
תפלת ערבית. 

אם יש אבל שהוא בעל תפלה, מתפלל לפני העמוד אבל לא עובר בכל התפילות בימים שאין נפילת אפים,                   שבהם אינו משמש 

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). 

1
 המתפללים ערבית אחר צאת הכוכבים,  

).בית אבלאבל לא בחצי קדיש (' והפסוקים שעמו, ולאחריהם  שיר המעלות הנה מקדימים לומר '

ָי֗ ַּבֵּליֽלֹות:  קלד:א-ג ים ְּבֵבית־ְי֝ ְמִד֥ י ְיָי֑ ָהֹעֽ ָי ָּכל־ַעְבֵד֣ ֲר֣כּו ֶאת־ְי֭ ה ׀ ָּבֽ ֲע֥לֹות ִהֵּנ֤ ַּמֽ֫ יר ַהֽ ִׁש֗

ֶרץ:  ִים ָוָאֽ ה ָׁשַמ֥ ֵׂש֗ ָי ִמִּצּ֑יֹון ֹע֝ ֣ ְי֭ ֶרְכךךָ : ְיָבֽ ֲר֗כּו ֶאת־ְיָיֽ ֶדׁש ּ֝וָבֽ ם ֹק֑ ְׂשֽאּו־ְיֵדֶכ֥

ָלה:  מו:ח ב ֶסֽ ֲעֹק֣ י ַיֽ נּו ֱאלֵֹה֖ ב־ָל֨ נּו ִמְׂשָּגֽ  ג' פעמיםְיָי֣ ְצָב֣אֹות ִעָּמ֑

: פד:יג  ךךְ ַח ָּבֽ ם ֹּבֵט֥ י ֝◌ָאָד֗ ְׁשֵר֥ ג' פעמיםְיָי֥ ְצָב֑אֹות ַאֽ

נּו:   כ:י ֲעֵנ֥נּו ְביֹום־ָקְרֵאֽ ֶלךךְ ַיֽ ֶּמ֗ יָעה ַה֝ ג' פעמיםְיָי֥ הֹוִׁש֑

ְּבָעְלָמא ִּדְבָרא ִכְרעּוֵתּה   ָאֵמן)   קהלְׁשֵמיּה ַרָּבא (  זוקף ִיְתַּגַּדל ְוִיְתַקַּדׁש יתום (קטן) כורע

ְוַיְמִליךךְ ַמְלכּוֵתּה  ְּבַחֵּייכֹון ּוְביֹוֵמיכֹון  ּוְבַחֵּיי ְדָכל־ֵּבית־ִיְׂשָרֵאל  ַּבֲעָגָלא ּוִבְזַמן 

ָאֵמן)  קהל  (:ָאֵמן יתום (קטן) כורע  ָקִריב: ְוִאְמרּו
1

When is recited after nightfall, it is preceded by the following ערבית  which speak      of ,פסוקים  
orenen at night. They were added to אשכז  by the מהג  ,אריז"ל   who in fact was only reviving a
practice from the Geonic era to recite aמזמור  leading into  ערבית. After this  מזמור,                  the
congregation says  קדיש before ברכו. If, however, without a break,  there is no מחה  follows ערבית 
need to recite קדיש in addition to the קדיש תתקבל following חהמ. At one time,    these פסוקים, and
this  קדיש, were recited only by small groups called  וחברת מעריב בזמ.           If one either attends a
then these ,מין without a ערבית  or one orens קדיש דרבן which concludes with the recital of a שיעור
 .may be omitted פסוקים



'יתברך' ובשימה אחרת מוסיפיםְיֵהא ְׁשֵמיּה ַרָּבא ְמָבַרךךְ ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמָּיא  

 ְוִיְׁשַּתַּבח ְוִיְתָּפַאר ְוִיְתרֹוַמם ְוִיְתַנֵּׂשא   ִיְתָּבַרךךְ  יתום (קטן) כורע

הציבור אומר עמו (ולא ְּבִריךךְ הּוא  יתום (קטן) כורע ְוִיְתַהַּדר ְוִיְתַעֶּלה ְוִיְתַהַּלל ְׁשֵמיּה ְּדֻקְדָׁשא 

 .לאחריו)

ָּלא ִמָּכל־ִּבְרָכָתא ְוִׁשיָרָתא ֻּתְׁשְּבָחָתא ְוֶנָחָמָתא   ְלֵעֽ

ָאֵמן) קהל( :ְוִאְמרּו ָאֵמן  יתום (קטן) כורע  ַּדֲאִמיָרן ְּבָעְלָמא: 

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

ָאֵמן) 

יתום (קטן) פוסע לאחוריו בחת שלש פסיעות בכריעה אחת

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

 ָאֵמן) קהל( ְוִאְמרּו ָאֵמן:  ְוַעל־ָּכל־ִיְׂשָרֵאל:ושוחה לפיו ואומר  

קריאת שמע וברכותיה לחול 

הבעל תפלה אומר  עח:לח
יב ַאּ֑פֹו 2 ה ְלָהִׁש֣ ית ֖◌ְוִהְרָּב֣ ְׁשִח֥ לֹא־ַיֽ֫ ר ָעֹו֘ן ְוֽ ְו֤הּוא ַר֙חּום ׀ ְיַכֵּפ֥

יר ָּכל־ֲחָמֽתֹו:  א ֝◌ָיִע֗ ֹֽ ֲעֵנ֥נּו ְביֹום־   הקהל עוין והב"ת אחריהם  כ:י  ְול ֶלךךְ ַיֽ ֶּמ֗ יָעה ַה֝ ְיָי֥ הֹוִׁש֑

נּו: ָקְרֵאֽ

ּו ' ובימים מיוחדים (שאין תחון) מאריך עוד יותר: ברכו הבעל תפלה מאריך באמירת ' ָּבֲרכ
2 The ascends to the בעל תפלה   for עמוד  והוא רחום . והוא רחום    is a way of saying that in the

evening, when there are no sin offerings, God provides atonement. (רוקח)



' אומר  תפלה  הבעל  : ברכו בעוד  בלחש  הקהל  אומר  ְוִיְתָּפַאר  '  ְוִיְׁשַּתַּבח  ִיְתָּבַרךךְ 

הּוא: ָּברּוךךְ  ַמְלֵכי ַהְּמָלִכים  ַהָּקדֹוׁש  ֶלךךְ  ֶׁשל ֶמֽ ְוִיְתרֹוַמם ְוִיְתַנֵּׂשא ְׁשמֹו 

ֱאלִֹהים:  ֵאין  ּוִמַּבְלָעָדיו  ַאֲחרֹון   ְוהּוא  ִראׁשֹון  סח:ה ֶׁשהּוא  ּלּותהלים  ֹס֡  

ַעל־ָּכל־ְּבָרָכה  ְמרֹוָמם  ּוְׁשמֹו  יו:  ְלָפָנֽ ְוִעְל֥זּו  ְׁש֗מֹו  ְּבָיּ֥ה  ֲעָרבֹות  ֖◌ָּבֽ ב  ֹרֵכ֣ ָלֽ

ּוְתִהָּלה:  

ְלעֹוָלם ָוֶעד:  ָּברּוךךְ  ֵׁשם ְּכבֹוד ַמְלכּותֹו כשמגן בעל תפלה השם יאמר הקהל :        ֶאת־ְייָ 

 : י  קיג:ב' יאמר הקהל : המברך כשמגן בעל תפלה '     ַהְמֹבָרךךְ ם ְיִה֤ ךךְ  ְייָ֣  ֵׁש֣ ה ְוַעד־  ְמֹבָר֑ ַעָּת֗ ֵמֽ֝

ם: עֹוָלֽ

:  קהל ובעל תפלה יחדיו :                                            ֹוָלם ָוֶעד ַהְמֹבָרךךְ  ְלע ְיָי  ּוךךְ  ָּבר

ֲעָרִבים ַמֲעִריב  ִּבְדָברֹו  ֲאֶׁשר  ָהעֹוָלם   ֶלךךְ  ֶמֽ ינּו  ֱאלֵֹהֽ ְיָי  ַאָּתה  ָּברּוךךְ 

ֶאת־ַהְּזַמִּנים ּוַמֲחִליף  ִעִּתים   ְמַׁשֶּנה  ּוִבְתבּוָנה  ְׁשָעִרים   ַח  ּפֹוֵתֽ ְּבָחְכָמה 

ְיָלה  ָוַלֽ יֹום  ּבֹוֵרא  ְּכְרצֹונֹו:  יַע  ָּבָרִקֽ יֶהם  ְּבִמְׁשְמרֹוֵתֽ ֶאת־ַהּכֹוָכִבים  ּוְמַסֵּדר 

ִמְּפֵני־אֹור:  ֶׁשךךְ  ְוֹחֽ ֶׁשךךְ  ִמְּפֵני־ֹחֽ אֹור  ְיָלה  ּגֹוֵלל  ַלֽ ִביא  ּוֵמֽ יֹום  ּוַמֲעִביר 

ְׁשמֹו:  ְצָבאֹות  ְיָי  ְיָלה   ַלֽ ּוֵבין  יֹום  ֵּבין  ְוַקָּים 3ּוַמְבִּדיל  ַחי  ֵאל  ָּתִמיד    

3 One could read the phrase either א-ל חי וקים תמיד . ימלוך עלינו לעולם ועד or . א-ל חי וקים
ועד עלינו לעולם  ,תמיד ימלוך   therefore,  one pauses both before and after  the word  ' (מהג . 'ָּתִמיד

(פפד"מ
' משך אדלעיל, וכן דעת ה'מחצית השקל', לפי מה שהביא בסי' רל"ו, תמידדעת הפרישה, שמלת '

' וכו':  תמיד ימלוך ומג"א הביא בסי' ה"ל בשם בע"ה הגיר' ' 



ינּו ְלעֹוָלם ָוֶעד: ָּברּוךךְ ַאָּתה ְיָי ַהַּמֲעִריב ֲעָרִבים:  ִיְמלֹוךךְ ָעֵלֽ

ְבָּת: ּתֹוָרה ּוִמְצֹות  ֻחִּקים ּוִמְׁשָּפִטים ַאֲהַבת עֹוָלם ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ַעְּמךךָ ָאַהֽ

ְּבֻחֶּקיךךָ  יַח  ָנִׂשֽ נּו  ּוְבקּוֵמֽ נּו  ְּבָׁשְכֵּבֽ ינּו   ֱאלֵֹהֽ ְיָי  ַעל־ֵּכן   ְדָּת:  ִלַמֽ נּו  אֹוָתֽ

ינּו ָיֵמֽ ֶרךךְ  ינּו  ְוֹאֽ ְלעֹוָלם ָוֶעד: ִּכי ֵהם ַחֵּיֽ יךךָ  ּוְבִמְצֹוֶתֽ ךךָ  ְוִנְׂשַמח ְּבִדְבֵרי תֹוָרֶתֽ

ּנּו ְלעֹוָלִמים:  ְיָלה: ְוַאֲהָבְתךךָ  ַאל־ָּתִסיר ִמֶּמֽ ָּברּוךךְ ַאָּתה ְייָ  ּוָבֶהם ֶנְהֶּגה יֹוָמם ָוַלֽ

אֹוֵהב, ַעּמֹו ִיְׂשָרֵאל:  4

' על ברכת אהבה של הבעל תפלה. אמן עוים '

' ביחיד או בציבור. ויש משלימים את חשבוןאל מלך נאמן בק"ש מקדימים אמירת ' רמ"ח תיבות להשלמת 

'.אל מלך נאמן ' הוא וטריקון 'אמן ' על ברכת אהבת עולם של הבעל תפלה, ש' אמן בעיית 'רמ"ח

ֱאָמן נֶ  ֶלךךְ ֶמֽ  ל ֵא 

דברים ו:ד 

ינּו ְיָי֥ ׀ ֶאָחֽ עְׁשַמ֖  ל ְיָי֥ ֱאלֵֹה֖ :ד  ִיְׂשָרֵא֑

ָּברּוךךְ  ֵׁשם ְּכבֹוד ַמְלכּותֹו  ְלעֹוָלם ָוֶעד: בלחש 

'.אֹוֵיב ַעּמֹו ִיְׂשָרֵאל:יבטא היטב, שלא ישמע '4



ו:ה-ט   :5 דברים  ךךָ ּוְבָכל־ְמֹאֶדֽ ּוְבָכל־ַנְפְׁשךךָ֖   ֥ ְבךךָ ְּבָכל־ְלָבֽ יךךָ  ֱאלֶֹה֑ ְיָי֣  ת  ֵא֖ ַהְבָּת֔  ְוָא֣

יךךָ  ְלָבֶנ֔ ם  ְוִׁשַּנְּנָּת֣  : ךךָ ַעל־ְלָבֶבֽ ַהּ֖יֹום   ֛ ְמַצְוךךָ י  ֹנִכ֧ ָאֽ ר  ֲאֶׁש֨ ֶּלה  ָהֵא֗ ים  ַהְּדָבִר֣ ְוָה֞יּו 

ם  ּוְקַׁשְרָּת֥  : ךךָ ּוְבקּוֶמֽ ּֽוְבָׁשְכְּבךךָ֖  ֶרךךְ  ַבֶּד֔  ֣ ּוְבֶלְכְּתךךָ  ֙ ךךָ ְּבֵביֶת֨  ֤ ְּבִׁשְבְּתךךָ ם  ָּב֑ ְוִדַּבְרָּת֖ 

ךךָ  ֵּביֶת֖ ַעל־ְמֻז֥זֹות  ם  ּוְכַתְבָּת֛  : יךךָ ֵעיֶנֽ ין  ֵּב֥ ת  ָטֹפ֖ ְלֹטֽ ְוָה֥יּו  ךךָ     ַעל־ָיֶד֑ ְל֖אֹות 

 : יךךָ ּוִבְׁשָעֶרֽ

ם  דברים יא:יג־כא    ה ֶאְתֶכ֖ י ְמַצֶּו֥ ֹנִכ֛ ר ָאֽ י ֲאֶׁש֧ ֶאל־ִמְצֹוַת֔ ִּתְׁשְמעּ֙ו  ַע  ה ִאם־ָׁשֹמ֤ ְוָהָי֗

י  ַתִּת֧ ם: ְוָנֽ ם ּוְבָכל־ַנְפְׁשֶכֽ ְּבָכל־ְלַבְבֶכ֖ ּוְלָעְב֔דֹו  ֵהיֶכ֙ם  ֱאלֹֽ ה ֶאת־ְיָי֤  ֲהָב֞ ַהּ֑יֹום ְלַאֽ

י ַתִּת֛ : ְוָנֽ ךךָ ְוִיְצָהֶרֽ  ֥ ירְׁשךךָ ְוִתֽ ךךָ  ְדָגֶנ֔ ַסְפָּת֣  ְוָאֽ ה ּוַמְל֑קֹוׁש  יֹוֶר֣ ְּבִעּ֖תֹו  ם  ר־ַאְרְצֶכ֛ ְמַטֽ

ְעָּת:  ְוָׂשָבֽ ַכְלָּת֖  ְוָאֽ ךךָ  ִלְבֶהְמֶּת֑ ְדךךָ֖  ְּבָׂשֽ ֶׂשב  ם  ֵע֥ ְלַבְבֶכ֑ ה  ִיְפֶּת֖ ן  ֶּפ֥ ם  ָלֶכ֔ ְמ֣רּו  ִהָׁשֽ

ר ם ְוָעַצ֤ ה ַאף־ְיָי֜ ָּבֶכ֗ ם: ְוָחָר֨ ם ָלֶהֽ ֲחִויֶת֖ ים ְוִהְׁשַּתֽ ים ֲאֵחִר֔ ֲעַבְדֶּת֙ם ֱאלִֹה֣ ם ַוֽ ְוַסְרֶּת֗

