
תפלת הביננו

בשעת הדחק, כגון שהוא בדרך או במקום שטרוד ויירא שיפסיקוהו, או מי שהוא חולה ואין בו כח להאריך בתפלה או

יתפלל  הוא  לו,  עוברת  שהשעה  או  ארוכה,  תפילה  בכווה  להתפלל  יוכל  ולא  עליו  מיושבת   דעתו  שאין  תפלת מי 

אומר הביננו ואח"כ  עשרה  שמה  של  ראשוות  ברכות  ג'  ואומר  ואומר הביננו,  וגו'  ברכות רצה  ג'  ומסיים  וכו'   

אחרוות. וצריך לאמרה מעומד, וכשיגיע לביתו או שירוח לו אח"כ והתיישבה דעתו אין צריך לחזור ולהתפלל. ואיו
מתפלל הביו בימות הגשמים, ולא במ"ש ומי"ט. הפועלים שעושין מלאכה אצל בעל הבית אם תן להם שכר חוץ

, ואח"כ:האל הקדוש  וכו' עד אדני שפתי וגו' בא"י או"אמסעודתן כשמקפיד עליהן, מתפללים הביו. וזו הוסחא, 

ָלנּו ְוִתְסַלח  ְלִיְרָאֶתךךָ   נּו  ְלָבֵבֽ ֶאת  ּומֹול  ְּדָרֶכיךךָ   ָלַדַעת  ינּו  ֱאלֵֹהֽ ְיָי  נּו  ֲהִביֵנֽ

ינּו ֵמַאְרַּבע ַּכְנפֹות  ךךָ  ּוְנפּוצֹוֵתֽ נּו ִּבְנאֹות ַאְרֶצֽ נּו ִמַּמְכאֹוב  ְוַדְּׁשֵנֽ ְהיֹות ְּגאּוִלים  ְוַרֲחֵקֽ ִלֽ

ָהָאֶרץ ְּתַקֵּבץ  ְוַהַּתֹוִעים ַעל ַּדְעְּתךךָ ִיָּׁשֵּפטּו ְוַעל ָהְרָׁשִעים ָּתִניף ָיֶדיךךָ  ְוִיְׂשְמחּו ַצִּדיִקים

ךךָ  ךךָ  ּוַבֲעִריַכת ֵנר ְלֶבן ִיַׁשי ְמִׁשיֶחֽ ךךָ ּוִבְצִמיַחת ֶקֶרן ְלָדִוד ַעְבֶּדֽ ךךָ ּוְבִתקּון ֵהיָכֶלֽ ְּבִבְנַין ִעיֶרֽ

ַע ְּתִפָלה:   וכו'  רצה ֶטֶרם ִנְקָרא ַאָּתה ַתֲעֶנה: ָּברּוךךְ ַאָּתה ְיָי ׁשֹוֵמֽ

המהלך במקום גדודי חיות או לסטים מתפלל תפילה קצרה זו: 

ינּו ֱאלֵֹהֽ ְיָי  יךךָ   ִמְּלָפֶנֽ ָרצֹון  ְיִהי  ְקָצָרה:  ִוַדְעָּתם  ְמֻרִּבים   ִיְׂשָרֵאל  ַעְּמךךָ  ָצְרֵכי 

ינּו  ֶׁשִּתֵּתן ְלָכל־ֶאָחד ְוֶאָחד ְּכֵדי ַפְרָנָסתֹו ּוְלָכל־ְּגִוָיה ּוְגִוָיה ֵּדי ַמְחסֹוָרּה אלֵֹהי ֲאבֹוֵתֽ ֵוֽ

ַע ְּתִפָלה: ְוַהטֹוב ְּבֵעיֶניךךָ ֲעֵׂשה: ָּברּוךךְ ַאָּתה ְיָי ׁשֹוֵמֽ

ואין צריך לג' ברכות ראשוות ולא לג' אחרוות. וכשבא לביתו חוזר ומתפלל שמוה עשרה כראוי.

ברכת המזון בקצרה

השפחות והשים שמלאכתן בתבשיל ואין יכולות בהמ"ז הכווה מוטב שיברכו אותה בקצור ובכווה, וזה וסחה:

ְּבטּובֹו ָּברּוךךְ  ֻּכּלֹו   ֶאת־ָהעֹוָלם  ַהָּזן  ָהעֹוָלם   ֶלךךְ  ֶמֽ ינּו  ֱאלֵֹהֽ ְיָי  ַאָּתה 

ֶסד ּוְבַרֲחִמים  הּוא   ם ַחְסּֽדֹו: קלו:כהְּבֵחן ְּבֶחֽ י ְלעֹוָל֣ ר ִּכ֖ ֶחם ְלָכל־ָּבָׂש֑ ן ֶל֭  ּוְבטּובֹו ַהָּגדֹול ֹנֵת֣



נּו ָמזֹון ְלעֹוָלם ָוֶעד: ַּבֲעבּור ְׁשמֹו ַהָּגדֹול  נּו  ְוַאל־ֶיְחַסר ָלֽ ִּכי הּוא ָזן   ָּתִמיד לֹא־ָחַסר ָלֽ

ַהָּזן  ַאָּתה ְיָי  ּוְמַפְרֵנס ַלֹּכל  ּוֵמִטיב ַלֹּכל  ּוֵמִכין ָמזֹון ְלָכל־ְּבִרּיֹוָתיו ֲאֶׁשר ָּבָרא: ָּברּוךךְ 

ֶאת־ַהֹּכל: 

ֶרץ ֶחְמָּדה טֹוָבה ּוְרָחָבה: ְוָנַתָּת  ינּו ֶאֽ ְלָּת ַלֲאבֹוֵתֽ ינּו  ַעל ֶׁשִהְנַחֽ ֽנֹוֶדה ְלךךָ ְיָי ֱאלֵֹהֽ

ֶרץ ְוַעל־ַהָּמזֹון:   נּו ְּבִרית ְוּתֹוַרת ַחִיים ּוָמזֹון: ָּברּוךךְ ַאָּתה ְיָי ַעל־ָהָאֽ ָלֽ

ךךָ  ְוַעל ַמְלכּות ֵּבית  ִם ִעיֶרֽ ךךָ  ְוַעל ְיֽרּוָׁשַלֽ ינּו ַעל־ִיְׂשָרֵאל ַעֶּמֽ ינּו ָעֵלֽ ַרֵחם ְיָי ֱאלֵֹהֽ

ךךָ  נּו ַהַּבִית  ְּכבֹוד  ְמֵהָרה  ּוְתַגֵּדל   ָּדִוד ְמִׁשיֶחֽ ְבַרֲחָמיו  ּבֹוֶנה  ְייָ  ַאָּתה  ָּברּוךךְ  ְּבִכְפַלִים:  ּוְתַנֲחֵמֽ

םִ  ָאֵמן:   ְיֽרּוָׁשָלֽ

ַהּטֹוב ְוַהֵּמִטיב ָלנּו  הּוא ֵהִטיב ֶלךךְ  ָהעֹוָלם  ַהֶּמֽ ֶלךךְ  ֶמֽ ינּו  ֱאלֵֹהֽ ַאָּתה ְיָי  ָּברּוךךְ 

ָלַעד  ַּבֲעֵדינּו  ִיְגמֹול  הּוא  גֹוְמֵלינּו  הּוא  נּו  ְגָמָלֽ הּוא  נּו:  ָלֽ ֵייִטיב  הּוא  ֵמִטיב   הּוא 

יַח: ֹעֶׂשה ָׁשלֹום ִּבְמרֹוָמיו  הּוא ַיֲעֶׂשה ָׁשלֹום  נּו ִלימֹות ַהָּמִׁשֽ ֶסד ּוְלַרֲחִמים ְוְיַזֵּכֽ ְלֵחן ְלֶחֽ

ינּו ְוַעל־ָּכל־ִיְׂשָרֵאל  ְוִאְמרּו ָאֵמן: ָעֵלֽ

ברכת המזון 

א ְׂש֡חֹוק ִּפינּו֘  1 קכו ז ִיָּמֵל֢ ים: ָא֤ ְלִמֽ ְּכֹחֽ ינּו  ִי֗ ת ִצּ֑יֹון ָה֝ ֶאת־ִׁשיַב֣ ָי  ֲע֥לֹות ְּבׁ֣שּוב ְי֭ ַּמ֫ יר ַהֽ ִׁש֗

נּו ֲעׂ֣שֹות ִעָּמ֗ ַלֽ ָי  יל ְי֭ ֶּלה: ִהְגִּד֣ ֲעׂ֥שֹות ִעם־ֵאֽ ַלֽ ָי֗  יל ְי֝ ַבּגֹוִי֑ם ִהְגִּד֥ אְמ֣רּו  ֹֽ ז י ָּנ֥ה ָא֭ ִר֫ נּו  ּוְלׁשֹוֵנ֢

1
The source for reciting  שיר המעלות is in the ספר סדר היום by רבי משה אבן מכיר, the author of the

שיר המעלות . מודה אני , תפילה  is said in order to include דברי תורה at the table. The הגמ is to add two
to  four ,afterward פסוקים    as  listed  below.  According  to  the ,אריז"ל   these are פסוקים   said  for
kabbalistic reasons. It is unnecessary to recite at the שיר המעלות   סדר  and therefore, the old פסח 
did not include it. Perhaps this is also the reason הגדות was originally not included שיר המעלות  
before the bensching on  יום טוב. At the סדר since the whole הגדה is said - there is no need to add שיר
.המעלות 



ָי ֶאת־ ה ְי֭ ים:        ׁשּוָב֣ ינּו ְׂשֵמִחֽ ה שבותנו ָהִי֥ ים ְּבִדְמָע֗ ְרִע֥  ֶגב: ַהֹּזֽ ים ַּבֶּנֽ ֲאִפיִק֥ נּו ַּכֽ  ְׁשִביֵת֑

יו: א ֲאֻלֹּמָתֽ ֵׂש֥֗ א ְבִרָּנ֑ה ֹנ֝ ֹ֥ א־ָיב ֹֽ  ַרע ּב ָּז֥ ־ַה֫ ֶׁשךךְ א ֶמֽ ׀ ּוָבֹכ֘ה   ֹנֵׂש֢ ךךְ  ֵיֵל֨ ֤לֹוךךְ  רּו: ָה֘ ְּבִרָּנ֥ה ִיְקֹצֽ

ד:  קמה:כא  ם ָוֶעֽ ְלעֹוָל֥ ם ָקְדׁ֗שֹו  ָׂשר ֵׁש֥ ָּכל־ָּב֭ ךךְ  יָבֵר֣ י ִוֽ ִּפ֥  ַדֶּב֫ר  ְיֽ ת ְיָי֗  ׀ קטו: יחְּתִהַּל֥ ְחנּו  ֲאַנ֤ ַוֽ

ּה:  ֲללּו־ָיֽ ם ַהֽ ה ְוַעד־עֹוָל֗ ַעָּת֥ ּה ֵמֽ ךךְ ָי֗ ֵר֤ ְנָב֘
יש מוסיפים פסוקים אלה

ם ַחְסּֽדֹו: קיח:א  י ְלעֹוָל֣ יָי֑ ִּכי־֑טֹוב ִּכ֖ הֹו֣דּו ַלֽ

יַע ָּכל־ 2 קו:ב ְׁשִמ֗ ַמֵּלל ְּגבּו֣רֹות ְיָי֑ ַי֝ י ְי֭ ִמ֗

ְּתִהָּלֽתֹו: 

יש מוסיפים במקומם פסוקים אלה

יַע ָּכל־ קו:ב ְׁשִמ֗ ַמֵּלל ְּגבּו֣רֹות ְיָי֑ ַי֝ י ְי֭ ִמ֗

ְּתִהָּלֽתֹו: 

ּה: קנ:ו ֲללּו־ָיֽ ּה ַהֽ ל ָי֗ ְּנָׁשָמה ְּתַהֵּל֥ ל ַה֭ ֹּכ֣

2' ִּדְכִתיב?  ַמאי  ֶאְלָעָזר,  ְרִבי  ַמֵּלל ָאַמר  ְי֭ י  ִמ֗
יַע ָּכל־ְּתִהָּלֽתֹו: ְׁשִמ֗ ' ְלִמי ָָאה (ללמד) ְלַמֵּלל ְּגבּו֣רֹות ֑ד' ַי֝

ּגבּורֹות ד'?  

(גמ' מכות י., הוריות      ִמי ֶׁשָּיכֹול ְלַהְׁשִמיַע ָּכל ְּתִהָּלתֹו. 
יג:) 



ליטול  הגו  לא  'מים אחרונים באשכז  עד  המזון  ברכת  בשעת  בידו  הכוס  את  אוחז  המזמן  השה.  ימות  בכל  אל 
'.יחסרנו 

' ואומרים :  כוס ווטלים אותו ביד  בו  ממלאים  יין  ֶאְקָראאם יש  א:) ּכֹוס ְיׁשּועֹות ֶאָּׂשא. ּוְבֵׁשם ְיָי  (גמ' ברכות   '
ומברכים את ברכת המזון עם הכוס ביד. אם אכלו שלושה בי מצוות יחדיו, חובה עליהם לזמן. אחד מהם מברך בקול 

' על הברכות.אמןרם והשאר מברכים עמו בלחש ועוים '

ַרּבֹוַתי ִוויר ווָאלֶלען ּבֶעְנׁשֶען ! או בלשון אשכז : ַרּבֹוַתי ְנָבֵרךךְ ! המזמן : 

ם:  קיג:ב  המסובים עוים : ה ְוַעד־עֹוָלֽ ַעָּת֗ ךךְ ֵמֽ֝ ם ְיָי֣ ְמֹבָר֑ י ֵׁש֣ ְיִה֤
') :אלדינו המזמן אומר (בלא עמידה במילה ' 

ינּו) ֶׁשָאַכְלנּו ִמֶּׁשּלֹו:  בעשרה מוסיף : ( ִּבְרׁשּות . . . ְנָבֵרךךְ  ֱאלֵֹהֽ
') :אלדינו המסובים עוים (בלא עמידה במילה ' 

ְלנּו ִמֶּׁשּלֹו   בעשרה :ָּברּוךךְ ( ינּו) ֶׁשָאַכֽ ֱאלֵֹהֽ

ינּו: ּוְבטּובֹו ָחִיֽ

 שאר הוכחים שלא אכלו שם צריכים לעות :[

ָּברּוךךְ ּוְמֹבָרךךְ ְׁשמֹו ָּתִמיד ְלעֹוָלם ָוֶעד:] 

') :אלדינווחוזר המזמן ואומר (בלא עמידה במילה '

ינּו:  בעשרה :ָּברּוךךְ ( ְלנּו ִמֶּׁשּלֹו ּוְבטּובֹו ָחִיֽ ינּו) ֶׁשָאַכֽ ֱאלֵֹהֽ

ָּברּוךךְ הּוא ּוָברּוךךְ ְׁשמֹו: 3 המזמן והמסובים : 
_______

ְּבטּובֹו ָּברּוךךְ  ֻּכּלֹו   ֶאת־ָהעֹוָלם  ַהָּזן  ָהעֹוָלם   ֶלךךְ  ֶמֽ ינּו  ֱאלֵֹהֽ ְיָי  ַאָּתה 

הּוא  ּוְבַרֲחִמים   ֶסד  ְּבֶחֽ ַחְסּֽדֹו:  קלו:כה ְּבֵחן  ם  ְלעֹוָל֣ י  ִּכ֖ ר  ְלָכל־ָּבָׂש֑ ֶחם  ֶל֭ ן  ֹנֵת֣

נּו ָמזֹון ְלעֹוָלם ָוֶעד: ַּבֲעבּור  נּו  ְוַאל־ֶיְחַסר ָלֽ ּוְבטּובֹו ַהָּגדֹול  ָּתִמיד לֹא־ָחַסר ָלֽ

ְׁשמֹו ַהָּגדֹול  ִּכי הּוא ָזן ּוְמַפְרֵנס ַלֹּכל  ּוֵמִטיב ַלֹּכל  ּוֵמִכין ָמזֹון ְלָכל־ְּבִרּיֹוָתיו 

ָּברּוךךְ ַאָּתה ְיָי ַהָּזן ֶאת־ַהֹּכל: 4ֲאֶׁשר ָּבָרא:  

טֹוָבה  ֶחְמָדה  ֶרץ  ֶאֽ ינּו  ַלֲאבֹוֵתֽ ְלָּת  ֶׁשִהְנַחֽ ַעל  ינּו   ֱאלֵֹהֽ ְיָי  ְּלךךָ   ֽנֹוֶדה 

נּו ִמֵּבית ֲעָבִדים ִים  ּוְפִדיָתֽ ֶרץ ִמְצַרֽ ינּו ֵמֶאֽ נּו ְיָי ֱאלֵֹהֽ ּוְרָחָבה:   ְוַעל ֶׁשהֹוֵצאָתֽ

3 The verse 'ברוך הוא וברוך שמו:' which is recited before  ברכת המזון, is attributed to the רוקח.
4 According to the רמב"ם and the  וסח הספרדים, the פותח את ידך' פסוק ' is said. In the מחזור

. it does notוסח אשכז  appears; in פסוק  theוסח צרפת  which primarily follows ויטרי 



יךךָ  ֻחֶּקֽ ְוַעל  נּו   ֶׁשִּלַּמְדָּתֽ ּתֹוָרְתךךָ  ְוַעל  נּו   ִּבְבָׂשֵרֽ ְמָּת  ֶׁשָחַתֽ ְּבִריְתךךָ  ְוַעל 

נּו  ְוַעל ֲאִכיַלת ָמזֹון ֶׁשַאָּתה ָזן  ֶסד ֶׁשחֹוַנְנָּתֽ נּו  ְוַעל ַחִּיים    ֵחן ָוֶחֽ ֶׁשהֹוַדְעָּתֽ

נּו ָּתִמיד  ְּבָכל־יֹום ּוְבָכל־ֵעת ּוְבָכל־ָׁשָעה:   ּוְמַפְרֵנס אֹוָתֽ

ַעל ַהִּנִּסים ְוַעל ַהֻּפְרָקן ְוַעל ַהְּגבּורֹות ְוַעל ַהְּתׁשּועֹות ְוַעל ַהִּמְלָחמֹות  

ינּו ַּבָּיִמים ָהֵהם ִּבְזַמן ַהֶּזה: יָת ַלֲאבֹוֵתֽ ֶׁשָעִׂשֽ

ֶּבן־יֹוָחָנן ֹּכֵהן ָּגדֹול  בחוכה :  הּו  ִּביֵמי ַמִּתְתָיֽ

ָיָון ַמְלכּות  ְּכֶׁשָעְמָדה  ּוָבָניו   ַחְׁשֹמַני 

ְלַהְׁשִּכיָחם  ִיְׂשָרֵאל   ַעל־ַעְּמךךָ  ָהְרָׁשָעה 

: ְוַאָּתה   ךךָ ךךָ  ּוְלַהֲעִביָרם ֵמֻחֵּקי ְרצֹוֶנֽ ּתֹוָרֶתֽ

יךךָ ָהַרִּבים  ָעַמְדָּת ָלֶהם ְּבֵעת ָצָרָתם ְּבַרֲחֶמֽ

ְמָּת  ְנָּת ֶאת־ִּדיָנם  ָנַקֽ ְבָּת ֶאת־ ִריָבם  ַּדֽ ַרֽ

ִּגּבֹוִרים ְּבַיד ַחָּלִׁשים  ְרָּת  ֶאת־ִנְקָמָתם: ָמַסֽ

ְוַרִּבים ְּבַיד ְמַעִּטים  ּוְטֵמִאים ְּבַיד ְטהֹוִרים 

ּוְרָׁשִעים ְּבַיד ַצִּדיִקים  ְוֵזִדים ְּבַיד עֹוְסֵקי

ְוָקדֹוׁש ָּגדֹול  ֵׁשם  יָת  ָעִׂשֽ ּוְלךךָ   : ךךָ תֹוָרֶתֽ

ְּתׁשּוָעה  יָת  ִיְׂשָרֵאל ָעִׂשֽ ךךָ  ּוְלַעְּמךךָ  ְּבעֹוָלֶמֽ

אּו ָּבֽ ַחר ַּכךךְ  ְגדֹוָלה ּוֻפְרָקן ְּכַהּיֹום ַהֶּזה: ְוַאֽ

ךךָ  ֶאת־ֵהיָכֶלֽ ּוִפּנּו  ךךָ   ֵּביֶתֽ ִלְדִביר  יךךָ  ָבֶנֽ

ֵנרֹות יקּו  ְוִהְדִלֽ ךךָ   ִמְקָּדֶׁשֽ ֶאת־  ְוִטֲהרּו 

ךךָ  ְוָקְבעּו ְׁשמֹוַנת ְיֵמי ֲחֻנָּכה  ְּבַחְצרֹות ָקְדֶׁשֽ

ּלּו  ְלהֹודֹות ּוְלַהֵּלל ְלִׁשְמךךָ ַהָּגדֹול: ֵאֽ

: ְּבׁשּוַׁשן  בפורים  ְוֶאְסֵּתר  ָמְרֳּדַכי  ִּביֵמי 

ַהִּביָרה  ְּכֶׁשָעַמד    ֲעֵליֶהם ָהָמן ָהָרָׁשע 

ג  אסתר ג:יג               ִּבֵּקׁש ֲהֹר֣ יד ַלֽ ְלַהְׁשִמ֡

ן ְוַעד־ָזֵק֜ ַער  ִמַּנ֨ ְּיהּוִדים  ֶאת־ָּכל־ַה֠ ד  ּוְלַאֵּב֣

ר  ָעָׂש֛ ה  ִּבְׁשלֹוָׁש֥ ד  ֶאָח֔ ְּב֣יֹום  ְוָנִׁשי֙ם  ף  ַט֤

ר  ֲאָד֑ ֶדׁש  הּוא־ֹח֣ ר  ְׁשֵנים־ָעָׂש֖ ֶדׁש  ְלֹח֥

ָהַרִּבים יךךָ  ְּבַרֲחֶמֽ ְוַאָּתה  ָלֽבֹוז:  ם  ּוְׁשָלָל֖

ְלָּת ֶאת־ַמֲחַׁשְבּתֹו ְרָּת ֶאת־ֲעָצתֹו  ְוִקְלַקֽ ֵהַפֽ

ַוֲהֵׁשֽבֹוָת ְּגמּולֹו ְּברֹאׁשֹו  ְוָתלּו ֹאתֹו ְוֶאת־

 ָּבָניו ַעל־ָהֵעץ:  



', יאמרו שם ויחזור לומר ה'' ל' אתה', אף אם הגיע בין 'ועל הכל ' וזכר קודם שגמר 'על הנסים אם שכח '

' בוסחא הכתובה שם.הרחמן הוא יזכנו', יאמרו לפי 'ברוך אתה ה'' מתחילה. אולם אם אמר ' ועל הכל'

ְּבֶפה  מֹוִדים ָלךךְ  ּוְמָבֲרִכים אֹוָתךךְ  ִיְתָּבַרךךְ ִׁשְמךךָ  נּו  ינּו  ָאֽ ֱאלֵֹהֽ ְוַעל־ַהֹּכל ְיָי 

ח:י ָכל־ַחי ָּתִמיד ְלעֹוָלם ָוֶעד: ַּכָּכתּוב:   ֶאת־ְייָ֣  דברים  ַרְכָּת֙  ּוֵבֽ ְעָּת  ְוָׂשָב֑ ַכְלָּת֖  ְוָאֽ

ְוַעל־  ֶרץ  ַעל־ָהָאֽ ְיָי  ַאָּתה  ָּברּוךךְ   : ךךְ ַתן־ָלֽ ָנֽ ר  ֲאֶׁש֥ ה  ַהֹּטָב֖ ֶרץ  ַעל־ָהָא֥ יךךָ  ֱאלֶֹה֔

ַהָּמזֹון: 

