תפלת ערבית.
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(.
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המתפללים ערבית אחר צאת הכוכבים,

מקדימים לומר 'שיר המעלות הנה' והפסוקים שעמו ,ולאחריהם חצי קדיש )אבל לא בבית אבל(.

ילוֹת:
ל־ע ְב ֵ ֣די יְ ָ ֑י ָה ֹֽע ְמ ִ ֥דים ְבּ ֵבית־יְ֝ ָ֗י ַבּ ֵלּ ֽ
קלד:א-ג ֗ ִשׁיר ַ ֽה ַ ֽ֫מּ ֲע ֥לוֹת ִה ֵ ֤נּה ׀ ָ ֽבּ ֲר ֣כוּ ֶאת־יְ֭ יָ ָכּ ַ
ְשׂ ֽאוּ־יְ ֵד ֶ ֥כם ֑ ֹק ֶדשׁ ֝וּ ָ ֽב ֲר ֗כוּ ֶאת־יְ ָיֽ :יְ ָ ֽב ֶר ְכ ךָ֣ך יְ֭ יָ ִמצִּ יּ֑ וֹן ֝ ֹע ֗ ֵשׂה ָשׁ ַ ֥מיִ ם ָו ָ ֽא ֶרץ:
מו:ח

ב־לנוּ ֱאל ֵ ֹ֖הי ַי ֲֽע ֣ ֹקב ֶ ֽס ָלה:
יְ ָ ֣י צְ ָב ֣אוֹת ִע ָ ֑מּנוּ ִמ ְשׂ ָ ֽגּ ָ֨

ג' פעמים

פד:יג יְ ָ ֥י צְ ָב ֑אוֹת ַ ֽא ְשׁ ֵ ֥רי ֝◌ ָא ָ ֗דם בּ ֵ ֹ֥ט ַח ָ ֽבּ ךְך:
כ:י

ג' פעמים

יוֹם־ק ְר ֵ ֽאנוּ:
ָ
יעה ֝ ַה ֗ ֶמּ ֶל ךְך ַי ֲֽע ֵנ֥נוּ ְב
הוֹשׁ ָ
ִ֑
יְ ָ ֥י

יתום )קטן( כורע

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

ג' פעמים

)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

יתום )קטן( כורע

ָא ֵמן:

)קהל

ָא ֵמן(
1

, which speakפסוקים  is recited after nightfall, it is preceded by the followingערבית When
of
, who in fact was only reviving aאריז"ל  by theמהג אשכז orenen at night. They were added to
,מזמור . After thisערבית  leading intoמזמורpractice from the Geonic era to recite a
the
 without a break, there is noמחה  followsערבית . If, however,ברכו  beforeקדיש congregation says
, andפסוקים . At one time, theseמחה  followingקדיש תתקבל  in addition to theקדיש need to recite
.חברת מעריב בזמו , were recited only by small groups calledקדיש this
If one either attends a
, then theseמין  without aערבית  or one orensקדיש דרבן  which concludes with the recital of aשיעור
 may be omitted.פסוקים

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

ובשימה אחרת מוסיפים 'יתברך'

רוֹמם ְויִ ְתנַ ֵשּׂא
יתום )קטן( כורע יִ ְת ָבּ ַר ךְך ְויִ ְשׁ ַתּ ַבּח ְויִ ְת ָפּ ַאר ְויִ ְת ַ
ְויִ ְת ַה ַדּר ְויִ ְת ַע ֶלּה ְויִ ְת ַה ַלּל ְשׁ ֵמיהּ ְדּ ֻק ְד ָשׁא יתום )קטן( 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 :יתום )קטן( כורע ְו ִא ְמרוּ ָא ֵמן:

)קהל

ָא ֵמן(

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 ְ

)קהל

ָא ֵמן(
יתום )קטן( 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(

קריאת שמע וברכותיה לחול
שׁיב ַא ֑פּוֹ
ֹא־י ְשׁ ִ ֥חית ֖◌ ְו ִה ְר ָ ֣בּה ְל ָה ִ ֣
עח:לח הבעל תפלה אומר  2וְ ֤הוּא ַרח֙וּם ׀ יְ ַכ ֵ ֥פּר ָעוֹן֘ ְ ֽול ַ ֫ ֽ
ל־ח ָמ ֽתוֹ:
וְ ֽל ֹא ֝◌יָ ֗ ִעיר ָכּ ֲ

כ:י

יעה ֝ ַה ֗ ֶמּ ֶל ךְך ַ ֽי ֲע ֵנ֥נוּ ְביוֹם־
הוֹשׁ ָ
ִ֑
הקהל עוין והב"ת אחריהם יְ ָ ֥י
ָק ְר ֵ ֽאנוּ:

הבעל תפלה מאריך באמירת 'ברכו' ובימים מיוחדים )שאין תחון( מאריך עוד יותר:

ָבּ ֲרכ וּ

 is a way of saying that in theוהוא רחום  .והוא רחום  forעמוד  ascends to theבעל תפלה The
)רוקח( evening, when there are no sin offerings, God provides atonement.

2

בעוד הבעל תפלה אומר 'ברכו' אומר הקהל בלחש :

יִ ְת ָבּ ַר ךְך וְ יִ ְשׁ ַתּ ַבּח וְ יִ ְת ָפּ ַאר

וּת ִה ָלּה:
ְ

רוֹמם וְ יִ ְתנַ ֵשּׂא ְשׁמוֹ ֶשׁל ֶ ֽמ ֶל ךְך ַמ ְל ֵכי ַה ְמּ ָל ִכים ַה ָקּדוֹשׁ ָבּ ךְ
רוּך הוּא:
וְ יִ ְת ַ
ֶשׁהוּא ִראשׁוֹן וְ הוּא ַא ֲחרוֹן

וּמ ַבּ ְל ָע ָדיו ֵאין ֱאל ִֹהים :תהלים סח:ה ֡ ֹסלּוּ
ִ

ל־בּ ָר ָכה
ל־כּ ְ
רוֹמם ַע ָ
וּשׁמוֹ ְמ ָ
ָ ֽלר ֵ ֹ֣כב ֖◌ ָ ֽבּ ֲע ָרבוֹת ְבּ ָי֥הּ ְשׁ ֗מוֹ וְ ִע ְלז֥ וּ ְל ָפ ָנֽיוְ :

ֶאת ־יְ יָ
ַה ְמב ָֹר ךְך:

כשמגן בעל תפלה השם יאמר הקהל ָ :בּ ךְ
עוֹלם וָ ֶעד:
רוּך ֵשׁם ְכּבוֹד ַמ ְלכוּתוֹ ְל ָ
שׁם יְ ָ ֣י ְמב ָ ֹ֑ר ךְך ֝ ֵ ֽמ ַע ָ֗תּה וְ ַעד־
כשמגן בעל תפלה 'המברך' יאמר הקהל  :קיג:ב יְ ִ ֤הי ֵ ֣

עוֹלם:
ָֽ

קהל ובעל תפלה יחדיו ָ :בּר ךְ
וּך יְ יָ ַה ְמב ָֹר ךְך
ָבּ ךְ
עוֹלם
רוּך ַא ָתּה יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ֶ ֽמ ֶל ךְך ָה ָ
פּוֹת ַח ְשׁ ָע ִרים
ֵֽ
ְבּ ָח ְכ ָמה

וֹלם וָ ֶעד :
ְלע ָ

ֲא ֶשׁר ִבּ ְד ָברוֹ ַמ ֲע ִריב ֲע ָר ִבים

ִ
וּב ְתבוּנָ ה ְמ ַשׁנֶּ ה ִע ִתּים

ת־הזְּ ַמנִּ ים
וּמ ֲח ִליף ֶא ַ
ַ

בּוֹרא יוֹם וָ ַ ֽליְ ָלה
ֵ
יהם ָבּ ָר ִ ֽק ַיע ְכּ ְרצוֹנוֹ:
רוֹת ֶ
כּוֹכ ִבים ְבּ ִמ ְשׁ ְמ ֵ ֽ
ת־ה ָ
וּמ ַס ֵדּר ֶא ַ
ְ
ֵ
גּוֹלל אוֹר ִמ ְפּנֵ י־ ֽ ֹח ֶשׁ ךְך ְו ֽ ֹח ֶשׁ ךְך ִמ ְפּנֵ י־אוֹר:
וּבין ַ ֽליְ ָלה
וּמ ְב ִדּיל ֵבּין יוֹם ֵ
ַ

וּמ ִביא ַ ֽליְ ָלה
וּמ ֲע ִביר יוֹם ֵ ֽ
ַ

יְ יָ צְ ָבאוֹת ְשׁמוֹ:

3

ֵאל ַחי ְו ַקיָּ ם ָתּ ִמיד

א-ל חי וקים  or .א-ל חי וקים תמיד  .ימלוך עלינו לעולם ועד One could read the phrase either
ָתּ ִמיד' ) .מהג' , therefore, one pauses both before and after the wordתמיד ימלוך עלינו לעולם ועד
)פפד"מ
דעת הפרישה ,שמלת 'תמיד' משך אדלעיל ,וכן דעת ה'מחצית השקל' ,לפי מה שהביא בסי' רל"ו,
ומג"א הביא בסי' ה"ל בשם בע"ה הגיר' 'תמיד ימלוך' וכו':

3

עוֹלם ָו ֶעדָ :בּ ךְ
יִ ְמ ךְ
רוּך ַא ָתּה יְ יָ ַה ַמּ ֲע ִריב ֲע ָר ִבים:
לוֹך ָע ֵ ֽלינוּ ְל ָ
וּמ ְשׁ ָפּ ִטים
וּמצְ וֹת ֻח ִקּים ִ
תּוֹרה ִ
עוֹלם ֵבּית יִ ְשׂ ָר ֵאל ַע ְמּ ךָך ָא ַ ֽה ְב ָתָּ :
ַא ֲה ַבת ָ
ל־כּן
אוֹתנוּ ִל ַ ֽמ ְד ָתַּ :ע ֵ
ָֽ

יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ

קוּמנוּ נָ ִ ֽשׂ ַיח ְבּ ֻח ֶקּ ךָ
יך
וּב ֵ ֽ
ְבּ ָשׁ ְכ ֵ ֽבּנוּ ְ

וֹת ךָ
יך ְל ָ
וּב ִמצְ ֶ ֽ
תוֹר ֶ ֽת ךָך ְ
וְ נִ ְשׂ ַמח ְבּ ִד ְב ֵרי ָ
א ֶר ךְך יָ ֵ ֽמינוּ
עוֹלם ָו ֶעדִ :כּי ֵהם ַח ֵ ֽיּינוּ וְ ֽ ֹ
עוֹל ִמיםָ :בּ ךְ
רוּך ַא ָתּה יְ יָ
וּב ֶהם נֶ ְהגֶּ ה ָ
ָ
ל־תּ ִסיר ִמ ֶ ֽמּנּוּ ְל ָ
יוֹמם ָו ַ ֽליְ ָלה :וְ ַא ֲה ָב ְת ךָך ַא ָ
אוֹהבַ ,עמּוֹ יִ ְשׂ ָר ֵאל:
ֵ 4
עוים 'אמן' על ברכת אהבה של הבעל תפלה.
להשלמת רמ"ח תיבות בק"ש מקדימים אמירת 'אל מלך נאמן' ביחיד או בציבור .ויש משלימים את חשבון
רמ"ח בעיית 'אמן' על ברכת אהבת עולם של הבעל תפלה ,ש'אמן' הוא וטריקון 'אל מלך נאמן'.

ל

ֶל ךְך ֱא ָמן

ֵא ֶ ֽמ נֶ

דברים ו:ד

ְשׁ ַ ֖מע יִ ְשׂ ָר ֵ ֑אל יְ ָ ֥י ֱאל ֵ ֹ֖הינוּ יְ ָ ֥י ׀ ֶא ָ ֽחד:
בלחש ָבּ ךְ
עוֹלם וָ ֶעד:
רוּך ֵשׁם ְכּבוֹד ַמ ְלכוּתוֹ ְל ָ

4

יבטא היטב ,שלא ישמע 'אוֹיֵ ב ַעמּוֹ יִ ְשׂ ָר ֵאל.':

דברים ו:ה-ט

5וְ ָ ֣א ַה ְב ָ֔תּ ֵ ֖את יְ ָ ֣י ֱאל ֶ ֹ֑ה ךָ
ל־מא ֶ ֹֽד ךָך:
וּב ָכ ְ
וּב ָכל־נַ ְפ ְשׁ ֖ךָך ְ
ל־ל ָ ֽב ְב ךָ֥ך ְ
יך ְבּ ָכ ְ

ל־ל ָב ֶ ֽב ךָך :וְ ִשׁנַּ נְּ ָ ֣תּם ְל ָב ֔ ֶנ ךָ
וְ ָהי֞ וּ ַה ְדּ ָב ִ ֣רים ָה ֵ ֗א ֶלּה ֲא ֨ ֶשׁר ָ ֽאנֹ ִ ֧כי ְמצַ וְ ךָ֛ך ַהיּ֖ וֹם ַע ְ
יך
ית ךָ ֙ך ְ
ְו ִד ַבּ ְר ָ ֖תּ ָ ֑בּם ְבּ ִשׁ ְב ְתּ ךָ֤ך ְבּ ֵב ֶ֨
קוּמ ךָךְ :וּק ַשׁ ְר ָ ֥תּם
וּב ֶ ֽ
וּב ֶל ְכ ְתּ ךָ֣ך ַב ֶ ֔דּ ֶר ךְך וּֽ ְב ָשׁ ְכ ְבּ ֖ךָך ְ
ְל ֖אוֹת ַעל־יָ ֶ ֑ד ךָך

ְו ָהי֥ וּ ְל ֹֽט ָט ֖ ֹפת ֵ ֥בּין ֵע ֶינ ךָ
ית ךָך
ל־מזֻ ז֥ וֹת ֵבּ ֶ ֖
וּכ ַת ְב ָ ֛תּם ַע ְ
ֽיךְ :

וּב ְשׁ ָע ֶ ֽר ךָ
יך:
ִ
דברים יא:יג־כא

שׁר ָ ֽאנֹ ִ ֛כי ְמצַ ֶוּ֥ה ֶא ְת ֶ ֖כם
וֹתי ֲא ֶ ֧
ל־מצְ ַ֔
ם־שׁ ֹ֤מ ַע ִתּ ְשׁ ְמע ֙וּ ֶא ִ
וְ ָה ָ֗יה ִא ָ

וּב ָכל־נַ ְפ ְשׁ ֶ ֽכם :וְ ָנ ַֽת ִ ֧תּי
ל־ל ַב ְב ֶ ֖כם ְ
וּל ָע ְב ֔דוֹ ְבּ ָכ ְ
ם ְ
יכ ֙
ַהיּ֑ וֹם ְל ַ ֽא ֲה ָ֞בה ֶאת־יְ ָ ֤י ֱא ֽלֹ ֵה ֶ
ירשׁ ךָ֥ך וְ יִ צְ ָה ֶ ֽר ךָךְ :ו ָנ ַֽת ִ ֛תּי
וּמ ְל ֑קוֹשׁ וְ ָ ֽא ַס ְפ ָ ֣תּ ְדגָ ֔ ֶנ ךָך וְ ִ ֽת ְ
יוֹרה ַ
ר־א ְרצְ ֶ ֛כם ְבּ ִע ֖תּוֹ ֶ ֣
ְמ ַ ֽט ַ
ֵ ֥ע ֶשׂב ְבּ ָ ֽשׂ ְד ֖ךָך ִל ְב ֶה ְמ ֶ ֑תּ ךָך וְ ָ ֽא ַכ ְל ָ ֖תּ וְ ָשׂ ָ ֽב ְע ָתִּ :ה ָ ֽשׁ ְמ ֣רוּ ָל ֶ֔כם ֶ ֥פּן יִ ְפ ֶ ֖תּה ְל ַב ְב ֶ ֑כם
יתם ָל ֶ ֽהם :וְ ָח ָ ֨רה ַאף־יְ ָ֜י ָבּ ֶ֗כם ְו ָע ַ ֤צר
ם ֱאל ִ ֹ֣הים ֲא ֵח ִ ֔רים וְ ִה ְשׁ ַ ֽתּ ֲח ִו ֶ ֖
ְו ַס ְר ֶ֗תּם ַ ֽו ֲע ַב ְד ֶתּ ֙
בוּלהּ ַ ֽו ֲא ַב ְד ֶ ֣תּם ְמ ֵה ָ ֗רה
ם וְ ֽל ֹא־יִ ְה ֶי֣ה ָמ ָ֔טר וְ ָ ֣ה ֲא ָד ֔ ָמה ֥ל ֹא ִת ֵ ֖תּן ֶאת־יְ ָ ֑
ת־ה ָשּׁ ֨ ַמיִ ֙
ֶא ַ
שׁר יְ ָ ֖י
ֵמ ַעל ֙ ָה ָ ֣א ֶרץ ַהטּ ָֹ֔בה ֲא ֶ ֥

