תפלת הביננו
בשעת הדחק ,כגון שהוא בדרך או במקום שטרוד ויירא שיפסיקוהו ,או מי שהוא חולה ואין בו כח להאריך בתפלה או
מי שאין דעתו מיושבת עליו ולא יוכל להתפלל בכווה תפילה ארוכה ,או שהשעה עוברת לו ,הוא יתפלל תפלת
הביננו ,ואומר ג' ברכות ראשוות של שמה עשרה ואח"כ אומר הביננו וגו' ואומר רצה וכו' ומסיים ג' ברכות
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
מסעודתן כשמקפיד עליהן ,מתפללים הביו .וזו הוסחא ,אדני שפתי וגו' בא"י או"א וכו' עד האל הקדוש ,ואח"כ:

ֲה ִב ֵינֽנוּ יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ָל ַד ַעת ְדּ ָר ֶכ ךָ
יך

וּמוֹל ֶאת ְל ָב ֵ ֽבנוּ ְליִ ְר ָא ֶת ךָך

וְ ִת ְס ַלח ָלנוּ

פוּצוֹתינוּ ֵמ ַא ְר ַבּע ַכּנְ פוֹת
ֵֽ
אוּלים וְ ַר ֲח ֵ ֽקנוּ ִמ ַמּ ְכאוֹב וְ ַד ְשּׁ ֵנֽנוּ ִבּנְ אוֹת ַא ְר ֶ ֽצ ךָך וּנְ
ִ ֽל ְהיוֹת גְּ ִ
וֹעים ַעל ַדּ ְע ְתּ ךָך יִ ָשּׁ ֵפּטוּ וְ ַעל ָה ְר ָשׁ ִעים ָתּנִ יף יָ ֶד ךָ
יקים
יך וְ יִ ְשׂ ְמחוּ צַ ִדּ ִ
ָה ָא ֶרץ ְתּ ַק ֵבּץ וְ ַה ַתּ ִ
יח ךָך
יכת נֵ ר ְל ֶבן יִ ַשׁי ְמ ִשׁ ֶ ֽ
וּב ֲע ִר ַ
יחת ֶק ֶרן ְל ָדוִ ד ַע ְב ֶ ֽדּ ךָך ַ
וּבצְ ִמ ַ
יכ ֶ ֽל ךָך ִ
וּב ִתקוּן ֵה ָ
יר ךָך ְ
ְבּ ִבנְ יַ ן ִע ֶ ֽ
ֶט ֶרם נִ ְק ָרא ַא ָתּה ַת ֲענֶ הָ :בּ ךְ
שׁוֹמ ַע ְתּ ִפ ָלה:
ֵֽ
רוּך ַא ָתּה יְ יָ

רצה וכו'

המהלך במקום גדודי חיות או לסטים מתפלל תפילה קצרה זו:

צָ ְר ֵכי ַע ְמּ ךָך יִ ְשׂ ָר ֵאל ְמ ֻר ִבּים

וִ ַד ְע ָתּם ְקצָ ָרה :יְ ִהי ָרצוֹן ִמ ְלּ ָפ ֶנ ךָ
ֽיך

יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ

סוֹרהּ
וּל ָכל־גְּ וִ יָ ה וּגְ וִ יָ ה ֵדּי ַמ ְח ָ
ל־א ָחד וְ ֶא ָחד ְכּ ֵדי ַפ ְרנָ ָסתוֹ ְ
בוֹתינוּ ֶשׁ ִתּ ֵתּן ְל ָכ ֶ
ֵ ֽואל ֵֹהי ֲא ֵ ֽ
יך ֲע ֵשׂהָ :בּ ךְ
וְ ַהטוֹב ְבּ ֵעינֶ ךָ
שׁוֹמ ַע ְתּ ִפ ָלה:
ֵֽ
רוּך ַא ָתּה יְ יָ
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:

ָבּ ךְ
רוּך ַא ָתּה יְ יָ

עוֹלם
ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ֶ ֽמ ֶל ךְך ָה ָ

עוֹלם ֻכּלּוֹ
ת־ה ָ
ַהזָּ ן ֶא ָ

ְבּטוּבוֹ

וּבטוּבוֹ ַהגָּ דוֹל
עוֹלם ַח ְס ֽדּוְֹ :
שׂר ִ ֖כּי ְל ָ ֣
ל־בּ ָ ֑
וּב ַר ֲח ִמים הוּא קלו:כה נֹ ֵ ֣תן ֶ֭ל ֶחם ְל ָכ ָ
ְבּ ֵחן ְבּ ֶ ֽח ֶסד ְ

עוֹלם וָ ֶעדַ :בּ ֲעבוּר ְשׁמוֹ ַהגָּ דוֹל ִכּי הוּא זָ ן
ֹא־ח ַסר ָ ֽלנוּ וְ ַאל־יֶ ְח ַסר ָ ֽלנוּ ָמזוֹן ְל ָ
ָתּ ִמיד ל ָ
יּוֹתיו ֲא ֶשׁר ָבּ ָראָ :בּ ךְ
רוּך ַא ָתּה יְ יָ ַהזָּ ן
ל־בּ ִר ָ
וּמ ִכין ָמזוֹן ְל ָכ ְ
וּמ ִטיב ַלכֹּל ֵ
וּמ ַפ ְרנֵ ס ַלכֹּל ֵ
ְ
ת־הכֹּל:
ֶא ַ
טוֹבה ְוּר ָח ָבה :וְ נָ ַת ָתּ
בוֹתינוּ ֶ ֽא ֶרץ ֶח ְמ ָדּה ָ
נֽ ֶוֹדה ְל ךָך יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ַעל ֶשׁ ִהנְ ַ ֽח ְל ָתּ ַל ֲא ֵ ֽ
וּמזוֹןָ :בּ ךְ
ל־ה ָמּזוֹן:
ל־ה ָ ֽא ֶרץ וְ ַע ַ
רוּך ַא ָתּה יְ יָ ַע ָ
תּוֹרת ַחיִ ים ָ
ָ ֽלנוּ ְבּ ִרית וְ ַ
יר ךָך וְ ַעל ַמ ְלכוּת ֵבּית
וּשׁ ַ ֽל ִם ִע ֶ ֽ
ַר ֵחם יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ָע ֵ ֽלינוּ ַעל־יִ ְשׂ ָר ֵאל ַע ֶ ֽמּ ךָך וְ ַעל יְ ֽר ָ
וּתנַ ֲח ֵ ֽמנוּ ְבּ ִכ ְפ ַליִ םָ :בּ ךְ
ָדּוִ ד ְמ ִשׁ ֶ ֽ
רוּך ַא ָתּה יְ יָ בּוֹנֶ ה ְב ַר ֲח ָמיו
וּתגַ ֵדּל ְמ ֵה ָרה ְכּבוֹד ַה ַבּיִ ת ְ
יח ךָך ְ
יְ ֽר ָ
וּשׁ ָ ֽל ִם ָא ֵמן:
ָבּ ךְ
עוֹלם
רוּך ַא ָתּה יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ֶ ֽמ ֶל ךְך ָה ָ
הוּא ֵמ ִטיב

ַה ֶ ֽמּ ֶל ךְך ַהטּוֹב וְ ַה ֵמּ ִטיב ָלנוּ

הוּא ֵה ִטיב

גוֹמ ֵלינוּ הוּא יִ גְ מוֹל ַבּ ֲע ֵדינוּ ָל ַעד
ְ
יטיב ָ ֽלנוּ :הוּא גְ ָמ ָ ֽלנוּ הוּא
הוּא יֵ ִ

רוֹמיו הוּא יַ ֲע ֶשׂה ָשׁלוֹם
ֹשׂה ָשׁלוֹם ִבּ ְמ ָ
וּל ַר ֲח ִמים וְ יְ זַ ֵ ֽכּנוּ ִלימוֹת ַה ָמּ ִ ֽשׁ ַיח :ע ֶ
ְל ֵחן ְל ֶ ֽח ֶסד ְ
ל־כּל־יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ ִא ְמרוּ ָא ֵמן:
ָע ֵ ֽלינוּ וְ ַע ָ
ברכת המזון
קכו
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יבת צִ יּ֑ וֹן ֝ ָה ִ֗יינוּ ְכּ ֽ ֹח ְל ִ ֽמים֤ ָ :אז יִ ָמּ ֵ ֢לא ְשׂ ֡חוֹק ִפּינוּ֘
ת־שׁ ַ ֣
ִ
֗ ִשׁיר ַ ֽה ֫ ַמּ ֲע ֥לוֹת ְבּ ֣שׁוּב יְ֭ יָ ֶא

גּוֹי֑ם ִהגְ ִ ֥דּיל יְ֝ ָ֗י ַ ֽל ֲע ֥שׂוֹת ִע ֵ ֽ
אמ ֣רוּ ַב ִ
שׁוֹנ֢נוּ ִ ֫ר ָנּ֥ה ָ֭אז ֽי ֹ ְ
וּל ֵ
ְ
ם־א ֶלּהִ :הגְ ִ ֣דּיל יְ֭ יָ ַ ֽל ֲע ֣שׂוֹת ִע ֗ ָמּנוּ
1
, the author of theרבי משה אבן מכיר  byספר סדר היום  is in theשיר המעלות The source for reciting
 is to add twoמהג  at the table. Theדברי תורה  is said in order to includeתפילה ,מודה אני .שיר המעלות
 are said forפסוקים , theseאריז"ל  afterward, as listed below. According to theפסוקים to four
 and therefore, the oldפסח סדר  at theשיר המעלות kabbalistic reasons. It is unnecessary to recite
 was originally not includedשיר המעלות  did not include it. Perhaps this is also the reasonהגדות
שיר  is said - there is no need to addהגדה  since the wholeסדר . At theיום טוב before the bensching on
.המעלות

יקים ַבּ ֶ ֽנּ גֶ בַ :ה ֹֽזּ ְר ִ ֥עים ְבּ ִד ְמ ֗ ָעה
יתנוּ ַ ֽכּ ֲא ִפ ִ ֥
שׁוּבה יְ֭ יָ ֶאת־שבותנו ְשׁ ִב ֵ ֑
ָ֣
ָהיִ ֥ינוּ ְשׂ ֵמ ִ ֽחים:
ְבּ ִר ָנּ֥ה יִ ְק ֽ ֹצרוָּ֘ :ה ֤ל ךְ
וּבכ ֹ֘ה נֹ ֵ ֢
וֹך יֵ ֵ֨ל ךְך ׀ ָ
־ה ָ ֥זּ ַרע ֽבּ ֹא־יָ ֥ב ֹא ְב ִר ָנּ֑ה ֝ ֹנ ֵ֥֗שׂא ֲא ֻלמּ ָ ֹֽתיו:
שׂא ֶ ֽמ ֶשׁ ךְך ַ֫
קמה:כא

עוֹלם וָ ֶ ֽעד:
שׁם ָק ְד ֗שׁוֹ ְל ָ ֥
ל־בּ ָשׂר ֵ ֥
יב ֵ ֣ר ךְך ָכּ ָ֭
ְתּ ִה ַ ֥לּת יְ ָ֗י ְ ֽי ַד ֶבּ ֫ר ִ ֥פּי ִ ֽו ָ

לוּ־יהּ:
ד־עוֹלם ַ ֽהלֲ ָ ֽ
ָ֗
נְ ָ֘ב ֵ ֤ר ךְך ָ֗יהּ ֵ ֽמ ַע ָ ֥תּה וְ ַע
יש מוסיפים פסוקים אלה

עוֹלם ַח ְס ֽדּוֹ:
י־טוֹב ִ ֖כּי ְל ָ ֣
יי ִכּ ֑
הוֹדוּ ַ ֽל ָ ֑
קיח:א ֣
בוּרוֹת יְ ָ ֑י יַ֝ ְשׁ ֗ ִמ ַיע ָכּל־
קו:ב ִ ֗ 2מי יְ֭ ַמ ֵלּל גְּ ֣
ְתּ ִה ָלּ ֽתוֹ:
יש מוסיפים במקומם פסוקים אלה

בוּרוֹת יְ ָ ֑י יַ֝ ְשׁ ֗ ִמ ַיע ָכּל־
קו:ב ֗ ִמי יְ֭ ַמ ֵלּל גְּ ֣
ְתּ ִה ָלּ ֽתוֹ:
קנ:ו

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

ָאמַ ר ְרבִ י ֶא ְלעָ ָזר ,מַ אי ִדּכְ ִתיב? ' ֗ ִמי יְ֭ ַמ ֵלּל
2
ל־תּ ִה ָלּ ֽתוֹ ':ל ְִמי ָָ אה )ללמד( לְמַ ֵלּל
בוּרוֹת ֑ד' יַ֝ ְשׁ ֗ ִמ ַיע ָכּ ְ
גְּ ֣
גּבוּרוֹת ד'?
ִמי שֶׁ יָּכוֹל ְלהַ ְשׁ ִמיעַ ָכּל ְתּ ִהלָּתוֹ) .גמ' מכות י ,.הוריות
יג(:

קטו :יח

ַ ֽו ֲא ַ ֤נ ְחנוּ ׀

באשכז לא הגו ליטול מים אחרונים בכל ימות השה .המזמן אוחז את הכוס בידו בשעת ברכת המזון עד ' אל
יחסרנו'.
וּב ֵשׁם יְ יָ ֶא ְק ָרא' )גמ' ברכות א(:
אם יש יין ממלאים בו כוס ווטלים אותו ביד ואומרים ' :כּוֹס יְ שׁוּעוֹת ֶא ָשּׂאְ .
ומברכים את ברכת המזון עם הכוס ביד .אם אכלו שלושה בי מצוות יחדיו ,חובה עליהם לזמן .אחד מהם מברך בקול
רם והשאר מברכים עמו בלחש ועוים 'אמן' על הברכות.

שׁען !
בּענְ ֶ
ללען ֶ
ווא ֶ
בּוֹתי וִ ויר ָ
בּוֹתי נְ ָב ֵר ךְך ! או בלשון אשכז ַ :ר ַ
המזמן ַ :ר ַ

ד־עוֹלם:
ָֽ
שׁם יְ ָ ֣י ְמב ָ ֹ֑ר ךְך ֝ ֵ ֽמ ַע ָ֗תּה ְו ַע
המסובים עוים  :קיג:ב יְ ִ ֤הי ֵ ֣
המזמן אומר )בלא עמידה במילה 'אלדינו'( :

ִבּ ְרשׁוּת  . . .נְ ָב ֵר ךְך )בעשרה מוסיף ֱ :אל ֵ ֹֽהינוּ( ֶשׁ ָא ַכ ְלנוּ ִמ ֶשּׁלּוֹ:
המסובים עוים )בלא עמידה במילה 'אלדינו'( :

ָבּ ךְ
רוּך )בעשרה ֱ :אל ֵ ֹֽהינוּ( ֶשׁ ָא ַ ֽכ ְלנוּ ִמ ֶשּׁלּוֹ

]שאר הוכחים שלא אכלו שם צריכים לעות :

ָבּ ךְ
עוֹלם וָ ֶעד[:
וּמב ָֹר ךְך ְשׁמוֹ ָתּ ִמיד ְל ָ
רוּך ְ

וּבטוּבוֹ ָח ִ ֽיינוּ:
ְ
וחוזר המזמן ואומר )בלא עמידה במילה 'אלדינו'( :

ָבּ ךְ
וּבטוּבוֹ ָח ִ ֽיינוּ:
רוּך )בעשרה ֱ :אל ֵ ֹֽהינוּ( ֶשׁ ָא ַ ֽכ ְלנוּ ִמ ֶשּׁלּוֹ ְ
וּב ךְ
המזמן והמסובים ָ 3 :בּ ךְ
רוּך ְשׁמוֹ:
רוּך הוּא ָ
_______

ָבּ ךְ
עוֹלם
רוּך ַא ָתּה יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ֶ ֽמ ֶל ךְך ָה ָ
וּב ַר ֲח ִמים
ְבּ ֵחן ְבּ ֶ ֽח ֶסד ְ

עוֹלם ֻכּלּוֹ
ת־ה ָ
ַהזָּ ן ֶא ָ

ְבּטוּבוֹ

עוֹלם ַח ְס ֽדּוֹ:
שׂר ִ ֖כּי ְל ָ ֣
ל־בּ ָ ֑
הוּא קלו:כה נֹ ֵ ֣תן ֶ֭ל ֶחם ְל ָכ ָ

ְ
עוֹלם וָ ֶעדַ :בּ ֲעבוּר
ֹא־ח ַסר ָ ֽלנוּ וְ ַאל־יֶ ְח ַסר ָ ֽלנוּ ָמזוֹן ְל ָ
וּבטוּבוֹ ַהגָּ דוֹל ָתּ ִמיד ל ָ
יּוֹתיו
ל־בּ ִר ָ
וּמ ִכין ָמזוֹן ְל ָכ ְ
וּמ ִטיב ַלכֹּל ֵ
וּמ ַפ ְרנֵ ס ַלכֹּל ֵ
ְשׁמוֹ ַהגָּ דוֹל ִכּי הוּא זָ ן ְ
ֲא ֶשׁר ָבּ ָראָ 4 :בּ ךְ
ת־הכֹּל:
רוּך ַא ָתּה יְ יָ ַהזָּ ן ֶא ַ
נֽ ֶוֹדה ְלּ ךָך
ְוּר ָח ָבה:

יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ

טוֹבה
ָ
בוֹתינוּ ֶ ֽא ֶרץ ֶח ְמ ָדה
ַעל ֶשׁ ִהנְ ַ ֽח ְל ָתּ ַל ֲא ֵ ֽ

יתנוּ ִמ ֵבּית ֲע ָב ִדים
וּפ ִד ָ ֽ
אתנוּ יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ֵמ ֶ ֽא ֶרץ ִמצְ ַ ֽריִ ם ְ
ְו ַעל ֶשׁהוֹצֵ ָ ֽ

.רוקח , is attributed to theברכת המזון :' which is recited beforeברוך הוא וברוך שמו' The verse
מחזור ' is said. In theפסוק 'פותח את ידך , theוסח הספרדים  and theרמב"ם According to the
 it does not.וסח אשכז  appears; inפסוק  theוסח צרפת  which primarily followsויטרי
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ית ךָך ֶשׁ ָח ַ ֽת ְמ ָתּ ִבּ ְב ָשׂ ֵ ֽרנוּ
ְו ַעל ְבּ ִר ְ
הוֹד ְע ָ ֽתּנוּ ְו ַעל ַחיִּ ים
ֶשׁ ַ

תּוֹר ְת ךָך ֶשׁ ִלּ ַמּ ְד ָ ֽתּנוּ
ָ
ְו ַעל

וְ ַעל ֻח ֶ ֽקּ ךָ
יך

ילת ָמזוֹן ֶשׁ ַא ָתּה זָ ן
ֵחן ָו ֶ ֽח ֶסד ֶשׁחוֹנַ נְ ָ ֽתּנוּ וְ ַעל ֲא ִכ ַ

ל־שׁ ָעה:
וּב ָכ ָ
ל־עת ְ
וּב ָכ ֵ
אוֹתנוּ ָתּ ִמיד ְבּ ָכל־יוֹם ְ
וּמ ַפ ְרנֵ ס ָ ֽ
ְ
ַעל ַהנִּ ִסּים וְ ַעל ַה ֻפּ ְר ָקן וְ ַעל ַהגְּ בוּרוֹת וְ ַעל ַה ְתּשׁוּעוֹת וְ ַעל ַה ִמּ ְל ָחמוֹת
בוֹתינוּ ַבּיָּ ִמים ָה ֵהם ִבּזְ ַמן ַהזֶּ ה:
ית ַל ֲא ֵ ֽ
ֶשׁ ָע ִ ֽשׂ ָ
ן־יוֹחנָ ן כּ ֵֹהן גָּ דוֹל וְ ִט ֲהרוּ ֶאת־ ִמ ְק ָדּ ֶ ֽשׁ ךָך
ָ
ימי ַמ ִתּ ְת ָ ֽיהוּ ֶבּ
בחוכה ִ :בּ ֵ
וּבנָ יו
ַח ְשׁמֹנַ י ָ

וְ ִה ְד ִ ֽליקוּ נֵ רוֹת

ְכּ ֶשׁ ָע ְמ ָדה ַמ ְלכוּת יָ וָ ן ְבּ ַחצְ רוֹת ָק ְד ֶ ֽשׁ ךָך וְ ָק ְבעוּ ְשׁמוֹנַ ת יְ ֵמי ֲחנֻ ָכּה

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

ְל ַה ְשׁ ִכּ ָ
וּל ַה ֵלּל ְל ִשׁ ְמ ךָך ַהגָּ דוֹל:
יחם ֵ ֽאלּוּ ְלהוֹדוֹת ְ

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

בפורים :

שׁוּשׁן
ימי ָמ ְר ֳדּ ַכי וְ ֶא ְס ֵתּר ְבּ ַ
ִבּ ֵ

ְבּ ַר ֲח ֶ ֽמ ךָ
יך ָה ַר ִבּים ָע ַמ ְד ָתּ ָל ֶהם ְבּ ֵעת צָ ָר ָתם ַה ִבּ ָירה ְכּ ֶשׁ ָע ַמד
יבם ַ ֽדּנְ ָתּ ֶא ִ
ַ ֽר ְב ָתּ ֶאת־ ִר ָ
ת־דּינָ ם נָ ַ ֽק ְמ ָתּ ִבּ ֵקּשׁ

יהם ָה ָמן ָה ָר ָשׁע
ֲע ֵל ֶ
אסתר ג:יג

ְל ַה ְשׁ ֡ ִמיד ַ ֽל ֲה ֣ ֹרג

ֶאת־נִ ְק ָמ ָתםָ :מ ַ ֽס ְר ָתּ גִּ ִ
הוּדים ִמ ֨ ַנּ ַער וְ ַעד־זָ ֵ ֜קן
ל־היְּ ִ
ת־כּ ֠ ַ
וּל ַא ֵ ֣בּד ֶא ָ
בּוֹרים ְבּיַ ד ַח ָלּ ִשׁים ְ
וּט ֵמ ִאים ְבּיַ ד ְט ִ
וְ ַר ִבּים ְבּיַ ד ְמ ַע ִטּים ְ
שׂר
לוֹשׁה ָע ָ ֛
ם ְבּי֣ וֹם ֶא ָ֔חד ִבּ ְשׁ ָ ֥
הוֹרים ַ ֤טף וְ נָ ִשׁי ֙
ְ
יקים וְ זֵ ִדים ְבּיַ ד
ְוּר ָשׁ ִעים ְבּיַ ד צַ ִדּ ִ
עוֹס ֵקי ְל ֹ֥ח ֶדשׁ

שׂר
ים־ע ָ ֖
ָ
ְשׁנֵ

הוּא־ ֣ ֹח ֶדשׁ

ֲא ָ ֑דר

וּשׁ ָל ָ ֖לם ָל ֽבוֹז :וְ ַא ָתּה ְבּ ַר ֲח ֶ ֽמ ךָ
וּל ךָך ָע ִ ֽשׂ ָ
תוֹר ֶ ֽת ךָךְ :
ָ
יך ָה ַר ִבּים
ית ֵשׁם גָּ דוֹל וְ ָקדוֹשׁ ְ
עוֹל ֶ ֽמ ךָך
ְבּ ָ

ית ְתּ ָ
וּל ַע ְמּ ךָך יִ ְשׂ ָר ֵאל ָע ִ ֽשׂ ָ
ְ
ת־מ ֲח ַשׁ ְבתּוֹ
ת־עצָ תוֹ וְ ִק ְל ַ ֽק ְל ָתּ ֶא ַ
שׁוּעה ֵה ַ ֽפ ְר ָתּ ֶא ֲ

ךְ
דוֹלה ֻ
גְ ָ
וֹת גְּ מוּלוֹ ְבּר ֹאשׁוֹ וְ ָתלוּ אֹתוֹ וְ ֶאת־
וּפ ְר ָקן ְכּ ַהיּוֹם ַהזֶּ ה :וְ ַ ֽא ַחר ַכּך ָ ֽבּאוּ וַ ֲה ֵשׁ ֽב ָ
ָב ֶנ ךָ
ית ךָך
ֽיך ִל ְד ִביר ֵבּ ֶ ֽ

ת־ה ָ ךָ
וּפנּוּ ֶא ֵ
ִ
ל־ה ֵעץ:
יכ ֶ ֽלך ָבּנָ יו ַע ָ

אם שכח 'על הנסים' וזכר קודם שגמר 'ועל הכל' ,אף אם הגיע בין 'אתה' ל'ה'' ,יאמרו שם ויחזור לומר
'ועל הכל' מתחילה .אולם אם אמר 'ברוך אתה ה'' ,יאמרו לפי 'הרחמן הוא יזכנו' בוסחא הכתובה שם.