ה ם ְמֵהָר֗ ֲאַבְדֶּת֣ ּה ַוֽ ן ֶאת־ְיבּוָל֑ א ִתֵּת֖ ֹ֥ ה ל ֲאָדָמ֔ ר ְוָה֣ א־ִיְהֶי֣ה ָמָט֔ ֹֽ ִי֙ם ְול ֶאת־ַהָּׁשַמ֨

ם  ֶּלה ַעל־ְלַבְבֶכ֖ י ֵא֔ ם: ְוַׂשְמֶּת֙ם ֶאת־ְּדָבַר֣ ן ָלֶכֽ ר ְיָי֖   ֹנֵת֥ ה ֲאֶׁש֥ ֶרץ ַהֹּטָב֔ ֵמַעל֙ ָהָא֣

ם: יֵניֶכֽ ֵעֽ ין  ֵּב֥ ת  ְלֽטֹוָטֹפ֖ ְוָה֥יּו  ם  ַעל־ֶיְדֶכ֔ ְלאֹו֙ת  ם  ֹאָת֤ ם  ּוְקַׁשְרֶּת֨ ם  ְוַעל־ַנְפְׁשֶכ֑

ֶרךךְ  ַבֶּד֔  ֣ ּוְבֶלְכְּתךךָ  ֙ ךךָ ְּבֵביֶת֨  ֤ ְּבִׁשְבְּתךךָ ם  ָּב֑ ר  ְלַדֵּב֣ ם  ֶאת־ְּבֵניֶכ֖ ם  ֹאָת֛ ם  ְוִלַּמְדֶּת֥

: יךךָ ּוִבְׁשָעֶרֽ ךךָ  ם ַעל־ְמזּו֥זֹות ֵּביֶת֖ : ּוְכַתְבָּת֛ ךךָ ּוְבקּוֶמֽ בטעמים  ּֽוְבָׁשְכְּבךךָ֖  שמע  הקורא  הרב 

5 איגר עקיבה רבי  asks “How can  הקב"ה
demand for us to love Him? Can He recite ' ַהְבָּת֔  ת ְוָא֣ יךךָ  ֵא֖ ֣ד' ֱאלֶֹד֑ '? How can one demand love?” רבי 
איגר answers, before we recite עקיבה  שמע  ,קריאת   we recite either or 'ַאֲהָבה ַרָּבה '  in 'ַאֲהַבת עֹוָלם ' 
which  we  state  how much loves הקב"ה   us.  If  we  truly  feel   that loves הקב"ה   us,  we  can  be
commanded to love Him in return.



מ' קולו  'למען ירבו מרים  עד  ה 'אמת'  ֲאָדָמ֔ ל ָהֽ ם        ַע֚ י ְבֵניֶכ֔ ַען ִיְרּ֤בּו ְיֵמיֶכ֙ם ִויֵמ֣ ְלַמ֨

ֶרץ: ִים ַעל־ָהָאֽ י ַהָּׁשַמ֖ ם ִּכיֵמ֥ ת ָלֶה֑ ם ָלֵת֣ ֵתיֶכ֖ ע ְיָי֛ ַלֲאֹבֽ ר ִנְׁשַּב֧ ֲאֶׁש֨

ר: במדבר טו:לז־מא   ה ֵּלאֹמֽ אֶמר ְיָי֖ ֶאל־ֹמֶׁש֥ ֹ֥ ם ַוּי ַמְרָּת֣ ֲאֵלֶה֔ י ִיְׂשָרֵאל֙ ְוָאֽ ר ֶאל־ְּבֵנ֤ ַּדֵּב֞

יל  ַעל־ִציִצ֥ת ַהָּכָנ֖ ף ְּפִת֥ ם ְוָנְ֥ת֛נּו  ֹרָת֑ ם ְלֹדֽ י ִבְגֵדיֶה֖ ם ִציִצ֛ת ַעל־ַּכְנֵפ֥ ָלֶה֥ ְוָעׂ֨שּו 

ְייָ֔  ֶאת־ָּכל־ִמְצֹ֣ות  ּוְזַכְרֶּת֙ם  ֹא֗תֹו  ם  ּוְרִאיֶת֣ ְלִציִצ֒ת  ָלֶכ֘ם  ְוָהָי֣ה  ֶלת:      ְּתֵכֽ

ם ֹזִנ֖ים ם ֲאֶׁשר־ַאֶּת֥ יֵניֶכ֔ י ֵעֽ ֲחֵר֣ ְוַאֽ י ְלַבְבֶכ֙ם  ֲחֵר֤ ַאֽ א־ָת֜תּורּו  ֹֽ ם ְול ם ֹאָת֑ ֲעִׂשיֶת֖ ַוֽ

ם:  אלֵֹהיֶכֽ ים ֵלֽ ם ְקֹדִׁש֖ ְהִייֶת֥ י ִוֽ ם ֶאת־ָּכל־ִמְצֹוָת֑ ֲעִׂשיֶת֖ ַען ִּתְזְּכ֔רּו ַוֽ ם: ְלַמ֣ ֲחֵריֶהֽ ַאֽ

אומרו הקהל עם הרב הפסוק האחרון וכן הבעל תפלה. 

ִים  ֶרץ ִמְצַר֔ אִתי ֶאְתֶכ֙ם ֵמֶא֣ ר הֹוֵצ֤ ם ֲאֶׁש֨ ֵהיֶכ֗ י ְיָי֣ ֱאלֹֽ ֲאִנ֞

ם: ֵהיֶכֽ ֱאלִֹהים ֲאִנ֖י ְיָי֥ ֱאלֹֽ ם ֵלֽ ְה֥יֹות ָלֶכ֖ ִלֽ

' אמת', אכן יתן ריוח מעט שלא יבולע האל"ף. הבעל תפלה מרים קולו במילה ' אמת' ל' אלהיכםיש לצרף '

', ד' אלדיכם' ל' אמת'. לפיכך הבעל תפלה אומר פרשת ציצית עם הרב כדי שיסמוך ' ד' אלדיכם אמתואיו כופל ' 

ולא יצטרך להמתין עליו ולהפסיק בין המלים הללו.

זּוָלתֹו ֱאֶמת  ְוֵאין  ינּו  ֱאלֵֹהֽ ְיָי  הּוא  ִּכי  ינּו   ָעֵלֽ ְוַקָּים  ָּכל־זֹאת   ֶוֱאמּוָנה 

ִמַּכף      ָּכל־ נּו  ַהּגֹוֲאֵלֽ נּו  ִמַּיד־ְמָלִכים  ַמְלֵּכֽ נּו  ִיְׂשָרֵאל ַעּמֹו: ַהּפֹוֵדֽ ְחנּו  ַוֲאַנֽ

נּו:  ַנְפֵׁשֽ ְלָכל־אֹוְיֵבי  ְּגמּול  ְוַהְמַׁשֵּלם  ינּו   ִמָּצֵרֽ נּו  ָלֽ ַהִּנְפָרע  ָהֵאל  ֶהָעִריִצים: 

ר:  איוב ט:י ין ִמְסָּפֽ ֶקר ְוִנְפָל֗אֹות ַעד־ֵא֥ ין ֵח֑ ֹדלֹות ַעד־ֵא֣ ה ְג֭ ם תהלים סו:טָהֹעֶׂש֣ ַהָּׂש֣

 ֶרם  ַוָּיֽ ינּו   ָּבמֹות אֹוְיֵבֽ ַעל  נּו  נּו: ַהַּמְדִריֵכֽ ן ַלּ֣מֹוט ַרְגֵלֽ א־ָנַת֖ ֹֽ ְול ַחִּי֑ים  ַּבֽ ְפֵׁשנּו  ַנ֭



ִנִּסים ּוְנָקָמה ְּבַפְרֹעה  אֹוֹתת ּומֹוְפִתים נּו  ֶׂשה־ָּלֽ ינּו: ָהֹעֽ ַעל ָּכל־ׂשְנֵאֽ נּו  ַקְרֵנֽ

ֶאת־ַעּמֹו ַוּיֹוֵצא  ִים   ִמְצָרֽ ְּבכֹוֵרי  ָּכל  ְבֶעְבָרתֹו  ַהַּמֶּכה  ְּבֵני־ָחם:    ְּבַאְדַמת 

עֹוָלם:  ְלֵחרּות  ִמּתֹוָכם  ֶאת־ ִיְׂשָרֵאל  ַים־סּוף   ִּגְזֵרי   ֵּבין  ָּבָניו  ַהַּמֲעִביר 

ְוהֹודּו ָבָניו ְּגבּוָרתֹו  ִׁשְּבחּו  רֹוְדֵפיֶהם ְוֶאת־ׂשֹוְנֵאיֶהם ִּבְתהֹומֹות ִטַּבע: ְוָראּו 

ָענּו ַעֵליֶהם:         ֹמֶׁשה ּוְבֵני ִיְׂשָרֵאל ְלךךָ  ְּבָרצֹון ִקְּבלּו  ִלְׁשמֹו: ּוַמְלכּותֹו 

ִׁשיָרה  ְּבִׂשְמָחה ַרָּבה  ְוָאְמרּו ֻכָּלם - 

 בעל תפלה וקהל 

ֶלא: שמות טו:יא  ֵׂשה ֶפֽ ת ֹע֥ א ְתִהּלֹ֖ ֶדׁש נֹוָר֥ ר ַּבֹּק֑ ָכה ֶנְאָּד֣ י ָּכֹמ֖ ֵאִל֙ם ְיָי֔ ִמ֥ ָכה ָּבֽ י־ָכֹמ֤ ֽמִ

ַע ָים ִלְפֵני ֹמֶׁשה   בעל תפלה יךךָ ּבֹוֵקֽ ֶז֤ה ֵאִל֙י ָענּו  ְוָאְמרּו -  טו:ב ַמְלכּוְתךךָ ָראּו ָבֶנֽ

ד:  טו:יח  בעל תפלה וקהל ם ָוֶעֽ ךךְ ְלֹעָל֥ ְיָי֥ ׀ ִיְמלֹ֖

ּנּו: ירמיה לא:י ְוֶנֱאַמר:  בעל תפלה  ב ּוְגָא֕לֹו ִמַּי֖ד ָחָז֥ק ִמֶּמֽ ֲעֹק֑ ת־ַיֽ ה ְיָי֖ ֶאֽ י־ָפָד֥ ִּכֽ

ָּברּוךךְ ַאָּתה ְיָי ָּגַאל ִיְׂשָרֵאל: 

ינּו ְלַחִּיים  ּוְפרֹוס ָעֵלֽ נּו  ַמְלֵּכֽ נּו  ְלָׁשלֹום  ְוַהֲעִמיֵדֽ ינּו  ֱאלֵֹהֽ ְיָי  נּו  ַהְׁשִּכיֵבֽ

: ְוָהֵגן ךךָ ַען ְׁשֶמֽ ְלַמֽ נּו  יךךָ  ְוהֹוִׁשיֵעֽ ְּבֵעָצה טֹוָבה ִמְּלָפֶנֽ נּו  ךךָ  ְוַתּק ְֵנֽ ֻסַּכת ְׁשלֹוֶמֽ



ינּו ֶרב ְוָרָעב ְוָיגֹון  ְוָהֵסר ָׂשָטן ִמְלָפֵנֽ ֶבר ְוֶחֽ אֹוֵיב ֶּדֽ ינּו  נּו     ְוָהֵסר ֵמָעֵלֽ ַּבֲעֵדֽ

נּו          נּו ַאָּתה  ִּכי  ּוֵמַאֲחֵרֽ נּו ּוַמִּציֵלֽ נּו  ִּכי ֵאל ׁשֹוְמֵרֽ יךךָ ַּתְסִּתיֵרֽ ּוְבֵצל ְּכָנֶפֽ

נּו  ְלַחִּיים ּוְלָׁשלֹום  נּו ּובֹוֵאֽ ֶלךךְ          ַחּנּון ְוַרחּום ַאָּתה: ּוְׁשמֹור ֵצאֵתֽ ֵאל ֶמֽ

ָּברּוךךְ ַאָּתה ְיָי ׁשֹוֵמר ַעּמֹו ִיְׂשָרֵאל ָלַעד:      ֵמַעָּתה ְוַעד־עֹוָלם:

6
אמירת פסוקי ' ' תקה על ידי חכמים הן לבי בבל והן לבי ארץ ישראל,יראו עינינו ' עם ברכת 'ברוך ד' לעולם  

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

",  ולכן כתב לו ביאור רבנן בתראי תקינו למימר ברוך ד' לעולם אמן ואמןהמהגים שהג בארץ ישראל (בצייו כי "

', הןברוך ד' לעולם ' בערבית ליל שבת משמיטים גם ' ושמרועל פי גלה וסתר). תלמידי הגר"א שאים אומרים '

בארץ ישראל והן בחוץ לארץ, על פי מהגו האישי בווילא :

מותר לדלג ברכה זו כדי להספיק תפילה בציבור.

ן: 7 תהלים פט:נג  ן ׀ ְוָאֵמֽ ֵמ֥ ם ָא֘ םִ  קלה:כא  ָּב֖רּוךךְ ְיָי֥ ְלעֹוָל֗  רּוָׁשָלֽ֗ ן ְיֽ ֵכ֤ ֤רּוךךְ ְיָי֙ ׀ ִמִּצּ֗יֹון ֹׁש֘ ָּב֘

ּה:  ֲללּו־ָיֽ ה ִנְפָל֣אֹות ְלַבּֽדֹו: עב:יח־יט ַהֽ ל ֹעֵׂש֖ י ִיְׂשָרֵא֑ לִֹהים ֱאלֵֹה֣ ּוָב֤רּוךךְ  ָּב֤רּוךךְ ׀ ְיָי֣ ֱא֭

ן:  ן ׀ ְוָאֵמֽ ֵמ֥ ֶרץ ָא֘ ל ָהָא֗ בֹודֹו ֶאת־ָּכ֥ א ְכ֭ ם ְוִיָּמֵל֣ ם ְּכבֹו֗דֹו ְל֫עֹוָל֥ י  קד:לא׀      ֵׁש֥ ְיִה֤

יו:  ֲעָׂשֽ ח ְיָי֣ ְּבַמֽ ם ִיְׂשַמ֖ ם: קיג:ב ְכ֣בֹוד ְיָי֣ ְלעֹוָל֑ ה ְוַעד־עֹוָלֽ ַעָּת֗ ךךְ ֵמֽ֝ ם ְיָי֣ ְמֹבָר֑ י ֵׁש֣ ְיִה֤

6 These eighteen פסוקים (which contain the Divine name in each of them) were added by the
Academy of Persia ( מחזור ויטרי). According to  גמ' ברכות ד (תוספות :) these were added to enable late
comers  to  finish  the  service  together,  so  that  they  should  not  be  left  alone  praying  at  night.
According to the these were instituted at the time of religious persecution, to replace the ,רשב"א  
 .ברכות contains only seven עמידה It is therefore omitted on Friday night, as its .שמוה עשרה

7  .יוצא שמוה עשרה  so people don't think they are ,ברוך ד' לעולם  is to sit for מהג אשכז



ֲעׂ֥שֹות שמואל א' יב:כב  יל ְיָי֔ ַלֽ י הֹוִא֣ ֲע֖בּור ְׁש֣מֹו ַהָּג֑דֹול ִּכ֚ ׁש ְיָי֙ ֶאת־ַעּ֔מֹו ַּבֽ א־ִיֹּט֤ ֹֽ י ל ִּכ֠

