
 ובראש חודש ושאר ימי אומרים הלל שלם,בחג סכות, ובחנוכה, ובימים הראשונים של פסח, ובחג שבועות 

אין אומרים הלל בלילות הראשוות של פסח בבית הכסת! אחר תפלת שחרית.   חצי הלל  אומרים פסח

.)אך אבל יוצא מהחדר , הלל  אומרים חנוכה ובראש חודש בבית אבל  (ב 

 אלא מיחים אותם לכל התפלה! חול המועד בהללאין חולצין התפילין לפי אמירת ה

ֶלךךְ ָהעֹוָלם   ָּברּוךךְ ַאָּתה ְייָ  ינּו ֶמֽ ֱאלֵֹהֽ

נּו  נּו ְּבִמְצֹוָתיו  ְוִצָּוֽ ֶאת־ַהַהֵּלל:  2ִלְקרֹא  1ֲאֶׁשר ִקְּדָׁשֽ

:  קיג  ם ְיָיֽ ֲל֗לּו ֶאת־ֵׁש֥ י ְיָי֑ ַהֽ֝ ֲללּו ַעְבֵד֣ ּה ׀ ֖◌ַהֽ ֲללּו ָי֨ ַה֣

ם:  ה ְוַעד־עֹוָלֽ ַעָּת֗ ךךְ ֵמֽ֝ ם ְיָי֣ ְמֹבָר֑ י ֵׁש֣ ְיִה֤

 : ם ְיָיֽ ל ֵׁש֣ ֻהָּל֗ ֶמׁש ַעד־ְמבֹו֑אֹו ְמ֝ ִמִּמְזַרח־ֶׁש֥

ִים ְּכבֹוֽדֹו:  ל ַהָּׁשַמ֣ ם ַעל־ָּכל־ּגֹוִי֥ם ׀ ְיָי֑  ַע֖ ָר֖

ֶבת:   י ָלָׁשֽ ַּמְגִּביִה֥ ינּו ַהֽ יָי֣ ֱאלֵֹה֑ י ַּכֽ ִמ֭

ֶרץ:  ִים ּוָבָאֽ י ִלְר֑אֹות ַּבָּׁשַמ֥ ַּמְׁשִּפיִל֥ ַהֽ

ים ֶאְבֽיֹון:  ת ָיִר֥ ַאְׁשֹּפ֗ ל ֵמֽ֝ ר ָּד֑ ָעָפ֣ י ֵמֽ יִמ֣ ְמִק֥

1
' מברכים  בהלל  שמדלגין  דבימים  איתא  ותרמ"ד)  תפ"ח  תכ"ב,  (סי  ההלללקרואבטור  את  שגומרים  ובימים   ,'

', כי אם יברך לגמור ויחסר אפילו אות אחת,לקרוא '. וכתב שם שמהר"ם רוטבורג בירך תמיד ' לגמורמברכים ' 
הוי ברכה לבטלה, וחלקו בזה המחבר והרמ"א. (סידור אזור אליהו)

2 The text in the old  סידורים was ' דברי קהלת [הלל'  (pg 68), It then reverted .[סידורי רודלהיים 
to the even older וסח of ' סידור עבודת ישראל [ההלל'   (pg 328)].



י ַעּֽמֹו:  ם ְנִדיֵב֥ ֗ ים ִע֝ י ִעם־ְנִדיִב֑ ְלֽהֹוִׁשיִב֥

ִית  ֶרת ַהַּב֗ י ׀ ֲעֶק֬ ּה:  3ֽמֹוִׁשיִב֨ ֲללּו־ָיֽ ה ַהֽ ם־ַהָּבִנ֥ים ְׂשֵמָח֗ ֵאֽ

ב  קיד  ֲעֹק֗ ית ַיֽ֝ ִים ֵּב֥ את ֖◌ִיְׂשָרֵאל ִמִּמְצָר֑ ם ְּבֵצ֣ ז: ֵמַע֥  לֵֹעֽ

יו:  4 ל ַמְמְׁשלֹוָתֽ ְׂשָרֵא֗ ה ְלָקְדׁ֑שֹו ִי֝ ה ְיהּוָד֣ ְיָת֣ ָהֽ

ב ְלָאֽחֹור:  ן ִיֹּס֥ ַּיְרֵּד֗ ס ַה֝ ָאה ַוָּיֹנ֑ ַהָּי֣ם ָר֭

אן:   ֹֽ ָב֗עֹות ִּכְבֵני־צ ים ְּג֝ ְק֣דּו ְכֵאיִל֑ ָהִרים ָרֽ ֖◌ֶהֽ

ב ְלָאֽחֹור:   ן ִּתֹּס֥ ַּיְרֵּד֗ י ָת֑נּוס ַה֝ ָּים ִּכ֣ ֣ ַה֭ ַמה־ְּלךךָ

אן:  ֹֽ ָב֗עֹות ִּכְבֵני־צ ים ְּג֝ ָהִרים ִּתְרְק֣דּו ְכֵאיִל֑ ֖◌ֶהֽ

ב:  ֲעֹקֽ י ֱא֣לֹוַּה ַיֽ ִּלְפֵנ֗ ֶרץ ִמ֝ דֹון ֣חּוִלי ָא֑ ִמִּלְפֵנ֣י ָא֭

ִים:  יׁש ְלַמְעְינֹו־ָמֽ ָּלִמ֗ ִים ַח֝ י ַהּ֣צּור ֲאַגם־ָמ֑ ְפִכ֣ ַהֹהֽ

5
'ה' זכרנו כשקוראים הלל בדילוג מתחילים ' 

י '3 ית ֵלִו֑ יׁש ִמֵּב֣ ֶלךךְ ִא֖ ח  ַוֵּי֥ י:  ַוִּיַּק֖ ֶׁשָעָׂשה  ְזִביָא, ַּבר ְיהּוָדה ַרב  ָאַמר  ֵליּה?  ִמיָּבֵעי ַוַּיֲחזֹור ב:א)  (שמות 'ֶאת־ַּבת־ֵלִוֽ

הָלּה ַמֲעֶׁשה ִליּקּוִחין, הֹוִׁשיָבּה ְּבַאִּפריֹון, ְוַאֲהֹרן ּוִמְרָים ְמַרְּקִדין ְלָפֶיָה, ּוַמְלֲאֵכי ַהָׁשֵרת ָאְמרּו, '  (לֹו) ם־ַהָּבִנ֥ים ְׂשֵמָח֗ '.ֵאֽ

(גמ' סוטה יב.) 
4' ְּבִיְׂשָרֵאל, ֶׁשֶּנֱאַמר:  ַלֲעׂשֹות ֶמְמָׁשָלה  ְלַים סּוף)  ְּתִחיָּלה  ֶׁשָיַרד  ַעִמיָָדב  ֶּבן  ְיהּוָדה (ְַחׁשֹון  ה ָזָכה  ה ְיהּוָד֣ ְיָת֣ ָהֽ

יו:  ל ַמְמְׁשלֹוָתֽ ְׂשָרֵא֗ ְוִיְׂשָרֵאל ַמְמְׁשלֹוָתיו? ִמׁשּום ְּד'ְלָקְדׁ֑שֹו   ִי֝ ס' ַמה ַּטַעם ָהְיָתה ְיהּוָדה ְלָקְדׁשֹו  ָאה ַוָּיֹנ֑ . ַהָּי֣ם ָר֭ (גמ' '
סוטה לז.) 

ַמאי ְׁשָא ֶּבָחג (ֻסכֹות) ְּדַאְמִריָן (ַהֵּלל ָׁשֵלם) ָּכל יֹוָמא, ּוַמאי ְׁשָא ַּבֶּפַסח ְּדלֹא ַאְמִריָן (ַהֵּלל ָׁשֵלם) ָּכל יֹוָמא? 5

(גמ' ערכין י:) ְּדָחג ֲחלּוִקין ְּבָקְרְּבֹוֵתיֶהן, ְּדֶפַסח ֵאין ֲחלּוִקין ְּבָקְרְּבֹוֵתיֶהן. 



:  קטו:א-יא ךךָ ךךָ ַעל־ֲאִמֶּתֽ ְסְּד֗ ן ָּכ֑בֹוד ַעל־ַח֝ ִׁשְמךךָ ֵּת֣ י־ְל֭ נּו ִּכֽ א ָל֥ ֹ֫ נּו ְיָי֗ ל א ָל֥ ֹ֤ ל

ם:   ֵהיֶהֽ א ֱאלֹֽ ֗ אְמ֣רּו ַהּגֹוִי֑ם ַאֵּיה־ָנ֝ ֹֽ ָּמה י ָל֭

ה: ץ ָעָׂשֽ ל ֲאֶׁשר־ָחֵפ֣ ִים ֹּכ֭ ינּו ַבָּׁשָמ֑ אלֵֹה֥  ֵוֽ

ם:  י ָאָדֽ ה ְיֵד֣ ֲעֵׂש֗ ב ַמֽ֝ ֶסף ְוָזָה֑ ַצֵּביֶהם ֶּכ֣ ֲע֭

א ִיְרֽאּו:   ֹ֣ ם ְול ֶה֗  ִים ָל֝ רּו ֵעיַנ֥ א ְיַדֵּב֑ ֹ֣ ֶהם ְול ה־ָל֭ ֶּפֽ

א ְיִריֽחּון:  ֹ֣ ם ְול ֶה֗ ף ָל֝ עּו ַא֥ א ִיְׁשָמ֑ ֹ֣ ֶהם ְול  ִים ָל֭ ָאְזַנ֣

ְהּ֗גּו ִּבְגרֹוָנֽם:  א־ֶי֝ ֹֽ כּו ל א ְיַהֵּל֑ ֹ֣ ְגֵליֶהם ְול א ְיִמיׁ֗שּון ַר֭ ֹ֬ ם ׀ ְול ְיֵדיֶה֤

ם:  ַח ָּבֶהֽ ל ֲאֶׁשר־ֹּבֵט֣ ם ֹּכ֭ ֵׂשיֶה֑ ְה֣יּו ֹעֽ מֹוֶהם ִיֽ ְּכ֭

ִגָּנ֣ם ֽהּוא:  ם ּוָמֽ ח ַּבֽיָי֑ ֶעְזָר֖ ְׂשָרֵאל ְּבַט֣ ִי֭

ִגָּנ֣ם ֽהּוא:   ם ּוָמֽ ֲהֹרן ִּבְט֣חּו ַבֽיָי֑ ֶעְזָר֖ ית ֖◌ַאֽ ֵּב֣

ִגָּנ֣ם ֽהּוא: ם ּוָמֽ ָי ִּבְט֣חּו ַבֽיָי֑ ֶעְזָר֖ י ְי֭  ִיְרֵא֣

ן: קטו:יב-יח  ֲהֹרֽ ית ַאֽ ךךְ ֶאת־ֵּב֥ ָבֵר֗ ל ְי֝ ית ִיְׂשָרֵא֑ ָבֵרךךְ ֶאת־ֵּב֣ ךךְ ְי֭ ֵר֥ נּו ְיָב֫  ְיָי֘ ְזָכָר֢

ים:  ים ִעם־ַהְּגֹדִלֽ ְּקַטִּנ֗ י ְיָי֑ ַה֝ ָבֵרךךְ ִיְרֵא֣ ְי֭

ם:  ם ְוַעל־ְּבֵניֶכֽ ֵליֶכ֗ ם ֲע֝ ף ְיָי֣ ֲעֵליֶכ֑ ֹיֵס֣

ֶרץ:  ִים ָוָאֽ ה ָׁשַמ֥ ֵׂש֗ ֶּתם ַלֽיָי֑ ֹע֝ ים ַא֭ ְּברּוִכ֣



ם:   ן ִלְבֵני־ָאָדֽ ֶרץ ָנַת֥ ָהָא֗ ִים ֖◌ָׁשַמִים ַלֽיָי֑ ְו֝ ַהָּׁשַמ֣

ה:  י דּוָמֽ ְרֵד֥ א ָּכל־ֹיֽ ֹ֗ ל ֲללּו ָיּ֑ה ְו֝ א ֖◌ַהֵּמִתים ְיַהֽ ֹ֣ ל

ּה: ֲללּו־ָיֽ ם ַהֽ ה ְוַעד־עֹוָל֗ ַעָּת֥ ּה ֵמֽ ךךְ ָי֗ ֵר֤ ְחנּו ׀ ְנָב֘ ֲאַנ֤ ַוֽ

'מה אשיבכשקוראים הלל בדילוג מתחילים '

י:  קטז:א-יא  ֲחנּוָנֽ י ַּתֽ ע ׀ ְיָי֑ ֶאת־֝קֹוִל֗ י־ִיְׁשַמ֥ ַהְבִּתי ִּכֽ ָא֭

א:  ָרֽ י ֶאק ְ י ּוְבָיַמ֥ ה ָאְז֣נֹו ִל֑ י־ִהָּט֣ ִּכֽ

א:   ה ְוָי֣גֹון ֶאְמָצֽ י ְׁש֣אֹול ְמָצ֑אּוִני ָצָר֖ ֶות ּוְמָצֵר֣ ֲאָפ֤פּוִני ׀ ֶחְבֵלי־ָמ֗

י:  ה ַנְפִׁשֽ ָי֗ ַמְּלָט֥ ָּנ֥ה ְי֝ א ָאֽ ָר֑ ם־ְיָי֥ ֶאק ְ ּוְבֵׁשֽ

ם:   ינּו ְמַרֵחֽ אלֵֹה֣ יק ֵו֖ ַחּ֣נּון ְיָי֣ ְוַצִּד֑

יַע:  י ְיהֹוִׁשֽ י ְוִל֣ ּלִֹת֗ ר ְּפָתאִי֣ם ְיָי֑ ַּד֝ ֹׁשֵמ֣

ְיִכי:  ל ָעָלֽ ָי֗ ָּגַמ֥ י־ְי֝ ְיִכי ִּכֽ ְפִׁשי ִלְמנּוָח֑ י ַנ֭ ׁשּוִב֣

ִחי:  י ִמֶּדֽ ה ֶאת־ַרְגִל֥ י ִמן־ִּדְמָע֑ ֶות ֶאת־ֵעיִנ֥ ָּמ֥ י ִמ֫ ְצָּת ַנְפִׁש֗ י ִחַּל֥ ִּכ֤

ים:  6 ַחִּיֽ ַאְר֗צֹות ַהֽ ְתַהֵּלךךְ ִלְפֵנ֣י ְיָי֑ ְּב֝ ֶאֽ֭

ד:   י ָעִנ֥יִתי ְמֹאֽ ִנ֗ ר ֲא֝ י ֲאַדֵּב֑ ֱאַמְנִּתי ִּכ֣ ֶה֭

שאדם מוצא לקנות מזונותיו ולפי מקום שווקים.  [(גמ' יומא עא.)ָאַמר ַרב ְיהּוָדה, 'ֶזה ְמקֹום ְׁשָווִקים'. 6
שהיה דוד    מטלטל נע ונד היה מתפלל על הדבר:] (רש"י שם)



ב:  ם ֹּכֵזֽ ָאָד֥ ל־ָהֽ ְרִּתי ְבָחְפִז֑י ָּכֽ ִני ָאַמ֣  ֲא֭

י:  קטז:יב-יט  יָי֑ ָּכל־ַּתְגמּו֥לֹוִהי ָעָלֽ יב ַלֽ ה־ָאִׁש֥ ָמֽ

א:  ָרֽ ם ְיָי֣ ֶאק ְ א ּוְבֵׁש֖ ּכֹוס־ְיׁשּו֥עֹות ֶאָּׂש֑

א ְלָכל־ַעּֽמֹו:   ֗ ם ֶנְגָדה־ָּנ֝ יָי֣ ֲאַׁשֵּל֑ ָדַרי ַלֽ ְנ֭

יו:  ֲחִסיָדֽ ְוָתה ַלֽ ָּמ֗ ָקר ְּבֵעיֵנ֣י ְיָי֑ ַה֝ ָי֭

ךךָ  ְבְּדךךָ ֶּבן־ֲאָמֶת֑ ךךָ ֲאִני־ַע֭ ְבֶּד֥ י ַע֫ י־ֲאִנ֢ ָּנ֣ה ְיָי֘ ִּכֽ  ָאֽ
י:   7 ְחָּת ְלֽמֹוֵסָרֽ ַּת֗ ִּפ֝

א:  ָרֽ ם ְיָי֣ ֶאק ְ ה ּוְבֵׁש֖ ְזַּבח ֶזַ֥בח ּתֹוָד֑ ־ֶא֭ ךךָ ְלֽ

א ְלָכל־ַעּֽמֹו:  ֗ ה־ָּנ֝ ם ֶנְגֿדָ יָי֣ ֲאַׁשֵּל֑ ָדַרי ַלֽ ְנ֭

ּה:  ֲללּו־ָיֽ ִם ַהֽ  רּוָׁשָלֽ֗ ִכי ְיֽ ֘תֹוֵכ֤ ית ְיָי֗ ְּבֽ ְּבַחְצ֤רֹות ׀ ֵּב֤

ים:  קיז   ֻאִּמֽ ְּב֗חּוהּו ָּכל־ָהֽ ָי ָּכל־ּגֹוִי֑ם ַׁש֝ ֲל֣לּו ֶאת־ְי֭ ַהֽ

ּה:  ֲללּו־ָיֽ ם ַהֽ ֱאֶמת־ְיָי֥ ְלעֹוָל֗ ינּו ׀ ַחְסּ֗דֹו ֶוֽ ר ָעֵל֨ ַב֤ י ָג֘ ִּכ֥

8
' שבהלל, ביגון המיוחד של אותו חג מועד ובר"ח ־ ביגון המרמז על אותו חודש, כגון יגון של חג החל ואנא' 'הודו '

י: ָּדַרׁש ָרָבא, ַמאי ִּדְכִתיב: '7 ְחָּת ְלֽמֹוֵסָרֽ ַּת֗ '? ָאַמר ָּדִוד ִלְפֵי ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא, ִרּבֹוֹו ֶׁשל עֹוָלם, ְׁשֵי מֹוֵסרֹותִּפ֝

ִּפַּתְחֶּתם  הן רצועות שקושרין בהן העול [ ָעַלי  ֶׁשָהיּו  ְוֲַעָמה ]שהתרת את הנקבות[פתחת  ]  ַהּמֹוֲאִבּיָה  רּות   

(גמ' יבמות עז.) ] אמו של רחבעם וממנה יצאו מלכי בית דוד (רש"י שם) ונעמהָהַעּמֹוִית. [
8 If one is able to hear all of the חזן's words, then one is  יוצא with the חזן’s recital of  יאמר(ו)

etc. and should just respond with If one is unlikely to hear all his words clearly, one should .הודו 
recite etc. in an undertone (יאמר(ו    with the and respond with ,חזן  One should .הודו   not hurry and
recite  יאמר(ו) etc. before the חזן.



' מכוין החזן להוציא את הציבור כאשר הוא אומרם בקול רם והציבור שותק. ישיאמר[ו] נאבאותו חודש. בפסוקי '

' עלהודו', אבל מקפידים על עייה משותפת ומסודרת על 'יאמר[ו] נא עם החזן גם את פסוקי 'בלחשהוהגים לומר  

בקול רם. ' של חזן, כפי הדין, ואין בשבשים את סדר העייה מתוך רצון לומר את פסוקו של החזןיאמר[ו]כל אמירת '

.(פי המעע למזרח)*עועי לולב בחג הסכות כמהג פפד"מ 

                     מזרח                                דרום    מערב              צפון            מעלה              מטה

  חזן       קיח 
יָי֣     ִּכי ־ ֑טֹוב   9 י הֹו֣דּו       ַלֽ ם  ִּכ֖ הודו  ַחְסּֽדֹו:  ְלעֹוָל֣

                     מזרח             דרום                                       מערב  צפון        מעלה              מטה

ל      חזן               אַמר   ־  ָנ֥א       ִיְׂשָרֵא֑ ֹֽ י י ם  ִּכ֖ הודו ַחְסּֽדֹו:  ְלעֹוָל֣

     

                    מזרח             דרום                                       מערב  צפון        מעלה              מטה

ֹרן   חזן              ֲה֑ ית־ַאֽ אְמרּו     ָנ֥א      ֵבֽ ֹֽ י י ם ִּכ֖ הודו ַחְסּֽדֹו:  ְלעֹוָל֣

                    מזרח             דרום                                       מערב  צפון        מעלה              מטה

אְמרּו   ־ ֖◌ָנא  חזן              ֹֽ י ְיָי֑  י י     ִיְרֵא֣ ם ִּכ֖ הודו  ַחְסּֽדֹו:  ְלעֹוָל֣

ּה:   ב ָיֽ ִני ַבֶּמְרָח֣ אִתי ָּיּ֑ה ָעָנ֖ ָר֣ ֵּמַצר ק ָ ן־ַה֭ ִמֽ

ם:  י ָאָדֽ ה ִל֣ ֲעֶׂש֖ א ַמה־ַּיֽ א ִאיָר֑ ֹ֣ י ל ְיָי֣ ִל֭

י:  ה ְבֽׂשְנָאֽ י ֶאְרֶא֥ ֲאִנ֗ י ַוֽ֝ ְזָר֑ י ְּבֹעֽ ְיָי֣ ִל֭

ם:  ָאָדֽ ַח ָּבֽ ְּבֹט֗ ֲח֥סֹות ַּבֽיָי֑ ִמ֝ ֗טֹוב ַלֽ

ים:   ַח ִּבְנִדיִבֽ ְּבֹט֗ ֲח֥סֹות ַּבֽיָי֑ ִמ֝ ֗טֹוב ַלֽ

9' - הודופסוקי  מיוחדים  ביגוים  אמרים  חודש '  בחר, ראש  יגון   - המועד ) שבתוב(סכות    חול 
ר"ח - יגון 'מעוז צור', ימי חנוכה - יגון חוכה,  ר"ח כסלו  - יגון סכות (יגוי בעועים בהלל), שמיני עצרת וב

ר"ח- יגון 'אדיר הוא', חול המועד  ) שבת וב(פסח  - אחד מיגוי פורים, ר"ח אדרמיגוי חוכה,  אחד  - טבת 
ר"ח - יגון 'אלי ציון',  ר"ח אב  - יגון שבעות (תחילת 'אקדמות'), ר"ח סיון של ספירה,  'לכה דודי'  יגון  - אייר 
 - יגון ימים וראים. אלול



ם:  י ֲאִמיַלֽ ָי֗ ִּכ֣ ם ְי֝ ָּכל־ּגֹוִי֥ם ְסָב֑בּוִני ְּבֵׁש֥

ם:  י ֲאִמיַלֽ ָי֗ ִּכ֣ ם ְי֝ ַסּ֥בּוִני ַגם־ְסָב֑בּוִני ְּבֵׁש֥

ם:  י ֲאִמיַלֽ ָי֗ ִּכ֣ ם ְי֝ ים ְּבֵׁש֥ ׁש קֹוִצ֑ ֲעכּו ְּכֵא֣ ים ֹּדֽ֭ ַסּ֤בּוִני ִכְדבֹוִר֗

ִני:   יָי֣ ֲעָזָרֽ ל ַו֖ ִני ִלְנֹּפ֑ ה ְדִחיַת֣ ַּדֹח֣

ה:  יׁשּוָעֽ י ִלֽ ֗  ְיִהי־ִל֝ ת ָיּ֑ה ַוֽ י ְוִזְמָר֣ ָעִּז֣

ִיל:  ָׂשה ָחֽ ָי֗ ֹע֣ ין ְי֝ ים ְיִמ֥ י ַצִּדיִק֑ ֳהֵל֥ ה ְּבָאֽ יׁשּוָע֗ ה ִוֽ ֤קֹול ׀ ִרָּנ֬

ִיל:  ָׂשה ָחֽ ָי֗ ֹע֣ ין ְי֝ ה ְיִמ֥ ָי ֽרֹוֵמָמ֑ ין ְי֭ ְיִמ֣

ּה:  י ָיֽ ֲעֵׂש֥ ר ַמֽ ֲאַסֵּפ֗ ְחֶי֑ה ַוֽ֝ י־ֶאֽ א־ָא֥מּות ִּכֽ ֹֽ ל

ִני:  א ְנָתָנֽ ֹ֣ ֶות ל ַלָּמ֗ ִּני ָּיּ֑ה ְו֝ ר ִיְּסַר֣ ַיֹּס֣

י  ֲעֵרי ִּפְתחּו־ִל֥ ּה: ַׁשֽ ה ָיֽ ם אֹוֶד֥ ֗ בֹא־ָב֝ ֶדק ָאֽ ־ֶצ֑

אּו ֽבֹו: 10 ים ָיֹב֥ ִּדיִק֗ יָי֑ ַצ֝ ַער ַלֽ ה־ַהַּׁש֥ ֶזֽ

ה: יׁשּוָעֽ י ִלֽ ֗ ִני ַוְּתִהי־ִל֝ י ֲעִניָת֑ ֹוְדךךָ ִּכ֣  אודך ֽא֭

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 A gable over the building’s ornamented doors bore a large Star of David. To .מקוה 
reach the doors, the victims were forced to hurry up five wide steps        with potted plants on either
side. A dark red תורה curtain taken from an unidentified synagogue, was hung at the entrance to the
gas chambers themselves and on it was inscribed: 'אּו ֽבֹו ים ָיֹב֥ ִּדיִק֗ ֑ד' ַצ֝ ַער ַלֽ ה־ַהַּׁש֥ ,Belzec)           .':ֶזֽ
Sobibor, Treblinka - The Operation Reinhard Death Camps by Yitzhak Arad)



ה:  אׁש ִּפָּנֽ ֹ֣ ה ְלר ְיָת֗ ים ָהֽ֝ ֲא֣סּו ַהּבֹוִנ֑ ֶבן ָמֽ  אבן  ֶא֭

ינּו:  את ְּבֵעיֵנֽ יא ִנְפָל֣ את ִה֖ ֹ֑ ְיָתה ּז ָי ָה֣ ת ְי֭   מאת  ֵמֵא֣

ה ֽבֹו:  יָלה ְוִנְׂשְמָח֣ ה ְיָי֑ ָנִג֖ ּיֹום ָעָׂש֣ ה־ַה֭ זה  ֶזֽ

' שהחזן אומרו בגיה, חוזר הקהל ואומרו בהמשך אותה גיהאנאאחר כל '

   מזרח  דרום                      מערב  צפון     מעלה  מטה        מזרח  דרום                   מערב  צפון   מעלה  מטה     

ה    ָּנ֑א   11    ה  ָאָּנ֣א ָאָּנ֣א      ֖◌ְיָי    ֽהֹוִׁש֮יָע֥ ָּנ֑א     ֖◌ְיָי     ֽהֹוִׁש֮יָע֥

א: ה ּֽנָ ָי֗ ַהְצִל֮יָח֥ א:             ָאָּנ֥א ְי֝ ה ָּנֽ יָח֥ ָי֗ ַהְצִל֘    ָאָּנ֥א ְי֝

 : ית ְיָיֽ ם ִמֵּב֥ ְכנּוֶכ֗ ַר֥ ם ְיָי֑ ֵּב֝ ָּבא ְּבֵׁש֣ ברוך  ָּב֣רּוךךְ ַה֭

נּו   ר ָל֥ ֶא֫ ל ׀ ְיָי֘ ַוָּי֤ ַח:  12ֵא֤ ְר֗נֹות ַהִּמְזֵּבֽ ים ַעדַק֝ ֲעֹבִת֑ ג ַּבֽ אל ִאְסרּו־ַח֥

ָּך:  י ֲאֽרֹוְמֶמֽ לַֹה֗ ָּך ֱא֝ ה ְואֹוֶד֑ י ַאָּת֣ אלי  ֵאִל֣

                           מזרח                                דרום    מערב        צפון            מעלה              מטה

י הֹו֣דּו       ַלֽיָי֑     ִּכי ־ ֑טֹוב                                           ם  ִּכ֖ הודו ַחְסּֽדֹו:  ְלעֹוָל֣

חול) שבת  וב( סכות - יגון בחר, ראש חודש ' אמרים ביגוים מיוחדים - אנא ד' הושיעה נא פסוקי '11
- כסלו  ר"ח תורה,  שמחת  הקפות  ביגון  תורה  שמחת בהלל),  בעועים  (יגוי  יגון סכות  - עצרת שמיניובהמועד 

 - אחד מיגוי פורים, ר"ח אדר - אחד מיגוי חוכה,  ר"ח טבת  - יגון 'מעוז צור',  חנוכה ימייגון חוכה,      

 - יגון שבעות ר"ח סיון - יגון 'לכה דודי' של ספירה, ר"ח אייר - יגון 'אדיר הוא', חול המועד ) שבת וב( פסח

 (מכון מורשת אשכז) - יגון ימים וראים. ר"ח אלול - יגון 'אלי ציון', ר"ח אב (תחילת 'אקדמות'),    

ָּבָה12 ָעָליו ַהָּכתּוב ְּכִאילּו  ַוֲהַּדס ַּבֲעבֹותֹו, ַמֲעֶלה  ַהּנֹוֵטל לּוָלב ְּבִאּגּודֹו,  ָאַמר ְרִבי ֶאְלָעָזר "ָּכל  ָאַמר ְרִבי ַאָּבהּו 

ַח:ִמְזֵּבַח ְוִהְקִריב ָעָליו ָקְרָּבן", ֶׁשֶּנֱאַמר: '  ד ַקְר֣נֹות ַהִּמְזֵּבֽ ים ַע֖ ֲעֹבִת֑ ג ַּבֽ '. ָאַמר ְרִבי ִיְרִמָיה ִמׁשּום ְרִבי ִׁשְמעֹון ֶּבןִאְסרּו־ַח֥
יֹוַחי,   ּוְרִבי יֹוָחָן ִמׁשּום ְרִבי ִׁשְמעֹון ַהְּמחֹוִזי ִמׁשּום ְרִבי יֹוָחָן ַהַּמּכֹוִתי "ָּכל ָהעֹוֶׂשה ִאיסּור ֶלָחג ַּבֲאִכיָלה ּוְׁשִתָיה, ַמֲעֶלה 

ְוִהְקִריב ָעָליו ָקְרָּבן, ֶׁשֶּנֱאַמר: ' ָּבָה ִמְזֵּבַח  ַח:ָעָליו ַהָּכתּוב ְּכִאילּו  ד ַקְר֣נֹות ַהִּמְזֵּבֽ ים ַע֖ ֲעֹבִת֑ ג ַּבֽ . ִאְסרּו־ַח֥ (גמ' סוכה '

מה:)



 ךךְ           ְוַעְּמךךָ  יךךָ ַצִּדיִקים עֹוֵׂשי ְרֹצָנֽ יךךָ  ַוֲחִסיֶדֽ ינּו ָּכל־ַמֲעֶׂשֽ ְיַהֲלֽלּוךךָ ְיָי ֱאלֵֹהֽ

יׁשּו ְוַיְקִּדֽ יצּו  ְוַיֲעִרֽ ִוירֹוֲממּו  ִויָפֲארּו  ִויַׁשְּבחּו  ִויָבֲרכּו  ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ְּבִרָּנה יֹודּו 

ָנִעים ְלַזֵּמר   טֹוב ְלהֹודֹות ּוְלִׁשְמךךָ  נּו: ִּכי ְלךךָ  ַמְלֵּכֽ ֶאת־ִׁשְמךךָ  יכּו  ִּכי  13ְוַיְמִלֽ

ֶלךךְ ְמֻהָּלל ַּבֻּתְׁשָּבחֹות: ֵמעֹוָלם ְוַעד־עֹוָלם ַאָּתה ֵאל: ָּברּוךךְ ַאָּתה ְיָי ֶמֽ

. חצי קדיש  אומרים כאן חנוכה. בתפלת מוסף  בימים שאומרים קדיש שלם אומרים 

).261בשבת ראש חודש, בשלש רגלים, בשבת חול המועד, ובשבת חוכה ממשיכים בהוצאת ספר תורה (עמ'  

מוסף עמידה לראש חודש ולשבת ראש חודש 

. חול ניגון  בחול -  שחל בראש חודש ב 'האל הקדוש הבעל תפלה אומר מכאן ועד '

.שבת  ניגון בשבת -  שחל  ראש חודש ב 'האל הקדוש החזן אומר מכאן ועד '

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

ַאָּתה  משתחוהָּברּוךךְ  כורע  ְייָ זוקף   ינּו  ֱאלֵֹהי ַאְבָרָהם    אלֵֹהי ֲאבֹוֵתֽ ֵוֽ ינּו  ֱאלֵֹהֽ

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

גֹוֵאל ּוֵמִביא  ָאבֹות   ַחְסֵדי  ְוזֹוֵכר  ַהֹּכל   ְוֹקֵנה  טֹוִבים  ֲחָסִדים  ּגֹוֵמל 

ּוָמֵגן:  יַע  ּומֹוִׁשֽ עֹוֵזר  ֶלךךְ  ֶמֽ ְּבַאֲהָבה:  ְׁשמֹו  ַען  ְלַמֽ ְבֵניֶהם   ִלְבֵני 

ְיָי ָמֵגן ַאְבָרָהם: זוקף  ַאָּתה  משתחוה ָּברּוךךְ  כורע 

13 The  יםוסח הראשו is ,מחזור ויטרי , רוקח , סידור רב עמרם גאון  (כי מעולם ועד עולם אתה א־ל 
אגור, מהרי"ל   etc.). This form is present in many ;.i.e פסוקים   ' יו  ם ְוַעד־֭עֹוָלם ַעל־ְיֵרָא֑ ֶסד ֨ד' ׀ ֵמעֹוָל֣ 'ְוֶח֤

' and ,((תהלים קג:יז  ם: ם ְוַעד־עֹוָלֽ עֹוָל֖ ינּו ֵמֽ ל ָאִב֔ ה ֨ד' ֱאלֵֹד֙י ִיְׂשָרֵא֣ ' (ד"ה א' כט:י ָּב֨רּוךךְ ַאָּת֤ ). This is but one
example of many instances when חז"ל borrowed phraseology from different ך"פסוקי ת. 



יַע: ַאָּתה ִּגּבֹור ְלעֹוָלם  ֲאֹדָני  ְמַחֵּיה ֵמִתים ַאָּתה  ַרב ְלהֹוִׁשֽ

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

ֶׁשם: ַמִּׁשיב ָהֽרּוַח ּומֹוִריד ַהֶּגֽ

נֹוְפִלים סֹוֵמךךְ  ַרִּבים   ְּבַרֲחִמים  ֵמִתים  ְמַחֵּיה  ֶסד   ְּבֶחֽ ַחִּיים  ְמַכְלֵּכל 

ִליֵׁשֵני ָעָפר: ִמי ָכֽמֹוךךָ  ְורֹוֵפא חֹוִלים  ּוַמִּתיר ֲאסּוִרים  ּוְמַקֵּים ֱאמּוָנתֹו 

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

ְוֶנֱאָמן ַאָּתה ְלַהֲחיֹות ֵמִתים: ָּברּוךךְ ַאָּתה ְיָי ְמַחֵּיה ַהֵּמִתים: 

.חול  שחל בראש חודש ' בנקדש 'קדושת 

ְנַקֵּדׁש ֶאת־ִׁשְמךךָ ָּבעֹוָלם  ְּכֵׁשם ֶׁשַמְקִּדיִׁשים  אֹותֹו ִּבְׁשֵמי ָמרֹום  בעל תפלה בלבד 

ר ישעיה ו:גַּכָּכתּוב ַעל־ַיד ְנִביֲאךךָ   א ֶז֤ה ֶאל־ֶז֙ה ְוָאַמ֔  ְוָקָר֨

ֶרץ ְּכבֹוֽדֹו: קהל ובעל תפלה יחדיו  א ָכל־ָהָא֖ ֹ֥ ָק֧דֹוׁש ׀ ָק֛דֹוׁש ָק֖דֹוׁש ְיָי֣ ְצָב֑אֹות ְמל

רּו:    ְלֻעָּמָתם ָּברּוךךְ יֹאֵמֽ

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

 ּוְבִדְבֵרי ָקְדְׁשךךָ ָּכתּוב ֵלאֹמר:בעל תפלה

ּה: תהלים קמו:י  קהל ובעל תפלה יחדיו ֲללּו־ָיֽ ר ַהֽ ר ָוֹד֗ ּיֹון ְלֹד֥ ִיךךְ ִצ֭ ם ֱאלַֹה֣ ךךְ ְיָי֙ ׀ ְלעֹוָל֗  ִיְמלֹ֤



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

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

ָהֵאל ַהָּקדֹוׁש: 14ַאָּתה ְיָי         

. בשבת שחל  בראש חודש  'נעריצך 'קדושת 

ֶדׁש   חזן בלבד ֶדׁש  ַהַּמְקִּדיִׁשים ִׁשְמךךָ ַּבֹּקֽ יַח ַׂשְרֵפי ֹקֽ ַנֲעִריְצךךָ ְוַנְקִּדיְׁשךךָ ְּכסֹוד ִׂשֽ

א ֶז֤ה ישעיה ו:ג  ְנִביֲאךךָ  ַּכָּכתּוב ַעל־ַיד ר  ְוָקָר֨ ֶאל־ֶז֙ה ְוָאַמ֔

 קהל וחזן יחדיו

ֶרץ ְּכבֹוֽדֹו: א ָכל־ָהָא֖ ֹ֥ ָק֧דֹוׁש ׀ ָק֛דֹוׁש ָק֖דֹוׁש ְיָי֣ ְצָב֑אֹות ְמל

 ָמֵלא עֹוָלם  ְמָׁשֲרָתיו ׁשֹוֲאִלים ֶזה ָלֶזה  ְּכבֹודֹו חזן

רּו:   ַאֵּיה ְמקֹום ְּכבֹודֹו  ְלֻעָּמָתם ָּברּוךךְ יֹאֵמֽ

 קהל וחזן יחדיו 

 ָּב֥רּוךךְ ְּכבֹוד־ְיָי֖ ִמְּמקֹוֽמֹו:יחזקאל ג:יב 

ֶפן ְּבַרֲחִמים  ְוָיֹחן ַעם ַהְמַיֲחִדים ְׁשמֹו  ִמְּמקֹומֹו חזן  הּוא ִיֽ

ִים ְּבַאֲהָבה ְׁשַמע אֹוְמִרים:  ֶקר ְּבָכל־יֹום ָּתִמיד  ַּפֲעַמֽ ֶרב ָוֹבֽ ֶעֽ

 קהל וחזן יחדיו 

ד:  דברים ו:ד ינּו ְיָי֥ ׀ ֶאָחֽ ל ְיָי֥ ֱאלֵֹה֖ ע ִיְׂשָרֵא֑ ְׁשַמ֖
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נּו  ֶאָחד  חזן נּו  הּוא מֹוִׁשיֵעֽ ינּו  הּוא ַמְלֵּכֽ ינּו  הּוא ָאִבֽ  הּוא ֱאלֵֹהֽ

נּו ְּבַרֲחָמיו ֵׁשִנית  ְלֵעיֵני ָּכל־ַחי   ם במדבר טו:מא ְוהּוא ַיְׁשִמיֵעֽ ְה֥יֹות ָלֶכ֖  ִלֽ

ים ֱאלִֹה֑ ֵלֽ

קהל וחזן יחדיו 

ם:  ֵהיֶכֽ ֲאִנ֖י ְיָי֥ ֱאלֹֽ

 בקדושת מוסף:יהודה חזק ' שחותם בו אלהיכםבשבת ראש חודש (גם בשבת חוכה) אומרים בה אופן מוסיפים פיוט '

ם  15 ֵהיֶכֽ ִים ִּבְגבּוָרתֹויַ֗  ֱאלֹֽ יַח ִׁשְמׁשֹו  ִׁשְבָעַתֽ ַח ְּבִחְתַחְּדׁשֹוהַ֗   ְזִרֽ ֶמׁש  ָּיֵרֽ ַּכֶּׁשֽ

  ְזִריָחתֹו

ֶדׁש ְּבִהְתַקְּדׁשֹו  ְלַחֵּדׁש ַּכָּפָרתֹו  וְ֗  ז֗ ּיֹום ְלַׁשְּמׁשֹו  הַ֗ ת ָּד֗ ַהֹחֽ ֻדַּׁשת ְׁשִכיָנתֹוְק֗ ֹות ֲח֗

ת ְּבַׁשַּבּ֑תֹו: ישעיה סו:כג  י ַׁשָּב֖ ֶדׁ֙ש ְּבָחְדׁ֔שֹו ּוִמֵּד֥ ֵּדי־ֹח֨ ִמֽ

 ּוְבִדְבֵרי ָקְדְׁשךךָ ָּכתּוב ֵלאֹמר: חזן

 קהל וחזן יחדיו

ּה:תהלים קמו:י ֲללּו־ָיֽ ר ַהֽ ר ָוֹד֗ ּיֹון ְלֹד֥ ִיךךְ ִצ֭ ם ֱאלַֹה֣ ךךְ ְיָי֙ ׀ ְלעֹוָל֗  ִיְמלֹ֤

ינּוחזן ַצח ְנָצִחים ְקֻדָּׁשְתךךָ ַנְקִּדיׁש  ְוִׁשְבֲחךךָ ֱאלֵֹהֽ ךךָ ּוְלֵנֽ  ְלדֹור ָודֹור ַנִּגיד ָּגְדֶלֽ

ינּו  ִמִּפֽ

ְייָ  ַאָּתה  ָּברּוךךְ  ַאָּתה:  ְוָקדֹוׁש  ָּגדֹול  ֶלךךְ  ֶמֽ ֵאל  ִּכי  ָוֶעד   ְלעֹוָלם  ָימּוׁש  לֹא 

בקדושה או מוסיפים כאן לבקש על חידוש אור שבעת הימים שיאיר לעתיד לבוא בשמש פי כמה וכמה,15
ועל אור הירח שירבה אז והוא מראה על גילוי השכיה, כי בכך זכה ביותר לקדש את שמו הגדול.



ָהֵאל ַהָּקדֹוׁש:  16

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

ְיָי       ָהֵאל ַהָּקדֹוׁש:

מוסף ראש חודש לחול

ָּת  ְזַמן ַּכָּפָרה  ָראֵׁשי ֳחָדִׁשים ְלַעְּמךךָ ָנַתֽ

ַמְקִריִבים  ִּבְהיֹוָתם  ְלָכל־ּתֹוְלדֹוָתם  

ַחָּטאת ּוְׂשִעיֵרי  ָרצֹון   ִזְבֵחי  יךךָ  ְלָפֶנֽ

ִיְהיּו ְלֻכָּלם  ִזָּכרֹון  ַּבֲעָדם:  ְלַכֵּפר 

ַח  ִמְזֵּבֽ ׂשֹוֵנא:  ִמַּיד  ַנְפָׁשם  ּוְּתׁשּוַעת 

ֶדׁש ֹחֽ ָחָדׁש ְּבִצּיֹון ָּתִכין  ְועֹוַלת רֹאׁש 

ַנֲעֶׂשה  ִעִּזים  ּוְׂשִעיֵרי  ָעָליו   ַנֲעֶלה 

ְבָרצֹון: ּוַבֲעבֹוַדת ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ִנְׂשַמח 

ִנְׁשָמִעים ַעְבְּדךךָ  ָדִוד  ְוִׁשיֵרי  נּו   ֻּכָּלֽ

 : ךךָ ִמְזְּבֶחֽ ִלְפֵני  ָהֲאמּוִרים  ךךָ   ְּבִעיֶרֽ

ַאֲהַבת עֹוָלם ָּתִביא ָלֶהם  ּוְבִרית 

נּו ַוֲהִביֵאֽ ִּתְזֹּכר:  ַלָּבִנים  ָאבֹות 

םִ  ְוִלירּוָׁשַלֽ ְּבִרָּנה   ִעיְרךךָ  ְלִצּיֹון 

עֹוָלם:  ְּבִׂשְמַחת  ִמְקָדְׁשךךָ   ֵּבית 

יךךָ ֶאת־ ָקְרְּבנֹות ְוָׁשם ַנֲעֶׂשה ְלָפֶנֽ

ְּכִסְדָרם  ְּתִמיִדים  ינּו   חֹובֹוֵתֽ

ּומּוָסִפים ְּכִהְלָכָתם:

מוסף שבת ראש חודש

יָת  ִּכִּלֽ ֶדם   ִמֶּקֽ עֹוָלְמךךָ  ְרָּת  ָיַצֽ ַאָּתה 

ְבָּת  ָאַהֽ ַהְׁשִביִעי   ַּביֹום  ְמַלאְכְּתךךָ 

נּו ִמָּכל־ נּו  ְורֹוַמְמָּתֽ יָת ָּבֽ נּו ְוָרִצֽ אֹוָתֽ
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נּו יךךָ  ְוֵקַרְבָּתֽ נּו ְּבִמְצֹוֶתֽ ַהְּלֹׁשנֹות  ְוִקַּדְׁשָּתֽ

ךךָ  ְוִׁשְמךךָ ַהָּגדֹול ְוַהָּקדֹוׁש נּו ַלֲעבֹוָדֶתֽ ַמְלֵּכֽ

ינּו ֱאלֵֹהֽ ְיָי  נּו  ָלֽ ֶּתן־  ַוִּתֽ אָת:  ָרֽ ק ָ ינּו  ָעֵלֽ

ְוָראֵׁשי  ִלְמנּוָחה  ַׁשָּבתֹות  ְּבַאֲהָבה  

יךךָ  ְלָפֶנֽ אנּו  ֶׁשָחָטֽ ּוְלִפי  ְלַכָּפָרה   ֳחָדִׁשים 

ְוָׁשֵמם  נּו   ינּו  ָחְרָבה ִעיֵרֽ ַוֲאבֹוֵתֽ ְחנּו  ֲאַנֽ

נּו  ְוֻּנַּטל ָּכבֹוד ֵרֽ נּו  ְוָגָלה ְיק ָ ֵּבית ִמְקָּדֵׁשֽ

ַלֲעׂשֹות  ְיכֹוִלים  נּו  ָאֽ ְוֵאין  ינּו   ַחֵּיֽ ִמֵּבית 

ִית  ַּבַּבֽ ךךָ   ְּבִחיָרֶתֽ ְּבֵבית  ינּו  חֹובֹוֵתֽ

ָעָליו ֶׁשִּנְקָרא ִׁשְמךךָ  ַהָּגדֹול ְוַהָּקדֹוׁש 

 : ךךָ ְּבִמְקָּדֶׁשֽ ְׁשִּנְׁשַּתְּלָחה  ַהָּיד  ִמְּפֵני 

אלֵֹהי  ֵוֽ ינּו  ֱאלֵֹהֽ ְיָי  יךךָ  ְיִהי ָרצֹון ִמְּלָפֶנֽ

נּו נּו ְבִׂשְמָחה ְלַאְרֵצֽ ינּו  ֶׁשַּתֲעֵלֽ ֲאבֹוֵתֽ

יךךָ  נּו  ְוָׁשם ַנֲעֶׂשה ְלָפֶנֽ נּו ִּבְגבּוֵלֽ ְוִתָּטֵעֽ

ְּתִמיִדים ינּו   חֹובֹוֵתֽ ֶאת־ָקְרְּבנֹות 

 ְּכִסְדָרם ּומּוָסִפים ְּכִהְלָכָתם: 

ֶדׁש ַהֶּזה  רֹאׁש יֹום ֶאת־מּוַסף ]ֶאת־מּוַסף יֹום ַהַּׁשָּבת ַהֶּזה וְ  בשבת[   ַהֹחֽ

יךךָ ְּבַאֲהָבה   ךךָ   ַנֲעֶׂשה ְוַנְקִריב ְלָפֶנֽ ינּו  ְּכִמְצַות ְרצֹוֶנֽ ְבָּת ָעֵלֽ ְּכמֹו ֶׁשָּכַתֽ

ךךָ ָּכָאמּור:  ְּבתֹוָרְתךךָ   ַעל־ְיֵדי ֹמֶׁשה ַעְבְּדךךָ  ִמִּפי ְכבֹוֶדֽ

(ביגון שבת) בשבת  

ים  במדבר כח: ט-י( ם ּוְׁשֵנ֣י ֶעְׂשֹרִנ֗ י־ָׁשָנ֖ה ְּתִמיִמ֑ ים ְּבֵנֽ י־ְכָבִׂש֥ ת ְׁשֵנֽ ּוְביֹו֙ם ַהַּׁשָּב֔

יד  ת ַהָּתִמ֖ ת ְּבַׁשַּבּ֑תֹו ַעל־ֹעַל֥ ת ַׁשַּב֖ ֶמן ְוִנְסּֽכֹו: ֹעַל֥ ה ַבֶּׁש֖ ה ְּבלּוָל֥ ֶלת ִמְנָח֛ ֹס֧



ּה:  ְוִנְסָּכֽ

ֶדׁש ָּכָאמּור: ) ֶזה ָקְרַּבן ַׁשָּבת  ְוָקְרַּבן רֹאׁש ֹחֽ

(ביגון יו"ט) 

יָי֑  כח:יא ה ַלֽ יבּו ֹעָל֖ ִר֥ ם ַּתק ְ ּוְבָראֵׁש֙י ָחְדֵׁשיֶכ֔

ם:   ה ְּתִמיִמֽ י־ָׁשָנ֛ה ִׁשְבָע֖ ים ְּבֵנֽ ד ְּכָבִׂש֧ ִיל ֶאָח֔ ִי֙ם ְוַא֣ ר ְׁשַנ֨ י־ָבָק֤ ים ְּבֵנֽ ָּפִר֨

ִיל ּוִמְנָחָתם ְוִנְסֵּכיֶהם ִּכְמֻדָּבר  ְׁשלָֹׁשה ֶעְׂשֹרִנים ַלָּפר  ּוְׁשֵני ֶעְׂשֹרִנים ָלַאֽ

 ִין ְּכִנְסּכֹו  ְוָׂשִעיר ְלַכֵּפר  ּוְׁשֵני ְתִמיִדים ְּכִהְלָכָתם:  ֶבׂש ְוַיֽ ְוִעָּׂשרֹון ַלֶּכֽ

(ביגון שבת)בשבת  

ְׁשִביִעי( ְמַקְּדֵׁשי  ַעם  ֶנג   ֹעֽ ְוֽקֹוְרֵאי  ַׁשָּבת  ֹׁשְמֵרי  ךךָ   ְּבַמְלכּוֶתֽ ִיְׂשְמחּו 

יָת ּבֹו ְוִקַּדְׁשּתֹו  ֶחְמַּדת ָיִמים ךךָ  ּוַבְּׁשִביִעי ָרִצֽ ֻּכָּלם ִיְׂשְּבעּו ְוִיְתַעְּנגּו ִמּטּוֶבֽ

ֶכר ְלַמֲעֵׂשה ְבֵראִׁשית: אָת  ֵזֽ ָרֽ )אֹותֹו ק ָ

' ביגון הקשור לחודש הבא (בחוכה ביגון 'שי זיתים')כי בעמך' עד 'לששון ולשמחהבחזרת הש"ץ, החזן מגן מ'

).ניגון חול במקום ניגון שבת  מסיימים ב שבת ראש חודש  (בניגון חול' עד סוף התפלה - בכי בעמך וממשיך מ' 

ינּו אלֵֹהי  ֱאלֵֹהֽ ינּו ֵוֽ וְ  ְרֵצה  בשבת( ֲאבֹוֵתֽ נּו  ינּו ַחֵּדׁש )ִבְמנּוָחֵתֽ ְּביֹום בשבת( ָעֵלֽ

ֶדׁש ַהֶּזה ְלטֹוָבה ְוִלְבָרָכה ַהֶּזה  ַהַּׁשָּבת   ְלָׂשׂשֹון ּוְלִׂשְמָחה   ָאֵמן)קהל() ֶאת־ַהֹחֽ



ְלַחִּיים ָאֵמן)   קהל(ְלַפְרָנָסה ּוְלַכְלָּכָלה   ָאֵמן)   קהל (     ִליׁשּוָעה ּוְלֶנָחָמה   ָאֵמן)קהל(

יַלת   ָאֵמן)קהל (ּוְלָׁשלֹום  ַׁשע  ּוְלַכָּפַרת  17[ ָאֵמן)   קהל (ָעֹון  ְוִלְסִליַחת ֵחְטא  ִלְמִחֽ קהל( ֶּפֽ

ְרָּת ִמָּכל־ָהֻאּמֹות  ]:ָאֵמן) ְעָּת  בשבת(  ִּכי־ְבַעְּמךךָ ִיְׂשָרֵאל ָּבַחֽ ) ְוַׁשָּבתֹות ָלֶהם הֹוַדֽ

ְעָּת: ָּברּוךךְ ַאָּתה ְיָי ְמַקֵּדׁש (  )ַהַּׁשָּבת וְ  בשבתְוֻחֵּקי ָראֵׁשי ֳחָדִׁשים ָלֶהם ָקַבֽ

ִיְׂשָרֵאל ְוָראֵׁשי ֳחָדִׁשים:

ִיְׂשָרֵאל ּוִבְתִפָּלָתם  ְּבַעְּמךךָ  ינּו  ֱאלֵֹהֽ ְוָהֵׁשב ָהֲעבֹוָדה ִלְדִביר  ְרֵצה ְיָי 

ךךָ  ְוִאֵּׁשי ִיְׂשָרֵאל ּוְתִפָּלָתם  ְמֵהָרה  ְּבַאֲהָבה ְתַקֵּבל ְּבָרצֹון  ּוְתִהי  ֵּביֶתֽ

ְלִצּיֹון ְּבׁשּוְבךךָ  ינּו  ֵעיֵנֽ יָנה  ְוֶתֱחֶזֽ  : ךךָ ַעֶּמֽ ִיְׂשָרֵאל  ֲעבֹוַדת  ָּתִמיד  ְלָרצֹון 

ְּבַרֲחִמים: ָּברּוךךְ ַאָּתה ְיָי ַהַּמֲחִזיר ְׁשִכיָנתֹו ְלִצּיֹון: 

ָלךךְ  ֶׁשַאָּתה הּוא כורע  ְחנּו  זוקף מֹוִדים ֲאַנֽ

ְלעֹוָלם ָוֶעד: ינּו  אלֵֹהי ֲאבֹוֵתֽ ֵוֽ ינּו  ְיָי ֱאלֵֹהֽ

נּו ַאָּתה הּוא ְלדֹור ינּו  ָמֵגן ִיְׁשֵעֽ צּור ַחֵּיֽ

ַעל־  ךךָ  ְּתִהָּלֶתֽ ּוְנַסֵּפר  ְּלךךָ  נֹוֶדה  ָודֹור: 

ְוַעל־ ךךָ   ְּבָיֶדֽ ַהְּמסּוִרים  ינּו  ַחֵּיֽ

ינּו ַהְּפקּודֹות ָלךךְ       ְוַעל־  ִנְׁשמֹוֵתֽ

נּו        ְוַעל־  יךךָ ֶׁשְּבָכל־יֹום ִעָּמֽ ִנֶּסֽ

יךךָ  ְוטֹובֹוֶתֽ יךךָ  ֵעת  ֶׁשְּבָכל ִנְפְלאֹוֶתֽ

ַׁשע מוסיפים 'ראש חודש אדר שני  ב17 '.ּוְלַכָּפַרת ֶּפֽ



לֹא־ָכלּו ִּכי  ַהּטֹוב  ִים:  ְוָצֳהָרֽ ֶקר  ָוֹבֽ ֶרב  ֶעֽ

יךךָ  ִּכי   ַרֲחֶמֽ ּמּו ְוַהְמַרֵחם  יךךָ  לֹא־ַתֽ ֲחָסֶדֽ

: ינּו ָלךךְ ִוֽ ֵמעֹוָלם ק ִ

מודים דרבן

ָלךךְ כורע  ְחנּו  ֲאַנֽ הּוא  מֹוִדים  ֶׁשַאָּתה 

ינּו  ֱאלֵֹהי זוקף  אלֵֹהי ֲאבֹוֵתֽ ינּו ֵוֽ  ְיָי ֱאלֵֹהֽ

ְּבֵראִׁשית: יֹוֵצר  נּו  יֹוְצֵרֽ ָכל־ָּבָׂשר  

ַהָּגדֹול  ְלִׁשְמךךָ  ְוהֹוָדאֹות  ְּבָרכֹות 

נּו ֶׁשֶהֱחִייָתֽ ַעל  ְוַהָּקדֹוׁש  

נּו: נּו ֵּכן ְוִקַּיְמָּתֽ ּוְתַקְּיֵמֽ נּו  ְּתַחֵּיֽ

ְלַחְצרֹות  ינּו  ךךָ  ְוֶתֱאֹסף ָּגֻלּיֹוֵתֽ ָקְדֶׁשֽ

 ךךָ  ְרצֹוֶנֽ ְוַלֲעׂשֹות  יךךָ  ֻחֶּקֽ ִלְׁשֹמר 

נּו ְּבֵלָבב ָׁשֵלם  ַעל ֶׁשָאֽ ּוְלָעְבְּדךךָ 

: כשאומרים  מֹוִדים ָלךךְ מעט           כורעים 

ֵאל ַההֹוָדאֹות: זוקף ָּברּוךךְ   המילה 

' :על הנסיםבחוכה אומרים כאן '

ַעל ַהִּנִּסים  ְוַעל ַהֻּפְרָקן  ְוַעל ַהְּגבּורֹות  ְוַעל ַהְּתׁשּועֹות  

ינּו ַּבָּיִמים ָהֵהם ִּבְזַמן ַהֶּזה:  יָת ַלֲאבֹוֵתֽ ְוַעל ַהִּמְלָחמֹות  ֶׁשָעִׂשֽ

ֶּבן יֹוָחָנן ֹּכֵהן ָּגדֹול ַחְׁשֹמַני ּוָבָניו  ְּכֶׁשָעְמָדה ַמְלכּות ָיָון ָהְרָׁשָעה  ִּביֵמי ַמִּתְתָיהּו 

יךךָ  : ְוַאָּתה ְּבַרֲחֶמֽ  ךךָ ךךָ  ּוְלַהֲעִביָרם ֵמֻחֵּקי ְרצֹוֶנֽ ִיְׂשָרֵאל  ְלַהְׁשִּכיָחם ּתֹוָרֶתֽ ַעל־ַעְּמךךָ 

ְמָּת ֶאת ְנָּת ֶאת ִּדיָנם  ָנַקֽ ְבָּת ֶאת ִריָבם  ַּדֽ ָהַרִּבים  ָעַמְדָּת ָלֶהם ְּבֵעת ָצָרָתם  ַרֽ

ְרָּת ִּגּבֹוִרים ְּבַיד ַחָּלִׁשים  ְוַרִּבים ְּבַיד ְמַעִּטים  ּוְּטֵמִאים ְּבַיד ְטהֹוִרים  ִנְקָמָתם: ָמַסֽ



ֵׁשם ָּגדֹול ְוָקדֹוׁש יָת  ָעִׂשֽ : ּוְלךךָ  ךךָ ּוְרָׁשִעים ְּבַיד ַצִּדיִקים  ְוֵזִדים ְּבַיד עֹוְסֵקי תֹוָרֶתֽ

אּו ַחר ַּכךךְ ָּבֽ יָת ְּתׁשּוָעה ְגדֹוָלה ּוֻפְרָקן ְּכַהּיֹום ַהֶּזה: ְוַאֽ ךךָ  ּוְלַעְּמךךָ ִיְׂשָרֵאל ָעִׂשֽ ְּבעֹוָלֶמֽ

ֵנרֹות  יקּו  ְוִהְדִלֽ ךךָ   ִמְקָּדֶׁשֽ ֶאת  ְוִטֲהרּו  ךךָ   ֵהיָכֶלֽ ֶאת  ּוִפּנּו  ךךָ   ֵּביֶתֽ ִלְדִביר  יךךָ  ָבֶנֽ

ּלּו  ְלהֹודֹות ּוְלַהֵּלל ְלִׁשְמךךָ ַהָּגדֹול:  ךךָ  ְוָקְבעּו ְׁשמֹוַנת ְיֵמי ֲחֻנָּכה ֵאֽ ְּבַחְצרֹות ָקְדֶׁשֽ

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

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

ָלה:   ְיָי ַהּטֹוב ִׁשְמךךָ ּוְלךךָ ָנֶאה ְלהֹודֹות: זוקף  ַאָּתה  משתחוה  ָּברּוךךְ  כורע                 ֶסֽ

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

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

ךךָ - ָּכָאמּור:  ָהֲאמּוָרה ִמִּפי ַאֲהֹרן ּוָבָניו ֹּכֲהִנים  ַעם ְקדֹוֶׁשֽ

:  במדבר ו:כד-כו  ךךָ ֥ ְיָי֖ ְוִיְׁשְמֶרֽ ֶרְכךךָ  ָּך:כן יהי רצון ְיָבֽ יֻחֶּנֽ יךךָ ִוֽ יו ֵאֶל֖ ר ְיָי֧ ׀ ָּפָנ֛ כן יהי רצון  ָיֵא֨

ם ְלךךָ֖ ָׁשֽלֹום:  יךךָ ְוָיֵׂש֥ א ְיָי֤ ׀ ָּפָני֙ו ֵאֶל֔ כן יהי רצון  ִיָּׂש֨

ְוַעל־ָּכל־ ינּו  ָעֵלֽ ְוַרֲחִמים   ֶסד  ָוֶחֽ ֵחן  ּוְבָרָכה   טֹוָבה  ָׁשלֹום   ִׂשים 

יךךָ  נּו ְּכֶאָחד ְּבאֹור ָּפֶנֽ ינּו  ֻּכָּלֽ נּו ָאִבֽ : ָּבֲרֵכֽ ךךָ ָּת  ִּכי   ִיְׂשָרֵאל ַעֶּמֽ יךךָ ָנַתֽ ְבאֹור ָּפֶנֽ

ֶסד  ּוְצָדָקה ּוְבָרָכה ְוַרֲחִמים ְוַחִּיים ינּו  ּתֹוַרת ַחִּיים ְוַאֲהַבת ֶחֽ נּו  ְיָי ֱאלֵֹהֽ ָלֽ



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

: ָּברּוךךְ ַאָּתה ְיָי ַהְמָבֵרךךְ ֶאת־ַעּמֹו ִיְׂשָרֵאל ַּבָּׁשלֹום: ךךָ ִּבְׁשלֹוֶמֽ

ְוִלְמַקְלַלי ַנְפִׁשי ִתֹּדם   ֱאלַֹהי  ְנֹצר ְלׁשֹוִני ֵמָרע  ּוְׂשָפַתי ִמַּדֵּבר ִמְרָמה 

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

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

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

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

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

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

ְוִאְמרּו ָאֵמן: 

זוקף לאט ואומר : 

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

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

ת:  ִנֹּיֽ ם ּוְכָׁשִנ֖ים ַקְדֹמֽ י עֹוָל֔ ִם ִּכיֵמ֣ ִויֽרּוָׁשָל֑

ועומד במקום שכלו פסיעותיו עד כדי הלוך ד' אמות, ובצבור עד שיגיע הבעל תפלה לקדושה.  

' בלחש.אדני שפתי תפתחהבעל תפלה חוזר ומתפלל בקול ואומר מתחלה '



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

עמידה לשלש רגלים

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

ַאְבָרָהם  ְייָ  זוקף  ַאָּתה  משתחוה ָּברּוךךְ כורע  18 ֱאלֵֹהי  ינּו   ֲאבֹוֵתֽ אלֵֹהי  ֵוֽ ינּו  ֱאלֵֹהֽ

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

ֲחָסִדים טֹוִבים ְוֹקֵנה ַהֹּכל  ְוזֹוֵכר ַחְסֵדי ָאבֹות  ּוֵמִביא גֹוֵאל ִלְבֵני ְבֵניֶהם

ּוָמֵגן:  יַע  עֹוֵזר ּומֹוִׁשֽ ֶלךךְ  ְּבַאֲהָבה: ֶמֽ ַען ְׁשמֹו  ְייָ זוקף  ַאָּתה  משתחוה ָּברּוךךְ כורע  ְלַמֽ  

ָמֵגן ַאְבָרָהם:

יַע:  ַאָּתה ִּגּבֹור ְלעֹוָלם  ֲאֹדָני  ְמַחֵּיה ֵמִתים ַאָּתה  ַרב ְלהֹוִׁשֽ

ממחה לשמיי עצרת עד שחרית של  יום ראשון לפסח אומרים :  

ֶׁשם:  ַמִּׁשיב ָהֽרּוַח ּומֹוִריד ַהֶּגֽ

נֹוְפִלים סֹוֵמךךְ  ַרִּבים   ְּבַרֲחִמים  ֵמִתים  ְמַחֵּיה  ֶסד   ְּבֶחֽ ַחִּיים  ְמַכְלֵּכל 

ֲאסּוִרים ּוַמִּתיר  חֹוִלים   ָכֽמֹוךךָ   ְורֹוֵפא  ִמי  ָעָפר:  ִליֵׁשֵני  ֱאמּוָנתֹו  ּוְמַקֵּים 

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

ְוֶנֱאָמן ַאָּתה ְלַהֲחיֹות ֵמִתים:  ָּברּוךךְ ַאָּתה ְיָי ְמַחֵּיה ַהֵּמִתים:

מנחה.  ובשחרית יום טוב ' בנקדש 'קדושת

ויום טוב מנחה ב18 הברכות הראשוות של חזרת הש"ץ - ביום טוב מנחה שחל בשבת   (מכון:ניגון חול   
מורשת אשכז)



ְנַקֵּדׁש ֶאת־ִׁשְמךךָ ָּבעֹוָלם  ְּכֵׁשם ֶׁשַמְקִּדיִׁשים  אֹותֹו ִּבְׁשֵמי ָמרֹום בעל תפלה בלבד 

ר ישעיה ו:ג ַּכָּכתּוב ַעל־ַיד ְנִביֲאךךָ   א ֶז֤ה ֶאל־ֶז֙ה ְוָאַמ֔  ְוָקָר֨

ֶרץ ְּכבֹוֽדֹו: קהל וחזן יחדיו  א ָכל־ָהָא֖ ֹ֥ ָק֧דֹוׁש ׀ ָק֛דֹוׁש ָק֖דֹוׁש ְיָי֣ ְצָב֑אֹות ְמל
בשחרית

ַעׁש ָּגדֹול  ַאִּדיר ְוָחָזק  חזן ָאז ְּבקֹול־ַרֽ

ַמְׁשִמיִעים קֹול  

ִמְתַנְּׂשִאים ְלֻעַּמת ְׂשָרִפים  ְלֻעָּמָתם

רּו:  ָּברּוךךְ יֹאֵמֽ
במחה 

 בעל תפלה

רּו: ְלֻעָּמָתם ָּברּוךךְ יֹאֵמֽ

ָּב֥רּוךךְ ְּכבֹוד־ְיָי֖ ִמְּמקֹוֽמֹו:  יחזקאל ג:יב קהל וחזן יחדיו
בשחרית

ְוִתְמלֹךךְ  חזן יַע   תֹוִפֽ נּו  ַמְלֵּכֽ ִמְּמקֹוְמךךָ 

ָמַתי   : ָלךךְ ְחנּו  ֲאַנֽ ְמַחִּכים  ִּכי  ינּו   ָעֵלֽ

ינּו  ְלֹעָלם ָוֶעד ִּתְמלֹךךְ ְּבִצּיֹון  ְּבָקרֹוב ְּבָיֵמֽ

ְּבתֹוךךְ  ְוִתְתַקַּדׁש  ִּתְתַּגַּדל  ִּתְׁשּכֹון: 

ַצח ּוְלֵנֽ ָודֹור  ְלדֹור  ִעיְרךךָ   ִם  ְיֽרּוָׁשַלֽ

ַמְלכּוְתךךָ  יָנה  ִתְרֶאֽ ינּו  ְוֵעיֵנֽ ְנָצִחים: 

ַּכָּדָבר ָהָאמּור ְּבִׁשיֵרי ֻעֶּזךךָ  ַעל־ְיֵדי

 : ךךָ יַח ִצְדֶקֽ ָּדִוד ְמִׁשֽ
במחה 

 בעל תפלה

ּוְבִדְבֵרי ָקְדְׁשךךָ  

ָּכתּוב ֵלאֹמר:

ּה: תהלים קמו:י  קהל וחזן יחדיו ֲללּו־ָיֽ ר ַהֽ ר ָוֹד֗ ּיֹון ְלֹד֥ ִיךךְ ִצ֭ ם ֱאלַֹה֣ ךךְ ְיָי֙ ׀ ְלעֹוָל֗  ִיְמלֹ֤

ינּו 19 חזן ַצח ְנָצִחים ְקֻדָּׁשְתךךָ ַנְקִּדיׁש  ְוִׁשְבֲחךךָ ֱאלֵֹהֽ ךךָ ּוְלֵנֽ ְלדֹור ָודֹור ַנִּגיד ָּגְדֶלֽ

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

.ניגון יום טוב מכאן והלאה ב19



ָהֵאל ַהָּקדֹוׁש: 

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

ְיָי       ָהֵאל ַהָּקדֹוׁש:

נּו נּו  ְורֹוַמְמָּתֽ ָּבֽ יָת  נּו  ְוָרִצֽ אֹוָתֽ ְבָּת  ִמָּכל־ָהַעִּמים  ָאַהֽ נּו  ַאָּתה ְבַחְרָּתֽ

ְוִׁשְמךךָ  ךךָ   ַלֲעבֹוָדֶתֽ נּו  ַמְלֵּכֽ נּו  ְוֵקַרְבָּתֽ יךךָ   ְּבִמְצֹוֶתֽ נּו  ְוִקַּדְׁשָּתֽ ִמָּכל־ַהְּלֹׁשנֹות  

אָת: ָרֽ ינּו ק ָ ַהָּגדֹול ְוַהָּקדֹוׁש ָעֵלֽ

 במוצאי שבת אומרים:

נּו ַלֲעׂשֹות ֻחֵּקי (גמ' ברכות לג:)   ךךָ  ַוְּתַלְּמֵדֽ ינּו ֶאת־ִמְׁשְּפֵטי ִצְדֶקֽ נּו ְיָי ֱאלֵֹהֽ ַוּתֹוִדיֵעֽ

ּוִמְצֹות  ֻחִּקים  ֱאֶמת  ְוּתֹוַרת  ְיָׁשִרים  ִמְׁשָּפִטים  ינּו  ֱאלֵֹהֽ ְיָי  נּו  ֶּתן־ָלֽ ַוִּתֽ  :  ךךָ ְרצֹוֶנֽ

נּו ְקֻדַּׁשת  ֶדׁש ְוַחֵּגי ְנָדָבה: ַוּתֹוִריֽׁשֵ נּו ְזַמֵּני ָׂשׂשֹון ּוֽמֹוֲעֵדי ֹקֽ טֹוִבים:    ַוַּתְנִחיֵלֽ

ְלֹחל  ֵּבין  ֶדׁש  ֵּבין ֹקֽ ינּו  ֱאלֵֹהֽ ְיָי  נּו  ֶגל: ַוַּתְבִּדיֵלֽ ַׁשָּבת ּוְכבֹוד מֹוֵעד ַוֲחִגיַגת ָהֶרֽ

ֶׁשת ְיֵמי ַהַּמֲעֶׂשה: ֵּבין ֶׁשךךְ  ֵּבין ִיְׂשָרֵאל ָלַעִּמים  ֵּבין יֹום ַהְּׁשִביִעי ְלֵׁשֽ אֹור ְלֹחֽ

ְיֵמי ֶׁשת  ִמֵּׁשֽ ַהְּׁשִביִעי  ְוֶאת־יֹום  ְלָּת   ִהְבַּדֽ טֹוב  יֹום  ִלְקֻדַּׁשת  ַׁשָּבת  ְקֻדַּׁשת 

 : ךךָ ְׁשָּת ֶאת־ַעְּמךךָ ִיְׂשָרֵאל ִּבְקֻדָּׁשֶתֽ ְלָּת ְוִקַּדֽ ְׁשָּת  ִהְבַּדֽ ַהַּמֲעֶׂשה ִקַּדֽ

ינּו ְּבַאֲהָבה [ נּו ְיָי ֱאלֵֹהֽ ֶּתן־ָלֽ ] מֹוֲעִדים ַׁשָּבתֹות ִלְמנּוָחה ּו בשבתַוִּתֽ



] ֶאת־יֹוםַהַּׁשָּבת ַהֶּזה וְ  ֶאת־יֹום בשבתְלִׂשְמָחה ַחִּגים ּוְזַמִּנים ְלָׂשׂשֹון  [

 לפסח 

ַחג ַהַּמּצֹות 

ַהֶּזה  ְזַמן 

נּו  ֵחרּוֵתֽ

 לשבועות

ַחג

ַהָׁשבּועֹות 

ַהֶּזה  ְזַמן

נּו ַמַּתן ּתֹוָרֵתֽ

 לסכות 

ַחג ַהֻּסּכֹות ַהֶּזה   

נּו ְזַמן ִׂשְמָחֵתֽ

 לשמיי עצרת ולשמחת תורה

ֶרת ְׁשִמיִני ַחג ָהֲעֶצֽ

נּו ַהֶּזה  ְזַמן ִׂשְמָחֵתֽ

ִים:ְּבַאֲהָבה בשבת[ ֶכר ִליִציַאת ִמְצָרֽ ֶדׁש  ֵזֽ ] ִמְקָרא ֹקֽ

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

ךךָ  ְוִזְכרֹון  ינּו  ְוִזְכרֹון ָמִׁשיַח ֶּבן־ָּדִוד ַעְבֶּדֽ נּו  ְוִזְכרֹון ֲאבֹוֵתֽ נּו ּוִפְקּדֹוֵנֽ ְוִיָּזֵכר ִזְכרֹוֵנֽ

יךךָ  ִלְפֵליָטה ּוְלטֹוָבה ךךָ  ְוִזְכרֹון ָּכל־ַעְּמךךָ ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ְלָפֶנֽ ִם ִעיר ָקְדֶׁשֽ ְיֽרּוָׁשַלֽ

ֶסד ּוְלַרֲחִמים  ּוְלַחִּיים ּוְלָׁשלֹום  ְּביֹום  ּוְלֵחן ּוְלֶחֽ

לפסח: 

ַחג ַהַּמּצֹות 

ַהֶּזה 

לשבועות:

ַחג

ַהָׁשבּועֹות 

ַהֶּזה 

לסכות: 

ַחג ַהֻּסּכֹות ַהֶּזה 

לשמיי עצרת ולשמחת תורה: 

ֶרת ַחג ְׁשִמיִני ַהֶּזה  ָהֲעֶצֽ

ינּו ּבֹו ְלטֹוָבה  ּנּו ְיָי ֱאלֵֹהֽ נּו בֹו ִלְבָרָכה  ָאֵמן) קהל (ָזְכֵרֽ נּו בֹו ָאֵמן)קהל( ּוָפְקֵדֽ   ְוהֹוִׁשיֵעֽ

ָאֵמן)קהל(ְלַחִּיים  נּו  ְוהֹוִׁשיֵעֽ ינּו  ְוַרֵחם ָעֵלֽ   ּוִבְדַבר ְיׁשּוָעה ְוַרֲחִמים  חּוס ְוָחֵּננּו 



ֶלךךְ ַחּנּון ְוַרחּום ַאָּתה: ינּו  ִּכי ֵאל ֶמֽ יךךָ ֵעיֵנֽ ִּכי ֵאֶלֽ

ְלִׂשְמָחה ּוְלָׁשלֹום   ְלַחִּיים  יךךָ  מֹוֲעֶדֽ ֶאת־ִּבְרַּכת  ינּו  ֱאלֵֹהֽ ְיָי  נּו  ְוַהִּׂשיֵאֽ

נּו: [ ְרָּת ְלָבֲרֽכֵ יָת ְוָאַמֽ ינּו  ְרֵצה בשבת ּוְלָׂשׂשֹון  ַּכֲאֶׁשר ָרִצֽ אלֵֹהי ֲאבֹוֵתֽ ינּו ֵוֽ ֱאלֵֹהֽ

נּו נּו ]ִבְמנּוָחֵתֽ ךךָ ְוַׂשְּמֵחֽ נּו ִמּטּוֶבֽ ךךָ   ַׂשְּבֵעֽ נּו ְּבתֹוָרֶתֽ נּו ְּבִמְצֹוֶתיךךָ ְוֵתן ֶחְלֵקֽ ַקְּדֵׁשֽ

ינּו [ נּו ְיָי ֱאלֵֹהֽ נּו ְלָעְבְּדךךָ ֶּבֱאֶמת: ְוַהְנִחיֵלֽ ךךָ     ְוַטֵהר ִלֵּבֽ ְּבַאֲהָבהבשבת  ִּביׁשּוָעֶתֽ

ךךָ  ַׁשַּבת ּו בשבת]       ְּבִׂשְמָחה ּוְבָׂשׂשֹון [ּוְבָרצֹון  ְוִיְׂשְמחּו ְבךךָ 20] מֹוֲעֵדי ָקְדֶׁשֽ

: ָּברּוךךְ ַאָּתה ְיָי ְמַקֵּדׁש [ ךךָ ֲהֵבי ְׁשֶמֽ ] ִיְׂשָרֵאל ְוַהְּזַמִּנים: ַהַּׁשָּבת וְ  בשבת ִיְׂשָרֵאל ֹאֽ

21
. נגון חול  שלוש הברכות האחרוות - בחול  שחל ביום טוב מנחה ב

.ניגון שבת שלוש הברכות האחרוות - בשבת   שחל ב יום טוב מנחה ב

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

ְוִאֵּׁשי ִיְׂשָרֵאל ּוְתִפָּלָתם  ְמֵהָרה  ְּבַאֲהָבה ְתַקֵּבל ְּבָרצֹון  ּוְתִהי ְלָרצֹון ָּתִמיד

ינּו ְּבׁשּוְבךךָ ְלִצּיֹון ְּבַרֲחִמים: ָּברּוךךְ ַאָּתה ְייָ  יָנה ֵעיֵנֽ : ְוֶתֱחֶזֽ ךךָ ֲעבֹוַדת ִיְׂשָרֵאל ַעֶּמֽ

ַהַּמֲחִזיר ְׁשִכיָנתֹו ְלִצּיֹון:

: לפי וסח פולין אומרים: 20 ךךָ ְוִיְׂשְמחּו ְבךךָ ִיְׂשָרֵאל ְמַקְּדֵׁשי ְׁשֶמֽ
כל אשי מדיות אחרות תמהי' על מהג פ"פ הזה להתפלל ג' ברכות אחרוות של מחה י"ט בגון חול,21

שהלא אין עושי' כן במחה שבת? ו"ל שלפי שבבקר אמר הח' בשחרית ובמוסף אחר חתימת ברכת מודי' בגון
י"ט:       או"א ברכו וכו', יש לדאוג שאם גם במחה יגן כן, יאמר גם אז: או"א, כדרכו בבקר, ואף שקהל יגערו
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

) 691אומר שים שלום וכו' בלי או"א וכו' לפיו. (דברי קהלת דף 



: ינּו ָלךךְ ִוֽ ֵמעֹוָלם ק ִ

מודים דרבן

הּואכורע  ֶׁשַאָּתה  ָלךךְ   ְחנּו  ֲאַנֽ מֹוִדים 

ינּוזוקף  ֲאבֹוֵתֽ אלֵֹהי  ֵוֽ ינּו  ֱאלֵֹהֽ ְיָי   

נּו              יֹוֵצר ֱאלֵֹהי ָכל־ָּבָׂשר  יֹוְצֵרֽ

ְלִׁשְמךךָ  ְוהֹוָדאֹות  ְּבָרכֹות  ְּבֵראִׁשית: 

נּו ֶׁשֶהֱחִייָתֽ ַעל  ְוַהָּקדֹוׁש    ַהָּגדֹול 

נּו ּוְתַקְּיֵמֽ נּו  ְּתַחֵּיֽ ֵּכן  נּו:  ְוִקַּיְמָּתֽ

ךךָ  ָקְדֶׁשֽ ְלַחְצרֹות  ינּו  ָּגֻלּיֹוֵתֽ ְוֶתֱאֹסף 

 ךךָ  ְרצֹוֶנֽ ְוַלֲעׂשֹות  יךךָ  ֻחֶּקֽ ִלְׁשֹמר 

נּו ֶׁשָאֽ ַעל  ָׁשֵלם   ְּבֵלָבב  ּוְלָעְבְּדךךָ 

: מֹוִדים המילה ָלךךְ כשאומרים  מעט  כורעים 

ֵאל ַההֹוָדאֹות:זוקף ָּברּוךךְ 

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

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

ָלה:  ֶסֽ

ְיָי ַהּטֹוב ִׁשְמךךָ ּוְלךךָ ָנֶאה ְלהֹודֹות:  זוקף  ַאָּתה משתחוה ָּברּוךךְ כורע 

). 772בפפד"מ ובקצת קהילות, הכהים מברכים את הקהל (עמ' תפלת שחרית ב

 ביגון תחילת 'אקדמות') שבעות ביגון 'אדיר הוא', ובפסח  אמרת ביגון סכות, ובסכות(ב
אם אין כהים אומר החזן הכל בקול: 

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

ךךָ - ָּכָאמּור:   ָהֲאמּוָרה ִמִּפי ַאֲהֹרן ּוָבָניו ֹּכֲהִנים  ַעם ְקדֹוֶׁשֽ

:  במדבר כה:כד-כו ךךָ ֥ ְיָי֖ ְוִיְׁשְמֶרֽ ֶרְכךךָ  ָּך:כן יהי רצון  ְיָבֽ יֻחֶּנֽ יךךָ ִוֽ יו ֵאֶל֖ ר ְיָי֧ ׀ ָּפָנ֛ כן יהי רצון  ָיֵא֨

ם ְלךךָ֖ ָׁשֽלֹום: יךךָ ְוָיֵׂש֥ א ְיָי֤ ׀ ָּפָני֙ו ֵאֶל֔ כן יהי רצון  ִיָּׂש֨

מנחה.  שבתולשחרית ל 



ֶלךךְ ָאדֹון  ְלָכל ַהָּׁשלֹום:ָּתִׂשים ְלעֹוָלם  ִּכי ַאָּתה הּוא ֶמֽ

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

ַאָּתה ְיָי ַהְמָבֵרךךְ ֶאת־ַעּמֹו ִיְׂשָרֵאל ַּבָּׁשלֹום:  ָּברּוךךְ 

ֱאלַֹהי  ְנֹצר ְלׁשֹוִני ֵמָרע  ּוְׂשָפַתי ִמַּדֵּבר ִמְרָמה  ְוִלְמַקְלַלי ַנְפִׁשי ִתֹּדם 

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

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

 : ךךָ ַען ּתֹוָרֶתֽ ךךָ  ֲעֵׂשה ְלַמֽ ַען ְקֻדָּׁשֶתֽ  ךךָ  ֲעֵׂשה ְלַמֽ ַען ְיִמיֶנֽ ךךָ  ֲעֵׂשה ְלַמֽ תהלים ס:ז ְׁשֶמֽ

  ֣ יְנךךָ יָעה ְיִמֽ יךךָ הֹוִׁש֖ ְל֣צּון ְיִדיֶד֑ ַמַען ֵיָחֽ ִני: ועננוְל֭ ֲעֵנֽ י  יט:טו   ַוֽ ְהֽיּו ְלָר֨צֹון ׀ ִאְמֵרי־ִפ֡ ִי֥

י:  ֲאִלֽ י ְוֹגֽ ָי֗ צּוִר֥ יךךָ ְי֝ י ְלָפֶנ֑ ִּבְמרֹוָמיו ָׁשלֹום ֹעֶׂשה פוסע לאחריו ג' פסיעות ואומר :  ְוֶהְג֣יֹון ִלִּב֣

ינּו ְוַעל־ָּכל־ִיְׂשָרֵאל: ְוִאְמרּו ָאֵמן:  הּוא ַיֲעֶׂשה ָׁשלֹום  ָעֵלֽ
זוקף לאט ואומר :

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

: ְוָׁשם ַנֲעָבְדךךָ ְּבִיְרָאה  ִּכיֵמי עֹוָלם ּוְכָׁשִנים ַקְדֹמִנּיֹות:  ךךָ ה  מלאכי ג:ד ְּבתֹוָרֶתֽ ת ְיהּוָד֖ יָי֔ ִמְנַח֥ ְרָב֙ה ַלֽ ְוָעֽ
ִנּֽיֹות:  ם ּוְכָׁשִנ֖ים ַקְדֹמֽ י עֹוָל֔ ִם        ִּכיֵמ֣ ִויֽרּוָׁשָל֑

ועומד במקום שכלו פסיעותיו עד כדי הלוך ד' אמות, ובצבור עד שיגיע החזן לקדושה. 
החזן חוזר ומתפלל בקול ואומר מתחלה 'אדי שפתי תפתח' בלחש.

