,רבי פחס הורוויץ אב"ד
פפד"מ ,רבי יוסף שטייהארט אב"ד פיורדא ,רבי יחזקאל לדא אב"ד פראג ,רבי תן אדלר אב"ד בוסקוביץ ומגדולי
פפד"מ ,רבי משולם זלמן הכהן אב"ד פיורדא
הוסיפו שמות של כמה גדולי אשכז מהתקופה האחרוה:
]רבי צבי הירש בן יעקב אשכזי ]חכם צבי[ ,רבי תאל ווייל ]קרבן תאל[ ,רבי יהותן אייבשיץ ,יעקב עמדין,
רבי אברהם ביג ,רבי עקיבה גוס ]רבי עקיבה איגר[ ,רבי משה ב"ר שמואל סופר ]חתם סופר[ ,רבי ישראל קורשידט,
רבי יצחק אריה המכוה זעקל לייב ]בעל שם ממיכעלשטאט[ ,רבי וואלף האמבורגר ,החכם יצחק ברס ,רבי צבי הירש
קאלישער ,רבי יעקב עטליגר ]ערוך לר[ ,רבי אברהם ראיס ,רבי תן מרכוס אדלר ]תיה לגר[ ,רבי יצחק דוב הלוי
]זעליגמאן בער[ במבערגר ,רבי שמשון בן רפאל אריה הירש ,רבי עזריאל ב"ר יהודה הילדסהיימר ,רבי דוד צבי
הופמאן ]מלמד להועיל[ ,רבי מרדכי הורוביץ ]מטה לוי[ ,רבי שלמה ברייער ,רבי יעקב רוזהיים ,רבי לוי יוסף ברייער,
רבי יוסף צבי הי"ד קרליבך ,רבי יחיאל יעקב וויברג ]שרידי אש[ ,הרב שמעון שוואב[

יזכור אלהים נשמות כל המתים בקהילות ובישובים עם נשמות אברהם יצחק
אברהם יצחק ויעקב שרה רבקה רחל ולאה עבור שטרחו בעד הקהילות ובטלו
גזירות ובטלו שמד ובטלו מכסים והוציאו ספרי תורה מידי הגוים והוציאו אנוסים
מידי הגוים בשכר זה יהיו נשמותיהם צרורות בצרור החיים עם צדיקים וצדקניות
שבגן עדן אמן:
לבדוק :ספרי הממורבוך המויים בהקדמת דושיסקי לממורבוך של אופבאך.
ברכת אברהם ,ספר היובל לר' אברהם ברליר ,ברלין תרס"ג ,עמ'  311ואילך-.ממורבוך של וויה.

ית ךָך ֝ ֗עוֹד ְי ַֽהלֲ ֥ל ךָ
וּך ֶ ֽסּ ָלה:
וֹשׁ ֵ ֣בי ֵב ֶ ֑
פד:ה ַ֭ 40א ְ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 ִ
 is said firstאשרי), the following is recited; aשבת חזון  and onשבועות beforeשבת On the
 and many otherערוגת הבשם )מקבלי התוספות(  ,מהרי"ל  ,מהגי פיורדא  ,דברי קהלת according to the
 to rememberהקב"ה , requestingאב הרחמים )sources, b) the names of those killed are mentioned, c
 proceedingשבת  is recited twice a year, theאב הרחמים  that were mentioned.נאהבים ונעימיםthe
 andלבוש , theמהגי רביו אייזיק טירא  is discussed byאשרי . Placing it beforeשבת חזון  andשבועות
 pg. 233, it mentionsסידור עבודת ישראל . No reason is stated for the change. In theמטה אפרים the
 recites it all year round. It seems that inמהג פולין , stating thatאב הרחמים  and thenאשרי reciting
.אשרי , it was said followingמהג פולין those days, even according to
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אד ֝ ְו ִלגְ ֻד ָלּ ֗תוֹ ֵ ֣אין ֵ ֽח ֶקר:
וּמ ֻה ָ ֣לּל ְמ ֑ ֹ
עוֹלם וָ ֶ ֽעד :גָּ ֤֮דוֹל יְ ָ ֣י ְ
ֲא ָ ֽב ֲר ֶ ֑כ ָךּ וַ ֲא ַ ֽהלֲ ָ ֥לה ֝ ִשׁ ְמ ֗ךָך ְל ָ ֥
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 ְוצִ ְד ָ ֽק ְת ךָ֥ך יְ ַר ֵ ֽנּנוַּ :חנּ֣ וּן ְו ַר ֣חוּם יְ ָ ֑י ֶ ֥א ֶר ךְך ֝ ַא ֗ ַפּיִ ם וּגְ ָד ָ ֽ
֝ ְו ַ ֽר ֲח ֗ ָמיו

יד ךָ
שׂ ךָ
יוֹד ךָ
ַע ָ
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 ַ ֽ

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

הבעל תפלה מרים קולו בעימה

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 ֵ ֥
שׂה
שׁר יִ ְק ָר ֻ ֣אהוּ ֶ ֽב ֱא ֶ ֽמתְ :רצֽ וֹן־יְ ֵר ָ ֥איו ַ ֽי ֲע ֶ ֑
ַ ֽמ ֲע ָ ֽשׂי ו ָ :ק ֣רוֹב יְ֭ יָ ְל ָכל־ ֽ ֹק ְר ָ ֑איו ְל ֹ֤כל ֲא ֶ ֖
א ֲה ָ ֑ביו
ת־כּל־ ֽ ֹ
שׁוֹמר יְ֭ יָ ֶא ָ
ֵ֣
יעם:
וֹשׁ ֵ ֽ
ת־שׁ ְו ָע ָ ֥תם יִ֝ ְשׁ ֗ ַמע ְויֽ ִ
ַ
ְו ֶא
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 ָ
לוּ־יֽהּ:
ד־עוֹלם ַ ֽהלֲ ָ
ָ֗
ָו ֶ ֽעד :קטו:יח ַ ֽו ֲא ַ ֤נ ְחנוּ ׀ נְ ָ֘ב ֵ ֤ר ךְך ָ֗יהּ ֵ ֽמ ַע ָ ֥תּה וְ ַע

וְ ֵ ֖את ָכּל־
עוֹלם
ְל ָ ֥
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'אב הרחמים' אומרים רק בשתי שבתות בשה והן השבת שלפני שבועות
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והשבת שלפני תשעה באב,

כתקת רבותיו הראשוים לזכר גזירות תת“ו.
הקהל עומד על רגליו והחזן אומר אותו בעימה עצובה והקהל אומרו עמו בלחש.

צוּמים הוּא יִ ְפקֹד ְבּ ַר ֲח ִמים
רוֹמים ְבּ ַר ֲח ָמיו ָה ֲע ִ
שׁוֹכן ְמ ִ
ֵ
ַאב ָה ַר ֲח ִמים
ַה ֲח ִס ִידים וְ ַה ְתּ ִמ ִ
ימים ְו ַהיְ ָשׁ ִרים ְק ִהילּוֹת ַה ֽ ֹקּ ֶדשׁ ֶשׁ ָמּ ְסרוּ נַ ְפ ָשׁם ַעל ְק ֻד ַשּׁת
מוֹתם ֣ל ֹא נִ ְפ ָ ֑רדוּ ִמנְּ ָשׁ ִרים
וּב ָ ֖
יהם ְ
ם ְבּ ַחיֵּ ֶ֔
ימ ֙
ַה ֵשּׁם שמואל ב' א:כג ַה ֶ ֽנּ ֱא ָה ִ ֤בים וְ ַהנְּ ִע ִ
ַ ֽקלּוּ

ֵ
טוֹבה
צוּרם :יִ זְ ְכּ ֵרם ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ְל ָ
וּמ ֲא ָריוֹת גָּ ֵ ֽברוּ ַל ֲעשׂוֹת ְרצוֹן קוֹנָ ם וְ ֵ ֽח ֶפץ ָ

עוֹלם 43וְ יִ נְ קֹם ְבּיָ ֵ ֽמינוּ ְל ֵע ֵינֽינוּ נִ ְק ַמת ַדּם ֲע ָב ָדיו ַה ָשּׁ ךְ
פוּך
יקי ָ
ִעם ְשׁ ָאר צַ ִדּ ֵ
תוֹרת מ ֶֹשׁה ִאישׁ ָה ֱאל ִֹהים:
ַכּ ָכּתוּב ְבּ ַ

דברים

ם ַע ֔מּוֹ ִ ֥כּי ַדם־
לב:מג ַה ְר ִ ֤נינוּ גוֹיִ ֙

שׁיב ְלצָ ָ ֔ריו 44וְ ִכ ֶ ֥פּר ַא ְד ָמ ֖תוֹ ַע ֽמּוֹ :וְ ַעל יְ ֵדי ֲע ָב ֶ ֽד ךָ
יאים
יך ַהנְּ ִב ִ
ם יָ ִ ֣
ֲע ָב ָ ֖דיו יִ ֑קּוֹם וְ נָ ָק ֙
 are somewhat unclear, although it first appears in the midאב הרחמים The origins ofthirteenth century. As such, it is possible it was written either to commemorate the victims of the
 in the Rhineland, or the burning of the Talmud inקהילות אשכנז Crusades and the destruction of
Paris in 1242. (The later event was the culmination of a systematic and organized plan
to collect
books of the Oral Law from all over Europe and gather them to be burned in Paris, in the central
square of the city. We have only one manuscript of the Talmud from that era that survived the edict,
 which published the variants between thisדקדוקי סופרים the Munich Manuscript, quoted in the
. All other manusripts were burned.) It is said on theתלמוד manuscript and our standard edition of the
)שפיירא ,וורמיישא ,מגנצא(  in 1096קהילות שו"ם  because of the massacres ofשבועות  beforeשבת
 it is recited every week, following theמנהג פולין . According toחורבן  because of theשבת חזון and on
 Cossack Bogdan Chmielnitzki’s peasant army rebellion of 1648. They massacred between 100,000300,000 Jews and destroyed three hundred Jewish communities in the Ukraine, Volhynia, Podolia,
Poland proper and Lithuania.
ברכת
42אם חל שבת זו בערב ראש חודש סיון יש סדר מיוחד  -ערב ראש חודש סיון שחל בשבת אומרים כאן
החודש ,ואין אומרים אשרי אחריה אלא ממשיכים בהזכרת שמות )מורחבת( ואח"כ מי שבירך לקהל ,אשרי,
אב הרחמים ,ומכיסים הספר תורה.
הוסח הכון הוא' :וְ יִ נְ קוֹם ְבּיָ ֵ ֽמינוּ ְל ֵע ֵינֽינוּ נִ ְק ַמת ַדּם ֲע ָב ָדיו ַה ָשּׁ ךְ
פוּך) ':הוסח המודפס קוצר בידי
43
הצזורה(.
ה־לּ ֒י'
ָאמַ ר ַרב עָ ָןָ ,כּל הַ ָקּבוּר בְּ ֶא ֶרץ ִי ְשׂ ָר ֵאל ,כְּ ִאילוּ ָקבוּר ַתּחַ ת הַ ִמּזְ בֵּ חַ ! כְּ ִתיב הָ כָא ' ִמזְ ַ ֣בּח ֲא ָד ָמ ֘ה ַ ֽתּ ֲע ֶשׂ ִ
44
)שמות כ:כא( וּכְ ִתיב הָ ָתם ' ְו ִכ ֶ ֥פּר ַא ְד ָמ ֖תוֹ ַע ֽמּוֹ) .':גמ' כתובות קיא(.
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ָכּתוּב ֵלאמֹר:

יואל

וּב ִכ ְת ֵבי
יי שׁ ֵ ֹ֥כן ְבּצִ יּֽ וֹןְ :
יתי ַ ֽו ָ ֖
יתי ָדּ ָ ֣מם ֽל ֹא־נִ ֵ ֑קּ ִ
ד:כא ְונִ ֵ ֖קּ ִ
יהם יִ וָּ ַ ֣דע
אמ ֣רוּ ַהגּוֹיִ ֘ם ַאֵיּ֢ה ֱא ֽלֹ ֵ֫ה ֶ ֥
תהלים עט:י ָ ֤ל ָמּה ׀ ֽי ֹ ְ

ַה ֽ ֹקּ ֶדשׁ נֶ ֱא ַמר:

יך ַה ָשּׁ ֽפ ךְ
ם־ע ָב ֶ ֥ד ךָ
אוֹמר :ט:יג ִ ֽכּי־ד ֵ ֹ֣רשׁ
וּךְ :ו ֵ
נִ֝ ְק ֗ ַמת ַ ֽדּ ֲ

בגיים ַבּגּוֹיִ ֣ם ְל ֵע ֵינ֑ינוּ
א־שׁ ַ֗כח
אוֹתם זָ ָ ֑כר ֽל ֹ ֝ ָ
ָ֣
ָ֭דּ ִמים

אוֹמר :קי:ו-ז יָ ִ ֣דין ַ֭בּגּוֹיִ ם
ַ ֽצ ֲע ַ ֥קת עניים ֲענָ ִ ֽו יִ ם :וְ ֵ
ל־כּן
ל־א ֶרץ ַר ָ ֽבּהִ֭ :מנַּ ַחל ַבּ ֶ ֣דּ ֶר ךְך יִ ְשׁ ֶ ֑תּה ַע ֝ ֵ֗
ַע ֶ ֥

ָמ ֵ ֣לא גְ וִ יּ֑ וֹת ָ ֥מ ַחץ ֝ ֗ר ֹאשׁ
יָ ִ ֥רים ֽר ֹאשׁ:

החזן לוקח את הספר תורה וממשיך 'יהללו' ביגון 'אב הרחמים'.

סדר הכנסת ספר התורה
החזן 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 ֲ
כט ִמזְ ֗מוֹר ְל ָ ֫ד ִו֥ד ָה ֣בוּ ַ֭ליֽ יָ ְבּ ֵנ֣י ֵא ִ ֑לים ָה ֥בוּ ֝ ַ ֽל ָ֗יי ָכּ ֥בוֹד וָ ֹֽעז:
ָה ֣בוּ ַ֭ליֽ יָ ְכּ ֣בוֹד ְשׁ ֑מוֹ ִה ְשׁ ַ ֽתּ ֲחו֥ וּ ֝ ַ ֽל ָ֗יי ְבּ ַה ְד ַרת־ ֽ ֹק ֶדשׁ:
ל־מיִ ם ַר ִ ֽבּים:
ל־ה ָכּ ֥בוֹד ִה ְר ִ ֑עים יְ֝ ָ֗י ַע ַ ֥
ל־ה ָ ֥מּיִ ם ֵ ֽא ַ
֥קוֹל יְ ָ֗י ַע ַ֫
קוֹל־יְ ָ ֥י ַבּ ֹ֑כּ ַח ֥קוֹל יְ֝ ָ֗י ֶ ֽבּ ָה ָ ֽדר:
ת־א ְר ֵז֥י ַה ְלּ ָבנֽ וֹן:
֣קוֹל יְ֭ יָ שׁ ֵ ֹ֣בר ֲא ָר ִז֑ים ַויְ ַשׁ ֵ ֥בּר יְ֝ ָ֗י ֶא ַ

ן־ר ֵא ִ ֽמים:
מוֹ־עגֶ ל ְל ָבנ֥ וֹן ֝ ְו ִשׂ ְר ֹ֗ין ְכּ ֣מוֹ ֶב ְ
ֵ֑
ידם ְכּ
וַ יַּ ְר ִק ֵ ֥
קוֹל־יְ ָ ֥י ח ֗ ֵֹצב ַ ֽל ֲה ֥בוֹת ֵ ֽאשׁ:
֣קוֹל יְ֭ יָ יָ ִ ֣חיל ִמ ְד ָ ֑בּר יָ ִ ֥חיל יְ֝ ָ֗י ִמ ְד ַ ֥בּר ָק ֵ ֽדשׁ:
ֹמר ָכּ ֽבוֹד:
יכ ֑לוֹ ֝ ֻכּ ֗לּוֹ א ֵ ֥
וּב ֵ ֽה ָ
לוֹת ַ ֽו יֶּ ֱח ֢שׂף יְ ֫ ָע ֥רוֹת ְ
חוֹלל ַאיָּ ֘
֤קוֹל יְ יָ ֙ ׀ יְ ֵ ֣
עוֹלם:
שׁב ַו ֵיּ ֶ֥שׁב יְ֝ ָ֗י ֶ ֣מ ֶל ךְך ְל ָ ֽ
יְ֭ יָ ַל ַמּ ֣בּוּל יָ ָ ֑
ת־ע ֣מּוֹ ַֿב ָשּׁ ֽלוֹם:
ְ ֽי ָ֗י ֹ֖עז ְל ַע ֣מּוֹ יִ ֵ ֑תּן יְ ָ֓י ׀ יְ ָב ֵ ֖ר ךְך ֶא ַ
בהכסת ספר התורה לארון הקודש אומרים :

שׁוּבה יְ ָ֔י ִ ֽר ֲב ֖בוֹת ַא ְל ֵ ֥פי יִ ְשׂ ָר ֵ ֽאל:
ֹאמר ָ ֣
וּבנֻ ֖ ֹחה י ַ ֑
במדבר י:לו ְ
וּח ֶ ֑ת ךָך ֝ ַא ָ֗תּה ַ ֽו ֲא ֥רוֹן ֻע ֶ ֽזּ ךָך:
קוּמה יְ֭ יָ ִל ְמנֽ ָ
תהלים קלב:ח-י ָ ֣
יד ךָ
ֹֽכּ ֲה ֶנ ךָ
יך יְ ַר ֵ ֽנּנוּ:
שׁוּ־צ ֶ֑דק ַ ֽו ֲח ִס ֶ ֥
ֶ
֥יך יִ ְל ְבּ
֖◌ ַ ֽבּ ֲעבוּר ָדּ ִו֣ד ַע ְב ֶ ֑דּ ךָך ַא ֝ ָ
יח ךָך:
ל־תּ ֗ ֵשׁב ְפּ ֵנ֣י ְמ ִשׁ ֶ ֽ
ל־תּ ֲע ֹֽזבוּ:
משלי ד:ב ִ ֤כּי ֶ ֣ל ַקח ֭טוֹב נָ ַ ֣ת ִתּי ָל ֶ ֑כם ֝ ֽתּ ָוֹר ִ֗תי ַ ֽא ַ ֽ
יה ְמ ֻא ָ ֽשּׁר:
יקים ָ ֑בּהּ ְ ֽותֹ ְמ ֶ ֥כ ָ
ץ־חיִּ ֣ים ִ֭היא ַל ַ ֽמּ ֲחזִ ִ ֣
ג:יח ֵע ַ
יה ָשׁ ֽלוֹם:
יבוֹת ָ
י־נ ַעם ְ ֽו ָכל־נְ ִ ֖ת ֶ ֣
יה ַד ְר ֵכ ֹ֑
ג:יז ְדּ ָר ֶ ֥כ ָ

יך
יבנוּ יְ ָ ֤י ׀ ֵא ֶ֨ל ךָ ֙
איכה ה:כא ֲה ִשׁ ֵ֨

ונשוב

וּבה ַח ֵ ֥דּשׁ יָ ֵ ֖מינוּ ְכּ ֶ ֽק ֶדם:
ְ ֽונָ ֔שׁ ָ

אומרים כאן חצי קדיש ושבת מוסף )עמ' .(971

)קיטֶ ל(
סארגְ ֶס ִ
ַ
בתפילות הבוקר של ראש השה ,ותפילות יום הכפורים מכיסתו ועד צאתו,
סגור
לובשים 'סארגס' )קיטל( ומצפת לבה .ה'סארגס' המקורי ,שצורתו כתכריכי אשכז המקובלים,
רבים הגו
מלפים ומאחור ,ומשלשלים אותו על הגוף דרך בית הצוואר הפתוח למעלה .חוגרים עליו אבט לבן.
חובשים מצפת
להתעטף בטלית לבה לגמרי שפסיה לבים .ערים ובחורים ,וכן חתן בשה ראשוה,
לבה אך לא 'סארגס' .שים מהדרות אחר בגדים לבים.
אבֵ ל ב"מ לובש את ה'סארגס' תחת חליפתו ואת המצפת הלבה תחת כיסוי ראש שחור ,ומתעטף בטלית
חול עם עטרה שחורה .בתפילות בהן האבל משמש כש"ץ ,כשאין לו מחליף ,לובש בגלוי את ה'סארגס' והמצפת
)מדריך למהג אשכז המובהק(
הלבה ומתעטף בטלית לבה.

גרסאות התפלה לימים וראים
בתפילות ראש השה כופלים 'לעילא ולעילא' רק בקדישים שתקו לאמירת החזן,
והייו:
בערבית לפי תפילת העמידה ולאחריה;
בשחרית לפי 'ברכו' ולאחר חזרת הש"ץ;
לאחר קריאת התורה;
במוסף לפי העמידה ולאחר חזרת הש"ץ.
אך בקדישי מנחה של החזן כופלים 'לעילא ולעילא'
בכל קדיש יתום אין כופלים.
בשאר ימי התשובה ,מלבד יום כפור ,אין כופלים 'לעילא' כלל!
להלן גירסאות התפלה בכל עשרת ימי תשובה:
ית ךָך) :בלא המלה 'כל'(.
טוֹבים ְבּנֵ י ְב ִר ֶ ֽ
וּכתוֹב ְל ַחיִּ ים ִ
ְ
ךָ
ךָ
וּל ָשׁלוֹם) :בלא המלה 'טובים'(
ְבּ ֵ ֽס ֶפר ַחיִּ ים וכו' ְל ָפ ֶנֽיך ָ ֽאנוּ )ולא אנחנו( וְ ָכל ַע ְמּך ֵבּית יִ ְשׂ ָר ֵאל ְל ַחיִּ ים ְ
עוֹשׂה ַה ָשּׁלוֹם ,:במקום 'המברך את עמו ישראל בשלום'.
סיום העמידהֵ :
ֹשׂה ָשׁלוֹם )בלא הוספת ה"א הידיעה 'השלום'(.
בסוף קדיש וסוף העמידה אומרים את הוסח הרגיל :ע ֵ
להלן גירסאות התפלה בימים הנוראים:
יקים יִ ְראוּ וְ יִ ְשׂ ָ ֽמחוּ )ולא 'ובכן צדיקים'(.
וְ ָאז צַ ִדּ ִ
וְ נֶ ֱא ַמר וַ יִּ גְ ַבּהּ ה' צְ ָב-אוֹת ַבּ ִמּ ְשׁ ָפּט )ולא 'ככתוב ויגבה'(.
ְוּד ָב ְר ךָך ַמ ְל ֵ ֽכּנוּ ֱא ֶמת )ולא 'ודברך אמת'(.
בסיום הברכה הרביעית בעמידה אומרים את התוספת של שבת לפי הסדר הבא:
וּב ָרצוֹן ַשׁ ַבּת ָק ְד ֱשֽׁך,ךָ
ילנוּ ה' ֱאל ֵ ֹֽדינוּ ְבּ ַא ֲה ָבה ְ
ישׁוּע ֶת ךָך ,וְ ַט ֵהר ִל ֵ ֽבּנוּ ְל ָע ְב ְדּ ךָך ֶבּ ֱא ֶמת ,וְ ַהנְ ִח ֵ ֽ
ָ
וְ ַשׂ ְמּ ֵחנוּ ִבּ
ךָ
ךָ
וְ יִ ְשׂ ְמחוּ ְבך יִ ְשׂ ָר ֵאל ֽ ֹ
א ֲה ֵבי ְשׁ ֶ ֽמךִ ,כּי ַא ָתּה

בשחרית ומוסף של ראש השנה ,ובכל תפילות יום הכיפורים ,שאר ארון הקודש פתוח בחזרת הש"ץ
מלבד בקדושה וברכת כהנים )שלא כציון המחזורים המאוחרים להרבות בפתיחות וסגירות(.
מכבדים כמה מתפללים וכהים בפתיחות ספורות אלה:
מתפלל פותח  -לקראת תחילת חזרת הש"ץ; מתפלל סוגר  -לפי קדושה.
מתפלל פותח  -בתחילת אמירת 'לדור ודור'; כהן סוגר  -בתחילת אמירת 'רצה'.
כהן פותח  -אחר ברכת כהנים; כהן סוגר  -לפי קדיש 'תתקבל'.
בתחילת הקדושה אחר כל סילוקַ :כּ ָכּתוּב וְ ָק ָרא זֶ ה ֶאל־זֶ ה )בלא המילים 'על יד ביאך'(.
במוסף
כוֹלים )ולא 'אחו'(ֶ ,שׁנִּ ְשׁ ַתּ ְלּ ָחה )ולא 'השלוחה'(.
ב'ומפי חטאיו' :וְ ֵאין ָ ֽאנוּ יְ ִ
בראש השה מוסף בזכרוות לקראת סוף הברכה הגריסא היאַ :על גַּ ֵבּי ַה ִמּזְ ֵבּ ַח )ולא' :על גב המזבח'(
בסוף ברכת זכרוות הוסח הוא' :וַ ֲע ֵק ַדת יִ צְ ָחק ְלזַ ְרעוֹ ֶשׁל יַ ֲעקֹב ַהיּוֹם ְבּ ַר ֲח ִמים ִתּזְ כֹּר':

וְ ֶת ֱע ַרב ְל ָפ ֶנ ךָ
ֽיך ֲע ִת ָיר ֵ ֽתנוּ )ולא 'ותערב עליך'(.

טוֹבה' )ולא 'גמר חתימה טובה'(.
ימה ָ
בשאר ימי תשובה עד ליום הכפורים ,מאחל איש לרעהוֲ ' :ח ִת ָ

תפלות לראש השנה
תהלים נא:טז ֭ ֲאדֹנָ י ְשׂ ָפ ַ ֣תי ִתּ ְפ ָ ֑תּח ֝וּ ֗ ִפי יַ ִ ֥גּיד ְתּ ִה ָלּ ֶ ֽת ךָך:
ָבּ ךְ
רוּך ַא ָתּה יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ֵ ֽואל ֵֹהי ֲא ֵ ֽ
בוֹתינוּ ֱאל ֵֹהי ַא ְב ָר ָהם ֱאל ֵֹהי יִ צְ ָחק ֵ ֽואל ֵֹהי ַ ֽי ֲעקֹב
זוֹכר ַח ְס ֵדי
טוֹבים וְ קֹנֵ ה ַהכֹּל וְ ֵ
ִ
גּוֹמל ֲח ָס ִדים
ֵ
נּוֹרא ֵאל ֶע ְליוֹן
ָה ֵאל ַהגָּ דוֹל ַהגִּ בּוֹר וְ ַה ָ
יהם ְל ַ ֽמ ַען ְשׁמוֹ ְבּ ַא ֲה ָבה:
גוֹאל ִל ְבנֵ י ְבנֵ ֶ
וּמ ִביא ֵ
ֵ
ָאבוֹת
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 ןָ :בּ ךְ
ֶ ֽמ ֶל ךְך עוֹזֵ ר
רוּך ַא ָתּה יְ יָ ָמגֵ ן ַא ְב ָר ָהם:
וּמוֹשׁ ַיע ָ
ִֽ
הוֹשׁ ַיעְ :מ ַכ ְל ֵכּל ַחיִּ ים ְבּ ֶ ֽח ֶסד
עוֹלם ֲאדֹנָ י ְמ ַחיֵּ ה ֵמ ִתים ַא ָתּה ַרב ְל ִ ֽ
ַא ָתּה גִּ בּוֹר ְל ָ
סוּרים ְ
וּמ ִתּיר ֲא ִ
חוֹלים ַ
ִ
רוֹפא
נוֹפ ִלים וְ ֵ
סוֹמ ךְך ְ
ֵ
ְמ ַחיֵּ ה ֵמ ִתים ְבּ ַר ֲח ִמים ַר ִבּים
וּמ ַקיֵּ ם
ישׁנֵ י ָע ָפרִ :מי ָכ ֽמ ךָ
וֹך ַ ֽבּ ַעל גְּ בוּרוֹת
ֱאמוּנָ תוֹ ִל ֵ

ה־לּ ךְך
וֹמ ָ
וּמי ֽדּ ֶ
ִ

וּמ ַחיֶּ ה
ֶ ֽמ ֶל ךְך ֵמ ִמית ְ

שׁוּעה:
וּמצְ ִ ֽמ ַיח יְ ָ
ַ
ִ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:
החזן אומר קדושת 'נקדש' בשחרית ובמחה.

דוֹשׁים ְבּ ָכל־יוֹם יְ ַהלֲ ֽל ךָ
וּך ֶ ֽסּ ָלה:
ַא ָתּה ָקדוֹשׁ וְ ִשׁ ְמ ךָך ָקדוֹשׁ ְוּק ִ
וּב ֵכן
ְ

ל־מ ֲע ֶ ֽשׂ ךָ
את:
ה־שׁ ָבּ ָ ֽר ָ
ל־מ ֶ
ימ ְת ךָך ַעל ָכּ ַ
יך וְ ֵא ָ
ל־כּ ַ
ֵתּן ַפּ ְח ְד ךָך יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ַע ָ

וְ יִ ָיר ֽא ךָ
ל־ה ַמּ ֲע ִשׂים
וּך ָכּ ַ

וְ יִ ְשׁ ַתּ ֲחווּ ְל ָפ ֶנ ךָ
רוּאים :וְ יֵ ָעשׂוּ ֻכ ָלּם ֲאגֻ ָדּה ַא ַחת
ל־ה ְבּ ִ
ֽיך ָכּ ַ

עֹז ְבּיָ ְד ךָך

ַל ֲעשׂוֹת ְרצוֹנְ ךָך ְבּ ֵל ָבב ָשׁ ֵלםְ :כּ ָמה ֶשׁיָּ ַ ֽד ְענוּ יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ֶשׁ ַה ָשּׁ ְל ָטן ְל ָפ ֶנ ךָ
ֽיך
ל־מ ֶ
נוֹרא ַעל ָכּ ַ
ינ ךָך וְ ִשׁ ְמ ךָך ָ
ימ ֶ ֽ
בוּרה ִבּ ִ
וּגְ ָ
את:
ה־שׁ ָבּ ָ ֽר ָ
וּב ֵכן
ְ

דוֹר ֶ ֽשׁ ךָ
ֵתּן ָכּבוֹד יְ יָ ְל ַע ֶ ֽמּ ךָך ְתּ ִה ָלּה ִל ֵיר ֶ ֽא ךָ
וּפּ ְתחוֹן ֶפּה ַל ְמיַ ֲח ִלים
יך ִ
יך וְ ִת ְקוָ ה ְל ְ

יכת נֵ ר ְל ֶבן־יִ ַשׁי
יחת ֶ ֽק ֶרן ְל ָדוִ ד ַע ְב ֶ ֽדּ ךָך וַ ֲע ִ ֽר ַ
יר ךָך וּצְ ִ ֽמ ַ
ָל ךְך ִשׂ ְמ ָחה ְל ַא ְר ֶ ֽצ ךָך וְ ָשׂשׂוֹן ְל ִע ֶ ֽ
יח ךָך ִבּ ְמ ֵה ָרה ְבּיָ ֵ ֽמינוּ:
ְמ ִשׁ ֶ ֽ
וְ ָאז

עוֹל ָתה ִתּ ְקפֹּ ץ־
ישׁ ִרים יַ ֲע ֽלוֹזוּ וַ ֲח ִס ִידים ְבּ ִרנָּ ה יָ ִ ֽגילוּ :וְ ָ ֽ
יקים יִ ְראוּ וְ יִ ְשׂ ָ ֽמחוּ וִ ָ
צַ ִדּ ִ

ן־ה ָא ֶרץ:
ל־ה ִר ְשׁ ָעה ֻכּ ָלּהּ ְכּ ָע ָשׁן ִתּ ְכ ֶלה ִכּי ַת ֲע ִביר ֶמ ְמ ֶ ֽשׁ ֶלת זָ דוֹן ִמ ָ ֽ
יה וְ ָכ ָ
ִ ֽפּ ָ
וְ ִת ְמ ךְ
לוֹך

ַא ָתּה יְ יָ ְל ַב ֶדּ ךָך

ל־מ ֲע ֶ ֽשׂ ךָ
יך
ל־כּ ַ
ַע ָ

ִעיר ָק ְד ֶ ֽשׁ ךָך ַכּ ָכּתוּב ְבּ ִד ְב ֵרי ָק ְד ֶ ֽשׁ ךָך-

תהלים קמו:י

בוֹד ךָך
ְבּ ַהר צִ יּוֹן ִמ ְשׁ ַכּן ְכּ ֶ

וּב ֽיר ָ
ִ
וּשׁ ַ ֽל ִם

עוֹלם ֱאל ַ ֹ֣היִ ךְך צִ֭ יּוֹן
יִ ְמ ֤לֹ ךְך יְ יָ ֙ ׀ ְל ָ֗

ְל ֥ ֹדר

לוּ־יהּ:
וָ ֹ֗דר ַ ֽהלֲ ָ ֽ
ָקדוֹשׁ

נוֹרא ְשׁ ֶמ ךָך וְ ֵאין ֱא ֽל ַוֹהּ ִמ ַבּ ְל ָע ֶד ךָ
ַא ָתּה וְ ָ
יך וְ נֶ ֱא ַמר-

ישעיה ה:טז

וַ יִּ גְ ַ ֛בּהּ יְ ָ ֥י

צְ ָב ֖אוֹת ַבּ ִמּ ְשׁ ָ ֑פּט וְ ָה ֵא ֨ל ַה ָקּ ֔דוֹשׁ נִ ְק ָ ֖דּשׁ ִבּצְ ָד ָ ֽקהָ :בּ ךְ
רוּך ַא ָתּה יְ יָ ַה ֶמּ ֶל ךְך ַה ָקּדוֹשׁ:
ל־ה ְלּשֹׁנוֹת
רוֹמ ְמ ָ ֽתּנוּ ִמ ָכּ ַ
ית ָ ֽבּנוּ וְ ַ
אוֹתנוּ וְ ָר ִ ֽצ ָ
ָֽ
ל־ה ַע ִמּים ָא ַ ֽה ְב ָתּ
ַא ָתּה ְב ַח ְר ָ ֽתּנוּ ִמ ָכּ ָ
וֹת ךָ
יך וְ ֵ ֽק ַר ְב ָ ֽתּנוּ ַמ ְל ֵ ֽכּנוּ ַל ֲע ָ
וְ ִק ַדּ ְשׁ ָ ֽתּנוּ ְבּ ִמצְ ֶ ֽ
את:
בוֹד ֶ ֽת ךָך וְ ִשׁ ְמ ךָך ַהגָּ דוֹל וְ ַה ָקּדוֹשׁ ָע ֵ ֽלינוּ ָק ָ ֽר ָ
במוצאי שבת

)גמ' ברכות לג(:

ת־מ ְשׁ ְפּ ֵטי צִ ְד ֶ ֽק ךָך וַ ְתּ ַל ְמּ ֵ ֽדנוּ ַל ֲעשׂוֹת ָבּ ֶהם ֻח ֵקּי
יענוּ יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ֶא ִ
תּוֹד ֵ ֽ
וַ ִ

טוֹבים:
ִ
וּמצְ וֹת
תּוֹרת ֱא ֶמת ֻח ִקּים ִ
ן־לנוּ יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ִמ ְשׁ ָפּ ִטים יְ ָשׁ ִרים וְ ַ
צוֹנ ךָך :וַ ִ ֽתּ ֶתּ ָ ֽ
ְר ֶ ֽ
וּמ ֲ
ילנוּ זְ ַמנֵּ י ָשׂשׂוֹן ֽ
וַ ַתּנְ ִח ֵ ֽ
מוֹעד
ֵ
וּכבוֹד
ישׁנוּ ְק ֻד ַשּׁת ַשׁ ָבּת ְ
תּוֹר ֽ ֵ
וֹע ֵדי ֽ ֹק ֶדשׁ וְ ַחגֵּ י נְ ָד ָבה :וַ ִ

יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ֵבּין ֽ ֹק ֶדשׁ ְלחֹל ֵבּין אוֹר ְל ֽ ֹח ֶשׁ ךְך ֵבּין יִ ְשׂ ָר ֵאל

ילנוּ
וַ ֲחגִ יגַ ת ָה ֶ ֽרגֶ ל :וַ ַתּ ְב ִדּ ֵ ֽ

ָל ַע ִמּים ֵבּין יוֹם ַה ְשּׁ ִב ִ
יעי ְל ֵ ֽשׁ ֶשׁת יְ ֵמי ַה ַמּ ֲע ֶשׂהֵ :בּין ְק ֻד ַשּׁת ַשׁ ָבּת ִל ְק ֻד ַשּׁת יוֹם טוֹב
יעי ִמ ֵ ֽשּׁ ֶשׁת
ִה ְב ַ ֽדּ ְל ָתּ וְ ֶאת־יוֹם ַה ְשּׁ ִב ִ

יְ ֵמי ַה ַמּ ֲע ֶשׂה ִק ַ ֽדּ ְשׁ ָתּ ִה ְב ַ ֽדּ ְל ָתּ וְ ִק ַ ֽדּ ְשׁ ָתּ ֶאת־

ַע ְמּ ךָך יִ ְשׂ ָר ֵאל ִבּ ְק ֻד ָשּׁ ֶ ֽת ךָך:
ן־לנוּ יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ְבּ ַא ֲה ָבה
וַ ִ ֽתּ ֶתּ ָ ֽ

]בשבת

ֶאת־יוֹם ַה ַשּׁ ָבּת ַהזֶּ ה וְ [ ֶאת־יוֹם ַהזִּ ָכּרוֹן ַהזֶּ ה

יוֹם ְתּ ָ
יאת ִמצְ ָ ֽריִ ם:
רוּעה ְבּ ַא ֲה ָבה[ ִמ ְק ָרא־ ֽ ֹק ֶדשׁ ֵז ֶֽכר ִליצִ ַ
רוּעה ]בשבת זִ ְכרוֹן ְתּ ָ
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 ֵ ֽ
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 ֵ ֽ
וּפ ְק ֵ
ִ
ל־ע ְמּ ךָך ֵבּית יִ ְשׂ ָר ֵאל ְל ָפ ֶנ ךָ
וְ זִ ְכרוֹן ָכּ ַ
וּל ַחיִּ ים
וּל ַר ֲח ִמים ְ
וּל ֶ ֽח ֶסד ְ
וּל ֵחן ְ
טוֹבה ְ
יטה ְל ָ
ֽיך ִל ְפ ֵל ָ
יענוּ
הוֹשׁ ֵ ֽ
וּפ ְק ֵ ֽדנוּ בוֹ ִל ְב ָר ָכה וְ ִ
טוֹבה ָ
וּל ָשׁלוֹם ְבּיוֹם ַהזִּ ָכּרוֹן ַהזֶּ ה :זָ ְכ ֵ ֽרנוּ יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ בּוֹ ְל ָ
ְ
יענוּ ִכּי ֵא ֶ ֽל ךָ
הוֹשׁ ֵ ֽ
שׁוּעה וְ ַר ֲח ִמים חוּס וְ ָח ֵנֽנּוּ וְ ַר ֵחם ָע ֵ ֽלינוּ וְ ִ
וּב ְד ַבר יְ ָ
בוֹ ְל ַחיִּ יםִ :
יך ֵע ֵינֽינוּ
ִכּי ֵאל ֶ ֽמ ֶל ךְך ַחנּוּן וְ ַרחוּם ַא ָתּה:
בוֹתינוּ ְמ ךְ
ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ֵ ֽואל ֵֹהי ֲא ֵ ֽ
ל־ה ָ ֽא ֶרץ
ל־כּ ָ
בוֹד ךָך וְ ִהנָּ ֵשׂא ַע ָ
עוֹלם ֻכּלּוֹ ִבּ ְכ ֶ ֽ
ל־ה ָ
לוֹך ַעל ָכּ ָ
וֹעל ִכּי ַא ָתּה
ל־פּ ַ
ל־יוֹשׁ ֵבי ֵת ֵבל ַא ְר ֶ ֽצ ךָך :וְ יֵ ַדע ָכּ ֽ
ְ
הוֹפע ַבּ ֲה ַדר גְּ אוֹן ֻעזֶּ ךָך ַעל ָכּ
יק ֶ ֽר ךָך וְ ַ
ִבּ ָ
ֹאמר כֹּל ֲא ֶשׁר נְ ָשׁ ָמה ְבּ ַאפּוֹ :יְ יָ ֱאל ֵֹהי
וְ יָ ִבין ָכּל־יְ צוּר ִכּי ַא ָתּה יְ צַ ְרתּוֹ וְ י ֶ

ְפּ ַע ְלתּוֹ

וּמ ְלכוּתוֹ ַבּכֹּל ָמ ָ ֽשׁ ָלה:
יִ ְשׁ ָר ֵאל ֶ ֽמ ֶל ךְך ַ
וֹת ךָ
תוֹר ֶ ֽת ךָך
יך וְ ֵתן ֶח ְל ֵ ֽקנוּ ְבּ ָ
נוּח ֵ ֽתנוּ[ ַק ְדּ ֵ ֽשׁנוּ ְבּ ִמצְ ֶ
בוֹתינוּ ְרצֵ ה ִב ְמ ָ
]בשבת ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ֵ ֽואל ֵֹהי ֲא ֵ ֽ
ישׁוּע ֶ ֽת ךָך
ָ
טּוּב ךָך וְ ַשׂ ְמּ ֵ ֽחנוּ ִבּ
ַשׂ ְבּ ֵ ֽענוּ ִמ ֶ ֽ
יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ

וְ ַט ֵהר ִל ֵ ֽבּנוּ ְל ָע ְב ְדּ ךָך ֶבּ ֱא ֶמת:

וּב ָרצוֹן ַשׁ ַבּת ָק ְד ֱשׁ ךָֽך
ְבּ ַא ֲה ָבה ְ

45

]בשבת

ילנוּ
וְ ַהנְ ִח ֵ ֽ

א ֲה ֵבי ְשׁ ֶ ֽמ ךָך[:
וְ יִ ְשׂ ְמחוּ ְב ךָך יִ ְשׂ ָר ֵאל ֽ ֹ

ִכּי ַא ָתּה ֱאל ִֹהים ֱא ֶמת ְוּד ָב ְר ךָך ַמ ְל ֵ ֽכּנוּ ֱא ֶמת וְ ַקיָּ ם ָל ַעדָ :בּ ךְ
ל־כּל־
רוּך ַא ָתּה יְ יָ ֶ ֽמ ֶל ךְך ַע ָ
45

ְשׁ ֶ ֽמ ךָך:

לפי וסח פולין אומרים:

וְ יָ נֽ וּחוּ )ערבית ָבהּ  /שחרית בוֹ  /מחה ָבם( יִ ְשׂ ָר ֵאל ְמ ַק ְדּ ֵשׁי

ָה ָ ֽא ֶרץ ְמ ַק ֵדּשׁ ]בשבת ַה ַשּׁ ָבּת וְ [ יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ יוֹם ַהזִּ ָכּרוֹן:
ית ךָך וְ ִא ֵשּׁי יִ ְשׂ ָר ֵאל
בוֹדה ִל ְד ִביר ֵבּ ֶ ֽ
וּב ְת ִפ ָלּ ָתם וְ ָה ֵשׁב ָה ֲע ָ
ְרצֵ ה יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ְבּ ַע ְמּ ךָך יִ ְשׂ ָר ֵאל ִ
בוֹדת יִ ְשׂ ָר ֵאל ַע ֶ ֽמּ ךָך:
וּת ִהי ְל ָרצוֹן ָתּ ִמיד ֲע ַ
וּת ִפ ָלּ ָתם ְמ ֵה ָרה ְבּ ַא ֲה ָבה ְת ַק ֵבּל ְבּ ָרצוֹן ְ
ְ
שׁוּב ךָך ְלצִ יּוֹן ְבּ ַר ֲח ִמיםָ :בּ ךְ
רוּך ַא ָתּה יְ יָ ַה ַמּ ֲחזִ יר ְשׁ ִכינָ תוֹ ְלצִ יּוֹן:
וְ ֶת ֱח ֶזֽינָ ה ֵע ֵינֽינוּ ְבּ ְ
עוֹלם וָ ֶעד :צוּר ַח ֵ ֽיּינוּ ָמגֵ ן
בוֹתינוּ ְל ָ
מוֹדים ֲא ַנ ְֽחנוּ ָל ךְך ֶשׁ ַא ָתּה הוּא יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ֵ ֽואל ֵֹהי ֲא ֵ ֽ
ִ
סוּרים ְבּיָ ֶ ֽד ךָך
ל־ח ֵ ֽיּינוּ ַה ְמּ ִ
נוֹדה ְלּ ךָך וּנְ ַס ֵפּר ְתּ ִה ָלּ ֶ ֽת ךָך ַע ַ
יִ ְשׁ ֵ ֽענוּ ַא ָתּה הוּא ְלדוֹר וָ דוֹרֶ :
טוֹבוֹת ךָ
אוֹת ךָ
מוֹתינוּ ַה ְפּקוּדוֹת ָל ךְך וְ ַעל־נִ ֶ ֽסּ ךָ
יך
ֶֽ
יך וְ
יך ֶשׁ ְבּ ָכל־יוֹם ִע ָ ֽמּנוּ וְ ַעל נִ ְפ ְל ֶ ֽ
וְ ַעל־נִ ְשׁ ֵ ֽ
ל־עת
ֶשׁ ְבּ ָכ ֵ

ֹ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 ָ
רוֹמם ִשׁ ְמ ךָך ַמ ְל ֵ ֽכּנוּ ָתּ ִמיד ְל ָ
טוֹבים ְבּנֵ י
וּכתוֹב ְל ַחיִּ ים ִ
עוֹלם וָ ֶעד ְ
ל־כּ ָלּם יִ ְת ָבּ ַר ךְך וְ יִ ְת ַ
וְ ַע ֻ
ית ךָך:
ְב ִר ֶ ֽ
יוֹד ךָ
ל־ה ַחיִּ ים ֽ
וְ ָכ ַ
שׁוּע ֵ ֽתנוּ וְ ֶעזְ ָר ֵ ֽתנוּ ֶ ֽס ָלה:
ת־שׁ ְמ ךָך ֶבּ ֱא ֶמת ָה ֵאל יְ ָ
ִ
יהלֲ לוּ ֶא
וּך ֶ ֽסּ ָלה וִ ַ
ָבּ ךְ
וּל ךָך נָ ֶאה ְלהוֹדוֹת:
רוּך ַא ָתּה יְ יָ ַהטּוֹב ִשׁ ְמ ךָך ְ
לשחרית ,ולשבת מחה.

