עירוב חצרות
בקהילות בהן מתפללים ערבית של ליל פסח מבעוד יום ,עושים עירובי חצרות לפי 'ברכו',
ובקהילות המאחרות להתפלל ערבית בלילה ,עושים כן לפי תפלת מנחה או קבלת שבת.
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(:

זְ ֵכה ְבּ ֵערוּב זֶ ה ְל ַא ֵ ֽחינוּ ְבּנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל ַה ָדּ ִרים פֹּ ה ִע ָ ֽמּנוּ ְו ֶשׁיָּ בוֹאוּ ָלדוּר ְבּ ֶמ ֶשׁ ךְך

וּביָ ִמים
ַה ָשּׁנָ ה ָבּ ִעיר ַהזּ ֹאת ֶשׁיִּ ְס ְמכוּ ָע ָליו ְל ַט ְל ֵטל ַעל יָ דוֹ ֵמ ְרשׁוּת ִל ְרשׁוּת ְבּ ַשׁ ָבּתוֹת ְ
טוֹבים ַה ָבּ ִאים:
ִ
זוֹכה!
השמש מגביה את המצה טפח ומתכוון לזכות עבורם ואומרֲ :ה ֵ ֽרינִ י ֶ
הרב וטל את המצה מידי השמש ומברך בקול רם

ָבּ ךְ
וֹתיו ְוצִ ָ ֽוּנוּ ַעל ִמצְ ַות
עוֹלם ֲא ֶשׁר ִק ְדּ ָ ֽשׁנוּ ְבּ ִמצְ ָ
רוּך ַא ָתּה יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ֶ ֽמ ֶל ךְך ָה ָ
ֵ :ערוּב
)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

טוּלי
וּל ִט ְל ֵ
יּוּלי ְ
וּל ַע ֵ
פּוּקי ְ
רוּבא יְ ֵהא ָשׁ ֵרא ָ ֽלנָ א ְל ַא ֵ
ְבּ ֵדן ֵע ָ

ָבּ ְרחוֹבוֹת ְו ַה ֲחצֵ רוֹת

וּמ ַה ָבּ ִתּים ַל ֲחצֵ רוֹת ְו ָה ְרחוֹבוֹת ֵ
ְו ַה ָבּ ִתּים ֵ
וּמ ַבּיִ ת
וּמ ָה ְרחוֹבוֹת ְו ַה ֲחצֵ רוֹת ַל ָבּ ִתּים ִ
ְל ַביִ ת
ְדצָ ִר ךְ
יך ָלן

ֵ
ל־א ַתר
וּל ָכ ֲ
וּמ ַה ָבּ ִתּים ְו ַה ֲחצֵ רוֹת ְלגַּ גּוֹת ְ
וּמגַּ ג ְלגַ ג ֵ
וּמ ָחצֵ ר ְל ָחצֵ ר ִ
ל־ה ָדּ ִרים
וּל ָכ ַ
טוֹבים ָ ֽלנוּ ְ
ִ
ל־שׁ ְבּתוֹת ַה ָשּׁנָ ה ְויָ ִמים
ְבּ ָכ ַ

ְו ָה ֲע ִת ִידים ָלדוּר ָבּ ִעיר ַהזּ ֹאת:
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
עץ מפוארת,
או מזיקים אחרים ,והגו לתלותו סמוך לתקרה במערב בית הכסת במקום גלוי לעין בתוך קופסת
או התליעה,
שדלתה בצורת מגן דוד ויתן לראות דרכה את המצה .אם התעפשה מצת העירוב במרוצת השה
לדיירים חדשים ולגר
עושים מחדש עירוב חצרות כפעם בפעם ,כפי הצורך] .ולא בכל ערב שבת )אא"כ חוששים

[(.ולדתגייר ולקטן שש

עירוב תבשילין
An  עירוב תבשיליןis performed in the following manner; one takes a piece of  מצהor חלה,
places some cooked or roasted meat upon it, raises it, and recites the following:

ְָבּ ך
וֹתיו ְוצִ ָ ֽוּנוּ ַעל ִמצְ ַות
ָ ְעוֹלם ֲא ֶשׁר ִק ְדּ ָ ֽשׁנוּ ְבּ ִמצ
ָ רוּך ַא ָתּה יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ֶ ֽמ ֶל ךְך ָה
 ֵערוּב:
Then the following declaration is recited:

וּל ַא ְד ָל ָקא ְשׁ ָרגָ א
ְ וּל ַא ְט ָמנָ א
ְ וּל ַב ָשּׁ ָלא
ְ יפא
ֵ רוּבא יְ ֵהא ָשׁ ֵרא ַלנָ א ְל ֵמ
ָ ַבּ ֲה ֵדין ֵע
ְ יּוֹמא ָט ָבא ְל ַשׁ ְבּ ָתא ָ ֽלנוּ
ָ וּל ֶמ ְע ַבּד ָכּל־צָ ְר ָ ֽכּנָ א ִמ
ְ :
ל־ה ָדּ ִרים ָבּ ִעיר ַהזּ ֹאת
ַ וּל ָכ
“By means of this  עירובmay 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 תבשיליןis preserved until שבת, when the portion of the  מצהor  חלהis used as ה לחם משfor
the for the first two meals and eaten at סעודה שלישית. Some eat it at the יהסעודה ש.

הדלקת נרות

1

ְָבּ ך
וֹתיו
ָ ְעוֹלם ֲא ֶשׁר ִק ְדּ ָ ֽשׁנוּ ְבּ ִמצ
ָ רוּך ַא ָתּה יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ֶ ֽמ ֶל ךְך ָה
ְוצִ ָ ֽוּנוּ ְל ַה ְד ִליק

:ל־שׁ ָבּת
ַ נֵ ר ֶשׁ

נֵ ר ֶשׁל

:הבשלש רגלים וראש הש

לשבת

ְוצִ ָ ֽוּנוּ ְל ַה ְד ִליק

1
In ז אשכa 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 הג מof lighting a candle for everyone in the family is a late הג חסידיםמ, not הגמ
זאשכ. On יום טוב, the הג פפד"מ מand most places, was to light candles before the סעודה. Unlike on
 שבת, when one must light before the ברכה, there was no such insistence on יום טוב. In Holland, the
הג מon  יום טובwas to light prior to going to synagogue.

:פּוּרים
ִ ַה ִכּ

ְוצִ ָ ֽוּנוּ ְל ַה ְד ִליק נֵ ר ֶשׁל
ַשׁ ָבּת ְו ֶשׁל( יוֹם

: ַשׁ ָבּת ְו ֶשׁל( יוֹם טוֹב:)בערב שבת
:ביום הכיפורים

:)בערב שבת
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:וראים )חוץ משביעי ואחרון של פסח( אומרים בכל יום טוב ובימים

ְָבּ ך
:יענוּ ִלזְ ַמן ַהזֶּ ה
ֽ ָ ִעוֹלם ֶשׁ ֶה ֱח ָיֽנוּ ְו ִקיְּ ָ ֽמנוּ ְו ִהגּ
ָ רוּך ַא ָתּה יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ֶ ֽמ ֶל ךְך ָה
קבלת שבת
 רב שמשון רפאל הירשis the one who introduced  קבלת שבתinto official הגי פפד"ממ.

The

 גר"אopposed additions to תפילה בציבור, which were not instituted by חז"ל, because of טירחא דציבורא.
Nevertheless, the congregation over which תן אדלר  רביopposed 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 אומץ ]ש. Before 'רב הירשs time, one said  ברכוimmediately after
חה'מs קדיש תתקבל. (Both  ספרדיםand  קהילת פראגhad the הגמ

to begin with מזמור שיר.) Even

after  רב הירשbrought  קבלת שבתinto the synagogue as a fixed תן אדלר  רבי, וסח’s synagogue
continued his הג מnot to recite it. There is no  חיוב להלכהto recite קבלת שבת, but it is a prevalent הגמ,
which has the  דיןof הג ישראל תורהמ, according to various פוסקים. If someone has the הג מto recite
 קבלת שבתevery ( ערב שבתincluding on  יום טוב שחל להיות בערב שבתas in done in זהג אשכ)מ, one
may even recite it in a non-זהג אשכ מsynagogue. However, once the  צבורbegins  ברכוetc., one should
skip the remaining  קבלת שבתand oren with them.
In  פפד"מthey differentiated between older and newer הגיםמ, (for this reason, for the last sixty
 תקיעותon הראש הש, the  בעל תוקעdoes not stand next to the  אלמעמערas he does in the first forty
תקיעות, but stands next to the ’רבs place).  סדר קבלת שבתis a new addition, however the recitation of
 תהליםbefore  תפילהis said before  שחריתevery day. Therefore  לכה דודיwhich is

a relatively new

הג מis said from the אלמעמער, whereas the  תהליםare said from the עמוד. In  ליטאthe הג מwas to recite
the entire קבלת שבת, including  לכו נרננהat the עמוד, (possibly because of the 'גר"אs הג מnot to recite
it at all).

2

The term וראים ימים, “Days of Awe”, in connection with ה ראש השand  יום כפורwas
first employed by the מהרי"ל. (The World of Prayer Volume II pg. 172)
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סדר קבלת שבת אמר תיכף אחר מחה ,ואין אומרים 'עלינו' אחר מחה .אחר מחה של יום ו' מקבלים את השבת
לפי הסדר שלפיו .וכן והגים גם כשחל יום טוב בערב שבת או בשבת ,בלא דילוגים כלל אבל אין אומרים סדר קבלת
שבת ביום כפור שחל בשבת .מזמורי קבלת שבת 'לכו נרננה' וגו' אמרים לסירוגין ,הייו פסוק אחד אומר החזן בקול
רם ואת הפסוק שאחריו אומר הקהל בקול רם ,וחוזר חלילה עד סיום המזמורים .וראוי לקהל לומר בלחש גם את
פסוקי החזן ,ולחזן לומר גם את פסוקי הקהל .החזן מתפלל בלי טלית להורות שאין זה מעיקר התפלה.
צה
יעה ְלצ֣ וּר יִ ְשׁ ֵ ֽענוּ:
יי נָ֝ ִ ֗ר ָ
חזן ְ֭לכוּ נְ ַרנֲּ ָנ֣ה ַ ֽל ָ ֑
תוֹדה ֝ ִבּזְ ִמ ֗רוֹת נָ ִ ֥ר ַיע ֽלוֹ:
קהל נְ ַק ְדּ ָ ֣מה ָפ ָנ֣יו ְבּ ָ ֑
ל־אל ִ ֹֽהים:
ל־כּ ֱ
וּמ ֶל ךְך גָּ֝ ֗דוֹל ַע ָ
חזן ִ ֤כּי ֵ ֣אל גָּ ֣דוֹל יְ ָ ֑י ֶ ֥
וֹע ֖ ֹפת ָה ִ ֣רים ֽלוֹ:
י־א ֶרץ וְ ֽת ֲ
שׁר ְ֭בּיָ דוֹ ֶמ ְח ְק ֵר ָ ֑
קהל ֲא ֶ ֣
שׂהוּ ֝ ְויַ ֶ֗בּ ֶשׁת יָ ָ ֥דיו יָ ָ ֽצרוּ:
ר־לוֹ ַ֭היָּ ם וְ ֣הוּא ָע ָ ֑
חזן ֲא ֶשׁ ֣
ֹשׂנוּ:
קהל ֭ ֹבּאוּ נִ ְשׁ ַ ֽתּ ֲחֶו֣ה ְונִ ְכ ָ ֑ר ָעה נִ֝ ְב ְר ָ֗כה ִ ֽל ְפנֵ י־יְ ָ ֥י ע ֵ ֽ
ם־בּק ֹ֥לוֹ
חזן ִ֘כּי ֤הוּא ֱאל ֵֹ֗הינוּ ַ ֽו ֲא ַ ֤נ ְחנוּ ַ ֣עם ַ֭מ ְר ִעיתוֹ וְ ֣צ ֹאן יָ ֑דוֹ ֝ ַהיּ֗ וֹם ִא ְ
ִת ְשׁ ָ ֽמעוּ:
יבה ְכּי֥ וֹם ֝ ַמ ֗ ָסּה ַבּ ִמּ ְד ָ ֽבּר:
ל־תּ ְק ֣שׁוּ ְ֭ל ַב ְב ֶכם ִכּ ְמ ִר ָ ֑
קהל ַא ַ
ם־ר ֥אוּ ָ ֽפ ֳע ִ ֽלי :
יכם ֝ ְבּ ָח ֗נוּנִ י גַּ ָ
וֹת ֶ ֑
שׁר נִ֭ סּוּנִ י ֲא ֽב ֵ
חזן ֲא ֶ ֣
קהל ַא ְר ָבּ ִ ֤֮עים ָשׁ ֨ ָנה ׀ ָ ֘א ֤קוּט ְבּ ֗דוֹר ָ ֽוא ֗ ַֹמר ַ ֤עם תֹּ ֵ ֣עי ֵל ָ ֣בב ֵ ֑הם ֝ ְו ֵ֗הם ֽל ֹא־יָ ְדע֥ וּ
ְד ָר ָ ֽכי:
וּח ִ ֽתי:
ל־מנֽ ָ
חזן ]קהל יחדיו[ ֲא ֶשׁר־נִ ְשׁ ַ ֥בּ ְע ִתּי ְב ַא ִ ֑פּי ִאם־יְ֝ ב ֹ֗אוּן ֶא ְ
צו

ל־ה ָ ֽא ֶרץ:
שׁירוּ ֝ ַ ֽל ָ֗יי ָכּ ָ
שׁיר ָח ָ ֑דשׁ ִ ֥
שׁירוּ ַ֭ליֽ יָ ִ ֣
חזן ִ ֣
וּע ֽתוֹ:
וֹם־לי֗ וֹם יְ ֽשׁ ָ
שׁירוּ ַ֭ליֽ יָ ָ ֽבּ ֲר ֣כוּ ְשׁ ֑מוֹ ַבּ ְשּׂ ֥רוּ ִמיּֽ ֝ ְ
קהל ִ ֣
אוֹתיו:
ל־ה ַע ֗ ִמּים נִ ְפ ְל ָ ֽ
בוֹדוֹ ְבּ ָכ ֝ ָ ֽ
חזן ַס ְפּ ֣רוּ ַבגּוֹיִ ֣ם ְכּ ֑
ל־אל ִ ֹֽהים:
ל־כּ ֱ
נוֹרא ֝ ֗הוּא ַע ָ
אד ָ ֥
וּמ ֻה ָ ֣לּל ְמ ֑ ֹ
קהל ִ ֥כּי ָ֘ג ֤דוֹל יְ ָ ֣י ְ
ילים ַֽ֝ו ָ֗יי ָשׁ ַ ֥מיִ ם ָע ָ ֽשׂה:
ל־אל ֵ ֹ֣הי ָ ֽה ַע ִ ֣מּים ֱא ִל ִ ֑
חזן ִ ֤כּי ׀ ָכּ ֱ
הוֹד־ו ָה ָ ֥דר ְל ָפ ָנ֑יו ֥ ֹעז ֝ ְו ִת ְפ ֶ ֗א ֶרת ְבּ ִמ ְק ָדּ ֽשׁוֹ:
ְ
קהל
חזן ָה ֣בוּ ַ֭ליֽ יָ ִמ ְשׁ ְפּ ֣חוֹת ַע ִ ֑מּים ָה ֥בוּ ֝ ַ ֽל ָ֗יי ָכּ ֥בוֹד וָ ֹֽעז:

לפי קבלת שבת בפרוזדור בית הכסת ,או בחדר סמוך ,מתעטף האבל )בתוך שבעה( בטלית בעטיפת
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ישמעאלים ,דהייו שסטרו ופיו מכוסים ועייו גלויות ,וכך שאר מעוטף .אם לא התפלל מחה ,מתפלל בפרוזדור
בעיטוף זה.
מוּאל . . . ,כָּ ל ע ֲִטי ָפה שֶׁ ֵאיָהּ ַכּע ֲִטיפַת יִ ְשׁ ְמעֵ א ִלים ֵאיָהּ ע ֲִטי ָפה ]חוטמו ושפמו וזקו מכוסה[) .גמ' מועד קטן כד(.
ָאמַ ר ְשׁ ֵ

רוֹתיו:
וּ־מנְ ָ֗חה וּ ֹ֥באוּ ְל ַחצְ ָ ֽ
קהל ָה ֣בוּ ַ֭ליֽ יָ ְכּ ֣בוֹד ְשׁ ֑מוֹ ְשׂ ֽא ֝ ִ
ל־ה ָ ֽא ֶרץ:
חזן ִה ְשׁ ַ ֽתּ ֲח ֣ווּ ַ֭ליֽ יָ ְבּ ַה ְד ַרת־ ֑ ֹק ֶדשׁ ִ ֥חילוּ ֝ ִמ ָפּ ֗ ָניו ָכּ ָ
ל־תּ ֑מּוֹט יָ ִ ֥דין ֝ ַע ֗ ִמּים
ף־תּ ֣כּוֹן ֵתּ ֵ ֣בל ַבּ ִ
גּוֹים ׀ ְ֘יָ ֤י ָמ ָ֗ל ךְך ַא ִ
קהל ִא ְמ ֤רוּ ַב ִ֨
ישׁ ִ ֽרים:
ְבּ ֵ ֽמ ָ
וּמל ֹֽאוֹ:
חזן יִ ְשׂ ְמ ֣חוּ ַ֭ה ָשּׁ ַמיִ ם ְו ָת ֵג֣ל ָה ָ ֑א ֶרץ ִ ֽי ְר ַ ֥עם ֝ ַה ָ֗יּם ְ
י־י ַֽער:
ל־עצֵ ָ
ר־בּוֹ ָ ֥אז יְ֝ ַ ֽרנֲ ֗נוּ ָכּ ֲ
ל־א ֶשׁ ֑
קהל ַ ֽי ֲע ֣לֹז ָ֭שׂ ַדי וְ ָכ ֲ
ט־תּ ֵ ֥בל ְבּ ֶצ ֶ֑דק ֝ ְו ַע ֗ ִמּים
ח' ]ק' יחדיו[ ִל ְפ ֵ ֤ני יְ ָ֨י ׀ ִ֬כּי ָ֗בא ִ ֥כּי ָב ֘א ִל ְשׁ ֢ ֹפּט ָ֫ה ָ ֥א ֶרץ יִ ְשׁ ֽ ֹפּ ֵ
ֶ ֽבּ ֱא ֽמוּנָ ֽתוֹ:
חזן יְ ָ ֣י ֖◌ ָמ ָל ךְך ָתּ ֵג֣ל ָה ָ ֑א ֶרץ יִ֝ ְשׂ ְמ ֗חוּ ִאיִּ ֥ים ַר ִ ֽבּים:
צז
יביו ֶצ ֶ֥דק ֝וּ ִמ ְשׁ ֗ ָפּט ְמ ֣כוֹן ִכּ ְס ֽאוֹ:
קהל ָע ָ ֣נ ן ַ ֽו ֲע ָר ֶ ֣פל ְס ִב ָ ֑
וּת ַל ֵ ֖הט ָס ִ ֣ביב צָ ָ ֽריו:
חזן ֖◌ ֵאשׁ ְל ָפ ָנ֣יו ֵתּ ֵ ֑ל ךְך ְ
קהל ֵה ִ ֣אירוּ ְב ָר ָ ֣קיו ֵתּ ֵ ֑בל ָ ֽר ֲא ָ ֖תה ַו ָתּ ֵ ֣חל ָה ָ ֽא ֶרץ:
ל־ה ָ ֽא ֶרץ:
דּוֹנג ֖◌נָ ַמסּוּ ִמ ִלּ ְפ ֵנ֣י יְ ָ ֑י ֝ ִמ ִלּ ְפ ֗ ֵני ֲא ֣דוֹן ָכּ ָ
חזן ָה ִ ֗רים ַכּ ֗ ַ
בוֹדוֹ:
ל־ה ַע ִ ֣מּים ְכּ ֽ
קהל ִה ִ ֣גּידוּ ַה ָשּׁ ַ ֣מיִ ם צִ ְד ֑קוֹ וְ ָר ֖אוּ ָכ ָ ֽ
חזן