).452בשחרית אומרים מיד הלל אחר גמר חזרת התפלה (עמ'  
).602אחר חזרת הש"ץ של מחה ממשיכים בקדיש תתקבל ביגון מיוחד למחה של יום טוב (עמ' 

).511אחר התפלה בערבית כשחל בשבת ממשיכים ב'ויכלו' (עמ'  
).911) וקידוש (עמ' 611אבל ביום חול אומרים קדיש תתקבל (עמ' 

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'.  

 שהוא כגד תורה וביאים. (ספר מהגים לר"א טירא) לולב זהו אותיות 



לוקח הלולב ביד ימין והאתרוג ביד שמאל ומברך מעומד:

ֶלךךְ ָהעֹוָלם ינּו ֶמֽ נּו  ְּבִמְצֹוָתיו  ִקְּדָׁשנּו ֲאֶׁשר   ָּברּוךךְ ַאָּתה ְיָי ֱאלֵֹהֽ ְנִטיַלת ַעל 22 ְוִצָּוֽ

לּוָלב:

ביום הראשון של חג (או ביום שי אם יום הראשון 
23

':שהחיינו שבת) מוסיפים גם '

נּו ְוִהִגיָענּו ִלְזַמן ַהֶּזה: ָּברּוךךְ ַאָּתה ְייָ  ֶלךךְ ָהעֹוָלם  ֶׁשֶהֱחָינּו ְוִקְּיָמֽ ינּו ֶמֽ ֱאלֵֹהֽ
 סדר מתנת יד25 24

 בשבת) הרב או החזן לוקח ספר תורה בידו יקום פרקן אחר שסיים המפטיר ברכה אחרוה (ואחר 

') ואומר:  בך יברך ישראלומברך לכל זכר שבבית הכסת (מבן י"ג שה ומעלה. לפחות מכן מברך בקיצור '

ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעֹקב ֹמֶׁשה ְוַאֲהֹרן ָּדִוד ּוְׁשלֹֹמה  הּוא  ינּו  ֲאבֹוֵתֽ ִמי ֶׁשֵּבַרךךְ 

בר"פ)ְיָבֵרךךְ   ֶאת  ִלְכבֹוד ַהָּמקֹום  ְוִלְכבֹוד(ר"פ    ַּבֲעבּור ֶׁשִיֵּתן ַמְּתַנת ָידֹו 

הּו הּו ְוַיִּציֵלֽ ֶגל  ִּבְׂשַכר ֶזה ַהָּקדֹוׁש ָּברּוךךְ הּוא ִיְׁשְמֵרֽ ַהּתֹוָרה      ְוִלְכבֹוד ָהֶרֽ

הּו ִמָּכל־ָצָרה ְוצּוָקה        ְוִיְׁשַלח ְּבָרָכה ְוַהְצָלָחה ְּבָכל־ַמֲעֵׂשה ָיָדיו  ִויָבֲרֵכֽ

(גמ'  ִמכּוָלן. ְוָגבֹוּהַ  הֹוִאיל '?לּוָלב  ְנִטיַלת ַעל' ֶאָּלא ְמָבְרִכיָן לֹא ַטַעם ַמאי ִלְרִבי ְזִריָקא:  ְרִבי ִיְרִמָיה  ֵליּה  ָאַמר22

לז:) סוכה
[מצות עשה ומבטלינן להו בשבת מדרבנן משום גזירה שמא יטלנו בידו כו':] (רש"יׁשֹוָפר ְולּוָלב, 23

(גמ' יבמות צ:)  ָהְׁשָּתא ְּדַׁשֵּנית ָלן ֵׁשב ְוַאל ַּתֲעֶׂשה לֹא ִמיֲעַקר הּוא. שם) 
24 .i.e)  מהג פוליןwhich later becameמהג צרפת  ,שלש רגלים  on יזכור  recites ,(המבורג  and ברלין 

contrary to  זהג אשכמ, which recites it on the שבת before  שבועות and שבת חזון (when             אב
is הרחמים   said),  and  in  some  congregations  on כפור  .יום   These  two שיטות  are  in  a  section  of
the  מחזור ויטרי which discusses whether one is allowed to recite a הקי on שלש רגלים when      there
is a דאורייתא   to be happy. Nevertheless, after חיוב  אירופה  ,חורבן   due to the influx of Jews from
הרב ברייער , מהג פולין  including those which followed ,קהילות  instituted that K’hal Adas Jeshurun in
Washington Heights recite יזכור on שלש רגלים as well as מתנת יד.

רבי שמעון שוואב הורה שקהילות לא יאמצו את השיבושים שהגיעו אליהם בגלל אילוצים.

 בשע"צ שהוא אחרון של תור' ולא בש"ת שהוא אחרון של גליות, כמומתנת ידשאלתי: למה והגי' מהג  25
יׁשבפסח ביום ח' ובשבועות ביום ב'? ועיתי שההיגוהו בכל רגל ביום שקוראי' בו פ' כל הבכור, על שם סופה ' ִא֖

ה' וגו'. ובאשר קוראי' בש"ת 'ְּכַמְּתַנ֣ת ָי֑דֹו את ַהְּבָרָכ֗ ֹ֣ ' מטעם ר"ן שבאות א', ופ' בראשית מטעם טור שם, קוראי'ְוז
)873כל הבכור בשע"צ, כבמגלה ל"א, ע"כ הגו בו מתת יד. (דברי קהלת דף 



ֶגל           ִעם ָּכל־ִיְׂשָרֵאל ֶאָחיו  הּו ַלֲעלֹות ָלֶרֽ  ֶדר]ָאֵמן 26ִויַזֵּכֽ :  [ְּבִלי ֶנֽ

'אמן'] ְוִאְמרּו [או 'ונאמרמה שתה ברכת מתת יד מכל הברכות שמברכים דרך תפילה, שבכלן אומר המברך בסוף, '

', ע"כ לאאמן בו קבלת דברים ' בלי ואמר, ואמרו? ו"ל ע"פ מ"ש בשבועות ל"ו 'עם כל ישראל אחיו אמן ובזאת ' 

' ובש"עשיתנויאמרו המבורכים אמן, כי בזה יקבלו עליהם בדר לתת מתה לצדקה באמרם אמן על מ"ש המברך '

 ' ר"ג  וכו'כל הנודרי"ד  ונקרא חוטא   ] שיאמרוהו  למבורכים  יקרא  ולא  אמן  יאמר  המברך  רק  לכן  בזה',  ואזהיר 

]. -דברי קהלת  המבורכים  שלא יאמרו אמן על ברכתם מפי הרב במתת יד 

ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעֹקב  ֹמֶׁשה ְוַאֲחֹרן ָּדִוד ּוְׁשלֹֹמה  הּוא ינּו  ֲאבֹוֵתֽ ִמי ֶׁשֵּבַרךךְ 

ְוִיּׁשּוִבים ֶדׁש   ַהֹּקֽ ָּכל־ְקִהּלֹות  ִעם  ַהֶּזה   ַהָּקדֹוׁש  ֶאת־ָּכל־ַהָּקָהל  ְיָבֵרךךְ 

ּוְסִביבֹות ֶׁשל־ָּכל־ִעיר ָוִעיר  ֵהם ּוְנֵׁשיֶהם   ּוְבֵניֶהם  ּוְבנֹוֵתיֶהם  ְוָכל־ֲאֶׁשר 

ָלֶהם: ְוָכל־ִמי ֶׁשִיֵּתן ִמִּנְדַבת ִלּבֹו  ֵהן ִאיׁש ֵהן ִאָּׁשה  ְללֹוְמֵדי תֹוָרה  ְוַלֲעִנֵּיי 

ִלְראֹות ְּבִבְנָיָנּה הּו  הּוא ְיַזֵּכֽ ָּברּוךךְ  ֶדׁש: ִּבְׂשַכר ֶזה ַהָּקדֹוׁש  ִעיר ַהֹּקֽ ִם  ְיֽרּוָׁשַלֽ

 ַגע ּוַמֲחָלה  ִמָּכל־ָצָרה ְוצּוָקה  ּוִמָּכל־ֶנֽ הּו  ְוַיִּציֵלֽ הּו  ְּבִתּקּוָנּה  ְוִיְׁשְמֵרֽ ַח  ְוִלְׂשֹמֽ

ְלִבְנַין ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש  ַּבֲעָגָלא  ּוְלָהִביא ִנְדָבתֹו  נּו  ִלְראֹות ִּביַאת ְמִׁשיֵחֽ הּו  ִויַזֵּכֽ

ּוִבְזַמן ָקִריב: ְוִיְׁשַלח ְּבָרָכה ְוַהְצָלָחה ְּבָכל־ַמֲעֵׂשה ָיָדיו  ִעם ָּכל־ִיְׂשָרֵאל ֶאָחיו: 

וכו'.אשרי  ְונֹאַמר ָאֵמן: 

מוסף עמידה לשלש רגלים ולחול המועד

26' עבור  מברכים  אחר ההפטרה  עצרת  שמיי  של  שבועות וא'  שי של  וביום  פסח  של  '.מתנת ידבאחרון 
', ואחר כך אוחז הרב את ספר התורה ומברךמי שברך אחד מראשי הקהל אוחז ספר תורה בידו ומברך את הרב ב' 

' את כל הקהל. (והמעות שכל אחד קיבל עצמו לתת כמתת יד עבור לומדי תורה ועיימתנת יד' של ' מי שברך ב'
ארץ ישראל וירושלים, אספות אחר החג ושלחות  ליעדן). 

שמחה  של  דאורייתא  חיוב  בימי  עצב  לעורר  אסור  כי  ברגלים,  'יזכור'  אומרים  בראשוים.אין  כמבואר   ,
'. מתנת יד' של 'מי שברך המורגלים באמריתו כמהג פולין, יכולים לאומרו בזמן '



וסחי תפילה בחג וחול המועד

 ' 'והשיאנובסוף  כבשבת:   ' : ךךָ ְׁשֶמֽ ֲהֵבי  ֹאֽ ִיְׂשָרֵאל  ְבךךָ  ב' ְוִיְׂשְמחּו  האמצעית,  בברכה  במוסף,  חטאינו '.  ':,ומפני 

ְיכֹוִלים   נּו  ָאֽ 'אחו'),ְוֵאין  ֶׁשִּנְׁשַּתְּלָחה (ולא     ' ובקטע  'השלוחה'),  רחמן (ולא  מלך  הוא: או"א  הוסח   ,'

ינּו נּו(ולא 'אליו'),  ׁשּוָבה ָעֵלֽ יךךָ ֲעִתיָרֵתֽ (ולא 'ותערב עליך'). [מכון מורשת אשכז] ְוֶתֱעַרב ְלָפֶנֽ

 אלא מיחים אותם לכל התפלה! מוסף חול המועד או מוסף ראש חודשאין חולצין התפילין לא לפי  

27
 בכל חול המועד, מיחין תפילין ומברך עליהן וכן מסיק טור אורח חיים ואביו. (ספר מהגים לר"א טירא) 

 ' המועד,  בחול  תפילין  להיח  סמך  שי"ןכי שם ה' נקרא עליךמצאתי  על  הרומז  תיבות ש'  י) ראשי  כח,  (דברים   '

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 ךךָ יד ְּתִהָּלֶתֽ י ַיִּג֥ ח ּ֝וִפ֗ י ִּתְפָּת֑ ֹדָני ְׂשָפַת֣  ֲא֭

ינּו ְייָ  זוקף  ַאָּתה  משתחוה ָּברּוךךְ כורע  28 אלֵֹהי  ֱאלֵֹהֽ ינּו ֵוֽ ֱאלֵֹהי  ַאְבָרָהם  ֱאלֵֹהי  ֲאבֹוֵתֽ

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

ַען טֹוִבים     ְוֹקֵנה ַהֹּכל  ְוזֹוֵכר ַחְסֵדי ָאבֹות  ּוֵמִביא גֹוֵאל ִלְבֵני ְבֵניֶהם  ְלַמֽ

ּוָמֵגן:  יַע  עֹוֵזר ּומֹוִׁשֽ ֶלךךְ  ְּבַאֲהָבה: ֶמֽ ְייָ זוקף  ַאָּתה  משתחוה ָּברּוךךְ כורע ְׁשמֹו  ָמֵגן  

ַאְבָרָהם: 

27 ראש חודש ) 1. מוסף during תפילין  give two reasons not to wear מקובלים   or חול המועד have a
semi- יו"ט status, 2) the recital of כתר'  at the start of 'קדושת  ,קדושה   which were not accepted in
.אשכז  In 1, אשכז   ) removing the is considered a תפילין   התפילה  ,בזיון   which is considered more
important, 2)'כתר 'קדושת    is not recited. In in the sixteenth century some began removing ,אשכז 
their and by the eighteenth century it had become the ,תפילין   ֹ  .of the majority מהג   Removing the
1702 - 1639 (חות יאיר  The .מגן אברהם  and ט"ז is found in the ,הלל  before חול המועד on תפילין  ), was
upset that people removed their instead of leaving them on until after ,תפילין    (ערוך לר The .מוסף 

1798 - 1871 ), while agreeing with the ט"ז and  מגן אברהם, cites the  מהרי"ל who removed his  תפילין
later. The Baer סידור is the first source for removing the תפילין after ' ביום ראשון לחול המועד ('קדש לי
.(פסח

-שבת חול המועד ב ,ניגון חולבימי חול, החזן אומר את שתי ברכות הראשוות וקדושה-בחול המועד ב28
:ניגון שבת ב 



יַע:  ַאָּתה ִּגּבֹור ְלעֹוָלם  ֲאֹדָני  ְמַחֵּיה ֵמִתים ַאָּתה  ַרב ְלהֹוִׁשֽ

', מכלכל חיים בחסד בחוץ לארץ במוסף יום א' דפסח החזן מכריז: '

', כל ימי הקיץ.מוריד הַטל' ולא ' משיב הרוחואין אומרים לא '

ֶׁשם:  ַמִּׁשיב ָהֽרּוַח ּומֹוִריד ַהֶּגֽ

'. משיב הרוח ומוריד הגשםבמוסף דשמיי עצרת לפי תפילה בלחש מכריז החזן: '

' בתפלה זו ואילך.משיב הרוח ומוריד הֶגשםהקהל אומרים '

נֹוְפִלים סֹוֵמךךְ  ַרִּבים   ְּבַרֲחִמים  ֵמִתים  ְמַחֵּיה  ֶסד   ְּבֶחֽ ַחִּיים  ְמַכְלֵּכל 

ִליֵׁשֵני ָעָפר: ִמי ָכֽמֹוךךָ   ּוַמִּתיר ֲאסּוִרים  ְורֹוֵפא חֹוִלים ַעל ּוְמַקֵּים ֱאמּוָנתֹו  ַּבֽ

ְוֶנֱאָמן ַאָּתה   ּוִמי ּֽדֹוֶמה־ָּלךךְ   ְּגבּורֹות  ְיׁשּוָעה:  יַח  ּוַמְצִמֽ ּוְמַחֶּיה  ֵמִמית  ֶלךךְ  ֶמֽ

ְלַהֲחיֹות ֵמִתים:  ָּברּוךךְ ַאָּתה ְיָי ְמַחֵּיה ַהֵּמִתים: 

.מוסף חול המועד' בנקדש 'קדושת 

ְנַקֵּדׁש ֶאת־ִׁשְמךךָ ָּבעֹוָלם  ְּכֵׁשם ֶׁשַמְקִּדיִׁשים  אֹותֹו ִּבְׁשֵמי ָמרֹום  בעל תפלה בלבד 

ר  ישעיה ו:ג ַּכָּכתּוב ַעל־ַיד ְנִביֲאךךָ  א ֶז֤ה ֶאל־ֶז֙ה ְוָאַמ֔  ְוָקָר֨

ֶרץ ְּכבֹוֽדֹו:  קהל ובעל תפלה יחדיו א ָכל־ָהָא֖ ֹ֥ ָק֧דֹוׁש ׀ ָק֛דֹוׁש ָק֖דֹוׁש ְיָי֣ ְצָב֑אֹות ְמל

רּו:   ְלֻעָּמָתם ָּברּוךךְ יֹאֵמֽ

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

ּוְבִדְבֵרי ָקְדְׁשךךָ ָּכתּוב ֵלאֹמר:  בעל תפלה

ּה: תהלים קמו:י קהל ובעל תפלה יחדיו  ֲללּו־ָיֽ ר ַהֽ ר ָוֹד֗ ּיֹון ְלֹד֥ ִיךךְ ִצ֭ ם ֱאלַֹה֣ ךךְ ְיָי֙ ׀ ְלעֹוָל֗ ִיְמלֹ֤

תפלה ינּו 29 בעל  ֱאלֵֹהֽ ַנְקִּדיׁש  ְוִׁשְבֲחךךָ  ַצח ְנָצִחים ְקֻדָּׁשְתךךָ  ּוְלֵנֽ ךךָ  ְלדֹור ָודֹור ַנִּגיד ָּגְדֶלֽ

.ניגון יום טוב ' והברכה האמצעית אמרים - בלדור ודור, מ' סכות או חול המועד פסח ב29



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

ַהָּקדֹוׁש:

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

ֶדׁש    חזן בלבד  ֶדׁש  ַהַּמְקִּדיִׁשים ִׁשְמךךָ ַּבֹּקֽ יַח ַׂשְרֵפי ֹקֽ ַנֲעִריְצךךָ ְוַנְקִּדיְׁשךךָ ְּכסֹוד ִׂשֽ

ר  ישעיה ו:ג ַּכָּכתּוב ַעל־ַיד ְנִביֲאךךָ  א ֶז֤ה ֶאל־ֶז֙ה ְוָאַמ֔  ְוָקָר֨

ֶרץ ְּכבֹוֽדֹו: קהל וחזן יחדיו א ָכל־ָהָא֖ ֹ֥ ָק֧דֹוׁש ׀ ָק֛דֹוׁש ָק֖דֹוׁש ְיָי֣ ְצָב֑אֹות ְמל

ָמֵלא עֹוָלם  ְמָׁשֲרָתיו ׁשֹוֲאִלים ֶזה ָלֶזה    ְּכבֹודֹו חזן

רּו:    ַאֵּיה ְמקֹום ְּכבֹודֹו  ְלֻעָּמָתם ָּברּוךךְ יֹאֵמֽ

ָּב֥רּוךךְ ְּכבֹוד־ְיָי֖ ִמְּמקֹוֽמֹו: יחזקאל ג:יב  קהל וחזן יחדיו

ֶפן ְּבַרֲחִמים  ְוָיֹחן ַעם ַהְמַיֲחִדים ְׁשמֹו  ִמְּמקֹומֹו חזן  הּוא ִיֽ

ִים ְּבַאֲהָבה ְׁשַמע אֹוְמִרים:  ֶקר ְּבָכל־יֹום ָּתִמיד  ַּפֲעַמֽ ֶרב ָוֹבֽ ֶעֽ

ד:  דברים ו:ד קהל וחזן יחדיו ינּו ְיָי֥ ׀ ֶאָחֽ ל ְיָי֥ ֱאלֵֹה֖ ע ִיְׂשָרֵא֑ ְׁשַמ֖

נּו  ֶאָחד  חזן נּו  הּוא מֹוִׁשיֵעֽ ינּו  הּוא ַמְלֵּכֽ ינּו  הּוא ָאִבֽ  הּוא ֱאלֵֹהֽ

נּו ְּבַרֲחָמיו ֵׁשִנית  ְלֵעיֵני ָּכל־ַחי   ים במדבר טו:מא ְוהּוא ַיְׁשִמיֵעֽ ֱאלִֹה֑ ם ֵלֽ ְה֥יֹות ָלֶכ֖ ִלֽ

ם:קהל וחזן יחדיו   ֵהיֶכֽ י ְיָי֥ ֱאלֹֽ ֲאִנ֖

 .שבת חול המועד not on ,ימים נוראים  and on יום טוב  is said on אדיר אדירנו

נּו   ֶרץ  תהלים ח:בַאִּדיר ַאִּדיֵרֽ ְמךךָ ְּבָכל־ָהָא֑ יר ִׁש֭ ה־ַאִּד֣ ינּו ָמֽ ְיָי֤ ֲאֹדֵנ֗

ד:  זכריה יד:ט ד ּוְׁש֥מֹו ֶאָחֽ ְהֶי֧ה ְיָי֛ ֶאָח֖ ֶרץ ַּבּ֣יֹום ַה֗הּוא ִיֽ ֶלךךְ ַעל־ָּכל־ָהָא֑ ְוָהָי֧ה ְיָי֛ ְלֶמ֖
 

 בקדושת מוסף: יהודה' שחותם בו אלהיכם מוסיפים פיוט 'שבת חול המועד סכותב 

ם  ֵהיֶכֽ ֵקם ָיִקים ְּדִבירֹו ַוֲחַדר ִמָּטתֹו  ֱאלֹֽ ִׁשיב ְּבָׁשֵלם ֻסּכֹו ּוְמעֹוָנתֹו  ָה֗  ָי֗



יֹות ֻסָּכה ְלֵצל   רֹוךךְ ּפּוָרה ִיְדֹרךךְ אֹוֵיב ַּבֲחָמתֹו  ֱה֗ ֶעד ּתֹוָכם ַיְׁשִּכין הֹוד ְׁשִכיָנתֹו  ְּד֗ ָו֗
ְלׁשֹוְמֵרי ֻסָּכתֹו  ָהֵעת ַיֲעִמיד ַעל־ֶאֶרץ ֲאֻגָּדתֹו  ִיְמלֹךךְ ַעל־ָּכל־ָהָאֶרץ  ַּבָּׁשַמִים ַמֲעָלתֹו: 

ּוְבִדְבֵרי ָקְדְׁשךךָ ָּכתּוב ֵלאֹמר:  חזן

ּה: תהלים קמו:י  קהל וחזן יחדיו ֲללּו־ָיֽ ר ַהֽ ר ָוֹד֗ ּיֹון ְלֹד֥ ִיךךְ ִצ֭ ם ֱאלַֹה֣ ךךְ ְיָי֙ ׀ ְלעֹוָל֗ ִיְמלֹ֤

ינּו לֹא חזן  ינּו ִמִּפֽ ַצח ְנָצִחים ְקֻדָּׁשְתךךָ ַנְקִּדיׁש  ְוִׁשְבֲחךךָ ֱאלֵֹהֽ ךךָ ּוְלֵנֽ ְלדֹור ָודֹור ַנִּגיד ָּגְדֶלֽ

ֶלךךְ ָּגדֹול ְוָקדֹוׁש ַאָּתה: ָּברּוךךְ ַאָּתה ְיָי ָהֵאל ַהָּקדֹוׁש:  ָימּוׁש ְלעֹוָלם ָוֶעד  ִּכי ֵאל ֶמֽ

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

ְיָי       ָהֵאל ַהָּקדֹוׁש:

נּו נּו  ְורֹוַמְמָּתֽ ָּבֽ יָת  נּו  ְוָרִצֽ אֹוָתֽ ְבָּת  ִמָּכל־ָהַעִּמים  ָאַהֽ נּו  ַאָּתה ְבַחְרָּתֽ

ְוִׁשְמךךָ  ךךָ   ַלֲעבֹוָדֶתֽ נּו  ַמְלֵּכֽ נּו  ְוֵקַרְבָּתֽ יךךָ   ְּבִמְצֹוֶתֽ נּו  ְוִקַּדְׁשָּתֽ ִמָּכל־ַהְּלֹׁשנֹות  

אָת: ָרֽ ינּו ק ָ ַהָּגדֹול ְוַהָּקדֹוׁש ָעֵלֽ

ינּו ְּבַאֲהָבה [ נּו ְיָי ֱאלֵֹהֽ ֶּתן־ָלֽ ] מֹוֲעִדים ְלִׂשְמָחה ַׁשָּבתֹות ִלְמנּוָחה ּו בשבתַוִּתֽ

] ֶאת־יֹוםַהַּׁשָּבת ַהֶּזה וְ  ֶאת־יֹום  בשבתַחִּגים ּוְזַמִּנים ְלָׂשׂשֹון  [ 

 לפסח

ַחג ַהַּמּצֹות 

ַהֶּזה  ְזַמן

נּו  ֵחרּוֵתֽ

 לשבועות

ַחג 

ַהָׁשבּועֹות 

ַהֶּזה  ְזַמן

נּו  ַמַּתן ּתֹוָרֵתֽ

 לסכות

ַחג ַהֻּסּכֹות ַהֶּזה   

נּו ְזַמן ִׂשְמָחֵתֽ

 לשמיי עצרת ולשמחת תורה 

ֶרת  ְׁשִמיִני ַחג ָהֲעֶצֽ

נּו ַהֶּזה  ְזַמן ִׂשְמָחֵתֽ



ִים:ְּבַאֲהָבה בשבת[ ֶכר ִליִציַאת ִמְצָרֽ ֶדׁש  ֵזֽ ] ִמְקָרא ֹקֽ

נּו ָאֽ ְוֵאין  נּו   ַאְדָמֵתֽ ֵמַעל  ְקנּו  ְוִנְתַרַחֽ נּו   ֵמַאְרֵצֽ ינּו  ָּגִלֽ ינּו  ֲחָטֵאֽ ּוִמְּפֵני 

ְּבֵבית ינּו  חֹובֹוֵתֽ ְוַלֲעׂשֹות  יךךָ   ְלָפֶנֽ ּוְלִהְׁשַּתֲחֹות  ְוֵלָראֹות  ַלֲעלֹות  ְיכֹוִלים 

ַהָּיד ִמְּפֵני  ָעָליו   ִׁשְמךךָ  ֶׁשִּנְקָרא  ְוַהָּקדֹוׁש  ַהָּגדֹול  ִית  ַּבּֽבַ ךךָ        ְּבִחיָרֶתֽ

  : ֶׁשִּנְׁשַּתְּלָחה ְּבִמְקָדֶׁשךךָ

ַרֲחָמן  ֶלךךְ  ֶמֽ ינּו   ֲאבֹוֵתֽ אלֵֹהי  ֵוֽ ינּו  ֱאלֵֹהֽ ְיָי  יךךָ   ִמְּלָפֶנֽ ָרצֹון  ְיִהי 

הּו ְמֵהָרה  יךךָ ָהַרִּבים  ְוִתְבֵנֽ ינּו ְוַעל־ִמְקָּדְׁשךךָ ְּבַרֲחֶמֽ ּוְתַגֵּדל ֶׁשָּתׁשּוב ּוְתַרֵחם ָעֵלֽ

ינּו ינּו ְמֵהָרה  ְוהֹוַפע ְוִהָּנֵׂשא ָעֵלֽ נּו  ַּגֵּלה ְּכבֹוד ַמְלכּוְתךךָ ָעֵלֽ ינּו ַמְלֵּכֽ ְּכבֹודֹו: ָאִבֽ

ֶרץ:  ָאֽ ִמַּיְרְּכֵתי  ַּכֵּנס  ינּו  ּוְנפּוצֹוֵתֽ ַהּגֹוִים   ִמֵּבין  ינּו  ְּפזּוֵרֽ ְוָקֵרב  ָּכל־ַחי:  ְלֵעיֵני 

ְּבִׂשְמַחת עֹוָלם: ְוָׁשם ֵּבית ִמְקָדְׁשךךָ  ִם  ְּבִרָּנה  ְוִלירּוָׁשַלֽ ְלִצּיֹון ִעיְרךךָ  נּו  ַוֲהִביֵאֽ

ינּו  ְּתִמיִדים ֶאת־ָקְרְּבנֹות חֹובֹוֵתֽ יךךָ  ְּכִהְלָכָתם:  ּומּוָסִפים  ְּכִסְדָרם  ַנֲעֶׂשה ְלָפֶנֽ

מּוַסף יֹום  ֶאת ]וְ  ַהֶּזה ַהַּׁשָּבת יֹום מּוַסף  ֶאת  בשבת[

לפסח: 

ַחג ַהַּמּצֹות 

ַהֶּזה 

לשבועות:

ַחג

ַהָׁשבּועֹות 

ַהֶּזה 

לסכות: 

ַחג ַהֻּסּכֹות ַהֶּזה 

לשמיי עצרת ולשמחת תורה: 

ֶרת ַחג ְׁשִמיִני ַהֶּזה  ָהֲעֶצֽ

ךךָ  ינּו ְּבתֹוָרֶתֽ ְבָּת ָעֵלֽ  ךךָ  ְּכמֹו ֶׁשָּכַתֽ יךךָ ְּבַאֲהָבה ְּכִמְצַות ְרצֹוֶנֽ ַנֲעֶׂשה ְוַנְקִריב ְלָפֶנֽ

ךךָ ָּכָאמּור:  ַעל־ְיֵדי ֹמֶׁשה ַעְבְּדךךָ  ִמִּפי ְכבֹוֶדֽ



ם  במדבר כח: ט-י בשבת  [ י־ָׁשָנ֖ה ְּתִמיִמ֑ ים ְּבֵנֽ י־ְכָבִׂש֥ ת ְׁשֵנֽ ּוְביֹו֙ם ַהַּׁשָּב֔

יד ת ַהָּתִמ֖ ת ְּבַׁשַּבּ֑תֹו ַעל־ֹעַל֥ ת ַׁשַּב֖ ֶמן ְוִנְסּֽכֹו: ֹעַל֥ ה ַבֶּׁש֖ ה ְּבלּוָל֥ ֶלת ִמְנָח֛ ים ֹס֧ ּוְׁשֵנ֣י ֶעְׂשֹרִנ֗

ּה:  ְוִנְסָּכֽ
בעמידה בין פסוקי קרבן שבת לפסוקי קרבן החג אומרים הוסח המדויק של הגאוים והראשוים: 

ֶרת  ַהָׁשבּועֹות ׀ ַחג יֹום ַחג ַהַּמּצֹות ׀ ַחג  - ְוָקְרַּבן  ַׁשָּבת  ָקְרַּבן  ֶזה - ַהֻּסּכֹות ׀ ְׁשִמיִני ַחג ָהֲעֶצֽ

]ָּכָאמּור: 

).יום שני של פסח  (בחוץ לארץ גם ביום ראשוןב 

ר במדבר כח:טז-יט  ה ָעָׂש֥ ֲחִמָּׁש֨ : ּוַבֽ יָיֽ ַסח ַלֽ ֶּפ֖ ֶדׁש  ר ֖יֹום ַלֹח֑ ה ָעָׂש֛ ִראׁ֗שֹון ְּבַאְרָּבָע֥ ָהֽ ֶדׁש  ּוַבֹח֣  

ָּכל־  ֶדׁש  ִראׁ֖שֹון ִמְקָרא־ֹק֑ ל: ַּבּ֥יֹום ָהֽ ָאֵכֽ ים ַמּ֖צֹות ֵיֽ ת ָיִמ֔ ג ִׁשְבַע֣ ַהֶּז֖ה ָח֑ ֶדׁש  ֛יֹום    ַלֹח֥

ִיל   ִים ְוַא֣ ר ְׁשַנ֖ י־ָבָק֛ ים ְּבֵנֽ יָי֔ ָּפִר֧ ה ֹעָל֙ה ַלֽ ם ִאֶּׁש֤ ֲעֽׂשּו: ְוִהְקַרְבֶּת֨ א ַתֽ ֹ֥ ה     ל אֶכת ֲעֹבָד֖ ְמֶל֥

ם:  ם ִיְה֥יּו ָלֶכֽ ה ְּתִמיִמ֖ ה ְכָבִׂשי֙ם       ְּבֵנ֣י ָׁשָנ֔ ד ְוִׁשְבָע֤ ומנחתם ֶאָח֑

    

'.והקרבתם מתחילים כאן 'ימים האחרונים  וחול המועדב

ה ְכָבִׂשי֙ם ְּבֵנ֣י כח:יט ד ְוִׁשְבָע֤ ִיל ֶאָח֑  ִים ְוַא֣ ר ְׁשַנ֖ י־ָבָק֛ ים ְּבֵנֽ יָי֔ ָּפִר֧ ה ֹעָל֙ה ַלֽ ם ִאֶּׁש֤  ְוִהְקַרְבֶּת֨

ם: ם ִיְה֥יּו ָלֶכֽ ה ְּתִמיִמ֖ ומנחתם  ָׁשָנ֔

.שבועותל

ֶדׁ֙ש ִיְהֶי֣ה  כח:כו-כז  ְקָרא־ֹק֨ ם ִמֽ ֵתיֶכ֑ ֻבֹע֖ יָי֔ ְּבָׁשֽ ה ֲחָדָׁש֙ה ַלֽ ם ִמְנָח֤ יְבֶכ֜ ים ְּבַהְקִר֨ ּוְב֣יֹום ַהִּבּכּוִר֗

ר  י־ָבָק֛ ים ְּבֵנֽ יָי֔ ָּפִר֧ ַלֽ ַח֙  יַח ִניֹח֨ ה ְלֵר֤ ם עֹוָל֜ ֲעֽׂשּו: ְוִהְקַרְבֶּת֨ א ַתֽ ֹ֥ ה ל אֶכת ֲעֹבָד֖ ם ָּכל־ְמֶל֥ ָלֶכ֔

ים ְּבֵנ֥י ָׁשָנֽה: ה ְכָבִׂש֖ ד ִׁשְבָע֥ ִיל ֶאָח֑  ִים ַא֣ ומנחתם ְׁשַנ֖

).יום שני של סכות (בחוץ לארץ גם ביום ראשוןב

ה כט:יב-יג  אֶכת ֲעֹבָד֖ ם ָּכל־ְמֶל֥ ְהֶי֣ה ָלֶכ֔ ֶדׁ֙ש ִיֽ ְקָרא־ֹק֨ י ִמֽ ֶדׁש ַהְּׁשִביִע֗ ר ֜יֹום ַלֹח֣ ֲחִמָּׁש֩ה ָעָׂש֨  ּוַבֽ

ים ָּפִר֧ יָי֔  ַלֽ ַח֙  ִניֹח֨ יַח  ה ֵר֤ ה ִאֵּׁש֨ ם ֹעָל֜ ים: ְוִהְקַרְבֶּת֨ ת ָיִמֽ ִׁשְבַע֥ יָי֖  ג ַלֽ ם ַח֛ ְוַחֹּגֶת֥ ֲעׂ֑שּו  א ַתֽ ֹ֣ ל

ְהֽיּו: ם ִיֽ ְּתִמיִמ֥ ר  ָעָׂש֖ ה  ַאְרָּבָע֥ י־ָׁשָנ֛ה  ים ְּבֵנֽ ְּכָבִׂש֧  ִים  ם ְׁשָנ֑ ֵאיִל֣ ר  ה ָעָׂש֖ ר ְׁשלָֹׁש֥ י־ָבָק֛ ְּבֵנֽ
ומנחתם 



).שמחת תורה (בחוץ לארץ גם בשמיני עצרתב

ם  כט:לה-לו ֲעֽׂשּו: ְוִהְקַרְבֶּת֨ א ַתֽ ֹ֥ ה ל אֶכת ֲעֹבָד֖ ם ָּכל־ְמֶל֥ ְהֶי֣ה ָלֶכ֑ ֶרת ִּתֽ י ֲעֶצ֖ ַּבּיֹו֙ם ַהְּׁשִמיִנ֔

ם:  ה ְּתִמיִמֽ י־ָׁשָנ֛ה ִׁשְבָע֖ ים ְּבֵנֽ ד ְּכָבִׂש֧ ִיל ֶאָח֑ ד ַא֣ ר ֶאָח֖ ַּפ֥ יָי֔  ַלֽ ַח֙  ִניֹח֨ יַח  ה ֵר֤ ה ִאֵּׁש֨ ֹעָל֜
ומנחתם

סכות (חוץ לארץ)
א' חול המועד: 

ּוַבּ֣יֹום  כט:יז

ים  ָּפִר֧ י  ַהֵּׁשִנ֗

ְׁשֵנ֥ים ר  י־ָבָק֛ ְּבֵנֽ

ם ֵאיִל֣ ר  ָעָׂש֖

ים  ְּכָבִׂש֧  ִים  ְׁשָנ֑

ה י־ָׁשָנ֛ ְּבֵנֽ

ר ָעָׂש֖ ה  ַאְרָּבָע֥

ם:  ומנחתם  ְּתִמיִמֽ

ּוַבּ֧יֹום  כט:כ

ם  ֵאיִל֣ ר  י־ָעָׂש֖ ַעְׁשֵּתֽ ים  ָּפִר֥ י  ַהְּׁשִליִׁש֛

ה  ַאְרָּבָע֥ י־ָׁשָנ֛ה  ְּבֵנֽ ים  ְּכָבִׂש֧  ִים  ְׁשָנ֑

ם:  ר ְּתִמיִמֽ ומנחתם ָעָׂש֖

 ב' חול המועד: 
י־  כט:כ ַעְׁשֵּתֽ ים  ָּפִר֥ י  ַהְּׁשִליִׁש֛ ּוַבּ֧יֹום 

י־ָׁשָנ֛ה  ים ְּבֵנֽ  ִים ְּכָבִׂש֧ ם ְׁשָנ֑ ר ֵאיִל֣ ָעָׂש֖

ם: ר ְּתִמיִמֽ ה ָעָׂש֖ ומנחתם ַאְרָּבָע֥

ה  כט:כג ֲעָׂשָר֖ ים  ָּפִר֥ י  ְרִביִע֛ ָהֽ ּוַבּ֧יֹום 

ה י־ָׁשָנ֛ ְּבֵנֽ ים  ְּכָבִׂש֧  ִים  ְׁשָנ֑ ם  ֵאיִל֣

ם:   ר ְּתִמיִמֽ ה ָעָׂש֖ ומנחתםַאְרָּבָע֥

 ג' חול המועד:
ים כט:כג  ָּפִר֥ י  ְרִביִע֛ ָהֽ ּוַבּ֧יֹום 

ים  ְּכָבִׂש֧  ִים  ְׁשָנ֑ ם  ֵאיִל֣ ה  ֲעָׂשָר֖

ר  ָעָׂש֖ ה  ַאְרָּבָע֥ י־ָׁשָנ֛ה  ְּבֵנֽ

ם:   ומנחתםְּתִמיִמֽ

ים כט:כו ָּפִר֥ י  ֲחִמיִׁש֛ ַהֽ ּוַבּ֧יֹום 

ים ְּכָבִׂש֧  ִים  ְׁשָנ֑ ם  ֵאיִל֣ ה  ִּתְׁשָע֖

ר  ָעָׂש֖ ה  ַאְרָּבָע֥ י־ָׁשָנ֛ה  ְּבֵנֽ

ם:  ומנחתם ְּתִמיִמֽ

 ד' חול המועד:

ם כט:כו  ֵאיִל֣ ה  ִּתְׁשָע֖ ים  ָּפִר֥ י  ֲחִמיִׁש֛ ַהֽ ּוַבּ֧יֹום 

ר  ָעָׂש֖ ה  ַאְרָּבָע֥ י־ָׁשָנ֛ה  ְּבֵנֽ ים  ְּכָבִׂש֧  ִים  ְׁשָנ֑

ם:  ומנחתם  ְּתִמיִמֽ

 ִים כט:כט ם ְׁשָנ֑ ים ְׁשֹמָנ֖ה ֵאיִל֣ י ָּפִר֥ ּוַבּ֧יֹום ַהִּׁשִּׁש֛

ם:  ְּתִמיִמֽ ר  ָעָׂש֖ ה  ַאְרָּבָע֥ י־ָׁשָנ֛ה  ְּבֵנֽ ים  ְּכָבִׂש֧
ומנחתם

 הושעא רבה: 

ם כט:כט ים ְׁשֹמָנ֖ה ֵאיִל֣ י ָּפִר֥ ּוַבּ֧יֹום ַהִּׁשִּׁש֛

ר  ה ָעָׂש֖ י־ָׁשָנ֛ה ַאְרָּבָע֥ ים ְּבֵנֽ  ִים ְּכָבִׂש֧ ְׁשָנ֑

ם:   ומנחתם ְּתִמיִמֽ

ה  כט:לב ִׁשְבָע֖ ים  ָּפִר֥ י  ַהְּׁשִביִע֛ ּוַבּ֧יֹום 

ה  י־ָׁשָנ֛ה ַאְרָּבָע֥ ים ְּבֵנֽ  ִים ְּכָבִׂש֧ ם ְׁשָנ֑ ֵאיִל֣

ם: ר ְּתִמיִמֽ ומנחתם ָעָׂש֖



ִיל   ּוִמְנָחָתם ְוִנְסֵּכיֶהם ִּכְמֻדָּבר: ְׁשלָֹׁשה ֶעְׂשרֹוִנים ַלָּפר  ּוְׁשֵני ֶעְׂשֹרִנים ָלַאֽ

 ִין ְּכִנְסּכֹו: ְוָׂשִעיר ְלַכֵּפר  ּוְׁשֵני ְתִמיִדים ְּכִהְלָכָתם: ֶבׂש  ְוַיֽ ְוִעָּׂשרֹון ַלֶּכֽ
בשבת מוסף: 

ֶנג  ַעם ְמַקְּדֵׁשי ְׁשִביִעי  ֻּכָּלם ִיְׂשְּבעּו ךךָ  ֹׁשְמֵרי ַׁשָּבת ְוֽקֹוְרֵאי ֹעֽ ְּבַמְלכּוֶתֽ ִיְׂשְמחּו 

ְוִקַּדְׁשּתֹו  ֶחְמַּדת ָיִמים ֹאתֹו ּבֹו  יָת  ךךָ  ּוַבְּׁשִביִעי ָרִצֽ ִמּטּוֶבֽ אָת  ְוִיְתַעְּנגּו  ָרֽ ֶכר  ק ָ ֵזֽ

ְלַמֲעֵׂשה ְבֵראִׁשית: 

ֶרׁש־ ינּו  טֹוב ּוֵמִטיב ִהָּדֽ ֶלךךְ ַרֲחָמן ַרֵחם ָעֵלֽ ינּו  ֶמֽ אלֵֹהי ֲאבֹוֵתֽ ינּו ֵוֽ ֱאלֵֹהֽ

: ְּבֵנה ֵביְתךךָ   ךךָ ְרצֹוֶנֽ יךךָ  ִּבְגַלל ָאבֹות ֶׁשָעׂשּו  ַּבֲהמֹון ַרֲחֶמֽ ינּו  נּו  ׁשּוָבה ָעֵלֽ ָלֽ

ְּבִתּקּונֹו: נּו  ְוַׂשְּמֵחֽ ְּבִבְנָינֹו   נּו  ְוַהְרֵאֽ ַעל־ְמכֹונֹו   ִמְקָדְׁשךךָ  ְוכֹוֵנן  ְּכַבְּתִחָּלה  

ִלְנֵויֶהם:  ִיְׂשָרֵאל  ְוָהֵׁשב  ּוְלִזְמָרם   ְלִׁשיָרם  ּוְלִוִּים  ַלֲעבֹוָדָתם   ֹּכֲהִנים  ְוָהֵׁשב 

ַּכָּכתּוב  ינּו   ְרָגֵלֽ ַּפֲעֵמי  ְּבָׁשלֹֹ◌ׁש  יךךָ   ְלָפֶנֽ ְוִנְׁשַּתֲחֶוה  ְוֵנָרֶאה  ַנֲעֶלה  ְוָׁשם 

      : ךךָ ה ָכל־ְזֽכּוְרךךָ֜ ֶאת־ְּפֵנ֣י ׀ ְייָ֣ דברים טז-יזְּבתֹוָרֶתֽ  ָרֶא֨ ה ֵיֽ ים ׀ ַּבָּׁשָנ֡ ֹוׁש ְּפָעִמ֣  ָׁשלֹ֣

ג ַהֻּסּ֑כֹות ֻב֖עֹות ּוְבַח֣ ג ַהָּׁשֽ ג ַהַּמּ֛צֹות ּוְבַח֥ ר ְּבַח֧ ר ִיְבָח֔ יךךָ         ַּבָּמקֹו֙ם ֲאֶׁש֣ ֱאלֶֹה֗

ר  יךךָ ֲאֶׁש֥ ת ְיָי֥ ֱאלֶֹה֖ יׁש ְּכַמְּתַנֽת ָי֑דֹו ְּכִבְרַּכ֛ ם: ִא֖ ה       ֶאת־ְּפֵנ֥י ְיָי֖ ֵריָקֽ  ָרֶא֛ א ֵיֽ ֹ֧ ְול

: ךךְ ַתן־ָלֽ ָנֽ

ְלִׂשְמָחה ּוְלָׁשלֹום   ְלַחִּיים  יךךָ  מֹוֲעֶדֽ ֶאת־ִּבְרַּכת  ינּו  ֱאלֵֹהֽ ְיָי  נּו  ְוַהִּׂשיֵאֽ

נּו: [ ְרָּת ְלָבֲרֽכֵ יָת ְוָאַמֽ ינּו  ְרֵצה בשבת ּוְלָׂשׂשֹון  ַּכֲאֶׁשר ָרִצֽ אלֵֹהי ֲאבֹוֵתֽ ינּו ֵוֽ ֱאלֵֹהֽ

נּו נּו ]ִבְמנּוָחֵתֽ ְוַׂשְּמֵחֽ ךךָ  ִמּטּוֶבֽ נּו  ךךָ  ַׂשְּבֵעֽ ְּבתֹוָרֶתֽ נּו  ְוֵתן ֶחְלֵקֽ ְּבִמְצֹוֶתיךךָ  נּו  ַקְּדֵׁשֽ

ינּו [ נּו ְיָי ֱאלֵֹהֽ נּו ְלָעְבְּדךךָ ֶּבֱאֶמת: ְוַהְנִחיֵלֽ ךךָ     ְוַטֵהר ִלֵּבֽ ְּבַאֲהָבה בשבת ִּביׁשּוָעֶתֽ

ךךָ  ַׁשַּבת ּו בשבת]      ְּבִׂשְמָחה ּוְבָׂשׂשֹון [ ּוְבָרצֹון  ְבךךָ 30] מֹוֲעֵדי ָקְדֶׁשֽ ְוִיְׂשְמחּו 

: לפי וסח פולין אומרים: 30 ךךָ ְוִיְׂשְמחּו ְבךךָ ִיְׂשָרֵאל ְמַקְּדֵׁשי ְׁשֶמֽ



: ָּברּוךךְ ַאָּתה ְיָי ְמַקֵּדׁש [ ךךָ ֲהֵבי ְׁשֶמֽ ] ִיְׂשָרֵאל ְוַהְּזַמִּנים:ַהַּׁשָּבת וְ  בשבתִיְׂשָרֵאל ֹאֽ
ינּו ְּבַעְּמךךָ ִיְׂשָרֵאל ּוִבְתִפָּלָתם  ְוָהֵׁשב ָהֲעבֹוָדה ִלְדִביר 32 31 ְרֵצה ְיָי ֱאלֵֹהֽ

ךךָ   ְוִאֵּׁשי ִיְׂשָרֵאל ּוְתִפָּלָתם  ְמֵהָרה  ְּבַאֲהָבה ְתַקֵּבל ְּבָרצֹון  ּוְתִהי ְלָרצֹון ֵּביֶתֽ

 : ךךָ ָּתִמיד ֲעבֹוַדת ִיְׂשָרֵאל ַעֶּמֽ

).772(עמ' ותערב  אומרים פה חזרת תפלת מוסף  ביום טוב ב

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

ְלִצּיֹון:

הּואכורע  ֶׁשַאָּתה  ָלךךְ   ְחנּו  ֲאַנֽ מֹוִדים 

ְלעֹוָלם זוקף  ינּו  אלֵֹהי ֲאבֹוֵתֽ ֵוֽ ינּו  ֱאלֵֹהֽ ְיָי   

ַאָּתה הּוא נּו  ינּו  ָמֵגן ִיְׁשֵעֽ ָוֶעד: צּור ַחֵּיֽ

ךךָ  ְּתִהָלֶתֽ ּוְנַסֵּפר  ְּלךךָ  נֹוֶדה  ָודֹור:  ְלדֹור 

ְוַעל־ ךךָ   ְּבָיֶדֽ ַהְּמסּוִרים  ינּו  ַעל־ַחֵּיֽ

יךךָ  ְוַעל־ִנֶּסֽ ָלךךְ   ַהְּפקּודֹות  ינּו  ִנְׁשמֹוֵתֽ

יךךָ  ְוַעל־ִנְפְלאֹוֶתֽ נּו   ִעָּמֽ ֶׁשְּבָכל־יֹום 

ֶקר  ָוֹבֽ ֶרב  ֶעֽ ֵעת   ֶׁשְּבָכל  יךךָ  ְוטֹובֹוֶתֽ

יךךָ  ַרֲחֶמֽ לֹא־ָכלּו  ִּכי  ַהּטֹוב  ִים:  ְוָצֳהָרֽ

ֵמעֹוָלם יךךָ   ֲחָסֶדֽ מּו  ַתֽ לֹא  ִּכי  ְוַהְמַרֵחם 

 : ינּו ָלךךְ ִּוֽ ק ִ

מודים דרבן

ְחנּו ָלךךְ  ֶׁשַאָּתה הּואכורע  מֹוִדים ֲאַנֽ

ינּוזוקף  ֲאבֹוֵתֽ אלֵֹהי  ֵוֽ ינּו  ֱאלֵֹהֽ ְיָי   

יֹוֵצר  נּו   יֹוְצֵרֽ ָכל־ָּבָׂשר   ֱאלֵֹהי 

ְּבָרכֹות ְלִׁשְמךךָ  ְוהֹוָדאֹות  ְּבֵראִׁשית: 

נּו ַהָּגדֹול  ֶׁשֶהֱחִייָתֽ ַעל  ְוַהָּקדֹוׁש  

נּו נּו  ְוִקַּיְמָּתֽ ּוְתַקְּיֵמֽ נּו  ְּתַחֵּיֽ ֵּכן 

ךךָ  ָקְדֶׁשֽ ְלַחְצרֹות  ינּו  ָּגֻלּיֹוֵתֽ ְוֶתֱאֹסף 

 ךךָ  ְרצֹוֶנֽ ְוַלֲעׂשֹות  יךךָ  ֻחֶּקֽ ִלְׁשֹמר 

נּו ֶׁשָאֽ ַעל  ָׁשֵלם   ְּבֵלָבב  ּוְלָעְבְּדךךָ 

 : ָלךךְ המילה  מֹוִדים  כשאומרים  מעט  כורעים 

ֵאל ַההֹוָדאֹות: זוקף ָּברּוךךְ         

מתחיל '31 החזן איו  לו בהכרזת: רצהבקהילות גדולות שבהן מספר כהים רב,  עד שהלוי הוטל מודיע   '
',  שכל הכהים גמרו ליטול ידיהם.ְרֵצה!'

.ניגון שבת ' עד הסוף - ברצה , החזן אומר מ' סכות או חול המועד פסחב32



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

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

ָלה:  ֶסֽ

ְיָי ַהּטֹוב ִׁשְמךךָ ּוְלךךָ ָנֶאה ְלהֹודֹות: זוקף  ַאָּתה  משתחוה  ָּברּוךךְ כורע 

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

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

ךךָ   ַעְבֶּדֽ

ךךָ - ָּכָאמּור:   ָהֲאמּוָרה ִמִּפי ַאֲהֹרן ּוָבָניו ֹּכֲהִנים  ַעם ְקדֹוֶׁשֽ

:  במדבר כה:כד-כו  ךךָ ֥ ְיָי֖ ְוִיְׁשְמֶרֽ ֶרְכךךָ  ָּך:  כן יהי רצון ְיָבֽ יֻחֶּנֽ יךךָ ִוֽ יו ֵאֶל֖ ר ְיָי֧ ׀ ָּפָנ֛ כן יהי רצון ָיֵא֨

ם ְלךךָ֖ ָׁשֽלֹום:  יךךָ ְוָיֵׂש֥ א ְיָי֤ ׀ ָּפָני֙ו ֵאֶל֔ כן יהי רצוןִיָּׂש֨

ֶסד ְוַרֲחִמים  :  ִׂשים ָׁשלֹום  טֹוָבה ּוְבָרָכה  ֵחן ָוֶחֽ ךךָ ינּו ְוַעל־ָּכל־ִיְׂשָרֵאל ַעֶּמֽ ָעֵלֽ

ינּו נּו  ְיָי ֱאלֵֹהֽ ָּת ָּלֽ יךךָ ָנַתֽ יךךָ  ִּכי ְבאֹור ָּפֶנֽ נּו ְּכֶאָחד ְּבאֹור ָּפֶנֽ ינּו  ֻּכָּלֽ נּו ָאִבֽ ָּבֲרֵכֽ

ְוטֹוב  ְוָׁשלֹום:  ְוַחִּיים  ְוַרֲחִמים  ּוְבָרָכה  ּוְצָדָקה  ֶסד   ֶחֽ ְוַאֲהַבת  ַחִּיים  ּתֹוַרת 

יךךָ ְלָבֵרךךְ ֶאת־ַעְּמךךָ  : ּוְבָכל־ָׁשָעה  ְּבָכל־ֵעת   ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵעיֶנֽ ַאָּתה ָּברּוךךְ  33 ִּבְׁשלֹוֶמךךָ

ְיָי ַהְמָבֵרךךְ ֶאת־ַעּמֹו ִיְׂשָרֵאל ַּבָּׁשלֹום: 

).972 (עמ' הושענות, להודיע על אמירת ניגון יום טוב, סיום הברכה האחרוה - בחול המועד סכותב33



ֱאלַֹהי  ְנֹצר ְלׁשֹוִני ֵמָרע  ּוְׂשָפַתי ִמַּדֵּבר ִמְרָמה  ְוִלְמַקְלַלי ַנְפִׁשי ִתֹּדם

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

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

 : ךךָ ַען ּתֹוָרֶתֽ ךךָ  ֲעֵׂשה ְלַמֽ ַען ְקֻדָּׁשֶתֽ  ךךָ  ֲעֵׂשה ְלַמֽ ַען ְיִמיֶנֽ ךךָ  ֲעֵׂשה ְלַמֽ תהלים ס:ז ְׁשֶמֽ

  ֣ יְנךךָ יָעה ְיִמֽ יךךָ הֹוִׁש֖ ְל֣צּון ְיִדיֶד֑ ַמַען ֵיָחֽ ִני: ועננו ְל֭ ֲעֵנֽ י  יט:טו   ַוֽ ְהֽיּו ְלָר֨צֹון ׀ ִאְמֵרי־ִפ֡ ִי֥

יָ֗  יךךָ     ְי֝ י ְלָפֶנ֑ י  ְוֶהְג֣יֹון ִלִּב֣ י:  צּוִר֥ ֲאִלֽ :   ְוֹגֽ ואומר  פסיעות  ג'  לאחריו  ָׁשלֹום  ֹעֶׂשה פוסע 

ינּו ְוַעל־ָּכל־ִיְׂשָרֵאל: ְוִאְמרּו ָאֵמן:   ִּבְמרֹוָמיו הּוא ַיֲעֶׂשה ָׁשלֹום  ָעֵלֽ

זוקף לאט ואומר : 

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

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

ִנּֽיֹות:  ם ּוְכָׁשִנ֖ים ַקְדֹמֽ י עֹוָל֔ ִם        ִּכיֵמ֣ ִויֽרּוָׁשָל֑

ועומד במקום שכלו פסיעותיו עד כדי הלוך ד' אמות, ובצבור עד שיגיע החזן לקדושה. 
החזן חוזר ומתפלל בקול ואומר מתחלה 'אדי שפתי תפתח' בלחש.

).591) וקידוש (עמ'  581בשבת אומרים קדיש תתקבל (עמ' 

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'
הזוהר, לפי התגלות  באשכז עוד  המהג  היה  ואולי כך ממש  וכעין זה  ו'.  כפי שראה מדברי מהר"ם קכ"ח סעיף 

 מכבדים לזה רק לויים שואים.יום כפור  ובראש השנהמרוטבורג, תשובות פסקים ומהגים, ח"א עמ' סב, קה. ב

' אומרים החזן והקהל: ותחזינה כשכהים עולים לדוכן התפלת מוסף של יום טוב אז כשמגיע החזן ל'

34
 לתוך הלילה, תפילת נעילה כהים עולים לדוכן אף אם משכת תפילת נעילה  ביום כפור ב

, ִּבְׁשֹלָׁשה ְפָרִקים ַּבָׁשָה, ֹּכֲהִים ֹוְׂשִאין ֶאת ַּכֵּפיֶהן ַאְרָּבָעה ְּפָעִמים ַּביֹום - ְּבַׁשֲחִרית,(תענית כו) ְּתַן ָהָתם 34



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

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

ְוִאֵּׁשי ִיְׂשָרֵאל ּוְתִפָּלָתם  ְמֵהָרה  ְּבַאֲהָבה ְתַקֵּבל ְּבָרצֹון  ּוְתִהי ְלָרצֹון ָּתִמיד

 : ךךָ ֲעבֹוַדת ִיְׂשָרֵאל ַעֶּמֽ

יךךָ ָהַרִּבים  נּו ְּכעֹוָלה ּוְכָקְרָּבן: ָאָּנא  ַרחּום  ְּבַרֲחֶמֽ יךךָ ֲעִתיָרֵתֽ ְוֵתָעֵרב ְלָפֶנֽ

ֶדר  ְלִצּיֹון ְׁשִכיָנְתךךָ  ָהֵׁשב ִם: ָהֲעבֹוָדה ְוֵסֽ יָנה  ִלירּוָׁשָלֽ ינּו ְוֶתֱחֶזֽ ְלִצּיֹון ְּבׁשּוְבךךָ  ֵעיֵנֽ

ְּבַרֲחִמים  ְוָׁשם ַנֲעָבְדךךָ ְּבִיְרָאה  ִּכיֵמי עֹוָלם ּוְכָׁשִנים ַקְדֹמִנּיֹות: 

ֶׁשאֹוְתךךָ ְלַבְּדךךָ ְּבִיְרָאה ַנֲעֹבד: ָּברּוךךְ ַאָּתה ְייָ  החזן מסיים:

הּוא כורע   ֶׁשַאָּתה  ָלךךְ   ְחנּו  ֲאַנֽ מֹוִדים 

ְלעֹוָלם זוקף  ינּו  אלֵֹהי ֲאבֹוֵתֽ ֵוֽ ינּו  ֱאלֵֹהֽ ְיָי   

ַאָּתה הּוא נּו  ינּו  ָמֵגן ִיְׁשֵעֽ ָוֶעד: צּור ַחֵּיֽ

ךךָ  ְּתִהָלֶתֽ ּוְנַסֵּפר  ְּלךךָ  נֹוֶדה  ָודֹור:  ְלדֹור 

ְוַעל־  ךךָ   ְּבָיֶדֽ ַהְּמסּוִרים  ינּו  ַעל־ַחֵּיֽ

יךךָ  ְוַעל־ִנֶּסֽ ָלךךְ   ַהְּפקּודֹות  ינּו  ִנְׁשמֹוֵתֽ

יךךָ  ְוַעל־ִנְפְלאֹוֶתֽ נּו   ִעָּמֽ ֶׁשְּבָכל־יֹום 

ֶקר  ָוֹבֽ ֶרב  ֶעֽ ֵעת   ֶׁשְּבָכל  יךךָ  ְוטֹובֹוֶתֽ

יךךָ  ַרֲחֶמֽ לֹא־ָכלּו  ִּכי  ַהּטֹוב  ִים:  ְוָצֳהָרֽ

יךךָ  ֲחָסֶדֽ מּו  ַתֽ לֹא  ִּכי  ְוַהְמַרֵחם 

 : ינּו ָלךךְ ִּוֽ ֵמעֹוָלם ק ִ

מודים דרבן

ְחנּו ָלךךְ  ֶׁשַאָּתה הּוא כורע   מֹוִדים ֲאַנֽ

ינּוזוקף  ֲאבֹוֵתֽ אלֵֹהי  ֵוֽ ינּו  ֱאלֵֹהֽ ְיָי   

יֹוֵצר נּו   יֹוְצֵרֽ ָכל־ָּבָׂשר   ֱאלֵֹהי 

ְּבֵראִׁשית: ְּבָרכֹות ְוהֹוָדאֹות ְלִׁשְמךךָ 

נּו ֶׁשֶהֱחִייָתֽ ַעל  ְוַהָּקדֹוׁש   ַהָּגדֹול 

נּו נּו  ְוִקַּיְמָּתֽ ּוְתַקְּיֵמֽ נּו  ְּתַחֵּיֽ ֵּכן 

(גמ' יומא פז:). ְוֵאּלּו ֵהן ְׁשֹלָׁשה ְפָרִקים - ַּבַּתֲעִיֹות, ּוַבַּמֲעָמדֹות, ּוְביֹום ַהִּכּפּוִרים.  ּוִבְִעיַלת ְׁשָעִרים ְּבמּוַסף, ְּבִמְָחה,  
)והאידנאמכל מקום בנעילה ביום הכפורים יש נשיאת כפים: (גמ' תענית כו: תוס' ד"ה 

. באשר שהתחיל תפילת עילהאפילו אם כבר ממש לילהוהגין כאן שושאים הכהים את כפיהם בתפילת עילה 
שהיה יום. בעוד היה הקרבן שהעלה כאשר בלילה אפילו שזמן מקרבן  ופדרים אברים שהיה עוד ביום, כעין

(כח יהודה)



ךךָ  ָקְדֶׁשֽ ְלַחְצרֹות  ינּו  ָּגֻלּיֹוֵתֽ ְוֶתֱאֹסף 

 ךךָ  ּוְלָעְבְּדךךָ  ְוַלֲעׂשֹות ְרצֹוֶנֽ יךךָ  ִלְׁשֹמר ֻחֶּקֽ

 : נּו מֹוִדים ָלךךְ כורעים ְּבֵלָבב ָׁשֵלם  ַעל ֶׁשָאֽ

המילה כשאומרים  זוקף ָּברּוךךְ          מעט 

ֵאל ַההֹוָדאֹות: 

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

: ] ַוֲחתֹום בעילה [ּוְכתֹוב  בימים וראים ךךָ ְלַחִּיים טֹוִבים ְּבֵני ְבִריֶתֽ

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

ָלה:  ֶסֽ

ְיָי ַהּטֹוב ִׁשְמךךָ ּוְלךךָ ָנֶאה ְלהֹודֹות:  זוקף  ַאָּתה משתחוה ָּברּוךךְ כורע 

חזן אומר בקול מוך:

ֶׁשת ַּבּתֹוָרה   נּו ַּבְּבָרָכה ַהְמֻׁשֶּלֽ ינּו  ָּבֲרֵכֽ אלֵֹהי ֲאבֹוֵתֽ ינּו ֵוֽ ֱאלֵֹהֽ

ךךָ  ָהֲאמּוָרה ִמִּפי ַאֲהֹרן ּוָבָניו  ַהְּכתּוָבה ַעל־ְיֵדי ֹמֶׁשה ַעְבֶּדֽ

ם  (חזן בקול רם ובעימה :)  ךךָ  ָּכָאמּור:  (קהל ממשיך עמו :)  ֹּכֲהִני ַעם ְקדֹוֶׁשֽ

35
אשר קדשנו ' וקודם התחלת ברכת ' כהנים  הכהים מחזירים את פיהם כלפי העם מיד אחר קריאת החזן '

'. המדקדקים מכסים בטלית את פיהם ופי ילדיהם בשעת ברכת כהים וכן עושה החזן.בקדושתו של אהרן

ֶלךךְ ָהעֹוָלם  (גמ' סוטה לט.) ינּו ֶמֽ  ָּברּוךךְ ַאָּתה ְיָי ֱאלֵֹהֽ

נּו ְלָבֵרךךְ ֶאת־ַעּמֹו ִיְׂשָרֵאל ְּבַאֲהָבה:  נּו ִּבְקֻדָּׁשתֹו ֶׁשל ַאֲהֹרן  ְוִצָּוֽ ֲאֶׁשר ִקְּדָׁשֽ

במדבר ו:כד
קהל  (ראוי לקרוא הפסוקים בלא אמירה) חזן ואחריו כהים 

35 In the past, hats were narrow brimmed, so that the טלית always covered the hat. Today, a man
whose טלית does not normally cover his hat should nevertheless pull his over his hat during טלית 
duchenen. The הגמ of the מדקדקים was to pull the טלית over the head in such a way that it fell over
the eyes, preventing gazing at the  יםר' יוסף אומץ. (כה )



ֶרְכךךָ֥  ֶרץ:  תהלים קלד:ג ְיָבֽ ִים ָוָאֽ ה ָׁשַמ֥ ֵׂש֗ ָי ִמִּצּ֑יֹון ֹע֝ ֣ ְי֭ ֶרְכךךָ ְיָבֽ

ֶרץ:  י:ח ְייָ֖  ךךָ ְּבָכל־ָהָאֽ ְמ֗ יר ִׁש֝ ה־ַאִּד֥ ינּו ָמֽ ְיָי֥ ֲאֹדֵנ֑

 : ךךָ :  טז:אְוִיְׁשְמֶרֽ ךךְ יִתי ָבֽ י־ָחִס֥ ל ִּכֽ ֗ ִני ֵא֝ ְמֵר֥ ָׁשֽ

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

ַע ַמה  36 ְמִּתי ְוֵאיִני יֹוֵדֽ : ֲחלֹום ָחַלֽ ִרּבֹונֹו ֶׁשל־עֹוָלם  ֲאִני ֶׁשָּלךךְ ַוֲחלֹומֹוַתי ֶׁשָּלךךְ

ָּכל־ֲחלֹומֹוַתי ָעַלי אלֵֹהי ֲאבֹוַתי  ֶׁשִּיְהיּו  ֱאלַֹהי ֵוֽ ְיָי  יךךָ  הּוא: ְיִהי ָרצֹון ִמְּלָפֶנֽ

ְמִּתי ֵּבין - ְוַעל־ָּכל־ִיְׂשָרֵאל ְלטֹוָבה ְמִּתי ּוֵבין   ַעל־ַעְצִמי ֶׁשָחַלֽ ַעל־ֲאֵחִרים ֶׁשָחַלֽ

ֲאֵחִרים ָעָלי: ִאם טֹוִבים ֵהם  ַחְּזֵקם ְוַאְּמֵצם  ְוִיְתַקְּימּו ִבי ּוָבֶהם  ֶׁשָחְלמּו ּוֵבין 

ֶלךךְ  ֶמֽ הּו  ָּיֽ ַּכֲחלֹומֹות יֹוֵסף ַהַּצִּדיק:      ְוִאם ְצִריִכים ְרפּוָאה  ְרָפֵאם ְּכִחְזק ִ

ַעל־ְיֵדי ָמָרה ּוְכֵמי   ִמָּצַרְעּתֹו ּוְכַנֲעָמן   ְיהּוָדה ֵמָחְליֹו  ּוְכִמְרָים ַהְּנִביָאה ִמָּצַרְעָּתּה

נּו ֹמֶׁשה  ִּבְלָעם ַעל־ְיֵדי ְיִריחֹו ּוְכֵמי  ַרֵּבֽ ֶאת־ִקְלַלת  ְכָּת  ֶׁשָהַפֽ ּוְכֵׁשם  ֱאִליָׁשע: 

ָהָרָׁשע ִמְּקָלָלה ִלְבָרָכה  ֵּכן ַּתֲהֹפךךְ     ָּכל־ֲחלֹומֹוַתי ָעַלי ְוַעל־ָּכל־ִיְׂשָרֵאל 

ִני  ִני )וישמרך (לְלטֹוָבה  ְוִתְׁשְמֵרֽ ִני: )ויחנך (ל ּוְתָחֵּנֽ  ָאֵמן: )שלום (ל ְוִתְרֵצֽ

ו:כה
קהל  (ראוי לקרוא הפסוקים בלא אמירה)חזן ואחריו כהים

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

ת: שמות לד:ו ְייָ֧  ֱאֶמֽ ֶסד ֶוֽ ִים ְוַרב־ֶח֥ ֶרךךְ ַאַּפ֖ ל ַר֖חּום ְוַחּ֑נּון ֶא֥ ְיָי֣ ׀ ְיָי֔ ֵא֥

יו ִני: תהלים כה:טז ָּפָנ֛ יד ְוָעִנ֣י ָאֽ י־ָיִח֖ ִני ִּכֽ י ְוָחֵּנ֑ ְּפֵנה־ֵאַל֥

יךךָ  א:  כה:אֵאֶל֖ י ֶאָּׂשֽ ָי֗ ַנְפִׁש֥ יךךָ ְי֝ ֵאֶל֥

36 עולם is רבונו של   recited at  both טוב שחרית   מוסף ויום  ,  but  not  on unless one had) שבת  
a troubling dream). It is said when the  יםכה sing the melody before ויחנך, וישמרך , and  שלום. 