ל־ל ַב ְב ֶ ֖כם
ת־דּ ָב ַ ֣רי ֵ ֔א ֶלּה ַע ְ
ם ֶא ְ
נֹ ֵ ֥תן ָל ֶ ֽכם :וְ ַשׂ ְמ ֶתּ ֙

יכם:
וֹט ֖ ֹפת ֵ ֥בּין ֵ ֽעינֵ ֶ ֽ
ת ַעל־יֶ ְד ֶ֔כם ְו ָהי֥ וּ ְל ֽט ָ
ֹתם ְלאוֹ ֙
ְו ַעל־נַ ְפ ְשׁ ֶ ֑כם ְוּק ַשׁ ְר ֶ֨תּם א ָ ֤
וּב ֶל ְכ ְתּ ךָ֣ך ַב ֶ ֔דּ ֶר ךְך
ית ךָ ֙ך ְ
יכם ְל ַד ֵ ֣בּר ָ ֑בּם ְבּ ִשׁ ְב ְתּ ךָ֤ך ְבּ ֵב ֶ֨
ת־בּנֵ ֶ ֖
ֹתם ֶא ְ
ְו ִל ַמּ ְד ֶ ֥תּם א ָ ֛
וּב ְשׁ ָע ֶ ֽר ךָ
יך:
ית ךָך ִ
ל־מזוּז֥ וֹת ֵבּ ֶ ֖
וּכ ַת ְב ָ ֛תּם ַע ְ
קוּמ ךָךְ :
וּב ֶ ֽ
ֽוּ ְב ָשׁ ְכ ְבּ ֖ךָך ְ

הרב הקורא שמע בטעמים

הקב"ה asks “How canרבי עקיבה איגר
רבי ”?ְ '? How can one demand loveו ָ ֣א ַה ְב ָ֔תּ ֵ ֖את ֣ד' ֱאל ֶ ֹ֑ד ךָ
יך' demand for us to love Him? Can He recite
עוֹלם' 'ַ orא ֲה ָבה ַר ָבּה' , we recite eitherקריאת שמע  answers, before we reciteעקיבה איגר
'ַ inא ֲה ַבת ָ
 loves us, we can beהקב"ה  loves us. If we truly feel thatהקב"ה which we state how much
commanded to love Him in return.
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מרים קולו מ'למען ירבו' עד 'אמת'

יכם
ימי ְבנֵ ֶ֔
ם וִ ֵ ֣
יכ ֙
ְל ֨ ַמ ַען יִ ְר ֤בּוּ יְ ֵמ ֶ

֚ ַעל ָ ֽה ֲא ָד ֔ ָמה

ל־ה ָ ֽא ֶרץ:
ימי ַה ָשּׁ ַ ֖מיִ ם ַע ָ
יכם ָל ֵ ֣תת ָל ֶ ֑הם ִכּ ֵ ֥
ֲא ֨ ֶשׁר נִ ְשׁ ַ ֧בּע יְ ָ ֛י ַל ֲא ֹֽב ֵת ֶ ֖
ל־בּ ֵ ֤ני יִ ְשׂ ָר ֵאל ֙ וְ ָ ֽא ַמ ְר ָ ֣תּ ֲא ֵל ֶ֔הם
ֹשׁה ֵלּא ֹֽמרַ :דּ ֵ֞בּר ֶא ְ
אמר יְ ָ ֖י ֶאל־מ ֶ ֥
במדבר טו:לז־מא ַו ֥יּ ֹ ֶ
יצ֥ת ַה ָכּ ָ ֖נ ף ְפּ ִ ֥תיל
ֹתם וְ ָנ ְ֥תנ֛ וּ ַעל־צִ ִ
יהם ְל ֽ ֹדר ָ ֑
ל־כּנְ ֵ ֥פי ִבגְ ֵד ֶ ֖
יצ֛ת ַע ַ
ְו ָע ֨שׂוּ ָל ֶ ֥הם צִ ִ
ְתּ ֵ ֽכ ֶלת:

ל־מצְ ֣וֹת יְ ָ֔י
ת־כּ ִ
ם ֶא ָ
יתם א ֹ֗תוֹ וּזְ ַכ ְר ֶתּ ֙
ת ְוּר ִא ֶ ֣
וְ ָה ָי֣ה ָל ֶכ ֘ם ְלצִ יצִ ֒

ר־א ֶ ֥תּם זֹנִ ֖ים
יכם ֲא ֶשׁ ַ
ם ְו ַ ֽא ֲח ֵ ֣רי ֵ ֽעינֵ ֶ֔
א־ת ֜תוּרוּ ַ ֽא ֲח ֵ ֤רי ְל ַב ְב ֶכ ֙
ֹתם ְו ֽל ֹ ָ
יתם א ָ ֑
ַ ֽו ֲע ִשׂ ֶ ֖
יכם:
ֹשׁים ֵ ֽלאל ֵֹה ֶ ֽ
יתם ְקד ִ ֖
וֹתי ִ ֽו ְהיִ ֶ ֥
ל־מצְ ָ ֑
ת־כּ ִ
יתם ֶא ָ
יהםְ :ל ַ ֣מ ַען ִתּזְ ְכּ ֔רוּ ַ ֽו ֲע ִשׂ ֶ ֖
ַ ֽא ֲח ֵר ֶ ֽ
אומרו הקהל עם הרב הפסוק האחרון וכן הבעל תפלה.

ם ֵמ ֶ ֣א ֶרץ ִמצְ ַ ֔ריִ ם
אתי ֶא ְת ֶכ ֙
הוֹצ ִ
יכם ֲא ֨ ֶשׁר ֵ ֤
ֲא ֞ ִני יְ ָ ֣י ֱא ֽלֹ ֵה ֶ֗
יכם:
ִ ֽל ְהי֥ וֹת ָל ֶ ֖כם ֵ ֽל ֱאל ִֹהים ֲאנִ ֖י יְ ָ ֥י ֱא ֽלֹ ֵה ֶ ֽ
יש לצרף 'אלהיכם' ל'אמת' ,אכן יתן ריוח מעט שלא יבולע האל"ף .הבעל תפלה מרים קולו במילה 'אמת'
ואיו כופל 'ד' אלדיכם אמת' .לפיכך הבעל תפלה אומר פרשת ציצית עם הרב כדי שיסמוך 'אמת' ל'ד' אלדיכם',
ולא יצטרך להמתין עליו ולהפסיק בין המלים הללו.

ֱא ֶמת

ֶו ֱאמוּנָ ה ָכּל־ז ֹאת

ְו ַקיָּ ם ָע ֵ ֽלינוּ

זוּלתוֹ
ִכּי הוּא יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ְו ֵאין ָ

גּוֹא ֵ ֽלנוּ ִמ ַכּף
ד־מ ָל ִכים ַמ ְל ֵ ֽכּנוּ ַה ֲ
פּוֹדנוּ ִמיַּ ְ
ַו ֲא ַנ ְֽחנוּ יִ ְשׂ ָר ֵאל ַעמּוַֹ :ה ֵ ֽ
ֶה ָע ִריצִ יםָ :ה ֵאל ַהנִּ ְפ ָרע ָ ֽלנוּ ִמצָּ ֵ ֽרינוּ

ָכּל־

ְו ַה ְמ ַשׁ ֵלּם גְּ מוּל ְל ָכל־אוֹיְ ֵבי נַ ְפ ֵ ֽשׁנוּ:

שּׂם
ד־אין ִמ ְס ָ ֽפּר :תהלים סו:ט ַה ָ ֣
ד־אין ֵ ֑ח ֶקר וְ נִ ְפ ָל ֗אוֹת ַע ֵ ֥
ֹשׂה גְ֭ דֹלוֹת ַע ֵ ֣
איוב ט:י ָהע ֶ ֣
יכנוּ ַעל ָבּמוֹת אוֹיְ ֵ ֽבינוּ
נַ֭ ְפ ֵשׁנוּ ַ ֽבּ ַח ִיּ֑ים וְ ֽל ֹא־נָ ַ ֖תן ַל ֣מּוֹט ַרגְ ֵ ֽלנוַּ :ה ַמּ ְד ִר ֵ ֽ

וַ ָ ֽיּ ֶרם

וּמוֹפ ִתים
ְ
ה־לּנוּ נִ ִסּים וּנְ ָק ָמה ְבּ ַפ ְרעֹה אוֹתֹ ת
ַק ְר ֵנֽנוּ ַעל ָכּל־שׂנְ ֵ ֽאינוָּ :ה ֹֽע ֶשׂ ָ ֽ
כוֹרי ִמצְ ָ ֽריִ ם
ַה ַמּ ֶכּה ְב ֶע ְב ָרתוֹ ָכּל ְבּ ֵ

ת־עמּוֹ
וַ יּוֹצֵ א ֶא ַ

י־חם:
ְבּ ַא ְד ַמת ְבּנֵ ָ

ָ
תּוֹכם ְל ֵחרוּת
יִ ְשׂ ָר ֵאל ִמ ָ
עוֹלםַ :ה ַמּ ֲע ִביר ָבּנָ יו ֵבּין גִּ זְ ֵרי

ֶאת־

יַ ם־סוּף

בוּרתוֹ ִשׁ ְבּחוּ וְ הוֹדוּ
יהם ִבּ ְתהוֹמוֹת ִט ַבּע :וְ ָראוּ ָבנָ יו גְּ ָ
יהם וְ ֶאת־שׂוֹנְ ֵא ֶ
רוֹד ֵפ ֶ
ְ
יהם:
וּמ ְלכוּתוֹ ְבּ ָרצוֹן ִק ְבּלוּ ַע ֵל ֶ
ִל ְשׁמוַֹ :

וּבנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל ְל ךָך ָענוּ
ֹשׁה ְ
מ ֶ

ִשׁ ָירה ְבּ ִשׂ ְמ ָחה ַר ָבּה ְו ָא ְמרוּ ֻכ ָלּם -
בעל תפלה וקהל

נוֹרא ְת ִה ֖לֹּת ֥ ֹע ֵשׂה ֶ ֽפ ֶלא:
ם יְ ָ֔י ִ ֥מי ָכּ ֖ ֹמ ָכה נֶ ְא ָ ֣דּר ַבּ ֑ ֹקּ ֶדשׁ ָ ֥
י־כ ֹ֤מ ָכה ָ ֽבּ ֵא ִל ֙
שמות טו:יא ֽ ִמ ָ
כוּת ךָך ָראוּ ָב ֶנ ךָ
בּוֹק ַע יָ ם ִל ְפנֵ י מ ֶֹשׁה טו:ב ֶז֤ה ֵא ִל ֙י ָענוּ ְו ָא ְמרוּ -
ֽיך ֵ ֽ
בעל תפלה ַמ ְל ְ
בעל תפלה וקהל טו:יח יְ ָ ֥י ׀ יִ ְמ ֖לֹ ךְך ְלע ָ ֹ֥לם וָ ֶ ֽעד:
ת־י ֲע ֑ ֹקב וּגְ ָא ֕לוֹ ִמ ַיּ֖ד ָח ָז֥ק ִמ ֶ ֽמּנּוּ:
י־פ ָ ֥דה יְ ָ ֖י ֶ ֽא ַ ֽ
בעל תפלה ְונֶ ֱא ַמר :ירמיה לא:י ִ ֽכּ ָ
ָבּ ךְ
רוּך ַא ָתּה יְ יָ גָּ ַאל יִ ְשׂ ָר ֵאל:
ידנוּ ַמ ְל ֵ ֽכּנוּ ְל ַחיִּ ים
יבנוּ יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ְל ָשׁלוֹם ְו ַה ֲע ִמ ֵ ֽ
ַה ְשׁ ִכּ ֵ ֽ
וּפרוֹס ָע ֵ ֽלינוּ
ְ
טוֹבה ִמ ְלּ ָפ ֶנ ךָ
יענוּ ְל ַ ֽמ ַען ְשׁ ֶ ֽמ ךָךְ :ו ָהגֵ ן
הוֹשׁ ֵ ֽ
ֽיך וְ ִ
ָ
לוֹמ ךָך וְ ַתקּ ְֵנֽנוּ ְבּ ֵעצָ ה
ֻס ַכּת ְשׁ ֶ ֽ

וְ ָה ֵסר ֵמ ָע ֵ ֽלינוּ אוֹיֵ ב ֶ ֽדּ ֶבר וְ ֶ ֽח ֶרב וְ ָר ָעב וְ יָ גוֹן וְ ָה ֵסר ָשׂ ָטן ִמ ְל ָפ ֵנֽינוּ

ַבּ ֲע ֵ ֽדנוּ
וּמ ַא ֲח ֵ ֽרנוּ
ֵ

וּבצֵ ל ְכּנָ ֶ ֽפ ךָ
ילנוּ ַא ָתּה ִכּי
וּמצִּ ֵ ֽ
שׁוֹמ ֵ ֽרנוּ ַ
ְ
ירנוּ ִכּי ֵאל
יך ַתּ ְס ִתּ ֵ ֽ
ְ

ֵאל ֶ ֽמ ֶל ךְך

וּל ָשׁלוֹם
וּבוֹאנוּ ְל ַחיִּ ים ְ
ֵֽ
אתנוּ
וּשׁמוֹר צֵ ֵ ֽ
ַחנּוּן ְו ַרחוּם ַא ָתּהְ :

ד־עוֹלם:
ָ
ֵמ ַע ָתּה ְו ַע
6

ָבּ ךְ
שׁוֹמר ַעמּוֹ יִ ְשׂ ָר ֵאל ָל ַעד:
ֵ
רוּך ַא ָתּה יְ יָ

אמירת פסוקי 'ברוך ד' לעולם' עם ברכת 'יראו עינינו' תקה על ידי חכמים הן לבי בבל והן לבי ארץ ישראל,

והובאו בסידורי ארץ ישראל מקדמת דא ,ומקובל היה לאמרם אצל כל אשכזים אף אלה שעלו לארץ ישראל ,ולכן
מצאת בכל סידוריהם הדפסים כולל סידור 'שער שמים' שערך השל"ה ,אב"ד פפד"מ ומרא דארעא דישראל ,על פי
המהגים שהג בארץ ישראל )בצייו כי "רבנן בתראי תקינו למימר ברוך ד' לעולם אמן ואמן" ,ולכן כתב לו ביאור
על פי גלה וסתר( .תלמידי הגר"א שאים אומרים 'ושמרו' בערבית ליל שבת משמיטים גם 'ברוך ד' לעולם' ,הן
בארץ ישראל והן בחוץ לארץ ,על פי מהגו האישי בווילא :
מותר לדלג ברכה זו כדי להספיק תפילה בציבור.

תהלים פט:נג ָ 7בּ ֖ר ךְ
עוֹלם ָ ֘א ֵ ֥מן ׀ וְ ָא ֵ ֽמן:
וּך יְ ָ ֥י ְל ָ֗

קלה:כא

ָ֘בּ ֤ר ךְ
רוּשׁ ָ ֗ ֽל ִם
שׁ ֵ ֤כן ְ ֽי ָ
וּך יְ יָ ֙ ׀ ִמצִּ יּ֗ וֹן ֘ ֹ

וּב ֤ר ךְ
לוּ־יֽהּ :עב:יח־יט ָבּ ֤ר ךְ
ַ ֽהלֲ ָ
וּך
ֹשׂה נִ ְפ ָל ֣אוֹת ְל ַב ֽדּוָֹ :
וּך ׀ יְ ָ ֣י ֭ ֱאל ִֹהים ֱאל ֵ ֹ֣הי יִ ְשׂ ָר ֵ ֑אל ע ֵ ֖
׀

ת־כּל ָה ָ ֗א ֶרץ ָ ֘א ֵ ֥מן ׀ וְ ָא ֵ ֽמן:
וֹלם ְויִ ָמּ ֵ ֣לא ְ֭כבוֹדוֹ ֶא ָ ֥
בוֹדוֹ ְל ֫ע ָ ֥
שׁם ְכּ ֗
ֵ֥

עוֹלם יִ ְשׂ ַ ֖מח יְ ָ ֣י ְבּ ַ ֽמ ֲע ָ ֽשׂיו:
ְכ ֣בוֹד יְ ָ ֣י ְל ָ ֑

קיג:ב

קד:לא

יְ ִ ֤הי

ד־עוֹלם:
ָֽ
שׁם יְ ָ ֣י ְמב ָ ֹ֑ר ךְך ֝ ֵ ֽמ ַע ָ֗תּה וְ ַע
יְ ִ ֤הי ֵ ֣
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 (which contain the Divine name in each of them) were added by theפסוקים These eighteen
:) these were added to enable lateתוספות )גמ' ברכות ד ). According toמחזור ויטרי( Academy of Persia
comers to finish the service together, so that they should not be left alone praying at night.
, these were instituted at the time of religious persecution, to replace theרשב"א According to the
.ברכות  contains only sevenעמידה . It is therefore omitted on Friday night, as itsשמוה עשרה
7
.יוצא שמוה עשרה , so people don't think they areברוך ד' לעולם  is to sit forמהג אשכז