וּב ָר ָכה ֵחן ֶ ֽח ֶסד וְ ַר ֲח ִמים
טוֹבה ְ
ָ
ִשׂים ָשׁלוֹם
ל־כּל־יִ ְשׂ ָר ֵאל ַע ֶ ֽמּ ךָךָ :בּ ֲר ֵ ֽכנוּ ָא ִ ֽבינוּ
ָע ֵ ֽלינוּ וְ ַע ָ

וְ טוֹב ְבּ ֵע ֶינ ךָ
ת־ע ְמּ ךָך יִ ְשׂ ָר ֵאל
ֽיך ְל ָב ֵר ךְך ֶא ַ
לוֹמ ךָך:
ל־שׁ ָעה ִבּ ְשׁ ֶ
וּב ָכ ָ
ל־עת ְ
ְבּ ָכ ֵ
למחה ולערבית.

ֽיך ִכּי ְבאוֹר ָפּ ֶנ ךָ
ֻכּ ָ ֽלּנוּ ְכּ ֶא ָחד ְבּאוֹר ָפּ ֶנ ךָ
ֽיך נָ ַ ֽת ָתּ ָשׁלוֹם ָרב ַעל־יִ ְשׂ ָר ֵאל ַע ְמּ ךָך ָתּ ִשׂים
תּוֹרת ַחיִּ ים וְ ַא ֲה ַבת ֶ ֽח ֶסד
ַ
ָ ֽלּנוּ יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ
וּב ָר ָכה וְ ַר ֲח ִמים
ְ
וּצְ ָד ָקה

וְ ַחיִּ ים

וְ ָשׁלוֹם:

עוֹלם ִכּי ַא ָתּה הוּא ֶ ֽמ ֶל ךְך ָאדוֹן ְל ָכל
ְל ָ
ַה ָשּׁלוֹם :וְ טוֹב ְבּ ֵע ֶינ ךָ
ת־ע ְמּ ךָך
ֽיך ְל ָב ֵר ךְך ֶא ַ

לוֹמ ךָך:
ל־שׁ ָעה ִבּ ְשׁ ֶ
וּב ָכ ָ
ל־עת ְ
יִ ְשׂ ָר ֵאל ְבּ ָכ ֵ
טוֹבה נִ זָּ ֵכר וְ נִ ָכּ ֵתב ְל ָפ ֶנ ךָ
ֽיך ָ ֽאנוּ
וּפ ְרנָ ָסה ָ
ְבּ ֵ ֽס ֶפר ַחיִּ ים ְבּ ָר ָכה וְ ָשׁלוֹם ַ
וּל ָשׁלוֹםָ :בּ ךְ
עוֹשׂה ַה ָשּׁלוֹם:
ֵ
רוּך ַא ָתּה יְ יָ
ל־ע ְמּ ךָך ֵבּית יִ ְשׂ ָר ֵאל ְל ַחיִּ ים ְ
וְ ָכ ַ
וּשׂ ָפ ַתי ִמ ַדּ ֵבּר ִמ ְר ָמה וְ ִל ְמ ַק ְל ַלי נַ ְפ ִשׁי ִתדֹּם וְ נַ ְפ ִשׁי ֶכּ ָע ָפר
ְ
ֱאל ַֹהי נְ צֹר ְלשׁוֹנִ י ֵמ ָרע
וֹת ךָ
ל־ה ְ
יך ִתּ ְרדֹּף נַ ְפ ִשׁי וְ ָכ ַ
וּב ִמצְ ֶ ֽ
תוֹר ֶ ֽת ךָך ְ
ַלכֹּל ִתּ ְהיֶ הְ :פּ ַתח ִל ִבּי ְבּ ָ
חוֹשׁ ִבים ָע ַלי ָר ָעה
ְמ ֵה ָרה ָה ֵפר ֲעצָ ָתם וְ ַק ְל ֵקל ַמ ְח ְשׁ ָ
ינ ךָך ֲע ֵשׂה
בוֹתםֲ :ע ֵשׂה ְל ַ ֽמ ַען ְשׁ ֶ ֽמ ךָך ֲע ֵשׂה ְל ַ ֽמ ַען יְ ִמ ֶ ֽ
תּוֹר ֶ ֽת ךָך:
ְל ַ ֽמ ַען ְק ֻד ָשּׁ ֶ ֽת ךָך ֲע ֵשׂה ְל ַ ֽמ ַען ָ
ועננו ַ ֽו ֲע ֵנֽנִ י:

יט:טו

רוֹמיו
ָשׁלוֹם ִבּ ְמ ָ

תהלים ס:ז

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
ֹשׂה
צוּרי וְ ֽ ֹג ֲא ִ ֽלי :ע ֶ
֑יך יְ֝ ָ֗י ִ ֥
יִ ְ֥היֽ וּ ְל ָר ֨צוֹן ׀ ִא ְמ ֵר ֡ ִ
הוּא יַ ֲע ֶשׂה ָשׁלוֹם ָע ֵ ֽלינוּ וְ ַע ָ
ל־כּל־יִ ְשׂ ָר ֵאל :וְ ִא ְמרוּ ָא ֵמן:

יְ ִהי ָרצוֹן ִמ ְלּ ָפ ֶנ ךָ
תוֹר ֶ ֽת ךָךְ :ו ָשׁם
בוֹתינוּ ֶשׁיִ ָבּנֶ ה ֵבּית ַה ִמּ ְק ָדּשׁ ִבּ ְמ ֵה ָרה ְביָ ֵ ֽמינוּ ְו ֵתן ֶח ְל ֵ ֽקנוּ ְבּ ָ
ֽיך יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ִֵואל ֵֹהי ֲא ֵ ֽ
עוֹלם
ימי ָ֔
וּשׁ ָ ֑ל ִם ִכּ ֵ ֣
הוּדה ִו ֽיר ָ
ה ַ ֽל ָ֔יי ִמנְ ַ ֥חת יְ ָ ֖
וּכ ָשׁנִ ים ַק ְדמֹנִ יּוֹת :מלאכי ג:ד ְו ָ ֽע ְר ָב ֙
עוֹלם ְ
ימי ָ
נַ ֲע ָב ְד ךָך ְבּיִ ְר ָאה ִכּ ֵ
וּכ ָשׁנִ ֖ים ַק ְד ֹֽמנִ ֽ ֹיּת:
ְ
------------------

סדר תשליך
המהרי"ל הוא המקור הראשון למהג ה'תשליך' .וכ"כ הד"מ סי' תקפג וברמ"א סעיף ב.
אחר מחה ביום ראשון של ראש השה הולכים אל ההר לאמירת 'תשליך'.
ב'תשליך' אומרים רק את ד' הפסוקים 'מי א-ל כמוך' וגומר.
)שבת  (on the second day if the first falls on aמחה After
one goes to a brook or stream or a pond in which there are fish, and recites:

מיכה ז:יח-יט

י־אל ָכּ ֗מ ךָ
א־ה ֱח ִז֤יק ָל ַע ֙ד
ל־פּ ַשׁע ִל ְשׁ ֵא ִ ֖רית ַנ ֲֽח ָל ֑תוֹ ֽל ֹ ֶ
שׂא ָעוֹ ֙ן וְ ע ֵ ֹ֣בר ַע ֶ ֽ֔
וֹך נֹ ֵ ֤
ִמ ֵ ֣

י־ח ֵ ֥פץ ֶ ֖ח ֶסד ֽהוּא :יָ ֣שׁוּב יְ ַ ֽר ֲח ֔ ֵמנוּ יִ ְכ ֖בּשׁ ֲעוֹֽ נֹ ֵ ֑תינוּ וְ ַת ְשׁ ִ ֛ל ךְ
ַא ֔פּוֹ ִ ֽכּ ָ
יך ִבּ ְמצֻ ֥לוֹת ָי֖ם ָכּל־

ֹאותם:
ַחטּ ָ ֽ

ל־חטּ ֹאת ַע ְמּ ךָך ֵבּית יִ ְשׂ ָר ֵאל ַתּ ְשׁ ִל ךְ
יך ִבּ ְמקוֹם ֲא ֶשׁר ל ֹא־יִ זָּ ְכרוּ
וְ ָכ ַ

עוֹלם:
ל־לב ְל ָ
וְ ל ֹא־יִ ָפּ ְקדוּ וְ ל ֹא־יַ ֲעלוּ ַע ֵ

ז:כ

ת ְל ַ ֽי ֲע ֹ֔קב ֶ ֖ח ֶסד ְל ַא ְב ָר ָ ֑הם ֲא ֶ ֽשׁר־
ִתּ ֵ ֤תּן ֱא ֶמ ֙

ימי ֶ ֽק ֶדם:
נִ ְשׁ ַ ֥בּ ְע ָתּ ַ ֽל ֲאב ֵ ֹ֖תינוּ ִ ֥מ ֵ
תקיעות דמיושב
רק התוקע אומר מזמור מ"ז 'למנצח לבני קרח מזמור'.
התוקע אומר לעצמו בלחש פסוקי קר"ע שט"ן וגו'.
איכה ג:נו

ל־תּ ְע ֵ ֧לם ָאזְ נְ ךָ֛ך ְל ַרוְ ָח ִ ֖תי ְל ַשׁוְ ָע ִ ֽתי:
וֹלי ָשׁ ָ ֑מ ְע ָתּ ַא ַ
ק ִ֖

ל־מ ְשׁ ַ ֥פּט צִ ְד ֶ ֽק ךָך:
עוֹלם ָכּ ִ
אשׁ־דּ ָב ְר ךָ֥ך ֱא ֶ ֑מת ֝וּ ְל ָ֗
ְ
תהלים קיט:קס ר ֹ

קיט:קכב

ל־י ַע ְשׁ ֻ ֥קנִ י זֵ ִ ֽדים:
ֲע ֣ ֹרב ַע ְב ְדּ ךָ֣ך ְל ֑טוֹב ַ ֽא ַ ֽ

קיט:קסב

מוֹצא ָשׁ ָ ֥לל ָ ֽרב:
ל־א ְמ ָר ֶ ֑ת ךָך ֝ ְכּ ֗ ֵ
שׂשׂ ֖◌ ָ ֽאנֹ ִכי ַע ִ
ָ֣

קיט:סו

וֹת ךָ
יך ֶ ֽה ֱא ָ ֽמנְ ִתּי:
֤טוּב ַ ֣ט ַעם וָ ַ ֣ד ַעת ַל ְמּ ֵ ֑דנִ י ִ ֖כּי ְב ִמצְ ֶ ֣

קיט:קח

ה־נ֣א יְ ָ ֑י וּֽ ִמ ְשׁ ָפּ ֶ ֥ט ךָ
יך ַל ְמּ ֵ ֽדנִ י:
נִ ְד ֣בוֹת ִ֭פּי ְרצֵ ָ

ואח"כ יאמר

שׁוֹפר:
רוּעה יְ֝ ָ֗י ְבּ ֣קוֹל ָ ֽ
מז:ו ָע ָ ֣לה ֭ ֱאל ִֹהים ִבּ ְת ָ ֑
ש'ו'פ'ר' ראשי תיבות אין ש'טן ו'אין פ'גע ר'ע) .ספר מהגים לר"א טירא(
שלא להסתכל בתוקע לא זכר בשום פוסק ,אך רבים הגו כן ,ומובא בכמה ספרי זכרוות.
יש סבורים שהוא כדי לא לבלבל את התוקע כמו שאסרו חז"ל להסתכל בפי האוכל.

טעם אחר ,כדי להתרכז בתקיעה ,כמו שאין מסתכלים בכהים כדי להתרכז בברכה.

ל־ה ְתּ ִקיעוֹת!
יקה יָ ָפה ַעד גְּ ַמר ָכּ ַ
לפי התקיעות מכריזיםְ :שׁ ִת ָ
המקרא יושב בעת הברכות וכל התקיעות שמיושב ,וכן מחזיקי ספרי תורה ממשיכים לשבת בשעת התקיעות.

ָבּ ךְ
וֹתיו ְוצִ ָ ֽוּנוּ ִל ְשׁ ֽמ ַוֹע קוֹל
עוֹלם ֲא ֶשׁר ִק ְדּ ָ ֽשׁנוּ ְבּ ִמצְ ָ
רוּך ַא ָתּה יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ֶ ֽמ ֶל ךְך ָה ָ
שׁוֹפר:
ָ
ביום שי אין אומרים שהחיינו אלא כשחל יום ראשון בשבת) .מהרי"ל( ולא כרמ"א סוף סימן ת"ר.

ָבּ ךְ
יענוּ ִלזְ ַמן ַהזֶּ ה:
עוֹלם ֶשׁ ֶה ֱח ָיֽנוּ ְו ִקיְּ ָ ֽמנוּ ְו ִהגִּ ָ ֽ
רוּך ַא ָתּה יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ֶ ֽמ ֶל ךְך ָה ָ
והשופר מערבב את השטן שאמר ' ֵ ֣אין ָשׂ ָ֔טן ְו ֵ ֖אין ֶ ֥פּגַ ע ָ ֽרע') :מלכים א' ה:יח( ר"ת ש'ו'פ'ר') .מהרי"ל(
קול התקיעה ,השברים והתרועה,
הם משמעים לפי מסורת קדומים המקובלת באשכז:
’s pitch slightly lowers immediately afterתקיעה A
the beginning and then returns to the original
.תקיעה pitch which is retained for the duration of the
תקיעה  -תחילת התקיעה בצליל רגיל,
ומיד יורד התוקע לצליל מוך יותר ותיכף עולה
חזרה לצליל הראשון וממשיך בו עד סוף התקיעה.
 are three first ascending and then descending tones with no pause in between.שברים A
שברים  -שלושה קולות מחוברים עולים ויורדים.
תרועה  state that aראשוים  andגאוים All the
”should be blown as one extended “trembling
sound.
תרועה  -תשעה קולות מחוברים ורועדים.
)כמו התימים ,אבל שהרעד של בי אשכז הוא יותר מודגש מהרעד של בי תימן( הגרי"ש זצ"ל אמר )הלכות חג בחג(
שלמרות שהתרועה ה"תימית" )אשכזית ,והוגרית ,ובבלית ,ובזמן הראשוים בכל ארץ ישראל( היא עדיפה על
הפוצה )המוטעית(.
שברים תרועה ’s opinion and blow the first fortyרא"ש  and theרביו תם  followsמהג אשכז
).רמ"א תק:ד( with a brief pause in between
ויקרא המקריא את התקיעות כסדרן אחת לאחת ותוקע יתקע.
]מפסיקים קמעה בין 'שברים' ו'תרועה' .אך אין המקרא קורא 'שברים תרועה' יחד[.

תקיעה קורא :שברים ותיכף אחר השמעתם קורא :תרועה

תקיעה

תקיעה קורא :שברים ותיכף אחר השמעתם קורא :תרועה

תקיעה

תקיעה קורא :שברים ותיכף אחר השמעתם קורא :תרועה

תקיעה

בין סדר תשר"ת לתש"ת אומר המקרא:

ֵשׁב!

התוקע מסיר את השופר מפיו ומיחו בסודר שהיה תון בו לפי התקיעות,
וח התוקע כשליש דקה עד שחוזר ווטל את השופר ומשיבו אל פיו.

תקיעה שברים

תקיעה

תקיעה שברים

תקיעה

תקיעה שברים

תקיעה

בין סדר תש"ת לתר"ת אומר המקרא:

ֵשׁב!
התוקע מסיר את השופר מפיו ומיחו בסודר שהיה תון בו לפי התקיעות,
וח התוקע כשליש דקה עד שחוזר ווטל את השופר ומשיבו אל פיו.

תקיעה תרועה

תקיעה

תקיעה תרועה

תקיעה

תקיעה תרועה
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תקיעה־גדולה:

אחר תקיעה גדולה אומר הקהל 'אשרי העם' עד 'יהלכון'.

וֹר־פּ ֶנ ךָ
֥יך יְ ַה ֵלּ ֽכוּן:
רוּעה יְ֝ ָ֗י ְבּ ֽא ָ
פט:טז ַא ְשׁ ֵ ֣רי ָ֭ה ָעם ֽ ֹי ְד ֵ ֣עי ְת ָ ֑
המקרא חוזר על פסוק זה בניגון ימים נוראים ,ואומר אותו יגון פסוק ראשון של 'אשרי'.

תקיעות דמעומד
קולות  for a total of tenתשר"ת ,תש"ת ,תר"ת  enacted the practice of blowingגאוים The
.תפילה בלחש , and not during theחזרת הש"ץ during
]מפסיקים קמעה בין 'שברים' ו'תרועה' .אך אין המקרא קורא 'שברים תרועה' יחד[.

תוקעים פעם אחת תקיעה :קורא :שברים :ותיכף אחר השמעתם קורא :תרועה :תקיעה:

לפסוקי

מלכיות;

פעם אחת תקיעה :שברים:

תקיעה :לפסוקי זכרונות;

פעם אחת תקיעה :תרועה:

תקיעה :לפסוקי שופרות.

הקהל אומר 'היום הרת עולם' והחזן חוזר עליו ביגון ,וכן והגים באמירת 'ארשת שפתינו'.

עוֹל ִמים ִאם ְכּ ָבנִ ים ִאם ַכּ ֲע ָב ִדים
צוּרי ָ
עוֹלם ַהיּוֹם יַ ֲע ִמיד ַבּ ִמ ְשׁ ָפּט ָכּל יְ ֵ
ַהיּוֹם ֲה ַרת ָ
ִאם ְכּ ָבנִ ים ַר ֲח ֵ ֽמנוּ ְכּ ַר ֵחם ָאב ַעל ָבּנִ ים וְ ִאם ַכּ ֲע ָב ִדים ֵע ֵינֽינוּ ְל ךָך ְתּלוּיוֹת
ַעד ֶשׁ ְתּ ָח ֵ ֽנּנוּ וְ תוֹצִ יא ָכאוֹר ִמ ְשׁ ָפּ ֵ ֽטנוּ ָאיֹם ָקדוֹשׁ:
במהרי"ל ושאר ראשוים כתוב שתוקעים תקיעה גדולה בסיום תקיעות דמיושב בלבד .והטעם במהרי"ל
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כדי שידעו הציבור ויתחילו "אשרי העם יודעי תרועה" .וכך הוא כראה המהג הישן ברוב הקהילות באשכז.
וכן במהגי וורמיישא.

ֲא ֶ ֽר ֶשׁת ְשׂ ָפ ֵ ֽתינוּ יֶ ֱע ַרב ְל ָפ ֶנ ךָ
וּמ ְק ִשׁיב ְלקוֹל
וּמ ֲאזִ ין ַמ ִבּיט ַ
ֽיך ֵאל ָרם וְ נִ ָשּׂא ֵמ ִבין ַ
מלכיות

רוּע ֵ ֽתנוּ
ְתּ ָ

יּוֹתנוּ:
וּב ָרצוֹן ֵ ֽס ֶדר ַמ ְל ִכ ֵ ֽ
ְ

שופרות

זכרוות

יע ֵ ֽתנוּ )בשבת ְלזִ ְכרוֹן
ְתּ ִק ָ

יע ֵ ֽתנוּ(
יע ֵ ֽתנוּ )בשבת ְלזִ ְכרוֹן ְתּ ִק ָ
ְתּ ִק ָ

וּת ַק ֵבּל ְבּ ַר ֲח ִמים
יע ֵ ֽתנוּ( ְ
ְתּ ִק ָ

וּב ָרצוֹן ֵ ֽס ֶדר
וּת ַק ֵבּל ְבּ ַר ֲח ִמים ְ
ְ

רוֹתנוּ:
שׁוֹפ ֵ ֽ
ְ
וּב ָרצוֹן ֵ ֽס ֶדר
ְ

)בשבת

ְלזִ ְכרוֹן
רוּע ֵ ֽתנוּ(
ְתּ ָ
וּת ַק ֵבּל ְבּ ַר ֲח ִמים
ְ

רוֹנוֹתנוּ:
ֵֽ
זִ ְכ

אומרים 'היום הרת עולם' ו'ארשת שפתינו' אף בשבת ,אבל בשבת אומרים 'לזכרון תרועתנו/תקיעתנו' במקום
'לקול'.
, andחזרת הש"ץ  duringקולות  for a total of tenתשר"ת  ,תש"ת  ,תר"ת  enacted the practice ofגאוים The
and should

בבל  inמהג הגאוים , for the following reasons: a) it was theתפילה בלחש not during the

, so to blow anyמצוה דאורייתא  are variations of aתרועה  andשברים not be deviated from, b) both the
מוסף  duringקולות thirty

one of the combinations is sufficient, c) there is no need to blow the entire

חויב , d) since theמוסף just to commemorate the original practice of blowing them exclusively during
, there is no needמוסף  has been fulfilled beforeדאורייתא

 byצבור to inconvenience the

 was blown asשופר  much as theמוסף , e) it is a mere accompaniment toקולות blowing another thirty
 is sounded merelyשופר , f) theתעית ציבור  on aמוסף part of

 not to fulfill theשטן to confuse the
g) according to the original practice the

,הפסק  is therefore aקולות , blowing unnecessaryמצוה

 by hearing all the variations without the needתשר"ת  ,תש"ת  ,תר"ת  fulfills the original practice ofצבור
 for a totalמוסף  beforeקולות  combine with theמוסף  blown duringקולות , h) the tenקולות for additional
 sound wasשופר , during which time aהר סיי  was onמשה רביו of forty alluding to the forty days
 thanקולות continuously heard, i) there are profound mystical allusions to doing so, j) blowing more
). (“Shorshei Minhag Ashkenaz” p.115בל תוסיף , may constitute a violation ofהלכה needed by strict

תקיעות בסוף התפלה
כפי שהתקבלה הההגה בדורות האחרוים ,תוקעים בגמר התפלה ששים תקיעות וספות,
בקירבת מקום למושב הרב ולא על האלמעמער ,להורות שכבר יצאו ידי חובת בארבעים התקיעות דמיושב
ודמעומד.
לפי 'עלינו לשבח' תוקעים שלושים תקיעות ,ואחר 'אנעים זמירות' תוקעים שוב שלושים תקיעות,
ולאחריהן אומרים שיר של יום ו'שיר מזמור לאסף' .בכל התקיעות שאחר חזרת הש"ץ
תוקעים 'שברים-תרועה' בנשימה אחת ,וכך מקריאם המקרא .בימיו יש והגים בתקיעות שאחר 'אנעים זמירות'
להשמיע את הקולות של 'תקיעה'' ,שברים' ו'תרועה' כמהג מזרח אירופה.

תקיעהשברים  -תרועה תקיעה
תקיעהשברים  -תרועה תקיעה
תקיעהשברים  -תרועה תקיעה
תקיעה שברים

תקיעה

תקיעה שברים

תקיעה

תקיעה שברים

תקיעה

תקיעה תרועה

תקיעה

תקיעה תרועה

תקיעה

תקיעה תרועה
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תקיעה־גדולה:

תפלת מוסף לראש השנה
תהלים נא:טז ֭ ֲאדֹנָ י ְשׂ ָפ ַ ֣תי ִתּ ְפ ָ ֑תּח ֝וּ ֗ ִפי יַ ִ ֥גּיד ְתּ ִה ָלּ ֶ ֽת ךָך:
ָבּ ךְ
רוּך ַא ָתּה יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ֵ ֽואל ֵֹהי ֲא ֵ ֽ
בוֹתינוּ ֱאל ֵֹהי ַא ְב ָר ָהם ֱאל ֵֹהי יִ צְ ָחק ֵ ֽואל ֵֹהי ַ ֽי ֲעקֹב
זוֹכר ַח ְס ֵדי
טוֹבים וְ קֹנֵ ה ַהכֹּל וְ ֵ
ִ
גּוֹמל ֲח ָס ִדים
ֵ
נּוֹרא ֵאל ֶע ְליוֹן
ָה ֵאל ַהגָּ דוֹל ַהגִּ בּוֹר וְ ַה ָ
יהם ְל ַ ֽמ ַען ְשׁמוֹ ְבּ ַא ֲה ָבה:
גוֹאל ִל ְבנֵ י ְבנֵ ֶ
וּמ ִביא ֵ
ֵ
ָאבוֹת
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 ןָ :בּ ךְ
רוּך ַא ָתּה יְ יָ ָמגֵ ן ַא ְב ָר ָהם:
וּמוֹשׁ ַיע ָ
ִֽ
ֶ ֽמ ֶל ךְך עוֹזֵ ר
הוֹשׁ ַיעְ :מ ַכ ְל ֵכּל ַחיִּ ים ְבּ ֶ ֽח ֶסד
עוֹלם ֲאדֹנָ י ְמ ַחיֵּ ה ֵמ ִתים ַא ָתּה ַרב ְל ִ ֽ
ַא ָתּה גִּ בּוֹר ְל ָ
וּמ ַקיֵּ ם
סוּרים ְ
וּמ ִתּיר ֲא ִ
חוֹלים ַ
ִ
רוֹפא
נוֹפ ִלים וְ ֵ
סוֹמ ךְך ְ
ֵ
ְמ ַחיֵּ ה ֵמ ִתים ְבּ ַר ֲח ִמים ַר ִבּים
במטה אפרים כתוב לתקוע תקיעה גדולה רק בגמר המאה קולות .והועתק במש"ב .כך גם במהגי ברלין.
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ומשמע במהגים לק"ק וורמיישא שהיתה תקופה שההיגו בוורמיישא לתקוע תקיעה גדולה גם בתקיעה אחרוה
של שופרות) .כראה לצאת ידי שיטת המט"א ה"ל ולא היו להם עוד קולות אחריה) (.רבש"ה(

ישׁנֵ י ָע ָפרִ :מי ָכ ֽמ ךָ
וֹך ַ ֽבּ ַעל גְּ בוּרוֹת
ֱאמוּנָ תוֹ ִל ֵ

ה־לּ ךְך
וֹמ ָ
וּמי ֽדּ ֶ
ִ

וּמ ַחיֶּ ה
ֶ ֽמ ֶל ךְך ֵמ ִמית ְ

שׁוּעה:
וּמצְ ִ ֽמ ַיח יְ ָ
ַ
ִמי ָכ ֽמ ךָ
זוֹכר יְ ָ
וֹך ַאב ָה ַר ֲח ִמים ֵ
צוּריו ְל ַחיִּ ים ְבּ ַ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:
החזן אומר קדושת 'נעריצך' במוסף.

דוֹשׁים ְבּ ָכל־יוֹם יְ ַהלֲ ֽל ךָ
וּך ֶ ֽסּ ָלה:
ַא ָתּה ָקדוֹשׁ וְ ִשׁ ְמ ךָך ָקדוֹשׁ ְוּק ִ
ל־מ ֲע ֶ ֽשׂ ךָ
את:
ה־שׁ ָבּ ָ ֽר ָ
ל־מ ֶ
ימ ְת ךָך ַעל ָכּ ַ
יך וְ ֵא ָ
ל־כּ ַ
ֵתּן ַפּ ְח ְד ךָך יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ַע ָ
וּב ֵכן
ְ
וְ יִ ָיר ֽא ךָ
ל־ה ַמּ ֲע ִשׂים וְ יִ ְשׁ ַתּ ֲחווּ ְל ָפ ֶנ ךָ
רוּאים :וְ יֵ ָעשׂוּ ֻכ ָלּם ֲאגֻ ָדּה ַא ַחת
ל־ה ְבּ ִ
ֽיך ָכּ ַ
וּך ָכּ ַ
ַל ֲעשׂוֹת ְרצוֹנְ ךָך ְבּ ֵל ָבב ָשׁ ֵלםְ :כּ ָמה ֶשׁיָּ ַ ֽד ְענוּ יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ֶשׁ ַה ָשּׁ ְל ָטן ְל ָפ ֶנ ךָ
עֹז ְבּיָ ְד ךָך
ֽיך
את:
ה־שׁ ָבּ ָ ֽר ָ
ל־מ ֶ
נוֹרא ַעל ָכּ ַ
ינ ךָך וְ ִשׁ ְמ ךָך ָ
ימ ֶ ֽ
בוּרה ִבּ ִ
וּגְ ָ
דוֹר ֶ ֽשׁ ךָ
ֵתּן ָכּבוֹד יְ יָ ְל ַע ֶ ֽמּ ךָך ְתּ ִה ָלּה ִל ֵיר ֶ ֽא ךָ
וּפּ ְתחוֹן ֶפּה ַל ְמיַ ֲח ִלים
יך ִ
יך וְ ִת ְקוָ ה ְל ְ
וּב ֵכן
ְ
ָל ךְך ִשׂ ְמ ָחה ְל ַא ְר ֶ ֽצ ךָך וְ ָשׂשׂוֹן ְל ִע ֶ ֽ
יכת נֵ ר ְל ֶבן־יִ ַשׁי
יחת ֶ ֽק ֶרן ְל ָדוִ ד ַע ְב ֶ ֽדּ ךָך וַ ֲע ִ ֽר ַ
יר ךָך וּצְ ִ ֽמ ַ
ְמ ִשׁ ֶ ֽ
יח ךָך ִבּ ְמ ֵה ָרה ְבּיָ ֵ ֽמינוּ:
וְ ָאז

עוֹל ָתה ִתּ ְקפֹּ ץ־
ישׁ ִרים יַ ֲע ֽלוֹזוּ וַ ֲח ִס ִידים ְבּ ִרנָּ ה יָ ִ ֽגילוּ :וְ ָ ֽ
יקים יִ ְראוּ וְ יִ ְשׂ ָ ֽמחוּ וִ ָ
צַ ִדּ ִ

ן־ה ָא ֶרץ:
ל־ה ִר ְשׁ ָעה ֻכּ ָלּהּ ְכּ ָע ָשׁן ִתּ ְכ ֶלה ִכּי ַת ֲע ִביר ֶמ ְמ ֶ ֽשׁ ֶלת זָ דוֹן ִמ ָ ֽ
יה וְ ָכ ָ
ִ ֽפּ ָ
וְ ִת ְמ ךְ
לוֹך

ַא ָתּה יְ יָ ְל ַב ֶדּ ךָך

ל־מ ֲע ֶ ֽשׂ ךָ
יך
ל־כּ ַ
ַע ָ

ִעיר ָק ְד ֶ ֽשׁ ךָך ַכּ ָכּתוּב ְבּ ִד ְב ֵרי ָק ְד ֶ ֽשׁ ךָך-

תהלים קמו:י

בוֹד ךָך
ְבּ ַהר צִ יּוֹן ִמ ְשׁ ַכּן ְכּ ֶ

וּשׁ ַ ֽל ִם
וּב ֽיר ָ
ִ

עוֹלם ֱאל ַ ֹ֣היִ ךְך צִ֭ יּוֹן
יִ ְמ ֤לֹ ךְך יְ יָ ֙ ׀ ְל ָ֗

ְל ֥ ֹדר

לוּ־יהּ:
וָ ֹ֗דר ַ ֽהלֲ ָ ֽ
נוֹרא ְשׁ ֶמ ךָך וְ ֵאין ֱא ֽל ַוֹהּ ִמ ַבּ ְל ָע ֶד ךָ
יך וְ נֶ ֱא ַמר-
ַא ָתּה וְ ָ
ָקדוֹשׁ
צְ ָב ֖אוֹת ַבּ ִמּ ְשׁ ָ ֑פּט וְ ָה ֵא ֨ל ַה ָקּ ֔דוֹשׁ נִ ְק ָ ֖דּשׁ ִבּצְ ָד ָ ֽקהָ :בּ ךְ
רוּך ַא ָתּה יְ יָ ַה ֶ ֽמּ ֶל ךְך ַה ָקּדוֹשׁ:

ישעיה ה:טז

וַ יִּ גְ ַ ֛בּהּ יְ ָ ֥י

ל־ה ְלּשֹׁנוֹת
רוֹמ ְמ ָ ֽתּנוּ ִמ ָכּ ַ
ית ָ ֽבּנוּ וְ ַ
אוֹתנוּ וְ ָר ִ ֽצ ָ
ָֽ
ל־ה ַע ִמּים ָא ַ ֽה ְב ָתּ
ַא ָתּה ְב ַח ְר ָ ֽתּנוּ ִמ ָכּ ָ
וֹת ךָ
יך וְ ֵ ֽק ַר ְב ָ ֽתּנוּ ַמ ְל ֵ ֽכּנוּ ַל ֲע ָ
וְ ִק ַדּ ְשׁ ָ ֽתּנוּ ְבּ ִמצְ ֶ ֽ
את:
בוֹד ֶ ֽת ךָך וְ ִשׁ ְמ ךָך ַהגָּ דוֹל וְ ַה ָקּדוֹשׁ ָע ֵ ֽלינוּ ָק ָ ֽר ָ
ן־לנוּ יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ְבּ ַא ֲה ָבה
וַ ִ ֽתּ ֶתּ ָ ֽ
ַהזֶּ ה

]בשבת

מוּסף יוֹם ַהזִּ ָכּרוֹן
מוּסף יוֹם ַה ַשּׁ ָבּת ַהזֶּ ה וְ [ ֶאת ַ
ֶאת ַ

יאת
רוּעה ְבּ ַא ֲה ָבה[ ִמ ְק ָרא־ ֽ ֹק ֶדשׁ ֵז ֶֽכר ִליצִ ַ
רוּעה ]בשבת זִ ְכרוֹן ְתּ ָ
יוֹם ְתּ ָ

ִמצְ ָ ֽריִ ם:
ִ
כוֹלים ַל ֲעשׂוֹת
וּמ ְפּנֵ י ֲח ָט ֵ ֽאינוּ גָּ ִ ֽלינוּ ֵמ ַא ְר ֵ ֽצנוּ וְ נִ ְת ַר ַ ֽח ְקנוּ ֵמ ַעל ַא ְד ָמ ֵ ֽתנוּ :וְ ֵאין ָ ֽאנוּ יְ ִ
ֵֽ
חוֹבוֹתינוּ ְבּ ֵבית ְבּ ִח ָיר ֶ ֽת ךָך ַבּ ֽ ַבּיִ ת ַהגָּ דוֹל וְ ַה ָקּדוֹשׁ ֶשׁנִּ ְק ָרא ִשׁ ְמ ךָך ָע ָליו ִמ ְפּנֵ י ַהיָּ ד
ֶשׁנִּ ְשׁ ַתּ ְלּ ָחה ְבּ ִמ ְק ָדּ ֶשׁ ךָך:
יְ ִהי ָרצוֹן ִמ ְלּ ָפ ֶנ ךָ
וּת ַר ֵחם ָע ֵ ֽלינוּ וְ ַעל־
ֽיך יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ֵ ֽואל ֵֹהי ֲאב ֵ ֹֽתינוּ ֶ ֽמ ֶל ךְך ַר ֲח ָמן ֶשׁ ָתּשׁוּב ְ
ִמ ְק ָדּ ְשׁ ךָך ְבּ ַר ֲח ֶ ֽמ ךָ
וּתגַ ֵדּל ְכּבוֹדוָֹ :א ִ ֽבינוּ ַמ ְל ֵ ֽכּנוּ גַּ ֵלּה ְכּבוֹד
יך ָה ַר ִבּים וְ ִת ְב ֵנֽהוּ ְמ ֵה ָרה ְ
כוּת ךָך ָע ֵ ֽלינוּ ְמ ֵה ָרה וְ ַ
ַמ ְל ְ
זוּרינוּ ִמ ֵבּין ַהגּוֹיִ ם
ל־חי :וְ ָק ֵרב ְפּ ֵ ֽ
הוֹפע וְ ִהנָּ ֵשׂא ָע ֵ ֽלינוּ ְל ֵעינֵ י ָכּ ַ
ירוּשׁ ַ ֽל ִם ֵבּית ִמ ְק ָדּ ְשׁ ךָך
ָ
יאנוּ ְלצִ יּוֹן ִע ְיר ךָך ְבּ ִרנָּ ה וְ ִל
פוּצוֹתינוּ ַכּנֵּ ס ִמיַּ ְר ְכּ ֵתי ָ ֽא ֶרץ :וַ ֲה ִב ֵ ֽ
ֵֽ
וּנְ
עוֹלם :וְ ָשׁם נַ ֲע ֶשׂה ְל ָפ ֶנ ךָ
וּמוּס ִפים
ָ
חוֹבוֹתינוּ ְתּ ִמ ִידים ְכּ ִס ְד ָרם
ֵֽ
ת־ק ְר ְבּנוֹת
ֽיך ֶא ָ
ְבּ ִשׂ ְמ ַחת ָ
ְכּ ִה ְל ָכ ָתם:
ת־מוּסף יוֹם ַהזִּ ָכּרוֹן ַהזֶּ ה נַ ֲע ֶשׂה וְ נַ ְק ִריב ְל ָפ ֶנ ךָ
ֽיך
ַ
מוּסף יוֹם ַה ַשּׁ ָבּת ַהזֶּ ה וְ [ ֶא
ַ
]בשבת ֶאת
תוֹר ְת ךָך ַעל־יְ ֵדי מ ֶ
ֹשׁה ַע ְב ְדּ ךָך ִמ ִפּי
צוֹנ ךָך ְכּמוֹ ֶשׁ ָכּ ַ ֽת ְב ָתּ ָע ֵ ֽלינוּ ְבּ ָ
ְבּ ַא ֲה ָבה ְכּ ִמצְ וַ ת ְר ֶ ֽ
בוֹד ךָך ָכּ ָאמוּר:
ְכ ֶ ֽ
בשבת אומרים זה:
במדבר כח:ט-י

שׂים ְבּ ֵנֽי־
ֽי־כ ָב ִ ֥
ם ַה ַשּׁ ָ֔בּת ְשׁ ֵנ ְ
וּביוֹ ֙
ְ

וּשׁ ֵנ֣י ֶע ְשׂר ֗ ִֹנים ֹ֧ס ֶלת ִמנְ ָ ֛חה
ימם ְ
ָשׁ ָנ֖ה ְתּ ִמ ִ ֑
לוּלה ַב ֶ ֖
שּׁ ֶמן וְ נִ ְס ֽכּוֹ :ע ַ ֹ֥לת ַשׁ ַ ֖בּת ְבּ ַשׁ ַבּ ֑תּוֹ ַעל־
ְבּ ָ ֥

ע ַ ֹ֥לת ַה ָתּ ִ ֖מיד וְ נִ ְס ָ ֽכּהּ:
בעמידה בין פסוקי קרבן שבת לפסוקי קרבן החג
אומרים הוסח המדויק של הגאוים והראשוים:

זֶ ה ָק ְר ַבּן ַשׁ ָבּת
וְ ָק ְר ַבּן יוֹם ַהזִּ ָכּרוֹן ָכּ ָאמוּר:

)ובחדש

השביעי(...