 ָּך:  יֻחֶּנֽ ם ְּכֵעיֵנ֣י ִׁשְפָח֘ה ֶאל־ַי֢ד  קכג:בִוֽ ד ֲאדֹוֵניֶה֗ ים ֶאל־ַי֤ י ֲעָבִד֡ ה ְכֵעיֵנ֢ ִהֵּנ֨

ּה  ְרָּת֥ ְּגִב֫

נּו:  ד ֶׁשְּיָחֵּנֽ ֗ ינּו ַע֝ יֵנינּו ֶאל־ְיָי֣ ֱאלֵֹה֑ ן ֵע֭ ֵּכ֣

' הקודם: רבונו של עולם' אומרים את וסח 'ויחנךכשהכהים מאריכים ביגון '

ו:כו
קהל  (ראוי לקרוא הפסוקים בלא אמירה) חזן ואחריו כהים 

א  י ִיְׁשֽעֹו:  כד:ה ִיָּׂש֨ ֱאלֵֹה֥ ה ֵמֽ ת ְיָי֑ ּ֝וְצָדָק֗ ָרָכה ֵמֵא֣ א ְב֭ ִיָּׂש֣

ם:  משלי ג:ד ים ְוָאָדֽ ֶכל־֑טֹוב ְּבֵעיֵנ֖י ֱאלִֹה֣ ן ְוֵׂשֽ ּוְמָצא־ֵח֥

ה:  ישעיה לג:ב ְייָ֤  ת ָצָרֽ נּו ְּבֵע֥ ים ַאף־ְיֽׁשּוָעֵת֖ ינּו ֱהֵי֤ה ְזֹרָע֙ם ַלְּבָקִר֔ ִּו֑ ֣ ק ִ נּו ְלךךָ ְיָי֥ ָחֵּנ֖

 ךךָ   תהלים קב:ג ָּפָניו֙  י ָאְזֶנ֑ ה־ֵאַל֥ י ַהֵּטֽ ר ִל֥ יךךָ ׀ ִמֶּמִּנ֘י ְּב֢יֹום ַצ֫ ר ָּפֶנ֨ ַאל־ַּתְסֵּת֬

ִני: ר ֲעֵנֽ א ַמֵה֥ ְקָר֗ ְּב֥יֹום ֶא֝

יךךָ  ִים: קכג:אֵאֶל֔ י ַּבָּׁשָמֽ ְׁשִב֗ ֹּיֽ י ַה֝ אִתי ֶאת־ֵעיַנ֑ ֶליךךָ ָנָׂש֣ ֵא֭

ם  ם: במדבר ו:כז ְוָיֵׂש֥ ֲרֵכֽ ֲאִנ֖י ֲאָבֽ ל ַוֽ י ַעל־ְּבֵנ֣י ִיְׂשָרֵא֑ ְוָׂש֥מּו ֶאת־ְׁשִמ֖

ַצח ְוַה֔הֹוד  ד"ה א' כט:יא ְלךךָ֖  ֶר֙ת ְוַהֵּנ֣ ה ְוַהִּתְפֶא֨ ה ְוַהְּגבּוָר֤ ָי ַהְּגֻדָּל֨ ֣ ְי֠ ְלךךָ

א  ה ְוַהִּמְתַנֵּׂש֖ ֤ ְיָי֙ ַהַּמְמָלָכ֔ ֶרץ ְלךךָ ִים ּוָבָא֑ ל ַּבָּׁשַמ֣ ִּכי־ֹכ֖

אׁש: ֹֽ ל ׀ ְלר ְלֹכ֥

ָר֧חֹוק ְוַלָּק֛רֹוב  ישעיה נז:יטָׁשֽלֹום:  ִים ָׁש֨לֹום ׀ ָׁש֜לֹום ָלֽ א ִנ֣וב ְׂשָפָת֑ ּבֹוֵר֖

יו:  ר ְיָי֖ ּוְרָפאִתֽ ָאַמ֥

' הקודם: רבונו של עולם' חוזרים בשלישית לומר את וסח ' שלום כשהכהים מאריכים ביגון '

The חתם סופר was against reciting the ' יהי רצון' which came into the וסח through printed סידורים. 



An innovation of the שערי ציון, it contains a התחי and  הזכרת שמות 
strongly opposed by זפוסקי אשכ.

' אחר שלום ' על 'אמןויכוין לסיים עם הכהים כדי שיעה '
שסיימו הכהים את ברכתם יאמר הקהל: 

ַאִּדיר ַּבָּמרֹום ׁשֹוֵכן ִּבְגבּוָרה(גמ' ברכות נה:) 

ְיִהי  ָׁשלֹום:  ְוִׁשְמךךָ  ָׁשלֹום  ָרצֹון ַאָּתה 

ינּו ֶׁשָּתִׂשים ִיְׂשָרֵאל ֵּבית ָּכל־ַעְּמךךָ  ְוַעל ָעֵלֽ

ֶרת ָׁשלֹום:  ּוְבָרָכה  ַחִּיים ְלִמְׁשֶמֽ

והכהים מחזירים פיהם כלפי ההיכל ואומרים :

לט.)  סוטה  ַמה(גמ'  ינּו  ָעִׂשֽ ָהעֹוָלם   ִרּבֹון   

 ְרָּת  ֲעֵׂשה ֶּׁשָּגַזֽ ַאָּתה  ַאף  ינּו   ָעֵלֽ

נּו:   ִהְבַטְחָּתֽ ַּכֲאֶׁשר  נּו  דבריםִעָּמֽ

ִמן־  כו:טו  ָקְדְׁשךךָ֜  ִמְּמ֨עֹון  ַהְׁשִקיָפ֩ה 

ֶאת־  ֙ ת־ַעְּמךךָ ֶאֽ ךךְ  ּוָבֵר֤ ִים  ַהָּׁשַמ֗

ָּתה ר ָנַת֖ ה ֲאֶׁש֥ ֲאָדָמ֔ ל ְוֵא֙ת ָהֽ ִיְׂשָרֵא֔

ֶרץ  ֶא֛ ינּו  ֲאֹבֵת֔ ַלֽ ְעָּת֙  ר ִנְׁשַּב֨ ֲאֶׁש֤ ַּכֽ נּו  ָל֑

ׁש:  ב ּוְדָבֽ ת ָחָל֖ ָזַב֥

' וכו'.שים שלום ואומר החזן '

ֶסד ְוַרֲחִמים  ְוַעל־ָּכל־ִיְׂשָרֵאל   ִׂשים ָׁשלֹום  טֹוָבה ּוְבָרָכה  ֵחן ָוֶחֽ ינּו  ָעֵלֽ

נּו ָלֽ ָּת  ָנַתֽ יךךָ  ָּפֶנֽ ְבאֹור  ִּכי  יךךָ   ָפֶנֽ ְּבאֹור  ְּכֶאָחד  נּו  ֻּכָּלֽ ינּו   ָאִבֽ נּו  ָּבֲרֵכֽ  : ךךָ ַעֶּמֽ

ֶסד  ּוְצָדָקה ּוְבָרָכה ְוַרֲחִמים ְוַחִּיים ְוָׁשלֹום: ינּו  ּתֹוַרת ַחִּיים ְוַאֲהַבת ֶחֽ ְיָי ֱאלֵֹהֽ

 : ךךָ יךךָ ְלָבֵרךךְ ֶאת־ַעְּמךךָ ִיְׂשָרֵאל  ְּבָכל־ֵעת ּוְבָכל־ָׁשָעה ִּבְׁשלֹוֶמֽ ְוטֹוב ְּבֵעיֶנֽ

וראים ֶפר בימים  ְוָׁשלֹום  ְּבָרָכה  ַחִּיים  ְּבֵסֽ

]ְוֵנָחֵתם בעילה[ ְוִנָּכֵתב  ִנָּזֵכר  טֹוָבה  ּוַפְרָנָסה 

ֵּבית ִיְׂשָרֵאל  ְלַחִּיים  ְוָכל־ַעְּמךךָ  נּו  יךךָ  ָאֽ ְלָפֶנֽ

 ּוְלָׁשלֹום: 

 וכו'.ונאמר מסיים החזן 

בשלש רגלים

 ָּברּוךךְ ַאָּתה ְיָי ַהְמָבֵרךךְ 

ַּבָּׁשלֹום: ִיְׂשָרֵאל  ֶאת־ַעּמֹו

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

סדר הושענות 



The  ספרדים recite after הושענות  רב סעדיה גאון. הלל  , explains that since one has already the לולב and

in אתרוג   ones  hands,  one  should  continue  and  recite .הושענות   Nevertheless,  most  of said ספרדים  

after הושענות  ,מוסף   until  about  two  hundred  years  ago,  when  many  started  reciting  it  after ,הלל 

influenced by the חסידים. 'חמדת הימים' , ספר  followed the הגז . ספרדי מהג אשכמ  insisted on reciting

were performed הקפות where ,זכר למקדש  are הקפות  since the ,טור according to the ,מוסף after הושענות 

after the  קרבן מוסף, therefore we should also do so after  מוסף.

Our  הגמ is to precisely recite הושענא seven times - a) once at the beginning, b) after each of the למעןs,

and c)  twice  at  the  end of  the alphabetical .תחינות   If  one orens in  a  synagogue which follows a

differentוסח , it is important that a is said while parading around the תחיה  therefore, one ,אלמעמער 

should join in reciting the  התחי being said. (One need not be concerned that this will result in reciting

the same התחי twice, or omitting one). One is not required to recite הושענא with the צבור, more than

the seven prescribed times.

. סדר הושענות', אומרים קדיש תתקבלאחר מוסף, לפי '
מוציאים ספר תורה אחד ומחזיקים אותו על האלמעמער (בימה) עד גמר ההקפה. 

אחרי הוצאת ספר תורה סוגרים את הארון מיד. 

הֹוַׁשעָנא: חזן אומר וקהל עוה:

                                               חזן                    קהל                      חזן                     קהל

ינּו  הֹוַׁשעָנא:   ְלַמַעְנךךָ  ֱא ְלַמַעְנךךָ   נּו  הֹוַׁשעָנא: ּבלֵֹהֽ ֹוְרֵאֽ

נּו  הֹוַׁשעָנא:   ְלַמַעְנךךָ  ּגְלַמַעְנךךָ   נּו  הֹוַׁשעָנא:ּדֹוֲאֵלֽ ֹוְרֵׁשֽ

' אחר כל צמר מילים, מלבד בשיהושענאהחזן אומר בעימה ידועה את פיוט היום, וקהל עמו. אין אומרים '

'.הושענא' ואחרי כל אחד מהם עוה הקהל: 'למענך החרוזים האחרוים, אותם אומר החזן בקול וביגון של '

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. (האֵבל איו מקיף.) 

טבלת סדר ההושעות כמהג אשכז המובחק
כ' תשרי י"ט תשרי י"ח תשרי י"ז תשרי  ט"ז תשרי ט"ו תשרי  When   ט"ו

occurs on תשרי 
a

אום צורה  אדמה מארר אבן שתיה  אי אום 
חומה

א־ל למושעות אערוך שועי Monday



אדמה מארר אום צורה  אבן שתיה  אי אום 
חומה

א־ל למושעות  אערוך שועי Tuesday

אדמה מארר אבן שתיה  אי  אום 
חומה 

אום צורה  א־ל למושעות  אערוך שועי Thursday

אדמה מארר אבן שתיה  אי  אום 
חומה 

א־ל למושעות אערוך שועי אום
צורה 

Shabbos

ַבּצֹום  יִתי  ִּגִּלֽ ַׁשְוִעי   ְּבֵבית  ׁשּוִעי   ֶאֱערֹוךךְ 

יָבה  ַהְקִׁשֽ ְלהֹוִׁשיִעי   ּבֹו  יךךָ  ְּדַרְׁשִּתֽ ִּפְׁשִעי  

ְוַרֵחם  ְזכֹור  ְוהֹוִׁשיִעי   ְוֽקּוָמה  ַׁשְוִעי   ְלקֹול 

ֶנק ְׁשִעי   מֹוִׁשיִעי  ַחי ֵּכן ְּתַׁשְעְׁשִעי  טֹוב ְּבֶאֽ

עֹוד  ְלַבל  ַמְרִׁשיִעי   ַּכֵּלה  מֹוִׁשיִעי   ָיִחיׁש 

ַצח ְלהֹוִׁשיִעי  ַּתְרִׁשיִעי  ַמֵהר ֱאלֵֹהי ִיְׁשִעי  ֶנֽ

ָׂשא ָנא ֲעֹון ִרְׁשִעי  ֲעבֹור ַעל ִּפְׁשִעי  ְּפֵנה ָנא 

ְלהֹוִׁשיִעי  צּור ַצִּדיק מֹוִׁשיִעי  ַקֵּבל ָנא ַׁשְוִעי 

ֶרן ִיְׁשִעי    רֹוֵמם ֶקֽ

 הֹוַׁשעָנא:קהל  ַׁשַּדי מֹוִׁשיִעי   חזן 

יַע ְותֹוִׁשיִעי  חזן    הֹוַׁשעָנא: קהל ּתֹוִפֽ

ָּגִׁשים  ְׁשֻבעֹות   ְּבַאְרַּבע  ְלמֹוָׁשעֹות   ֵאל 

ֶרךךְ   ְּבַׁשְוֹעת  ֶעֽ הֹוֵגי   ׁשּועֹות  ֹּדְפֵקי 

ִמְׁשַּתְעְׁשֹעת  ְוִחיֹדָתם  ַׁשֲעֻׁשעֹות  

ֹזֲעִקים ְלַהְׁשעֹות  ֹחֵכי ְיׁשּועֹות  ְטפּוִלים 

יךךָ  ְׁשעֹות  יֹוְדֵעי ִבין ָׁשעֹות  ּכֹוְרֶעֽ ָּבךךְ 

יךךָ  ִמִּפֽ ְׁשמּועֹות   ְלָהִבין  ְּבַׁשְּועֹות  

ְספּורֹות  ְּתׁשּועֹות   נֹוֵתן  ִנְׁשָמעֹות  

ַמְׁשִמיעֹות  ֵעדּות  ּפֹוֵעל   ַמְׁשָמעֹות  

ִקְרַית  נֹוָׁשעֹות   ַצִּדיק  ְיׁשּועֹות  

ֶגׁש ְּתׁשּואֹות    ְּתׁשּועֹות  ֶרֽ

 הֹוַׁשעָנא:  קהלָׁשלֹׁש ָׁשעֹות   חזן 

קהל  ָּתִחיׁש ִלְתׁשּועֹות  חזן 

הֹוַׁשעָנא:

ֶבת  יךךָ  ְוֶנֱחֶׁשֽ ֹאם ֲאִני חֹוָמה  ָּבָרה ַּכַחָּמה  ּגֹוָלה ְוסּוָרה  ָּדְמָתה ְלָתָמר  ַהֲהרּוָגה ָעֶלֽ

ֶנת ֻעָּלךךְ  ְיִחיָדה ְלַיֲחָדךךְ  יָה  ֲחבּוָקה ּוְדבּוָקה ָּבךךְ  טֹוֶעֽ ְּכצֹאן ִטְבָחה  ְזרּוָיה ֵּבין ַמְכִעיֶסֽ

ֶלת ִסְבָלךךְ  ֲעִנָּיה  ִחי  ְנתּוָנה ְלַמִכים  סֹוֶבֽ ֶדת ִיְרָאָתךךְ  ְמֽרּוַטת ֶלֽ ְּכבּוָׁשה ַּבּגֹוָלה  לֹוֶמֽ

ךךָ   ֹסֲעָרה  ְּפדּוַית טֹוִבָּיה  צֹאן ָקָדִׁשים  ְקִהּלֹות ַיֲעֹקב  ְרׁשּוִמים ִּבְׁשֶמֽ

יךךָ  חזן הֹוַׁשעָנא:  קהל ׁשֹוֲאִגים   חזן  הֹוַׁשעָנא: קהל  ְּתמּוִכים ָעֶלֽ

ֶרן ָאְרָנן  ְּדִביר ַהֻּמְצָנע  ַהר ַהּמֹוִרָּיה  ְוַהר ֵיָרֶאה  ְזבּול  ֶבן ְׁשִתָּיה  ֵּבית ַהְּבִחיָרה  ֹּגֽ ֶאֽ

ֶרץ  ךךָ  ָחָנה ָדִוד  טֹוב ַהְּלָבנֹון  ְיֵפה נֹוף ְמׂשֹוׂש ָּכל ָהָאֽ ִפי   ִּתְפַאְרֶּתֽ יַלת ֹיֽ ֶדק   ְּכִלֽ ִליַנת ַהֶּצֽ

ֶנת  ךךָ  ָנֶוה ַׁשֲאָנן  ֻסַּכת ָׁשֵלם  ֲעִלַּית ְׁשָבִטים  ִּפַּנת ִיְקַרת  ִצּיֹון ַהְמֻצֶּיֽ ָמכֹון ְלִׁשְבֶּתֽ



ֽ◌ֶדׁש ַהֳּקָדִׁשים  ָרצּוף ַאֲהָבה    ֹקֽ

ךךָ   חזן  הֹוַׁשעָנא: קהל ֵּתל ַּתְלִּפּיֹות  חזן הֹוַׁשעָנא:  קהלְׁשִכיַנת ְּכבֹוֶדֽ

ֶכל  ְוֹאֽ ִמְּמֵאָרה   הֹון  ֶקת   ִמַּדֶּלֽ ָּדָגן  ִמָּגָזם   ֶרן  ֹּגֽ ֶלת   ִמְּמַׁשֶּכֽ ְּבֵהָמה  ֶרר   ֵמֶאֽ ֲאָדָמה 

ֶקׁש ַעת  ֶלֽ ֶרם ִמּתֹוַלֽ ֶרף ִמּגֹוַבי  ֶיֶקב ִמֶּיֶלק  ֶּכֽ ֶׁשל  ִחָּטה ֵמָחָגב  ֶטֽ  ִית ִמֶּנֽ ִמְּמהּוָמה  ַזֽ

ֶפׁש ִמֶּבָהָלה  ֶגד ִמְּצָלַצל  ֶנֽ  ֽׂשַבע ִמָּסְלָעם  ֲעָדִרים ִמַּדּלּות  ֵּפרֹות ִמִּׁשָּדפֹון  ֵמַאְרֶּבה  ֶמֽ

צֹאן ִמְּצִמיתּות  ָקִציר ִמְּקָלָלה  ֹרב ֵמָרזֹון   

ֶלת ִמִּצָּנמֹון   חזן  הֹוַׁשעָנא: קהל ְּתבּוָאה ֵמָחִסיל  חזן הֹוַׁשעָנא  קהלִׁשֹּבֽ

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

יָעה ָּנא:  אומר בקול רם: והקהל אחריו ֲאִני ָוהֹו הֹוִׁשֽ

                               

כל                         החזן אומר ביגון כל חרוז:                                                     על  עוה  קהל        
חרוז:

ַׁשע ַעָּמךךְ    ְעָּת ֵאִלים ְּבלּוד ִעָּמךךְ  ְּבֵצאְתךךָ ְלֵיֽ ֵּכן הֹוַׁשעָנא:ְּכהֹוַׁשֽ

ַׁשע ֱאלִֹהים    ְעָּת ּגֹוי ֵואלִֹהים  ְּדרּוִׁשים ְלֵיֽ ֵּכן הֹוַׁשעָנא:ְּכהֹוַׁשֽ

ְעָּת ֲהמֹון ְצָבאֹות  ְוִעָּמם ַמְלֲאֵכי ְצָבאֹות    ֵּכן הֹוַׁשעָנא:ְּכהֹוַׁשֽ

ְעָּת ַזִּכים ִמֵּבית ֲעָבִדים  ַחּנּון ְּבָיָדם ַמֲעִביִדים    ֵּכן הֹוַׁשעָנא:ְּכהֹוַׁשֽ

ְעָּת ְטבּוִעים ְּבצּול ְּגָזִרים  ְיָקְרךךָ ִעָּמם ַמֲעִביִרים    ֵּכן הֹוַׁשעָנא:ְּכהֹוַׁשֽ

ַׁשע    ֶרת ַוּֽיֹוַׁשע  ְלגֹוָחּה ְמֻצֶּיֶנת ַוִיָּוֽ ְעָּת ַּכָּנה ְמׁשֹוֶרֽ ֵּכן הֹוַׁשעָנא:ְּכהֹוַׁשֽ

ְעָּת ַמֲאַמר ְוהֹוֵצאִתי ֶאְתֶכם  ָנקּוב ְוהּוֵצאִתי ִאְּתֶכם    ֵּכן הֹוַׁשעָנא:ְּכהֹוַׁשֽ

ַח    ַח  עֹוְמֵסי ֲעָרָבה ְלַהִּקיף ִמְזֵּבֽ ְעָּת סֹוֲבֵבי ִמְזֵּבֽ ֵּכן הֹוַׁשעָנא:ְּכהֹוַׁשֽ

ֶׁשת ַּבֲחרֹון ַאף ְונֹוַׁשע    ְעָּת ִּפְלֵאי ָארֹון ְּכֻהְפַׁשע  ִצֵער ְּפֶלֽ ֵּכן הֹוַׁשעָנא:ְּכהֹוַׁשֽ

ְחָּת  ַרחּום ְלַמֲעָנם ֻׁשַּלְחָּת    ָלה ִׁשַּלֽ ְעָּת ְקִהּלֹות ָּבֶבֽ ֵּכן הֹוַׁשעָנא:ְּכהֹוַׁשֽ

ְעָּת ְׁשבּות ִׁשְבֵטי ַיֲעֹקב  ָּתׁשּוב ְוָתִׁשיב ְׁשבּות ָאֳהֵלי ַיֲעֹקב    ְוהֹוִׁשיָעה ְּכהֹוַׁשֽ

ָּנא:



֗ל ְלמֹוָׁשעֹות    חזן  חֹוֵכי ְיׁשּועֹות  ֵא֗ ְצוֹות  ְו֗ ְעָּת ׁשֹוְמֵרי ִמ֗ ְוהֹוִׁשיָעה ְּכהֹוַׁשֽ

ָּנא:

יָעה ָּנא:   החזן אומר בקול רם: והקהל אחריו     הושיעה את־עמך... ֲאִני ָוהֹו הֹוִׁשֽ

לשבת 

ֶפׁש ְמִׁשיַבת   ֹאם, ְנצּוָרה ְּכָבַבת  ֶנת, ְּבָדת ֶנֽ ֶרת, ִהְלכֹות   ּבֹוֶנֽ ֶׁשת,   ַׁשָּבת  ּגֹוֶמֽ ַמְׂשַאת  ּדֹוֶרֽ

ֶמת  ֶּיֽ ֶגל, ִמַּׁשָּבת  ָזכֹור ְוָׁשמֹור, ְמק ַ יַבת ֶרֽ ִים ְּתחּום ַׁשָּבת  ּוְמִׁשֽ ַעת, ַאְלַּפֽ ַׁשָּבת  ַהּקֹוַבֽ

ֶנת, ֶבת ּוַמְמֶּתֽ ַחת ֹּכל ִמִּׁשָּׁשה, ַלַּׁשָּבת  יֹוֶׁשֽ ָׁשה ְלַמֵהר, ִּביַאת ַׁשָּבת  טֹוַרֽ ַּבַּׁשָּבת      ָחֽ

ֶפת ַּבַּׁשָּבת  ַמֲאָכל  ּוְכסּות, ְמַחֶּלֽ ֶנג, קֹוְרָאה ַלַּׁשָּבת  ְלבּוׁש  ַעד ְּכלֹות ַׁשָּבת  ָּכבֹוד ָוֹעֽ

ֶמת ַלַּׁשָּבת  ַעם ְמָגִדים, ַמְנֶעֽ ֶמת  ְסעּודֹות ָׁשלֹׁש,   ּוִמְׁשֶּתה, ְמִכיָנה ַלַּׁשָּבת  ֹנֽ ֶּיֽ ַּבַּׁשָּבת  ְמק ַ

ַעת  ִכָּכרֹות,  ְׁשֵּתי  ַעל  ֶטת  ּבֹוַצֽ ַקת  ִצּוּוי   ַּבַּׁשָּבת  ְרֻׁשּיֹות, ַאְרַּבע  ַּבַּׁשָּבת  ּפֹוֶרֽ ֶקת  ֵנר, ַהְדָלֽ ַמְדֶלֽ

ֶׁשת  ַהּיֹום,  ִקּדּוׁש  ַּבַּׁשָּבת  ֶלת ַּבַּׁשָּבת  ְמַקֶּדֽ ַבע, ְמַפֶּלֽ ֶנן ֶׁשֽ ִׁשְבָעה ַבָּדת, קֹוְרָאה   ַּבַּׁשָּבת  ֶרֽ

ָּנה, ְליֹום  חזן  ַּבַּׁשָּבת  הֹוַׁשעָנא: קהל     ַׁשָּבת  ֶׁשֻּכּלֹו ַּתְנִחיֶלֽ

יָעה ָּנא: אומר בקול רם:  והקהל אחריו ֲאִני ָוהֹו הֹוִׁשֽ

אל"ףה ע"פ  'כהושעת אב המון השליך' המחבר רביו שמואל החסיד ב"ר קלוימוס משפירא ז"ל, ייסד את הפיוט 
' בחרוז האחרון.שמואל , וחתם שמו 'בי"ת 

      קהל עוה על כל חרוז:                         החזן אומר ביגון כל חרוז:                                                     

ַהב   ְדָּת ּוִמַּלְטּתֹו ִמַּלֽ ַהב  ַּבֲעדֹו ַרֽ יךךָ ַיֽ ְעָּת ַאב ֲהמֹון ִהְׁשִליךךְ ָעֶלֽ ֵּכן הֹוַׁשְעָנא:ְּכהֹוַׁשֽ

ָּת ְלהֹורֹו ָיְדךךָ ַאל ִּתְׁשַלח   ְ ַלח  ִּדַּברֽ ְעָּת ִּגְזעֹו ָמַסר ְיִחיָדתֹו ַלֶּׁשֽ ֵּכן הֹוַׁשְעָנא:ְּכהֹוַׁשֽ

ֶטם ָׂשִעיר   ְעָּת ַהֶּנֱאַבק ִעם ַמְלָאךךְ ַקִּדיׁש ָוִעיר  ּוִמַּלְטּתֹו ִמֶּׂשֽ ֵּכן הֹוַׁשְעָנא:ְּכהֹוַׁשֽ

ַטח   ימֹו ְּבָנְסָעם ְוָהְלכּו ָלֶבֽ ְדָּת ָצֵרֽ ַטח  ָחַרֽ ְעָּת ַזְרעֹו ְּבֹבָאם ַעל ָהִעיר ֶּבֽ ֵּכן הֹוַׁשְעָנא:ְּכהֹוַׁשֽ

מֹו ְּבַמְלֵּבן  ָיְרדּו ִבְמצֹולֹת ְּכמֹו ָאֶבן   ְעָּת ְטהֹוִרים ִמַּמְפִריֵכֽ ֵּכן ְּכהֹוַׁשֽ

הֹוַׁשְעָנא:  

ֶמא צּוָרתֹו  ִלִּויתֹו ֶאל ֵחיק הֹוָרתֹו   ְעָּת ָּכִליל ְּכִנְתַעְּלָמה ְּבֹגֽ ֵּכן הֹוַׁשְעָנא:ְּכהֹוַׁשֽ



ְעָּת ֻמְצָנף ַּבד ְּכִנְתַעָּבר  ֶנֶאָמן ָחל ַּבֲעדֹו ְוִנְתַּגָּבר   ֵּכן הֹוַׁשְעָנא:ְּכהֹוַׁשֽ

ְעָּת ֻסַּגר ְּבַיד ִיְׁשִּבי ְּבֹנב ַהִּגִּתי  ֲעָזרֹו ֲאִביַׁשי ַוַּיךךְ ֶאת־ַהְּפִלְׁשִּתי   ֵּכן ְּכהֹוַׁשֽ

הֹוַׁשְעָנא: 

יָת ְלִיְׁשעֹו ְוׁשֹוַבְבּתֹו ִלְמלֹונֹו    ַבע ִמְּמעֹונֹו  ִּצִּפֽ ְעָּת ָּפִקיד ְּכָנד ֶׁשֽ ֵּכן הֹוַׁשְעָנא:ְּכהֹוַׁשֽ

ִים ֲאֶׁשר ַּבְּתָעָלה    ְעָלה  ִרְׁשַּפּתֹו ָהֵאׁש ְוַגם ַהַּמֽ ְעָּת ָקַצב ָּפר ְוַׁשְעּתֹו ְלַמֽ ֵּכן ְּכהֹוַׁשֽ

הֹוַׁשְעָנא: 

ֶלד   ָהם ְּבַׂשר ַהָּיֽ ֶלד  ָּתֵׁשב רּוחֹו ֵאָליו ַוָּיֽ ְעָּת ִׁשַוע ְלךךָ ִּכי ֵמת ַהָּיֽ ֵּכן הֹוַׁשְעָנא:ְּכהֹוַׁשֽ

֗ל ְלמֹוָׁשעֹות    חזן חֹוֵכי ְיׁשּועֹות. ֵא֗ ְצוֹות  ְו֗ ְעָּת ׁ֗שֹוְמֵרי ִמ֗ ְוהֹוִׁשיָעה ְּכהֹוַׁשֽ

ָּנא:

יָעה ָּנא:  החזן אומר בקול רם:  והקהל אחריו  ֲאִני ָוהֹו הֹוִׁשֽ

ם: תהלים כח:ט  עֹוָלֽ ם ַעד־ָהֽ ַנְּׂשֵֿא֗ ם ְו֝ ךךָ ּֽוְרֵע֥ ֲחָלֶת֑ ךךְ ֶאת־ַנֽ ךךָ ּוָבֵר֥ יָעה ׀ ֶאת־ַעֶּמ֗ מלכים א' הֹוִׁש֤

ְיָלה  ח:נט-ס ם ָוָל֑ יֹוָמ֣ ינּו  ֱאלֵֹה֖ ים ֶאל־ְיָי֥  ְקֹרִב֛ ִלְפֵנ֣י ְיָי֔  ְנִּת֙י  ר ִהְתַחַּנ֨ ֶּלה ֲאֶׁש֤ י ֵא֗ ְדָבַר֜ ְה֨יּו  ְוִיֽ

ֶרץ י ָהָא֔ ַעת ָּכל־ַעֵּמ֣ ַען ַּד֚ ל ְּדַבר־֥יֹום ְּביֹוֽמֹו: ְלַמ֗ ט ַעּ֥מֹו ִיְׂשָרֵא֖ ט ַעְבּ֗דֹו ּוִמְׁשַּפ֛ ֲעׂ֣שֹות ׀ ִמְׁשַּפ֣ ַלֽ

ין ֽעֹוד: ים         ֵא֖ ֱאלִֹה֑ י ְיָי֖ ֣הּוא ָהֽ קדיש תתקבל  ִּכ֥

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.   

הֹוַׁשעָנא: חזן אומר וקהל עוה:
                                                חזן                   קהל                      חזן                    קהל

ינּו  הֹוַׁשעָנא:   ְלַמַעְנךךָ  ֱא ְלַמַעְנךךָ   נּו  הֹוַׁשעָנא: ּבלֵֹהֽ ֹוְרֵאֽ

נּו  הֹוַׁשעָנא:   ְלַמַעְנךךָ  ּגְלַמַעְנךךָ   נּו  הֹוַׁשעָנא:ּדֹוֲאֵלֽ ֹוְרֵׁשֽ



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

ַען  ַען הֹוָדךךְ  ְלַמֽ ַען ָּדָתךךְ  ְלַמֽ )  ְלַמֽ ַען ָּגְדָלךךְ (ְוִתְפַאְרָּתךךְ ַען ְּבִריָתךךְ  ְלַמֽ ַען ֲאִמָּתךךְ  ְלַמֽ ְלַמֽ

ַען  ַען ְּכבֹוָדךךְ  ְלַמֽ ַען ִיחּוָדךךְ  ְלַמֽ ַען טּוָבךךְ  ְלַמֽ ַען ַחְסָּדךךְ  ְלַמֽ ַען ִזְכָרךךְ  ְלַמֽ ִועּוָדךךְ  ְלַמֽ

ַען  ַען ְּפֵאָרךךְ  ְלַמֽ ַען ֻעָּזךךְ  ְלַמֽ ַען סֹוָדךךְ  ְלַמֽ ַען ִנְצָחךךְ  ְלַמֽ ַען ַמְלכּוָתךךְ  ְלַמֽ ִלּמּוָדךךְ  ְלַמֽ

(ָהַרִּבים)    יךךָ  ַען ַרֲחֶמֽ ַען ְקֻדָּׁשָתךךְ  ְלַמֽ ַען ְׁשִכיָנָתךךְ   חזןִצְדָקָתךךְ  ְלַמֽ הֹוַׁשעָנא  קהל ְלַמֽ

ַען ְּתִהָּלָתךךְ   חזן  הֹוַׁשעָנא:   קהלְלַמֽ

ֶסד ִיָּבֶנ֑ה  תהלים פט:גאחר ההקפה:  ֭עֹוָלם ֶח֣

'.אל למושעות ', בקצת קהילות אומרים 'אערוך שועי ברוב קהילות (פפד"מ, מייץ, פריטה, מעץ) אומרים '

ַבּצֹום  יִתי  ִּגִּלֽ ַׁשְוִעי   ְּבֵבית  ׁשּוִעי   ֶאֱערֹוךךְ 

יָבה  ַהְקִׁשֽ ְלהֹוִׁשיִעי   ּבֹו  יךךָ  ְּדַרְׁשִּתֽ ִּפְׁשִעי  

ְוַרֵחם  ְזכֹור  ְוהֹוִׁשיִעי   ְוֽקּוָמה  ַׁשְוִעי   ְלקֹול 

ֶנק ְׁשִעי  מֹוִׁשיִעי  ַחי ֵּכן ְּתַׁשְעְׁשִעי  טֹוב ְּבֶאֽ

עֹוד  ְלַבל  ַמְרִׁשיִעי   ַּכֵּלה  מֹוִׁשיִעי   ָיִחיׁש 

ַצח ְלהֹוִׁשיִעי  ַּתְרִׁשיִעי  ַמֵהר ֱאלֵֹהי ִיְׁשִעי  ֶנֽ

ִּפְׁשִעי  ְּפֵנה ָנא  ַעל  ֲעבֹור   ִרְׁשִעי  ֲעֹון  ָנא  ָׂשא 

ְלהֹוִׁשיִעי  צּור ַצִּדיק מֹוִׁשיִעי  ַקֵּבל ָנא ַׁשְוִעי 

ֶרן ִיְׁשִעי    קהל ַׁשַּדי מֹוִׁשיִעי        חזן רֹוֵמם ֶקֽ

ְותֹוִׁשיִעי  חזן הֹוַׁשעָנא:   יַע  ּתֹוִפֽ קהל 

ֵאל ְלמֹוָׁשעֹות  ְּבַאְרַּבע הֹוַׁשעָנא:            

ׁשּועֹות ֶרךךְ  ְׁשֻבעֹות  ָּגִׁשים ְּבַׁשְוֹעת  ֹּדְפֵקי ֶעֽ

הֹוֵגי ַׁשֲעֻׁשעֹות  ְוִחיֹדָתם ִמְׁשַּתְעְׁשֹעת  ֹזֲעִקים 

ְׁשעֹות  ָּבךךְ  ְטפּוִלים   ְיׁשּועֹות  ֹחֵכי  ְלַהְׁשעֹות  

ְּבַׁשְּועֹות  ְלָהִבין יךךָ  יֹוְדֵעי ִבין ָׁשעֹות  ּכֹוְרֶעֽ

ְּתׁשּועֹות  נֹוֵתן  ִנְׁשָמעֹות   יךךָ  ִמִּפֽ ְׁשמּועֹות  

ְספּורֹות ַמְׁשָמעֹות  ֵעדּות ַמְׁשִמיעֹות  ּפֹוֵעל 

ְּתׁשּועֹות  ִקְרַית  נֹוָׁשעֹות   ַצִּדיק  ְיׁשּועֹות  

ְּתׁשּואֹות    ֶגׁש  ָׁשעֹות   חזן ֶרֽ קהלָׁשלֹׁש 

 הֹוַׁשעָנא:קהל  ָּתִחיׁש ִלְתׁשּועֹות  חזן הֹוַׁשעָנא:  

: פט:יד אחר ההקפה:   ךךָ ְדךךָ֗ ָּת֥רּום ְיִמיֶנֽ ז ָי֝ ה ָּתֹע֥ רֹוַע ִעם־ְּגבּוָר֑ ֣ ְז֭ ְלךךָ

יַע  ֵאין ְלהֹוִׁשֽ יַע  ִּבְלְּתךךָ  יע  ָאדֹון ַהּמֹוִׁשֽ יַע   ִּגּבֹור ְוַרב ְלהֹוִׁשֽ ָהֵאל   ַּדּלֹוִתי ְוִלי ְיהֹוִׁשֽ

ְיבּול  יַע   ַּתְׂשִּבֽ יךךָ  יַע  ְטָלֶאֽ הֹוִׁשֽ יךךָ  חֹוֶכֽ יַע   ּתֹוִׁשֽ יךךָ  זֹוֲעֶקֽ יַע   ּומֹוִׁשֽ ּוַמִּציל  יַע   ַהּמֹוִׁשֽ

יַע  ְותֹוִׁשֽ ַּתְמִּתיק  ְמָגִדים  יַע   ַּתְרִׁשֽ ַּבל  ְלֵגיא  יַע   ְותֹוִׁשֽ ַּתְדֵׁשא  יַח  ִׂשֽ ָּכל  יַע   ְלַהְׁשִּפֽ

יךךָ  ְצֵמֶאֽ יַע   ּוַמְׂשִּבֽ ָיד  ַח  ּפֹוֵתֽ יַע   ִמְּלַהְמִנֽ ֲעָנִנים  יַע   ְלָהִנֽ ְׂשִעיִרים  יַע   ְלַהִּסֽ ְנִׂשיִאים 

יַע   יךךָ ּתֹוִׁשֽ יַע  ְרחּוֶמֽ יךךָ ּתֹוִׁשֽ יַע  קֹוְרֶאֽ יַע   חזן ַּתְׂשִּבֽ יךךָ הֹוִׁשֽ יךךָ קהלׁשֹוֲחֶרֽ  הֹוַׁשעָנא: ְּתִמיֶמֽ

יַע    הֹוַׁשעָנא: קהלּתֹוִׁשֽ



ם  מיכה ז:כ אחר ההקפה:  ֶסד ְלַאְבָרָה֑ ב ֶח֖ ֲעֹק֔ ן ֱאֶמ֙ת ְלַיֽ ִּתֵּת֤

ֶבת  יךךָ  ְוֶנֱחֶׁשֽ ֹאם ֲאִני חֹוָמה  ָּבָרה ַּכַחָּמה  ּגֹוָלה ְוסּוָרה  ָּדְמָתה ְלָתָמר  ַהֲהרּוָגה ָעֶלֽ

ֶנת ֻעָּלךךְ  ְיִחיָדה ְלַיֲחָדךךְ  יָה  ֲחבּוָקה ּוְדבּוָקה ָּבךךְ  טֹוֶעֽ ְּכצֹאן ִטְבָחה  ְזרּוָיה ֵּבין ַמְכִעיֶסֽ

ֶלת ִסְבָלךךְ  ֲעִנָּיה  ִחי  ְנתּוָנה ְלַמִּכים  סֹוֶבֽ ֶדת ִיְרָאָתךךְ  ְמֽרּוַטת ֶלֽ ְּכבּוָׁשה ַּבּגֹוָלה  לֹוֶמֽ

ךךָ   חזן ֹסֲעָרה  ְּפדּוַית טֹוִבָּיה  צֹאן ָקָדִׁשים  ְקִהּלֹות ַיֲעֹקב    ׁשֹוֲאִגים קהלְרׁשּוִמים ִּבְׁשֶמֽ

יךךָ  חזןהֹוַׁשעָנא:       הֹוַׁשעָנא:קהל ְּתמּוִכים ָעֶלֽ

ַצח:  תהלים טז:יא אחר ההקפה:  ֣ ֶנֽ יְנךךָ ְנִע֖מֹות ִּביִמֽ

ֶצם ְוָקְרָמה   ָאָדם ּוְבֵהָמה  ָּבָׂשר ְוֽרּוַח ּוְנָׁשָמה  ֶלם ְוִרְקָמה   ִּגיד ְוֶעֽ ֶבל   ְּדמּות ְוֶצֽ הֹוד ַלֶהֽ
ַאר ְוקֹוָמה  ִחּדּוׁש ְּפֵני ֲאָדָמה  ִטיַעת ֲעֵצי ְנַׁשָּמה  ָּדָמה  ְוִנְמַׁשל ַּכְּבֵהמֹות ִנְדָמה  ִזיו ְוֹתֽ
ְיָקִבים ְוָקָמה  ְּכָרִמים ְוִׁשְקָמה  ְלֵתֵבל ַהְמֻסָּיָמה  ִמְטרֹות ֹעז ְלַסְּמָמה  ְנִׁשָּיה ְלַקְּיָמה 
יָמה  ְצָמִחים ְלָגְׁשָמה  ָקִרים ְלָזְרָמה  ִׂשיִחים ְלקֹוֲמָמה  ֲעָדִנים ְלָעְצָמה  ְּפָרִחים ְלַהֲעִצֽ

ְלַׁשְּלָמה   ָמה   חזן  ְרִביִבים  ְלרֹוֵמֽ הֹוַׁשעָנא:  קהלְׁשִתָּיה  ְּבִליָמה  חזן  ַעל  ְּתלּוָיה  קהל 

הֹוַׁשעָנא: 

ִים:  ח:באחר ההקפה:  ֹוְדךךָ֗ ַעל־ַהָּׁשָמֽ ר ְּתָנ֥ה ֽה֝ ֶרץ ֲאֶׁש֥ ְמךךָ ְּבָכל־ָהָא֑ יר ִׁש֭ ה־ַאִּד֣ ינּו ָמֽ ְיָי֤ ֲאֹדֵנ֗

ַען ִּגּבֹור ַהֶּנֱאַבק  ַען ֵּבן ַהֶּנֱעַקד ַעל ֵעִצים ָוֵאׁש  ְלַמֽ ַהב ֵאׁש  ְלַמֽ ַען ֵאיָתן ַהִּנְזַרק ְּבַלֽ ְלַמֽ
ְוִנְתַעָּלה  ַלָּמרֹום  ַען ֹהֲעָלה  ְלַמֽ ֵאׁש   ְואֹור  ְּבָעָנן  יָת  ַען ְּדָגִלים ִהְנִחֽ ַׂשר ֵאׁש  ְלַמֽ ִעם 

ֶגן ְּבֶאְרֶאֵּלי ֵאׁש ְּכֶסֽ ַען ְוהּוא ְלךךָ  ֶבד ִּדְּברֹות ַהְּנתּונֹות   ְּכַמְלֲאֵכי ֵאׁש  ְלַמֽ ַען ֶזֽ ֵמֵאׁש ְלַמֽ
ַען  ַען ְיִדידּות ֲאֶׁשר  ַוֲעַנן  ְיִריעֹות  ִחּפּוי  ְלַמֽ ָעָליו ָּבֵאׁש  ְלַמֽ ְדָּת  ֶכס ָהר ָיַרֽ ַען ֶטֽ ֵאׁש  ְלַמֽ

ַען ָלַקח ַמְחַּתת ֵאׁש ְוֵהִסיר ֲחרֹון  ַען ָּכַמּה ַעד ָׁשְקָעה ָהֵאׁש  ְלַמֽ ְבָּת ִמְּׁשֵמי ֵאׁש  ְלַמֽ ָאַהֽ
ַען ָׂשם ְטֵלה  ַען ָנף ָידֹו ְוָיְרדּו ַאְבֵני ֵאׁש  ְלַמֽ ַען ְמַקֵּנא ִקְנָאה ְגדֹוָלה ָּבֵאׁש  ְלַמֽ ֵאׁש  ְלַמֽ
ַען  ַען ִּפֵּלל ָּבֲעָזָרה ְוָיְרָדה ָהֵאׁש  ְלַמֽ ֶרן ְוִנְתַרָּצה ָבֵאׁש  ְלַמֽ ַען ָעַמד ַּבֹּגֽ ָחָלב ְּכִליל ֵאׁש  ְלַמֽ
ַען ִרּבֹו ִרְבָבן  ַען ְקדֹוִׁשים ֻמְׁשָלִכים ָּבֵאׁש  ְלַמֽ ֶכב ְוֽסּוֵסי ֵאׁש  ְלַמֽ ִציר ָעָלה ְוִנְתַעָּלה ְּבֶרֽ

ֲהֵרי ֵאׁש    ַען ֹׁשֲממֹות ִעיְרךךָ     ַהְּׂשרּוָפה ָבֵאׁש   חזןָחז ְוַנֽ הֹוַׁשעָנא:  קהלְלַמֽ ַען חזן  ְלַמֽ  
 הֹוַׁשעָנא: קהלּתֹוְלדֹות ַאֻּלֵפי ְיהּוָדה ָּתִׂשים ְּכִכּיֹור ֵאׁש  

יו:  קמה:יזאחר ההקפה:   ֲעָׂשֽ יד ְּבָכל־ַמֽ ָחִס֗ יו ְו֝ ָי ְּבָכל־ְּדָרָכ֑ יק ְי֭ ַצִּד֣

בגמר הקפה ששית מחזירים ספר התורה הששית לארון הקודש,  



וממשיכים בהקפה שביעית, שהיא ההקפה האחרוה.

'.אלעזר חזק , וחתם בסוף 'תשר"ק ' ע"פ סדר תתננו לשםהמחבר רביו אלעזר הקליר ז"ל, ייסד את הפיוט '

ְעָלה  ְעָלה ְלָמֽ ְלַמֽ נּו  ֶבל ְוֶאל־ַהַּנֲחָלה  ְּתרֹוֲמֵמֽ ֶאל־ַהֶחֽ נּו  ְלֵׁשם ְוִלְתִהָּלה  ְּתִׁשיֵתֽ נּו  ִּתְּתֵנֽ
 ַגע ּוַמֲחָלה  נּו ִמָּכל ֶנֽ ִים ְׁשתּוָלה  ִּתְפֵּדֽ נּו ְּכֵעץ ַעל ַּפְלֵגי ַמֽ נּו ְלֶכֶרם ְסֻגָלה  ַּתִּציֵבֽ ְּתקֹוֲמֵמֽ
ָלה  ֶסֽ ְמנּוחֹות  ֵמי  ַעל  נּו  ְּתַנֲהֵלֽ ַהְּתִפָּלה   ְּבֵבית  נּו  ְּתַׂשְּמֵחֽ ְכלּוָלה   ְּבַאֲהָבה  נּו  ְּתַעְּטֵרֽ
ַרח  נּו ְּבֹאֽ ֶתר ְּכלּוָלה  ְּתַיְּׁשֵרֽ נּו ְּבֶכֽ נּו ֹעז ּוְגֻדָּלה  ַּתְכִּתיֵרֽ נּו ָחְכָמה ְוִׂשְכָלה  ַּתְלִּביֵׁשֽ ְּתַמְּלֵאֽ
ְּבִמי זֹאת ֹעָלה  נּו  ְּבַרֲחִמים ּוְבֶחְמָלה  ַּתְזִּכיֵרֽ נּו  ֶׁשר ְמִסָּלה  ְּתָחֵּנֽ ְּבֹיֽ נּו  ְסלּוָלה  ִּתָּטֵעֽ
נּו נּו ְּכֵאזֹור ֲחֻתָּלה  ְּתִּגיֵעֽ נּו ְּבִזיו ֲהֻמָּלה  ַּתְדִּביֵקֽ נּו ְלֵקץ ְבָיְדךךָ ַהְּגדֹוָלה  ְּתַהְּדֵרֽ ּתֹוִׁשיֵעֽ
ַוח  נּו ְּבֶרֽ ַׁשע ְוִגיָלה  ְּתַאְּמֵצֽ נּו ְּבֶיֽ הּו ְלֵביְתךךָ ְּבִרָּנה ְוָצֳהָלה  ְּתַאְּדֵרֽ ְלֵקץ ַהְּגֻאָלה  ְּתִביֵאֽ
ינּו ְּבָׂשׂשֹון  נּו ַעל ָּכל־ֹאם ִלְתִהָּלה  ַּתְזִּכֵרֽ ַעֵלֽ נּו ְּבִבְנַין ִעיְרךךָ ְּכַבְּתִחָּלה  ַּתֽ ְוַהָּצָלה  ְּתַלְּבֵבֽ

יָלה  הֹוַׁשעָנא:  חזן ְוִגיָלה                 נּו ְּבִמְרֶעה ָׁשֵמן ְלַהְצִהֽ נּו ֱאלֵֹהי חזן ַּתְרִּביֵצֽ  ְּתַחְּזֵקֽ
ָלה    הֹוַׁשעָנא: קהלַיֲעֹקב ֶסֽ

אחר ההקפה שביעית אומרים:  

ַצח ְוַה֔הֹוד   ד"ה א' כט:יא  ֶר֙ת ְוַהֵּנ֣ ה ְוַהִּתְפֶא֨ ה ְוַהְּגבּוָר֤ ָי ַהְּגֻדָּל֨ ֣ ְי֠ ְלךךָ

ד:דברים ו:דּוְבתֹוָרְתךךָ ָּכתּוב ֵלאֹמר    ינּו ְיָי֥ ׀ ֶאָחֽ ל ְיָי֥ ֱאלֵֹה֖ ע ִיְׂשָרֵא֑  ְׁשַמ֖

ד: דברים ו:ד   ינּו ְיָי֥ ׀ ֶאָחֽ ל ְיָי֥ ֱאלֵֹה֖ ע ִיְׂשָרֵא֑ ָּברּוךךְ  ֵׁשם ְּכבֹוד ַמְלכּותֹו  ְלעֹוָלם ָוֶעד: בלחשְׁשַמ֖

כשחוזר החזן למקומו לפי התיבה בסיום ההקפה,  

יָעה ָּנא: החזן אומר בקול רם:  והקהל חוזר אחריו:  ֲאִני ָוהֹו הֹוִׁשֽ

       קהל עוה על כל חרוז:                      החזן אומר ביגון כל חרוז:                                                            

ַׁשע ַעָּמךךְ    ְעָּת ֵאִלים ְּבלּוד ִעָּמךךְ  ְּבֵצאְתךךָ ְלֵיֽ ֵּכן הֹוַׁשעָנא:  ְּכהֹוַׁשֽ
ַׁשע ֱאלִֹהים    ְעָּת ּגֹוי ֵואלִֹהים  ְּדרּוִׁשים ְלֵיֽ ֵּכן הֹוַׁשעָנא:  ְּכהֹוַׁשֽ
ְעָּת ֲהמֹון ְצָבאֹות  ְוִעָּמם ַמְלֲאֵכי ְצָבאֹות    ֵּכן הֹוַׁשעָנא:  ְּכהֹוַׁשֽ

ְעָּת ַזִּכים ִמֵּבית ֲעָבִדים  ַחּנּון ְּבָיָדם ַמֲעִביִדים   ֵּכן הֹוַׁשעָנא:  ְּכהֹוַׁשֽ
ְעָּת ְטבּוִעים ְּבצּול ְּגָזִרים  ְיָקְרךךָ ִעָּמם ַמֲעִביִרים    ֵּכן הֹוַׁשעָנא:  ְּכהֹוַׁשֽ
ַׁשע    ֶרת ַוּֽיֹוַׁשע  ְלגֹוָחּה ְמֻצֶּיֶנת ַוִיָּוֽ ְעָּת ַּכָּנה ְמׁשֹוֶרֽ ֵּכן הֹוַׁשעָנא:  ְּכהֹוַׁשֽ

ְעָּת ַמֲאַמר ְוהֹוֵצאִתי ֶאְתֶכם  ָנקּוב ְוהּוֵצאִתי ִאְּתֶכם    ֵּכן הֹוַׁשעָנא: ְּכהֹוַׁשֽ
ַח    ַח  עֹוְמֵסי ֲעָרָבה ְלַהִּקיף ִמְזֵּבֽ ְעָּת סֹוְבֵבי ִמְזֵּבֽ ֵּכן הֹוַׁשעָנא:  ְּכהֹוַׁשֽ

ֶׁשת ַּבֲחרֹון ַאף ְונֹוַׁשע    ְעָּת ִּפְלֵאי ָארֹון ְּכֻהְפַׁשע  ִצֵער ְּפֶלֽ ֵּכן הֹוַׁשעָנא: ְּכהֹוַׁשֽ
ְחָּת  ַרחּום ְלַמֲעָנם ֻׁשַּלְחָּת    ָלה ִׁשַּלֽ ְעָּת ְקִהּלֹות ָּבֶבֽ ֵּכן הֹוַׁשעָנא: ְּכהֹוַׁשֽ

ְעָּת ְׁשבּות ִׁשְבֵטי ַיֲעֹקב  ָּתׁשּוב ְוָתִׁשיב ְׁשבּות ָאֳהֵלי ַיֲעֹקב    ְוהֹוִׁשיָעה ָּנא:ְּכהֹוַׁשֽ
֗ל ְלמֹוָׁשעֹות    חזן  חֹוֵכי ְיׁשּועֹות  ֵא֗ ְצוֹות  ְו֗ ְעָּת ׁ֗שֹוְמֵרי ִמ֗ ְוהֹוִׁשיָעה ָּנא:ְּכהֹוַׁשֽ



יָעה ָּנא:  החזן בלבד אומר:  ֲאִני ָוהֹו הֹוִׁשֽ
יָעה ָּנא:  ָאָּנא חזן ואחריו קהל:   הֹוִׁשֽ

ַחל ְלַׁשְעְׁשָעךךְ  חזן יָעה ָּנא:קהל  ָאָּנא ֱאזֹון ִחין ְּתֵאֵבי ִיְׁשָעךךְ  ְּבַעְרֵבי ַנֽ  ְוהֹוִׁשֽ
יָעה ָּנא:קהל   ָאָּנא ְּגאֹול ַּכַּנת ִנְטָעךךְ  ּדּוָמה ְּבַטְאְטָאךךְ   חזן ְוהֹוִׁשֽ
ֶרץ ְּבַהְטִּביָעךךְ    *)חזן  יָעה ָּנא:קהל  ָאָּנא ַהֵּבט ִלְבִרית ִטְבָעךךְ  ּוַמֲחַׁשֵּכי ֶאֽ ְוהֹוִׁשֽ
מֹו ְּבהֹוִדיָעךךְ   חזן נּו ָאב ְיָדָעךךְ  ַחְסְּדךךָ ָלֽ יָעה ָּנא:קהל   ָאָּנא ְזָכר־ָלֽ ְוהֹוִׁשֽ
יָעה ָּנא:קהל   ָאָּנא ְטהֹוֵרי ֵלב ְּבַהְפִליָאךךְ  ִיָּוַדע ִּכי הּוא ִפְלָאךךְ  חזן ְוהֹוִׁשֽ
ינּו ְּכִהָּׁשְבָעךךְ   חזן נּו ִיְׁשָעךךְ  ַלֲאבֹוֵתֽ ַח ֶּתן־ָלֽ יָעה ָּנא:קהל   ָאָּנא ַּכִּביר ֹּכֽ ְוהֹוִׁשֽ
יָעה ָּנא:קהל   ָאָּנא ַמֵּלא ִמְׁשֲאלֹות ַעם ְמַׁשְּוָעךךְ  ֶנֱעָקד ְּכמֹו ְּבַהר מֹור ְּכמֹו ִׁשְּוָעךךְ  חזן ְוהֹוִׁשֽ
יָעה ָּנא:קהל   ָאָּנא ַסֵּגב ֶאְׁשֵלי ִנְטָעךךְ  ָעִריִצים ַּבֲהִניָעךךְ   חזן ְוהֹוִׁשֽ
נּו אֹוְצרֹות ִרְבָעךךְ  ִצָּיה ֵמֶהם ְּבַהְרִּביָעךךְ   חזן יָעה ָּנא:קהל   ָאָּנא ְּפַתח ָלֽ ְוהֹוִׁשֽ
ֶרץ ְּברֹוֲעָעךךְ  ְרֵעם ְּבטּוב ִמְרָעךךְ  חזן יךךָ ֶאֽ יָעה ָּנא:קהל   ָאָּנא קֹוְרֶאֽ ְוהֹוִׁשֽ
ַעל ִמְּמׁשֹוָאךךְ  ֵּתל ַּתְלִּפּיֹות ְּבַהִּׂשיָאךךְ   חזן יךךָ ַּתֽ יָעה ָּנא:קהל   ָאָּנא ְׁשָעֶרֽ ְוהֹוִׁשֽ

*) כשיש ברית מילה מוסיף כאן החזן ואומר:

 : ַען ְׁשֶמךךָ נּו ְלַמֽ ְזכֹור ְּבִרית ַאְבָרָהם ַוֲעֵקַדת ִיְצָחק ְוָהֵׁשב ְׁשבּות ָאֳהֵלי ַיֲעֹקב ְוהֹוִׁשיֵעֽ

יָעה ָּנא:   הֹוַׁשְעָנא   ֵאל ָנא   ָאָּנא  חזן ואחריו קהל: ְוהֹוִׁשֽ
נּו ִמִּסְפְרךךָ ַאל ְּתַאֵּבד   ֵאל ָנא  חזן  ינּו ְּכֶׂשה אֹוֵבד  ְׁשֵמֽ יָעה ָּנא:   הֹוַׁשְעָנא קהל  ָּתִעֽ ְוהֹוִׁשֽ
יךךָ ֲהרּוָגה   ֵאל ָנא  חזן  יָעה ָּנא:   הֹוַׁשְעָנא קהל  ְרֵעה ֶאת־צֹאן ַהֲהֵרָגה  ְקצּוָפה ְוָעֶלֽ ְוהֹוִׁשֽ
ךךָ  ֵאל ָנא  חזן  ךךָ  ְּפֻעָּלְתךךָ ְוַרְעָיֶתֽ יָעה ָּנא:  הֹוַׁשְעָנא קהל  צֹאְנךךָ ְוצֹאן ַמְרִעיֶתֽ ְוהֹוִׁשֽ
יָעה ָּנא:   הֹוַׁשְעָנא קהל  ֲעִנֵּיי ַהּצֹאן  ִׂשיָחם ֲעֵנה ְּבֵעת ָרצֹון   ֵאל ָנא  חזן  ְוהֹוִׁשֽ
ִין   ֵאל ָנא  חזן  יֶהם ִיְהיּו ְכַאֽ ִין  ִמְתקֹוֲמֵמֽ יָעה ָּנא:   הֹוַׁשְעָנא קהל  נֹוְׂשִאים ְלךךָ ַעֽ ְוהֹוִׁשֽ
ִים   ֵאל ָנא  חזן  ִים  ְּכִמַּמַעְיֵני ַהְיׁשּוָעה ִיְׁשֲאבּון ַמֽ יָעה ָּנא:   הֹוַׁשְעָנא קהל  ִלְמַנְּסֵכי ְלךךָ ַמֽ ְוהֹוִׁשֽ
יָעה ָּנא:   הֹוַׁשְעָנא קהל  ַיֲעלּו ְלִצּיֹון מֹוִׁשיִעים  ְטפּוִלים ְּבךךָ ּוְבִׁשְמךךָ נֹוָׁשִעים   ֵאל ָנא  חזן  ְוהֹוִׁשֽ
יָעה ָּנא:   הֹוַׁשְעָנא קהל  ֲחמּוץ ְּבָגִדים  ְזעֹום ְלַנֵער ָּכל־ּבֹוְגִדים   ֵאל ָנא  חזן  ְוהֹוִׁשֽ
ֶתךךְ ָוכֹור   ֵאל ָנא  חזן  יָעה ָּנא:  הֹוַׁשְעָנא קהל  ְוָזכֹור ִּתְזּכֹור  ַהְּנכּוֵרי ְּבֶלֽ ְוהֹוִׁשֽ
יךךָ ְּבַעְנֵפי ֲעָרבֹות  ַּגְעָים ְׁשֵעה ֵמֲעָרבֹות   ֵאל ָנא  חזן  יָעה ָּנא:   הֹוַׁשְעָנא קהל  ּדֹוְרֶׁשֽ ְוהֹוִׁשֽ
יָעה ָּנא:   הֹוַׁשְעָנא קהל  ָּבֵרךךְ ְּבִעּטּור ָׁשָנה  ֲאָמַרי ְּבִפּלּוִלי ְׁשֵעה ָנא  ֵאל ָנא  חזן  ְוהֹוִׁשֽ

ָּתה: חו"ק  ינּו ָאֽ יָעה ָּנא  ָאִבֽ ָאָּנא  ֵאל ָנא  הֹוַׁשְעָנא  ְוהֹוִׁשֽ
ַען ָּתִמים ְּבדֹורֹוָתיו  ַהִּנְמָלט ְּבֹרב ִצְדקֹוָתיו   חזן  ְלַמֽ

ִים  ְלֹאם ֲאִני חֹוָמה   ֶטף ְּבבֹוא ַמּבּול ַמֽ ָּתה:קהל  ֻמָּצל ִמֶּׁשֽ ינּו ָאֽ יָעה ָּנא ָאִבֽ הֹוַׁשְעָנא ְוהֹוִׁשֽ
ַען ָׁשֵלם ְּבָכל־ַמֲעִׂשים  ַהְמֻנֶּסה ַּבֲעָׂשָרה ִנִּסים חזן  ְלַמֽ



ִים  ְלָבָרה ַּכַחָּמה   ינּוקהל  ְּכָׁשר ַמְלָאִכים ָנם ֻיַּקח ָנא ְמַעט ַמֽ ָאִבֽ ָּנא  יָעה  ְוהֹוִׁשֽ הֹוַׁשְעָנא 
ָּתה: ָאֽ

ַען ַרךךְ ְוָיִחיד ֶנֱחַנט ְלֵמָאה  ָזַעק ַאֵּיה ַהֶּׂשה ְלֹעָלה  חזן   ְלַמֽ
ִים  ְלֹגָלה ְוסּוָרה    אנּו ַמֽ ינּוקהל  ִּבְּׂשֽרּוהּו ֲעָבָדיו ָמָצֽ ָאִבֽ ָּנא  יָעה  ְוהֹוִׁשֽ הֹוַׁשְעָנא 

ָּתה: ָאֽ
ַען ִקַּדם ְׂשֵאת ְּבָרָכה  ַהִּנְׂשַטם ּוְלִׁשְמךךָ ִחָּכה חזן   ְלַמֽ

ִים  ְלָדְמָתה ְלָתָמר   ינּוקהל  ְמַיֵחם ְּבַמְקלֹות ְּבִׁשֲקתֹות ַהַּמֽ ָאִבֽ ָּנא  יָעה  ְוהֹוִׁשֽ הֹוַׁשְעָנא 
ָּתה: ָאֽ

ְלַמַען ָצַדק ֱהיֹות ְלךךָ ְלֹכֵהן  ֶּכָחָתן ְּפֵאר ְיַכֵהן חזן  
ִים  ְלָהָהר ַהּטֹוב   יַבת ַמֽ ינּוקהל  ְמֻנֶּסה ְּבַמָּסה ְּבֵמי ְמִרֽ ָאִבֽ ָּנא  יָעה  ְוהֹוִׁשֽ הֹוַׁשְעָנא 

ָּתה: ַען ֹּפַאר ֱהיֹות ְּגִביר ְלֶאָחיו  ְיהּוָדה ֲאֶׁשר ָּגַבר ְּבֶאָחיו   חזן ָאֽ ְלַמֽ
נּו ִּכי ִאם ְלַמַעְנךךָ    ִים  לֹוא ָלֽ ַבע ִמָּדְלָיו ִיַּזל ַמֽ ינּוקהל  ִמְסַּפר ֹרֽ ָאִבֽ ָּנא  יָעה  ְוהֹוִׁשֽ הֹוַׁשְעָנא 

ָּתה: ָאֽ
ַען ָעָנו ִמֹּכל ְוֶנֱאָמן  ֲאֶׁשר ְּבִצְדקֹו ִּכְלֵּכל ַהָּמן  חזן   ְלַמֽ

ִים  ְלזֹאת ַהִּנְׁשָקָפה   ינּוקהל  ָמׁשּוךךְ ְלגֹוֵאל ּוָמׁשּוי ִמַּמֽ ָאִבֽ ָּנא  יָעה  ְוהֹוִׁשֽ הֹוַׁשְעָנא 
ָּתה: ָאֽ

ַען ַׂשְמּתֹו ְּכַמְלֲאֵכי ְמרֹוִמים  ַהּלֹוֵבׁש אּוִרים ְוֻתִּמים  חזן   ְלַמֽ
ִים   יַצת ַמֽ ִים ּוְרִחֽ ִים ְוַרְגַלֽ ְמֻצֶּוה ָלבֹא ַּבִּמְקָּדׁש ְּבִקּדּוׁש ָיַדֽ

ינּוקהל  ְלחֹוַלת ַאֲהָבה  ָאִבֽ ָּנא  יָעה  ְוהֹוִׁשֽ הֹוַׁשְעָנא 
ָּתה: ָאֽ

 ִים חזן   ֵהי ֵלב הּוְׂשָמה ֵעיַנֽ  ִים  ִלְכֵמֽ ַען ְנִביָאה ְמחֹוַלת ַמֲחַנֽ ְלַמֽ
ִים  ְלֽטֹובּו ֹאָהָליו   ֶדת ְּבֵאר ַמֽ ָצה ֲעלֹות ָוֶרֽ ינּוקהל  ְלַרְגָלּה ָרֽ ָאִבֽ ָּנא  יָעה  ְוהֹוִׁשֽ הֹוַׁשְעָנא 

ָּתה: ָאֽ
ֶהלחזן   ַען ְמָׁשֵרת לֹא ָמׁש ֵמֹאֽ ֶדׁש ָעָליו ִאֵהל    ְלַמֽ  ְורּוַח ַהֹּקֽ

ִים  ָּתה: קהל  ְלָיָפה ּוָבָרה   ְּבָעְברֹו ַבַּיְרֵּדן ִנְכְרתּו ַהַּמֽ ינּו ָאֽ יָעה ָּנא ָאִבֽ הֹוַׁשְעָנא ְוהֹוִׁשֽ
ַען ִלַּמד ְראֹות ְלטֹוָבה אֹות  ָזַעק ַאֵּיה ִנְפָלאֹות חזן   ְלַמֽ

ִים  ְלַכַּלת ְלָבנֹון   ֶפל ַמֽ ינּוקהל  ִמָּצה ַטל ִמִּגָּזה ְמלֹא ַהֵּסֽ ָאִבֽ ָּנא  יָעה  ְוהֹוִׁשֽ הֹוַׁשְעָנא 
ָּתה: ָאֽ

ךךָ  חזן   ָּתה ְיׁשּוָעֶתֽ ךךָ  ֲאֶׁשר ְּבָיָדם ַּתֽ ַען ְּכלּוֵלי ֲעׂשֹות ִמְלַחְמֶּתֽ ְלַמֽ
ִים  ְללֹא ָבְגדּו ָבךךְ   ָּתה: קהל ְצרּוֵפי ִמּגֹוי ְּבָלְקָקם ְּבָיָדם ַמֽ ינּו ָאֽ יָעה ָּנא ָאִבֽ הֹוַׁשְעָנא ְוהֹוִׁשֽ

ֶחם ְלָנִזיר ֻהְקָּדׁש  חזן   ַען ָיִחיד צֹוְרִרים ָּדׁש  ֲאֶׁשר ֵמֶרֽ ְלַמֽ
ךךָ   ַען ֵׁשם ָקְדֶׁשֽ ִים  ְלַמֽ ְעָּת ּלֹו ַמֽ ִחי ִהְבַקֽ ינּוקהל  ִמַּמְכֵּתׁש ֶלֽ ָאִבֽ ָּנא  יָעה  ְוהֹוִׁשֽ הֹוַׁשְעָנא 

ָּתה: ָאֽ
ֶׁשק ֵעָדה ִחֵּדל חזן   ַען טֹוב הֹוֵלךךְ ְוָגֵדל  ֲאֶׁשר ֵמֹעֽ ְלַמֽ

ִם   ִים  ְלָנאָוה ִּכיֽרּוָׁשָלֽ ינּוקהל  ְּבׁשּוב ָעם ֵמֵחְטא ָצו ְׁשָאב ַמֽ ָאִבֽ ָּנא  יָעה  ְוהֹוִׁשֽ הֹוַׁשְעָנא 