ךךָ  ְוַעל ִצּיֹון  ִם ִעיֶרֽ ינּו ְוַעל־ִיְׂשָרֵאל ַעֶּמךךָ  ְוַעל ְיֽרּוָׁשַלֽ ינּו ָעֵלֽ      ַרֵחם ְיָי ֱאלֵֹהֽ

ִית ַהָּגדֹול ְוַהָּקדֹוׁש ךךָ  ְוַעל ַהַּבֽ ךךָ  ְוַעל ַמְלכּות ֵּבית ָּדִוד ְמִׁשיֶחֽ ִמְׁשַּכן ְּכבֹוֶדֽ

נּו ְוַהְרִויֵחֽ נּו  ְוַכְלְּכֵלֽ נּו  ַפְרְנֵסֽ נּו  זּוֵנֽ נּו  ְרֵעֽ ינּו  ָאִבֽ ינּו  ֱאלֵֹהֽ ָעָליו:  ִׁשְמךךָ  ֶׁשִּנְקָרא 

ינּו ֱאלֵֹהֽ נּו  ְיָי  ינּו: ְוָנא ַאל־ַּתְצִריֵכֽ ְמֵהָרה ִמָּכל־ָצרֹוֵתֽ ינּו  ֱאלֵֹהֽ ְיָי  נּו  ְוַהְרַוח־ָלֽ

מאוחר :  ֶאָּלא   לֹא ִליֵדי ַמְּתַנת ָּבָׂשר ָוָדם  ְולֹא ִליֵדי ַהְלָוָאָתם  ִּכי ִאם[וסח  ְלָיְדךךָ  ] 

ְוָהְרָחָבה  ֶׁשּלֹא ֵנבֹוׁש ְולֹא ִנָּכֵלם ְלעֹוָלם ָוֶעד: ַהְּקדֹוָׁשה  ַהְּמֵלָאה ַהְּפתּוָחה 

בשבת

יךךָ  ְּבִמְצֹוֶתֽ ינּו    ֱאלֵֹהֽ ְיָי  נּו  ְוַהֲחִליֵצֽ ְרֵצה 

ַהָּגדֹול  ַהַּׁשָּבת  ַהְּׁשִביִעי  יֹום  ּוְבִמְצַות 

ְוַהָּקדֹוׁש ַהֶּזה  ִּכי יֹום ֶזה ָּגדֹול ְוָקדֹוׁש הּוא 

ְּבַאֲהָבה  ּבֹו  ְוָלֽנּוַח  ִלְׁשָּבת־ּבֹו  יךךָ   ְלָפֶנֽ

ְייָ  נּו   ָלֽ יַח  ָהִנֽ ִּבְרצֹוְנךךָ   : ְרצֹוֶנךךָ ְּכִמְצַות 

ַוֲאָנָחה  ְוָיגֹון  ָצָרה  ְתֵהי  ֶׁשלֹא  ינּו   ֱאלֵֹהֽ

ינּו ֱאלֵֹהֽ ְיָי  נּו  ְוַהְרֵאֽ נּו:  ְמנּוָחֵתֽ ְּביֹום 

ִעיר  ִם  ךךָ  ּוְבִבְנַין ְיֽרּוָׁשַלֽ ְּבֶנָחמֹות ִצּיֹון ִעיֶרֽ

ַהְיׁשּועֹות  ַעל  ַּבֽ הּוא  ַאָּתה  ִּכי  ךךָ    ָקְדֶׁשֽ

ַעל ַהֶּנָחמֹות:   ּוַבֽ
ראש חודש, יום טוב, חול המועד, ראש השה



ְוָיבֹא  ַיֲעֶלה   ינּו   ֲאבֹוֵתֽ אלֵֹהי  ֵוֽ ינּו  ֱאלֵֹהֽ

ְוִיָּפֵקד  ְוִיָּׁשַמע   ְוֵיָרֶצה   ְוֵיָרֶאה   יַע   ְוַיִּגֽ

ינּו ֲאבֹוֵתֽ ְוִזְכרֹון  נּו   ּוִפְקּדֹוֵנֽ נּו  ִזְכרֹוֵנֽ ְוִיָּזֵכר 

ְוִזְכרֹון ךךָ   ַעְבֶּדֽ ֶּבן־ָּדִוד  ָמִׁשיַח  ְוִזְכרֹון 

ךךָ  ִם ִעיר ָקְדֶׁשֽ ֵּבית ְוִזְכרֹון ָּכל־ַעְּמךךָ   ְיֽרּוָׁשַלֽ

ּוְלֵחן ִיְׂשָרֵאל  ּוְלטֹוָבה  ִלְפֵליָטה  יךךָ   ְלָפֶנֽ

ֶסד ּוְלַרֲחִמים ּוְלַחִּיים ּוְלָׁשלֹום  ְּביֹום    ּוְלֶחֽ

ֶדׁש ׀ לראש חודש :   ַחג לפסח : רֹאׁש ַהֹחֽ

׀ ַהַּמּצֹות 

 ַהִּזָּכרֹון ׀ לראש השה :ַחג ַהָׁשבּועֹות  לשבועות :  

 ַהִּכּפּוִרים ׀ ילדים וחולים האוכלים ביום כפור : 

לשמיי עצרת ושמחת תורה :  ׀   ַחג ַהֻּסּכֹות לסכות :

ֶרת  ְׁשִמיִני ַחג ָהֲעֶצֽ

נּו ינּו ּבֹו ְלטֹוָבה  ּוָפְקֵדֽ ּנּו ְיָי ֱאלֵֹהֽ ַהֶּזה  ָזְכֵרֽ

ְלַחִּיים  ּוִבְדַבר  בֹו  נּו  ִלְבָרָכה  ְוהֹוִׁשיֵעֽ בֹו 

ינּו ְוַרֵחם ָעֵלֽ ְיׁשּוָעה ְוַרֲחִמים  חּוס ְוָחֵּננּו 

ֶלךךְ  ינּו  ִּכי ֵאל ֶמֽ ֵעיֵנֽ יךךָ  נּו  ִּכי ֵאֶלֽ ְוהֹוִׁשיֵעֽ

ַחּנּון ְוַרחּום ַאָּתה: 

ינּו:   ֶדׁש ִּבְמֵהָרה ְבָיֵמֽ ִם ִעיר ַהֹּקֽ ּוְבֵנה ְיֽרּוָׁשַלֽ

ִם:   ָּברּוךךְ ַאָּתה ְייָ  ָאֵמן: 5ּבֹוֶנה ְבַרֲחָמיו ְירּוָׁשָלֽ

' אם היא סעודה ראשוה ושיה צריך לחזור לראש, הטוב ' וכבר התחיל ברכת 'רצהשכח בשבת לומר ' 

' יאמר כאן : הטובובסעודה שלישית איו צריך; אבל אם זכר לפי שהתחיל ברכת '

ֶלךךְ ָהעֹוָלם  ֲאֶׁשר ָנַתן ַׁשָּבתֹות ִלְמנּוָחה ְלַעּמֹו ִיְׂשָרֵאל ְּבַאֲהָבה    ינּו ֶמֽ ָּברּוךךְ ַאָּתה ְיָי ֱאלֵֹהֽ
ְלאֹות ְוִלְבִרית: ָּברּוךךְ ַאָּתה ְיָי ְמַקֵּדׁש ַהַּׁשָּבת:

' בראש חודש וזכר אחר שהתחיליעלה ויבאשכח לומר '

' איו צריך לחזור, הטובברכת '

', יאמר כאן : הטובאבל אם זכר קודם שפתח בברכת '

ֶלךךְ ָהעֹוָלם    ינּו ֶמֽ ָּברּוךךְ ַאָּתה ְיָי ֱאלֵֹהֽ
:ְלִזָּכרֹון ְלַעּמֹו ִיְׂשָרֵאל  ָראֵׁשי ֳחָדִׁשים ֲאֶׁשר ָנַתן  

', יעלה ויבא' ו' רצהחל ראש חודש בשבת ושכח ' 

', יאמר כאן :הטובוזכר קודם שפתח בברכת ' 

ֶלךךְ ָהעֹוָלם   ינּו ֶמֽ ָּברּוךךְ ַאָּתה ְיָי ֱאלֵֹהֽ
ֲאֶׁשר ָנַתן ַׁשָּבתֹות ִלְמנּוָחה ְלַעּמֹו ִיְׂשָרֵאל 

:ְוָראֵׁשי ֳחָדִׁשים ְלִזָּכרֹון ְּבַאֲהָבה  ְלאֹות ְוִלְבִרית  
ְוִיְׂשָרֵאל ְוָראֵׁשי ָּברּוךךְ ַאָּתה ְיָי ְמַקֵּדׁש ַהַּׁשָּבת  

:ֳחָדִׁשים ֲאֶׁשר ָנַתן ָיִמים טֹוִבים ְלַעּמֹו ִיְׂשָרֵאל  

5 “At  the  end  of  this we ברכה    answer ,אמן   even though we recite the  ברכה ourselves (an
exception to the general rule), since this is the last of the ברכות prescribed in the שלחן ערוך”. (תורה
[The World of Prayer Volume I pg. 299] (קפח:א 



ַׁשָּבתֹות ִלְמנּוָחה ְלַעּמֹו ִיְׂשָרֵאל ְּבַאֲהָבה  ְלאֹות 
ְוִלְבִרית  

ֶאת־יֹום ַחגְוָיִמים טֹוִבים ְלָׂשׂשֹון ּוְלִׂשְמָחה   

:  ַהֶּזה (פלוי)
:ְוִיְׂשָרֵאל ְוַהְּזַמִּנים ָּברּוךךְ ַאָּתה ְיָי ְמַקֵּדׁש ַהַּׁשָּבת  

' בראש השה יעלה ויבאאם שכח לומר '

' איו חוזר, הטוב וכבר התחיל ברכת '

', יאמר כאן : הטוב ואם עוד לא התחיל '

ֶלךךְ ָהעֹוָלם  ֲאֶׁשר ָנַתן  ינּו ֶמֽ ָּברּוךךְ ַאָּתה ְיָי ֱאלֵֹהֽ
:ֶאת־יֹום ַהִּזָּכרֹון ַהֶּזה  ְלַעּמֹו ִיְׂשָרֵאל  ָיִמים טֹוִבים

'יעלה ויבא' ו' רצהוכשחל ראש השה בשבת ושכח '
אומר: 

ֶלךךְ ָהעֹוָלם  ֲאֶׁשר ָנַתן  ינּו ֶמֽ ָּברּוךךְ ַאָּתה ְיָי ֱאלֵֹהֽ
ַׁשָּבתֹות ִלְמנּוָחה ְלַעּמֹו ִיְׂשָרֵאל ְּבַאֲהָבה  ְלאֹות 

ְוִלְבִרית  
: ֶאת־יֹום ַהִּזָּכרֹון ַהֶּזהְוָיִמים טֹוִבים ְלִיְׂשָרֵאל   

ְוִיְׂשָרֵאל ְויֹום ָּברּוךךְ ַאָּתה ְיָי ְמַקֵּדׁש ַהַּׁשָּבת  
:ַהִּזָּכרֹון 

נּו 6 ַאִּדיֵרֽ נּו  ַמְלֵּכֽ ינּו   ָאִבֽ ָהֵאל  ָהעֹוָלם   ֶלךךְ  ֶמֽ ינּו  ֱאלֵֹהֽ ְיָי  ַאָּתה  ָּברּוךךְ 

ֶלךךְ  רֹוֵעה ִיְׂשָרֵאל  ַהֶּמֽ נּו  ַיֲעֹקב  רֹוֵעֽ ְקדֹוׁש  נּו  נּו: ְקדֹוֵׁשֽ יֹוְצֵרֽ נּו  ֹגֲאֵלֽ נּו  ּבֹוְרֵאֽ

ֶׁשְּבָכל־יֹום ָויֹום הּוא ֵהִטיב  הּוא ֵמִטיב  הּוא ֵייִטיב  (ֵאל) ַהּטֹוב ְוַהֵּמִטיב ַלֹּכל 

נּו   הּוא ִיְגְמֵלֽ נּו  הּוא גֹוְמֵלנּו  נּו: הּוא ְגָמָלֽ ינּו"א (ָלֽ ָלַעד  ְלֵחן )ִיְגמֹול ַּבֲעֵדֽ  

ַּפְרָנָסה  ֶנָחָמה  ִויׁשּוָעה  ְּבָרָכה  ְוַהְצָלָחה   ַהָּצָלה  ַוח  ּוְלֶרֽ ּוְלַרֲחִמים  ֶסד  ְלֶחֽ

נּו:   ְוַכְלָּכָלה ְוַרֲחִמים ְוַחִּיים ְוָׁשלֹום ְוָכל־טֹוב  ּוִמָּכל־טֹוב ַאל־ְיַחְּסֵרֽ
כאן אפשר להיח את הכוס

ינּו ְלעֹוָלם ָוֶעד:   8 7    ָהַרֲחָמן  הּוא ִיְמלֹךךְ ָעֵלֽ

ֶרץ:   ִים ּוָבָאֽ ָהַרֲחָמן  הּוא ִיְתָּבַרךךְ ַּבָּׁשַמֽ

ְּבַיְבֶה ַהּטֹוב ְוַהֵּמִטיב, ַהּטֹוב ֶׁשּלֹא6 ֲהרּוֵגי ֵביָתר ִלְקבּוָרה, ִּתְּקּו  יֹום [ט"ו באב] ֶׁשִּנְּתּו  ָאַמר ַרב ַמְתָה, אֹותֹו 

 (גמ' תענית לא.) ִהְסִריחּו, ְוַהֵּמִטיב ֶׁשִּנְּתּו ִלְקבּוָרה. 

7 Until  three  hundred  years  ago, המזון  was ברכת   said  only  by  the  leader  and  all  present
fulfilled their obligation through him. Later, when copies of ,became more prevalent ברכת המזון 
each person began reciting on their own. As a result, two different ברכת המזון   - evolved מהגים 
1) everyone said (sang)  ברכת המזון together (no  אמן is therefore required), or 2) one recites ברכת 
aloud and everyone follows along silently (although people are particular to finish the המזון ברכה 
before the leader to answer אמן to his  ברכה, no such insistence for the הרחמןs exists).

8 One is required to recite all the הרחמןs which are printed, (both on  שבת and on weekdays).
The says that one may רוקח   add to the s ifהרחמן    one wishes,  not that one may disregard them
entirely. 



ַצח ְנָצִחים   נּו ָלֵנֽ ַאר ָּבֽ ָהַרֲחָמן  הּוא ִיְׁשַּתַּבח ְלדֹור ּדֹוִרים  ְוִיְתָּפֽ

נּו ָלַעד ּוְלעֹוְלֵמי עֹוָלִמים:     ְוִיְתַהַּדר ָּבֽ

נּו ְּבָכבֹוד:   ָהַרֲחָמן  הּוא ְיַפְרְנֵסֽ

נּו:   נּו קֹוֲמִמּיּות ְלַאְרֵצֽ נּו  ְוהּוא יֹוִליֵכֽ ָהַרֲחָמן  הּוא ִיְׁשּבֹור ֹעל ּגֹוִים ֵמַעל ַצָּואֵרֽ

ְלנּו ָעָליו:  ִית ֶזה  ְוַעל ֻׁשְלָחן ֶזה ֶׁשָאַכֽ ָהַרֲחָמן  הּוא ִיְׁשַלח ְּבָרָכה ְמֻרָּבה ְּבַבֽ

' בבית זה ועל שלחן זה שאכלנו עליואם אכלו בדרך או בבית ערל או בבית מומר להכעיס, משמיטים את המילים ' 

ִּבְמקֹום ֲהִליָכֵתנּו ּוִבְמקֹום ְיִׁשיָבֵתנּו ַעד עֹוָלם :ויש המוספים תחתיהם את המילים :  

ה  ֶאת־ֵאִלָּיֽ נּו  ָלֽ ִיְׁשַלח  הּוא  ָהַרֲחָמן  

ָּכל  נּו  אֹוָתֽ ִויָבֵרךךְ  ַלּטֹוב   ָזכּור  ַהָּנִביא 

ּנּו ִּבְׁשמֹו:  אם יש ערל או מומר( ֶאָחד ְוֶאָחד ִמֶּמֽ

ּנּו ִּבְׁשמֹו:)להכעיס מסיימים:    ְּבֵני ְּבִרית ִמֶּמֽ

 ' מאוחר :הרחמן וסח '

ַהָּנִביא  ה  ֶאת־ֵאִלָּיֽ נּו  ִיְׁשַלח ָלֽ ָהַרֲחָמן  הּוא 
ְּבׂשֹורֹות  [ִּבְמֵהָרה]  ִויַבֵּׂשר־ָלנּו  ַלּטֹוב   ָזכּור 

טֹובֹות ְיׁשּועֹות ְוֶנָחמֹות:

אורח מוסיף ברכה לבעל הבית [אבל אין אומרים בשבת וביום טוב משום איסור בקשת צרכים]: 

ַהָּבא  ָלעֹוָלם  ִיָּכֵלם  ְולֹא  ַהֶּזה   ָּבעֹוָלם  ַהַּבִית  ַעל  ַּבֽ ֵיבֹוׁש  ֶׁשלֹא  ָרצֹון  [ְיִהי 
ָׂשָטן  ִיְׁשלֹוט  ְוַאל  ָלִעיר   ּוְקרֹוִבים  ֻמְצָלִחים  ְנָכָסיו  ְוִיְהיּו  ְנָכָסיו   ְּבָכל  ְמֹאד  ְוִיְצַלח 
ְלָפֵנינּו ְולֹא  ְלָפָניו  לֹא  ִיְזַדֵּקר  ְוַאל  ָיֵדינּו   ְּבַמֲעֵׂשי  ְולֹא  ָיָדיו   ְּבַמֲעֵׂשי  לֹא 

ׁשּום ְדַבר ִהְרהּור ֵחְטא ַוֲעֵבָרה ְוָעֹון  ֵמַעָּתה ְוַעד־עֹוָלם:]  

ִית ַהֶּזה  ְוֶאת־[ִאִּמי מֹוָרִתי] ַעל ַהַּבֽ ֶאת־[ָאִבי מֹוִרי] ַּבֽ ָהַרֲחָמן  הּוא ְיָבֵרךךְ 

ָלֶהם:  ְוֶאת־ָּכל־ַאֶׁשר  ְוֶאת־ַזְרָעם  ְוֶאת־ֵּביָתם  אֹוָתם  ַהֶּזה   ִית  ַהַּבֽ ַּבֲעַלת 

 ָהַרֲחָמן  הּוא ְיָבֵרךךְ ֶאת אֹוִתי  ְוֶאת־ִאְׁשִּתי ְוֶאת־ַזְרִעי ואם סמוך לשלחן עצמו יאמר: (

ינּו ֲאבֹוֵתֽ ֶׁשִּנְתָּבֲרכּו  ְּכמֹו  נּו   ָלֽ ְוֶאת־ָּכל־ַאֶׁשר  נּו  אֹוָתֽ  ( ִלי  ְוֶאת־ָּכל־ַאֶׁשר 

נּו ְיָבֵרךךְ  ֵּכן   ֹּכל  ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעֹקב  ַּבֹּכל ִמֹּכל  אם יש ערל או מומר להכעיס מוסיפים[ אֹוָתֽ

ַחד ִּבְבָרָכה ְׁשֵלָמה  ְונֹאַמר ָאֵמן:   ְּבֵני ְּבִרית]  : נּו ַיֽ  ָאֵמן) קהל(ֻּכָּלֽ
', שכן בלעדי האל"ף המילהמאת ' מחשש הבלעת האל"ף באמירת ' ממרום יש מרבותיו שלא אומרו את אמירת '

'. ולמהגו שאומריםמעם ' במילה 'מאת' שמעת חס ושלום כחירוף. ויש שהחליפו מחמת כן את המילה 'מאת '

', מאת '
צריך ליזהר מהבלעת האל"ף.



ֶרת ָׁשלֹום:  : ַּבָּמרֹום]וסח מאוחר [ ִמָּמרֹום  ינּו ְזכּות  ֶׁשְּתֵהא ְלִמְׁשֶמֽ ְיַלְּמדּו ֲעֵליֶהם ְוָעֵלֽ

ֶכל טֹוב  נּו  ְוִנְמָצא־ֵחן ְוֵׂשֽ ְוִנָּׂשא ְבָרָכה ֵמֵאת ְיָי  ּוְצָדָקה ֵמֱאלֵֹהי ִיְׁשֵעֽ

ְּבֵעיֵני ֱאלִֹהים ְוָאָדם:

נּו ְלּיֹום ֶׁשֻּכּלֹו ַׁשָּבת ּוְמנּוָחה ְלַחֵּיי ָהעֹוָלִמים: 9 בשבת ָהַרֲחָמן  הּוא ַיְנִחיֵלֽ

ֶדׁש ַהֶּזה ְלטֹוָבה ְוִלְבָרָכה: 10 בראש חודש  ינּו ֶאת־ַהֹחֽ ָהַרֲחָמן  הּוא ְיַחֵּדׁש ָעֵלֽ

בשלש רגלים 
11
נּו ְלּיֹום ֶׁשֻּכּלֹו טֹוב:   ָהַרֲחָמן  הּוא ַיְנִחיֵלֽ

ינּו ֶאת־ַהָּׁשָנה ַהּזֹאת ְלטֹוָבה ְוִלְבָרָכה:   בראש השה   ָהַרֲחָמן  הּוא ְיַחֵּדׁש ָעֵלֽ

ֶלת   חול המועד סכות  יד ַהֹּנֶפ֑ ת ָּדִו֖ נּו ֶאת־ֻסַּכ֥ עמוס ט:יא  ָהַרֲחָמן  הּוא ָיִקים ָלֽ

' ישלים אמריתו כאן ויאמר : על הנסיםשכח '

ינּו ַּבָּיִמים   ָהַרֲחָמן  נּו ִנִּסים ְוִנְפָלאֹות ְּכמֹו ֶׁשָעָׂשה ַלֲאבֹוֵתֽ ַהֶּזה  ִּבְזַמן  ָהֵהם הּוא ַיֲעֶׂשה ָּלֽ

וכו'.ִּביֵמי  

יַח ּוְלַחֵּיי עֹוָלם ַהָּבא:   נּו ִלימֹות ַהָּמִׁשֽ ם: ָהַרֲחָמן  הּוא ְיַזֵּכֽ ד ּוְלַזְר֗עֹו ַעד־עֹוָלֽ ִלְמִׁשי֗חֹו ְלָדִו֥

9 In general, all of the special  הרחמןs are not very ancient, (unlike the standard הרחמןs which
date from the time of the  יםגאו), therefore the says, there is no reason to be stringent about רוקח 
their recitation. 
10 The לקט יושר cites that the תרומת הדשן composed the  הרחמן for  ראש חודש that we recite

today. 
11 נּו ְלּיֹום ֶׁשֻּכּלֹו טֹוב  which is not ,חול המועד and not on ימים טוב  is said only on ָהַרֲחָמן הּוא ַיְנִחיֵלֽ

considered  יום טוב in this regard. ( חות יאיר) (רב יוספה שמש  )
 



ם:  ד ּוְלַזְר֖עֹו ַעד־עֹוָלֽ  ִלְמִׁשי֛חֹו ְלָדִו֥

ינּו ְוַעל־ָּכל־ִיְׂשָרֵאל  ְוִאְמרּו ֹעֶׂשה ָׁשלֹום ִּבְמרֹוָמיו  הּוא ַיֲעֶׂשה ָׁשלֹום ָעֵלֽ

ָאֵמן: 

In the past only  יראו and  כפירים were said, however in the past 200-300 years  נער הייתי, פותח, הודו ,

andד' עז  were also added. Today it is considered a  הג טובמ that they are said. 