ווּ־לוֹ ָכּל־
ילים ִה ְשׁ ַ ֽתּ ֲח ֝
יֵ ֹ֤בשׁוּ ׀ ָכּל־ ֹ֬ע ְב ֵדי ֗ ֶפ ֶסל ַה ִ ֽמּ ְת ַ ֽהלֲ ִ ֥לים ָ ֽבּ ֱא ִל ִ ֑

ֱאל ִ ֹֽהים:
הוּדה ְל ַ ֖מ ַען ִמ ְשׁ ָפּ ֶ ֣ט ךָ
יך יְ ָיֽ:
קהל ָ ֽשׁ ְמ ֬ ָעה ַו ִתּ ְשׂ ֨ ַמח ׀ צִ יּ֗ וֹן ֖◌ ַו ָתּגֵ ְלנָ ה ְבּנ֣ וֹת יְ ָ ֑
ל־אל ִ ֹֽהים:
ל־כּ ֱ
ית ַע ָ
אד ֝ ַ ֽנ ֲע ֵ֗ל ָ
ל־ה ָ ֑א ֶרץ ְמ ֥ ֹ
ל־כּ ָ
י־א ָ ֤תּה יְ ָ֗י ֶע ְלי֥ וֹן ַע ָ
חזן ִ ֽכּ ַ

ילם:
ידיו ִמ ַיּ֥ד ֝ ְר ָשׁ ֗ ִעים יַ צִּ ֵ ֽ
א ֲה ֵ ֥בי יְ ָ֗י ִשׂנְ ֫אוּ ָ ֥רע ֖◌שׁ ֵֹמר נַ ְפ ֣שׁוֹת ֲח ִס ָ ֑
קהל ֽ ֹ
י־לב ִשׂ ְמ ָ ֽחה:
חזן ◌֖ 4אוֹר־זָ ֻ ֣ר ַע ַלצַּ ִ ֑דּיק ֽוּ ְליִ ְשׁ ֵר ֵ ֥
הוֹדוּ ְל ֵז ֶ֣כר ָק ְד ֽשׁוֹ:
יי ֝ ְו ֗
יקים ַ ֽבּ ָ ֑
קהל ואחר כך חזן ִשׂ ְמ ֣חוּ ֖◌צַ ִדּ ִ
צח

ה־לּוֹ יְ֝ ִמ ֗ינוֹ
יע ֥
הוֹשׁ ָ
ִֽ
שׂה
שׁיר ֖◌ ָח ָ ֗דשׁ ִ ֽכּי־נִ ְפ ָל ֣אוֹת ָע ָ ֑
שׁירוּ ַ ֽלייָ ֙ ׀ ִ ֣
חזן ִמזְ ֡מוֹר ִ ֤

וּזְ ֥ר ַוֹע ָק ְד ֽשׁוֹ:
גּוֹים גִּ ָ ֥לּה צִ ְד ָק ֽתוֹ:
וּע ֑תוֹ ְל ֵע ֵינ֥י ֝ ַה ִ֗
הוֹד ַיע ֖◌יְ יָ יְ ֽשׁ ָ
קהל ִ ֣
חזן ָ֘ 5ז ַ ֤כר ַח ְס ֨דּוֹ ׀ ֶו ֱ֥א ֽמוּנָ ֘
שׁוּעת
י־א ֶרץ ֝ ֵ ֗את יְ ַ ֥
ל־א ְפ ֵס ָ ֑
תוֹ ְל ֵ ֢בית יִ ְשׂ ָ ֫ר ֵ ֥אל ָר ֥אוּ ָכ ַ
ֱאל ֵ ֹֽהינוּ:
ל־ה ָ ֑א ֶרץ ִפּצְ ֖חוּ וְ ַ ֽרנֲ נ֣ וּ ְוזַ ֵ ֽמּרוּ:
קהל ָה ִ ֣ריעוּ ַ֭ליֽ יָ ָכּ ָ
חזן זַ ְמּ ֣רוּ ַליֽ יָ ְבּ ִכנּ֑ וֹר ֝ ְבּ ִכ ֗נּוֹר ְו ֣קוֹל זִ ְמ ָ ֽרה:
שׁוֹפר ֝ ָה ִ ֗ריעוּ ִל ְפ ֵ ֤ני ׀ ַה ֬ ֶמּ ֶל ךְך יְ ָיֽ:
קהל ֖◌ ַבּ ֲח ֣ ֹצצְ רוֹת ְו ֣קוֹל ָ ֑
וּמל ֹ֑אוֹ ֝ ֵתּ ֵ֗בל ְוי֣ ְשׁ ֵבי ָ ֽבהּ:
חזן יִ ְר ַ ֣עם ַ֭היָּ ם ְ
4

יקים
ְאוֹרה ,וִ ישָׁ ִרים לְ ִשׂ ְמחָ ה .צַ ִדּ ִ
יקים ל ָ
ְאוֹרה ,וְ ל ֹא הַ כֹּל לְ ִשׂ ְמחָ ה ,צַ ִדּ ִ
ָאמַ ר ַרב ְַ חמָ ן בַּ ר ִיצְ חָ ק  . . .ל ֹא הַ כֹּל ל ָ
י־לב ִשׂ ְמ ָ ֽחה) .':גמ' תענית טו(.
לְאוֹרהִ ,דּכְ ִתיב֖ ' :אוֹר־זָ ֻ ֣ר ַע ַלצַּ ִ ֑דּיק' וְ ִלישָׁ ִרים ְל ִשׂ ְמחָ הִ ,דּכְ ִתיב' :וּֽ ְליִ ְשׁ ֵר ֵ ֥
ָ
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שׁוּעת ֱאל ֵ ֹֽדינוּ? בִּ ימֵ י מָ ְר ְד ַכי וְ ֶא ְס ֵתּר) .גמ' מגילה יא(.
י־א ֶרץ ֝ ֵ ֗את יְ ַ ֥
ל־א ְפ ֵס ָ ֑
ֵאימָ ַתי ָר ֥אוּ ָכ ַ

אוּ־כף יַ֝ ֗ ַחד ָה ִ ֥רים יְ ַר ֵ ֽנּנוּ:
קהל נְ ָה ֥רוֹת יִ ְמ ֲח ָ ֑
ישׁ ִ ֽרים:
ט־תּ ֵ ֥בל ְבּ ֶצ ֶ֑דק ֝ ְו ַע ֗ ִמּים ְבּ ֵ ֽמ ָ
חזן ]קהל יחדיו[ ִ ֥ל ְפ ֵנ֥י יְ ָ֗י ִ ֥כּי ָב ֘א ִל ְשׁ ֢ ֹפּט ָ֫ה ָ ֥א ֶרץ יִ ְשׁ ֽ ֹפּ ֵ
רוּבים ָתּנ֥ וּט ָה ָ ֽא ֶרץ:
ישׁב ֝ ְכּ ִ֗
חזן יְ ָ ֣י ָ֭מ ָל ךְך יִ ְרגְּ ז֣ וּ ַע ִ ֑מּים ֵ ֥

צט

קהל

ל־ה ַע ִ ֽמּים:
ל־כּ ָ ֽ
֖◌ יְ יָ ְבּצִ ֣יּוֹן גָּ ֑דוֹל ְו ָ ֥רם ֝ ֗הוּא ַע ָ
נוֹרא ָק ֥דוֹשׁ ֽהוּא:
יוֹדוּ ִ֭שׁ ְמ ךָך גָּ ֥דוֹל ְו ָ ֗
חזן ֣

ק'

ישׁ ִ ֑רים ִמ ְשׁ ָ ֥פּט ֝וּצְ ָד ָ ֗קה ְבּ ַ ֽי ֲע ֤ ֹקב ׀ ַא ָ֬תּה
כּוֹנ֣נְ ָתּ ֵ ֽמּ ָ
וְ ֥ ֹעז ֶמ ֶל ֘ךְך ִמ ְשׁ ָ ֢פּט ָ ֫א ֵ ֥הב ַ֭א ָתּה ַ

ית:
ָע ִ ֽשׂ ָ
וֹמ ֡מוּ ְ֘יָ ֤י ֱאל ֵֹ֗הינוּ ֖◌ ְ ֽו ִה ְשׁ ַתּ ֲחווּ ַ ֽל ֲה ֥ ֹדם ַרגְ ָ֗ליו ָק ֥דוֹשׁ ֽהוּא:
חזן ֽר ֲ
קהל

מוּאל ְבּ ֽ ֹק ְר ֵ ֣אי ְשׁ ֑מוֹ ק ִ ֹ֥ראים ֶאל־יְ֝ ָ֗י וְ ֣הוּא
שׁה וְ ַ ֽא ֲה ֹ֨רן ׀ ְ ֽבּכ ֲֹה ֗ ָניו ֭וּ ְשׁ ֵ
ֹ ֘ 6מ ֶ ֤

ַ ֽי ֲע ֵנֽם:
ן־למוֹ:
יהם ָ ֽשׁ ְמ ֥רוּ ֝ ֵ ֽעד ָֹ֗תיו וְ ֣ ֹחק ָנ ַֽת ָ ֽ
חזן ְבּ ַע ֣מּוּד ָ֭ענָ ן יְ ַד ֵ ֣בּר ֲא ֵל ֶ ֑
ילוֹתם:
ל־ע ִ ֽל ָ ֽ
֣ית ָל ֶ ֑הם ֝ ְונֹ ֵ ֗קם ַע ֲ
יתם ֵ ֣אל נֹ֭ ֵ ֽשׂא ָהיִ ָ
קהל יְ ָ ֣י ֱאל ֵֹהינוּ֘ ַא ָ ֢תּה ֲע ֫ ִנ ָ ֥
י־ק ֗דוֹשׁ יְ ָ ֥י ֱאל ֵ ֹֽהינוּ:
וֹמ ֡מוּ ְ֘יָ ֤י ֱאל ֵֹ֗הינוּ ֖◌ ְ ֽו ִה ְשׁ ַתּ ֲחווּ ְל ַ ֣הר ָק ְד ֑שׁוֹ ִ ֽכּ ָ֝
חזן ]וקהל יחדיו[ ֽר ֲ
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מוּאל
שׁה ְו ַ ֽא ֲה ֹ֨רן ׀ ְבּ ֹֽכ ֲה ֗ ָניו ֭וּ ְשׁ ֵ
לְתּנִּ י כְּ מֹשֶׁ ה וְ ַאהֲ רֹןִ ,דּכְ ִתיבֹ ֘ ' :מ ֶ ֤
מוּאל[ לְ ָפָיוִ ,רבּוֹוֹ שֶׁ ל עוֹלָ םְ ,שׁ ַק ַ
]שׁ ֵ
ָאמַ ר ְ
ְבּ ֽ ֹק ְר ֵ ֣אי ְשׁ ֑מוֹ') .גמ' תענית ה(:

הגו לישב גם באמירת 'מזמור לדוד'.

חזן ִמזְ ֗מוֹר ְל ָ ֫ד ִו֥ד ָה ֣בוּ ַ֭ליֽ יָ ְבּ ֵנ֣י ֵא ִ ֑לים ָה ֥בוּ ֝ ַ ֽל ָ֗יי ָכּ ֥בוֹד וָ ֹֽעז:

כט

קהל ָה ֣בוּ ַ֭ליֽ יָ ְכּ ֣בוֹד ְשׁ ֑מוֹ ִה ְשׁ ַ ֽתּ ֲחו֥ וּ ֝ ַ ֽל ָ֗יי ְבּ ַה ְד ַרת־ ֽ ֹק ֶדשׁ:
ל־מיִ ם ַר ִ ֽבּים:
ל־ה ָכּ ֥בוֹד ִה ְר ִ ֑עים יְ֝ ָ֗י ַע ַ ֥
ל־ה ָ ֥מּיִ ם ֵ ֽא ַ
חזן ֥קוֹל יְ ָ֗י ַע ַ֫
קהל ֽקוֹל־יְ ָ ֥י ַבּ ֹ֑כּ ַח ֥קוֹל יְ֝ ָ֗י ֶ ֽבּ ָה ָ ֽדר:
ת־א ְר ֵז֥י ַה ְלּ ָבנֽ וֹן:
חזן ֣קוֹל ֖◌יְ יָ שׁ ֵ ֹ֣בר ֲא ָר ִז֑ים וַ יְ ַשׁ ֵ ֥בּר יְ֝ ָ֗י ֶא ַ
ן־ר ֵא ִ ֽמים:
מוֹ־עגֶ ל ְל ָבנ֥ וֹן ֝ ְו ִשׂ ְר ֹ֗ין ְכּ ֣מוֹ ֶב ְ
ֵ֑
ידם ְכּ
קהל וַ יַּ ְר ִק ֵ ֥
חזן ֽקוֹל־יְ ָ ֥י ח ֗ ֵֹצב ַ ֽל ֲה ֥בוֹת ֵ ֽאשׁ:
קהל ֣קוֹל יְ֭ יָ יָ ִ ֣חיל ִמ ְד ָ ֑בּר יָ ִ ֥חיל יְ֝ ָ֗י ִמ ְד ַ ֥בּר ָק ֵ ֽדשׁ:
ֹמר ָכּ ֽבוֹד:
יכ ֑לוֹ ֝ ֻכּ ֗לּוֹ א ֵ ֥
וּב ֵ ֽה ָ
לוֹת ַו ֶ ֽיּ ֱח ֢שׂף יְ ֫ ָע ֥רוֹת ְ
חוֹלל ַאיָּ ֘
חזן ֣קוֹל יְ יָ ֙ ׀ יְ ֵ ֣
עוֹלם:
שׁב ַו ֵיּ ֶ֥שׁב יְ֝ ָ֗י ֶ ֣מ ֶל ךְך ְל ָ ֽ
קהל יְ֭ יָ ַל ַמּ ֣בּוּל יָ ָ ֑
ת־ע ֣מּוֹ ַֿב ָשּׁ ֽלוֹם:
חזן ]קהל יחדיו[ ְ ֽי ָ֗י ֹ֖עז ְל ַע ֣מּוֹ יִ ֵ ֑תּן יְ ָ֓י ׀ יְ ָב ֵ ֖ר ךְך ֶא ַ
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החזן עולה אל האלמעמער )בימה( ומגן 'לכה דודי' בעימה ,שאר שם גם לאמירת שי המזמורים

החזן עולה אל הבימה רק באמירת 'לכה דודי' .רבי שלמה זלמן גייגר מפרקפורט ימק בספרו 'דברי
7
קהלת' )עמ'  (06שעושים כן "להורות שאין זה מעיקר התפילה" ,וזאת כיון שאמירת 'לכה דודי' היא מהג
רבי אביגדור אוא בספרו 'ממהגי יהדות אשכז' הביא גם כן כי זהו מהגם של קהילות אשכז,
מאוחר.
ש"לשירת לכה דודי עובר הש"ץ ממקומו שעל-יד העומד אל הבימה".

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

8לכה דודי
ראשי החרוזים שלמה הלוי

דוֹדי ִל ְק ַראת ַכּ ָלּה ְפּנֵ י ַשׁ ָבּת נְ ַק ְבּ ָלה:
ְל ָכה ִ
שׁמוֹר וְ זָ כוֹר ְבּ ִדבּוּר ֶא ָחד
ָ
יענוּ ֵאל ַה ְמיֻ ָחד
ִה ְשׁ ִמ ָ ֽ
וּשׁמוֹ ֶא ָחד
יְ יָ ֶא ָחד ְ
וּל ִת ְפ ֶ ֽא ֶרת וְ ִל ְת ִה ָלּה:
ְל ֵשׁם ְ

דוֹדי ִל ְק ַראת ַכּ ָלּה ְפּנֵ י ַשׁ ָבּת
ְל ָכה ִ

נְ ַק ְבּ ָלה:
ִל ְק ַראת ַשׁ ָבּת ְלכוּ וְ נֵ ְל ָכה
ִכּי ִהיא ְמקוֹר ַה ְבּ ָר ָכה
סוּכה
ֵמר ֹאשׁ ִמ ֶ ֽקּ ֶדם נְ ָ
סוֹף ַמ ֲע ֶשׂה ְבּ ַמ ֲח ָשׁ ָבה ְתּ ִח ָלּה:

דוֹדי ִל ְק ַראת ַכּ ָלּה ְפּנֵ י ַשׁ ָבּת
ְל ָכה ִ

נְ ַק ְבּ ָלה:
לוּכה
ִמ ְק ַדּשׁ ֶ ֽמ ֶל ךְך ִעיר ְמ ָ
וּמי צְ ִאי ִמ ךְ
תּוֹך ַה ֲה ֵפ ָכה
ֽק ִ
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בשבתות הספירה ,בין המצרים ,וחנוכה יש יגוים קבועים ל'לכה דודי'.

ַרב ָל ךְך ֶ ֽשׁ ֶבת ְבּ ֵ ֽע ֶמק ַה ָבּ ָכא
וְ הוּא יַ ְחמֹל ָע ַ ֽליִ ךְך ֶח ְמ ָלה:

דוֹדי ִל ְק ַראת ַכּ ָלּה ְפּנֵ י ַשׁ ָבּת
ְל ָכה ִ

נְ ַק ְבּ ָלה:
וּמי
ִה ְת ַנ ֲֽע ִרי ֵ ֽמ ָע ָפר ֽק ִ
ִל ְב ִשׁי ִבּגְ ֵדי ִת ְפ ַא ְר ֵתּ ךְך ַע ִמּי
ַעל־יַ ד ֶבּן־יִ ַשׁי ֵבּית ַה ַלּ ְח ִמי
ָק ְר ָבה ֶאל־נַ ְפ ִשׁי גְ ָא ָלהּ:

דוֹדי ִל ְק ַראת ַכּ ָלּה ְפּנֵ י ַשׁ ָבּת
ְל ָכה ִ

נְ ַק ְבּ ָלה:
עוֹר ִרי
ִה ְת ֽע ֲוֹר ִרי ִ ֽה ְת ֲ
וּמי ֽא ִוֹרי
אוֹר ךְך ֽק ִ
ִכּי ָבא ֵ
ֽע ִוּרי ֽע ִוּרי ִשׁיר ַד ֵ ֽבּ ִרי
ְכּבוֹד יְ יָ ָע ַ ֽליִ ךְך נִ גְ ָלה:
נְ ַק ְבּ ָלה:
וֹשׁי וְ ל ֹא ִת ָ ֽכּ ְל ִמי
ל ֹא ֵת ֽב ִ
וּמה ֶ ֽתּ ֱה ִמי
וֹח ִחי ַ
ַמה ִתּ ְשׁ ֽתּ ֲ
ָבּ ךְך ֶ ֽי ֱחסוּ ֲענִ יֵּ י ַע ִמּי

דוֹדי ִל ְק ַראת ַכּ ָלּה ְפּנֵ י ַשׁ ָבּת
ְל ָכה ִ

ל־תּ ָלּהּ:
וְ נִ ְבנְ ָתה ִעיר ַע ִ

דוֹדי ִל ְק ַראת ַכּ ָלּה ְפּנֵ י ַשׁ ָבּת נְ ַק ְבּ ָלה:
ְל ָכה ִ

ֹאסיִ ךְך
ְו ָהיוּ ִל ְמ ִשׁ ָסּה שׁ ָ ֽ
ל־מ ַב ְלּ ָ ֽעיִ ךְך
וְ ָ ֽר ֲחקוּ ָכּ ְ
יָ ִשׂישׂ ָע ַ ֽליִ ךְך ֱאל ָ ֹֽהיִ ךְך
ל־כּ ָלּה:
ִכּ ְמשׂוֹשׂ ָח ָתן ַע ַ

דוֹדי ִל ְק ַראת ַכּ ָלּה ְפּנֵ י ַשׁ ָבּת נְ ַק ְבּ ָלה:
ְל ָכה ִ

וּשׂמ ֹאל ִתּ ְפ ֽ ֹרצִ י
יָ ִמין ְ
וְ ֶאת־יְ יָ ַתּ ֲע ִ ֽריצִ י
ד־אישׁ ֶבּן ַפּ ְרצִ י
ַעל יַ ִ
ילה:
וְ נִ ְשׂ ְמ ָחה וְ נָ ִ ֽג ָ

ְל ָכה ִ
דוֹדי ִל ְק ַראת ַכּ ָלּה ְפּנֵ י ַשׁ ָבּת נְ ַק ְבּ ָלה:

לפי 'בואי בשלום' )בקהילות שמקדימות לקבל שבת בעוד היום הגדול ,לפי 'ברכו' של ערבית( ,מכריז השמש:
'לקראת אבל' .הרב עם אחד מחשובי הקהל יוצאים אליו .הרב אומר לו' :הכנס' ,ומוליכו פימה ,אל מקום ישיבתו,
שוה ממקומו הקבוע .בעת כיסת אבל והליכתו למקומו ,אומר הציבור לאבל:

)א ְת ֶכם( ְבּ ךְ
וּשׁ ָ ֽל ִם:
תוֹך ְשׁ ָאר ֲא ֵב ֵלי צִ יּוֹן וִ ֽיר ָ
אוֹת ךָך ֶ
ַה ָמּקוֹם יְ נַ ֵחם ְ
10 9

וכשמגיע למאמר 'בואי בשלום' חזן וקהל עומדים ופיהם למערב ומגים.

במלות 'בואי כלה' הראשונות פוים לדרום ,ובשניות למזרח .וכן החזן ,ומגן כשפיו למזרח 'לכה דודי' האחרון:
 a) to the west anti-clockwiseבואי בשלום , until the last generation, was to turn forמהג פפד"מ
 toבואי כלה  to bow to the south, c) for the secondבואי כלה (by first turning north), b) for the first
 pg. 61).דברי קהלת( bow to the east.
10
is always sung first by the congregation/choir and then by theקהילות אשכז  ,בואי בשלום In
.לכה דודי . The Composer Japhet wrote it down in this manner in his notes onחזן
9

וֹאי ְב ָשׁלוֹם ֲע ֶט ֶרת ַבּ ְע ָלהּ
ֽבּ ִ
וּבצָ ֳה ָלה
גַּ ם ְבּ ִשׂ ְמ ָחה ְ
ךְ
תּוֹך ֱאמוּנֵ י ַעם ְסגֻּ ָלּה
וֹאי ַכ ָלּה:
וֹאי ַכ ָלּה ֽבּ ִ
ֽבּ ִ

דוֹדי ִל ְק ַראת ַכּ ָלּה ְפּנֵ י ַשׁ ָבּת נְ ַק ְבּ ָלה:
ְל ָכה ִ

החזן והקהל ממשיכים לזמר' :בואי בשלום' )בקהילות המקדימות ערבית בעוד יום ,החזן פותח ב'ברכו'( ומקבלים
עליהם את השבת ,ואז האבל מסיר את הטלית מעל פיו ,ושאר מעוטף בטלית כדרך העולם ,עד גמר ערבית.
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הגו לישב גם באמירת 'מזמור שיר ליום השבת'

צב ִמזְ ֥מוֹר ֗ ִשׁיר ְלי֣ וֹם ַה ַשּׁ ָ ֽבּת:
וּלזַ ֵ ֖מּר ְל ִשׁ ְמ ךָ֣ך ֶע ְליֽ וֹן:
יי ְ
֗טוֹב ְלה ֹ֥דוֹת ַ ֽל ָ ֑
ילוֹת:
ְל ַה ִ ֣גּיד ַבּ ֹ֣בּ ֶקר ַח ְס ֶ ֑דּ ךָך ֶֽ֝ו ֱא ֥מוּנָ ְת ֗ךָך ַבּ ֵלּ ֽ
י־נ ֶ֑בל ֲע ֵ ֖לי ִהגָּ י֣ וֹן ְבּ ִכנּֽ וֹר:
י־עשׂוֹר ַ ֽו ֲע ֵל ָ
ֲע ֵל ָ֭
שׂי יָ ֶ ֣ד ךָ
יך ֲא ַר ֵ ֽנּ ן:
ִ ֤כּי ִשׂ ַמּ ְח ַ ֣תּנִ י יְ ָ ֣י ְבּ ָ ֽפ ֳע ֶ ֑ל ךָך ְ ֽבּ ַמ ֲע ֵ ֖
יך יְ ָ ֑י ֝ ְמ ֹ֗אד ָ ֽע ְמ ֥קוּ ַמ ְח ְשׁב ֶ ֹֽת ךָ
שׂ ךָ
יך:
ה־גּ ְד ֣לוּ ַ ֽמ ֲע ֶ ֣
ַמ ָ ֽ
ת־ז ֹאת:
ישׁ־בּ ַער ֣ל ֹא יֵ ָ ֑דע ֝וּ ְכ ֗ ִסיל ֽל ֹא־יָ ִ ֥בין ֶא ֽ
ַ֭
ִ ֽא
י־עד:
ל־פּ ֲע ֵלי ָ ֑א ֶון ְל ִה ָ ֽשּׁ ְמ ָ ֥דם ֲע ֵד ַ ֽ
ִבּ ְפ ֤ ֹר ַח ְר ָשׁ ֨ ִעים ׀ ְכּ ֥מוֹ ֗ ֵע ֶשׂב וַ֭ יָּ צִ יצוּ ָכּ ֣ ֹ
וְ ַא ָ ֥תּה ָמ ֗רוֹם ְלע ָ ֹ֥לם יְ ָיֽ:
איְ ֶ ֣ב ךָ
איְ ֶ ֡ ֽב ךָ
ל־פּ ֲע ֵלי ָ ֽאוֶ ן:
יך י ֵ ֑
י־ה ֵנּ֣ה ֽ ֹ
יך ְ ֽי ָ֗י ִ ֽכּ ִ
ִ ֤כּי ִה ֵנּ֢ה ֽ ֹ
ֹאבדוּ יִ֝ ְת ָ ֽפּ ְר ֗דוּ ָכּ ֥ ֹ
שׁ ֶמן ַ ֽר ֲע ָ ֽנ ן:
ַו ָ ֣תּ ֶרם ִכּ ְר ֵ ֣אים ַק ְר ִנ֑י ֝ ַבּלּ ִֹ֗תי ְבּ ֶ ֣
11

בשבת חזון שרים את 'מזמור שיר ליום השבת' ביגון 'אלי ציון'.

וּרי ַבּ ָקּ ִ ֖מים ָע ַ ֥לי ְמ ֵר ֗ ִעים ִתּ ְשׁ ַ ֥מ ְענָ ה ָאזְ ָנֽי:
יני ְבּ ֫שׁ ָ ֥
וַ ַתּ ֵ ֥בּט ֵע ֗ ִ
12צַ֭ ִדּיק ַכּ ָתּ ָ ֣מר יִ ְפ ָ ֑רח ְכּ ֶ ֖א ֶרז ַבּ ְלּ ָבנ֣ וֹן יִ ְשׂ ֶ ֽגּה:
תוּלים ְבּ ֵ ֣בית יְ ָ ֑י ְבּ ַחצְ ֖רוֹת ֱאל ֵ ֹ֣הינוּ יַ ְפ ִ ֽריחוּ:
ְ֭שׁ ִ
יבה ְדּ ֵשׁנִ ֖ים ְ ֽו ַר ֲענַ ִנּ֣ים ִי ְֽהיֽ וּ:
נוּבוּן ְבּ ֵשׂ ָ ֑
֖עוֹד יְ ֣
שׁר יְ ָ ֑י ֝צ ִ ֗
ְ֭ל ַהגִּ יד ִ ֽכּי־יָ ָ ֣
וּרי ְ ֽול ֹא־עלתה ַע ְו ָ ֥ל ָתה ֽבּוֹ:
ל־תּ ֽמּוֹט:
ף־תּכּ֥ וֹן ֝ ֵתּ ֵ֗בל ַבּ ִ
צג  13יְ ָ ֣י ָמ ָל ֘ךְך גֵּ ֢אוּת ָ֫ל ֵ ֥בשׁ ָל ֵ ֣בשׁ יְ֭ יָ ֹ֣עז ִה ְת ַאזָּ ֑ר ַא ִ
עוֹלם ָ ֽא ָתּה:
נָ ֣כוֹן ִכּ ְס ֲא ךָ֣ך ֵמ ָ ֑אז ֵ ֖מ ָ ֣
קוֹלם יִ ְשׂ ֖אוּ נְ ָה ֣רוֹת ָדּ ְכ ָ ֽים:
ָנ ְֽשׂ ֤אוּ נְ ָה ֨רוֹת ׀ יְ ָ֗י ָנ ְֽשׂ ֣אוּ נְ ָה ֣רוֹת ָ ֑
י־י֑ם ַא ִ ֖דּיר ַבּ ָמּ ֣רוֹם יְ ָיֽ:
ירים ִמ ְשׁ ְבּ ֵר ָ
ִמ ֹקּל ֙וֹת ׀ ַ ֤מיִ ם ַר ִ֗בּים ַא ִדּ ִ ֣
ֵ ֽעד ֶֹ֨ת ךָ
א ֶר ךְך יָ ִ ֽמים:
ית ךָ֥ך ַנ ֲֽא ָוה־ ֑ ֹקּ ֶדשׁ יְ֝ ָ֗י ְל ֣ ֹ
יך ׀ ֶנ ֶֽא ְמ ֬נוּ ְמ ֹ֗אד ְל ֵ ֽב ְ
בסוף 'ה' מלך' אומרים קדיש יתום לצד עמוד החזן .אומרו 'יאהרצייט' של שבת ,ואם אין של שבת
אומרו 'יאהרצייט' של ערב שבת ,ואם אין 'יאהרצייט' אומרו אבל ,ואם אין אבל אומרו מי שאין לו אב ואם.
יתום )קטן( כורע

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

)קהל

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

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

יתום )קטן( כורע

ָא ֵמן:

)קהל

ָא ֵמן(

דָּ ַרשׁ ְרבִ י ִחיָּיא בַּ ר לוּלְ יָי ִי ,מַ אי ִדּכְ ִתיב' :צַ֭ ִדּיק ַכּ ָתּ ָ ֣מר יִ ְפ ָ ֑רח ְכּ ֶ ֖א ֶרז ַבּ ְלּ ָבנ֣ וֹן יִ ְשׂ ֶ ֽגּהִ ?':אם ֶאֱ מַ ר ָתּמָ ר לָמָּ ה
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יתי אוֹמֵ ר ,מַ ה ָתּמָ רֵ ,אין גִּ זְ עוֹ
ֶאֱ מַ ר ֶא ֶרז ,וְ ִאם ֶאֱ מַ ר ֶא ֶרז לָמָּ ה ֶאֱ מַ ר ָתּמָ ר? ִאילּוּ ֶאֱ מַ ר ָתּמָ ר וְ ל ֹא ֶאֱ מַ ר ֶא ֶרז הָ ִי ִ
יתי אוֹמֵ ר ,מָ ה
מַ חֲ לִ יףַ ,אף צַ ִדּיק חַ ס וְ שָׁ לוֹם ֵאין גִּ זְ עוֹ מַ חֲ ִליףְ ,ל ַכְך ֶאֱ מַ ר ֶא ֶרזִ .אילּוּ ֶאֱ מַ ר ֶא ֶרז ,וְ ל ֹא ֶאֱ מַ ר ָתּמָ ר ,הָ ִי ִ
ֶא ֶרז ֵאין עוֹשֶׂ ה ֵפּירוֹתַ ,אף צַ ִדּיק חַ ס וְ שָׁ לוֹם ֵאין עוֹשֶׂ ה ֵפּירוֹת ,לְ כְַך ֶאֱ מַ ר ָתּמָ ר וְ ֶאֱ מַ ר ֶא ֶרז) .גמ' תענית כה ,.בבא
בתרא פ(:
13

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

'שימה אחרת מוסיפים 'יתברךוב

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

רוֹמם ְויִ ְתנַ ֵשּׂא
ַ יתום )קטן( כורע יִ ְת ָבּ ַר ךְך ְויִ ְשׁ ַתּ ַבּח ְויִ ְת ָפּ ַאר ְויִ ְת
ְך
שׁא יתום )קטן( כורע ְבּ ִריך הוּא הציבור אומר עמו )ולא
ָ ְויִ ְת ַה ַדּר ְויִ ְת ַע ֶלּה ְויִ ְת ַה ַלּל ְשׁ ֵמיהּ ְדּ ֻק ְד
.(לאחריו

ל־בּ ְר ָכ ָתא ְו ִשׁ ָיר ָתא ֻתּ ְשׁ ְבּ ָח ָתא ְונֶ ָח ָמ ָתא
ִ ְל ֵ ֽע ָלּא ִמ ָכּ
(ָא ֵמן
)קהל

)קהל

: יתום )קטן( כורע ְו ִא ְמרוּ ָא ֵמן:ַדּ ֲא ִמ ָירן ְבּ ָע ְל ָמא

: ְו ִא ְמרוּ ָא ֵמן:ל־כּל־יִ ְשׂ ָר ֵאל
ָ ן־שׁ ַמיָּ א ְו ַחיִּ ים ָע ֵ ֽלינוּ ְו ַע
ְ יְ ֵהא ְשׁ ָל ָמא ַר ָבּא ִמ
(ָא ֵמן
חת שלש פסיעות בכריעה אחתיתום )קטן( פוסע לאחוריו ב

הוּא יַ ֲע ֶשׂה ָשׁלוֹם ָע ֵ ֽלינוּ
(ָא ֵמן

)קהל

ו ואומרה לימיפו

רוֹמיו
ָ ֹשׂה ָשׁלוֹם ִבּ ְמ
ֶ ה לשמאלו ואומר עפו

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

יו ואומרושוחה לפ

__________________________________________________________________________________________________________

 אבל לא ביום טוב שני שחל להיות בשבת,ביום טוב שני מזמרים
14

:( מזמרים ביום טוב ראשון,(הי של ראש הש )חוץ מיום טוב ש,ייום טוב ש

)בארץ ישראל שאין להם

י של גלויות[? ִמשּׁוּם ְדּשָׁ לְ חוּ ִמ ָתּםָן ְתּ ֵרי יוֹמֵ י ]יום טוב ש מַ אי טַ עֲמָ א עַ בְ ִדי,ָן בִּ ְקבִ יעָ א ְדּי ְַרחָ אוְ הַ ְשׁ ָתּא ְדּי ְַדעִ י
14
(: )גמ' ביצה ד.לְא ַקּלְקוּלֵ י
ִ ין ְדּגָזְ ֵרי הַ מַּ ְלכוּת גְּ זֵ ָרה וְ ָא ִתיִ  זִ ְמ,בוֹתיכֶ ם בִּ ידֵ י ֶכם
ֵ ֲהַ ג אְ  ִהזָּ הֲ רוּ בְּ ִמ,[]א"י
 הרב שמשון רפאל הירשstates the following: “Only the crassly ignorant and limited mind will find
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 dulyconstituted 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
 חדשיםand  מועדיםwould have lost their fundamental character of ‘appointed seasons’ by virtue of
which alone they can be truly consecrated as ‘our own’  ראשי חדשיםand 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  מועדיםhave 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.” (ב:[ )שמות יבThe World of Prayer Volume II pg. 135]

ָיך ַ ֽי ֲֹע ֑קב ִמ ְשׁ ְכּנֹ ֶ ֖ת ך
ָא ָה ֶ ֖ל ך
:יך יִ ְשׂ ָר ֵ ֽאל
ֹ ֽ  ַמה־ ֹ֥טּבוּ15
יכל ָ֝ק ְד ְשׁ ֗ךָך
֥ ַ ל־ה
ֽ ֵ ית ךָך ֶא ְשׁ ַ ֽתּ ֲחֶו֖ה ֶא
֑ ֶ ַ ֽו ֲא ֗ ִני ְבּ ֣ ֹרב ֖◌ ַח ְס ְדּ ךָך ָא ֣בוֹא ֵב

ה:במדבר כד
ח:תהלים ה

:ְבּיִ ְר ָא ֶ ֽת ךָך
:בוֹד ךָך
ֽ ֶ ית ךָך ֝וּ ְמ ֗קוֹם ִמ ְשׁ ַ ֥כּן ְכּ
֑ ֶ ח ְ ֽי ָ֗י ֖◌ ָא ַה ְב ִתּי ְמ ֣עוֹן ֵבּ:כו
:ֹשׂי
ִ ַו ֲאנִ י ֶא ְשׁ ַתּ ֲחוֶ ה ְו ֶא ְכ ָ ֽר ָעה ֶא ְב ְר ָכה ִל ְפנֵ י־יְ יָ ע
:ב־ח ְס ֶ ֑דּ ךָך ֜ ֲע ֗ ֵננִ י ֶ ֽבּ ֱא ֶ ֥מת יִ ְשׁ ֶ ֽע ךָך
ַ י־ל ֨ךָך ׀ יְ ָ֡י ֵ ֤עת ָר ֗צוֹן ֱאל ִ ֹ֥הים ְבּ ָר
ְ יד ַ ֽו ֲא ִ ֤ני ְת ִפ ָ ֽלּ ִת:סט
קריאת שמע וברכותיה לשבת וליום טוב
.בלילי שבתות חול המועד אין אומרים מערבות

15  מה טובוis comprised of  פסוקיםwhich were not originally meant for choral singing (unlike  יגדלand
 אדון עולםwhich are )פיוטים. The singing of  מה טובוon י יום טוב שwas established as late as the
nineteenth century. One is not allowed to prepare from one day of  יום טובto next,
and
therefore the הג מbecame to postpone יום טוב ערביתin order to delay ones arrival and
יום טוב
preparations at home. To utilize the extra time in synagogue efficiently, the choir sings מה טובו. The
same reason applies to first day  יום טובwhen it occurs on מוצאי שבת. However, on י שחליום טוב ש
 מה טובו,  להיות בשבתis omitted, since one is permitted to prepare from
 יום טובto שבת. (On
 מה טובו,ה ראש השis sung only on י יום טוב שeven in ארץ ישראל.)
The concept of יום טוב שניdoes not exist in  ארץ ישראלand therefore the question was asked should
one the choir sing  ?מה טובוOne is actually supposed to recite  מה טובוevery time
one enters
the synagogue. The decision was made to sing  מה טובוeven on first day יום טוב,
so as not to lose
theהג מaltogether. and by doing so,  מה טובוis sung at least six times a year.

16

חזן מאריך

באמירת 'ברכו':

ָ 17בּ ֲרכ וּ

בשבת שמוציאין שני ספרי תורה )ראש חודש  ,שבת חנוכה,
16
ארבע פרשיות ]שקלים ,זכור ,פרה ,חודש[ (,מגים ברכו ביגון מיוחד.
וכן יש יגון מיוחד ליום טוב ויגון מיוחד לימים וראים.
17
. It is alsoברכו  is to lengthen the recital ofמהג אשכז
).ספרדים )כמבואר בספר כתר שם טוב practised among some
',מאריך בברכו' , speak of beingספרי הלכה Though many
 ), nevertheless it seemsמוצאי שבתespecially at certain times (i.e.
ברכו to have all but disappeared, except for the special elongated
 whichשערי תשובה רצג:ב . See theלילי ימים וראים chanted on
ברוך ד''  when sayingמאריך  to beסגולה mentions the great
מוצאי שבת ) .בשם הלכות גדולות  ,ברכי יוסף' on ,המברך לעולם ועד
)רב האי גאון , andרבי חיים ויטאל

בעוד החזן אומר 'ברכו' אומר הקהל בלחש  :יִ ְת ָבּ ַר ךְך וְ יִ ְשׁ ַתּ ַבּח ֵאין ֱאל ִֹהים:
רוֹמם וְ יִ ְתנַ ֵשּׂא ְשׁמוֹ ֶשׁל ֶ ֽמ ֶל ךְך ַמ ְל ֵכי ַה ְמּ ָל ִכים ָ ֽלר ֵ ֹ֣כב ֖◌ ָ ֽבּ ֲע ָרבוֹת ְבּ ָי֥הּ ְשׁ ֗מוֹ
וְ יִ ְת ָפּ ַאר וְ יִ ְת ַ
ַה ָקּדוֹשׁ ָבּ ךְ
רוֹמם
וּשׁמוֹ ְמ ָ
ְ
וּמ ַבּ ְל ָע ָדיו וְ ִע ְלז֥ וּ ְל ָפ ָנֽיו:
רוּך הוּאֶ :שׁהוּא ִראשׁוֹן וְ הוּא ַא ֲחרוֹן ִ
תהלים סח:ה

֡ ֹסלּוּ

וּת ִה ָלּה:
ל־בּ ָר ָכה ְ
ל־כּ ְ
ַע ָ

ֶאת ־יְ יָ
ַה ְמב ָֹר ךְך:

כשמגן החזן השם יאמר הקהל ָ :בּ ךְ
עוֹלם וָ ֶעד:
רוּך ֵשׁם ְכּבוֹד ַמ ְלכוּתוֹ ְל ָ
כשמגן החזן 'המברך' יאמר הקהל  :קיג:ב

שׁם יְ ָ ֣י ְמב ָ ֹ֑ר ךְך ֝ ֵ ֽמ ַע ָ֗תּה וְ ַעד־
יְ ִ ֤הי ֵ ֣

עוֹלם:
ָֽ

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

וֹלם וָ ֶעד :
ְלע ָ

ֲא ֶשׁר ִבּ ְד ָברוֹ ַמ ֲע ִריב ֲע ָר ִבים

וּב ְתבוּנָ ה ְמ ַשׁנֶּ ה ִע ִתּים
ִ

ת־הזְּ ַמנִּ ים
וּמ ֲח ִליף ֶא ַ
ַ

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

וּמ ִביא ַ ֽליְ ָלה
וּמ ֲע ִביר יוֹם ֵ ֽ
ַ

וּבין ַ ֽליְ ָלה יְ יָ צְ ָבאוֹת ְשׁמוֵֹ :אל ַחי ְו ַקיָּ ם ָתּ ִמיד יִ ְמ ךְ
לוֹך
וּמ ְב ִדּיל ֵבּין יוֹם ֵ
ַ
עוֹלם וָ ֶעדָ 19 18 :בּ ךְ
רוּך ַא ָתּה יְ יָ ַה ַמּ ֲע ִריב ֲע ָר ִבים:
ָע ֵ ֽלינוּ ְל ָ
וּמ ְשׁ ָפּ ִטים
וּמצְ וֹת ֻח ִקּים ִ
תּוֹרה ִ
עוֹלם ֵבּית יִ ְשׂ ָר ֵאל ַע ְמּ ךָך ָא ַ ֽה ְב ָתָּ :
ַא ֲה ַבת ָ
בלילי שלש רגלים )גם כשחל בשבת( מוסיפים כאן מערבות.
18
19
 differs from the corresponding prayers forראש השנה  service for both days ofמעריב The
. The reason for the omission is...פיוטים , or specialמערבות the festivals by the fact that there are no
that many worshippers have fasted on the Eve of the festival. (The World of Prayer Volume II pg.
)175

ל־כּן
אוֹתנוּ ִל ַ ֽמ ְד ָתַּ :ע ֵ
ָֽ

יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ

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

וֹת ךָ
יך ְל ָ
וּב ִמצְ ֶ ֽ
תוֹר ֶ ֽת ךָך ְ
ְונִ ְשׂ ַמח ְבּ ִד ְב ֵרי ָ
א ֶר ךְך יָ ֵ ֽמינוּ
עוֹלם ָו ֶעדִ :כּי ֵהם ַח ֵ ֽיּינוּ ְו ֽ ֹ
עוֹל ִמיםָ 20:בּ ךְ
רוּך ַא ָתּה
וּב ֶהם נֶ ְהגֶּ ה ָ
ָ
ל־תּ ִסיר ִמ ֶ ֽמּנּוּ ְל ָ
יוֹמם ָו ַ ֽליְ ָלהְ :ו ַא ֲה ָב ְת ךָך ַא ָ
אוֹהבַ ,עמּוֹ יִ ְשׂ ָר ֵאל:
ֵ
יְ יָ
עוים 'אמן' על ברכת אהבה של חזן.
להשלמת רמ"ח תיבות בק"ש מקדימים אמירת 'אל מלך נאמן' ביחיד או בציבור .ויש משלימים את חשבון
רמ"ח בעיית 'אמן' על ברכת אהבת עולם של חזן ,ש'אמן' הוא וטריקון 'אל מלך נאמן'.

ל

ֶל ךְך ֱא ָמן

ֵא ֶ ֽמ נֶ

דברים ו:ד

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

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

ל־ל ָב ֶ ֽב ךָך :וְ ִשׁנַּ נְּ ָ ֣תּם ְל ָב ֔ ֶנ ךָ
ְו ָהי֞ וּ ַה ְדּ ָב ִ ֣רים ָה ֵ ֗א ֶלּה ֲא ֨ ֶשׁר ָ ֽאנֹ ִ ֧כי ְמצַ ְו ךָ֛ך ַהיּ֖ וֹם ַע ְ
יך
קוּמ ךָךְ :וּק ַשׁ ְר ָ ֥תּם
וּב ֶ ֽ
וּב ֶל ְכ ְתּ ךָ֣ך ַב ֶ ֔דּ ֶר ךְך וּֽ ְב ָשׁ ְכ ְבּ ֖ךָך ְ
ית ךָ ֙ך ְ
וְ ִד ַבּ ְר ָ ֖תּ ָ ֑בּם ְבּ ִשׁ ְב ְתּ ךָ֤ך ְבּ ֵב ֶ֨
20

בלילי שלש רגלים )גם כשחל בשבת( מוסיפים כאן מערבות.

ְל ֖אוֹת ַעל־יָ ֶ ֑ד ךָך

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

וּב ְשׁ ָע ֶ ֽר ךָ
יך:
ִ
דברים יא:יג־כא

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

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

הרב הקורא שמע

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

ל־ה ָ ֽא ֶרץ:
ימי ַה ָשּׁ ַ ֖מיִ ם ַע ָ
יכם ָל ֵ ֣תת ָל ֶ ֑הם ִכּ ֵ ֥
ָ ֽה ֲא ָד ֔ ָמה ֲא ֨ ֶשׁר נִ ְשׁ ַ ֧בּע יְ ָ ֛י ַל ֲא ֹֽב ֵת ֶ ֖

֚ ַעל

ל־בּ ֵ ֤ני יִ ְשׂ ָר ֵאל ֙ וְ ָ ֽא ַמ ְר ָ ֣תּ ֲא ֵל ֶ֔הם
ֹשׁה ֵלּא ֹֽמרַ :דּ ֵ֞בּר ֶא ְ
אמר יְ ָ ֖י ֶאל־מ ֶ ֥
במדבר טו:לז־מא ַו ֥יּ ֹ ֶ
יהם ְל ֽ ֹדר ָ ֑
ל־כּנְ ֵ ֥פי ִבגְ ֵד ֶ ֖
יצ֛ת ַע ַ
ְו ָע ֨שׂוּ ָל ֶ ֥הם צִ ִ
יצ֥ת ַה ָכּ ָ ֖נ ף ְפּ ִ ֥תיל
ֹתם וְ ָנ ְ֥תנ֛ וּ ַעל־צִ ִ
ְתּ ֵ ֽכ ֶלת:

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

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

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

ֱא ֶמת

ֶו ֱאמוּנָ ה ָכּל־ז ֹאת

ְו ַקיָּ ם ָע ֵ ֽלינוּ

זוּלתוֹ
ִכּי הוּא יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ְו ֵאין ָ

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

ָכּל־

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

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

וַ ָ ֽיּ ֶרם

ַק ְר ֵנֽנוּ ַעל ָכּל־ שׂנְ ֵ ֽאינוָּ :ה ֹֽע ֶשׂ ָ ֽ
וּמוֹפ ִתים
ְ
ה־לּנוּ נִ ִסּים וּנְ ָק ָמה ְבּ ַפ ְרעֹה אוֹתֹ ת

י־חם:
ְבּ ַא ְד ַמת ְבּנֵ ָ

כוֹרי ִמצְ ָ ֽריִ ם
ל־בּ ֵ
ַה ַמּ ֶכּה ְב ֶע ְב ָרתוֹ ָכּ ְ

עוֹלם:
ָ
תּוֹכם ְל ֵחרוּת
יִ ְשׂ ָר ֵאל ִמ ָ

21

ת־עמּוֹ
וַ יּוֹצֵ א ֶא ַ

ַה ַמּ ֲע ִביר ָבּנָ יו ֵבּין גִּ זְ ֵרי יַ ם־סוּף

ֶאת־

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

ֹשׁה ְ
מ ֶ
וּבנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל ְל ךָך ָענוּ

ִשׁ ָירה
בלילי שלש רגלים )גם כשחל בשבת(
מוסיפים כאן מערבות ומסיימים

ְבּ ִשׂ ְמ ָחה ַר ָבּה ְו ָא ְמרוּ

ילה ְבּ ִרנָּ ה ְבּ ִשׂ ְמ ָחה ַר ָבּה ְו ָא ְמרוּ ֻכ ָלּם (-
) ְבּגִ ָ

ֻכ ָלּם -

חזן וקהל שמות טו:יא

נוֹרא ְת ִה ֖לֹּת ֥ ֹע ֵשׂה ֶ ֽפ ֶלא:
ם יְ ָ֔י ִ ֥מי ָכּ ֖ ֹמ ָכה נֶ ְא ָ ֣דּר ַבּ ֑ ֹקּ ֶדשׁ ָ ֥
י־כ ֹ֤מ ָכה ָ ֽבּ ֵא ִל ֙
ֽ ִמ ָ
כוּת ךָך ָראוּ ָב ֶנ ךָ
בּוֹק ַע יָ ם ִל ְפנֵ י מ ֶֹשׁה
ֽיך ֵ ֽ
חזן ַ 22מ ְל ְ
טו:ב ֶז֤ה ֵא ִל ֙י ָענוּ ְו ָא ְמרוּ -

בשלש רגלים )גם כשחל בשבת(
מוסיפים כאן מערבות ומסיימים

)זֶ ה צוּר יִ ְשׁ ֵ ֽענוּ ָ ֽפּצוּ ֶפּה ְו ָא ְמרוּ
(-

חזן וקהל טו:יח יְ ָ ֥י ׀ יִ ְמ ֖לֹ ךְך ְלע ָ ֹ֥לם וָ ֶ ֽעד:
21

בשביעי ושמיני של פסח יש קהילות שמגים 'המעביר בניו' ביגון מיוחד.

בשבת שמוציאין שני ס"ת )ראש חודש  ,שבת חנוכה ,ארבע פרשיות ]שקלים ,זכור ,פרה ,חודש[(,
22
מגים ביגון מיוחד.

ת־י ֲע ֑ ֹקב וּגְ ָא ֕לוֹ ִמ ַיּ֖ד ָח ָז֥ק ִמ ֶ ֽמּנּוּ:
י־פ ָ ֥דה יְ ָ ֖י ֶ ֽא ַ ֽ
חזן ְ 23ונֶ ֱא ַמר :ירמיה לא:י ִ ֽכּ ָ
24

בלילי שלש רגלים )גם כשחל בשבת( מוסיפים כאן מערבות ומסיימים.

ָבּ ךְ
רוּך ַא ָתּה יְ יָ גָּ ַאל יִ ְשׂ ָר ֵאל:
בשבתות שמוציאין ב' ס"ת ,וכן בשבתות אלול ובימים נוראים מגן החזן השכיבנו) ,ויש מתחילים מ'והגן בעדנו'(.

וּפרוֹס ָע ֵ ֽלינוּ
ְ
ידנוּ ַמ ְל ֵ ֽכּנוּ ְל ַחיִּ ים
יבנוּ יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ְל ָשׁלוֹם וְ ַה ֲע ִמ ֵ ֽ
ַה ְשׁ ִכּ ֵ ֽ
טוֹבה ִמ ְלּ ָפ ֶנ ךָ
ָ
לוֹמ ךָך ְו ַתקּ ְֵנֽנוּ ְבּ ֵעצָ ה
ֻס ַכּת ְשׁ ֶ ֽ
יענוּ ְל ַ ֽמ ַען ְשׁ ֶ ֽמ ךָך :וְ ָהגֵ ן
הוֹשׁ ֵ ֽ
ֽיך וְ ִ
ַבּ ֲע ֵ ֽדנוּ

וְ ָה ֵסר ֵמ ָע ֵ ֽלינוּ אוֹיֵ ב ֶ ֽדּ ֶבר ְו ֶ ֽח ֶרב וְ ָר ָעב וְ יָ גוֹן ְו ָה ֵסר ָשׂ ָטן ִמ ְל ָפ ֵנֽינוּ
וּבצֵ ל ְכּנָ ֶ ֽפ ךָ
ילנוּ ַא ָתּה ִכּי ֵאל
וּמצִּ ֵ ֽ
שׁוֹמ ֵ ֽרנוּ ַ
ְ
ירנוּ ִכּי ֵאל
יך ַתּ ְס ִתּ ֵ ֽ
ְ

וּמ ַא ֲח ֵ ֽרנוּ
ֵ
וּל ָשׁלוֹם ֵמ ַע ָתּה ְו ַעד־
וּבוֹאנוּ ְל ַחיִּ ים ְ
ֵֽ
אתנוּ
וּשׁמוֹר צֵ ֵ ֽ
ֶ ֽמ ֶל ךְך ַחנּוּן וְ ַרחוּם ַא ָתּה ְ
לוֹמ ךָךָ 25 :בּ ךְ
ָ
פּוֹרס ֻס ַכּת ָשׁלוֹם ָע ֵ ֽלינוּ
רוּך ַא ָתּה יְ יָ ֵ 26
וּפרוֹס ָע ֵ ֽלינוּ ֻס ַכּת ְשׁ ֶ ֽ
עוֹלםְ :
וּשׁ ָ ֽל ִם:
ל־עמּוֹ יִ ְשׂ ָר ֵאל ְו ַעל־יְ ֽר ָ
ְו ַעל ָכּ ַ
27

הקהל אומר 'ושמרו' ,והחזן חוזר עליו בקול רם ובעימה.

ת־ה ַשּׁ ָ ֛בּת ְל ֽ ֹדר ָ ֹ֖תם
ת־ה ַשּׁ ָ ֑בּת ַ ֽל ֲע ֧שׂוֹת ֶא ַ
שמות לא :טז-יז ְו ָ ֽשׁ ְמ ֥רוּ ְב ֵנֽי־יִ ְשׂ ָר ֵ ֖אל ֶ 28א ַ
בשבת שמוציאין שני ס"ת )ראש חודש  ,שבת חנוכה ,ארבע פרשיות ]שקלים ,זכור ,פרה ,חודש[(,
23
מגים ביגון מיוחד.
24
 oneמהג אשכז ', while according toמלך צור ישראל וגאלו'  is to conclude withמהג פולין
recites
מהג  still practices the ancientמהג פולין ' as usual. This is one instance whereגאל ישראל'
 does not.מהג אשכז  andארץ ישראל
25

בלילי שלש רגלים )גם כשחל בשבת( מוסיפים כאן מערבות.
פּוֹרס' 26
פּוֹרס 'ַ isה ֵ
.וסח אשכז ' isוסח ספרדֵ ' ,
.על פי קבלה , is very old and may have originatedושמרו  is to stand forמהג 27The

הוא .ר"ת
ֶ 28את־ ַה ַשּׁ ָ ֑בּת ַ ֽל ֲע ֧שׂוֹת .ר"ת אהל דילפין מלאכת שבת מאהל מועד )שבת מטְ :(:בּ ֵנ֣י יִ ְשׂ ָר ֵ ֔אל ֥אוֹת ִ ֖
הוא ְלע ָ ֹ֑לם ִכּי .ר"ת אהלך על שם
ביאה שביאתו של תלמיד חכם מערב שבת לערב שבת )כתובות סב֥ :(:אוֹת ִ ֖
י־שׁ ֣לוֹם ָא ֳה ֶ ֑ל ךָך )איוב ה:כד( ,דדרשין מייה )שבת לד (.הדלקת רות בליל שבת) :בעל הטורים(
וְ֭ ָ ֽי ַד ְע ָתּ ִכּ ָ

שׂה יְ יָ ֙
י־שׁ ֶשׁת יָ ֗ ִמים ָע ָ ֤
וּבי ֙ן ְבּ ֵנ֣י יִ ְשׂ ָר ֵ ֔אל ֥אוֹת ִ ֖הוא ְלע ָ ֹ֑לם ִכּ ֵ ֣
עוֹלםֵ :בּ ֗ ִיני ֵ
ְבּ ִ ֥רית ָ ֽ
ם ַה ְשּׁ ִב ֔ ִ
וּביּוֹ ֙
ת־ה ָ ֔א ֶרץ ַ
יעי ָ 29שׁ ַ ֖בת וַ יִּ נָּ ַ ֽפשׁ:
ת־ה ָשּׁ ַ ֣מיִ ם וְ ֶא ָ
ֶא ַ
בלילי שלש רגלים
ויקרא כג:מד

ל־בּ ֵנ֖י
ֹשׁה ֶאת־ ֹֽמ ֲע ֵ ֖די יְ ָ ֑י ֶא ְ
וַ יְ ַד ֵ ֣בּר מ ֔ ֶ
יִ ְשׂ ָר ֵ ֽאל:

תהלים פא:ד

י־ביּ֥ וֹם ַהֶזּ֛ה
ִ ֽכּ ַ

שׁוֹפר ֝ ַבּ ֵ֗כּ ֶסה ְלי֣ וֹם
ִתּ ְק ֣עוּ ַב ֣ ֹח ֶדשׁ ָ ֑

יכם
יְ ַכ ֵ ֥פּר ֲע ֵל ֶ ֖

ַח ֵ ֽגּנוּ֤ ִ :כּי ֣ ֹחק ְליִ ְשׂ ָר ֵ ֣אל ֑הוּא

ְל ַט ֵ ֣הר ֶא ְת ֶ ֑כם

֝ ִמ ְשׁ ֗ ָפּט ֵ ֽלאל ֵ ֹ֥הי ַ ֽי ֲע ֽ ֹקב :

יכם
את ֶ֔
ִמ ֹכּל ֙ ַח ֣טּ ֹ ֵ

בליל יום כפור

ִל ְפ ֵנ֥י יְ ָ ֖י ִתּ ְט ָ ֽהרוּ:

בלילי ראש השה

חזן כורע
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ויקרא טז:ל

עוּתהּ
יִ ְתגַּ ַדּל ְויִ ְת ַק ַדּשׁ זוקף ְשׁ ֵמיהּ ַר ָבּא )קהל ָא ֵמן( ְבּ ָע ְל ָמא ִדּ ְב ָרא ִכ ְר ֵ

ְויַ ְמ ִל ךְ
וּבזְ ַמן
ל־בּית־יִ ְשׂ ָר ֵאל ַבּ ֲעגָ ָלא ִ
וּב ַחיֵּ י ְד ָכ ֵ
יוֹמיכוֹן ְ
וּב ֵ
כוּתהּ ְבּ ַחיֵּ יכוֹן ְ
יך ַמ ְל ֵ
ָק ִריבְ :ו ִא ְמרוּ
יְ ֵהא ְשׁ ֵמיהּ ַר ָבּא ְמ ָב ַר ךְך ְל ָע ַלם ְ
וּל ָע ְל ֵמי ָע ְל ַמיָּ א ובשימה אחרת מוסיפים 'יתברך'
רוֹמם ְויִ ְתנַ ֵשּׂא
חזן כורע  31יִ ְת ָבּ ַר ךְך ְויִ ְשׁ ַתּ ַבּח ְויִ ְת ָפּ ַאר ְויִ ְת ַ
חזן כורע

ָא ֵמן) :קהל ָא ֵמן(

ְויִ ְת ַה ַדּר ְויִ ְת ַע ֶלּה ְויִ ְת ַה ַלּל ְשׁ ֵמיהּ ְדּ ֻק ְד ָשׁא חזן כורע ְבּ ִר ךְ
יך הוּא

הציבור אומר עמו )ולא

לאחריו(.

ל־בּ ְר ָכ ָתא ְו ִשׁ ָיר ָתא ֻתּ ְשׁ ְבּ ָח ָתא
ְל ֵ ֽע ָלּא )בלילי ראש השנה ויום כפור מוסיפים ְוּל ֵ ֽע ָלּא( ִמ ָכּ ִ
ְונֶ ָח ָמ ָתא
ַדּ ֲא ִמ ָירן ְבּ ָע ְל ָמא :חזן כורע ְו ִא ְמרוּ ָא ֵמן) :קהל ָא ֵמן(
בליל א' דראש חודש מכריזים 'יעלה ויבא' :
בליל ב' דראש חודש ,וכן אם יש רק יום אחד של ראש חודש ,מכריזים 'ראש חדש'
אוֹתהּ ִממֶּ נּוּ ,שֶׁ נֶּאֱ מַ רָ ' :שׁ ַ ֖בת ַויִּ נָּ ַ ֽפשׁ':
וֹט ִלין ָ
יתָּה בּוֹ בְּ ָאדָ ם בְּ עֶ ֶרב שַׁ בָּ ת ,בְּ מוֹצָ ֵאי שַׁ בָּ ת ְ
ירה ְִ 
ָ 29אמַ ר ֵרישׁ ל ִָקישְׁ ,שָׁ מָ ה י ְֵת ָ
כֵּ י ָון שֶׁ שָּׁ בַ ת ַוי ָאבְ דָ ה ֶפֶ שׁ) .גמ' תענית כז(:
 30בשבת שני ספרי תורה יש יגון מיוחד .יש והגים לגן את הקדיש בליל יום טוב ביגון חול) .וכשחל בשבת
בניגון שבת( ויש והגים לגדו בניגון יום טוב )וכשחל בשבת עוברים לניגון שבת ב'יתברך'( .בימי אלול סוף
הקדיש אמר ביגון המסולסל דמוי התקיעות .בליל ראש השנה שחל בשבת עוברים לניגון שבת מ'יתברך'.
31החזן מגן סוף הקדיש בניגון של ימים נוראים משבת נחמו עד יום כפור.

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

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

ָבּ ךְ
רוּך

משתחוה

ֱאל ֵֹהי יִ צְ ָחק

ַא ָתּה

זוקף

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

ֵ ֽואל ֵֹהי ַ ֽי ֲעקֹב

נּוֹרא
ָה ֵאל ַהגָּ דוֹל ַהגִּ בּוֹר וְ ַה ָ

ֵאל ֶע ְליוֹן

גוֹאל ִל ְבנֵ י
וּמ ִביא ֵ
זוֹכר ַח ְס ֵדי ָאבוֹת ֵ
טוֹבים וְ קֹנֵ ה ַהכֹּל וְ ֵ
ִ
גּוֹמל ֲח ָס ִדים
ֵ
ְבנֵ ֶ
יהם ְל ַ ֽמ ַען ְשׁמוֹ ְבּ ַא ֲה ָבה:
בשבת שובה  :זָ ְכ ֵ ֽרנוּ ְל ַחיִּ ים ֶ ֽמ ֶל ךְך ָח ֵפץ ַבּ ַחיִּ ים וְ ָכ ְת ֵ ֽבנוּ ְבּ ֵס ֶפר ַה ַחיִּ ים ְל ַמ ַענְ ךָך ֱאל ִֹהים
ַחיִּ ים:

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

משתחוה

ַא ָתּה

זוקף

יְ יָ ָמגֵ ן ַא ְב ָר ָהם:

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

וּמוֹריד ַה ֶ ֽגּ ֶשׁם:
ִ
ַמ ִשּׁיב ָה ֽר ַוּח
ְמ ַכ ְל ֵכּל ַחיִּ ים ְבּ ֶ ֽח ֶסד

ְמ ַחיֵּ ה ֵמ ִתים ְבּ ַר ֲח ִמים ַר ִבּים

נוֹפ ִלים
ְ
סוֹמ ךְך
ֵ

ישׁנֵ י ָע ָפרִ :מי ָכ ֽמ ךָ
וֹך
וּמ ַקיֵּ ם ֱאמוּנָ תוֹ ִל ֵ
ְ
סוּרים
וּמ ִתּיר ֲא ִ
ַ
חוֹלים
ִ
רוֹפא
וְ ֵ
שׁוּעה:
וּמצְ ִ ֽמ ַיח יְ ָ
וּמ ַחיֶּ ה ַ
ה־לּ ךְך ֶ ֽמ ֶל ךְך ֵמ ִמית ְ
וֹמ ָ
וּמי ֽדּ ֶ
ַ ֽבּ ַעל גְּ בוּרוֹת ִ
בשבת שובה ִ :מי ָכ ֽמ ךָ
צוּריו ְל ַחיִּ ים ְבּ ַר ֲח ִמים:
זוֹכר יְ ָ
וֹך ַאב ָה ַר ֲח ִמים ֵ

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

ַא ָתּה יְ יָ

יעי ִל ְשׁ ֶ ֽמ ךָך ַתּ ְכ ִלית ַמ ֲע ֵשׂה ָשׁ ַ ֽמיִ ם וָ ָ ֽא ֶרץ
ַא ָתּה ִק ַ ֽדּ ְשׁ ָתּ ֶאת־יוֹם ַה ְשּׁ ִב ִ
תוֹר ֶ ֽת ךָך:
ל־הזְּ ַמנִּ ים וְ ֵכן ָכּתוּב ְבּ ָ
ל־היָּ ִמים וְ ִק ַדּ ְשׁתּוֹ ִמ ָכּ ַ
וּב ַר ְכתּוֹ ִמ ָכּ ַ
ֵ
בראשית ב:א-ג
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ם ַבּיּ֣ וֹם
33וַ יְ ֻכ ֛לּוּ ַה ָשּׁ ַ ֥מיִ ם וְ ָה ָ ֖א ֶרץ וְ ָכל־צְ ָב ָ ֽאם34 :וַ יְ ַ ֤כל ֱאל ִֹהי ֙

שׁר
אכ ֖תּוֹ ֲא ֶ ֥
ל־מ ַל ְ
יעי ִמ ָכּ ְ
ת ַבּיּ֣ וֹם ַה ְשּׁ ִב ֔ ִ
שׂה וַ יִּ ְשׁ ֹבּ ֙
שׁר ָע ָ ֑
אכ ֖תּוֹ ֲא ֶ ֣
יעי ְמ ַל ְ
ַה ְשּׁ ִב ֔ ִ
יתימָ א ְרבִ י יְ הוֹשֻׁ עַ בֶּ ן ֵלוִ י ,אֲ פִ ילוּ י ִָחיד הַ ִמּ ְתפַּ ֵלּל בְּ עֶ ֶרב שַׁ בָּ ת צָ ִריְך לוֹמַ ר ' ַויְ ֻכ ֛לּוּ'ְ ,דּ ָאמַ ר ַרב הַ ְמוָּא ,כֹּל
ָ 32אמַ ר ָרבָ א וְ ִא ֵ
אשׁית,
שׁוּתּף ל ְָקּדוֹשׁ בָּ רוְּך הוּא בְּ מַ עֲשֵׂ ה בְ ֵר ִ
ָ
הַ ִמּ ְתפַּ לֵּ ל בְּ עֶ ֶרב שַׁ בָּ ת וְ אוֹמֵ ר ' ַויְ ֻכ ֛לּוּ' ,מַ ֲע ֶלה עָ ָליו הַ כָּתוּב כְּ ִאילּוּ ַעֲשָׂ ה
עוּקבָ א ,כֹּל הַ ִמּ ְת ַפּ ֵלּל בְּ עֶ ֶרב שַׁ בָּ ת וְ אוֹמֵ ר 'וַ יְ ֻכ ֛לּוּ'ְ ,שֵׁי מַ לְאֲ כֵ י
שֶׁ נֶּאֱ מַ ר' :וַ יְ ֻכ ֛לּוּ' ַאל ִתּ ְק ִרי ַו ְיכֻלּוּ ֶאלָּא ַו ְי ַכלּוָּ . . . .אמַ ר מַ ר ְ
את ֖ךָך ְתּ ֻכ ָ ֽפּר) ':ישעיה ו:ז() .גמ' שבת
אוֹמ ִרים לוְֹ ' ,ו ָ ֣סר ֲע ֔ ֶוֹנ ךָך ְו ַח ָטּ ְ
יחין ְידֵ יהֶ ן עַ ל ר ֹאשׁוֹ וְ ְ
הַ שָּׁ ֵרת הַ ְמ ַלוִּ ין לוֹ ל ָָאדָ ם מַ ִנּ ִ
קיט(:
אשׁית ,בְּ קוֹמָ ָתן ִבְ ְראוּ ,בְּ דַ עְ ָתּן  ִבְ ְראוּ ,בְּ צִ בְ יוָֹם ִבְ ְראוּ ,שֶׁ נֶּאֱ מַ רַ ' :ויְ ֻכ ֛לּוּ ַה ָשּׁ ַ ֥מיִ ם
ָ 33אמַ ר ְרבִ י ְיהוֹשֻׁ עַ בֶּ ן ֵלוִ יָ ,כּל מַ עֲשֵׂ ה בְּ ֵר ִ
וְ ָה ָ ֖א ֶרץ וְ ָכל־צְ ָב ָ ֽאםַ ':אל ִתּ ְק ֵרי 'צְ ָב ָ ֽאם' ֶאלָּא צִ בְ יוָֹם) .גמ' חולין ס(.
את' )תפילת שבת( :בפרשת ויכלו
ם .תרגום ירושלמי 'וחמד ה'' .וזהו שאמרו ' ֶח ְמ ַדּת יָ ִמים אוֹתוֹ ָק ָר ָ
ַ 34ויְ ַ ֤כל ֱאל ִֹהי ֙
ג' פעמים מלאכתו כגד ג' מלאכות ששבת מהם ,שמים וארץ וים )ב"ר יב:ה( .ולא כתיב ביום השביעי ויהי ערב ויהי
בקר ,לפי שמוסיפין מחול על הקודש )עיין ב"ר ט:יד() :בעל הטורים(

ָע ָ ֽשׂה:

ת ִמ ָכּל־
יעי וַ יְ ַק ֵ ֖דּשׁ א ֹ֑תוֹ ִ ֣כּי ֤בוֹ ָשׁ ַב ֙
ם ֶאת־י֣ וֹם ַה ְשּׁ ִב ֔ ִ
וַ יְ ָ ֤ב ֶר ךְך ֱאל ִֹהי ֙

ר־בּ ָ ֥רא ֱאל ִ ֹ֖הים ׀ ַ ֽל ֲע ֽשׂוֹת:
אכ ֔תּוֹ ֲא ֶשׁ ָ
ְמ ַל ְ
וֹת ךָ
יך וְ ֵתן ֶח ְל ֵ ֽקנוּ
נוּח ֵ ֽתנוַּ :ק ְדּ ֵ ֽשׁנוּ ְבּ ִמצְ ֶ
בוֹתינוּ ְרצֵ ה ִב ְמ ָ
ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ֵ ֽואל ֵֹהי ֲא ֵ ֽ
ישׁוּע ֶ ֽת ךָך וְ ַט ֵהר ִל ֵ ֽבּנוּ ְל ָע ְב ְדּ ךָך ֶבּ ֱא ֶמת:
ָ
טּוּב ךָך וְ ַשׂ ְמּ ֵ ֽחנוּ ִבּ
תוֹר ֶ ֽת ךָך ַשׂ ְבּ ֵ ֽענוּ ִמ ֶ ֽ
ְבּ ָ
וְ ַהנְ ִח ֵ ֽ
וּב ָרצוֹן ַשׁ ַבּת ָק ְד ֶ ֽשׁ ךָך  36 35וְ יִ ְשׂ ְמחוּ ְב ךָך יִ ְשׂ ָר ֵאל
ילנוּ יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ְבּ ַא ֲה ָבה ְ
א ֲה ֵבי ְשׁ ֶ ֽמ ךָךָ :בּ ךְ
ֹֽ
רוּך ַא ָתּה יְ יָ ְמ ַק ֵדּשׁ ַה ַשּׁ ָבּת:
ְרצֵ ה יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ְבּ ַע ְמּ ךָך יִ ְשׂ ָר ֵאל ִ
ית ךָך
בוֹדה ִל ְד ִביר ֵבּ ֶ ֽ
וּב ְת ִפ ָלּ ָתם וְ ָה ֵשׁב ָה ֲע ָ
וּת ִפ ָלּ ָתם
וְ ִא ֵשּׁי יִ ְשׂ ָר ֵאל ְ

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

וּת ִהי ְל ָרצוֹן
ְ

בוֹדת יִ ְשׂ ָר ֵאל ַע ֶ ֽמּ ךָך:
ָתּ ִמיד ֲע ַ
בראש חודש ובחול המועד אומרים 'יעלה ויבא':

בוֹתינוּ יַ ֲע ֶלה וְ יָ בוֹא וְ יַ ִ ֽגּ ַיע וְ יֵ ָר ֶאה וְ יֵ ָרצֶ ה וְ יִ ָשּׁ ַמע וְ יִ ָפּ ֵקד וְ יִ זָּ ֵכר
ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ֵ ֽואל ֵֹהי ֲא ֵ ֽ
וּשׁ ַ ֽל ִם ִעיר
ן־דּוִ ד ַע ְב ֶ ֽדּ ךָך וְ זִ ְכרוֹן יְ ֽר ָ
בוֹתינוּ וְ זִ ְכרוֹן ָמ ִשׁ ַיח ֶבּ ָ
דּוֹנֽנוּ וְ זִ ְכרוֹן ֲא ֵ ֽ
וּפ ְק ֵ
רוֹנֽנוּ ִ
זִ ְכ ֵ
ל־ע ְמּ ךָך ֵבּית יִ ְשׂ ָר ֵאל ְל ָפנֶ ךָ
וּל ֵחן ְ
טוֹבה ְ
וּל ָ
יטה ְ
יך ִל ְפ ֵל ָ
ָק ְד ֶ ֽשׁ ךָך וְ זִ ְכרוֹן ָכּ ַ
וּל ַר ֲח ִמים
וּל ֶ ֽח ֶסד ְ
וּל ָשׁלוֹם ְבּיוֹם
וּל ַחיִּ ים ְ
ְ
הוא
35וסח ארץ ישראל העתיק וגם מקבל בידי גאוי בבל )עיין כת"י הגיזה ,רב עמרם גאון ,רב סעדיה גאון(
עוֹלם יְ֭ ַרנֵּ נוּ ְו ָת ֵ ֣סךךְ
וֹסי ָ֡ב ךְך ְל ָ ֣
ל־ח ֵ
'וישמחו ישראל אוהבי שמך' ,לקוח בעיקרו מדברי עים זמירות ישראל 'וְ יִ ְשׂ ְמ ֨חוּ ָכ ֢
א ֲה ֵ ֥בי ְשׁ ֶ ֽמ ךָך) ':בתהלים ה:יב( ,הוא וסח הקדמון המהג לאומרו היה קיים בכל ארצות אירופה.
ָע ֵ ֑לימוֹ ְ ֽו יַ ְע ְלצ֥ וּ ֝ ְב ֗ךָך ֽ ֹ
בי כל הארצות ,מלבד ספרד ,הגו לומר 'וישמחו' ,עד ששמט הוסח מסידוריהם:
"ורגילין לסיים 'וישמחו בך ישראל אוהבי )את( שמך' וכו' ,וכן ברוב סידורים) ".ספר מהגים לר"א טירא(
 until approximately 1650.סידורי אשכז  which appears in allוסח ' is theוישמחו ישראל אוהבי שמך'
הּ/בוֹ/בם( יִ ְשׂ ָר ֵאל ְמ ַק ְדּ ֵשׁי ְשׁ ֶ ֽמ ךָך'  ofוסח הספרדים  have adopted theסידורים Most current
ָ
)ב
'.וְ יָ נֽ וּחוּ ָ

36לפי וסח פולין אומריםְ :ויָ נֽ וּחוּ ָבהּ יִ ְשׂ ָר ֵאל ְמ ַק ְדּ ֵשׁי ְשׁ ֶ ֽמ ךָך:

לראש חודש  :ר ֹאשׁ ַה ֽ ֹח ֶדשׁ ַהזֶּ ה

׀

לפסח ַ :חג ַה ַמּצּוֹת ַהזֶּ ה

׀

לסכות ַ :חג ַה ֻסּכּוֹת ַהזֶּ ה

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

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

נוֹדה ְלּ ךָך וּנְ ַס ֵפּר
צוּר ַח ֵ ֽיּינוּ ָמגֵ ן יִ ְשׁ ֵ ֽענוּ ַא ָתּה הוּא ְלדוֹר וָ דוֹרֶ :

מוֹתינוּ ַה ְפּקוּדוֹת ָל ךְך וְ ַעל־
סוּרים ְבּיָ ֶ ֽד ךָך וְ ַעל־נִ ְשׁ ֵ ֽ
ל־ח ֵ ֽיּינוּ ַה ְמּ ִ
ְתּ ִה ָל ֶ ֽת ךָך ַע ַ
טוֹבוֹת ךָ
אוֹת ךָ
ל־עת
יך ֶשׁ ְבּ ָכ ֵ
ֶֽ
יך וְ
וְ ַעל־נִ ְפ ְל ֶ ֽ

נִ ֶ ֽסּ ךָ
יך ֶשׁ ְבּ ָכל־יוֹם ִע ָ ֽמּנוּ
ֶ ֽע ֶרב וָ ֹֽב ֶקר וְ צָ ֳה ָ ֽריִ םַ :הטּוֹב ִכּי ל ֹא־

ָכלוּ ַר ֲח ֶ ֽמ ךָ
ֹא־תמּוּ
יך וְ ַה ְמ ַר ֵחם ִכּי ל ַ ֽ

ֲח ָס ֶ ֽד ךָ
עוֹלם ִק ִ ֽוּינוּ ָל ךְך:
יך ֵמ ָ
בחוכה אומרים כאן 'על הנסים' :

ַעל ַהנִּ ִסּים וְ ַעל ַה ֻפּ ְר ָקן וְ ַעל ַהגְּ בוּרוֹת וְ ַעל ַה ְתּשׁוּעוֹת וְ ַעל ַה ִמּ ְל ָחמוֹת
ֶשׁ ָע ִ ֽשׂ ָ
בוֹתינוּ ַבּיָּ ִמים ָה ֵהם ִבּזְ ַמן ַהזֶּ ה:
ית ַל ֲא ֵ ֽ
וּבנָ יו ְכּ ֶשׁ ָע ְמ ָדה ַמ ְלכוּת יָ וָ ן ָה ְר ָשׁ ָעה ַעל־
ן־יוֹחנָ ן כּ ֵֹהן גָּ דוֹל ַח ְשׁמוֹנַ י ָ
ָ
ימי ַמ ִתּ ְתיָ הוּ ֶבּ
ִבּ ֵ
צוֹנ ךָך :וְ ַא ָתּה ְבּ ַר ֲח ֶ ֽמ ךָ
יך ָה ַר ִבּים
וּל ַה ֲע ִב ָירם ֵמ ֻח ֵקּי ְר ֶ ֽ
תּוֹר ֶ ֽת ךָך ְ
יחם ָ
ַע ְמּ ךָך יִ ְשׂ ָר ֵאל ְל ַה ְשׁ ִכּ ָ

ת־דּינָ ם נָ ַ ֽק ְמ ָתּ ֶאת־נִ ְק ָמ ָתםָ :מ ַ ֽס ְר ָתּ
יבם ַ ֽדּנְ ָתּ ֶא ִ
ת־ר ָ
ָע ַ ֽמ ְד ָתּ ָל ֶהם ְבּ ֵעת צָ ָר ָתם ַ ֽר ְב ָתּ ֶא ִ
וּט ֵמ ִאים ְבּיַ ד ְט ִ
בּוֹרים ְבּיַ ד ַח ָלּ ִשׁים וְ ַר ִבּים ְבּיַ ד ְמ ַע ִטּים ְ
גִּ ִ
יקים
הוֹרים ְוּר ָשׁ ִעים ְבּיַ ד צַ ִדּ ִ
עוֹל ֶ ֽמ ךָך ְ
ית ֵשׁם גָּ דוֹל וְ ָקדוֹשׁ ְבּ ָ
וּל ךָך ָע ִ ֽשׂ ָ
תוֹר ֶת ךָךְ :
עוֹס ֵקי ָ
וְ זֵ ִדים ְבּיַ ד ְ
ית
וּל ַע ְמּ ךָך יִ ְשׂ ָר ֵאל ָע ִ ֽשׂ ָ
וּפ ְר ָקן ְכּ ַהיּוֹם ַהזֶּ ה :וְ ַ ֽא ַחר ַכּ ךְך ָ ֽבּאוּ ָב ֶנ ךָ
דוֹלה ֻ
שׁוּעה גְ ָ
ְתּ ָ
יכ ֶ ֽל ךָך
ת־ה ָ
וּפנּוּ ֶא ֵ
ית ךָך ִ
ֽיך ִל ְד ִביר ֵבּ ֶ ֽ
ת־מ ְק ָדּ ֶ ֽשׁ ךָך וְ ִה ְד ִליקוּ נֵ רוֹת ְבּ ַחצְ רוֹת ָק ְד ֶ ֽשׁ ךָך וְ ָק ְבעוּ ְשׁמוֹנַ ת יְ ֵמי ֲחנֻ ָכּה ֵ ֽאלּוּ
וְ ִט ֲהרוּ ֶא ִ
וּל ַה ֵלּל ְל ִשׁ ְמ ךָך ַהגָּ דוֹל:
ְלהוֹדוֹת ְ

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

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

משתחוה

ַא ָתּה

זוקף

וּל ךָך נָ ֶאה ְלהוֹדוֹת:
יְ יָ ַהטּוֹב ִשׁ ְמ ךָך ְ

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

ְבּ ָכ ֵ
וּב ָכל־
ל־עת ְ

ָבּ ךְ
רוּך ַא ָתּה יְ יָ ַה ְמ ָב ֵר ךְך

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

ת־עמּוֹ יִ ְשׂ ָר ֵאל ַבּ ָשּׁלוֹם:
ֶא ַ

וּל ָשׁלוֹם:
ְל ַחיִּ ים ְ

ָבּ ךְ
רוּך ַא ָתּה יְ יָ

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

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

עוֹשׂה
ֵ

ַה ָשּׁלוֹם:

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

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

ֲע ֵשׂה ְל ַ ֽמ ַען ְק ֻד ָשּׁ ֶ ֽת ךָך

ֲע ֵשׂה ְל ַ ֽמ ַען

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

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

פסיעות ואומר :

רוֹמיו
ֹשׂה ָשׁלוֹם ִבּ ְמ ָ
ע ֶ

הוּא יַ ֲע ֶשׂה ָשׁלוֹם

ועננו

ַ ֽו ֲע ֵנֽנִ י:

פוסע לאחריו ג'

ל־כּל־
ָע ֵ ֽלינוּ וְ ַע ָ

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

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

וּכ ָשׁנִ ֖ים ַק ְד ֹֽמנִ יּֽ וֹת:
עוֹלם ְ
ימי ָ֔
ִכּ ֵ ֣

אומרים 'ויכלו' בקול רם מעומד ,וטוב לאומרו ביחד בציבור )שו"ע רסח ,ז(.אין החזן מחזיר התפלה אבל אומר ברכה
מעין שבע ,ואומר תחלה 'ויכלו' בקול רם והקהל עוים עמו.
חזן והקהל יחד בעימה בראשית ב:א-ג
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וַ יְ ֻכ ֛לּוּ ַה ָשּׁ ַ ֥מיִ ם וְ ָה ָ ֖א ֶרץ וְ ָכל־צְ ָב ָ ֽאם :וַ יְ ַ ֤כל

יעי ְמ ַל ְ
ם ַבּיּ֣ וֹם ַה ְשּׁ ִב ֔ ִ
ֱאל ִֹהי ֙
יעי ִמ ָכּל־
ת ַבּיּ֣ וֹם ַה ְשּׁ ִב ֔ ִ
שׂה וַ יִּ ְשׁ ֹבּ ֙
שׁר ָע ָ ֑
אכ ֖תּוֹ ֲא ֶ ֣
אכ ֖תּוֹ
ְמ ַל ְ

ֲא ֶ ֥
יעי וַ יְ ַק ֵ ֖דּשׁ א ֹ֑תוֹ ִ ֣כּי
ם ֶאת־י֣ וֹם ַה ְשּׁ ִב ֔ ִ
שׁר ָע ָ ֽשׂה :וַ יְ ָ ֤ב ֶר ךְך ֱאל ִֹהי ֙

ר־בּ ָ ֥רא ֱאל ִ ֹ֖הים ׀ ַ ֽל ֲע ֽשׂוֹת:
אכ ֔תּוֹ ֲא ֶשׁ ָ
ל־מ ַל ְ
ת ִמ ָכּ ְ
֤בוֹ ָשׁ ַב ֙
במקום חזרת התפלה ,מברך החזן ברכת מעין שבע .החזן כורע כמו בתחילת שמוה עשרה.

)אומרים

כל זאת גם בשבת שאחר יום טוב וכן ביום טוב שחל בשבת ,אף בליל ראשון של פסח,

ואין

מזכירין בה של יום טוב) .בבית חתנים ואבלים אין אומרים אותה ולא בכל מקום שמתפללים באקראי(.
חזן כורע

ָבּ ךְ
רוּך

חזן משתחוה

ַא ָתּה

חזן זוקף

יְ יָ

אומרים ברוך הוא וברוך שמו

ֱאל ֵ ֹֽהינוּ

בוֹתינוּ ֱאל ֵֹהי ַא ְב ָר ָהם ֱאל ֵֹהי יִ צְ ָחק ֵ ֽואל ֵֹהי יַ ֲעקֹב ָה ֵאל ַהגָּ דוֹל
ֵ ֽואל ֵֹהי ֲא ֵ ֽ
נּוֹרא יד:יט ֣ ֵ 38אל ֶע ְלי֔ וֹן ק ֵֹנ֖ה ָשׁ ַ ֥מיִ ם ָו ָ ֽא ֶרץ:
ַהגִּ בּוֹר ְו ַה ָ
קהל ואחר' חזן

אין אומרים אמן כאן.

ָ 39מגֵ ן ָאבוֹת ִבּ ְד ָברוֹ ְמ ַחיֵּ ה ֵמ ִתים ְבּ ַמ ֲא ָמרוֹ ָה ֵאל

)מר"ה עד יו"כ:

 too lateציבור , whether orening alone or joining theויכלו An individual may always recite
to
, should recite it on his ownציבור  with theויכלו  writes one who missed recitingחזון איש hear it. The
and not with someone else.
ָ 38אמַ ר ְרבִ י זְ כ ְַריָה ִמשׁוּם ְרבִ י ִי ְשׁמָ עֵ אל ,בִּ ֵ
ֹהן ְל ֵ ֣א-ל
יקּשׁ הַ ָקּדוֹשׁ בָּ רוְּך הוּא ְלהוֹצִ יא כְּ הוּנָּה ִמשֵׁ ם .שֶׁ נֶּאֱ מַ רְ ' :ו ֥הוּא כ ֵ ֖
ֹאמר ָבּ ֤ר ךְ
ם
וּך ַא ְב ָר ֙
יאה מֵ ַאבְ ָרהָ ם .שֶׁ נֶּאֱ מַ רֽ ַ' :ו יְ ָ ֽב ֲר ֵ ֖כהוּ ַויּ ַ ֑
שׁה ְק ִדּים בִּ ְרכַּת ַאבְ ָרהָ ם לבִ ְרכַּת הַ מָּ קוֹם ,הוֹצִ ָ
ֶע ְליֽ וֹןֵ ':כּיוָ ן ִ
ֹהן ְל ֵ ֣א-ל ֶע ְליֽ וֹן ':הוּא כֹּהֵ ן ,וְ ֵאין ז ְַרעוֹ כֹּהֵ ן) .גמ' נדרים
ְל ֵ ֣א-ל ֶע ְלי֔ וֹן ק ֵֹנ֖ה ָשׁ ַ ֥מיִ ם וָ ָ ֽא ֶרץ . . .':וְ הַ ְייוּ ִדּכְ ִתיב' :וְ ֥הוּא כ ֵ ֖
לב(:
39בשבת חזון יש והגים לגן ביגון עצב.
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ַה ֶ ֽמּ ֶל ךְך( ַה ָקּדוֹשׁ ֶשׁ ֵאין ָכּ ֽמוֹהוּ ַה ֵמּ ִנ ַֽיח ְל ַעמּוֹ ְבּיוֹם ַשׁ ַבּת ָק ְדשׁוֹ ִכּי ָבם ָרצָ ה
נוֹדה ִל ְשׁמוֹ ְבּ ָכל־יוֹם ָתּ ִמיד ֵמ ֵעין
ְל ָה ִנ ַֽיח ָל ֶהםְ :ל ָפנָ יו נַ ֲעבֹד ְבּיִ ְר ָאה וָ ַ ֽפ ַחד ְו ֶ
יעי
וּמ ָב ֵר ךְך ְשׁ ִב ִ
הוֹדאוֹת ֲאדוֹן ַה ָשּׁלוֹם ְמ ַק ֵדּשׁ ַה ַשּׁ ָבּת ְ
ֵאל ַה ָ

ַה ְבּ ָרכוֹת:
וּמ ִנ ַֽיח ִבּ ְק ֻד ָשּׁה
ֵ
חזן

אשׁית:
ְל ַעם ְמ ֻד ְשּׁנֵ י ֹֽענֶ ג ֵז ֶֽכר ְל ַמ ֲע ֵשׂה ְב ֵר ִ

וֹת ךָ
יך ְו ֵתן ֶח ְל ֵ ֽקנוּ
נוּח ֵ ֽתנוַּ :ק ְדּ ֵ ֽשׁנוּ ְבּ ִמצְ ֶ
בוֹתינוּ ְרצֵ ה ִב ְמ ָ
ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ֵ ֽואל ֵֹהי ֲא ֵ ֽ
ישׁוּע ֶ ֽת ךָך וְ ַט ֵהר ִל ֵ ֽבּנוּ ְל ָע ְב ְדּ ךָך ֶבּ ֱא ֶמת:
ָ
טּוּב ךָך ְו ַשׂ ְמּ ֵ ֽחנוּ ִבּ
ַשׂ ְבּ ֵ ֽענוּ ִמ ֶ ֽ

תוֹר ֶ ֽת ךָך
ְבּ ָ

וּב ָרצוֹן ַשׁ ַבּת ָק ְד ֶ ֽשׁ ךָך
ילנוּ יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ְבּ ַא ֲה ָבה ְ
ְו ַהנְ ִח ֵ ֽ

40וְ יִ ְשׂ ְמחוּ ְב ךָך יִ ְשׂ ָר ֵאל

א ֲה ֵבי ְשׁ ֶ ֽמ ךָךָ :בּ ךְ
רוּך ַא ָתּה יְ יָ ְמ ַק ֵדּשׁ ַה ַשּׁ ָבּת:
ֹֽ
במדבר יד:יז

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

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

41

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

)קהל

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

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

חזן כורע

ָא ֵמן:

40לפי וסח פולין אומרים :וְ יָ נֽ וּחוּ ָבהּ יִ ְשׂ ָר ֵאל ְמ ַק ְדּ ֵשׁי ְשׁ ֶ ֽמ ךָך:
41בשמחת תורה מגים קדיש תתקבל ביגון מועדי השה.

)קהל

ָא ֵמן(

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

ובשימה אחרת מוסיפים 'יתברך'

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

הציבור אומר עמו )ולא

לאחריו(.

ל־בּ ְר ָכ ָתא ְו ִשׁ ָיר ָתא ֻתּ ְשׁ ְבּ ָח ָתא
ְל ֵ ֽע ָלּא )בלילי ראש השנה ויום כפור מוסיפים ְוּל ֵ ֽע ָלּא( ִמ ָכּ ִ
ְונֶ ָח ָמ ָתא
ַדּ ֲא ִמ ָירן ְבּ ָע ְל ָמא :חזן כורע ְו ִא ְמרוּ ָא ֵמן:

)קהל

ָא ֵמן(

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

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

ָא ֵמן(

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

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

)קהל

ָא ֵמן(
קכא:ב קהלֶ֭ :עזְ ִרי ֵמ ִ ֣עם יְ ָ ֑י ֝ ֹע ֗ ֵשׂה ָשׁ ַ ֥מיִ ם וָ ָ ֽא ֶרץ:
חזן פוסע לאחוריו בחת שלש פסיעות בכריעה אחת

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

פוה לימיו ואומר

הוּא יַ ֲע ֶשׂה ָשׁלוֹם ָע ֵ ֽלינוּ

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

)קהל

ָא ֵמן(

 במה מדליקין42
 ושבת חול המועד אומרים 'במה מדליקין' )בניגון שאומרים,וביום טוב שמתחיל בשבת
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,בכל ליל שבת

(המשניות
. ואין אומרים בליל יום כפור כל עיקר,יום טוב )ראשון או שני( חל ביום ששי
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אבל אין אומרים אם

'משנה שבת פרק ב

?יקין
ִ וּב ָמּה ֵאין ַמ ְד ִל
ַ יקין
ִ ַבּ ֶמּה ַמ ְד ִל
,ילת ָה ִא ָידן
ַ  ְול ֹא ִבּ ְפ ִת, ְול ֹא ְב ַכ ָלּ ךְך, וְ ל ֹא ְב ֽ ֹח ֶסן,יקין ל ֹא ְב ֶ ֽל ֶכשׁ
ִ ֵאין ַמ ְד ִל
, וְ ל ֹא ְב ַשׁ ֲעוָ ה, ל ֹא ְב ֶז ֶֽפת.ירוֹקה ֶשׁ ַעל ְפּנֵ י ַה ָ ֽמּיִ ם
ָ  ְול ֹא ִבּ,ילת ַה ִמּ ְד ָבּר
ַ ְול ֹא ִבּ ְפ ִת
. וְ ל ֹא ְב ֵ ֽח ֶלב, ְול ֹא ְב ַא ְליָ ה, ְול ֹא ְבּ ֶ ֽשׁ ֶמן ְשׂ ֵר ָפה,ְול ֹא ְבּ ֶ ֽשׁ ֶמן ִקיק
 ֶא ָחד ְמ ֻב ָשּׁל:אוֹמ ִרים
ְ
 וַ ֲח ָכ ִמים,יקין ְבּ ֵ ֽח ֶלב ְמ ֻב ָשּׁל
ִ  ַמ ְד ִל:אוֹמר
ֵ
נַ חוּם ַה ָמּ ִדי
42  במה מדליקין- originated from the time of the יםגאו, [originally recited after the ]עמידה
in
order that people not follow the interpretation of the קראיםto not allow any fire
(i.e. lit
candle(s)) in one’s house on שבת. The  מגן אברהםdefends our הגמ, to recite  במה מדליקיןonly after
the end of ערבית, pointing out that “the kinds of wicks and oils enumerated in  במה מדליקיןare no
longer used in our part of the world.”  במה מדליקיןwas 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"ק)מ. If one
is able to recite  במה מדליקיןon יום טוב שחל בשבת, then one should do so, even in a non-מנהג
 אשכנזsynagogue.
(The חיי אדם, advocated moving  במה מדליקיןto before ברכו, the logic being that then one could
still fix the problems addressed in the יותמש, if  שבתhad not begun. In ליטא, based on this, במה
 מדליקיןwas shifted to before ברכו. In Western Europe, however, the old הג מof saying it after
ה עשרה שמוdid not change.)
(' )או"ח סימן ע"ר סעיף ב.הג אושטרייך כדעת הרמ"א ולא כמ,וס כדעת המחבר בדבר זההג רימ43
(ה ברורה שם )מש.לפי שאין יכול לומר עשרתם שאין מעשרין ביום טוב44

יקין בּוֹ.
ְו ֶא ָחד ֶשׁ ֵאינוֹ ְמ ֻב ָשּׁל ֵאין ַמ ְד ִל ִ
יקין
אוֹמרֵ :אין ַמ ְד ִל ִ
ֵ
יקין ְבּ ֶ ֽשׁ ֶמן ְשׂ ֵר ָפה ְבּיוֹם טוֹבְ .ר ִבי יִ ְשׁ ָמ ֵעאל
ֵאין ַמ ְד ִל ִ
ל־ה ְשּׁ ָמנִ יםְ :בּ ֶ ֽשׁ ֶמן
ְבּ ִע ְט ָרןִ ,מ ְפּנֵ י ְכּבוֹד ַה ַשּׁ ָבּת .וַ ֲח ָכ ִמים ַמ ִתּ ִירין ְבּ ָכ ַ
ְבּ ֶ ֽשׁ ֶמן ֱאגוֹזִ יםְ ,בּ ֶ ֽשׁ ֶמן צְ נוֹנוֹתְ ,בּ ֶ ֽשׁ ֶמן ָדּגִ יםְ ,בּ ֶ ֽשׁ ֶמן

ֻשׁ ְמ ְשׁ ִמין,

וּבנֵ ְפ ְט.
ַפּקּוּעוֹתְ ,בּ ִע ְט ָרןְ ,

יקין ֶא ָלּא
אוֹמרֵ :אין ַמ ְד ִל ִ
ֵ
ְר ִבי ַט ְרפוֹן

ְבּ ֶ ֽשׁ ֶמן ַ ֽז יִ ת ִבּ ְל ָבד.
ל־היּוֹצֵ א ִמן ָה ֵעץ
יקין בּוֶֹ ,א ָלּא ִפ ְשׁ ָתּן .וְ ָכ ַ
ל־היּוֹצֵ א ִמן ָה ֵעץ ֵאין ַמ ְד ִל ִ
ָכּ ַ
ילת ַה ֶ ֽבּגֶ ד ֶשׁ ִקּ ְפּ ָלהּ וְ ל ֹא
ֵאינוֹ ִמ ַטּ ֵמּא ֻט ְמ ַאת א ָֹה ִליםֶ ,א ָלּא ִפ ְשׁ ָתּןְ .פּ ִת ַ
ִה ְב ֲה ָבהּ -
אוֹמר:
ֵ
יבא
ֲע ִק ָ

יקין ָבּהְּ .ר ִבי
אוֹמרְ :ט ֵמ ָאה ִהיאְ ,ו ֵאין ַמ ְד ִל ִ
ֵ
יעזֶ ר
ְר ִבי ֱא ִל ֶ ֽ
יקין ָבּהּ.
וּמ ְד ִל ִ
הוֹרה ִהיאַ ,
ְט ָ

פוֹפ ֶרת ֶשׁל ֵבּיצָ ה ִו ַ
ל ֹא יִ קֹּב ָא ָדם ְשׁ ֶ ֽ
ימ ְלּ ֶ ֽאנָּ ה ֶ ֽשׁ ֶמן וְ יִ ְתּ ֶנֽנָּ ה ַעל ִפּי ַהנֵּ ר
הוּדה ַמ ִתּירֲ .א ָבל
ִבּ ְשׁ ִביל ֶשׁ ְתּ ֵהא ְמנַ ֶ ֽטּ ֶפת ,וַ ֲא ִפלוּ ִהיא ֶשׁל ֶ ֽח ֶרסְ .וּר ִבי יְ ָ
ִאם ִח ְבּ ָרהּ ַהיּוֹצֵ ר ִמ ְתּ ִח ָלּה ֻ -מ ָתּרִ ,מ ְפּנֵ י ֶשׁהוּא ְכּ ִלי ֶא ָחד .ל ֹא יְ ַמ ֵלּא ָא ָדם

ְק ָע ָרה ֶ ֽשׁ ֶמן

תוֹכהּ ִבּ ְשׁ ִביל
ילה ְבּ ָ
וְ יִ ְתּ ֶנֽנָּ ה ְבּצַ ד ַהנֵּ רְ ,ויִ ֵתּן ר ֹאשׁ ַה ְפּ ִת ָ

שׁוֹא ֶבת.
ֶֽ
ֶשׁ ְתּ ֵהא

הוּדה ַמ ִתּיר.
ְוּר ִבי יְ ָ

ַה ְמ ַכ ֶבּה ֶאת ַהנֵּ ר ִמ ְפּנֵ י ֶשׁהוּא ִמ ְתיָ ֵרא ִמ ְפּנֵ י גוֹיִ םִ ,מ ְפּנֵ י ִל ְס ִטיםִ ,מ ְפּנֵ י ֽר ַוּח
ישׁןָ ,פּטוּרְ .כּ ָחס ַעל ַהנֵּ רְ ,כּ ָחס ַעל ַה ֶ ֽשּׁ ֶמן,
חוֹלה ֶשׁיִּ ָ
ָר ָעה ,אוֹ ִבּ ְשׁ ִביל ַה ֶ
ְכּ ָחס ַעל ַה ְפּ ִת ָ
ילה,
פּוֹטר ְבּ ֻכ ָלּן ,חוּץ ִמן ַה ְפּ ִת ָ
ֵ
יוֹסי
ֵ
ילהַ ,חיָּ בְ .ר ִבי
עוֹשׂהּ ֶפּ ָחם.
ָ
ִמ ְפּנֵ י ֶשׁהוּא
ַעל ָשׁלֹשׁ ֲע ֵברוֹת נָ ִשׁים ֵמתוֹת ִבּ ְשׁ ַעת ֵל ָד ָתןַ :על ֶשׁ ֵאינָ ן זְ ִהירוֹת
וּב ַה ְד ָל ַקת ַהנֵּ ר.
ְבּנִ ָדּהְ ,בּ ַח ָלּהְ ,
45

לוֹמר ְבּ ךְ
ְשׁל ָֹשׁה ְד ָב ִרים צָ ִר ךְ
תוֹך ֵבּיתוֹ ֶ ֽע ֶרב ַשׁ ָבּת ִעם ֲח ֵשׁ ָכה:
ַ
יך ָא ָדם

ִע ַשׂ ְר ֶתּם? ֵע ַר ְב ֶתּם? ַה ְד ִ ֽליקוּ ֶאת ַהנֵּ רָ .ס ֵפק ֲח ֵשׁ ָכה ָס ֵפק ֵאינָ הּ ֲח ֵשׁ ָכה -
יקין ֶאת־
ת־ה ֵכּ ִלים ,וְ ֵאין ַמ ְד ִל ִ
ילין ֶא ַ
ת־ה ַוּ ַדּאי ,וְ ֵאין ַמ ְט ִבּ ִ
ֵאין ְמ ַע ְשּׂ ִרין ֶא ַ
ת־ה ַח ִמּין.
טוֹמנִ ין ֶא ַ
וּמ ָע ְר ִביןְ ,ו ְ
ת־ה ְדּ ַמאיְ ,
ַהנֵּ רוֹתֲ .א ָבל ְמ ַע ְשּׂ ִרין ֶא ַ
לוֹמר ְבּ ךְ
ָ 45אמַ ר ַרבָּ ה בַּ ר בַּ ר חָ ָה ,הָ א ְדּ ָא ְמ ֵרי ַרבָּ ָןְ ' ,שׁל ָֹשׁה ְד ָב ִרים צָ ִר ךְ
תוֹך ֵבּיתוֹ ֶ ֽע ֶרב ַשׁ ָבּת ִעם ֲח ֵשׁ ָכה:
יך ָא ָדם ַ
יקּבְּ לוּ ִמינֵּיהּ) .גמ' גיטין ו(:
יחוּתא ,כִּ י הֵ יכִ י ְדּ ִל ַ
ָ
ימ ִרי ְהוּ בְּ ִ
ִע ַשׂ ְר ֶתּם? ֵע ַר ְב ֶתּם? ַה ְד ִ ֽליקוּ ֶאת ַהנֵּ ר '.צָ ִריְך לְמֵ ְ

ואחר שאמר החזן עד 'החמין' בלחש עם הקהל,
מסיר הטלית והולך למקומו הקרוב יותר לפתח ומקדש שם על היין) :דברי קהלת(
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קידוש ליל שבת ושבת חול המועד

אחר אמירת 'במה מדליקין' קודם אמירת 'אמר רבי אליעזר' ,החזן מקדש על היין ,וקטים שלא הגיעו למצוות
שותים את היין .כשאין אומרים 'במה מדליקין' ,מקדש החזן תיכף אחר קדיש 'תתקבל' .מקדשין בבית הכסת בכל
לילי שבת ולילי יום טוב וראש השה )עמ'  ,(021חוץ מלילות הראשוות של פסח וליל יום כפור .וזה וסח הקידוש :
אם יש 'מורה מורינו הרב' לא מזכירים 'כהנים':

מוֹרינוּ ָה ַרב
מוֹרה ֵ ֽ
]בּ ְרשׁוּת ֶ
ַס ְב ֵרי ִ

או

בּוֹתי:
כּ ֲֹהנִ ים[ ָמ ָרנָ ן וְ ַר ָבּנָ ן וְ ַר ַ

ָבּ ךְ
בּוֹרא ְפּ ִרי ַה ָ ֽגּ ֶפן:
ֵ
עוֹלם
רוּך ַא ָתּה יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ֶ ֽמ ֶל ךְך ָה ָ
ָבּ ךְ
וֹתיו וְ ָ ֽרצָ ה ָ ֽבנוּ
עוֹלם ֲא ֶשׁר ִק ְדּ ָ ֽשׁנוּ ְבּ ִמצְ ָ
רוּך ַא ָתּה יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ֶ ֽמ ֶל ךְך ָה ָ
אשׁיתִ :כּי הוּא יוֹם
ילנוּ זִ ָכּרוֹן ְל ַמ ֲע ֵשׂה ְב ֵר ִ
וּב ָרצוֹן ִהנְ ִח ָ ֽ
ְו ַשׁ ַבּת ָק ְדשׁוֹ ְבּ ַא ֲה ָבה ְ
אוֹתנוּ ִק ַ ֽדּ ְשׁ ָתּ
י־בנוּ ָב ַ ֽח ְר ָתּ וְ ָ ֽ
יאת ִמצְ ָ ֽריִ םִ :כּ ָ ֽ
ְתּ ִח ָלּה ְל ִמ ְק ָר ֵאי ֽ ֹק ֶדשׁ ֵז ֶֽכר ִליצִ ַ
וּב ָרצוֹן ִהנְ ַח ְל ָ ֽתּנוָּ :בּ ךְ
רוּך ַא ָתּה יְ יָ ְמ ַק ֵדּשׁ
ל־ה ַע ִמּים :וְ ַשׁ ַבּת ָק ְד ְשׁ ךָך ְבּ ַא ֲה ָבה ְ
ִמ ָכּ ָ
ַה ַשּׁ ָבּת:
-------------------

קידוש ליל שלוש רגלים
46

עיין גמ' פסחים דף ק.:
 in theחזן  recited by theקידוש
 meal in a roomשבת synagogue, has its origin in the period when strangers were given their
, writing in Spain early in the fourteenth century says; “Asאבודרהם adjoining the synagogue. The
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.
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מוֹרינוּ ָה ַרב
מוֹרה ֵ ֽ
]בּ ְרשׁוּת ֶ
ַס ְב ֵרי ִ

או

בּוֹתי:
כּ ֲֹהנִ ים[ ָמ ָרנָ ן וְ ַר ָבּנָ ן וְ ַר ַ

ָבּ ךְ
בּוֹרא ְפּ ִרי ַה ָ ֽגּ ֶפן:
ֵ
עוֹלם
רוּך ַא ָתּה יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ֶ ֽמ ֶל ךְך ָה ָ
ָבּ ךְ
רוֹמ ָ ֽמנוּ ִמ ָכּל־
ל־עם וְ ֲ
ר־בּנוּ ִמ ָכּ ָ
עוֹלם ֲא ֶשׁר ָ ֽבּ ַח ָ ֽ
רוּך ַא ָתּה יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ֶ ֽמ ֶל ךְך ָה ָ
ן־לנוּ יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ְבּ ַא ֲה ָבה
וֹתיו :וַ ִ ֽתּ ֶתּ ָ ֽ
וְ ִק ְדּ ָ ֽשׁנוּ ְבּ ִמצְ ָ

ָלשׁוֹן

]בשבת

נוּחה
ַשׁ ָבּתוֹת ִל ְמ ָ

מוֹע ִדים ְל ִשׂ ְמ ָחה ַחגִּ ים וּזְ ַמנִּ ים ְל ָשׂשׂוֹןֶ :את־יוֹם ]בשבת ַה ַשּׁ ָבּת ַהזֶּ ה
ֲ

וְ ֶאת־יוֹם[

לילי ז-ח של פסח

ַחג ַה ָשׁבוּעוֹת ַהזֶּ ה זְ ַמן

ִשׂ ְמ ָח ֵ ֽתנוּ

ַחג ַה ַמּצּוֹת ַהזֶּ ה

תּוֹר ֵ ֽתנוּ
ַמ ַתּן ָ

לילי שמיי עצרת ושמחת תורה

רוּתנוּ
זְ ַמן ֵח ֵ ֽ

לילי סכות

ְשׁ ִמינִ י ַחג ָה ֲע ֶ ֽצ ֶרת ַהזֶּ ה

לילי שבועות

ַחג ַה ֻסּכּוֹת ַהזֶּ ה זְ ַמן

זְ ַמן ִשׂ ְמ ָח ֵ ֽתנוּ

]בשבת

וּ[

אוֹתנוּ ִק ַ ֽדּ ְשׁ ָתּ ִמ ָכּל־
י־בנוּ ָב ַ ֽח ְר ָתּ וְ ָ ֽ
יאת ִמצְ ָ ֽריִ םִ :כּ ָ ֽ
ְבּ ַא ֲה ָבה [ ִמ ְק ָרא ֽ ֹק ֶדשׁ ֵז ֶֽכר ִליצִ ַ

ָה ַע ִמּים
ִהנְ ַח ְל ָ ֽתּנוּ:

]בשבת

וּמוֹע ֵדי ָק ְד ְשׁ ךָך
ֲ
שׁ ַבּת[
וְ ַ
ָבּ ךְ
רוּך ַא ָתּה יְ יָ ְמ ַק ֵדּשׁ

]בשבת

]בשבת

וּב ָשׂשׂוֹן
וּב ָרצוֹן[ ְבּ ִשׂ ְמ ָחה ְ
ְבּ ַא ֲה ָבה ְ

ַה ַשּׁ ָבּת וְ [ יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ ַהזְּ ַמנִּ ים:

קידוש ליל ראש השנה
מוֹרינוּ ָה ַרב
מוֹרה ֵ ֽ
]בּ ְרשׁוּת ֶ
ַס ְב ֵרי ִ

או

בּוֹתי:
כּ ֲֹהנִ ים[ ָמ ָרנָ ן וְ ַר ָבּנָ ן וְ ַר ַ

ָבּ ךְ
בּוֹרא ְפּ ִרי ַה ָ ֽגּ ֶפן:
ֵ
עוֹלם
רוּך ַא ָתּה יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ֶ ֽמ ֶל ךְך ָה ָ
ָבּ ךְ
ל־עם וְ ֲ
ר־בּנוּ ִמ ָכּ ָ
עוֹלם ֲא ֶשׁר ָ ֽבּ ַח ָ ֽ
רוּך ַא ָתּה יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ֶ ֽמ ֶל ךְך ָה ָ
ל־לשׁוֹן
רוֹמ ָ ֽמנוּ ִמ ָכּ ָ
ן־לנוּ יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ְבּ ַא ֲה ָבה ֶאת־יוֹם ]בשבת ַה ַשּׁ ָבּת ַהזֶּ ה
וֹתיו :וַ ִ ֽתּ ֶתּ ָ ֽ
וְ ִק ְדּ ָ ֽשׁנוּ ְבּ ִמצְ ָ
רוּעה
ַהזִ ָכּרוֹן ַהזֶּ ה יוֹם ְתּ ָ

]בשבת

רוּעה ְבּ ַא ֲה ָבה[ ִמ ְק ָרא־ ֽ ֹק ֶדשׁ
זִ ְכרוֹן ְתּ ָ

וְ ֶאת־יוֹם[

יאת
ֵז ֶֽכר ִליצִ ַ

נוּ
48בּ ַמ ְל ֵ ָ ֽכּ
שׁב ְר ךָך
יםים ְוּד ָ ָ
מים ָ
מ ִָכּ
ק ַ ֽ ֵדּ
אח ְלר ָ ָעזָתּר ָא ַמר ְר ִבי ֲחנִ ינָוְ אֽ ָ :
י־ב ִבנוּי ָב ֱ ַ ֽ
ִמ
עוֹלם
לוֹם ָ
ל־ה ַעמ ְ ִמּר ִבּ
שׁ ָתּ ֲח ִָכ
יד ְי
נוּל ִמ
אוֹתַתּ ְ
םַ :מ ִכּר ְ ָ ֽר
49צְ ָ ֽ50ריִ ָא
ךְ
ֱא ֶמת וְ ַקיָּ ם ָל ַעדָ :בּ ךְ
כריתות ַשּׁ ָבּ
סד:בשבת ַה
ברכותשׁ ]
גמ' ְמ ַק ֵדּ
ך ֽ:א ֶרץ
ל־ה ָ
עוֹם ָ
ל־כּ ָבּ ָ ֽנ יִ ָ ךְ
ֶ
כח:ת ַאוְ [ל
מּוּדי יְ ָ ֣י ְו ַ ֖ר ֶ ֽמב ֶל ְךשׁ ֥ ַל
ה ֖נ יְיִ יָ ךְך ִל ֵ ֣
ל־בּ ַ
רוּך ָכ ַא ָתּ ָ
נד:יג ְו
שׁנֶּ ֱא ַמר :ישעיה
יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ יוֹם ַהזִּ ָכּרוֹן:
בּוֹנ יִ ךְך:
ִתּ ְק ָרא ָבּ ַ ֽנ יִ ךְך ֶא ָלּא ַ ֽ

קו"ח תהלים קיט:קסה

ין־למוֹ
א ֲה ֵ ֣בי ֽת ָוֹר ֶ ֑ת ךָך ְו ֵ ֽא ָ ֣
ָשׁ ֣לוֹם ָ֭ רב ְל ֽ ֹ

במוצאי שבת מוסיפים ר והבדלה:
ךְ
מ ֶ ֵל ֑ ךְ
ָבּ ךְ
ן־א ַ ֣חי ְו ֵר ָ ֑עי
שֽׁ ַ :מ ַע ַ
הֵ :א ְל
נוֹתיִ ָך
מא ֵ ָ
עוֹלל ָ ֗וםה ֵ ְ
ילך ךְך ָה ֝ ַשׁ ָ ְ
ֹהינוְּבּ ֵֶ ֽח
וֹם
י־שֱׁ ֥
ה יְ יָ ָ
קכב:ז-טא ָיְתּ ִ ֽה
וֹרֽי
א ְרְמ ְ ֽ
בּ ַא
בּוֹר
אלל ֵ ֽ
רוּך ַ

ִמ ְכ ֽשׁוֹל:

֖א ָ ָבּשׁ ֣ל ךְ
בּ ךְ
ין־ ךְֽך ֹקֶ:דשׂ ְל
ילט ֵבּ
מְּ֖
עוֹל
ית־יְ ֶ ֽ ָמ ֣י ֶל ךְ ֱךאל ָ ֵה ֹ֑ה ָ
ֹהינוּ
אֽ ָ
כו(:
וֹב ָ ֽל
שׁב ִהדּ ֣
ינוּם ֲא ַב ַ ְהק ַ ָ
אוֹרוֹ
כט:יאח ְ ֽיֹלָ֗י ֹ֖עֵבּזין ְל ַע ֣מּ
תּך:ה ְ֭ יְליָ ַמ ַ ֱעאןל ֵ ֽבּ
רוּךוֹם ַ ָ
ה־נּ
חולין ָ
גמ'ד ְבּ ָר
) ֲא ַ
ְל ֽ ֹח ֶשׁ ךְ
יעי ְל ֵ ֽשׁ ֶשׁת יְ ֵמי ַה ַמּ ֲע ֶשׂהֵ :בּין ְק ֻד ַשּׁת ַשׁ ָבּת
וֹם :יוֹם ַה ְשּׁ ִב ִ
ים ָשּׁ ֽל ֵבּין
מּ
ִ
ע
ַ
ל
ָ
ל
א
ֵ
ר
ָ
שׂ
ְ
יִ
ין
בּ
ֵ
ך
ךְ
ת־ע ֣מּוֹ ַֿב
יִ ֵ ֑תּן יְ ָ֓י ׀ יְ ָב ֵ ֖רך ֶא ַ
יעי ִמ ֵ ֽשּׁ ֶשׁת יְ ֵמי ַה ַמּ ֲע ֶשׂה ִק ַ ֽדּ ְשׁ ָתּ ִה ְב ַ ֽדּ ְל ָתּ
ֽ ַ 51דּ ְל ָתּ וְ ֶאת־יוֹם ַה ְשּׁ ִב ִ
ִל ְק ֻד ַשּׁת יוֹם טוֹב ִה ְב
אחר 'אמר רבי אלעזר' אומרים קדיש יתום ולא קדיש דרבן.

ת־ע ְמּ ךָך יִ ְשׂ ָר ֵאל ִבּ ְק ֻד ָשּׁ ֶ ֽת ךָךָ :בּ ךְ
רוּך ַא ָתּה יְ יָ ַה ַמּ ְב ִדּיל ֵבּין־ ֽ ֹק ֶדשׂ ְל ֽ ֹק ֶדשׁ:
וְ ִק ַ ֽדּ ְשׁ ָתּ ֶא ַ
יתום )קטן( כורע

ְויַ ְמ ִל ךְ
יך

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

)קהל

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

בכל לילי יום טוב מברכים 'שהחיינו' ,חוץ מלילי שביעי ואחרון של פסח
שהחינו ְ'.
מהמילים ֵ'
היגון
והגים
שׂ ָר ֵאל ַבּ ֲעגָ ָלא
ל־בּית־יִ
החלי ְד ָכ
וּב ַחיֵּ
יכוֹןהיום ְ
יוֹמ
וּבאת ֵ
יכוֹןלגן ְ
כוּתהּ ְבּ ַחיֵּ
ַמ ְל ֵ

)גמ' ברכות נד(.

וּבזְ ַמן
ִ

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

ָק ִריבְ :ו ִא ְמרוּ

יתום )קטן( כורע

ָא ֵמן:

)קהל

ָא ֵמן(

, (andרוב כוס  drinksקידוש  wine, the person makingקידוש When no minor is present to drink the
מיָּ א
מיָ ifע ְל ַ
וּל ָע ְל ֵ
ָthanע ַלם
).רביעיתר aךְך ְל
יְ ֵהא ְשׁ ֵמיהּ ַר ָבּא ְמ ָב ַ
אחרת מוסיפים 'יתברך'
ובשימה
recites
אחרוה a
ברכה
there
isְ more
).קידוש  or bread after reciting thisמזוות (Ideally, an adult should consume
את ֵשּׂא
בציבור ְתנַ
רוֹמם ְויִ
ומזמרים ַ
אלעזרר' ְויִ ְת
רבי ְת ָפּ ַא
ח ְויִ
תּ ַבּ
כך ךְך ְויִ ְשׁ
אחרבּ ַר
היין.יִ ְת ָ
מןכורע
)קטן(
ותים לתיוקותיתום
הפסוקים החל מ'שלום
אמר
אומרים ַ '
לשתות
רב'.
48השמטת ' ַמ ְל ֵ ֽכּנוּ' היא וסח הספרדים והפולים .בי אשכז הותיקים )מחזור ויטרי ,סידור רש"י ,ספר המחכים,
ספר חסידים ,ספר הרוקח( אמרו ' ַמ ְל ֵ ֽכּנוּ' .הסידורים המאוחרים הם מושפעי וסח פולין ופוסקיה ,ואין לכך רמז
בגדולי אשכז) .מוריו הרב המבורגר(
אין והגי' בפ"פ לאמר 'ודברך מלכנו אמת' ,כי אם :דברך אמת .וק' הלא מלכו הוא מעין חתימה 'מלך על
כל הארץ'; ומדוע לא אמרו? והטעם שכ' לבוש תקפ"ב "ש 'דברך ד' צב ]יתוקן֑ :ד' ֝ ְדּ ָ ֽב ְר ֗ךָך נִ ָ ֥צּב ,כי כן הוא
בתהלי' קי"ט:פט[ ולא כתיב מלכו"; איו אמת לדעתי ,כי גם מלת אמת עדרת במקרא הזה ולא השמיטוה
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
כמו 'אמת מלכנו' שבתפלת עליו ,לכן השמיטו מלת מלכו.
 49מה שאומרים קידוש בין במה מדליקין למאמר אר"א וקדיש? "ל הטעם כי במה מדליקי' שהוא מסדר התפלה
ראוי לאמרו עם הקדיש שעליו קודם קידוש שאיו מסדר התפלה . . .אך מעו מלסדר קידוש אחר הקדיש פן ילכו
להם האורחים אחר הקדי' ולא ישמעו הקידוש ויאכלו בלא קידוש .וכן עשו בהבדלה שאומרים ויתן לך לפי
הבדלה ,אבל מאחרים שיר המעלות עם הקדיש עד אחר הבדלה ,מן הטעם הזה) .דברי קהלת דף (56
.בּ ַ ֽנ יִ ךְך , acronymאמר רבי אלעזר :ברכות ,זיר ,יבמות ,כריתות  conclude withתלמוד בבלי  inמסכתות 50 Four
ָ
קיצור
51כמהג קהילות אשכז ותיקות ,וכפי שדפס בסדר 'עבודת ישראל' ,וכן כתב החות יאיר במקור חיים,
הלכות סי' רס"ט ס"ק א'" :יאמר הברייתא דרבי חיא ,אחר הקידוש ,משום הקדיש ]יתום[ וכן המהג ברוב
קהילות" ,הסבר זה הובא גם בדברי קהלת ,ועוד.

ְויִ ְת ַה ַדּר ְויִ ְת ַע ֶלּה ְויִ ְת ַה ַלּל ְשׁ ֵמיהּ ְדּ ֻק ְד ָשׁא יתום )קטן( כורע ְבּ ִר ךְ
יך

הוּא הציבור אומר עמו )ולא

לאחריו(.

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

)קהל

ָא ֵמן(

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

)קהל

ָא ֵמן(
יתום )קטן( פוסע לאחוריו בחת שלש פסיעות בכריעה אחת

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

פוה לימיו ואומר

הוּא יַ ֲע ֶשׂה ָשׁלוֹם ָע ֵ ֽלינוּ

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

)קהל

ָא ֵמן(

בשבתות שבין יום שני של פסח לעצרת סופרים כאן את העומר )עמ'  (49קודם עלינו.

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

ֶשׁלּ ֹא ָע ָ ֽשׂנוּ

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

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

כורע

ישעיה מה:כ

וּמ ְת ַפּלֲ ִ֔לים ֶאל־
ִֽ

וּמוֹדים זוקף ִל ְפנֵ י ֶ ֽמ ֶל ךְך ַמ ְל ֵכי
ִ
וּמ ְשׁ ַתּ ֲח ִוים
כּוֹר ִעים ִ
ְ

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

נא:יג

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

רוֹמים :הוּא ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ֵאין עוֹדֱ :א ֶמת
וּשׁ ִכינַ ת ֻעזּוֹ ְבּגָ ְב ֵהי ְמ ִ
ְ
ַבּ ָשּׁ ַ ֽמיִ ם ִמ ַ ֽמּ ַעל
תוֹרתוֹ:
זוּלתוֹ ַכּ ָכּתוּב ְבּ ָ
ַמ ְל ֵ ֽכּנוּ ֶ ֽא ֶפס ָ

דברים

ד:לט ְו ָ ֽי ַד ְע ָ ֣תּ ַהיּ֗ וֹם ַו ֲה ֵ ֽשׁב ָֹ֘ת ֶאל־

ל־ה ָ ֖א ֶרץ ִמ ָ ֑תּ ַחת ֵ ֖אין ֽעוֹד:
ְל ָב ֶב ךָ ֒ך ִ ֤כּי יְ יָ ֙ ֣הוּא ָ ֽה ֱאל ִֹ֔הים ַבּ ָשּׁ ַ ֣מיִ ם ִמ ֔ ַמּ ַעל ְו ַע ָ
לּוּלים
ל־כּן נְ ַק ֶוּה ְלּ ךָך יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ִל ְראוֹת ְמ ֵה ָרה ְבּ ִת ְפ ֶ ֽא ֶרת ֻע ֶ ֽזּ ךָך ְל ַה ֲע ִביר גִּ ִ
ַע ֵ

ל־בּנֵ י
עוֹלם ְבּ ַמ ְלכוּת ַשׁ ַדּי :וְ ָכ ְ
ָ
ילים ָכּרוֹת יִ ָכּ ֵרתוּן ְל ַת ֵקּן
ן־ה ָ ֽא ֶרץ ְו ָה ֱא ִל ִ
ִמ ָ
ָב ָשׂר יִ ְק ְראוּ ִב ְשׁ ֶ ֽמ ךָך ְל ַה ְפנוֹת ֵא ֶ ֽל ךָ
ל־יוֹשׁ ֵבי
ְ
ל־ר ְשׁ ֵעי ָ ֽא ֶרץ :יַ ִ ֽכּירוּ ְויֵ ְדעוּ ָכּ
יך ָכּ ִ
ל־ל ֽשׁוֹןְ :ל ָפ ֶנ ךָ
ֽיך יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ
ל־בּ ֶר ךְך ִתּ ָשּׁ ַ ֖בע ָכּ ָ
ִכּי ְל ךָך ישעיה מה:כג ִתּ ְכ ַ ֣רע ָכּ ֶ֔

ֵת ֵבל

כוּת ךָך ְו ִת ְמל ךְֹך
יק ְבּלוּ ֻכ ָלּם ֶאת־עֹל ַמ ְל ֶ ֽ
יִ ְכ ְרעוּ וְ יִ ֽ ֹפּלוּ וְ ִל ְכבוֹד ִשׁ ְמ ךָך יְ ָקר יִ ֵ ֽתּנוִּ :ו ַ
וֹל ֵמי ַעד וְ ִת ְמל ךְֹך
וּל ֽע ְ
עוֹלם ָו ֶעדִ :כּי ַה ַמּ ְלכוּת ֶשׁ ְלּ ךָך ִהיא ְ
ְמ ֵה ָרה ְל ָ

יהם
ֲע ֵל ֶ
ְבּ ָכבוֹד:

לפי המהג הקודם באשכז לא אמרו כלל פסוקים אחר עליו:

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

זכריה יד:ט

שמות טו:יח

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

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

זמר 'יגדל' אמר בקהילות רבות בליל שבת בקול עים ובישיבה
יש יגוים שתייחדו ליום טוב ולראש בשנה) .בליל יום כפור שרים 'יגדל' ו'אדון עולם' בניגוני ימים נוראים(.
יחיאל ב"ר ברוך

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

ֹ־הים ַחי ְויִ ְשׁ ַתּ ַבּח
 52יִ גְ ַדּל ֱאל ִ

ל־מצִ יאוּתוֹ:
נִ ְמצָ א ְו ֵאין ֵעת ׀ ֶא ְ

ֶא ָחד ְ -ו ֵאין יָ ִחיד ְכּיִ חוּדוֹ נֶ ֱע ָלּם ְוגַ ם ֵאין סוֹף ְל ַא ְח־דּוּתוֹ:
־ע ךְ
־שּׁתוֹ:
רוֹך ׀ ֵא ָליו ְק ֻד ָ
ֵאין לוֹ ְדּמוּת ַהגּוּף ְו ֵאי־נוֹ גוּף ל ֹא נַ ֲ
א־שׁיתוֹ:
אשׁית ְל ֵר ִ
ל־דּ ָבר ֲא ֶשׁר נִ ְב ָרא ִראשׁוֹן ְו ֵאין ֵר ִ
ַק ְדמוֹן ְל ָכ ָ
 was composed according to the Arabic meter, (the technique is that the words are sungיגדל 52
etc.), and not according to their meaning). Althoughיתד יתד ( together according to different rules
פייטן . The logic behind this is, that theפיוט we apply Western melodies to it, we may not change the
relies on the singer’s intelligence, to understand the meaning, although the phrases are not sung as
simply as they could be.
ערבית  andשחרית  at the end ofיגדל  approximately four hundred years ago, was to reciteמהג אשכז
 was not sung or saidיגדל  disappeared, since theמהג  pg. 154). Eventually theעבודת ישראל( daily
 it wasקהילות ), and in someיום טוב ערבית )מהג פפד"מ  was still said onקהילות ,יגדל aloud. In some
.שבת ערבית also sung on

וּמ ְלכוּתוֹ:
־לּתוֹ ַ
יוֹרה גְ ֻד ָ
עוֹלם ְל ָכל־נוֹצָ ר ֶ
ִהנּוֹ ֲאדוֹן ׀ ָ
־רתּוֹ:
בוּ־אתוֹ נְ ָתנוֹ ֶאל־ ַאנְ ֵשׁי ְסגֻ ָלּתוֹ ְו ִת ְפ ַא ְ
ָ
ֶ ֽשׁ ַפע נְ
ת־תּמוּ־נָ תוֹ:
־בּיט ׀ ֶא ְ
וּמ ִ
ֹ־שׁה עוֹד נָ ִביא ַ
ל ֹא ָקם ְבּיִ ְשׂ ָר ֵאל ְכּמ ֶ
־א ַמן ֵבּיתוֹ:
תּוֹרת ֱא ֶמת נָ ַתן ְל ַע־מּוֹ ֵאל ַעל־יַ ד נְ ִבי־אוֹ נֶ ֱ
ַ
זוּ־לתוֹ:
עוֹ־ל ִמים ְל ָ
־ח ִליף ָה ֵאל ְול ֹא יָ ִמיר ָדּתוֹ ְל ָ
ל ֹא יַ ֲ
־מתוֹ:
־רינוּ ַמ ִבּיט ְלסוֹף ָדּ ָבר ְבּ ַק ְד ָ
יוֹ־ד ַע ְס ָת ֵ ֽ
צוֹפה ְו ֵ ֽ
ֶ
ֵ
־עתוֹ:
־שׁע ַרע ְכּ ִר ְשׁ ָ
נוֹתן ְל ָר ָ
־עלוֹ
גּוֹמל ְל ִאישׁ ֶ ֽח ֶסד ְכּ ִמ ְפ ָ
ֵ
שׁוּ־עתוֹ:
ָ
־כּי ֵקץ יְ
י־חנוּ ִל ְפדּוֹת ְמ ַח ֵ
יִ ְשׁ ַלח ְל ֵקץ יָ ִמין ְמ ִשׁ ֵ ֽ
ֹב־ח ְסדּוֹ ָבּ ךְ
־לּתוֹ:
י־עד ֵשׁם ְתּ ִה ָ
רוּך ׀ ֲע ֵד ַ
ֵמ ִתים יְ ַח־יֶּ ה ֵאל ְבּר ַ
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בליל ראשון של ראש השנה אומרים איש לרעהו:

לאיש

טוֹבה ִתּ ָכּ ֵתב:
ְל ָשׁנָ ה ָ
אשים

טוֹבה ִתּ ָכּ ֵ ֽתבוּ:
ְל ָשׁנָ ה ָ

לאשה

טוֹבה ִתּ ָכּ ֵ ֽת ִבי:
ְל ָשׁנָ ה ָ
שים

טוֹבה ִתּ ָכּ ַ ֽת ְבנָ ה:
ְל ָשׁנָ ה ָ
ועוה המתברך :גַּ ם ַ ֽא ָתּה:

בליל שני של ראש השנה אחר התפלה מברך איש את רעהו בברכת' :גוּט יוֹם טוֹב'.
------------------

בליל יום כפור רבים שארים בבית הכסת לאמירה משותפת של 'שיר היחוד' ו'שיר הכבוד'.
------------------

אין מקיפין בליל שמחת תורה עם ספרי תורה) .דברי קהלת(
------------------
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עיין גמ' ראש השה טז' :אמר רבי כרוספדאי' ושיטות תוספות ,רמב"ן ,ראב"ד ,וספר החיוך.
טוֹבה ִתּ ָכּ ֵתב ואין להזכיר החתימה בר"ה דחיי עוה"ז שוין
והגים בליל א' דר"ה שכל אחד אומר לחברו ְל ָשׁנָ ה ָ
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(

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

בליל ראשון של פסח אחר התפלה מאהל איש לרעהו ' :בויא גוט' או 'בויען זי גוט' )'בנה היטב' ,בבין בית המקדש
כלשון פיוט ההגדה החביב 'אלמעכטיגר גאט נון בויא דיין טעמפל שירה' ' -אדיר הוא יבנה ביתו בקרוב'(.