ָּתה: ָאֽ
ַען ַחָּיךךְ ְמַכְרֵּכר ְּבִׁשיר  ַהְמַלֵּמד ּתֹוָרה ְּבָכל ְּכֵלי ִׁשיר   חזן  ְלַמֽ

מּו ְבךךָ ִסְבָרם   ִים  ְלָׂשֽ ינּוקהל  ְמַנֵּסךךְ ְלָפָניו ְּכָתַאב ְׁשתֹות ַמֽ ָאִבֽ ָּנא  יָעה  ְוהֹוִׁשֽ הֹוַׁשְעָנא 
ָּתה: ָאֽ

ַען ָזךךְ ָעָלה ַבְּסָעָרה  ַהְמַקֵּנא ּוֵמִׁשיב ֶעְבָרה חזן  ְלַמֽ
יָה ְּבֵרכֹות   ִים  ְלֵעיֶנֽ ינּוקהל  ְלִפּלּולֹו ָיְרָדה ֵאׁש ְוִלֲחָכה ָעָפר ּוַמֽ ָאִבֽ ָּנא  יָעה  ְוהֹוִׁשֽ הֹוַׁשְעָנא 

ָּתה: ָאֽ
 ִים ְּברּוחֹו ֶנֱאַצל ּבֹו חזן  ַען ְוֵׁשֵרת ֶּבֱאֶמת ְלַרּבֹו  ִּפי ְׁשַנֽ ְלַמֽ

ָכה   ִים  ְלָפצּו ִמי ָכֹמֽ ינּוקהל  ְּבַקְחּתֹו ְמַנֵּגן ִנְתַמְּלאּו ֵּגִבים ַמֽ ָאִבֽ ָּנא  יָעה  ְוהֹוִׁשֽ הֹוַׁשְעָנא 
ָּתה: ָאֽ

 ךךָ  חזן   ךךָ  ַהַּמְכִריז ְּתׁשּוָבה ְלצֹאֶנֽ ַען ִהְרֵהר ֲעׂשֹות ְרצֹוֶנֽ ְלַמֽ
ִפי  ִים  ְלִצּיֹון ִמְכַלל ֹיֽ ינּוקהל    ָאז ְּבבֹא ְמָחֵרף ָסַתם ֵעינֹות ַמֽ ָאִבֽ ָּנא  יָעה  ְוהֹוִׁשֽ הֹוַׁשְעָנא 

ָּתה: ָאֽ
מֹו ִנְגָלה חזן  ַען ְּדָרֽׁשּוךךָ ְּבתֹוךךְ ַהּגֹוָלה  ְוסֹוְדךךָ ָלֽ ְלַמֽ

ִים  יךךָ ַבָּצר   ְּבִלי ְלִהְתָּגֵאל ָּדְרׁשּו ֵזְרעֹוִנים ּוַמֽ ינּוקהל  ְלקֹוְרֶאֽ ָאִבֽ ָּנא  יָעה  ְוהֹוִׁשֽ הֹוַׁשְעָנא 
ָּתה: ָאֽ

ַען ָּגַמר ָחְכָמה ּוִביָנה  סֹוֵפר ָמִהיר ְמַפֵּלׂש ֲאָמָנה חזן  ְלַמֽ
ִתי ָעם    ִים  ְלַרָּבֽ נּו ֲאָמִרים ַהְּמׁשּוִלים ְּבַרֲחֵבי ַמֽ ינּוקהל  ְמַחְּכֵמֽ ָאִבֽ ָּנא  יָעה  ְוהֹוִׁשֽ הֹוַׁשְעָנא 

ָּתה: ָאֽ
יַח ְּבלֹא ֵלב ָוֵלב  חזן  ַען ָּבֵאי ְלךךָ ַהּיֹום ְּבָכל ֵלב  ׁשֹוְפִכים ְלךךָ ִׂשֽ ְלַמֽ

ִים  ְלׁשֹוְרֽרּוךךָ ַבָּים   ָּתה:קהל  ׁשֹוֲאִלים ִמְּמךךָ עֹוז ִמְטרֹות ַמֽ ינּו ָאֽ יָעה ָּנא ָאִבֽ הֹוַׁשְעָנא ְוהֹוִׁשֽ
ךךָ  חזן  ךךָ  ְוֵהם ַנֲחָלְתךךָ ְוַעֶּמֽ ַען אֹוְמֵרי ִיְגַּדל ְׁשֶמֽ ְלַמֽ

מֹו ְמנּוָחה   ְרָּת ָלֽ ִים  ְלַתֽ ֶרץ ֲעֵיָפה ַלַּמֽ ינּוקהל  ְצֵמִאים ְלֶיְׁשֲעךךָ ְּכֶאֽ ָאִבֽ ָּנא  יָעה  ְוהֹוִׁשֽ הֹוַׁשְעָנא 
ָּתה: ָאֽ

יָעה ָּנא: חו"ק ק' חוזר. הֹוַׁשְעָנא  ֵאל ָנא  ָאָּנא  הֹוִׁשֽ

נּו: נּו ֵאל ָמֻעֵּזֽ הֹוַׁשְעָנא  ְסַלח ָנא  ְוַהְצִליָחה ָנא  ְוהֹוִׁשיֵעֽ

יש שמיחים כאן את הלולב ואתרוג, ווטלים את ההושעות: 

ִים   חזן  יָעה ָּנא:קהל ַּתֲעֶנה ֱאמּוִנים ׁשֹוְפִכים ְלךךָ ֵלב ַּכַּמֽ ְוהֹוִׁשֽ

ִים  חזן  ַען ָּבא ָבֵאׁש ּוַבַּמֽ ְוַהְצִליָחה ָנא:  קהל ְלַמֽ

ִים  חזן  נּו:קהל ָּגַזר ְוָנם ֻיַּקח ָנא ְמַעט ַמֽ נּו ֵאל ָמֻעֵּזֽ ְוהֹוִׁשיֵעֽ

ִים חזן  זּו ִּגְזֵרי ַמֽ יָעה ָּנא:קהל ַּתֲעֶנה ְדָגִלים ָּגֽ ְוהֹוִׁשֽ

ִים  חזן  ַער ַהָּׁשַמֽ ַען ַהֶּנֱעַקד ְּבַׁשֽ ְוַהְצִליָחה ָנא:קהל ְלַמֽ



ִים  חזן  נּו: קהל ְוָׁשב ְוָחַפר ְּבֵאֹרת ַהַּמֽ נּו ֵאל ָמֻעֵּזֽ ְוהֹוִׁשיֵעֽ

ִים   חזן   יָעה ָּנא:קהל ַּתֲעֶנה ַזִּכים חֹוִנים ֲעֵלי ַמֽ ְוהֹוִׁשֽ

ִים  חזן   ַען ָחָלק ְמַפֵּצל ַמְקלֹות ְּבִׁשֲקתֹות ַהַּמֽ ְוַהְצִליָחה ָנא:קהל ְלַמֽ

ִים   חזן  ֶבן ִמְּבֵאר ַמֽ נּו: קהל ָטַען ְוָגל ֶאֽ נּו ֵאל ָמֻעֵּזֽ ְוהֹוִׁשיֵעֽ

ִים   חזן   יָעה ָּנא:  קהל ַּתֲעֶנה ְיִדיִדים נֹוֲחֵלי ָדת ְמֽׁשּוַלת ַמֽ ְוהֹוִׁשֽ

ִים  חזן   ַען ָּכרּו ְּבִמְׁשֲענֹוָתם ַמֽ ְוַהְצִליָחה ָנא:קהל ְלַמֽ

ִים   חזן  ימֹו ַמֽ מֹו ּוְלֶצֱאָצֵאֽ נּו: קהל  ְלָהִכין ָלֽ נּו ֵאל ָמֻעֵּזֽ ְוהֹוִׁשיֵעֽ

ִים   חזן   יָעה ָּנא:קהל ַּתֲעֶנה ִמְתַחֲּנִנים ְּכִביִׁשימֹון ֲעֵלי ַמֽ ְוהֹוִׁשֽ

ִים חזן   ִית ַמְסִּפיק ָלָעם ַמֽ ַען ֶנֱאַמן ַּבֽ ְוַהְצִליָחה ָנא:קהל ְלַמֽ

ִים   חזן  נּו:  קהל  ֶסַלע ָהךךְ ַוָיֽזּובּו ַמֽ נּו ֵאל ָמֻעֵּזֽ ְוהֹוִׁשיֵעֽ

ִים   חזן   יָעה ָּנא:  קהל ַּתֲעֶנה עֹוִנים ֲעִלי ְבֵאר ַמֽ ְוהֹוִׁשֽ

ִים  חזן   יַבת ַמֽ ַען ֻּפַּקד ְּבֵמי ְמִרֽ ְוַהְצִליָחה ָנא:קהל ְלַמֽ

ִים  חזן  נּו ֵאל ָמֻעֵּזנּו:  קהל ְצֵמִאים ְלַהְׁשקֹוָתם ַמֽ ְוהֹוִׁשיֵעֽ

ִים   חזן   יָעה ָּנא:  קהל ַּתֲעֶנה ְקדֹוִׁשים ְמַנְּסִכים ְלךךָ ַמֽ ְוהֹוִׁשֽ

ִים  חזן   ַען רֹאׁש ְמׁשֹוֲרִרים ְּכָתַאב ְׁשתֹות ַמֽ ְוַהְצִליָחה ָנא:קהל ְלַמֽ

ִים   חזן  נּו: קהל ָׁשב ְוָנַסךךְ ְלךךָ ַמֽ נּו ֵאל ָמֻעֵּזֽ ְוהֹוִׁשיֵעֽ

ִים   חזן   יָעה ָּנא:  קהל ַּתֲעֶנה ׁשֹוֲאִלים ְּבִרּֽבּוַע ֶאְׁשֵלי ַמֽ ְוהֹוִׁשֽ

ִים   חזן   ַען ֵּתל ַּתְלִּפיֹות ֽמֹוָצא ַמֽ ְוַהְצִליָחה ָנא:קהל ְלַמֽ

ִים   חזן  ֶרץ ְוַתְרִעיף ָׁשַמֽ נּו: קהל  ִּתְפַּתח ֶאֽ נּו ֵאל ָמֻעֵּזֽ ְוהֹוִׁשיֵעֽ
הזן ואחריו קהל: 

נּו:  חו"ק נּו ֱאלֵֹהי ִיְׁשֵעֽ  ַרֶחם־ָנא  ְקַהל ֲעַדת ְיֻׁשרּון  ְסַלח ּוְמַחל  ֲעֹוָנם  ְוהֹוִׁשיֵעֽ

' במלכיות של ראש השה.אנסיכה ' ביגון סוף הפיוט ' שערי שמים פתח', יש אומרים 'אז כעיני עבדים בסוף הפיוט '

יךךָ ְנדֹוִנים   ָאז ְּכֵעיֵני ֲעָבִדים  ֶאל ַיד ֲאדֹוִנים  חזן   אנּו ְלָפֶנֽ נּו: קהל ָּבֽ נּו ֱאלֵֹהי ִיְׁשֵעֽ ְוהֹוִׁשיֵעֽ

נּו ְמָדִנים   חזן    רּו ָבֽ ֲאדֹוִנים   ֵּגֶאה ֲאדֹוֵני ָהֲאדֹוִנים  ִנְתָּגֽ זּוָלְתךךָ  ּוְבָעֽלּונּו  ֱאלֵֹהי ק' ָּדֽׁשּונּו  נּו  ְוהֹוִׁשיֵעֽ

נּו: יךךָ ַרחּום ְוַחּנּון   חזן ִיְׁשֵעֽ ְׁשנּו ַהּיֹום ְּבַתֲחנּון  ָעֶדֽ יךךָ ְּבִׁשּנּון   ֵהן ַּגֽ ְרנּו ִנְפְלאֹוֶתֽ נּוקהל ְוִסַּפֽ ְוהֹוִׁשיֵעֽ

נּו:   ֶּתְחָּבׁש   ָזַבת ָחָלב ּוְדַבׁש  ָנא ַאל ִּתיָבׁש   חזן ֱאלֵֹהי ִיְׁשֵעֽ יָה  ְּבִאֶּבֽ ִים  ַמֽ נּוקהל ַחְׁשַרת  ְוהֹוִׁשיֵעֽ



נּו:   ֱאלֵֹהי ִיְׁשֵעֽ

נּו ִבְׁשֵמָנה  ְּבַיד ִׁשְבָעה ּוְׁשמֹוָנה   חזן  נּו:  קהל  ָיָׁשר ַצִּדיק ֵאל ֱאמּוָנה   ְטֵעֽ נּו ֱאלֵֹהי ִיְׁשֵעֽ ְוהֹוִׁשיֵעֽ

ֶרץ   חזן  ֶרץ  ֹעד ָּכל ְיֵמי ָהָאֽ ָּת ְבִרית ָלָאֽ ֶרץ  ָּכַרֽ נּו:  קהל ְלִבְלִּתי ְפָרץ ָּבּה ָּפֽ נּו ֱאלֵֹהי ִיְׁשֵעֽ ְוהֹוִׁשיֵעֽ

ִים  חזן  מֹו ִנּסּוךךְ ַהַּמֽ ִים ָנא ְזָכר ָלֽ ִים  ַּכֲעָרִבים ַעל ִיְבֵלי ַמֽ ֱאלֵֹהי קהל  ִמְתַחֲּנִנים ֲעֵלי ַמֽ נּו  ְוהֹוִׁשיֵעֽ

נּו:   ִיְׁשֵעֽ

ֶרךךְ ַמָּטָעָתם  עֹוְמִסים ְּבַׁשְוָעָתם  ֲעֵנם ְּבקֹול ְּפִגיָעָתם   חזן  נּו:  קהל ִׂשיִחים ְּבֶדֽ נּו ֱאלֵֹהי ִיְׁשֵעֽ ְוהֹוִׁשיֵעֽ

נּו:  קהל ַצְּדֵקם ֵאל ְלמֹוָׁשעֹות   ּפֹוֵעל ְיׁשּועֹות  ְּפֵנה ְלִפּלּוָלם ְׁשעֹות   חזן  נּו ֱאלֵֹהי ִיְׁשֵעֽ ְוהֹוִׁשיֵעֽ

ַׁשע  חזן  ֶרץ ְוִיְפרּו ֶיֽ ַׁשע  ִּתְפַּתח ֶאֽ ַׁשע   קֹול ִרְגָׁשם ִּתֽ ֶרֽ ָחֵפץ  ְולֹא  יַע  ְלהֹוִׁשֽ ֱאלֵֹהי קהל ַרב  נּו  ְוהֹוִׁשיֵעֽ

נּו:  ִיְׁשֵעֽ

נּו ְוִריב ַאל ִּתְמַּתח  חזן   נּו ִתְפַּתח  ּתֹוִׁשיֵעֽ ִים ְּפַתח  ְואֹוָצְרךךָ ַהּטֹוב ָלֽ נּו ֱאלֵֹהי ק' ַׁשֲעֵרי ָׁשַמֽ ְוהֹוִׁשיֵעֽ

נּו:  ִיְׁשֵעֽ

והקהל חוזר. קֹול ְמַבֵּׂשר ְמַבֵּׂשר ְואֹוֵמר:  חזן

ֶמץ ֶיְׁשֲעךךָ ָּבא  חזן  ְמַבֵּׂשר ְואֹוֵמר: קֹול  קֹול ּדֹוִדי ִהֵּנה ֶזה ָּבא   ֹאֽ

ְמַבֵּׂשר ְואֹוֵמר: קֹול  ַלֲעמֹוד ַעל ַהר ַהֵּזיִתים   ָּבא ְּבִרֲבבֹות ִּכִּתים   חזן 

ְמַבֵּׂשר ְואֹוֵמר: קֹול  ַּתְחָּתיו ַהר ִיָּבַקע   ִּגְׁשּתֹו ַּבּׁשֹוָפר ִלְתַקע   חזן 

ְמַבֵּׂשר ְואֹוֵמר:ּוָמׁש ֲחִצי ָהָהר ִמִּמְזָרח   ָּדַפק ְוֵהִציץ ְוָזַרח   חזן 

קֹול 

ְמַבֵּׂשר ְואֹוֵמר: קֹול  ּוָבא הּוא ְוָכל ְקדֹוָׁשיו ִעּמֹו   ֵהִקים ִמּלּול ָנֳאמֹו   חזן 

ְמַבֵּׂשר ְואֹוֵמר: קֹול  ַּבת קֹול ִיָּׁשַמע ָּבעֹוָלם  ּוְלָכל ָּבֵאי ָהעֹוָלם   חזן 

 ַרע ֲעמּוֵסי ְרָחמֹו   חזן  ֶלד ִמְּמֵעי ִאּמֹו   ֶזֽ ְמַבֵּׂשר ְואֹוֵמר: קֹול  נֹוְלדּו ְּכֶיֽ

ָלה ְוָיְלָדה ִמי זֹאת חזן  ְמַבֵּׂשר ְואֹוֵמר: קֹול  ִמי ָׁשַמע ָּכזֹאת     ָחֽ

ֶּלה   חזן  ְמַבֵּׂשר ְואֹוֵמר: קֹול  ּוִמי ָרָאה ָּכֵאֶּלה         ָטהֹור ָּפַעל ָּכל ֵאֽ

ַׁשע ּוְזַמן הּוַחד   חזן  ֶרץ ְּביֹום ֶאָחד   ֶיֽ ְמַבֵּׂשר ְואֹוֵמר: קֹול  ֲהֽיּוַחל ֶאֽ

ַחת   חזן  ַעם ֶאָחת   ַּכִּביר רֹום ָוַתֽ ְמַבֵּׂשר ְואֹוֵמר: קֹול  ִאם ִיָּוֵלד ּגֹוי ַּפֽ



ֶרב ִיְהֶיה אֹור  ְלֵעת ִיְגַאל ַעּמֹו ָנאֹור   חזן   ְמַבֵּׂשר ְואֹוֵמר: קֹול  ְוָהָיה ְלֵעת ֶעֽ

ְמַבֵּׂשר ְואֹוֵמר:ִּכי ָחָלה ַּגם ָיְלָדה ִצּיֹון  מֹוִׁשיִעים ַיֲעלּו ְלַהר ִצּיֹון   חזן  

קֹול  

יִבי ְמקֹום ָאֳהֵלךךְ   ִנְׁשַמע ְּבָכל ְּגבּוֵלךךְ   חזן   ְמַבֵּׂשר ְואֹוֵמר: קֹול  ַהְרִחֽ

ִיךךְ   חזן   ֶׂשק ִמְׁשְּכנֹוַתֽ יִמי ַעד ַּדֶּמֽ ִיךךְ   ִׂשֽ  ִיךךְ ּוְבנֹוַתֽ ְמַבֵּׂשר ְואֹוֵמר: קֹול  ַקְּבִלי ָבַנֽ

ֶלת ַהָּׁשרֹון   חזן   מּו ְיֵׁשֵני ֶחְברֹון   ִעְלִזי ֲחַבֶּצֽ ְמַבֵּׂשר ְואֹוֵמר: קֹול  ִּכי ָקֽ

עּו   ְּפנּו ֵאַלי ְוִהָּוְׁשעּו  חזן   ְמַבֵּׂשר ְואֹוֵמר: קֹול  ַהּיֹום ִאם ְּבקֹוִלי ִתְׁשָמֽ

ַמח ְׁשמֹו   חזן   ְמַבֵּׂשר ְואֹוֵמר: קֹול  הּוא ָדִוד ְּבַעְצמֹו  ָצַמח ִאיׁש ֶצֽ

יצּו ְוַרֲּננּו ׁשֹוְכֵני ָעָפר  ֽקּומּו ְּכפּוֵׁשי ָעָפר   חזן   ְמַבֵּׂשר ְואֹוֵמר: קֹול  ָהִקֽ

ִתי ָעם ְּבַהְמִליכֹו   חזן   ְמַבֵּׂשר ְואֹוֵמר: קֹול    ִמְגּדֹול ְיׁשּועֹות ַמְלּכֹוַרָּבֽ

ֶסד ִלְמִׁשיחֹו ְלָדִוד   ֵׁשם ֲעִדיָנה ְלַהֲאִביד   חזן   ֶׂשה ֶחֽ ְמַבֵּׂשר ְואֹוֵמר: קֹול  ֹעֽ

ְמַבֵּׂשר ְואֹוֵמר: קֹול  ְלָדִוד ּוְלַזְרעֹו ַעד עֹוָלם  ְּתָנה ְיׁשּועֹות ְלַעם עֹוָלם   חזן  

והקהל חוזר ג' פעמים. קֹול ְמַבֵּׂשר ְמַבֵּׂשר ְואֹוֵמר: חזן ג' פעמים.

ם:  תהלים כח:ט עֹוָלֽ ם ַעד־ָהֽ ַנְּׂשֵֿא֗ ם ְו֝ ךךָ ּֽוְרֵע֥ ֲחָלֶת֑ ךךְ ֶאת־ַנֽ ךךָ ּוָבֵר֥ יָעה ׀ ֶאת־ַעֶּמ֗ מלכים א'  הֹוִׁש֤

ְיָלה  ח:נט-ס  ם ָוָל֑ יֹוָמ֣ ינּו  ֱאלֵֹה֖ ים ֶאל־ְיָי֥  ְקֹרִב֛ ִלְפֵנ֣י ְיָי֔  ְנִּת֙י  ר ִהְתַחַּנ֨ ֶּלה ֲאֶׁש֤ י ֵא֗ ְדָבַר֜ ְה֨יּו  ְוִיֽ

ֶרץ  י ָהָא֔ ַעת ָּכל־ַעֵּמ֣ ַען ַּד֚ ל ְּדַבר־֥יֹום ְּביֹוֽמֹו: ְלַמ֗ ט ַעּ֥מֹו ִיְׂשָרֵא֖ ט ַעְבּ֗דֹו ּוִמְׁשַּפ֛ ֲעׂ֣שֹות ׀ ִמְׁשַּפ֣ ַלֽ

ין ֽעֹוד:  ים         ֵא֖ ֱאלִֹה֑ י ְיָי֖ ֣הּוא ָהֽ ִּכ֥

). 36' ביגון בחר של יום טוב (עמ' קדיש תתקבלהחזן אומר '

(עמ'  'שיר מזמור לאסף ו'שיר של יום ),46(עמ'   'עלינו אחר הקדיש חובטים את ההושעות. לאחר החבטות אומרים '

86.(

את בדי ההושעא מציעים לשריפת חפץ או לאפיית מצות.



) ושבת חזוןשבת זכרון קהילות אשכז שחרבו בגזירות תת"ו שבת לפני שבועות ( 

שקראו באשכנז 'שווארץ שבת' 

שבת לפי שבועות

' ברכת  חתימת  'אהבה רבה לפי  המילים  אחר  'וליחדך באהבה ',  האהבה  את  אומרים  ביגוה אותך כל היום ',   '

הברכה: ' חתימת  הכון ללאניגון שבת', בבא"י הבוחר בעמו ישראל באהבה המיוחד, ואז אומרים את  . הוסח 

שיבושי הצזורה מופיע בקובץ מיוחד של 'מכון מורשת אשכז'.

אלדים' זולת  ,שבת  ניגוןב מסיימו  אך  בעימה, 'הראשונים  על' משמיע הש"ץ אין  זו  ובשבת הרגיל, 'ויציב אמת' וסח

'. באזנינו 

'. תחילה קורא הש"ץממורבוך ' מזכירים שמות בלחש מתוך ספר הזכרת שמות המכוה 'יקום פרקן לאחר אמירת '

של ההזכרה  את  וכן  בו,  ושרשמו  לעולמם  שהלכו  האחרוים  הפטרים  שלושת  של  ההזכרה  את  שבת  בכל  כהוג 

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. 

' והקהל אומר עמו בלחש.          הש"ץ אב הרחמים ' הקהל עומד על רגליו והש"ץ אומר בעימה עצובה 'אשרי 'אחרי

'.אב הרחמים ' ביגון שבו מסיימין לומר 'יהללווטל את ספר התורה ומתחיל לומר ' 

שבת חזון

לובשים בגד חול בשבת חזון כדי לעשות היכר לאבלות, והקפידו על כך גדולי הפוסקים רבותיו שבאשכז.          אם
בלבוש חליפה של חול כבר עשה היכר, יתן ללבוש את כל השאר - כובע, כתות, עלים - של שבת. 

'. הפסוק האחרון,ה' מלך' ו' מזמור שיר ליום השבת', וממשיכים בה באמירת 'אלי ציון' אמר ביגון 'לכה דודי'

', אמר ביגון שבת. עדותיך נאמנו'

' ביגון עצוב מיוחד. מגן אבותיש והגים שש"ץ אומר ' 

' אמר ברוך שאמר' ביגון יום הכפורים,אלא שכל חרוז שי מסתיים בירידת יגון. ' אדון עולםבשחרית אומרים ' 

ב' מאריכים  אין  פשוט.  וב'הכל יודוךביגון  אתא-ל אדון '  אומר  הש"ץ  סירוגין.  באמירת  הכל  את  אומרים  אלא   '

' חוזר ליגון שבת. שמך ה' אלדינו ' ביגון מיוחד של עצב, וב'ביום שבת קדש ' עד 'לא-ל אשר שבתהקטע מ' 

    ' ברכת  חתימת  רבה לפי  'אהבה  המילים  אחר  באהבה ',  'וליחדך  האהבה  את  אומרים  היום ',  כל  'אותך 

. הוסח הכוןניגון שבת', בבא"י הבוחר בעמו ישראל באהבה ביגוה המיוחד, ואז אומרים את חתימת הברכה: '

ללא שיבושי הצזורה מופיע בקובץ מיוחד של 'מכון מורשת אשכז'.

אלדים' זולת  ,שבת  ניגוןב מסיימו  אך  בעימה, 'הראשונים  על' משמיע הש"ץ אין  זו  ובשבת הרגיל, 'ויציב אמת' וסח

'. באזנינו 

', ביגון הרגיל ולא ביגון איכה.  איכה אשא    בקריאת התורה מתחילים לקרוא ללוי מהפסוק '

.שבת חזון ולראש חודש אבחצי קדיש אחר קריאת התורה אמר ביגון מיוחד ל

' ביגון טעמי ההפטרה. את הפסוק האחרון לכן נאם האדון ', ומפסוק 'איכה הרב קורא את ההפטרה ביגון ' 



של ההפטרה אומר הקהל בקול רם, ואחר כך המפטיר. 

' אמירת  'יקום פרקןלאחר  המכוה  שמות  הזכרת  ספר  מתוך  בלחש  שמות  מזכירים  תחילהממורבוך',   .'

את וכן  בו,  ושרשמו  לעולמם  שהלכו  האחרוים  הפטרים  שלושת  של  ההזכרה  את  שבת  בכל  כהוג  הש"ץ  קורא 
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

חלק עמו  הש"ץ אומר אחר  שמלבד  ההזכרה, דהייו  המפצלים את  יש  ההזכרות,  רשימת  מאוד  ארוכה  אם  בספר. 

מוגדר של סדר ההזכרה בזמן שהש"ץ אומר את חלקו.

' והקהל אומר עמו בלחש.          הש"ץאב הרחמים ' הקהל עומד על רגליו והש"ץ אומר בעימה עצובה 'אשרי  'אחרי

'.אב הרחמים ' ביגון שבו מסיימין לומר ' יהללו וטל את ספר התורה ומתחיל לומר ' 

' ביגון חצי הקדיש שאחר קריאת התורה.כתוב לאמר' עד 'והוא ישמיענובקדושת מוסף אומר הש"ץ את הקטע ' 



הערות:  37

 תחילה כתבו ספרי הממורבוך לשם הזכרת שמות הרוגי גזירות תת"ו, אחר כך כתבו להזכרת הרוגי גזירות ק"ט,1.
והם כללו את שמות כל ההרוגים, אשים שים וטף, של אותה קהילה עבורה כתב הממורבוך. שתמרו בידיו העתקי 
לא מו את  הכתובים באופן זה. בקהילות שוסדו בתקופה מאוחרת יותר  וירברג  הממורבוך של וורמיישא  ספרי 
שמותיהם של כל הרוגי הגזירות הראשוות של כל הקהילות הקדומות, כי אין לדבר סוף, אלא הזכירו      רק את 
גזירות הרוגי  גם  היו  בהן  קהילות  שמות  עליהם  והוסיפו  הראשוות,  בגזירות  ההרוגים  היו  בהן  הקהילות  שמות 
שמות  את  גם  הוסיפו  באמברג  של  בממורבוך  השם.  קידוש  על  הרוגים  היו  בהן  אחרות  ארצות  שמות  וכן  אחרות, 
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.
בשמות הקהילות בדרך כלל מופיעים רק אלה שהיו באשכז עצמה, הייו בארצות דוברות גרמית. לעתים חדרו 2.  

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
הזכרת  דפוס  פי  ועל  אשכז,  קהילות  את  בעיקר  שפקדו  תת"ו  בגזירות  יסודם  הממורבוך  ספרי  ראשית,  הדבר. 
וספו  אחרות,  בארצות  הגזירות גם  ואכן משרבו  לדורותיהם.  להיכתב ספרי הממורבוך  המשיכו  המקורי,  השמות 
הקהילות שמות  ולא  הארצות  שמות  רק  אך  אשכז,  קהילות  הרוגי  לשמות  כתוספת  אלה  ארצות  הרוגי  שמות 

בדומה לזה הבודדות, הן מחוסר היכרות לפרטי הקהילות שבארצות אחרות, והן מצד שפירוט כל אלה אין לו סוף. 
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.
אשכז 3. שבחכמי  המפורסמים  מן  לכמה  בעיקר  ומוגבלת  קטה  היא  שמותיהם  את  שמזכירים  החכמים  רשימת   

רשימה הראשוים. בכמה קהילות הוסיפו שמות בודדים לפי בחירה אישית. מפי מה דוקא חכמים אלה ולא אחרים?
; מעמארביכער, עמ'84, 75זו הועתקה מתוך ספר הזכרת השמות הקדום של מגצא (ר' ווייברג, אוטערזוכוגען, עמ 

), שעבורה היתה לחכמים אלה משמעות מיוחדת, וכך קבעה כמעט לגמרי לדורות. זו הסיבה שבראשה מופיעים8
שמות של שי זוגות, רבי שלמה ואשתו רחל שתיקו בית הקברות במגצא ורבי יצחק ואשתו בילא שביטלו המכס 
לא שבועות,  לפי  שבת  שווארץ  בחירת  עצם  תחומים.  בכמה  אשכז  קהילות  שאר  על  השפיעה  [מגצא  בקובלץ 

כבוורמיישא, מבחר הפיוטים בתפלה, זאת גם בהשפעת ספר מהרי"ל.]

הפורמולה: " 4. ] קהילותיזכור אלהים את נשמת הרוגי ושרופי   מופיעה בספרי ממורבוך חשובים ", וישוביה [...

" גרידא. כפי שידוע הרבה פעמים גורשו יהודים וטבחו, והקהילות חברו ווסדו מחדשקהילת [...] בלשון רבים, ולא " 
לכן המוח 'קהילות' יכול לשמש כתיאור לכל הקהילות שקמו פלו וקמו באותו מקום, בחית "שבע יפול צדיק וקם".

אולם  בסגון צורת ההזכרה של הממורבוך הלכתי בעיקר לפי הדוגמה של הממורבוך הגדול של קהילת פראקפורט.5.
בכמה מקומות פלו בו טעויות כתיב וסגון, ותיקתי על פי וסח ספרי ממורבוך של קהילות אחרות.           גם 

ברשימת הקהילות וגדולי התורה, עשיתי השלמות ותיקוים על פי ספרי ממורבוך אחרים. 
מחוסר   שמות המדיות מופיעים ברוב ספרי הזכרת השמות בצורות שוות ובדלות מאחד לשי, ללא שיטה ברורה.6.

וכן אי  ידע גיאוגראפי של סופרים פלו טעויות בכתיב שמות המקומות, ומכח כתיבים שוים של שם אותו מקום,
] 'השתמשו בדרך כלל בפיעוחים הלועזיים של הרב27, 21התמצאות, וצרו כפילויות [ווייברג, מעמארביכער, עמ'  

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
לעיוותם. ידועים, גרם היקוד  להגיית השמות הבלתי  יותר ותחת לסייע  יצאו השמות משובשים עוד  כוה,  ידיעה 
המקורות פי  על  שמות  והשלמתי  השמות,  הזכרת  מספרי  בחלק  שמצא  כפי  א"ב,  סדר  לפי  שמותיהם  את  ערכתי 

השוים.
הצורה7. לפי  השמות  כתבו  המאוחרים  הממורבוך  ובספרי  הדורות,  במשך  מהם  בחלק  שתו  הקהילות  שמות   

המוכרת בתקופת הכותבים והמתפללים.
הרשימות המפורטות ביותר של קהילות שפגעו בגזירות ק"ט מצאת 8. ] זאלפלד! את לבדוק  [מגצא, של בממורבוך  

) ושל אורשפריגען (איזור ווירצבורג), ומהן לקחו הרבה שמות שאים מופיעים בספרים אחרים,23דייץ (איזור קלן  
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.

במרבית ספר הזכרת השמות, ברשימת הקהילות מופיע רק הפתיח של לשון ההזכרה, כמו: "9. יזכור אלדים את 
וישוביה אוגשבורג נשמת הרוגי ושרופי קהילות   אותה  של  ההזכרה  לשון  גמר  בכך  כי  לכאורה  הדבר  וראה   ."

קהילה. אולם בממורבוך של הקהילה העתיקה שפירא, אחד משלושת קהילות שו"ם שמהם יצאה תורה לכל ישראל,

'מאמר-בוך',37 'מעמאר-בוך',  'מעמר-פקס',  'מעמר-בוך',  'מימר-בוך',  'מעמיר-בוך',  שמות:  בכמה  המכוה  ספר   
'ספר מאמר', 'ספר המאמר', 'ספר המעמר', 'מאמר-פקס', 'אלמעמיר-פקס', 'הזכרת שמות', 'הזכרות שמות', 

'מזכיר שמות', 'יזכור שמות', 'זכרון צדיקים'



 וישוביה עם אוגשבורגיזכור אלדים את נשמת הרוגי ושרופי קהילות מצא הוסח בשלימות אצל כל קהילה: "
נשמות אברהם יצחק ויעקב שרה רבקה רחל ולאה, שנהרגו ונשרפו על יחוד השם, בשכר זה תהא נשמתם

על פי דוגמה שלימה זו הבאו גם פה לשון ההזכרות. ".אמן, צרורה בצרור החיים עם צדיקים וצדקניות שבגן עדן 

", ולכן איה מותיתבעבור שאנו נודרים מתנה לצדקה בעד נשמתם  הזכרת שמות זו איה מכילה וסח מעין "01.
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,

". אמן, בשכר זה תהא נשמתם צרורה בצרור החיים עם צדיקים וצדקניות שבגן עדןו"

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 
עמ'  מעמארביכער,  ווייברג,  כתיבה.  מכות  בהדפסת  רשימות  שהוסיפו  מהחלקים96היו  כרגיל  מורכב  'תוכו   .[

הבאים:  

 עמוד שער [לעתים רבות מעוטר].1.

תפילות שאמרות על ידי הש"ץ על האלממור (הבימה), כמו ' 2. )מזמור שיר ליום השבת', מזמורים צב (לכה דודי 

',לחולה  'מי שבירך', 'ברוך שפטרני ', ברכת ' אחד יחיד', זמר 'ותגלה ותראה ', 'ויעזור ויגן ', 'על הכל). 'ה' מלךוצג (

הנותן , [בכמה קהילות ברכת המלך: 'לקהל ' מי שבירך', 'יקום פרקן , 'ברכות ההפטרה, מי שבירך למקשה לילד
[אשרי, 'תענית בה"ב' מיוחד למי שבירך'], בכמה קהילות: 'למתנת יד 'מי שבירך, ברכת החדש  '],תשועה אב 

, 'הרחמים  ,    יהללו ' חצרות ' עירובי  שופר, סדר  תקיעת  'בכמהסדר  ואחריהם]  התקיעות  שלפי  פסוקים  עם   

].סדר התרת נדרים, ברכות מגילת אסתר, ברכת הגומל אחר קריאת התורה, [שני וחמישי ' ליהי רצון קהילות: ' 
 הזכרת הקהילות והארצות שתושביהן מתו על קידוש השם בגזירות.3.
 הזכרת שמותיהם של גדולי ישראל שהשפעתם יכרת באומה כולה.4.

וספו 5. יותר  מאוחר  דופן.  יוצאי  פעלים  בזכות  שזכרים  קהילה  ופטרי  מקומיים  אישים  של  שמותיהם  הזכרת   
שמות רק  זכרו  הקדומים  ההזכרות  בספרי  בעוד  ההקדש.  לקופת  מיוחד  תשלום  בעבורם  שיתן  פטרים  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
) והג הש"ץ או הרב בשבתות 5; 'מעמארביכער', עמ65אומרים בלחש. לדברי ר' מחם ווייברג (אוטערזוכוגען, עמ

עצמו  הוא  אולם  חגיגי.  בקול  ההזכרות  את  מקריא  השחורות  השבתות  בשתי  אולם  בלחש,  שמות  להזכיר  רגילות 
 מתוך ספרה של קהילת טאובררעטערסהיים: "לאחר הזכרת שמות זאגט מן מי שבירך 18מצטט, מעמארביכער, עמ

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
קודמים  פטרים  שלושה  של  ההזכרה  לשון  את  וכן  בו,  ושרשמו  לעולמם  שהלכו  האחרוים  הפטרים  שלושת  של 

פאפהיים ואייבלשטאדט,  רשם בין שהזכרתם עשית לפי סדר הופעתם בספר. בספרי הזכרת שמות של קהילות 
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

 גבו על כך כ"א זהובים).91 גבו על כך י"א זהובים, בפפד"מ במאה ה- 71לבית הכסת (בוורמיישא במאה ה-

'. תחילה קורא ממורבוך' מזכירים שמות בלחש מתוך ספר הזכרת שמות המכוה 'יקום פרקן ' אחר 'שבת שחורה ב' 
החזן 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,           את 
שמות הרוגי הקהילות בגזירות תת"ו, גזירות ק"ט ושאר גזירות, וכן את שמות גדולי החכמים הזכרים בספר.   אם 



חלק הקהל  ממהיגי  אומר אחד  הש"ץ  ההזכרה, דהייו שמלבד  המפצלים את  יש  ההזכרות,  ארוכה מאוד רשימת 
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 

__ וישוביה עם נשמות אברהם38יזכור אלהים את נשמת הרוגי ושרופי קהילות  
יצחק ויעקב שרה רבקה רחל ולאה  שנהרגו ונשרפו על יחוד השם  בשכר זה תהא

נשמתם צרורה   בצרור החיים עם צדיקים וצדקניות שבגן עדן  אמן: 
Ahrאהר 

אוברליגען
 עקאר "ע

Ueberlingen
אובבורג 
אוברוויזל
Oberwesel
אוברמושיל
Obermosche

l
אוברהיים 
Obernheim
אוגשבורג
Augsburg

אודרעהיי 
ם

Odernheim
Auraאורא 
אוטריך
אויריגן

Oehringen
Ulmאולם 
אולמיץ

Olmuetz
אולריךשט 

אט 
אומלבאך 

אוהשוורט 
אוטרוויד

סבאך 
אוסטרבורג 

אוסיק
Aussig

אוסאברוק
Osnabrueck

אופהופן 
Aufhofen

Ofenאופן 
אופבאך

Offenbach
אופהיים 

Oppenheim
אוקסעפור

ט 
Ochsenfurt
אוריגן

איבערליגע 
ן

Ueberlingen
Iglauאיגלוי 

Egerאיגר 

אידיגן [עטיגן?]
איטבורג

אייבלשטאט
Eibelstadt
אייזאך
Eisenach
איילווגן 

איילבורג 
Eilenburg
אייכשטעט
Eichstaedt

Einbeckאייבק 
אייסקירכן 

אייקולצהיים 
אייקטאולא 
איירגטהיים

אילזא 
איגולוויגן
איגולשטאט

Ingolstadt
איסברוק
Innsbruck
Iphofenאיפהופן 
אירגוזא 
איראך

Aachenאכען  
אלדעהופן
Altdorfאלטדורף 

Altonaאלטוא 
Alzeyאלציי  

Ambergאמברג  
אמורבאך 
Amorbach

אביירק 
אגימוד 
אדראך 

Andernach
אסבאך
Ansbach
ארוויילר

Aahrweiler
ארהיים 

ארשטאט 
Arnstadt
ארשטט
Arnstaedt
ארשטיין

אשאפבורג 

Aschaffenburg
באבעהויזן

Babenhausen
Badenבאדן 

באלבאך
Balbach

באמבערג 
Bamberg

וישוביה 
בובברג 

Bubenberg
בודהיים 
בוזיגן
בויגיל 
Buchenבוכן 

בוכהולץ
Buchholz
Bulkauבולקאו 

Bonnבון  
בופארד
Boppard
בופפיגן 

Bopfingen
בורגהויזן

Burghausen
בורגהיים
Burgheim

Burnauבוראו 
ביבריך

Biebrich
בייהיגן
בייזיגן

Baisingen
ביילשטיין

Beilstein
ביירויט 

Bayreuth
בילפעלד
Bielfeld

Bingenביג 
בישהיים

בירכיג 
Birching

Buerenבירן 
בירקפלד
Birkenfeld
בישהיים 

בישופסהיים
Bischofsheim

Bacharachבכרך  
Belgradבלגראד 

בלקבורג 
בערגא 
Berlinברלין 

Bernברן 
בערק 

Brandenburgבראדבורג  
Braubachבראובאך  

ברויך
Braunschweigבראושווייג 

Bruesselבריסל 
Breisachברייזאך  

וישוביה Bruenn ברין
Bristolבריסטול 

Brixenבריקסן 
Bregenzברעגעץ  

Breslauברעסלאו  
Godesbergגודסברג  

Gothaגוטא 
Golzheimגולצהיים 
Gundelfingenגודלפיגן 
Gunzenhausenגוצהויזן  

Goslarגוסלאר 
Goetingenגטיגן  

Georgensgemuendגיאוגרסגמיד 
גיאלצהופן

Gailingenגייליגן 
Geisslingenגייסליגן  
Guenzburgגיצבורג 

Giesenגיסן 
גירולשטיין

גוגליגן
גלאדבאך 
Gelnhausenגלהאוזן  

Goenningenגיגן  
Genfבה 'ג

Genuaגואה 
Goepingenגפיגן 
Greuthגרויט 

Gerolshofenגרולסהופן 
Germersheimגרמרסהיים  

Gredingגרדיג 

גרייסבאך
Graetzגרץ 

דאכשטיין טאכשטיין 
Dambachדאמבאך 

Danzigדאציג 
Duderstadtדודרשטאט 
דוירמאגן

דוירן
Donauwoerthדואווירט  
Dortmundדורטמוד 

Durlachדורלאך  
Dieburgדיבורג  

Diedenhofenדידהופן 
Diezדייץ 

Dillingenדיליגן 
דילקן

Dinkelsbuehlדיקלשביהל 
Duesseldorfדיסלדורף 
Dieslackenדיסלאקן 

Duerkheimדירקהיים 
דעביטר
דעטמולד
Dresdenדרעזדען 

Haagהאג 
Hagenauהאגוי 

Hassfurtהאזפורט  
Hall inהאל אין שוואבן 

Schwaben
וישוביהHalle האלא 

Halberstadtהאלברשטאט 
 וישוביהHamburg האמבורג 

Hammelburgהאמלבורג 
Hamelnהאמלן 

האמפורט 
Hannoverהאובר 
Hasseltהאסלט 

Harburgהארבורג 
הוהטרוהדין

Haunstettenהוישטטן 
Hochenburgהוכבורג 
Hochstaedtהוכשטט  
הולבילט
הולוואלד

38  In the various the various ספרי ממורבוך  are sometimes listed individually in the קהילות  and יזכור 
often in groups of varying sizes.  



הולצוויילר
הומבורג 
Homburg
הוצפלוץ

Hotzenploz
הורהיים

הזוואט 
היידוק 

היידיגספע
לד 

היידלבערג
Heidelberg
וישוביה
היילברון

Heilbronn
הילדסהיים

וישוביה
הייליגשט 

אט 
Heiligenstad

t
הילדבורגהו

יזן 
Hildburghau

sen
הילדסהיים
Hildesheim
הילפולשטי

ין
Hilpolstein

הילפרהויזן 
הכבורג 
הגבאך 

הדרהיים
(אידרהם)

האאו 
Hanau
הברג

Henneberg
הפהיים 

Heppenhim
הרסברוק
Hersbruck

הרפורד 
Herford

הרצברייך
herzbreich

הרשפלד 
Herschfeld
וואדברג 

וואכהיים 
Wachenhei

m
וואלדאו 

Waldau
וואלדברג 
Waldberg
וואלפרון

וואסרטרוי
דיגן

Wassertrued
ingen

וואסרבורג
Wasserburg
ווארדורף 
Warendorf

ווהבורג 

ווידבריגה 
Wiedenbruegge

ווידשהיים 
ווידרן 
Weselוויזל  

וויזבורג 
Wiesenburg

Wittlichוויטליך 
Weidenוויידן  
וויילא

Weimarוויימאר 
ווייהיים 
Weinheim
ווייסיגן 

Weissingen
ווייסבורג 

Weisenburg
ווייסזה 

Weissensee
ווייספלד
Weissfeld

ווייקרסהיים 
Weikersheim
וויישטאט
וויסבאך 

Windsbach
ווידסהיים 
Windsheim

Wien וויא 
וישוביה
וייציאה

Venedig
וויצהיים 
וישוביה

וויצהויזן 
Witzenhausen

ווירדורף
ווירצבורג 

Wuerzburg
וישוביה

ווישסהיים
וולפביטל

Wolfenbuettel
וולפסברג 

/וולקא  
וועלקיבך
וולשטיין

Woellstein
Weningsוויגס 

ווסטרידורף 
Wetzlarווצלאר 

וורבהיים 
וורטהיים
Wertheim

Werlauוורלאו 
(וורמיישא 

Worms (וישוביה
וורצבאך 

Wurzbach
Salfeldזאלפלד  

זאלצבורג 
Salzburg וישוביה
זאלצוגן

Salzungen

זאגרהויזן
Sangerhausen

Zwolleזבולה  
זוטווייא 
זוברהיים

Sobernheim
Suhlזול 

זולוטורן 
Solothurn
זולצבאך
Sulzbach

זוטהיים 
Sinzigזיציג 

Soestזואשט 
זיאבורג

זיצהיים 
זיסקיד 
Sueskind

זליגשטאט
Seligenstadt

 Znaymוישוביה
זעלקירכען 

זהיים 
Senheim
Thannטאאוי 

טויבערשטאט
Tirnauטירא 

טרויליגן 
Trient טריט 
וישוביה
Trierטריר

וישוביה
יודבורג

Judenburg
(בקרבת 

היידיספלד?)
Juelichיוליך 
Jenaיעא 

Jessnitzיעסיץ 
לאדבורג

Ladenburg
(לאהשטיין  
Ober/Nieder(

Lahnstein
לאואיגן 
Lauingen

Laudaלאודא 
לאוטרבאך
Lauterbach

Laufenלאופען  
לאדסהוט

Landshut
וישוביה

לההטולש 
Lublinלובלין  

Lohrלוהר  
לוושטיין 

Londonלודון 
לופאו

Loffenau
Lorchלורך 

Liegnitzליגיץ  

Leiningenליייגן  
Leipnikלייפיק 
Leipzigלייפציג 

Limburgלימבורג 
Lueneburgליבורג 
Lindauלידאו 

Linsenhofenליזהופן 
Linzליץ 

=Luetzelburgליצילבורג 
Luxemburg

Lyckליק 
Lemgoלמגו 
Landauלדא  
לעכיך

Magdeburgמאגדבורג 
מאהיים וישוביה 

Mantuaמאטובה  
Marburgמארבורג 

מארק 
וישוביה ) Mainz (מגצא

Muehldorfמיהלדורף 
מוהם

Montabauerמוטאבויער 
Mosbachמוסבאך 

Mutzigמוציג 
מושטאט 
Mitelbergמיטלברג 

מיידבורג וישוביה 
Meiningenמיייגן 
Mainfeldמייפלד  

וישוביה Meissenמייסן  
Mailandמילאו  

במדית Muelhausenמילהויזן 
טיריגן וישוביה

Muelheimמילהיים  
Miltenbergמילטברג 

Mindenמידן  
 וישוביה Muenchen  מיכן  

 וישוביהMuenster מיסטר  
Muenstermaifeldמיסטרמאייפלד  

Metzמיץ 
Merseburgמרזבורג 

Mechlenמכלן  
מלירכשטאט

Memingenממיגן 
Menki bei Serachמקי 

Mecklenburgמקלבורג 
Mergentheimמרגטהיים 

Nancyאסי  
Neuburgויבורג  

Neuhaeuselויהויזל 
Neumarktוימארקט 

Naumburgוימבורג 
Neuenburgויבורג  

Noerdlingenוירדילגן 

Nassauוישא 
וישוביה  Nordhausenורדהויזן 

Niedenauידאו  
ידרליגען וישוביה

וישוביה  Neustadtוישטאט  
וישוביה Neumegenיימעגין 

Nikolsburgיקולשבורג  
וישוביה Nuernbergירבערג 

Neckargemuendעקארגמיד 
Neckarstormעקארשטורם 

Saarbrueckenסארבריקן 
St. Galגאלן . סט 

Eberbachעבירבאך 
עהיגן 

עטוויילר
Oettingenעטיגן 

Ettlingenעטליגן 
עלזאר

Ellwangenעלוואגן  
עלטשפעלד

עלקאן 
Ellrichעלריך  
Emmerichעמריך 
  וישוביה Endingenעדיגען

עטזי 
עהיים 

Esslingenעסליגן 
עפיגן
ערבאך

Erlbachערלבאך 
ערלאגן 
וישוביה Erfurt ערפורט 
ערקילעץ
Eschwegeעשוועגע 
Padebornפאדבורן  

Vachaפאכא 
וישוביה Passauפאסוי  
Parisפאריש 
Posenפוזא  

וישוביהFulda פולדא  
פיטקפא 

Villachפילאך  
Feldhausenפלדהאוזן 

Pilsenפילזן 
Florenzפלורץ 
Pestפעשט  

וישוביה Pforzheimפפורצהיים 
וישוביהPrag פראג  

Frankhausenפראקהויזן  
Frankenhausenפראקהויזן  

.Frankfurt aפראקפורט דאודר 
Oder 

Frankfurt   פראקפורט דמיין  
a. Mainוישוביה 

Friedbergפרידברג  
Pressburgפרשבורג 



צוריך 
Zuerich

צורצאך 
Zurzach

(Schweitz(
צייברן 
Zabern

ציגהאגן 
Ziegenhage

n
צוים
Znaim

Zellצל 
קאשטאט 

Kannstatt
קאסל
Kassel

וישוביה 
קארלשטא

Karlstadtט 
קובורג 
Koburg
קובלץ 

Koblenz
קוואלהאוז 

ן
קיגסברג

צל -קוכם 
Zell bei

Kochem
קולברשהיים 

koldaקולדא 
Colmar קולמאר 
וישוביה 

קילהיים 
Kuehlheim /

Kehlheim
קוצלאווא 
קושטאט 
קושטאץ 

Konstanz
קוספלד
Koesfeld
קופהאגן

Kopenhagen
קזמארק

Kaesmark
קייזרסלאוטרן

Kaiserslautern
קייזרסברג

Kaysersberg
קילסהיים 
Kuelsheim
קיציגן

Kitzingen
Kleveקליווא  

קליגברג 

Klingenberg
Koelnקלן 

וישוביה
Kempenקמפן  

קיגסברג 
בגראבפעלד 

Koenigsberg in
Grabfeld
קסאטען

Xanten
קעמפטען 
Kempten

קריילסהיים 
Crailsheim

Kremsקרעמז 
קרעמזיר 
Kremsier
קראקא 
Krakau

קרייצאך   
(וי"א:צלם-

מקום)
Kreuznach 

קרא 
קרעמזיר 
וישוביה

קרפאן 
ראוושבערג 

Ravensburg
ראטציבורג

רארבאך/ רובאך 
Roettingenרוטיגן 

וישוביה Rothenburgרוטבורג 
Reutlingenרויטליגן  

Rausnitzרוזיץ 
Romרומא 

Roemhildרומהילד  
Runkelרוקל 

רוסהיים
Rufachרופאך 

Rockenhausenרוקהאוזן 
Raudnitzרייטיץ 

Reilרייל 
רייא

רימאגן 
Rieneckריק  

רדרזאק
וישוביה Regensburgרגסבורג  
 וישוביה  Schaffhausenשאפהויזן  
Schweidnitzשוויידיץ  

Schweinfurtשווייפורט 
שוואל (זבולה)

Schwalbachשוואלבאך 
שוואלדארף

שוופעלד 
Schorndorfשורדורף 
)Stolberg (Harzשטולברג  

Stolzburgשטולצבורג 
שטומל 

Stuttgartשטוטגארט 
Stettenשטטן  
שטיין

Steinheimשטייהיים  
שטיפט 

שטלבערג
שטעדיל 

Strassburg שטראסבורג  
וישוביה 

Straubingשטרויביג 
Sternbergשטערברג 
Sterlitzשטערליץ 
שוידורף

Schmalkaldenשמאלקאלדן 
שפאדוי
וישוביה  Speier שפירא 

שרישהיים 

בממורבוך של עטיגן 
גערלין, גרעץ,וספו:  

ווארשויא, טורין,

טרעזא
בממורבוך באחת מקהילות שוואבן וספו: 

זאטא, לובלין

עמירוב, בממורבוך של צקדורף וספו:
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

Ukraine, אוקרייא  Altmuehl, אלטמיהל Hungary, אוגארן Odenwaldאודעוואלד  

_____ עם נשמות אברהם יצחק39יזכור אלהים את נשמת הרוגי ושרופי מדינת 

ויעקב שרה רבקה רחל ולאה    שנהרגו ונשרפו על יחוד השם  בשכר זה תהא

ארארגויה נשמתם צרורה   בצרור החיים עם צדיקים וצדקניות שבגן עדן  אמן:

39  In the various the various ספרי ממורבוך  are sometimes listed individually in the מדיות   and יזכור 
often in groups of varying sizes.  



טיריגן 
Thuringia

Greeceיוון  
לודישלד

לוקסמבורג
Luxemburg

לותריגן 
Lorraine

לומבארדיי 
א 

ליטא 
Lithuania
ליפלאד 

Maltaמאלטה  
מעקלבורג 

Mecklenburg
Moraviaמעהרין 
Markמארקט 
ידרלד
Neckarעקאר 
סיציליא

Spainספרד  
סקוטלאד

Scotland
Alsaceעלזאס 

Englandעגלד  
פאדאליא

Podolia
Polandפולין 
פומרן 

Pommern
פורטוגל 
Portugal

Bohemiaפיהם  
פלאדירן 

Flanders
פעדערזיא 

Federsee
Palatinateפפאלץ 

Franconiaפראקין 
Provenceפרוביצא  
Frieslandפריזלאד  

Prussiaפרייסען  
פרהיים 

Franceצרפת 
Croatiaקרואטיה  
Kurlandקורלאד 
Carinthiaקערטין 

Russiaרוסיא 

Rhinelandרייוס  
רייסן 
Riesריעס 

Swabiaשוואבין 
Black Forestשווארצוואלד 

Swedenשוודין 
Styriaשטייערמארק 

שוואבן 
Switzerlandשווייץ 

Silesiaשלעזיא  
Schleswigשלעזוויג 
Turkeyתוגרמה  

והסביבות של כל עיר  יזכור אלהים את נשמות בני כל הקהילות והישובים האלו

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 

נשמות שמו.  עם  החיים  בצרור  צרורה  תהא  ונשמתם  אלהים  יזכרם  זה  בשכר 

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.

אוליאאב, אוסטרא, באר, בארישופקה, ביחווא, בילגרייא, בראהין, בריסק, דובא קטן, הומי, הרובשוסח פיורדא: 
גדול, עמרוב  אראל,  לויצק,  לובען,  לאדמר,  טראגראד,  טורבין,  טולטשין,  טאמישאב,  חעלים,  וואלאדוה,  הוא, 
קראשיק, קראסאבראד.  קאריטיצא,  קאסטין,  צאריאב,  פריאסלאב,  פערייאט,  פיסק,  פארישפאלה,  פאלאי, 

קרעמיץ, שטאראדוב, שעברשין, וסחי עליגן, טרויכליגן, שוואבאך: 

[עד כאן] 591-691  , 212-312  , 222  צריך להעתיק מווייברג, ממורבוכר, עמ

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  
, Poland, ּפֹוִלין  Czechoslovakia,  צ'כֹוְסלֹוַבִקיָה  Austria,  אֹוְסְטִריָה  Germanyֵּגְרַמְיָה 

, France, ַצְרַפת Belgium, ֶּבְלִּגיָה  Holland,  הֹוַלְד   ,Norwayּוְרוֶוִּגיָה  Denmarkֶּדעְַמארק 
, Lithuania,  ִליָטא Italy, ִאיַטְליָה  Greece, ָיָון Yugoslavia, יּוּגֹוְסַלִביָה Romaniaרֹוַמְיָה  

, Hungary, הּוְַּגִריָה Russia, רּוְסיָה Ukraine, אֹוְקַרייָה  Estonia, ֶאְסטֹוְיָה Latviaַלְטִביָה  
ּוְׁשָאר ָהַאָרצֹות ַהְּכבּוׁשֹות

 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: 

 עם שמות אברהם יצחק ויעקב שהרגו ושרפו על יחוד השם,הרב ר' שמואל הלוי ובי ישיבתו יזכור אלהים שמת  
בשכר זה תהא שמתם צרורה בצרור החיים עם שאר צדיקים וצדקיות בגן עדן, אמן.

 עם שמות אברהם יצחק ויעקב שהרגו ושרפו על יחוד הרב ר' יוסף ובי ישיבתו יזכור אלהים שמת  
השם, בשכר זה תהא שמתם צרורה בצרור החיים עם שאר צדיקים וצדקיות בגן עדן, אמן. 

 ובי ישיבתו עם שמות אברהם יצחק ויעקב שהרגו ושרפו על יחוד הרב ר' יואל הכהן יזכור אלהים שמת  
השם, בשכר זה תהא שמתם צרורה בצרור החיים עם שאר צדיקים וצדקיות בגן עדן, אמן. 

 עם שמות אברהםהרב ר' יוסף והרב ר' שלמה והרב ר' יקר והרב ר' משה הכהן ובי ישיבתםיזכור אלהים שמת  
יצחק ויעקב שהרגו ושרפו על יחוד השם, בשכר זה תהא שמתם צרורה בצרור החיים עם שאר צדיקים וצדקיות 

בגן עדן, אמן. 

 ובי ישיבתו עם שמות אברהם יצחק ויעקב שהרגו ושרפו עלהרב ר' יצחק ב"ר אברהם הלוייזכור אלהים שמת  
יחוד השם, בשכר זה תהא שמתם צרורה בצרור החיים עם שאר צדיקים וצדקיות בגן עדן, אמן.

 ובי ישיבתם עם שמות אברהם יצחק ויעקבהרב ר' יחיאל הכהן והרב ר' דוד והרב ר' משה יזכור אלהים שמת  
שהרגו ושרפו על יחוד השם, בשכר זה תהא שמתם צרורה בצרור החיים עם שאר צדיקים וצדקיות בגן עדן, אמן. 

 ובי ישיבתו עם שמות אברהם יצחק ויעקב שהרגו ושרפו על יחוד השם,הרב ר' דוד הכהן יזכור אלהים שמת  
בשכר זה תהא שמתם צרורה בצרור החיים עם שאר צדיקים וצדקיות בגן עדן, אמן.

 ובי ישיבתו עם שמות אברהם יצחק ויעקב שהרגו ושרפוהרב ר' משה בן הרב ר' אברהם הלוי יזכור אלהים שמת  
על יחוד השם, בשכר זה תהא שמתם צרורה בצרור החיים עם שאר צדיקים וצדקיות בגן עדן, אמן.

 ובי ישיבתו עם שמות אברהם יצחק ויעקב שהרגו ושרפו על יחודהרב ר' אפרים בר תמר יזכור אלהים שמת  
השם, בשכר זה תהא שמתם צרורה בצרור החיים עם שאר צדיקים וצדקיות בגן עדן, אמן. 

 ובי ישיבתו עם שמות אברהם יצחק ויעקב שהרגו ושרפו על יחוד השם,הרב ר' יצחק הספרדייזכור אלהים שמת  
בשכר זה תהא שמתם צרורה בצרור החיים עם שאר צדיקים וצדקיות בגן עדן, אמן.

 ובי ישיבתו עם שמות אברהם יצחק ויעקב שהרגו ושרפו על יחוד השם,הרב ר' אהרן ב"ר יוהיזכור אלהים שמת  
בשכר זה תהא שמתם צרורה בצרור החיים עם שאר צדיקים וצדקיות בגן עדן, אמן.

 ובי ישיבתו עם שמות אברהם יצחק ויעקב שהרגו ושרפו על יחוד השם,הרב ר' מחם הספרדייזכור אלהים שמת  
בשכר זה תהא שמתם צרורה בצרור החיים עם שאר צדיקים וצדקיות בגן עדן, אמן.

 ובי ישיבתו עם שמות אברהם יצחק ויעקב שהרגו ושרפו על יחוד הרב ר' משהיזכור אלהים שמת  
השם, בשכר זה תהא שמתם צרורה בצרור החיים עם שאר צדיקים וצדקיות בגן עדן, אמן. 

 ובי ישיבתם עם שמות אברהם יצחק ויעקב שהרגו ושרפו על הרב ר' יעקב והרב ר' מרדכי יזכור אלהים שמת  
יחוד השם, בשכר זה תהא שמתם צרורה בצרור החיים עם שאר צדיקים וצדקיות בגן עדן, אמן.

 ובי ישיבתו עם שמות אברהם יצחק ויעקב שהרגו ושרפו על יחוד השם, בשכרהרב ר' שלמה יזכור אלהים שמת  
זה תהא שמתם צרורה בצרור החיים עם שאר צדיקים וצדקיות בגן עדן, אמן.

 ובי ישיבתו עם שמות אברהם יצחק ויעקב שהרגו ושרפו על יחודהרב ר' אלכסדר הכהןיזכור אלהים שמת  
השם, בשכר זה תהא שמתם צרורה בצרור החיים עם שאר צדיקים וצדקיות בגן עדן, אמן. 



 ובי ישיבתו עם שמות אברהם יצחק ויעקב שהרגו ושרפו על יחוד השם, בשכרהרב ר' אליעזר יזכור אלהים שמת  
זה תהא שמתם צרורה בצרור החיים עם שאר צדיקים וצדקיות בגן עדן, אמן.

 ובי ישיבתו עם שמות אברהם יצחק ויעקב שהרגו ושרפו על יחוד השם,הרב ר' יעקב בר מאיר יזכור אלהים שמת  
בשכר זה תהא שמתם צרורה בצרור החיים עם שאר צדיקים וצדקיות בגן עדן, אמן.

 ובי ישיבתם עם שמות אברהם יצחק ויעקב שהרגו ושרפו עלהרב ר' יהותן והרב ר' שלום יזכור אלהים שמת  
יחוד השם, בשכר זה תהא שמתם צרורה בצרור החיים עם שאר צדיקים וצדקיות בגן עדן, אמן.

 ובי ישיבתם עם שמות אברהם יצחק ויעקב שהרגו ושרפו על יחודהרב ר' יוסף והרב ר' שלמהיזכור אלהים שמת  
השם, בשכר זה תהא שמתם צרורה בצרור החיים עם שאר צדיקים וצדקיות בגן עדן, אמן. 

ע"כ על פי הממורבוך של שפירא

 עם שמות אברהם יצחק ויעקב שרה רבקה רחל ולאה,רביו גרשום ב"ר יהודה מאור הגולהיזכור אלהים את שמת 
עבור שהאיר עיי הגולה בתקותיו והרביץ תורה בישראל. בשכר זה תהא שמתו צרורה בצרור החיים עם צדיקים

וצדקיות שבגן עדן, אמן.

עבור עם שמות אברהם יצחק ויעקב שרה רבקה רחל ולאה,רביו שמעון הגדול ב"ר יצחק, יזכור אלהים את שמת 
שטרח בעד הקהילות והאיר עיי הגולה בפיוטים שירות ותשבחות. בשכר זה תהא שמתו צרורה בצרור החיים עם 

צדיקים וצדקיות שבגן עדן, אמן.

עם שמות אברהם יצחק ויעקב שרה רבקה רחל ולאה, עבור שהאיר רביו שלמה ב"ר יצחק,  יזכור אלהים את שמת 
עיי כל ישראל בפירושיו לכל התורה, מקרא משה תלמוד. בשכר זה תהא שמתו צרורה בצרור החיים עם צדיקים 

וצדקיות שבגן עדן, אמן.

עם שמות אברהם יצחק ויעקב שרה רבקה רחל ולאה, עבור שהרביץ תורהרביו יעקב תם, יזכור אלהים  את שמת 
בישראל והאיר עיי הגולה בפלפוליו ותוספותיו. בשכר זה תהא שמתו צרורה בצרור החיים עם צדיקים וצדקיות

שבגן עדן, אמן.

עם שמות אברהם יצחק ויעקב שרה רבקה רחל ולאה, בעבוררביו יעקב מאורלייש,  יזכור אלהים  את שמת 
תוספותיו וחידושיו וטעמיו ושהרביץ תורה בישראל. בשכר זה תהא שמתו צרורה בצרור החיים עם צדיקים

וצדקיות שבגן עדן, אמן.

עם שמות אברהם יצחק ויעקב שרה רבקה רחל ולאה,רביו שמואל ב"ר מאיר [רשב"ם], יזכור אלהים  את שמת 
עבור שהרביץ תורה בישראל והאיר עייו בפירושיו ותוספותיו. בשכר זה תהא שמתו צרורה בצרור החיים עם

צדיקים וצדקיות שבגן עדן, אמן.

עם שמות אברהם יצחק ויעקב שרה רבקה רחל ולאה, עבוררביו יצחק ב"ר מאיר [ריב"ם], יזכור אלהים  את שמת 
שהרביץ תורה בישראל. בשכר זה תהא שמתו צרורה בצרור החיים עם צדיקים וצדקיות שבגן עדן, אמן.

עם שמות אברהם יצחק ויעקב שרה רבקה רחל ולאה,רביו מאיר ב"ר יצחק שליח ציבור,  יזכור אלהים  את שמת 
עבור שתיקן שבחות למקום. בשכר זה תהא שמתו צרורה בצרור החיים עם צדיקים וצדקיות שבגן עדן, אמן. 

רביו יהודה החסיד, עבור שהאיר עיי הגולה בתיקויו רביו אליעזר ב"ר תן [ראב"ן], רביו שמשון משאץ, 

 [מוורמיישא, אחי רביו אפרים מבוא] עבור שהרביץ תורהרביו מחם ב"ר יעקב 

 [בעל הרוקח] עבור שהרביץ תורהרביו אלעזר ב"ר יהודה

עם שמות אברהם יצחק ויעקב שרה רבקה רחל ולאה, עבור שהרביץ תורהרביו פרץ,  יזכור אלהים  את שמת 
בישראל והאיר עייו בפירושיו ותוספותיו. בשכר זה תהא שמתו צרורה בצרור החיים עם צדיקים וצדקיות שבגן 

עדן, אמן. 

עם שמות אברהם יצחק ויעקב שרה רבקה רחל ולאה,רביו מאיר ב"ר ברוך מרוטבורג, יזכור אלהים  את שמת 
עבור שהאיר עיי הגולה בחידושיו ותשובותיו. בשכר זה תהא שמתו צרורה בצרור החיים עם צדיקים וצדקיות שבגן



עדן, אמן. 

עם שמות אברהם יצחק ויעקב שרה רבקה רחל ולאה, עבור תוספותיורביו אליעזר מטוך, יזכור אלהים  את שמת 
וחידושיו וטעמיו ושהרביץ תורה בישראל. בשכר זה תהא שמתו צרורה בצרור החיים עם צדיקים וצדקיות שבגן

עדן, אמן. 

עם שמות אברהם יצחק ויעקב שרה רבקה רחל ולאה, עבור שהרביץ תורהרביו אשר, יזכור אלהים  את שמת 
בישראל בפסקיו. בשכר זה תהא שמתו צרורה בצרור החיים עם צדיקים וצדקיות שבגן עדן, אמן.

עם שמות אברהם יצחק ויעקב שרה רבקה רחל ולאה, עבוררביו יעקב בעל הטורים, יזכור אלהים  את שמת 
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

עם שמות אברהם יצחק ויעקב שרה רבקהרביו יעקב ב"ר משה המכוה בשם מהרי"ל, יזכור אלהים  את שמת 
רחל ולאה, עבור שהרביץ תורה בישראל. בשכר זה תהא שמתו צרורה בצרור החיים עם צדיקים וצדקיות שבגן עדן,

אמן.

עם שמות אברהם יצחק ויעקב שרהרביו ישראל איסרלן ב"ר פתחיה בעל תרומת הדשן, יזכור אלהים  את שמת 
רבקה רחל ולאה, עבור שהרביץ תורה בישראל. בשכר זה תהא שמתו צרורה בצרור החיים עם שאר צדיקי  עולם 

שבגן עדן, אמן.

עם שמות אברהם יצחק ויעקב שרה רבקה רחל ולאה, עבוררביו יעקב ב"ר יהודה ווייל,  יזכור אלהים  את שמת 
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
חי לא  ומעולם  להם  קדם  חאל  ורביו  בלבד,  וצרפת  אשכז  חכמי  של  שמותיהם  את  המביאים  השמות  הזכרת 
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 
שילוב לזו).  זו  סמוכות  קהילות  הן  האחרוות  (ארבע  ברלוצהיים  טרויכליגן,  פאפהיים,  עליגן  סופיה,  של  שמות 
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.

)3 (ווייברג, אוטערזוכוגען, עמ'בממורבוך של באמברג וספו על ידי הרב ד"ר יוסף יצחק קובאק 
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]

משה ברבממורבוכים של קליין-ערדליגן, פראקוויהיים, צקדורף, טיגן, ממלסדורף, גרולצהופן וזולצבאך וסף:  
מימון

בממורבוך של זוטהיים וסף: 



רביו יצחק אלפוס בעבור שהרביץ תורה בישראל, רביו אליהו ב"ר משה בעבור שהרביץ תורה בישראל (בעל שם)

רבי משה ב"ר מימון בממורבוך של בכהופן וסף: 

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: 
עמדין, יעקב  אייבשיץ,  יהותן  רבי  תאל],  [קרבן  ווייל  תאל  רבי  צבי],  [חכם  אשכזי  יעקב  בן  הירש  צבי  [רבי 
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
צבי דוד  רבי  הילדסהיימר,  יהודה  ב"ר  עזריאל  רבי  הירש,  אריה  רפאל  בן  שמשון  רבי  במבערגר,  בער]  [זעליגמאן 
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]   

יצחק אברהם  נשמות  עם  ובישובים  בקהילות  המתים  כל  נשמות  אלהים  יזכור 

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. 
 ואילך.-ממורבוך של וויה.311ברכת אברהם, ספר היובל לר' אברהם ברליר, ברלין תרס"ג, עמ' 

ָלה:  40 פד:ה ַהֲל֥לּוךךָ ֶּסֽ ֹוד ְיֽ ךךָ ֝ע֗ י ֵביֶת֑ ְׁשֵרי ֽיֹוְׁשֵב֣  ַא֭

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

ד: ְּבָכל־֥יֹום  קמה ם ָוֶעֽ ְמךךָ֗ ְלעֹוָל֥ ה ִׁש֝ ֲרָכ֥ ֲאָבֽ ֶלךךְ ַוֽ י ַהֶּמ֑ ֣ ֱאלֹוַה֣ ד ֲאֽרֹוִמְמךךָ ִו֥ ה ְלָד֫ ְּתִהָּל֗

40 On the beforeשבת   is said first  אשרי(the following is recited; a ,שבת חזון and on שבועות 
according to the הבשם  התוספות (ערוגת  , מקבלי  פיורדא , מהרי"ל) קהלת , מהגי  דברי   and many other
sources, b) the names of those killed are mentioned, c)  אב הרחמים, requesting  הקב"ה to remember
the נאהבים ונעימים  that were mentioned. is recited twice a year, the אב הרחמים   proceeding שבת 
and לבוש the ,מהגי רביו אייזיק טירא  is discussed by אשרי  Placing it before .שבת חזון  and שבועות
the No reason is stated for the change. In the .מטה אפרים   pg. 233, it mentions סידור עבודת ישראל 
reciting אשרי and then  אב הרחמים, stating that הג פוליןמ recites it all year round. It seems that in
those days, even according to  הג פוליןמ, it was said following  אשרי. 