כט:א-ב

וּב ֨ ֹח ֶדשׁ
ַ

יעי
ַה ְשּׁ ִב ֜ ִ

ְבּ ֶא ָ ֣חד

ַל ֗ ֹח ֶדשׁ

אכת ֲעב ָ ֹ֖דה
ל־מ ֶ ֥ל ֶ
שׁ יִ ְה ֶי֣ה ָל ֶ֔כם ָכּ ְ
ִ ֽמ ְק ָרא־ ֹ֨ק ֶד ֙
֣ל ֹא ַ ֽת ֲע ֑שׂוּ י֥ וֹם ְתּ ָ ֖
יתם
רוּעה יִ ְה ֶי֥ה ָל ֶ ֽכםֽ ַ :ו ֲע ִשׂ ֶ֨
ן־בּ ָ ֛קר ֶא ָ ֖חד ַ ֣איִ ל
ח ַ ֽל ָ֗יי ַ ֧פּר ֶבּ ָ
ע ָֹ֜לה ְל ֵ ֤ר ַיח נִ י ֨ ֹח ַ ֙
ֽי־שׁ ָנ֛ה ִשׁ ְב ָ ֖עה ְתּ ִמ ִ ֽ
שׂים ְבּ ֵנ ָ
ֶא ָ ֑חד ְכּ ָב ִ ֧
ימם:
יהם ִכּ ְמ ֻד ָבּר ְשׁל ָֹשה ֶע ְשׂרוֹנִ ים
וּמנְ ָח ָתם וְ נִ ְס ֵכּ ֶ
ִ
ַל ָפּר

וּשׁנֵ י ֶע ְשׂרֹנִ ים ָל ַ ֽאיִ ל וְ ִע ָשׂרוֹן ַל ֶ ֽכּ ֶבשׂ
ְ

וְ ַ ֽי יִ ן ְכּנִ ְסכּוֹ :וְ ָשׂ ִעיר ְל ַכ ֵפּר

וּשׁנֵ י ְת ִמ ִידים
ְ

וּמנְ ָח ָ֗תהּ
ד ע ַֹ֨לת ַה ֜ ֹח ֶדשׁ ִ
ְכּ ִה ְל ָכ ָתם כט:ו ִמ ְלּ ַב ֩
וְ ע ַ ֹ֤לת ַה ָתּ ִמי ֙ד ִ
יהם ְכּ ִמ ְשׁ ָפּ ָ ֑טם
וּמנְ ָח ָ֔תהּ וְ נִ ְס ֵכּ ֶ ֖
שּׁה ַ ֽל ֽ ָיי:
ְל ֵ ֣ר ַיח נִ י ֔ ֹח ַח ִא ֶ ֖

בשבת אומרים זה:

כוּת ךָך
יִ ְשׂ ְמחוּ ְבּ ַמ ְל ֶ ֽ
ית בּוֹ וְ ִק ַדּ ְשׁתּוֹ ֶח ְמ ַדּת יָ ִמים אֹתוֹ ָק ָ ֽר ָ
יעי ָר ִ ֽצ ָ
וּב ְשּׁ ִב ִ
טּוּב ךָך ַ
וְ יִ ְת ַענְּ גוּ ִמ ֶ ֽ
את ֵז ֶֽכר ְל ַמ ֲע ֵשׂה
שׁ ְֹמ ֵרי ַשׁ ָבּת וְ ֽק ְוֹר ֵאי ֹֽענֶ ג

יעי
ַעם ְמ ַק ְדּ ֵשׁי ְשׁ ִב ִ

ֻכּ ָלּם יִ ְשׂ ְבּעוּ

אשׁית:
ְב ֵר ִ
אשׁית ֶשׁלּ ֹא ָע ָשׂנוּ ְכּגוֹיֵ י ָה ֲא ָרצוֹת
ָע ֵלינוּ ְל ַשׁ ֵבּ ַח ַל ֲאדוֹן ַהכֹּל ָל ֵתת גְּ ֻד ָלּה ְליוֹצֵ ר ְבּ ֵר ִ
ל־המוֹנָ םֶ :שׁ ֵהם
וְ ל ֹא ָשׂ ָ ֽמנוּ ְכּ ִמ ְשׁ ְפּחוֹת ָה ֲא ָד ָמהֶ :שׁלּ ֹא ָשׂם ֶח ְל ֵ ֽקנוּ ָכּ ֶהם וְ גֹ ָר ֵ ֽלנוּ ְכּ ָכ ֲ
ִמ ְשׁ ַתּ ֲחוִ ים ְל ֶה ֶבל וָ ִריק
וּמוֹדים
ִ
וּמ ְשׁ ַתּ ֲחוִ ים
ִ

ישעיה מה:כ

זוקף

יוֹשׁ ַיע :וַ ֲאנַ ְחנוּ  48כורע כּ ְֹר ִעים
ל־אל ֥ל ֹא ִ ֽ
וּמ ְת ַפּלֲ ִ֔לים ֶא ֵ ֖
ִֽ

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

נא:יג

רוֹמים :הוּא
וּשׁ ִכינַ ת ֻעזּוֹ ְבּגָ ְב ֵהי ְמ ִ
וּמוֹשׁב יְ ָקרוֹ ַבּ ָשׁ ַמיִ ם ִמ ַמּ ַעל ְ
ַ
נוֹטה ָשׁ ַמיִ ֘ם וְ י ֵ ֹ֣סד ָא ֶר ֒ץ
ֶ֣
תוֹרתוֹ-
זוּלתוֹ ַכּ ָכּתוּב ְבּ ָ
ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ֵאין ַא ֵחרֱ :א ֶמת ַמ ְל ֵכּנּוּ ֶא ֶפס ָ
ל־ה ָ ֖א ֶרץ ִמ ָ ֑תּ ַחת ֵ ֖אין עוֹד:
ל־ל ָב ֶב ךָ ֒ך ִ ֤כּי יְ יָ ֙ ֣הוּא ָ ֽה ֱאל ִֹ֔הים ַבּ ָשּׁ ַ ֣מיִ ם ִמ ֔ ַמּ ַעל וְ ַע ָ
וַ ֲה ֵ ֽשׁב ָֹ֘ת ֶא ְ
דברים ד:לט

וְ ָ ֽי ַד ְע ָ ֣תּ ַהיּ֗ וֹם

ן־ה ָ ֽא ֶרץ
לּוּלים ִמ ָ
ל־כּן נְ ַקוֶּ ה ְל ךָך יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ִל ְראוֹת ְמ ֵה ָרה ְבּ ִת ְפ ֶא ֶרת ֻעזֶּ ךָך ְל ַה ֲע ִביר גִּ ִ
ַע ֵ
ל־בּנֵ י ָב ָשּׂר יִ ְק ְראוּ ִב ְשׁ ֶמ ךָך
עוֹלם ְבּ ַמ ְלכוּת ַשׁ ַדּי :וְ ָכ ְ
ָ
ילים ָכּרוֹת יִ ָכּ ֵרתוּן ְל ַת ֵקּן
וְ ָה ֱא ִל ִ
ְל ַה ְפנוֹת ֵא ֶל ךָ
ל־בּ ֶר ךְך
ל־יוֹשׁ ֵבי ֵת ֵבל ִכּי ְל ךָך ִתּ ְכ ַרע ָכּ ֶ
ְ
ל־ר ְשׁ ֵעי ָא ֶרץ :יַ ִכּירוּ וְ יֵ ְדעוּ ָכּ
יך ָכּ ִ
ל־לשׁוֹןְ :ל ָפ ֶנ ךָ
יק ְבּלוּ ֻכ ָלּם
ֽיך יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ יִ ְכ ְרעוּ וְ יִ ֽ ֹפּלוּ וְ ִל ְכבוֹד ִשׁ ְמ ךָך יְ ָקר יִ ֵתּנוּ וִ ַ
ִתּ ָשּׁ ַבע ָכּ ָ
יהם ְמ ֵה ָרה ְל ָ
כוּת ךָך וְ ִת ְמל ךְֹך ֲע ֵל ֶ
ֶאת־עֹל ַמ ְל ֶ ֽ
עוֹל ֵמי
וּל ְ
עוֹלם וָ ֶעדִ :כּי ַה ַמּ ְלכוּת ֶשׁ ְלּ ךָך ִהיא ְ
ַעד וְ ִת ְמל ךְֹך ְבּ ָכבוֹד:
תוֹר ֶ ֽת ךָך-
ַכּ ָכּתוּב ְבּ ָ

שמות טו:יח

א־ה ִ ֥בּיט ָ ֨אוֶ ֙ן
יְ ָ ֥י ׀ יִ ְמ ֖לֹ ךְך ְלע ָ ֹ֥לם וָ ֶ ֽעד :וְ נֶ ֱא ַמר -במדבר כג:כא ֽל ֹ ִ

רוּעת ֶ ֖מ ֶל ךְך ֽבּוֹ:
וּת ַ ֥
א־ר ָ ֥אה ָע ָ ֖מל ְבּיִ ְשׂ ָר ֵ ֑אל יְ ָ ֤י ֱאל ָֹהי ֙ו ִע ֔מּוֹ ְ
ְבּ ַ ֽי ֲע ֹ֔קב וְ ֽל ֹ ָ
אשׁי ֔ ָעם ַי ַ֖חד ִשׁ ְב ֵ ֥טי יִ ְשׂ ָר ֵ ֽאל:
ישׁ ֖רוּן ֶ ֑מ ֶל ךְך ְבּ ִה ְת ַא ֵסּ ֙ף ָ ֣ר ֵ
דברים לג:ה וַ יְ ִ ֥הי ִ ֽב ֻ
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כורעים גם בתפילה בלחש בראש השה ,כן משמע במקור חיים ס' קי"ג ס"ק ג'

וְ נֶ ֱא ַמר-

וּב ִד ְב ֵרי ָק ְד ְשׁ ךָך ָכּתוּב ֵלאמֹר-
ְ

תהלים כב:כט

גּוֹים :וְ נֶ ֱא ַמר -צג:א יְ ָ ֣י
ֹשׁל ַבּ ִ ֽ
לוּכה ֝וּמ ֗ ֵ
ִ ֣כּי ַ֭ליֽ יָ ַה ְמּ ָ ֑

ל־תּ ֽמּוֹט:
ף־תּכּ֥ וֹן ֝ ֵתּ ֵ֗בל ַבּ ִ
ָמ ָל ֘ךְך גֵּ ֢אוּת ָ֫ל ֵ ֥בשׁ ָל ֵ ֣בשׁ יְ֭ יָ ֹ֣עז ִה ְת ַאָ ֑זּ ר ַא ִ
כד:ז-ח

וְ נֶ ֱא ַמר-

עוֹלם ֝ ְויָ ֗בוֹא ֶ ֣מ ֶל ךְך ַה ָכּ ֽבוֹד֥ ִ :מי זֶ ֘ה ֶ ֤מ ֶל ךְך
יכם ֖◌ ְ ֽו ִהנָּ ְשׂאוּ ִפּ ְת ֵ ֣חי ָ ֑
אשׁ ֶ֗
ְשׂ ֤אוּ ְשׁ ָע ִ ֨רים ׀ ָ ֽר ֵ

ַה ָ֫כּ ֥בוֹד ׀ יְ֭ יָ ִעזּ֣ וּז וְ גִ ֑בּוֹר יְ֝ ָ֗י גִּ ֥בּוֹר ִמ ְל ָח ָ ֽמה :וְ נֶ ֱא ַמר-

ט-י

יכם ֭וּ ְשׂאוּ
אשׁ ֶ֗
ְשׂ ֤אוּ ְשׁ ָע ִ ֨רים ׀ ָ ֽר ֵ

֝ ְ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

עוֹלם
ִפּ ְת ֵ ֣חי ָ ֑
ַה ָכּ ֣בוֹד ֶ ֽס ָלה:

וְ ַעל יְ ֵדי ֲע ָב ֶד ךָ
יאים ָכּתוּב ֵלאמֹר-
יך ַהנְּ ִב ִ

ישעיה מד:ו

ה־א ֨ ַמר יְ ָ ֧י ֶ ֽמ ֶל ךְך־יִ ְשׂ ָר ֵ ֛אל וְ ֽ ֹג ֲא ֖לוֹ
ֹֽכּ ָ

וּמ ַבּ ְל ָע ַ ֖די ֵ ֥אין ֱאל ִ ֹֽהים:
יְ ָ ֣י צְ ָב ֑אוֹת ֲא ִ ֤ני ִראשׁוֹ ֙ן ַ ֽו ֲאנִ ֣י ַ ֽא ֲח ֔רוֹן ִ

וְ נֶ ֱא ַמר-

לוּכה:
יי ַה ְמּ ָ ֽ
שׂו וְ ָ ֽהיְ ָ ֥תה ַ ֽל ָ ֖
ת־הר ֵע ָ ֑
ם ְבּ ַ ֣הר צִ יּ֔ וֹן ִל ְשׁ ֖ ֹפּט ֶא ַ ֣
וֹשׁ ִעי ֙
וְ ָע ֤לוּ ֽמ ִ
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 ָ
ֵלאמֹר-

דברים ו:ד

עובדיה א:כא

וְ נֶ ֱא ַמר-

זכריה יד:ט

תוֹר ְת ךָך ָכּתוּב
וּב ָ
ְ

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

בוֹתינוּ ְמ ךְ
ל־ה ָ ֽא ֶרץ
ל־כּ ָ
בוֹד ךָך וְ ִהנָּ ֵשׂא ַע ָ
עוֹלם ֻכּלּוֹ ִבּ ְכ ֶ ֽ
ל־ה ָ
לוֹך ַעל ָכּ ָ
ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ֵ ֽואל ֵֹהי ֲא ֵ ֽ
וֹעל ִכּי ַא ָתּה
ל־פּ ַ
ל־יוֹשׁ ֵבי ֵת ֵבל ַא ְר ֶ ֽצ ךָך :וְ יֵ ַדע ָכּ ֽ
ְ
הוֹפע ַבּ ֲה ַדר גְּ אוֹן ֻע ֶ ֽזּ ךָך ַעל ָכּ
יק ֶ ֽר ךָך וְ ַ
ִבּ ָ
ֹאמר כֹּל ֲא ֶשׁר נְ ָשׁ ָמה ְבּ ַאפּוֹ :יְ יָ ֱאל ֵֹהי
וְ יָ ִבין ָכּל יְ צוּר ִכּי ַא ָתּה יְ צַ ְרתּוֹ וְ י ֶ

ְפּ ַע ְלתּוֹ

יִ ְשׁ ָר ֵאל ֶ ֽמ ֶל ךְך ַ
וּמ ְלכוּתוֹ ַבּכֹּל ָמ ָ ֽשׁ ָלה:
וֹת ךָ
תוֹר ֶ ֽת ךָך
יך וְ ֵתן ֶח ְל ֵ ֽקנוּ ְבּ ָ
נוּח ֵ ֽתנוּ[ ַק ְדּ ֵ ֽשׁנוּ ְבּ ִמצְ ֶ
בוֹתינוּ ְרצֵ ה ִב ְמ ָ
]בשבת ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ֵ ֽואל ֵֹהי ֲא ֵ ֽ
ישׁוּע ֶ ֽת ךָך
ָ
טּוּב ךָך וְ ַשׂ ְמּ ֵ ֽחנוּ ִבּ
ַשׂ ְבּ ֵ ֽענוּ ִמ ֶ ֽ
יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ

וְ ַט ֵהר ִל ֵ ֽבּנוּ ְל ָע ְב ְדּ ךָך ֶבּ ֱא ֶמת:

וּב ָרצוֹן ַשׁ ַבּת ָק ְד ֱשׁ ךָֽך
ְבּ ַא ֲה ָבה ְ
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]בשבת

ילנוּ
וְ ַהנְ ִח ֵ ֽ

א ֲה ֵבי ְשׁ ֶ ֽמ ךָך[:
וְ יִ ְשׂ ְמחוּ ְב ךָך יִ ְשׂ ָר ֵאל ֽ ֹ

ִכּי ַא ָתּה ֱאל ִֹהים ֱא ֶמת ְוּד ָב ְר ךָך ַמ ְל ֵ ֽכּנוּ ֱא ֶמת וְ ַקיָּ ם ָל ַעדָ :בּ ךְ
ל־כּל־
רוּך ַא ָתּה יְ יָ ֶ ֽמ ֶל ךְך ַע ָ
ָה ָ ֽא ֶרץ ְמ ַק ֵדּשׁ ]בשבת ַה ַשּׁ ָבּת וְ [ יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ יוֹם ַהזִּ ָכּרוֹן:
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לפי וסח פולין אומרים :וְ יָ נֽ וּחוּ בוֹ יִ ְשׂ ָר ֵאל ְמ ַק ְדּ ֵשׁי ְשׁ ֶ ֽמ ךָך:

עוֹלם
ָ
זוֹכר ַמ ֲע ֵשׂה
ַא ָתּה ֵ

וּפוֹקד ָכּל־יְ צֽ ֵוּרי ֶ ֽק ֶדםְ :ל ָפ ֶנ ךָ
ל־תּ ֲע ֻלמוֹת
ֽיך נִ גְ לוּ ָכּ ַ
ֵ

וַ ֲהמוֹן

בוֹד ךָך וְ ֵאין נִ ְס ָתּר ִמ ֶ ֽנּ גֶ ד ֵע ֶינ ךָ
אשׁיתִ :כּי ֵאין ִשׁ ְכ ָחה ִל ְפנֵ י ִכ ֵסּא ְכ ֶ
נִ ְס ָתּרוֹת ֶשׁ ִמּ ְבּ ֵר ִ
ֽיך:
ל־היְּ צוּר ל ֹא נִ ְכ ַחד ִמ ֶמּ ָךַּ :הכֹּל גָּ לוּי וְ יָ ֽד ַוּע ְל ָפ ֶנ ךָ
ל־ה ִמּ ְפ ָעל וְ גַ ם ָכּ ַ
ת־כּ ַ
זוֹכר ֶא ָ
ַא ָתּה ֵ
ֽיך יְ יָ
צוֹפה ַ
ֶ
ֱאל ֵ ֹֽהינוּ
ל־ר ַוּח וָ ָנ ֶֽפשׁ
ל־הדּוֹרוֹת ִכּי ָת ִביא חֹק זִ ָכּרוֹן ְל ִה ָפּ ֵקד ָכּ ֽ
וּמ ִבּיט ַעד־סוֹף ָכּ ַ
וּמ ְלּ ָפנִ ים
הוֹד ְע ָתּ ִ
אשׁית ָכּז ֹאת ַ
ְל ִהזָּ ֵכר ַמ ֲע ִשׂים ַר ִבּים וַ ֲהמוֹן ְבּ ִריּוֹת ְל ֵאין ַתּ ְכ ִליתֵ :מ ֵר ִ
ית :זֶ ה ַהיּוֹם ְתּ ִח ַלּת ַמ ֲע ֶ ֽשׂ ךָ
יך זִ ָכּרוֹן ְליוֹם ִראשׁוֹן:
אוֹתהּ גִּ ִלּ ָ
ָ

תהלים פא:ה

ִ ֤כּי ֣ ֹחק ְליִ ְשׂ ָר ֵ ֣אל

֑הוּא ֝ ִמ ְשׁ ֗ ָפּט ֵ ֽלאל ֵ ֹ֥הי ַ ֽי ֲע ֽ ֹקב:
שׂ ַבע:
וְ ַעל ַה ְמּ ִדינוֹת בּוֹ יֵ ָא ַמרֵ :אי־זוֹ ַל ֶח ֶרב וְ ֵאי־זוֹ ַל ָשׁלוֹם ֵאי־זוֹ ָל ָר ָעב וְ ֵאי־זוֹ ָל ֽ ֹ
ְ
וּב ִריוֹת בּוֹ יִ ָפּ ֵ ֽקּדוּ ְל ַהזְ ִכּ ָירם ְל ַחיִּ ים וְ ַל ָמּוֶ תִ :מי ל ֹא נִ ְפ ָקד ְכּ ַהיּוֹם ַהזֶּ הִ :כּי ֵז ֶֽכר ָכּל־
ַהיְּ צוּר ְל ָפ ֶנ ךָ
קוּדּתוֹ וַ ֲע ִלילוֹת ִמצְ ֲע ֵדי גָ ֶבר ַמ ְח ְשׁבוֹת ָא ָדם
וּפ ָ
ֽיך ָבּא ַמ ֲע ֵשׂה ִאישׁ ְ
ץ־בּ ךְך ִכּי
ן־א ָדם יִ ְת ַא ֶמּ ָ
וּב ָ
בּוּלוֹתיו וְ יִ צְ ֵרי ַמ ַע ְל ֵלי ִאישַׁ :א ְשׁ ֵרי ִאישׁ ֶשׁלּ ֹא יִ ְשׁ ָכּ ֶח ךָך ֶ
ָ
וְ ַת ְח
דוֹר ֶשׁ ךָ
חוֹסים ָבּ ךְך:
ל־ה ִ
עוֹלם ל ֹא יִ ָכּ ֵ ֽשׁלוּ וְ ל ֹא יִ ָכּ ְלמוּ ָל ֶנֽצַ ח ָכּ ַ
יך ְל ָ
ְ
ל־ה ַמּ ֲע ִשׂים ְל ָפ ֶנ ךָ
ִכּי ֵז ֶֽכר ָכּ ַ
ת־נ ַח ְבּ ַא ֲה ָבה זָ ַ ֽכ ְר ָתּ
דוֹרשׁ ַמ ֲע ֵשׂה ֻכ ָלּם :וְ גַ ם ֶא ֹֽ
ֽיך ָבּא וְ ַא ָתּה ֵ
וַ ִתּ ְפ ְק ֵ ֽדהוּ ִבּ ְד ַבר יְ ָ
ל־בּ ָשׂר ִמ ְפּנֵ י ֽ ֹר ַע
ת־מי ַה ַמּבּוּל ְל ַשׁ ֵחת ָכּ ָ
יא ךָך ֶא ֵ
שׁוּעה וְ ַר ֲח ִמים ַבּ ֲה ִב ֲ
ל־כּן זִ ְכרוֹנוֹ ָבּא ְל ָפ ֶנ ךָ
ֽיך יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ְל ַה ְרבּוֹת זַ ְרעוֹ ְכּ ַע ְפרוֹת ֵתּ ֵבל וְ צֶ ֱאצָ ָאיו
יהםַ :ע ֵ
ַמ ַע ְל ֵל ֶ
ְכּחוֹל ַהיָּ ם:
תוֹר ֶ ֽת ךָך-
ַכּ ָכּתוּב ְבּ ָ

בראשית ח:א

ל־ה ְבּ ֵה ֔ ָמה
ת־כּ ַ
ה וְ ֶא ָ
ל־ה ַחיָּ ֙
ם ֶאת־ ֹ֔נ ַח וְ ֵ ֤את ָכּ ַ ֽ
וַ יִּ זְ ֹ֤כּר ֱאל ִֹהי ֙

שׁכּוּ ַה ָ ֽמּיִ ם:
ל־ה ָ ֔א ֶרץ וַ יָּ ֖ ֹ
וּח ַע ָ
שׁר ִא ֖תּוֹ ַבּ ֵתּ ָ ֑בה וַ ַ ֽיּ ֲע ֵ֨בר ֱאל ִ ֹ֥הים ֨ר ַ ֙
ֲא ֶ ֥

וְ נֶ ֱא ַמר-

שמות ב:כד

ת־א ְב ָר ָ ֖הם ֶאת־יִ צְ ָ ֥חק וְ ֶ ֽאת־
יתוֹ ֶא ַ
ת־בּ ִר ֔
ם ֶא ְ
ת־נ ֲֽא ָק ָ ֑תם וַ יִּ זְ ֹ֤כּר ֱאל ִֹהי ֙
וַ יִּ ְשׁ ַ ֥מע ֱאל ִ ֹ֖הים ֶא ַ
יַ ֲע ֽ ֹקב :וְ נֶ ֱא ַמר-

ויקרא כו:מב

יתי יִ צְ ָ֜חק
ת־בּ ִר ִ֨
יתי ַ ֽי ֲע ֑קוֹב וְ ַא ֩ף ֶא ְ
ת־בּ ִר ִ ֣
וְ ָז ַֽכ ְר ִ ֖תּי ֶא ְ

יתי ַא ְב ָר ָ ֛הם ֶאזְ ֹ֖כּר וְ ָה ָ ֥א ֶרץ ֶאזְ ֹֽכּר:
ת־בּ ִר ִ ֧
וְ ַ ֨אף ֶא ְ
וּב ִד ְב ֵרי ָק ְד ְשׁ ךָך ָכּתוּב ֵלאמֹר-
ְ
וְ נֶ ֱא ַמר-

קיא:ה

תהלים קיא:ד

אוֹתיו ַחנּ֖ וּן וְ ַר ֣חוּם יְ ָי֖:
ֵז ֶ֣כר ָ֭ע ָשׂה ְלנִ ְפ ְל ָ ֑

יתוֹ :וְ נֶ ֱא ַמר-
עוֹלם ְבּ ִר ֽ
ֶ֭ט ֶרף נָ ַ ֣תן ִ ֽל ֵיר ָ ֑איו יִ זְ ֹ֖כּר ְל ָ ֣

קו:מה

יתוֹ
וַ יִּ זְ ֹ֣כּר ָל ֶ ֣הם ְבּ ִר ֑

֝ ַויִּ נָּ ֵ֗חם ְכּ ֣ ֹרב ַח ָס ָ ֽדו:
וְ ַעל יְ ֵדי ֲע ָב ֶד ךָ
יך ַהנְּ ִב ִ
וּשׁ ַ ֜ ֽל ִם ֵלא ֗ ֹמר
את ְב ָאזְ נֵ ֙י יְ ֽר ָ
יאים ָכּתוּב ֵלאמֹר -ירמיה ב:ב ָה ֡לֹ ךְך ְ ֽו ָק ָר ָ ֩
֚ ֹכּה ָא ַ ֣מר יְ ָ֔י זָ ַ ֤כ ְר ִתּי ָל ךְ ֙ך ֶ ֣ח ֶסד נְ ַ ֔
עוּריִ ךְך ַ ֽא ֲה ַ ֖בת ְכּ ֽלוּל ָ ֹ֑תיִ ךְך ֶל ְכ ֵ ֤תּ ךְך ַ ֽא ֲח ַר ֙י ַבּ ִמּ ְד ָ֔בּר ְבּ ֶ ֖א ֶרץ ֥ל ֹא
רוּעה :וְ נֶ ֱא ַמר-
זְ ָ ֽ

יחזקאל טז:ס

עוֹלם :וְ נֶ ֱא ַמר-
ְבּ ִ ֥רית ָ ֽ

מוֹתי ָ ֖ל ךְך
עוּריִ ךְך וַ ֲה ִ ֽק ִ ֥
ימי נְ ָ ֑
אוֹת ךְך ִבּ ֵ ֣
ָ֖
יתי
ת־בּ ִר ִ ֛
וְ ָז ַֽכ ְר ִ֨תּי ֲאנִ ֧י ֶא ְ

ירמיה לא:יט

י־מ ֵ ֤דּי ַד ְבּ ִר ֙י
ֲה ֵב ֩ן יַ ִ ֨קּיר ִ֜לי ֶא ְפ ַ ֗ריִ ם ִ֚אם ֶי ֶ֣לד ַ ֽשׁ ֲע ֻשׁ ֔ ִעים ִ ֽכּ ִ

֔בּוֹ זָ ֹ֥כר ֶאזְ ְכּ ֶ ֖רנּוּ ֑עוֹד ַע ֵ֗
ל־כּן ָה ֤מוּ ֵמ ַע ֙י ֔לוֹ ַר ֵ ֥חם ֲא ַר ֲח ֶ ֖מנּוּ נְ ֻאם־יְ ָיֽ:
בוֹתינוּ זָ ְכ ֵרנוּ ְבּזִ ְכרוֹן טוֹב ְל ָפ ֶנ ךָ
שׁוּעה וְ ַר ֲח ִמים
וּפ ְק ֵ ֽדנוּ ִבּ ְפ ֻק ַדּת יְ ָ
ֽיך ָ
ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ֵ ֽואל ֵֹהי ֲא ֵ
בוּעה
ת־ה ְשּׁ ָ
ת־ה ֶח ֶסד וְ ֶא ַ
ת־ה ְבּ ִרית וְ ֶא ַ
ר־לנוּ יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ֶא ַ
ִמ ְשּׁ ֵמי ְשׁ ֵמי ֶק ֶדם :וּזְ ָכ ָ
ֲא ֶשׁר נִּ ְשׁ ַ ֽבּ ְע ָתּ ְל ַא ְב ָר ָהם ָא ִ ֽבינוּ ְבּ ַהר ַהמּ ִֹריָּ ה :וְ ֵת ָר ֶאה ְל ָפ ֶנ ךָ
ֽיך ֲע ֵק ָדה ֶשׁ ָע ַקד ַא ְב ָר ָהם
ָא ִ ֽבינוּ ֶאת־יִ צְ ָחק ְבּנוֹ ַעל גַּ ֵבּי ַה ִמּזְ ֵבּ ַח וְ ָכ ַבשׁ ַר ֲח ָמיו ַל ֲ◌עשׂוֹת ְרצוֹנְ ךָך
יִ ְכ ְבּשׁוּ ַר ֲח ֶ ֽמ ךָ
יך ֶא ַ
טוּב ךָך ַהגָּ דוֹל יָ שׁוּב ֲחרוֹן ַא ְפּ ךָך
וּב ְ
ְ
ת־כּ ַע ְס ךָך ֵמ ָע ֵ ֽלינוּ
ֹשׁה
תוֹר ֶ ֽת ךָך ַעל־יְ ֵדי מ ֶ
ת־ה ָדּ ָבר ֶשׁ ִה ְב ַט ְח ָ ֽתּנוּ ְבּ ָ
יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ֶא ַ
ם־לנוּ
וּמנַּ ֲח ָל ֶ ֽת ךָך :וְ ַקיֵּ ָ
ִ
ְבּ ֵל ָבב ָשׁ ֵלםֵ :כּן
וּמ ִע ְיר ךָך
ֵמ ַע ְמּ ךָך ֵ

בוֹד ךָך
ַע ְב ְד ךָך ִמ ִפּי ְכ ֶ ֽ
ם ֵמ ֶ ֨א ֶרץ ִמצְ ַ ֜ריִ ם
אתי־א ָֹת ֩
הוֹצ ִ
ֵֽ

ָכּ ָאמוּר-

ויקרא כו:מה

שׁר
וְ ָז ַֽכ ְר ִ ֥תּי ָל ֶ ֖הם ְבּ ִ ֣רית ִ ֽראשׁ ִֹנ֑ים ֲא ֶ ֣

גּוֹים ִ ֽל ְהי֥ וֹת ָל ֶ ֛הם ֵ ֽלאל ִ ֹ֖הים ֲאנִ ֥י יְ ָיֽ:
ְל ֵע ֵינ֣י ַה ִ֗

בוֹד ךָך:
עוֹלם וְ ֵאין ִשׁ ְכ ָחה ִל ְפנֵ י ִכּ ֵסּא ְכ ֶ
ל־הנִ ְשׁ ָכּחוֹת ַא ָתּה הוּא ֵמ ָ
זוֹכר ָכּ ַ
ִכּי ֵ

50
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יִ צְ ָחק ְלזַ ְרעוֹ ֶשׁל יַ ֲעקֹב ַהיּוֹם ְבּ ַר ֲח ִמים ִתּזְ כֹּרָ :בּ ךְ
זוֹכר ַה ְבּ ִרית:
רוּך ַא ָתּה יְ יָ ֵ
קוֹל ךָך
ן־ה ָשּׁ ַ ֽמיִ ם ִה ְשׁ ַמ ְע ָתּם ֶ ֽ
ל־עם ָק ְד ֶ ֽשׁ ךָך ְל ַד ֵבּר ִע ָמּםִ :מ ַ
בוֹד ךָך ַע ַ
ית ַבּ ֲענַ ן ְכּ ֶ ֽ
ַא ָתּה נִ גְ ֵ ֽל ָ
עוֹלם ֻכּלּוֹ ָחל ִמ ְלּ ָפ ֶנ ךָ
ל־ה ָ
יהם ְבּ ַע ְר ְפּ ֵלּי ֹֽט ַהר :גַּ ם ָכּ ָ
ית ֲע ֵל ֶ
וְ נִ גְ ֵ ֽל ָ
אשׁית ָח ְרדוּ
וּב ִריּוֹת ְבּ ֵר ִ
ֽיך ְ
לוֹת ךָך ַמ ְל ֵ ֽכּנוּ ַע ַ
ִמ ֶמּ ָךּ ְבּ ִהגְּ ְ
יעם ֶאת־הוֹד
וּמצְ ווֹת :וַ ַת ְשׁ ִמ ֵ
תּוֹרה ִ
ל־הר ִסינַ י ְל ַל ֵמּד ְל ַע ְמּ ךָך ָ
שׁוֹפר
ָ
וּבקוֹל
ְ
ית
יהם נִ גְ ֵ ֽל ָ
וּב ָר ִקים ֲע ֵל ֶ
קוֹל ךָך וְ ִד ְבּרוֹת ָק ְד ְשׁ ךָך ִמ ַלּ ֲהבוֹת ֵאשְׁ :בּקֹלוֹת ְ
ֶ
הוֹפ ְע ָתּ:
יהם ַ ֽ
ֲע ֵל ֶ
תוֹר ֶ ֽת ךָך-
ַכּ ָכּתוּב ְבּ ָ

שמות יט:טז

וּב ָר ִ ֜קים וְ ָע ָ ֤נ ן
ישׁי ִ ֽבּ ְה ֣ ֹית ַה ֹ֗בּ ֶקר וַ יְ ִה ֩י ֹק ֨לֹת ְ
וַ יְ ִה ֩י ַביּ֨ וֹם ַה ְשּׁ ִל ֜ ִ

שׁר ַ ֽבּ ַ ֽמּ ֲח ֶנֽה:
ל־ה ָ ֖עם ֲא ֶ ֥
אד וַ ֶ ֽיּ ֱח ַ ֥רד ָכּ ָ
ל־ה ָ֔הר וְ ֥ ֹקל שׁ ָ ֹ֖פר ָח ָז֣ק ְמ ֑ ֹ
ָכּ ֵב ֙ד ַע ָ
ֹשׁה יְ ַד ֵ֔בּר וְ ָ ֽה ֱאל ִ ֹ֖הים ַ ֽי ֲע ֶנ֥נּֽ וּ ְב ֽקוֹל:
אד מ ֶ ֣
הוֹל ךְך וְ ָח ֵז֣ק ְמ ֑ ֹ
ַ ֽו יְ ִה ֙י ֣קוֹל ַהשּׁ ֔ ָֹפר ֵ ֖
כ:טו

וְ נֶ ֱא ַמר-

יט:יט

וְ נֶ ֱא ַמר-

שׁן
ת־ה ָ ֖הר ָע ֵ ֑
ת ֣קוֹל ַהשּׁ ֔ ָֹפר וְ ֶא ָ
ידם וְ ֵא ֙
ת־ה ַלּ ִפּ ִ ֗
ת־הקּוֹ ֜לֹת וְ ֶא ַ
ם ר ִ ֹ֨אים ֶא ַ
ל־ה ָע ֩
וְ ָכ ָ

וַ ַ ֤יּ ְרא ָה ָע ֙
ם וַ יָּ ֔ ֻנעוּ וַ ַ ֽיּ ַע ְמ ֖דוּ ֵ ֽמ ָר ֽ ֹחק:
וּב ִד ְב ֵרי ָק ְד ְשׁ ךָך ָכּתוּב ֵלאמֹר-
ְ
וְ נֶ ֱא ַמר-

צח:ו

תהלים מז:ו

שׁוֹפר:
ָֽ
רוּעה יְ֝ ָ֗י ְבּ ֣קוֹל
ָע ָ ֣לה ֭ ֱאל ִֹהים ִבּ ְת ָ ֑

שׁוֹפר ֝ ָה ִ ֗ריעוּ ִל ְפ ֵ ֤ני ׀ ַה ֬ ֶמּ ֶל ךְך יְ ָ ֽי:
֖◌ ַ ֽבּ ֲח ֣ ֹצצְ רוֹת וְ ֣קוֹל ָ ֑

שׁוֹפר ֝ ַבּ ֶ֗כּ ֶסה ְלי֣ וֹם ַח ֵ ֽגּנוּ֤ ִ :כּי ֣ ֹחק ְליִ ְשׂ ָר ֵ ֣אל ֑הוּא ֝ ִמ ְשׁ ֗ ָפּט
ִתּ ְק ֣עוּ ַב ֣ ֹח ֶדשׁ ָ ֑
וְ נֶ ֱא ַמר-

קנ:א-ו

וְ נֶ ֱא ַמר-

פא:ד-ה

ֵ ֽלאל ֵ ֹ֥הי ַ ֽי ֲע ֽ ֹקב:

ֹ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 ְכּ ֣ ֹרב גֻּ ְד ֽלוֹֽ ַ ◌֖ :הלֲ לוּהוּ ְבּ ֵ ֣ת ַקע ָ ֑
וּמ ֑חוֹל
שׁוֹפר ֝ ַ ֽהלֲ ֗לוּהוּ ְבּ ֵנ ֶ֣בל וְ ִכנּֽ וֹרֽ ַ ◌֖ :הלֲ לוּהוּ ְבּ ֣תֹ ף ָ
רוּעהֹ֣ :כּל ַ֭הנְּ ָשׁ ָמה
י־שׁ ַמע ֝ ַ ֽהלֲ ֗לוּהוּ ְ ֽבּצִ ְלצְ ֵ ֥לי ְת ָ ֽ
֝ ַ ֽהלֲ ֽ֗לוּהוּ ְבּ ִמ ִנּ֥ים וְ ֻע ָ ֿ ֽגבֽ ַ ◌֖ :הלֲ ֥לוּהוּ ְבצִ ְלצְ ֵל ָ ֑

לוּ־יהּ:
ְתּ ַה ֵ ֥לּל ָ֗יהּ ַ ֽהלֲ ָ ֽ
וְ ַעל יְ ֵדי ֲע ָב ֶד ךָ
יאים ָכּתוּב ֵלאמֹר-
יך ַהנְּ ִב ִ
ֵ ֤נס

ישעיה יח:ג

שׁ ְכנֵ י ָ ֑א ֶרץ ִכּנְ שׂ ֹא־
ָכּל־ ֽ ֹי ְשׁ ֵ ֥בי ֵת ֵ ֖בל וְ ֣ ֹ

שׁוֹפר ִתּ ְשׁ ָ ֽמעוּ :וְ נֶ ֱא ַמר-
ָ֖
ם ִתּ ְר ֔אוּ וְ ִכ ְת ֥ ֹק ַע
ָה ִרי ֙

כז:יג

וְ ָה ָי֣ה ׀ ַבּיּ֣ וֹם ַה ֗הוּא יִ ָתּ ַק ֘ע

א ְב ִדי ֙
וּבאוּ ָה ֽ ֹ
שׁוֹפר גָּ דוֹל ֒ ָ֗
ְבּ ָ ֣
יי
ם ְבּ ֶ ֣א ֶרץ ַא ֔שּׁוּר וְ ַהנִּ ָדּ ִ ֖חים ְבּ ֶ ֣א ֶרץ ִמצְ ָ ֑ריִ ם וְ ִה ְשׁ ַ ֽתּ ֲחו֧ וּ ַ ֽל ָ ֛
וּשׁ ָ ֽל ִם :וְ נֶ ֱא ַמר-
ְבּ ַ ֥הר ַה ֖ ֹקּ ֶדשׁ ִבּ ֽיר ָ

זכריה ט:יד טו

יהם ֵ ֽי ָר ֶ ֔אה וְ יָ ָצ֥א ַכ ָבּ ָ ֖רק ִחצּ֑ וֹ ַ ֽואד ָ ֹ֤ני
ַ ֽוייָ ֙ ֲע ֵל ֶ ֣

שּׁוֹפר יִ ְת ָ ֔קע וְ ָה ַ ֖ל ךְך ְבּ ַ ֽס ֲע ֥רוֹת ֵתּ ָ ֽ
ים ַבּ ָ ֣
ֱאל ִֹה ֨
ל־ע ְמּ ךָך
ם ֵכּן ָתּגֵ ן ַע ַ
יה ֒
אוֹת יָ ֵ ֣ג ן ֲע ֵל ֶ
ימן :יְ ָ ֣י צְ ָב ֘
לוֹמ ךָך:
יִ ְשׂ ָר ֵאל ִבּ ְשׁ ֶ
בוֹתינוּ
ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ֵ ֽואל ֵֹהי ֲא ֵ ֽ

רוּתנוּ
שׁוֹפר גָּ דוֹל ְל ֵח ֵ ֽ
ְתּ ַקע ְבּ ָ

יּוֹתינוּ
וְ ָשׂא נֵ ס ְל ַק ֵבּץ גָּ ֻל ֵ ֽ

יאנוּ ְלצִ יּוֹן ִע ְיר ךָך ְבּ ִרנָּ ה
פוּצוֹתינוּ ַכּנֵּ ס ִמיַּ ְר ְכּ ֵתי ָ ֽא ֶרץ :וַ ֲה ִב ֵ ֽ
ֵֽ
זוּרינוּ ִמ ֵבּין ַהגּוֹיִ ם וּנְ
וְ ָק ֵרב ְפּ ֵ ֽ
עוֹלם :וְ ָשׁם נַ ֲע ֶשׂה ְל ָפ ֶנ ךָ
ָ
וְ ִל
חוֹבוֹתינוּ
ֵֽ
ת־ק ְר ְבּנוֹת
ֽיך ֶא ָ
ָ
ירוּשׁ ַ ֽל ִם ֵבּית ִמ ְק ָד ְשׁ ךָך ְבּ ִשׂ ְמ ַחת
ִכּ ְמצֻ וֶ ה ָע ֵ ֽלינוּ
במדבר י:י

יכם
ֹע ֣לֹ ֵת ֶ֔

תוֹר ֶ ֽת ךָך
ְבּ ָ

ֹשׁה
ַעל־יְ ֵדי מ ֶ

ַע ְב ְדּ ךָך

ִמ ִפּי

ְכּב ֶֹד ךָך

ָכּ ָאמוּר-

וּת ַק ְע ֶ ֣תּם ַבּ ֲח ֽ ֹצצְ ֹ֗רת ֚ ַעל
ם ְ
אשׁי ָח ְד ֵשׁ ֶכ ֒
וּב ָר ֵ ֣
יכ ֘ם ְ
וֹע ֵד ֶ
וּבי֨ וֹם ִשׂ ְמ ַח ְת ֶ ֥כם וּֽ ְב ֽמ ֲ
ְ
יכם וְ ָהי֨ וּ ָל ֶ ֤כם ְלזִ ָכּרוֹ ֙ן ִל ְפ ֵנ֣י ֱא ֽלֹ ֵה ֶ֔
וְ ַ ֖על זִ ְב ֵ ֣חי ַשׁ ְל ֵמ ֶ ֑
יכם:
יכם ֲאנִ ֖י יְ ָ ֥י ֱא ֽלֹ ֵה ֶ ֽ

ה־לּ ךְךָ :בּ ךְ
שׁוֹמ ַע קוֹל
ֵֽ
רוּך ַא ָתּה יְ יָ
וֹמ ָ
רוּעה וְ ֵאין ֽדּ ֶ
וּמ ֲאזִ ין ְתּ ָ
שׁוֹפר ַ
ָ
שׁוֹמ ַע קוֹל
ֵֽ
ִכּי ַא ָתּה
רוּעת ַעמּוֹ יִ ְשׂ ָר ֵאל ְבּ ַר ֲח ִמים:
ְתּ ַ
בוֹדה ִל ְד ִביר ֵבּ ֶ ֽ
וּב ְת ִפ ָלּ ָתם וְ ָה ֵשׁב ָה ֲע ָ
ְרצֵ ה יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ְבּ ַע ְמּ ךָך יִ ְשׂ ָר ֵאל ִ
ית ךָך וְ ִא ֵשּׁי יִ ְשׂ ָר ֵאל

בוֹדת יִ ְשׂ ָר ֵאל ַע ֶ ֽמּ ךָך:
וּת ִהי ְל ָרצוֹן ָתּ ִמיד ֲע ַ
וּת ִפ ָלּ ָתם ְמ ֵה ָרה ְבּ ַא ֲה ָבה ְת ַק ֵבּל ְבּ ָרצוֹן ְ
ְ
שׁוּב ךָך ְלצִ יּוֹן ְבּ ַר ֲח ִמיםָ :בּ ךְ
וְ ֶת ֱח ֶזֽינָ ה ֵע ֵינֽינוּ ְבּ ְ
רוּך ַא ָתּה יְ יָ ַה ַמּ ֲחזִ יר ְשׁ ִכינָ תוֹ ְלצִ יּוֹן:
עוֹלם וָ ֶעד :צוּר ַח ֵ ֽיּינוּ ָמגֵ ן
ִ
בוֹתינוּ ְל ָ
מוֹדים ֲא ַנ ְֽחנוּ ָל ךְך ֶשׁ ַא ָתּה הוּא יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ֵ ֽואל ֵֹהי ֲא ֵ ֽ
סוּרים ְבּיָ ֶ ֽד ךָך
ל־ח ֵ ֽיּינוּ ַה ְמּ ִ
נוֹדה ְלּ ךָך וּנְ ַס ֵפּר ְתּ ִה ָלּ ֶ ֽת ךָך ַע ַ
יִ ְשׁ ֵ ֽענוּ ַא ָתּה הוּא ְלדוֹר וָ דוֹרֶ :
טוֹבוֹת ךָ
אוֹת ךָ
מוֹתינוּ ַה ְפּקוּדוֹת ָל ךְך וְ ַעל־נִ ֶ ֽסּ ךָ
יך
ֶֽ
יך וְ
יך ֶשׁ ְבּ ָכל־יוֹם ִע ָ ֽמּנוּ וְ ַעל נִ ְפ ְל ֶ ֽ
וְ ַעל־נִ ְשׁ ֵ ֽ
ל־עת
ֶשׁ ְבּ ָכ ֵ

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

ֲח ָס ֶ ֽד ךָ
עוֹלם ִק ִ ֽוינוּ ָל ךְך:
יך ֵמ ָ
רוֹמם ִשׁ ְמ ךָך ַמ ְל ֵ ֽכּנוּ ָתּ ִמיד ְל ָ
ל־כּ ָלּם יִ ְת ָבּ ַר ךְך וְ יִ ְת ַ
וְ ַע ֻ
טוֹבים ְבּנֵ י
וּכתוֹב ְל ַחיִּ ים ִ
עוֹלם וָ ֶעד ְ
ית ךָך:
ְב ִר ֶ ֽ
יוֹד ךָ
שׁוּע ֵ ֽתנוּ וְ ֶעזְ ָר ֵ ֽתנוּ ֶ ֽס ָלה:
ת־שׁ ְמ ךָך ֶבּ ֱא ֶמת ָה ֵאל יְ ָ
ִ
יהלֲ לוּ ֶא
וּך ֶ ֽסּ ָלה וִ ַ
ל־ה ַחיִּ ים ֽ
וְ ָכ ַ
ָבּ ךְ
וּל ךָך נָ ֶאה ְלהוֹדוֹת:
רוּך ַא ָתּה יְ יָ ַהטּוֹב ִשׁ ְמ ךָך ְ
ִשׂים ָשׁלוֹם

וּב ָר ָכה
טוֹבה ְ
ָ

ֵחן ֶ ֽח ֶסד וְ ַר ֲח ִמים

ל־כּל־יִ ְשׂ ָר ֵאל ַע ֶ ֽמּ ךָך:
ָע ֵ ֽלינוּ וְ ַע ָ

ֽיך ִכּי ְבאוֹר ָפּ ֶנ ךָ
ָבּ ֲר ֵ ֽכנוּ ָא ִ ֽבינוּ ֻכּ ָ ֽלּנוּ ְכּ ֶא ָחד ְבּאוֹר ָפּ ֶנ ךָ
תּוֹרת
ַ
ֽיך נָ ַ ֽת ָתּ ָ ֽלּנוּ יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ
וּב ָר ָכה וְ ַר ֲח ִמים וְ ַחיִּ ים וְ ָשׁלוֹם :וְ טוֹב ְבּ ֵע ֶינ ךָ
ֽיך ְל ָב ֵר ךְך ֶאת־
ַחיִּ ים וְ ַא ֲה ַבת ֶ ֽח ֶסד וּצְ ָד ָקה ְ
לוֹמ ךָך:
ל־שׁ ָעה ִבּ ְשׁ ֶ
וּב ָכ ָ
ל־עת ְ
ַע ְמּ ךָך יִ ְשׂ ָר ֵאל ְבּ ָכ ֵ