אוֹת ךְך יִ ְת ָבּ ַר ךְך ִשׁ ְמ ךָך ְבּ ֶפה
ָ
וּמ ָב ֲר ִכים
מוֹדים ָל ךְך ְ
ל־הכֹּל יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ָ ֽאנוּ ִ
וְ ַע ַ
ָכ ַ
עוֹלם ָו ֶעדַ :כּ ָכּתוּב:
ל־חי ָתּ ִמיד ְל ָ

דברים

תּ ֶאת־יְ ָ ֣י
וּב ַר ְכ ָ ֙
ח:י ְו ָ ֽא ַכ ְל ָ ֖תּ וְ ָשׂ ָ ֑ב ְע ָתּ ֵ ֽ

ן־ל ךְךָ :בּ ךְ
ֱאל ֶֹ֔ה ךָ
ל־ה ָ ֽא ֶרץ וְ ַעל־
רוּך ַא ָתּה יְ יָ ַע ָ
שׁר ָנ ַֽת ָ ֽ
ל־ה ָ ֥א ֶרץ ַהטּ ָ ֹ֖בה ֲא ֶ ֥
יך ַע ָ
ַה ָמּזוֹן:
יר ךָך וְ ַעל צִ יּוֹן
וּשׁ ַ ֽל ִם ִע ֶ ֽ
ַר ֵחם יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ָע ֵ ֽלינוּ ְו ַעל־יִ ְשׂ ָר ֵאל ַע ֶמּ ךָך וְ ַעל יְ ֽר ָ
יח ךָך וְ ַעל ַה ַ ֽבּיִ ת ַהגָּ דוֹל וְ ַה ָקּדוֹשׁ
בוֹד ךָך וְ ַעל ַמ ְלכוּת ֵבּית ָדּ ִוד ְמ ִשׁ ֶ ֽ
ִמ ְשׁ ַכּן ְכּ ֶ ֽ
יחנוּ
זוּנֽנוּ ַפ ְרנְ ֵ ֽסנוּ וְ ַכ ְל ְכּ ֵ ֽלנוּ ְו ַה ְרוִ ֵ ֽ
ֶשׁנִּ ְק ָרא ִשׁ ְמ ךָך ָע ָליוֱ :אל ֵ ֹֽהינוּ ָא ִ ֽבינוּ ְר ֵ ֽענוּ ֵ
יכנוּ יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ
ל־תּצְ ִר ֵ ֽ
רוֹתינוּ :וְ נָ א ַא ַ
ח־לנוּ יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ְמ ֵה ָרה ִמ ָכּל־צָ ֵ ֽ
וְ ַה ְר ַו ָ ֽ
ל ֹא ִל ֵידי ַמ ְתּנַ ת ָבּ ָשׂר ָו ָדם ְול ֹא ִל ֵידי ַה ְלוָ ָא ָתם ֶא ָלּא

]וסח מאוחר ִ :כּי

ִאם[ ְליָ ְד ךָך

ַה ְמּ ֵל ָאה ַה ְפּ ָ
עוֹלם וָ ֶעד:
דוֹשׁה וְ ָה ְר ָח ָבה ֶשׁלּ ֹא נֵ בוֹשׁ ְול ֹא נִ ָכּ ֵלם ְל ָ
תוּחה ַה ְקּ ָ
בשבת
ךָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ
וֹתיך
ְבּ ִמצְ ֶ ֽ
יצנוּ יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ
ְרצֵ ה וְ ַה ֲח ִל ֵ ֽ
ֱאל ֵ ֹֽהינוּ
נוּח ֵ ֽתנוּ :וְ ַה ְר ֵ ֽאנוּ יְ יָ
ְבּיוֹם ְמ ָ
יעי ַה ַשּׁ ָבּת ַהגָּ דוֹל
וּב ִמצְ וַ ת יוֹם ַה ְשּׁ ִב ִ
ְ
ךָ
וּשׁ ַ ֽל ִם ִעיר
וּב ִבנְ יַ ן יְ ֽר ָ
ירך ְ
ְבּנֶ ָחמוֹת צִ יּוֹן ִע ֶ ֽ
וְ ַה ָקּדוֹשׁ ַהזֶּ ה ִכּי יוֹם זֶ ה גָּ דוֹל וְ ָקדוֹשׁ הוּא
ךָ
ִכּי ַא ָתּה הוּא ַ ֽבּ ַעל ַהיְ שׁוּעוֹת
ָק ְד ֶ ֽשׁך
ְל ָפ ֶנ ךָ
ִל ְשׁ ָבּת־בּוֹ וְ ָלנֽ ַוּח בּוֹ ְבּ ַא ֲה ָבה
ֽיך
וּב ַעל ַהנֶּ ָחמוֹת:
ַֽ
ְכּ ִמצְ וַ ת ְרצוֹנֶ ךָךִ :בּ ְרצוֹנְ ךָך ָה ִנ ַֽיח ָ ֽלנוּ יְ יָ

ֶשׁל ֹא ְת ֵהי צָ ָרה וְ יָ גוֹן וַ ֲאנָ ָחה

ראש חודש ,יום טוב ,חול המועד ,ראש השה

בוֹתינוּ
ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ֵ ֽואל ֵֹהי ֲא ֵ ֽ
וְ יַ ִ ֽגּ ַיע

וְ יֵ ָר ֶאה

וְ יֵ ָרצֶ ה

יַ ֲע ֶלה
וְ יִ ָשּׁ ַמע

וְ יָ ב ֹא לשבועות ַ :חג ַה ָשׁבוּעוֹת
וְ יִ ָפּ ֵקד

לראש השה :

ילדים וחולים האוכלים ביום כפור :

פּוּרים ׀
ַה ִכּ ִ

וּפ ְק ֵ
רוֹנֽנוּ ִ
וְ יִ זָּ ֵכר זִ ְכ ֵ
בוֹתינוּ
דּוֹנֽנוּ וְ זִ ְכרוֹן ֲא ֵ ֽ
ְשׁ ִמינִ י ַחג ָה ֲע ֶ ֽצ ֶרת
וְ זִ ְכרוֹן
ן־דּוִ ד ַע ְב ֶ ֽדּ ךָך
וְ זִ ְכרוֹן ָמ ִשׁ ַיח ֶבּ ָ
וּשׁ ַ ֽל ִם ִעיר ָק ְד ֶ ֽשׁ ךָך וְ זִ ְכרוֹן ָכּ ַ
וּפ ְק ֵ ֽדנוּ
טוֹבה ָ
ל־ע ְמּ ךָך ֵבּית ַהזֶּ ה זָ ְכ ֵ ֽרנּוּ יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ בּוֹ ְל ָ
יְ ֽר ָ
יִ ְשׂ ָר ֵאל ְל ָפ ֶנ ךָ
טוֹבה ְ
וּל ָ
יטה ְ
ִל ְפ ֵל ָ
ֽיך
וּב ְד ַבר
יענוּ בוֹ ְל ַחיִּ ים ִ
הוֹשׁ ֵ ֽ
וּל ֵחן בוֹ ִל ְב ָר ָכה וְ ִ
לסכות :

וּל ָשׁלוֹם ְבּיוֹם
וּל ַחיִּ ים ְ
וּל ַר ֲח ִמים ְ
וּל ֶ ֽח ֶסד ְ
ְ
לראש חודש :

ר ֹאשׁ ַה ֽ ֹח ֶדשׁ ׀

לפסח :

ַחג

ַה ַמּצּוֹת ׀

ַחג

ַהזִּ ָכּרוֹן ׀

ַה ֻסּכּוֹת ׀ לשמיי עצרת ושמחת תורה :

שׁוּעה וְ ַר ֲח ִמים חוּס וְ ָחנֵּ נוּ וְ ַר ֵחם ָע ֵ ֽלינוּ
יְ ָ
יענוּ ִכּי ֵא ֶ ֽל ךָ
יך ֵע ֵינֽינוּ ִכּי ֵאל ֶ ֽמ ֶל ךְך
הוֹשׁ ֵ ֽ
וְ ִ
ַחנּוּן וְ ַרחוּם ַא ָתּה:

וּשׁ ַ ֽל ִם ִעיר ַה ֽ ֹקּ ֶדשׁ ִבּ ְמ ֵה ָרה ְביָ ֵ ֽמינוּ:
וּבנֵ ה יְ ֽר ָ
ְ
ָבּ ךְ
רוּשׁ ָ ֽל ִםָ 5 :א ֵמן:
רוּך ַא ָתּה יְ יָ בּוֹנֶ ה ְב ַר ֲח ָמיו יְ ָ
שכח בשבת לומר 'רצה' וכבר התחיל ברכת 'הטוב' אם היא סעודה ראשוה ושיה צריך לחזור לראש,
ובסעודה שלישית איו צריך; אבל אם זכר לפי שהתחיל ברכת 'הטוב' יאמר כאן :

ָבּ ךְ
נוּחה ְל ַעמּוֹ יִ ְשׂ ָר ֵאל ְבּ ַא ֲה ָבה
עוֹלם ֲא ֶשׁר נָ ַתן ַשׁ ָבּתוֹת ִל ְמ ָ
רוּך ַא ָתּה יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ֶ ֽמ ֶל ךְך ָה ָ
ְלאוֹת ְו ִל ְב ִריתָ :בּ ךְ
רוּך ַא ָתּה יְ יָ ְמ ַק ֵדּשׁ ַה ַשּׁ ָבּת:
שכח לומר 'יעלה ויבא' בראש חודש וזכר אחר שהתחיל

וזכר קודם שפתח בברכת 'הטוב' ,יאמר כאן :

ָבּ ךְ
ברכת 'הטוב' איו צריך לחזור,
עוֹלם
רוּך ַא ָתּה יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ֶ ֽמ ֶל ךְך ָה ָ
אבל אם זכר קודם שפתח בברכת 'הטוב' ,יאמר כאן :
נוּחה ְל ַעמּוֹ יִ ְשׂ ָר ֵאל
ֲא ֶשׁר נָ ַתן ַשׁ ָבּתוֹת ִל ְמ ָ
ָבּ ךְ
עוֹלם
רוּך ַא ָתּה יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ֶ ֽמ ֶל ךְך ָה ָ
אשׁי ֳח ָד ִשׁים ְלזִ ָכּרוֹן:
ְבּ ַא ֲה ָבה ְלאוֹת ְו ִל ְב ִרית ְו ָר ֵ
אשׁי ֳח ָד ִשׁים ְל ַעמּוֹ יִ ְשׂ ָר ֵאל ְלזִ ָכּרוֹן:
ֲא ֶשׁר נָ ַתן ָר ֵ
ָבּ ךְ
אשׁי
רוּך ַא ָתּה יְ יָ ְמ ַק ֵדּשׁ ַה ַשּׁ ָבּת ְויִ ְשׂ ָר ֵאל ְו ָר ֵ
ֳח ָד ִשׁים:
ים ְל ַ
טוֹב
בשבת ִ
חודש יָ ִמים
ראשר נָ ַתן
חל ֲא ֶשׁ
יעלהר ֵאל
מּוֹ יִ ְשׂ ָ
ויבא',
ע' ו'
רצה
ושכח '

 ourselves (anברכה , even though we recite theאמן  we answerברכה “At the end of this
תורה”) .שלחן ערוך  prescribed in theברכות exception to the general rule), since this is the last of the
]) [The World of Prayer Volume I pg. 299קפח:א
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)פלוי( ַהזֶּ ה:
נוּחה ְל ַעמּוֹ יִ ְשׂ ָר ֵאל ְבּ ַא ֲה ָבה ְלאוֹת
ַשׁ ָבּתוֹת ִל ְמ ָ
ָבּ ךְ
רוּך ַא ָתּה יְ יָ ְמ ַק ֵדּשׁ ַה ַשּׁ ָבּת ְויִ ְשׂ ָר ֵאל ְו ַהזְּ ַמנִּ ים:
ְו ִל ְב ִרית
וּל ִשׂ ְמ ָחה ֶאת־יוֹם ַחג
טוֹבים ְל ָשׂשׂוֹן ְ
ְויָ ִמים ִ
ָבּ ךְ
אם שכח לומר 'יעלה ויבא' בראש השה
עוֹלם ֲא ֶשׁר נָ ַתן
רוּך ַא ָתּה יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ֶ ֽמ ֶל ךְך ָה ָ
וכבר התחיל ברכת 'הטוב' איו חוזר,
נוּחה ְל ַעמּוֹ יִ ְשׂ ָר ֵאל ְבּ ַא ֲה ָבה ְלאוֹת
ַשׁ ָבּתוֹת ִל ְמ ָ
ואם עוד לא התחיל 'הטוב' ,יאמר כאן :
ְו ִל ְב ִרית
ָבּ ךְ
עוֹלם ֲא ֶשׁר נָ ַתן
רוּך ַא ָתּה יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ֶ ֽמ ֶל ךְך ָה ָ
טוֹבים ְליִ ְשׂ ָר ֵאל ֶאת־יוֹם ַהזִּ ָכּרוֹן ַהזֶּ ה:
טוֹבים ְל ַעמּוֹ יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶאת־יוֹם ַהזִּ ָכּרוֹן ַהזֶּ הְ :ויָ ִמים ִ
יָ ִמים ִ
ָבּ ךְ
רוּך ַא ָתּה יְ יָ ְמ ַק ֵדּשׁ ַה ַשּׁ ָבּת ְויִ ְשׂ ָר ֵאל ְויוֹם
וכשחל ראש השה בשבת ושכח 'רצה' ו'יעלה ויבא'
ַהזִּ ָכּרוֹן:
אומר:

ָ 6בּ ךְ
ירנוּ
עוֹלם ָה ֵאל ָא ִ ֽבינוּ ַמ ְל ֵ ֽכּנוּ ַא ִדּ ֵ ֽ
רוּך ַא ָתּה יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ֶ ֽמ ֶל ךְך ָה ָ
רוֹעה יִ ְשׂ ָר ֵאל ַה ֶ ֽמּ ֶל ךְך
ֵ
רוֹענוּ
ֵֽ
דוֹשׁנוּ ְקדוֹשׁ יַ ֲעקֹב
בּוֹר ֵ ֽאנוּ גֹ ֲא ֵ ֽלנוּ יוֹצְ ֵ ֽרנוְּ :ק ֵ ֽ
ְ
ַהטּוֹב ְו ַה ֵמּ ִטיב ַלכֹּל
ָ ֽלנוּ :הוּא גְ ָמ ָ ֽלנוּ

)אל(
ֵ

יטיב
ֶשׁ ְבּ ָכל־יוֹם ָויוֹם הוּא ֵה ִטיב הוּא ֵמ ִטיב הוּא יֵ ִ

גוֹמ ֵלנוּ הוּא יִ גְ ְמ ֵ ֽלנוּ
הוּא ְ

וּל ֶ ֽר ַוח ַהצָּ ָלה ְו ַהצְ ָל ָחה
וּל ַר ֲח ִמים ְ
ְל ֶ ֽח ֶסד ְ

)"א

יִ גְ מוֹל ַבּ ֲע ֵ ֽדינוּ( ָל ַעד ְל ֵחן

ישׁוּעה נֶ ָח ָמה ַפּ ְרנָ ָסה
ָ
ְבּ ָר ָכה וִ

וּמ ָכּל־טוֹב ַאל־יְ ַח ְסּ ֵ ֽרנוּ:
ְו ַכ ְל ָכּ ָלה ְו ַר ֲח ִמים ְו ַחיִּ ים וְ ָשׁלוֹם ְו ָכל־טוֹב ִ
כאן אפשר להיח את הכוס

עוֹלם וָ ֶעד:
ָ 8 7ה ַר ֲח ָמן הוּא יִ ְמל ךְֹך ָע ֵ ֽלינוּ ְל ָ
וּב ָ ֽא ֶרץ:
ָה ַר ֲח ָמן הוּא יִ ְת ָבּ ַר ךְך ַבּ ָשּׁ ַ ֽמיִ ם ָ
6

בוּרהִ ,תּ ְקּוּ בְּ יַבְ ֶה הַ טּוֹב וְ הַ מֵּ ִטיב ,הַ טּוֹב שֶׁ לּ ֹא
יתר ל ְִק ָ
נִּתּוּ הֲ רוּגֵי בֵ ָ
ָאמַ ר ַרב מַ ְתָה ,אוֹתוֹ יוֹם ]ט"ו באב[ שֶׁ ְ
לִק ָ
ִה ְס ִריחוּ ,וְ הַ מֵּ ִטיב שֶׁ נּ ְִתּוּ ְ
בוּרה) .גמ' תענית לא(.
7
 was said only by the leader and all presentברכת המזון Until three hundred years ago,
 became more prevalent,ברכת המזון fulfilled their obligation through him. Later, when copies of
  evolvedמהגים  on their own. As a result, two differentברכת המזון each person began recitingברכת  is therefore required), or 2) one recitesאמן  together (noברכת המזון )1) everyone said (sang
ברכה  aloud and everyone follows along silently (although people are particular to finish theהמזון
s exists).הרחמן , no such insistence for theברכה  to hisאמן before the leader to answer
8
 and on weekdays).שבת s which are printed, (both onהרחמן One is required to recite all the
s if one wishes, not that one may disregard themהרחמן  says that one may add to theרוקח The
entirely.

דּוֹרים וְ יִ ְת ָ ֽפּ ַאר ָ ֽבּנוּ ָל ֵנֽצַ ח נְ צָ ִחים
ָה ַר ֲח ָמן הוּא יִ ְשׁ ַתּ ַבּח ְלדוֹר ִ
עוֹל ִמים:
עוֹל ֵמי ָ
וּל ְ
ְויִ ְת ַה ַדּר ָ ֽבּנוּ ָל ַעד ְ
ָה ַר ֲח ָמן הוּא יְ ַפ ְרנְ ֵ ֽסנוּ ְבּ ָכבוֹד:
קוֹמ ִמיּוּת ְל ַא ְר ֵ ֽצנוּ:
יכנוּ ֲ
יוֹל ֵ ֽ
ארנוּ ְוהוּא ִ
ָה ַר ֲח ָמן הוּא יִ ְשׁבּוֹר עֹל גּוֹיִ ם ֵמ ַעל צַ ָוּ ֵ ֽ
ָה ַר ֲח ָמן הוּא יִ ְשׁ ַלח ְבּ ָר ָכה ְמ ֻר ָבּה ְבּ ַ ֽביִ ת זֶ ה ְו ַעל ֻשׁ ְל ָחן זֶ ה ֶשׁ ָא ַ ֽכ ְלנוּ ָע ָליו:
אם אכלו בדרך או בבית ערל או בבית מומר להכעיס ,משמיטים את המילים 'בבית זה ועל שלחן זה שאכלנו עליו'
עוֹלם :
יב ֵתנוּ ַעד ָ
וּב ְמקוֹם יְ ִשׁ ָ
יכ ֵתנוּ ִ
ויש המוספים תחתיהם את המילים ִ :בּ ְמקוֹם ֲה ִל ָ

ת־א ִל ָ ֽיּה
ָה ַר ֲח ָמן הוּא יִ ְשׁ ַלח ָ ֽלנוּ ֶא ֵ
ָֽ
יב ֵר ךְך
ַהנָּ ִביא זָ כוּר ַלטּוֹב ִו ָ
ת־א ִל ָ ֽיּה ַהנָּ ִביא
אוֹתנוּ ָכּל ָה ַר ֲח ָמן הוּא יִ ְשׁ ַלח ָ ֽלנוּ ֶא ֵ
וסח 'הרחמן' מאוחר :

ֶא ָחד ְו ֶא ָחד ִמ ֶ ֽמּנּוּ ִבּ ְשׁמוֹ:

)אם יש ערל או מומר

להכעיס מסיימיםְ :בּנֵ י ְבּ ִרית ִמ ֶ ֽמּנּוּ ִבּ ְשׁמוֹ(:

]בּ ְמ ֵה ָרה[ ְבּשׂוֹרוֹת
ר־לנוּ ִ
יב ֵשּׂ ָ
זָ כוּר ַלטּוֹב וִ ַ
טוֹבוֹת יְ שׁוּעוֹת וְ נֶ ָחמוֹת:

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

עוֹלם ַה ָבּא
וְ ל ֹא יִ ָכּ ֵלם ָל ָ
עוֹלם ַהזֶּ ה
]יְ ִהי ָרצוֹן ֶשׁל ֹא יֵ בוֹשׁ ַ ֽבּ ַעל ַה ַבּיִ ת ָבּ ָ
וְ יִ צְ ַלח ְמאֹד ְבּ ָכל נְ ָכ ָסיו וְ יִ ְהיוּ נְ ָכ ָסיו ֻמצְ ָל ִחים ְ
רוֹבים ָל ִעיר וְ ַאל יִ ְשׁלוֹט ָשׂ ָטן
וּק ִ
וְ ַאל יִ זְ ַד ֵקּר ל ֹא ְל ָפנָ יו וְ ל ֹא ְל ָפנֵ ינוּ
וְ ל ֹא ְבּ ַמ ֲע ֵשׂי יָ ֵדינוּ
ל ֹא ְבּ ַמ ֲע ֵשׂי יָ ָדיו
ד־עוֹלם[:
ָ
שׁוּם ְד ַבר ִה ְרהוּר ֵח ְטא וַ ֲע ֵב ָרה וְ ָעוֹן ֵמ ַע ָתּה וְ ַע

מוֹר ִתי[
ת־]א ִמּי ָ
ִ
מוֹרי[ ַ ֽבּ ַעל ַה ַ ֽבּיִ ת ַהזֶּ ה וְ ֶא
ת־]א ִבי ִ
ָ
ָה ַר ֲח ָמן הוּא יְ ָב ֵר ךְך ֶא
ַבּ ֲע ַלת ַה ַ ֽבּיִ ת ַהזֶּ ה
)ואם סמוך לשלחן עצמו יאמר:

ל־א ֶשׁר ָל ֶהם:
ת־כּ ַ
יתם ְו ֶאת־זַ ְר ָעם וְ ֶא ָ
ת־בּ ָ
אוֹתם ְו ֶא ֵ
ָ
ת־א ְשׁ ִתּי וְ ֶאת־זַ ְר ִעי
אוֹתי ְו ֶא ִ
ִ
ָה ַר ֲח ָמן הוּא יְ ָב ֵר ךְך ֶאת
בוֹתינוּ
ְכּמוֹ ֶשׁנִּ ְת ָבּ ֲרכוּ ֲא ֵ ֽ

ל־א ֶשׁר ָ ֽלנוּ
ת־כּ ַ
אוֹתנוּ וְ ֶא ָ
ָֽ
ל־א ֶשׁר ִלי (
ת־כּ ַ
ְו ֶא ָ
אוֹתנוּ ]אם יש ערל או מומר להכעיס מוסיפים
ַא ְב ָר ָהם יִ צְ ָחק וְ יַ ֲעקֹב ַבּכֹּל ִמכֹּל כֹּל ֵכּן יְ ָב ֵר ךְך ָ ֽ
ֹאמר ָא ֵמן:
ְ :בּנֵ י ְבּ ִרית[ ֻכּ ָ ֽלּנוּ ַ ֽי ַחד ִבּ ְב ָר ָכה ְשׁ ֵל ָמה ְונ ַ

)קהל

ָא ֵמן(

יש מרבותיו שלא אומרו את אמירת 'ממרום' מחשש הבלעת האל"ף באמירת 'מאת' ,שכן בלעדי האל"ף המילה
'מאת' שמעת חס ושלום כחירוף .ויש שהחליפו מחמת כן את המילה 'מאת' במילה 'מעם' .ולמהגו שאומרים
'מאת',
צריך ליזהר מהבלעת האל"ף.