ֶקר: ין ֵחֽ ִלְגֻדָּל֗תֹו ֵא֣ ד ְו֝ ל ְמֹא֑ ֤דֹול ְיָי֣ ּוְמֻהָּל֣ ד: ָּג֮ ם ָוֶעֽ ְמךךָ֗ ְלעֹוָל֥ ה ִׁש֝ ֲלָל֥ ָּך ַוֲאַהֽ ֲרֶכ֑ ֲאָבֽ

יךךָ  י ִנְפְלֹאֶת֣ ךךָ ְוִדְבֵר֖ ַדר ְּכ֣בֹוד הֹוֶד֑ ידּו: ֲה֭ יךךָ ַיִּגֽ יךךָ ּוְג֖בּוֹרֶת֣ ֲעֶׂש֑ ח ַמֽ דֹור ְיַׁשַּב֣ ּ֣דֹור ְל֭

רּו   יֹאֵמ֑ יךךָ  ֽנֹוְרֹאֶת֣ ֱע֣זּוז  ֶוֽ יָחה:  ַרב־ֽטּוְבךךָ֣ וגדלותךָאִׂשֽ ֵזֶ֣כר  ָּנה:  ֲאַסְּפֶרֽ  ֥ ְתךךָ ּוְגֻדָּלֽ  

ל ַלֹּכ֑ ֶסד: טֹוב־ְיָי֥  ִים ּוְגָדל־ָחֽ ַּפ֗ ַא֝ ֶרךךְ  ֶא֥ ְיָי֑  נּו: ַחּ֣נּון ְוַר֣חּום  ְיַרֵּנֽ  ֥ ְתךךָ ְוִצְדָקֽ יעּו  ַיִּב֑

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

ּ֝וְכ֗בֹוד  יו  ְּגֽבּוֹרָת֑ ם  ָאָד֣ ִלְבֵנ֣י ֖◌ָהֽ ׀  יַע  רּו: ְלהֹוִד֤ ְיַדֵּבֽ  ֥ ְתךךָ ּוְגבּוָרֽ רּו  יֹאֵמ֑  ֣ ַמְלֽכּוְתךךָ

ר: ְמַׁשְלְּתךךָ֗ ְּבָכל־ּ֥דֹור ָוֹדֽ ים ּ֝וֶמֽ ָלִמ֑ ְלכּוְתךךָ֗ ַמְל֥כּות ָּכל־ֹעֽ ר ַמְלכּוֽתֹו:        ַמֽ ֲהַד֣

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

ם ְּבִעּֽתֹו: ם ֶאת־ָאְכָל֣                                                                   הבעל תפלה מרים קולו בעימהֽנֹוֵתן־ָלֶה֖

י ָרֽצֹון:  בפסוק  יַע ְלָכל־ַח֣ ךךָ ּוַמְׂשִּב֖ ַח ֶאת־ָיֶד֑ ל־ּפֹוֵת֥ יד ְּבָכֽ ָחִס֗ יו ְו֝ ָי ְּבָכל־ְּדָרָכ֑ יק ְי֭ ַצִּד֣

ו  י ֲעָׂשֽ ה ַמֽ ֲעֶׂש֑ יו ַיֽ ת: ְרֽצֹון־ְיֵרָא֥ ֱאֶמֽ הּו ֶבֽ ר ִיְקָרֻא֣ ל ֲאֶׁש֖ יו ְלֹכ֤ ְרָא֑ ָי ְלָכל־ֹקֽ : ָק֣רֹוב ְי֭

ת ָּכל־ יו        ְוֵא֖ ֲהָב֑ ֶאת־ָּכל־ֹאֽ ָי  ר ְי֭ ם: ׁשֹוֵמ֣ ע ְוֽיֹוִׁשיֵעֽ ְׁשַמ֗ ם ִי֝ ְוֶאת־ַׁשְוָעָת֥

ם  ם ָקְדׁ֗שֹו      ְלעֹוָל֥ ָׂשר ֵׁש֥ ךךְ ָּכל־ָּב֭ יָבֵר֣ י ִוֽ ר ִּפ֥  ַדֶּב֫ ת ְיָי֗ ְיֽ יד: ְּתִהַּל֥ ים ַיְׁשִמֽ ְרָׁשִע֣ ָהֽ

ד:  ּה: קטו:יח ָוֶעֽ ֲללּו־ָיֽ ם ַהֽ ה ְוַעד־עֹוָל֗ ַעָּת֥ ּה ֵמֽ ךךְ ָי֗ ֵר֤ ְחנּו ׀ ְנָב֘ ֲאַנ֤ ַוֽ



41
 שבת שלפני שבועות' אומרים רק בשתי שבתות בשה והן האב הרחמים  '

42
, שבת שלפני תשעה באב  וה

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

ַאב ָהַרֲחִמים  ׁשֹוֵכן ְמרֹוִמים  ְּבַרֲחָמיו ָהֲעצּוִמים הּוא ִיְפֹקד ְּבַרֲחִמים

ַנְפָׁשם ַעל ְקֻדַּׁשת ֶׁשָּמְסרּו  ֶדׁש  ַהֲחִסיִדים ְוַהְּתִמיִמים ְוַהְיָׁשִרים  ְקִהיּלֹות ַהֹּקֽ

דּו ִמְּנָׁשִריםשמואל ב' א:כג ַהֵּׁשם   א ִנְפָר֑ ֹ֣ ם ל ם ּוְבמֹוָת֖ ים ְוַהְּנִעיִמ֙ם ְּבַחֵּייֶה֔ ֱאָהִב֤ ַהֶּנֽ

ינּו ְלטֹוָבה  ֶפץ צּוָרם: ִיְזְּכֵרם ֱאלֵֹהֽ רּו  ַלֲעׂשֹות ְרצֹון קֹוָנם ְוֵחֽ ּלּו    ּוֵמֲאָריֹות ָּגֵבֽ ַקֽ

ִנְקַמת ַּדם ֲעָבָדיו ַהָּׁשפּוךךְ 43ִעם ְׁשָאר ַצִּדיֵקי עֹוָלם   ינּו  ְלֵעיֵנֽ ינּו  ְוִיְנֹקם ְּבָיֵמֽ

ָהֱאלִֹהים:  לב:מג ַּכָּכתּוב ְּבתֹוַרת ֹמֶׁשה ִאיׁש  י ַדם־ דברים  ִּכ֥ ַעּ֔מֹו  גֹוִי֙ם  ינּו  ַהְרִנ֤

יו  יב ְלָצָר֔ יו ִיּ֑קֹום ְוָנָק֙ם ָיִׁש֣ יךךָ ַהְּנִביִאים44ֲעָבָד֖ ר ַאְדָמ֖תֹו ַעּֽמֹו: ְוַעל ְיֵדי ֲעָבֶדֽ ְוִכֶּפ֥

41 The  origins  of הרחמים   are אב   somewhat  unclear,  although  it  first  appears  in  the  mid-
thirteenth century. As such, it is possible it was written either to commemorate the victims of the
Crusades and the destruction of קהילות אשכנז in the Rhineland, or the burning of the Talmud   in
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,
the Munich Manuscript,  quoted in the סופרים  which published the variants דקדוקי   between this
manuscript and our standard edition of the תלמוד. All other manusripts were burned.) It is said on the
(שפיירא, וורמיישא, מגנצא) in 1096 קהילות שו"ם  because of the massacres of שבועות before שבת
and on שבת חזון because of the  חורבן. According to  מנהג פולין it is recited every week, following the
Cossack Bogdan Chmielnitzki’s peasant army rebellion of 1648. They massacred between 100,000 -
300,000 Jews and destroyed three hundred Jewish communities in the Ukraine, Volhynia, Podolia,
Poland proper and Lithuania. 

אם חל שבת זו בערב ראש חודש סיון יש סדר מיוחד - ערב ראש חודש סיון שחל בשבת אומרים כאן         ברכת42
החודש, ואין אומרים אשרי אחריה אלא ממשיכים בהזכרת שמות (מורחבת) ואח"כ מי שבירך לקהל, אשרי,

אב הרחמים, ומכיסים הספר תורה.
 

43' הוא:  הכון  :הוסח  ַהָּׁשפּוךךְ ֲעָבָדיו  ַּדם  ִנְקַמת  ינּו  ְלֵעיֵנֽ ינּו  ְּבָיֵמֽ בידי ְוִיְנקֹום  קוצר  המודפס  (הוסח   '
הצזורה).

ֲעֶׂשה־ִּלי֒ ָאַמר ַרב ָעָן, ָּכל ַהָּקבּור ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל, ְּכִאילּו ָקבּור ַּתַחת ַהִּמְזֵּבַח! ְּכִתיב ָהָכא '44 ח ֲאָדָמ֘ה ַּתֽ 'ִמְזַּב֣

ר ַאְדָמ֖תֹו ַעּֽמֹו: (שמות כ:כא) ּוְכִתיב ָהָתם '  (גמ' כתובות קיא.)'. ְוִכֶּפ֥



ד:כא ָּכתּוב ֵלאֹמר:     ן ְּבִצּֽיֹון: ּוְבִכְתֵבי  יואל  ֹׁשֵכ֥ יָי֖  יִתי ַוֽ א־ִנֵּק֑ ֹֽ ם ל יִתי ָּדָמ֣ ְוִנֵּק֖

ֶנֱאַמר:           ֶדׁש  ע תהלים עט:יַהֹּקֽ ם ִיָּוַד֣ יֶה֥ ֵה֫ ַאֵּי֢ה ֱאלֹֽ אְמ֣רּו ַהּגֹוִי֘ם  ֹֽ ָּמה ׀ י ָל֤

: ְואֹוֵמר: בגיים יךךָ ַהָּׁשֽפּוךךְ ם־ֲעָבֶד֥ ת ַּדֽ ְקַמ֗ ינּו            ִנ֝ ׁש ט:יג   ַּבּגֹוִי֣ם ְלֵעיֵנ֑ י־ֹדֵר֣ ִּכֽ

ת   ֲעַק֥ ח     ַצֽ ַכ֗ א־ָׁש֝ ֹֽ ר ל ם ָזָכ֑ ִמים אֹוָת֣  ִים:עניים ָּד֭ ֲעָנִוֽ ּגֹוִים  קי:ו-ז  ְואֹוֵמר:   ין ַּב֭ ָיִד֣

ַחץ א ְגִוּ֑יֹות ָמ֥ אׁש ָמֵל֣ ֗ ֹ֝ ֶרץ                  ר ן  ַעל־ֶא֥ ֗ ה ַעל־ֵּכ֝ ֶרךךְ ִיְׁשֶּת֑ ַּנַחל ַּבֶּד֣ ה: ִמ֭ ַרָּבֽ

אׁש: ֹֽ ים ר          ָיִר֥

'.אב הרחמים' ביגון ' יהללוהחזן לוקח את הספר תורה וממשיך ' 

סדר הכנסת ספר התורה

החזן לוקח את ספר התורה להוליכו מן האלמעמער (בימה) ולהציעו בהיכל, ואומר בעימה : 

ב ְׁש֣מֹו ׀ ְלַבּ֑דֹו  קמח:יג-יד י־ִנְׂשָּג֣ ם ְיָי֗ ִּכֽ ּו ׀ ֶאת־ֵׁש֬ ֲל֤ל֨ ִים: קהל: ְיַהֽ ֶרץ ְוָׁשָמֽ ֝הֹו֗דֹו ַעל־ֶא֥

ּה:  ֲללּו־ָיֽ ם ְקֹר֗בֹו ַהֽ ְׂשָרֵאל ַע֥ יו ִלְבֵנ֣י ִי֭ ָכל־ֲחִסיָד֗ ה ְלֽ ֶרן ׀ ְלַעּ֡מֹו ְּתִהָּל֤  ֶרם ֶק֨ ַוָּי֤

ז:   כט  יָי֗ ָּכ֥בֹוד ָוֹעֽ ים ָה֥בּו ַלֽ֝ ֽיָי ְּבֵנ֣י ֵאִל֑ ד ָה֣בּו ַל֭ ִו֥ ִמְז֗מֹור ְלָד֫

ֶדׁש:  יָי֗ ְּבַהְדַרת־ֹקֽ ֲח֥וּו ַלֽ֝ ֽיָי ְּכ֣בֹוד ְׁש֑מֹו ִהְׁשַּתֽ ָה֣בּו ַל֭

ים:   ִים ַרִּבֽ ָי֗ ַעל־ַמ֥ ים ְי֝ ל־ַהָּכ֥בֹוד ִהְרִע֑ ִים ֵאֽ ָּמ֥ ֥קֹול ְיָי֗ ַעל־ַה֫

ר:  ָהָדֽ ָי֗ ֶּבֽ ַח ֥קֹול ְי֝ קֹול־ְיָי֥ ַּבֹּכ֑

י ַהְּלָבֽנֹון:  ָי֗ ֶאת־ַאְרֵז֥ ר ְי֝ ר ֲאָרִז֑ים ַוְיַׁשֵּב֥ ָי ֹׁשֵב֣ ֣קֹול ְי֭



ים:  ן ְּכ֣מֹו ֶבן־ְרֵאִמֽ ִׂשְריֹ֗ ֶגל ְלָב֥נֹון ְו֝ ם ְּכמֹו־ֵע֑ ַוַּיְרִקיֵד֥

ׁש:  ֲה֥בֹות ֵאֽ ב ַלֽ קֹול־ְיָי֥ ֹחֵצ֗

ׁש:  ר ָקֵדֽ ָי֗ ִמְדַּב֥ יל ְי֝ ר ָיִח֥ יל ִמְדָּב֑ ָי ָיִח֣ ֣קֹול ְי֭

ר ָּכֽבֹוד:  ּ֗לֹו ֹאֵמ֥ יָכ֑לֹו ֻּכ֝ ֥רֹות ּוְבֵהֽ  ֶּיֱחׂ֢שף ְיָע֫ ל ַאָּילֹו֘ת ַוֽ ֤קֹול ְיָי֙ ׀ ְיחֹוֵל֣

ם:  ֶלךךְ ְלעֹוָלֽ ָי֗ ֶמ֣ ב ַוֵּיֶׁ֥שב ְי֝ ָי ַלַּמּ֣בּול ָיָׁש֑ ְי֭

ָּׁשֽלֹום: ךךְ ֶאת־ַעּ֣מֹו ֿבַ ן ְיָי֓ ׀ ְיָבֵר֖ ז ְלַעּ֣מֹו ִיֵּת֑  ָי֗ ֹע֖ ְיֽ

בהכסת ספר התורה לארון הקודש אומרים : 

ל: במדבר י:לו  י ִיְׂשָרֵאֽ ֲב֖בֹות ַאְלֵפ֥ ה ְיָי֔ ִרֽ ר ׁשּוָב֣ ה יֹאַמ֑  ּוְבֻנֹח֖

:  תהלים קלב:ח-י   ךךָ ֲא֥רֹון ֻעֶּזֽ ה ַוֽ ָּת֗ ךךָ ַא֝ ָי ִלְמֽנּוָחֶת֑ ה ְי֭ קּוָמ֣

נּו:  יךךָ ְיַרֵּנֽ ֲחִסיֶד֥ ֶדק ַוֽ ֲהֶנ֥יךךָ ִיְלְּבׁשּו־ֶצ֑ ֹּכֽ

 : ךךָ ב ְּפֵנ֣י ְמִׁשיֶחֽ ֵׁש֗ ךךָ ַאל־ָּת֝ ד ַעְבֶּד֑ ֲעבּור ָּדִו֣ ֖◌ַּבֽ

בּו:  משלי ד:ב  ֲעֹזֽ ל־ַּתֽ י ַאֽ ֹוָרִת֗ ם ּֽת֝ ִּתי ָלֶכ֑ ַקח ֭טֹוב ָנַת֣ י ֶל֣  ִּכ֤

ר:  ג:יח  יָה ְמֻאָּׁשֽ ֹתְמֶכ֥ ּה ְוֽ ים ָּב֑ ֲחִזיִק֣ יא ַלַּמֽ ֵעץ־ַחִּי֣ים ִה֭

יָה ָׁשֽלֹום: ג:יז  יבֹוֶת֣ ָכל־ְנִת֖ ַעם ְוֽ יָה ַדְרֵכי־ֹנ֑  ְּדָרֶכ֥



֙  איכה ה:כא  יךךָ נּו ְיָי֤ ׀ ֵאֶל֨ ֶדם: ונשובֲהִׁשיֵב֨ ינּו ְּכֶקֽ ׁש ָיֵמ֖ ָנׁ֔שּוָבה ַחֵּד֥  ְוֽ

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

סַארְגֶס (ִקיֶטל)
צאתו,  ועד  מכיסתו  הכפורים  יום  ותפילות  השה,  ראש  של  הבוקר  בתפילות 
לובשים 'סארגס' (קיטל) ומצפת לבה. ה'סארגס' המקורי, שצורתו כתכריכי אשכז המקובלים,                      סגור 
מלפים ומאחור, ומשלשלים אותו על הגוף דרך בית הצוואר הפתוח למעלה. חוגרים עליו אבט לבן.        רבים הגו
להתעטף בטלית לבה לגמרי שפסיה לבים. ערים ובחורים, וכן חתן בשה ראשוה,                     חובשים מצפת 

לבה אך לא 'סארגס'. שים מהדרות אחר בגדים לבים.  
אֵבל ב"מ לובש את ה'סארגס' תחת חליפתו ואת המצפת הלבה תחת כיסוי ראש שחור, ומתעטף בטלית 
והמצפת ה'סארגס'  את  בגלוי  לובש  מחליף,  לו  כשאין  כש"ץ,  משמש  האבל  בהן  בתפילות  שחורה.  עטרה  עם  חול 

      (מדריך למהג אשכז המובהק)הלבה ומתעטף בטלית לבה.                                           

גרסאות התפלה לימים וראים 

' רק בקדישים שתקו לאמירת החזן,  לעילא ולעילא בתפילות ראש השה כופלים '
והייו: 

 לפי תפילת העמידה ולאחריה; ערביתב 

' ולאחר חזרת הש"ץ; ברכו   לפי 'שחריתב 

; קריאת התורהלאחר 

 לפי העמידה ולאחר חזרת הש"ץ.  מוסף ב 

'לעילא ולעילא  של החזן כופלים 'מנחה אך בקדישי 

 אין כופלים.קדיש יתוםבכל 

' כלל!לעילא, אין כופלים 'יום כפור בשאר ימי התשובה, מלבד  

:עשרת ימי תשובה להלן גירסאות התפלה בכל  

 : ךךָ (בלא המלה 'כל').  ּוְכתֹוב ְלַחִּיים טֹוִבים ְּבֵני ְבִריֶתֽ

ֶפר ַחִּיים נּו וכו' ְּבֵסֽ יךךָ ָאֽ (בלא המלה 'טובים') ְוָכל ַעְּמךךָ ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ְלַחִּיים ּוְלָׁשלֹום:) אנחנו(ולא   ְלָפֶנֽ

במקום 'המברך את עמו ישראל בשלום'., עֹוֵׂשה ַהָּׁשלֹום: סיום העמידה:  

(בלא הוספת ה"א הידיעה 'השלום').  ֹעֵׂשה ָׁשלֹוםבסוף קדיש וסוף העמידה אומרים את הוסח הרגיל: 

:ימים הנוראיםלהלן גירסאות התפלה ב

חּו (ולא 'ובכן צדיקים'). ְוָאז ַצִּדיִקים ִיְראּו ְוִיְׂשָמֽ

(ולא 'ככתוב ויגבה'). ְוֶנֱאַמר ַוִּיְגַּבּה ה' ְצָב-אֹות ַּבִּמְׁשָּפט 

נּו ֱאֶמת  (ולא 'ודברך אמת'). ּוְדָבְרךךָ ַמְלֵּכֽ

בסיום הברכה הרביעית בעמידה אומרים את התוספת של שבת לפי הסדר הבא:

 , ךךָ ינּו ְּבַאֲהָבה ּוְבָרצֹון ַׁשַּבת ָקְדֱׁשֽ נּו ה' ֱאלֵֹדֽ נּו ְלָעְבְּדךךָ ֶּבֱאֶמת, ְוַהְנִחיֵלֽ , ְוַטֵהר ִלֵּבֽ ְוַׂשְּמֵחנּו ִּביׁשּוָעֶתךךָ
, ִּכי ַאָּתה  ךךָ ֲהֵבי ְׁשֶמֽ ְוִיְׂשְמחּו ְבךךָ ִיְׂשָרֵאל ֹאֽ



חזרת הש"ץ, שאר ארון הקודש פתוח בכל תפילות יום הכיפורים , ובראש השנה של מוסף  ושחריתב
 (שלא כציון המחזורים המאוחרים להרבות בפתיחות וסגירות).  ברכת כהנים ו קדושה מלבד ב 

מכבדים כמה מתפללים וכהים בפתיחות ספורות אלה: 

. קדושה; מתפלל סוגר - לפיחזרת הש"ץמתפלל פותח - לקראת תחילת 

'.רצה '; כהן סוגר - בתחילת אמירת ' לדור ודור מתפלל פותח - בתחילת אמירת '

'. תתקבל ; כהן סוגר - לפי קדיש 'ברכת כהניםכהן פותח - אחר 

(בלא המילים 'על יד ביאך'). ְוָקָרא ֶזה ֶאל־ֶזה ַּכָּכתּוב  אחר כל סילוק:  קדושה בתחילת ה

 מוסף ב

נּו ְיכֹוִלים  ב'ומפי חטאיו':  (ולא 'השלוחה'). ֶׁשִּנְׁשַּתְּלָחה (ולא 'אחו'),  ְוֵאין ָאֽ

)'על גב המזבח' ולא: ַעל ַּגֵּבי ַהִּמְזֵּבַח ( בראש השה מוסף בזכרוות לקראת סוף הברכה הגריסא היא: 
'ַוֲעֵקַדת ִיְצָחק ְלַזְרעֹו ֶׁשל ַיֲעֹקב ַהּיֹום ְּבַרֲחִמים ִּתְזֹּכר:בסוף ברכת זכרוות הוסח הוא: '

נּו יךךָ ֲעִתיָרֵתֽ (ולא 'ותערב עליך'). ְוֶתֱעַרב ְלָפֶנֽ

').גמר חתימה טובה  'ולא ' (ֲחִתיָמה טֹוָבהבשאר ימי תשובה עד ליום הכפורים, מאחל איש לרעהו: ' 



תפלות לראש השנה

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

ֲעֹקב  אלֵֹהי ַיֽ ינּו  ֱאלֵֹהי ַאְבָרָהם  ֱאלֵֹהי ִיְצָחק  ֵוֽ אלֵֹהי ֲאבֹוֵתֽ ֵוֽ ינּו  ֱאלֵֹהֽ ַאָּתה ְיָי  ָּברּוךךְ 

ְוזֹוֵכר ַחְסֵדי   ּגֹוֵמל ֲחָסִדים טֹוִבים ְוֹקֵנה ַהֹּכל  ֵאל ֶעְליֹון   ָהֵאל ַהָּגדֹול ַהִּגּבֹור ְוַהּנֹוָרא 

ַען ְׁשמֹו ְּבַאֲהָבה:  ָאבֹות   ּוֵמִביא גֹוֵאל ִלְבֵני ְבֵניֶהם  ְלַמֽ

נּו ְּבֵסֶפר ַהַחִּיים  ְלַמַעְנךךָ ֱאלִֹהים ַחִּיים:   ֶלךךְ ָחֵפץ ַּבַחִּיים  ְוָכְתֵבֽ נּו ְלַחִּיים  ֶמֽ ָזְכֵרֽ

יַע ּוָמֵגן: ָּברּוךךְ ַאָּתה ְיָי ָמֵגן ַאְבָרָהם:  ֶלךךְ עֹוֵזר ּומֹוִׁשֽ ֶמֽ

ֶסד יַע: ְמַכְלֵּכל ַחִּיים ְּבֶחֽ ַאָּתה ִּגּבֹור ְלעֹוָלם  ֲאֹדָני  ְמַחֵּיה ֵמִתים ַאָּתה  ַרב ְלהֹוִׁשֽ  

נֹוְפִלים  ְורֹוֵפא חֹוִלים  ּוַמִּתיר ֲאסּוִרים  ּוְמַקֵּים  ְמַחֵּיה ֵמִתים ְּבַרֲחִמים ַרִּבים  סֹוֵמךךְ 

ּוְמַחֶּיה  ֵמִמית  ֶלךךְ  ֶמֽ ּֽדֹוֶמה־ָּלךךְ   ּוִמי  ְּגבּורֹות   ַעל  ַּבֽ ָכֽמֹוךךָ  ִמי  ָעָפר:  ִליֵׁשֵני  ֱאמּוָנתֹו 

יַח ְיׁשּוָעה:  ּוַמְצִמֽ

ִמי ָכֽמֹוךךָ ַאב ָהַרֲחִמים  זֹוֵכר ְיצּוָריו ְלַחִּיים  ְּבַרֲחִמים:  

ְוֶנֱאָמן ַאָּתה ְלַהֲחיֹות ֵמִתים: ָּברּוךךְ ַאָּתה ְיָי ְמַחֵּיה ַהֵּמִתים:

' בשחרית ובמחה.נקדשהחזן אומר קדושת ' 

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

אָת: ַעל ָּכל־ַמה־ֶׁשָּבָרֽ יךךָ  ְוֵאיָמְתךךָ  ינּו  ַעל־ָּכל־ַמֲעֶׂשֽ ֱאלֵֹהֽ ּוְבֵכן      ֵּתן ַּפְחְדךךָ  ְיָי 

ַאַחת ֲאֻגָּדה  ֻכָּלם  ְוֵיָעׂשּו  ָּכל־ַהְּברּוִאים:  יךךָ  ְלָפֶנֽ ְוִיְׁשַּתֲחוּו  ָּכל־ַהַּמֲעִׂשים   ְוִייָרֽאּוךךָ 



יךךָ       ֹעז ְּבָיְדךךָ  ינּו  ֶׁשַהָּׁשְלָטן ְלָפֶנֽ ְענּו  ְיָי ֱאלֵֹהֽ ַלֲעׂשֹות ְרצֹוְנךךָ ְּבֵלָבב ָׁשֵלם: ְּכָמה ֶׁשָּיַדֽ

אָת:   ךךָ  ְוִׁשְמךךָ נֹוָרא ַעל ָּכל־ַמה־ֶׁשָּבָרֽ ּוְגבּוָרה ִּביִמיֶנֽ

יךךָ  ּוִּפְתחֹון ֶּפה ַלְמַיֲחִלים  יךךָ  ְוִתְקָוה ְלדֹוְרֶׁשֽ ךךָ  ְּתִהָּלה ִליֵרֶאֽ ּוְבֵכן      ֵּתן ָּכבֹוד  ְיָי  ְלַעֶּמֽ

יַכת ֵנר ְלֶבן־ִיַׁשי  ךךָ  ַוֲעִרֽ ֶרן ְלָדִוד ַעְבֶּדֽ יַחת ֶקֽ ךךָ  ּוְצִמֽ ךךָ  ְוָׂשׂשֹון ְלִעיֶרֽ ָלךךְ  ִׂשְמָחה ְלַאְרֶצֽ

ינּו:  ךךָ  ִּבְמֵהָרה ְּבָיֵמֽ ְמִׁשיֶחֽ

חּו ילּו:  ִויָׁשִרים ַיֲעֽלֹוזּו  ְוָאז       ַצִּדיִקים ִיְראּו ְוִיְׂשָמֽ ָתה ִּתְקֹּפץ־ ַוֲחִסיִדים ְּבִרָּנה ָיִגֽ ְועֹוָלֽ

ָאֶרץ:  ֶלת ָזדֹון ִמן־ָהֽ יָה  ְוָכל־ָהִרְׁשָעה ֻּכָּלּה ְּכָעָׁשן ִּתְכֶלה  ִּכי ַתֲעִביר ֶמְמֶׁשֽ ִּפֽ

םִ  ּוִביֽרּוָׁשַלֽ ְּכבֹוֶדךךָ   ִמְׁשַּכן  ִצּיֹון  ְּבַהר  יךךָ   ַעל־ָּכל־ַמֲעֶׂשֽ ְלַבֶּדךךָ   ְיָי  ַאָּתה  ְוִתְמלֹוךךְ   

  - ךךָ ךךָ  ַּכָּכתּוב ְּבִדְבֵרי ָקְדֶׁשֽ ר תהלים קמו:יִעיר ָקְדֶׁשֽ ּיֹון   ְלֹד֥ ִיךךְ ִצ֭ ם ֱאלַֹה֣ ךךְ ְיָי֙ ׀ ְלעֹוָל֗  ִיְמלֹ֤

ּה:  ֲללּו־ָיֽ ר ַהֽ ָוֹד֗

ִמַּבְלָעֶדיךךָ  ְוֶנֱאַמר-  ְייָ֥ ישעיה ה:טזָקדֹוׁש      ַאָּתה ְונֹוָרא ְׁשֶמךךָ  ְוֵאין ֱאֽלֹוַּה  ּה  ַוִּיְגַּב֛  

ה: ָּברּוךךְ ַאָּתה ְיָי ַהֶּמֶלךךְ ַהָּקדֹוׁש: ׁש ִּבְצָדָקֽ ט ְוָהֵא֨ל ַהָּק֔דֹוׁש ִנְקָּד֖ ְצָב֖אֹות ַּבִּמְׁשָּפ֑

ִמָּכל־ַהְּלֹׁשנֹות נּו  נּו  ְורֹוַמְמָּתֽ ָּבֽ יָת  נּו  ְוָרִצֽ אֹוָתֽ ְבָּת  ִמָּכל־ָהַעִּמים  ָאַהֽ נּו  ַאָּתה ְבַחְרָּתֽ

אָת:   ָרֽ ינּו ק ָ ךךָ  ְוִׁשְמךךָ ַהָּגדֹול ְוַהָּקדֹוׁש ָעֵלֽ נּו ַלֲעבֹוָדֶתֽ נּו ַמְלֵּכֽ ַרְבָּתֽ יךךָ  ְוֵקֽ נּו ְּבִמְצֹוֶתֽ ְוִקַּדְׁשָּתֽ

במוצאי שבת

ַלֲעׂשֹות ָּבֶהם ֻחֵּקי(גמ' ברכות לג:)   נּו  ךךָ  ַוְּתַלְּמֵדֽ ֶאת־ִמְׁשְּפֵטי ִצְדֶקֽ ינּו  ֱאלֵֹהֽ ְיָי  נּו  ַוּתֹוִדיֵעֽ

טֹוִבים: ּוִמְצֹות  ֻחִּקים  ֱאֶמת  ְוּתֹוַרת  ְיָׁשִרים  ִמְׁשָּפִטים  ינּו  ֱאלֵֹהֽ ְיָי  נּו  ֶּתן־ָלֽ ַוִּתֽ  :  ךךָ ְרצֹוֶנֽ

ְקֻדַּׁשת ַׁשָּבת ּוְכבֹוד מֹוֵעד  נּו  ְוַחֵּגי ְנָדָבה: ַוּתֹוִריֽׁשֵ ֶדׁש  ְזַמֵּני ָׂשׂשֹון ּוֽמֹוֲעֵדי ֹקֽ נּו  ַוַּתְנִחיֵלֽ



ֶׁשךךְ  ֵּבין ִיְׂשָרֵאל  ֶדׁש ְלֹחל  ֵּבין אֹור ְלֹחֽ ינּו ֵּבין ֹקֽ נּו       ְיָי ֱאלֵֹהֽ ֶגל: ַוַּתְבִּדיֵלֽ ַוֲחִגיַגת ָהֶרֽ

ֶׁשת  ְיֵמי ַהַּמֲעֶׂשה: ֵּבין ְקֻדַּׁשת ַׁשָּבת ִלְקֻדַּׁשת יֹום טֹוב  ָלַעִּמים  ֵּבין יֹום ַהְּׁשִביִעי ְלֵׁשֽ

ְׁשָּת ֶאת־  ְלָּת ְוִקַּדֽ ְׁשָּת  ִהְבַּדֽ ֶׁשת       ְיֵמי ַהַּמֲעֶׂשה ִקַּדֽ ְלָּת  ְוֶאת־יֹום ַהְּׁשִביִעי ִמֵּׁשֽ ִהְבַּדֽ

 : ךךָ ַעְּמךךָ ִיְׂשָרֵאל ִּבְקֻדָּׁשֶתֽ

] ְּבַאֲהָבה  ינּו  ֱאלֵֹהֽ ְיָי  נּו  ֶּתן־ָלֽ וְ  בשבת ַוִּתֽ ַהֶּזה  ַהַּׁשָּבת  ַהֶּזהֶאת־יֹום  ַהִּזָּכרֹון  ֶאת־יֹום   [

ִים: ְּבַאֲהָבה  ְּתרּוָעה  ִזְכרֹון  בשבתיֹום ְּתרּוָעה [ ֶכר ִליִציַאת ִמְצָרֽ ֶדׁש  ֵזֽ ] ִמְקָרא־ֹקֽ

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

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

יךךָ  ֶסד   ִלְפֵליָטה ְלטֹוָבה   ְוִזְכרֹון ָּכל־ַעְּמךךָ ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ְלָפֶנֽ ּוְלַחִּיים  ּוְלַרֲחִמים ּוְלֵחן ּוְלֶחֽ

נּו נּו בֹו ִלְבָרָכה  ְוהֹוִׁשיֵעֽ ינּו ּבֹו ְלטֹוָבה  ּוָפְקֵדֽ נּו ְיָי ֱאלֵֹהֽ ּוְלָׁשלֹום  ְּביֹום ַהִּזָּכרֹון ַהֶּזה: ָזְכֵרֽ

ינּו יךךָ ֵעיֵנֽ נּו  ִּכי ֵאֶלֽ ינּו ְוהֹוִׁשיֵעֽ ּנּו ְוַרֵחם ָעֵלֽ בֹו ְלַחִּיים: ּוִבְדַבר ְיׁשּוָעה ְוַרֲחִמים  חּוס ְוָחֵנֽ

ֶלךךְ ַחּנּון ְוַרחּום ַאָּתה: ִּכי ֵאל ֶמֽ

ינּו אלֵֹהי ֲאבֹוֵתֽ ֵוֽ ינּו  ַעל ָּכל־ָהעֹוָלם   ֱאלֵֹהֽ ךךָ  ְמלֹוךךְ  ִּבְכבֹוֶדֽ ֶרץ ְוִהָּנֵׂשא   ֻּכּלֹו  ַעל־ָּכל־ָהָאֽ

: ְוֵיַדע ָּכל־ּֽפֹוַעל ִּכי ַאָּתה  ךךָ ךךָ  ְוהֹוַפע ַּבֲהַדר ְּגאֹון ֻעֶּזךךָ  ַעל ָּכל־יֹוְׁשֵבי ֵתֵבל ַאְרֶצֽ ֶרֽ ִּביק ָ

ֱאלֵֹהי  ְּפַעְלּתֹו    ְוָיִבין ָּכל־ְיצּור ִּכי ַאָּתה ְיַצְרּתֹו  ְויֹאֶמר ֹּכל ֲאֶׁשר ְנָׁשָמה ְּבַאּפֹו: ְיָי 

ָלה:  ֶלךךְ  ּוַמְלכּותֹו ַּבֹּכל ָמָׁשֽ ִיְׁשָרֵאל ֶמֽ

נּו בשבת[ ינּו  ְרֵצה ִבְמנּוָחֵתֽ אלֵֹהי ֲאבֹוֵתֽ ינּו ֵוֽ ךךָ ֱאלֵֹהֽ נּו ְּבתֹוָרֶתֽ נּו ְּבִמְצֹוֶתיךךָ ְוֵתן ֶחְלֵקֽ ] ַקְּדֵׁשֽ

] ֶּבֱאֶמת:  ְלָעְבְּדךךָ  נּו  ִלֵּבֽ ְוַטֵהר  ךךָ   ִּביׁשּוָעֶתֽ נּו  ְוַׂשְּמֵחֽ ךךָ  ִמּטּוֶבֽ נּו  נּו בשבתַׂשְּבֵעֽ ְוַהְנִחיֵלֽ

ךךָ    ָקְדֱׁשֽ ַׁשַּבת  ּוְבָרצֹון  ְּבַאֲהָבה  ינּו   ֱאלֵֹהֽ :  45ְיָי  ךךָ ְׁשֶמֽ ֲהֵבי  ֹאֽ ִיְׂשָרֵאל  ְבךךָ  ]ְוִיְׂשְמחּו 

ֶלךךְ ַעל־ָּכל־ נּו ֱאֶמת ְוַקָּים ָלַעד: ָּברּוךךְ ַאָּתה ְיָי ֶמֽ ִּכי ַאָּתה ֱאלִֹהים ֱאֶמת  ּוְדָבְרךךָ ַמְלֵּכֽ

אומרים:  45 פולין  וסח  (לפי  ָבם) ִיְׂשָרֵאל ְמַקְּדֵׁשי מחה  / בֹושחרית   / ָבּהערבית  ְוָיֽנּוחּו 
 : ךךָ ְׁשֶמֽ



ֶרץ  ְמַקֵּדׁש [ ] ִיְׂשָרֵאל ְויֹום ַהִּזָּכרֹון: ַהַּׁשָּבת וְ  בשבתָהָאֽ

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

 : ךךָ ּוְתִפָּלָתם  ְמֵהָרה  ְּבַאֲהָבה ְתַקֵּבל ְּבָרצֹון  ּוְתִהי ְלָרצֹון ָּתִמיד ֲעבֹוַדת ִיְׂשָרֵאל ַעֶּמֽ

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

ינּו ינּו ְלעֹוָלם ָוֶעד: צּור ַחֵּיֽ אלֵֹהי ֲאבֹוֵתֽ ינּו ֵוֽ ְחנּו ָלךךְ  ֶׁשַאָּתה הּוא ְיָי ֱאלֵֹהֽ ָמֵגן   מֹוִדים ֲאַנֽ

ךךָ  ְּבָיֶדֽ ַהְּמסּוִרים  ינּו  ַעל־ַחֵּיֽ ךךָ  ְּתִהָּלֶתֽ ּוְנַסֵּפר  ְּלךךָ  נֹוֶדה  ָודֹור:  ְלדֹור  הּוא  ַאָּתה  נּו  ִיְׁשֵעֽ

יךךָ  ְוטֹובֹוֶתֽ יךךָ  נּו  ְוַעל ִנְפְלאֹוֶתֽ ֶׁשְּבָכל־יֹום ִעָּמֽ יךךָ  ַהְּפקּודֹות ָלךךְ  ְוַעל־ִנֶּסֽ ינּו  ְוַעל־ִנְׁשמֹוֵתֽ

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

 : ינּו ָלךךְ ִוֽ יךךָ  ֵמעֹוָלם ק ִ ֲחָסֶדֽ

נּו ָּתִמיד ְלעֹוָלם ָוֶעד  ּוְכתֹוב ְלַחִּיים טֹוִבים ְּבֵני    ְוַעל־ֻּכָּלם ִיְתָּבַרךךְ ְוִיְתרֹוַמם ִׁשְמךךָ ַמְלֵּכֽ

  : ךךָ ְבִריֶתֽ

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

ַאָּתה ְיָי ַהּטֹוב ִׁשְמךךָ ּוְלךךָ ָנֶאה ְלהֹודֹות:  ָּברּוךךְ 

לשחרית, ולשבת מחה.

ֶסד ְוַרֲחִמים  ִׂשים ָׁשלֹום  טֹוָבה ּוְבָרָכה  ֵחן ֶחֽ

ינּו ָאִבֽ נּו  ָּבֲרֵכֽ  : ךךָ ַעֶּמֽ ְוַעל־ָּכל־ִיְׂשָרֵאל  ינּו  ָעֵלֽ

ָּת  יךךָ ָנַתֽ יךךָ  ִּכי ְבאֹור ָּפֶנֽ נּו ְּכֶאָחד ְּבאֹור ָּפֶנֽ ֻּכָּלֽ

ֶסד ינּו  ּתֹוַרת ַחִּיים ְוַאֲהַבת ֶחֽ ֱאלֵֹהֽ נּו  ְיָי  ָּלֽ

ְוָׁשלֹום: ְוַחִּיים  ְוַרֲחִמים  ּוְבָרָכה  ּוְצָדָקה 

ִיְׂשָרֵאל  ֶאת־ַעְּמךךָ  ְלָבֵרךךְ  יךךָ  ְּבֵעיֶנֽ ְוטֹוב 

 : ְּבָכל־ֵעת ּוְבָכל־ָׁשָעה ִּבְׁשלֹוֶמךךָ

למחה ולערבית.

ָּתִׂשים ַעְּמךךָ  ַעל־ִיְׂשָרֵאל  ָרב  ָׁשלֹום 

ָאדֹון ְלָכל  ֶלךךְ  ְלעֹוָלם  ִּכי ַאָּתה הּוא ֶמֽ

ֶאת־ַעְּמךךָ  ְלָבֵרךךְ  יךךָ  ַהָּׁשלֹום: ְוטֹוב ְּבֵעיֶנֽ



 : ִיְׂשָרֵאל ְּבָכל־ֵעת ּוְבָכל־ָׁשָעה ִּבְׁשלֹוֶמךךָ

נּו    יךךָ ָאֽ ֶפר ַחִּיים ְּבָרָכה ְוָׁשלֹום  ּוַפְרָנָסה טֹוָבה  ִנָּזֵכר ְוִנָּכֵתב ְלָפֶנֽ ְּבֵסֽ

ְוָכל־ַעְּמךךָ ֵּבית ִיְׂשָרֵאל  ְלַחִּיים ּוְלָׁשלֹום: ָּברּוךךְ ַאָּתה ְיָי עֹוֵׂשה ַהָּׁשלֹום:

לַֹהי  ְנֹצר ְלׁשֹוִני ֵמָרע  ּוְׂשָפַתי ִמַּדֵּבר ִמְרָמה  ְוִלְמַקְלַלי ַנְפִׁשי ִתֹּדם  ְוַנְפִׁשי ֶּכָעָפר ֱא 

ִּתְרֹּדף ַנְפִׁשי  ְוָכל־ַהחֹוְׁשִבים ָעַלי ָרָעה  יךךָ  ךךָ  ּוְבִמְצֹוֶתֽ ַלֹּכל ִּתְהֶיה: ְּפַתח ִלִּבי ְּבתֹוָרֶתֽ

 ךךָ  ֲעֵׂשה  ַען ְיִמיֶנֽ ךךָ  ֲעֵׂשה ְלַמֽ ַען ְׁשֶמֽ ְמֵהָרה ָהֵפר ֲעָצָתם ְוַקְלֵקל ַמְחְׁשבֹוָתם: ֲעֵׂשה ְלַמֽ

 : ךךָ ַען ּתֹוָרֶתֽ ךךָ  ֲעֵׂשה ְלַמֽ ַען ְקֻדָּׁשֶתֽ יְנךךָ֣  תהלים ס:זְלַמֽ יָעה ְיִמֽ הֹוִׁש֖ יךךָ  ְל֣צּון ְיִדיֶד֑ ַמַען ֵיָחֽ ְל֭

ִני: ועננו  ֲעֵנֽ י: יט:טו           ַוֽ ֲאִלֽ י ְוֹגֽ ָי֗ צּוִר֥ יךךָ ְי֝ י ְלָפֶנ֑ י ְוֶהְג֣יֹון ִלִּב֣ ְהֽיּו ְלָר֨צֹון ׀ ִאְמֵרי־ִפ֡ ֹעֶׂשה  ִי֥

ינּו ְוַעל־ָּכל־ִיְׂשָרֵאל: ְוִאְמרּו ָאֵמן: ָׁשלֹום ִּבְמרֹוָמיו          הּוא ַיֲעֶׂשה ָׁשלֹום  ָעֵלֽ

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

ם מלאכי ג:ד ַנֲעָבְדךךָ ְּבִיְרָאה  ִּכיֵמי עֹוָלם ּוְכָׁשִנים ַקְדֹמִנּיֹות:  י עֹוָל֔ ִם ִּכיֵמ֣ ה ִויֽרּוָׁשָל֑ ת ְיהּוָד֖ יָי֔ ִמְנַח֥ ְרָב֙ה ַלֽ ְוָעֽ

ת:  ִנֹּיֽ ּוְכָׁשִנ֖ים ַקְדֹמֽ
------------------

סדר תשליך

'. וכ"כ הד"מ סי' תקפג וברמ"א סעיף ב.  תשליךהמהרי"ל הוא המקור הראשון למהג ה'

'. תשליךאחר מחה ביום ראשון של ראש השה הולכים אל ההר לאמירת '

' וגומר.מי א-ל כמוך ' אומרים רק את ד' הפסוקים ' תשליך ב'

After חהמ (on the second day if the first falls on a שבת) 

one goes to a brook or stream or a pond in which there are fish, and recites:

יק ָלַעד֙  מיכה ז:יח-יט א־ֶהֱחִז֤ ֹֽ ל ֲחָל֑תֹו  ית ַנֽ ַׁשע ִלְׁשֵאִר֖ ר ַעל־ֶּפֽ֔ ְוֹעֵב֣ א ָעֹו֙ן  ֹנֵׂש֤ ל ָּכ֗מֹוךךָ  ִמי־ֵא֣

ָּכל־ ָי֖ם  ִּבְמֻצ֥לֹות  יךךְ  ְוַתְׁשִל֛ ינּו  ֲעֹֽוֹנֵת֑ ִיְכּ֖בׁש  נּו  ֲחֵמ֔ ְיַרֽ ָיׁ֣שּוב  ֽהּוא:  ֶסד  ֶח֖ ץ  י־ָחֵפ֥ ִּכֽ ַאּ֔פֹו 



ִּבְמקֹום ֲאֶׁשר לֹא־ִיָּזְכרּו ֵּבית ִיְׂשָרֵאל  ַּתְׁשִליךךְ  ם:         ְוָכל־ַחּטֹאת ַעְּמךךָ  ַחּטֹאוָתֽ

ַעל־ֵלב ְלעֹוָלם:  ר־ז:כְולֹא־ִיָּפְקדּו  ְולֹא־ַיֲעלּו  ם ֲאֶׁשֽ ֶסד ְלַאְבָרָה֑ ב ֶח֖ ֲעֹק֔ ְלַיֽ ן ֱאֶמ֙ת  ִּתֵּת֤  

ֶדם: יֵמי ֶקֽ ינּו ִמ֥ ֲאֹבֵת֖ ְעָּת ַלֽ ִנְׁשַּב֥

תקיעות דמיושב 

'. למנצח לבני קרח מזמוררק התוקע אומר מזמור מ"ז '

 וגו'. קר"ע שט"ן פסוקי בלחש התוקע אומר לעצמו 

י: ק  איכה ג:נו  י ְלַׁשְוָעִתֽ ֛ ְלַרְוָחִת֖ ם ָאְזְנךךָ ְעָּת ַאל־ַּתְעֵל֧ י ָׁשָמ֑ ֹוִל֖

ֹ  תהלים קיט:קס     :ר ךךָ ט ִצְדֶקֽ ם ָּכל־ִמְׁשַּפ֥ ת ּ֝וְלעֹוָל֗ ֥ ֱאֶמ֑ אׁש־ְּדָבְרךךָ

ים:עֲ  קיט:קכב   ִני ֵזִדֽ ַעְׁשֻק֥ ל־ַיֽ ֣ ְל֑טֹוב ַאֽ ב ַעְבְּדךךָ ֹר֣

ב:ָׂש֣  קיט:קסב     ל ָרֽ א ָׁשָל֥ מֹוֵצ֗ ךךָ ְּכ֝ ֹנִכי ַעל־ִאְמָרֶת֑ ׂש ֖◌ָאֽ

ְנִּתי:ט֤   קיט:סו  ֱאָמֽ יךךָ ֶהֽ י ְבִמְצֹוֶת֣ ִני ִּכ֖ ַעת ַלְּמֵד֑ ַעם ָוַד֣ ּוב ַט֣

ִני:נִ   קיט:קח יךךָ ַלְּמֵדֽ י ְרֵצה־ָנ֣א ְיָי֑ ּֽוִמְׁשָּפֶט֥ ְד֣בֹות ִּפ֭

ואח"כ יאמר

ר:  מז:ו ָי֗ ְּב֣קֹול ׁשֹוָפֽ ה ְי֝ לִֹהים ִּבְתרּוָע֑ ה ֱא֭ ָעָל֣

'ע. (ספר מהגים לר"א טירא)ר'גע פ'אין ו'טן  ש' ראשי תיבות אין ר'פ 'ו 'ש
שלא להסתכל בתוקע לא זכר בשום פוסק, אך רבים הגו כן, ומובא בכמה ספרי זכרוות. 

כמו שאסרו חז"ל להסתכל בפי האוכל.   יש סבורים שהוא כדי לא לבלבל את התוקע



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

ְׁשִתיָקה ָיָפה ַעד ְּגַמר ָּכל־ַהְּתִקיעֹות! לפי התקיעות מכריזים: 

המקרא יושב בעת הברכות וכל התקיעות שמיושב, וכן מחזיקי ספרי תורה ממשיכים לשבת בשעת התקיעות. 

נּו ִלְׁשֽמֹוַע קֹול  נּו ְּבִמְצֹוָתיו  ְוִצָּוֽ ֶלךךְ ָהעֹוָלם  ֲאֶׁשר ִקְּדָׁשֽ ינּו ֶמֽ ָּברּוךךְ ַאָּתה ְיָי ֱאלֵֹהֽ

ׁשֹוָפר: 

 אלא כשחל יום ראשון בשבת. (מהרי"ל) ולא כרמ"א סוף סימן ת"ר.  שהחיינו ביום שי אין אומרים 

נּו ִלְזַמן ַהֶּזה:  נּו ְוִהִּגיָעֽ נּו ְוִקְּיָמֽ ֶלךךְ ָהעֹוָלם  ֶׁשֶהֱחָיֽ ינּו ֶמֽ ָּברּוךךְ ַאָּתה ְיָי ֱאלֵֹהֽ

ין  והשופר מערבב את השטן שאמר '  ן  ׂשָ ֵא֣ ין וְ ָט֔ '. (מהרי"ל)ר'פ 'ו 'ש ר"ת (מלכים א' ה:יח) ': עָרֽ ַגע ּפֶ֥ ֵא֖

קול התקיעה, השברים והתרועה, 
הם משמעים לפי מסורת קדומים המקובלת באשכז: 

A  תקיעה’s pitch slightly lowers immediately after      the beginning and then returns to the original
pitch which is retained for the duration of the  תקיעה.

תחילת התקיעה בצליל רגיל, תקיעה - 
ומיד יורד התוקע לצליל מוך יותר ותיכף עולה  

חזרה לצליל הראשון וממשיך בו עד סוף התקיעה. 
A שברים are three first ascending and then descending tones with no pause in between. 

 שלושה קולות מחוברים עולים ויורדים. - שברים  
All the and גאוים   state that a ראשוים   ”should be blown as one extended “trembling           תרועה 
sound.

תשעה קולות מחוברים ורועדים. - תרועה 
(כמו התימים, אבל שהרעד של בי אשכז הוא יותר מודגש מהרעד של בי תימן) הגרי"ש זצ"ל אמר (הלכות חג בחג)
על עדיפה  היא  ישראל)  ארץ  בכל  הראשוים  ובזמן  ובבלית,  והוגרית,  (אשכזית,  ה"תימית"  שהתרועה  שלמרות 

הפוצה (המוטעית).
 שברים תרועה  s opinion and blow the first forty’רא"ש  and the רביו תם  follows מהג אשכז

with a brief pause in between (רמ"א תק:ד).

ויקרא המקריא את התקיעות כסדרן אחת לאחת ותוקע יתקע. 

' יחד.] שברים תרועה'. אך אין המקרא קורא ' תרועה' ו' שברים[מפסיקים קמעה בין ' 

תקיעה      תרועה ותיכף אחר השמעתם קורא:  שברים קורא: תקיעה
תקיעה      תרועה ותיכף אחר השמעתם קורא:  שברים קורא: תקיעה
תקיעה      תרועה ותיכף אחר השמעתם קורא: שברים   קורא: תקיעה

 אומר המקרא: תש"ת לסדר תשר"ת בין 

ֵׁשב! 



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

 אומר המקרא: תר"ת לסדר תש"תבין 

ֵׁשב!

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־גדולה: 46 תרועה     תקיעה

'.יהלכון ' עד 'אשרי העם אומר הקהל 'תקיעה גדולהאחר 

ָי֗ ְּבֽאֹור־ָּפֶנ֥יךךָ ְיַהֵּלֽכּון:  פט:טז ה ְי֝ י ְתרּוָע֑ ְדֵע֣ ָעם ֹיֽ י ָה֭ ַאְׁשֵר֣
'.אשרי, ואומר אותו יגון פסוק ראשון של 'ניגון ימים נוראים המקרא חוזר על פסוק זה ב 

תקיעות דמעומד
The  יםגאו enacted the practice of blowing תר"ת, תש"ת, תשר"ת  for a total of ten  קולות 

during חזרת הש"ץ, and not during the  תפילה בלחש.

' יחד.] שברים תרועה'. אך אין המקרא קורא 'תרועה' ו' שברים[מפסיקים קמעה בין ' 

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

; מלכיות

; זכרונות לפסוקי  תקיעה: שברים: תקיעה: פעם אחת 

.שופרותלפסוקי   תקיעה: תרועה: תקיעה: פעם אחת

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

ַהּיֹום ֲהַרת עֹוָלם  ַהּיֹום ַיֲעִמיד ַּבִמְׁשָּפט  ָּכל ְיצּוֵרי עֹוָלִמים  ִאם ְּכָבִנים  ִאם ַּכֲעָבִדים 
ינּו ְלךךָ ְּתלּויֹות    נּו ְּכַרֵחם ָאב ַעל ָּבִנים  ְוִאם ַּכֲעָבִדים  ֵעיֵנֽ ִאם ְּכָבִנים  ַרֲחֵמֽ

נּו  ָאֹים ָקדֹוׁש: נּו ְותֹוִציא ָכאֹור ִמְׁשָּפֵטֽ ַעד ֶׁשְּתָחֵּנֽ

במהרי"ל ושאר ראשוים כתוב שתוקעים תקיעה גדולה בסיום תקיעות דמיושב בלבד. והטעם במהרי"ל46
". וכך הוא כראה המהג הישן ברוב הקהילות באשכז.אשרי העם יודעי תרועהכדי שידעו הציבור ויתחילו "

וכן במהגי וורמיישא. 



יךךָ  ֵאל ָרם ְוִנָּׂשא  ֵמִבין ּוַמֲאִזין  ַמִּביט ּוַמְקִׁשיב ְלקֹול  ינּו ֶיֱעַרב ְלָפֶנֽ ֶׁשת ְׂשָפֵתֽ ֲאֶרֽ
מלכיות  

נּו (  בשבתְּתרּוָעֵתֽ

ְלִזְכרֹון 
נּו )ְּתרּוָעֵתֽ

ּוְתַקֵּבל ְּבַרֲחִמים

נּו: ֶדר ַמְלִכּיֹוֵתֽ ּוְבָרצֹון ֵסֽ

זכרוות 

נּו (  נּובשבת  ְּתִקיָעֵתֽ )ְלִזְכרֹון ְּתִקיָעֵתֽ
ֶדר ּוְתַקֵּבל ְּבַרֲחִמים ּוְבָרצֹון ֵסֽ

נּו:  ִזְכרֹונֹוֵתֽ

שופרות 

נּו (  ְלִזְכרֹון בשבת  ְּתִקיָעֵתֽ
נּו ) ּוְתַקֵּבל ְּבַרֲחִמיםְּתִקיָעֵתֽ

נּו: ֶדר ׁשֹוְפרֹוֵתֽ ּוְבָרצֹון ֵסֽ

' במקום לזכרון תרועתנו/תקיעתנו אומרים ' שבת, אבל בשבת' אף בארשת שפתינו' ו' היום הרת עולם אומרים '
'.לקול '

The יםגאו enacted the practice of תר"ת, תש"ת, תשר"ת  for a total of ten  קולות during  חזרת הש"ץ,   and

not during the תפילה בלחש, for the following reasons: a) it was the יםהג הגאומ in  בבל         and should

not be deviated from, b) both the שברים and תרועה are variations of a  מצוה דאורייתא, so to blow any

one of the combinations is sufficient, c) there is no need to blow the entire      thirty  קולות during  מוסף

just to commemorate the original practice of blowing them exclusively during  מוסף, d) since the חויב

by צבור there is no need                  to inconvenience the ,מוסף  has been fulfilled before דאורייתא 

blowing another thirty קולות, e) it is a mere accompaniment to מוסף much as the שופר was blown as

part of מוסף on a ית ציבורתע, f) the שופר is sounded merely          to confuse the שטן not to fulfill the

g) according to the original practice the            ,הפסק is therefore a קולות  blowing unnecessary ,מצוה 

תר"ת, תש"ת , תשר"ת fulfills the original practice of צבור  by hearing all the variations without the need

for additional  קולות, h) the ten קולות blown during מוסף combine with the  קולות before מוסף for a total

of forty alluding to the forty days רביו  was on משה  סיי   ,הר   during which time a sound was שופר 

continuously heard, i) there are profound mystical allusions to doing so, j) blowing more than קולות  

needed by strict הלכה, may constitute a violation of בל תוסיף. (“Shorshei Minhag Ashkenaz” p.115)

תקיעות בסוף התפלה

כפי שהתקבלה הההגה בדורות האחרוים, תוקעים בגמר התפלה ששים תקיעות וספות, 

, להורות שכבר יצאו ידי חובת בארבעים התקיעות דמיושבקירבת מקום למושב הרב ולא על האלמעמערב

ודמעומד.

, תוקעים שוב שלושים תקיעות' אנעים זמירות , ואחר ' תוקעים שלושים תקיעות ' עלינו לשבח לפי '

'. בכל התקיעות שאחר חזרת הש"ץ שיר מזמור לאסף  ו'שיר של יוםולאחריהן אומרים 

'אנעים זמירות, וכך מקריאם המקרא. בימיו יש והגים בתקיעות שאחר ' נשימה אחת' בשברים-תרועהתוקעים ' 

' כמהג מזרח אירופה.תרועה' ו' שברים ', 'תקיעה' להשמיע את הקולות של 



תקיעה תרועה  - שבריםתקיעה
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תקיעה תרועה - שברים  תקיעה

תקיעה שברים תקיעה

תקיעה שברים תקיעה

תקיעה שברים תקיעה

תקיעה תרועה תקיעה

תקיעה תרועה  תקיעה

 תקיעה־גדולה:47 תרועה     תקיעה

תפלת מוסף לראש השנה

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

ֲעֹקב  אלֵֹהי ַיֽ ינּו  ֱאלֵֹהי ַאְבָרָהם  ֱאלֵֹהי ִיְצָחק  ֵוֽ אלֵֹהי ֲאבֹוֵתֽ ֵוֽ ינּו  ֱאלֵֹהֽ ַאָּתה ְיָי  ָּברּוךךְ 

ְוזֹוֵכר ַחְסֵדי   ּגֹוֵמל ֲחָסִדים טֹוִבים ְוֹקֵנה ַהֹּכל  ֵאל ֶעְליֹון   ָהֵאל ַהָּגדֹול ַהִּגּבֹור ְוַהּנֹוָרא 

ַען ְׁשמֹו ְּבַאֲהָבה:  ָאבֹות   ּוֵמִביא גֹוֵאל ִלְבֵני ְבֵניֶהם  ְלַמֽ

נּו ְּבֵסֶפר ַהַחִּיים  ְלַמַעְנךךָ ֱאלִֹהים ַחִּיים:   ֶלךךְ ָחֵפץ ַּבַחִּיים  ְוָכְתֵבֽ נּו ְלַחִּיים  ֶמֽ ָזְכֵרֽ

יַע ּוָמֵגן: ָּברּוךךְ ַאָּתה ְיָי ָמֵגן ַאְבָרָהם:  ֶלךךְ עֹוֵזר ּומֹוִׁשֽ ֶמֽ

ֶסד  יַע: ְמַכְלֵּכל ַחִּיים ְּבֶחֽ ַאָּתה ִּגּבֹור ְלעֹוָלם  ֲאֹדָני  ְמַחֵּיה ֵמִתים ַאָּתה  ַרב ְלהֹוִׁשֽ  

נֹוְפִלים  ְורֹוֵפא חֹוִלים  ּוַמִּתיר ֲאסּוִרים  ּוְמַקֵּים  ְמַחֵּיה ֵמִתים ְּבַרֲחִמים ַרִּבים  סֹוֵמךךְ 
במטה אפרים כתוב לתקוע תקיעה גדולה רק בגמר המאה קולות. והועתק במש"ב. כך גם במהגי ברלין.47

בתקיעה אחרוהגם ומשמע במהגים לק"ק וורמיישא שהיתה תקופה שההיגו בוורמיישא לתקוע תקיעה גדולה   
של שופרות. (כראה לצאת ידי שיטת המט"א ה"ל ולא היו להם עוד קולות אחריה.) (רבש"ה)



ּוְמַחֶּיה  ֵמִמית  ֶלךךְ  ֶמֽ ּֽדֹוֶמה־ָּלךךְ   ּוִמי  ְּגבּורֹות   ַעל  ַּבֽ ָכֽמֹוךךָ  ִמי  ָעָפר:  ִליֵׁשֵני  ֱאמּוָנתֹו 

יַח ְיׁשּוָעה:  ּוַמְצִמֽ

ִמי ָכֽמֹוךךָ ַאב ָהַרֲחִמים  זֹוֵכר ְיצּוָריו ְלַחִּיים  ְּבַרֲחִמים:  

ְוֶנֱאָמן ַאָּתה ְלַהֲחיֹות ֵמִתים: ָּברּוךךְ ַאָּתה ְיָי ְמַחֵּיה ַהֵּמִתים:

' במוסף. נעריצךהחזן אומר קדושת ' 

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

אָת: ַעל ָּכל־ַמה־ֶׁשָּבָרֽ יךךָ  ְוֵאיָמְתךךָ  ינּו  ַעל־ָּכל־ַמֲעֶׂשֽ ֱאלֵֹהֽ ּוְבֵכן      ֵּתן ַּפְחְדךךָ  ְיָי 

ַאַחת ֲאֻגָּדה  ֻכָּלם  ְוֵיָעׂשּו  ָּכל־ַהְּברּוִאים:  יךךָ  ְלָפֶנֽ ְוִיְׁשַּתֲחוּו  ָּכל־ַהַּמֲעִׂשים   ְוִייָרֽאּוךךָ 

יךךָ       ֹעז ְּבָיְדךךָ  ינּו  ֶׁשַהָּׁשְלָטן ְלָפֶנֽ ְענּו  ְיָי ֱאלֵֹהֽ ַלֲעׂשֹות ְרצֹוְנךךָ ְּבֵלָבב ָׁשֵלם: ְּכָמה ֶׁשָּיַדֽ

אָת:   ךךָ  ְוִׁשְמךךָ נֹוָרא ַעל ָּכל־ַמה־ֶׁשָּבָרֽ ּוְגבּוָרה ִּביִמיֶנֽ

יךךָ  ּוִּפְתחֹון ֶּפה ַלְמַיֲחִלים  יךךָ  ְוִתְקָוה ְלדֹוְרֶׁשֽ ךךָ  ְּתִהָּלה ִליֵרֶאֽ ּוְבֵכן      ֵּתן ָּכבֹוד  ְיָי  ְלַעֶּמֽ

יַכת ֵנר ְלֶבן־ִיַׁשי  ךךָ  ַוֲעִרֽ ֶרן ְלָדִוד ַעְבֶּדֽ יַחת ֶקֽ ךךָ  ּוְצִמֽ ךךָ  ְוָׂשׂשֹון ְלִעיֶרֽ ָלךךְ  ִׂשְמָחה ְלַאְרֶצֽ

ינּו:  ךךָ  ִּבְמֵהָרה ְּבָיֵמֽ ְמִׁשיֶחֽ

חּו ילּו:  ִויָׁשִרים ַיֲעֽלֹוזּו  ְוָאז       ַצִּדיִקים ִיְראּו ְוִיְׂשָמֽ ָתה ִּתְקֹּפץ־ ַוֲחִסיִדים ְּבִרָּנה ָיִגֽ ְועֹוָלֽ

ָאֶרץ:   ֶלת ָזדֹון ִמן־ָהֽ יָה  ְוָכל־ָהִרְׁשָעה ֻּכָּלּה ְּכָעָׁשן ִּתְכֶלה  ִּכי ַתֲעִביר ֶמְמֶׁשֽ ִּפֽ

םִ  ּוִביֽרּוָׁשַלֽ ְּכבֹוֶדךךָ   ִמְׁשַּכן  ִצּיֹון  ְּבַהר  יךךָ   ַעל־ָּכל־ַמֲעֶׂשֽ ְלַבֶּדךךָ   ְיָי  ַאָּתה  ְוִתְמלֹוךךְ   

  - ךךָ ךךָ  ַּכָּכתּוב ְּבִדְבֵרי ָקְדֶׁשֽ ר תהלים קמו:י ִעיר ָקְדֶׁשֽ ּיֹון   ְלֹד֥ ִיךךְ ִצ֭ ם ֱאלַֹה֣ ךךְ ְיָי֙ ׀ ְלעֹוָל֗  ִיְמלֹ֤

ּה:  ֲללּו־ָיֽ ר ַהֽ ָוֹד֗

ִמַּבְלָעֶדיךךָ  ְוֶנֱאַמר-  ְייָ֥ ישעיה ה:טזָקדֹוׁש      ַאָּתה ְונֹוָרא ְׁשֶמךךָ  ְוֵאין ֱאֽלֹוַּה  ּה  ַוִּיְגַּב֛  

ֶלךךְ ַהָּקדֹוׁש:  ה: ָּברּוךךְ ַאָּתה ְיָי ַהֶּמֽ ׁש ִּבְצָדָקֽ ט ְוָהֵא֨ל ַהָּק֔דֹוׁש ִנְקָּד֖ ְצָב֖אֹות ַּבִּמְׁשָּפ֑



ִמָּכל־ַהְּלֹׁשנֹות נּו  נּו  ְורֹוַמְמָּתֽ ָּבֽ יָת  נּו  ְוָרִצֽ אֹוָתֽ ְבָּת  ִמָּכל־ָהַעִּמים  ָאַהֽ נּו  ַאָּתה ְבַחְרָּתֽ

אָת:   ָרֽ ינּו ק ָ ךךָ  ְוִׁשְמךךָ ַהָּגדֹול ְוַהָּקדֹוׁש ָעֵלֽ נּו ַלֲעבֹוָדֶתֽ נּו ַמְלֵּכֽ ַרְבָּתֽ יךךָ  ְוֵקֽ נּו ְּבִמְצֹוֶתֽ ְוִקַּדְׁשָּתֽ

ינּו ְּבַאֲהָבה [ נּו ְיָי ֱאלֵֹהֽ ֶּתן־ָלֽ ַהִּזָּכרֹון ֶאת מּוַסף יֹום  ]ֶאת מּוַסף יֹום ַהַּׁשָּבת ַהֶּזה וְ  בשבתַוִּתֽ

ֶכר ִליִציַאת ְּבַאֲהָבה  ְּתרּוָעה  ִזְכרֹון  בשבתַהֶּזה              יֹום ְּתרּוָעה [ ֶדׁש  ֵזֽ ] ִמְקָרא־ֹקֽ

ִים: ִמְצָרֽ

ַלֲעׂשֹות  ְיכֹוִלים  נּו  ָאֽ ְוֵאין  נּו:  ַאְדָמֵתֽ ֵמַעל  ְקנּו  ְוִנְתַרַחֽ נּו   ֵמַאְרֵצֽ ינּו  ָּגִלֽ ינּו  ֲחָטֵאֽ ּוִמְּפֵני 

ַהָּיד  ִמְּפֵני  ָעָליו   ִׁשְמךךָ  ֶׁשִּנְקָרא  ְוַהָּקדֹוׁש  ַהָּגדֹול  ִית  ַּבּֽבַ ךךָ   ְּבִחיָרֶתֽ ְּבֵבית  ינּו  חֹובֹוֵתֽ

 : ֶׁשִּנְׁשַּתְּלָחה ְּבִמְקָּדֶׁשךךָ

ינּו ְוַעל־ ֶלךךְ ַרֲחָמן  ֶׁשָּתׁשּוב ּוְתַרֵחם ָעֵלֽ ינּו  ֶמֽ אלֵֹהי ֲאֹבֵתֽ ינּו ֵוֽ יךךָ ְיָי ֱאלֵֹהֽ ְיִהי ָרצֹון ִמְּלָפֶנֽ

נּו  ַּגֵּלה ְּכבֹוד ַמְלֵּכֽ ינּו  ְמֵהָרה ּוְתַגֵּדל ְּכבֹודֹו: ָאִבֽ הּו  ָהַרִּבים  ְוִתְבֵנֽ יךךָ  ְּבַרֲחֶמֽ ִמְקָּדְׁשךךָ 

ינּו ִמֵּבין ַהּגֹוִים  ינּו ְלֵעיֵני ָּכל־ַחי: ְוָקֵרב ְּפזּוֵרֽ ינּו ְמֵהָרה  ְוהֹוַפע ְוִהָּנֵׂשא ָעֵלֽ ַמְלכּוְתךךָ ָעֵלֽ

ֵּבית ִמְקָּדְׁשךךָ  ִם  ְּבִרָּנה  ְוִלירּוָׁשַלֽ ְלִצּיֹון ִעיְרךךָ  נּו  ֶרץ: ַוֲהִביֵאֽ ַּכֵּנס ִמַּיְרְּכֵתי ָאֽ ינּו  ּוְנפּוצֹוֵתֽ

ינּו  ְּתִמיִדים ְּכִסְדָרם  ּומּוָסִפים יךךָ ֶאת־ָקְרְּבנֹות חֹובֹוֵתֽ ְּבִׂשְמַחת עֹוָלם: ְוָׁשם ַנֲעֶׂשה ְלָפֶנֽ

ְּכִהְלָכָתם:  

יךךָ ֶאת מּוַסף יֹום ַהַּׁשָּבת ַהֶּזה וְ בשבת  [ ] ֶאת־מּוַסף יֹום ַהִּזָּכרֹון ַהֶּזה ַנֲעֶׂשה ְוַנְקִריב ְלָפֶנֽ

ְּבתֹוָרְתךךָ  ַעל־ְיֵדי ֹמֶׁשה ַעְבְּדךךָ  ינּו  ָעֵלֽ ְבָּת  ֶׁשָּכַתֽ  ךךָ  ְּכמֹו  ִמִּפי   ְּבַאֲהָבה ְּכִמְצַות ְרצֹוֶנֽ

ךךָ   ָּכָאמּור:  ְכבֹוֶדֽ
בשבת אומרים זה: 

י־ במדבר כח:ט-י  ים ְּבֵנֽ י־ְכָבִׂש֥ ת ְׁשֵנֽ ּוְביֹו֙ם ַהַּׁשָּב֔

ה  ִמְנָח֛ ֶלת  ֹס֧ ים  ֶעְׂשֹרִנ֗ ּוְׁשֵנ֣י  ם  ְּתִמיִמ֑ ָׁשָנ֖ה 

ֶמן ְוִנְסּֽכֹו:  ה ַבֶּׁש֖ ת ְּבַׁשַּבּ֑תֹו ַעל־ ְּבלּוָל֥ ת ַׁשַּב֖ ֹעַל֥

ּה:  יד ְוִנְסָּכֽ ת ַהָּתִמ֖ ֹעַל֥

 
בעמידה בין פסוקי קרבן שבת לפסוקי קרבן החג 

אומרים הוסח המדויק של הגאוים והראשוים: 

ֶזה ָקְרַּבן ַׁשָּבת   

(ובחדשְוָקְרַּבן יֹום ַהִּזָּכרֹון ָּכָאמּור:  



השביעי...)