טוֹבה נִ זָּ ֵכר וְ נִ ָכּ ֵתב ְל ָפ ֶנ ךָ
ֽיך
וּפ ְרנָ ָסה ָ
ְבּ ֵ ֽס ֶפר ַחיִּ ים ְבּ ָר ָכה וְ ָשׁלוֹם ַ
וּל ָשׁלוֹםָ :בּ ךְ
ל־ע ְמּ ךָך ֵבּית יִ ְשׂ ָר ֵאל ְל ַחיִּ ים ְ
ָ ֽאנוּ וְ ָכ ַ
עוֹשׂה ַה ָשּׁלוֹם:
ֵ
רוּך ַא ָתּה יְ יָ
וּשׂ ָפ ַתי ִמ ַדּ ֵבּר ִמ ְר ָמה וְ ִל ְמ ַק ְל ַלי נַ ְפ ִשׁי ִתדֹּם וְ נַ ְפ ִשׁי ֶכּ ָע ָפר
ְ
ֱאל ַֹהי נְ צֹר ְלשׁוֹנִ י ֵמ ָרע
וֹת ךָ
ל־ה ְ
יך ִתּ ְרדֹּף נַ ְפ ִשׁי וְ ָכ ַ
וּב ִמצְ ֶ ֽ
תוֹר ֶ ֽת ךָך ְ
ַלכֹּל ִתּ ְהיֶ הְ :פּ ַתח ִל ִבּי ְבּ ָ
חוֹשׁ ִבים ָע ַלי ָר ָעה
ינ ךָך ֲע ֵשׂה
בוֹתםֲ :ע ֵשׂה ְל ַ ֽמ ַען ְשׁ ֶ ֽמ ךָך ֲע ֵשׂה ְל ַ ֽמ ַען יְ ִמ ֶ ֽ
ְמ ֵה ָרה ָה ֵפר ֲעצָ ָתם וְ ַק ְל ֵקל ַמ ְח ְשׁ ָ
תּוֹר ֶ ֽת ךָך:
ְל ַ ֽמ ַען ְק ֻד ָשּׁ ֶ ֽת ךָך ֲע ֵשׂה ְל ַ ֽמ ַען ָ
ועננו ַ ֽו ֲע ֵנֽנִ י:
רוֹמיו
ָשׁלוֹם ִבּ ְמ ָ

יט:טו

תהלים ס:ז

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
ֹשׂה
צוּרי וְ ֽ ֹג ֲא ִ ֽלי :ע ֶ
֑יך יְ֝ ָ֗י ִ ֥
יִ ְ֥היֽ וּ ְל ָר ֨צוֹן ׀ ִא ְמ ֵר ֡ ִ
ל־כּל־יִ ְשׂ ָר ֵאל :וְ ִא ְמרוּ ָא ֵמן:
הוּא יַ ֲע ֶשׂה ָשׁלוֹם ָע ֵ ֽלינוּ וְ ַע ָ

יְ ִהי ָרצוֹן ִמ ְלּ ָפ ֶנ ךָ
תוֹר ֶ ֽת ךָךְ :ו ָשׁם
בוֹתינוּ ֶשׁיִ ָבּנֶ ה ֵבּית ַה ִמּ ְק ָדּשׁ ִבּ ְמ ֵה ָרה ְביָ ֵ ֽמינוּ ְו ֵתן ֶח ְל ֵ ֽקנוּ ְבּ ָ
ֽיך יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ִֵואל ֵֹהי ֲא ֵ ֽ
עוֹלם ְ
ימי ָ
נַ ֲע ָב ְד ךָך ְבּיִ ְר ָאה ִכּ ֵ
עוֹלם
ימי ָ֔
וּשׁ ָ ֑ל ִם ִכּ ֵ ֣
הוּדה ִו ֽיר ָ
ה ַ ֽל ָ֔יי ִמנְ ַ ֥חת יְ ָ ֖
וּכ ָשׁנִ ים ַק ְדמֹנִ יּוֹת :מלאכי ג:ד ְו ָ ֽע ְר ָב ֙
וּכ ָשׁנִ ֖ים ַק ְד ֹֽמנִ ֽ ֹיּת:
ְ
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 53אבינו מלכנו לעשרת ימי תשובה

בעשרת ימי תשובה אומרים 'אבינו מלכנו' אחר תפלת שמוה עשרה ,הן בשחרית הן במנחה,
חוץ מבמנחה של ערב שבת וערב יום כפור .ואם חל ערב יום כפור בערב שבת אומרים אותו בשחרית.
הפותח וסוגר את ארון הקודש ל'אבינו מלכנו' מתעטף בטלית ,אם איו עטוף בה כבר.
סדר אמר בחת כל פיסקה אומרה החזן בעימה מיוחדת ואחריו אומרה הקהל באותה עימה.
עיקר הפסקות האחדות במלים גדולים.
חזן ואחריו קהל

ָא ִ ֽבינוּ ַמ ְל ֵ ֽכּנוּ

מכים ביד ימין על הלב

ָח ָ ֽטאנוּ ְל ָפ ֶנ ךָ
ֽיך:

חזן ואחריו קהל ָא ִ ֽבינוּ ַמ ְל ֵ ֽכּנוּ

ֵאין ָ ֽלנוּ ֶ ֽמ ֶל ךְך ֶא ָלּא ַא ָתּה:

חזן ואחריו קהל ָא ִ ֽבינוּ ַמ ְל ֵ ֽכּנוּ

ֲע ֵשׂה ִע ָ ֽמּנוּ ְל ַ ֽמ ַען ְשׁ ֶמ ךָך:

, it was further developed asגמרא ’s is ancient, based on aאבינו מלכנו Though the recital of
time went on, and divergent customs developed around it in some places. The amount of
 from twenty nine, to thirty seven, to fortyוסחי פולין ,אשכז ,ספרד supplications vary greatly between
four, respectively, with a total of fifty three different versions existing. In addition,
there is a
 contain only thirtyאבינו מלכנו  insists onמהג אשכז  as well.וסחות difference in sequence between
] added more stanzas. Thisמהג פולין  (France) [which in turn becameמהג צרפת seven stanzas while
 found in thoseרמ"ז תיבות  ofגמטריה 'sחסידי אשכז upset the
 toמהג thirty seven stanzas. The
 is about two hundred and fifty years old. It was not universallyתעית ציבור  on aאבינו מלכנוrecite
accepted by all of Eastern Europe, (in Galicia
 was only said duringאבינו מלכנו for instance,
.עשרת ימי תשובה( the
המהג של אביו מלכו בתעיות צבור -
המקור הראשון בתקפ"ז והתפוצה בקהילות ישראל רק בסביבות תרה) .אזור אליהו(
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ָתּנּוּ ַרבָּ ָן ,מַ עֲשֶׂ ה בִּ ְרבִ י אֱ ִליעֶ זֶר ,שֶּׁ ָגּזַר ְשֹׁלשׁ עֶ ְשׂ ֵרה ַתּעֲ ִיוֹת עַ ל הַ צִ בּוּר ,וְ ל ֹא י ְָרדוּ גְּ שָׁ ִמיםִ ,ה ְת ִחילוּ הַ צִ בּוּר
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לָ צֵ אתָ .אמַ ר ָלהֶ םִ ,תּ ַקְֶּ תּם ְקבָ ִרים ְלעַ צְ ְמ ֶכם ,גָּעוּ כָּ ל הָ עָ ם בִּ בְ כִ יָּה ,וְ י ְָרדוּ גְּ שָׁ ִמים ,שׁוּב מַ עֲשֶׂ ה בְּ ר' אֱ ִליעֶ זֶ ר שֶׁ יּ ַָרד לִ פְ ֵי
הַ ֵתּיבָ ה ,וְ ָאמַ ר עֶ ְשׂ ִרים וְ ַא ְרבַּ ע בְּ ָרכוֹת ,וְ ל ֹא ֲַ עָה .י ַָרד ְרבִ י ע ֲִקיבָ א ַאחֲ ָריו ,וְ ָאמַ ר ' ָא ִ ֽבינוּ ַמ ְל ֵ ֽכּנוּ ֵאין ָלנוּ ֶ ֽמ ֶל ךְך ֶא ָלּא
' ָא ִ ֽבינוּ ַמ ְל ֵ ֽכּנוּ ְל ַמ ַענְ ךָך ַר ֵחם ָע ֵלינוּ ':וְ י ְָרדוּ גְּ שָׁ ִמים ,הֲ ווּ ְמ ַר ְנֵּי ַרבָּ ָן .יָצְ ָתה בַּ ת קוֹל וְ ָא ְמ ָרה ,ל ֹא ִמפְּ ֵי שֶׁ זֶּ ה
ָ ֽא ָתּה':
דּוֹתיו) .גמ' תענית כה(:
ידּוֹתיו ,וְ זֶ ה ֵאיוֹ מַ עֲבִ יר עַ ל ִמ ָ
גָּדוֹל ִמזֶּ הֶ ,אלָא מַ עֲבִ יר עַ ל ִמ ָ
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 ofברכות , mirrors theרבי עקיבא , authored byאבינו מלכנו  writes thatלבוש ס' תקפ"ד סי' א The
:שמוה עשרה לחול the
אבינו מלכנו חננו ועננו  -חונן הדעת  ,החזירנו בתשובה שלמה לפניך  -הרוצה בתשובה  ,סלח ומחל לכל
עונותינו  -סלח לנו  ,כתבנו בספר גאלה וישועה  -גואל ישראל  ,שלח רפואה שלמה לחולי עמך  -רפאנו,
חדש עלינו שנה טובה  -ברך עלינו  ,הרם קרן משיחך  -תקע בשופר  ,בטל מעלינו כל־גזרות קשות -
השיבה ...והסר ממנו יגון ואנחה  ,כלה כל־צר ומשטין מעלינו  -שובר אויבים  ,מחוק ברחמיך הרבים כל
שטרי חובותינו  -יהמו רחמיך  ,הרם קרן משיחך  -קרנו תרום  ,הצמח לנו ישועה בקרוב  -מצמיח קרן
ישועה ,שמע קולנו חוס ורחם עלינו  -שומע תפלה.
 fallיום כפור  andראש השה  ends, that whenלבוש . Theצורכי רבים and it also includes requests for the
 would be recited. We thereforeשמוה עשרה  then the fullראש השה out on a weekday, were it was not
 is different.עמידה  when theשבת  which mirrors it, but not onאבינו מלכנו recite

חזן ואחריו קהל

ָא ִ ֽבינוּ ַמ ְל ֵ ֽכּנוּ

טוֹבה:
ַח ֵדּשׁ ָע ֵ ֽלינוּ ָשׁנָ ה ָ

חזן ואחריו קהל ָא ִ ֽבינוּ ַמ ְל ֵ ֽכּנוּ

ַבּ ֵטּל ֵמ ָע ֵ ֽלינוּ ָכּל־גְּ זֵ רוֹת ָקשׁוֹת:

חזן ואחריו קהל ָא ִ ֽבינוּ ַמ ְל ֵ ֽכּנוּ

ַבּ ֵטּל ַמ ְח ְשׁבוֹת שׂוֹנְ ֵ ֽאינוּ:

חזן ואחריו קהל ָא ִ ֽבינוּ ַמ ְל ֵ ֽכּנוּ

ָה ֵפר עֲ צַ ת אוֹיְ ֵ ֽבנוּ:

חזן ואחריו קהל ָא ִ ֽבינוּ ַמ ְל ֵ ֽכּנוּ

וּמ ְשׂ ִטין ֵמעָ ֵ ֽלינוּ:
כַּ ֵלּה כָּ ל־צַ ר ַ

חזן ואחריו קהל

ָא ִ ֽבינוּ ַמ ְל ֵ ֽכּנוּ

וּמגֵּ ָפה ִמ ְבּנֵ י
וּמ ְשׁ ִחית ַ
וּשׁ ִבי ַ
ַכּ ֵלּה ֶ ֽדּ ֶבר וְ ֶ ֽח ֶרב וְ ָר ָעב ְ

ית ךָך:
ְבּ ִר ֶ ֽ
חזן ואחריו קהל ָא ִ ֽבינוּ ַמ ְל ֵ ֽכּנוּ

ְמנַ ע ַמגֵּ ָפה ִמנַּ ֲח ָל ֶ ֽת ךָך:

חזן ואחריו קהל

ָא ִ ֽבינוּ ַמ ְל ֵ ֽכּנוּ

חוֹלי ַע ֶמּ ךָך:
פוּאה ְשׁ ֵל ָמה ְל ֵ
ְשׁ ַלח ְר ָ

חזן ואחריו קהל

ָא ִ ֽבינוּ ַמ ְל ֵ ֽכּנוּ

שׁוּבה ְשׁ ֵל ָמה ְל ָפ ֶנ ךָ
ֽיך:
ירנוּ ִבּ ְת ָ
ַה ֲחזִ ֵ ֽ

חזן ואחריו קהל ָא ִ ֽבינוּ ַמ ְל ֵ ֽכּנוּ

וֹנוֹתינוּ:
ל־ע ֵ ֽ
וּמ ַחל ְל ָכ ֲ
ְס ַלח ְ

חזן ואחריו קהל ָא ִ ֽבינוּ ַמ ְל ֵ ֽכּנוּ

ֹאתינוּ ִמנֶּ גֶ ד ֵע ֶינ ךָ
ֽיך:
ְמ ֵחה ְו ַה ֲע ֵבר ְפּ ָשׁ ֵ ֽעינוּ ְו ַחטּ ֵ ֽ

חזן ואחריו קהל

ָא ִ ֽבינוּ ַמ ְל ֵ ֽכּנוּ

ְק ַרע ֽר ַוֹע גְּ זַ ר ִדּ ֵינֽנוּ:

חזן ואחריו קהל ָא ִ ֽבינוּ ַמ ְל ֵ ֽכּנוּ

ְמחוֹק ְבּ ַר ֲח ֶ ֽמ ךָ
חוֹבוֹתינוּ:
ֵֽ
ל־שׁ ְט ֵרי
יך ָה ַר ִבּים ָכּ ִ

חזן ואחריו קהל ָא ִ ֽבינוּ ַמ ְל ֵ ֽכּנוּ

זָ כוּר כִּ י עָ ָפר ֲא ָנ ְֽחנוּ:

חזן ואחריו קהל ָא ִ ֽבינוּ ַמ ְל ֵ ֽכּנוּ

זָ כְ ֵ ֽרנוּ ְבּזִ כָּ רוֹן טוֹב ְל ָפ ֶנ ךָ
ֽיך:

חזן ואחריו קהל

ָא ִ ֽבינוּ ַמ ְל ֵ ֽכּנוּ

ָכּ ְת ֵ ֽבנוּ

)בעילה:

טוֹבים:
ָח ְת ֵ ֽמנוּ( ְבּ ֵס ֶפר ַחיִּ ים ִ

חזן ואחריו קהל

ָא ִ ֽבינוּ ַמ ְל ֵ ֽכּנוּ

ָכּ ְת ֵ ֽבנוּ

)בעילה:

ָח ְת ֵ ֽמנוּ( ְבּ ֵס ֶפר זְ ֻכיּוֹת )"א זָ ִכיּוֹת(:

חזן ואחריו קהל

ָא ִ ֽבינוּ ַמ ְל ֵ ֽכּנוּ

ָכּ ְת ֵ ֽבנוּ

)בעילה:

ָח ְת ֵ ֽמנוּ( ְבּ ֵס ֶפר ַפּ ְרנָ ָסה וְ ַכ ְל ָכּ ָלה:

חזן ואחריו קהל

ָא ִ ֽבינוּ ַמ ְל ֵ ֽכּנוּ

ָכּ ְת ֵ ֽבנוּ

)בעילה:

ישׁוּעה:
ָ
ָח ְת ֵ ֽמנוּ( ְבּ ֵס ֶפר גְּ ֻא ָלּה וִ

חזן ואחריו קהל

ָא ִ ֽבינוּ ַמ ְל ֵ ֽכּנוּ

ָכּ ְת ֵ ֽבנוּ

)בעילה:

יחה:
וּס ִל ָ
ילה ְ
ָח ְת ֵ ֽמנוּ( ְבּ ֵס ֶפר ְמ ִח ָ

חזן ואחריו קהל ָא ִ ֽבינוּ ַמ ְל ֵ ֽכּנוּ

שׁוּעה ְבּ ָקרוֹב:
ַהצְ ַמח ָ ֽלנוּ יְ ָ

חזן ואחריו קהל ָא ִ ֽבינוּ ַמ ְל ֵ ֽכּנוּ

ָה ֵרם ֶ ֽק ֶרן יִ ְשׂ ָר ֵאל עַ ֶ ֽמּ ךָך:

חזן ואחריו קהל ָא ִ ֽבינוּ ַמ ְל ֵ ֽכּנוּ

יח ךָך:
ָה ֵרם ֶ ֽק ֶרן ְמ ִשׁ ֶ ֽ

חזן ואחריו קהל

ָא ִ ֽבינוּ ַמ ְל ֵ ֽכּנוּ

קּוֹלנוּ חוּס וְ ַר ֵחם ָע ֵ ֽלינוּ:
ְשׁ ַמע ֵ ֽ

חזן ואחריו קהל

ָא ִ ֽבינוּ ַמ ְל ֵ ֽכּנוּ

ת־תּ ִפ ָלּ ֵ ֽתנוּ:
וּב ָרצוֹן ֶא ְ
ַק ֵבּל ְבּ ַר ֲח ִמים ְ

חזן ואחריו קהל ָא ִ ֽבינוּ ַמ ְל ֵ ֽכּנוּ

יקם ִמ ְל ָפ ֶנ ךָ
ֽיך:
יבנּוּ ֵר ָ
ל־תּ ִשׁ ֵ ֽ
נָ א ַא ְ

חזן ואחריו קהל ָא ִ ֽבינוּ ַמ ְל ֵ ֽכּנוּ

ל־שׁם ָק ְד ֶ ֽשׁ ךָך:
עֲ ֵשׂה ְל ַ ֽמעַ ן ֲהרוּגִ ים עַ ֵ

חזן ואחריו קהל ָא ִ ֽבינוּ ַמ ְל ֵ ֽכּנוּ

חוּד ךָך:
בוּחים עַ ל־יִ ֶ ֽ
עֲ ֵשׂה ְל ַ ֽמעַ ן ְט ִ

חזן ואחריו קהל

ָא ִ ֽבינוּ ַמ ְל ֵ ֽכּנוּ

ל־קּדוּשׁ ְשׁ ֶ ֽמ ךָך:
וּב ַ ֽמּיִ ם ַע ִ
ֲע ֵשׂה ְל ַ ֽמ ַען ָבּ ֵאי ָב ֵאשׁ ַ

חזן ואחריו קהל ָא ִ ֽבינוּ ַמ ְל ֵ ֽכּנוּ

יך ַה ָשׁ ךְ
ם־ע ָב ֶד ךָ
פוּך:
נְ קוֹם ְל ֵע ֵינֽינוּ נִ ְק ַמת ַדּ ֲ

חזן ואחריו קהל ָא ִ ֽבינוּ ַמ ְל ֵ ֽכּנוּ

ֹא־ל ַמ ֲע ֵנֽנוּ:
ֲע ֵשׂה ְל ַמ ַענְ ךָך ִאם־ל ְ

חזן ואחריו קהל ָא ִ ֽבינוּ ַמ ְל ֵ ֽכּנוּ

יענוּ:
הוֹשׁ ֵ ֽ
עֲ ֵשׂה ְל ַמעַ נְ ךָך וְ ִ

חזן ואחריו קהל ָא ִ ֽבינוּ ַמ ְל ֵ ֽכּנוּ

עֲ ֵשׂה ְל ַ ֽמעַ ן ַר ֲח ֶ ֽמ ךָ
יך ָה ַר ִבּים:

חזן ואחריו קהל

ָא ִ ֽבינוּ ַמ ְל ֵ ֽכּנוּ
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נּוֹרא ֶשׁנִּ ְק ָרא ָע ֵ ֽלינוּ:
ֲע ֵשׂה ְל ַ ֽמ ַען ִשׁ ְמ ךָך ַהגָּ דוֹל ַהגִּ בּוֹר וְ ַה ָ
הפיסקה האחרוה 'חננו ועננו' אמרת בלחש.

יענוּ:
הוֹשׁ ֵ ֽ
ָא ִ ֽבינוּ ַמ ְל ֵ ֽכּנוּ ָח ֵ ֽנּנוּ ַו ֲע ֵנֽנוּ ִכּי ֵאין ָ ֽבּנוּ ַמ ֲע ִשׂים ֲע ֵשׂה ִע ָ ֽמּנוּ צְ ָד ָקה ָו ֶ ֽח ֶסד ְו ִ
 silently, is out of the shame with which we view ourselves,פסוק The reason we recite the last
 is said aloud,אבינו מלכנו  all ofמהג אשכז . According toמעשים טובים in not possessing any
 is said silently. According toפסוק therefore, it would be very noticeable that the last
,מהג פולין
 are said silently, this is not seen as clearly. There is no longאבינו מלכנו  ofפסוקים since many of the
 aloud.פסוק  to recite or sing the lastמהג standing
דברי קהלת  -כעי שאין לו לבקש דבר בדין כל אחד מתת חם ומבקש בסתר מפי הבושה.
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סדר הכפרה לערב יום כפור
בכל המקומות באשכז הגו לעשות כפרות ) (Kapores Schlagenעל תרגולים .כאשר עלו הצאים לשלטון בגרמיה
על תרגולים
בשת תרצ"ג חוקקו חוק ארצי האוסר שחיטה ללא הימום .מאז מע מיהודי גרמיה לעשות כפרות
וההלו לעשות על דגים או תחליפים אחרים .לכן יש כיום הסבורים שכך היה המהג באשכז מקדם.
בקהילות קטות הגו לעשות את הכפרות ולשחטן בערב יום הכפורים בעלות השחר בין סליחות לשחרית ,ויש
מקומות שעשו כן לפי הליכה לסליחות ,ויש  -אחר שחרית .אבל בקהילות גדולות בהן התרגולים מרובים והשוחטים
מועטים ,ויש לחץ מופרז על השוחטים ,העדיפו לשחוט את הכפרות לפי ערב יום הכפורים ,כי כל עשרת ימי תשובה
שוים לעין הכפרות ,מצום גדליה עד ערב יום הכפורים לעת ערב ,מלבד הרגע של עלות השחר בערב יום הכפורים .אם
לא עשה כפרות לפי יום כיפור ,יכול לעשותן בהושעא רבא.
לוקחים תרגול לבן לזכר ותרגולת לבה לקבה ,והגו ליקח עוף אחד לכמה זכרים או קיבות .במעוברת יש הוטלים
אומרים ' זה
עבורה תרגול ותרגולת .אומרים את הפסוקים' :בני אדם' ,ובשעה שמסובבים סביב הראש
חליפתי' ,כפי הסדר שמובא בסידורים והמחזורים .את פדיון הכפרות ,כלומר את תמורתן ,ותים צדקה לעיים ,ויש
הותים את העוף עצמו.
כפרה  for a male to take a cock and for a female to take a hen as aערב יום כיפור It is customary
and to recite the following passage three times:

ְבּנֵ י ָא ָדם

וּב ְר ֶזֽל:
ירי ֳענִ ֣י ַ
֖ ֽ ֹי ְשׁ ֵבי ֣ח ֶשׁ ךְך וְ צַ ְל ָ ֑מוֶ ת ֲא ִס ֵ ֖

תהלים קז:י

יהם יְ נַ ֵ ֽתּק:
וֹת ֶ ֣
וּמוֹס ֖ר ֵ
ְ

יז-כא

יד

יאם ֵמ ֣ ֹח ֶשׁ ךְך וְ צַ ְל ָ ֑מוֶ ת
יֽ֭ וֹצִ ֵ

א ֶכל ְתּ ַת ֵ ֣עב
יהם יִ ְת ַענּֽ וָּ :כּל־ ֭ ֹ
֭ ֱאוִ ִלים ִמ ֶ ֣דּ ֶר ךְך ִפּ ְשׁ ָ ֑עם ֝ ֽוּ ֵמ ֲעוֹ֥ נֹ ֵת ֶ֗

שׁם ֝ ַויַּ ִ֗גּיעוּ ַע ַ ֣
נַ ְפ ָ ֑
יעם :יִ ְשׁ ַ ֣לח
וֹשׁ ֵ ֽ
יהם יֽ ִ
֥קוֹת ֶ֗
ד־שׁ ֲע ֵרי ָ ֽמוֶ ת :וַ יִּ זְ ֲע ֣קוּ ֶאל־יְ֭ יָ ַבּ ַצּ֣ר ָל ֶ ֑הם ֝ ִמ ְמּ ֻצ ֵ
אוֹתיו ִל ְב ֵנ֥י ָא ָ ֽדם:
יוֹדוּ ַליֽ ָ ֣י ַח ְס ֑דּוֹ ֝ ְונִ ְפ ְל ָ֗
יתוֹתם֣ :
ימ ֵ֗לּט ִמ ְשּׁ ִ ֽח ָ ֽ
ְ֭דּ ָברוֹ וְ יִ ְר ָפּ ֵ ֑אם ֽ֝ ִו ַ
אמר ְ֭פּ ָד ֵעהוּ
י־א ֶלף ְל ַה ִ ֖גּיד ְל ָא ָ ֣דם יָ ְשׁ ֽרוֹ :וַ יְ ֻח ֗ ֶנּנּוּ וַ ֗יּ ֹ ֶ
ם־י֤שׁ ָע ָ֨ליו ׀ ַמ ְל ָ ֗א ךְך ֵמ ִ֗ליץ ֶא ָ ֥חד ִמנִּ ָ ֑
ִא ֵ

איוב לג:כג-כד

֥אתי ֹֽכ ֶפר:
ֵמ ֶ ֥ר ֶדת ֗ ָשׁ ַחת ָמ ָצ ִ
 on one’s own behalf, one recites:כפרה If one swings the

מוּר ִתי זֶ ה ַכּ ָפּ ָר ִתי
יפ ִתי זֶ ה ְתּ ָ
זֶ ה ֲח ִל ָ
Here one takes the bird in the left hand and puts the right hand on the head of the bird:

יתה
זֶ ה ַה ַתּ ְרנְ גוֹל יֵ ֵל ךְך ְל ִמ ָ
וּל ָשׁלוֹם:
טוֹבים ֲא ֻר ִכים ְ
וַ ֲאנִ י ֶא ָכּנֵ ס וְ ֵא ֵל ךְך ְל ַחיִּ ים ִ

 on behalf of oneself and ofכפרה If one swings the
another, one recites:

 on behalf of anotherכפרה If one swings the
male, one recites:

מוּר ְת ךָך זֶ ה ַכּ ָפּ ָר ְת ךָך
יפ ְת ךָך זֶ ה ְתּ ָ
זֶ ה ֲח ִל ָ
מוּר ֵ ֽתנוּ זֶ ה ַכּ ָפּ ָר ֵ ֽתנוּ
יפ ֵ ֽתנוּ זֶ ה ְתּ ָ
זֶ ה ֲח ִל ָ
יתה וְ ַא ָתּה ִתּ ָכּנֵ ס
יתה וַ ֲאנַ ְחנוּ נִ ָכּנֵ ס וְ נֵ ֵל ךְך זֶ ה ַה ַתּ ְרנְ גוֹל יֵ ֵל ךְך ְל ִמ ָ
זֶ ה ַה ַתּ ְרנְ גוֹל יֵ ֵל ךְך ְל ִמ ָ
וּל ָשׁלוֹם:
טוֹבים ֲא ֻר ִכים ְ
וּל ָשׁלוֹם:
וְ ֵת ֵל ךְך ְל ַחיִּ ים ִ
טוֹבים ֲא ֻר ִכים ְ
ְל ַחיִּ ים ִ

מוּר ְת ֶכם זֶ ה ַכּ ָפּ ַר ְת ֶכם
יפ ְת ֶכם זֶ ה ְתּ ַ
זֶ ה ֲח ִל ַ
יתה וְ ַא ֶתּם ִתּ ָכּנְ סוּ
זֶ ה ַה ַתּ ְרנְ גוֹל יֵ ֵל ךְך ְל ִמ ָ
וּל ָשׁלוֹם:
טוֹבים ֲא ֻר ִכים ְ
וְ ֵת ְלכוּ ְל ַחיִּ ים ִ

recites:

מוּר ֵת ךְך ז ֹאת
יפ ֵת ךְך ז ֹאת ְתּ ָ
ז ֹאת ֲח ִל ָ
יתה
ַכּ ָפּ ָר ֵת ךְך ז ֹאת ַה ַתּ ְרנְ ֽ ֹג ֶלת ֵתּ ֵל ךְך ְל ִמ ָ
טוֹבים
וְ ַאתּ ִתּ ָכּנְ ִסי וְ ֵת ְל ִכי ְל ַחיִּ ים ִ

 on behalf of a female, oneכפרה If one swings the

וּל ָשׁלוֹם:
ֲא ֻר ִכים ְ

 on behalf of several femalesכפרה If one swings the
at one time, one recites:

behalf of a number of people or
of a pregnant woman, one recites:

יכם ֵ ֽאלוּ
מוּרוֹת ֶ
ֵ
יכם ֵ ֽאלוּ ְתּ
יפוֹת ֶ
ֵ ֽאלוּ ֲח ִל ֵ

מוּר ְת ֶכן ז ֹאת ַכּ ָפּ ַר ְת ֶכן
יפ ְת ֶכן ז ֹאת ְתּ ַ
ז ֹאת ֲח ִל ַ
יתה וְ ַא ֶתּן ִתּ ָכּ ַנ ְֽסנָ ה
ז ֹאת ַה ַתּ ְרנְ ֽ ֹג ֶלת ֵתּ ֵל ךְך ְל ִמ ָ

גוֹלים יֵ ְלכוּ
יכם ֵ ֽאלוּ ַה ַתּ ְרנְ ִ
רוֹת ֶ
ַכּ ָפּ ֵ

וּל ָשׁלוֹם:
טוֹבים ֲא ֻר ִכים ְ
וְ ֵת ַ ֽל ְכנָ ה ְל ַחיִּ ים ִ

יתה וְ ַא ֶתּם ִתּ ָכּנְ סוּ
ְל ִמ ָ

 at the same time onכפרות If one swings several

וּל ָשׁלוֹם:
טוֹבים ֲא ֻר ִכים ְ
וְ ֵת ְלכוּ ְל ַחיִּ ים ִ
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הלקה
אחר מחה כל אחד בורר לו חבר למלקות ,מלקים איש את רעהו ,בחגורה של עור ,ל"ט מלקות על הגב.
כורע לצד צפון ,כריעה גמורה ,כשברכיו שעות ארצה ופלג גופו העליון שען על הרצפה באמצעות זרועו השמאלית,
כשידו הימית פויה להכאת לבו .המלקה אומר את הפסוק בתהלים )עח:לח( 'והוא רחום' עד 'כל חמתו' ,ובאמירה
כל מילה מי"ג תיבות הפסוק ותן מכה אחת .הלקה אומר אז וידוי 'אשמנו' .חוזרים על כך שלש פעמים.
הלקה אומר
המלקה אומר
מכה אחת

וְ הוּא

מכה אחת

יְ ַכ ֵפּר מכה אחת ָעוֹן

ַרחוּם
מכה אחת וְ ל ֹא

ָבּ ַ ֽג ְדנוּ

גָּ ַז ְֽלנוּ

ִדּ ַ ֽבּ ְרנוּ ֽ ֹד ִפי:

מכה אחת

ָא ַ ֽשׁ ְמנוּ

מכה אחת

ֶה ֱע ִ ֽוינוּ וְ ִה ְר ַ ֽשׁ ְענוּ ַ ֽז ְדנוּ ָח ַ ֽמ ְסנוּ ָט ַ ֽפ ְלנוּ

מכה אחת וְ ִה ְר ָבּה מכה אחת ְל ָה ִשׁיב ֶ ֽשׁ ֶקר :יָ ַ ֽעצְ נוּ ַרע ִכּ ַזּ ְֽבנוּ ַ ֽלצְ נוּ ָמ ַ ֽר ְדנוּ
יַ ְשׁ ִחית
ָס ַ ֽר ְרנוּ ָע ִ ֽוינוּ ָפּ ַ ֽשׁ ְענוּ צָ ַ ֽר ְרנוּ
נִ ַ ֽאצְ נוּ
מכה אחת
מכה אחת ַאפּוֹ מכה אחת וְ ל ֹא
ִק ִ ֽשּׁינוּ ֹֽע ֶרףָ :ר ַ ֽשׁ ְענוּ ִשׁ ַ ֽח ְתנוּ ִתּ ַ ֽע ְבנוּ
מכה אחת ֲח ָמתוֹ:
יָ ִעיר מכה אחת ָכּל
ָתּ ִ ֽעינוּ ִתּ ְע ָ ֽתּ ְענוּ:
----------------------

בכיסת יום הכפורים ,בהליכה לבית הכסת ,מברכים איש את רעהו:
לאשה
לאיש

טוֹבה ֵת ָח ֵתם:
ְל ָשׁנָ ה ָ

טוֹבה ֵת ָח ֵ ֽת ִמי:
ְל ָשׁנָ ה ָ

מכין כל אדם את עצמו ליום קדוש וורה ולסור ממו כל מחשבות עוה"ז ולכוין עת עצמו לעסוק התפילה
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ותחוים ובתשובה שלימה ובבקשות להקב"ה ,ולהיות כמלאכי השרת בלא חטא ,ולבקש מחילה מהקב"ה על כל
עווותיו ,ולעסוק בכל כוחו מערב עד ערב במלאכת שמים ולא יהי יוצא מעתו במחשבת חוצה ליצא מבכ" ,אם לא
לצורך בי אדם ,כי לא יתן תורה למלאכי השרת) .כח יהודה(

שים

אשים

טוֹבה ֵת ָח ֵ ֽתימוּ:
ְל ָשׁנָ ה ָ

טוֹבה ֵת ָח ֵ ֽת ְמנָ ה:
ְל ָשׁנָ ה ָ
והמתברך עוה :גַּ ם ַ ֽא ָתּה:
תפלת כל נדרי

לפי 'כל נדרי' מתעטפים בטלית .הרב ,ואחריו בזה אחר זה בעלי התפלה לפי סדר תפילותיהם ,מברכים ,בקול רם,
ביגון ימים וראים ,את ברכת 'להתעטף בציצית' .פותחים את ארון הקודש עד גמר 'כל נדרי' ,אבל אין מוציאים
ספרי תורה ואין מקיפים עמם ,ואין אומרים 'אור זרוע לצדיק'.
שים מכבדי הקהל עומדים לצדי החזן אחר לימיו ואחד לשמאלו ,אומרים עמו ג' פעמים 'בישיבה של מעלה'.

ל־דּ ַעת ַה ָמּקוֹם וְ ַעל ַ ֽדּ ַעת ַה ָקּ ָהל
ל־מ ָטּה ַע ַ ֽ
יבה ֶשׁ ַ ֽ
ישׁ ָ
וּב ִ
ל־מ ְע ָלה ִ
יבה ֶשׁ ַ ֽ
ישׁ ָ
ִבּ ִ
ָ ֽאנוּ ַמ ִתּ ִירים ְל ִה ְת ַפּ ֵלּל ִעם ָה ֲע ַב ְריָ נִ ים:
ומתחיל החזן 'כל נדרי' ברתת ובחרדה ובכווה ג' פעמים ובכל פעם מרים קולו יותר .הקהל אומר עמו בקול מוך.

וּשׁבוּעוֹתִ :דּנְ ַ ֽד ְרנָ א ְוּד ִא ְשׁ ְתּ ַ ֽב ְענָ א
נּוּסי ְ
ָכּל נִ ְד ֵרי וֶ ֱא ָס ֵרי וַ ֲח ָר ֵמי וְ קוֹנָ ֵמי וְ ִכנּוּיֵ י וְ ִק ֵ
פּוּרים זֶ ה ַעד יוֹם ִכּ ִ
ימנָ א וְ ִד ֲא ַ ֽס ְרנָ א ַעל נַ ְפ ָשׁ ָ ֽתנָ אִ :מיוֹם ִכּ ִ
ְוּד ַא ַח ִ ֽר ְ
פּוּרים ַה ָבּא ָע ֵ ֽלינוּ
טוֹבהָ :כּ ְלּהוֹן ִא ֲח ַ ֽר ְטנָ א ְבהוֹןָ :כּ ְלהוֹן יְ הוֹן ָשׁ ָרן ְשׁ ִב ִ
ְל ָ
וּמ ֻב ָטּ ִלין
יתין ְבּ ֵט ִלין ְ
יקין ְשׁ ִב ִ
בוּע ָ ֽתנָ א ָלא ְשׁבוּעוֹת:
וּשׁ ָ
ָלא ְשׁ ִר ִירין וְ ָלא ַקיָּ ִמין :נִ ְד ָ ֽר ָ◌נָ א ָלא נִ ְד ֵרי ְ
החזן אומר 'ונסלח' יחד עם הציבור פעם אחת.

ל־ה ָ ֖עם ִבּ ְשׁגָ ָ ֽגה:
תוֹכם ִ ֥כּי ְל ָכ ָ
ת ְבּ ֵנ֣י יִ ְשׂ ָר ֵ ֔אל וְ ַל ֵ ֖גּ ר ַה ָ ֣גּ ר ְבּ ָ ֑
ל־ע ַד ֙
במדבר טו:כו וְ נִ ְס ַ֗לח ְל ָכ ֲ
כל המתפללים )חוץ ממי שבירך בעת הדלקת רות( מברכים כאן 'שהחיינו',
ומקדימים לסיים אותה לפי החזן כדי לעות 'אמן' על ברכתו.

ָבּ ךְ
יענוּ ִלזְ ַמן ַהזֶּ ה:
עוֹלם ֶשׁ ֶה ֱח ָ ֽינוּ וְ ִקיְּ ָ ֽמנוּ וְ ִהגִּ ָ ֽ
רוּך ַא ָתּה יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ֶ ֽמ ֶל ךְך ָה ָ
בשאר ימות השבוע ממשיכים מיד בתפלת ערבית )עמ' ,(801
אך בליל שבת אומרים קודם מזמור צ"ב )בלא צ"ג( וקדיש יתום )עמ' .(601

תפלת יום כפור לערבית ליוצר ולמנחה
תהלים נא:טז ֭ ֲאדֹנָ י ְשׂ ָפ ַ ֣תי ִתּ ְפ ָ ֑תּח ֝וּ ֗ ִפי יַ ִ ֥גּיד ְתּ ִה ָלּ ֶ ֽת ךָך:

ָבּ ךְ
בוֹתינוּ ֱאל ֵֹהי ַא ְב ָר ָהם ֱאל ֵֹהי יִ צְ ָחק ֵ ֽואל ֵֹהי ַ ֽי ֲעקֹב
רוּך ַא ָתּה יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ֵ ֽואל ֵֹהי ֲא ֵ ֽ
זוֹכר ַח ְס ֵדי
טוֹבים וְ קֹנֵ ה ַהכֹּל וְ ֵ
ִ
גּוֹמל ֲח ָס ִדים
ֵ
נּוֹרא ֵאל ֶע ְליוֹן
ָה ֵאל ַהגָּ דוֹל ַהגִּ בּוֹר וְ ַה ָ

יהם ְל ַ ֽמ ַען ְשׁמוֹ ְבּ ַא ֲה ָבה:
גוֹאל ִל ְבנֵ י ְבנֵ ֶ
וּמ ִביא ֵ
ֵ
ָאבוֹת
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 ןָ :בּ ךְ
רוּך ַא ָתּה יְ יָ ָמגֵ ן ַא ְב ָר ָהם:
וּמוֹשׁ ַיע ָ
ִֽ
ֶ ֽמ ֶל ךְך עוֹזֵ ר
הוֹשׁ ַיעְ :מ ַכ ְל ֵכּל ַחיִּ ים ְבּ ֶ ֽח ֶסד ְמ ַחיֵּ ה
עוֹלם ֲאדֹנָ י ְמ ַחיֵּ ה ֵמ ִתים ַא ָתּה ַרב ְל ִ ֽ
ַא ָתּה גִּ בּוֹר ְל ָ
סוּרים ְ
וּמ ִתּיר ֲא ִ
חוֹלים ַ
רוֹפא ִ
נוֹפ ִלים וְ ֵ
סוֹמ ךְך ְ
ֵ
ֵמ ִתים ְבּ ַר ֲח ִמים ַר ִבּים
וּמ ַקיֵּ ם ֱאמוּנָ תוֹ
ישׁנֵ י ָע ָפרִ :מי ָכ ֽמ ךָ
וֹך ַ ֽבּ ַעל גְּ בוּרוֹת
ִל ֵ

ה־לּ ךְך
וֹמ ָ
וּמי ֽדּ ֶ
ִ

וּמצְ ִ ֽמ ַיח
וּמ ַחיֶּ ה ַ
ֶ ֽמ ֶל ךְך ֵמ ִמית ְ

שׁוּעה:
יְ ָ
ִ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:
החזן אומר קדושת 'נעריצך' בשחרית ובמחה.