אומרים בלחש : 

יו:   תהלים לד:י-יא יֵרָאֽ ְח֗סֹור ִלֽ ין ַמ֝ יו ִּכי־ֵא֥ ְי֣ראּו ֶאת־ְיָי֣ ְקדָׁש֑

א־ַיְחְס֥רּו ָכל־ֽטֹוב:   ֹֽ ָי֗ ל י ְי֝ ְרֵׁש֥ בּו ְוֹדֽ ִפיִרים ָרׁ֣שּו ְוָרֵע֑ ְּכ֭

ם ַחְסּֽדֹו: קיח:א [ י ְלעֹוָל֣ יָי֣ ִּכי־֑טֹוב ִּכ֖ י ָרֽצֹון: קמה:טז הֹו֣דּו ַלֽ יַע ְלָכל־ַח֣ ךךָ ּוַמְׂשִּב֖ ַח ֶאת־ָיֶד֑ ּפֹוֵת֥

יָי֑ ְוָהָי֥ה ְיָי֖ ִמְבַטֽחֹו:  ירמיה יז:ז  ח ַּבֽ ר ִיְבַט֖ ֶבר ֲאֶׁש֥ ָּב֣רּוךךְ ַהֶּג֔

ֶחם:   12 תהלים לז:כה ַזְר֗עֹו ְמַבֶּקׁש־ָלֽ יק ֶנֱעָז֑ב ְו֝ יִתי ַצִּד֣ לֹא־֖◌ָרִא֣ ְנִּתי ְוֽ ַק֥ יִתי ַּגם־ָז֫ ַער ׀ ָהִי֗ ַנ֤

 בקול רם
ָּׁשֽלֹום:] כט:יא ךךְ ֶאת־ַעּ֣מֹו ֿבַ ן ְיָי֓ ׀ ְיָבֵר֖ ז ְלַעּ֣מֹו ִיֵּת֑  ָי֗ ֹע֖  ְיֽ

ברכה מעין שלש.

בוסח ברכת מעין שלש רבו השיטות והוסחות של רבותיו הגאוים והראשוים, 
לא ראי זה כראי זה, ואין שום מסורת אחידה ושיטה מגובשת :

ֶלךךְ ָהעֹוָלם  (גמ' ברכות מד)  ינּו ֶמֽ ָּברּוךךְ ַאָּתה ְיָי ֱאלֵֹהֽ

 על אחד מחמשת מיי דגן: 
ַעל ַהִּמְחָיה ְוַעל

 ַהַּכְלָּכָלה
על יין

ֶפן ְוַעל ֶפן  ְּפִרי  (ְו)ַעל ַהֶּגֽ   ַהֶּגֽ

 על פירות משבעת המיים: 
(ְו)ַעל ָהֵעץ ְוַעל ְּפִרי ָהֵעץ 

ֶרץ ֶחְמָּדה טֹוָבה ּוְרָחָבה   ְוַעל ְּתנּוַבת ַהָּׂשֶדה  ְוַעל ֶאֽ

(גמ' יבמות טז:) ) ֲאָמרֹו.  מלאך ָאַמר ְרִבי ְׁשמּוֵאל ַּבר ְַחָמִי ָאַמר ְרִבי יֹוָָתן, ָּפסּוק ֶזה ַׂשר ָהעֹוָלם (רש"י 12



ַע ִמּטּוָבּה:  ינּו  ֶלֱאֹכל ִמִּפְרָיּה ְוִלְׂשֹּבֽ ְלָּת ַלֲאבֹוֵתֽ יָת ְוִהְנַחֽ ֶׁשָרִצֽ

ךךָ    ְוַעל ינּו ַעל־ִיְׂשָרֵאל ַעֶּמֽ ַרֶחם ְיָי ֱאלֵֹהֽ

ךךָ  ךךָ  ְוַעל ִצּיֹון ִמְׁשַּכן ְּכבֹוֶדֽ ִעיֶרֽ ִם  ְיֽרּוָׁשַלֽ

םִ  : ּוְבֵנה ְיֽרּוָׁשַלֽ ךךָ ְוַעל ֵהיָכֶלֽ ְוַעל ִמְזַּבֲחךךָ 

נּו ְוַהֲעֵלֽ ינּו   ְבָיֵמֽ ִּבְמֵהָרה  ֶדׁש  ַהֹּקֽ ִעיר 

ְונֹאַכל  ְּבִבְנָיָנּה   נּו  ְוַׂשְּמֵחֽ ְלתֹוָכּה  

יהָ  ָעֶלֽ ִמִּפְרָיּה  ְוִנְׂשַּבע ִמּטּוָבּה  ּוְנָבֶרְכךךָ 

ִּבְקֻדָּׁשה ּוְבָטֳהָרה:

מצוי וסח עתיק של ברכת מעין שלש מדפס 
בהגדות מידועות של וייציאה ואמשטרדם  

שוה ומקוצר המורגל כיום: 

ינּו ַעל־ִיְׂשָרֵאל ַעָּמךךְ  ינּו ָעֵלֽ ַרֶחם ְיָי ֱאלֵֹהֽ

ְוַעל ִעיָרךךְ  ְוַעל ִמְקָּדָׁשךךְ  ִם  ְוַעל ְיֽרּוָׁשַלֽ

ִם ִעיר  ִמְזָּבָחךךְ ְוַעל ֵהיָכָלךךְ  ּוְבֵנה ְיֽרּוָׁשַלֽ

ָבּה נּו  ְוַהֲעֵלֽ ינּו   ְבָיֵמֽ ִּבְמֵהָרה  ָקְדָׁשךךְ 

נּו ְּבתֹוָכּה:  ְוַׂשְּמֵחֽ

לשבת 

(ּוְרֵצה

נּו) ְוַהֲחִליֵצֽ

ְּביֹום 

ַהַּׁשָּבת ַהֶּזה:  

לראש חודש 

נּו ְלטֹוָבה)  (ְוָזְכֵרֽ

ְּביֹום רֹאׁש

ֶדׁש ַהֶּזה:  ַהֹחֽ

לפסח

נּו) ְּביֹום  (ְוַׂשְּמֵחֽ

ַחג ַהַּמּצֹות ַהֶּזה: 

לשבועות 

נּו) ְּביֹום  (ְוַׂשְּמֵחֽ

ַחג ַהָׁשבּועֹות ַהֶּזה:

לראש השה

נּו (ְוָזְכֵרֽ

ְלטֹוָבה)

ְּביֹום 

ַחִּזָּכרֹון ַהֶּזה: 
לילדים ולחולים 

 האוכלים ביום כפור

ְּביֹום ַהִּכּפּוִרים

ַהֶּזה: 
לסכות

נּו) ְּביֹום ַחג (ְוַׂשְּמֵחֽ

ַהֻּסּכֹות ַהֶּזה:

לשמיי עצרת ושמחת תורה

נּו) ְּביֹום ְׁשִמיִני  (ְוַׂשְּמֵחֽ

ֶרת ַהֶּזה: ַחג ָהֲעֶצֽ

ֶרץ . . .  13ִּכי ַאָּתה (ֵאל) טֹוב ּוֵמִטיב ַלֹּכל  ְוֽנֹוֶדה ְלךךָ  ַעל ָהָאֽ

היין מברכים ' 13 על  לאחריו.על הגפן ועל פרי הגפן  הדין  הוא  חביבותיה,  לעצמו משום  דיין קובע ברכה  ' דכיון 
'. מיהו לכאורה משמע דא"צעל הגפן ועל פרי הגפן' ויש שחותמין 'על הארץ ועל הפירות ובחתימה יש שחותמין '

', אבל בעלמא היכא דלא מברכיןפרי העץ' במקום 'פרי הגפןלשות החתימה, שהרי אין או משין רק לומר '

על העץ ועל פרי(ברכות מד תוס' ד"ה ' ' ביין מי אין לשות.       על הארץ ועל הפירות ' אלא בסתמא 'על העץ '
')העץ



ֶפן  ְוַעל ְּפִרי ַהָּגֽ

ַּגְפָנּה): ועל יין א"י :(

 על אחד מחמשת מיי דגן: 

ְוַעל ַהִּמְחָיה: 
ָּברּוךךְ ַאָּתה ְיָי 

ֶרץ ְוַעל ַהִּמְחָיה:  ַעל ָהָאֽ

בורא נפשות.

(גמ' ברכות מד.)אחר שאר אוכלין ומשקין: 
ֶלךךְ ָהעֹוָלם  ּבֹוֵרא ְנָפׁשֹות ַרּבֹות ְוֶחְסרֹוָנן   14 ינּו ֶמֽ ָּברּוךךְ ַאָּתה ְיָי ֱאלֵֹהֽ

ֶפׁש ָּכל־ָחי: ָּברּוךךְ (ַאָּתה ְיָי) ַחי ָהעֹוָלִמים: ַעל ָּכל־ַמה־ֶּׁשָּבָרא ְלַהֲחיֹות ָּבֶהם ֶנֽ
ברכות.

(גמ' ברכות מ:) על משקים ובשר: 

ֶלךךְ ָהעֹוָלם   ינּו ֶמֽ ֶׁשַהֹּכל ִנְהָיה ִּבְדָברֹו: 15ָּברּוךךְ ַאָּתה ְיָי  ֱאלֵֹהֽ

(שם לה.)על פרי העץ: 

ֶלךךְ ָהעֹוָלם  ּבֹוֵרא ְּפִרי ָהֵעץ:  ינּו ֶמֽ ָּברּוךךְ ַאָּתה ְיָי  ֱאלֵֹהֽ

(שם לה.) על היין:  

ֶפן: ֶלךךְ ָהעֹוָלם  ּבֹוֵרא ְּפִרי ַהָּגֽ ינּו ֶמֽ ָּברּוךךְ ַאָּתה ְיָי  ֱאלֵֹהֽ

(שם לה.)על פרי הארץ: 

14 Among the יםראשו in זאשכ we find the following; the אור זרוע and ראבי"ה both have the
text  ֶׁשָּבָראָת. The ית, תשב"ץהגהות מיימו  and the רא"ש write ֶׁשָּבָרא. In the יםראשו we likewise find
texts containing and omitting the word ָּבֶהם.

על כל מה שברא להחיות בהם נפש'. כמו לחם ומים שאי אפשר בלא הס, ו' נפשות רבות וחסרונם בורא'

, כלומר על כל מה שבעולם, שגם אם לא בראם יכולין העולם לחיות בלא הם, שלא בראם כי אם'כל חי
ברוך אתה ה' חי ' ובירושלמי  'ברוך חי העולמים 'לתענוג בעלמא,       כמו תפוחים וכיוצא בהן. ומסיים 

: (גמ' ברכות לז. תוס') 'העולמים
15 The s text is’סידור רודלהיים  however according to the ,ִנְהֶיה  סופר  the correct term is ,חתם 

 .ִנְהָיה 



ֶלךךְ ָהעֹוָלם  ּבֹוֵרא ְּפִרי ָהֲאָדָמה:  ינּו ֶמֽ ָּברּוךךְ ַאָּתה ְיָי  ֱאלֵֹהֽ

(שם לו:)על תבשיל מחמשת מיי דגן: 

ֶלךךְ ָהעֹוָלם  ּבֹוֵרא ִמיֵני ְמזֹונֹות: ינּו ֶמֽ ָּברּוךךְ ַאָּתה ְיָי  ֱאלֵֹהֽ

(שם ס:)טילת ידים קדם הסעודה: 

ֶלךךְ ָהעֹוָלם   ינּו ֶמֽ ָּברּוךךְ ַאָּתה ְיָי ֱאלֵֹהֽ

ִים: נּו ַעל ְנִטיַלת ָיָדֽ נּו ְּבִמְצֹוָתיו  ְוִצָּוֽ ֲאֶׁשר ִקְּדָׁשֽ

(שם לז:)ברכה על הפת: 

ֶלךךְ ָהעֹוָלם  ַהּֽמֹוִציא  ינּו ֶמֽ ֶרץ: תהלים קד:יד ָּברּוךךְ ַאָּתה ְיָי ֱאלֵֹהֽ ֶחם ִמן־ָהָאֽ ֗ ֶל֝

(שם מג.)על ריח עשב: 

ֶלךךְ ָהעֹוָלם  ּבֹוֵרא ִעְׂשֵבי ְבָׂשִמים:  ינּו ֶמֽ ָּברּוךךְ ַאָּתה ְיָי ֱאלֵֹהֽ

(שם מג.)על ריח פרי: 

יַח טֹוב ַּבֵּפרֹות:  ֶלךךְ ָהעֹוָלם  ַהּנֹוֵתן ֵרֽ ינּו ֶמֽ ָּברּוךךְ ַאָּתה ְיָי ֱאלֵֹהֽ

(שם מג.) על ריח טוב שאיו מן הצומח:  

ֶלךךְ ָהעֹוָלם  ּבֹוֵרא ִמיֵני ְבָׂשִמים: ינּו ֶמֽ ָּברּוךךְ ַאָּתה ְיָי ֱאלֵֹהֽ

(שם מג.)על ריח עץ:  

ֶלךךְ ָהעֹוָלם  ּבֹוֵרא ֲעֵצי ְבָׂשִמים:  ינּו ֶמֽ ָּברּוךךְ ַאָּתה ְיָי ֱאלֵֹהֽ

(שם נד.)הרואה תופעות טבע בלתי רגילות, כגון ברק, הרים גבוהים מאד, הרות גדולים מאד: 



ֶלךךְ ָהעֹוָלם  ֹעֶׂשה ַמֲעֵׂשה ְבֵראִׁשית: ינּו ֶמֽ ָּברּוךךְ ַאָּתה ְיָי ֱאלֵֹהֽ

(שם נט.)הרואה קשת:  

ֶלךךְ ָהעֹוָלם  זֹוֵכר ַהְּבִרית ְוֶנֱאָמן ִּבְבִריתֹו ְוַקָּים  ינּו ֶמֽ ָּברּוךךְ ַאָּתה ְיָי ֱאלֵֹהֽ

ְּבַמֲאָמרֹו: 

הרואה אילות בעת פריחת צבם מברך בראיה ראשוה: 

ָרא בֹו ֶלךךְ ָהעֹוָלם  ֶׁשּלֹא ִחַּסר ְּבעֹוָלמֹו ְּכלּום  ּוָבֽ ינּו ֶמֽ ָּברּוךךְ ַאָּתה ְיָי ֱאלֵֹהֽ

(גמ' ראש השנה יא.)ְּבִרּיֹות טֹובֹות ְוִאיָלנֹות טֹובֹות  ֵלָהנֹות ָּבֶהם ְּבֵני ָאָדם: 

(גמ' ברכות נח:)הרואה אילות טובות ובריות אות מברך: 

ָכה ּלֹו ְּבעֹוָלמֹו: ֶלךךְ ָהעֹוָלם  ֶׁשָּכֽ ינּו ֶמֽ ָּברּוךךְ ַאָּתה ְיָי ֱאלֵֹהֽ

(שם נח:)הרואה אדם משוה:  

ֶלךךְ ָהעֹוָלם  ְמַׁשֶּנה ַהְּבִרּיֹות:  ינּו ֶמֽ ָּברּוךךְ ַאָּתה ְיָי ֱאלֵֹהֽ

(שם נד.)על שמועות טובות לו ולאחרים:  

ֶלךךְ ָהעֹוָלם  ַהּטֹוב ְוַהֵּמִטיב:  ינּו ֶמֽ ָּברּוךךְ ַאָּתה ְיָי ֱאלֵֹהֽ

(שם נד.)על שמועות רעות:  

ֶלךךְ ָהעֹוָלם  ַּדַּין ָהֱאֶמת:  ינּו ֶמֽ ָּברּוךךְ ַאָּתה ְיָי ֱאלֵֹהֽ

(שם נח.) הרואה חכם בחכמת התורה: 

ֶלךךְ ָהעֹוָלם  ֶׁשָחַלק ֵמָחְכָמתֹו ִליֵרָאיו: ינּו ֶמֽ ָּברּוךךְ ַאָּתה ְיָי ֱאלֵֹהֽ



(שם נח.) הרואה חכם מאומות העולם: 

ֶלךךְ ָהעֹוָלם  ֶׁשָּנַתן ֵמָחְכָמתֹו ְלָבָׂשר ָוָדם:  ינּו ֶמֽ ָּברּוךךְ ַאָּתה ְיָי ֱאלֵֹהֽ

(שם נד.)הרואה מקום שעשה בו סים לישראל: 

ֶלךךְ ָהעֹוָלם   ינּו ֶמֽ ָּברּוךךְ ַאָּתה ְיָי ֱאלֵֹהֽ

ינּו ֵנס ַּבָּמקֹום ַהֶּזה:  ָׂשה ִלי ְלָאִבי/ ְלִאִמי/ ַלֲאבֹוַתי/ ַלֲאבֹוֵתֽ ֶׁשָעֽ

(שם נד.)הרואה ים האוקיוס: 

ֶלךךְ ָהעֹוָלם  ֹעֶׂשה ֶאת־ַהָּים ַהָּגדֹול:  ינּו ֶמֽ ָּברּוךךְ ַאָּתה ְיָי ֱאלֵֹהֽ

הרואה את חברו שתרפא מחליו מברך:

ְּבִריךךְ ַרֲחָמָנא ַמְלָּכא ְדָעְלָמא ִּדי ַיֲהָבךךְ ָלן ְולֹא ַיֲהָבךךְ ְלַעָפָרא:

הקובע מזוזה מברך:

נּו ִלְקֹּבַע  נּו ְּבִמְצֹוָתיו  ְוִצָּוֽ ֶלךךְ ָהעֹוָלם  ֲאֶׁשר ִקְּדָׁשֽ ינּו ֶמֽ ָּברּוךךְ ַאָּתה ְיָי ֱאלֵֹהֽ

ְמזּוָזה: 

הבוה מעקה סביב לגגו או גדר סביב לבורו להסיר מכשול מברך:

נּו ַלֲעׂשֹות נּו ְּבִמְצֹוָתיו  ְוִצָּוֽ ֶלךךְ ָהעֹוָלם  ֲאֶׁשר ִקְּדָׁשֽ ינּו ֶמֽ ָּברּוךךְ ַאָּתה ְיָי ֱאלֵֹהֽ

ַמֲעֶקה: 

המטביל כלים שעשם גוי מברך: 

ֶלךךְ ָהעֹוָלם   ינּו ֶמֽ ָּברּוךךְ ַאָּתה ְיָי ֱאלֵֹהֽ

נּו ַעל־ְטִביַלת ֵּכִלים  נּו ְּבִמְצֹוָתיו  ְוִצָּוֽ ִלי  ואם מטביל כלי אחד אומר: (ֲאֶׁשר ִקְּדָׁשֽ :)ֶּכֽ
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ָּברּוךךְ ַהָּבא! 

הסדק וטל את התיוק מידי אשתו ומוליכו אל הכסא. 
המוהל וטל את הער מידי הסדק, מיחו על הכסא שהכין לאליהו ואומר:

ֶזה ַהִּכֵּסא ֶׁשל ֵאִלָּיהּו ָזכּור ַלּטֹוב:

למהג פפד"מ אין אומרים את הפסוקים האלה: 

שמוסיפים:  מט:יחיש  בראשית  יִתי    ִּו֥ ק ִ ְתךךָ֖  יׁשּוָעֽ :  ִלֽ ְרִּתי  קיט:קסו תהלים ְיָיֽ ְתךךָ֣  ִׂשַּב֣ ְייָ֑  ִליׁשּוָעֽ

ִני:  יךךָ  ֲעֹמד ַעל ְיִמיִני ְוָסְמֵכֽ ְלָפֶנֽ ַהְּבִרית  ִהֵּנה ֶׁשָּלךךְ  ַמְלַאךךְ  יִתי: ֵאִלָּיהּו  ָעִׂשֽ יךךָ  ּֽוִמְצֹוֶת֥

ְרִּתי  ׂש קסב ְיָי: ִליׁשּוָעְתךךָ  ִׂשַּבֽ ֖◌ ָׂש֣ ֹנִכי  ךךָ  ָאֽ א ַעל־ִאְמָרֶת֑ מֹוֵצ֗ ל  ְּכ֝ ב:  ָׁשָל֥ ב ָׁש֣לֹום קסה   ָרֽ ָר֭

מֹו ִמְכֽׁשֹול:   ין־ָל֥ ךךָ ְוֵאֽ י ֽתֹוָרֶת֑ ֲהֵב֣ ְלֹאֽ

יךךָ  סה:ה  ֶר֥ ן ֲחֵצ֫ ר ּוְתָקֵר֘ב ִיְׁשֹּכ֢ ְבַח֣ י ׀ ִּתֽ ֗דׁשכולם:  ַאְׁשֵר֤ ךךָ ְק֝ ְׂשְּבָעה ְּב֣טּוב ֵּביֶת֑  ִנ֭

 : ךךָ יָכֶלֽ ֵהֽ

המוהל וטל את התיוק מכסאו של אליהו, והסדק מתיישב על הכסא המיועד לסדק, ומיח המוהל את התיוק על 
ברכי הסדק. יש המחלקים את המילה לשי מוהלים, אחד מל ואחד פורע ומוצץ, ואין עושים כן בשבת. המוהל מברך
ברכת 'על המילה', והפורע מברך 'בורא פרי הגפן' ו'אשר קידש'. המוהל מגלה את ערלת התיוק. יש הזהרים שלא

16 The celebration on the first Friday night after the birth of a son is called a 'זכר', as it was referred
to in all of Europe until the nineteenth century, and not a 'שלום זכר'). The traditional food items are;
cakes, fruits and other desserts ( ותי מגדמי). The night before a  ברית מילה a סעודה is made, where
תורה are said, or there is a communal learning. Some people stay up all night, but that is דברי 
uncommon. The people attending the  סעודה recite  שמע.
Traditionally, women attend a brings the (ַסְֶדֶקת) A woman .(in the Women’s Section) ברית מילה  
baby to the men's section. In the past, the mother would not attend the nor leave her ברית מילה  
house until a month after giving birth. She would come to synagogue on  שבת to hear her husband
making for his ברכות התורה  Nowadays, as people can .( ברכת הגומל instead of her recital of) עליה 
easily attend without much physical effort, the mother does attend. Fleishig was typically served at
the  סעודת ברית מילה; however, just before the Holocaust we find some mention of a dairy meal (in
Holland for example). 
The term  דקס has been identified with the Greek “synteknos” denoting literally “with the child.”
The דקס, whose privilege it is to hold the child on his knees during the operation, became known in
medieval times as Gottvater, G’vater (Kvater). At a later period, the title “Kvater” was conferred
upon the person handing the infant to the מוהל.



לגעת בערלה בטרם אמר את הברכה, ויש והגים לתפוס את עור הערלה בין האצבעות לפי הברכה.     המוהל מברך 
בקול רם: 

ֶלךךְ ָהעֹוָלם  (גמ' שבת קלז:)  ינּו ֶמֽ  ָּברּוךךְ ַאָּתה ְיָי ֱאלֵֹהֽ

נּו ַעל ַהִּמיָלה:  ֲאֶׁשר ִקְּדָׁשנּו ְּבִמְצֹוָתיו  ְוִצָּוֽ

המוהל חותך את הערלה בזריזות, ומיד אחר החיתוך אבי הבן מברך:

ֶלךךְ ָהעֹוָלם  ֲאֶׁשר ִקְּדָׁשנּו ְּבִמְצֹוָתיו   ינּו ֶמֽ ָּברּוךךְ ַאָּתה ְיָי ֱאלֵֹהֽ

ינּו: נּו ְלַהְכִניסֹו ִבְבִריתֹו ֶׁשל ַאְבָרָהם ָאִבֽ ְוִצָּוֽ

' הקהללהכניסו' (יש המברכים בבן בכור כשאב בעצמו מל אותו), ותיכף אחר ברכת 'שהחיינו אין מברכים ברכת ' 
עוה: 

ְּכֵׁשם ֶׁשִּנְכַנס ַלְּבִרית  ֵּכן ִיָּכֵנס ְלתֹוָרה ּוְלֻחָּפה ּוְלַמֲעִׂשים טֹוִבים:

בשעת החיתוך משליך המוהל את הערלה על כסא של אליהו. המוהל ממהר לעשות את הפריעה. המוהל וטל
והמציצה חובש  המציצה. בגמר הפריעה  פולט את דם  ולתוכו גם  לפי המציצה מה'כוס של מציצה',  יין בפיו  מעט 

 התיוק המוהלהמוהל את מקום המילה, ומחתל את התיוק בחיתול המילה שממו עושים את ה'ווימפל'. עתה וטל 
ממושבו, ובעמדו מחזיר  הסדק, ועמד הסדק מן  התיוק לידי  המוהל  . את הברכות האחרוות, 'בורא פריהסדק  

, ורוחץ תחילה את ידיו ופיו. אם יש צורך גדול, אפשר לכבד מישהו מן הוכחיםהמוהל הגפן' ו'אשר קידש ידיד', אומר  
באמירת ברכות אלה. ותים בפי המברך 'טבלה' ובה וסח הברכות. יש שעשו טס של כסף שברכות מילה כתובות
להוציא את המברך  מכוון  בברכתו  הברכה.  בשעת  למזרח  פיו  להפוך  לו  וראוי  הכוס בידו,  את  המברך וטל  עליו. 