ֶדׁש כט:א-ב ַלֹח֗ ד  ְּבֶאָח֣ י  ַהְּׁשִביִע֜ ֶדׁש  ּוַבֹח֨

ה  ֲעֹבָד֖ אֶכת  ָּכל־ְמֶל֥ ם  ָלֶכ֔ ִיְהֶי֣ה  ֶדׁ֙ש  ְקָרא־ֹק֨ ִמֽ

ם  ֲעִׂשיֶת֨ ם: ַוֽ ה ִיְהֶי֥ה ָלֶכֽ ֥יֹום ְּתרּוָע֖ ֲעׂ֑שּו  א ַתֽ ֹ֣ ל

ִיל ד ַא֣ ר ֶאָח֖ ר ֶּבן־ָּבָק֛ ַּפ֧ יָי֗  ַלֽ ַח֙  ִניֹח֨ יַח  ה ְלֵר֤ ֹעָל֜

ם:  ְּתִמיִמֽ ה  ִׁשְבָע֖ י־ָׁשָנ֛ה  ְּבֵנֽ ים  ְּכָבִׂש֧ ד  ֶאָח֑

ּוִמְנָחָתם ְוִנְסֵּכיֶהם ִּכְמֻדָּבר  ְׁשלָֹשה ֶעְׂשרֹוִנים

ִיל  ַלָּפר     ּוְׁשֵני ֶעְׂשֹרִנים ֶבׂש  ָלַאֽ ְוִעָׂשרֹון ַלֶּכֽ

ְתִמיִדים  ּוְׁשֵני  ְלַכֵּפר   ְוָׂשִעיר  ְּכִנְסּכֹו:   ִין  ְוַיֽ

ּה כט:וְּכִהְלָכָתם    ּוִמְנָחָת֗ ֶדׁש  ת ַהֹח֜ ֹעַל֨ ִמְּלַב֩ד 

ּה ּוִמְנָחָת֔ ַהָּתִמי֙ד  ת  ם  ְוֹעַל֤ ם  ְוִנְסֵּכיֶה֖ ְּכִמְׁשָּפָט֑

יַח  ַח  ְלֵר֣ : ִניֹח֔ ָ ייֽ ה ַלֽ ִאֶּׁש֖



בשבת אומרים זה: 

ִיְׂשְּבעּו ְׁשִביִעי  ֻּכָּלם  ְמַקְּדֵׁשי  ֶנג  ַעם  ְוֽקֹוְרֵאי ֹעֽ ךךָ  ֹׁשְמֵרי ַׁשָּבת  ְּבַמְלכּוֶתֽ   ִיְׂשְמחּו 

ֶכר ְלַמֲעֵׂשה  אָת  ֵזֽ ָרֽ יָת ּבֹו ְוִקַּדְׁשּתֹו  ֶחְמַּדת ָיִמים ֹאתֹו ק ָ ךךָ  ּוַבְּׁשִביִעי ָרִצֽ ְוִיְתַעְּנגּו ִמּטּוֶבֽ

ְבֵראִׁשית:

ְּכגֹוֵיי ָהֲאָרצֹות ַלֲאדֹון ַהֹּכל  ָלֵתת ְּגֻדָּלה ְליֹוֵצר ְּבֵראִׁשית  ֶׁשּלֹא ָעָׂשנּו  ְלַׁשֵּבַח  ָעֵלינּו 

ְּכָכל־ֲהמֹוָנם: ֶׁשֵהם  נּו  ָּכֶהם  ְוֹגָרֵלֽ נּו  ְּכִמְׁשְּפחֹות ָהֲאָדָמה: ֶׁשּלֹא ָׂשם ֶחְלֵקֽ נּו  ְולֹא ָׂשָמֽ

יַע: ַוֲאַנְחנּוישעיה מה:כ ִמְׁשַּתֲחִוים ְלֶהֶבל ָוִריק   א יֹוִׁשֽ ֹ֥ ל ל ים ֶאל־ֵא֖ ְתַּפֲלִל֔ 48  ּוִמֽ
ֹּכְרִעים כורע 

הּוא: ֶׁשהּוא  זוקף ּוִמְׁשַּתֲחִוים ּומֹוִדים  ָּברּוךךְ  ַמְלֵכי ַהְּמָלִכים ַהָּקדֹוׁש  ֶלךךְ  ִלְפֵני ֶמֽ נא:יג  

ד ָאֶר֒ץ  ּומֹוַׁשב ְיָקרֹו ַּבָׁשַמִים ִמַּמַעל  ּוְׁשִכיַנת ֻעּזֹו ְּבָגְבֵהי ְמרֹוִמים: הּוא ה ָׁשַמִי֘ם ְוֹיֵס֣ נֹוֶט֣

ינּו  ֵאין ַאֵחר:   ַדְעָּת֣ ַהּ֗יֹום דברים ד:לטַמְלֵּכּנּו  ֶאֶפס זּוָלתֹו  ַּכָּכתּוב ְּבתֹוָרתֹו-  ֱאֶמת  ֱאלֵֹהֽ  ְוָיֽ

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

ֶרץ ינּו ִלְראֹות ְמֵהָרה ְּבִתְפֶאֶרת ֻעֶּזךךָ  ְלַהֲעִביר ִּגּלּוִלים ִמן־ָהָאֽ ַעל־ֵּכן ְנַקֶּוה ְלךךָ ְיָי ֱאלֵֹהֽ

ִבְׁשֶמךךָ  ְוָהֱאִליִלים ָּכרֹות ִיָּכֵרתּון  ְלַתֵּקן עֹוָלם ְּבַמְלכּות ַׁשַּדי: ְוָכל־ְּבֵני ָבָּׂשר ִיְקְראּו 

ְלַהְפנֹות ֵאֶליךךָ ָּכל־ִרְׁשֵעי ָאֶרץ: ַיִּכירּו ְוֵיְדעּו ָּכל־יֹוְׁשֵבי  ֵתֵבל   ִּכי  ְלךךָ  ִּתְכַרע  ָּכל־ֶּבֶרךךְ 

לּו  ְוִלְכבֹוד ִׁשְמךךָ ְיָקר ִיֵּתנּו  ִויַקְּבלּו ֻכָּלם ינּו ִיְכְרעּו ְוִיֹּפֽ יךךָ ְיָי ֱאלֵֹהֽ ִּתָּׁשַבע  ָּכל־ָלׁשֹון: ְלָפֶנֽ

ךךָ  ְוִתְמלֹךךְ ֲעֵליֶהם ְמֵהָרה ְלעֹוָלם ָוֶעד: ִּכי ַהַּמְלכּות ֶׁשְּלךךָ ִהיא ּוְלעֹוְלֵמי  ֶאת־ֹעל ַמְלכּוֶתֽ

ַעד ְוִתְמלֹךךְ ְּבָכבֹוד: 

 - ךךָ ד: ְוֶנֱאַמר-  שמות טו:יח ַּכָּכתּוב ְּבתֹוָרֶתֽ ם ָוֶעֽ ךךְ ְלֹעָל֥ ֶון֙  במדבר כג:כא  ְיָי֥ ׀ ִיְמלֹ֖ יט ָא֨ א־ִהִּב֥ ֹֽ ל

ֶלךךְ ּֽבֹו:           ְוֶנֱאַמר- ת ֶמ֖ ל ְיָי֤ ֱאלָֹהי֙ו ִעּ֔מֹו ּוְתרּוַע֥ ל ְּבִיְׂשָרֵא֑ ה ָעָמ֖ א־ָרָא֥ ֹֽ ב ְול ֲעֹק֔ ְּבַיֽ

ל: דברים לג:ה  י ִיְׂשָרֵאֽ ַחד ִׁשְבֵט֥ ם ַי֖ אֵׁשי ָע֔ ֶלךךְ ְּבִהְתַאֵּס֙ף ָר֣ יֻׁש֖רּון ֶמ֑ י ִבֽ ַוְיִה֥

כורעים גם בתפילה בלחש בראש השה, כן משמע במקור חיים ס' קי"ג ס"ק ג' 48



ם: ְוֶנֱאַמר- תהלים כב:כטּוְבִדְבֵרי ָקְדְׁשךךָ ָּכתּוב ֵלאֹמר-  ל ַּבּגֹוִיֽ ה ּ֝וֹמֵׁש֗ ֽיָי ַהְּמלּוָכ֑ י ַל֭ ְייָ֣  צג:א  ִּכ֣

ל ַּבל־ִּתּֽמֹוט:              ְוֶנֱאַמר-  ֵב֗ ז ִהְתַאָּז֑ ר ַאף־ִּתּ֥כֹון ֵּת֝ ָי ֹע֣ ׁש ְי֭ ׁש ָלֵב֣ ֵב֥ ָמָלךךְ֘ ֵּג֢אּות ָל֫

ֶלךךְ כד:ז-ח י ֶז֘ה ֶמ֤ ֶלךךְ ַהָּכֽבֹוד: ִמ֥ ָי֗בֹוא ֶמ֣ ם ְו֝ י עֹוָל֑ ִהָּנְׂשאּו ִּפְתֵח֣ ם ֖◌ְוֽ אֵׁשיֶכ֗ ים ׀ ָרֽ  ְׂש֤אּו ְׁשָעִר֨

ה: ְוֶנֱאַמר-  ִּגּ֥בֹור ִמְלָחָמֽ ָי֗  ִעּ֣זּוז ְוִגּ֑בֹור ְי֝ ָי  ֥בֹוד ׀ ְי֭ ם ּ֭וְׂשאּו ט-י  ַהָּכ֫ אֵׁשיֶכ֗ ים ׀ ָרֽ ְׁשָעִר֨ ְׂש֤אּו 



ֶלךךְ  ֥בֹוד ׀ ְיָי֥ ְצָב֑אֹות ֤הּוא ֶמ֖ ֶלךךְ ַהָּכ֫ י ֣הּוא ֶז֘ה ֶמ֤ ֶלךךְ ַהָּכֽבֹוד: ִמ֤ א ֶמ֣ ֹ֗ ָיב ם         ְו֝ י עֹוָל֑ ִּפְתֵח֣

ָלה: ַהָּכ֣בֹוד ֶסֽ

ַהְּנִביִאים ָּכתּוב ֵלאֹמר-  ֲא֖לֹוישעיה מד:ו ְוַעל ְיֵדי ֲעָבֶדיךךָ  ל ְוֹגֽ ־ִיְׂשָרֵא֛ ֶלךךְ ֶמֽ ר ְיָי֧  ה־ָאַמ֨ ֹּכֽ  

ים:          ְוֶנֱאַמר-   ין ֱאלִֹהֽ י ֵא֥ ֲח֔רֹון ּוִמַּבְלָעַד֖ י ַאֽ ֲאִנ֣ י ִראׁשֹו֙ן ַוֽ עובדיה א:כא ְיָי֣ ְצָב֑אֹות ֲאִנ֤

ה:    ְוֶנֱאַמר-  יָי֖ ַהְּמלּוָכֽ ה ַלֽ ְיָת֥ ו ְוָהֽ ר ֵעָׂש֑ ט ֶאת־ַה֣ ר ִצּ֔יֹון ִלְׁשֹּפ֖ זכריה יד:טְוָע֤לּו ֽמֹוִׁשִעי֙ם ְּבַה֣

ד:   ּוְבתֹוָרְתךךָ ָּכתּוב  ד ּוְׁש֥מֹו ֶאָחֽ ְהֶי֧ה ְיָי֛ ֶאָח֖ ֶרץ ַּבּ֣יֹום ַה֗הּוא ִיֽ ֶלךךְ ַעל־ָּכל־ָהָא֑ ְוָהָי֧ה ְיָי֛ ְלֶמ֖

ד:דברים ו:דֵלאֹמר-  ינּו ְיָי֥ ׀ ֶאָחֽ ל ְיָי֥ ֱאלֵֹה֖ ע ִיְׂשָרֵא֑  ְׁשַמ֖

ינּו ינּו ֱאלֵֹהֽ אלֵֹהי ֲאבֹוֵתֽ ךךָ   ֵוֽ ִּבְכבֹוֶדֽ ַעל ָּכל־ָהעֹוָלם ֻּכּלֹו  ֶרץ ְוִהָּנֵׂשא   ְמלֹוךךְ  ַעל־ָּכל־ָהָאֽ

: ְוֵיַדע ָּכל־ּֽפֹוַעל ִּכי ַאָּתה  ךךָ  ךךָ  ַעל ָּכל־יֹוְׁשֵבי ֵתֵבל ַאְרֶצֽ ךךָ  ְוהֹוַפע ַּבֲהַדר ְּגאֹון ֻעֶּזֽ ֶרֽ ִּביק ָ

ֱאלֵֹהי  ְּפַעְלּתֹו     ְוָיִבין ָּכל ְיצּור ִּכי ַאָּתה ְיַצְרּתֹו  ְויֹאֶמר ֹּכל ֲאֶׁשר ְנָׁשָמה ְּבַאּפֹו: ְיָי 

ָלה:  ֶלךךְ  ּוַמְלכּותֹו ַּבֹּכל ָמָׁשֽ ִיְׁשָרֵאל ֶמֽ

נּו בשבת[ ינּו  ְרֵצה ִבְמנּוָחֵתֽ אלֵֹהי ֲאבֹוֵתֽ ינּו ֵוֽ ךךָ ֱאלֵֹהֽ נּו ְּבתֹוָרֶתֽ נּו ְּבִמְצֹוֶתיךךָ ְוֵתן ֶחְלֵקֽ ] ַקְּדֵׁשֽ

] ֶּבֱאֶמת:  ְלָעְבְּדךךָ  נּו  ִלֵּבֽ ְוַטֵהר  ךךָ   ִּביׁשּוָעֶתֽ נּו  ְוַׂשְּמֵחֽ ךךָ  ִמּטּוֶבֽ נּו  נּו בשבתַׂשְּבֵעֽ ְוַהְנִחיֵלֽ

ךךָ    ָקְדֱׁשֽ ַׁשַּבת  ּוְבָרצֹון  ְּבַאֲהָבה  ינּו   ֱאלֵֹהֽ : 49ְיָי  ךךָ ְׁשֶמֽ ֲהֵבי  ֹאֽ ִיְׂשָרֵאל  ְבךךָ  ]ְוִיְׂשְמחּו 

ֶלךךְ ַעל־ָּכל־ נּו ֱאֶמת ְוַקָּים ָלַעד: ָּברּוךךְ ַאָּתה ְיָי ֶמֽ ִּכי ַאָּתה ֱאלִֹהים ֱאֶמת  ּוְדָבְרךךָ ַמְלֵּכֽ

ֶרץ  ְמַקֵּדׁש [ ] ִיְׂשָרֵאל ְויֹום ַהִּזָּכרֹון: ַהַּׁשָּבת וְ  בשבתָהָאֽ

: לפי וסח פולין אומרים:  49 ךךָ ְוָיֽנּוחּו בֹו ִיְׂשָרֵאל ְמַקְּדֵׁשי ְׁשֶמֽ



ַוֲהמֹון  ָּכל־ַּתֲעֻלמֹות   ִנְגלּו  יךךָ  ֶדם: ְלָפֶנֽ ּופֹוֵקד ָּכל־ְיֽצּוֵרי ֶקֽ ַאָּתה זֹוֵכר ַמֲעֵׂשה עֹוָלם  

 : יךךָ  ֶגד ֵעיֶנֽ ִנְסָּתרֹות ֶׁשִּמְּבֵראִׁשית: ִּכי ֵאין ִׁשְכָחה ִלְפֵני ִכֵּסא ְכבֹוֶדךךָ  ְוֵאין ִנְסָּתר ִמֶּנֽ

יךךָ ְייָ  ַאָּתה זֹוֵכר ֶאת־ָּכל־ַהִּמְפָעל  ְוַגם ָּכל־ַהְּיצּור לֹא ִנְכַחד ִמֶּמָּך: ַהֹּכל ָּגלּוי ְוָיֽדּוַע ְלָפֶנֽ

ֶפׁש ינּו  צֹוֶפה ּוַמִּביט ַעד־סֹוף ָּכל־ַהּדֹורֹות  ִּכי ָתִביא ֹחק ִזָּכרֹון ְלִהָּפֵקד ָּכל־ֽרּוַח ָוָנֽ ֱאלֵֹהֽ

ְלִהָּזֵכר ַמֲעִׂשים ַרִּבים ַוֲהמֹון ְּבִרּיֹות ְלֵאין ַּתְכִלית: ֵמֵראִׁשית ָּכזֹאת הֹוַדְעָּת  ּוִמְּלָפִנים

יךךָ  ִזָּכרֹון ְליֹום ִראׁשֹון:  ל תהלים פא:האֹוָתּה ִּגִּליָת: ֶזה ַהּיֹום ְּתִחַּלת ַמֲעֶׂשֽ ק ְלִיְׂשָרֵא֣ י ֹח֣  ִּכ֤

ב:  ֲעֹקֽ י ַיֽ אלֵֹה֥ ט ֵלֽ ְׁשָּפ֗ ֑הּוא ִמ֝

ַבע:  ָלֹׂשֽ ָלָרָעב  ְוֵאי־זֹו  ַלָׁשלֹום  ֵאי־זֹו  ַלֶחֶרב  ְוֵאי־זֹו  ֵיָאַמר: ֵאי־זֹו  ְוַעל ַהְּמִדינֹות ּבֹו 

ֶכר ָּכל־ דּו  ְלַהְזִּכיָרם ְלַחִּיים ְוַלָּמֶות: ִמי לֹא ִנְפָקד ְּכַהּיֹום ַהֶּזה: ִּכי ֵזֽ ִיָּפֵּקֽ ּוְבִריֹות ּבֹו 

ָאָדם ַמְחְׁשבֹות  ָגֶבר   ִמְצֲעֵדי  ַוֲעִלילֹות  ּוְפקּוָּדתֹו   ִאיׁש  ַמֲעֵׂשה  ָּבא   יךךָ  ְלָפֶנֽ ַהְּיצּור 

ְוַתְחּבּולֹוָתיו  ְוִיְצֵרי ַמַעְלֵלי ִאיׁש: ַאְׁשֵרי ִאיׁש ֶׁשּלֹא ִיְׁשָּכֶחךךָ  ּוֶבן־ָאָדם ִיְתַאֶּמץ־ָּבךךְ  ִּכי 

 : ַצח ָּכל־ַהחֹוִסים ָּבךךְ לּו  ְולֹא ִיָּכְלמּו ָלֶנֽ דֹוְרֶׁשיךךָ ְלעֹוָלם  לֹא ִיָּכֵׁשֽ

ְרָּת  ַח ְּבַאֲהָבה ָזַכֽ יךךָ ָּבא  ְוַאָּתה דֹוֵרׁש ַמֲעֵׂשה ֻכָּלם: ְוַגם ֶאת־ֹנֽ ֶכר ָּכל־ַהַּמֲעִׂשים ְלָפֶנֽ ִּכי ֵזֽ

ַע  הּו ִּבְדַבר ְיׁשּוָעה ְוַרֲחִמים  ַּבֲהִביֲאךךָ ֶאת־ֵמי ַהַּמּבּול ְלַׁשֵחת ָּכל־ָּבָׂשר ִמְּפֵני ֹרֽ ַוִּתְפְקֵדֽ

יךךָ  ָּבא ִזְכרֹונֹו ַעל־ֵּכן  ַמַעְלֵליֶהם: ינּו ְייָ  ְלָפֶנֽ ְוֶצֱאָצָאיו ֵּתֵבל  ְּכַעְפרֹות  ַזְרעֹו ְלַהְרּבֹות   ֱאלֵֹהֽ

ְּכחֹול ַהָּים: 

 - ךךָ ה בראשית ח:א ַּכָּכתּוב ְּבתֹוָרֶתֽ ַחָּי֙ה ְוֶאת־ָּכל־ַהְּבֵהָמ֔ ת ָּכל־ַהֽ ַח ְוֵא֤ ר ֱאלִֹהי֙ם ֶאת־ֹנ֔  ַוִּיְזֹּכ֤

ִים:       ְוֶנֱאַמר-  ּכּו ַהָּמֽ ֶרץ ַוָּיֹׁש֖ ים ֨רּוַח֙ ַעל־ָהָא֔ ר ֱאלִֹה֥ ֲעֵב֨ ה ַוַּיֽ ר ִאּ֖תֹו ַּבֵּתָב֑ שמות ב:כד ֲאֶׁש֥

ת־ ק ְוֶאֽ ם ֶאת־ִיְצָח֥ ֶאת־ַאְבָרָה֖ ֶאת־ְּבִרי֔תֹו  ר ֱאלִֹהי֙ם  ם ַוִּיְזֹּכ֤ ֲאָקָת֑ ים ֶאת־ַנֽ ע ֱאלִֹה֖ ַוִּיְׁשַמ֥

ְוֶנֱאַמר-  ב:  כו:מב ַיֲעֹקֽ ק ויקרא  ִיְצָח֜ י  ֶאת־ְּבִריִת֨ ְוַא֩ף  ֲע֑קֹוב  ַיֽ י  ֶאת־ְּבִריִת֣ י  ַכְרִּת֖ ְוָזֽ  



ר:  ֶרץ ֶאְזֹּכֽ ר ְוָהָא֥ ם ֶאְזֹּכ֖ י ַאְבָרָה֛ ף ֶאת־ְּבִריִת֧ ְוַא֨

ֵלאֹמר-  ָּכתּוב  ָקְדְׁשךךָ  קיא:דּוְבִדְבֵרי  :תהלים  ְיָי֖ ְוַר֣חּום  ַחּ֖נּון  יו  ְלִנְפְלאֹוָת֑ ָׂשה  ָע֭ ֵזֶ֣כר   

ם ְּבִריֽתֹו: ְוֶנֱאַמר- קיא:הְוֶנֱאַמר-   ר ְלעֹוָל֣ יו ִיְזֹּכ֖ יֵרָא֑ ן ִלֽ ֶרף ָנַת֣ ֶט֭ ם ְּבִרי֑תֹוקו:מה  ר ָלֶה֣ ַוִּיְזֹּכ֣  

ו:   ב ַחָסָדֽ ם ְּכֹר֣ ִּיָּנֵח֗ ַו֝

ר ירמיה ב:בְוַעל ְיֵדי ֲעָבֶדיךךָ ַהְּנִביִאים ָּכתּוב ֵלאֹמר-  ִם ֵלאֹמ֗  ָקָראָת֩ ְבָאְזֵנ֙י ְיֽרּוָׁשַלֽ֜ ךךְ ְוֽ  ָהלֹ֡

א  ֹ֥ ֶרץ ל ר ְּבֶא֖ ֲחַר֙י ַּבִּמְדָּב֔ ךךְ ַאֽ ִיךךְ ֶלְכֵּת֤ ת ְּכֽלּולָֹת֑ ֲהַב֖ ִיךךְ ַאֽ ֶסד ְנעּוַר֔ ֙ ֶח֣ ְרִּתי ָלךךְ ר ְיָי֔ ָזַכ֤ ה ָאַמ֣ ֹּכ֚

ה: ְוֶנֱאַמר- ךךְ יחזקאל טז:ס  ְזרּוָעֽ י ָל֖ מֹוִת֥ ִיךךְ ַוֲהִקֽ י ְנעּוָר֑ ךךְ ִּביֵמ֣ י אֹוָת֖ י ֶאת־ְּבִריִת֛ י ֲאִנ֧ ַכְרִּת֨ ְוָזֽ  

ם: ְוֶנֱאַמר-   ית עֹוָלֽ י ַדְּבִרי֙ ירמיה לא:יטְּבִר֥ י־ִמֵּד֤ ים ִּכֽ ֲעֻׁשִע֔ ֶלד ַׁשֽ ם ֶי֣ ִים ִא֚ י ֶאְפַר֗ יר ִל֜  ֲהֵב֩ן ַיִּק֨

 : ּנּו ְנֻאם־ְיָיֽ ם ֲאַרֲחֶמ֖ ן ָה֤מּו ֵמַע֙י ֔לֹו ַרֵח֥ ּנּו ֑עֹוד ַעל־ֵּכ֗ ר ֶאְזְּכֶר֖ ּ֔בֹו   ָזֹכ֥

ִּבְפֻקַּדת ְיׁשּוָעה ְוַרֲחִמים נּו  יךךָ  ּוָפְקֵדֽ ְּבִזְכרֹון טֹוב ְלָפֶנֽ אלֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו  ָזְכֵרנּו  ֵוֽ ינּו  ֱאלֵֹהֽ

ינּו  ֶאת־ַהְּבִרית ְוֶאת־ַהֶחֶסד  ְוֶאת־ַהְּׁשבּוָעה  ֱאלֵֹהֽ ִמְּׁשֵמי ְׁשֵמי ֶקֶדם: ּוְזָכר־ָלנּו  ְיָי 

ֲעֵקָדה ֶׁשָעַקד ַאְבָרָהם  יךךָ  ְּבַהר ַהֹּמִרָּיה: ְוֵתָרֶאה ְלָפֶנֽ ינּו  ְלַאְבָרָהם ָאִבֽ ְעָּת  ֲאֶׁשר ִּנְׁשַּבֽ

ַעל ַּגֵּבי ַהִּמְזֵּבַח  ֶאת־ִיְצָחק ְּבנֹו  ינּו  ְּבֵלָבב ָׁשֵלם: ֵּכן  ָאִבֽ ְוָכַבׁש ַרֲחָמיו ַלֲ◌עׂשֹות ְרצֹוְנךךָ 

ֶאת־ַּכַעְסךךָ  יךךָ  ַרֲחֶמֽ ּוֵמִעיְרךךָ  ִיְכְּבׁשּו  ֵמַעְּמךךָ  ַהָּגדֹול ָיׁשּוב ֲחרֹון ַאְּפךךָ  ינּו  ּוְבטּוְבךךָ  ֵמָעֵלֽ

: ְוַקֵּים־ָלנּו ךךָ ךךָ      ּוִמַּנֲחָלֶתֽ ְּבתֹוָרֶתֽ נּו  ינּו  ֶאת־ַהָּדָבר ֶׁשִהְבַטְחָּתֽ ֱאלֵֹהֽ ֹמֶׁשה  ַעל־ְיֵדי  ְיָי 

ךךָ                ָּכָאמּור-  ִמִּפי   ַעְבְדךךָ  ר ויקרא כו:מה ְכבֹוֶדֽ ים ֲאֶׁש֣ אֹׁשִנ֑ ית ִרֽ ם ְּבִר֣ י ָלֶה֖ ַכְרִּת֥  ְוָזֽ

  : י ְיָיֽ ים ֲאִנ֥ אלִֹה֖ ם ֵלֽ ְה֥יֹות ָלֶה֛ ם ִלֽ ִים       ְלֵעיֵנ֣י ַהּגֹוִי֗ ֶרץ ִמְצַר֜ אִתי־ֹאָת֩ם ֵמֶא֨ הֹוֵצֽ

  : ַוֲעֵקַדת  50ִּכי זֹוֵכר ָּכל־ַהִנְׁשָּכחֹות ַאָּתה הּוא ֵמעֹוָלם  ְוֵאין ִׁשְכָחה ִלְפֵני ִּכֵּסא ְכבֹוֶדךךָ

ֶׁשל ַיֲעֹקבבסיום זכרוות אומרים פה ' 50 וכו' תזכור גד דעת הריב"ש ואין לו לזוז  'ַוֲעֵקַדת ִיְצָחק ְלַזְרעֹו 
ממהג החזים הקדושים שהיו פה ואחד מהן גדול בדורו מהרר"ה טרויש ז"ל מקובל הגדול וגם אבי מורי זקי

הר"ר אייזק ז"ל (יוסף אומץ סימן תתקעב)

' וכו', וכמ"ש ט"ז תקצ"א ס"ק ג' ולא כש"ע שם ַוֲעֵקַדת ִיְצָחק ְלַזְרעֹו ֶׁשל ַיֲעֹקבמהג פ"פ ע"פ י"א תתקע"ב לאמר '
' איו לשון ברור: ְלַזְרעֹו'. ו"ל הטעם כי 'ְלֶזַרע ֶׁשל ַיֲעֹקב ַהּיֹום ', ולא המ"א בשם מהרי"ל 'ְלַזְרעֹו ַהיֹום'
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ִיְצָחק  ְלַזְרעֹו ֶׁשל ַיֲעֹקב ַהּיֹום ְּבַרֲחִמים ִּתְזֹּכר: ָּברּוךךְ ַאָּתה ְיָי זֹוֵכר ַהְּבִרית: 

ךךָ  ִים ִהְׁשַמְעָּתם קֹוֶלֽ ךךָ  ְלַדֵּבר ִעָּמם: ִמן־ַהָּׁשַמֽ ךךָ  ַעל־ַעם ָקְדֶׁשֽ ַּבֲעַנן ְּכבֹוֶדֽ יָת  ַאָּתה ִנְגֵלֽ

יךךָ  ּוְבִרּיֹות ְּבֵראִׁשית ָחְרדּו ַהר: ַּגם ָּכל־ָהעֹוָלם ֻּכּלֹו ָחל ִמְּלָפֶנֽ יָת ֲעֵליֶהם ְּבַעְרְּפֵּלי ֹטֽ ְוִנְגֵלֽ

נּו ַעל־ַהר ִסיַני  ְלַלֵּמד ְלַעְּמךךָ ּתֹוָרה ּוִמְצוֹות: ַוַתְׁשִמיֵעם ֶאת־הֹוד  ִמֶּמָּך  ְּבִהְּגלֹוְתךךָ ַמְלֵּכֽ

יָת  ּוְבקֹול ׁשֹוָפר  ִמַּלֲהבֹות ֵאׁש: ְּבֹקלֹות ּוְבָרִקים ֲעֵליֶהם ִנְגֵלֽ קֹוֶלךךָ  ְוִדְּברֹות ָקְדְׁשךךָ 

ְעָּת:  ֲעֵליֶהם הֹוַפֽ

 - ךךָ  ן שמות יט:טזַּכָּכתּוב ְּבתֹוָרֶתֽ ים ְוָעָנ֤ ת ּוְבָרִק֜ ֶקר ַוְיִה֩י ֹקלֹ֨ ת ַהֹּב֗ ְהֹי֣ י ִּבֽ  ַוְיִה֩י ַבּ֨יֹום ַהְּׁשִליִׁש֜

ֲחֶנֽה:         ְוֶנֱאַמר-   ַּמֽ ר ַּבֽ ם ֲאֶׁש֥ ד ָּכל־ָהָע֖ ֱחַר֥ ד ַוֶּיֽ ר ָחָז֣ק ְמֹא֑ ל ֹׁשָפ֖ ר ְוֹק֥ יט:יט ָּכֵב֙ד ַעל־ָהָה֔

ּֽנּו ְבֽקֹול:        ְוֶנֱאַמר- ֲעֶנ֥ ים ַיֽ ֱאלִֹה֖ ר ְוָהֽ ה ְיַדֵּב֔ ד ֹמֶׁש֣ ךךְ ְוָחֵז֣ק ְמֹא֑ ר הֹוֵל֖  ְיִה֙י ֣קֹול ַהֹּׁשָפ֔ ַוֽ

ןכ:טו  ָעֵׁש֑ ר  ְוֶאת־ָהָה֖ ר  ַהֹּׁשָפ֔ ֣קֹול  ְוֵא֙ת  ם  ְוֶאת־ַהַּלִּפיִד֗ ת  ֶאת־ַהּקֹולֹ֜ ים  ֹרִא֨ ְוָכל־ָהָע֩ם   

ק:  ָרֹחֽ ַעְמ֖דּו ֵמֽ עּו ַוַּיֽ  ְרא ָהָע֙ם ַוָּיֻנ֔ ַוַּי֤

ֵלאֹמר-  ָּכתּוב  ָקְדְׁשךךָ  מז:וּוְבִדְבֵרי  ר: תהלים  ׁשֹוָפֽ ְּב֣קֹול  ָי֗  ְי֝ ה  ִּבְתרּוָע֑ לִֹהים  ֱא֭ ה  ָעָל֣  

:             ְוֶנֱאַמר-  צח:ו ְוֶנֱאַמר-   ֶלךךְ ְיָיֽ י ׀ ַהֶּמ֬ יעּו ִלְפֵנ֤ ִר֗ ר ָה֝ ְצרֹות ְו֣קֹול ׁשֹוָפ֑ ֲחֹצ֣ פא:ד-ה  ֖◌ַּבֽ

ב:  ֲעֹקֽ י ַיֽ אלֵֹה֥ ט       ֵלֽ ְׁשָּפ֗ ל ֑הּוא ִמ֝ ק ְלִיְׂשָרֵא֣ י ֹח֣ נּו: ִּכ֤ ֶסה ְל֣יֹום ַחֵּגֽ ֶּכ֗ ר ַּב֝ ֶדׁש ׁשֹוָפ֑ ִּתְק֣עּו ַבֹח֣

ֻעּֽזֹו: קנ:א-ו  ְוֶנֱאַמר-  יַע  ִּבְרִק֥ ֲל֗לּוהּו  ַהֽ֝ ל ְּבָקְדׁ֑שֹו  ֲללּו־ֵא֥ ׀ ַהֽ ָיּ֙ה  ֲללּו  ֖◌ ַהֽ יו  ִּבְגֽבּוֹרָת֑ ֲל֥לּוהּו  ַהֽ

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

ְּנָׁשָמה  ל ַה֭ ה: ֹּכ֣ י ְתרּוָעֽ ִצְלְצֵל֥ ְּבֽ ֲל֗לּוהּו  ַמע ַהֽ֝ ְבִצְלְצֵלי־ָׁש֑ ֲל֥לּוהּו  ב: ֖◌ַהֽ ֽ ים ְוֻעֿגָ ְּבִמִּנ֥ ּוהּו  ֲלֽל֗ ַהֽ֝



ּה:  ֲללּו־ָיֽ ּה ַהֽ ל ָי֗ ְּתַהֵּל֥

ֶרץ ִּכְנׂשֹא־ישעיה יח:ג ְוַעל ְיֵדי ֲעָבֶדיךךָ ַהְּנִביִאים ָּכתּוב ֵלאֹמר-  ְכֵני ָא֑ ל ְוֹׁש֣ י ֵתֵב֖ ְׁשֵב֥  ָּכל־ֹיֽ

ְוֶנֱאַמר-  עּו:  ִּתְׁשָמֽ ר  ׁשֹוָפ֖ ַע  ְוִכְתֹק֥ ִּתְר֔אּו  ָהִרי֙ם  ס    ִיָּתַקע֘ כז:יג  ֵנ֤ ַּבּ֣יֹום ַה֗הּוא  ׀  ְוָהָי֣ה   

ייָ֛  ַלֽ ֲח֧וּו  ְוִהְׁשַּתֽ ִים  ִמְצָר֑ ֶרץ  ְּבֶא֣ ים  ְוַהִּנָּדִח֖ ַאּׁ֔שּור  ֶרץ  ְּבֶא֣ ְבִדי֙ם  ָהֹאֽ אּו  ּוָב֗ ָּגדֹול֒  ר  ְּבׁשֹוָפ֣

ִם: ְוֶנֱאַמר-  ֶדׁש ִּביֽרּוָׁשָלֽ ר ַהֹּק֖ י זכריה ט:יד טוְּבַה֥ אֹדָנ֤ ק ִחּ֑צֹו ַוֽ א ַכָּבָר֖ ה ְוָיָצ֥  ָרֶא֔ ם ֵיֽ יָי֙ ֲעֵליֶה֣  ַוֽ

 ן ֲעֵליֶה֒ם  ֵּכן ָּתֵגן ַעל־ַעְּמךךָ  ָיֵג֣ ְצָבאֹו֘ת  ן: ְיָי֣  ֲע֥רֹות ֵּתיָמֽ ְּבַסֽ ךךְ  ע ְוָהַל֖ ר ִיְתָק֔ ַּבּׁשֹוָפ֣ ֱאלִֹהי֨ם 

 : ִיְׂשָרֵאל ִּבְׁשלֹוֶמךךָ

ינּו ָּגֻלּיֹוֵתֽ ְלַקֵּבץ  ֵנס  ְוָׂשא  נּו   ְלֵחרּוֵתֽ ָּגדֹול  ְּבׁשֹוָפר  ְּתַקע  ינּו   ֲאבֹוֵתֽ אלֵֹהי  ֵוֽ ינּו  ֱאלֵֹהֽ

נּו ְלִצּיֹון ִעיְרךךָ ְּבִרָּנה  ֶרץ: ַוֲהִביֵאֽ ינּו ַּכֵּנס ִמַּיְרְּכֵתי ָאֽ ינּו ִמֵּבין ַהּגֹוִים  ּוְנפּוצֹוֵתֽ ְוָקֵרב ְּפזּוֵרֽ

ינּו ֶאת־ָקְרְּבנֹות חֹובֹוֵתֽ יךךָ  ְּבִׂשְמַחת עֹוָלם: ְוָׁשם ַנֲעֶׂשה ְלָפֶנֽ ֵּבית ִמְקָדְׁשךךָ  ִם  ְוִלירּוָׁשַלֽ

ָּכָאמּור- ְּכֹבֶדךךָ   ִמִּפי  ַעְבְּדךךָ   ֹמֶׁשה  ַעל־ְיֵדי  ךךָ   ְּבתֹוָרֶתֽ ינּו  ָעֵלֽ ִּכְמֻצֶוה 

י:י ל במדבר  ַע֚ ת  ְצֹר֗ ַּבֲחֹצֽ ם  ּוְתַקְעֶּת֣ ָחְדֵׁשֶכ֒ם  י  ּוְבָראֵׁש֣ ּֽוְבֽמֹוֲעֵדיֶכ֘ם  ם  ִׂשְמַחְתֶכ֥ ּוְב֨יֹום   

ם:   ֵהיֶכֽ י ְיָי֥ ֱאלֹֽ ם ֲאִנ֖ ֵהיֶכ֔ ם ְלִזָּכרֹו֙ן ִלְפֵנ֣י ֱאלֹֽ ם ְוָה֨יּו ָלֶכ֤ י ַׁשְלֵמיֶכ֑ ל ִזְבֵח֣ ם     ְוַע֖ ֵתיֶכ֔ ֹעלֹ֣

ַע קֹול : ָּברּוךךְ ַאָּתה ְיָי ׁשֹוֵמֽ ַע קֹול ׁשֹוָפר  ּוַמֲאִזין ְּתרּוָעה  ְוֵאין ּֽדֹוֶמה־ָּלךךְ ִּכי ַאָּתה ׁשֹוֵמֽ

ְּתרּוַעת ַעּמֹו ִיְׂשָרֵאל ְּבַרֲחִמים: 

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



 : ךךָ ּוְתִפָּלָתם  ְמֵהָרה  ְּבַאֲהָבה ְתַקֵּבל ְּבָרצֹון  ּוְתִהי ְלָרצֹון ָּתִמיד ֲעבֹוַדת ִיְׂשָרֵאל ַעֶּמֽ

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

ינּו ינּו ְלעֹוָלם ָוֶעד: צּור ַחֵּיֽ אלֵֹהי ֲאבֹוֵתֽ ינּו ֵוֽ ְחנּו ָלךךְ  ֶׁשַאָּתה הּוא ְיָי ֱאלֵֹהֽ ָמֵגן   מֹוִדים ֲאַנֽ

ךךָ  ְּבָיֶדֽ ַהְּמסּוִרים  ינּו  ַעל־ַחֵּיֽ ךךָ  ְּתִהָּלֶתֽ ּוְנַסֵּפר  ְּלךךָ  נֹוֶדה  ָודֹור:  ְלדֹור  הּוא  ַאָּתה  נּו  ִיְׁשֵעֽ

יךךָ  ְוטֹובֹוֶתֽ יךךָ  נּו  ְוַעל ִנְפְלאֹוֶתֽ ֶׁשְּבָכל־יֹום ִעָּמֽ יךךָ  ַהְּפקּודֹות ָלךךְ  ְוַעל־ִנֶּסֽ ינּו  ְוַעל־ִנְׁשמֹוֵתֽ

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

יךךָ  :   ֵמעֹוָלם  ֲחָסֶדֽ ינּו ָלךךְ ִוֽ ק ִ

נּו ָּתִמיד ְלעֹוָלם ָוֶעד  ּוְכתֹוב ְלַחִּיים טֹוִבים ְּבֵני    ְוַעל־ֻּכָּלם ִיְתָּבַרךךְ ְוִיְתרֹוַמם ִׁשְמךךָ ַמְלֵּכֽ

  : ךךָ ְבִריֶתֽ

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

ָּברּוךךְ ַאָּתה ְיָי ַהּטֹוב ִׁשְמךךָ ּוְלךךָ ָנֶאה ְלהֹודֹות: 

ְוַרֲחִמים ֶסד  ֶחֽ ֵחן  ּוְבָרָכה   טֹוָבה  ָׁשלֹום   ִׂשים      : ךךָ ַעֶּמֽ ְוַעל־ָּכל־ִיְׂשָרֵאל  ינּו  ָעֵלֽ

ינּו  ּתֹוַרת  ֱאלֵֹהֽ נּו  ְיָי  ָּלֽ ָּת  ָנַתֽ יךךָ  יךךָ  ִּכי ְבאֹור ָּפֶנֽ ְּכֶאָחד ְּבאֹור ָּפֶנֽ נּו  ינּו  ֻּכָּלֽ ָאִבֽ נּו  ָּבֲרֵכֽ

ֶאת־ ְלָבֵרךךְ  יךךָ  ֶסד  ּוְצָדָקה ּוְבָרָכה ְוַרֲחִמים ְוַחִּיים ְוָׁשלֹום: ְוטֹוב ְּבֵעיֶנֽ ַחִּיים ְוַאֲהַבת ֶחֽ

 : ַעְּמךךָ ִיְׂשָרֵאל  ְּבָכל־ֵעת ּוְבָכל־ָׁשָעה ִּבְׁשלֹוֶמךךָ



יךךָ    ֶפר ַחִּיים ְּבָרָכה ְוָׁשלֹום  ּוַפְרָנָסה טֹוָבה  ִנָּזֵכר ְוִנָּכֵתב ְלָפֶנֽ ְּבֵסֽ

נּו ְוָכל־ַעְּמךךָ ֵּבית ִיְׂשָרֵאל  ְלַחִּיים ּוְלָׁשלֹום: ָּברּוךךְ ַאָּתה ְיָי עֹוֵׂשה ַהָּׁשלֹום:  ָאֽ

לַֹהי  ְנֹצר ְלׁשֹוִני ֵמָרע  ּוְׂשָפַתי ִמַּדֵּבר ִמְרָמה  ְוִלְמַקְלַלי ַנְפִׁשי ִתֹּדם  ְוַנְפִׁשי ֶּכָעָפר ֱא  

ִּתְרֹּדף ַנְפִׁשי  ְוָכל־ַהחֹוְׁשִבים ָעַלי ָרָעה  יךךָ  ךךָ  ּוְבִמְצֹוֶתֽ ַלֹּכל ִּתְהֶיה: ְּפַתח ִלִּבי ְּבתֹוָרֶתֽ

 ךךָ  ֲעֵׂשה  ַען ְיִמיֶנֽ ךךָ  ֲעֵׂשה ְלַמֽ ַען ְׁשֶמֽ ְמֵהָרה ָהֵפר ֲעָצָתם ְוַקְלֵקל ַמְחְׁשבֹוָתם: ֲעֵׂשה ְלַמֽ

  : ךךָ ַען ּתֹוָרֶתֽ ךךָ  ֲעֵׂשה ְלַמֽ ַען ְקֻדָּׁשֶתֽ יְנךךָ֣  תהלים ס:זְלַמֽ יָעה ְיִמֽ הֹוִׁש֖ יךךָ  ְל֣צּון ְיִדיֶד֑ ַמַען ֵיָחֽ ְל֭

ִני: ועננו  ֲעֵנֽ י: יט:טו           ַוֽ ֲאִלֽ י ְוֹגֽ ָי֗ צּוִר֥ יךךָ ְי֝ י ְלָפֶנ֑ י ְוֶהְג֣יֹון ִלִּב֣ ְהֽיּו ְלָר֨צֹון ׀ ִאְמֵרי־ִפ֡ ֹעֶׂשה  ִי֥

ינּו ְוַעל־ָּכל־ִיְׂשָרֵאל: ְוִאְמרּו ָאֵמן: ָׁשלֹום ִּבְמרֹוָמיו          הּוא ַיֲעֶׂשה ָׁשלֹום  ָעֵלֽ

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

ם מלאכי ג:ד  ַנֲעָבְדךךָ ְּבִיְרָאה  ִּכיֵמי עֹוָלם ּוְכָׁשִנים ַקְדֹמִנּיֹות:  י עֹוָל֔ ִם ִּכיֵמ֣ ה ִויֽרּוָׁשָל֑ ת ְיהּוָד֖ יָי֔ ִמְנַח֥ ְרָב֙ה ַלֽ ְוָעֽ

ת:  ִנֹּיֽ ּוְכָׁשִנ֖ים ַקְדֹמֽ



אבינו מלכנו לעשרת ימי תשובה  53 52 51

,מנחה  הן בשחרית ' אחר תפלת שמוה עשרה, הן ב אבינו מלכנו אומרים ' עשרת ימי תשובה ב

. ואם חל ערב יום כפור בערב שבת אומרים אותו בשחרית. ערב יום כפורו מנחה של ערב שבת חוץ מב 

' מתעטף בטלית, אם איו עטוף בה כבר. אבינו מלכנו הפותח וסוגר את ארון הקודש ל'

סדר אמר בחת כל פיסקה אומרה החזן בעימה מיוחדת ואחריו אומרה הקהל באותה עימה. 
עיקר הפסקות האחדות במלים גדולים.

נּו  חזן ואחריו קהל  ינּו ַמְלֵּכֽ : מכים ביד ימין על הלב    ָאִבֽ יךךָ אנּו ְלָפֶנֽ ָחָטֽ

נּו  חזן ואחריו קהל  ינּו ַמְלֵּכֽ ֶלךךְ ֶאָּלא ַאָּתה:ָאִבֽ נּו ֶמֽ  ֵאין ָלֽ

נּו  חזן ואחריו קהל  ינּו ַמְלֵּכֽ : ָאִבֽ ַען ְׁשֶמךךָ נּו ְלַמֽ ֲעֵׂשה ִעָּמֽ

51 Though the recital of אבינו מלכנו’s is ancient, based on a  גמרא, it was further developed as
time  went  on,  and  divergent  customs  developed  around  it  in  some  places.  The  amount  of
supplications vary greatly between  ז, ספרדוסחי פולין, אשכ from twenty nine, to thirty seven, to forty
four, respectively, with a total of fifty three different versions existing. In addition,     there is a
difference in sequence between וסחות as well.  זהג אשכמ insists on אבינו מלכנו contain only thirty
seven stanzas while הג צרפתמ (France) [which in turn became הג פוליןמ] added more stanzas. This
upset the זחסידי אשכ's גמטריה of רמ"ז תיבות found in those         thirty seven stanzas. The  הגמ to
reciteאבינו מלכנו  on a ית ציבורתע is about two hundred and fifty years old. It was not universally
accepted by all of Eastern Europe, (in Galicia              for instance,  אבינו מלכנו was only said during
the (עשרת ימי תשובה. 

המהג של אביו מלכו בתעיות צבור -  
המקור הראשון בתקפ"ז והתפוצה בקהילות ישראל רק בסביבות תרה. (אזור אליהו)

ַהִצּבּור 52 ִהְתִחילּו  ְּגָׁשִמים,  ָיְרדּו  ְולֹא  ַהִצּבּור,  ַעל  ַּתֲעִיֹות  ֶעְׂשֵרה  ְׁשֹלׁש  ֶּׁשָּגַזר  ֱאִליֶעֶזר,  ִּבְרִבי  ַמֲעֶׂשה  ַרָּבָן,  ָּתּנּו 
ָלֵצאת.   ָאַמר ָלֶהם, ִּתַּקְֶּתם ְקָבִרים ְלַעְצְמֶכם, ָּגעּו ָּכל ָהָעם ִּבְבִכָּיה, ְוָיְרדּו ְּגָׁשִמים, ׁשּוב ַמֲעֶׂשה ְּבר' ֱאִליֶעֶזר ֶׁשָּיַרד ִלְפֵי 

ֶאָּלאָיַרד ְרִבי ֲעִקיָבא ַאֲחָריו, ְוָאַמר ' ַהֵּתיָבה, ְוָאַמר ֶעְׂשִרים ְוַאְרַּבע ְּבָרכֹות, ְולֹא ֲַעָה.   ֶלךךְ  ֶמֽ ֵאין ָלנּו  נּו  ַמְלֵּכֽ ינּו  ָאִבֽ
ָּתה:  נּו ְלַמַעְנךךָ ַרֵחם ָעֵלינּו:'      'ָאֽ ינּו ַמְלֵּכֽ  ָיְצָתה ַּבת קֹול ְוָאְמָרה, לֹא ִמְּפֵי ֶׁשֶּזה' ְוָיְרדּו ְּגָׁשִמים, ֲהוּו ְמַרְּנֵי ַרָּבָן. ָאִבֽ

(גמ' תענית כה:)ָּגדֹול ִמֶּזה,   ֶאָלא ַמֲעִביר ַעל ִמיּדֹוָתיו, ְוֶזה ֵאיֹו ַמֲעִביר ַעל ִמּדֹוָתיו. 
53 The  לבוש ס' תקפ"ד סי' א writes that  אבינו מלכנו, authored by רבי עקיבא, mirrors the ברכות of

the ה עשרה לחולשמו:
סלח ומחל לכל, החזירנו בתשובה שלמה לפניך - הרוצה בתשובה ,   חונן הדעת -אבינו מלכנו חננו ועננו 

,שלח רפואה שלמה לחולי עמך - רפאנו, כתבנו בספר גאלה וישועה - גואל ישראל, עונותינו - סלח לנו
- ברך עלינו  טובה  עלינו שנה  משיחך - תקע בשופר, חדש  מעלינו כל־גזרות קשות , הרם קרן  - בטל 

מחוק ברחמיך הרבים כל, כלה כל־צר ומשטין מעלינו - שובר אויבים ,    השיבה... והסר ממנו יגון ואנחה
הצמח לנו ישועה בקרוב - מצמיח קרן, הרם קרן משיחך - קרנו תרום, שטרי חובותינו - יהמו רחמיך

שמע קולנו חוס ורחם עלינו - שומע תפלה., ישועה 
and it also includes requests for the  צורכי רבים. The לבוש ends, that when הראש הש and יום כפור fall
out on a weekday, were it was not  הראש הש then the full  ה עשרהשמו would be recited. We therefore
recite אבינו מלכנו which mirrors it, but not on  שבת when the עמידה is different.



נּוחזן ואחריו קהל  ינּו ַמְלֵּכֽ ינּו ָׁשָנה טֹוָבה:  ָאִבֽ ַחֵּדׁש ָעֵלֽ

נּו  חזן ואחריו קהל  ינּו ַמְלֵּכֽ ינּו ָּכל־ְּגֵזרֹות ָקׁשֹות: ָאִבֽ ַּבֵּטל ֵמָעֵלֽ

נּו  חזן ואחריו קהל  ינּו ַמְלֵּכֽ ינּו:ָאִבֽ ַּבֵּטל ַמְחְׁשבֹות ׂשֹוְנֵאֽ

נּו  חזן ואחריו קהל  ינּו ַמְלֵּכֽ נּו: ָאִבֽ ָהֵפר ֲעַצת אֹוְיֵבֽ

נּו  חזן ואחריו קהל  ינּו ַמְלֵּכֽ ינּו: ָאִבֽ ַּכֵּלה ָּכל־ַצר ּוַמְׂשִטין ֵמָעֵלֽ

נּו  חזן ואחריו קהל  ינּו ַמְלֵּכֽ ִמְּבֵני  ָאִבֽ ּוַמֵּגָפה  ּוַמְׁשִחית  ּוְׁשִבי  ְוָרָעב  ֶרב  ְוֶחֽ ֶבר  ֶּדֽ ַּכֵּלה 

 : ךךָ ְּבִריֶתֽ

נּו  חזן ואחריו קהל  ינּו ַמְלֵּכֽ : ָאִבֽ ךךָ ְמַנע ַמֵּגָפה ִמַּנֲחָלֶתֽ

נּו  חזן ואחריו קהל  ינּו ַמְלֵּכֽ :  ָאִבֽ ְׁשַלח ְרפּוָאה ְׁשֵלָמה ְלחֹוֵלי ַעֶּמךךָ

נּו  חזן ואחריו קהל  ינּו ַמְלֵּכֽ :  ָאִבֽ יךךָ נּו ִּבְתׁשּוָבה ְׁשֵלָמה ְלָפֶנֽ ַהֲחִזיֵרֽ

נּו  חזן ואחריו קהל  ינּו ַמְלֵּכֽ ינּו: ָאִבֽ ְסַלח ּוְמַחל ְלָכל־ֲעֹונֹוֵתֽ

נּו  חזן ואחריו קהל  ינּו ַמְלֵּכֽ : ָאִבֽ יךךָ ינּו ִמֶּנֶגד ֵעיֶנֽ ינּו ְוַחּטֹאֵתֽ ְמֵחה ְוַהֲעֵבר ְּפָׁשֵעֽ

נּוחזן ואחריו קהל  ינּו ַמְלֵּכֽ נּו: ָאִבֽ ְקַרע ֽרֹוַע ְּגַזר ִּדיֵנֽ

נּו  חזן ואחריו קהל  ינּו ַמְלֵּכֽ ינּו: ָאִבֽ יךךָ ָהַרִּבים ָּכל־ִׁשְטֵרי חֹובֹוֵתֽ ְמחֹוק ְּבַרֲחֶמֽ

נּו  חזן ואחריו קהל  ינּו ַמְלֵּכֽ ְחנּו: ָאִבֽ ָזכּור ִּכי ָעָפר ֲאָנֽ

נּו  חזן ואחריו קהל  ינּו ַמְלֵּכֽ : ָאִבֽ יךךָ נּו ְּבִזָּכרֹון טֹוב ְלָפֶנֽ ָזְכֵרֽ

נּו  חזן ואחריו קהל  ינּו ַמְלֵּכֽ נּו ( ָאִבֽ נּו בעילה:ָּכְתֵבֽ ) ְּבֵסֶפר ַחִּיים טֹוִבים:ָחְתֵמֽ

נּו  חזן ואחריו קהל  ינּו ַמְלֵּכֽ נּו ( ָאִבֽ נּו בעילה:ָּכְתֵבֽ ָזִכּיֹות): "א ) ְּבֵסֶפר ְזֻכּיֹות ( ָחְתֵמֽ

נּו  חזן ואחריו קהל  ינּו ַמְלֵּכֽ נּו ( ָאִבֽ נּו בעילה:ָּכְתֵבֽ ) ְּבֵסֶפר ַּפְרָנָסה ְוַכְלָּכָלה: ָחְתֵמֽ

נּו  חזן ואחריו קהל  ינּו ַמְלֵּכֽ נּו ( ָאִבֽ נּו בעילה:ָּכְתֵבֽ ) ְּבֵסֶפר ְּגֻאָּלה ִויׁשּוָעה:ָחְתֵמֽ



נּו  חזן ואחריו קהל  ינּו ַמְלֵּכֽ נּו ( ָאִבֽ נּו בעילה:ָּכְתֵבֽ ) ְּבֵסֶפר ְמִחיָלה ּוְסִליָחה: ָחְתֵמֽ

נּו  חזן ואחריו קהל  ינּו ַמְלֵּכֽ נּו ְיׁשּוָעה ְּבָקרֹוב: ָאִבֽ ַהְצַמח ָלֽ

נּו  חזן ואחריו קהל  ינּו ַמְלֵּכֽ : ָאִבֽ ךךָ ֶרן ִיְׂשָרֵאל ַעֶּמֽ ָהֵרם ֶקֽ

נּו  חזן ואחריו קהל  ינּו ַמְלֵּכֽ : ָאִבֽ ךךָ ֶרן ְמִׁשיֶחֽ ָהֵרם ֶקֽ

נּו  חזן ואחריו קהל  ינּו ַמְלֵּכֽ ינּו: ָאִבֽ נּו חּוס ְוַרֵחם ָעֵלֽ ְׁשַמע ּקֹוֵלֽ

נּו  חזן ואחריו קהל  ינּו ַמְלֵּכֽ נּו: ָאִבֽ ַקֵּבל ְּבַרֲחִמים ּוְבָרצֹון ֶאת־ְּתִפָּלֵתֽ

נּו  חזן ואחריו קהל  ינּו ַמְלֵּכֽ : ָאִבֽ יךךָ ּנּו ֵריָקם ִמְלָפֶנֽ ָנא ַאל־ְּתִׁשיֵבֽ

נּו  חזן ואחריו קהל  ינּו ַמְלֵּכֽ : ָאִבֽ ךךָ ַען ֲהרּוִגים ַעל־ֵׁשם ָקְדֶׁשֽ ֲעֵׂשה ְלַמֽ

נּו  חזן ואחריו קהל  ינּו ַמְלֵּכֽ : ָאִבֽ ךךָ ַען ְטבּוִחים ַעל־ִיחּוֶדֽ ֲעֵׂשה ְלַמֽ

נּו  חזן ואחריו קהל  ינּו ַמְלֵּכֽ : ָאִבֽ ךךָ ִים ַעל־ִּקדּוׁש ְׁשֶמֽ ַען ָּבֵאי ָבֵאׁש ּוַבַּמֽ ֲעֵׂשה ְלַמֽ

נּו  חזן ואחריו קהל  ינּו ַמְלֵּכֽ :ָאִבֽ ינּו ִנְקַמת ַּדם־ֲעָבֶדיךךָ ַהָׁשפּוךךְ ְנקֹום ְלֵעיֵנֽ

נּו  חזן ואחריו קהל  ינּו ַמְלֵּכֽ נּו: ָאִבֽ ֲעֵׂשה ְלַמַעְנךךָ ִאם־לֹא־ְלַמֲעֵנֽ

נּו  חזן ואחריו קהל  ינּו ַמְלֵּכֽ נּו: ָאִבֽ ֲעֵׂשה ְלַמַעְנךךָ ְוהֹוִׁשיֵעֽ

נּו  חזן ואחריו קהל  ינּו ַמְלֵּכֽ יךךָ ָהַרִּבים: ָאִבֽ ַען ַרֲחֶמֽ ֲעֵׂשה ְלַמֽ

נּו  חזן ואחריו קהל  ינּו ַמְלֵּכֽ ינּו: ָאִבֽ ַען ִׁשְמךךָ ַהָּגדֹול ַהִּגּבֹור ְוַהּנֹוָרא ֶׁשִּנְקָרא ָעֵלֽ ֲעֵׂשה ְלַמֽ

54 55
' אמרת בלחש.חננו ועננו  הפיסקה האחרוה ' 

נּו ינּו ַמְלֵּכֽ נּו ַמֲעִׂשים   ָאִבֽ נּו ִּכי ֵאין ָּבֽ נּו ַוֲעֵנֽ נּו:   ָחֵּנֽ ֶסד ְוהֹוִׁשיֵעֽ נּו ְצָדָקה ָוֶחֽ ֲעֵׂשה ִעָּמֽ

54 The reason we recite the last פסוק silently, is out of the shame with which we view ourselves,
in  not  possessing  any טובים   .מעשים   According  to אשכז  all מהג   of מלכנו   is אבינו   said  aloud,
therefore, it would be very noticeable that the last  פסוק is said silently. According to           הג פוליןמ,
since many of the  פסוקים of  אבינו מלכנו are said silently, this is not seen as clearly. There is no long
standing  הגמ to recite or sing the last פסוק aloud. 

דברי קהלת - כעי שאין לו לבקש דבר בדין כל אחד מתת חם ומבקש בסתר מפי הבושה.55



סדר הכפרה לערב יום כפור
)  על תרגולים. כאשר עלו הצאים לשלטון בגרמיהKapores Schlagenבכל המקומות באשכז הגו לעשות כפרות  (

בשת תרצ"ג חוקקו חוק ארצי האוסר שחיטה ללא הימום. מאז מע מיהודי גרמיה  לעשות כפרות       על תרגולים
וההלו  לעשות על דגים או תחליפים אחרים. לכן יש כיום הסבורים שכך היה המהג באשכז מקדם.

ויש לשחרית,  סליחות  בין  השחר  בעלות  הכפורים  יום  בערב  ולשחטן  הכפרות  את  לעשות  הגו  קטות  בקהילות 
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 
' הפסוקים:  את  אומרים  ותרגולת.  תרגול  'בני אדם עבורה  אומרים  הראש         סביב  שמסובבים  ובשעה  זה', 

', כפי הסדר שמובא בסידורים והמחזורים. את פדיון הכפרות, כלומר את תמורתן, ותים צדקה לעיים, וישחליפתי 
הותים את העוף עצמו.

It is customary  ערב יום כיפור for a male to take a cock and for a female to take a hen as a  כפרה 
and to recite the following passage three times:

ל: תהלים קז:יְּבֵני ָאָדם  י ּוַבְרֶזֽ י ֳעִנ֣ ֶות ֲאִסיֵר֖ ְׁשֵבי ֣חֶׁשךךְ ְוַצְלָמ֑ ֽ ֶות יד  ֹי֖ ֶׁשךךְ ְוַצְלָמ֑ ֹוִציֵאם ֵמֹח֣  ֽי֭

ק:   ם ְיַנֵּתֽ ב יז-כאּומֹוְס֖רֹוֵתיֶה֣ ֶכל ְּתַתֵע֣ ם ִיְתַעּֽנּו: ָּכל־ֹא֭ ֵמֲעֹ֥וֹנֵתיֶה֗ ם ּֽו֝ ִּפְׁשָע֑ ֶרךךְ  ִוִלים ִמֶּד֣ ֱא֭  

ח  ם: ִיְׁשַל֣ ם ֽיֹוִׁשיֵעֽ קֹוֵתיֶה֗ ְּמֻצ֥ ם ִמ֝ ר ָלֶה֑ ַּבַּצ֣ ָי  ֶאל־ְי֭ ֶות: ַוִּיְזֲע֣קּו  ֲעֵרי ָמֽ ַעד־ַׁש֣ יעּו  ַּיִּג֗ ם ַו֝ ַנְפָׁש֑

ם:  יו ִלְבֵנ֥י ָאָדֽ ִנְפְלאֹוָת֗ ם: יֹו֣דּו ַלֽיָי֣ ַחְסּ֑דֹו ְו֝ יתֹוָתֽ ט ִמְּׁשִחֽ יַמֵּל֗ ם ִוֽ֝ ָברֹו ְוִיְרָּפֵא֑ איוב לג:כג-כדְּד֭

ָדֵעהּו אֶמר ְּפ֭ ֹ֗ ּנּו ַוּי ם ָיְׁשֽרֹו: ַוְיֻחֶּנ֗ יד ְלָאָד֣ ֶלף ְלַהִּג֖ ד ִמִּני־ָא֑ יץ ֶאָח֥ ךךְ ֵמִל֗ יו ׀ ַמְלָא֗ ִאם־ֵיׁ֤ש ָעָל֨

ֶפר: אִתי ֹכֽ ַחת ָמָצ֥ ֶדת ָׁש֗ ֵמֶר֥

If one swings the כפרה on one’s own behalf, one recites:

ֶזה ֲחִליָפִתי ֶזה ְּתמּוָרִתי ֶזה ַּכָּפָרִתי 
Here one takes the bird in the left hand and puts the right hand on the head of the bird:

ֶזה ַהַּתְרְנגֹול ֵיֵלךךְ ְלִמיָתה

ַוֲאִני ֶאָּכֵנס ְוֵאֵלךךְ ְלַחִּיים טֹוִבים ֲאֻרִכים ּוְלָׁשלֹום: 
If one swings the כפרה on behalf of oneself and of

another, one recites:

נּו   נּו ֶזה ַּכָּפָרֵתֽ נּו ֶזה ְּתמּוָרֵתֽ ֶזה ֲחִליָפֵתֽ

ֶזה ַהַּתְרְנגֹול ֵיֵלךךְ ְלִמיָתה ַוֲאַנְחנּו ִנָּכֵנס ְוֵנֵלךךְ 

ְלַחִּיים טֹוִבים ֲאֻרִכים ּוְלָׁשלֹום:

If one swings the כפרה on behalf of another

male, one recites:

ֶזה ֲחִליָפְתךךָ ֶזה ְּתמּוָרְתךךָ ֶזה ַּכָּפָרְתךךָ  

ֶזה ַהַּתְרְנגֹול ֵיֵלךךְ ְלִמיָתה ְוַאָּתה ִּתָּכֵנס

ְוֵתֵלךךְ ְלַחִּיים טֹוִבים ֲאֻרִכים ּוְלָׁשלֹום:



ֶזה ֲחִליַפְתֶכם ֶזה ְּתמּוַרְתֶכם ֶזה ַּכָּפַרְתֶכם  

ֶזה ַהַּתְרְנגֹול ֵיֵלךךְ ְלִמיָתה ְוַאֶּתם ִּתָּכְנסּו

ְוֵתְלכּו ְלַחִּיים טֹוִבים ֲאֻרִכים ּוְלָׁשלֹום:

If one swings the כפרה on behalf of a female, one

recites:

זֹאת ֲחִליָפֵתךךְ זֹאת ְּתמּוָרֵתךךְ זֹאת 

ֶלת ֵּתֵלךךְ ְלִמיָתה ַּכָּפָרֵתךךְ  זֹאת ַהַּתְרְנֹגֽ

ְוַאּת ִּתָּכְנִסי ְוֵתְלִכי ְלַחִּיים טֹוִבים

ֲאֻרִכים ּוְלָׁשלֹום: 

If one swings the  כפרה on behalf of several females

at one time, one recites:

זֹאת ֲחִליַפְתֶכן זֹאת ְּתמּוַרְתֶכן זֹאת ַּכָּפַרְתֶכן 

ְסָנה  ֶלת ֵּתֵלךךְ ְלִמיָתה ְוַאֶּתן ִּתָּכַנֽ זֹאת ַהַּתְרְנֹגֽ

ְכָנה ְלַחִּיים טֹוִבים ֲאֻרִכים ּוְלָׁשלֹום: ְוֵתַלֽ
If one swings several  כפרות at the same time on

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

לּו לּו ְּתמּורֹוֵתיֶכם ֵאֽ לּו ֲחִליפֹוֵתיֶכם ֵאֽ ֵאֽ

לּו ַהַּתְרְנגֹוִלים ֵיְלכּו ַּכָּפרֹוֵתיֶכם  ֵאֽ

ְלִמיָתה ְוַאֶּתם ִּתָּכְנסּו 

ְוֵתְלכּו ְלַחִּיים טֹוִבים ֲאֻרִכים ּוְלָׁשלֹום:
מלקות ערב יום כיפור  56

אחר מחה כל אחד בורר לו חבר למלקות, מלקים איש את רעהו, בחגורה של עור, ל"ט מלקות על הגב.          הלקה 
כורע לצד צפון, כריעה גמורה, כשברכיו שעות ארצה ופלג גופו העליון שען על הרצפה באמצעות זרועו השמאלית,

', ובאמירה כל חמתו ' עד 'והוא רחום  ' (עח:לח) כשידו הימית פויה להכאת לבו. המלקה אומר את הפסוק בתהלים
'. חוזרים על כך שלש פעמים.אשמנוכל מילה מי"ג תיבות הפסוק ותן מכה אחת. הלקה אומר אז וידוי '

המלקה אומר

אחת  אחת ְוהּוא  מכה  אחתַרחּום       מכה  מכה 

מכה אחת ְולֹא   מכה אחת ָעֹון         מכה אחתְיַכֵּפר  

ְלָהִׁשיב  מכה אחתְוִהְרָּבה  מכה אחת          ַיְׁשִחית 

אחת אחת ַאּפֹו   מכה  מכה אחת ְולֹא           מכה 

ֲחָמתֹו: מכה אחתָּכל           מכה אחת ָיִעיר 

הלקה אומר 

ִפי: ֹדֽ ְרנּו  ִּדַּבֽ ְלנּו   ָּגַזֽ  ְדנּו   ָּבַגֽ ְמנּו   ָאַׁשֽ

ְלנּו ְסנּו  ָטַפֽ  ְדנּו  ָחַמֽ ְענּו  ַזֽ ינּו  ְוִהְרַׁשֽ ֶהֱעִוֽ

ְדנּו ְצנּו  ָמַרֽ ְבנּו  ַלֽ ַרע  ִּכַּזֽ ְצנּו  ֶקר: ָיַעֽ ֶׁשֽ

ְרנּו ְענּו  ָצַרֽ ינּו  ָּפַׁשֽ ְרנּו  ָעִוֽ ְצנּו   ָסַרֽ ִנַאֽ

ְתנּו   ִׁשַחֽ ְענּו   ָרַׁשֽ ֶרף:  ֹעֽ ינּו  ְבנּו ִקִּׁשֽ ִּתַעֽ

ְענּו:  ינּו  ִּתְעָּתֽ ָּתִעֽ
----------------------

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

ִמי:ְלָׁשָנה טֹוָבה ֵתָחֵתם:  ְלָׁשָנה טֹוָבה ֵתָחֵתֽ

מכין כל אדם את עצמו ליום קדוש וורה ולסור ממו כל מחשבות עוה"ז ולכוין עת עצמו לעסוק התפילה56
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

ימּו: ְמָנה:ְלָׁשָנה טֹוָבה ֵתָחֵתֽ ְלָׁשָנה טֹוָבה ֵתָחֵתֽ

ָּתה: והמתברך עוה:   ַּגם ַאֽ

תפלת כל נדרי

' מתעטפים בטלית. הרב, ואחריו בזה אחר זה בעלי התפלה לפי סדר תפילותיהם, מברכים, בקול רם,כל נדרילפי '
', אבל אין מוציאים כל נדרי'. פותחים את ארון הקודש עד גמר 'להתעטף בציציתביגון ימים וראים, את ברכת ' 

ספרי תורה ואין מקיפים עמם, ואין אומרים 'אור זרוע לצדיק'. 

