
עירוב חצרות

', ברכו לפי 'עירובי חצרות מבעוד יום, עושים ערבית של ליל פסח בהן מתפללים   בקהילות 

. קבלת שבת או תפלת מנחהובקהילות המאחרות להתפלל ערבית בלילה, עושים כן לפי 

הרב או החשוב שבקהל, עולה להאלמעמער (בימה), וטל את המצה ומוסרה לידי השמש או אחד מבי הקהילה ואומר
לו מלשון הקודש (או בשפה אחרת המובת להם): 

נּו  ְוֶׁשָּיבֹואּו ָלדּור ְּבֶמֶׁשךךְ  ינּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל  ַהָּדִרים ֹּפה ִעָּמֽ ְזֵכה ְּבֵערּוב ֶזה ְלַאֵחֽ

ּוְבָיִמים  ְּבַׁשָּבתֹות  ִלְרׁשּות  ֵמְרׁשּות  ָידֹו ַעל ְלַטְלֵטל ָעָליו ַהָּׁשָנה ָּבִעיר ַהּזֹאת ֶׁשִּיְסְמכּו

ַהָּבִאים: טֹוִבים

יִני זֹוֶכה!השמש מגביה את המצה טפח ומתכוון לזכות עבורם ואומר:  ֲהֵרֽ
הרב וטל את המצה מידי השמש ומברך בקול רם 

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

:ֵערּוב 

):אין לברך בשם ומלכות בבית כסת בעיר שעושים בה עירוב חצירות כללי מטעם רבי העיר (
אם כבר עשה עירוב כללי בעיר - צריך לעשות תאי כדי שלא להרוס את העירוב הכללי. 
(עי' ביאור הלכה סי' שס"ו ד"ה מברך, ע"פ שו"ת חכם צבי ו'; ובערוך השלחן שס"ח, ז.)

וממשיך ואומר 

ְוַהֲחֵצרֹות  ָּבְרחֹובֹות  ּוְלִטְלטּוֵלי   ּוְלַעּיּוֵלי  ְלַאּפּוֵקי  ָנא  ָלֽ ָׁשֵרא  ְיֵהא  ֵערּוָבא  ְּבֵדן 

ְוַהָּבִּתים  ּוֵמַהָּבִּתים ַלֲחֵצרֹות ְוָהְרחֹובֹות  ּוֵמָהְרחֹובֹות ְוַהֲחֵצרֹות ַלָּבִּתים  ּוִמַּבִית 

ְלַבִית         ּוֵמָחֵצר ְלָחֵצר  ּוִמַּגג ְלַגג  ּוֵמַהָּבִּתים ְוַהֲחֵצרֹות ְלַּגּגֹות  ּוְלָכל־ֲאַתר 

ּוְלָכל־ַהָּדִרים נּו  ָלן            ְּבָכל־ַׁשְּבתֹות ַהָּׁשָנה ְוָיִמים טֹוִבים  ָלֽ ְדָצִריךךְ 

ְוָהֲעִתיִדים ָלדּור ָּבִעיר ַהּזֹאת:

בכמה מקומות הורגלו לקרוא כן מתוך וסח הרשום ב'ממורבוך' המוח על הבימה. אין באמירה זו וסח אחיד,    ויש 
אומרים זאת בוסחים אחרים. מיחים את העירוב בבית הכסת במקום משומר שלא יאבד ושלא יאכלוהו עכברים
או מזיקים אחרים, והגו לתלותו סמוך לתקרה במערב בית הכסת במקום גלוי לעין בתוך קופסת          עץ מפוארת, 
שדלתה בצורת מגן דוד ויתן לראות דרכה את המצה. אם התעפשה מצת העירוב במרוצת השה      או התליעה,
עושים מחדש עירוב חצרות כפעם בפעם, כפי הצורך. [ולא בכל ערב שבת (אא"כ חוששים          לדיירים חדשים ולגר 



שתגייר ולקטן שולד.)]

עירוב תבשילין

An  עירוב תבשילין is performed in the following manner; one takes a piece of מצה or חלה, 

places some cooked or roasted meat upon it, raises it, and recites the following:

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

:ֵערּוב 

  

Then the following declaration is recited:

 ַּבֲהֵדין ֵערּוָבא ְיֵהא ָׁשֵרא ַלָנא ְלֵמיֵפא ּוְלַבָּׁשָלא ּוְלַאְטָמָנא ּוְלַאְדָלָקא ְׁשָרָגא

נּו ּוְלָכל־ַהָּדִרים ָּבִעיר ַהּזֹאת ָנא  ִמּיֹוָמא ָטָבא ְלַׁשְּבָתא ָלֽ :ּוְלֶמְעַּבד ָּכל־ָצְרָּכֽ

“By means of this  עירוב may we be permitted to bake, cook, keep food warm, kindle lights and

prepare on the festival all that we require for the  שבת, 

we and all the inhabitants of this city.”

The  עירוב תבשילין is preserved until  שבת, when the portion of the  מצה or  חלה is used as הלחם מש for

the for the first two meals and eaten at סעודה שלישית. Some eat it at the יהסעודה ש. 

 הדלקת נרות1

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

לשבת 

נּו ְלַהְדִליק  ְוִצָּוֽ
ֵנר ֶׁשל־ַׁשָּבת: 

בשלש רגלים וראש השה:

נּו ְלַהְדִליק  ְוִצָּוֽ

ֵנר ֶׁשל 

1
In  זאשכ a Shabbos Lamp was used to “bench licht”. If a Shabbos Lamp is unavailable, one lights
two candles. If one completely forgot to light candles  ערב שבת - one must light an additional candle
from then on. The הגמ of lighting a candle for everyone in the family is a late  הג חסידיםמ, not  הגמ
Unlike on .סעודה and most places, was to light candles before the מהג פפד"מ  the ,יום טוב  On .אשכז
In Holland, the .יום טוב  there was no such insistence on ,ברכה  when one must light before the , שבת 
 .was to light prior to going to synagogue יום טוב  on מהג 



 ַׁשָּבת ְוֶׁשל) יֹום טֹוב:בערב שבת:  (

ביום הכיפורים:

נּו ְלַהְדִליק ֵנר ֶׁשל  ְוִצָּוֽ

 ַׁשָּבת ְוֶׁשל) יֹום בערב שבת: (

ַהִּכּפּוִרים: 

בכל יום טוב 
2

ובימים וראים (חוץ משביעי ואחרון של פסח) אומרים: 

נּו ִלְזַמן ַהֶּזה:  נּו ְוִהִּגיָעֽ נּו ְוִקְּיָמֽ ֶלךךְ ָהעֹוָלם  ֶׁשֶהֱחָיֽ ינּו ֶמֽ ָּברּוךךְ ַאָּתה ְיָי ֱאלֵֹהֽ

קבלת שבת

The          .מהגי פפד"מ  into official קבלת שבת is the one who introduced רב שמשון רפאל הירש 

.טירחא דציבורא because of ,חז"ל which were not instituted by ,תפילה בציבור opposed additions to גר"א

Nevertheless, the congregation over which  תן אדלר רבי opposed reciting קבלת שבת, which at the time

was not widespread. It was only said by individuals which called themselves 'חברי מקבלי שבת', (which

dates back to the time of ת ש"צ [יוסף אומץש ]). Before  רב הירש's time, one said  ברכו immediately after

Even (.מזמור שיר to begin with          מהג had the קהילת פראג and ספרדים Both) .קדיש תתקבל s'מחה

after הירש   brought רב  שבת  into קבלת   the  synagogue  as  a  fixed אדלר, וסח  תן  רבי  ’s  synagogue

continued his הגמ not to recite it. There is no חיוב להלכה to recite קבלת שבת, but it is a prevalent הגמ,

which has the דין of הג ישראל תורהמ, according to various פוסקים. If someone has the הגמ to recite

שחל להיות ב יום טוב  including on) ערב שבת every קבלת שבת ערב שבת   as in done in זהג אשכמ), one

may even recite it in a non-זהג אשכמ synagogue. However, once the  צבור begins ברכו etc., one should

skip the remaining קבלת שבת and oren with them. 

In פפד"מ they differentiated between older and newer הגיםמ, (for this reason, for the    last sixty

on  תקיעות the ,ראש השה  does not stand next to the בעל תוקע  as he does in the first forty אלמעמער  

is a new addition, however the recitation of סדר קבלת שבת  .(s place’רב but stands next to the ,תקיעות

which is          a relatively new לכה דודי every day. Therefore שחרית  is said before תפילה before תהלים 

was to recite מהג the ליטא  In .עמוד are said from the תהלים whereas the ,אלמעמער is said from the מהג

the entire קבלת שבת, including לכו נרננה at the  עמוד, (possibly because of the  גר"א's  הגמ not to recite

it at all).

2 The  term וראים   ,ימים   “Days  of  Awe”,  in  connection  with השה  and ראש  כפור  was יום 
first employed by the מהרי"ל. (The World of Prayer Volume II pg. 172)



3
' אחר מחה. אחר מחה של יום ו' מקבלים את השבתעלינו סדר קבלת שבת אמר תיכף אחר מחה, ואין אומרים '

לפי הסדר שלפיו. וכן והגים גם כשחל יום טוב בערב שבת או בשבת, בלא דילוגים כלל אבל אין אומרים סדר קבלת

' וגו' אמרים לסירוגין, הייו פסוק אחד אומר החזן בקוללכו נרננהשבת ביום כפור שחל בשבת. מזמורי קבלת שבת '
רם ואת הפסוק שאחריו אומר הקהל בקול רם, וחוזר חלילה עד סיום המזמורים. וראוי לקהל לומר בלחש גם את 

מעיקר התפלה. זה  שאין להורות טלית בלי מתפלל החזן פסוקי החזן, ולחזן לומר גם את פסוקי הקהל.

צה
   

נּו: חזן יָעה ְל֣צּור ִיְׁשֵעֽ ִר֗ יָי֑ ָנ֝ כּו ְנַרֲּנָנ֣ה ַלֽ  ְל֭

יַע ֽלֹו: קהל ְזִמ֗רֹות ָנִר֥ ה ִּב֝ ה ָפָנ֣יו ְּבתֹוָד֑   ְנַקְּדָמ֣

ים:  חזן ֗דֹול ַעל־ָּכל־ֱאלִֹהֽ ֶלךךְ ָּג֝ ל ָּג֣דֹול ְיָי֑ ּוֶמ֥ י ֵא֣  ִּכ֤

ים ֽלֹו:  קהל ת ָהִר֣ ֶרץ ְוֽתֹוֲעֹפ֖ ָידֹו ֶמְחְקֵרי־ָא֑ ר ְּב֭  ֲאֶׁש֣

רּו: חזן יו ָיָצֽ ֶׁשת ָיָד֥ ַיֶּב֗ הּו ְו֝ ָּים ְו֣הּוא ָעָׂש֑  ֲאֶׁשר־֣לֹו ַה֭

נּו: קהל ְפֵני־ְיָי֥ ֹעֵׂשֽ ה ִלֽ ְבְרָכ֗ ָעה ִנ֝ ה ְוִנְכָר֑ ֲחֶו֣ אּו ִנְׁשַּתֽ  ֹּב֭

אן חזן ֹ֣ ְוצ ְרִעיתֹו  ם ַמ֭ ַע֣ ְחנּו  ֲאַנ֤ ַוֽ ינּו  י ֤הּוא ֱאלֵֹה֗ ּ֗יֹום ָי֑דֹו ִּכ֘ ִאם־ְּבֹק֥לֹו ַה֝
עּו:   ִתְׁשָמֽ

ר: קהל ה ַּבִּמְדָּבֽ ָּס֗ ה ְּכ֥יֹום ַמ֝ ַבְבֶכם ִּכְמִריָב֑  ַאל־ַּתְקׁ֣שּו ְל֭

ָח֗נּוִני ַּגם־ָר֥אּו   חזן ם ְּב֝ ּסּוִני ֲאֽבֹוֵתיֶכ֑ ר ִנ֭ י ֲאֶׁש֣ ֳעִלֽ  :ָפֽ
א־ָיְד֥עּו קהל ֹֽ ם ל ֵה֗ ם ְו֝ ב ֵה֑ י ֵלָב֣ ם ֹּתֵע֣ ר ַע֤ ֹאַמ֗ ֤קּוט ְּב֗דֹור ָוֽ ה ׀ ָא֘ ים ָׁשָנ֨ ִע֤ ַאְרָּב֮

י:   ְדָרָכֽ

י:חזן [קהל יחדיו]  ֹב֗אּון ֶאל־ְמֽנּוָחִתֽ י ִאם־ְי֝ ְעִּתי ְבַאִּפ֑ ֲאֶׁשר־ִנְׁשַּב֥

ֶרץ: חזן    צו יָי֗ ָּכל־ָהָאֽ ירּו ַלֽ֝ ׁש ִׁש֥ יר ָחָד֑ ֽיָי ִׁש֣ ירּו ַל֭  ִׁש֣

֗יֹום ְיֽׁשּוָעֽתֹו:  קהל ֲר֣כּו ְׁש֑מֹו ַּבְּׂש֥רּו ִמּֽיֹום־ְל֝ ֽיָי ָּבֽ ירּו ַל֭ ִׁש֣
יו:  חזן ים ִנְפְלאֹוָתֽ ַעִּמ֗  ַסְּפ֣רּו ַבּגֹוִי֣ם ְּכבֹו֑דֹו ְּבָכל־ָהֽ֝

ים:  קהל ּוא ַעל־ָּכל־ֱאלִֹהֽ א ֝ה֗ ד נֹוָר֥ ל ְמֹא֑ ֤דֹול ְיָי֣ ּוְמֻהָּל֣ י ָג֘ ִּכ֥
ה:  חזן ִים ָעָׂשֽ יָי֗ ָׁשַמ֥ ים ַוֽ֝ ים ֱאִליִל֑ ַעִּמ֣ י ָהֽ י ׀ ָּכל־ֱאלֵֹה֣  ִּכ֤

ֶרת ְּבִמְקָּדֽׁשֹו:  קהל ִתְפֶא֗ ז ְו֝ יו ֹע֥ ר ְלָפָנ֑  הֹוד־ְוָהָד֥
ז: חזן יָי֗ ָּכ֥בֹוד ָוֹעֽ ים ָה֥בּו ַלֽ֝ ֽיָי ִמְׁשְּפ֣חֹות ַעִּמ֑  ָה֣בּו ַל֭

בעטיפת 3 בטלית  שבעה)  (בתוך  האבל  מתעטף  סמוך,  בחדר  או  הכסת,  בית  בפרוזדור  שבת  קבלת  לפי 
ישמעאלים, דהייו שסטרו ופיו מכוסים ועייו גלויות, וכך שאר מעוטף. אם לא התפלל מחה, מתפלל בפרוזדור

בעיטוף זה.