דוֹשׁים ְבּ ָכל־יוֹם יְ ַהלֲ ֽל ךָ
וּך ֶ ֽסּ ָלה:
ַא ָתּה ָקדוֹשׁ וְ ִשׁ ְמ ךָך ָקדוֹשׁ ְוּק ִ
ל־מ ֲע ֶ ֽשׂ ךָ
וּב ֵכן
ְ
את:
ה־שׁ ָבּ ָ ֽר ָ
ל־מ ֶ
ימ ְת ךָך ַעל ָכּ ַ
יך וְ ֵא ָ
ל־כּ ַ
ֵתּן ַפּ ְח ְד ךָך יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ַע ָ
וְ יִ ָיר ֽא ךָ
ל־ה ַמּ ֲע ִשׂים וְ יִ ְשׁ ַתּ ֲחווּ ְל ָפ ֶנ ךָ
רוּאים :וְ יֵ ָעשׂוּ ֻכ ָלּם ֲאגֻ ָדּה ַא ַחת
ל־ה ְבּ ִ
ֽיך ָכּ ַ
וּך ָכּ ַ
ַל ֲעשׂוֹת ְרצוֹנְ ךָך ְבּ ֵל ָבב ָשׁ ֵלםְ :כּ ָמה ֶשׁיָּ ַ ֽד ְענוּ יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ֶשׁ ַה ָשּׁ ְל ָטן ְל ָפ ֶנ ךָ
עֹז ְבּיָ ְד ךָך
ֽיך
את:
ה־שׁ ָבּ ָ ֽר ָ
ל־מ ֶ
נוֹרא ַעל ָכּ ַ
ינ ךָך וְ ִשׁ ְמ ךָך ָ
ימ ֶ ֽ
בוּרה ִבּ ִ
וּגְ ָ
דוֹר ֶ ֽשׁ ךָ
ֵתּן ָכּבוֹד יְ יָ ְל ַע ֶ ֽמּ ךָך ְתּ ִה ָלּה ִל ֵיר ֶ ֽא ךָ
וּב ֵכן
ְ
וּפּ ְתחוֹן ֶפּה ַל ְמיַ ֲח ִלים
יך ִ
יך וְ ִת ְקוָ ה ְל ְ
ָל ךְך ִשׂ ְמ ָחה ְל ַא ְר ֶ ֽצ ךָך וְ ָשׂשׂוֹן ְל ִע ֶ ֽ
יכת נֵ ר ְל ֶבן־יִ ַשׁי
יחת ֶ ֽק ֶרן ְל ָדוִ ד ַע ְב ֶ ֽדּ ךָך וַ ֲע ִ ֽר ַ
יר ךָך וּצְ ִ ֽמ ַ
יח ךָך ִבּ ְמ ֵה ָרה ְבּיָ ֵ ֽמינוּ:
ְמ ִשׁ ֶ ֽ
וְ ָאז

עוֹל ָתה ִתּ ְקפֹּ ץ־
ישׁ ִרים יַ ֲע ֽלוֹזוּ וַ ֲח ִס ִידים ְבּ ִרנָּ ה יָ ִ ֽגילוּ :וְ ָ ֽ
יקים יִ ְראוּ וְ יִ ְשׂ ָ ֽמחוּ וִ ָ
צַ ִדּ ִ

ן־ה ָא ֶרץ:
ל־ה ִר ְשׁ ָעה ֻכּ ָלּהּ ְכּ ָע ָשׁן ִתּ ְכ ֶלה ִכּי ַת ֲע ִביר ֶמ ְמ ֶ ֽשׁ ֶלת זָ דוֹן ִמ ָ ֽ
יה וְ ָכ ָ
ִ ֽפּ ָ
וְ ִת ְמ ךְ
לוֹך

ַא ָתּה יְ יָ ְל ַב ֶדּ ךָך

ל־מ ֲע ֶ ֽשׂ ךָ
יך
ל־כּ ַ
ַע ָ

בוֹד ךָך
ְבּ ַהר צִ יּוֹן ִמ ְשׁ ַכּן ְכּ ֶ

וּב ֽיר ָ
ִ
וּשׁ ַ ֽל ִם

ִעיר ָק ְד ֶ ֽשׁ ךָך ַכּ ָכּתוּב ְבּ ִד ְב ֵרי ָק ְד ֶ ֽשׁ ךָך-

תהלים קמו:י

עוֹלם ֱאל ַ ֹ֣היִ ךְך צִ֭ יּוֹן
יִ ְמ ֤לֹ ךְך יְ יָ ֙ ׀ ְל ָ֗

ְל ֥ ֹדר

לוּ־יהּ:
וָ ֹ֗דר ַ ֽהלֲ ָ ֽ
נוֹרא ְשׁ ֶמ ךָך וְ ֵאין ֱא ֽל ַוֹהּ ִמ ַבּ ְל ָע ֶד ךָ
יך וְ נֶ ֱא ַמר-
ַא ָתּה וְ ָ
ָקדוֹשׁ
צְ ָב ֖אוֹת ַבּ ִמּ ְשׁ ָ ֑פּט וְ ָה ֵא ֨ל ַה ָקּ ֔דוֹשׁ נִ ְק ָ ֖דּשׁ ִבּצְ ָד ָ ֽקהָ :בּ ךְ
רוּך ַא ָתּה יְ יָ ַה ֶ ֽמּ ֶל ךְך ַה ָקּדוֹשׁ:

ישעיה ה:טז

וַ יִּ גְ ַ ֛בּהּ יְ ָ ֥י

ל־ה ְלּשֹׁנוֹת
רוֹמ ְמ ָ ֽתּנוּ ִמ ָכּ ַ
ית ָ ֽבּנוּ וְ ַ
אוֹתנוּ וְ ָר ִ ֽצ ָ
ָֽ
ל־ה ַע ִמּים ָא ַ ֽה ְב ָתּ
ַא ָתּה ְב ַח ְר ָ ֽתּנוּ ִמ ָכּ ָ
וֹת ךָ
את:
בוֹד ֶ ֽת ךָך וְ ִשׁ ְמ ךָך ַהגָּ דוֹל וְ ַה ָקּדוֹשׁ ָע ֵ ֽלינוּ ָק ָ ֽר ָ
יך וְ ֵ ֽק ַר ְב ָ ֽתּנוּ ַמ ְל ֵ ֽכּנוּ ַל ֲע ָ
וְ ִק ַדּ ְשׁ ָ ֽתּנוּ ְבּ ִמצְ ֶ ֽ
וַ ִ ֽתּ ֶתּ ָ ֽ
ן־לנוּ יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ְבּ ַא ֲה ָבה

]בשבת

פּוּרים ַהזֶּ ה
ֶאת־יוֹם ַה ַשּׁ ָבּת ַהזֶּ ה וְ [ ֶאת־יוֹם ַה ִכּ ִ

וֹנוֹתינוּ
ל־ע ֵ ֽ
ת־כּ ֲ
וּל ַכ ָפּ ָרה וְ ִל ְמ ָחל־בּוֹ ֶא ָ
יחה ְ
ילה וְ ִל ְס ִל ָ
ִל ְמ ִח ָ
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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
ְ

טוֹבה
פּוּרים ַהזֶּ ה :זָ ְכ ֵ ֽרנוּ יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ בּוֹ ְל ָ
ְבּיוֹם ַה ִכּ ִ

וּפ ְק ֵ ֽדנוּ בוֹ ִל ְב ָר ָכה
ָ

וּב ְד ַבר יְ ָ
יענוּ בוֹ ְל ַחיִּ יםִ :
הוֹשׁ ֵ ֽ
וְ ִ
יענוּ ִכּי
הוֹשׁ ֵ ֽ
שׁוּעה וְ ַר ֲח ִמים חוּס וְ ָח ֵנֽנּוּ וְ ַר ֵחם ָע ֵ ֽלינוּ וְ ִ
ֵא ֶ ֽל ךָ
יך ֵע ֵינֽינוּ ִכּי ֵאל ֶ ֽמ ֶל ךְך ַחנוּן וְ ַרחוּם ַא ָתּה:
פּוּרים
וּביוֹם[ ַה ִכּ ִ
וֹנוֹתינוּ ְבּיוֹם ]בשבת ַה ַשּׁ ָבּת ַהזֶּ ה ְ
בוֹתינוּ ְמחוֹל ׀ ַל ֲע ֵ ֽ
ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ֵ ֽואל ֵֹהי ֲא ֵ
ַהזֶּ ה:

ְמ ֵחה וְ ַה ֲע ֵבר ְפּ ָשׁ ֵעינוּ ִמ ֶ ֽנּ גֶ ד ֵע ֶינ ךָ
ֽיך ָכּ ָאמוּר-

ֹאת ךָ
ְפ ָשׁ ֶ ֖ע ךָ
יך ֥ל ֹא ֶאזְ ֹֽכּר :וְ נֶ ֱא ַמר-
יך ְל ַ ֽמ ֲע ִנ֑י וְ ַחטּ ֶ ֖
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מד:כב

לפי וסח פולין ]בשבת ְבּ ַא ֲה ָבה[ ִמ ְק ָרא ֽ ֹק ֶדש -

ישעיה מג:כה

ֹחה
ָ ֽאנֹ ִ֨כי ָ ֽאנֹ ִ ֥כי ֛הוּא מ ֶ ֥

ֹאות ךָ
יתי ָכ ָע ֙ב ְפּ ָשׁ ֔ ֶע ךָ
יך
יך וְ ֶ ֽכ ָע ָ ֖נ ן ַחטּ ֶ ֑
ָמ ִ ֤ח ִ

בהרבה סדורים ישים לא סדרו ב' התבות מקרא

קדש ,וטעות הוא כמו שהעיר הלבוש לא"ח ס' תרי"ט) .סידור עבודת ישראל(

שׁוּבה ֵא ַ ֖לי ִ ֥כּי גְ ַא ְל ִ ֽתּ ךָ
יך :וְ נֶ ֱא ַמר-
ָ֥

ויקרא טז:ל

יכם ְל ַט ֵ ֣הר ֶא ְת ֶ ֑כם ִמ ֹכּל ֙
י־ביּ֥ וֹם ַהֶזּ֛ה יְ ַכ ֵ ֥פּר ֲע ֵל ֶ ֖
ִ ֽכּ ַ

יכם ִל ְפ ֵנ֥י יְ ָ ֖י ִתּ ְט ָ ֽהרוּ:
את ֶ֔
ַח ֣טּ ֹ ֵ
]
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בשבת

בוֹתינוּ
ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ֵ ֽואל ֵֹהי ֲא ֵ ֽ

תוֹר ֶ ֽת ךָך
ְבּ ָ

וֹת ךָ
יך וְ ֵתן ֶח ְל ֵ ֽקנוּ
נוּח ֵ ֽתנוּ [ ַק ְדּ ֵ ֽשׁנוּ ְבּ ִמצְ ֶ
ְרצֵ ה ִב ְמ ָ

ישׁוּע ֶ ֽת ךָך
ָ
טּוּב ךָך וְ ַשׂ ְמּ ֵ ֽחנוּ ִבּ
ַשׂ ְבּ ֵ ֽענוּ ִמ ֶ ֽ

וְ ַט ֵהר ִל ֵ ֽבּנוּ ְל ָע ְב ְדּ ךָך ֶבּ ֱא ֶמת:

]בשבת

א ֲה ֵבי ְשׁ ֶ ֽמ ךָך[:
וּב ָרצוֹן ַשׁ ַבּת ָק ְד ֱשׁ ךָֽך  59וְ יִ ְשׂ ְמחוּ ְב ךָך יִ ְשׂ ָר ֵאל ֽ ֹ
ילנוּ יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ְבּ ַא ֲה ָבה ְ
וְ ַהנְ ִח ֵ ֽ
וּמ ַבּ ְל ָע ֶ ֽד ךָ
ְ
ִכּי ַא ָתּה
יך ֵאין ָלנוּ
ִ
וּמוֹח ָלן ְל ִשׁ ְב ֵטי יְ ֻשׁרוּן ְבּ ָכל־דּוֹר וָ דוֹר
ְ
סוֹל ָחן ְליִ ְשׂ ָר ֵאל
סוֹל ַח ֶא ָלּא ַא ָתּהָ :בּ ךְ
ֶ ֽמ ֶל ךְך
וֹנוֹתינוּ וְ ַל ֲעוֹנוֹת
סוֹל ַח ַל ֲע ֵ ֽ
מוֹחל וְ ֵ ֽ
ֵ
רוּך ַא ָתּה יְ יָ ֶ ֽמ ֶל ךְך
מוֹחל וְ ֵ ֽ
ֵ
ל־ה ָ ֽא ֶרץ ְמ ַק ֵדּשׁ
ל־כּ ָ
ל־שׁנָ ה וְ ָשׁנָ ה ֶ ֽמ ֶל ךְך ַע ָ
מוֹתנוּ ְבּ ָכ ָ
וּמ ֲע ִביר ַא ְשׁ ֵ ֽ
ַעמּוֹ ֵבּית יִ ְשׂ ָר ֵאל ַ
פּוּרים:
]בשבת ַה ַשּׁ ָבּת וְ [ יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ יוֹם ַה ִכּ ִ
ית ךָך וְ ִא ֵשּׁי יִ ְשׂ ָר ֵאל
בוֹדה ִל ְד ִביר ֵבּ ֶ ֽ
וּב ְת ִפ ָלּ ָתם וְ ָה ֵשׁב ָה ֲע ָ
ְרצֵ ה יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ְבּ ַע ְמּ ךָך יִ ְשׂ ָר ֵאל ִ
ְ
בוֹדת יִ ְשׂ ָר ֵאל ַע ֶ ֽמּ ךָך:
וּת ִהי ְל ָרצוֹן ָתּ ִמיד ֲע ַ
וּת ִפ ָלּ ָתם ְמ ֵה ָרה ְבּ ַא ֲה ָבה ְת ַק ֵבּל ְבּ ָרצוֹן ְ
שׁוּב ךָך ְלצִ יּוֹן ְבּ ַר ֲח ִמיםָ :בּ ךְ
רוּך ַא ָתּה יְ יָ ַה ַמּ ֲחזִ יר ְשׁ ִכינָ תוֹ ְלצִ יּוֹן:
וְ ֶת ֱח ֶזֽינָ ה ֵע ֵינֽינוּ ְבּ ְ

מהגי ק"ק פפד"מ מראש ישיבת פפד"מ הג"ר אהרן פולד,סדר תפלת ישראל עם דרך החיים ,פראקפורט
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שבת א"א אלדינו וכו' רצה במנוחתינו" .והבט אליה רבה שם ס"ק ט"ז .ומלת רק שבא"ר ט"ס) ".מוריו רב
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לפי וסח פולין אומרים :וְ יָ נֽ וּחוּ )ערבית ָבהּ  /שחרית בוֹ  /מחה ָבם( יִ ְשׂ ָר ֵאל ְמ ַק ְדּ ֵשׁי ְשׁ ֶ ֽמ ךָך:

עוֹלם וָ ֶעד :צוּר ַח ֵ ֽיּינוּ ָמגֵ ן
בוֹתינוּ ְל ָ
מוֹדים ֲא ַנ ְֽחנוּ ָל ךְך ֶשׁ ַא ָתּה הוּא יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ֵ ֽואל ֵֹהי ֲא ֵ ֽ
ִ
סוּרים ְבּיָ ֶ ֽד ךָך
ל־ח ֵ ֽיּינוּ ַה ְמּ ִ
נוֹדה ְלּ ךָך וּנְ ַס ֵפּר ְתּ ִה ָלּ ֶ ֽת ךָך ַע ַ
יִ ְשׁ ֵ ֽענוּ ַא ָתּה הוּא ְלדוֹר וָ דוֹרֶ :
טוֹבוֹת ךָ
אוֹת ךָ
מוֹתינוּ ַה ְפּקוּדוֹת ָל ךְך וְ ַעל־נִ ֶ ֽסּ ךָ
יך
ֶֽ
יך וְ
יך ֶשׁ ְבּ ָכל־יוֹם ִע ָ ֽמּנוּ וְ ַעל נִ ְפ ְל ֶ ֽ
וְ ַעל־נִ ְשׁ ֵ ֽ
ֹא־כלוּ ַר ֲח ֶ ֽמ ךָ
ֹא־תמּוּ
יך וְ ַה ְמ ַר ֵחם ִכּי ל ַ ֽ
ֶ ֽע ֶרב וָ ֹֽב ֶקר וְ צָ ֳה ָ ֽריִ םַ :הטּוֹב ִכּי ל ָ

ל־עת
ֶשׁ ְבּ ָכ ֵ

ֲח ָס ֶ ֽד ךָ
עוֹלם ִק ִ ֽוינוּ ָל ךְך:
יך ֵמ ָ
טוֹבים ְבּנֵ י
וּכתוֹב ְל ַחיִּ ים ִ
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:
ְב ִר ֶ ֽ
יוֹד ךָ
שׁוּע ֵ ֽתנוּ וְ ֶעזְ ָר ֵ ֽתנוּ ֶ ֽס ָלה:
ת־שׁ ְמ ךָך ֶבּ ֱא ֶמת ָה ֵאל יְ ָ
ִ
יהלֲ לוּ ֶא
וּך ֶ ֽסּ ָלה וִ ַ
ל־ה ַחיִּ ים ֽ
וְ ָכ ַ
ָבּ ךְ
וּל ךָך נָ ֶאה ְלהוֹדוֹת:
רוּך ַא ָתּה יְ יָ ַהטּוֹב ִשׁ ְמ ךָך ְ
בשחרית ,ובמחה ,ובעילה אומרים זה.

ִשׂים ָשׁלוֹם

ֵחן וָ ֶ ֽח ֶסד

וּב ָר ָכה
טוֹבה ְ
ָ

לוֹמ ךָך:
ל־שׁ ָעה ִבּ ְשׁ ֶ
וּב ָכ ָ
ל־עת ְ
יִ ְשׂ ָר ֵאל ְבּ ָכ ֵ
בערבית אומרים זה.

ל־כּל־יִ ְשׂ ָר ֵאל ַע ֶ ֽמּ ךָךָ :בּ ֲר ֵ ֽכנוּ
וְ ַר ֲח ִמים ָע ֵ ֽלינוּ וְ ַע ָ
ָא ִ ֽבינוּ

ֻכּ ָ ֽלּנוּ ְכּ ֶא ָחד ְבּאוֹר ָפּ ֶנ ךָ
ֽיך

ָפּ ֶנ ךָ
ֽיך נָ ַ ֽת ָתּ ָ ֽלּנוּ

יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ

ִכּי ְבאוֹר

ָשׁלוֹם ָרב ַעל־יִ ְשׂ ָר ֵאל ַע ְמּ ךָך ָתּ ִשׂים
עוֹלם ִכּי ַא ָתּה הוּא ֶ ֽמ ֶל ךְך ָאדוֹן ְל ָכל
ְל ָ
ַה ָשּׁלוֹם :וְ טוֹב ְבּ ֵע ֶינ ךָ
ת־ע ְמּ ךָך
ֽיך ְל ָב ֵר ךְך ֶא ַ

תּוֹרת ַחיִּ ים
ַ
לוֹמך:ךָ
ל־שׁ ָעה ִבּ ְשׁ ֶ
וּב ָכ ָ
ל־עת ְ
יִ ְשׂ ָר ֵאל ְבּ ָכ ֵ

וּב ָר ָכה וְ ַר ֲח ִמים וְ ַחיִּ ים
וְ ַא ֲה ַבת ֶ ֽח ֶסד וּצְ ָד ָקה ְ
וְ ָשׁלוֹם:

וְ טוֹב ְבּ ֵע ֶינ ךָ
ת־ע ְמּ ךָך
ֽיך ְל ָב ֵר ךְך ֶא ַ
טוֹבה נִ זָּ ֵכר וְ נִ ָכּ ֵתב ְל ָפ ֶנ ךָ
ֽיך ָ ֽאנוּ
וּפ ְרנָ ָסה ָ
ְבּ ֵ ֽס ֶפר ַחיִּ ים ְבּ ָר ָכה וְ ָשׁלוֹם ַ
וּל ָשׁלוֹםָ :בּ ךְ
עוֹשׂה ַה ָשּׁלוֹם:
ֵ
רוּך ַא ָתּה יְ יָ
ל־ע ְמּ ךָך ֵבּית יִ ְשׂ ָר ֵאל ְל ַחיִּ ים ְ
וְ ָכ ַ

ָ 60אנָּ א ָתּב ֹא ְל ָפ ֶנ ךָ
ל־תּ ְת ַע ַלּם ִמ ְתּ ִחנָּ ֵ ֽתינוּ ֶשׁ ֵאין ָ ֽאנוּ ַעזֵּ י ָפנִ ים ְוּק ֵשׁי
ֽיך ְתּ ִפ ָלּ ֵ ֽתנוּ וְ ַא ִ
לוֹמר ְל ָפ ֶנ ךָ
יקים ֲא ַנ ֲֽחנוּ וְ ל ֹא ָח ָ ֽטאנוּ ֲא ָבל ֲא ַנ ְֽחנוּ
בוֹתינוּ צַ ִדּ ִ
ֽיך יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ֵ ֽואל ֵֹהי ֲא ֽ ֵ
ַ
ֹֽע ֶרף
ָ 62 61ח ָ ֽטאנוּ:
ָא ַ ֽשׁ ְמנוּ

ָבּ ַ ֽג ְדנוּ

ִדּ ַ ֽבּ ְרנוּ ֽ ֹד ִפי:

גָּ ַז ְֽלנוּ

ֶה ֱע ִ ֽוינוּ

ְו ִה ְר ַ ֽשׁ ְענוּ

ַ ֽז ְדנ וּ

ָח ַ ֽמ ְסנוּ

ָט ַ ֽפ ְלנוּ ֶ ֽשׁ ֶקר:

יָ ַ ֽעצְ נוּ ַרע

ִכּ ַזּ ְֽבנוּ

ַ ֽלצְ נוּ

ָמ ַ ֽר ְדנוּ

נִ ַ ֽאצְ נוּ

ָס ַ ֽר ְרנוּ

ָ 63ע ִ ֽוינוּ

ָ 64פּ ַ ֽשׁ ְענוּ

צָ ַ ֽר ְרנוּ

ִק ִ ֽשּׁינוּ ֹֽע ֶרף:

ָר ַ ֽשׁ ְענוּ

ִשׁ ַ ֽח ְתנוּ

ִתּ ַ ֽע ְבנוּ

ָתּ ִ ֽעינוּ

ִתּ ְע ָ ֽתּ ְענוּ:

וּמ ִמּ ְשׁ ָפּ ֶ ֽט ךָ
וֹת ךָ
יך ַה ִ
יך ִ
ַ ֽס ְרנוּ ִמ ִמּצְ ֶ ֽ
ל־ה ָ ֣בּא
טּוֹבים וְ ל ֹא ָ ֽשׁוָ ה ָ ֽלנוּ :נחמיה ט:לג וְ ַא ָ ֣תּה צַ ִ ֔דּיק ַ ֖על ָכּ ַ
ית ַ ֽו ֲא ַנ ְ֥חנוּ ִה ְר ָ ֽשׁ ְענוּ:
שׂ ָ
י־א ֶ ֥מת ָע ִ ֖
ָע ֵ ֑לינוּ ִ ֽכּ ֱ
ֹאמר ְל ָפ ֶנ ךָ
וּמה נְ ַס ֵפּר ְל ָפ ֶנ ךָ
יוֹשׁב ָמרוֹם ַ
ֽיך ֵ
ַמה נּ ַ
ל־הנִּ ְס ָתּרוֹת
שׁוֹכן ְשׁ ָח ִקים ֲהל ֹא ָכּ ַ
ֵ
ֽיך
בפ"פ ' . . .או"א תבא' כ"א 'אנא תבא' .והטעם ע"פ מ"ש ביומא ל"ז על מ"ש במשה :וכך היה אומר אא
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טור או"ח( ) and theואבותיו )רמ"א או"ח ס' תר"ז ס"ק ג does not include the wordמהג אשכז
).תר"ז
.רוקח ' is only supposed to have twenty eight words according to theאנא תבא לפניך'
אין לזה מקור בראשוים .אבל מי שהמליץ על הוסח הזה הוא השל"ה ,מסכת יומא ,פרק ר מצוה ,אות "ז:וכתב
החסיד רביו יוה בשערי תשובה )שער א' אות מ'( :כשיתודה ,יזכור עווותיו ועווות אבותיו ,כי היה עש עליהם,
באחזו מעשי אבותיו בידו .וכן כתיב )ויקרא כ"ו ,מ( 'והתודו את עונם ואת עון אבתם' ,עכ"ל .על כן ישר בעיי וסח
)הרב בימין שלמה המברגר(
וידוי הספרדים שאומרים ,אבל אחו ואבותיו חטאו אשמו בגדו וכו'.
62

ה'.
י־ת ֱח ָ ֤טא ִב ְשׁגָ גָ ֙
ַח ָט ִאים ֵאלּוּ הַ ְשּׁגָגוֹת וְ כֵ ן הוּא אוֹמֵ ר ' ֗ ֶנ ֶפשׁ ִכּ ֶ ֽ

63

ֲעוֹנוֹת ֵאלּוּ הַ זְּ דוֹוֹת

64

ְפּ ָשׁ ִעים ֵאלּוּ הַ ְמּ ָר ִדים  -העושה להכעיס )רש"י שם( )גמ' יומא לו(:

יוֹד ַע:
וְ ַהנִּ גְ לוֹת ַא ָתּה ֵ ֽ
ל־חיַ :א ָתּה משלי כ:כז ֝ ֹח ֗ ֵפשׂ ָכּל־
עוֹלם וְ ַת ֲעלוּמוֹת ִס ְת ֵרי ָכּ ָ
יוֹד ַע ָרזֵ י ָ
ודוי דרב )יומא פזַ (:א ָתּה ֵ ֽ
י־ב ֶטן:
ַח ְד ֵר ָ ֽ

ירמיה יא:כ

ֹחן ְכּ ָלי֖ וֹת וָ ֵ ֑לב ֵאין ָכּל ָדּ ָבר נֶ ֱע ָלּם ִמ ֶ ֽמּ ָךּ וְ ֵאין נִ ְס ָתּר
וּבּ ֵ ֥

וּב ֵכן יְ ִהי ָרצוֹן ִמ ְלּ ָפנֶ ךָ
ִמ ֶ ֽנּ גֶ ד ֵע ֶינ ךָ
ֽיךְ :
בוֹתינוּ ֶשׁ ִתּ ְס ַלח ָ ֽלנוּ ַעל ָכּל־
יך יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ֵ ֽואל ֵֹהי ֲא ֵ ֽ
ַחטּ ֵ ֽ
ל־לנוּ
ֹאתינוּ וְ ִת ְמ ַח ָ ֽ

ל־פּ ָשׁ ֵ ֽעינוּ:
ר־לנוּ ַע ְ
וּת ַכ ֵפ ָ
וֹנוֹתינוּ ְ
ַעל ָכּל ֲע ֵ ֽ

ַעל ֵח ְטא ֶשׁ ָח ָ ֽטאנוּ ְל ָפ ֶנ ךָ
וּב ָרצוֹן:
אנֶ ס ְ
ֽיך ְבּ ֽ ֹ

וְ ַעל ֵח ְטא ֶשׁ ָח ָ ֽטאנוּ ְל ָפ ֶנ ךָ
ֽיך ְבּ ִאמוּץ ַה ֵלּב:

ַעל ֵח ְטא ֶשׁ ָח ָ ֽטאנוּ ְל ָפ ֶנ ךָ
ֽיך ִבּ ְב ִלי ָ ֽד ַעת:

וְ ַעל ֵח ְטא ֶשׁ ָח ָ ֽטאנוּ ְל ָפ ֶנ ךָ
ֽיך ְבּ ִבטּוּי ְשׂ ָפ ָ ֽתיִ ם:

ַעל ֵח ְטא ֶשׁ ָח ָ ֽטאנוּ ְל ָפ ֶנ ךָ
וּב ָ ֽסּ ֶתר:
ֽיך ַבּגָ לוּי ַ

וְ ַעל ֵח ְטא ֶשׁ ָח ָ ֽטאנוּ ְל ָפ ֶנ ךָ
ֽיך ְבּגִ לּוּי ֲע ָריוֹת:

ַעל ֵח ְטא ֶשׁ ָח ָ ֽטאנוּ ְל ָפ ֶנ ךָ
ֽיך ְבּ ִדבּוּר ֶפּה:

וְ ַעל ֵח ְטא ֶשׁ ָח ָ ֽטאנוּ ְל ָפ ֶנ ךָ
וּב ִמ ְר ָמה:
ֽיך ְבּ ַ ֽד ַעת ְ

ַעל ֵח ְטא ֶשׁ ָח ָ ֽטאנוּ ְל ָפ ֶנ ךָ
ֽיך ְבּ ִה ְרהוּר ַה ֵלּב:

וְ ַעל ֵח ְטא ֶשׁ ָח ָ ֽטאנוּ ְל ָפ ֶנ ךָ
ֽיך ְבּה ָוֹנ ַֽאת ֵ ֽר ַע:

ַעל ֵח ְטא ֶשׁ ָח ָ ֽטאנוּ ְל ָפ ֶנ ךָ
ֽיך ְבּ ִודּוּי ֶפּה:וְ ַעל ֵח ְטא ֶשׁ ָח ָ ֽטאנוּ ְל ָפ ֶנ ךָ
ֽיך ִבּוְ ִע ַידת זְ נוּת:
ַעל ֵח ְטא ֶשׁ ָח ָ ֽטאנוּ ְל ָפ ֶנ ךָ
וּב ְשׁגָ גָ ה:
ֽיך ְבּזָ דוֹן ִ

וְ ַעל ֵח ְטא ֶשׁ ָח ָ ֽטאנוּ ְל ָפ ֶנ ךָ
הוֹרים
ִ
ֽיך ְבּזִ לזוּל

וּמוֹרים:
ִ
חזֶ ק יָ ד :וְ ַעל ֵח ְטא ֶשׁ ָח ָ ֽטאנוּ ְל ָפ ֶנ ךָ
ַעל ֵח ְטא ֶשׁ ָח ָ ֽטאנוּ ְל ָפ ֶנ ךָ
ֽיך ְבּ ִחלּוּל ַה ֵשּׁם:
ֽיך ְבּ ֽ ֹ
ַעל ֵח ְטא ֶשׁ ָח ָ ֽטאנוּ ְל ָפ ֶנ ךָ
ֽיך ְבּ ִט ְפשׁוּת ֶפּה:

וְ ַעל ֵח ְטא ֶשׁ ָח ָ ֽטאנוּ ְל ָפ ֶנ ךָ
ֽיך ְבּ ֻט ְמ ַאת ְשׂ ָפ ָ ֽתיִ ם:

ַעל ֵח ְטא ֶשׁ ָח ָ ֽטאנוּ ְל ָפ ֶנ ךָ
ֽיך ְבּ ֵ ֽיצֶ ר ָה ָרע:

וְ ַעל ֵח ְטא ֶשׁ ָח ָ ֽטאנוּ ְל ָפ ֶנ ךָ
וּבל ֹא
ֽיך ְבּי ְוֹד ִעים ְ

יוֹד ִעים:
ְ
וסח הבקשה שבין פסקאות הוא' :ועל כלם סלח לנו מחל לנו כפר לנו' )בלא המילים' :א-לוה סליחות'(.

ר־לנוּ:
ל־לנוּ ַכּ ֶפּ ָ ֽ
ח־לנוּ ְמ ַח ָ ֽ
וְ ַעל ֻכּ ָלם ְס ַל ָ ֽ
ַעל ֵח ְטא ֶשׁ ָח ָ ֽטאנוּ ְל ָפ ֶנ ךָ
שׁ ַחד:
ֽיך ְבּ ַכ ַפּת ֽ ֹ

וְ ַעל ֵח ְטא ֶשׁ ָח ָ ֽטאנוּ ְל ָפ ֶנ ךָ
וּב ָכזָ ב:
ֽיך ְבּ ַ ֽכּ ַחשׁ ְ

ַעל ֵח ְטא ֶשׁ ָח ָ ֽטאנוּ ְל ָפ ֶנ ךָ
ֽיך ְבּ ָלשׁוֹן ָה ָרע:

וְ ַעל ֵח ְטא ֶשׁ ָח ָ ֽטאנוּ ְל ָפ ֶנ ךָ
ֽיך ְבּ ָלצוֹן:

ַעל ֵח ְטא ֶשׁ ָח ָ ֽטאנוּ ְל ָפ ֶנ ךָ
וּב ַמ ָתּן:
ֽיך ְבּ ַמ ָשּׂא ְ

וְ ַעל

ֵח ְטא

ֶשׁ ָח ָ ֽטאנוּ

ְל ָפ ֶנ ךָ
ֽיך

ְבּ ַמ ֲא ָכל

וּב ִמ ְשׁ ֶתּה:
ְ
וּב ַמ ְר ִבּית :וְ ַעל ֵח ְטא ֶשׁ ָח ָ ֽטאנוּ ְל ָפ ֶנ ךָ
ַעל ֵח ְטא ֶשׁ ָח ָ ֽטאנוּ ְל ָפ ֶנ ךָ
ֽיך ִבּנְ ִטיַּ ת גָּ רוֹן:
ֽיך ְבּ ֶ ֽנ ֶשׁ ךְך ְ
ֽיך ְבּ ִסקּוּר ָ ֽעיִ ן:וְ ַעל ֵח ְטא ֶשׁ ָח ָ ֽטאנוּ ְל ָפ ֶנ ךָ
ַעל ֵח ְטא ֶשׁ ָח ָ ֽטאנוּ ְל ָפ ֶנ ךָ
תוֹתינוּ:
שׂ ַיח ִשׂ ְפ ֵ ֽ
ֽיך ְבּ ִ ֽ
ַעל ֵח ְטא ֶשׁ ָח ָ ֽטאנוּ ְל ָפ ֶנ ךָ
ינ יִ ם ָרמוֹת:
ֽיך ְבּ ֵע ַ ֽ

וְ ַעל ֵח ְטא ֶשׁ ָח ָ ֽטאנוּ ְל ָפ ֶנ ךָ
ֽיך ְבּ ַעזּוּת ֶ ֽמצַ ח:

אין אומרים כאן 'ועל כולם'.

ַעל ֵח ְטא ֶשׁ ָח ָ ֽטאנוּ ְל ָפ ֶנ ךָ
יקת עֹל:
ֽיך ִבּ ְפ ִ ֽר ַ

וְ ַעל ֵח ְטא ֶשׁ ָח ָ ֽטאנוּ ְל ָפ ֶנ ךָ
ֽיך ִבּ ְפ ִלילוּת:

ַעל ֵח ְטא ֶשׁ ָח ָ ֽטאנוּ ְל ָפ ֶנ ךָ
ֽיך ִבּצְ ִדיַּ ת ֵ ֽר ַע:

וְ ַעל ֵח ְטא ֶשׁ ָח ָ ֽטאנוּ ְל ָפ ֶנ ךָ
ֽיך ְבּצָ רוּת ָ ֽעיִ ן:

ַעל ֵח ְטא ֶשׁ ָח ָ ֽטאנוּ ְל ָפ ֶנ ךָ
ֽיך ְבּ ַקלּוּת ר ֹאשׁ:

וְ ַעל ֵח ְטא ֶשׁ ָח ָ ֽטאנוּ ְל ָפ ֶנ ךָ
ֽיך ְבּ ַק ְשׁיוּת ֹֽע ֶרף:

ֽיך ְבּ ִריצַ ת ַרגְ ַ ֽליִ ם ְל ָה ַרע :וְ ַעל ֵח ְטא ֶשׁ ָח ָ ֽטאנוּ ְל ָפ ֶנ ךָ
"ח ֶשׁ ָח ָ ֽטאנוּ ְל ָפ ֶנ ךָ
ֽיך ִבּ ְר ִכילוּת:
ַע ֵ
ַעל ֵח ְטא ֶשׁ ָח ָ ֽטאנוּ ְל ָפ ֶנ ךָ
וּעת ָשׁוְ א :וְ ַעל ֵח ְטא ֶשׁ ָח ָ ֽטאנוּ ְל ָפ ֶנ ךָ
ֽיך ְבּ ִשׂנְ ַאת ִחנָ ם:
ֽיך ִבּ ְשׁ ֽב ַ
ַעל ֵח ְטא ֶשׁ ָח ָ ֽטאנוּ ְל ָפ ֶנ ךָ
וּמת יָ ד:
ֽיך ִבּ ְת ֽשׂ ֶ

וְ ַעל ֵח ְטא ֶשׁ ָח ָ ֽטאנוּ ְל ָפ ֶנ ךָ
ֽיך ְבּ ִת ְמהוֹן ֵל ָבב:

ר־לנוּ:
ל־לנוּ ַכּ ֶפּ ָ ֽ
ח־לנוּ ְמ ַח ָ ֽ
וְ ַעל ֻכּ ָלם ְס ַל ָ ֽ

מכים על הלב באמירה זו במילים שאנו חיבים:
בפפד"מ ובותיה אומרים כסדר זו

ָתּלוּי:

יהם
וְ ַעל ֲח ָט ִאים ֶשׁ ָ ֽאנוּ ַחיָּ ִבים ֲע ֵל ֶ
יהם ָכּ ֵרת:
וְ ַעל ֲח ָט ִאים ֶשׁ ָ ֽאנוּ ַחיָּ ִבים ֲע ֵל ֶ
עוֹלה:
ָ
סדר אחר

יהם ַח ָטּאת:
וְ ַעל ֲח ָט ִאים ֶשׁ ָ ֽאנוּ ַחיָּ ִבים ֲע ֵל ֶ

יהם ַח ָטּאת:
וְ ֲח ֶשׁ ַ"ח ֲע ֵל ֶ

ל"ח ֶשׁ ָ ֽאנוּ ַחיָּ ִבים ֲע ֵל ֶ
וְ ַע ֲ
יהם ָא ָשׁם וַ ַדאי וְ ָתּלוּי:
יהם ָק ְר ָבּן וְ ֲח ֶשׁ ַ"ח ֲע ֵל ֶ
יוֹרד:
עוֹלה וְ ֵ
ֶ

עוֹלה:
יהם ָ
וְ ֲח ֶשׁ ַ"ח ֲע ֵל ֶ

יהם ָא ָשׁם:
וְ ַעל ֲח ָט ִאים ֶשׁ ָ ֽאנוּ ַחיָּ ִבים ֲע ֵל ֶ
יהם ָא ָשׁם
ל"ח ֶשׁ ָ ֽאנוּ ַחיָּ ִבים ֲע ֵל ֶ
וְ ַע ֲ

יוֹרד:
עוֹלה וְ ֵ
יהם ָק ְר ָבּן ֶ
וְ ֲח ֶשׁ ַ"ח ֲע ֵל ֶ
יהם ָכּ ֵרת וְ ֲע ִר ִירי:
וְ ֲח ֶשׁ ַ"ח ֲע ֵל ֶ

יתה ִבּ ֵידי ָשׁ ַמיִ ם:
יהם ִמ ָ
וְ ַעל ֲח ָט ִאים ֶשׁ ָ ֽאנוּ ַחיָּ ִבים ֲע ֵל ֶ
יהם ַמ ְלקוּת ַא ְר ָבּ ִעים:
וְ ַעל ֲח ָט ִאים ֶשׁ ָ ֽאנוּ ַחיָּ ִבים ֲע ֵל ֶ

יהם ַמ ַכּת ַמ ְרדוּת:
וְ ַעל ֲח ָט ִאים ֶשׁ ָ ֽאנוּ ַחיָּ ִבים ֲע ֵל ֶ
בבקשת שבסוף 'ועל חטאים' ,מוסיפים בה את המילים' :א-לוה סליחות'.

ר־לנוּ:
ל־לנוּ ַכּ ֶפּ ָ ֽ
ח־לנוּ ְמ ַח ָ
וְ ַעל ֻכּ ָלם ֱא ֽל ַוֹהּ ְס ִליחוֹת ְס ַל ָ
וְ ַעל ֲח ָט ִאים ֶשׁ ָ ֽאנוּ ַחיָּ ִ
ילה ְשׂ ֵר ָפה ֶ ֽה ֶרג
יהם ַא ְר ַבּע ִמיתוֹת ֵבּית ִדּין ְ -ס ִק ָ
יבים ֲע ֵל ֶ
וְ ֶ ֽחנֶ ק:
וּבין ֶשׁ ֵאין ָבּהּ קוּם
שׁ־בּהּ קוּם ֲע ֵשׂה ֵ
ָ
ַעל ִמצְ וֹת ֲע ֵשׂה וְ ַעל ִמצְ וֹת ל ֹא ַת ֲע ֶשׂה ֵבּין ֶשׁיֵ
ת־הגְּ ֽלוּיִ ם ָ ֽלנוּ ְכּ ָבר ֲא ַמ ְרנוּם ְל ָפ ֶנ ךָ
ֽיך
ת־שׁ ֵאינָ ם גְּ ֽלוּיִ ם ָ ֽלנוּ ֶא ַ
ֶ
ת־הגְּ ֽלוּיִ ם ָ ֽלנוּ וְ ֶא
ֲע ֵשׂהֶ :א ַ
יהם
הוֹדינוּ ְל ךָך ֲע ֵל ֶ
וְ ִ ֽ
ֶשׁנֶּ ֱא ַמר-

ת־שׁ ֵאינָ ם גְּ ֽלוּיִ ם ָ ֽלנוּ
ֶ
וְ ֶא
דברים כט:כח

ְל ָפ ֶנ ךָ
ידוּעים
ִ
ֽיך ֵהם גְּ ֽלוּיִ ם וִ

ַכּ ָדּ ָבר

ד־עוֹלם
ָ֔
יי ֱאל ֵ ֹ֑הינוּ וְ ַהנִּ גְ ֞לֹת ָ ֤לֹנֹ ֹוּ ֹוּ ְלֹ ָֹב ֨ ֵֹניֹנֹ ֹוּ ֙ ֗ ַע
ַה ֨ ִנּ ְס ָתּ ֹ֔רת ַ ֽל ָ ֖

ת־כּ ִ
ַ ֽל ֲע ֕שׂוֹת ֶא ָ
תּוֹרה ַה ֽזּ ֹאת:
ל־דּ ְב ֵ ֖רי ַה ָ ֥
וּמוֹח ָלן ְל ִשׁ ְב ֵטי יְ ֻשׁרוּן
ְ
סוֹל ָחן ְליִ ְשׂ ָר ֵאל
ִכּי ַא ָתּה ְ
וּמ ַבּ ְל ָע ֶ ֽד ךָ
סוֹל ַח ֶא ָלּא ַא ָתּה:
מוֹחל וְ ֵ ֽ
יך ֵאין ָלנוּ ֶ ֽמ ֶל ךְך ֵ
ִ

ודוי דרב המנונא זוטי )גמ' ברכות יז(

ְכּ ִאלוּ

נוֹצ ְר ִתּי
נוֹצ ְר ִתּי ֵאינִ י ְכ ַדאי וְ ַע ְכ ָשׁו ֶשׁ ַ ֽ
ֱאל ַֹהי ַעד ֶשׁל ֹא ַ ֽ

ית ִתיֲ :ה ֵרי ֲאנִ י ְל ָפ ֶנ ךָ
ֽיך ִכּ ְכ ִלי ָמ ֵלא
נוֹצ ְר ִתּי ָע ָפר ֲאנִ י ְבּ ַחיָ י ַקל וָ ֽ ֹח ֶמר ְבּ ִמ ָ
ל ֹא ַ ֽ

וּכ ִל ָמּה:
בוּשׁה ְ
ָ

יְ ִהי ָרצוֹן ִמ ְלּ ָפ ֶנ ךָ
וּמה־
בוֹתי ֶשׁל ֹא ֶא ֱח ָטא עוֹד ַ
ֽיך יְ יָ ֱאל ַֹהי ֵ ֽואל ֵֹהי ֲא ַ

אתי ְל ָפ ֶנ ךָ
ֽיך
ֶשׁ ָח ָ ֽט ִ

ָמ ֵרק ְבּ ַר ֲח ֶ ֽמ ךָ
סוּרים וַ ֲח ָל ִאים ָר ִעים:
יך ָה ַר ִבּים ֲא ָבל ל ֹא ַעל־יְ ֵדי יִ ִ

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

יט:טו

תהלים ס:ז

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
ֹשׂה
צוּרי וְ ֽ ֹג ֲא ִ ֽלי :ע ֶ
֑יך יְ֝ ָ֗י ִ ֥
יִ ְ֥היֽ וּ ְל ָר ֨צוֹן ׀ ִא ְמ ֵר ֡ ִ
הוּא יַ ֲע ֶשׂה ָשׁלוֹם ָע ֵ ֽלינוּ וְ ַע ָ
ל־כּל־יִ ְשׂ ָר ֵאל :וְ ִא ְמרוּ ָא ֵמן:

יְ ִהי ָרצוֹן ִמ ְלּ ָפ ֶנ ךָ
תוֹר ֶ ֽת ךָךְ :ו ָשׁם
בוֹתינוּ ֶשׁיִ ָבּנֶ ה ֵבּית ַה ִמּ ְק ָדּשׁ ִבּ ְמ ֵה ָרה ְביָ ֵ ֽמינוּ ְו ֵתן ֶח ְל ֵ ֽקנוּ ְבּ ָ
ֽיך יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ֵ ֽואל ֵֹהי ֲא ֵ ֽ
עוֹלם ְ
ימי ָ
נַ ֲע ָב ְד ךָך ְבּיִ ְר ָאה ִכּ ֵ
עוֹלם
ימי ָ֔
וּשׁ ָ ֑ל ִם ִכּ ֵ ֣
הוּדה ִו ֽיר ָ
ה ַ ֽל ָ֔יי ִמנְ ַ ֥חת יְ ָ ֖
וּכ ָשׁנִ ים ַק ְדמֹנִ יּוֹת :מלאכי ג:ד ְו ָ ֽע ְר ָב ֙
וּכ ָשׁנִ ֖ים ַק ְד ֹֽמנִ ֽ ֹיּת:
ְ

הזכרת נשמות ביום הכפורים
 in which it cites the custom ofמדרש תחומא ) is found in theהזכרת נשמות )יזכור The earliest source for
. It spreadיום כפור  on their behalf onצדקה recalling loved ones who have since departed and pledging
מחזור throughout the Rhineland in response to the Crusades. There are two opinions discussed in the
מהג פולין  which later becameמהג צרפת , andיום טוב  onיזכור  which does not reciteויטרי  ,מהג אשכז
which does recite it. The latter custom gained popularity following the massacres of Jews in the
German lands during the Black Death of the fourteenth century, but became more common in eastern
 by mystics who stressedקבלה Europe in the seventeenth century, with the popularization of Lurianic
, originated in seventeenth-century Ukraineא-ל מלא רחמים . The prayerיום טוב the penitential aspect of
at the time of the Chmielnicki massacres.
אחר ההפטרה מיחדים זמן קצר מאוד להזכרת שמות ,בו מזכיר כל אחד בעצמו את שמות אבותיו ובי משפחתו
בוסח' :יזכור אלדים נשמת' וכוליה .אין יחיד או החזן אומרים 'א-ל מלא רחמים בהזכרת שמות ,אין קוראים
שמות מתוך 'ממורבוך' ,ואין אומרים 'אב הרחמים' .מי שהוריהם בחיים ,אף הם שארים בבית הכסת.