ידי חובת ברכת הגפן. הגו מקדמת דא לקרוא לתיוק על שם אבותיו. הילד הראשון מצד האב והשי מצד הסדק   
האם וחוזר חלילה. לפעמים מתפשרים וותים לו שמות משי הצדדים, ושם מצד האב קודם תמיד. אף גדולי ישראל

כהחת"ס קראו ביהם על שם אבותיהם ולא על שם רבותיהם.

המברך פותח ואומר: 

סברי כהנים [מורה מורינו הרב] מרנן ורבנן ורבותי 

ֶלךךְ ָהעֹוָלם ּבֹוֵרא ְּפִרי ַהָגֶפן: ינּו ֶמֽ ָּברּוךךְ ַאָּתה ְיָי ֱאלֵֹהֽ

ֶלךךְ ָהעֹוָלם  ֲאֶׁשר ִקַּדׁש ְיִדיד ִמֶּבֶטן  ְוֹחק ִּבְׁשֵארֹו(גמ' שבת קלז:)   ינּו ֶמֽ ָּברּוךךְ ַאָּתה ְיָי ֱאלֵֹהֽ

נּו  ַצֵּוה  ָׂשם  ְוֶצֱאָצָאיו ָחַתם ְּבאֹות נּו צּוֵרֽ ֶדׁש: ַעל־ֵּכן ִּבְׂשַכר זֹאת  ֵאל ַחי  ֶחְלֵקֽ ְּבִרית ֹקֽ

ַען ְּבִריתֹו נּו ִמַּׁשַחת: ְלַמֽ נּו: ָּברּוךךְ ַאָּתה ְיָי ּכֹוֵרת  ְלַהִציל ְיִדידּות ְׁשֵאֵרֽ ֲאֶׁשר ָׂשם ִבְבָׂשֵרֽ

ַהְּבִרית:

אלֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו   ינּו ֵוֽ ֱאלֵֹהֽ



 כשהאב מוהל יאמר: ַקֵּים ֶאת־ַהֶּיֶלד ַהֶּזה ְלָאִביו ּוְלִאמֹו  

 ַקֵּים ֶאת־ְּבִני ַהֶיֶלד ַהֶּזה ִלי ּוְלִאמֹו 

(פלוני בר פלוני) ְוִיָּקֵרא ְׁשמֹו ְּבִיְׂשָרֵאל  

ִיְׂשַמח ָהַאב ְּביֹוֵצא

ֲחָלָציו  

ְוָתֵגל ִאּמֹו ִּבְפִרי ִבְטָנּה  

 כשהאב מוהל יאמר: 

ֱאְׂשַמח ְּביֹוֵצא ֲחָלַצי  

 כשפטרה האם יאמר: 

ְוָתֵגל ִאּמֹו ְּבַגן ֵעֶדן ִּבְפִרי ִבְטָנּה

:  משלי כג:כהַּכָּכתּוב:  ךךָ ל ֽיֹוַלְדֶּתֽ ָתֵג֗ ךךָ ְו֝ יךךָ ְוִאֶּמ֑ ְׂשַמח־ָאִב֥ ִיֽ

ִיךךְ   יחזקאל טז:ו ְוֶנֱאַמר:   ֶסת ְּבָדָמ֑ ךךְ ִמְתּבֹוֶס֖ ֶאְרֵא֔ ֙ ָוֽ ִיךךְ ר ָעַל֨ ֱעֹב֤ ָוֶאֽ

י: ִיךךְ ֲחִיֽ ךךְ ְּבָדַמ֥ ַמר ָל֖ י ָוֹא֥ ִיךךְ ֲחִי֔ ֙ ְּבָדַמ֣ ַמר ָלךךְ ָוֹא֤

 (וותן באצבעו מהיין בפי התיוק, ויש שהגו ליתן מתוך כוס המציצה שבו מעורב הדם).

ם  תהלים קה:ח ְוֶנֱאַמר:  ַרת ֶאת־ַאְבָרָה֑ ר ָּכ֭ ֶלף ּֽדֹור: ֲאֶׁש֣ ה ְלֶא֣ ָּו֗ ר ִצ֝ ם ְּבִרי֑תֹו ָּדָב֥ ר ְלעֹוָל֣ ָזַכ֣

ם:  ית עֹוָלֽ ל ְּבִר֣ ִיְׂשָרֵא֗ ק ְל֝ ב ְלֹח֑ ֲעֹק֣ ָה ְלַיֽ ֲעִמיֶד֣ ק: ַוַּיֽ ּוְׁש֖בּוָע֣תֹו ְלִיְׂשָחֽ

ה ֹא֖תֹו בראשית כא:ד  ְוֶנֱאַמר:  ר ִצָּו֥ ֲאֶׁש֛ ים ַּכֽ ק ְּב֔נֹו ֶּבן־ְׁשֹמַנ֖ת ָיִמ֑ ָמל ַאְבָרָה֙ם ֶאת־ִיְצָח֣ ַוָּי֤

ים: ֱאלִֹהֽ

ם ַחְסּֽדֹו:  תהלים קיח:א  י ְלעֹוָל֣ יָי֑ ִּכי־֑טֹוב ִּכ֖ הֹו֣דּו ַלֽ

ם ַחְסּֽדֹו:  י ְלעֹוָל֣ יָי ִּכי־֑טֹוב ִּכ֖ הֹו֣דּו ַלֽ

ֶזה ַהָּקֹטן ָּגדֹול ִיְהֶיה:  (פלוני)

ְּכֵׁשם ֶׁשִּנְכַנס ַלְּבִרית  ֵּכן ִיָּכֵנס ְלתֹוָרה  ּוְלֻחָּפה  ּוְלַמֲעִׂשים טֹוִבים  ָאֵמן: 

בגמר הברכה כולה, המוהל ותן לסדק לשתות את היין. מעט מן היין ותן בפי התיוק הימול,  
גם לקטים העומדים שם, ושולחים את הכוס ליולדת שתטעם מכוס הברכה. בסוף הברית הבעל תפלה קורא  בקול 



', וכולם אומרים עמו. הסדק מחזיר את התיוק לסדקת הממתיה לו בפתח עזרת השים.עלינו לשבח רם ' 

זימון לסעודת ברית מילה 

':נודה לשמך' ביגון, ואין אומרים 'שיר המעלות אומרים ' ברכת המזון  קודם 

', בפה כל חי לעולם ועדהמהג כי המוהל מברך את ברכת המזון בסעודת המילה, וכשמגיע אל ' 

מוסיף המברך את הפזמון  
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. מעיר בונא (בר יעקב)  אפרים' חתום בראשי החרוזים לרבי אלדים צוית '

 : ךךָ יָת ִליִדיְדךךָ ְּבִחיֶרֽ , בראשית יז:ט ֱאלִֹהים ִצִּוֽ ר ֹחק ִּבְׁשֵאֶרךךָ י ִתְׁשֹמ֑ כולם: ֶאת־ְּבִריִת֣

ְּבִרית עֹוָלם: 

, ַא֗  : ישעיה ס:ט ָּתה ִתְכֹרת ְליֹוֶצְרךךָ ךךְ ֲאָרֽ י ֵפֽ ל ִּכ֥ ְוִלְק֥דֹוׁש ִיְׂשָרֵא֖

  , , ְּביֹום ִּכּפּור ַּבֲעׂשֹותֹו ְּבמֹוָרֲאךךָ . ִּפקּוְדךךָ , לֹו ְּבֵאלֵֹני ַמְמֵרא ְּבֵהָרֲאךךָ ְּבִריתכולם: ֵּפֲאְרךךָ  

עֹוָלם: 

,  ּפַֽ֗  ךךָ יךךָ ֶאְרָּפֶאֽ ַחץ ַמּכֹוֶתֽ : שמות טו:כו  ְצָּת ִמַּמֽ ךךָ ְפֶאֽ י ְיָי֖ ֹרֽ י ֲאִנ֥ ִּכ֛

ךךָ מֹוִדיִעים ַהָּדִמים. ָרַׁשם, , ְּבַחֶּסְרךךָ ֵמֵאָבֶרֽ ים: בראשית יז:א  רֹוַפֲאךךָ ְהֵי֥ה ָתִמֽ ךךְ ְלָפַנ֖י ֶוֽ ִהְתַהֵּל֥

 ְּבִרית עֹוָלם:כולם:

יִתי ִנּקּוְפךךָ ְּכַדם עֹוָלה ּוְׁשָלִמים, ָר֗  ים:דברים כב:ז  ִאֽ ֲאַרְכָּת֖ ָיִמֽ ךךְ ְוַהֽ יַטב ָל֔ ַע֙ן ִי֣ ְלַמ֨

שמות ד:כו  ָיִמים, ִמְּבִרית ְּבִהְתַעֵּצל ַאב ַהֲחָכִמים, ְיעּוָדתֹו ים,  ן ָּדִמ֖ ה ֲחַת֥ ְמָר֔ ז ָאֽ כולם:  ָא֚

ְּבִרית עֹוָלם: 

17 Usually, the leader says the following  פיוט aloud while others read silently or near silently,
except for the refrain 'ברית עולם' which everyone says together. It is also acceptable to recite     the
.entirely to oneself פיוט 



יַע  תהלים יז:זּה ְזֹכר ִלְסֻגָּלה ֵמַעִּמים,  יָ֗  ָסֶדיךךָ מֹוִׁש֣ ה ֲח֭ ים) ַהְפֵל֣ ים.   (חֹוִס֑ ִּמְתֽקֹוֲמִמ֗ ִמ֝

ֵמֵעת  ְוֶאְצֹּבר,  ִיךךְ  ִנָּדַחֽ ֶאֱאֹסף  ֶסת  טז:ו  יחזקאל ֶאְרֵאךךְ  ִמִּמְתֽקֹוֲמִמים  ִיךךְ  ִמְתּבֹוֶס֖ ָעַלִיךךְ  ְּבָדָמ֑

ְּבִרית כולם: ְּכֶאֱ◌עֹבר,   

עֹוָלם:

֙ ִמּ֔בֹור.   זכריה ט:יא ֹטת ֻעֵּלךךְ ֶאְׁשֹּבר. ַוֲאִני,מֹ֗  יךךְ ְחִּתי ֲאִסיַר֨ ךךְ ִׁשַּל֤ ְּבַדם־ְּבִריֵת֗

 ְּבִרית עֹוָלם: כולם: ִמּבֹור, ַאב ֲהמֹון ְּבֵצאתֹו, ִמְּכבֹוְדךךָ ֶנֱעַזר, ְוָכרֹות ִעּמֹו ְּבִריתֹו,  

ר ָעְרָלֽתֹו: ויקרא יב:ג נּוָחה ּדֹוָחה, ּוְקִציַצת ַּבַהְרּתֹו, ַּביֹום  מְ֗  י ִיּ֖מֹול ְּבַׂש֥  ַהְּׁשִמיִנ֑

ַוַּדאי, ֶאְתמֹול, ָעְרָלתֹו  אֹו  ַהּיֹום  ָסֵפק  יהָ  ְולֹא  ַׁשָּבת, ָעֶלֽ ַעל  ּדֹוִחין  ְולֹא 

 ַמְכִׁשיֵרי ַסִּכיָנא ְלִהּמֹול,

 ְּבִרית עֹוָלם:כולם:

ֵׂשה ִמיָלה ּוְפִריָעה ּוְמִציָצה, ׁשּוב ֹמל, ְוִאָּׁשה ָמָלה ְולֹא גֹוי, ַהֻּמל ִיּמֹול.  עֲ֗ 

לּו ְיָלה, ֲאִפֽ כולם: ֵהָּנה, ִהֵּנה  ְּבֵעיֹרם ִּכי  ַאף ִמְצָוה, ְיַחֵּבב  ֶיְׁשָנה.  ָסֵפק ִיּמֹול ַּבּיֹום ְולֹא ַבַּלֽ

עֹוָלם:  ְּבִרית

ָּנ֥התהלים קכו:ב  ֵׁשן ְוֵער ָלבּוׁש ְוָעֹרם, ֵעת ִנְזְּכֶרָּנה,  יָ֗  נּו ִר֫ ינּ֘ו ּוְלׁשֹוֵנ֢ א ְׂש֡חֹוק ִּפֽ ִיָּמֵל֢

ַח  יב:א ְּכִנְפַצח, ִרָּנה ַנֵּצ֥ ית, ְּבַלמְֿ ל־ַהְּׁשִמיִנ֗ ׁש מה:ב ַעֽ ַח֤ י  ָר֘ ר  ׀ ִלִּב֨ ָב֤ ׂש קיט:קסב ֗טֹוב, ָּד֘ ֖◌ ָׂש֣ ֹנִכי  ָאֽ

ךךָ  כולם:. ַעל־ִאְמָרֶת֑

ְּבִרית עֹוָלם: 



, ַר֗  ךךָ .   ג:טֲחִמים ְּתעֹוֵרר ַלֲעָדֶתֽ ךךָ ל־ַעְּמךךָ֖ ִבְרָכֶת֣ ה ַעֽ יָי֥ ַהְיׁשּוָע֑ ַלֽ

ִים ְיׁשּוָעה ִמַּמְעָיִנים. ְּבִריתכולם: ִּבְרָכְתךךָ ְּתָנה ַלֲחִביִבים ָּבִנים. ְּבִתְּתךךָ ִלי ֻּגּלֹות ַמֽ  

עֹוָלם: 

יךךָ ְּבִחּתּוִנים,  ּבְ֗  ים. צב:טו  ִׂשְמָחה ְׁשֵלָמה ִיְׂשְמחּו יֹוֶנֽ  ַרֲעַנִּנ֣ ְּדֵׁשִנ֖ים ְוֽ

ים, ּוְלַאְרָצם ִיָּקוּו, ְואֹוְיֶביךךָ  קכח:ג ְוַרֲעַנִּנים י ֵזיִת֑ בּו:  ישעיה ס:יב ִּכְׁשִתֵל֣ ֱחָרֽ ב ֶיֽ  ְּבִריתכולם: ָחֹר֥

עֹוָלם: 

ידּו ָבִאִּיים ִויַחּוּו. וַ֗  , ְוָיִעֽ הּו ֶנְחְׁשבּו.  ישעיה מ:יז ֵעד ְלָבֶניךךָ ֶפס ָוֹת֖ ִין ֶנְגּ֑דֹו ֵמֶא֥  ָּכל־ַהּגֹוִי֖ם ְּכַא֣

ם.  מלאכי ג:כא ֶנְחְׁשבּו ַכְּבֵהָמה, ִנְטמּו ְּבֵעיֵניֶכם, ְנתּוִנים ַחת ַּכּ֣פֹות ַרְגֵליֶכ֑ ְּבִריתכולם: ַּת֖  

עֹוָלם: 

ֶקס ֲעבּור ַאֶּתם ּוְבֵניֶכם. נְ֗  ם. יחזקאל לו:כד טּוֵלי ֶפֽ י ֶאְתֶכ֖ ם ְוִקַּבְצִּת֥ י ֶאְתֶכ֨ם ִמן־ַהּגֹוִי֔ ַקְחִּת֤ ְוָלֽ

ם. לו:כו  ֶאְתֶכם ְלַבְבֶכם ֶאּמֹול ֵמָעְרַלְתֶכם,  ן ְּבִקְרְּבֶכ֑ י ֶאֵּת֣ ְּבִריתכולם: ְוֶאת־רּוִח֖  

עֹוָלם: 

ם ַעל ַאְרְצֶכםיואל ב:כו  כֹול֙ ְוָׂש֔בֹוַע ְוִהַּלְלֶּת֗ ם: דברים ב:יב   ָא֗ ן ְיָי֖ ָלֶהֽ ואכלת ככתוב ֲאֶׁשר־ָנַת֥

 ...ושבעת

. מעיר בונא  (בר יעקב)  אפרים מוסיף המברך (הוא המוהל) את החרוזים הבאים שחיבר לרבי 

אם ימולו תאומים אומרים הכל בלשון רבים.

ִמְּמרֹומֹוָהַרֲחָמן   ָעָליו  ָיֵגן  הּוא  ּוְלִאּמֹו   ְלָאִביו  ַהֶּזה  ֶלד  ֶאת־ַהֶּיֽ ָחַנן  ֲאֶׁשר  הּוא 



ְוִכְמַנֶּׁשה  ּוְכֶאְפַרִים  ִעּמֹו   ֱאלָֹהיו  ִויִהי  ַעל־ְמקֹומֹו:  ָיבֹוא  ◌ְ ְלׂשּומֹו ּוְבָׁשלֹום  וִיָּקֵרא  

ְבִיְׂשָרֵאל ְׁשמֹו:  

ְּבָדת ִחּכּוִמים  ִויַבֶּלה ַבּטֹוב ָיִמיםָהַרֲחָמן   ְּבַרֲחִמים  ַלֲהִבינֹו  הּו  הּוא ָּפקֹוד ִיְפְקֵדֽ

ּוְׁשנֹוָתיו ַּבְּנִעיִמים  ַיַעְבדּוהּו ַעִּמים  ְוִיְׁשַּתֲחוּו לֹו ְלֻאִּמים: 

הּוָהַרֲחָמן   ַיְרֵאֽ ִצּיֹון  ְוֶנָחַמת  הּו   ִיְקָרֵאֽ ְלַרְגָליו  ֶדק  ֶצֽ הּו   ְיַחֵּיֽ ָׁשִנים  ַרּבֹות  הּוא 

הּו  ִּכי ָחֵפץ ֶחֶסד הּוא:  הּו  ִויעֹוֵרר ֲחָסָדיו ְלַרֲחֵמֽ ְוֶאת־ַעּמֹו ְלָׁשלֹום ְיָבֲרֵכֽ

יֹוַלְדּתֹוָהַרֲחָמן   ְוָתֵגל  ָאִביו  ִיְׂשַמח  ְּבִריתֹו:  ַעל  ּוַבֽ ַהֶּזה  ֶאת־ֶהָחָתן  ְיָבֵרךךְ  הּוא 

ַּבֲחֻתָּנתֹו  ְּבֵני ָבִנים ְלַהְראֹותֹו  ְוֵיׁש ֶׁשִּיְׂשְמחּו  ַהְמֻסִּבים ִּבְסעּוָדתֹו  ְוֵכן ִיְזּכּו  ְוִיְתָּבַרכּו 

ִּתְקָוה ְלַאֲחִריתֹו: 

ִיְפֶדה ֲאֻיָּמתֹו  ַרֲחִמים ְיעֹוֵרר ַלֲעָדתֹוָהַרֲחָמן   הּוא ְמֵהָרה ִיְזֹּכר זֹאת ִמְצָותֹו  ָּבּה 

ֶׁש֙ר ְּכ֣בֹוד ַמְלכּו֔תֹואסתר א:ד ְקָהָליו ְיַקֵּבץ ְּבֶחְמָלתֹו    ֶרת  ְּבַהְרֹא֗תֹו ֶאת־ֹע֨ ר ִּתְפֶא֖ ת־ְיָק֔ ְוֶא֨

ְּגדּוָּל֑תֹו

ְוֶאת ָהַרֲחָמן   ִאּמֹו  ְוֶאת  ָאִביו  ְוֶאת  ְּבִריתֹו   ּוַּבַעל  ַהֶּזה  ֶאת־ֶהָחָתן  ְיָבֵרךךְ  הּוא 

ְוַיֲעֹקב  ִיְצָחק  ַאְבָרָהם  ינּו  ֲאבֹוֵתֽ ֶׁשִנְתָּבֲרכּו  ְּכמֹו  ֹּפה:  ַהּיֹוְׁשִבים  ינּו  ְוֶאת־ַאֵחֽ ינּו  ַרּבֹוֵתֽ

ַחד ִּבְבָרָכה ְׁשֵלָמה  ְונֹאַמר ָאֵמן:   נּו ַיֽ נּו ֻּכָּלֽ   וכו'ממרום ַּבֹּכל ִמֹּכל ֹּכל       ֵּכן ְיָבֵרךךְ אֹוָתֽ

Two days after the  ברית מילה, friends of the family come to the mother's house, 

wash the baby and have a party, called שלישי למילה .
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'. ביום המילה קיבל הילד שם קודשחול קריישבשבת בה הולכת היולדת לבית הכסת, עושים לתיוק או לתיוקת '

שבו עתיד להיקרא לתורה, ובשבת שיולדת הולכת לבית הכסת ותים לו שם חול, שהוא כיויו בפי הבריות,  
כגון יצחק ־ איצק, אליעזר ־ ליזר, אלכסדר ־ סדר, מרדכי ־ מוטל, יחזקאל ־ חזקי.

יש שאים ותים לו כיוי חול אלא חוזרים על שם הקודש שלו, להודיע כי שם הקודש ישמש אותו גם בחיי החולין.

': חול קריישכך הוא סדר '

אחר סעודת שבת באים לבית היולדת ערים שעדיין לא הגיעו למצוות. מלבישים את התיוק 
בגדי הדר כביום המילה, מקשטים את עריסתו, מכסים אותו בטלית מצויצת, ומיחים חומש ויקרא למראשותיו. 

פסוקי התורה

', חול קריישהערים יושבים סביב השולחן או עומדים סביב עריסת התיוק ואומרים את הפסוקים הקבועים ל' 

כפי שדפסו בסידורים 'עבודת ישראל' ו'שפת אמת'. 

ֶרץ:  בראשית א:א ת ָהָאֽ ִים ְוֵא֥ ת ַהָּׁשַמ֖ ים ֵא֥ א ֱאלִֹה֑ ית ָּבָר֣ ִים ב:א ְּבֵראִׁש֖ ַוְיֻכּ֛לּו ַהָּׁשַמ֥

ם:  ֶרץ ְוָכל־ְצָבָאֽ ֶאת־ַהְּנָעִרים֒  מח:טזְוָהָא֖ ע ְיָבֵרךךְ֘  י ִמָּכל־ָר֗ ל ֹאִת֜ ַהֹּגֵא֨  ֩ ַהַּמְלָאךךְ

ֶרץ:  ֶרב ָהָאֽ ב ְּבֶק֥ ק ְוִיְדּ֥גּו ָלֹר֖ ם ְוִיְצָח֑ י ַאְבָרָה֣ ם ֲאֹבַת֖ י ְוֵׁש֥ א ָבֶה֙ם ְׁשִמ֔ שמות ְוִיּק ֵָר֤

אּו:  א:א  ָּבֽ ּוֵבי֖תֹו  יׁש  ב ִא֥ ֲעֹק֔ ת ַיֽ ְיָמה ֵא֣ ים ִמְצָר֑ ל ַהָּבִא֖ ְּבֵנ֣י ִיְׂשָרֵא֔ ֶּלה ְׁשמֹו֙ת  ְוֵא֗

18 There  is  an  ancient אשכז   which dates מהג   back to  the  middle  ages,  to  call  the  baby by the
Yiddish/German or Judeo-German equivalent of the Hebrew name, known as 'חול קרייש'. It must be
noted that as early as the fifteenth century, the term was explained as referring to the שם חול in the
sense of secular (ץמהר"ם מי).
As an example of the two-name phenomenon, many medieval  זי אשכרב were called Leon, and are
referred to as "Rabbi Leon" in literature. Some are sometimes referred to as רב יהודה or אריה and the
like, so at least some had both names. The Hebrew name was what they were named at the ,ברית 
while Leon was what they were called on a daily basis. For example, the of רבי  גרשום  was רביו 
named Rabbi Leon (sometimes Leontin). (מהר"ם"  מופלא  חכם  זצ"ל  תלמודי  רוב  שלמדי  רבי  ליאון  ר' 
These were not Jewish names, however, an entire literature developed around the proper ".(מרוטבורג 
spelling - and origin - of these names, since when writing - גיטין  הלכה   requires precision even in
spelling. See (בית יוסף אבן העזר קכט), where the spelling of names, including Leon, are discussed.