יהם ְו ָע ֵ ֽלינוּ זְ כוּת ֶשׁ ְתּ ֵהא ְל ִמ ְשׁ ֶ ֽמ ֶרת ָשׁלוֹם:
ִמ ָמּרוֹם ]וסח מאוחר ַ :בּ ָמּרוֹם[ יְ ַל ְמּדוּ ֲע ֵל ֶ
א־חן וְ ֵ ֽשׂ ֶכל טוֹב
ֵ
ְונִ ָשּׂא ְב ָר ָכה ֵמ ֵאת יְ יָ וּצְ ָד ָקה ֵמ ֱאל ֵֹהי יִ ְשׁ ֵ ֽענוּ וְ נִ ְמצָ
ְבּ ֵעינֵ י ֱאל ִֹהים ְו ָא ָדם:
עוֹל ִמים:
נוּחה ְל ַחיֵּ י ָה ָ
וּמ ָ
ילנוּ ְליּוֹם ֶשׁ ֻכּלּוֹ ַשׁ ָבּת ְ
בשבת ָ 9ה ַר ֲח ָמן הוּא יַ נְ ִח ֵ ֽ
טוֹבה וְ ִל ְב ָר ָכה:
ת־ה ֽ ֹח ֶדשׁ ַהזֶּ ה ְל ָ
בראש חודש ָ 10ה ַר ֲח ָמן הוּא יְ ַח ֵדּשׁ ָע ֵ ֽלינוּ ֶא ַ
ילנוּ ְליּוֹם ֶשׁ ֻכּלּוֹ טוֹב:
בשלש רגלים ָ 11ה ַר ֲח ָמן הוּא יַ נְ ִח ֵ ֽ
בראש השה

טוֹבה וְ ִל ְב ָר ָכה:
ת־ה ָשּׁנָ ה ַהזּ ֹאת ְל ָ
ָה ַר ֲח ָמן הוּא יְ ַח ֵדּשׁ ָע ֵ ֽלינוּ ֶא ַ

חול המועד סכות

ת־ס ַ ֥כּת ָדּ ִו֖יד ַהנֹּ ֶ ֑פ ֶלת
ָה ַר ֲח ָמן הוּא יָ ִקים ָ ֽלנוּ ֶא ֻ

עמוס ט:יא

שכח 'על הנסים' ישלים אמריתו כאן ויאמר :

בוֹתינוּ ַבּיָּ ִמים ָה ֵהם ִבּזְ ַמן ַהזֶּ ה
ָה ַר ֲח ָמן הוּא יַ ֲע ֶשׂה ָ ֽלּנוּ נִ ִסּים וְ נִ ְפ ָלאוֹת ְכּמוֹ ֶשׁ ָע ָשׂה ַל ֲא ֵ ֽ
ימי
ִבּ ֵ

וכו'.

עוֹלם ַה ָבּא:
וּל ַחיֵּ י ָ
ם:ימוֹת ַה ָמּ ִ ֽשׁ ַיח ְ
ד־עוֹל ִל
נוּ
ה ַ֥דר ֲח ְ ָ
הוּא יְ זַ ֵ ֽכּ ָ ֽ
מ ְןר ֗עוֹ ַע
וּלזַ
יחוֹ ְל ָד ִָו
ִל ְמ ִשׁ ֗

s whichהרחמן s are not very ancient, (unlike the standardהרחמן In general, all of the special
 says, there is no reason to be stringent aboutרוקח ), therefore theגאוים date from the time of the
their recitation.
10
 that we reciteראש חודש  forהרחמן  composed theתרומת הדשן  cites that theלקט יושר The
today.
11
ילנוּ ְליּוֹם ֶשׁ ֻכּלּוֹ טוֹב
, which is notחול המועד  and not onימים טוב ָ is said only onה ַר ֲח ָמן הוּא יַ נְ ִח ֵ ֽ
)רב יוספה שמש( )חות יאיר(  in this regard.יום טוב considered
9

ד־עוֹלם:
ָֽ
וּלזַ ְר ֖עוֹ ַע
יחוֹ ְל ָד ִו֥ד ְ
ִל ְמ ִשׁ ֛
ל־כּל־יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ ִא ְמרוּ
רוֹמיו הוּא יַ ֲע ֶשׂה ָשׁלוֹם ָע ֵ ֽלינוּ וְ ַע ָ
ֹשׂה ָשׁלוֹם ִבּ ְמ ָ
ע ֶ
ָא ֵמן:
,הודו ,פותח ,נער הייתי  were said, however in the past 200-300 yearsכפירים  andיראו In the past only
 that they are said.מהג טוב  were also added. Today it is considered aד' עזand
אומרים בלחש :

י־אין ֝ ַמ ְח ֗סוֹר ִ ֽל ֵיר ָ ֽאיו:
דשׁיו ִכּ ֵ ֥
תהלים לד:י-יא יְ ֣ראוּ ֶאת־יְ ָ ֣י ְק ָ ֑
ל־טוֹב:
שׁי יְ֝ ָ֗י ֽל ֹא־יַ ְח ְס ֥רוּ ָכ ֽ
ְ֭כּ ִפ ִירים ָר ֣שׁוּ וְ ָר ֵ ֑עבוּ וְ ֽ ֹד ְר ֵ ֥
ל־חי ָרצֽ וֹן:
וּמ ְשׂ ִ ֖בּ ַיע ְל ָכ ַ ֣
פּוֹת ַח ֶאת־יָ ֶ ֑ד ךָך ַ
עוֹלם ַח ְס ֽדּוֹ :קמה:טז ֵ ֥
י־טוֹב ִ ֖כּי ְל ָ ֣
יי ִכּ ֑
הוֹדוּ ַ ֽל ָ ֣
]קיח:א ֣
ירמיה יז:ז ָבּ ֣ר ךְ
יי וְ ָה ָי֥ה יְ ָ ֖י ִמ ְב ַט ֽחוֹ:
שׁר יִ ְב ַ ֖טח ַ ֽבּ ָ ֑
וּך ַה ֶ֔גּ ֶבר ֲא ֶ ֥
שׁ־ל ֶחם:
יתי צַ ִ ֣דּיק נֶ ֱעָז֑ב ֝ ְוזַ ְר ֗עוֹ ְמ ַב ֶקּ ָ ֽ
ֹא־◌ ָר ִ ֣א ִ
ם־ז ַ ֥קנְ ִתּי ְ ֽול ֖
יתי גַּ ָ֫
תהלים לז:כה ֤ ַ 12נ ַער ׀ ָה ִ֗י ִ
בקול רם

כט:יא

ת־ע ֣מּוֹ ַֿב ָשּׁ ֽלוֹם[:
ְ ֽי ָ֗י ֹ֖עז ְל ַע ֣מּוֹ יִ ֵ ֑תּן יְ ָ֓י ׀ יְ ָב ֵ ֖ר ךְך ֶא ַ
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 :

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

על אחד מחמשת מיי דגן:

ַעל ַה ִמּ ְחיָ ה ְו ַעל

ַה ַכּ ְל ָכּ ָלה
על יין

(על ַה ֶ ֽגּ ֶפן ְו ַעל ְפּ ִרי ַה ֶ ֽגּ ֶפן
ְ)ו ַ

על פירות משבעת המיים:

(על ָה ֵעץ ְו ַעל ְפּ ִרי ָה ֵעץ
)וְ ַ

טוֹבה ְוּר ָח ָבה
נוּבת ַה ָשּׂ ֶדה ְו ַעל ֶ ֽא ֶרץ ֶח ְמ ָדּה ָ
וְ ַעל ְתּ ַ
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מוּאל בַּ ר ְַ חמָ ִי ָאמַ ר ְרבִ י יוָָֹ תן ,פָּסוּק זֶ ה שַׂ ר הָ עוֹ ָלם )רש"י מלאך( אֲ מָ רוֹ) .גמ' יבמות טז(:
ָאמַ ר ְרבִ י ְשׁ ֵ

טּוּבהּ:
בוֹתינוּ ֶל ֱאכֹל ִמ ִפּ ְריָ הּ וְ ִל ְשׂ ֹֽבּ ַע ִמ ָ
ית ְו ִהנְ ַ ֽח ְל ָתּ ַל ֲא ֵ ֽ
ֶשׁ ָר ִ ֽצ ָ
ַר ֶחם יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ַעל־יִ ְשׂ ָר ֵאל ַע ֶ ֽמּ ךָך ְו ַעל
יר ךָך ְו ַעל צִ יּוֹן ִמ ְשׁ ַכּן ְכּ ֶ ֽ
וּשׁ ַ ֽל ִם ִע ֶ ֽ
יְ ֽר ָ
בוֹד ךָך ַר ֶחם יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ָע ֵ ֽלינוּ ַעל־יִ ְשׂ ָר ֵאל ַע ָמּךךְ
יכ ֶ ֽל ךָךְ :
ְו ַעל ִמזְ ַבּ ֲח ךָך ְו ַעל ֵה ָ
וּבנֵ ה יְ ֽר ָ
וּשׁ ַ ֽל ִם ִע ָיר ךְך ְו ַעל ִמ ְק ָדּ ָשׁ ךְך ְו ַעל
וּשׁ ַ ֽל ִם ְו ַעל יְ ֽר ָ
וּבנֵ ה יְ ֽר ָ
יכ ָל ךְך ְ
ִעיר ַה ֽ ֹקּ ֶדשׁ ִבּ ְמ ֵה ָרה ְביָ ֵ ֽמינוּ ְו ַה ֲע ֵ ֽלנוּ ִמזְ ָבּ ָח ךְך ְו ַעל ֵה ָ
וּשׁ ַ ֽל ִם ִעיר
תוֹכהּ
ְל ָ
ְונ ַ
ְו ַשׂ ְמּ ֵ ֽחנוּ ְבּ ִבנְ יָ נָ הּ
ֹאכל ָק ְד ָשׁ ךְך ִבּ ְמ ֵה ָרה ְביָ ֵ ֽמינוּ ְו ַה ֲע ֵ ֽלנוּ ָבהּ
טּוּבהּ וּנְ ָב ֶר ְכ ךָ
יה
ָ
ל
ֽ
ֶ
ע
ָ
ך
ִמ ִפּ ְריָ הּ ְונִ ְשׂ ַבּע ִמ ָ
תוֹכהּ:
ְו ַשׂ ְמּ ֵ ֽחנוּ ְבּ ָ
וּב ָט ֳה ָרה:
ִבּ ְק ֻד ָשּׁה ְ
מצוי וסח עתיק של ברכת מעין שלש מדפס
בהגדות מידועות של וייציאה ואמשטרדם
שוה ומקוצר המורגל כיום:

לשבת

)וּרצֵ ה
ְ
יצנוּ(
ְו ַה ֲח ִל ֵ ֽ
ְבּיוֹם
לראש השה

ְ)וזָ ְכ ֵ ֽרנוּ
טוֹבה(
ְל ָ
ְבּיוֹם

ַה ַשּׁ ָבּת ַהזֶּ ה:

ַה ֽ ֹח ֶדשׁ ַהזֶּ ה:

לראש חודש

לפסח

טוֹבה(
ְ)וזָ ְכ ֵ ֽרנוּ ְל ָ

ְ)ו ַשׂ ְמּ ֵ ֽחנוּ( ְבּיוֹם

ְבּיוֹם ר ֹאשׁ

ַחג ַה ַמּצּוֹת ַהזֶּ ה:

ַחזִּ ָכּרוֹן ַהזֶּ ה:

ַהזֶּ ה:

לילדים ולחולים

לסכות

האוכלים ביום כפור

ְ)ו ַשׂ ְמּ ֵ ֽחנוּ( ְבּיוֹם ַחג

פּוּרים
ְבּיוֹם ַה ִכּ ִ

לשבועות

ְ)ו ַשׂ ְמּ ֵ ֽחנוּ( ְבּיוֹם
ַחג ַה ָשׁבוּעוֹת ַהזֶּ ה:
לשמיי עצרת ושמחת תורה

ְ)ו ַשׂ ְמּ ֵ ֽחנוּ( ְבּיוֹם ְשׁ ִמינִ י
ַחג ָה ֲע ֶ ֽצ ֶרת ַהזֶּ ה:

ַה ֻסּכּוֹת ַהזֶּ ה:

וּמ ִטיב ַלכֹּל ְונֽ ֶוֹדה ְל ךָך ַ 13על ָה ָ ֽא ֶרץ . . .
)אל( טוֹב ֵ
ִכּי ַא ָתּה ֵ

 13על היין מברכים 'על הגפן ועל פרי הגפן' דכיון דיין קובע ברכה לעצמו משום חביבותיה ,הוא הדין לאחריו.
ובחתימה יש שחותמין 'על הארץ ועל הפירות' ויש שחותמין 'על הגפן ועל פרי הגפן' .מיהו לכאורה משמע דא"צ
לשות החתימה ,שהרי אין או משין רק לומר 'פרי הגפן' במקום 'פרי העץ' ,אבל בעלמא היכא דלא מברכין
'על העץ' אלא בסתמא 'על הארץ ועל הפירות' ביין מי אין לשות) .ברכות מד תוס' ד"ה 'על העץ ועל פרי
העץ'(

ְו ַעל ְפּ ִרי ַה ָ ֽגּ ֶפן

על אחד מחמשת מיי דגן:

ָבּ ךְ
רוּך ַא ָתּה יְ יָ

)ועל יין א"י  :גַּ ְפנָ הּ(:

וְ ַעל ַה ִמּ ְחיָ ה:

ַעל ָה ָ ֽא ֶרץ וְ ַעל ַה ִמּ ְחיָ ה:

בורא נפשות.
אחר שאר אוכלין ומשקין) :גמ' ברכות מד(.

ָ 14בּ ךְ
בּוֹרא נְ ָפשׁוֹת ַרבּוֹת ְו ֶח ְסרוֹנָ ן
ֵ
עוֹלם
רוּך ַא ָתּה יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ֶ ֽמ ֶל ךְך ָה ָ
ל־חיָ :בּ ךְ
ל־מ ֶ
ַעל ָכּ ַ
עוֹל ִמים:
)א ָתּה יְ יָ ( ַחי ָה ָ
רוּך ַ
ה־שּׁ ָבּ ָרא ְל ַה ֲחיוֹת ָבּ ֶהם ֶנ ֶֽפשׁ ָכּ ָ
ברכות.
על משקים ובשר) :גמ' ברכות מ(:

ָבּ ךְ
עוֹלם ֶ 15שׁ ַהכֹּל נִ ְהיָ ה ִבּ ְד ָברוֹ:
רוּך ַא ָתּה יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ֶ ֽמ ֶל ךְך ָה ָ
על פרי העץ) :שם לה(.

ָבּ ךְ
בּוֹרא ְפּ ִרי ָה ֵעץ:
ֵ
עוֹלם
רוּך ַא ָתּה יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ֶ ֽמ ֶל ךְך ָה ָ
על היין) :שם לה(.

ָבּ ךְ
בּוֹרא ְפּ ִרי ַה ָ ֽגּ ֶפן:
ֵ
עוֹלם
רוּך ַא ָתּה יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ֶ ֽמ ֶל ךְך ָה ָ
על פרי הארץ) :שם לה(.
 both have theראבי"ה  andאור זרוע  we find the following; theאשכז  inראשוים Among the
את text
.שׁ ָבּ ָר ָ
.שׁ ָבּ ָרא  writeרא"ש and theתשב"ץ  ,הגהות מיימוית ֶ The
 we likewise findראשוים ֶ In the
.בּ ֶהם texts containing and omitting the word
ָ
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'בורא נפשות רבות וחסרונם' .כמו לחם ומים שאי אפשר בלא הס ,ו'על כל מה שברא להחיות בהם נפש
כל חי' ,כלומר על כל מה שבעולם ,שגם אם לא בראם יכולין העולם לחיות בלא הם ,שלא בראם כי אם
לתענוג בעלמא,

כמו תפוחים וכיוצא בהן .ומסיים 'ברוך חי העולמים' ובירושלמי 'ברוך אתה ה' חי

העולמים' ) :גמ' ברכות לז .תוס'(
, the correct term isחתם סופר , however according to theנִ ְהיֶ ה ’s text isסידור רודלהיים The

15
.נִ ְהיָ ה

ָבּ ךְ
בּוֹרא ְפּ ִרי ָה ֲא ָד ָמה:
ֵ
עוֹלם
רוּך ַא ָתּה יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ֶ ֽמ ֶל ךְך ָה ָ
על תבשיל מחמשת מיי דגן) :שם לו(:

ָבּ ךְ
בּוֹרא ִמינֵ י ְמזוֹנוֹת:
ֵ
עוֹלם
רוּך ַא ָתּה יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ֶ ֽמ ֶל ךְך ָה ָ
טילת ידים קדם הסעודה) :שם ס(:

ָבּ ךְ
עוֹלם
רוּך ַא ָתּה יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ֶ ֽמ ֶל ךְך ָה ָ
ילת יָ ָ ֽדיִ ם:
וֹתיו וְ צִ ָ ֽוּנוּ ַעל נְ ִט ַ
ֲא ֶשׁר ִק ְדּ ָ ֽשׁנוּ ְבּ ִמצְ ָ
ברכה על הפת) :שם לז(:

ָבּ ךְ
ן־ה ָ ֽא ֶרץ:
עוֹלם ַה ֽמּוֹצִ יא תהלים קד:יד ֝ ֶ֗ל ֶחם ִמ ָ
רוּך ַא ָתּה יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ֶ ֽמ ֶל ךְך ָה ָ
על ריח עשב) :שם מג(.

ָבּ ךְ
בּוֹרא ִע ְשׂ ֵבי ְב ָשׂ ִמים:
ֵ
עוֹלם
רוּך ַא ָתּה יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ֶ ֽמ ֶל ךְך ָה ָ
על ריח פרי) :שם מג(.

ָבּ ךְ
נּוֹתן ֵ ֽר ַיח טוֹב ַבּ ֵפּרוֹת:
עוֹלם ַה ֵ
רוּך ַא ָתּה יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ֶ ֽמ ֶל ךְך ָה ָ
על ריח טוב שאיו מן הצומח) :שם מג(.

ָבּ ךְ
בּוֹרא ִמינֵ י ְב ָשׂ ִמים:
ֵ
עוֹלם
רוּך ַא ָתּה יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ֶ ֽמ ֶל ךְך ָה ָ
על ריח עץ) :שם מג(.

ָבּ ךְ
בּוֹרא ֲעצֵ י ְב ָשׂ ִמים:
ֵ
עוֹלם
רוּך ַא ָתּה יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ֶ ֽמ ֶל ךְך ָה ָ
הרואה תופעות טבע בלתי רגילות ,כגון ברק ,הרים גבוהים מאד ,הרות גדולים מאד) :שם נד(.

ָבּ ךְ
אשׁית:
עוֹלם ע ֶֹשׂה ַמ ֲע ֵשׂה ְב ֵר ִ
רוּך ַא ָתּה יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ֶ ֽמ ֶל ךְך ָה ָ
הרואה קשת) :שם נט(.

ָבּ ךְ
זוֹכר ַה ְבּ ִרית וְ נֶ ֱא ָמן ִבּ ְב ִריתוֹ וְ ַקיָּ ם
עוֹלם ֵ
רוּך ַא ָתּה יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ֶ ֽמ ֶל ךְך ָה ָ
ְבּ ַמ ֲא ָמרוֹ:
הרואה אילות בעת פריחת צבם מברך בראיה ראשוה:

ָבּ ךְ
וּב ָרא בוֹ
עוֹלמוֹ ְכּלוּם ָ ֽ
עוֹלם ֶשׁלּ ֹא ִח ַסּר ְבּ ָ
רוּך ַא ָתּה יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ֶ ֽמ ֶל ךְך ָה ָ
ילנוֹת טוֹבוֹת ֵל ָהנוֹת ָבּ ֶהם ְבּנֵ י ָא ָדם:
ְבּ ִריּוֹת טוֹבוֹת ְו ִא ָ

)גמ' ראש השנה יא(.

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

ָבּ ךְ
עוֹלמוֹ:
עוֹלם ֶשׁ ָ ֽכּ ָכה לּוֹ ְבּ ָ
רוּך ַא ָתּה יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ֶ ֽמ ֶל ךְך ָה ָ
הרואה אדם משוה) :שם נח(:

ָבּ ךְ
עוֹלם ְמ ַשׁנֶּ ה ַה ְבּ ִריּוֹת:
רוּך ַא ָתּה יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ֶ ֽמ ֶל ךְך ָה ָ
על שמועות טובות לו ולאחרים) :שם נד(.

ָבּ ךְ
עוֹלם ַהטּוֹב ְו ַה ֵמּ ִטיב:
רוּך ַא ָתּה יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ֶ ֽמ ֶל ךְך ָה ָ
על שמועות רעות) :שם נד(.

ָבּ ךְ
עוֹלם ַדּיַּ ן ָה ֱא ֶמת:
רוּך ַא ָתּה יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ֶ ֽמ ֶל ךְך ָה ָ
הרואה חכם בחכמת התורה) :שם נח(.

ָבּ ךְ
עוֹלם ֶשׁ ָח ַלק ֵמ ָח ְכ ָמתוֹ ִל ֵיר ָאיו:
רוּך ַא ָתּה יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ֶ ֽמ ֶל ךְך ָה ָ

הרואה חכם מאומות העולם) :שם נח(.

ָבּ ךְ
עוֹלם ֶשׁנָּ ַתן ֵמ ָח ְכ ָמתוֹ ְל ָב ָשׂר וָ ָדם:
רוּך ַא ָתּה יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ֶ ֽמ ֶל ךְך ָה ָ
הרואה מקום שעשה בו סים לישראל) :שם נד(.

ָבּ ךְ
עוֹלם
רוּך ַא ָתּה יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ֶ ֽמ ֶל ךְך ָה ָ
בוֹתינוּ נֵ ס ַבּ ָמּקוֹם ַהזֶּ ה:
בוֹתיַ /ל ֲא ֵ ֽ
ֶשׁ ָ ֽע ָשׂה ִלי ְל ָא ִביְ /ל ִא ִמיַ /ל ֲא ַ
הרואה ים האוקיוס) :שם נד(.