עוֹל ָמהּ
]בּ ִלי ֶ ֽנ ֶדר[ צְ ָד ָקה ַבּ ֲעדוֹ) :פלונית בת פלונית( ֶשׁ ָה ְל ָכה ְל ָ
ַבּ ֲעבוּר ֶשׁ ֲאנִ י ֶא ֵתּן ְ
ִבּ ְשׂ ַכר זֶ ה ְתּ ִהי נַ ְפשׁוֹ צְ ָ
]בּ ִלי ֶ ֽנ ֶדר[ צְ ָד ָקה
רוּרה ִבּצְ רוֹר ַבּ ֲעבוּר ֶשׁ ֲאנִ י ֶא ֵתּן ְ
ַה ַחיִּ ים ִעם נִ ְשׁמוֹת ַא ְב ָר ָהם יִ צְ ָחק ְויַ ֲעקֹב ַבּ ֲע ָדהּ:
ָשׂ ָרה ִר ְב ָקה ָר ֵחל ְו ֵל ָאה

ִבּ ְשׂ ַכר זֶ ה ְתּ ִהי נַ ְפ ָשׁהּ

רוּרה ִבּצְ רוֹר ַה ַחיִּ ים ִעם נִ ְשׁמוֹת
ְו ִעם ְשׁ ָאר צְ ָ

ֹאמר ָא ֵמןַ :א ְב ָר ָהם יִ צְ ָחק ְויַ ֲעקֹב
יקים ְוצִ ְד ָקנִ יּוֹת ֶשׁ ְבּגַ ן ֵ ֽע ֶדןְ :ונ ַ
צַ ִדּ ִ
בעבור שמת האם.

יִ זְ כֹּר

ֱאל ִֹהים

נִ ְשׁ ַמת
לקרוב.

ִא ִמּי

מוֹר ִתי
ָ

ָשׂ ָרה

יקים
ִר ְב ָקה ָר ֵחל ְו ֵל ָאה ְו ִעם ְשׁ ָאר צַ ִדּ ִ
ֹאמר ָא ֵמן:
ְוצִ ְד ָקנִ יּוֹת ֶשׁ ְבּגַ ן ֵ ֽע ֶדןְ :ונ ַ
י/א ְשׁ ִתּי
י/בּ ִתּ ִ
חוֹת ִ
י/א ִ
זְ ֶקנְ ִתּ ֲ

)פלונית בר

י/בּ ְע ִלי
י/בּנִ ַ
י/א ִח ְ
יִ זְ כֹּר ֱאל ִֹהים נִ ְשׁ ַמת זְ ֵקנִ ָ
ַבּ ֲעבוּר
עוֹל ָמהּ
פלונית( ֶשׁ ָה ְל ָכה ְל ָ
עוֹלמוֹ ַבּ ֲעבוּר
)פלוני בר פלונית( ֶשׁ ָה ַל ךְך ְל ָ
]בּ ִלי ֶ ֽנ ֶדר[ צְ ָד ָקה ַבּ ֲע ָדה:
ֶשׁ ֲאנִ י ֶא ֵתּן ְ
]בּ ִלי ֶ ֽנ ֶדר[ צְ ָד ָקה ַבּ ֲעדוִֹ :בּ ְשׂ ַכר
ֶשׁ ֲאנִ י ֶא ֵתּן ְ
רוּרה ִבּצְ רוֹר
ִבּ ְשׂ ַכר זֶ ה ִתּ ֵהא נַ ְפ ָשׁהּ צְ ָ
רוּרה ִבּצְ רוֹר ַה ַחיִּ ים ִעם
זֶ ה ִתּ ֵהא נַ ְפשׁוֹ צְ ָ
ַה ַחיִּ ים ִעם נִ ְשׁמוֹת ַא ְב ָר ָהם יִ צְ ָחק
נִ ְשׁמוֹת ַא ְב ָר ָהם יִ צְ ָחק ְויַ ֲעקֹב ָשׂ ָרה ִר ְב ָקה
ְויַ ֲעקֹב ָשׂ ָרה ִר ְב ָקה ָר ֵחל ְו ֵל ָאה ְו ִעם
יקים ְוצִ ְד ָקנִ יּוֹת
ָר ֵחל ְו ֵל ָאה ְו ִעם ְשׁ ָאר צַ ִדּ ִ
יקים ְוצִ ְד ָקנִ יּוֹת ֶשׁ ְבּגַ ן ֵ ֽע ֶדן:
ְשׁ ָאר צַ ִדּ ִ
ֹאמר ָא ֵמן:
ֶשׁ ְבּגַ ן ֵ ֽע ֶדןְ :ונ ַ
ֹאמר ָא ֵמן:
ְונ ַ
לקרובה.
נִ ְשׁ ַמת
ֱאל ִֹהים
יִ זְ כֹּר

יהם ָר ֵחל ְו ֵל ָאה
מוֹת ֶ
צְ רוּרוֹת ִבּצְ רוֹר ַה ַחיִּ ים ִעם נִ ְשׁ ֵ
ל־א ְב ָר ָהם יִ צְ ָחק ְויַ ֲעקֹב
ֶשׁ ַ
תהלים קמד:ג-ד

יקים
ְו ִעם ְשׁ ָאר צַ ִדּ ִ

ֹאמר ָא ֵמן:
ָשׂ ָרה ִר ְב ָקה ְוצִ ְד ָקנִ יּוֹת ֶשׁ ְבּגַ ן ֵ ֽע ֶדןְ :ונ ַ

ן־א ֗נוֹשׁ ַ ֽו ְתּ ַח ְשּׁ ֵ ֽבהוָּ֭ :א ָדם ַל ֶ ֣ה ֶבל ָדּ ָ ֑מה
ה־א ָדם ַו ֵ ֽתּ ָד ֵ ֑עהוּ ֶבּ ֝ ֱ
ְ ֽי ָ֗י ָ ֽמ ָ֭

יָ֝ ֗ ָמיו ְכּ ֵצ֣ל ֵ ֽ
ד־דּ ָ ֑כּא
שׁב ֭ ֱאנוֹשׁ ַע ַ
מוֹלל ְויָ ֵ ֽבשׁ :צ:ג ָתּ ֵ ֣
עוֹבר :צ:ו ַ֭בּבּ ֶֹקר יָ ִ ֣ציץ ְו ָח ָ ֑לף ֝ ָל ֗ ֶע ֶרב יְ ֵ ֥
ֽי־א ָ ֽדם:
אמר ֣שׁוּבוּ ְב ֵנ ָ
֝ ַו ֗תּ ֹ ֶ

דברים לב:כט

יתם:
֥לוּ ָ ֽח ְכ ֖מוּ יַ ְשׂ ִ ֣כּילוּ ֑ז ֹאת יָ ִ ֖בינוּ ְל ַ ֽא ֲח ִר ָ ֽ

ר־תּם ְוּר ֵ ֣אה
בוֹדוֹ :לז:לז ְשׁ ָמ ָ֭
י־ל ֹא ְ֭במוֹתוֹ יִ ַ ֣קּח ַה ֹ֑כּל ֽל ֹא־יֵ ֵ ֖רד ַ ֽא ֲח ָ ֣ריו ְכּ ֽ
תהלים מט:יח ִ ֤כּ ֣
שׁר ִ ֽכּ ַ ֽ
יָ ָ ֑
ל־הח ִ ֹ֥סים
י־א ֲח ִ ֖רית ְל ִ ֣אישׁ ָשׁ ֽלוֹם :לד:כג פֹּ ֶ ֣דה יְ֭ יָ ֶנ ֶ֣פשׁ ֲע ָב ָ ֑דיו וְ ֥ל ֹא יֶ ֝ ְא ְשׁ ֗מוּ ָ ֽכּ ַ

ֽבּוֹ:
תפלת מוסף ליום כפור
תהלים נא:טז ֭ ֲאדֹנָ י ְשׂ ָפ ַ ֣תי ִתּ ְפ ָ ֑תּח ֝וּ ֗ ִפי יַ ִ ֥גּיד ְתּ ִה ָלּ ֶ ֽת ךָך:

ָבּ ךְ
בוֹתינוּ ֱאל ֵֹהי ַא ְב ָר ָהם ֱאל ֵֹהי יִ צְ ָחק ֵ ֽואל ֵֹהי ַ ֽי ֲעקֹב
רוּך ַא ָתּה יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ֵ ֽואל ֵֹהי ֲא ֵ ֽ
זוֹכר ַח ְס ֵדי
טוֹבים וְ קֹנֵ ה ַהכֹּל וְ ֵ
ִ
גּוֹמל ֲח ָס ִדים
ֵ
נּוֹרא ֵאל ֶע ְליוֹן
ָה ֵאל ַהגָּ דוֹל ַהגִּ בּוֹר וְ ַה ָ
יהם ְל ַ ֽמ ַען ְשׁמוֹ ְבּ ַא ֲה ָבה:
גוֹאל ִל ְבנֵ י ְבנֵ ֶ
וּמ ִביא ֵ
ֵ
ָאבוֹת
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 ןָ :בּ ךְ
ֶ ֽמ ֶל ךְך עוֹזֵ ר
רוּך ַא ָתּה יְ יָ ָמגֵ ן ַא ְב ָר ָהם:
וּמוֹשׁ ַיע ָ
ִֽ
הוֹשׁ ַיעְ :מ ַכ ְל ֵכּל ַחיִּ ים ְבּ ֶ ֽח ֶסד ְמ ַחיֵּ ה
עוֹלם ֲאדֹנָ י ְמ ַחיֵּ ה ֵמ ִתים ַא ָתּה ַרב ְל ִ ֽ
ַא ָתּה גִּ בּוֹר ְל ָ
וּמ ַקיֵּ ם ֱאמוּנָ תוֹ
סוּרים ְ
וּמ ִתּיר ֲא ִ
חוֹלים ַ
רוֹפא ִ
נוֹפ ִלים וְ ֵ
סוֹמ ךְך ְ
ֵ
ֵמ ִתים ְבּ ַר ֲח ִמים ַר ִבּים
ישׁנֵ י ָע ָפרִ :מי ָכ ֽמ ךָ
וֹך ַ ֽבּ ַעל גְּ בוּרוֹת
ִל ֵ

ה־לּ ךְך
וֹמ ָ
וּמי ֽדּ ֶ
ִ

וּמצְ ִ ֽמ ַיח
וּמ ַחיֶּ ה ַ
ֶ ֽמ ֶל ךְך ֵמ ִמית ְ

שׁוּעה:
יְ ָ
ִ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:
החזן אומר קדושת 'נעריצך' במוסף.

דוֹשׁים ְבּ ָכל־יוֹם יְ ַהלֲ ֽל ךָ
וּך ֶ ֽסּ ָלה:
ַא ָתּה ָקדוֹשׁ וְ ִשׁ ְמ ךָך ָקדוֹשׁ ְוּק ִ
ל־מ ֲע ֶ ֽשׂ ךָ
וּב ֵכן
ְ
את:
ה־שׁ ָבּ ָ ֽר ָ
ל־מ ֶ
ימ ְת ךָך ַעל ָכּ ַ
יך וְ ֵא ָ
ל־כּ ַ
ֵתּן ַפּ ְח ְד ךָך יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ַע ָ
וְ יִ ָיר ֽא ךָ
ל־ה ַמּ ֲע ִשׂים וְ יִ ְשׁ ַתּ ֲחווּ ְל ָפ ֶנ ךָ
רוּאים :וְ יֵ ָעשׂוּ ֻכ ָלּם ֲאגֻ ָדּה ַא ַחת
ל־ה ְבּ ִ
ֽיך ָכּ ַ
וּך ָכּ ַ
ַל ֲעשׂוֹת ְרצוֹנְ ךָך ְבּ ֵל ָבב ָשׁ ֵלםְ :כּ ָמה ֶשׁיָּ ַ ֽד ְענוּ יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ֶשׁ ַה ָשּׁ ְל ָטן ְל ָפ ֶנ ךָ
עֹז ְבּיָ ְד ךָך
ֽיך
את:
ה־שׁ ָבּ ָ ֽר ָ
ל־מ ֶ
נוֹרא ַעל ָכּ ַ
ינ ךָך וְ ִשׁ ְמ ךָך ָ
ימ ֶ ֽ
בוּרה ִבּ ִ
וּגְ ָ
דוֹר ֶ ֽשׁ ךָ
ֵתּן ָכּבוֹד יְ יָ ְל ַע ֶ ֽמּ ךָך ְתּ ִה ָלּה ִל ֵיר ֶ ֽא ךָ
וּפּ ְתחוֹן ֶפּה ַל ְמיַ ֲח ִלים
יך ִ
יך וְ ִת ְקוָ ה ְל ְ
וּב ֵכן
ְ
ָל ךְך ִשׂ ְמ ָחה ְל ַא ְר ֶ ֽצ ךָך וְ ָשׂשׂוֹן ְל ִע ֶ ֽ
יכת נֵ ר ְל ֶבן־יִ ַשׁי
יחת ֶ ֽק ֶרן ְל ָדוִ ד ַע ְב ֶ ֽדּ ךָך וַ ֲע ִ ֽר ַ
יר ךָך וּצְ ִ ֽמ ַ
יח ךָך ִבּ ְמ ֵה ָרה ְבּיָ ֵ ֽמינוּ:
ְמ ִשׁ ֶ ֽ
צַ ִדּ ִ
עוֹל ָתה ִתּ ְקפֹּ ץ־
ישׁ ִרים יַ ֲע ֽלוֹזוּ וַ ֲח ִס ִידים ְבּ ִרנָּ ה יָ ִ ֽגילוּ :וְ ָ ֽ
יקים יִ ְראוּ וְ יִ ְשׂ ָ ֽמחוּ וִ ָ

וְ ָאז

ן־ה ָא ֶרץ:
ל־ה ִר ְשׁ ָעה ֻכּ ָלּהּ ְכּ ָע ָשׁן ִתּ ְכ ֶלה ִכּי ַת ֲע ִביר ֶמ ְמ ֶ ֽשׁ ֶלת זָ דוֹן ִמ ָ ֽ
יה וְ ָכ ָ
ִ ֽפּ ָ
וְ ִת ְמ ךְ
לוֹך

ַא ָתּה יְ יָ ְל ַב ֶדּ ךָך

ל־מ ֲע ֶ ֽשׂ ךָ
יך
ל־כּ ַ
ַע ָ

ִעיר ָק ְד ֶ ֽשׁ ךָך ַכּ ָכּתוּב ְבּ ִד ְב ֵרי ָק ְד ֶ ֽשׁ ךָך-

תהלים קמו:י

בוֹד ךָך
ְבּ ַהר צִ יּוֹן ִמ ְשׁ ַכּן ְכּ ֶ

וּשׁ ַ ֽל ִם
וּב ֽיר ָ
ִ

עוֹלם ֱאל ַ ֹ֣היִ ךְך צִ֭ יּוֹן
יִ ְמ ֤לֹ ךְך יְ יָ ֙ ׀ ְל ָ֗

ְל ֥ ֹדר

לוּ־יהּ:
וָ ֹ֗דר ַ ֽהלֲ ָ ֽ
נוֹרא ְשׁ ֶמ ךָך וְ ֵאין ֱא ֽל ַוֹהּ ִמ ַבּ ְל ָע ֶד ךָ
ַא ָתּה וְ ָ
ָקדוֹשׁ
יך וְ נֶ ֱא ַמר-
צְ ָב ֖אוֹת ַבּ ִמּ ְשׁ ָ ֑פּט וְ ָה ֵא ֨ל ַה ָקּ ֔דוֹשׁ נִ ְק ָ ֖דּשׁ ִבּצְ ָד ָ ֽקהָ :בּ ךְ
רוּך ַא ָתּה יְ יָ ַה ֶ ֽמּ ֶל ךְך ַה ָקּדוֹשׁ:

ישעיה ה:טז

וַ יִּ גְ ַ ֛בּהּ יְ ָ ֥י

ל־ה ְלּשֹׁנוֹת
רוֹמ ְמ ָ ֽתּנוּ ִמ ָכּ ַ
ית ָ ֽבּנוּ וְ ַ
אוֹתנוּ וְ ָר ִ ֽצ ָ
ָֽ
ל־ה ַע ִמּים ָא ַ ֽה ְב ָתּ
ַא ָתּה ְב ַח ְר ָ ֽתּנוּ ִמ ָכּ ָ
וֹת ךָ
את:
בוֹד ֶ ֽת ךָך וְ ִשׁ ְמ ךָך ַהגָּ דוֹל וְ ַה ָקּדוֹשׁ ָע ֵ ֽלינוּ ָק ָ ֽר ָ
יך וְ ֵ ֽק ַר ְב ָ ֽתּנוּ ַמ ְל ֵ ֽכּנוּ ַל ֲע ָ
וְ ִק ַדּ ְשׁ ָ ֽתּנוּ ְבּ ִמצְ ֶ ֽ
ן־לנוּ יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ְבּ ַא ֲה ָבה
וַ ִ ֽתּ ֶתּ ָ ֽ

]בשבת

פּוּרים ַהזֶּ ה
ֶאת־יוֹם ַה ַשּׁ ָבּת ַהזֶּ ה וְ [ ֶאת־יוֹם ַה ִכּ ִ

וֹנוֹתינוּ
ל־ע ֵ ֽ
ת־כּ ֲ
וּל ַכ ָפּ ָרה וְ ִל ְמ ָחל־בּוֹ ֶא ָ
יחה ְ
ילה וְ ִל ְס ִל ָ
ִל ְמ ִח ָ
65

לפי וסח פולין ]בשבת ְבּ ַא ֲה ָבה[ ִמ ְק ָרא ֽ ֹק ֶדש
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יאת ִמצְ ָ ֽריִ ם:
ֵז ֶֽכר ִליצִ ַ

וּמ ְפּנֵ י ֲח ָט ֵ ֽאינוּ גָ ִ ֽלינוּ ֵמ ַא ְר ֵ ֽצנוּ
ִ
חוֹבוֹתינוּ ְבּ ֵבית ְבּ ִח ָיר ֶ ֽת ךָך
ֵֽ

וְ נִ ְת ַר ַ ֽח ְקנוּ ֵמ ַעל ַא ְד ָמ ֵ ֽתנוּ

כוֹלים ַל ֲעשׂוֹת
וְ ֵאין ָ ֽאנוּ יְ ִ

ַבּ ֽ ַבּיִ ת ַהגָּ דוֹל וְ ַה ָקּדוֹשׁ ֶשׁנִּ ְק ָרא ִשׁ ְמ ךָך ָע ָליו

ִמ ְפּנֵ י ַהיָּ ד

ֶשׁנִּ ְשׁ ַתּ ְלּ ָחה ְבּ ִמ ְק ָד ֶ ֽשׁ ךָך:
יְ ִהי ָרצוֹן ִמ ְלּ ָפ ֶנ ךָ
וּת ַר ֵחם ָע ֵ ֽלינוּ וְ ַעל־
בוֹתינוּ ֶ ֽמ ֶל ךְך ַר ֲח ָמן ֶשׁ ָתּשׁוּב ְ
ֽיך יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ֵ ֽואל ֵֹהי ֲא ֵ ֽ
ִמ ְק ָדּ ְשׁ ךָך ְבּ ַר ֲח ֶ ֽמ ךָ
וּתגַ ֵדּל ְכּבוֹדוָֹ :א ִ ֽבינוּ ַמ ְל ֵ ֽכּנוּ גַּ ֵלּה ְכּבוֹד
יך ָה ַר ִבּים וְ ִת ְב ֵנֽהוּ ְמ ֵה ָרה ְ
זוּרינוּ ִמ ֵבּין ַהגּוֹיִ ם
ל־חי :וְ ָק ֵרב ְפּ ֵ ֽ
הוֹפע וְ ִהנָּ ֵשׂא ָע ֵ ֽלינוּ ְל ֵעינֵ י ָכּ ַ
כוּת ךָך ָע ֵ ֽלינוּ ְמ ֵה ָרה וְ ַ
ַמ ְל ְ
ירוּשׁ ַ ֽל ִם ֵבּית ִמ ְק ָדּ ְשׁ ךָך
ָ
יאנוּ ְלצִ יּוֹן ִע ְיר ךָך ְבּ ִרנָּ ה וְ ִל
פוּצוֹתינוּ ַכּנֵּ ס ִמיַּ ְר ְכּ ֵתי ָ ֽא ֶרץ :וַ ֲה ִב ֵ ֽ
ֵֽ
וּנְ
עוֹלם :וְ ָשׁם נַ ֲע ֶשׂה ְל ָפ ֶנ ךָ
וּמוּס ִפים
ָ
חוֹבוֹתינוּ ְתּ ִמ ִידים ְכּ ִס ְד ָרם
ֵֽ
ת־ק ְר ְבּנוֹת
ֽיך ֶא ָ
ְבּ ִשׂ ְמ ַחת ָ
ְכּ ִה ְל ָכ ָתם:
פּוּרים ַהזֶּ ה נַ ֲע ֶשׂה וְ נַ ְק ִריב ְל ָפ ֶנ ךָ
ֽיך
מוּסף יוֹם ַה ִכּ ִ
מוּסף יוֹם ַה ַשּׁ ָבּת ַהזֶּ ה וְ [ ֶאת ַ
ַ
]בשבת ֶאת
צוֹנ ךָך ְכּמוֹ ֶשׁ ָכּ ַ ֽת ְב ָתּ ָע ֵ ֽלינוּ ְבּ ָ
ְבּ ַא ֲה ָבה ְכּ ִמצְ וַ ת ְר ֶ ֽ
בוֹד ךָך
ֹשׁה ַע ְב ְדּ ךָך ִמ ִפּי ְכ ֶ ֽ
תוֹר ֶ ֽת ךָך ַעל־יְ ֵדי מ ֶ
ָכּ ָאמוּר:
בשבת אומרים זה.
במדבר כח:ט-י

וּשׁ ֵנ֣י ֶע ְשׂר ֗ ִֹנים ֹ֧ס ֶלת ִמנְ ָ ֛חה
ימם ְ
ֽי־שׁ ָנ֖ה ְתּ ִמ ִ ֑
שׂים ְבּ ֵנ ָ
ֽי־כ ָב ִ ֥
ם ַה ַשּׁ ָ֔בּת ְשׁ ֵנ ְ
וּביוֹ ֙
ְ

שּׁ ֶמן וְ נִ ְס ֽכּוֹ :ע ַ ֹ֥לת ַשׁ ַ ֖בּת ְבּ ַשׁ ַבּ ֑תּוֹ ַעל־ע ַ ֹ֥לת ַה ָתּ ִ ֖מיד וְ נִ ְס ָ ֽכּהּ:
ְבּ ָ ֥
לוּלה ַב ֶ ֖
בעמידה של מוסף בין פסוקי קרבן שבת לפסוקי קרבן החג אומרים וסח הגאוים והראשוים:

פּוּרים ָכּ ָאמוּר:
זֶ ה ָק ְר ַבּן ַשׁ ָבּת וְ ָק ְר ַבּן יוֹם ַה ִכּ ִ

כט:ז-ח

יכם
שׁ ֵת ֶ ֑
יתם ֶאת־נַ ְפ ֽ ֹ
שׁ יִ ְה ֶי֣ה ָל ֶ֔כם וְ ִענִּ ֶ ֖
יעי ַה ֶ֗זּה ִ ֽמ ְק ָרא־ ֹ֨ק ֶד ֙
וּב ָעשׂוֹ ֩ר ַל ֨ ֹח ֶדשׁ ַה ְשּׁ ִב ֜ ִ
ֶֽ

ן־בּ ָ ֛קר ֶא ָ ֖חד
אכה ֥ל ֹא ַ ֽת ֲע ֽשׂוּ :וְ ִה ְק ַר ְב ֶ֨תּם ע ָ ֹ֤לה ַ ֽלייָ ֙ ֵ ֣ר ַיח נִ י ֔ ֹח ַח ַ ֧פּר ֶבּ ָ
ל־מ ָל ָ ֖
ָכּ ְ
יהם ִכּ ְמ ֻד ָבּר
וּמנְ ָח ָתם וְ נִ ְס ֵכּ ֶ
ימם יִ ְהי֥ וּ ָל ֶ ֽכםִ :
ֽי־שׁנָ ֙
שׂים ְבּ ֵנ ָ
ַ ֣איִ ל ֶא ָ ֑חד ְכּ ָב ִ ֤
ה ִשׁ ְב ֔ ָעה ְתּ ִמ ִ ֖
כט:ט

ם ַל ֔ ָפּר ְשׁנֵ ֙י ֶע ְשׂר ֔ ִֹנים ָל ַ ֖איִ ל
ֹשׁה ֶע ְשׂרֹנִ י ֙
ְשׁל ָ ֤

וּשׁנֵ י ְשׂ ִע ִירים ְל ַכ ֵפּר
ְ
]בשבת

]"א

וְ ִע ָשׂרוֹן ַל ֶ ֽכּ ֶבשׂ

וְ ַ ֽי יִ ן ְכּנִ ְסכּוֹ:

וּשׁנֵ י ְת ִמ ִידים ְכּ ִה ְל ָכ ָתם:
ם )מהרי"ל([ ְ
ִמ ְלּ ַ֞בד ַח ַ ֤טּאת ַה ִכּ ֻפּ ִרי ֙

יעי ֻכּ ָלּם יִ ְשׂ ְבּעוּ
כוּת ךָך שׁ ְֹמ ֵרי ַשׁ ָבּת וְ ֽק ְוֹר ֵאי ֹֽענֶ ג ַעם ְמ ַק ְדּ ֵשׁי ְשׁ ִב ִ
יִ ְשׂ ְמחוּ ְבּ ַמ ְל ֶ ֽ

את ֵז ֶֽכר ְל ַמ ֲע ֵשׂה
ית בּוֹ וְ ִק ַדּ ְשׁתּוֹ ֶח ְמ ַדּת יָ ִמים אֹתוֹ ָק ָ ֽר ָ
יעי ָר ִ ֽצ ָ
וּב ְשּׁ ִב ִ
טּוּב ךָך ַ
וְ יִ ְת ַענְּ גוּ ִמ ֶ ֽ
אשׁית[:
ְב ֵר ִ
בוֹתינוּ ְמחוֹל ׀ ַל ֲע ֵ ֽ
ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ֵ ֽואל ֵֹהי ֲא ֵ ֽ
פּוּרים
וּביוֹם[ ַה ִכּ ִ
וֹנוֹתינוּ ְבּיוֹם ]בשבת ַה ַשּׁ ָבּת ַהזֶּ ה ְ
ַהזֶּ הְ :מ ֵחה וְ ַה ֲע ֵבר ְפּ ָשׁ ֵעינוּ ִמ ֶ ֽנּ גֶ ד ֵע ֶינ ךָ
ֽיך ָכּ ָאמוּר-
ֹאת ךָ
ְפ ָשׁ ֶ ֖ע ךָ
יך ֥ל ֹא ֶאזְ ֹֽכּר :וְ נֶ ֱא ַמר-
יך ְל ַ ֽמ ֲע ִנ֑י וְ ַחטּ ֶ ֖
שׁוּבה ֵא ַ ֖לי ִ ֥כּי גְ ַא ְל ִ ֽתּ ךָ
ָ֥
יך :וְ נֶ ֱא ַמר-

ויקרא טז:ל

מד:כב

ישעיה מג:כה

ֹחה
ָ ֽאנֹ ִ֨כי ָ ֽאנֹ ִ ֥כי ֛הוּא מ ֶ ֥

ֹאות ךָ
יתי ָכ ָע ֙ב ְפּ ָשׁ ֔ ֶע ךָ
יך
יך וְ ֶ ֽכ ָע ָ ֖נ ן ַחטּ ֶ ֑
ָמ ִ ֤ח ִ

יכם ְל ַט ֵ ֣הר ֶא ְת ֶ ֑כם
י־ביּ֥ וֹם ַהֶזּ֛ה יְ ַכ ֵ ֥פּר ֲע ֵל ֶ ֖
ִ ֽכּ ַ

יכם ִל ְפ ֵנ֥י יְ ָ ֖י ִתּ ְט ָ ֽהרוּ:
את ֶ֔
ִמ ֹכּל ֙ ַח ֣טּ ֹ ֵ
]בשבת

בוֹתינוּ
ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ֵ ֽואל ֵֹהי ֲא ֵ ֽ

תוֹר ֶ ֽת ךָך
ְבּ ָ

וֹת ךָ
יך וְ ֵתן ֶח ְל ֵ ֽקנוּ
נוּח ֵ ֽתנוּ [ ַק ְדּ ֵ ֽשׁנוּ ְבּ ִמצְ ֶ
ְרצֵ ה ִב ְמ ָ

ישׁוּע ֶ ֽת ךָך
ָ
טּוּב ךָך וְ ַשׂ ְמּ ֵ ֽחנוּ ִבּ
ַשׂ ְבּ ֵ ֽענוּ ִמ ֶ ֽ

וְ ַט ֵהר ִל ֵ ֽבּנוּ ְל ָע ְב ְדּ ךָך ֶבּ ֱא ֶמת:

]בשבת

א ֲה ֵבי ְשׁ ֶ ֽמ ךָך[:
וּב ָרצוֹן ַשׁ ַבּת ָק ְד ֱשׁ ךָֽך  66וְ יִ ְשׂ ְמחוּ ְב ךָך יִ ְשׂ ָר ֵאל ֽ ֹ
ילנוּ יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ְבּ ַא ֲה ָבה ְ
וְ ַהנְ ִח ֵ ֽ
וּמ ַבּ ְל ָע ֶ ֽד ךָ
ְ
ִכּי ַא ָתּה
יך ֵאין ָלנוּ
ִ
וּמוֹח ָלן ְל ִשׁ ְב ֵטי יְ ֻשׁרוּן ְבּ ָכל־דּוֹר וָ דוֹר
ְ
סוֹל ָחן ְליִ ְשׂ ָר ֵאל
סוֹל ַח ֶא ָלּא ַא ָתּהָ :בּ ךְ
ֶ ֽמ ֶל ךְך
וֹנוֹתינוּ וְ ַל ֲעוֹנוֹת
סוֹל ַח ַל ֲע ֵ ֽ
מוֹחל וְ ֵ ֽ
ֵ
רוּך ַא ָתּה יְ יָ ֶ ֽמ ֶל ךְך
מוֹחל וְ ֵ ֽ
ֵ
ל־ה ָ ֽא ֶרץ ְמ ַק ֵדּשׁ
ל־כּ ָ
ל־שׁנָ ה וְ ָשׁנָ ה ֶ ֽמ ֶל ךְך ַע ָ
מוֹתנוּ ְבּ ָכ ָ
וּמ ֲע ִביר ַא ְשׁ ֵ ֽ
ַעמּוֹ ֵבּית יִ ְשׂ ָר ֵאל ַ
פּוּרים:
]בשבת ַה ַשּׁ ָבּת וְ [ יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ יוֹם ַה ִכּ ִ
ית ךָך וְ ִא ֵשּׁי יִ ְשׂ ָר ֵאל
בוֹדה ִל ְד ִביר ֵבּ ֶ ֽ
וּב ְת ִפ ָלּ ָתם וְ ָה ֵשׁב ָה ֲע ָ
ְרצֵ ה יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ְבּ ַע ְמּ ךָך יִ ְשׂ ָר ֵאל ִ
בוֹדת יִ ְשׂ ָר ֵאל ַע ֶ ֽמּ ךָך:
וּת ִהי ְל ָרצוֹן ָתּ ִמיד ֲע ַ
וּת ִפ ָלּ ָתם ְמ ֵה ָרה ְבּ ַא ֲה ָבה ְת ַק ֵבּל ְבּ ָרצוֹן ְ
ְ
שׁוּב ךָך ְלצִ יּוֹן ְבּ ַר ֲח ִמיםָ :בּ ךְ
רוּך ַא ָתּה יְ יָ ַה ַמּ ֲחזִ יר ְשׁ ִכינָ תוֹ ְלצִ יּוֹן:
וְ ֶת ֱח ֶזֽינָ ה ֵע ֵינֽינוּ ְבּ ְ
בוֹתינוּ ְל ָ
מוֹדים ֲא ַנ ְֽחנוּ ָל ךְך ֶשׁ ַא ָתּה הוּא יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ֵ ֽואל ֵֹהי ֲא ֵ ֽ
ִ
עוֹלם וָ ֶעד :צוּר ַח ֵ ֽיּינוּ ָמגֵ ן
סוּרים ְבּיָ ֶ ֽד ךָך
ל־ח ֵ ֽיּינוּ ַה ְמּ ִ
נוֹדה ְלּ ךָך וּנְ ַס ֵפּר ְתּ ִה ָלּ ֶ ֽת ךָך ַע ַ
יִ ְשׁ ֵ ֽענוּ ַא ָתּה הוּא ְלדוֹר וָ דוֹרֶ :
טוֹבוֹת ךָ
אוֹת ךָ
מוֹתינוּ ַה ְפּקוּדוֹת ָל ךְך וְ ַעל־נִ ֶ ֽסּ ךָ
יך
ֶֽ
יך וְ
יך ֶשׁ ְבּ ָכל־יוֹם ִע ָ ֽמּנוּ וְ ַעל נִ ְפ ְל ֶ ֽ
וְ ַעל־נִ ְשׁ ֵ ֽ
ל־עת
ֶשׁ ְבּ ָכ ֵ

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

ֲח ָס ֶ ֽד ךָ
עוֹלם ִק ִ ֽוינוּ ָל ךְך:
יך ֵמ ָ
רוֹמם ִשׁ ְמ ךָך ַמ ְל ֵ ֽכּנוּ ָתּ ִמיד ְל ָ
ל־כּ ָלּם יִ ְת ָבּ ַר ךְך וְ יִ ְת ַ
וְ ַע ֻ
טוֹבים ְבּנֵ י
וּכתוֹב ְל ַחיִּ ים ִ
עוֹלם וָ ֶעד ְ
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 ֽ
ְב ִר ֶ ֽ
ית ךָך :וְ ָכ ַ
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לפי וסח פולין אומרים :וְ יָ נֽ וּחוּ בוֹ יִ ְשׂ ָר ֵאל ְמ ַק ְדּ ֵשׁי ְשׁ ֶ ֽמ ךָך:

ֶ ֽס ָלה:
ָבּ ךְ
וּל ךָך נָ ֶאה ְלהוֹדוֹת:
רוּך ַא ָתּה יְ יָ ַהטּוֹב ִשׁ ְמ ךָך ְ
ִשׂים ָשׁלוֹם

וּב ָר ָכה
טוֹבה ְ
ָ

ֵחן וָ ֶ ֽח ֶסד וְ ַר ֲח ִמים

ל־כּל־יִ ְשׂ ָר ֵאל ַע ֶ ֽמּ ךָך:
ָע ֵ ֽלינוּ וְ ַע ָ

ֽיך ִכּי ְבאוֹר ָפּ ֶנ ךָ
ָבּ ֲר ֵ ֽכנוּ ָא ִ ֽבינוּ ֻכּ ָ ֽלּנוּ ְכּ ֶא ָחד ְבּאוֹר ָפּ ֶנ ךָ
תּוֹרת
ַ
ֽיך נָ ַ ֽת ָתּ ָ ֽלּנוּ יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ
וּב ָר ָכה וְ ַר ֲח ִמים וְ ַחיִּ ים וְ ָשׁלוֹם :וְ טוֹב ְבּ ֵע ֶינ ךָ
ֽיך ְל ָב ֵר ךְך ֶאת־
ַחיִּ ים וְ ַא ֲה ַבת ֶ ֽח ֶסד וּצְ ָד ָקה ְ
ַע ְמּ ךָך יִ ְשׂ ָר ֵאל

לוֹמ ךָךְ :בּ ֵ ֽס ֶפר ַחיִּ ים ְבּ ָר ָכה וְ ָשׁלוֹם
ל־שׁ ָעה ִבּ ְשׁ ֶ
וּב ָכ ָ
ל־עת ְ
ְבּ ָכ ֵ

וּפ ְרנָ ָסה
ַ

וּל ָשׁלוֹםָ :בּ ךְ
טוֹבה נִ זָּ ֵכר וְ נִ ָכּ ֵתב ְל ָפ ֶנ ךָ
רוּך ַא ָתּה יְ יָ
ל־ע ְמּ ךָך ֵבּית יִ ְשׂ ָר ֵאל ְל ַחיִּ ים ְ
ֽיך ָ ֽאנוּ וְ ָכ ַ
ָ
עוֹשׂה ַה ָשּׁלוֹם:
ֵ
ָאנָּ א ָתּב ֹא ְל ָפ ֶנ ךָ
ל־תּ ְת ַע ַלּם ִמ ְתּ ִחנָּ ֵ ֽתינוּ ֶשׁ ֵאין ָ ֽאנוּ ַעזֵּ י ָפנִ ים ְוּק ֵשׁי ֹֽע ֶרף
ֽיך ְתּ ִפ ָלּ ֵ ֽתנוּ וְ ַא ִ
לוֹמר ְל ָפ ֶנ ךָ
ַ
יקים ֲא ַנ ֲֽחנוּ וְ ל ֹא ָח ָ ֽטאנוּ ֲא ָבל ֲא ַנ ְֽחנוּ
בוֹתינוּ צַ ִדּ ִ
ֽיך יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ֵ ֽואל ֵֹהי ֲא ֽ ֵ
ָח ָ ֽטאנוּ:
ָא ַ ֽשׁ ְמנוּ

ָבּ ַ ֽג ְדנוּ

גָּ ַז ְֽלנוּ

ִדּ ַ ֽבּ ְרנוּ ֽ ֹד ִפי:

ֶה ֱע ִ ֽוינוּ

ְו ִה ְר ַ ֽשׁ ְענוּ

ַ ֽז ְדנוּ

ָח ַ ֽמ ְסנוּ

ָט ַ ֽפ ְלנוּ ֶ ֽשׁ ֶקר:

יָ ַ ֽעצְ נוּ ַרע

ִכּ ַזּ ְֽבנוּ

ַ ֽלצְ נוּ

ָמ ַ ֽר ְדנוּ

נִ ַ ֽאצְ נוּ

ָס ַ ֽר ְרנוּ

ָע ִ ֽוינוּ

ָפּ ַ ֽשׁ ְענוּ

צָ ַ ֽר ְרנוּ

ִק ִ ֽשּׁינוּ ֹֽע ֶרף:

ָר ַ ֽשׁ ְענוּ

ִשׁ ַ ֽח ְתנוּ

ִתּ ַ ֽע ְבנוּ

ָתּ ִ ֽעינוּ

וּמ ִמּ ְשׁ ָפּ ֶ ֽט ךָ
וֹת ךָ
טּוֹבים וְ ל ֹא ָ ֽשׁוָ ה ָ ֽלנוּ:
יך ַה ִ
יך ִ
ַ ֽס ְרנוּ ִמ ִמּצְ ֶ ֽ

ִתּ ְע ָ ֽתּ ְענוּ:

נחמיה

ט:לג וְ ַא ָ ֣תּה צַ ִ ֔דּיק ַ ֖על ָכּל־

ית ַ ֽו ֲא ַנ ְ֥חנוּ ִה ְר ָ ֽשׁ ְענוּ:
שׂ ָ
י־א ֶ ֥מת ָע ִ ֖
ַה ָ ֣בּא ָע ֵ ֑לינוּ ִ ֽכּ ֱ
וּמה נְ ַס ֵפּר ְל ָפ ֶנ ךָ
ֹאמר ְל ָפ ֶנ ךָ
ל־הנִּ ְס ָתּרוֹת
שׁוֹכן ְשׁ ָח ִקים ֲהל ֹא ָכּ ַ
ֵ
ֽיך
יוֹשׁב ָמרוֹם ַ
ֽיך ֵ
ַמה נּ ַ
יוֹד ַע:
וְ ַהנִּ גְ לוֹת ַא ָתּה ֵ ֽ
ַא ָתּה ֵ ֽ
ל־חיַ :א ָתּה
עוֹלם וְ ַת ֲעלוּמוֹת ִס ְת ֵרי ָכּ ָ
יוֹד ַע ָרזֵ י ָ
ירמיה יא:כ

משלי כ:כז

י־ב ֶטן:
ל־ח ְד ֵר ָ ֽ
֝ ֹח ֗ ֵפשׂ ָכּ ַ

ֹחן ְכּ ָלי֖ וֹת וָ ֵ ֑לב ֵאין ָכּל ָדּ ָבר נֶ ֱע ָלּם ִמ ֶ ֽמּ ָךּ וְ ֵאין נִ ְס ָתּר ִמ ֶ ֽנּ גֶ ד ֵע ֶינ ךָ
וּב ֵכן יְ ִהי
ֽיךְ :
וּבּ ֵ ֥

ָרצוֹן ִמ ְלּ ָפנֶ ךָ
ל־חטּ ֵ ֽ
בוֹתינוּ ֶשׁ ִתּ ְס ַלח ָ ֽלנוּ ַעל ָכּ ַ
יך יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ֵ ֽואל ֵֹהי ֲא ֵ ֽ
ל־לנוּ
ֹאתינוּ וְ ִת ְמ ַח ָ ֽ
וֹנוֹתינוּ ְ
ַעל ָכּל ֲע ֵ ֽ
ל־פּ ָשׁ ֵ ֽעינוּ:
ר־לנוּ ַע ְ
וּת ַכ ֵפ ָ
ַעל ֵח ְטא ֶשׁ ָח ָ ֽטאנוּ ְל ָפ ֶנ ךָ
וּב ָרצוֹן:
אנֶ ס ְ
ֽיך ְבּ ֽ ֹ

וְ ַעל ֵח ְטא ֶשׁ ָח ָ ֽטאנוּ ְל ָפ ֶנ ךָ
ֽיך ְבּ ִאמוּץ ַה ֵלּב:

ַעל ֵח ְטא ֶשׁ ָח ָ ֽטאנוּ ְל ָפ ֶנ ךָ
ֽיך ִבּ ְב ִלי ָ ֽד ַעת:

וְ ַעל ֵח ְטא ֶשׁ ָח ָ ֽטאנוּ ְל ָפ ֶנ ךָ
ֽיך ְבּ ִבטּוּי ְשׂ ָפ ָ ֽתיִ ם:

ַעל ֵח ְטא ֶשׁ ָח ָ ֽטאנוּ ְל ָפ ֶנ ךָ
וּב ָ ֽסּ ֶתר:
ֽיך ַבּגָ לוּי ַ

וְ ַעל ֵח ְטא ֶשׁ ָח ָ ֽטאנוּ ְל ָפ ֶנ ךָ
ֽיך ְבּגִ לּוּי ֲע ָריוֹת:

ַעל ֵח ְטא ֶשׁ ָח ָ ֽטאנוּ ְל ָפ ֶנ ךָ
ֽיך ְבּ ִדבּוּר ֶפּה:

וְ ַעל ֵח ְטא ֶשׁ ָח ָ ֽטאנוּ ְל ָפ ֶנ ךָ
וּב ִמ ְר ָמה:
ֽיך ְבּ ַ ֽד ַעת ְ

ַעל ֵח ְטא ֶשׁ ָח ָ ֽטאנוּ ְל ָפ ֶנ ךָ
ֽיך ְבּ ִה ְרהוּר ַה ֵלּב:

וְ ַעל ֵח ְטא ֶשׁ ָח ָ ֽטאנוּ ְל ָפ ֶנ ךָ
ֽיך ְבּה ָוֹנ ַֽאת ֵ ֽר ַע:

ֽיך ְבּ ִודּוּי ֶפּה:וְ ַעל ֵח ְטא ֶשׁ ָח ָ ֽטאנוּ ְל ָפ ֶנ ךָ
ַעל ֵח ְטא ֶשׁ ָח ָ ֽטאנוּ ְל ָפ ֶנ ךָ
ֽיך ִבּוְ ִע ַידת זְ נוּת:
ַעל ֵח ְטא ֶשׁ ָח ָ ֽטאנוּ ְל ָפ ֶנ ךָ
וּב ְשׁגָ גָ ה:
ֽיך ְבּזָ דוֹן ִ

וְ ַעל ֵח ְטא ֶשׁ ָח ָ ֽטאנוּ ְל ָפ ֶנ ךָ
הוֹרים
ִ
ֽיך ְבּזִ לזוּל

וּמוֹרים:
ִ
ַעל ֵח ְטא ֶשׁ ָח ָ ֽטאנוּ ְל ָפ ֶנ ךָ
חזֶ ק יָ ד :וְ ַעל ֵח ְטא ֶשׁ ָח ָ ֽטאנוּ ְל ָפ ֶנ ךָ
ֽיך ְבּ ִחלּוּל ַה ֵשּׁם:
ֽיך ְבּ ֽ ֹ
ַעל ֵח ְטא ֶשׁ ָח ָ ֽטאנוּ ְל ָפ ֶנ ךָ
ֽיך ְבּ ִט ְפשׁוּת ֶפּה:

וְ ַעל ֵח ְטא ֶשׁ ָח ָ ֽטאנוּ ְל ָפ ֶנ ךָ
ֽיך ְבּ ֻט ְמ ַאת ְשׂ ָפ ָ ֽתיִ ם:

ַעל ֵח ְטא ֶשׁ ָח ָ ֽטאנוּ ְל ָפ ֶנ ךָ
ֽיך ְבּ ֵ ֽיצֶ ר ָה ָרע:

וְ ַעל ֵח ְטא ֶשׁ ָח ָ ֽטאנוּ ְל ָפ ֶנ ךָ
וּבל ֹא
ֽיך ְבּי ְוֹד ִעים ְ

יוֹד ִעים:
ְ
וסח הבקשה שבין פסקאות הוא' :ועל כלם סלח לנו מחל לנו כפר לנו' )בלא המילים' :א-לוה סליחות'(.