ם:  ְלָעֽ ֖לֹו  ם  יח:לטֶאְתֶכ֛ א'  אְמ֔רּו מלכים  ֹ֣ ַוּי ם  ַעל־ְּפֵניֶה֑  ִּיְּפ֖לּו  ַוֽ ם  ָּכל־ָהָע֔ ַוַּיְר֙א 

ים:   ֱאלִֹהֽ ֥הּוא ָהֽ ים ְיָי֖  ֱאלִֹה֔ ֣הּוא ָהֽ יד:טְיָי֙  ֶרץ  זכריה  ַעל־ָּכל־ָהָא֑ ֶלךךְ  ְלֶמ֖ ְוָהָי֧ה ְיָי֛ 

ד:  ֶאָחֽ ּוְׁש֥מֹו  ד  ֶאָח֖ ְיָי֛  ְהֶי֧ה  ִיֽ ַה֗הּוא  לג:כב ַּבּ֣יֹום  ָעֵל֑ינּותהלים  ְיָי֣   ֣ י־ַחְסְּדךךָ ְיִהֽ  

 : ךךְ ָלֽ ְלנּו  ִיַח֥ ר  ֲאֶׁש֗ נּו8 טז:לה א'  הימים דברי  ַּכֽ֝ ִיְׁשֵע֔ י  ֱאלֵֹה֣ נּ֙ו  ֽהֹוִׁשיֵע֨ ְוִאְמ֕רּו 

 : ךךָ ִּבְתִהָּלֶתֽ ַח  ְלִהְׁשַּתֵּב֖ ךךָ  ָקְדֶׁש֔ ם  ְלֵׁש֣ ְלֹהדֹו֙ת  ִמן־ַהּגֹוִי֑ם  נּו  ְוַהִּציֵל֖ נּו  ְוַקְּבֵצ֥

: תהלים פו:ט-י ךךָ יַכְּב֣דּו ִלְׁשֶמֽ י ִו֖ ֲח֣וּו ְלָפֶנ֣יךךָ ֲאֹדָנ֑ יָת ָי֤בֹואּו ְוִיְׁשַּתֽ ם ׀ ֲאֶׁש֥ר ָעִׂש֗ ָּכל־ּגֹוִי֤

 : ךךָ ים ְלַבֶּדֽ ה ֱאלִֹה֣ ה ִנְפָל֑אֹות ַאָּת֖ ָּתה ְוֹעֵׂש֣ י־ָג֣דֹול ַא֭ אן  עט:יגִּכֽ ֹ֥ ֙ ׀ ְוצ ְחנּו ַעְּמךךָ ֲאַנ֤ ַוֽ

 : ךךָ ר ְּתִהָּלֶתֽ ַסֵּפ֗ ר ְנ֝ ם ְל֥דֹור ָוֹד֑ ה ְּלךךָ֗ ְל֫עֹוָל֥ ַמְרִעיֶתךךָ֘ ֤נֹוֶד֥

נּו: ִּכי ְבָיְדךךָ  נּו: ָּברּוךךְ ְיָי ְּבקּוֵמֽ ְיָלה: ָּברּוךךְ ְיָי ְּבָׁשְכֵּבֽ ָּברּוךךְ ְיָי ַּבּיֹום: ָּברּוךךְ ְיָי ַּבַּלֽ

יׁש:  איוב יב:יַנְפׁשֹות ַהַחִּיים ְוַהֵּמִתים:  ֗רּוַח ָּכל־ְּבַׂשר־ִאֽ י ְו֝ ָידֹו ֶנֶ֣פׁש ָּכל־ָח֑ ר ְּב֭ ֲאֶׁש֣

לא:ו ִים 9 תהלים  ֶׁשַּבָּׁשַמֽ ינּו  ת: ֱאלֵֹהֽ ל ֱאֶמֽ ֵא֣ י ְיָי֗  אֹוִת֥ יָת  י ָּפִד֖ יד ֫רּוִח֥ ַאְפִק֢  ְדךךָ֘  ְּבָיֽ

הושיענו  והוא פסוק בדברי הימים ולא יאמר  הושיענו אלדי ישענו כתב מ"א בשם רש"ל שיש לומר 8

(משה ברורה סימן רל"ו ס"ק ו)  דא"כ הוא מוסיף על י"ח אזכרות:  ד' אלדי ישענו 

ִמיָּבֵעי ֵליּהשרגיל המשנתו לחזור על גרסתו תמיד דיו בכך:] (רש"י שם) ָאַמר ַאַּבֵּיי, ַאף ַּתְלִמיד ָחָכם [9

ת:ְלֵמיַמר           ַחד ְּפסּוָקא ְּדַרֲחֵמי, ְּכגֹון, '  -ל ֱאֶמֽ י ֗ד' ֵא֣ יָת אֹוִת֥ י ָּפִד֖ יד ֫רּוִח֥  ְדךךָ֘ ַאְפִק֢ (גמ' ברכות ה.) '. ְּבָיֽ



ינּו ְלעֹוָלם ָוֶעד: ַיֵחד ִׁשְמךךָ  ְוַקֵּים ַמְלכּוְתךךָ ָּתִמיד  ּוְמלֹךךְ ָעֵלֽ

נּו ִּביׁשּוָעְתךךָ ֶּבֱאֶמת  ֶּבֱאֹמר ְלִצּיֹון ָמַלךךְ   נּו ְוָתֵגל ַנְפֵׁשֽ ינּו ְוִיְׂשַמח ִלֵּבֽ ִיְראּו ֵעיֵנֽ

 : ִיךךְ ֶלךךְ  י:טז ֱאלָֹהֽ ךךְ  ְיָי֥ ׀ שמות טו:יח  ְיָי֣ ָמָלךךְ֘  צג:א ְיָי֣ ֖◌ֶמֽ ם ִיְמלֹ֖ ד:  ְלֹעָל֥ ַהַּמְלכּות  ִּכי  ָוֶעֽ

ְּבָכבֹוד  ֶׁשְּלךךָ  ֶאָּלא ַאָּתה: ָּברּוךךְ   ִהיא  ּוְלֽעֹוְלֵמי ַעד ִּתְמלֹךךְ  ֶלךךְ  ֶמֽ נּו  ִּכי ֵאין ָלֽ

ינּו ְלעֹוָלם ָוֶעד  ְוַעל ָּכל־ַמֲעָׂשיו:  ֶלךךְ ִּבְכבֹודֹו  ָּתִמיד ִיְמלֹוךךְ ָעֵלֽ ַאָּתה ְיָי ַהֶּמֽ

ְּבָעְלָמא ִּדְבָרא ִכְרעּוֵתּה   ָאֵמן)   קהלְׁשֵמיּה ַרָּבא ( זוקף ִיְתַּגַּדל ְוִיְתַקַּדׁש בעל תפלה כורע

ְוַיְמִליךךְ ַמְלכּוֵתּה  ְּבַחֵּייכֹון ּוְביֹוֵמיכֹון ּוְבַחֵּיי ְדָכל־ֵּבית־ִיְׂשָרֵאל ַּבֲעָגָלא ּוִבְזַמן 

ָאֵמן) קהל (:ָאֵמן  בעל תפלה כורע ָקִריב: ְוִאְמרּו

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

ְוִיְתַהַּלל  ְוִיְתַהַּדר ְוִיְתַעֶּלה    ְוִיְׁשַּתַּבח ְוִיְתָּפַאר ְוִיְתרֹוַמם ְוִיְתַנֵּׂשא ִיְתָּבַרךךְ  בעל תפלה כורע

 הציבור אומר עמו (ולא לאחריו). ְּבִריךךְ הּוא  בעל תפלה כורע ְׁשֵמיּה ְּדֻקְדָׁשא 

ָּלא ִמָּכל־ִּבְרָכָתא ְוִׁשיָרָתא ֻּתְׁשְּבָחָתא ְוֶנָחָמָתא   ְלֵעֽ

ָאֵמן)  קהל : (ְוִאְמרּו ָאֵמן  בעל תפלה כורע ַּדֲאִמיָרן ְּבָעְלָמא:



 
10

' :יעלה ויבאבליל א' דראש חודש מכריזים ' 

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

ותן טל ומטר 

בערבית לפי שמוה עשרה, מכריזים בקול רם:               
11

' כדי להזכיר לקהלְׁשֵאָלה '

'.ותן טל ומטרלומר: '

10 The גבאי announces ' ראש חדש' before the עמידה, exactly one day per
month (except in  תשרי). On the first day of a two day ראש חודש, only ' יעלא
.ערב ראש חודש     is announced, since it is really only 'ויבא 

[הכרזת מילה זו עשתה באשכז בהיגוי המקובל בשפת הדיבוד בתועת אל"ף11
),  ויש מקומות באשכז בהם הגו מילה זוSchaale ַׁשאַאֶלהארוכה הדומה לבי פולין    

)]  (שרשיSchaile, Scheile (ַׁשייֶלעבחיריק יו"ד בדומה לבי ליטא :                           
מהג אשכז)



ערבית עמידה לחול

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

ַאָּתה  משתחוה ָּברּוךךְ  12 ינּו  ֱאלֵֹהי ַאְבָרָהםזוקף   אלֵֹהי ֲאבֹוֵתֽ ֵוֽ ינּו  ֱאלֵֹהֽ ְיָי   
ֶעְליֹון ֵאל  ְוַהּנֹוָרא   ַהִּגּבֹור  ַהָּגדֹול  ָהֵאל  ֲעֹקב   ַיֽ אלֵֹהי  ֵוֽ ִיְצָחק   ֱאלֵֹהי 
גֹוֵאל ּוֵמִביא  ָאבֹות   ַחְסֵדי  ְוזֹוֵכר  ַהֹּכל   ְוֹקֵנה  טֹוִבים  ֲחָסִדים  ּגֹוֵמל 

ַען ְׁשמֹו ְּבַאֲהָבה:   ִלְבֵני ְבֵניֶהם  ְלַמֽ

נּו ְּבֵסֶפר ַהַחִּיים  ְלַמַעְנךךָ ֱאלִֹהים  בעשרת ימי תשובה ֶלךךְ ָחֵפץ ַּבַחִּיים  ְוָכְתֵבֽ נּו ְלַחִּיים  ֶמֽ ָזְכֵרֽ
ַחִּיים:

יַע ּוָמֵגן:   ֶלךךְ עֹוֵזר ּומֹוִׁשֽ  ְיָי ָמֵגן ַאְבָרָהם:זוקף  ַאָּתה  משתחוהָּברּוךךְ  כורע ֶמֽ

יַע:  13 ַאָּתה ִּגּבֹור ְלעֹוָלם  ֲאֹדָני  ְמַחֵּיה ֵמִתים ַאָּתה  ַרב ְלהֹוִׁשֽ
ממוסף של שמיי עצרת עד שחרית של יום ראשון של פסח מוסיפים :  

ֶׁשם: ַמִּׁשיב ָהֽרּוַח ּומֹוִריד ַהֶּגֽ

נֹוְפִלים סֹוֵמךךְ  ַרִּבים   ְּבַרֲחִמים  ֵמִתים  ְמַחֵּיה  ֶסד   ְּבֶחֽ ַחִּיים  ְמַכְלֵּכל 
ִליֵׁשֵני ָעָפר: ִמי ָכֽמֹוךךָ  ְורֹוֵפא חֹוִלים  ּוַמִּתיר ֲאסּוִרים  ּוְמַקֵּים ֱאמּוָנתֹו 

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

 ִמי ָכֽמֹוךךָ ַאב ָהַרֲחִמים  זֹוֵכר ְיצּוָריו ְלַחִּיים  ְּבַרֲחִמים: בעשרת ימי תשובה

ְוֶנֱאָמן ַאָּתה ְלַהֲחיֹות ֵמִתים: ָּברּוךךְ ַאָּתה ְיָי ְמַחֵּיה ַהֵּמִתים: 

ָקדֹוׁש14      ָלה:  ַאָּתה ָקדֹוׁש ְוִׁשְמךךָ  ֶּסֽ ָּברּוךךְ  ּוְקדֹוִׁשים ְּבָכל־יֹום ְיַהֲלֽלּוךךָ 
ֶלךךְ  בעשרת ימי תשובה :ַאָּתה ְיָי      ָהֵאל ( ) ַהָּקדֹוׁש:ַהֶּמֽ

יםָּתּו ַרָּבָן, ִמַּנִין ֶׁשאֹוְמִרים ָאבֹות? ֶׁשֶּנֱאַמר: '12 ֽד' ְּבֵנ֣י ֵאִל֑ 'ָה֣בּו ַל֭

ז:ּוִמַּנִין ֶׁשאֹוְמִרים ְּגבּורֹות? ֶׁשֶּנֱאַמר: '13 ֗ד' ָּכ֥בֹוד ָוֹעֽ 'ָה֥בּו ַלֽ֝

ֶדׁש:ּוִמַּנִין ֶׁשאֹוְמִרים ְקדּוׁשֹות? ֶׁשֶּנֱאַמר: '14 ד' ְּבַהְדַרת־ֹקֽ ֲח֥וּו ַלֽ֝ ֽד ְּכ֣בֹוד ְׁש֑מֹו ִהְׁשַּתֽ 'ָה֣בּו ַל֭



ִּביָנה 15 ֵמִאְּתךךָ  נּו  ִּביָנה: ְוָחֵּנֽ ַעת ּוְמַלֵּמד ֶלֱאנֹוׁש  ַאָּתה חֹוֵנן ְלָאָדם ַּדֽ
ַעת: ֵּדָעה ְוַהְׂשֵּכל: ָּברּוךךְ ַאָּתה ְיָי חֹוֵנן ַהָּדֽ

נּו16 ְוַהֲחִזיֵרֽ ךךָ   ַלֲעבֹוָדֶתֽ נּו  ַמְלֵּכֽ נּו  ְוָקְרֵבֽ ךךָ   ְלתֹוָרֶתֽ ינּו  ָאִבֽ נּו  ֲהִׁשיֵבֽ
: ָּברּוךךְ ַאָּתה ְיָי ָהרֹוֶצה ִּבְתׁשּוָבה:  יךךָ ִבְתׁשּוָבה ְׁשֵלָמה ְלָפֶנֽ

נּו17     ינּו ְסַלח־ָלֽ אנּומכה על הלב  ִּכי ָאִבֽ נּו  ָחָטֽ נּו ְמַחל־ָלֽ ְענּו  מכה על הלב ִּכי ַמְלֵּכֽ ָפַׁשֽ

ַח ַאָּתה: ָּברּוךךְ ַאָּתה ְיָי ַחּנּון, ַהַּמְרֶּבה ִלְסֽלֹוַח:  ִּכי מֹוֵחל ְוסֹוֵלֽ

גֹוֵאל18 ִּכי  ךךָ   ְׁשֶמֽ ַען  ְלַמֽ ְמֵהָרה  נּו  ּוְגָאֵלֽ נּו   ִריֵבֽ ְוִריָבה  נּו   ְבָעְנֵיֽ ְרֵאה 

ָחָזק ַאָּתה: ָּברּוךךְ ַאָּתה ְיָי ּגֹוֵאל ִיְׂשָרֵאל: 

יצּו: ּוָמה ָראּו לֹוַמר ִּביָה ַאַחר ְקדּוָׁשה? '15 ֲעִרֽ ל ַיֽ י ִיְׂשָרֵא֖ ב ְוֶאת־ֱאלֵֹד֥ ֲעֹק֔ יׁשּ֙ו ֶאת־ְק֣דֹוׁש ַיֽ ' ְוִהְקִּד֨

ֵעי־֖רּוַח ִּביָנ֑ה ּוָסִמיְך ֵליּה '   ְד֥עּו ֹתֽ 'ְוָיֽ

ָפא ֽלֹו: ּוָמה ָראּו לֹוַמר ְּתׁשּוָבה ַאַחר ִּביָה? ִּדְכִתיב: '16 ב ְוָר֥ ין ָוָׁש֖ 'ּוְלָב֥בֹו ָיִב֛

ְיִכי:'17 ֲחֻלָאֽ א ְלָכל־ַּתֽ ֹרֵפ֗ ִכי ָהֽ֝ ְלָכל־ֲעֹוֵנ֑ ַח   ְיִכי ַהֹּסֵל֥ ַחת ַחָּי֑ ל ִמַּׁש֣ ְלֵמיְמָרא ִּדְגאּוָלה ּוְרפּוָאה ָּבַתר ְסִליָחהַהּגֹוֵא֣  '
ִהיא.