'.בישיבה של מעלהשים מכבדי הקהל עומדים לצדי החזן אחר לימיו ואחד לשמאלו, אומרים עמו ג' פעמים '

ַעת ַהָּקָהל   ַעת ַהָּמקֹום ְוַעל ַּדֽ ָּטה  ַעל־ַּדֽ ְעָלה  ּוִביִׁשיָבה ֶׁשל־ַמֽ ִּביִׁשיָבה ֶׁשל־ַמֽ

נּו ַמִּתיִרים ְלִהְתַּפֵּלל ִעם ָהֲעַבְרָיִנים: ָאֽ

' ברתת ובחרדה ובכווה ג' פעמים ובכל פעם מרים קולו יותר. הקהל אומר עמו בקול מוך. כל נדריומתחיל החזן ' 

ְעָנא  ְרָנא  ּוְדִאְׁשְּתַבֽ ָּכל ִנְדֵרי  ֶוֱאָסֵרי  ַוֲחָרֵמי  ְוקֹוָנֵמי  ְוִכּנּוֵיי  ְוִקּנּוֵסי  ּוְׁשבּועֹות: ִּדְנַדֽ

ינּו ָנא: ִמיֹום ִּכּפּוִרים ֶזה ַעד יֹום ִּכּפּוִרים ַהָּבא ָעֵלֽ ְרָנא ַעל ַנְפָׁשָתֽ יְמָנא  ְוִדֲאַסֽ ּוְדַאַחִרֽ

ְטָנא ְבהֹון: ָּכְלהֹון ְיהֹון ָׁשָרן  ְׁשִביִקין  ְׁשִביִתין  ְּבֵטִלין ּוְמֻבָּטִלין    ְלטֹוָבה: ָּכְּלהֹון ִאֲחַרֽ

ָנא ָלא ְׁשבּועֹות:  ָ◌ָנא ָלא ִנְדֵרי  ּוְׁשבּוָעָתֽ ָלא ְׁשִריִרין ְוָלא ַקָּיִמין: ִנְדָרֽ

' יחד עם הציבור פעם אחת. ונסלח החזן אומר '

ה:  במדבר טו:כו  ם ִּבְׁשָגָגֽ י ְלָכל־ָהָע֖ ם ִּכ֥  ר ְּבתֹוָכ֑  ר ַהָּג֣ ל ְוַלֵּג֖ ח ְלָכל־ֲעַד֙ת ְּבֵנ֣י ִיְׂשָרֵא֔ ְוִנְסַל֗

', שהחיינו כל המתפללים (חוץ ממי שבירך בעת הדלקת רות) מברכים כאן '

' על ברכתו.אמן ומקדימים לסיים אותה לפי החזן כדי לעות '

נּו ִלְזַמן ַהֶּזה:  נּו ְוִהִּגיָעֽ נּו ְוִקְּיָמֽ ֶלךךְ ָהעֹוָלם  ֶׁשֶהֱחָיֽ ינּו ֶמֽ ָּברּוךךְ ַאָּתה ְיָי ֱאלֵֹהֽ

),801בשאר ימות השבוע ממשיכים מיד בתפלת ערבית (עמ'  
).601אך בליל שבת אומרים קודם מזמור צ"ב (בלא צ"ג) וקדיש יתום (עמ'  

תפלת יום כפור לערבית ליוצר ולמנחה

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

ֲעֹקב  אלֵֹהי ַיֽ ינּו  ֱאלֵֹהי ַאְבָרָהם  ֱאלֵֹהי ִיְצָחק  ֵוֽ אלֵֹהי ֲאבֹוֵתֽ ֵוֽ ינּו  ֱאלֵֹהֽ ַאָּתה ְיָי  ָּברּוךךְ 

ְוזֹוֵכר ַחְסֵדי   ּגֹוֵמל ֲחָסִדים טֹוִבים ְוֹקֵנה ַהֹּכל  ֵאל ֶעְליֹון   ָהֵאל ַהָּגדֹול ַהִּגּבֹור ְוַהּנֹוָרא 



ַען ְׁשמֹו ְּבַאֲהָבה:  ָאבֹות   ּוֵמִביא גֹוֵאל ִלְבֵני ְבֵניֶהם  ְלַמֽ

נּו ְּבֵסֶפר ַהַחִּיים  ְלַמַעְנךךָ ֱאלִֹהים ַחִּיים:   ֶלךךְ ָחֵפץ ַּבַחִּיים  ְוָכְתֵבֽ נּו ְלַחִּיים  ֶמֽ ָזְכֵרֽ

יַע ּוָמֵגן: ָּברּוךךְ ַאָּתה ְיָי ָמֵגן ַאְבָרָהם:  ֶלךךְ עֹוֵזר ּומֹוִׁשֽ ֶמֽ

ֶסד  ְמַחֵּיה  יַע: ְמַכְלֵּכל ַחִּיים ְּבֶחֽ  ַאָּתה ִּגּבֹור ְלעֹוָלם ֲאֹדָני ְמַחֵּיה ֵמִתים ַאָּתה ַרב ְלהֹוִׁשֽ

ֵמִתים ְּבַרֲחִמים ַרִּבים  סֹוֵמךךְ נֹוְפִלים  ְורֹוֵפא חֹוִלים  ּוַמִּתיר ֲאסּוִרים  ּוְמַקֵּים ֱאמּוָנתֹו

יַח  ּוַמְצִמֽ ּוְמַחֶּיה  ֵמִמית  ֶלךךְ  ֶמֽ ּֽדֹוֶמה־ָּלךךְ   ּוִמי  ְּגבּורֹות   ַעל  ַּבֽ ָכֽמֹוךךָ  ִמי  ָעָפר:  ִליֵׁשֵני 

ְיׁשּוָעה: 

ִמי ָכֽמֹוךךָ ַאב ָהַרֲחִמים  זֹוֵכר ְיצּוָריו ְלַחִּיים  ְּבַרֲחִמים:  

ְוֶנֱאָמן ַאָּתה ְלַהֲחיֹות ֵמִתים: ָּברּוךךְ ַאָּתה ְיָי ְמַחֵּיה ַהֵּמִתים:

' בשחרית ובמחה.נעריצך החזן אומר קדושת ' 

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

אָת: ַעל ָּכל־ַמה־ֶׁשָּבָרֽ יךךָ  ְוֵאיָמְתךךָ  ינּו  ַעל־ָּכל־ַמֲעֶׂשֽ ֱאלֵֹהֽ ּוְבֵכן      ֵּתן ַּפְחְדךךָ  ְיָי 

ַאַחת ֲאֻגָּדה  ֻכָּלם  ְוֵיָעׂשּו  ָּכל־ַהְּברּוִאים:  יךךָ  ְלָפֶנֽ ְוִיְׁשַּתֲחוּו  ָּכל־ַהַּמֲעִׂשים   ְוִייָרֽאּוךךָ 

יךךָ       ֹעז ְּבָיְדךךָ  ינּו  ֶׁשַהָּׁשְלָטן ְלָפֶנֽ ְענּו  ְיָי ֱאלֵֹהֽ ַלֲעׂשֹות ְרצֹוְנךךָ ְּבֵלָבב ָׁשֵלם: ְּכָמה ֶׁשָּיַדֽ

אָת:   ךךָ  ְוִׁשְמךךָ נֹוָרא ַעל ָּכל־ַמה־ֶׁשָּבָרֽ ּוְגבּוָרה ִּביִמיֶנֽ

יךךָ  ּוִּפְתחֹון ֶּפה ַלְמַיֲחִלים  יךךָ  ְוִתְקָוה ְלדֹוְרֶׁשֽ ךךָ  ְּתִהָּלה ִליֵרֶאֽ ּוְבֵכן      ֵּתן ָּכבֹוד  ְיָי  ְלַעֶּמֽ

יַכת ֵנר ְלֶבן־ִיַׁשי  ךךָ  ַוֲעִרֽ ֶרן ְלָדִוד ַעְבֶּדֽ יַחת ֶקֽ ךךָ  ּוְצִמֽ ךךָ  ְוָׂשׂשֹון ְלִעיֶרֽ ָלךךְ  ִׂשְמָחה ְלַאְרֶצֽ

ינּו:  ךךָ  ִּבְמֵהָרה ְּבָיֵמֽ ְמִׁשיֶחֽ

חּו ילּו:  ִויָׁשִרים ַיֲעֽלֹוזּו  ְוָאז       ַצִּדיִקים ִיְראּו ְוִיְׂשָמֽ ָתה ִּתְקֹּפץ־ ַוֲחִסיִדים ְּבִרָּנה ָיִגֽ ְועֹוָלֽ

ָאֶרץ:   ֶלת ָזדֹון ִמן־ָהֽ יָה  ְוָכל־ָהִרְׁשָעה ֻּכָּלּה ְּכָעָׁשן ִּתְכֶלה  ִּכי ַתֲעִביר ֶמְמֶׁשֽ ִּפֽ

םִ  ּוִביֽרּוָׁשַלֽ ְּכבֹוֶדךךָ   ִמְׁשַּכן  ִצּיֹון  ְּבַהר  יךךָ   ַעל־ָּכל־ַמֲעֶׂשֽ ְלַבֶּדךךָ   ְיָי  ַאָּתה  ְוִתְמלֹוךךְ   



  - ךךָ ךךָ  ַּכָּכתּוב ְּבִדְבֵרי ָקְדֶׁשֽ ר תהלים קמו:יִעיר ָקְדֶׁשֽ ּיֹון   ְלֹד֥ ִיךךְ ִצ֭ ם ֱאלַֹה֣ ךךְ ְיָי֙ ׀ ְלעֹוָל֗  ִיְמלֹ֤

ּה:  ֲללּו־ָיֽ ר ַהֽ ָוֹד֗

ִמַּבְלָעֶדיךךָ  ְוֶנֱאַמר-  ְייָ֥ ישעיה ה:טזָקדֹוׁש      ַאָּתה ְונֹוָרא ְׁשֶמךךָ  ְוֵאין ֱאֽלֹוַּה  ּה  ַוִּיְגַּב֛  

ֶלךךְ ַהָּקדֹוׁש: ה: ָּברּוךךְ ַאָּתה ְיָי ַהֶּמֽ ׁש ִּבְצָדָקֽ ט ְוָהֵא֨ל ַהָּק֔דֹוׁש ִנְקָּד֖ ְצָב֖אֹות ַּבִּמְׁשָּפ֑

ִמָּכל־ַהְּלֹׁשנֹות נּו  נּו  ְורֹוַמְמָּתֽ ָּבֽ יָת  נּו  ְוָרִצֽ אֹוָתֽ ְבָּת  ִמָּכל־ָהַעִּמים  ָאַהֽ נּו  ַאָּתה ְבַחְרָּתֽ

אָת: ָרֽ ינּו ק ָ ךךָ  ְוִׁשְמךךָ ַהָּגדֹול ְוַהָּקדֹוׁש ָעֵלֽ נּו ַלֲעבֹוָדֶתֽ נּו ַמְלֵּכֽ ַרְבָּתֽ יךךָ  ְוֵקֽ נּו ְּבִמְצֹוֶתֽ ְוִקַּדְׁשָּתֽ

ְּבַאֲהָבה [ ינּו  ֱאלֵֹהֽ ְיָי  נּו  ֶּתן־ָלֽ ֶאת־יֹום ַהִּכּפּוִרים ַהֶּזה ֶאת־יֹום ַהַּׁשָּבת ַהֶּזה ְו]   בשבתַוִּתֽ

ינּו   ִים:57ִלְמִחיָלה ְוִלְסִליָחה ּוְלַכָּפָרה  ְוִלְמָחל־ּבֹו ֶאת־ָּכל־ֲעֹונֹוֵתֽ ֶכר ִליִציַאת ִמְצָרֽ  ֵזֽ
ערבית, שחרית, מחה

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

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

יךךָ  ֶסד  ּוְלֵחן   ּוְלטֹוָבה  ִלְפֵליָטה   ְוִזְכרֹון ָּכל־ַעְּמךךָ ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ְלָפֶנֽ ּוְלַחִּיים  ּוְלַרֲחִמים ּוְלֶחֽ

ִלְבָרָכה  בֹו  נּו  ּוָפְקֵדֽ ְלטֹוָבה   ּבֹו  ינּו  ֱאלֵֹהֽ ְיָי  נּו  ָזְכֵרֽ ַהֶּזה:  ַהִּכּפּוִרים  ְּביֹום  ּוְלָׁשלֹום  

נּו  ִּכי  ְוהֹוִׁשיֵעֽ ינּו  ְוַרֵחם ָעֵלֽ ּנּו  ְלַחִּיים: ּוִבְדַבר ְיׁשּוָעה ְוַרֲחִמים  חּוס ְוָחֵנֽ בֹו  נּו  ְוהֹוִׁשיֵעֽ

ֶלךךְ  ַחנּון ְוַרחּום ַאָּתה:  ינּו  ִּכי ֵאל ֶמֽ יךךָ ֵעיֵנֽ ֵאֶלֽ

ינּו אלֵֹהי ֱאלֵֹהֽ ינּו ׀ ְמחֹול   ֲאבֹוֵתינּו ֵוֽ ַהִּכּפּוִרים ]ַהַּׁשָּבת ַהֶּזה ּוְביֹום בשבת[ ְּביֹום ַלֲעֹונֹוֵתֽ

יךךָ  ָּכָאמּור-   ֶגד ֵעיֶנֽ ה ישעיה מג:כהַהֶּזה:   ְמֵחה ְוַהֲעֵבר ְּפָׁשֵעינּו ִמֶּנֽ י ֛הּוא ֹמֶח֥ ֹנִכ֥ י ָאֽ ֹנִכ֨  ָאֽ

ר: ְוֶנֱאַמר-  א ֶאְזֹּכֽ ֹ֥ יךךָ ל י ְוַחּטֹאֶת֖ ֲעִנ֑ יךךָ ְלַמֽ יךךָ מד:כב ְפָׁשֶע֖ יִתי ָכָע֙ב ְּפָׁשֶע֔  ן   ָמִח֤ ָעָנ֖ יךךָ  ְוֶכֽ ַחּטֹאוֶת֑

ֶדש -  ִמְקָרא ְּבַאֲהָבה] בשבת[לפי וסח פולין 57 מקראבהרבה סדורים ישים לא סדרו ב' התבות ֹקֽ
,  וטעות הוא כמו שהעיר הלבוש לא"ח ס' תרי"ט. (סידור עבודת ישראל)קדש



ה  י  ׁשּוָב֥ :  ֵאַל֖ יךךָ י ְגַאְלִּתֽ ם ִמֹּכל֙ ויקרא טז:ל ְוֶנֱאַמר-  ִּכ֥ ר ֶאְתֶכ֑ ם ְלַטֵה֣ ר ֲעֵליֶכ֖ י־ַבּ֥יֹום ַהֶּז֛ה ְיַכֵּפ֥  ִּכֽ

רּו:   ם ִלְפֵנ֥י ְיָי֖ ִּתְטָהֽ אֵתיֶכ֔ ֹ֣ ַחּט

]58
ינּו בשבת ֲאבֹוֵתֽ אלֵֹהי  ֵוֽ ינּו  נּו  ֱאלֵֹהֽ ִבְמנּוָחֵתֽ נּו ] ְרֵצה  ֶחְלֵקֽ ְוֵתן  ְּבִמְצֹוֶתיךךָ  נּו  ַקְּדֵׁשֽ

] ֶּבֱאֶמת:  ְלָעְבְּדךךָ  נּו  ִלֵּבֽ ְוַטֵהר  ךךָ   ִּביׁשּוָעֶתֽ נּו  ְוַׂשְּמֵחֽ ךךָ  ִמּטּוֶבֽ נּו  ַׂשְּבֵעֽ ךךָ    בשבתְּבתֹוָרֶתֽ

ךךָ    ינּו ְּבַאֲהָבה ּוְבָרצֹון ַׁשַּבת ָקְדֱׁשֽ נּו ְיָי ֱאלֵֹהֽ : 59ְוַהְנִחיֵלֽ ךךָ ֲהֵבי ְׁשֶמֽ ]ְוִיְׂשְמחּו ְבךךָ ִיְׂשָרֵאל ֹאֽ

ֵאין ָלנּו יךךָ  ִּכי ַאָּתה סֹוְלָחן ְלִיְׂשָרֵאל ּומֹוְחָלן ְלִׁשְבֵטי ְיֻׁשרּון ְּבָכל־ּדֹור ָודֹור  ּוִמַּבְלָעֶדֽ

ְוַלֲעֹונֹות  ינּו  ַלֲעֹונֹוֵתֽ ַח  מֹוֵחל ְוסֹוֵלֽ ֶלךךְ  ֶמֽ ַאָּתה ְיָי  ֶאָּלא ַאָּתה:  ָּברּוךךְ  ַח  מֹוֵחל ְוסֹוֵלֽ ֶלךךְ  ֶמֽ

ֶרץ  ְמַקֵּדׁש ַעל־ָּכל־ָהָאֽ ֶלךךְ  ְּבָכל־ָׁשָנה ְוָׁשָנה  ֶמֽ נּו  ֵּבית ִיְׂשָרֵאל  ּוַמֲעִביר ַאְׁשמֹוֵתֽ ַעּמֹו 

] ִיְׂשָרֵאל ְויֹום ַהִּכּפּוִרים:ַהַּׁשָּבת וְ  בשבת [

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

 : ךךָ ּוְתִפָּלָתם  ְמֵהָרה  ְּבַאֲהָבה ְתַקֵּבל ְּבָרצֹון  ּוְתִהי ְלָרצֹון ָּתִמיד ֲעבֹוַדת ִיְׂשָרֵאל ַעֶּמֽ

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

מהגי ק"ק פפד"מ מראש ישיבת פפד"מ הג"ר אהרן פולד,סדר תפלת ישראל עם דרך החיים, פראקפורט58
רק יתחי' רצה במנוחתינו דמיין תר"א, עמ' סד: "יה"כ שחל בשבת אין לומר בברכ' זו   או"א קדשנו במצותיך  

רצה במנוחתינו ויאמר כסדר (כ"כ לבוש וא"ר בסימן תרי"ט וע"ש בעט"ז) וכן בכל התפילות אין לומר ביוה"כ  
או"א רצה(ע"ש במחברים ה"ל). - [הגהת ר"א פולד:] אבל המהג פפד"מ לאמרו". שם עמ' קמ"ה: "א"א בי"כ 

 כמו ביוה"כ שחל בחול. - בפ"פ אומרים" קדשנו במצותיך אפילו חל בשבת רק מתחילין במנוחתינו 

 וכו'. ולא כמג"א שם "ואם הואקדשנורצה במנוחתנו  או"א  : "42רש"ז גייגר, דברי קהלת, פפד"מ תרכ"ב, עמ' 
א"א  וכו' אלדינושבת  שבא"ר ט"ס." (מוריו רב רצה במנוחתינו   ומלת רק  ט"ז.  שם ס"ק  רבה  אליה  ". והבט 

המבוגר) 

:מחה  / בֹושחרית   / ָבּהערבית ְוָיֽנּוחּו ( לפי וסח פולין אומרים: 59 ךךָ ָבם) ִיְׂשָרֵאל ְמַקְּדֵׁשי ְׁשֶמֽ



ינּו ינּו ְלעֹוָלם ָוֶעד: צּור ַחֵּיֽ אלֵֹהי ֲאבֹוֵתֽ ינּו ֵוֽ ְחנּו ָלךךְ  ֶׁשַאָּתה הּוא ְיָי ֱאלֵֹהֽ ָמֵגן   מֹוִדים ֲאַנֽ

ךךָ  ְּבָיֶדֽ ַהְּמסּוִרים  ינּו  ַעל־ַחֵּיֽ ךךָ  ְּתִהָּלֶתֽ ּוְנַסֵּפר  ְּלךךָ  נֹוֶדה  ָודֹור:  ְלדֹור  הּוא  ַאָּתה  נּו  ִיְׁשֵעֽ

יךךָ  ְוטֹובֹוֶתֽ יךךָ  נּו  ְוַעל ִנְפְלאֹוֶתֽ ֶׁשְּבָכל־יֹום ִעָּמֽ יךךָ  ַהְּפקּודֹות ָלךךְ  ְוַעל־ִנֶּסֽ ינּו  ְוַעל־ִנְׁשמֹוֵתֽ

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

יךךָ  :  ֵמעֹוָלם   ֲחָסֶדֽ ינּו ָלךךְ ִוֽ ק ִ

נּו ָּתִמיד ְלעֹוָלם ָוֶעד  ּוְכתֹוב ְלַחִּיים טֹוִבים ְּבֵני   ְוַעל־ֻּכָּלם ִיְתָּבַרךךְ ְוִיְתרֹוַמם ִׁשְמךךָ ַמְלֵּכֽ

  : ךךָ ְבִריֶתֽ

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

ָּברּוךךְ ַאָּתה ְיָי ַהּטֹוב ִׁשְמךךָ ּוְלךךָ ָנֶאה ְלהֹודֹות:

בשחרית, ובמחה, ובעילה אומרים זה.

ֶסד  ָוֶחֽ ֵחן  ּוְבָרָכה   טֹוָבה  ָׁשלֹום   ִׂשים   

נּו  ְוַרֲחִמים  : ָּבֲרֵכֽ ךךָ ינּו ְוַעל־ָּכל־ִיְׂשָרֵאל ַעֶּמֽ ָעֵלֽ

ְבאֹור  ִּכי  יךךָ   ָּפֶנֽ ְּבאֹור  ְּכֶאָחד  נּו  ֻּכָּלֽ ינּו   ָאִבֽ

ַחִּיים ּתֹוַרת  ינּו   ֱאלֵֹהֽ ְיָי  נּו   ָּלֽ ָּת  ָנַתֽ יךךָ  ָּפֶנֽ

ֶסד  ּוְצָדָקה ּוְבָרָכה ְוַרֲחִמים ְוַחִּיים  ְוַאֲהַבת ֶחֽ

ֶאת־ַעְּמךךָ  ְלָבֵרךךְ  יךךָ  ְּבֵעיֶנֽ ְוטֹוב  ְוָׁשלֹום:     

: ִיְׂשָרֵאל  ְּבָכל־ֵעת ּוְבָכל־ָׁשָעה ִּבְׁשלֹוֶמךךָ

בערבית אומרים זה.

ָּתִׂשים ַעְּמךךָ  ַעל־ִיְׂשָרֵאל  ָרב  ָׁשלֹום   

ָאדֹון ְלָכל  ֶלךךְ  ְלעֹוָלם  ִּכי ַאָּתה הּוא ֶמֽ

ֶאת־ַעְּמךךָ  ְלָבֵרךךְ  יךךָ  ַהָּׁשלֹום: ְוטֹוב ְּבֵעיֶנֽ

 : ִיְׂשָרֵאל ְּבָכל־ֵעת ּוְבָכל־ָׁשָעה ִּבְׁשלֹוֶמךךָ

ֶפר ַחִּיים ְּבָרָכה ְוָׁשלֹום  ּוַפְרָנָסה טֹוָבה  ִנָּזֵכר ְוִנָּכֵתב  נּו    ְּבֵסֽ יךךָ ָאֽ ְלָפֶנֽ

ְוָכל־ַעְּמךךָ ֵּבית ִיְׂשָרֵאל  ְלַחִּיים ּוְלָׁשלֹום: ָּברּוךךְ ַאָּתה ְיָי עֹוֵׂשה ַהָּׁשלֹום:



נּו ַעֵּזי ָפִנים ּוְקֵׁשי  60  ינּו  ֶׁשֵאין ָאֽ נּו  ְוַאל־ִּתְתַעַּלם ִמְּתִחָּנֵתֽ יךךָ ְּתִפָּלֵתֽ ָאָּנא  ָּתבֹא ְלָפֶנֽ

יךךָ  ֶרף  לֹוַמר ְלָפֶנֽ ינּו  ֹעֽ אלֵֹהי ֲאבֹוֽתֵ ינּו ֵוֽ אנּו  ְיָי ֱאלֵֹהֽ ֲחנּו ְולֹא ָחָטֽ ְחנּו  ַצִּדיִקים ֲאַנֽ ֲאָבל ֲאַנֽ

אנּו:   62 61 ָחָטֽ

ְמנּו   ָא   ְדנּו  ּבָ ַׁשֽ ְלנּו   ּגָ ַגֽ ִפי: ִּד ַזֽ ְרנּו ֹדֽ ַּבֽ

ינּו   הֶ  ְענּו  וְ ֱעִוֽ  ִהְרַׁשֽ ּוַזֽ ְסנּו  חָ   ְדנ ֶקר: טָ ַמֽ ְלנּו ֶׁשֽ ַפֽ

ְצנּו ַרע   יָ  ְבנּו  ּכִ ַעֽ ְדנּו  מָ ְצנּו  ַלֽ ַּזֽ ְצנּו  נִ ַרֽ ַאֽ

ְרנּו       סָ  ינּו       עָ 63ַרֽ ְענּו   ּפָ 64ִוֽ ְרנּו   צָ ַׁשֽ ֶרף:  ִק ַרֽ ינּו ֹעֽ ִּׁשֽ

ְענּו  ָר  ְתנּו  ׁשִ ַׁשֽ ְבנּו   ִּת ַחֽ ינּו  ַעֽ ְענּו:  ָּתִעֽ ִּתְעָּתֽ

נּו:  ָוה ָלֽ יךךָ ַהּטֹוִבים  ְולֹא ָׁשֽ יךךָ ּוִמִּמְׁשָּפֶטֽ ְרנּו ִמִּמְצֹוֶתֽ ה  נחמיה ט:לג ַסֽ יק ְוַאָּת֣ ל  ַצִּד֔ א  ַע֖ ָּכל־ַהָּב֣

ְענּו: ֲאַנְ֥חנּו ִהְרָׁשֽ יָת ַוֽ ת ָעִׂש֖ י־ֱאֶמ֥ ינּו ִּכֽ ָעֵל֑

יךךָ ׁשֹוֵכן ְׁשָחִקים  ֲהלֹא ָּכל־ַהִּנְסָּתרֹות  יךךָ יֹוֵׁשב ָמרֹום  ּוַמה ְנַסֵּפר ְלָפֶנֽ  ַמה ּנֹאַמר ְלָפֶנֽ

'. והטעם ע"פ מ"ש ביומא ל"ז על מ"ש במשה: וכך היה אומר אא אנא תבא' כ"א 'או"א תבאבפ"פ . . . '60
השם   "ומין שבאא אמר כאן כפרה ואמר להלן בחורב כפר' מה להלן באא אף כאן באא". (דברי קהלת דף 

532(
61 רמ"א או"ח ס' תר"ז ס"ק ג (ואבותיו does not include the wordמהג אשכז  ) and the (טור או"ח
 .(תר"ז
' תבא לפניך אנא ' is only supposed to have twenty eight words according to the רוקח.

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,

', עכ"ל. על כן ישר בעיי וסחוהתודו את עונם ואת עון אבתםבאחזו מעשי אבותיו בידו. וכן כתיב (ויקרא כ"ו, מ) ' 
וידוי הספרדים שאומרים, אבל אחו ואבותיו חטאו אשמו בגדו וכו'.              (הרב בימין שלמה המברגר) 

א ִבְׁשָגָגה֙  ֵאּלּו ַהְּׁשָגגֹות ְוֵכן הּוא אֹוֵמר 'ַחָטִאים62 ֱחָט֤ ֶפׁש ִּכי־ֶתֽ '.ֶנ֗

 ֵאּלּו ַהְּזדֹוֹותֲעֹונֹות63

(גמ' יומא לו:) (רש"י שם)  העושה להכעיס  ֵאּלּו ַהְּמָרִדים -  ְּפָׁשִעים64



ַע:  ְוַהִּנְגלֹות ַאָּתה יֹוֵדֽ

ַע  ַאָּתה פז:) (יומא  דרב ודוי  ׂש ָּכל־ כ:כז  משלי  ַאָּתה ָּכל־ָחי:  ִסְתֵרי  ְוַתֲעלּומֹות  עֹוָלם ָרֵזי  יֹוֵדֽ ֵפ֗ ֹח֝

ֶטן:           ָּך  ְוֵאין ִנְסָּתרירמיה יא:כ ַחְדֵרי־ָבֽ ב ֵאין ָּכל ָּדָבר ֶנֱעָּלם ִמֶּמֽ ן ְּכָל֖יֹות ָוֵל֑  ּוֹּבֵח֥

נּו ַעל ָּכל־  ינּו  ֶׁשִּתְסַלח ָלֽ אלֵֹהי ֲאבֹוֵתֽ ינּו ֵוֽ : ּוְבֵכן ְיִהי ָרצֹון ִמְּלָפֶניךךָ  ְיָי ֱאלֵֹהֽ יךךָ  ֶגד ֵעיֶנֽ ִמֶּנֽ

ינּו: ינּו  ּוְתַכֵפר־ָלנּו ַעל־ְּפָׁשֵעֽ נּו         ַעל ָּכל ֲעֹונֹוֵתֽ ינּו  ְוִתְמַחל־ָלֽ ַחּטֹאֵתֽ

יךךָ ּבְ  אנּו ְלָפֶנֽ יךךָ ּבְ   :ֶנס ּוְבָרצֹון ֹאֽ ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ אנּו ְלָפֶנֽ :מּוץ ַהֵּלב ִא ְוַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ

יךךָ ּבִ  אנּו ְלָפֶנֽ ַעת בְ ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ יךךָ ּבְ  :ִלי ָדֽ אנּו ְלָפֶנֽ ִים בִ ְוַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ :ּטּוי ְׂשָפָתֽ

יךךָ ּבַ  אנּו ְלָפֶנֽ ֶתר: גָ ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ יךךָ ּבְ לּוי ּוַבָּסֽ אנּו ְלָפֶנֽ ּלּוי ֲעָריֹות: גִ ְוַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ

יךךָ ּבְ  אנּו ְלָפֶנֽ יךךָ ּבְ ּבּור ֶּפה:  ִד ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ אנּו ְלָפֶנֽ ַעת ּוְבִמְרָמה: ַדֽ ְוַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ

יךךָ ּבְ  אנּו ְלָפֶנֽ יךךָ ּבְ ְרהּור ַהֵּלב:  הִ ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ אנּו ְלָפֶנֽ ַע:הְוַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ ַאת ֵרֽ ֹוָנֽ

יךךָ ּבְ  אנּו ְלָפֶנֽ יךךָ ּבִ ּדּוי ֶּפה: וִ ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ אנּו ְלָפֶנֽ ִעיַדת ְזנּות: וְ ְוַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ

יךךָ ּבְ  אנּו ְלָפֶנֽ ּבְ דֹון ּוִבְׁשָגָגה: זָ ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ יךךָ  ְלָפֶנֽ אנּו  ֶׁשָחָטֽ ֵחְטא  הֹוִרים זִ ְוַעל  לזּול 

ּומֹוִרים: 

יךךָ ּבְ  אנּו ְלָפֶנֽ יךךָ ּבְ ֶזק ָיד:   חֹֽ ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ אנּו ְלָפֶנֽ ּלּול ַהֵּׁשם: חִ ְוַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ

יךךָ ּבְ  אנּו ְלָפֶנֽ יךךָ ּבְ ְפׁשּות ֶּפה:  טִ ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ אנּו ְלָפֶנֽ ִים: טֻ ְוַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ ְמַאת ְׂשָפָתֽ



יךךָ ּבְ  אנּו ְלָפֶנֽ ּבְ ֶצר ָהָרע:  יֵֽ ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ יךךָ  ְלָפֶנֽ אנּו  ֶׁשָחָטֽ ֵחְטא  ּוְבלֹא י ְוַעל  ֹוְדִעים 

יֹוְדִעים: 

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

נּו:  נּו  ַּכֶּפר־ָלֽ נּו  ְמַחל־ָלֽ ְוַעל ֻּכָלם ְסַלח־ָלֽ

יךךָ ּבְ  אנּו ְלָפֶנֽ ַחד:   כַ ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ יךךָ ּבְ ַּפת ֹׁשֽ אנּו ְלָפֶנֽ ַחׁש ּוְבָכָזב: ּכַֽ ְוַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ

יךךָ ּבְ  אנּו ְלָפֶנֽ יךךָ ּבְ ׁשֹון ָהָרע:לָ ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ אנּו ְלָפֶנֽ צֹון:לָ ְוַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ

יךךָ ּבְ  אנּו ְלָפֶנֽ ּבְ ָּׂשא ּוְבַמָּתן: מַ ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ יךךָ  ְלָפֶנֽ אנּו  ֶׁשָחָטֽ ֵחְטא  ֲאָכלמַ ְוַעל 

ּוְבִמְׁשֶּתה: 

יךךָ ּבְ  אנּו ְלָפֶנֽ יךךָ ּבִ נֶֽ ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ אנּו ְלָפֶנֽ ִטַּית ָּגרֹון: נְ ֶׁשךךְ ּוְבַמְרִּבית: ְוַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ

ִין:  יךךָ ְּבִסּקּור ָעֽ אנּו ְלָפֶנֽ יךךָ ּבְ ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ אנּו ְלָפֶנֽ ינּו:ׂשִֽ ְוַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ יַח ִׂשְפתֹוֵתֽ

יךךָ ּבְ  אנּו ְלָפֶנֽ  ִים ָרמֹות:   עֵ ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ יךךָ ּבְ יַנֽ אנּו ְלָפֶנֽ ַצח: עַ ְוַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ ּזּות ֶמֽ

'.ועל כולם אין אומרים כאן ' 

יךךָ ּבִ  אנּו ְלָפֶנֽ יַקת ֹעל:   פְ ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ יךךָ ִּבְפִלילּות: ִרֽ אנּו ְלָפֶנֽ ְוַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ

יךךָ ּבִ  אנּו ְלָפֶנֽ ַע:  צְ ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ יךךָ ּבְ ִדַּית ֵרֽ אנּו ְלָפֶנֽ ִין:צָ ְוַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ רּות ָעֽ

יךךָ ּבְ  אנּו ְלָפֶנֽ יךךָ ּבְ ּלּות רֹאׁש:ַק ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ אנּו ְלָפֶנֽ ֶרף:ַק ְוַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ ְׁשיּות ֹעֽ



יךךָ ּבְ  אנּו ְלָפֶנֽ ִים ְלָהַרע:ִר ַע"ֵח ֶׁשָחָטֽ יךךָ ּבִ יַצת ַרְגַלֽ אנּו ְלָפֶנֽ ִכילּות:ְר ְוַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ

יךךָ ּבִ  אנּו ְלָפֶנֽ יךךָ ּבְ ֽבּוַעת ָׁשְוא: ׁשְ ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ אנּו ְלָפֶנֽ ְנַאת ִחָנם: ׂשִ ְוַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ

יךךָ ּבִ  אנּו ְלָפֶנֽ יךךָ ּבְ ֽׂשּוֶמת ָיד:  ְת ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ אנּו ְלָפֶנֽ ְמהֹון ֵלָבב:ִת ְוַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ

נּו: נּו  ַּכֶּפר־ָלֽ נּו  ְמַחל־ָלֽ ְוַעל ֻּכָלם ְסַלח־ָלֽ

:שאנו חיביםמכים על הלב באמירה זו במילים 

בפפד"מ ובותיה אומרים כסדר זו

ֲעֵליֶהם ַחָּיִבים  נּו  ֶׁשָאֽ ֲחָטִאים  ְוַעל 

עֹוָלה:

נּו ַחָּיִבים ֲעֵליֶהם ַחָּטאת: ְוַעל ֲחָטִאים ֶׁשָאֽ

ָקְרָּבן ֲעֵליֶהם  ַחָּיִבים  נּו  ֶׁשָאֽ ְוַעל"ֲח 

עֹוֶלה ְויֹוֵרד: 

נּו ַחָּיִבים ֲעֵליֶהם ָאָׁשם:  ְוַעל ֲחָטִאים ֶׁשָאֽ

ָאָׁשם ֲעֵליֶהם  ַחָּיִבים  נּו  ֶׁשָאֽ ְוַעל"ֲח 

ָּתלּוי:  

נּו ַחָּיִבים ֲעֵליֶהם ָּכֵרת:  ְוַעל ֲחָטִאים ֶׁשָאֽ

סדר אחר 

ְוֲחֶׁש"ַח ֲעֵליֶהם ַחָּטאת:

ְוֲחֶׁש"ַח ֲעֵליֶהם ָאָׁשם ַוַדאי ְוָּתלּוי:

ְוֲחֶׁש"ַח ֲעֵליֶהם עֹוָלה:

ְוֲחֶׁש"ַח ֲעֵליֶהם ָקְרָּבן עֹוֶלה ְויֹוֵרד:

ְוֲחֶׁש"ַח ֲעֵליֶהם ָּכֵרת ְוֲעִריִרי:

נּו ַחָּיִבים ֲעֵליֶהם ִמיָתה ִּביֵדי ָׁשַמִים: ְוַעל ֲחָטִאים ֶׁשָאֽ

נּו ַחָּיִבים ֲעֵליֶהם ַמְלקּות ַאְרָּבִעים: ְוַעל ֲחָטִאים ֶׁשָאֽ



נּו ַחָּיִבים ֲעֵליֶהם ַמַּכת ַמְרדּות: ְוַעל ֲחָטִאים ֶׁשָאֽ

'.א-לוה סליחות', מוסיפים בה את המילים: 'ועל חטאיםבבקשת שבסוף '

נּו: ְוַעל ֻּכָלם  ֱאֽלֹוַּה ְסִליחֹות  ְסַלח־ָלנּו  ְמַחל־ָלנּו  ַּכֶּפר־ָלֽ

ֶרג  נּו ַחָּייִבים ֲעֵליֶהם ַאְרַּבע ִמיתֹות ֵּבית ִּדין - ְסִקיָלה  ְׂשֵרָפה  ֶהֽ ְוַעל ֲחָטִאים ֶׁשָאֽ

ֶנק:  ְוֶחֽ

ַעל ִמְצֹות ֲעֵׂשה ְוַעל ִמְצֹות לֹא ַתֲעֶׂשה  ֵּבין ֶׁשֵיׁש־ָּבּה קּום ֲעֵׂשה  ּוֵבין ֶׁשֵאין ָּבּה קּום

יךךָ  נּו  ְּכָבר ֲאַמְרנּום ְלָפֶנֽ נּו  ֶאת־ַהְּגֽלּוִים ָלֽ נּו ְוֶאת־ֶׁשֵאיָנם ְּגֽלּוִים ָלֽ ֲעֵׂשה: ֶאת־ַהְּגֽלּוִים ָלֽ

ַּכָּדָבר  ִוידּוִעים   ְּגֽלּוִים  ֵהם  יךךָ  ְלָפֶנֽ נּו   ָלֽ ְּגֽלּוִים  ְוֶאת־ֶׁשֵאיָנם  ֲעֵליֶהם   ְלךךָ  ינּו  ְוהֹוִדֽ

ם דברים כט:כחֶׁשֶּנֱאַמר-                ד־עֹוָל֔ ֹיֹנֹּו֙ ַע֗ ֹנֵ֨ ֹבָ ֹנֹּו ֹּולְֹ ֤ ת לָֹ ינּו ְוַהִּנְגלֹ֞ יָי֖ ֱאלֵֹה֑ ת ַלֽ ְסָּתֹר֔  ַהִּנ֨

את:  ֹֽ ה ַהּז י ַהּתֹוָר֥ ֲעׂ֕שֹות ֶאת־ָּכל־ִּדְבֵר֖ ַלֽ

ִּכי ַאָּתה סֹוְלָחן ְלִיְׂשָרֵאל  ּומֹוְחָלן ְלִׁשְבֵטי ְיֻׁשרּון  

ַח ֶאָּלא ַאָּתה: ֶלךךְ מֹוֵחל ְוסֹוֵלֽ יךךָ ֵאין ָלנּו ֶמֽ ּוִמַּבְלָעֶדֽ

ְרִּתיודוי דרב המנונא זוטי (גמ' ברכות יז) ְרִּתי ֵאיִני ְכַדאי  ְוַעְכָׁשו ֶׁשנֹוַצֽ  ֱאלַֹהי  ַעד ֶׁשלֹא נֹוַצֽ

ְרִּתי  לֹא    ְּכִאלּו יךךָ ִּכְכִלי ָמֵלא   נֹוַצֽ ֶמר ְּבִמיָתִתי: ֲהֵרי ֲאִני ְלָפֶנֽ ָעָפר ֲאִני ְּבַחָיי  ַקל ָוֹחֽ

אלֵֹהי ֲאבֹוַתי  ֶׁשלֹא ֶאֱחָטא עֹוד  ּוַמה־ יךךָ  ְיָי ֱאלַֹהי ֵוֽ בּוָׁשה ּוְכִלָּמה:   ְיִהי ָרצֹון ִמְּלָפֶנֽ



יךךָ ָהַרִּבים  ֲאָבל לֹא ַעל־ְיֵדי ִיסּוִרים ַוֲחָלִאים ָרִעים:   יךךָ     ָמֵרק ְּבַרֲחֶמֽ אִתי ְלָפֶנֽ ֶׁשָחָטֽ

לַֹהי  ְנֹצר ְלׁשֹוִני ֵמָרע  ּוְׂשָפַתי ִמַּדֵּבר ִמְרָמה  ְוִלְמַקְלַלי ַנְפִׁשי ִתֹּדם  ְוַנְפִׁשי ֶּכָעָפר ֱא 

ִּתְרֹּדף ַנְפִׁשי  ְוָכל־ַהחֹוְׁשִבים ָעַלי ָרָעה  יךךָ  ךךָ  ּוְבִמְצֹוֶתֽ ַלֹּכל ִּתְהֶיה: ְּפַתח ִלִּבי ְּבתֹוָרֶתֽ

 ךךָ  ֲעֵׂשה  ַען ְיִמיֶנֽ ךךָ  ֲעֵׂשה ְלַמֽ ַען ְׁשֶמֽ ְמֵהָרה ָהֵפר ֲעָצָתם ְוַקְלֵקל ַמְחְׁשבֹוָתם: ֲעֵׂשה ְלַמֽ

  : ךךָ ַען ּתֹוָרֶתֽ ךךָ  ֲעֵׂשה ְלַמֽ ַען ְקֻדָּׁשֶתֽ יְנךךָ֣  תהלים ס:זְלַמֽ יָעה ְיִמֽ הֹוִׁש֖ יךךָ  ְל֣צּון ְיִדיֶד֑ ַמַען ֵיָחֽ ְל֭

ִני: ועננו  ֲעֵנֽ י: יט:טו           ַוֽ ֲאִלֽ י ְוֹגֽ ָי֗ צּוִר֥ יךךָ ְי֝ י ְלָפֶנ֑ י ְוֶהְג֣יֹון ִלִּב֣ ְהֽיּו ְלָר֨צֹון ׀ ִאְמֵרי־ִפ֡ ֹעֶׂשה  ִי֥

ינּו ְוַעל־ָּכל־ִיְׂשָרֵאל: ְוִאְמרּו ָאֵמן: ָׁשלֹום ִּבְמרֹוָמיו          הּוא ַיֲעֶׂשה ָׁשלֹום  ָעֵלֽ

: ְוָׁשם ךךָ נּו ְּבתֹוָרֶתֽ ינּו  ְוֵתן ֶחְלֵקֽ ינּו  ֶׁשִיָּבֶנה ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ִּבְמֵהָרה ְבָיֵמֽ אלֵֹהי ֲאבֹוֵתֽ ינּו ֵוֽ יךךָ ְיָי ֱאלֵֹהֽ ְיִהי ָרצֹון ִמְּלָפֶנֽ

ם מלאכי ג:ד ַנֲעָבְדךךָ ְּבִיְרָאה  ִּכיֵמי עֹוָלם ּוְכָׁשִנים ַקְדֹמִנּיֹות:   י עֹוָל֔ ִם ִּכיֵמ֣ ה ִויֽרּוָׁשָל֑ ת ְיהּוָד֖ יָי֔ ִמְנַח֥ ְרָב֙ה ַלֽ ְוָעֽ

ת:  ִנֹּיֽ ּוְכָׁשִנ֖ים ַקְדֹמֽ

הזכרת נשמות ביום הכפורים

The earliest source for  יזכור (הזכרת נשמות ) is found in the  חומאמדרש ת in which it cites the custom of
recalling loved ones who have since departed and pledging  צדקה on their behalf on  יום כפור. It spread
throughout the Rhineland in response to the Crusades. There are two opinions discussed in the מחזור

מהג אשכז, ויטרי   which does not recite  יזכור on  יום טוב, and הג צרפתמ which later became הג פוליןמ

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
Europe in the seventeenth century, with the popularization of Lurianic קבלה by mystics who stressed
the penitential aspect of  יום טוב. The prayer  א-ל מלא רחמים, originated in seventeenth-century Ukraine
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
בהזכרת שמות, אין קוראיםא-ל מלא רחמים ' וכוליה. אין יחיד או החזן אומרים 'יזכור אלדים נשמת בוסח: '   

שמות מתוך 'ממורבוך', ואין אומרים 'אב הרחמים'. מי שהוריהם בחיים, אף הם שארים בבית הכסת. 



 ֶדר]  ַּבֲעבּור ֶׁשֲאִני ֶאֵּתן  ְצָדָקה ַּבֲעדֹו: [ְּבִלי ֶנֽ

ִּבְצרֹור ְצרּוָרה  ַנְפׁשֹו  ְּתִהי  ֶזה  ִּבְׂשַכר 

ַהַחִּיים ִעם ִנְׁשמֹות ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעֹקב 

ְׁשָאר  ְוִעם  ְוֵלָאה   ָרֵחל  ִרְבָקה  ָׂשָרה 

ֶדן: ְונֹאַמר ָאֵמן: ַצִּדיִקים ְוִצְדָקִנּיֹות ֶׁשְּבַגן ֵעֽ
בעבור שמת האם.

מֹוָרִתי  ִאִּמי  ִנְׁשַמת  ֱאלִֹהים  ִיְזֹּכר 

פלונית( בת  ְלעֹוָלָמּהפלונית  ֶׁשָהְלָכה   (

 ֶדר]  ַּבֲעבּור ֶׁשֲאִני ֶאֵּתן  ְצָדָקה [ְּבִלי ֶנֽ

ַנְפָׁשּה ְּתִהי  ֶזה  ִּבְׂשַכר  ַּבֲעָדּה:     

ִנְׁשמֹות  ִעם  ַהַחִּיים  ִּבְצרֹור  ְצרּוָרה 

ָׂשָרה  ְוַיֲעֹקב       ִיְצָחק  ַאְבָרָהם 

ִרְבָקה ָרֵחל ְוֵלָאה  ְוִעם ְׁשָאר ַצִּדיִקים 

ֶדן: ְונֹאַמר ָאֵמן:  ְוִצְדָקִנּיֹות ֶׁשְּבַגן ֵעֽ

לקרוב.

ְזֵקִני/ָאִחי/ְּבִני/ַּבְעִלי  ִנְׁשַמת  ֱאלִֹהים  ִיְזֹּכר 

פלונית ( בר  ְלעֹוָלמֹו   פלוני  ֶׁשָהַלךךְ  ַּבֲעבּור ) 

 ֶדר] [ְּבִלי  ֶׁשֲאִני ֶאֵּתן ְצָדָקה ַּבֲעדֹו: ִּבְׂשַכר  ֶנֽ

ְצרּוָרה ִּבְצרֹור ַהַחִּיים ִעם  ֶזה ִּתֵהא ַנְפׁשֹו 

ִרְבָקה  ָׂשָרה   ְוַיֲעֹקב  ִנְׁשמֹות ַאְבָרָהם ִיְצָחק

ְוֵלָאה  ְוִעם ְׁשָאר ַצִּדיִקים ְוִצְדָקִנּיֹות  ָרֵחל 

ֶדן:  ֶׁשְּבַגן ְונֹאַמר ָאֵמן: ֵעֽ
לקרובה.

ִנְׁשַמת  ֱאלִֹהים  ִיְזֹּכר 

 ) בר ְזֶקְנִּתי/ֲאחֹוִתי/ִּבִּתי/ִאְׁשִּתי  פלונית 

ַּבֲעבּור פלונית  ְלעֹוָלָמּה   ֶׁשָהְלָכה   (

 ֶדר]  ֶׁשֲאִני ֶאֵּתן  ְצָדָקה ַּבֲעָדה: [ְּבִלי ֶנֽ

ִּבְׂשַכר ֶזה ִּתֵהא ַנְפָׁשּה ְצרּוָרה ִּבְצרֹור

ִיְצָחק  ַאְבָרָהם  ִנְׁשמֹות  ִעם  ַהַחִּיים 

ְוֵלָאה  ְוִעם ָרֵחל  ִרְבָקה  ָׂשָרה   ְוַיֲעֹקב 

ֶדן: ֵעֽ ֶׁשְּבַגן  ְוִצְדָקִנּיֹות  ַצִּדיִקים  ְׁשָאר 

ְונֹאַמר ָאֵמן: 



ִנְׁשמֹוֵתיֶהם  ִעם  ַהַחִּיים  ִּבְצרֹור  ְצרּורֹות 

ִרְבָקה  ָׂשָרה  ְוַיֲעֹקב   ִיְצָחק  ֶׁשל־ַאְבָרָהם 

ַצִּדיִקים  ְׁשָאר  ְוִעם  ְוֵלָאה   ָרֵחל 

ֶדן: ְונֹאַמר ָאֵמן:  ְוִצְדָקִנּיֹות ֶׁשְּבַגן ֵעֽ

קמד:ג-ד ה  תהלים  ָּדָמ֑ ֶבל  ַלֶה֣ ָדם  ָא֭ הּו:  ְּתַחְּׁשֵבֽ ַוֽ ֗נֹוׁש  ֶּבן־ֱא֝ הּו  ָדֵע֑ ַוֵּתֽ ָדם  ה־ָא֭ ָמֽ  ָי֗  ְיֽ

ר:  ל עֹוֵבֽ יו ְּכֵצ֣ ָמ֗ ׁש:  צ:ו ָי֝ ל ְוָיֵבֽ ֶרב ְימֹוֵל֥ ֶע֗ ף ָל֝ יץ ְוָחָל֑ ֹּבֶקר ָיִצ֣ א  צ:ג ַּב֭ נֹוׁש ַעד־ַּדָּכ֑ ב ֱא֭ ָּתֵׁש֣

ם:  י־ָאָדֽ ְבֵנֽ ׁ֣שּובּו  אֶמר  ּתֹ֗ לב:כטַו֝ ם:   דברים  ֲחִריָתֽ ְלַאֽ ינּו  ָיִב֖ את  ֹ֑ ז ילּו  ַיְׂשִּכ֣ ְכ֖מּו  ָחֽ ֥לּו 

יו ְּכבֹוֽדֹו:  תהלים מט:יח ֲחָר֣ ד ַאֽ א־ֵיֵר֖ ֹֽ ל ל ח ַהֹּכ֑ ִיַּק֣ מֹותֹו  א ְב֭ ֹ֣ י־ל ה  לז:לז ִּכ֤ ם ּוְרֵא֣ ְׁשָמר־ָּת֭

יׁש ָׁשֽלֹום:  ית ְלִא֣ ֲחִר֖ י־ַאֽ ר ִּכֽ יםלד:כג  ָיָׁש֑ ל־ַהֹחִס֥ ְׁש֗מּו ָּכֽ א ֶיְא֝ ֹ֥ יו ְול ָי ֶנֶ֣פׁש ֲעָבָד֑ ה ְי֭ ֹּפֶד֣

ּֽבֹו:
תפלת מוסף ליום כפור

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

ֲעֹקב  אלֵֹהי ַיֽ ינּו  ֱאלֵֹהי ַאְבָרָהם  ֱאלֵֹהי ִיְצָחק  ֵוֽ אלֵֹהי ֲאבֹוֵתֽ ֵוֽ ינּו  ֱאלֵֹהֽ ַאָּתה ְיָי  ָּברּוךךְ 

ְוזֹוֵכר ַחְסֵדי   ּגֹוֵמל ֲחָסִדים טֹוִבים ְוֹקֵנה ַהֹּכל  ֵאל ֶעְליֹון   ָהֵאל ַהָּגדֹול ַהִּגּבֹור ְוַהּנֹוָרא 

ַען ְׁשמֹו ְּבַאֲהָבה:  ָאבֹות   ּוֵמִביא גֹוֵאל ִלְבֵני ְבֵניֶהם  ְלַמֽ

נּו ְּבֵסֶפר ַהַחִּיים  ְלַמַעְנךךָ ֱאלִֹהים ַחִּיים:   ֶלךךְ ָחֵפץ ַּבַחִּיים  ְוָכְתֵבֽ נּו ְלַחִּיים  ֶמֽ ָזְכֵרֽ

יַע ּוָמֵגן: ָּברּוךךְ ַאָּתה ְיָי ָמֵגן ַאְבָרָהם:  ֶלךךְ עֹוֵזר ּומֹוִׁשֽ ֶמֽ

ֶסד  ְמַחֵּיה  יַע: ְמַכְלֵּכל ַחִּיים ְּבֶחֽ  ַאָּתה ִּגּבֹור ְלעֹוָלם ֲאֹדָני ְמַחֵּיה ֵמִתים ַאָּתה ַרב ְלהֹוִׁשֽ

ֵמִתים ְּבַרֲחִמים ַרִּבים  סֹוֵמךךְ נֹוְפִלים  ְורֹוֵפא חֹוִלים  ּוַמִּתיר ֲאסּוִרים  ּוְמַקֵּים ֱאמּוָנתֹו

יַח  ּוַמְצִמֽ ּוְמַחֶּיה  ֵמִמית  ֶלךךְ  ֶמֽ ּֽדֹוֶמה־ָּלךךְ   ּוִמי  ְּגבּורֹות   ַעל  ַּבֽ ָכֽמֹוךךָ  ִמי  ָעָפר:  ִליֵׁשֵני 

ְיׁשּוָעה: 

ִמי ָכֽמֹוךךָ ַאב ָהַרֲחִמים  זֹוֵכר ְיצּוָריו ְלַחִּיים  ְּבַרֲחִמים:  

ְוֶנֱאָמן ַאָּתה ְלַהֲחיֹות ֵמִתים: ָּברּוךךְ ַאָּתה ְיָי ְמַחֵּיה ַהֵּמִתים:

' במוסף. נעריצך החזן אומר קדושת ' 



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

אָת: ַעל ָּכל־ַמה־ֶׁשָּבָרֽ יךךָ  ְוֵאיָמְתךךָ  ינּו  ַעל־ָּכל־ַמֲעֶׂשֽ ֱאלֵֹהֽ ּוְבֵכן      ֵּתן ַּפְחְדךךָ  ְיָי 

ַאַחת ֲאֻגָּדה  ֻכָּלם  ְוֵיָעׂשּו  ָּכל־ַהְּברּוִאים:  יךךָ  ְלָפֶנֽ ְוִיְׁשַּתֲחוּו  ָּכל־ַהַּמֲעִׂשים   ְוִייָרֽאּוךךָ 

יךךָ       ֹעז ְּבָיְדךךָ  ינּו  ֶׁשַהָּׁשְלָטן ְלָפֶנֽ ְענּו  ְיָי ֱאלֵֹהֽ ַלֲעׂשֹות ְרצֹוְנךךָ ְּבֵלָבב ָׁשֵלם: ְּכָמה ֶׁשָּיַדֽ

אָת:   ךךָ  ְוִׁשְמךךָ נֹוָרא ַעל ָּכל־ַמה־ֶׁשָּבָרֽ ּוְגבּוָרה ִּביִמיֶנֽ

יךךָ  ּוִּפְתחֹון ֶּפה ַלְמַיֲחִלים  יךךָ  ְוִתְקָוה ְלדֹוְרֶׁשֽ ךךָ  ְּתִהָּלה ִליֵרֶאֽ ּוְבֵכן      ֵּתן ָּכבֹוד  ְיָי  ְלַעֶּמֽ

יַכת ֵנר ְלֶבן־ִיַׁשי  ךךָ  ַוֲעִרֽ ֶרן ְלָדִוד ַעְבֶּדֽ יַחת ֶקֽ ךךָ  ּוְצִמֽ ךךָ  ְוָׂשׂשֹון ְלִעיֶרֽ ָלךךְ  ִׂשְמָחה ְלַאְרֶצֽ

ינּו:  ךךָ  ִּבְמֵהָרה ְּבָיֵמֽ ְמִׁשיֶחֽ

חּו ילּו:  ִויָׁשִרים ַיֲעֽלֹוזּו  ְוָאז       ַצִּדיִקים ִיְראּו ְוִיְׂשָמֽ ָתה ִּתְקֹּפץ־ ַוֲחִסיִדים ְּבִרָּנה ָיִגֽ ְועֹוָלֽ

ָאֶרץ:   ֶלת ָזדֹון ִמן־ָהֽ יָה  ְוָכל־ָהִרְׁשָעה ֻּכָּלּה ְּכָעָׁשן ִּתְכֶלה  ִּכי ַתֲעִביר ֶמְמֶׁשֽ ִּפֽ

םִ  ּוִביֽרּוָׁשַלֽ ְּכבֹוֶדךךָ   ִמְׁשַּכן  ִצּיֹון  ְּבַהר  יךךָ   ַעל־ָּכל־ַמֲעֶׂשֽ ְלַבֶּדךךָ   ְיָי  ַאָּתה  ְוִתְמלֹוךךְ   

  - ךךָ ךךָ  ַּכָּכתּוב ְּבִדְבֵרי ָקְדֶׁשֽ ר תהלים קמו:י ִעיר ָקְדֶׁשֽ ּיֹון   ְלֹד֥ ִיךךְ ִצ֭ ם ֱאלַֹה֣ ךךְ ְיָי֙ ׀ ְלעֹוָל֗  ִיְמלֹ֤

ּה:  ֲללּו־ָיֽ ר ַהֽ ָוֹד֗

ִמַּבְלָעֶדיךךָ  ְוֶנֱאַמר-  ְייָ֥ ישעיה ה:טזָקדֹוׁש      ַאָּתה ְונֹוָרא ְׁשֶמךךָ  ְוֵאין ֱאֽלֹוַּה  ּה  ַוִּיְגַּב֛  

ֶלךךְ ַהָּקדֹוׁש:  ה: ָּברּוךךְ ַאָּתה ְיָי ַהֶּמֽ ׁש ִּבְצָדָקֽ ט ְוָהֵא֨ל ַהָּק֔דֹוׁש ִנְקָּד֖ ְצָב֖אֹות ַּבִּמְׁשָּפ֑

ִמָּכל־ַהְּלֹׁשנֹות  נּו  נּו  ְורֹוַמְמָּתֽ ָּבֽ יָת  נּו  ְוָרִצֽ אֹוָתֽ ְבָּת  ִמָּכל־ָהַעִּמים  ָאַהֽ נּו  ַאָּתה ְבַחְרָּתֽ

אָת: ָרֽ ינּו ק ָ ךךָ  ְוִׁשְמךךָ ַהָּגדֹול ְוַהָּקדֹוׁש ָעֵלֽ נּו ַלֲעבֹוָדֶתֽ נּו ַמְלֵּכֽ ַרְבָּתֽ יךךָ  ְוֵקֽ נּו ְּבִמְצֹוֶתֽ ְוִקַּדְׁשָּתֽ

ְּבַאֲהָבה [ ינּו  ֱאלֵֹהֽ ְיָי  נּו  ֶּתן־ָלֽ ֶאת־יֹום ַהִּכּפּוִרים ַהֶּזהֶאת־יֹום ַהַּׁשָּבת ַהֶּזה ְו]   בשבתַוִּתֽ

ינּו  ִים: 65ִלְמִחיָלה ְוִלְסִליָחה ּוְלַכָּפָרה  ְוִלְמָחל־ּבֹו ֶאת־ָּכל־ֲעֹונֹוֵתֽ ֶכר ִליִציַאת ִמְצָרֽ  ֵזֽ

ֶדש  ִמְקָרא ְּבַאֲהָבה] בשבת [לפי וסח פולין 65 ֹקֽ



ְיכֹוִלים ַלֲעׂשֹות  נּו  נּו  ְוֵאין ָאֽ ֵמַעל ַאְדָמֵתֽ ְקנּו  נּו  ְוִנְתַרַחֽ ֵמַאְרֵצֽ ינּו  ָגִלֽ ינּו  ּוִמְּפֵני ֲחָטֵאֽ

ַהָּיד  ִמְּפֵני  ָעָליו   ִׁשְמךךָ  ֶׁשִּנְקָרא  ְוַהָּקדֹוׁש  ַהָּגדֹול  ִית  ַּבּֽבַ ךךָ   ְּבִחיָרֶתֽ ְּבֵבית  ינּו  חֹובֹוֵתֽ

 : ךךָ ֶׁשִּנְׁשַּתְּלָחה ְּבִמְקָדֶׁשֽ

ינּו ְוַעל־ ֶלךךְ ַרֲחָמן  ֶׁשָּתׁשּוב ּוְתַרֵחם ָעֵלֽ ינּו  ֶמֽ אלֵֹהי ֲאבֹוֵתֽ ינּו ֵוֽ יךךָ ְיָי ֱאלֵֹהֽ ְיִהי ָרצֹון ִמְּלָפֶנֽ

נּו  ַּגֵּלה ְּכבֹוד ַמְלֵּכֽ ינּו  ְמֵהָרה ּוְתַגֵּדל ְּכבֹודֹו: ָאִבֽ הּו  ָהַרִּבים  ְוִתְבֵנֽ יךךָ  ְּבַרֲחֶמֽ ִמְקָּדְׁשךךָ 

ינּו ִמֵּבין ַהּגֹוִים  ינּו ְלֵעיֵני ָּכל־ַחי: ְוָקֵרב ְּפזּוֵרֽ ינּו ְמֵהָרה  ְוהֹוַפע ְוִהָּנֵׂשא ָעֵלֽ ַמְלכּוְתךךָ ָעֵלֽ

ֵּבית ִמְקָּדְׁשךךָ  ִם  ְּבִרָּנה  ְוִלירּוָׁשַלֽ ְלִצּיֹון ִעיְרךךָ  נּו  ֶרץ: ַוֲהִביֵאֽ ַּכֵּנס ִמַּיְרְּכֵתי ָאֽ ינּו  ּוְנפּוצֹוֵתֽ

ינּו  ְּתִמיִדים ְּכִסְדָרם  ּומּוָסִפים יךךָ ֶאת־ָקְרְּבנֹות חֹובֹוֵתֽ ְּבִׂשְמַחת עֹוָלם: ְוָׁשם ַנֲעֶׂשה ְלָפֶנֽ

ְּכִהְלָכָתם:  

יךךָ  ְוַנְקִריב ַנֲעֶׂשה  ַהֶּזה  ] ֶאת מּוַסף יֹום ַהִּכּפּוִריםֶאת מּוַסף יֹום ַהַּׁשָּבת ַהֶּזה וְ  בשבת[ ְלָפֶנֽ

ךךָ  ינּו ְּבתֹוָרֶתֽ ְבָּת ָעֵלֽ  ךךָ  ְּכמֹו ֶׁשָּכַתֽ ךךָ   ַעְבְּדךךָ  ֹמֶׁשה  ַעל־ְיֵדי  ְּבַאֲהָבה ְּכִמְצַות ְרצֹוֶנֽ ִמִּפי ְכבֹוֶדֽ

ָּכָאמּור: 

בשבת אומרים זה.  

ה  במדבר כח:ט-י  ֶלת ִמְנָח֛ ים ֹס֧ ם ּוְׁשֵנ֣י ֶעְׂשֹרִנ֗ י־ָׁשָנ֖ה ְּתִמיִמ֑ ים ְּבֵנֽ י־ְכָבִׂש֥ ת ְׁשֵנֽ ּוְביֹו֙ם ַהַּׁשָּב֔

ֶמן ְוִנְסּֽכֹו:  ה ַבֶּׁש֖ ּה: ְּבלּוָל֥ יד ְוִנְסָּכֽ ת ַהָּתִמ֖ ת ְּבַׁשַּבּ֑תֹו ַעל־ֹעַל֥ ת ַׁשַּב֖  ֹעַל֥

בעמידה של מוסף בין פסוקי קרבן שבת לפסוקי קרבן החג אומרים וסח הגאוים והראשוים: 

ֶזה ָקְרַּבן ַׁשָּבת  ְוָקְרַּבן יֹום ַהִּכּפּוִרים ָּכָאמּור: 



םכט:ז-ח ֵתיֶכ֑ ם ֶאת־ַנְפֹׁשֽ ם ְוִעִּניֶת֖ ִיְהֶי֣ה ָלֶכ֔ ֶדׁ֙ש  ְקָרא־ֹק֨ ה ִמֽ י ַהֶּז֗ ַהְּׁשִביִע֜ ֶדׁש  ַלֹח֨ ָעׂשֹו֩ר  ּוֶבֽ  

ד  ֶאָח֖ ר  ֶּבן־ָּבָק֛ ר  ַּפ֧ ַח  ִניֹח֔ יַח  ֵר֣ יָי֙  ַלֽ ה  ֹעָל֤ ם  ְוִהְקַרְבֶּת֨ ֲעֽׂשּו:  ַתֽ א  ֹ֥ ל ה  ָּכל־ְמָלאָכ֖

ם: ָלֶכֽ ִיְה֥יּו  ם  ְּתִמיִמ֖ ה  ִׁשְבָע֔ י־ָׁשָנ֙ה  ְּבֵנֽ ים  ְּכָבִׂש֤ ד  ֶאָח֑ ִיל  ְוִנְסֵּכיֶהם ַא֣ ִּכְמֻדָּבר  ּוִמְנָחָתם 

ְּכִנְסּכֹו: כט:ט   ִין  ְוַיֽ ֶבׂש   ַלֶּכֽ ְוִעָׂשרֹון  ִיל   ָלַא֖ ים  ֶעְׂשֹרִנ֔ ְׁשֵנ֙י  ר  ַלָּפ֔ ֶעְׂשֹרִני֙ם  ה  ְׁשלָֹׁש֤

את ַהִּכֻּפִרים֙ "א ּוְׁשֵני ְׂשִעיִרים ְלַכֵּפר  [  ד ַחַּט֤ ] ּוְׁשֵני ְתִמיִדים ְּכִהְלָכָתם: (מהרי"ל)   ִמְּלַב֞

ךךָ  בשבת [ ְּבַמְלכּוֶתֽ ֶנג   ִיְׂשְמחּו  ִיְׂשְּבעּו ֻּכָּלם  ְׁשִביִעי ַעם ְמַקְּדֵׁשי   ֹׁשְמֵרי ַׁשָּבת ְוֽקֹוְרֵאי ֹעֽ

ֶכר ְלַמֲעֵׂשה  אָת  ֵזֽ ָרֽ יָת ּבֹו ְוִקַּדְׁשּתֹו  ֶחְמַּדת ָיִמים ֹאתֹו ק ָ ךךָ  ּוַבְּׁשִביִעי ָרִצֽ ְוִיְתַעְּנגּו ִמּטּוֶבֽ

]ְבֵראִׁשית: 

ינּו ְּביֹום [ ינּו  ְמחֹול ׀ ַלֲעֹונֹוֵתֽ אלֵֹהי ֲאבֹוֵתֽ ינּו ֵוֽ ] ַהִּכּפּוִרים ַהַּׁשָּבת ַהֶּזה ּוְביֹום  בשבתֱאלֵֹהֽ

יךךָ  ָּכָאמּור-   ֶגד ֵעיֶנֽ ִמֶּנֽ ה ישעיה מג:כהַהֶּזה: ְמֵחה ְוַהֲעֵבר ְּפָׁשֵעינּו  י ֛הּוא ֹמֶח֥ ֹנִכ֥ י ָאֽ ֹנִכ֨ ָאֽ  

א  ֹ֥ יךךָ ל י ְוַחּטֹאֶת֖ ֲעִנ֑ יךךָ ְלַמֽ ר:  ְפָׁשֶע֖ יִתימד:כב ְוֶנֱאַמר- ֶאְזֹּכֽ יךךָ  ָכָעב֙   ָמִח֤  ן  ְּפָׁשֶע֔ ָעָנ֖ יךךָ  ְוֶכֽ ַחּטֹאוֶת֑

ה  י  ׁשּוָב֥ י  ֵאַל֖ : ְוֶנֱאַמר-  ִּכ֥ יךךָ םויקרא טז:לְגַאְלִּתֽ ר ֶאְתֶכ֑ ם ְלַטֵה֣ ר ֲעֵליֶכ֖ י־ַבּ֥יֹום ַהֶּז֛ה ְיַכֵּפ֥ ִּכֽ  

רּו:  ם ִלְפֵנ֥י ְיָי֖ ִּתְטָהֽ אֵתיֶכ֔ ֹ֣ ִמֹּכל֙ ַחּט

נּו   בשבת[ ִבְמנּוָחֵתֽ ְרֵצה  ינּו   ֲאבֹוֵתֽ אלֵֹהי  ֵוֽ ינּו  נּוֱאלֵֹהֽ ֶחְלֵקֽ ְוֵתן  ְּבִמְצֹוֶתיךךָ  נּו  ַקְּדֵׁשֽ  [

] ֶּבֱאֶמת:  ְלָעְבְּדךךָ  נּו  ִלֵּבֽ ְוַטֵהר  ךךָ   ִּביׁשּוָעֶתֽ נּו  ְוַׂשְּמֵחֽ ךךָ  ִמּטּוֶבֽ נּו  ַׂשְּבֵעֽ ךךָ    בשבתְּבתֹוָרֶתֽ



ךךָ   ינּו ְּבַאֲהָבה ּוְבָרצֹון ַׁשַּבת ָקְדֱׁשֽ נּו ְיָי ֱאלֵֹהֽ :  66ְוַהְנִחיֵלֽ ךךָ ֲהֵבי ְׁשֶמֽ ]ְוִיְׂשְמחּו ְבךךָ ִיְׂשָרֵאל ֹאֽ

ֵאין ָלנּו יךךָ  ִּכי ַאָּתה סֹוְלָחן ְלִיְׂשָרֵאל ּומֹוְחָלן ְלִׁשְבֵטי ְיֻׁשרּון ְּבָכל־ּדֹור ָודֹור  ּוִמַּבְלָעֶדֽ

ְוַלֲעֹונֹות ינּו  ַלֲעֹונֹוֵתֽ ַח  מֹוֵחל ְוסֹוֵלֽ ֶלךךְ  ֶמֽ ַאָּתה ְיָי  ֶאָּלא ַאָּתה:  ָּברּוךךְ  ַח  מֹוֵחל ְוסֹוֵלֽ ֶלךךְ  ֶמֽ

ֶרץ  ְמַקֵּדׁש ַעל־ָּכל־ָהָאֽ ֶלךךְ  ְּבָכל־ָׁשָנה ְוָׁשָנה  ֶמֽ נּו  ֵּבית ִיְׂשָרֵאל  ּוַמֲעִביר ַאְׁשמֹוֵתֽ ַעּמֹו 

] ִיְׂשָרֵאל ְויֹום ַהִּכּפּוִרים: ַהַּׁשָּבת וְ  בשבת[

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

 : ךךָ ּוְתִפָּלָתם  ְמֵהָרה  ְּבַאֲהָבה ְתַקֵּבל ְּבָרצֹון  ּוְתִהי ְלָרצֹון ָּתִמיד ֲעבֹוַדת ִיְׂשָרֵאל ַעֶּמֽ

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

ינּו ינּו ְלעֹוָלם ָוֶעד: צּור ַחֵּיֽ אלֵֹהי ֲאבֹוֵתֽ ינּו ֵוֽ ְחנּו ָלךךְ  ֶׁשַאָּתה הּוא ְיָי ֱאלֵֹהֽ ָמֵגן   מֹוִדים ֲאַנֽ

ךךָ  ְּבָיֶדֽ ַהְּמסּוִרים  ינּו  ַעל־ַחֵּיֽ ךךָ  ְּתִהָּלֶתֽ ּוְנַסֵּפר  ְּלךךָ  נֹוֶדה  ָודֹור:  ְלדֹור  הּוא  ַאָּתה  נּו  ִיְׁשֵעֽ

יךךָ  ְוטֹובֹוֶתֽ יךךָ  נּו  ְוַעל ִנְפְלאֹוֶתֽ ֶׁשְּבָכל־יֹום ִעָּמֽ יךךָ  ַהְּפקּודֹות ָלךךְ  ְוַעל־ִנֶּסֽ ינּו  ְוַעל־ִנְׁשמֹוֵתֽ

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

יךךָ  :  ֵמעֹוָלם   ֲחָסֶדֽ ינּו ָלךךְ ִוֽ ק ִ

נּו ָּתִמיד ְלעֹוָלם ָוֶעד  ּוְכתֹוב ְלַחִּיים טֹוִבים ְּבֵני    ְוַעל־ֻּכָּלם ִיְתָּבַרךךְ ְוִיְתרֹוַמם ִׁשְמךךָ ַמְלֵּכֽ

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

:לפי וסח פולין אומרים: 66 ךךָ ְוָיֽנּוחּו בֹו ִיְׂשָרֵאל ְמַקְּדֵׁשי ְׁשֶמֽ



ָלה:   ֶסֽ

ָּברּוךךְ ַאָּתה ְיָי ַהּטֹוב ִׁשְמךךָ ּוְלךךָ ָנֶאה ְלהֹודֹות: 

ְוַרֲחִמים ֶסד  ָוֶחֽ ֵחן  ּוְבָרָכה   טֹוָבה  ָׁשלֹום   ִׂשים      : ךךָ ַעֶּמֽ ְוַעל־ָּכל־ִיְׂשָרֵאל  ינּו  ָעֵלֽ

ינּו  ּתֹוַרת  ֱאלֵֹהֽ נּו  ְיָי  ָּלֽ ָּת  ָנַתֽ יךךָ  יךךָ  ִּכי ְבאֹור ָּפֶנֽ ְּכֶאָחד ְּבאֹור ָּפֶנֽ נּו  ינּו  ֻּכָּלֽ ָאִבֽ נּו  ָּבֲרֵכֽ

ֶאת־ ְלָבֵרךךְ  יךךָ  ֶסד  ּוְצָדָקה ּוְבָרָכה ְוַרֲחִמים ְוַחִּיים ְוָׁשלֹום: ְוטֹוב ְּבֵעיֶנֽ ַחִּיים ְוַאֲהַבת ֶחֽ

 : ּוְבָכל־ָׁשָעה ִּבְׁשלֹוֶמךךָ ְּבָכל־ֵעת  ִיְׂשָרֵאל   ּוַפְרָנָסה ַעְּמךךָ  ְוָׁשלֹום   ְּבָרָכה  ַחִּיים  ֶפר  ְּבֵסֽ

נּו ְוָכל־ַעְּמךךָ ֵּבית  יךךָ  ָאֽ ְייָ  ַאָּתה  ָּברּוךךְ  ּוְלָׁשלֹום: ְלַחִּיים   ִיְׂשָרֵאל  טֹוָבה  ִנָּזֵכר ְוִנָּכֵתב ְלָפֶנֽ

ַהָּׁשלֹום: עֹוֵׂשה 

ֶרף  נּו ַעֵּזי ָפִנים ּוְקֵׁשי ֹעֽ ינּו  ֶׁשֵאין ָאֽ נּו  ְוַאל־ִּתְתַעַּלם ִמְּתִחָּנֵתֽ יךךָ ְּתִפָּלֵתֽ  ָאָּנא  ָּתבֹא ְלָפֶנֽ

יךךָ  ינּו  לֹוַמר ְלָפֶנֽ אלֵֹהי ֲאבֹוֽתֵ ינּו ֵוֽ אנּו  ְיָי ֱאלֵֹהֽ ֲחנּו ְולֹא ָחָטֽ ְחנּו  ַצִּדיִקים ֲאַנֽ ֲאָבל ֲאַנֽ

אנּו:   ָחָטֽ

ְמנּו   ָא   ְדנּו  ּבָ ַׁשֽ ְלנּו   ּגָ ַגֽ ִפי: ִּד ַזֽ ְרנּו ֹדֽ ַּבֽ

ינּו   הֶ  ְענּו  וְ ֱעִוֽ  ְדנּוִהְרַׁשֽ ְסנּו  חָ   ַזֽ ֶקר: טָ ַמֽ ְלנּו ֶׁשֽ ַפֽ

ְצנּו ַרע   יָ  ְבנּו  ּכִ ַעֽ ְדנּו  מָ ְצנּו  ַלֽ ַּזֽ ְצנּו  נִ ַרֽ ַאֽ

ְרנּו   סָ  ינּו   עָ ַרֽ ְענּו   ּפָ ִוֽ ְרנּו   צָ ַׁשֽ ֶרף:  ִק ַרֽ ינּו ֹעֽ ִּׁשֽ



ְענּו   ָר  ְתנּו  ׁשִ ַׁשֽ ְבנּו   ִּת ַחֽ ינּו  ַעֽ ְענּו: ָּתִעֽ ִּתְעָּתֽ

נּו:  ָוה ָלֽ ַהּטֹוִבים  ְולֹא ָׁשֽ יךךָ  ּוִמִּמְׁשָּפֶטֽ יךךָ  ִמִּמְצֹוֶתֽ ְרנּו  ַסֽ ה  נחמיה ט:לג  יק ְוַאָּת֣ ל  ַצִּד֔ ָּכל־ ַע֖

ְענּו: ֲאַנְ֥חנּו ִהְרָׁשֽ יָת ַוֽ ת ָעִׂש֖ י־ֱאֶמ֥ ינּו ִּכֽ א ָעֵל֑ ַהָּב֣

יךךָ ׁשֹוֵכן ְׁשָחִקים  ֲהלֹא ָּכל־ַהִּנְסָּתרֹות יךךָ יֹוֵׁשב ָמרֹום  ּוַמה ְנַסֵּפר ְלָפֶנֽ  ַמה ּנֹאַמר ְלָפֶנֽ

ַע:  ְוַהִּנְגלֹות ַאָּתה יֹוֵדֽ

ַע ָרֵזי עֹוָלם  ְוַתֲעלּומֹות ִסְתֵרי ָּכל־ָחי: ַאָּתה   ֶטן:משלי כ:כז  ַאָּתה יֹוֵדֽ ׂש ָּכל־ַחְדֵרי־ָבֽ ֵפ֗  ֹח֝

: ּוְבֵכן ְיִהי ירמיה יא:כ יךךָ  ֶגד ֵעיֶנֽ ָּך  ְוֵאין ִנְסָּתר ִמֶּנֽ ב ֵאין ָּכל ָּדָבר ֶנֱעָּלם ִמֶּמֽ ן ְּכָל֖יֹות ָוֵל֑  ּוֹּבֵח֥

נּו ינּו  ְוִתְמַחל־ָלֽ נּו ַעל ָּכל־ַחּטֹאֵתֽ ינּו  ֶׁשִּתְסַלח ָלֽ אלֵֹהי ֲאבֹוֵתֽ ינּו ֵוֽ ָרצֹון ִמְּלָפֶניךךָ  ְיָי ֱאלֵֹהֽ

ינּו: ינּו  ּוְתַכֵפר־ָלנּו ַעל־ְּפָׁשֵעֽ ַעל ָּכל ֲעֹונֹוֵתֽ

יךךָ ּבְ  אנּו ְלָפֶנֽ יךךָ ּבְ   :ֶנס ּוְבָרצֹון ֹאֽ ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ אנּו ְלָפֶנֽ :מּוץ ַהֵּלב ִא ְוַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ

יךךָ ּבִ  אנּו ְלָפֶנֽ ַעת בְ ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ יךךָ ּבְ  :ִלי ָדֽ אנּו ְלָפֶנֽ ִים בִ ְוַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ :ּטּוי ְׂשָפָתֽ

יךךָ ּבַ  אנּו ְלָפֶנֽ ֶתר: גָ ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ יךךָ ּבְ לּוי ּוַבָּסֽ אנּו ְלָפֶנֽ ּלּוי ֲעָריֹות: גִ ְוַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ

יךךָ ּבְ  אנּו ְלָפֶנֽ יךךָ ּבְ ּבּור ֶּפה:  ִד ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ אנּו ְלָפֶנֽ ַעת ּוְבִמְרָמה: ַדֽ ְוַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ

יךךָ ּבְ  אנּו ְלָפֶנֽ יךךָ ּבְ ְרהּור ַהֵּלב:  הִ ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ אנּו ְלָפֶנֽ ַע:הְוַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ ַאת ֵרֽ ֹוָנֽ



יךךָ ּבְ  אנּו ְלָפֶנֽ יךךָ ּבִ ּדּוי ֶּפה: וִ ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ אנּו ְלָפֶנֽ ִעיַדת ְזנּות: וְ ְוַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ

יךךָ ּבְ  אנּו ְלָפֶנֽ ּבְ דֹון ּוִבְׁשָגָגה:  זָ ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ יךךָ  ְלָפֶנֽ אנּו  ֶׁשָחָטֽ ֵחְטא  הֹוִריםזִ ְוַעל  לזּול 