ר־לנוּ:
ל־לנוּ ַכּ ֶפּ ָ ֽ
ח־לנוּ ְמ ַח ָ ֽ
וְ ַעל ֻכּ ָלם ְס ַל ָ ֽ
ַעל ֵח ְטא ֶשׁ ָח ָ ֽטאנוּ ְל ָפ ֶנ ךָ
שׁ ַחד:
ֽיך ְבּ ַכ ַפּת ֽ ֹ

וְ ַעל ֵח ְטא ֶשׁ ָח ָ ֽטאנוּ ְל ָפ ֶנ ךָ
וּב ָכזָ ב:
ֽיך ְבּ ַ ֽכּ ַחשׁ ְ

ַעל ֵח ְטא ֶשׁ ָח ָ ֽטאנוּ ְל ָפ ֶנ ךָ
ֽיך ְבּ ָלשׁוֹן ָה ָרע:

וְ ַעל ֵח ְטא ֶשׁ ָח ָ ֽטאנוּ ְל ָפ ֶנ ךָ
ֽיך ְבּ ָלצוֹן:

ַעל ֵח ְטא ֶשׁ ָח ָ ֽטאנוּ ְל ָפ ֶנ ךָ
וּב ַמ ָתּן:
ֽיך ְבּ ַמ ָשּׂא ְ

וְ ַעל

ֵח ְטא

ֶשׁ ָח ָ ֽטאנוּ

ְל ָפ ֶנ ךָ
ֽיך

ְבּ ַמ ֲא ָכל

וּב ִמ ְשׁ ֶתּה:
ְ
ַעל ֵח ְטא ֶשׁ ָח ָ ֽטאנוּ ְל ָפ ֶנ ךָ
וּב ַמ ְר ִבּית :וְ ַעל ֵח ְטא ֶשׁ ָח ָ ֽטאנוּ ְל ָפ ֶנ ךָ
ֽיך ִבּנְ ִטיַּ ת גָּ רוֹן:
ֽיך ְבּ ֶ ֽנ ֶשׁ ךְך ְ
ַעל ֵח ְטא ֶשׁ ָח ָ ֽטאנוּ ְל ָפ ֶנ ךָ
ֽיך ְבּ ִסקּוּר ָ ֽעיִ ן:וְ ַעל ֵח ְטא ֶשׁ ָח ָ ֽטאנוּ ְל ָפ ֶנ ךָ
תוֹתינוּ:
שׂ ַיח ִשׂ ְפ ֵ ֽ
ֽיך ְבּ ִ ֽ

ַעל ֵח ְטא ֶשׁ ָח ָ ֽטאנוּ ְל ָפ ֶנ ךָ
ינ יִ ם ָרמוֹת:
ֽיך ְבּ ֵע ַ ֽ

וְ ַעל ֵח ְטא ֶשׁ ָח ָ ֽטאנוּ ְל ָפ ֶנ ךָ
ֽיך ְבּ ַעזּוּת ֶ ֽמצַ ח:

אין אומרים כאן 'ועל כולם'.

ַעל ֵח ְטא ֶשׁ ָח ָ ֽטאנוּ ְל ָפ ֶנ ךָ
יקת עֹל:
ֽיך ִבּ ְפ ִ ֽר ַ

וְ ַעל ֵח ְטא ֶשׁ ָח ָ ֽטאנוּ ְל ָפ ֶנ ךָ
ֽיך ִבּ ְפ ִלילוּת:

ַעל ֵח ְטא ֶשׁ ָח ָ ֽטאנוּ ְל ָפ ֶנ ךָ
ֽיך ִבּצְ ִדיַּ ת ֵ ֽר ַע:

וְ ַעל ֵח ְטא ֶשׁ ָח ָ ֽטאנוּ ְל ָפ ֶנ ךָ
ֽיך ְבּצָ רוּת ָ ֽעיִ ן:

ַעל ֵח ְטא ֶשׁ ָח ָ ֽטאנוּ ְל ָפ ֶנ ךָ
ֽיך ְבּ ַקלּוּת ר ֹאשׁ:

וְ ַעל ֵח ְטא ֶשׁ ָח ָ ֽטאנוּ ְל ָפ ֶנ ךָ
ֽיך ְבּ ַק ְשׁיוּת ֹֽע ֶרף:

"ח ֶשׁ ָח ָ ֽטאנוּ ְל ָפ ֶנ ךָ
ֽיך ְבּ ִריצַ ת ַרגְ ַ ֽליִ ם ְל ָה ַרע :וְ ַעל ֵח ְטא ֶשׁ ָח ָ ֽטאנוּ ְל ָפ ֶנ ךָ
ַע ֵ
ֽיך ִבּ ְר ִכילוּת:
ַעל ֵח ְטא ֶשׁ ָח ָ ֽטאנוּ ְל ָפ ֶנ ךָ
וּעת ָשׁוְ א :וְ ַעל ֵח ְטא ֶשׁ ָח ָ ֽטאנוּ ְל ָפ ֶנ ךָ
ֽיך ְבּ ִשׂנְ ַאת ִחנָ ם:
ֽיך ִבּ ְשׁ ֽב ַ
ַעל ֵח ְטא ֶשׁ ָח ָ ֽטאנוּ ְל ָפ ֶנ ךָ
וּמת יָ ד:
ֽיך ִבּ ְת ֽשׂ ֶ

וְ ַעל ֵח ְטא ֶשׁ ָח ָ ֽטאנוּ ְל ָפ ֶנ ךָ
ֽיך ְבּ ִת ְמהוֹן ֵל ָבב:

ר־לנוּ:
ל־לנוּ ַכּ ֶפּ ָ ֽ
ח־לנוּ ְמ ַח ָ ֽ
וְ ַעל ֻכּ ָלם ְס ַל ָ ֽ
מכים על הלב באמירה זו במילים שאנו חיבים:

יוֹרד:
עוֹלה וְ ֵ
יהם ָק ְר ָבּן ֶ
וְ ֲח ֶשׁ ַ"ח ֲע ֵל ֶ

יהם ָא ָשׁם וַ ַדאי וְ ָתּלוּי:
וְ ֲח ֶשׁ ַ"ח ֲע ֵל ֶ

וְ ֲח ֶשׁ ַ"ח ֲע ֵל ֶ
יהם ָכּ ֵרת וְ ֲע ִר ִירי:

עוֹלה:
יהם ָ
וְ ֲח ֶשׁ ַ"ח ֲע ֵל ֶ

יתה ִבּ ֵידי ָשׁ ַמיִ ם:
יהם ִמ ָ
וְ ַעל ֲח ָט ִאים ֶשׁ ָ ֽאנוּ ַחיָּ ִבים ֲע ֵל ֶ
וְ ַעל ֲח ָט ִאים ֶשׁ ָ ֽאנוּ ַחיָּ ִבים ֲע ֵל ֶ
יהם ַמ ְלקוּת ַא ְר ָבּ ִעים:
יהם ַמ ַכּת ַמ ְרדוּת:
וְ ַעל ֲח ָט ִאים ֶשׁ ָ ֽאנוּ ַחיָּ ִבים ֲע ֵל ֶ
בבקשת שבסוף 'ועל חטאים' ,מוסיפים בה את המילים' :א-לוה סליחות'.

ר־לנוּ:
ל־לנוּ ַכּ ֶפּ ָ ֽ
ח־לנוּ ְמ ַח ָ
וְ ַעל ֻכּ ָלם ֱא ֽל ַוֹהּ ְס ִליחוֹת ְס ַל ָ
וְ ַעל ֲח ָט ִאים ֶשׁ ָ ֽאנוּ ַחיָּ ִ
ילה ְשׂ ֵר ָפה ֶ ֽה ֶרג
יהם ַא ְר ַבּע ִמיתוֹת ֵבּית ִדּין ְ -ס ִק ָ
יבים ֲע ֵל ֶ
וְ ֶ ֽחנֶ ק:
וּבין ֶשׁ ֵאין ָבּהּ קוּם
שׁ־בּהּ קוּם ֲע ֵשׂה ֵ
ָ
ַעל ִמצְ וֹת ֲע ֵשׂה וְ ַעל ִמצְ וֹת ל ֹא ַת ֲע ֶשׂה ֵבּין ֶשׁיֵ
ת־הגְּ ֽלוּיִ ם ָ ֽלנוּ ְכּ ָבר ֲא ַמ ְרנוּם ְל ָפ ֶנ ךָ
ֽיך
ת־שׁ ֵאינָ ם גְּ ֽלוּיִ ם ָ ֽלנוּ ֶא ַ
ֶ
ת־הגְּ ֽלוּיִ ם ָ ֽלנוּ וְ ֶא
ֲע ֵשׂהֶ :א ַ
יהם
הוֹדינוּ ְל ךָך ֲע ֵל ֶ
וְ ִ ֽ
ֶשׁנֶּ ֱא ַמר-

ת־שׁ ֵאינָ ם גְּ ֽלוּיִ ם ָ ֽלנוּ
ֶ
וְ ֶא
דברים כט:כח

ְל ָפ ֶנ ךָ
ידוּעים
ִ
ֽיך ֵהם גְּ ֽלוּיִ ם וִ

ַכּ ָדּ ָבר

ד־עוֹלם
ָ֔
יי ֱאל ֵ ֹ֑הינוּ וְ ַהנִּ גְ ֞לֹת ָ ֤לֹנֹ ֹוּ ֹוּ ְלֹ ָֹב ֨ ֵֹניֹנֹ ֹוּ ֙ ֗ ַע
ַה ֨ ִנּ ְס ָתּ ֹ֔רת ַ ֽל ָ ֖

תּוֹרה ַה ֽזּ ֹאת:
ל־דּ ְב ֵ ֖רי ַה ָ ֥
ת־כּ ִ
ַ ֽל ֲע ֕שׂוֹת ֶא ָ
וּמוֹח ָלן ְל ִשׁ ְב ֵטי יְ ֻשׁרוּן
ְ
סוֹל ָחן ְליִ ְשׂ ָר ֵאל
ִכּי ַא ָתּה ְ
וּמ ַבּ ְל ָע ֶ ֽד ךָ
סוֹל ַח ֶא ָלּא ַא ָתּה:
מוֹחל וְ ֵ ֽ
יך ֵאין ָלנוּ ֶ ֽמ ֶל ךְך ֵ
ִ

נוֹצ ְר ִתּי ָע ָפר ֲאנִ י
נוֹצ ְר ִתּי ְכּ ִאלוּ ל ֹא ַ ֽ
נוֹצ ְר ִתּי ֵאינִ י ְכ ַדאי וְ ַע ְכ ָשׁו ֶשׁ ַ ֽ
ֱאל ַֹהי ַעד ֶשׁל ֹא ַ ֽ
וּכ ִל ָמּה :יְ ִהי ָרצוֹן ִמ ְלּ ָפ ֶנ ךָ
ית ִתיֲ :ה ֵרי ֲאנִ י ְל ָפ ֶנ ךָ
ֽיך
בוּשׁה ְ
ָ
ֽיך ִכּ ְכ ִלי ָמ ֵלא
ְבּ ַחיָ י ַקל וָ ֽ ֹח ֶמר ְבּ ִמ ָ
בוֹתי
יְ יָ ֱאל ַֹהי ֵ ֽואל ֵֹהי ֲא ַ

ֶשׁל ֹא ֶא ֱח ָטא עוֹד

ֽיך ָמ ֵרק ְבּ ַר ֲח ֶ ֽמ ךָ
אתי ְל ָפ ֶנ ךָ
יך
ה־שׁ ָח ָ ֽט ִ
וּמ ֶ
ַ

ָה ַר ִבּים ֲא ָבל ל ֹא ַעל־יְ ֵדי יִ ִ
סוּרים וַ ֲח ָל ִאים ָר ִעים:
וּשׂ ָפ ַתי ִמ ַדּ ֵבּר ִמ ְר ָמה וְ ִל ְמ ַק ְל ַלי נַ ְפ ִשׁי ִתדֹּם וְ נַ ְפ ִשׁי ֶכּ ָע ָפר
ְ
ֱאל ַֹהי נְ צֹר ְלשׁוֹנִ י ֵמ ָרע
וֹת ךָ
חוֹשׁ ִבים ָע ַלי ָר ָעה
ל־ה ְ
יך ִתּ ְרדֹּף נַ ְפ ִשׁי וְ ָכ ַ
וּב ִמצְ ֶ ֽ
תוֹר ֶ ֽת ךָך ְ
ַלכֹּל ִתּ ְהיֶ הְ :פּ ַתח ִל ִבּי ְבּ ָ
ְמ ֵה ָרה ָה ֵפר ֲעצָ ָתם וְ ַק ְל ֵקל ַמ ְח ְשׁ ָ
ינ ךָך ֲע ֵשׂה
בוֹתםֲ :ע ֵשׂה ְל ַ ֽמ ַען ְשׁ ֶ ֽמ ךָך ֲע ֵשׂה ְל ַ ֽמ ַען יְ ִמ ֶ ֽ
תּוֹר ֶ ֽת ךָך:
ְל ַ ֽמ ַען ְק ֻד ָשּׁ ֶ ֽת ךָך ֲע ֵשׂה ְל ַ ֽמ ַען ָ
ועננו ַ ֽו ֲע ֵנֽנִ י:
רוֹמיו
ָשׁלוֹם ִבּ ְמ ָ

יט:טו

תהלים ס:ז

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
ֹשׂה
צוּרי וְ ֽ ֹג ֲא ִ ֽלי :ע ֶ
֑יך יְ֝ ָ֗י ִ ֥
יִ ְ֥היֽ וּ ְל ָר ֨צוֹן ׀ ִא ְמ ֵר ֡ ִ
הוּא יַ ֲע ֶשׂה ָשׁלוֹם ָע ֵ ֽלינוּ וְ ַע ָ
ל־כּל־יִ ְשׂ ָר ֵאל :וְ ִא ְמרוּ ָא ֵמן:

יְ ִהי ָרצוֹן ִמ ְלּ ָפ ֶנ ךָ
תוֹר ֶ ֽת ךָךְ :ו ָשׁם
בוֹתינוּ ֶשׁיִ ָבּנֶ ה ֵבּית ַה ִמּ ְק ָדּשׁ ִבּ ְמ ֵה ָרה ְביָ ֵ ֽמינוּ ְו ֵתן ֶח ְל ֵ ֽקנוּ ְבּ ָ
ֽיך יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ֵ ֽואל ֵֹהי ֲא ֵ ֽ
עוֹלם
ימי ָ֔
וּשׁ ָ ֑ל ִם ִכּ ֵ ֣
הוּדה ִו ֽיר ָ
ה ַ ֽל ָ֔יי ִמנְ ַ ֥חת יְ ָ ֖
וּכ ָשׁנִ ים ַק ְדמֹנִ יּוֹת :מלאכי ג:ד ְו ָ ֽע ְר ָב ֙
עוֹלם ְ
ימי ָ
נַ ֲע ָב ְד ךָך ְבּיִ ְר ָאה ִכּ ֵ
וּכ ָשׁנִ ֖ים ַק ְד ֹֽמנִ ֽ ֹיּת:
ְ
ביום כפור מיד בסיום חזרת מוסף וקדיש מוציאים ספר תורה למחה) .ואין עושים הפסקה!(

תפלת נעילה ליום כפור
בעילה החזן מכריז 'וחתמנו'

תהלים נא:טז ֭ ֲאדֹנָ י ְשׂ ָפ ַ ֣תי ִתּ ְפ ָ ֑תּח ֝וּ ֗ ִפי יַ ִ ֥גּיד ְתּ ִה ָלּ ֶ ֽת ךָך:

ָבּ ךְ
בוֹתינוּ ֱאל ֵֹהי ַא ְב ָר ָהם ֱאל ֵֹהי יִ צְ ָחק ֵ ֽואל ֵֹהי ַ ֽי ֲעקֹב
רוּך ַא ָתּה יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ֵ ֽואל ֵֹהי ֲא ֵ ֽ
זוֹכר ַח ְס ֵדי
טוֹבים וְ קֹנֵ ה ַהכֹּל וְ ֵ
ִ
גּוֹמל ֲח ָס ִדים
ֵ
נּוֹרא ֵאל ֶע ְליוֹן
ָה ֵאל ַהגָּ דוֹל ַהגִּ בּוֹר וְ ַה ָ
יהם ְל ַ ֽמ ַען ְשׁמוֹ ְבּ ַא ֲה ָבה:
גוֹאל ִל ְבנֵ י ְבנֵ ֶ
וּמ ִביא ֵ
ֵ
ָאבוֹת
זָ ְכ ֵ ֽרנוּ ְל ַחיִּ ים ֶ ֽמ ֶל ךְך ָח ֵפץ ַבּ ַחיִּ ים וְ ָח ְת ֵ ֽמנוּ ְבּ ֵס ֶפר ַה ַחיִּ ים ְל ַמ ַענְ ךָך ֱאל ִֹהים ַחיִּ ים:
וּמגֵ ןָ :בּ ךְ
ֶ ֽמ ֶל ךְך עוֹזֵ ר
רוּך ַא ָתּה יְ יָ ָמגֵ ן ַא ְב ָר ָהם:
וּמוֹשׁ ַיע ָ
ִֽ
הוֹשׁ ַיעְ :מ ַכ ְל ֵכּל ַחיִּ ים ְבּ ֶ ֽח ֶסד ְמ ַחיֵּ ה
עוֹלם ֲאדֹנָ י ְמ ַחיֵּ ה ֵמ ִתים ַא ָתּה ַרב ְל ִ ֽ
ַא ָתּה גִּ בּוֹר ְל ָ
וּמ ַקיֵּ ם ֱאמוּנָ תוֹ
סוּרים ְ
וּמ ִתּיר ֲא ִ
חוֹלים ַ
רוֹפא ִ
נוֹפ ִלים וְ ֵ
סוֹמ ךְך ְ
ֵ
ֵמ ִתים ְבּ ַר ֲח ִמים ַר ִבּים
ישׁנֵ י ָע ָפרִ :מי ָכ ֽמ ךָ
וֹך ַ ֽבּ ַעל גְּ בוּרוֹת
ִל ֵ

ה־לּ ךְך
וֹמ ָ
וּמי ֽדּ ֶ
ִ

וּמצְ ִ ֽמ ַיח
וּמ ַחיֶּ ה ַ
ֶ ֽמ ֶל ךְך ֵמ ִמית ְ

שׁוּעה:
יְ ָ
ִ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:
החזן אומר קדושת 'נעריצך' בעילה.

דוֹשׁים ְבּ ָכל־יוֹם יְ ַהלֲ ֽל ךָ
וּך ֶ ֽסּ ָלה:
ַא ָתּה ָקדוֹשׁ וְ ִשׁ ְמ ךָך ָקדוֹשׁ ְוּק ִ
ל־מ ֲע ֶ ֽשׂ ךָ
וּב ֵכן
ְ
את:
ה־שׁ ָבּ ָ ֽר ָ
ל־מ ֶ
ימ ְת ךָך ַעל ָכּ ַ
יך וְ ֵא ָ
ל־כּ ַ
ֵתּן ַפּ ְח ְד ךָך יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ַע ָ
וְ יִ ָיר ֽא ךָ
ל־ה ַמּ ֲע ִשׂים וְ יִ ְשׁ ַתּ ֲחווּ ְל ָפ ֶנ ךָ
רוּאים :וְ יֵ ָעשׂוּ ֻכ ָלּם ֲאגֻ ָדּה ַא ַחת
ל־ה ְבּ ִ
ֽיך ָכּ ַ
וּך ָכּ ַ
ַל ֲעשׂוֹת ְרצוֹנְ ךָך ְבּ ֵל ָבב ָשׁ ֵלםְ :כּ ָמה ֶשׁיָּ ַ ֽד ְענוּ יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ֶשׁ ַה ָשּׁ ְל ָטן ְל ָפ ֶנ ךָ
עֹז ְבּיָ ְד ךָך
ֽיך
את:
ה־שׁ ָבּ ָ ֽר ָ
ל־מ ֶ
נוֹרא ַעל ָכּ ַ
ינ ךָך וְ ִשׁ ְמ ךָך ָ
ימ ֶ ֽ
בוּרה ִבּ ִ
וּגְ ָ
דוֹר ֶ ֽשׁ ךָ
ֵתּן ָכּבוֹד יְ יָ ְל ַע ֶ ֽמּ ךָך ְתּ ִה ָלּה ִל ֵיר ֶ ֽא ךָ
וּפּ ְתחוֹן ֶפּה ַל ְמיַ ֲח ִלים
יך ִ
יך וְ ִת ְקוָ ה ְל ְ
וּב ֵכן
ְ
ָל ךְך ִשׂ ְמ ָחה ְל ַא ְר ֶ ֽצ ךָך וְ ָשׂשׂוֹן ְל ִע ֶ ֽ
יכת נֵ ר ְל ֶבן־יִ ַשׁי
יחת ֶ ֽק ֶרן ְל ָדוִ ד ַע ְב ֶ ֽדּ ךָך וַ ֲע ִ ֽר ַ
יר ךָך וּצְ ִ ֽמ ַ
יח ךָך ִבּ ְמ ֵה ָרה ְבּיָ ֵ ֽמינוּ:
ְמ ִשׁ ֶ ֽ
וְ ָאז

עוֹל ָתה ִתּ ְקפֹּ ץ־
ישׁ ִרים יַ ֲע ֽלוֹזוּ וַ ֲח ִס ִידים ְבּ ִרנָּ ה יָ ִ ֽגילוּ :וְ ָ ֽ
יקים יִ ְראוּ וְ יִ ְשׂ ָ ֽמחוּ וִ ָ
צַ ִדּ ִ

ן־ה ָא ֶרץ:
ל־ה ִר ְשׁ ָעה ֻכּ ָלּהּ ְכּ ָע ָשׁן ִתּ ְכ ֶלה ִכּי ַת ֲע ִביר ֶמ ְמ ֶ ֽשׁ ֶלת זָ דוֹן ִמ ָ ֽ
יה וְ ָכ ָ
ִ ֽפּ ָ
וְ ִת ְמ ךְ
לוֹך

ַא ָתּה יְ יָ ְל ַב ֶדּ ךָך

ל־מ ֲע ֶ ֽשׂ ךָ
יך
ל־כּ ַ
ַע ָ

ִעיר ָק ְד ֶ ֽשׁ ךָך ַכּ ָכּתוּב ְבּ ִד ְב ֵרי ָק ְד ֶ ֽשׁ ךָך-

תהלים קמו:י

בוֹד ךָך
ְבּ ַהר צִ יּוֹן ִמ ְשׁ ַכּן ְכּ ֶ

וּשׁ ַ ֽל ִם
וּב ֽיר ָ
ִ

עוֹלם ֱאל ַ ֹ֣היִ ךְך צִ֭ יּוֹן
יִ ְמ ֤לֹ ךְך יְ יָ ֙ ׀ ְל ָ֗

ְל ֥ ֹדר

לוּ־יהּ:
וָ ֹ֗דר ַ ֽהלֲ ָ ֽ
נוֹרא ְשׁ ֶמ ךָך וְ ֵאין ֱא ֽל ַוֹהּ ִמ ַבּ ְל ָע ֶד ךָ
ַא ָתּה וְ ָ
ָקדוֹשׁ
יך וְ נֶ ֱא ַמר-
צְ ָב ֖אוֹת ַבּ ִמּ ְשׁ ָ ֑פּט וְ ָה ֵא ֨ל ַה ָקּ ֔דוֹשׁ נִ ְק ָ ֖דּשׁ ִבּצְ ָד ָ ֽקהָ :בּ ךְ
רוּך ַא ָתּה יְ יָ ַה ֶ ֽמּ ֶל ךְך ַה ָקּדוֹשׁ:

ישעיה ה:טז

וַ יִּ גְ ַ ֛בּהּ יְ ָ ֥י

ל־ה ְלּשֹׁנוֹת
רוֹמ ְמ ָ ֽתּנוּ ִמ ָכּ ַ
ית ָ ֽבּנוּ וְ ַ
אוֹתנוּ וְ ָר ִ ֽצ ָ
ָֽ
ל־ה ַע ִמּים ָא ַ ֽה ְב ָתּ
ַא ָתּה ְב ַח ְר ָ ֽתּנוּ ִמ ָכּ ָ
וֹת ךָ
יך וְ ֵ ֽק ַר ְב ָ ֽתּנוּ ַמ ְל ֵ ֽכּנוּ ַל ֲע ָ
וְ ִק ַדּ ְשׁ ָ ֽתּנוּ ְבּ ִמצְ ֶ ֽ
את:
בוֹד ֶ ֽת ךָך וְ ִשׁ ְמ ךָך ַהגָּ דוֹל וְ ַה ָקּדוֹשׁ ָע ֵ ֽלינוּ ָק ָ ֽר ָ
וַ ִ ֽתּ ֶתּ ָ ֽ
ן־לנוּ יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ְבּ ַא ֲה ָבה

]בשבת

פּוּרים ַהזֶּ ה
ֶאת־יוֹם ַה ַשּׁ ָבּת ַהזֶּ ה וְ [ ֶאת־יוֹם ַה ִכּ ִ

וֹנוֹתינוּ
ל־ע ֵ ֽ
ת־כּ ֲ
וּל ַכ ָפּ ָרה וְ ִל ְמ ָחל־בּוֹ ֶא ָ
יחה ְ
ילה וְ ִל ְס ִל ָ
ִל ְמ ִח ָ
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יאת ִמצְ ָ ֽריִ ם:
ֵז ֶֽכר ִליצִ ַ

ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ֵ ֽואל ֵֹהי ֲא ֵ ֽ
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 ֵ
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
ְ

טוֹבה
פּוּרים ַהזֶּ ה :זָ ְכ ֵ ֽרנוּ יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ בּוֹ ְל ָ
ְבּיוֹם ַה ִכּ ִ

וּפ ְק ֵ ֽדנוּ בוֹ ִל ְב ָר ָכה
ָ

יענוּ ִכּי
הוֹשׁ ֵ ֽ
שׁוּעה וְ ַר ֲח ִמים חוּס וְ ָח ֵנֽנּוּ וְ ַר ֵחם ָע ֵ ֽלינוּ וְ ִ
וּב ְד ַבר יְ ָ
יענוּ בוֹ ְל ַחיִּ יםִ :
הוֹשׁ ֵ ֽ
וְ ִ
ֵא ֶ ֽל ךָ
יך ֵע ֵינֽינוּ ִכּי ֵאל ֶ ֽמ ֶל ךְך ַחנוּן וְ ַרחוּם ַא ָתּה:
פּוּרים
וּביוֹם[ ַה ִכּ ִ
וֹנוֹתינוּ ְבּיוֹם ]בשבת ַה ַשּׁ ָבּת ַהזֶּ ה ְ
בוֹתינוּ ְמחוֹל ׀ ַל ֲע ֵ ֽ
ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ֵ ֽואל ֵֹהי ֲא ֵ ֽ
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לפי וסח פולין ]בשבת ְבּ ַא ֲה ָבה[ ִמ ְק ָרא ֽ ֹק ֶדש

ַהזֶּ הְ :מ ֵחה וְ ַה ֲע ֵבר ְפּ ָשׁ ֵעינוּ ִמ ֶ ֽנּ גֶ ד ֵע ֶינ ךָ
ֽיך ָכּ ָאמוּר-
ֹאת ךָ
ְפ ָשׁ ֶ ֖ע ךָ
יך ְל ַ ֽמ ֲע ִנ֑י וְ ַחטּ ֶ ֖
יך ֥ל ֹא ֶאזְ ֹֽכּר :וְ נֶ ֱא ַמר-
שׁוּבה ֵא ַ ֖לי ִ ֥כּי גְ ַא ְל ִ ֽתּ ךָ
ָ֥
יך :וְ נֶ ֱא ַמר-

ויקרא טז:ל

מד:כב

ישעיה מג:כה

ֹחה
ָ ֽאנֹ ִ֨כי ָ ֽאנֹ ִ ֥כי ֛הוּא מ ֶ ֥

ֹאות ךָ
יתי ָכ ָע ֙ב ְפּ ָשׁ ֔ ֶע ךָ
יך
יך וְ ֶ ֽכ ָע ָ ֖נ ן ַחטּ ֶ ֑
ָמ ִ ֤ח ִ

יכם ְל ַט ֵ ֣הר ֶא ְת ֶ ֑כם
י־ביּ֥ וֹם ַהֶזּ֛ה יְ ַכ ֵ ֥פּר ֲע ֵל ֶ ֖
ִ ֽכּ ַ

יכם ִל ְפ ֵנ֥י יְ ָ ֖י ִתּ ְט ָ ֽהרוּ:
את ֶ֔
ִמ ֹכּל ֙ ַח ֣טּ ֹ ֵ
]בשבת

בוֹתינוּ
ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ֵ ֽואל ֵֹהי ֲא ֵ ֽ

תוֹר ֶ ֽת ךָך
ְבּ ָ

וֹת ךָ
יך וְ ֵתן ֶח ְל ֵ ֽקנוּ
נוּח ֵ ֽתנוּ [ ַק ְדּ ֵ ֽשׁנוּ ְבּ ִמצְ ֶ
ְרצֵ ה ִב ְמ ָ

ישׁוּע ֶ ֽת ךָך
ָ
טּוּב ךָך וְ ַשׂ ְמּ ֵ ֽחנוּ ִבּ
ַשׂ ְבּ ֵ ֽענוּ ִמ ֶ ֽ

וְ ַט ֵהר ִל ֵ ֽבּנוּ ְל ָע ְב ְדּ ךָך ֶבּ ֱא ֶמת:

]בשבת

א ֲה ֵבי ְשׁ ֶ ֽמ ךָך[:
וּב ָרצוֹן ַשׁ ַבּת ָק ְד ֱשׁ ךָֽך  68וְ יִ ְשׂ ְמחוּ ְב ךָך יִ ְשׂ ָר ֵאל ֽ ֹ
ילנוּ יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ְבּ ַא ֲה ָבה ְ
וְ ַהנְ ִח ֵ ֽ
וּמ ַבּ ְל ָע ֶ ֽד ךָ
יך ֵאין ָלנוּ
ִ
וּמוֹח ָלן ְל ִשׁ ְב ֵטי יְ ֻשׁרוּן ְבּ ָכל־דּוֹר וָ דוֹר
ְ
סוֹל ָחן ְליִ ְשׂ ָר ֵאל
ְ
ִכּי ַא ָתּה
סוֹל ַח ֶא ָלּא ַא ָתּהָ :בּ ךְ
וֹנוֹתינוּ וְ ַל ֲעוֹנוֹת
סוֹל ַח ַל ֲע ֵ ֽ
מוֹחל וְ ֵ ֽ
ֵ
רוּך ַא ָתּה יְ יָ ֶ ֽמ ֶל ךְך
מוֹחל וְ ֵ ֽ
ֵ
ֶ ֽמ ֶל ךְך
ל־ה ָ ֽא ֶרץ ְמ ַק ֵדּשׁ
ל־כּ ָ
ל־שׁנָ ה וְ ָשׁנָ ה ֶ ֽמ ֶל ךְך ַע ָ
מוֹתנוּ ְבּ ָכ ָ
וּמ ֲע ִביר ַא ְשׁ ֵ ֽ
ַעמּוֹ ֵבּית יִ ְשׂ ָר ֵאל ַ
פּוּרים:
]בשבת ַה ַשּׁ ָבּת וְ [ יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ יוֹם ַה ִכּ ִ
ית ךָך וְ ִא ֵשּׁי יִ ְשׂ ָר ֵאל
בוֹדה ִל ְד ִביר ֵבּ ֶ ֽ
וּב ְת ִפ ָלּ ָתם וְ ָה ֵשׁב ָה ֲע ָ
ְרצֵ ה יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ְבּ ַע ְמּ ךָך יִ ְשׂ ָר ֵאל ִ
בוֹדת יִ ְשׂ ָר ֵאל ַע ֶ ֽמּ ךָך:
וּת ִהי ְל ָרצוֹן ָתּ ִמיד ֲע ַ
וּת ִפ ָלּ ָתם ְמ ֵה ָרה ְבּ ַא ֲה ָבה ְת ַק ֵבּל ְבּ ָרצוֹן ְ
ְ
שׁוּב ךָך ְלצִ יּוֹן ְבּ ַר ֲח ִמיםָ :בּ ךְ
רוּך ַא ָתּה יְ יָ ַה ַמּ ֲחזִ יר ְשׁ ִכינָ תוֹ ְלצִ יּוֹן:
וְ ֶת ֱח ֶזֽינָ ה ֵע ֵינֽינוּ ְבּ ְ
עוֹלם וָ ֶעד :צוּר ַח ֵ ֽיּינוּ ָמגֵ ן
בוֹתינוּ ְל ָ
מוֹדים ֲא ַנ ְֽחנוּ ָל ךְך ֶשׁ ַא ָתּה הוּא יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ֵ ֽואל ֵֹהי ֲא ֵ ֽ
ִ
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לפי וסח פולין אומרים :וְ יָ נֽ וּחוּ ָבם יִ ְשׂ ָר ֵאל ְמ ַק ְדּ ֵשׁי ְשׁ ֶ ֽמ ךָך:

סוּרים ְבּיָ ֶ ֽד ךָך
ל־ח ֵ ֽיּינוּ ַה ְמּ ִ
נוֹדה ְלּ ךָך וּנְ ַס ֵפּר ְתּ ִה ָלּ ֶ ֽת ךָך ַע ַ
יִ ְשׁ ֵ ֽענוּ ַא ָתּה הוּא ְלדוֹר וָ דוֹרֶ :
טוֹבוֹת ךָ
אוֹת ךָ
מוֹתינוּ ַה ְפּקוּדוֹת ָל ךְך וְ ַעל־נִ ֶ ֽסּ ךָ
יך
ֶֽ
יך וְ
יך ֶשׁ ְבּ ָכל־יוֹם ִע ָ ֽמּנוּ וְ ַעל נִ ְפ ְל ֶ ֽ
וְ ַעל־נִ ְשׁ ֵ ֽ
ֶשׁ ְבּ ָכ ֵ
ל־עת

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

ֲח ָס ֶ ֽד ךָ
עוֹלם ִק ִ ֽוינוּ ָל ךְך:
יך ֵמ ָ
רוֹמם ִשׁ ְמ ךָך ַמ ְל ֵ ֽכּנוּ ָתּ ִמיד ְל ָ
ל־כּ ָלּם יִ ְת ָבּ ַר ךְך וְ יִ ְת ַ
וְ ַע ֻ
טוֹבים ְבּנֵ י
עוֹלם וָ ֶעד וַ ֲחתוֹם ְל ַחיִּ ים ִ
יוֹד ךָ
ית ךָך :וְ ָכ ַ
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 ֽ
ְב ִר ֶ ֽ
ֶ ֽס ָלה:
ָבּ ךְ
וּל ךָך נָ ֶאה ְלהוֹדוֹת:
רוּך ַא ָתּה יְ יָ ַהטּוֹב ִשׁ ְמ ךָך ְ
ִשׂים ָשׁלוֹם

וּב ָר ָכה
טוֹבה ְ
ָ

ֵחן וָ ֶ ֽח ֶסד וְ ַר ֲח ִמים

ל־כּל־יִ ְשׂ ָר ֵאל ַע ֶ ֽמּ ךָך:
ָע ֵ ֽלינוּ וְ ַע ָ

ֽיך ִכּי ְבאוֹר ָפּ ֶנ ךָ
ָבּ ֲר ֵ ֽכנוּ ָא ִ ֽבינוּ ֻכּ ָ ֽלּנוּ ְכּ ֶא ָחד ְבּאוֹר ָפּ ֶנ ךָ
תּוֹרת
ַ
ֽיך נָ ַ ֽת ָתּ ָ ֽלּנוּ יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ
וּב ָר ָכה וְ ַר ֲח ִמים וְ ַחיִּ ים וְ ָשׁלוֹם :וְ טוֹב ְבּ ֵע ֶינ ךָ
ֽיך ְל ָב ֵר ךְך ֶאת־
ַחיִּ ים וְ ַא ֲה ַבת ֶ ֽח ֶסד וּצְ ָד ָקה ְ
ַע ְמּ ךָך יִ ְשׂ ָר ֵאל

לוֹמ ךָךְ :בּ ֵ ֽס ֶפר ַחיִּ ים ְבּ ָר ָכה וְ ָשׁלוֹם
ל־שׁ ָעה ִבּ ְשׁ ֶ
וּב ָכ ָ
ל־עת ְ
ְבּ ָכ ֵ

וּפ ְרנָ ָסה
ַ

וּל ָשׁלוֹםָ :בּ ךְ
טוֹבה נִ זָּ ֵכר וְ נֵ ָח ֵתם ְל ָפ ֶנ ךָ
רוּך ַא ָתּה יְ יָ
ל־ע ְמּ ךָך ֵבּית יִ ְשׂ ָר ֵאל ְל ַחיִּ ים ְ
ֽיך ָ ֽאנוּ וְ ָכ ַ
ָ
עוֹשׂה ַה ָשּׁלוֹם:
ֵ
ָאנָּ א ָתּב ֹא ְל ָפ ֶנ ךָ
ל־תּ ְת ַע ַלּם ִמ ְתּ ִחנָּ ֵ ֽתינוּ ֶשׁ ֵאין ָ ֽאנוּ ַעזֵּ י ָפנִ ים ְוּק ֵשׁי ֹֽע ֶרף
ֽיך ְתּ ִפ ָלּ ֵ ֽתנוּ וְ ַא ִ
לוֹמר ְל ָפ ֶנ ךָ
יקים ֲא ַנ ֲֽחנוּ וְ ל ֹא ָח ָ ֽטאנוּ ֲא ָבל ֲא ַנ ְֽחנוּ
בוֹתינוּ צַ ִדּ ִ
ֽיך יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ֵ ֽואל ֵֹהי ֲא ֽ ֵ
ַ

ָח ָ ֽטאנוּ:
ָא ַ ֽשׁ ְמנוּ

ָבּ ַ ֽג ְדנוּ

ִדּ ַ ֽבּ ְרנוּ ֽ ֹד ִפי:

גָּ ַז ְֽלנוּ

ֶה ֱע ִ ֽוינוּ

ְו ִה ְר ַ ֽשׁ ְענוּ

ַ ֽז ְדנוּ

ָח ַ ֽמ ְסנוּ

ָט ַ ֽפ ְלנוּ ֶ ֽשׁ ֶקר:

יָ ַ ֽעצְ נוּ ַרע

ִכּ ַזּ ְֽבנוּ

ַ ֽלצְ נוּ

ָמ ַ ֽר ְדנוּ

נִ ַ ֽאצְ נוּ

ָס ַ ֽר ְרנוּ

ָע ִ ֽוינוּ

ָפּ ַ ֽשׁ ְענוּ

צָ ַ ֽר ְרנוּ

ִק ִ ֽשּׁינוּ ֹֽע ֶרף:

ָר ַ ֽשׁ ְענוּ

ִשׁ ַ ֽח ְתנוּ

ִתּ ַ ֽע ְבנוּ

ָתּ ִ ֽעינוּ

ִתּ ְע ָ ֽתּ ְענוּ:

וּמ ִמּ ְשׁ ָפּ ֶ ֽט ךָ
וֹת ךָ
טּוֹבים וְ ל ֹא ָ ֽשׁוָ ה ָ ֽלנוּ:
יך ַה ִ
יך ִ
ַ ֽס ְרנוּ ִמ ִמּצְ ֶ ֽ

נחמיה

ט:לג וְ ַא ָ ֣תּה צַ ִ ֔דּיק ַ ֖על ָכּל־

ית ַ ֽו ֲא ַנ ְ֥חנוּ ִה ְר ָ ֽשׁ ְענוּ:
שׂ ָ
י־א ֶ ֥מת ָע ִ ֖
ַה ָ ֣בּא ָע ֵ ֑לינוּ ִ ֽכּ ֱ
וּמה נְ ַס ֵפּר ְל ָפ ֶנ ךָ
ֹאמר ְל ָפ ֶנ ךָ
ל־הנִּ ְס ָתּרוֹת
שׁוֹכן ְשׁ ָח ִקים ֲהל ֹא ָכּ ַ
ֵ
ֽיך
יוֹשׁב ָמרוֹם ַ
ֽיך ֵ
ַמה נּ ַ
יוֹד ַע:
וְ ַהנִּ גְ לוֹת ַא ָתּה ֵ ֽ
ַא ָתּה ֵ
שׁוּטה ְל ַק ֵבּל ָשׁ ִבים:
ימינְ ךָך ְפּ ָ
פוֹשׁ ִעים וִ ִ
נוֹתן יָ ד ַל ְ
וַ ְתּ ַל ְמּ ֵדנוּ יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ְל ִה ְתוַ דּוֹת ְל ָפ ֶנ ךָ
וֹנוֹתינוּ
ל־ע ֵ ֽ
ֽיך ַעל ָכּ ֲ

ְל ַ ֽמ ַען נֶ ְח ַדּל ֵמ ֹֽע ֶשׁק יָ ֵ ֽדינוּ

יחוֹחים ְל ַ ֽמ ַען ְדּ ָב ֶ ֽר ךָ
שׁוּבה ְשׁ ֵל ָמה ְל ָפ ֶנ ךָ
יך ֲא ֶשׁר ָא ַ ֽמ ְר ָתֵּ :אין
ִ
וּכנִ
ֽיך ְכּ ִא ִשּׁים ְ
וּת ַקּ ְבּ ֵ ֽלנוּ ִבּ ְת ָ
ְ
חוֹבוֹתינוּ
ֵֽ
ֵקץ ְל ִא ֵשּׁי

יוֹד ַע ֶשׁ ַא ֲח ִר ֵ ֽ
וְ ֵאין ִמ ְס ָפּר ְלנִ יח ֵֹחי ַא ְשׁ ָמ ֵ ֽתנוּ :וְ ַא ָתּה ֵ ֽ
יתנוּ ִר ָמּה

יח ֵ ֽתינוּ ָ 69מה ָ ֽאנוּ ֶמה ַח ֵ ֽיּינוּ ֶמה ַח ְס ֵ ֽדּנוּ ַמה־צִּ ְד ֵ ֽקנוּ
תוֹל ָעה ְל ִפ ָ
וְ ֵ
ית ְס ִל ָ
יכ ךְך ִה ְר ֵ ֽבּ ָ
69

מוּאל ָאמַ ר ' ָמה ָ ֽאנוּ? ֶמה ַח ֵ ֽיּינוּ?') .גמ' יומא פז(:
וּשׁ ֵ
לוֹתא י ְֵת ְיר ָתא! ְ
מַ אי ְעִ ילת ְשׁעָ ִרים? ַרב ָאמַ ר צְ ָ