ּוָמה ָראּו לֹוַמר ְּגאּוָלה ַּבְׁשִביִעית? ָאַמר ָרָבא, ִמּתֹוְך ֶׁשֲעִתיִדין ִליָּגֵאל ַּבְׁשִביִעית.18



נּו ַאָּתה 19 ָעה  ִּכי ְתִהָּלֵתֽ נּו ְוִנָּוֵׁשֽ נּו ְיָי ְוֵנָרֵפא  הֹוִׁשיֵעֽ ְרָפֵאֽ

ינּו    ְלָכל־ַמּכֹוֵתֽ ְׁשֵלָמה  ְרפּוָאה  ֶלךךְ *ְוַהֲעֵלה  ֶמֽ ֵאל  ִּכי   

רֹוֵפא ֶנֱאָמן ְוַרֲחָמן ַאָּתה: ָּברּוךךְ ַאָּתה ְיָי רֹוֵפא, חֹוֵלי ַעּמֹו

ִיְׂשָרֵאל: 

 מי שרוצה להתפלל על החולה יאמר כאן : 

ינּו  ֶׁשִּתְׁשַלח ְמֵהָרה ְרפּוָאה ְׁשֵלָמה ִמן־  יךךָ ְיָי ֱאלֵֹהֽ ִויִהי ָרצֹון ִמְּלָפֶנֽ

ֶפׁש ּוְרפּוַאת ַהּגּוף ְלחֹוֶלה  ִים  ְרפּוַאת ַהֶּנֽ ַהָּׁשַמֽ

 (פב"פ) ְּבתֹוךךְ ְׁשָאר חֹוֵלי ִיְׂשָרֵאל: 

ֶׁשְּצִריָכה 19 ִמיָּלה  ֶׁשְִּתָה  ִמּתֹוְך  ַאָחא  ְרִבי  ָאַמר  ַּבְׁשִמיִית?  ְרפּוָאה  לֹוַמר  ָראּו  ּוָמה 
ְרפּוָאה, ְלִפיָכְך ְקָבעּוָה ַּבְׁשִמיִית. 



בתפלת ערבית של יום "ט אחר תקופת תשרי (ה' או ו' דעצעמבר)  

' עד פסח.ותן טל ומטר לברכה ובארץ ישראל בליל ז' מרחשון מתחילין לומר ' 

ְתבּוָאָתּה20 ְוֶאת־ָּכל־ִמיֵני  ַהּזֹאת  ֶאת־ַהָּׁשָנה  ינּו  ֱאלֵֹהֽ ְיָי  ינּו  ָעֵלֽ ָּבֵרךךְ 

ָרָכה ַעל־ְּפֵני ָהֲאָדָמה  בחורף :ְלטֹוָבה         ְוֵתן ( נּו  ַטל ּוָמָטר ִל)ְּבֿ ְוַׂשְּבֵעֽ

ךךָ  נּו ַּכָּׁשִנים ַהּטֹובֹות: ָּברּוךךְ ַאָּתה ְיָי ְמָבֵרךךְ ַהָּׁשִנים:   ִמּטּוֶבֽ ּוָבֵרךךְ ְׁשנֹוֵתֽ

ַחד 21 ַיֽ נּו  ינּו  ְוַקְּבֵצֽ נּו  ְוָׂשא ֵנס ְלַקֵּבץ ָּגֻלּיֹוֵתֽ ְּתַקע ְּבׁשֹוָפר ָּגדֹול ְלֵחרּוֵתֽ

ֶרץ: ָּברּוךךְ ַאָּתה ְיָי ְמַקֵּבץ, ִנְדֵחי ַעּמֹו ִיְׂשָרֵאל: ֵמַאְרַּבע ַּכְנפֹות ָהָאֽ

ָיגֹון22 ּנּו  ִמֶּמֽ ְוָהֵסר  ְּכַבְּתִחָּלה   ינּו  ְויֹוֲעֵצֽ ְּכָבִראׁשֹוָנה   ינּו  ׁשֹוְפֵטֽ יָבה  ָהִׁשֽ

נּו ַּבִּמְׁשָּפט:  ֶסד ּוְבַרֲחִמים  ְוַצְּדֵקֽ ינּו ַאָּתה ְיָי ְלַבְּדךךָ ְּבֶחֽ ַוֲאָנָחה  ּוְמלֹוךךְ ָעֵלֽ

, ֶלךךְ   ּוִמְׁשָּפט:  ְצָדָקה  אֹוֵהב ָּברּוךךְ ַאָּתה ְיָי ֶמֽ

ֶלךךְ  בעשרת ימי תשובה מסיימים הברכה :( ואם לא אמרו, דעת רוב הפוסקים שאין צריך ַהִּמְׁשָּפט  ַהֶּמֽ

)לחזור.

20' ִּדְכִתיב:  ְׁשָעִרים  ַמְפִקיֵעי  ְּכֶֶגד  ַאֶלְּכַסְְּדִרי,  ְרִבי  ָאַמר  ַּבְּתִׁשיִעית?  ַהָׁשִים  ִּבְרַּכת  לֹוַמר  ָראּו  ֹבר ְז֣רֹוַע ּוָמה  ְׁש֭
ע '       ְוָדִוד ִּכי ֲאָמָרּה ַּבְּתִׁשיִעית ֲאָמָרּה.ָרָׁש֑

21 ' ִּדְכִתיב:  ַהָׁשִים?  ִּבְרַּכת  ְלַאַחר  ָּגֻלּיֹות  ִקיּבּוץ  לֹוַמר  ָראּו  םּוָמה  ּוֶפְרְיֶכ֥ נּו  ִּתֵּת֔ ם  ַעְנְּפֶכ֣ י ִיְׂשָרֵאל֙  ם ָהֵר֤ ְוַאֶּת֞
ִּתְׂש֖אּו  

י ֵקְר֖בּו ָלֽבֹוא: ל ִּכ֥ י ִיְׂשָרֵא֑ 'ְלַעִּמ֣

הְוֵכיָון ֶׁשִּנְתַקְּבצּו ָּגֻלּיֹות ֲַעֶׂשה ִּדין ָּבְרָׁשִעים, ֶׁשֶּנֱאַמר: ' 22 אֹׁשָנ֔ ֙ ְּכָבִר֣ ִיךךְ ְפַט֨ יָבה ֹׁשֽ '.ְוָאִׁש֤



דּו  ְוָכל־אֹוְיֵבי ַעְּמךךָ 23 ַגע יֹאֵבֽ ַלְמֻׁשָּמִדים ַאל־ְּתִהי ִתְקָוה  ְוָכל־ַהִּמיִנים ְּכֶרֽ

יַע  ְוַתְכִנֽ ּוְתַמֵּגר  ּוְתַׁשֵּבר  ְתַעֵּקר  ְמֵהָרה  ָזדֹון  ּוַמְלכּות  תּו   ִיָּכֵרֽ ְמֵהָרה 

יַע ֵזִדים:  ינּו: ָּברּוךךְ ַאָּתה ְיָי ׁשֹוֵבר אֹוְיִבים ּוַמְכִנֽ ִּבְמֵהָרה ְבָיֵמֽ

ַעל־ַהַּצִּדיִקים ְוַעל־ַהֲחִסיִדים  ְוַעל־ִזְקֵני ַעְּמךךָ ֵּבית ִיְׂשָרֵאל  ְוַעל־ְּפֵליַטת24

ינּו  ְוֵתן ָׂשָכר  ֱאלֵֹהֽ ְיָי  יךךָ  ַרֲחֶמֽ ינּו  ֶיֱהמּו  ֶדק ְוָעֵלֽ סֹוְפֵריֶהם  ְוַעל־ֵּגֵרי ַהֶּצֽ

ִעָּמֶהם  ּוְלעֹוָלם לֹא נּו  ֶּבֱאֶמת  ְוִׂשים ֶחְלֵקֽ טֹוב ְלָכל־ַהּבֹוְטִחים ְּבִׁשְמךךָ 

ְחנּו: ָּברּוךךְ ַאָּתה ְיָי ִמְׁשָען ּוִמְבָטח ַלַּצִּדיִקים:  ֵנבֹוׁש ִּכי־ְבךךָ ָּבָטֽ

ְרָּת 25 ִּדַּבֽ ַּכֲאֶׁשר  ְּבתֹוָכּה  ְוִתְׁשּכֹון  ָּתׁשּוב   ְּבַרֲחִמים  ִעיְרךךָ  ִם  ְוִלירּוָׁשַלֽ

ינּו ִּבְנַין עֹוָלם  ְוִכֵּסא ָדִוד ְמֵהָרה ְלתֹוָכּה ָּתִכין:  ּוְבֵנה אֹוָתּה ְּבָקרֹוב ְּבָיֵמֽ

ִם:  ָּברּוךךְ ַאָּתה ְיָי ּבֹוֵנה ְיֽרּוָׁשָלֽ

23' ֶׁשֶּנֱאַמר:  ִעָּמֶהם  ֵזִדים  ְוכֹוֵלל  ַהּפֹוְׁשִעים,  ָהְרָׁשִעים,ָּכלּו  ִמן  ִּדין  ֶׁשַּנֲעֶׂשה  וְוֵכיָון  ים ַיְחָּד֑ ים ְוַחָּטִא֖ ֶבר ֹּפְׁשִע֛ ְוֶׁש֧
י ֖ד' ִיְכֽלּו: ְזֵב֥ 'ְוֹעֽ

יק:ְוֵכיָון ֶׁשָּכלּו ַהּפֹוְׁשִעים ִמְתרֹוֶמֶמת ֶקֶרן ַצִּדיִקים ִּדְכִתיב: ' 24 ְר֥נֹות ַצִּדֽ ְמָנה ַקֽ רֹוַמ֗ ַע ְּת֝ ים ֲאַגֵּד֑ 'ְוָכל־ַקְרֵנ֣י ְרָׁשִע֣
ןְוכֹוֵלל ֵּגיֵרי ַהֶּצֶדק ִעם ַהַּצִּדיִקים ֶׁשֶּנֱאַמר: ' ַדְרָּת֖ ְּפֵנ֣י ָזֵק֑ י ֵׂשיָב֙ה ָּת֔קּום ְוָהֽ ֵליּה 'ִמְּפֵנ֤ י־ָי֧גּור  ' ְוָסִמיְך   ִאְּתךךָ֛ (אתכם)ְוִכֽ

 ר '.ֵּג֖

: ְוֵהיָכן ִמְתרֹוֶמֶמת ַקְרָם? ִּבירּוָׁשַלִים ֶׁשֶּנֱאַמר: ' 25 ִיךךְ ֲהָבֽ יּו ֹאֽ ְׁשָל֗ ִם ִי֝ ֲאלּו ְׁש֣לֹום ְיֽרּוָׁשָל֑ '.ַׁש֭



ךךָ 26 ִּביׁשּוָעֶתֽ ָּתרּום  ְוַקְרנֹו  יַח   ַתְצִמֽ ְמֵהָרה  ַעְבְּדךךָ  ָּדִוד  ַמח  ֶאת־ֶצֽ

ֶרן ְיׁשּוָעה:  יַח, ֶקֽ ינּו ָּכל־ַהּיֹום: ָּברּוךךְ ַאָּתה ְיָי ַמְצִמֽ ִּוֽ ִּכי ִליׁשּוָעְתךךָ ק ִ

ּוְבָרצֹון 27 ְּבַרֲחִמים  ְוַקֵּבל  ינּו   ָעֵלֽ ְוַרֵחם  חּוס  ינּו  ֱאלֵֹהֽ ְיָי  נּו  קֹוֵלֽ ְׁשַמע 

נּו ַמְלֵּכֽ יךךָ  ַאָּתה  ּוִמְּלָפֶנֽ ינּו  ְוַתֲחנּוֵנֽ נּו  ְּתִפָּלֵתֽ ַע  נּו  ִּכי ֵאל ׁשֹוֵמֽ ֶאת־ְּתִפָּלֵתֽ

ִיְׂשָרֵאל ְּבַרֲחִמים:  ְּתִפַּלת ַעְּמךךָ  ַע  ִּכי ַאָּתה ׁשֹוֵמֽ נּו   ֵריָקם   ַאל־ְּתִׁשיֵבֽ

ַע ְּתִפָּלה: ָּברּוךךְ ַאָּתה ְיָי ׁשֹוֵמֽ

ינּו ְּבַעְּמךךָ ִיְׂשָרֵאל ּוִבְתִפָּלָתם 28 ךךָ  ְוָהֵׁשב ָהֲעבֹוָדה ִלְדִביר  ְרֵצה ְיָי ֱאלֵֹהֽ ֵּביֶתֽ

ְוִאֵּׁשי ִיְׂשָרֵאל ּוְתִפָּלָתם  ְמֵהָרה  ְּבַאֲהָבה ְתַקֵּבל ְּבָרצֹון  ּוְתִהי ְלָרצֹון

 : ךךָ ָּתִמיד ֲעבֹוַדת ִיְׂשָרֵאל ַעֶּמֽ

':יעלה ויבאבראש חודש ובחול המועד אומרים '

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

ִם ִעיר ךךָ  ְוִזְכרֹון ְיֽרּוָׁשַלֽ ינּו  ְוִזְכרֹון ָמִׁשיַח ֶּבן־ָּדִוד ַעְבֶּדֽ נּו  ְוִזְכרֹון ֲאבֹוֵתֽ נּו ּוִפְקּדֹוֵנֽ ִזְכרֹוֵנֽ

ֶסד ּוְלַרֲחִמים ךךָ  ְוִזְכרֹון ָּכל־ַעְּמךךָ ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ְלָפֶניךךָ  ִלְפֵליָטה ּוְלטֹוָבה  ּוְלֵחן ּוְלֶחֽ ָקְדֶׁשֽ

םְוֵכיָון ֶׁשִּנְבֵית ירּוָׁשַלִים ָּבא ָדִוד ֶׁשֶּנֱאַמר: '26 ד ַמְלָּכ֑ ת ָּדִו֣ ם ְוֵא֖ ֵדיֶה֔ ל ּוִבְקׁשּ֙ו ֶאת־֣ד' ֱאלֹֽ בּ֙ו ְּבֵנ֣י ִיְׂשָרֵא֔ ר ָיֻׁש֨ '.ַאַח֗

י ְוֵכיָון ֶׁשָּבא ָדִוד ָּבאָתה ְּתִפָלה ֶׁשֶּנֱאַמר: '27 ית ְּתִפָּלִת֔ י ְוִׂשַּמְחִּתי֙ם ְּבֵב֣ ר ָקְדִׁש֗ ים ֶאל־ַה֣ יאֹוִת֞ ֲהִבֽ 'ַוֽ

י ְוֵכיָון ֶׁשָּבאת ְּתִפָלה ָּבאת ֲעבֹוָדה ֶׁשֶּנֱאַמר: '28 ם ְלָר֖צֹון ַעל־ִמְזְּבִח֑ ם ְוִזְבֵחיֶה֛ '.עֹולֵֹתיֶה֧



