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בשבת וביום טוב אומרים) .בהושענא רבא אין אומרים פסוקי דזמרה של שבת( :
יט

2

ַ 3ל ְמֿנַ ֗ ֵצּ ַח ִמזְ ֥מוֹר ְל ָד ִ ֽוד:

שׂה יָ֝ ָ ֗דיו ַמ ִ ֥גּיד ָ ֽה ָר ִ ֽק ַיע:
וֹד־אל וּֽ ַ ֽמ ֲע ֵ ֥
ַ 4ה ָשּׁ ֗ ַמיִ ם ְ ֽמ ַס ְפּ ִ ֥רים ְכּ ֽב ֵ ֑
ה־דּ ַעת:
א ֶמר ְו ַ ֥ליְ ָלה ֝ ְלּ ַ֗ליְ ָלה יְ ַח ֶוּ ָ ֽ
יע ֑ ֹ
י֣ וֹם ְ֭ליוֹם יַ ִ ֣בּ ַ ֽ
קוֹלם:
א ֶמר וְ ֵ ֣אין ְדּ ָב ִ ֑רים ֝ ְבּ ִ֗לי נִ ְשׁ ָ ֥מע ָ ֽ
ֵ ֽאין־ ֭ ֹ
א ֶהל ָבּ ֶ ֽהם:
יהם ֝ ַל ֗ ֶשּׁ ֶמשׁ ָ ֽשׂם־ ֥ ֹ
וּב ְק ֵצ֣ה ֖◌ ֵת ֵבל ִמ ֵלּ ֶ ֑
ל־ה ָ ֨א ֶרץ ׀ ָ֘י ָ ֤צא ַק ָ ֗וּם ִ
ְבּ ָכ ָ
א ַרח:
שׂישׂ ֝ ְכּגִ ֗בּוֹר ָל ֥רוּץ ֽ ֹ
ְוהוּ֗ א ְ֭כּ ָח ָתן י ֵֹצ֣א ֵ ֽמ ֻח ָפּ ֑תוֹ יָ ִ ֥
צוֹתם וְ ֵ ֥אין נִ֝ ְס ָ֗תּר ֵ ֽמ ַח ָמּ ֽתוֹ:
ל־ק ָ ֑
וּפ ֥תוֹ ַע ְ
וּת ֽק ָ
ִמ ְק ֵ ֤צה ַה ָשּׁ ֨ ַמיִ ם ׀ ֽמוֹצָ ֗אוֹ ְ

1
בראש השנה וביום כפור שרים פסוקי דזמרה ביגון שבת.
 2כתב אבודרהם 'ואחר כך מוסיפין י"ב מזמורים על שאר ימי שבוע וכו' ,והטעם שמוסיפין מזמורים אלו בשבת,
כדי להכיר בין שבת לחול ,ויתקיים הפסוק שאומר 'בני ובין בני ישראל אות היא לעולם' ,וגם בימים טובים
הגו לאומרם ,שגם הם קראו שבתון ומקראי קודש .מקדשים אותם על הכוס כמו בשבת'' .אין אומרים כולם
בסדר שהם כתובים בתהלים רק סמכו דמעשה בראשית יחד ודמתן תורה יחד ,והקדימו 'משמים מספרים' ,וכו',
והוא הראשון המספר ממעשה בראשית' ]לבוש[
זַמּרוּ ל ְִמי שֶׁ נּוֹצְ ִחין אוֹתוֹ וְ שָׂ מֵ חַ .
ָ 3אמַ ר ַרב ַכּהֲ ָא ִמשּׁוּם ְרבִ י ִי ְשׁמָ עֵ אל בִּ ְרבִ י יוֹסֵ י ,מַ אי ִדּכְ ִתיבַ " :ל ְמֿנַ צֵּ ַח ִמזְ מוֹר ְל ָדוִ ד"? ְ
)גמ' פסחים קיט(.

וָא ֶרץ כְּ ִתיבַ ' :אף־יָ ִד ֙י ָי ְ֣ס ָדה
וָא ֶרץְ ,דּ ִאילּוּ בְּ מַ עֲשֵׂ ה שָׁ מַ ִים ָ
יוֹתר ִממַּ עֲשֵׂ ה שָׁ מַ יִ ם ָ
יקים ֵ
 4דָּ ַרשׁ בַּ ר ַק ָפּ ָרא ,גְּ דוֹ ִלים מַ עֲשֶׂ ה צַ ִדּ ִ
ךָ
יקים כְּ ִתיבָ ' :מ ֧כוֹן ְל ִשׁ ְב ְתּ ֛ך ָפּ ַ ֖ע ְל ָתּ ֑ד' ִמ ְקּ ָ ֕דשׁ
ימינִ ֖י ִט ְפּ ָ ֣חה ָשׁ ָ ֑מיִ ם' )ישעיה מח:יג( וְ ִאילּוּ בְּ מַ עֲשֵׂ ה יְדֵ יהֶ ם שֶׁ ל צַ ִדּ ִ
ֶ ֔א ֶרץ ִ ֽו ִ
ֲאד ָֹנ֖-י ֽכּוֹנֲ נ֥ וּ יָ ֶ ֽד ךָ
שׂה יָ֝ ָ ֗דיו ַמ ִ ֥גּיד ָ ֽה ָר ִ ֽק ַיע ':הָ כִ י
וֹד־א-ל ֽוּ ַ ֽמ ֲע ֵ ֥
יתיבֵ יַ ' ,ה ָשּׁ ֗ ַמיִ ם ְ ֽמ ַס ְפּ ִ ֥רים ְכּ ֽב ֵ ֑
יך) ':שמות טו:יז(  . . .מֵ ִ
◌,וּמַ אי  ִיהוּ? מָ טָ ר) .גמ' כתובות ה(.
ָק ָאמַ ר ,מַ עֲשֵׂ ה צַ ִדּ ִ
יקים ִמי מַ גִּ יד? הָ ָר ִקיעַ ְ

ימת ֶ ֽפּ ִתי:
יבת ָנ ֶ֑פשׁ ֵע ֥דוּת יְ ָ ֥י ֝ ֶ ֽנ ֱא ָמ ֗ ָנה ַמ ְח ִ ֥כּ ַ
שׁ ַ
ימה ְמ ִ ֣
וֹרת יְ ָ ֣י ְ֭תּ ִמ ָ
֘תּ ַ ֤
5

ינ יִ ם:
ירת ֵע ָ ֽ
י־לב ִמצְ ַו֥ת יְ ָ ֥י ֝ ָבּ ָ ֗רה ְמ ִא ַ ֥
וּדי יְ ָ ֣י יְ֭ ָשׁ ִרים ְמ ַשׂ ְמּ ֵח ֵ ֑
ִפּ ֘קּ ֵ ֤

עוֹמ ֶדת ָ֫ל ַ ֥עד ִ ֽמ ְשׁ ְפּ ֵ ֽטי־יְ ָ ֥י ֱא ֶ ֑מת ָ ֽצ ְד ֥קוּ יַ ְח ָ ֽדּו:
הוֹר ֘ה ֶ ֢
יִ ְר ַ ֤את יְ יָ ֙ ׀ ְט ָ
צוּפים:
תוּקים ֜ ִמ ְדּ ַ֗בשׁ וְ ֹ֣נ ֶפת ִ ֽ
וּמ ִ ֥
וּמ ַ ֣פּז ָ ֑רב ְ
ַה ֶ ֽנּ ֱח ָמ ִ ֗דים ִ֭מזָּ ָהב ִ
ם־ע ְב ְדּ ךָך נִ זְ ָ ֣הר ָבּ ֶ ֑הם ֝ ְבּ ָשׁ ְמ ָ ֗רם ֵ ֣ע ֶקב ָ ֽרב:
ַ ֽגּ ַ֭
יאוֹת ִ ֽמי־יָ ִ ֑בין ִ ֽמנִּ ְס ָתּ ֥רוֹת נַ ֵ ֽקּנִ י:
ְשׁגִ ֥
יתי ִמ ֶ ֥פּ ַ ֽשׁע ָ ֽרב:
יתם ֝ ְונִ ֵ ֗קּ ִ
לוּ־בי ָ ֣אז ֵא ָ ֑
שׂ ךְך ַע ְב ֶ ֗דּ ךָך ַ ֽאל־יִ ְמ ְשׁ ִ ֣
ַ ֤גּם ִמזֵּ ִ ֨דים ׀ ֲח ֬ ֹ
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 ֡ ִ
ימ ֶל ךְך ֝ ַויְ ָ ֽג ֲר ֗ ֵשׁהוּ וַ יֵּ ַ ֽל ךְך:
ת־ט ְעמוֹ ִל ְפ ֵנ֣י ֲא ִב ֶ ֑
נּוֹתוֹ ֶא ַ֭
לד ְ 6ל ָד ִ ֗וד ְבּ ַשׁ ֣
ל־עת ֝ ָתּ ֗ ִמיד ְ ֽתּ ִה ָלּ ֥תוֹ ְבּ ִ ֽפי:
ֲא ָ ֽב ֲר ָ ֣כה ֶאת־יְ ָ ֣י ְבּ ָכ ֵ ֑
שׁי יִ ְשׁ ְמ ֖עוּ ֲענָ ִו֣ים וְ יִ ְשׂ ָ ֽמחוּ:
֖◌ ַ ֽבּייָ ִתּ ְת ַה ֵ ֣לּל נַ ְפ ִ ֑

רוּפה"
י־לב" וּכְ ִתיב " ִא ְמ ַ ֣רת ֣ד' צְ ָ ֑
וּדי ֣ד' יְ֭ ָשׁ ִרים ְמ ַשׂ ְמּ ֵח ֵ ֑
מוּאל בַּ ר ְַ חמָ ִיְ ,רבִ י יוָָֹ תן ָרמֵ י ,כְּ ִתיב " ִפּ ֘קּ ֵ ֤
ָ 5אמַ ר ְרבִ י ְשׁ ֵ
הוֹר ֘ה ע ֶ ֢
צוֹרפְ תּוֹ" . . . .יִ ְר ַ ֤את ֨ד' ׀ ְט ָ
)תהלים יח:לג( .זָ כָ ה ְמשַׂ מַּ ְחתּוֹ ,ל ֹא זָ כָ הַ ,
ֹמ ֶדת ָ֫ל ַ ֥עד" ָאמַ ר ְרבִ י חֲ  ִיָא ,זֶ ה הַ לּוֹמֵ ד
תּוֹרהֵ " .ע ֖דוּת ֥ד' ֝ ֶ ֽנ ֱא ָמ ֗ ָנה" ָאמַ ר ְרבִ י ִחיָּיא בַּ ר ַאבָּ א,
ָ
תּוֹרה בְּ טָ הֳ ָרה .מַ אי ִהיא? וֹשֵׂ א ִאשָּׁ ה וְ ַאחַ ר כַּ ְך לוֹמֵ ד
ָ
לוֹמדֶ יה) .גמ' יומא עב(:
ֶאֱ מָ ָה לְ הָ עִ יד בְּ ְ
' 6וסמכו אחריו ]אחר 'השמים מספרים'[ 'לדוד בשנותו' ,וגו' מפי שאותו מעשה היה בשבת ,וזכות השבת יצל,
והוא ראשון בתהלים המדבר מעין שבת ,אחר 'השמים''] .לבוש[

וֹמ ָ ֖מה ְשׁ ֣מוֹ יַ ְח ָ ֽדּו:
יי ִא ִ ֑תּי וּנְ ֽר ֲ
גַּ ְדּ ֣לוּ ַ ֽל ָ ֣
ילנִ י:
וּרוֹתי ִהצִּ ָ ֽ
ַ֗
ל־מגֽ
וּמ ָכּ ֝ ְ
ָדּ ַ ֣ר ְשׁ ִתּי ֶאת־יְ ָ ֣י ְו ָע ָנ֑נִ י ִ
יהם ַאל־יֶ ְח ָ ֽפּרוּ:
ִה ִ ֣בּיטוּ ֵא ָ ֣ליו וְ נָ ָ ֑הרוּ ֝וּ ְפנֵ ֶ֗
יעוֹ:
וֹשׁ ֽ
רוֹתיו ֽה ִ
ל־צ ָ֗
וּמ ָכּ ֝ ָ ֽ
יי ָשׁ ֵ ֑מ ַע ִ
ֶ ֤זה ָענִ ֣י ָ֭ק ָרא ַ ֽו ָ ֣
ח ֶ ֤נה ַמ ְל ַא ךְך־יְ ָ֓י ֘ ָס ִ ֤ביב ִ ֽל ֵיר ָ ֗איו ַ ֽו יְ ַח ְלּ ֵ ֽצם:
ֹ
ה־בּוֹ:
י־טוֹב יְ ָ ֑י ַ ֽא ְשׁ ֵ ֥רי ֝ ַה ֶ֗גּ ֶבר ֶ ֽי ֱח ֶס ֽ
ַ ֽט ֲע ֣מוּ ֭וּ ְראוּ ִכּ ֣
י־אין ֝ ַמ ְח ֗סוֹר ִ ֽל ֵיר ָ ֽאיו:
ֹשׁיו ִכּ ֵ ֥
יְ ֣ראוּ ֶאת־יְ ָ ֣י ְקד ָ ֑
ל־טוֹב:
שׁי יְ֝ ָ֗י ֽל ֹא־יַ ְח ְס ֥רוּ ָכ ֽ
ְ֭כּ ִפ ִירים ָר ֣שׁוּ וְ ָר ֵ ֑עבוּ וְ ֽ ֹד ְר ֵ ֥
עוּ־לי֑ ִ ֽי ְר ַ ֥את יְ֝ ָ֗י ֲא ַל ֶמּ ְד ֶ ֽכם:
כוּ־בנִ ים ִשׁ ְמ ִ
ְ ֽל ָ֭
י־ה ִאישׁ ֶ ֽה ָח ֵ ֣פץ ַחיִּ י֑ ם א ֵ ֹ֥הב יָ֝ ֗ ִמים ִל ְר ֥אוֹת ֽטוֹב:
ֽ ִ 7מ ָ֭
נְ ֣ ֹצר ְל ֽשׁוֹנְ ךָ֣ך ֵמ ָ ֑רע ֝וּ ְשׂ ָפ ֶ֗ת ךָ
יך ִמ ַדּ ֵ ֥בּר ִמ ְר ָ ֽמה:
 7מַ כְ ִריז ְרבִ י אֲ לֶכְּ סַ ְְ דּ ִרי ,מַ אן בָּ עֵ י חַ יֵּי? מַ אן בָּ עֵ י חַ יֵּי? כַ וּף וְ ָאתוּ כּוּלֵ י עָ לְמָ א לְ גַבֵּ יהָּ ,א ְמ ֵרי ֵליהּ הַ ב לַ ן חַ יֵּי! ָאמַ ר לְ הוּ,
ה־טוֹב גו''.
י־ה ִאישׁ ֶ ֽה ָח ֵ ֣פץ ַחיִּ י֑ ם גו'' 'נְ ֣ ֹצר ְל ֽשׁוֹנְ ךָ֣ך ֵמ ָ ֑רע גו'' ' ֣סוּר ֵ֭מ ָרע ַ ֽו ֲע ֵשׂ ֑
' ִ ֽמ ָ֭
]אלְֵך[ וְ ֶא ְתגּ ֶָרה בְּ שֵׁ יָהַ .תּלְמוּד לוֹמַ ר֣ ' ,סוּר ֵ֭מ ָרע ַ ֽו ֲע ֵשׂה־
וּשׂפ ַָתי ִמדַּ בֵּ ר ִמ ְרמָ הֵ ,
שֶׁ מָּ א י ֹאמַ ר ָאדָ םָ ,צַ ְר ִתּי ְלשׁוֹ ִי מֵ ָרע ְ
ל־תּ ֲע ֽ ֹזבוּ) ':משלי ד:ב( )גמ' עבודה זרה יט(:
תּוֹרה ,שֶׁ נֶּאֱ מַ ר֤ ִ ' :כּי ֶ ֣ל ַקח ֭טוֹב נָ ַ ֣ת ִתּי ָל ֶ ֑כם ֝ ֽתּ ָוֹר ִ֗תי ַ ֽא ַ ֽ
֑טוֹב' ֵאין טוֹב ֶאלָּא ָ

ה־טוֹב ַ 8בּ ֵ ֖קּשׁ ָשׁ ֣לוֹם ְו ָר ְד ֵ ֽפהוּ:
֣סוּר ֵ֭מ ָרע ַ ֽו ֲע ֵשׂ ֑
ל־שׁ ְו ָע ָ ֽתם:
יקים ֝ ְו ָאזְ ֗ ָניו ֶא ַ
ֵע ֵינ֣י יְ֭ יָ ֶאל־צַ ִדּ ִ ֑
ְפּ ֵנ֣י יְ֭ יָ ְבּ ֹ֣ע ֵשׂי ָ ֑רע ְל ַה ְכ ִ ֖רית ֵמ ֶ ֣א ֶרץ זִ ְכ ָ ֽרם:
ילם:
וֹתם ִהצִּ ָ ֽ
ל־צָ ֽר ָ֗
וּמ ָכּ ֝
יי ָשׁ ֵ ֑מ ַע ִ
֖◌ ָ ֽצ ֲעקוּ ַ ֽו ָ ֣
יוֹשׁ ַיע:
י־ר ַוּח ִ ֽ
ת־דּ ְכּ ֵא ֥
י־לב ְ ֽו ֶא ַ
ָק ֣רוֹב יְ֭ יָ ְלנִ ְשׁ ְבּ ֵר ֵ ֑
ילנּוּ יְ ָיֽ:
ַ֭ רבּוֹת ָר ֣עוֹת צַ ִ ֑דּיק ֝וּ ִמ ֻכּ ָ֗לּם יַ צִּ ֶ ֥
ֹתיו ַא ַ ֥חת ֝ ֵמ ֵ֗הנָּ ה ֣ל ֹא נִ ְשׁ ָ ֽבּ ָרה:
ל־עצְ מ ָ ֑
שׁ ֵ ֥מר ָכּ ַ
ֹ
שׂנְ ֵ ֖אי צַ ִ ֣דּיק יֶ ְא ָ ֽשׁמוּ:
שׁע ָר ָ ֑עה וְ ֽ ֹ
מוֹתת ָר ָ ֣
ְתּ ֵ ֣
ל־הח ִ ֹ֥סים ֽבּוֹ:
פֹּ ֶ ֣דה יְ֭ יָ ֶנ ֶ֣פשׁ ֲע ָב ָ ֑דיו וְ ֥ל ֹא יֶ ֝ ְא ְשׁ ֗מוּ ָכּ ַ
צ

֥ית ָ֗לּנוּ ְבּ ֣ ֹדר ָו ֽ ֹדר:
ישׁ־ה ֱא ֫לֹ ִ ֥הים ֲאד ֗ ָֹני ָ 10מ ֣עוֹן ַ֭א ָתּה ָהיִ ָ
ָֽ
ֹשׁה ִ ֽא
ְ 9תּ ִפ ָלּ ֘ה ְלמ ֶ ֢

וֹלם ַא ָ ֥תּה ֵ ֽאל:
ד־ע ָ֗
עוֹלם ַע ֝
וֹלל ֶ ֣א ֶרץ וְ ֵת ֵ ֑בל ֽוּ ֵ ֽמ ָ ֥
ְבּ ֶ ֤ט ֶרם ׀ ָ֘ה ִ ֤רים יֻ ָ֗לּדוּ ַו ְתּ ֣ח ֵ ֽ
ָ 8אמַ ר ְרבִ י ַאבָּ הוּ ַא ְתיָא ְר ִדי ָפה ְר ִדי ָפה ,כְּ ִתיב הָ כָא ' ַבּ ֵ ֖קּשׁ ָשׁ ֣לוֹם ְו ָר ְד ֵ ֽפהוּ' וּכְ ִתיב הָ ָתם ֭' ֹר ֵדף צְ ָד ָ ֣קה ָו ָ ֑ח ֶסד יִ ְמ ָ ֥צא ֝ ַח ִ֗יּים
צְ ָד ָ ֥קה וְ ָכ ֽבוֹד) ':משלי כא:כא( )גמ' יבמות קט(:
' 9ואחריו ]אחר 'לדוד בשנותו'[ סמכו 'תפלה למשה' וכו' ,ומדבר ג"כ ממעשה בראשית 'בטרם הרים ילדו'.
]לבוש[:
֥ית ֝ ָ֗לּנוּ' ֵאלּוּ בָּ ֵתּי כְ ִֵ סיּוֹת וּבָ ֵתּי ִמ ְד ָרשׁוֹת) .גמ' מגילה כט(.
10דָּ ַרשׁ ָרבָ א ,מַ אי ִדּכְ ִתיב֗ ' :ד' ָמ ֣עוֹן ַ֭א ָתּה ָהיִ ָ

ֽי־א ָ ֽדם:
אמר ֣שׁוּבוּ ְב ֵנ ָ
ד־דּ ָ ֑כּא ֝ ַו ֗תּ ֹ ֶ
שׁב ֭ ֱאנוֹשׁ ַע ַ
ָתּ ֵ ֣
ִ ֤כּי ֶ ֢א ֶלף ָשׁ ֡ ִנים ְ ֽבּ ֵע ֗ ֶינ ךָ
מוּרה ַב ָ ֽלּיְ ָלה:
יך ְכּי֣ וֹם ֶ֭א ְתמוֹל ִ ֥כּי ַ ֽי ֲע ֹ֑בר ְו ַא ְשׁ ָ ֥
זְ֭ ַר ְמ ָתּם ֵשׁ ָנ֣ה ִי ְֽהי֑ וּ ֝ ַבּ ֹ֗בּ ֶקר ֶ ֽכּ ָח ִצ֥יר ַ ֽי ֲח ֽלֹף:
מוֹלל ְויָ ֵ ֽבשׁ:
ַ֭בּבּ ֶֹקר יָ ִצ֣יץ וְ ָח ָ ֑לף ֝ ָל ֗ ֶע ֶרב יְ ֵ ֥
י־כ ִ ֥לינוּ ְב ַא ֶ ֑פּ ךָך ֽוּ ַב ֲח ָ ֽמ ְת ךָ֥ך נִ ְב ָ ֽה ְלנוּ:
ִ ֽכּ ָ
ַשׁ ָ ֣תּ ֲעוֹֽ נֹ ֵ ֣תינוּ ְלנֶ גְ ֶ ֑דּ ךָך ֝ ֲע ֻל ֗ ֵמנוּ ִל ְמ ֥אוֹר ָפּ ֶנ ךָ
ֽיך:
מוֹ־הגֶ ה:
ֶֽ
ִ ֣כּי ָכל־יָ֭ ֵמינוּ ָפּנ֣ וּ ְב ֶע ְב ָר ֶ ֑ת ךָך ִכּ ִ ֖לּינוּ ָשׁ ֵנ֣ינוּ ְכ
וֹנים ָשׁ ֗ ָנה
נוֹתינוּ ׀ ָב ֶ ֥הם ִשׁ ְב ִ ֢עים ָשׁ ֡ ָנה וְ ִ ֤אם ִבּגְ בוּ ֹ֨רת ׀ ְשׁ ֘מ ִ ֤
יְ ֵ ֽמי ְשׁ ֵ֨
י־גז ֝ ִ֗חישׁ וַ נָּ ֻ ֽע ָפה:
וְ֭ ָר ְה ָבּם ָע ָ ֣מל וָ ָ ֑אוֶ ן ִכּ ָ ֥
י־י ֵוֹד ַע ֹ֣עז ַא ֶ ֑פּ ךָך ֝וּ ְכיִ ְר ָ ֽא ְת ֗ךָך ֶע ְב ָר ֶ ֽת ךָך:
ִ ֽמ ֭
הוֹדע ֝ ְונָ ִ֗בא ְל ַ ֣בב ָח ְכ ָ ֽמה:
ִל ְמנ֣ וֹת יָ֭ ֵמינוּ ֵ ֥כּן ַ ֑
ל־ע ָב ֶ ֽד ךָ
יך:
ד־מ ָ ֑תי ֝ ְו ִהנָּ ֵ֗חם ַע ֲ
שׁוּבה יְ֭ יָ ַע ָ
ָ֣
ַשׂ ְבּ ֵ ֣ענוּ ַב ֹ֣בּ ֶקר ַח ְס ֶ ֑דּ ךָך וּֽ נְ ַרנֲ ָנ֥ה ֝ ְונִ ְשׂ ְמ ָ֗חה ְבּ ָכל־יָ ֵ ֽמינוּ:
יתנוּ ֝ ְשׁ ֗נוֹת ָר ִ ֥אינוּ ָר ָ ֽעה:
ימוֹת ִענִּ ָ ֑
ַ֭שׂ ְמּ ֵחנוּ ִכּ ֣

ל־ע ָב ֶד ךָ
יהם:
ל־בּנֵ ֶ ֽ
יך ָ ֽפ ֳע ֶ ֑ל ךָך ַֽ֝ו ֲה ָ ֽד ְר ֗ךָך ַע ְ
ֵ ֽי ָר ֶ ֣אה ֶא ֲ
שׂה יָ֝ ֵ ֗דינוּ
שׂה יָ֭ ֵדינוּ ֽכּוֹנֲ ָנ֣ה ָע ֵ ֑לינוּ וּֽ ַ ֽמ ֲע ֵ ֥
וּמ ֲע ֵ ֣
יהי ׀ ֹ֤נ ַעם ֲאד ָֹנ֥י ֱאל ֵֹ֗הינוּ ֫ ָע ֵ ֥לינוּ ַ ֽ
ִו ִ ֤
ֽכּוֹנֲ ֵנֽהוּ:
צא
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לוֹנ ן:
ֹ֭ 12י ֵשׁב ְבּ ֵ ֣ס ֶתר ֶע ְלי֑ וֹן ְבּ ֵצ֥ל ֝ ַשׁ ַ ֗דּי יִ ְת ָ ֽ

ח־בּוֹ:
וּמצֽ ָוּד ִ ֑תי ֝ ֱאל ַֹ֗הי ֶא ְב ַט ֽ
א ֗ ַֹמר ַ֭ליֽ יָ ַמ ְח ִ ֣סי ְ
יל ךָך ִמ ַ ֥פּח יָ֝ ֗קוּשׁ ִמ ֶ ֥דּ ֶבר ַהוּֽ וֹת:
ִ ֤כּי ֣הוּא יַ֭ ִ ֽצּ ְ
ת־כּנָ ָ ֣פיו ֶתּ ְח ֶ ֑סה צִ ָנּ֖ה וְ ֹֽס ֵח ָ ֣רה ֲא ִמ ֽתּוֹ:
ְבּ ֶא ְב ָר ֨תוֹ ׀ ָי ֶ֣ס ךְך ֖◌ ָל ךְך ְו ַ ֽת ַח ְ
יוֹמם:
א־ת ָירא ִמ ַ ֣פּ ַחד ָ ֑ליְ ָלה ֝ ֵמ ֵ֗חץ יָ ע֥ וּף ָ ֽ
ֽל ֹ ִ֭
א ֶפל ַי ֲֽה ֑לֹ ךְך ֝ ִמ ֶ ֗קּ ֶטב יָ ֥שׁוּד ָ ֽצ ֳה ָ ֽריִ ם:
ִ֭מ ֶדּ ֶבר ָבּ ֣ ֹ
ינ ךָך ֝ ֵא ֶ֗ל ךָ
יך ֣ל ֹא יִ ָ ֽגּשׁ:
ימ ֶ ֑
יִ ֤ ֹפּל ִמצִּ ְדּ ךָ ֙ך ׀ ֶ ֗א ֶלף ְוּר ָב ָ ֥בה ִ ֽמ ִ
ַ֭ רק ְבּ ֵע ֶינ ךָ
֣יך ַת ִ ֑בּיט וְ ִשׁ ֻלּ ַ ֖מת ְר ָשׁ ִ ֣עים ִתּ ְר ֶ ֽאה:
'11ומזמור 'יושב בסתר עליון' שהוא סמוך לו אחריו ]אחר 'תפלה למשה'[ מיד בתהלים וכו' ,והוא שיר של פגעים,
קבעו אחריו ,ואומרים אותו בשבת ,להצל מן המזיקין המצויין בליל שבת ,כדאיתא בערבי פסחים'] .לבוש[:
אוֹמ ִרין ִשׁיר שֶׁ ל ְגָעִ ים .מַ אן ְדּ ָאמַ ר ִדּ ְגָעִ יםִ ,דּכְ ִתיבְ ' :ו ֗֝ ֶנגַ ע ֽל ֹא־יִ ְק ַ ֥רב ְבּ ָ ֽא ֳה ֶ ֽל ךָך,':
ְ
)12יש אומרין( ִשׁיר שֶׁ ל פְּ גָעִ ים ,וְ יֵשׁ
וּמַ אן ְדּ ָאמַ ר פְּ גָעִ ים' ,יִ ֤ ֹפּל ִמצִּ ְדּ ךָ ֙ך ׀ ֶ ֗א ֶלף'] .ושיר של פגעים .יושב בסתר עליון ולפי שאמרו משה בהקמת

המשכן דכתיב )שמות לט( ויברך אותם משה ומה ברכן יהי רצון שתשרה שכינה במעשה ידיכם ויהי
נועם ד' אלדינו עלינו והכי איתא בתורת כהנים הוא מאחד עשר מזמורים שאמר משה בספר תהלים
מתפלה למשה עד סוף מזמור לתודה :פגעים מזיקין שפוגעין בבני אדם להזיק) [:רש"י שם( )גמ'
שבועות טו(:

עוֹנ ךָך:
שׂ ְמ ָתּ ְמ ֶ ֽ
י־א ָ ֣תּה יְ ָ ֣י ַמ ְח ִ ֑סי ֝ ֶע ְלי֗ וֹן ַ ֣
ִ ֽכּ ַ
א־ת ֻא ֶנּ֣ה ֵא ֶ ֣ל ךָ
יך ָר ָ ֑עה וְ ֗֝ ֶנגַ ע ֽל ֹא־יִ ְק ַ ֥רב ְבּ ָ ֽא ֳה ֶ ֽל ךָך:
ֽל ֹ ְ
ל־דּ ָר ֶ ֽכ ךָ
יך:
ה־לּ ךְך ֝ ִל ְשׁ ָמ ְר ֗ךָך ְבּ ָכ ְ
ִ ֣כּי ַ֭מ ְל ָא ָכיו יְ צַ ֶוּ ָ ֑
ן־תּ ֹ֖גּף ָבּ ֶ ֣א ֶבן ַרגְ ֶ ֽל ךָך:
ל־כּ ַ ֥פּיִ ם יִ ָשּׂ ֑אוּנְ ךָך ֶפּ ִ
ַע ַ
ל־שׁ ַחל ָו ֶ ֣פ ֶתן ִתּ ְד ֑ ֹר ךְך ִתּ ְר ֖ ֹמס ְכּ ִ ֣פיר ְו ַת ִ ֽנּין:
ַע ַ ֣
ִ ֤כּי ִ ֣בי ָ֭ח ַשׁק ַ ֽו ֲא ַפ ְלּ ֵ ֑טהוּ ֲא ֝ ַשׂגְּ ֵ֗בהוּ ִ ֽכּי־יָ ַ ֥דע ְשׁ ִ ֽמי:
וֹ־אנֹ ִ ֥כי ְבצָ ָ ֑רה
יִ ְק ָר ֵ ֨אנִ י ׀ ְ ֽו ֶא ֱע ֗ ֵנהוּ ִע ֽמּ ָ

֝ ֲא ַח ְלּ ֗ ֵצהוּ ַ ֽו ֲא ַכ ְבּ ֵ ֽדהוּ:

וּע ִ ֽתי:
ישׁ ָ
יעהוּ ֝ ְו ַא ְר ֵ ֗אהוּ ִ ֽבּ ֽ
א ֶר ךְך יָ֭ ִמים ֖◌ ַא ְשׂ ִבּ ֵ ֑
ֹ֣
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וּע ִ ֽתי(:
ישׁ ָ
יעהוּ ֝ ְו ַא ְר ֵ ֗אהוּ ִ ֽבּ ֽ
א ֶר ךְך יָ֭ ִמים ֖◌ ַא ְשׂ ִבּ ֵ ֑
)ֹ֣

קלה

ת־שׁם יְ ָ ֑י ֝ ַ ֽהלֲ ֗לוּ ַע ְב ֵ ֥די יְ ָיֽ:
֥ ַ 14הלֲ לוּ יָ ֙הּ ׀ ֭ ַ ֽהלֲ לוּ ֶא ֵ ֣

ֶ֭שׁ ֹ֣ע ְמ ִדים ְבּ ֵ ֣בית יְ ָ ֑י ֝ ְבּ ַחצְ ֗רוֹת ֵ ֣בּית ֱאל ֵ ֹֽהינוּ:
י־טוֹב יְ ָ ֑י זַ ְמּ ֥רוּ ֝ ִל ְשׁ ֗מוֹ ִ ֣כּי נָ ִ ֽעים:
לוּ־◌יָ הּ ִ ֽכּ ֣
֖
ַ ֽהלֲ
.שחרית  duringפסוק  of repeating the lastמהג 13 Later generations established the
בסדורים ישים לא מופיעה כפילת הפסוק בפסוקי דזמרא ,אלא רק במוצאי שבת )וכמ"ש בטור סי' רצ"ה ,ועי'
גם בשבלי הלקט סי' קכ"ט ובמטה משה סי' תצ"ז() .סידור אזור אליהו(
'14ואחריו ]אחר 'יושב בסתר'[' ,הללו יה הללו את שם ד'' .וכו' ,והוא מדבר במתן תורה ,דכתיב בו 'כי יעקב בחר
לו יה' וגו' ,שהוא ע"י מתן תורה ,וגם כתיב בו 'כל אשר חפץ עשה י"י עשה בשמים ובארץ' וגו' ,שהוא ממעשה
בראשית'] .לבוש[:

י־יי ֲע ֗ ֹקב ָבּ ַ ֣חר ֣לוֹ ָי֑הּ יִ֝ ְשׂ ָר ֵ ֗אל ִל ְסגֻ ָלּ ֽתוֹ:
ִ ֽכּ ַ ַ ֽ ֽ
ל־אל ִ ֹֽהים:
ִ ֤כּי ֲאנִ ֣י יָ֭ ַד ְע ִתּי ִ ֽכּי־גָ ֣דוֹל יְ ָ ֑י ַֽ֝ו ֲאד ֵ ֹֽ֗נינוּ ִמ ָכּ ֱ
ל־תּה ֹֽמוֹת:
וּב ָ ֑א ֶרץ ֝ ַבּיַּ ֗ ִמּים ְו ָכ ְ
שׂה ַבּ ָשּׁ ַ ֥מיִ ם ָ
ר־ח ֵ ֥פץ יְ ָ֗י ֫ ָע ָ ֥
ֹ֤כּל ֲא ֶשׁ ָ
שׂה
ים ִמ ְק ֵצ֢ה ָ֫ה ָ ֥א ֶרץ ְבּ ָר ִ ֣קים ַל ָמּ ָ ֣טר ָע ָ ֑
ַ ֽמ ֲע ֶ ֣לה נְ ִשׂ ִא ֘
רוֹתיו:
ֵמ ֽאוֹצְ ָ ֽ
ד־בּ ֵה ָ ֽמה:
כוֹרי ִמצְ ָ ֑ריִ ם ֝ ֵ ֽמ ָא ָ ֗דם ַע ְ
֖◌ ֶ ֽשׁ ִה ָכּה ְבּ ֵ ֣
ל־ע ָב ָ ֽדיו:
וּב ָכ ֲ
תוֹכ ִכי ִמצְ ָ ֑ריִ ם ֝ ְבּ ַפ ְר ֹ֗עה ְ
אוֹתֹ ת ֭וּ ֹֽמ ְפ ִתים ְבּ ֵ ֣
ָשׁ ַ ֤לח ׀ ֣
צוּמים:
֖◌ ֶ ֽשׁ ִה ָכּה גּוֹיִ ֣ם ַר ִ ֑בּים ֝ ְו ָה ַ ֗רג ְמ ָל ִ ֥כים ֲע ִ ֽ
שׁן ֝וּ ְל ֹ֗כל ַמ ְמ ְלכ֥ וֹת ְכּ ָנ ַֽען:
יחוֹן ׀ ֶ ֤מ ֶל ךְך ָ ֽה ֱאמ ִ ֹ֗רי ֭וּ ְלעוֹג ֶ ֣מ ֶל ךְך ַה ָבּ ָ ֑
ְל ִס ֤
ְונָ ַ ֣תן ַא ְר ָצ֣ם ַנ ֲֽח ָ ֑לה ֝ ַ ֽנ ֲח ָ֗לה ְליִ ְשׂ ָר ֵ ֥אל ַע ֽמּוֹ:
ֹר־ו ֽ ֹדר:
עוֹלם יְ֝ ָ֗י זִ ְכ ְר ךָ֥ך ְלד ָ
יְ֭ יָ ִשׁ ְמ ךָ֣ך ְל ָ ֑
ִ ֽכּי־יָ ִ ֣דין יְ ָ ֣י ַע ֑מּוֹ וְ ַעל ֝ ֲע ָב ָ ֗דיו יִ ְתנֶ ָ ֽחם:
ֲעצַ ֵ ֣בּי ַ֭הגּוֹיִ ם ֶ ֣כּ ֶסף וְ זָ ָ ֑הב ֝ ַ ֽמ ֲע ֗ ֵשׂה יְ ֵ ֣די ָא ָ ֽדם:
ינ יִ ם ֝ ָל ֶ֗הם ְו ֣ל ֹא יִ ְר ֽאוּ:
ה־ל ֶהם ְו ֣ל ֹא יְ ַד ֵ ֑בּרוּ ֵע ַ ֥
ֶ ֽפּ ָ֭

א־ר ַוּח
ֽמוֹצֵ ֝ ֗

:יהם
ֽ ֶ שׁ־ר ַוּח ְבּ ִפ
֥ ֶָאזְ ַ ֣נ יִ ם ָ֭ל ֶהם וְ ֣ל ֹא ַ ֽי ֲאזִ י֑ נוּ ֝ ַ ֗אף ֵ ֖אין־י
:יהם ֭ ֹכּל ֲא ֶשׁר־בּ ֵ ֹ֣ט ַח ָבּ ֶ ֽהם
֑ ֶ מוֹהם ִי ְֽהי֣ וּ ֹֽע ֵשׂ
ֶ ְ֭כּ
:ֵֽ ֣בּית יִ֭ ְשׂ ָר ֵאל ָ ֽבּ ֲר ֣כוּ ֶאת־יְ ָ ֑י ֵ ֥בּית ֝ ַ ֽא ֲה ֹ֗רן ָ ֽבּ ֲרכ֥ וּ ֶאת־יְ ָי
:ֵֽ ֣בּית ַ֭ה ֵלּ ִוי ָ ֽבּ ֲר ֣כוּ ֶאת־יְ ָ ֑י יִ ְר ֵ ֥אי יְ֝ ָ֗י ָ ֽבּ ֲרכ֥ וּ ֶאת־יְ ָי
ְָ֘בּ ֤ר ך
:לוּ־יֽהּ
ָ ֲרוּשׁ ָ ֗ ֽל ִם ַ ֽהל
ָ שׁ ֵ ֤כן ְ ֽי
ֹ ֘ וּך יְ יָ ֙ ׀ ִמצִּ יּ֗ וֹן
הלל הגדול

16 15

הגו לישב גם באמירת

:עוֹלם ַח ְס ֽדּוֹ
֣ ָ ִ ֖כּי ְל
עוֹלם
֣ ָ ְל

ִ ֖כּי

י־טוֹב
֑ יי ִכּ
֣ ָ  ֣הוֹדוּ ַ ֽל17 קלו
֭הוֹדוּ ֵ ֽלאל ֵ ֹ֣הי ָ ֽה ֱאל ִ ֹ֑הים
:ַח ְס ֽדּוֹ

ָ ֽה ֲאד ִֹנ֑ים

ַ ֽל ֲאד ֵֹנ֣י

֭הוֹדוּ
:עוֹלם ַח ְס ֽדּוֹ
֣ ָ •• ִ ֖כּי ְל

עוֹלם
֣ ָ ְל
15

ִ ֖כּי

שׂה נִ ְפ ָל ֣אוֹת גְּ ד ֹ֣לוֹת ְל ַב ֑דּוֹ
֤ ֵ ְל ֹ֘ע

What is ן הלל הגדול ? רבי יוחexplains that because the  מזמורdevelops from one great
idea
to another and as it reaches its peak it praises God “Who provides bread for all flesh”.
We praise God for His unlimited strength, for his role in history, for His great miracles,
and for
His awesomeness, and yet we consider His attention to each individual as the quality most deserving
of praise.  רבי יהושע בן לויexplains the title  הלל הגדולas based on its twenty six verses, which
correspond to the twenty six generations of humanity before God gave the Torah – when we were
granted the ability to earn existence – when the world existed entirely on God’s abundant mercy. The
 מהר"לexplains that it is not coincidental that the numerical value of God’s Ineffable Name – which
represents His Unlimited Mercy – is twenty six.
."ו ופסחים קי"ח גמ' ברכות דף ד' ו. והלל של ראש חודש ויום טוב הוא הלל המצרי, זה הוא הלל הגדול,הודו16
(ז )מכון מורשת אשכ.'יגון 'אדיר הוא ב- אמר הלל הגדול בפסח17

ַח ְס ֽדּוֹ:
ִ ֖כּי

בוּנ֑ה
ֹשׂה ַ֭ה ָשּׁ ַמיִ ם ִבּ ְת ָ
ְלע ֵ ֣

עוֹלם
ְל ָ ֣

ַח ְס ֽדּוֹ:
ל־ה ָ ֑מּיִ ם
ְלר ַ ֹ֣קע ָ֭ה ָא ֶרץ ַע ַ

••

ִ ֖כּי

עוֹלם
ְל ָ ֣

ַח ְס ֽדּוֹ:
ִ ֖כּי

אוֹרים גְּ ד ִ ֹ֑לים
ְ֭לע ֵֹשׂה ִ ֣

עוֹלם
ְל ָ ֣

ַח ְס ֽדּוֹ:
שׁ ֶלת ַבּיּ֑ וֹם
ת־ה ֶשּׁ ֶמשׁ ְל ֶמ ְמ ֶ ֣
ֶא ַ֭

ִ ֖כּי

עוֹלם
ְל ָ ֣

ַח ְס ֽדּוֹ:
וֹכ ִבים ְל ֶמ ְמ ְשׁ ֣לוֹת ַבּ ָ ֑לּיְ ָלה
ת־היָּ ֵ ֣ר ַח וְ֭ ֽכ ָ
ֶא ַ

ִ ֖כּי

עוֹלם
ְל ָ ֣

ַח ְס ֽדּוֹ:
יהם
ְל ַמ ֵ ֣כּה ִ֭מצְ ַריִ ם ִבּ ְב ֽכ ֵוֹר ֶ ֑

ִ ֖כּי

עוֹלם
ְל ָ ֣

ַח ְס ֽדּוֹ:
ִ ֖כּי

תּוֹכם
יּוֹצ֣א יִ ְשׂ ָר ֵ ֣אל ִמ ָ ֑
ַו ֵ

עוֹלם
ְל ָ ֣

ַח ְס ֽדּוֹ:
טוּי֑ה
וּבזְ ֣ר ַוֹע נְ ָ
ְבּ ָי֣ד ֭ ֲחזָ ָקה ִ

••

ִ ֖כּי

עוֹלם
ְל ָ ֣

ַח ְס ֽדּוֹ:
ם־סוּף ִלגְ זָ ִ ֑רים
ְלגֹ ֵ ֣ז ר יַ ֭
ַח ְס ֽדּוֹ:

ִ ֖כּי

עוֹלם
ְל ָ ֣

ִ ֖כּי

תוֹכוֹ
ְו ֶ ֽה ֲע ִ ֣ביר יִ ְשׂ ָר ֵ ֣אל ְבּ ֑

עוֹלם
ְל ָ ֣

ַח ְס ֽדּוֹ:
ִ ֖כּי

ם־סוּף
ילוֹ ְביַ ֑
ְו ֘ ִנ ֵ ֤ער ַפּ ְר ֹ֣עה וְ ֵח ֣

עוֹלם
ְל ָ ֣

ַח ְס ֽדּוֹ:
מוֹל ךְ
יך ַ֭עמּוֹ ַבּ ִמּ ְד ָ ֑בּר
ְל ִ ֣

••

ִ ֖כּי

עוֹלם
ְל ָ ֣

ַח ְס ֽדּוֹ:
ִ ֖כּי

֖◌ ְל ַמ ֵ ֣כּה ְמ ָל ִ ֣כים גְּ ד ִ ֹ֑לים

עוֹלם
ְל ָ ֣

ַח ְס ֽדּוֹ:
ירים
֭ ֭ ַַ ֽֽוו ַיּ ֲֽהרֹג ְמ ָל ִ ֣כים ַא ִדּ ִ ֑

ִ ֖כּי

עוֹלם
ְל ָ ֣

ַח ְס ֽדּוֹ:
ְ֭ל ִסיחוֹן ֶ ֣מ ֶל ךְך ָ ֽה ֱאמ ִ ֹ֑רי

••

ִ ֖כּי

עוֹלם
ְל ָ ֣

ַח ְס ֽדּוֹ:
שׁן
֭וּ ְלעוֹג ֶ ֣מ ֶל ךְך ַה ָבּ ָ ֑

ִ ֖כּי

עוֹלם
ְל ָ ֣

ַח ְס ֽדּוֹ:
וְ נָ ַ ֣תן ַא ְר ָצ֣ם ְל ַנ ֲֽח ָ ֑לה

ִ ֖כּי

עוֹלם
ְל ָ ֣

ַח ְס ֽדּוֹ:
֭ ֭נַנַ ֽֽ ֲח ָלה ְליִ ְשׂ ָר ֵ ֣אל ַע ְב ֑דּוֹ

••

ִ ֖כּי

עוֹלם
ְל ָ ֣

ַח ְס ֽדּוֹ:
ר־לנוּ
ֶ֭שׁ ְבּ ִשׁ ְפ ֵ ֥לנוּ ָז ַֽכ ָ ֑

ִ ֖כּי

עוֹלם
ְל ָ ֣

ַח ְס ֽדּוֹ:
וַ יִּ ְפ ְר ֵ ֥קנוּ ִמצָּ ֵ ֑רינוּ

••

ִ ֖כּי

עוֹלם
ְל ָ ֣

ַח ְס ֽדּוֹ:
שׂר
ל־בּ ָ ֑
נֹ ֵ ֣תן ֭ ֶ ֽל ֶחם ְל ָכ ָ

ִ ֖כּי

עוֹלם
ְל ָ ֣

ַח ְס ֽדּוֹ:
֭הוֹדוּ ְל ֵ ֣אל ַה ָשּׁ ָ ֑מיִ ם

ִ ֖כּי

עוֹלם
ְל ָ ֣

ַח ְס ֽדּוֹ:
לג

או֥ה ְת ִה ָ ֽלּה:
יי ֝ ַליְ ָשׁ ִ ֗רים נָ ָ
יקים ַ ֽבּ ָ ֑
ַ 19 18רנֲ נ֣ וּ צַ֭ ִדּ ִ

רוּ־לוֹ:
יי ְבּ ִכנּ֑ וֹר ְבּ ֵנ ֶ֥בל ֝ ָע ֗שׂוֹר זַ ְמּ ֽ
הוֹדוּ ַ ֽל ָ ֣
֣
שׁיר ָח ָ ֑דשׁ ֵה ִ ֥
ירוּ־לוֹ ִ ֣
֖
ִ ֽשׁ
רוּעה:
יטיבוּ נַ֝ ֵ֗גּן ִבּ ְת ָ ֽ
מוּנֽה:
ל־מ ֲע ֗ ֵשׂהוּ ֶ ֽבּ ֱא ָ
שׁר ְדּ ַבר־יְ ָ ֑י ְו ָכ ֝ ַ ֽ
ִ ֽכּי־יָ ָ ֥
וּמ ְשׁ ָ ֑פּט ֶ ֥ח ֶסד יְ֝ ָ֗י ָ ֽמ ְל ָ ֥אה ָה ָ ֽא ֶרץ:
א ֵ ֽהב צְ ָד ָ ֣קה ִ
֭ ֹ
וּב ֥ר ַוּח ֝ ֗ ִפּיו ָכּל־צְ ָב ָ ֽאם:
ִבּ ְד ַ ֣בר יְ֭ יָ ָשׁ ַ ֣מיִ ם ַנ ֲֽע ֑שׂוּ ְ
'18ואומרים אחריו ]אחר מזמור קל"ו[ מזמור 'רננו צדיקים בי"י' וגו' ,אעפ"י שהוא בסי' ל"ג ,מפי שהוא ופל אחרי
'הלל הגדול' שירננו הצדיקים בי"י ,על רוב חסדיו ,והודו לי"י בכנור וגו' על כל החסדים שעשה עמו ,והזכיר
אחריו 'בדבר ד' שמים נעשו' וגו' ,שהוא מעין מעשה בראשית'] .לבוש[
יקים ַ ֽבּ ֑ד' ֝ ַליְ ָשׁ ִ ֗רים נָ ָ ֥
19דָּ ַרשׁ ַרב ִחי ָָא בַּ ר פָּ פָּא ,מַ אי ִדּכְ ִתיבַ ' ,רנֲ נ֣ וּ צַ֭ ִדּ ִ
אוה ְת ִה ָ ֽלּה' ֶאלָּא ֵ ְוה
אוה ְת ִה ָ ֽלּהַ ?':אל ִתּ ְק ִרי 'נָ ָ ֥
יה' )איכה ב:ט( .מֹשֶׁ ה ְדּ ָאמַ ר
ְת ִה ָלה ,זֶ ה מֹשֶׁ ה וְ דָ וִ ד ,שֶׁ ל ֹא שָׁ לְטוּ שׂוְֵֹ איהֶ ם בְּ מַ עֲשֵׂ יהֶ ם .דָּ וִ ד ִדּכְ ִתיב ' ָ ֽט ְב ֤עוּ ָב ָ ֨א ֶר ֙ץ ְשׁ ָע ֶ ֔ר ָ
ימיַ ,תּחַ ת ְמ ִחילּוֹת שֶׁ ל
מַ רִ ,גְ ַז אֹהֶ ל מוֹעֵ דְ ,ק ָרשָׁ יו ְק ָרסָ יו ,וּבְ ִריחָ יו וְ עַ מּוּדָ יו ,וַאֲ דָ ָיו .הֵ יכָא? ָאמַ ר ַרב ִח ְסדָ א ָאמַ ר אֲ בִ ִ
הֵ יכָ ל.
)גמ' סוטה ט(.

הוֹמוֹת:
כּ ֵֹנ֣ס ַ֭כּנֵּ ד ֵ ֣מי ַהָיּ֑ם נֹ ֵ ֖תן ְבּ ֽאוֹצָ ֣רוֹת ְתּ ֽ
ל־ה ָ ֑א ֶרץ ִמ ֶ ֥מּנּוּ יָ֝ ג֗ וּרוּ ָכּל־יֽ ְשׁ ֵ ֥בי ֵת ֵ ֽבל:
ִ ֽי ְיר ֣אוּ ֭֭ ֵֵ ֽ ֽממ יְ יָ ָכּ ָ
וּא־צִ ָ ֗וּה ַ ֽו ַ ֽיּ ֲע ֹֽמד:
ִ ֤כּי ֣הוּא ָא ַ ֣מר ַוֶיּ ִ֑הי ֽה ֝
ת־גּוֹי֑ם ֝ ֵה ֗ ִניא ַמ ְח ְשׁ ֥בוֹת ַע ִ ֽמּים:
ִ
ְ ֽי ָ֗י ֖◌ ֵה ִפיר ֲעצַ
עוֹלם ַ ֽתּ ֲע ֹ֑מד ַמ ְח ְשׁ ֥בוֹת ֝ ִל ֗בּוֹ ְל ֣ ֹדר ָו ֽ ֹדר:
ֲע ַצ֣ת יְ֭ יָ ְל ָ ֣
ַא ְשׁ ֵ ֣רי ַ֭הגּוֹי ֲא ֶשׁר־יְ ָ ֣י ֱאל ָ ֹ֑היו ָה ֓ ָעם ׀ ָבּ ַ ֖חר ְל ַנ ֲֽח ָ ֣לה ֽלוֹ:
ל־בּ ֵנ֥י ָ ֽה ָא ָ ֽדם:
ת־כּ ְ
ִ֭מ ָשּׁ ַ ֽמיִ ם ִה ִ ֣בּיט יְ ָ ֑י ֝ ָר ָ ֗אה ֶ ֽא ָ
וֹן־שׁ ְב ֥תּוֹ ִה ְשׁ ִגּ ַ֑יח ֶ ֖אל ָכּל־יֽ ְשׁ ֵ ֣בי ָה ָ ֽא ֶרץ:
ִ ֽמ ֲמּ ֽכ ִ
יהם:
ל־מ ֲע ֵשׂ ֶ ֽ
ל־כּ ַ ֽ
ַהיּ ֵֹצ֣ר ַי ַ֣חד ִל ָ ֑בּם ֝ ַה ֵמּ ִ֗בין ֶא ָ
ב־חיִ ל גִּ֝ ֗בּוֹר ֽל ֹא־יִ נָּ ֵצ֥ל ְבּ ָרב־ ֹֽכּ ַח:
נוֹשׁע ְבּ ָר ָ ֑
ין־ה ֶמּ ֶל ךְך ָ ֣
ֵ ֣א ַ֭
ילוֹ ֣ל ֹא יְ ַמ ֵ ֽלּט:
וּב ֥ ֹרב ֝ ֵח ֗
שׁוּעה ְ
שׁ ֶקר ַ֭הסוּס ִל ְת ָ ֑
ֶ֣
ִה ֵ ֤נּה ֵ ֣עין יְ֭ יָ ֶאל־יְ ֵר ָ ֑איו ַ ֽל ְמ ַ ֽי ֲח ִ ֥לים ְל ַח ְס ֽדּוֹ:
יּוֹתם ָ ֽבּ ָר ָ ֽעב:
שׁם ֝וּ ְל ַח ָ֗
ְל ַה ִצּ֣יל ִמ ָ ֣מּ ֶות נַ ְפ ָ ֑
וּמגִ ֵנּ֣נוּ ֽהוּא:
יי ֶעזְ ֵ ֖רנוּ ָ ֽ
נַ֭ ְפ ֵ ֽשׁנוּ ִח ְכּ ָ ֣תה ַ ֽל ָ ֑

שׁם ָק ְד ֣שׁוֹ ָב ָ ֽט ְחנוּ:
י־בוֹ יִ ְשׂ ַ ֣מח ִל ֵ ֑בּנוּ ִ ֤כּי ְב ֵ ֖
ִכּ ֭
י־ח ְס ְדּ ךָ֣ך יְ ָ ֣י ָע ֵלי֑ נוּ ֝ ַ ֽכּ ֲא ֗ ֶשׁר יִ ַ ֥ח ְלנוּ ָ ֽל ךְך:
יְ ִ ֽה ַ
צב

ִ 20מזְ ֥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 ֽ
ֲע ֵל ָ֭
י־נ ֶ֑בל ֲע ֵ ֖לי ִהגָּ י֣ וֹן ְבּ ִכנּֽ וֹר:
י־עשׂוֹר ַ ֽו ֽ◌ ֲ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 ָ ֑אוֶ ן ְ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 ֶ ֣
'20סומכין אחריו 'מזמור שיר ליום השבת ,טוב להודות לי"י' וגו' ,שהוא ג"כ הודאה לשי"ת על החסדים ,דכתיב
'להגיד בבוקר חסדך' וגו' ,והרי כולם שייכים למזמור 'הלל הגדול' ,שהוא עיקר ההודאות לו ית' ,על כל זה'.
]לבוש[:

וּרי ַבּ ָקּ ִ ֣מים ָע ַ ֣לי ְמ ֵר ֗ ִעים ִתּ ְשׁ ַ ֥מ ְענָ ה ָאזְ ָנֽי:
יני ְבּ ֫שׁ ָ ֥
ַו ַתּ ֵ ֥בּט ֵע ֗ ִ
צַ֭ ִ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 ֣
וּרי ְ ֽול ֹא־עלתה ַע ְו ָ ֥ל ָתה ֽבּוֹ:
שׁר יְ ָ ֑י ֝צ ִ ֗
ְ֭ל ַהגִּ יד ִ ֽכּי־יָ ָ ֣

צג

ל־תּ ֽמּוֹט:
ף־תּכּ֥ וֹן ֝ ֵתּ ֵ֗בל ַבּ ִ
 21יְ ָ ֣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 ׀ ְ ֽי ָ֗י ָנ ְֽשׂ ֣אוּ נְ ָה ֣רוֹת ָ ֑
ִמקּ ֨
י־י֑ם ַא ִ ֖דּיר ַבּ ָמּ ֣רוֹם יְ ָיֽ:
ירים ִמ ְשׁ ְבּ ֵר ָ
ֹלוֹת ׀ ַ ֤מיִ ם ַר ִ֗בּים ַא ִדּ ִ ֥
ֵ ֽעד ֶֹ֨ת ךָ
א ֶר ךְך יָ ִ ֽמים:
ית ךָ֥ך ַנ ֲֽאוָ ה־ ֑ ֹקּ ֶדשׁ יְ֝ ָ֗י ְל ֣ ֹ
יך ׀ נֶ ֶא ְמ ֬נוּ ְמ ֹ֗אד ְל ֵ ֽב ְ
קד:לא

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

ד־עוֹלם:
ָֽ
שׁם יְ ָ ֣י ְמב ָ ֹ֑ר ךְך ֝ ֵ ֽמ ַע ָ֗תּה ְו ַע
קיג:ב־דיְ ִ ֤הי ֵ ֣

'21ואחריו מזמור 'י"י מלך גאות לבש' וגו' ,שהוא סמוך ל'מזמור שיר ליום השבת' וגו' ,והוא דרש על כיסת
השבת ,סיים הקב"ה מלאכתו ,ותעטף בתפארת לבושו ,וישב על כסא קדשו וגו' ,אשר על זה תייסד 'לאל אשר
שבת' כו'] .לבוש[:

שׁם יְ ָיֽ:
בוֹאוֹ ֝ ְמ ֻה ָ֗לּל ֵ ֣
ד־מ ֑
ח־שׁ ֶמשׁ ַע ְ
ִמ ִמּזְ ַר ֶ ֥
בוֹדוֹ:
ל־כּל־גּוֹיִ ֥ם ׀ יְ ָ ֑י ַ ֖על ַה ָשּׁ ַ ֣מיִ ם ְכּ ֽ
ָ ֖רם ַע ָ

ר־ו ֽ ֹדר:
עוֹלם יְ֝ ָ֗י זִ ְכ ְר ךָ֥ך ְל ֽ ֹד ָ
קלה:יג יְ֭ יָ ִשׁ ְמ ךָ֣ך ְל ָ ֑
כוּתוֹ ַבּ ֹ֥כּל ָמ ָ ֽשׁ ָלה:
קג:יט ְ ֽי ָ֗י ַ֭בּ ָשּׁ ַמיִ ם ֵה ִ ֣כין ִכּ ְס ֑אוֹ ֝וּ ַמ ְל ֗
ד"ה א' טז:לא

אמ ֥רוּ ַבגּוֹיִ ֖ם יְ ָ ֥י ָמ ָ ֽל ךְך:
ם וְ ָת ֵ ֣גל ָה ָ ֔א ֶרץ ְו ֽי ֹ ְ
* יִ ְשׂ ְמ ֤חוּ ַה ָשּׁ ַ ֽ֨מיִ ֙

י:טז יְ ָ ֣י ֖◌ ֶמ ֶל ךְך צג:א יְ ָ ֣י ָמ ָל ֘ךְך שמות טו:יח יְ ָ ֥י ׀ יִ ְמ ֖לֹ ךְך ְלע ָ ֹ֥לם וָ ֶ ֽעד:
עוֹלם וָ ֶ ֑עד ָ ֽא ְב ֥דוּ ֝ג ִ֗וֹים ֵ ֽמ ַא ְרצֽ וֹ:
תהלים י:טז יְ ָ ֣י ֶ֭מ ֶל ךְך ָ ֣
ת־גּוֹי֑ם ֝ ֵה ֗ ִניא ַמ ְח ְשׁ ֥בוֹת ַע ִ ֽמּים:
ִ
לג:י ְ ֽי ָ֗י ֵה ִ ֥פיר ֲעצַ
ב־אישׁ ַ ֽו ֲע ַצ֥ת יְ֝ ָ֗י ִ ֣היא ָת ֽקוּם:
משלי יט:כא ַר ֣בּוֹת ַ ֽמ ֲח ָשׁ ֣בוֹת ְבּ ֶל ִ ֑
עוֹלם ַ ֽתּ ֲע ֹ֑מד ַמ ְח ְשׁ ֥בוֹת ֝ ִל ֗בּוֹ ְל ֣ ֹדר וָ ֽ ֹדר:
תהלים לג:יא ֲע ַצ֣ת יְ֭ יָ ְל ָ ֣
וּא־צִ ָ ֗וּה ַ ֽו יַּ ֲע ֹֽמד:
לג:ט ִ ֤כּי ֣הוּא ָא ַ ֣מר ַוֶיּ ִ֑הי ֽה ֝
מוֹשׁב ֽלוֹ:
י־ב ַ ֣חר יְ ָ ֣י ְבּצִ יּ֑ וֹן ֝ ִא ָ ֗וּהּ ְל ָ ֥
קלב:יג ִ ֽכּ ָ
י־י ֲע ֗ ֹקב ָבּ ַ ֣חר ֣לוֹ ָי֑הּ יִ֝ ְשׂ ָר ֵ ֗אל ִל ְסגֻ ָלּ ֽתוֹ:
קלה:ד ִ ֽכּ ַ ֽ
צד:יד

ִ ֤כּי ׀ ֽל ֹא־יִ ֹ֣טּשׁ יְ ָ ֣י ַע ֑מּוֹ ֝ ְו ַנ ֲֽח ָל ֗תוֹ ֣ל ֹא ַ ֽי ֲע ֹֽזב:

שׁיב ַא ֑פּוֹ וְ ֽל ֹא
עח:לח ְו ֤הוּא ַרח֙וּם ׀ יְ ַכ ֵ ֥פּר ָעוֹן֘ ְ ֽול ֹא ַ ֫ ֽי ְשׁ ִ ֥חית ֖◌ ְו ִה ְר ָ ֣בּה ְל ָה ִ ֣
ל־ח ָמ ֽתוֹ:
ָכּ ֲ
כ:י

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

ית ךָך ֝ ֗עוֹד ְי ַֽהלֲ ֥ל ךָ
וּך ֶ ֽסּ ָלה:
וֹשׁ ֵ ֣בי ֵב ֶ ֑
פד:ה ַ֭א ְשׁ ֵרי יֽ ְ
קמד:טו ַא ְשׁ ֵ ֣רי ָ֭ה ָעם ֶשׁ ָ ֣כּ ָכה ֑לּוֹ ַ ֽא ְשׁ ֵ ֥רי ֝ ָה ֗ ָעם ֱשׁיְ ָ ֥י ֱאל ָ ֹֽהיו:
קמה ְתּ ִה ָ֗לּה ְל ָ ֫ד ִו֥ד
עוֹלם וָ ֶ ֽעד:
לוֹהי ַה ֶ ֑מּ ֶל ךְך ַ ֽו ֲא ָ ֽב ֲר ָ ֥כה ֝ ִשׁ ְמ ֗ךָך ְל ָ ֥
וֹמ ְמ ךָך ֱא ַ ֣
ֲא ֽר ִ
עוֹלם ָו ֶ ֽעד:
ְבּ ָכל־י֥ וֹם ֲא ָ ֽב ֲר ֶ ֑כ ָךּ וַ ֲא ַ ֽהלֲ ָ ֥לה ֝ ִשׁ ְמ ֗ךָך ְל ָ ֥
אד ֝ ְו ִלגְ ֻד ָלּ ֗תוֹ ֵ ֣אין ֵ ֽח ֶקר:
וּמ ֻה ָ ֣לּל ְמ ֑ ֹ
גָּ ֮ ֤דוֹל יְ ָ ֣י ְ
שׂ ךָ
יך וּגְ ֖בוּר ֶ ֹ֣ת ךָ
֣דּ וֹר ְ֭לדוֹר יְ ַשׁ ַ ֣בּח ַ ֽמ ֲע ֶ ֑
יך יַ ִ ֽגּידוּ:
הוֹד ךָך ְו ִד ְב ֵ ֖רי נִ ְפ ְלא ֶ ֹ֣ת ךָ
יחה:
יך ָא ִ ֽשׂ ָ
֭ ֲה ַדר ְכּ ֣בוֹד ֶ ֑
ֶ ֽו ֱעז֣ וּז נֽ ְוֹרא ֶ ֹ֣ת ךָ
יך י ֵ ֑
ֹאמרוּ וגדלותך וּגְ ֻד ָ ֽלּ ְת ךָ֥ך ֲא ַס ְפּ ֶ ֽרנָּ ה:
וּב ךָ֣ך יַ ִ ֑בּיעוּ וְ צִ ְד ָ ֽק ְת ךָ֥ך יְ ַר ֵ ֽנּנוּ:
ב־ט ְ
ֵ ֣ז ֶכר ַר ֽ
ל־ח ֶסד:
ַח נּ֣ וּן ְו ַר ֣חוּם יְ ָ ֑י ֶ ֥א ֶר ךְך ֝ ַא ֗ ַפּיִ ם וּגְ ָד ָ ֽ

֝◌יָ ֗ ִעיר

ל־מ ֲע ָ ֽשׂיו:
ל־כּ ַ ֽ
ט וֹב־יְ ָ ֥י ַל ֹ֑כּל ֝ ְו ַ ֽר ֲח ֗ ָמיו ַע ָ
יד ךָ
שׂ ךָ
י ֣וֹד ךָ
וּכה:
יך יְ ָ ֽב ֲר ֽכ ָ
יך ַֽ֝ו ֲח ִס ֶ ֗
ל־מ ֲע ֶ ֑
וּך יְ֭ יָ ָכּ ַ ֽ
בוּר ְת ךָ֥ך יְ ַד ֵ ֽבּרוּ:
ֹאמרוּ וּגְ ָ ֽ
וּת ךָ֣ך י ֵ ֑
ְכּ ֣בוֹד ַמ ְל ֽכ ְ
כוּתוֹ:
ֹתיו ֝וּ ְכ ֗בוֹד ֲה ַ ֣דר ַמ ְל ֽ
הוֹד ַיע ׀ ִל ְב ֵנ֣י ָ ֽה ָא ָ ֣דם גְּ ֽבוּר ָ ֑
ְל ִ ֤
ל־דּוֹר וָ ֽ ֹדר:
כוּת ֗ךָך ַמ ְלכ֥ וּת ָכּל־ ֹֽע ָל ִ ֑מים ֝וּ ֶ ֽמ ְמ ַשׁ ְל ְתּ ֗ךָך ְבּ ָכ ֥
ַ ֽמ ְל ְ
פוּפים:
ל־ה ְכּ ִ ֽ
וֹקף ְל ָכ ַ
ל־ה ֹֽנּ ְפ ִ ֑לים וְ ֝ז ֵ ֗
וֹמ ךְך יְ֭ יָ ְל ָכ ַ
ס ֵ֣
ֵ ֽע ינֵ י־ ֹ֖כל ֵא ֶ ֣ל ךָ
ת־א ְכ ָ ֣לם ְבּ ִע ֽתּוֹ:
ן־ל ֶ ֖הם ֶא ָ
וֹת ָ
יך יְ ַשׂ ֵ ֑בּרוּ ְו ַא ָ ֤תּה נֽ ֵ
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ל־חי ָרצֽ וֹן:
וּמ ְשׂ ִ ֖בּ ַיע ְל ָכ ַ ֣
וֹת ַח ֶאת־יָ ֶ ֑ד ךָך ַ
פּ ֵ֥

ל־מ ֲע ָ ֽשׂיו:
ל־דּ ָר ָ ֑כיו ֝ ְו ָח ֗ ִסיד ְבּ ָכ ַ ֽ
צַ ִ ֣דּיק יְ֭ יָ ְבּ ָכ ְ
שׁר יִ ְק ָר ֻ ֣אהוּ ֶ ֽב ֱא ֶ ֽמת:
ָק ֣רוֹב יְ֭ יָ ְל ָכל־ ֽ ֹק ְר ָ ֑איו ְל ֹ֤כל ֲא ֶ ֖
יעם:
וֹשׁ ֵ ֽ
ת־שׁ ְו ָע ָ ֥תם יִ֝ ְשׁ ֗ ַמע ְויֽ ִ
ַ
שׂה ְ ֽו ֶא
ְר צוֹן־יְ ֵר ָ ֥איו ַי ֲֽע ֶ ֑
ל־ה ְר ָשׁ ִ ֣עים יַ ְשׁ ִ ֽמיד:
א ֲה ָ ֑ביו וְ ֵ ֖את ָכּ ָ ֽ
ת־כּל־ ֽ ֹ
וֹמר יְ֭ יָ ֶא ָ
שׁ ֵ֣
עוֹלם ָו ֶ ֽעד:
שׁם ָק ְד ֗שׁוֹ ְל ָ ֥
ל־בּ ָשׂר ֵ ֥
יב ֵ ֣ר ךְך ָכּ ָ֭
ְתּ ִה ַ ֥לּת יְ ָ֗י ְ ֽי ַד ֶ֫בּר ִ ֥פּי ִ ֽו ָ
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פּוֹת ַח ֶאת־יָ ֶ ֑ד ךָך' ,ואם לא כיוון צריך לחזור ]שו"ע א ,ז[.
צריך לכוון בפסוק ' ֵ ֥
ךָ
פּוֹת ַח ֶאת־יָ ֶ ֑דך' ־ כי הקול מעורר את הכווה
.בכל אמירת 'אשרי' בעל תפלה מרים קולו בעימה בפסוק ' ֵ ֥

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

קמו

לוּ־יהּ ַ ֽהלֲ ִ ֥לי נַ֝ ְפ ֗ ִשׁי ֶאת־יְ ָיֽ:
ָ֡
ַ ֽהלֲ

עוֹדי:
ֲא ַ ֽהלֲ ָ ֣לה יְ ָ ֣י ְבּ ַחיָּ י֑ ֲאזַ ְמּ ָ ֖רה ֵ ֽלאל ַ ֹ֣הי ְבּ ִ ֽ
שׁוּעה:
שׁ ֵ ֖אין ֥לוֹ ְת ָ ֽ
ן־א ָ ֓דם ׀ ֶ ֤
יבים ְבּ ֶב ָ
ל־תּ ְב ְט ֥חוּ ִבנְ ִד ִ ֑
ַא ִ
שׁב ְל ַא ְד ָמ ֑תוֹ ַבּיּ֥ וֹם ֝ ַה ֗הוּא ָ ֽא ְב ֥דוּ ֶע ְשׁ ֽתֹּ נֹ ָ ֽתיו:
ֵתּ ֵצ֣א ֭רוּחוֹ יָ ֻ ֣
שׁ ֵ ֣אל ַ ֽי ֲע ֣ ֹקב ְבּ ֶעזְ ֑רוֹ ֝ ִשׂ ְב ֗רוֹ ַעל־יְ ָ ֣י ֱאל ָ ֹֽהיו:
* ַא ְשׁ ֵ ֗רי ֶ ֤
עוֹלם:
ֹמר ֱא ֶ ֣מת ְל ָ ֽ
ר־בּם ַהשּׁ ֵ ֖
ל־א ֶשׁ ָ ֑
ת־כּ ֲ
ת־ה ָיּ֥ם ְו ֶא ָ
ֹשׂה ׀ ֘ ָשׁ ַ ֤מיִ ם ָו ָ ֗א ֶרץ ֶא ַ
ע ֵ֤
סוּרים:
שׁוּקים נֹ ֵ ֣תן ֶ֭ל ֶחם ָ ֽל ְר ֵע ִ ֑בים יְ֝ ָ֗י ַמ ִ ֥תּיר ֲא ִ ֽ
ֹשׂה ִמ ְשׁ ֨ ָפּט ׀ ַ ַֽ ֽלל ֲע ִ ֗
ע ֶ֤
יקים:
פוּפים יְ֝ ָ֗י א ֵ ֹ֥הב צַ ִדּ ִ ֽ
יְ ָ ֤י ׀ פֹּ֘ ֵ ֤ק ַח ִע ְו ִ ֗רים יְ֭ יָ ז ֵ ֹ֣קף ְכּ ִ ֑
עוֹדד וְ ֶ ֖ד ֶר ךְך ְר ָשׁ ִ ֣עים יְ ַעֵ ֽוּת:
שׁ ֵ ֤מר ֶאת־גֵּ ִ ֗רים יָ ֣תוֹם ְו ַא ְל ָמ ָנ֣ה יְ ֵ ֑
יְ ָ ֤י ׀ ֘ ֹ
לוּ־יֽהּ:
עוֹלם ֱאל ַ ֹ֣היִ ךְך צִ֭ יּוֹן ְל ֥ ֹדר וָ ֹ֗דר ַ ֽהלֲ ָ
יִ ְמ ֤לֹ ךְך יְ יָ ֙ ׀ ְל ָ֗
או֥ה ְת ִה ָ ֽלּה:
י־טוֹב זַ ְמּ ָ ֣רה ֱאל ֵ ֹ֑הינוּ ִ ֽכּי־נָ֝ ֗ ִעים נָ ָ
קמז ַ ֽהלֲ לוּ יָ ֙הּ ׀ ִ ֽכּ ֭
בּוֹנ֣ה יְ ֽר ָ
ֵ
וּשׁ ַ ֣ל ִם יְ ָ ֑י נִ ְד ֵ ֖חי יִ ְשׂ ָר ֵ ֣אל יְ ַכ ֵ ֽנּס:

בוֹתם:
֭ ָ ֽהר ֵֹפא ִל ְשׁ ֣ב ֵוּרי ֵ ֑לב ֝וּ ְמ ַח ֵ֗בּשׁ ְל ַעצְּ ָ ֽ
וֹכ ִ ֑בים ֝ ְל ֻכ ָ֗לּם ֵשׁ ֥מוֹת יִ ְק ָ ֽרא:
מוֹנ֣ה ִ֭מ ְס ָפּר ַל ֽכּ ָ
ֶ
דוֹנ֣ינוּ וְ ַרב־ ֹ֑כּ ַח ֝ ִל ְת ֽבוּנָ ֗תוֹ ֵ ֣אין ִמ ְס ָ ֽפּר:
גָּ ֣דוֹל ֲא ֵ
י־א ֶרץ:
עוֹדד ֲענָ ִו֣ים יְ ָ ֑י ַמ ְשׁ ִ ֖פּיל ְר ָשׁ ִ ֣עים ֲע ֵד ָ ֽ
ְמ ֵ ֣
תוֹדה זַ ְמּ ֖רוּ ֵ ֽלאל ֵ ֹ֣הינוּ ְב ִכנּֽ וֹר:
יי ְבּ ָ ֑
ֶענ֣ וּ ַ ֽל ָ ֣
ַ ֽה ְמ ַכ ֬ ֶסּה ָשׁ ֨ ַמיִ ם ׀ ְבּ ָע ִ֗בים ַה ֵמּ ִ ֣כין ָל ָ ֣א ֶרץ ָמ ָ ֑טר ַה ַמּצְ ִ ֖מ ַיח ָה ִ ֣רים ָח ִ ֽציר:
שׁר יִ ְק ָ ֽראוּ:
נוֹתן ִל ְב ֵה ָ ֣מה ַל ְח ָ ֑מהּ ִל ְב ֵנ֥י ֝ ֹע ֵ ֗רב ֲא ֶ ֣
ֵ֣
שׁוֹקי ָה ִ ֣אישׁ יִ ְר ֶ ֽצה:
א־ב ֵ ֖
בוּרת ַה ֣סּוּס יֶ ְח ָ ֑פּץ ֽל ֹ ְ
֤ל ֹא ִבגְ ַ ֣
ת־ה ְמיַ ֲח ִ ֥לים ְל ַח ְס ֽדּוֹ:
רוֹצ֣ה יְ֭ יָ ֶאת־יְ ֵר ָ ֑איו ֶא ַ ֽ
ֶ
וּשׁ ַל ִם ׀ ֶאת־יְ ָ ֑י ַ ֽהלֲ ִ ֖לי ֱאל ַ ֹ֣היִ ךְך צִ יּוֹן:
* ַשׁ ְבּ ִ ֣חי ֖◌יְ ֽר ָ
יחי ְשׁ ָע ָ ֑ריִ ךְך ֵבּ ַ ֖ר ךְך ָבּ ַ ֣נ יִ ךְך ְבּ ִק ְר ֵ ֽבּ ךְך:
י־חזַּ ק ְבּ ִר ֵ ֣
ִ ֽכּ ִ֭
יע ךְך:
בוּל ךְך ָשׁ ֑לוֹם ֵ ֥ח ֶלב ֝ ִח ִ֗טּים יַ ְשׂ ִבּ ֵ ֽ
ַה ָשּׂם־גְּ ֵ ֥
ד־מ ֵה ָ ֗רה יָ ֥רוּץ ְדּ ָב ֽרוֹ:
ַהשּׁ ֵ ֹ֣ל ַח ִא ְמ ָר ֣תוֹ ָ ֑א ֶרץ ַע ֝ ְ
שׁ ֶלג ַכּ ָצּ ֶ֑מר ֝ ְכּ ֗פוֹר ָכּ ֵ ֥א ֶפר יְ ַפ ֵ ֽזּ ר:
ַהנֹּ ֵ ֣תן ֶ ֣

ַמ ְשׁ ִ ֣ל ךְ
יך ַ ֽק ְר ֣חוֹ ְכ ִפ ִ ֑תּים ִל ְפ ֵנ֥י ֽ֝ ָק ָר ֗תוֹ ִ ֣מי ַ ֽי ֲע ֹֽמד:
לוּ־מיִ ם:
ָֽ
וּחוֹ יִ זְּ
שּׁב ֝ר ֗
ח־דּ ָב ֣רוֹ ְויַ ְמ ֵ ֑סם יַ ֵ ֥
יִ ְשׁ ַ ֣ל ְ
ַמ ִ ֣גּיד דברו ְדּ ָב ָ ֣ריו ְל ַ ַ ֽ ֽיי ֲע ֑ ֹקב ֻח ָ ֥קּיו ֝וּ ִמ ְשׁ ָפּ ָ֗טיו ְליִ ְשׂ ָר ֵ ֽאל:
לוּ־יֽהּ:
וּמ ְשׁ ָפּ ִ ֥טים ַבּל־יְ ָד ֗עוּם ַ ֽהלֲ ָ
֘ל ֹא ָ ֤ע ָשׂה ֵ֨כן ׀ ְל ָכל־גּ֗ וֹי ִ
רוֹמים:
ן־ה ָשּׁ ַ ֑מיִ ם ֝ ַ ֽהלֲ ֗לוּהוּ ַבּ ְמּ ִ ֽ
קמח ַ ֽהלֲ לוּ יָ ֙הּ ׀ ַ ֽהלֲ ֣לוּ ֶאת־יְ֭ יָ ִמ ַ
ל־מ ְל ָא ָ ֑כיו ֝ ַ ֽהלֲ ֗לוּהוּ ָכּל־צְ ָב ָ ֽאו:
ַ ֽהלֲ ֥לוּהוּ ָכ ַ
וֹכ ֵבי ֽאוֹר:
שׁ ֶמשׁ ְויָ ֵ ֑ר ַח ֝ ַ ֽהלֲ ֗לוּהוּ ָכּל־כּ֥ ְ
֖◌ ַ ֽהלֲ לוּהוּ ֶ ֣
שׁר ׀ ֵמ ֬ ַעל ַה ָשּׁ ָ ֽמיִ ם:
֖◌ ַ ֽהלֲ לוּהוּ ְשׁ ֵ ֣מי ַה ָשּׁ ָ ֑מיִ ם ֝ ְו ַה ֗ ַמּיִ ם ֲא ֶ ֤
ת־שׁם יְ ָ ֑י ִ ֤כּי ֖הוּא צִ ָוּ֣ה וְ נִ ְב ָ ֽראוּ:
יְ֭ ַהלֲ לוּ ֶא ֵ ֣
ַו ַ ֽיּ ֲע ִמ ֵ ֣
עוֹלם ָחק־נָ֝ ַ֗תן ְו ֣ל ֹא ַ ֽי ֲע ֽבוֹר:
ידם ָל ַ ֣עד ְל ָ ֑
ל־תּה ֹֽמוֹת:
ן־ה ָ ֑א ֶרץ ֝ ַתּנִּ ֗ ִינים וְ ָכ ְ
ַ ֽהלֲ ֣לוּ ֶאת־יְ֭ יָ ִמ ָ
ֹשׂה ְד ָב ֽרוֹ:
יטוֹר ֥ר ַוּח ֝ ְס ָע ָ ֗רה ע ָ ֥
שׁ ֶלג וְ ִק ֑
ֵ ֣אשׁ ֭וּ ָב ָרד ֶ ֣
ל־א ָר ִזֽים:
ֶ ֽה ָה ִ ֥רים ְו ָכל־גְּ ָב ֑עוֹת ֵ ֥עץ ֝ ְפּ ִ ֗רי ְו ָכ ֲ
ל־בּ ֵה ָ ֑מה ֝ ֶ ֗ר ֶמשׂ ְוצִ ֥פּוֹר ָכּ ָ ֽנ ף:
ַ ֽה ַח ָיּ֥ה ְו ָכ ְ

ל־ל ֻא ִ ֑מּים ֝ ָשׂ ִ ֗רים ְו ָכל־ ֹ֥שׁ ְפ ֵטי ָ ֽא ֶרץ:
י־א ֶרץ וְ ָכ ְ
ַמ ְל ֵכ ֶ֭
תוּלוֹת ֝ ְז ֵק ֗ ִנים ִעם־נְ ָע ִ ֽרים:
ם־בּ ֑
חוּרים ְוגַ ְ
ַ ֽבּ ִ ֥
ל־א ֶרץ וְ ָשׁ ָ ֽמיִ ם:
וֹדוֹ ַע ֶ ֥
ת־שׁם יְ ָ֗י ִ ֽכּי־נִ ְשׂ ָ ֣גּב ְשׁ ֣מוֹ ְל ַב ֑דּוֹ ֝ה ֗
יְ ַ ֽהלֲ ֤לוּ ׀ ֶא ֬ ֵ
לוּ־יֽהּ:
ידיו ִל ְב ֵנ֣י יִ֭ ְשׂ ָר ֵאל ַ ֥עם ְקר ֹ֗בוֹ ַ ֽהלֲ ָ
ל־ח ִס ָ ֗
ַוָ ֤יּ ֶרם ֶ ֨ק ֶרן ׀ ְל ַע ֡מּוֹ ְתּ ִה ָ ֤לּה ְ ֽל ָכ ֲ
ידים:
שׁיר ָח ָ ֑דשׁ ֝ ְתּ ִה ָלּ ֗תוֹ ִבּ ְק ַ ֥הל ֲח ִס ִ ֽ
שׁירוּ ַ֭ליֽ יָ ִ ֣
קמט ַ ֽהלֲ לוּ יָ ֙הּ ׀ ִ ֣
ֽי־צִ יּ֗ וֹן יָ ִ ֥גילוּ ְב ַמ ְל ָ ֽכּם:
ֹשׂיו ְבּ ֵנ ֝
יִ ְשׂ ַ ֣מח־יִ ְשׂ ָר ֵ ֣אל ְבּע ָ ֑
רוּ־לוֹ:
יְ ַ ֽהלֲ ֣לוּ ְשׁ ֣מוֹ ְב ָ ֑מחוֹל ְבּתֹ֥ ף ֝ ְו ִכ ֗נּוֹר יְ זַ ְמּ ֽ
ישׁוּעה:
י־רוֹצ֣ה יְ ָ ֣י ְבּ ַע ֑מּוֹ יְ ָפ ֵ ֥אר ֝ ֲענָ ִ ֗וים ִ ֽבּ ָ ֽ
ֶ
ִ ֽכּ
בוֹתם:
ל־מ ְשׁ ְכּ ָ ֽ
ידים ְבּ ָכ ֑בוֹד יְ֝ ַ ֽרנֲ ֗נוּ ַע ִ
יַ ְע ְלז֣ וּ ֲח ִס ִ ֣
23
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יפיּ֣ וֹת ְבּיָ ָ ֽדם:
רוֹנ֑ם ְו ֶ ֖ח ֶרב ִ ֽפּ ִ
וֹמ ֣מוֹת ֵ֭אל ִבּגְ ָ
ֽר ֲ
וֹכ ֗חוֹת ַבּ ְלֿ ֻא ִ ֽמּים:
גּוֹי֑ם ֝ ֽתּ ֵ
ַ ֽל ֲע ֣שׂוֹת ֖◌נְ ָק ָמה ַבּ ִ

יהם ְבּ ַכ ְב ֵ ֥לי ַב ְר ֶזֽל:
יהם ְבּזִ ִ ֑קּים ֝ ְונִ ְכ ְבּ ֵד ֶ֗
ֶל ְא ֹ֣סר ַמ ְל ֵכ ֶ ֣
לוּ־יֽהּ:
ידיו ַ ֽהלֲ ָ
ל־ח ִס ָ ֗
ַ ֽל ֲע ֤שׂוֹת ָבּ ֶ֨הם ׀ ִמ ְשׁ ֬ ָפּט ָכּ ֗תוּב ָה ָ ֣דר ֭הוּא ְל ָכ ֲ
רוממות אל בגרום  raises his voice when singingבעל תפלה  theברית מילה 23 On the occasion of a
.יגון  to a specialאמן ואמן until

מכאן עד 'ויברך דויד' אומר הבעל תפלה את הפסוקים כולם בקול רם.
בשבת אומר הבעל תפלה פסוקים אלו ביגון מיוחד לשבת.

לוּ־אל ְבּ ָק ְד ֑שׁוֹ ֝ ַ ֽהלֲ ֗לוּהוּ ִבּ ְר ִ ֥ק ַיע ֻעזּֽ וֹ:
ֵ֥
קנ ַ ֽהלֲ לוּ יָ ֙הּ ׀ ַ ֽהלֲ
ֹתיו ֝ ַ ֽהלֲ ֗לוּהוּ ְכּ ֣ ֹרב גֻּ ְד ֽלוֹ:
ַ ֽהלֲ ֥לוּהוּ ִבּגְ ֽבוּר ָ ֑
שׁוֹפר ֝ ַ ֽהלֲ ֗לוּהוּ ְבּ ֵנ ֶ֣בל ְו ִכנּֽ וֹר:
֖◌ ַ ֽהלֲ לוּהוּ ְבּ ֵ ֣ת ַקע ָ ֑
וּמ ֑חוֹל ֝ ַ ֽהלֲ ֗לוּהוּ ְבּ ִמ ִנּ֥ים וְ ֻע ָ ֿ ֽגב:
֖◌ ַ ֽהלֲ לוּהוּ ְבּ ֣תֹ ף ָ
רוּעה:
י־שׁ ַמע ֝ ַ ֽהלֲ ֗לוּהוּ ְ ֽבּצִ ְלצְ ֵ ֥לי ְת ָ ֽ
ַ ֽהלֲ לוּהוּ ְבצִ ְלצְ ֵל ָ ֑
לוּ־יֽהּ:
ֹ֣ 24כּל ַ֭הנְּ ָשׁ ָמה ְתּ ַה ֵ ֥לּל ָ֗יהּ ַ ֽהלֲ ָ
לוּ־יֽהּ:
ֹ֣כּל ַ֭הנְּ ָשׁ ָמה ְתּ ַה ֵ ֥לּל ָ֗יהּ ַ ֽהלֲ ָ
פט:נג ָבּ ֖ר ךְ
עוֹלם ָ ֘א ֵ ֥מן ׀ ְו ָא ֵ ֽמן:
וּך יְ ָ ֥י ְל ָ֗
קלה:כא

ָ֘בּ ֤ר ךְ
לוּ־יֽהּ:
רוּשׁ ָ֗ל ִם ַ ֽהלֲ ָ
שׁ ֵ ֥כן ְ ֽי ָ
וּך יְ ָ֨י ׀ ִמצִּ יּ֗ וֹן ֘ ֹ

עב:יח־יט ָבּ ֤ר ךְ
ֹשׂה נִ ְפ ָל ֑אוֹת ְל ַב ֽדּוֹ:
וּך ׀ יְ ָ ֣י ֭ ֱאל ִֹהים ֱאל ֵ ֹ֣הי יִ ְשׂ ָר ֵ ֑אל ע ֵ ֖
וּב ֤ר ךְ
ת־כּל ָה ָ ֗א ֶרץ ָ ֘א ֵ ֥מן ׀ וְ ָא ֵ ֽמן:
וֹלם וְ יִ ָמּ ֵ ֣לא ְ֭כבוֹדוֹ ֶא ָ ֥
בוֹדוֹ ְל ֫ע ָ ֥
שׁם ְכּ ֗
וּך ׀ ֵ ֥
ָ
ָ 24אמַ ר ְרבִ י יִ ְר ִמיָה בֶּ ן ֶא ְלעָ זָ רִ ,מיוֹם שֶׁ חָ ַרב בֵּ ית הַ ִמּ ְקדָּ שׁ דָּ יוֹ ָלעוֹלָ ם שֶׁ ִיּ ְשׁ ַתּמֵּ שׁ בִּ ְשׁ ֵתּי אוֹתיּוֹת ,שֶׁ נֶּאֱ מַ רֹ֣ ' :כּל ַ֭הנְּ ָשׁ ָמה
לוּ־י-הּ) ':גמ' עירובין יח(:
ְתּ ַה ֵ ֥לּל ָ֗י-הּ ַ ֽהלֲ ָ ֽ

ואחר שאמרו הקהל עד 'אמן ואמן' ,אומר הבעל תפלה בקול 'כל הנשמה' עד 'אמן ואמן'.
יש לעמוד מכאן ועד 'וצבא השמים לך משתחוים' ושוב ל'ישתבח' )מגן אברהם ש"ע "א סי' ז(.
ד"ה א' כ"ט:י־יג

אמר ָדּ ִ ֗ויד
ל־ה ָקּ ָ ֑הל וַ ֣יּ ֹ ֶ
יד ֶאת־יְ ָ֔י ְל ֵע ֵינ֖י ָכּ ַ
קהל ַ 25ויְ ָ ֤ב ֶר ךְך ָדּ ִו ֨
ָבּ ֨ר ךְ
ד־עוֹלם:
ָֽ
עוֹלם ְו ַע
וּך ַא ָ ֤תּה יְ יָ ֙ ֱאל ֵֹה ֙י יִ ְשׂ ָר ֵ ֣אל ָא ִ֔בינוּ ֵ ֽמ ָ ֖
וּב ָ ֑א ֶרץ
ת וְ ַה ֵנּ֣צַ ח וְ ַה ֔הוֹד ִכּי־ ֹ֖כל ַבּ ָשּׁ ַ ֣מיִ ם ָ
בוּרה ְו ַה ִתּ ְפ ֶ ֨א ֶר ֙
ְל ךָ֣ך יְ֠ יָ ַהגְּ ֻד ָ֨לּה ְו ַהגְּ ָ ֤
שּׂא ְל ֥ ֹכל ׀ ְל ֽר ֹאשׁ:
ְל ךָ֤ך יְ ָ֨י ַה ַמּ ְמ ָל ָ֔כה ְו ַה ִמּ ְתנַ ֵ ֖
ְו ָה ֹ֤ע ֶשׁר וְ ַה ָכּבוֹ ֙ד ִמ ְלּ ָפ ֔ ֶנ ךָ
ֵ֣
ה
יך ְו ַא ָתּ ֙
בוּרה
וּב ָ ֽי ְד ֖ךָך ֹ֣כּ ַח וּגְ ָ ֑
מוֹשׁל ַבּ ֹ֔כּל ְ
וּל ַח ֵזּ֖ק ַל ֹֽכּל:
וּב ָ ֣י ְד ֔ךָך ְלגַ ֵ ֥דּל ְ
ְ
מוֹדים ֲא ַנ ְ֖חנוּ ָ ֑ל ךְך ֽוּ ְמ ַ ֽהלֲ ִ ֖לים ְל ֵ ֥
ְו ַע ָ ֣תּה ֱאל ֵֹ֔הינוּ ִ ֥
שׁם ִתּ ְפ ַא ְר ֶ ֽתּ ךָך:
נחמיה ט:ו־יא

ם ְשׁ ֨ ֵמי ַה ָשּׁ ֜ ַמיִ ם וְ ָכל־צְ ָב ָ ֗אם
ת־ה ָשּׁ ַמיִ ֩
ית ֶ ֽא ַ
ה־הוּא יְ ָ֘י ְל ַב ֶדּ ךָ ֒ך ַא ָ ֣תּ ָע ֽ֡ ִשׂ ָ
ַא ָתּ ֣
ת־כּ ָ ֑לּם
שׁר ָבּ ֶ֔הם וְ ַא ָ ֖תּה ְמ ַח ֶיּ֣ה ֶא ֻ
ל־א ֶ ֣
ם וְ ָכ ֲ
יה ַהיַּ ִמּי ֙
שׁר ָע ֶ֨ל ָ ֙
ל־א ֶ ֤
ָה ָ ֜א ֶרץ ְו ָכ ֲ
 26וּצְ ָ ֥בא ַה ָשּׁ ַ ֖מיִ ם ְל ךָ֥ך ִ ֽמ ְשׁ ַ ֽתּ ֲח ִ ֽוים:
 wouldמהרי"ל '. Theלשם תפארתך' ', untilויברך דויד' It is an ancient custom to stand for
ה־הוּא ֘ד' ְל ַב ֶדּ ךָ ֒ך rise a little while reciting
.א ָתּ ֣
ַ
הוֹדיעוּ ְמקוֹם ְתּפִ ָלּהִ ,דּכְ ִתיב ' :וּצְ ָ ֥בא ַה ָשּׁ ַ ֖מיִ ם ְל ךָ֥ך
בוֹתיוּ שֶׁ ִ
ָ 26אמַ ר ְרבִ י יְ הוֹשֻׁ עַ בֶּ ן לֵ וִ י ,בּוֹאוּ וְ ַחֲ זִ יק טוֹבָ ה לַאֲ ֵ
ִ ֽמ ְשׁ ַ ֽתּ ֲח ִ ֽוים':
)גמ' בבא בתרא כה(.

25

אתוֹ ֵמ ֣אוּר ַכּ ְשׂ ִ ֑דּים
תּ ְבּ ַא ְב ָ ֔רם וְ ֽהוֹצֵ ֖
שׁר ָבּ ַ֨ח ְר ָ ֙
א יְ ָ ֣י ָ ֽה ֱאל ִֹ֔הים ֲא ֶ ֤
ַא ָתּה־הוּ ֙
ְו ַ ֥
שׂ ְמ ָתּ ְשּׁ ֖מוֹ ַא ְב ָר ָ ֽהם:
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ת־ל ָב ֘
יך
בוֹ ֶנ ֱֽא ָ ֣מן ְל ָפנֶ ךָ ֒
֣את ֶא ְ
וּמ ָצ ָ
ָ

אין מפסיקים בין אמירת 'נאמן לפניך' לאמירת 'וכרות עמו הברית',
אלא בשחרית של ברית מילה שמגים פסוקים אלה באמירת סירוגין מיוחדת של המוהל והסדק.

ת־א ֶר ֩ץ ַה ְכּ ַנ ֲֽע ֨ ִני
מוהל ְו ָכ ֨רוֹת ִע ֜מּוֹ ַה ְבּ ִ ֗רית ָל ֵ֡תת ֶא ֶ
שׁי ָל ֵ ֣תת ְלזַ ְר ֑עוֹ
בוּסי ְו ַהגִּ ְרגָּ ִ ֖
סדק ַ ֽה ִח ִ֜תּי ָ ֽה ֱאמ ִ ֹ֧רי ְו ַה ְפּ ִר ִזּ֛י ְו ַהיְ ִ ֥
ת־דּ ָב ֶ ֔ר ךָ
יך ִ ֥כּי צַ ִ ֖דּיק ָ ֽא ָתּה:
ם ֶא ְ
מוהל ַו ָ֨תּ ֶק ֙
ם־סוּף:
ת־ז ֲֽע ָק ָ ֥תם ָשׁ ַ ֖מ ְע ָתּ ַעל־יַ ֽ
ת־ענִ ֥י ֲאב ֵ ֹ֖תינוּ ְבּ ִמצְ ָ ֑ריִ ם ְו ֶא ַ
סדק ַו ֵ ֛תּ ֶרא ֶא ֳ
מוהל

ל־עם ַא ְר ֔צוֹ
וּב ָכ ַ ֣
ל־ע ָב ָדי ֙ו ְ
וּב ָכ ֲ
֠ ַו ִתּ ֵתּן אֹתֹ֨ ת וּ ֹֽמ ְפ ִ֜תים ְבּ ַפ ְר ֹ֤עה ְ

סדק

שׁם ְכּ ַהיּ֥ וֹם ַה ֶזּֽה:
שׂ־ל ךָ֥ך ֵ ֖
יהם ַו ַ ֽתּ ַע ְ
ִ ֣כּי יָ ַ ֔ד ְע ָתּ ִ ֥כּי ֵהזִ ֖ידוּ ֲע ֵל ֶ ֑

מוהל

יהם ַו ַיּ ַֽע ְב ֥רוּ ְב ֽת ךְ
שׁה
־ה ָיּ֖ם ַבּיַּ ָבּ ָ ֑
וֹך ַ
ם ָבּ ַ ֣ק ְע ָתּ ִל ְפנֵ ֶ֔
ְו ַהיָּ ֙

סדק

מוֹ־א ֶבן ְבּ ַ ֥מיִ ם ַע ִזּֽים:
ֶ֖
יהם ִה ְשׁ ַ ֧ל ְכ ָתּ ִב ְמצוֹ ֛לֹת ְכּ
ְ ֽו ֶאת־ ֹ֨ר ְד ֵפ ֶ֜
שירת הים הגו לאמרה בניגון טעמי המקרא

שמות יד:ל־לא

וֹשׁע יְ ָ֜י ַבּיּ֥ וֹם ַה ֛הוּא ֶאת־יִ ְשׂ ָר ֵ ֖אל ִמ ַיּ֣ד ִמצְ ָ ֑ריִ ם
מוהל ַויּ֨ ַ
'.שמו אברהם'  to stand untilמהג  cites theדברי קהלת 27 The

סדק

ל־שׂ ַ ֥פת ַה ָיּֽם:
ת־מצְ ַ ֔ריִ ם ֵ ֖מת ַע ְ
ַוַ ֤יּ ְרא יִ ְשׂ ָר ֵאל ֙ ֶא ִ

מוהל

שׂה יְ יָ ֙ ְבּ ִמצְ ַ ֔ריִ ם ַו ִיּ ְֽיר ֥אוּ ָה ָ ֖עם ֶאת־יְ ָ ֑י
ת־ה ָיּ֣ד ַהגְּ ד ָֹ֗לה ֲא ֨ ֶשׁר ָע ָ ֤
ַו ַ֨יּ ְרא יִ ְשׂ ָר ֵ ֜אל ֶא ַ

סדק

ֹשׁה ַע ְב ֽדּוֹ:
וּבמ ֶ ֖
ַ ֽו ַיּ ֲֽא ֨ ִמינ ֙וּ ֽ ַבּ ָ֔יי ְ
בשבת שירה )וביום ז' של פסח( מגין ה'שירה' בפסוקי דזמרה ,וגם בקריאתה בס"ת) .כח יהודה(

טו:א־יח

מוהל

ֵלא ֹ֑מר
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אמ ֖רוּ
ת ַ ֽל ָ֔יי ַו ֽיּ ֹ ְ
ירה ַהזּ ֹא ֙
ת־ה ִשּׁ ָ ֤
וּב ֨ ֵני יִ ְשׂ ָר ֵ ֜אל ֶא ַ
ה ְ
ֹשׁ ֩
ֽשׁיר־מ ֶ
ָ ֣אז ָי ִ

סדק

אה גָּ ָ ֔אה
שׁ ָירה ַ ֽלּייָ ֙ ִ ֽכּי־גָ ֣ ֹ
ָ 29א ִ ֤

ְו ֽ ֹר ְכ ֖בוֹ ָר ָ ֥מה ַב ָיּֽם:
ישׁוּעה
ִ ֽל ָ ֑

סדק

ָא ִ ֖בי ַו ֲא ֽ ֹר ֲמ ֶ ֽמנְ הוּ:
ְשׁ ֽמוֹ:

סדק

מוהל

֥סוּס

י־לי
ת ָ֔יהּ ַ ֽו יְ ִה ִ ֖
ָע ִזּ֤י ְוזִ ְמ ָר ֙

ֶ30ז֤ה ֵא ִל ֙י ֽ◌ ְו ַאנְ ֵ ֔והוּ
מוהל

ילוֹ יָ ָ ֣רה ַבָיּ֑ם
ַמ ְר ְכּ ֹ֥בת ַפּ ְר ֹ֛עה ְו ֵח ֖

ֱאל ֵ ֹ֥הי
יְ ָ ֖י ִ ֣אישׁ ִמ ְל ָח ָ ֑מה יְ ָ ֖י
וּמ ְב ַ ֥חר
ִ

28אומרים בלחש חוץ מפסוקים ד' איש מלחמה וגו' ,ימינך וגו' ,מי כמכה וגו' ,עד יעבר וגו' ,שאומר בקול.
ירה?
ָ 29תּנּוּ ַרבָּ ָן ,בּוֹ בַּ יוֹם דָּ ַרשׁ ְרבִ י ע ֲִקיבָ א ,בְּ שָׁ עָ ה שֶׁ עָ לוּ ִי ְשׂ ָר ֵאל ִמן הַ יָּםְָ  ,תוּ עֵ יֵיהֶ ם לוֹמַ ר ִשׁ ָירה ,וְ כֵ יצַ ד ָא ְמרוּ ִשׁ ָ
שׁ ָירה ַ ֽלּ ֨ד''
אוֹמ ִרים ' ָא ִ ֤
ְ
שׁ ָירה ַ ֽלּ ֨ד'' וְ הֵ ן
כְּ גָדוֹל הַ מַּ ְק ֵרא ֶאת הַ לֵּ ל ,וְ הֵ ן עוֹ ִין ַאחֲ ָריו ָראשֵׁ י פְּ ָר ִקים ,מֹשֶׁ ה ָאמַ ר ' ָא ִ ֤
שׁ ָירה ַ ֽלּ ֨ד''ְ .רבִ י אֱ ִליעֶ ֶזר בְּ וֹ שֶׁ ל ְרבִ י יוֹסֵ י הַ גְּ לִ י ִלי אוֹמֵ ר ,כְּ ָקטָ ן הַ מַּ ְק ֵרא
אוֹמ ִרים ' ָא ִ ֤
אה גָּ ָ ֔אה' וְ הֵ ן
ְ
מֹשֶׁ ה ָאמַ ר ' ִ ֽכּי־גָ ֣ ֹ
שׁ ָירה ַ ֽלּ ֨ד'' מֹשֶׁ ה ָאמַ ר ' ִ ֽכּי־
אוֹמ ִרים ' ָא ִ ֤
שׁ ָירה ַ ֽלּ ֨ד'' וְ הֵ ן ְ
ֶאת הַ לֵּ ל ,וְ הֵ ן עוֹ ִין ַאחֲ ָריו ָכּל מַ ה שֶׁ הוּא אוֹמֵ ר ,מֹשֶׁ ה ָאמַ ר ' ָא ִ ֤
פּוֹתחַ ְתּ ִחילָּ ה
פּוֹרס עַ ל ְשׁמַ ע בְּ בֵ ית הַ כְּ ֶסֶ ת ,שֶׁ הוּא ֵ
אה גָּ ָ ֔אה'ְ .רבִ י ְחֶ ְמיָה אוֹמֵ ר כְּ סוֹפֵר הַ ֵ
אוֹמ ִרים ' ִ ֽכּי־גָ ֣ ֹ
אה גָּ ָ ֔אה' וְ הֵ ן ְ
גָ ֣ ֹ
יתאְ ,וּרבִ י אֱ ִליעֶ זֶר בְּ וֹ שֶׁ ל ְרבִ י יוֹסֵ י הַ גְּ ִלי ִלי
וְ הֵ ן עוֹ ִין ַאחֲ ָריו .בְּ מַ אי ָקמַ יפְ ְלגֵי? ְרבִ י ע ֲִקיבָ ה סָ בַ ר ' ֵלא ֹ֑מר' ַא ִמּילּ ְָתא ַקמַּ ְי ָ
אמ ֖רוּ' דַּ אֲ מוּר כּוּלְ הוּ בַּ הֲ דֵ י הֲ דָ דֵ יֵ ' ,לא ֹ֑מר' ְדּפ ַָתח מֹשֶׁ ה
ילְּתאְ ,וּרבִ י  ְחֶ ְמיָה סָ בַ ר 'וַ ֽיּ ֹ ְ
וּמ ָ
ילְּתא ִ
סָ בַ ר ' ֵלא ֹ֑מר' ַא ָכּל ִמּ ָ
בְּ ֵרישָׁ א) .גמ' סוטה ל(:
ל ֙י ֽ◌ ְו ַאנְ ֵ ֔והוּ'ִ ,ה ְתֶָ אה ְל ָפָיו בְּ ִמצְ וֹת ,עֲשֵׂ ה ְלפָ ָיו סוּ ָכה ָָ אה ,וְ לוּלָ ב ֶָ אה וְ שׁוֹפָר ֶָ אה ,צִ יצִ ית ֶָ אהַ 30תּ ְיָא ' ֶז֤ה ֵא ִ
יר ִאין ִָ איןַ .אבָּ א שָׁ אוּל אוֹמֵ ר,
כוֹרכוֹ בְּ ִשׁ ָ
תּוֹרה ֶָ אה ,וּכְ תוֹב בּוֹ לִ ְשׁמוֹ בִּ ְדיוֹ ָָ אה ,בְּ קוּלְמוֹס ֶָ אה בְּ לַ בְ לָ ר אוּמָ ן ,וְ ְ
סֵ פֶר ָ
' ְו ַאנְ ֵ ֔והוּ' הֱ וֵ י דּוֹמֶ ה לוֹ ,מַ ה הוּא חַ וּן וְ ַרחוּם ַאף ַא ָתּה הֱ יֵה חַ וּן וְ ַרחוּם) .גמ' שבת קלג(:

ם־סוּף:
שׁיו ֻט ְבּע֥ וּ ְביַ ֽ
ָ ֽשׁ ִל ָ ֖
ָ ֽא ֶבן:

מוהל

סדק

אוֹיֽב:
יְ ָ ֖י ִתּ ְר ַ ֥עץ ֵ

ה ֖ ֹמת יְ ַכ ְסֻי֑מוּ ָ ֽי ְר ֥דוּ ִב ְמצוֹ ֖לֹת ְכּמוֹ־
ְתּ ֹ
יְ ִ ֽמינְ ךָ֣ך יְ ָ֔י נֶ ְא ָדּ ִ ֖רי ַבּ ֹ֑כּ ַח
מוהל

ָק ֶ ֑מ ךָ
יך

יְ ִ ֽמינְ ךָ֥ך

וּב ֥ ֹרב גְּ ֽאוֹנְ ֖ךָך ַ ֽתּ ֲה ֣ ֹרס
ְ

אכ ֵ ֖למוֹ ַכּ ַ ֽקּשׁ:
ח ֲח ֣ ֹרנְ ךָך ֽי ֹ ְ
ְתּ ַשׁ ַלּ ֙

סדק

יך ֶנ ֶ֣ע ְרמוּ ֔ ַמיִ ם
ַא ֨ ֶפּ ךָ ֙
ֹֽנזְ ִ ֑לים

מוֹ־נ֖ד
נִ צְּ ֥בוּ ְכ ֵ
ב־יֽם:
ה ֖ ֹמת ְבּ ֶל ָ
ָ ֽק ְפ ֥אוּ ְת ֹ
ֲא ַח ֵ ֣לּק ָשׁ ָ ֑לל

שּׂיג
אוֹי֛ב ֶא ְר ֥ ֹדּף ַא ִ ֖
ֵ
נַ ְפ ֔ ִשׁי

ַא ִדּ ִ ֽירים:

מוהל

סדק

מוהל

עוֹפ ֶרת ְבּ ַ ֖מיִ ם
ָ ֽצלֲ ל ֙וּ ַ ֽכּ ֔ ֶ
סדק

ם יְ ָ֔י
י־כ ֹ֤מ ָכה ָ ֽבּ ֵא ִל ֙
ִ ֽמ ָ

ִ ֥מי

ָכּ ֖ ֹמ ָכה נֶ ְא ָ ֣דּר ַבּ ֑ ֹקּ ֶדשׁ
ֶ ֽפ ֶלא:

נוֹרא ְת ִה ֖לֹּת ֥ ֹע ֵשׂה
ָ֥
מוהל

ְב ַח ְס ְדּ ֖ךָך ַעם־ז֣ וּ גָּ ָ ֑א ְל ָתּ
ָק ְד ֶ ֽשׁ ךָך:
ָא ַ֔חז ֽ ֹי ְשׁ ֵ ֖בי ְפּ ָ ֽל ֶשׁת:

סדק

ית יְ ִ ֣מינְ ֔ךָך ִתּ ְב ָל ֵ ֖עמוֹ ָ ֽא ֶרץ:
נָ ִ֨ט ָ ֙

סדק

ית
נָ ִ ֥ח ָ

מוהל

נֵ ַ ֥ה ְל ָתּ ְב ָעזְּ ֖ךָך ֶאל־נְ ֵו֥ה

ָ ֽשׁ ְמע֥ וּ ַע ִ ֖מּים יִ ְרגָּ ז֑ וּן

ִ ֣חיל

מוהל

ָא ַ ֥מר

ִתּ ְמ ָל ֵ ֣אמוֹ

ישׁמוֹ יָ ִ ֽדי:
ָא ִ ֣ריק ַח ְר ִ֔בּי ֽתּ ִוֹר ֵ ֖

וּח ֖ךָך ִכּ ָ ֣סּמוֹ ָי֑ם
ְב ֽר ֲ

וּב ֤ר ַוּח
ְ

לּוּפי
ָ ֤אז נִ ְב ֲהל ֙וּ ַא ֵ ֣

שׁ ְפ ָתּ
נָ ַ ֥

ֱא ֔דוֹם

אח ֵז֖מוֹ ָ ֑ר ַעד
מוֹאב ֽי ֹ ֲ
ילי ָ ֔
ֵא ֵ ֣

ֹ֖כּל ֽ ֹי ְשׁ ֵ ֥בי ְכ ָנ ַֽען:

סדק

ה
ימ ָת ֙
יהם ֵא ֨ ָ
ִתּפֹּ֨ ל ֲע ֵל ֶ ֤

וֹע ֖ךָך יִ ְדּ ֣מוּ ָכּ ָ ֑א ֶבן
ִבּגְ ֥ ֹדל זְ ֽר ֲ

ָו ֔ ַפ ַחד
ַ ֽי ֲע ֹ֤בר ַע ְמּ ךָ ֙ך יְ ָ֔י
ֽית:
ָק ִנ ָ

נָ ֕ ֹמגוּ

סדק

ַעד־

מוהל

ד־י ֲע ֹ֖בר ַעם־ז֣ וּ
ַ ֽע ַ ֽ
ְתּ ִב ֵ ֗אמוֹ ְו ִת ָטּ ֨ ֵעמ ֙וֹ ְבּ ַ ֣הר ַנ ֲֽח ָ ֽל ְת ֔ךָך

ְל ִשׁ ְב ְתּ ךָ֛ך ָפּ ַ ֖ע ְל ָתּ יְ ָ ֑י

ָמ ֧כוֹן
מוהל

ִמ ְקּ ָ ֕דשׁ ֲאד ָֹנ֖י ֽכּוֹנֲ נ֥ וּ

סדק יְ ָ ֥י ׀ יִ ְמ ֖לֹ ךְך ְלע ָ ֹ֥לם ָו ֶ ֽעד:

יָ ֶ ֽד ךָ
יך:
יִ ְמ ֖לֹ ךְך ְלע ָ ֹ֥לם ָו ֶ ֽעד:

מוהל יְ ָ ֥י ׀

בסוף שירת הים כופלים את הפסוק 'ד' ימלוך לעולם ועד'

)אין אומרים 'ד' מלכותיה' וגומר' ,כי בא סוס' וגומר( וממשיכים 'כי לד' המלוכה'.

גּוֹיֽם:
ֹשׁל ַבּ ִ
לוּכה ֝וּמ ֗ ֵ
תהלים כב:כט ִכּי ֖◌ ַלייָ ַה ְמּ ָ ֑
לוּכה:
יי ַה ְמּ ָ ֽ
שׂו ְו ָ ֽהיְ ָ ֥תה ַ ֽל ָ ֖
ת־הר ֵע ָ ֑
ם ְבּ ַ ֣הר צִ יּ֔ וֹן ִל ְשׁ ֖ ֹפּט ֶא ַ ֣
וֹשׁ ִעי ֙
עובדיה א:כא ְ 31ו ָע ֤לוּ ֽמ ִ
וּשׁ ֥מוֹ ֶא ָ ֽחד:
ל־ה ָ ֑א ֶרץ ַבּיּ֣ וֹם ַה ֗הוּא ִי ְֽה ֶי֧ה יְ ָ ֛י ֶא ָ ֖חד ְ
ל־כּ ָ
זכריה יד:ט ְו ָה ָי֧ה יְ ָ ֛י ְל ֶ ֖מ ֶל ךְך ַע ָ
מסיימים:

תוֹר ְת ךָך ָכּתוּב ֵלאמֹר דברים ו:ד ְשׁ ַ ֖מע יִ ְשׂ ָר ֵ ֑אל יְ ָ ֥י ֱאל ֵ ֹ֖הינוּ יְ ָ ֥י ׀ ֶא ָ ֽחד:
וּב ָ
ְ
מ'נשמת' עד 'אלא אתה' אומר החזן הכל בקול ובעימה :
ם ְבּ ַ ֣הר צִ יּ֔ וֹן' -יגון המאורה 'שי זיתים') .מכון מורשת אשכז(
וֹשׁ ִעי ֙
 31בשבת חנוכה אומרים 'וְ ָע ֤לוּ ֽמ ִ

רוֹמם
וּת ֵ
ל־בּ ָשׂר ְתּ ָפ ֵאר ְ
ת־שׁ ְמ ךָך יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ וְ ֽר ַוּח ָכּ ָ
ִ
ל־חי ְתּ ָב ֵר ךְך ֶא
 32נִ ְשׁ ַמת ָכּ ַ
וּמ ַבּ ְל ָע ֶ ֽד ךָ
יך ֵאין ָ ֽלנוּ ֶ ֽמ ֶל ךְך
עוֹלם ַא ָתּה ֵאל ִ
ד־ה ָ
עוֹלם וְ ַע ָ
ן־ה ָ
זִ ְכ ְר ךָך ַמ ְל ֵ ֽכּנוּ ָתּ ִמיד ִמ ָ
צוּקה ֵאין ָ ֽלנוּ ֶ ֽמ ֶל ךְך
ל־עת צָ ָרה וְ ָ
וּמ ַר ֵחם ְבּ ָכ ֵ
וּמ ַפ ְרנֵ ס ְ
וּמצִ יל ְ
פּוֹדה ַ
וּמוֹשׁ ַיע ֶ
ִֽ
גּוֹאל
ֵ
ֶא ָלּא ַא ָתּה -
ֱאל ֵֹהי ָה ִראשׁוֹנִ ים ְו ָה ַא ֲחרוֹנִ ים

ל־בּ ִריּוֹת
ֱא ֽל ַוֹהּ ָכּ ְ

ל־תּוֹלדוֹת
ָ
ֲאדוֹן ָכּ

יוֹתיו ְבּ ַר ֲח ִמיםַ :ויָ י ל ֹא־יָ נוּם
וּב ְר ָ
עוֹלמוֹ ְבּ ֶ ֽח ֶסד ִ
ַה ְמ ֻה ָלּל ְבּרֹב ַה ֻתּ ְשׁ ָבּחוֹת ַה ְמנַ ֵהג ָ
עוֹרר יְ ֵשׁנִ ים
ישׁןַ :ה ְמ ֵ
ְול ֹא־יִ ָ
סוּרים
ֲא ִ

דוּמים
ְו ַה ֵמּ ִקיץ ְר ִ

ְו ַה ֵמּ ִ ֽשׂ ַיח ִא ְלּ ִמים

ְו ַה ַמּ ִתּיר ׀

מוֹדים:
פוּפים ְל ךָך ְל ַב ְדּ ךָך ֲא ַנ ְֽחנוּ ִ
זּוֹקף ְכּ ִ
נוֹפ ִלים ְו ַה ֵ
סּוֹמ ךְך ְ
ְו ַה ֵ

ִ ֽאלּוּ ִ ֽפינוּ ָמ ֵלא ִשׁ ָירה ַכּיָּ ם

וּל ֵ
ְ
שׁוֹנֽנוּ ַכּ ֲהמוֹן גַּ ָלּיו

תוֹתינוּ ְכּ ֶמ ְר ֲח ֵבי
ְו ִשׂ ְפ ֵ ֽ

ָר ִ ֽק ֽ◌ ַיע ְו ֵע ֵינֽינוּ ַכּ ֶ ֽשּׁ ֶמשׁ ְו ַכיָּ ֵ ֽר ַח ְויָ ֵ ֽדינוּ ְכּנִ ְשׁ ֵרי ָשׁ ַ ֽמיִ ם ְו ַרגְ ֵ ֽלינוּ ָכּ ַאיָּ לוֹת ֵאין ָ ֽאנוּ
ַמ ְס ִפּ ִ
ל־א ַחת
ת־שׁ ֶ ֽמ ךָך ַע ַ ֽ
ְ
וּל ָב ֵר ךְך ֶא
בוֹתינוּ ְ
יקים ְלהוֹדוֹת ְל ךָך יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ֵ ֽואל ֵֹהי ֲא ֵ ֽ
ֵמ ָ ֽא ֶלף
בוֹתינוּ ְו ִע ָ ֽמּנוּ:
ֲא ֵ ֽ

ית ִעם־
ֶ ֽא ֶלף ַא ְל ֵפי ֲא ָל ִפים ְו ִר ֵבּי ְר ָבבוֹת ְפּ ָע ִמים ַהטּוֹבוֹת ֶשׁ ָע ִ ֽשׂ ָ
יתנוָּ :בּ ָר ָעב
וּמ ֵבּית ׀ ֲע ָב ִדים ְפּ ִד ָ ֽ
ִמ ִמּצְ ַ ֽריִ ם גְּ ַא ְל ָ ֽתּנוּ יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ִ
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שר' שמעון בן כיפא יסד שמת עד מי ידמה לך" עכ"ל .ובפירוש אחר מצאתי בזה"ל שמעון בן כפה וי"א שמעון בן
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וּב ָשׂ ָבע ִכּ ְל ַכּ ְל ָ ֽתּנוּ
ְ
זַ נְ ָ ֽתּנוּ

ֵמ ֶ ֽח ֶרב ִהצַּ ְל ָ ֽתּנוּ

וּמ ֶ ֽדּ ֶבר ִמ ַלּ ְט ָ ֽתּנוּ
ִ

ד־הנָּ ה ֲעזָ ֽרוּנוּ ַר ֲח ֶ ֽמ ךָ
יך
ַע ֵ ֽ

יתנוּ:
ְונֶ ֱא ָמנִ ים ִדּ ִלּ ָ ֽ
ֲח ָס ֶ ֽד ךָ
יךַ :א ִ
ל־תּ ְטּ ֵשׁנוּ יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ָל ֶנֽצַ ח:

וּמ ֳח ָליִ ם ָר ִעים
ֵ
ֹא־עזָ ֽבוּנוּ
ְול ֲ

ל־כּן ֵא ָב ִרים ֶשׁ ִפּ ַ ֽלּגְ ָתּ ָ ֽבּנוּ ְו ֽר ַוּח
ַע ֵ

ישׁ ְבּחוּ
יב ֲרכוּ ִו ַ
וּנְ ָשׁ ָמה ֶשׁנָּ ַ ֽפ ְח ָתּ ְבּ ַא ֵ ֽפּינוּ ְו ָלשׁוֹן ֲא ֶשׁר ַ ֽשׂ ְמ ָתּ ְבּ ִ ֽפינוּ ֵהן ֵהם יוֹדוּ ִו ָ
ת־שׁ ְמ ךָך ַמ ְל ֵ ֽכּנוִּ :כּי ָכ ֶ
ִ
ירוֹממוּ ְויַ ֲע ִ ֽריצוּ ְויַ ְק ִ ֽדּישׁוּ ְויַ ְמ ִ ֽליכוּ ֶא
יפ ֲארוּ ִו ֲ
ִו ָ
יוֹדה
ל־פּה ְל ךָך ֶ
ל־קוֹמה ְל ָפ ֶנ ךָ
ָ
ל־בּ ֶר ךְך ְל ךָך ִתּ ְכ ַרע ְו ָכ
ל־לשׁוֹן ְל ךָך ִת ָשּׁ ַבע ְו ָכ ֶ ֽ
ְו ָכ ָ
ֽיך ִת ְשׁ ַתּ ֲח ֶוה ְו ָכל־
ְל ָבבוֹת יִ ָיר ֽא ךָ
ל־ק ֶרב ְ
וּכ ָליוֹת יְ זַ ְמּרוּ ִל ְשׁ ֶ ֽמ ךָך ַכּ ָדּ ָבר ֶשׁ ָכּתוּב :תהלים לה:י ֥ ָ 33כּל
וּך ְו ָכ ֶ ֽ
ֹאמ ְרנָ ֘ה יְ ָ֗י ִ ֤מי ָ֫כ ֥מ ךָ
וֹך ַמ ִ ֣צּיל ָ֭ענִ י ֵ ֽמ ָח ָז֣ק ִמ ֶ ֑מּנּוּ ְו ָענִ ֥י ֝ ְו ֶא ְבי֗ וֹן ִמ ֽ ֹגּזְ ֽלוֹ:
ַעצְ מ ַֹ֨תי ׀ תּ ַ
ה־לּ ךְך
ִמי יִ ְד ֶמ ָ

ה־לּ ךְך
וּמי יִ ְשׁ ֶו ָ
ִ

נּוֹרא
־לּ ךְךָ :ה ֵאל ַהגָּ דוֹל ַהגִּ בּוֹר ְו ַה ָ
וּמי יַ ֲע ָר ךְך ָ
ִ

ת־שׁם
ֵ
בראשית יד:יט ֵ ֣אל ֶע ְלי֔ וֹן ק ֵֹנ֖ה ָשׁ ַ ֥מיִ ם ָו ָ ֽא ֶרץ :נְ ַה ֶלּ ְל ךָך וּנְ ַשׁ ֵבּ ֲח ךָך וּנְ ָפ ֶא ְר ךָך וּנְ ָב ֵר ךְך ֶא
ָק ְד ֶ ֽשׁ ךָך ָכּ ָאמוּר:

תהלים קג:א

ת־שׁם ָק ְד ֽשׁוֹ:
ל־ק ָר ַ֗בי ֶא ֵ ֥
ְל ָד ִ ֨וד ׀ ָ ֽבּ ֲר ִ ֣כי נַ֭ ְפ ִשׁי ֶאת־יְ ָ ֑י ְו ָכ ְ֝

בשבועות מתחיל 'האל'
עד(

בסכות ושמיני עצרת מתחיל 'הגדול' )בשבת חוה"מ מתחיל בשוכן

ָה ֵאל ְבּ ַת ֲעצֻ מוֹת ֻע ֶ ֽזּ ךָך:
בפסח וגם בשבת חול המועד מתחיל 'הגבור'

מוֹתי' המילה ָכּל בקמץ ולא בקמץ קטן) .רא"ש(
ָ '33כּל ַעצְ ַ

ַהגָּ דוֹל ִבּ ְכבוֹד ְשׁ ֶ ֽמ ךָך:
בראש השנה וביום כפור מתחיל 'המלך'

אוֹת ךָ
יך:
נוֹר ֶ ֽ
נּוֹרא ְבּ ְ
ַהגִּ בּוֹר ָל ֶנֽצַ ח ְו ַה ָ

ל־כּ ֵסּא
יוֹשׁב( ַע ִ
יּוֹשׁב )34ר"ה ויו"כ ֵ
ַה ֶ ֽמּ ֶל ךְך ַה ֵ

ָרם ְונִ ָשּׂא:
בשבת ובחול המועד סכות מתחיל 'שוכן עד'.
35

וְ ָכתוּב:
לכל השה

וֹכן ַעד ָמרוֹם וְ ָקדוֹשׁ ְשׁמוֹ:
שׁ ֵ

לג:א

או֥ה ְת ִה ָ ֽלּה:
יי ֝ ַליְ ָשׁ ִ ֗רים נָ ָ
יקים ַ ֽבּ ָ ֑
ַרנֲ נ֣ וּ צַ֭ ִדּ ִ
לראש השנה וליום כפור

)מתחילין 'המלך יושב' ולא 'היושב' .כי היושב משמע הרגיל לישב .אבל יושב פירושו יושב עכשיו) .והג כצאן יוסף 34
 worshippers were expected to oren silently. When a pious eastern European cameקהילות אשכז 35 In
and raised his voice in prayer, it was not uncommon for elderly members to turn around and recite,
“Wir haben schon einen Chasen” [We already have a Cantor].

ְ 36בּ ִפי

יְ

ָשׁ ִרים

ִתּ ְת ַה ָלּל:

יקים
וּב ִד ְב ֵריצַ ִדּ ִ
ְ

ִתּ ְת ָבּ ַר ךְך:

וֹמם:
וּב ְלשׁוֹן ֲח ִס ִידים ִתּ ְתר ָ
ִ
דוֹשׁים ִתּ ְת ַק ָדּשׁ:
וּב ֶ ֽק ֶרב ְק ִ
ְ
ְבּ ִפי

יְ ָשׁ ִרים ִתּ ְת ר

וֹמם:
ָ

ְוּב ִד ְב ֵריצַ ִדּ ִיקים ִתּ ְת ָבּ

ַר ךְך:

ִוּב ְלשׁוֹן ֲח ִס ִידים ִתּ ְת ַק

ָדּשׁ:

דוֹשׁים ִתּ ְת ַה ָלּל:
וּב ֶ ֽק ֶרב ְק ִ
ְ

 36בשבתות שקוראים בהן בשי ספרי תורה
אומרים 'בפי ישרים' ביגון המיוחד.
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וּב ַמ ְק ֲהלוֹת
ְ

)"א

וּב ִמ ְק ֲהלוֹת( ִר ֲבבוֹת ַע ְמּ ךָך ֵבּית יִ ְשׂ ָר ֵאל ְבּ ִרנָּ ה יִ ְת ָפּ ַאר
ְ

צוּרים ְל ָפ ֶנ ךָ
ֽיך יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ
ל־היְ ִ
חוֹבת ָכּ ַ
ַ
ִשׁ ְמ ךָך ַמ ְל ֵ ֽכּנוּ ְבּ ָכל־דּוֹר וָ דוֹרֶ :שׁ ֵכּן
בוֹתינוּ
ֵ ֽואל ֵֹהי ֲא ֵ ֽ

רוֹמם ְל ַה ֵדּר ְל ָב ֵר ךְך ְל ַע ֵלּה
וּל ַה ֵלּל ְל ַשׁ ֵ ֽבּ ַח ְל ָפ ֵאר ְל ֵ
ְלהוֹדוֹת ְ

ְ
יח ךָך:
חוֹת־דּ ִוד ֶבּן־יִ ַשׁי ַע ְב ְדּ ךָך ְמ ִשׁ ֶ ֽ
ָ
ל־דּ ְב ֵרי ִשׁירוֹת וְ ֻת ְשׁ ְבּ
וּל ַק ֵלּס ַעל ָכּ ִ
וּב ָ ֽא ֶרץ ִכּי
יִ ְשׁ ַתּ ַבּח ִשׁ ְמ ךָך ָל ַעד ַמ ְל ֵ ֽכּנוּ ָה ֵאל ַה ֶ ֽמּ ֶל ךְך ַהגָּ דוֹל ְו ַה ָקּדוֹשׁ ַבּ ָשׁ ַ ֽמיִ ם ָ
בוֹתינוּ
ְל ךָך נָ ֶאה יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ֵ ֽואל ֵֹהי ֲא ֵ ֽ
וּמ ְמ ָשׁ ָלה
עֹז ֶ

ֶנֽצַ ח

בוּרה
גְּ ֻד ָלּה וּגְ ָ

וּשׁ ָב ָחה
ְ
ִשׁיר

ְתּ ִה ָלּה וְ ִת ְפ ֶ ֽא ֶרת

ַה ֵלּל ְוזִ ְמ ָרה
וּמ ְלכוּת
ְק ֻד ָשּׁה ַ

ד־עוֹלםָ 38 :בּ ךְ
רוּך ַא ָתּה יְ יָ ֵאל ֶ ֽמ ֶל ךְך גָּ דוֹל ַבּ ֻתּ ְשׁ ָבּחוֹת
ָ
הוֹדאוֹת ֵמ ַע ָתּה ְו ַע
ְבּ ָרכוֹת ְו ָ
עוֹל ִמים:
בּוֹחר ְבּ ִשׁ ֵירי זִ ְמ ָרה ֶ ֽמ ֶל ךְך ֵאל ַחי ָה ָ
הוֹדאוֹת ֲאדוֹן ַהנִּ ְפ ָלאוֹת ַה ֵ
ֵ 39אל ַה ָ
עמקים
ממ ֖
מעלות ֽ
 in Europe.וסח ספרד  byעשרת ימי תשובה ֥ was initially only inserted here duringשיר ֽה ֑
 across Europe,אשכזים , which was not accepted byמהג אריז"ל It is a
 eventually adopted its recital.אשכזים although many Eastern European

חזן 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 ֵ

וְ יַ ְמ ִל ךְ
ל־בּית־יִ ְשׂ ָר ֵאל
וּב ַחיֵּ י ְד ָכ ֵ
יוֹמיכוֹן ְ
וּב ֵ
כוּתהּ ְבּ ַחיֵּ יכוֹן ְ
יך ַמ ְל ֵ
וּבזְ ַמן ָק ִריב  -וְ ִא ְמרוּ חזן כורע ָא ֵמן:
ַבּ ֲעגָ ָלא ִ
וּל ָע ְל ֵמי ָע ְל ַמיָּ א
יְ ֵהא ְשׁ ֵמיהּ ַר ָבּא ְמ ָב ַר ךְך ְל ָע ַלם ְ

)קהל

ָא ֵמן(

ובשימה אחרת מוסיפים גם אם עומדים

בתפלה
). The commonיקוד( Most ancient manuscripts were written without vowels
'.וּב ַמ ְק ֲהלוֹת' pronunciation is
ְ
38בסכות מ'בא"י א-ל מלך' עד סוף ברכת 'ישתבח' עם קדיש אמרת ביגון סכות ,שמיני עצרת ,ואחרון של פסח,
וב' שבעות -ביגון 'מתת יד' .בשמחת תורה אמר ביגון הקפות שמחת תורה ,בשבעות ביגון תחילת
'אקדמות' וממשיך בה עד סוף החצי קדיש.
 39בפסח מ'א-ל ההודאות' אומר החזן ביגון 'אדיר הוא' וממשיך בה עד סוף החצי קדיש.
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במקום שאין רשאים להפסיק בו יִ ְת ָבּ ַר ךְך
רוֹמם ְויִ ְתנַ ֵשּׂא
חזן כורע יִ ְת ָבּ ַר ךְך וְ יִ ְשׁ ַתּ ַבּח ְויִ ְת ָפּ ַאר וְ יִ ְת ַ
וְ יִ ְת ַה ַדּר וְ יִ ְת ַע ֶלּה וְ יִ ְת ַה ַלּל ְשׁ ֵמיהּ ְדּ ֻק ְד ָשׁא 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 ) 40בראש השנה ויום כפור מוסיפים ְוּל ֵ ֽע ָלּא( ִמ ָכּ ִ
וְ נֶ ָח ָמ ָתא
ַדּ ֲא ִמ ָירן ְבּ ָע ְל ָמא  -חזן כורע ְו ִא ְמרוּ ָא ֵמן:

)קהל

ָא ֵמן(

קריאת שמע וברכותיה לשבת וליום טוב
באמירת 'ברכו' החזן אומר' :ברוך יי המבורך לעולם ועד' יחד עם הציבור,
ולא אחריו ,כמו בעיית קדושה וכיוצא בו .וכן המהג ב'ברכו' של העולים לתורה.

 40בתפלות ראש השנה )חוץ ממנחה ראש השנה( ויום כפור כופלים 'לעילא ולעילא' רק בקדישים מיוחדים
שנתקנו
לאמירת החזן ,אך בכל קדיש יתום אין כופלים .בשאר ימי התשובה ,מלבד יום כפור ,אין כופלים 'לעילא' כלל.
המהג המקובל היום לכפול מקורו בלבוש סי' תקפ"ב והובא במ"א ובמט"א ,אבל בסדורים ישים ליתא
)ומצאוהו רק בפירוש לסידור ר' הירץ משת ש"כ( .ואפילו בסידור רש"ס  -תלמיד הלבוש  -לא הובא מהג זה.
)סידור אזור אליהו(

41חזן מאריך באמירת 'ברכו' ָ :בּ ֲרכ וּ

בעוד החזן אומר 'ברכו' אומר הקהל בלחש :

רוֹמם
יִ ְת ָבּ ַר ךְך וְ יִ ְשׁ ַתּ ַבּח וְ יִ ְת ָפּ ַאר וְ יִ ְת ַ
ל־מ ֶל ךְך ַמ ְל ֵכי ַה ְמּ ָל ִכים
וְ יִ ְתנַ ֵשּׂא ְשׁמוֹ ֶשׁ ֶ ֽ
ַה ָקּדוֹשׁ ָבּ ךְ
רוּך הוּאֶ :שׁהוּא ִראשׁוֹן
וְ הוּא ַא ֲחרוֹן
תהלים סח:ה

וּמ ַבּ ְל ָע ָדיו ֵאין ֱאל ִֹהים
ִ

֡ ֹסלּוּ ָ ֽלר ֵ ֹ֣כב ֖◌ ָ ֽבּ ֲע ָרבוֹת ְבּ ָי֥הּ

רוֹמם ַעל־
וּשׁמוֹ ְמ ָ
ְשׁ ֗מוֹ וְ ִע ְלז֥ וּ ְל ָפ ָנֽיוְ :
וּת ִה ָלּה:
ל־בּ ָר ָכה ְ
ָכּ ְ

41ברמ"א או"ח סי' "ז סעיף א' הביא דברי הטור:
"הגו שהש"ץ מאריך ב'ברכו' והקהל אומרים
'יתברך וישתבח' וכו' ,בעוד שהוא מאריך
ב'ברכו'" .במקומות בהם אין מאריך הש"ץ ביגון
'ברכו' ,בטלה אמירה זו ,כעצת המשה ברורה
שם ס"ק ה' ,שאם אין החזן מאריך מוטב
לשתוק .אמם במסורת הגיה של קהילת אשכז
החזן מאריך ביגון כל אמירת 'ברכו' הן בחול הן
בשבת והן במועדים.

ֶאת ־יְ יָ

כשמגן החזן השם יאמר הקהל :

ָבּ ךְ
עוֹלם וָ ֶעד:
רוּך ֵשׁם ְכּבוֹד ַמ ְלכוּתוֹ ְל ָ

ַה ְמב ָֹר ךְך :

כשמגן החזן 'המברך' יאמר הקהל :

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

קהל וחזן יחדיו :

ָבּ ךְ
עוֹלם ָו ֶעד:
רוּך יְ יָ ַה ְמב ָֹר ךְך ְל ָ
חזן אומר בקול רם את ראש ברכת יוצר עד 'את הכל' :

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

ת־הכֹּל:
וּב ֵוֹרא ֶא ַ
ֹשׂה ָשׁ ֖לוֹם ֣
וּבוֹרא ֔ ֹח ֶשׁ ךְך ע ֶ ֥
יוֹצ֥ר אוֹ ֙ר ֵ ֣
ישעיה מה:ז ֵ
43 42

בשבתות ובחגים אומרים יוצר פותחים בחרוז זה ,וחזן אומרו בקול רם בהמשך לתחילת ברכת יוצר:

א ֶפל ָא ַמר וַ ֶי ִֽהי:
עוֹלם ְבּאוֹצַ ר ַחיִּ ים אוֹרוֹת ֵמ ֽ ֹ
אוֹר ָ
ביום טוב שחל בחול אומרים 'המאיר לארץ' )עמ' .(151
44

משבת הגדול עד ימי הסליחות אומרים 'הכל יודוך' לסירוגין,

 are recited. For example, onזולת  and aיוצר It is common on special occasions, that only a
) are recited, theיוצר ,מאורה ,זולת(  however,שבת חנוכה ). Onשבתות ארבע פרשיות )יוצר ,זולת the
.אופן  being said instead of anמאורה

42

 43שבת ברית מילה ,שבת ראש חודש ,ראש השנה ,יום כפור ,סכות ,ושבת חול המועד ,שמיני עצרת ,שבת
בראשית ,שבת הראשונה והשניה של חנוכה ,ארבע פרשיות והפסקות הראשונה והשניה ,שבת הגדול,
פסח ,ושבת חול המועד ,שבועות ,שבת נחמו ,שבת תשובה.
44
 areא-ל אדון  andהכל יודוך In the winter
 isא-ל אדון  andחזן  andקהל  is recited responsivelyהכל יודוך recited silently, while in the summer

פסוק אחד חזן אומר בקול רם ובפסוק שאחריו משמיע הקהל את קולו ,וחוזר חלילה.

חזן:

וּך וְ ַהכֹּל יְ ַשׁ ְבּ ֽח ךָ
יוֹד ךָ
ֹאמרוּ ֵאין ָקדוֹשׁ ַ ֽכּייָ :
וּך ְו ַהכֹּל י ְ
ַהכֹּל ֽ

קהל:

רוֹמ ֽמ ךָ
פּוֹת ַח ְבּ ָכל־יוֹם ַדּ ְלתוֹת ַשׁ ֲע ֵרי
וּך ֶ ֽסּ ָלה יוֹצֵ ר ַהכֹּלָ :ה ֵאל ַה ֵ ֽ
ַהכֹּל יְ ֲ

ִמזְ ָרח
חזן:

וּל ָבנָ ה ִמ ֲמּכוֹן ִשׁ ְב ָתּהּ
קוֹמהּ ְ
וּבוֹק ַע ַחלּוֹנֵ י ָר ִ ֽק ַיע מוֹצִ יא ַח ָמּה ִמ ְמּ ָ
ֵֽ

יוֹשׁ ָביו ֶשׁ ָבּ ָרא ְבּ ִמ ַדּת ַר ֲח ִמים:
וּל ְ
עוֹלם ֻכּלּוֹ ְ
וּמ ִאיר ָל ָ
קהלֵ :
חזן:

יה ְבּ ַר ֲח ִמים
ַה ֵמּ ִאיר ָל ָ ֽא ֶרץ וְ ַל ָדּ ִרים ָע ֶ ֽל ָ

אשׁית:
וּבטוּבוֹ ְמ ַח ֵדּשׁ ְבּ ָכל־יוֹם ָתּ ִמיד ַמ ֲע ֵשׂה ְב ֵר ִ
ְ
עוֹלם:
רוֹמם ְל ַבדּוֹ ֵמ ָאז ַה ְמ ֻשׁ ָבּח ְו ַה ְמּפֹ ָאר וְ ַה ִמּ ְתנַ ֵשּׂא ִמימוֹת ָ
קהלַ :ה ֶ ֽמּ ֶל ךְך ַה ְמּ ָ
חזן:

עוֹלם ְבּ ַר ֲח ֶ ֽמ ךָ
יך ָה ַר ִבּים ַר ֵחם ָע ֵ ֽלינוּ ֲאדוֹן ֻע ֵזּֽנוּ
ֱאל ֵֹהי ָ

צוּר ִמ ְשׂגַּ ֵ ֽבּנוּ ָמגֵ ן יִ ְשׁ ֵ ֽענוּ ִמ ְשׂגָּ ב ַבּ ֲע ֵ ֽדנוּ:
ה־לּ ךְך:
וֹמ ָ
וּמי ֽדּ ֶ
זוּל ֶ ֽת ךָך ֶא ֶפס ִבּ ְל ְתּ ךָך ִ
קהלֵ :אין ְכּ ֶע ְר ְכּ ךָך ְו ֵאין ָ
חזן:

עוֹלם
זוּל ְת ךָך ַמ ְל ֵ ֽכּנוּ ְל ַחיֵּ י ָה ָ
עוֹלם ַהזֶּ ה ְו ֵאין ָ
ֵאין ְכּ ֶע ְר ְכּ ךָך יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ָבּ ָ

ַה ָבּא:
sung responsively in the same manner.

קהל:

יענוּ ִל ְת ִחיַּ ת
מוֹשׁ ֵ ֽ
ִ
ה־לּ ךָך
וֹמ ְ
גּוֹא ֵ ֽלנוּ ִלימוֹת ַה ָמּ ִ ֽשׁ ַיח וְ ֵאין ֽדּ ֶ
ֶ ֽא ֶפס ִבּ ְל ְתּ ךָך ֲ

ַה ֵמּ ִתים:
משבת הגדול עד ימי הסליחות הגו להמשיך ולומר גם את הפיוט 'א-ל אדון' לסירוגין בין חזן וקהל ,ויש והגים
לגן 'א-ל אדון' בעימה בכל שבתות השה .כשיש חתן וכן כשבאה יולדת לבית הכסת מגן החזן לכבודם
'שמחים בצאתם' עד סוף הפיוט ביגון מיוחד .חתן שבשבת שאחרי האירוסין ובשבת שאחרי הישואין
)ולא בשבת שלפי הישואין(.
חזן:

קהל:

חזן:

קהל:

חזן:

קהל:

חזן:

ל־ה ַמּ ֲע ִשׂים
ֵ 45אל ָאדוֹן ַעל ָכּ ַ

עוֹלם
גָּ ְדלוֹ וְ טוּבוֹ ָמ ֵלא ָ

ָבּ ךְ
וּמב ָֹר ךְך ְבּ ִפי ָכּל־נְ ָשׁ ָמה:
רוּך ְ

סוֹב ִבים אוֹתוֹ:
וּתבוּנָ ה ֲ
ַ ֽדּ ַעת ְ

ל־ה ֶמּ ְר ָכּ ָבה:
ל־חיּוֹת ַה ֽ ֹקּ ֶדשׁ וְ נֶ ְה ָדּר ְבּ ָכבוֹד ַע ַ
ַה ִמּ ְתגָּ ֶאה ַע ַ
וּמישׁוֹר ִל ְפנֵ י ִכ ְסאוֹ
זְ כוּת ִ

ֶ ֽח ֶסד וְ ַר ֲח ִמים ִל ְפנֵ י ְכבוֹדוֹ:

וּב ַה ְשׂ ֵכּל:
וֹבים ְמאוֹרוֹת ֶשׁ ָבּ ָרא ֱאל ֵ ֹֽהינוּ יְ צָ ָרם ְבּ ַ ֽד ַעת ְבּ ִבינָ ה ְ
ט ִ
בוּרה נָ ַתן ָבּ ֶהם
ֹֽכּ ַח וּגְ ָ

מוֹשׁ ִלים ְבּ ֶ ֽק ֶרב ֵתּ ֵבל:
ְ
ִ ֽל ְהיוֹת

יקים ֹֽנגַ הּ
וּמ ִפ ִ
ְמ ֵל ִאים זִ יו ְ

עוֹלם\\ :
ל־ה ָ
נָ ֶאה זִ יוָ ם ְבּ ָכ ָ
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קהל:

חזן:

בוֹאם
אתם ְו ָשׂ ִשׂים ְבּ ָ
שׂ ֵמ ִחים ְבּצֵ ָ
ְ
נוֹתנִ ים ִל ְשׁמוֹ
ְפּ ֵאר ְו ָכבוֹד ְ

ימה ְרצוֹן קוֹנֵ ֶהם:
וֹשׂים ְבּ ֵא ָ
ע ִ

צָ ֳה ָלה וְ ִרנָּ ה ְל ֵז ֶֽכר ַמ ְלכוּתוֹ:

בחורף החזן מתחיל מ'קרא לשמש' בקול:
קהל:

ָק ָרא ַל ֶ ֽשּׁ ֶמשׁ ַויִּ זְ ַרח־אוֹר

חזן:

צוּרת ַה ְלּ ָבנָ ה:
ָר ָאה וְ ִה ְת ִקין ַ

נוֹתנִ ים־לוֹ ָכּל־צְ ָבא ָמרוֹם
שׁ ַבח ְ
ֶֽ

אוֹפנִּ ים ְו ַחיּוֹת ַה ֽ ֹקּ ֶדשׁ -
ִתּ ְפ ֶ ֽא ֶרת וּגְ ֻד ָלּה ְשׂ ָר ִפים ְו ַ

ל־כּ ֵסּא
יעי נִ ְת ַע ָלּה וְ יָ ַשׁב ַע ִ
ל־ה ַמּ ֲע ִשׂים ַבּיּוֹם ַה ְשּׁ ִב ִ
חזןָ :ל ֵאל ֲא ֶשׁר ָשׁ ַבת ִמ ָכּ ַ
ְכבוֹדוֹ

נוּחה ֹֽענֶ ג ָק ָרא ְליוֹם ַה ַשּׁ ָבּת :זֶ ה ֶ ֽשׁ ַבח
ִתּ ְפ ֶ ֽא ֶרת ָע ָטה ְליוֹם ַה ְמּ ָ
אכתּוֹ:
ל־מ ַל ְ
יעי ֶשׁבּוֹ ָ ֽשׁ ַבת ֵאל ִמ ָכּ ְ
ֶשׁל יוֹם ַה ְשּׁ ִב ִ

אוֹמר :תהלים צב:א־ב ִמזְ ֥מוֹר ֗ ִשׁיר ְלי֣ וֹם ַה ַשּׁ ָ ֽבּת֗ :טוֹב
יעי ְמ ַשׁ ֵ ֽבּ ַח ְו ֵ
קהל :וְ יוֹם ַה ְשּׁ ִב ִ
צוּריוֽ ֶ :שׁ ַבח יְ ָקר וּגְ ֻד ָלּה יִ ְתּנוּ
יב ֲרכוּ ָל ֵאל ָכּל־יְ ָ
יכ ךְך יְ ָפ ֲארוּ וִ ָ
יי ְל ִפ ָ
ְלה ֹ֥דוֹת ַ ֽל ָ ֑
נוּחה ְל ַעמּוֹ יִ ְשׂ ָר ֵאל ִבּ ְק ֻד ָשּׁתוֹ ְבּיוֹם ַשׁ ַבּת
ָל ֵאל ֶ ֽמ ֶל ךְך יוֹצֵ ר כֹּל ַה ַמּנְ ִחיל ְמ ָ
ֽ ֹק ֶדשׁ:

ל־ה ָ ֽא ֶרץ
חזןִ :שׁ ְמ ךָך יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ יִ ְת ַק ַדּשׁ וְ זִ ְכ ְר ךָך ַמ ְל ֵ ֽכּנוּ יִ ְת ָפּ ַאר ַבּ ָשּׁ ַ ֽמיִ ם ִמ ַ ֽמּ ַעל וְ ַע ָ
ל־שׁ ַבח ַמ ֲע ֵשׂה יָ ֶ ֽד ךָ
ית
ל־מ ֽא ֵוֹרי אוֹר ֶשׁ ָע ִ ֽשׂ ָ
יך וְ ַע ְ
יענוּ ַע ֶ ֽ
מוֹשׁ ֵ ֽ
ִ
ִמ ָ ֽתּ ַחתִ :תּ ְת ָבּ ַר ךְך
יְ ָפ ֲא ֽר ךָ
וּך ֶ ֽסּ ָלה:
ביום טוב שחל בחול אומרים 'המאיר לארץ'.
אשׁית :קד:כד
וּבטוּבוֹ ְמ ַח ֵדּשׁ ְבּ ָכל־יוֹם ָתּ ִמיד ַמ ֲע ֵשׂה ְב ֵר ִ
יה ְבּ ַר ֲח ִמים ְ
ַה ֵמּ ִאיר ָל ָ ֽא ֶרץ ְו ַל ָדּ ִרים ָע ֶ ֽל ָ

ה־ר ֬בּוּ ַ ֽמ ֲע ֨ ֶשׂ ךָ
רוֹמם ְל ַבדּוֹ ֵמ ָאז
ית ָ ֽמ ְל ָ ֥אה ֝ ָה ָ ֗א ֶרץ ִקנְ יָ ֶ ֽנ ךָךַ :ה ֶ ֽמּ ֶל ךְך ַה ְמ ָ
שׂ ָ
יך ׀ ְ ֽי ָ֗י ֖◌ ֻכּ ָלּם ְבּ ָח ְכ ָ ֣מה ָע ִ ֑
ָ ֽמ ַ
עוֹלם ְבּ ַר ֲח ֶ ֽמ ךָ
עוֹלםֱ :אל ֵֹהי ָ
ַה ְמ ֻשׁ ָבּח ְו ַה ְמּפֹ ָאר ְו ַה ִמּ ְתנַ ֵשּׂא ִמימוֹת ָ
יך ָה ַר ִבּים ַר ֵחם ָע ֵלינוּ ֲאדוֹן ֻע ֵזּֽנוּ
צוּר ִמ ְשׂגַּ ֵבּנוּ ָמגֵ ן יִ ְשׁ ֵ ֽענוּ ִמ ְשׂגָּ ב ַבּ ֲע ֵ ֽדנוֵּ :אל ָבּ ךְ
רוּך גְּ דוֹל ֵדּ ָעה ֵה ִכין וּ ָפ ַעל זָ ֳה ֵרי ַח ָמּה טוֹב יָ צַ ר
שׁ ַדּי ָתּ ִמיד
דוֹשׁים ר ֲוֹמ ֵמי ַ
ְמאוֹרוֹת נָ ַתן ְס ִביבוֹת ֻעזּוֹ ִפּנּוֹת צְ ָב ָאיו ְק ִ

ָכּבוֹד ִל ְשׁמוֹ

ל־שׁ ַבח ַמ ֲע ֵשׂי יָ ֶ ֽד ךָ
ית
ל־מ ֽא ֵוֹרי אוֹר ֶשׁ ָע ִ ֽשׂ ָ
יך ְו ַע ְ
בוֹד־אל ְוּק ֻד ָשּׁתוִֹ :תּ ְת ָבּ ַר ךְך יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ַע ֶ
ֵ
ְמ ַס ְפּ ִרים ְכּ
יְ ָפ ֲא ֽר ךָ
וּך ֶ ֽסּ ָלה:
ביום טוב מגים מתתברך צורינו עד סוף ביראה ביגון היום .בשבת חזון מגן קצת בניגון קינות.

חזן:

־ל ַעד ַמ ְל ֵ ֽכּנוּ
דוֹשׁים :יִ ְשׁ ַתּ ַבּח ִשׁ ְמ ךָך ָ
בּוֹרא ְק ִ
ֵ
גוֹא ֵ ֽלנוּ
צוּרנוּ ַמ ְל ֵ ֽכּנוּ וְ ֲ
ִתּ ְת ָבּ ַר ךְך ֵ ֽ

יוֹצֵ ר ְמ ָשׁ ֲר ִתים

עוֹלם
ָ
עוֹמ ִדים ְבּרוּם
ְ
ַו ֲא ֶשׁר ְמ ָשׁ ֲר ָתיו ֻכּ ָלּם

יעים
וּמ ְשׁ ִמ ִ
ַ

ְבּיִ ְר ָאה

הוּבים ֻכּ ָלּם
עוֹלםֻ :כּ ָלּם ֲא ִ
וּמ ֶל ךְך ָ
ַ ֽי ַחד ְבּקוֹל ִדּ ְב ֵרי ֱאל ִֹהים ַחיִּ ים ֶ ֽ

רוּרים
ְבּ ִ

וּביִ ְר ָאה ְרצוֹן קוֹנֵ ֶהם :וְ ֻכ ָלּם
ימה ְ
בּוֹרים וְ ֻכ ָלּם ע ִֹשׂים ְבּ ֵא ָ
ֻכּ ָלּם גִּ ִ

וּמ ַשׁ ְבּ ִחים
וּמ ָב ֲר ִכים ְ
וּבזִ ְמ ָרה ְ
וּב ָט ֳה ָרה ְבּ ִשׁ ָירה ְ
יהם ִבּ ְק ֻד ָשּׁה ְ
ת־פּ ֶ
פּוֹת ִחים ֶא ִ
ְ
יכים -
וּמ ְמ ִל ִ
ישׁים ַ
וּמ ְק ִדּ ִ
וּמ ֲע ִריצִ ים ַ
וּמ ָפ ֲא ִרים ַ
ְ

קהל

נּוֹרא ָקדוֹשׁ הוּא:
ת־שׁם ָה ֵאל ַה ֶ ֽמּ ֶל ךְך ַהגָּ דוֹל ַהגִּ בּוֹר ְו ַה ָ
ֵ
ֶא

נוֹתנִ ים ְרשׁוּת זֶ ה ָלזֶ ה
יהם עֹל ַמ ְלכוּת ָשׁ ַ ֽמיִ ם זֶ ה ִמזֶּ ה וְ ְ
חזן :וְ ֻכ ָלּם ְמ ַק ְבּ ִלים ֲע ֵל ֶ
ימה ְק ֻד ָשּׁה ֻכּ ָלּם ְכּ ֶא ָחד
וּבנְ ִע ָ
רוּרה ִ
ְל ַה ְק ִדּישׁ ְליוֹצְ ָרם ְבּ ַנ ַֽחת ֽר ַוּח ְבּ ָשׂ ָפה ְב ָ
אוֹמ ִרים ְבּיִ ְר ָאה -
עוֹנִ ים וְ ְ
קהל ישעיה ו:ג

בוֹדוֹ:
ל־ה ָ ֖א ֶרץ ְכּ ֽ
ָ 46ק ֧דוֹשׁ ׀ ָק ֛דוֹשׁ ָק ֖דוֹשׁ יְ ָ ֣י צְ ָב ֑אוֹת ְמ ֥ל ֹא ָכ ָ
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סי' י' וכתב שכך מן השמים השיבו בחלום למקובל אחד ,ועמ"ש סי' תקס"ה .ועיין ספי"ו ממסכת סופרים דמשמע
לי' כי"א שהיחיד אומרה .ובסי' כ"ו ]בשו"ת רדב"ז[ שעושין לה הידור .ו"ל שיפה עושים דמגביהים גופן קצת
באמירה ,ועשו"ת רמ"ע ק"ב) .מקור חיים סימן "ט ,ג'(֖
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בשבתות ובחגים כשאומרים אופן אומרים

'והחיות' במקום 'והאופנים' מלבד

48

בראש השנה

ויום הכיפורים:

וּכ ֻר ִבים יְ ָפ ֵ ֽארוּ
שׁוֹררוּ ְ
חזן וְ ַה ַחיּוֹת יְ ֵ ֽ
וּשׂ ָר ִפים יָ ֽ ֹרנּוּ
ְ
ל־חיָּ ה
וְ ֶא ְר ֵא ִלּים יְ ָב ֵ ֽרכוּ ְפּנֵ י ָכּ ַ
וּכרוּב . . .
אוֹפן ְ
ְו ַ

שבת ראש חודש ,ראש השנה,
47
יום כפור ,סכות ,שמחת תורה ,שבת בראשית,
הימים הראשונים של פסח ,ושבת חול המועד,
שבועות ,שבת נחמו ,שבת תשובה ,שבת
ברית מילה.
 48מהג ק"ק פפד"מ שא"א 'והחיות ישוררו' .ו"ל
המהיג הטעם מפי שא"א שירה עד שישראל
ובראש השה א"א שירה מפי
אמרו תחלה.
שהוא יום הדין שמטעם זה א"א הלל .אבל גבי
)שהוא לשון
אופים כתיב 'ברעש גדול'
הפסוק דיחזקאל( ובראש השה דוקא צריך לומר
'ברעש גדול' מפי אימת הדין) .והג כצאן יוסף(

אוֹמ ִרים:
ְל ֻע ַמּת ְשׂ ָר ִפים ְל ֻע ָמּ ָתם ְמ ַשׁ ְבּ ִחים וְ ְ

קהל יחזקאל ג:יב

ָבּ ֥ר ךְ
וּך ְכּבוֹד־יְ ָ ֖י

קוֹמוֹ:
ִמ ְמּ ֽ
ְל ֵאל ָבּ ךְ
רוּך נְ ִעימוֹת יִ ֵ ֽתּנוְּ :ל ֶ ֽמ ֶל ךְך ֵאל ַחי וְ ַקיָּ ם

ֹאמרוּ וְ ֻת ְשׁ ָבּחוֹת
זְ ִמירוֹת י ֵ ֽ

פּוֹעל גְּ בוּרוֹת ע ֶֹשׂה ֲח ָדשׁוֹת ַ ֽבּ ַעל ִמ ְל ָחמוֹת
ֵ
יַ ְשׁ ִ ֽמיעוִּ :כּי הוּא ְל ַבדּוֹ
זוֹר ַע
ֵֽ
נוֹרא ְת ִהלּוֹת ֲאדוֹן ַהנִּ ְפ ָלאוֹת:
ָ
בּוֹרא ְרפוּאוֹת
ֵ
צְ ָדקוֹת ַמצְ ִ ֽמ ַיח יְ שׁוּעוֹת
אשׁיתָ :כּ ָאמוּר:
ַה ְמ ַח ֵדּשׁ ְבּטוּבוֹ ְבּ ָכל־יוֹם ָתּ ִמיד ַמ ֲע ֵשׂה ְב ֵר ִ
עוֹלם ַח ְס ֽדּוֹ:
אוֹרים גְּ ד ִ ֹ֑לים ִ ֖כּי ְל ָ ֣
ִ֣
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תהלים קלו:ז

בשבת א' דחנוכה אומרים כאן הפיוט 'מאורה'

֖◌ ְלע ֵֹשׂה

50אוֹר ָח ָדשׁ

ַעל־צִ יּוֹן ָתּ ִאיר וְ נִ זְ ֶכּה ֻכ ָ ֽלּנוּ ְמ ֵה ָרה ְלאוֹרוָֹ :בּ ךְ
רוּך ַא ָתּה יְ יָ יוֹצֵ ר ַה ְמּאוֹרוֹת:
]ע"י שמואל[ קהל

ָע ֵ ֽלינוּ:

ית ָרה ָח ַ ֽמ ְל ָתּ
דוֹלה ִו ֵ
ַא ֲה ָבה ַר ָבּה ֲא ַה ְב ָ ֽתּנוּ יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ֶח ְמ ָלה גְּ ָ

ָא ִ ֽבינוּ ַמ ְל ֵ ֽכּנוּ ַבּ ֲעבוּר ֲא ֵ ֽ
בוֹתינוּ ֶשׁ ָבּ ְטחוּ ְב ךָך וַ ְתּ ַל ְמּ ֵדם ֻח ֵקּי ַחיִּ ים

ֵכּן ְתּ ָח ֵ ֽנּנוּ ְ
)וּת ַל ְמּ ֵ ֽדנוּ(ָ :א ִ ֽבינוּ ָאב ָה ַר ֲח ָמן ַה ְמ ַר ֵחם ַר ֵחם ָע ֵ ֽלינוּ ְו ֵתן ְבּ ִל ֵ ֽבּנוּ
ת־כּל־
וּל ַקיֵּ ם ֶא ָ
וּל ַל ֵמּד ִל ְשׁמֹר וְ ַל ֲעשׂוֹת ְ
וּל ַה ְשׂ ִכּיל ִל ְשׁ ֹֽמ ַע ִל ְלמֹד ְ
ְל ָה ִבין ְ
וֹת ךָ
יך וְ ַד ֵבּק ִל ֵ ֽבּנוּ ְבּ ָ
תּוֹר ֶ ֽת ךָך ְבּ ַא ֲה ָבה :וְ ָה ֵאר ֵע ֵינֽינוּ ְבּ ִמצְ ֶ ֽ
ִדּ ְב ֵרי ַת ְלמוּד ָ
תוֹר ֶ ֽת ךָך
עוֹלם וָ ֶעדִ :כּי ְב ֵשׁם
ת־שׁ ֶ ֽמ ךָך וְ ל ֹא־נֵ בוֹשׁ ְל ָ
ְ
וּליִ ְר ָאה ֶא
וְ יַ ֵחד ְל ָב ֵ ֽבנוּ ְל ַא ֲה ָבה ְ

שׁוֹמ ֵ ֽרנוּ' של שבת
ְ
49בשבת חוכה 'מאורה' ביגון 'שי זיתים' ,חתימת הברכה מ'אוֹר ָח ָדשׁ' אמרת ביגון ' ִכּי ֵא-ל
חוכה.
50בהושענא רבה אומרים 'אור חדש' עד 'לאורו' וכן 'והביאנו' עד 'וליחדך באהבה' אומר החזן ביגון ימים
וראים ,סיום הברכה -ביגון חול.

יאנוּ ְל ָשׁלוֹם
ישׁוּע ֶ ֽת ךָך 51 :וַ ֲה ִב ֵ ֽ
ָ
ילה וְ נִ ְשׂ ְמ ָחה ִבּ
נּוֹרא ָבּ ַ ֽט ְחנוּ נָ ִ ֽג ָ
ָק ְד ְשׁ ךָך ַהגָּ דוֹל וְ ַה ָ
ֵמ ַא ְר ַבּע ַכּנְ פוֹת ָה ָ ֽא ֶרץ

פּוֹעל־יְ שׁוּעוֹת
ֵ
קוֹמ ִמיּוּת ְל ַא ְר ֵ ֽצנוִּ :כּי ֵאל
ֲ
יכנוּ
תוֹל ֵ ֽ
ְו ִ

וּבנוּ ָב ַ ֽח ְר ָתּ ִמ ָכּ ַ
ַא ָתּה ָ ֽ
ל־עם וְ ָלשׁוֹןְ :ו ֵק ַר ְב ָ ֽתּנוּ ְל ִשׁ ְמ ךָך ַהגָּ דוֹל ֶ ֽס ָלה ֶבּ ֱא ֶמת
לפי שבועות ולפי ט' באב אומרים כאן הפיוט 'אהבה'

בשבת

וּליַ ֶח ְד ךָך ְבּ ַא ֲה ָבהָ :בּ ךְ
רוּך
ְלהוֹדוֹת ְל ךָך ְ

בּוֹחר ְבּ ַעמּוֹ יִ ְשׂ ָר ֵאל ְבּ ַא ֲה ָבה:
ַא ָתּה יְ יָ ַה ֵ
עוים 'אמן' על ברכת אהבה של חזן.
להשלמת רמ"ח תיבות בק"ש מקדימים לה אמירת 'אל מלך נאמן' הן ביחיד והן בציבור .ויש משלימים את
חשבון רמ"ח בעיית 'אמן' על ברכת אהבת עולם של חזן ,ש'אמן' הוא וטריקון 'אל מלך נאמן'.
לכתחילה צריך לקרוא את ק"ש כולה בטעמי המקרא כולל הפסוק הראשון שהוא עיקר הקריאה על פי
הפסוקים .קריאת שמע בנגינת טעמי המקרא ,אם מורגל בהם ,ובגית טעמי המקרא הקדומה של בי אשכז בפרט,
היא הדרך המובחרת לקיים את המצוה דאורייתא של קריאת שמע פעמיים בכל יום.
על פי הפסוקים והמדקדקים צריך להקפיד בכל התפלה  -וביותר בק"ש דאורייתא  -על ביטויי המילים בלשון
הקודש מדוקדקת .הגיית החולם הנכונה היא זו של בי אשכז ,ובדורות שלפיו הבדילו בי אשכז גם בין חי"ת
ה רי"ש
לכ"ף )שריד לכך ותר בהגיית בי הוגריה( ובין עי"ן לאל"ף )שריד לכך ותר בהגיית בי הולד(.
האשכנזית הכוה היא לשוית .לפי פוסקי אשכז צריך להקפיד על דין הגמרא להאריך ב דלי"ת של 'אחד' )בהרעדת
הלשון קלושה מאחורי השייים העליוות הקדמיות( .רבים הם המדקדקים בזמן ק"ש לפי על השיטות ,ואשרי הם
אלה שמתאמצים להדר גם בעצם ק"ש שתיעשה לפי מסורת חז"ל.

ל

ֶל ךְך ֱא ָמן

ֵא ֶ ֽמ נֶ
דברים ו:ד

ציציות is to hold the two frontמהג The
פוסקים ; ספר המהגים לרביו אייזיק טירא  ,ים של in the left hand, as mentioned by the following
פוסקי אשכז . This was echoed byערוך השלחן  andשלמה,מגן אברהם  ,שלחן ערוך הרב ,קיצור שלחן ערוך
חות יאיר
 (although he held allספר יוסף אומץ ), andמהגי וורמיישא  ,ר' אהרן פולד ]מהגי פרקפורט[ ,
)).ציציות ,כמהג האריז"ל four
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ְ 52שׁ ַ ֖מע יִ ְשׂ ָר ֵ ֑אל יְ ָ ֥י ֱאל ֵ ֹ֖הינוּ יְ ָ ֥י ׀ ֶא ָ ֽחד:

בלחש ָ 53בּ ךְ
עוֹלם וָ ֶעד:
רוּך ֵשׁם ְכּבוֹד ַמ ְלכוּתוֹ ְל ָ

דברים ו:ה-ט 54וְ ָ ֣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 ךָךְ 55 :ו ִשׁנַּ נְּ ָ ֣תּם ְל ָב ֔ ֶנ ךָ
יך
ְו ָהי֞ וּ ַה ְדּ ָב ִ ֣רים ָה ֵ ֗א ֶלּה ֲא ֨ ֶשׁר ָ ֽאנֹ ִ ֧כי ְמצַ ְו ךָ֛ך ַהיּ֖ וֹם ַע ְ
קוּמ ךָךְ :וּק ַשׁ ְר ָ ֥תּם
וּב ֶ ֽ
וּב ֶל ְכ ְתּ ךָ֣ך ַב ֶ ֔דּ ֶר ךְך וּֽ ְב ָשׁ ְכ ְבּ ֖ךָך ְ
ית ךָ ֙ך ְ
ְו ִד ַבּ ְר ָ ֖תּ ָ ֑בּם ְבּ ִשׁ ְב ְתּ ךָ֤ך ְבּ ֵב ֶ֨
וְ ָהי֥ וּ ְל ֹֽט ָט ֖ ֹפת ֵ ֥בּין ֵע ֶינ ךָ
ית ךָך
ל־מזֻ ז֥ וֹת ֵבּ ֶ ֖
וּכ ַת ְב ָ ֛תּם ַע ְ
ֽיךְ :
ְל ֖אוֹת ַעל־יָ ֶ ֑ד ךָך
וּב ְשׁ ָע ֶ ֽר ךָ
ִ
יך:
שׁר ָ ֽאנֹ ִ ֛כי ְמצַ ֶוּ֥ה ֶא ְת ֶ ֖כם
וֹתי ֲא ֶ ֧
ל־מצְ ַ֔
ם־שׁ ֹ֤מ ַע ִתּ ְשׁ ְמע ֙וּ ֶא ִ
דברים יא:יג־כא 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 ָ ֑
ל־ל ַב ְב ֶ ֖כם
ת־דּ ָב ַ ֣רי ֵ ֔א ֶלּה ַע ְ
ם ֶא ְ
שׁר יְ ָ ֖י נֹ ֵ ֥תן ָל ֶ ֽכם :וְ ַשׂ ְמ ֶתּ ֙
ֵמ ַעל ֙ ָה ָ ֣א ֶרץ ַהטּ ָֹ֔בה ֲא ֶ ֥
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 ָ ֤
יקיןִ ,דּבְ ֵרי ְרבִ י מֵ ִאיר.
אוֹמ ִרים ְשׁ ַ ֖מע יִ ְשׂ ָר ֵ ֑אל ד' ֱאל ֵ ֹ֖דינוּ ד' ֶא ָ ֽחד ,וְ ל ֹא הָ יוּ מַ פְ ִס ִ
כּוֹרכִ ין ֶאת ְשׁמַ ע? ְ
ָ 52תּוּ ַרבָּ ָןֵ ,כּיצַ ד הָ יוּ ְ
ךְ
עוֹלם וָ ֶעד.
אוֹמ ִרים ָבּרוּך ֵשׁם ְכּבוֹד ַמ ְלכוּתוֹ ְל ָ
יקין הָ יוֶּ ,אלָּא שֶׁ לּ ֹא הָ יוּ ְ
ְרבִ י יְ הוּדָ ה אוֹמֵ ר ,מַ פְ ִס ִ
53וַאֲ ַן מַ אי טַ עְ מָ א ַא ְמ ִריָן ֵליהּ ) ָבּ ךְ
רוּך ֵשׁם ?(...כִּ ְדדָ ִרישׁ ְרבִ י ִשׁ ְמעוֹן בֶּ ן ִ
לָקישְׁ ,דּ ָאמַ ר ְרבִ י ִשׁ ְמעוֹן בֶּ ן ל ִָקישׁ ,וַ יִּ ְק ָ ֥רא ַ ֽי ֲע ֖ ֹקב

יקשׁ ַי ֲעקֹב ְלגַלּוֹת לְ בָ ָיו ֵקץ הַ יּ ִָמין ,וְ ְִ ס ַתּ ָ
אמר ֵה ָ ֽא ְספ ֙וּ וְ ַא ִ ֣גּ ָידה ָל ֔ ֶכם בִּ ֵ
לְּקה ִממֶּ וּ ְשׁכִ יָהָ ,אמַ ר שֶׁ מָּ א
ל־בּ ָנ֑יו וַ ֗יּ ֹ ֶ
ֶא ָ
ְשׁ ַ ֖מע
חַ ס וְ שָׁ לוֹם יֵשׁ בְּ ִמטָּ ִתי פְּ סוּל ,כְּ ַאבְ ָרהָ ם שֶׁ יָּצָ א ִממֶּ וּ ִי ְשׁמָ עֵ אל ,וְ ָאבִ י ִיצְ חָ ק שֶׁ יָּצָ א ִממֶּ וּ עֵ שָׂ וָ ,א ְמרוּ לוֹ בָּ ָיו,
פּ ַָתח
אוֹתהּ שָׁ עָ ה
יִ ְשׂ ָר ֵ ֑אל ד' ֱאל ֵ ֹ֖דינוּ ד' ֶא ָ ֽחדָ ,א ְמרוּ כְּ שֵׁ ם שֶׁ ֵאין בְּ לִבְּ ָך ֶאלָּא ֶאחָ ד ,כַּ ְך ֵאין בְּ לִבֵּ וּ ֶאלָּא ֶאחָ ד ,בְּ ָ
ַי ֲעקֹב ָאבִ יוּ וְ ָאמַ רָ ,בּ ךְ
עוֹלם וָ ֶעד.
רוּך ֵשׁם ְכּבוֹד ַמ ְלכוּתוֹ ְל ָ
אוֹמ ִרים אוֹתוֹ
ְ
ֵאמרוּהוּ? אֲ מָ רוֹ ַי ֲעקֹבִ ,ה ְת ִקיוּ שֶׁ יְּ הוּ
ֵאמרוּהוּ? ל ֹא אֲ מָ רוֹ מֹשֶׁ ה ַרבֵּ יוּ ,ל ֹא ְ 
ָא ְמ ֵרי ַרבָּ ָן הֵ יכִ י ַעֲבִ יד ְ 
אוֹמ ִרים אוֹתוֹ בְּ קוֹל ָרםִ ,מפְּ ֵי ַתּ ְרעוֹמֶ ת הַ ִמּי ִין ,וּבִ  ְהַ ְר ְדּעָ א ְדּ ֵליכָּא ִמי ִין
בַּ חֲ שַׁ ִאיָ . . . .אמַ ר ְרבִ י ַאבָּ הוִּ ,ה ְת ִקיוּ שֶׁ ְיּהוּ ְ
עַ ד הַ ְשׁ ָתּא ָא ְמ ֵרי לָ הּ בַּ חֲ שַׁ ִאי) .גמ' פסחים נו(.
בוֹ ֶ]נ ֱֽא ָ ֣מן ְל ָפנֶ ךָ
ת־ל ָב ֘
יך֒['ְ .ב ָכל־
את ֶא ְ
וּמ ָ ֣צ ָ
ל־ל ָ ֽב ְב ךָ֥ך כאברהם שאמר בו )חמיה ט:ח( ' ָ
54וְ ָ ֣א ַה ְב ָ֔תּ .אותיות האבותְ .בּ ָכ ְ
שּׂר
ן־לי ַע ֵ ֖
שׁר ִ ֽתּ ֶתּ ִ֔
ל־מא ֶ ֹֽד ךָך כיעקב דכתיב ביה )בראשית כח:כב( 'וְ ֹכל ֙ ֲא ֶ ֣
וּב ָכ ְ
נַ ְפ ְשׁ ֖ךָך כיצחק שמסר פשו להקב"הְ .
ֲא ַע ְשּׂ ֶ ֥רנּוּ ָ ֽל ךְך) ':ספרי לב() :בעל הטורים(

תוֹרה ְמחוּדָּ ִדים בְּ פִ יָך ,שֶׁ ִאם יִ ְשׁ ַאל לְָך ָאדָ ם דָּ בָ רַ ,אל ְתּג ְַמגֵּם וְ ת ֹאמַ ר לוֶֹ ,אלָּא אֱ מוֹר
ָ 55תּוּ ַרבָּ ָןְ ' ,ו ִשׁנַּ נְּ ָ ֣תּם' ,שֶׁ יְ הוּ ִדּבְ ֵרי ָ
ךָ
ךָ
ל־ל ַוּח ִל ֶ ֽבּך':
ֹתיך ֝ ָכּ ְת ֵ֗בם ַע ֥
ל־אצְ ְבּע ֶ ֑
לוֹ ִמיָּד ,שֶׁ נֶּאֱ מַ רֱ ' :א ֹ֣מר ֭ ַ ֽל ָח ְכ ָמה ֲא ֣ ֹח ִתי ָ ֑א ְתּ' )משלי ז:ד( וְ אוֹמֵ רָ ' :ק ְשׁ ֵ ֥רם ַע ֶ
)שם:ג(

)גמ' קדושין ל(:

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 ְ
וְ ִל ַמּ ְד ֶ ֥תּם א ָ ֛
ךָ 56
שׁ ָע ֶ ֽריך :הרב הקורא שמע בטעמים
ל־מזוּז֥ וֹת ֵבּ ֶ ֖
וּכ ַת ְב ָ ֛תּם ַע ְ
קוּמ ךָךְ :
וּב ֶ ֽ
ֽוּ ְב ָשׁ ְכ ְבּ ֖ךָך ְ
וּב ְ
ית ךָך ִ
יכם ֚ ַעל ָ ֽה ֲא ָד ֔ ָמה ֲא ֨ ֶשׁר
ימי ְבנֵ ֶ֔
ם וִ ֵ ֣
יכ ֙
מרים קולו מ'למען ירבו' עד 'אמת' ְל ֨ ַמ ַען יִ ְר ֤בּוּ יְ ֵמ ֶ
ל־ה ָ ֽא ֶרץ:
ימי ַה ָשּׁ ַ ֖מיִ ם ַע ָ
יכם ָל ֵ ֣תת ָל ֶ ֑הם ִכּ ֵ ֥
נִ ְשׁ ַ ֧בּע יְ ָ ֛י ַל ֲא ֹֽב ֵת ֶ ֖
ל־בּ ֵ ֤ני יִ ְשׂ ָר ֵאל ֙ וְ ָ ֽא ַמ ְר ָ ֣תּ ֲא ֵל ֶ֔הם
ֹשׁה ֵלּא ֹֽמרַ :דּ ֵ֞בּר ֶא ְ
אמר יְ ָ ֖י ֶאל־מ ֶ ֥
במדבר טו:לז־מא וַ ֥יּ ֹ ֶ
יצ֥ת ַה ָכּ ָ ֖נ ף ְפּ ִ ֥תיל
ֹתם וְ ָנ ְ֥תנ֛ וּ ַעל־צִ ִ
יהם ְל ֽ ֹדר ָ ֑
ל־כּנְ ֵ ֥פי ִבגְ ֵד ֶ ֖
יצ֛ת ַע ַ
ְ 57ו ָע ֨שׂוּ ָל ֶ ֥הם צִ ִ
ְתּ ֵ ֽכ ֶלת:

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

ֹתם וְ ֽ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 ֶ ֽ
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.
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עיין בשרשי מהג אשכז חלק ג' שמסביר את זה.
יצת .אמר הקב"ה אי רוצה שתהיו מעוטפים כמלאכים לבוש הבדים )ראה מדרש תהלים צ:טז(
57וְ ָע ֨שׂוּ ָל ֶ ֥הם צִ ִ ֛
וכאשר ראיתם אותי מעוטף )ראה פסיקתא רבתי פט"ו( .לכן צוה בתכלת שדומה לרקיע ולכסא בכבוד
)ראה מחות מג) .(:בעל הטורים(
58
ציציות  of holding theמהג The
 and thereforeתלמוד originated from the time of the
. Theדיה דגמרא is considered a
'.וראיתם אותו'  are kissed only while reciting the wordsציציות

עוֹל ִמים:
עוֹל ֵמי ָ
וּל ְ
ְונֶ ֱח ָמ ִדים ָל ַעד ְ
בוֹתינוּ וְ ָע ֵ ֽלינוּ
ל־א ֵ ֽ
ַע ֲ

ל־בּ ֵנֽינוּ
ַע ָ

ל־דּוֹרוֹתינוּ ְו ַעל ָכּל־דּוֹרוֹת ֶ ֽז ַרע
ֵֽ
ְו ַע
יִ ְשׂ ָר ֵאל ֲע ָב ֶ ֽד ךָ
יך:
ל־ה ַא ֲחרוֹנִ ים
ל־ה ִראשׁוֹנִ ים ְו ַע ָ
ַע ָ

חודש אייר עד שבת שלפני שבועות ובשבתות
שבין י"ז תמוז לתשעה באב:

ֱא ֶמת

וְ יַ צִּ יב וְ נָ כוֹן וְ ַקיָּ ם וְ יָ ָשׁר וְ נֶ ֱא ָמן

בוֹתינוּ
וְ טוֹב וְ יָ ֶפה ַה ָדּ ָבר ַהזֶּ ה ַעל ֲא ֵ ֽ
ל־דּוֹרוֹתינוּ וְ ַעל
ֵֽ
ל־בּ ֵנֽינוּ וְ ַע
וְ ָע ֵלינוּ ַע ָ
ָכּל־דּוֹרוֹת ׀ ֶ ֽז ַרע יִ ְשׂ ָר ֵאל ֲע ָב ֶ ֽד ךָ
יך:

עוֹלם ָו ֶעד ֱא ֶמת
ָדּ ָבר טוֹב ְו ַקיָּ ם ְל ָ

ל־ה ַא ֲחרוֹנִ ים
ל־ה ִראשׁוֹנִ ים וְ ַע ָ
ַע ָ

ֶו ֱאמוּנָ ה חֹק וְ ל ֹא יַ ֲעבוֹרֱ :א ֶמת

עוֹלם וָ ֶעד חֹק וְ ל ֹא יַ ֲעבוֹר:
ְל ָ

ֱא ֶמת

ֶשׁ ַא ָתּה הוּא יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ֵ ֽואל ֵֹהי
בוֹתינוּ
ַמ ְל ֵ ֽכּנוּ ֶ ֽמ ֶל ךְך ֲא ֵ ֽ
בוֹתינוּ
ֲא ֵ ֽ

ֶשׁ ַא ָתּה הוּא יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ

בוֹתינוּ יוֹצְ ֵ ֽרנוּ צוּר
גּוֹאל ֲא ֵ ֽ
גּוֹא ֵ ֽלנוּ ֵ
ֲ

ֵ ֽואל ֵֹהי

בוֹתינוּ ְל ָ
ֲא ֵ ֽ
עוֹלם וָ ֶעדַ :א ָתּה הוּא
ְל ַ ֽמ ַען
בוֹתינוּ ַא ָתּה
ַמ ְל ֵ ֽכּנוּ ֶ ֽמ ֶל ךְך ֲא ֵ ֽ

שׁוּע ֵ ֽתנוּ
יְ ָ

פּוֹדנוּ
ֵֽ

ַ
ילנוּ
וּמצִּ ֵ ֽ

עוֹלם ְשׁ ֶ ֽמ ךָך
ֵמ ָ
זוּל ֶ ֽת ךָך:
ָ

ִשׁ ְמ ךָך ַמ ֵהר ְלגָ ֳא ֵ ֽלנוּ ְכּגָ ַ ֽא ְל ָתּ ֶאת־
עוֹלם ִשׁ ְמ ךָך ַהגָּ דוֹל ׀
בוֹתינוֱּ :א ֶמת ֵמ ָ
ֲא ֵ ֽ

ֵאין ֱאל ִֹהים עוֹד

ֵאין ֱאל ִֹהים
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ָע ֵ ֽלינוּ נִ ְק ָרא ְבּ ַא ֲה ָבה
זוּל ֶ ֽת ךָך:
עוֹד ָ

אומרים בשבתות שאומרים זולת חוץ מראש
59

שבתות  is recited on certainזולת When a
אמת ויציב  a shorter form ofימים טובים and
, which was the ancientעל־הראשונים and
 text is likewise said. Accordingארץ ישראל
מהרי"ל to the
 isמהג ') theדיי הימים שבין פסח לשבועות ג(
אמת ויציב to recite the longer version of
ראש ) between aזולתות when reciting the
 and b) betweenשבועות  andחודש אייר
.תשעה באב  andשבעה עשר בתמוז
60
 should not be added to theזולת ][A
 ...ראש השנה  onאמת ויציב passage

because the entire portion as such
describes the reign of God as King of the
Universe. Moreover, it is pointed out that
the fifteen expressions of homage in this
paragraph should recall the fifteen
, implyingוכפר instances in which the word
forgiveness and pardon, occurs in the
יום כפור  dealing withתורה portion of the
)), and that the six repetitionsויקרא פרק טז
 there are an allusion toאמת of the word
the Creation of the world which was
 ... This portion ofראש השנה completed on
the service should remain unaltered on the
. [The World of Prayer Volumeימים נוראים
]II pg. 185
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בשבתות ובשלש רגלים אומרים זולת.

יהם ְבּ ָכל־דּוֹר
יהם ַא ֲח ֵר ֶ
וּמוֹשׁ ַיע ִל ְבנֵ ֶ
ִֽ
עוֹלם ָמגֵ ן
בוֹתינוּ ַא ָתּה הוּא ֵמ ָ
ֶעזְ ַרת ֲא ֵ ֽ
וּמ ְשׁ ָפּ ֶ ֽט ךָ
ד־א ְפ ֵסי ָ ֽא ֶרץַ :א ְשׁ ֵרי ִאישׁ
יך וְ צִ ְד ָק ְת ךָך ַע ַ
מוֹשׁ ֶ ֽב ךָך ִ
ָ
עוֹלם
וָ דוֹרְ :בּרוּם ָ
וֹת ךָ
ל־לבּוֱֹ :א ֶמת ַא ָתּה הוּא ָאדוֹן
תוֹר ְת ךָך ְוּד ָב ְר ךָך יָ ִשׂים ַע ִ
יך ְו ָ
ֶשׁיִּ ְשׁ ַמע ְל ִמצְ ֶ ֽ
יבםֱ :א ֶמת ַא ָתּה הוּא ִראשׁוֹן וְ ַא ָתּה הוּא ַא ֲחרוֹן
וּמ ֶל ךְך גִּ בּוֹר ָל ִריב ִר ָ
ְל ַע ֶ ֽמּ ךָך ֶ ֽ
וּמ ַבּ ְל ָע ֶ ֽד ךָ
וּמוֹשׁ ַיע:
ִֽ
גּוֹאל
ֵ
יך ֵאין ָ ֽלנוּ ֶ ֽמ ֶל ךְך
ִ

62

ִמ ִמּצְ ַ ֽריִ ם גְּ ַא ְל ָ ֽתּנוּ יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ

כוֹר ךָך גָּ ַ ֽא ְל ָתּ ְויַ ם־סוּף ָבּ ַ ֽק ְע ָתּ
וּב ְ
יהם ָה ַ ֽרגְ ָתּ ְ
כוֹר ֶ
ל־בּ ֵ
יתנוָּ :כּ ְ
וּמ ֵבּית ֲע ָב ִדים ְפּ ִד ָ ֽ
ִ
ְוזֵ ִדים ִט ַ ֽבּ ְע ָתּ וִ ִיד ִידים ֶה ֱע ַ ֽב ְר ָתּ

תהלים קו:יא

יהם ֶא ָ ֥חד ֝ ֵמ ֶ֗הם ֣ל ֹא
סּוּ־מיִ ם ָ ֽצ ֵר ֶ ֑
ַ֥
וַ יְ ַכ

ָֽ
רוֹממוּ ֵאל וְ נָ ְתנוּ יְ ִד ִידים זְ ִמירוֹת ִשׁירוֹת
הוּבים וְ ֲ
נוֹתרַ :על־ז ֹאת ִשׁ ְבּחוּ ֲא ִ
נוֹרא
הוֹדאוֹת ְל ֶ ֽמ ֶל ךְך ֵאל ַחי־וְ ַקיָּ ם ָרם־וְ נִ ָשּׂא גָּ דוֹל ְו ָ
ְו ֻת ְשׁ ָבּחוֹת ְבּ ָרכוֹת וְ ָ
וּפוֹדה ֲענָ וִ ים ְועוֹזֵ ר ַדּ ִלּים
ֶ
וּמגְ ִ ֽבּ ַיהּ ְשׁ ָפ ִלים מוֹצִ יא ֲא ִס ִירים
ַמ ְשׁ ִפּיל גֵּ ִאים ַ
ְועוֹנֶ ה ְל ַעמּוֹ ְבּ ֵעת ַשׁוְּ ָעם ֵא ָליו:
ְתּ ִהלּוֹת ְל ֵאל ֶע ְליוֹן ָבּ ךְ
וּמב ָֹר ךְך:
רוּך הוּא ְ
וּבנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל ְל ךָך ָענוּ ִשׁ ָירה ְבּ ִשׂ ְמ ָחה ַר ָבּה וְ ָא ְמרוּ ֻכ ָלּם:
מ ֶֹשׁה ְ
שבת ברית מילה ,שבת ראש חודש ,סכות ,שבת חול המועד ,שמיני עצרת ,שבת בראשית,
61
שבת ראשונה של חנוכה ,ארבע פרשיות ]שקלים ,זכור ,פרה ,חודש[ ,שבת הגדול ,פסח ,שבת חול המועד,
שבתות שבין ראש חודש אייר לשבועות ,שבועות ,שבתות שבין המצרים ,שבת נחמו ,שבת תשובה.
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 sings the section beginningחזן , theשבת שירה( ס' בשלח ,שביעי של פסח ,שמחת תורה( On
with
.יגון  with a specialממצרים גאלתו

קהל שמות טו:יא

נוֹרא ְת ִה ֖לֹּת ֥ ֹע ֵשׂה
ם יְ ָ֔י ִ ֥מי ָכּ ֖ ֹמ ָכה נֶ ְא ָ ֣דּר ַבּ ֑ ֹקּ ֶדשׁ ָ ֥
י־כ ֹ֤מ ָכה ָ ֽבּ ֵא ִל ֙
ֽ ִמ ָ
ֶ ֽפ ֶלא:

ל־שׂ ַפת ַהיָּ ם
אוּלים ְל ִשׁ ְמ ךָך ַע ְ
חזן ִשׁ ָירה ֲח ָד ָשׁה ִשׁ ְבּחוּ גְ ִ
ַ ֽי ַחד ֻכּ ָלּם הוֹדוּ וְ ִה ְמ ִ ֽליכוּ וְ ָא ְמרוּ:
קהל טו:יח

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

בימים הראשונים של פסח ושבת חול המועד אומרים 'גאולה' ב'צור ישראל'.

יִ ְשׂ ָר ֵאל

חזן צוּר
וּמה ְבּ ֶעזְ ַרת יִ ְשׂ ָר ֵאל
ֽק ָ
הוּדה ְויִ ְשׂ ָר ֵאל:
וּפ ֵדה ִכנְ ֻא ְמ ךָך יְ ָ
ְ

ָבּ ךְ
רוּך ַא ָתּה יְ יָ גָּ ַאל יִ ְשׂ ָר ֵאל:
אומרים גם את זה בקול רם עד אות האחרוה.
בשלש רגלים ובימים וראים אומרים כאן שמוה עשרה,
של שלש רגלים )עמ'  ,(662של ראש השה )עמ'  ,(203של יום כפור )עמ' .(813

עמידה של שחרית לשבת
בשבתות אין אומרים לא את קדיש הפתח ולא 'ברכו' ,לא בשחרית ולא במחה.

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

ַא ָתּה

זוקף

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

נּוֹרא ֵאל ֶע ְליוֹן
יִ צְ ָחק ֵ ֽואל ֵֹהי ַ ֽי ֲעקֹב ָה ֵאל ַהגָּ דוֹל ַהגִּ בּוֹר ְו ַה ָ
גּוֹמל ֲח ָס ִדים
ֵ
יהם ְל ַ ֽמ ַען ְשׁמוֹ
גוֹאל ִל ְבנֵ י ְבנֵ ֶ
וּמ ִביא ֵ
זוֹכר ַח ְס ֵדי ָאבוֹת ֵ
טוֹבים וְ קֹנֵ ה ַהכֹּל וְ ֵ
ִ
ְבּ ַא ֲה ָבה:
בשבת שובה ]אבל בחזרת הש"ץ אין הקהל אומר 'זכרנו לחיים'[:

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

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

משתחוה

ַא ָתּה

זוקף

יְ יָ ָמגֵ ן ַא ְב ָר ָהם:

הוֹשׁ ַיע:
עוֹלם ֲאדֹנָ י ְמ ַחיֵּ ה ֵמ ִתים ַא ָתּה ַרב ְל ִ ֽ
ַ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
רוֹפא
נוֹפ ִלים ְו ֵ
סוֹמ ךְך ְ
ֵ
ְמ ַכ ְל ֵכּל ַחיִּ ים ְבּ ֶ ֽח ֶסד ְמ ַחיֵּ ה ֵמ ִתים ְבּ ַר ֲח ִמים ַר ִבּים
חוֹלים
ִ
גְּ בוּרוֹת

ישׁנֵ י ָע ָפרִ :מי ָכ ֽמ ךָ
וֹך ַ ֽבּ ַעל
וּמ ַקיֵּ ם ֱאמוּנָ תוֹ ִל ֵ
סוּרים ְ
וּמ ִתּיר ֲא ִ
ַ
וּמי ֽדּ ֶ
ִ
שׁוּעה:
וּמצְ ִ ֽמ ַיח יְ ָ
וּמ ַחיֶּ ה ַ
ה־לּ ךְך ֶ ֽמ ֶל ךְך ֵמ ִמית ְ
וֹמ ָ

בשבת שובה ]אבל בחזרת הש"ץ אין הקהל אומר 'מי כמוך'[:

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

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

, they are marked asסידורי רודלהיים in the
.חזן sections exclusively recited by the

בוֹדוֹ:
ל־ה ָ ֖א ֶרץ ְכּ ֽ
קהל וחזן יחדיו ָק ֧דוֹשׁ ׀ ָק ֛דוֹשׁ ָק ֖דוֹשׁ יְ ָ ֣י צְ ָב ֑אוֹת ְמ ֥ל ֹא ָכ ָ
חזן

יעים קוֹל ִמ ְתנַ ְשּׂ ִאים ְל ֻע ַמּת
ָאז ְבּקוֹל ַ ֽר ַעשׁ גָּ דוֹל ַא ִדּיר וְ ָחזָ ק ַמ ְשׁ ִמ ִ
ְל ֻע ָמּ ָתם ָבּ ךְ
ֹאמרוּ:
רוּך י ֵ ֽ

ְשׂ ָר ִפים

קהל וחזן יחדיו יחזקאל ג:יב

ָבּ ֥ר ךְ
וּך ְכּבוֹד־יְ ָ ֖י

קוֹמוֹ:
ִמ ְמּ ֽ
תוֹפ ַיע וְ ִת ְמל ךְֹך ָע ֵ ֽלינוּ ִכּי ְמ ַח ִכּים ֲא ַנ ְֽחנוּ ָל ךְךָ :מ ַתי ִתּ ְמל ךְֹך
ִֽ
קוֹמ ךָך ַמ ְל ֵ ֽכּנוּ
חזן ִמ ְמּ ְ
ְבּצִ יּוֹן ְבּ ָקרוֹב ְבּיָ ֵ ֽמינוּ ְלע ָֹלם ָו ֶעד ִתּ ְשׁכֹּןִ :תּ ְתגַּ ַדּל וְ ִת ְת ַק ַדּשׁ ְבּ ךְ
וּשׁ ַ ֽל ִם
תוֹך יְ ֽר ָ
כוּת ךָך ַכּ ָדּ ָבר ָה ָאמוּר
וּל ֵנֽצַ ח נְ צָ ִחיםְ :ו ֵע ֵינֽינוּ ִת ְר ֶ ֽאינָ ה ַמ ְל ְ
ִע ְיר ךָך ְלדוֹר וָ דוֹר ְ
ְבּ ִשׁ ֵירי ֻעזֶּ ךָך ַעל־יְ ֵדי ָדּוִ ד ְמ ִ ֽשׁ ַיח צִ ְד ֶ ֽק ךָך:
לוּ־יהּ:
עוֹלם ֱאל ַ ֹ֣היִ ךְך צִ֭ יּוֹן ְל ֥ ֹדר וָ ֹ֗דר ַ ֽהלֲ ָ ֽ
קהל וחזן יחדיו תהלים קמו:י יִ ְמ ֤לֹ ךְך יְ יָ ֙ ׀ ְל ָ֗
חזן

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

ִמ ִ ֽפּינוּ

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

ָה ֵאל )בשבת שובה ַ :ה ֶ ֽמּ ֶל ךְך( ַה ָקּדוֹשׁ:
65

את לּוְֹ :כּ ִליל ִתּ ְפ ֶא ֶרת ְבּר ֹאשׁוֹ
ֹשׁה ְבּ ַמ ְתּנַ ת ֶח ְלקוֹ ִכּי ֶע ֶבד נֶ ֶא ָמן ָק ָ ֽר ָ
 66יִ ְשׂ ַמח מ ֶ

נָ ַ ֽת ָתּ ְבּ ָע ְמדוֹ ְל ָפ ֶנ ךָ
הוֹריד ְבּיָ דוֹ וְ ָכתוּב ָבּ ֶהם
וּשׁנֵ י ֻלחֹת ֲא ָבנִ ים ִ
ל־הר ִסינַ י ְ
ֽיך ַע ַ
ת־ה ַשּׁ ָ ֑בּת
תוֹר ֶ ֽת ךָך :שמות לא:טז ְו ָ ֽשׁ ְמ ֥רוּ ְב ֵנֽי־יִ ְשׂ ָר ֵ ֖אל ֶא ַ
ְשׁ ִמ ַירת ַשׁ ָבּת וְ ֵכן ָכּתוּב ְבּ ָ
65ואם תאמר מפי מה או משין תפילתו בשבת בלילה ויוצר ומוסף ומחה ,ואין או מתפללין בתפילה אחת כמו
תיקו
ביום טוב שאו מתפללין אתה בחרתו בכל תפילה ותפילה .ושמעתי מרבוי אחד שכגד ג' שבתות
חכמים אילו התפילות ,אתה קדשת כגד שבת בראשית ,שהקב"ה קדשו ומקודש ובא הששת ימי בראשית .ישמח
משה ,כגד שבת סיי ,שהתורה יתה בשבת בהשכמה ,כדאמרין פ' ר' עקיבא מכדי בין מר ובין מר תורה בשבת
יתה .ובתכנת שבת אין לתמוה ,שכל תפילת המוספין או משין מתפילת ערבית שחרית ומחה .ובתפילת אתה
אחד כגד שבת שלעתיד לבא ,שא' )זכריה יד:ט( ביום ההוא יהיה י"י אחד ושמו אחד .וגם ישראל גוי אחד ,שא'
)ישעיה ס:כא( ועמך כולם צדיקים לעולם ירשו ארץ) .מחזור ויטרי(
66בשבת פי' יתרו אומר החזן בחזרת הש"ץ 'ישמח משה' ביגון מיוחד) .כח יהודה(

וּבי ֙ן ְבּ ֵנ֣י יִ ְשׂ ָר ֵ ֔אל ֥אוֹת ִ ֖הוא
עוֹלםֵ 67 :בּ ֗ ִיני ֵ
ת־ה ַשּׁ ָ ֛בּת ְל ֽ ֹדר ָ ֹ֖תם ְבּ ִ ֥רית ָ ֽ
ַ ֽל ֲע ֧שׂוֹת ֶא ַ
יעי ָשׁ ַ ֖בת
ם ַה ְשּׁ ִב ֔ ִ
וּביּוֹ ֙
ת־ה ָ ֔א ֶרץ ַ
ת־ה ָשּׁ ַ ֣מיִ ם וְ ֶא ָ
שׂה יְ יָ ֙ ֶא ַ
י־שׁ ֶשׁת יָ ֗ ִמים ָע ָ ֤
ְלע ָ ֹ֑לם ִכּ ֵ ֣
ַויִּ נָּ ַ ֽפשׁ:
ילים
עוֹב ֵדי ְפ ִס ִ
וְ ל ֹא נְ ַתתּוֹ יְ יָ ֱאל ֵֹהינוּ ְלגוֹיֵ י ָה ֲא ָרצוֹת וְ ל ֹא ִהנְ ַח ְלתּוֹ ַמ ְל ֵ ֽכּנוּ ְל ְ
נוּחתוֹ
וְ גַ ם ִבּ ְמ ָ

68

ל ֹא יִ ְשׁ ְכּנוּ ֲע ֵר ִליםִ :כּי ְליִ ְשׂ ָר ֵאל ַע ְמּ ךָך נְ ַתתּוֹ ְבּ ַא ֲה ָבה ְלזֶ ַרע

טּוּב ךָך
יעי ֻכּ ָלּם יִ ְשׂ ְבּעוּ וְ יִ ְת ַענְּ גוּ ִמ ֶ
יַ ֲעקֹב ֲא ֶשׁר ָבּם ָבּ ַח ְר ָתַּ :עם ְמ ַק ְדּ ֵשׁי ְשׁ ִב ִ
את
ית בּוֹ ְו ִק ַדּ ְשׁתּוֹ ֶח ְמ ַדּת יָ ִמים אֹתוֹ ָק ָ ֽר ָ
יעי ָר ִ ֽצ ָ
וּב ְשּׁ ִב ִ
ַ

ֵז ֶֽכר ְל ַמ ֲע ֵשׂה

אשׁית:
ְב ֵר ִ
בוֹתינוּ
ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ֵ ֽואל ֵֹהי ֲא ֵ

וֹת ךָ
יך וְ ֵתן ֶח ְל ֵ ֽקנוּ
נוּח ֵתנוּ ַק ְדּ ֵ ֽשׁנוּ ְבּ ִמצְ ֶ
ְרצֵ ה ִב ְמ ָ

תוֹר ֶ ֽת ךָך
ְבּ ָ

ישׁוּע ֶ ֽת ךָך וְ ַט ֵהר ִל ֵ ֽבּנוּ ְל ָע ְב ְדּ ךָך ֶבּ ֱא ֶמת:
ָ
טּוּב ךָך וְ ַשׂ ְמּ ֵ ֽחנוּ ִבּ
ַשׂ ְבּ ֵ ֽענוּ ִמ ֶ ֽ

ילנוּ
ְו ַהנְ ִח ֵ

וּב ָרצוֹן ַשׁ ַבּת ָק ְד ֶ ֽשׁ ךָך 69וְ יִ ְשׂ ְמחוּ ְב ךָך
יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ְבּ ַא ֲה ָבה ְ

א ֲה ֵבי ְשׁ ֶ ֽמ ךָך:
יִ ְשׂ ָר ֵאל ֽ ֹ

ָבּ ךְ
רוּך ַא ָתּה יְ יָ ְמ ַק ֵדּשׁ ַה ַשּׁ ָבּת:

ָ 67אמַ ר ְרבִ י ִשׁ ְמעוֹן בֶּ ן יוֹחַ יָ ,כּל ִמצְ וֹת שֶׁ נּ ַָתן לָ הֶ ם הַ ָקּדוֹשׁ בָּ רוְּך הוּא לְ ִי ְשׂ ָר ֵאלַָ  ,תן ָלהֶ ם בְּ פ ְַרהֶ ְסיָא ,חוּץ ִמשַּׁ בָּ ת שֶׁ נּ ַָתן
וֹתן
ֵ
ירה
וּבי ֙ן ְבּ ֵנ֣י יִ ְשׂ ָר ֵ ֔אל ֥אוֹת ִ ֖הוא ְלע ָ ֹ֑לם'ָ . . .אמַ ר ִשׁ ְמעוֹן בֶּ ן ל ִָקישׁ ְ ,שָׁ מָ ה י ְֵת ָ
יני ֵ
ָלהֶ ם בְּ צִ  ְעָ א ,שֶׁ ֶנֱּאמַ רֵ ' :בּ ֗ ִ
אוֹתהּ הֵ ימֶ וּ ,שֶׁ ֶנֱּאמַ רָ ' :שׁ ַ ֖בת וַ יִּ נָּ ַ ֽפשׁ .':כֵּ י ָון שֶׁ שָּׁ בַ ת וַ וי
ָ
וֹט ִלין
הַ ָקּדוֹשׁ בָּ רוְך הוּא בָּ ָאדָ ם עֶ ֶרב שַׁ בָּ ת ,וּלְמוֹצָ ֵאי שַׁ בָּ ת ְ
ָאבְ דָ ה ֶפֶ שׁ) .גמ' ביצה טז(.
68
'. Due to the influence of theל ֹא יִ ְשׁ ְכּנוּ ֲע ֵר ִלים'  isוסח , theרוקח  of theכתב יד In the uncensored
'ְ .ר ָשׁ ִעים' toסידורים censors, the text was changed in some

69לפי וסח פולין אומרים :וְ יָ נֽ וּחוּ ָבוֹ יִ ְשׂ ָר ֵאל ְמ ַק ְדּ ֵשׁי ְשׁ ֶ ֽמ ךָך:

ית ךָך:
בוֹדה ִל ְד ִביר ֵבּ ֶ ֽ
וּב ְת ִפ ָלּ ָתם וְ ָה ֵשׁב ָה ֲע ָ
ְרצֵ ה יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ְבּ ַע ְמּ ךָך יִ ְשׂ ָר ֵאל ִ
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וּת ִהי ְל ָרצוֹן ָתּ ִמיד
וּת ִפ ָלּ ָתם ְמ ֵה ָרה ְבּ ַא ֲה ָבה ְת ַק ֵבּל ְבּ ָרצוֹן ְ
ְו ִא ֵשּׁי יִ ְשׂ ָר ֵאל ְ
בוֹדת יִ ְשׂ ָר ֵאל ַע ֶ ֽמּ ךָך:
ֲע ַ

בראש חודש ובחול המועד אומרים
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'יעלה ויבא'.

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

׀

לפסח ַ :חג ַה ַמּצּוֹת ַהזֶּ ה

)קהל ָא ֵמן(

וּפ ְק ֵ ֽדנוּ בוֹ ִל ְב ָר ָכה
ָ

׀

לסכות ַ :חג ַה ֻסּכּוֹת ַהזֶּ ה

)קהל ָא ֵמן(

יענוּ בוֹ ְל ַחיִּ ים
הוֹשׁ ֵ ֽ
וְ ִ

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

ִכּי ֵאל ֶ ֽמ ֶל ךְך ַחנּוּן וְ ַרחוּם ַא ָתּה:

ואשי  orואשי ישראל ותפלתם מהרה  .באהבה תקבל ברצון One could read the phrase either
, one pauses bothמהג פפד"מ , therefore according toישראל ותפלתם  .מהרה באהבה תקבל ברצון
'.מ ֵה ָרה' before and after the word
ְ
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ואיתה במחזור ויטרי ,ראש חודש שחל בשבת אין מזכיר של שבת ביעלה ויבא לפי שאיו בא אלא
בשביל

ראש חודש) .מהרי"ל( וכ"פ המשה ברורה ס"ק טו בשם הרבה אחרוים ושכן המהג .אולם דעת הב"י

בשם והגו העולם והרמ"א סע' ג שמזכירין שבת ביעלא ויבא.
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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:
החזן צריך לומר 'מודים' בקול רם כדי שהציבור

מוֹדים ֲא ַנ ְֽחנוּ ָל ךְך ֶשׁ ַא ָתּה הוּא
כורע ִ
זוקף

יְ יָ

ישמעו.
מודים דרבן

מוֹדים ֲא ַנ ְֽחנוּ ָל ךְך ֶשׁ ַא ָתּה הוּא
כורע ִ

בוֹתינוּ
ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ֵ ֽואל ֵֹהי ֲא ֵ ֽ
זוקף

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

ֶשׁ ְבּ ָכל־יוֹם

ִע ָ ֽמּנוּ

טוֹבוֹת ךָ
אוֹת ךָ
יך ֶשׁ ְבּ ָכל־
ֶֽ
יך ְו
ְו ַעל־נִ ְפ ְל ֶ ֽ
ֵעת ֶ ֽע ֶרב ָו ֹֽב ֶקר ְוצָ ֳה ָ ֽריִ םַ :הטּוֹב ִכּי
ֹא־כלוּ ַר ֲח ֶ ֽמ ךָ
יך ְו ַה ְמ ַר ֵחם ִכּי ל ֹא־
ל ָ
ַ ֽתמּוּ ֲח ָס ֶ ֽד ךָ
עוֹלם ִק ִ ֽוינוּ ָל ךְך:
יך ֵמ ָ

יְ יָ

ֱאל ֵֹהי

בוֹתינוּ
ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ֵ ֽואל ֵֹהי ֲא ֵ ֽ
יוֹצְ ֵ ֽרנוּ

ל־בּ ָשׂר
ָכ ָ

יוֹצֵ ר

הוֹדאוֹת ְל ִשׁ ְמ ךָך
אשׁיתְ :בּ ָרכוֹת ְו ָ
ְבּ ֵר ִ
ַהגָּ דוֹל ְו ַה ָקּדוֹשׁ
ֵכּן

ְו ִקיַּ ְמ ָ ֽתּנוּ

יתנוּ
ַעל ֶשׁ ֶה ֱחיִ ָ ֽ
וּת ַקיְּ ֵ ֽמנוּ
ְ

ְתּ ַח ֵיּֽנוּ

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

ֻח ֶ ֽקּ ךָ
יך

ְו ַל ֲעשׂוֹת

וּל ָע ְב ְדּ ךָך ְבּ ֵל ָבב ָשׁ ֵלם
ְ
ִ
מוֹדים ָל ךְך:

צוֹנ ךָך
ְר ֶ ֽ

ַעל ֶשׁ ָ ֽאנוּ

כורעים מעט כשאומרים המילה

ָבּ ךְ
הוֹדאוֹת:
רוּך זוקף ֵאל ַה ָ

בחוכה אומרים כאן 'על הנסים' :

ַעל ַהנִּ ִסּים ְו ַעל ַה ֻפּ ְר ָקן ְו ַעל ַהגְּ בוּרוֹת ְו ַעל ַה ְתּשׁוּעוֹת ְו ַעל ַה ִמּ ְל ָחמוֹת

בוֹתינוּ ַבּיָּ ִמים ָה ֵהם ִבּזְ ַמן ַהזֶּ ה:
ית ַל ֲא ֵ ֽ
ֶשׁ ָע ִ ֽשׂ ָ
וּבנָ יו ְכּ ֶשׁ ָע ְמ ָדה ַמ ְלכוּת יָ ָון ָה ְר ָשׁ ָעה
יוֹחנָ ן כּ ֵֹהן גָּ דוֹל ַח ְשׁמוֹנַ י ָ
ימי ַמ ִתּ ְתיָ הוּ ֶבּן ָ
ִבּ ֵ
צוֹנ ךָךְ :ו ַא ָתּה ְבּ ַר ֲח ֶ ֽמ ךָ
ַע ַ
יך
וּל ַה ֲע ִב ָירם ֵמ ֻח ֵקּי ְר ֶ ֽ
תּוֹר ֶ ֽת ךָך ְ
יחם ָ
ל־ע ְמּ ךָך יִ ְשׂ ָר ֵאל ְל ַה ְשׁ ִכּ ָ
יבם ַ ֽדּנְ ָתּ ֶאת ִדּינָ ם נָ ַ ֽק ְמ ָתּ ֶאת
ָה ַר ִבּים ָע ַ ֽמ ְד ָתּ ָל ֶהם ְבּ ֵעת צָ ָר ָתם ַ ֽר ְב ָתּ ֶאת ִר ָ
הוֹרים
וּט ֵמ ִאים ְבּיַ ד ְט ִ
בּוֹרים ְבּיַ ד ַח ָלּ ִשׁים ְו ַר ִבּים ְבּיַ ד ְמ ַע ִטּים ְ
נִ ְק ָמ ָתםָ :מ ַ ֽס ְר ָתּ גִּ ִ
ית ֵשׁם גָּ דוֹל ְו ָקדוֹשׁ
וּל ךָך ָע ִ ֽשׂ ָ
תוֹר ֶת ךָךְ :
עוֹס ֵקי ָ
ְ
יקים ְוזֵ ִדים ְבּיַ ד
ְוּר ָשׁ ִעים ְבּיַ ד צַ ִדּ ִ
וּפ ְר ָקן ְכּ ַהיּוֹם ַהזֶּ הְ :ו ַ ֽא ַחר ַכּ ךְך ָ ֽבּאוּ
דוֹלה ֻ
שׁוּעה גְ ָ
ית ְתּ ָ
וּל ַע ְמּ ךָך יִ ְשׂ ָר ֵאל ָע ִ ֽשׂ ָ
עוֹל ֶ ֽמ ךָך ְ
ְבּ ָ
ָב ֶנ ךָ
ית ךָך
ֽיך ִל ְד ִביר ֵבּ ֶ ֽ

יכ ֶ ֽל ךָך
וּפנּוּ ֶאת ֵה ָ
ִ

ְו ִט ֲהרוּ ֶאת ִמ ְק ָדּ ֶ ֽשׁ ךָך

ְו ִה ְד ִליקוּ נֵ רוֹת

וּל ַה ֵלּל ְל ִשׁ ְמ ךָך ַהגָּ דוֹל:
ְבּ ַחצְ רוֹת ָק ְד ֶ ֽשׁ ךָך ְו ָק ְבעוּ ְשׁמוֹנַ ת יְ ֵמי ֲחנֻ ָכּה ֵ ֽאלּוּ ְלהוֹדוֹת ְ
עוֹלם ָו ֶעד:
רוֹמם ִשׁ ְמ ךָך ַמ ְל ֵ ֽכּנוּ ָתּ ִמיד ְל ָ
ל־כּ ָלּם יִ ְת ָבּ ַר ךְך ְויִ ְת ַ
ְו ַע ֻ
ית ךָך:
טוֹבים ְבּנֵ י ְב ִר ֶ ֽ
וּכתוֹב ְל ַחיִּ ים ִ
בשבת שובהְ :

)קהל ָא ֵמן(

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

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

משתחוה

ַא ָתּה

זוקף

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

בחזרת הש"ץ אומר החזן:
בארץ ישראל הכהים מברכים את הקהל )עמ' .(772

ֹשׁה
תוּבה ַעל־יְ ֵדי מ ֶ
תּוֹרה ַה ְכּ ָ
בוֹתינוּ ָבּ ֲר ֵ ֽכנוּ ַבּ ְבּ ָר ָכה ַה ְמ ֻשׁ ֶ ֽלּ ֶשׁת ַבּ ָ
ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ֵ ֽואל ֵֹהי ֲא ֵ ֽ
ַע ְב ֶ ֽדּ ךָך
וּבנָ יו כּ ֲֹהנִ ים ַעם ְק ֶ ֽ
מוּרה ִמ ִפּי ַא ֲהרֹן ָ
ָה ֲא ָ
דוֹשׁ ךָך ָכּ ָאמוּר:
במדבר ו:כד-כו 72יְ ָ ֽב ֶר ְכ ךָ֥ך יְ ָ ֖י וְ יִ ְשׁ ְמ ֶ ֽר ךָך :כן יהי רצון יָ ֵ ֨אר יְ ָ ֧י ׀ ָפּ ָנ֛יו ֵא ֶ ֖ל ךָ
יך
יִ ֨ ָשּׂא יְ ָ ֤י ׀ ָפּנָ י ֙ו ֵא ֶ֔ל ךָ
שׂם ְל ֖ךָך
יך וְ יָ ֵ ֥

יח ֶ ֽנּ ָךּ :כן יהי רצון
ִ ֽו ֻ

שׁ ֽלוֹם :כן יהי רצון
ָ

ל־כּל־יִ ְשׂ ָר ֵאל ַע ֶ ֽמּ ךָך:
וּב ָר ָכה ֵחן וָ ֶ ֽח ֶסד וְ ַר ֲח ִמים ָע ֵ ֽלינוּ ְו ַע ָ
טוֹבה ְ
ָ
ִשׂים ָשׁלוֹם
ֽיך ִכּי ְבאוֹר ָפּ ֶנ ךָ
ָבּ ֲר ֵ ֽכנוּ ָא ִ ֽבינוּ ֻכּ ָ ֽלּנוּ ְכּ ֶא ָחד ְבּאוֹר ָפ ֶנ ךָ
ֽיך נָ ַ ֽת ָתּ ָ ֽלנוּ יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ
תּוֹרת ַחיִּ ים ְו ַא ֲה ַבת ֶ ֽח ֶסד
ַ

וּב ָר ָכה וְ ַר ֲח ִמים ְו ַחיִּ ים וְ ָשׁלוֹםְ :וטוֹב
וּצְ ָד ָקה ְ

ְבּ ֵע ֶינ ךָ
לוֹמ ךָך
ל־שׁ ָעה ִבּ ְשׁ ֶ ֽ
וּב ָכ ָ
ל־עת ְ
ת־ע ְמּ ךָך יִ ְשׂ ָר ֵאל ְבּ ָכ ֵ
ֽיך ְל ָב ֵר ךְך ֶא ַ
ָבּ ךְ
רוּך ַא ָתּה יְ יָ
ת־עמּוֹ יִ ְשׂ ָר ֵאל ַבּ ָשּׁלוֹם:
ַה ְמ ָב ֵר ךְך ֶא ַ
בשבת שובה ] :בחזרת הש"ץ הקהל מקדים אמירת
'בספר '...לפי החזן[:

"בּ ֵ ֽס ֶפר ַחיִּ ים ְבּ ָר ָכה וְ ָשׁלוֹם
ְ

וּפ ְרנָ ָסה
ַ

טוֹבה נִ זָּ ֵכר וְ נִ ָכּ ֵתב ְל ָפ ֶנ ךָ
ֽיך ָ ֽאנוּ וְ ָכל־
ָ
וּל ָשׁלוֹם":
ַע ְמּ ךָך ֵבּית יִ ְשׂ ָר ֵאל ְל ַחיִּ ים ְ
ָבּ ךְ
עוֹשׂה ַה ָשּׁלוֹם:
ֵ
רוּך ַא ָתּה יְ יָ

וּשׂ ָפ ַתי ִמ ַדּ ֵבּר ִמ ְר ָמה וְ ִל ְמ ַק ְל ַלי נַ ְפ ִשׁי ִתדֹּם וְ נַ ְפ ִשׁי
ֱאל ַֹהי נְ צֹר ְלשׁוֹנִ י ֵמ ָרע ְ
ת־א ְב ָר ָ ֖הם ַבּ ֹֽכּל ,ושלשה תיבות בפסוק כגד
יְ ָ ֽב ֶר ְכ ךָ֥ך .בזכות אברהם דכתיב ביה )בראשית כד:א( ַ ֽו ֛ה' ֵבּ ַ ֥ר ךְך ֶא ַ
72
ךָ
ה ְמ ָ ֣ב ֲר ֶ֔כיך )שם פסוק ג'( :יָ ֵ ֨אר .כגד יצחק
ג' ברכות שאמרו בוֽ ַ ,ו ֲא ָ ֣ב ֶר ְכ ֔ךָך )בראשית יב:ב( ֶ ֽו ְה ֵי֖ה ְבּ ָר ָ ֽכה )שם( ַ ֽו ֲא ָ ֽב ְר ָכ ֙
שראה בעקידה ומת )ראה פרקי דר"א פל"ב( והאיר הקב"ה את עייו והחייהו ,כדאיתא בפרקי רבי אליעזר )פל"א(:
שּׂא' ַ ֽי ֲע ֖ ֹקב ַרגְ ָ ֑ליו )בראשית כט:א( וכתיב ביה )שם כח:כא( ְו ַשׁ ְב ִ ֥תּי ' ְב ָשׁ ֖לוֹם') :בעל
יִ ֨ ָשּׂא .כגד יעקב דכתיב ביה ' ַויִּ ָ ֥
הטורים(

תוֹר ֶ ֽת ךָך
ֶכּ ָע ָפר ַלכֹּל ִתּ ְהיֶ הְ :פּ ַתח ִל ִבּי ְבּ ָ
חוֹשׁ ִבים ָע ַלי ָר ָעה
ַה ְ

וֹת ךָ
יך ִתּ ְרדֹּף נַ ְפ ִשׁי :וְ ָכל־
וּב ִמצְ ֶ ֽ
ְ

בוֹתםֲ :ע ֵשׂה ְל ַ ֽמ ַען
ְמ ֵה ָרה ָה ֵפר ֲעצָ ָתם ְו ַק ְל ֵקל ַמ ְח ְשׁ ָ

ְשׁ ֶ ֽמ ךָך ֲע ֵשׂה ְל ַ ֽמ ַען יְ ִמ ֶ ֽ
תּוֹר ֶ ֽת ךָך:
ינ ךָך ֲע ֵשׂה ְל ַ ֽמ ַען ְק ֻד ָשּׁ ֶ ֽת ךָך ֲע ֵשׂה ְל ַ ֽמ ַען ָ

תהלים ס:ז

יד ךָ
י־פי
יעה יְ ִ ֽמינְ ךָ֣ך ועננו ַ ֽו ֲע ֵנֽנִ י :יט:טו יִ ְ֥היֽ וּ ְל ָר ֨צוֹן ׀ ִא ְמ ֵר ֡ ִ
הוֹשׁ ָ
ִ֖
יך
ְ֭ל ַמ ַען יֵ ָ ֽח ְלצ֣ וּן יְ ִד ֶ ֑
וְ ֶהגְ י֣ וֹן ִל ִ ֣בּי ְל ָפ ֶנ ךָ
֑יך יְ֝ ָ֗י

צוּרי ְו ֽ ֹג ֲא ִ ֽלי:
ִ֥

רוֹמיו הוּא יַ ֲע ֶשׂה ָשׁלוֹם
ִבּ ְמ ָ

פוסע לאחריו ג' פסיעות ואומר :

ע ֶֹשׂה ָשׁלוֹם

ל־כּל־יִ ְשׂ ָר ֵאל ְו ִא ְמרוּ ָא ֵמן:
ָע ֵ ֽלינוּ ְו ַע ָ
זוקף לאט ואומר :

יְ ִהי ָרצוֹן ִמ ְלּ ָפ ֶנ ךָ
בוֹתינוּ ֶשׁיִ ָבּנֶ ה ֵבּית ַה ִמּ ְק ָדּשׁ ִבּ ְמ ֵה ָרה ְביָ ֵ ֽמינוּ
ֽיך יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ֵ ֽואל ֵֹהי ֲא ֵ ֽ
עוֹלם ְ
ימי ָ
תוֹר ֶ ֽת ךָך :וְ ָשׁם נַ ֲע ָב ְד ךָך ְבּיִ ְר ָאה ִכּ ֵ
וְ ֵתן ֶח ְל ֵ ֽקנוּ ְבּ ָ
וּכ ָשׁנִ ים ַק ְדמֹנִ יּוֹת:
וּכ ָשׁנִ ֖ים ַק ְד ֹֽמנִ ֽ ֹיּת:
עוֹלם ְ
ימי ָ֔
וּשׁ ָ ֑ל ִם ִכּ ֵ ֣
הוּדה וִ ֽיר ָ
ה ַ ֽל ָ֔יי ִמנְ ַ ֥חת יְ ָ ֖
מלאכי ג:ד וְ ָ ֽע ְר ָב ֙
ועומד במקום שכלו פסיעותיו עד כדי הלוך ד' אמות ,ובצבור עד שיגיע החזן לקדושה.
החזן חוזר ומתפלל בקול ואומר מתחלה 'אדני שפתי תפתח' בלחש.
בראש חודש וחוכה וחול המועד אומרים מיד הלל אחר גמר התפלה קודם קדיש) .עמ' .(452
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

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

חזן כורע

ָא ֵמן) :קהל ָא ֵמן(

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

ובשימה אחרת מוסיפים 'יתברך'

רוֹמם ְויִ ְתנַ ֵשּׂא
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 ְונֶ ָח ָמ ָתא
ְל ֵ ֽע ָלּא )בראש השנה ויום כפור מוסיפים ְוּל ֵ ֽע ָלּא( ִמ ָכּ ִ
ַ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(

. However, according toשחרית עמידה  is recited after theמזמור שיר ליום השבת In some congregations,
).שיר הכבוד  andשיר היחוד  (afterמוסף  Year 1818, pg. 76) it is said afterדברי קהלת )מהגי פפד"מ the
 :בשבת וביום טוב קצת ק"ק אומרים לפי הוצאת ספר תורה מן ההיכל

וֹך ָ ֽב ֱאל ִ ֹ֥הים ׀ ֲאד ֗ ָֹני וְ ֵ ֣אין ְ ֽכּ ַמ ֲע ֶ ֽשׂ ךָ
ין־כּ ֖מ ךָ
יך:
תהלים פו:ח ֵ 74 73א ָ
ל־דּוֹר וָ ֽ ֹדר:
כוּת ֗ךָך ַמ ְלכ֥ וּת ָכּל־ ֹֽע ָל ִ ֑מים ֝וּ ֶ ֽמ ְמ ַשׁ ְל ְתּ ֗ךָך ְבּ ָכ ֥
קמה:יג ַ ֽמ ְל ְ
י:טז יְ ָ ֣י ֖◌ ֶ ֽמ ֶל ךְך צג:א יְ ָ ֣י ָמ ָל ֘ךְך שמות טו:יח יְ ָ ֥י ׀ יִ ְמ ֖לֹ ךְך ְלע ָ ֹ֥לם וָ ֶ ֽעד:
ת־ע ֣מּוֹ ַֿב ָשּׁ ֽלוֹם:
ְ ֽי ָ֗י ֹ֖עז ְל ַע ֣מּוֹ יִ ֵ ֑תּן יְ ָ֓י ׀ יְ ָב ֵ ֖ר ךְך ֶא ַ

תהלים כט:יא

וּשׁ ָ ֽל ִם:
חוֹמוֹת יְ ֽר ָ
יבה ִ֭ב ְרצֽ וֹנְ ךָך ֶאת־צִ יּ֑ וֹן ֝ ִתּ ְב ֗ ֶנה ֥
יט ָ
ַאב ָה ַר ֲח ִמים נא:כ ֵה ִ ֣
עוֹל ִמים:
ִכּי ְב ךָך ְל ַבד ָבּ ָ ֽט ְחנוּ ֶ ֽמ ֶל ךְך ֵאל ָרם וְ נִ ָשּׂא ֲאדוֹן ָ

הוצאת ספר התורה וברכותיה
בהוצאת ספר תורה בשבת וביום טוב חולקים כבוד גדול לתורה,
מדקדקים באופן ההוצאה ,ואומרים את כל הפוסקים בשירה מסודרת.

במדבר י:לה
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איְ ֶ֔ב ךָ
יך וְ יָ ֻנ֥סוּ
קוּמה ׀ יְ ָ֗י ְויָ ֨ ֻפצ ֙וּ ֽ ֹ
ָ֣
ֹשׁה
אמר מ ֶ ֑
ַויְ ִ ֛הי ִבּנְ ֹ֥ס ַע ָ ֽה ָא ֖ ֹרן ַו ֣יּ ֹ ֶ

יך ִמ ָפּ ֶנ ךָ
ְמ ַשׂנְ ֶ ֖א ךָ
ֽיך:
וּשׁ ָ ֽל ִם:
תוֹרה ְוּד ַבר־יְ ָ ֖י ִמ ֽיר ָ
ישעיה ב:ג ִ ֤כּי ִמצִּ יּוֹ ֙ן ֵתּ ֵצ֣א ָ ֔
ָבּ ךְ
תּוֹרה ְל ַעמּוֹ יִ ְשׂ ָר ֵאל ִבּ ְק ֻד ָשּׁתוֹ:
רוּך ֶשׁנָּ ַתן ָ
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תפילה משערי ציון לאמר בשעת הוצאת ספר תורה.

 andשבת הגדול  twice a year onקריאת התורה  speak beforeרב  was, for the toמהג The ancient
,שבת בר מצוה  andשבת מברכים  began speaking everyרבים . In the modern era,שבת שובה
.מוסף and then this was done prior to
אחר קדיש 'תתקבל' ,לפי הוצאת ספר תורה ,הרב דורש )מתעטף בטלית גדול מפי כבוד הציבור( דרשת שבת שובה
או דרשת שבת הגדול מעייי פסח .את דרשתו פותח באגדה ,ממשיך בהלכה ומשלים באגדה ,הוא מסיים במלים :
'ובא לציון גואל במהרה בימינו אמן' .אחר הדרשה אומרים קדיש דרבן.
74
מהג אשכז  etc. were not recited inאחד אלדינו  andאב הרחמים  ,שמע ישראל andאין כמוך
 originatedפסוקים  (Fürth)). The recital of theseק"ק פיורדא (with the exception of the
, whichמהגים  (Austria) as did other Frenchוסח אושטרייך  (France), and became part ofוסח צרפת in
 are chanted in Golders Green Bethפסוקים  (Poland). Theseמהג פולין became the basis of
)שרשי מהג אשכז( Hamedrash (Munks) in Golders Green, London.
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בהושענא רבה  -הוצאת ספר תורה ביגון ימים וראים.
75
 they were saidפפד"מ . Inמהג המקובלים  is a lateשלש רגלים  onי"ג מדות The recitation of the
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ב־ח ֶסד ֶ ֽו ֱא ֶ ֽמת:
שמות לד:ו-ז יְ ָ ֣י ׀ יְ ָ֔י ֵ ֥אל ַר ֖חוּם ְו ַחנּ֑ וּן ֶ ֥א ֶר ךְך ַא ַ ֖פּיִ ם ְו ַר ֶ ֥
ה
שׂא ָעוֹ֛ ן ָו ֶ ֖פ ַשׁע ְו ַח ָטּ ָ ֑אה ְונַ ֵקּ ֙
נֹ ֵצ֥ר ֶ֨ח ֶס ֙ד ָ ֽל ֲא ָל ֔ ִפים נֹ ֵ ֥

עוֹלם:
ַה ִמּ ְת ַרגְּ שׁוֹת ָלב ֹא ָל ָ

תהלים לב:י

ג"פ

(  pg. 163 and pg. 178, and Japhet's Sheet Music, pg. 107).ימים נוראים )דברי קהלת exclusively on
".הם מלהזכיר י"ג מדות רבש"ע ואני תפלתי וגו' ברגלים בעת הוצאת ספר תורה"  page 322דברי קהלת
).יום טוב  onי"ג מדות Additionally, in Japhet's book, pages 85-86 there is no mention of the

ָי־פי ְו ֶהגְ י֣ וֹן ִל ִ ֣בּי ְל ָפ ֶנ ך
:צוּרי ְו ֽ ֹג ֲא ִ ֽלי
֥ ִ ֑יך יְ֝ ָ֗י
ִ ֡ טו יִ ְ֥היֽ וּ ְל ָר ֨צוֹן ׀ ִא ְמ ֵר:תהלים יט
ג"פ

: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

: לא בשבת ולא בחול,הגו לומר בציבור את התפלה "בריך שמיה" בעת הוצאת ספר תורה  לא,זברוב קהילות אשכ
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.יו על הקהלוטלו ביד ימין וחזן מקבלו בב' ידיו ומחזירו לימין ועומד כשפ המוציא ספר תורה
ז אומר החזן 'שמע ישראל' ואחריו הקהל במקצת קהילות אשכ:
החזן אומר בקול רם

:ד ְשׁ ַ ֖מע יִ ְשׂ ָר ֵ ֑אל יְ ָ ֥י ֱאל ֵ ֹ֖הינוּ יְ ָ ֥י ׀ ֶא ָ ֽחד:דברים ו
(נוֹרא
ָ ְ ו79 :דוֹנֽנוּ ָקדוֹשׁ )בראש השנה ויום כפור ויש אומרים בהושענא רבא
ֵ ֶא ָחד ֱאל ֵ ֹֽהינוּ גָּ דוֹל ֲא
:ְשׁמוֹ
:'עימה 'גדלוהחזן אומר בקול רם וב

:וֹמ ָ ֖מה ְשׁ ֣מוֹ ׀ יַ ְח ָ ֽדּו
ֲ יי ׀ ִא ִ ֑תּי וּנְ ֽר
֣ ָ  גַּ ְדּ ֣לוּ ַ ֽל80 ד:תהלים לד
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זי אשכרב, were fundamentally opposed
to institutionalizing the recitation of בריך שמיה. They attempted to conceal the  זוהרand דברי קבלה
from the masses. The fact that it has become widespread among most Jewish communities lends no
proof to its propriety. ()חיד"א
The precise text is itself subject to controversy. The following is
a list of arguments raised against reciting it: 1)  בריך שמיהwas not recited by our ancestors or by the
יםראשו, as it was not included in the  מסורת חז"לor the יםגאו. Neither the  שלחן ערוךnor the רמ"א
makes any mention of this 2 .  )תפילהSome object to the expression ' 'ולא על בר אלהין סמיכנאwhich
on its face, may sound as lending credence to Christianity or Sabbateanism. (, חות יאיר,ודע ביהודה
3 (  כתר שם טוב, )קיצור של"הOne must ensure not to misinterpret the phrase 'דסגידנא קמיה ומקמיה
 'דיקר אורייתיהto mean that we bow before something other than  ריא"ז ספר,ים )גאו.הקדוש ברוך הוא
4 ( סת הגדולה כ,צחון )הNot everyone is worthy of honestly stating, ''אנא עבדא דקודשא בריך הוא.
To use that description about ourselves as this ( )עבד השםis the phrase that the  תורהascribes to משה
5 ( )חפץ חיים.ו )רביReciting this on  שבתmaybe forbidden, since on that day  הלכהforbids praying for
one’s personal needs, ( תורת שבת, )מאורי אורand according to דברי קבלה,
it is inappropriate to
recite it on weekdays, and possibly even on  ראש חודשand , חיד"א, אלי' רבא, )כתבי האר"י. יום טוב
 בן איש חי,“( )קרליןShorshei Minhag Ashkenaz” p. 90)
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Most likely  ונוראwas added on ימים
וראים because they are וראים' 'ימים.
'ה המילה 'ונורא ובסידורים מאוחרים צויי.(כ"ה בכל ס"י בכל שבת ויו"ט )וכסתימת מס' סופרים סרע"ג ועוד
( )סידור אזור אליהו.' וכבר העיר ע"ז בא"ר סי' קל"ד ס"ק ד,וראים בלבד לימים
80
The  חזןfaces the congregation while
reciting '( 'גדלו לד' אתיwhich makes much more sense considering the first word of the )פסוק.

עובר
ומגביה החזן הספר בידו למעלה והולך ופוה דרך ימיו ועולה עמו למגדל שקורין שם .וכל מי שספר תורה
עד
לפיו חייב לעמוד מפיו ולחבקו בשתי ידיו אם אפשר לו ולשקו .וכל הפוגע בספר תורה צריך ללוותו
שקורין שם,
האלמעמער ,ובדרך הליכתו אומרים :והולך החזן ופוה דרך ימיו ועולה עם הספר תורה לאלמעמער
ובדרך הליכתו אומר הקהל בעימה :

ת וְ ַה ֵנּ֣צַ ח ְו ַה ֔הוֹד ִ ֽכּי־ ֹ֖כל ַבּ ָשּׁ ַ ֣מיִ ם
בוּרה וְ ַה ִתּ ְפ ֶ ֨א ֶר ֙
ד"ה א' כט:יא ְל ךָ֣ך יְ֠ יָ ַהגְּ ֻד ָ֨לּה ְו ַהגְּ ָ ֤
וּב ָ ֑א ֶרץ
ָ
שּׂא ְל ֹ֥כל ׀ ְל ֽר ֹאשׁ:
ְל ךָ֤ך יְ ָ֨י ַה ַמּ ְמ ָל ָ֔כה  81וְ ַה ִמּ ְתנַ ֵ ֖
וֹמ ֡מוּ יְ ָ ֤֙י ֱאל ֵֹ֗הינוּ ֖◌ ְ ֽו ִה ְשׁ ַתּ ֲחווּ ַ ֽל ֲה ֥ ֹדם ַרגְ ָ֗ליו ָק ֥דוֹשׁ ֽהוּא:
תהלים צט:ה ֽר ֲ
י־ק ֗דוֹשׁ יְ ָ ֥י ֱאל ֵ ֹֽהינוּ:
וֹמ ֡מוּ יְ ָ ֤֙י ֱאל ֵֹ֗הינוּ ֖◌ ְ ֽו ִה ְשׁ ַתּ ֲחווּ ְל ַ ֣הר ָק ְד ֑שׁוֹ ִ ֽכּ ָ֝
ֽר ֲ

צט:ט

שירת
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'על הכל' הוהגה בימים קבועים בהם הזמן מאפשר את האריכות בה .יש קהילות שהגו לשוררו

רק בשמחת תורה ,יש שהגו לשוררו גם בכל יום טוב שקורין בו 'מתנת יד' )מהג פפד"מ(,
יש שהגו לשוררו בכל הימים הטובים בלא יוצא מן הכלל ,ויש שהגו לשוררו אף מידי שבת בשבתו.
השירה המקובלת עד היום היא לסירוגין ,פיסקה אחת מגן החזן ופסיקה אחת הקהל.

רוֹמם ְויִ ְתנַ ֵשּׂא:
ל־הכֹּל יִ ְתגַּ ַדּל ְויִ ְת ַק ַדּשׁ ְויִ ְשׁ ַתּ ַבּח ְויִ ְת ָפּ ַאר ְויִ ְת ַ
חזןַ :ע ַ
ל־מ ֶל ךְך ַמ ְל ֵכי ַה ְמּ ָל ִכים ַה ְָקּדוֹשׁ ָבּ ךְ
רוּך הוּא:
קהלְ :שׁמוֹ ֶשׁ ֶ ֽ
מוֹקמֵ י לֵ יהּ) .גמ' בבא בתרא
גּוּתאִ ,מ ְשּׁמַ יָּא ְ
שּׂא ְל ֥ ֹכל ׀ ְל ֽר ֹאשָׁ ':אמַ ר ַרב חָ ָן בַ ר ָרבָ א ָאמַ ר ַרבַ ,אפִ ילּוּ ֵרישׁ גּ ְַר ָ
'81וְ ַה ִמּ ְתנַ ֵ ֖
צא(:
) writes, thatלבוש )סימן קל"ד סי' ב The
 should not beתפילה is not recited on weekdays, since people have to go to work, thereforeעל הכל
.שבת  is shorter on weekdays then onפסוקי דזמרה lengthened unnecessarily. For the same reason,
 is recited. In some places,מתנת יד  whenיום טוב  is sung only onטירחא דציבורא ,על הכל Because of
.שבת  is to sing it everyמהג the
בהושעא רבה אין אומרים 'על הכל') .מכון מורשת אשכז(
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עוֹלם ַה ָבּא:
עוֹלם ַהזֶּ ה ְו ָה ָ
עוֹלמוֹת ֶשׁ ָבּ ָרא ָה ָ
חזןָ :בּ ָ
ל־בּית יִ ְשׂ ָר ֵאל:
קהלִ :כּ ְרצוֹנוֹ ְו ִכ ְרצוֹן יְ ֵר ָאיו ְו ִכ ְרצוֹן ָכּ ֵ
ל־הנְּ ָפשׁוֹת:
ל־ה ְבּ ִריּוֹת ֱא ֽל ַוֹהּ ָכּ ַ
עוֹל ִמים ֲאדוֹן ָכּ ַ
חזן :צוּר ָה ָ
שּׁוֹכן ִבּ ְשׁ ֵמי ְשׁ ֵמי ֶ ֽק ֶדם:
יּוֹשׁב ְבּ ֶמ ְר ֲח ֵבי ָמרוֹם ַה ֵ
קהלַ :ה ֵ
ל־כּ ֵסּא ַה ָכּבוֹד:
ל־ה ַחיּוֹת ְוּק ֻד ָשּׁתוֹ ַע ִ
חזןְ :ק ֻד ָשּׁתוֹ ַע ַ
ל־חי:
וּב ֵכן יִ ְת ַק ַדּשׁ ִשׁ ְמ ךָך ָ ֽבּנוּ יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ְל ֵעינֵ י ָכּ ָ
קהלְ :
ֹאמר ְל ָפנָ יו ִשׁיר ָח ָדשׁ ַכּ ָכּתוּב:
חזןְ :ונ ַ
ים זַ ְמּ ֢רוּ ֫ ְשׁ ֥מוֹ ֡ ֹסלּוּ ָ ֽלר ֵ ֹ֣כב ֭ ָ ֽבּ ֲע ָרבוֹת ְבּ ָי֥הּ ְשׁ ֗מוֹ ְו ִע ְלז֥ וּ ְל ָפ ָנֽיו:
שׁירוּ ׀ ֵ ֽלאל ִ ֹֽה ֘
סח:ה קהל֤ ִ :
חזןְ :ונִ ְר ֵ ֽאהוּ ַ ֽעיִ ן ְבּ ַ ֽעיִ ן ְבּשׁוּבוֹ ֶאל־נָ ֵ ֽוהוּ ַכּ ָכּתוּב:
ישעיה נב:חקהל֣ ִ :כּי ַ ֤עיִ ן ְבּ ֨ ַעיִ ֙ן יִ ְר ֔אוּ ְבּ ֥שׁוּב יְ ָ ֖י צִ יּֽ וֹן:
ל־בּ ָשׂ ֙ר יַ ְח ָ ֔דּו ִ ֛כּי ִ ֥פּי יְ ָ ֖י ִדּ ֵ ֽבּר:
מ:ה חזןְ :ונֶ ֱא ַמרְ :ונִ גְ ָ ֖לה ְכּ ֣בוֹד יְ ָ ֑י ְו ָר ֤אוּ ָכ ָ

שׁוֹתינוּ
יתנִ ים וְ יַ צִּ יל נַ ְפ ֵ ֽ
מוּסים וְ יִ זְ כֹּר ְבּ ִרית ֵא ָ
ַאב ָה ַר ֲח ִמים הוּא יְ ַר ֵחם ַעם ֲע ִ
ן־ה ָשּׁעוֹת ָה ָרעוֹת
ִמ ַ

ן־הנְּ ִ
ְויִ גְ ַער ְבּ ֵיֽצֶ ר ָה ַרע ִמ ַ
יטת
שׂוּאים ְויָ חֹן ָע ֵ ֽלינוּ ִל ְפ ֵל ַ

שׁוּעה וְ ַר ֲח ִמים:
טוֹבה יְ ָ
לוֹתינוּ ְבּ ִמ ָדּה ָ
ימ ֵלּא ִמ ְשׁ ֲא ֵ ֽ
עוֹל ִמים וִ ַ
ָ

בהגיע החזן על המגדל ]האלמעמער )בימה([ )שבתוך בית הכסת הרחק מן התיבה(
מיח הספר תורה על השולחן וממשיך מלמעלה בלי הפסק :
)אין אומרים יעמוד פב"פ למי שכבר מצא על הבימה] .קורא ,גבאי וסגן ,או כהן שעולה במקום לוי(.
בשבת וביום טוב שחרית )בבר מצוה ובשמחת תורה אומרים אותו ביגון מיוחד(.

ֹאמר ָא ֵמן )קהל ָא ֵמן(:
חוֹסים בּוֹ ְונ ַ
ֹל־ה ִ
יוֹשׁ ַיע ְלכ ַ
ְ 83ויַ ֲעזֹר וְ יָ גֵ ן ְו ִ ֽ

תּוֹרה :כּ ֵֹהן ְק ָרב
וּתנוּ ָכבוֹד ַל ָ
ַהכֹּל ָהבוּ ֽ ֹג ֶדל ֵלאל ֵ ֹֽהינוּ ְ
יַ ֲעמֹד ר' פלוני בר' פלוני ַהכּ ֵֹהן
כאשר אין כהן בבית הכסת לכתחילה עולה לוי במקום כהן ,כאשר הלוי שוה בחשיבותו לישראל,
ובאמירת 'ותגלה ותראה' או 'ויעזור ויגן' אומרים אחר 'כהן קרב':

" ִאם ֵאין ַכּאן כּ ֵֹהן ֵלוִ י ִבּ ְמקוֹם כּ ֵֹהן ְק ָרב יַ ֲעמֹד ר' פלוני בר' פלוני ַה ֵלּוִ י ִבּ ְמקוֹם כּ ֵֹהן":
ואם יש שם ישראל מופלג מן הלוי ,או שאין לוי כלל ,ועולה ישראל תחת הכהן אומרים:

" ִאם ֵאין ַכּאן כּ ֵֹהן יִ ְשׂ ָר ֵאל ִבּ ְמקוֹם כּ ֵֹהן ְק ָרב יַ ֲעמֹד ר' פלוני בר' פלוני ִבּ ְמקוֹם כּ ֵֹהן":
)הבעל קריאה והגבאי והסגן אין קוראים כלל 'יעמוד'(.

ָבּ ךְ
ימה
וֹרת יְ ָ ֣י ְ֭תּ ִמ ָ
תּוֹרה ְל ַעמּוֹ יִ ְשׂ ָר ֵאל ִבּ ְק ֻד ָשּׁתוֹ :תהלים יט:ח-ט ֘תּ ַ ֤
רוּך ֶשׁנָּ ַתן ָ
שׁ ַ
ְמ ִ ֣
י־לב
וּדי יְ ָ ֣י יְ֭ ָשׁ ִרים ְמ ַשׂ ְמּ ֵח ֵ ֑
ימת ֶ ֽפּ ִתיִ :פּ ֘קּ ֵ ֤
יבת ָנ ֶ֑פשׁ ֵע ֥דוּת יְ ָ ֥י ֝ ֶ ֽנ ֱא ָמ ֗ ָנה ַמ ְח ִ ֥כּ ַ
ת־ע ֣מּוֹ
ינ יִ ם :כט:יא ְ ֽי ָ֗י ֹ֖עז ְל ַע ֣מּוֹ יִ ֵ ֑תּן יְ ָ֓י ׀ יְ ָב ֵ ֖ר ךְך ֶא ַ
ירת ֵע ָ ֽ
ִמצְ ַו֥ת יְ ָ ֥י ֝ ָבּ ָ ֗רה ְמ ִא ַ ֥
ַֿב ָשּׁ ֽלוֹם:
ים־בּוֹ:
ֽ
רוּפה ָמ ֵ ֥ג ן ֝ ֗הוּא ְל ֹ֤כל ׀ ַ ֽהח ֬ ִֹס
יח:לא ָה ֵא ֘ל ָתּ ִ ֢מים ַ ֫דּ ְרכּ֥ וֹ ִא ְמ ַ ֽרת־יְ ָ ֣י צְ ָ ֑
֥ים־כּ ְלּ ֶ ֖כם ַהיּֽ וֹם:
ֻ
יכם ַחיִּ
יי ֱא ֽלֹ ֵה ֶ ֑
ם ַה ְדּ ֵב ִ ֔קים ַ ֽבּ ָ ֖
קהל וחזן יחדיו :דברים ד:ד וְ ַא ֶתּ ֙
83כ' לבוש א"ח סי' קל"ד "וא"א על הכל רק בשבת וי"ט משום בטול מלאכה דעם וחזן אומר תגלה" .ולא כ' טעם
למה אומרים בשבת שחרית וי"ט 'ויעזור' וכו' תחת 'ותגלה' וכו' שאומרים במחה ובשאר ימי' שקוראי' בתור'?
ו"ל שהשמיטו בשבת שחרית וי"ט בקשת ביאת משיח לפי הקריאה לפי שתקוה ברכה לעצמה אחר ההפטר'
'שמחו' וכו' .ומה שאומרי' 'ותגלה' וכו' במחת תעית אף שאומרי' ברכת ההפטר' הזאת? הוא שלא להשוות
תעית לשבת וי"ט .וגם וח להם להרבות בתעית תפלות ובקשות על הגאולה .ועתה אל תתמה עוד התמהון הא'
בהקדמה) .דברי קהלת דף (27

למפטיר אין קוראים בקול רם ,מלבד ביום כפור ,שאז מכריזים :יַ ֲעמֹד ַמ ְפ ִטיר.
,ספר , around theאלמעמער  was for three people to stand next to theמהג The original
 . It is common nowadays,משה ,אהרן ,וחור, to mirrorעולה  andבעל סֶ גֶן )גבאי ]ראשון[( ,בעל קריאה the
,עליה for there to be five people. In more "Yekkish" synagogues when one has just received an
.בעל קריאה typically one stands to the left of the
,קריאת התורה  duringטלית  need not have their heads covered with aצבור The
 on, while some will replace their hats.כיפות and may only have their
כל העושה מצוה לצורך הקריאה בתורה מתעטף בטלית ,הקרוא מתעטף בטלית אם לא היה מעוטף מקודם ועולה
למגדל ,אף הושא ספר תורה שי או שלישי בעת הקריאה ,וכל שכן שאר מצות כהוצאה והכסה והגבהה וגלילה.
יעמוד ר' פלוני בר' פלוני )הלוי( בלא מספר העליה .אם אין לוי אחרי הכהן מכריז החזןִ :בּ ְמקוֹם ֵל ִוי.
כשקוראים לעלות לתורה ,אין מוסיפין לשם העולה את מספר העליה )שלישי ,רביעי וכו'(.
את האחרון קוראים " :יעמוד שביעי" ,בלא שם.
מפטיר אין קוראים כלל .לשביעי ומפטיר מודיעים לפי כן ,כי הם מכובדים בעליה.
לפרשת הקללות' :יַ ֲעמֹד ִמי ֶשׁיִּ ְרצֶ ה' .לחתן ולנער בר מצוה' קוראים 'יַ ֲעמֹד' ביגון מיוחד) .וראה הוספות בעמ' (961
הקרא לעלות לתורה יעלה ממקומו בדרך קצרה .ואם שתי הדרכים שוות ,יעלה בימין .יפתח את ספר התורה
לראות את הפסוק שצריך להתחיל בו את הקריאה וישקו על ידי ציצית שבידו ויאחז את ספר התורה בשתי ידיו.
יש אומרים תחילה בלחש ' :עץ חיים היא למחזיקים בה' .יהפוך פיו לצד ויברך בקול ) :סידור עבודת ישראל(

המברך אומר ָבּ ֲרכוּ ֶאת־יְ יָ ַה ְמב ָֹר ךְך:
קהל עוה והמברך יחד עמם ָ :בּ ךְ
עוֹלם וָ ֶעד:
רוּך יְ יָ ַה ְמב ָֹר ךְך ְל ָ
המברך ממשיך :

ָבּ ךְ
ל־ה ַע ִמּים
ר־בּנוּ ִמ ָכּ ָ
עוֹלם ֲא ֶשׁר ָ ֽבּ ַח ָ ֽ
רוּך ַא ָתּה יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ֶ ֽמ ֶל ךְך ָה ָ
ת־תּוֹרתוָֹ :בּ ךְ
תּוֹרה:
נוֹתן ַה ָ
רוּך ַא ָתּה יְ יָ ֵ
ָ
ן־לנוּ ֶא
ְו ָנ ַֽת ָ ֽ
וכשמתחיל הקורא לקרות בתורה יסיר ידו השמאלית מהספר תורה ותשאר יד ימיו לבדה אוחזת בספר תורה כל
לשמוע
זמן הקריאה ,וגם הוא יקרא בלחש עם הקורא מלה במלה .וגם אזי כל העם יהיו אל ספר התורה
הקריאה מפי הקורא ולכוין בה בכל יכלתם באימה וביראה) .בקטעים מסוימים והגים להרים את הקול או להשפילו
ויש קטעים שקראים ביגון מיוחד(.
ביום ראשון של שבועות קוראים את האקדמות אחרי פסוק ראשון אחרי פסוק ראשון ,והעולה שותק משום הפסק.

ולאחר הקריאה ישק בציצית בפסוק שסיים וגולל את ספר התורה ומברך:

ָבּ ךְ
תּוֹרת ֱא ֶמת
ן־לנוּ ַ
עוֹלם ֲא ֶשׁר ָנ ַֽת ָ ֽ
רוּך ַא ָתּה יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ֶ ֽמ ֶל ךְך ָה ָ
תוֹכנוָּ :בּ ךְ
תּוֹרה:
נוֹתן ַה ָ
רוּך ַא ָתּה יְ יָ ֵ
עוֹלם נָ ַטע ְבּ ֵ ֽ
וְ ַחיֵּ י ָ
אין משליכים ממתקים על חתן או על ער בר מצוה בעלותם לתורה ,ואף אין מכיסים דברי מאכל לתוך בית הכסת
הן לגדולים והן לקטים ,מלבד יין לקידוש החזן בליל שבת ולברכות ברית מילה.

בסיום כל אחד מחמשה חומשי תורה ,קוראים את שתי המילים ֲ " :חַז֤ק

וְ נִ ְת ַחזַּ ק֙!" ,אבל עולה שביעי לא יאמרו

)המילה 'שביעי' מיותרת ,ואם מזכירים יזכירו גם 'או אחרון'(.
כלשון המקרא ודקדוקו בשמואל ב י:יב )ולא שלוש מילים " :חזק חזק ותחזֵק"(.

ברכת הגומל:
ארבעה צריכים להודות את הגומל חסד בפי עשרה ,מי שהיה חולה ותרפא ,ומי שהיה חבוש בבית האסורים ויצא,
ומי שהיה יורד בים ועלה ממו ,ומי שהלך במדבר כשיגיע ליישוב ; וקוראין אותו לתורה
ולאחר שקרא וברך ברכה אחרוה על קריאתה בתורה מוסיף ומברך ברכה זו :

]ע"י רב[ ָבּ ךְ
עוֹלם
רוּך ַא ָתּה יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ֶ ֽמ ֶל ךְך ָה ָ

גּוֹמל ְל ַחיָּ ִבים טוֹבוֹת ֶשׁגְּ ָמ ַ ֽלנִ י ָכּל־טוֹב:
ַה ֵ
קהלִ :מי ֶשׁגְּ ָמ ְל ךָך ָכּל־טוֹב הוּא יִ גְ ָמ ְל ךָך ָכּל־טוֹב ֶ ֽס ָלה:
מי שבירך לעולה לתורה:
מברכים את כל עולי התורה ב'מי שבירך' גם בקריאת התורה של חול.

בוֹתינוּ ַא ְב ָר ָהם יִ צְ ָחק ְויַ ֲעקֹב
והחזן מברכו ִ :מי ֶשׁ ֵבּ ַר ךְך ֲא ֵ ֽ

הוּא יְ ָב ֵר ךְך ֶאת ר' פלוני בן ר'

תּוֹרה
ל־א ֶשׁר לוֹ ַבּ ֲעבוּר ֶשׁ ָע ָלה ִל ְכבוֹד ַה ָמּקוֹם ְו ִל ְכבוֹד ַה ָ
ת־כּ ֲ
פלוני  84אוֹתוֹ ְו ֶא ָ
84

הטעם שאומרים בפרקפורט בברכת מי שברך לרב ולחזן רק 'אותו ואת כל אשר לו' בלי להזכיר אשתו

)בימים שאומרים 'מי שברך של מתנת יד' ְו ִל ְכבוֹד ָה ֶרגֶ ל ( ִבּ ְשׂ ַכר זֶ ה ַה ָקּדוֹשׁ ָבּ ךְ
רוּך הוּא
ל־מ ֲע ֵשׂה יָ ָדיו
צוּקה ְויִ ְשׁ ַלח ְבּ ָר ָכה ְו ַהצְ ָל ָחה ְבּ ָכ ַ
ילהוּ ִמ ָכּל־צָ ָרה ְו ָ
יִ ְשׁ ְמ ֵ ֽרהוּ ְויַ צִּ ֵ ֽ
בחול ,ובשבת,
ובשאר יום
טובים

יב ֲר ֵ ֽכהוּ
ִו ָ
בימים שאומרים

'מי שברך של
מתנת יד'

בראש השנה ובעשרת ימי
תשובה

ְויִ ְכ ְתּ ֵבהוּ

ִויזַ ֵ ֽכּהוּ

ְויִ ְכ ְתּ ֵבהוּ ְבּ ֵס ֶפר

יחה
וּס ִל ָ
ילה ְ
ְבּ ֵס ֶפר ְמ ִח ָ

ַל ֲעלוֹת ָל ֶ ֽרגֶ ל

ַה ַחיִ ים

ביום כפור

ֹאמר ָא ֵמן:
ִעם ָכּל־יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶא ָחיוְ :ונ ַ
ואחר שבירכו החזן ב'מי שבירך' ירד בדרך אחרת מזו שעלה בה.
אם אין לוי בבית הכסת ימע החזן מאמירת 'מי שבירך' ,אחרי עלייתו הראשוה ,ואחר עלייתו השיה יברכו ב'מי
שבירך'.
בי קהילות אשכז המובהקות ,ממשיכים לשמור על המהג הישן,
ומקפידים שחזן או הקורא בתורה יאמר הקדיש אחר הקריאה ולא אבלים.
כשיש ספר וסף למפטיר מחים אותו לשמאל הספר שקראו בו לפי אמירת הקדיש.
)כשיש שלשה ספרים אין מחזירים את הראשון לבימה לאמירת הקדיש(
ב'שבת מברכין' מגים יגון מיוחד מ'יתברך' ,ובסיום חומש מגים את הקדיש ביגון מיוחד.
כמו כן מגים יגוים מיוחדים בקדיש בימים מצוייים :ראש השנה ,יום כפור ,והושענא רבא  -יגון ימים
וראים.
ביום טוב וחול המועד חנוכה ופורים וארבע פרשיות -יגון המיוחד לאותו מועד .כמו"כ יש יגון לשבת ראש
חודש ,שבתות חודש ניסן ,שבת ראש חודש אלול ושבת שובה ,שבת חזון ,שבת נחמו ,ועוד.

עוּתהּ וְ יַ ְמ ִל ךְ
יך
החזן כורע יִ ְתגַּ ַדּל וְ יִ ְת ַק ַדּשׁ זוקף ְשׁ ֵמיהּ ַר ָבּא )קהל ָא ֵמן( ְבּ ָע ְל ָמא ִדּ ְב ָרא ִכ ְר ֵ

וּבזְ ַמן ָק ִריב  -וְ ִא ְמרוּ
ל־בּית־יִ ְשׂ ָר ֵאל ַבּ ֲעגָ ָלא ִ
וּב ַחיֵּ י ְד ָכ ֵ
יוֹמיכוֹן ְ
וּב ֵ
כוּתהּ ְבּ ַחיֵּ יכוֹן ְ
ַמ ְל ֵ
ההזן כורע ָא ֵמן:
החזן כורע

ְשׁ ֵמיהּ
ְל ֵ ֽע ָלּא

)קהל

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

רוֹמם וְ יִ ְתנַ ֵשּׂא
יִ ְת ָבּ ַר ךְך וְ יִ ְשׁ ַתּ ַבּח וְ יִ ְת ָפּ ַאר וְ יִ ְת ַ
ְדּ ֻק ְד ָשׁא החזן כורע ְבּ ִר ךְ
הציבור
יך הוּא

]בראש השנה יום כפור והושענא רבה

וְ נֶ ָח ָמ ָתא

וְ יִ ְת ַה ַדּר וְ יִ ְת ַע ֶלּה וְ יִ ְת ַה ַלּל
אומר

עמו

)ולא

לאחריו(

ל־בּ ְר ָכ ָתא וְ ִשׁ ָיר ָתא ֻתּ ְשׁ ְבּ ָח ָתא
וּל ֵ ֽע ָלּא[ ִמ ָכּ ִ
ְ

ַדּ ֲא ִמ ָירן ְבּ ָע ְל ָמא  -החזן כורע וְ ִא ְמרוּ ָא ֵמן:

)קהל

ָא ֵמן(

ביו ובותיו ,כאשר אומר בשל קהל 'ונשיהם ובניהם ובנותיהם'? לפי שישוה הלשון בכל אחד לפי מעמדו  . . .לכן
אומר רק דרך כלל .ולהשוות אומר כן גם לשאר מבורכים אף אם רבים הם .אבל בשל כל הקהל ,שלהם לעולם
שים ובים ובות ,מזכירם בפרט - .דברי קהלת

מי שבירך לעולה לפרשת התוכחה
בוֹתינוּ ַא ְב ָר ָהם יִ צְ ָחק וְ יַ ֲעקֹב הוּא יְ ָב ֵר ךְך ֶאת ר' פלוני בן ר' פלוני ַבּ ֲעבוּר
ֽ ֵ ִמי ֶשׁ ֵבּ ַר ךְך ֲא
ל־תּ ֹ֗קץ
ָ ֝ ל־תּ ְמ ָ ֑אס וְ ַא
ִ מוּסר יְ֭ יָ ְבּנִ ֣י ַא
֣ ַ יא:ג

משלי

תּוֹכ ָחה וְ ִקיֵּ ם ְבּ ַעצְ מוֹ
ֵ יאת ַה
ַ ֶשׁ ָע ָלה ִל ְק ִר

 ִבּ ְשׁ ַכר זֶ ה:מוּסר
ֽ ָ וֹכ ֥חוֹת
ְ ִ ֤כּי ֵ ֣נ ר ִ֭מצְ וָ ה וְ ֣ת ָוֹרה ֑אוֹר וְ ֶ ֥ד ֶר ךְך ֝ ַח ִ֗יּים ֽתּ

כג:ו

:אוֹמר
ֵ ְ ו:וֹכ ְח ֽתּוֹ
ַ ְבּ ֽת

ְיְ ַקיֵּ ם בּוֹ ַה ָקדוֹשׁ ָבּ ך
:תּוֹכ ַחת ַח ִיּ֑ים ְבּ ֶ ֖ק ֶרב ֲח ָכ ִ ֣מים ָתּ ִ ֽלין
֣ ַ שׁ ַמ ַעת
ֹ ֭ לא ֹ֗אזֶ ן:רוּך הוּא ַה ָפּסוּק טו
ָו וַ ַ ֽיּ ֲהפֹ ךְ ֩ך יְ יָ ֙ ֱאל ֶ ֹ֧ה ך:כג
יך ְלּ ךָ֛ך

:טוֹבה וְ ִל ְב ָר ָכה ְכּ ִד ְכ ִתיב
ָ וְ ָכל ַה ְקּ ָללוֹת יִ ְת ַה ְפּכוּ ָע ָליו ְל
ָת־ה ְקּ ָל ָ ֖לה ִל ְב ָר ָ ֑כה ִ ֥כּי ֲא ֵ ֽה ְב ֖ךָך יְ ָ ֥י ֱאל ֶ ֹֽה ך
ֽ ֵ ִ וְ יִ ְשׁ ְמ ֵ ֽרהוּ וְ יַ צּ:יך
וּמכֹּל
ִ צוּקה
ָ ְילהוּ ִמ ָכּל־צָ ָרה ו
ַ ֶא
דברים

ַ וּמ ֲח ָלה וְ יִ ְשׁ ַלח ְבּ ָר ָכה וְ ַהצְ ָל ָחה ְבּ ָכ
ַ ֶ ֽנ גַ ע
:יב ֲר ֵ ֽכהוּ ִעם ָכּל־יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶא ָחיו
ָ ִל־מ ֲע ֵשׂה יָ ָדיו ו
:ֹאמר ָא ֵמן
ַ וְ נ
While the  שלחן ערוך הרב,ה ברורה מש, ערוך השלחן,חיי אדם, amongst others, rule that  מי שברךshould be
restricted to a  חולה מסוכןon שבת, inexplicably much of Eastern European Jewry seem to be lenient
regarding this practice. Traditionally, no  מי שברךwas recited for the sick on שבת, since  שבתis 'ִהיא
'מ ְלּזְ עֹק,
ִ and we do not want to cause undue sadness, unless there is serious danger that the sick person
might pass away without any proper  מי שברךhaving been recited for him. The  מי שברךfor the sick is
recited in a special וסח after one’s  עליהwhether on a weekday or on a  שבתif the above conditions
have been met. If a sick person needs a  מי שברךand none of the  עוליםhas made one for him, his מי
 שברךis recited after the end of the last )עליה )מפטיר. A  מי שברךis always accompanied by a donation
(even if only a nominal) not just 'בעבורה/ ;'שמתפללים בעבורוthis de facto also limits the mass recitation
of names and sometimes the same name many times per year. זהג אשכ מis not in favor of numerous מי
'שברךs for the sick, just as one does not recite additional  קדישיםor ברכות. A  מי שברךmaybe said more
than once in two instances: a) if the patient took a noticeable turn for the worse ח"ו, or b) a medical
procedure is being performed between now and the next קריאת התורה, and the procedure entails some
risk or the possibly of improvement. A general  מי שברך לחוליםfor all the sick at once is quite
uncommon.

פוּאה ְשׁ ֵל ָמה ַעל ָכּל גּוּפוֹ
וְ יִ ְשׁ ַלח לוֹ ְר ָ
יב ָריו ְבּ ךְ
חוֹלי יִ ְשׂ ָר ֵאל
תוֹך ְשׁ ָאר ָכּל ֵ
וְ ֵא ָ

וּת ָע ָלה
רוּכּה ְ
ַמ ְר ֵפּא ֲא ָ

ְבּרֹב ֶ ֽח ֶסד

וַ ֲחנִ ינָ ה וְ ֶח ְמ ָלה ְלנֶ ֶפשׁ

ר' פלוני בן

ָא ֵמן:

ר' פלוני ְלרוּחוֹ וְ נַ ְפשׁוֹ ָה ֻא ְמ ָל ָלה וְ ל ֹא
וֹלה
ֵתּ ֵרד נַ ְפשׁוֹ ְשׁ ֽא ָ

וְ ִת ָמּ ֵלא ַר ֲח ִמים

נוסח אחר לחולה מסוכן למות בו

וּל ַה ְח ִליפוֹ
ָע ָליו ְל ַה ֲח ִלימוֹ ְל ַר ְפאֹתוֹ ְ

ביום

אוֹה ָביו
רוֹביו וְ ֲ
ל־ק ָ
וּל ַה ְחיוֹתוֹ ִכּ ְרצוֹן ָכּ ְ
ְ
וְ יֵ ָראוּ

ְל ָפנָ יו

יּוֹתיו
זְ ֻכ ָ

קוֹתיו
וְ צִ ְד ָ

בוֹתינוּ ַא ְב ָר ָהם יִ צְ ָחק
ִמי ֶשׁ ֵבּ ַר ךְך ֲא ֵ ֽ
וּמי ֶשׁ ִר ֵפּא ִחזְ ִק ָ ֽיּהוּ ֶ ֽמ ֶל ךְך
ִ
וְ יַ ֲעקֹב

וְ ַת ְשׁ ִל ךְ
ֹאתיו
ל־חטּ ָ
יך ִבּ ְמצֻ לוֹת יָ ם ָכּ ַ
וְ יִ ְכ ְבּשׁוּ ַר ֲח ֶ ֽמ ךָ
יך ֶאת ַכּ ַע ְס ךָך ֵמ ָע ָליו

יאה
ַהנְּ ִב ָ

פוּאת
ְר ַ

הוּדה
יְ ָ

ֵמ ָח ְליוֹ

וּמ ְריָ ם
ִ

פוּאה ְשׁ ֵל ָמה
ִתּ ְשׁ ַלח לוֹ ְר ָ

ִמצָּ ַר ְע ָתּהּ וְ ִה ְמ ִתּיק ֵמי ָמ ָרה ַעל־יְ ֵדי

וּתּ ַח ֵדּשׁ ְכּ ֶנ ֶֽשׁר
ְ
פוּאת ַהגּוּף
ַהנֶּ ֶפשׁ ְוּר ַ

ֹשׁה ַר ֵ ֽבּנוּ וְ ִר ֵפּא ֵמי יְ ִרחוֹ ַעל־יְ ֵדי
מ ֶ
ישׁע הוּא יְ ָב ֵר ךְך וִ ַיר ֵפּא ֶאת ר' פלוני
ֱא ִל ָ

חוֹלי יִ ְשׂ ָר ֵאל
וּל ָכל ֵ
עוּריו וְ ִת ְשׁ ַלח לוֹ ְ
נְ ָ
רוּכּה ַמ ְר ֵפּא ְבּ ָר ָכה ַמ ְר ֵפּא
ַמ ְר ֵפּא ֲא ָ

]בּ ִלי ֶ ֽנ ֶדר[
בן ר' פלוני ֲעבוּר ֶשׁיִּ ְתּנוּ ְ

וּת ָע ָלה ַמ ְר ֵפּא ֲחנִ ינָ ה וְ ֶח ְמ ָלה
רוּפה ְ
ְת ָ

ל־ה ָקּ ָהל
ָכּ ַ

ַה ָקּדוֹשׁ

ַהזֶּ ה

ִלצְ ָד ָקה

ִבּ ְשׂ ַכר זֶ ה ַה ָמּקוֹם יְ ָב ֲר ֵ ֽכהוּ וְ יִ ְר ָפ ֵ ֽאהוּ

ָא ֵמן:

ָ ֶא
ת־בּ ָתּהּ ַבּטּוֹב
ִ ת־ה ֵאם ְלגַ ֵדּל ֶא

יּוֹל ֶדת פלונית בת פלונית ִעם ִבּ ָתּהּ
ֽ ֶ ַה

ִ וּבנְּ ִע
ַ
א ַרח ִמישׁוֹר
ֹ ֽ יכהּ ְבּ
ָ וּל ַה ְד ִר
ְ ימים

ְ)ויִ ָקּ ֵרא ְשׁ ָמהּ

טוֹבים
ִ
וּל ַמ ֲע ִשׂים
ְ ְל ֻח ָפּה

ַבּ ֲעבוּר ֶשׁ ַבּ ֲע ָלהּ יִ ֵתּן

ְל ִמצְ וֹת

:ֹאמר ָא ֵמן
ַ ְונ

(...ְבּיִ ְשׂ ָר ֵאל

 ִבּ ְשׂ ַכר זֶ ה ַה ָקּדוֹשׁ...ְ]בּ ִלי ֶ ֽנ ֶדר[ ַבּ ֲע ָדם
ְָבּ ך
רוּך הוּא יְ ִהי ְבּ ֶעזְ ָרן ְויִ ְשׁ ְמ ֵרן ִויזַ ֶכּה

'מי שבירך לילד המביא 'ווימפל
ר' פלוני בן ר' פלוני

נּוֹל ֶדת ְבּ ַמזָּ ל טוֹב
ֽ ֶ ַה
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בוֹתינוּ ַא ְב ָר ָהם יִ צְ ָחק ְויַ ֲעקֹב הוּא יְ ָב ֵר ךְך ֶאת ַה ֶיּ ֶֽלד
ֽ ֵ ִמי ֶשׁ ֵבּ ַר ךְך ֲא

ְתּוֹרה ִבּ ְשׂ ַכר זֶ ה ַה ָקּדוֹשׁ ָבּ ך
יח ֵיּֽהוּ
ַ רוּך הוּא יִ ְשׁ ְמ ֵ ֽרהוּ ִו
ָ ַבּ ֲעבוּר ֶשׁנָּ ַדב ַמ ָפּה ְל ֵס ֶפר
תוֹרתוֹ ְו ָל ֶ ֽל ֶכת ִבּ ְד ָר ָכיו
ָ ַל ֲהגוֹת ְבּ

ִָויכוֹנֵ ן ֶאת ִלבּוֹ ִ ֽל ְהיוֹת ָשׁ ֵלם ִעם יְ י

ִ וֹתיו ֻחק ָֹתיו
ָ ְְו ִל ְשׁמֹר ִמצ
וּמ ְשׁ ָפּ ָטיו ָכּל ַהיָּ ִמים וְ יַ צְ ִל ַיח ְבּ ָכל ְדּ ָר ָכיו וְ יִ ְמצָ א ֵחן וָ ֶ ֽח ֶסד
טוֹבים
ִ
וּל ַמ ֲע ִשׂים
ְ חוּפּה
ָ תוֹרה ְל
ָ בוֹתיו ִל ְראוֹתוֹ גָּ ַדל ְל
ָ ְבּ ֵעינֵ י ֱאל ִֹהים וְ ָא ָדם וְ יִ זְ כּוּ ֲא

:ֹאמר ָא ֵמן
ַ ְונ
לבר מצוה
85

A ( ווימפלfrom the German, “cloth”, derived from Old German, bewimfen, meaning “to
cover up” or “conceal”) is a long, linen sash used as a binding for the  ספר תורהby German Jews.
It is made from the cloth used to swaddle a baby boy as his ברית מילה, uniting the communal world
of the synagogue with the individual’s own life cycle. At a baby’s ברית, the  מוהלplaces a long
swatch of white cloth - the  ווימפל- under the pillow. Afterward, the  ווימפלis beautifully decorated it can be either painted or embroidered - with the child’s name, date of birth,
and the Hebrew
phrase which states 'ס לתורה ולחפה ולמעשים טוביםס לברית כן יכככשם ש:'.
There are many variations as to what takes place at the  ווימפלceremony. One common approach is
to bring it to synagogue when the boy turns three and is toilet-trained. He and his father get the
 עליהof גלילה, and together they wrap the  ווימפלaround the תורה.
(Variations include the child’s
age, the type of עליה, and the extent of the child’s participation in the actual ceremony.) (הגשרשי מ
ז)אשכ
. ואחר כך מחזיק את עצי החיים ומקבל ברכה מהרב,הילד מביא ווימפל והוא מושיט

אחר שבירך ער בר מצוה ברכה אחרוה בעלייתו לתורה ,לפי ה'מי שבירך' ,בא אביו אל האלמעמער )בימה(,
מיח ידיו על ראשו ומברך בקול ,ועוים 'אמן' על ברכתו :

ָבּ ךְ
עוֹלם ֲא ֶשׁר ְפּ ָט ַ ֽרנִ י ֵמ ָענְ שׁוֹ ֶשׁל זֶ ה:
רוּך ַא ָתּה יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ֶ ֽמ ֶל ךְך ָה ָ
בדורות האחרוים יש שהגו לומר את הברכה בלחש בלא שם ומלכות בוסח :

ָבּ ךְ
רוּך ֶשׁ ְפּ ָט ַ ֽרנִ י ֵמ ָענְ שׁוֹ ֶשׁ ָלּזֶ ה:

מי שבירך לבר מצוה
ת־ה ָבּחוּר פב"פ ֶשׁ ִה ִ ֽגּיעוּ יָ ָמיו ִל ְהיוֹת
בוֹתינוּ ַא ְב ָר ָהם יִ צְ ָחק וְ יַ ֲעקֹב הוּא יְ ָב ֵר ךְך ֶא ַ
ִמי ֶשׁ ֵבּ ַר ךְך ֲא ֵ ֽ
ַבּר ִמצְ וָ ה

הוֹד ָאה ִל ְשׁמוֹ ַהגָּ דוֹל וְ ַה ָקּדוֹשׁ ַעל ָכּל־
תּוֹרה ִל ֵתּן ֶ ֽשׁ ַבח וְ ָ
וְ ָע ָלה ַהיּוֹם ַל ָ

טּוֹבה ֲא ֶשׁר ָע ָשׂה לוֹ ִבּ ְשׂ ַכר זֶ ה ַה ָקּדוֹשׁ ָבּ ךְ
ַה ָ
ת־לבּוֹ
יח ֵ ֽיּהוּ וִ יכוֹנֵ ן ֶא ִ
רוּך הוּא יִ ְשׁ ְמ ֵ ֽרהוּ וִ ַ
ִל ְהיוֹת ָשׁ ֵלם ִעם יְ יָ
ל־היָּ ִמים
וּמ ְשׁ ָפּ ָטיו ָכּ ַ
ִ

וֹתיו ֻחקּ ָֹתיו
תוֹרתוֹ וְ ָל ֶ ֽל ֶכת ִבּ ְד ָר ָכיו וְ ִל ְשׁמֹר ִמצְ ָ
ַל ֲהגוֹת ְבּ ָ
וְ יַ צְ ִל ַיח ְבּ ָכל ְדּ ָר ָכיו וְ יִ ְמצָ א ֵחן וָ ֶ ֽח ֶ◌ ֶסד ְבּ ֵעינֵ י ֱאל ִֹהים וְ ָא ָדם

ֹאמר ָא ֵמן:
טוֹבים וְ נ ַ
וּב ַמ ֲע ִשׂים ִ
תּוֹרה ְ
בוֹתיו ִל ְראוֹתוֹ גָּ ֵדל ַבּ ָ
וְ יִ זְ כּוּ ֲא ָ
מי שבירך לחתן
בוֹתינוּ ַא ְב ָר ָהם יִ צְ ָחק וְ יַ ֲעקֹב
ִמי ֶשׁ ֵבּ ַר ךְך ֲא ֵ ֽ

הוּא יְ ָב ֵר ךְך ֶאת ֶה ָח ָתן

פב"פ

ת־כּ ָלתוֹ
וְ ֶא ַ

]בּ ִלי ֶ ֽנ ֶדר[ נִ ְד ַבת ִל ָבּםִ ...בּ ְשׂ ַכר זֶ ה ַה ָקּדוֹשׁ ָבּ ךְ
אוֹתם וְ יִ ֵתּן
רוּך הוּא יְ ָב ֵר ךְך ָ
ַבּ ֲעבוּר ֶשׁיִּ ְתּנוּ ְ
ל־מ ֲע ֵשׂה יְ ֵד ֶ
ָל ֶהם ְבּ ָר ָכה וְ ַהצְ ָל ָחה ְבּ ָכ ַ
יהם וְ יִ זְ כּוּ ִל ְבנוֹת ַ ֽבּיִ ת ְבּיִ ְשׂ ָר ֵאל ְל ֵשׁם וְ ִל ְת ִה ָלה
ֹאמר ָא ֵמן:
וְ נ ַ
זמר אל החתן.
חתן שעולה לתורה בשבתות שמחתו )מקבל עליה חשובה ]שלישי[ ולא מפטיר( ,הייו ,בשבת שאחר ה'אירוסין',
זמר
וכן בשבת שלפי חתותו ובשבת שלאחריה ,בסיימו לקרוא בתורה קודם אמירת 'מי שברך' ,מזמרים לכבודו
'אחד יחיד' שחיברו רבי אביגדור קרא מפראג .יש המזמרים רק את החרוז הראשון ,אך ראוי לזמר את כולו.
לחתן תורה ולחתן בראשית מזמרים רק את החרוז הראשון .חתן בזיווג שי אין מזמרים לו.

שׁוֹאל ַאך טוֹב ֱאל ִֹהים ְליִ ְשׂ ָר ֵאל ַהלֲ לוּ־יָ הּ:
ֵ
]א ֶשׁר[
וּמיֻ ָחד ֵאל נִ ְד ָרשׁ ְל ַבר ֵל ָבב ֲ
ֶ ֗א ָחד יָ ִחיד ְ

שׁ־פּוֹעל ְכּ ַמ ֲע ֵ ֽשׂהוּ ִמי הוּא זֶ ה ְו ֵאיזֶ הוּ
ֵ
ל־מ ֶמשׁ ִמ ֽתֹּ הוּ ִאם יֵ
֗בּ ֵוֹרא ָכּ ֶ ֽ

ַהלֲ לוּ־יָ הּ:

ל־תּמוּנָ ה ְדּ ָר ָכיו ִמ ְשׁ ָפּט ֵאל ֱאמוּנָ ה ַהלֲ לוּ־יָ הּ:
הוּדי נוֹצְ ִרי ֲע ָר ִבי ִ ֽבּינָ ה ל ֹא נִ ְר ֵאת ָל ֵאל ָכּ ְ
ְ֗י ִ
וּב ֵידי ָא ָדם ל ֹא נִ ְמ ָסר ְו ֱא ֻמנַ ת ְשׁ ָב ִטים ְשׁנֵ ים ָע ָשׂר ַהלֲ לוּ־יָ הּ:
וּב ָשׂר ִ
גּ֗ וּף ֵאין לוֹ גַּ ם ָדּם ָ
ירנוּ הוּא ָע ָ ֽשׂנוּ ְול ֹא ֲא ַנ ְֽחנוּ
ימנוּ ְבּ ַת ְריַ "ג ִמצְ וֹת ִה ְכ ִתּ ָ ֽ
תּוֹרתוֹ ֶה ְח ִכּ ָ ֽ
ָ ֗דּת ָ

ַהלֲ לוּ־יָ הּ:

וּל ִת ְפ ֶ ֽא ֶרת ְו ִל ְת ִה ָלּה
ילה ְבּאוֹתוֹת ָע ֵ ֽלינוּ נִ גְ ָלה ְל ֵשׁם ְ
וּב ִרית ִמ ָ
וּ֗ ְביוֹם ַשׁ ָבּת ְ

ַהלֲ לוּ־יָ הּ:

ל־ה ִאיִּ ים ל ֹא נִ ְמצֵ את ַרק ָבּ ִע ְב ִריִּ ים ַה ָבּמוֹת ִתּ ְה ֶיֽינָ ה ְל ִעיִּ ים ַהלֲ לוּ־יָ הּ:
ָ ֗רז ָה ֱאמוּנָ ה ְבּ ָכ ָ
יּה
תּוֹשׁ ָ
ִ
מּוֹא ִביָּ ה נִ ְכנְ סוּ ְבּ ָדת
ֵ ֗קינִ י נַ ֲע ָמן גַּ ם ע ַֹב ְדיָ ה ָר ָחב נַ ֲע ָמה ְורוּת ַה ֲ

ַהלֲ לוּ־יָ הּ:

֗ר ְוֹד ֵפי יֽ ֶשׁר ְבּ ַכ ָוּנָ ה ֵהם נִ ְמ ָס ִרים ְבּ ַס ָכּנָ ה ָאנָּ א יְ יָ
יעה נָ א
הוֹשׁ ָ
ִֽ
ד־עוֹלם
ָ
מוּשׁ ָלם ָבּ ֵר ךְך ַע ְמּ ךָך ֻכּ ָלּם ֵמ ַע ָתּה ְו ַע
ְ
ל־שׁ ֵלמוּת
ָ ֗אדוֹן ְבּ ָכ ְ

ַהלֲ לוּ־יָ הּ:
ַהלֲ לוּ־יָ הּ:

מי שבירך למקדיש ספר תורה או לכל דבר לבית הכנסת:
מברכים את כל עולי התורה ב'מי שבירך' גם בקריאת התורה של חול.

בוֹתינוּ ַא ְב ָר ָהם יִ צְ ָחק ְויַ ֲעקֹב הוּא יְ ָב ֵר ךְך ֶאת נְ ִדיב
ִמי ֶשׁ ֵבּ ַר ךְך ֲא ֵ ֽ

ַה ֵלּב ר' פלוני בן ר'

נוֹתיו ְו ָכל ִמ ְשׁ ַפּ ְחתּוֹ ַבּ ֲעבוּר ֶשׁנְּ ָשׂאוֹ ִלבּוֹ ְונָ ְד ָבה רוּחוֹ
פלוני ְו ֶאת ִא ְשׁתּוֹ ָבּנָ יו ְבּ ָ
תּוֹרה ְו ִל ְכבוֹד
ִל ֵתּן ַמ ָתּנָ ה ְל ֵבית ַה ְכּ ֶנ ֶֽסת ְלצָ ְר ֵכי צִ בּוּר ִל ְכבוֹד ַה ָמּקוֹם ִל ְכבוֹד ַה ָ
ַה ָקּ ָהל ַה ָקּדוֹשׁ ִבּ ְשׂ ַכר זֶ ה ַה ָקּדוֹשׁ ָבּ ךְ
צוּקה
ילהוּ ִמ ָכּל־צָ ָרה ְו ָ
רוּך הוּא יִ ְשׁ ְמ ֵ ֽרהוּ ְויַ צִּ ֵ ֽ
ֹאמר
יב ֲר ֵ ֽכהוּ ִעם ָכּל־יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶא ָחיוְ :ונ ַ
ל־מ ֲע ֵשׂה יָ ָדיו ִו ָ
ְויִ ְשׁ ַלח ְבּ ָר ָכה ְו ַהצְ ָל ָחה ְבּ ָכ ַ
ָא ֵמן:
הגבהה  duringתורה . Bowing towards theספר  is to bow when one faces theמהג אשכז
is an
 to reveal three columns, lift it upספר תורה ) “…open theתוספתא )סופרים יד:יד explicit
and show the
text to the congregation standing to the right, the left, in front and behind.
Since it is a mitzvah for
) and to reciteלכרוע( all men and women to see the text, to bow
וזאת התורה אשר שם משה לפי בי"
 to bow, connotes bowing the head and the top half of theמהג ...". Theישראל ,תורת ד' תמימה משיבת פש
').שלחן ערוך או"ח קל"ד סעיף ב( body
מהג(  with one’s pinky finger is of Turkish and Moroccan originספר  to point towards theמהג The
 was brought toמהג . It seems that theרב חיים פלגי  and byמעם לועז ), and is discussed by theהספרדים
, sinceמהגים  by and large followed Turkishירושלם living inספרדים , (Theספרדים  by theארץ ישראל
 was ruled by the Turks for four hundred years), and from there it spread amongst someארץ ישראל
 as well.אשכזים
.אחר שהשלימו הקריאה בספר תורה מגביהים וגוללים אותו
כשמגביהים הספר תורה כורעים מעט אל ספר התורה ומביטים גד הכתב של ספר תורה

'.בהגבהת התורה יש מזמרים בעימה את הפסוקים מ'וזאת התורה' עד 'ויאדיר
:בימי הראשים היו מגביהים הספר תורה קודם הקריאה

ל־פּי יְ ָ ֖י
ר־שׂם מ ֔ ֶֹשׁה ִל ְפ ֵנ֖י ְבּ ֵנ֥י יִ ְשׂ ָר ֵ ֽאל :במדבר ט:כג ַע ִ ֥
תּוֹרה ֲא ֶשׁ ָ ֣
דברים ד:מד ְו ֖ז ֹאת ַה ָ ֑
ְבּיַ ד־מ ֶ ֽ
יה
יה ְמ ֻא ָ ֽשּׁר :יז ְדּ ָר ֶ ֥כ ָ
יקים ָ ֑בּהּ ְ ֽותֹ ְמ ֶ ֥כ ָ
ץ־חיִּ ֣ים ִ֭היא ַל ַ ֽמּ ֲחזִ ִ ֣
ֹשׁה :משלי ג:יח ֵע ַ
ֹאולהּ ֹ֣ע ֶשׁר
ימ ָינ֑הּ ֝ ִבּ ְשׂמ ָ֗
א ֶר ךְך יָ֭ ִמים ִ ֽבּ ִ
יה ָשׁ ֽלוֹם :טז ֣ ֹ
יבוֹת ָ
י־נ ַעם ְ ֽו ָכל־נְ ִ ֖ת ֶ ֣
ַד ְר ֵכ ֹ֑
תּוֹרה וְ יַ ְא ִ ֽדּיר:
ְו ָכ ֽבוֹד :ישעיה מב:כא יְ ָ ֥י ָח ֵ ֖פץ ְל ַ ֣מ ַען צִ ְד ֑קוֹ יַ גְ ִ ֥דּיל ָ ֖
someone holds

,ספר  is wrapped around theווימפל  closed, while theספר  has rolled theגולל After the

 is still kept in Holland, and in newly establishedמהג  is held steady. Thisספר  so that theעצי חיים the
 after it has been removed from theווימפל . Five people are required; 1) to roll up theקהילות Yekkish
 is beingווימפל  as theתורה ) one to hold theגולל  ( 2 ,הגבהה  ( 3 ,גלילה Torah and then hand it to the 4 ,
 is aמשה ברורה  and silver adornments (which according to theמעיל ,יד wrapped around 5) handing the
 [thisהגבהה  is done beforeספר  after it has been removed from theווימפל  ). (Rolling theכיבודdifferent
, rolled and givenעזרת שים  would be passed over to theווימפל may be done by women as well - the
back]).
בעוד שהוא כורך את המפה בספר תורה יש אומרים 'לך ד' הגדלה והגבורה':
אמירת 'א־ל מלא רחמים' בציבור ,לאחר הקבורה או בכל זמן אחר ,איה מהג אשכז.
פרשיות (a single scroll containing all theספר אפטרתא  out of aהפטרה Ideally, one should chant a
 of the year(. If one is unavailable, the most important thing is to findשבתות  that pertain to theהנביאים
 where the letters are actually typeset onto the pages and not merely copied. If one has aספר הפטרה a
 andמגן אברהם  of theחומרה , one may follow theחומש  or aת"ך choice of two books in typeset print, a
,מהג אשכז . According toמהג אשכז ' ). This however, is notעת לעשות לד (and not to rely onת"ך use a
 rules,חתם סופר  available. Theביא , even if there is a fullספר אפטרתא  out of aהפטרה one chants the
.מעיקר הדין  by heartהפטרה , one may chant aבדיעבד that
בשבת אחר שגמרו את גלילת ספר תורה מפטירין בביאים מעין הסידרא .את ההפטרה קורא העולה לתורה בעצמו
מתוך ספר אפטרתא ,הייו אוסף של פרשיות ביאים השייכות לשבתות השה ,כתוב בדיו על גבי קלף .האזכרות שבו
כתבו לשם קדושה ויש בו יקוד וטעמים .קבועים לו שי עמודים בשי צדיו וגלל כספר תורה .הוא עטוף במעיל
וכרוך במפה )'ווימפל'( כספר תורה .מיחים את הספר בארון מיוחד לתשמישי מצוה ולא ארון הקודש .מכבדים ערים

את ההפטרה בקול רם עם
אף שמאחוריו ספר התורה

כבי אחת עשרה ושתים עשרה ב'הוצאה והכסה' של ספר אפטרתא .הקהל איו אומר
המפטיר .אין המפטיר עומד בצד האלמעמער אלא במרכזה כשפיו אל ארון הקודש,
שקראו בו.
מהג אשכז בסדר ההפטרות שוה בכמה מקומות מהמודפם מחומשים.
קודם קריאת ההפטרה יברך המפטיר ברכה זו :

ָבּר ךְ
טוֹבים וְ ָר ָצ֥ה
ִ֔
יאים
שׁר ָבּ ַח ֙ר ִבּנְ ִב ִ ֣
עוֹלם ֲא ֶ ֤
֙וּך ַא ָ ֤תּה יְ ֙יָ ֱא ֨לֹ ֵ ֽהינ ֙וּ ֶ ֣מ ֶל ךְך ָה ָ֔
יהם ַה ֶ ֽנּ ֱא ָמ ִ ֣רים ֶבּ ֱא ֶ ֑מת ָבּ ֨ר ךְ
ֹשׁה ַע ְב ֔דּוֹ
וּבמ ֶ ֣
ה ְ
תּוֹר ֙
בּוֹחר ַבּ ָ
וּך ַא ָ֜תּה יְ ָ֗י ַה ֵ ֚
ְב ִד ְב ֵר ֶ ֖
ְ
יאי ָ ֽה ֱא ֶ ֖מת
וּבנְ ִב ֵ ֥
וּביִ ְשׂ ָר ֵ ֣אל ַע ֔מּוֹ ִ
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ְו ַה ֶ ֽצ ֶדק:

אחרי קריאת ההפטרה אומר המפטיר ברכות אלו :

ָבּ ךְ
ל־הדּוֹרוֹת
עוֹל ִמים צַ ִדּיק ְבּ ָכ ַ
ל־ה ָ
עוֹלם צוּר ָכּ ָ
רוּך ַא ָתּה יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ֶ ֽמ ֶל ךְך ָה ָ
ל־דּ ָב ָריו ֱא ֶמת וָ ֶ ֽצ ֶדק:
וּמ ַקיֵּ ם ֶשׁ ָכּ ְ
עוֹשׂה ַה ְמ ַד ֵבּר ְ
אוֹמר ְו ֶ
ָה ֵאל ַהנֶּ ֱא ָמן ָה ֵ
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לא יעה אמן

אחריו.

יך וְ ָד ָבר ֶא ָחד ִמ ְדּ ָב ֶ ֽר ךָ
נֶ ֱא ָמן ַא ָתּה הוּא יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ וְ נֶ ֱא ָמנִ ים ְדּ ָב ֶ ֽר ךָ
יך ָאחוֹר
יקם ִכּי ֵאל ֶ ֽמ ֶל ךְך נֶ ֱא ָמן וְ ַר ֲח ָמן ַא ָתּהָ :בּ ךְ
רוּך ַא ָתּה יְ יָ ָה ֵאל ַהנֶּ ֱא ָמן
ל ֹא־יָ שׁוּב ֵר ָ
ל־דּ ָב ָריו:
ְבּ ָכ ְ
ַר ֵחם ַעל־צִ יּוֹן ִכּי ִהיא ֵבּית ַח ֵ ֽיּינוּ
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)תּוֹשׁ ַיע( ִתּנְ קוֹם נָ ָקם
ִֽ
וּבת ֶנ ֶֽפשׁ
ַל ֲע ֽל ַ

.מחזור ויטרי  andמסכת סופרים  ,רב עמרם גאון  ,אבודרהם  ,רמב"ם  ,רוקח  inוסח ְ is theו ַה ֶ ֽצ ֶדק
).וסח הספרדים  as well, (andברלין  andוסח פפד"מ This is
רש"ס העדיף גירסת סידור מהרש"ל וסידור ספרד 'וְ ַה ֶ ֽצ ֶדק') .וכ"ג מחזור ויטרי ,רע"ג ,והרוקח() .סידור אזור
)אליהו
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לא יעה אמן אחר ' ְדּ ָב ָריו ֱא ֶמת וָ ֶ ֽצ ֶדק ':שאין שם סיום הברכה ,כן הוא בטור .ולכן המפטיר לא יגלגל שם
87
את היגון בעימותו כאלו הוא סיום שלא להכשיל את הרבים) .יוסף אומץ דיי הפטרה סימן תרכט(
תנקום נקם  is to reciteמהג פפד"מ , due to censorship.ולעלובת נפש תושיע  was changed toוסח 88 The

ִבּ ְמ ֵה ָרה ְביָ ֵ ֽמינוָּ :בּ ךְ
ֽיה:
רוּך ַא ָתּה יְ יָ ְמ ַשׂ ֵ ֽמּ ַח צִ יּוֹן ְבּ ָב ֶנ ָ
יח ךָך
וּב ַמ ְלכוּת ֵבּית ָדּ ִוד ְמ ִשׁ ֶ ֽ
ְ

ַשׂ ְמּ ֵ ֽחנוּ יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ְבּ ֵא ִל ָיּֽהוּ ַהנָּ ִביא ַע ְב ֶ ֽדּ ךָך

ֽשׁב זָ ר וְ ל ֹא־יִ נְ ֲחלוּ עוֹד ֲא ֵח ִרים ֶאת־
ֹא־י ֵ
ל־כּ ְסאוֹ ל ֵ
ִבּ ְמ ֵה ָרה יָ ב ֹא ְויָ גֵ ל ִל ֵ ֽבּנוּ ַע ִ
ְכּבוֹדוֹ ִכּי ְב ֵשׁם ָק ְד ְשׁ ךָך נִ ְשׁ ַ ֽבּ ְע ָתּ לוֹ
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עוֹלם וָ ֶעדָ :בּ ךְ
רוּך
ֹא־תּ ְכ ֶבּה נֵ רוֹ ְל ָ
ֶשׁלּ ִ

ַא ָתּה יְ יָ ָמגֵ ן ָדּוִ ד:
בכל שבתות השה ,גם בשבת חול המועד פסח ,אומרים זה:

יאים
ל־הנְּ ִב ִ
בוֹדה וְ ַע ַ
ל־ה ֲע ָ
תּוֹרה וְ ַע ָ
ל־ה ָ
ַע ַ
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וְ ַעל־יוֹם ַה ַשּׁ ָבּת ַהזֶּ ה ֶשׁנָּ ַ ֽת ָתּ

ל־הכֹּל יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ
וּל ִת ְפ ָ ֽא ֶרתַ :ע ַ
נוּחה ְל ָכבוֹד ְ
ָ ֽלנוּ יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ִל ְק ֻד ָשּׁה וְ ִל ְמ ָ
עוֹלם וָ ֶעד:
ל־חי ָתּ ִמיד ְל ָ
אוֹת ךְך יִ ְת ָבּ ַר ךְך ִשׁ ְמ ךָך ְבּ ִפי ָכ ַ
וּמ ָב ֲר ִכים ָ
מוֹדים ָל ךְך ְ
ָ ֽאנוּ ִ
ָבּ ךְ
רוּך ַא ָתּה יְ יָ ְמ ַק ֵדּשׁ ַה ַשּׁ ָבּת:

 cameסידור  which was printed in theתושיע ), but the wordסידור (even though it was not printed in the
'.ולעלובת נפש תושיע ותנקום נקם במהרה בימינו'  becameוסח  as well, therefore theוסח into the
וּבת ֶנ ֶֽפשׁ ִתּנְ קוֹם נָ ָקם ִבּ ְמ ֵה ָרה ְביָ ֵ ֽמינוּ' כגירסת
תּוֹשׁ ַיע .כ"ה ברוב ס"י במקצתם )קראקא ש"ז( הגירסא ' ַל ֲע ֽל ַ
ִֽ
הרמב"ם .וראה שגירסתו היא כן מפי הצזורה) .סידור אזור אליהו(
.וסח אשכז ' isוסח פוליןִ ' ,תּ ְכ ֶבּה ' isיִ ְכ ֶבּה' 89
נוֹח  of callingמהג  cites theמהרי"ל '. Theיוֹם ַה ַשּׁ ָבּת ַהזֶּ ה'  is to reciteמהג 90 The
 which isשבת  ,יוֹם ַה ָמּ ַ
, he doesמהג  approved of thisרש"י  (Austria), and says that although there is a proof thatמהג אושטרייך
מהג  practicedרש"י '. Historically,לשון הפסוק ' ,יוֹם ַה ַשּׁ ָבּת not understand why they did not retain the
מהג הספרדים which was influenced by .מהג צרפת  is partially based onמהג אושטרייך  (France).צרפת
נוֹח
 (Spain).מהג ספרד  (Babylonia) andמהג בבל  is ancientיוֹם ַה ָמּ ַ

בשבת בר מצוה הרב דורש כאן לער הבר מצוה העומד לפיו.
בשלש רגלים ,גם בשבת חול המועד סכות ,אומרים זה:

יאים וְ ַעל־יוֹם ]בשבת ַה ַשּׁ ָבּת ַהזֶּ ה וְ ַעל־
ל־הנְּ ִב ִ
בוֹדה וְ ַע ַ
ל־ה ֲע ָ
תּוֹרה ְו ַע ָ
ל־ה ָ
ַע ַ
יוֹם[
בפסח

בשבועות

ַהזֶּ ה

בשמיי עצרת ושמחת תורה

ַחג ַה ַמּצּוֹת

ַחג

בסכות

ְשׁ ִמינִ י ַחג ָה ֲע ֶ ֽצ ֶרת

ַהזֶּ ה

ַה ָשׁבוּעוֹת

ַחג ַה ֻסּכּוֹת ַהזֶּ ה

ַהזֶּ ה

ֶשׁנָּ ַ ֽת ָתּ ָ ֽלנוּ יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ

]בשבת

וּל ִשׂ ְמ ָחה
נוּחה[ ְל ָשׂשׂוֹן ְ
ִל ְק ֻד ָשּׁה וְ ִל ְמ ָ

ל־הכֹּל יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ
וּל ִת ְפ ָ ֽא ֶרתַ :ע ַ
ְל ָכבוֹד ְ

מוֹדים ָל ךְך
ִ
ָ ֽאנוּ

אוֹת ךְך
ָ
וּמ ָב ֲר ִכים
ְ

עוֹלם ָו ֶעדָ :בּ ךְ
רוּך ַא ָתּה יְ יָ ְמ ַק ֵדּשׁ
ל־חי ָתּ ִמיד ְל ָ
יִ ְת ָבּ ַר ךְך ִשׁ ְמ ךָך ְבּ ִפי ָכּ ַ
]בשבת

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

באחרון של פסח ,יום שני של שבועות ,שמיני עצרת ,כשחלו בחול ,אומרים כאן 'מתנת יד' )עמ' .(072
וכשחלו בשבת אומרים אותו אחרי מי שברך לקהל )עמ' .(571
בראש השנה אומרים זה:

יאים וְ ַעל־יוֹם ]בשבת ַה ַשּׁ ָבּת ַהזֶּ ה וְ ַעל־
ל־הנְּ ִב ִ
בוֹדה ְו ַע ַ
ל־ה ֲע ָ
תּוֹרה ְו ַע ָ
ל־ה ָ
ַע ַ
יוֹם[ ַהזִ ָכּרוֹן ַהזֶּ ה ֶשׁנָּ ַ ֽת ָתּ ָ ֽלנוּ יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ

]בשבת

נוּחה[ ְל ָכבוֹד
ִל ְק ֻד ָשּׁה ְו ִל ְמ ָ

אוֹת ךְך יִ ְת ָבּ ַר ךְך
ָ
וּמ ָב ֲר ִכים
ְ
מוֹדים ָל ךְך
ל־הכֹּל יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ָ ֽאנוּ ִ
וּל ִת ְפ ָ ֽא ֶרתַ :ע ַ
ְ
עוֹלם ָו ֶעד ְוּד ָב ְר ךָך ַמ ְל ֵ ֽכּנוּ ֱא ֶמת ְו ַקיָּ ם ָל ַעדָ :בּ ךְ
ל־חי ָתּ ִמיד ְל ָ
ִשׁ ְמ ךָך ְבּ ִפי ָכּ ַ
רוּך
ל־ה ָ ֽא ֶרץ ְמ ַק ֵדּשׁ
ל־כּ ָ
ֶ ֽמ ֶל ךְך ַע ָ

ַא ָתּה יְ יָ

]בשבת

ַה ַשּׁ ָבּת וְ [ יִ ְשׂ ָראל וְ יוֹם

ַהזִ ָכּרוֹן:
לא הותר לאכול לפי תקיעות אלא לחולים ולכן אין עורכים הפסקה כעת לקידוש.
)כשיש מילה בראש השה מלים כעת(.
ביום כפור בשחרית אומרים זה:

יאים וְ ַעל־יוֹם ]בשבת ַה ַשּׁ ָבּת ַהזֶּ ה וְ ַעל־
ל־הנְּ ִב ִ
בוֹדה ְו ַע ַ
ל־ה ֲע ָ
תּוֹרה ְו ַע ָ
ל־ה ָ
ַע ַ
פּוּרים ַהזֶּ ה ֶשׁנָּ ַ ֽת ָתּ ָ ֽלנוּ יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ
יוֹם[ ַה ִכּ ִ

]בשבת

ילה
נוּחה[ ִל ְמ ִח ָ
ִל ְק ֻד ָשּׁה ְו ִל ְמ ָ

מוֹדים ָל ךְך
ל־הכֹּל יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ָ ֽאנוּ ִ
וּל ִת ְפ ָ ֽא ֶרתַ :ע ַ
וּל ַכ ָפּ ָרה ְל ָכבוֹד ְ
יחה ְ
ְו ִל ְס ִל ָ
ָ
וּמ ָב ֲר ִכים
ְ
עוֹלם וָ ֶעד ְוּד ָב ְר ךָך ַמ ְל ֵ ֽכּנוּ
ל־חי ָתּ ִמיד ְל ָ
אוֹת ךְך יִ ְת ָבּ ַר ךְך ִשׁ ְמ ךָך ְבּ ִפי ָכּ ַ
ֱא ֶמת וְ ַקיָּ ם ָל ַעדָ :בּ ךְ
וֹנוֹתינוּ ְו ַל ֲעוֹנוֹת ַעמּוֹ
סוֹל ַח ַל ֲע ֵ ֽ
מוֹחל וְ ֵ ֽ
ֵ
רוּך ַא ָתּה יְ יָ ֶ ֽמ ֶל ךְך
ֵבּית יִ ְשׂ ָר ֵאל

ַ
ל־ה ָ ֽא ֶרץ
ל־כּ ָ
ל־שׁנָ ה וְ ָשׁנָ ה ֶ ֽמ ֶל ךְך ַע ָ
מוֹתנוּ ְבּ ָכ ָ
וּמ ֲע ִביר ַא ְשׁ ֵ ֽ

פּוּרים:
ְמ ַק ֵדּשׁ ]בשבת ַה ַשּׁ ָבּת ְו[ יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ יוֹם ַה ִכּ ִ
ביום כפור אחר ההפטרה מיחדים זמן קצר מאוד להזכרת נשמות )עמ' (423
אין יוצאים מבית הכסת בשעת אמירת הזכרת נשמות.
]וכשחל בשבת אומרים אותו אחרי מי שברך לקהל )עמ' [.(571
בשבת לאחר שהפטירו אומרים 'יקום פרקן' ,וביום טוב ובימים וראים כשחל בחול אין אומרים אותו.
אין החזן עומד בצד האלמעמער )בימה( אלא במרכזה כשפיו אל ארון הקודש ,אף שמאחוריו ספר התורה שקראו בו.

יחי
וּמזוֹנֵ י ְר ִו ֵ
יכי ְ
ן־שׁ ַמיָּ א ִחנָּ א ְו ִח ְס ָדּא ְו ַר ֲח ֵמי ְו ַחיֵּ י ֲא ִר ֵ
יְ קוּם ֻפּ ְר ָקן ִמ ְ
הוֹרא ַמ ַע ְליָ א זַ ְר ָעא ַחיָּ א ְו ַקיָּ ָמא
גּוּפא וּנְ ָ
וּב ְריוּת ָ
ְו ַסיַּ ְע ָתּא ִד ְשּׁ ַמיָּ א ַ
אוֹריְ ָתאְ :ל ָמ ָרנָ ן ְו ַר ָבּנָ ן
זַ ְר ָעא ִדּי ָלא־יִ ְפסוּק ְו ִדי ָלא־יִ ְבטוּל ִמ ִפּ ְתגָּ ֵמי ַ
ישׁ ָתא ִדּי ְב ַא ְר ָעא ְדיִ ְשׂ ָר ֵאל ְו ִדי ְבּ ָב ֶבל
בוּר ָתא ַק ִדּ ָ
ֲח ָ

ישׁי ַכ ֵלּי
ְל ֵר ֵ

ל־תּ ְל ִמ ֵידיהוֹן
וּל ַדיָּ נֵ י ְדּ ָב ָבאְ :ל ָכ ַ
יב ָתא ְ
ישׁי ְמ ִת ָ
וּל ֵר ֵ
ישׁי גָ ְל ָו ָתא ְ
וּל ֵר ֵ
ְ
ל־תּ ְל ִמ ֵידי ַת ְל ִמ ֵידיהוֹן
וּל ָכ ַ
ְ
ְד ַע ְל ָמא יְ ָב ֵר ךְך יַ ְתהוֹן

אוֹריְ ָתאַ :מ ְל ָכּא
אן־דּ ַע ְס ִקין ְבּ ַ
וּל ָכל ַמ ְ
ְ

יַ ִפּישׁ ַחיֵּ יהוֹן

יוֹמיהוֹן
ְויַ ְסגֵּ א ֵ

ְויִ ֵתּן ַא ְר ָכּא

ישׁין ָמ ָרן
ל־מ ְר ִעין ִבּ ִ
וּמ ָכּ ַ
ל־ע ָקא ִ
ִל ְשׁנֵ יהוֹן ְויִ ְת ָפּ ְרקוּן ְויִ ְשׁ ֵתּזְ בוּן ִמ ָכּ ָ
ֹאמר ָא ֵמן:
ִדּי ִב ְשׁ ַמיָּ א יְ ֵהא ְבּ ַס ְע ְדּהוֹן ָכּל־זְ ַמן ְו ִע ָדּןְ :ונ ַ
יותר ראוי שיאמר יקום פרקן השי כלו בקול) .דברי קהלת(
)המתפלל ביחידות אין אומר 'יקום פרקן' זה ולא את ה'מי שברך' שאחריו(.

יחי
וּמזוֹנֵ י ְר ִו ֵ
יכי ְ
ן־שׁ ַמיָּ א ִחנָּ א ְו ִח ְס ָדּא ְו ַר ֲח ֵמי ְו ַחיֵּ י ֲא ִר ֵ
יְ קוּם ֻפּ ְר ָקן ִמ ְ
הוֹרא ַמ ַע ְליָ א זַ ְר ָעא ַחיָּ א ְו ַקיָּ ָמא
גּוּפא וּנְ ָ
וּב ְריוּת ָ
ְו ַסיַּ ְע ָתּא ִד ְשׁ ַמיָּ א ַ
ל־ק ָה ָלא
אוֹריְ ָתאְ :ל ָכ ְ
זַ ְר ָעא ִדּי ָלא־יִ ְפסוּק ְו ִדי ָלא־יִ ְבטוּל ִמ ִפּ ְתגָ ֵמי ָ

ישׁא ָה ֵדין ַר ְב ְר ַביָּ א ִעם זְ ֵע ַריָּ א ַט ְפ ָלא וּנְ ַשׁיָּ אַ :מ ְל ָכּא ְד ָע ְל ָמא
ַק ִדּ ָ
יְ ָב ֵר ךְך יַ ְתכוֹן

יַ ִפּישׁ ַחיֵּ יכוֹן

יוֹמיכוֹן
ְויַ ְסגֵּ א ֵ

ל־ע ָקא
ְו ִת ְת ָפּ ְרקוּן ְו ִת ְשׁ ֵתּזְ בוּן ִמ ָכּ ָ

ְויִ ֵתּן ַא ְר ָכּא ִל ְשׁנֵ יכוֹן

ישׁין
ל־מ ְר ִעין ִבּ ִ
וּמ ָכּ ַ
ִ

ָמ ָרן ִדּי

ֹאמר ָא ֵמן:
יְ ֵהא ְבּ ַס ְע ְדּכוֹן ָכּל־זְ ַמן ְו ִע ָדּןְ :ונ ַ

ִב ְשׁ ַמיָּ א

בהרבה קהילות והגים להזכיר שמות המתים בשבת וקוראים בו את שלושת הפטרים האחרוים ,אכן אין מזכירין
ולא
כשיש חתוה או מילה ולא בשבת שמברכין החודש )חוץ ממברכין החודש סיון בשבת שלפי שבועות(
חוץ משבת
בראש חדש ולא בחוכה ולא בשושן פורים ,וכלל הוא בכל שבת שאומרים יוצר ואופן אין מזכירין
שובה שמזכירין )בק"ק פפד"מ אין מזכירין(.
אחר יקום פרקן בשבת שלפני שבועות ושבת חזון החזן קורא בלחש ,כדי שלא לעורר יגון,
מתוך ספר הזכרת השמות המכוה 'ממורבוך' )עמ'  (292אב הרחמים )עמ' .(992
'מי שבירך' של קהל אומר החזן בלבד בקול רם ובעימה) :אין אומרים מי שבירך בשבת שמברכין החודש(:

ל־ה ָקּ ָהל
ת־כּ ַ
בוֹתינוּ ַא ְב ָר ָהם יִ צְ ָחק ְויַ ֲעקֹב הוּא יְ ָב ֵר ךְך ֶא ָ
ִמי ֶשׁ ֵבּ ַר ךְך ֲא ֵ ֽ
ַה ָקּדוֹשׁ ַהזֶּ ה
יהם
נוֹת ֶ
וּב ֵ
ְ

ִעם ָכּ ְ
ל־ק ִהילּוֹת ַה ֽ ֹקּ ֶדשׁ

וּמי ֶשׁ ְמּיַ ֲח ִדים ָבּ ֵתּי ְכנֵ ִסיּוֹת ִל ְת ִפ ָלּה
ר־ל ֶהםִ :
ל־א ֶשׁ ָ
ְו ָכ ֲ

תוֹכם ְל ִה ְת ַפּ ֵלּל
וּמי ֶשׁ ָבּ ִאים ְבּ ָ
ִ
וּל ַה ְב ָדּ ָלה
ְ
ְו ַ ֽי יִ ן ְל ִקדּוּשׁ
]

יהם
ֵהם וּנְ ֵשׁ ֶ

יהם
וּבנֵ ֶ
ְ

בשבת שלפי תעית בה"ב מוסיף :

ִ
נּוֹתנִ ים נֵ ר ַל ָמּאוֹר
וּמי ֶשׁ ְ

אוֹר ִחים
וּפת ְל ְ
ַ

וּצְ ָד ָקה ַל ֲענִ יִּ ים

ל־מי
ישׁי ְו ֵשׁנִ י [ ְו ָכ ִ
ל־מי ֶשׁיִּ ְת ַענֶּ ה ֵשׁנִ י ַו ֲח ִמ ִ
ְו ָכ ִ

בּוּרם ֶבּ ֱאמוּנָ ה ַה ָקּדוֹשׁ ָבּ ךְ
רוּך הוּא יְ ַשׁ ֵלם ְשׂ ָכ ָרם
עוֹס ִקים ְבּצָ ְר ֵכי צִ ָ
ֶשׁ ְ
ְויָ ִסיר ֵמ ֶהם ָכּ ַ
ל־עוֹנָ ם ְויִ ְשׁ ַלח
ל־גּוּפם ְויִ ְס ַלח ְל ָכ ֲ
ָ
ל־מ ֲח ָלה ְויִ ְר ָפּא ְל ָכ
יהם
ל־מ ֲע ֵשׂה יְ ֵד ֶ
ְבּ ָר ָכה ְו ַהצְ ָל ָחה ְבּ ָכ ַ
בשבת שחל להיות
בימים שאומרים 'מי
שברך של מתנת יד'
מוסיפים

וְ יִ זַ ֵכּם ַל ֲעלוֹת

ְויִ ְכ ְתּ ֵבם ְבּ ֵס ֶפר ַה ַחיִּ ים

ָל ֶ ֽרגֶ ל
בא' ראש השנה שחל בשבת
ובשבת שובה מוסיפים

ביום כפור שחל בשבת מוסיפים

וְ יִ ְכ ְתּ ֵבם ְבּ ֵס ֶפר
יחה
וּס ִל ָ
ילה ְ
ְמ ִח ָ

ֹאמר ָא ֵמן:
יהםְ :ונ ַ
ִעם ָכּל־יִ ְשׂ ָר ֵאל ֲא ֵח ֶ
תפילה לשלום המלכות.
and
for the

כל בו . A footnote cites both theהנותן תשועה למלכים  (pg. 231) containsסידור עבודת ישראל The
 do not contain a prayer eitherמחזורי רודלהיים . The olderמהג  as sources for thisאבודרהם
country or for the head of state.

תהלים

יכים
וּמ ְמ ָשׁ ָלה ַלנְּ ִס ִ
שׁוּעה ַל ְמּ ָ֫ל ִ ֥כים ֶ
נּוֹתן ְתּ ֗ ָ
קמד:י ַה ֵ ֥

ת־דּ ִו֥ד ַע ְב ֗דּוֹ ֵמ ֶ ֥ח ֶרב ָר ָ ֽעה:
ַמ ְלכ֥ וּת ָכּל־ ֹֽע ָל ִ ֑מים קמד:י ַ֭הפּוֹצֶ ה ֶא ָ

ַמ ְלכוּתוֹ

קמה:יג

ישעיה מג:טו

נּוֹתן
ַה ֵ ֥

ירוֹמם
יבה :הוּא יְ ָב ֵר ךְך ְויִ ְשׁמוֹר ְויִ נְ צוֹר וְ יַ ֲעזֹר ִו ֵ
וּב ַ ֥מיִ ם ַעזִּ ֖ים נְ ִת ָ ֽ
ַבּ ָיּ֖ם ֶ ֑דּ ֶר ךְך ְ
דוֹנֽנוּ
ִויגַ ֵדּל ִוינַ ֵשׂא ְל ַ ֽמ ְע ָלה ֶאת ֲא ֵ

)פלוני(

יָ רוּם הוֹדוֹֽ ֶ :מ ֶל ךְך ַמ ְל ֵכי ַה ְמּ ָל ִכים

ילהוּ וְ יַ ְד ֵבּר ַע ִמּים ַ ֽתּ ַחת
וּמ ָכּל־צָ ָרה וְ יָ גוֹן וָ ֶ ֽנ זֶ ק יַ צִּ ֵ ֽ
ְבּ ַר ֲח ָמיו יְ ַח ֵיּֽהוּ וְ יִ ְשׁ ְמ ֵ ֽרהוּ ִ
וּבכֹל ֲא ֶשׁר־יִ ְפנֶ ה יַ צְ ִ ֽל ַיח
ַרגְ ָליו וְ יַ ִפּיל שׁוֹנְ ָאיו ְל ָפנָ יו ְ

ֶ ֽמ ֶל ךְך ַמ ְל ֵכי ַה ְמּ ָל ִכים

טוֹבה ִע ָ ֽמּנוּ וְ ִעם
ל־יוֹעצָ יו וְ ָשׂ ָריו ַר ֲח ָמנוּת ַל ֲעשׂוֹת ָ
ֲ
וּב ֵלב ָכּ
ְבּ ַר ֲח ָמיו יִ ֵתּן ְבּ ִלבּוֹ ְ
הוּדה וְ יִ ְשׂ ָר ֵ ֖אל יִ ְשׁ ֹ֣כּן ָל ֶ ֑ב ַטח
שׁע יְ ָ ֔
וּביָ ֵ ֽמינוּ ירמיה כג:ו ִתּ ָוּ ַ ֣
ָכּל־יִ ְשׂ ָר ֵאל ְבּיָ ָמיו ְ

ישעיה

ֹאמר ָא ֵמן:
גּוֹאל ְו ֵכן יְ ִהי ָרצוֹן :וְ נ ַ
וּבא ְלצִ יּוֹ ֙ן ֵ ֔
נט:כ-כא ָ ֤
 pg. 74), as long as they were not forced to recite it.דברי קהלת(  was not recitedפפד"מ ,הנותן תשועה In
].אבל "הנותן תשועה" וכו' לא אמרו בפרנקפורט מעולם כל ימי אשר להם לבדם נתנה הארץ ולא עבר 0שר בתוכם[

ברכת החודש
בשבת שלפי ראש חודש מברכים ומכריזים את החודש הבא קודם שאומרים 'אשרי' ,ואז אין מזכירים שמות.
בברכת החדש אין מכריזים את המולד ואין אומרים את התחיה
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'יהי רצון וכו' שתחדש עלינו'

)תפלת רב( )גמ' ברכות טז ,(:משום איסור בקשת צרכים בשבת .החזן פותח ואומר 'מי שעשה' :

אוֹתנוּ
אוֹתם ֵמ ַע ְבדוּת ְל ֵחרוּת הוּא יִ גְ ַאל ָ ֽ
בוֹתינוּ ְוגָ ַאל ָ
קו“ח ִמי ֶשׁ ָע ָשׂה נִ ִסּים ַל ֲא ֵ ֽ
)בּ ָקרוֹב( ִו ַ
ְ :
ֹאמר ָא ֵמן
יק ֵבּץ נִ ָדּ ֵ ֽחינוּ ֵמ ַא ְר ַבּע ַכּנְ פוֹת ָה ָ ֽא ֶרץ ֲח ֵב ִרים ָכּל־יִ ְשׂ ָר ֵאלְ :ונ ַ
החזן וטל את הספר תורה בזרועו ומכריז:

וּביּוֹם
חזן ר ֹאשׁ ֽ ֹח ֶדשׁ  ...יִ ְהיֶ ה ַבּיוֹם ה) ...לשי ימי ראש חודש מכריז ַ

ה(...

וּל ָמ ֳח ָרתוֹ ַביוֹם
טוֹבה )וביום א' מכריז ְ
חזן ר ֹאשׁ ֽ ֹח ֶדשׁ  ...יִ ְהיֶ ה ְבּיוֹם ַשׁ ַבּת ק ֶֹדשׁ ַה ָבּא ָע ֵ ֽלינוּ ְל ָ
חזון  pg. 89). According to theיהי רצון' )דברי קהלת'  did not include theמהג אשכז Originally
, even in a synagogue whichיהי רצון  and not recite theיחדשהו  one should always recite the shortאיש
.בקשת צרכים בשבת , due to the issue ofיהי רצון  and/or theיחדשהו says the longer
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ָה ִראשׁוֹן(:
)חל ראש חודש בערב שבת ובשבת מכריז(

טוֹבה:
וּביוֹם ַשׁ ַבּת ק ֶֹדשׁ ַה ָבּא ָע ֵ ֽלינוּ ְל ָ
חזן ר ֹאשׁ ֽ ֹח ֶדשׁ  ...יִ ְהיֶ ה ְבּיוֹם ַה ִשּׁ ִשּׁי ְ
)חל ראש חודש ביום ראשון מכריז  (:חזן ר ֹאשׁ ֽ ֹח ֶדשׁ  ...יִ ְהיֶ ה ְל ָמ ָחר ַבּיוֹם
וּביּוֹם
ַ

ָה ִראשׁוֹן )וביום שי מכריז :

שׁנִ י(:
ַה ֵ

הקהל איו חוזר על הכרזת 'ראש חודש פלוני יהיה' ,אלא מתחיל מיד באמירת 'יחדשהו הקב"ה'.
החזן חוזר עליו ביגון של יום טוב או יום המצוין שחל באותו חדש .ביגון זה ממשיכים לגן גם את תחילת 'אשרי'.
ראש חודש ניסן ביגון של אדיר הוא שבתוך ההגדה.
ראש חודש מרחשון
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ביגון הלכה ותוספות.

ראש חודש אייר ביגון לכה דודי של ספירת העומר) .ויש ביגון הלכה ותוספות(
ראש חודש כסלו ביגון של מעוז צור.
ראש חודש סיון ביגון של אקדמות.
ראש חודש טבת ביגון של שני זיתים.
ראש חודש תמוז ביגון של לכה דודי של בין המצרים של יפת.
ראש חודש שבט או אדר )פרשת שקלים( ביגון של שקלים או החדש) .בחודש שבט בשנה מעוברת ביגון
בחר(.
ראש חודש מנחם אב ביגון של לכה דודי של שבת חזון.
ראש חודש אדר ואדר ביגון פורים.
ראש חודש אלול ביגון של אדר והוד.

קו"ח יְ ַח ְדּ ֵ ֽשׁהוּ ַה ָקּדוֹשׁ ָבּ ךְ
ל־עמּוֹ ֵבּית יִ ְשׂ ָר ֵאל
רוּך הוּא ָע ֵ ֽלינוּ ְו ַעל ָכּ ַ
ֹאמר
וּלנֶ ָח ָמה )קהל ָא ֵמן(ְ :ונ ַ
ישׁוּעה ְ
ָ
וּל ִשׂ ְמ ָחה )קהל ָא ֵמן( ִל
וּל ָשׁלוֹם )קהל ָא ֵמן( ְל ָשׂשׂוֹן ְ
ְל ַחיִּ ים ְ
). Olderמרחשון )ערוך השלחן א"ה ס' קכו ס"ק טו 92 The correct name for this fall month is the one word
). When the eighth month is mentioned in theחשון sources attest to this as well (as opposed to just
תעית א :ג ד ,פסחים צד ,:ראש . A few examples include:מרחשון , it is referred to asתלמוד  andמשה
’s Biblical and Talmudic commentary, he also refers to theרש"י :. Throughout all ofהשה ז ,:י"א
. Surprisingly, there are even customs that developed around the error. Theמרחשון month as
) either due to its lack of holidays or because itחשון  (the bitterמר חשון assumption is that it is called
 died.שרה אמינו is when

ָא ֵמן:
מגים שי פסוקים ראשוים ושים אחרוים של 'אשרי'

ית ךָך ֝ ֗עוֹד ְי ַֽהלֲ ֥ל ךָ
וּך ֶ ֽסּ ָלה:
וֹשׁ ֵ ֣בי ֵב ֶ ֑
פד:ה ַ֭ 93א ְשׁ ֵרי יֽ ְ
קמד:טו ַא ְשׁ ֵ ֣רי ָ֭ה ָעם ֶשׁ ָ ֣כּ ָכה ֑לּוֹ ַ ֽא ְשׁ ֵ ֥רי ֝ ָה ֗ ָעם ֱשׁיְ ָ ֥י ֱאל ָ ֹֽהיו:
עוֹלם ָו ֶ ֽעדְ :בּ ָכל־י֥ וֹם
לוֹהי ַה ֶ ֑מּ ֶל ךְך ַ ֽו ֲא ָ ֽב ֲר ָ ֥כה ֝ ִשׁ ְמ ֗ךָך ְל ָ ֥
וֹמ ְמ ךָ֣ך ֱא ַ ֣
קמה ְתּ ִה ָ֗לּה ְל ָ ֫ד ִו֥ד ֲא ֽר ִ
וּמ ֻה ָ ֣לּל ְמ ֑ ֹ
עוֹלם וָ ֶ ֽעד :גָּ ֤֮דוֹל יְ ָ ֣י ְ
ֲא ָ ֽב ֲר ֶ ֑כ ָךּ ַו ֲא ַ ֽהלֲ ָ ֥לה ֝ ִשׁ ְמ ֗ךָך ְל ָ ֥
אד ֝ ְו ִלגְ ֻד ָלּ ֗תוֹ ֵ ֣אין ֵ ֽח ֶקר:
הוֹד ךָך וְ ִד ְב ֵ ֖רי נִ ְפ ְלא ֶ ֹ֣ת ךָ
יך וּגְ ֖בוּר ֶ ֹ֣ת ךָ
שׂ ךָ
יך
יך יַ ִ ֽגּידוֲּ ֭ :ה ַדר ְכּ ֣בוֹד ֶ ֑
֣דּוֹר ְ֭לדוֹר יְ ַשׁ ַ ֣בּח ַ ֽמ ֲע ֶ ֑
יחהֽ ֶ :ו ֱעז֣ וּז נֽ ְוֹרא ֶ ֹ֣ת ךָ
וּב ךָ֣ך
ב־ט ְ
ֹאמרוּ וגדלותך וּגְ ֻד ָ ֽלּ ְת ךָ֥ך ֲא ַס ְפּ ֶ ֽרנָּ הֵ :ז ֶ֣כר ַר ֽ
ָא ִ ֽשׂ ָ
יך י ֵ ֑
ל־ח ֶסד :טוֹב־יְ ָ ֥י ַל ֹ֑כּל
יַ ִ ֑בּיעוּ ְוצִ ְד ָ ֽק ְת ךָ֥ך יְ ַר ֵ ֽנּנוַּ :חנּ֣ וּן ְו ַר ֣חוּם יְ ָ ֑י ֶ ֥א ֶר ךְך ֝ ַא ֗ ַפּיִ ם וּגְ ָד ָ ֽ
֝ ְו ַ ֽר ֲח ֗ ָמיו

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

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

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

פוּפיםֽ ֵ :עינֵ י־ ֹ֖כל ֵא ֶ ֣ל ךָ
ל־ה ְכּ ִ ֽ
זוֹקף ְל ָכ ַ
ל־ה ֹֽנּ ְפ ִ ֑לים ֝ ְו ֵ ֗
סוֹמ ךְך יְ֭ יָ ְל ָכ ַ
ֵ֣
יך יְ ַשׂ ֵ ֑בּרוּ וְ ַא ָ ֤תּה

לפי 'תפילת גשם בשמיני עצרת ותפילת טל ביום א' של פסח' תולין פרוכת לבה .החזן איו לובש
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'סארגס' )קיטל(.
תחילת 'אשרי' וסופו' ,יהללו' וסדר הכסת ספר תורה ,ביגוי ימים וראים.

ת־א ְכ ָ ֣לם ְבּ ִע ֽתּוֹ:
ן־ל ֶ ֖הם ֶא ָ
וֹת ָ
נֽ ֵ

הבעל תפלה מרים קולו בעימה

ל־דּ ָר ָ ֑כיו ֝ ְו ָח ֗ ִסיד ְבּ ָ ֽכל־
ל־חי ָרצֽ וֹן :צַ ִ ֣דּיק יְ֭ יָ ְבּ ָכ ְ
וּמ ְשׂ ִ ֖בּ ַיע ְל ָכ ַ ֣
פּוֹת ַח ֶאת־יָ ֶ ֑ד ךָך ַ
בפסוק ֵ ֥
ַ ֽמ ֲע ָ ֽשׂי ו ָ :ק ֣רוֹב יְ֭ יָ ְל ָכל־ ֽ ֹק ְר ָ ֑איו ְל ֹ֤כל ֲא ֶ ֖
שׂה
שׁר יִ ְק ָר ֻ ֣אהוּ ֶ ֽב ֱא ֶ ֽמתְ :רצֽ וֹן־יְ ֵר ָ ֥איו ַ ֽי ֲע ֶ ֑
ֵ֣
יעם:
וֹשׁ ֵ ֽ
ת־שׁוְ ָע ָ ֥תם יִ֝ ְשׁ ֗ ַמע וְ יֽ ִ
ַ
וְ ֶא
א ֲה ָ ֑ביו
ת־כּל־ ֽ ֹ
שׁוֹמר יְ֭ יָ ֶא ָ
שׁם ָק ְד ֗שׁוֹ
ל־בּ ָשׂר ֵ ֥
יב ֵ ֣ר ךְך ָכּ ָ֭
ָ ֽה ְר ָשׁ ִ ֣עים יַ ְשׁ ִ ֽמידְ :תּ ִה ַ ֥לּת יְ ָ֗י ְ ֽי ַד ֶ֫בּר ִ ֥פּי ִ ֽו ָ

ְו ֵ ֖את ָכּל־
עוֹלם
ְל ָ ֥

לוּ־יֽהּ:
ד־עוֹלם ַ ֽהלֲ ָ
ָ֗
ָו ֶ ֽעד :קטו:יח ַ ֽו ֲא ַ ֤נ ְחנוּ ׀ נְ ָ֘ב ֵ ֤ר ךְך ָ֗יהּ ֵ ֽמ ַע ָ ֥תּה וְ ַע
ברוב קהלות פולין אומרים בכל שבת 'אב הרחמים' קודם שמחזירים הספר להיכל ,חוץ מבימים שאין אומרים
צדקתך צדק ולא כשיש חתוה ומילה ,ולא כשמברכים החדש חוץ מבימי הספירה ,וכשמברכין חדש אב.

ימים ְו ַהיְ ָשׁ ִרים
צוּמים הוּא יִ ְפקֹד ְבּ ַר ֲח ִמים ַה ֲח ִס ִידים ְו ַה ְתּ ִמ ִ
רוֹמים ְבּ ַר ֲח ָמיו ָה ֲע ִ
שׁוֹכן ְמ ִ
ֵ
ַאב ָה ַר ֲח ִמים
מוֹתם ֣ל ֹא
וּב ָ ֖
יהם ְ
ם ְבּ ַחיֵּ ֶ֔
ימ ֙
ְק ִהילּוֹת ַה ֽ ֹקּ ֶדשׁ ֶשׁ ָמּ ְסרוּ נַ ְפ ָשׁם ַעל ְק ֻד ַשּׁת ַה ֵשּׁם שמואל ב' א:כג ַה ֶ ֽנּ ֱא ָה ִ ֤בים ְו ַהנְּ ִע ִ
טוֹבה ִעם ְשׁ ָאר
צוּרם :יִ זְ ְכּ ֵרם ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ְל ָ
וּמ ֲא ָריוֹת גָּ ֵ ֽברוּ ַל ֲעשׂוֹת ְרצוֹן קוֹנָ ם ְו ֵ ֽח ֶפץ ָ
נִ ְפ ָ ֑רדוּ ִמנְּ ָשׁ ִרים ַ ֽקלּוּ ֵ
עוֹלם ְויִ נְ קֹם ְבּיָ ֵ ֽמינוּ ְל ֵע ֵינֽינוּ נִ ְק ַמת ַדּם ֲע ָב ָדיו ַה ָשּׁ ךְ
ֹשׁה ִאישׁ ָה ֱאל ִֹהים:
תוֹרת מ ֶ
פוּך ַכּ ָכּתוּב ְבּ ַ
יקי ָ
צַ ִדּ ֵ
שׁיב ְלצָ ָ ֔ריו ְו ִכ ֶ ֥פּר ַא ְד ָמ ֖תוֹ ַע ֽמּוְֹ :ו ַעל יְ ֵדי ֲע ָב ֶ ֽד ךָ
יך
ם יָ ִ ֣
ם־ע ָב ָ ֖דיו יִ ֑קּוֹם ְונָ ָק ֙
ם ַע ֔מּוֹ ִ ֥כּי ַד ֲ
דברים לב:מג ַה ְר ִ ֤נינוּ גוֹיִ ֙
וּב ִכ ְת ֵבי ַה ֽ ֹקּ ֶדשׁ נֶ ֱא ַמר:
יי שׁ ֵ ֹ֥כן ְבּצִ יּֽ וֹןְ :
יתי ַ ֽו ָ ֖
יתי ָדּ ָ ֣מם ֽל ֹא־נִ ֵ ֑קּ ִ
יאים ָכּתוּב ֵלאמֹר :יואל ד:כא ְונִ ֵ ֖קּ ִ
ַהנְּ ִב ִ

תהלים

בגיים

יך ַה ָשּׁ ֽפ ךְ
ם־ע ָב ֶ ֥ד ךָ
וּך:
ַבּגּוֹיִ ֣ם ְל ֵע ֵינ֑ינוּ נִ֝ ְק ֗ ַמת ַ ֽדּ ֲ

א־שׁ ַ֗כח ַ ֽצ ֲע ַ ֥קת
אוֹתם זָ ָ ֑כר ֽל ֹ ֝ ָ
אוֹמר :ט:יג ִ ֽכּי־ד ֵ ֹ֣רשׁ ָ֭דּ ִמים ָ ֣
ְו ֵ

אוֹמר :קי:ו-ז יָ ִ ֣דין ַ֭בּגּוֹיִ ם ָמ ֵ ֣לא
ֲענָ ִ ֽו יִ םְ :ו ֵ

יהם יִ ָוּ ַ ֣דע
אמ ֣רוּ ַהגּוֹיִ ֘ם ַאֵיּ֢ה ֱא ֽלֹ ֵ֫ה ֶ ֥
עט:י ָ ֤ל ָמּה ׀ ֽי ֹ ְ

עניים

ל־כּן יָ ִ ֥רים ֽר ֹאשׁ:
ל־א ֶרץ ַר ָ ֽבּהִ֭ :מנַּ ַחל ַבּ ֶ ֣דּ ֶר ךְך יִ ְשׁ ֶ ֑תּה ַע ֝ ֵ֗
גְ ִויּ֑ וֹת ָ ֥מ ַחץ ֝ ֗ר ֹאשׁ ַע ֶ ֥

סדר הכנסת ספר התורה

94

החזן לוקח את ספר התורה להוליכו מן האלמעמער )בימה( ולהציעו בהיכל ,ואומר בעימה :

קמח:יג-יד

ל־א ֶרץ
וֹדוֹ ַע ֶ ֥
ת־שׁם יְ ָ֗י ִ ֽכּי־נִ ְשׂ ָ ֣גּב ְשׁ ֣מוֹ ׀ ְל ַב ֑דּוֹ קהל֝ 95 :ה ֗
יְ ַ ֽהלֲ ֤֨לוּ ׀ ֶא ֬ ֵ

ידיו ִל ְב ֵנ֣י יִ֭ ְשׂ ָר ֵאל ַ ֥עם ְקר ֹ֗בוֹ ַ ֽהלֲ לוּ־
ל־ח ִס ָ ֗
וְ ָשׁ ָ ֽמיִ םַ :וָ ֤יּ ֶרם ֶ ֨ק ֶרן ׀ ְל ַע ֡מּוֹ ְתּ ִה ָ ֤לּה ְ ֽל ָכ ֲ
ָיֽהּ:
בשבת :

כט ִמזְ ֗מוֹר ְל ָ ֫ד ִו֥ד ָה ֣בוּ ַ֭ליֽ יָ ְבּ ֵנ֣י ֵא ִ ֑לים ָה ֥בוּ ֝ ַ ֽל ָ֗יי ָכּ ֥בוֹד וָ ֹֽעז:
ָ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 ַ
֥קוֹל יְ ָ֗י ַע ַ֫
קוֹל־יְ ָ ֥י ַבּ ֹ֑כּ ַח ֥קוֹל יְ֝ ָ֗י ֶ ֽבּ ָה ָ ֽדר:
ת־א ְר ֵז֥י ַה ְלּ ָבנֽ וֹן:
֣קוֹל יְ֭ יָ שׁ ֵ ֹ֣בר ֲא ָר ִז֑ים ַויְ ַשׁ ֵ ֥בּר יְ֝ ָ֗י ֶא ַ
מוֹ־עגֶ ל ְל ָבנ֥ וֹן ֝ ְו ִשׂ ְר ֹ֗ין ְכּ ֣מוֹ ֶב ְ
ֵ֑
ידם ְכּ
וַ יַּ ְר ִק ֵ ֥
ן־ר ֵא ִ ֽמים:
קוֹל־יְ ָ ֥י ח ֗ ֵֹצב ַ ֽל ֲה ֥בוֹת ֵ ֽאשׁ:
֣קוֹל יְ֭ יָ יָ ִ ֣חיל ִמ ְד ָ ֑בּר יָ ִ ֥חיל יְ֝ ָ֗י ִמ ְד ַ ֥בּר ָק ֵ ֽדשׁ:
).מגביה  (other times from theגבאי  with both hands from theספר  receives theחזן First the
 from his right, and threeספרים  he receives it comes from his left, twoספר When there is only one
 turns to the South fairly quickly and usually before heחזן  from directly behind him. Theספרים
) he turns around towards West and receivesיום כפור מחה '. Other times (except maybeלבדו' finishes
 and turns to South as soon as he has a firm grip. Therefore he mightמגביה  directly from theספר the
' facing West Southwest or South.יהללו' begin
 95העולם טועים בתיבת הודו על ארץ ושמים שקורים הד' בשור"ק שקרא אצלו מלאפו"ם ויהי' פירושו א"כ
לשון הודאה .ואיו כן אלא הוא לשון הוד והדר .ופי' הוד שלו לפיכך צריך לקרות הד' בחול"ם כן משמע מלשון
אאמ"ז מהרי"ה ז"ל בס' י"א סימן רמ"ט ותקצ"ה והוא פשוט אצל בעלי מקרא) .והג כצאן יוסף(
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ֹמר ָכּ ֽבוֹד:
יכ ֑לוֹ ֝ ֻכּ ֗לּוֹ א ֵ ֥
וּב ֵ ֽה ָ
לוֹת ַ ֽו יֶּ ֱח ֢שׂף יְ ֫ ָע ֥רוֹת ְ
חוֹלל ַאיָּ ֘
֤קוֹל יְ יָ ֙ ׀ יְ ֵ ֣
יְ֭ יָ ַל ַמּ ֣בּוּל יָ ָ ֑
עוֹלם:
שׁב ַו ֵיּ ֶ֥שׁב יְ֝ ָ֗י ֶ ֣מ ֶל ךְך ְל ָ ֽ
ת־ע ֣מּוֹ ַֿב ָשּׁ ֽלוֹם:
ְ ֽי ָ֗י ֹ֖עז ְל ַע ֣מּוֹ יִ ֵ ֑תּן יְ ָ֓י ׀ יְ ָב ֵ ֖ר ךְך ֶא ַ
ביום טוב שחל בחול :

לוֹאהּ ֝ ֵתּ ֵ֗בל וְ י֣ ְשׁ ֵבי ָ ֽבהּ:
וּמ ָ ֑
כד ְל ָד ִ ֗וד ֫ ִמזְ ֥מוֹר ַ֭ 96ליֽ יָ ָה ָ ֣א ֶרץ ְ
י־הוּא ַעל־יַ ִ ֣מּים יְ ָס ָ ֑דהּ ְו ַעל־נְ֝ ָה ֗רוֹת יְ ֽכוֹנֲ ֶנ ָֽה:
ִ 97כּ ֖
וּמי־יָ֝ ֗קוּם ִבּ ְמ ֥קוֹם ָק ְד ֽשׁוֹ:
ִ ֽמי־יַ ֲע ֶ ֥לה ְב ַהר־יְ ָ ֑י ִ ֽ
שׁי ְו ֖ל ֹא נִ ְשׁ ַ ֣בּע ְל ִמ ְר ָ ֽמה:
שּׁ ְוא נפשו נַ ְפ ֑ ִ
שׂא ַל ָ ֣
שׁר ׀ ֽל ֹא־נָ ָ ֣
ר־ל ָ ֥בב ֲא ֶ ֤
נְ ִ ֥קי ַכ ֗ ַפּיִ ם ֽוּ ַב ֵ֫
שּׂא ְ֭ב ָר ָכה ֵמ ֵ ֣את יְ ָ ֑י ֝וּצְ ָד ָ ֗קה ֵ ֽמ ֱאל ֵ ֹ֥הי יִ ְשׁ ֽעוֹ:
יִ ָ ֣
זֶ֭ ה ֣דּוֹר

דרשו

שׁיו ְמ ַב ְקֿ ֵ֥֨שׁי ָפנֶ י֖ ךָך ַ ֽי ֲע ֣ ֹקב ֶ ֽס ָלה:
ֽ ֹדּ ְר ָ ֑

עוֹלם ֝ ְויָ ֗בוֹא ֶ ֣מ ֶל ךְך ַה ָכּ ֽבוֹד:
יכם וְ֭ ִה ָ ֽנּ ְשׂאוּ ִפּ ְת ֵ ֣חי ָ ֑
אשׁ ֶ֗
ְשׂ ֤אוּ ְשׁ ָע ִ ֨רים ׀ ָ ֽר ֵ
ִ ֥מי זֶ ֘ה ֶ ֤מ ֶל ךְך ַה ָ֫כּ ֥בוֹד ׀ יְ֭ יָ ִעזּ֣ וּז ְוגִ ֑בּוֹר יְ֝ ָ֗י גִּ ֥בּוֹר ִמ ְל ָח ָ ֽמה:
יכם ֭וּ ְשׂאוּ ִפּ ְת ֵ ֣חי ָ ֑
אשׁ ֶ֗
ְשׂ ֤אוּ ְשׁ ָע ִרים ׀ ָ ֽר ֵ
עוֹלם ֝ ְויָ ֗ב ֹא ֶ ֣מ ֶל ךְך ַה ָכּ ֽבוֹד:
לְאדָ ם שֶׁ יֵּהָ ֶה ִמן הָ עוֹלָ ם הַ זֶּ ה בְּ ל ֹא בְ ָר ָכה וְ כָ ל הַ נֶּהֱ ֶה ִמן הָ עוֹ ָלם הַ זֶּ ה בְּ ל ֹא בְ ָר ָכה ,מָ עַ ל. . .
ָתּוּ ַרבָּ ָןָ ,אסוּר ָ
96
י־א ָ ֽדם) ':תהלים קיה:טז(,
לוֹאהּ' וּכְ ִתיב ' ַה ָשּׁ ַ ֣מיִ ם ֖◌ ָשׁ ַמיִ ם ַל ֑ד' ֝ ְו ָה ָ ֗א ֶרץ נָ ַ ֥תן ִל ְבנֵ ָ
וּמ ָ ֑
ְרבִ י ֵלוִ י ָרמֵ י ,כְּ ִתיב ' ַ֭לד' ָה ָ ֣א ֶרץ ְ
ל ֹא ַק ְשׁיָא ,כָּאן קוֹדֶ ם בְּ ָר ָכה ,כָּאן ל ְַאחַ ר בְּ ָר ָכה) .גמ' ברכות לה(:
97
י־הוּא ַעל־יַ ִ ֣מּים יְ ָס ָ ֑דהּ ְו ַעל־נְ֝ ָה ֗רוֹת יְ ֽכוֹנֲ ֶנ ָֽהֵ ':אלּוּ ִשׁבְ עָ ה י ִַמּים וְ ַא ְרבָּ עָ ה
ָאמַ ר ְרבִ י יוֹחָ ָן ,מָ אי ִדּכְ ִתיב? ' ִכּ ֖
ְהָ רוֹת ,שֶׁ מַּ ִקיפִ ין ֶאת ֶא ֶרץ ִי ְשׂ ָר ֵאל ,וְ ֵאלּוּ הֵ ן ִשׁבְ עָ ה י ִַמּים :א( יַמָּ הּ שֶׁ ל ְטבֶ ְריָא ,ב( וְ יַמָּ הּ שֶׁ ל ְסדוֹם ,ג( וְ יַמָּ הּ שֶׁ ל שֶׁ ל
פַּמיָא ,ז( וְ יָם הַ גָּדוֹל .וְ ֵאלּוּ הֵ ן ַא ְרבָּ עָ ה  ְהָ רוֹת ,א( י ְַרדֵּ ן ,ב(
חֵ ילַת ,ד( וְ יַמָּ הּ שֶׁ ל ִחיל ְָתא ,ה( וְ יַמָּ הּ שֶׁ ל ִסיבְ כִ י ,ו( וְ יַם ַא ְס ְ
ירוֹמיוֹן ד( וּפִ יגָה) .גמ' בבא בתרא עד(:
וְ י ְַרמוְּך ,ג( וְ ִק ְ

ִ ֤מי ֣הוּא זֶ ֘ה ֶ ֤מ ֶל ךְך ַה ָ֫כּ ֥בוֹד ׀ יְ ָ ֥י צְ ָב ֑אוֹת ֤הוּא ֶ ֖מ ֶל ךְך ַה ָכּ ֣בוֹד ֶ ֽס ָלה:
מדבריו של הדברי קהלת לגבי ההכסה בשבת ,מתברר שהחזן מוסר לו את הספר ורק אז פותח את הארון הקודש.
בהכסת ספר התורה לארון הקודש אומרים :
במדבר י:לו

שׁוּבה יְ ָ֔י ִ ֽר ֲב ֖בוֹת ַא ְל ֵ ֥פי יִ ְשׂ ָר ֵ ֽאל:
ֹאמר ָ ֣
וּבנֻ ֖ ֹחה י ַ ֑
ְ 98

וּח ֶ ֑ת ךָך ֝ ַא ָ֗תּה ַ ֽו ֲא ֥רוֹן ֻע ֶ ֽזּ ךָך:
קוּמה יְ֭ יָ ִל ְמנֽ ָ
תהלים קלב:ח-י ָ ֣
יד ךָ
ֹֽכּ ֲה ֶנ ךָ
יך יְ ַר ֵ ֽנּנוּ:
שׁוּ־צ ֶ֑דק ַ ֽו ֲח ִס ֶ ֥
ֶ
֥יך יִ ְל ְבּ
֖◌ ַ ֽבּ ֲעבוּר ָדּ ִו֣ד ַע ְב ֶ ֑דּ ךָך ַא ֝ ָ
יח ךָך:
ל־תּ ֗ ֵשׁב ְפּ ֵנ֣י ְמ ִשׁ ֶ ֽ
ל־תּ ֲע ֹֽזבוּ:
משלי ד:ב ִ ֤כּי ֶ ֣ל ַקח ֭טוֹב נָ ַ ֣ת ִתּי ָל ֶ ֑כם ֝ ֽתּ ָוֹר ִ֗תי ַ ֽא ַ ֽ
יה ְמ ֻא ָ ֽשּׁר:
יקים ָ ֑בּהּ ְ ֽותֹ ְמ ֶ ֥כ ָ
ץ־חיִּ ֣ים ִ֭היא ַל ַ ֽמּ ֲחזִ ִ ֣
ג:יח ֵע ַ
יה ָשׁ ֽלוֹם:
יבוֹת ָ
י־נ ַעם ְ ֽו ָכל־נְ ִ ֖ת ֶ ֣
יה ַד ְר ֵכ ֹ֑
ג:יז ְדּ ָר ֶ ֥כ ָ
יך
יבנוּ יְ ָ ֤י ׀ ֵא ֶ֨ל ךָ ֙
איכה ה:כא ֲה ִשׁ ֵ֨
חזן כורע

ונשוב

וּבה ַח ֵ ֥דּשׁ יָ ֵ ֖מינוּ ְכּ ֶ ֽק ֶדם:
ְ ֽונָ ֔שׁ ָ

 99יִ ְ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:

)קהל

ָא ֵמן(

שׁוֹרה ,עַ ל ָפּחוֹת ִמ ְשֵּׁי
שׁוּבה ֔ד' ִ ֽר ֲב ֖בוֹת ַא ְל ֵ ֥פי יִ ְשׂ ָר ֵ ֽאלְ ':מלַמֵּ ד ,שֶׁ ֵאין הַ ְשּׁכִ יָה ָ
ָ֣
ֹאמר
וּבנֻ ֖ ֹחה י ַ ֑
ָתּוּ ַרבָּ ָןְ ' ,
98
וּשֵׁי ְרבָ בוֹת חָ סֵ ר ֶאחָ ד ,וְ זֶ ה ל ֹא עָ סַ ק בִּ פְ ִריָּה ְוּרבִ יָּה,
וּשֵׁי ְרבָ בוֹת ִמ ִיּ ְשׂ ָר ֵאל ,הֲ ֵרי שֶׁ הָ יוּ ִי ְשׂ ָר ֵאל ְשֵׁי אֲ ָלפִ ים ְ
ְ
אֲ לָ פִ ים
גוֹרם ַל ְשּׁכִ יָה שֶׁ ִתּ ְס ַתּלֵק ִמ ִיּ ְשׂ ָר ֵאל? )גמ' יבמות סג(:
ל ֹא ְִ מצָ א ֶזה ֵ
99

החזן מגן הקדיש לפי מוסף 'תפילות גשם וטל'  -ביגון ימים וראים ,כופלים בו ' לעלא' ביגון
מיוחד.

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
ְל ֵ ֽע ָלּא )בראש השנה ויום כפור ולפי תפילות גשם וטל מוסיפים ְוּל ֵ ֽע ָלּא( ִמ ָכּ ִ
ֻתּ ְשׁ ְבּ ָח ָתא ְונֶ ָח ָמ ָתא ַדּ ֲא ִמ ָירן ְבּ ָע ְל ָמא :חזן כורע ְו ִא ְמרוּ ָא ֵמן:

)קהל

ָא ֵמן(

בשבת ראש חודש אומרים כאן מוסף של שבת ראש חודש )עמ' .(062
בשלש רגלים ובשבת חול המועד אומרים כאן מוסף של שלש רגלים )עמ' .(172
בימים וראים אומרים כאן מוסף של ראש השה )עמ'  ,(803של יום כפור )עמ' .(523

תפלת מוסף לשבת
כל יחיד חייב בתפלת מוסף בין יש צבור בעיר בין לא .זמן תפלת מוסף אין יותר מסוף ז' שעות ,ובדיעבד אם התפלל
אותה כל היום ,יצא .עבר כל היום ולא התפלל מוסף אין לה תשלומין .מותר לטעום קצת קודם אבל סעודה אסורה
)לפי מוסף( יותר מכביצה אלא למאן דחלש לביה.

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

ָבּ ךְ
רוּך

משתחוה

ֱאל ֵֹהי יִ צְ ָחק

ַא ָתּה

זוקף

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

ֵ ֽואל ֵֹהי ַ ֽי ֲעקֹב

נּוֹרא
ָה ֵאל ַהגָּ דוֹל ַהגִּ בּוֹר וְ ַה ָ

טוֹבים וְ קֹנֵ ה ַהכֹּל
ִ
גּוֹמל ֲח ָס ִדים
ֵ
ִל ְבנֵ י ְבנֵ ֶ
יהם ְל ַ ֽמ ַען ְשׁמוֹ ְבּ ַא ֲה ָבה:

זוֹכר ַח ְס ֵדי ָאבוֹת
וְ ֵ

ֵאל ֶע ְליוֹן

גוֹאל
ֵ
וּמ ִביא
ֵ

בשבת שובה ]אבל בחזרת הש"ץ אין הקהל אומר 'זכרנו לחיים'[:

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

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

משתחוה

ַא ָתּה

זוקף

יְ יָ ָמגֵ ן ַא ְב ָר ָהם:

הוֹשׁ ַיע:
עוֹלם ֲאדֹנָ י ְמ ַחיֵּ ה ֵמ ִתים ַא ָתּה ַרב ְל ִ ֽ
ַ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 ֵ
ַ ֽבּ ַעל גְּ בוּרוֹת ִ
שׁוּעה:
וּמצְ ִ ֽמ ַיח יְ ָ
וּמ ַחיֶּ ה ַ
ה־לּ ךְך ֶ ֽמ ֶל ךְך ֵמ ִמית ְ
וֹמ ָ
וּמי ֽדּ ֶ
בשבת שובה ]אבל בחזרת הש"ץ אין הקהל אומר 'מי כמוך'[:

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

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

101 100

קדושה לש"ץ בחזרת התפלה

ישׁים ִשׁ ְמ ךָך ַבּ ֽ ֹקּ ֶדשׁ
ישׁ ךָך ְכּסוֹד ִ ֽשׂ ַיח ַשׂ ְר ֵפי ֽ ֹק ֶדשׁ ַה ַמּ ְק ִדּ ִ
חזן בלבד נַ ֲע ִריצְ ךָך ְונַ ְק ִדּ ְ
ה וְ ָא ֔ ַמר
יא ךָך ישעיה ו:ג ְו ָק ָ ֨רא ֶז֤ה ֶאל־זֶ ֙
ַכּ ָכּתוּב ַעל־יַ ד 102נְ ִב ֲ
קהל וחזן יחדיו

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

חזן ְכּבוֹדוֹ

שׁוֹא ִלים זֶ ה ָלזֶ ה
ֲ
עוֹלם ְמ ָשׁ ֲר ָתיו
ָמ ֵלא ָ

ַאיֵּ ה ְמקוֹם ְכּבוֹדוֹ ְל ֻע ָמּ ָתם ָבּ ךְ
ֹאמרוּ:
רוּך י ֵ ֽ
קהל וחזן יחדיו

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

חזן ִמ ְמּקוֹמוֹ

הוּא ִ ֽי ֶפן ְבּ ַר ֲח ִמים וְ יָ חֹן ַעם ַה ְמיַ ֲח ִדים ְשׁמוֹ

אוֹמ ִרים:
ְ
ֶ ֽע ֶרב ָו ֹֽב ֶקר ְבּ ָכל־יוֹם ָתּ ִמיד ַפּ ֲע ַ ֽמיִ ם ְבּ ַא ֲה ָבה ְשׁ ַמע
אוֹמ ִרים ִשׁ ָירה בְ כָ ל שָׁ עָ ה ,וּמַ לְאֲ כֵ י
ְ
יוֹתר ִממַּ לְאֲ כֵ י הַ שָּׁ ֵרת ,שֶׁ יִּ ְשׂ ָר ֵאל
חֲ בִ יבִ ין ִי ְשׂ ָר ֵאל ִלפְ ֵי הַ ָקּדוֹשׁ בָּ רוְּך הוּא ֵ
100
אוֹמ ִרים ִשׁ ָ
הַ שָּׁ ֵרת ֵאין ְ
ירה ֶאלָּא פַּ עַ ם ַאחַ ת בַּ יּוֹם ,וְ ָא ְמ ֵרי ָלהַּ ,פּעַ ם ַאחַ ת בַּ שַׁ בָּ ת  . . .וְ יִ ְשׂ ָר ֵאל מַ זְ כִּ ִירין ֶאת הַ שֵׁ ם ַאחַ ר
ְשׁ ֵתּי ֵתיבוֹת ,שֶׁ נֶּאֱ מַ רְ ' :שׁ ַ ֖מע יִ ְשׂ ָר ֵ ֑אל ֥ד'' וּמַ לְאֲ ֵכי הַ שָּׁ ֵרת ֵאין מַ זְ כִּ ִירין ֶאת הַ שֵׁ ם ֶאלָּא ל ְַאחַ ר שָׁ ֹלשׁ ֵתּיבוֹת ,כִּ ְדכְ ִתיב:
ֹאמרוּ יִ ְשׂ ָר ֵאל לְמַ טָּ ה ,שֶׁ נֶּאֱ מַ ר:
ירה לְמַ עְ לָ ה ,עַ ד שֶׁ יּ ְ
אוֹמ ִרים ִשׁ ָ
' ָק ֧דוֹשׁ ׀ ָק ֛דוֹשׁ ָק ֖דוֹשׁ ֥ד' צְ ָב ֑אוֹת' ,וְ ֵאין מַ לְאֲ ֵכי הַ שָּׁ ֵרת ְ
ל־בּ ֵנ֥י ֱאל ִ ֹֽדים) ':איוב לח:ז() .גמ' חולין צב(.
וֹכ ֵבי ֹ֑ב ֶקר ֝ ַויָּ ִ ֗ריעוּ ָכּ ְ
' ְבּ ָרן־יַ֭ ַחד ֣כּ ְ
יש והגים לגן את הקדושה ,ובפרט בשבת שלפני שבועות מקיפים על זה כדי להבדילה משבת חזון.
101
בימים של תפילת טל וגשם מגים אותה ביגון תפילת טל וגשם .ושבתות שקלים והחודש מגים אותה
ביגון הפיוט 'אור פניך' ,של מוסף שקלים.
בחטף פתח  -כ"ה בכל ס"י והסגול הוא משיויי רז"ה) .סידור אזור אליהו(
102
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דברים ו:ד ְ 103שׁ ַ ֖מע יִ ְשׂ ָר ֵ ֑אל יְ ָ ֥י ֱאל ֵ ֹ֖הינוּ יְ ָ ֥י ׀ ֶא ָ ֽחד:

חזן ֶ 104א ָחד

יענוּ
מוֹשׁ ֵ ֽ
ִ
הוּא ֱאל ֵ ֹֽהינוּ הוּא ָא ִ ֽבינוּ הוּא ַמ ְל ֵ ֽכּנוּ הוּא

ל־חי
יענוּ ְבּ ַר ֲח ָמיו ֵשׁנִ ית ְל ֵעינֵ י ָכּ ַ
ְוהוּא יַ ְשׁ ִמ ֵ ֽ

במדבר טו:מא

ִ ֽל ְהי֥ וֹת ָל ֶ ֖כם

ֵ ֽל ֱאל ִ ֹ֑הים
קהל וחזן יחדיו

יכם:
ֲאנִ ֖י יְ ָ ֥י ֱא ֽלֹ ֵה ֶ ֽ
בשבת שאומרים בה אופן מוסיפים פיוט 'אלדיכם' בקדושת מוסף:

בקהילות הוותיקות אין אומרים אותו
)פפד"מ ,מגצא ,וורמייזא ועוד(

וֹפט ֶ ֽצ ֶדק
יכם ֗שׁ ֵ
ֱא ֽלֹ ֵה ֶ ֽ
ְל ֻא ִמּים

יִ ְשׁפֹּ ט ִמישׁוֹר

דּוֹתיו יַ ֲהפֹ ךְך
֗ ִמ ָ

ִמ ַדּת ִדּין

וּשׁגָ גוֹת וַ ֲעוֹן
יכ ֵפּר זְ דוֹנוֹת ְ
ְל ַר ֲח ִמים ִ ֗ו ַ

ְכּ ָת ִמים ְ֗ל ַכ ָפּ ָרה ַמ ִשּׂיגִ ים ֵלילוֹת וְ יָ ִמים
ֲ֗חזֵ ה ַע ְמּ ךָך ְבּצָ ָרה ִמ ְת ַענִּ ים וְ צָ ִמים ְ֗זכֹר
ימים
וּתּ ִמ ִ
ָל ֶהם ְבּ ִרית ִראשׁוֹנִ ים יְ ָשׁ ִרים ְ
דוּמים
בוּעת ְק ִ
יהם ְשׁ ַ
ַ ֗קיֵּ ם ִל ְבנֵ י ְבנֵ ֶ
עוֹל ִמים:
עוֹל ֵמי ָ
וְ יַ ְמ ִ ֽליכוּ ַמ ְל ָכּם ְל ְ

וַ ֲא ֵשׁ ִמים ָ ֗אדוֹן ֲח ָט ִאים ַהצְ ֵהר וְ ַה ְל ֵבּן
בסיום הקדושה בה או מזכירים את
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קידוש המלאכים וברכתם לקב"ה ,ומתוך כך את
תפילתם שימלוך ד' לעולם על ציון לדור ודור ,או
מוסיפים גם כאן לבקש את רחמיו לכפר לו,
בזכות שיתבון בקהלו המתפללים אליו לילות
וימים ומתעים ביום הכפורים ,ובזכות אבותיו
הצדיקים יקיים להם את שבועתו ויגאלו,
כדי שקבל עליו את מלכותו לעולמים.
103
 were inserted here in the fifth century, when specialאני ד' אלדיכם  andשמע ישראל
’s proclamation of God’sציבור government officials were posted in the synagogues to prevent the
 was recited in an abridgedשמע Oneness. Toward the end of orenen, when the spies had left, the
form.
וסח קדושת מוסף 'ד' אחד ,אחד הוא אלידנו' הוא מטבע עתיק יומין שטבעוהו חכמים .על וסח
104
'אחד אחד' הגו חסידי אשכז ,והם ימקוהו על פי תורת הסוד .בהשפעת האריז"ל והגר"א פשט
הקדושה
בדורות האחרוים המהג להשמיט את המילה 'אחד' השיה .היום שאר עדיין שריר וקיים בסידורי בי אשכז
ובקרב מתפללי מהג אשכז המובהק.
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לשבת בראשית.

חתום בו יהודה חזק.
יכם ַ֗י ְשׂ ִכּיל ַע ְבדּוֹ
ֱא ֽלֹ ֵה ֶ ֽ
אשׁית
ְכּ ֵמ ֵר ִ

יִ כּוֹן ִכּ ְסאוֹ

ָ֗ה ִעיר ַעל ִתּ ָלּהּ יִ ְבנֶ ה

ַא ְרמוֹן יָ ִשׁית
נִ ךְ
סּוּך ָה ִשּׁית
יוֹתהּ ָח ְפ ִשׁית
ֱה ָ

וּמקוֹם
וּ֗ ִמזְ ְבּחוֹ יִ ַר ֵפּא ְ
ְ ֗דּרוֹר ְל ִע ְב ִריָּ ה יִ ְק ָרא
עוֹבד ָבּהּ יִ ְמ ַחץ
ָ֗ה ֵ

זוֹע ָמיו ָק ָמיו
ְכּ ַעל־יַ ד ָל ַקח ֻכּ ִשׁית ָ֗ ֹח ָ֗ז ֗ק ֲ
שׁוֹמר
ֵ
ישׁית יִ ְמל ךְֹך ַעל ַעם
יָ ִפיץ ֲח ִר ִ
אשׁית:
ַשׁ ָבּת ְבּ ֵר ִ

 106כאן או מוסיפים להודיע את תקוותו לגאולה
העתידה שימלוך ד' על הכל כמו שמלך בתחילה,
ויבה את ירושלים ובית המקדש ,ויצילו
מאויביו; כאשר בכך זכה למלוכת ד' עליו
בגלוי ,כשמלוכתו מתבטאת על ידיו בשמירת
שבת בראשית כהלכתה.

לשבת )ראשונה של( חנוכה.
חתום בו יהודה חזק.
יכם ָ֗י ִביא ְמ ִשׁיחוֹ ֵאזוֹר ֶ ֽצ ֶדק
ֱא ֽלֹ ֵה ֶ ֽ
וּמ ְשׁ ָפּט ָר ִביד ָ֗ה ִר ְשׁ ָעה יָ ִמית ְבּ ֵ ֽשׁ ֶבט
ִ
ְ ֗ו ַעל ַהנִּ ִסּים ַה ֵלּל

ִפּיו אוֹיֵ ב יַ ֲא ִביד
ִלגְ מוֹר

צָ ִעיר ֵמ ַה ֲע ִביד

יְ ַח ֵדּשׁ

אזֶ ן ֵמ ַה ְכ ִבּיד
ַ֗הטּוֹת ֽ ֹ

ילים
ֱא ִל ִ
וְ נָ ִשׁיר

ָ ֗דּת ֲח ָד ָשׁה
ֲ֗חלוֹף

קוֹמם יַ זְ ִבּיד
ְ֗זבוּל ֽ ֗ ֹק ֶדשׁ יְ ֵ
תהלים ל:א

יר־חנֻ ַ ֖כּת
ֲ
ִמזְ ֡מוֹר ִשׁ

ַה ַ ֣בּיִ ת ְל ָד ִ ֽוד:
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לשבת נחמו.

חתום בו יהודה בר שמואל חזק.
יכם
פוּצוֹת ֶ
ֵֽ
וֹסיף יָ דוֹ ְל ַק ֵבּץ נְ
יכם י֗ ִ
ֱא ֽלֹ ֵה ֶ ֽ
יכם
ֵלאמֹר צְ אוּ ַל ֲא ִס ֵיר ֶ

ָ֗ה ֵעת יָ ִחישׁ
וּ֗ ַמ ְל ַא ךְך ְבּ ִריתוֹ יִ ְשׁ ַלח ְל ָה ִשׁיב ְל ַב ְב ֶכם
ֶ ֽ֗דּ ֶרך ָעקוֹב ְל ִמישׁוֹר

ְלצִ יּוֹן יְ ַק ֶבּצְ ֶכם

יכם
וּבינֵ ֶ
שּׁוֹמ ִרים ַשׁ ָבּת ְבּ ִרית ֵבּינִ י ֵ
ַ֗ה ְ
ַ֗חי
ָ֗בּ ֲ ֗רכוּ ֗ ְשׁ ֗מ ֗וֹ ַ ֗אל ִתּ ְתּנוּ ֳדּ ִמי ָל ֶכם
ֹאמר
ֵ ֗ ֽז ֶכר ָ ֗ק ְדשׁוֹ ישעיה מ:א ַנ ֲֽח ֖מוּ ַע ִ ֑מּי י ַ ֖
יכםִ :כּי ֲאנִ י הוּא ַמ ְל ְכּ ֶכם וְ ֶא ְמל ךְֹך
ֱאל ֵֹה ֶ ֽ
יכם:
ֲע ֵל ֶ

בקדושה או מוסיפים לבקש על קיבוץ
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הגלויות שיהיה כאשר שוב בתשובה שלמה ע"י
ובזכות שמירת השבת שלו,
אליהו הביא.
שהיא לו לאות ברית עם ד' ,זכה לחמה לראות
שוב בשוב ד' ציון.

פיוט  itself. Theשבת  is performed onברית  are only said when theשבת ברית מילה  forפיוטים The
סעודת נישואין  is said only when the wedding is performed on Friday, and theשבת נישואין '' forאלדיכם
 has not been said for many years.פיוט . This is quite uncommon today, therefore thisשבת is on

לשבת נשואין.

חתום בו

שמואל חזק.

ְמקוֹמוֹ:

ילמוֹ ֗ ַמ ְל ָא ָכיו
יכם ֗ ִשׁ ְכנוֹ ָשׂם ֵכּס ֵע ָ
ֱא ֽלֹ ֵה ֶ ֽ

לשבת ברית מילה.

רוּחוֹת ָרז ל ֹא ָ ֽלמּוֹ ְ ֗ו ַאיֵּ ה ְמקוֹם ְכּבוֹדוֹ
יחזקאל ג:יב ָבּ ֥ר ךְ
וּך
וֹמ ִרים:
הוֹלמוֹ ֗א ְ
ָ
ְליוֹם
קוֹמוָֹ֗ :ל ֵעת יִ ְמל ךְֹך
ְכּבוֹד־יְ ָ ֖י ִמ ְמּ ֽ

זוֹכר ַה ְבּ ִרית ִהנֵּ ה ָאנֹ ִכי
יכם ֲאנִ י ֵ
ֱא ֽלֹ ֵה ֶ ֽ
שׁוֹל ַח ִל ְשׁ ֵא ִרית ֶאת־נִ ְס ָתּר ְבּ ַנ ַֽחל ְכּ ִרית
ֵֽ

קוּמוֹ ֲ֗חזֵ ה צִ יּוֹן גָּ נוֹן ִבּ ְמקוֹמוֹ ֶ֗זה יִ ְראוּ
וְ יֵ ְדעוּ ָכּל־יְ קוּמוֹ

ירוּשׁ ַ ֽל ִם ִכּ ֵסּא
ָ
ְ ֗קרוֹא ִל
חזן

קהל וחזן יחדיו תהלים קמו:י

ְמ ַב ֵשּׂר טוֹב
וּפנָ ה ְל ָפנָ יו גּוֹיִ ם יַ ְכ ִרית
ִ
ל־כּוֹר ַתי
ְ
וְ ָשׁלוֹם ְבּ ַא ֲח ִרית יֵ ְדעוּ ז ֹאת ָכּ
הוֹרית:
אוֹמר ְלצִ יּוֹן ָמ ַל ךְך ֱאל ַ ֹֽהיִ ךְך זְ ִ
ֵ
ְב ִרית

וּב ִד ְב ֵרי ָק ְד ְשׁ ךָך ָכּתוּב ֵלאמֹר:
ְ

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

וּל ֵנֽצַ ח נְ צָ ִחים ְק ֻד ָשּׁ ְת ךָך נַ ְק ִדּישׁ וְ ִשׁ ְב ֲח ךָך ֱאל ֵ ֹֽהינוּ
חזן ְלדוֹר וָ דוֹר נַ גִּ יד גָּ ְד ֶ ֽל ךָך ְ
עוֹלם וָ ֶעד ִכּי ֵאל ֶ ֽמ ֶל ךְך גָּ דוֹל וְ ָקדוֹשׁ ַא ָתּהָ :בּ ךְ
רוּך ַא ָתּה
ִמ ִ ֽפּינוּ ל ֹא יָ מוּשׁ ְל ָ
יְ יָ ָה ֵאל )בשבת שובה ַ :ה ֶ ֽמּ ֶל ךְך( ַה ָקּדוֹשׁ:
דוֹשׁים ְבּ ָכל־יוֹם יְ ַהלֲ ֽל ךָ
וּך ֶ ֽסּ ָלהָ :בּ ךְ
ַא ָתּה ָקדוֹשׁ וְ ִשׁ ְמ ךָך ָקדוֹשׁ ְוּק ִ
רוּך ַא ָתּה
יְ יָ ָה ֵאל )בשבת שובה ַ :ה ֶ ֽמּ ֶל ךְך( ַה ָקּדוֹשׁ:
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יה
נוֹת ָ
ית ָק ְר ְבּ ֶ ֽ
שׁ ָבּת ָר ִ ֽצ ָ
ִתּ ַכּנְ ָתּ ַ

יה
רוּשׁ ָ
ית ֵפּ ֶ ֽ
צִ ִ ֽוּ ָ

יה
דּוּרי נְ ָס ֶ ֽכ ָ
ִעם ִס ֵ
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 acrostic, is foundאלף בית , the first twenty-two words of which run in a reversedתכנת שבת
.רב עמרם גאון  and was known toמחזור ויטרי in the

אוֹה ִבים
יה ַחיִּ ים זָ כוּ וְ גַ ם ָ 109ה ֲ
וֹע ֶ ֽמ ָ
עוֹלם ָכּבוֹד יִ נְ ָ ֽחלוּ ט ֲ
יה ְל ָ
ְמ ַענְּ ֶ ֽג ָ

)"א
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יה וַ ְתּצַ ֵ ֽוּנוּ יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ
יה גְּ ֻד ָלּה ָבּ ָ ֽחרוּ ָאז ִמ ִסּינַ י נִ צְ ַטוּוּ ָע ֶ ֽל ָ
אוֹה ֵבי( ְדּ ָב ֶ ֽר ָ
ָה ֲ
ְל ַה ְק ִריב ָבּהּ

מוּסף ַשׁ ָבּת ָכּ ָראוּי:
ָק ְר ַבּן ַ

יְ ִהי ָרצוֹן ִמ ְלּ ָפ ֶנ ךָ
בוֹתינוּ ֶשׁ ַתּ ֲע ֵ ֽלנוּ ְב ִשׂ ְמ ָחה ְל ַא ְר ֵ ֽצנוּ
ֽיך יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ֵ ֽואל ֵֹהי ֲא ֵ ֽ
בוּלנוּ ְו ָשׁם נַ ֲע ֶשׂה ְל ָפ ֶנ ךָ
ְתּ ִמ ִידים
חוֹבוֹתינוּ
ֵֽ
ת־ק ְר ְבּנוֹת
ֽיך ֶא ָ
ְו ִת ָטּ ֵ ֽענוּ ִבּגְ ֵ ֽ
ָ
ְכּ ִס ְד ָרם
ת־מוּסף יוֹם ַה ַשּׁ ָבּת ַהזֶּ ה נַ ֲע ֶשׂה וְ נַ ְק ִריב
ַ
וּמוּס ִפים ְכּ ִה ְל ָכ ָתםְ :ו ֶא
ְל ָפ ֶנ ךָ
תוֹר ְת ךָך ַעל־יְ ֵדי מ ֶֹשׁה
צוֹנ ךָך ְכּמוֹ ֶשׁ ָכּ ַ ֽת ְב ָתּ ָע ֵ ֽלינוּ ְבּ ָ
ֽיך ְבּ ַא ֲה ָבה ְכּ ִמצְ וַ ת ְר ֶ ֽ
בוֹד ךָך ָכּ ָאמוּר:
ַע ְב ְדּ ךָך ִמ ִפּי ְכ ֶ ֽ
וּשׁ ֵנ֣י ֶע ְשׂר ֗ ִֹנים ֹ֧ס ֶלת
ימם ְ
ֽי־שׁ ָנ֖ה ְתּ ִמ ִ ֑
שׂים ְבּ ֵנ ָ
ֽי־כ ָב ִ ֥
ם ַה ַשּׁ ָ֔בּת ְשׁ ֵנ ְ
וּביוֹ ֙
במדבר כח :ט-י ְ
לוּלה ַב ֶ ֖
ִמנְ ָ ֛חה ְבּ ָ ֥
שּׁ ֶמן ְונִ ְס ֽכּוֹ :ע ַ ֹ֥לת ַשׁ ַ ֖בּת ְבּ ַשׁ ַבּ ֑תּוֹ ַעל־ע ַ ֹ֥לת ַה ָתּ ִ ֖מיד וְ נִ ְס ָ ֽכּהּ:
כוּת ךָך
יִ ְשׂ ְמחוּ ְבּ ַמ ְל ֶ ֽ

שׁ ְֹמ ֵרי ַשׁ ָבּת וְ ֽק ְוֹר ֵאי ֹֽענֶ ג

יעי
ַעם ְמ ַק ְדּ ֵשׁי ְשׁ ִב ִ

האוהבים ( 1 :סדר רב עמרם גאון ,מהד' גולדשמידט ,כת"י מ' )וסח ספרדי( ,וכת"י א' )וסח צרפתי(.
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 (2סידור רב סעדיה גאון ,ירושלים תש"א ,עמ' קיב ,כת"י אא )כתב יד העיקרי( (3 .סידור המיוחס לראב"ן ,גוזות ג,
עמ' קא - .האוהבי עם גרש )אולי הוספת המו"ל( (4 .סידור רביו שלמה מגרמייזא ,ירושלים תשל"ב ,עמ' קעה(5 .
ספר המהיג ,מהד' רפאל ,ח"א ,עמ' קסט.
110האוהבי ( 1 :סדר רב עמרם גאון ,מהד' גולדשמידט ,כת"י ז' )ביה"מ לרבים "י ,ארץ מוצאו איה ידועה ,כתב
איטלקי( (2 .סדר רב סעדיה גאון ,ירושלים תש"א ,עמ' קיב ,כת"י אדמא  (3עזרא פליישר ,תפילה ומהגי תפילה
ארץ-ישראליים בתקופת הגיזה ,ירושלים תש"ח ,עמ'  ,25-35הע'  - .98סבור שכך הגירסה הקדומה ,ובהתאמה
למיבה הטקסט (4 .פירושי סידור התפילה לרוקח ,כתב היד שבדק על ידי הרב דויד יצחקי (5 .מחזור וורמיישא
משת ל"ב (6 .מחזור ויטרי ,סימן קצ"א )השוה מהד' גולדשמידט ,ח"א ,עמ' רפט( (7 .עץ חיים לר"י חזן מלודרץ.
על המבוכה בזה גם אצל הספרדים כתב הרב דוד סטבון ,עלי הדס :אוסף מהגי הלכה של ק"ק תוס ,קרית ספר
תש"ע ,עמ' " :763בעין הגירסאות האוהבי/האוהבים בודאי שמבחיה דקדוקית הגירסא האוהבים ראית יותר,
וכמו שכתב הגאון רבי מאיר מאזוז בקוטרס לאוקמי גירסא .ומה עוד שכן מצאו בגירסאות רוב הגאוים
והראשוים :סידור רב עמרם גאון ,סידור רב סעדיה גאון ,סידור רבי שלמה ב"ר תן סג'למאסי ,ספר המהיג,
סידור הרוקח ,פירוש התפלות לרבי יהודה ב"ר יקר .ובספר המחכים )עמ'  (32לרבו תן ב"ר יהודה מצאתי:
"האוהבי' דבריה" ,האוהבי' עם גרש בסוף לשם קיצור .מאידך אשכחן גירסת האוהבי במחזור ויטרי ובספר עץ
חיים לרבי יעקב חזן מלודריש )אא"כ יתברר שגם שם היה כתוב האוהבי' ומחק הגרש( ,ויש מרבי זמו שיצאו
ליישב גירסא זו שהתפשטה מאד בסידורי ספרד )וכן גירסת מחזור ארם צובה ,וייציה רפ"ז() ".הרב ש .המבורגר(

טּוּב ךָך
ֻכּ ָלּם יִ ְשׂ ְבּעוּ וְ יִ ְת ַענְּ גוּ ִמ ֶ ֽ

ית בּוֹ וְ ִק ַדּ ְשׁתּוֹ
יעי ָר ִ ֽצ ָ
וּב ְשּׁ ִב ִ
ַ

ֶח ְמ ַדּת יָ ִמים

אשׁית:
את ֵז ֶֽכר ְל ַמ ֲע ֵשׂה ְב ֵר ִ
אוֹתוֹ ָק ָ ֽר ָ
וֹת ךָ
יך וְ ֵתן
נוּח ֵ ֽתנוּ ַק ְדּ ֵ ֽשּׁנוּ ְ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
ָ
טּוּב ךָך ְו ַשׂ ְמּ ֵ ֽחנוּ ִבּ
תוֹר ֶ ֽת ךָךַ :שׂ ְבּ ֵ ֽענוּ ִמ ֶ ֽ
ֶח ְל ֵ ֽקנוּ ְבּ ָ
ילנוּ יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ְבּ ַא ֲה ָבה ְ
וּב ָרצוֹן ַשׁ ַבּת ָק ְד ֶ ֽשׁ ךָך ְ 111ויִ ְשׂ ְמחוּ ְב ךָך
ֶבּ ֱא ֶמתְ :ו ַהנְ ִח ֵ ֽ
א ֲה ֵבי ְשׁ ֶ ֽמ ךָךָ :בּ ךְ
רוּך ַא ָתּה יְ יָ ְמ ַק ֵדּשׁ ַה ַשּׁ ָבּת:
יִ ְשׂ ָר ֵאל ֽ ֹ
ית ךָך
בוֹדה ִל ְד ִביר ֵבּ ֶ ֽ
וּב ְת ִפ ָלּ ָתם וְ ָה ֵשׁב ָה ֲע ָ
ְרצֵ ה יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ְבּ ַע ְמּ ךָך יִ ְשׂ ָר ֵאל ִ
וּת ִהי ְל ָרצוֹן ָתּ ִמיד
וּת ִפ ָלּ ָתם ְמ ֵה ָרה ְבּ ַא ֲה ָבה ְת ַק ֵבּל ְבּ ָרצוֹן ְ
וְ ִא ֵשּׁי יִ ְשׂ ָר ֵאל ְ
שׁוּב ךָך ְלצִ יּוֹן ְבּ ַר ֲח ִמיםָ :בּ ךְ
רוּך ַא ָתּה יְ יָ
בוֹדת יִ ְשׂ ָר ֵאל ַע ֶ ֽמּ ךָךְ :ו ֶת ֱח ֶזֽינָ ה ֵע ֵינֽינוּ ְבּ ְ
ֲע ַ
ַה ַמּ ֲחזִ יר ְשׁ ִכינָ תוֹ ְלצִ יּוֹן:
החזן צריך לומר 'מודים' בקול רם כדי שהציבור
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לפי וסח פולין אומרים :וְ יָ נֽ וּחוּ ָבוֹ יִ ְשׂ ָר ֵאל ְמ ַק ְדּ ֵשׁי ְשׁ ֶ ֽמ ךָך:

ישמעו.

יּוֹתינוּ ְל ַחצְ רוֹת ָק ְד ֶ ֽשׁ ךָך
גָּ ֻל ֵ ֽ
ֻח ֶ ֽקּ ךָ
וּל ָע ְב ְדּ ךָך ְבּ ֵל ָבב
צוֹנ ךָך ְ
יך ְו ַל ֲעשׂוֹת ְר ֶ ֽ
ךְ
ָשׁ ֵלם ַעל ֶשׁ ָ ֽאנוּ ִ
מוֹדים ָלך :כורעים מעט
ִל ְשׁמֹר

כשאומרים

המילה

ָבּ ךְ
רוּך

זוקף

ֵאל

הוֹדאוֹת:
ַה ָ

בחוכה אומרים כאן 'על הנסים' :

ַעל ַהנִּ ִסּים ְו ַעל ַה ֻפּ ְר ָקן ְו ַעל ַהגְּ בוּרוֹת ְו ַעל ַה ְתּשׁוּעוֹת
בוֹתינוּ ַבּיָּ ִמים ָה ֵהם ִבּזְ ַמן ַהזֶּ ה:
ית ַל ֲא ֵ ֽ
ְו ַעל ַה ִמּ ְל ָחמוֹת ֶשׁ ָע ִ ֽשׂ ָ
וּבנָ יו ְכּ ֶשׁ ָע ְמ ָדה ַמ ְלכוּת יָ ָון ָה ְר ָשׁ ָעה
יוֹחנָ ן כּ ֵֹהן גָּ דוֹל ַח ְשׁמֹנַ י ָ
ימי ַמ ִתּ ְתיָ הוּ ֶבּן ָ
ִבּ ֵ
צוֹנ ךָךְ :ו ַא ָתּה ְבּ ַר ֲח ֶ ֽמ ךָ
יך
וּל ַה ֲע ִב ָירם ֵמ ֻח ֵקּי ְר ֶ ֽ
תּוֹר ֶ ֽת ךָך ְ
יחם ָ
ל־ע ְמּ ךָך יִ ְשׂ ָר ֵאל ְל ַה ְשׁ ִכּ ָ
ַע ַ
ָה ַר ִבּים ָע ַמ ְד ָתּ ָל ֶהם ְבּ ֵעת צָ ָר ָתם ַ ֽר ְב ָתּ ֶאת ִר ָ
יבם ַ ֽדּנְ ָתּ ֶאת ִדּינָ ם נָ ַ ֽק ְמ ָתּ ֶאת
נִ ְק ָמ ָתםָ :מ ַ ֽס ְר ָתּ גִּ ִ
הוֹרים
וּטּ ֵמ ִאים ְבּיַ ד ְט ִ
בּוֹרים ְבּיַ ד ַח ָלּ ִשׁים ְו ַר ִבּים ְבּיַ ד ְמ ַע ִטּים ְ
ְוּר ָשׁ ִעים ְבּיַ ד צַ ִדּ ִ
ית ֵשׁם גָּ דוֹל ְו ָקדוֹשׁ
וּל ךָך ָע ִ ֽשׂ ָ
תוֹר ֶ ֽת ךָךְ :
עוֹס ֵקי ָ
ְ
יקים ְוזֵ ִדים ְבּיַ ד
עוֹל ֶ ֽמ ךָך ְ
ְבּ ָ
וּפ ְר ָקן ְכּ ַהיּוֹם ַהזֶּ הְ :ו ַ ֽא ַחר ַכּ ךְך ָ ֽבּאוּ
דוֹלה ֻ
שׁוּעה גְ ָ
ית ְתּ ָ
וּל ַע ְמּ ךָך יִ ְשׂ ָר ֵאל ָע ִ ֽשׂ ָ
ָב ֶנ ךָ
יכ ֶ ֽל ךָך ְו ִט ֲהרוּ ֶאת ִמ ְק ָדּ ֶ ֽשׁ ךָך ְו ִה ְד ִ ֽליקוּ נֵ רוֹת
וּפנּוּ ֶאת ֵה ָ
ִ
ית ךָך
ֽיך ִל ְד ִביר ֵבּ ֶ ֽ
ְבּ ַחצְ רוֹת ָק ְד ֶ ֽשׁ ךָך ְו ָק ְבעוּ ְשׁמוֹנַ ת יְ ֵמי ֲחנֻ ָכּה ֵ ֽאלּוּ ְלהוֹדוֹת ְ
וּל ַה ֵלּל ְל ִשׁ ְמ ךָך ַהגָּ דוֹל:

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 ְ :

)קהל ָא ֵמן(

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

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

משתחוה

ַא ָתּה

זוקף

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

בחזרת הש"ץ אומר החזן:
בארץ ישראל הכהים מברכים כאן את הקהל )עמ' .(772

ֹשׁה
תוּבה ַעל־יְ ֵדי מ ֶ
תּוֹרה ַה ְכּ ָ
בוֹתינוּ ָבּ ֲר ֵ ֽכנוּ ַבּ ְבּ ָר ָכה ַה ְמ ֻשׁ ֶ ֽלּ ֶשׁת ַבּ ָ
ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ֵ ֽואל ֵֹהי ֲא ֵ ֽ
ַע ְב ֶ ֽדּ ךָך
וּבנָ יו כּ ֲֹהנִ ים ַעם ְק ֶ ֽ
מוּרה ִמ ִפּי ַא ֲהרֹן ָ
ָה ֲא ָ
דוֹשׁ ךָך ָ -כּ ָאמוּר:
במדבר ו:כד-כו יְ ָ ֽב ֶר ְכ ךָ֥ך יְ ָ ֖י וְ יִ ְשׁ ְמ ֶ ֽר ךָך :כן יהי רצון יָ ֵ ֨אר יְ ָ ֧י ׀ ָפּ ָנ֛יו ֵא ֶ ֖ל ךָ
יח ֶ ֽנּ ָךּ :כן יהי רצון
יך ִ ֽו ֻ
יִ ֨ ָשּׂא יְ ָ ֤י ׀ ָפּנָ י ֙ו ֵא ֶ֔ל ךָ
שׂם ְל ֖ךָך
יך וְ יָ ֵ ֥

שׁ ֽלוֹם :כן יהי רצון
ָ

ל־כּל־יִ ְשׂ ָר ֵאל
וּב ָר ָכה ֵחן וָ ֶ ֽח ֶסד וְ ַר ֲח ִמים ָע ֵ ֽלינוּ וְ ַע ָ
טוֹבה ְ
ִשׂים ָשׁלוֹם ָ
ֽיך ִכּי ְבאוֹר ָפּ ֶנ ךָ
ַע ֶ ֽמּ ךָךָ :בּ ֲר ֵ ֽכנוּ ָא ִ ֽבינוּ ֻכּ ָ ֽלּנוּ ְכּ ֶא ָחד ְבּאוֹר ָפּ ֶנ ךָ
ֽיך נָ ַ ֽת ָתּ ָ ֽלנוּ יְ יָ
וּב ָר ָכה וְ ַר ֲח ִמים וְ ַחיִּ ים וְ ָשׁלוֹם:
תּוֹרת ַחיִּ ים וְ ַא ֲה ַבת ֶ ֽח ֶסד וּצְ ָד ָקה ְ
ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ַ
וְ טוֹב ְבּ ֵע ֶינ ךָ
לוֹמ ךָך:
ל־שׁ ָעה ִבּ ְשׁ ֶ ֽ
וּב ָכ ָ
ל־עת ְ
ת־ע ְמּ ךָך יִ ְשׂ ָר ֵאל ְבּ ָכ ֵ
ֽיך ְל ָב ֵר ךְך ֶא ַ
ָבּ ךְ
רוּך ַא ָתּה יְ יָ

ַה ְמ ָב ֵר ךְך

ת־עמּוֹ יִ ְשׂ ָר ֵאל ַבּ ָשּׁלוֹם:
ֶא ַ
בשבת שובה ] :בחזרת הש"ץ הקהל מקדים אמירת
'בספר '...לפי החזן[:

וּפ ְרנָ ָסה
"בּ ֵ ֽס ֶפר ַחיִּ ים ְבּ ָר ָכה וְ ָשׁלוֹם ַ
ְ
ְל ָפ ֶנ ךָ
ָ
ֽיך ָ ֽאנוּ
טוֹבה נִ זָּ ֵכר וְ נִ ָכּ ֵתב
ְל ַחיִּ ים
ל־ע ְמּ ךָך ֵבּית יִ ְשׂ ָר ֵאל
וְ ָכ ַ
וּל ָשׁלוֹם":
ְ
ָבּ ךְ
עוֹשׂה ַה ָשּׁלוֹם:
ֵ
רוּך ַא ָתּה יְ יָ

וּשׂ ָפ ַתי ִמ ַדּ ֵבּר ִמ ְר ָמה ְו ִל ְמ ַק ְל ַלי נַ ְפ ִשׁי ִתדֹּם ְונַ ְפ ִשׁי
ֱאל ַֹהי נְ צֹר ְלשׁוֹנִ י ֵמ ָרע ְ
וֹת ךָ
וּב ִמצְ ֶ ֽ
תוֹר ֶ ֽת ךָך ְ
ֶכּ ָע ָפר ַלכֹּל ִתּ ְהיֶ הְ :פּ ַתח ִל ִבּי ְבּ ָ
חוֹשׁ ִבים
ל־ה ְ
יך ִתּ ְרדֹּף נַ ְפ ִשׁי ְו ָכ ַ
בוֹתםֲ :ע ֵשׂה ְל ַ ֽמ ַען ְשׁ ֶ ֽמ ךָך ֲע ֵשׂה ְל ַ ֽמ ַען
ָע ַלי ָר ָעה ְמ ֵה ָרה ָה ֵפר ֲעצָ ָתם ְו ַק ְל ֵקל ַמ ְח ְשׁ ָ
יד ךָ
ינ ךָך ֲע ֵשׂה ְל ַ ֽמ ַען ְק ֻד ָשּׁ ֶ ֽת ךָך ֲע ֵשׂה ְל ַ ֽמ ַען ָ
יך
תּוֹר ֶ ֽת ךָך :תהלים ס:ז ְ֭ל ַמ ַען יֵ ָ ֽח ְלצ֣ וּן יְ ִד ֶ ֑
יְ ִמ ֶ ֽ
י־פי ְו ֶהגְ י֣ וֹן ִל ִ ֣בּי ְל ָפ ֶנ ךָ
֑יך יְ֝ ָ֗י
יְ ִ ֽמינְ ךָ֣ך ועננו ַ ֽו ֲע ֵנֽנִ י :יט:טו יִ ְ֥היֽ וּ ְל ָר ֨צוֹן ׀ ִא ְמ ֵר ֡ ִ
יעה
הוֹשׁ ָ
ִ֖
צוּרי ְו ֽ ֹג ֲא ִ ֽלי:
ִ֥

רוֹמיו הוּא יַ ֲע ֶשׂה ָשׁלוֹם
ֹשׂה ָשׁלוֹם ִבּ ְמ ָ
פוסע לאחריו ג' פסיעות ואומר  :ע ֶ

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

וּכ ָשׁנִ ֖ים ַק ְד ֹֽמנִ ֽ ֹיּת:
עוֹלם ְ
ימי ָ֔
וּשׁ ָ ֑ל ִם ִכּ ֵ ֣
ִו ֽיר ָ
ועומד במקום שכלו פסיעותיו עד כדי הלוך ד' אמות ,ובצבור עד שיגיע החזן לקדושה.
החזן חוזר ומתפלל בקול ואומר מתחלה 'אדני שפתי תפתח' בלחש.
חזן כורע
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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:

)קהל

ָא ֵמן(

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
חזן כורע יִ ְת ָבּ ַר ךְך ְויִ ְשׁ ַתּ ַבּח ְויִ ְת ָפּ ַאר ְויִ ְת ַ
ךְ
שׁא חזן 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 ָ
ובשימה אחרת מוסיפים 'יתברך'

לאחריו(.

ל־בּ ְר ָכ ָתא ְו ִשׁ ָיר ָתא
ְל ֵ ֽע ָלּא )בראש השנה ויום כפור ואחרי תפילות גשם וטל מוסיפים ְוּל ֵ ֽע ָלּא( ִמ ָכּ ִ
ֻתּ ְשׁ ְבּ ָח ָתא ְ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
112החזן מגן הקדיש אחר תפלת מוסף בניגון של ימים נוראים משבת נחמו עד יום כפור.
מגים בקדיש אחרי מוסף לכבוד יולדת הבאה לבית הכנסת ,וכן בעוד הרבה שבתות מיוחדות כגון
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ראש חודש ,ד' פרשיות ,ניסן ,חנוכה ,פורים ,לפי שבועות ,ובשאר ימים שאין תחון אם היה חול.

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(

סיום התפילה
114

.תפילה  do not lead anyבר מצוה , boys underמהג אשכז According to
שבח
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'אין אלדינו' אומרים בעימה.

אדוֹנֽנוּ
ֵ
ֵ 117אין ֵכּאל ֵ ֹֽהינוּ ֵאין ַכּ
אדוֹנֽנוּ
ֵ
ִמי ֵכאל ֵ ֹֽהינוּ ִמי ַכ

ֵאין ְכּ ַמ ְל ֵ ֽכּנוּ

ִמי ְכ ַמ ְל ֵ ֽכּנוּ

יענוּ:
מוֹשׁ ֵ ֽ
ֵאין ְכּ ִ

יענוּ:
מוֹשׁ ֵ ֽ
ִמי ְכ ִ

אדוֹנֽנוּ נ ֶוֹדה ְל ַמ ְל ֵ ֽכּנוּ
ֵ
נ ֶוֹדה ֵלאל ֵ ֹֽהינוּ נ ֶוֹדה ַל

יענוּ:
מוֹשׁ ֵ ֽ
נ ֶוֹדה ְל ִ

רוּך ַמ ְל ֵ ֽכּנוּ ָבּ ךְ
דוֹנֽנוּ ָבּ ךְ
רוּך ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ָבּ ךְ
ָבּ ךְ
רוּך
רוּך ֲא ֵ
ַא ָתּה הוּא ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ַא ָתּה
ַא ָתּה הוּא ַמ ְל ֵ ֽכּנוּ ַא ָתּה

יענוּ:
מוֹשׁ ֵ ֽ
ִ

דוֹנֽנוּ
הוּא ֲא ֵ

יענוּ:
מוֹשׁ ֵ ֽ
ִ
הוּא

יאין ֶאת הָ ַרבִּ ים יְדֵ י חוֹבָ ָתןֶ .זה הַ כְּ לָ לָ ,כּל שֶׁ ֵאיוֹ ְמחוּיָּיב בַּ דָּ בָ רֵ ,איוֹ מוֹצִ יא
[קטָ ן ֵאין מוֹצִ ִ
] . . .חֵ ֵרשׁ שׁוֹטֶ ה וְ ָ
114
ֶאת הָ ַרבִּ ים ְידֵ י חוֹבָ ָתן) .משנה ח' ראש השנה דף כט(
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מהג , is aפסוקים  ,קוה אל ד'  ,אין קדוש כד'  ,כי מי אלוד  with the threeאין כאלדינו Preceding
.מהג אשכז  notאריז"ל
עיקר טעמא של אין כאלדינו משום מאה ברכות דחייבים לומר בכל יום .ובשבתות וביו"ט א"א רק ז' של
116
י"ח דתפלה ותייסדו באין כאלדינו י"ב אמן  .אין מי נודה כל אחד ארבע פעמים ,ואח"כ ברוך אתה והוי כאילו
אמר ברוך אתה אל מלך נאמן י"ב פעמים ואיך ז' הרי י"ח ברכות עם ברכת המיין י"ט ,וכן הוא במחזור ויטרי.
)מהרי"ל(
בימים הוראים ובימים טובים מזמרים 'אין כאלדיו' ביגוים מיוחדים.
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אחר 'תפילות גשם וטל' אומרים 'אין כאלדינו' ביגון ימים וראים.

בוֹתינוּ ְל ָפ ֶנ ךָ
ֽיך ֶאת ְק ֹֽט ֶרת ַה ַסּ ִמּים:
ַא ָתּה הוּא ֶשׁ ִה ְק ִ ֽטירוּ ֲא ֵ ֽ
יאמר פטום הקטרת בניגון שאומרים המשניות
תלמוד מסכת כריתות ו.
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]א[

ַהצֳּ ִרי,

]ה[

מוֹר,

ָמנֶ ה.

]ב[

]ו[

וְ ַהצִּ ֽ ֹפּ ֶרן,

יעה,
ְוּקצִ ָ

]ט[

]ז[

]ג[

ִפּטּוּם ַה ְק ֹֽט ֶרת:

ְו ַה ֶח ְל ְבּנָ ה,

ִשׁ ֹֽבּ ֶלת־נֵ ְר ְדּ,

ַהקּ ְֹשׁ ְט ְשׁנֵ ים ָע ָשׂר,

]י[

]ד[
]ח[

וְ ַה ְלּבוֹנָ הִ ,מ ְשׁ ַקל ִשׁ ְב ִעים ִשׁ ְב ִעים ָמנֶ ה.
וְ ַכ ְרכֹּםִ ,מ ְשׁ ַקל ִשׁ ָשּׁה ָע ָשׂר ִשׁ ָשּׁה ָע ָשׂר

לּוּפה ְשׁל ָֹשׁה,
ְו ִק ָ

]יא[

וְ ִקנָּ מוֹן ִתּ ְשׁ ָעה .בּ ִֹרית

יסין ְס ִאין ְתּ ָל ָתא וְ ַק ִבּין ְתּ ָל ָתא ,וְ ִאם ֵאין לוֹ יֵ ין
ַכּ ְר ִשׁינָ ה ִתּ ְשׁ ָעה ַק ִבּין ,יֵ ין ַק ְפ ִר ִ
)ה ָקּב(ַ ,מ ֲע ֶלה ָע ָשׁן ָכּל
דוֹמית ,ר ַֹבע ַ
יסיןֵ ,מ ִביא ֲח ַמר ִחוַּ ְריָ ן ַע ִתּיקֽ ֶ ,מ ַלח ְס ִ
ַק ְפ ִר ִ
אוֹמרַ :אף ִכּ ַפּת ַהיַּ ְר ֵדּן ָכּל ֶשׁהוּא ,וְ ִאם נָ ַתן ָבּהּ ְדּ ַבשְׁ ,פּ ָס ָלהּ.
ֵ
ֶשׁהוּאְ .ר ִבי נָ ָתן
יתה.
ֽיהַ ,חיָּ ב ִמ ָ
ְו ִאם ִח ַסּר ַא ַחת ִמ ָכּל ַס ָמּ ֶנ ָ
נּוֹטף ֵמ ֲעצֵ י ַה ְקּ ָטף.
ַהצֳּ ִרי ֵאינוֹ ֶא ָלּא ְשׂ ָרף ַה ֵ

אוֹמר:
ֵ
יאל
ַר ָבּן ִשׁ ְמעוֹן ֶבּן גַּ ְמ ִל ֵ
בּ ִֹרית ַכּ ְר ִשׁינָ הֶ ,שׁ ָשּׁ ִפין ָבּהּ

ֶאת ַהצִּ ֽ ֹפּ ֶרןְ ,כּ ֵדי ֶשׁ ְתּ ֵהא נָ ָאה .יֵ ין ַק ְפ ִר ִ
שּׁוֹרין בּוֹ ֶאת ַהצִּ ֽ ֹפּ ֶרןְ ,כּ ֵדי
יסיןֶ ,שׁ ִ
יסין
ֶשׁ ְתּ ֵהא ַעזָּ ה .וַ ֲהל ֹא ֵמי ַרגְ ַ ֽליִ ם יָ ִפין ָלהֶּ ,א ָלּא ֶשׁ ֵאין ַמ ְכנִ ִ

ֵמי ַרגְ ַ ֽליִ ם

ָבּ ֲעזָ ָרה ִמ ְפּנֵ י ַה ָכּבוֹד.
משנה סוף מסכת תמיד ,וסופרים פרק י"ח.

אוֹמ ִרים ְבּ ֵבית ַה ִמּ ְק ָדּשׁ:
ְ
ַה ִשּׁיר ֶשׁ ַה ְל ִויִּ ם ָהיוּ
לוֹאהּ ֝ ֵתּ ֵ֗בל ְוי֣ ְשׁ ֵבי ָ ֽבהּ:
וּמ ָ ֑
אוֹמ ִרים כד:א ַ֭ליֽ יָ ָה ָ ֣א ֶרץ ְ
ְ
ַבּיּוֹם ָה ִראשׁוֹן ָהיוּ
, because it would not be recited properly.אשכז  was never said on weekdays inפטום הקטורת
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אוֹמ ִרים
ְ
ַבּ ֵשּׁנִ י ָהיוּ

ר־ק ְד ֽשׁוֹ:
אד ְבּ ִ ֥עיר ֝ ֱאל ֵֹ֗הינוּ ַה ָ
וּמ ֻה ָ ֣לּל ְמ ֑ ֹ
מח:ב גָּ ֤֮דוֹל יְ ָ ֣י ְ

אוֹמ ִרים
ְ
ישׁי ָהיוּ
ַבּ ְשּׁ ִל ִ

ת־אל ְבּ ֶ ֖ק ֶרב ֱאל ִ ֹ֣הים יִ ְשׁ ֽ ֹפּט:
פב:ב ֱאל ִֹ֗הים נִ ָצּ֥ב ַ ֽבּ ֲע ַד ֵ ֑

אוֹמ ִרים
ְ
יעי ָהיוּ
ָבּ ְר ִב ִ

הוֹפ ַיע:
צד:א ֵאל־נְ ָק ֥מוֹת יְ ָ ֑י ֵ ֖אל נְ ָק ֣מוֹת ִ ֽ

אוֹמ ִרים
ְ
ישׁי ָהיוּ
ַבּ ֲח ִמ ִ

עוּזּ֑נוּ ֝ ָה ִ ֗ריעוּ ֵ ֽלאל ֵ ֹ֥הי ַי ֲֽע ֽ ֹקב:
פא:ב ַ֭ה ְרנִ ינוּ ֵ ֽלאל ִ ֹ֣הים ֵ

אוֹמ ִרים
ְ
ַבּ ִשּׁ ִשּׁי ָהיוּ

צג:א יְ ָ ֣י ָמ ָל ֘ךְך גֵּ ֢אוּת ָ֫ל ֵ ֥בשׁ ָל ֵ ֣בשׁ יְ֭ יָ ֹ֣עז ִה ְת ַאָ ֑זּ ר

ל־תּ ֽמּוֹט:
ף־תּכּ֥ וֹן ֝ ֵתּ ֵ֗בל ַבּ ִ
ַא ִ
צב:א ִמזְ ֥מוֹר ֗ ִשׁיר ְלי֣ וֹם ַה ַשּׁ ָ ֽבּת:

אוֹמ ִרים
ְ
ַבּ ַשּׁ ָבּת ָהיוּ

עוֹל ִמים:
נוּחה ְל ַחיֵּ י ָה ָ
וּמ ָ
ִמזְ מוֹר ִשׁיר ֶל ָע ִתיד ָלב ֹא ְליוֹם ֶשׁ ֻכּלּוֹ ַשׁ ָבּת ְ

גמ' ברכות סד

ָא ַמר ְר ִבי ֶא ְל ָעזָ ר ָא ַמר ְר ִבי ֲחנִ ינָ אַ :תּ ְל ִמ ֵידי ֲח ָכ ִמים ַמ ְר ִבּים ָשׁלוֹם

עוֹלם ֶשׁנֶּ ֱא ַמר:
ָבּ ָ

ישעיה נד:יג

מּוּדי יְ ָ ֑י ְו ַ ֖רב ְשׁ ֥לוֹם ָבּ ָ ֽנ יִ ךְךַ :אל ִתּ ְק ָרא ָבּ ַ ֽנ יִ ךְך
ל־בּ ַ ֖נ יִ ךְך ִל ֵ ֣
ְו ָכ ָ

ין־למוֹ ִמ ְכ ֽשׁוֹל:
תוֹר ֶ ֑ת ךָך ְו ֵ ֽא ָ ֣
א ֲה ֵ ֣בי ָ
בּוֹנ יִ ךְך קו"ח תהלים קיט:קסה ָשׁ ֣לוֹם ָ֭ רב ְל ֽ ֹ
ֶא ָלּא ַ ֽ

קכב:ז-ט

ה־נּ֖א ָשׁ ֣לוֹם ָ ֽבּ ךְך:
ן־א ַ ֣חי ְו ֵר ָ ֑עי ֲא ַד ְבּ ָר ָ
נוֹתיִ ךְךְ :ל ַ ֽמ ַע ַ
יל ךְך ֝ ַשׁ ְל ָ ֗וה ְבּ ַא ְר ְמ ָ ֽ
י־שׁ ֥לוֹם ְבּ ֵח ֵ ֑
יְ ִ ֽה ָ
שׁה ֣טוֹב ָ ֽל ךְך:
ְ֭ל ַמ ַען ֵבּית־יְ ָ ֣י ֱאל ֵ ֹ֑הינוּ ֲא ַב ְק ָ ֖

כט:יא

ת־ע ֣מּוֹ
ְ ֽי ָ֗י ֹ֖עז ְל ַע ֣מּוֹ יִ ֵ ֑תּן יְ ָ֓י ׀ יְ ָב ֵ ֖ר ךְך ֶא ַ

ַֿב ָשּׁ ֽלוֹם:
אמר קדיש יתום אם יש יותר מאבל אחד.
יתום )קטן( כורע

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

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

יתום )קטן( כורע

ָא ֵמן:

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

)קהל

ָא ֵמן(

ובשימה אחרת מוסיפים 'יתברך'

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

הוּא הציבור אומר עמו )ולא

לאחריו(.

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

)קהל

ָא ֵמן(

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

)קהל

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

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

פוה לימיו ואומר

הוּא יַ ֲע ֶשׂה ָשׁלוֹם ָע ֵ ֽלינוּ

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

)קהל

ָא ֵמן(

כשיש מילה בבית הכסת מדלגין את 'עלינו' ומלים בסוף התפלה )עמ'  (943ואחר כך אומרים 'עלינו'.
 is only recited just before leaving the synagogue.עלינו
.ברית מילה Therefore, it is postponed in case of

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

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 ָו ִריק
וְ גֹ ָר ֵ ֽלנוּ ְכּ ָכ ֲ
יוֹשׁ ַיעַ :ו ֲ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 ֲחוִ ים
כּוֹר ִעים ִ
ְ

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

נא:יג

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

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

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

כוּת ךָך ְ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 ַ
יהם
ֲע ֵל ֶ

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

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

תוֹר ֶ ֽת ךָך:
)ַ 119כּ ָ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 ָ
120

 121שיר היחוד ליום השבת
ברוב הקהלות ואפילו באותן שאין והגים לומר שיר היחוד בחול,
מכל מקום בשבת אומרים שיר היחוד לשבת ומגים אחריו אנעים זמירות.
וראוי לקהל לומר בלחש גם את פסוקי החזן ,ולחזן לומר גם את פסוקי הקהל.

יעי ַנ ְֽח ָתּ
חזן ָאז ַבּיּוֹם ַה ְשּׁ ִב ִ

רוּכה
ל־פּ ַעל ְתּ ִה ָלּה ֲע ָ
קהל ְו ַע ָ
ל־כּ ֽ ֹ
חזן ָבּ ךְ
רוּך יְ יָ יוֹצֵ ר ֻכּ ָלּם

ל־ע ָב ֶ ֽד ךָ
יך
עוֹלם ַע ֲ
קהל ִכּי ֵמ ָ
לּוֹת
וּב ִמצְ ַ ֽריִ ם ַה ִח ָ
חזן ְ

ל־כּן ֵבּ ַ ֽר ְכ ָתּ:
יוֹם ַה ַשּׁ ָבּת ַע ֵ

ֲח ִס ֶיד ךָ
וּכה:
ל־עת יְ ָב ֲר ֽכ ָ
יך ְבּ ָכ ֵ
עוֹלם:
וּמ ֶל ךְך ָ
ֱאל ִֹהים ַחיִּ ים ֶ ֽ

יך וַ ֲח ָס ֶ ֽד ךָ
רֹב ַר ֲח ֶ ֽמ ךָ
יך:
ית
הוֹד ַיע ִכּי ְמאֹד נַ ֲע ֵ ֽל ָ
ְל ִ ֽ

)עיין במחזור ויטרי סי' צט ,ספר הרוקח סו"ס שכד ,החות יאיר בספר 'מקור חיים' סי' ה ,סעי' ב( א"א
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קדיש כלל אחר 'עלינו' וכ"ה במחזור ויטרי  ,רוקח וטור )סימן קל"ג ועי"ש בד"מ(  -אין לומר קדיש )שאמר ככתוב
בתורתך ונאמר אף על פי כן ,הוא אמר ש(גם לדעת האריז"ל אחר 'עלינו' )כך כתב הבן איש חי שו"ת רב פעלים
ח"ד ,או"ח ,סי' ז(.
כ' יוסף אומץ סימן "ט מהגו פה ק"ק ורקבורט שאין אומרי' קדיש אחר עליו .ו"ל הטעם כמ"ש לבוש
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א"ח קל"ג בעין אעים זמירות וכו' שכיון שחושבי' אותו לשבח גדול לא ה"ל לאמרו בכל יום אלא לפרקי' וע"ד
שארז"ל כל האומר הלל בכל יום ה"ז מחרף ומגדף כי אין זה דרך המוסר אפי' במלך ב"ו לספר בשבחיו הגדולי'
בכל יום כדי שלא להדגילם כ"כ בפי הבריות ויהיה אז בפיהם כמזמר ומתלוצץ) .דברי קהלת דף (651
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קהילות  is said daily they should continue saying it. Thoseשיר היחוד  whereקהילות In those
), since aקהילות  by mostשבת  was said onשיר היחוד which do not, do not have to begin saying it.
, it is not recommended to reciteפוסקים one has more time, and b) it is short. According to some
.מין  without aשיר הכבוד  orשיר היחוד either

יהם:
וּבאל ֵֹה ֶ
דוֹלים ֵ
ְשׁ ָפ ִטים גְּ ִ

ל־אל ִֹהים ַבּ ֲעשׂוֹת ָבּ ֶהם
קהל ַעל ָכּ ֱ
חזן ְבּ ָב ְק ֲע ךָך יַ ם־סוּף ַע ְמּ ךָך ָראוּ

קהל נִ ַ ֽהגְ ָתּ ַע ְמּ ךָך ַל ֲעשׂוֹת ָל ךְך

יראוּ:
דוֹלה וַ יִּ ָ ֽ
ַהיָּ ד ַהגְּ ָ

ֵשׁם וְ ִתּ ְפ ֶ ֽא ֶרת ְל ַה ְראוֹת גָּ ְד ָל ךְך:
וְ גַ ם ֶה ָע ִבים ָנ ְֽטפוּ ָ ֽמיִ ם:

ן־ה ָשּׁ ָ ֽמיִ ם
חזן וְ ִד ַ ֽבּ ְר ָתּ ִע ָמּם ִמ ַ

ְבּ ֶא ֶרץ צִ יָּ ה ִאישׁ ל ֹא ָע ָבר:

קהל יָ ַ ֽד ְע ָתּ ֶל ְכ ָתּם ַבּ ִמּ ְד ָבּר
חזן ַ ֽתּ ָתּה ְל ַע ְמּ ךָך ְדּגַ ן ָשׁ ָ ֽמיִ ם

וּמצוּר ָ ֽמיִ ם:
וְ ֶכ ָע ָפר ְשׁ ֵאר ִ

יִ ְירשׁוּ ַא ְרצָ ם וַ ֲע ַמל

קהל ְתּ ֵָג רשׁ גּוֹיִ ם ַר ִבּים ַע ִמּים
ְל ֻא ִמּים:
חזן ַבּ ֲעבוּר יִ ְשׁ ְמרוּ ֻח ִקּים וְ תוֹרוֹת

ִא ֲמרוֹת יְ יָ ֲא ָמרוֹת

ְטהוֹרוֹת:

קהל ַויִּ ְת ַע ְדּנוּ ְבּ ִמ ְר ֶעה ָשׁ ֵמן
נוּחם ָ ֽבּנוּ ִעיר ָק ְד ֶ ֽשׁ ךָך
חזן ְבּ ָ

וּמ ַח ְל ִמישׁ צוּר ַפּ ְלגֵ י ָ ֽשׁ ֶמן:
ֵ
יפ ֲארוּ ֵבּית ִמ ְק ָדּ ֶ ֽשׁ ךָך:
וִ ָ

א ֶר ךְך  -יָ ִמים
אמר פֹּ ה ֵא ֵשׁב ְל ֽ ֹ
קהל ַו ֽתּ ֹ ֶ

צֵ ָידהּ ָבּ ֵר ךְך ֲא ָב ֵר ךְך:

י־צ ֶדק
חזן ִכּי ָשׁם יִ זְ ְבּחוּ זִ ְב ֵח ֶ ֽ

ַאף כּ ֲֹהנֶ ךָ
שׁוּ־צ ֶדק:
ֶֽ
יך יִ ְל ְבּ

וּבית ַה ֵלּ ִוי נְ ִעימוֹת יְ זַ ֵ ֽמּרוּ
ֵ

רוֹעעוּ ַאף יָ ִ ֽשׁירוּ:
ְל ךָך יִ ְת ֲ

קהל

יְ ַכ ְבּדוּ וְ יוֹדוּ ִשׁ ְמ ךָך יְ יָ :

חזן ֵבּית יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ יִ ְר ֵאי יְ יָ

יבוֹת ְמאֹד ָל ִראשׁוֹנִ ים
קהל ֱה ִט ָ

יטיב גַּ ם ָל ַא ֲחרוֹנִ ים:
ֵכּן ֵתּ ִ

חזן יְ יָ ָתּ ִשׂישׂ נָ א ָע ֵ ֽלינוּ

בוֹתינוּ:
ל־א ֵ ֽ
ַכּ ֲא ֶשׁר ַ ֽשׂ ְשׂ ָתּ ַע ֲ

יטיב
וּל ֵה ִ
אוֹתנוּ ְל ַה ְרבּוֹת ְ
קהל ָ ֽ

עוֹלם ִכּי
ה־ל ךָך ְל ָ
נוֹד ְ
וְ ֶ
יטיב:
ֵת ִ

חזן יְ יָ ִתּ ְבנֶ ה ִע ְיר ךָך ְמ ֵה ָרה

קהל ְו ֶ ֽק ֶרן ָדּוִ ד ַתּצְ ִמ ַיח ָבּהּ
חזן זִ ְב ֵחי צֶ ֶדק ָ ֽשׁ ָמּה נִ זְ ְבּ ָחה

וּב ֵר ךְך ַע ְמּ ךָך ְבּאוֹר ָפּנֶ ךָ
יך
קהל ָ
וּב ְרצוֹנְ ךָך ַתּ ֲע ֶשׂה ֶח ְפ ֵ ֽצנוּ
חזן ִ

קהל ְבּ ַח ְר ָ ֽתּנוּ ֱהיוֹת ְל ךָך ְל ַעם ְסגֻ ָלּה
חזן וְ ָת ִמיד נְ ַס ֵפּר ְתּ ִה ָלּ ֶת ךָך

וּמ ִבּ ְר ָכ ְת ךָך ַע ְמּ ךָך יְ ב ָֹר ךְך
קהל ִ
בּוֹר ִאי
עוֹדי ַא ַהלֲ ָלה ְ
חזן וַ ֲאנִ י ְבּ ִ

עוֹלם
קהל יְ ִהי ֵשׁם יְ יָ ְמב ָֹר ךְך ְל ָ

יה ִשׁ ְמ ךָך נִ ְק ָרא:
ִכּי ָע ֶ ֽל ָ

עוֹלם יְ יָ ְבּ ִק ְר ָבּהּ:
ְו ִת ְשׁכֹּן ְל ָ
ימי ֶ ֽק ֶדם ֶתּ ֱע ַרב ִמנְ ָחה:
וְ ִ ֽכ ֵ

צוֹנ ךָך:
ִכּי ֲח ֵפצִ ים ַל ֲעשׂוֹת ְר ֶ ֽ
ַה ֶבּט־נָ א ַע ְמּ ךָך ֻכּ ָ ֽלנוּ:

ל־ע ְמּ ךָך ִב ְר ָכ ֶ ֽת ךָך ֶ ֽסּ ָלה:
ַע ַ
וּנְ ַה ֵלּל ְל ֵשׁם ִתּ ְפ ַא ְר ֶ ֽתּ ךָך:

ר־תּ ָב ֵר ךְך ְמב ָֹר ךְך:
ת־כּל ֲא ֶשׁ ְ
ִכּי ֶא ָ
וַ ֲא ָב ֲר ֵ ֽכהוּ ָכּל־יְ ֵמי צְ ָב ִאי:

עוֹלם:
ד־ה ָ
עוֹלם וְ ַע ָ
ן־ה ָ
ִמ ָ

קו"ח ַכּ ָכּתוּב:

ד"ה א' טז:לו

ָבּ ֤ר ךְ
עוֹלם וְ ַ ֣עד ָ ֽהע ָ ֹ֑לם
ן־ה ָ ֖
וּך יְ יָ ֙ ֱאל ֵ ֹ֣הי יִ ְשׂ ָר ֵ ֔אל ִמ ָ ֽ

ם ָא ֔ ֵמן וְ ַה ֵ ֖לּל ַ ֽל ָייֽ :דניאל ב:כ ָע ֵ ֤נה ָ ֽדנִ יֵּ אל ֙ וְ ָא ֔ ַמר ֶ ֽל ֱה ֵ ֨וא ְשׁ ֵ ֤מהּ ִ ֽדּי־
ל־ה ָע ֙
אמ ֤רוּ ָכ ָ
ַו ֽיּ ֹ ְ
הּ־היא:
ד־ע ְל ָ ֑מא ִ ֧דּי ָח ְכ ְמ ָ ֛תא וּגְ ֽב ְוּר ָ ֖תא ִ ֥דּי ֵ ֽל ִ ֽ
ן־ע ְל ָ ֖מא ְו ַ ֣ע ָ ֽ
א ְמ ָב ַ ֔ר ךְך ִמ ָ ֽ
ֱא ָל ָה ֙
ְונֶ ֱא ַמר:

נחמיה

יאל ָבּ ֨ ִני ֲח ַשׁ ְבנְ ָ֜יה ֵשׁ ֵ ֽר ְבָי֤ה
אמ ֣רוּ ַ ֽה ְלוִ ִ֡יּם יֵ ֣שׁ ַוּע ֠ ְו ַק ְד ִמ ֵ
ט:ה ַו ֽיּ ֹ ְ

ֽה ִוֹדיָּ ֙
עוֹלם
ד־ה ָ ֑
עוֹלם ַע ָ ֽ
ן־ה ָ ֖
יכם ִמ ָ ֽ
ה ְשׁ ַבנְ ָי֣ה ְפ ַ ֽת ְח ָ֔יה ֗קוּמוּ ָ ֽבּ ֲרכ ֙וּ ֶאת־יְ ָ ֣י ֱא ֽלֹ ֵה ֶ֔
וּת ִה ָ ֽלּה:
ל־בּ ָר ָ ֖כה ְ
ל־כּ ְ
רוֹמם ַע ָ
וּמ ַ ֥
שׁם ְכּב ֶ ֹ֔ד ךָך ְ
יב ֲרכ ֙וּ ֵ ֣
ִו ָ ֽ
ְונֶ ֱא ַמר:

תהלים

בּ ֽר ךְ
עוֹלם
עוֹלם ׀ וְ ֬ ַעד ָ ֽה ָ֗
ן־ה ָ֨
וּך־יְ יָ ֙ ֱאל ֵ ֹ֢הי יִ ְשׂ ָר ֵ ֡אל ִמ ָ ֤
קו:מח ָ ֤

יד ֶאת־יְ ָ֔י ְל ֵע ֵינ֖י
לוּ־יֽהּ :וְ נֶ ֱא ַמר :ד"ה א' כט:י־יג וַ יְ ָ ֤ב ֶר ךְך ָדּ ִו ֨
ל־ה ָ ֥עם ָא ֗ ֵמן ַ ֽהלֲ ָ
ְו ָא ַ ֖מר ָכּ ָ
אמר ָדּ ִ ֗ויד ָבּ ֨ר ךְ
עוֹלם וְ ַעד־
וּך ַא ָ ֤תּה יְ יָ ֙ ֱאל ֵֹה ֙י יִ ְשׂ ָר ֵ ֣אל ָא ִ֔בינוּ ֵ ֽמ ָ ֖
ל־ה ָקּ ָ ֑הל וַ ֣יּ ֹ ֶ
ָכּ ַ
עוֹלם:
ָֽ
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שיר הכבוד

הפותח וסוגר את ארון הקודש לכבוד שיר הכבוד מתעטף בטלית ,אם איו עטוף בה.
בפתיחת ארון הקודש יש אומרים בלחש את הפסוקים )תהלים כד:ז-י( הבאים:
122
 reveal that what was originally thought to beשיר הכבוד Recently discovered manuscripts of
a
 vary regarding whereפייטן  .מהגים  composition, was composed by an earlierר' יהודה החסיד
שבת שחרית , c) daily, d) afterשבת ויום טוב מוסף , b) afterשבת ויום טוב שחרית it is sung, a) before
סידורים, and the ,ימים טובים  forמחזורי ר"וו היידעהיים . It is included in allקריאת התורה before
)]שת תקע"ח[ ) pg. 76שבת מוסף דברי קהלת  afterשפת אמת  (Baer) and theעבודת ישראל

עוֹלם ֝ ְויָ ֗בוֹא ֶ ֣מ ֶל ךְך ַה ָכּ ֽבוֹד:
יכם ֭ ְ ֽו ִה ָ ֽנּ ְשׂאוּ ִפּ ְת ֵ ֣חי ָ ֑
אשׁ ֶ֗
ְשׂ ֤אוּ ְשׁ ָע ִ ֨רים ׀ ָ ֽר ֵ
ִ ֥מי זֶ ֘ה ֶ ֤מ ֶל ךְך ַה ָ֫כּ ֥בוֹד ׀ ֭ ְ ֽייָ ִעזּ֣ וּז וְ גִ ֑בּוֹר יְ֝ ָ֗י גִּ ֥בּוֹר ִמ ְל ָח ָ ֽמה:
אשׁ ֶ֗
ְשׂ ֤אוּ ְשׁ ָע ִרים ׀ ָ ֽר ֵ
עוֹלם ֝ ְויָ ֗ב ֹא ֶ ֣מ ֶל ךְך ַה ָכּ ֽבוֹד:
יכם ֭וּ ְשׂאוּ ִפּ ְת ֵ ֣חי ָ ֑
ִ ֤מי ֣הוּא זֶ ֘ה ֶ ֢מ ֶל ךְך ַ֫ה ָכּ ֥בוֹד ׀ יְ ָ ֥י צְ ָב ֑אוֹת ֤הוּא ֶ ֖מ ֶל ךְך ַה ָכּ ֣בוֹד ֶ ֽס ָלה:
וראוי לקהל לומר בלחש גם את פסוקי החזן ,ולחזן לומר גם את פסוקי הקהל.

חזן ַ 123אנְ ִעים זְ ִמירוֹת וְ ִשׁ ִירים ֶא ֱארוֹג

קהל נַ ְפ ִשׁי ָח ְמ ָדה ְבּצֵ ל יָ ֶ ֽד ךָך

ִכּי ֵא ֶ ֽל ךָ
יך נַ ְפ ִשׁי ַת ֲערוֹג:

סוֹד ךָך:
ל־רז ֶ ֽ
ָל ַ ֽד ַעת ָכּ ָ
ל־דּוֹד ךָ
יך:
ֶֽ
הוֹמה ִל ִבּי ֶא
ֶ

בוֹד ךָך
חזן ִמ ֵדּי ַד ְבּ ִרי ִבּ ְכ ֶ ֽ

וְ ִשׁ ְמ ךָך ֲא ַכ ֵבּד ְבּ ִשׁ ֵירי יְ ִדידוֹת:

ל־כּן ֲא ַד ֵבּר ְבּ ךָך נִ ְכ ָבּדוֹת
קהל ַע ֵ
ית ךָ
יך
בוֹד ךָך וְ ל ֹא ְר ִא ִ ֽ
חזן ֲא ַס ְפּ ָרה ְכּ ְ

ֲא ַד ְמּ ךָך ֲא ַכנְּ ךָך וְ ל ֹא

יְ ַד ְע ִ ֽתּ ךָ
יך:

יך ְבּסוֹד ֲע ָב ֶ ֽד ךָ
יא ךָ
יך
קהל ְבּיַ ד נְ ִב ֶ ֽ
בוּר ֶ ֽת ךָך
חזן גְּ ֻד ָלּ ְת ךָך וּגְ ָ

אוֹת ךָך ְול ֹא ְכ ִפי־יֶ ְשׁ ךָך
קהל ִדּמּוּ ְ
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הוֹד ךָך:
ית ֲה ַדר ְכּבוֹד ֶ ֽ
ִדּ ִ ֽמּ ָ
ִכּנּוּ ְל ֽתֹ ֶקף ְפּ ֻע ָלּ ֶ ֽת ךָך:

וּך ְל ִפי ַמ ֲע ֶ ֽשׂ ךָ
וַ יְּ ַשׁ ֽו ךָ
יך:

בראש השה וביום כפור ואחר 'תפילות גשם וטל' אומרים 'שיר הכבוד' ביגון ימים וראים.

ל־דּ ְמיוֹנוֹת:
ִהנְּ ךָך ֶא ָחד ְבּ ָכ ִ

יל ךָ
וּך ְבּרֹב ֶחזְ יוֹנוֹת
חזן ִה ְמ ִשׁ ֽ

יבה וְ ַשׁ ֲחרוּת:
ֹאשׁ ךָך ְבּ ֵשׂ ָ
וּשׂ ַער ר ְ
ְ

וּב ֲחרוּת
קהל וַ יֶּ ֱחזוּ ְב ךָך זִ ְקנָ ה ַ
וּב ֲחרוּת ְבּיוֹם ְק ָרב
חזן זִ ְקנָ ה ְבּיוֹם ִדּין ַ

ְכּ ִאישׁ ִמ ְל ָחמוֹת יָ ָדיו לוֹ

ָרב:

שׁוּעה ְבּר ֹאשׁוֹ
וֹבע יְ ָ
קהל ָח ַבשׁ ֽכּ ַ

יעה לּוֹ יְ ִמינוֹ וּזְ ֽר ַוֹע
הוֹשׁ ָ
ִֽ
ָק ְדשׁוֹ:

חזן ַטלֲ ֵלי אוֹרוֹת ר ֹאשׁוֹ נִ ְמ ָלא

יסי ַ ֽליְ ָלה:
צּוֹתיו ְר ִ ֽס ֵ
ְוּקוֻ ָ

ץ־בּי
ר־בּי ִכּי ָח ֵפ ִ
קהל יִ ְת ָפּ ֵא ִ

ה־לּי ַל ֲע ֶ ֽט ֶרת צְ ִבי:
וְ הוּא יִ ְהיֶ ִ

חזן ֶ ֽכּ ֶתם ָטהוֹר ָפּז ְדּמוּת ר ֹאשׁוֹ

וְ ַחק ַעל ֶ ֽמצַ ח ְכּבוֹד ֵשׁם
ָק ְדשׁוֹ:

וּל ָכבוֹד צְ ִבי ִת ְפ ָא ָרה
קהל ְל ֵחן ְ
ימי ְב ֻחרוֹת
חזן ַמ ְח ְלפוֹת ר ֹאשׁוֹ ְכּ ִב ֵ

קהל נְ וֵ ה ַה ֶ ֽצּ ֶדק צְ ִבי ִת ְפ ַא ְרתּוֹ

ֻא ָמּתוֹ לוֹ ִע ְטּ ָרה ֲע ָט ָרה:
צּוֹתיו ַתּ ְל ַתּ ִלּים ְשׁחֹרוֹת:
ְקוֻ ְ

יַ ֲע ֶלה נָּ א ַעל־ר ֹאשׁ ִשׂ ְמ ָחתוֹ:

חזן ְסגֻ ָלּתוֹ ְתּ ִהי ְביָ דוֹ ֲע ֶ ֽט ֶרת

לוּכה צְ ִבי ִת ְפ ֶ ֽא ֶרת:
וּצְ נִ יף ְמ ָ

מוּסים נְ ָשׂ ָאם ֲע ֶ ֽט ֶרת ִענְּ ָדם
קהל ֲע ִ

ֵמ ֲא ֶשׁר יָ ְקרוּ ְבּ ֵעינָ יו ִכּ ְבּ ָדם:

וּפ ֵא ִרי ָע ָליו
חזן ְפּ ֵארוֹ ָע ַלי ְ

וְ ָקרוֹב ֵא ַלי ְבּ ָק ְר ִאי ֵא ָליו:

קהל צַ ח ְו ָאדוֹם ִל ְלבוּשׁוֹ ָאדֹם

פּוּרה ְב ָד ְרכוֹ ְבּבוֹאוֹ
ָ
ֵמ ֱאדוֹם:

ילין ֶה ְר ָאה ֶל ָענָ ו
חזן ֶ ֽק ֶשׁר ְתּ ִפ ִ

ְתּמוּנַ ת יְ יָ ְל ֶ ֽנ גֶ ד ֵעינָ יו:

קהל ֽרוֹצֶ ה ְבּ ַעמּוֹ ֲענָ ִוים יְ ָפ ֵאר

יוֹשׁב ְתּ ִהלּוֹת ָבּם ְל ִה ְת ָפּ ֵאר:
ֵ

קוֹרא ֵמר ֹאשׁ
ֵ
חזן ר ֹאשׁ ְדּ ָב ְר ךָך ֱא ֶמת

דּוֹר ְשׁ ךָך
דּוֹר וָ דוֹר ַעם ֶ

ְדּרוֹשׁ:

שׁית ֲהמוֹן ִשׁ ַירי נָ א ָע ֶ ֽל ךָ
יך
קהל ִ
ֹאשׁ ךָך ֲע ֶ ֽט ֶרת
חזן ְתּ ִה ָלּ ִתי ְתּ ִהי ְלר ְ

ת־רשׁ ְבּ ֵע ֶינ ךָ
ֽיך
יקר ִשׁ ַיר ָ
קהל ִתּ ַ
חזן ִבּ ְר ָכ ִתי ַת ֲע ֶלה ְלר ֹאשׁ ַמ ְשׁ ִבּיר

וְ ִרנָּ ִתי ִתּ ְק ַרב ֵא ֶ ֽל ךָ
יך:
וּת ִפ ָלּ ִתי ִתּכּוֹן ְק ֹֽט ֶרת:
ְ

ל־ק ְר ָבּ ֶנ ךָ
ֽיך:
יוּשׁר ַע ָ
ְכּ ִשׁיר ַ
וּמוֹליד צַ ִדּיק
ִ
חוֹלל
ְמ ֵ

ַכּ ִבּיר:

אוֹתהּ ַקח ְל ךָך ִכּ ְב ָשׂ ִמים
ְו ָ

וּב ִב ְר ָכ ִתי ְתנַ ֲענַ ע ִלי ר ֹאשׁ
קהל ְ
ר ֹאשׁ:

ִכּי נַ ְפ ִשׁי ַת ֲערֹג ֵא ֶ ֽל ךָ
יך:

יחי ָע ֶ ֽל ךָ
יך
חזן יֶ ֱע ַרב נָ א ִשׂ ִ

הפסוקים שדפסו בסידורים מסוימים אחר שיר הכבוד ,הם תוספת מאוחרת מאוד ,ולא הגו לאומרם.
אין אומרים קדיש יתום וממשיכים באמירת שיר של יום.

שיר של יום
ַהיּוֹם יוֹם ַשּׁ ָבּת ֽ ֹק ֶדשׁ ֶשׁבּוֹ

אוֹמ ִרים ַבּ ִמּ ְק ָדּשׁ:
ְ
ביו"ט אומרים רק ַה ְל ִויִּ ם ָהיוּ
צב

וּלזַ ֵ ֖מּר ְל ִשׁ ְמ ךָ֣ך ֶע ְליֽ וֹןְ :ל ַה ִ ֣גּיד
יי ְ
ִמזְ ֥מוֹר ֗ ִשׁיר ְלי֣ וֹם ַה ַשּׁ ָ ֽבּת֗ :טוֹב ְלה ֹ֥דוֹת ַ ֽל ָ ֑

י־עשׂוֹר ַ ֽו ֲע ֵל ָ
ילוֹתֲ :ע ֵ ֣ל ָ֭
ַבּ ֹ֣בּ ֶקר ַח ְס ֶ ֑דּ ךָך ֶֽ֝ו ֱא ֥מ ָוּנ ְֽת ֗ךָך ַבּ ֵלּ ֽ
י־נ ֶ֑בל ֲע ֵ ֖לי ִהגָּ י֣ וֹן ְבּ ִכנּֽ וֹר֤ ִ :כּי
שׂי יָ ֶ ֣ד ךָ
שׂ ךָ
ה־גּ ְד ֣לוּ ַ ֽמ ֲע ֶ ֣
יך ֲא ַר ֵ ֽנּ ןַ :מ ָ ֽ
ִ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
יך:

ת־ז ֹאתִ :בּ ְפ ֤ ֹר ַח
ישׁ־בּ ַער ֣ל ֹא יֵ ָ ֑דע ֝וּ ְכ ֗ ִסיל ֽל ֹא־יָ ִ ֥בין ֶא ֽ
ַ֭
ִ ֽא

י־עד :וְ ַא ָ ֥תּה ָמ ֗רוֹם
ל־פּ ֲע ֵלי ָ ֑א ֶון ְל ִה ָ ֽשּׁ ְמ ָ ֥דם ֲע ֵד ַ ֽ
ְר ָשׁ ֨ ִעים ׀ ְכּ ֥מוֹ ֗ ֵע ֶשׂב וַ֭ יָּ צִ יצוּ ָכּ ֣ ֹ
איְ ֶ ֣ב ךָ
איְ ֶ ֡ ֽב ךָ
ל־פּ ֲע ֵלי ָ ֽא ֶון:
יך י ֵ ֑
י־ה ֵנּ֣ה ֽ ֹ
יך ְ ֽי ָ֗י ִ ֽכּ ִ
ְלע ָ ֹ֥לם יְ ָיֽ֤ ִ :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 ֶ ֣

וּרי ַבּ ָקּ ִ ֖מים ָע ַ ֣לי
יני ְבּ ֫שׁ ָ ֥
ַו ַתּ ֵ ֥בּט ֵע ֗ ִ

תוּלים
ְמ ֵר ֗ ִעים ִתּ ְשׁ ַ ֥מ ְענָ ה ָאזְ ָנֽי :צַ֭ ִדּיק ַכּ ָתּ ָ ֣מר יִ ְפ ָ ֑רח ְכּ ֶ ֖א ֶרז ַבּ ְלּ ָבנ֣ וֹן יִ ְשׂ ֶ ֽגּהְ֭ :שׁ ִ
יבה ְדּ ֵשׁנִ ֖ים ְ ֽו ַר ֲענַ ִנּ֣ים ִי ְֽהיֽ וּ:
נוּבוּן ְבּ ֵשׂ ָ ֑
ְבּ ֵ ֣בית יְ ָ ֑י ְבּ ַחצְ ֖רוֹת ֱאל ֵ ֹ֣הינוּ יַ ְפ ִ ֽריחוּ֖ :עוֹד יְ ֣
וּרי ְ ֽול ֹא־עלתה ַע ְו ָ ֥ל ָתה ֽבּוֹ:
שׁר יְ ָ ֑י ֝צ ִ ֗
ְ֭ל ַהגִּ יד ִ ֽכּי־יָ ָ ֣
)אמר קדיש יתום אם יש יותר משי אבלים(.
והגים בהרבה קהילות ,גם בק"ק פפד"מ ,לומר בכל יום אחר שיר של יום מזמור פ“ג,
ומהג הרבה קהילות שאין לאמרו בימים שאין אומרים תחון.

פג

ל־תּ ְשׁ ֣ ֹקט ֵ ֽאל:
ל־תּ ֱח ַ ֖רשׁ וְ ַא ִ
י־ל ךְך ַא ֶ
ל־דּ ִמ ָ ֑
שׁיר ִמזְ ֣מוֹר ְל ָא ָ ֽסףֱ :אל ִ ֹ֣הים ַא ֳ
ִ֖

יך ֶי ֱֽה ָמיוּ֑ ן ֝וּ ְמ ַשׂנְ ֶ ֗א ךָ
י־ה ֵנּ֣ה ֽ֭אוֹיְ ֶב ךָ
ל־ע ְמּ ךָך ַ ֽי ֲע ִ ֣רימוּ ֑סוֹד ֝ ְו ִי ְֽת ָ ֽי ֲע ֗צוּ
יך ָנ ְ֣שׂאוּ ֽר ֹאשֽׁ ַ :ע ַ֭
ִ ֽכּ ִ
פוּנ ךָ
ֽיךֽ ָ :א ְמ ֗רוּ ֖◌ ְלכוּ ְונַ ְכ ִח ֵ ֣
ַעל־צְ ֶ
וֹעצ֣ וּ
ידם ִמגּ֑ וֹי ְו ֽל ֹא־יִ זָּ ֵ ֖כר ֵ ֽשׁם־יִ ְשׂ ָר ֵ ֣אל ֽעוֹד֤ ִ :כּי נֽ ֲ
ֵ ֣לב יַ ְח ָ ֑דּו ֝ ָע ֶ֗ל ךָ
מוֹאב וְ ַהגְ ִ ֽרים :גְּ ָ ֣בל
ָ֥
אלים
יך ְבּ ִ ֣רית יִ ְכ ֽ ֹרתוּֽ ָ :א ֳה ֵ ֣לי ֭ ֱאדוֹם ְויִ ְשׁ ְמ ֵע ִ ֑֗
י־לוֹט
ם־אשּׁוּר נִ ְלָו֣ה ִע ָ ֑מּם ָ ֤היֽ וּ זְ ֖ר ַוֹע ִל ְבנֵ ֣
וְ֭ ַעמּוֹן ַ ֽו ֲע ָמ ֵ ֑לק ֝ ְפּ ֶ֗ל ֶשׁת ִעם־י֥ ְשׁ ֵבי צֽ וֹר :גַּ ַ֭
ֶ ֽס ָלהֲ :ע ֵ ֽשׂ ָ
ין־דּ ֹאר ָ ֥היוּ
ישׁוֹן :נִ ְשׁ ְמ ֥דוּ ְ ֽב ֵע ֑
יס ָ ֥רא ֝ ְכיָ ִ֗בין ְבּ ַנ ַ֣חל ִק ֽ
ה־ל ֶ ֥הם ְכּ ִמ ְדָ ֑י ן ְ ֽכּ ִס ְ
יכמוֹ:
יבמוֹ ְכּע ֵ ֹ֣רב ְו ִכזְ ֵ ֑אב וּֽ ְכ ֶז ַ֥בח ֝וּ ְכצַ ְל ֻמ ֗ ָנּע ָכּל־נְ ִס ֵ ֽ
יתמוֹ נְ֭ ִד ֵ
֝ ֗ ֹדּ ֶמן ַ ֽל ֲא ָד ָ ֽמהִ :שׁ ֵ ֣
יתמוֹ ַכגַּ ְל ַגּ֑ל ֝ ְכּ ַ ֗קשׁ
שׁר ֖◌ ָ ֽא ְמרוּ נִ ְ֣יר ָשׁה ָ ֑לּנוּ ֝◌ ֵ ֗את נְ ֣אוֹת ֱאל ִ ֹֽהיםֱ :אל ַֹ֗הי ִשׁ ֵ ֥
ֲא ֶ ֣
ר־י ַ֑ער ֝וּ ְכ ֶ ֽל ָה ָ֗בה ְתּ ַל ֵ ֥הט ָה ִ ֽריםֵ֭ :כּן ִתּ ְר ְדּ ֵ ֣פם ְבּ ַ ֽס ֲע ֶ ֑ר ךָך
י־ר ַוּחְ :כּ ֵ ֥אשׁ ִתּ ְב ַע ָ
ִל ְפנֵ ֽ

י־עד
יב ְקֿ ֖שׁוּ ִשׁ ְמ ךָ֣ך יְ ָיֽ :יֵ ֹ֖בשׁוּ וְ יִ ָ ֽבּ ֲה ֥לוּ ֲע ֵד ֗ ַ
יהם ָק ֑לוֹן ִ ֽו ַ
סוּפ ְת ךָ֥ך ְת ַ ֽב ֲה ֵ ֽלםַ :מ ֵ ֣לּא ְפנֵ ֶ ֣
וּב ָ ֽ
ְ
י־א ָ֬תּה ִשׁ ְמ ךָ֣ך יְ ָ ֣י ְל ַב ֶ ֑דּ ךָך
ֹאבדוּֽ ְ :ו יֵ ְד ֗עוּ ִ ֽכּ ַ
ְ ֽו יַ ְח ְפּ ֥רוּ וְ י ֵ ֽ

ל־כּ ָ
֝ ֶע ְלי֗ וֹן ַע ָ
ל־ה ָ ֽא ֶרץ:

קדיש יתום אמר אפילו אם אין שם אבל.
יתום )קטן( כורע

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

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

יתום )קטן( כורע

ָא ֵמן:

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

)קהל

ָא ֵמן(

ובשימה אחרת מוסיפים 'יתברך'

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

הוּא הציבור אומר עמו )ולא

לאחריו(.

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

)קהל

ָא ֵמן(

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

)קהל

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

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

פוה לימיו ואומר

הוּא יַ ֲע ֶשׂה ָשׁלוֹם ָע ֵ ֽלינוּ

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

)קהל

ָא ֵמן(

.שבת  onתפלת מוסף , at the end ofעמ'  (3אדון עולם(  , chantמהג פולין which followקהילות German
נפשי  (i.e.מזמורים No additional
שיר־חנכת  or -ראש חודש ֽ -ברכ֥ י ֗
֖
מזמור
)חנוכה ֡
.תפילה בציבור are to be included within
לעולם אין אומרים 'ברכו' בתרא אחר התפלה ,מפי שאין ברכה אחריה.
אין לומר מזמור 'לדו֨ ד ׀ ֤ד' ֣
אורי ֖◌וישעי' אחרי התפלות ,כי הוא מהג חסידים והוי יוהרה.
)יש טעמים אחרים א .מקורו מפוקפק מחמת ימים החשוד בשבתאות .ב .מהג מאוחר
ג .אין להוסיף מזמורים על התפילות הקבועות ד .רבים מעדות החסידים מעים מאמירתו בגלל הטעם הראשון.
ואצל הספרדים כלל לא התקבל וכ"ש תימים .ה .י"א שמיועד לאמרו כל השה אחרי התפלה(.
מיד אחר התפלה מתקיים שיעור קצר בבית הכסת ,בו לומדים משה או הלכה .אחר כל שיעור או דרשה
אומרים קדיש דרבן .אחר שיעור בהלכה ושמעתתא יש המקדימין לומר 'רבי חנניא בן עקשיא אמר רצה' וכו'.
אחר דרשה באגדתא לא הצריכו אמירה זו.
והגים לברך את הילדים בשבתות ובימים טובים אחר התפלה ,בליל שבת ,שבת בבוקר ובמוצאי שבת,
טרם יציאה מבית הכסת או בכיסה לבית ,וגם הבים הגדולים מקבלים ברכה מאבותיהם.
והמברכים מיחים ב' ידיהם על המתברך:

לבים בראשית מח:כ יְ ִ ֽשׂ ְמ ךָ֣ך ֱאל ִֹ֔הים ְכּ ֶא ְפ ַ ֖ריִ ם

שּׁה ׀ לבות
וְ ִכ ְמנַ ֶ ֑

יְ ִשׂ ֵמ ךְך ֱאל ִֹהים ְכּ ָשׂ ָרה ִר ְב ָקה

ָר ֵחל וְ ֵל ָאה:
במדבר ו:כד-כו יְ ָ ֽב ֶר ְכ ךָ֥ך יְ ָ ֖י וְ יִ ְשׁ ְמ ֶ ֽר ךָך :יָ ֵ ֨אר יְ ָ ֧י ׀ ָפּ ָנ֛יו ֵא ֶ ֖ל ךָ
יח ֶ ֽנּ ָךּ:
יך ִ ֽו ֻ
יִ ֨ ָשּׂא יְ ָ ֤י ׀ ָפּנָ י ֙ו ֵא ֶ֔ל ךָ
שׂם ְל ֖ךָך ָשׁ ֽלוֹם:
יך וְ יָ ֵ ֥
וכל אחד יכול להוסיף ברכה משלו כפי צחות לשוו.