ֹאמר ְל ָפ ֶנ ךָ
בוֹתינוּ
ֽיך יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ֵ ֽואל ֵֹהי ֲא ֵ ֽ
בוּר ֵ ֽתנוַּ :מה־נּ ַ
ַמה־יִּ ְשׁ ֵ ֽענוּ ַמה־כּ ֵ ֹֽחנוּ ַמה־גְּ ָ
בּוֹרים ְכּ ַ ֽאיִ ן ְל ָפ ֶנ ךָ
ל־הגִּ ִ
ֲהל ֹא ָכ ַ
ֽיך וְ ַאנְ ֵשׁי ַה ֵשּׁם ְכּל ֹא ָהיוּ וַ ֲח ָכ ִמים ִכּ ְב ִלי ַמ ָדּע וּנְ בוֹנִ ים
יהם ֶ ֽה ֶבל ְל ָפ ֶנ ךָ
ֽיך
ימי ַחיֵּ ֶ
יהם ֽתֹּ הוּ וִ ֵ
ִכּ ְב ִלי ַה ְשׂ ֵכּלִ :כּי רֹב ַמ ֲע ֵ ֽשׂ ֶ

קהלת ג:יט

וּמוֹתר ָ ֽה ָא ָ ֤דם
ַ֨

ה ָ ֔ ֽאיִ ן ִ ֥כּי ַה ֹ֖כּל ָ ֽה ֶבל:
ן־ה ְבּ ֵה ָמ ֙
ִמ ַ
ירהוּ ַל ֲעמֹד ְל ָפ ֶנ ךָ
ֽיך ִכּי ִמי יא ַֹמר ְל ךָך ַמה ִתּ ְפ ַעל וְ ִאם־
ַא ָתּה ִה ְב ַ ֽדּ ְל ָתּ ֱאנוֹשׁ ֵמר ֹאשׁ וַ ַתּ ִכּ ֵ ֽ
פּוּרים ַהזֶּ ה ֵקץ
ן־לנוּ יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ְבּ ַא ֲה ָבה ֶ 70את־יוֹם צוֹם ַה ִכּ ִ
ן־ל ךָך :וַ ִ ֽתּ ֶתּ ָ ֽ
ה־יּ ֶתּ ָ
יִ צְ ַדּק ַמ ִ ֽ
וֹנוֹתינוּ ְל ַ ֽמ ַען נֶ ְח ַדּל ֵמ ֹֽע ֶשׁק יָ ֵ ֽדינוּ וְ נָ שׁוּב ַל ֲעשׂוֹת ֻח ֵקי ְרצוֹנְ ךָך
ל־ע ֵ
יחה ְל ָכ ֲ
וּס ִל ָ
ילה ְ
וּמ ִח ָ
ְ
ְבּ ֵל ָבב ָשׁ ֵלם :וְ ַא ָתּה ְבּ ַר ֲח ֶ ֽמ ךָ
עוֹלם:
ָ
יך ָה ַר ִבּים ַר ֵחם ָע ֵ ֽלינוּ ִכּי ל ֹא ַת ְחפֹּ ץ ְבּ ַה ְשׁ ָח ַתת
ֶשׁנֶּ ֱא ַמר-

ישעיה נה:ו

יוֹתוֹ ָק ֽרוֹב :וְ נֶּ ֱא ַמר-
ִדּ ְר ֥שׁוּ יְ ָ ֖י ְבּ ִה ָמּצְ ֑אוֹ ְק ָר ֻ ֖אהוּ ִ ֽבּ ְה ֥

נה:ז

ַ ֽי ֲע ֤ ֹזב ָר ָשׁ ֙ע

ל־אל ֵ ֹ֖הינוּ ִ ֽכּי־יַ ְר ֶ ֥בּה ִל ְס ֽל ַוֹח:
שׁב ֶאל־יְ יָ ֙ ִ ֽו ַיר ֲח ֔ ֵמהוּ וְ ֶא ֱ
ֹתיו וְ יָ ֤ ֹ
ַדּ ְר ֔כּוֹ וְ ִ ֥אישׁ ָ ֖אוֶ ן ַמ ְח ְשׁב ָ ֑
ט:יז

יחוֹת ַחנּ֧ וּן וְ ַר ֛חוּם
ה ֱא ֨ל ַוֹהּ ְס ִל ֜
וְ ַא ָתּ ֩

שמות לד:ו

נחמיה

וּמ ְר ֶבּה
ב־ח ֶסד ֶ ֽו ֱא ֶ ֽמתַ :
ֶ ֥א ֶר ךְך ַא ַ ֖פּיִ ם וְ ַר ֶ ֥

ְל ֵה ִטיב וְ רוֹצֶ ה ַא ָתּה ִבּ ְת ָ
ית ָתם ֶשׁנֶּ ֱא ַמר-
שׁוּב ָתן ֶשׁל ְר ָשׁ ִעים וְ ֵאין ַא ָתּה ָח ֵפץ ְבּ ִמ ָ
יחזקאל לג:יא

ם־א ְחפֹּ ֙ץ ְבּ ֣מוֹת ָ ֽה ָר ֔ ָשׁע ִ ֣כּי
י־אנִ י ׀ נְ ֻ ֣אם ׀ ֲאד ָֹנ֣י ֱאל ִֹ֗הים ִא ֶ
יהם ַח ָ ֣
ֱא ֨ ֹמר ֲא ֵל ֶ֜

יכם ָ ֽה ָר ִ ֛עים וְ ָ ֥ל ָמּה ָת ֖מוּתוּ ֵ ֥בּית יִ ְשׂ ָר ֵ ֽאל:
שׁע ִמ ַדּ ְר ֖כּוֹ וְ ָחָי֑ה ֣שׁוּבוּ ֜שׁוּבוּ ִמ ַדּ ְר ֵכ ֶ ֧
ם־בּ ֥שׁוּב ָר ָ ֛
ִא ְ
וְ נֶ ֱא ַמר-

יח:כג

שׁוּבוֹ ִמ ְדּ ָר ָ ֖כיו וְ ָח ָ ֽיה:
ֶ ֽה ָח ֤ ֹפץ ֶא ְחפֹּ ֙ץ ֣מוֹת ָר ֔ ָשׁע נְ ֻ ֖אם ֲאד ָֹנ֣י ֱאל ִ ֹ֑הים ֲה ֛לוֹא ְבּ ֥

וְ נֶ ֱא ַמר-

יח:לב

שׁיבוּ ִ ֽו ְחיֽ וּ:
ִ ֣כּי ֤ל ֹא ֶא ְחפֹּ ֙ץ ְבּ ֣מוֹת ַה ֔ ֵמּת נְ ֻ ֖אם ֲאד ָֹנ֣י ֱאל ִ ֹ֑הים וְ ָה ִ ֖
וּמוֹח ָלן ְל ִשׁ ְב ֵטי יְ ֻשׁרוּן
ְ
סוֹל ָחן ְליִ ְשׂ ָר ֵאל
ִכּי ַא ָתּה ְ
וּמ ַבּ ְל ָע ֶ ֽד ךָ
סוֹל ַח ֶא ָלּא ַא ָתּה:
מוֹחל וְ ֵ ֽ
יך ֵאין ָלנוּ ֶ ֽמ ֶל ךְך ֵ
ִ

נוֹצ ְר ִתּי ָע ָפר ֲאנִ י
נוֹצ ְר ִתּי ְכּ ִאלוּ ל ֹא ַ ֽ
ֱאל ַֹהי ַעד ֶשׁל ֹא ַ ֽ
נוֹצ ְר ִתּי ֵאינִ י ְכ ַדאי וְ ַע ְכ ָשׁו ֶשׁ ַ ֽ
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וּכ ִל ָמּה :יְ ִהי ָרצוֹן ִמ ְלּ ָפ ֶנ ךָ
ית ִתיֲ :ה ֵרי ֲאנִ י ְל ָפ ֶנ ךָ
ֽיך
בוּשׁה ְ
ָ
ֽיך ִכּ ְכ ִלי ָמ ֵלא
ְבּ ַחיָ י ַקל וָ ֽ ֹח ֶמר ְבּ ִמ ָ
ֽיך ָמ ֵרק ְבּ ַר ֲח ֶ ֽמ ךָ
אתי ְל ָפ ֶנ ךָ
יך
ה־שׁ ָח ָ ֽט ִ
וּמ ֶ
ַ
ֶשׁל ֹא ֶא ֱח ָטא עוֹד
בוֹתי
יְ יָ ֱאל ַֹהי ֵ ֽואל ֵֹהי ֲא ַ
ָה ַר ִבּים ֲא ָבל ל ֹא ַעל־יְ ֵדי יִ ִ
סוּרים וַ ֲח ָל ִאים ָר ִעים:
וּשׂ ָפ ַתי ִמ ַדּ ֵבּר ִמ ְר ָמה וְ ִל ְמ ַק ְל ַלי נַ ְפ ִשׁי ִתדֹּם וְ נַ ְפ ִשׁי ֶכּ ָע ָפר
ְ
ֱאל ַֹהי נְ צֹר ְלשׁוֹנִ י ֵמ ָרע
וֹת ךָ
חוֹשׁ ִבים ָע ַלי ָר ָעה
ל־ה ְ
יך ִתּ ְרדֹּף נַ ְפ ִשׁי וְ ָכ ַ
וּב ִמצְ ֶ ֽ
תוֹר ֶ ֽת ךָך ְ
ַלכֹּל ִתּ ְהיֶ הְ :פּ ַתח ִל ִבּי ְבּ ָ
ְמ ֵה ָרה ָה ֵפר ֲעצָ ָתם וְ ַק ְל ֵקל ַמ ְח ְשׁ ָ
ינ ךָך ֲע ֵשׂה
בוֹתםֲ :ע ֵשׂה ְל ַ ֽמ ַען ְשׁ ֶ ֽמ ךָך ֲע ֵשׂה ְל ַ ֽמ ַען יְ ִמ ֶ ֽ
תּוֹר ֶ ֽת ךָך:
ְל ַ ֽמ ַען ְק ֻד ָשּׁ ֶ ֽת ךָך ֲע ֵשׂה ְל ַ ֽמ ַען ָ
ועננו ַ ֽו ֲע ֵנֽנִ י:

יט:טו

רוֹמיו
ָשׁלוֹם ִבּ ְמ ָ

תהלים ס:ז

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
ֹשׂה
צוּרי וְ ֽ ֹג ֲא ִ ֽלי :ע ֶ
֑יך יְ֝ ָ֗י ִ ֥
יִ ְ֥היֽ וּ ְל ָר ֨צוֹן ׀ ִא ְמ ֵר ֡ ִ
הוּא יַ ֲע ֶשׂה ָשׁלוֹם ָע ֵ ֽלינוּ וְ ַע ָ
ל־כּל־יִ ְשׂ ָר ֵאל :וְ ִא ְמרוּ ָא ֵמן:

יְ ִהי ָרצוֹן ִמ ְלּ ָפ ֶנ ךָ
תוֹר ֶ ֽת ךָךְ :ו ָשׁם
בוֹתינוּ ֶשׁיִ ָבּנֶ ה ֵבּית ַה ִמּ ְק ָדּשׁ ִבּ ְמ ֵה ָרה ְביָ ֵ ֽמינוּ ְו ֵתן ֶח ְל ֵ ֽקנוּ ְבּ ָ
ֽיך יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ֵ ֽואל ֵֹהי ֲא ֵ ֽ
עוֹלם
ימי ָ֔
וּשׁ ָ ֑ל ִם ִכּ ֵ ֣
הוּדה ִו ֽיר ָ
ה ַ ֽל ָ֔יי ִמנְ ַ ֥חת יְ ָ ֖
וּכ ָשׁנִ ים ַק ְדמֹנִ יּוֹת :מלאכי ג:ד ְו ָ ֽע ְר ָב ֙
עוֹלם ְ
ימי ָ
נַ ֲע ָב ְד ךָך ְבּיִ ְר ָאה ִכּ ֵ
וּכ ָשׁנִ ֖ים ַק ְד ֹֽמנִ ֽ ֹיּת:
ְ
כהים עולים לדוכן אף אם משכת תפילת עילה לתוך הלילה,
כהוראת הראבי"ה ,אור זרוע ,יראים ,מהרי"ל ,חות יאיר ,שאילת יעב"ץ וסיעתם.
שמות

71

ותקיעה

אחר קדיש 'תתקבל' אומרים את ה'שמות' לפי הסדר הדפס במחזורי רעדעלהיים בתחתית העמוד ,הוא הסדר דלהלן:
ש"ץ אומר' :ד' הוא האלדים' ,והקהל חוזר ואומר פסוק זה .על אמירה זו חוזרים חזן הקהל עוד שש פעמים.
ש"ץ אומר פעם אחת' :שמע ישראל ד' אלדינו ד' אחד' ,והקהל חוזר אחריו .כולם יחד אומרים פעם אחת בלחש:
'ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד' .הרב קורא' :תקיעה' ,והתוקע משמיע תקיעה אחת אצל הבימה.

זה הכווה שייך בשעת שאומרים שלש עשרה מדות לכל דבור ודבור :
שמות לד:ו-ז

יְ ָ ֣י אֲ ִי הוּא קוֹדֶ ם ְשׁיֶחֱ טָ א יְ ָ֔י אֲ ִי הוּא ל ְַאחַ ר ְשׁיֶחֱ טָ א וְ יָשׁוּב
במוצאי יום כפור ,במהרי"ל לא מוזכר שתהיה תקיעה גדולה .אבל מהגי מהר"ם ) (75כתוב שתוקעין
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תקיעה ארוכה .ובדברי קהלת כתוב תקיעה סתם ,וכן במהגי וורמיישא .אבל במהגי הגר כתוב )בסוגריים( שהיא
תקיעה גדולה .וכך מובא בכמה מקורות במהג פולין ,וכראה לא היה הוג באשכז.

ֵ ֥אל ִמידַ ת הָ ַרחֲ ִמים אֲ פִ ילוּ ְלגּוֹי ַר ֖חוּם ל ְִמי ְשׁיֵשׁ לוֹ זְ כוּת וְ ַחנּ֑ וּן
ל ְִמי ְשׁ ֵאין לוֹ זְ כוּת ֶ ֥א ֶר ךְך ַא ֖פּיִ ם מַ אֲ ִריְך ַאף ל ְָרשָׁ עִ ים אוּלַי יָשׁוּבוּ
ב־ח ֶסד לְצְ ִריכִ ים חָ סֶ ד ֶ ֽו ֱא ֶ ֽמת :לְשַׁ לֵם שָׂ כָר טוֹב לְעוֹשֵׂ י ְרצוֹוֹ
וְ ַר ֶ ֥
שׂא ָעוֹ֛ ן לְעוֹשֶׂ ה בְּ מֵ זִ יד
נֹ ֵצ֥ר ֶ ֨ ֽח ֶס ֨ד ָ ֽל ֲא ָל ֔ ִפים כְּ שֶׁ ָאדָ ם עוֹשֵׂ י טוֹב נֹ ֵ ֥
עוֹשׂים בִּ ְשׁ ָגגָה וְ נַ ֵקּ ֨ה לְשָׁ בִ ים
מוֹר ִדים לְהַ כְ עִ יס וְ ַח ָטּ ָ ֑אה הָ ִ
וָ ֶ ֖פ ַשׁע הַ ְ
Selichos [Prayers of Atonement] according to the Alsace [France] custom.
Frankfurt On the Main ~ 1725
, one may either recite thoseסליחות  which is using a different version ofצבור If one orens within a
 at home alone, or oneסליחות למהג אשכז , which is preferable to oren theצבור  along with theסליחות
 while others are reciting different words in synagogue, as long as oneסליחות למהג אשכז may oren the
 (this can happenי"ג מדות  is not reciting theצבור . If theצבור  with theי"ג מדות is careful to recite the
י"ג  is to chant theמהג אשכז  , when theשבת which falls onיום כפור during the opening of the ark on
one should chant them to oneself.

) at the appropriate part of the service,ימי כפור  as on allמדות

-------------------------------------------------------------------------------------------- And The Shapes Of Its Letters, May Be Expounded To Teach Numerous Lessons:אלף בית The

ידָּא לְבֵ י ִמ ְד ָרשָׁ א ,וְ ָא ְמרוּ ִמילֵי דַּ אֲ פִ ילוּ בִּ ימֵ י
ָא ְמ ֵרי לֵיהּ ַרבָּ ָן ל ְִרבִ י יְהוֹשֻׁ עַ בֶּ ן לֵוִ יָ ,אתוּ דַּ ְרדַּ ֵקּי הָ ִא ְ
ימ"ל ָדּ ֶל"ת-גְּ מוֹל ַדּלִּים.
ָותיְיהוָּ ,א ֶל"ף ֵבּי"ת-אֱ לַף בִּ יָה ,גִּ ֶ
יתּמַ ר כְּ ו ַ
יְהוֹשֻׁ עַ בֶּ ן וּן ל ֹא ִא ְ
ימ"ל ְלגַבֵּ י ָדּ ֶל"ת? שֶׁ כֵּן דַּ ְרכּוֹ שֶׁ ל גוֹמֵ ל חֲ סָ ִדים ,לָרוּץ ַאחַ ר ַדּלִּים.
מַ אי טַ עְ מָ א פְּ שׁוּטָ ה כּ ְַרעֵ יהּ גִּ ֶ
ִימצֵ יהּ לֵיהּ ַפְ שֵׁ יהּ .וּמַ אי טַ עְ מָ א
ימ"ל? ְדּל ְ
וּמַ אי טַ עְ מָ א פְּ שׁוּטָ ה כּ ְַרעֵ יהּ ְדּ ָד ֶל"ת ְלגַבֵּ י גִּ ֶ
ִיתּן לֵיהּ בְּ צִ יְעָ ה ,כִּ הֵ יכִ י דּל ֹא לִיכּ ִַסּיף ִמיֵיהּ.
ימ"ל? ְדּל ֵ
ַאפֵּיהּ ְדּ ָד ֶל"ת ִמגִּ ֶ

ְמהַ דַּ ר

ֵהא וָ ו-זֶה ְשׁמוֹ שֶׁ ל הַ ָקּדוֹשׁ בָּ רוְּך הוּא .זַ יִ ן ֵחית ֵטית יוּד ַכּף ָל ֶמד-וְ ִאם ַא ָתּה עוֹשֶׂ ה כֵּן,
וֹתן לְָך יְ רוּשָׁ ה ,וְ קוֹשֵׁ ר לְָך ֶכּ ֶתר לְעוֹ ָלם הַ בָּ א.
אוֹתָך וּמֵ ִטיב לְָך וְ ֵ
אוֹתָך וְ ַחן ְ
הַ ָקּדוֹשׁ בָּ רוְּך הוּא זָ ן ְ
תוּמה-נֶ אֱ מָ ן כָּפוּף
תוּחה נוּ"ן ְס ָ
תוּמהַ -מאֲ מַ ר פָּתוּחַ ַמאֲ מַ ר סָ תוּם .נוּ"ן ְפּ ָ
תוּחה ֵמ"ם ְס ָ
ֵמ"ם ְפּ ָ
נֶ אֱ מָ ן פָּשׁוּטָ .ס ֶמך ַעיִ ןְ -סמוְֹך ֲע ִיִּים ,ל ְ
אוֹתהֵּ .פּא
ָ
וּקֵה
תּוֹרהְ ,
ִישָּׁא ַאחֲ ִריָאִ ,סימָ ִין ֲעשֵׂ ה בַּ ָ
תוּמה  ,צַ ִדּיק כָּפוּף צַ ִדּיק
תוּחה וְ צָ ִד"י ְס ָ
תוּמהֶ -פּה פָּתוּחַ ֶפּה סָ תוּם .צָ ִד"י ְפּ ָ
תוּחה ֵפּא ְס ָ
ְפּ ָ
רשָׁ ע .מַ אי טַ עְ מָ א ְמהַ דַּ ר ַאפֵּיהּ ְדּקוּף מֵ ֵרישׁ? ָאמַ ר הַ ָקּדוֹשׁ בָּ רוְּך הוּא,קדוֹשֵׁ ,רישׁ ָפָּשׁוּט ...קוּף ָ
ֵאין אֲ ִי יָכוֹל ל ְִה ְס ַתּכֵּל בָּ ָרשָׁ עִ ...שׁי"ן-שֶׁ ֶקרָ ,תּי"ו ֶאמֱ ת.
יק ָרא ַאחֲ דָ א
קוּשׁטָ א ל ֹא ְשׁכִ יחַ  .וּמַ אי טַ עְ מָ א ִשׁ ְ
ְ
יק ָרא ְשׁכִ יחַ ,
מַ אי טַ עְ מָ א שֶׁ ֶקר ְמ ָק ְרבָ ן ִמילֵיהּ? ִשׁ ְ
יק ָרא ל ֹא ָק ֵאי) .גמ' שבת קד(.
קוּשׁטָ א ָק ֵאיִ ,שׁ ְ
כּ ְַרעֵ יהּ ָק ֵאי ,וֶאֱ מֶ ת ְמלַבַּ ן לִבּוֵּיהְּ ,
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 75סדר חנוכה
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מדליקים בבית הכסת רות זקופים ,הן של שעוה הן של שמן בבזיכים זקופים בהם הלהב עולה

כבמורה בית המקדש .המורה מוצבת דרומית לארון הקודש ,והמדליק עומד כשאחוריו לדרום ופיו לצפון.
ביום ראשון מתחיל מימיו ,שהוא הר הסמוך לארון הקודש ,ובשאר ימים מתחיל מהשמאלי הוסף ופוה לימיו.
לפי ההדלקה אומרים הברכות האלו:
)גמ' שבת כג(.

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

וֹתיו ְוצִ ָ ֽוּנוּ ְל ַה ְד ִליק  77נֵ ר ֶשׁ ַלּ ֲחנֻ ָכּה
ֲא ֶשׁר ִק ְדּ ָ ֽשׁנוּ ְבּ ִמצְ ָ
72

)"א

ֶשׁל ֲחנֻ ָכּה(:

וטריקון ח' נרות והלכה כבית הילל) .והג כצאן יוסף הוכ"ה(
 regarding lighting them.מהגים 73 There is no specific way of preparing the candles, but there are two
, was to light the new candle first (the left most candle),אשכז , in most ofמהג The most common
 was to light the right candle first.מהג וורמיישא however,

יש להדליק )רות חוכה( בתחילת הלילה אף לדידן שאו מדליקין בפים כל דבר שבמין צריך מין אחר
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להתירו וכמה תקות מציו שתקו חכמיו ז"ל .ועתה אף דאזיל ליה ההוא טעמא תקות ההמה לא זזו ממקומן
כגון ' ָבּ ֖ר ךְ
עוֹלם ָ ֘א ֵ ֥מן ׀ וְ ָא ֵ ֽמןָ ' ,':מגֵ ן ָאבוֹת' ,ה ַה ְפ ָט ָרהְ ' ,שׁ ַ ֖מע יִ ְשׂ ָר ֵ ֑אל ו ַא ָתּה הוּא'ְ ' ,שׁ ַ ֖מע יִ ְשׂ ָר ֵ ֑אל' שבקדושה,
וּך ֥ד' ְל ָ֗
איסור גביה של כרים .כי דבריהם כמסורות טועים לרמזים ידועים .וגם בשלחן ערוך כתוב דטוב להחמיר בזמן
הזה) .יוסף אומץ סימן תתרעג(
מותר השמן מרות של חוכה אין הין .ומהג כאן )פפד"מ( ששרף ביום 'חוכת המזבח' )יום אחרון של
75
חוכה( בחצר בית הכסת לאחר יציאת בית הכסת בשחרית על ידי תיוקות) .כח יהודה(
לפי מהג אשכז החזן מתעטף בטלית גדול בשעה שמדליקים בבית הכסת ,מפי כבוד הציבור.
76
'sמהרש"ל . Theשל חנוכה  containסדורים . Olderברכה  to recite the followingוסחות 77 There are two

ָבּ ךְ
בוֹתינוּ ַבּיָּ ִמים ָה ֵהם ִבּזְ ַמן
עוֹלם ֶשׁ ָע ָשׂה נִ ִסּים ַל ֲא ֵ ֽ
רוּך ַא ָתּה יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ֶ ֽמ ֶל ךְך ָה ָ
ַהזֶּ ה:
בערב הראשון מוסיפים גם 'שהחיינו':

ָבּ ךְ
יענוּ ִלזְ ַמן ַהזֶּ ה:
עוֹלם ֶשׁ ֶה ֱח ָיֽנוּ ְו ִקיְּ ָ ֽמנוּ ְו ִהגִּ ָ ֽ
רוּך ַא ָתּה יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ֶ ֽמ ֶל ךְך ָה ָ
מיד אחר הדלקת ר הראשון אומרים] :כך היא גירסת אבודרהם והטור[

יקין ַעל ַהנִּ ִסּים
ַהנֵּ רוֹת ֲה ָלּלוּ ָ ֽאנוּ ַמ ְד ִל ִ

וְ ַעל ַה ְתּשׁוּעוֹת

וְ ַעל ַהנִּ ְפ ָלאוֹת

בוֹתינוּ ַעל־יְ ֵדי כּ ֲֹה ֶנ ךָ
ל־שׁמֹנַ ת יְ ֵמי ֲחנֻ ָכּה ַהנֵּ רוֹת ֲה ָלּלוּ
דוֹשׁים :וְ ָכ ְ
ֽיך ַה ְקּ ִ
ית ַל ֲא ֵ ֽ
ֶשׁ ָע ִ ֽשׂ ָ
ֽ ֹק ֶדשׁ

אוֹתם ִבּ ְל ָבד ְכּ ֵדי ְלהוֹדוֹת ְל ִשׁ ְמ ךָך
וְ ֵאין ָ ֽלנוּ ְרשׁוּת ְל ִה ְשׁ ַתּ ֵמּשׁ ָבּ ֶהם ֶא ָלּא ִל ְר ָ

אוֹת ךָ
ַעל־נִ ֶ ֽסּ ךָ
יך:
שׁוּע ֶ ֽת ךָך וְ ַעל־נִ ְפ ְל ֶ ֽ
יך וְ ַעל־יְ ָ
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אחר ההדלקה אומרים הפיוט הזה:

 sometimes combinedחז"ל  is said as one word.שלחנכה opinion, which became widely accepted is that
 have legitimacy.מסורות  with what it applies to. Therefore, bothשל the word
ועל הר מברך )גמ' שבת כג ,(.ברוך אתה ד' אלקיו מ"ה אשר קדשו במצותיו וצוו להדליק ר של חוכה,
יך וְ יַ ֵ֔גּ ְד ךָך זְ ֵק ֶנ ךָ
אמרוּ ָ ֽל ךְך) ':דברים לב:ז( )גמ' סוכה
֖יך ְו ֥י ֹ ְ
עוֹלם ִ ֖בּינוּ ְשׁנ֣ וֹת דֹּר־וָ ֑ ֹדר ְשׁ ַ ֤אל ָא ִ֨ב ךָ ֙
והיכן צויו ,מן 'זְ ֹכ ֙ר יְ ֣מוֹת ָ֔
עוֹלם י"ג תיבות והקריאה הרי י"ד ,וכן י"ד תיבות בברכה זו )מובא בסידור ר' הירץ() .רוקח ס'
מו (.בפסוק זְ ֹכ ֙ר יְ ֣מוֹת ָ֔
קמא(
78
 tune is based upon three melodies. The firstמעוז צור Musicologists claim that the common
part is a German song, the second a German war song (called Beutenhaur), and the last part another
song (called Schallmann Lied). It seems the melody is about 500 years old.
A different
.ערוך לר  and by theפפד"מ melody, was sung in
79
ְ instead ofבּיָ גוֹן כּ ִֹחי ָכּ ָלה  - for exampleוסחאות  we also find differentסידורי רודלהיים In the
,כּ ָלה
וּביָ דוֹ ַהגְּ ד ָֹלּה ִ and
.הגְּ ֻד ָלּה ְ instead of
 - a) itsפיוט ֶ There are some questions regarding this
 is likewise unknown. It was first printed inפיוט  of theוסח authorship is unknown, b) the exact
).מחזור מעגלי צדק )סאלויקי ש"י ) and then in theרע"ה( Prague

תּוֹדה נְ זַ ֵ ֽבּ ַח.
שׁוּע ִתיְ .ל ךָך ,נָ ֶאה ְל ַשׁ ֵ ֽבּ ַחִ .תּכּוֹןֵ ,בּית ְתּ ִפ ָלּ ִתי .וְ ָשׁםָ ,
ָמעוֹז ,צוּר יְ ָ
ְל ֵעת ָתּ ִכין ַמ ְט ֵ ֽבּ ַחִ .מצָּ ר ַה ְמנַ ֵ ֽבּ ַחָ .אז ֶאגְ מֹרְ ,בּ ִשׁיר ִמזְ מוֹרֲ .חנֻ ַכּת ַה ִמּזְ ֵ ֽבּ ַח:
ָרעוֹתָ ,שׂ ְב ָעה נַ ְפ ִשׁיְ .בּיָ גוֹן ,כּ ִֹחי ָכּ ָלהַ .חיַּ יָ ,מ ֲררוּ ָבּ ֳק ִשׁיְ .בּ ִשׁ ְעבּוּדַ ,מ ְלכוּת ֶעגְ ָלה.
צוּלה:
ת־ה ְסּגֻ ָלּהֵ .חיל ַפּ ְרעֹה ,וְ ָכל־זַ ְרעוֹ .יָ ְרדוּ ְכּ ֶ ֽא ֶבןְ ,מ ָ
וּביָ דוֹ ַהגְּ ֻד ָלּה .הוֹצִ יא ֶא ַ
ְ
יאנִ י .וְ גַ ם ָשׁם ,ל ֹא ָשׁ ַ ֽק ְט ִתּי.
ְדּ ִביר ָק ְדשׁוֹ ֱה ִב ַ ֽ

וּבא נוֹגֵ שׂ ,וְ ִהגְ ַ ֽלנִ יִ .כּי ,זָ ִרים ָע ַ ֽב ְד ִתּי.
ָ

נוֹשׁ ְע ִתּי:
וְ יֵ ין ַ ֽר ַעלֽ ָ ,מ ַס ְכ ִתּיִ .כּ ְמ ַעט ֶשׁ ָע ַ ֽב ְר ִתּיֵ .קץ ָבּ ֶבל ,זְ ֻר ָבּ ֶבלְ .ל ֵקץ ִשׁ ְב ִעים ָ ֽ
ן־ה ְמּ ָ ֽד ָתא.
קוֹמת ְבּרוֹשִׁ .בּ ֵקּשֲׁ ,אגָ גִ י ֶבּ ַ
ְכּרוֹת ַ

מוֹקשׁ .וְ גַ ֲאוָ תוֹ נִ ְשׁ ָ ֽבּ ָתה.
וְ נִ ְה ָ ֽי ָתה לּוֹ ְל ֵ

ית:
ית.רֹב ָבּנָ יו וְ ִקנְ יָ נָ יוַ .על ָה ֵעץ ָתּ ִ ֽל ָ
את .וְ אוֹיֵ בְ ,שׁמוֹ ָמ ִ ֽח ָ
ר ֹאשׁ יְ ִמינִ י נִ ֵ ֽשּׂ ָ
ל־ה ְשּׁ ָמנִ ים.
וּפ ְרצוּ ,חוֹמֹת ִמגְ ָדּ ַלי .וְ ִט ְמּאוָּ ,כּ ַ
ימי ַח ְשׁ ַמנִּ יםָ .
יְ וָ נִ ים ,נִ ְק ְבּצוּ ָע ַליֲ .אזַ יִ ,בּ ֵ
שׁוֹשׁנִּ יםְ .בּנֵ י ִבינָ ה יְ ֵמי ְשׁמוֹנָ הָ .ק ְבעוִּ ,שׁיר ְוּרנָ נִ ים:
נּוֹתר ַקנְ ַקנִּ ים .נַ ֲע ָשׂה נֵ סְ ,ל ַ
וּמ ַ
ִ
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סדר פורים

יאת ַה ְמגִ ָלּה ְו ַה ְבּ ָרכוֹת!
יקה יָ ָפה ְבּ ַשׁ ַעת ְק ִר ַ
השמש או הקורא מכריזְ :שׁ ִת ָ
84

לפי קריאת המגילה הקורא אומר הברכות האלו:

ָבּ ךְ
עוֹלם
רוּך ַא ָתּה יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ֶ ֽמ ֶל ךְך ָה ָ
וֹתיו ְוצִ ָ ֽוּנוּ ַעל ִמ ְק ָרא ְמגִ ָלּה:
ֲא ֶשׁר ִק ְדּ ָ ֽשׁנוּ ְבּ ִמצְ ָ
ָבּ ךְ
בוֹתינוּ ַבּיָּ ִמים ָה ֵהם ִבּזְ ַמן
עוֹלם ֶשׁ ָע ָשׂה נִ ִסּים ַל ֲא ֵ ֽ
רוּך ַא ָתּה יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ֶ ֽמ ֶל ךְך ָה ָ
ַהזֶּ ה:
פרשת זכור  -רבים מקפידים על הוראת רביו תן אדלר ששים תשמעה את קריאת פרשת זכור.
80
הקריאה המקובלת היא 'תמחה את ֵזכר עמלק' ,הזי"ן של זֵ כר בצירה ,ולא הגו לכפול את הקריאה.
בהפטרה את המלה 'ומֶ ה )קול הצאן הזה באזי(' ,יש אומרים אותה בהטעמה מיוחדת כדי להבליט את הרמז של
הביא לגעיית הצאן.
81
 inלומדי תורה  which is given to theזכר למחצית השקל ) boxes are put out. aצדקה Three
,ירושלים
, (the cost of the meals one would have eaten that day).אגרא דתעיתא צדקה ), and cמתות לאביוים )b
82
 in the daytime and not before. Theקריאת המגילה  afterמשלוח מנות  was to giveמהג The
של"ה, is discussed by the ,מצות פורים  for the otherברכת שהחיינו  duringכווה  of havingמהג
. There is no evidence that this was practicedמשה ברורה )), and theשו"ת מן השמים ,ס' ט"ו
in
that
 explainsרוקח,רבי יהודה בר קלוימוס  of theרבי . On the contrary, we find that theאשכז
 doesסעודת יום טוב  (similarlyחג , since it is not specifically for theסעודה  is not said at theשהחיינו
, since thisשהחיינו ) do we reciteהדלקת נרות חנוכה  (andמקרא מגילה ), only onשהחיינו not have a
 are the same in this respect asמשלוח מנות  andס) .מתנות לאביונים clearly indicates the
the
שתיקה יפה , althoughכווה ). We also do not find that one announces that one should haveסעודה
! is announced.בשעת קריאת המגילה והברכות
83
According to R. Yisroel Strauss of KAJ WH "Groggers (sirens, whistles, etc) are fairly new,
30-35 years. In fact most of the noise is still generated with stamping feet and banging of the
 gets about four seconds and the rest about 1-2 seconds.המן shtender covers. The first mention of
 gets equal treatment.זרש ’s wifeהמן
84

לפי מהג אשכז הקורא מתעטף בטלית גדול בשעת קריאת מגילה בליל פורים ,מפי כבוד הציבור.

אין מברכים 'שהחינו' בקריאת המגילה של שחרית ,שכבר יצאו בברכה של אתמול:

ָבּ ךְ
יענוּ ִלזְ ַמן ַהזֶּ ה:
עוֹלם ֶשׁ ֶה ֱח ָיֽנוּ וְ ִקיְּ ָ ֽמנוּ ְו ִהגִּ ָ ֽ
רוּך ַא ָתּה יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ֶ ֽמ ֶל ךְך ָה ָ
:אחר קריאת המגילה מברך הקורא

)גמ' מגילה כאָ (:בּ ךְ
עוֹלם
רוּך ַא ָתּה יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ֶ ֽמ ֶל ךְך ָה ָ
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יבנוּ
ת־ר ֵ ֽ
)ה ֵאל( ָה ָרב ֶא ִ
ָ

נּוֹקם ֶאת־נִ ְק ָמ ֵ ֽתנוּ וְ ַה ְמ ַשׁ ֵלּם גְּ מוּל ְל ָכל־אוֹיְ ֵבי נַ ְפ ֵ ֽשׁנוּ
ת־דּ ֵינֽנוּ ְו ַה ֵ
וְ ַה ָדּן ֶא ִ
ְו ַהנִּ ְפ ָרע ָ ֽלנוּ ִמצָּ ֵ ֽרינוָּ :בּ ךְ
יהם ָה ֵאל
רוּך ַא ָתּה יְ יָ ַהנִּ ְפ ָרע ְל ַעמּוֹ יִ ְשׂ ָר ֵאל ִמ ָכּל־צָ ֵר ֶ
מּוֹשׁ ַיע:
ַה ִ ֽ
בגמר קריאת המגילה והברכה שאחריה בערבית ,אומרים 'אשר הניא' ומזמרים 'שושנת יעקב'.
בשחרית אין אומרים 'אשר הניא' ,מפי שקרובות אמרו בחזרת הש"ץ ,אך מזמרים 'שושנת יעקב'.

רוּמים.
ֲא ֶשׁר ֵהנִ יאֲ ,עצַ ת גּוֹיִ ם .וַ ָ ֽיּ ֶפרַ ,מ ְח ְשׁבוֹת ֲע ִ
ְבּקוּם ָע ֵ ֽלינוָּ ,א ָדם ָר ָשׁעֵ .נֽצֶ ר זָ דוֹןִ ,מ ֶ ֽזּ ַרע ֲע ָמ ֵלק.
נוֹק ָשׁה לּוֹ ָ ֽל ֶכד.
גָּ ָאה ְב ָע ְשׁרוֹ ,וְ ָ ֽכ ָרה לוֹ בּוֹר.וּגְ ֻד ָלּתוְֹ ,
ִדּ ָמּה ְבנַ ְפשׁוֹ ִל ְלכֹּד ,וְ נִ ְל ַכּדִ .בּ ֵקּשׁ ְל ַה ְשׁ ִמיד ,וְ נִ ְשׁ ַמד ְמ ֵה ָרה.
עוֹרר ִשׂנְ ַאת ַא ִחים ַל ָבּנִ ים.
בוֹתיו.וְ ֵ
יבת ֲא ָ
הוֹד ַיע ֵא ַ
ָה ָמן ִ ֽ
נוֹלד אוֹיֵ ב.
י־ב ֶח ְמ ָלתוֹ ַעל ֲאגָ גַ ,
ְול ֹא זָ ַכר ַר ֲח ֵמי ָשׁאוּלִ .כּ ְ
זָ ַמם ָר ָשׁע ְל ַה ְכ ִרית צַ ִדּיק.וְ נִ ְל ַכּד ָט ֵמא ִבּ ֵידי ָטהוֹר.
 it was notפפד"מ , while inרוקח  as well as by theוורמיישא  inברכה ' was included in theהא־ל'
 in later generations it was said, as is evident from Baalפפד"מ  pg. 420). It seems that inדברי קהלת(
Kerioh Benno Weis’s melodies.
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ל־ח ָט ָאיו.
הוֹסיף ֵח ְטא ַע ֲ
ל־שׁגְ גַ ת ָאב.וְ ָר ָשׁע ִ
ח ֶסד גָּ ַברַ ,ע ִ
ֶֽ
רוּמיו.וַ יִּ ְת ַמ ֵכּר ַל ֲעשׂוֹת ָר ָעה.
ָט ַמן ְבּ ִלבּוַֹ ,מ ְח ְשׁבוֹת ֲע ָ
וֹשי ֵאלַ .כּ ְספּוֹ נָ ַתן ְל ַה ְכ ִרית זִ ְכ ָרם.
יָ דוֹ ָשׁ ַלח ִבּ ְק ֽד ֵ
שׁוּשׁן.
י־יצָ א ֶ ֽקצֶ ף.וְ ָד ֵתי ָה ָמן נִ ְתּנוּ ְבּ ָ
ִכּ ְראוֹת ָמ ְר ֳדּ ַכיִ ,כּ ָ ֽ
ל־ה ֵ ֽא ֶפר.
ֽשׁב ַע ָ
ָל ַבשׁ ַשׂק ,וְ ָק ַשׁר ִמ ְס ֵפּד.וְ גָ זַ ר צוֹם ,וַ ֵיּ ֶ
בוֹתינוּ.
ִמי זֶ ה יַ ֲעמֹד ְל ַכ ֵפּר ְשׁגָ גָ ה.וְ ִל ְמחֹל ַח ַטּאת ֲעוֹן ֲא ֵ ֽ
עוֹרר יְ ֵשׁנִ ים.
לּוּלבֵ .הן ֲה ַד ָסּה ָע ְמ ָדה ְל ֵ
נֵ ץ ָפּ ַרח ִמ ָ
ילים ְל ָה ָמןְ .ל ַה ְשׁקוֹתוֹ ,יֵ ין ֲח ַמת ַתּנִּ ינִ ים.
יה ַמ ְב ִה ִ
יס ָ
ָס ִר ֶ ֽ
ָע ַמד ְב ָע ְשׁרוֹ ,וְ נָ ַפל ְבּ ִר ְשׁעוֹֽ ָ .ע ָשׂה לוֹ ֵעץ ,וְ נִ ְת ָלה ָע ָליו.
פוּרנוּ.
ל־יוֹשׁ ֵבי ֵת ֵבלִ .כּי פוּר ָה ָמן ,נֶ ְה ַפּ ךְך ְל ֵ ֽ
ְ
יהם ָפּ ְתחוָּ ,כּ
ִפּ ֶ
צַ ִדּיק נֶ ֱח ַלץ ִמיַּ ד ָר ָשׁע.

אוֹיֵ ב נִ ַתּן ַ ֽתּ ַחת נַ ְפשׁוֹ.

ל־שׁנָ ה וְ ָשׁנָ ה.
פּוּרים.וְ ִל ְשׂ ֹֽמ ַח ְבּ ָכ ָ
יהםַ ,ל ֲעשׂוֹת ִ
ִקיְּ מוּ ֲע ֵל ֶ
ית:
ל־ה ֵעץ ָתּ ִ ֽל ָ
וּבנָ יו ַע ָ
ת־תּ ִפ ַלּת ָמ ְר ֳדּ ַכי וְ ֶא ְס ֵתּרָ .ה ָמן ָ
ית ֶא ְ
ָר ִ ֽא ָ

ית ָל ֶנֽצַ ח.
שׁוּע ָתם ָה ִ ֽי ָ
אוֹתם ַ ֽי ַחד ְתּ ֵ ֽכ ֶלת ָמ ְר ֳדּ ָכיְ .תּ ָ
וֹשׁנַּ ת יַ ֲעקֹב צָ ֲה ָלה וְ ָשׂ ֵ ֽמ ָחהִ .בּ ְר ָ
שׁ ַ
הוֹד ַיעֶ ,שׁ ָכּל־קֶ ֹֽו ךָ
חוֹסים
ל־ה ִ
יך ל ֹא יֵ ֹֽבשׁוּ .וְ ל ֹא־יִ ָכּ ְלמוּ ָל ֶנֽצַ ח ָכּ ַ
וְ ִת ְקוָ ָתם ְבּ ָכל־דּוֹר וָ דוֹרְ .ל ִ ֽ

ָבּ ךְךָ .ארוּר ָה ָמןֲ ,א ֶשׁר ִבּ ֵקּשׁ ְל ַא ְבּ ִדיָ .בּ ךְ
רוּרה ֶ ֽז ֶרשֽׁ ֵ ,א ֶשׁת ַמ ְפ ִח ִידי.
הוּדיֲ .א ָ
רוּך ָמ ְר ֳדּ ַכי ַהיְּ ִ
רוּכה ֶא ְס ֵתּר ַבּ ֲע ִדי,
ְבּ ָ
ַח ְרבוֹנָ ה זָ כוּר ַלטּוֹב.

)יש להוסיף

רוּכים ָכּל־יִ ְשׂ ָר ֵאל( .וְ גַ ם
רוּרים ָכּל ָה ֲע ֵר ִליםְ ,בּ ִ
ֲ 86א ִ
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בליל פורים ממשיכים ב'ואתה קדוש' )עמ' .(142
ושוב קדיש תתקבל )עמ'  (242ו'עליו' )עמ' .(942
במוצאי שבת ממשיכים ב'ויהי עם' )עמ' .(042
בבוקר ממשיכים ב'אשרי' )עמ'  (06ו'ובא לציון' )עמ' .(16

'ארורים כל הרשעים' כ"ה בטור )סי' תר"ץ( ובס"י ליתא כלל ,אבל ברש"ס 'ארורים כל הערלים ברוכים
86
כל־הישראלים' וכתב שכן בטור ,וברור שיד הצזורה שלטה כאן) .סידור אזור אליהו(
בסעודת פורים אוכלים בשר מעושן המכוה 'המן' )מפי שתלוי כעת העישון( ,ואת המאפה בצורת אדם
87
הקרוי 'המן'.