ּוְלַחִּיים ּוְלָׁשלֹום  ְּביֹום  

ֶדׁש ַהֶּזה  לראש חודש : ַחג ַהֻּסּכֹות ַהֶּזה  לסכות :       ׀   ַחג ַהַּמּצֹות ַהֶּזה לפסח :   ׀      רֹאׁש ַהֹחֽ

ינּו ּבֹו ְלטֹוָבה  ּנּו ְיָי ֱאלֵֹהֽ נּו בֹו ִלְבָרָכה  ָזְכֵרֽ נּו בֹו ְלַחִּיים  ּוָפְקֵדֽ  ּוִבְדַבר ְיׁשּוָעה   ְוהֹוִׁשיֵעֽ

ֶלךךְ ַחּנּון ְוַרחּום ינּו  ִּכי ֵאל ֶמֽ יךךָ ֵעיֵנֽ נּו  ִּכי ֵאֶלֽ ינּו ְוהֹוִׁשיֵעֽ ְוַרֲחִמים  חּוס ְוָחֵּננּו ְוַרֵחם ָעֵלֽ

ַאָּתה:

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

ְלִצּיֹון: 

כורע  
ְחנּו ָלךךְ 29 ינּו ְייָ  זוקף  ֶׁשַאָּתה הּוא  מֹוִדים ֲאַנֽ אלֵֹהי  ֱאלֵֹהֽ ינּו ֵוֽ ְלעֹוָלם ֲאבֹוֵתֽ

ּוְנַסֵּפר  צּור   ָוֶעד: נֹוֶדה ְּלךךָ  ְלדֹור ָודֹור:  הּוא  ַאָּתה  נּו  ִיְׁשֵעֽ ָמֵגן  ינּו   ַחֵּיֽ

ַהְּפקּודֹות ָלךךְ  ינּו  ךךָ  ְוַעל־ִנְׁשמֹוֵתֽ ינּו     ַהְּמסּוִרים ְּבָיֶדֽ ַעל־ַחֵּיֽ ךךָ  ְּתִהָּלֶתֽ

יךךָ ֶׁשְּבָכל־  יךךָ ְוטֹובֹוֶתֽ נּו            ְוַעל־ִנְפְלאֹוֶתֽ יךךָ ֶׁשְּבָכל־יֹום ִעָּמֽ ְוַעל־ִנֶּסֽ

ּמּו יךךָ  ְוַהְמַרֵחם ִּכי לֹא־ַתֽ ִים: ַהּטֹוב ִּכי לֹא־ָכלּו ַרֲחֶמֽ ֶקר ְוָצֳהָרֽ ֶרב ָוֹבֽ ֵעת  ֶעֽ

: ינּו ָלךךְ ִוֽ יךךָ  ֵמעֹוָלם ק ִ ֲחָסֶדֽ

':על הנסים בתפלת ערבית קודם קריאת המגילה, אומרים כאן 'פורים, גם ב חנוכהכל ימי  

ַעל ַהִּנִּסים  ְוַעל ַהֻּפְרָקן  ְוַעל ַהְּגבּורֹות  ְוַעל ַהְּתׁשּועֹות  ְוַעל ַהִּמְלָחמֹות  

ינּו ַּבָּיִמים ָהֵהם ִּבְזַמן ַהֶּזה: יָת ַלֲאבֹוֵתֽ ֶׁשָעִׂשֽ

הּו ֶּבן־יֹוָחָנן ֹּכֵהן ָּגדֹול ַחְׁשֹמַני ּוָבָניו  ְּכֶׁשָעְמָדה  בחוכה : ָיָוןִּביֵמי ַמִּתְתָיֽ ַמְלכּות 

ְנִני ְוֵכיָון ֶׁשָּבאת ֲעבֹוָדה ָּבאָתה ּתֹוָדה ֶׁשֶּנֱאַמר: '29 ְּבָד֥ ַכ֫ ה ְיֽ ַח ּתֹוָד֗ '.ֹזֵב֥



ךךָ  ּוְלַהֲעִביָרם ֵמֻחֵּקי  ִיְׂשָרֵאל  ְלַהְׁשִּכיָחם ּתֹוָרֶתֽ ָהְרָׁשָעה ַעל־ַעְּמךךָ 

ְבָּת  ָלֶהם ְּבֵעת ָצָרָתם  ַרֽ ָהַרִּבים  ָעַמְדָּת  יךךָ  : ְוַאָּתה ְּבַרֲחֶמֽ  ךךָ ְרצֹוֶנֽ

ִּגּבֹוִרים ְרָּת  ֶאת־ִנְקָמָתם: ָמַסֽ ְמָּת  ֶאת־ִּדיָנם  ָנַקֽ ְנָּת  ֶאת־ ִריָבם  ַּדֽ

ְּבַיד ַחָּלִׁשים  ְוַרִּבים ְּבַיד ְמַעִּטים  ּוְטֵמִאים ְּבַיד ְטהֹוִרים  ּוְרָׁשִעים 

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

ּוֻפְרָקן ְגדֹוָלה  ְּתׁשּוָעה  יָת  ָעִׂשֽ ִיְׂשָרֵאל  ּוְלַעְּמךךָ  ךךָ   ְּבעֹוָלֶמֽ ְוָקדֹוׁש 

ךךָ  ֶאת־ֵהיָכֶלֽ ךךָ  ּוִפּנּו  ִלְדִביר ֵּביֶתֽ יךךָ  ָבֶנֽ אּו  ָּבֽ ַחר ַּכךךְ  ְּכַהּיֹום ַהֶּזה: ְוַאֽ

ְוָקְבעּו ךךָ   ָקְדֶׁשֽ ְּבַחְצרֹות  ֵנרֹות  יקּו  ְוִהְדִלֽ ךךָ   ֶאת־ִמְקָּדֶׁשֽ ְוִטֲהרּו 

ּלּו  ְלהֹודֹות ּוְלַהֵּלל ְלִׁשְמךךָ ַהָּגדֹול:  ְׁשמֹוַנת ְיֵמי ֲחֻנָּכה ֵאֽ

ִּביֵמי ָמְרֳּדַכי ְוֶאְסֵּתר ְּבׁשּוַׁשן ַהִּביָרה  ְּכֶׁשָעַמד ֲעֵליֶהם ָהָמן  בפורים : 

ג:יג ָהָרָׁשע  ִּבֵּקׁש   ְּיהּוִדיםאסתר  ד ֶאת־ָּכל־ַה֠ ג ּוְלַאֵּב֣ ֲהֹר֣ יד ַלֽ ְלַהְׁשִמ֡  

ֶדׁש ְׁשֵנים־  ר ְלֹח֥ ה ָעָׂש֛ ד ִּבְׁשלֹוָׁש֥ ף ְוָנִׁשי֙ם ְּב֣יֹום ֶאָח֔ ן ַט֤ ַער ְוַעד־ָזֵק֜ ִמַּנ֨

ֶדׁש הּוא־ֹח֣ ר  ָעָׂש֖

ם  ּוְׁשָלָל֖ ר  ֲאָד֑

ְוַאָּתה  ָלֽבֹוז: 

ָהַרִּבים יךךָ  ְּבַרֲחֶמֽ

ְרָּת ֶאת ֲעָצתֹו ֵהַפֽ

ֶאת־ ְלָּת  ְוִקְלַקֽ

ַמֲחַׁשְבּתֹו

ְּגמּולֹו ַוֲהֵׁשֽבֹוָת 

ְוָתלּו ְּברֹאׁשֹו  

ָּבָניו  ְוֶאת  ֹאתֹו 

ַעל ָהֵעץ: 

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

:בעשרת ימי תשובה :  ךךָ  ּוְכתֹוב ְלַחִּיים טֹוִבים ְּבֵני ְבִריֶתֽ

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

ָלה:   ֶסֽ

30 ְיָי ַהּטֹוב ִׁשְמךךָ ּוְלךךָ ָנֶאה ְלהֹודֹות: זוקף  ַאָּתה  משתחוהָּברּוךךְ  כורע 

לֹוַמר ִּבְרַּכת ֹּכֲהִים ַאַחר הֹוָדָאה? ִּדְכִתיב: ' 30 אתּוָמה ָראּו  ַחָּט֛ ֲעׂ֧שת ַהֽ ֶרד ֵמֽ ם ַוֵּי֗ ֲרֵכ֑  ְיָבֽ ם ַוֽ ו ֶאל־ָהָע֖ ן ֶאת־ָיָד֛ ֲהֹר֧ א ַאֽ ַוִּיָּׂש֨
ים:  ה ְוַהְּׁשָלִמֽ ֹעָל֖ 'ְוָהֽ
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ָאדֹון  ֶלךךְ  ָּתִׂשים ְלעֹוָלם  ִּכי ַאָּתה הּוא ֶמֽ ָׁשלֹום ָרב ַעל־ִיְׂשָרֵאל ַעְּמךךָ 

ּוְבָכל־ ְּבָכל־ֵעת  ִיְׂשָרֵאל   ֶאת־ַעְּמךךָ  ְלָבֵרךךְ  יךךָ  ְּבֵעיֶנֽ ְוטֹוב  ְלָכל־ַהָּׁשלֹום: 

 : ָׁשָעה ִּבְׁשלֹוֶמךךָ

ָּברּוךךְ ַאָּתה ְיָי ַהְמָבֵרךךְ  

ֶאת־ַעּמֹו ִיְׂשָרֵאל ַּבָּׁשלֹום:  

: תשובה  ימי  ֶפר ַחִּיים בעשרת  טֹוָבה  ִנָּזֵכר  ּוַפְרָנָסה   ְוָׁשלֹום ְּבָרָכה  ְּבֵסֽ

נּו ְוָכל־ַעְּמךךָ ֵּבית ִיְׂשָרֵאל     ְלַחִּיים ּוְלָׁשלֹום: ָּברּוךךְ  יךךָ  ָאֽ ְוִנָּכֵתב ְלָפֶנֽ

עֹוֵׂשה  ְיָי  ַאָּתה 

ַהָּׁשלֹום:

ְוִלְמַקְלַלי ַנְפִׁשי ִתֹּדם  ֱאלַֹהי  ְנֹצר ְלׁשֹוִני ֵמָרע  ּוְׂשָפַתי ִמַּדֵּבר ִמְרָמה 

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

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

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

      : ךךָ ֣  תהלים ס:זּתֹוָרֶתֽ יְנךךָ יָעה ְיִמֽ הֹוִׁש֖ יךךָ  ְל֣צּון ְיִדיֶד֑ ַמַען ֵיָחֽ ְל֭ ִני: ועננו   ֲעֵנֽ ַוֽ  

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

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

ִּבְרַּכת ֹּכֲהִים? ִּדְכִתיב: '31 לֹוַמר ִׂשים ָׁשלֹום ַאַחר  ָראּו  ם:ּוָמה  ֲרֵכֽ ֲאִנ֖י ֲאָבֽ ל ַוֽ י ַעל־ְּבֵנ֣י ִיְׂשָרֵא֑ ֶאת־ְׁשִמ֖ 'ְוָׂש֥מּו 

ָּׁשֽלֹום:ְּבָרָכה ְּדַהָקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ָׁשלֹום, ֶׁשֶּנֱאַמר: ' ךךְ ֶאת־ַעּ֣מֹו ֿבַ (גמ' מגילה יז.-יח.) ' ֓ד' ׀ ְיָבֵר֖



ִיְׂשָרֵאל: ְוִאְמרּו ָאֵמן:

זוקף לאט ואומר : 

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

: ְוָׁשם ַנֲעָבְדךךָ ְּבִיְרָאה  ִּכיֵמי עֹוָלם ּוְכָׁשִנים ַקְדֹמִנּיֹות:  ךךָ  ְּבתֹוָרֶתֽ

ִנּֽיֹות:  מלאכי ג:ד ם ּוְכָׁשִנ֖ים ַקְדֹמֽ י עֹוָל֔ ם ִּכיֵמ֣ ה ִויֽרּוָׁשָל֑ ת ְיהּוָד֖ יָי֔ ִמְנַח֥ ְרָב֙ה ַלֽ ְוָעֽ

ְּבָעְלָמא ִּדְבָרא ִכְרעּוֵתּהָאֵמן)   קהלְׁשֵמיּה ַרָּבא (  זוקף ִיְתַּגַּדל ְוִיְתַקַּדׁש בעל תפלה כורע

ְוַיְמִליךךְ ַמְלכּוֵתּה  ְּבַחֵּייכֹון ּוְביֹוֵמיכֹון  ּוְבַחֵּיי ְדָכל־ֵּבית־ִיְׂשָרֵאל  ַּבֲעָגָלא ּוִבְזַמן 

ָאֵמן)  קהל (:ָאֵמן  כורע בעל תפלה ָקִריב: ְוִאְמרּו

'יתברך ' ובשימה אחרת מוסיפיםְיֵהא ְׁשֵמיּה ַרָּבא ְמָבַרךךְ ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמָּיא  

 ְוִיְׁשַּתַּבח ְוִיְתָּפַאר ְוִיְתרֹוַמם ְוִיְתַנֵּׂשא  ְוִיְתַהַּדר ְוִיְתַעֶּלה ִיְתָּבַרךךְ  בעל תפלה כורע

 הציבור אומר עמו (ולא לאחריו). ְּבִריךךְ הּוא  בעל תפלה כורע ְוִיְתַהַּלל ְׁשֵמיּה ְּדֻקְדָׁשא 

ָּלא ִמָּכל־ִּבְרָכָתא ְוִׁשיָרָתא ֻּתְׁשְּבָחָתא ְוֶנָחָמָתא   ְלֵעֽ

ָאֵמן)  קהל( :ְוִאְמרּו ָאֵמן  בעל תפלה כורע ַּדֲאִמיָרן ְּבָעְלָמא: 

נּו: קהל: ַקֵּבל ְּבַרֲחִמים ּוְבָרצֹון ֶאת ְּתִפָּלֵתֽ

ָאֵמן:  ְוִאְמרּו ִבְׁשַמָּיא:  ֳקָדם ֲאבּוהֹון ִּדי ִּתְתַקַּבל ְצלֹוְתהֹון ּוָבעּוְתהֹון ְּדָכל־ִיְׂשָרֵאל 

 ָאֵמן) קהל(

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

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

ָאֵמן)



ֶרץ:   קהל:קכא:ב ִים ָוָאֽ ה ָׁשַמ֥ ֵׂש֗ ם ְיָי֑ ֹע֝ ְזִרי ֵמִע֣     ֶע֭

בעל תפלה פוסע לאחוריו בחת שלש פסיעות בכריעה אחת 

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

 ָאֵמן) קהל( ְוִאְמרּו ָאֵמן:  ְוַעל־ָּכל־ִיְׂשָרֵאל:ושוחה לפיו ואומר  

).642' (עמ' עלינו), ו'242' (עמ' תתקבל ), קדיש '142' (עמ' ואתה קדוש  אחר קריאת המגילה אומרים 'פוריםב

).49בערבית בזמו, בימי ספירה סופרים כאן את העומר (עמ' 

נּו ָעָׂשֽ ֶׁשּלֹא  ְּבֵראִׁשית   ְליֹוֵצר  ְּגֻדָּלה  ָלֵתת  ַהֹּכל  ַלֲאדֹון  ַח  ְלַׁשֵּבֽ ינּו  ָעֵלֽ

ָּכֶהם נּו  ֶחְלֵקֽ ָׂשם  ֶׁשּלֹא  ָהֲאָדָמה:  ְּכִמְׁשְּפחֹות  נּו  ָׂשָמֽ ְולֹא  ָהֲאָרצֹות   ְּכגֹוֵיי 