ר:  ויקרא א:א ד ֵלאֹמֽ ֶהל מֹוֵע֖ יו ֵמֹא֥ ר ְיָי֙ ֵאָל֔ ה ַוְיַדֵּב֤ א ֶאל־ֹמֶׁש֑ ָר֖ ר  במדבר א:אַוִּיק ְ ַוְיַדֵּב֨

ית י ַּבָּׁשָנ֣ה ַהֵּׁשִנ֗ ַהֵּׁשִנ֜ ֶדׁש  ַלֹח֨ ד ְּבֶאָח֩ד  ֶהל מֹוֵע֑ ר ִסיַנ֖י ְּבֹא֣ ה ְּבִמְדַּב֥ ֶאל־ֹמֶׁש֛ ְיָי֧ 

ר:  ִים ֵלאֹמֽ ֶרץ ִמְצַר֖ ם ֵמֶא֥ ר ֹמֶׁש֙ה ֶאל־  דברים א:א ְלֵצאָת֛ ר ִּדֶּב֤ ים ֲאֶׁש֨ ֶּלה ַהְּדָבִר֗ ֵא֣

ן  ֶפל ְוָלָב֥ ין־ֹּת֛ ן ּוֵבֽ ין־ָּפאָר֧ ֲעָרָב֩ה ֨מֹול ֜סּוף ֵּבֽ ר ָּבֽ ן ַּבִּמְדָּב֡ ֶבר ַהַּיְרֵּד֑ ל ְּבֵע֖ ָּכל־ִיְׂשָרֵא֔

ב:  י ָזָהֽ ת ְוִד֥ ֲחֵצֹר֖ ים ֶאת־ְּבֵנ֣י  לג:אַוֽ ֱאלִֹה֖ יׁש ָהֽ ה ִא֥ ךךְ ֹמֶׁש֛ ר ֵּבַר֥ ה ֲאֶׁש֨ את ַהְּבָרָכ֗ ֹ֣ ְוז

ל ִלְפֵנ֖י מֹוֽתֹו:  ה לד:יב ִיְׂשָרֵא֑ א ַהָּג֑דֹול ֲאֶׁש֙ר ָעָׂש֣ ל ַהּמֹוָר֣ ה ּוְלֹכ֖ ֲחָזָק֔ ַהָּי֣ד ַהֽ ּוְלֹכל֙ 

ל:  ה ְלֵעיֵנ֖י ָּכל־ִיְׂשָרֵאֽ ֹמֶׁש֔

כשסיימו אמירת הפסוקים, מרימים הערים יחדיו את עריסת התיוק, וקוראים בקול רם: 

" ־ וחוזרים על כך ג' פעמים. ותים לערים, טרם לכתם,  חול קרייש! איך יקראו לתינוק? פלוני! פלוני! פלוני! "

', ואליה באות ערות, חול קרייששקית של פירות, אגוזים ודברי מתיקה כיוצא בהם. אף לתיוקת קבה עושים ' 

אבל אין אומרים אצלה את הפסוקים ולא מיחים חומש בעריסתה. 

סדר פדיון הבן

האב עמד מול הכהן, שיושב בדרך חשיבות כדי לקבל את מתת הכהוה. 
האב לוקח את בו ומיחו בזרועות הכהן היושב, ואומר:

: פלוני  ָיְלָדה ִלי ֵּבן ָזָכר  פלונית ִאְׁשִּתי ֶחם  ַוֲהֵרי הּוא ֶׁשְּלךךָ ֶטר ֶרֽ  ְּבכֹור  ֶּפֽ

הכהן שואל את האב:

ֵאי־ֶזה ִּתְרֶצה יֹוֵתר  ֶאת־ִּבְנךךָ ְּבכֹוְרךךָ ֶזה  אֹו ֲחִמָׁשה ְסָלִעים ְדֵמי ִּפְדיֹונֹו? 

האב וטל את הכלי עם המעות בידו ומשיב: 

ֶאת־ְּבִני ְּבכֹוִרי ֲאִני רֹוֶצה יֹוֵתר  ְוֵהא ְלךךָ ֲחִמָׁשה ְסָלִעים ְּבִפְדיֹונֹו!



' שהחיינו ' וברכת 'על פדיון הבןואז מברך האב בקול רם ברכת ' 

' שחייב בה הכהן משום האת המעות הבאות לידו: שהחיינו ומכוין האב להוציא גם את הכהן בברכת ' 

ֶלךךְ ָהעֹוָלם  (גמ' פסחים קכא:)  ינּו ֶמֽ ָּברּוךךְ ַאָּתה ְיָי ֱאלֵֹהֽ

נּו ַעל־ִּפְדיֹון ַהֵּבן:  ֲאֶׁשר ִקְּדָׁשנּו ְּבִמְצֹוָתיו  ְוִצָּוֽ

נּו ְוִהִּגיָענּו ִלְזַמן ַהֶּזה:  ֶלךךְ ָהעֹוָלם  ֶׁשֶהֱחָינּו ְוִקְּיָמֽ ינּו ֶמֽ ָּברּוךךְ ַאָּתה ְיָי ֱאלֵֹהֽ

בשעה שמברך ותן האב (יש הותים רק אחר גמר הברכות) לכהן את הכלי עם המעות, 
והכהן וטל את המעות בלבד ולא את הכלי. אחר ברכות האב אומר הכהן, ואומרים המסובים עמו:

ִּבְנךךָ ָּפדּוי! ִּבְנךךָ ָּפדּוי! ִּבְנךךָ ָּפדּוי! 

הכהן מחזיר את הילד לידי אביו, ווטל את כוס היין בידו ומברך: 

ֶלךךְ ָהעֹוָלם  ּבֹוֵרא ְּפִרי ַהָגֶפן:  ינּו ֶמֽ ָּברּוךךְ ַאָּתה ְיָי ֱאלֵֹהֽ

ושותה הכהן, וותן גם לאבי הבן לשתות.

יש והגים שהכהן וטל את המעות ומוליכם בידו על ראש הבן ואומר: 

ֶזה ַּתַחת ֶזה: ֶזה ִחלּוף ֶזה: ֶזה ָמחּול ַעל־ֶזה: ָיָצא ֶזה ַלֹּכֵהן: 

ְוִנְכַנס ֶזה ַהֵּבן ְלַחִּיים  ְלתֹוָרה ּוְלִיְרַאת ָׁשָמִים:  

ְיִהי ָרצֹון ֶׁשְּכֵׁשם ֶׁשִנְכַנס ַלִּפְדיֹון  ֵּכן ִיָּכֵנס ְלתֹוָרה ּוְלֻחָּפה ּוְלַמֲעִׂשים טֹוִבים:

ָאֵמן:

הכהן מיח את ידיו על ראש הבן ומברכו:

ְיִׂשיְמךךָ ֱאלִֹהים ְּכֶאְפַרִים ְוִכְמַנֶּׁשה: 

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



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

: תהלים קכא:ה  ךךָ ְּלךךָ֗ ַעל־ַי֥ד ְיִמיֶנֽ ךךָ ְיָי֥ ִצ֝ ְמֶר֑  ְיָי֥ ֹׁשֽ

:  משלי ג:ב ךךְ יפּו ָלֽ ָׁש֗לֹום יֹוִס֥ ִמים ּוְׁש֣נֹות ַחִּי֑ים ְו֝ ֶרךךְ ָי֭ י ֹא֣ ִּכ֤

: ָאֵמן:תהלים קכא:ז  ךךָ ר ֶאת־ַנְפֶׁשֽ ְׁשֹמ֗ ע ִי֝ ֥ ִמָּכל־ָר֑  ָי֗ ִיְׁשָמְרךךָ  ְיֽ

סדר תפלת הדרך.

תיבות  ראשי  יהלך  לפיו  צדק  שאמר  שיתפלל  קודם  לדרך  לצאת  הקב"הצליאסור  לדרך  ויוצא  המתפלל  כל   .

) שאמר  צאתו  לפי  צדקה  לתת  וטוב  חפציו,  לו  פה:ידעושה  פעמיו: )תהלים  לדרך  וישם  יהלך  לפניו  צדק 
אצ"ל תפלת הדרך אלא פעם אחת בכל יום שהולך, וזה הוא הוסחא. 

נּו(גמ' ברכות כט:)  ֶׁשּתֹוִליֵכֽ ינּו  ֲאבֹוֵתֽ אלֵֹהי  ֵוֽ ינּו  ֱאלֵֹהֽ ְיָי  יךךָ  ִמְּלָפֶנֽ ָרצֹון  ְיִהי 

נּו נּו ֶאל־ְמחֹוז ֶחְפֵצֽ נּו ְלָׁשלֹום  ּוְתִביֵאֽ נּו ְלָׁשלֹום  ְוִתְסְמֵכֽ ְלָׁשלֹום      ְוַתְצִעיֵדֽ

ְּבָרָכה  ְוִתְׁשַלח  ֶרךךְ   ַּבֶּדֽ ְואֹוֵרב  ָּכל־אֹוֵיב  ִמַּכף  נּו  ְוַתִּציֵלֽ ּוְלָׁשלֹום   ְלַחִּיים 

יךךָ ּוְבֵעיֵני ָכל־  ֶסד ּוְלַרֲחִמים ְּבֵעיֶנֽ נּו ְלֵחן ּוְלֶחֽ ינּו             ְוִתְּתֵנֽ ְּבַמֲעֵׂשה ָיֵדֽ

ַע           ְּתִפַּלת ַעְּמךךָ ִיְׂשָרֵאל ְּבַרֲחִמים: ָּברּוךךְ ַאָּתה ְייָ  נּו  ִּכי ַאָּתה ׁשֹוֵמֽ רֹוֵאֽ

ַע ְּתִפָּלה:  ׁשֹוֵמֽ

חופת מיין.  

)מכון מורשת אשכנז (
והאחרוים, הראשוים  הגאוים,  רבותיו  בספרי  בהרחבה  וזכרת  סופרים  במסכת  ששרשיה  קדומה  מסורת  לפי 
עם  הטלית  חופת  היא  והשיה  'מיין',  חופת  היא  הראשוה  החופה  לחופה.  כיסות  משתי  מורכב  הישואין  מעשה 
קידושין ואמירת ז' ברכות. לפים בישראל ערכה חופת תפילת שחרית, וחופת טלית וקידושין ערכו אחר שחרית או
אחר מחה. בדורות האחרוים משלא תאפשר עוד לאסוף רוב עם בשעת בוקר מוקדמת, יש העורכים את חופת 'מיין'
לפי מחה ואת חופת הטלית לאחריה או את חופת 'מיין' לפי ערבית ואת חופת הטלית לאחריה. יש גם העורכים את 

חופת 'מיין' סמוך לחופת הטלית, ללא הפסק תפילה ביתיים.

כך הוא סדר חופת 'מיין'. הקהל הולך להביא את החתן ממקום המצאו אל הכיסה לחצר בית הכסת (מהג מגצא



ובותיה) או לפתח בית החתוות (מהג וורמיישא ובותיה). רב הקהילה - כאשר הוא מסדר הקידושין - או ממלא
מקומו, מוליך את החתן למקום החופה, החתן בראש, הרב אחריו ויתר המלווים מאחוריהם או לפיהם.

חופת יגון  את  אבוקות בוערות וגים משמיעים  ושאים  הכלה,  ולאחר מכן מלווי  החופה,  מקום  אל  החתן  מלווי 
'מיין' העתיק (אשר מוגן בחלקו בכל קהילות אשכז בקריאת המגילה בפסוק 'ויתלו את המן').

בהגיע החתן למקום החופה, וטלו הרב או ממלא מקומו בידו ומוליכו אל מושב חופת 'מיין' לשם המתה על הכלה.
החתן יושב והמלווים עומדים אצלו.

עם החופה  למקום  להביאה  הכלה  האבוקות וכלי זמר לבית  בעלי  החתן למושב החופה, הולכים משם  אחר שהגיע 
חברותיה, בתהלוכה פרדת של צבור השים. בצאתה לחופה ועד שובה פי הכלה מכוסות בבד. שתי שים שושביות 

או שתי האמהות, של החתן ושל הכלה הולכות לצדי הכלה.

הכלה שהיא מכוסת פים תמכת בשושביות לצורך הליכתה. החתן שהוא גלוי עיים, איו זקוק לתמיכה זו.

בהגיע הכלה לפתח חצר בית הכסת, מוליך הרב בידו את החתן לקראת הכלה, וחשובי הקהל מתלווים אליהם.

החתן וטל את הכלה בידו, לשם קין ישואין, מדין 'מסירתה זו היא כיסתה לחופה' (כתובות מח ע"ב) בעוד הרב
ממשיך לאחוז ביד החתן, וכך הולכים אל מקום ישיבתם המשותף, שזו היא החופה. בעת אותה הליכה שמוליך החתן 

את כלתו אל מקום ישיבתם המשותף, זורקים עליהם חטים תוך כדי קריאת: 'פרו ורבו'.

החתן והכלה מתיישבים במושב המיוחד לכך, לעתים בכילה או על גבי בימה, ויושבים יחדיו פרק זמן קצר. 

בגמר החופה מוליכות השושביות תחילה את הכלה לביתה, ואחר לכתה ערים קטים מוליכים את החתן לתפלה  
(בבית הכסת), כשמאחוריהם הולכים הרב ויתר המשתתפים.

חופת 'מיין' והגת רק בבתולה. 
ברכת אירוסין. 19

: 20 תהלים קיח:כו ית ְיָיֽ ם ִמֵּב֥ ַרְכנּוֶכ֗ ם ְיָי֑ ֵּבֽ֝ ָּבא ְּבֵׁש֣ ָּב֣רּוךךְ ַה֭

ל:  21 במדבר כד:ה יךךָ ִיְׂשָרֵאֽ ֑קב ִמְׁשְּכֹנֶת֖ ֹעֲ יךךָ ַיֽ ָהֶל֖ בּו ֹאֽ ַמה־ֹּט֥

ךךָ  תהלים ה:ח ְדְׁשךךָ֗ ְּבִיְרָאֶתֽ יַכל־ָק֝ ה ֶאל־ֵהֽ ֲחֶו֥ ךךָ ֶאְׁשַּתֽ ב ֖◌ַחְסְּדךךָ ָא֣בֹוא ֵביֶת֑ י ְּבֹר֣ ֲאִנ֗ ַוֽ :

19 The custom of the חתן and כלה not seeing each other before the day of the wedding, is a very
recent הגמ, and was not accepted in זאשכ at all. The most probable reason is for the possibility of

מסכת דה סו עמוד א (דם חימוד  ), which has nothing to do with seeing one another. The  ה ברורהמש
mentions the ותסעודת סבלו in  הלכות תשעה באב. This meal is eaten the night before the wedding. So
the חיים   מיין       - apparently was unaware of this custom! Actually חפץ  takes place in the חופת 
morning, where the  חתן and  כלה met, and only later during the day did the wedding occur. 

20 When the  חתן enters the choir greets him by singing ברוך הבא. When the כלה enters they do
likewise. Two different  י ברוך הבאגו are sung for the  חתן and the כלה.

21 הריעו, מה טובו  and מי אדיר are considered חופה songs as well. They are sung according to the
family request,  usually after  the ,arrives כלה   so she can hear  it  sung as well,  usually  after  one
recitation of the ברוך הבא, (or for those who add the חופת מיין - at that time). 



22 ק 
יו ִּבְרָנָנֽה:    ָפָנ֗ אּו ְל֝ ה ֹּב֥ ֶרץ: ִעְב֣דּו ֶאת־ְיָי֣ ְּבִׂשְמָח֑ ֽיָי֗ ָּכל־ָהָאֽ יעּו ַל֝ ה ָהִר֥ ִמְז֥מֹור ְלתֹוָד֑

ה  יו ׀ ְּבתֹוָד֗ אּו ְׁשָעָר֨ אן ַמְרִעיֽתֹו: ֹּב֤ ֹ֣ ּ֗מֹו ְוצ ְחנּו ַע֝ נּו ְו֣לֹו ֲאַנ֑ ָׂשֽ ים ֽהּוא־ָע֭ ִה֥ י־ְיָי֘ ֤הּוא ֱאלֹ֫ ְּד֗עּו ִּכֽ
ר ֱאֽמּוָנֽתֹו:  ֹד֗ ר ָו֝ ם ַחְסּ֑דֹו ְוַעד־ֹּד֥ ֲר֥כּו ְׁשֽמֹו: ִּכי־֣טֹוב ֖◌ְיָי ְלעֹוָל֣ ֹו ָּבֽ ֗ ה ֽהֹודּו־ל֝ יו ִּבְתִהָּל֑ ֹרָת֥ ֲחֵצֽ

ֶאת־ֶהָחָתן ְוֶאת־ ְיָבֵרךךְ  הּוא   ַעל־ַהֹּכל  ִמי ַאִּדיר ַעל־ַהֹּכל  ִמי ָּברּוךךְ ַעל־ַהֹּכל  ִמי ָּגדֹול 
ַהַּכָּלה:  

החופה היא הטלית, והחתן חופה בה את כלתו. החתן מברך ברכת ציצית על הטלית, וגם ברכת 'שהחייו' אם חדשה 
היא, ומתעטף בה בכיסוי ראשו, ואחר כך פורש אותה גם על ראש כלתו. השמש או אחד מן העדים מעטף בה      את 

החתן והכלה. הטלית מוחת על החתן והכלה מתחילת ברכת אירוסין ועד גמר כל שבע ברכות הישואין.

נּו ְלִהְתַעֵּטף (גמ' ברכות ס:)  נּו ְּבִמְצֹוָתיו  ְוִצָּוֽ ֶלךךְ ָהעֹוָלם  ֲאֶׁשר ִקְּדָׁשֽ ינּו ֶמֽ ָּברּוךךְ ַאָּתה ְיָי ֱאלֵֹהֽ
ַּבִּציִצת: 

נּו ְוִהִּגיָענּו ִלְזַמן ַהֶּזה:  ֶלךךְ ָהעֹוָלם  ֶׁשֶהֱחָינּו ְוִקְּיָמֽ ינּו ֶמֽ ָּברּוךךְ ַאָּתה ְיָי ֱאלֵֹהֽ
23

 המברך לוקח כוס של יין בידו ומברך.

ֶפן: ֶלךךְ ָהעֹוָלם  ּבֹוֵרא ְּפִרי ַהָּגֽ ינּו ֶמֽ ָּברּוךךְ ַאָּתה ְיָי ֱאלֵֹהֽ

נּו ְּבִמְצֹוָתיו  (גמ' כתובות ז:) ֶלךךְ ָהעֹוָלם  ֲאֶׁשר ִקְּדָׁשֽ ינּו ֶמֽ  ָּברּוךךְ ַאָּתה ְיָי ֱאלֵֹהֽ

נּו ֶאת־ַהְּנׂשּואֹות  נּו ֶאת־ָהֲארּוסֹות  ְוִהִּתיר ָלֽ ַסר ָלֽ נּו ַעל ָהֲעָריֹות  ְוָאֽ 24ְוִצָּוֽ

נּו   ָלֽ

ַעל־ְיֵדי ֻחָּפה ְוִקּדּוִׁשין: ָּברּוךךְ ַאָּתה ְיָי ְמַקֵּדׁש ַעּמֹו ִיְׂשָרֵאל ַעל־ְיֵדי ֻחָּפה

25 ְוִקּדּוִׁשין:

ושותה החתן והכלה. ואחרי כן מקדש לו את הכלה בטבעת קידושין ואומר: 

A wedding is an appropriate place to sing it, to thank . קרבן תודה is said in place of a מזמור לתודה22
God for the שמחה.

23 The  הגמ is to use a glass not silver cup. For a  בתולהa narrow cup, for an   האלמorגרושה  a wide cup
is used. The reason being, so that there will be numerous עדים (given of the narrowness of the cup)
that the woman is a ה כתובות דף ט"ו, עמוד ב [בתולהמש ]. 

24 The original text in נּו ְוִהִּתיר' ,כתובות  מסכת  ְוִקּדּוִׁשין ֻחָּפה  ַעל־ְיֵדי  ֶאת־ַהְּנׂשּואֹות ָלֽ ' could be misread as
once a woman undergoes . she is permitted to any man, whether he is her husband or notישואין  
Since this  ברכה is recited before both scholars and the unschooled, precision of expression is vital.
Accordingly, ו תםרבי preferred adding the third word נּו .'ַעל־ְיֵדי ֻחָּפה ְוִקּדּוִׁשין' before ָלֽ

25 Both cups are taken by the שמש from the רב, and given to the  חתן, then taken again by the שמש and
passed on to the mother of the כלה who gives them to the כלה. 



ַעת - זֹו - ְּכַדת - ֹמֶׁשה - ְוִיְׂשָרֵאל: ֶׁשת - [ִלי] - ְּבַטַּבֽ ֲהֵרי - ַאְּת - ְמֻקֶּדֽ
 ואומרים שבע ברכות: בורא פרי הגפןוקורין הכתובה לפי החתן והכלה והאורחים. ואחרי כן מברכים על כוס שי 

ֶפן:  א  ֶלךךְ ָהעֹוָלם  ּבֹוֵרא ְּפִרי ַהָּגֽ ינּו ֶמֽ ָּברּוךךְ ַאָּתה ְיָי ֱאלֵֹהֽ

(גמ' כתובות ז:)

ֶלךךְ ָהעֹוָלם  ֶׁשַהֹּכל ָּבָרא ִלְכבֹודֹו: ב ינּו ֶמֽ ָּברּוךךְ ַאָּתה ְיָי ֱאלֵֹהֽ

ֶלךךְ ָהעֹוָלם  יֹוֵצר ָהָאָדם: ג ינּו ֶמֽ ָּברּוךךְ ַאָּתה ְיָי ֱאלֵֹהֽ

ֶלךךְ ָהעֹוָלם  ֲאֶׁשר ָיַצר ֶאת־ָהָאָדם ְּבַצְלמֹו   ד ינּו ֶמֽ ָּברּוךךְ ַאָּתה ְיָי ֱאלֵֹהֽ

ּנּו ִּבְנַין ֲעֵדי ַעד: ָּברּוךךְ ַאָּתה ְיָי יֹוֵצר  ֶלם ְּדמּות ַּתְבִניתֹו  ְוִהְתִקין לֹו ִמֶּמֽ ְּבֶצֽ

ָהָאָדם: 

יָה ְלתֹוָכּה ְּבִׂשְמָחה:  ה ׂשֹוׂש ָּתִׂשיׂש ְוָתֵגל ָהֲעָקָרה  ְּבִקּבּוץ ָּבֶנֽ

יָה: ַח ִצּיֹון ְּבָבֶנֽ ָּברּוךךְ ַאָּתה ְיָי ְמַׂשֵּמֽ

ֶדם:  ו ֶדן ִמֶּקֽ ַח ְּתַׂשַּמח ֵרִעים ָהֲאהּוִבים  ְּכַׂשֵּמֲחךךָ ְיִציְרךךָ ְּבַגן־ֵעֽ ַׂשֵּמֽ

ַח ָחָתן ְוַכָּלה: ָּברּוךךְ ַאָּתה ְיָי ְמַׂשֵּמֽ



ֶלךךְ ָהעֹוָלם  ֲאֶׁשר ָּבָרא ָׂשׂשֹון ְוִׂשְמָחה  ָחָתן ְוַכָּלה ָּברּוךךְ ַאָּתה ְייָ  ז ינּו ֶמֽ ֱאלֵֹהֽ

ינּו ִּגיָלה  ִרָּנה  ִּדיָצה ְוֶחְדָוה  ַאֲהָבה ְוַאֲחָוה  ְוָׁשלֹום ְוֵרעּות: ְמֵהָרה ְיָי ֱאלֵֹהֽ

ִם  ירמיה מד:ו ִיָּׁשַמע  ה ּוְבֻח֖צֹות ְיֽרּוָׁשָל֑ י ְיהּוָד֔ ה לג:יא  ְּבָעֵר֣ ֣קֹול ָׂשׂ֞שֹון ְו֣קֹול ִׂשְמָח֗

ִמִּמְׁשֵּתה ּוְנָעִרים  ֵמֻחָּפָתם   ֲחָתִנים  ִמְצֲהלֹות  קֹול  ַּכָּל֒ה   ְו֣קֹול  ָחָת֘ן  ֣קֹול 

ַח ָחָתן ִעם־ַהַּכָּלה:  ְנִגיָנָתם: ָּברּוךךְ ַאָּתה ְיָי ְמַׂשֵּמֽ

The recital אם אשכחך is a very recent addition and not part of ז, פוליןהגי אשכמ or   ליטא.