כד.) קטן  מועד  (גמ' מכוסה]. וזקו  ושפמו [חוטמו  ֲעִטיָפה ֵאיָּה ִיְׁשְמֵעאִלים ַּכֲעִטיַפת  ֶׁשֵאיָּה ֲעִטיָפה ָּכל  . . . ְׁשמּוֵאל, ָאַמר 



יו:  קהל אּו ְלַחְצרֹוָתֽ ה ּוֹב֥ ְנָח֗ ֽיָי ְּכ֣בֹוד ְׁש֑מֹו ְׂשֽאּו־ִמ֝ ָה֣בּו ַל֭
ֶרץ:  חזן יו ָּכל־ָהָאֽ ָּפָנ֗ ילּו ִמ֝ ֶדׁש ִח֥ ֽיָי ְּבַהְדַרת־ֹק֑ ֲח֣וּו ַל֭  ִהְׁשַּתֽ

ים קהל ִּמ֗ ַע֝ ין  ָיִד֥ ַּבל־ִּתּ֑מֹוט  ל  ֵּתֵב֣ ַאף־ִּתּ֣כֹון  ךךְ  ָמָל֗ ָי֤  ְי֘ ׀  ם  ַבּגֹוִי֨ ִאְמ֤רּו 
ים:  יָׁשִרֽ  ְּבֵמֽ

ם ּוְמלֹֽאֹו: חזן ָּי֗ ם ַה֝  ְרַע֥ ֶרץ ִיֽ ל ָהָא֑ ָּׁשַמִים ְוָתֵג֣  ִיְׂשְמ֣חּו ַה֭
ַער:  קהל ֲנ֗נּו ָּכל־ֲעֵצי־ָיֽ ַרֽ ז ְי֝ ַדי ְוָכל־ֲאֶׁשר־ּ֑בֹו ָא֥ ז ָׂש֭ ֲעלֹ֣  ַיֽ

י  ח' [ק' יחדיו] י  ׀ ְייָ֨  ִלְפֵנ֤ א ִּכ֬ י ָב֗ ט ָבא֘  ִּכ֥ ֶרץ ִלְׁשֹּפ֢ ָא֥ ל  ָה֫ ט־ֵּתֵב֥ ֶדק  ִיְׁשֹּפֽ ים ְּבֶצ֑ ַעִּמ֗ ְו֝
ֱאֽמּוָנֽתֹו: ֶּבֽ

ים:  חזן   צז ְׂשְמ֗חּו ִאִּי֥ים ַרִּבֽ ֶרץ ִי֝ ל ָהָא֑  ְיָי֣ ֖◌ָמָלךךְ ָּתֵג֣

ט ְמ֣כֹון ִּכְסֽאֹו:  קהל ֶדק ּ֝וִמְׁשָּפ֗ יו ֶצ֥ ל ְסִביָב֑ ֲעָרֶפ֣  ן ַוֽ ָעָנ֣

יו: ֖◌ חזן יב ָצָרֽ ט ָסִב֣ ךךְ ּוְתַלֵה֖  ֵאׁש ְלָפָנ֣יו ֵּתֵל֑

ֶרץ: קהל ל ָהָאֽ ה ַוָּתֵח֣ ֲאָת֖ ל ָרֽ יו ֵּתֵב֑ ירּו ְבָרָק֣  ֵהִא֣

ֶרץ: חזן י ֲא֣דֹון ָּכל־ָהָאֽ ִּלְפֵנ֗ ג ֖◌ָנַמּסּו ִמִּלְפֵנ֣י ְיָי֑ ִמ֝ ים ַּכּדֹוַנ֗  ָהִר֗

ים ְּכבֹוֽדֹו:  קהל ַעִּמ֣ ִים ִצְד֑קֹו ְוָר֖אּו ָכל־ָהֽ ידּו ַהָּׁשַמ֣ ִהִּג֣

ים חזן ֲלִל֥ ְתַהֽ ֶסל ַהִּמֽ ְבֵדי ֶפ֗ ׁשּו ׀ ָּכל־ֹע֬ ים ֵיֹב֤ ֱאִליִל֑ ֹו ָּכל־ ָּבֽ ֲחוּו־ל֝ ִהְׁשַּתֽ

ים:   ֱאלִֹהֽ

:  קהל יךךָ ְיָיֽ ַען ִמְׁשָּפֶט֣ ה ְלַמ֖ ח ׀ ִצּ֗יֹון ֖◌ַוָּתֵגְלָנה ְּב֣נֹות ְיהּוָד֑ ה ַוִּתְׂשַמ֨ ְמָע֬  ָׁשֽ

ים: חזן יָת ַעל־ָּכל־ֱאלִֹהֽ ֲעֵל֗ ד ַנֽ֝ ֶרץ ְמֹא֥ ה ְיָי֗ ֶעְל֥יֹון ַעל־ָּכל־ָהָא֑ י־ַאָּת֤  ִּכֽ



ם: קהל ים ַיִּציֵלֽ ָׁשִע֗ יו ִמַּי֥ד ְר֝ ע ֖◌ֹׁשֵמר ַנְפׁ֣שֹות ֲחִסיָד֑ י ְיָי֗ ִׂשְנ֫אּו ָר֥ ֲהֵב֥    ֹאֽ

ה:4 חזן ב ִׂשְמָחֽ יק ּֽוְלִיְׁשֵרי־ֵל֥ ַע ַלַּצִּד֑  ֖◌אֹור־ָזֻר֣

הֹו֗דּו ְלֵזֶ֣כר ָקְדֽׁשֹו:  קהל ואחר כך חזן יָי֑ ְו֝ ִׂשְמ֣חּו ֖◌ַצִּדיִקים ַּבֽ

ייָ֙  חזן      צח ירּו ַלֽ ִמי֗נֹו ׀ ִמְז֡מֹור ִׁש֤ יָעה־ּ֥לֹו ְי֝ ה הֹוִׁשֽ י־ִנְפָל֣אֹות ָעָׂש֑ ׁש ִּכֽ יר ֖◌ָחָד֗ ִׁש֣

 ּוְז֥רֹוַע ָקְדֽׁשֹו: 

ה ִצְדָקֽתֹו: קהל ם ִּגָּל֥ ּגֹוִי֗ יַע ֖◌ְיָי ְיֽׁשּוָע֑תֹו ְלֵעיֵנ֥י ַה֝  הֹוִד֣

 חזן        
ר ַחְסּ֨דֹו 5 ַכ֤ ל  ׀ ָז֘ ֵא֥ ית ִיְׂשָר֫ ֱאֽמּוָנתֹ֘ו ְלֵב֢ ת ָר֥אּו ֶו֥ ֗ ֶרץ ֵא֝ ת ָכל־ַאְפֵסי־ָא֑ ְיׁשּוַע֥

ינּו:  ֱאלֵֹהֽ

רּו: קהל  ֲנ֣נּו ְוַזֵּמֽ ֶרץ ִּפְצ֖חּו ְוַרֽ ֽיָי ָּכל־ָהָא֑ יעּו ַל֭  ָהִר֣

ה:  חזן ִכּ֗נֹור ְו֣קֹול ִזְמָרֽ  ַזְּמ֣רּו ַלֽיָי ְּבִכּ֑נֹור ְּב֝

:  ֖◌ קהל ֶלךךְ ְיָיֽ י ׀ ַהֶּמ֬ יעּו ִלְפֵנ֤ ִר֗ ר ָה֝ ְצרֹות ְו֣קֹול ׁשֹוָפ֑ ַּבֲחֹצ֣

ּה: חזן ל ְו֣יְׁשֵבי ָבֽ ֵב֗ ָּים ּוְמלֹ֑אֹו ֵּת֝ ם ַה֭  ִיְרַע֣

ָאַמר ַרב ְַחָמן ַּבר ִיְצָחק . . . לֹא ַהֹּכל ְלאֹוָרה, ְולֹא ַהֹּכל ְלִׂשְמָחה, ַצִּדיִקים ְלאֹוָרה, ִויָׁשִרים ְלִׂשְמָחה. ַצִּדיִקים4

יק ְלאֹוָרה, ִּדְכִתיב: ' ַע ַלַּצִּד֑ ה: ' ְוִליָׁשִרים ְלִׂשְמָחה, ִּדְכִתיב: '֖אֹור־ָזֻר֣ ב ִׂשְמָחֽ (גמ' תענית טו.) '. ּֽוְלִיְׁשֵרי־ֵל֥

ינּוֵאיָמַתי 5 ת ֱאלֵֹדֽ ת ְיׁשּוַע֥ ֗ ֶרץ ֵא֝ (גמ' מגילה יא.)? ִּביֵמי ָמְרְדַכי ְוֶאְסֵּתר.  ָר֥אּו ָכל־ַאְפֵסי־ָא֑



נּו:  קהל ים ְיַרֵּנֽ ַחד ָהִר֥ ֗ ף ַי֝ ְנָה֥רֹות ִיְמֲחאּו־ָכ֑

ים: חזן [קהל יחדיו] יָׁשִרֽ ים ְּבֵמֽ ַעִּמ֗ ֶדק ְו֝ ל ְּבֶצ֑ ט־ֵּתֵב֥ ֶרץ ִיְׁשֹּפֽ ָא֥ ט ָה֫ י ָב֘א ִלְׁשֹּפ֢ ְפֵנ֥י ְיָי֗ ִּכ֥ ִל֥

ֶרץ: חזן   צט  ים ָּת֥נּוט ָהָאֽ רּוִב֗ ב ְּכ֝ ים יֵׁש֥ ָלךךְ ִיְרְּג֣זּו ַעִּמ֑  ְיָי֣ ָמ֭

ים:    ֖◌ קהל ַעִּמֽ ּוא ַעל־ָּכל־ָהֽ ם ֝ה֗ ְיָי ְּבִצּיֹ֣ון ָּג֑דֹול ְוָר֥

א ָק֥דֹוׁש ֽהּוא:  חזן ְמךךָ ָּג֥דֹול ְונֹוָר֗  יֹו֣דּו ִׁש֭

ז  ק'  ט ֶמֶלךךְ֘  ְוֹע֥ ב  ִמְׁשָּפ֢ ֵה֥ ָּתה  ָא֫ ְנָּת  ַא֭ ים ּכֹוַנ֣ יָׁשִר֑ ט ֵּמֽ ה  ִמְׁשָּפ֥ ב  ְּביַֽ  ּ֝וְצָדָק֗ ה  ׀ ֲעֹק֤ ַאָּת֬

יָת:  ָעִׂשֽ

יו ָק֥דֹוׁש ֽהּוא: חזן ם ַרְגָל֗ ֲהֹד֥ ִהְׁשַּתֲחוּו ַלֽ ינּו ֖◌ְוֽ ָי֤ ֱאלֵֹה֗  ֽרֹוֲמ֡מּו ְי֘

ְו֣הּוא6 קהל ָי֗  אים ֶאל־ְי֝ ֹקִר֥ י ְׁש֑מֹו  ְרֵא֣ יו ּ֭וְׁשמּוֵאל ְּבֹקֽ ֹכֲהָנ֗ ן ׀ ְּבֽ ֲהֹר֨ ה ְוַאֽ ֶׁש֤ ֹמ֘

ֲעֵנֽם:   ַיֽ

מֹו:  חזן ַתן־ָלֽ ק ָנֽ יו ְוֹח֣ ֹדָת֗ ְמ֥רּו ֵעֽ֝ ם ָׁשֽ ר ֲאֵליֶה֑ ָנן ְיַדֵּב֣  ְּבַעּ֣מּוד ָע֭

ם:  קהל ילֹוָתֽ ם ַעל־ֲעִלֽ ֹנֵק֗ ם ְו֝ יָת ָלֶה֑ א ָהִי֣ ֵׂשֽ ל ֹנ֭ ם ֵא֣ יָת֥ ה ֲעִנ֫   ְיָי֣ ֱאלֵֹהינּ֘ו ַאָּת֢

ינּו: חזן [וקהל יחדיו] ֗דֹוׁש ְיָי֥ ֱאלֵֹהֽ י־ָק֝ ר ָקְדׁ֑שֹו ִּכֽ ִהְׁשַּתֲחוּו ְלַה֣ ינּו ֖◌ְוֽ ָי֤ ֱאלֵֹה֗ ֽרֹוֲמ֡מּו ְי֘

6' ִּדְכִתיב:  ְוַאֲהֹרן,  ְּכֹמֶׁשה  ְׁשַקְלַּתִּני  עֹוָלם,  ֶׁשל  ִרּבֹוֹו  ְלָפָיו,  [ְׁשמּוֵאל]  יו ּ֭וְׁשמּוֵאל ָאַמר  ֲהָנ֗ ן ׀ ְּבֹכֽ ֲהֹר֨ ה ְוַאֽ ֶׁש֤ ֹמ֘

י ְׁש֑מֹו ְרֵא֣ (גמ' תענית ה:)'. ְּבֹקֽ



'.מזמור לדודהגו לישב גם באמירת '

ז: חזן   כט יָי֗ ָּכ֥בֹוד ָוֹעֽ ים ָה֥בּו ַלֽ֝ ֽיָי ְּבֵנ֣י ֵאִל֑ ד ָה֣בּו ַל֭ ִו֥  ִמְז֗מֹור ְלָד֫

ֶדׁש:  קהל יָי֗ ְּבַהְדַרת־ֹקֽ ֲח֥וּו ַלֽ֝ ֽיָי ְּכ֣בֹוד ְׁש֑מֹו ִהְׁשַּתֽ  ָה֣בּו ַל֭

ים: חזן ִים ַרִּבֽ ָי֗ ַעל־ַמ֥ ים ְי֝ ל־ַהָּכ֥בֹוד ִהְרִע֑ ִים ֵאֽ ָּמ֥  ֥קֹול ְיָי֗ ַעל־ַה֫

ר:  קהל ָהָדֽ ָי֗ ֶּבֽ ַח ֥קֹול ְי֝  ֽקֹול־ְיָי֥ ַּבֹּכ֑

י ַהְּלָבֽנֹון: חזן ָי֗ ֶאת־ַאְרֵז֥ ר ְי֝ ר ֲאָרִז֑ים ַוְיַׁשֵּב֥  ֣קֹול ֖◌ְיָי ֹׁשֵב֣

ים:  קהל ן ְּכ֣מֹו ֶבן־ְרֵאִמֽ ִׂשְריֹ֗ ֶגל ְלָב֥נֹון ְו֝ ם ְּכמֹו־ֵע֑  ַוַּיְרִקיֵד֥

ׁש: חזן ֲה֥בֹות ֵאֽ ב ַלֽ  ֽקֹול־ְיָי֥ ֹחֵצ֗

ׁש:  קהל ר ָקֵדֽ ָי֗ ִמְדַּב֥ יל ְי֝ ר ָיִח֥ יל ִמְדָּב֑ ָי ָיִח֣ ֣קֹול ְי֭

ר ָּכֽבֹוד:  חזן ּ֗לֹו ֹאֵמ֥ יָכ֑לֹו ֻּכ֝ ֥רֹות ּוְבֵהֽ ֱחׂ֢שף ְיָע֫ ל ַאָּילֹו֘ת ַוֶּיֽ  ֣קֹול ְיָי֙ ׀ ְיחֹוֵל֣

ם:  קהל ֶלךךְ ְלעֹוָלֽ ָי֗ ֶמ֣ ב ַוֵּיֶׁ֥שב ְי֝ ָי ַלַּמּ֣בּול ָיָׁש֑  ְי֭

ָּׁשֽלֹום: חזן [קהל יחדיו] ךךְ ֶאת־ַעּ֣מֹו ֿבַ ן ְיָי֓ ׀ ְיָבֵר֖ ז ְלַעּ֣מֹו ִיֵּת֑  ָי֗ ֹע֖ ְיֽ

' בעימה, שאר שם גם לאמירת שי המזמורים  לכה דודיהחזן עולה אל האלמעמער (בימה) ומגן ' 7

7 ' באמירת  רק  הבימה  אל  עולה  'דברילכה דודי החזן  בספרו  ימק  מפרקפורט  גייגר  זלמן  שלמה  רבי   .'

(עמ'   שאמירת '06קהלת'    כיון  וזאת  התפילה",  מעיקר  זה  שאין  כן "להורות  שעושים  מהג לכה דודי)  היא   '
מאוחר.        רבי אביגדור אוא בספרו 'ממהגי יהדות אשכז' הביא גם כן כי זהו מהגם של קהילות אשכז,

ש"לשירת לכה דודי עובר הש"ץ ממקומו שעל-יד העומד אל הבימה".



'.לכה דודי'. הציבור מזמר יחד עם החזן, ולא אחריו, את חרוזי 'ד' מלך ' ו' מזמור שיר ליום השבת'

לכה דודי8

     שלמה הלוי ראשי החרוזים 

ְלָכה דֹוִדי ִלְקַראת ַּכָּלה  ְּפֵני ַׁשָּבת ְנַקְּבָלה: 

מֹור ְוָזכֹור ְּבִדּבּור ֶאָחד   ׁשָ       

נּו ֵאל ַהְמֻיָחד      ִהְׁשִמיָעֽ

ְיָי ֶאָחד ּוְׁשמֹו ֶאָחד      

ֶרת ְוִלְתִהָּלה:    ְלָכה דֹוִדי ִלְקַראת ַּכָּלה  ְּפֵני ַׁשָּבת        ְלֵׁשם ּוְלִתְפֶאֽ

ְנַקְּבָלה:

ְקַראת ַׁשָּבת ְלכּו ְוֵנְלָכה   לִ        

ִּכי ִהיא ְמקֹור ַהְּבָרָכה     

ֶדם ְנסּוָכה      ֵמרֹאׁש ִמֶּקֽ

      ְלָכה דֹוִדי ִלְקַראת ַּכָּלה  ְּפֵני ַׁשָּבתסֹוף ַמֲעֶׂשה ְּבַמֲחָׁשָבה ְּתִחָּלה:   

ְנַקְּבָלה:

       

ֶלךךְ ִעיר ְמלּוָכה            מִ  ְקַּדׁש ֶמֽ

ְצִאי ִמּתֹוךךְ ַהֲהֵפָכה     ֽקּוִמי    

'.לכה דודי  יש יגוים קבועים ל'חנוכה, ובין המצרים, ספירה בשבתות ה 8



ֶמק ַהָּבָכא      ֶבת ְּבֵעֽ ַרב ָלךךְ ֶׁשֽ

ִיךךְ ֶחְמָלה:           ְלָכה דֹוִדי ִלְקַראת ַּכָּלה  ְּפֵני ַׁשָּבתְוהּוא ַיְחֹמל ָעַלֽ

ְנַקְּבָלה: 

ָעָפר הִ         ֲעִרי ֵמֽ ֽקּוִמי     ְתַנֽ

ַעִּמי    ִלְבִׁשי ִּבְגֵדי ִתְפַאְרֵּתךךְ    

ַעל־ַיד ֶּבן־ִיַׁשי ֵּבית ַהַּלְחִמי     

      ְלָכה דֹוִדי ִלְקַראת ַּכָּלה  ְּפֵני ַׁשָּבתְגָאָלּה:   ָקְרָבה ֶאל־ַנְפִׁשי    

ְנַקְּבָלה: 

ְתעֹוֲרִרי   הִ        ְתֽעֹוֲרִרי ִהֽ

ִּכי ָבא אֹוֵרךךְ ֽקּוִמי ֽאֹוִרי     

ִרי      ֽעּוִרי ֽעּוִרי ִׁשיר ַדֵּבֽ

ִיךךְ ִנְגָלה:            ְלָכה דֹוִדי ִלְקַראת ַּכָּלה  ְּפֵני ַׁשָּבתְּכבֹוד ְיָי ָעַלֽ

ְנַקְּבָלה: 

        ֹ ְלִמי  ל א ֵתֽבֹוִׁשי ְולֹא ִתָּכֽ

ֱהִמי       ַמה ִּתְׁשּֽתֹוֲחִחי ּוַמה ֶּתֽ

ֱחסּו ֲעִנֵּיי ַעִּמי      ָּבךךְ ֶיֽ



      ְלָכה דֹוִדי ִלְקַראת ַּכָּלה  ְּפֵני ַׁשָּבת ְנַקְּבָלה: ַעל־ִּתָּלּה:    ְוִנְבְנָתה ִעיר   

ִיךךְ  וְ         ָהיּו ִלְמִׁשָּסה ׁשֹאָסֽ

ִיךךְ      ֲחקּו ָּכל־ְמַבְּלָעֽ ְוָרֽ

ִיךךְ       ִיךךְ ֱאלָֹהֽ ָיִׂשיׂש ָעַלֽ

      ְלָכה דֹוִדי ִלְקַראת ַּכָּלה  ְּפֵני ַׁשָּבת ְנַקְּבָלה: ִּכְמׂשֹוׂש ָחָתן ַעל־ַּכָּלה:     

ִצי  יָ         ִמין ּוְׂשמֹאל ִּתְפֹרֽ

יִצי      ְוֶאת־ְיָי ַּתֲעִרֽ

ַעל ַיד־ִאיׁש ֶּבן ַּפְרִצי     

יָלה:             ְלָכה דֹוִדי ִלְקַראת ַּכָּלה  ְּפֵני ַׁשָּבת ְנַקְּבָלה: ְוִנְׂשְמָחה ְוָנִגֽ

' של ערבית), מכריז השמש: ברכו' (בקהילות שמקדימות לקבל שבת בעוד היום הגדול, לפי 'בואי בשלוםלפי ' 

', ומוליכו פימה, אל מקום ישיבתו,הכנס '. הרב עם אחד מחשובי הקהל יוצאים אליו. הרב אומר לו: ' לקראת אבל'

 שוה ממקומו הקבוע. בעת כיסת אבל והליכתו למקומו, אומר הציבור לאבל:

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

9 10
 ומגים.  מערב' חזן וקהל עומדים ופיהם ל בואי בשלום  וכשמגיע למאמר '

:אחרון' הלכה דודי 'מזרח. וכן החזן, ומגן כשפיו למזרח  לשניות , ובדרום  פוים ל ראשונות ' הבואי כלה במלות ' 

9 a) to the west anti-clockwise בואי בשלום  until the last generation, was to turn for ,מהג פפד"מ 

(by first turning north), b) for the first בואי כלה to bow to the south, c) for the second בואי כלה to
bow to the east. ( דברי קהלת pg. 61).

10 In זבואי בשלום  , קהילות אשכ is always sung first by the congregation/choir and then by the

.לכה דודי  The Composer Japhet wrote it down in this manner in his notes on    .חזן



ֹוִאי ְבָׁשלֹום ֲעֶטֶרת ַּבְעָלּה   ּבֽ       

ַּגם ְּבִׂשְמָחה ּוְבָצֳהָלה      

ּתֹוךךְ ֱאמּוֵני ַעם ְסֻּגָּלה     

     ְלָכה דֹוִדי ִלְקַראת ַּכָּלה  ְּפֵני ַׁשָּבת ְנַקְּבָלה:ּֽבֹוִאי ַכָּלה  ּֽבֹוִאי ַכָּלה:      

') ומקבליםברכו' (בקהילות המקדימות ערבית בעוד יום, החזן פותח ב' בואי בשלוםהחזן והקהל ממשיכים לזמר: ' 

עליהם את השבת, ואז האבל מסיר את הטלית מעל פיו, ושאר מעוטף בטלית כדרך העולם, עד גמר ערבית. 

'מזמור שיר ליום השבתהגו לישב גם באמירת '  11

ת: צב יר ְל֣יֹום ַהַּׁשָּבֽ ִמְז֥מֹור ִׁש֗

֣ ֶעְלֽיֹון:  ר ְלִׁשְמךךָ יָי֑ ּוְלַזֵּמ֖ ֗טֹוב ְלֹה֥דֹות ַלֽ

ֱא֥מּוָנְתךךָ֗ ַּבֵּליֽלֹות:  ךךָ ֶוֽ֝ ֶקר ַחְסֶּד֑ יד ַּבֹּב֣ ְלַהִּג֣

י ִהָּג֣יֹון ְּבִכּֽנֹור:  ֶבל ֲעֵל֖ ֲעֵלי־ָנ֑ ׂשֹור ַוֽ ֲעֵלי־ָע֭

 ן:  יךךָ ֲאַרֵּנֽ י ָיֶד֣ ַמֲעֵׂש֖ ךךָ ְּבֽ ֳעֶל֑ ִני ְיָי֣ ְּבָפֽ י ִׂשַּמְחַּת֣ ִּכ֤

 : יךךָ ְמ֥קּו ַמְחְׁשֹבֶתֽ ד ָעֽ ֹא֗ יךךָ ְיָי֑ ְמ֝ ֲעֶׂש֣  ְד֣לּו ַמֽ ַמה־ָּגֽ

את:   ֹֽ ין ֶאת־ז א־ָיִב֥ ֹֽ יל ל ע ּ֝וְכִס֗ א ֵיָד֑ ֹ֣ ַער ל יׁש־ַּב֭ ִאֽ

ד:  ם ֲעֵדי־ַעֽ ְמָד֥ ֶון ְלִהָּׁשֽ ֲעֵלי ָא֑ ָּיִציצּו ָּכל־ֹּפ֣ ֶׂשב ַו֭ ים ׀ ְּכ֥מֹו ֵע֗ ַח ְרָׁשִע֨ ִּבְפֹר֤

: ם ְיָיֽ ה ָמ֗רֹום ְלֹעָל֥  ְוַאָּת֥

ֶון:  ֲעֵלי ָאֽ ְר֗דּו ָּכל־ֹּפ֥ ְתָּפֽ דּו ִי֝ יךךָ יֹאֵב֑ ְיֶב֣ י־ִהֵּנ֣ה ֹאֽ  ָי֗ ִּכֽ יךךָ ְיֽ ְיֶבֽ֡ י ִהֵּנ֢ה ֹאֽ ִּכ֤

 ן:  ֲעָנֽ ֶמן ַרֽ י ְּבֶׁש֣ ּלִֹת֗ י ַּב֝ ים ַקְרִנ֑ ֶרם ִּכְרֵא֣ ַוָּת֣

'.אלי ציון ' ביגון ' מזמור שיר ליום השבת  שרים את 'שבת חזוןב11



י:  ְעָנה ָאְזָנֽ ים ִּתְׁשַמ֥ י ְמֵרִע֗ ים ָעַל֥ י ַּבָּקִמ֖ י ְּבׁ֫שּוָר֥ ט ֵעיִנ֗ ַוַּתֵּב֥

ה:  12 ֶרז ַּבְּלָב֣נֹון ִיְׂשֶּגֽ ח ְּכֶא֖ ר ִיְפָר֑ ִּדיק ַּכָּתָמ֣ ַצ֭

יחּו:  ינּו ַיְפִרֽ ית ְיָי֑ ְּבַחְצ֖רֹות ֱאלֵֹה֣ תּוִלים ְּבֵב֣ ְׁש֭

ְהֽיּו:   ים ִיֽ  ַרֲעַנִּנ֣ ה ְּדֵׁשִנ֖ים ְוֽ ֖עֹוד ְינּו֣בּון ְּבֵׂשיָב֑

לֹא־  י ְוֽ ר ְיָי֑ ֝צּוִר֗ י־ָיָׁש֣ ַהִּגיד ִּכֽ ָתה ּֽבֹו: עלתה ְל֭  ַעְוָל֥

ל ַּבל־ִּתּֽמֹוט:  13 צג  ֵב֗ ז ִהְתַאָּז֑ר ַאף־ִּתּ֥כֹון ֵּת֝ ָי ֹע֣ ׁש ְי֭ ׁש ָלֵב֣ ֵב֥ ְיָי֣ ָמָלךךְ֘ ֵּג֢אּות ָל֫

ָּתה:  ם ָאֽ עֹוָל֣ ז ֵמ֖ ֣ ֵמָא֑ ָנ֣כֹון ִּכְסֲאךךָ

ם:  ם ִיְׂש֖אּו ְנָה֣רֹות ָּדְכָיֽ ְׂש֣אּו ְנָה֣רֹות קֹוָל֑ ְׂש֤אּו ְנָה֨רֹות ׀ ְיָי֗ ָנֽ ָנֽ

  : יר ַּבָּמ֣רֹום ְיָיֽ ים ִמְׁשְּבֵרי־ָי֑ם ַאִּד֖ ים ַאִּדיִר֣ ִים ַרִּב֗ ִמֹּקלֹ֙ות ׀ ַמ֤

ים: ֶרךךְ ָיִמֽ ָי֗ ְלֹא֣ ֶדׁש ְי֝ ֲאָוה־ֹּק֑ ֥ ַנֽ יְתךךָ ד ְלֵבֽ ֶאְמ֬נּו ְמֹא֗ יךךָ ׀ ֶנֽ ֹדֶת֨ ֵעֽ

' של שבת, ואם אין של שבת   יאהרצייט' אומרים קדיש יתום לצד עמוד החזן. אומרו 'ה' מלךבסוף ' 

'  אומרו אבל, ואם אין אבל אומרו מי שאין לו אב ואם.יאהרצייט' של ערב שבת, ואם אין 'יאהרצייטאומרו '

ְּ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

ְרִבי ִחָּייא ַּבר לּוְלָייִי, ַמאי ִּדְכִתיב: '12 ה:ָּדַרׁש  ֶרז ַּבְּלָב֣נֹון ִיְׂשֶּגֽ ח ְּכֶא֖ ר ִיְפָר֑ ִּדיק ַּכָּתָמ֣ '? ִאם ֱֶאַמר ָּתָמר ָלָּמה ַצ֭
ֵאין ִּגְזעֹו ַמה ָּתָמר,  ָהִייִתי אֹוֵמר,  ֶאֶרז  ֱֶאַמר  ְולֹא  ָּתָמר  ֱֶאַמר  ִאיּלּו  ֱֶאַמר ָּתָמר?  ָלָּמה  ֶאֶרז  ֱֶאַמר  ֶאֶרז, ְוִאם  ֱֶאַמר 
ֱֶאַמר ֶאֶרז, ְולֹא ֱֶאַמר ָּתָמר, ָהִייִתי אֹוֵמר, ָמה ֱֶאַמר ֶאֶרז. ִאיּלּו  ַמֲחִליף, ְלַכְך  ַמֲחִליף, ַאף ַצִּדיק ַחס ְוָׁשלֹום ֵאין ִּגְזעֹו 

(גמ' תענית כה., בבאֶאֶרז ֵאין עֹוֶׂשה ֵּפירֹות, ַאף ַצִּדיק ַחס ְוָׁשלֹום ֵאין עֹוֶׂשה ֵּפירֹות, ְלַכְך ֱֶאַמר ָּתָמר ְוֱֶאַמר ֶאֶרז.  
בתרא פ:) 

' חוזרים ליגון שבת. עדתיך', ובפסוק 'אלי ציון ' ביגון 'ד' מלך שרים את 'שבת חזון ב13



'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  
__________________________________________________________________________________________________________

 יום טוב שני שחל להיות בשבת  מזמרים, אבל לא ביום טוב שניב 

(בארץ ישראל שאין להם 
14

):יום טוב ראשוןיום טוב שי, (חוץ מיום טוב שי של ראש השה), מזמרים ב 

ְוַהְׁשָּתא ְּדַיְדִעיָן ִּבְקִביָעא ְּדַיְרָחא, ַמאי ַטֲעָמא ַעְבִדיָן ְּתֵרי יֹוֵמי [יום טוב שי של גלויות]? ִמּׁשּום ְּדָׁשְלחּו ִמָּתם14

(גמ' ביצה ד:)[א"י], ִהָּזֲהרּו ְּבִמְַהג ֲאבֹוֵתיֶכם ִּביֵדיֶכם, ִזְמִין ְּדָגְזֵרי ַהַּמְלכּות ְּגֵזָרה ְוָאִתי ְלִאַּקְלקּוֵלי. 
הירש רפאל  שמשון  states the following: “Only the crassly ignorant and limited mind will find הרב 
cause for rejoicing in the fact that we need no longer entertain doubts concerning the correct date for
the beginning of each month. For this our present certainty is a consequence of the deplorable fact
that,  exiled  from our  land  and  dispersed  throughout  the  world,  we  no  longer  have  that  duly-
constituted body of representatives who would have the authority to proclaim as holy for all of us
the beginnings of each month on the basis of their own observation of each  ראש חודש. Thus our  ראשי
would have lost their fundamental character of ‘appointed seasons’ by virtue of מועדים  and חדשים
which alone they can be truly consecrated as ‘our own’  ראשי חדשים and our own appointed seasons
for communion with God, were it not for the provident action taken by  הלל הקטן. This great sage
ordained the permanent fixing of the beginnings of our months in advance for all the days of our
dispersion until that time when we shall be reunited once again upon our own soil. But the very fact
that the beginnings of our months and therefore our  מועדים have been fixed in advance on the basis
of an unchanging calendar cycle represents a real danger. For in this manner our months and מועדים
would lose their basic character of ‘freely appointed’ season between God and His people, were it
not for the second days appended to each  יום טוב. . .  It is therefore entirely true that, for Israel in
exile, only the observance of a second day will ensure the hallowed, truly Jewish character of the
original first day.” ( שמות יב:ב) [The World of Prayer Volume II pg. 135]



ל:  15     במדבר כד:ה יךךָ ִיְׂשָרֵאֽ ֑קב ִמְׁשְּכֹנֶת֖ ֹעֲ יךךָ ַיֽ ָהֶל֖ בּו ֹאֽ  ַמה־ֹּט֥

ְדְׁשךךָ֗     תהלים ה:ח ָק֝ ל  יַכ֥ ֶאל־ֵהֽ ה  ֲחֶו֖ ֶאְׁשַּתֽ ךךָ  ֵביֶת֑ ָא֣בֹוא  ֖◌ַחְסְּדךךָ  ב  ְּבֹר֣ י  ֲאִנ֗ ַוֽ

 : ךךָ  ְּבִיְרָאֶתֽ

:  כו:ח ךךָ ן ְּכבֹוֶדֽ ךךָ ּ֝וְמ֗קֹום ִמְׁשַּכ֥  ָי֗ ֖◌ָאַהְבִּתי ְמ֣עֹון ֵּביֶת֑ ְיֽ

ָעה  ֶאְבְרָכה   ַוֲאִני ֶאְׁשַּתֲחֶוה  ִלְפֵני־ְיָי ֹעִׂשי:  ְוֶאְכָרֽ

: סט:יד ךךָ ת ִיְׁשֶעֽ ֱאֶמ֥ ִני ֶּבֽ ֵנ֗ ךךָ ֲע֜ ים ְּבָרב־ַחְסֶּד֑ ת ָר֗צֹון ֱאלִֹה֥ ִתי־ְלךךָ֨ ׀ ְיָי֡ ֵע֤ י ְתִפָּלֽ ֲאִנ֤ ַוֽ

קריאת שמע וברכותיה לשבת וליום טוב

.מערבותאין אומרים לילי שבתות חול המועד  ב

and יגדל which were not originally meant for choral singing (unlike פסוקים  is comprised of מה טובו 15
which are אדון עולם The singing of .(פיוטים  on מה טובו   was established as late as the יום טוב שי 
nineteenth century. One is not allowed to prepare from one day of טוב   to next,           and יום 
therefore the יום טוב      in order to delay ones arrival and  יום טוב ערביתbecame to postpone מהג  
preparations at home. To utilize the extra time in synagogue efficiently, the choir sings מה טובו. The
same reason applies to first day  יום טוב when it occurs on מוצאי שבת. However,  on י שחליום טוב ש

מה טובו , להיות בשבת   is omitted, since one is permitted to prepare from               יום טוב to  שבת. (On
מה טובו , ראש השה  is sung only on ייום טוב ש even in ארץ ישראל.)

The concept of  יום טוב שניdoes not exist in ארץ ישראל and therefore the question was asked should
one the choir sing  מה טובו? One is actually supposed to recite  מה טובו every time            one enters
the synagogue. The decision was made to sing מה טובו even on first day  יום טוב,      so as not to lose
the הגמ  altogether. and by doing so, מה טובו is sung at least six times a year.



16
חזן מאריך 

': ברכובאמירת ' 

    17
ּו   ָּבֲרכ

שבת חנוכה,, ראש חודש  (שבת שמוציאין שני ספרי תורה ב16
) מגים ברכו ביגון מיוחד. ארבע פרשיות [שקלים, זכור, פרה, חודש],

וכן יש יגון מיוחד ליום טוב ויגון מיוחד לימים וראים. 

17 אשכז is to lengthen the recital מהג   of .ברכו   It  is also
practised  among  some טוב (ספרדים  שם  כתר  בספר  כמבואר  ).
Though  many הלכה   ,ספרי   speak  of  being בברכו'  ,'מאריך 
especially at certain times (i.e.מוצאי שבת ), nevertheless it seems
to have all but disappeared, except for the special elongated  ברכו
chanted on וראים   ימים  .לילי   See the רצג:ב   תשובה  which שערי 
mentions  the  great to סגולה    be when מאריך    saying ד''  ברוך 
on 'המברך לעולם ועד ,ברכי יוסף, בשם הלכות גדולות. (מוצאי שבת 
(רב האי גאון  and ,רבי חיים ויטאל 



 ' אומר  החזן  : ברכובעוד  בלחש  הקהל  אומר  ְוִיְׁשַּתַּבח  '  ִיְתָּבַרךךְ 

ַהְּמָלִכים ַמְלֵכי  ֶלךךְ  ֶמֽ ֶׁשל  ְׁשמֹו  ְוִיְתַנֵּׂשא  ְוִיְתרֹוַמם  ְוִיְתָּפַאר 

ַהָּקדֹוׁש ָּברּוךךְ הּוא: ֶׁשהּוא ִראׁשֹון  ְוהּוא ַאֲחרֹון  ּוִמַּבְלָעָדיו

ּלּו תהלים סח:ה ֵאין ֱאלִֹהים:  ֹס֡

ְׁש֗מֹו ְּבָיּ֥ה  ֲעָרבֹות  ֖◌ָּבֽ ב  ֹרֵכ֣ ָלֽ

ְמרֹוָמם  ּוְׁשמֹו  יו:  ְלָפָנֽ ְוִעְל֥זּו 

ַעל־ָּכל־ְּבָרָכה ּוְתִהָּלה:  

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

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

ם: עֹוָלֽ

:  קהל והחזן 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 

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

ינּו ְלעֹוָלם ָוֶעד:   ָעֵלֽ
18

 
19

ֲעָרִבים: ַהַּמֲעִריב ְייָ  ַאָּתה ָּברּוךךְ  

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

.מערבות מוסיפים כאן    (גם כשחל בשבת) לילי שלש רגליםב18

19 The service for both days of מעריב  differs from the corresponding prayers for ראש השנה 
the festivals by the fact that there are no מערבות, or special פיוטים. The reason for the omission is...
that many worshippers have fasted on the Eve of the festival. (The World of Prayer     Volume II pg.
175)



ְּ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 20ּוָבֶהם ֶנְהֶּגה יֹוָמם ָוַלֽ
ָּברּוךךְ ַאָּתה 

ְיָי  אֹוֵהב, ַעּמֹו ִיְׂשָרֵאל:

' על ברכת אהבה של חזן. 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 חזן, 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 

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 

.מערבותמוסיפים כאן     (גם כשחל בשבת) לילי שלש רגלים ב20



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 ֶאת־ְּדָבַר֣ ם: ְוַׂשְמֶּת֙ם  ן ָלֶכֽ ֹנֵת֥ ר ְיָי֖  ה ֲאֶׁש֥ ֶרץ ַהֹּטָב֔ ָהָא֣ ֵמַעל֙ 

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

מ'  קולו  מרים  ירבובטעמים  ' למען  עד  ל 'אמת'  ם        ַע֚ י ְבֵניֶכ֔ ִויֵמ֣ ְיֵמיֶכ֙ם  ַען ִיְרּ֤בּו  ְלַמ֨

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



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 החזן.  

ִ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. חזן מרים קולו במילה ' אמת' ל' אלהיכם יש לצרף ' 

', ד' אלדיכם ' ל' אמת'. לפיכך חזן 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   אֹוְיֵבֽ ַעל־ָּבמֹות  נּו  ַהַּמְדִריֵכֽ נּו:  ַרְגֵלֽ ַלּ֣מֹוט  ן  א־ָנַת֖ ֹֽ ְול ַחִּי֑ים  ַּבֽ נּו  ְפֵׁשֽ ַנ֭

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



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

עֹוָלם:  ְלֵחרּות  ִמּתֹוָכם  21 ִיְׂשָרֵאל 
ֶאת־  ַ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 

(גם כשחל בשבת)  לילי שלש רגלים ב 

 ומסיימים מערבות מוסיפים כאן 

)ְוָאְמרּו ֻכָּלם -  ְּבִגיָלה ְּבִרָּנה ְּבִׂשְמָחה ַרָּבה (

 ְּבִׂשְמָחה ַרָּבה  ְוָאְמרּו

ֻכָּלם - 

 שמות טו:יא חזן וקהל 

ֶלא: ֵׂ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   22 חזן יךךָ ּבֹוֵקֽ ַמְלכּוְתךךָ ָראּו ָבֶנֽ

(גם כשחל בשבת)  שלש רגלים בֶז֤ה ֵאִל֙י ָענּו  ְוָאְמרּו -  טו:ב

ומסיימים  מערבות מוסיפים כאן

צּו ֶּפה ְוָאְמרּו( נּו  ָּפֽ ֶזה צּור ִיְׁשֵעֽ

-(

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

' ביגון מיוחד. המעביר בניו  יש קהילות שמגים 'שמיני של פסח  ו שביעיב21

)שבת חנוכה, ארבע פרשיות [שקלים, זכור, פרה, חודש], , ראש חודש  (שני ס"ת  שמוציאין שבת ב22
מגים ביגון מיוחד. 



ּנּו:  ירמיה לא:יְוֶנֱאַמר:  23 חזן ב ּוְגָא֕לֹו ִמַּי֖ד ָחָז֥ק ִמֶּמֽ ֲעֹק֑ ת־ַיֽ ה ְיָי֖ ֶאֽ י־ָפָד֥ ִּכֽ

24
ומסיימים.מערבות מוסיפים כאן  (גם כשחל בשבת)לילי שלש רגלים   ב 

ָּברּוךךְ ַאָּתה ְיָי ָּגַאל ִיְׂשָרֵאל:

').והגן בעדנו, (ויש מתחילים מ' השכיבנו  מגן החזן ימים נוראים  ובשבתות אלול , וכן בשבתות שמוציאין ב' ס"ת ב

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  ְוַתּק ְֵנֽ ךךָ   ֻסַּכת ְׁשלֹוֶמֽ

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

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

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

:  עֹוָלם:  ךךָ ינּו ֻסַּכת ְׁשלֹוֶמֽ ינּו26ָּברּוךךְ ַאָּתה ְיָי  25ּוְפרֹוס ָעֵלֽ ּפֹוֵרס ֻסַּכת ָׁשלֹום  ָעֵלֽ

ִם: ְוַעל ָּכל־ַעּמֹו ִיְׂשָרֵאל   ְוַעל־ְיֽרּוָׁשָלֽ

27
', והחזן חוזר עליו בקול רם ובעימה.ושמרוהקהל אומר ' 

ל טז-יז שמות לא: י־ִיְׂשָרֵא֖ ְמ֥רּו ְבֵנֽ ת 28 ְוָׁשֽ ֲעׂ֧שֹות ֶאת־ַהַּׁשָּב֑ ת ַלֽ ם  ֶאת־ַהַּׁשָּב֛ ֹרָת֖ ְלֹדֽ

)שבת חנוכה, ארבע פרשיות [שקלים, זכור, פרה, חודש], , ראש חודש  (שני ס"ת  שמוציאין שבתב23
מגים ביגון מיוחד. 

24 פולין is מהג   to conclude with ,'מלך צור ישראל וגאלו '   while according to אשכז  one מהג 
recites     'גאל ישראל' as usual. This is one instance where הג פוליןמ still practices the ancient הגמ
.does not מהג אשכז  and ארץ ישראל

.מערבותמוסיפים כאן    (גם כשחל בשבת) בלילי שלש רגלים25
  

26 ּפֹוֵרס', וסח ספרד  is 'ַהּפֹוֵרס'  ' is זוסח אשכ.
27The  הגמ is to stand for  ושמרו, is very old and may have originated על פי קבלה.

 

ת הַ ת־ֶא 28 ל יִ ֵנ֣י ּבְ ר"ת אהל דילפין מלאכת שבת מאהל מועד (שבת מט:):  ֲעׂ֧שֹות. ַלֽ ַּׁשָּב֑ ר"ת וא. הִ֖ ֹות  ֥א ְׂשָרֵא֔

ם לְ וא הִ֖ ֹות  ֥א ביאה שביאתו של תלמיד חכם מערב שבת לערב שבת (כתובות סב:):  ר"ת אהלך על שםי.  ּכִ ֹעָל֑

ךךָ   ַדְעָּת ִּכי־ָׁש֣לֹום ָאֳהֶל֑ ָיֽ  (איוב ה:כד), דדרשין מייה (שבת לד.) הדלקת רות בליל שבת: (בעל הטורים)ְו֭



ית ה ְיָי֙  ְּבִר֥ ים ָעָׂש֤ ֶׁשת ָיִמ֗ ם ִּכי־ֵׁש֣ וא ְלֹעָל֑ ל ֥אֹות ִה֖ י ּוֵבי֙ן ְּבֵנ֣י ִיְׂשָרֵא֔ ם: ֵּביִנ֗ עֹוָלֽ

י  ֶרץ ּוַבּיֹו֙ם ַהְּׁשִביִע֔ ִים ְוֶאת־ָהָא֔ ׁש:29ֶאת־ַהָּׁשַמ֣ ת ַוִּיָּנַפֽ ָׁשַב֖
בלילי שלש רגלים 

 ויקרא כג:מד 

י ְיָי֑ ֶאל־ְּבֵנ֖י  ֲעֵד֖ ה ֶאת־ֹמֽ ר ֹמֶׁש֔ ַוְיַדֵּב֣
ל: ִיְׂשָרֵאֽ

בלילי ראש השה 

 תהלים פא:ד

ֶסה ְל֣יֹום  ֵּכ֗ ר ַּב֝ ֶדׁש ׁשֹוָפ֑ ִּתְק֣עּו ַבֹח֣
ל ֑הּוא  ק ְלִיְׂשָרֵא֣ י ֹח֣ נּו: ִּכ֤ ַחֵּגֽ

י  אלֵֹה֥ ט ֵלֽ ְׁשָּפ֗ ב ִמ֝ ֲעֹקֽ :ַיֽ
בליל יום כפור 

 ויקרא טז:ל 

י־ַבּ֥יֹום ַהֶּז֛ה  ִּכֽ
ם  ר ֲעֵליֶכ֖ ְיַכֵּפ֥
ם  ר ֶאְתֶכ֑ ְלַטֵה֣
ם אֵתיֶכ֔ ֹ֣ ִמֹּכל֙ ַחּט
רּו:  ִלְפֵנ֥י ְיָי֖ ִּתְטָהֽ

ְּבָעְלָמא ִּדְבָרא ִכְרעּוֵתּה   ָאֵמן)   קהלְׁשֵמיּה ַרָּבא (  זוקף ִיְתַּגַּדל ְוִיְתַקַּדׁש 30 חזן כורע

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

ָאֵמן)  קהל (:ָאֵמן  חזן כורע ָקִריב: ְוִאְמרּו

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

חזן כורע  
31
 ְוִיְׁשַּתַּבח ְוִיְתָּפַאר ְוִיְתרֹוַמם ְוִיְתַנֵּׂשא  ִיְתָּבַרךךְ  

הציבור אומר עמו (ולא ְּבִריךךְ הּוא  חזן כורע ְוִיְתַהַּדר ְוִיְתַעֶּלה ְוִיְתַהַּלל ְׁשֵמיּה ְּדֻקְדָׁשא 

 לאחריו).

ָּלא   ָּלא מוסיפים  כפור יום ולילי ראש השנה (בְלֵעֽ ִמָּכל־ִּבְרָכָתא ְוִׁשיָרָתא ֻּתְׁשְּבָחָתא  )ּוְלֵעֽ

ְוֶנָחָמָתא  

ָאֵמן)  קהל: (ְוִאְמרּו ָאֵמן  חזן כורע ַּדֲאִמיָרן ְּבָעְלָמא:

' :יעלה ויבאבליל א' דראש חודש מכריזים '

'ראש חדשבליל ב' דראש חודש, וכן אם יש רק יום אחד של ראש חודש, מכריזים '

ׁש:ֶׁשֶּנֱאַמר: ' ִמֶּמּנּו, אֹוָתּה ָאַמר ֵריׁש ָלִקיׁש, ְָׁשָמה ְיֵתיָרה ִיְּתָה ּבֹו ְּבָאָדם ְּבֶעֶרב ַׁשָּבת, ְּבמֹוָצֵאי ַׁשָּבת ֹוְטִלין29 ת ַוִּיָּנַפֽ 'ָׁשַב֖

(גמ' תענית כז:) ֵּכיָון ֶׁשָּׁשַבת ַוי ָאְבָדה ֶֶפׁש. 
שבת  ביגון חול.  (וכשחל בליל יום טוב  יש יגון מיוחד. יש והגים לגן את הקדיש בשבת שני ספרי תורה ב 30

בבניגון שבת  לגדו  והגים  ויש  ב ניגון יום טוב )  (וכשחל  לשבת   עוברים  ב' ניגון שבת   ביתברך  סוף ימי אלול').   
'.יתברך  מ'ניגון שבת עוברים לליל ראש השנה שחל בשבת הקדיש אמר ביגון המסולסל דמוי התקיעות. ב

.יום כפור  עד שבת נחמו מ ניגון של ימים נוראים החזן מגן סוף הקדיש ב31



בשלש רגלים ובימים וראים אומרים כאן שמוה עשרה,  
).813), של יום כפור (עמ' 203), של ראש השה (עמ' 662של שלש רגלים (עמ' 

עמידה של ערבית לשבת

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

ַאָּתה  משתחוה ָּברּוךךְ  כורע  ינּו  ֱאלֵֹהי ַאְבָרָהםזוקף   אלֵֹהי ֲאבֹוֵתֽ ֵוֽ ינּו  ֱאלֵֹהֽ ְיָי   

ֶעְליֹון ֵאל  ְוַהּנֹוָרא   ַהִּגּבֹור  ַהָּגדֹול  ָהֵאל  ֲעֹקב   ַיֽ אלֵֹהי  ֵוֽ ִיְצָחק   ֱאלֵֹהי 

ִלְבֵני גֹוֵאל  ּוֵמִביא  ָאבֹות  ּגֹוֵמל ֲחָסִדים טֹוִבים ְוֹקֵנה ַהֹּכל  ְוזֹוֵכר ַחְסֵדי 

ַען ְׁשמֹו ְּבַאֲהָבה:   ְבֵניֶהם ְלַמֽ

נּו ְּבֵסֶפר ַהַחִּיים  ְלַמַעְנךךָ ֱאלִֹהים  :בשבת שובה   ֶלךךְ ָחֵפץ ַּבַחִּיים  ְוָכְתֵבֽ נּו ְלַחִּיים  ֶמֽ ָזְכֵרֽ

ַחִּיים: 

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

יַע:   ַ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

ַרִּבים ְּבַרֲחִמים  ֵמִתים  ְמַחֵּיה  ֶסד   ְּבֶחֽ ַחִּיים  נֹוְפִלים   ְמַכְלֵּכל  סֹוֵמךךְ 



ִ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: בשבת שובה :

ְוֶנֱאָמן ַאָּתה ְלַהֲחיֹות ֵמִתים: ָּברּוךךְ ַאָּתה ְיָי ְמַחֵּיה ַהֵּמִתים: 

ָלה: ָּברּוךךְ       ֶּסֽ ָקדֹוׁש  ּוְקדֹוִׁשים ְּבָכל־יֹום ְיַהֲלֽלּוךךָ  ְוִׁשְמךךָ  ַאָּתה ָקדֹוׁש 

ֶלךךְ  בשבת שובה : ַאָּתה ְיָי      ָהֵאל ( ) ַהָּקדֹוׁש:ַהֶּמֽ

ֶרץ  ִים ָוָאֽ ךךָ  ַּתְכִלית ַמֲעֵׂשה ָׁשַמֽ ְׁשָּת ֶאת־יֹום ַהְּׁשִביִעי ִלְׁשֶמֽ ַאָּתה ִקַּדֽ

: ךךָ ּוֵבַרְכּתֹו ִמָּכל־ַהָּיִמים  ְוִקַּדְׁשּתֹו ִמָּכל־ַהְּזַמִּנים  ְוֵכן ָּכתּוב ְּבתֹוָרֶתֽ

ב:א-ג ם:33 32 בראשית  ְוָכל־ְצָבָאֽ ֶרץ  ְוָהָא֖ ִים  ַהָּׁשַמ֥ ַּבּ֣יֹום34 ַוְיֻכּ֛לּו  ֱאלִֹהי֙ם  ל  ַוְיַכ֤

ר  י ִמָּכל־ְמַלאְכּ֖תֹו ֲאֶׁש֥ ה ַוִּיְׁשֹּב֙ת ַּבּ֣יֹום ַהְּׁשִביִע֔ ר ָעָׂש֑ י ְמַלאְכּ֖תֹו ֲאֶׁש֣ ַהְּׁשִביִע֔

', ְּדָאַמר ַרב ַהְמּוָא,     ֹּכל ַוְיֻכּ֛לּוָאַמר ָרָבא ְוִאיֵתיָמא ְרִבי ְיהֹוֻׁשַע ֶּבן ֵלִוי, ֲאִפילּו ָיִחיד ַהִּמְתַּפֵּלל ְּבֶעֶרב ַׁשָּבת ָצִריְך לֹוַמר '32

' ְואֹוֵמר  ַׁשָּבת  ְּבֶעֶרב  ְבֵראִׁשית,ַוְיֻכּ֛לּוַהִּמְתַּפֵּלל  ְּבַמֲעֵׂשה  הּוא  ָּברּוְך  ְלָּקדֹוׁש  ׁשּוָּתף  ֲַעָׂשה  ְּכִאיּלּו  ַהָּכתּוב  ָעָליו  ַמֲעֶלה   ,'

', ְׁשֵי ַמְלֲאֵכיַוְיֻכּ֛לּו' ַאל ִּתְקִרי ַוְיֻכּלּו ֶאָּלא ַוְיַכּלּו. . . . ָאַמר ַמר עּוְקָבא, ֹּכל ַהִּמְתַּפֵּלל ְּבֶעֶרב ַׁשָּבת ְואֹוֵמר 'ַוְיֻכּ֛לּוֶׁשֶּנֱאַמר: ' 

ְואֹוְמִרים לֹו, ' ָלָאָדם ַמִּניִחין ְיֵדיֶהן ַעל רֹאׁשֹו  ר: ַהָּׁשֵרת ַהְמַלִּוין לֹו  ךךָ ְוַחָּטאְתךךָ֖ ְּתֻכָּפֽ ר ֲעֹוֶנ֔ (גמ' שבת (ישעיה ו:ז). 'ְוָס֣

קיט:) 

ִים ָאַמר ְרִבי ְיהֹוֻׁשַע ֶּבן ֵלִוי, ָּכל ַמֲעֵׂשה ְּבֵראִׁשית, ְּבקֹוָמָתן ְִבְראּו, ְּבַדְעָּתן ְִבְראּו, ְּבִצְביֹוָם ְִבְראּו, ֶׁשֶּנֱאַמר: '33 ַוְיֻכּ֛לּו ַהָּׁשַמ֥

ם:  ֶרץ ְוָכל־ְצָבָאֽ ם' ַאל ִּתְקֵרי ' ְוָהָא֖ (גמ' חולין ס.)' ֶאָּלא ִצְביֹוָם. ְצָבָאֽ

ל ֱאלִֹהים֙ 34 ָקָראָת . תרגום ירושלמי 'וחמד ה''. וזהו שאמרו 'ַוְיַכ֤ ויכלובפרשת ' (תפילת שבת):  ֶחְמַּדת ָיִמים אֹותֹו   

 כתיב ביום השביעי ויהי ערב ויהי ולאג' פעמים מלאכתו כגד ג' מלאכות ששבת מהם, שמים וארץ וים (ב"ר יב:ה). 
בקר, לפי שמוסיפין מחול על הקודש (עיין ב"ר ט:יד): (בעל הטורים)



י ֤בֹו ָׁשַב֙ת ִמָּכל־ ׁש ֹא֑תֹו ִּכ֣ י ַוְיַקֵּד֖ ֶרךךְ ֱאלִֹהי֙ם ֶאת־֣יֹום ַהְּׁשִביִע֔ ה:     ַוְיָב֤ ָעָׂשֽ

ֲעֽׂשֹות: ים ׀ ַלֽ א ֱאלִֹה֖ ְמַלאְכּ֔תֹו ֲאֶׁשר־ָּבָר֥

נּו נּו ְּבִמְצֹוֶתיךךָ ְוֵתן ֶחְלֵקֽ נּו: ַקְּדֵׁשֽ ינּו  ְרֵצה ִבְמנּוָחֵתֽ אלֵֹהי ֲאבֹוֵתֽ ינּו ֵוֽ ֱאלֵֹהֽ

נּו ְלָעְבְּדךךָ ֶּבֱאֶמת:  ךךָ  ְוַטֵהר ִלֵּבֽ נּו ִּביׁשּוָעֶתֽ ךךָ ְוַׂשְּמֵחֽ נּו ִמּטּוֶבֽ ךךָ  ַׂשְּבֵעֽ ְּבתֹוָרֶתֽ

נּו ינּו ְייָ  ְוַהְנִחיֵלֽ ךךָ  ַׁשַּבת ּוְבָרצֹון ְּבַאֲהָבה  ֱאלֵֹהֽ  ָקְדֶׁשֽ
35

 
36

ִיְׂשָרֵאל  ְבךךָ  ְוִיְׂשְמחּו 

ֲהֵבי  : ָּברּוךךְ ַאָּתה ְיָי ְמַקֵּדׁש ַהַּׁשָּבת: ֹאֽ ךךָ ְׁשֶמֽ

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

ְוִאֵּׁשי ִיְׂשָרֵאל ּוְתִפָּלָתם  ְמֵהָרה  ְּבַאֲהָבה ְתַקֵּבל ְּבָרצֹון  ּוְתִהי ְלָרצֹון 

 : ךךָ ָּתִמיד ֲעבֹוַדת ִיְׂשָרֵאל ַעֶּמֽ

':יעלה ויבא' בראש 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

ּוְלַחִּיים ּוְלָׁשלֹום  ְּביֹום  

וסח ארץ ישראל העתיק וגם מקבל בידי גאוי בבל (עיין כת"י הגיזה, רב עמרם גאון, רב סעדיה גאון)          הוא 35

ךךְ  ָכל־֢חֹוֵסי  ְוִיְׂשְמ֨חּו', לקוח בעיקרו מדברי עים זמירות ישראל 'וישמחו ישראל אוהבי שמך ' ם  ָב֡ ַרֵּננּו ְלעֹוָל֣ ךךְ  ְי֭ ְוָתֵס֣
ימֹו  ַיְעְל֥צּו ָעֵל֑ ךךָ֗  ְוֽ י  ְב֝ ֲהֵב֥ : ֹאֽ ךךָ ' (בתהלים ה:יב), הוא וסח הקדמון המהג לאומרו היה קיים בכל ארצות אירופה.ְׁשֶמֽ

', עד ששמט הוסח מסידוריהם:וישמחו בי כל הארצות, מלבד ספרד, הגו לומר '

' וכו', וכן ברוב סידורים." (ספר מהגים לר"א טירא) וישמחו בך ישראל אוהבי (את) שמך "ורגילין לסיים ' 

 which appears in allוסח is the 'וישמחו ישראל אוהבי שמך' .until approximately 1650 סידורי אשכז 

Most current  סידורים have adopted the וסח הספרדים of ' ָךך .'ְוָיֽנּוחּו (ָבּה/בֹו/ָבם) ִיְׂשָרֵאל ְמַקְּדֵׁשי ְׁשֶמֽ

: לפי וסח פולין אומרים: 36 ךךָ ְוָיֽנּוחּו ָבּה ִיְׂשָרֵאל ְמַקְּדֵׁשי ְׁשֶמֽ



ֶ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:  

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

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

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

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

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

: ינּו ָלךךְ ִּוֽ יךךָ  ֵמעֹוָלם ק ִ ֲחָסֶדֽ

' :על הנסים בחוכה אומרים כאן '

ַעל ַהִּנִּסים  ְוַעל ַהֻּפְרָקן  ְוַעל ַהְּגבּורֹות  ְוַעל ַהְּתׁשּועֹות  ְוַעל ַהִּמְלָחמֹות  

ינּו ַּבָּיִמים ָהֵהם ִּבְזַמן ַהֶּזה: יָת ַלֲאבֹוֵתֽ ֶׁשָעִׂשֽ

ִּביֵמי ַמִּתְתָיהּו ֶּבן־יֹוָחָנן ֹּכֵהן ָּגדֹול ַחְׁשמֹוַני ּוָבָניו  ְּכֶׁשָעְמָדה ַמְלכּות ָיָון ָהְרָׁשָעה ַעל־ 

ָהַרִּבים יךךָ  : ְוַאָּתה ְּבַרֲחֶמֽ  ךךָ ךךָ  ּוְלַהֲעִביָרם ֵמֻחֵּקי ְרצֹוֶנֽ ִיְׂשָרֵאל  ְלַהְׁשִּכיָחם ּתֹוָרֶתֽ ַעְּמךךָ 



ְרָּת  ְמָּת ֶאת־ִנְקָמָתם: ָמַסֽ ְנָּת ֶאת־ִּדיָנם  ָנַקֽ ְבָּת ֶאת־ִריָבם  ַּדֽ ְדָּת ָלֶהם ְּבֵעת ָצָרָתם  ַרֽ ָעַמֽ

ִּגּבֹוִרים ְּבַיד ַחָּלִׁשים  ְוַרִּבים ְּבַיד ְמַעִּטים  ּוְטֵמִאים ְּבַיד ְטהֹוִרים  ּוְרָׁשִעים ְּבַיד ַצִּדיִקים 

יָת  ךךָ  ּוְלַעְּמךךָ ִיְׂשָרֵאל ָעִׂשֽ יָת ֵׁשם ָּגדֹול ְוָקדֹוׁש ְּבעֹוָלֶמֽ : ּוְלךךָ ָעִׂשֽ ְוֵזִדים ְּבַיד עֹוְסֵקי תֹוָרֶתךךָ

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

ּלּו ְוִטֲהרּו ְׁשמֹוַנת ְיֵמי ֲחֻנָּכה ֵאֽ ךךָ  ְוָקְבעּו  ֵנרֹות ְּבַחְצרֹות ָקְדֶׁשֽ ךךָ  ְוִהְדִליקּו  ֶאת־ִמְקָּדֶׁשֽ

ְלהֹודֹות ּוְלַהֵּלל ְלִׁשְמךךָ ַהָּגדֹול:

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

:בשבת שובה :  ךךָ  ּוְכתֹוב ְלַחִּיים טֹוִבים ְּבֵני ְבִריֶתֽ

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

ָלה:   ֶסֽ

 ְיָי ַהּטֹוב ִׁשְמךךָ ּוְלךךָ ָנֶאה ְלהֹודֹות: זוקף  ַאָּתה  משתחוהָּברּוךךְ  כורע 

ֶלךךְ ָאדֹון ָׁשלֹום ָרב ַעל־ִיְׂשָרֵאל ַעְּמךךָ ָּתִׂשים ְלעֹוָלם  ִּכי ַאָּתה הּוא ֶמֽ

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

 : ָׁשָעה ִּבְׁשלֹוֶמךךָ



ָּברּוךךְ ַאָּתה ְיָי ַהְמָבֵרךךְ 

ֶאת־ַעּמֹו ִיְׂשָרֵאל ַּבָּׁשלֹום:  

 ' לפי החזן]: בספר... [בחזרת הש"ץ הקהל מקדים אמירת ' בשבת שובה :

ֶפר ַחִּיים ְּבָרָכה ְוָׁשלֹום  ִנָּזֵכר ְוִנָּכֵתב   ּוַפְרָנָסה טֹוָבה   ְּבֵסֽ

ֵּבית ְוָכל־ַעְּמךךָ  נּו  יךךָ  ָאֽ ְלָפֶנֽ

ּוְלָׁשלֹום:  ְלַחִּיים  ִיְׂשָרֵאל  

עֹוֵׂשה ְיָי     ַאָּתה  ָּברּוךךְ 

 ַ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 יךךָ הֹוִׁש֖ ְל֣צּון ְיִדיֶד֑ ַמַען ֵיָחֽ ִני: ועננו ְל֭ ֲעֵנֽ  ַוֽ

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

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

ִ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 ה מלאכי ג:ד  ְּבתֹוָרֶתֽ ת ְיהּוָד֖ יָי֔ ִמְנַח֥ ְרָב֙ה ַלֽ ְוָעֽ

ִנּֽיֹות:  ם ּוְכָׁשִנ֖ים ַקְדֹמֽ י עֹוָל֔ ִם         ִּכיֵמ֣ ִויֽרּוָׁשָל֑



' בקול רם מעומד, וטוב לאומרו ביחד בציבור (שו"ע רסח, ז).אין החזן מחזיר התפלה אבל אומר ברכהויכלו אומרים '

' בקול רם והקהל עוים עמו.  ויכלו מעין שבע, ואומר תחלה '

בעימה יחד  והקהל  ב:א-ג  חזן  ל  37 בראשית  ַוְיַכ֤ ם:  ְוָכל־ְצָבָאֽ ֶרץ  ְוָהָא֖ ִים  ַהָּׁשַמ֥ ַוְיֻכּ֛לּו 

י ִמָּכל־  ה ַוִּיְׁשֹּב֙ת ַּבּ֣יֹום ַהְּׁשִביִע֔ ר ָעָׂש֑ י ְמַלאְכּ֖תֹו ֲאֶׁש֣ ֱאלִֹהי֙ם ַּבּ֣יֹום ַהְּׁשִביִע֔

י  ׁש ֹא֑תֹו ִּכ֣ י ַוְיַקֵּד֖ ֶרךךְ ֱאלִֹהי֙ם ֶאת־֣יֹום ַהְּׁשִביִע֔ ה: ַוְיָב֤ ר ָעָׂשֽ ְמַלאְכּ֖תֹו    ֲאֶׁש֥

ֲעֽׂשֹות: ים ׀ ַלֽ א ֱאלִֹה֖ ֤בֹו ָׁשַב֙ת ִמָּכל־ְמַלאְכּ֔תֹו ֲאֶׁשר־ָּבָר֥

. החזן כורע כמו בתחילת שמוה עשרה.                        (אומרים ברכת מעין שבע במקום  חזרת  התפלה, מברך החזן 

,                                   ואיןליל ראשון של פסח, אף ב יום טוב שחל בשבת וכן ב שבת שאחר יום טוב כל זאת גם ב

.)כל מקום שמתפללים באקראי  אין אומרים אותה ולא באבלים  ובית חתנים . (ב  יום טובמזכירין בה של 

כורע   משתחוהָּברּוךךְ  חזן  ַאָּתה  חזן  זוקף   ְייָ חזן  שמו   וברוך  הוא  ברוך  ינּואומרים  ֱאלֵֹהֽ  

ינּו  ֱאלֵֹהי ַאְבָרָהם  ֱאלֵֹהי ִיְצָחק אלֵֹהי ֲאבֹוֵתֽ אלֵֹהי  ֵוֽ ַהָּגדֹול ָהֵאל  ַיֲעֹקב  ֵוֽ

ֶרץ:   38 יד:יט   ְוַהּנֹוָרא ַהִּגּבֹור  ִים ָוָאֽ ל ֶעְל֔יֹון ֹקֵנ֖ה ָׁשַמ֥ אין אומרים אמן כאן.ֵא֣

 חזן ואחר'  קהל
39) יו"כ: ָמֵגן ָאבֹות ִּבְדָברֹו  ְמַחֵּיה ֵמִתים ְּבַמֲאָמרֹו  ָהֵאל  עד  מר"ה 

37 An individual may always recite  ויכלו, whether orening alone or joining the ציבור too late        to
hear it. The  חזון איש writes one who missed reciting  ויכלו with the ציבור, should recite it on his own
and not with someone else. 

38' ֶׁשֶּנֱאַמר:  ִמֵׁשם.  ְּכהּוָּנה  ְלהֹוִציא  הּוא  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש  ִּביֵּקׁש  ִיְׁשָמֵעאל,  ְרִבי  ִמׁשּום  ְזַכְרָיה  ְרִבי  -לָאַמר  ן ְלֵא֣ ְו֥הּוא ֹכֵה֖
ֶׁשֶּנֱאַמר: 'ֶעְלֽיֹון: הֹוִציָאה ֵמַאְבָרָהם.  ַהָּמקֹום,  לִבְרַּכת  ַאְבָרָהם  ִּבְרַּכת  ׁשִהְקִּדים  ַאְבָרם֙ ' ֵּכיָון  ר ָּב֤רּוךךְ  ַוּיֹאַמ֑ הּו  ֲרֵכ֖  ְיָבֽ ַוֽ

ֶרץ:  ִים ָוָאֽ -ל ֶעְל֔יֹון ֹקֵנ֖ה ָׁשַמ֥ ִּדְכִתיב: ' ְלֵא֣ -ל ֶעְלֽיֹון:'. . . ְוַהְייּו  ן ְלֵא֣ ֹּכֵהן.  ְו֥הּוא ֹכֵה֖ (גמ' נדרים' הּוא ֹּכֵהן, ְוֵאין ַזְרעֹו 
 לב:) 

 יש והגים לגן ביגון עצב. שבת חזוןב39



ֶלךךְ  יַח ְלַעּמֹו ְּביֹום ַׁשַּבת ָקְדׁשֹו  ִּכי ָבם ָרָצהַהֶּמֽ ) ַהָּקדֹוׁש ֶׁשֵאין ָּכֽמֹוהּו  ַהֵּמִנֽ

ַחד  ְונֹוֶדה ִלְׁשמֹו ְּבָכל־יֹום ָּתִמיד ֵמֵעין  יַח ָלֶהם: ְלָפָניו ַנֲעֹבד ְּבִיְרָאה ָוַפֽ ְלָהִנֽ

ַהְּבָרכֹות:         ֵאל ַההֹוָדאֹות  ֲאדֹון ַהָּׁשלֹום  ְמַקֵּדׁש ַהַּׁשָּבת ּוְמָבֵרךךְ ְׁשִביִעי 

ֶכר ְלַמֲעֵׂשה ְבֵראִׁשית:  ֶנג  ֵזֽ יַח ִּבְקֻדָּׁשה      ְלַעם ְמֻדְּׁשֵני ֹעֽ ּוֵמִנֽ

ינּו חזן ֲאבֹוֵתֽ אלֵֹהי  ֵוֽ ינּו  נּו:  ְרֵצה   ֱאלֵֹהֽ נּו ִבְמנּוָחֵתֽ נּו ְוֵתן ְּבִמְצֹוֶתיךךָ  ַקְּדֵׁשֽ ֶחְלֵקֽ

ךךָ  ֶּבֱאֶמת:  ְּבתֹוָרֶתֽ ְלָעְבְּדךךָ  נּו  ךךָ  ְוַטֵהר ִלֵּבֽ ִּביׁשּוָעֶתֽ נּו  ְוַׂשְּמֵחֽ ךךָ  ִמּטּוֶבֽ נּו    ַׂשְּבֵעֽ

ךךָ   ָקְדֶׁשֽ ַׁשַּבת  ְּבַאֲהָבה ּוְבָרצֹון  ינּו  ֱאלֵֹהֽ ְיָי  נּו  ִיְׂשָרֵאל40ְוַהְנִחיֵלֽ ְבךךָ  ְוִיְׂשְמחּו 

: ָּברּוךךְ ַאָּתה ְייָ  ךךָ ֲהֵבי ְׁשֶמֽ ְמַקֵּדׁש ַהַּׁשָּבת: ֹאֽ

        

ר:במדבר יד:יז  ְרָּת ֵלאֹמֽ ר ִּדַּב֖ ֲאֶׁש֥ י ַּכֽ ַח ֲאֹדָנ֑ ה ִיְגַּדל־ָנ֖א ֹּכ֣   ְוַעָּת֕

ָּמה:  תהלים כה:ו  ם ֵהֽ עֹוָל֣ י ֵמֽ יךךָ ִּכ֖ ֲחָסֶד֑ ָי ַוֽ יךךָ ְי֭ ֲחֶמ֣ ְזֹכר־ַרֽ

ְּבָעְלָמא ִּדְבָרא ִכְרעּוֵתּהָאֵמן)   קהלְׁשֵמיּה ַרָּבא ( זוקף ִיְתַּגַּדל ְוִיְתַקַּדׁש 41 חזן כורע

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

ָאֵמן)  קהל (:ָאֵמן כורע חזן ָקִריב: ְוִאְמרּו

: לפי וסח פולין אומרים: 40 ךךָ ְוָיֽנּוחּו ָבּה ִיְׂשָרֵאל ְמַקְּדֵׁשי ְׁשֶמֽ

 מגים קדיש תתקבל ביגון מועדי השה. שמחת תורה ב41



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

 ִיְתָּבַרךךְ ְוִיְׁשַּתַּבח ְוִיְתָּפַאר ְוִיְתרֹוַמם ְוִיְתַנֵּׂשא  חזן כורע 

הציבור אומר עמו (ולא  ְּבִריךךְ הּוא חזן כורע ְוִיְתַהַּדר ְוִיְתַעֶּלה ְוִיְתַהַּלל ְׁשֵמיּה ְּדֻקְדָׁשא 

 לאחריו).

ָּלא   ָּלא מוסיפים  כפור יום ולילי ראש השנה (בְלֵעֽ ִמָּכל־ִּבְרָכָתא ְוִׁשיָרָתא ֻּתְׁשְּבָחָתא ) ּוְלֵעֽ

ְוֶנָחָמָתא  

ָאֵמן)  קהל( :ְוִאְמרּו ָאֵמן  חזן 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

חזן 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  



במה מדליקין  42

, ליל שבתבכל 
43

ניגון שאומרים  (ב'במה מדליקיןאומרים 'שבת חול המועד , ו יום טוב שמתחיל בשבתוב

המשניות) 

אבל אין אומרים אם  
 כל עיקר.  בליל יום כפורואין אומרים  ,ששי ביום יום טוב (ראשון או שני) חל   44

משנה שבת פרק ב'

ַּבֶּמה ַמְדִליִקין ּוַבָּמה ֵאין ַמְדִליִקין? 

ָהִאיָדן,  ִּבְפִתיַלת  ְולֹא   , ְבַכָּלךךְ ְולֹא  ֶסן,  ְבֹחֽ ְולֹא  ֶכׁש,  ְבֶלֽ לֹא  ַמְדִליִקין  ֵאין 

ֶפת, ְולֹא ְבַׁשֲעָוה,  ִים. לֹא ְבֶזֽ ְולֹא ִּבְפִתיַלת ַהִּמְדָּבר, ְולֹא ִּבירֹוָקה ֶׁשַעל ְּפֵני ַהָּמֽ

ֶלב. ְבֵחֽ ְולֹא  ְבַאְלָיה,  ְולֹא  ְׂשֵרָפה,  ֶמן  ְּבֶׁשֽ ְולֹא  ִקיק,  ֶמן  ְּבֶׁשֽ ְולֹא 

ֶלב ְמֻבָּׁשל, ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים: ֶאָחד ְמֻבָּׁשל  ַנחּום ַהָּמִדי אֹוֵמר: ַמְדִליִקין ְּבֵחֽ
42 in      [עמידה originally recited after the] ,גאוים  originated from the time of the - במה מדליקין
order that people not follow the interpretation of theקראים  to not allow any fire             (i.e. lit
candle(s)) in one’s house on שבת. The מגן אברהם defends our  הגמ, to recite  במה מדליקין only after
the end of  ערבית, pointing out that “the kinds of wicks and oils enumerated in במה מדליקין are no
longer used in our part of the world.”  במה מדליקין was added to afford late comers every possible
opportunity to finish their prayers before the rest of the congregation would disperse, so that they
would not have to walk home alone from the synagogue in                 the dark (הגי מהר"קמ). If one
is able to recite on במה מדליקין   ביום טוב   שחל  שבת  , then one should do so, even in a non-מנהג
.synagogue אשכנז
(The  חיי אדם, advocated moving במה מדליקין to before the logic being that then one could ,ברכו 
still fix the problems addressed in the יותמש, if ,based on this ,ליטא had not begun. In שבת   במה 
was shifted to before מדליקין  In Western Europe, however, the old .ברכו  of saying it after מהג  
(.did not change שמוה עשרה

מהג ריוס כדעת המחבר בדבר זה, ולא כמהג אושטרייך כדעת הרמ"א. (או"ח סימן ע"ר סעיף ב')43

 (משה ברורה שם) שאין מעשרין ביום טוב.עשרתםלפי שאין יכול לומר 44



ְוֶאָחד ֶׁשֵאינֹו ְמֻבָּׁשל ֵאין ַמְדִליִקין ּבֹו. 

ֶמן ְׂשֵרָפה ְּביֹום טֹוב. ְרִבי ִיְׁשָמֵעאל אֹוֵמר: ֵאין ַמְדִליִקין  ֵאין ַמְדִליִקין ְּבֶׁשֽ

ֶמן  ְּבִעְטָרן, ִמְּפֵני ְּכבֹוד ַהַּׁשָּבת. ַוֲחָכִמים ַמִּתיִרין ְּבָכל־ַהְּׁשָמִנים: ְּבֶׁשֽ

ֶמן  ֶמן ָּדִגים, ְּבֶׁשֽ ֶמן ְצנֹונֹות, ְּבֶׁשֽ ֶמן ֱאגֹוִזים, ְּבֶׁשֽ ֻׁשְמְׁשִמין,        ְּבֶׁשֽ

ְּבִעְטָרן, ּוְבֵנְפְט.    ְרִבי ַטְרפֹון אֹוֵמר: ֵאין ַמְדִליִקין ֶאָּלא  ַּפּקּועֹות, 

 ִית ִּבְלָבד.  ֶמן ַזֽ ְּבֶׁשֽ

ָהֵעץ ִמן  ְוָכל־ַהּיֹוֵצא  ִפְׁשָּתן.  ֶאָּלא  ּבֹו,  ַמְדִליִקין  ֵאין  ָהֵעץ  ִמן  ָּכל־ַהּיֹוֵצא 

ְולֹא  ֶׁשִּקְּפָלּה  ֶגד  ַהֶּבֽ ְּפִתיַלת  ִפְׁשָּתן.  ֶאָּלא  ֹאָהִלים,  ֻטְמַאת  ִמַּטֵּמא  ֵאינֹו 

ֶזר אֹוֵמר: ְטֵמָאה ִהיא, ְוֵאין ַמְדִליִקין ָּבּה. ְרִבי  ִהְבֲהָבּה -       ְרִבי ֱאִליֶעֽ

ֲעִקיָבא אֹוֵמר:      ְטהֹוָרה ִהיא, ּוַמְדִליִקין ָּבּה. 

ַהֵּנר ִּפי  ַעל  ָּנה  ְוִיְּתֶנֽ ֶמן  ֶׁשֽ ָּנה  ִויַמְּלֶאֽ ֵּביָצה  ֶׁשל  ֶרת  ְׁשפֹוֶפֽ ָאָדם  ִיֹּקב  לֹא 

ֶרס. ּוְרִבי ְיהּוָדה ַמִּתיר. ֲאָבל  ִהיא ֶׁשל ֶחֽ ֶפת, ַוֲאִפלּו  ִּבְׁשִביל ֶׁשְּתֵהא ְמַנֶּטֽ

ִאם ִחְּבָרּה ַהּיֹוֵצר ִמְּתִחָּלה - ֻמָּתר, ִמְּפֵני ֶׁשהּוא ְּכִלי ֶאָחד. לֹא ְיַמֵּלא ָאָדם 



ִּבְׁשִביל  ְּבתֹוָכּה  ַהְּפִתיָלה  רֹאׁש  ְוִיֵּתן  ַהֵּנר,  ְּבַצד  ָּנה  ְוִיְּתֶנֽ ֶמן   ֶׁשֽ ְקָעָרה 

ֶבת.       ּוְרִבי ְיהּוָדה ַמִּתיר.  ֶׁשְּתֵהא ׁשֹוֶאֽ

ַהְמַכֶּבה ֶאת ַהֵּנר ִמְּפֵני ֶׁשהּוא ִמְתָיֵרא ִמְּפֵני גֹוִים, ִמְּפֵני ִלְסִטים, ִמְּפֵני ֽרּוַח 

ֶמן, ִּבְׁשִביל ַהחֹוֶלה ֶׁשִּייָׁשן, ָּפטּור. ְּכָחס ַעל ַהֵּנר, ְּכָחס ַעל ַהֶּׁשֽ ָרָעה, אֹו 

ַהְּפִתיָלה, ִמן  חּוץ  ְּבֻכָּלן,  ּפֹוֵטר  יֹוֵסי  ְרִבי  ַחָּיב.  ַהְּפִתיָלה,  ַעל  ְּכָחס 

ִמְּפֵני ֶׁשהּוא עֹוָׂשּה ֶּפָחם. 

ְזִהירֹות  ֶׁשֵאיָנן  ַעל  ֵלָדָתן:  ִּבְׁשַעת  ֵמתֹות  ָנִׁשים  ֲעֵברֹות  ָׁשלֹׁש  ַעל 

ְּבִנָּדה, ְּבַחָּלה, ּוְבַהְדָלַקת ַהֵּנר.

ִעם ֲחֵׁשָכה: 45 ֶרב ַׁשָּבת  ֶעֽ ֵּביתֹו  ָאָדם לֹוַמר ְּבתֹוךךְ  ְׁשלָֹׁשה ְדָבִרים ָצִריךךְ 

ֲחֵׁשָכה - ֶאת ַהֵּנר. ָסֵפק ֲחֵׁשָכה ָסֵפק ֵאיָנּה  יקּו  ִעַׂשְרֶּתם? ֵעַרְבֶּתם? ַהְדִלֽ

ֵאין ְמַעְּׂשִרין ֶאת־ַהַּוַּדאי, ְוֵאין ַמְטִּביִלין ֶאת־ַהֵּכִלים, ְוֵאין ַמְדִליִקין ֶאת־ 

ַהֵּנרֹות. ֲאָבל ְמַעְּׂשִרין ֶאת־ַהְּדַמאי, ּוְמָעְרִבין, ְוטֹוְמִנין ֶאת־ַהַחִּמין.

ֶרב ַׁשָּבת ִעם ֲחֵׁשָכה:ָאַמר ַרָּבה ַּבר ַּבר ָחָה, ָהא ְּדָאְמֵרי ַרָּבָן, '45 ֶעֽ ֵּביתֹו  ָאָדם לֹוַמר ְּבתֹוךךְ  ְׁשלָֹׁשה ְדָבִרים ָצִריךךְ 

יקּו ֶאת ַהֵּנר.  (גמ' גיטין ו:)' ָצִריְך ְלֵמיְמִריְהּו ְּבִיחּוָתא, ִּכי ֵהיִכי ְּדִליַּקְּבלּו ִמיֵּניּה. ִעַׂשְרֶּתם? ֵעַרְבֶּתם? ַהְדִלֽ



' בלחש עם הקהל, החמיןואחר שאמר החזן עד '

מסיר הטלית והולך למקומו הקרוב יותר לפתח ומקדש שם על היין: (דברי קהלת)

קידוש ליל שבת ושבת חול המועד   47 46

', החזן מקדש על היין, וקטים שלא הגיעו למצוותאמר רבי אליעזר' קודם אמירת 'במה מדליקיןאחר אמירת '

'. מקדשין בבית הכסת בכלתתקבל ', מקדש החזן תיכף אחר קדיש 'במה מדליקין שותים את היין. כשאין אומרים '

), חוץ מלילות הראשוות של פסח וליל יום כפור. וזה וסח הקידוש : 021לילי שבת ולילי יום טוב וראש השה (עמ' 

':כהנים' לא מזכירים 'מורה מורינו הרבאם יש '

ינּו ָהַרב   ֹּכֲהִנים] ָמָרָנן ְוַרָּבָנן ְוַרּבֹוַתי: או ַסְבֵרי [ִּבְרׁשּות מֹוֶרה מֹוֵרֽ

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

נּו ָצה ָבֽ נּו ְּבִמְצֹוָתיו ְוָרֽ ֶלךךְ ָהעֹוָלם  ֲאֶׁשר ִקְּדָׁשֽ ינּו ֶמֽ ָּברּוךךְ ַאָּתה ְיָי ֱאלֵֹהֽ

נּו  ִזָּכרֹון ְלַמֲעֵׂשה ְבֵראִׁשית: ִּכי הּוא יֹום  ְוַׁשַּבת ָקְדׁשֹו ְּבַאֲהָבה ּוְבָרצֹון ִהְנִחיָלֽ

ְׁשָּת  נּו ִקַּדֽ ְרָּת  ְואֹוָתֽ נּו ָבַחֽ ִים: ִּכי־ָבֽ ֶכר ִליִציַאת ִמְצָרֽ ֶדׁש  ֵזֽ ְּתִחָּלה ְלִמְקָרֵאי ֹקֽ

נּו: ָּברּוךךְ ַאָּתה ְייָ  ְמַקֵּדׁש ִמָּכל־ָהַעִּמים: ְוַׁשַּבת ָקְדְׁשךךָ ְּבַאֲהָבה ּוְבָרצֹון ִהְנַחְלָּתֽ

 ַהַּׁשָּבת: 

-------------------

קידוש ליל שלוש רגלים 

עיין גמ' פסחים דף ק:.46

47 recited קידוש   by  the in חזן    the
synagogue,  has  its  origin  in  the  period  when strangers  were  given  their meal שבת    in  a  room
adjoining the synagogue. The  אבודרהם, writing in Spain early in the fourteenth century says; “As
our predecessors have set up the rule, though for a reason which no longer exists, the rule remains
unshaken.”

עי' טושו"ע או"ח סי' רס"ט, 'דין הקידוש בבית הכסת'. בקהילות אשכז ופולין הגו לקדש כדעת רבותיו הראשוים 
שבאשכז. וכן והגים בארץ ישראל בבתי כסת של יוצאי אשכז, על פי הוראת מרן החזון אי"ש זצ"ל.



ינּו ָהַרב   ֹּכֲהִנים] ָמָרָנן ְוַרָּבָנן ְוַרּבֹוַתי: או ַסְבֵרי [ִּבְרׁשּות מֹוֶרה מֹוֵרֽ

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

ַאָּתה ְייָ  ִמָּכל־  ָּברּוךךְ  נּו  ִמָּכל־ָעם  ְורֹוֲמָמֽ נּו  ַחר־ָּבֽ ָהעֹוָלם  ֲאֶׁשר ָּבֽ ֶלךךְ  ֶמֽ ינּו  ֱאלֵֹהֽ

ְּבַאֲהָבה  ינּו  ֱאלֵֹהֽ ְיָי  נּו  ֶּתן־ָלֽ ַוִּתֽ ְּבִמְצֹוָתיו:  נּו  ְוִקְּדָׁשֽ ּו[בשבת ָלׁשֹון   ִלְמנּוָחה  ]ַׁשָּבתֹות 

 ]ַהַּׁשָּבת ַהֶּזה ְוֶאת־יֹום בשבת[מֹוֲעִדים ְלִׂשְמָחה  ַחִּגים ּוְזַמִּנים ְלָׂשׂשֹון: ֶאת־יֹום 

 לילי ז-ח של פסח

ַחג ַהַּמּצֹות ַהֶּזה

נּו  ְזַמן ֵחרּוֵתֽ

 לילי שבועות 

ַחג ַהָׁשבּועֹות ַהֶּזה  ְזַמן

נּו ַמַּתן ּתֹוָרֵתֽ

 לילי סכות 

ַחג ַהֻּסּכֹות ַהֶּזה  ְזַמן

נּו  ִׂשְמָחֵתֽ

לילי שמיי עצרת ושמחת תורה 

ֶרת ַהֶּזה ְׁשִמיִני ַחג ָהֲעֶצֽ

נּו ְזַמן ִׂשְמָחֵתֽ

ֶדׁש ִמְקָרא] ְּבַאֲהָבה  [בשבת ֶכר  ֹקֽ ִים: ִליִציַאת ֵזֽ נּו ִמְצָרֽ ְרָּת  ִּכי־ָבֽ נּו ָבַחֽ ְׁשָּת  ְואֹוָתֽ ִמָּכל־ ִקַּדֽ

ָקְדְׁשךךָ  ]ְוַׁשַּבת  [בשבתָהַעִּמים   ּומֹוֲעֵדי  ּוְבָרצֹון  [בשבת   ּוְבָׂשׂשֹון ]ְּבַאֲהָבה  ְּבִׂשְמָחה   

נּו:          ָּברּוךךְ ַאָּתה ְיָי ְמַקֵּדׁש   ] ִיְׂשָרֵאל ְוַהְּזַמִּנים:ַהַּׁשָּבת וְ  בשבת[ִהְנַחְלָּתֽ

קידוש ליל ראש השנה

ינּו ָהַרב   ֹּכֲהִנים] ָמָרָנן ְוַרָּבָנן ְוַרּבֹוַתי: או ַסְבֵרי [ִּבְרׁשּות מֹוֶרה מֹוֵרֽ

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

ִמָּכל־ָלׁשֹון נּו  ִמָּכל־ָעם  ְורֹוֲמָמֽ נּו  ַחר־ָּבֽ ָהעֹוָלם  ֲאֶׁשר ָּבֽ ֶלךךְ  ֶמֽ ינּו  ֱאלֵֹהֽ ַאָּתה ְיָי  ָּברּוךךְ 

נּו נּו ְּבִמְצֹוָתיו: ְוִקְּדָׁשֽ ֶּתן־ָלֽ ינּו ְייָ  ַוִּתֽ ]ְוֶאת־יֹום  ַהֶּזה  ַהַּׁשָּבת  [בשבת ֶאת־יֹום  ְּבַאֲהָבה  ֱאלֵֹהֽ

[ ַהֶּזה ַהִזָּכרֹון  יֹום ְּתרּוָעה  ֶכר ִליִציַאתְּבַאֲהָבה  ְּתרּוָעה  ִזְכרֹון בשבת  ֵזֽ ֶדׁש   ִמְקָרא־ֹקֽ  [



ְׁשָּת ִמָּכל־ָהַעִּמים  ּוְדָבְרךךָ   נּו ִקַּדֽ ְרָּת                   ְואֹוָתֽ נּו ָבַחֽ ִים: ִּכי־ָבֽ נּו48ִמְצָרֽ ַמְלֵּכֽ

ֶלךךְ                     ְייָ  ַאָּתה ָּברּוךךְ  ָלַעד: ְוַקָּים  ֱאֶמת ֶרץ ְמַקֵּדׁש [ ֶמֽ ]ַהַּׁשָּבת וְ  בשבתַעל־ָּכל־ָהָאֽ

ִיְׂשָרֵאל ְויֹום ַהִּזָּכרֹון: 

במוצאי שבת מוסיפים ר והבדלה: 

ֶלךךְ ָהעֹוָלם ּבֹוֵרא ְמֽאֹוֵרי ָהֵאׁש:  ינּו ֶמֽ ָּברּוךךְ ַאָּתה ְיָי ֱאלֵֹהֽ

ְלֹחל  ֵּבין אֹור  )גמ' חולין כו:( ֶדׂש  ָהעֹוָלם  ַהַּמְבִּדיל ֵּבין־ֹקֽ ֶלךךְ  ֶמֽ ינּו  ֱאלֵֹהֽ ַאָּתה ְיָי  ָּברּוךךְ 

ֶׁשת ְיֵמי ַהַּמֲעֶׂשה: ֵּבין ְקֻדַּׁשת ַׁשָּבת  ֶׁשךךְ  ֵּבין ִיְׂשָרֵאל ָלַעִּמים  ֵּבין יֹום ַהְּׁשִביִעי ְלֵׁשֽ ְלֹחֽ

ְלָּת  ְׁשָּת  ִהְבַּדֽ ֶׁשת ְיֵמי ַהַּמֲעֶׂשה ִקַּדֽ ְלָּת  ְוֶאת־יֹום ַהְּׁשִביִעי ִמֵּׁשֽ ִלְקֻדַּׁשת יֹום טֹוב ִהְבַּדֽ

ֶדׁש:  ֶדׂש ְלֹקֽ : ָּברּוךךְ ַאָּתה ְיָי ַהַּמְבִּדיל ֵּבין־ֹקֽ ךךָ ְׁשָּת ֶאת־ַעְּמךךָ ִיְׂשָרֵאל ִּבְקֻדָּׁשֶתֽ ְוִקַּדֽ

אחרון של פסח ו שביעי  לילי', חוץ מ שהחיינו  מברכים ' לילי יום טוב בכל 
'.שהחינו והגים לגן את היגון היום החל מהמילים ' 

נּו ִלְזַמן ַהֶּזה:(גמ' ברכות נד.)  נּו ְוִהִּגיָעֽ נּו ְוִקְּיָמֽ ֶלךךְ ָהעֹוָלם ֶׁשֶהֱחָיֽ ינּו ֶמֽ  ָּברּוךךְ ַאָּתה ְיָי ֱאלֵֹהֽ

When no minor is present to drink the  קידוש wine, the person making  קידוש drinks רוב כוס,      (and

recites a  הברכה אחרו if there is more than a  רביעית). 

(Ideally, an adult should consume ותמזו or bread after reciting this  קידוש.)

שלום ' ומזמרים בציבור את הפסוקים החל מ' אמר רבי אלעזרותים לתיוקות לשתות מן היין. אחר כך אומרים ' 
'.רב 

49
 

ָאַמר ְרִבי ֱאְלָעָזר ָאַמר ְרִבי ֲחִניָנא: ַּתְלִמיֵדי ֲחָכִמים ַמְרִּבים ָׁשלֹום ָּבעֹוָלם  50

: ישעיה נד:יגֶׁשֶּנֱאַמר:   ִיךךְ ב ְׁש֥לֹום ָּבָנֽ י ְיָי֣ ְוַר֖  ִיךךְ ִלּמּוֵד֣ ַאל גמ' ברכות סד: כריתות כח:   ְוָכל־ָּבַנ֖

 :  ִיךךְ ֶאָּלא ּבֹוַנֽ  ִיךךְ  תהלים קיט:קסה  קו"ח ִּתְקָרא ָּבַנֽ מֹו  ין־ָל֣ ְוֵאֽ ךךָ  י ֽתֹוָרֶת֑ ֲהֵב֣ ב ְלֹאֽ ָׁש֣לֹום ָר֭

י קכב:ז-ט      ִמְכֽׁשֹול: ְוֵרָע֑ י  ַען־ַאַח֣ ְלַמֽ  : ִיךךְ ְּבַאְרְמנֹוָתֽ ה  ְלָו֗ ַׁש֝ ךךְ  ְּבֵחיֵל֑ י־ָׁש֥לֹום  ְיִהֽ

 : ךךְ ה ֣טֹוב ָלֽ ינּו ֲאַבְקָׁש֖ ַמַען ֵּבית־ְיָי֣ ֱאלֵֹה֑ : ְל֭ ךךְ ז ְלַעּ֣מֹוכט:יאֲאַדְּבָרה־ָּנ֖א ָׁש֣לֹום ָּבֽ  ָי֗ ֹע֖  ְיֽ

ָּׁשֽלֹום: ךךְ ֶאת־ַעּ֣מֹו ֿבַ ן ְיָי֓ ׀ ְיָבֵר֖ ִיֵּת֑

51
 קדיש דרבן.ולא  אחר 'אמר רבי אלעזר' אומרים קדיש יתום 

ְּ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

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

 ְוִיְׁשַּתַּבח ְוִיְתָּפַאר ְוִיְתרֹוַמם ְוִיְתַנֵּׂשא   ִיְתָּבַרךךְ  יתום (קטן) כורע

נּוהשמטת '48 ' היא וסח הספרדים והפולים. בי אשכז הותיקים (מחזור ויטרי, סידור רש"י, ספר המחכים,ַמְלֵּכֽ
נּוספר חסידים, ספר הרוקח) אמרו ' '. הסידורים המאוחרים הם מושפעי וסח פולין ופוסקיה, ואין לכך רמזַמְלֵּכֽ

בגדולי אשכז.  (מוריו הרב המבורגר) 

מלך על . וק' הלא מלכו הוא מעין חתימה 'דברך אמת', כי אם: ודברך מלכנו אמת   אין והגי' בפ"פ לאמר ' 
ב'; ומדוע לא אמרו? והטעם שכ' לבוש תקפ"ב "ש' דברך ד' צב [יתוקן: כל הארץ ִנָּצ֥ ְרךךָ֗  ָבֽ , כי כן הוא ֑ד' ְּד֝

השמיטוה הזה ולא  במקרא  עדרת  בתהלי' קי"ט:פט] ולא כתיב מלכו"; איו אמת לדעתי, כי גם מלת אמת 
בעבור זה? ו"ל שעשוהו מדאגה פן תבולע א' של אמת וישמע ח"ו: מלכו מת וקים לעד, ויובן כאמוה כוזבת שיש
אל מת ויהיה אח"כ חי וקים לעד. ואף אם לא תבולע הא', תמשך מלת אמת למלת מלכו [ולא למלת ודברך] ויובן

' שבתפלת עליו, לכן השמיטו מלת מלכו.אמת מלכנוכמו '
מה שאומרים קידוש בין במה מדליקין למאמר אר"א וקדיש? "ל הטעם כי במה מדליקי' שהוא מסדר התפלה49

ראוי לאמרו עם הקדיש שעליו קודם קידוש שאיו מסדר התפלה. . . אך מעו מלסדר קידוש אחר הקדיש פן ילכו
לפי לך  ויתן  שאומרים  בהבדלה  עשו  וכן  קידוש.  בלא  ויאכלו  הקידוש  ישמעו  ולא  הקדי'  אחר  האורחים  להם 

) 56הבדלה, אבל מאחרים שיר המעלות עם הקדיש עד אחר הבדלה, מן הטעם הזה. (דברי קהלת דף 
 

50  Four  מסכתות in  תלמוד בבלי conclude with רכות,ב :אמר רבי אלעזר  ,ריתות כ במות,י  זיר , acronym  ְִיךך  .ָּבַנֽ

כמהג קהילות אשכז ותיקות, וכפי שדפס בסדר 'עבודת ישראל', וכן כתב החות יאיר במקור חיים,         קיצור51
[יתום] וכן המהג ברובהקדיש הלכות סי' רס"ט ס"ק א': "יאמר הברייתא דרבי חיא, אחר הקידוש, משום   

קהילות", הסבר זה הובא גם בדברי קהלת, ועוד. 



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 ִּבְמרֹוָמיו פוה לשמאלו ואומר    הּוא ַיֲעֶׂשה ָׁשלֹום ָעֵלֽ

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

עלינו.) קודם 49 (עמ' עומר סופרים כאן את העצרת ל יום שני של פסח  שבין שבתותב

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 ֶלךךְ  ִלְפֵני זוקף  ּומֹוִדים ּוִמְׁשַּתֲחִוים ּכֹוְרִעיםכורע ֵא֖ ַ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

' אמר בקהילות רבות בליל שבת בקול עים ובישיבה יגדלזמר '

)ניגוני ימים נוראים. ' ב אדון עולם ' ו' יגדל  שרים ' ליל יום כפור . (בראש בשנה  וליום טוב יש יגוים שתייחדו ל 

 The additional hyphens and lines are from 'מחזור מכל השנה'  2271           יחיאל ב"ר ברוך         (פפד"מ)  
the

ֶאל־ְמִציאּותֹו:   ׀  ְוֵאין ֵעת  ִנְמָצאִיְגַּדל ֱאלֹ־ִהים ַחי ְוִיְׁשַּתַּבח      52     

ֶנֱעָּלם ְוַגם ֵאין סֹוף ְלַאְח־ּדּותֹו:  ֶאָחד - ְוֵאין ָיִחיד ְּכִיחּודֹו   

ֵאָליו ְקֻד־ָּׁשתֹו:  ׀  לֹא ַנ־ֲערֹוךךְ ֵאין לֹו ְּדמּות ַהּגּוף ְוֵאי־נֹו גּוף  

ְלֵרא־ִׁשיתֹו:  ֵראִׁשית  ְוֵאין   ִראׁשֹוןַקְדמֹון ְלָכל־ָּדָבר ֲאֶׁשר ִנְבָרא  
was composed according to the Arabic meter, (the technique is that the words are sung יגדל 52
together according to different rules ( יתד יתדetc.), and not according to their meaning). Although
we apply Western melodies to it, we may not change the פיוט. The logic behind this is, that the פייטן
relies on the singer’s intelligence, to understand the meaning, although the phrases are not sung as
simply as they could be. 

ערבית and שחרית at the end of יגדל  approximately four hundred years ago, was to recite מהג אשכז
daily (עבודת ישראל pg. 154). Eventually the  הגמ disappeared, since the יגדל was not sung or said
aloud. In some יגדל, קהילות  was still said on הג פפד"מ  (יום טוב ערביתמ ), and in some קהילות it was
also sung on שבת ערבית.



יֹוֶרה ְגֻד־ָּלתֹו ּוַמְלכּותֹו: ְלָכל־נֹוָצר    עֹוָלם ׀  ִהּנֹו ֲאדֹון 

ַפע ְנבּו־ָאתֹו ְנָתנֹו  ֶאל־  ַאְנֵׁשי ְסֻגָּלתֹו ְוִתְפַא־ְרּתֹו:  ֶׁשֽ

ֶאת־ְּתמּו־ָנתֹו:  ׀  ָנִביא ּוַמ־ִּביט לֹא ָקם ְּבִיְׂשָרֵאל ְּכֹמ־ֶׁשה עֹוד  

ֶנ־ֱאַמן ֵּביתֹו:    ַעל־ַיד ְנִבי־אֹוֵאל     ָנַתן ְלַע־ּמֹו  ּתֹוַרת ֱאֶמת 

ְלזּו־ָלתֹו:   ָּדתֹו  ְלעֹו־ָלִמים ְולֹא ָיִמיר   לֹא ַי־ֲחִליף ָהֵאל 

ינּו    ַע ְסָת־ֵרֽ ַמִּביט ְלסֹוף ָּדָבר ְּבַקְד־ָמתֹו:  צֹוֶפה ְויֹו־ֵדֽ

ֶסד ְּכִמְפ־ָעלֹו    נֹוֵתן ְלָר־ָׁשע ַרע ְּכִרְׁש־ָעתֹו:  ּגֹוֵמל ְלִאיׁש ֶחֽ

נּו   ְמַח־ֵּכי ֵקץ ְיׁשּו־ָעתֹו:    ִלְפּדֹות ִיְׁשַלח ְלֵקץ ָיִמין ְמִׁשי־ֵחֽ

ֲעֵדי־ַעד ֵׁשם ְּתִה־ָּלתֹו:  ׀  ָּברּוךךְ ֵמִתים ְיַח־ֶּיה ֵאל ְּבֹרב־ַחְסּדֹו  
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לאשה      לאיש

ִבי:ְלָׁשָנה טֹוָבה ִּתָּכֵתב: ְלָׁשָנה טֹוָבה ִּתָּכֵתֽ
               שים              אשים

בּו: ְבָנה:ְלָׁשָנה טֹוָבה ִּתָּכֵתֽ ְלָׁשָנה טֹוָבה ִּתָּכַתֽ

ָּתה: ועוה המתברך:   ַּגם ַאֽ

'. גּוט יֹום טֹוב  אחר התפלה מברך איש את רעהו בברכת: 'ליל שני של ראש השנהב
------------------

'.שיר הכבוד' ו' שיר היחוד רבים שארים בבית הכסת לאמירה משותפת של 'ליל יום כפורב
------------------

 עם ספרי תורה. (דברי קהלת)שמחת תורהאין מקיפין בליל 
------------------

עיין גמ' ראש השה טז: 'אמר רבי כרוספדאי' ושיטות תוספות, רמב"ן, ראב"ד, וספר החיוך.53

 ואין להזכיר החתימה בר"ה דחיי עוה"ז שויןְלָׁשָנה טֹוָבה ִּתָּכֵתבוהגים בליל א' דר"ה שכל אחד אומר לחברו 
בכל אדם אלא דאע"פ שכתב אם חוזר בעשי"ת קרע הגז"ר וכתב וחתם ביוה"כ לטובה וזהו התועלת דאיו

חתם עד יוה"כ, ולכן אין לומר "ותחתם" אלא "תכתב". (בהגר"א תקפ"ב ס"ק כ"ד) (סידור אזור אליהו)



).733' בבית הכסת (עמ'  מעוז צורבשבת(ות) חוכה שרים כאן '
------------------

', בבין בית המקדש בנה היטב' ('בויען זי גוט' או 'בויא גוט אחר התפלה מאהל איש לרעהו : ' ליל ראשון של פסח ב
-

'). אדיר הוא יבנה ביתו בקרוב ' - 'אלמעכטיגר גאט נון בויא דיין טעמפל שירהכלשון פיוט ההגדה החביב '