נּו ְּכָכל־ֲהמֹוָנם: ֶׁשֵהם ִמְׁשַּתֲחִוים ְלֶהֶבל ָוִריק  ים ֶאל־ ישעיה מה:כ  ְוֹגָרֵלֽ ְתַּפֲלִל֔ ּוִמֽ

ְחנּו יַע: ַוֲאַנֽ א יֹוִׁשֽ ֹ֥ ל ל זוקף ּומֹוִדים ּוִמְׁשַּתֲחִוים ּכֹוְרִעיםכורע  ֵא֖ ֶלךךְ  ִלְפֵני  ַמְלֵכי ֶמֽ

ד ָאֶרץ֒  נא:יג  ָּברּוךךְ הּוא: ֶׁשהּוא ַהָּקדֹוׁש ַהְּמָלִכים ה ָׁשַמִי֘ם ְוֹיֵס֣ ְיָקרֹו ּומֹוַׁשב  נֹוֶט֣

ִים  ינּו  ֵאין עֹוד: ֱאֶמת ַּבָּׁשַמֽ ְּבָגְבֵהי ְמרֹוִמים: הּוא ֱאלֵֹהֽ ַעל  ּוְׁשִכיַנת ֻעּזֹו  ִמַּמֽ

ֶפס זּוָלתֹו  ַּכָּכתּוב ְּבתֹוָרתֹו:  נּו  ֶאֽ ֶאל־ דברים ד:לט  ַמְלֵּכֽ ֹבָת֘  ַהּ֗יֹום ַוֲהֵׁשֽ  ַדְעָּת֣  ְוָיֽ

ין ֽעֹוד:  ַחת ֵא֖ ֶרץ ִמָּת֑ ַעל ְוַעל־ָהָא֖ ִים ִמַּמ֔ ים ַּבָּׁשַמ֣ ֱאלִֹה֔ י ְיָי֙ ֣הּוא ָהֽ ֒ ִּכ֤ ְלָבֶבךךָ

 ךךָ  ְלַהֲעִביר ִּגּלּוִלים ֶרת ֻעֶּזֽ ינּו  ִלְראֹות ְמֵהָרה ְּבִתְפֶאֽ ַעל־ֵּכן ְנַקֶּוה ְּלךךָ ְיָי ֱאלֵֹהֽ

ֶרץ  ְוָהֱאִליִלים ָּכרֹות ִיָּכֵרתּון  ְלַתֵּקן עֹוָלם ְּבַמְלכּות ַׁשַּדי: ְוָכל־ְּבֵני ִמן־ָהָאֽ

ָּכל־יֹוְׁשֵבי ְוֵיְדעּו  ירּו  ֶרץ: ַיִּכֽ ָּכל־ִרְׁשֵעי ָאֽ יךךָ  ךךָ  ְלַהְפנֹות ֵאֶלֽ ִבְׁשֶמֽ ָבָׂשר ִיְקְראּו 



ינּו ישעיה מה:כג ֵתֵבל     ִּכי ְלךךָ  יךךָ ְיָי ֱאלֵֹהֽ ע ָּכל־ָלֽׁשֹון: ְלָפֶנֽ ֶרךךְ ִּתָּׁשַב֖ ע ָּכל־ֶּב֔ ִּתְכַר֣

ךךָ  ְוִתְמלֹךךְ  נּו: ִויַקְּבלּו ֻכָּלם ֶאת־ֹעל ַמְלכּוֶתֽ לּו  ְוִלְכבֹוד ִׁשְמךךָ ְיָקר ִיֵּתֽ ִיְכְרעּו ְוִיֹּפֽ

ֲעֵליֶהם       ְמֵהָרה ְלעֹוָלם ָוֶעד: ִּכי ַהַּמְלכּות ֶׁשְּלךךָ ִהיא  ּוְלֽעֹוְלֵמי ַעד ְוִתְמלֹךךְ 

ְּבָכבֹוד:

  פסוקים אחר עליו:כלללא אמרו לפי המהג הקודם באשכז 

 : ךךָ ד:יָ֥ יְ  שמות טו:יח (ַּכָּכתּוב ְּבתֹוָרֶתֽ ם ָוֶעֽ ךךְ ְלֹעָל֥  ׀ ִיְמלֹ֖

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

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

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

ר  ם: ִיְרּ֥בּו ַעְּצבֹוָת֘ם ַאֵח֢ י ָּכל־ֶחְפִצי־ָבֽ ַאִּדיֵר֗ ָּמה ְו֝ ֶרץ ֵה֑ ְקדֹוִׁשים ֲאֶׁשר־ָּבָא֣ : ִל֭ יךךָ ָעֶלֽ

ְמָנת  ָי֗  ְיֽ י:  ַעל־ְׂשָפָתֽ ם  מֹוָת֗ ֶאת־ְׁש֝ א  ּֽוַבל־ֶאָּׂש֥ ם  ִמָּד֑ ם  ִנְסֵּכיֶה֣ יךךְ  ַּבל־ַאִּס֣ רּו  ָה֥ ָמ֫

ה  ְפָר֥ ת ָׁשֽ ֲחָל֗ ים ַאף־ַנֽ֝ י ַּבְּנִעיִמ֑ ְפלּו־ִל֭ ים ָנֽ י: ֲחָבִל֣ ּֽגֹוָרִלֽ יךךְ  ה ּתֹוִמ֥ ָּת֗ י ַא֝ י ְוכֹוִס֑ ֶחְלִק֥

י  ְלֶנְגִּד֣ יִתי ְיָי֣  ִׁשִּו֬ י:  ִכְליֹוָתֽ י֗לֹות ִיְּס֥רּוִני  ַאף ֵל֝ ִני  ר ְיָעָצ֑ ֲאֶׁש֣ ָי  ֶאת־ְי֭ ךךְ  ֲאָבֵר֗ י:  ָעָלֽ

ן  ִיְׁשֹּכ֥ י  ָׂשִר֗ ַאף־ְּב֝ י  ְּכבֹוִד֑  ֶגל  ַוָּי֣ ִּבי  ִל֭ ח  ָׂשַמ֣ ׀  ן  ָלֵכ֤ ַּבל־ֶאּֽמֹוט:  י  יִמיִנ֗ ִמֽ֝ י  ִּכ֥ יד  ָתִמ֑

ב  ֲעֹז֣ ַתֽ א  ֹֽ ׀ ל י  ִּכ֤ ַטח:  י  ָלֶבֽ א־  ִלְׁש֑אֹול ַנְפִׁש֣ ֹֽ ןל יְדךךָ֗ חסידיך  ִתֵּת֥ ִסֽ ֲח֝ ַחת:  ָׁשֽ ִלְר֥אֹות   

ַצח:  ֣ ֶנֽ יְנךךָ יךךָ ְנִעי֖מֹות ִּביִמֽ ָמחֹות ֶאת־ָּפֶנ֑ ים ׂ֣שַבע ְׂש֭ ִּי֥ ַרח ַח֫ ּֽתֹוִדיֵעִנ֘י ֹא֤

 ,( (היא מובא בראשוים ובספרי מהגי אשכז וברמ"אתפלת ערבית ), אחר שבת (חוץ מ ראש חודש אלול בכל יום מ

. (ראה שרשי מהג אשכז חלק ד ראש השנהומפסיקים לתקוע ג' ימים לפי   ')

תקיעה: תרועה:  תקיעה: שברים: 32                     

מסורת היה  שלא  למרות אשכז. כמהג  בראש השה תקיעות לשמוע בעצמו מהדר  היה זצ"ל אלישיב הגרי"ש32
מהגאוים והראשוים. כראה דור, אחר דור  מאבותיו זו  אבותיו בזה. וקל וחומר לו שזכיו לקבל מסורת מדויקת



תקיעה: תרועה:  תקיעה: שברים:

תקיעה: תרועה:  תקיעה: שברים:

).733' בבית בכסת (עמ'  מעוז צורבימי חוכה שרים כאן ' 

ספירת העמר 

החל מליל שי של פסח עד ערב שבועות סופרים בכל ערב את העומר.

'.ויתן לךבלילי שבתות ופסח סופרים אחר הקידוש בבית הכסת, במוצאי שבתות סופרים קודם '

ֶלךךְ ָהעֹוָלם   ָּברּוךךְ ַאָּתה ְייָ  ינּו ֶמֽ ֱאלֵֹהֽ

ֶמר:  נּו ַעל ְסִפיַרת ָהֹעֽ נּו ְּבִמְצֹוָתיו  ְוִצָּוֽ ֲאֶׁשר ִקְּדָׁשֽ

.' מלבד שלוש[ת] המקורות שהובאו כאן (רבי אייזיק טירא, רמ"א, וט"ז)   בעומר  אין כמעט מקור ל'

'. (האורה, ש"ל, רשב"א, כלבו, רביו ירוחם, המהיג, לעומרוברבי אייזיק טירא עצמו בהגהות מהגים שם כתוב '
ארחות חיים, מגן אבות לרשב"ץ, ר"י אבן שועיב, שו"ת גית ורדים, הגהות מהגים, שאילת יעב"ץ, ר' עקיבה איגר,

'.לעומרחתם סופר, ועוד רבים) ומסיים שם בסיכום של משה ברורה: 'ברוב פוסקים הוסח ' 

Our וסח is to recite לעמר, as it appears in all the  ראשונים which mention the word עמר within          the

counting. In many of the  יםכתבי הראשו however, the word עמר does not appear                      in the

counting, but only in the  ברכה. The הג ליטאמ utilizes the term בעמר.

לדעת רוב חכמי אשכז מעיקר הדין מותר לספור מבעוד יום, מפי שבזמן הזה הספירה היא רק מדרבן             וזכר 
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.

אם הגיע זמן הספירה אסור לאכול לפי ספירת העומר. היות ובין השמשות הוא זמן ספק לילה לכן בשבת      בבית 
ראוי להמתין עד אחר צאת הכוכבים ורק אז לספור ולקדש. או לקדש לפי בין השמשות, שאז ודאי עוד      לא הגיע

זמן חיוב ספירת העומר. 

ֶמר:   (ט"ז ניסן)1 ַהּיֹום יֹום ֶאָחד ָלֹעֽ

ֶמר:  (י"ז ניסן) 2 ַהּיֹום ְׁשֵני ָיִמים ָלֹעֽ

ֶמר: (י"ח ניסן) 3 ַהּיֹום ְׁשלָֹׁשה ָיִמים ָלֹעֽ

ֶמר: (י"ט ניסן)4 ַהּיֹום ַאְרָּבָעה ָיִמים ָלֹעֽ

ֵמר: (כ' ניסן)5 ַהּיֹום ֲחִמָּׁשה ָיִמים ָלֹעֽ

ֶמר: (כ"א ניסן)6 ַהיֹום ִׁשָּׁשה ָיִמים ָלֹעֽ

ֶמר: (כ"ב ניסן)7 ַהּיֹום ִׁשְבָעה ָיִמים ֶׁשֵהם ָׁשֽבּוַע ֶאָחד ָלֹעֽ

ֶמר:  (כ"ג ניסן)8 ַהּיֹום ְׁשמֹוָנה ָיִמים ֶׁשֵהם ָׁשֽבּוַע ֶאָחד ְויֹום ֶאָחד ָלֹעֽ



ֶמר:   (כ"ד ניסן)  9 ַהּיֹום ִּתְׁשָעה ָיִמים ֶׁשֵהם ָׁשֽבּוַע ֶאָחד ּוְׁשֵני ָיִמים ָלֹעֽ

ֶמר: (כ"ה ניסן) 01 ַהּיֹום ֲעָׂשָרה ָיִמים ֶׁשֵהם ָׁשֽבּוַע ֶאָחד ּוְׁשלָֹׁשה ָיִמים ָלֹעֽ

ֶמר: (כ"ו ניסן) 11 ַהּיֹום ַאַחד ָעָׂשר יֹום ֶׁשֵהם ָׁשֽבּוַע ֶאָחד ְוַאְרָּבָעה ָיִמים ָלֹעֽ

ֶמר:  (כ"ז ניסן) 21 ַהּיֹום ְׁשֵנים ָעָׂשר יֹום ֶׁשֵהם ָׁשֽבּוַע ֶאָחד ַוֲחִמָּׁשה ָיִמים ָלֹעֽ

ֶמר: 31  (כ"ח ניסן) ַהּיֹום ְׁשלָֹׁשה ָעָׂשר יֹום ֶׁשֵהם ָׁשֽבּוַע ֶאָחד ְוִׁשָּׁשה ָיִמים ָלֹעֽ

ֶמר:41  (כ"ט ניסן) ַהּיֹום ַאְרָּבָעה ָעָׂשר יֹום ֶׁשֵהם ְׁשֵני ָׁשבּועֹות ָלֹעֽ

ֶמר:  (ל' ניסן) 51 ַהּיֹום ֲחִמָּׁשה ָעָׂשר יֹום ֶׁשֵהם ְׁשֵני ָׁשבּועֹות ְויֹום ֶאָחד ָלֹעֽ

ֶמר: (א' אייר) 61 ַהּיֹום ִׁשָּׁשה ָעָׂשר יֹום ֶׁשֵהם ְׁשֵני ָׁשבּועֹות ּוְׁשֵני ָיִמים ָלֹעֽ

ֶמר:  (ב' אייר)  71 ַהּיֹום ִׁשְבָעה ָעָׂשר יֹום ֶׁשֵהם ְׁשֵני ָׁשבּועֹות ּוְׁשלָֹׁשה ָיִמים ָלֹעֽ

ֶמר: (ג' אייר) 81 ַהּיֹום ְׁשמֹוָנה ָעָׂשר יֹום ֶׁשֵהם ְׁשֵני ָׁשבּועֹות ְוַאְרָּבָעה ָיִמים ָלֹעֽ

ֶמר:  (ד' אייר)  91 ַהּיֹום ִּתְׁשָעה ָעָׂשר יֹום ֶׁשֵהם ְׁשֵני ָׁשבּועֹות ַוֲחִמָּׁשה ָיִמים ָלֹעֽ

ֶמר: (ה' אייר) 02 ַהּיֹום ֶעְׂשִרים יֹום ֶׁשֵהם ְׁשֵני ָׁשבּועֹות ְוִׁשָּׁשה ָיִמים ָלֹעֽ

ֶמר: (ו' אייר)12 ַהּיֹום ֶאָחד ְוֶעְׂשִרים יֹום ֶׁשֵהם ְׁשלָֹׁשה ָׁשבּועֹות ָלֹעֽ

ֶמר: (ז' אייר)22  ִים ְוֶעְׂשִרים יֹום ֶׁשֵהם ְׁשלָֹׁשה ָׁשבּועֹות ְויֹום ֶאָחד ָלֹעֽ ַהּיֹום ְׁשַנֽ

ֶמר:  (ח' אייר) 32 ַהּיֹום ְׁשלָֹׁשה ְוֶעְׂשִרים יֹום ֶׁשֵהם ְׁשלָֹׁשה ָׁשבּועֹות ּוְׁשֵני ָיִמים ָלֹעֽ

ֶמר:  (ט' אייר) 42 ַהּיֹום ַאְרָּבָעה ְוֶעְׂשִרים יֹום ֶׁשֵהם ְׁשלָֹׁשה ָׁשבּועֹות ּוְׁשלָֹׁשה ָיִמים ָלֹעֽ

ֶמר:  (י' אייר) 52 ַהּיֹום ֲחִמָּׁשה ְוֶעְׂשִרים יֹום ֶׁשֵהם ְׁשלָֹׁשה ָׁשבּועֹות ְוַאְרָּבָעה ָיִמים ָלֹעֽ