ל 26 קכח י תֹאֵכ֑ ֶּפיךךָ ִּכ֥ יַע ַּכ֭ יו: ְיִג֣ ךךְ ִּבְדָרָכֽ ֹהֵל֗ א ְיָי֑ ַהֽ֝ ְׁשֵרי ָּכל־ְיֵר֣ ֲע֥לֹות ַא֭ ַּמ֫ יר ַהֽ ִׁש֗

ים י ֵזיִת֑ ִּכְׁשִתֵל֣ ֶניךךָ  ָּב֭ ךךָ  יֶת֥ י ֵב֫ ְּבַיְרְּכֵת֢ ִרָּי֘ה  ֶפן ֹּפֽ ׀ ְּכֶג֥  ֤ : ֶאְׁשְּתךךָ ךךְ ְו֣טֹוב ָלֽ יךךָ  ְׁשֶר֗ ַא֝

ּ֥יֹון ּ֭וְרֵאה ְּב֣טּוב ֥ ְיָי֗ ִמִּצ֫ ֶרְכךךָ : ְיָבֽ א ְיָיֽ ֶבר ְיֵר֣ ַרךךְ ָּג֗ ן ְיֹב֥ : ִהֵּנ֣ה ִכי־ֵכ֭  ךךָ יב ְלֻׁשְלָחֶנֽ ִב֗ ָס֝

ל:  ֗לֹום ַעל־ִיְׂשָרֵאֽ יךךָ ָׁש֝ ה־ָבִנ֥ים ְלָבֶנ֑ : ּוְרֵאֽ יךךָ י ַחֶּיֽ ל ְיֵמ֣ ֗ ִם ֹּכ֝ ְיֽרּוָׁשָל֑

ברכת המזון לנשואין.

המברך ברכת המזון אחר סעודת שואין מוזגין לו ב' כוסות אחת לברכת המזון ואחת לברכות שואין. 

ַרּבֹוַתי ִוויר וֹוֶלען ֶּבעְנֶׁשען !ויקח הכוס האחת בידו ויאמר  

ם: קיג:ב  המסובים עוים :  ה ְוַעד־עֹוָלֽ ַעָּת֗ ךךְ ֵמֽ֝ ם ְיָי֣ ְמֹבָר֑ י ֵׁש֣ ְיִה֤

המעלות26 is sung by the choir at the conclusion of the wedding, after all the שיר  have been ברכות  
recited and the glass cup has been broken. 



'):ויתלו את המן המזמן אומר בקול ובעימת חתוה (המושרת במגילת אסתר בפסוק ' 

ֶדק   נּו ְבַמְעְּגֵלי ֶצֽ ְּדַוי ָהֵסר ְוַגם ָחרֹון  ְוָאז ִאֵּלם ְּבִׁשיר ָיֹרן  ְנֵחֽ

כשיש כהן אומרים: 

ְׁשֵעה ִּבְרַּכת ְּבֵני־ַאֲהֹרן: 
כשאין כהן אומרים:

ְׁשֵעה ִּבְרַּכת ְּבֵני ְיֻׁשרּון: 

ִּבְרׁשּות 

ינּו ָהַרב  ַעל ַהַּבִית ַהֶּזה ] או [(מֹוֶרה מֹוֵרֽ  ֹּכֲהִנים), ַּבֽ

ָמָרָנן ְוַרָּבָנן ְוַרּבֹוַתי  

ְלנּו ִמֶּׁשּלֹו  בעשרה מוסיפים: ְנָבֵרךךְ ( ינּו) ֶׁשַהִּׂשְמָחה ִּבְמעֹונֹו  ְוֶׁשָאַכֽ  ֱאלֵֹהֽ

ינּו) ֶׁשַהִּׂשְמָחה בעשרה מוסיפים: ָּברּוךךְ ( המסובים : ְוֶׁשָאַכְלנּו ִמֶּׁשּלֹו ּוְבטּובֹו  ִּבְמעֹונֹו ֱאלֵֹהֽ

ינּו:  ָחִיֽ

ינּו: בעשרה מוסיפים: ( המזמן :  ְלנּו ִמֶּׁשּלֹו ּוְבטּובֹו ָחִיֽ ינּו) ֶׁשַהִּׂשְמָחה ִּבְמעֹונֹו  ְוֶׁשָאַכֽ ֱאלֵֹהֽ

ָּברּוךךְ הּוא ּוָברּוךךְ ְׁשמֹו: 

27
 וכשסיים המברך את ברכת המזון מיח את הכוס הראשוה מידו וטל את הכוס השיה  

ומוסיף לברך את הברכות דלעיל : לאחר מכן מיח את הכוס השיה, וחוזר ווטל את הכוס הראשוה בידו ומברך : 

ושותה המברך משתי הכוסות וותן לחתן ולכלה ולכל המסובים. 

27 According  to  the סופר  ,חתם   the was מהג   to  recite ברכות  only שבע   at  the  wedding  itself.  At
subsequent סעודות only two בורא פרי הגפן (ברכות  and  אשר ברא) were said. The reasons being, a) after
the בית חופה, there are no true ים חדשותפ (that a new dish would be cooked just for them). b), that in
the  גלות there is no true שמחה. This  הגמ was changed in the twentieth century, very likely by non-
native German  יםרב, to match the  הגמ in the other countries. Those who follow the older  הגמ do
not recite any  ברכה other than אשר ברא, when attending one of the  שבעת ימי משתה.



סדר לויה.  

בקהילות אחדות הכריזו בשחרית אחר התפלה על לויה המתקיימת באותו יום. בלוית אדם גדול, 
מכריזים על סגירות כל החויות במהלך הלויה. אם אירעה קבורה בערב שבת או ערב יום טוב, 

מאחרים את תפילת המחה באותו יום בחמש או עשר דקות.

בלוויה אומרים מזמור מט ('שמעו זאת כל העמים'). לא הגו להיעצר ליד בתי כסיות ובתי מדרשות כדי שבי הפטר
יאמרו קדיש, שהאון אסור בתפלה ובעיית 'אמן' לפי גמר הקבורה, ואף אחרים אים אומרים קדיש, ובודאי לא תוך 
ד' אמות של המת. ושאים את הפטר לבית הקברות. שיאת הארון חשבה מאז ומתמיד לכבוד, שהיה מת חלקם של

בי החברה קדישא, שעסקו בכל עיי הפטר בהתדבות. 
אשי החברה קדישא הולכים לפי המיטה.

לפי המקובל מרבותיו הראשוים הבים הולכים אחר מיטת אביהם, יחד עם שאר הקרובים שהולכים ראשוה אחר
הארון. בלויה הוג היה לפים בישראל שהאבלים מעטפים ראשם עיטוף אבלים, והבן משתתף קמעה בשיאת הארון 

של אביו או אמו. אם העיטוף עשה בטלית, אזי מתעטף האבל בבית הקברות לפי צידוק הדין, 
ופושטו לפי ההליכה אל הקבר, משום לועג לרש. בדורות עברו עשו עיטוף במטרון, כיסוי ראש הקרא 'אבל־קאפף',

שהיה בגד שחור סביב הראש ותלוי לאחוריו עד אציליו. את החלק התלוי של כיסוי ראש זה, 
היו כורכים סביב הצוואר, הסטר והאף, בדומה לעטיפת ישמעאלים שהעיים גלויות אך הפים מכוסות. 

כאשר היו מתעטפים בכיסוי זה בבית הקברות, היחוהו עד בואם אל ביתם.

בדורות האחרוים, על פי תורת האריז"ל, היו יחידים שציוו על יוצאי חלציהם שלא ילכו אחרי מיטתם. 
אך הרוב החזיק במהג המקובל לשתף את הצאצאים בלויה, משום יקרא דחיי ויקרא דשכבי. 

(אכן, כדי למוע מהרוחות והמזיקין להשתתף בלויה, היו מקצת מהוטים למות שאמרו וסח תפילה מיוחד להיס
את המזיקין מעצמם אחר הפטירה שדפס ב'קיצור מעבר יבק' וכיוצא בו. ויש בודדים שהורו לביהם לא ללכת או

ליסע אחר הפטר, אלא להקדים וללכת לבית הקברות לפי מסע הלויה). בלוית אדם גדול, 
צועדים תלמידים מאחורי האבלים ובידיהם כתביו.

מרימים את המטה שלאורך שי צדיה מוטות ארוכים ועליה מוח הארון, וושאים אותה על הכתפיים. 
בתחילת הלויה בעת הרמת המיטה, יש מן הושאים שאומרים את הפסוקים הבאים מדברי הימים ב', וישעיהו: 

ָאֽרֹון:   ד"ה ב' ה:ד ְלִוִּי֖ם ֶאת־ָהֽ ל ַוִּיְׂש֥אּו ַהֽ ֵנ֣י ִיְׂשָרֵא֑ ל ִזק ְ אּו ֹּכ֖ ֲהִנים ֶאת־ ה:ז-חַוָּיֹב֕ ֹּכֽ יאּו ַה֠ ַוָּיִב֣

י  ַּכְנֵפ֥ ַחת  ֶאל־ַּת֖ ים  ַהֳּקָדִׁש֑ ֶדׁש  ֶאל־ֹק֣ ִית  ַהַּב֖ יר  ֶאל־ְּדִב֥ ֶאל־ְמקֹו֛מֹו  ְּבִרית־ְיָי֧  ֲא֨רֹון 

ים ַעל־ ָא֑רֹון ַוְיַכּ֧סּו ַהְּכרּוִב֛ ִים ַעל־ְמ֖קֹום ָהֽ ים ְּכָנַפ֔ ְרִׂש֣ ְה֤יּו ַהְּכרּוִבי֙ם ֹּפֽ ים:        ַוִּיֽ ַהְּכרּוִבֽ

ְעָלה:     יו ִמְלָמֽ ָא֥רֹון ְוַעל־ַּבָּד֖ ׁשישעיה ו:ב ָהֽ ִים ֵׁש֥ ְּכָנַפ֛ ׁש  ֵׁש֧ ֔לֹו  ַעל֙  ים ׀ ִמַּמ֨ ְמִד֤ ים ֹעֽ ְׂשָרִפ֨  

ף: ִים ְיעֹוֵפֽ יו ּוִבְׁשַּת֥ ה ַרְגָל֖ ִים ְיַכֶּס֥ יו ּוִבְׁשַּת֛ ה ָפָנ֗ ִים ׀ ְיַכֶּס֣ ד ִּבְׁשַּת֣ ִים ְלֶאָח֑ ְּכָנַפ֖

השים הולכות מאחורי האשים, ומקדימות לצאת מבית הקברות לפי האשים. בכמה מקומות שים אין מלוות
לתוך בית הקברות. וורמישא בעת היציאה מבית הקברות הגו האשים להפוך פיהם לצד הכותל, כאשר הקדימו

השים לצאת. 



בדורות האחרוים יש מקומות בהם ההיגו ששים אין מלוות את הפטר לבית הקברות.
הסעת ארון הפטר על כרכרת מתים, התחדשה בערים הגדולות בדורות האחרוים, בהסכמת גדולי ישראל, 

וזאת משום שבתי הקברות החדשים היו מרוחקים ממרכזי הערים. בצדי הכרכרה יש שרשמו פסוקים  
כמו תהלים לא, ו:  

ת: תהלים לא:ו  ל ֱאֶמֽ י ְיָי֗ ֵא֣ יָת אֹוִת֥ י ָּפִד֖ יד ֫רּוִח֥  ְדךךָ֘ ַאְפִק֢ ְּבָיֽ

ים ישעיה כה:ח ל ָּכל־ָּפִנ֑ ה ֵמַע֣ ים ִּדְמָע֖ י ֱאלִֹה֛ ה ֲאֹדָנ֧ ַצח ּוָמָח֨ ֶו֙ת ָלֶנ֔ ע ַהָּמ֨ ִּבַּל֤

ר: י ְיָי֖ ִּדֵּבֽ ֶרץ ִּכ֥ ל ָּכל־ָהָא֔ ת ַעּ֗מֹו ָיִסי֙ר ֵמַע֣ ְוֶחְרַּפ֣

:  נח:ח  ךךָ ַאְסֶפֽ ךךָ ְּכ֥בֹוד ְיָי֖ ַיֽ ֙ ִצְדֶק֔ יךךָ ךךְ ְלָפֶנ֨ ח ְוָהַל֤ ה ִתְצָמ֑ ֲאֻרָכְתךךָ֖ ְמֵהָר֣ ךךָ ַוֽ ַח֙ר אֹוֶר֔ ע ַּכַּׁש֨ ז ִיָּבַק֤ ָא֣

בכמה מקומות היו הסוסים ושאי הכרכרה עטופים בדים שחורים. יש שמעו משימוש בכרכרה, מחשש חוקות הגוי.
בכמה מקומות הוהגה בעת החדשה תהלוכת לויה מאורגת בטורים מסודרים וביגוד שחור ִטְקִסי, גם זו חשבה

לחידוש מפוקפק. גבאי החברה קדישא גובים צדקה מהמשתתפים בלויה, בקופסת צדקה, אותה מציבים אחר כך גם
בבית האבלים. 

', בית הקברות', 'בית החיים ', 'בית עולםרבים השתדלו ללוות את הפטר עד בית הקברות, שהיה מכוה '

'). הגיע הפטר לבית הקברות בכרכרה, מוציאיןהמקום הטוב ' או ' מקום טוב ' ('דאס גוטע אורט' או 'גוט־אורט'

הימה את הארון, מיחים אותו על גבי אלוקה מיוחדת, ומכסים אותו בבד שחור. האבלים צועדים בראש המלווים,

' (ראה להלן).אשר יצר אתכםלמרגלות הארון. מי שלא היה בבית הקברות במשך שלושים יום, אומר את הברכה ' 

ַּבִּדין ֶאְתֶכם  ֲאֶׁשר־ָיַצר  ָהעֹוָלם   ֶלךךְ  ֶמֽ ינּו  ֱאלֵֹהֽ ְיָי  ַאָּתה  ָּברּוךךְ 

ַּבִּדין  ֻּכְּלֶכם  ִמְסַּפר  ַע  ְויֹוֵדֽ ַּבִּדין   ֶאְתֶכם  ְוֵהִמית  ַּבִּדין   ֶאְתֶכם  ְוִכְלֵּכל  ְוָזן 

ְוָעִתיד ְלַהֲחִזיר ּוְלַהֲחיֹוְתֶכם ַּבִּדין: ָּברּוךךְ ַאָּתה ְיָי ְמַחֵּיה ַהֵּמִתים:

יַע:  ַאָּתה ִּגּבֹור ְלעֹוָלם  ֲאֹדָני  ְמַחֶּיה ֵמִתים ַאָּתה  ַרב ְלהֹוִׁשֽ

ֶׁשם) ממוסף של שמיי עצרת עד שחרית של יום ראשון של פסח מוסיפים : (  ַמִּׁשיב ָהֽרּוַח ּומֹוִריד ַהֶּגֽ

נֹוְפִלים  ְורֹוֵפא ֶסד  ְמַחֶיה ֵמִתים ְּבַרֲחִמים ַרִּבים  סֹוֵמךךְ  ְמַכְלֵּכל ַחִיים ְּבֶחֽ



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

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

ַאָּתה ְלַהֲחיֹות ֵמִתים:

קריעה לפני קבורה 

בבית הקברות מכיסים את הפטר אל תוך הבית המיועד לאסיפת הקהל בלויה ולטהרת פטרים ממקומות רחוקים, 

'). טהור הויז ', 'מטהר הויזכן', 'מטהר הויז', 'בית הצור תמים (המכוה גם '' בית צידוק הדיןהוא '

'. אם האבלים כהים, מיחים את הארוןמטהר שטיין מציבים את הארון על שולחן הטהרה, ספסל אבן המכוה ' 

בחצר תחת כיפת השמים. 

בבתי קברות אחדים בו בדורות האחרוים את בית צידוק הדין, עם סדק הפרדה בתיקרה רחב כעשרה סטימטר 
מקיר לקיר, או גג פתח בחלקו, כדי שהכהן יוכל לעמוד מול הפטר באגף שאליו אין טומאת המת מגיעה. אם לא קרע
האבל בעת יציאת השמה, הריהו קורע עתה. אשי החברה קדישא מפים את תשומת לב האבל, שילבש בגד שיתן
לכיוון הקת  הפוך,  סכין  בידו  לאבל,  מסייע  אחר  איש  אחדות.  לדקות  הארון  את  פותחים  הקריעה  בשעת  לקורעו. 
האבל, והלהב בידו, וחותך מעט בבגדים העליוים מול החזה, והאבל מרחיב את החתך לקריעה של טפח כלפי מטה.
אין קורעים את הגופיה. ֲאֵבָלה מקבלת סיוע זה מאשה. היא מכסה את מקום הקריעה בצעיף או מטפחת. אם אין
בידה, הריהי מהדקת את הקריעה בסיכה. על אב או אם קורעים בשמאל החזה, ועל אח או אחות, בן או בת, קורעים
בצד ימין. אין קורעים על ילד שלא מלאו לו שלושים יום. קטן איו קורע עד שיהא בן י"ב שה ויום אחד. אין האבלים 
מברכים בעת קריעה זו, ובמקצת קהילות מברכים. מיד אחר הקריעה על אב ואם, חולץ האבל את מעליו. על שאר
קרובים  שאר  על  ואם.  אב  על  רק  קורעים  המועד  ובחול  קורעים,  אין  טוב  ביום  לביתו.  בבואו  רק  חולץ  קרובים 

ממתיים בקריעה עד אחר יום טוב. בגמר הקריעה, בודקים אם הפטר שוכב בתוחה ישרה, וסוגרים את הארון.

צדוק הדין 

כשבאו עם המת לבית הקברות אומרים צדוק הדין, ובכל ימים שאין אומרים תחון אין אומרים אותו, 
ע"כ גם בתשעה באב אין אומרים אותו. וכן בערב שבת וערב יום טוב אחר חצות אין אומרים אותו.  

ויש שגם אין אומרים אותו בקבורת ילד שלא היה עדיין בן שה. והאבל מתחיל והקהל אומרים עמו: 
צידוק הדין אחר הקריעה האבל מתחיל בקול רם לומר צידוק הדין, והקהל אומר עמו בקול רם:

28 דברים לב:ד
ר   יק ְוָיָׁש֖ ֶול ַצִּד֥ ין ָע֔ ל ֱאמּוָנ֙ה ְוֵא֣ ט ֵא֤ יו ִמְׁשָּפ֑ י ָכל־ְּדָרָכ֖ ֳע֔לֹו ִּכ֥ ים ָּפֽ ַהּצּו֙ר ָּתִמ֣

ִמי־יֹאַמר לֹו  ַמה ִּתְפָעל  ַהּצּור  ָּתִמים ְּבָכל־ֹּפַעל  ֽהּוא:

ֲחִיָא,28 ְרִבי  ָאַמר 

ַחָּייו, ֶׁשֶּנֱאַמר: ' הּוא ַוְּתָרן הּוא, ִיָּוְּתרּו  ָּברּוְך  טָּכל ָהאֹוֵמר ַהָּקדֹוׁש  יו ִמְׁשָּפ֑ י ָכל־ְּדָרָכ֖ ֳע֔לֹו ִּכ֥ ים ָּפֽ (גמ' בבא' ַהּצּו֙ר ָּתִמ֣

קמא נ.)



ַעל    ָּטה ּוְבַמֽ ַעל:   שמואל א' ב:ו    ַהַּׁשִּליט  ְּבַמֽ יד ְׁש֖אֹול ַוָּיֽ ית ּוְמַחֶּי֑ה מֹוִר֥ ֵמִמ֣

אַמר־לֹו  ַמה־ַּתֲעֶׂשה   ַהּצּור  ָּתִמים ְּבָכל־ַמֲעֶׂשה    ֹֽ ִמי י

נּו ַּתֲעֶׂשה  ָהאֹוֵמר ְוֹעֶׂשה   ֶחֶסד ִחָּנם ָלֽ

ַהְקִׁשיָבה ַוֲעֵׂשה:  ּוִבְזכּות ַהֶּנֶעַקד ְּכֶׂשה   

ֶאֶרךךְ ַאַּפִים ּוָמֵלא ַרֲחִמים  ַצִּדיק ְּבָכל־ְּדָרָכיו  ַהּצּור ָּתִמים  

ִּכי ְלךךָ ָאדֹון  ַהְּסִליחֹות ְוָהַרֲחִמים: ֲחָמל־ָנא ְוחּוס־ָנא ַעל־ָאבֹות ּוָבִנים  

ֲאֶׁשר ְּבָיְדךךָ  ִּפָקדֹון ָּכל־רּוחֹות  ַצִּדיק ַאָּתה ְיָי  ְלָהִמית ּוְלַהֲחיֹות  

נּו ִלְמחֹות   יָלה ְּלךךָ  ִזְכרֹוֵנֽ ינּו ְּפֻקחֹות   ָחִלֽ יךךָ  ְּבַרֲחִמים ָעֵלֽ ְהיּו־ָנא ֵעיֶנֽ ְוִיֽ

ִּכי ְלךךָ ָאדֹון  ָהַרֲחִמים ְוַהְּסִליחֹות: 

ֶלף ָׁשִנים ִיְחֶיה  ָאָדם  ִאם ֶּבן־ָׁשָנה ִיְהֶיה   אֹו ֶאֽ

ָּברּוךךְ ַּדָּין ָהֶאֶמת  ֵמִמית ּוְמַחֶּיה: ַמה־ִּיְתרֹון לֹו  ְּכלא ָהָיה ִיְהֶיה  

ּוְמׁשֹוֵטט ַהֹּכל  ְּבֵעינֹו  ָּברּוךךְ הּוא  ִּכי ְ◌ֱאֶמת ִּדינֹו  

נּו: ּוְמַׁשֵלם ְלָאָדם  ֶחְׁשּבֹונֹו ְוִדינֹו   ְוַהֹּכל ִלְׁשמֹו הֹוָדָיה ִיֵּתֽ

ךךָ   ֶדק ִמְׁשָּפֶטֽ ְענּו ְיָי  ִּכי ֶצֽ ִּתְצַּדק ְּבָדְבֶרךךָ  ָיַדֽ

ךךָ   ךךָ  ְוִתְזֶּכה ְּבָׁשְפֶטֽ ְוֵאין ְלַהְרַהר  ַאַחר ִמַּדת ָׁשְפֶטֽ

: תהלים קיט:קלז                                       יךךָ ר ִמְׁשָּפֶטֽ ָיָׁש֗ ה ְיָי֑ ְו֝ יק ַאָּת֣ ַצִּד֣

ׁשֹוֵפט ֶצֶדק ֶוֱאֶמת ַּדָּין ְ◌ֱאֶמת 

ֶדק ְוֱאֶמת: ָּברּוךךְ ַּדַּין ָהֱאֶמת  ֶׁשָּכל־ִמְׁשָּפָטיו ֶצֽ

ךךָ   ֶפׁש ָּכל־ַחי ְּבָיֶדֽ ךךָ  ֶנֽ ֶדק ָמְלָאה ְיִמיְנךךָ ְוָיֶדֽ ֶצֽ

ךךָ   : ַרֵחם ַעל־ְּפֵליַטת צֹאן ָיֶדֽ ךךָ ֶרף ָיֶדֽ ְותֹאַמר ַלַּמְלָאךךְ ֶהֽ

ם  ירמיה לב:יט יךךָ ְפֻק֗חֹות ַעל־ָּכל־ַּדְרֵכ֙י ְּבֵנ֣י ָאָד֔ יִלָּי֑ה ֲאֶׁשר־ֵעיֶנ֣ ב ָהֲעִלֽ ה ְוַר֖ ֵעָצ֔ ְּגֹדל֙ ָהֽ

יו:  ֲעָלָלֽ י ַמֽ יו ְוִכְפִר֖ ִּכְדָרָכ֔ ת ְלִאיׁ֙ש  צב:טזָלֵת֤ לֹא־ תהלים  י ְוֽ ֝צּוִר֗ ר ְיָי֑  י־ָיָׁש֣ ַהִּגיד ִּכֽ ְל֭ עלתה  

ָתה ּֽבֹו:            : איוב א:כא ַעְוָל֥ ךךְ ם ְיָי֖ ְמֹבָרֽ י ֵׁש֥ ח ְיִה֛ יָי֖ ָלָק֑ ן ַוֽ  ְו֤הּוא תהלים עח:לח ְיָי֣ ָנַת֔



יר ָּכל־ֲחָמֽתֹו:  ִע֗ א־ָי֝ ֹֽ יב ַאּ֑פֹו ְול ה ְלָהִׁש֣ ית ֖◌ְוִהְרָּב֣ ְׁשִח֥ לֹא־ַיֽ֫ ר ָעֹו֘ן ְוֽ ַר֙חּום ׀ ְיַכֵּפ֥

לעולם אומרים צידוק הדין, אף בערב יום טוב ומוצאי יום טוב, אלא שבימים שאין בהם תחון, כולל תשעה באב,
אל בדרך  הליכה  כדי  תוך  בלחש  אומרים  הדין  צידוק  ואת  לרגע,  רק  הטהרה  שולחן  על  הפטר  מיטת  את  מיחים 
הארון משער בית  ומוליכים את  הדין,  צידוק  ביום טוב אין אומרים  הדין אומרים ביום ולא בלילה.  צידוק  הקבר. 