ּומֹוִרים:

יךךָ ּבְ  אנּו ְלָפֶנֽ יךךָ ּבְ ֶזק ָיד:  חֹֽ ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ אנּו ְלָפֶנֽ ּלּול ַהֵּׁשם: חִ ְוַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ

יךךָ ּבְ  אנּו ְלָפֶנֽ יךךָ ּבְ ְפׁשּות ֶּפה:  טִ ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ אנּו ְלָפֶנֽ ִים:טֻ ְוַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ ְמַאת ְׂשָפָתֽ

יךךָ ּבְ  אנּו ְלָפֶנֽ ּבְ ֶצר ָהָרע:  יֵֽ ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ יךךָ  ְלָפֶנֽ אנּו  ֶׁשָחָטֽ ֵחְטא  ּוְבלֹא י ְוַעל  ֹוְדִעים 

יֹוְדִעים: 

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

נּו:  נּו  ַּכֶּפר־ָלֽ נּו  ְמַחל־ָלֽ ְוַעל ֻּכָלם ְסַלח־ָלֽ

יךךָ ּבְ  אנּו ְלָפֶנֽ ַחד:   כַ ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ יךךָ ּבְ ַּפת ֹׁשֽ אנּו ְלָפֶנֽ ַחׁש ּוְבָכָזב: ּכַֽ ְוַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ

יךךָ ּבְ  אנּו ְלָפֶנֽ יךךָ ּבְ ׁשֹון ָהָרע:לָ ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ אנּו ְלָפֶנֽ צֹון:לָ ְוַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ

יךךָ ּבְ  אנּו ְלָפֶנֽ ּבְ ָּׂשא ּוְבַמָּתן: מַ ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ יךךָ  ְלָפֶנֽ אנּו  ֶׁשָחָטֽ ֵחְטא  ֲאָכלמַ ְוַעל 

ּוְבִמְׁשֶּתה: 

יךךָ ּבְ  אנּו ְלָפֶנֽ יךךָ ּבִ נֶֽ ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ אנּו ְלָפֶנֽ ִטַּית ָּגרֹון: נְ ֶׁשךךְ ּוְבַמְרִּבית: ְוַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ

יךךָ ּבְ  אנּו ְלָפֶנֽ ִין: סִ ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ יךךָ ּבְ ּקּור ָעֽ אנּו ְלָפֶנֽ ינּו:ׂשִֽ ְוַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ יַח ִׂשְפתֹוֵתֽ



יךךָ ּבְ  אנּו ְלָפֶנֽ  ִים ָרמֹות:   עֵ ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ יךךָ ּבְ יַנֽ אנּו ְלָפֶנֽ ַצח:עַ ְוַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ ּזּות ֶמֽ

'.ועל כולם אין אומרים כאן ' 

יךךָ ּבִ  אנּו ְלָפֶנֽ יַקת ֹעל:   פְ ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ יךךָ ִּבְפִלילּות:ִרֽ אנּו ְלָפֶנֽ ְוַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ

יךךָ ּבִ  אנּו ְלָפֶנֽ ַע:   צְ ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ יךךָ ּבְ ִדַּית ֵרֽ אנּו ְלָפֶנֽ ִין:צָ ְוַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ רּות ָעֽ

יךךָ ּבְ  אנּו ְלָפֶנֽ יךךָ ּבְ ּלּות רֹאׁש:ַק ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ אנּו ְלָפֶנֽ ֶרף:ַק ְוַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ ְׁשיּות ֹעֽ

יךךָ ּבְ  אנּו ְלָפֶנֽ ִים ְלָהַרע:ִר ַע"ֵח ֶׁשָחָטֽ יךךָ ּבִ יַצת ַרְגַלֽ אנּו ְלָפֶנֽ ִכילּות:ְר ְוַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ

יךךָ ּבִ  אנּו ְלָפֶנֽ יךךָ ּבְ ֽבּוַעת ָׁשְוא: ׁשְ ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ אנּו ְלָפֶנֽ ְנַאת ִחָנם: ׂשִ ְוַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ

יךךָ ּבִ  אנּו ְלָפֶנֽ יךךָ ּבְ ֽׂשּוֶמת ָיד:  ְת ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ אנּו ְלָפֶנֽ ְמהֹון ֵלָבב:ִת ְוַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ

נּו: נּו  ַּכֶּפר־ָלֽ נּו  ְמַחל־ָלֽ ְוַעל ֻּכָלם ְסַלח־ָלֽ

:שאנו חיביםמכים על הלב באמירה זו במילים 



ְוֲחֶׁש"ַח ֲעֵליֶהם ָאָׁשם ַוַדאי ְוָּתלּוי:

ְוֲחֶׁש"ַח ֲעֵליֶהם עֹוָלה: 

ְוֲחֶׁש"ַח ֲעֵליֶהם ָקְרָּבן עֹוֶלה ְויֹוֵרד:

ְוֲחֶׁש"ַח ֲעֵליֶהם ָּכֵרת ְוֲעִריִרי:

נּו ַחָּיִבים ֲעֵליֶהם ִמיָתה ִּביֵדי ָׁשַמִים:  ְוַעל ֲחָטִאים ֶׁשָאֽ

נּו ַחָּיִבים ֲעֵליֶהם ַמְלקּות ַאְרָּבִעים: ְוַעל ֲחָטִאים ֶׁשָאֽ

נּו ַחָּיִבים ֲעֵליֶהם ַמַּכת ַמְרדּות: ְוַעל ֲחָטִאים ֶׁשָאֽ

'.א-לוה סליחות', מוסיפים בה את המילים: 'ועל חטאיםבבקשת שבסוף '

נּו: ְוַעל ֻּכָלם  ֱאֽלֹוַּה ְסִליחֹות  ְסַלח־ָלנּו  ְמַחל־ָלנּו  ַּכֶּפר־ָלֽ

ֶרג  נּו ַחָּייִבים ֲעֵליֶהם ַאְרַּבע ִמיתֹות ֵּבית ִּדין - ְסִקיָלה  ְׂשֵרָפה  ֶהֽ ְוַעל ֲחָטִאים ֶׁשָאֽ

ֶנק:  ְוֶחֽ

ַעל ִמְצֹות ֲעֵׂשה ְוַעל ִמְצֹות לֹא ַתֲעֶׂשה  ֵּבין ֶׁשֵיׁש־ָּבּה קּום ֲעֵׂשה  ּוֵבין ֶׁשֵאין ָּבּה קּום

יךךָ  נּו  ְּכָבר ֲאַמְרנּום ְלָפֶנֽ נּו  ֶאת־ַהְּגֽלּוִים ָלֽ נּו ְוֶאת־ֶׁשֵאיָנם ְּגֽלּוִים ָלֽ ֲעֵׂשה: ֶאת־ַהְּגֽלּוִים ָלֽ

ַּכָּדָבר  ִוידּוִעים   ְּגֽלּוִים  ֵהם  יךךָ  ְלָפֶנֽ נּו   ָלֽ ְּגֽלּוִים  ְוֶאת־ֶׁשֵאיָנם  ֲעֵליֶהם   ְלךךָ  ינּו  ְוהֹוִדֽ

ם דברים כט:כחֶׁשֶּנֱאַמר-                ד־עֹוָל֔ ֹיֹנֹּו֙ ַע֗ ֹנֵ֨ ֹבָ ֹנֹּו ֹּולְֹ ֤ ת לָֹ ינּו ְוַהִּנְגלֹ֞ יָי֖ ֱאלֵֹה֑ ת ַלֽ ְסָּתֹר֔  ַהִּנ֨

את:  ֹֽ ה ַהּז י ַהּתֹוָר֥ ֲעׂ֕שֹות ֶאת־ָּכל־ִּדְבֵר֖ ַלֽ

ִּכי ַאָּתה סֹוְלָחן ְלִיְׂשָרֵאל  ּומֹוְחָלן ְלִׁשְבֵטי ְיֻׁשרּון  

ַח ֶאָּלא ַאָּתה: ֶלךךְ מֹוֵחל ְוסֹוֵלֽ יךךָ ֵאין ָלנּו ֶמֽ ּוִמַּבְלָעֶדֽ



ְרִּתי ְּכִאלּו ְרִּתי ֵאיִני ְכַדאי  ְוַעְכָׁשו ֶׁשנֹוַצֽ ֱאלַֹהי  ַעד ֶׁשלֹא נֹוַצֽ ְרִּתי  לֹא   ָעָפר ֲאִני  נֹוַצֽ

יךךָ  יךךָ ִּכְכִלי ָמֵלא בּוָׁשה ּוְכִלָּמה: ְיִהי ָרצֹון ִמְּלָפֶנֽ ֶמר ְּבִמיָתִתי: ֲהֵרי ֲאִני ְלָפֶנֽ ְּבַחָיי  ַקל ָוֹחֽ

יךךָ  ְּבַרֲחֶמֽ ָמֵרק  יךךָ  ְלָפֶנֽ אִתי  ּוַמה־ֶׁשָחָטֽ עֹוד   ֶאֱחָטא  ֶׁשלֹא  ֲאבֹוַתי   אלֵֹהי  ֵוֽ ֱאלַֹהי  ְיָי 

ָהַרִּבים  ֲאָבל לֹא ַעל־ְיֵדי ִיסּוִרים ַוֲחָלִאים ָרִעים: 

לַֹהי  ְנֹצר ְלׁשֹוִני ֵמָרע  ּוְׂשָפַתי ִמַּדֵּבר ִמְרָמה  ְוִלְמַקְלַלי ַנְפִׁשי ִתֹּדם  ְוַנְפִׁשי ֶּכָעָפר ֱא 

ִּתְרֹּדף ַנְפִׁשי  ְוָכל־ַהחֹוְׁשִבים ָעַלי ָרָעה  יךךָ  ךךָ  ּוְבִמְצֹוֶתֽ ַלֹּכל ִּתְהֶיה: ְּפַתח ִלִּבי ְּבתֹוָרֶתֽ

 ךךָ  ֲעֵׂשה  ַען ְיִמיֶנֽ ךךָ  ֲעֵׂשה ְלַמֽ ַען ְׁשֶמֽ ְמֵהָרה ָהֵפר ֲעָצָתם ְוַקְלֵקל ַמְחְׁשבֹוָתם: ֲעֵׂשה ְלַמֽ

  : ךךָ ַען ּתֹוָרֶתֽ ךךָ  ֲעֵׂשה ְלַמֽ ַען ְקֻדָּׁשֶתֽ יְנךךָ֣  תהלים ס:זְלַמֽ יָעה ְיִמֽ הֹוִׁש֖ יךךָ  ְל֣צּון ְיִדיֶד֑ ַמַען ֵיָחֽ ְל֭

ִני: ועננו  ֲעֵנֽ י: יט:טו           ַוֽ ֲאִלֽ י ְוֹגֽ ָי֗ צּוִר֥ יךךָ ְי֝ י ְלָפֶנ֑ י ְוֶהְג֣יֹון ִלִּב֣ ְהֽיּו ְלָר֨צֹון ׀ ִאְמֵרי־ִפ֡ ֹעֶׂשה  ִי֥

ינּו ְוַעל־ָּכל־ִיְׂשָרֵאל: ְוִאְמרּו ָאֵמן: ָׁשלֹום ִּבְמרֹוָמיו          הּוא ַיֲעֶׂשה ָׁשלֹום  ָעֵלֽ

: ְוָׁשם ךךָ נּו ְּבתֹוָרֶתֽ ינּו  ְוֵתן ֶחְלֵקֽ ינּו  ֶׁשִיָּבֶנה ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ִּבְמֵהָרה ְבָיֵמֽ אלֵֹהי ֲאבֹוֵתֽ ינּו ֵוֽ יךךָ ְיָי ֱאלֵֹהֽ ְיִהי ָרצֹון ִמְּלָפֶנֽ

ם מלאכי ג:ד ַנֲעָבְדךךָ ְּבִיְרָאה  ִּכיֵמי עֹוָלם ּוְכָׁשִנים ַקְדֹמִנּיֹות:   י עֹוָל֔ ִם ִּכיֵמ֣ ה ִויֽרּוָׁשָל֑ ת ְיהּוָד֖ יָי֔ ִמְנַח֥ ְרָב֙ה ַלֽ ְוָעֽ

ת:  ִנֹּיֽ ּוְכָׁשִנ֖ים ַקְדֹמֽ

ביום כפור מיד בסיום חזרת מוסף וקדיש מוציאים ספר תורה למחה. (ואין עושים הפסקה!) 

תפלת נעילה ליום כפור

'וחתמנובעילה החזן מכריז ' 

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



ֲעֹקב  אלֵֹהי ַיֽ ינּו  ֱאלֵֹהי ַאְבָרָהם  ֱאלֵֹהי ִיְצָחק  ֵוֽ אלֵֹהי ֲאבֹוֵתֽ ֵוֽ ינּו  ֱאלֵֹהֽ ַאָּתה ְיָי  ָּברּוךךְ 

ְוזֹוֵכר ַחְסֵדי   ּגֹוֵמל ֲחָסִדים טֹוִבים ְוֹקֵנה ַהֹּכל  ֵאל ֶעְליֹון   ָהֵאל ַהָּגדֹול ַהִּגּבֹור ְוַהּנֹוָרא 

ַען ְׁשמֹו ְּבַאֲהָבה:  ָאבֹות   ּוֵמִביא גֹוֵאל ִלְבֵני ְבֵניֶהם  ְלַמֽ

נּו ְּבֵסֶפר ַהַחִּיים  ְלַמַעְנךךָ ֱאלִֹהים ַחִּיים:   ֶלךךְ ָחֵפץ ַּבַחִּיים  ְוָחְתֵמֽ נּו ְלַחִּיים  ֶמֽ ָזְכֵרֽ

יַע ּוָמֵגן: ָּברּוךךְ ַאָּתה ְיָי ָמֵגן ַאְבָרָהם:  ֶלךךְ עֹוֵזר ּומֹוִׁשֽ ֶמֽ

ֶסד  ְמַחֵּיה  יַע: ְמַכְלֵּכל ַחִּיים ְּבֶחֽ  ַאָּתה ִּגּבֹור ְלעֹוָלם ֲאֹדָני ְמַחֵּיה ֵמִתים ַאָּתה ַרב ְלהֹוִׁשֽ

ֵמִתים ְּבַרֲחִמים ַרִּבים  סֹוֵמךךְ נֹוְפִלים  ְורֹוֵפא חֹוִלים  ּוַמִּתיר ֲאסּוִרים  ּוְמַקֵּים ֱאמּוָנתֹו

יַח  ּוַמְצִמֽ ּוְמַחֶּיה  ֵמִמית  ֶלךךְ  ֶמֽ ּֽדֹוֶמה־ָּלךךְ   ּוִמי  ְּגבּורֹות   ַעל  ַּבֽ ָכֽמֹוךךָ  ִמי  ָעָפר:  ִליֵׁשֵני 

ְיׁשּוָעה: 

ִמי ָכֽמֹוךךָ ַאב ָהַרֲחִמים  זֹוֵכר ְיצּוָריו ְלַחִּיים  ְּבַרֲחִמים:  

ְוֶנֱאָמן ַאָּתה ְלַהֲחיֹות ֵמִתים: ָּברּוךךְ ַאָּתה ְיָי ְמַחֵּיה ַהֵּמִתים:

' בעילה.נעריצך החזן אומר קדושת ' 

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

אָת: ַעל ָּכל־ַמה־ֶׁשָּבָרֽ יךךָ  ְוֵאיָמְתךךָ  ינּו  ַעל־ָּכל־ַמֲעֶׂשֽ ֱאלֵֹהֽ ּוְבֵכן      ֵּתן ַּפְחְדךךָ  ְיָי 

ַאַחת ֲאֻגָּדה  ֻכָּלם  ְוֵיָעׂשּו  ָּכל־ַהְּברּוִאים:  יךךָ  ְלָפֶנֽ ְוִיְׁשַּתֲחוּו  ָּכל־ַהַּמֲעִׂשים   ְוִייָרֽאּוךךָ 

יךךָ       ֹעז ְּבָיְדךךָ  ינּו  ֶׁשַהָּׁשְלָטן ְלָפֶנֽ ְענּו  ְיָי ֱאלֵֹהֽ ַלֲעׂשֹות ְרצֹוְנךךָ ְּבֵלָבב ָׁשֵלם: ְּכָמה ֶׁשָּיַדֽ

אָת:   ךךָ  ְוִׁשְמךךָ נֹוָרא ַעל ָּכל־ַמה־ֶׁשָּבָרֽ ּוְגבּוָרה ִּביִמיֶנֽ

יךךָ  ּוִּפְתחֹון ֶּפה ַלְמַיֲחִלים  יךךָ  ְוִתְקָוה ְלדֹוְרֶׁשֽ ךךָ  ְּתִהָּלה ִליֵרֶאֽ ּוְבֵכן      ֵּתן ָּכבֹוד  ְיָי  ְלַעֶּמֽ

יַכת ֵנר ְלֶבן־ִיַׁשי  ךךָ  ַוֲעִרֽ ֶרן ְלָדִוד ַעְבֶּדֽ יַחת ֶקֽ ךךָ  ּוְצִמֽ ךךָ  ְוָׂשׂשֹון ְלִעיֶרֽ ָלךךְ  ִׂשְמָחה ְלַאְרֶצֽ

ינּו:  ךךָ  ִּבְמֵהָרה ְּבָיֵמֽ ְמִׁשיֶחֽ

חּו ילּו:  ִויָׁשִרים ַיֲעֽלֹוזּו  ְוָאז       ַצִּדיִקים ִיְראּו ְוִיְׂשָמֽ ָתה ִּתְקֹּפץ־ ַוֲחִסיִדים ְּבִרָּנה ָיִגֽ ְועֹוָלֽ



ָאֶרץ:  ֶלת ָזדֹון ִמן־ָהֽ יָה  ְוָכל־ָהִרְׁשָעה ֻּכָּלּה ְּכָעָׁשן ִּתְכֶלה  ִּכי ַתֲעִביר ֶמְמֶׁשֽ ִּפֽ

םִ  ּוִביֽרּוָׁשַלֽ ְּכבֹוֶדךךָ   ִמְׁשַּכן  ִצּיֹון  ְּבַהר  יךךָ   ַעל־ָּכל־ַמֲעֶׂשֽ ְלַבֶּדךךָ   ְיָי  ַאָּתה  ְוִתְמלֹוךךְ   

  - ךךָ ךךָ  ַּכָּכתּוב ְּבִדְבֵרי ָקְדֶׁשֽ ר תהלים קמו:יִעיר ָקְדֶׁשֽ ּיֹון   ְלֹד֥ ִיךךְ ִצ֭ ם ֱאלַֹה֣ ךךְ ְיָי֙ ׀ ְלעֹוָל֗  ִיְמלֹ֤

ּה:  ֲללּו־ָיֽ ר ַהֽ ָוֹד֗

ִמַּבְלָעֶדיךךָ  ְוֶנֱאַמר-  ְייָ֥ ישעיה ה:טזָקדֹוׁש      ַאָּתה ְונֹוָרא ְׁשֶמךךָ  ְוֵאין ֱאֽלֹוַּה  ּה  ַוִּיְגַּב֛  

ֶלךךְ ַהָּקדֹוׁש: ה: ָּברּוךךְ ַאָּתה ְיָי ַהֶּמֽ ׁש ִּבְצָדָקֽ ט ְוָהֵא֨ל ַהָּק֔דֹוׁש ִנְקָּד֖ ְצָב֖אֹות ַּבִּמְׁשָּפ֑

ִמָּכל־ַהְּלֹׁשנֹות נּו  נּו  ְורֹוַמְמָּתֽ ָּבֽ יָת  נּו  ְוָרִצֽ אֹוָתֽ ְבָּת  ִמָּכל־ָהַעִּמים  ָאַהֽ נּו  ַאָּתה ְבַחְרָּתֽ

אָת: ָרֽ ינּו ק ָ ךךָ  ְוִׁשְמךךָ ַהָּגדֹול ְוַהָּקדֹוׁש ָעֵלֽ נּו ַלֲעבֹוָדֶתֽ נּו ַמְלֵּכֽ ַרְבָּתֽ יךךָ  ְוֵקֽ נּו ְּבִמְצֹוֶתֽ ְוִקַּדְׁשָּתֽ

ְּבַאֲהָבה [ ינּו  ֱאלֵֹהֽ ְיָי  נּו  ֶּתן־ָלֽ ֶאת־יֹום ַהִּכּפּוִרים ַהֶּזה ֶאת־יֹום ַהַּׁשָּבת ַהֶּזה ְו]   בשבתַוִּתֽ

ינּו   ִים:67ִלְמִחיָלה ְוִלְסִליָחה ּוְלַכָּפָרה  ְוִלְמָחל־ּבֹו ֶאת־ָּכל־ֲעֹונֹוֵתֽ ֶכר ִליִציַאת ִמְצָרֽ  ֵזֽ

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

נּו ינּו  ּוִפְקּדֹוֵנֽ ךךָ   ְוִזְכרֹון ֲאבֹוֵתֽ ֶּבן־ָּדִוד ַעְבֶּדֽ םִ   ְוִזְכרֹון ָמִׁשיַח  ךךָ  ִעיר ְוִזְכרֹון ְיֽרּוָׁשַלֽ ָקְדֶׁשֽ

יךךָ  ֶסד  ּוְלֵחן   ּוְלטֹוָבה  ִלְפֵליָטה   ְוִזְכרֹון ָּכל־ַעְּמךךָ ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ְלָפֶנֽ ּוְלַחִּיים  ּוְלַרֲחִמים ּוְלֶחֽ

ִלְבָרָכה  בֹו  נּו  ּוָפְקֵדֽ ְלטֹוָבה   ּבֹו  ינּו  ֱאלֵֹהֽ ְיָי  נּו  ָזְכֵרֽ ַהֶּזה:  ַהִּכּפּוִרים  ְּביֹום  ּוְלָׁשלֹום  

נּו  ִּכי  ְוהֹוִׁשיֵעֽ ינּו  ְוַרֵחם ָעֵלֽ ּנּו  ְלַחִּיים: ּוִבְדַבר ְיׁשּוָעה ְוַרֲחִמים  חּוס ְוָחֵנֽ בֹו  נּו  ְוהֹוִׁשיֵעֽ

ֶלךךְ ַחנּון ְוַרחּום ַאָּתה: ינּו  ִּכי ֵאל ֶמֽ יךךָ ֵעיֵנֽ ֵאֶלֽ

ינּו ְּביֹום [ ינּו  ְמחֹול ׀ ַלֲעֹונֹוֵתֽ אלֵֹהי ֲאבֹוֵתֽ ינּו ֵוֽ ] ַהִּכּפּוִרים ַהַּׁשָּבת ַהֶּזה ּוְביֹום בשבתֱאלֵֹהֽ

ֶדש ִמְקָרא ְּבַאֲהָבה]  בשבת[לפי וסח פולין 67 ֹקֽ



יךךָ  ָּכָאמּור-   ֶגד ֵעיֶנֽ ִמֶּנֽ ה ישעיה מג:כהַהֶּזה: ְמֵחה ְוַהֲעֵבר ְּפָׁשֵעינּו  י ֛הּוא ֹמֶח֥ ֹנִכ֥ י ָאֽ ֹנִכ֨ ָאֽ  

א  ֹ֥ יךךָ ל י ְוַחּטֹאֶת֖ ֲעִנ֑ יךךָ ְלַמֽ ר:  ְפָׁשֶע֖ יִתימד:כב ְוֶנֱאַמר- ֶאְזֹּכֽ יךךָ  ָכָעב֙   ָמִח֤  ן  ְּפָׁשֶע֔ ָעָנ֖ יךךָ  ְוֶכֽ ַחּטֹאוֶת֑

ה  י  ׁשּוָב֥ י  ֵאַל֖ : ְוֶנֱאַמר-  ִּכ֥ יךךָ םויקרא טז:לְגַאְלִּתֽ ר ֶאְתֶכ֑ ם ְלַטֵה֣ ר ֲעֵליֶכ֖ י־ַבּ֥יֹום ַהֶּז֛ה ְיַכֵּפ֥ ִּכֽ  

רּו:  ם ִלְפֵנ֥י ְיָי֖ ִּתְטָהֽ אֵתיֶכ֔ ֹ֣ ִמֹּכל֙ ַחּט

נּו   בשבת[ ִבְמנּוָחֵתֽ ְרֵצה  ינּו   ֲאבֹוֵתֽ אלֵֹהי  ֵוֽ ינּו  נּוֱאלֵֹהֽ ֶחְלֵקֽ ְוֵתן  ְּבִמְצֹוֶתיךךָ  נּו  ַקְּדֵׁשֽ  [

] ֶּבֱאֶמת:  ְלָעְבְּדךךָ  נּו  ִלֵּבֽ ְוַטֵהר  ךךָ   ִּביׁשּוָעֶתֽ נּו  ְוַׂשְּמֵחֽ ךךָ  ִמּטּוֶבֽ נּו  ַׂשְּבֵעֽ ךךָ    בשבתְּבתֹוָרֶתֽ

ךךָ   ינּו ְּבַאֲהָבה ּוְבָרצֹון ַׁשַּבת ָקְדֱׁשֽ נּו ְיָי ֱאלֵֹהֽ : 68ְוַהְנִחיֵלֽ ךךָ ֲהֵבי ְׁשֶמֽ ]ְוִיְׂשְמחּו ְבךךָ ִיְׂשָרֵאל ֹאֽ

ֵאין ָלנּו יךךָ  ִּכי ַאָּתה סֹוְלָחן ְלִיְׂשָרֵאל ּומֹוְחָלן ְלִׁשְבֵטי ְיֻׁשרּון ְּבָכל־ּדֹור ָודֹור  ּוִמַּבְלָעֶדֽ

ְוַלֲעֹונֹות  ינּו  ַלֲעֹונֹוֵתֽ ַח  מֹוֵחל ְוסֹוֵלֽ ֶלךךְ  ֶמֽ ַאָּתה ְיָי  ֶאָּלא ַאָּתה:  ָּברּוךךְ  ַח  מֹוֵחל ְוסֹוֵלֽ ֶלךךְ  ֶמֽ

ֶרץ  ְמַקֵּדׁש ַעל־ָּכל־ָהָאֽ ֶלךךְ  ְּבָכל־ָׁשָנה ְוָׁשָנה  ֶמֽ נּו  ֵּבית ִיְׂשָרֵאל  ּוַמֲעִביר ַאְׁשמֹוֵתֽ ַעּמֹו 

] ִיְׂשָרֵאל ְויֹום ַהִּכּפּוִרים:ַהַּׁשָּבת וְ  בשבת [

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

 : ךךָ ּוְתִפָּלָתם  ְמֵהָרה  ְּבַאֲהָבה ְתַקֵּבל ְּבָרצֹון  ּוְתִהי ְלָרצֹון ָּתִמיד ֲעבֹוַדת ִיְׂשָרֵאל ַעֶּמֽ

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

ינּו ינּו ְלעֹוָלם ָוֶעד: צּור ַחֵּיֽ אלֵֹהי ֲאבֹוֵתֽ ינּו ֵוֽ ְחנּו ָלךךְ  ֶׁשַאָּתה הּוא ְיָי ֱאלֵֹהֽ ָמֵגן   מֹוִדים ֲאַנֽ

: לפי וסח פולין אומרים: 68 ךךָ ְוָיֽנּוחּו ָבם ִיְׂשָרֵאל ְמַקְּדֵׁשי ְׁשֶמֽ



ךךָ  ְּבָיֶדֽ ַהְּמסּוִרים  ינּו  ַעל־ַחֵּיֽ ךךָ  ְּתִהָּלֶתֽ ּוְנַסֵּפר  ְּלךךָ  נֹוֶדה  ָודֹור:  ְלדֹור  הּוא  ַאָּתה  נּו  ִיְׁשֵעֽ

יךךָ  ְוטֹובֹוֶתֽ יךךָ  נּו  ְוַעל ִנְפְלאֹוֶתֽ ֶׁשְּבָכל־יֹום ִעָּמֽ יךךָ  ַהְּפקּודֹות ָלךךְ  ְוַעל־ִנֶּסֽ ינּו  ְוַעל־ִנְׁשמֹוֵתֽ

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

יךךָ  :  ֵמעֹוָלם   ֲחָסֶדֽ ינּו ָלךךְ ִוֽ ק ִ

נּו ָּתִמיד ְלעֹוָלם ָוֶעד  ַוֲחתֹום ְלַחִּיים טֹוִבים ְּבֵני   ְוַעל־ֻּכָּלם ִיְתָּבַרךךְ ְוִיְתרֹוַמם ִׁשְמךךָ ַמְלֵּכֽ

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

ָלה:  ֶסֽ

ָּברּוךךְ ַאָּתה ְיָי ַהּטֹוב ִׁשְמךךָ ּוְלךךָ ָנֶאה ְלהֹודֹות:

ְוַרֲחִמים ֶסד  ָוֶחֽ ֵחן  ּוְבָרָכה   טֹוָבה  ָׁשלֹום   :   ִׂשים  ךךָ ַעֶּמֽ ְוַעל־ָּכל־ִיְׂשָרֵאל  ינּו  ָעֵלֽ

ינּו  ּתֹוַרת  ֱאלֵֹהֽ נּו  ְיָי  ָּלֽ ָּת  ָנַתֽ יךךָ  יךךָ  ִּכי ְבאֹור ָּפֶנֽ ְּכֶאָחד ְּבאֹור ָּפֶנֽ נּו  ינּו  ֻּכָּלֽ ָאִבֽ נּו  ָּבֲרֵכֽ

ֶאת־  ְלָבֵרךךְ  יךךָ  ֶסד  ּוְצָדָקה ּוְבָרָכה ְוַרֲחִמים ְוַחִּיים ְוָׁשלֹום: ְוטֹוב ְּבֵעיֶנֽ ַחִּיים ְוַאֲהַבת ֶחֽ

 : ִּבְׁשלֹוֶמךךָ ּוְבָכל־ָׁשָעה  ִיְׂשָרֵאל  ְּבָכל־ֵעת  ּוַפְרָנָסה ַעְּמךךָ  ְוָׁשלֹום   ְּבָרָכה  ַחִּיים  ֶפר  ְּבֵסֽ

נּו  ְוָכל־ַעְּמךךָ ֵּבית ִיְׂשָרֵאל  טֹוָבה  ִנָּזֵכר ְוֵנָחֵתם  יךךָ ָאֽ ְייָ  ַאָּתה  ָּברּוךךְ  ּוְלָׁשלֹום: ְלַחִּיים   ְלָפֶנֽ

עֹוֵׂשה ַהָּׁשלֹום:

ֶרף  נּו ַעֵּזי ָפִנים ּוְקֵׁשי ֹעֽ ינּו  ֶׁשֵאין ָאֽ נּו  ְוַאל־ִּתְתַעַּלם ִמְּתִחָּנֵתֽ יךךָ ְּתִפָּלֵתֽ  ָאָּנא  ָּתבֹא ְלָפֶנֽ

יךךָ  ינּו  לֹוַמר ְלָפֶנֽ אלֵֹהי ֲאבֹוֽתֵ ינּו ֵוֽ אנּו  ְיָי ֱאלֵֹהֽ ֲחנּו ְולֹא ָחָטֽ ְחנּו  ַצִּדיִקים ֲאַנֽ ֲאָבל ֲאַנֽ



אנּו:   ָחָטֽ

ְמנּו   ָא   ְדנּו  ּבָ ַׁשֽ ְלנּו   ּגָ ַגֽ ִפי: ִּד ַזֽ ְרנּו ֹדֽ ַּבֽ

ינּו   הֶ  ְענּו  וְ ֱעִוֽ  ְדנּוִהְרַׁשֽ ְסנּו  חָ   ַזֽ ֶקר: טָ ַמֽ ְלנּו ֶׁשֽ ַפֽ

ְצנּו ַרע   יָ  ְבנּו  ּכִ ַעֽ ְדנּו  מָ ְצנּו  ַלֽ ַּזֽ ְצנּו  נִ ַרֽ ַאֽ

ְרנּו   סָ  ינּו   עָ ַרֽ ְענּו   ּפָ ִוֽ ְרנּו   צָ ַׁשֽ ֶרף:  ִק ַרֽ ינּו ֹעֽ ִּׁשֽ

ְענּו  ָר  ְתנּו  ׁשִ ַׁשֽ ְבנּו   ִּת ַחֽ ינּו  ַעֽ ְענּו:  ָּתִעֽ ִּתְעָּתֽ

נּו:  ָוה ָלֽ ַהּטֹוִבים  ְולֹא ָׁשֽ יךךָ  ּוִמִּמְׁשָּפֶטֽ יךךָ  ִמִּמְצֹוֶתֽ ְרנּו  ַסֽ ה  נחמיה ט:לג   יק  ְוַאָּת֣ ל ַצִּד֔ ָּכל־  ַע֖

ְענּו: ֲאַנְ֥חנּו ִהְרָׁשֽ יָת ַוֽ ת ָעִׂש֖ י־ֱאֶמ֥ ינּו ִּכֽ א ָעֵל֑ ַהָּב֣

יךךָ ׁשֹוֵכן ְׁשָחִקים  ֲהלֹא ָּכל־ַהִּנְסָּתרֹות  יךךָ יֹוֵׁשב ָמרֹום  ּוַמה ְנַסֵּפר ְלָפֶנֽ  ַמה ּנֹאַמר ְלָפֶנֽ

ַע:  ְוַהִּנְגלֹות ַאָּתה יֹוֵדֽ

ַאָּתה נֹוֵתן ָיד ַלפֹוְׁשִעים  ִויִמיְנךךָ ְּפׁשּוָטה ְלַקֵּבל ָׁשִבים:

ינּו ָיֵדֽ ֶׁשק  ֵמֹעֽ ֶנְחַּדל  ַען  ְלַמֽ ינּו   ָּכל־ֲעֹונֹוֵתֽ ַעל  יךךָ  ְלָפֶנֽ ְלִהְתַוּדֹות  ינּו  ֱאלֵֹהֽ ְיָי  ַוְּתַלְּמֵדנּו 

ְרָּת: ֵאין  יךךָ ֲאֶׁשר ָאַמֽ ַען ְּדָבֶרֽ יךךָ ְּכִאִּׁשים ּוְכִניחֹוִחים  ְלַמֽ נּו ִּבְתׁשּוָבה ְׁשֵלָמה ְלָפֶנֽ ּוְתַּקְּבֵלֽ

ִרָּמה  נּו  ֶׁשַאֲחִריֵתֽ ַע  יֹוֵדֽ ְוַאָּתה  נּו:  ַאְׁשָמֵתֽ ְלִניֹחֵחי  ִמְסָּפר  ְוֵאין  ינּו   חֹובֹוֵתֽ ְלִאֵּׁשי  ֵקץ 

ינּו   ְסִליָחֵתֽ יָת  ִהְרֵּבֽ נּו 69 ְותֹוֵלָעה  ְלִפיָכךךְ  נּו  ָמה ָאֽ נּו  ַמה־ִּצְדֵקֽ ינּו  ֶמה ַחְסֵּדֽ ֶמה ַחֵּיֽ

ינּו?ַמאי ְִעילת ְׁשָעִרים? ַרב ָאַמר ְצלֹוָתא ְיֵתיְרָתא! ּוְׁשמּוֵאל ָאַמר '69 נּו? ֶמה ַחֵּיֽ  (גמ' יומא פז:)'. ָמה ָאֽ



יךךָ  נּו: ַמה־ּנֹאַמר ְלָפֶנֽ נּו  ַמה־ְּגבּוָרֵתֽ נּו  ַמה־ֹּכֵחֽ ינּו ַמה־ִּיְׁשֵעֽ אלֵֹהי ֲאבֹוֵתֽ ֵוֽ ינּו  ֱאלֵֹהֽ ְיָי 

יךךָ  ְוַאְנֵׁשי ַהֵּׁשם ְּכלֹא ָהיּו  ַוֲחָכִמים ִּכְבִלי ַמָּדע  ּוְנבֹוִנים  ִין ְלָפֶנֽ ֲהלֹא ָכל־ַהִּגּבֹוִרים ְּכַאֽ

יךךָ   ֶבל ְלָפֶנֽ הּו  ִויֵמי ַחֵּייֶהם ֶהֽ יֶהם ֹּתֽ ם קהלת ג:יט  ִּכְבִלי ַהְׂשֵּכל: ִּכי ֹרב ַמֲעֵׂשֽ ָאָד֤ ר ָהֽ ּומֹוַת֨

ֶבל: ל ָהֽ י ַהֹּכ֖ ִין ִּכ֥ ִמן־ַהְּבֵהָמ֙ה ָאֽ֔

יךךָ  ִּכי ִמי יֹאַמר ְלךךָ ַמה ִּתְפַעל  ְוִאם־  הּו ַלֲעֹמד ְלָפֶנֽ ְלָּת ֱאנֹוׁש ֵמרֹאׁש  ַוַּתִּכיֵרֽ ַאָּתה ִהְבַּדֽ

ְּבַאֲהָבה   ינּו  ֱאלֵֹהֽ ְיָי  נּו  ֶּתן־ָלֽ : ַוִּתֽ ֶּתן־ָלךךָ ֵקץ   ַהֶּזה ַהִּכּפּוִרים ֶאת־יֹום צֹום 70ִיְצַּדק ַמה־ִּיֽ

ינּו ֶׁשק ָיֵדֽ ַען ֶנְחַּדל ֵמֹעֽ ְוָנׁשּוב ַלֲעׂשֹות ֻחֵקי ְרצֹוְנךךָ   ּוְמִחיָלה ּוְסִליָחה ְלָכל־ֲעֹונֹוֵתינּו  ְלַמֽ

ינּו  ִּכי לֹא ַתְחֹּפץ  ְּבַהְׁשָחַתת עֹוָלם:  ָהַרִּבים ַרֵחם ָעֵלֽ יךךָ  ְּבֵלָבב ָׁשֵלם: ְוַאָּתה ְּבַרֲחֶמֽ

ָקֽרֹוב: ְוֶּנֱאַמר-  ישעיה נה:וֶׁשֶּנֱאַמר-  ְהיֹו֥תֹו  ִּבֽ הּו  ְקָרֻא֖ ְּבִהָּמְצ֑אֹו  ְיָי֖  ִּדְרׁ֥שּו  ב ָרָׁשע֙ נה:ז  ֲעֹז֤ ַיֽ  

ה ִלְסֽלֹוַח:  י־ַיְרֶּב֥ ינּו ִּכֽ הּו ְוֶאל־ֱאלֵֹה֖ יַרֲחֵמ֔ ב ֶאל־ְיָי֙ ִוֽ יו ְוָיֹׁש֤ ֶון ַמְחְׁשֹבָת֑ יׁש ָא֖ נחמיהַּדְרּ֔כֹו ְוִא֥

ת: ּוַמְרֶּבה שמות לד:ו ְוַאָּת֩ה ֱא֨לֹוַּה ְסִלי֜חֹות ַחּ֧נּון ְוַר֛חּום    ט:יז ֱאֶמֽ ֶסד ֶוֽ ִים ְוַרב־ֶח֥ ֶרךךְ ַאַּפ֖  ֶא֥

ְלֵהִטיב  ְורֹוֶצה ַאָּתה ִּבְתׁשּוָבָתן ֶׁשל ְרָׁשִעים  ְוֵאין ַאָּתה ָחֵפץ ְּבִמיָתָתם  ֶׁשֶּנֱאַמר- 

י יחזקאל לג:יא ע ִּכ֣ ָרָׁש֔ ְּב֣מֹות ָהֽ ים ִאם־ֶאְחֹּפ֙ץ  ם ׀ ֲאֹדָנ֣י ֱאלִֹה֗ ִני ׀ ְנֻא֣ ם ַחי־ָא֣ ר ֲאֵליֶה֜ ֱאֹמ֨  

ל: ית ִיְׂשָרֵאֽ ָּמה ָת֖מּותּו ֵּב֥ ים ְוָל֥ ָרִע֛ ם ָהֽ ע ִמַּדְרּ֖כֹו ְוָחָי֑ה ׁ֣שּובּו ׁ֜שּובּו ִמַּדְרֵכיֶכ֧ ִאם־ְּבׁ֥שּוב ָרָׁש֛

ה: יח:כג ְוֶנֱאַמר-  יו ְוָחָיֽ ים ֲה֛לֹוא ְּבׁשּו֥בֹו ִמְּדָרָכ֖ ם ֲאֹדָנ֣י ֱאלִֹה֑ ע ְנֻא֖ ץ ֶאְחֹּפ֙ץ ֣מֹות ָרָׁש֔ ָחֹפ֤  ֶהֽ

ְחֽיּו:יח:לבְוֶנֱאַמר-   יבּו ִוֽ ים ְוָהִׁש֖ ם ֲאֹדָנ֣י ֱאלִֹה֑ ת ְנֻא֖ א ֶאְחֹּפ֙ץ ְּב֣מֹות ַהֵּמ֔ ֹ֤ י ל  ִּכ֣

ִּכי ַאָּתה סֹוְלָחן ְלִיְׂשָרֵאל  ּומֹוְחָלן ְלִׁשְבֵטי ְיֻׁשרּון  

ַח ֶאָּלא ַאָּתה: ֶלךךְ מֹוֵחל ְוסֹוֵלֽ יךךָ ֵאין ָלנּו ֶמֽ ּוִמַּבְלָעֶדֽ

ְרִּתי ְּכִאלּו ְרִּתי ֵאיִני ְכַדאי  ְוַעְכָׁשו ֶׁשנֹוַצֽ ֱאלַֹהי  ַעד ֶׁשלֹא נֹוַצֽ ְרִּתי  לֹא   ָעָפר ֲאִני  נֹוַצֽ

 אין מזכירין כאן שבת בתפילת יחיד, כיון שהוידוי שאחר התפילה איו מתפילות יוה"כ שחל בשבתגם ב70
השבת, ורק הש"ץ שאומר הוידוי בתוך תפילתו מזכיר שבת ככל ההזכרות שבתוך התפילה (שו"ע תקכ"ג סעי' ג') ...

(סידור אזור אליהו) 



יךךָ  יךךָ ִּכְכִלי ָמֵלא בּוָׁשה ּוְכִלָּמה: ְיִהי ָרצֹון ִמְּלָפֶנֽ ֶמר ְּבִמיָתִתי: ֲהֵרי ֲאִני ְלָפֶנֽ ְּבַחָיי  ַקל ָוֹחֽ

יךךָ  ְּבַרֲחֶמֽ ָמֵרק  יךךָ  ְלָפֶנֽ אִתי  ּוַמה־ֶׁשָחָטֽ עֹוד   ֶאֱחָטא  ֶׁשלֹא  ֲאבֹוַתי   אלֵֹהי  ֵוֽ ֱאלַֹהי  ְיָי 

ָהַרִּבים  ֲאָבל לֹא ַעל־ְיֵדי ִיסּוִרים ַוֲחָלִאים ָרִעים: 

לַֹהי  ְנֹצר ְלׁשֹוִני ֵמָרע  ּוְׂשָפַתי ִמַּדֵּבר ִמְרָמה  ְוִלְמַקְלַלי ַנְפִׁשי ִתֹּדם  ְוַנְפִׁשי ֶּכָעָפר ֱא 

ִּתְרֹּדף ַנְפִׁשי  ְוָכל־ַהחֹוְׁשִבים ָעַלי ָרָעה  יךךָ  ךךָ  ּוְבִמְצֹוֶתֽ ַלֹּכל ִּתְהֶיה: ְּפַתח ִלִּבי ְּבתֹוָרֶתֽ

 ךךָ  ֲעֵׂשה  ַען ְיִמיֶנֽ ךךָ  ֲעֵׂשה ְלַמֽ ַען ְׁשֶמֽ ְמֵהָרה ָהֵפר ֲעָצָתם ְוַקְלֵקל ַמְחְׁשבֹוָתם: ֲעֵׂשה ְלַמֽ

 : ךךָ ַען ּתֹוָרֶתֽ ךךָ  ֲעֵׂשה ְלַמֽ ַען ְקֻדָּׁשֶתֽ יְנךךָ֣  תהלים ס:זְלַמֽ יָעה ְיִמֽ הֹוִׁש֖ יךךָ  ְל֣צּון ְיִדיֶד֑ ַמַען ֵיָחֽ ְל֭

ִני: ועננו  ֲעֵנֽ י: יט:טו           ַוֽ ֲאִלֽ י ְוֹגֽ ָי֗ צּוִר֥ יךךָ ְי֝ י ְלָפֶנ֑ י ְוֶהְג֣יֹון ִלִּב֣ ְהֽיּו ְלָר֨צֹון ׀ ִאְמֵרי־ִפ֡ ֹעֶׂשה  ִי֥

ינּו ְוַעל־ָּכל־ִיְׂשָרֵאל: ְוִאְמרּו ָאֵמן: ָׁשלֹום ִּבְמרֹוָמיו          הּוא ַיֲעֶׂשה ָׁשלֹום  ָעֵלֽ

: ְוָׁשם ךךָ נּו ְּבתֹוָרֶתֽ ינּו  ְוֵתן ֶחְלֵקֽ ינּו  ֶׁשִיָּבֶנה ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ִּבְמֵהָרה ְבָיֵמֽ אלֵֹהי ֲאבֹוֵתֽ ינּו ֵוֽ יךךָ ְיָי ֱאלֵֹהֽ ְיִהי ָרצֹון ִמְּלָפֶנֽ

ם מלאכי ג:ד ַנֲעָבְדךךָ ְּבִיְרָאה  ִּכיֵמי עֹוָלם ּוְכָׁשִנים ַקְדֹמִנּיֹות:  י עֹוָל֔ ִם ִּכיֵמ֣ ה ִויֽרּוָׁשָל֑ ת ְיהּוָד֖ יָי֔ ִמְנַח֥ ְרָב֙ה ַלֽ ְוָעֽ
ת:  ִנֹּיֽ ּוְכָׁשִנ֖ים ַקְדֹמֽ

, אף אם משכת תפילת עילה לתוך הלילה  כהים עולים לדוכן 
כהוראת הראבי"ה, אור זרוע, יראים, מהרי"ל, חות יאיר, שאילת יעב"ץ וסיעתם.

שמות 
71

ותקיעה 

הסדר דלהלן:  הוא  העמוד, בתחתית רעדעלהיים במחזורי הדפס  הסדר לפי 'שמותה' את  ' אומרים תתקבל אחר קדיש '

' אומר:  פעמים.ד' הוא האלדיםש"ץ  שש  עוד  הקהל  חזן  חוזרים  זו  אמירה  על  זה.  פסוק  ואומר  חוזר  והקהל   ,'

:בלחש', והקהל חוזר אחריו. כולם יחד אומרים פעם אחת שמע ישראל ד' אלדינו ד' אחדש"ץ אומר פעם אחת: '

', והתוקע משמיע תקיעה אחת אצל הבימה.תקיעה '. הרב קורא: ' ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד'

זה הכווה שייך בשעת שאומרים שלש עשרה מדות לכל דבור ודבור :

שמות לד:ו-ז

ְׁשֶיֱחָטאְיָי֣   קֹוֶדם  הּוא  ְוָיׁשּוב ְיָי֔   ֲאִי  ְׁשֶיֱחָטא  ְלַאַחר  הּוא  ֲאִי 

) כתוב שתוקעין75. אבל מהגי מהר"ם (תקיעה גדולה, במהרי"ל לא מוזכר שתהיה  מוצאי יום כפורב71
, וכן במהגי וורמיישא. אבל במהגי הגר כתוב (בסוגריים) שהיאתקיעה סתם . ובדברי קהלת כתוב תקיעה ארוכה 
.     וכך מובא בכמה מקורות במהג פולין, וכראה לא היה הוג באשכז.תקיעה גדולה



ל   ְלּגֹוי ֵא֥ ְזכּות ַר֖חּום  ִמיַדת ָהַרֲחִמים ֲאִפילּו  לֹו  ְוַחּ֑נּון  ְלִמי ְׁשֵיׁש 

ֶרךךְ ַאּ֖פִים  ְלִמי ְׁשֵאין לֹו ְזכּות  ַאף ָלְרָׁשִעים אּוַלי ָיׁשּובּוֶא֥ ַמֲאִריְך 

ֶסד  ת:  ְלְצִריִכים ָחֶסד ְוַרב־ֶח֥ ֱאֶמֽ ְלַׁשֵלם ָׂשָכר טֹוב ְלעֹוֵׂשי ְרצֹוֹוֶוֽ

ים   ֲאָלִפ֔ ֶס֨ד ָלֽ ר ֶחֽ֨ א ָעֹ֛ון  ְּכֶׁשָאָדם עֹוֵׂשי טֹוב ֹנֵצ֥ ְלעֹוֶׂשה ְּבֵמִזיד ֹנֵׂש֥

ַׁשע  ה   ַהמֹוְרִדים ְלַהְכִעיסָוֶפ֖ ְלָׁשִבים ְוַנֵּקה֨ ָהעֹוִׂשים ִּבְׁשָגָגה ְוַחָּטָא֑

Selichos [Prayers of Atonement] according to the Alsace [France] custom. 
Frankfurt On the Main ~ 1725

If one orens within a which is using a different version of צבור   one may either recite those ,סליחות 

at home alone, or one סליחות למהג אשכז  which is preferable to oren the ,צבור along with the סליחות 

may oren the  זהג אשכסליחות למ while others are reciting different words in synagogue, as long as one

is careful to recite the י"ג מדות with the צבור. If the צבור is not reciting the י"ג מדות (this can happen

during the opening of the ark on יום כפור which falls on שבת , when the  זהג אשכמ is to chant the  י"ג

.at the appropriate part of the service,          one should chant them to oneself (ימי כפור as on all מדות 

---------------------------------------------------------------------------------------------

The  אלף בית And The Shapes Of Its Letters, May Be Expounded To Teach Numerous Lessons:

ָאְמֵרי ֵליּה ַרָּבָן ִלְרִבי ְיהֹוֻׁשַע ֶּבן ֵלִוי, ָאתּו ַּדְרַּדֵּקי ָהִאיְּדָא ְלֵבי ִמְדָרָׁשא, ְוָאְמרּו ִמיֵלי ַּדֲאִפילּו ִּביֵמי 

ִּלים. ַּד מֹול ּגְ -ִּגיֶמ"ל ָּדֶל"ת-ֱאַלף ִּביָה, ָאֶל"ף ֵּבי"ת ְיהֹוֻׁשַע ֶּבן ּון לֹא ִאיְּתַמר ְּכָווַתְייהּו,  

ְּפׁשּוָטה ַּכְרֵעיּה   ְלַגֵּבי  ִּגיֶמ"ל ַמאי ַטְעָמא  ֶׁשל ָּדֶל"ת   ַּדְרּכֹו  ַאַחר ג? ֶׁשֵּכן  ִּלים.ַּד ֹוֵמל ֲחָסִדים, ָלרּוץ 

? ְּדִליְמֵציּה ֵליּה ְַפֵׁשיּה. ּוַמאי ַטְעָמא         ְמַהַּדר ִּגיֶמ"ל ְלַגֵּבי ָדֶל"ת  ּוַמאי ַטְעָמא ְּפׁשּוָטה ַּכְרֵעיּה ְּד 

? ְּדִליֵּתן ֵליּה ְּבִציְָעה, ִּכֵהיִכי ּדלֹא ִליַּכִּסיף ִמיֵיּה. ִּגיֶמ"ל ִמ ָדֶל"ת  ַאֵּפיּה ְּד 



ָוו  הּוא.  ֵהא  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש  ֶׁשל  ְׁשמֹו  ָלֶמד -ֶזה  ַּכף  יּוד  ֵטית  ֵחית  ֵּכן, ַזִין  עֹוֶׂשה  ַאָּתה  -ְוִאם 

ם ַהָּבא. לָ ֶתר ְלעֹוּכֶ רּוָׁשה, ְוקֹוֵׁשר ְלָך  יְ יב ְלָך ְוֹוֵתן ְלָך  טִ ן אֹוְתָך ּומֵ חַ ן אֹוְתָך וְ זָ ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא 

ֱאָמן ָּכפּוףנֶ -נּו"ן ְּפתּוָחה נּו"ן ְסתּוָמהֲאַמר ָסתּום.  מַ ֲאַמר ָּפתּוַח  מַ -ֵמ"ם ְּפתּוָחה ֵמ"ם ְסתּוָמה 

ָּפׁשּוט.  נֶ  ַעִיןֱאָמן  ַאֲחִריָא, עֲ מֹוְך  סְ -ָסֶמך  ִליְּׁשָא  אֹוָתּה. עֲ יָמִין סִ ִִּיים,  ּוְקֵה  ַּבּתֹוָרה,  ֵּפאֵׂשה 

ְסתּוָמה ֵּפא  ָּפתּוַח  ּפֶ -ְּפתּוָחה  ָסתּום. ּפֶ ה  ְּפתּוָחה ה  ְסתּוָמהוְ ָצִד"י  ָּכפּוף  צַ , ָצִד"י  ִּדיק צַ ִּדיק 

ְּד ֵריׁש-ָקדֹוׁש, קּוף ָּפׁשּוט...   מֵ קּוף -ָרָׁשע. ַמאי ַטְעָמא ְמַהַּדר ַאֵּפיּה  הּוא, ֵריׁש  ָּברּוְך  ? ָאַמר ַהָּקדֹוׁש 

 ֶאֱמת. ָּתי"ו -ֶׁשֶקר,  ִׁשי"ןֵאין ֲאִי ָיכֹול ְלִהְסַּתֵּכל ָּבָרָׁשע... 

ַמאי ַטְעָמא ֶׁשֶקר ְמָקְרָבן ִמיֵליּה? ִׁשיְקָרא ְׁשִכיַח, קּוְׁשָטא לֹא ְׁשִכיַח. ּוַמאי ַטְעָמא ִׁשיְקָרא  ַאֲחָדא 

(גמ' שבת קד.)ַּכְרֵעיּה ָקֵאי, ֶוֱאֶמת ְמַלַּבן ִלּבּוֵיּה, קּוְׁשָטא ָקֵאי, ִׁשיְקָרא לֹא ָקֵאי. 

סדר חנוכה  75  74 73 72

76
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:  

ֶלךךְ ָהעֹוָלם  (גמ' שבת כג.) ינּו ֶמֽ  ָּברּוךךְ ַאָּתה ְיָי ֱאלֵֹהֽ

נּו ְלַהְדִליק  נּו ְּבִמְצֹוָתיו  ְוִצָּוֽ  ֶׁשל ֲחֻנָּכה): "אֵנר ֶׁשַּלֲחֻנָּכה (  77ֲאֶׁשר ִקְּדָׁשֽ

ילל. (והג כצאן יוסף הוכ"ה)ה בית  כהלכה ורות  נ ח' וטריקון  72

73 There is no specific way of preparing the candles, but there are two הגיםמ regarding lighting them.
The most common in most of ,מהג   ,was to light the new candle first (the left most candle) ,אשכז 
however, הג וורמיישאמ was to light the right candle first. 

יש להדליק (רות חוכה) בתחילת הלילה אף לדידן שאו מדליקין בפים כל דבר שבמין צריך מין אחר74
להתירו וכמה תקות מציו שתקו חכמיו ז"ל. ועתה אף דאזיל ליה ההוא טעמא תקות ההמה לא זזו ממקומן 

ן:כגון ' ן ׀ ְוָאֵמֽ ֵמ֥ ם ָא֘ ל , 'ַהְפָטָרה ', הָמֵגן ָאבֹות ', 'ָּב֖רּוךךְ ֥ד' ְלעֹוָל֗ ע ִיְׂשָרֵא֑ ל ', 'ַאָּתה הּוא וְׁשַמ֖ ע ִיְׂשָרֵא֑ ' שבקדושה,ְׁשַמ֖
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

77 There are two  וסחות to recite the following ברכה. Older contain סדורים  The .של חנוכה  s'מהרש"ל 



ינּו ַּבָּיִמים ָהֵהם ִּבְזַמן ֶלךךְ ָהעֹוָלם  ֶׁשָעָׂשה ִנִּסים ַלֲאבֹוֵתֽ ינּו ֶמֽ ָּברּוךךְ ַאָּתה ְיָי ֱאלֵֹהֽ

ַהֶּזה: 

':שהחיינו בערב הראשון מוסיפים גם '

נּו ִלְזַמן ַהֶּזה:  נּו  ְוִהִּגיָעֽ נּו ְוִקְּיָמֽ ֶלךךְ ָהעֹוָלם  ֶׁשֶהֱחָיֽ ינּו ֶמֽ ָּברּוךךְ ַאָּתה ְיָי ֱאלֵֹהֽ

מיד אחר הדלקת ר הראשון אומרים: [כך היא גירסת אבודרהם והטור]

ַהִּנְפָלאֹות ְוַעל  ַהְּתׁשּועֹות   ְוַעל  ַהִּנִּסים   ַעל  ַמְדִליִקין  נּו  ָאֽ ֲהָּללּו  ַהֵּנרֹות 

ַהְּקדֹוִׁשים: ְוָכל־ְׁשֹמַנת ְיֵמי ֲחֻנָּכה  ַהֵּנרֹות ֲהָּללּו יךךָ  ַעל־ְיֵדי ֹּכֲהֶנֽ ינּו  ַלֲאבֹוֵתֽ יָת  ֶׁשָעִׂשֽ

נּו ְרׁשּות ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ָּבֶהם  ֶאָּלא ִלְראֹוָתם ִּבְלָבד  ְּכֵדי ְלהֹודֹות ְלִׁשְמךךָ  ֶדׁש    ְוֵאין ָלֽ ֹקֽ

 : יךךָ ךךָ ְוַעל־ִנְפְלאֹוֶתֽ יךךָ ְוַעל־ְיׁשּוָעֶתֽ ַעל־ִנֶּסֽ

78 79 
אחר ההדלקה אומרים הפיוט הזה: 

opinion, which became widely accepted is that שלחנכה is said as one word.  חז"ל sometimes combined
the word של with what it applies to. Therefore, both מסורות have legitimacy.

מברך  הר  חוכה,(גמ' שבת כג.)ועל  של  ר  להדליק  וצוו  במצותיו  קדשו  אשר  מ"ה  אלקיו  ד'  אתה  ברוך   ,

:והיכן צויו, מן ' ךךְ אְמרּו ָלֽ ֹ֥ יךךָ ְוי ֶנ֖ ְדךךָ ְזק ֵ ֙ ְוַיֵּג֔ יךךָ ל ָאִב֨ ר ְׁשַא֤ ינּו ְׁש֣נֹות ֹּדר־ָוֹד֑ ם ִּב֖ (גמ' סוכה' (דברים לב:ז)  ְזֹכ֙ר ְי֣מֹות עֹוָל֔
ם  בפסוק  מו.)   י"ג תיבות והקריאה הרי י"ד, וכן י"ד תיבות בברכה זו (מובא בסידור ר' הירץ). (רוקח ס' ְזֹכ֙ר ְי֣מֹות עֹוָל֔

קמא)

78 Musicologists claim that the common מעוז צור tune is based upon three melodies. The first
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
melody, was sung in פפד"מ and by the רערוך ל. 

79 In the סידורי רודלהיים we also find different וסחאות - for example ְּבָיגֹון ֹּכִחי ָּכָלה instead of
,ִּכָלה  and ַהְּגֹדָּלה   instead ּוְבָידֹו   of .ֶהְּגֻדָּלה    There  are  some  questions  regarding  this - פיוט   a)  its
authorship is unknown, b) the exact  of theוסח  is likewise unknown. It was first printed in פיוט 
Prague ( רע"ה) and then in the  יקי ש"י (מחזור מעגלי צדקסאלו ). 



ַח. מָ  , ָנֶאה ְלַׁשֵּבֽ ַח. עֹוז, צּור ְיׁשּוָעִתי. ְלךךָ ִּתּכֹון, ֵּבית ְּתִפָּלִתי. ְוָׁשם, ּתֹוָדה ְנַזֵּבֽ

ַח.  ַח. ִמָּצר ַהְמַנֵּבֽ ַח: ְלֵעת ָּתִכין ַמְטֵּבֽ ָאז ֶאְגֹמר, ְּבִׁשיר ִמְזמֹור. ֲחֻנַּכת ַהִּמְזֵּבֽ

ְּבִׁשְעּבּוד, ַמְלכּות ֶעְגָלה.. ַחַּיי, ָמֲררּו ָּבֳקִׁשי עֹות, ָׂשְבָעה ַנְפִׁשי. ְּבָיגֹון, ֹּכִחי ָּכָלה. ָר 

ֶבן, ְמצּוָלה: ָיְרדּו. ְוָכל־ַזְרעֹו, ַּפְרֹעה  ֵחילּוְבָידֹו ַהְּגֻדָּלה. הֹוִציא ֶאת־ַהְּסֻגָּלה.  ְּכֶאֽ

ְטִּתי.ְּד  ִני. ְוַגם ָׁשם, לֹא ָׁשַקֽ ְדִּתי.  ִביר ָקְדׁשֹו ֱהִביַאֽ ִני. ִּכי, ָזִרים ָעַבֽ ּוָבא נֹוֵגׂש, ְוִהְגַלֽ

ְרִּתי.  ַסְכִּתי. ִּכְמַעט ֶׁשָעַבֽ ַעל, ָמֽ ְעִּתי: ְוֵיין ַרֽ ֵקץ ָּבֶבל, ְזֻרָּבֶבל. ְלֵקץ ִׁשְבִעים נֹוָׁשֽ

ָתא.  ּכְ  ָתה.רֹות קֹוַמת ְּברֹוׁש. ִּבֵּקׁש, ֲאָגִגי ֶּבן־ַהְּמָדֽ ָתה ּלֹו ְלמֹוֵקׁש. ְוַגֲאָותֹו ִנְׁשָּבֽ ְוִנְהָיֽ

יָת.  אָת. ְואֹוֵיב, ְׁשמֹו ָמִחֽ יָת:רֹאׁש ְיִמיִני ִנֵּׂשֽ ֹרב ָּבָניו ְוִקְנָיָניו. ַעל ָהֵעץ ָּתִלֽ

ָּכל־ַהְּׁשָמִנים.  ְוִטְּמאּו,  .ִמְגָּדַלי  חֹוֹמת  ּוָפְרצּו, ָוִנים, ִנְקְּבצּו ָעַלי. ֲאַזי, ִּביֵמי ַחְׁשַמִּנים. יְ 

ְּבֵני ִביָנה ְיֵמי ְׁשמֹוָנה. ָקְבעּו, ִׁשיר ּוְרָנִנים: ּוִמּנֹוַתר ַקְנַקִּנים. ַנֲעָׂשה ֵנס, ְלׁשֹוַׁשִּנים.



 סדר פורים 83 82 81 80

ְׁשִתיָקה ָיָפה ְּבַׁשַעת ְקִריַאת ַהְמִגָּלה ְוַהְּבָרכֹות!  השמש או הקורא מכריז:

לפי קריאת המגילה הקורא אומר הברכות האלו:  84

ֶלךךְ ָהעֹוָלם   ינּו ֶמֽ ָּברּוךךְ ַאָּתה ְיָי ֱאלֵֹהֽ

נּו ַעל ִמְקָרא ְמִגָּלה: נּו ְּבִמְצֹוָתיו  ְוִצָּוֽ ֲאֶׁשר ִקְּדָׁשֽ

ינּו ַּבָּיִמים ָהֵהם ִּבְזַמן  ֶלךךְ ָהעֹוָלם  ֶׁשָעָׂשה ִנִּסים ַלֲאבֹוֵתֽ ינּו ֶמֽ ָּברּוךךְ ַאָּתה ְיָי ֱאלֵֹהֽ

ַהֶּזה:

זכור 80 זכור.פרשת  פרשת  קריאת  את  תשמעה  ששים  אדלר  תן  רביו  הוראת  על  מקפידים  רבים   -  
 עמלק', הזי"ן של ֵזכר בצירה, ולא הגו לכפול את הקריאה. ֵזכר הקריאה המקובלת היא 'תמחה את 

 (קול הצאן הזה באזי)', יש אומרים אותה בהטעמה מיוחדת כדי להבליט את הרמז  שלוֶמה בהפטרה את המלה ' 
הביא לגעיית הצאן.

81 Three boxes are put צדקה    out.  a) השקל  למחצית  which is זכר   given to the תורה  in לומדי 
 ,ירושלים

b)  יםות לאביומת, and c) יתא צדקהאגרא דתע, (the cost of the meals one would have eaten that day). 
82 The was to give מהג   after משלוח מנות  in the daytime and not before. The קריאת המגילה 

of מהג   having during כווה   שהחיינו  for ברכת   the  other פורים  ,מצות   is  discussed by the ,של"ה  
שו"ת מן השמים, ס' ט"ו( ), and the  ה ברורהמש. There is no evidence that this was practiced          in

On the contrary, we find that the .אשכז of the רבי  קלוימוס ,רוקח   בר  יהודה  רבי    explains      that
does סעודת יום טוב  similarly)  חג since it is not specifically for the ,סעודה is not said at the שהחיינו 
not have a  שהחיינו), only on  מקרא מגילה (and הדלקת נרות חנוכה) do we recite  שהחיינו, since this
clearly indicates the ס) . מתנות לאביונים  and משלוח מנות are the same in this respect as              the
שתיקה יפה     although ,כווה  We also do not find that one announces that one should have .(סעודה 
.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
shtender covers. The first mention of .gets about four seconds and the rest about 1-2 seconds המן 
.gets equal treatment זרש s wife’המן 

לפי מהג אשכז הקורא מתעטף בטלית גדול בשעת קריאת מגילה בליל פורים, מפי כבוד הציבור. 84



' בקריאת המגילה של שחרית, שכבר יצאו בברכה של אתמול: שהחינו אין מברכים '

נּו ִלְזַמן ַהֶּזה: נּו  ְוִהִּגיָעֽ נּו ְוִקְּיָמֽ ֶלךךְ ָהעֹוָלם  ֶׁשֶהֱחָיֽ ינּו ֶמֽ ָּברּוךךְ ַאָּתה ְיָי ֱאלֵֹהֽ

:אחר קריאת המגילה מברך הקורא

ָהעֹוָלם  (גמ' מגילה כא:)  ֶלךךְ  ֶמֽ ינּו  ֱאלֵֹהֽ ַאָּתה ְיָי  נּו 85ָּברּוךךְ  (ָהֵאל) ָהָרב ֶאת־ִריֵבֽ

נּו נּו  ְוַהְמַׁשֵּלם ְּגמּול ְלָכל־אֹוְיֵבי ַנְפֵׁשֽ נּו  ְוַהּנֹוֵקם ֶאת־ִנְקָמֵתֽ ְוַהָּדן ֶאת־ִּדיֵנֽ

ינּו: ָּברּוךךְ  ִמָּצֵרֽ נּו  ָהֵאל  ִמָּכל־ָצֵריֶהם ִיְׂשָרֵאל ְלַעּמֹו ַהִּנְפָרע  ְייָ  ַאָּתה  ְוַהִּנְפָרע ָלֽ

יַע:  ַהּמֹוִׁשֽ

'. שושנת יעקב ' ומזמרים ' אשר הניא בגמר קריאת המגילה והברכה שאחריה בערבית, אומרים '

'.שושנת יעקב', מפי שקרובות אמרו בחזרת הש"ץ, אך מזמרים ' אשר הניאבשחרית אין אומרים '

ֶפר, ַמְחְׁשבֹות ֲערּוִמים.  ֶׁשר ֵהִניא, ֲעַצת ּגֹוִים.  ֲא  ַוָּיֽ

ינּו, ָאָדם ָרָׁשע. ּבְ   ַרע ֲעָמֵלק. קּום ָעֵלֽ ֶצר ָזדֹון, ִמֶּזֽ ֵנֽ

ָרה לֹו ּבֹור.ּגָ  ֶכד. ָאה ְבָעְׁשרֹו, ְוָכֽ ּוְגֻדָּלתֹו, נֹוְקָׁשה ּלֹו ָלֽ

ִּבֵּקׁש ְלַהְׁשִמיד, ְוִנְׁשַמד ְמֵהָרה. ָּמה ְבַנְפׁשֹו ִלְלֹּכד, ְוִנְלַּכד.ִּד 

יַע ֵאיַבת ֲאבֹוָתיו.הָ  ְועֹוֵרר ִׂשְנַאת ַאִחים ַלָּבִנים. ָמן הֹוִדֽ

ִּכי־ְבֶחְמָלתֹו ַעל ֲאָגג, נֹוַלד אֹוֵיב. לֹא ָזַכר ַרֲחֵמי ָׁשאּול. וְ 

ְוִנְלַּכד ָטֵמא ִּביֵדי ָטהֹור. ַמם ָרָׁשע ְלַהְכִרית ַצִּדיק.זָ 

85 it was not פפד"מ while in ,רוקח  as well as by the וורמיישא  in ברכה was included in the 'הא־ל'
in later generations it was said, as is evident from Baal פפד"מ It seems that in .(pg. 420 דברי קהלת )
Kerioh Benno Weis’s melodies.



ְוָרָׁשע הֹוִסיף ֵחְטא ַעל־ֲחָטָאיו. ֶסד ָּגַבר, ַעל־ִׁשְגַגת ָאב.ֶחֽ 

ַוִּיְתַמֵּכר ַלֲעׂשֹות ָרָעה. ַמן ְּבִלּבֹו, ַמְחְׁשבֹות ֲערּוָמיו. טָ 

ַּכְסּפֹו ָנַתן ְלַהְכִרית ִזְכָרם. דֹו ָׁשַלח ִּבְקֽדֹוֵשי ֵאל.יָ 

ֶצף. ּכִ  ָצא ֶקֽ ְוָדֵתי ָהָמן ִנְּתנּו ְּבׁשּוָׁשן.  ְראֹות ָמְרֳּדַכי, ִּכי־ָיֽ

ֶפר.  ַבׁש ַׂשק, ְוָקַׁשר ִמְסֵּפד. לָ  ֶׁשב ַעל־ָהֵאֽ ְוָגַזר צֹום, ַוֵּיֽ

ינּו.  י ֶזה ַיֲעֹמד ְלַכֵּפר ְׁשָגָגה.מִ  ְוִלְמֹחל ַחַּטאת ֲעֹון ֲאבֹוֵתֽ

ֵהן ֲהַדָּסה ָעְמָדה ְלעֹוֵרר ְיֵׁשִנים. ץ ָּפַרח ִמּלּוָלב.נֵ 

יָה ַמְבִהיִלים ְלָהָמן. סָ  ְלַהְׁשקֹותֹו, ֵיין ֲחַמת ַּתִּניִנים. ִריֶסֽ

ָׂשה לֹו ֵעץ, ְוִנְתָלה ָעָליו. ַמד ְבָעְׁשרֹו, ְוָנַפל ְּבִרְׁשעֹו. עָ  ָעֽ

נּו. יֶהם ָּפְתחּו, ָּכל־יֹוְׁשֵבי ֵתֵבל.ּפִ  ִּכי פּור ָהָמן, ֶנְהַּפךךְ ְלפּוֵרֽ

ַחת ַנְפׁשֹו. ִּדיק ֶנֱחַלץ ִמַּיד ָרָׁשע.צַ  אֹוֵיב ִנַּתן ַּתֽ

ַח ְּבָכל־ָׁשָנה ְוָׁשָנה. ְּימּו ֲעֵליֶהם, ַלֲעׂשֹות ּפּוִרים.ִק  ְוִלְׂשֹמֽ

יָת ֶאת־ְּתִפַּלת ָמְרֳּדַכי ְוֶאְסֵּתר.ָר  יָת:ִאֽ ָהָמן ּוָבָניו ַעל־ָהֵעץ ָּתִלֽ

ֶלת ָמְרֳּדָכי.  ׁש    ַחד ְּתֵכֽ ָחה. ִּבְראֹוָתם ַיֽ ַצח.ְּת ֹוַׁשַּנת ַיֲעֹקב ָצֲהָלה ְוָׂשֵמֽ יָת ָלֶנֽ ׁשּוָעָתם ָהִיֽ

ַצח ָּכל־ַהחֹוִסים  ׁשּו. ְולֹא־ִיָּכְלמּו ָלֶנֽ יךךָ לֹא ֵיֹבֽ יַע, ֶׁשָּכל־ֹקֶוֽ ְוִתְקָוָתם ְּבָכל־ּדֹור ָודֹור. ְלהֹוִדֽ



ֶׁשת ַמְפִחיִדי.  ֶרׁש, ֵאֽ . ָארּור ָהָמן, ֲאֶׁשר ִּבֵּקׁש ְלַאְּבִדי. ָּברּוךךְ ָמְרֳּדַכי ַהְּיהּוִדי. ֲארּוָרה ֶזֽ ָּבךךְ

 ) ַּבֲעִדי,  ֶאְסֵּתר  להוסיףְּברּוָכה  ְוַגם86 יש  ָּכל־ִיְׂשָרֵאל).  ְּברּוִכים  ָהֲעֵרִלים,  ָּכל  ֲארּוִרים 

87 ַחְרבֹוָנה ָזכּור ַלּטֹוב.

).142בליל פורים ממשיכים ב'ואתה קדוש' (עמ'  
).942) ו'עליו' (עמ' 242ושוב קדיש תתקבל (עמ' 

).042במוצאי שבת ממשיכים ב'ויהי עם' (עמ' 
).16) ו'ובא לציון' (עמ' 06בבוקר ממשיכים ב'אשרי' (עמ' 

'ארורים כל הרשעים' כ"ה בטור (סי' תר"ץ) ובס"י ליתא כלל, אבל ברש"ס 'ארורים כל הערלים ברוכים86
כל־הישראלים' וכתב שכן בטור, וברור שיד הצזורה שלטה כאן. (סידור אזור אליהו)

אדם העישון), כעת  שתלוי (מפי 'המן' המכוה מעושן בשר אוכלים  פורים בסעודת87 בצורת  המאפה  ואת 

'.המן הקרוי ' 