הוֹאיל יְ ָ֔י ַ ֽל ֲע ֥שׂוֹת
ת־ע ֔מּוֹ ַ ֽבּ ֲע ֖בוּר ְשׁ ֣מוֹ ַהגָּ ֑דוֹל ִ֚כּי ִ ֣
שמואל א' יב:כב ֠ ִכּי ֽל ֹא־יִ ֹ֤טּשׁ יְ יָ ֙ ֶא ַ
ֶא ְת ֶ ֛כם ֖לוֹ ְל ָ ֽעם:

מלכים א'

אמ ֔רוּ
יהם וַ ֣יּ ֹ ְ
ל־פּנֵ ֶ ֑
ל־ה ֔ ָעם ַ ֽו יִּ ְפּ ֖לוּ ַע ְ
א ָכּ ָ
יח:לט וַ יַּ ְר ֙
זכריה

ל־ה ָ ֑א ֶרץ
ל־כּ ָ
יד:ט וְ ָה ָי֧ה יְ ָ ֛י ְל ֶ ֖מ ֶל ךְך ַע ָ

וּשׁ ֥מוֹ ֶא ָ ֽחד:
ַבּיּ֣ וֹם ַה ֗הוּא ִי ְֽה ֶי֧ה יְ ָ ֛י ֶא ָ ֖חד ְ

י־ח ְס ְדּ ךָ֣ך יְ ָ ֣י ָע ֵלי֑ נוּ
יְ ִ ֽה ַ

יְ יָ ֙ ֣הוּא ָ ֽה ֱאל ִֹ֔הים יְ ָ ֖י ֥הוּא ָ ֽה ֱאל ִ ֹֽהים:

֝ ַ ֽכּ ֲא ֗ ֶשׁר יִ ַ ֥ח ְלנוּ ָ ֽל ךְך:

דברי

הימים

א'

טז:לה

תהלים לג:כב

יענ ֙וּ ֱאל ֵ ֹ֣הי יִ ְשׁ ֔ ֵענוּ
וֹשׁ ֨ ֵ
8וְ ִא ְמ ֕רוּ ֽה ִ

שׁם ָק ְד ֔ ֶשׁ ךָך ְל ִה ְשׁ ַתּ ֵ ֖בּ ַח ִבּ ְת ִה ָלּ ֶ ֽת ךָך:
ת ְל ֵ ֣
גּוֹי֑ם ְלהֹדוֹ ֙
ן־ה ִ
ילנוּ ִמ ַ
ְו ַק ְבּ ֵצ֥נוּ ְו ַהצִּ ֵ ֖
ית יָ ֤בוֹאוּ ְויִ ְשׁ ַ ֽתּ ֲחו֣ וּ ְל ָפ ֶנ ךָ
֖יכ ְבּ ֣דוּ ִל ְשׁ ֶ ֽמ ךָך:
֣יך ֲאד ָֹנ֑י ִו ַ
ל־גּוֹי֤ם ׀ ֲא ֶשׁ ֥ר ָע ֗ ִשׂ ָ
ִ
תהלים פו:ט-י ָכּ
ֹשׂה נִ ְפ ָל ֑אוֹת ַא ָ ֖תּה ֱאל ִ ֹ֣הים ְל ַב ֶ ֽדּ ךָך :עט:יג ַ ֽו ֲא ַ ֤נ ְחנוּ ַע ְמּ ךָ ֙ך ׀ וְ ֥צ ֹאן
ִ ֽכּי־גָ ֣דוֹל ַ֭א ָתּה ְוע ֵ ֣
וֹלם ְל ֥דוֹר וָ ֑ ֹדר נְ֝ ַס ֗ ֵפּר ְתּ ִה ָלּ ֶ ֽת ךָך:
וֹדה ְלּ ֗ךָך ְל ֫ע ָ ֥
ית ֘ךָך נ֤ ֶ ֥
ַמ ְר ִע ֶ
רוּך יְ יָ ְבּ ָשׁ ְכ ֵ ֽבּנוָּ :בּ ךְ
רוּך יְ יָ ַבּ ַ ֽלּיְ ָלהָ :בּ ךְ
רוּך יְ יָ ַבּיּוֹםָ :בּ ךְ
ָבּ ךְ
קוּמנוִּ :כּי ְביָ ְד ךָך
רוּך יְ יָ ְבּ ֵ ֽ
ר־אישׁ:
ל־בּ ַשׂ ִ ֽ
ל־חי ֝ ְו ֗ר ַוּח ָכּ ְ
שׁר ְ֭בּיָ דוֹ ֶנ ֶ֣פשׁ ָכּ ָ ֑
נַ ְפשׁוֹת ַה ַחיִּ ים וְ ַה ֵמּ ִתים :איוב יב:י ֲא ֶ ֣
תהלים
8

אוֹתי יְ ָ֗י ֵ ֣אל ֱא ֶ ֽמתֱ :אל ֵ ֹֽהינוּ ֶשׁ ַבּ ָשּׁ ַ ֽמיִ ם
ִ֥
ית
וּחי ָפּ ִ ֖ד ָ
לא:ו ְ 9בּ ָ ֽי ְד ֘ךָך ַא ְפ ִ ֢קיד ֫ר ִ ֥
כתב מ"א בשם רש"ל שיש לומר הושיענו אלדי ישענו והוא פסוק בדברי הימים ולא יאמר הושיענו

ד' אלדי ישענו דא"כ הוא מוסיף על י"ח אזכרות) :משה ברורה סימן רל"ו ס"ק ו(
ָאמַ ר ַאבַּ יֵּיַ ,אף ַתּל ְִמיד חָ ָכם ]שרגיל המשנתו לחזור על גרסתו תמיד דיו בכך) [:רש"י שם( ִמיבָּ עֵ י ֵליהּ
9
ךָ
אוֹתי ֗ד' ֵ ֣א-ל ֱא ֶ ֽמת) .':גמ' ברכות ה(.
ית ִ ֥
וּחי ָפּ ִ ֖ד ָ
סוּקא ְדּ ַרחֲ מֵ י ,כְּ גוֹןְ ' ,בּ ָ ֽי ְד ֘ך ַא ְפ ִ ֢קיד ֫ר ִ ֥
לְמֵ ימַ ר
חַ ד פְּ ָ

עוֹלם וָ ֶעד:
וּמל ךְֹך ָע ֵ ֽלינוּ ְל ָ
כוּת ךָך ָתּ ִמיד ְ
יַ ֵחד ִשׁ ְמ ךָך ְו ַקיֵּ ם ַמ ְל ְ
ישׁוּע ְת ךָך ֶבּ ֱא ֶמת ֶבּ ֱאמֹר ְלצִ יּוֹן ָמ ַל ךְך
ָ
יִ ְראוּ ֵע ֵינֽינוּ ְויִ ְשׂ ַמח ִל ֵ ֽבּנוּ וְ ָתגֵ ל נַ ְפ ֵ ֽשׁנוּ ִבּ
ֱאל ָ ֹֽהיִ ךְך:

י:טז

יְ ָ ֣י ֖◌ ֶ ֽמ ֶל ךְך

צג:א

יְ ָ ֣י ָמ ָל ֘ךְך

שמות טו:יח

יְ ָ ֥י ׀ יִ ְמ ֖לֹ ךְך ְלע ָ ֹ֥לם וָ ֶ ֽעדִ :כּי ַה ַמּ ְלכוּת

וֹל ֵמי ַעד ִתּ ְמל ךְֹך ְבּ ָכבוֹד ִכּי ֵאין ָ ֽלנוּ ֶ ֽמ ֶל ךְך ֶא ָלּא ַא ָתּהָ :בּ ךְ
רוּך
וּל ֽע ְ
ֶשׁ ְלּ ךָך ִהיא ְ
ַא ָתּה יְ יָ ַה ֶ ֽמּ ֶל ךְך ִבּ ְכבוֹדוֹ ָתּ ִמיד יִ ְמ ךְ
ל־מ ֲע ָשׂיו:
עוֹלם וָ ֶעד וְ ַעל ָכּ ַ
לוֹך ָע ֵ ֽלינוּ ְל ָ

בעל תפלה כורע

עוּתהּ
יִ ְתגַּ ַדּל ְויִ ְת ַק ַדּשׁ זוקף ְשׁ ֵמיהּ ַר ָבּא )קהל ָ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) :קהל ָא ֵמן(

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

ובשימה אחרת מוסיפים 'יתברך'

רוֹמם ְויִ ְתנַ ֵשּׂא ְויִ ְת ַה ַדּר ְויִ ְת ַע ֶלּה ְויִ ְת ַה ַלּל
בעל תפלה כורע יִ ְת ָבּ ַר ךְך ְויִ ְשׁ ַתּ ַבּח ְויִ ְת ָפּ ַאר ְויִ ְת ַ
ְ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(
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בליל א' דראש חודש מכריזים 'יעלה ויבא' :

בליל ב' דראש חודש ,וכן אם יש רק יום אחד של ראש חודש ,מכריזים 'ראש חדש'.

ותן טל ומטר
בערבית לפי שמוה עשרה ,מכריזים בקול רם:

11

' ְשׁ ֵא ָלה' כדי להזכיר לקהל

לומר' :ותן טל ומטר'.

, exactly one day perעמידה ' before theראש חדש'  announcesגבאי The
יעלא' , onlyראש חודש ). On the first day of a two dayתשרי month (except in
.ערב ראש חודש ' is announced, since it is really onlyויבא
]הכרזת מילה זו עשתה באשכז בהיגוי המקובל בשפת הדיבוד בתועת אל"ף
11
אא ֶלה  ,(Schaaleויש מקומות באשכז בהם הגו מילה זו
ַשׁ ַ
ארוכה הדומה לבי פולין
יילע )) [(Schaile, Scheileשרשי
ַשׁ ֶ
בחיריק יו"ד בדומה לבי ליטא :
מהג אשכז(

10

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

כורע ָ 12בּ ךְ
בוֹתינוּ ֱאל ֵֹהי ַא ְב ָר ָהם
רוּך משתחוה ַא ָתּה זוקף יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ֵ ֽואל ֵֹהי ֲא ֵ ֽ
נּוֹרא ֵאל ֶע ְליוֹן
ֱאל ֵֹהי יִ צְ ָחק ֵ ֽואל ֵֹהי ַ ֽי ֲעקֹב ָה ֵאל ַהגָּ דוֹל ַהגִּ בּוֹר וְ ַה ָ
גוֹאל
ֵ
וּמ ִביא
ֵ
זוֹכר ַח ְס ֵדי ָאבוֹת
טוֹבים וְ קֹנֵ ה ַהכֹּל וְ ֵ
ִ
גּוֹמל ֲח ָס ִדים
ֵ
יהם ְל ַ ֽמ ַען ְשׁמוֹ ְבּ ַא ֲה ָבה:
ִל ְבנֵ י ְבנֵ ֶ
בעשרת ימי תשובה זָ ְכ ֵ ֽרנוּ ְל ַחיִּ ים ֶ ֽמ ֶל ךְך ָח ֵפץ ַבּ ַחיִּ ים ְו ָ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 ָמגֵ ן ַא ְב ָר ָהם:

הוֹשׁ ַיע:
עוֹלם ֲאדֹנָ י ְמ ַחיֵּ ה ֵמ ִתים ַא ָתּה ַרב ְל ִ ֽ
ַ 13א ָתּה גִּ בּוֹר ְל ָ
ממוסף של שמיי עצרת עד שחרית של יום ראשון של פסח מוסיפים :

וּמוֹריד ַה ֶ ֽגּ ֶשׁם:
ִ
ַמ ִשּׁיב ָה ֽר ַוּח
נוֹפ ִלים
ְ
סוֹמ ךְך
ֵ
ְמ ַחיֵּ ה ֵמ ִתים ְבּ ַר ֲח ִמים ַר ִבּים
ְמ ַכ ְל ֵכּל ַחיִּ ים ְבּ ֶ ֽח ֶסד
ישׁנֵ י ָע ָפרִ :מי ָכ ֽמ ךָ
וּמ ַקיֵּ ם ֱאמוּנָ תוֹ ִל ֵ
ְ
סוּרים
וּמ ִתּיר ֲא ִ
ַ
חוֹלים
ִ
רוֹפא
וְ ֵ
וֹך
ַ ֽבּ ַעל גְּ בוּרוֹת ִ
שׁוּעה:
וּמצְ ִ ֽמ ַיח יְ ָ
וּמ ַחיֶּ ה ַ
ה־לּ ךְך ֶ ֽמ ֶל ךְך ֵמ ִמית ְ
וֹמ ָ
וּמי ֽדּ ֶ
בעשרת ימי תשובה ִמי ָכ ֽמ ךָ
צוּריו ְל ַחיִּ ים ְבּ ַר ֲח ִמים:
זוֹכר יְ ָ
וֹך ַאב ָה ַר ֲח ִמים ֵ

וְ נֶ ֱא ָמן ַא ָתּה ְל ַה ֲחיוֹת ֵמ ִתיםָ :בּ ךְ
רוּך ַא ָתּה יְ יָ ְמ ַחיֵּ ה ַה ֵמּ ִתים:
וּך ֶ ֽסּ ָלהָ :בּ ךְ
דוֹשׁים ְבּ ָכל־יוֹם יְ ַהלֲ ֽל ךָ
רוּך
ַ 14א ָתּה ָקדוֹשׁ וְ ִשׁ ְמ ךָך ָקדוֹשׁ ְוּק ִ
ָה ֵאל )בעשרת ימי תשובה ַ :ה ֶ ֽמּ ֶל ךְך( ַה ָקּדוֹשׁ:
ַא ָתּה יְ יָ
12

אוֹמ ִרים ָאבוֹת? שֶׁ נֶּאֱ מַ רָ ' :ה ֣בוּ ַ֭ל ֽד' ְבּ ֵנ֣י ֵא ִ ֑לים'
ָתּוּ ַרבָּ ָןִ ,מנַּיִ ן שֶׁ ְ

13

וּמ ַנּ ִין שֶׁ ְ
ִ
אוֹמ ִרים גְּ בוּרוֹת? שֶׁ נֶּאֱ מַ רָ ' :ה ֥בוּ ֝ ַ ֽל ֗ד' ָכּ ֥בוֹד וָ ֹֽעז':
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אוֹמ ִרים ְקדוּשׁוֹת? שֶׁ נֶּאֱ מַ רָ ' :ה ֣בוּ ַ֭ל ֽד ְכּ ֣בוֹד ְשׁ ֑מוֹ ִה ְשׁ ַ ֽתּ ֲחו֥ וּ ֝ ַ ֽלד' ְבּ ַה ְד ַרת־ ֽ ֹק ֶדשׁ':
וּמנַּיִ ן שֶׁ ְ
ִ

וּמ ַל ֵמּד ֶל ֱאנוֹשׁ ִבּינָ ה :וְ ָח ֵ ֽנּנוּ ֵמ ִא ְתּ ךָך ִבּינָ ה
ַ 15א ָתּה חוֹנֵ ן ְל ָא ָדם ַ ֽדּ ַעת ְ
ֵדּ ָעה וְ ַה ְשׂ ֵכּלָ :בּ ךְ
רוּך ַא ָתּה יְ יָ חוֹנֵ ן ַה ָ ֽדּ ַעת:
בוֹד ֶ ֽת ךָך
תוֹר ֶ ֽת ךָך וְ ָק ְר ֵ ֽבנוּ ַמ ְל ֵ ֽכּנוּ ַל ֲע ָ
יבנוּ ָא ִ ֽבינוּ ְל ָ
ֲ 16ה ִשׁ ֵ ֽ
שׁוּבה ְשׁ ֵל ָמה ְל ָפ ֶנ ךָ
ֽיךָ :בּ ךְ
ִב ְת ָ
שׁוּבה:
רוּך ַא ָתּה יְ יָ ָהרוֹצֶ ה ִבּ ְת ָ
ל־לנוּ ַמ ְל ֵ ֽכּנוּ ִכּי מכה על הלב ָפ ַ ֽשׁ ְענוּ
ח־לנוּ ָא ִ ֽבינוּ ִכּי מכה על הלב ָח ָ ֽטאנוּ ְמ ַח ָ ֽ
ְ 17ס ַל ָ ֽ
ירנוּ
וְ ַה ֲחזִ ֵ ֽ

סוֹל ַח ַא ָתּהָ :בּ ךְ
רוּך ַא ָתּה יְ יָ ַחנּוּןַ ,ה ַמּ ְר ֶבּה ִל ְס ֽל ַוֹח:
מוֹחל וְ ֵ ֽ
ִכּי ֵ
ְ 18ר ֵאה ְב ָענְ ֵיֽנוּ

יבנוּ
יבה ִר ֵ ֽ
וְ ִר ָ

וּגְ ָא ֵ ֽלנוּ ְמ ֵה ָרה ְל ַ ֽמ ַען ְשׁ ֶ ֽמ ךָך

גוֹאל
ִכּי ֵ

ָחזָ ק ַא ָתּהָ :בּ ךְ
גּוֹאל יִ ְשׂ ָר ֵאל:
רוּך ַא ָתּה יְ יָ ֵ

ת־אל ֵ ֹ֥די יִ ְשׂ ָר ֵ ֖אל ַ ֽי ֲע ִ ֽריצוּ':
ת־ק ֣דוֹשׁ ַ ֽי ֲע ֹ֔קב וְ ֶא ֱ
וּמָ ה ָראוּ לוֹמַ ר בִּ יָה ַאחַ ר ְקדוּשָׁ ה? 'וְ ִה ְק ִ ֨דּישׁ ֙וּ ֶא ְ
15
י־ר ַוּח ִבּ ָינ֑ה'
וּסָ ִמיְך לֵ יהּ 'וְ ָ ֽי ְדע֥ וּ ֽתֹ ֵע ֖
16
17
18

שׁב ְו ָ ֥ר ָפא ֽלוֹ':
וּמָ ה ָראוּ לוֹמַ ר ְתּשׁוּבָ ה ַאחַ ר בִּ יָה? ִדּכְ ִתיבְ ' :
וּל ָב ֥בוֹ יָ ִ ֛בין וָ ָ ֖
ִהיא.

