. If one is inתפילות  and jacket for all dailyטלית  to wear bothבעל תפלה  is for theמהג אשכז

a non-

, one should ask him beforehand and followרב  synagogue and there is aמהג אשכז

. If theפסק his
which covers fully,

טלית  or a jacket, it is better to wear aטלית  decides one should wear either aרב

,תפילות  for allטלית  wears aיאהרצייט  or one who hasאבל . Anבעל תפלה and makes one appear as a
אבלים , or there are otherמחה  (for example atקדיש  or not, even when not recitingבעל תפלה whether
, just as heעטרה שחורה  with aטלית  wears aאבל  to recite by himself). Theאבל  for theקדיש and there is no
 known.אבלות , to make hisתפילות changes his place for the
מקפידים על לבוש מכובד בתפלה .מתפללים בבגד עליון ובכובע על הראש.
גם נערים חובשים כובע כלשהו ,ולא כיפה גרידא
כהן and

כהן גדול A hat has always been considered an important piece of traditional clothing. Both a

 this was strictly adhered to, therefore, notקהילות . In Germanבית המקדש  wore hats to serve in theהדיוט
, whether one is oreningתפילות to wear a hat is disrespectful. One wears a hat and jacket for all daily
.ביחידות  orסידור[ בצבור (davening) [see page LVI in the back of this
לא
אותם בי הישובים שהולכים לבית הכסת מסירים תכף הכובע ועומדים רק בכיסוי המצפת ,לא שפרי עבדי,
די שאין להם סודר כיסוי ראש גדול )אלא שמסירים גם הכובע מראשיהם ,אבל מוטב שייחו הכובע בראשיהם כי
]קיצור של"ה[
בכיסוי ראש יש מורא שמים יותר(.
אוי
ורוב המן עם בפרט הישובים והגים כמה קלות ראש ,לא היו מתעטפים בטלית והיו עומדים בכיפה.
להם מיום הדין! ]מקור חיים )חות יאיר([

תפלת מנחה.
yet
מגן the

 has notבין השמשות ) aפוסקים  since according to mostשקיעה  ,לכתחילה  was orened afterמחה
 (This is according toספיקה דרבן לקולה and the rule isדרבן  isזמן מחה )begun and b
.צאת הכוכבים  goes further and rules it can be orened untilרמ"א ). Theגר"א  not theאברהם

שבהם אינו משמש
אם יש אבל שהוא בעל תפלה ,מתפלל לפני העמוד ,אבל לא עובר בכל התפילות בימים שאין נפילת אפים,
הבעל תפלה אפילו בתפילת מנחה וערבית )בעשרת ימי תשובה ]לפי שהדין מתוח נגדו[ ,בחול המועד ,בראש חודש ,בימי חנוכה,
בחמשה עשר בשבט ,בימי פורים ,כל חודש ניסן ,בל"ג בעומר ,בחמשה עשר באב(
טלית משום כבוד הציבור ,הוא עיטוף טלית של העושים 'מצוה' בפי הציבור ,בעל קריאה  ,אומרי קדיש יתום  ,העולים
לתורה ושאר עוסקי מצוה .עיטוף זה איו תלוי בזמן ציצית ולא בתפילת שחרית .טלית היא לבושו המובהק של הבעל
תפלה ,כפי למדו הפוסקים מדברי חז"ל .הם הסבירו שהעיטוף הזה צורך הוא גם משום כבוד השכיה והתעוררות אימה
ויראה .את יפיה של טלית כדי לעבוד את ד' בבגד מפואר כעין עבודת הכהן גדול בבית המקדש .כן הגו עד הדורות
האחרוים בליטא ,ארצות מרכז אירופה ואשכז .בכמה עדות חסידיות בטל מהג עיטוף טלית במחה וערבית.

". A typicalמסכת ראש השה דף יז" , :מלמד שנתעטף הקב"ה כשליח צבור  is derived fromמהג The
in

,מגן אברהם . Theערבית , andשחרית  ,מחה  with no distinction made betweenתעטף  isבעל תפלה

דכל עובר לפני התיבה צריך להתעטף כדאמרי מלמד שנתעטף הקב"ה" ', statesשו"ע או"ח ס' ח' ס"ק ב
דודאי"  at night, writesטלית  dons aבעל תפלה, discusses whether aט"ז  ,או"ח ס' תקפא ס"ק ב ". Theכש"ץ
או"ח ס' ז סי' יח " ,דכל ש"ץ העובר לפני , inערוך השלחן ". Theבלא עטיפה כלל א"א משום כבוד השכינה
וכל העובר לפני התיבה צריך" , writesמשה ברורה  ,או"ח ס' יח ס"ק ה ". Theהתיבה צריך להתעטף בציצית
".להתעטף
1

במקצת קהילות הבעל תפלה מתחיל בפרשת התמיד )עמ' ) .(01למרות שכך הגו/והגים באמשטרדם(

הבעל תפלה ישב במקומו בלי טלית מ'אשרי יושבי' עד 'סלה') .דברי קהלת(

ית ךָך ֝ ֗עוֹד ְי ַֽהלֲ ֥ל ךָ
וּך ֶ ֽסּ ָלה:
וֹשׁ ֵ ֣בי ֵב ֶ ֑
פד:ה ַ֭א ְשׁ ֵרי יֽ ְ

קמד:טו ַא ְשׁ ֵ ֣רי ָ֭ה ָעם ֶשׁ ָ ֣כּ ָכה ֑לּוֹ ַ ֽא ְשׁ ֵ ֥רי ֝ ָה ֗ ָעם ֱשׁיְ ָ ֥י ֱאל ָ ֹֽהיו:
עוֹלם ָו ֶ ֽעדְ :בּ ָכל־י֥ וֹם
לוֹהי ַה ֶ ֑מּ ֶל ךְך וַ ֲא ָ ֽב ֲר ָ ֥כה ֝ ִשׁ ְמ ֗ךָך ְל ָ ֥
וֹמ ְמ ךָ֣ך ֱא ַ ֣
קמה ְתּ ִה ָ֗לּה ְל ָ ֫ד ִו֥ד ֲא ֽר ִ
וּמ ֻה ָ ֣לּל ְמ ֑ ֹ
עוֹלם וָ ֶ ֽעד :גָּ ֤֮דוֹל יְ ָ ֣י ְ
ֲא ָ ֽב ֲר ֶ ֑כ ָךּ וַ ֲא ַ ֽהלֲ ָ ֥לה ֝ ִשׁ ְמ ֗ךָך ְל ָ ֥
אד ֝ ְו ִלגְ ֻד ָלּ ֗תוֹ ֵ ֣אין ֵ ֽח ֶקר:
הוֹד ךָך וְ ִד ְב ֵ ֖רי נִ ְפ ְלא ֶ ֹ֣ת ךָ
יך וּגְ ֖בוּר ֶ ֹ֣ת ךָ
שׂ ךָ
יך
יך יַ ִ ֽגּידוֲּ ֭ :ה ַדר ְכּ ֣בוֹד ֶ ֑
֣דּוֹר ְ֭לדוֹר יְ ַשׁ ַ ֣בּח ַ ֽמ ֲע ֶ ֑
יחהֽ ֶ :ו ֱעז֣ וּז נֽ ְוֹרא ֶ ֹ֣ת ךָ
וּב ךָ֣ך
ב־ט ְ
ֹאמרוּ וגדלותך וּגְ ֻד ָ ֽלּ ְת ךָ֥ך ֲא ַס ְפּ ֶ ֽרנָּ הֵ :ז ֶ֣כר ַר ֽ
ָא ִ ֽשׂ ָ
יך י ֵ ֑
ל־ח ֶסד :טוֹב־יְ ָ ֥י ַל ֹ֑כּל
יַ ִ ֑בּיעוּ וְ צִ ְד ָ ֽק ְת ךָ֥ך יְ ַר ֵ ֽנּנוַּ :חנּ֣ וּן וְ ַר ֣חוּם יְ ָ ֑י ֶ ֥א ֶר ךְך ֝ ַא ֗ ַפּיִ ם וּגְ ָד ָ ֽ
֝ ְו ַ ֽר ֲח ֗ ָמיו

יד ךָ
שׂ ךָ
יוֹד ךָ
ַע ָ
וּכהְ :כּ ֣בוֹד
יך יְ ָ ֽב ֲר ֽכ ָ
יך ַֽ֝ו ֲח ִס ֶ ֗
ל־מ ֲע ֶ ֑
וּך יְ֭ יָ ָכּ ַ ֽ
ל־מ ֲע ָ ֽשׂיו֣ :
ל־כּ ַ ֽ

ֹתיו ֝וּ ְכ ֗בוֹד
הוֹד ַיע ׀ ִל ְב ֵנ֣י ֖◌ ָ ֽה ָא ָדם גְּ ֽבוּר ָ ֑
בוּר ְת ךָ֥ך יְ ַד ֵ ֽבּרוְּ :ל ִ ֤
ֹאמרוּ וּגְ ָ ֽ
וּת ךָ֣ך י ֵ ֑
ַמ ְל ֽכ ְ
כוּתוֹ:
ֲה ַ ֣דר ַמ ְל ֽ

ל־דּוֹר וָ ֽ ֹדר:
כוּת ֗ךָך ַמ ְלכ֥ וּת ָכּל־ ֹֽע ָל ִ ֑מים ֝וּ ֶ ֽמ ְמ ַשׁ ְל ְתּ ֗ךָך ְבּ ָכ ֥
ַ ֽמ ְל ְ
1

 which was instituted by Professor Abraham Berliner and this is still theברלין  inמהג This was the
 of Golders Green Beth Hamedrash (Munks) in Golders Green, London.מהג

פוּפיםֽ ֵ :עינֵ י־ ֹ֖כל ֵא ֶ ֣ל ךָ
יך יְ ַשׂ ֵ ֑בּרוּ ְו ַא ָתּ֙ה
ל־ה ְכּ ִ ֽ
זוֹקף ְל ָכ ַ
ל־ה ֹֽנּ ְפ ִ ֑לים ֝ ְו ֵ ֗
סוֹמ ךְך יְ֭ יָ ְל ָכ ַ
ֵ֣
ת־א ְכ ָ ֣לם ְבּ ִע ֽתּוֹ:
ן־ל ֶ ֖הם ֶא ָ
וֹת ָ
נֽ ֵ ֽ