'. יש שאים אומרים צידוק הדין בקבורת ילדשורההקברות עד הקבר, בלא הפסק, בלא תפילה, בלא קדיש ובלא '
שלא מלאה לו שה. בקבורת ילד שעדיין לא ימול, חותכים את הערלה בעזרת חתיכת זכוכית או אבן חדה, כאשר
ארוו יצב פתוח על שולחן הטהרה, לאחר מכן עוטפים שוב את הפטר, ווהגים בה כרגיל. את הערלה אין מיחים
בארון, אלא בתוך הקבר למרגלות הארון. אחר אמירת צידוק הדין, יש עורכים הספד, ורק לאחריו ושאים את הפטר

אל קברו. אבל כהן איו הולך אל הקבר בשעת הקבורה, וממתין ליד בית צידוק הדין.

קבורה 

' ממוה על חפירת הקבר ומעשה הקבורה. חברה קדישא דקברנים בקהילות הותיקות היתה '
תיכף עם הוודע דבר הפטירה, עליהם להיות מוכים לעשות את מצוותם ולבוא בזריזות לבית הקברות לחפירת הקבר.

אין מתעסקים בחפירה שי אשים בבת אחת, אלא בזה אחר זה, זה כס וזה יוצא, 
אם לא שהשעה דחוקה ובהולה. במקצת מקומות הגו לפי הכסת הארון לקבר, להשליך מעול אל תוך הקבר ולאבד
את המפתח שלו. כאשר הארון סגור לגמרי, מורידים אותו אל הקבר על ידי ארבעה אשי החברה קדישא באמצעות 

שי חבלים או שתי חגורות, באופן שמיחים את הראש לכיוון מערב ואת הרגלים למזרח כיוון א"י. 
יש מקומות בהם הגו להיח את ראש המת לצד צפון ורגליו לצד דרום.

לפי הורדת הארון לקבר, מסירים מעליו את המפה השחורה. 
בשעת הורדת הארון אל הקבר, יש והגים לומר את הפסוק בבראשית כה, ו: 

ת  בראשית כה:ו  ם ַמָּתֹנ֑ ן ַאְבָרָה֖ ם ָנַת֥ ר ְלַאְבָרָה֔ יַלְגִׁשי֙ם ֲאֶׁש֣ י ַהִּפֽ ְוִלְבֵנ֤

ֶדם: ֶרץ ֶקֽ ְדָמה ֶאל־ֶא֥ י ֵק֖ ּנּו ַח֔ ק ְּבנֹ֙ו ְּבעֹוֶד֣ ל ִיְצָח֤ ם ֵמַע֨  ְיַׁשְּלֵח֞ יש שחוזרים על פסוק זה ג' פעמים. ַוֽ

את המטה עליה שאו את הארון אל הקבר, מהפכים פעם אחת בלבד. יש שהגו להפוך את המטה שלוש פעמים, ויש
המקפידים להפוך את המיטה בכיוון המתרחק מהעיר. אחר הורדת הארון אלי קבר, העומדים מסביב זורקים עפר אל
הם האבלים  פעמים.  שבע  זורקים  קהילות  ובמקצת  פעמים,  שלוש  שבידו  באת  עפר  שופך  אחד  אחד  כל  הקבר, 
הראשוים הזורקים עפר על הארון, הבים לפי סדר לידתם, אחריהם קרובי המשפחה, ולבסוף שאר הוכחים. אין
מעבירים מיד ליד את האת לזריקת העפר, אלא זה מיח וזה וטל, ואין מכיים עפר על האת ליתן בידי הזורק אל
הקבר. כאשר מתמלא הקבר כדי מחציתו בערך, תוקעים למראשותיו שלט הושא את שם הפטר ויום פטירתו (או 
פרטים מזהים אחרים כגון מספר חלקת הקבר כפי שמופיע בספרי החברה קדישא). אשי החברה קדישא דקברים

',      מחודד למעלה,צורת קברמסיימים את המלאכה, צוברים את שארית העפר ועושים מעליו תל. תל זה, המכוה '

'. ביוםצורת הקברערם רחב יותר לצד הראש, וצר יותר לצד הרגלים. אין יוצאים מן בית הקברות לפי גמר עשיית '
טוב אשי החברה קדישא מורידים את הארון אלי קבר, וכל היתר עשה בפיקוחם על ידי כרים. גוזים ספרי תורה 
ותפילין בקברו של רב קהילה או ראש ישיבה, לצד ראשו, בתוך קדירה חדשה שמיחים        בקב מיוחד שבקבר.

בגמר הקבורה, הגו אשי החברה קדישא בכמה קהילות לומר תפילה לעילוי שמת הפטר:

נקבות      זכרים

ֶׁשְתַקֵּבל   ַהְנָשמֹות  ֱאלֵֹהי  ְיָי  יךךָ  ְלָפֶנֽ ָרצֹון  ְיִהי 

ְּפלֹוִני)  ִנְׁשַמת  ֵּבן  (ְּפלֹוִני  ּוְבִחָּבה   ְּבַאֲהָבה  יךךָ  ְלָפֶנֽ

ְוִתְׁשַלח לֹו ַמְלָאֶכיךךָ ַהטֹוִבים ְלהֹוִליךךְ ִנְׁשָמתֹו ְלַגן

ֵעֶדן  ַּכֲאֶׁשר ָׁשַלְחָּת ַמְלָאִכים ְלַיֲעֹקב ָאִבינּו  ְּכמֹו

 ִּיְפְּגעּו־֖בֹו לב:ב-גֶׁשָּכתּוב:  ַוֽ ְלַדְרּ֑כֹו  ךךְ  ָהַל֣ ב  ֲעֹק֖ ְוַיֽ

ֲחֵנ֥ה  ם ַמֽ ר ָרָא֔ ֲאֶׁש֣ ֲעֹק֙ב ַּכֽ אֶמר ַיֽ ֹ֤ ים: ַוּי י ֱאלִֹהֽ ַמְלֲאֵכ֥

 ִים:  ֲחָנֽ ַמֽ ַה֖הּוא  ֵׁשם־ַהָּמ֥קֹום  א  ָר֛ ַוִּיק ְ ֶז֑ה  ים  ֱאלִֹה֖

ֶזה:    ִמְקָרא  ּבֹו  מ:לאּוְתַקֵים  ְייָ֙  ישעיה  ְוקֵֹו֤י 



עּו א ִייָג֔ ֹ֣ ְול ים ָי֨רּוצּ֙ו  ֶבר ַּכְּנָׁשִר֑ ֵא֖ ֲע֥לּו  ַח ַיֽ ֹכ֔ יפּו  ֲחִל֣ ַיֽ

ַהְמֻרִּבים ַּבֲחָסֶדיךךָ  פּו: ְוִתְנַהג ִעמֹו  א ִייָעֽ ֹ֥ ְול ְל֖כּו  ֵיֽ

ְוִתְתַעֵנג ִמֶדֶׁשן ַנְפׁשֹו ּוֵמַרב טּוב ַהָצפּון ַלַצִדיִקים 

ָּכל ִעם  ַהַחִּיים  ִּבְצרֹור  ְצרּוָרה  ִנְׁשָמתֹו  ּוְתִהי 

ַצִדיִקים ָּכל  ִעם  ֹּפה  ַהׁשֹוְכִבים  ָעָפר  ׁשֹוְכֵני 

ְוַצְדָקִניֹות ֶׁשְּבַגן ֵעֶדן  ָאֵמן.

ֶׁשְתַקֵּבל  ַהְנָשמֹות  ֱאלֵֹהי  ְיָי  יךךָ  ְלָפֶנֽ ָרצֹון  ְיִהי 

(ְּפלֹוִנית ַּבת ְּפלֹוִני)  ִנְׁשַמת  ְּבַאֲהָבה ּוְבִחָּבה   יךךָ  ְלָפֶנֽ

ִנְשָמָתּה ַהטֹוִבים ְלהֹוִליךךְ  ַמְלָאֶכיךךָ  ְוִתְׁשַלח ָלּה 

ַמְלָאִכים ְלַיֲעֹקב ָאִבינּו ְלַגן ֵעֶדן  ַּכֲאֶׁשר ָׁשַלְחָּת 

 ִּיְפְּגעּו־  לב:ב-ג ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב:  ךךְ ְלַדְרּ֑כֹו ַוֽ ב ָהַל֣ ֲעֹק֖ ְוַיֽ

ם  ָרָא֔ ר  ֲאֶׁש֣ ַּכֽ ֲעֹק֙ב  ַיֽ אֶמר  ֹ֤ ַוּי ים:  ֱאלִֹהֽ י  ַמְלֲאֵכ֥ ֖בֹו 

ַה֖הּוא ֵׁשם־ַהָּמ֥קֹום  א  ָר֛ ַוִּיק ְ ֶז֑ה  ים  ֱאלִֹה֖ ֲחֵנ֥ה  ַמֽ

ִמְקָרא ֶזה:   ִים: ּוְתַקֵים ָּבּה  ֲחָנֽ ְוקֵֹו֤י ישעיה מ:לאַמֽ

א ֹ֣ ְול ָי֨רּוצּ֙ו  ים  ַּכְּנָׁשִר֑ ֶבר  ֵא֖ ֲע֥לּו  ַיֽ ַח  ֹכ֔ יפּו  ֲחִל֣ ַיֽ ְיָי֙ 

ַּבֲחָסֶדיךךָ  ִעָמּה  ְוִתְנַהג  פּו:  ִייָעֽ א  ֹ֥ ְול ְל֖כּו  ֵיֽ עּו  ִייָג֔

טּוב  ּוֵמַרב  ַנְפָׁשּה  ִמֶדֶׁשן  ְוִתְתַעֵנג  ַהְמֻרִּבים  

ְצרּוָרה ִּבְצרֹור ַהָצפּון ַלַצִדיִקים  ּוְתִהי ִנְׁשָמָתּה 

ַהַחִּיים ִעם ָּכל ׁשֹוְכֵני ָעָפר ַהׁשֹוְכִבים ֹּפה ִעם ָּכל

ַצִדיִקים ְוַצְדָקִניֹות ֶׁשְּבַגן ֵעֶדן  ָאֵמן. 

' בציבור, לאחר הקבורה או בכל זמן אחר, איה מהג אשכז. אין מתעכבים ומתמהמהיםא־ל מלא רחמיםאמירת '
אצל הקבר אחר הקבורה. לפי שעוזבים את מקום הקבורה, מיח כל אחד מן המלווים אבן קטה על האדמה המכסה

את הפטר. האבלים חולצים מעליהם בגמר הקבורה, לפי אמירת הקדיש. ביום טוב וחו"ה, אין חולצים.

קדיש אחר קבורה 

כאשר הממוים על עשיית הקבר חוזרים אל קדמת בית הקברות, אמר הקדיש שאחר הקבורה. קדיש זה,            כמו

', ולכן אמר בתוך בית לועג לרש כל פסוק ודבר תורה, צריך להיאמר במרחק של לפחות ד' אמות מהקברים, משום '

צידוק הדין. כאשר יש מת אחר בבית צידוק הדין, או במקום שאין בית כזה, יאמר הקדיש מחוץ לכיסת       בית

הקברות. יש הוטלים ידיהם לפי כיסתם לבית צידוק הדין. במקצת קהילות מקדימים לפי הקדיש            את 

').מכתם לדודמזמור ט"ז ('

: טז יךךָ י ַּבל־ָעֶלֽ ֹוָבִת֗ ָּתה ֽט֝ ֲאֹדָנ֣י ָא֑ ֽיָי  ַל֭ ְרְּת  : ָאַמ֣ ךךְ יִתי ָבֽ י־ָחִס֥ ל ִּכֽ ֗ ִני ֵא֝ ְמֵר֥ ד ָׁשֽ ם ְלָדִו֑ ִמְכָּת֥

ַּבל־ רּו  ָה֥ ר ָמ֫ ַאֵח֢ ַעְּצבֹוָת֘ם  ם: ִיְרּ֥בּו  י ָּכל־ֶחְפִצי־ָבֽ ַאִּדיֵר֗ ָּמה ְו֝ ֶרץ ֵה֑ ְקדֹוִׁשים ֲאֶׁשר־ָּבָא֣ ִל֭

ה ָּת֗ י ַא֝ י ְוכֹוִס֑ ְמָנת־ֶחְלִק֥  ָי֗  י: ְיֽ ם ַעל־ְׂשָפָתֽ מֹוָת֗ א ֶאת־ְׁש֝ ם ּֽוַבל־ֶאָּׂש֥ ם ִמָּד֑ ִנְסֵּכיֶה֣ יךךְ  ַאִּס֣

ר ֲאֶׁש֣ ָי  ֶאת־ְי֭ ךךְ  י: ֲאָבֵר֗ ה ָעָלֽ ְפָר֥ ת ָׁשֽ ֲחָל֗ ים ַאף־ַנֽ֝ י ַּבְּנִעִמ֑ ְפלּו־ִל֭ ים ָנֽ י: ֲחָבִל֣ ּֽגֹוָרִלֽ יךךְ  ּתֹוִמ֥

ן ׀ י ַּבל־ֶאּֽמֹוט: ָלֵכ֤ יִמיִנ֗ י ִמֽ֝ יד ִּכ֥ י ָתִמ֑ יִתי ְיָי֣ ְלֶנְגִּד֣ י: ִׁשִּו֬ י֗לֹות     ִיְּס֥רּוִני ִכְליֹוָתֽ ִני ַאף ֵל֝ ְיָעָצ֑



ן א־ִתֵּת֥ ֹֽ י ִלְׁש֑אֹול ל ב ַנְפִׁש֣ ֲעֹז֣ א־ַתֽ ֹֽ י ׀ ל ַטח: ִּכ֤ ן ָלֶבֽ י ִיְׁשֹּכ֥ ָׂשִר֗ י ַאף־ְּב֝  ֶגל ְּכבֹוִד֑ ִּבי ַוָּי֣ ח ִל֭ ָׂשַמ֣

יךךָ ְנִעי֖מֹות  חסידיך ָמחֹות ֶאת־ָּפֶנ֑ ַבע ְׂש֭ ים ֹׂש֣ ִּי֥ ַרח ַח֫ ַחת:    ּֽתֹוִדיֵעִנ֘י ֹא֤ יְדךךָ֗ ִלְר֥אֹות ָׁשֽ ִסֽ ֲח֝

ַצח:  ֣ ֶנֽ יְנךךָ ִּביִמֽ

':ויקרה הקהל אומר עם האבל את לשון הקדיש עד ' 

כורע ִיְתַּגַּדל ְוִיְתַקַּדׁשאבל  זוקף   ַרָּבא  ְּבָעְלָמא ְדהּוא ָעִתיד ְלִאְתַחָּדָתא   ְׁשֵמיּה 

ּוְלַאֲחָיָאה ֵמַתָיא  ּוְלַאָּסָקא ָיְתהֹון ְלַחֵּיי ָעְלָמא  ּוְלִמְבֵנא ַקְרָּתא ִדיֽרּוְׁשֵלם 

ּוְלַׁשְכָלָלא ֵהיְכֵלּה ְּבַגַּוּה  ּוְלֶמְעַּקר ֻפְלָחָנא ֻנְכָרָאה ְמַאְרָעא  ּוַלֲאָתָבא ֻפְלָחָנא 

ִויָקֵרּה ְּבַמְלכּוֵתּה  הּוא  ְּבִריךךְ  ֻקְדָׁשא  ְוַיְמִליךךְ  ְלַאְתֵרּה   ְּבַחֵייכֹון  ִדְׁשַמָיא 

כורע ּוְביֹוֵמיכֹון  ּוְבַחֵיי ְדָכל־ֵּבית־ִיְׂשָרֵאל  ַּבֲעָגָלא ּוִבְזַמן ָקִריב: ְוִאְמרּו קהל ָאֵמן: (  אבל 

ָאֵמן) 

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

 ְוִיְׁשַּתַּבח ְוִיְתָּפַאר ְוִיְתרֹוַמם ְוִיְתַנֵּׂשא  ִיְתָּבַרךךְ  אבל כורע

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

ָּלא ִמָּכל־ִּבְרָכָתא ְוִׁשיָרָתא ֻּתְׁשְּבָחָתא ְוֶנָחָמָתא    ְלֵעֽ

 ָאֵמן)קהל: (ְוִאְמרּו ָאֵמן  אבל כורעַּדֲאִמיָרן ְּבָעְלָמא:  

ינּו ְוַעל־ָּכל־ִיְׂשָרֵאל: ְוִאְמרּו ָאֵמן: (  ָאֵמן)קהלְיֵהא ְשָלָמא ַרָּבא ִמן־ְׁשַמָּיא  ְוַחִּיים ָעֵלֽ



אבל פוסע לאחוריו בחת שלש פסיעות בכריעה אחת 

ינּו  פוה לימיו ואומר   ֹעֶׂשה ָׁשלֹום ִּבְמרֹוָמיופוה לשמאלו ואומר    הּוא ַיֲעֶׂשה ָׁשלֹום ָעֵלֽ

ָאֵמן) קהלְוַעל־ָּכל־ִיְׂשָרֵאל: ְוִאְמרּו ָאֵמן: (ושוחה לפיו ואומר  

יש הוהגים שהאבל בגמר אמירת הקדיש, איו חוזר לפסוע ג' פסיעות לפיו אחר שפסע לאחוריו. 

', יאהרצייטהחיוב הראשון במעלה לאמירת קדיש זה, הוא בו של הפטר. אין שם בן, אומרו אבל אחר, או בעל '

ובהיעדרם אומרו אחד מאשי החברה קדישא. קדיש איו אמר בשים, אלא ביחיד.  

אין אומרים קדיש זה בימים שאין בהם תחון. בימים אלה יש אומרים קדיש יתום, 

או שאומרים קדיש דרבן כשמקדימים לו לימוד משה, כגון ברכות פ"ט מ"ה: 

ַהְבָּת֔ דברים ו:ה ַחָּיב ָאָדם ְלָבֵרךךְ ַעל ָהָרָעה ְּכֵׁשם ֶׁשהּוא ְמָבֵרךךְ ַעל ַהטֹוָבה  ֶׁשֶּנֱאַמר:   ְוָא֣

: ְּבָכל־ְלָבְבךךָ  ִּבְׁשֵני ְיָצֶריךךָ  ךךָ ּוְבָכל־ְמֹאֶדֽ ּוְבָכל־ַנְפְׁשךךָ֖   ֥ ְבךךָ ְּבָכל־ְלָבֽ יךךָ  ֱאלֶֹה֑ ת    ְיָי֣  ֵא֖

ךךָ  ְּבָכל  : ּוְבָכל־ְמֹאֶדֽ הּוא נֹוֵטל ֶאת ַנְפְׁשךךָ ְּבֵיֶצר טֹוב ּוְבֵיֶצר ָרע: ּוְבָכל־ַנְפְׁשךךָ  ֲאִפלּו 

ךךָ  ְּבָכל ִמָדה ּוִמָדה ֶׁשהּוא מֹוֵדד ָלךךְ ֱהֵוי מֹוֶדה לֹו :      ָדָבר ַאֵחר ְּבָכל ְמֹאֶדֽ ָממֹוְנךךָ

ִּבְמֹאד ְמֹאד: 

ְרִבי ֲחַנְנָיא ֶּבן ֲעַקְׁשָיא אֹוֵמר:   אחר כך אומרים: 

ָרָצה ַהָּקדֹוׁש ָּברּוךךְ הּוא ְלַזּכֹות ֶאת ִיְׂשָרֵאל  ְלִפיָכךךְ ִהְרָּבה ָלֶהם ּתֹוָרה ּוִמְצוֹות  

יר: ישעיה מב:כא ֶׁשֶּנֱאַמר:   ה ְוַיְאִּדֽ יל ּתֹוָר֖ ַען ִצְד֑קֹו ַיְגִּד֥ ץ ְלַמ֣ ְיָי֥ ָחֵפ֖

קדיש דרבן. ביום טוב אין אומרים שום קדיש.

שורה 

' בקדמת בית הקברות, תחת כיפת הרקיע. שורהאחר אמירת הקדיש עושים '

קהל המלוים עמד בשתי שורות, והאבלים הולכים בייהם, הבים הולכים לפי סדר הגיל שלהם, ואומרים להם:  



ִם: ַהָמקֹום ְיַנֵחם אֹוְתךךָ (ֶאְתֶכם) ְּבתֹוךךְ ְׁשָאר ֲאֵבֵלי ִציֹון ִויֽרּוָׁשָלֽ

' אף בחול המועד.שורה', ובחול המועד עושים. במקצת קהילות אין עושים 'שורהביום טוב אין עושים ' 

'.שורה', מלבד האבל. אם אין מין מלבדו, אין עושים ' שורהמקפידים שיהיו עשרה אשים ב'

זריקת עשבים ועפר  

אחר השורה, כל היוצא מבית הקברות תולש עשבים וזורקם לאחור מעל ראשו, 

תוך אמירת לשון הפסוק בתהלים עב, טז: 

ֶרץ: תהלים עב:טז  ֶׂשב ָהָאֽ יר ְּכֵע֣ ִע֗ יצּו ֵמ֝  ְוָיִצ֥

אם אין עשבים בבית הקברות, וטל מעט עפר וזורקו לאחור ואומר את לשון הפסוק בתהלים קג, יד: 

ְחנּו:  קג:יד ר ֲאָנֽ י־ָעָפ֥ ֗כּור ִּכֽ ָז֝

יש העושים כן שלוש פעמים. 