פוּאה בָּ ַתר ְסלִ יחָ ה
גּוֹאל ִמ ַ ֣
ל־תּ ֲח ֻל ָ ֽאיְ ִכיַ :ה ֵ ֣
ל־ע ֵוֹנ ִ֑כי ֝ ָ ֽהר ֗ ֵֹפא ְל ָכ ַ ֽ
' ַהסּ ֵ ֹ֥ל ַח ְל ָכ ֲ
ימ ָרא ִדּגְ אוּ ָלה ְוּר ָ
שּׁ ַחת ַחָ ֑יּ יְ ִכי' לְמֵ ְ
ידין ִליגּ ֵָאל בַּ ְשׁבִ יעִ ית.
וּמָ ה ָראוּ לוֹמַ ר גְּ אוּ ָלה בַּ ְשׁבִ יעִ ית? ָאמַ ר ָרבָ אִ ,מתּוְֹך שֶׁ ע ֲִת ִ

יענוּ וְ נִ וָּ ֵ ֽשׁ ָעה ִכּי ְת ִה ָלּ ֵ ֽתנוּ ַא ָתּה
הוֹשׁ ֵ ֽ
ִ
ְ 19ר ָפ ֵ ֽאנוּ יְ יָ וְ נֵ ָר ֵפא
כּוֹתינוּ
ל־מ ֵ ֽ
פוּאה ְשׁ ֵל ָמה ְל ָכ ַ
וְ ַה ֲע ֵלה ְר ָ

*

ִכּי ֵאל ֶ ֽמ ֶל ךְך

רוֹפא נֶ ֱא ָמן וְ ַר ֲח ָמן ַא ָתּהָ :בּ ךְ
חוֹלי ַעמּוֹ
רוֹפאֵ ,
ֵ
רוּך ַא ָתּה יְ יָ
ֵ
יִ ְשׂ ָר ֵאל:
מי שרוצה להתפלל על החולה יאמר כאן :

יהי ָרצוֹן ִמ ְלּ ָפ ֶנ ךָ
פוּאה ְשׁ ֵל ָמה ִמן־
ֽיך יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ֶשׁ ִתּ ְשׁ ַלח ְמ ֵה ָרה ְר ָ
ִו ִ
חוֹלה
פוּאת ַהגּוּף ְל ֶ
פוּאת ַה ֶ ֽנּ ֶפשׁ ְוּר ַ
ַה ָשּׁ ַ ֽמיִ ם ְר ַ
)פב"פ( ְבּ ךְ
חוֹלי יִ ְשׂ ָר ֵאל:
תוֹך ְשׁ ָאר ֵ

פוּאה בַּ ְשׁ ִמי ִית? ָאמַ ר ְרבִ י ַאחָ א ִמתּוְֹך שֶׁ ְִ תָּה ִמי ָלּה שֶׁ צְּ ִרי ָכה
וּמָ ה ָראוּ לוֹמַ ר ְר ָ
19
ְר ָ
פוּאה ,לְ פִ יכְָך ְקבָ עוּהָ בַּ ְשׁ ִמי ִית.

בתפלת ערבית של יום "ט אחר תקופת תשרי )ה' או ו' דעצעמבר(
ובארץ ישראל בליל ז' מרחשון מתחילין לומר 'ותן טל ומטר לברכה' עד פסח.

בוּא ָתהּ
ל־מינֵ י ְת ָ
ת־כּ ִ
ת־ה ָשּׁנָ ה ַהזּ ֹאת וְ ֶא ָ
ָ 20בּ ֵר ךְך ָע ֵ ֽלינוּ יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ֶא ַ
טוֹבה
ְל ָ

ל־פּנֵ י ָה ֲא ָד ָמה וְ ַשׂ ְבּ ֵ ֽענוּ
(בּ ָר ָכה ַע ְ
וּמ ָטר ִל ְֿ
וְ ֵתן )בחורף ַ :טל ָ

נוֹתנוּ ַכּ ָשּׁנִ ים ַהטּוֹבוֹתָ :בּ ךְ
רוּך ַא ָתּה יְ יָ ְמ ָב ֵר ךְך ַה ָשּׁנִ ים:
וּב ֵר ךְך ְשׁ ֵ ֽ
טּוּב ךָך ָ
ִמ ֶ ֽ
יּוֹתינוּ וְ ַק ְבּ ֵ ֽצנוּ ַ ֽי ַחד
רוּתנוּ וְ ָשׂא נֵ ס ְל ַק ֵבּץ גָּ ֻל ֵ ֽ
שׁוֹפר גָּ דוֹל ְל ֵח ֵ ֽ
ְ 21תּ ַקע ְבּ ָ
ֵ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
ָ 22ה ִ ֽשׁ ָ

יוֹע ֵ ֽצינוּ ְכּ ַב ְתּ ִח ָלּה
וְ ֲ

וְ ָה ֵסר ִמ ֶ ֽמּנּוּ יָ גוֹן

וּמ ךְ
וּב ַר ֲח ִמים וְ צַ ְדּ ֵ ֽקנוּ ַבּ ִמּ ְשׁ ָפּט:
לוֹך ָע ֵ ֽלינוּ ַא ָתּה יְ יָ ְל ַב ְדּ ךָך ְבּ ֶ ֽח ֶסד ְ
וַ ֲאנָ ָחה ְ
ָ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(.
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שׁע'
ָר ָ ֑

וּמָ ה ָראוּ לוֹמַ ר בִּ ְרכַּת הַ שָׁ ִים בַּ ְתּ ִשׁיעִ ית? ָאמַ ר ְרבִ י ַאלֶ כְּ סַ ְְ דּ ִרי ,כְּ ֶגֶד מַ פְ ִקיעֵ י ְשׁעָ ִרים ִדּכְ ִתיבְ֭ ' :שׁבֹר זְ ֣ר ַוֹע
וְ דָ וִ ד כִּ י אֲ מָ ָרהּ בַּ ְתּ ִשׁיעִ ית אֲ מָ ָרהּ.

21

וּפ ְריְ ֶ ֥כם
וּמָ ה ָראוּ לוֹמַ ר ִקיבּוּץ ָגּלֻיּוֹת ל ְַאחַ ר בִּ ְרכַּת הַ שָׁ  ִים? ִדּכְ ִתיב' :וְ ַא ֶ֞תּם ָה ֵ ֤רי יִ ְשׂ ָר ֵאל ֙ ַענְ ְפּ ֶ ֣כם ִתּ ֵ֔תּנוּ ֶ

22

שׁ ְפ ַ֨טיִ ךְ ֙ך ְכּ ָב ִ ֣ראשׁ ֔ ָֹנה'.
שׁ ָ
וְ ֵכי ָון שֶׁ נּ ְִת ַקבְּ צוּ ָגּלֻיּוֹת ַעֲשֶׂ ה ִדּין בָּ ְרשָׁ עִ ים ,שֶׁ נֶּאֱ מַ רְ ' :ו ָא ִ ֤
יבה ֽ ֹ

ִתּ ְשׂ ֖אוּ
ְל ַע ִ ֣מּי יִ ְשׂ ָר ֵ ֑אל ִ ֥כּי ֵק ְר ֖בוּ ָל ֽבוֹא':

ֹאבדוּ וְ ָכל־אוֹיְ ֵבי ַע ְמּ ךָך
ל־ה ִמּינִ ים ְכּ ֶ ֽרגַ ע י ֵ ֽ
ל־תּ ִהי ִת ְקוָ ה וְ ָכ ַ
ַ 23ל ְ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 ִ
ַ 24ע ַ
יהם וְ ַעל־גֵּ ֵרי ַה ֶ ֽצּ ֶדק וְ ָע ֵ ֽלינוּ יֶ ֱהמוּ ַר ֲח ֶ ֽמ ךָ
יך יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ וְ ֵתן ָשׂ ָכר
סוֹפ ֵר ֶ
ְ
טוֹב ְל ָכ ַ
בּוֹט ִחים ְבּ ִשׁ ְמ ךָך ֶבּ ֱא ֶמת
ל־ה ְ

עוֹלם ל ֹא
וּל ָ
ְ
וְ ִשׂים ֶח ְל ֵ ֽקנוּ ִע ָמּ ֶהם

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 ְ
ירוּשׁ ַ ֽל ִם ִע ְיר ךָך ְבּ ַר ֲח ִמים ָתּשׁוּב
ָ
25וְ ִל

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

אוֹתהּ ְבּ ָקרוֹב ְבּיָ ֵ ֽמינוּ ִבּנְ יַ ן ָ
ָ
וּבנֵ ה
ְ
תוֹכהּ ָתּ ִכין:
עוֹלם וְ ִכ ֵסּא ָדוִ ד ְמ ֵה ָרה ְל ָ
ָבּ ךְ
וּשׁ ָ ֽל ִם:
רוּך ַא ָתּה יְ יָ בּוֹנֵ ה יְ ֽר ָ

שׁ ֶבר פֹּ ְשׁ ִ ֛עים ְו ַח ָטּ ִ ֖אים יַ ְח ָ ֑דּו
פּוֹשׁעִ ים ,וְ כוֹלֵ ל ז ִֵדים עִ מָּ הֶ ם שֶׁ נֶּאֱ מַ רְ ' :ו ֶ ֧
וְ ֵכי ָון שֶׁ ַנּעֲשֶׂ ה ִדּין ִמן הָ ְרשָׁ עִ יםָ ,כּלוּ הַ ְ
23
וְ ֹֽעזְ ֵ ֥בי ֖ד' יִ ְכ ֽלוּ':
רוֹמ ְמנָ ה ַ ֽק ְרנ֥ וֹת צַ ִ ֽדּיק':
ל־ק ְר ֵנ֣י ְר ָשׁ ִ ֣עים ֲאגַ ֵ ֑דּ ַע ֝ ְתּ ֗ ַ
יקים ִדּכְ ִתיבְ ' :ו ָכ ַ
פּוֹשׁעִ ים ִמ ְתרוֹמֶ מֶ ת ֶק ֶרן צַ ִדּ ִ
וְ כֵ י ָון שֶׁ כָּ לוּ הַ ְ
24
ֵירי הַ צֶּ דֶ ק עִ ם הַ צַּ ִדּ ִ
וְ כוֹ ֵלל גּ ֵ
ה ָתּ ֔קוּם ְו ָ ֽה ַד ְר ָ ֖תּ ְפּ ֵנ֣י זָ ֵ ֑קן' וְ סָ ִמיְך ֵליהּ ' ְו ִ ֽכי־יָ ג֧ וּר )אתכם( ִא ְתּ ךָ֛ך
יב ֙
יקים שֶׁ נֶּאֱ מַ רִ ' :מ ְפּ ֵ ֤ני ֵשׂ ָ
ֵ ֖גּ ר'.
א ֲה ָ ֽביִ ךְך.':
וּשׁ ָ ֑ל ִם יִ֝ ְשׁ ָ֗ליוּ ֽ ֹ
וְ הֵ י ָכן ִמ ְתרוֹמֶ מֶ ת ַק ְרָם? בִּ ירוּשָׁ ַל ִים שֶׁ נֶּאֱ מַ רַ֭ ' :שׁ ֲאלוּ ְשׁ ֣לוֹם יְ ֽר ָ
25

ת־צ ַמח ָדּוִ ד ַע ְב ְדּ ךָך ְמ ֵה ָרה ַתצְ ִ ֽמ ַיח
ֶ 26א ֶ ֽ

ישׁוּע ֶ ֽת ךָך
ָ
וְ ַק ְרנוֹ ָתּרוּם ִבּ

ל־היּוֹםָ :בּ ךְ
שׁוּעה:
רוּך ַא ָתּה יְ יָ ַמצְ ִ ֽמ ַיחֽ ֶ ,ק ֶרן יְ ָ
ישׁוּע ְת ךָך ִק ִ ֽוּינוּ ָכּ ַ
ָ
ִכּי ִל
קוֹלנוּ יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ חוּס וְ ַר ֵחם ָע ֵ ֽלינוּ
ֵֽ
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וּב ָרצוֹן
וְ ַק ֵבּל ְבּ ַר ֲח ִמים ְ

וּמ ְלּ ָפ ֶנ ךָ
ֵֽ
ת־תּ ִפ ָלּ ֵ ֽתנוּ ִכּי ֵאל
ֶא ְ
ֽיך ַמ ְל ֵ ֽכּנוּ
נוּנֽינוּ ַא ָתּה ִ
שׁוֹמ ַע ְתּ ִפ ָלּ ֵ ֽתנוּ וְ ַת ֲח ֵ
יקם
ֵר ָ

יבנוּ
ל־תּ ִשׁ ֵ ֽ
ַא ְ

שׁוֹמ ַע ְתּ ִפ ַלּת ַע ְמּ ךָך יִ ְשׂ ָר ֵאל ְבּ ַר ֲח ִמים:
ֵֽ
ִכּי ַא ָתּה

ָבּ ךְ
שׁוֹמ ַע ְתּ ִפ ָלּה:
ֵֽ
רוּך ַא ָתּה יְ יָ
ית ךָך
בוֹדה ִל ְד ִביר ֵבּ ֶ ֽ
וּב ְת ִפ ָלּ ָתם וְ ָה ֵשׁב ָה ֲע ָ
ְ 28רצֵ 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 ַ
בראש חודש ובחול המועד אומרים 'יעלה ויבא':

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
ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ֵ ֽואל ֵֹהי ֲא ֵ ֽ
ן־דּוִ ד ַע ְב ֶ ֽדּ ךָך וְ זִ ְכרוֹן יְ ֽר ָ
בוֹתינוּ וְ זִ ְכרוֹן ָמ ִשׁ ַיח ֶבּ ָ
דּוֹנֽנוּ וְ זִ ְכרוֹן ֲא ֵ ֽ
וּפ ְק ֵ
רוֹנֽנוּ ִ
זִ ְכ ֵ
וּשׁ ַ ֽל ִם ִעיר
ל־ע ְמּ ךָך ֵבּית יִ ְשׂ ָר ֵאל ְל ָפנֶ ךָ
וּל ַר ֲח ִמים
וּל ֶ ֽח ֶסד ְ
וּל ֵחן ְ
טוֹבה ְ
וּל ָ
יטה ְ
יך ִל ְפ ֵל ָ
ָק ְד ֶ ֽשׁ ךָך וְ זִ ְכרוֹן ָכּ ַ
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יהם ְו ֵ ֖את ָדּ ִ ֣וד ַמ ְל ָ ֑כּם'.
ת־ד' ֱא ֽלֹ ֵד ֶ֔
וּב ְקשׁ ֙וּ ֶא ֣
וְ ֵכי ָון שֶׁ ִנּבְ ֵית ירוּשָׁ ַל ִים בָּ א דָ וִ ד שֶׁ נֶּאֱ מַ רַ ' :א ַ֗חר יָ ֨ ֻשׁב ֙וּ ְבּ ֵנ֣י יִ ְשׂ ָר ֵ ֔אל ִ
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ל־הר ָק ְד ֗ ִשׁי וְ ִשׂ ַמּ ְח ִתּי ֙
וְ ֵכי ָון שֶׁ בָּ א דָ וִ ד בָּ ָ
ם ְבּ ֵ ֣בית ְתּ ִפ ָלּ ִ֔תי'
יאוֹתים ֶא ַ ֣
אתה ְתּפִ ָלה שֶׁ נֶּאֱ מַ רֽ ַ' :ו ֲה ִ ֽב ִ֞
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ל־מזְ ְבּ ִ ֑חי'.
וְ ֵכי ָון שֶׁ בָּ את ְתּפִ ָלה בָּ את עֲבוֹדָ ה שֶׁ נֶּאֱ מַ ר' :עוֹל ֵֹת ֶ ֧
יהם ְל ָר ֖צוֹן ַע ִ
יהם וְ זִ ְב ֵח ֶ ֛

וּל ָשׁלוֹם ְבּיוֹם
וּל ַחיִּ ים ְ
ְ
לראש חודש  :ר ֹאשׁ ַה ֽ ֹח ֶדשׁ ַהזֶּ ה

׀

לפסח ַ :חג ַה ַמּצּוֹת ַהזֶּ ה

׀

לסכות ַ :חג ַה ֻסּכּוֹת ַהזֶּ ה

זָ ְכ ֵ ֽרנּוּ יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ בּוֹ ְל ָ
שׁוּעה
וּב ְד ַבר יְ ָ
יענוּ בוֹ ְל ַחיִּ ים ִ
הוֹשׁ ֵ ֽ
וּפ ְק ֵ ֽדנוּ בוֹ ִל ְב ָר ָכה וְ ִ
טוֹבה ָ
יענוּ ִכּי ֵא ֶ ֽל ךָ
יך ֵע ֵינֽינוּ ִכּי ֵאל ֶ ֽמ ֶל ךְך ַחנּוּן וְ ַרחוּם
הוֹשׁ ֵ ֽ
וְ ַר ֲח ִמים חוּס וְ ָחנֵּ נוּ וְ ַר ֵחם ָע ֵ ֽלינוּ וְ ִ
ַא ָתּה:

שׁוּב ךָך ְלצִ יּוֹן ְבּ ַר ֲח ִמיםָ :בּ ךְ
רוּך ַא ָתּה יְ יָ ַה ַמּ ֲחזִ יר ְשׁ ִכינָ תוֹ
וְ ֶת ֱח ֶזֽינָ ה ֵע ֵינֽינוּ ְבּ ְ
ְלצִ יּוֹן:
עוֹלם
בוֹתינוּ ְל ָ
מוֹדים ֲא ַנ ְֽחנוּ ָל ךְך ֶשׁ ַא ָתּה הוּא זוקף יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ֵ ֽואל ֵֹהי ֲא ֵ ֽ
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וָ ֶעד :צוּר ַח ֵ ֽיּינוּ
ל־ח ֵ ֽיּינוּ
ְתּ ִה ָלּ ֶ ֽת ךָך ַע ַ

נוֹדה ְלּ ךָך וּנְ ַס ֵפּר
ָמגֵ ן יִ ְשׁ ֵ ֽענוּ ַא ָתּה הוּא ְלדוֹר וָ דוֹרֶ :
מוֹתינוּ ַה ְפּקוּדוֹת ָל ךְך
סוּרים ְבּיָ ֶ ֽד ךָך וְ ַעל־נִ ְשׁ ֵ ֽ
ַה ְמּ ִ

וְ ַעל־נִ ֶ ֽסּ ךָ
יך ֶשׁ ְבּ ָכל־יוֹם ִע ָ ֽמּנוּ

טוֹבוֹת ךָ
אוֹת ךָ
יך ֶשׁ ְבּ ָכל־
ֶֽ
יך וְ
וְ ַעל־נִ ְפ ְל ֶ ֽ

ֹא־כלוּ ַר ֲח ֶ ֽמ ךָ
ֹא־תמּוּ
יך וְ ַה ְמ ַר ֵחם ִכּי ל ַ ֽ
ֵעת ֶ ֽע ֶרב וָ ֹֽב ֶקר וְ צָ ֳה ָ ֽריִ םַ :הטּוֹב ִכּי ל ָ
ֲח ָס ֶ ֽד ךָ
עוֹלם ִק ִ ֽוינוּ ָל ךְך:
יך ֵמ ָ
כל ימי חנוכה ,גם בפורים בתפלת ערבית קודם קריאת המגילה ,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 ָ
וּבנָ יו ְכּ ֶשׁ ָע ְמ ָדה ַמ ְלכוּת
ן־יוֹחנָ ן כּ ֵֹהן גָּ דוֹל ַח ְשׁמֹנַ י ָ
ָ
ימי ַמ ִתּ ְת ָ ֽיהוּ ֶבּ
בחוכה ִ :בּ ֵ
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תּוֹדה ְ ֽי ֫ ַכ ְבּ ָ ֥דנְ נִ י'.
אתה תּוֹדָ ה שֶׁ נֶּאֱ מַ ר' :ז ֵ ֹ֥ב ַח ָ ֗
וְ ֵכי ָון שֶׁ בָּ את עֲבוֹדָ ה בָּ ָ

יָ וָ ן

תּוֹר ֶ ֽת ךָך ְ
יחם ָ
ל־ע ְמּ ךָך יִ ְשׂ ָר ֵאל ְל ַה ְשׁ ִכּ ָ
ָה ְר ָשׁ ָעה ַע ַ
שׂר הוּא־ ֣ ֹח ֶדשׁ
וּל ַה ֲע ִב ָירם ֵמ ֻח ֵקּי ָע ָ ֖
צוֹנ ךָך :וְ ַא ָתּה ְבּ ַר ֲח ֶ ֽמ ךָ
ְר ֶ ֽ
יך ָה ַר ִבּים ָע ַמ ְד ָתּ ָל ֶהם ְבּ ֵעת צָ ָר ָתם ַ ֽר ְב ָתּ ֲא ָ ֑דר

וּשׁ ָל ָ ֖לם
ְ

ת־דּינָ ם נָ ַ ֽק ְמ ָתּ ֶאת־נִ ְק ָמ ָתםָ :מ ַ ֽס ְר ָתּ גִּ ִ
יבם ַ ֽדּנְ ָתּ ֶא ִ
ֶאת־ ִר ָ
בּוֹרים ָל ֽבוֹז:

וְ ַא ָתּה

הוֹרים ְוּר ָשׁ ִעים ְבּ ַר ֲח ֶ ֽמ ךָ
וּט ֵמ ִאים ְבּיַ ד ְט ִ
ְבּיַ ד ַח ָלּ ִשׁים וְ ַר ִבּים ְבּיַ ד ְמ ַע ִטּים ְ
יך ָה ַר ִבּים
יקים וְ זֵ ִדים ְבּיַ ד
ְבּיַ ד צַ ִדּ ִ
וּל ךָך ָע ִ ֽשׂ ָ
תוֹר ֶ ֽת ךָךְ :
ָ
עוֹס ֵקי
ְ
ית ֵשׁם גָּ דוֹל ֵה ַ ֽפ ְר ָתּ ֶאת ֲעצָ תוֹ
דוֹלה ֻ
שׁוּעה גְ ָ
ית ְתּ ָ
וּל ַע ְמּ ךָך יִ ְשׂ ָר ֵאל ָע ִ ֽשׂ ָ
ְ
עוֹל ֶ ֽמ ךָך
וְ ָקדוֹשׁ ְבּ ָ
וּפ ְר ָקן וְ ִק ְל ַ ֽק ְל ָתּ
ְכּ ַהיּוֹם ַהזֶּ ה :וְ ַ ֽא ַחר ַכּ ךְך ָ ֽבּאוּ ָב ֶנ ךָ
ת־ה ָ
וּפנּוּ ֶא ֵ
ית ךָך ִ
ֽיך ִל ְד ִביר ֵבּ ֶ ֽ
יכ ֶ ֽל ךָך ַמ ֲח ַשׁ ְבתּוֹ

ֶאת־

וֹת
וְ ָק ְבעוּ וַ ֲה ֵשׁ ֽב ָ

גְּ מוּלוֹ

ת־מ ְק ָדּ ֶ ֽשׁ ךָך
וְ ִט ֲהרוּ ֶא ִ

וְ ִה ְד ִ ֽליקוּ נֵ רוֹת ְבּ ַחצְ רוֹת ָק ְד ֶ ֽשׁ ךָך

וּל ַה ֵלּל ְל ִשׁ ְמ ךָך ַהגָּ דוֹל:
ְשׁמוֹנַ ת יְ ֵמי ֲחנֻ ָכּה ֵ ֽאלּוּ ְלהוֹדוֹת ְ
בפורים :

וְ ָתלוּ

ְבּר ֹאשׁוֹ

שׁוּשׁן ַה ִבּ ָירה ְכּ ֶשׁ ָע ַמד ֲע ֵל ֶ
ימי ָמ ְר ֳדּ ַכי וְ ֶא ְס ֵתּר ְבּ ַ
ִבּ ֵ
יהם ָה ָמן אֹתוֹ וְ ֶאת ָבּנָ יו

ָה ָר ָשׁע ִבּ ֵקּשׁ

אסתר ג:יג

הוּדים ַעל ָה ֵעץ:
ל־היְּ ִ
ת־כּ ֠ ַ
וּל ַא ֵ ֣בּד ֶא ָ
ְל ַה ְשׁ ֡ ִמיד ַ ֽל ֲה ֣ ֹרג ְ

שׂר ְל ֹ֥ח ֶדשׁ ְשׁנֵ ים־
לוֹשׁה ָע ָ ֛
ם ְבּי֣ וֹם ֶא ָ֔חד ִבּ ְשׁ ָ ֥
ִמ ֨ ַנּ ַער וְ ַעד־זָ ֵ ֜קן ַ ֤טף וְ נָ ִשׁי ֙

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 ְ :

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

משתחוה

ַא ָתּה

זוקף

וּל ךָך נָ ֶאה ְלהוֹדוֹת:
יְ יָ ַהטּוֹב ִשׁ ְמ ךָך ְ
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ל־ה ָ ֖עם ַ ֽו יְ ָ ֽב ֲר ֵ ֑כם ַו ֵ֗יּ ֶרד ֵ ֽמ ֲע ֧שׂת ַ ֽה ַח ָ ֛טּאת
וּמָ ה ָראוּ לוֹמַ ר בִּ ְרכַּת כֹּהֲ ִים ַאחַ ר הוֹדָ ָאה? ִדּכְ ִתיבַ ' :ויִּ ֨ ָשּׂא ַ ֽא ֲה ֧ ֹרן ֶאת־יָ ָ ֛דו ֶא ָ
30
ְו ָ ֽהע ָ ֹ֖לה ְו ַה ְשּׁ ָל ִ ֽמים':

עוֹלם ִכּי ַא ָתּה הוּא ֶ ֽמ ֶל ךְך ָאדוֹן
ָ 31שׁלוֹם ָרב ַעל־יִ ְשׂ ָר ֵאל ַע ְמּ ךָך ָתּ ִשׂים ְל ָ
ל־ה ָשּׁלוֹם :וְ טוֹב ְבּ ֵע ֶינ ךָ
ת־ע ְמּ ךָך יִ ְשׂ ָר ֵאל
ֽיך ְל ָב ֵר ךְך ֶא ַ
ְל ָכ ַ

וּב ָכל־
ל־עת ְ
ְבּ ָכ ֵ

לוֹמ ךָך:
ָשׁ ָעה ִבּ ְשׁ ֶ
ָבּ ךְ
רוּך ַא ָתּה יְ יָ ַה ְמ ָב ֵר ךְך
ת־עמּוֹ יִ ְשׂ ָר ֵאל ַבּ ָשּׁלוֹם:
ֶא ַ
בעשרת ימי תשובה

עוֹשׂה
ֵ
ַא ָתּה יְ יָ
ַה ָשּׁלוֹם:

טוֹבה נִ זָּ ֵכר
וּפ ְרנָ ָסה ָ
ְ :בּ ֵ ֽס ֶפר ַחיִּ ים ְבּ ָר ָכה וְ ָשׁלוֹם ַ

וְ נִ ָכּ ֵתב ְל ָפ ֶנ ךָ
ל־ע ְמּ ךָך ֵבּית יִ ְשׂ ָר ֵאל
ֽיך ָ ֽאנוּ וְ ָכ ַ

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:
ָ
יט:טו

ינ ךָך
ֲע ֵשׂה ְל ַ ֽמ ַען יְ ִמ ֶ ֽ
תהלים ס:ז

ֲע ֵשׂה ְל ַ ֽמ ַען ְק ֻד ָשּׁ ֶ ֽת ךָך

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

ֲע ֵשׂה ְל ַ ֽמ ַען
ועננו

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 ֡ ִ

פסיעות ואומר :

ַ ֽו ֲע ֵנֽנִ י:

פוסע לאחריו ג'

ל־כּל־
רוֹמיו הוּא יַ ֲע ֶשׂה ָשׁלוֹם ָע ֵ ֽלינוּ וְ ַע ָ
ֹשׂה ָשׁלוֹם ִבּ ְמ ָ
ע ֶ

ל־בּ ֵנ֣י יִ ְשׂ ָר ֵ ֑אל ַ ֽו ֲאנִ ֖י ֲא ָ ֽב ֲר ֵ ֽכם':
ת־שׁ ִ ֖מי ַע ְ
ְ
וּמָ ה ָראוּ לוֹמַ ר ִשׂים שָׁ לוֹם ַאחַ ר בִּ ְרכַּת כֹּהֲ  ִים? ִדּכְ ִתיב' :וְ ָשׂ ֥מוּ ֶא
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ת־ע ֣מּוֹ ַֿב ָשּׁ ֽלוֹם) ':גמ' מגילה יז-.יח(.
בְּ ָרכָ ה ְדּהַ ָקדוֹשׁ בָּ רוְּך הוּא שָׁ לוֹם ,שֶׁ נֶּאֱ מַ ר֓ ' :ד' ׀ יְ ָב ֵ ֖ר ךְך ֶא ַ

יִ ְשׂ ָר ֵאל :וְ ִא ְמרוּ ָא ֵמן:
זוקף לאט ואומר :

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

)קהל

קכא:ב קהלֶ֭ :עזְ ִרי ֵמ ִ ֣עם יְ ָ ֑י ֝ ֹע ֗ ֵשׂה ָשׁ ַ ֥מיִ ם וָ ָ ֽא ֶרץ:
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(

בפורים אחר קריאת המגילה אומרים 'ואתה קדוש' )עמ'  ,(142קדיש 'תתקבל' )עמ'  ,(242ו'עלינו' )עמ' .(642
בערבית בזמו ,בימי ספירה סופרים כאן את העומר )עמ' .(49

אשׁית
ָע ֵ ֽלינוּ ְל ַשׁ ֵ ֽבּ ַח ַל ֲאדוֹן ַהכֹּל ָל ֵתת גְּ ֻד ָלּה ְליוֹצֵ ר ְבּ ֵר ִ
ְכּגוֹיֵ י ָה ֲא ָרצוֹת

ֶשׁלּ ֹא ָע ָ ֽשׂנוּ

וְ ל ֹא ָשׂ ָ ֽמנוּ ְכּ ִמ ְשׁ ְפּחוֹת ָה ֲא ָד ָמהֶ :שׁלּ ֹא ָשׂם ֶח ְל ֵ ֽקנוּ ָכּ ֶהם

ל־המוֹנָ םֶ :שׁ ֵהם ִמ ְשׁ ַתּ ֲח ִוים ְל ֶה ֶבל וָ ִריק
וְ גֹ ָר ֵ ֽלנוּ ְכּ ָכ ֲ
יוֹשׁ ַיע :וַ ֲא ַנ ְֽחנוּ
ֵ ֖אל ֥ל ֹא ִ ֽ

כורע

ישעיה מה:כ

וּמ ְת ַפּלֲ ִ֔לים ֶאל־
ִֽ

זוקף

ִל ְפנֵ י ֶ ֽמ ֶל ךְך ַמ ְל ֵכי

וּמוֹדים
ִ
וּמ ְשׁ ַתּ ֲח ִוים
כּוֹר ִעים ִ
ְ

ַה ְמּ ָל ִכים ַה ָקּדוֹשׁ ָבּ ךְ
רוּך הוּאֶ :שׁהוּא

נא:יג

וּמוֹשׁב יְ ָקרוֹ
ַ
נוֹטה ָשׁ ַמיִ ֘ם וְ י ֵ ֹ֣סד ָא ֶר ֒ץ
ֶ֣

רוֹמים :הוּא ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ֵאין עוֹדֱ :א ֶמת
וּשׁ ִכינַ ת ֻעזּוֹ ְבּגָ ְב ֵהי ְמ ִ
ְ
ַבּ ָשּׁ ַ ֽמיִ ם ִמ ַ ֽמּ ַעל
זוּלתוֹ ַכּ ָכּתוּב ְבּ ָ
ַמ ְל ֵ ֽכּנוּ ֶ ֽא ֶפס ָ
תוֹרתוֹ :דברים ד:לט וְ ָ ֽי ַד ְע ָ ֣תּ ַהיּ֗ וֹם וַ ֲה ֵ ֽשׁב ָֹ֘ת ֶאל־
ל־ה ָ ֖א ֶרץ ִמ ָ ֑תּ ַחת ֵ ֖אין ֽעוֹד:
ְל ָב ֶב ךָ ֒ך ִ ֤כּי יְ יָ ֙ ֣הוּא ָ ֽה ֱאל ִֹ֔הים ַבּ ָשּׁ ַ ֣מיִ ם ִמ ֔ ַמּ ַעל ְו ַע ָ
לּוּלים
ל־כּן נְ ַקוֶּ ה ְ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 ַדּי :וְ ָכ ְ
ָ
ילים ָכּרוֹת יִ ָכּ ֵרתוּן ְל ַת ֵקּן
ן־ה ָ ֽא ֶרץ ְו ָ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

ל־ל ֽשׁוֹןְ :ל ָפ ֶנ ךָ
ֽיך יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ
ל־בּ ֶר ךְך ִתּ ָשּׁ ַ ֖בע ָכּ ָ
ִכּי ְל ךָך ישעיה מה:כג ִתּ ְכ ַ ֣רע ָכּ ֶ֔

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

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

ְבּ ָכבוֹד:
לפי המהג הקודם באשכז לא אמרו כלל פסוקים אחר עליו:

תוֹר ֶ ֽת ךָך:
)כּ ָכּתוּב ְבּ ָ
ַ
וְ נֶ ֱא ַמר:

זכריה יד:ט

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 ָ

בבית אבל בסוף ערבית אומרים מזמור טז ,גם בימים שאומרים בהם תחון ,ולא הגו לומר את מזמור מט.

וֹב ִ֗תי ַבּל־
יתי ָ ֽב ךְךָ :א ַ ֣מ ְר ְתּ ַ֭ליֽ יָ ֲאדֹנָ י֥ ָ ֽא ָתּה ֝ ֽט ָ
י־ח ִ ֥ס ִ
טז ִמ ְכ ָ ֥תּם ְל ָד ִו֑ד ָ ֽשׁ ְמ ֵ ֥רנִ י ֝ ֵ ֗אל ִ ֽכּ ָ
ָע ֶ ֽל ךָ
בוֹת ֘ם ַא ֵ ֢חר
י־בם :יִ ְר ֥בּוּ ַעצְּ ָ
ל־ח ְפצִ ָ ֽ
ירי ָכּ ֶ
ר־בּ ָ ֣א ֶרץ ֵ ֑ה ָמּה ֝ ְו ַא ִדּ ֵ ֗
דוֹשׁים ֲא ֶשׁ ָ
יךִ֭ :ל ְק ִ
ל־א ִ ֣סּ ךְ
מוֹתם ַע ְ
ת־שׁ ָ֗
שּׂא ֶא ֝ ְ
ל־א ָ ֥
יהם ִמ ָ ֑דּם וּֽ ַב ֶ
יך נִ ְס ֵכּ ֶ ֣
֫ ָמ ָ ֥הרוּ ַבּ ַ
ל־שׂ ָפ ָ ֽתיֽ ְ :י ָ֗י ְמנָ ת
תּוֹמ ךְ
יך גּֽ ָוֹר ִ ֽליֲ :ח ָב ִ ֣לים ָנ ְֽפ ִ֭
ִ֥
כוֹסי ֝ ַא ָ֗תּה
ֶח ְל ִ ֥קי וְ ִ ֑
ף־נ ֲח ָ֗לת ָ ֽשׁ ְפ ָ ֥רה
ימים ַא ֝ ַ ֽ
לוּ־לי ַבּנְּ ִע ִ ֑
שׁר יְ ָע ָצ֑נִ י ַאף ֝ ֵל ֗
ָע ָ ֽליֲ :א ָב ֵ ֗ר ךְך ֶאת־יְ֭ יָ ֲא ֶ ֣
יתי יְ ָ ֣י ְלנֶ גְ ִ ֣דּי
יוֹתיִ :שׁ ִ ֬וּ ִ
ילוֹת יִ ְסּ ֥רוּנִ י ִכ ְל ָ ֽ
יני ַבּ ֶ
ימ ֗ ִ
ָת ִ ֑מיד ִ ֥כּי ֝ ִ ֽמ ִ
ף־בּ ָשׂ ִ ֗רי יִ ְשׁ ֹ֥כּן
בוֹדי ַא ֝ ְ
ל־א ֽמּוֹטָ :ל ֵ ֤כן ׀ ָשׂ ַ ֣מח ִ֭ל ִבּי וַ ָ ֣יּ גֶ ל ְכּ ִ ֑

שׁי ִל ְשׁ ֑אוֹל ֽל ֹא־ ִת ֵ ֥תּן
ָל ֶ ֽב ַטח֤ ִ :כּי ׀ ֽל ֹא ַ ֽת ֲע ֣ ֹזב נַ ְפ ִ ֣

חסידיך

֝ ֲח ִ ֽס ְיד ֗ךָך ִל ְר ֥אוֹת ָ ֽשׁ ַחת:

ת־פּ ֶנ ךָ
ימינְ ךָ֣ך ֶנֽצַ ח:
ימוֹת ִבּ ִ ֽ
֑יך נְ ִע ֖
א ַרח ַ֫חיִּ ֥ים ֣שׂ ַבע ְ֭שׂ ָמחוֹת ֶא ָ
יענִ י֘ ֤ ֹ
ֽתּ ִוֹד ֵ
),בכל יום מראש חודש אלול )חוץ משבת( ,אחר תפלת ערבית )היא מובא בראשוים ובספרי מהגי אשכז וברמ"א
)'ומפסיקים לתקוע ג' ימים לפי ראש השנה) .ראה שרשי מהג אשכז חלק ד
32

תקיעה :שברים :תרועה :תקיעה:

הגרי"ש אלישיב זצ"ל היה מהדר בעצמו לשמוע תקיעות בראש השה כמהג אשכז .למרות שלא היה מסורת
32
אבותיו בזה .וקל וחומר לו שזכיו לקבל מסורת מדויקת זו מאבותיו דור אחר דור ,כראה מהגאוים והראשוים.

תקיעה :שברים :תרועה :תקיעה:
תקיעה :שברים :תרועה :תקיעה:
בימי חוכה שרים כאן 'מעוז צור' בבית בכסת )עמ' .(733

ספירת העמר
החל מליל שי של פסח עד ערב שבועות סופרים בכל ערב את העומר.
בלילי שבתות ופסח סופרים אחר הקידוש בבית הכסת ,במוצאי שבתות סופרים קודם 'ויתן לך'.

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

וֹתיו וְ צִ ָ ֽוּנוּ ַעל ְס ִפ ַירת ָה ֹֽע ֶמר:
ֲא ֶשׁר ִק ְדּ ָ ֽשׁנוּ ְבּ ִמצְ ָ
אין כמעט מקור ל'בעומר' מלבד שלוש]ת[ המקורות שהובאו כאן )רבי אייזיק טירא ,רמ"א ,וט"ז(.
וברבי אייזיק טירא עצמו בהגהות מהגים שם כתוב 'לעומר') .האורה ,ש"ל ,רשב"א ,כלבו ,רביו ירוחם ,המהיג,
ארחות חיים ,מגן אבות לרשב"ץ ,ר"י אבן שועיב ,שו"ת גית ורדים ,הגהות מהגים ,שאילת יעב"ץ ,ר' עקיבה איגר,
חתם סופר ,ועוד רבים( ומסיים שם בסיכום של משה ברורה' :ברוב פוסקים הוסח 'לעומר'.
 withinעמר  which mention the wordראשונים , as it appears in all theלעמר  is to reciteוסח Our
the
 does not appearעמר  however, the wordכתבי הראשוים counting. In many of the
in the
.בעמר  utilizes the termמהג ליטא . Theברכה counting, but only in the
וזכר
לדעת רוב חכמי אשכז מעיקר הדין מותר לספור מבעוד יום ,מפי שבזמן הזה הספירה היא רק מדרבן
למקדש .המהדרין ממתיים עד בין השמשות ,והמהדרין מן המהדרין מברכים וסופרים דוקא בלילה ,ובתאי שלא
ישכחו לספור בבואם לביתם ,שאם לא כן עדיף לברך ולספור מבעוד יום .לפיכך ,ממתיים עד שקיעה .ואם אי אפשר,
מותר להם לברך ולספור מבעוד יום.
בבית
אם הגיע זמן הספירה אסור לאכול לפי ספירת העומר .היות ובין השמשות הוא זמן ספק לילה לכן בשבת
לא הגיע
ראוי להמתין עד אחר צאת הכוכבים ורק אז לספור ולקדש .או לקדש לפי בין השמשות ,שאז ודאי עוד
זמן חיוב ספירת העומר.

) 1ט"ז ניסן( ַהיּוֹם יוֹם ֶא ָחד ָל ֹֽע ֶמר:
) 2י"ז ניסן( ַהיּוֹם ְשׁנֵ י יָ ִמים ָל ֹֽע ֶמר:
) 3י"ח ניסן( ַהיּוֹם ְשׁל ָֹשׁה יָ ִמים ָל ֹֽע ֶמר:
) 4י"ט ניסן( ַהיּוֹם ַא ְר ָבּ ָעה יָ ִמים ָל ֹֽע ֶמר:
) 5כ' ניסן( ַהיּוֹם ֲח ִמ ָשּׁה יָ ִמים ָל ֹֽע ֵמר:
) 6כ"א ניסן( ַהיוֹם ִשׁ ָשּׁה יָ ִמים ָל ֹֽע ֶמר:
) 7כ"ב ניסן( ַהיּוֹם ִשׁ ְב ָעה יָ ִמים ֶשׁ ֵהם ָשׁ ֽב ַוּע ֶא ָחד ָל ֹֽע ֶמר:
) 8כ"ג ניסן( ַהיּוֹם ְשׁמוֹנָ ה יָ ִמים ֶשׁ ֵהם ָשׁ ֽב ַוּע ֶא ָחד וְ יוֹם ֶא ָחד ָל ֹֽע ֶמר:

) 9כ"ד ניסן(

וּשׁנֵ י יָ ִמים ָל ֹֽע ֶמר:
ַהיּוֹם ִתּ ְשׁ ָעה יָ ִמים ֶשׁ ֵהם ָשׁ ֽב ַוּע ֶא ָחד ְ

) 01כ"ה ניסן(

וּשׁל ָֹשׁה יָ ִמים ָל ֹֽע ֶמר:
ַהיּוֹם ֲע ָשׂ ָרה יָ ִמים ֶשׁ ֵהם ָשׁ ֽב ַוּע ֶא ָחד ְ

) 11כ"ו ניסן(

ַהיּוֹם ַא ַחד ָע ָשׂר יוֹם ֶשׁ ֵהם ָשׁ ֽב ַוּע ֶא ָחד וְ ַא ְר ָבּ ָעה יָ ִמים ָל ֹֽע ֶמר:

) 21כ"ז ניסן(

ַהיּוֹם ְשׁנֵ ים ָע ָשׂר יוֹם ֶשׁ ֵהם ָשׁ ֽב ַוּע ֶא ָחד וַ ֲח ִמ ָשּׁה יָ ִמים ָל ֹֽע ֶמר:

) 31כ"ח ניסן( ַהיּוֹם ְשׁל ָֹשׁה ָע ָשׂר יוֹם ֶשׁ ֵהם ָשׁ ֽב ַוּע ֶא ָחד וְ ִשׁ ָשּׁה יָ ִמים ָל ֹֽע ֶמר:
) 41כ"ט ניסן( ַהיּוֹם ַא ְר ָבּ ָעה ָע ָשׂר יוֹם ֶשׁ ֵהם ְשׁנֵ י ָשׁבוּעוֹת ָל ֹֽע ֶמר:
) 51ל' ניסן( ַהיּוֹם ֲח ִמ ָשּׁה ָע ָשׂר יוֹם ֶשׁ ֵהם ְשׁנֵ י ָשׁבוּעוֹת וְ יוֹם ֶא ָחד ָל ֹֽע ֶמר:
וּשׁנֵ י יָ ִמים ָל ֹֽע ֶמר:
) 61א' אייר( ַהיּוֹם ִשׁ ָשּׁה ָע ָשׂר יוֹם ֶשׁ ֵהם ְשׁנֵ י ָשׁבוּעוֹת ְ
) 71ב' אייר(

וּשׁל ָֹשׁה יָ ִמים ָל ֹֽע ֶמר:
ַהיּוֹם ִשׁ ְב ָעה ָע ָשׂר יוֹם ֶשׁ ֵהם ְשׁנֵ י ָשׁבוּעוֹת ְ

) 81ג' אייר( ַהיּוֹם ְשׁמוֹנָ ה ָע ָשׂר יוֹם ֶשׁ ֵהם ְשׁנֵ י ָשׁבוּעוֹת ְו ַא ְר ָבּ ָעה יָ ִמים ָל ֹֽע ֶמר:
) 91ד' אייר(

ַהיּוֹם ִתּ ְשׁ ָעה ָע ָשׂר יוֹם ֶשׁ ֵהם ְשׁנֵ י ָשׁבוּעוֹת וַ ֲח ִמ ָשּׁה יָ ִמים ָל ֹֽע ֶמר:

) 02ה' אייר(

ַהיּוֹם ֶע ְשׂ ִרים יוֹם ֶשׁ ֵהם ְשׁנֵ י ָשׁבוּעוֹת וְ ִשׁ ָשּׁה יָ ִמים ָל ֹֽע ֶמר:

) 12ו' אייר( ַהיּוֹם ֶא ָחד וְ ֶע ְשׂ ִרים יוֹם ֶשׁ ֵהם ְשׁל ָֹשׁה ָשׁבוּעוֹת ָל ֹֽע ֶמר:
) 22ז' אייר( ַהיּוֹם ְשׁ ַ ֽנ יִ ם וְ ֶע ְשׂ ִרים יוֹם ֶשׁ ֵהם ְשׁל ָֹשׁה ָשׁבוּעוֹת וְ יוֹם ֶא ָחד ָל ֹֽע ֶמר:
) 32ח' אייר(

וּשׁנֵ י יָ ִמים ָל ֹֽע ֶמר:
ַהיּוֹם ְשׁל ָֹשׁה וְ ֶע ְשׂ ִרים יוֹם ֶשׁ ֵהם ְשׁל ָֹשׁה ָשׁבוּעוֹת ְ

) 42ט' אייר(

ַהיּוֹם ַא ְר ָבּ ָעה וְ ֶע ְשׂ ִרים יוֹם ֶשׁ ֵהם ְשׁל ָֹשׁה ָשׁבוּעוֹת ְ
וּשׁל ָֹשׁה יָ ִמים ָל ֹֽע ֶמר:

) 52י' אייר( ַהיּוֹם ֲח ִמ ָשּׁה וְ ֶע ְשׂ ִרים יוֹם ֶשׁ ֵהם ְשׁל ָֹשׁה ָשׁבוּעוֹת וְ ַא ְר ָבּ ָעה יָ ִמים ָל ֹֽע ֶמר:
) 62י"א אייר(

ַהיּוֹם ִשׁ ָשּׁה וְ ֶע ְשׂ ִרים יוֹם ֶשׁ ֵהם ְשׁל ָֹשׁה ָשׁבוּעוֹת וַ ֲח ִמ ָשּׁה יָ ִמים ָל ֹֽע ֶמר:

) 72י"ב אייר( ַהיּוֹם ִשׁ ְב ָעה וְ ֶע ְשׂ ִרים יוֹם ֶשׁ ֵהם ְשׁל ָֹשׁה ָשׁבוּעוֹת וְ ִשׁ ָשּׁה יָ ִמים ָל ֹֽע ֶמר:
) 82י"ג אייר(

ַהיּוֹם ְשׁמוֹנָ ה וְ ֶע ְשׂ ִרים יוֹם ֶשׁ ֵהם ַא ְר ָבּ ָעה ָשׁבוּעוֹת ָל ֹֽע ֶמר:

) 92י"ד אייר(

ַהיּוֹם ִתּ ְשׁ ָעה וְ ֶע ְשׂ ִרים יוֹם ֶשׁ ֵהם ַא ְר ָבּ ָעה ָשׁבוּעוֹת וְ יוֹם ֶא ָחד ָל ֹֽע ֶמר:

) 03ט"ו אייר(

וּשׁנֵ י יָ ִמים ָל ֹֽע ֶמר:
ַהיּוֹם ְשׁל ִֹשׁים יוֹם ֶשׁ ֵהם ַא ְר ָבּ ָעה ָשׁבוּעוֹת ְ

וּשׁל ָֹשׁה יָ ִמים ָל ֹֽע ֶמר:
וּשׁל ִֹשׁים יוֹם ֶשׁ ֵהם ַא ְר ָבּ ָעה ָשׁבוּעוֹת ְ
) 13ט"ז אייר( ַהיּוֹם ֶא ָחד ְ
) 23י"ז אייר(

וּשׁל ִֹשׁים יוֹם ֶשׁ ֵהם ַא ְר ָבּ ָעה ָשׁבוּעוֹת וְ ַא ְר ָבּ ָעה יָ ִמים ָל ֹֽע ֶמר:
ַהיּוֹם ְשׁ ַ ֽנ יִ ם ְ

) 33י"ח אייר(

וּשל ִֹשׁים יוֹם ֶשׁ ֵהם ַא ְר ָבּ ָעה ָשׁבוּעוֹת וַ ֲח ִמ ָשּׁה יָ ִמים ָל ֹֽע ֶמר:
ַהיּוֹם ְשׁל ָֹשׁה ְ

) 43י"ט אייר(

וּשׁל ִֹשׁים יוֹם ֶשׁ ֵהם ַא ְר ָבּ ָעה ָשׁבוּעוֹת ְו ִשׁ ָשּׁה יָ ִמים ָל ֹֽע ֶמר:
ַהיּוֹם ַא ְר ָבּ ָעה ְ

) 53כ' אייר(

וּשׁל ִֹשׁים יוֹם ֶשׁ ֵהם ֲח ִמ ָשּׁה ָשׁבוּעוֹת ָל ֹֽע ֶמר:
ַהיּוֹם ֲח ִמ ָשּׁה ְ

) 63כ"א אייר(

וּשׁל ִֹשׁים יוֹם ֶשׁ ֵהם ֲח ִמ ָשּׁה ָשׁבוּעוֹת וְ יוֹם ֶא ָחד ָל ֹֽע ֶמר:
ַהיּוֹם ִשׁ ָשּׁה ְ

) 73כ"ב אייר( ַהיּוֹם ִשׁ ְב ָעה ְ
וּשׁנֵ י יָ ִמים ָל ֹֽע ֶמר:
וּשׁל ִֹשׁים יוֹם ֶשׁ ֵהם ֲח ִמ ָשּׁה ָשׁבוּעוֹת ְ
וּשׁל ָֹשׁה יָ ִמים ָל ֹֽע ֶמר:
וּשׁל ִֹשׁים יוֹם ֶשׁ ֵהם ֲח ִמ ָשּׁה ָשׁבוּעוֹת ְ
) 83כ"ג אייר( ַהיּוֹם ְשׁמוֹנָ ה ְ
) 93כ"ד אייר(

וּשׁל ִֹשׁים יוֹם ֶשׁ ֵהם ֲח ִמ ָשּׁה ָשׁבוּעוֹת וְ ַא ְר ָבּ ָעה יָ ִמים ָל ֹֽע ֶמר:
ַהיּוֹם ִתּ ְשׁ ָעה ְ

) 04כ"ה אייר(

ַהיּוֹם ַא ְר ָבּ ִעים יוֹם ֶשׁ ֵהם ֲח ִמ ָשּׁה ָשׁבוּעוֹת וַ ֲח ִמ ָשּׁה יָ ִמים ָל ֹֽע ֶמר:

) 14כ"ו אייר(

ַהיּוֹם ֶא ָחד וְ ַא ְר ָבּ ִעים יוֹם ֶשׁ ֵהם ֲח ִמ ָשּׁה ָשׁבוּעוֹת וְ ִשׁ ָשּׁה יָ ִמים ָל ֹֽע ֶמר:

) 24כ"ז אייר(

ַהיּוֹם ְשׁ ַ ֽנ יִ ם וְ ַא ְר ָבּ ִעים יוֹם ֶשׁ ֵהם ִשׁ ָשּׁה ָשׁבוּעוֹת ָל ֹֽע ֶמר:

) 34כ"ח אייר(

ַהיּוֹם ְשׁל ָֹשׁה וְ ַא ְר ָבּ ִעים יוֹם ֶשׁ ֵהם ִשׁ ָשּׁה ָשׁבוּעוֹת וְ יוֹם ֶא ָחד ָל ֹֽע ֶמר:

) 44כ"ט אייר(

וּשׁנֵ י יָ ִמים ָל ֹֽע ֶמר:
ַהיּוֹם ַא ְר ָבּ ָעה וְ ַא ְר ָבּ ִעים יוֹם ֶשׁ ֵהם ִשׁ ָשּׁה ָשׁבוּעוֹת ְ

וּשׁל ָֹשׁה יָ ִמים ָל ֹֽע ֶמר:
) 54א' סיון( ַהיּוֹם ֲח ִמ ָשּׁה וְ ַא ְר ָבּ ִעים יוֹם ֶשׁ ֵהם ִשׁ ָשּׁה ָשׁבוּעוֹת ְ
) 64ב' סיון( ַהיּוֹם ִשׁ ָשּׁה וְ ַא ְר ָבּ ִעים יוֹם ֶשׁ ֵהם ִשׁ ָשּׁה ָשׁבוּעוֹת וְ ַא ְר ָבּ ָעה יָ ִמים ָל ֹֽע ֶמר:
) 74ג' סיון( ַהיּוֹם ִשׁ ְב ָעה וְ ַא ְר ָבּ ִעים יוֹם ֶשׁ ֵהם ִשׁ ָשּׁה ָשבוּעוֹת וַ ֲח ִמ ָשּׁה יָ ִמים ָל ֹֽע ֶמר:
) 84ד' סיון( ַהיּוֹם ְשׁמוֹנָ ה וְ ַא ְר ָבּ ִעים יוֹם ֶשׁ ֵהם ִשׁ ָשּׁה ָשׁבוּעוֹת וְ ִשׁ ָשּׁה יָ ִמים ָל ֹֽע ֶמר:
) 94ה' סיון( ַהיּוֹם ִתּ ְשׁ ָעה ְו ַא ְר ָבּ ִעים יוֹם ֶשׁ ֵהם ִשׁ ְב ָעה ָשׁבוּעוֹת ָל ֹֽע ֶמר:

קוֹמהּ:
בוֹדת ֵבּית ַה ִמ ְק ָדּשׁ ִל ְמ ָ
ָה ַר ֲח ָמן הוּא יַ ֲחזִ יר ֲע ַ
יְ ִהי ָרצוֹן ִמ ְלּ ָפ ֶנ ךָ
בוֹתינוּ ֶשׁיִ ָבּנֶ ה ֵבּית ַה ִמּ ְק ָדּשׁ ִבּ ְמ ֵה ָרה
ֽיך יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ֵ ֽואל ֵֹהי ֲא ֵ ֽ
ְביָ ֵ ֽמינוּ

וּכ ָשׁנִ ים
עוֹלם ְ
ימי ָ
תוֹר ֶ ֽת ךָך :וְ ָשׁם נַ ֲע ָב ְד ךָך ְבּיִ ְר ָאה ִכּ ֵ
ְו ֵתן ֶח ְל ֵ ֽקנוּ ְבּ ָ
ַק ְדמֹנִ יּוֹת:

֤אר ָפּ ָנ֖יו ִא ָ ֣תּנוּ ֶ ֽס ָלה:
יב ֲר ֵ ֑כנוּ ָי ֵ ֥
סז ַל ְמֿנַ ֵצּ ַ֥ח ִבּנְ גִ י ֹ֗נת ִמזְ ֥מוֹר ִ ֽשׁירֱ :אל ִֹ֗הים יְ ָח ֵנּ֥נוּ וִ ָ ֽ
וֹד ךָ
יוֹד ךָ
וּך ַע ִ ֥מּים
וּך ַע ִ ֥מּים ׀ ֱאל ִ ֹ֑הים ֝י ֗
וּע ֶ ֽת ךָך֖ :
ל־גּ ִ֗וֹים יְ ֽשׁ ָ
ָל ַ ֣ד ַעת ָבּ ָ ֣א ֶרץ ַדּ ְר ֶ ֑כּ ךָך ְבּ ָכ ֝
שׁר ְ
י־ת ְשׁ ֣ ֹפּט ַע ִ ֣מּים ִמי ֑ ֹ
ֻכּ ָ ֽלּם :יִ ְ֥שׂ ְמ ֥חוּ ִ ֽו ַירנֲ ֗נוּ ְל ֻ ֫א ִ ֥מּים ִ ֽכּ ִ
וּל ֻא ֓ ִמּים ׀ ָבּ ָ ֖א ֶרץ ַתּנְ ֵ ֣חם

וֹד ךָ
יוֹד ךָ
בוּלהּ יְ֝ ָ ֽב ֲר ֵ֗כנוּ
וּך ַע ִ ֥מּים ֻכּ ָ ֽלּםֶ֭ :א ֶרץ ָנ ְֽת ָנ֣ה יְ ָ ֑
וּך ַע ִ ֥מּים ׀ ֱאל ִ ֹ֑הים ֝י ֗
֖

ֶ ֽס ָלה:

ֱאל ִ ֹ֥הים ֱאל ֵ ֹֽהינוּ:

יְ ָ ֽב ֲר ֵ ֥כנוּ ֱאל ִ ֹ֑הים ְו ִ ֽי ְיר ֥אוּ ֝א ֗
י־א ֶרץ:
ל־א ְפ ֵס ָ ֽ
וֹתוֹ ָכּ ַ
בשאר ימי השבוע ממשיכים ב'עליו' )עמ' .(39
בליל שבת ויום טוב ממשיכים ב'עליו' )עמ' .(121
במוצאי שבת ממשיכים ב'ויתן לך' )עמ' .(342
במוצאי יום טוב ממשיכים ב'הבדלה' ואחר כך 'עליו' )עמ' .(542

סדר קריאת שמע על המטה.
לפי מהג המובהק ,מקדימים קריאת שמע לברכת 'המפיל'.

) ֵ 33אל ֶ ֽמ ֶל ךְך נֶ ֱא ָמן (
דברים ו:ד

ְ 34שׁ ַ ֖מע יִ ְשׂ ָר ֵ ֑אל יְ ָ ֥י ֱאל ֵ ֹ֖הינוּ יְ ָ ֥י ׀ ֶא ָ ֽחד:
בלחש ָבּ ךְ
עוֹלם וָ ֶעד:
רוּך ֵשׁם ְכּבוֹד ַמ ְלכוּתוֹ ְל ָ
דברים ו:ה-ט

וְ ָ ֣א ַה ְב ָ֔תּ ֵ ֖את יְ ָ ֣י ֱאל ֶ ֹ֑ה ךָ
ל־מא ֶ ֹֽד ךָך:
וּב ָכ ְ
וּב ָכל־נַ ְפ ְשׁ ֖ךָך ְ
ל־ל ָ ֽב ְב ךָ֥ך ְ
יך ְבּ ָכ ְ

ל־ל ָב ֶ ֽב ךָך :וְ ִשׁנַּ נְּ ָ ֣תּם ְל ָב ֔ ֶנ ךָ
וְ ָהי֞ וּ ַה ְדּ ָב ִ ֣רים ָה ֵ ֗א ֶלּה ֲא ֨ ֶשׁר ָ ֽאנֹ ִ ֧כי ְמצַ וְ ךָ֛ך ַהיּ֖ וֹם ַע ְ
יך
קוּמ ךָךְ :וּק ַשׁ ְר ָ ֥תּם
וּב ֶ ֽ
וּב ֶל ְכ ְתּ ךָ֣ך ַב ֶ ֔דּ ֶר ךְך וּֽ ְב ָשׁ ְכ ְבּ ֖ךָך ְ
ית ךָ ֙ך ְ
ְו ִד ַבּ ְר ָ ֖תּ ָ ֑בּם ְבּ ִשׁ ְב ְתּ ךָ֤ך ְבּ ֵב ֶ֨
ְל ֖אוֹת ַעל־יָ ֶ ֑ד ךָך

ְו ָהי֥ וּ ְל ֹֽט ָט ֖ ֹפת ֵ ֥בּין ֵע ֶינ ךָ
ית ךָך
ל־מזֻ ז֥ וֹת ֵבּ ֶ ֖
וּכ ַת ְב ָ ֛תּם ַע ְ
ֽיךְ :

וּב ְשׁ ָע ֶ ֽר ךָ
יך:
ִ
כ"ה בכל ס"י וסח פולין ובוסח אשכז המערבי ליתא .ובפשטות אין סברא לומר זאת אא"כ אומרים את
33
כל הג' פרשיות וכדי להשלים לרמ"ח תיבות וכ"כ בסידור אוצר התפילות וצ"ע.
34

פרשה ראשוה בלבד  -כ"ה בכל ס"י )סידור אזור אליהו(

דברים יא:יג־כא

שׁר ָ ֽאנֹ ִ ֛כי ְמצַ ֶוּ֥ה ֶא ְת ֶ ֖כם ַהיּ֑ וֹם
וֹתי ֲא ֶ ֧
ל־מצְ ַ֔
ם־שׁ ֹ֤מ ַע ִתּ ְשׁ ְמע ֙וּ ֶא ִ
וְ ָה ָ֗יה ִא ָ

ל־ל ַב ְב ֶ ֖כם ְ
וּל ָע ְב ֔דוֹ ְבּ ָכ ְ
ם ְ
יכ ֙
ְל ַ ֽא ֲה ָ֞בה ֶאת־יְ ָ ֤י ֱא ֽלֹ ֵה ֶ
ר־א ְרצְ ֶ ֛כם
וּב ָכל־נַ ְפ ְשׁ ֶ ֽכם :וְ ָנ ַֽת ִ ֧תּי ְמ ַ ֽט ַ
ירשׁ ךָ֥ך וְ יִ צְ ָה ֶ ֽר ךָך :וְ ָנ ַֽת ִ ֛תּי ֵ ֥ע ֶשׂב ְבּ ָ ֽשׂ ְד ֖ךָך ִל ְב ֶה ְמ ֶ ֑תּ ךָך
וּמ ְל ֑קוֹשׁ וְ ָ ֽא ַס ְפ ָ ֣תּ ְדגָ ֔ ֶנ ךָך וְ ִ ֽת ְ
יוֹרה ַ
ְבּ ִע ֖תּוֹ ֶ ֣
ם ֱאל ִ ֹ֣הים ֲא ֵח ִ ֔רים
וְ ָ ֽא ַכ ְל ָ ֖תּ וְ ָשׂ ָ ֽב ְע ָתִּ :ה ָ ֽשׁ ְמ ֣רוּ ָל ֶ֔כם ֶ ֥פּן יִ ְפ ֶ ֖תּה ְל ַב ְב ֶ ֑כם וְ ַס ְר ֶ֗תּם ַ ֽו ֲע ַב ְד ֶתּ ֙
ם וְ ֽל ֹא־יִ ְה ֶי֣ה ָמ ָ֔טר וְ ָ ֣ה ֲא ָד ֔ ָמה ֥ל ֹא
ת־ה ָשּׁ ֨ ַמיִ ֙
יתם ָל ֶ ֽהם :וְ ָח ָ ֨רה ַאף־יְ ָ֜י ָבּ ֶ֗כם וְ ָע ַ ֤צר ֶא ַ
וְ ִה ְשׁ ַ ֽתּ ֲחוִ ֶ ֖
ם ֶאת־
שׁר יְ ָ ֖י נֹ ֵ ֥תן ָל ֶ ֽכם :וְ ַשׂ ְמ ֶתּ ֙
בוּלהּ ַ ֽו ֲא ַב ְד ֶ ֣תּם ְמ ֵה ָ ֗רה ֵמ ַעל ֙ ָה ָ ֣א ֶרץ ַהטּ ָֹ֔בה ֲא ֶ ֥
ִת ֵ ֖תּן ֶאת־יְ ָ ֑
וֹט ֖ ֹפת ֵ ֥בּין
ת ַעל־יֶ ְד ֶ֔כם וְ ָהי֥ וּ ְל ֽט ָ
ֹתם ְלאוֹ ֙
ל־ל ַב ְב ֶ ֖כם וְ ַעל־נַ ְפ ְשׁ ֶ ֑כם ְוּק ַשׁ ְר ֶ֨תּם א ָ ֤
ְדּ ָב ַ ֣רי ֵ ֔א ֶלּה ַע ְ
ֵ ֽעינֵ ֶ ֽ
וּב ֶל ְכ ְתּ ךָ֣ך ַב ֶ ֔דּ ֶר ךְך
ית ךָ ֙ך ְ
יכם ְל ַד ֵ ֣בּר ָ ֑בּם ְבּ ִשׁ ְב ְתּ ךָ֤ך ְבּ ֵב ֶ֨
ת־בּנֵ ֶ ֖
ֹתם ֶא ְ
יכם :וְ ִל ַמּ ְד ֶ ֥תּם א ָ ֛
וּב ְשׁ ָע ֶ ֽר ךָ
יכם
ימי ְבנֵ ֶ֔
ם וִ ֵ ֣
יכ ֙
יךְ :ל ֨ ַמ ַען יִ ְר ֤בּוּ יְ ֵמ ֶ
ית ךָך ִ
ל־מזוּז֥ וֹת ֵבּ ֶ ֖
וּכ ַת ְב ָ ֛תּם ַע ְ
קוּמ ךָךְ :
וּב ֶ ֽ
וּֽ ְב ָשׁ ְכ ְבּ ֖ךָך ְ
ל־ה ָ ֽא ֶרץ:
ימי ַה ָשּׁ ַ ֖מיִ ם ַע ָ
יכם ָל ֵ ֣תת ָל ֶ ֑הם ִכּ ֵ ֥
֚ ַעל ָ ֽה ֲא ָד ֔ ָמה ֲא ֨ ֶשׁר נִ ְשׁ ַ ֧בּע יְ ָ ֛י ַל ֲא ֹֽב ֵת ֶ ֖
במדבר

ל־בּ ֵ ֤ני יִ ְשׂ ָר ֵאל ֙ וְ ָ ֽא ַמ ְר ָ ֣תּ ֲא ֵל ֶ֔הם וְ ָע ֨שׂוּ
ֹשׁה ֵלּא ֹֽמרַ :דּ ֵ֞בּר ֶא ְ
אמר יְ ָ ֖י ֶאל־מ ֶ ֥
טו:לז־מא וַ ֥יּ ֹ ֶ

ֹתם וְ ָנ ְ֥תנ֛ וּ ַעל־צִ ִ ֥
יהם ְל ֽ ֹדר ָ ֑
ל־כּנְ ֵ ֥פי ִבגְ ֵד ֶ ֖
יצ֛ת ַע ַ
ָל ֶ ֥הם צִ ִ
יצת ַה ָכּ ָ ֖נ ף ְפּ ִ ֥תיל ְתּ ֵ ֽכ ֶלת :וְ ָה ָי֣ה ָל ֶכ ֘ם
א־ת ֜תוּרוּ ַ ֽא ֲח ֵ ֤רי
ֹתם וְ ֽל ֹ ָ
יתם א ָ ֑
ל־מצְ וֹ֣ ת יְ ָ֔י ַ ֽו ֲע ִשׂ ֶ ֖
ת־כּ ִ
ם ֶא ָ
יתם א ֹ֗תוֹ וּזְ ַכ ְר ֶתּ ֙
ת ְוּר ִא ֶ ֣
ְלצִ יצִ ֒
ת־כּל־
יתם ֶא ָ
יהםְ :ל ַ ֣מ ַען ִתּזְ ְכּ ֔רוּ ַ ֽו ֲע ִשׂ ֶ ֖
ר־א ֶ ֥תּם זֹנִ ֖ים ַ ֽא ֲח ֵר ֶ ֽ
יכם ֲא ֶשׁ ַ
ם וְ ַ ֽא ֲח ֵ ֣רי ֵ ֽעינֵ ֶ֔
ְל ַב ְב ֶכ ֙
הוֹצ ִ
ֵ֤
יכם ֲא ֨ ֶשׁר
יכםֲ :א ֞ ִני יְ ָ ֣י ֱא ֽלֹ ֵה ֶ֗
ֹשׁים ֵ ֽלאל ֵֹה ֶ ֽ
יתם ְקד ִ ֖
וֹתי ִ ֽו ְהיִ ֶ ֥
ִמצְ ָ ֑
ם ֵמ ֶ ֣א ֶרץ
אתי ֶא ְת ֶכ ֙

יכםֱ :א ֶמת
ִמצְ ַ ֔ריִ ם ִ ֽל ְהי֥ וֹת ָל ֶ ֖כם ֵ ֽל ֱאל ִֹהים ֲאנִ ֖י יְ ָ ֥י ֱא ֽלֹ ֵה ֶ ֽ
בלילי הסדר מדלגים מכאן עד 'בידך אפקיד רוחי'.
מעיקר הדין ,וכן מהג הישן באשכז ,יש לומר רק את הפסוקים הבאים,
וכל המוסיף פסוקי שמירה מרבותיו ז"ל על הפסוקים שלהלן הרי זה משובח.

שׂה יָ֭ ֵדינוּ ֽכּוֹנֲ ָנ֥ה ָע ֵ ֑לינוּ
וּמ ֲע ֵ ֣
יהי ׀ ֹ֤נ ַעם ֲאד ָֹנ֥י ֱאל ֵֹ֗הינוּ ֫ ָע ֵ ֥לינוּ ַ ֽ
תהלים צ:יז וִ ִ ֤
שׂה יָ֝ ֵ ֗דינוּ ֽכּוֹנֲ ֵנֽהוּ:
וּֽ ַמ ֲע ֵ ֥
צא

וּמצֽ ָוּד ִ ֑תי ֝ ֱאל ַֹ֗הי
לוֹנ ן :א ֗ ַֹמר ַ֭ליֽ יָ ַמ ְח ִ ֣סי ְ
ֹ֭י ֵשׁב ְבּ ֵ ֣ס ֶתר ֶע ְלי֑ וֹן ְבּ ֵצ֥ל ֝ ַשׁ ַ ֗דּי יִ ְת ָ ֽ

יל ךָך ִמ ַ ֥פּח יָ֝ ֗קוּשׁ ִמ ֶ ֥דּ ֶבר ַה ֽוּוֹתְ :בּ ֶא ְב ָר ֨תוֹ ׀ ָי ֶ֣ס ךְך ֖◌ ָל ךְך
ח־בּוֹ֤ ִ :כּי ֣הוּא יַ֭ ִ ֽצּ ְ
ֶא ְב ַט ֽ
א־ת ָירא ִמ ַ ֣פּ ַחד ָ ֑ליְ ָלה ֝ ֵמ ֵ֗חץ יָ ע֥ וּף
וְ ַ ֽת ַחת ְכּנָ ָ ֣פיו ֶתּ ְח ֶ ֑סה צִ ָנּ֖ה ְו ֹֽס ֵח ָ ֣רה ֲא ִמ ֽתּוֹֽ :ל ֹ ִ֭
א ֶפל ַי ֲֽה ֑לֹ ךְך ֝ ִמ ֶ ֗קּ ֶטב יָ ֥שׁוּד ָ ֽצ ֳה ָ ֽריִ ם :יִ ֤ ֹפּל ִמצִּ ְדּ ךָ ֙ך ׀ ֶ ֗א ֶלף ְוּר ָב ָ ֥בה
יוֹמםִ֭ :מ ֶ ֽדּ ֶבר ָבּ ֣ ֹ
ָֽ
ינ ךָך ֝ ֵא ֶ֗ל ךָ
יך ֣ל ֹא יִ ָ ֽגּשׁ:
ימ ֶ ֑
ִ ֽמ ִ
י־א ָ ֣תּה יְ ָ ֣י ַמ ְח ִ ֑סי
ִ ֽכּ ַ
ג:ב-ט

ַ֭ רק ְבּ ֵע ֶינ ךָ
֣יך ַת ִ ֑בּיט וְ ִשׁ ֻלּ ַ ֖מת ְר ָשׁ ִ ֣עים ִתּ ְר ֶ ֽאה:
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ֽשׁוּע ָתה ֬לּוֹ
שׁי ֵ ֤אין ְי ֓ ָ
א ְמ ִ ֢רים ְל ֫ ַנ ְפ ִ ֥
ים ֽ ֹ
ה־ר ֣בּוּ צָ ָ ֑רי ֝ ַר ִ֗בּים ָק ִ ֥מים ָע ָ ֽליַ :ר ִבּ ֘
יְ֭ יָ ָ ֽמ ַ

וֹלי ֶאל־יְ ָ ֣י ֶא ְק ָ ֑רא
ֹאשׁי֭ :ק ִ ֽ
וּמ ִ ֥רים ר ִ ֽ
בוֹדי ֵ
ֵ ֽבאל ִֹ֬הים ֶ ֽס ָלה :וְ ַא ָ ֣תּה יְ֭ יָ ָמ ֵ ֣ג ן ַ ֽבּ ֲע ִ ֑די ֝ ְכּ ִ ֗

י־א ָ ֣תּה ֣ד' ַמ ְח ִ ֑סי'  -ובחי' הריטב"א שם "קבלו כי עד אתה ה' מחסי ששים תיבות כגד מ"ש הה
עד ' ִ ֽכּ ַ
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מטתו שלשלמה ששים גבורים סביב לה" ,ועי' מטה משה )סי' שצ"א( באריכות) .סידור אזור אליהו(

וֹתי ִ ֖כּי יְ ָ ֣י יִ ְס ְמ ֵ ֽכנִ יֽ :ל ֹא־
ישׁנָ ה ֱה ִקיצ֑ ִ
וַ ַ ֽיּ ֲע ֵ ֙ננִ י ֵמ ַ ֖הר ָק ְד ֣שׁוֹ ֶ ֽס ָלהֲ :אנִ ֥י ָשׁ ַ֗כ ְב ִתּי ָ ֽו ִ ֫א ָ ֥
יענִ י ֱאל ַֹ֗הי ִ ֽכּי־
וֹשׁ ֵ ֤
וּמה יְ יָ ֙ ׀ ֽה ֘ ִ
שׁתוּ ָע ָ ֽלי֘ :ק ָ ֤
שׁר ֝ ָס ִ֗ביב ָ ֣
ִ֭א ָירא ֵמ ִ ֽר ֲב ֥בוֹת ָ ֑עם ֲא ֶ ֥
שׁוּעה
יי ַהיְ ָ ֑
איְ ַ ֣בי ֶ ֑ל ִחי ִשׁ ֵנּ֖י ְר ָשׁ ִ ֣עים ִשׁ ַ ֽבּ ְר ָתּֽ ַ :ל ָ ֥
ת־כּל־ ֽ ֹ
ית ֶא ָ
ִה ִ ֣כּ ָ
יבנוּ יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ְל ָשׁלוֹם
ַה ְשׁ ִכּ ֵ ֽ

וּפרוֹס ָע ֵ ֽלינוּ
ידנוּ ַמ ְל ֵ ֽכּנוּ ְל ַחיִּ יםְ :
ְו ַה ֲע ִמ ֵ ֽ

טוֹבה ִמ ְלּ ָפ ֶנ ךָ
יענוּ ְל ַ ֽמ ַען ְשׁ ֶ ֽמ ךָך :וְ ָהגֵ ן
הוֹשׁ ֵ ֽ
ֽיך :וְ ִ
ָ
לוֹמ ךָךְ :ו ַתקּ ְֵנֽנוּ ְבּ ֵעצָ ה
ֻס ַכּת ְשׁ ֶ ֽ
ְו ָה ֵסר ֵמ ָע ֵ ֽלינוּ אוֹיֵ ב ֶ ֽדּ ֶבר וְ ֶ ֽח ֶרב ְו ָר ָעב וְ יָ גוֹן :וְ ָה ֵסר ָשׂ ָטן ִמ ְל ָפ ֵנֽינוּ

ַבּ ֲע ֵ ֽדנוּ
וּמ ַא ֲח ֵ ֽרנוּ:
ֵ

וּבצֵ ל ְכּנָ ֶ ֽפ ךָ
ילנוּ ַא ָתּה ִכּי ֵאל
וּמצִּ ֵ ֽ
שׁוֹמ ֵ ֽרנוּ ַ
ְ
ירנוִּ :כּי ֵאל
יך ַתּ ְס ִתּ ֵ ֽ
ְ

ֶ ֽמ ֶל ךְך ַחנּוּן

וְ ַרחוּם ַא ָתּהְ :
וּל ָשׁלוֹם ֵמ ַע ָתּה
וּבוֹאנוּ ְל ַחיִּ ים ְ
ֵֽ
אתנוּ
וּשׁמוֹר צֵ ֵ ֽ

ד־עוֹלם:
ָ
ְו ַע
אוֹתי יְ ָ֗י ֵ ֣אל ֱא ֶ ֽמת:
ית ִ ֥
וּחי ָפּ ִ ֖ד ָ
תהלים לא:ו ְבּ ָ ֽי ְד ֘ךָך ַא ְפ ִ ֢קיד ֫ר ִ ֥
ל־ה ָשּׂ ָ֗טן יִ גְ ֨ ַער יְ ָ ֤י ְבּ ךָ ֙ך ַה ָשּׂ ָ֔טן
אמר יְ ָ֜י ֶא ַ
זכריה ג:ב ַו ֨יּ ֹ ֶ
וּשׁ ָ ֑ל ִם ֲה ֧לוֹא ֶז֦ה ֖אוּד ֻמ ָצּ֥ל ֵמ ֵ ֽאשׁ:
ֹחר ִבּ ֽיר ָ
ְויִ גְ ַ ֤ער יְ יָ ֙ ְבּ ֔ךָך ַהבּ ֵ ֖
שּׁים גִּ בּ ִ ֹ֖רים ָס ִ ֣ביב ָ ֑להּ ִמגִּ בּ ֵ ֹ֖רי יִ ְשׂ ָר ֵ ֽאל:
שיר השירים ג:ז-ח ִ 36ה ֗ ֵנּה ִמ ָטּת ֙וֹ ֶשׁ ִלּ ְשׁלֹ ֔ ֹמה ִשׁ ִ ֥
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יכוֹתיו,
מוּאל בַּ ר ְַ חמָ ִי ָאמַ ר ְרבִ י יוָָֹ תן ,לְ עוֹלָ ם י ְִר ֶאה דַּ יָּין עַ צְ מוֹ כְּ ִאילוּ חֶ ֶרב מוַּחַ ת לוֹ בֵּ ין י ְֵר ָ
ָאמַ ר ְרבִ י ְשׁ ֵ
ֵיהנָּם פְּ תוּחָ ה לוֹ ִמ ַתּ ְח ָתּיו .שֶׁ ֶנֱּאמַ רִ ' :ה ֗ ֵנּה ִמ ָטּת ֙וֹ )בית המקדש ששם לשכת הגזית( ֶשׁ ִלּ ְשׁלֹ ֔ ֹמה )שהשלום שלו(
וְ ג ִ

ילוֹת:
ם ֲא ֻ ֣חזֵ י ֶ֔ח ֶרב ְמ ֻל ְמּ ֵ ֖די ִמ ְל ָח ָ ֑מה ִ ֤אישׁ ַח ְרבּ ֙וֹ ַעל־יְ ֵר ֔כוֹ ִמ ַ ֖פּ ַחד ַבּ ֵלּ ֽ
ֻכּ ָל ֙
יתי:
ישׁוּע ְת ךָך ִק ִ ֽוּ ִ
ָ
ישׁוּע ְת ךָך יְ יָ יְ יָ ִל
ָ
יתי ִל
֥יתי יְ ָיִֽ :ק ִ ֽוּ ִ
ישׁוּע ְת ֖ךָך ִק ִוּ ִ
בראשית מט:יח ִ ֽל ָ ֽ
יש שוהגים לומר כאן 'אדון עולם'.

עוֹלם ֲא ֶשׁר ָמ ַל ךְך ְבּ ֶ ֽט ֶרם ָכּל־יְ צִ יר נִ ְב ָראְ :ל ֵעת נַ ֲע ָשׂה ְב ֶח ְפצוֹ כֹּל ֲאזַ י
ֲאדוֹן ָ
ֶ ֽמ ֶל ךְך ְשׁמוֹ נִ ְק ָראְ :ו ַא ֲח ֵרי ִכּ ְכלוֹת ַהכֹּל ְל ַבדוֹ יִ ְמ ךְ
נוֹרא :וְ הוּא ָהיָ ה וְ הוּא
לוֹך ָ
הוֹה
ֶ

וְ הוּא יִ ְהיֶ ה ְבּ ִת ְפ ָא ָרה :וְ הוּא ֶא ָחד ְו ֵאין ֵשׁנִ י ְל ַה ְמ ִשׁיל לוֹ ְל ַה ְח ִ ֽבּ ָירה:

גּוֹא ִלי וְ צוּר
אשׁית ְבּ ִלי ַת ְכ ִלית ְולוֹ ָהעוֹז וְ ַה ִמּ ְשׂ ָרה :וְ הוּא ֵא ִלי וְ ַחי ֲ
ְבּ ִלי ֵר ִ
כּוֹסי ְבּיוֹם ֶא ְק ָראְ :בּיָ דוֹ ַא ְפ ִקיד
נוֹסי ְמנָ ת ִ
וּמ ִ
ֶח ְב ִלי ְבּ ֵעת צָ ָרה :וְ הוּא נִ ִסּי ָ
רוּחי גְּ וִ יָּ ִתי יְ יָ ִלי וְ ל ֹא ִא ָירא:
ישׁן ְו ָא ִ ֽע ָירה :וְ ִעם ִ
רוּחי ְבּ ֵעת ִא ַ
ִ
אין מפסיקים כלל בין ברכת 'המפיל' לשיה.

)גמ' ברכות סָ (:בּ ךְ
ל־עינַ י
עוֹלם ַה ַמּ ִפּיל ֶח ְב ֵלי ֵשׁנָ ה ַע ֵ
רוּך ַא ָתּה יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ֶ ֽמ ֶל ךְך ָה ָ
ת־עיִ ן :יְ ִהי ָרצוֹן ִמ ְלּ ָפ ֶנ ךָ
ֽיך יְ יָ ֱאל ַֹהי
וּמּ ִאיר ְל ִאישׁוֹן ַבּ ָ ֽ
ל־ע ְפ ַע ַפּיֵ :
נוּמה ַע ַ
וּת ָ
ְ
וּל ָשׁלוֹם :וְ ַאל יְ ַב ֲה ֽלוּנִ י ֲחלוֹמוֹת ָר ִעים
ידנִ י ְל ַחיִּ ים ְ
יבנִ י ְל ָשׁלוֹם ְו ַת ֲע ִמ ֵ ֽ
ֶשׁ ַתּ ְשׁ ִכּ ֵ ֽ

ֵיהנֹּם שֶׁ דּוֹמֶ ה ְל ַל ְי ָלה) .גמ' יבמות
ילוֹתִ ':מ ַפּחַ ד שֶׁ ל גּ ִ
שּׁים גִּ בּ ִ ֹ֖רים )דיינים( ָס ִ ֣ביב ָ ֑להּ ִמגִּ בּ ֵ ֹ֖רי יִ ְשׂ ָר ֵ ֽאל וגו' ִמ ַ ֖פּ ַחד ַבּ ֵלּ ֽ
ִשׁ ִ ֥
קט) (:רש"י שם(

וּת ֵהא ִמ ָטּ ִתי ְשׁ ֵל ָמה ְל ָפ ֶנ ךָ
ישׁן ַה ָ ֽמּ ֶות:
ן־א ַ
ֽיך :וְ ָה ֵאר ֵעינַ י ֶפּ ִ
הוּרים ָר ִעיםְ :
ְו ִה ְר ִ
ָבּ ךְ
עוֹלם ֻכּלּוֹ ִבּ ְכבוֹדוֹ:
רוּך ַא ָתּה יְ יָ ַה ֵמּ ִאיר ְל ָ