הבעל תפלה מרים קולו בעימה בפסוק

פּוֹת ַח ֶאת־יָ ֶ ֑ד ךָך
ֵ֥

ל־דּ ָר ָ ֑כיו ֝ ְו ָח ֗ ִסיד ְבּ ָכל־ ַ ֽמ ֲע ָ ֽשׂי ו ָ :ק ֣רוֹב יְ֭ יָ
ל־חי ָרצֽ וֹן :צַ ִ ֣דּיק יְ֭ יָ ְבּ ָכ ְ
וּמ ְשׂ ִ ֖בּ ַיע ְל ָכ ַ ֣
ַ
ת־שׁוְ ָע ָ ֥תם
ַ
שׂה ְ ֽו ֶא
שׁר יִ ְק ָר ֻ ֣אהוּ ֶ ֽב ֱא ֶ ֽמתְ :רצוֹן־יְ ֵר ָ ֥איו ַ ֽי ֲע ֶ ֑
ְל ָכל־ ֽ ֹק ְר ָ ֑איו ְל ֹ֤כל ֲא ֶ ֖
א ֲה ָ ֑ביו וְ ֵ ֖את ָכּ ָ ֽ
ת־כּל־ ֽ ֹ
שׁוֹמר יְ֭ יָ ֶא ָ
ֵ֣
יעם:
וֹשׁ ֵ ֽ
יִ֝ ְשׁ ֗ ַמע ְויֽ ִ
ל־ה ְר ָשׁ ִ ֣עים יַ ְשׁ ִ ֽמידְ :תּ ִה ַ ֥לּת
עוֹלם וָ ֶ ֽעד:
שׁם ָק ְד ֗שׁוֹ ְל ָ ֥
ל־בּ ָשׂר ֵ ֥
יב ֵ ֣ר ךְך ָכּ ָ֭
יְ ָ֗י ְ ֽי ַד ֶבּ ֫ר ִ ֥פּי ִ ֽו ָ
בחול הבעל התפלה או היאהרצייט העול"ה ]ר"ל :עובר לפי התיבה[ מתעטף בטלית המוחת בתבה ואומר שם -

לוּ־יֽהּ:
ד־עוֹלם ַ ֽהלֲ ָ
ָ֗
קטו:יח ַ ֽו ֲא ַ ֤נ ְחנוּ ׀ ֘ ְנ ָב ֵ ֤ר ךְך ָ֗יהּ ֵ ֽמ ַע ָ ֥תּה וְ ַע

בעל תפלה כורע

יִ ְתגַּ ַדּל וְ יִ ְת ַק ַדּשׁ זוקף ְשׁ ֵמיהּ ַר ָבּא

)קהל

עוּתהּ
ָא ֵמן( ְבּ ָע ְל ָמא ִדּ ְב ָרא ִכ ְר ֵ

וְ יַ ְמ ִל ךְ
וּבזְ ַמן ָק ִריב:
ל־בּית־יִ ְשׂ ָר ֵאל ַבּ ֲעגָ ָלא ִ
וּב ַחיֵּ י ְד ָכ ֵ
יוֹמיכוֹן ְ
וּב ֵ
כוּתהּ ְבּ ַחיֵּ יכוֹן ְ
יך ַמ ְל ֵ
וְ ִא ְמרוּ בעל תפלה כורע ָא ֵמן:

)קהל

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

ָא ֵמן(

ובשימה אחרת מוסיפים 'יתברך'

רוֹמם וְ יִ ְתנַ ֵשּׂא
בעל תפלה 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 בעל תפלה 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 :בעל תפלה כורע וְ ִא ְמרוּ ָא ֵמן:

)קהל

ָא ֵמן(

בתענית צבור ,אם יש עשרה שמתעין ,מוציאין ספר תורה )עמ'  (45וקורין ג' גברי בפרשת 'ויחל' )עמ' (993
ומפטירים )עמ'  .(004אחר הכסת ספר תורה אומר הבעל תפלה עוד פעם 'חצי קדיש'.
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תפלת מנחה לחול ולתענית צבור.

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

ָבּ ךְ
רוּך

משתחוה

ֱאל ֵֹהי יִ צְ ָחק

ַא ָתּה

זוקף

בוֹתינוּ ֱאל ֵֹהי ַא ְב ָר ָהם
יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ֵ ֽואל ֵֹהי ֲא ֵ ֽ

ֵ ֽואל ֵֹהי ַ ֽי ֲעקֹב

נּוֹרא
ָה ֵאל ַהגָּ דוֹל ַהגִּ בּוֹר וְ ַה ָ

טוֹבים וְ קֹנֵ ה ַהכֹּל
ִ
גּוֹמל ֲח ָס ִדים
ֵ

זוֹכר ַח ְס ֵדי ָאבוֹת
וְ ֵ

ֵאל ֶע ְליוֹן

גוֹאל
ֵ
וּמ ִביא
ֵ

יהם ְל ַ ֽמ ַען ְשׁמוֹ ְבּ ַא ֲה ָבה:
ִל ְבנֵ י ְבנֵ ֶ
בעשרת ימי תשובה ]אבל בחזרת הש"ץ אין הקהל אומר 'זכרנו לחיים'[:

זָ ְכ ֵ ֽרנוּ ְל ַחיִּ ים ֶ ֽמ ֶל ךְך ָח ֵפץ ַבּ ַחיִּ ים וְ ָכ ְת ֵ ֽבנוּ ְבּ ֵס ֶפר ַה ַחיִּ ים ְל ַמ ַענְ ךָך ֱאל ִֹהים ַחיִּ ים:

וּמגֵ ן :כורע ָבּ ךְ
רוּך
וּמוֹשׁ ַיע ָ
ִֽ
ֶ ֽמ ֶל ךְך עוֹזֵ ר

משתחוה

ַא ָתּה

זוקף

יְ יָ

4

ָמגֵ ן ַא ְב ָר ָהם:

הוֹשׁ ַיע:
עוֹלם ֲאדֹנָ י ְמ ַחיֵּ ה ֵמ ִתים ַא ָתּה ַרב ְל ִ ֽ
ַא ָתּה גִּ בּוֹר ְל ָ
, is done in preparation to go forward. Theעמידה Taking three steps backward before the
.קדיש ) afterערבית  andעמידה )מוסף ,מחה three steps forward should be immediately prior to the
3
]הוֹעה[ קדושה , one does not reciteפוסקים According to our
ֶ
 ifמחה . Atשחרית  duringהאיליגה
, one may recite it in the following way; bothתפילה בזמו  will missציבור the hour is late, and the
קדושה  together and recites the entireשמוה עשרה  beginציבור  and theבעל תפלה the
(including
 together then theyלדור ודור  reciteציבור  and theבעל תפלה . Theבעל תפלה ), together with theקדש
וסח  was in ancient timesאתה קדוש  silently. By the way, the recitation ofשמוה עשרה complete the
.וסח ארץ ישראל  wasלדור ודור  andבבל
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בחזרת הש"ץ בבין המצרים ]חוץ מערב שבת  ,ערב וראש חודש מנחם אב[ יורד היגון במילים 'מגן
4
אברהם'.

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

וּמוֹריד ַה ֶ ֽגּ ֶשׁם:
ִ
ַמ ִשּׁיב ָה ֽר ַוּח
ְמ ַחיֵּ ה ֵמ ִתים ְבּ ַר ֲח ִמים ַר ִבּים
ְמ ַכ ְל ֵכּל ַחיִּ ים ְבּ ֶ ֽח ֶסד
נוֹפ ִלים
ְ
סוֹמ ךְך
ֵ
ישׁנֵ י ָע ָפרִ :מי ָכ ֽמוֹךךָ
וּמ ַקיֵּ ם ֱאמוּנָ תוֹ ִל ֵ
ְ
סוּרים
וּמ ִתּיר ֲא ִ
ַ
חוֹלים
ִ
רוֹפא
וְ ֵ
ךְ
ךְ
שׁוּעה:
וּמצְ ִ ֽמ ַיח יְ ָ
וּמ ַחיֶּ ה ַ
ה־לּך ֶ ֽמ ֶלך ֵמ ִמית ְ
וֹמ ָ
וּמי ֽדּ ֶ
ַ ֽבּ ַעל גְּ בוּרוֹת ִ
בעשרת ימי תשובה ]אבל בחזרת הש"ץ אין הקהל אומר 'מי כמוך'[:

ִמי ָכ ֽמ ךָ
צוּריו ְל ַחיִּ ים ְבּ ַר ֲח ִמים:
זוֹכר יְ ָ
וֹך ַאב ָה ַר ֲח ִמים ֵ

וְ נֶ ֱא ָמן ַא ָתּה ְל ַה ֲחיוֹת ֵמ ִתיםָ :בּ ךְ
רוּך ַא ָתּה יְ יָ

5

ְמ ַחיֵּ ה ַה ֵמּ ִתים:

דוֹשׁים ְבּ ָכל־
ַא ָתּה ָקדוֹשׁ וְ ִשׁ ְמ ךָך ָקדוֹשׁ ְוּק ִ
וּך ֶ ֽסּ ָלהָ :בּ ךְ
יוֹם יְ ַהלֲ ֽל ךָ
רוּך ַא ָתּה יְ יָ ָה ֵאל
)בעשי"ת ַ :ה ֶ ֽמּ ֶל ךְך( ַה ָקּדוֹשׁ:
הבעל תפלה אומר רק את המלים 'נקדש' עד 'ואמר' 'לעמתם ברוך
יאמרו'' ,ובדברי קדשך כתוב לאמר' ,והקהל שותק במלים אלו:
תפלה

בעל

ְכּ ֵשׁם

בלבד

נְ ַק ֵדּשׁ

ישׁים
ֶשׁ ַמ ְק ִדּ ִ

ת־שׁ ְמ ךָך
ִ
ֶא

אוֹתוֹ

ִבּ ְשׁ ֵמי

עוֹלם
ָבּ ָ
ָמרוֹם

ַכּ ָכּתוּב ַעל־יַ ד נְ ִב ֲ
ה
יא ךָך ישעיה ו:ג 6וְ ָק ָ ֨רא ֶז֤ה ֶאל־זֶ ֙
וְ ָא ֔ ַמר
6
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בחזרת הש"ץ בבין המצרים ]חוץ מערב שבת ,ערב ור"ח
מנחם אב[ יורד היגון במילים 'וקרא זה אל־זה ואמר'.
בחזרת הש"ץ בבין המצרים ]חוץ מערב שבת ,ערב וראש חודש מנחם אב[ יורד היגון במילים 'מחיה
המתים'.

קהל ובעל תפלה יחדיו

בוֹדוֹ:
ל־ה ָ ֖א ֶרץ ְכּ ֽ
ָק ֧דוֹשׁ ׀ ָק ֛דוֹשׁ ָק ֖דוֹשׁ יְ ָ ֣י צְ ָב ֑אוֹת ְמ ֥ל ֹא ָכ ָ
7

בעל תפלה

ְל ֻע ָמּ ָתם ָבּ ךְ
ֹאמרוּ:
רוּך י ֵ ֽ

קהל ובעל תפלה יחדיו יחזקאל ג:יב

בעל תפלה
קהל ובעל תפלה יחדיו תהלים קמו:י
בעל תפלה

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

וּב ִד ְב ֵרי ָק ְד ְשׁ ךָך ָכּתוּב ֵלאמֹר:
ְ

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

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

וְ ִשׁ ְב ֲח ךָך

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

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

8

וּמ ַל ֵמּד ֶל ֱאנוֹשׁ ִבּינָ ה :וְ ָח ֵ ֽנּנוּ ֵמ ִא ְתּ ךָך ִבּינָ ה ֵדּ ָעה
ַא ָתּה חוֹנֵ ן ְל ָא ָדם ַ ֽדּ ַעת ְ
וְ ַה ְשׂ ֵכּלָ :בּ ךְ
רוּך ַא ָתּה יְ יָ חוֹנֵ ן ַה ָ ֽדּ ַעת:
שׁוּבה
ירנוּ ִב ְת ָ
בוֹד ֶ ֽת ךָך וְ ַה ֲחזִ ֵ ֽ
תוֹר ֶ ֽת ךָך וְ ָק ְר ֵ ֽבנוּ ַמ ְל ֵ ֽכּנוּ ַל ֲע ָ
יבנוּ ָא ִ ֽבינוּ ְל ָ
ֲה ִשׁ ֵ ֽ
ֽיךָ :בּ ךְ
ְשׁ ֵל ָמה ְל ָפ ֶנ ךָ
שׁוּבה:
רוּך ַא ָתּה יְ יָ ָהרוֹצֶ ה ִבּ ְת ָ
ל־לנוּ ַמ ְל ֵ ֽכּנוּ ִכּי מכה על הלב ָפ ַ ֽשׁ ְענוּ ִכּי
ח־לנוּ ָא ִ ֽבינוּ ִכּי מכה על הלב ָח ָ ֽטאנוּ ְמ ַח ָ ֽ
ְס ַל ָ ֽ
7

בחזרת הש"ץ בבין המצרים ]חוץ מערב שבת ,ערב ור"ח מנחם אב[ יורד היגון במילים 'לעמתם ברוך
יאמרו'.
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כל העושה מצוה לצורך הקריאה בתורה בתענית ציבור מסיר הטלית אחרי קדושת חזרת הש"ץ.

סוֹל ַח ַא ָתּהָ :בּ ךְ
רוּך ַא ָתּה יְ יָ ַחנּוּןַ ,ה ַמּ ְר ֶבּה ִל ְס ֽל ַוֹח:
מוֹחל וְ ֵ ֽ
ֵ
גוֹאל
יבנוּ וּגְ ָא ֵ ֽלנוּ ְמ ֵה ָרה ְל ַ ֽמ ַען ְשׁ ֶ ֽמ ךָך ִכּי ֵ
יבה ִר ֵ ֽ
ְר ֵאה ְב ָענְ ֵיֽנוּ וְ ִר ָ

ָחזָ ק

ַא ָתּהָ :בּ ךְ
גּוֹאל יִ ְשׂ ָר ֵאל:
רוּך ַא ָתּה יְ יָ ֵ
בתעית צבור מוסיף הבעל תפלה כאן 'עננו' :

ל־ר ְשׁ ֵ ֽענוּ
ל־תּ ֶפן ֶא ִ
דוֹלה ֲא ָנ ְֽחנוַּ :א ֵ ֽ
יתנוּ ִכּי ְבצָ ָרה גְ ָ
ֲע ֵנֽנוּ יְ יָ ֲע ֵנֽנוּ ְבּיוֹם צוֹם ַתּ ֲענִ ֵ ֽ
ל־תּ ְס ֵתּר ָפּ ֶנ ךָ
ֽיך ִמ ֶ ֽמּנּוּ
ְו ַא ַ
יְ ִהי נָ א ַח ְס ְדּ ךָך ְלנַ ֲח ֵ ֽמנוּ

ְו ַא ִ
ל־תּ ְת ַע ַלּם ִמ ְתּ ִחנָּ ֵ ֽתנוֱּ :היֵ ה נָ א ָקרוֹב ְל ַשׁ ְו ָע ֵ ֽתנוּ
ֶ ֽט ֶרם נִ ְק ָרא ֵא ֶ ֽל ךָ
יך ֲע ֵנֽנוּ

ַכּ ָדּ ָבר ֶשׁנֶּ ֱא ַמר:

ְו ָה ָי֥ה ֶ ֽט ֶרם־יִ ְק ָ ֖ראוּ ַ ֽו ֲאנִ ֣י ֶא ֱע ֶנ֑ה ע֛ וֹד ֵ ֥הם ְמ ַד ְבּ ִ ֖רים ַ ֽו ֲאנִ ֥י ֶא ְשׁ ָ ֽמע:

ישעיה סה:כה

צוּקהָ :בּ ךְ
ל־עת צָ ָרה ְו ָ
וּמצִּ יל ְבּ ָכ ֵ
פּוֹדה ַ
ֶ
ִכּי ַא ָתּה יְ יָ ָהעוֹנֶ ה ְבּ ֵעת צָ ָרה
רוּך ַא ָתּה יְ יָ
ָהעוֹנֶ ה ְבּ ֵעת צָ ָרה:

ְר ָפ ֵ ֽאנוּ

יְ יָ

וְ נֵ ָר ֵפא

ִכּי ְת ִה ָלּ ֵ ֽתנוּ ַא ָתּה
כּוֹתינוּ
ל־מ ֵ ֽ
ְל ָכ ַ

*

יענוּ
הוֹשׁ ֵ ֽ
ִ

וְ נִ וָּ ֵ ֽשׁ ָעה יִ ְשׂ ָר ֵאל:

פוּאה ְשׁ ֵל ָמה
וְ ַה ֲע ֵלה ְר ָ
רוֹפא נֶ ֱא ָמן
ֵ
ִכּי ֵאל ֶ ֽמ ֶל ךְך

וְ ַר ֲח ָמן ַא ָתּהָ :בּ ךְ
חוֹלי ַעמּוֹ
רוֹפאֵ ,
ֵ
רוּך ַא ָתּה יְ יָ

מי שרוצה להתפלל על החולה יאמר כאן :
*

יהי ָרצוֹן ִמ ְלּ ָפ ֶנ ךָ
ֽיך יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ
ִו ִ

פוּאה ְשׁ ֵל ָמה
ֶשׁ ִתּ ְשׁ ַלח ְמ ֵה ָרה ְר ָ
ן־ה ָשּׁ ַ ֽמיִ ם
ִמ ַ
ַהגּוּף

פוּאת
ְר ַ

ַה ֶ ֽנּ ֶפשׁ

חוֹלה
ְל ֶ

)פב"פ(

פוּאת
ְוּר ַ
ְבּ ךְ
חוֹלי יִ ְשׂ ָר ֵאל:
תוֹך ְשׁ ָאר ֵ

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

ל־פּנֵ י ָה ֲא ָד ָמה
(בּ ָר ָכה ַע ְ
וּמ ָטר ִל ְֿ
ַטל ָ

טּוּב ךָך
וְ ַשׂ ְבּ ֵ ֽענוּ ִמ ֶ ֽ

בתפלת ערבית של יום "ט אחר תקופת תשרי )ה' או ו' דעצעמבר( ובארץ ישראל בליל ז' מרחשון מתחילין

נוֹתנוּ ַכּ ָשּׁנִ ים ַהטּוֹבוֹתָ :בּ ךְ
רוּך ַא ָתּה יְ יָ ְמ ָב ֵר ךְך ַה ָשּׁנִ ים:
וּב ֵר ךְך ְשׁ ֵ ֽ
ָ
רוּתנוּ
שׁוֹפר גָּ דוֹל ְל ֵח ֵ ֽ
ְתּ ַקע ְבּ ָ

יּוֹתינוּ
וְ ָשׂא נֵ ס ְל ַק ֵבּץ גָּ ֻל ֵ ֽ

וְ ַק ְבּ ֵ ֽצנוּ ַ ֽי ַחד

ֵמ ַא ְר ַבּע ַכּנְ פוֹת ָה ָ ֽא ֶרץָ :בּ ךְ
רוּך ַא ָתּה יְ יָ ְמ ַק ֵבּץ ,נִ ְד ֵחי ַעמּוֹ יִ ְשׂ ָר ֵאל:
שׁוֹפ ֵ ֽטינוּ ְכּ ָב ִראשׁוֹנָ ה
ְ
יבה
ָה ִ ֽשׁ ָ
יָ גוֹן וַ ֲאנָ ָחה

יוֹע ֵ ֽצינוּ ְכּ ַב ְתּ ִח ָלּה
וְ ֲ

וְ ָה ֵסר ִמ ֶ ֽמּנּוּ

וּמ ךְ
וּב ַר ֲח ִמים
לוֹך ָע ֵ ֽלינוּ ַא ָתּה יְ יָ ְל ַב ְדּ ךָך ְבּ ֶ ֽח ֶסד ְ
ְ

וְ צַ ְדּ ֵ ֽקנוּ

ַבּ ִמּ ְשׁ ָפּטָ :בּ ךְ
וּמ ְשׁ ָפּט:
אוֹהב צְ ָד ָקה ִ
רוּך ַא ָתּה יְ יָ ֶ ֽמ ֶל ךְךֵ ,
)בעשרת ימי תשובה מסיימים הברכה ַ :ה ֶ ֽמּ ֶל ךְך

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

לחזור(.
ֹאבדוּ וְ ָכל־אוֹיְ ֵבי ַע ְמּ ךָך
ל־ה ִמּינִ ים ְכּ ֶ ֽרגַ ע י ֵ ֽ
ל־תּ ִהי ִת ְקוָ ה וְ ָכ ַ
ַל ְמ ֻשׁ ָמּ ִדים ַא ְ
ְמ ֵה ָרה יִ ָכּ ֵ ֽרתוּ

וּת ַמגֵּ ר וְ ַת ְכ ִנ ַֽיע
וּת ַשׁ ֵבּר ְ
וּמ ְלכוּת זָ דוֹן ְמ ֵה ָרה ְת ַע ֵקּר ְ
ַ

ִבּ ְמ ֵה ָרה ְביָ ֵ ֽמינוָּ :בּ ךְ
וּמ ְכ ִנ ַֽיע זֵ ִדים:
שׁוֹבר אוֹיְ ִבים ַ
ֵ
רוּך ַא ָתּה יְ יָ
יטת
ל־פּ ֵל ַ
ל־ה ֲח ִס ִידים וְ ַעל־זִ ְקנֵ י ַע ְמּ ךָך ֵבּית יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ ַע ְ
יקים וְ ַע ַ
ל־הצַּ ִדּ ִ
ַע ַ
יהם וְ ַעל־גֵּ ֵרי ַה ֶ ֽצּ ֶדק וְ ָע ֵ ֽלינוּ יֶ ֱהמוּ ַר ֲח ֶ ֽמ ךָ
סוֹפ ֵר ֶ
ְ
יך יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ וְ ֵתן ָשׂ ָכר
לומר 'ותן טל ומטר לברכה' עד פסח.

עוֹלם ל ֹא
וּל ָ
בּוֹט ִחים ְבּ ִשׁ ְמ ךָך ֶבּ ֱא ֶמת וְ ִשׂים ֶח ְל ֵ ֽקנוּ ִע ָמּ ֶהם ְ
ל־ה ְ
טוֹב ְל ָכ ַ
י־ב ךָך ָבּ ָ ֽט ְחנוָּ :בּ ךְ
יקים:
וּמ ְב ָטח ַלצַּ ִדּ ִ
רוּך ַא ָתּה יְ יָ ִמ ְשׁ ָען ִ
נֵ בוֹשׁ ִכּ ְ
10

ירוּשׁ ַ ֽל ִם ִע ְיר ךָך ְבּ ַר ֲח ִמים ָתּשׁוּב
ָ
וְ ִל

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

תוֹכהּ ָתּ ִכין:
עוֹלם וְ ִכ ֵסּא ָדוִ ד ְמ ֵה ָרה ְל ָ
אוֹתהּ ְבּ ָקרוֹב ְבּיָ ֵ ֽמינוּ ִבּנְ יַ ן ָ
ָ
וּבנֵ ה
ְ
בתשעה באב אומרים כאן 'נחם' )עמ' :(57

ָבּ ךְ
וּשׁ ָ ֽל ִם:
רוּך ַא ָתּה יְ יָ בּוֹנֵ ה יְ ֽר ָ

ת־א ֵב ֵלי צִ יּוֹן
11נַ ֵחם יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ֶא ֲ
ְו ַה ֲח ֵר ָבה

וּשׁ ַ ֽל ִם
ת־א ֵב ֵלי יְ ֽר ָ
ְו ֶא ֲ

ֽיה
שּׁוֹמ ָמהָ :ה ֲא ֵב ָלה ִמ ְבּ ִלי ָב ֶנ ָ
ְו ַה ְבּזוּיָ ה ְו ַה ֵ

בוֹדהּ
ְו ַה ְבּזוּיָ ה ִמ ְכּ ָ

ת־ה ִעיר ָה ֲא ֵב ָלה
ְו ֶא ָ
יה
עוֹנוֹת ָ
ֶֽ
ְו ַה ֲח ֵר ָבה ִמ ְמּ

ֹאשׁהּ ָחפוּי ְכּ ִא ָשּׁה
יוֹשׁ ֶבת ְור ָ
יוֹשׁבְ :ו ִהיא ֶ ֽ
ֵ
שּׁוֹמ ָמה ֵמ ֵאין
ְו ַה ֵ

ֲע ָק ָרה ֶשׁלּ ֹא יָ ָ ֽל ָדה:

ילים ַויָּ ִ ֽטילוּ ֶאת־
עוֹב ֵדי ְפ ִס ִ
וּה ְ
וּה ִלגְ יוֹנוֹת ַויִּ ָיר ֽשׁ ָ
ַויְ ַב ְלּ ֽע ָ

ַע ְמּ ךָך יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶל ָ ֽח ֶרב

ל־כּן צִ יּוֹן ְבּ ַמר ִתּ ְב ֶכּה
ַויַּ ַה ְרגוּ ְבזָ דוֹן ֲח ִס ֵידי ֶע ְליוֹןַ :ע ֵ

קוֹלהִּ :ל ִבּי ִל ִבּי
וּשׁ ַ ֽל ִם ִתּ ֵתּן ָ
ִו ֽיר ָ
וּב ֵאשׁ
ָבּ ֵאשׁ ִהצַּ ָתּהּ ָ

יהם ִכּי ַא ָתּה יְ יָ
יהם ֵמ ַעי ֵמ ַעי ַעל ַח ְל ֵל ֶ
ַעל ַח ְל ֵל ֶ
נוֹתהּ ָכּ ָאמוּר:
ַא ָתּה ָע ִתיד ִל ְב ָ

וֹמת ֵ ֖אשׁ ָס ִ ֑ביב
הּ נְ ֻאם־יְ ָ֔י ֥ח ַ
ה־לּ ֙
ֶ ֽא ְהיֶ ָ

זכריה

ב:ט ַ ֽו ֲא ִ ֤ני

תוֹכהָּ :בּ ךְ
רוּך ַא ָתּה יְ יָ
וּל ָכ ֖בוֹד ֶ ֽא ְה ֶי֥ה ְב ָ ֽ
ְ

וּשׁ ָ ֽל ִם:
ְמנַ ֵחם צִ יּוֹן וּבוֹנֵ ה יְ ֽר ָ

בחזרת הש"ץ בבין המצרים ]חוץ מערב שבת  ,ערב וראש חודש מנחם אב[ ברכת 'ולירושלים עירך'
10
כולה אומר ביגון ידוע של קינות ,ואת חתימת הברכה  -ביגון טעמי איכה.
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יוסף(

יולדת או חולה האוכלים בתשעה באב יאמרו נחם בברכת המזון קודם 'ובנה') .יוסף אומץ ,והג כצאן

ישׁוּע ֶ ֽת ךָך
ָ
ת־צ ַמח ָדּוִ ד ַע ְב ְדּ ךָך ְמ ֵה ָרה ַתצְ ִ ֽמ ַיח וְ ַק ְרנוֹ ָתּרוּם ִבּ
ֶא ֶ ֽ

ִכּי

ל־היּוֹםָ :בּ ךְ
שׁוּעה:
רוּך ַא ָתּה יְ יָ ַמצְ ִ ֽמ ַיחֽ ֶ ,ק ֶרן יְ ָ
ישׁוּע ְת ךָך ִק ִ ֽוּינוּ ָכּ ַ
ָ
ִל
וּב ָרצוֹן ֶאת־
קוֹלנוּ יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ חוּס וְ ַר ֵחם ָע ֵ ֽלינוּ וְ ַק ֵבּל ְבּ ַר ֲח ִמים ְ
ְשׁ ַמע ֵ ֽ
וּמ ְלּ ָפ ֶנ ךָ
יקם
ֽיך ַמ ְל ֵ ֽכּנוּ ֵר ָ
נוּנֽינוּ ַא ָתּה ִ
שׁוֹמ ַע ְתּ ִפ ָלּ ֵ ֽתנוּ וְ ַת ֲח ֵ
ֵֽ
ְתּ ִפ ָלּ ֵ ֽתנוּ ִכּי ֵאל
יבנוּ:
ל־תּ ִשׁ ֵ ֽ
ַא ְ

במחה של תעית ציבור בתפלת לחש אומרים:

ֲע ֵנֽנוּ יְ יָ ֲע ֵנֽנוּ ְבּיוֹם צוֹם

ל־תּ ְס ֵתּר ָפּ ֶנ ךָ
ֽיך ִמ ֶ ֽמּנּוּ
ל־ר ְשׁ ֵ ֽענוּ ְו ַא ַ
ל־תּ ֶפן ֶא ִ
דוֹלה ֲא ָנ ְֽחנוַּ :א ֵ ֽ
יתינוּ ִכּי ְבצָ ָרה גְּ ָ
ַתּ ֲענִ ֵ ֽ
ל־תּ ְת ַע ֵלּם ִמ ְתּ ִחנָּ ֵ ֽתנוֱּ :היֵ ה נָ א ָקרוֹב ְל ַשׁ ְו ָע ֵ ֽתנוּ יְ ִהי נָ א ַח ְס ְדּ ךָך ְלנַ ֲח ֵ ֽמנוּ ֶ ֽט ֶרם
ְו ַא ִ
נִ ְק ָרא ֵא ֶ ֽל ךָ
יך ֲע ֵנֽנוּ ַכּ ָדּ ָבר ֶשׁנֶּ ֱא ַמר:

ישעיה סה:כה

ְו ָה ָי֥ה ֶ ֽט ֶרם־יִ ְק ָ ֖ראוּ ַ ֽו ֲאנִ ֣י ֶא ֱע ֶנ֑ה ע֛ וֹד

ל־עת
וּמצִ יל ְבּ ָכ ֵ
פּוֹדה ַ
ֶ
ֵ ֥הם ְמ ַד ְבּ ִ ֖רים ַ ֽו ֲאנִ ֥י ֶא ְשׁ ָ ֽמעִ :כּי ַא ָתּה יְ יָ ָהעוֹנֶ ה ְבּ ֵעת צָ ָרה

שׁוֹמ ַע ְתּ ִפ ַלּת ַע ְמּ ךָך יִ ְשׂ ָר ֵאל ְבּ ַר ֲח ִמיםָ :בּ ךְ
רוּך ַא ָתּה יְ יָ
ֵֽ
צוּקה ִכּי ַא ָתּה
צָ ָרה ְו ָ
12
שׁוֹמ ַע ְתּ ִפ ָלּה:
ֵֽ

ית ךָך
בוֹדה ִל ְד ִביר ֵבּ ֶ ֽ
וּב ְת ִפ ָלּ ָתם וְ ָה ֵשׁב ָה ֲע ָ
ְרצֵ ה יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ְבּ ַע ְמּ ךָך יִ ְשׂ ָר ֵאל ִ
וּת ִפ ָלּ ָתם
וְ ִא ֵשּׁי יִ ְשׂ ָר ֵאל ְ

ְמ ֵה ָרה ְבּ ַא ֲה ָבה ְת ַק ֵבּל ְבּ ָרצוֹן

וּת ִהי ְל ָרצוֹן
ְ

בוֹדת יִ ְשׂ ָר ֵאל ַע ֶ ֽמּ ךָך:
ָתּ ִמיד ֲע ַ

חתימת ברכת 'שומע תפילה' אמרת על ידי הבעל תפלה בהרמת קול ובעימה מיוחדת כדי לעורר את
12
השומעים לחשיבות עיית 'אמן' זו.

בראש חודש ובחול המועד אומרים 'יעלה ויבא':

רוֹנֽנוּ
בוֹתינוּ יַ ֲע ֶלה וְ יָ בוֹא וְ יַ ִ ֽגּ ַיע וְ יֵ ָר ֶאה וְ יֵ ָרצֶ ה וְ יִ ָשּׁ ַמע וְ יִ ָפּ ֵקד וְ יִ זָּ ֵכר זִ ְכ ֵ
ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ֵ ֽואל ֵֹהי ֲא ֵ ֽ
וּפ ְק ֵ
ִ
וּשׁ ַ ֽל ִם ִעיר ָק ְד ֶ ֽשׁ ךָך
ן־דּוִ ד ַע ְב ֶ ֽדּ ךָך וְ זִ ְכרוֹן יְ ֽר ָ
בוֹתינוּ וְ זִ ְכרוֹן ָמ ִשׁ ַיח ֶבּ ָ
דּוֹנֽנוּ וְ זִ ְכרוֹן ֲא ֵ ֽ
ל־ע ְמּ ךָך ֵבּית יִ ְשׂ ָר ֵאל ְל ָפ ֶנ ךָ
וּל ַחיִּ ים
וּל ַר ֲח ִמים ְ
וּל ֶ ֽח ֶסד ְ
וּל ֵחן ְ
טוֹבה ְ
וּל ָ
יטה ְ
ֽיך ִל ְפ ֵל ָ
וְ זִ ְכרוֹן ָכּ ַ
וּל ָשׁלוֹם ְבּיוֹם
ְ
לראש חודש  :ר ֹאשׁ ַה ֽ ֹח ֶדשׁ ַהזֶּ ה
טוֹבה
זָ ְכ ֵ ֽרנּוּ יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ בּוֹ ְל ָ
)קהל ָא ֵמן(

׀

לפסח ַ :חג ַה ַמּצּוֹת ַהזֶּ ה

)קהל ָא ֵמן(

וּפ ְק ֵ ֽדנוּ בוֹ ִל ְב ָר ָכה
ָ

׀

לסכות ַ :חג ַה ֻסּכּוֹת ַהזֶּ ה

)קהל ָא ֵמן(

יענוּ בוֹ ְל ַחיִּ ים
הוֹשׁ ֵ ֽ
וְ ִ

יענוּ ִכּי ֵא ֶ ֽל ךָ
יך ֵע ֵינֽינוּ
הוֹשׁ ֵ ֽ
שׁוּעה וְ ַר ֲח ִמים חוּס וְ ָחנֵּ נוּ וְ ַר ֵחם ָע ֵ ֽלינוּ וְ ִ
וּב ְד ַבר יְ ָ
ִ

ִכּי ֵאל ֶ ֽמ ֶל ךְך ַחנּוּן וְ ַרחוּם ַא ָתּה:

שׁוּב ךָך ְלצִ יּוֹן ְבּ ַר ֲח ִמיםָ :בּ ךְ
רוּך ַא ָתּה יְ יָ
וְ ֶת ֱח ֶזֽינָ ה ֵע ֵינֽינוּ ְבּ ְ

13

ַה ַמּ ֲחזִ יר ְשׁ ִכינָ תוֹ

14

ְלצִ יּוֹן:
הב"ת צריך לומר 'מודים' בקול רם כדי שהציבור ישמעו.

מוֹדים ֲא ַנ ְֽחנוּ ָל ךְך ֶשׁ ַא ָתּה הוּא
כורע ִ

זוקף יְ יָ

עוֹלם ָו ֶעד :צוּר ַח ֵ ֽיּינוּ
בוֹתינוּ ְל ָ
ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ֵ ֽואל ֵֹהי ֲא ֵ ֽ
נוֹדה ְלּ ךָך וּנְ ַס ֵפּר
ָמגֵ ן יִ ְשׁ ֵ ֽענוּ ַא ָתּה הוּא ְלדוֹר ָודוֹרֶ :
סוּרים ְבּיָ ֶ ֽד ךָך
ל־ח ֵ ֽיּינוּ ַה ְמּ ִ
ְתּ ִה ָלּ ֶ ֽת ךָך ַע ַ
מוֹתינוּ ַה ְפּקוּדוֹת ָל ךְך
נִ ְשׁ ֵ ֽ

ְו ַעל־

ְו ַעל־נִ ֶ ֽסּ ךָ
יך ֶשׁ ְבּ ָכל־יוֹם

ִע ָ ֽמּנוּ

אוֹת ךָ
יך
ְו ַעל־נִ ְפ ְל ֶ ֽ

טוֹבוֹת ךָ
ל־עת
יך ֶשׁ ְבּ ָכ ֵ
ֶֽ
ְו

ֶ ֽע ֶרב

ָו ֹֽב ֶקר ְוצָ ֳה ָ ֽריִ םַ :הטּוֹב ִכּי ל ֹא־
ָכלוּ ַר ֲח ֶ ֽמ ךָ
יך ְו ַה ְמ ַר ֵחם ִכּי ל ֹא־
ַ ֽתמּוּ ֲח ָס ֶ ֽד ךָ
יך

עוֹלם ִק ִ ֽוינוּ
ֵמ ָ

ָל ךְך:

חתימת ברכת 'המחזיר שכינתו לציון' אמרת על ידי הבעל תפלה בהרמת קול ובעימה מיוחדת כדי
13
את השומעים לאמירת מודים דרבנן.
לעורר
14
קולו,

בחזרת הש"ץ בבין המצרים ]חוץ מערב שבת ,ערב וראש חודש מנחם אב[ בסוף הברכה משפיל את
אולם במלה אחרוה של רצה דהייו 'לציון' ,שוב מגביה את קולו.

מודים דרבן

מוֹדים ֲא ַנ ְֽחנוּ ָל ךְך ֶשׁ ַא ָתּה הוּא
כורע ִ
בוֹתינוּ
ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ֵ ֽואל ֵֹהי ֲא ֵ ֽ

זוקף יְ יָ

ל־בּ ָשׂר
ֱאל ֵֹהי ָכ ָ

הוֹדאוֹת ְל ִשׁ ְמ ךָך
אשׁיתְ :בּ ָרכוֹת ְו ָ
יוֹצְ ֵ ֽרנוּ יוֹצֵ ר ְבּ ֵר ִ
יתנוּ ְו ִקיַּ ְמ ָ ֽתּנוֵּ :כּן ְתּ ַח ֵיּֽנוּ
ַהגָּ דוֹל ְו ַה ָקּדוֹשׁ ַעל ֶשׁ ֶה ֱחיִ ָ ֽ
וּת ַקיְּ ֵ ֽמנוּ
ְ

יּוֹתינוּ ְל ַחצְ רוֹת ָק ְד ֶ ֽשׁ ךָך
ְו ֶת ֱאסֹף גָּ ֻל ֵ ֽ

ִל ְשׁמֹר ֻח ֶ ֽקּ ךָ
צוֹנ ךָך
יך ְו ַל ֲעשׂוֹת ְר ֶ ֽ
וּל ָע ְב ְדּ ךָך ְבּ ֵל ָבב ָשׁ ֵלם
ְ
מוֹדים ָל ךְך:
ִ
ֶשׁ ָ ֽאנוּ
כשאומרים המילה

כורעים מעט

ָבּ ךְ
רוּך

הוֹדאוֹת:
ַה ָ

כל ימי חנוכה ,גם בפורים ביום י"ד )ט"ו( ,אומרים כאן 'על הנסים':

ַעל ַהנִּ ִסּים וְ ַעל ַה ֻפּ ְר ָקן וְ ַעל ַהגְּ בוּרוֹת וְ ַעל ַה ְתּשׁוּעוֹת וְ ַעל ַה ִמּ ְל ָחמוֹת
בוֹתינוּ ַבּיָּ ִמים ָה ֵהם ִבּזְ ַמן ַהזֶּ ה:
ית ַל ֲא ֵ ֽ
ֶשׁ ָע ִ ֽשׂ ָ

ַעל

זוקף

ֵאל

יהם ָה ָמן ָה ָר ָשׁע
ֲע ֵל ֶ

ִבּ ֵקּשׁ

אסתר ג:יג

ְבּ ַר ֲח ֶ ֽמ ךָ
יך ָה ַר ִבּים ֵה ַ ֽפ ְר ָתּ ֶאת־

הוּדים ִמ ֨ ַנּ ַער ֲעצָ תוֹ
ל־היְּ ִ
ת־כּ ֠ ַ
וּל ַא ֵ ֣בּד ֶא ָ
ְל ַה ְשׁ ֡ ִמיד ַ ֽל ֲה ֣ ֹרג ְ

ת־מ ֲח ַשׁ ְבתּוֹ
וְ ִק ְל ַ ֽק ְל ָתּ ֶא ַ

וֹת גְּ מוּלוֹ ְבּר ֹאשׁוֹ
שׂר ְל ֹ֥ח ֶדשׁ וַ ֲה ֵשׁ ֽב ָ
לוֹשׁה ָע ָ ֛
ם ְבּי֣ וֹם ֶא ָ֔חד ִבּ ְשׁ ָ ֥
וְ ַעד־זָ ֵ ֜קן ַ ֤טף וְ נָ ִשׁי ֙

וְ ָתלוּ

ל־ה ֵעץ:
ת־בּנָ יו ַע ָ
וּשׁ ָל ָ ֖לם ָל ֽבוֹז :וְ ַא ָתּה אֹתוֹ וְ ֶא ָ
שׂר הוּא־ ֣ ֹח ֶדשׁ ֲא ָ ֑דר ְ
ים־ע ָ ֖
ָ
ְשׁנֵ

עוֹלם וָ ֶעד:
רוֹמם ִשׁ ְמ ךָך ַמ ְל ֵ ֽכּנוּ ָתּ ִמיד ְל ָ
ל־כּ ָלּם יִ ְת ָבּ ַר ךְך וְ יִ ְת ַ
וְ ַע ֻ
ית ךָך:
טוֹבים ְבּנֵ י ְב ִר ֶ ֽ
וּכתוֹב ְל ַחיִּ ים ִ
בעשרת ימי תשובה ְ :

)קהל ָא ֵמן(

]בחזרת הש"ץ הקהל עוה רק 'אמן' על אמירה 'וכתוב לחיים' ,שאין הקהל חוזר על אמירה זו[:

יוֹד ךָ
שׁוּע ֵ ֽתנוּ וְ ֶעזְ ָר ֵ ֽתנוּ
ת־שׁ ְמ ךָך ֶבּ ֱא ֶמת ָה ֵאל יְ ָ
ִ
יהלֲ לוּ ֶא
וּך ֶ ֽסּ ָלה וִ ַ
ל־ה ַחיִּ ים ֽ
וְ ָכ ַ
ֶ ֽס ָלה :כורע ָבּ ךְ
רוּך

משתחוה

16

ַא ָתּה

זוקף

יְ יָ

15

וּל ךָך נָ ֶאה ְלהוֹדוֹת:
ַהטּוֹב ִשׁ ְמ ךָך ְ

במחה של תענית ציבור בחזרת הש"ץ אומר הבעל תפלה :
בארץ ישראל בתעית ציבור הכהים מברכים את הקהל.
יש אומרים רק אחר פלג המחה.

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

15

בחזרת הש"ץ בבין המצרים ]חוץ מערב שבת  ,ערב וראש חודש מנחם אב[ בסוף הברכה משפיל את
קולו.

ידָּא מַ אי טַ עֲמָ א ָפּ ְרשֵׂ י ַכּהֲ ֵי יְדַ ְייהוּ בְּ ִמ ְחָ ָתא? ֵכּי ָון ִדּבְ סָ מוְּך ִל ְשׁ ִקיעַ ת הַ חַ מָּ ה ָקא פּ ְָרשֵׂ י ,כִּ ְתפִ לַּת  ְעִ ילָ ה
הָ ִא ְ
16
דָּ ְמיָא) .גמ' תענית כו(:

במדבר ו:כד-כו יְ ָ ֽב ֶר ְכ ךָ֥ך יְ ָ ֖י וְ יִ ְשׁ ְמ ֶ ֽר ךָך :כן יהי רצון יָ ֵ ֨אר יְ ָ ֧י ׀ ָפּ ָנ֛יו ֵא ֶ ֖ל ךָ
יך
יִ ֨ ָשּׂא יְ ָ ֤י ׀ ָפּנָ י ֙ו ֵא ֶ֔ל ךָ
שׁ ֽלוֹם :כן יהי רצון
שׂם ְל ֖ךָך ָ
יך וְ יָ ֵ ֥
'.כי באור פניך נתת לנו ד' אלדינו תורת חיים' recite the words

יח ֶ ֽנּ ָךּ :כן יהי רצון
ִ ֽו ֻ

טוֹבה נִ זָּ ֵכר וְ נִ ָכּ ֵתב ְל ָפ ֶנ ךָ
עוֹשׂה ַה ָשּׁלוֹם:
ֵ
ֽיך ָ ֽאנוּ ְו ָכל־ ַא ָתּה יְ יָ
וּפ ְרנָ ָסה ָ
ַ
ַע ְמּ ךָך ֵבּית יִ ְשׂ ָר ֵאל

וּל ָשׁלוֹםָ ":בּ ךְ
רוּך
ְל ַחיִּ ים ְ

וּשׂ ָפ ַתי ִמ ַדּ ֵבּר ִמ ְר ָמה וְ ִל ְמ ַק ְל ַלי נַ ְפ ִשׁי ִתדֹּם
ְ
ֱאל ַֹהי נְ צֹר ְלשׁוֹנִ י ֵמ ָרע
וֹת ךָ
יך ִתּ ְרדֹּף נַ ְפ ִשׁי:
וּב ִמצְ ֶ ֽ
תוֹר ֶ ֽת ךָך ְ
וְ נַ ְפ ִשׁי ֶכּ ָע ָפר ַלכֹּל ִתּ ְהיֶ הְ :פּ ַתח ִל ִבּי ְבּ ָ
בוֹתםֲ :ע ֵשׂה
חוֹשׁ ִבים ָע ַלי ָר ָעה ְמ ֵה ָרה ָה ֵפר ֲעצָ ָתם וְ ַק ְל ֵקל ַמ ְח ְשׁ ָ
ל־ה ְ
וְ ָכ ַ
ְל ַ ֽמ ַען ְשׁ ֶ ֽמ ךָך
תּוֹר ֶ ֽת ךָך:
ָ
20

20

ינ ךָך
ֲע ֵשׂה ְל ַ ֽמ ַען יְ ִמ ֶ ֽ

ֲע ֵשׂה ְל ַ ֽמ ַען ְק ֻד ָשּׁ ֶ ֽת ךָך

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

י־פי וְ ֶהגְ י֣ וֹן ִל ִ ֣בּי ְל ָפ ֶנ ךָ
צוּרי וְ ֽ ֹג ֲא ִ ֽלי:
֑יך יְ֝ ָ֗י ִ ֥
יִ ְ֥היֽ וּ ְל ָר ֨צוֹן ׀ ִא ְמ ֵר ֡ ִ

ֲע ֵשׂה ְל ַ ֽמ ַען

ועננו

ַ ֽו ֲע ֵנֽנִ י:

יט:טו

פוסע לאחריו ג' פסיעות

היחיד בקבלת תעיתו אומר לפי 'יהיו לרצון' רבון זה ,והוא הוסחא הישר והמוסיף גורע.

עוֹל ִמים ֲה ֵרי ֲאנִ י ְל ָפנֶ ךָ
יך ְבּ ַת ֲענִ ית נְ ָד ָבה ְל ָמ ָחר:
ִרבּוֹן ָה ָ
ואם בדעתו שלא להשלים את תעיתו יוסיף ויאמר:

ַעד ֲחצִ י ַהיּוֹם:

או:

ַעד ַא ֲח ֵרי ְתּ ִפ ַלת ִמנְ ָחה:

יְ ִהי ָרצוֹן ִמ ְלּ ָפ ֶנ ךָ
וּב ָרצוֹן וְ ָתב ֹא ְל ָפנֶ ךָ
בוֹתי ֶשׁ ְתּ ַק ְבּ ֵ ֽלנִ י ְבּ ַא ֲה ָבה ְ
ֽיך יְ יָ ֱאל ַֹהי וֵ אל ֵֹהי ֲא ַ
יך
ְתּ ִפ ָל ִתי

וְ ַת ֲענֶ ה ֲע ִת ָיר ִתי ְבּ ַר ֲח ֶ ֽמ ךָ
שׁוֹמ ַע ְתּ ִפ ַלת ָכּל ֶפּה:
ֵֽ
יך ָה ַר ִבּיםִ :כּי ַא ָתּה

יהיו לרצון וכו'.

המתעה ביום תעיתו בתפלת מחה קודם 'יהיו לרצון' יאמר 'רבון' זה )גמ' ברכות יז( :

עוֹל ִמים גָּ לוּי וְ יָ ֽד ַוּע ְל ָפנֶ ךָ
חוֹטא ַמ ְק ִריב ָק ְר ָבּן
יך ִבּזְ ַמן ֶשׁ ֵבּית ַה ִמּ ְק ָדּשׁ ַקיָּ ם ָא ָדם ֵ
ִרבּוֹן ָה ָ
יבין ִמ ֶ ֽמּנּוּ ֶא ָלּא ֶח ְלבּוֹ וְ ָדמוֹ וְ ַא ָתּה ְבּ ַר ֲח ֶ ֽמ ךָ
יך ָה ַר ִבּים ְמ ַכ ֵפּר וְ ַע ְכ ָשׁיו יָ ַ ֽשׁ ְב ִתּי
וְ ֵאין ַמ ְק ִר ִ
ְבּ ַת ֲענִ ית וְ נִ ְת ַמ ֵעט ֶח ְל ִבּי וְ ָד ִמי :יְ ִהי ָרצוֹן ִמ ְלּ ָפ ֶנ ךָ
ֽיך ֶשׁיְּ ִהי ֶח ְל ִבּי וְ ָד ִמי ֶשׁנִּ ְת ַמ ַעט ַהיּוֹם

ל־כּל־יִ ְשׂ ָר ֵאל:
רוֹמיו הוּא יַ ֲע ֶשׂה ָשׁלוֹם ָע ֵ ֽלינוּ וְ ַע ָ
ֹשׂה ָשׁלוֹם ִבּ ְמ ָ
ואומר  :ע ֶ
וְ ִא ְמרוּ ָא ֵמן:
זוקף לאט ואומר :

יְ ִהי ָרצוֹן ִמ ְלּ ָפ ֶנ ךָ
בוֹתינוּ ֶשׁיִ ָבּנֶ ה ֵבּית ַה ִמּ ְק ָדּשׁ ִבּ ְמ ֵה ָרה ְביָ ֵ ֽמינוּ
ֽיך יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ֵ ֽואל ֵֹהי ֲא ֵ ֽ
וּכ ָשׁנִ ים ַק ְדמֹנִ יּוֹת:
עוֹלם ְ
ימי ָ
תוֹר ֶ ֽת ךָך :וְ ָשׁם נַ ֲע ָב ְד ךָך ְבּיִ ְר ָאה ִכּ ֵ
וְ ֵתן ֶח ְל ֵ ֽקנוּ ְבּ ָ
וּכ ָשׁנִ ֖ים ַק ְד ֹֽמנִ ֽ ֹיּת:
עוֹלם ְ
ימי ָ֔
וּשׁ ָ ֑לם ִכּ ֵ ֣
הוּדה וִ ֽיר ָ
ה ַ ֽל ָ֔יי ִמנְ ַ ֥חת יְ ָ ֖
מלאכי ג:ד וְ ָ ֽע ְר ָב ֙
ועומד במקום שכלו פסיעותיו עד כדי הלוך ד' אמות ,ובצבור עד שיגיע הבעל תפלה לקדושה.
הבעל תפלה חוזר ומתפלל בקול ואומר מתחלה 'אדני שפתי תפתח' בלחש.

21סדר תחנון
בעשרת ימי תשובה אומרים 'אבינו מלכנו' )עמ'  (413אחר תפלת שמוה עשרה ,חוץ מערב שבת תשובה.
הפותח וסוגר את ארון הקודש ל'אבינו מלכנו' מתעטף בטלית.
כל ימי החול בימים שאומרים בהם תחה אומרים אחר שמה עשרה רחום וחנון וכו‘.
ואלו הימים שאין אומרים בהם תחה ואין ופלים על פיהם:
בערב שבת  ,ראש חודש  ,חנוכה  ,פורים קטן ב‘ ימים ,כל חדש ניסן  ,ל“ג בעומר  ,ראש חודש סיון עד אחר אסרו
חג ,

תשעה באב ,ולא בערב ראש השנה ומערב יום כפור עד אחר ראש חודש מרחשון ,בימים אלו אין

אומרים גם במחה שלפיו )חוץ מן חמשה עשר בשבט ,ול"ג בעומר ,וחמשה עשר באב שאומרים תחון במחה
בערב החג ובחג עצמו( ,ולא בבית אבל ,ולא בבית חתן ביום שכס לחופה )ותפשט המהג בכמה קהילות גם במחה
שלפיו(,

ולא בבהכ“ ביום המילה] .בפסח שני אומרים תחון כרגיל[.
אין ופלים על פיהם אלא במקום שיש ספר תורה ,ימה על שמאלו ודווקא על זרועו ומיושב.
ומלות 'רחום וחנון חטאתי' אומרים הבעל תפלה והקהל קודם הטיה.

אתי ְל ָפ ֶנ ךָ
ֽיך
ַרחוּם ְו ַחנּוּן מכים ביד ימין על הלב באמירת המילה ָח ָ ֽט ִ

ְכּ ִאילּוּ ִה ְק ַר ְב ִתּיו ְל ָפ ֶנ ךָ
ֽיך ַעל גַּ ֵבּי ַה ִמּזְ ֵ ֽבּ ַח וְ ִת ְר ֵ ֽצנִ י:

יהיו לרצון וכו'.

 only, and never at night. In the Temple, the assembled crowd fellמחה  andשחרית  is recited atתחנון 21
). [Theמשה תמיד ז:ג(  sacrifices of the morning and afternoonתמיד on their knees only after the
]World of Prayer Volume I pg. 231

יְ יָ ָמ ֵלא ַר ֲח ִמים ַר ֵחם ָע ַלי ְו ַק ֵבּל ַתּ ֲחנוּנָ י:
תהלים ו:ב-יא

י־א ְמ ַ֫לל ָ ֥אנִ י
ל־בּ ֲח ָמ ְת ךָ֥ך ְתיַ ְסּ ֵ ֽרנִ יָ :ח ֵנּ֥נִ י יְ ָ֘י ִ ֤כּ ֻ
יחנִ י ְ ֽו ַא ַ
וֹכ ֵ ֑
ל־בּ ַא ְפּ ךָ֥ך ֽת ִ
ְ ֽי ָ֗י ַא ְ

אד
ְר ָפ ֵ ֥אנִ י יְ ָ ֑י ִ ֖כּי נִ ְב ֲה ֣לוּ ֲעצָ ָ ֽמי :וְ֭ נַ ְפ ִשׁי נִ ְב ֲה ָ ֣לה ְמ ֑ ֹ

ואת

שׁוּבה יְ֭ יָ
ָ֣
ד־מ ָ ֽתי:
ְו ַא ָ ֥תּה יְ֝ ָ֗י ַע ָ

ה־לּ ךְך:
יענִ י ְל ַ ֣מ ַען ַח ְס ֶ ֽדּ ךָך֤ ִ :כּי ֵ ֣אין ַבּ ָ ֣מּ ֶות זִ ְכ ֶ ֑ר ךָך ֝ ִבּ ְשׁ ֗אוֹל ִ ֣מי יֽ ֶוֹד ָ ֽ
וֹשׁ ֗ ֵ
שׁי ֝ ֽה ִ
ַח ְלּ ָצ֣ה נַ ְפ ִ ֑
שׁה ִמ ַ ֣כּ ַעס
שׂי ַא ְמ ֶ ֽסהֽ ָ :ע ְשׁ ָ ֣
ל־ליְ ָלה ִמ ָטּ ִ ֑תי ֝ ְבּ ִד ְמ ָע ִ֗תי ַע ְר ִ ֥
יָ ַ ֤ג ְע ִתּי ׀ ְ ֽבּ ַאנְ ָח ִתי ַא ְשׂ ֶ ֣חה ְב ָכ ַ֭
ֵע ִינ֑י ֝ ָ ֽע ְת ָ ֗קה ְבּ ָכל־צֽ ֲוֹר ָ ֽרי:
יְ֭ יָ ְתּ ִחנָּ ִ ֑תי יְ֝ ָ֗י ְ ֽתּ ִפ ָלּ ִ ֥תי יִ ָ ֽקּח:

י־שׁ ַ ֥מע יְ֝ ָ֗י ֣קוֹל ִבּ ְכ ִ ֽייָ :שׁ ַ ֣מע
ל־פּ ֲע ֵלי ָ ֑א ֶון ִ ֽכּ ָ
֣סוּרוּ ִ֭מ ֶמּנִּ י ָכּ ֣ ֹ
איְ ָ ֑בי יָ֝ ֗ ֻשׁבוּ יֵ ֥בשׁוּ ָ ֽרגַ ע:
יֵ ֤בשׁוּ ׀ ְויִ ָ ֽבּ ֲה ֣לוּ ְ֭מאֹד ָכּל־ ֽ ֹ

אחר נפילת אפים לפי 'ואנחנו לא נדע' )עמ'  (35אומרים 'שומר ישראל' בצום גדליה בלבד) .מהג פפד"מ(
ד"ה ב' כ:יב

ַ ֽו ֲא ֗ ַנ ְחנוּ ֤ל ֹא נֵ ַד ֙ע ַ ֽמה־נַּ ֲע ֔ ֶשׂה ִ ֥כּי ָע ֶ ֖ל ךָ
יך ֵע ֵינֽינוּ:

תהלים כה:ו

ֹר־ר ֲח ֶ ֣מ ךָ
יך
זְ כ ַ ֽ

יְ֭ יָ ַ ֽו ֲח ָס ֶ ֑ד ךָ
י־ח ְס ְדּ ךָ֣ך יְ ָ ֣י ָע ֵ ֑לינוּ ֝ ַ ֽכּ ֲא ֗ ֶשׁר יִ ַ ֥ח ְלנוּ ָ ֽל ךְך:
עוֹלם ֵ ֽה ָמּה :לג:כב יְ ִ ֽה ַ
יך ִ ֖כּי ֵ ֽמ ָ ֣
שׁנִ ֥ים ַ֭מ ֵהר יְ ַק ְדּ ֣מוּנוּ ַ ֽר ֲח ֶ ֑מ ךָ
אד:
יך ִ ֖כּי ַד ֣לּוֹנוּ ְמ ֽ ֹ
וֹנת ִ ֽרא ֫ ֹ
ר־לנוּ֘ ֲע ֹ֢
ל־תּזְ ָכּ ָ
עט:ח ַ ֽא ִ
קכג:ג

י־רב ָשׂ ַ ֥ב ְענוּ ֽבוּז:
ָח ֵנּ֣נוּ יְ ָ ֣י ָח ֵנּ֑נוּ ִכּ ֝ ַ ֗

חבקוק ג:ב

ְבּ ֖ ֹרגֶ ז ַר ֵ ֥חם ִתּזְ ֽכּוֹר:

י־ע ָ ֥פר ֲא ָנ ְֽחנוּ :עט:ט ָעזְ ֵ ֤רנוּ ׀ ֱא ֘לֹ ֵ ֤הי יִ ְשׁ ֗ ֵענוּ
י־הוּא יָ ַ ֣דע יִ צְ ֵ ֑רנוּ ֝ ָז ֗כוּר ִ ֽכּ ָ
תהלים קג:יד ִכּ ֖
ֹאתינוּ ְל ַ ֣מ ַען ְשׁ ֶ ֽמ ךָך:
ל־חטּ ֵ֗
ילנוּ וְ ַכ ֵ ֥פּר ַע ֝ ַ
וֹד־שׁ ֶ ֑מ ךָך וְ ַהצִּ ֵ ֥
ְ
ל־דּ ַ ֥בר ְכּ ֽב
ַ ֽע ְ

במדבר יד:יז

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

יך יְ֭ יָ ַ ֽו ֲח ָס ֶ ֑ד ךָ
ֹר־ר ֲח ֶ ֣מ ךָ
עוֹלם ֵ ֽה ָמּה:
יך ִ ֖כּי ֵ ֽמ ָ ֣
תהלים כה:ו זְ כ ַ ֽ
בעל תפלה כורע

יִ ְתגַּ ַדּל ְויִ ְת ַק ַדּשׁ זוקף ְשׁ ֵמיהּ ַר ָבּא

)קהל

עוּתהּ
ָא ֵמן( ְבּ ָע ְל ָמא ִדּ ְב ָרא ִכ ְר ֵ

ְויַ ְמ ִל ךְ
וּבזְ ַמן
ל־בּית־יִ ְשׂ ָר ֵאל ַבּ ֲעגָ ָלא ִ
וּב ַחיֵּ י ְד ָכ ֵ
יוֹמיכוֹן ְ
וּב ֵ
כוּתהּ ְבּ ַחיֵּ יכוֹן ְ
יך ַמ ְל ֵ
ָק ִריבְ :ו ִא ְמרוּ

בעל תפלה כורע

ָא ֵמן:

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

)קהל

ָא ֵמן(

ובשימה אחרת מוסיפים 'יתברך'

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

הציבור אומר עמו )ולא לאחריו(.

ל־בּ ְר ָכ ָתא ְו ִשׁ ָיר ָתא ֻתּ ְשׁ ְבּ ָח ָתא ְונֶ ָח ָמ ָתא
ְל ֵ ֽע ָלּא ִמ ָכּ ִ
ַדּ ֲא ִמ ָירן ְבּ ָע ְל ָמא :בעל תפלה כורע ְו ִא ְמרוּ ָא ֵמן:

)קהל

ָא ֵמן(

וּב ָרצוֹן ֶאת ְתּ ִפ ָלּ ֵ ֽתנוּ:
קהלַ :ק ֵבּל ְבּ ַר ֲח ִמים ְ

עוּתהוֹן ְדּ ָכל־יִ ְשׂ ָר ֵאל ֳק ָדם ֲאבוּהוֹן ִדּי ִב ְשׁ ַמיָּ אְ :ו ִא ְמרוּ ָא ֵמן:
וּב ְ
לוֹתהוֹן ָ
ִתּ ְת ַק ַבּל צְ ְ
)קהל

ָא ֵמן(

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

ל־כּל־יִ ְשׂ ָר ֵאלְ :ו ִא ְמרוּ ָא ֵמן:
ן־שׁ ַמיָּ א ְו ַחיִּ ים ָע ֵ ֽלינוּ ְו ַע ָ
יְ ֵהא ְשׁ ָל ָמא ַר ָבּא ִמ ְ
ָא ֵמן(
קכא:ב קהלֶ֭ :עזְ ִרי ֵמ ִ ֣עם יְ ָ ֑י ֝ ֹע ֗ ֵשׂה ָשׁ ַ ֥מיִ ם וָ ָ ֽא ֶרץ:

)קהל

בעל תפלה פוסע לאחוריו בחת שלש פסיעות בכריעה אחת

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

פוה לימיו ואומר

הוּא יַ ֲע ֶשׂה ָשׁלוֹם ָע ֵ ֽלינוּ

ל־כּל־יִ ְשׂ ָר ֵאלְ :ו ִא ְמרוּ ָא ֵמן:
ְו ַע ָ

)קהל

ָא ֵמן(

בערב שבת אין אומרים 'עלינו' בין תפלת מחה וקבלת שבת אלא ממשיכים מיד ב'לכו נרננה' )עמ' (001
, itראשוים . By the time of theמוסף לימים וראים  was recited only inגאוים  ,עלינו Until the time of the
קריאת (i.e.
 beforeתפילה last

קבלת עול מלכות שמים  daily, since it containsערבית  andשחרית was said both after
 as theעלינו . Eventually it became customary to reciteמחה ) but not afterשמע

 follow consecutively (even if there isתפילות leaving synagogue. When two
 in between), forשיעור a
which people stay from the beginning of one until after the other,
(  is said only at the endעלינו then
בית  is said separately (when people generally leave theתפילה). If eachשחרית ־ מוסף( )מחה ־ ערבית
מקור  and theמשה ברורה  comments (quoted by theמגן אברהם . Theתפילה  is said after eachהכסת( עלינו
,של"ה ) in the name of theחיים
 where they are accustomed to to pushארץ אשכז that "In
 beingמין  forward (i.e. oren back-to-back), an individual dwelling in a town or a traveler (i.e. noערבית
 wouldערבית  andמחה)," Thus,ערבית  (to orenצאת הכוכבים available in either case) needs to wait for
 since there would be time in between them.עליו each conclude with
 and then immediately continues withעליו  withמחה  which concludesמין When participating in a
 actuallyערוך השלחן , one must choose between the following two opinions: a) according to theערבית
,צבור  is unnecessary. By bowing along with theצבור  together with theעלינו reciting
one
 require that at least the first paragraph ofפוסקים , b) otherמלך מלכי המלכים  asהקב"ה acknowledges
 reciting it.מין  always be said together with theעלינו
של
כך הוא מסורת הקדמוים ,חדא ,משום שתיקו 'עלינו' רק לתפילות שיש בהן קבלת עול מלכות שמים
קריאת שמע ,ועוד ,שהגו מקדמת דא להתפלל מחה וערבית יחד בלא הפסק ,ואמירת ' עלינו' תקה לאומרה לפי
עזיבת בית הכסת ,להודיע שכל תפילתיו עד כה הן בלתי לד' לבדו .והה ,בכיסת השבת ,תפילת מחה סמכת
הוא
לקבלת שבת ומעריב )אף כשדורשים בין קבלת שבת לערבית( ,ואז 'עלינו לשבח' שלאחר מעריב
המסיים את שתי התפילות .ובאפיקי מגיים על שו"ע או"ח סי' קל"ב ביאורים ס"ק א' ביאר שזה כמו אמירת ' עלינו'
ביום שמתפללים בו מוסף שלא אומרים 'עלינו' אחרי תפילת שחרית ,אלא אחר מוסף בלבד ,וכן ביום כפור ,שמצאים
כל היום ברצף בבית הכסת ,אין אומרים 'עלינו' בסיום כל תפילה בפי עצמה ,אלא בסיום מעריב של מוצאי יום
כיפור בלבד .וכן במשה ברורה סי' קל"ב ס"ק ז הביא ממגן גיבורים בשם סדר היום ,דבמקומו של המש"ב כך הוא
המהג בבתי כסיות גדולות ,שאין אומרים 'עלינו' בסיום תפילת מחה ,אלא אחר תפילת ערבית בלבד" :דעלינו
שיאמרו אחר תפילת מעריב קאי גם אמנחה".

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

ישעיה מה:כ

ל־אל ֥ל ֹא
וּמ ְת ַפּלֲ ִ֔לים ֶא ֵ ֖
ִֽ

וּמוֹדים זוקף ִל ְפנֵ י ֶ ֽמ ֶל ךְך ַמ ְל ֵכי ַה ְמּ ָל ִכים
ִ
וּמ ְשׁ ַתּ ֲחוִ ים
כּוֹר ִעים ִ
יוֹשׁ ַיע :וַ ֲא ַנ ְֽחנוּ כורע ְ
ִֽ
ַה ָקּדוֹשׁ ָבּ ךְ
רוּך הוּאֶ :שׁהוּא

נא:יג

וּמוֹשׁב יְ ָקרוֹ ַבּ ָשּׁ ַ ֽמיִ ם
ַ
נוֹטה ָשׁ ַמיִ ֘ם ְוי ֵ ֹ֣סד ָא ֶר ֒ץ
ֶ֣

רוֹמים :הוּא ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ֵאין עוֹד ֱא ֶמת ַמ ְל ֵ ֽכּנוּ
וּשׁ ִכינַ ת ֻעזּוֹ ְבּגָ ְב ֵהי ְמ ִ
ְ
ִמ ַ ֽמּ ַעל
ל־ל ָב ֶב ךָ ֒ך ִ ֤כּי יְ יָ ֙
תוֹרתוֹ :דברים ד:לט ְו ָ ֽי ַד ְע ָ ֣תּ ַהיּ֗ וֹם וַ ֲה ֵ ֽשׁב ָֹ֘ת ֶא ְ
זוּלתוֹ ַכּ ָכּתוּב ְבּ ָ
ֶ ֽא ֶפס ָ
ל־ה ָ ֖א ֶרץ ִמ ָ ֑תּ ַחת ֵ ֖אין ֽעוֹד:
֣הוּא ָ ֽה ֱאל ִֹ֔הים ַבּ ָשּׁ ַ ֣מיִ ם ִמ ֔ ַמּ ַעל וְ ַע ָ
לּוּלים
ל־כּן נְ ַק ֶוּה ְלּ ךָך יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ִל ְראוֹת ְמ ֵה ָרה ְבּ ִת ְפ ֶ ֽא ֶרת ֻע ֶ ֽזּ ךָך ְל ַה ֲע ִביר גִּ ִ
ַע ֵ
ל־בּנֵ י
עוֹלם ְבּ ַמ ְלכוּת ַשׁ ַדּיְ :ו ָכ ְ
ָ
ילים ָכּרוֹת יִ ָכּ ֵרתוּן ְל ַת ֵקּן
ן־ה ָ ֽא ֶרץ וְ ָה ֱא ִל ִ
ִמ ָ
ָב ָשׂר יִ ְק ְראוּ ִב ְשׁ ֶ ֽמ ךָך ְל ַה ְפנוֹת ֵא ֶ ֽל ךָ
יך ָכּ ִ
ל־יוֹשׁ ֵבי
ְ
ל־ר ְשׁ ֵעי ָ ֽא ֶרץ :יַ ִ ֽכּירוּ ְויֵ ְדעוּ ָכּ
ֵת ֵבל

ִכּי ְל ךָך

ישעיה מה:כג

ל־ל ֽשׁוֹןְ :ל ָפ ֶנ ךָ
ֽיך יְ יָ
ל־בּ ֶר ךְך ִתּ ָשּׁ ַ ֖בע ָכּ ָ
ִ 22תּ ְכ ַ ֣רע ָכּ ֶ֔

כוּת ךָך
יק ְבּלוּ ֻכ ָלּם ֶאת־עֹל ַמ ְל ֶ ֽ
ֱאל ֵ ֹֽהינוּ יִ ְכ ְרעוּ וְ יִ ֽ ֹפּלוּ וְ ִל ְכבוֹד ִשׁ ְמ ךָך יְ ָקר יִ ֵ ֽתּנוּ :וִ ַ
יהם
וְ ִת ְמל ךְֹך ֲע ֵל ֶ

וּל ֽע ְ
עוֹלם ָו ֶעדִ :כּי ַה ַמּ ְלכוּת ֶשׁ ְלּ ךָך ִהיא ְ
ְמ ֵה ָרה ְל ָ
וֹל ֵמי ַעד

וְ ִת ְמל ךְֹך ְבּ ָכבוֹד:
לפי המהג הקודם באשכז לא אמרו כלל פסוקים אחר עליו:

ל־ל ֽשׁוֹן.':
ל־בּ ֶר ךְך ִתּ ָשּׁ ַ ֖בע ָכּ ָ
י־ל ֙י ִתּ ְכ ַ ֣רע ָכּ ֶ֔
)הַ ָוּלָד( ֵאיוֹ יוֹצֵ א ִמשָׁ ם )הָ ֶרחֶ ם( עַ ד שֶׁ מַּ ְשׁבִּ יעִ ין אוֹתוֹ ,שֶׁ נֶּאֱ מַ רִ ' :כּ ִ
22
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ל־יוֹר ֵ ֣די ָע ָ ֑פר' )תהלים כב:ל(ִ ' ,תּ ָשּׁ ַ ֖בע ָכּ ָ
ְ
יתה ,שֶׁ נֶּאֱ מַ ר' :יִ֭ ְכ ְרעוּ ָכּ
ל־בּ ֶרך' ֶזה יוֹם הַ ִמ ָ
י־ל ֙י ִתּ ְכ ַ ֣רע ָכּ ֶ֔
' ִכּ ִ
ל־ל ֽשׁוֹן ':זֶ ה יוֹם
שׁי וְ ֖ל ֹא נִ ְשׁ ַ ֣בּע ְל ִמ ְר ָ ֽמה) ' :תהלים כד:ד( .וּמָ ה
שּׁוְ א נַ ְפ ֑ ִ
שׂא ַל ָ ֣
שׁר ׀ ֽל ֹא־נָ ָ ֣
ר־ל ָ ֥בב ֲא ֶ ֤
שֶׁ נֶּאֱ מַ ר ' :נְ ִ ֥קי ַכ ֗ ַפּיִ ם וּֽ ַב ֵ֫
הַ לֵּ ידָ ה,
הוֹרים,
וּמשָׁ רֲ ָתיו ְט ִ
ִהיא הַ ְשׁבוּעָ ה שֶׁ מַּ ְשׁבִּ יעִ ין אוֹתוֹ? ְתּהֵ י צַ ִדּיק וְ ַאל ְתּ ִהי ָרשָׁ עֶ ,והֱ ֵוי יוֹדֵ עַ שֶׁ הַ ָקּדוֹשׁ בָּ רוְּך הוּא טָ הוֹרְ ,
וֹט ָלה ִמ ְמָּך) .גמ' נדה ל(:
הוֹרה ִהיאִ ,אם ַא ָתּה ְמשַׁ ְמּ ָרהּ בְּ טָ הֳ ָרה מוּטָ ב ,וְ ִאם לַאו הֲ ֵרי ִי ְ
וּ ְשָׁ מָ ה שֶׁ נּ ַָתן בְּ ָך ְט ָ
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)
וְ נֶ ֱא ַמר:

זכריה יד:ט

תוֹר ֶ ֽת ךָך:
ַכּ ָכּתוּב ְבּ ָ

שמות טו:יח

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

וּשׁ ֥מוֹ ֶא ָ ֽחד(:
ל־ה ָ ֑א ֶרץ ַבּיּ֣ וֹם ַה ֗הוּא ִ ֽי ְה ֶי֧ה יְ ָ ֛י ֶא ָ ֖חד ְ
ל־כּ ָ
וְ ָה ָי֧ה יְ ָ ֛י ְל ֶ ֖מ ֶל ךְך ַע ָ

) 23עיין במחזור ויטרי סי' צט ,ספר הרוקח סו"ס שכד ,החות יאיר בספר 'מקור חיים' סי' ה ,סעי' ב( א"א קדיש
כלל אחר 'עלינו' וכ"ה במחזור ויטרי  ,רוקח וטור )סימן קל"ג ועי"ש בד"מ(  -אין לומר קדיש )שאמר ככתוב
בתורתך ונאמר אף על פי כן ,הוא אמר ש(גם לדעת האריז"ל אחר 'עלינו' )כך כתב הבן איש חי שו"ת רב פעלים
ח"ד ,או"ח ,סי' ז(.
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' are not considered part ofונאמר' andפסוקים ' ,ככתוב בתורתך , theמהג אשכז According to
 should be saidפסוקים  synagogue. Theמהג אשכז, and need not be said, even in a non-עלינו
 afterקדיש . (Notwithstanding the fact that recitingעלינו  afterקדיש however, if one wishes to recite
).מהג אשכז  is quite problematic according toעלינו