ֶמר:  (י"א אייר) 62 ַהּיֹום ִׁשָּׁשה ְוֶעְׂשִרים יֹום ֶׁשֵהם ְׁשלָֹׁשה ָׁשבּועֹות ַוֲחִמָּׁשה ָיִמים ָלֹעֽ

ֶמר: 72  (י"ב אייר) ַהּיֹום ִׁשְבָעה ְוֶעְׂשִרים יֹום ֶׁשֵהם ְׁשלָֹׁשה ָׁשבּועֹות ְוִׁשָּׁשה ָיִמים ָלֹעֽ

ֶמר:  (י"ג אייר) 82 ַהּיֹום ְׁשמֹוָנה ְוֶעְׂשִרים יֹום ֶׁשֵהם ַאְרָּבָעה ָׁשבּועֹות ָלֹעֽ

ֶמר: (י"ד אייר)92 ַהּיֹום ִּתְׁשָעה ְוֶעְׂשִרים יֹום ֶׁשֵהם ַאְרָּבָעה ָׁשבּועֹות ְויֹום ֶאָחד ָלֹעֽ

ֶמר:  (ט"ו אייר)03 ַהּיֹום ְׁשלִֹׁשים יֹום ֶׁשֵהם ַאְרָּבָעה ָׁשבּועֹות ּוְׁשֵני ָיִמים ָלֹעֽ

ֶמר: 13  (ט"ז אייר) ַהּיֹום ֶאָחד ּוְׁשלִֹׁשים יֹום ֶׁשֵהם ַאְרָּבָעה ָׁשבּועֹות ּוְׁשלָֹׁשה ָיִמים ָלֹעֽ

ֶמר:  (י"ז אייר)23  ִים ּוְׁשלִֹׁשים יֹום ֶׁשֵהם ַאְרָּבָעה ָׁשבּועֹות ְוַאְרָּבָעה ָיִמים ָלֹעֽ ַהּיֹום ְׁשַנֽ

ֶמר:  (י"ח אייר)33 ַהּיֹום ְׁשלָֹׁשה ּוְשלִֹׁשים יֹום ֶׁשֵהם ַאְרָּבָעה ָׁשבּועֹות ַוֲחִמָּׁשה ָיִמים ָלֹעֽ

ֶמר:  (י"ט אייר) 43 ַהּיֹום ַאְרָּבָעה ּוְׁשלִֹׁשים יֹום ֶׁשֵהם ַאְרָּבָעה ָׁשבּועֹות ְוִׁשָּׁשה ָיִמים ָלֹעֽ

ֶמר:  (כ' אייר) 53 ַהּיֹום ֲחִמָּׁשה ּוְׁשלִֹׁשים יֹום ֶׁשֵהם ֲחִמָּׁשה ָׁשבּועֹות ָלֹעֽ



ֶמר:  (כ"א אייר) 63 ַהּיֹום ִׁשָּׁשה ּוְׁשלִֹׁשים יֹום ֶׁשֵהם ֲחִמָּׁשה ָׁשבּועֹות ְויֹום ֶאָחד ָלֹעֽ

ֶמר:73  (כ"ב אייר) ַהּיֹום ִׁשְבָעה ּוְׁשלִֹׁשים יֹום ֶׁשֵהם ֲחִמָּׁשה ָׁשבּועֹות ּוְׁשֵני ָיִמים ָלֹעֽ

ֶמר:83  (כ"ג אייר) ַהּיֹום ְׁשמֹוָנה ּוְׁשלִֹׁשים יֹום ֶׁשֵהם ֲחִמָּׁשה ָׁשבּועֹות ּוְׁשלָֹׁשה ָיִמים ָלֹעֽ

ֶמר:  (כ"ד אייר)93 ַהּיֹום ִּתְׁשָעה ּוְׁשלִֹׁשים יֹום ֶׁשֵהם ֲחִמָּׁשה ָׁשבּועֹות ְוַאְרָּבָעה ָיִמים ָלֹעֽ

ֶמר:  (כ"ה אייר)04 ַהּיֹום ַאְרָּבִעים יֹום ֶׁשֵהם ֲחִמָּׁשה ָׁשבּועֹות ַוֲחִמָּׁשה ָיִמים ָלֹעֽ

ֶמר:  (כ"ו אייר)14 ַהּיֹום ֶאָחד ְוַאְרָּבִעים יֹום ֶׁשֵהם ֲחִמָּׁשה ָׁשבּועֹות ְוִׁשָּׁשה ָיִמים ָלֹעֽ

ֶמר:  (כ"ז אייר)24  ִים ְוַאְרָּבִעים יֹום ֶׁשֵהם ִׁשָּׁשה ָׁשבּועֹות ָלֹעֽ ַהּיֹום ְׁשַנֽ

ֶמר: (כ"ח אייר)34 ַהּיֹום ְׁשלָֹׁשה ְוַאְרָּבִעים יֹום ֶׁשֵהם ִׁשָּׁשה ָׁשבּועֹות ְויֹום ֶאָחד ָלֹעֽ

ֶמר: (כ"ט אייר)44 ַהּיֹום ַאְרָּבָעה ְוַאְרָּבִעים יֹום ֶׁשֵהם ִׁשָּׁשה ָׁשבּועֹות ּוְׁשֵני ָיִמים ָלֹעֽ

ֶמר:  (א' סיון)54 ַהּיֹום ֲחִמָּׁשה ְוַאְרָּבִעים יֹום ֶׁשֵהם ִׁשָּׁשה ָׁשבּועֹות ּוְׁשלָֹׁשה ָיִמים ָלֹעֽ

ֶמר:  (ב' סיון) 64 ַהּיֹום ִׁשָּׁשה ְוַאְרָּבִעים יֹום ֶׁשֵהם ִׁשָּׁשה ָׁשבּועֹות ְוַאְרָּבָעה ָיִמים ָלֹעֽ

ֶמר: (ג' סיון) 74 ַהּיֹום ִׁשְבָעה ְוַאְרָּבִעים יֹום ֶׁשֵהם ִׁשָּׁשה ָשבּועֹות ַוֲחִמָּׁשה ָיִמים ָלֹעֽ

ֶמר:  (ד' סיון)  84 ַהּיֹום ְׁשמֹוָנה ְוַאְרָּבִעים יֹום ֶׁשֵהם ִׁשָּׁשה ָׁשבּועֹות ְוִׁשָּׁשה ָיִמים ָלֹעֽ

ֶמר: (ה' סיון) 94 ַהּיֹום ִּתְׁשָעה ְוַאְרָּבִעים יֹום ֶׁשֵהם ִׁשְבָעה ָׁשבּועֹות ָלֹעֽ

ָהַרֲחָמן הּוא ַיֲחִזיר ֲעבֹוַדת ֵּבית ַהִמְקָּדׁש ִלְמקֹוָמּה: 

ינּו אלֵֹהי ֲאבֹוֵתֽ ינּו ֵוֽ יךךָ ְיָי ֱאלֵֹהֽ ֶׁשִיָּבֶנה ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ִּבְמֵהָרה  ְיִהי ָרצֹון ִמְּלָפֶנֽ

: ְוָׁשם ַנֲעָבְדךךָ ְּבִיְרָאה  ִּכיֵמי עֹוָלם ּוְכָׁשִנים ךךָ נּו ְּבתֹוָרֶתֽ ינּו     ְוֵתן ֶחְלֵקֽ ְבָיֵמֽ

ַקְדֹמִנּיֹות: 

ָלה: סז  נּו ֶסֽ ר ָּפָנ֖יו ִאָּת֣ ֵא֥ נּו ָי֤ ֲרֵכ֑ נּו ִויָבֽ ים ְיָחֵּנ֥ יר: ֱאלִֹה֗ ת ִמְז֥מֹור ִׁשֽ ַח ִּבְנִגיֹנ֗ ַנֵּצ֥ ַלמְֿ

ים ַעִּמ֥ ים ֝יֹו֗דּוךךָ  ים ׀ ֱאלִֹה֑ ַעִּמ֥ : יֹו֖דּוךךָ  ךךָ ם ְיֽׁשּוָעֶתֽ ֹוִי֗ ְּבָכל־ּג֝ ךךָ  ֶרץ ַּדְרֶּכ֑ ַעת ָּבָא֣ ָלַד֣

ם ֶרץ ַּתְנֵח֣ ים ׀ ָּבָא֖ ר ּוְלֻאִּמ֓ ים ִמיֹׁש֑ ט ַעִּמ֣ י־ִתְׁשֹּפ֣ ים ִּכֽ ִּמ֥ יַרֲנ֗נּו ְלֻא֫ ְׂשְמ֥חּו ִוֽ ם: ִי֥ ֻּכָּלֽ



נּו ֲרֵכ֗ ָבֽ ּה ְי֝ ְתָנ֣ה ְיבּוָל֑ ֶרץ ָנֽ ם: ֶא֭ ים ֻּכָּלֽ ים ֝יֹו֗דּוךךָ ַעִּמ֥ ים ׀ ֱאלִֹה֑ ָלה:     יֹו֖דּוךךָ ַעִּמ֥ ֶסֽ

ֶרץ:  יְר֥אּו ֝אֹו֗תֹו ָּכל־ַאְפֵסי־ָאֽ ים ְוִיֽ נּו ֱאלִֹה֑ ֲרֵכ֥ ינּו:    ְיָבֽ ים ֱאלֵֹהֽ  ֱאלִֹה֥

).39בשאר ימי השבוע ממשיכים ב'עליו' (עמ' 
).121בליל שבת ויום טוב ממשיכים ב'עליו' (עמ'  

).342במוצאי שבת ממשיכים ב'ויתן לך' (עמ'  
).542במוצאי יום טוב ממשיכים ב'הבדלה' ואחר כך 'עליו' (עמ'  

סדר קריאת שמע על המטה.

'.המפיללפי מהג המובהק, מקדימים קריאת שמע לברכת ' 

ֶלךךְ  ֵאל 33( )  ֶמֽ ֶנֱאָמן

דברים ו:ד

ינּו ְיָי֥ ׀ ֶאָחֽ ע ְׁשַמ֖ 34 ל ְיָי֥ ֱאלֵֹה֖ :ד ִיְׂשָרֵא֑

ָּברּוךךְ  ֵׁשם ְּכבֹוד ַמְלכּותֹו  ְלעֹוָלם ָוֶעד: בלחש

ו:ה-ט   : דברים  ךךָ ּוְבָכל־ְמֹאֶדֽ ּוְבָכל־ַנְפְׁשךךָ֖   ֥ ְבךךָ ְּבָכל־ְלָבֽ יךךָ  ֱאלֶֹה֑ ְיָי֣  ת  ֵא֖ ַהְבָּת֔  ְוָא֣

יךךָ  ְלָבֶנ֔ ם  ְוִׁשַּנְּנָּת֣  : ךךָ ַעל־ְלָבֶבֽ ַהּ֖יֹום   ֛ ְמַצְוךךָ י  ֹנִכ֧ ָאֽ ר  ֲאֶׁש֨ ֶּלה  ָהֵא֗ ים  ַהְּדָבִר֣ ְוָה֞יּו 

ם  ּוְקַׁשְרָּת֥  : ךךָ ּוְבקּוֶמֽ ּֽוְבָׁשְכְּבךךָ֖  ֶרךךְ  ַבֶּד֔  ֣ ּוְבֶלְכְּתךךָ  ֙ ךךָ ְּבֵביֶת֨  ֤ ְּבִׁשְבְּתךךָ ם  ָּב֑ ְוִדַּבְרָּת֖ 

ךךָ  ֵּביֶת֖ ַעל־ְמֻז֥זֹות  ם  ּוְכַתְבָּת֛  : יךךָ ֵעיֶנֽ ין  ֵּב֥ ת  ָטֹפ֖ ְלֹטֽ ְוָה֥יּו  ךךָ     ַעל־ָיֶד֑ ְל֖אֹות 

 : יךךָ ּוִבְׁשָעֶרֽ

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.

 

פרשה ראשוה בלבד - כ"ה בכל ס"י (סידור אזור אליהו)34



יא:יג־כא    ם ַהּ֑יֹום דברים  ה ֶאְתֶכ֖ י ְמַצֶּו֥ ֹנִכ֛ ר ָאֽ י ֲאֶׁש֧ ֶאל־ִמְצֹוַת֔ ִּתְׁשְמעּ֙ו  ַע  ה ִאם־ָׁשֹמ֤ ְוָהָי֗

ם ר־ַאְרְצֶכ֛ ְמַטֽ י  ַתִּת֧ ְוָנֽ ם:  ּוְבָכל־ַנְפְׁשֶכֽ ם  ְּבָכל־ְלַבְבֶכ֖ ּוְלָעְב֔דֹו  ֵהיֶכ֙ם  ֱאלֹֽ ֶאת־ְיָי֤  ה  ֲהָב֞ ְלַאֽ

ךךָ  ִלְבֶהְמֶּת֑ ְדךךָ֖  ֶׂשב ְּבָׂשֽ י ֵע֥ ַתִּת֛ : ְוָנֽ ךךָ ְוִיְצָהֶרֽ  ֥ ירְׁשךךָ ְוִתֽ ךךָ  ְדָגֶנ֔ ַסְפָּת֣  ְוָאֽ ה ּוַמְל֑קֹוׁש  יֹוֶר֣ ְּבִעּ֖תֹו 

ְעָּת:  ְוָׂשָבֽ ַכְלָּת֖  ים ְוָאֽ ֲאֵחִר֔ ים  ֱאלִֹה֣ ֲעַבְדֶּת֙ם  ַוֽ ם  ְוַסְרֶּת֗ ם  ְלַבְבֶכ֑ ה  ִיְפֶּת֖ ן  ֶּפ֥ ם  ָלֶכ֔ ְמ֣רּו  ִהָׁשֽ

א  ֹ֥ ה ל ֲאָדָמ֔ ר ְוָה֣ א־ִיְהֶי֣ה ָמָט֔ ֹֽ ִי֙ם ְול ר ֶאת־ַהָּׁשַמ֨ ם ְוָעַצ֤ ה ַאף־ְיָי֜ ָּבֶכ֗ ם: ְוָחָר֨ ם ָלֶהֽ ֲחִויֶת֖ ְוִהְׁשַּתֽ

ם: ְוַׂשְמֶּת֙ם ֶאת־  ן ָלֶכֽ ר ְיָי֖ ֹנֵת֥ ה ֲאֶׁש֥ ֶרץ ַהֹּטָב֔ ָהָא֣ ה ֵמַעל֙  ם ְמֵהָר֗ ֲאַבְדֶּת֣ ּה ַוֽ ן ֶאת־ְיבּוָל֑ ִתֵּת֖

ין ת ֵּב֥ ם ְוָה֥יּו ְלֽטֹוָטֹפ֖ ם ְלאֹו֙ת ַעל־ֶיְדֶכ֔ ם ֹאָת֤ ם ּוְקַׁשְרֶּת֨ ם ְוַעל־ַנְפְׁשֶכ֑ ֶּלה ַעל־ְלַבְבֶכ֖ י ֵא֔ ְּדָבַר֣

ֶרךךְ  ַבֶּד֔  ֣ ּוְבֶלְכְּתךךָ  ֙ ךךָ ְּבֵביֶת֨  ֤ ְּבִׁשְבְּתךךָ ם  ָּב֑ ר  ְלַדֵּב֣ ם  ֶאת־ְּבֵניֶכ֖ ם  ֹאָת֛ ם  ְוִלַּמְדֶּת֥ ם:  יֵניֶכֽ ֵעֽ