ָבּ ךְ
ת־היָּ ם ַהגָּ דוֹל:
עוֹלם ע ֶֹשׂה ֶא ַ
רוּך ַא ָתּה יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ֶ ֽמ ֶל ךְך ָה ָ
הרואה את חברו שתרפא מחליו מברך:

ְבּ ִר ךְ
יך ַר ֲח ָמנָ א ַמ ְל ָכּא ְד ָע ְל ָמא ִדּי יַ ֲה ָב ךְך ָלן ְול ֹא יַ ֲה ָב ךְך ְל ַע ָפ ָרא:
הקובע מזוזה מברך:

ָבּ ךְ
וֹתיו ְוצִ ָ ֽוּנוּ ִל ְקבּ ַֹע
עוֹלם ֲא ֶשׁר ִק ְדּ ָ ֽשׁנוּ ְבּ ִמצְ ָ
רוּך ַא ָתּה יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ֶ ֽמ ֶל ךְך ָה ָ
ְמזוּזָ ה:
הבוה מעקה סביב לגגו או גדר סביב לבורו להסיר מכשול מברך:

ָבּ ךְ
וֹתיו ְוצִ ָ ֽוּנוּ ַל ֲעשׂוֹת
עוֹלם ֲא ֶשׁר ִק ְדּ ָ ֽשׁנוּ ְבּ ִמצְ ָ
רוּך ַא ָתּה יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ֶ ֽמ ֶל ךְך ָה ָ
ַמ ֲע ֶקה:
המטביל כלים שעשם גוי מברך:

ָבּ ךְ
עוֹלם
רוּך ַא ָתּה יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ֶ ֽמ ֶל ךְך ָה ָ
ל־ט ִב ַ
וֹתיו וְ צִ ָ ֽוּנוּ ַע ְ
ֲא ֶשׁר ִק ְדּ ָ ֽשׁנוּ ְבּ ִמצְ ָ
ילת ֵכּ ִלים )ואם מטביל כלי אחד אומרֽ ֶ :כּ ִלי(:

 סדר ברית מילה16

ְָבּ ך
!רוּך ַה ָבּא
.וק מידי אשתו ומוליכו אל הכסאוטל את התי דקהס
:יחו על הכסא שהכין לאליהו ואומר מ,דקער מידי הסוטל את ה המוהל

:זֶ ה ַה ִכּ ֵסּא ֶשׁל ֵא ִליָּ הוּ זָ כוּר ַלטּוֹב
:הג פפד"מ אין אומרים את הפסוקים האלהלמ

ישׁוּע ְת ךָ֣ך יְ ָ ֑י
ֽ ָ קסו ִשׂ ַ ֣בּ ְר ִתּי ִל:קיט

תהלים

:ֽ֥יתי יְ ָי
ִ ישׁוּע ְת ֖ךָך ִק ִוּ
ֽ ָ יח ִ ֽל:מט

 בראשית:יש שמוסיפים

ָ ֵא ִליָּ הוּ ַמ ְל ַא ךְך ַה ְבּ ִרית ִהנֵּ ה ֶשׁ ָלּ ךְך ְל ָפ ֶנ ך:יתי
ָוֹת ך
:ֽיך ֲעמֹד ַעל יְ ִמינִ י וְ ָס ְמ ֵ ֽכנִ י
ִ יך ָע ִ ֽשׂ
֥ ֶ ְוּֽ ִמצ
ָשׁ ֣לוֹם ָ֭ רב

קסה

:מוֹצא ָשׁ ָ ֥לל ָ ֽרב
ֵ ֗ ל־א ְמ ָר ֶ ֑ת ךָך ֝ ְכּ
ִ שׂשׂ ֖◌ ָ ֽאנֹ ִכי ַע
֣ ָ  קסב: ָישׁוּע ְת ךָך יְ י
ָ
ִשׂ ַ ֽבּ ְר ִתּי ִל
:ין־למוֹ ִמ ְכ ֽשׁוֹל
֥ ָ א ֲה ֵ ֣בי ֽת ָוֹר ֶ ֑ת ךָך וְ ֵ ֽא
ֹ ֽ ְל

ית ךָך ְ֝ק ֗דשׁ
֑ ֶ נִ֭ ְשׂ ְבּ ָעה ְבּ ֣טוּב ֵבּ

:כולם

ָוּת ָק ֵר ֘ב יִ ְשׁ ֹ֢כּן ֲח ֫ ֵצ ֶ ֥ר ך
יך
ְ ה ַא ְשׁ ֵ ֤רי ׀ ִ ֽתּ ְב ַ ֣חר:סה
:יכ ֶ ֽל ךָך
ָ ֵ ֽה

וק עליח המוהל את התי ומ,דקדק מתיישב על הכסא המיועד לס והס,וק מכסאו של אליהווטל את התי המוהל
 המוהל מברך. ואין עושים כן בשבת, אחד מל ואחד פורע ומוצץ,י מוהלים יש המחלקים את המילה לש.דקברכי הס
זהרים שלא יש ה.וק המוהל מגלה את ערלת התי.' והפורע מברך 'בורא פרי הגפן' ו'אשר קידש,'ברכת 'על המילה
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 מגד)מי. The night before a  ברית מילהa  סעודהis made, where
 דברי תורהare said, or there is a communal learning. Some people stay up all night, but that is
uncommon. The people attending the  סעודהrecite שמע.
Traditionally, women attend a ( ברית מילהin the Women’s Section). A woman (ְ דֶ ֶקת ַ )סbrings the
baby to the men's section. In the past, the mother would not attend the  ברית מילהnor leave her
house until a month after giving birth. She would come to synagogue on  שבתto hear her husband
making  ברכות התורהfor his ( עליהinstead of her recital of) ברכת הגומל. Nowadays, as people can
easily attend without much physical effort, the mother does attend. Fleishig was typically served at
the  ;סעודת ברית מילהhowever, just before the Holocaust we find some mention of a dairy meal (in
Holland for example).
The term דק סhas 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.
בקול רם:
)גמ' שבת קלז(:

המוהל מברך

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

ילה:
וֹתיו ְוצִ ָ ֽוּנוּ ַעל ַה ִמּ ָ
ֲא ֶשׁר ִק ְדּ ָשׁנוּ ְבּ ִמצְ ָ
המוהל חותך את הערלה בזריזות ,ומיד אחר החיתוך אבי הבן מברך:

ָבּ ךְ
וֹתיו
עוֹלם ֲא ֶשׁר ִק ְדּ ָשׁנוּ ְבּ ִמצְ ָ
רוּך ַא ָתּה יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ֶ ֽמ ֶל ךְך ָה ָ
ְוצִ ָ ֽוּנוּ ְל ַה ְכנִ יסוֹ ִב ְב ִריתוֹ ֶשׁל ַא ְב ָר ָהם ָא ִ ֽבינוּ:
אין מברכים ברכת 'שהחיינו' )יש המברכים בבן בכור כשאב בעצמו מל אותו( ,ותיכף אחר ברכת 'להכניסו' הקהל
עוה:

טוֹבים:
וּל ַמ ֲע ִשׂים ִ
וּל ֻח ָפּה ְ
תוֹרה ְ
ְכּ ֵשׁם ֶשׁנִּ ְכנַ ס ַל ְבּ ִרית ֵכּן יִ ָכּנֵ ס ְל ָ
בשעת החיתוך משליך המוהל את הערלה על כסא של אליהו .המוהל ממהר לעשות את הפריעה .המוהל וטל
מעט יין בפיו לפי המציצה מה'כוס של מציצה' ,ולתוכו גם פולט את דם המציצה .בגמר הפריעה והמציצה חובש
המוהל את מקום המילה ,ומחתל את התיוק בחיתול המילה שממו עושים את ה'ווימפל' .עתה וטל המוהל התיוק
מן הסדק ,ועמד הסדק ממושבו ,ובעמדו מחזיר המוהל התיוק לידי הסדק .את הברכות האחרוות' ,בורא פרי
הגפן' ו'אשר קידש ידיד' ,אומר המוהל ,ורוחץ תחילה את ידיו ופיו .אם יש צורך גדול ,אפשר לכבד מישהו מן הוכחים
באמירת ברכות אלה .ותים בפי המברך 'טבלה' ובה וסח הברכות .יש שעשו טס של כסף שברכות מילה כתובות
עליו .המברך וטל את הכוס בידו ,וראוי לו להפוך פיו למזרח בשעת הברכה .בברכתו מכוון המברך להוציא את
הסדק ידי חובת ברכת הגפן .הגו מקדמת דא לקרוא לתיוק על שם אבותיו .הילד הראשון מצד האב והשי מצד
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

ָבּ ךְ
בּוֹרא ְפּ ִרי ַהגָ ֶפן:
עוֹלם ֵ
רוּך ַא ָתּה יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ֶ ֽמ ֶל ךְך ָה ָ
)גמ' שבת קלזָ (:בּ ךְ
עוֹלם ֲא ֶשׁר ִק ַדּשׁ יְ ִדיד ִמ ֶבּ ֶטן וְ חֹק ִבּ ְשׁ ֵארוֹ
רוּך ַא ָתּה יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ֶ ֽמ ֶל ךְך ָה ָ
צוּרנוּ צַ וֵּ ה
ל־כּן ִבּ ְשׂ ַכר ז ֹאת ֵאל ַחי ֶח ְל ֵ ֽקנוּ ֵ ֽ
ָשׂם וְ צֶ ֱאצָ ָאיו ָח ַתם ְבּאוֹת ְבּ ִרית ֽ ֹק ֶדשַׁ :ע ֵ
ְל ַהצִ יל יְ ִדידוּת ְשׁ ֵא ֵ ֽרנוּ ִמ ַשּׁ ַחתְ :ל ַ ֽמ ַען ְבּ ִריתוֹ ֲא ֶשׁר ָשׂם ִב ְב ָשׂ ֵ ֽרנוָּ :בּ ךְ
כּוֹרת
רוּך ַא ָתּה יְ יָ ֵ
ַה ְבּ ִרית:
בוֹתינוּ
ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ֵ ֽואל ֵֹהי ֲא ֵ

כשהאב מוהל יאמר:

וּל ִאמוֹ
ת־היֶּ ֶלד ַהזֶּ ה ְל ָא ִביו ְ
ַקיֵּ ם ֶא ַ

וּל ִאמוֹ
ת־בּנִ י ַהיֶ ֶלד ַהזֶּ ה ִלי ְ
ַקיֵּ ם ֶא ְ

וְ יִ ָקּ ֵרא ְשׁמוֹ ְבּיִ ְשׂ ָר ֵאל )פלוני בר פלוני(

יִ ְשׂ ַמח ָה ַאב ְבּיוֹצֵ א
ֲח ָלצָ יו

וְ ָתגֵ ל ִאמּוֹ ִבּ ְפ ִרי ִב ְטנָ הּ
כשהאב מוהל יאמר:

כשפטרה האם יאמר:

ְו ָתגֵ ל ִאמּוֹ ְבּגַ ן ֵע ֶדן ִבּ ְפ ִרי ִב ְטנָ הּ

ֱא ְשׂ ַמח ְבּיוֹצֵ א ֲח ָלצַ י
ח־א ִ ֥ב ךָ
וֹל ְד ֶ ֽתּ ךָך:
יך וְ ִא ֶ ֑מּ ךָך ֝ ְו ָת ֵ֗גל יֽ ַ
ַכּ ָכּתוּב :משלי כג:כה ִ ֽי ְשׂ ַמ ָ
בּוֹס ֶסת ְבּ ָד ָ ֑מיִ ךְך
וְ נֶ ֱא ַמר :יחזקאל טז:ו וָ ֶ ֽא ֱע ֹ֤בר ָע ַ֨ליִ ךְ ֙ך ָ ֽו ֶא ְר ֵ ֔א ךְך ִמ ְת ֶ ֖

א ַמר ָ ֖ל ךְך ְבּ ָד ַ ֥מיִ ךְך ֲח ִ ֽיי:
א ַמר ָל ךְ ֙ך ְבּ ָד ַ ֣מיִ ךְך ֲח ִ֔יי וָ ֥ ֹ
ָו ֤ ֹ
)וותן באצבעו מהיין בפי התיוק ,ויש שהגו ליתן מתוך כוס המציצה שבו מעורב הדם(.

ת־א ְב ָר ָ ֑הם
שׁר ָ֭כּ ַרת ֶא ַ
יתוֹ ָדּ ָ ֥בר ֝צִ ָ ֗וּה ְל ֶ ֣א ֶלף ֽדּוֹרֲ :א ֶ ֣
עוֹלם ְבּ ִר ֑
וְ נֶ ֱא ַמר :תהלים קה:ח זָ ַ ֣כר ְל ָ ֣
עוֹלם:
יד ָה ְל ַ ֽי ֲע ֣ ֹקב ְל ֑ ֹחק ֝ ְליִ ְשׂ ָר ֵ ֗אל ְבּ ִ ֣רית ָ ֽ
וּע ֣תוֹ ְליִ ְשׂ ָ ֽחק :וַ ַ ֽיּ ֲע ִמ ֶ ֣
וּשׁ ֖ב ָ
ְ
שׁר צִ ָוּ֥ה א ֹ֖תוֹ
ן־שׁמ ַֹנ֖ת יָ ִ ֑מים ַ ֽכּ ֲא ֶ ֛
ם ֶאת־יִ צְ ָ ֣חק ְבּ ֔נוֹ ֶבּ ְ
וְ נֶ ֱא ַמר :בראשית כא:ד וַ ָיּ ָ֤מל ַא ְב ָר ָה ֙
ֱאל ִ ֹֽהים:

עוֹלם ַח ְס ֽדּוֹ:
י־טוֹב ִ ֖כּי ְל ָ ֣
יי ִכּ ֑
הוֹדוּ ַ ֽל ָ ֑
תהלים קיח:א ֣
עוֹלם ַח ְס ֽדּוֹ:
י־טוֹב ִ ֖כּי ְל ָ ֣
הוֹדוּ ַ ֽלייָ ִכּ ֑
֣
)פלוני( זֶ ה ַה ָקּטֹן גָּ דוֹל יִ ְהיֶ ה:

טוֹבים ָא ֵמן:
וּל ַמ ֲע ִשׂים ִ
וּל ֻח ָפּה ְ
תוֹרה ְ
ְכּ ֵשׁם ֶשׁנִּ ְכנַ ס ַל ְבּ ִרית ֵכּן יִ ָכּנֵ ס ְל ָ
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

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

זימון לסעודת ברית מילה
קודם ברכת המזון אומרים 'שיר המעלות' ביגון ,ואין אומרים 'נודה לשמך':
המהג כי המוהל מברך את ברכת המזון בסעודת המילה ,וכשמגיע אל 'בפה כל חי לעולם ועד',
מוסיף המברך את הפזמון
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'אלדים צוית' חתום בראשי החרוזים לרבי אפרים )בר יעקב( מעיר בונא.

יתי ִת ְשׁ ֹ֑מר חֹק ִבּ ְשׁ ֵא ֶר ךָך,
ת־בּ ִר ִ ֣
יר ךָך :בראשית יז:ט ֶא ְ
ית ִל ִיד ְיד ךָך ְבּ ִח ֶ ֽ
ֱאל ִֹהים צִ ִ ֽוּ ָ

כולם:

עוֹלם:
ְבּ ִרית ָ
ַ ֗א ָתּה ִת ְכרֹת ְליוֹצֶ ְר ךָך ,ישעיה ס:ט וְ ִל ְק ֥דוֹשׁ יִ ְשׂ ָר ֵ ֖אל ִ ֥כּי ֵ ֽפ ֲא ָ ֽר ךְך:
מוֹר ֲא ךָך,
קוּד ךָךְ ,בּיוֹם ִכּפּוּר ַבּ ֲעשׂוֹתוֹ ְבּ ָ
ֵפּ ֲא ְר ךָך ,לוֹ ְבּ ֵאלֹנֵ י ַמ ְמ ֵרא ְבּ ֵה ָר ֲא ךָךִ .פּ ְ

כולם:

ְבּ ִרית

עוֹלם:
ָ
כּוֹת ךָ
יך ֶא ְר ָפּ ֶ ֽא ךָך ,שמות טו:כו ִ ֛כּי ֲאנִ ֥י יְ ָ ֖י ֽ ֹר ְפ ֶ ֽא ךָך:
ַ ֽ֗פּצְ ָתּ ִמ ַ ֽמּ ַחץ ַמ ֶ ֽ
מוֹד ִ
רוֹפ ֲא ךָךְ ,בּ ַח ֶסּ ְר ךָך ֵמ ֵא ָב ֶ ֽר ךָך ִ
ַ
יעים ַה ָדּ ִמיםָ .ר ַשׁם ,בראשית יז:א ִה ְת ַה ֵ ֥לּ ךְך ְל ָפ ַנ֖י ֶ ֽו ְה ֵי֥ה ָת ִ ֽמים:
כולם:

עוֹלם:
ְבּ ִרית ָ

֣יטב ָ֔ל ךְך וְ ַ ֽה ֲא ַר ְכ ָ ֖תּ יָ ִ ֽמים:
וּשׁ ָל ִמים ,דברים כב:ז ְל ֨ ַמ ַע ֙ן יִ ַ
עוֹלה ְ
קּוּפ ךָך ְכּ ַדם ָ
יתי נִ ְ
ָ ֗ר ִ ֽא ִ
עוּדתוֹ
יָ ִמיםִ ,מ ְבּ ִרית ְבּ ִה ְת ַעצֵּ ל ַאב ַה ֲח ָכ ִמים ,יְ ָ

שמות ד:כו

֚ ָאז ָ ֽא ְמ ָ ֔רה ֲח ַ ֥תן ָדּ ִ ֖מים,

כולם:

עוֹלם:
ְבּ ִרית ָ
 aloud while others read silently or near silently,פיוט Usually, the leader says the following
' which everyone says together. It is also acceptable to recite theברית עולם' except for the refrain
 entirely to oneself.פיוט
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ָ֗יהּ זְ כֹר ִל ְסגֻ ָלּה ֵמ ַע ִמּים ,תהלים יז:ז ַה ְפ ֵ ֣לה ֭ ֲח ָס ֶד ךָ
וֹמ ֗ ִמים.
)חוֹסים( ֝ ִמ ִמּ ְת ֽק ֲ
ִ֑
מוֹשׁ ַיע
ִ֣
יך
וֹמ ִמים ֶא ֱאסֹף נִ ָדּ ַ ֽחיִ ךְך וְ ֶאצְ בֹּרֵ ,מ ֵעת ֶא ְר ֵא ךְך
ִמ ִמּ ְת ֽק ֲ

יחזקאל

בּוֹס ֶסת ְבּ ָד ָ ֑מיִ ךְך ָע ַליִ ךְך
טז:ו ִמ ְת ֶ ֖

ְכּ ֶא ֱ◌עבֹר,

ְבּ ִרית

כולם:

עוֹלם:
ָ
יך ִמ ֔בּוֹר.
יר ךְ ֙
ית ךְך ִשׁ ַ ֤לּ ְח ִתּי ֲא ִס ַ ֨
ם־בּ ִר ֵ֗
֗ ֹמטֹת ֻע ֵלּ ךְך ֶא ְשׁבֹּר .וַ ֲאנִ י ,זכריה ט:יא ְבּ ַד ְ
בוֹד ךָך נֶ ֱעזַ ר ,וְ ָכרוֹת ִעמּוֹ ְבּ ִריתוֹ,
ִמבּוֹרַ ,אב ֲהמוֹן ְבּצֵ אתוִֹ ,מ ְכּ ְ
דּוֹחהְ ,וּקצִ יצַ ת ַבּ ַה ְרתּוַֹ ,בּיוֹם
נוּחה ָ
֗ ְמ ָ

ויקרא יב:ג

כולם:

עוֹלם:
ְבּ ִרית ָ

שׂר ָע ְר ָל ֽתוֹ:
ַה ְשּׁ ִמ ִינ֑י יִ ֖מּוֹל ְבּ ַ ֥

דּוֹחין ַשׁ ָבּת ,וְ ל ֹא ַעל
ִ
יה
ָע ְר ָלתוֹ וַ ַדּאי ,וְ ל ֹא ָס ֵפק ַהיּוֹם אוֹ ֶא ְתמוֹלָ ,ע ֶ ֽל ָ
ַמ ְכ ִשׁ ֵירי ַס ִכּינָ א ְל ִהמּוֹל,
כולם:

עוֹלם:
ְבּ ִרית ָ

וּמצִ יצָ ה ,שׁוּב מֹל ,וְ ִא ָשּׁה ָמ ָלה וְ ל ֹא גוֹיַ ,ה ֻמּל יִ מּוֹל.
יעה ְ
וּפ ִר ָ
ילה ְ
֗ ֲע ֵשׂה ִמ ָ
יִ מּוֹל ַבּיּוֹם וְ ל ֹא ַב ַ ֽלּיְ ָלהֲ ,א ִ ֽפלוּ ָס ֵפק יֶ ְשׁנָ ה .יְ ַח ֵבּב ִמצְ וָ הַ ,אף ִכּי ְבּ ֵעירֹם ִהנֵּ ה ֵהנָּ ה,

כולם:

עוֹלם:
ְבּ ִרית ָ
שׁוֹנ֢נוּ ִ ֫ר ָנּ֥ה
וּל ֵ
ָ֗י ֵשׁן וְ ֵער ָלבוּשׁ וְ ָערֹםֵ ,עת נִ זְ ְכּ ֶרנָּ ה ,תהלים קכו:ב יִ ָמּ ֵ ֢לא ְשׂ ֡חוֹק ִ ֽפּינוּ֘ ְ
שׂשׂ ֖◌ ָ ֽאנֹ ִכי
ל־ה ְשּׁ ִמ ֗ ִינית ,מה:ב ָ ֘ר ַ ֤חשׁ ִל ִ֨בּי ׀ ָ ֘דּ ָ ֤בר ֗טוֹב ,קיט:קסב ָ ֣
ִרנָּ ה ְכּנִ ְפצַ ח ,יב:א ְבּ ַל ְמֿנַ ֵצּ ַ֥ח ַ ֽע ַ
ךָ

תך.
ל־א ְמ ָר ֶ ֑
ַע ִ

עוֹלם:
ְבּ ִרית ָ

כולם:

ל־ע ְמּ ֖ךָך ִב ְר ָכ ֶ ֣ת ךָך.
שׁוּעה ַ ֽע ַ
יי ַהיְ ָ ֑
עוֹרר ַל ֲע ָד ֶ ֽת ךָך ,ג:ט ַ ֽל ָ ֥
ַ ֗ר ֲח ִמים ְתּ ֵ
שׁוּעה ִמ ַמּ ְעיָ נִ ים.
יבים ָבּנִ יםְ .בּ ִת ְתּ ךָך ִלי גֻּ לּוֹת ַ ֽמיִ ם יְ ָ
ִבּ ְר ָכ ְת ךָך ְתּנָ ה ַל ֲח ִב ִ

כולם:

ְבּ ִרית

עוֹלם:
ָ
יוֹנ ךָ
ְ֗בּ ִשׂ ְמ ָחה ְשׁ ֵל ָמה יִ ְשׂ ְמחוּ ֶ
ֽיך ְבּ ִחתּוּנִ ים ,צב:טו ְדּ ֵשׁנִ ֖ים ְ ֽו ַר ֲענַ ִנּ֣ים.
וּל ַא ְרצָ ם יִ ָקּווּ ,וְ אוֹיְ ֶב ךָ
יך ישעיה ס:יב ָח ֥ ֹרב ֶ ֽי ֱח ָ ֽרבוּ:
יתיםְ ,
וְ ַר ֲענַ נִּ ים קכח:ג ִכּ ְשׁ ִת ֵ ֣לי זֵ ִ ֑

כולם:

ְבּ ִרית

עוֹלם:
ָ
ַ ֗ו ֵעד ְל ָבנֶ ךָ
יך ,וְ יָ ִ ֽעידוּ ָב ִאיִּ ים וִ ַ
ל־הגּוֹיִ ֖ם ְכּ ַ ֣איִ ן נֶ גְ ֑דּוֹ ֵמ ֶ ֥א ֶפס וָ ֖תֹ הוּ נֶ ְח ְשׁבוּ.
יחוּוּ .ישעיה מ:יז ָכּ ַ
יכם.
יכם ,נְ תוּנִ ים מלאכי ג:כא ַ ֖תּ ַחת ַכּ ֣פּוֹת ַרגְ ֵל ֶ ֑
נֶ ְח ְשׁבוּ ַכ ְבּ ֵה ָמה ,נִ ְטמוּ ְבּ ֵעינֵ ֶ

כולם:

ְבּ ִרית

עוֹלם:
ָ
וּבנֵ ֶ
טוּלי ֶ ֽפ ֶקס ֲעבוּר ַא ֶתּם ְ
֗ ְנ ֵ
גּוֹים וְ ִק ַבּצְ ִ ֥תּי ֶא ְת ֶ ֖כם.
ן־ה ִ֔
יכם .יחזקאל לו:כד וְ ָ ֽל ַק ְח ִ ֤תּי ֶא ְת ֶכ ֨ם ִמ ַ
ת־רוּחי ֶא ֵ ֣תּן ְבּ ִק ְר ְבּ ֶ ֑כם.
ִ֖
ֶא ְת ֶכם ְל ַב ְב ֶכם ֶאמּוֹל ֵמ ָע ְר ַל ְת ֶכם ,לו:כו וְ ֶא

כולם:

ְבּ ִרית

עוֹלם:
ָ
יואל ב:כו ָ ֗אכוֹל ֙ וְ ָשׂ ֔ב ַוֹע וְ ִה ַלּ ְל ֶ֗תּם ַעל ַא ְרצְ ֶכם דברים ב:יב ֲא ֶשׁר־נָ ַ ֥תן יְ ָ ֖י

הם :ככתוב ואכלת
ָל ֶ ֽ

ושבעת ...
מוסיף המברך )הוא המוהל( את החרוזים הבאים שחיבר לרבי אפרים )בר יעקב( מעיר בונא.
אם ימולו תאומים אומרים הכל בלשון רבים.

ָה ַר ֲח ָמן

וּל ִאמּוֹ
ת־ה ֶ ֽיּ ֶלד ַהזֶּ ה ְל ָא ִביו ְ
הוּא ֲא ֶשׁר ָחנַ ן ֶא ַ

הוּא יָ גֵ ן ָע ָליו ִמ ְמּרוֹמוֹ

יהי ֱאל ָֹהיו ִעמּוֹ
ל־מקוֹמוֹ :וִ ִ
וּב ָשׁלוֹם יָ בוֹא ַע ְ
ְ

וּכ ֶא ְפ ַריִ ם וְ ִכ ְמנַ ֶשּׁה ְלשׂוּמוֹ
ְ

ְ◌ויִ ָקּ ֵרא

ְביִ ְשׂ ָר ֵאל ְשׁמוֹ:
ָה ַר ֲח ָמן

יב ֶלּה ַבטּוֹב יָ ִמים
כּוּמים וִ ַ
הוּא ָפּקוֹד יִ ְפ ְק ֵ ֽדהוּ ְבּ ַר ֲח ִמים ַל ֲה ִבינוֹ ְבּ ָדת ִח ִ

נוֹתיו ַבּנְּ ִע ִ
וּשׁ ָ
ְ
ימים יַ ַע ְבדוּהוּ ַע ִמּים וְ יִ ְשׁ ַתּ ֲחווּ לוֹ ְל ֻא ִמּים:
ָה ַר ֲח ָמן

הוּא ַרבּוֹת ָשׁנִ ים יְ ַח ֵ ֽיּהוּ

ֶ ֽצ ֶדק ְל ַרגְ ָליו יִ ְק ָר ֵ ֽאהוּ

וְ נֶ ָח ַמת צִ יּוֹן יַ ְר ֵ ֽאהוּ

יעוֹרר ֲח ָס ָדיו ְל ַר ֲח ֵ ֽמהוּ ִכּי ָח ֵפץ ֶח ֶסד הוּא:
ת־עמּוֹ ְל ָשׁלוֹם יְ ָב ֲר ֵ ֽכהוּ וִ ֵ
וְ ֶא ַ
ָה ַר ֲח ָמן

יוֹל ְדתּוֹ
וּב ַעל ְבּ ִריתוֹ :יִ ְשׂ ַמח ָא ִביו וְ ָתגֵ ל ַ
ת־ה ָח ָתן ַהזֶּ ה ַ ֽ
הוּא יְ ָב ֵר ךְך ֶא ֶ

עוּדתוֹ וְ ֵכן יִ זְ כּוּ ֶשׁיִּ ְשׂ ְמחוּ ַבּ ֲח ֻתנָּ תוֹ ְבּנֵ י ָבנִ ים ְל ַה ְראוֹתוֹ וְ יֵ שׁ
וְ יִ ְת ָבּ ַרכוּ ַה ְמ ֻס ִבּים ִבּ ְס ָ
ִתּ ְקוָ ה ְל ַא ֲח ִריתוֹ:
ָה ַר ֲח ָמן

עוֹרר ַל ֲע ָדתוֹ
הוּא ְמ ֵה ָרה יִ זְ כֹּר ז ֹאת ִמצְ וָ תוֹ ָבּהּ יִ ְפ ֶדה ֲאיֻ ָמּתוֹ ַר ֲח ִמים יְ ֵ

ְק ָה ָליו יְ ַק ֵבּץ ְבּ ֶח ְמ ָלתוֹ

אסתר א:ד

כוּתוֹ וְ ֶ ֨את־יְ ָ ֔קר ִתּ ְפ ֶ ֖א ֶרת
ְבּ ַה ְרא ֹ֗תוֹ ֶאת־ ֹ֨ע ֶשׁ ֙ר ְכּ ֣בוֹד ַמ ְל ֔

דוּלּ ֑תוֹ
גְּ ָ
ָה ַר ֲח ָמן

וּבּ ַעל ְבּ ִריתוֹ
ת־ה ָח ָתן ַהזֶּ ה ַ
הוּא יְ ָב ֵר ךְך ֶא ֶ

וְ ֶאת ָא ִביו וְ ֶאת ִאמּוֹ וְ ֶאת

בוֹתינוּ ַא ְב ָר ָהם יִ צְ ָחק וְ יַ ֲעקֹב
יּוֹשׁ ִבים פֹּ הְ :כּמוֹ ֶשׁנִ ְת ָבּ ֲרכוּ ֲא ֵ ֽ
ת־א ֵ ֽחינוּ ַה ְ
בּוֹתינוּ וְ ֶא ַ
ַר ֵ ֽ
ַבּכֹּל ִמכֹּל כֹּל

ֵכּן יְ ָב ֵר ךְך ָ ֽ
ֹאמר ָא ֵמן:
אוֹתנוּ ֻכּ ָ ֽלּנוּ ַ ֽי ַחד ִבּ ְב ָר ָכה ְשׁ ֵל ָמה וְ נ ַ

ממרום וכו'

, friends of the family come to the mother's house,ברית מילה Two days after the
 .שלישי למילהwash the baby and have a party, called

 18סדר 'חול קרייש'
בשבת בה הולכת היולדת לבית הכסת ,עושים לתיוק או לתיוקת 'חול קרייש' .ביום המילה קיבל הילד שם קודש
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.
כך הוא סדר 'חול קרייש':
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
הערים יושבים סביב השולחן או עומדים סביב עריסת התיוק ואומרים את הפסוקים הקבועים ל'חול קרייש',
כפי שדפסו בסידורים 'עבודת ישראל' ו'שפת אמת'.

אשׁית ָבּ ָ ֣רא ֱאל ִ ֹ֑הים ֵ ֥את ַה ָשּׁ ַ ֖מיִ ם ְו ֵ ֥את ָה ָ ֽא ֶרץ :ב:א וַ יְ ֻכ ֛לּוּ ַה ָשּׁ ַ ֥מיִ ם
בראשית א:א ְבּ ֵר ִ ֖
ְו ָה ָ ֖א ֶרץ וְ ָכל־צְ ָב ָ ֽאם:

מח:טז

ם
ת־הנְּ ָע ִרי ֒
ל־רע יְ ָב ֵר ֘ךְך ֶא ַ
ַה ַמּ ְל ָא ךְ ֩ך ַהגֹּ ֵ ֨אל א ִֹ֜תי ִמ ָכּ ָ ֗

ם ְשׁ ֔ ִמי ְו ֵ ֥
ְויִ קּ ֵ ָ֤רא ָב ֶה ֙
שׁם ֲאב ַ ֹ֖תי ַא ְב ָר ָ ֣הם ְויִ צְ ָ ֑חק וְ יִ ְדגּ֥ וּ ָל ֖ ֹרב ְבּ ֶ ֥ק ֶרב ָה ָ ֽא ֶרץ:
א:א

שמות

יתוֹ ָ ֽבּאוּ:
וּב ֖
ת ְבּ ֵנ֣י יִ ְשׂ ָר ֵ ֔אל ַה ָבּ ִ ֖אים ִמצְ ָ ֑ריְ ָמה ֵ ֣את ַ ֽי ֲע ֔ ֹקב ִ ֥אישׁ ֵ
ְו ֵ ֗א ֶלּה ְשׁמוֹ ֙

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

מוֹעד ֵלא ֹֽמר :במדבר א:א ַויְ ַד ֵ֨בּר
א ֶהל ֵ ֖
ֹשׁה וַ יְ ַד ֵ ֤בּר יְ יָ ֙ ֵא ָ֔ליו ֵמ ֥ ֹ
ויקרא א:א ַויִּ ְק ָ ֖רא ֶאל־מ ֶ ֑
מוֹעד ְבּ ֶא ָח ֩ד ַל ֹ֨ח ֶדשׁ ַה ֵשּׁ ֜ ִני ַבּ ָשּׁ ָנ֣ה ַה ֵשּׁ ֗ ִנית
א ֶהל ֵ ֑
ֹשׁה ְבּ ִמ ְד ַ ֥בּר ִס ַינ֖י ְבּ ֣ ֹ
יְ ָ ֧י ֶאל־מ ֶ ֛
אתם ֵמ ֶ ֥א ֶרץ ִמצְ ַ ֖ריִ ם ֵלא ֹֽמר:
ְלצֵ ָ ֛

דברים א:א

ה ֶאל־
ֵ ֣א ֶלּה ַה ְדּ ָב ִ ֗רים ֲא ֨ ֶשׁר ִדּ ֶ ֤בּר מ ֶֹשׁ ֙

ין־תֹּ ֶפל ְו ָל ָ ֥בן
וּב ֛
ארן ֵ ֽ
ין־פּ ָ ֧
ה ֨מוֹל ֜סוּף ֵ ֽבּ ָ
ָכּל־יִ ְשׂ ָר ֵ ֔אל ְבּ ֵ ֖ע ֶבר ַהיַּ ְר ֵ ֑דּן ַבּ ִמּ ְד ָ֡בּר ָ ֽבּ ֲע ָר ָב ֩
ת־בּ ֵנ֣י
ֹשׁה ִ ֥אישׁ ָ ֽה ֱאל ִ ֹ֖הים ֶא ְ
ַ ֽו ֲחצֵ ֖ ֹרת ְו ִ ֥די זָ ָ ֽהב :לג:א וְ ֣ז ֹאת ַה ְבּ ָר ָ֗כה ֲא ֨ ֶשׁר ֵבּ ַ ֥ר ךְך מ ֶ ֛
מוֹתוֹ:
ֽ
יִ ְשׂ ָר ֵ ֑אל ִל ְפ ֵנ֖י

לד:יב

שׂה
מּוֹרא ַהגָּ ֑דוֹל ֲא ֶשׁ ֙ר ָע ָ ֣
וּל ֹ֖כל ַה ָ ֣
וּל ֹכל ֙ ַה ָיּ֣ד ַ ֽה ֲחזָ ָ ֔קה ְ
ְ

מ ֔ ֶֹשׁה ְל ֵע ֵינ֖י ָכּל־יִ ְשׂ ָר ֵ ֽאל:
כשסיימו אמירת הפסוקים ,מרימים הערים יחדיו את עריסת התיוק ,וקוראים בקול רם:
"חול קרייש! איך יקראו לתינוק? פלוני! פלוני! פלוני!" ־ וחוזרים על כך ג' פעמים .ותים לערים ,טרם לכתם,
שקית של פירות ,אגוזים ודברי מתיקה כיוצא בהם .אף לתיוקת קבה עושים 'חול קרייש' ,ואליה באות ערות,
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:

ִא ְשׁ ִתּי פלונית יָ ְל ָדה ִלי ֵבּן

זָ ָכר פלוני

ְבּכוֹר ֶ ֽפּ ֶטר ֶ ֽר ֶחם וַ ֲה ֵרי הוּא ֶשׁ ְלּ ךָך:

הכהן שואל את האב:

כוֹר ךָך זֶ ה אוֹ ֲח ִמ ָשׁה ְס ָל ִעים ְד ֵמי ִפּ ְדיוֹנוֹ?
ת־בּנְ ךָך ְבּ ְ
יוֹתר ֶא ִ
ֵאי־זֶ ה ִתּ ְרצֶ ה ֵ
האב וטל את הכלי עם המעות בידו ומשיב:

יוֹתר וְ ֵהא ְל ךָך ֲח ִמ ָשׁה ְס ָל ִעים ְבּ ִפ ְדיוֹנוֹ!
כוֹרי ֲאנִ י רוֹצֶ ה ֵ
ת־בּנִ י ְבּ ִ
ֶא ְ

ואז מברך האב בקול רם ברכת 'על פדיון הבן' וברכת 'שהחיינו'
ומכוין האב להוציא גם את הכהן בברכת 'שהחיינו' שחייב בה הכהן משום האת המעות הבאות לידו:

)גמ' פסחים קכאָ (:בּ ךְ
עוֹלם
רוּך ַא ָתּה יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ֶ ֽמ ֶל ךְך ָה ָ
ל־פּ ְדיוֹן ַה ֵבּן:
וֹתיו ְוצִ ָ ֽוּנוּ ַע ִ
ֲא ֶשׁר ִק ְדּ ָשׁנוּ ְבּ ִמצְ ָ

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

ִבּנְ ךָך ָפּדוּי! ִבּנְ ךָך ָפּדוּי! ִבּנְ ךָך ָפּדוּי!

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

ָבּ ךְ
בּוֹרא ְפּ ִרי ַהגָ ֶפן:
ֵ
עוֹלם
רוּך ַא ָתּה יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ֶ ֽמ ֶל ךְך ָה ָ
ושותה הכהן ,וותן גם לאבי הבן לשתות.
יש והגים שהכהן וטל את המעות ומוליכם בידו על ראש הבן ואומר:

זֶ ה ַתּ ַחת זֶ ה :זֶ ה ִחלוּף זֶ ה :זֶ ה ָמחוּל ַעל־זֶ ה :יָ צָ א זֶ ה ַלכּ ֵֹהן:
וּליִ ְר ַאת ָשׁ ָמיִ ם:
תוֹרה ְ
וְ נִ ְכנַ ס זֶ ה ַה ֵבּן ְל ַחיִּ ים ְל ָ
טוֹבים:
וּל ַמ ֲע ִשׂים ִ
וּל ֻח ָפּה ְ
תוֹרה ְ
יְ ִהי ָרצוֹן ֶשׁ ְכּ ֵשׁם ֶשׁנִ ְכנַ ס ַל ִפּ ְדיוֹן ֵכּן יִ ָכּנֵ ס ְל ָ
ָא ֵמן:
הכהן מיח את ידיו על ראש הבן ומברכו:

ימ ךָך ֱאל ִֹהים ְכּ ֶא ְפ ַריִ ם וְ ִכ ְמנַ ֶשּׁה:
יְ ִשׂ ְ
במדבר ו:כד-כו יְ ָ ֽב ֶר ְכ ךָ֥ך יְ ָ ֖י וְ יִ ְשׁ ְמ ֶ ֽר ךָך :יָ ֵ ֨אר יְ ָ ֧י ׀ ָפּ ָנ֛יו ֵא ֶ ֖ל ךָ
יח ֶ ֽנּ ָךּ:
יך ִ ֽו ֻ

יִ ֨ ָשּׂא יְ ָ ֤י ׀ ָפּנָ י ֙ו ֵא ֶ֔ל ךָ
שׂם ְל ֖ךָך ָשׁ ֽלוֹם:
יך ְויָ ֵ ֥
תהלים קכא:ה

ינ ךָך:
ל־י֥ד יְ ִמ ֶ ֽ
שׁ ְמ ֶ ֑ר ךָך יְ ָ ֥י ֝צִ ְלּ ֗ךָך ַע ַ
יְ ָ ֥י ֽ ֹ

יוֹסיפוּ ָ ֽל ךְך:
וּשׁנ֣ וֹת ַח ִיּ֑ים ֝ ְו ָשׁ ֗לוֹם ִ ֥
א ֶר ךְך יָ֭ ִמים ְ
משלי ג:ב ִ ֤כּי ֣ ֹ
תהלים קכא:ז

ל־רע יִ֝ ְשׁ ֗ ֹמר ֶאת־נַ ְפ ֶ ֽשׁ ךָךָ :א ֵמן:
ְ ֽי ָ֗י יִ ְשׁ ָמ ְר ךָ֥ך ִמ ָכּ ָ ֑
סדר תפלת הדרך.

אסור לצאת לדרך קודם שיתפלל שאמר צדק לפיו יהלך ראשי תיבות צלי .כל המתפלל ויוצא לדרך הקב"ה
עושה לו חפציו ,וטוב לתת צדקה לפי צאתו שאמר )תהלים פה:יד( צדק לפניו יהלך וישם לדרך פעמיו:
אצ"ל תפלת הדרך אלא פעם אחת בכל יום שהולך ,וזה הוא הוסחא.

יְ ִהי ָרצוֹן ִמ ְלּ ָפ ֶנ ךָ
יכנוּ
תּוֹל ֵ ֽ
בוֹתינוּ ֶשׁ ִ
ֽיך יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ֵ ֽואל ֵֹהי ֲא ֵ ֽ

)גמ' ברכות כט(:

ְל ָשׁלוֹם

ל־מחוֹז ֶח ְפ ֵ ֽצנוּ
יאנוּ ֶא ְ
וּת ִב ֵ ֽ
ידנוּ ְל ָשׁלוֹם ְו ִת ְס ְמ ֵ ֽכנוּ ְל ָשׁלוֹם ְ
וְ ַתצְ ִע ֵ ֽ

וּל ָשׁלוֹם
ְל ַחיִּ ים ְ

אוֹרב ַבּ ֶ ֽדּ ֶר ךְך
ילנוּ ִמ ַכּף ָכּל־אוֹיֵ ב ְו ֵ
ְו ַתצִּ ֵ ֽ

ְבּ ַמ ֲע ֵשׂה יָ ֵ ֽדינוּ
שׁוֹמ ַע
ֵֽ
רוֹאנוּ ִכּי ַא ָתּה
ֵֽ

וְ ִת ְשׁ ַלח ְבּ ָר ָכה

וּל ַר ֲח ִמים ְבּ ֵע ֶינ ךָ
ֽיך ְ
וּל ֶ ֽח ֶסד ְ
וְ ִת ְתּ ֵנֽנוּ ְל ֵחן ְ
וּב ֵעינֵ י ָכל־
ְתּ ִפ ַלּת ַע ְמּ ךָך יִ ְשׂ ָר ֵאל ְבּ ַר ֲח ִמיםָ :בּ ךְ
רוּך ַא ָתּה יְ יָ

שׁוֹמ ַע ְתּ ִפ ָלּה:
ֵֽ
חופת מיין.
)מכון מורשת אשכנז(
לפי מסורת קדומה ששרשיה במסכת סופרים וזכרת בהרחבה בספרי רבותיו הגאוים ,הראשוים והאחרוים,
מעשה הישואין מורכב משתי כיסות לחופה .החופה הראשוה היא חופת 'מיין' ,והשיה היא חופת הטלית עם
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.
מלווי החתן אל מקום החופה ,ולאחר מכן מלווי הכלה ,ושאים אבוקות בוערות וגים משמיעים את יגון חופת
'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.
אחר שהגיע החתן למושב החופה ,הולכים משם בעלי האבוקות וכלי זמר לבית הכלה להביאה למקום החופה עם
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.
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תהלים קיח:כו ָ 20בּ ֣ר ךְ
נוּכם ִמ ֵ ֥בּית יְ ָיֽ:
שׁם יְ ָ ֑י ֝ ֵ ֽבּ ַר ְכ ֶ֗
וּך ַ֭ה ָבּא ְבּ ֵ ֣
יך ַ ֽי ֲֹע ֑קב ִמ ְשׁ ְכּנֹ ֶ ֖ת ךָ
א ָה ֶ ֖ל ךָ
יך יִ ְשׂ ָר ֵ ֽאל:
במדבר כד:ה ַ 21מה־ ֹ֥טּבוּ ֽ ֹ
ל־ק ְד ְשׁ ֗ךָך ְבּיִ ְר ָא ֶ ֽת ךָך
יכ ָ֝
ל־ה ַ
ית ךָך ֶא ְשׁ ַ ֽתּ ֲחֶו֥ה ֶא ֵ ֽ
:תהלים ה:ח ַ ֽו ֲא ֗ ִני ְבּ ֣ ֹרב ֖◌ ַח ְס ְדּ ךָך ָא ֣בוֹא ֵב ֶ ֑
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 not seeing each other before the day of the wedding, is a veryכלה  andחתן The custom of the
 at all. The most probable reason is for the possibility ofאשכז , and was not accepted inמהג recent
משה ברורה ), which has nothing to do with seeing one another. Theדם חימוד )מסכת דה סו עמוד א
. This meal is eaten the night before the wedding. Soהלכות תשעה באב  inסעודת סבלוות mentions the
  apparently was unaware of this custom! Actuallyחפץ חיים the takes place in theחופת מיין
 met, and only later during the day did the wedding occur.כלה  andחתן morning, where the
20
 enters they doכלה . When theברוך הבא  enters the choir greets him by singingחתן When the
.כלה  and theחתן  are sung for theגוי ברוך הבא likewise. Two different
21
 songs as well. They are sung according to theחופה  are consideredמי אדיר  andמה טובו ,הריעו
 arrives, so she can hear it sung as well, usually after oneכלה family request, usually after the
 - at that time).חופת מיין , (or for those who add theברוך הבא recitation of the

ל־ה ָ ֽא ֶרץִ :ע ְב ֣דוּ ֶאת־יְ ָ ֣י ְבּ ִשׂ ְמ ָ ֑חה ֹ֥בּאוּ ֝ ְל ָפ ֗ ָניו ִבּ ְרנָ ָנֽה:
תוֹדה ָה ִ ֥ריעוּ ֝ ַליֽ ָ֗י ָכּ ָ
ק ִ 22מזְ ֥מוֹר ְל ָ ֑
תוֹדה
יתוֹֹ֤ :בּאוּ ְשׁ ָע ָ ֨ריו ׀ ְבּ ָ ֗
וּא־ע ָ ֽשׂנוּ וְ ֣לוֹ ֲא ַנ ְ֑חנוּ ֝ ַע ֗מּוֹ וְ ֣צ ֹאן ַמ ְר ִע ֽ
ָ֭
ְדּ ֗עוּ ִ ֽכּי־יְ ָ֘י ֤הוּא ֱא ֫לֹ ִ ֥הים ֽה
י־טוֹב ֖◌יְ יָ ְל ָ ֣
וֹדוּ־לוֹ ָ ֽבּ ֲרכ֥ וּ ְשׁ ֽמוִֹ :כּ ֣
֝֗
ֲח ֵ ֽצר ָ ֹ֥תיו ִבּ ְת ִה ָ ֑לּה ֽה
עוֹלם ַח ְס ֑דּוֹ וְ ַעד־ ֥ ֹדּר ֝ ָו ֹ֗דר ֱא ֽמוּנָ ֽתוֹ:
ל־הכֹּל ִמי ָבּ ךְ
ת־ה ָח ָתן וְ ֶאת־
ל־הכֹּל הוּא יְ ָב ֵר ךְך ֶא ֶ
ל־הכֹּל ִמי גָּ דוֹל ַע ַ
רוּך ַע ַ
ִמי ַא ִדּיר ַע ַ
ַה ַכּ ָלּה:
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.

)גמ' ברכות סָ (:בּ ךְ
וֹתיו וְ צִ ָ ֽוּנוּ ְל ִה ְת ַע ֵטּף
עוֹלם ֲא ֶשׁר ִק ְדּ ָ ֽשׁנוּ ְבּ ִמצְ ָ
רוּך ַא ָתּה יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ֶ ֽמ ֶל ךְך ָה ָ
ַבּצִּ יצִ ת:
ָבּ ךְ
יענוּ ִלזְ ַמן ַהזֶּ ה:
עוֹלם ֶשׁ ֶה ֱחיָ נוּ וְ ִקיְּ ָ ֽמנוּ וְ ִהגִּ ָ
רוּך ַא ָתּה יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ֶ ֽמ ֶל ךְך ָה ָ
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המברך לוקח כוס של יין בידו ומברך.

ָבּ ךְ
בּוֹרא ְפּ ִרי ַה ָ ֽגּ ֶפן:
ֵ
עוֹלם
רוּך ַא ָתּה יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ֶ ֽמ ֶל ךְך ָה ָ
)גמ' כתובות ז(:

ָבּ ךְ
וֹתיו
עוֹלם ֲא ֶשׁר ִק ְדּ ָ ֽשׁנוּ ְבּ ִמצְ ָ
רוּך ַא ָתּה יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ֶ ֽמ ֶל ךְך ָה ָ

ת־הנְּ שׂוּאוֹת
ת־ה ֲארוּסוֹת וְ ִה ִתּיר ָ ֽלנוּ ֶא ַ
ְוצִ ָ ֽוּנוּ ַעל ָה ֲע ָריוֹת וְ ָ ֽא ַסר ָ ֽלנוּ ֶא ָ

24

ָ ֽלנוּ
דּוּשׁיןָ :בּ ךְ
רוּך ַא ָתּה יְ יָ ְמ ַק ֵדּשׁ ַעמּוֹ יִ ְשׂ ָר ֵאל ַעל־יְ ֵדי ֻח ָפּה
ַעל־יְ ֵדי ֻח ָפּה וְ ִק ִ
דּוּשׁין:
ְו ִק ִ
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ושותה החתן והכלה .ואחרי כן מקדש לו את הכלה בטבעת קידושין ואומר:
 . A wedding is an appropriate place to sing it, to thankקרבן תודה is said in place of aמזמור לתודה 22
.שמחה God for the
 a wide cupגרושהorאלמה a narrow cup, for anבתולה  is to use a glass not silver cup. For aמהג 23 The
) (given of the narrowness of the cupעדים is used. The reason being, so that there will be numerous
].בתולה ]משה כתובות דף ט"ו ,עמוד ב that the woman is a
דּוּשׁין 24 The original text in
ת־הנְּ שׂוּאוֹת ַעל־יְ ֵדי ֻח ָפּה ְו ִק ִ
' could be misread asמסכת כתובותְ ' ,ו ִה ִתּיר ָ ֽלנוּ ֶא ַ
 she is permitted to any man, whether he is her husband or not.ישואין once a woman undergoes
 is recited before both scholars and the unschooled, precision of expression is vital.ברכה Since this
דּוּשׁין' ֽ ָ beforeלנוּ  preferred adding the third wordרביו תם Accordingly,
'.על־יְ ֵדי ֻח ָפּה וְ ִק ִ
ַ
 andשמש , then taken again by theחתן , and given to theרב  from theשמש 25 Both cups are taken by the
.כלה  who gives them to theכלה passed on to the mother of the

]לי[ ְ -בּ ַט ַ ֽבּ ַעת  -זוֹ ְ -כּ ַדת  -מ ֶֹשׁה  -וְ יִ ְשׂ ָר ֵאל:
ֲה ֵרי ַ -א ְתּ ְ -מ ֻק ֶ ֽדּ ֶשׁת ִ -
וקורין הכתובה לפי החתן והכלה והאורחים .ואחרי כן מברכים על כוס שי בורא פרי הגפן ואומרים שבע ברכות:

א ָבּ ךְ
בּוֹרא ְפּ ִרי ַה ָ ֽגּ ֶפן:
ֵ
עוֹלם
רוּך ַא ָתּה יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ֶ ֽמ ֶל ךְך ָה ָ
)גמ' כתובות ז(:

ב ָבּ ךְ
עוֹלם ֶשׁ ַהכֹּל ָבּ ָרא ִל ְכבוֹדוֹ:
רוּך ַא ָתּה יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ֶ ֽמ ֶל ךְך ָה ָ

ג ָבּ ךְ
עוֹלם יוֹצֵ ר ָה ָא ָדם:
רוּך ַא ָתּה יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ֶ ֽמ ֶל ךְך ָה ָ
ד ָבּ ךְ
ת־ה ָא ָדם ְבּצַ ְלמוֹ
עוֹלם ֲא ֶשׁר יָ צַ ר ֶא ָ
רוּך ַא ָתּה יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ֶ ֽמ ֶל ךְך ָה ָ
ְבּ ֶ ֽצ ֶלם ְדּמוּת ַתּ ְבנִ יתוֹ ְו ִה ְת ִקין לוֹ ִמ ֶ ֽמּנּוּ ִבּנְ יַ ן ֲע ֵדי ַעדָ :בּ ךְ
רוּך ַא ָתּה יְ יָ יוֹצֵ ר
ָה ָא ָדם:
תוֹכהּ ְבּ ִשׂ ְמ ָחה:
ֽיה ְל ָ
ה שׂוֹשׂ ָתּ ִשׂישׂ וְ ָתגֵ ל ָה ֲע ָק ָרה ְבּ ִקבּוּץ ָבּ ֶנ ָ
ָבּ ךְ
ֽיה:
רוּך ַא ָתּה יְ יָ ְמ ַשׂ ֵ ֽמּ ַח צִ יּוֹן ְבּ ָב ֶנ ָ

ן־ע ֶדן ִמ ֶ ֽקּ ֶדם:
הוּבים ְכּ ַשׂ ֵמּ ֲח ךָך יְ צִ ְיר ךָך ְבּגַ ֵ ֽ
ו ַשׂ ֵ ֽמּ ַח ְתּ ַשׂ ַמּח ֵר ִעים ָה ֲא ִ
ָבּ ךְ
רוּך ַא ָתּה יְ יָ ְמ ַשׂ ֵ ֽמּ ַח ָח ָתן ְו ַכ ָלּה:

ז

ָבּ ךְ
עוֹלם ֲא ֶשׁר ָבּ ָרא ָשׂשׂוֹן וְ ִשׂ ְמ ָחה ָח ָתן ְו ַכ ָלּה
רוּך ַא ָתּה יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ֶ ֽמ ֶל ךְך ָה ָ

ילה ִרנָּ ה ִדּיצָ ה וְ ֶח ְדוָ ה ַא ֲה ָבה ְו ַא ֲחוָ ה ְו ָשׁלוֹם ְו ֵרעוּתְ :מ ֵה ָרה יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ
גִּ ָ
יִ ָשּׁ ַמע

ירמיה מד:ו

וּשׁ ָ ֑ל ִם לג:יא ֣קוֹל ָשׂ ֞שׂוֹן ְו ֣קוֹל ִשׂ ְמ ָ֗חה
וּב ֻח ֖צוֹת יְ ֽר ָ
הוּדה ְ
ְבּ ָע ֵ ֣רי יְ ָ ֔

ה
֣קוֹל ָח ָתן֘ ְו ֣קוֹל ַכּ ָלּ ֒

קוֹל ִמצְ ֲהלוֹת ֲח ָתנִ ים ֵמ ֻח ָפּ ָתם

וּנְ ָע ִרים ִמ ִמּ ְשׁ ֵתּה

נְ גִ ינָ ָתםָ :בּ ךְ
ם־ה ַכּ ָלּה:
רוּך ַא ָתּה יְ יָ ְמ ַשׂ ֵ ֽמּ ַח ָח ָתן ִע ַ
.ליטא  orמהגי אשכז ,פולין  is a very recent addition and not part ofאם אשכחך The recital

קכח ִ ֗ 26שׁיר ַ ֽה ֫ ַמּ ֲע ֥לוֹת ַ֭א ְשׁ ֵרי ָכּל־יְ ֵ ֣רא יְ ָ ֑י ֝ ַ ֽהה ֵֹ֗ל ךְך ִבּ ְד ָר ָ ֽכיו :יְ ִ ֣ג ַיע ַ֭כּ ֶפּ ךָ
ֹאכל
יך ִ ֥כּי ת ֵ ֑
ית ךָך ָ֭בּנֶ ךָ
֝ ַא ְשׁ ֶ ֗ר ךָ
יתים
יך ִכּ ְשׁ ִת ֵ ֣לי זֵ ִ ֑
יך וְ ֣טוֹב ָ ֽל ךְךֶ :א ְשׁ ְתּ ךָ֤ך ׀ ְכּ ֶ ֥ג ֶפן ֽ ֹפּ ִריָּ ֘ה ְבּיַ ְר ְכּ ֵ ֢תי ֵ֫ב ֶ ֥
י־כן יְ ֹ֥ב ַר ךְך ָ֗גּ ֶבר יְ ֵ ֣רא יְ ָיֽ :יְ ָ ֽב ֶר ְכ ךָ֥ך יְ ָ֗י ִמ ֫ ִצּיּ֥ וֹן ֭וּ ְר ֵאה ְבּ ֣טוּב
֝ ָס ִ֗ביב ְל ֻשׁ ְל ָח ֶ ֽנ ךָךִ :ה ֵנּ֣ה ִכ ֵ֭
ה־בנִ ֥ים ְל ָב ֶנ ךָ
וּשׁ ָ ֑ל ִם ֝ ֗ ֹכּל יְ ֵ ֣מי ַח ֶ ֽיּ ךָ
יךְ :וּר ֵ ֽא ָ
יְ ֽר ָ
֑יך ֝ ָשׁ ֗לוֹם ַעל־יִ ְשׂ ָר ֵ ֽאל:
ברכת המזון לנשואין.
המברך ברכת המזון אחר סעודת שואין מוזגין לו ב' כוסות אחת לברכת המזון ואחת לברכות שואין.

ווֹלען ֶבּענְ ֶשׁען !
בּוֹתי וִ ויר ֶ
ויקח הכוס האחת בידו ויאמר ַר ַ

ד־עוֹלם:
ָֽ
שׁם יְ ָ ֣י ְמב ָ ֹ֑ר ךְך ֝ ֵ ֽמ ַע ָ֗תּה ְו ַע
המסובים עוים  :קיג:ב יְ ִ ֤הי ֵ ֣
 have beenברכות  is sung by the choir at the conclusion of the wedding, after all theשיר המעלות 26
recited and the glass cup has been broken.

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

ְדּ ַוי ָה ֵסר ְוגַ ם ָחרוֹן ְו ָאז ִא ֵלּם ְבּ ִשׁיר יָ רֹן נְ ֵ ֽחנוּ ְב ַמ ְעגְּ ֵלי ֶ ֽצ ֶדק
כשיש כהן אומרים:

כשאין כהן אומרים:

י־א ֲהרֹן:
ְשׁ ֵעה ִבּ ְר ַכּת ְבּנֵ ַ

ְשׁ ֵעה ִבּ ְר ַכּת ְבּנֵ י יְ ֻשׁרוּן:
ִבּ ְרשׁוּת

מוֹרינוּ ָה ַרב
])מוֹרה ֵ ֽ
ֶ

או

כּ ֲֹהנִ ים(ֽ ַ ,בּ ַעל ַה ַבּיִ ת ַהזֶּ ה [

בּוֹתי
ָמ ָרנָ ן ְו ַר ָבּנָ ן ְו ַר ַ
נְ ָב ֵר ךְך )בעשרה מוסיפיםֱ :אל ֵ ֹֽהינוּ( ֶשׁ ַה ִשּׂ ְמ ָחה ִבּ ְמעוֹנוֹ ְו ֶשׁ ָא ַ ֽכ ְלנוּ ִמ ֶשּׁלּוֹ
המסובים ָ :בּ ךְ
וּבטוּבוֹ
רוּך )בעשרה מוסיפיםֱ :אל ֵ ֹֽהינוּ( ֶשׁ ַה ִשּׂ ְמ ָחה ִבּ ְמעוֹנוֹ ְו ֶשׁ ָא ַכ ְלנוּ ִמ ֶשּׁלּוֹ ְ
ָח ִ ֽיינוּ:
וּבטוּבוֹ ָח ִ ֽיינוּ:
המזמן ) :בעשרה מוסיפיםֱ :אל ֵ ֹֽהינוּ( ֶשׁ ַה ִשּׂ ְמ ָחה ִבּ ְמעוֹנוֹ ְו ֶשׁ ָא ַ ֽכ ְלנוּ ִמ ֶשּׁלּוֹ ְ
וּב ךְ
ָבּ ךְ
רוּך ְשׁמוֹ:
רוּך הוּא ָ
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.
 only at the wedding itself. Atשבע ברכות  was to reciteמהג , theחתם סופר 27 According to the
) were said. The reasons being, a) afterאשר ברא  andברכות )בורא פרי הגפן  only twoסעודות subsequent
 (that a new dish would be cooked just for them). b), that inפים חדשות , there are no trueבית חופה the
 was changed in the twentieth century, very likely by nonמהג . Thisשמחה  there is no trueגלות the doמהג  in the other countries. Those who follow the olderמהג , to match theרבים native German
.שבעת ימי משתה , when attending one of theאשר ברא  other thanברכה not recite any

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:

ת־ה ָא ֽרוֹן :ה:ז-ח וַ יָּ ִ ֣ביאוּ ֠ ַה ֹֽכּ ֲהנִ ים ֶאת־
ד"ה ב' ה:ד וַ יָּ ֹ֕באוּ ֹ֖כּל זִ ְק ֵנ֣י יִ ְשׂ ָר ֵ ֑אל וַ יִּ ְשׂ ֥אוּ ַ ֽה ְלוִ יִּ ֖ם ֶא ָ ֽ
ל־תּ ַחת ַכּנְ ֵ ֥פי
שׁים ֶא ַ ֖
ל־דּ ִ ֥ביר ַה ַ ֖בּיִ ת ֶאל־ ֣ ֹק ֶדשׁ ַה ֳקּ ָד ִ ֑
קוֹמוֹ ֶא ְ
ל־מ ֛
ֲא ֨רוֹן ְבּ ִרית־יְ ָ ֧י ֶא ְ
רוּבים:
ַה ְכּ ִ ֽ

רוּבים ַעל־
ל־מ ֖קוֹם ָ ֽה ָא ֑רוֹן וַ יְ ַכ ֧סּוּ ַה ְכּ ִ ֛
שׂים ְכּנָ ֔ ַפיִ ם ַע ְ
ם ֽ ֹפּ ְר ִ ֣
רוּבי ֙
וַ ִ ֽיּ ְהי֤ וּ ַה ְכּ ִ

ָ ֽה ָא ֥רוֹן וְ ַע ַ
ל־בּ ָ ֖דּיו ִמ ְל ָ ֽמ ְע ָלה:

ישעיה ו:ב

שׁשׁ
שׁשׁ ְכּנָ ַ ֛פיִ ם ֵ ֥
ְשׂ ָר ֨ ִפים ֹֽע ְמ ִ ֤דים ׀ ִמ ֨ ַמּ ַעל ֙ ֔לוֹ ֵ ֧

ְכּנָ ַ ֖פיִ ם ְל ֶא ָ ֑חד ִבּ ְשׁ ַ ֣תּיִ ם ׀ יְ ַכ ֶ ֣סּה ָפ ֗ ָניו ִ
עוֹפף:
וּב ְשׁ ַ ֥תּיִ ם יְ ֵ ֽ
וּב ְשׁ ַ ֛תּיִ ם יְ ַכ ֶ ֥סּה ַרגְ ָ ֖ליו ִ
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:

אוֹתי יְ ָ֗י ֵ ֣אל ֱא ֶ ֽמת:
ית ִ ֥
וּחי ָפּ ִ ֖ד ָ
תהלים לא:ו ְבּ ָ ֽי ְד ֘ךָך ַא ְפ ִ ֢קיד ֫ר ִ ֥
ל־פּ ִנ֑ים
וּמ ָ֨חה ֲאד ָֹנ֧י ֱאל ִ ֹ֛הים ִדּ ְמ ָ ֖עה ֵמ ַ ֣על ָכּ ָ
ת ָל ֔ ֶנצַ ח ָ
ישעיה כה:ח ִבּ ַ ֤לּע ַה ֨ ָמּוֶ ֙
ל־ה ָ ֔א ֶרץ ִ ֥כּי יְ ָ ֖י ִדּ ֵ ֽבּר:
וְ ֶח ְר ַ ֣פּת ַע ֗מּוֹ יָ ִסי ֙ר ֵמ ַ ֣על ָכּ ָ
יך צִ ְד ֶ ֔ק ךָך ְכּ ֥בוֹד יְ ָ ֖י ַ ֽי ַא ְס ֶ ֽפ ךָך:
אוֹר ךָך ַ ֽו ֲא ֻר ָכ ְת ֖ךָך ְמ ֵה ָ ֣רה ִתצְ ָ ֑מח וְ ָה ַ ֤ל ךְך ְל ָפ ֨ ֶנ ךָ ֙
נח:ח ָ ֣אז יִ ָבּ ַ ֤קע ַכּ ֨ ַשּׁ ַח ֙ר ֶ ֔
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 ִט ְק ִסי ,גם זו חשבה
לחידוש מפוקפק .גבאי החברה קדישא גובים צדקה מהמשתתפים בלויה ,בקופסת צדקה ,אותה מציבים אחר כך גם
בבית האבלים.
רבים השתדלו ללוות את הפטר עד בית הקברות ,שהיה מכוה 'בית עולם'' ,בית החיים'' ,בית הקברות',
'גוט־אורט' או 'דאס גוטע אורט' )'מקום טוב' או 'המקום הטוב'( .הגיע הפטר לבית הקברות בכרכרה ,מוציאין
הימה את הארון ,מיחים אותו על גבי אלוקה מיוחדת ,ומכסים אותו בבד שחור .האבלים צועדים בראש המלווים,
למרגלות הארון .מי שלא היה בבית הקברות במשך שלושים יום ,אומר את הברכה 'אשר יצר אתכם' )ראה להלן(.

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

ֲא ֶשׁר־יָ צַ ר ֶא ְת ֶכם ַבּ ִדּין

ְו ֵה ִמית ֶא ְת ֶכם ַבּ ִדּין

יוֹד ַע ִמ ְס ַפּר ֻכּ ְלּ ֶכם ַבּ ִדּין
וְ ֵ ֽ

ְוזָ ן וְ ִכ ְל ֵכּל ֶא ְת ֶכם ַבּ ִדּין

יוֹת ֶכם ַבּ ִדּיןָ :בּ ךְ
רוּך ַא ָתּה יְ יָ ְמ ַחיֵּ ה ַה ֵמּ ִתים:
וּל ַה ֲח ְ
ְו ָע ִתיד ְל ַה ֲחזִ יר ְ
הוֹשׁ ַיע:
עוֹלם ֲאדֹנָ י ְמ ַחיֶּ ה ֵמ ִתים ַא ָתּה ַרב ְל ִ ֽ
ַא ָתּה גִּ בּוֹר ְל ָ
וּמוֹריד ַה ֶ ֽגּ ֶשׁם(
ִ
)ממוסף של שמיי עצרת עד שחרית של יום ראשון של פסח מוסיפים ַ :מ ִשּׁיב ָה ֽר ַוּח
רוֹפא
נוֹפ ִלים וְ ֵ
סוֹמ ךְך ְ
ֵ
ְמ ַכ ְל ֵכּל ַחיִ ים ְבּ ֶ ֽח ֶסד ְמ ַחיֶ ה ֵמ ִתים ְבּ ַר ֲח ִמים ַר ִבּים

חוֹלים
ִ
גְּ בוּרוֹת

ישׁנֵ י ָע ָפרִ :מי ָכ ֽמ ךָ
וֹך ַ ֽבּ ַעל
וּמ ַקיֵּ ם ֱאמוּנָ תוֹ ִל ֵ
סוּרים ְ
וּמ ִתּיר ֲא ִ
ַ
וֹמ ָ
וּמי ֽדּ ֶ
ִ
שׁוּעה וְ נֶ ֱא ָמן
וּמצְ ִ ֽמ ַיח יְ ָ
וּמ ַחיֶּ ה ַ
ה־לּ ךְך ֶ ֽמ ֶל ךְך ֵמ ִמית ְ

ַא ָתּה ְל ַה ֲחיוֹת ֵמ ִתים:
קריעה לפני קבורה
בבית הקברות מכיסים את הפטר אל תוך הבית המיועד לאסיפת הקהל בלויה ולטהרת פטרים ממקומות רחוקים,
הוא 'בית צידוק הדין' )המכוה גם 'בית הצור תמים'' ,מטהר הויז'' ,מטהר הויזכן'' ,טהור הויז'(.
מציבים את הארון על שולחן הטהרה ,ספסל אבן המכוה 'מטהר שטיין' .אם האבלים כהים ,מיחים את הארון
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
לקורעו .בשעת הקריעה פותחים את הארון לדקות אחדות .איש אחר מסייע לאבל ,בידו סכין הפוך ,הקת לכיוון
האבל ,והלהב בידו ,וחותך מעט בבגדים העליוים מול החזה ,והאבל מרחיב את החתך לקריעה של טפח כלפי מטה.
אין קורעים את הגופיה .אֲ בֵ ָלה 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 חולץ רק בבואו לביתו .ביום טוב אין קורעים ,ובחול המועד קורעים רק על אב ואם .על שאר 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:

שׁר
ה וְ ֵ ֣אין ֔ ָעוֶ ל צַ ִ ֥דּיק וְ יָ ָ ֖
ל־דּ ָר ָ ֖כיו ִמ ְשׁ ָ ֑פּט ֵ ֤אל ֱאמוּנָ ֙
דברים לב:ד ַ 28הצּוּ ֙ר ָתּ ִ ֣מים ָ ֽפּ ֳע ֔לוֹ ִ ֥כּי ָכ ְ
ֽהוּא:
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ַהצּוּר ָתּ ִמים ְבּ ָכל־פֹּ ַעל

ֹאמר לוֹ ַמה ִתּ ְפ ָעל
ִמי־י ַ
ָאמַ ר ְרבִ י חֲ  ִיָא,

ל־דּ ָר ָ ֖כיו ִמ ְשׁ ָ ֑פּט ' )גמ' בבא
וָּתּרוּ חַ יָּיו ,שֶׁ נֶּאֱ מַ רַ ' :הצּוּ ֙ר ָתּ ִ ֣מים ָ ֽפּ ֳע ֔לוֹ ִ ֥כּי ָכ ְ
ָכּל הָ אוֹמֵ ר הַ ָקּדוֹשׁ בָּ רוְּך הוּא ו ְַתּ ָרן הוּאִ ,י ְ
קמא נ(.

וּב ַ ֽמ ַעל
ַה ַשּׁ ִלּיט ְבּ ַ ֽמ ָטּה ְ

שמואל א' ב:ו

מוֹריד ְשׁ ֖אוֹל וַ ָ ֽיּ ַעל:
וּמ ַח ֶיּ֑ה ִ ֥
ֵמ ִ ֣מית ְ

ל־מ ֲע ֶשׂה
ַהצּוּר ָתּ ִמים ְבּ ָכ ַ

ה־תּ ֲע ֶשׂה
אמר־לוֹ ַמ ַ
ִמי ֽי ֹ ַ

ֹשׂה
אוֹמר וְ ע ֶ
ָה ֵ

ֶח ֶסד ִחנָּ ם ָ ֽלנוּ ַתּ ֲע ֶשׂה

יבה וַ ֲע ֵשׂה:
ַה ְק ִשׁ ָ
וּבזְ כוּת ַהנֶּ ֶע ַקד ְכּ ֶשׂה
ִ
וּמ ֵלא ַר ֲח ִמים
ל־דּ ָר ָכיו ַהצּוּר ָתּ ִמים
צַ ִדּיק ְבּ ָכ ְ
ֶא ֶר ךְך ַא ַפּיִ ם ָ
וּבנִ ים ִכּי ְל ךָך ָאדוֹן ַה ְסּ ִליחוֹת וְ ָה ַר ֲח ִמים:
ל־אבוֹת ָ
ֲח ָמל־נָ א וְ חוּס־נָ א ַע ָ
ֲא ֶשׁר ְבּיָ ְד ךָך ִפּ ָקדוֹן ָכּל־רוּחוֹת
וּל ַה ֲחיוֹת
צַ ִדּיק ַא ָתּה יְ יָ ְל ָה ִמית ְ
וְ ִ ֽי ְהיוּ־נָ א ֵע ֶינ ךָ
ֽיך ְבּ ַר ֲח ִמים ָע ֵ ֽלינוּ ְפּ ֻקחוֹת
רוֹנֽנוּ ִל ְמחוֹת
ילה ְלּ ךָך זִ ְכ ֵ
ָח ִ ֽל ָ
ִכּי ְל ךָך ָאדוֹן ָה ַר ֲח ִמים וְ ַה ְסּ ִליחוֹת:

ַמה־יִּ ְתרוֹן לוֹ ְכּלא ָהיָ ה יִ ְהיֶ ה

אוֹ ֶ ֽא ֶלף ָשׁנִ ים יִ ְחיֶ ה
ָבּ ךְ
וּמ ַחיֶּ ה:
רוּך ַדּיָּ ן ָה ֶא ֶמת ֵמ ִמית ְ

ן־שׁנָ ה יִ ְהיֶ ה
ָא ָדם ִאם ֶבּ ָ
ָבּ ךְ
רוּך הוּא ִכּי ְ◌ ֱא ֶמת ִדּינוֹ

שׁוֹטט ַהכֹּל ְבּ ֵעינוֹ
וּמ ֵ
ְ

וּמ ַשׁ ֵלם ְל ָא ָדם ֶח ְשׁבּוֹנוֹ וְ ִדינוֹ
ְ
יָ ַ ֽד ְענוּ יְ יָ ִכּי ֶ ֽצ ֶדק ִמ ְשׁ ָפּ ֶ ֽט ךָך
וְ ִתזְ ֶכּה ְבּ ָשׁ ְפ ֶ ֽט ךָך

תהלים קיט:קלז

הוֹדיָ ה יִ ֵ ֽתּנוּ:
וְ ַהכֹּל ִל ְשׁמוֹ ָ
ִתּצְ ַדּק ְבּ ָד ְב ֶר ךָך

וְ ֵאין ְל ַה ְר ַהר ַא ַחר ִמ ַדּת ָשׁ ְפ ֶ ֽט ךָך
צַ ִ ֣דּיק ַא ָ ֣תּה יְ ָ ֑י ֝ ְויָ ֗ ָשׁר ִמ ְשׁ ָפּ ֶ ֽט ךָ
יך:
שׁוֹפט צֶ ֶדק וֶ ֱא ֶמת
ֵ

ַדּיָּ ן ְ◌ ֱא ֶמת
ָבּ ךְ
רוּך ַדּיַּ ן ָה ֱא ֶמת

ֶשׁ ָכּ ִ
ל־מ ְשׁ ָפּ ָטיו ֶ ֽצ ֶדק וְ ֱא ֶמת:
ֶ ֽצ ֶדק ָמ ְל ָאה יְ ִמינְ ךָך וְ יָ ֶ ֽד ךָך
ֹאמר ַל ַמּ ְל ָא ךְך ֶ ֽה ֶרף יָ ֶ ֽד ךָך:
וְ ת ַ

ל־חי ְבּיָ ֶ ֽד ךָך
ֶנ ֶֽפשׁ ָכּ ַ

יטת צ ֹאן יָ ֶ ֽד ךָך
ל־פּ ֵל ַ
ַר ֵחם ַע ְ

ר־ע ֶינ ךָ
ל־דּ ְר ֵכ ֙י ְבּ ֵנ֣י ָא ָ ֔דם
ל־כּ ַ
֣יך ְפ ֻק ֗חוֹת ַע ָ
ילָיּ֑ה ֲא ֶשׁ ֵ
ירמיה לב:יט גְּ ֹדל ֙ ָ ֽה ֵע ֔ ָצה וְ ַ ֖רב ָה ֲע ִ ֽל ִ
שׁ ִכּ ְד ָר ָ֔כיו וְ ִכ ְפ ִ ֖רי ַ ֽמ ֲע ָל ָ ֽליו:
ָל ֵ ֤תת ְל ִאי ֙
ַעוְ ָ ֥ל ָתה ֽבּוֹ:

איוב א:כא

תהלים צב:טז

וּרי
שׁר יְ ָ ֑י ֝צ ִ ֗
ְ֭ל ַהגִּ יד ִ ֽכּי־יָ ָ ֣

שׁם יְ ָ ֖י ְמב ָ ֹֽר ךְך:
יי ָל ָ ֑קח יְ ִ ֛הי ֵ ֥
יְ ָ ֣י נָ ַ֔תן ַ ֽו ָ ֖

ְ ֽול ֹא־עלתה

תהלים עח:לח

וְ ֤הוּא

ל־ח ָמ ֽתוֹ:
שׁיב ַא ֑פּוֹ וְ ֽל ֹא־יָ֝ ֗ ִעיר ָכּ ֲ
ֹא־י ְשׁ ִ ֥חית ֖◌וְ ִה ְר ָ ֣בּה ְל ָה ִ ֣
ַרח֙וּם ׀ יְ ַכ ֵ ֥פּר ָעוֹן֘ ְ ֽול ַ ֫ ֽ
לעולם אומרים צידוק הדין ,אף בערב יום טוב ומוצאי יום טוב ,אלא שבימים שאין בהם תחון ,כולל תשעה באב,
מיחים את מיטת הפטר על שולחן הטהרה רק לרגע ,ואת צידוק הדין אומרים בלחש תוך כדי הליכה בדרך אל
הקבר .צידוק הדין אומרים ביום ולא בלילה .ביום טוב אין אומרים צידוק הדין ,ומוליכים את הארון משער בית
הקברות עד הקבר ,בלא הפסק ,בלא תפילה ,בלא קדיש ובלא 'שורה' .יש שאים אומרים צידוק הדין בקבורת ילד
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
בקהילות הותיקות היתה 'חברה קדישא דקברנים' ממוה על חפירת הקבר ומעשה הקבורה.
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:

שׁר ְל ַא ְב ָר ָ֔הם נָ ַ ֥תן ַא ְב ָר ָ ֖הם ַמ ָתּ ֹ֑נת
ם ֲא ֶ ֣
ילגְ ִשׁי ֙
בראשית כה:ו וְ ִל ְב ֵ ֤ני ַה ִ ֽפּ ַ
ל־א ֶרץ
עוֹדנּוּ ַ֔חי ֵ ֖ק ְד ָמה ֶא ֶ ֥
ַ ֽו יְ ַשׁ ְלּ ֵ֞חם ֵמ ֨ ַעל יִ צְ ָ ֤חק ְבּנ ֙וֹ ְבּ ֶ ֣

ֶ ֽק ֶדם :יש שחוזרים על פסוק זה ג' פעמים.

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
הקבר ,כל אחד אחד שופך עפר באת שבידו שלוש פעמים ,ובמקצת קהילות זורקים שבע פעמים .האבלים הם
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
מסיימים את המלאכה ,צוברים את שארית העפר ועושים מעליו תל .תל זה ,המכוה 'צורת קבר' ,מחודד למעלה,
ערם רחב יותר לצד הראש ,וצר יותר לצד הרגלים .אין יוצאים מן בית הקברות לפי גמר עשיית ' צורת הקבר' .ביום
טוב אשי החברה קדישא מורידים את הארון אלי קבר ,וכל היתר עשה בפיקוחם על ידי כרים .גוזים ספרי תורה
בקב מיוחד שבקבר.
ותפילין בקברו של רב קהילה או ראש ישיבה ,לצד ראשו ,בתוך קדירה חדשה שמיחים
בגמר הקבורה ,הגו אשי החברה קדישא בכמה קהילות לומר תפילה לעילוי שמת הפטר:

זכרים

נקבות

ךָ
עוּ־בוֹ
֖
יְ ִהי ָרצוֹן ְל ָפ ֶנֽיך יְ יָ ֱאל ֵֹהי ַהנְ ָשמוֹת ֶשׁ ְת ַק ֵבּל ֶשׁ ָכּתוּב :לב:ב-ג ְו ַי ֲֽע ֖ ֹקב ָה ַ ֣ל ךְך ְל ַד ְר ֑כּוֹ ַ ֽו יִּ ְפגְּ
נִ ְשׁ ַמת ְ)פּלוֹנִ י ֵבּן ְפּלוֹנִ י( ְל ָפ ֶנ ךָ
ֽיך ְבּ ַא ֲה ָבה ְ
שׁר ָר ָ ֔אם ַ ֽמ ֲח ֵנ֥ה
אמר ַי ֲֽע ֹק ֙ב ַ ֽכּ ֲא ֶ ֣
וּב ִח ָבּה ַמ ְל ֲא ֵ ֥כי ֱאל ִ ֹֽהיםַ :ו ֤יּ ֹ ֶ
טוֹבים ְל ִ ךְ
ְו ִת ְשׁ ַלח לוֹ ַמ ְל ָא ֶכ ךָ
יך ַה ִ
ם־ה ָמּ ֥קוֹם ַה ֖הוּא ַ ֽמ ֲח ָ ֽנ יִ ם:
הוֹליך נִ ְשׁ ָמתוֹ ְלגַ ן ֱאל ִ ֹ֖הים ֶז֑ה ַויִּ ְק ָ ֛רא ֵשׁ ַ
ֵע ֶדן ַכּ ֲא ֶשׁר ָשׁ ַל ְח ָתּ ַמ ְל ָא ִכים ְליַ ֲעקֹב ָא ִבינוּ ְכּמוֹ
וּת ַקיֵ ם בּוֹ ִמ ְק ָרא זֶ ה:
ְ
קוֹ֤י יְ יָ ֙
ישעיה מ:לא ְו ֵ

ַי ֲֽח ִ ֣ליפוּ ֹ֔כ ַח ַי ֲֽע ֥לוּ ֵ ֖א ֶבר ַכּנְּ ָשׁ ִ ֑רים יָ ֨רוּצ ֙וּ ְו ֣ל ֹא יִ ָ֔יגעוּ ְכּמוֹ ֶשׁ ָכּתוּב :לב:ב-ג ְו ַי ֲֽע ֖ ֹקב ָה ַ ֣ל ךְך ְל ַד ְר ֑כּוֹ ַ ֽו יִּ ְפגְּ עוּ־
ךָ
ֵי ְֽל ֖כוּ ְו ֥ל ֹא יִ ָ ֽ
שׁר ָר ָ ֔אם
אמר ַי ֲֽע ֹק ֙ב ַ ֽכּ ֲא ֶ ֣
יעפוְּ :ו ִתנְ ַהג ִעמוֹ ַבּ ֲח ָס ֶדיך ַה ְמ ֻר ִבּים ֖בוֹ ַמ ְל ֲא ֵ ֥כי ֱאל ִ ֹֽהיםַ :ו ֤יּ ֹ ֶ
וּמ ַרב טוּב ַהצָ פוּן ַלצַ ִד ִ
ְו ִת ְת ַענֵ ג ִמ ֶד ֶשׁן נַ ְפשׁוֹ ֵ
ם־ה ָמּ ֥קוֹם ַה ֖הוּא
יקים ַ ֽמ ֲח ֵנ֥ה ֱאל ִ ֹ֖הים ֶז֑ה ַויִּ ְק ָ ֛רא ֵשׁ ַ
ְ
רוּרה ִבּצְ רוֹר ַה ַחיִּ ים ִעם ָכּל
וּת ִהי נִ ְשׁ ָמתוֹ צְ ָ
ַ ֽמ ֲח ָ ֽנ יִ םְ :
קוֹ֤י
וּת ַקיֵ ם ָבּהּ ִמ ְק ָרא זֶ ה :ישעיה מ:לא ְו ֵ
יקים
שׁוֹכ ִבים פֹּ ה ִעם ָכּל צַ ִד ִ
שׁוֹכנֵ י ָע ָפר ַה ְ
ְ
יְ יָ ֙ ַי ֲֽח ִ ֣ליפוּ ֹ֔כ ַח ַי ֲֽע ֥לוּ ֵ ֖א ֶבר ַכּנְּ ָשׁ ִ ֑רים יָ ֨רוּצ ֙וּ ְו ֣ל ֹא
ְוצַ ְד ָקנִ יוֹת ֶשׁ ְבּגַ ן ֵע ֶדן ָא ֵמן.
יעפוְּ :ו ִתנְ ַהג ִע ָמהּ ַבּ ֲח ָס ֶד ךָ
יך
יִ ָ֔יגעוּ ֵי ְֽל ֖כוּ ְו ֥ל ֹא יִ ָ ֽ
יְ ִהי ָרצוֹן ְל ָפ ֶנ ךָ
ֽיך יְ יָ ֱאל ֵֹהי ַהנְ ָשמוֹת ֶשׁ ְת ַק ֵבּל
וּמ ַרב טוּב
ַה ְמ ֻר ִבּים ְו ִת ְת ַענֵ ג ִמ ֶד ֶשׁן נַ ְפ ָשׁהּ ֵ
נִ ְשׁ ַמת ְ)פּלוֹנִ ית ַבּת ְפּלוֹנִ י( ְל ָפ ֶנ ךָ
וּב ִח ָבּה
ֽיך ְבּ ַא ֲה ָבה ְ
רוּרה ִבּצְ רוֹר
וּת ִהי נִ ְשׁ ָמ ָתהּ צְ ָ
יקים ְ
ַהצָ פוּן ַלצַ ִד ִ
הוֹל ךְ
ְו ִת ְשׁ ַלח ָלהּ ַמ ְל ָא ֶכ ךָ
יך נִ ְש ָמ ָתהּ
טוֹבים ְל ִ
יך ַה ִ
שׁוֹכ ִבים פֹּ ה ִעם ָכּל
שׁוֹכנֵ י ָע ָפר ַה ְ
ְ
ַה ַחיִּ ים ִעם ָכּל
ְלגַ ן ֵע ֶדן ַכּ ֲא ֶשׁר ָשׁ ַל ְח ָתּ ַמ ְל ָא ִכים ְליַ ֲעקֹב ָא ִבינוּ
יקים ְוצַ ְד ָקנִ יוֹת ֶשׁ ְבּגַ ן ֵע ֶדן ָא ֵמן.
צַ ִד ִ
אמירת 'א־ל מלא רחמים' בציבור ,לאחר הקבורה או בכל זמן אחר ,איה מהג אשכז .אין מתעכבים ומתמהמהים
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

כל פסוק ודבר תורה ,צריך להיאמר במרחק של לפחות ד' אמות מהקברים ,משום 'לועג לרש' ,ולכן אמר בתוך בית
בית
צידוק הדין .כאשר יש מת אחר בבית צידוק הדין ,או במקום שאין בית כזה ,יאמר הקדיש מחוץ לכיסת
את
הקברות .יש הוטלים ידיהם לפי כיסתם לבית צידוק הדין .במקצת קהילות מקדימים לפי הקדיש
מזמור ט"ז )'מכתם לדוד'(.

טז

ל־ע ֶ ֽל ךָ
יך:
וֹב ִ֗תי ַבּ ָ
יתי ָ ֽב ךְךָ :א ַ ֣מ ְר ְתּ ַ֭ליֽ יָ ֲאד ָֹנ֣י ָ ֑א ָתּה ֝ ֽט ָ
י־ח ִ ֥ס ִ
ִמ ְכ ָ ֥תּם ְל ָד ִו֑ד ָ ֽשׁ ְמ ֵ ֥רנִ י ֝ ֵ ֗אל ִ ֽכּ ָ

בוֹת ֘ם ַא ֵ ֢חר ֫ ָמ ָ ֥הרוּ ַבּל־
י־בם :יִ ְר ֥בּוּ ַעצְּ ָ
ל־ח ְפצִ ָ ֽ
ירי ָכּ ֶ
ר־בּ ָ ֣א ֶרץ ֵ ֑ה ָמּה ֝ ְו ַא ִדּ ֵ ֗
דוֹשׁים ֲא ֶשׁ ָ
ִ֭ל ְק ִ
ַא ִ ֣סּ ךְ
כוֹסי ֝ ַא ָ֗תּה
ת־ח ְל ִ ֥קי וְ ִ ֑
ֶ
ל־שׂ ָפ ָ ֽתיֽ ְ :י ָ֗י ְמנָ
מוֹתם ַע ְ
ת־שׁ ָ֗
שּׂא ֶא ֝ ְ
ל־א ָ ֥
יהם ִמ ָ ֑דּם וּֽ ַב ֶ
יך נִ ְס ֵכּ ֶ ֣
תּוֹמ ךְ
לוּ־לי ַבּנְּ ִע ִ ֑מים ַא ֝ ַ ֽ
יך גּֽ ָוֹר ִ ֽליֲ :ח ָב ִ ֣לים ָנ ְֽפ ִ֭
ִ֥
שׁר
ף־נ ֲח ָ֗לת ָ ֽשׁ ְפ ָ ֥רה ָע ָ ֽליֲ :א ָב ֵ ֗ר ךְך ֶאת־יְ֭ יָ ֲא ֶ ֣
ילוֹת
יְ ָע ָצ֑נִ י ַאף ֝ ֵל ֗

ימ ֗ ִ
יתי יְ ָ ֣י ְלנֶ גְ ִ ֣דּי ָת ִ ֑מיד ִ ֥כּי ֝ ִ ֽמ ִ
יוֹתיִ :שׁ ִ ֬וּ ִ
יִ ְסּ ֥רוּנִ י ִכ ְל ָ ֽ
ל־א ֽמּוֹטָ :ל ֵ ֤כן ׀
יני ַבּ ֶ

א־ת ֵ ֥תּן
שׁי ִל ְשׁ ֑אוֹל ֽל ֹ ִ
א־ת ֲע ֹ֣זב נַ ְפ ִ ֣
ף־בּ ָשׂ ִ ֗רי יִ ְשׁ ֹ֥כּן ָל ֶ ֽב ַטח֤ ִ :כּי ׀ ֽל ֹ ַ ֽ
בוֹדי ַא ֝ ְ
ָשׂ ַ ֣מח ִ֭ל ִבּי וַ ָ ֣יּ גֶ ל ְכּ ִ ֑
חסידיך ֝ ֲח ִ ֽס ְיד ֗ךָך ִל ְר ֥אוֹת ָ ֽשׁ ַחת:

ת־פּ ֶנ ךָ
ימוֹת
֑יך נְ ִע ֖
שׂ ַבע ְ֭שׂ ָמחוֹת ֶא ָ
א ַרח ַ֫חיִּ ֥ים ֣ ֹ
יענִ י֘ ֤ ֹ
ֽתּ ִוֹד ֵ

ימינְ ךָ֣ך ֶנֽצַ ח:
ִבּ ִ ֽ
הקהל אומר עם האבל את לשון הקדיש עד 'ויקרה':
אבל כורע

יִ ְתגַּ ַדּל וְ יִ ְת ַק ַדּשׁ זוקף ְשׁ ֵמיהּ ַר ָבּא ְבּ ָע ְל ָמא ְדהוּא ָע ִתיד ְל ִא ְת ַח ָדּ ָתא

וּשׁ ֵלם
וּל ִמ ְבנֵ א ַק ְר ָתּא ִד ֽיר ְ
וּל ַא ָסּ ָקא יָ ְתהוֹן ְל ַחיֵּ י ָע ְל ָמא ְ
וּל ַא ֲחיָ ָאה ֵמ ַתיָ א ְ
ְ
וּל ֲא ָת ָבא ֻפ ְל ָחנָ א
וּל ֶמ ְע ַקּר ֻפ ְל ָחנָ א נֻ ְכ ָר ָאה ְמ ַא ְר ָעא ַ
יכ ֵלהּ ְבּגַ ַוּהּ ְ
וּל ַשׁ ְכ ָל ָלא ֵה ְ
ְ
ִד ְשׁ ַמיָ א ְל ַא ְת ֵרהּ

יך ֻק ְד ָשׁא ְבּ ִר ךְ
ְויַ ְמ ִל ךְ
יק ֵרהּ
כוּתהּ וִ ָ
יך הוּא ְבּ ַמ ְל ֵ

ְבּ ַחיֵ יכוֹן

אבל כורע

)קהל

וּבזְ ַמן ָק ִריב :וְ ִא ְמרוּ
ל־בּית־יִ ְשׂ ָר ֵאל ַבּ ֲעגָ ָלא ִ
וּב ַחיֵ י ְד ָכ ֵ
יוֹמיכוֹן ְ
וּב ֵ
ְ

ָא ֵמן:

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

ָע ְל ַמיָּ א ובשימה אחרת מוסיפים 'יתברך'

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

הציבור אומר עמו )ולא לאחריו(.

ל־בּ ְר ָכ ָתא וְ ִשׁ ָיר ָתא ֻתּ ְשׁ ְבּ ָח ָתא וְ נֶ ָח ָמ ָתא
ְל ֵ ֽע ָלּא ִמ ָכּ ִ
ַדּ ֲא ִמ ָירן ְבּ ָע ְל ָמא :אבל כורע וְ ִא ְמרוּ ָא ֵמן:

)קהל

ָא ֵמן(

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

)קהל

ָא ֵמן(

אבל פוסע לאחוריו בחת שלש פסיעות בכריעה אחת

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

פוה לימיו ואומר

הוּא יַ ֲע ֶשׂה ָשׁלוֹם ָע ֵ ֽלינוּ

ל־כּל־יִ ְשׂ ָר ֵאל :וְ ִא ְמרוּ ָא ֵמן:
וְ ַע ָ

)קהל

ָא ֵמן(

יש הוהגים שהאבל בגמר אמירת הקדיש ,איו חוזר לפסוע ג' פסיעות לפיו אחר שפסע לאחוריו.
החיוב הראשון במעלה לאמירת קדיש זה ,הוא בו של הפטר .אין שם בן ,אומרו אבל אחר ,או בעל 'יאהרצייט',
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:

טוֹבה ֶשׁנֶּ ֱא ַמר:
ַחיָּ ב ָא ָדם ְל ָב ֵר ךְך ַעל ָה ָר ָעה ְכּ ֵשׁם ֶשׁהוּא ְמ ָב ֵר ךְך ַעל ַה ָ

דברים ו:ה

וְ ָ ֣א ַה ְב ָ֔תּ

ל־ל ָב ְב ךָך ִבּ ְשׁנֵ י יְ צָ ֶר ךָ
יְ ָ ֣י ֱאל ֶ ֹ֑ה ךָ
יך
ל־מא ֶ ֹֽד ךָךְ :בּ ָכ ְ
וּב ָכ ְ
וּב ָכל־נַ ְפ ְשׁ ֖ךָך ְ
ל־ל ָ ֽב ְב ךָ֥ך ְ
יך ְבּ ָכ ְ

ֵ ֖את

ל־מא ֶ ֹֽד ךָך ְבּ ָכל
וּב ָכ ְ
נוֹטל ֶאת נַ ְפ ְשׁ ךָךְ :
וּב ָכל־נַ ְפ ְשׁ ךָך ֲא ִפלוּ הוּא ֵ
וּביֵ צֶ ר ָרעְ :
ְבּיֵ צֶ ר טוֹב ְ
ָממוֹנְ ךָך:

מוֹדה לוֹ
מוֹדד ָל ךְך ֱהוֵ י ֶ
וּמ ָדה ֶשׁהוּא ֵ
ָד ָבר ַא ֵחר ְבּ ָכל ְמא ֶ ֹֽד ךָך ְבּ ָכל ִמ ָדה ִ

ִבּ ְמאֹד ְמאֹד:
אוֹמר:
ֵ
אחר כך אומריםְ :ר ִבי ֲחנַ נְ יָ א ֶבּן ֲע ַק ְשׁיָ א
ָרצָ ה ַה ָקּדוֹשׁ ָבּ ךְ
וּמצְ ווֹת
תּוֹרה ִ
יכ ךְך ִה ְר ָבּה ָל ֶהם ָ
רוּך הוּא ְלזַ כּוֹת ֶאת יִ ְשׂ ָר ֵאל ְל ִפ ָ
תּוֹרה וְ יַ ְא ִ ֽדּיר:
ֶשׁנֶּ ֱא ַמר :ישעיה מב:כא יְ ָ ֥י ָח ֵ ֖פץ ְל ַ ֣מ ַען צִ ְד ֑קוֹ יַ גְ ִ ֥דּיל ָ ֖
קדיש דרבן .ביום טוב אין אומרים שום קדיש.

שורה
אחר אמירת הקדיש עושים 'שורה' בקדמת בית הקברות ,תחת כיפת הרקיע.
קהל המלוים עמד בשתי שורות ,והאבלים הולכים בייהם ,הבים הולכים לפי סדר הגיל שלהם ,ואומרים להם:

)א ְת ֶכם( ְבּ ךְ
וּשׁ ָ ֽל ִם:
תוֹך ְשׁ ָאר ֲא ֵב ֵלי צִ יוֹן ִו ֽיר ָ
אוֹת ךָך ֶ
ַה ָמקוֹם יְ נַ ֵחם ְ
ביום טוב אין עושים 'שורה' ,ובחול המועד עושים .במקצת קהילות אין עושים 'שורה' אף בחול המועד.
מקפידים שיהיו עשרה אשים ב'שורה' ,מלבד האבל .אם אין מין מלבדו ,אין עושים 'שורה'.

זריקת עשבים ועפר
אחר השורה ,כל היוצא מבית הקברות תולש עשבים וזורקם לאחור מעל ראשו,
תוך אמירת לשון הפסוק בתהלים עב ,טז:

תהלים עב:טז וְ יָ ִ ֥ציצוּ ֝ ֵמ ֗ ִעיר ְכּ ֵ ֣ע ֶשׂב ָה ָ ֽא ֶרץ:
אם אין עשבים בבית הקברות ,וטל מעט עפר וזורקו לאחור ואומר את לשון הפסוק בתהלים קג ,יד:

י־ע ָ ֥פר ֲא ָנ ְֽחנוּ:
קג:יד זָ֝ ֗כוּר ִ ֽכּ ָ
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:

ל־פּ ִנ֑ים
וּמ ָ֨חה ֲאד ָֹנ֧י ֱאל ִ ֹ֛הים ִדּ ְמ ָ ֖עה ֵמ ַ ֣על ָכּ ָ
ת ָל ֔ ֶנצַ ח ָ
ישעיה כה:ח ִבּ ַ ֤לּע ַה ֨ ָמּ ֶו ֙
וְ ֶח ְר ַ ֣פּת ַע ֗מּוֹ יָ ִסי ֙ר ֵמ ַ ֣על ָכּ ָ
ל־ה ָ ֔א ֶרץ ִ ֥כּי יְ ָ ֖י ִדּ ֵ ֽבּר:
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
הקברות .בעת ישיבות אלה יש האומרים בכל פעם 'ויהי נועם' ו'יושב בסתר' ,ויש האומרים וידוי.

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:

נוּחה נְ כוֹנָ ה ַתּ ַחת ַכּנְ ֵפי ַה ְשּׁ ִכינָ ה
רוֹמים ַה ְמצֵ א ְמ ָ
שׁוֹכן ַבּ ְמּ ִ
ֵ
ֵאל ָמ ֵלא ַר ֲח ִמים
וּט ִ
דוֹשׁים ְ
ְבּ ַמ ֲעלוֹת ְק ְ
הוֹרים ַמזְ ִה ִירים ְכּז ַֹהר ָה ָר ִק ַיע ֵאת נִ ְשׁ ַמת
זכרים
)פב"פ(

נקבות

ַבּ ֲעבוּר ֶשׁ ְבּ ִלי נֶ ֶדר ֶא ֵתּן צְ ָד ָקה ַבּ ֲעדוֹ

ִבּ ְשׂ ַכר זֶ ה ַה ָקּדוֹשׁ ָבּ ךְ
רוּך הוּא יַ ְס ִת ֵירהוּ
עוֹל ִמים וְ יִ צְ רֹר ִבּצְ רוֹר
ְבּ ֵס ֶתר ְכּנָ ָפיו ְל ָ
נוּח
ַה ַחיִּ ים ֶאת נִ ְשׁ ָמתוֹ יְ יָ הוּא נַ ֲח ָלתוֹ וְ יָ ַ
ֹאמר ָא ֵמן:
ַעל ִמ ְשׁ ָכּבוֹ ְבּ ָשלוֹם וְ נ ַ

)פב"פ( ַבּ ֲעבוּר ֶשׁ ְבּ ִלי נֶ ֶדר ֶא ֵתּן צְ ָד ָקה ַבּ ֲע ָדהּ
ִבּ ְשׂ ַכר זֶ ה ַה ָקּדוֹשׁ ָבּ ךְ
רוּך הוּא יַ ְס ִתּ ֶיר ָה
עוֹל ִמים וְ יִ צְ רֹר ִבּצְ רוֹר
ְבּ ֵס ֶתר ְכּנָ ָפיו ְל ָ
נוּח
ַה ַחיִּ ים ֶאת נִ ְשׁ ָמ ָתהּ יְ יָ הוּא נַ ֲח ָל ָתהּ ָת ַ
ֹאמר ָא ֵמן:
ַעל ִמ ְשׁ ָכּ ָבהּ ְבּ ָשלוֹם וְ נ ַ

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:

)א ְת ֶכם( ְבּ ךְ
וּשׁ ָ ֽל ִם:
תוֹך ְשׁ ָאר ֲא ֵב ֵלי צִ יּוֹן ִו ֽיר ָ
אוֹת ךָך ֶ
ַה ָמּקוֹם יְ נַ ֵחם ְ
תפילה בבית האבל
29

כל ימי השבעה מתאספים בבית האבל לתפילת שחרית ,מחה ומעריב ,גם אם איו אבל על אביו ואמו,
על תיוק בן שה .אף בעת שהאבלות הן שים בלבד ,או שאין לפטר מתאבלים ,עושים מין בבית הפטר.

29

ילְּתא ִמבֵּ י ְַ ייהוּ.
ַאבָּ א ְוּרבִ י ַא ִמּי ְוּרבִ י יִ צְ חָ ק ַפְ חָ א ַא ִקּי ְלעָ א ִדּ ְרבִ י יִ צְ חָ ק בֶּ ן ֶא ְלעָ זָרָ ,פַק ִמ ָ

ואפילו

י ִָתיב ְרבִ י ִחיָּיא בַּ ר
ִמ ַנּ ִין לַאֲ בֵ ילוּת ִשׁבְ עָ ה?

יכם ְל ֵ ֗א ֶבל' )עמוס ח:י( .מַ ה חַ ג ִשׁבְ עָ ה ַאף אֲ בֵ ילוּת ִשׁבְ עָ ה) .גמ' מועד קטן כ(.
ִדּכְ ִתיב' :וְ ָ ֽה ַפ ְכ ִ֨תּי ַחגֵּ ֶ֜

אירגון המין היא מתפקידי החברה קדישא ,או של חברה מיוחדת)שקראת בשם כמו 'חברת מנין ' Minyanverein
או 'חברת אהבת חסד'( שקיבלה על עצמה להבטיח מיין לבית האבל .לחברה כזו מצטרפים גם כהים ,חלשים
וזקים ,שאין ביכלתם לפעול במסגרת החברה קדישא דמטהרים ודקברים .פעולות החברים הן ' לשם מצוה' ,שלא
על מת לקבל פרס.
בקהילות
החברה מביאה לבית האבלים ספר תורה עם ארון קודש ,עמוד קריאה ,סידורים ושרפרפים.
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.
אין אומרים תחנון ולא 'א־ל ארך אפים'.
אומרים 'למנצח'.
מדלגים על הפסוק 'ואני זאת בריתי'.
אומרים ברכת כהנים בחזרת הש"ץ ,אבל כהים לא ושאים כפים.
אומרים 'תתקבל' בקדישים שאחר התפלה.
אומרים 'שיר מזמור לאסף'.
בסוף כל תפילה אומרים מזמור ט"ז )'מכתם לדוד'( ,גם בימים שאומרים בהם תחון ,ולא הגו לומר
מזמור מ"ט )'שמעו זאת כל העמים'(.

את

בתפילת מעריב בזמו אין אומרים 'שיר המעלות' לפי 'ברכו'.
במוצאי שבת אין מזמרים 'לדוד ברוך' ואין אומרים 'ויהי נועם' ולא 'ואתה קדוש' ,ולא את הפסוקים שלפי הבדלה.
בראש חודש וחנוכה אומרים הלל ,אך האבל יוצא מהחדר.
סליחות האבל אומר ,אך לא לפי התיבה ,ומדלג על הוידוי.
כאשר אין מין בבית האבל בימי השבעה אין האבל הולך לבית הכסת ,להוציא תשעה־באב שכל הקהל כולו בחזקת
אבלים.
מותר לו ללכת לסליחות של ערב ראש־השנה וערב יום־הכיפורים ,שאומרים אותן בעוד לילה.
בליל פורים מותר לו ללכת לבית הכסת לשמוע את קריאת־המגילה ,ובבוקר גם לתפלה.

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.
לומדים בבית האבל דברי מוסר ואגדה ,מעניני חולי ,ביקור חולים ,תפילה על החולה ,תשובה ,וידוי ,מיתה,
טהרה ,לויה ,קבורה ,ניחום אבלים ,דוגמת המצא ב'ספר החיים' וב'תוצאות חיים' .יש הלומדים מתוך פרק 'אלו
מגלחין',

או עניני אבלות מתוך ספרים אחרים.

פטר שהיח אחריו חידושי תורה ,לומדים מתוך ספריו.
בכמה קהילות יתן השיעור על ידי מגיד השיעור הקבוע של החברה קדישא.
ראוי לתת צדקה לפי התחלת הלימוד .יש האומרים וסח כלשהו לפי הלימוד ולאחריו,
כדי לידע ולהודיע עבור מי הם לומדים ,כמו הוסח שלפיו:

יְ ִהי ָרצוֹן ִמ ְלּ ָפנֶ ךָ
אוֹתיּוֹת
בוֹתי ֶשׁ ִבּזְ כוּת ִלּמּוּד ַה ִמּ ְשׁנָ ה ֶשׁ ִהיא ִ
יך יְ יָ ֱאל ַֹהי ֵ ֽואל ֵֹהי ֲא ַ
נְ ָשׁ ָמהְ :תּ ֵהא נִ ְשׁ ַמת
יַ ֲעקֹב

)פלוני בן פלוני(

רוּרה ִבּצְ רוֹר ַה ַחיִּ ים ִעם נִ ְשׁמוֹת ַא ְב ָר ָהם יִ צְ ָחק
צְ ָ

יקים וְ צַ ְד ָקנִ יּוֹת ֶשׁ ְבּגַ ן ֵע ֶדן
ָשׂ ָרה ִר ְב ָקה ָר ֵחל וְ ֵל ָאה וְ ִעם נִ ְשׁמוֹת ְשׁ ָאר צַ ִדּ ִ
ָא ֵמן:

יש האומרים וסח ארוך יותר ,כפי שדפס ב'תוצאות חיים' וספרים אחרים.
בדורות האחרוים תפשט ללמוד משיות לעילוי שמה ,כפי שחידש השל"ה ש'משנה' אותיות 'נשמה',
ולא הגו כן הקדמוים ,ואף האחרוים באשכז לא למדו משיות בוכחות האבל ,שהאבל בתוך השבעה אסור
בתלמוד תורה ואם משמיעים בוכחותו משיות מכריחים אותו להיות 'מסיר אזנו משמוע תורה'.
לאחר הלימוד אומר האבל קדיש דרבנן.
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 :

שׁען !
ללען ֶבּענְ ֶ
ווא ֶ
בּוֹתי וִ ויר ָ
בלשון אשכז ַ :ר ַ

או :

ַהב ָלן וּנְ ָב ֵר ךְך !

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

נְ ָב ֵר ךְך ְמנַ ֵחם ֲא ֵב ִלים ֶשׁ ָא ַכ ְלנוּ ִמ ֶשּׁלּוֹ :

המסובים ָ :בּ ךְ
וּבטוּבוֹ ָח ִ ֽיינוּ:
רוּך ְמנַ ֵחם ֲא ֵב ִלים ֶשׁ ָא ַ ֽכ ְלנוּ ִמ ֶשּׁלּוֹ ְ
המזמן ָ :בּ ךְ
וּבטוּבוֹ ָח ִ ֽיינוּ:
רוּך ְמנַ ֵחם ֲא ֵב ִלים ֶשׁ ָא ַ ֽכ ְלנוּ ִמ ֶשּׁלּוֹ ְ
וּב ךְ
ָבּ ךְ
רוּך ְשׁמוֹ:
רוּך הוּא ָ
_______

ָבּ ךְ
עוֹלם ֻכּלּוֹ ְבּטוּבוֹ ְבּ ֵחן ְבּ ֶ ֽח ֶסד
ת־ה ָ
עוֹלם ַהזָּ ן ֶא ָ
רוּך ַא ָתּה יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ֶ ֽמ ֶל ךְך ָה ָ
וּבטוּבוֹ ַהגָּ דוֹל ָתּ ִמיד
עוֹלם ַח ְס ֽדּוְֹ :
שׂר ִ ֖כּי ְל ָ ֣
ל־בּ ָ ֑
וּב ַר ֲח ִמים הוּא קלו:כה נֹ ֵ ֣תן ֶ֭ל ֶחם ְל ָכ ָ
ְ
וּמ ַפ ְרנֵ ס
עוֹלם וָ ֶעדַ :בּ ֲעבוּר ְשׁמוֹ ַהגָּ דוֹל ִכּי הוּא זָ ן ְ
ֹא־ח ַסר ָ ֽלנוּ וְ ַאל־יֶ ְח ַסר ָ ֽלנוּ ָמזוֹן ְל ָ
ל ָ
יּוֹתיו ֲא ֶשׁר ָבּ ָראָ :בּ ךְ
ת־הכֹּל:
רוּך ַא ָתּה יְ יָ ַהזָּ ן ֶא ַ
ַלכֹּל ֵ
ל־בּ ִר ָ
וּמ ִכין ָמזוֹן ְל ָכ ְ
וּמ ִטיב ַלכֹּל ֵ
טוֹבה ְוּר ָח ָבה :וְ ַעל
ָ
בוֹתינוּ ֶ ֽא ֶרץ ֶח ְמ ָדה
נֽ ֶוֹדה ְלּ ךָך יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ַעל ֶשׁ ִהנְ ַ ֽח ְל ָתּ ַל ֲא ֵ ֽ
ית ךָך ֶשׁ ָח ַ ֽת ְמ ָתּ
יתנוּ ִמ ֵבּית ֲע ָב ִדים וְ ַעל ְבּ ִר ְ
וּפ ִד ָ ֽ
אתנוּ יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ֵמ ֶ ֽא ֶרץ ִמצְ ַ ֽריִ ם ְ
ֶשׁהוֹצֵ ָ ֽ
ִבּ ְב ָשׂ ֵ ֽרנוּ

תּוֹר ְת ךָך ֶשׁ ִלּ ַמּ ְד ָ ֽתּנוּ
ָ
וְ ַעל

וְ ַעל ֻח ֶ ֽקּ ךָ
הוֹד ְע ָ ֽתּנוּ
יך ֶשׁ ַ

וְ ַעל ַחיִּ ים ֵחן וָ ֶ ֽח ֶסד

ל־עת
וּב ָכ ֵ
אוֹתנוּ ָתּ ִמיד ְבּ ָכל־יוֹם ְ
ָֽ
וּמ ַפ ְרנֵ ס
ילת ָמזוֹן ֶשׁ ַא ָתּה זָ ן ְ
ֶשׁחוֹנַ נְ ָ ֽתּנוּ וְ ַעל ֲא ִכ ַ
ל־שׁ ָעה:
וּב ָכ ָ
ְ
אוֹת ךְך יִ ְת ָבּ ַר ךְך ִשׁ ְמ ךָך ְבּ ִפי
ָ
וּמ ָב ֲר ִכים
מוֹדים ָל ךְך ְ
ל־הכֹּל יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ָ ֽאנוּ ִ
וְ ַע ַ
ְבּ ֶפה(

עוֹלם וָ ֶעדַ :כּ ָכּתוּב:
ל־חי ָתּ ִמיד ְל ָ
ָכ ַ

דברים

)"א

תּ ֶאת־יְ ָ ֣י
וּב ַר ְכ ָ ֙
ח:י וְ ָ ֽא ַכ ְל ָ ֖תּ וְ ָשׂ ָ ֑ב ְע ָתּ ֵ ֽ

ֱאל ֶֹ֔ה ךָ
ן־ל ךְךָ :בּ ךְ
ל־ה ָמּזוֹן:
ל־ה ָ ֽא ֶרץ וְ ַע ַ
שׁר ָנ ַֽת ָ ֽ
ל־ה ָ ֥א ֶרץ ַהטּ ָ ֹ֖בה ֲא ֶ ֥
יך ַע ָ
רוּך ַא ָתּה יְ יָ ַע ָ

יר ךָך וְ ַעל צִ יּוֹן ִמ ְשׁ ַכּן
וּשׁ ַ ֽל ִם ִע ֶ ֽ
ַר ֵחם יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ָע ֵ ֽלינוּ וְ ַעל־יִ ְשׂ ָר ֵאל ַע ֶמּ ךָך וְ ַעל יְ ֽר ָ
יח ךָך וְ ַעל ַה ַ ֽבּיִ ת ַהגָּ דוֹל וְ ַה ָקּדוֹשׁ ֶשׁנִּ ְק ָרא ִשׁ ְמ ךָך ָע ָליו:
בוֹד ךָך וְ ַעל ַמ ְלכוּת ֵבּית ָדּוִ ד ְמ ִשׁ ֶ ֽ
ְכּ ֶ ֽ
ח־לנוּ יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ְמ ֵה ָרה
יחנוּ וְ ַה ְרוַ ָ ֽ
זוּנֽנוּ ַפ ְרנְ ֵ ֽסנוּ וְ ַכ ְל ְכּ ֵ ֽלנוּ וְ ַה ְרוִ ֵ ֽ
ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ָא ִ ֽבינוּ ְר ֵ ֽענוּ ֵ
יכנוּ יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ל ֹא ִל ֵידי ַמ ְתּנַ ת ָבּ ָשׂר וָ ָדם וְ ל ֹא
ל־תּצְ ִר ֵ ֽ
וְ נָ א ַא ַ

רוֹתינוּ
ִמ ָכּל־צָ ֵ ֽ
ִל ֵידי ַה ְלוָ ָא ָתם ֶא ָלּא

דוֹשׁה וְ ָה ְר ָח ָבה
תוּחה ַה ְקּ ָ
]וסח מאוחר ִ :כּי ִאם[ ְליָ ְד ךָך ַה ְמּ ֵל ָאה ַה ְפּ ָ

עוֹלם וָ ֶעד:
ֶשׁלּ ֹא נֵ בוֹשׁ וְ ל ֹא נִ ָכּ ֵלם ְל ָ
ת־ה ֲא ֵב ִלים ַה ִמּ ְת ַא ְבּ ִלים ָבּ ֵ ֽא ֶבל ַהזֶּ ה:
וּשׁ ַ ֽל ִם וְ ֶא ָ
ת־א ֵב ֵלי יְ ֽר ָ
נַ ֵחם יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ֶא ֲ
שׁר ִא ֖מּוֹ ְתּ ַנ ֲֽח ֶ ֑מנּוּ ֵ ֤כּן ָ ֽאנֹ ִכ ֙י
נַ ֲח ֵמם ֵמ ֶא ְב ָלם וְ ַשׂ ְמּ ֵחם ִמיְּ גוֹנָ ם ָכּ ָאמוּר :ישעיה סו:יג ְכּ ִ ֕אישׁ ֲא ֶ ֥
וּשׁ ַ ֖ל ִם ְתּנֻ ָ ֽחמוָּ :בּ ךְ
וּשׁ ַ ֽל ִםָ :א ֵמן:
רוּך ַא ָתּה יְ יָ ְמנַ ֵחם צִ יּוֹן ְבּ ִבנְ יַ ן יְ ֽר ָ
וּב ֽיר ָ
ֲא ַנ ֶ֣ח ְמ ֶ֔כם ִ
ָבּ ךְ
דוֹשׁנוּ
בּוֹר ֵ ֽאנוּ גֹ ֲא ֵ ֽלנוְּ :ק ֵ ֽ
עוֹלם ָה ֵאל ָא ִ ֽבינוּ ַמ ְל ֵ ֽכּנוּ ְ
רוּך ַא ָתּה יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ֶ ֽמ ֶל ךְך ָה ָ
ְקדוֹשׁ יַ ֲעקֹב

ַה ֶ ֽמּ ֶל ךְך ַה ַחי

)וְ ל ֵ ֹֽק ַח נְ ָפשׁוֹת ְבּ ִמ ְשׁ ָפּט(

ַהטּוֹב וְ ַה ֵמּ ִטיב

ֵאל ֱא ֶמת

ַדּיָ ן ֱא ֶמת

שׁ ֵֹפט צֶ ֶדק

ל־דּ ָר ָכיו ִמ ְשׁ ָפּט
עוֹלמוֹ ַל ֲעשׂוֹת בּוֹ ִכּ ְרצוֹנוִֹ :כּי ָכ ְ
וְ ַשׁ ִלּיט ְבּ ָ

גּוֹדּר ִפּ ְרצוֹת יִ ְשׂ ָר ֵאל
וּל ָב ֲרכוֵֹ :
וַ ֲאנַ ְחנוּ ַעמּוֹ וַ ֲע ָב ָדיו :וְ ַעל ַהכֹּל ֲאנַ ְחנוּ ַחיָּ ִבים ְלהוֹדוֹת לוֹ ְ
הוּא יִ גְ דֹּר ֶא ַ
ל־ה ָא ֵבל ַהזֶּ ה ( ְל ַחיִּ ים
וּמ ַע ָ
ת־ה ִפּ ְרצָ ה ַהזּ ֹאת ֵמ ָע ֵ ֽלינוּ )אם אחר מברך יוסיף ֵ :
וּמ ָכּל־טוֹב ַאל־יְ ַח ְסּ ֵ ֽרנוּ:
וּל ָשׁלוֹם הוּא יִ גְ ְמ ֵלנוּ ָל ַעד ֵחן וָ ֶ ֽח ֶסד וְ ַר ֲח ִמים וְ ָכל־טוֹב ִ
ְ
וכו'

הרחמן