אף בחול המועד ושאר ימים שאין אומרים בהם תחון תולשים וזורקים, מלבד ביום טוב.

נטילת ידים אחר לויה ואחר הליכה בבית קברות 

גם שלא אחר לויה וטלים ידים ביציאה מבית הקברות, בכיור בית הקברות, או בחצר בית הכסת,   

ומקפידים שהידים תהייה רחוצות לפי כיסה לבית. וטלים ידים אחר לויה, בפרט מי ששא את הארון או גע בו, 
ואם היו שים בבית הקברות, ראוי ליטול פעמיים, פעם בכיור בית הקברות, ושית בחצר בית הכסת, 

משום שמלאך המות מרקד בין השים בחזירתן. בשעת הטילה אחר קבורה יש אומרים את הפסוק בישעיהו כה, ח: 

ים  ישעיה כה:ח ל ָּכל־ָּפִנ֑ ה ֵמַע֣ ים ִּדְמָע֖ י ֱאלִֹה֛ ה ֲאֹדָנ֧ ַצח ּוָמָח֨ ֶו֙ת ָלֶנ֔ ע ַהָּמ֨ ִּבַּל֤

ר:  י ְיָי֖ ִּדֵּבֽ ֶרץ ִּכ֥ ל ָּכל־ָהָא֔ ת ַעּ֗מֹו ָיִסי֙ר ֵמַע֣ ְוֶחְרַּפ֣

אין לוקחים את הטלה מיד ליד, אלא מיחים אותה אחר הטילה, והבא בתור וטלה ממקום היוחה. 
רוחצים גם את הפים ואין מגבים את הידים אחר רחיצה זו. בתשעה באב יש אומרים שאין למלוים לרחוץ את

ידיהם, כיון שמעיקר הדין לא חייבים בזה. ביציאה מבית הקברות הגו לישב שלוש פעמים, בכל פעם יושבים מעט, 
קמים והולכים כמה פסיעות ושוב יושבים מעט, כך שלוש פעמים. לפי המהג הישן חוזרים ויושבים באופן זה עוד

שלוש פעמים בחצר בית הכסת, ופעם וספת בבית האבל, סך הכל שבע פעמים. יש היושבים שבע פעמים בבית 

', ויש האומרים וידוי.יושב בסתר' ו' ויהי נועםהקברות. בעת ישיבות אלה יש האומרים בכל פעם ' 

הספדים  

אין מכיסים את ארוו של הפטר לצורך הספד לתוך בית הכסת או בית המדרש, 



אלא אם היה מרביץ תורה גדול ובאותו מקום קדוש רגיל היה להשמיע את שיעוריו הקבועים. 
בבית הקברות מספידים לפי מיטתו של כל פטר, אחר אמירת צידוק הדין. יש עורכים את ההספד באולם שבכיסת

בית הקברות. אין מספידים בימים שלא אומרים בהם תחון, ובערב שבת אחר חצות. גדולי תורה מספידים שוב בבית 
הכסת בו ביום או בימים שלאחר הקבורה,  בין מחה למעריב, הספדים ארוכים ברוב עם, וכן מספידים במעמדים 
וספים, לפי חשיבותו של הפטר. יש ספדים שדקדקו להתחיל את הספדיהם בדברי הלכה, כי אין לקב"ה בעולמו

אלא ד' אמות של הלכה, אך רוב דברי ההספד אמרים מתוך דברי אגדה, השוים לכל פש, אשים שים וטף. על גדולי 
תורה הוג לשבת ארצה אחר ההספד, מלבד בערב ראש חודש אחר חצות, מפי קדושת ראש חודש. תוך כדי ישיבה

ארצה יש יחידים שהגו לומר:  

ֵאל ָמֵלא ַרֲחִמים ׁשֹוֵכן ַּבְּמרֹוִמים ַהְמֵצא ְמנּוָחה ְנכֹוָנה ַּתַחת ַּכְנֵפי ַהְּׁשִכיָנה 

ְּבַמֲעלֹות ְקדֹוְׁשים ּוְטהֹוִרים ַמְזִהיִרים ְּכֹזַהר ָהָרִקיַע ֵאת ִנְׁשַמת 

נקבות      זכרים                 

ַּבֲעבּור ֶׁשְּבִלי ֶנֶדר ֶאֵּתן ְצָדָקה ַּבֲעדֹו(פב"פ)  

ַיְסִתיֵרהּו הּוא  ָּברּוךךְ  ַהָּקדֹוׁש  ֶזה  ִּבְׂשַכר 

ִּבְצרֹור ְוִיְצֹרר  ְלעֹוָלִמים  ְּכָנָפיו  ְּבֵסֶתר 

ְוָינּוַח  הּוא ַנֲחָלתֹו  ְיָי  ַהַחִּיים ֶאת ִנְׁשָמתֹו 

ַעל ִמְׁשָּכבֹו ְּבָשלֹום ְונֹאַמר ָאֵמן: 

ַּבֲעבּור ֶׁשְּבִלי ֶנֶדר ֶאֵּתן ְצָדָקה ַּבֲעָדּה(פב"פ) 

ַיְסִּתיֶרהָ  הּוא  ָּברּוךךְ  ַהָּקדֹוׁש  ֶזה  ִּבְׂשַכר 

ִּבְצרֹור ְוִיְצֹרר  ְלעֹוָלִמים  ְּכָנָפיו  ְּבֵסֶתר 

ַהַחִּיים ֶאת ִנְׁשָמָתּה ְיָי הּוא ַנֲחָלָתּה ָתנּוַח 

ַעל ִמְׁשָּכָבּה ְּבָשלֹום ְונֹאַמר ָאֵמן: 

יש הממשיכים בדברי הספד קצרים תוך כדי ישיבה על הקרקע. אחר שהציבור קם מהרצפה, 
יש מספידים שמסיימים בדברי חמה. אחר הספד אין אומרים קדיש דרבן שהוג לאמרו אחר דרשות רגילות. 

הוג להספיד את גדולי התורה שפטרו באותה שה, ביום תעית החברה קדישא, שקבע בכל קהילה במועד אחר, או 
בימי תעית ציבור כמו עשרה בטבת. הספדים אלה ערכים לעת ערב.

ומצוה לחם אבלים ולדבר על לבם דברי תחומים. ושיפטר מן האבל יאמר: 

ִם:  ַהָּמקֹום ְיַנֵחם אֹוְתךךָ (ֶאְתֶכם) ְּבתֹוךךְ ְׁשָאר ֲאֵבֵלי ִצּיֹון ִויֽרּוָׁשָלֽ

תפילה בבית האבל 

כל ימי 
29

השבעה מתאספים בבית האבל לתפילת שחרית, מחה ומעריב, גם אם איו אבל על אביו ואמו,           ואפילו

על תיוק בן שה. אף בעת שהאבלות הן שים בלבד, או שאין לפטר מתאבלים, עושים מין בבית הפטר. 

ָיִתיב ְרִבי ִחָּייא ַּבר 29
ַאָּבא ּוְרִבי ַאִּמי ּוְרִבי ִיְצָחק ְַפָחא ַאִּקיְלָעא ִּדְרִבי ִיְצָחק ֶּבן ֶאְלָעָזר, ַָפק ִמיְּלָתא ִמֵּביְַייהּו.         ִמַּנִין ַלֲאֵבילּות ִׁשְבָעה?

ֶבל' ִּדְכִתיב:  ם ְלֵא֗ י ַחֵּגיֶכ֜ ַפְכִּת֨ קטן כ.)  מועד  (גמ' ' (עמוס ח:י). ַמה ַחג ִׁשְבָעה ַאף ֲאֵבילּות ִׁשְבָעה.ְוָהֽ



Minyanverein' חברת מנין אירגון המין היא מתפקידי החברה קדישא, או של חברה מיוחדת(שקראת בשם כמו ' 
' חלשיםחברת אהבת חסדאו  כהים,  גם  מצטרפים  כזו  לחברה  האבל.  לבית  מיין  להבטיח  עצמה  על  שקיבלה   ('

', שלאלשם מצוה וזקים, שאין ביכלתם לפעול במסגרת החברה קדישא דמטהרים ודקברים. פעולות החברים הן '
על מת לקבל פרס.

החברה מביאה לבית האבלים ספר תורה עם ארון קודש, עמוד קריאה, סידורים ושרפרפים.                       בקהילות
קטות מאוד, באים כל חברי הקהילה להתפלל בבית הפטר, ובאותו שבוע אין מקיימים תפילה בבית הכסת.

במידת האפשר עורכים את התפילות בחדר שבו אירעה הפטירה.

מקפידים ששים לא תהייה וכחות בחדר בשעת התפלה.

האבל עצמו מתפלל כשליח צבור, אם הוא מוכשר לכך (יש והגים כן החל מהיום השלישי או הרביעי מהשבעה)  אך
איו קורא בתורה בשי וחמישי, ואיו עולה לתורה.

'.א־ל ארך אפים ולא 'תחנון אין אומרים 

'. למנצחאומרים '

'.ואני זאת בריתי מדלגים על הפסוק '

 בחזרת הש"ץ, אבל כהים לא ושאים כפים.ברכת כהניםאומרים  

' בקדישים שאחר התפלה.תתקבל אומרים '

'.שיר מזמור לאסףאומרים '

'), גם בימים שאומרים בהם תחון, ולא הגו לומר                      את מכתם לדוד בסוף כל תפילה אומרים מזמור ט"ז (' 

').שמעו זאת כל העמים מזמור מ"ט ('

'.ברכו' לפי 'שיר המעלות בתפילת מעריב בזמו אין אומרים '

', ולא את הפסוקים שלפי הבדלה.ואתה קדוש ' ולא ' ויהי נועם ' ואין אומרים 'לדוד ברוךבמוצאי שבת אין מזמרים ' 

, אך האבל יוצא מהחדר.הלל אומרים חנוכה  וראש חודשב 

האבל אומר, אך לא לפי התיבה, ומדלג על הוידוי.סליחות 

שכל הקהל כולו בחזקת  תשעה־באב  כאשר אין מין בבית האבל בימי השבעה אין האבל הולך לבית הכסת, להוציא 
אבלים.

שאומרים אותן בעוד לילה.ערב יום־הכיפורים, וערב ראש־השנה מותר לו ללכת לסליחות של 

, ובבוקר גם לתפלה.קריאת־המגילה מותר לו ללכת לבית הכסת לשמוע את ליל פורים ב 

לימוד לעילוי נשמת הנפטר 



בשבעת ימי האבל הגו, ערב ובוקר, ללמוד לעילוי שמת הפטר. 

אם אפשר הדבר, ראוי ללמוד במקום בו יצאה השמה.

יש המהדרים ללכת מיד אחר הקבורה לבית הפטר, לקיים את הלימוד הראשון.

דברי  האבל  בבית  מוסר ואגדה, מעניני חולי, ביקור חולים, תפילה על החולה, תשובה, וידוי, מיתה,לומדים   

אלו'. יש הלומדים מתוך פרק 'תוצאות חיים ' וב'ספר החיים דוגמת המצא ב'טהרה, לויה, קבורה, ניחום אבלים, 

 מתוך ספרים אחרים.עניני אבלות',                  או מגלחין

, לומדים מתוך ספריו. חידושי תורהפטר שהיח אחריו

חברה קדישא.בכמה קהילות יתן השיעור על ידי מגיד השיעור הקבוע של ה

ראוי לתת צדקה לפי התחלת הלימוד. יש האומרים וסח כלשהו לפי הלימוד ולאחריו,  

כדי לידע ולהודיע עבור מי הם לומדים, כמו הוסח שלפיו:  

אלֵֹהי ֲאבֹוַתי  ֶׁשִּבְזכּות ִּלּמּוד ַהִּמְׁשָנה  ֶׁשִהיא אֹוִתּיֹות  ְיִהי ָרצֹון ִמְּלָפֶניךךָ  ְיָי ֱאלַֹהי ֵוֽ

 ְצרּוָרה ִּבְצרֹור ַהַחִּיים  ִעם ִנְׁשמֹות ַאְבָרָהם ִיְצָחק(פלוני בן פלוני)ְנָׁשָמה: ְּתֵהא ִנְׁשַמת  

ַיֲעֹקב          ָׂשָרה ִרְבָקה ָרֵחל ְוֵלָאה  ְוִעם ִנְׁשמֹות ְׁשָאר ַצִּדיִקים ְוַצְדָקִנּיֹות ֶׁשְּבַגן ֵעֶדן 

ָאֵמן:

' וספרים אחרים.תוצאות חייםיש האומרים וסח ארוך יותר, כפי שדפס ב' 

ש' השל"ה  שחידש  כפי  שמה,  לעילוי  משיות  ללמוד  תפשט  האחרוים  'משנהבדורות  אותיות  ',נשמה' 

אסור  השבעה  בתוך  שהאבל  האבל,  בוכחות  משיות  למדו  לא  באשכז  האחרוים  ואף  הקדמוים,  כן  הגו  ולא 

'.מסיר אזנו משמוע תורה בתלמוד תורה ואם משמיעים בוכחותו משיות מכריחים אותו להיות '

.קדיש דרבנןלאחר הלימוד אומר האבל 

יש והגים להתפלל וללמוד בבית הפטר כל ימי השלושים, ולפחות בשבתות שבימי השלושים, ומקצת משפחות עושות 

כן כל השה כולה, לעתים על ידי שכירת לומדים בתשלום, במידת האפשר בעשרה עם אמירת קדיש, ולפחות על ידי



שי לומדים. עשירים גדולים הגו לשכור עשרה לומדים, היקצו להם חדר מיוחד, וקבעו בו לימוד יומם ולילה במשך

כל שת האבל. אחרים שכרו מגיד שיעור שילמד עם עשרה בחורים.

בבית אבל אומר : 

ַהב ָלן ּוְנָבֵרךךְ ! או :   ַרּבֹוַתי ִוויר ווָאלֶלען ֶּבעְנׁשֶען ! בלשון אשכז : 

ם :  תהלים קיג:ב המסובים : ה ְוַעד־עֹוָלֽ ַעָּת֗ ךךְ ֵמֽ֝ ם ְיָי֣ ְמֹבָר֑ י ֵׁש֣ ְיִה֤

ִּבְרׁשּות    ְנָבֵרךךְ ְמַנֵחם ֲאֵבִלים ֶׁשָאַכְלנּו ִמֶּׁשּלֹו :

ינּו: המסובים : ְלנּו ִמֶּׁשּלֹו ּוְבטּובֹו ָחִיֽ ָּברּוךךְ ְמַנֵחם ֲאֵבִלים ֶׁשָאַכֽ

ינּו: המזמן :  ְלנּו ִמֶּׁשּלֹו ּוְבטּובֹו ָחִיֽ ָּברּוךךְ ְמַנֵחם ֲאֵבִלים ֶׁשָאַכֽ

ָּברּוךךְ הּוא ּוָברּוךךְ ְׁשמֹו: 
_______

ֶסד  ָּברּוךךְ  ֶלךךְ ָהעֹוָלם  ַהָּזן ֶאת־ָהעֹוָלם ֻּכּלֹו  ְּבטּובֹו  ְּבֵחן ְּבֶחֽ ֶמֽ ינּו  ַאָּתה ְיָי ֱאלֵֹהֽ

ם ַחְסּֽדֹו:  קלו:כהּוְבַרֲחִמים  הּוא   י ְלעֹוָל֣ ר ִּכ֖ ֶחם ְלָכל־ָּבָׂש֑ ן ֶל֭ ַהָּגדֹול  ָּתִמיד ֹנֵת֣ ּוְבטּובֹו   

נּו ָמזֹון ְלעֹוָלם ָוֶעד: ַּבֲעבּור ְׁשמֹו ַהָּגדֹול  ִּכי הּוא ָזן ּוְמַפְרֵנס  נּו  ְוַאל־ֶיְחַסר ָלֽ לֹא־ָחַסר ָלֽ

ֶאת־ַהֹּכל:  ַלֹּכל  ּוֵמִטיב ַלֹּכל  ּוֵמִכין ָמזֹון ְלָכל־ְּבִרּיֹוָתיו ֲאֶׁשר ָּבָרא: ָּברּוךךְ ַאָּתה ְיָי ַהָּזן 

ֶרץ ֶחְמָדה טֹוָבה ּוְרָחָבה: ְוַעל  ֶאֽ ינּו  ַלֲאבֹוֵתֽ ְלָּת  ינּו  ַעל ֶׁשִהְנַחֽ ֱאלֵֹהֽ ְיָי  ֽנֹוֶדה ְּלךךָ 

ִים  ֶרץ ִמְצַרֽ ֵמֶאֽ ינּו  ֱאלֵֹהֽ ְיָי  נּו  ִמֵּבית ֲעָבִדים   ֶׁשהֹוֵצאָתֽ נּו  ְמָּת  ְוַעל ְּבִריְתךךָ   ּוְפִדיָתֽ ֶׁשָחַתֽ

ֶסד  ָוֶחֽ ֵחן  ַחִּיים  ְוַעל  נּו   ֶׁשהֹוַדְעָּתֽ יךךָ  ֻחֶּקֽ ְוַעל  נּו   ֶׁשִּלַּמְדָּתֽ ּתֹוָרְתךךָ  ְוַעל  נּו   ִּבְבָׂשֵרֽ

ָּתִמיד  ְּבָכל־יֹום ּוְבָכל־ֵעת  נּו  נּו  ְוַעל ֲאִכיַלת ָמזֹון ֶׁשַאָּתה ָזן ּוְמַפְרֵנס אֹוָתֽ ֶׁשחֹוַנְנָּתֽ

ּוְבָכל־ָׁשָעה:  

ְּבִפי (  ִׁשְמךךָ  מֹוִדים ָלךךְ  ּוְמָבֲרִכים אֹוָתךךְ  ִיְתָּבַרךךְ  נּו  ָאֽ ינּו  ֱאלֵֹהֽ "א ְוַעל־ַהֹּכל ְיָי 

ַּכָּכתּוב:   ָוֶעד:  ְלעֹוָלם  ָּתִמיד  ָכל־ַחי  ח:יְּבֶפה)   ֶאת־ְייָ֣  דברים  ַרְכָּת֙  ּוֵבֽ ְעָּת  ְוָׂשָב֑ ַכְלָּת֖  ְוָאֽ

: ךךְ ַתן־ָלֽ ר ָנֽ ה ֲאֶׁש֥ ֶרץ ַהֹּטָב֖ יךךָ ַעל־ָהָא֥ ֶרץ ְוַעל־ַהָּמזֹון:ֱאלֶֹה֔  ָּברּוךךְ ַאָּתה ְיָי ַעל־ָהָאֽ



ינּו      ֱאלֵֹהֽ ינּו  ַרֵחם ְיָי  ךךָ  ְוַעל   ְוַעל־ִיְׂשָרֵאל ַעֶּמךךָ  ָעֵלֽ ִעיֶרֽ ִם  ִמְׁשַּכן  ִצּיֹון  ְוַעל   ְיֽרּוָׁשַלֽ

ִית ַהָּגדֹול ְוַהָּקדֹוׁש ֶׁשִּנְקָרא ִׁשְמךךָ ָעָליו: ךךָ  ְוַעל ַהַּבֽ ךךָ  ְוַעל ַמְלכּות ֵּבית ָּדִוד ְמִׁשיֶחֽ ְּכבֹוֶדֽ

ְמֵהָרה  ינּו  ֱאלֵֹהֽ ְיָי  נּו  נּו  ְוַהְרַוח־ָלֽ ְוַהְרִויֵחֽ נּו  ְוַכְלְּכֵלֽ נּו  ַפְרְנֵסֽ נּו  זּוֵנֽ נּו  ְרֵעֽ ינּו  ָאִבֽ ינּו  ֱאלֵֹהֽ

ינּו  לֹא ִליֵדי ַמְּתַנת ָּבָׂשר ָוָדם  ְולֹא  נּו  ְיָי ֱאלֵֹהֽ ינּו            ְוָנא ַאל־ַּתְצִריֵכֽ ִמָּכל־ָצרֹוֵתֽ

ְוָהְרָחָבה  ַהְּקדֹוָׁשה  ַהְּפתּוָחה  ַהְּמֵלָאה  ְלָיְדךךָ  ] ִּכי ִאם [וסח מאוחר :          ִליֵדי ַהְלָוָאָתם  ֶאָּלא 

ְלעֹוָלם ָוֶעד: ִנָּכֵלם  ְולֹא  ֵנבֹוׁש ֶׁשּלֹא 

ַהֶּזה: ֶבל  ָּבֵאֽ ַהִּמְתַאְּבִלים  ְוֶאת־ָהֲאֵבִלים  ִם  ְיֽרּוָׁשַלֽ ֶאת־ֲאֵבֵלי  ינּו  ֱאלֵֹהֽ ְיָי  ַנֵחם 

ֹנִכי֙  ישעיה סו:יגַנֲחֵמם ֵמֶאְבָלם ְוַׂשְּמֵחם ִמְּיגֹוָנם  ָּכָאמּור:   ן ָאֽ ּנּו ֵּכ֤ ֲחֶמ֑ ר ִאּ֖מֹו ְּתַנֽ יׁש ֲאֶׁש֥ ְּכִא֕

ִם: ָאֵמן: מּו: ָּברּוךךְ ַאָּתה ְיָי ְמַנֵחם ִצּיֹון ְּבִבְנַין ְיֽרּוָׁשַלֽ ִם ְּתֻנָחֽ ם ּוִביֽרּוָׁשַל֖ ֲאַנֶ֣חְמֶכ֔

נּו נּו: ְקדֹוֵׁשֽ נּו ֹגֲאֵלֽ נּו ּבֹוְרֵאֽ ינּו ַמְלֵּכֽ ֶלךךְ ָהעֹוָלם  ָהֵאל ָאִבֽ ינּו ֶמֽ ָּברּוךךְ ַאָּתה ְיָי ֱאלֵֹהֽ

ֶצֶדק  ֹׁשֵפט  ֱאֶמת   ַּדָין  ֱאֶמת   ֵאל  ְוַהֵּמִטיב   ַהּטֹוב  ַהַחי   ֶלךךְ  ַהֶּמֽ ַיֲעֹקב   ְקדֹוׁש 

ִמְׁשָּפט  ָכל־ְּדָרָכיו  ִּכי  ִּכְרצֹונֹו:  ּבֹו  ַלֲעׂשֹות  ְּבעֹוָלמֹו  ְוַׁשִּליט  ְּבִמְׁשָּפט)   ְנָפׁשֹות  ַח  (ְולֵֹקֽ

ַוֲאַנְחנּו ַעּמֹו ַוֲעָבָדיו: ְוַעל ַהֹּכל ֲאַנְחנּו ַחָּיִבים ְלהֹודֹות לֹו ּוְלָבֲרכֹו: ּגֹוֵּדר ִּפְרצֹות ִיְׂשָרֵאל 

ינּו הּוא ִיְגֹּדר ֶאת־ַהִּפְרָצה ַהּזֹאת   יוסיף :( ֵמָעֵלֽ מברך  אחר  ְלַחִּיים  ) ַהֶּזה  ּוֵמַעל־ָהָאֵבל  אם 

נּו:  ּוְלָׁשלֹום  ֶסד ְוַרֲחִמים ְוָכל־טֹוב  ּוִמָּכל־טֹוב ַאל־ְיַחְּסֵרֽ הרחמן הּוא ִיְגְמֵלנּו ָלַעד  ֵחן ָוֶחֽ

וכו'