 : יךךָ ךךָ ּוִבְׁשָעֶרֽ ם ַעל־ְמזּו֥זֹות ֵּביֶת֖ : ּוְכַתְבָּת֛ ךךָ ם  ּֽוְבָׁשְכְּבךךָ֖ ּוְבקּוֶמֽ י ְבֵניֶכ֔ ַען ִיְרּ֤בּו ְיֵמיֶכ֙ם ִויֵמ֣ ְלַמ֨

ֶרץ:  ִים ַעל־ָהָאֽ י ַהָּׁשַמ֖ ם ִּכיֵמ֥ ת ָלֶה֑ ם ָלֵת֣ ֵתיֶכ֖ ע ְיָי֛ ַלֲאֹבֽ ר ִנְׁשַּב֧ ה ֲאֶׁש֨ ֲאָדָמ֔ ל ָהֽ ַע֚

ר: במדבר טו:לז־מא   ה ֵּלאֹמֽ אֶמר ְיָי֖ ֶאל־ֹמֶׁש֥ ֹ֥ ם ְוָעׂ֨שּו ַוּי ַמְרָּת֣ ֲאֵלֶה֔ ְוָאֽ י ִיְׂשָרֵאל֙  ר ֶאל־ְּבֵנ֤ ַּדֵּב֞

ֶלת: ְוָהָי֣ה ָלֶכם֘  יל ְּתֵכֽ ת ַהָּכָנ֖ ף ְּפִת֥ ם ְוָנְ֥ת֛נּו ַעל־ִציִצ֥ ֹרָת֑ ם ְלֹדֽ י ִבְגֵדיֶה֖ ת ַעל־ַּכְנֵפ֥ ם ִציִצ֛ ָלֶה֥

י  ֲחֵר֤ ַאֽ א־ָת֜תּורּו  ֹֽ ְול ם  ֹאָת֑ ם  ֲעִׂשיֶת֖ ַוֽ ְיָי֔  ֶאת־ָּכל־ִמְצֹ֣ות  ּוְזַכְרֶּת֙ם  ֹא֗תֹו  ם  ּוְרִאיֶת֣ ְלִציִצ֒ת 

ֶאת־ָּכל־ ם  ֲעִׂשיֶת֖ ַוֽ ִּתְזְּכ֔רּו  ַען  ְלַמ֣ ם:  ֲחֵריֶהֽ ַאֽ ֹזִנ֖ים  ם  ֲאֶׁשר־ַאֶּת֥ ם  יֵניֶכ֔ ֵעֽ י  ֲחֵר֣ ְוַאֽ ְלַבְבֶכ֙ם 

ֶרץ ֵמֶא֣ ֶאְתֶכ֙ם  אִתי  הֹוֵצ֤ ר  ֲאֶׁש֨ ם  ֵהיֶכ֗ ֱאלֹֽ ְיָי֣  י  ֲאִנ֞ ם:  אלֵֹהיֶכֽ ֵלֽ ים  ְקֹדִׁש֖ ם  ְהִייֶת֥ ִוֽ י  ִמְצֹוָת֑



ם:  ֵהיֶכֽ י ְיָי֥ ֱאלֹֽ ֱאלִֹהים ֲאִנ֖ ם ֵלֽ ְה֥יֹות ָלֶכ֖ ִים ִלֽ ֱאֶמת  ִמְצַר֔

'.בידך אפקיד רוחי בלילי הסדר מדלגים מכאן עד '

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.

ינּו  תהלים צ:יז ֵדינּו ּֽכֹוֲנָנ֥ה ָעֵל֑ ה ָי֭ ֲעֵׂש֣ ינּו ּוַמֽ ֵל֥ ינּו ָע֫ ַעם ֲאֹדָנ֥י ֱאלֵֹה֗ י ׀ ֹנ֤ ִויִה֤

הּו:  ינּו ּֽכֹוֲנֵנֽ ֵד֗ ה ָי֝ ּֽוַמֲעֵׂש֥

י צא לַֹה֗ ֱא֝ י  ּוְמֽצּוָדִת֑ י  ַמְחִס֣ ֽיָי  ַל֭ ר  ֹאַמ֗  ן:  ִיְתלֹוָנֽ י  ַּד֗ ַׁש֝ ל  ְּבֵצ֥ ֶעְל֑יֹון  ֶתר  ְּבֵס֣ ֵׁשב  ֹי֭

֖◌ָלךךְ  ֶסךךְ  ָי֣ ׀  ְּבֶאְבָר֨תֹו  ַהּֽוֹות:  ֶבר  ִמֶּד֥ ֗קּוׁש  ָי֝ ח  ִמַּפ֥ יְלךךָ  ִּצֽ ַי֭ ֣הּוא  י  ִּכ֤ ֶאְבַטח־ּֽבֹו: 

ץ ָי֥עּוף  ֵח֗ ְיָלה ֵמ֝ ַחד ָל֑ יָרא ִמַּפ֣ א־ִת֭ ֹֽ ה ֲאִמּֽתֹו: ל ֵחָר֣ ה  ִצָּנ֖ה ְוֹסֽ יו ֶּתְחֶס֑ ַחת ְּכָנָפ֣ ְוַתֽ

ה  ֶלף ּוְרָבָב֥ ׀ ֶא֗  ֙ ל ִמִּצְּדךךָ ִים: ִיֹּפ֤ ֳהָרֽ ֶטב ָיׁ֥שּוד ָצֽ ֶּק֗ ִמ֝ ךךְ  ֲהלֹ֑ ֶפל ַיֽ ֶבר ָּבֹא֣ ֶּדֽ ם: ִמ֭ יֹוָמֽ

ה: ים ִּתְרֶאֽ ת ְרָׁשִע֣ יט ְוִׁשֻּלַמ֖ ק ְּבֵעיֶנ֣יךךָ ַתִּב֑ ׁש:            ַר֭ א ִיָּגֽ ֹ֣ יךךָ ל ֶל֗  ךךָ ֵא֝ יִמיֶנ֑ ִמֽ

י  ה ְיָי֣ ַמְחִס֑ י־ַאָּת֣ 35ִּכֽ

ָתה ּ֬לֹו ג:ב-ט  ׁשּוָע֓ ין ְיֽ י ֵא֤ ְפִׁש֥ ים ְלַנ֫ ְמִר֢ י: ַרִּבי֘ם ֹאֽ ים ָעָלֽ ים ָקִמ֥ ִּב֗ י ַר֝ ה־ַרּ֣בּו ָצָר֑ ָי ָמֽ ְי֭

א  ָר֑ י ֶאל־ְיָי֣ ֶאק ְ י: ֭קֹוִלֽ ים רֹאִׁשֽ י ּוֵמִר֥ בֹוִד֗ י ְּכ֝ ֲעִד֑  ן ַּבֽ ָי ָמֵג֣ ה ְי֭ ָלה: ְוַאָּת֣ ים ֶסֽ אלִֹה֬ ֵבֽ

י עד ' 35 ה ֣ד' ַמְחִס֑ י־ַאָּת֣ ' - ובחי' הריטב"א שם "קבלו כי עד אתה ה' מחסי ששים תיבות כגד מ"ש הה ִּכֽ
מטתו שלשלמה ששים גבורים סביב לה", ועי' מטה משה (סי' שצ"א) באריכות. (סידור אזור אליהו)



א־ ֹֽ ִני: ל י ְיָי֣ ִיְסְמֵכֽ ָנה ֱהִקי֑צֹוִתי ִּכ֖ יָׁש֥ ִא֫ ְבִּתי ָוֽ ָלה: ֲאִנ֥י ָׁשַכ֗ ר ָקְדׁ֣שֹו ֶסֽ ִני ֵמַה֖ ֲעֵנ֙ ַוַּיֽ

י־ י ִּכֽ ִני ֱאלַֹה֗ יֵע֤ ׀ ֽהֹוִׁש֘ ה ְיָי֙  י: ֘קּוָמ֤ ָעָלֽ תּו  יב ָׁש֣ ִב֗ ר ָס֝ ם ֲאֶׁש֥ ֲב֥בֹות ָע֑ יָרא ֵמִרֽ ִא֭

ה  יָי֥ ַהְיׁשּוָע֑ ְרָּת: ַלֽ ים ִׁשַּבֽ י ְרָׁשִע֣ ִחי ִׁשֵּנ֖ י ֶל֑ ְיַב֣ יָת ֶאת־ָּכל־ֹאֽ ִהִּכ֣

ינּו ָעֵלֽ ּוְפרֹוס  ְלַחִּיים:  נּו  ַמְלֵּכֽ נּו  ְוַהֲעִמיֵדֽ ְלָׁשלֹום   ינּו  ֱאלֵֹהֽ ְיָי  נּו  ַהְׁשִּכיֵבֽ

ְוָהֵגן  : ךךָ ְׁשֶמֽ ַען  ְלַמֽ נּו  ְוהֹוִׁשיֵעֽ  : יךךָ ִמְּלָפֶנֽ טֹוָבה  ְּבֵעָצה  נּו  ְוַתּק ְֵנֽ  : ךךָ ְׁשלֹוֶמֽ ֻסַּכת 

ינּו ֶרב ְוָרָעב ְוָיגֹון: ְוָהֵסר ָׂשָטן ִמְלָפֵנֽ ֶבר ְוֶחֽ ינּו אֹוֵיב ֶּדֽ נּו      ְוָהֵסר ֵמָעֵלֽ ַּבֲעֵדֽ

נּו ַאָּתה  ִּכי ֵאל נּו ּוַמִּציֵלֽ נּו: ִּכי ֵאל ׁשֹוְמֵרֽ יךךָ ַּתְסִּתיֵרֽ נּו:       ּוְבֵצל ְּכָנֶפֽ ּוֵמַאֲחֵרֽ

נּו ְלַחִּיים ּוְלָׁשלֹום  ֵמַעָּתה נּו ּובֹוֵאֽ ֶלךךְ ַחּנּון       ְוַרחּום ַאָּתה: ּוְׁשמֹור ֵצאֵתֽ ֶמֽ

ְוַעד־עֹוָלם:

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

ן  זכריה ג:ב ֙ ַהָּׂשָט֔ ר ְיָי֤ ְּבךךָ ן ִיְגַע֨ אֶמר ְיָי֜ ֶאל־ַהָּׂשָט֗ ֹ֨ ַוּי

ׁש:  ל ֵמֵאֽ ִם ֲה֧לֹוא ֶז֦ה ֖אּוד ֻמָּצ֥ ר ִּביֽרּוָׁשָל֑ ר ְיָי֙ ְּבךךָ֔ ַהֹּבֵח֖ ְוִיְגַע֤

ים  36 שיר השירים ג:ז-ח ה ִׁשִּׁש֥ ה ִמָּטתֹ֙ו ֶׁשִּלְׁשלֹֹמ֔ ים ִהֵּנ֗ ּה ִּגֹּבִר֖ יב ָל֑ י  ָסִב֣ ל: ִמִּגֹּבֵר֖  ִיְׂשָרֵאֽ

ֵּבין ְיֵריכֹוָתיו,36 ֶחֶרב מּוַַחת לֹו  ְּכִאילּו  ָאַמר ְרִבי ְׁשמּוֵאל ַּבר ְַחָמִי ָאַמר ְרִבי יֹוָָתן, ְלעֹוָלם ִיְרֶאה ַּדָּיין ַעְצמֹו 

ה ִמָּטתֹ֙ו  ְוֵגיִהָּנם ְּפתּוָחה לֹו ִמַּתְחָּתיו. ֶׁשֶּנֱאַמר: ' ה(בית המקדש ששם לשכת הגזית)ִהֵּנ֗  (שהשלום שלו) ֶׁשִּלְׁשלֹֹמ֔



ֵזי  ֻּכָלם֙  ֶרב  ֲאֻח֣ י  ֶח֔ ה ְמֻלְּמֵד֖ יׁש ִמְלָחָמ֑ ַחד ַּבֵּליֽלֹות:  ַעל־ְיֵר֔כֹו ַחְרּבֹו֙  ִא֤ ִמַּפ֖

יִתי: בראשית מט:יח ִּוֽ יִתי ִליׁשּוָעְתךךָ ְיָי  ְיָי ִליׁשּוָעְתךךָ ק ִ ִּוֽ : ק ִ יִתי ְיָיֽ ִּו֥ ְתךךָ֖ ק ִ יׁשּוָעֽ ִלֽ

'.אדון עולםיש שוהגים לומר כאן '

ֶרם ָּכל־ְיִציר ִנְבָרא: ְלֵעת ַנֲעָׂשה ְבֶחְפצֹו ֹּכל  ֲאַזי ֲאדֹון עֹוָלם ֲאֶׁשר ָמַלךךְ  ְּבֶטֽ

ֶלךךְ ְׁשמֹו ִנְקָרא: ְוַאֲחֵרי ִּכְכלֹות ַהֹּכל  ְלַבדֹו ִיְמלֹוךךְ נֹוָרא: ְוהּוא ָהָיה  ְוהּוא ֶמֽ

יָרה: הֶֹוה     ְוהּוא ִיְהֶיה ְּבִתְפָאָרה: ְוהּוא ֶאָחד ְוֵאין ֵׁשִני  ְלַהְמִׁשיל לֹו ְלַהְחִּבֽ

ְּבִלי ֵראִׁשית  ְּבִלי ַתְכִלית  ְולֹו ָהעֹוז ְוַהִּמְׂשָרה: ְוהּוא ֵאִלי ְוַחי ּגֹוֲאִלי  ְוצּור

ַאְפִקיד  ֶחְבִלי ְּבֵעת ָצָרה:  ְוהּוא ִנִּסי ּוָמנֹוִסי  ְמָנת ּכֹוִסי ְּביֹום ֶאְקָרא: ְּבָידֹו 

יָרה: ְוִעם רּוִחי ְּגִוָּיִתי  ְיָי ִלי ְולֹא ִאיָרא: רּוִחי  ְּבֵעת ִאיַׁשן ְוָאִעֽ

' לשיה.המפיל אין מפסיקים כלל בין ברכת '

ֶלךךְ ָהעֹוָלם  ַהַּמִּפיל ֶחְבֵלי ֵׁשָנה ַעל־ֵעיַני(גמ' ברכות ס:)  ינּו ֶמֽ ָּברּוךךְ ַאָּתה ְיָי ֱאלֵֹהֽ

ֱאלַֹהי ְיָי  יךךָ  ִמְּלָפֶנֽ ָרצֹון  ְיִהי  ִין:  ַּבת־ָעֽ ְלִאיׁשֹון  ּוֵּמִאיר  ַעל־ַעְפַעַּפי:  ּוְתנּוָמה 

ִני ְלַחִּיים ּוְלָׁשלֹום: ְוַאל ְיַבֲהֽלּוִני ֲחלֹומֹות ָרִעים ִני ְלָׁשלֹום ְוַתֲעִמיֵדֽ ֶׁשַּתְׁשִּכיֵבֽ

ים ים ִּגֹּבִר֖ יב  (דיינים) ִׁשִּׁש֥ ּה ָסִב֣ י  ָל֑ ל ִמִּגֹּבֵר֖ ַחד וגו' ִיְׂשָרֵאֽ (גמ' יבמות ְלַלְיָלה. ֶׁשּדֹוֶמה  ֵּגיִהֹּנם ֶׁשל ִמַּפַחד 'ַּבֵּליֽלֹות:  ִמַּפ֖

שם) (רש"י קט:) 



ֶות:  : ְוָהֵאר ֵעיַני ֶּפן־ִאיַׁשן ַהָּמֽ יךךָ ְוִהְרהּוִרים ָרִעים: ּוְתֵהא ִמָּטִתי ְׁשֵלָמה ְלָפֶנֽ

ָּברּוךךְ ַאָּתה ְיָי ַהֵּמִאיר ְלעֹוָלם ֻּכּלֹו ִּבְכבֹודֹו:


