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: ) פסוקי דזמרה של שבת אין אומרים הושענא רבא אומרים. (ביום טוב  וב

        יט
ד:  3 2 ַח ִמְז֥מֹור ְלָדִוֽ ַנֵּצ֗ ַלמְֿ

יַע:  4 ָרִקֽ יד ָהֽ יו ַמִּג֥ ָד֗ ה ָי֝ ֲעֵׂש֥ ל ּֽוַמֽ ים ְּכֽבֹוד־ֵא֑ ַסְּפִר֥ ִים ְמֽ ַהָּׁשַמ֗

ַעת:  ְיָלה ְיַחֶּוה־ָּדֽ ַל֗ ְיָלה ְּל֝ ֶמר ְוַל֥ יַעֽ ֹא֑ יֹום ַיִּב֣ ֣יֹום ְל֭

ם:  ע קֹוָלֽ י ִנְׁשָמ֥ ִל֗ ים ְּב֝ ין ְּדָבִר֑ ֶמר ְוֵא֣ ין־ֹא֭ ֵאֽ

ם:  ֶהל ָּבֶהֽ ם־ֹא֥ ֶמׁש ָׂשֽ ֶּׁש֗ ם ַל֝ ה ֖◌ֵתֵבל ִמֵּליֶה֑ ם ּוִבְקֵצ֣ א ַקָּו֗ ָצ֤ ֶרץ ׀ ָי֘ ְּבָכל־ָהָא֨

ַרח:  ִגּ֗בֹור ָל֥רּוץ ֹאֽ יׂש ְּכ֝ ֻחָּפ֑תֹו ָיִׂש֥ א ֵמֽ ָחָתן ֹיֵצ֣ ְוהּ֗וא ְּכ֭

ַחָּמֽתֹו:  ר ֵמֽ ְסָּת֗ ין ִנ֝ ם ְוֵא֥ ִים ׀ ֽמֹוָצ֗אֹו ּוְתֽקּוָפ֥תֹו ַעל־ְקצֹוָת֑ ה ַהָּׁשַמ֨ ִמְקֵצ֤

1
 שרים פסוקי דזמרה ביגון שבת.יום כפור  וב ראש השנה ב 

כתב אבודרהם 'ואחר כך מוסיפין י"ב מזמורים על שאר ימי שבוע וכו', והטעם שמוסיפין מזמורים אלו בשבת,  2

', וגם בימים טובים בני ובין בני ישראל אות היא לעולםכדי להכיר בין שבת לחול, ויתקיים הפסוק שאומר '
הכוס כמו בשבת'. 'אין אומרים כולם הגו לאומרם, שגם הם קראו שבתון ומקראי קודש. מקדשים אותם על 

', וכו',משמים מספריםבסדר שהם כתובים בתהלים רק סמכו דמעשה בראשית יחד ודמתן תורה יחד, והקדימו '
והוא הראשון המספר ממעשה בראשית' [לבוש] 

ַנֵּצַח ִמְזמֹור ְלָדִודָאַמר ַרב ַּכֲהָא ִמּׁשּום ְרִבי ִיְׁשָמֵעאל ִּבְרִבי יֹוֵסי, ַמאי ִּדְכִתיב: "3 "? ַזְּמרּו ְלִמי ֶׁשּנֹוְצִחין אֹותֹו ְוָׂשֵמַח. ַלמְֿ

(גמ' פסחים קיט.)

  

ְסָדהָּדַרׁש ַּבר ַקָּפָרא, ְּגדֹוִלים ַמֲעֶׂשה ַצִּדיִקים יֹוֵתר ִמַּמֲעֵׂשה ָׁשַמִים ָוָאֶרץ, ְּדִאיּלּו ְּבַמֲעֵׂשה ָׁשַמִים ָוָאֶרץ ְּכִתיב: '4 ַאף־ָיִד֙י ָי֣
ִים ה ָׁשָמ֑ יִמיִנ֖י ִטְּפָח֣ ֶרץ ִוֽ ׁש' (ישעיה מח:יג) ְוִאיּלּו ְּבַמֲעֵׂשה ְיֵדיֶהם ֶׁשל ַצִּדיִקים ְּכִתיב: 'ֶא֔ ְלָּת ֑ד' ִמְּקָד֕ ֛ ָּפַע֖ ָמ֧כֹון ְלִׁשְבְּתךךָ

: יךךָ ָיֶדֽ -י ּֽכֹוֲנ֥נּו  'ֲאֹדָנ֖ ֵמיִתיֵבי,   .  .  . טו:יז)  (שמות  יַע: '  ָרִקֽ יד ָהֽ יו ַמִּג֥ ָד֗ ה ָי֝ ֲעֵׂש֥ -ל ּֽוַמֽ ים ְּכֽבֹוד־ֵא֑ ַסְּפִר֥ ִים ְמֽ ָהִכיַהָּׁשַמ֗  '

(גמ' כתובות ה.) ָקָאַמר,   ַמֲעֵׂשה ַצִּדיִקים ִמי ַמִּגיד? ָהָרִקיַע,ְ◌ּוַמאי ִיהּו? ָמָטר. 
 



ת ְיָי֣  ִתי:  ּ֘תֹוַר֤ יַמת ֶּפֽ ה ַמְחִּכ֥ ֱאָמָנ֗ ֶפׁש ֵע֥דּות ְיָי֥ ֶנֽ֝ יַבת ָנ֑ ִמיָמה ְמִׁש֣ ְּת֭

 ִים: 5  ת ֵעיָנֽ ה ְמִאיַר֥ ָר֗ ב ִמְצַו֥ת ְיָי֥ ָּב֝ ָׁשִרים ְמַׂשְּמֵחי־ֵל֑ י ְיָי֣ ְי֭  ִּפּ֘קּוֵד֤

ו:   ְד֥קּו ַיְחָּדֽ ת ָצֽ י־ְיָי֥ ֱאֶמ֑ ְׁשְּפֵטֽ ד ִמֽ ַע֥ ֶדת ָל֫ ת ְיָי֙ ׀ ְטהֹוָר֘ה עֹוֶמ֢ ִיְרַא֤

ים:  ֶפת צּוִפֽ ׁש ְוֹנ֣ ְּדַב֗ ים ִמ֜ ב ּוְמתּוִק֥ ז ָר֑ ָּזָהב ּוִמַּפ֣ ים ִמ֭ ֱחָמִד֗ ַהֶּנֽ

ב:  ֶקב ָרֽ ם ֵע֣ ָׁשְמָר֗ ם ְּב֝ ר ָּבֶה֑ ְבְּדךךָ ִנְזָה֣ ם־ַע֭ ַּגֽ

ִני:  ִּנְסָּת֥רֹות ַנֵּקֽ ין ִמֽ י־ָיִב֑ ְׁשִגי֥אֹות ִמֽ

ב:  ע ָרֽ ַׁשֽ יִתי ִמֶּפ֥ ִנֵּק֗ ם ְו֝ ז ֵאיָת֑ י ָא֣ ל־ִיְמְׁשלּו־ִב֣ ךךָ ַאֽ ךךְ ַעְבֶּד֗ ים ׀ ֲחֹׂש֬ ם ִמֵּזִד֨ ַּג֤

י:  ֲאִלֽ י ְוֹגֽ ָי֗ צּוִר֥ יךךָ ְי֝ י ְלָפֶנ֑ י ְוֶהְג֣יֹון ִלִּב֣ ְהֽיּו ְלָר֨צֹון ׀ ִאְמֵרי־ִפ֡ ִי֥

 לד
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  : ךךְ הּו ַוֵּיַלֽ  ֲרֵׁש֗ ְיָגֽ ֶלךךְ ַו֝ ְעמֹו ִלְפֵנ֣י ֲאִביֶמ֑ ד ְּבַׁשּנֹו֣תֹו ֶאת־ַט֭ ְלָדִו֗

י: אֲ  ִהָּל֥תֹו ְּבִפֽ יד ְּתֽ ִמ֗ ת ָּת֝ ה ֶאת־ְיָי֣ ְּבָכל־ֵע֑ ֲרָכ֣ ָבֽ

חּו:  ַּבֽ ֖◌  ים ְוִיְׂשָמֽ י ִיְׁשְמ֖עּו ֲעָנִו֣ ל ַנְפִׁש֑ יָי ִּתְתַהֵּל֣

ְּכִתיב " 5 ָרֵמי,  יֹוָָתן  ְרִבי  ְַחָמִי,  ַּבר  ְׁשמּוֵאל  ְרִבי  בָאַמר  ָׁשִרים ְמַׂשְּמֵחי־ֵל֑ י ֣ד' ְי֭ ּוְכִתיב "ִּפּ֘קּוֵד֤ ה "  ת ֣ד' ְצרּוָפ֑ "ִאְמַר֣
ד (תהלים יח:לג). ָזָכה ְמַׂשַּמְחּתֹו, לֹא ָזָכה, צֹוַרְפּתֹו. . . . " ַע֥ ֶדת ָל֫ ת ֨ד' ׀ ְטהֹוָר֘ה ֹעֶמ֢ ָאַמר ְרִבי ֲחִיָא, ֶזה ַהּלֹוֵמד  "ִיְרַא֤

 " ּתֹוָרה.  לֹוֵמד  ַּכְך  ְוַאַחר  ִאָּׁשה  ֹוֵׂשא  ִהיא?  ַמאי  ְּבָטֳהָרה.  הּתֹוָרה  ֱאָמָנ֗ ֶנֽ֝ ֥ד'  ַאָּבא,ֵע֖דּות  ַּבר  ִחָּייא  ְרִבי  ָאַמר   "

(גמ' יומא עב:) ֱֶאָמָה ְלָהִעיד ְּבלֹוְמֶדיה. 
', וגו' מפי שאותו מעשה היה בשבת, וזכות השבת יצל,לדוד בשנותו '] 'השמים מספרים 'וסמכו אחריו [אחר '6

''. [לבוש]השמים והוא ראשון בתהלים המדבר מעין שבת, אחר ' 



ו: ּגַ  ה ְׁש֣מֹו ַיְחָּדֽ י ּוְנֽרֹוֲמָמ֖ יָי֣ ִאִּת֑ ְּד֣לּו ַלֽ

ִני:  ָּד  י ִהִּציָלֽ ֽגּורֹוַת֗ ִני ּוִמָּכל־ְמ֝ ְׁשִּתי ֶאת־ְיָי֣ ְוָעָנ֑ ַר֣

רּו: הִ  ם ַאל־ֶיְחָּפֽ רּו ּ֝וְפֵניֶה֗ יו ְוָנָה֑ יטּו ֵאָל֣ ִּב֣

יו ֽהֹוִׁשיֽעֹו: זֶ֤  רֹוָת֗ ַע ּוִמָּכל־ָצֽ֝ יָי֣ ָׁשֵמ֑ ָרא ַוֽ ה ָעִנ֣י ָק֭

ם:  חֹ   ְיַחְּלֵצֽ יו ַוֽ יֵרָא֗ יב ִלֽ ִב֤ ־ְיָי֓ ָס֘ ה ַמְלַאךךְ ֶנ֤

ֱחֶסה־ּֽבֹו: ַטֽ  ֶבר ֶיֽ ֶּג֗ י ַה֝ ְׁשֵר֥ ֲע֣מּו ּ֭וְראּו ִּכי־֣טֹוב ְיָי֑ ַאֽ

יו: יְ  יֵרָאֽ ְח֗סֹור ִלֽ ין ַמ֝ יו ִּכי־ֵא֥ ֣ראּו ֶאת־ְיָי֣ ְקֹדָׁש֑

א־ַיְחְס֥רּו ָכל־ֽטֹוב: ְּכ֭  ֹֽ ָי֗ ל י ְי֝ ְרֵׁש֥ בּו ְוֹדֽ ִפיִרים ָרׁ֣שּו ְוָרֵע֑

ם: לְֽ  ָי֗ ֲאַלֶּמְדֶכֽ ת ְי֝  ְרַא֥ ִנים ִׁשְמעּו־ִל֑י ִיֽ כּו־ָב֭

ים ִלְר֥אֹות ֽטֹוב: מִֽ  7 ִמ֗ ב ָי֝ ץ ַחִּי֑ים ֹאֵה֥ ָחֵפ֣ ִאיׁש ֶהֽ י־ָה֭

ה: נְ  ר ִמְרָמֽ יךךָ ִמַּדֵּב֥ ע ּ֝וְׂשָפֶת֗ ֣ ֵמָר֑ ר ְלֽׁשֹוְנךךָ ֹצ֣

ַהב ַלן ַחֵּיי! ָאַמר ְלהּו, 7 ַמְכִריז ְרִבי ֲאֶלְּכַסְְּדִרי, ַמאן ָּבֵעי ַחֵּיי? ַמאן ָּבֵעי ַחֵּיי? ַכּוף ְוָאתּו ּכּוֵלי ָעְלָמא ְלַגֵּביּה, ָאְמֵרי ֵליּה 
ץ ַחִּי֑ים ' ָחֵפ֣ ִאיׁש ֶהֽ י־ָה֭ ע גו'' ' ִמֽ ֣ ֵמָר֑ ר ְלֽׁשֹוְנךךָ ֲעֵׂשה־֑טֹוב  גו'' ' ְנֹצ֣ ָרע ַוֽ  גו''. ֣סּור ֵמ֭

ֲעֵׂשה־ ּוְׂשָפַתי ִמַּדֵּבר ִמְרָמה, [ֵאֵלְך] ְוֶאְתָּגֶרה ְּבֵׁשיָה. ַּתְלמּוד לֹוַמר, '  ֶׁשָּמא יֹאַמר ָאָדם, ַָצְרִּתי ְלׁשֹוִי ֵמָרע     ָרע ַוֽ ֣סּור ֵמ֭

בּו:' ֶׁשֶּנֱאַמר:  ' ֵאין טֹוב ֶאָּלא ּתֹוָרה,֑טֹוב  ֲעֹזֽ ל־ַּתֽ י ַאֽ ֹוָרִת֗ ם ּֽת֝ ִּתי ָלֶכ֑ ַקח ֭טֹוב ָנַת֣ י ֶל֣ (גמ' עבודה זרה יט:) (משלי ד:ב)  'ִּכ֤



ֲעֵׂשה־֑טֹוב ס֣  ָרע ַוֽ הּו:  8ּור ֵמ֭ ׁש ָׁש֣לֹום ְוָרְדֵפֽ ַּבֵּק֖

ם: עֵ  יו ֶאל־ַׁשְוָעָתֽ ָאְזָנ֗ ים ְו֝ ָי ֶאל־ַצִּדיִק֑ יֵנ֣י ְי֭

ם:ּפְ  ֶרץ ִזְכָרֽ ית ֵמֶא֣ ע ְלַהְכִר֖ ֵׂשי ָר֑ ָי ְּבֹע֣ ֵנ֣י ְי֭

ם: צָֽ ֖◌  ם ִהִּציָלֽ ֽרֹוָת֗ ַע ּוִמָּכל־ָצ֝ יָי֣ ָׁשֵמ֑ ֲעקּו ַוֽ

יַע: ָק  ֶאת־ַּדְּכֵאי־֥רּוַח יֹוִׁשֽ ב ְוֽ ָי ְלִנְׁשְּבֵרי־ֵל֑ ֣רֹוב ְי֭

: ַר֭  ּנּו ְיָיֽ ם ַיִּציֶל֥ יק ּ֝וִמֻּכָּל֗ ּבֹות ָר֣עֹות ַצִּד֑

ָרה:  ׁשֹ  א ִנְׁשָּבֽ ֹ֣ ָּנה ל ֵה֗ ת ֵמ֝ יו ַאַח֥ ר ָּכל־ַעְצֹמָת֑ ֵמ֥

מּו:  ְּת  יק ֶיְאָׁשֽ י ַצִּד֣ ְנֵא֖ ה ְוֹׂשֽ ע ָרָע֑ ת ָרָׁש֣ מֹוֵת֣

ים ּֽבֹו:  ְׁש֗מּו ָּכל־ַהֹחִס֥ א ֶיְא֝ ֹ֥ יו ְול ָי ֶנֶ֣פׁש ֲעָבָד֑ ה ְי֭ ֹּפֶד֣

י  9          צ ים ֲאֹדָנ֗ ִה֥ ֱאלֹ֫ יׁש־ָהֽ ה ִאֽ ר: 10ְּתִפָּל֘ה ְלֹמֶׁש֢ ר ָוֹדֽ נּו ְּבֹד֣ יָת ָּל֗ ָּתה ָהִי֥ ָמ֣עֹון ַא֭

ל:  ה ֵאֽ ם ַאָּת֥ ם ַעד־֝עֹוָל֗ עֹוָל֥ ל ּֽוֵמֽ ֶרץ ְוֵתֵב֑ ל ֶא֣ דּו ַוְּת֣חֹוֵלֽ ים ֻיָּל֗ ִר֤ ֶרם ׀ ָה֘ ְּבֶט֤

הּוָאַמר ְרִבי ַאָּבהּו ַאְתָיא ְרִדיָפה ְרִדיָפה, ְּכִתיב ָהָכא ' 8 ׁש ָׁש֣לֹום ְוָרְדֵפֽ ים' ּוְכִתיב ָהָתם ' ַּבֵּק֖ ִּי֗ א ַח֝ ֶסד ִיְמָצ֥ ה ָוָח֑ ֵדף ְצָדָק֣ ֹר֭

ה ְוָכֽבֹוד: (גמ' יבמות קט:)' (משלי כא:כא)  ְצָדָק֥

9 ' [אחר  בשנותו 'ואחריו  'לדוד  סמכו  למשה']  'תפלה  בראשית  ממעשה  ג"כ  ומדבר  וכו',  ילדו'  הרים  '.בטרם 
[לבוש]: 

נּוָּדַרׁש ָרָבא, ַמאי ִּדְכִתיב: '10 ֗ יָת ָּל֝ ָּתה ָהִי֥ (גמ' מגילה כט.) ' ֵאּלּו ָּבֵּתי ְכִֵסּיֹות ּוָבֵּתי ִמְדָרׁשֹות. ֗ד' ָמ֣עֹון ַא֭



ם:  י־ָאָדֽ אֶמר ׁ֣שּובּו ְבֵנֽ ּתֹ֗ א ַו֝ נֹוׁש ַעד־ַּדָּכ֑ ב ֱא֭ ָּתֵׁש֣

ְיָלה: ה ַבָּלֽ ר ְוַאְׁשמּוָר֥ ֲעֹב֑ י ַיֽ ְתמֹול ִּכ֥ יךךָ ְּכ֣יֹום ֶא֭ ֵעיֶנ֗ ים ְּבֽ ֶלף ָׁשִנ֡ י ֶא֢ ִּכ֤

ף:  ֲחלֹֽ יר ַיֽ ָחִצ֥ ֶקר ֶּכֽ ֹּב֗ ְה֑יּו ַּב֝ ַרְמָּתם ֵׁשָנ֣ה ִיֽ ְז֭

ׁש:  ל ְוָיֵבֽ ֶרב ְימֹוֵל֥ ֶע֗ ף ָל֝ יץ ְוָחָל֑ ֹּבֶקר ָיִצ֣ ַּב֭

ְלנּו:  ֥ ִנְבָהֽ ְתךךָ ךךָ ּֽוַבֲחָמֽ ינּו ְבַאֶּפ֑ י־ָכִל֥ ִּכֽ

 : יךךָ נּו ִלְמ֥אֹור ָּפֶנֽ ֻלֵמ֗ ךךָ ֲע֝ ינּו ְלֶנְגֶּד֑ ַׁשָּת֣ ֲעֹֽוֹנֵת֣

ֶגה:  ינּו ָׁשֵנ֣ינּו ְכמֹו־ֶהֽ ךךָ ִּכִּל֖ ֵמינּו ָּפ֣נּו ְבֶעְבָרֶת֑ י ָכל־ָי֭ ִּכ֣

ה  ים ָׁשָנ֗ ת ׀ ְׁש֘מֹוִנ֤ ם ִּבְגבּוֹר֨ ה ְוִא֤ ים ָׁשָנ֡ ם ִׁשְבִע֢ ינּו ׀ ָבֶה֥ י ְׁשנֹוֵת֨ ְיֵמֽ

ָפה:  יׁש ַוָּנֻעֽ ֗ ז ִח֝ ֶון ִּכי־ָג֥ ל ָוָא֑ ָרְהָּבם ָעָמ֣ ְו֭

 : ךךָ ְתךךָ֗ ֶעְבָרֶתֽ ךךָ ּ֝וְכִיְרָאֽ ז ַאֶּפ֑ י־֭יֹוֵדַע ֹע֣ ִמֽ

ה:  ב ָחְכָמֽ א ְלַב֣ ָנִב֗ ע ְו֝ ן הֹוַד֑ ֵמינּו ֵּכ֥ ִלְמ֣נֹות ָי֭

 : יךךָ ם ַעל־ֲעָבֶדֽ ִהָּנֵח֗ י ְו֝ ָי ַעד־ָמָת֑ ה ְי֭ ׁשּוָב֣

ינּו:  ה ְּבָכל־ָיֵמֽ ִנְׂשְמָח֗ ךךָ ּֽוְנַרֲנָנ֥ה ְו֝ ֶקר ַחְסֶּד֑ נּו ַבֹּב֣ ַׂשְּבֵע֣

ה:  ינּו ָרָעֽ ֗נֹות ָרִא֥ נּו ְׁש֝ ְּמֵחנּו ִּכי֣מֹות ִעִּניָת֑ ַׂש֭



ם:  ְרךךָ֗ ַעל־ְּבֵניֶהֽ ֲהָדֽ ךךָ ַוֽ֝ ֳעֶל֑ ה ֶאל־ֲעָבֶדיךךָ ָפֽ  ָרֶא֣ ֵיֽ

י ַעם ׀ ִויִה֤ ינּו ֲאֹדָנ֥י  ֹנ֤ ינּו ֱאלֵֹה֗ ֵל֥ ה ָע֫ ֲעֵׂש֣ ֵדינּו ּוַמֽ ינּו ּֽכֹוֲנָנ֣ה ָי֭ ה ָעֵל֑ ֲעֵׂש֥ ינּו ּֽוַמֽ ֵד֗ ָי֝

הּו:  ּֽכֹוֲנֵנֽ

 ן:  12 11    צא י ִיְתלֹוָנֽ ַּד֗ ל ַׁש֝ ֶתר ֶעְל֑יֹון ְּבֵצ֥ ֵׁשב ְּבֵס֣ ֹי֭

י ֶאְבַטח־ּֽבֹו:  לַֹה֗ י ֱא֝ י ּוְמֽצּוָדִת֑ ֽיָי ַמְחִס֣ ר ַל֭ ֹאַמ֗

ֶבר ַהּֽוֹות:  ֗קּוׁש ִמֶּד֥ ח ָי֝ יְלךךָ ִמַּפ֥ ִּצֽ י ֣הּוא ַי֭ ִּכ֤

ה ֲאִמּֽתֹו:  ֵחָר֣ ה ִצָּנ֖ה ְוֹסֽ יו ֶּתְחֶס֑ ַחת־ְּכָנָפ֣ ֶסךךְ ֖◌ָלךךְ ְוַתֽ ְּבֶאְבָר֨תֹו ׀ ָי֣

ם:  ץ ָי֥עּוף יֹוָמֽ ֵח֗ ְיָלה ֵמ֝ ַחד ָל֑ יָרא ִמַּפ֣ א־ִת֭ ֹֽ ל

ִים:  ֳהָרֽ ֶטב ָיׁ֥שּוד ָצֽ ֶּק֗ ךךְ ִמ֝ ֲהלֹ֑ ֶפל ַיֽ ֶּדֶבר ָּבֹא֣ ִמ֭

ׁש:  א ִיָּגֽ ֹ֣ יךךָ ל ֶל֗  ךךָ ֵא֝ יִמיֶנ֑ ה ִמֽ ֶלף ּוְרָבָב֥ ֙ ׀ ֶא֗ ל ִמִּצְּדךךָ ִיֹּפ֤

ה:   ים ִּתְרֶאֽ ת ְרָׁשִע֣ יט ְוִׁשֻּלַמ֖ ק ְּבֵעיֶנ֣יךךָ ַתִּב֑ ַר֭

'] מיד בתהלים וכו', והוא שיר של פגעים,תפלה למשה' שהוא סמוך לו אחריו [אחר ' יושב בסתר עליון'ומזמור '11
קבעו אחריו, ואומרים אותו בשבת, להצל מן המזיקין המצויין בליל שבת, כדאיתא בערבי פסחים'. [לבוש]:

אֹוְמִרין ִׁשיר ֶׁשל ְָגִעים. ַמאן ְּדָאַמר ִּדְָגִעים, ִּדְכִתיב: '12 : (יש אומרין) ִׁשיר ֶׁשל ְּפָגִעים, ְוֵיׁש  ךךָ ֳהֶלֽ ב ְּבָאֽ ַר֥ א־ִיק ְ ֹֽ ַגע ל ',ְוֶנ֗֝

ֶלף ּוַמאן ְּדָאַמר ְּפָגִעים, ' ֙ ׀ ֶא֗ ל ִמִּצְּדךךָ יושב בסתר עליון ולפי שאמרו משה בהקמתושיר של פגעים.  '. [ִיֹּפ֤
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

(גמ'פגעים  מתפלה למשה עד סוף מזמור לתודה:  (רש"י שם)  מזיקין שפוגעין בבני אדם להזיק:] 
שבועות טו:)



 :  ךךָ ְמָּת ְמעֹוֶנֽ ְל֗יֹון ַׂש֣ י ֶע֝ ה ְיָי֣ ַמְחִס֑ י־ַאָּת֣ ִּכֽ

 : ךךָ ֳהֶלֽ ב ְּבָאֽ ַר֥ א־ִיק ְ ֹֽ ַגע ל ה ְוֶנ֗֝ יךךָ ָרָע֑ א־ְתֻאֶּנ֣ה ֵאֶל֣ ֹֽ ל

 : יךךָ ְׁשָמְרךךָ֗ ְּבָכל־ְּדָרֶכֽ ךךְ ִל֝ ְלָאָכיו ְיַצֶּוה־ָּל֑ י ַמ֭ ִּכ֣

 : ךךָ ֶבן ַרְגֶלֽ ף ָּבֶא֣ ִים ִיָּׂש֑אּוְנךךָ ֶּפן־ִּתֹּג֖ ַעל־ַּכַּפ֥

ין:  יר ְוַתִּנֽ ס ְּכִפ֣ ךךְ ִּתְרֹמ֖ ֶתן ִּתְדֹר֑ ַחל ָוֶפ֣ ַעל־ַׁש֣

י:  ע ְׁשִמֽ י־ָיַד֥ הּו ִּכֽ ְּגֵב֗ הּו ֲאַׂש֝ ֲאַפְּלֵט֑ ַׁשק ַוֽ י ָח֭ י ִב֣ ִּכ֤

ה  י ְבָצָר֑ הּו ִעּֽמֹו־ָאֹנִכ֥ ֶאֱעֵנ֗ ִני ׀ ְוֽ הּו: ִיְקָרֵא֨ ֲאַכְּבֵדֽ הּו ַוֽ ַחְּלֵצ֗ ֲא֝

י:  יֽׁשּוָעִתֽ הּו ִּבֽ ַאְרֵא֗ הּו ְו֝ ִמים ֖◌ַאְׂשִּביֵע֑ ֶרךךְ ָי֭ ֹא֣

י:)13 יֽׁשּוָעִתֽ הּו ִּבֽ ַאְרֵא֗ הּו ְו֝ ִמים ֖◌ַאְׂשִּביֵע֑ ֶרךךְ ָי֭  (ֹא֣

:  14      קלה י ְיָיֽ ֲל֗לּו ַעְבֵד֥ ם ְיָי֑ ַהֽ֝ ֲללּו ֶאת־ֵׁש֣ ֲללּו ָיּ֙ה ׀ ַהֽ֭ ַה֥

ינּו:  ית ֱאלֵֹהֽ ַחְצ֗רֹות ֵּב֣ ית ְיָי֑ ְּב֝ ְמִדים ְּבֵב֣ ֹע֣ ֶׁש֭

ים:  י ָנִעֽ ְׁש֗מֹו ִּכ֣ י־֣טֹוב ְיָי֑ ַזְּמ֥רּו ִל֝ ֲללּו־֖◌ָיּה ִּכֽ ַהֽ

13  Later generations established the  הגמ of repeating the last פסוק during שחרית.
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)

כי יעקב בחר'. וכו', והוא מדבר במתן תורה, דכתיב בו ' הללו יה הללו את שם ד''], 'יושב בסתר'ואחריו [אחר '14
' וגו', שהוא ממעשהכל אשר חפץ עשה י"י עשה בשמים ובארץ' וגו', שהוא ע"י מתן תורה, וגם כתיב בו ' לו יה

בראשית'. [לבוש]: 



י־יַֽ  ל ִלְסֻגָּלֽתֹו: יַֽ ִּכֽ ְׂשָרֵא֗ ר ֣לֹו ָיּ֑ה ִי֝ ב ָּבַח֣ ֲעֹק֗

ים:  ינּו ִמָּכל־ֱאלִֹהֽ ֲאֹדֵנֽ֗ י־ָג֣דֹול ְיָי֑ ַוֽ֝ ַדְעִּתי ִּכֽ י ֲאִנ֣י ָי֭ ִּכ֤

ים ְוָכל־ְּתֹהֽמֹות:  ַּיִּמ֗ ֶרץ ַּב֝ ִים ּוָבָא֑ ה ַּבָּׁשַמ֥ ָׂש֥ ץ ְיָי֗ ָע֫ ל ֲאֶׁשר־ָחֵפ֥ ֹּכ֤

ה  ר ָעָׂש֑ ים ַלָּמָט֣ ֶרץ ְּבָרִק֣ ָא֥ ה ָה֫ ה ְנִׂשִאי֘ם ִמְקֵצ֢ ֲעֶל֣ ּוַח ַמֽ ֽמֹוֵצא־֝ר֗

יו:  ֵמֽאֹוְצרֹוָתֽ

ה:  ם ַעד־ְּבֵהָמֽ ָאָד֗ ִים ֵמֽ֝ י ִמְצָר֑ ִהָּכה ְּבכֹוֵר֣ ֖◌ֶׁשֽ

יו:  ה ּוְבָכל־ֲעָבָדֽ ַפְרֹע֗ ִים ְּב֝ ִכי ִמְצָר֑ ְפִתים ְּבתֹוֵכ֣ ת ּ֭וֹמֽ ח ׀ אֹוֹת֣ ָׁשַל֤

ים:  ים ֲעצּוִמֽ ג ְמָלִכ֥ ָהַר֗ ים ְו֝ ִהָּכה ּגֹוִי֣ם ַרִּב֑ ֖◌ֶׁשֽ

ַען:  ל ַמְמְל֥כֹות ְּכָנֽ ן ּ֝וְלֹכ֗ ֶלךךְ ַהָּבָׁש֑ י ּ֭וְלעֹוג ֶמ֣ ֱאֹמִר֗ ֶלךךְ ָהֽ ְלִסי֤חֹון ׀ ֶמ֤

ל ַעּֽמֹו:   ה ְלִיְׂשָרֵא֥ ֲחָל֗ ה ַנֽ֝ ֲחָל֑ ם ַנֽ ן ַאְרָצ֣ ְוָנַת֣

ר: ֥ ְלֹדר־ָוֹדֽ ָי֗ ִזְכְרךךָ ם ְי֝ ֣ ְלעֹוָל֑ ָי ִׁשְמךךָ ְי֭

ם:  יו ִיְתֶנָחֽ ָבָד֗ ין ְיָי֣ ַעּ֑מֹו ְוַעל ֲע֝ י־ָיִד֣ ִּכֽ

ם:  י ָאָדֽ ה ְיֵד֣ ֲעֵׂש֗ ב ַמֽ֝ ֶסף ְוָזָה֑ ּגֹוִים ֶּכ֣ י ַה֭ ֲעַצֵּב֣

א ִיְרֽאּו:   ֹ֣ ם ְול ֶה֗  ִים ָל֝ רּו ֵעיַנ֥ א ְיַדֵּב֑ ֹ֣ ֶהם ְול ה־ָל֭ ֶּפֽ



ם:  ין־ֶיׁש־֥רּוַח ְּבִפיֶהֽ ף ֵא֖ ֗ ֲאִז֑ינּו ַא֝ א ַיֽ ֹ֣ ֶהם ְול  ִים ָל֭ ָאְזַנ֣

ם:  ַח ָּבֶהֽ ל ֲאֶׁשר־ֹּבֵט֣ ם ֹּכ֭ ֵׂשיֶה֑ ְה֣יּו ֹעֽ מֹוֶהם ִיֽ ְּכ֭

ֲר֣כּו   ְׂשָרֵאל ָּבֽ ית ִי֭ : ֵּב֣ ֲר֥כּו ֶאת־ְיָיֽ ן ָּבֽ ֲהֹר֗ ית ַאֽ֝ ֶאת־ְיָי֑ ֵּב֥

 : ֲר֥כּו ֶאת־ְיָיֽ ָי֗ ָּבֽ י ְי֝ ֲר֣כּו ֶאת־ְיָי֑ ִיְרֵא֥ ֵּלִוי ָּבֽ ית ַה֭ ֵּב֣

ּה:  ֲללּו־ָיֽ ִם ַהֽ  רּוָׁשָלֽ֗ ן ְיֽ ֵכ֤ ֤רּוךךְ ְיָי֙ ׀ ִמִּצּ֗יֹון ֹׁש֘ ָּב֘

הגו לישב גם באמירת  
15 16

הלל הגדול

יָי֣ ִּכי־֑טֹוב 17 קלו  ם ַחְסּֽדֹו: ֣הֹודּו ַלֽ י ְלעֹוָל֣ ִּכ֖

ים  ֱאלִֹה֑ י ָהֽ אלֵֹה֣ ם֭הֹודּו ֵלֽ ְלעֹוָל֣ י  ִּכ֖

ַחְסּֽדֹו:

ים ֲאֹדִנ֑ ָהֽ ֲאֹדֵנ֣י  ַלֽ ֭הֹודּו 

ם ַחְסּֽדֹו: •• י ְלעֹוָל֣ ִּכ֖

ה ִנְפָל֣אֹות ְּגֹד֣לֹות ְלַבּ֑דֹו    ֵׂש֤ ם ְלֹע֘ ְלעֹוָל֣ י  ִּכ֖

15 What is רבי יוחן ? הלל הגדול   explains that because the develops from one great מזמור 
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. לוי  בן  יהושע  explains the title רבי  ,as based on its twenty six verses הלל הגדול    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
explains that it is not coincidental that the numerical value of God’s Ineffable Name – which מהר"ל
represents His Unlimited Mercy – is twenty six. 

הודו, זה הוא הלל הגדול, והלל של ראש חודש ויום טוב הוא הלל המצרי. גמ' ברכות דף ד' ו"ו ופסחים קי"ח.16

 (מכון מורשת אשכז) אמר הלל הגדול - ביגון 'אדיר הוא'. פסח ב17



ַחְסּֽדֹו:

ָּׁשַמִים ִּבְתבּוָנ֑ה   ה ַה֭ ם ְלֹעֵׂש֣ ְלעֹוָל֣ י  ִּכ֖

ַחְסּֽדֹו:

ִים              ָאֶרץ ַעל־ַהָּמ֑ ע ָה֭ ם ••ְלֹרַק֣ ְלעֹוָל֣ י  ִּכ֖

ַחְסּֽדֹו: 

ים   ים ְּגֹדִל֑ ֹעֵׂשה אֹוִר֣ ם ְל֭ ְלעֹוָל֣ י  ִּכ֖

ַחְסּֽדֹו: 

ֶלת ַּבּ֑יֹום  ֶּׁשֶמׁש ְלֶמְמֶׁש֣ ם ֶאת־ַה֭ ְלעֹוָל֣ י  ִּכ֖

ַחְסּֽדֹו: 

ְיָלה   ֽכֹוָכִבים ְלֶמְמְׁש֣לֹות ַּבָּל֑ ַח ְו֭ ם ֶאת־ַהָּיֵר֣ ְלעֹוָל֣ י  ִּכ֖

ַחְסּֽדֹו: 

ם   ְצַרִים ִּבְבֽכֹוֵריֶה֑ ה ִמ֭ ם ְלַמֵּכ֣ ְלעֹוָל֣ י  ִּכ֖

ַחְסּֽדֹו: 

ם  ל ִמּתֹוָכ֑ א ִיְׂשָרֵא֣ ם ַוּיֹוֵצ֣ ְלעֹוָל֣ י  ִּכ֖

ַחְסּֽדֹו: 

ָזָקה ּוִבְז֣רֹוַע ְנטּוָי֑ה            ם ••ְּבָי֣ד ֲח֭ ְלעֹוָל֣ י  ִּכ֖

ַחְסּֽדֹו: 

ים    ר ַים־֭סּוף ִלְגָזִר֑ ם ְלֹגֵז֣ ְלעֹוָל֣ י  ִּכ֖

ַחְסּֽדֹו: 



ל ְּבתֹו֑כֹו יר ִיְׂשָרֵא֣ ֲעִב֣ ם ְוֶהֽ ְלעֹוָל֣ י  ִּכ֖

ַחְסּֽדֹו: 

ה ְוֵחי֣לֹו ְבַים־֑סּוף   ר ַּפְרֹע֣ ֵע֤ ם ְוִנ֘ ְלעֹוָל֣ י  ִּכ֖

ַחְסּֽדֹו: 

ר                 ּמֹו ַּבִּמְדָּב֑ יךךְ ַע֭ ם ••ְלמֹוִל֣ ְלעֹוָל֣ י  ִּכ֖

ַחְסּֽדֹו: 

ים   ים ְּגֹדִל֑ ה ְמָלִכ֣ ם ֖◌ְלַמֵּכ֣ ְלעֹוָל֣ י  ִּכ֖

ַחְסּֽדֹו: 

ים ַוֽ֭ ַוֽ֭  ים ַאִּדיִר֑ ֲהֹרג ְמָלִכ֣ םַּיֽ ְלעֹוָל֣ י  ִּכ֖

ַחְסּֽדֹו:

י                   ֱאֹמִר֑ ֶלךךְ ָהֽ ִסיחֹון ֶמ֣ ם ••ְל֭ ְלעֹוָל֣ י  ִּכ֖

ַחְסּֽדֹו: 

ן  ֶלךךְ ַהָּבָׁש֑ ם ּ֭וְלעֹוג ֶמ֣ ְלעֹוָל֣ י  ִּכ֖

ַחְסּֽדֹו: 

ה  ֲחָל֑ ם ְלַנֽ ן ַאְרָצ֣ ם ְוָנַת֣ ְלעֹוָל֣ י  ִּכ֖

ַחְסּֽדֹו: 

ל ַעְבּ֑דֹו                ַנֽ֭ ַנֽ֭  ם ••ֲחָלה ְלִיְׂשָרֵא֣ ְלעֹוָל֣ י  ִּכ֖

ַחְסּֽדֹו:

נּו   ַכר־ָל֑ נּו ָזֽ ְּבִׁשְפֵל֥ ם ֶׁש֭ ְלעֹוָל֣ י  ִּכ֖



ַחְסּֽדֹו: 

ינּו                       נּו ִמָּצֵר֑ ם ••ַוִּיְפְרֵק֥ ְלעֹוָל֣ י  ִּכ֖

ַחְסּֽדֹו: 

ר  ֶחם ְלָכל־ָּבָׂש֑ ן ֶלֽ֭ ם ֹנֵת֣ ְלעֹוָל֣ י  ִּכ֖

ַחְסּֽדֹו: 

ִים  ל ַהָּׁשָמ֑ ם ֭הֹודּו ְלֵא֣ ְלעֹוָל֣ י  ִּכ֖

ַחְסּֽדֹו: 

ה:  19 18     לג ה ְתִהָּלֽ ים ָנאָו֥ ְיָׁשִר֗ יָי֑ ַל֝ ִּדיִקים ַּבֽ ַרֲנ֣נּו ַצ֭

ׂ֗שֹור ַזְּמרּו־ֽלֹו:   יָי֣ ְּבִכּ֑נֹור ְּבֵנֶ֥בל ָע֝ הֹו֣דּו ַלֽ

ה:  ן ִּבְתרּוָעֽ ֵּג֗ יבּו ַנ֝ ׁש ֵהיִט֥ יר ָחָד֑ ירּו־֖לֹו ִׁש֣ ִׁשֽ

ֱאמּוָנֽה:  הּו ֶּבֽ ֲעֵׂש֗ ר ְּדַבר־ְיָי֑ ְוָכל־ַמֽ֝ י־ָיָׁש֥ ִּכֽ

ֶרץ:   ה ָהָאֽ ְלָא֥ ָי֗ ָמֽ ֶסד ְי֝ ט ֶח֥ ה ּוִמְׁשָּפ֑ ב ְצָדָק֣ ֵהֽ ֹא֭

ם:  יו ָּכל־ְצָבָאֽ ֗ ֲעׂ֑שּו ּוְב֥רּוַח ִּפ֝ ִים ַנֽ ָי ָׁשַמ֣ ר ְי֭ ִּבְדַב֣

' וגו', אעפ"י שהוא בסי' ל"ג, מפי שהוא ופל אחרירננו צדיקים בי"י 'ואומרים אחריו [אחר מזמור קל"ו] מזמור '18
וגו' על כל החסדים שעשה עמו, והזכירהודו לי"י בכנור, על רוב חסדיו, ורננו הצדיקים בי"י ' שי הלל הגדול '  

' וגו', שהוא מעין מעשה בראשית'. [לבוש]בדבר ד' שמים נעשו אחריו ' 

ה: ָּדַרׁש ַרב ִחיָָא ַּבר ָּפָּפא, ַמאי ִּדְכִתיב, '19 ה ְתִהָּלֽ ים ָנאָו֥ ְיָׁשִר֗ ֑ד' ַל֝ ִּדיִקים ַּבֽ ה '? ַאל ִּתְקִרי 'ַרֲנ֣נּו ַצ֭ ה ְתִהָּלֽ ' ֶאָּלא ְֵוה ָנאָו֥
יהָ ְתִהָלה, ֶזה ֹמֶׁשה ְוָדִוד, ֶׁשלֹא ָׁשְלטּו ׂשֹוְֵאיֶהם ְּבַמֲעֵׂשיֶהם. ָּדִוד ִּדְכִתיב ' ֶר֙ץ ְׁשָעֶר֔ ְב֤עּו ָבָא֨ ' (איכה ב:ט). ֹמֶׁשה ְּדָאַמר ָטֽ

ֶׁשל ְמִחיּלֹות  ַּתַחת  ַמר,   ְִגַז ֹאֶהל מֹוֵעד, ְקָרָׁשיו ְקָרָסיו, ּוְבִריָחיו ְוַעּמּוָדיו, ַוֲאָדָיו. ֵהיָכא? ָאַמר ַרב ִחְסָדא ָאַמר ֲאִביִמי, 
ֵהיָכל.

(גמ' סוטה ט.) 



ן ְּבֽאֹוָצ֣רֹות ְּתהֹוֽמֹות:  י ַהָּי֑ם ֹנֵת֖ ֵּנד ֵמ֣ ֹּכֵנ֣ס ַּכ֭

יְר֣אּו ֵמֽ֭  ל:  ֵמֽ֭ ִיֽ י ֵתֵבֽ ֗גּורּו ָּכל־ֽיְׁשֵב֥ ּנּו ָי֝ ֶרץ ִמֶּמ֥ ְיָי ָּכל־ָהָא֑

ד:   ֲעֹמֽ  ַּיֽ ה ַוֽ ָּו֗ ִהי ֽהּוא־ִצ֝ ר ַוֶּי֑ י ֣הּוא ָאַמ֣ ִּכ֤

ים:  יא ַמְחְׁש֥בֹות ַעִּמֽ ִנ֗  ָי֗ ֖◌ֵהִפיר ֲעַצת־ּגֹוִי֑ם ֵה֝ ְיֽ

ר:  ר ָוֹדֽ ּ֗בֹו ְלֹד֣ ד ַמְחְׁש֥בֹות ִל֝ ֲעֹמ֑ ם ַּתֽ ָי ְלעֹוָל֣ ֲעַצ֣ת ְי֭

ה ֽלֹו:  ֲחָל֣ ר ְלַנֽ ם ׀ ָּבַח֖ יו ָהָע֓ ּגֹוי ֲאֶׁשר־ְיָי֣ ֱאלָֹה֑ י ַה֭ ַאְׁשֵר֣

ם:  ָאָדֽ ת־ָּכל־ְּבֵנ֥י ָהֽ ה ֶאֽ ָא֗ יט ְיָי֑ ָר֝ ִים ִהִּב֣ ָּׁשַמֽ ִמ֭

ֶרץ:  י ָהָאֽ ל ָּכל־ֽיְׁשֵב֣ יַח ֶא֖ ֲּמֽכֹון־ִׁשְבּ֥תֹו ִהְׁשִּג֑ ִמֽ

ם:  ֲעֵׂשיֶהֽ ין ֶאל־ָּכל־ַמֽ ֵּמִב֗ ם ַה֝ ַחד ִלָּב֑ ר ַי֣ ַהֹּיֵצ֣

ַח:  ל ְּבָרב־ֹּכֽ א־ִיָּנֵצ֥ ֹֽ ּ֗בֹור ל ִיל ִּג֝ ע ְּבָרב־ָח֑ ֶּמֶלךךְ נֹוָׁש֣ ין־ַה֭ ֵא֣

ט:  א ְיַמֵּלֽ ֹ֣ י֗לֹו ל ב ֵח֝ ה ּוְבֹר֥ סּוס ִלְתׁשּוָע֑ ֶקר ַה֭ ֶׁש֣

ים ְלַחְסּֽדֹו:  ֲחִל֥ ְמַיֽ יו ַלֽ ָי ֶאל־ְיֵרָא֑ ין ְי֭ ה ֵע֣ ִהֵּנ֤

ב: ָרָעֽ ם ָּבֽ ם ּ֝וְלַחּיֹוָת֗ ֶות ַנְפָׁש֑ יל ִמָּמ֣ ְלַהִּצ֣

נּו ֽהּוא:  ִגֵּנ֣ נּו ּוָמֽ יָי֑ ֶעְזֵר֖ ה ַלֽ נּו ִחְּכָת֣ ְפֵׁשֽ ַנ֭



ְחנּו:  ם ָקְדׁ֣שֹו ָבָטֽ י ְבֵׁש֖ נּו ִּכ֤ ח ִלֵּב֑ ִּכי־֭בֹו ִיְׂשַמ֣

: ךךְ ְלנּו ָלֽ ר ִיַח֥ ֲאֶׁש֗ ֣ ְיָי֣ ָעֵל֑ינּו ַּכֽ֝ י־ַחְסְּדךךָ ְיִהֽ

ת:  20        צב יר ְל֣יֹום ַהַּׁשָּבֽ ִמְז֥מֹור ִׁש֗

֣ ֶעְלֽיֹון:  ר ְלִׁשְמךךָ יָי֑ ּוְלַזֵּמ֖ ֗טֹוב ְלֹה֥דֹות ַלֽ

ֱא֥מּוָנְתךךָ֗ ַּבֵּליֽלֹות:  ךךָ ֶוֽ֝ ֶקר ַחְסֶּד֑ יד ַּבֹּב֣ ְלַהִּג֣

ׂשֹור וַֽ  י ִהָּג֣יֹון ְּבִכּֽנֹור: ◌ֽ ֲעֵלי־ָע֭ ֶבל ֲעֵל֖ ֲעֵלי־ָנ֑

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

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

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

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

: ם ְיָיֽ ה ָמ֗רֹום ְלֹעָל֥  ְוַאָּת֥

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

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

' וגו', שהוא ג"כ הודאה לשי"ת על החסדים, דכתיב מזמור שיר ליום השבת, טוב להודות לי"י 'סומכין אחריו '20
זה'.להגיד בבוקר חסדך' כל  על  ית',  לו  ההודאות  עיקר  שהוא  הגדול',  'הלל  למזמור  שייכים  כולם  והרי  וגו',   '

[לבוש]: 



י:  ְעָנה ָאְזָנֽ ים ִּתְׁשַמ֥ י ְמֵרִע֗ ים ָעַל֣ י ַּבָּקִמ֣ י ְּבׁ֫שּוָר֥ ט ֵעיִנ֗ ַוַּתֵּב֥

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

יחּו:  ינּו ַיְפִרֽ ית ְיָי֑ ְּבַחְצ֖רֹות ֱאלֵֹה֣ תּוִלים ְּבֵב֣ ְׁש֭

ְהֽיּו:   ים ִיֽ  ַרֲעַנִּנ֣ ה ְּדֵׁשִנ֖ים ְוֽ ֖עֹוד ְינּו֣בּון ְּבֵׂשיָב֑

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

         צג 
ל ַּבל־ִּתּֽמֹוט:  21 ֵב֗ ז ִהְתַאָּז֑ר ַאף־ִּתּ֥כֹון ֵּת֝ ָי ֹע֣ ׁש ְי֭ ׁש ָלֵב֣ ֵב֥ ְיָי֣ ָמָלךךְ֘ ֵּג֢אּות ָל֫

ָּתה:  ם ָאֽ עֹוָל֣ ז ֵמ֖ ֣ ֵמָא֑ ָנ֣כֹון ִּכְסֲאךךָ

ם: ם ִיְׂש֖אּו ְנָה֣רֹות ָּדְכָיֽ ְׂש֣אּו ְנָה֣רֹות קֹוָל֑  ָי֗ ָנֽ ְׂש֤אּו ְנָה֨רֹות ׀ ְיֽ ָנֽ

 : יר ַּבָּמ֣רֹום ְיָיֽ ים ִמְׁשְּבֵרי־ָי֑ם ַאִּד֖ ים ַאִּדיִר֥ ִים ַרִּב֗ ִמֹּקלֹ֨ות ׀ ַמ֤

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

יו:  *  קד:לא ֲעָׂשֽ ח ְיָי֣ ְּבַמֽ ם ִיְׂשַמ֖ י ְכ֣בֹוד ְיָי֣ ְלעֹוָל֑  ְיִה֤

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

מזמור '21 ל' י"י מלך גאות לבש 'ואחריו  סמוך  שהוא  כיסתמזמור שיר ליום השבת' וגו',  על  וגו', והוא דרש   '
לאל אשרהשבת, סיים הקב"ה מלאכתו, ותעטף בתפארת לבושו, וישב על כסא קדשו וגו', אשר על זה תייסד '

' כו'. [לבוש]:שבת



 : ם ְיָיֽ ל ֵׁש֣ ֻהָּל֗ ֶמׁש ַעד־ְמבֹו֑אֹו ְמ֝  ִמִּמְזַרח־ֶׁש֥

ִים ְּכבֹוֽדֹו ל ַהָּׁשַמ֣ ם ַעל־ָּכל־ּגֹוִי֥ם ׀ ְיָי֑  ַע֖  :ָר֖

ר: קלה:יג ר־ָוֹדֽ ֥ ְלֹדֽ ָי֗ ִזְכְרךךָ ם ְי֝ ֣ ְלעֹוָל֑ ָי ִׁשְמךךָ  ְי֭

ָלה: קג:יט ל ָמָׁשֽ ין ִּכְס֑אֹו ּ֝וַמְלכּו֗תֹו ַּבֹּכ֥ ָּׁשַמִים ֵהִכ֣  ָי֗ ַּב֭  ְיֽ

:  *  ד"ה א' טז:לא  ךךְ אְמ֥רּו ַבּגֹוִי֖ם ְיָי֥ ָמָלֽ ֹֽ ֶרץ ְוי ל ָהָא֔ ִי֙ם ְוָתֵג֣  ִיְׂשְמ֤חּו ַהָּׁשַמֽ֨

ד: שמות טו:יחְיָי֣ ָמָלךךְ֘  צג:א ְיָי֣ ֖◌ֶמֶלךךְ  י:טז ם ָוֶעֽ ךךְ ְלֹעָל֥  ְיָי֥ ׀ ִיְמלֹ֖

ַאְרֽצֹו:  תהלים י:טז ם ֵמֽ ֹוִי֗ ְב֥דּו ג֝ ד ָאֽ ם ָוֶע֑ ֶלךךְ עֹוָל֣  ְיָי֣ ֶמ֭

ים:  לג:י  יא ַמְחְׁש֥בֹות ַעִּמֽ ִנ֗ יר ֲעַצת־ּגֹוִי֑ם ֵה֝  ָי֗ ֵהִפ֥  ְיֽ

יא ָתֽקּום: משלי יט:כא ָי֗ ִה֣ ֲעַצ֥ת ְי֝ יׁש ַוֽ ֲחָׁש֣בֹות ְּבֶלב־ִא֑  ַרּ֣בֹות ַמֽ

ר: תהלים לג:יא ר ָוֹדֽ ּ֗בֹו ְלֹד֣ ד ַמְחְׁש֥בֹות ִל֝ ֲעֹמ֑ ם ַּתֽ ָי ְלעֹוָל֣  ֲעַצ֣ת ְי֭

ד: לג:ט  ַּיֲעֹמֽ ה ַוֽ ָּו֗ ִהי ֽהּוא־ִצ֝ ר ַוֶּי֑ י ֣הּוא ָאַמ֣  ִּכ֤

ב ֽלֹו: קלב:יג  ּה ְלמֹוָׁש֥ ָּו֗ ר ְיָי֣ ְּבִצּ֑יֹון ִא֝ י־ָבַח֣  ִּכֽ

ל ִלְסֻגָּלֽתֹו:  קלה:ד  ְׂשָרֵא֗ ר ֣לֹו ָיּ֑ה ִי֝ ב ָּבַח֣ ֲעֹק֗ י־ַיֽ  ִּכֽ

ב: צד:יד  ֲעֹזֽ א ַיֽ ֹ֣ ֲחָל֗תֹו ל ַנֽ ׁש ְיָי֣ ַעּ֑מֹו ְו֝ א־ִיֹּט֣ ֹֽ י ׀ ל  ִּכ֤



יב ַאּ֑פֹו   עח:לח ה ְלָהִׁש֣ ית ֖◌ְוִהְרָּב֣ ְׁשִח֥ לֹא ַיֽ֫ ר ָעֹו֘ן ְוֽ ירְו֤הּוא ַר֙חּום ׀ ְיַכֵּפ֥ ֝◌ָיִע֗ א  ֹֽ ְול

ָּכל־ֲחָמֽתֹו:

נּו:*    כ:י  ֲעֵנ֥נּו ְביֹום־ָקְרֵאֽ ֶלךךְ ַיֽ ֶּמֽ֗ יָעה ַה֝ ְיָי֥ הֹוִׁש֑

ָלה:  פד:ה ַהֲל֥לּוךךָ ֶּסֽ ֹוד ְיֽ ךךָ ֝ע֗ י ֵביֶת֑ ְׁשֵרי ֽיֹוְׁשֵב֣  ַא֭

יו:  קמד:טו  ם ֱׁשְיָי֥ ֱאלָֹהֽ ָע֗ י ָה֝ ְׁשֵר֥ ָכה ּ֑לֹו ַאֽ ָעם ֶׁשָּכ֣ י ָה֭  ַאְׁשֵר֣

ד קמה  ִו֥ ה ְלָד֫  ְּתִהָּל֗

ד:  ם ָוֶעֽ ְמךךָ֗ ְלעֹוָל֥ ה ִׁש֝ ֲרָכ֥ ֲאָבֽ ֶלךךְ ַוֽ י ַהֶּמ֑ ֲא ֽרֹוִמְמךךָ ֱאלֹוַה֣

ד:  ם ָוֶעֽ ְמךךָ֗ ְלעֹוָל֥ ה ִׁש֝ ֲלָל֥ ָּך ַוֲאַהֽ ֲרֶכ֑ ְּב ָכל־֥יֹום ֲאָבֽ

ֶקר:  ין ֵחֽ ִלְגֻדָּל֗תֹו ֵא֣ ד ְו֝ ל ְמֹא֑ ָּג֮ ֤דֹול ְיָי֣ ּוְמֻהָּל֣

ידּו:  יךךָ ַיִּגֽ יךךָ ּוְג֖בּוֹרֶת֣ ֲעֶׂש֑ ח ַמֽ דֹור ְיַׁשַּב֣ ּ֣ד ֹור ְל֭

יָחה:  יךךָ ָאִׂשֽ י ִנְפְלֹאֶת֣ ךךָ ְוִדְבֵר֖ ֲה֭ ַדר ְּכ֣בֹוד הֹוֶד֑

רּו  יךךָ יֹאֵמ֑ ָּנה: וגדלותךֶוֽ ֱע֣זּוז ֽנֹוְרֹאֶת֣ ֥ ֲאַסְּפֶרֽ ְתךךָ  ּוְגֻדָּלֽ

נּו:   ֥ ְיַרֵּנֽ ְתךךָ יעּו ְוִצְדָקֽ ֣ ַיִּב֑ ֵז֣ ֶכר ַרב־ֽטּוְבךךָ

ֶסד:  ִים ּוְגָדל־ָחֽ ַּפ֗ ֶרךךְ ַא֝ ַח ּ֣נּון ְוַר֣חּום ְיָי֑ ֶא֥



יו:  ֲעָׂשֽ יו ַעל־ָּכל־ַמֽ ֲחָמ֗ ַרֽ ל ְו֝ ט ֹוב־ְיָי֥ ַלֹּכ֑

ֲרֽכּוָכה:  יךךָ ְיָבֽ ֲחִסיֶד֗ יךךָ ַוֽ֝ ֲעֶׂש֑ ָי ָּכל־ַמֽ י ֹו֣דּוךךָ ְי֭

רּו:  ֥ ְיַדֵּבֽ ְתךךָ רּו ּוְגבּוָרֽ ֣ יֹאֵמ֑ ְּכ ֣בֹוד ַמְלֽכּוְתךךָ

ר ַמְלכּוֽתֹו:  יו ּ֝וְכ֗בֹוד ֲהַד֣ ם ְּגֽבּוֹרָת֑ ָאָד֣ יַע ׀ ִלְבֵנ֣י ָהֽ ְל הֹוִד֤

ר:  ְמַׁשְלְּתךךָ֗ ְּבָכל־ּ֥דֹור ָוֹדֽ ים ּ֝וֶמֽ ָלִמ֑ ַמֽ ְלכּוְתךךָ֗ ַמְל֥כּות ָּכל־ֹעֽ

ים:   ף ְלָכל־ַהְּכפּוִפֽ ים ְו֝זֹוֵק֗ ְפִל֑ ָי ְלָכל־ַהֹּנֽ ךךְ ְי֭ ס ֹוֵמ֣

ם ְּבִעּֽתֹו:  ם ֶאת־ָאְכָל֣ ה ֽנֹוֵתן־ָלֶה֖ רּו ְוַאָּת֤ יךךָ ְיַׂשֵּב֑ ל ֵאֶל֣ ֵעֽ יֵני־ֹכ֖

י ָרֽצֹון:  22 יַע ְלָכל־ַח֣ ךךָ ּוַמְׂשִּב֖ ַח ֶאת־ָיֶד֑  ּפ ֹוֵת֥

יו:  ֲעָׂשֽ יד ְּבָכל־ַמֽ ָחִס֗ יו ְו֝ ָי ְּבָכל־ְּדָרָכ֑ יק ְי֭ ַצ ִּד֣

ת:  ֱאֶמֽ הּו ֶבֽ ר ִיְקָרֻא֣ ל ֲאֶׁש֖ יו ְלֹכ֤ ְרָא֑ ָי ְלָכל־ֹקֽ ָק ֣רֹוב ְי֭

ם:  ע ְוֽיֹוִׁשיֵעֽ ְׁשַמ֗ ם ִי֝ ֶאת־ַׁשְוָעָת֥ ה ְוֽ ֲעֶׂש֑ יו ַיֽ ְר צֹון־ְיֵרָא֥

יד:  ים ַיְׁשִמֽ ְרָׁשִע֣ ת ָּכל־ָהֽ יו ְוֵא֖ ֲהָב֑ ָי ֶאת־ָּכל־ֹאֽ ר ְי֭ ׁש ֹוֵמ֣

ד:  ם ָוֶעֽ ם ָקְדׁ֗שֹו ְלעֹוָל֥ ָׂשר ֵׁש֥ ךךְ ָּכל־ָּב֭ יָבֵר֣ י ִוֽ ר ִּפ֥  ַדֶּב֫ ת ְיָי֗ ְיֽ ְּת ִהַּל֥

ךךָ צריך לכוון בפסוק '  22 ַח ֶאת־ָיֶד֑ ', ואם לא כיוון צריך לחזור [שו"ע א, ז]. ּפֹוֵת֥

ךךָ ' בעל תפלה מרים קולו בעימה בפסוק 'אשריבכל אמירת ' ַח ֶאת־ָיֶד֑ ' ־ כי הקול מעורר את הכווהּפֹוֵת֥ .



ּה:קטו:יח ֲללּו ָיֽ ם ַהֽ ה ְוַעד־עֹוָל֗ ַעָּת֥ ּה ֵמֽ ךךְ ָי֗ ֵר֤ ְחנּו ׀ ְנָב֘ ֲאַנ֤ ַוֽ

:  קמו  י ֶאת־ְיָיֽ ְפִׁש֗ י ַנ֝ ֲלִל֥ ּה ַהֽ ֲללּו־ָי֡ ַהֽ

י:  י ְּבעֹוִדֽ אלַֹה֣ ה ֵלֽ ה ְיָי֣ ְּבַחָּי֑י ֲאַזְּמָר֖ ֲלָל֣ ֲאַהֽ

ה:  ין ֥לֹו ְתׁשּוָעֽ ֵא֖ ם ׀ ֶׁש֤ ים ְּבֶבן־ָאָד֓ ַאל־ִּתְבְט֥חּו ִבְנִדיִב֑

יו:  ֹנָתֽ ְב֥דּו ֶעְׁשֹּתֽ ֗הּוא ָאֽ ב ְלַאְדָמ֑תֹו ַּבּ֥יֹום ַה֝ ּוחֹו ָיֻׁש֣ א ר֭ ֵּתֵצ֣

יו:  *          ְב֗רֹו ַעל־ְיָי֣ ֱאלָֹהֽ ב ְּבֶעְז֑רֹו ִׂש֝ ֲעֹק֣ ל ַיֽ ֵא֣ י ֶׁש֤ ַאְׁשֵר֗

ם:  ת ְלעֹוָלֽ ר ֱאֶמ֣ ם ַהֹּׁשֵמ֖ ֶרץ ֶאת־ַהָּי֥ם ְוֶאת־ָּכל־ֲאֶׁשר־ָּב֑ ִים ָוָא֗ ַמ֤ ה ׀ ָׁש֘ ֹעֵׂש֤

ט ׀ ַלֽ  ה ִמְׁשָּפ֨ ים: ַלֽ ֹעֶׂש֤ יר ֲאסּוִרֽ ָי֗ ַמִּת֥ ים ְי֝ ְרֵעִב֑ ֶחם ָלֽ ן ֶל֭ ים ֹנֵת֣ ֲעׁשּוִק֗

ַח   ֵק֤ ים: ְיָי֤ ׀ ֹּפ֘ ב ַצִּדיִקֽ ָי֗ ֹאֵה֥ ים ְי֝ ף ְּכפּוִפ֑ ָי ֹזֵק֣ ים ְי֭ ִעְוִר֗

ת:   ים ְיַעֵּוֽ ֶרךךְ ְרָׁשִע֣ ד ְוֶד֖ ים ָי֣תֹום ְוַאְלָמָנ֣ה ְיעֹוֵד֑ ר ֶאת־ֵּגִר֗ ֵמ֤ ְיָי֤ ׀ ֹׁש֘

ּה:  ֲללּו־ָיֽ ר ַהֽ ר ָוֹד֗ ּיֹון ְלֹד֥ ִיךךְ ִצ֭ ם ֱאלַֹה֣ ךךְ ְיָי֙ ׀ ְלעֹוָל֗ ִיְמלֹ֤

ה:   קמז ה ְתִהָּלֽ ים ָנאָו֥ ִע֗ י־ָנ֝ ינּו ִּכֽ ה ֱאלֵֹה֑ י־֭טֹוב ַזְּמָר֣ ֲללּו ָיּ֙ה ׀ ִּכֽ ַהֽ

ס:  ל ְיַכֵּנֽ י ִיְׂשָרֵא֣ ִם ְיָי֑ ִנְדֵח֖ ּבֹוֵנ֣ה ְיֽרּוָׁשַל֣



ם:  ׁש ְלַעְּצבֹוָתֽ ב ּ֝וְמַחֵּב֗ ֹרֵפא ִלְׁש֣בּוֵרי ֵל֑ ָהֽ֭

א:  ָרֽ ם ֵׁש֥מֹות ִיק ְ ֻכָּל֗ ים ְל֝ ְסָּפר ַלּֽכֹוָכִב֑ מֹוֶנ֣ה ִמ֭

ר:  ין ִמְסָּפֽ ְתֽבּוָנ֗תֹו ֵא֣ ַח ִל֝ ָּג֣דֹול ֲאדֹוֵנ֣ינּו ְוַרב־ֹּכ֑

ֶרץ:  ים ֲעֵדי־ָאֽ יל ְרָׁשִע֣ ים ְיָי֑ ַמְׁשִּפ֖ ד ֲעָנִו֣ ְמעֹוֵד֣

ינּו ְבִכּֽנֹור:  אלֵֹה֣ ה ַזְּמ֖רּו ֵלֽ יָי֣ ְּבתֹוָד֑ ֶע֣נּו ַלֽ

יר:  ים ָחִצֽ יַח ָהִר֣ ר ַהַּמְצִמ֖ ֶרץ ָמָט֑ ין ָלָא֣ ים ַהֵּמִכ֣ ִים ׀ ְּבָעִב֗ ה ָׁשַמ֨ ְמַכֶּס֬ ַהֽ

אּו:  ָרֽ ר ִיק ְ ב ֲאֶׁש֣ ֵר֗ ּה ִלְבֵנ֥י ֹע֝ ה ַלְחָמ֑ ן ִלְבֵהָמ֣ נֹוֵת֣

ה:  יׁש ִיְרֶצֽ י ָהִא֣ א־ְבׁשֹוֵק֖ ֹֽ ץ ל ת ַהּ֣סּוס ֶיְחָּפ֑ א ִבְגבּוַר֣ ֹ֤ ל

ים ְלַחְסּֽדֹו:  ְמַיֲחִל֥ יו ֶאת־ַהֽ ָי ֶאת־ְיֵרָא֑ ה ְי֭ רֹוֶצ֣

ִיךךְ ִצּיֹון:  *  י ֱאלַֹה֣ ֲלִל֖ י ֖◌ְיֽרּוָׁשַלִם ׀ ֶאת־ְיָי֑ ַהֽ ַׁשְּבִח֣

 : ךךְ  ִיךךְ ְּבִקְרֵּבֽ ךךְ ָּבַנ֣ ִיךךְ ֵּבַר֖ י ְׁשָעָר֑ ַּזק ְּבִריֵח֣ י־ִח֭ ִּכֽ

 : ךךְ ים ַיְׂשִּביֵעֽ ִּט֗ ֶלב ִח֝ ךךְ ָׁש֑לֹום ֵח֥ ַהָּׂשם־ְּגבּוֵל֥

ה ָי֥רּוץ ְּדָבֽרֹו:   ֵהָר֗ ֶרץ ַעד־ְמ֝ ַח ִאְמָר֣תֹו ָא֑ ַהֹּׁשֵל֣

 ר:   ֶפר ְיַפֵּזֽ ֗פֹור ָּכֵא֥ ֶמר ְּכ֝ ֶלג ַּכָּצ֑ ן ֶׁש֣ ַהֹּנֵת֣



ד:  ֲעֹמֽ י ַיֽ ָר֗תֹו ִמ֣ ים ִלְפֵנ֥י ָקֽ֝ ְר֣חֹו ְכִפִּת֑ יךךְ ַקֽ ַמְׁשִל֣

ִים:  ב ֝רּו֗חֹו ִיְּזלּו־ָמֽ ם ַיֵּׁש֥ ח־ְּדָב֣רֹו ְוַיְמֵס֑ ִיְׁשַל֣

יד  יו ְליַֽ דברו ַמִּג֣ ל: יַֽ  ְּדָבָר֣ יו ְלִיְׂשָרֵאֽ יו ּ֝וִמְׁשָּפָט֗ ב ֻחָּק֥ ֲעֹק֑

ּה: ֲללּו־ָיֽ ים ַּבל־ְיָד֗עּום ַהֽ ן ׀ ְלָכל־ּ֗גֹוי ּוִמְׁשָּפִט֥ ָׂשה ֵכ֨ א ָע֤ ֹ֘ ל

ים:  קמח  ֲל֗לּוהּו ַּבְּמרֹוִמֽ ִים ַהֽ֝ ָי ִמן־ַהָּׁשַמ֑ ֲל֣לּו ֶאת־ְי֭ ֲללּו ָיּ֙ה ׀ ַהֽ  ַהֽ

ו:  ֲל֗לּוהּו ָּכל־ְצָבָאֽ יו ַהֽ֝ ֲל֥לּוהּו ָכל־ַמְלָאָכ֑ ַהֽ

ֲל֗לּוהּו ָּכל־ּ֥כֹוְכֵבי ֽאֹור:  ַח ַהֽ֝ ֶמׁש ְוָיֵר֑ ֲללּוהּו ֶׁש֣ ֖◌ַהֽ

ִים:  ל ַהָּׁשָמֽ ר ׀ ֵמַע֬ ִים ֲאֶׁש֤ ַהַּמ֗ ִים ְו֝ י ַהָּׁשָמ֑ ֲללּוהּו ְׁשֵמ֣ ֖◌ַהֽ

אּו:  ה ְוִנְבָרֽ י ֖הּוא ִצָּו֣ ם ְיָי֑ ִּכ֤ ַהֲללּו ֶאת־ֵׁש֣ ְי֭

ֲעֽבֹור:  א ַיֽ ֹ֣ ן ְול ַת֗ ם ָחק־ָנ֝ ד ְלעֹוָל֑ ם ָלַע֣ ֲעִמיֵד֣ ַוַּיֽ

ים ְוָכל־ְּתֹהֽמֹות:  ִּניִנ֗ ֶרץ ַּת֝ ָי ִמן־ָהָא֑ ֲל֣לּו ֶאת־ְי֭ ַהֽ

ה ְדָבֽרֹו:  ה ֹעָׂש֥ ָעָר֗ ֶלג ְוִקי֑טֹור ֥רּוַח ְס֝ ׁש ּ֭וָבָרד ֶׁש֣ ֵא֣

ים:  י ְוָכל־ֲאָרִזֽ ִר֗ ץ ְּפ֝ ים ְוָכל־ְּגָב֑עֹות ֵע֥ ָהִר֥ ֶהֽ

 ף:  ֶמׂש ְוִצּ֥פֹור ָּכָנֽ ֗ ה ֶר֝ ַחָּי֥ה ְוָכל־ְּבֵהָמ֑ ַהֽ



ֶרץ:   ְפֵטי ָאֽ ים ְוָכל־ֹׁש֥ ִר֗ ים ָׂש֝ ֶרץ ְוָכל־ְלֻאִּמ֑ ַמְלֵכי־ֶא֭

ים:  ים ִעם־ְנָעִרֽ ֵקִנ֗ ים ְוַגם־ְּבתּו֑לֹות ְז֝ חּוִר֥ ַּבֽ

ִים:  ֶרץ ְוָׁשָמֽ ב ְׁש֣מֹו ְלַבּ֑דֹו ֝הֹו֗דֹו ַעל־ֶא֥ י־ִנְׂשָּג֣ ם ְיָי֗ ִּכֽ ֲל֤לּו ׀ ֶאת־ֵׁש֬ ְיַהֽ

ּה:  ֲללּו־ָיֽ ם ְקֹר֗בֹו ַהֽ ְׂשָרֵאל ַע֥ יו ִלְבֵנ֣י ִי֭ ָכל־ֲחִסיָד֗ ה ְלֽ ֶרן ׀ ְלַעּ֡מֹו ְּתִהָּל֤  ֶרם ֶק֨ ַוָּי֤

ים:  קמט ל ֲחִסיִדֽ ִהָּל֗תֹו ִּבְקַה֥ ׁש ְּת֝ יר ָחָד֑ ֽיָי ִׁש֣ ירּו ַל֭ ֲללּו ָיּ֙ה ׀ ִׁש֣ ַהֽ

ם:  ילּו ְבַמְלָּכֽ ּ֗יֹון ָיִג֥ י־ִצ֝ יו ְּבֵנֽ ל ְּבֹעָׂש֑ ח־ִיְׂשָרֵא֣ ִיְׂשַמ֣

ִכּ֗נֹור ְיַזְּמרּו־ֽלֹו:  ף ְו֝ חֹול ְּבֹת֥ ֲל֣לּו ְׁש֣מֹו ְבָמ֑ ְיַהֽ

ה:  יׁשּוָעֽ ים ִּבֽ ָנִו֗ ר ֲע֝ ה ְיָי֣ ְּבַעּ֑מֹו ְיָפֵא֥ י־רֹוֶצ֣ ִּכֽ

ם:  ֲנ֗נּו ַעל־ִמְׁשְּכבֹוָתֽ ַרֽ ים ְּבָכ֑בֹוד ְי֝ ַיְעְל֣זּו ֲחִסיִד֣

23
ם:  *  יִפּ֣יֹות ְּבָיָדֽ ֶרב ִּפֽ ל ִּבְגרֹוָנ֑ם ְוֶח֖  ֽרֹוֲמ֣מֹות ֵא֭

ים:  ֻאִּמֽ ֹוֵכ֗חֹות ַּבלְֿ ֲעׂ֣שֹות ֖◌ְנָקָמה ַּבּגֹוִי֑ם ּֽת֝ ַלֽ

ל:  י ַבְרֶזֽ ם ְּבַכְבֵל֥ ִנְכְּבֵדיֶה֗ ים ְו֝ ם ְּבִזִּק֑ ר ַמְלֵכיֶה֣ ֶלְאֹס֣

ּה:  ֲללּו־ָיֽ יו ַהֽ ר ֭הּוא ְלָכל־ֲחִסיָד֗ ט ָּכ֗תּוב ָהָד֣ ם ׀ ִמְׁשָּפ֬ ֲעׂ֤שֹות ָּבֶה֨ ַלֽ

23 On the occasion of a the ברית מילה    רוממות אל בגרום raises his voice when singing בעל תפלה 
until אמן ואמן to a special יגון.



' אומר הבעל תפלה את הפסוקים כולם בקול רם. ויברך דוידמכאן עד ' 

בשבת אומר הבעל תפלה פסוקים אלו ביגון מיוחד לשבת. 

יַע ֻעּֽזֹו:  קנ  ֲל֗לּוהּו ִּבְרִק֥ ל ְּבָקְדׁ֑שֹו ַהֽ֝ ֲללּו־ֵא֥ ֲללּו ָיּ֙ה ׀ ַהֽ ַהֽ

ב ֻּגְדֽלֹו:  ֲל֗לּוהּו ְּכֹר֣ יו ַהֽ֝ ֲל֥לּוהּו ִּבְגֽבּוֹרָת֑ ַהֽ

ֲל֗לּוהּו ְּבֵנֶ֣בל ְוִכּֽנֹור:  ר ַהֽ֝ ַקע ׁשֹוָפ֑ ֲללּוהּו ְּבֵת֣ ֖◌ַהֽ

ב:  ֽ ים ְוֻעֿגָ ֲל֗לּוהּו ְּבִמִּנ֥ ף ּוָמ֑חֹול ַהֽ֝ ֲללּוהּו ְּבֹת֣ ֖◌ַהֽ

ה:  י ְתרּוָעֽ ִצְלְצֵל֥ ֲל֗לּוהּו ְּבֽ ַמע ַהֽ֝ ֲללּוהּו ְבִצְלְצֵלי־ָׁש֑ ַהֽ

ּה:  24  ֲללּו־ָיֽ ּה ַהֽ ל ָי֗ ְּנָׁשָמה ְּתַהֵּל֥ ל ַה֭ ֹּכ֣

ּה: ֲללּו־ָיֽ ּה ַהֽ ל ָי֗ ְּנָׁשָמה ְּתַהֵּל֥ ל ַה֭    ֹּכ֣

ן:  פט:נג  ן ׀ ְוָאֵמֽ ֵמ֥ ם ָא֘ ָּב֖רּוךךְ ְיָי֥ ְלעֹוָל֗

ּה:  קלה:כא  ֲללּו־ָיֽ ִם ַהֽ  רּוָׁשָל֗ ן ְיֽ ֵכ֥ ֤רּוךךְ ְיָי֨ ׀ ִמִּצּ֗יֹון ֹׁש֘  ָּב֘

ה ִנְפָל֑אֹות ְלַבּֽדֹו: עב:יח־יט  ל ֹעֵׂש֖ י ִיְׂשָרֵא֑ לִֹהים ֱאלֵֹה֣  ָּב֤רּוךךְ ׀ ְיָי֣ ֱא֭

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

ְּנָׁשָמה   ָאַמר ְרִבי ִיְרִמָיה ֶּבן ֶאְלָעָזר, ִמיֹום ֶׁשָחַרב ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ָּדיֹו ָלעֹוָלם ֶׁשִּיְׁשַּתֵּמׁש ִּבְׁשֵּתי אֹותּיֹות, ֶׁשֶּנֱאַמר: '  24 ל ַה֭ ֹּכ֣

-ּה: ֲללּו־ָיֽ -ּה ַהֽ ל ָי֗ (גמ' עירובין יח:)' ְּתַהֵּל֥



'.אמן ואמן' עד 'כל הנשמה', אומר הבעל תפלה בקול 'אמן ואמןואחר שאמרו הקהל עד ' 

' (מגן אברהם ש"ע "א סי' ז).ישתבח ' ושוב ל' וצבא השמים לך משתחוים יש לעמוד מכאן ועד ' 

 ד"ה א' כ"ט:י־יג 

יד  25   קהל אֶמר ָּדִו֗ ֹ֣ ל ַוּי ֶרךךְ ָּדִוי֨ד ֶאת־ְיָי֔ ְלֵעיֵנ֖י ָּכל־ַהָּקָה֑ ַוְיָב֤

ם:  ם ְוַעד־עֹוָלֽ עֹוָל֖ ינּו ֵמֽ ל ָאִב֔ ה ְיָי֙ ֱאלֵֹה֙י ִיְׂשָרֵא֣ ָּב֨רּוךךְ ַאָּת֤

ֶרץ  ִים ּוָבָא֑ ל ַּבָּׁשַמ֣ ַצח ְוַה֔הֹוד ִּכי־ֹכ֖ ֶר֙ת ְוַהֵּנ֣ ה ְוַהִּתְפֶא֨ ה ְוַהְּגבּוָר֤ ָי ַהְּגֻדָּל֨ ֣ ְי֠ ְלךךָ

אׁש:  ֹֽ ל ׀ ְלר א ְלֹכ֥ ה ְוַהִּמְתַנֵּׂש֖ ֤ ְיָי֨ ַהַּמְמָלָכ֔ ְלךךָ

ה  ַח ּוְגבּוָר֑  ְדךךָ֖ ֹּכ֣ ל ּוְבָיֽ ל ַּבֹּכ֔ יךךָ ְוַאָּת֙ה מֹוֵׁש֣ ֶׁשר ְוַהָּכבֹו֙ד ִמְּלָפֶנ֔ ְוָהֹע֤

ל:  ל ּוְלַחֵּז֖ק ַלֹּכֽ  ְדךךָ֔ ְלַגֵּד֥ ּוְבָי֣

 : ךךָ ם ִּתְפַאְרֶּתֽ ים ְלֵׁש֥ ֲלִל֖ ךךְ ּֽוְמַהֽ ים ֲאַנְ֖חנּו ָל֑ ינּו מֹוִד֥ ה ֱאלֵֹה֔                             ְוַעָּת֣

 נחמיה ט:ו־יא 

ם   ִים ְוָכל־ְצָבָא֗ י ַהָּׁשַמ֜ ת־ַהָּׁשַמִי֩ם ְׁשֵמ֨ יָת ֶאֽ ֒ ַאָּת֣ ָעִׂשֽ֡ ַאָּתה־֣הּוא ְיָי֘ ְלַבֶּדךךָ

ם   ה ְמַחֶּי֣ה ֶאת־ֻּכָּל֑ ם ְוַאָּת֖ ר ָּבֶה֔ יָה֙ ַהַּיִּמי֙ם ְוָכל־ֲאֶׁש֣ ר ָעֶל֨ ֶרץ ְוָכל־ֲאֶׁש֤ ָהָא֜

ים:  26 ֲחִוֽ ְׁשַּתֽ ֥ ִמֽ ִים ְלךךָ א ַהָּׁשַמ֖ ּוְצָב֥

25 It is an ancient custom to stand for  'ויברך דויד', until ' לשם תפארתך'. The מהרי"ל would
rise a little while reciting  ַָ֒אָּתה־֣הּוא ֘ד' ְלַבֶּדךך.

26 ' ִּדְכִתיב:  ְּתִפָּלה,  ְמקֹום  ֶׁשהֹוִדיעּו  ַלֲאבֹוֵתיּו  טֹוָבה  ְוֲַחִזיק  ּבֹואּו  ֵלִוי,  ֶּבן  ְיהֹוֻׁשַע  ְרִבי  ָאַמר  ְלךךָ֥   ִים  ַהָּׁשַמ֖ א  ּוְצָב֥
ים:  ֲחִוֽ ְׁשַּתֽ '  ִמֽ

     (גמ' בבא בתרא כה.) 



ים  ם ְוֽהֹוֵצא֖תֹו ֵמ֣אּור ַּכְׂשִּד֑ ְרָּת֙ ְּבַאְבָר֔ ר ָּבַח֨ ים ֲאֶׁש֤ ֱאלִֹה֔ ַאָּתה־הּו֙א ְיָי֣ ָהֽ

ם:  ְמָּת ְּׁש֖מֹו ַאְבָרָהֽ 27ְוַׂש֥

 ֒ ן ְלָפֶניךךָ ֱאָמ֣ אָת ֶאת־ְלָבבֹ֘ו ֶנֽ ּוָמָצ֣

', וכרות עמו הברית' לאמירת 'נאמן לפניךאין מפסיקים בין אמירת ' 

 שמגים פסוקים אלה באמירת סירוגין מיוחדת של המוהל והסדק. ברית מילה אלא בשחרית של  

י  מוהל ֲעִנ֨ ת ֶאת־ֶאֶר֩ץ ַהְּכַנֽ ית ָלֵת֡  ְוָכ֨רֹות ִעּ֜מֹו ַהְּבִר֗

ת ְלַזְר֑עֹו סדק  י ָלֵת֣ י ְוַהִּגְרָּגִׁש֖ י ְוַהְּפִרִּז֛י ְוַהְיבּוִס֥ ֱאֹמִר֧ י ָהֽ ִחִּת֜  ַהֽ

ָּתה:  מוהל יק ָאֽ י ַצִּד֖ יךךָ ִּכ֥ ֶק֙ם ֶאת־ְּדָבֶר֔  ַוָּת֨

ְעָּת ַעל־ַים־ֽסּוף:  סדק  ם ָׁשַמ֖ ֲעָקָת֥ ִים ְוֶאת־ַזֽ ינּו ְּבִמְצָר֑ ֶרא ֶאת־ֳעִנ֥י ֲאֹבֵת֖ ַוֵּת֛

ם ַאְר֔צֹו מוהל ה ּוְבָכל־ֲעָבָדי֙ו ּוְבָכל־ַע֣ ים ְּבַפְרֹע֤ ְפִת֜ ת ּוֹמֽ ִּתֵּתן ֹאֹת֨  ַו֠

ם ְּכַהּ֥יֹום ַהֶּזֽה: סדק  ֥ ֵׁש֖ ַעׂש־ְלךךָ ם ַוַּתֽ ידּו ֲעֵליֶה֑ י ֵהִז֖ ְעָּת ִּכ֥ י ָיַד֔  ִּכ֣

ה מוהל ־ַהָּי֖ם ַּבַּיָּבָׁש֑ ַעְב֥רּו ְבֽתֹוךךְ ם ַוַּיֽ ְעָּת ִלְפֵניֶה֔  ְוַהָּי֙ם ָּבַק֣

ים: סדק  ִים ַעִּזֽ ֶבן ְּבַמ֥ ת ְּכמֹו־ֶא֖ ְכָּת ִבְמצֹולֹ֛ ם ִהְׁשַל֧ ְדֵפיֶה֜ ֶאת־ֹר֨  ְוֽ

ניגון טעמי המקרא  הגו לאמרה ב שירת הים

 שמות יד:ל־לא

ִים   מוהל ל ִמַּי֣ד ִמְצָר֑ ַוּ֨יֹוַׁשע ְיָי֜ ַּבּ֥יֹום ַה֛הּוא ֶאת־ִיְׂשָרֵא֖

27  The  דברי קהלת cites the  הגמ to stand until ' שמו אברהם'.



ם: סדק  ת ַהָּיֽ ת ַעל־ְׂשַפ֥ ִים ֵמ֖  ְרא ִיְׂשָרֵאל֙ ֶאת־ִמְצַר֔  ַוַּי֤

ם ֶאת־ְיָי֑  מוהל יְר֥אּו ָהָע֖ ִים ַוִּיֽ ה ְיָי֙ ְּבִמְצַר֔ ר ָעָׂש֤ ה ֲאֶׁש֨ ל ֶאת־ַהָּי֣ד ַהְּגֹדָל֗ ְרא ִיְׂשָרֵא֜  ַוַּי֨

ה ַעְבּֽדֹו: סדק  יָי֔ ּוְבֹמֶׁש֖ ינּ֙ו ּֽבַ ֲאִמ֨  ַּיֽ  ַוֽ

 

 (כח יהודה) ' בפסוקי דזמרה, וגם בקריאתה בס"ת.שירה ) מגין ה' יום ז' של פסח  (וב שבת שירה ב                

   מוהל       טו:א־יח
ז  28 ִׁשיר־ֹמֶׁשה֩  ָא֣ י  ָיֽ ל  ּוְבֵנ֨ ה    ִיְׂשָרֵא֜ יָי֔    ַהּזֹאת֙  ֶאת־ַהִּׁשיָר֤ אְמ֖רּו   ַלֽ ֹֽ ַוּי

ר           ה                ֥סּוס 29 סדקֵלאֹמ֑ ה ָּגָא֔ י־ָגֹא֣ יָי֙ ִּכֽ יָרה ַּלֽ ָאִׁש֤

ם:            ה ַבָּיֽ ְכ֖בֹו ָרָמ֥ י מוהל             ְוֹרֽ  ְיִהי־ִל֖ ּה ַוֽ י ְוִזְמָר֙ת ָי֔  ָעִּז֤

ה   יׁשּוָע֑ הּו 30 סדק          ִלֽ יֶז֤ה ֵאִל֙י ֽ◌ְוַאְנֵו֔                ֱאלֵֹה֥

ְנהּו:   ֲמֶמֽ י ַוֲאֹרֽ ה ְיָי֖   מוהל                 ָאִב֖ יׁש ִמְלָחָמ֑ ְיָי֖ ִא֣

ה ַבָּי֑םסדק           ְׁשֽמֹו:  ה ְוֵחי֖לֹו ָיָר֣ ת ַּפְרֹע֛ ר            ַמְרְּכֹב֥ ּוִמְבַח֥

 וגו', שאומר בקול.עד יעבר וגו',  מי כמכה וגו', ימינך  וגו', ד' איש מלחמהאומרים בלחש חוץ מפסוקים 28

ִׁשיָרה? 29 ִׁשיָרה, ְוֵכיַצד ָאְמרּו  לֹוַמר  ֵעיֵיֶהם  ַהָּים, ְָתּו  ִיְׂשָרֵאל ִמן  ְרִבי ֲעִקיָבא, ְּבָׁשָעה ֶׁשָעלּו  ַּביֹום ָּדַרׁש  ַרָּבָן, ּבֹו  ָּתּנּו 
 ' ָאַמר  ֹמֶׁשה  ְּפָרִקים,  ָראֵׁשי  ַאֲחָריו  עֹוִין  ְוֵהן  ַהֵּלל,  ֶאת  ַהַּמְקֵרא  ֨ד'ְּכָגדֹול  יָרה ַּלֽ 'ָאִׁש֤ אֹוְמִרים  ְוֵהן  ֨ד''  יָרה ַּלֽ 'ָאִׁש֤

הֹמֶׁשה ָאַמר ' ה ָּגָא֔ י־ָגֹא֣ ֨ד''  ְוֵהן אֹוְמִרים 'ִּכֽ יָרה ַּלֽ ֶׁשל ְרִבי יֹוֵסי ַהְּגִליִלי אֹוֵמר, ְּכָקָטן ַהַּמְקֵראָאִׁש֤ '. ְרִבי ֱאִליֶעֶזר ְּבֹו 
֨ד' ֶאת ַהֵּלל, ְוֵהן עֹוִין ַאֲחָריו ָּכל ַמה ֶׁשהּוא אֹוֵמר, ֹמֶׁשה ָאַמר ' יָרה ַּלֽ ֨ד' ' ְוֵהן אֹוְמִרים 'ָאִׁש֤ יָרה ַּלֽ י־' ֹמֶׁשה ָאַמר 'ָאִׁש֤ ִּכֽ

ה ה ָּגָא֔ ה'  ְוֵהן אֹוְמִרים 'ָגֹא֣ ה ָּגָא֔ י־ָגֹא֣ '. ְרִבי ְֶחְמָיה אֹוֵמר ְּכסֹוֵפר ַהּפֹוֵרס ַעל ְׁשַמע ְּבֵבית ַהְּכֶֶסת, ֶׁשהּוא ּפֹוֵתַח ְּתִחיָּלהִּכֽ
ר ְוֵהן עֹוִין ַאֲחָריו. ְּבַמאי ָקַמיְפְלֵגי? ְרִבי ֲעִקיָבה ָסַבר '  ' ַאִּמיְּלָתא ַקַּמְייָתא, ּוְרִבי ֱאִליֶעֶזר ְּבֹו ֶׁשל ְרִבי יֹוֵסי ַהְּגִליִליֵלאֹמ֑

ר' ָסַבר 'ֵלאֹמ֑ ָסַבר  ְֶחְמָיה  ּוְרִבי  ּוִמיְּלָתא,  ִּמיְּלָתא  ַאָּכל  אְמ֖רּו'  ֹֽ 'ַוּי ֲהָדֵדי,  ַּבֲהֵדי  ּכּוְלהּו  ַּדֲאמּור  ר'  ֹמֶׁשהֵלאֹמ֑ ְּדָפַתח   '

(גמ' סוטה ל:)ְּבֵריָׁשא. 

30 ' ַּתְָיא  הּו  ֽ◌ְוַאְנֵו֔ ֶָאה ֶז֤ה ֵא-ִל֙י  ִציִצית  ֶָאה,  ְוׁשֹוָפר  ֶָאה  ְולּוָלב  ָָאה,  סּוָכה  ְלָפָיו  ֲעֵׂשה  ְּבִמְצֹות,  ְלָפָיו  ִהְתֶָאה   ,'
ְּבִׁשיָרִאין ִָאין. ַאָּבא ָׁשאּול אֹוֵמר, ָָאה, ְּבקּוְלמֹוס ֶָאה ְּבַלְבָלר אּוָמן, ְוכֹוְרכֹו  ִּבְדיֹו  ִלְׁשמֹו  ֵסֶפר ּתֹוָרה ֶָאה, ּוְכתֹוב ּבֹו 

הּו' (גמ' שבת קלג:) ' ֱהֵוי ּדֹוֶמה לֹו, ַמה הּוא ַחּון ְוַרחּום ַאף ַאָּתה ֱהֵיה ַחּון ְוַרחּום. ְוַאְנֵו֔



יו ֻטְּב֥עּו ְבַים־ֽסּוף:      ִלָׁש֖ ת ְּכמֹו־ מוהלָׁשֽ  ְר֥דּו ִבְמצֹולֹ֖ ת ְיַכְסֻי֑מּו ָיֽ  ְּתֹהֹמ֖

ֶבן:              ַח  סדק               ָאֽ י ַּבֹּכ֑ ֣ ְיָי֔ ֶנְאָּדִר֖ יְנךךָ ֥  ְיִמֽ יְנךךָ               ְיִמֽ

ב:  ץ אֹוֵיֽ ס  מוהל                ְיָי֖ ִּתְרַע֥ ֲהֹר֣ ב ְּגֽאֹוְנךךָ֖ ַּתֽ  ּוְבֹר֥

יךךָ  ׁש:         ָקֶמ֑ מֹו ַּכַּקֽ אְכֵל֖ ֹֽ ְנךךָ י  ּוְב֤רּוַח  סדק              ְּתַׁשַּל֙ח ֲחֹר֣

ִים  ֙ ֶנֶ֣עְרמּו ַמ֔ יךךָ               ִנְּצ֥בּו ְכמֹו־ֵנ֖ד               ַאֶּפ֨

ים   ְזִל֑ ם:             ֹנֽ ת ְּבֶלב־ָיֽ ְפ֥אּו ְתֹהֹמ֖ ר מוהל               ָקֽ  ָאַמ֥

יג   ף ַאִּׂש֖ ל אֹוֵי֛ב ֶאְרֹּד֥ ק ָׁשָל֑ מֹו סדק                ֲאַחֵּל֣  ִּתְמָלֵא֣

י  י: ַנְפִׁש֔ מֹו ָיִדֽ י ּֽתֹוִריֵׁש֖ יק ַחְרִּב֔ ְפָּת  מוהל                       ָאִר֣  ָנַׁש֥

מֹו ָי֑ם  ִים ְבֽרּוֲחךךָ֖ ִּכָּס֣ ֶרת ְּבַמ֖ עֹוֶפ֔ ֲללּ֙ו ַּכֽ              ָצֽ

ים:           י   סדק ַאִּדיִרֽ ֵאִל֙ם ְיָי֔                     ִמ֥ ָכה ָּבֽ י־ָכֹמ֤ ִמֽ

ֶדׁש   ר ַּבֹּק֑ ָכה ֶנְאָּד֣ ֵׂשה  ָּכֹמ֖ ת ֹע֥ א ְתִהּלֹ֖                 נֹוָר֥

ֶלא:  ֶרץ:        מוהל    ֶפֽ מֹו ָאֽ יְנךךָ֔ ִּתְבָלֵע֖ יָת֙ ְיִמ֣ יָת סדק  ָנִט֨  ָנִח֥

ְלָּת                      ה מוהלְבַחְסְּדךךָ֖ ַעם־֣זּו ָּגָא֑ ְלָּת ְבָעְּזךךָ֖ ֶאל־ְנֵו֥  ֵנַה֥

                : ךךָ ים ִיְרָּג֑זּון         סדק ָקְדֶׁשֽ ְמ֥עּו ַעִּמ֖ יל  ָׁשֽ          ִח֣

ֶׁשת:                            י ְּפָלֽ ְׁשֵב֖ ז ֹיֽ י מוהלָאַח֔ ז ִנְבֲהלּ֙ו ַאּלּוֵפ֣  ָא֤



גּו  ַעד                 ָנֹמ֕ אֲחֵז֖מֹו ָר֑ ֹֽ ב י י מֹוָא֔ ֱא֔דֹום                ֵאיֵל֣

ַען:  י ְכָנֽ ְׁשֵב֥ ל ֹיֽ ָת֙ה  סדק                ֹּכ֖ ם ֵאיָמ֨ ל ֲעֵליֶה֤  ִּתֹּפ֨

ֶבן  ל ְזֽרֹוֲעךךָ֖ ִיְּד֣מּו ָּכָא֑ ַחד                ִּבְגֹד֥  ַעד־ מוהל          ָוַפ֔

֙ ְיָי֔   ר ַעְּמךךָ ֲעֹב֤ ר ַעם־֣זּו   ַיֽ ֲעֹב֖ ד־ַיֽ           ַעֽ

יָת:  ִנֽ ְתךךָ֔  סדק         ק ָ ֲחָלֽ ר ַנֽ מֹ֙ו ְּבַה֣ מֹו ְוִתָּטֵע֨         ָמ֧כֹון  ְּתִבֵא֗

ְלָּת ְיָי֑   ֛ ָּפַע֖ י ּֽכֹוֲנ֥נּו  מוהל                 ְלִׁשְבְּתךךָ ׁש ֲאֹדָנ֖  ִמְּקָד֕

  : יךךָ ד:   סדק              ָיֶדֽ ם ָוֶעֽ ךךְ ְלֹעָל֥ ְיָי֥ ׀  מוהל                         ְיָי֥ ׀ ִיְמלֹ֖

ד:  ם ָוֶעֽ ךךְ ְלֹעָל֥ 'ד' ימלוך לעולם ועדבסוף שירת הים כופלים את הפסוק ' ִיְמלֹ֖

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

ם:  תהלים כב:כט ל ַּבּגֹוִיֽ ה ּ֝וֹמֵׁש֗ ִּכי ֖◌ַליָי ַהְּמלּוָכ֑

ה: 31 עובדיה א:כא יָי֖ ַהְּמלּוָכֽ ה ַלֽ ְיָת֥ ו ְוָהֽ ר ֵעָׂש֑ ט ֶאת־ַה֣ ר ִצּ֔יֹון ִלְׁשֹּפ֖ ְוָע֤לּו ֽמֹוִׁשִעי֙ם ְּבַה֣

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

מסיימים: 

ד:  דברים ו:ד ּוְבתֹוָרְתךךָ ָּכתּוב ֵלאֹמר  ינּו ְיָי֥ ׀ ֶאָחֽ ל ְיָי֥ ֱאלֵֹה֖ ע ִיְׂשָרֵא֑ ְׁשַמ֖

' אומר החזן הכל בקול ובעימה :אלא אתה' עד 'נשמתמ' 

ר ִצּ֔יֹון אומרים 'שבת חנוכה  ב  31  (מכון מורשת אשכז)' -יגון המאורה 'שי זיתים'. ְוָע֤לּו ֽמֹוִׁשִעי֙ם ְּבַה֣



32
ינּו  ְוֽרּוַח ָּכל־ָּבָׂשר ְּתָפֵאר ּוְתרֹוֵמם נִ   ְׁשַמת ָּכל־ַחי ְּתָבֵרךךְ ֶאת־ִׁשְמךךָ ְיָי ֱאלֵֹהֽ

ֶלךךְ  נּו ֶמֽ יךךָ ֵאין ָלֽ נּו ָּתִמיד  ִמן־ָהעֹוָלם ְוַעד־ָהעֹוָלם ַאָּתה ֵאל  ּוִמַּבְלָעֶדֽ ִזְכְרךךָ ַמְלֵּכֽ

יַע  נּו ֵאין  ְוצּוָקה  ָצָרה  ְּבָכל־ֵעת  ּפֹוֶדה ּוַמִציל ּוְמַפְרֵנס ּוְמַרֵחם   ּגֹוֵאל ּומֹוִׁשֽ ֶלךךְ  ָלֽ ֶמֽ

ַאָּתה -   ֶאָּלא 

ָּכל־ּתֹוָלדֹות  ֲאדֹון  ָּכל־ְּבִרּיֹות   ֱאֽלֹוַּה  ְוָהַאֲחרֹוִנים   ָהִראׁשֹוִנים  ֱאלֵֹהי 

ֶסד ּוִבְריֹוָתיו ְּבַרֲחִמים: ַוָיי לֹא־ָינּום ַהְמֻהָּלל ְּבֹרב ַהֻּתְׁשָּבחֹות  ַהְמַנֵהג עֹוָלמֹו ְּבֶחֽ

׀ ְוַהַּמִּתיר  ִאְּלִמים   יַח  ְוַהֵּמִׂשֽ ְרדּוִמים   ְוַהֵּמִקיץ  ְיֵׁשִנים   ַהְמעֹוֵרר  ְולֹא־ִייָׁשן: 

ְחנּו מֹוִדים:  ֲאסּוִרים      ְוַהּסֹוֵמךךְ נֹוְפִלים  ְוַהּזֹוֵקף ְּכפּוִפים  ְלךךָ ְלַבְּדךךָ ֲאַנֽ

ְּכֶמְרֲחֵבי  ינּו  ְוִׂשְפתֹוֵתֽ ַּגָּליו   ַּכֲהמֹון  נּו  ּוְלׁשֹוֵנֽ ַּכָּים   ִׁשיָרה  ָמֵלא  ינּו  ִפֽ ּלּו  ִאֽ

ינּו ָּכַאָּילֹות  ִים  ְוַרְגֵלֽ ינּו ְּכִנְׁשֵרי ָׁשַמֽ ַח  ְוָיֵדֽ ֶמׁש ְוַכָּיֵרֽ ינּו ַּכֶּׁשֽ ֽ◌יַע  ְוֵעיֵנֽ נּו  ָרִקֽ ֵאין ָאֽ

ינּו  ַמְסִּפיִקים ְלהֹודֹות ְלךךָ  אלֵֹהי ֲאבֹוֵתֽ ֵוֽ ינּו  ֱאלֵֹהֽ ַחת  ְיָי  ךךָ  ַעל־ַאֽ ֶאת־ְׁשֶמֽ ּוְלָבֵרךךְ 

ִעם־  יָת  ֶלף ַאְלֵפי ֲאָלִפים ְוִרֵּבי ְרָבבֹות ְּפָעִמים ַהּטֹובֹות ֶׁשָעִׂשֽ ֶלף        ֶאֽ ֵמָאֽ

ינּו נּו ְיָי ֱאלֵֹהֽ ִים ְּגַאְלָּתֽ נּו:    ִמִּמְצַרֽ ינּו ְוִעָּמֽ נּו: ָּבָרָעב   ֲאבֹוֵתֽ ּוִמֵּבית ׀ ֲעָבִדים ְּפִדיָתֽ

יעקב32 בר  יהודה  מר'  וז"ל "שמעתי  טריו"ש  כמהג  והוא  קס"ז  משת  כי"י  לסדור  סביב  ישן  בפירוש  ומצאתי   
שמעון בן וי"א שמעון בן כפה יסד שמת עד מי ידמה לך" עכ"ל. ובפירוש אחר מצאתי בזה"ל שמעון בן כיפא  שר'  
יסד את שמת ורמז שמו בו למפרע דהייו  שטח  שוכן עד ש'  מי ידמה מ'  עד הה עזרוו  ע'  ואילו פיו ו'  שמת"נ'   

' בעקבות סידורי ספרד]ואילו עכ"ל. (סידור עבודת ישראל) [סידור ר' שבתי סופר גרס '



נּו ָרִעים ּוְבָׂשָבע   ַזְנָּתֽ ּוֵמֳחָלִים  נּו   ִמַּלְטָּתֽ ֶבר  ּוִמֶּדֽ נּו   ִהַּצְלָּתֽ ֶרב  ֵמֶחֽ נּו   ִּכְלַּכְלָּתֽ

נּו:                    ְולֹא־ֲעָזֽבּונּועַ ְוֶנֱאָמִנים ִּדִּליָתֽ יךךָ   ַרֲחֶמֽ ֲעָזֽרּונּו  ָּנה  ד־ֵהֽ

נּו  ְוֽרּוַח  ָּבֽ ְגָּת  ַצח:      ַעל־ֵּכן ֵאָבִרים ֶׁשִּפַּלֽ ָלֶנֽ ינּו  ֱאלֵֹהֽ ְיָי  : ַאל־ִּתְּטֵׁשנּו  יךךָ ֲחָסֶדֽ

ִויָבֲרכּו ִויַׁשְּבחּו ינּו  ֵהן ֵהם יֹודּו  ְּבִפֽ ְמָּת  ינּו  ְוָלׁשֹון ֲאֶׁשר ַׂשֽ ְּבַאֵּפֽ ְחָּת  ּוְנָׁשָמה ֶׁשָּנַפֽ

נּו: ִּכי ָכל־ֶּפה ְלךךָ יֹוֶדה  יכּו ֶאת־ִׁשְמךךָ ַמְלֵּכֽ יׁשּו ְוַיְמִלֽ יצּו ְוַיְקִּדֽ ִויָפֲארּו ִוירֹוֲממּו ְוַיֲעִרֽ

ִתְׁשַּתֲחֶוה  ְוָכל־  יךךָ  ִּתְכַרע  ְוָכל־קֹוָמה ְלָפֶנֽ ְלךךָ  ֶרךךְ  ִתָּׁשַבע  ְוָכל־ֶּבֽ ְוָכל־ָלׁשֹון ְלךךָ 

ךךָ  ַּכָּדָבר ֶׁשָּכתּוב:   ֶרב ּוְכָליֹות ְיַזְּמרּו ִלְׁשֶמֽ  תהלים לה:י ְלָבבֹות ִייָרֽאּוךךָ  ְוָכל־ֶקֽ
33

ל   ָּכ֥

ְזֽלֹו:  ֶאְב֗יֹון ִמֹּגֽ ּנּו ְוָעִנ֥י ְו֝ ָחָז֣ק ִמֶּמ֑ ִני ֵמֽ יל ָע֭ ֥מֹוךךָ ַמִּצ֣ י ָכ֫ י ׀ ּתֹאַמְרָנ֘ה ְיָי֗ ִמ֤  ַעְצֹמַת֨

: ָהֵאל ַהָּגדֹול ַהִּגּבֹור ְוַהּנֹוָרא מִ   ־ָּלךךְ ַיֲעָרךךְ ִיְדֶמה־ָּלךךְ  ּוִמי ִיְׁשֶוה־ָּלךךְ  ּוִמי  י 

ל בראשית יד:יט ִים  ֹקֵנ֖ה ֶעְל֔יֹון ֵא֣ ֶרץ: ָׁשַמ֥ ְנַהֶּלְלךךָ ּוְנַׁשֵּבֲחךךָ ּוְנָפֶאְרךךָ ּוְנָבֵרךךְ ֶאת־ֵׁשם  ָוָאֽ

ךךָ  ם ָקְדֽׁשֹו: תהלים קג:א  ָּכָאמּור:  ָקְדֶׁשֽ י ֶאת־ֵׁש֥ ָרַב֗ ְפִׁשי ֶאת־ְיָי֑ ְוָכל־ְק֝ י ַנ֭ ֲרִכ֣ ד ׀ ָּבֽ  ְלָדִו֨

שוכן  מתחיל בשבת חוה"מ ' (בהגדול מתחיל 'שמיני עצרת וסכות                    ב'האל מתחיל 'שבועותב
)עד

: ָהֵאל  ךךָ : ַהָּגדֹול           ְּבַתֲעֻצמֹות ֻעֶּזֽ ךךָ   ִּבְכבֹוד ְׁשֶמֽ

'המלך מתחיל 'ביום כפור וראש השנה  ב ' הגבור מתחיל 'שבת חול המועד וגם בפסח ב

 בקמץ קטן. (רא"ש)ולא  בקמץ  ָּכל ' המילה ָּכל ַעְצמֹוַתי '33



:ַהִּגּבֹור יךךָ ַצח ְוַהּנֹוָרא ְּבנֹוְראֹוֶתֽ ֶלךךְ    ָלֶנֽ 34( ַהּיֹוֵׁשב  ַהֶּמֽ
ויו"כ   ַעל־ִּכֵּסא  )יֹוֵׁשב ר"ה 

:ָרם ְוִנָּׂשא 

'.שוכן עד  מתחיל 'חול המועד סכות ובשבתב

  ָמרֹום  ְוָקדֹוׁש ְׁשמֹו: ֹוֵכן ַעדׁש 35

ה:לג:אְוָכתּוב:   ה ְתִהָּלֽ ים ָנאָו֥ ְיָׁשִר֗ יָי֑ ַל֝ ִּדיִקים ַּבֽ  ַרֲנ֣נּו ַצ֭

יום כפור  ולראש השנה     ל                      לכל השה                                         

(והג כצאן יוסף עכשיו. יושב פירושו יושב  משמע הרגיל לישב. אבלהיושב '. כי היושב ' ולא ' המלך יושבמתחילין '  34 )

35 In  זקהילות אשכ worshippers were expected to oren silently. When a pious eastern European  came
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].



ָּלל: הַ ִּתְת ָׁשִרים    יְ      ְּבִפי 36

: ּבָ ִּתְת ִּדיִקים   צַ ּוְבִדְבֵרי   ַרךךְ

 ֹוָמם: ר ִּתְת ִסיִדים   חֲ  ּוִבְלׁשֹון

ֶרב  ָּדׁש:ַק דֹוִׁשים ִּתְת  ְק  ּוְבֶקֽ

ֹוָמם: ר  ָׁשִרים  ִּתְת  יְ       ְּבִפי 

: ָּב  ִּתְת  ִּדיִקים צַ ּוְבִדְבֵרי   ַרךךְ

 ָּדׁש:ַק  ִּתְת  ִסיִדים חֲ  ּוִבְלׁשֹון

ֶרב  ָּלל: ַה  ִּתְת דֹוִׁשים ְק  ּוְבֶקֽ

תורה  36 ספרי  בשי  בהן  שקוראים  בשבתות 
 ' ביגון המיוחד.  בפי ישריםאומרים '



 

ֵּבית ִיְׂשָרֵאל  ְּבִרָּנה ִיְתָּפַאר  "א ּוְבַמְקֲהלֹות ( 37   ּוְבִמְקֲהלֹות) ִרֲבבֹות ַעְּמךךָ 

ָּכל־ַהְיצּוִרים חֹוַבת  ֶׁשֵּכן  ָודֹור:  ְּבָכל־ּדֹור  נּו  ַמְלֵּכֽ ינּו  ִׁשְמךךָ  ֱאלֵֹהֽ ְיָי  יךךָ  ְלָפֶנֽ

אלֵֹהי  ְלָפֵאר ְלרֹוֵמם ְלַהֵּדר ֵוֽ ַח  ינּו   ְלהֹודֹות ּוְלַהֵּלל ְלַׁשֵּבֽ ְלַעֵּלה  ְלָבֵרךךְ  ֲאבֹוֵתֽ

:  ַעל   ּוְלַקֵּלס ךךָ ָּכל־ִּדְבֵרי ִׁשירֹות ְוֻתְׁשְּבחֹות־ָּדִוד ֶּבן־ִיַׁשי ַעְבְּדךךָ ְמִׁשיֶחֽ

ֶרץ   ִּכי  ִים ּוָבָאֽ ֶלךךְ ַהָּגדֹול ְוַהָּקדֹוׁש  ַּבָׁשַמֽ נּו  ָהֵאל ַהֶּמֽ ִיְׁשַּתַּבח ִׁשְמךךָ ָלַעד ַמְלֵּכֽ

ינּו   ֲאבֹוֵתֽ אלֵֹהי  ֵוֽ ינּו  ֱאלֵֹהֽ ְיָי  ָנֶאה  ְוִזְמָרה  ְלךךָ  ַהֵּלל  ּוְׁשָבָחה   ִׁשיר 

ּוַמְלכּות ְקֻדָּׁשה  ֶרת   ְוִתְפֶאֽ ְּתִהָּלה  ּוְגבּוָרה   ְּגֻדָּלה  ַצח   ֶנֽ ּוֶמְמָׁשָלה   ֹעז 

ֶלךךְ   ֵאל   ְייָ  ָּברּוךךְ ַאָּתה38 ְוַעד־עֹוָלם:  ֵמַעָּתה ְוהֹוָדאֹות  ְּבָרכֹות ַּבֻּתְׁשָּבחֹות ָּגדֹול ֶמֽ
ֶלךךְ   ִזְמָרה  ְּבִׁשיֵרי ַהּבֹוֵחר  ַהִּנְפָלאֹות  ֲאדֹון   ֵאל ַההֹוָדאֹות39 ָהעֹוָלִמים:  ַחי  ֵאל  ֶמֽ

. in Europeוסח ספרד  by עשרת ימי תשובה  was initially only inserted here during ֥שיר ֽהמע֑לות מֽמעמ֖קים

It is a הג אריז"למ, which was not accepted by  זיםאשכ across Europe, 
although many Eastern European זיםאשכ eventually adopted its recital. 

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

ְוַיְמִליךךְ ַמְלכּוֵתּה  ְּבַחֵּייכֹון ּוְביֹוֵמיכֹון  ּוְבַחֵּיי ְדָכל־ֵּבית־ִיְׂשָרֵאל 

 ָאֵמן) קהל: (ָאֵמן  חזן כורע ַּבֲעָגָלא ּוִבְזַמן ָקִריב - ְוִאְמרּו

גם אם עומדים ובשימה אחרת מוסיפים  ְיֵהא ְׁשֵמיּה ַרָּבא ְמָבַרךךְ ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמָּיא 

בתפלה 

37 Most  ancient  manuscripts  were written without  vowels (יקוד).  The common
pronunciation    is 'ּוְבַמְקֲהלֹות'. 

,אחרון של פסח , ושמיני עצרת ' עם קדיש אמרת ביגון סכות,  ישתבח' עד סוף ברכת ' בא"י א-ל מלך  מ' סכותב38
שבעות ו  בב'  יד'.  'מתת  -ביגון  תורה   ב שמחת  תורה,  שמחת  הקפות  ביגון  אמר  תחילת שבעות  ביגון   

'אקדמות' וממשיך בה עד סוף החצי קדיש.

' אומר החזן ביגון 'אדיר הוא' וממשיך בה עד סוף החצי קדיש.א-ל ההודאות  מ' פסח ב 39



ִיְתָּבַרךךְ  במקום שאין רשאים להפסיק בו

ִיְתָּבַרךךְ ְוִיְׁשַּתַּבח ְוִיְתָּפַאר ְוִיְתרֹוַמם ְוִיְתַנֵּׂשא    חזן כורע

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

לאחריו).  

ָּלא  (ְלֵעֽ
40
ָּלא מוסיפים  כפור יום ו ראש השנהב  ִמָּכל־ִּבְרָכָתא ְוִׁשיָרָתא ֻּתְׁשְּבָחָתא) ּוְלֵעֽ

ְוֶנָחָמָתא  

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

קריאת שמע וברכותיה לשבת וליום טוב

' יחד עם הציבור, ברוך יי המבורך לעולם ועד' החזן אומר: 'ברכו באמירת ' 

' של העולים לתורה.ברכוולא אחריו, כמו בעיית קדושה וכיוצא בו. וכן המהג ב'

מ ראש השנה  בתפלות  40 ומנחה ראש השנה (חוץ  ' יום כפור )  כופלים  בלעילא ולעילא   רק  קדישים מיוחדים ' 
שנתקנו 

' כלל.לעילא, אין כופלים 'יום כפור , מלבד שאר ימי התשובה  אין כופלים. ב קדיש יתום , אך בכל לאמירת החזן 

ליתא  ישים  בסדורים  אבל  ובמט"א,  במ"א  והובא  תקפ"ב  סי'  בלבוש  מקורו  לכפול  היום  המקובל  המהג 
(ומצאוהו רק בפירוש לסידור ר' הירץ משת ש"כ). ואפילו בסידור רש"ס - תלמיד הלבוש - לא הובא מהג זה.

(סידור אזור אליהו)



41
ּו  ' :ברכו חזן מאריך באמירת ' ָּבֲרכ

' אומר הקהל בלחש :  ברכו בעוד החזן אומר ' 

ְוִיְתרֹוַמם ְוִיְתָּפַאר  ְוִיְׁשַּתַּבח  ִיְתָּבַרךךְ 

ֶלךךְ ַמְלֵכי ַהְּמָלִכים ְוִיְתַנֵּׂשא ְׁשמֹו ֶׁשל־ֶמֽ

ִראׁשֹון ֶׁשהּוא  הּוא:  ָּברּוךךְ  ַהָּקדֹוׁש 

ֱאלִֹהים  ֵאין  ּוִמַּבְלָעָדיו  ַאֲחרֹון   ְוהּוא 

ֲעָרבֹות ְּבָיּ֥ה תהלים סח:ה ב ֖◌ָּבֽ ֹרֵכ֣ ָלֽ ּלּו  ֹס֡

ַעל־ ְמרֹוָמם  ּוְׁשמֹו  יו:  ְלָפָנֽ ְוִעְל֥זּו  ְׁש֗מֹו 

ָּכל־ְּבָרָכה ּוְתִהָּלה:  

ברמ"א או"ח סי' "ז סעיף א' הביא דברי הטור:41
ב' מאריך  שהש"ץ  אומריםברכו"הגו  והקהל   '

וישתבח' מאריך יתברך  שהוא  בעוד  וכו',   '
'". במקומות בהם אין מאריך הש"ץ ביגוןברכוב'

ברורה ברכו ' המשה  כעצת  זו,  אמירה  בטלה   ,'
מוטב  מאריך  החזן  אין  שאם  ה',  ס"ק  שם 
לשתוק. אמם במסורת הגיה של קהילת אשכז

' הן בחול הן ברכוהחזן מאריך ביגון כל אמירת ' 
בשבת והן במועדים. 



כשמגן החזן השם יאמר הקהל :   ֶאת־ְיָי 

ָּברּוךךְ  ֵׁשם ְּכבֹוד ַמְלכּותֹו  ְלעֹוָלם ָוֶעד: 

' יאמר הקהל :המברך כשמגן החזן ' :  ַהְמֹבָרךךְ 

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

ם:  עֹוָלֽ

 קהל וחזן יחדיו :

ָּברּוךךְ ְיָי ַהְמֹבָרךךְ  ְלעֹוָלם ָוֶעד: 

' :את הכל חזן אומר בקול רם את ראש ברכת יוצר עד ' 

ֶלךךְ ָהעֹוָלם   ינּו ֶמֽ ָּברּוךךְ ַאָּתה ְיָי ֱאלֵֹהֽ

ה ָׁש֖לֹום ּו֣בֹוֵרא ישעיה מה:ז   ֶׁשךךְ ֹעֶׂש֥ א ֹח֔ ר אֹו֙ר ּובֹוֵר֣ ֶאת־ַהֹּכל:  יֹוֵצ֥

42 43
פותחים בחרוז זה, וחזן אומרו בקול רם בהמשך לתחילת ברכת יוצר: יוצר   אומרים  בשבתות ובחגים 

ִהי: ֶפל ָאַמר ַוֶיֽ אֹור עֹוָלם ְּבאֹוַצר ַחִּיים  אֹורֹות ֵמֹאֽ

).151' (עמ' המאיר לארץ אומרים ' יום טוב שחל בחול ב

44
' לסירוגין, הכל יודוך  אומרים ' ימי הסליחות  עד  שבת הגדולמ 

42 It is common on special occasions, that only a  יוצר and a זולת are recited. For example, on
the יוצר, זולת (שבתות ארבע פרשיות ). On שבת חנוכה however, (יוצר, מאורה, זולת) are recited, the
.אופן being said instead of an  מאורה 

שבת ברית מילה, שבת ראש חודש, ראש השנה, יום כפור, סכות, ושבת חול המועד, שמיני עצרת, שבת   43
בראשית, שבת הראשונה והשניה של חנוכה, ארבע פרשיות והפסקות הראשונה והשניה, שבת הגדול,

.פסח, ושבת חול המועד, שבועות, שבת נחמו, שבת תשובה 

44 In the winter הכל יודוך and א-ל אדון are
recited silently, while in the summer הכל יודוך is recited responsively קהל and חזן and א-ל אדון is



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

יָי:  חזן:  ַהֹּכל יֹוֽדּוךךָ  ְוַהֹּכל ְיַׁשְּבֽחּוךךָ  ְוַהֹּכל יֹאְמרּו ֵאין ָקדֹוׁש ַּכֽ

ְּבָכל־יֹום ַּדְלתֹות ַׁשֲעֵרי  קהל:  ַח  ָלה  יֹוֵצר ַהֹּכל: ָהֵאל ַהּפֹוֵתֽ ֶּסֽ ַהֹּכל ְירֹוֲמֽמּוךךָ 

 ִמְזָרח 

יַע  מֹוִציא ַחָּמה ִמְּמקֹוָמּה ּוְלָבָנה ִמֲּמכֹון ִׁשְבָּתּה    חזן: ַע ַחּלֹוֵני ָרִקֽ  ּובֹוֵקֽ

 ּוֵמִאיר ָלעֹוָלם ֻּכּלֹו ּוְליֹוְׁשָביו  ֶׁשָּבָרא ְּבִמַּדת ַרֲחִמים:  קהל: 

יָה ְּבַרֲחִמים   חזן: ֶרץ ְוַלָּדִרים ָעֶלֽ ַהֵּמִאיר ָלָאֽ

 ּוְבטּובֹו ְמַחֵּדׁש ְּבָכל־יֹום ָּתִמיד ַמֲעֵׂשה ְבֵראִׁשית:

ֶלךךְ ַהְּמרֹוָמם ְלַבּדֹו ֵמָאז  ַהְמֻׁשָּבח ְוַהְּמֹפָאר ְוַהִּמְתַנֵּׂשא ִמימֹות עֹוָלם: קהל:   ַהֶּמֽ

נּו    חזן: ינּו  ֲאדֹון ֻעֵּזֽ יךךָ ָהַרִּבים  ַרֵחם ָעֵלֽ ֱאלֵֹהי עֹוָלם  ְּבַרֲחֶמֽ

נּו:   נּו  ִמְׂשָּגב ַּבֲעֵדֽ נּו  ָמֵגן ִיְׁשֵעֽ צּור ִמְׂשַּגֵּבֽ

: קהל:  ךךָ  ֶאֶפס ִּבְלְּתךךָ  ּוִמי ּֽדֹוֶמה־ָּלךךְ   ֵאין ְּכֶעְרְּכךךָ  ְוֵאין זּוָלֶתֽ

ְלַחֵּיי ָהעֹוָלם  חזן: נּו  ַמְלֵּכֽ ָּבעֹוָלם ַהֶּזה  ְוֵאין זּוָלְתךךָ  ינּו  ֱאלֵֹהֽ ְיָי  ֵאין ְּכֶעְרְּכךךָ 

 ַהָּבא:

sung responsively in the same manner. 



ִלְתִחַּית קהל: נּו  מֹוִׁשיֵעֽ יַח  ְוֵאין ּֽדֹוֶמה־ְּלךךָ  ִלימֹות ַהָּמִׁשֽ נּו  ּגֹוֲאֵלֽ ֶפס ִּבְלְּתךךָ  ֶאֽ

ַהֵּמִתים:

' לסירוגין בין חזן וקהל, ויש והגיםא-ל אדון  הגו להמשיך ולומר גם את הפיוט 'ימי הסליחות עד שבת הגדולמ 

 ' אדוןלגן  לכבודם א-ל  החזן  מגן  הכסת  לבית  יולדת  כשבאה  וכן  חתן  כשיש  השה.  שבתות  בכל  בעימה   '

בצאתם' הישואיןשמחים  שאחרי  ובשבת  האירוסין  שאחרי  שבשבת  חתן  מיוחד.  ביגון  הפיוט  סוף  עד   '

(ולא בשבת שלפי הישואין).

45     חזן: 
רּוךךְ ּוְמֹבָרךךְ ְּבִפי ָּכל־ְנָׁשָמה:ּבָ ל  ָאדֹון ַעל ָּכל־ַהַּמֲעִׂשים    ֵא  

ַעת ּוְתבּוָנה סֹוֲבִבים אֹותֹו: ַּדֽ ְדלֹו ְוטּובֹו ָמֵלא עֹוָלם           ּגָ  קהל:

ֶדׁש הַ  חזן:  ֶנְהָּדר ְּבָכבֹוד ַעל־ַהֶּמְרָּכָבה: וְ ִּמְתָּגֶאה ַעל־ַחּיֹות ַהֹּקֽ

ֶסד ְוַרֲחִמים ִלְפֵני ְכבֹודֹו: ֶחֽ כּות ּוִמיׁשֹור ִלְפֵני ִכְסאֹו       זְ  קהל:

ינּו   ט חזן:  ַעת ְּבִביָנה ּוְבַהְׂשֵּכל: יְ ֹוִבים ְמאֹורֹות ֶׁשָּבָרא ֱאלֵֹהֽ ָצָרם ְּבַדֽ

ֶרב ֵּתֵבל: לִֽ ַח ּוְגבּוָרה ָנַתן ָּבֶהם                ּכֹֽ  קהל: ְהיֹות מֹוְׁשִלים ְּבֶקֽ

ַגּה              מְ  חזן:  ֶאה ִזיָום ְּבָכל־ָהעֹוָלם: \\ נָ ֵלִאים ִזיו ּוְמִפיִקים ֹנֽ

כתב הכל בו, מיוחד באלפא ביתא, ובראשוה עשר תבות גד עשרת הדברות, ובאחרוה י"ב תבות גד י"ב מזלות,45
בשארו תשעה אמצעיים שבכל אחד ח' תבות שהן בכללן ע"ב גד שם המפורש, ויחד הם כ"ב אותיות גד שם בן

עכ"ל. חלק . . . כ"ב  וכל  חלקים  לב'  מתחלק  חרוז  כל  כי  עבודת  (סידור  בית"א. אלפ"א מסדר  באות  מתחיל ודע 
ישראל) 



ֹוִׂשים ְּבֵאיָמה ְרצֹון קֹוֵנֶהם:ע ֵמִחים ְּבֵצאָתם ְוָׂשִׂשים ְּבבֹוָאם      ׂשְ  קהל: 

 

ֶכר ַמְלכּותֹו: צָ ֵאר ְוָכבֹוד נֹוְתִנים ִלְׁשמֹו    ּפְ  חזן: ֳהָלה ְוִרָּנה ְלֵזֽ

' בקול:קרא לשמשבחורף החזן מתחיל מ' 

ֶמׁש ַוִּיְזַרח־אֹור              ָק     קהל:  ָאה ְוִהְתִקין צּוַרת ַהְּלָבָנה: ָר ָרא ַלֶּׁשֽ

ַבח נֹוְתִנים־לֹו ָּכל־ְצָבא ָמרֹום  ֶׁשֽ  חזן:

ֶדׁש -ִּת  ֶרת ּוְגֻדָּלה  ְׂשָרִפים ְואֹוַפִּנים ְוַחּיֹות ַהֹּקֽ ְפֶאֽ

ָלֵאל ֲאֶׁשר ָׁשַבת ִמָּכל־ַהַּמֲעִׂשים  ַּבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ִנְתַעָּלה ְוָיַׁשב ַעל־ִּכֵּסא  חזן:

ַבח  ֶנג ָקָרא ְליֹום ַהַּׁשָּבת: ֶזה ֶׁשֽ ֶרת ָעָטה ְליֹום ַהְּמנּוָחה  ֹעֽ ְכבֹודֹו       ִּתְפֶאֽ

ַבת ֵאל ִמָּכל־ְמַלאְכּתֹו:   ֶׁשל יֹום ַהְּׁשִביִעי  ֶׁשּבֹו ָׁשֽ

ַח ְואֹוֵמר: קהל:  יר ְל֣יֹום תהלים צב:א־ב  ְויֹום ַהְּׁשִביִעי ְמַׁשֵּבֽ ת:  ִמְז֥מֹור ִׁש֗ ֗טֹוב ַהַּׁשָּבֽ

ַבח ְיָקר ּוְגֻדָּלה ִיְּתנּו יָי֑ ְלִפיָכךךְ ְיָפֲארּו ִויָבֲרכּו ָלֵאל ָּכל־ְיצּוָריו: ֶׁשֽ ְלֹה֥דֹות ַלֽ

ֶלךךְ יֹוֵצר ֹּכל  ַהַּמְנִחיל ְמנּוָחה ְלַעּמֹו ִיְׂשָרֵאל ִּבְקֻדָּׁשתֹו ְּביֹום ַׁשַּבת ָלֵאל ֶמֽ

ֶדׁש:  ֹקֽ



ינּו ְייָ  ִׁשְמךךָ חזן:  נּו ְוִזְכְרךךָ   ִיְתַקַּדׁש ֱאלֵֹהֽ ִים   ִיְתָּפַאר  ַמְלֵּכֽ ַעל ַּבָּׁשַמֽ ֶרץ  ִמַּמֽ ְוַעל־ָהָאֽ

נּו ַחת: ִּתְתָּבַרךךְ מֹוִׁשיֵעֽ יךךָ   ִמָּתֽ ַבח ַמֲעֵׂשה ָיֶדֽ יָת   ַעל־ֶׁשֽ ְוַעל־ְמֽאֹוֵרי אֹור ֶׁשָעִׂשֽ

ָלה:  ְיָפֲאֽרּוךךָ   ֶּסֽ

'.המאיר לארץ  אומרים ' יום טוב שחל בחול ב

ְּבָכל־יֹום ָּתִמיד ַמֲעֵׂשה ְבֵראִׁשית:  ְמַחֵּדׁש  יָה  ְּבַרֲחִמים  ּוְבטּובֹו  ֶרץ ְוַלָּדִרים ָעֶלֽ קד:כד ַהֵּמִאיר ָלָאֽ

ֵמָאז  ְלַבּדֹו  ַהְמרֹוָמם  ֶלךךְ  ַהֶּמֽ  :  ךךָ ִקְנָיֶנֽ ֶרץ  ָא֗ ָה֝ ה  ְלָא֥ ָמֽ יָת  ָעִׂש֑ ה  ְּבָחְכָמ֣ ֖◌ֻּכָּלם   ָי֗  ְיֽ ׀  יךךָ  ֲעֶׂש֨ ַמֽ ה־ַרּ֬בּו  ָמֽ

יךךָ   ַהְמֻׁשָּבח ְוַהְּמֹפָאר ְוַהִּמְתַנֵּׂשא ִמימֹות עֹוָלם: ֱאלֵֹהי עֹוָלם  נּו ֲאדֹון  ָעֵלינּו ַרֵחם  ָהַרִּבים  ְּבַרֲחֶמֽ ֻעֵּזֽ

נּו:   ָמֵגן  ִמְׂשַּגֵּבנּו צּור  נּו  ִמְׂשָּגב ַּבֲעֵדֽ ַצריָ ֹוב ט ָּמה  חַ ֳהֵרי  זָ ָפַעל ּוִכין הֵ ָעה  ֵּד דֹול ּגְ רּוךךְ  ּבָ ל ֵא ִיְׁשֵעֽ

ִמיד ָּת ַּדי  ׁשַ ֹוֲמֵמי ר דֹוִׁשים ְק ָבָאיו צְ ּנֹות ּפִ ּזֹו  עֻ ִביבֹות סְ ַתן נָ אֹורֹות  מְ ְׁשמֹו             לִ בֹוד ּכָ 

יָת  יךךָ  ְוַעל־ְמֽאֹוֵרי אֹור ֶׁשָעִׂשֽ ינּו ַעל־ֶׁשַבח ַמֲעֵׂשי ָיֶדֽ ְמַסְּפִרים ְּכבֹוד־ֵאל ּוְקֻדָּׁשתֹו: ִּתְתָּבַרךךְ ְיָי ֱאלֵֹהֽ

ָלה:     ְיָפֲאֽרּוךךָ  ֶּסֽ

.ניגון קינות  מגן קצת בשבת חזוןב  ביגון היום. ביראה   עד סוף תתברך צורינו מגים מ יום טוב ב 

נּו חזן:  ־ָלַעד ַמְלֵּכֽ נּו  ּבֹוֵרא ְקדֹוִׁשים: ִיְׁשַּתַּבח ִׁשְמךךָ נּו ְוגֹוֲאֵלֽ נּו ַמְלֵּכֽ ִּתְתָּבַרךךְ צּוֵרֽ

ּוַמְׁשִמיִעים עֹוָלם   ְּברּום  עֹוְמִדים  ֻּכָּלם  ְמָׁשֲרָתיו  ַוֲאֶׁשר  ְמָׁשֲרִתים   יֹוֵצר 

עֹוָלם: ֻּכָּלם ֲאהּוִבים  ֻּכָּלם  ֶלךךְ  ַחד ְּבקֹול ִּדְבֵרי ֱאלִֹהים ַחִּיים ּוֶמֽ ְּבִיְרָאה    ַיֽ

ְּברּוִרים        ֻּכָּלם ִּגּבֹוִרים ְוֻכָּלם ֹעִׂשים ְּבֵאיָמה ּוְבִיְרָאה ְרצֹון קֹוֵנֶהם: ְוֻכָּלם 

ּפֹוְתִחים ֶאת־ִּפיֶהם ִּבְקֻדָּׁשה ּוְבָטֳהָרה  ְּבִׁשיָרה ּוְבִזְמָרה  ּוְמָבֲרִכים ּוְמַׁשְּבִחים

 ּוְמָפֲאִרים ּוַמֲעִריִצים ּוַמְקִּדיִׁשים ּוַמְמִליִכים -



ֶלךךְ ַהָּגדֹול ַהִּגּבֹור ְוַהּנֹוָרא ָקדֹוׁש הּוא: קהל  ֶאת־ֵׁשם ָהֵאל ַהֶּמֽ

ִים ֶזה ִמֶּזה  ְונֹוְתִנים ְרׁשּות ֶזה ָלֶזה חזן: ְוֻכָּלם ְמַקְּבִלים ֲעֵליֶהם ֹעל ַמְלכּות ָׁשַמֽ

ְליֹוְצָרם  ַחת ֽרּוַח   ְלַהְקִּדיׁש  ְקֻדָּׁשה ֻּכָּלם ְּכֶאָחד  ְּבָׂשָפה ְברּוָרה ּוִבְנִעיָמה   ְּבַנֽ

 עֹוִנים  ְואֹוְמִרים ְּבִיְרָאה - 

ֶרץ ְּכבֹוֽדֹו: 46 ישעיה ו:ג  קהל א ָכל־ָהָא֖ ֹ֥ ָק֧דֹוׁש ׀ ָק֛דֹוׁש ָק֖דֹוׁש ְיָי֣ ְצָב֑אֹות ְמל

קדושה מיושב וכן ביוצר וברוך וקדוש (ראה דתפשט מזה שעושין תועה בגופן כשאומרים  - וי"א שהיחיד מדגלה46
 כמ"ש בס' קל"ב בהגה וכמ"ש הב"י פה בשם הזוהר), וכן הסכים שו"ת רדב"ז יוצר  שב קדושה  שדיה כמו דסדרא

סי' י' וכתב שכך מן השמים השיבו בחלום למקובל אחד, ועמ"ש סי' תקס"ה. ועיין ספי"ו ממסכת סופרים דמשמע 
דמגביהים גופן קצת  עושים  שיפה  הידור. ו"ל  לה  רדב"ז] שעושין  כ"ו [בשו"ת  ובסי'  אומרה.  שהיחיד  כי"א  לי' 

באמירה, ועשו"ת רמ"ע ק"ב. (מקור חיים סימן "ט, ג')֖ 
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' מלבד והאופנים' במקום ' והחיות'
48
ראש השנהב

:יום הכיפוריםו

רּו חזן רּו ּוְכֻרִבים ְיָפֵאֽ ְוַהַחּיֹות ְיׁשֹוֵרֽ

ּנּו ּוְׂשָרִפים ָיֹרֽ

כּו ְּפֵני ָּכל־ַחָּיה ְוֶאְרֵאִּלים ְיָבֵרֽ

ְואֹוַפן ּוְכרּוב . . .

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 

'. ו"לוהחיות ישוררומהג ק"ק פפד"מ שא"א '48
שישראל עד  שירה  שא"א  מפי  הטעם  המהיג 
אמרו תחלה.          ובראש השה א"א שירה מפי
גבי אבל  הלל.  א"א  זה  שמטעם  הדין  יום  שהוא 

'                 (שהוא לשוןברעש גדולאופים כתיב ' 
הפסוק דיחזקאל) ובראש השה דוקא צריך לומר

' מפי אימת הדין. (והג כצאן יוסף)ברעש גדול'



 ָּב֥רּוךךְ ְּכבֹוד־ְייָ֖ יחזקאל ג:יב קהל  ְלֻעָּמָתם ְמַׁשְּבִחים ְואֹוְמִרים:   ְלֻעַּמת ְׂשָרִפים

ִמְּמקֹוֽמֹו: 

ְוֻתְׁשָּבחֹות רּו  יֹאֵמֽ ְזִמירֹות  ְוַקָּים   ַחי  ֵאל  ֶלךךְ  ְלֶמֽ נּו:  ִיֵּתֽ ְנִעימֹות  ָּברּוךךְ  ְלֵאל 

ַע  ַעל ִמְלָחמֹות  זֹוֵרֽ ּפֹוֵעל ְּגבּורֹות  ֹעֶׂשה ֲחָדׁשֹות  ַּבֽ יעּו: ִּכי הּוא ְלַבּדֹו  ַיְׁשִמֽ

ְיׁשּועֹות  ּבֹוֵרא ְרפּואֹות  נֹוָרא ְתִהּלֹות  ֲאדֹון ַהִּנְפָלאֹות:  יַח  ְצָדקֹות  ַמְצִמֽ

ְלֹעֵׂשה  ֖◌ תהלים קלו:ז ַהְמַחֵּדׁש ְּבטּובֹו ְּבָכל־יֹום ָּתִמיד ַמֲעֵׂשה ְבֵראִׁשית: ָּכָאמּור: 

ם ַחְסּֽדֹו:  י ְלעֹוָל֣ ים ִּכ֖ ים ְּגֹדִל֑ 49 אֹוִר֣
אֹור ָחָדׁש50   'מאורה ' אומרים כאן הפיוט חנוכהבשבת א' ד

נּו ְמֵהָרה ְלאֹורֹו: ָּברּוךךְ ַאָּתה ְיָי יֹוֵצר ַהְּמאֹורֹות:  ַעל־ִצּיֹון ָּתִאיר  ְוִנְזֶּכה ֻכָּלֽ

ְלָּת  קהל [ע"י שמואל] ינּו  ֶחְמָלה ְּגדֹוָלה ִויֵתָרה ָחַמֽ נּו ְיָי ֱאלֵֹהֽ ַאֲהָבה ַרָּבה ֲאַהְבָּתֽ

ינּו ֶׁשָּבְטחּו ְבךךָ  ַוְּתַלְּמֵדם ֻחֵּקי ַחִּיים נּו  ַּבֲעבּור ֲאבֹוֵתֽ ַמְלֵּכֽ ינּו  ינּו:     ָאִבֽ ָעֵלֽ

נּו ינּו  ְוֵתן ְּבִלֵּבֽ ָאב ָהַרֲחָמן ַהְמַרֵחם  ַרֵחם ָעֵלֽ ינּו  נּו): ָאִבֽ (ּוְתַלְּמֵדֽ נּו  ֵּכן ְּתָחֵּנֽ

ַע  ִלְלֹמד ּוְלַלֵּמד  ִלְׁשֹמר ְוַלֲעׂשֹות ּוְלַקֵּים ֶאת־ָּכל־  ְלָהִבין ּוְלַהְׂשִּכיל  ִלְׁשֹמֽ

ךךָ  נּו ְּבתֹוָרֶתֽ יךךָ  ְוַדֵּבק ִלֵּבֽ ינּו ְּבִמְצֹוֶתֽ ךךָ ְּבַאֲהָבה: ְוָהֵאר ֵעיֵנֽ ִּדְבֵרי ַתְלמּוד ּתֹוָרֶתֽ

ךךָ  ְלַאֲהָבה ּוְלִיְרָאה ֶאת־ְׁשֶמֽ נּו  ְלעֹוָלם ָוֶעד: ִּכי ְבֵׁשם   ְוַיֵחד ְלָבֵבֽ ְולֹא־ֵנבֹוׁש 

נּו ֵא-ל ִּכי ' ביגון אמרת  'ָחָדׁש אֹור מ'  הברכה חתימת  ' ביגון 'שי זיתים', מאורה בשבת חוכה '49 שבת  של  'ׁשֹוְמֵרֽ
חוכה. 

'הושענא רבהב50 אומרים  'אור חדש   עד  'לאורו'  וכן  'והביאנו'  עד  ימים וליחדך באהבה'  ביגון  החזן  אומר   '
וראים,  סיום הברכה -ביגון חול.



 : ךךָ יָלה ְוִנְׂשְמָחה ִּביׁשּוָעֶתֽ ְחנּו  ָנִגֽ נּו ְלָׁשלֹום 51 ָקְדְׁשךךָ ַהָּגדֹול ְוַהּנֹוָרא ָּבַטֽ ַוֲהִביֵאֽ

נּו: ִּכי ֵאל ּפֹוֵעל־ְיׁשּועֹות  קֹוֲמִמּיּות ְלַאְרֵצֽ נּו  ֶרץ  ְותֹוִליֵכֽ ֵמַאְרַּבע ַּכְנפֹות ָהָאֽ

ָלה ֶּבֱאֶמת  נּו ְלִׁשְמךךָ ַהָּגדֹול ֶסֽ ְרָּת ִמָּכל־ַעם ְוָלׁשֹון: ְוֵקַרְבָּתֽ נּו ָבַחֽ בשבת ַאָּתה  ּוָבֽ

ולפי  שבועותלפי  באב  ' ט'  הפיוט  כאן  ְּבַאֲהָבה:  'אהבה אומרים  ּוְלַיֶחְדךךָ  ָּברּוךךְ  ְלהֹודֹות ְלךךָ 

ַאָּתה ְיָי ַהּבֹוֵחר ְּבַעּמֹו ִיְׂשָרֵאל ְּבַאֲהָבה:

  של חזן.אהבה ' על ברכת אמן עוים '

' הן ביחיד והן בציבור. ויש משלימים אתאל מלך נאמן בק"ש מקדימים לה אמירת 'רמ"ח תיבות להשלמת 

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

כולה   ק"ש  את  לקרוא  צריך  פי בטעמי המקראלכתחילה  על  הקריאה  עיקר  שהוא  הראשון  הפסוק  כולל   

, אם מורגל בהם, ובגית טעמי המקרא הקדומה של בי אשכז בפרט,בנגינת טעמי המקראהפסוקים. קריאת שמע 
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          

 חי"ת היא זו של בי אשכז, ובדורות שלפיו הבדילו בי אשכז גם בין החולם הנכונה  הקודש מדוקדקת.  הגיית
(שריד לכך ותר בהגיית בי הוגריה) ובין כ"ףל  לעי"ן  רי"ש (שריד לכך ותר בהגיית בי הולד).               האל"ף  

' (בהרעדתאחד של 'דלי"ת הכוה היא לשוית. לפי פוסקי אשכז צריך להקפיד על דין הגמרא להאריך בהאשכנזית
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.

ֱאָמן נֶ  ֶלךךְ ֶמֽ  ל ֵא 

דברים ו:ד 

51 The  הגמ is to hold the two frontציציות
in the left  hand, as mentioned by the following טירא; פוסקים   אייזיק  לרביו  המהגים  של , ספר  ים 

קיצור שלחן ערוך, שלחן ערוך הרב, מגן אברהם ,שלמה   and    ערוך השלחן. This was echoed by זפוסקי אשכ
חות יאיר,      ר' אהרן פולד [מהגי פרקפורט], מהגי וורמיישא( , and  ספר יוסף אומץ (although he held all

four  הג האריז"ל, ציציותכמ )).



ינּו ְיָי֥ ׀ ֶאָחֽ עְׁשַמ֖  52 ל ְיָי֥ ֱאלֵֹה֖ :ד ִיְׂשָרֵא֑
 בלחש

ָּברּוךךְ  ֵׁשם ְּכבֹוד ַמְלכּותֹו  ְלעֹוָלם ָוֶעד: 53
ו:ה-ט   : 54 דברים  ךךָ ּוְבָכל־ְמֹאֶדֽ ּוְבָכל־ַנְפְׁשךךָ֖   ֥ ְבךךָ ְּבָכל־ְלָבֽ יךךָ  ֱאלֶֹה֑ ת ְיָי֣  ֵא֖ ַהְבָּת֔  ְוָא֣

  : ךךָ ַהּ֖יֹום ַעל־ְלָבֶבֽ  ֛ י ְמַצְוךךָ ֹנִכ֧ ר ָאֽ ֶּלה ֲאֶׁש֨ ים ָהֵא֗ ַהְּדָבִר֣ יךךָ 55ְוָה֞יּו  ם ְלָבֶנ֔ ְוִׁשַּנְּנָּת֣
ם  ּוְקַׁשְרָּת֥  : ךךָ ּוְבקּוֶמֽ ּֽוְבָׁשְכְּבךךָ֖  ֶרךךְ  ַבֶּד֔  ֣ ּוְבֶלְכְּתךךָ  ֙ ךךָ ְּבֵביֶת֨  ֤ ְּבִׁשְבְּתךךָ ם  ָּב֑ ְוִדַּבְרָּת֖ 
ךךָ  ֵּביֶת֖ ַעל־ְמֻז֥זֹות  ם  ּוְכַתְבָּת֛  : יךךָ ֵעיֶנֽ ין  ֵּב֥ ת  ָטֹפ֖ ְלֹטֽ ְוָה֥יּו  ךךָ     ַעל־ָיֶד֑ ְל֖אֹות 

 : יךךָ ּוִבְׁשָעֶרֽ

ם  דברים יא:יג־כא    ה ֶאְתֶכ֖ י ְמַצֶּו֥ ֹנִכ֛ ר ָאֽ י ֲאֶׁש֧ ֶאל־ִמְצֹוַת֔ ִּתְׁשְמעּ֙ו  ַע  ה ִאם־ָׁשֹמ֤ ְוָהָי֗
י  ַתִּת֧ ם: ְוָנֽ ם ּוְבָכל־ַנְפְׁשֶכֽ ְּבָכל־ְלַבְבֶכ֖ ּוְלָעְב֔דֹו  ֵהיֶכ֙ם  ֱאלֹֽ ה ֶאת־ְיָי֤  ֲהָב֞ ַהּ֑יֹום ְלַאֽ
י ַתִּת֛ : ְוָנֽ ךךָ ְוִיְצָהֶרֽ  ֥ ירְׁשךךָ ְוִתֽ ךךָ  ְדָגֶנ֔ ַסְפָּת֣  ְוָאֽ ה ּוַמְל֑קֹוׁש  יֹוֶר֣ ְּבִעּ֖תֹו  ם  ר־ַאְרְצֶכ֛ ְמַטֽ

ְעָּת:  ְוָׂשָבֽ ַכְלָּת֖  ְוָאֽ ךךָ  ִלְבֶהְמֶּת֑ ְדךךָ֖  ְּבָׂשֽ ֶׂשב  ם  ֵע֥ ְלַבְבֶכ֑ ה  ִיְפֶּת֖ ן  ֶּפ֥ ם  ָלֶכ֔ ְמ֣רּו  ִהָׁשֽ
ר ם ְוָעַצ֤ ה ַאף־ְיָי֜ ָּבֶכ֗ ם: ְוָחָר֨ ם ָלֶהֽ ֲחִויֶת֖ ים ְוִהְׁשַּתֽ ים ֲאֵחִר֔ ֲעַבְדֶּת֙ם ֱאלִֹה֣ ם ַוֽ ְוַסְרֶּת֗
ה ם ְמֵהָר֗ ֲאַבְדֶּת֣ ּה ַוֽ ן ֶאת־ְיבּוָל֑ א ִתֵּת֖ ֹ֥ ה ל ֲאָדָמ֔ ר ְוָה֣ א־ִיְהֶי֣ה ָמָט֔ ֹֽ ִי֙ם ְול ֶאת־ַהָּׁשַמ֨
ם  ֶּלה ַעל־ְלַבְבֶכ֖ י ֵא֔ ם: ְוַׂשְמֶּת֙ם ֶאת־ְּדָבַר֣ ן ָלֶכֽ ר ְיָי֖   ֹנֵת֥ ה ֲאֶׁש֥ ֶרץ ַהֹּטָב֔ ֵמַעל֙ ָהָא֣
ם: יֵניֶכֽ ֵעֽ ין  ֵּב֥ ת  ְלֽטֹוָטֹפ֖ ְוָה֥יּו  ם  ַעל־ֶיְדֶכ֔ ְלאֹו֙ת  ם  ֹאָת֤ ם  ּוְקַׁשְרֶּת֨ ם  ְוַעל־ַנְפְׁשֶכ֑

ד ָּתּו ַרָּבָן, ֵּכיַצד ָהיּו ּכֹוְרִכין ֶאת ְׁשַמע? אֹוְמִרים 52 ינּו ד' ֶאָחֽ ל ד' ֱאלֵֹד֖ ע ִיְׂשָרֵא֑ , ְולֹא ָהיּו ַמְפִסיִקין, ִּדְבֵרי ְרִבי ֵמִאיר. ְׁשַמ֖

.  ָּברּוךךְ ֵׁשם ְּכבֹוד ַמְלכּותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד ְרִבי ְיהּוָדה אֹוֵמר, ַמְפִסיִקין ָהיּו, ֶאָּלא ֶׁשּלֹא ָהיּו אֹוְמִרים  

ב)? ִּכְדָדִריׁש ְרִבי ִׁשְמעֹון ֶּבן ָלִקיׁש, ְּדָאַמר ְרִבי ִׁשְמעֹון ֶּבן ָלִקיׁש, ָּברּוךךְ ֵׁשם... ַוֲאַן ַמאי ַטְעָמא ַאְמִריָן ֵליּה (53 ֲעֹק֖ א ַיֽ ָר֥ ַוִּיק ְ
ם  יָדה ָלֶכ֔ ְוַאִּג֣ ְספּ֙ו  ֵהָאֽ אֶמר  ֹ֗ יו ַוּי ֶׁשָּמאֶאל־ָּבָנ֑ ָאַמר  ְׁשִכיָה,  ִמֶּמּו  ְוְִסַּתְּלָקה  ַהָּיִמין,  ֵקץ  ְלָבָיו  ְלַגּלֹות  ַיֲעֹקב  ִּביֵקׁש   

ע ַחס ְוָׁשלֹום ֵיׁש ְּבִמָּטִתי ְּפסּול, ְּכַאְבָרָהם ֶׁשָּיָצא ִמֶּמּו ִיְׁשָמֵעאל, ְוָאִבי ִיְצָחק ֶׁשָּיָצא ִמֶּמּו ֵעָׂשו, ָאְמרּו לֹו ָּבָיו,           ְׁשַמ֖
ד  ינּו ד' ֶאָחֽ ל ד' ֱאלֵֹד֖ ָׁשָעה         ָּפַתחִיְׂשָרֵא֑ ֶאָּלא ֶאָחד, ְּבאֹוָתּה  ֵאין ְּבִלֵּבּו  ֶאָּלא ֶאָחד, ַּכְך  ְּכֵׁשם ֶׁשֵאין ְּבִלְּבָך  , ָאְמרּו 

.ָּברּוךךְ ֵׁשם ְּכבֹוד ַמְלכּותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעדַיֲעֹקב ָאִביּו ְוָאַמר, 
אֹותֹו אֹוְמִרים  ֶׁשְּיהּו  ִהְתִקיּו  ַיֲעֹקב,  ֲאָמרֹו  לֹא ֵאְמרּוהּו?  ֹמֶׁשה ַרֵּביּו,  ָאְמֵרי ַרָּבָן ֵהיִכי ֲַעִביד ֵאְמרּוהּו? לֹא ֲאָמרֹו 
ַּבֲחַׁשִאי. . . . ָאַמר ְרִבי ַאָּבהּו, ִהְתִקיּו ֶׁשְּיהּו אֹוְמִרים אֹותֹו ְּבקֹול ָרם, ִמְּפֵי ַּתְרעֹוֶמת ַהִּמיִין, ּוִבְַהְרְּדָעא ְּדֵליָּכא ִמיִין 

(גמ' פסחים נו.)ַעד ַהְׁשָּתא ָאְמֵרי ָלּה ַּבֲחַׁשִאי.  
54. ַהְבָּת֔ אותיות ְוָא֣ ְבךךָ֥  האבות.   כאברהם שאמר בו (חמיה ט:ח) 'ְּבָכל־ְלָבֽ  [ ֒ ן ְלָפֶניךךָ ֱאָמ֣ אָת ֶאת־ְלָבבֹ֘ו [ֶנֽ . ּוָמָצ֣ ְבָכל־ '

כיצחק שמסר פשו להקב"ה.  ַנְפְׁשךךָ֖  ךךָ   כיעקב דכתיב ביה (בראשית כח:כב) 'ּוְבָכל־ְמֹאֶדֽ י  ֶּתן־ִל֔ ר ִּתֽ ֲאֶׁש֣ ר ְוֹכל֙  ַעֵּׂש֖
: ךךְ ּנּו ָלֽ ' (ספרי לב): (בעל הטורים)ֲאַעְּׂשֶר֥

םָּתּו ַרָּבָן, ' 55 ', ֶׁשְיהּו ִּדְבֵרי תֹוָרה ְמחּוָּדִדים ְּבִפיָך, ֶׁשִאם ִיְׁשַאל ְלָך ָאָדם ָּדָבר, ַאל ְּתַגְמֵּגם ְותֹאַמר לֹו, ֶאָּלא ֱאמֹורְוִׁשַּנְּנָּת֣
' ֶׁשֶּנֱאַמר:  ִמָּיד,  ְּת לֹו  ִתי ָא֑ ָחְכָמה ֲאֹח֣ ר ַלֽ֭ 'ֱאֹמ֣ ְואֹוֵמר:  ז:ד)  (משלי   ': ךךָ ִלֶּבֽ ם ַעל־֥לּוַח  ְתֵב֗ ָּכ֝ יךךָ  ם ַעל־ֶאְצְּבֹעֶת֑ 'ָקְׁשֵר֥

(גמ' קדושין ל:) (שם:ג)      



ֶרךךְ  ַבֶּד֔  ֣ ּוְבֶלְכְּתךךָ  ֙ ךךָ ְּבֵביֶת֨  ֤ ְּבִׁשְבְּתךךָ ם  ָּב֑ ר  ְלַדֵּב֣ ם  ֶאת־ְּבֵניֶכ֖ ם  ֹאָת֛ ם  ְוִלַּמְדֶּת֥
: יךךָ ךךָ ּוִבְׁשָעֶרֽ ם ַעל־ְמזּו֥זֹות ֵּביֶת֖ : ּוְכַתְבָּת֛ ךךָ 56 ּֽוְבָׁשְכְּבךךָ֖ ּוְבקּוֶמֽ

הרב הקורא שמע בטעמים

מ' קולו  ירבומרים  'למען  עד  ר  'אמת'  ה ֲאֶׁש֨ ֲאָדָמ֔ ל ָהֽ ם ַע֚ י ְבֵניֶכ֔ ִויֵמ֣ ְיֵמיֶכ֙ם  ַען ִיְרּ֤בּו  ְלַמ֨
ֶרץ:  ִים ַעל־ָהָאֽ י ַהָּׁשַמ֖ ם ִּכיֵמ֥ ת ָלֶה֑ ם ָלֵת֣ ֵתיֶכ֖ ע ְיָי֛ ַלֲאֹבֽ ִנְׁשַּב֧

ר: במדבר טו:לז־מא  ה ֵּלאֹמֽ אֶמר ְיָי֖ ֶאל־ֹמֶׁש֥ ֹ֥ ם  ַוּי ַמְרָּת֣ ֲאֵלֶה֔ י ִיְׂשָרֵאל֙ ְוָאֽ ר ֶאל־ְּבֵנ֤ ַּדֵּב֞
יל 57 ַעל־ִציִצ֥ת ַהָּכָנ֖ ף ְּפִת֥ ם ְוָנְ֥ת֛נּו  ֹרָת֑ ם ְלֹדֽ י ִבְגֵדיֶה֖ ם ִציִצ֛ת ַעל־ַּכְנֵפ֥ ָלֶה֥ ְוָעׂ֨שּו 

ְלִציִצת֒  ֶלת:     ְוָהָי֣ה ָלֶכ֘ם  ֶאת־ָּכל־ִמְצֹ֣ות ְייָ֔  58 ְּתֵכֽ ּוְזַכְרֶּת֙ם  ם ֹא֗תֹו  ּוְרִאיֶת֣

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

ם:  אלֵֹהיֶכֽ ים ֵלֽ ם ְקֹדִׁש֖ ְהִייֶת֥ י ִוֽ ם ֶאת־ָּכל־ִמְצֹוָת֑ ֲעִׂשיֶת֖ ַען ִּתְזְּכ֔רּו ַוֽ ם: ְלַמ֣ ֲחֵריֶהֽ ַאֽ
אומרו הקהל עם הרב הפסוק האחרון וכן החזן.  

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

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

'. לפיכך חזן אומר פרשת ציצית ד' אלדיכם אמת' ואיו כופל 'אמתחזן מרים קולו במילה '

', ולא יצטרך להמתין עליו ולהפסיק בין המלים הללו.ד' אלדיכם' ל'אמתעם הרב כדי שיסמוך ' 

עיין בשרשי מהג אשכז חלק ג' שמסביר את זה.56

ת 57 ם ִציִצ֛ . אמר הקב"ה אי רוצה שתהיו מעוטפים כמלאכים לבוש הבדים (ראה מדרש תהלים צ:טז)   ְוָעׂ֨שּו ָלֶה֥
    וכאשר ראיתם אותי מעוטף (ראה פסיקתא רבתי פט"ו). לכן צוה בתכלת שדומה לרקיע ולכסא בכבוד 

    (ראה מחות מג:). (בעל הטורים)
58 The of מהג    holding  the ציציות 

originated from the time of the תלמוד and therefore                   is considered a  ה דגמראדי. The
.'וראיתם אותו' are kissed only while reciting the words ציציות



ְוֶנֱחָמִדים  ָלַעד ּוְלעֹוְלֵמי עֹוָלִמים:

ינּו ַעל־ָּבֵנֽ ינּו   ְוָעֵלֽ ינּו  ַעל־ֲאבֹוֵתֽ

ינּו  ְוַעל  ַרע ָּכל־ּדֹורֹות  ְוַעל־ּדֹורֹוֵתֽ ֶזֽ

 : יךךָ ִיְׂשָרֵאל ֲעָבֶדֽ

ְוַעל־ָהַאֲחרֹוִנים    ַעל־ָהִראׁשֹוִנים 

ָּדָבר טֹוב ְוַקָּים ְלעֹוָלם ָוֶעד  ֱאֶמת

ֱאֶמת ַיֲעבֹור:  ְולֹא  ֹחק  ֶוֱאמּוָנה 

אלֵֹהי ֵוֽ ינּו  ֱאלֵֹהֽ ְיָי  הּוא  ֶׁשַאָּתה 

ינּו ֲאבֹוֵתֽ ֶלךךְ  ֶמֽ נּו  ַמְלֵּכֽ ינּו   ֲאבֹוֵתֽ

נּו צּור ינּו  יֹוְצֵרֽ נּו ּגֹוֵאל ֲאבֹוֵתֽ ּגֹוֲאֵלֽ

נּו ּוַמִּציֵלֽ נּו  ּפֹוֵדֽ נּו   ְיׁשּוָעֵתֽ

עֹוד  ֱאלִֹהים  ֵאין  ךךָ   ְׁשֶמֽ ֵמעֹוָלם 

 : ךךָ זּוָלֶתֽ
59 60 

ראש חוץ מזולת שאומרים  בשבתות אומרים 

59
When a is recited on certain זולת  שבתות 
and  ימים טובים a shorter form of  אמת ויציב
and ,על־הראשונים    which was the ancient
text is likewise said. According ארץ ישראל
to the מהרי"ל   

is מהג  the  ('דיי הימים שבין פסח לשבועות ג )   
to recite  the longer  version of ויציב   אמת 
when reciting the (between a זולתות  ראש 
אייר and חודש  and שבועות   b)  between
.תשעה באב  and שבעה עשר בתמוז

60
[A] should זולת   not  be  added  to  the
passage ויציב   on אמת  השנה  ... ראש 

שבתותובשבת שלפני שבועות   עד  חודש אייר

: י"ז תמוז לתשעה באב שבין 

ְוָנכֹון ְוַקָּים ְוָיָׁשר ְוֶנֱאָמן  ְוַיִּציבֱאֶמת 

ינּו ְוטֹוב  ֲאבֹוֵתֽ ַעל  ַהֶּזה  ַהָּדָבר  ְוָיֶפה 

ְוַעל  ינּו  ְוַעל־ּדֹורֹוֵתֽ ינּו  ַעל־ָּבֵנֽ ְוָעֵלינּו 

 : יךךָ  ַרע ִיְׂשָרֵאל ֲעָבֶדֽ ָּכל־ּדֹורֹות ׀ ֶזֽ

ְוַעל־ָהַאֲחרֹוִנים      ַעל־ָהִראׁשֹוִנים 

ְלעֹוָלם ָוֶעד ֹחק ְולֹא ַיֲעבֹור:     ֱאֶמת

אלֵֹהי ֵוֽ ינּו     ֱאלֵֹהֽ ְיָי  הּוא  ֶׁשַאָּתה 

הּוא ַאָּתה  ָוֶעד:  ְלעֹוָלם  ינּו  ֲאבֹוֵתֽ

ַען  ְלַמֽ ַאָּתה   ינּו  ֲאבֹוֵתֽ ֶלךךְ  ֶמֽ נּו  ַמְלֵּכֽ

ֶאת־ ְלָּת  ְּכָגַאֽ נּו  ְלָגֳאֵלֽ ַמֵהר  ִׁשְמךךָ 

ַהָּגדֹול  ינּו: ֱאֶמת ֵמעֹוָלם ִׁשְמךךָ  ׀  ֲאבֹוֵתֽ

ִנְקָרא ְּבַאֲהָבה     ֵאין ֱאלִֹהים ינּו  ָעֵלֽ

 : ךךָ עֹוד זּוָלֶתֽ

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
instances in which the word וכפר, implying
forgiveness  and  pardon,  occurs  in  the
portion of the dealing with תורה  יום כפור  

ויקרא פרק טז( ), and that the six repetitions
of the word there are an allusion to אמת  
the  Creation  of  the  world  which  was
completed on  ראש השנה ... This portion of
the service should remain unaltered on the
The World of Prayer Volume] .ימים נוראים 
II pg. 185]



 .זולת אומרים  בשבתות ובשלש רגלים 61

יַע ִלְבֵניֶהם ַאֲחֵריֶהם ְּבָכל־ּדֹור ינּו ַאָּתה הּוא ֵמעֹוָלם  ָמֵגן ּומֹוִׁשֽ ֶעְזַרת ֲאבֹוֵתֽ

ֶרץ: ַאְׁשֵרי ִאיׁש ַעד־ַאְפֵסי ָאֽ ְוִצְדָקְתךךָ  יךךָ  ךךָ  ּוִמְׁשָּפֶטֽ ָודֹור: ְּברּום עֹוָלם מֹוָׁשֶבֽ

ָיִׂשים ַעל־ִלּבֹו: ֱאֶמת ַאָּתה הּוא ָאדֹון ּוְדָבְרךךָ  יךךָ  ְותֹוָרְתךךָ  ֶׁשִּיְׁשַמע ְלִמְצֹוֶתֽ

ִּגּבֹור ָלִריב ִריָבם: ֱאֶמת ַאָּתה הּוא ִראׁשֹון ְוַאָּתה הּוא ַאֲחרֹון ֶלךךְ  ּוֶמֽ ךךָ  ְלַעֶּמֽ

יַע:  ּומֹוִׁשֽ ּגֹוֵאל  ֶלךךְ  ֶמֽ נּו  ָלֽ ֵאין  יךךָ  ינּו 62ּוִמַּבְלָעֶדֽ ֱאלֵֹהֽ ְיָי  נּו  ְּגַאְלָּתֽ ִים  ִמִּמְצַרֽ

ְעָּת  ְלָּת  ְוַים־סּוף ָּבַקֽ ְגָּת  ּוְבכֹוְרךךָ ָּגַאֽ נּו: ָּכל־ְּבכֹוֵריֶהם ָהַרֽ ּוִמֵּבית ֲעָבִדים ְּפִדיָתֽ

ְרָּת   ְעָּת  ִויִדיִדים ֶהֱעַבֽ א תהלים קו:יא  ְוֵזִדים ִטַּבֽ ֹ֣ ם ל ֶה֗ ד ֵמ֝ ם ֶאָח֥ ֵריֶה֑ ִים ָצֽ ַוְיַכּסּו־ַמ֥

ר:  ְיִדיִדים ְזִמירֹות ִׁשירֹות  נֹוָתֽ ֵאל  ְוָנְתנּו  ֲאהּוִבים ְורֹוֲממּו  ַעל־זֹאת ִׁשְּבחּו 

ֵאל ַחי־ְוַקָּים  ָרם־ְוִנָּׂשא  ָּגדֹול ְונֹוָרא  ֶלךךְ  ְוֻתְׁשָּבחֹות  ְּבָרכֹות ְוהֹוָדאֹות  ְלֶמֽ

יַּה ְׁשָפִלים  מֹוִציא ֲאִסיִרים  ּופֹוֶדה ֲעָנִוים  ְועֹוֵזר ַּדִּלים ַמְׁשִּפיל ֵּגִאים  ּוַמְגִּבֽ

ְועֹוֶנה ְלַעּמֹו ְּבֵעת ַׁשְּוָעם ֵאָליו: 

 : ְּתִהּלֹות ְלֵאל ֶעְליֹון  ָּברּוךךְ הּוא ּוְמֹבָרךךְ

ֹמֶׁשה ּוְבֵני ִיְׂשָרֵאל ְלךךָ ָענּו ִׁשיָרה  ְּבִׂשְמָחה ַרָּבה ְוָאְמרּו ֻכָּלם: 

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 

62 On (שבת שירה) ס' בשלח, שביעי של פסח, שמחת תורה, the חזן sings the section beginning           with
.יגון  with a special ממצרים גאלתו 



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

ֶלא:  ֶפֽ

ִׁשיָרה ֲחָדָׁשה ִׁשְּבחּו ְגאּוִלים ְלִׁשְמךךָ  ַעל־ְׂשַפת ַהָּים   חזן

יכּו ְוָאְמרּו:  ַחד ֻּכָּלם הֹודּו ְוִהְמִלֽ ַיֽ

ד:  טו:יח  קהל ם ָוֶעֽ ךךְ ְלֹעָל֥ ְיָי֥ ׀ ִיְמלֹ֖

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

ִיְׂשָרֵאל  צּור                                             חזן

ִיְׂשָרֵאל  ֽקּוָמה ְּבֶעְזַרת 

ְוִיְׂשָרֵאל: ּוְפֵדה ִכְנֻאְמךךָ ְיהּוָדה 

ָּגַאל ִיְׂשָרֵאל:ָּברּוךךְ ַאָּתה ְיָי                        

אומרים גם את זה בקול רם עד אות האחרוה.

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

עמידה של שחרית לשבת

', לא בשחרית ולא במחה.ברכו  ולא 'קדיש הפתח בשבתות אין אומרים לא את 

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



ינּו  ֱאלֵֹהי ַאְבָרָהם  ֱאלֵֹהי ְייָ  זוקף  ַאָּתה  משתחוה ָּברּוךךְ כורע  אלֵֹהי ֲאבֹוֵתֽ ינּו ֵוֽ ֱאלֵֹהֽ

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

ַען ְׁשמֹו טֹוִבים ְוֹקֵנה ַהֹּכל  ְוזֹוֵכר ַחְסֵדי ָאבֹות  ּוֵמִביא גֹוֵאל ִלְבֵני ְבֵניֶהם  ְלַמֽ

ְּבַאֲהָבה: 

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

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

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

יַע:  ַאָּתה ִּגּבֹור ְלעֹוָלם  ֲאֹדָני  ְמַחֵּיה ֵמִתים ַאָּתה  ַרב ְלהֹוִׁשֽ

ממוסף של שמיי עצרת עד שחרית של יום ראשון של פסח מוסיפים :  

ֶׁשם:  ַמִּׁשיב ָהֽרּוַח ּומֹוִריד ַהֶּגֽ

נֹוְפִלים  ְורֹוֵפא  ֶסד  ְמַחֵּיה ֵמִתים ְּבַרֲחִמים ַרִּבים  סֹוֵמךךְ  ְמַכְלֵּכל ַחִּיים ְּבֶחֽ

ַעל חֹוִלים          ּוַמִּתיר ֲאסּוִרים  ּוְמַקֵּים ֱאמּוָנתֹו ִליֵׁשֵני ָעָפר: ִמי ָכֽמֹוךךָ ַּבֽ

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



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

ִמי ָכֽמֹוךךָ ַאב ָהַרֲחִמים  זֹוֵכר ְיצּוָריו ְלַחִּיים  ְּבַרֲחִמים: 

ְוֶנֱאָמן ַאָּתה ְלַהֲחיֹות ֵמִתים: ָּברּוךךְ ַאָּתה ְיָי ְמַחֵּיה ַהֵּמִתים:
in the they are marked as ,סידורי רודלהיים  
sections exclusively recited by the חזן.



ֶרץ ְּכבֹוֽדֹו:  קהל וחזן יחדיו א ָכל־ָהָא֖ ֹ֥ ָק֧דֹוׁש ׀ ָק֛דֹוׁש ָק֖דֹוׁש ְיָי֣ ְצָב֑אֹות ְמל

ָּגדֹול  ַאִּדיר ְוָחָזק ַמְׁשִמיִעים קֹול  ִמְתַנְּׂשִאים ְלֻעַּמת חזן  ַעׁש  ָאז  ְּבקֹול ַרֽ

רּו:  יחדיו ְׂשָרִפים         ְלֻעָּמָתם ָּברּוךךְ יֹאֵמֽ וחזן  ג:יב קהל  ְּכבֹוד־ְייָ֖  יחזקאל  ָּב֥רּוךךְ 

ִמְּמקֹוֽמֹו: 

: ָמַתי ִּתְמלֹךךְ  חזן  ְחנּו ָלךךְ ינּו  ִּכי ְמַחִּכים ֲאַנֽ יַע  ְוִתְמלֹךךְ ָעֵלֽ נּו תֹוִפֽ ִמְּמקֹוְמךךָ ַמְלֵּכֽ

ינּו  ְּבִצּיֹון  ְּבתֹוךךְ   ְּבָקרֹוב ְּבָיֵמֽ םִ  ְלֹעָלם ָוֶעד ִּתְׁשֹּכן: ִּתְתַּגַּדל ְוִתְתַקַּדׁש  ְיֽרּוָׁשַלֽ

יָנה ַמְלכּוְתךךָ  ַּכָּדָבר ָהָאמּור  ִתְרֶאֽ ינּו  ַצח ְנָצִחים: ְוֵעיֵנֽ ִעיְרךךָ  ְלדֹור ָודֹור ּוְלֵנֽ

 : ךךָ יַח ִצְדֶקֽ ְּבִׁשיֵרי ֻעֶּזךךָ  ַעל־ְיֵדי ָּדִוד ְמִׁשֽ

ּה:  תהלים קמו:י קהל וחזן יחדיו ֲללּו־ָיֽ ר ַהֽ ר ָוֹד֗ ּיֹון ְלֹד֥ ִיךךְ ִצ֭ ם ֱאלַֹה֣ ךךְ ְיָי֙ ׀ ְלעֹוָל֗ ִיְמלֹ֤

ינּו חזן  ֱאלֵֹהֽ ַנְקִּדיׁש  ְוִׁשְבֲחךךָ  ַצח ְנָצִחים ְקֻדָּׁשְתךךָ  ּוְלֵנֽ ךךָ  ְלדֹור ָודֹור ַנִּגיד ָּגְדֶלֽ

ֶלךךְ ָּגדֹול ְוָקדֹוׁש ַאָּתה: ָּברּוךךְ ַאָּתה ְייָ  ינּו   לֹא ָימּוׁש ְלעֹוָלם ָוֶעד  ִּכי ֵאל ֶמֽ ִמִּפֽ

ֶלךךְ  בשבת שובה :ָהֵאל ( ) ַהָּקדֹוׁש: ַהֶּמֽ

אָת  ֶנֶאָמן ֶעֶבד ִּכי   ֶחְלקֹו ְּבַמְּתַנת ֹמֶׁשה ִיְׂשַמח 66 65 ָרֽ ְּברֹאׁשֹו ִּתְפֶאֶרת  ְּכִליל  ּלֹו: ק ָ

ָּת  ְּבָעְמדֹו יךךָ  ָנַתֽ ָּבֶהם ְוָכתּוב   ְּבָידֹו הֹוִריד ֲאָבִנים ֻלֹחת ּוְׁשֵני  ִסיַני ַעל־ַהר ְלָפֶנֽ

: ַׁשָּבת ְׁשִמיַרת ךךָ ת שמות לא:טז  ְוֵכן ָּכתּוב ְּבתֹוָרֶתֽ ל ֶאת־ַהַּׁשָּב֑ י־ִיְׂשָרֵא֖ ְמ֥רּו ְבֵנֽ ְוָׁשֽ

ואם תאמר מפי מה או משין תפילתו בשבת בלילה ויוצר ומוסף ומחה, ואין או מתפללין בתפילה אחת    כמו65
שבתות      תיקו שכגד ג'  מתפללין אתה בחרתו בכל תפילה ותפילה. ושמעתי מרבוי אחד  שאו  ביום טוב 

ישמח  כגד שבת בראשית, שהקב"ה  קדשו ומקודש ובא הששת ימי בראשית.  אתה קדשת חכמים אילו התפילות,  
, כגד שבת סיי, שהתורה יתה בשבת בהשכמה, כדאמרין פ' ר' עקיבא מכדי בין מר ובין מר תורה בשבת משה

אתה אין לתמוה, שכל תפילת המוספין או משין מתפילת ערבית שחרית ומחה. ובתפילת  תכנת שבת יתה. וב
 כגד שבת שלעתיד לבא, שא' (זכריה יד:ט) ביום ההוא יהיה י"י אחד ושמו אחד. וגם ישראל גוי אחד, שא' אחד

(ישעיה ס:כא) ועמך כולם צדיקים לעולם ירשו ארץ. (מחזור ויטרי)  

 (כח יהודה)' ביגון מיוחד. ישמח משה  אומר החזן בחזרת הש"ץ 'שבת פי' יתרו ב66



ם:  ית עֹוָלֽ ם ְּבִר֥ ֹרָת֖ ת ְלֹדֽ ֲעׂ֧שֹות ֶאת־ַהַּׁשָּב֛ 67ַלֽ
וא  ל ֥אֹות ִה֖ י ּוֵבי֙ן ְּבֵנ֣י ִיְׂשָרֵא֔ ֵּביִנ֗

ת  י ָׁשַב֖ ֶרץ ּוַבּיֹו֙ם ַהְּׁשִביִע֔ ִים ְוֶאת־ָהָא֔ ה ְיָי֙ ֶאת־ַהָּׁשַמ֣ ים ָעָׂש֤ ֶׁשת ָיִמ֗ ם ִּכי־ֵׁש֣ ְלֹעָל֑

ׁש:  ַוִּיָּנַפֽ

ְלעֹוְבֵדי ְפִסיִלים נּו  ַמְלֵּכֽ ְלגֹוֵיי ָהֲאָרצֹות  ְולֹא ִהְנַחְלּתֹו  ֱאלֵֹהינּו  ְיָי  ְולֹא ְנַתּתֹו 

ְּבַאֲהָבה  ְלֶזַרע 68ְוַגם ִּבְמנּוָחתֹו   ֲעֵרִלים: ִּכי ְלִיְׂשָרֵאל ַעְּמךךָ ְנַתּתֹו  לֹא ִיְׁשְּכנּו   

ִמּטּוֶבךךָ  ְוִיְתַעְּנגּו  ַיֲעֹקב ֲאֶׁשר ָּבם ָּבַחְרָּת: ַעם ְמַקְּדֵׁשי ְׁשִביִעי  ֻּכָּלם ִיְׂשְּבעּו 

ְלַמֲעֵׂשה  ֶכר  ֵזֽ אָת   ָרֽ ק ָ ֹאתֹו  ָיִמים  ֶחְמַּדת  ְוִקַּדְׁשּתֹו  ּבֹו  יָת  ָרִצֽ ּוַבְּׁשִביִעי 

ְבֵראִׁשית: 

ִבְמנּוָחֵתנּו ְרֵצה  ֲאבֹוֵתינּו   אלֵֹהי  ֵוֽ ינּו  נּו  ֱאלֵֹהֽ ֶחְלֵקֽ ְוֵתן  ְּבִמְצֹוֶתיךךָ  נּו  ַקְּדֵׁשֽ

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

ךךָ   ְּבַאֲהָבה ּוְבָרצֹון ַׁשַּבת ָקְדֶׁשֽ ינּו  ֱאלֵֹהֽ ְבךךָ 69ְוַהְנִחיֵלנּו         ְיָי  ְוִיְׂשְמחּו 

:    ָּברּוךךְ ַאָּתה ְיָי ְמַקֵּדׁש ַהַּׁשָּבת:  ךךָ ֲהֵבי ְׁשֶמֽ ִיְׂשָרֵאל ֹאֽ

ָאַמר ְרִבי ִׁשְמעֹון ֶּבן יֹוַחי, ָּכל ִמְצֹות ֶׁשָּנַתן ָלֶהם ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְלִיְׂשָרֵאל, ַָתן ָלֶהם ְּבַפְרֶהְסָיא, חּוץ ִמַּׁשָּבת     ֶׁשָּנַתן67
ם ָלֶהם ְּבִצְָעא, ֶׁשֶּנֱאַמר: ' וא ְלֹעָל֑ ל ֥אֹות ִה֖ י ּוֵבי֙ן ְּבֵנ֣י ִיְׂשָרֵא֔ '. . . ָאַמר ִׁשְמעֹון ֶּבן ָלִקיׁש, ְָׁשָמה ְיֵתיָרה            ֹוֵתן ֵּביִנ֗

ֵהיֶמּו, ֶׁשֶּנֱאַמר: ' הּוא ָּבָאָדם ֶעֶרב ַׁשָּבת, ּוְלמֹוָצֵאי ַׁשָּבת ֹוְטִלין אֹוָתּה  ָּברוְך  ׁש:ַהָּקדֹוׁש  ת ַוִּיָּנַפֽ '. ֵּכיָון ֶׁשָּׁשַבת  ַוויָׁשַב֖

(גמ' ביצה טז.)ָאְבָדה ֶֶפׁש. 
68 In the uncensored כתב יד of the רוקח, the וסח is ' לֹא ִיְׁשְּכנּו ֲעֵרִלים'. Due to the influence of the

censors, the text was changed in some  סידורים to'ְרָׁשִעים' . 

:לפי וסח פולין אומרים: 69 ךךָ ְוָיֽנּוחּו ָבֹו ִיְׂשָרֵאל ְמַקְּדֵׁשי ְׁשֶמֽ



 : ךךָ ינּו ְּבַעְּמךךָ ִיְׂשָרֵאל ּוִבְתִפָּלָתם  ְוָהֵׁשב ָהֲעבֹוָדה ִלְדִביר ֵּביֶתֽ 70ְרֵצה ְיָי ֱאלֵֹהֽ

ְוִאֵּׁשי ִיְׂשָרֵאל ּוְתִפָּלָתם  ְמֵהָרה  ְּבַאֲהָבה ְתַקֵּבל ְּבָרצֹון  ּוְתִהי ְלָרצֹון ָּתִמיד

 : ךךָ ֲעבֹוַדת ִיְׂשָרֵאל ַעֶּמֽ

'.יעלה ויבא' 71 בראש חודש ובחול המועד אומרים 

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

נּו ינּו  ּוִפְקּדֹוֵנֽ ֶּבן־ָּדִוד  ְוִזְכרֹון  ְוִזְכרֹון ֲאבֹוֵתֽ ךךָ  ָמִׁשיַח  םִ  ְוִזְכרֹון  ַעְבֶּדֽ ךךָ  ִעיר ְיֽרּוָׁשַלֽ ָקְדֶׁשֽ

יךךָ  ִיְׂשָרֵאל  ֵּבית ָּכל־ַעְּמךךָ  ְוִזְכרֹון  ֶסד  ּוְלֵחן ּוְלטֹוָבה  ִלְפֵליָטה  ְלָפֶנֽ ּוְלַחִּיים ּוְלַרֲחִמים ּוְלֶחֽ

 ּוְלָׁשלֹום  ְּביֹום 

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

ינּו ּבֹו ְלטֹוָבה  ּנּו ְיָי ֱאלֵֹהֽ נּו בֹו ִלְבָרָכה  ) ָאֵמןקהל(ָזְכֵרֽ נּו בֹו ְלַחִּיים ) ָאֵמן קהל( ּוָפְקֵדֽ  ְוהֹוִׁשיֵעֽ

ָאֵמןקהל( ינּו )  יךךָ ֵעיֵנֽ נּו  ִּכי ֵאֶלֽ ינּו ְוהֹוִׁשיֵעֽ  ּוִבְדַבר ְיׁשּוָעה ְוַרֲחִמים  חּוס ְוָחֵּננּו ְוַרֵחם ָעֵלֽ

ֶלךךְ ַחּנּון ְוַרחּום ַאָּתה: ִּכי ֵאל ֶמֽ

70 One could read the phrase either or ואשי ישראל ותפלתם מהרה . באהבה תקבל ברצון   ואשי  

מהרה באהבה תקבל ברצון  . ,ישראל ותפלתם   therefore according to פפד"מ   ,מהג   one pauses both

before and after the word ' ְמֵהָרה'.

ויטרי, 71 אין מזכיר של ראש חודש שחל בשבת ואיתה במחזור  ב שבת  שאיו בא אלא יעלה ויבא  לפי   

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

.יעלא ויבא  בשבתבשם והגו העולם והרמ"א סע' ג שמזכירין 



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

ְלִצּיֹון:

ישמעו.  החזן צריך לומר 'מודים' בקול רם כדי שהציבור 

ָלךךְ כורע  ְחנּו  ֶׁשַאָּתה הּוא   מֹוִדים ֲאַנֽ

ינּוזוקף  ֲאבֹוֵתֽ אלֵֹהי  ֵוֽ ינּו  ֱאלֵֹהֽ ְיָי 

נּו ינּו  ָמֵגן ִיְׁשֵעֽ ְלעֹוָלם ָוֶעד: צּור ַחֵּיֽ

ְּלךךָ  נֹוֶדה  ָודֹור:  ְלדֹור  הּוא  ַאָּתה 

ַהְּמסּוִרים  ינּו  ַעל־ַחֵּיֽ ךךָ  ּוְנַסֵּפר ְּתִהָּלֶתֽ

ינּו ַהְּפקּודֹות ָלךךְ  ךךָ  ְוַעל־ִנְׁשמֹוֵתֽ ְּבָיֶדֽ

נּו ִעָּמֽ ֶׁשְּבָכל־יֹום  יךךָ  ְוַעל־ִנֶּסֽ

ֶׁשְּבָכל־  יךךָ  ְוטֹובֹוֶתֽ יךךָ  ְוַעל־ִנְפְלאֹוֶתֽ

ִים: ַהּטֹוב ִּכי ֶקר ְוָצֳהָרֽ ֶרב ָוֹבֽ ֵעת  ֶעֽ

יךךָ  ְוַהְמַרֵחם ִּכי לֹא־  ַרֲחֶמֽ לֹא־ָכלּו 

 : ינּו ָלךךְ ִוֽ יךךָ  ֵמעֹוָלם ק ִ ּמּו ֲחָסֶדֽ ַתֽ

מודים דרבן

ָלךךְ כורע  ְחנּו  ֶׁשַאָּתה הּוא   מֹוִדים ֲאַנֽ

ינּוזוקף  ֲאבֹוֵתֽ אלֵֹהי  ֵוֽ ינּו  ֱאלֵֹהֽ ְיָי 

יֹוֵצר נּו  יֹוְצֵרֽ ָכל־ָּבָׂשר   ֱאלֵֹהי 

ְלִׁשְמךךָ  ְוהֹוָדאֹות  ְּבָרכֹות  ְּבֵראִׁשית: 

נּו ֶׁשֶהֱחִייָתֽ ַעל  ְוַהָּקדֹוׁש   ַהָּגדֹול 

נּו ּוְתַקְּיֵמֽ נּו  ְּתַחֵּיֽ ֵּכן  נּו   ְוִקַּיְמָּתֽ

ךךָ  ָקְדֶׁשֽ ְלַחְצרֹות  ינּו  ָּגֻלּיֹוֵתֽ ְוֶתֱאֹסף 

 ךךָ  ְרצֹוֶנֽ ְוַלֲעׂשֹות  יךךָ  ֻחֶּקֽ ִלְׁשֹמר 

נּו ֶׁשָאֽ ַעל  ָׁשֵלם   ְּבֵלָבב  ּוְלָעְבְּדךךָ 

: מֹוִדים  המילה  ָלךךְ כשאומרים  מעט  כורעים 

ֵאל ַההֹוָדאֹות: זוקף ָּברּוךךְ 

' :על הנסים בחוכה אומרים כאן '

ַעל ַהִּנִּסים  ְוַעל ַהֻּפְרָקן  ְוַעל ַהְּגבּורֹות  ְוַעל ַהְּתׁשּועֹות  ְוַעל ַהִּמְלָחמֹות   



ינּו ַּבָּיִמים ָהֵהם ִּבְזַמן ַהֶּזה: יָת ַלֲאבֹוֵתֽ ֶׁשָעִׂשֽ

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

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

ְמָּת ֶאת ְנָּת ֶאת ִּדיָנם  ָנַקֽ ְבָּת ֶאת ִריָבם  ַּדֽ ְדָּת ָלֶהם ְּבֵעת ָצָרָתם  ַרֽ ָהַרִּבים  ָעַמֽ

ְרָּת ִּגּבֹוִרים ְּבַיד ַחָּלִׁשים  ְוַרִּבים ְּבַיד ְמַעִּטים  ּוְטֵמִאים ְּבַיד ְטהֹוִרים  ִנְקָמָתם: ָמַסֽ

ֵׁשם ָּגדֹול ְוָקדֹוׁש יָת  ָעִׂשֽ : ּוְלךךָ  ּוְרָׁשִעים ְּבַיד ַצִּדיִקים  ְוֵזִדים ְּבַיד עֹוְסֵקי תֹוָרֶתךךָ

אּו ַחר ַּכךךְ ָּבֽ יָת ְּתׁשּוָעה ְגדֹוָלה ּוֻפְרָקן ְּכַהּיֹום ַהֶּזה: ְוַאֽ ךךָ  ּוְלַעְּמךךָ ִיְׂשָרֵאל ָעִׂשֽ ְּבעֹוָלֶמֽ

ֵנרֹות  ְוִהְדִליקּו  ךךָ   ִמְקָּדֶׁשֽ ֶאת  ְוִטֲהרּו  ךךָ   ֵהיָכֶלֽ ֶאת  ּוִפּנּו  ךךָ   ֵּביֶתֽ ִלְדִביר  יךךָ  ָבֶנֽ

ּלּו  ְלהֹודֹות ּוְלַהֵּלל ְלִׁשְמךךָ ַהָּגדֹול:  ךךָ  ְוָקְבעּו ְׁשמֹוַנת ְיֵמי ֲחֻנָּכה ֵאֽ ְּבַחְצרֹות ָקְדֶׁשֽ

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

: בשבת שובה:   ךךָ ) ָאֵמןקהל(ּוְכתֹוב ְלַחִּיים טֹוִבים ְּבֵני ְבִריֶתֽ

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

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

ָלה:  ֶסֽ

ְיָי ַהּטֹוב ִׁשְמךךָ ּוְלךךָ ָנֶאה ְלהֹודֹות: זוקף  ַאָּתה  משתחוה  ָּברּוךךְ כורע 



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

ֶׁשת ַּבּתֹוָרה  ַהְּכתּוָבה ַעל־ְיֵדי ֹמֶׁשה  נּו ַּבְּבָרָכה ַהְמֻׁשֶּלֽ ינּו  ָּבֲרֵכֽ אלֵֹהי ֲאבֹוֵתֽ ינּו ֵוֽ ֱאלֵֹהֽ

ךךָ   ַעְבֶּדֽ

ךךָ  ָּכָאמּור:  ָהֲאמּוָרה ִמִּפי ַאֲהֹרן ּוָבָניו ֹּכֲהִנים ַעם ְקדֹוֶׁשֽ

: 72 במדבר ו:כד-כו  ךךָ ֥ ְיָי֖ ְוִיְׁשְמֶרֽ ֶרְכךךָ  ָּך: כן יהי רצון  ְיָבֽ יֻחֶּנֽ יךךָ ִוֽ יו ֵאֶל֖ ר ְיָי֧ ׀ ָּפָנ֛  כן יהי רצון  ָיֵא֨

ם ְלךךָ֖ ָׁשֽלֹום: יךךָ ְוָיֵׂש֥ א ְיָי֤ ׀ ָּפָני֙ו ֵאֶל֔  כן יהי רצון ִיָּׂש֨

: ךךָ ינּו ְוַעל־ָּכל־ִיְׂשָרֵאל ַעֶּמֽ ֶסד ְוַרֲחִמים  ָעֵלֽ ִׂשים ָׁשלֹום  טֹוָבה  ּוְבָרָכה  ֵחן  ָוֶחֽ

ינּו נּו  ְיָי ֱאלֵֹהֽ ָּת ָלֽ יךךָ ָנַתֽ יךךָ  ִּכי ְבאֹור ָּפֶנֽ נּו ְּכֶאָחד ְּבאֹור ָפֶנֽ ינּו  ֻּכָּלֽ נּו ָאִבֽ ָּבֲרֵכֽ

ְוטֹוב  ְוָׁשלֹום:  ְוַחִּיים  ְוַרֲחִמים  ּוְבָרָכה  ּוְצָדָקה  ֶסד   ֶחֽ ְוַאֲהַבת  ַחִּיים  ּתֹוַרת 

ךךָ  יךךָ ְלָבֵרךךְ ֶאת־ַעְּמךךָ ִיְׂשָרֵאל  ְּבָכל־ֵעת ּוְבָכל־ָׁשָעה ִּבְׁשלֹוֶמֽ ְּבֵעיֶנֽ

 ָּברּוךךְ ַאָּתה ְייָ 

ַהְמָבֵרךךְ ֶאת־ַעּמֹו ִיְׂשָרֵאל ַּבָּׁשלֹום:

[בחזרת הש"ץ הקהל מקדים אמירת  בשבת שובה : 

 ' לפי החזן]: בספר...'

ֶפר  ּוַפְרָנָסה   ְוָׁשלֹום ְּבָרָכה  ַחִּיים  "ְּבֵסֽ

יךךָ    ְוִנָּכֵתב  ִנָּזֵכר  טֹוָבה  נּו ְוָכל־  ְלָפֶנֽ  ָאֽ

ַעְּמךךָ ֵּבית ִיְׂשָרֵאל  ְלַחִּיים ּוְלָׁשלֹום:" 

ָּברּוךךְ ַאָּתה ְיָי עֹוֵׂשה ַהָּׁשלֹום:

ֱאלַֹהי  ְנֹצר ְלׁשֹוִני ֵמָרע  ּוְׂשָפַתי ִמַּדֵּבר ִמְרָמה  ְוִלְמַקְלַלי ַנְפִׁשי ִתֹּדם  ְוַנְפִׁשי

72  . ֥ ֶרְכךךָ ֛ה'בזכות אברהם דכתיב ביה (בראשית כד:א)  ְיָבֽ ל ַוֽ ם ַּבֹּכֽ ךךְ ֶאת־ַאְבָרָה֖ , ושלשה תיבות בפסוק כגדֵּבַר֥
ֶרְכךךָ֔ ג' ברכות שאמרו בו,  ֲאָב֣ ה (בראשית יב:ב) ַוֽ ְהֵי֖ה ְּבָרָכֽ יךךָ  (שם) ֶוֽ ֲרֶכ֔ ְרָכ֙ה ְמָב֣ ֲאָבֽ ר. (שם פסוק ג'): ַוֽ  כגד יצחקָיֵא֨

שראה בעקידה ומת (ראה פרקי דר"א פל"ב) והאיר הקב"ה את עייו והחייהו, כדאיתא בפרקי רבי אליעזר (פל"א):
א.  א כגד יעקב דכתיב ביה ' ִיָּׂש֨ יו 'ַוִּיָּׂש֥ ב ַרְגָל֑ ֲעֹק֖ י   (בראשית כט:א) וכתיב ביה (שם כח:כא)  ַיֽ (בעל ':ְבָׁש֖לֹום 'ְוַׁשְבִּת֥

הטורים)



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

ַען ְלַמֽ ֲעֵׂשה  ַמְחְׁשבֹוָתם:  ְוַקְלֵקל  ֲעָצָתם  ָהֵפר  ְמֵהָרה  ָרָעה   ָעַלי  ַהחֹוְׁשִבים 

 : ךךָ ַען ּתֹוָרֶתֽ ךךָ  ֲעֵׂשה ְלַמֽ ַען ְקֻדָּׁשֶתֽ  ךךָ  ֲעֵׂשה ְלַמֽ ַען ְיִמיֶנֽ ךךָ  ֲעֵׂשה ְלַמֽ תהלים ס:ז ְׁשֶמֽ

  ֣ יְנךךָ יָעה ְיִמֽ יךךָ הֹוִׁש֖ ְל֣צּון ְיִדיֶד֑ ַמַען ֵיָחֽ ִני: ועננוְל֭ ֲעֵנֽ י  יט:טו   ַוֽ ְהֽיּו ְלָר֨צֹון ׀ ִאְמֵרי־ִפ֡ ִי֥

י: ֲאִלֽ י ְוֹגֽ ָי֗       צּוִר֥ ְי֝ יךךָ  י ְלָפֶנ֑ ואומר : ְוֶהְג֣יֹון ִלִּב֣ פסיעות  ג'  לאחריו  ֹעֶׂשה ָׁשלֹום פוסע 

ינּו ְוַעל־ָּכל־ִיְׂשָרֵאל  ְוִאְמרּו ָאֵמן:  ִּבְמרֹוָמיו  הּוא ַיֲעֶׂשה ָׁשלֹום      ָעֵלֽ

זוקף לאט ואומר :

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

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

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

ועומד במקום שכלו פסיעותיו עד כדי הלוך ד' אמות, ובצבור עד שיגיע החזן לקדושה. 

' בלחש.אדני שפתי תפתחהחזן חוזר ומתפלל בקול ואומר מתחלה '

).452בראש חודש וחוכה וחול המועד אומרים מיד הלל אחר גמר התפלה קודם קדיש. (עמ' 

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

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

ְּבָעְלָמא ִּדְבָרא ִכְרעּוֵתּהָאֵמן):  קהל ְׁשֵמיּה ַרָּבא (  זוקף  ִיְתַּגַּדל ְוִיְתַקַּדׁש חזן כורע

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

ָאֵמן)  קהל (:ָאֵמן חזן כורע ָקִריב: ְוִאְמרּו

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



  ְוִיְׁשַּתַּבח ְוִיְתָּפַאר ְוִיְתרֹוַמם ְוִיְתַנֵּׂשא  ִיְתָּבַרךךְ  חזן כורע 

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

 לאחריו).

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

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

נּו: קהל: ַקֵּבל ְּבַרֲחִמים ּוְבָרצֹון ֶאת ְּתִפָּלֵתֽ

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

 ָאֵמן) קהל(

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

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

ָאֵמן)

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

חזן פוסע לאחוריו בחת שלש פסיעות בכריעה אחת

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

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

In some congregations, מזמור שיר ליום השבת is recited after the שחרית עמידה. However, according to

the  הגי פפד"מ  (דברי קהלתמ  Year 1818, pg. 76) it is said after מוסף (after שיר היחוד and שיר הכבוד). 

 : בשבת וביום טוב קצת ק"ק אומרים לפי הוצאת ספר תורה מן ההיכל 



73תהלים פו:ח  
 

74
 : יךךָ ַמֲעֶׂשֽ ין ְּכֽ י ְוֵא֣ ים ׀ ֲאֹדָנ֗ ֱאלִֹה֥  ֵאין־ָּכ֖מֹוךךָ ָבֽ

ר: קמה:יג  ְמַׁשְלְּתךךָ֗ ְּבָכל־ּ֥דֹור ָוֹדֽ ים ּ֝וֶמֽ ָלִמ֑ ְלכּוְתךךָ֗ ַמְל֥כּות ָּכל־ֹעֽ  ַמֽ

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

ָּׁשֽלֹום:    תהלים כט:יא ךךְ ֶאת־ַעּ֣מֹו ֿבַ ן ְיָי֓ ׀ ְיָבֵר֖ ז ְלַעּ֣מֹו ִיֵּת֑  ָי֗ ֹע֖  ְיֽ

ִם:  נא:כ  ַאב ָהַרֲחִמים  ה חֹו֥מֹות ְיֽרּוָׁשָלֽ ְבֶנ֗ ְרֽצֹוְנךךָ ֶאת־ִצּ֑יֹון ִּת֝ יָבה ִב֭ ֵהיִט֣

ֶלךךְ ֵאל ָרם ְוִנָּׂשא  ֲאדֹון עֹוָלִמים: ְחנּו  ֶמֽ ִּכי ְבךךָ ְלַבד ָּבָטֽ

הוצאת ספר התורה וברכותיה 

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

י:לה  במדבר 
75

ה   ֹמֶׁש֑ אֶמר  ֹ֣ ַוּי ן  ָאֹר֖ ָהֽ ַע  ִּבְנֹס֥ י  ה  ַוְיִה֛ ְוָיֻנ֥סּו ׀ קּוָמ֣ יךךָ  ְיֶב֔ ֹאֽ צּ֙ו  ְוָיֻפ֨ ְיָי֗ 

 : יךךָ יךךָ ִמָּפֶנֽ ְמַׂשְנֶא֖

ִם:  ישעיה ב:ג  ה ּוְדַבר־ְיָי֖ ִמיֽרּוָׁשָלֽ א תֹוָר֔ י ִמִּצּיֹו֙ן ֵּתֵצ֣ ִּכ֤

ָּברּוךךְ ֶׁשָּנַתן ּתֹוָרה ְלַעּמֹו ִיְׂשָרֵאל ִּבְקֻדָּׁשתֹו: 

76
 תפילה משערי ציון לאמר בשעת הוצאת ספר תורה.

73  The ancient  הגמ was, for the to רב speak before  קריאת התורה twice a year on שבת הגדול and
 ,שבת בר מצוה and שבת מברכים  began speaking every רבים ,In the modern era .שבת שובה

and then this was done prior to מוסף. 
שבת שובה', לפי הוצאת ספר תורה, הרב דורש (מתעטף בטלית גדול מפי כבוד הציבור) דרשת  תתקבל אחר קדיש '

 מעייי פסח. את דרשתו פותח באגדה, ממשיך בהלכה ומשלים באגדה, הוא מסיים במלים :שבת הגדולאו דרשת 
'. אחר הדרשה אומרים קדיש דרבן.ובא לציון גואל במהרה בימינו אמן '

74 andאין כמוך  שמע ישראל , אב הרחמים    and etc. were not recited in אחד אלדינו  מהג אשכז 

(with  the  exception  of  the פיורדא  .((Fürth) ק"ק   The  recital  of  these originated פסוקים 
in  וסח צרפת (France), and became part of וסח אושטרייך (Austria) as did other French  הגיםמ, which
became  the  basis  of פולין  .(Poland) מהג   These are פסוקים    chanted  in  Golders  Green  Beth
Hamedrash (Munks) in Golders Green, London. ( זהג אשכשרשי מ)

 - הוצאת ספר תורה ביגון ימים וראים. הושענא רבהב75

76 The recitation of the י"ג מדות on שלש רגלים is a late הג המקובליםמ. In פפד"מ they were said



ת:           שמות לד:ו-ז  ֱאֶמֽ ֶסד ֶוֽ ִים ְוַרב־ֶח֥ ֶרךךְ ַאַּפ֖ ל ַר֖חּום ְוַחּ֑נּון ֶא֥ ְיָי֣ ׀ ְיָי֔ ֵא֥

ה ְוַנֵּקה֙ נֹ  ַׁשע ְוַחָּטָא֑ א ָעֹ֛ון ָוֶפ֖ ים ֹנֵׂש֥ ֲאָלִפ֔ ֶס֙ד ָלֽ ר ֶח֨ ג"פ ֵצ֥
לב:יַהִּמְתַרְּגׁשֹות ָלבֹא ָלעֹוָלם:   תהלים 

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





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

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

78
ולא בחול:   בשבת  לא תורה,  ספר הוצאת  בעת שמיה" "בריך  התפלה  את לומר בציבור  אשכז, לא הגו   ברוב קהילות 

המוציא ספר תורה וטלו ביד ימין וחזן מקבלו בב' ידיו ומחזירו לימין ועומד כשפיו על הקהל.

' ואחריו הקהלשמע ישראל במקצת קהילות אשכז אומר החזן '   :

 החזן אומר בקול רם

ד: דברים ו:ד  ינּו ְיָי֥ ׀ ֶאָחֽ ל ְיָי֥ ֱאלֵֹה֖ ע ִיְׂשָרֵא֑ ְׁשַמ֖

נּו  ָקדֹוׁש ( ינּו ָּגדֹול ֲאדֹוֵנֽ : הושענא רבאויש אומרים ביום כפור  ו ראש השנהבֶאָחד ֱאלֵֹהֽ
ְונֹוָרא) 79

ְׁשמֹו:

':גדלוהחזן אומר בקול רם ובעימה '

ו:  80תהלים לד:ד   ה ְׁש֣מֹו ׀ ַיְחָּדֽ י ּוְנֽרֹוֲמָמ֖ יָי֣ ׀ ִאִּת֑ ַּגְּד֣לּו ַלֽ
78 were fundamentally opposed ,רבי אשכז 

to institutionalizing the recitation of  בריך שמיה.     They attempted to conceal the זוהר and  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 שמיה was not recited by our ancestors or by the
רמ"א nor the שלחן ערוך  Neither the .גאוים or the מסורת חז"ל  as it was not included in the ,ראשוים 
makes any mention of this 2. תפילה ) Some object to the expression ' אלהין סמיכנא  ולא על בר  ' which
on its face, may sound as lending credence to Christianity or Sabbateanism. (,ודע ביהודה, חות יאיר
3) קיצור של"ה, כתר שם טוב ) One must ensure not to misinterpret the phrase 'דסגידנא קמיה ומקמיה

גאוים, ריא"ז ספר. (הקדוש ברוך הוא  to mean that we bow before something other than 'דיקר אורייתיה 
4) הצחון, כסת הגדולה ) Not everyone is worthy of honestly stating, ' אנא עבדא דקודשא בריך הוא'.

To use that description about ourselves as this (עבד השם) is the phrase that the תורה ascribes   to משה
5) חפץ חיים. (רביו ) Reciting this on  שבת maybe forbidden, since on that day הלכה forbids praying for

one’s personal needs, ( מאורי אור, תורת שבת) and according to it is inappropriate to     ,דברי קבלה 
recite it on weekdays, and possibly even on ראש חודש and  כתבי האר"י, אלי' רבא, חיד"א,.     (יום טוב
(Shorshei Minhag Ashkenaz” p. 90“) (קרלין, בן איש חי 

79 Most  likely was ונורא    added  on ימים 
 .'ימים 'וראים  because they areוראים

'ונורא כ"ה בכל ס"י בכל שבת ויו"ט (וכסתימת מס' סופרים סרע"ג ועוד). ובסידורים מאוחרים צוייה המילה '
לימים וראים בלבד, וכבר העיר ע"ז בא"ר סי' קל"ד ס"ק ד'. (סידור אזור אליהו)

80 The faces חזן   the  congregation  while

reciting 'גדלו לד' אתי' (which makes much more sense considering the first word of the פסוק). 



ומגביה החזן הספר בידו למעלה והולך ופוה דרך ימיו ועולה עמו למגדל שקורין שם. וכל מי שספר תורה       עובר

עד ללוותו           צריך  הפוגע בספר תורה  ולשקו. וכל  לו  ידיו אם אפשר  בשתי  לפיו חייב לעמוד מפיו ולחבקו 

האלמעמער, ובדרך הליכתו אומרים: והולך החזן ופוה דרך ימיו ועולה עם הספר תורה לאלמעמער       שקורין שם, 

ובדרך הליכתו אומר הקהל בעימה : 

ִים  ד"ה א' כט:יא  ל ַּבָּׁשַמ֣ י־ֹכ֖ ַצח ְוַה֔הֹוד ִּכֽ ֶר֙ת ְוַהֵּנ֣ ה ְוַהִּתְפֶא֨ ה ְוַהְּגבּוָר֤ ָי ַהְּגֻדָּל֨ ֣ ְי֠ ְלךךָ

ֶרץ  ּוָבָא֑

ה  ֤ ְיָי֨ ַהַּמְמָלָכ֔ אׁש:  81ְלךךָ ֹֽ ל ׀ ְלר א ְלֹכ֥ ְוַהִּמְתַנֵּׂש֖

יו ָק֥דֹוׁש ֽהּוא:  תהלים צט:ה ם ַרְגָל֗ ֲהֹד֥ ִהְׁשַּתֲחוּו ַלֽ ינּו ֖◌ְוֽ ָי֤ ֱאלֵֹה֗ ֽרֹוֲמ֡מּו ְי֙

ינּו: צט:ט  ֗דֹוׁש ְיָי֥ ֱאלֵֹהֽ י־ָק֝ ר ָקְדׁ֑שֹו ִּכֽ ִהְׁשַּתֲחוּו ְלַה֣ ינּו ֖◌ְוֽ ָי֤ ֱאלֵֹה֗      ֽרֹוֲמ֡מּו ְי֙

שירת 
82

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

' (מהג פפד"מ),מתנת יד 'בכל יום טוב שקורין בו, יש שהגו לשוררו גם  שמחת תורה רק ב

. שבת בשבתו בלא יוצא מן הכלל, ויש שהגו לשוררו אף מידי בכל הימים הטוביםיש שהגו לשוררו  

השירה המקובלת עד היום היא לסירוגין, פיסקה אחת מגן החזן ופסיקה אחת הקהל.

ַעל־ַהֹּכל  ִיְתַּגַּדל ְוִיְתַקַּדׁש ְוִיְׁשַּתַּבח ְוִיְתָּפַאר ְוִיְתרֹוַמם ְוִיְתַנֵּׂשא:  חזן:

דֹוׁש ָּברּוךךְ הּוא:  קהל:  ֶלךךְ ַמְלֵכי ַהְּמָלִכים ַהְּקָ ְׁשמֹו ֶׁשל־ֶמֽ

אׁש: '81 ֹֽ ל ׀ ְלר א ְלֹכ֥ בתרא בבא (גמ' ֵליּה.  מֹוְקֵמי  ִמְּׁשַמָּיא ַּגְרּגּוָתא, ֵריׁש ַאִפיּלּו ַרב, ָאַמר  ָרָבא  ' ָאַמר ַרב ָחָן ַברְוַהִּמְתַנֵּׂש֖
צא:)

82 The ב (לבוש  סי'  קל"ד  סימן  ) writes, that

should not be  תפילהis not recited on weekdays, since people have to go to work, therefore על הכל

lengthened unnecessarily. For the same reason, דזמרה  is shorter on weekdays then on פסוקי  .שבת  

Because of על הכל, טירחא דציבורא  is sung only on  יום טוב when מתנת יד is recited. In some places,

the הגמ is to sing it every  שבת. 

'. (מכון מורשת אשכז)על הכלבהושעא רבה אין אומרים ' 



 ָּבעֹוָלמֹות ֶׁשָּבָרא  ָהעֹוָלם ַהֶּזה ְוָהעֹוָלם ַהָּבא:  חזן:

 ִּכְרצֹונֹו  ְוִכְרצֹון ְיֵרָאיו  ְוִכְרצֹון ָּכל־ֵּבית ִיְׂשָרֵאל:  קהל: 

צּור ָהעֹוָלִמים  ֲאדֹון ָּכל־ַהְּבִרּיֹות  ֱאֽלֹוַּה ָּכל־ַהְּנָפׁשֹות:  חזן:

ֶדם:  קהל:  ַהּיֹוֵׁשב ְּבֶמְרֲחֵבי ָמרֹום  ַהּׁשֹוֵכן ִּבְׁשֵמי ְׁשֵמי ֶקֽ

ְקֻדָּׁשתֹו ַעל־ַהַחּיֹות  ּוְקֻדָּׁשתֹו ַעל־ִּכֵּסא ַהָּכבֹוד:  חזן:

ינּו  ְלֵעיֵני ָּכל־ָחי:  קהל:  נּו  ְיָי ֱאלֵֹהֽ ּוְבֵכן ִיְתַקַּדׁש ִׁשְמךךָ ָּבֽ

ְונֹאַמר ְלָפָניו ִׁשיר ָחָדׁש  ַּכָּכתּוב:  חזן:

יו: קהל:  סח:ה  ֲעָרבֹות ְּבָיּ֥ה ְׁש֗מֹו ְוִעְל֥זּו ְלָפָנֽ ב ָּבֽ֭ ֹרֵכ֣ ּלּו ָלֽ ֥מֹו ֹס֡ י֘ם ַזְּמ֢רּו ְׁש֫ אלִֹהֽ ירּו ׀ ֵלֽ  ִׁש֤

הּו  ַּכָּכתּוב:  חזן: ִין ְּבׁשּובֹו ֶאל־ָנֵוֽ ִין ְּבַעֽ הּו ַעֽ ְוִנְרֵאֽ

ִי֙ן ִיְר֔אּו ְּבׁ֥שּוב ְיָי֖ ִצּֽיֹון:קהל: ישעיה נב:ח ִין ְּבַע֨ י ַע֤ ִּכ֣

ר:  חזן:  מ:ה י ְיָי֖ ִּדֵּבֽ י ִּפ֥ ו ִּכ֛ ה ְּכ֣בֹוד ְיָי֑ ְוָר֤אּו ָכל־ָּבָׂש֙ר ַיְחָּד֔ ְוֶנֱאַמר: ְוִנְגָל֖

ינּו ַאב ָהַרֲחִמים  הּוא ְיַרֵחם ַעם ֲעמּוִסים  ְוִיְזֹּכר ְּבִרית ֵאיָתִנים  ְוַיִּציל ַנְפׁשֹוֵתֽ

ִמן־ַהְּנׂשּוִאים ֶצר ָהַרע  ְּבֵיֽ ְוִיְגַער  ינּו  ִמן־ַהָּׁשעֹות ָהָרעֹות   ָעֵלֽ ִלְפֵליַטת  ְוָיֹחן 

ינּו ְּבִמָּדה טֹוָבה ְיׁשּוָעה ְוַרֲחִמים: עֹוָלִמים  ִויַמֵּלא ִמְׁשֲאלֹוֵתֽ



) שבתוך בית הכסת הרחק מן התיבה בהגיע החזן על המגדל [האלמעמער (בימה)] (
 :הפסק בלי מיח הספר תורה על השולחן וממשיך מלמעלה 

(אין אומרים יעמוד פב"פ למי שכבר מצא על הבימה. [קורא, גבאי וסגן, או כהן שעולה במקום לוי.)

 אומרים אותו ביגון מיוחד.) שמחת תורה  וב בר מצוה  (בבשבת וביום טוב שחרית 

יַע ְלֹכל־ַהחֹוִסים ּבֹו  ְונֹאַמר ָאֵמן  83 ָאֵמן):  קהל(ְוַיֲעֹזר ְוָיֵגן ְויֹוִׁשֽ

ינּו  ּוְתנּו ָכבֹוד ַלּתֹוָרה: ֹּכֵהן ְקָרב   ֶדל ֵלאלֵֹהֽ ַהֹּכל ָהבּו ֹגֽ

 ַהֹּכֵהן ר' פלוני בר' פלוני ַיֲעֹמד 

, כאשר הלוי שוה בחשיבותו לישראל,  לכתחילה עולה לוי במקום כהןכאשר אין כהן בבית הכסת 

': כהן קרב' אומרים אחר 'ויעזור ויגן' או ' ותגלה ותראהובאמירת ' 

": ַהֵּלִוי ִּבְמקֹום ֹּכֵהן ר' פלוני בר' פלוני ִאם ֵאין ַּכאן ֹּכֵהן  ֵלִוי ִּבְמקֹום ֹּכֵהן ְקָרב ַיֲעֹמד "

ואם יש שם ישראל מופלג מן הלוי, או שאין לוי כלל, ועולה ישראל תחת הכהן אומרים:  

":ִּבְמקֹום ֹּכֵהן  ר' פלוני בר' פלוני ִאם ֵאין ַּכאן ֹּכֵהן  ִיְׂשָרֵאל ִּבְמקֹום ֹּכֵהן ְקָרב ַיֲעֹמד "

'.)יעמוד (הבעל קריאה והגבאי והסגן אין קוראים כלל '

ִמיָמה תהלים יט:ח-ט  ָּברּוךךְ ֶׁשָּנַתן ּתֹוָרה ְלַעּמֹו ִיְׂשָרֵאל ִּבְקֻדָּׁשתֹו:  ת ְיָי֣ ְּת֭ ּ֘תֹוַר֤

ב  ָׁשִרים ְמַׂשְּמֵחי־ֵל֑ י ְיָי֣ ְי֭ ִתי: ִּפּ֘קּוֵד֤ יַמת ֶּפֽ ה ַמְחִּכ֥ ֱאָמָנ֗ ֶפׁש ֵע֥דּות ְיָי֥ ֶנֽ֝ יַבת ָנ֑ ְמִׁש֣

 ִים:  ת ֵעיָנֽ ה ְמִאיַר֥ ָר֗ ךךְ ֶאת־ַעּ֣מֹו כט:יא ִמְצַו֥ת ְיָי֥ ָּב֝ ן ְיָי֓ ׀ ְיָבֵר֖ ז ְלַעּ֣מֹו ִיֵּת֑  ָי֗ ֹע֖ ְיֽ

ָּׁשֽלֹום:   ֿבַ

ים־ּֽבֹו:  יח:לא  ֹחִס֬ ל ׀ ַהֽ ּוא ְלֹכ֤  ן ֝ה֗ ה ָמֵג֥ ת־ְיָי֣ ְצרּוָפ֑ ְרּ֥כֹו ִאְמַרֽ ים ַּד֫ ָהֵא֘ל ָּתִמ֢

ם ַהּֽיֹום: דברים ד:ד קהל וחזן יחדיו:  ים־ֻּכְּלֶכ֖ ם ַחִּי֥ ֵהיֶכ֑ יָי֖ ֱאלֹֽ ים ַּבֽ ְוַאֶּת֙ם ַהְּדֵבִק֔

כ' לבוש א"ח סי' קל"ד "וא"א על הכל רק בשבת וי"ט משום בטול מלאכה דעם וחזן אומר תגלה". ולא כ' טעם83
' וכו' שאומרים במחה ובשאר ימי' שקוראי' בתור'?ותגלה ' וכו' תחת 'ויעזורלמה אומרים בשבת שחרית וי"ט '

ההפטר'  לעצמה אחר  ברכה  שתקוה  לפי  הקריאה  לפי  ביאת משיח  בקשת  וי"ט  שחרית  בשבת  שהשמיטו  ו"ל 
' שאומרי'  ומה  וכו'.  להשוות ותגלה'שמחו'  שלא  הוא  הזאת?  ההפטר'  ברכת  שאומרי'  אף  תעית  במחת  וכו'   '

תעית לשבת וי"ט. וגם וח להם להרבות בתעית תפלות ובקשות על הגאולה. ועתה אל תתמה עוד התמהון הא' 
)27בהקדמה. (דברי קהלת דף 



.ַיֲעֹמד ַמְפִטיר , שאז מכריזים: יום כפור למפטיר אין קוראים בקול רם, מלבד ב

The original  הגמ was for three people to stand next to the אלמעמער, around the ספר, 

the  בעל קריאה), גבאי [ראשון] (בעל ֶסֶגן  and עולה, to mirrorמשה, אהרן, וחור . It is common nowadays, 

for there to be five people. In more "Yekkish" synagogues when one has just received an עליה, 

typically one stands to the left of the בעל קריאה. 

The צבור need not have their heads covered with a טלית during  קריאת התורה, 

and may only have their  כיפות on, while some will replace their hats. 
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. 

. ִּבְמקֹום ֵלִוי אם אין לוי אחרי הכהן מכריז החזן:   ) בלא מספר העליה.הלוי (ר' פלוני בר' פלוני  יעמוד 

 וכו'). רביעי, שלישי כשקוראים לעלות לתורה, אין מוסיפין לשם העולה את מספר העליה (

", בלא שם.  יעמוד שביעיאת האחרון קוראים : " 

מפטיר אין קוראים כלל. לשביעי ומפטיר מודיעים לפי כן, כי הם מכובדים בעליה. 

)961 (וראה הוספות בעמ' ' ביגון מיוחד. ַיֲעֹמד ' קוראים ' נער בר מצוה ולחתן '. לַיֲעֹמד ִמי ֶׁשִּיְרֶצה לפרשת הקללות: ' 

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. 

'. יהפוך פיו לצד ויברך בקול : (סידור עבודת ישראל)עץ חיים היא למחזיקים בהיש אומרים תחילה בלחש : '

:   המברך אומר                                                               ָּבֲרכּו ֶאת־ְיָי ַהְמֹבָרךךְ

ָּברּוךךְ ְיָי ַהְמֹבָרךךְ  ְלעֹוָלם ָוֶעד:  קהל עוה והמברך יחד עמם :                          

המברך ממשיך : 

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

נּו ֶאת־ּתֹוָרתֹו: ָּברּוךךְ ַאָּתה ְיָי נֹוֵתן ַהּתֹוָרה:  ַתן־ָלֽ ְוָנֽ

וכשמתחיל הקורא לקרות בתורה יסיר ידו השמאלית מהספר תורה ותשאר יד ימיו לבדה אוחזת בספר תורה     כל

זמן הקריאה, וגם הוא יקרא בלחש עם הקורא מלה במלה. וגם אזי כל העם יהיו אל ספר התורה             לשמוע

הקריאה מפי הקורא ולכוין בה בכל יכלתם באימה וביראה. (בקטעים מסוימים והגים להרים את הקול   או להשפילו

ויש קטעים שקראים ביגון מיוחד.)

.והעולה שותק משום הפסק  אחרי פסוק ראשון אחרי פסוק ראשון, אקדמות  קוראים את ה יום ראשון של שבועות ב



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

נּו ּתֹוַרת ֱאֶמת   ָּברּוךךְ ַאָּתה ְייָ  ַתן־ָלֽ ֶלךךְ ָהעֹוָלם  ֲאֶׁשר ָנֽ ינּו ֶמֽ ֱאלֵֹהֽ

נּו: ָּברּוךךְ ַאָּתה ְייָ  נֹוֵתן ַהּתֹוָרה: ְוַחֵּיי עֹוָלם ָנַטע ְּבתֹוֵכֽ

 בעלותם לתורה, ואף אין מכיסים דברי מאכל לתוך בית הכסתבר מצוה או על ער חתןאין משליכים ממתקים על 

הן לגדולים והן לקטים, מלבד יין לקידוש החזן בליל שבת ולברכות ברית מילה.

", אבל עולה שביעי לא יאמרוֲחַז֤ק ְוִנְתַחַּז֙ק! בסיום כל אחד מחמשה חומשי תורה, קוראים את שתי המילים : "

').או אחרון ' מיותרת, ואם מזכירים יזכירו גם 'שביעי (המילה '

כלשון המקרא ודקדוקו בשמואל ב י:יב (ולא שלוש מילים : "חזק חזק ותחֵזק").

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 : 

ֶלךךְ ָהעֹוָלם [ע"י רב] ינּו ֶמֽ   ָּברּוךךְ ַאָּתה ְיָי ֱאלֵֹהֽ

ִני ָּכל־טֹוב:  ַהּגֹוֵמל ְלַחָּיִבים טֹובֹות ֶׁשְּגָמַלֽ

ָלה:  קהל:  ִמי ֶׁשְּגָמְלךךָ ָּכל־טֹוב  הּוא ִיְגָמְלךךָ ָּכל־טֹוב  ֶסֽ

מי שבירך לעולה לתורה: 

' גם בקריאת התורה של חול.מי שבירךמברכים את כל עולי התורה ב' 

ינּו ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעֹקב  והחזן מברכו : ר' פלוני בן ר' ֶאת ְיָבֵרךךְ  הּוא   ִמי ֶׁשֵּבַרךךְ ֲאבֹוֵתֽ

אֹותֹו ְוֶאת־ָּכל־ֲאֶׁשר לֹו  ַּבֲעבּור ֶׁשָעָלה ִלְכבֹוד ַהָּמקֹום  ְוִלְכבֹוד ַהּתֹוָרה  84  פלוני

' בלי להזכיר אשתואותו ואת כל אשר לוהטעם שאומרים בפרקפורט בברכת מי שברך לרב ולחזן רק '84



ִּבְׂשַכר ֶזה ַהָּקדֹוׁש ָּברּוךךְ הּוא  )ְוִלְכבֹוד ָהֶרֶגל  'מי שברך של מתנת ידבימים שאומרים ' (

הּו ִמָּכל־ָצָרה ְוצּוָקה  ְוִיְׁשַלח ְּבָרָכה ְוַהְצָלָחה ְּבָכל־ַמֲעֵׂשה ָיָדיו   הּו ְוַיִּציֵלֽ ִיְׁשְמֵרֽ
בחול, ובשבת,
ובשאר יום

 טובים 
הּו  ִויָבֲרֵכֽ

בימים שאומרים

מי שברך של '
' מתנת יד

הּו ִויַזֵּכֽ

ֶגל  ַלֲעלֹות ָלֶרֽ

בעשרת ימי וראש השנהב
תשובה

ְוִיְכְּתֵבהּו ְּבֵסֶפר 

יום כפור ב ַהַחִיים  

ְוִיְכְּתֵבהּו 

ְּבֵסֶפר ְמִחיָלה ּוְסִליָחה 

ִעם ָּכל־ִיְׂשָרֵאל ֶאָחיו: ְונֹאַמר ָאֵמן: 

' ירד בדרך אחרת מזו שעלה בה.  מי שבירךואחר שבירכו החזן ב'

מי ', אחרי עלייתו הראשוה, ואחר עלייתו השיה יברכו ב' מי שבירךאם אין לוי בבית הכסת ימע החזן מאמירת ' 
'.שבירך

בי קהילות אשכז המובהקות, ממשיכים לשמור על המהג הישן, 
 אבלים. ולאומקפידים שחזן או הקורא בתורה יאמר הקדיש אחר הקריאה  

כשיש ספר וסף למפטיר מחים אותו לשמאל הספר שקראו בו לפי אמירת הקדיש. 
(כשיש שלשה ספרים אין מחזירים את הראשון לבימה לאמירת הקדיש)

 מגים את הקדיש ביגון מיוחד. סיום חומש', וב יתברך' מגים יגון מיוחד מ'שבת מברכין ב'

 - יגון ימיםהושענא רבא , ויום כפור , ראש השנה כמו כן מגים יגוים מיוחדים בקדיש בימים מצוייים:  
וראים.

שבת ראש -יגון המיוחד לאותו מועד. כמו"כ יש יגון ל ארבע פרשיות וחנוכה ופורים חול המועד  ויום טוב ב
, ועוד. שבת נחמו , שבת חזון, שבת שובה ו שבת ראש חודש אלול , שבתות חודש ניסן , חודש 

ְוַיְמִליךךְ   ִכְרעּוֵתּה ִּדְבָרא  ְּבָעְלָמא   ָאֵמן) קהל( ַרָּבא ְׁשֵמיּה  זוקףִיְתַּגַּדל ְוִיְתַקַּדׁש החזן כורע 

ַמְלכּוֵתּה  ְּבַחֵּייכֹון ּוְביֹוֵמיכֹון  ּוְבַחֵּיי ְדָכל־ֵּבית־ִיְׂשָרֵאל  ַּבֲעָגָלא ּוִבְזַמן ָקִריב - ְוִאְמרּו

 ְיֵהא ְׁשֵמיּה ַרָּבא ְמָבַרךךְ ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמָּיא ָאֵמן) קהל: (ָאֵמן  ההזן כורע 

כורע  ְוִיְתַהַּלל  החזן  ְוִיְתַעֶּלה  ְוִיְתַהַּדר  ְוִיְתַנֵּׂשא   ְוִיְתרֹוַמם  ְוִיְתָּפַאר  ְוִיְׁשַּתַּבח  ִיְתָּבַרךךְ 

ְּדֻקְדָׁשא  כורע ְׁשֵמיּה  הּוא  החזן  אומר ְּבִריךךְ  לאחריו) עמו הציבור  (ולא 

] ָּלא  השנהבְלֵעֽ כפור  ראש  ויום  רבה  ָּלא  הושענא  ֻּתְׁשְּבָחָתאּוְלֵעֽ ְוִׁשיָרָתא  ִמָּכל־ִּבְרָכָתא   [

ָאֵמן) קהל: (ָאֵמן ְוִאְמרּו   החזן כורע  ְוֶנָחָמָתא      ַּדֲאִמיָרן ְּבָעְלָמא - 

'? לפי שישוה הלשון בכל אחד לפי מעמדו . . . לכןונשיהם ובניהם ובנותיהםביו ובותיו, כאשר אומר בשל קהל ' 
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

ינּו ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעֹקב  הּוא ְיָבֵרךךְ ֶאת ַּבֲעבּור  ר' פלוני בן ר' פלוני ִמי ֶׁשֵּבַרךךְ ֲאבֹוֵתֽ

ץ  משלי ג:יא ֶׁשָעָלה ִלְקִריַאת ַהּתֹוֵכָחה  ְוִקֵּים ְּבַעְצמֹו   ֹק֗ ס ְוַאל־ָּת֝ י ַאל־ִּתְמָא֑ ְּבִנ֣ ָי  ר ְי֭ מּוַס֣

ר: ִּבְׁשַכר ֶזהו:כג ְּבֽתֹוַכְחּֽתֹו: ְואֹוֵמר:   ים ּֽתֹוְכ֥חֹות מּוָסֽ ִּי֗ ֶרךךְ ַח֝ ְצָוה ְו֣תֹוָרה ֑אֹור ְוֶד֥ י ֵנ֣ ר ִמ֭  ִּכ֤

ין: טו:לא ְיַקֵּים ּבֹו ַהָקדֹוׁש ָּברּוךךְ הּוא ַהָּפסּוק   ים ָּתִלֽ ֶרב ֲחָכִמ֣ ַחת ַחִּי֑ים ְּבֶק֖ ַמַעת ּתֹוַכ֣ ֶזן ֹׁש֭ ֹא֗

ָעָליו ְלטֹוָבה ְוִלְבָרָכה ְּכִדְכִתיב:  ְּלךךָ֛  דברים כג:ו ְוָכל ַהְּקָללֹות ִיְתַהְּפכּו  יךךָ  ֱאלֶֹה֧ ְיָי֙   ֩ ֲהֹפךךְ ַוַּיֽ

: יךךָ ְבךךָ֖ ְיָי֥ ֱאלֶֹהֽ י ֲאֵהֽ ה ִּכ֥ ה ִלְבָרָכ֑ הּו ִמָּכל־ָצָרה ְוצּוָקה  ּוִמֹּכל  ֶאת־ַהְּקָלָל֖ הּו ְוַיִּציֵלֽ ְוִיְׁשְמֵרֽ

 ַגע ּוַמֲחָלה  ְוִיְׁשַלח ְּבָרָכה ְוַהְצָלָחה ְּבָכל־ַמֲעֵׂשה ָיָדיו הּו ִעם ָּכל־ִיְׂשָרֵאל ֶאָחיו:   ֶנֽ ִויָבֲרֵכֽ

ְונֹאַמר ָאֵמן: 
While the  ה ברורה , ערוך השלחן, חיי אדםשלחן ערוך הרב, מש , amongst others, rule that מי שברך should be
restricted to a חולה מסוכן on  שבת, inexplicably much of Eastern European Jewry    seem to be lenient
regarding this practice. Traditionally, no is שבת  since ,שבת was recited for the sick on מי שברך  ִהיא' 
and we do not want to cause undue sadness, unless there is serious danger that the sick person ,'ִמְּלְזֹעק
might pass away without any proper  מי שברך having been recited for him. The מי שברך for the sick is
recited in a special  after one’sוסח  whether on a weekday or on a עליה  if the above conditions שבת  
have been met. If a sick person needs a מי שברך and none of the  עולים has made one for him, his  מי
מפטיר (עליה is recited after the end of the last שברך  ). A  מי שברך is always accompanied by a donation
(even if only a nominal) not just 'שמתפללים בעבורו/בעבורה'; this de facto also limits the mass recitation
of names and sometimes the same name many times per year. זהג אשכמ is not in favor of numerous מי
maybe said more מי שברך A .ברכות or קדישים s for the sick, just as one does not recite additional'שברך 
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 לחולים  שברך  for מי   all  the  sick  at  once  is  quite
uncommon.



ְרפּוָאה ְׁשֵלָמה ַעל ָּכל ּגּופֹו ְוִיְׁשַלח לֹו 

ְוֵאיָבָריו  ְּבתֹוךךְ ְׁשָאר ָּכל חֹוֵלי ִיְׂשָרֵאל 

ָאֵמן:

נוסח אחר לחולה מסוכן למות בו 

ביום 

ִיְצָחק ַאְבָרָהם  ינּו  ֲאבֹוֵתֽ ֶׁשֵּבַרךךְ  ִמי 

ֶלךךְ  ֶמֽ הּו  ָּיֽ ִחְזק ִ ֶׁשִרֵּפא  ּוִמי  ְוַיֲעֹקב  

ַהְּנִביָאה ּוִמְרָים  ֵמָחְליֹו   ְיהּוָדה 

ִמָּצַרְעָּתּה  ְוִהְמִּתיק ֵמי ָמָרה ַעל־ְיֵדי 

ַעל־ְיֵדי  ְיִרחֹו  ֵמי  ְוִרֵּפא  נּו   ַרֵּבֽ ֹמֶׁשה 

ר' פלוני ֱאִליָׁשע  הּוא ְיָבֵרךךְ ִויַרֵּפא ֶאת 

פלוני ר'   ֶדר]בן  ֶנֽ [ְּבִלי  ֶׁשִּיְּתנּו  ֲעבּור   

ִלְצָדָקה  ַהֶּזה  ַהָּקדֹוׁש  ָּכל־ַהָּקָהל 

הּו ְוִיְרָפֵאֽ הּו  ְיָבֲרֵכֽ ַהָּמקֹום  ֶזה  ִּבְׂשַכר 

ֶסד  ֶחֽ ְּבֹרב  ּוְתָעָלה   ֲארּוָּכה  ַמְרֵּפא 

ר' פלוני בןַוֲחִניָנה ְוֶחְמָלה  ְלֶנֶפׁש       

ָהֻאְמָלָלה  ְולֹא ר' פלוני  ְוַנְפׁשֹו  ְלרּוחֹו   

ַרֲחִמים ְוִתָּמֵלא  ְׁשֽאֹוָלה   ַנְפׁשֹו  ֵּתֵרד 

ּוְלַהְחִליפֹו ְלַרְפֹאתֹו  ְלַהֲחִלימֹו  ָעָליו 

ּוְלַהְחיֹותֹו  ִּכְרצֹון ָּכל־ְקרֹוָביו ְואֹוֲהָביו 

ְוִצְדקֹוָתיו ְזֻכּיֹוָתיו  ְלָפָניו  ְוֵיָראּו 

ָּכל־ַחּטֹאָתיו ָים  ִּבְמֻצלֹות  ְוַתְׁשִליךךְ 

ֵמָעָליו ַּכַעְסךךָ  ֶאת  יךךָ  ַרֲחֶמֽ ְוִיְכְּבׁשּו 

ְרפּוַאת ְׁשֵלָמה   ְרפּוָאה  לֹו  ִּתְׁשַלח 

ֶׁשר  ְּכֶנֽ ּוְרפּוַאת ַהּגּוף  ּוְּתַחֵּדׁש  ַהֶּנֶפׁש 

ְנעּוָריו  ְוִתְׁשַלח לֹו ּוְלָכל חֹוֵלי ִיְׂשָרֵאל 

ַמְרֵּפא ֲארּוָּכה  ַמְרֵּפא ְּבָרָכה  ַמְרֵּפא 

ְתרּוָפה ּוְתָעָלה  ַמְרֵּפא ֲחִניָנה ְוֶחְמָלה 

ָאֵמן: 



ֶדת  ִעם ִּבָּתּה פלונית בת פלונית ַהּיֹוֶלֽ

ְׁשָמּה (ְוִיָּקֵרא  טֹוב   ְּבַמָּזל  ֶדת  ַהּנֹוֶלֽ

ִיֵּתן  ֶׁשַּבֲעָלּה  ַּבֲעבּור  ְּבִיְׂשָרֵאל...)  

 ֶדר]   ִּבְׂשַכר ֶזה ַהָּקדֹוׁש ַּבֲעָדם...[ְּבִלי ֶנֽ

ָּברּוךךְ הּוא ְיִהי ְּבֶעְזָרן ְוִיְׁשְמֵרן ִויַזֶּכה 

ַּבּטֹוב ֶאת־ִּבָּתּה ְלַגֵּדל  ֶאת־ָהֵאם 

ַרח ִמיׁשֹור ּוַבְּנִעיִמים  ּוְלַהְדִריָכּה ְּבֹאֽ

טֹוִבים ּוְלַמֲעִׂשים  ְלֻחָּפה  ְלִמְצֹות   

ְונֹאַמר ָאֵמן: 

'  ווימפל   '  מי שבירך לילד המביא   85

ינּו ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעֹקב  הּוא ְיָבֵרךךְ ֶאת  ֶלד ִמי ֶׁשֵּבַרךךְ ֲאבֹוֵתֽ ר' פלוני בן ר' פלוני  ַהֶּיֽ

הּו ַּבֲעבּור ֶׁשָּנַדב ַמָּפה ְלֵסֶפר ּתֹוָרה  הּו ִויַחֵּיֽ ָּברּוךךְ הּוא ִיְׁשְמֵרֽ ִּבְׂשַכר ֶזה ַהָּקדֹוׁש 

ִּבְדָרָכיו  ֶכת  ְוָלֶלֽ ְּבתֹוָרתֹו  ַלֲהגֹות  ְיָי  ִעם  ָׁשֵלם  ְהיֹות  ִלֽ ִלּבֹו  ֶאת  ִויכֹוֵנן 

ֶסד ְוִלְׁשֹמר ִמְצֹוָתיו ֻחֹקָתיו ּוִמְׁשָּפָטיו ָּכל ַהָּיִמים  ְּבָכל ְּדָרָכיו ְוִיְמָצא ֵחן ָוֶחֽ ְוַיְצִליַח   

ְוָאָדם  ֱאלִֹהים  ִלְראֹותֹו  ְּבֵעיֵני  ֲאבֹוָתיו  טֹוִבים  ּוְלַמֲעִׂשים ְלחּוָּפה  ְלתֹוָרה  ָּגַדל  ְוִיְזּכּו 

ְונֹאַמר ָאֵמן:

לבר מצוה 

85 A ,from the German) ווימפל    “cloth”,  derived from Old German,  bewimfen,  meaning “to
cover up” or “conceal”) is a long, linen sash used as a binding for the ספר תורה by 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 places a long מוהל 
swatch of white cloth - the  ווימפל - under the pillow. Afterward, the  ווימפל is 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  ווימפל ceremony. One common approach is
to bring it to synagogue when the boy turns three and is toilet-trained. He and    his father get the
Variations include the child’s)     .תורה around the ווימפל  and together they wrap the ,גלילה of עליה
age, the type of  עליה, and the extent of the child’s participation in the actual ceremony.) (הגשרשי מ
(אשכז

הילד מביא ווימפל והוא מושיט, ואחר כך מחזיק את עצי החיים ומקבל ברכה מהרב.



', בא אביו אל האלמעמער (בימה), מי שבירךאחר שבירך ער בר מצוה ברכה אחרוה בעלייתו לתורה, לפי ה'

' על ברכתו :אמןמיח ידיו על ראשו ומברך בקול, ועוים '

ִני ֵמָעְנׁשֹו ֶׁשל ֶזה: ֶלךךְ ָהעֹוָלם  ֲאֶׁשר ְּפָטַרֽ ינּו ֶמֽ ָּברּוךךְ ַאָּתה ְיָי ֱאלֵֹהֽ

בדורות האחרוים יש שהגו לומר את הברכה בלחש בלא שם ומלכות בוסח :

ִני ֵמָעְנׁשֹו ֶׁשָּלֶזה:  ָּברּוךךְ ֶׁשְּפָטַרֽ

מי שבירך לבר מצוה 

ינּו ִמי ֶׁשֵּבַרךךְ  יעּו פב"פ  ֶאת־ַהָּבחּור  ְיָבֵרךךְ  הּוא  ְוַיֲעֹקב  ִיְצָחק  ַאְבָרָהם  ֲאבֹוֵתֽ ִלְהיֹות  ָיָמיו  ֶׁשִהִּגֽ

ַעל ָּכל־ ַּבר ְוַהָּקדֹוׁש  ַהָּגדֹול  ַבח ְוהֹוָדָאה ִלְׁשמֹו  ִלֵּתן ֶׁשֽ ַלּתֹוָרה  ִמְצָוה  ְוָעָלה ַהּיֹום 

הּו ִויכֹוֵנן ֶאת־ִלּבֹו הּו ִויַחֵּיֽ ַהּטֹוָבה ֲאֶׁשר ָעָׂשה לֹו  ִּבְׂשַכר ֶזה ַהָּקדֹוׁש ָּברּוךךְ הּוא ִיְׁשְמֵרֽ

ֶכת ִּבְדָרָכיו  ְוִלְׁשֹמר ִמְצֹוָתיו  ֻחֹּקָתיו  ִלְהיֹות ָׁשֵלם ִעם ְיָי         ַלֲהגֹות ְּבתֹוָרתֹו  ְוָלֶלֽ

ֶ◌ֶסד ְּבֵעיֵני ֱאלִֹהים ְוָאָדם  ְּבָכל ְּדָרָכיו ְוִיְמָצא ֵחן ָוֶחֽ ּוִמְׁשָּפָטיו ָּכל־ַהָּיִמים     ְוַיְצִליַח 

ְוִיְזּכּו ֲאבֹוָתיו ִלְראֹותֹו ָּגֵדל ַּבּתֹוָרה ּוְבַמֲעִׂשים טֹוִבים  ְונֹאַמר ָאֵמן:

מי שבירך לחתן

ֶהָחָתן   ֶאת  הּוא ְיָבֵרךךְ  ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעֹקב   ינּו  ֲאבֹוֵתֽ ְוֶאת־ַּכָלתֹופב"פִמי ֶׁשֵּבַרךךְ   

 ֶדר] ִנְדַבת ִלָּבם... ִּבְׂשַכר ֶזה ַהָּקדֹוׁש ָּברּוךךְ הּוא ְיָבֵרךךְ אֹוָתם  ְוִיֵּתן ַּבֲעבּור ֶׁשִּיְּתנּו [ְּבִלי ֶנֽ

ִית ְּבִיְׂשָרֵאל ְלֵׁשם ְוִלְתִהָלה  ָלֶהם ְּבָרָכה ְוַהְצָלָחה ְּבָכל־ַמֲעֵׂשה ְיֵדיֶהם  ְוִיְזּכּו ִלְבנֹות ַּבֽ

ְונֹאַמר ָאֵמן: 

זמר אל החתן.
חתן שעולה לתורה בשבתות שמחתו (מקבל עליה חשובה [שלישי] ולא מפטיר), הייו, בשבת שאחר ה'אירוסין',

וכן בשבת שלפי חתותו ובשבת שלאחריה, בסיימו לקרוא בתורה קודם אמירת 'מי שברך', מזמרים לכבודו       זמר
'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. 

ָחד ָיִחיד ּוְמֻיָחד ֵאל    ַהֲללּו־ָיּה: ַאך טֹוב ֱאלִֹהים ְלִיְׂשָרֵאל  ִנְדָרׁש ְלַבר ֵלָבב [ֲאֶׁשר] ׁשֹוֵאל  ֶא֗



הּו   ֶמׁש ִמֹּתֽ הּו  ּ֗בֹוֵרא ָּכל־ֶמֽ ַהֲללּו־ָיּה: ִמי הּוא ֶזה ְוֵאיֶזהּו   ִאם ֵיׁש־ּפֹוֵעל ְּכַמֲעֵׂשֽ
יָנה  הּוִדי נֹוְצִרי ֲעָרִבי ִּבֽ ַהֲללּו־ָיּה: ְּדָרָכיו ִמְׁשָּפט ֵאל ֱאמּוָנה  לֹא ִנְרֵאת ָלֵאל ָּכל־ְּתמּוָנה  ְי֗

ַהֲללּו־ָיּה:   ָעָׂשר  ְׁשֵנים ְׁשָבִטים  ְוֱאֻמַנתּוִביֵדי ָאָדם לֹא ִנְמָסר  ּ֗גּוף ֵאין לֹו ַּגם ָּדם ּוָבָׂשר   
נּו  ת ּתֹוָרתֹו ֶהְחִּכיָמֽ נּו ָּד֗ ְחנּו ְּבַתְרַי"ג ִמְצֹות ִהְכִּתיָרֽ נּו ְולֹא ֲאַנֽ ַהֲללּו־ָיּה: הּוא ָעָׂשֽ

ינּו ִנְגָלה ּ֗וְביֹום ַׁשָּבת ּוְבִרית ִמיָלה  ֶרת ְוִלְתִהָּלה ְּבאֹותֹות ָעֵלֽ ַהֲללּו־ָיּה: ְלֵׁשם ּוְלִתְפֶאֽ
ז ָהֱאמּוָנה ְּבָכל־ָהִאִּיים  יָנה ְלִעִּיים לֹא ִנְמֵצאת ַרק ָּבִעְבִרִּיים   ָר֗ ַהֲללּו־ָיּה: ַהָּבמֹות ִּתְהֶיֽ

יִני ַנֲעָמן ַּגם ֹעַבְדָיה  ַהֲללּו־ָיּה: ִנְכְנסּו ְּבָדת ּתֹוִׁשּיָה ָרָחב ַנֲעָמה ְורּות ַהּמֹוֲאִבָּיה ֵק֗
יָעה ָנא  ֵהם ִנְמָסִרים ְּבַסָּכָנה ֗רֹוְדֵפי ֽיֶׁשר ְּבַכָּוָנה   ַהֲללּו־ָיּה: ָאָּנא ְיָי הֹוִׁשֽ

דֹון ְּבָכל־ְׁשֵלמּות מּוְׁשָלם  ַהֲללּו־ָיּה: ֵמַעָּתה ְוַעד־עֹוָלם ָּבֵרךךְ ַעְּמךךָ ֻּכָּלם  ָא֗

מי שבירך למקדיש ספר תורה או לכל דבר לבית הכנסת:

' גם בקריאת התורה של חול.מי שבירךמברכים את כל עולי התורה ב' 

ינּו ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעֹקב  ר' פלוני בן ר'  הּוא ְיָבֵרךךְ ֶאת ְנִדיב ַהֵּלב  ִמי ֶׁשֵּבַרךךְ ֲאבֹוֵתֽ

 ְוֶאת ִאְׁשּתֹו  ָּבָניו  ְּבנֹוָתיו  ְוָכל ִמְׁשַּפְחּתֹו  ַּבֲעבּור ֶׁשְּנָׂשאֹו ִלּבֹו  ְוָנְדָבה רּוחֹו פלוני

ֶסת ְלָצְרֵכי ִצּבּור  ִלְכבֹוד ַהָּמקֹום  ִלְכבֹוד ַהּתֹוָרה  ְוִלְכבֹוד  ִלֵּתן ַמָּתָנה ְלֵבית ַהְּכֶנֽ

הּו ִמָּכל־ָצָרה ְוצּוָקה  הּו ְוַיִּציֵלֽ ַהָּקָהל ַהָּקדֹוׁש  ִּבְׂשַכר ֶזה ַהָּקדֹוׁש ָּברּוךךְ הּוא ִיְׁשְמֵרֽ

הּו ִעם ָּכל־ִיְׂשָרֵאל ֶאָחיו: ְונֹאַמר  ְוִיְׁשַלח ְּבָרָכה ְוַהְצָלָחה ְּבָכל־ַמֲעֵׂשה ָיָדיו  ִויָבֲרֵכֽ

ָאֵמן: 

is an                    הגבהה  during תורה Bowing towards the .ספר is to bow when one faces the מהג אשכז
explicit  סופרים יד:יד  (תוספתא ) “…open the ספר תורה to reveal three columns, lift it up       and show the
text to the congregation standing to the right, the left, in front and behind.          Since it is a mitzvah for
all men and women to see the text, to bow ( לכרוע) and to recite          "יי בוזאת התורה אשר שם משה לפ

to bow, connotes bowing the head and the top half of the מהג  The ."...ישראל, תורת ד' תמימה משיבת פש
body ( שלחן ערוך או"ח קל"ד סעיף ב'). 

The to point towards the מהג   מהג) with one’s pinky finger is of Turkish and Moroccan origin ספר 
was brought to מהג It seems that the .רב חיים פלגי and by מעם לועז and is discussed by the ,(הספרדים
by the ארץ ישראל living inספרדים  The) ,ספרדים  by and large followed Turkish ירושלם   since ,מהגים 
ישראל was ruled by the Turks for four hundred years), and from there it spread amongst some ארץ 
 .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



ויאדיר' עד 'וזאת התורהבהגבהת התורה יש מזמרים בעימה את הפסוקים מ' '.

:בימי הראשים היו מגביהים הספר תורה קודם הקריאה 

ל:  דברים ד:מד  ה ִלְפֵנ֖י ְּבֵנ֥י ִיְׂשָרֵאֽ ם ֹמֶׁש֔ ה ֲאֶׁשר־ָׂש֣ את ַהּתֹוָר֑ ֹ֖ י ְייָ֖  במדבר ט:כג ְוז ַעל־ִּפ֥

ה: ר: משלי ג:יח  ְּבַיד־ֹמֶׁשֽ יָה ְמֻאָּׁשֽ ֹתְמֶכ֥ ּה ְוֽ ים ָּב֑ ֲחִזיִק֣ יא ַלַּמֽ יהָ  יז ֵעץ־ַחִּי֣ים ִה֭ ְּדָרֶכ֥

ָׁשֽלֹום:  יָה  יבֹוֶת֣ ָכל־ְנִת֖ ְוֽ ַעם  ֶׁשר  טז ַדְרֵכי־ֹנ֑ ֹע֣ ּה  ְׂשמֹאוָל֗ ִּב֝ יִמיָנּ֑ה  ִּבֽ ִמים  ָי֭ ֶרךךְ  ֹא֣

יר: ישעיה מב:כא  ְוָכֽבֹוד:  ה ְוַיְאִּדֽ יל ּתֹוָר֖ ַען ִצְד֑קֹו ַיְגִּד֥ ץ ְלַמ֣ ְיָי֥ ָחֵפ֖

After the גולל has rolled the ספר closed, while the ווימפל is wrapped around the ספר,        someone holds

the עצי חיים so that the ספר is held steady. This  הגמ is still kept in Holland, and in newly established

Yekkish קהילות. Five people are required; 1) to roll up the  ווימפל after it has been removed from the

Torah and then hand it to the 4, גלילה) 3, הגבהה) 2, גולל   ) one to hold the as the תורה  is being ווימפל  

wrapped around 5) handing the יד , מעיל  and silver adornments (which according to the  ה ברורהמש  is a

differentכיבוד ). (Rolling the ווימפל after it has been removed from the ספר is done before  הגבהה [this

may be done by women as well - the  ווימפל would be passed over to the שים עזרת, rolled and given

back]).

':לך ד' הגדלה והגבורהבעוד שהוא כורך את המפה בספר תורה יש אומרים '

' בציבור, לאחר הקבורה או בכל זמן אחר, איה מהג אשכז.א־ל מלא רחמיםאמירת '

Ideally, one should chant a out of a הפטרה   a single scroll containing all the)ספר אפטרתא    פרשיות 

of the year(. If one is unavailable, the most important thing is to find שבתות  that pertain to the הנביאים 

a ספר הפטרה where the letters are actually typeset onto the pages and not merely copied. If one has a

choice of two books in typeset print, a  ך"ת or a חומש, one may follow the  חומרה of the מגן אברהם and

use a  ך"ת (and not to rely onעת לעשות לד' ). This however, is not זהג אשכמ. According to  זהג אשכמ,

one chants the הפטרה out of a  ספר אפטרתא, even if there is a full ביא available. The חתם סופר rules,

that  בדיעבד, one may chant a הפטרה by heart  מעיקר הדין. 

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



כבי אחת עשרה ושתים עשרה ב'הוצאה והכסה' של ספר אפטרתא. הקהל איו אומר     את ההפטרה בקול רם עם

המפטיר. אין המפטיר עומד בצד האלמעמער אלא במרכזה כשפיו אל ארון הקודש,        אף שמאחוריו ספר התורה

שקראו בו.  

מהג אשכז בסדר ההפטרות שוה בכמה מקומות מהמודפם מחומשים. 

קודם קריאת ההפטרה יברך המפטיר ברכה זו :  

ְי֙יָ  ה  ַאָּת֤ ה ָּב֙רּוךךְ  ְוָרָצ֥ ים  טֹוִב֔ ים  ִּבְנִביִא֣ ָּבַח֙ר  ר  ֲאֶׁש֤ ם  ָהעֹוָל֔ ֶלךךְ  ֶמ֣ ינּ֙ו  ֵהֽ ֱאלֹ֨

ה ַעְבּ֔דֹו ּוְבֹמֶׁש֣ ַּבּתֹוָר֙ה  ַהּבֹוֵחר֚  ְיָי֗  ה  ַאָּת֜ ת ָּב֨רּוךךְ  ֶּבֱאֶמ֑ ים  ֱאָמִר֣ ם ַהֶּנֽ ְבִדְבֵריֶה֖

ת  ֱאֶמ֖ י ָהֽ ל ַעּ֔מֹו ּוִבְנִביֵא֥ ֶדק: 86ּוְבִיְׂשָרֵא֣  ְוַהֶצֽ

אחרי קריאת ההפטרה אומר המפטיר ברכות אלו :

ֶלךךְ ָהעֹוָלם  צּור ָּכל־ָהעֹוָלִמים  ַצִּדיק ְּבָכל־ַהּדֹורֹות  ָּברּוךךְ ַאָּתה ְייָ  ינּו ֶמֽ ֱאלֵֹהֽ

ֶדק: ֱאֶמת ֶׁשָּכל־ְּדָבָריו   ּוְמַקֵּים  ַהְמַדֵּבר  ְועֹוֶׂשה  ָהֵאל ַהֶּנֱאָמן ָהאֹוֵמר  ָוֶצֽ
87

לא יעה אמן 

אחריו.

ָאחֹור  יךךָ  יךךָ  ְוָדָבר ֶאָחד ִמְּדָבֶרֽ ינּו  ְוֶנֱאָמִנים ְּדָבֶרֽ ֱאלֵֹהֽ ֶנֱאָמן ַאָּתה הּוא ְיָי 

ֶלךךְ ֶנֱאָמן ְוַרֲחָמן ַאָּתה: ָהֵאל ַהֶּנֱאָמן  ְייָ  ַאָּתה ָּברּוךךְ  לֹא־ָיׁשּוב ֵריָקם  ִּכי ֵאל ֶמֽ

ְּבָכל־ְּדָבָריו: 

ינּו    יַע) ִּתְנקֹום ָנָקם  88ַרֵחם ַעל־ִצּיֹון ִּכי ִהיא ֵּבית ַחֵּיֽ (ּתֹוִׁשֽ ֶפׁש  ַלֲעֽלּוַבת ֶנֽ
86 ֶדק is ְוַהֶצֽ  the  inוסח  סופרים   גאון, מסכת  עמרם  רוקח, רמב"ם, אבודרהם , רב   and ויטרי   .מחזור 

This is וסח פפד"מ and ברלין as well, (and וסח הספרדים). 
 ' ספרד  וסידור  מהרש"ל  סידור  גירסת  העדיף  ֶדקרש"ס  אזורְוַהֶצֽ (סידור  והרוקח).  רע"ג,  ויטרי,  מחזור  (וכ"ג   .'

(אליהו 

ֶדק: לא יעה אמן אחר '87 ' שאין שם סיום הברכה, כן הוא בטור. ולכן המפטיר לא יגלגל שםְּדָבָריו ֱאֶמת ָוֶצֽ
את היגון בעימותו כאלו הוא סיום שלא להכשיל את הרבים. (יוסף אומץ דיי הפטרה סימן תרכט)

88 The וסח was changed to  תושיע  נפש ולעלובת , due to censorship. תנקום נקם is to recite מהג פפד"מ  



יָה:  ַח ִצּיֹון ְּבָבֶנֽ ינּו: ָּברּוךךְ ַאָּתה ְיָי ְמַׂשֵּמֽ ִּבְמֵהָרה ְבָיֵמֽ

ךךָ  ְמִׁשיֶחֽ ָּדִוד  ֵּבית  ּוְבַמְלכּות  ךךָ   ַעְבֶּדֽ ַהָּנִביא  הּו  ְּבֵאִלָּיֽ ינּו  ֱאלֵֹהֽ ְיָי  נּו  ַׂשְּמֵחֽ

נּו ֵׁשב ָזר   ִּבְמֵהָרה ָיבֹא ְוָיֵגל ִלֵּבֽ לֹא־ֵיֽ ֶאת־ ֲאֵחִרים עֹוד ְולֹא־ִיְנֲחלּו ַעל־ִּכְסאֹו 

ְעָּת  ְּכבֹודֹו  ִּכי ְבֵׁשם ָקְדְׁשךךָ  ְלעֹוָלם ָוֶעד: 89  לֹו ִנְׁשַּבֽ ָּברּוךךְ  ֶׁשּלֹא־ִּתְכֶּבה ֵנרֹו 

ָמֵגן ָּדִוד:  ַאָּתה ְייָ 

, אומרים זה:שבת חול המועד פסח  השה, גם ב שבתותבכל 

ָּת 90ַעל־ַהּתֹוָרה  ְוַעל־ָהֲעבֹוָדה  ְוַעל־ַהְּנִביִאים    ְוַעל־יֹום ַהַּׁשָּבת ַהֶּזה  ֶׁשָּנַתֽ

ינּו ֶרת: ַעל־ַהֹּכל  ְיָי ֱאלֵֹהֽ ינּו  ִלְקֻדָּׁשה ְוִלְמנּוָחה  ְלָכבֹוד ּוְלִתְפָאֽ נּו  ְיָי ֱאלֵֹהֽ ָלֽ

נּו מֹוִדים ָלךךְ  ּוְמָבֲרִכים אֹוָתךךְ  ִיְתָּבַרךךְ ִׁשְמךךָ ְּבִפי ָכל־ַחי ָּתִמיד ְלעֹוָלם ָוֶעד:  ָאֽ

ָּברּוךךְ ַאָּתה ְיָי ְמַקֵּדׁש ַהַּׁשָּבת: 

(even though it was not printed in the סידור), but the word  תושיע which was printed in the סידור came
into the וסח as well, therefore the וסח became ' ולעלובת נפש תושיע ותנקום נקם במהרה בימינו'.

יַע. ' ּתֹוִׁשֽ הגירסא  ש"ז)  (קראקא  במקצתם  ס"י  ברוב  כ"ה  ינּו  ְבָיֵמֽ ִּבְמֵהָרה  ָנָקם  ִּתְנקֹום  ֶפׁש  ֶנֽ כגירסת ַלֲעֽלּוַבת   '
הרמב"ם. וראה שגירסתו היא כן מפי הצזורה. (סידור אזור אליהו) 

ִּתְכֶּבה', וסח פולין  is 'ִיְכֶּבה ' 89 ' is זוסח אשכ.
90 The  הגמ is to recite 'יֹום ַהַּׁשָּבת ַהֶּזה'. The מהרי"ל cites the הגמ of calling יֹום ַהָּמנֹוַח , שבת  which is

he does ,מהג  approved of this רש"י and says that although there is a proof that ,(Austria) מהג אושטרייך

not understand why they did not retain the יֹום ַהַּׁשָּבת ', לשון הפסוק  '. Historically, practiced רש"י  מהג  

.מהג הספרדים which was influenced by מהג צרפת  is partially based on מהג אושטרייך  .(France) צרפת

.(Spain) מהג ספרד  and (Babylonia) מהג בבל is ancient יֹום ַהָּמנֹוַח 



 הרב דורש כאן לער הבר מצוה העומד לפיו.שבת בר מצוהב

, אומרים זה:חול המועד סכות שבת , גם בשלש רגלים ב 

ַהַּׁשָּבת ַהֶּזה ְוַעל־ בשבת  [   ְוַעל־ָהֲעבֹוָדה  ְוַעל־ַהְּנִביִאים  ְוַעל־יֹוםַעל־ַהּתֹוָרה 

]יֹום 

 בפסח

ַחג ַהַּמּצֹות 

ַהֶּזה

 בשבועות 

ַחג 

ַהָׁשבּועֹות 

ַהֶּזה 

 בסכות

ַחג ַהֻּסּכֹות ַהֶּזה 

 בשמיי עצרת ושמחת תורה

ֶרת ְׁשִמיִני ַחג ָהֲעֶצֽ

ַהֶּזה

] ינּו   ֱאלֵֹהֽ ְיָי  נּו  ָלֽ ָּת  ְוִלְמנּוָחה בשבת ֶׁשָּנַתֽ ּוְלִׂשְמָחהִלְקֻדָּׁשה  ְלָׂשׂשֹון   [

אֹוָתךךְ  מֹוִדים ָלךךְ  ּוְמָבֲרִכים  נּו  ָאֽ ינּו   ֱאלֵֹהֽ ְיָי  ַעל־ַהֹּכל  ֶרת:  ּוְלִתְפָאֽ ְלָכבֹוד 

ְייָ  ַאָּתה  ָּברּוךךְ  ָוֶעד:  ְלעֹוָלם  ָּתִמיד  ָּכל־ַחי  ְּבִפי  ִׁשְמךךָ  ְמַקֵּדׁש ִיְתָּבַרךךְ 

] ִיְׂשָרֵאל ְוַהְּזַמִּנים: ַהַּׁשָּבת וְ  בשבת[

). 072' (עמ' מתנת יד, כשחלו בחול, אומרים כאן 'שמיני עצרת , יום שני של שבועות, אחרון של פסחב

).571(עמ'  מי שברך לקהל וכשחלו בשבת אומרים אותו אחרי  

 אומרים זה: ראש השנהב 

ַהַּׁשָּבת ַהֶּזה ְוַעל־ בשבת  [   ְוַעל־ָהֲעבֹוָדה  ְוַעל־ַהְּנִביִאים  ְוַעל־יֹום ַעל־ַהּתֹוָרה 

ינּו  [יֹום ֱאלֵֹהֽ ְיָי  נּו  ָלֽ ָּת  ]  ְלָכבֹודִלְקֻדָּׁשה ְוִלְמנּוָחה בשבת] ַהִזָּכרֹון ַהֶּזה ֶׁשָּנַתֽ



מֹוִדים ָלךךְ  ּוְמָבֲרִכים אֹוָתךךְ  נּו  ינּו  ָאֽ ֱאלֵֹהֽ ֶרת: ַעל־ַהֹּכל ְיָי  ִיְתָּבַרךךְ   ּוְלִתְפָאֽ

ְּבִפי ָּכל־ַחי ָּתִמיד ְלעֹוָלם ָוֶעד ֱאֶמת ְוַקָּים ָלַעד: ָּברּוךךְ   ִׁשְמךךָ  נּו  ַמְלֵּכֽ ּוְדָבְרךךָ 

ֶרץ  ְמַקֵּדׁש [                               ַאָּתה ְייָ  ֶלךךְ ַעל־ָּכל־ָהָאֽ ] ִיְׂשָראל ְויֹוםַהַּׁשָּבת וְ  בשבתֶמֽ

ַהִזָּכרֹון:

 ולכן אין עורכים הפסקה כעת לקידוש. לא הותר לאכול לפי תקיעות אלא לחולים

(כשיש מילה בראש השה מלים כעת.)

 בשחרית אומרים זה: יום כפור ב

ַהַּׁשָּבת ַהֶּזה ְוַעל־ בשבת  [   ְוַעל־ָהֲעבֹוָדה  ְוַעל־ַהְּנִביִאים  ְוַעל־יֹוםַעל־ַהּתֹוָרה 

ינּו  [יֹום נּו ְיָי ֱאלֵֹהֽ ָּת ָלֽ ]  ִלְמִחיָלה ִלְקֻדָּׁשה ְוִלְמנּוָחה בשבת] ַהִּכּפּוִרים ַהֶּזה ֶׁשָּנַתֽ

מֹוִדים ָלךךְ  נּו  ינּו  ָאֽ ֱאלֵֹהֽ ֶרת: ַעל־ַהֹּכל ְיָי  ְוִלְסִליָחה ּוְלַכָּפָרה  ְלָכבֹוד ּוְלִתְפָאֽ

ִׁשְמךךָ    ּוְמָבֲרִכים אֹוָתךךְ  נּו  ָוֶעד ְלעֹוָלם ָּתִמיד ָּכל־ַחי  ְּבִפי  ִיְתָּבַרךךְ  ּוְדָבְרךךָ ַמְלֵּכֽ

ְוַלֲעֹונֹות ַעּמֹו ֱאֶמת ינּו  ַלֲעֹונֹוֵתֽ ַח  מֹוֵחל ְוסֹוֵלֽ ֶלךךְ  ֶמֽ ַאָּתה ְיָי  ְוַקָּים ָלַעד: ָּברּוךךְ 

נּו ֵּבית ִיְׂשָרֵאל        ּוַמֲעִביר ֶלךךְ   ְוָׁשָנה  ְּבָכל־ָׁשָנה  ַאְׁשמֹוֵתֽ ֶרץ ֶמֽ ַעל־ָּכל־ָהָאֽ

ִיְׂשָרֵאל ְויֹום ַהִּכּפּוִרים: ]וְ  ַהַּׁשָּבת בשבת[ ְמַקֵּדׁש

) 423 (עמ' הזכרת נשמות מיחדים זמן קצר מאוד ל הפטרה אחר ה יום כפור ב

.  הזכרת נשמות  אין יוצאים מבית הכסת בשעת אמירת 

).]571(עמ' מי שברך לקהל [וכשחל בשבת אומרים אותו אחרי 

', וביום טוב ובימים וראים כשחל בחול אין אומרים אותו.  יקום פרקן בשבת לאחר שהפטירו אומרים ' 

אין החזן עומד בצד האלמעמער (בימה) אלא במרכזה כשפיו אל ארון הקודש, אף שמאחוריו ספר התורה שקראו בו.



ְיקּום ֻּפְרָקן ִמן־ְׁשַמָּיא  ִחָּנא ְוִחְסָּדא ְוַרֲחֵמי  ְוַחֵּיי ֲאִריֵכי  ּוְמזֹוֵני ְרִויֵחי

ְוַסַּיְעָּתא ִדְּׁשַמָּיא  ּוַבְריּות ּגּוָפא  ּוְנהֹוָרא ַמַעְלָיא  ַזְרָעא ַחָּיא ְוַקָּיָמא

ַזְרָעא ִּדי ָלא־ִיְפסּוק ְוִדי ָלא־ִיְבטּול ִמִּפְתָּגֵמי אֹוַרְיָתא: ְלָמָרָנן ְוַרָּבָנן 

ַכֵּלי ְלֵריֵׁשי  ְּבָבֶבל   ְוִדי  ְדִיְׂשָרֵאל  ְבַאְרָעא  ִּדי  ַקִּדיָׁשָתא  ֲחבּוָרָתא 

ּוְלֵריֵׁשי ָגְלָוָתא  ּוְלֵריֵׁשי ְמִתיָבָתא  ּוְלַדָּיֵני ְּדָבָבא: ְלָכל־ַּתְלִמיֵדיהֹון 

ַמְלָּכא  ְּבאֹוַרְיָתא:  ַמאן־ְּדַעְסִקין  ּוְלָכל  ַתְלִמיֵדיהֹון   ּוְלָכל־ַּתְלִמיֵדי 

ַאְרָּכא ְוִיֵּתן  יֹוֵמיהֹון   ְוַיְסֵּגא  ַחֵּייהֹון   ַיִּפיׁש  ַיְתהֹון   ְיָבֵרךךְ  ְדַעְלָמא 

ִלְׁשֵניהֹון  ְוִיְתָּפְרקּון ְוִיְׁשֵּתְזבּון ִמָּכל־ָעָקא  ּוִמָּכל־ַמְרִעין ִּביִׁשין  ָמָרן

ִּדי ִבְׁשַמָּיא  ְיֵהא ְּבַסְעְּדהֹון  ָּכל־ְזַמן ְוִעָּדן: ְונֹאַמר ָאֵמן: 

יותר ראוי שיאמר יקום פרקן השי כלו בקול. (דברי קהלת)

' שאחריו.)מי שברך ' זה ולא את ה'יקום פרקן(המתפלל ביחידות אין אומר '

ְיקּום ֻּפְרָקן ִמן־ְׁשַמָּיא  ִחָּנא ְוִחְסָּדא ְוַרֲחֵמי  ְוַחֵּיי ֲאִריֵכי  ּוְמזֹוֵני ְרִויֵחי

ְוַסַּיְעָּתא ִדְׁשַמָּיא  ּוַבְריּות ּגּוָפא  ּוְנהֹוָרא ַמַעְלָיא  ַזְרָעא ַחָּיא ְוַקָּיָמא

ְלָכל־ְקָהָלא אֹוָרְיָתא:  ִמִּפְתָגֵמי  ָלא־ִיְבטּול  ְוִדי  ָלא־ִיְפסּוק  ִּדי  ַזְרָעא 



ַקִּדיָׁשא ָהֵדין  ַרְבְרַבָּיא ִעם ְזֵעַרָּיא  ַטְפָלא ּוְנַׁשָּיא: ַמְלָּכא ְדָעְלָמא

ִלְׁשֵניכֹון  ַאְרָּכא  ְוִיֵּתן  יֹוֵמיכֹון   ְוַיְסֵּגא  ַחֵּייכֹון   ַיִּפיׁש  ַיְתכֹון   ְיָבֵרךךְ 

ִּדי  ָמָרן  ִּביִׁשין   ּוִמָּכל־ַמְרִעין  ִמָּכל־ָעָקא   ְוִתְׁשֵּתְזבּון  ְוִתְתָּפְרקּון 

ִבְׁשַמָּיא          ְיֵהא ְּבַסְעְּדכֹון  ָּכל־ְזַמן ְוִעָּדן: ְונֹאַמר ָאֵמן:

בהרבה קהילות והגים להזכיר שמות המתים בשבת וקוראים בו את שלושת הפטרים האחרוים, אכן אין מזכירין 

כשיש חתוה או מילה ולא בשבת שמברכין החודש (חוץ ממברכין החודש סיון בשבת שלפי שבועות)                 ולא

בראש חדש ולא בחוכה ולא בשושן פורים, וכלל הוא בכל שבת שאומרים יוצר ואופן אין מזכירין                חוץ משבת 

שובה שמזכירין (בק"ק פפד"מ אין מזכירין).  

 החזן קורא בלחש, כדי שלא לעורר יגון, שבת חזון ושבת שלפני שבועות אחר יקום פרקן ב

).992 (עמ' אב הרחמים ) 292' (עמ' ממורבוךמתוך ספר הזכרת השמות המכוה '

 בשבת שמברכין החודש:) מי שבירך  (אין אומרים של קהל אומר החזן בלבד בקול רם ובעימה:   '   מי שבירך  '

ינּו ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעֹקב  הּוא ְיָבֵרךךְ ֶאת־ָּכל־ַהָּקָהל  ִמי ֶׁשֵּבַרךךְ ֲאבֹוֵתֽ

ּוְבֵניֶהם  ּוְנֵׁשיֶהם   ֵהם  ֶדׁש   ַהֹּקֽ ָּכל־ְקִהיּלֹות  ִעם  ַהֶּזה   ַהָּקדֹוׁש 

ִלְתִפָּלה  ְכֵנִסּיֹות  ָּבֵּתי  ֶׁשְּמַיֲחִדים  ּוִמי  ְוָכל־ֲאֶׁשר־ָלֶהם:  ּוְבנֹוֵתיֶהם  

ַלָּמאֹור  ֵנר  ֶׁשּנֹוְתִנים  ּוִמי  ְלִהְתַּפֵּלל   ְּבתֹוָכם  ֶׁשָּבִאים  ּוִמי 

ַלֲעִנִּיים ּוְצָדָקה  ְלאֹוְרִחים   ּוַפת  ּוְלַהְבָּדָלה   ְלִקּדּוׁש   ִין  ְוַיֽ

] : מוסיף  בה"ב  תעית  שלפי  ְוֵׁשִני  בשבת  ַוֲחִמיִׁשי  ֵׁשִני  ֶׁשִּיְתַעֶּנה  ְוָכל־ִמי  ] ְוָכל־ִמי 



ֶׁשעֹוְסִקים ְּבָצְרֵכי ִצּבּוָרם ֶּבֱאמּוָנה  ַהָּקדֹוׁש ָּברּוךךְ הּוא ְיַׁשֵלם ְׂשָכָרם 

ְוָיִסיר ֵמֶהם ָּכל־ַמֲחָלה  ְוִיְרָּפא ְלָכל־ּגּוָפם  ְוִיְסַלח ְלָכל־ֲעֹוָנם  ְוִיְׁשַלח 

ְּבָרָכה ְוַהְצָלָחה  ְּבָכל־ַמֲעֵׂשה ְיֵדיֶהם  

שבת שחל להיות ב

מי   'בימים שאומרים

'שברך של מתנת יד

מוסיפים 

ְוִיַזֵּכם ַלֲעלֹות 

ֶגל   ָלֶרֽ

 א' ראש השנה שחל בשבת ב

  מוסיפיםשבת שובהוב

ְוִיְכְּתֵבם ְּבֵסֶפר ַהַחִּיים  

 מוסיפיםיום כפור שחל בשבת ב

ְוִיְכְּתֵבם ְּבֵסֶפר  

ְמִחיָלה ּוְסִליָחה 

ִעם ָּכל־ִיְׂשָרֵאל ֲאֵחיֶהם: ְונֹאַמר ָאֵמן:

תפילה לשלום המלכות.

The  סידור עבודת ישראל (pg. 231) contains הנותן תשועה למלכים. A footnote cites both the כל בו       and

as sources for this אבודרהם The older .מהג   do not contain a prayer either    for the מחזורי רודלהיים  

country or for the head of state.

קמד:י ַמְלכּותֹו תהלים  ַלְּנִסיִכים   ּוֶמְמָׁשָלה  ים  ִכ֥ ַלְּמָל֫ ה  ְּתׁשּוָע֗ ן  קמה:יג  ַהּנֹוֵת֥

ים   ָלִמ֑ ה:  קמד:יַמְל֥כּות ָּכל־ֹעֽ ֶרב ָרָעֽ ד ַעְבּ֗דֹו ֵמֶח֥ ּפֹוֶצה ֶאת־ָּדִו֥ ן ישעיה מג:טו ַה֭  ַהּנֹוֵת֥

ְוִיְׁשמֹור ְוִיְנצֹור ְוַיֲעֹזר ִוירֹוֵמם ה:  הּוא ְיָבֵרךךְ  ִים ַעִּז֖ים ְנִתיָבֽ ֶרךךְ  ּוְבַמ֥ ַּבָּי֖ם ֶּד֑

נּו ֲאדֹוֵנֽ ֶאת  ְעָלה  ְלַמֽ ִויַנֵׂשא  הֹודֹו: (פלוני)  ִויַגֵּדל  ַהְּמָלִכים ָירּום  ַמְלֵכי  ֶלךךְ  ֶמֽ



ַחת הּו  ְוַיְדֵּבר ַעִּמים ַּתֽ  ֶזק ַיִּציֵלֽ ּוִמָּכל־ָצָרה ְוָיגֹון ָוֶנֽ הּו  ְוִיְׁשְמֵרֽ הּו  ְּבַרֲחָמיו ְיַחֵּיֽ

ַהְּמָלִכים ֲאֶׁשר־ִיְפֶנה ּוְבֹכל  ְלָפָניו  ׁשֹוְנָאיו ְוַיִּפיל ַרְגָליו  ַמְלֵכי  ֶלךךְ  ֶמֽ יַח   ַיְצִלֽ

נּו ְוִעם  ְּבַרֲחָמיו ִיֵּתן ְּבִלּבֹו ּוְבֵלב ָּכל־יֹוֲעָציו ְוָׂשָריו ַרֲחָמנּות ַלֲעׂשֹות טֹוָבה ִעָּמֽ

ינּו ַטח  ירמיה כג:ו ָּכל־ִיְׂשָרֵאל  ְּבָיָמיו ּוְבָיֵמֽ ן ָלֶב֑ ל ִיְׁשֹּכ֣ ה  ְוִיְׂשָרֵא֖ ע ְיהּוָד֔ ישעיה ִּתָּוַׁש֣

ל ְוֵכן ְיִהי ָרצֹון: ְונֹאַמר ָאֵמן: נט:כ-כא א ְלִצּיֹו֙ן ּגֹוֵא֔ ּוָב֤

In הנותן תשועה ,פפד"מ  was not recited ( קהלת דברי  pg. 74), as long as they were not forced to recite it.

[  [. בתוכם שר 0אבל "הנותן תשועה" וכו' לא אמרו בפרנקפורט מעולם כל ימי אשר להם לבדם נתנה הארץ ולא עבר  

ברכת החודש

', ואז אין מזכירים שמות.אשרי בשבת שלפי ראש חודש מברכים ומכריזים את החודש הבא קודם שאומרים '

בברכת החדש אין מכריזים את המולד ואין אומרים את התחיה 
91

' שתחדש עלינווכו' יהי רצון   '

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

נּו  קו “ ח  ינּו  ְוָגַאל אֹוָתם ֵמַעְבדּות ְלֵחרּות  הּוא ִיְגַאל אֹוָתֽ ִמי ֶׁשָעָׂשה ִנִּסים ַלֲאבֹוֵתֽ

ֶרץ  ֲחֵבִרים ָּכל־ִיְׂשָרֵאל: ְונֹאַמר ָאֵמן ינּו ֵמַאְרַּבע ַּכְנפֹות ָהָאֽ   :(ְּבָקרֹוב)  ִויַקֵּבץ ִנָּדֵחֽ

החזן וטל את הספר תורה בזרועו ומכריז: 

ֶדׁש ...  ִיְהֶיה ַּביֹום ה...  חזן )ּוַבּיֹום ה... לשי ימי ראש חודש מכריז ( רֹאׁש ֹחֽ

ינּו ְלטֹוָבה  חזן ֶדׁש ... ִיְהֶיה ְּביֹום ַׁשַּבת ֹקֶדׁש ַהָּבא ָעֵלֽ ּוְלָמֳחָרתֹו ַביֹום  וביום א' מכריז ( רֹאׁש ֹחֽ

91 Originally  זהג אשכמ did not include the ' דברי קהלת  ('יהי רצון  pg. 89). According to the חזון
even in a synagogue which ,יהי רצון and not recite the יחדשהו  one should always recite the short איש
says the longer  יחדשהו and/or the  יהי רצון, due to the issue of בקשת צרכים בשבת. 



:)ָהִראׁשֹון 

 (חל ראש חודש בערב שבת ובשבת מכריז)

ינּו ְלטֹוָבה: חזן ֶדׁש ... ִיְהֶיה ְּביֹום ַהִּׁשִּׁשי ּוְביֹום ַׁשַּבת ֹקֶדׁש ַהָּבא ָעֵלֽ רֹאׁש ֹחֽ

ֶדׁש ... ִיְהֶיה ְלָמָחר ַּביֹום ָהִראׁשֹון  (חל ראש חודש ביום ראשון מכריז :) חזן : וביום שי מכריז ( רֹאׁש ֹחֽ

:)ּוַבּיֹום ַהֵׁשִני 

'. יחדשהו הקב"ה ', אלא מתחיל מיד באמירת 'ראש חודש פלוני יהיה הקהל איו חוזר על הכרזת '

'.אשרי החזן חוזר עליו ביגון של יום טוב או יום המצוין שחל באותו חדש. ביגון זה ממשיכים לגן גם את תחילת '

ההגדה. שבתוך  אדיר הוא ביגון של ראש חודש ניסן 

הלכה ותוספות.  ביגון 92ראש חודש מרחשון 

) הלכה ותוספות (ויש ביגוןספירת העומר.   של לכה דודי  ביגון  ראש חודש אייר

מעוז צור. ביגון של ראש חודש כסלו 

אקדמות.  ביגון של  ראש חודש סיון

שני זיתים.              ביגון של ראש חודש טבת

יפת. של בין המצרים של לכה דודי ביגון של ראש חודש תמוז 

 ביגון חודש שבט בשנה מעוברת(בשקלים או החדש.  ביגון של אדר (פרשת שקלים) או  ראש חודש שבט
בחר.)

שבת חזון. של לכה דודי ביגון של  ראש חודש מנחם אב

פורים.  ביגון ראש חודש אדר ואדר

אדר והוד. ביגון של ראש חודש אלול 

ינּו ְוַעל  קו"ח הּו ַהָּקדֹוׁש ָּברּוךךְ הּוא ָעֵלֽ   ִיְׂשָרֵאל  ֵּבית  ָּכל־ַעּמֹו ְיַחְּדֵׁשֽ

ְונֹאַמר : ָאֵמן) קהל (ּוְלֶנָחָמה  ִליׁשּוָעה  ָאֵמן) קהל (ּוְלִׂשְמָחה  ְלָׂשׂשֹון  ָאֵמן)  קהל (ּוְלָׁשלֹום  ְלַחִּיים 

92The correct name for this fall month is the one word  ערוך השלחן א"ה ס' קכו ס"ק טו ( מרחשון ). Older
sources attest to this as well (as opposed to just  חשון). When the eighth month is mentioned in the
תעית א: ג ד, פסחים צד:, ראש :A few examples include .מרחשון  it is referred to as ,תלמוד  and משה
י"א  ז:,  .:השה   Throughout all of s Biblical and Talmudic commentary, he also refers to the’רש"י  
month  as .מרחשון   Surprisingly,  there  are  even  customs  that  developed  around  the  error.  The
assumption is that it is called  מר חשון (the bitter  חשון) either due to its lack of holidays or because it
is when  שרה אמינו died.



ָאֵמן: 

' אשרימגים שי פסוקים ראשוים ושים אחרוים של '

ָלה:  93 פד:ה ַהֲל֥לּוךךָ ֶּסֽ ֹוד ְיֽ ךךָ ֝ע֗ י ֵביֶת֑ ְׁשֵרי ֽיֹוְׁשֵב֣  ַא֭

יו:  קמד:טו  ם ֱׁשְיָי֥ ֱאלָֹהֽ ָע֗ י ָה֝ ְׁשֵר֥ ָכה ּ֑לֹו ַאֽ ָעם ֶׁשָּכ֣ י ָה֭  ַאְׁשֵר֣

ד: ְּבָכל־֥יֹום קמה  ם ָוֶעֽ ְמךךָ֗ ְלעֹוָל֥ ה ִׁש֝ ֲרָכ֥ ֲאָבֽ ֶלךךְ ַוֽ י ַהֶּמ֑ ֣ ֱאלֹוַה֣ ד ֲאֽרֹוִמְמךךָ ִו֥ ה ְלָד֫ ְּתִהָּל֗

ֶקר: ין ֵחֽ ִלְגֻדָּל֗תֹו ֵא֣ ד ְו֝ ל ְמֹא֑ ֤דֹול ְיָי֣ ּוְמֻהָּל֣ ד: ָּג֮ ם ָוֶעֽ ְמךךָ֗ ְלעֹוָל֥ ה ִׁש֝ ֲלָל֥ ָּך ַוֲאַהֽ ֲרֶכ֑ ֲאָבֽ

יךךָ  י ִנְפְלֹאֶת֣ ךךָ ְוִדְבֵר֖ ַדר ְּכ֣בֹוד הֹוֶד֑ ידּו: ֲה֭ יךךָ ַיִּגֽ יךךָ ּוְג֖בּוֹרֶת֣ ֲעֶׂש֑ ח ַמֽ דֹור ְיַׁשַּב֣ ּ֣דֹור ְל֭

רּו   יֹאֵמ֑ יךךָ  ֽנֹוְרֹאֶת֣ ֱע֣זּוז  ֶוֽ יָחה:  ַרב־ֽטּוְבךךָ֣ וגדלותךָאִׂשֽ ֵזֶ֣כר  ָּנה:  ֲאַסְּפֶרֽ  ֥ ְתךךָ ּוְגֻדָּלֽ  

ל ַלֹּכ֑ ֶסד: טֹוב־ְיָי֥  ִים ּוְגָדל־ָחֽ ַּפ֗ ַא֝ ֶרךךְ  ֶא֥ ְיָי֑  נּו: ַחּ֣נּון ְוַר֣חּום  ְיַרֵּנֽ  ֥ ְתךךָ ְוִצְדָקֽ יעּו  ַיִּב֑

ֲרֽכּוָכה: ְּכ֣בֹוד  ְיָבֽ יךךָ  ֲחִסיֶד֗ ַוֽ֝ יךךָ  ֲעֶׂש֑ ָּכל־ַמֽ ָי  ְי֭ יו: יֹו֣דּוךךָ  ֲעָׂשֽ יו     ַעל־ָּכל־ַמֽ ֲחָמ֗ ַרֽ ְו֝

ּ֝וְכ֗בֹוד  יו  ְּגֽבּוֹרָת֑ ם  ָאָד֣ ִלְבֵנ֣י ֖◌ָהֽ ׀  יַע  רּו: ְלהֹוִד֤ ְיַדֵּבֽ  ֥ ְתךךָ ּוְגבּוָרֽ רּו  יֹאֵמ֑  ֣ ַמְלֽכּוְתךךָ

ר: ְמַׁשְלְּתךךָ֗ ְּבָכל־ּ֥דֹור ָוֹדֽ ים ּ֝וֶמֽ ָלִמ֑ ְלכּוְתךךָ֗ ַמְל֥כּות ָּכל־ֹעֽ ר ַמְלכּוֽתֹו:        ַמֽ ֲהַד֣

ה ְוַאָּת֤ רּו  ְיַׂשֵּב֑ יךךָ  ל ֵאֶל֣ יֵני־ֹכ֖ ים: ֵעֽ ף ְלָכל־ַהְּכפּוִפֽ זֹוֵק֗ ים  ְו֝ ְפִל֑ ְלָכל־ַהֹּנֽ ָי  ְי֭ ךךְ  סֹוֵמ֣

93' לובש פסח של א' ביום  טל תפילת גשם בשמיני עצרת ותפילת לפי  החזן איו  לבה.  פרוכת  תולין   '
'סארגס' (קיטל).

' וסדר הכסת ספר תורה, ביגוי ימים וראים.  יהללו ' וסופו, 'אשריתחילת ' 



ם ְּבִעּֽתֹו:  ם ֶאת־ָאְכָל֣                                                                   הבעל תפלה מרים קולו בעימהֽנֹוֵתן־ָלֶה֖

י ָרֽצֹון:  בפסוק  יַע ְלָכל־ַח֣ ךךָ ּוַמְׂשִּב֖ ַח ֶאת־ָיֶד֑ ל־ ּפֹוֵת֥ יד ְּבָכֽ ָחִס֗ יו ְו֝ ָי ְּבָכל־ְּדָרָכ֑ יק ְי֭ ַצִּד֣

ו  י ֲעָׂשֽ ה ַמֽ ֲעֶׂש֑ יו ַיֽ ת: ְרֽצֹון־ְיֵרָא֥ ֱאֶמֽ הּו ֶבֽ ר ִיְקָרֻא֣ ל ֲאֶׁש֖ יו ְלֹכ֤ ְרָא֑ ָי ְלָכל־ֹקֽ : ָק֣רֹוב ְי֭

ת ָּכל־ יו        ְוֵא֖ ֲהָב֑ ֶאת־ָּכל־ֹאֽ ָי  ר ְי֭ ם: ׁשֹוֵמ֣ ע ְוֽיֹוִׁשיֵעֽ ְׁשַמ֗ ם ִי֝ ְוֶאת־ַׁשְוָעָת֥

ם ם ָקְדׁ֗שֹו      ְלעֹוָל֥ ָׂשר ֵׁש֥ ךךְ ָּכל־ָּב֭ יָבֵר֣ י ִוֽ ר ִּפ֥  ַדֶּב֫ ת ְיָי֗ ְיֽ יד: ְּתִהַּל֥ ים ַיְׁשִמֽ ְרָׁשִע֣ ָהֽ

ד: ּה: קטו:יח ָוֶעֽ ֲללּו־ָיֽ ם ַהֽ ה ְוַעד־עֹוָל֗ ַעָּת֥ ּה ֵמֽ ךךְ ָי֗ ֵר֤ ְחנּו ׀ ְנָב֘ ֲאַנ֤ ַוֽ

' קודם שמחזירים הספר להיכל, חוץ מבימים שאין אומרים אב הרחמים ברוב קהלות פולין אומרים בכל שבת '

חדש אב. וכשמברכין הספירה, מבימי חוץ החדש כשמברכים  ולא ומילה, חתוה כשיש צדקתך צדק ולא

ְוַהְּתִמיִמים ְוַהְיָׁשִרים  ַהֲחִסיִדים  ְּבַרֲחִמים  ִיְפֹקד  הּוא  ָהֲעצּוִמים ְּבַרֲחָמיו   ַאב ָהַרֲחִמים  ׁשֹוֵכן ְמרֹוִמים 

ֶדׁש ֶׁשָּמְסרּו ַנְפָׁשם ַעל ְקֻדַּׁשת ַהֵּׁשם   ים שמואל ב' א:כגְקִהיּלֹות ַהֹּקֽ ֱאָהִב֤ ם ְוַהְּנִעיִמם֙  ַהֶּנֽ ם  ְּבַחֵּייֶה֔ א ּוְבמֹוָת֖ ֹ֣ ל

ּלּו דּו ִמְּנָׁשִרים ַקֽ רּו  ִנְפָר֑ ֶפץ ַלֲעׂשֹות ְרצֹון קֹוָנם  ּוֵמֲאָריֹות ָּגֵבֽ ינּו ִיְזְּכֵרם  צּוָרם:  ְוֵחֽ ְׁשָאר  ִעם   ְלטֹוָבה ֱאלֵֹהֽ

ינּו ִנְקַמת ַּדם ֲעָבָדיו ַהָּׁשפּוךךְ  ַּכָּכתּוב ינּו ְלֵעיֵנֽ ָהֱאלִֹהים:  ִאיׁש ֹמֶׁשה ְּבתֹוַרת  ַצִּדיֵקי עֹוָלם  ְוִיְנֹקם ְּבָיֵמֽ

יךךָ  דברים לב:מג ר ַאְדָמ֖תֹו ַעּֽמֹו: ְוַעל ְיֵדי ֲעָבֶדֽ יו ְוִכֶּפ֥ יב ְלָצָר֔ יו ִיּ֑קֹום ְוָנָק֙ם ָיִׁש֣ י ַדם־ֲעָבָד֖ ינּו גֹוִי֙ם ַעּ֔מֹו ִּכ֥ ַהְרִנ֤

ֶדׁש ֶנֱאַמר:  יואל ד:כא  ַהְּנִביִאים ָּכתּוב ֵלאֹמר:  ן ְּבִצּֽיֹון: ּוְבִכְתֵבי ַהֹּקֽ יָי֖ ֹׁשֵכ֥ יִתי ַוֽ א־ִנֵּק֑ ֹֽ ם ל יִתי ָּדָמ֣ תהלים ְוִנֵּק֖

ע    עט:י  ם ִיָּוַד֣ יֶה֥ ֵה֫ ֱאלֹֽ ַאֵּי֢ה  ַהּגֹוִי֘ם  אְמ֣רּו  ֹֽ ׀ י ָּמה  :בגייםָל֤ ַהָּׁשֽפּוךךְ יךךָ  ם־ֲעָבֶד֥ ת ַּדֽ ְקַמ֗ ִנ֝ ינּו  ַּבּגֹוִי֣ם ְלֵעיֵנ֑  

ת  ט:יג ְואֹוֵמר:  ֲעַק֥ ח ַצֽ ַכ֗ א־ָׁש֝ ֹֽ ר ל ם ָזָכ֑ ִמים אֹוָת֣ ׁש ָּד֭ י־ֹדֵר֣  ִים:  עניים    ִּכֽ ין קי:ו-ז ְואֹוֵמר: ֲעָנִוֽ ּגֹוִים  ָיִד֣ א ַּב֭ ָמֵל֣

ַחץ  ְגִוּ֑יֹות  אׁש ָמ֥ ֗ ֹ֝ ֶרץ  ר ה:  ַעל־ֶא֥ ַּנַחל  ַרָּבֽ ֶרךךְ  ִמ֭ ה  ַּבֶּד֣ ן  ִיְׁשֶּת֑ ֗ אׁש:    ַעל־ֵּכ֝ ֹֽ ים ר        ָיִר֥

סדר הכנסת ספר התורה



94
 החזן לוקח את ספר התורה להוליכו מן האלמעמער (בימה) ולהציעו בהיכל, ואומר בעימה : 

ב ְׁש֣מֹו ׀ ְלַבּ֑דֹו   קמח:יג-יד  י־ִנְׂשָּג֣ ם ְיָי֗ ִּכֽ ּו ׀ ֶאת־ֵׁש֬ ֲל֤ל֨  קהל:ְיַהֽ
ֶרץ 95 ֝הֹו֗דֹו ַעל־ֶא֥

ִים:  ֲללּו־ ְוָׁשָמֽ ם ְקֹר֗בֹו ַהֽ ְׂשָרֵאל ַע֥ יו ִלְבֵנ֣י ִי֭ ָכל־ֲחִסיָד֗ ה ְלֽ ֶרן ׀ ְלַעּ֡מֹו ְּתִהָּל֤  ֶרם ֶק֨ ַוָּי֤

ּה:  ָיֽ

בשבת : 

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

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

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

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

י ַהְּלָבֽנֹון:  ָי֗ ֶאת־ַאְרֵז֥ ר ְי֝ ר ֲאָרִז֑ים ַוְיַׁשֵּב֥ ָי ֹׁשֵב֣ ֣קֹול ְי֭

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

ׁש:  ֲה֥בֹות ֵאֽ ב ַלֽ קֹול־ְיָי֥ ֹחֵצ֗

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

94 First the receives the חזן  with both hands from the ספר  other times from the) גבאי   .(מגביה 
When there is only one ספר he receives it comes from his left, two ספרים from his right, and three
from directly behind him. The ספרים  turns to the South fairly quickly and usually before he חזן 
finishes ' לבדו'. Other times (except maybe חהיום כפור מ) he turns around towards West and receives
the ספר directly from the מגביה and turns to South as soon as he has a firm grip. Therefore he might
begin ' יהללו' facing West Southwest or South.

העולם טועים בתיבת  95 שקורים הד' בשור"ק שקרא אצלו מלאפו"ם ויהי' פירושו א"כעל ארץ ושמים  הודו   

לשון הודאה. ואיו כן אלא הוא לשון הוד והדר. ופי' הוד שלו לפיכך צריך לקרות הד' בחול"ם כן משמע מלשון
(והג כצאן יוסף) מקרא.  בעלי  אצל  פשוט  אאמ"ז מהרי"ה ז"ל בס' י"א סימן רמ"ט ותקצ"ה והוא



ר ָּכֽבֹוד:  ּ֗לֹו ֹאֵמ֥ יָכ֑לֹו ֻּכ֝ ֥רֹות ּוְבֵהֽ  ֶּיֱחׂ֢שף ְיָע֫ ל ַאָּילֹו֘ת ַוֽ ֤קֹול ְיָי֙ ׀ ְיחֹוֵל֣

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

ָּׁשֽלֹום: ךךְ ֶאת־ַעּ֣מֹו ֿבַ ן ְיָי֓ ׀ ְיָבֵר֖ ז ְלַעּ֣מֹו ִיֵּת֑  ָי֗ ֹע֖ ְיֽ

ביום טוב שחל בחול :  

ְז֥מֹור  כד ד ִמ֫ ּה:  96ְלָדִו֗ ל ְו֣יְׁשֵבי ָבֽ ֵב֗ ּה ֵּת֝ ֶרץ ּוְמלֹוָא֑ ֽיָי ָהָא֣ ַל֭

ָה:   97 ָה֗רֹות ְיֽכֹוֲנֶנֽ ּה ְוַעל־ְנ֝ ים ְיָסָד֑ ִּכי־֖הּוא ַעל־ַיִּמ֣

י־  ה ִמֽ ֗קּום ִּבְמ֥קֹום ָקְדֽׁשֹו: ַיֲעֶל֥ י־ָי֝  ְבַהר־ְיָי֑ ּוִמֽ

ר  ב ֲאֶׁש֤ ָב֥ ִים ּֽוַבר־ֵל֫ י ַכַּפ֗ א ׀  ְנִק֥ א־ָנָׂש֣ ֹֽ ְוא   ל ה:  נפשוַלָּׁש֣ ע ְלִמְרָמֽ א ִנְׁשַּב֣ ֹ֖ י ְול ַנְפׁ֑שִ

י ִיְׁשֽעֹו:  ֱאלֵֹה֥ ה ֵמֽ ת ְיָי֑ ּ֝וְצָדָק֗ ָרָכה ֵמֵא֣ א ְב֭ ִיָּׂש֣

ה  יודרשו ּ֣דֹור ֶז֭ ְרָׁש֑ ָלה:  ֹּדֽ ב ֶסֽ ֲעֹק֣ י ָפֶנ֖יךךָ ַיֽ ֵׁש֥֨  ְמַבקְֿ

ֶלךךְ ַהָּכֽבֹוד:  ָי֗בֹוא ֶמ֣ ם ְו֝ י עֹוָל֑ ְׂשאּו ִּפְתֵח֣ ִהָּנֽ ם ְו֭ אֵׁשיֶכ֗ ים ׀ ָרֽ ְׂש֤אּו ְׁשָעִר֨

ה:  ָי֗ ִּגּ֥בֹור ִמְלָחָמֽ ָי ִעּ֣זּוז ְוִגּ֑בֹור ְי֝ ֥בֹוד ׀ ְי֭ ֶלךךְ ַהָּכ֫ י ֶז֘ה ֶמ֤ ִמ֥

ֶלךךְ ַהָּכֽבֹוד:  א ֶמ֣ ֹ֗ ָיב ם ְו֝ י עֹוָל֑ ם ּ֭וְׂשאּו ִּפְתֵח֣ אֵׁשיֶכ֗ ְׂש֤אּו ְׁשָעִרים ׀ ָרֽ

ָּתּו ַרָּבָן, ָאסּור ְלָאָדם ֶׁשֵּיָהֶה ִמן ָהעֹוָלם ַהֶּזה ְּבלֹא ְבָרָכה ְוָכל ַהֶּנֱהֶה ִמן ָהעֹוָלם ַהֶּזה ְּבלֹא ְבָרָכה, ָמַעל. . .96
ּהְרִבי ֵלִוי ָרֵמי, ְּכִתיב ' ֶרץ ּוְמלֹוָא֑ ד' ָהָא֣ ם:' ּוְכִתיב ' ַל֭ ן ִלְבֵני־ָאָדֽ ֶרץ ָנַת֥ ָהָא֗ ִים ֖◌ָׁשַמִים ַל֑ד' ְו֝ ' (תהלים קיה:טז),ַהָּׁשַמ֣

(גמ' ברכות לה:)לֹא ַקְׁשָיא, ָּכאן קֹוֶדם ְּבָרָכה, ָּכאן ְלַאַחר ְּבָרָכה. 
ִּדְכִתיב? ' 97 יֹוָחָן, ָמאי  ְרִבי  ָה: ָאַמר  ָה֗רֹות ְיֽכֹוֲנֶנֽ ְוַעל־ְנ֝ ּה  ים ְיָסָד֑ ְוַאְרָּבָעהִּכי־֖הּוא ַעל־ַיִּמ֣ ִׁשְבָעה ַיִּמים  ֵאּלּו   '

ֶׁשל ֶׁשל  ֶׁשל ְסדֹום, ג) ְוַיָּמּה  ֶׁשל ְטֶבְרָיא, ב) ְוַיָּמּה  ֵהן ִׁשְבָעה ַיִּמים: א) ַיָּמּה  ְָהרֹות, ֶׁשַּמִקיִפין ֶאת ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל, ְוֵאּלּו 
ְוֵאּלּו ֵהן ַאְרָּבָעה ְָהרֹות, א) ַיְרֵּדן, ב) ֵחיַלת,   ד) ְוַיָּמּה ֶׁשל ִחיְלָתא, ה) ְוַיָּמּה ֶׁשל ִסיְבִכי, ו) ְוַים ַאְסַּפְמָיא, ז) ְוָים ַהָּגדֹול.

 (גמ' בבא בתרא עד:) ְוַיְרמּוְך, ג) ְוִקירֹוְמיֹון ד) ּוִפיָגה.  



֥בֹוד ׀ ֶלךךְ ַהָּכ֫ י ֣הּוא ֶז֘ה ֶמ֤ ָלה:ִמ֤ ֶלךךְ ַהָּכ֣בֹוד ֶסֽ ְיָי֥ ְצָב֑אֹות ֤הּוא ֶמ֖

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 :

98      במדבר י:לו
ל:   י ִיְׂשָרֵאֽ ֲב֖בֹות ַאְלֵפ֥ ה ְיָי֔ ִרֽ ר ׁשּוָב֣ ה יֹאַמ֑  ּוְבֻנֹח֖

:  תהלים קלב:ח-י   ךךָ ֲא֥רֹון ֻעֶּזֽ ה ַוֽ ָּת֗ ךךָ ַא֝ ָי ִלְמֽנּוָחֶת֑ ה ְי֭ קּוָמ֣

נּו:  יךךָ ְיַרֵּנֽ ֲחִסיֶד֥ ֶדק ַוֽ ֲהֶנ֥יךךָ ִיְלְּבׁשּו־ֶצ֑ ֹּכֽ

 : ךךָ ב ְּפֵנ֣י ְמִׁשיֶחֽ ֵׁש֗ ךךָ ַאל־ָּת֝ ד ַעְבֶּד֑ ֲעבּור ָּדִו֣ ֖◌ַּבֽ

בּו:  משלי ד:ב  ֲעֹזֽ ל־ַּתֽ י ַאֽ ֹוָרִת֗ ם ּֽת֝ ִּתי ָלֶכ֑ ַקח ֭טֹוב ָנַת֣ י ֶל֣  ִּכ֤

ר:  ג:יח  יָה ְמֻאָּׁשֽ ֹתְמֶכ֥ ּה ְוֽ ים ָּב֑ ֲחִזיִק֣ יא ַלַּמֽ ֵעץ־ַחִּי֣ים ִה֭

יָה ָׁשֽלֹום: ג:יז  יבֹוֶת֣ ָכל־ְנִת֖ ַעם ְוֽ יָה ַדְרֵכי־ֹנ֑  ְּדָרֶכ֥

֙  איכה ה:כא  יךךָ נּו ְיָי֤ ׀ ֵאֶל֨ ֶדם: ונשובֲהִׁשיֵב֨ ינּו ְּכֶקֽ ׁש ָיֵמ֖ ָנׁ֔שּוָבה ַחֵּד֥  ְוֽ

ְּבָעְלָמא ִּדְבָרא ִכְרעּוֵתּהָאֵמן)   קהלְׁשֵמיּה ַרָּבא ( זוקף ִיְתַּגַּדל ְוִיְתַקַּדׁש 99 חזן כורע

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

ָאֵמן)  קהל (:ָאֵמן כורע חזן ָקִריב: ְוִאְמרּו

ַרָּבָן, ' 98 ל: ָּתּו  י ִיְׂשָרֵאֽ ֲב֖בֹות ַאְלֵפ֥ ה ֔ד' ִרֽ ר ׁשּוָב֣ ה יֹאַמ֑ ַעל ָּפחֹות ִמְּׁשֵיּוְבֻנֹח֖ ׁשֹוָרה,  ֶׁשֵאין ַהְּׁשִכיָה  ' ְמַלֵּמד, 
ֲאָלִפים       ּוְׁשֵי ְרָבבֹות ִמִּיְׂשָרֵאל, ֲהֵרי ֶׁשָהיּו ִיְׂשָרֵאל ְׁשֵי ֲאָלִפים ּוְׁשֵי ְרָבבֹות ָחֵסר ֶאָחד, ְוֶזה לֹא ָעַסק ִּבְפִרָּיה ּוְרִבָּיה,

(גמ' יבמות סג:)לֹא ְִמָצא ֶזה גֹוֵרם ַלְּׁשִכיָה ֶׁשִּתְסַּתֵלק ִמִּיְׂשָרֵאל? 
99 ' מוסף  לפי  הקדיש  מגן  ' תפילות גשם וטל החזן  בו  כופלים  וראים,  ימים  ביגון   - ביגון לעלא '   '

  מיוחד. 



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

 ְוִיְׁשַּתַּבח ְוִיְתָּפַאר ְוִיְתרֹוַמם ְוִיְתַנֵּׂשא   ִיְתָּבַרךךְ  חזן כורע

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

 לאחריו).

ָּלא   ָּלא  מוסיפים תפילות גשם וטל  ולפי כפור יום וראש השנה(בְלֵעֽ ִמָּכל־ִּבְרָכָתא ְוִׁשיָרָתא ) ּוְלֵעֽ

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

).062בשבת ראש חודש אומרים כאן מוסף של שבת ראש חודש (עמ' 
).172בשלש רגלים ובשבת חול המועד אומרים כאן מוסף של שלש רגלים (עמ' 

).523), של יום כפור (עמ' 803בימים וראים אומרים כאן מוסף של ראש השה (עמ'  

תפלת מוסף לשבת 

 אין יותר מסוף ז' שעות, ובדיעבד אם התפלל תפלת מוסף כל יחיד חייב בתפלת מוסף בין יש צבור בעיר בין לא. זמן 

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 ךךָ יד ְּתִהָּלֶתֽ י ַיִּג֥ ח ּ֝וִפ֗ י ִּתְפָּת֑ ֹדָני ְׂשָפַת֣ ֲא֭

ַאָּתה  משתחוהָּברּוךךְ  כורע  ְייָ זוקף   ינּו  ֱאלֵֹהי ַאְבָרָהם    אלֵֹהי ֲאבֹוֵתֽ ֵוֽ ינּו  ֱאלֵֹהֽ

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

גֹוֵאל ּוֵמִביא  ָאבֹות   ַחְסֵדי  ְוזֹוֵכר  ַהֹּכל   ְוֹקֵנה  טֹוִבים  ֲחָסִדים  ּגֹוֵמל 

ַען ְׁשמֹו ְּבַאֲהָבה:   ִלְבֵני ְבֵניֶהם  ְלַמֽ



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

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

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

יַע: ַאָּתה ִּגּבֹור ְלעֹוָלם  ֲאֹדָני  ְמַחֵּיה ֵמִתים ַאָּתה  ַרב ְלהֹוִׁשֽ

ממוסף של שמיי עצרת עד שחרית של יום ראשון של פסח מוסיפים : 

ֶׁשם: ַמִּׁשיב ָהֽרּוַח ּומֹוִריד ַהֶּגֽ

נֹוְפִלים סֹוֵמךךְ  ַרִּבים   ְּבַרֲחִמים  ֵמִתים  ְמַחֵּיה  ֶסד   ְּבֶחֽ ַחִּיים  ְמַכְלֵּכל 

ִליֵׁשֵני ָעָפר: ִמי ָכֽמֹוךךָ  ְורֹוֵפא חֹוִלים  ּוַמִּתיר ֲאסּוִרים  ּוְמַקֵּים ֱאמּוָנתֹו 

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

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

ִמי ָכֽמֹוךךָ ַאב ָהַרֲחִמים  זֹוֵכר ְיצּוָריו ְלַחִּיים  ְּבַרֲחִמים: 

ְוֶנֱאָמן ַאָּתה ְלַהֲחיֹות ֵמִתים: ָּברּוךךְ ַאָּתה ְיָי ְמַחֵּיה ַהֵּמִתים: 



100 101
 קדושה לש"ץ בחזרת התפלה

בלבד  ֶדׁש חזן  ַּבֹּקֽ ֶדׁש  ַהַּמְקִּדיִׁשים ִׁשְמךךָ  ַׂשְרֵפי ֹקֽ יַח  ְּכסֹוד ִׂשֽ ְוַנְקִּדיְׁשךךָ  ַנֲעִריְצךךָ 

ר  ישעיה ו:ג ְנִביֲאךךָ 102ַּכָּכתּוב ַעל־ַיד  א ֶז֤ה ֶאל־ֶז֙ה ְוָאַמ֔ ְוָקָר֨

 קהל וחזן יחדיו

ֶרץ ְּכבֹוֽדֹו: א ָכל־ָהָא֖ ֹ֥ ָק֧דֹוׁש ׀ ָק֛דֹוׁש ָק֖דֹוׁש ְיָי֣ ְצָב֑אֹות ְמל

 ָמֵלא עֹוָלם  ְמָׁשֲרָתיו ׁשֹוֲאִלים ֶזה ָלֶזה  ְּכבֹודֹו חזן

רּו:  ַאֵּיה ְמקֹום ְּכבֹודֹו    ְלֻעָּמָתם ָּברּוךךְ יֹאֵמֽ

 קהל וחזן יחדיו

ָּב֥רּוךךְ ְּכבֹוד־ְיָי֖ ִמְּמקֹוֽמֹו: יחזקאל ג:יב

ֶפן ְּבַרֲחִמים  ְוָיֹחן ַעם ַהְמַיֲחִדים ְׁשמֹו  ִמְּמקֹומֹו חזן   הּוא ִיֽ

ִים ְּבַאֲהָבה ְׁשַמע אֹוְמִרים:  ֶקר ְּבָכל־יֹום ָּתִמיד  ַּפֲעַמֽ ֶרב ָוֹבֽ ֶעֽ

הּוא יֹוֵתר ִמַּמְלֲאֵכי ַהָּׁשֵרת, ֶׁשִּיְׂשָרֵאל אֹוְמִרים ִׁשיָרה ְבָכל ָׁשָעה, ּוַמְלֲאֵכי100 ָּברּוְך  ֲחִביִבין ִיְׂשָרֵאל ִלְפֵי ַהָּקדֹוׁש 
ַהָּׁשֵרת ֵאין אֹוְמִרים ִׁשיָרה ֶאָּלא ַּפַעם ַאַחת ַּבּיֹום, ְוָאְמֵרי ָלּה, ַּפַעם ַאַחת ַּבַׁשָּבת . . . ְוִיְׂשָרֵאל ַמְזִּכיִרין ֶאת ַהֵׁשם ַאַחר

ל ֥ד' ְׁשֵּתי ֵתיבֹות, ֶׁשֶּנֱאַמר: ' ע ִיְׂשָרֵא֑ ' ּוַמְלֲאֵכי ַהָּׁשֵרת ֵאין ַמְזִּכיִרין ֶאת ַהֵׁשם ֶאָּלא ְלַאַחר ָׁשֹלׁש ֵּתיבֹות, ִּכְדְכִתיב: ְׁשַמ֖
', ְוֵאין ַמְלֲאֵכי ַהָּׁשֵרת אֹוְמִרים ִׁשיָרה ְלַמְעָלה, ַעד ֶׁשּיֹאְמרּו ִיְׂשָרֵאל ְלַמָּטה, ֶׁשֶּנֱאַמר: ָק֧דֹוׁש ׀ ָק֛דֹוׁש ָק֖דֹוׁש ֥ד' ְצָב֑אֹות '

ים:' יעּו ָּכל־ְּבֵנ֥י ֱאלִֹדֽ ָּיִר֗ ֶקר ַו֝ ַחד ּ֣כֹוְכֵבי ֹב֑ (גמ' חולין צב.) ' (איוב לח:ז). ְּבָרן־ַי֭

.שבת חזון  מקיפים על זה כדי להבדילה משבת שלפני שבועותיש והגים לגן את הקדושה, ובפרט ב101

של   ו תפילת טל בימים  אותה ביגון  גשם   מגים  ו תפילת טל   ו שבתות שקלים. וגשם   אותה החודש   מגים   

.שקלים', של מוסף אור פניךביגון הפיוט '
בחטף פתח - כ"ה בכל ס"י והסגול הוא משיויי רז"ה. (סידור אזור אליהו)102



 קהל וחזן יחדיו 

 דברים ו:ד 
103
ד:  ינּו ְיָי֥ ׀ ֶאָחֽ ל ְיָי֥ ֱאלֵֹה֖ ע ִיְׂשָרֵא֑ ְׁשַמ֖

חזן 
104

נּו  ֶאָחד   נּו  הּוא מֹוִׁשיֵעֽ ינּו  הּוא ַמְלֵּכֽ ינּו  הּוא ָאִבֽ  הּוא ֱאלֵֹהֽ

נּו ְּבַרֲחָמיו ֵׁשִנית  ְלֵעיֵני ָּכל־ַחי   םבמדבר טו:מא ְוהּוא ַיְׁשִמיֵעֽ ְה֥יֹות ָלֶכ֖  ִלֽ

ים ֱאלִֹה֑ ֵלֽ

קהל וחזן יחדיו 

ם: ֵהיֶכֽ ֲאִנ֖י ְיָי֥ ֱאלֹֽ

' בקדושת מוסף: אלדיכםבשבת שאומרים בה אופן מוסיפים פיוט ' 

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

ִמיׁשֹור ִיְׁשֹּפט  ֶדק   ֶצֽ ׁ֗שֹוֵפט  ם  ֵהיֶכֽ ֱאלֹֽ
ִּדין ִמַּדת  ַיֲהֹפךךְ   ּדֹוָתיו  ִמ֗ ְלֻאִּמים  
יַכֵּפר ְזדֹונֹות ּוְׁשָגגֹות  ַוֲעֹון  ְלַרֲחִמים  ִו֗
דֹון  ֲחָטִאים ַהְצֵהר ְוַהְלֵּבן  ַוֲאֵׁשִמים  ָא֗

את105 מזכירים  או  בה  הקדושה  בסיום 
קידוש המלאכים וברכתם לקב"ה, ומתוך כך את
תפילתם שימלוך ד' לעולם על ציון לדור ודור, או 
לו, לכפר  רחמיו  את  לבקש  כאן  גם  מוסיפים 
לילות אליו  המתפללים  בקהלו  שיתבון  בזכות 
אבותיו ובזכות  הכפורים,  ביום  וימים ומתעים 
ויגאלו, שבועתו  את  להם  יקיים  הצדיקים 

כדי שקבל עליו את מלכותו לעולמים.

ַכָּפָרה ַמִּׂשיִגים ֵלילֹות ְוָיִמים ְּכָתִמים  ְל֗
ֹכר ֵזה ַעְּמךךָ ְּבָצָרה ִמְתַעִּנים ְוָצִמים  ְז֗ ֲח֗
ָלֶהם ְּבִרית ִראׁשֹוִנים ְיָׁשִרים ּוְּתִמיִמים 
ְקדּוִמים ְׁשבּוַעת  ְבֵניֶהם  ִלְבֵני  ֵּים  ַק֗

יכּו ַמְלָּכם ְלעֹוְלֵמי עֹוָלִמים:  ְוַיְמִלֽ

103 ישראל  and שמע  אלדיכם  ד'  were אני   inserted  here  in  the  fifth  century,  when  special
government officials were posted in the synagogues to prevent the s proclamation of God’s’ציבור 
Oneness. Toward the end of orenen, when the spies had left, the was recited in an abridged שמע 
form. 

104 ' מוסף  קדושת  אלידנווסח  הוא  אחד  אחד,  וסח ד'  על  חכמים.  שטבעוהו  יומין  עתיק  מטבע  הוא   '
' הגו חסידי אשכז, והם ימקוהו על פי תורת הסוד. בהשפעת האריז"ל והגר"א פשט אחד אחדהקדושה      ' 

' השיה. היום שאר עדיין שריר וקיים בסידורי בי אשכזאחדבדורות האחרוים המהג להשמיט את המילה '
ובקרב מתפללי מהג אשכז המובהק.



  לשבת בראשית.106

   יהודה חזק. חתום בו

ם  ֵהיֶכֽ ִּכְסאֹויַ֗ ֱאלֹֽ ִיּכֹון  ַעְבּדֹו   ְׂשִּכיל 
ִיְבֶנה הָ֗ ְּכֵמֵראִׁשית    ִּתָּלּה  ַעל  ִעיר 

ָיִׁשית   ִיַרֵּפא ּו֗ ַאְרמֹון  ּוְמקֹום   ִמְזְּבחֹו 
ָהִּׁשית    ִיְקָרא ְּד֗ ִנּסּוךךְ  ְלִעְבִרָּיה  רֹור 

ִיְמַחץ  ָּבּה  עֹוֵבד  ָה֗ ָחְפִׁשית   ֱהיֹוָתּה 
ק֗   ְּכַעל־ַיד ָלַקח ֻּכִׁשית  ָז֗ ָקָמיו  זֹוֲעָמיו   ֹחָ֗

ׁשֹוֵמר  ָיִפיץ ַעם  ַעל  ִיְמלֹךךְ  ֲחִריִׁשית  
  ַׁשָּבת ְּבֵראִׁשית:

כאן או מוסיפים להודיע את תקוותו לגאולה106
העתידה שימלוך ד' על הכל כמו שמלך בתחילה,
ויצילו  המקדש,  ובית  ירושלים  את  ויבה 
עליו ד'  למלוכת  זכה  בכך  כאשר  מאויביו; 
בשמירת  ידיו  על  מתבטאת  כשמלוכתו  בגלוי, 

שבת בראשית כהלכתה.



לשבת (ראשונה של) חנוכה. 
יהודה חזק. חתום בו

ם  ֵהיֶכֽ ֶדק יָ֗ ֱאלֹֽ ֶצֽ ֵאזֹור  ְמִׁשיחֹו  ִביא 
ֶבט הָ֗ ּוִמְׁשָּפט ָרִביד   ִרְׁשָעה ָיִמית  ְּבֵׁשֽ

ַיֲאִביד    אֹוֵיב  ַהֵּלל וְ֗ ִּפיו  ַהִּנִּסים  ַעל 
ֵמַהֲעִביד   ָצִעיר  ת ִלְגמֹור   ֲחָדָׁשה ָּד֗  

לֹוף  ֲח֗ ֵמַהְכִּביד   ֶזן  ֹאֽ ּטֹות  ַה֗ ְיַחֵּדׁש  
ַיְזִּביד ְיקֹוֵמם  ֶדׁש  ֗ ֹקֽ בּול  ְז֗ ֱאִליִלים  

ל:אְוָנִׁשיר  ת תהלים  ִׁשיר־ֲחֻנַּכ֖ ִמְז֡מֹור   
ד:  ִית ְלָדִוֽ ַהַּב֣

  לשבת נחמו. 107

יהודה בר שמואל חזק.  חתום בו
ם  ֵהיֶכֽ יֶכם י֗ ֱאלֹֽ ֹוִסיף ָידֹו  ְלַקֵּבץ ְנפּוצֹוֵתֽ

ַלֲאִסיֵריֶכםהָ֗  ְצאּו  ֵלאֹמר  ָיִחיׁש   ֵעת 
ְלַבְבֶכם ּו֗  ִיְׁשַלח ְלָהִׁשיב  ְּבִריתֹו  ַמְלַאךךְ 

ֶרך ָעקֹוב ְלִמיׁשֹור   ְלִצּיֹון ְיַקֶּבְצֶכם  ֶּדֽ֗
ּׁשֹוְמִרים ַׁשָּבת  ְּבִרית ֵּביִני ּוֵביֵניֶכם הַ֗ 

ֲר֗  מ֗ כּו  ָּב֗ ל ֹ֗ו  ְׁש֗ יַא֗ ֳּדִמי ָלֶכם   ַח֗ ִּתְּתנּו   

ְדׁשֹו   ֶכר ָק֗ ר ישעיה מ:א ֵזֽ֗ י יֹאַמ֖ ַעִּמ֑ ֲח֖מּו  ַנֽ  
ם: ִּכי ֲאִני הּוא ַמְלְּכֶכם ְוֶאְמלֹךךְ  ֱאלֵֹהיֶכֽ

ֲעֵליֶכם:

קיבוץ 107 על  לבקש  מוסיפים  או  בקדושה 
ע"י שלמה  כאשר שוב בתשובה  שיהיה  הגלויות 
אליהו הביא.       ובזכות שמירת השבת שלו,
שהיא לו לאות ברית עם ד', זכה לחמה לראות

שוב בשוב ד' ציון.



The  פיוטים for  שבת ברית מילה are only said when the ברית is performed on  שבת itself. The  פיוט
אלדיכם' ' for  שבת נישואין is said only when the wedding is performed on Friday, and the סעודת נישואין

is on  שבת. This is quite uncommon today, therefore this  פיוט has not been said for many years. 

 שמואל חזק.חתום בו לשבת נשואין.
ם ֵהיֶכֽ ְלָאָכיומַ֗   ֵעיָלמֹו ֵּכס  ָׂשם ְכנֹוִׁש֗  ֱאלֹֽ
ּמֹו לֹא     ָרז רּוחֹות ַאֵּיה ְמקֹום ְּכבֹודֹווְ֗   ָלֽ

ָּב֥רּוךךְ יחזקאל ג:יב ֹוְמִרים:     א֗ הֹוָלמֹו    
ִמְּמקֹוֽמֹו:  ֵעת ִיְמלֹךךְ      ְליֹוםלָ֗ ְּכבֹוד־ְיָי֖ 

ֵזה ִצּיֹון  ה ִיְראּו  קּומֹו  ֲח֗ ָּגנֹון ִּבְמקֹומֹו  ֶז֗
ִּכֵּסא ִם  ִלירּוָׁשַלֽ רֹוא  ְק֗ ָּכל־ְיקּומֹו   ְוֵיְדעּו 

 ְמקֹומֹו:

לשבת ברית מילה. 
ָאֹנִכי  ִהֵּנה  ַהְּבִרית   זֹוֵכר  ֲאִני  ם  ֵהיֶכֽ ֱאלֹֽ
ַחל ְּכִרית  ַח ִלְׁשֵאִרית  ֶאת־ִנְסָּתר ְּבַנֽ ׁשֹוֵלֽ

ַיְכִרית ּגֹוִים  ְלָפָניו  טֹוב   ּוִפָנה  ְמַבֵּׂשר 
ָּכל־ּכֹוְרַתי  זֹאת  ֵיְדעּו  ְּבַאֲחִרית   ְוָׁשלֹום 
ִיךךְ ְזהֹוִרית: ְבִרית  אֹוֵמר ְלִצּיֹון ָמַלךךְ ֱאלַֹהֽ

 ּוְבִדְבֵרי ָקְדְׁשךךָ ָּכתּוב ֵלאֹמר: חזן 

ּה: תהלים קמו:י קהל וחזן יחדיו ֲללּו־ָיֽ ר ַהֽ ר ָוֹד֗ ּיֹון ְלֹד֥ ִיךךְ ִצ֭ ם ֱאלַֹה֣ ךךְ ְיָי֙ ׀ ְלעֹוָל֗  ִיְמלֹ֤

ינּוחזן  ַצח ְנָצִחים ְקֻדָּׁשְתךךָ ַנְקִּדיׁש  ְוִׁשְבֲחךךָ ֱאלֵֹהֽ ךךָ ּוְלֵנֽ  ְלדֹור ָודֹור ַנִּגיד ָּגְדֶלֽ

ֶלךךְ ָּגדֹול ְוָקדֹוׁש ַאָּתה: ָּברּוךךְ ַאָּתה  ינּו לֹא ָימּוׁש ְלעֹוָלם ָוֶעד  ִּכי ֵאל ֶמֽ ִמִּפֽ

ֶלךךְ  בשבת שובה : ְיָי ָהֵאל ( ) ַהָּקדֹוׁש:ַהֶּמֽ

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

ֶלךךְ  בשבת שובה : ְיָי ָהֵאל ( ) ַהָּקדֹוׁש:ַהֶּמֽ

יָת ָר  ָּבתׁשַ  ַּכְנָּת ִּת  108 יָה  ָק  ִצֽ יָת צִ ְרְּבנֹוֶתֽ יָה  ּפֵ  ִּוֽ יהָ נְ ּדּוֵרי סִ  םעִ רּוֶׁשֽ ָסֶכֽ

108 acrostic, is found אלף בית the first twenty-two words of which run in a reversed ,תכנת שבת 
in the  מחזור ויטרי and was known to רב עמרם גאון.



יָה  מְ  לּו  יִ בֹוד ּכָ עֹוָלם לְ ַעְּנֶגֽ יָה  טְנָחֽ  110"א אֹוֲהִבים (הָ  109 ַגםוְ כּו  זָ ִּיים חַ ֹוֲעֶמֽ

יָה  ְּד אֹוֲהֵבי) הָ  רּו  ּבָ ֻדָּלה  ּגְ ָבֶרֽ ינּוָא ָחֽ ֱאלֵֹהֽ ְיָי  נּו  יָה  ַוְּתַצֵּוֽ ָעֶלֽ ז ִמִּסיַני ִנְצַטּוּו 

 ְלַהְקִריב ָּבּה          ָקְרַּבן מּוַסף ַׁשָּבת ָּכָראּוי: 

נּו ְבִׂשְמָחה ְלַאְרֵצֽ נּו  ינּו  ֶׁשַּתֲעֵלֽ אלֵֹהי ֲאבֹוֵתֽ ֵוֽ ינּו  ֱאלֵֹהֽ יךךָ  ְיָי  ְיִהי ָרצֹון ִמְּלָפֶנֽ

ְּתִמיִדים ינּו   חֹובֹוֵתֽ ֶאת־ָקְרְּבנֹות  יךךָ  ְלָפֶנֽ ַנֲעֶׂשה  ְוָׁשם  נּו   ִּבְגבּוֵלֽ נּו  ְוִתָּטֵעֽ

ְוַנְקִריב ַנֲעֶׂשה  ַהֶּזה  ַהַּׁשָּבת  יֹום  ְוֶאת־מּוַסף  ְּכִהְלָכָתם:  ּומּוָסִפים  ְּכִסְדָרם 

ינּו ְּבתֹוָרְתךךָ  ְבָּת ָעֵלֽ  ךךָ  ְּכמֹו ֶׁשָּכַתֽ יךךָ ְּבַאֲהָבה  ְּכִמְצַות ְרצֹוֶנֽ ַעל־ְיֵדי ֹמֶׁשה  ְלָפֶנֽ

ךךָ  ִמִּפי   ַעְבְּדךךָ   ָּכָאמּור:  ְכבֹוֶדֽ

ֶלת במדבר כח: ט-י  ים ֹס֧ ם ּוְׁשֵנ֣י ֶעְׂשֹרִנ֗ י־ָׁשָנ֖ה ְּתִמיִמ֑ ים ְּבֵנֽ י־ְכָבִׂש֥ ת ְׁשֵנֽ ּוְביֹו֙ם ַהַּׁשָּב֔

ּה:  יד ְוִנְסָּכֽ ת ַהָּתִמ֖ ת ְּבַׁשַּבּ֑תֹו ַעל־ֹעַל֥ ת ַׁשַּב֖ ֶמן ְוִנְסּֽכֹו: ֹעַל֥ ה ַבֶּׁש֖ ה ְּבלּוָל֥ ִמְנָח֛

ְׁשִביִעי ְמַקְּדֵׁשי  ַעם  ֶנג   ֹעֽ ְוֽקֹוְרֵאי  ַׁשָּבת  ֹׁשְמֵרי  ךךָ   ְּבַמְלכּוֶתֽ ִיְׂשְמחּו 

צרפתי).) 1 האוהבים: 109 (וסח  א'  וכת"י  ספרדי),  (וסח  מ'  כת"י  גולדשמידט,  מהד'  גאון,  עמרם  רב  סדר 
 סידור המיוחס לראב"ן, גוזות ג,)3(כתב יד העיקרי).  א   סידור רב סעדיה גאון, ירושלים תש"א, עמ' קיב, כת"י א)2

)5 סידור רביו שלמה מגרמייזא, ירושלים תשל"ב, עמ' קעה.    )4עמ' קא. - האוהבי עם גרש (אולי הוספת המו"ל).  
ספר המהיג, מהד' רפאל, ח"א, עמ' קסט.

סדר רב עמרם גאון, מהד' גולדשמידט, כת"י ז' (ביה"מ לרבים "י, ארץ מוצאו איה ידועה, כתב) 1 האוהבי: 110
סדר רב סעדיה גאון, ירושלים תש"א, עמ' קיב, כת"י אד)2איטלקי).   עזרא פליישר, תפילה ומהגי תפילה )3מא     

. - סבור שכך הגירסה הקדומה, ובהתאמה 98, הע'  25-35ארץ-ישראליים בתקופת הגיזה, ירושלים תש"ח, עמ' 
 מחזור וורמיישא )5 פירושי סידור התפילה לרוקח, כתב היד שבדק על ידי הרב דויד יצחקי. )4למיבה הטקסט.  

 עץ חיים לר"י חזן מלודרץ.)7 מחזור ויטרי, סימן קצ"א (השוה מהד' גולדשמידט, ח"א, עמ' רפט). )6משת ל"ב. 

על המבוכה בזה גם אצל הספרדים כתב הרב דוד סטבון, עלי הדס: אוסף מהגי הלכה של ק"ק תוס, קרית ספר
 ראית יותר,האוהבים  בודאי שמבחיה דקדוקית הגירסא האוהבי/האוהבים : "בעין הגירסאות 763תש"ע, עמ'  

הגאוים רוב  בגירסאות  מצאו  שכן  עוד  ומה  גירסא.  לאוקמי  בקוטרס  מאזוז  מאיר  רבי  הגאון  שכתב  וכמו 
המהיג, סעדיה גאון, סידור רבי שלמה ב"ר תן סג'למאסי, ספר  והראשוים: סידור רב עמרם גאון, סידור רב 

(עמ'  המחכים  ובספר  יקר.  ב"ר  יהודה  לרבי  התפלות  פירוש  הרוקח,  מצאתי: 32סידור  יהודה  ב"ר  תן  לרבו   (
 במחזור ויטרי ובספר עץהאוהבי  עם גרש בסוף לשם קיצור. מאידך אשכחן גירסת האוהבי'", האוהבי' דבריה"

 ומחק הגרש), ויש מרבי זמו שיצאו האוהבי'חיים לרבי יעקב חזן מלודריש (אא"כ יתברר שגם שם היה כתוב  
ש. המבורגר) (הרב ליישב גירסא זו שהתפשטה מאד בסידורי ספרד (וכן גירסת מחזור ארם צובה, וייציה רפ"ז)." 



ָיִמים ֶחְמַּדת  ְוִקַּדְׁשּתֹו   ּבֹו  יָת  ָרִצֽ ּוַבְּׁשִביִעי  ךךָ   ִמּטּוֶבֽ ְוִיְתַעְּנגּו  ִיְׂשְּבעּו  ֻּכָּלם 

ֶכר ְלַמֲעֵׂשה ְבֵראִׁשית: אָת  ֵזֽ ָרֽ אֹותֹו ק ָ

ְוֵתן יךךָ   ְּבִמְצֹוֶתֽ נּו  ַקְּדֵּׁשֽ נּו   ִבְמנּוָחֵתֽ ְרֵצה  ינּו   ֲאבֹוֵתֽ אלֵֹהי  ֵוֽ ינּו  ֱאלֵֹהֽ

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

ךךָ  ְּבַאֲהָבה ּוְבָרצֹון ַׁשַּבת ָקְדֶׁשֽ ינּו  ֱאלֵֹהֽ ְיָי  נּו  ְבךךָ 111  ֶּבֱאֶמת:  ְוַהְנִחיֵלֽ ְוִיְׂשְמחּו 

ֲהֵבי  ִיְׂשָרֵאל : ָּברּוךךְ ַאָּתה ְייָ  ֹאֽ ךךָ ְמַקֵּדׁש ַהַּׁשָּבת:  ְׁשֶמֽ

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

ְוִאֵּׁשי ִיְׂשָרֵאל ּוְתִפָּלָתם  ְמֵהָרה  ְּבַאֲהָבה ְתַקֵּבל ְּבָרצֹון  ּוְתִהי ְלָרצֹון ָּתִמיד

ינּו ְּבׁשּוְבךךָ ְלִצּיֹון ְּבַרֲחִמים: ָּברּוךךְ ַאָּתה ְייָ  יָנה ֵעיֵנֽ : ְוֶתֱחֶזֽ ךךָ ֲעבֹוַדת ִיְׂשָרֵאל ַעֶּמֽ

ַהַּמֲחִזיר ְׁשִכיָנתֹו ְלִצּיֹון:
ישמעו. החזן צריך לומר 'מודים' בקול רם כדי שהציבור

:לפי וסח פולין אומרים: 111 ךךָ ְוָיֽנּוחּו ָבֹו ִיְׂשָרֵאל ְמַקְּדֵׁשי ְׁשֶמֽ



ִלְׁשֹמר  ךךָ   ָקְדֶׁשֽ ְלַחְצרֹות  ינּו  ָּגֻלּיֹוֵתֽ

 ךךָ  יךךָ ְוַלֲעׂשֹות ְרצֹוֶנֽ ְּבֵלָבב  ּוְלָעְבְּדךךָ   ֻחֶּקֽ

 : נּו מֹוִדים ָלךךְ כורעים מעט  ָׁשֵלם  ַעל ֶׁשָאֽ

המילה  ֵאלזוקף ָּברּוךךְ   כשאומרים 

ַההֹוָדאֹות: 

' :על הנסיםבחוכה אומרים כאן '

ַעל ַהִּנִּסים  ְוַעל ַהֻּפְרָקן  ְוַעל ַהְּגבּורֹות  ְוַעל ַהְּתׁשּועֹות  

ינּו ַּבָּיִמים ָהֵהם ִּבְזַמן ַהֶּזה:  יָת ַלֲאבֹוֵתֽ ְוַעל ַהִּמְלָחמֹות  ֶׁשָעִׂשֽ

ֶּבן יֹוָחָנן ֹּכֵהן ָּגדֹול ַחְׁשֹמַני ּוָבָניו  ְּכֶׁשָעְמָדה ַמְלכּות ָיָון ָהְרָׁשָעה  ִּביֵמי ַמִּתְתָיהּו 

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

ְמָּת ֶאת ְנָּת ֶאת ִּדיָנם  ָנַקֽ ְבָּת ֶאת ִריָבם  ַּדֽ ָהַרִּבים  ָעַמְדָּת ָלֶהם ְּבֵעת ָצָרָתם  ַרֽ

ְרָּת ִּגּבֹוִרים ְּבַיד ַחָּלִׁשים  ְוַרִּבים ְּבַיד ְמַעִּטים  ּוְּטֵמִאים ְּבַיד ְטהֹוִרים  ִנְקָמָתם: ָמַסֽ

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

אּו ַחר ַּכךךְ ָּבֽ יָת ְּתׁשּוָעה ְגדֹוָלה ּוֻפְרָקן ְּכַהּיֹום ַהֶּזה: ְוַאֽ ךךָ  ּוְלַעְּמךךָ ִיְׂשָרֵאל ָעִׂשֽ ְּבעֹוָלֶמֽ

ֵנרֹות  יקּו  ְוִהְדִלֽ ךךָ   ִמְקָּדֶׁשֽ ֶאת  ְוִטֲהרּו  ךךָ   ֵהיָכֶלֽ ֶאת  ּוִפּנּו  ךךָ   ֵּביֶתֽ ִלְדִביר  יךךָ  ָבֶנֽ

ּלּו  ְלהֹודֹות ּוְלַהֵּלל ְלִׁשְמךךָ ַהָּגדֹול:  ךךָ  ְוָקְבעּו ְׁשמֹוַנת ְיֵמי ֲחֻנָּכה ֵאֽ ְּבַחְצרֹות ָקְדֶׁשֽ

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

:  בשבת שובה :  ךךָ ) ָאֵמן קהל (ּוְכתֹוב ְלַחִּיים טֹוִבים ְּבֵני ְבִריֶתֽ

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

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

ָלה:    ְיָי ַהּטֹוב ִׁשְמךךָ ּוְלךךָ ָנֶאה ְלהֹודֹות: זוקף  ַאָּתה  משתחוהָּברּוךךְ כורע ֶסֽ

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



ֶׁשת ַּבּתֹוָרה  ַהְּכתּוָבה ַעל־ְיֵדי ֹמֶׁשה  נּו ַּבְּבָרָכה ַהְמֻׁשֶּלֽ ינּו  ָּבֲרֵכֽ אלֵֹהי ֲאבֹוֵתֽ ינּו ֵוֽ ֱאלֵֹהֽ

ךךָ   ַעְבֶּדֽ

ךךָ - ָּכָאמּור:   ָהֲאמּוָרה ִמִּפי ַאֲהֹרן ּוָבָניו ֹּכֲהִנים  ַעם ְקדֹוֶׁשֽ

:  במדבר ו:כד-כו  ךךָ ֥ ְיָי֖ ְוִיְׁשְמֶרֽ ֶרְכךךָ  ָּך: כן יהי רצון  ְיָבֽ יֻחֶּנֽ יךךָ ִוֽ יו ֵאֶל֖ ר ְיָי֧ ׀ ָּפָנ֛  כן יהי רצון  ָיֵא֨

ם ְלךךָ֖ ָׁשֽלֹום:  יךךָ ְוָיֵׂש֥ א ְיָי֤ ׀ ָּפָני֙ו ֵאֶל֔  כן יהי רצון ִיָּׂש֨

ֶסד   ִׂשים ָׁשלֹום טֹוָבה ּוְבָרָכה  ינּו  ְוַרֲחִמים  ֵחן ָוֶחֽ ְוַעל־ָּכל־ִיְׂשָרֵאל  ָעֵלֽ

יךךָ  נּו ְּכֶאָחד ְּבאֹור ָּפֶנֽ ינּו  ֻּכָּלֽ נּו ָאִבֽ : ָּבֲרֵכֽ ךךָ ָּת  ִּכי   ַעֶּמֽ יךךָ ָנַתֽ נּו ְבאֹור ָּפֶנֽ ְייָ   ָלֽ

ינּו ֶסד  ּוְצָדָקה ּוְבָרָכה ְוַרֲחִמים ְוַחִּיים ְוָׁשלֹום:  ֱאלֵֹהֽ ּתֹוַרת ַחִּיים ְוַאֲהַבת ֶחֽ

יךךָ ְלָבֵרךךְ ֶאת־ַעְּמךךָ ִיְׂשָרֵאל  :  ְּבָכל־ֵעת   ְוטֹוב ְּבֵעיֶנֽ ךךָ ּוְבָכל־ָׁשָעה ִּבְׁשלֹוֶמֽ

ָּברּוךךְ ַאָּתה ְיָי       ַהְמָבֵרךךְ 

ֶאת־ַעּמֹו ִיְׂשָרֵאל ַּבָּׁשלֹום: 

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

ְוָׁשלֹום ְּבָרָכה  ַחִּיים  ֶפר  ּוַפְרָנָסה   "ְּבֵסֽ
נּו  טֹוָבה  ָאֽ יךךָ  ְלָפֶנֽ ְוִנָּכֵתב     ִנָּזֵכר 

ְלַחִּיים ִיְׂשָרֵאל   ֵּבית  ְוָכל־ַעְּמךךָ 
ּוְלָׁשלֹום:" 

ָּברּוךךְ ַאָּתה ְיָי עֹוֵׂשה ַהָּׁשלֹום: 

ֱאלַֹהי  ְנֹצר ְלׁשֹוִני ֵמָרע  ּוְׂשָפַתי ִמַּדֵּבר ִמְרָמה  ְוִלְמַקְלַלי ַנְפִׁשי ִתֹּדם  ְוַנְפִׁשי

ִּתְרֹּדף ַנְפִׁשי  ְוָכל־ַהחֹוְׁשִבים יךךָ  ךךָ  ּוְבִמְצֹוֶתֽ ֶּכָעָפר ַלֹּכל ִּתְהֶיה: ְּפַתח ִלִּבי ְּבתֹוָרֶתֽ

ַען ךךָ  ֲעֵׂשה ְלַמֽ ַען ְׁשֶמֽ ָעַלי ָרָעה  ְמֵהָרה ָהֵפר ֲעָצָתם ְוַקְלֵקל ַמְחְׁשבֹוָתם: ֲעֵׂשה ְלַמֽ

 : ךךָ ַען ּתֹוָרֶתֽ ךךָ  ֲעֵׂשה ְלַמֽ ַען ְקֻדָּׁשֶתֽ  ךךָ  ֲעֵׂשה ְלַמֽ יךךָ  תהלים ס:ז ְיִמיֶנֽ ְל֣צּון ְיִדיֶד֑ ַמַען ֵיָחֽ ְל֭

  ֣ יְנךךָ יָעה    ְיִמֽ ִני:  ועננוהֹוִׁש֖ ֲעֵנֽ יָ֗ יט:טו  ַוֽ יךךָ ְי֝ י ְלָפֶנ֑ י ְוֶהְג֣יֹון ִלִּב֣ ְהֽיּו ְלָר֨צֹון ׀ ִאְמֵרי־ִפ֡  ִי֥

י: ֲאִלֽ י ְוֹגֽ ֹעֶׂשה ָׁשלֹום ִּבְמרֹוָמיו  הּוא ַיֲעֶׂשה ָׁשלֹום  פוסע לאחריו ג' פסיעות ואומר :        צּוִר֥

ינּו ְוַעל־ָּכל־ִיְׂשָרֵאל: ְוִאְמרּו ָאֵמן:  ָעֵלֽ
זוקף לאט ואומר :

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

: ְוָׁשם ַנֲעָבְדךךָ ְּבִיְרָאה ִּכיֵמי עֹוָלם ּוְכָׁשִנים ַקְדֹמִנּיֹות:  ךךָ ה מלאכי ג:ד  ְּבתֹוָרֶתֽ ת ְיהּוָד֖ יָי֔ ִמְנַח֥ ְרָב֙ה ַלֽ ְוָעֽ



ת:  ִנֹּיֽ ם ּוְכָׁשִנ֖ים ַקְדֹמֽ י עֹוָל֔ ִם ִּכיֵמ֣ ִויֽרּוָׁשָל֑

ועומד במקום שכלו פסיעותיו עד כדי הלוך ד' אמות, ובצבור עד שיגיע החזן לקדושה. 

' בלחש.אדני שפתי תפתח החזן חוזר ומתפלל בקול ואומר מתחלה '

ְּבָעְלָמא ִּדְבָרא ִכְרעּוֵתּהָאֵמן)   קהל ְׁשֵמיּה ַרָּבא (  זוקף  ִיְתַּגַּדל ְוִיְתַקַּדׁש 113 112 חזן כורע 

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

ָאֵמן)  קהל (:ָאֵמן כורע חזן ָקִריב: ְוִאְמרּו

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

 ְוִיְׁשַּתַּבח ְוִיְתָּפַאר ְוִיְתרֹוַמם ְוִיְתַנֵּׂשא   ִיְתָּבַרךךְ  חזן כורע 

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

 לאחריו).

ָּלא   ָּלא  מוסיפים תפילות גשם וטל ואחרי  כפור יום וראש השנה(בְלֵעֽ ִמָּכל־ִּבְרָכָתא ְוִׁשיָרָתא ) ּוְלֵעֽ

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

נּו: קהל: ַקֵּבל ְּבַרֲחִמים ּוְבָרצֹון ֶאת ְּתִפָּלֵתֽ

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

 ָאֵמן) קהל(

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

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

ָאֵמן)

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

חזן פוסע לאחוריו בחת שלש פסיעות בכריעה אחת

.יום כפור  עד שבת נחמו מ ניגון של ימים נוראים החזן מגן הקדיש אחר תפלת מוסף ב 112

לכבוד  113 מוסף  כגון יולדת הבאה לבית הכנסתמגים בקדיש אחרי  בעוד הרבה שבתות מיוחדות  , וכן 
, ובשאר ימים שאין תחון אם היה חול. שבועות , לפי  פורים , חנוכה, ניסן, ד' פרשיות ,   ראש חודש 



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

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

סיום התפילה 

114According to  זהג אשכמ, boys under בר מצוה do not lead any תפילה. 

שבח 
115 116

' אומרים בעימה.אין אלדינו '

ינּו  ֵא  117      נּו   ֵא ין ֵּכאלֵֹהֽ נּו  ֵא ין ַּכאדֹוֵנֽ נּו: ֵא ין ְּכַמְלֵּכֽ ין ְּכמֹוִׁשיֵעֽ

ינּו  מִ   נּו  מִ י ֵכאלֵֹהֽ נּו   מִ י ַכאדֹוֵנֽ נּו: מִ י ְכַמְלֵּכֽ י ְכמֹוִׁשיֵעֽ

ינּו  נ נּו  נ ֹוֶדה ֵלאלֵֹהֽ נּו  נֹוֶדה ַלאדֹוֵנֽ נּו: נ ֹוֶדה ְלַמְלֵּכֽ ֹוֶדה ְלמֹוִׁשיֵעֽ

ינּו  ָּברּוךךְ  נּו  ָּברּוךךְ  ֱאלֵֹהֽ נּו   ָּברּוךךְ  ֲאדֹוֵנֽ נּו: ָּברּוךךְ  ַמְלֵּכֽ  מֹוִׁשיֵעֽ

ינּו  ַאָּתה נּו   ַאָּתה הּוא ֱאלֵֹהֽ  הּוא ֲאדֹוֵנֽ

נּו  ַאָּתה נּו: ַאָּתה הּוא ַמְלֵּכֽ  הּוא מֹוִׁשיֵעֽ

. . . [ֵחֵרׁש ׁשֹוֶטה ְו]ָקָטן ֵאין מֹוִציִאין ֶאת ָהַרִּבים ְיֵדי חֹוָבָתן. ֶזה ַהְּכָלל, ָּכל ֶׁשֵאיֹו ְמחּוָּייב ַּבָּדָבר, ֵאיֹו מֹוִציא 114

 (משנה ח' ראש השנה דף כט) ֶאת ָהַרִּבים ְיֵדי חֹוָבָתן. 

115 Preceding  אין כאלדינו with the three כי מי אלוד, אין קדוש כד', קוה אל ד', פסוקים , is a  הגמ
.מהג אשכז not     אריז"ל

 משום מאה ברכות דחייבים לומר בכל יום. ובשבתות וביו"ט א"א רק ז' שלאין כאלדינועיקר טעמא של  116
והוי כאילוברוך אתהודה כל אחד ארבע פעמים, ואח"כ נ י מ ין א. אמן  י"ב  אין כאלדינוי"ח דתפלה ותייסדו ב  

ויטרי. במחזור הוא  וכן  י"ט, המיין אמן י"ב פעמים ואיך ז' הרי י"ח ברכות עם ברכתנלך מ ל  א  אתה ברוך אמר 
(מהרי"ל)

בימים הוראים ובימים טובים מזמרים 'אין כאלדיו' ביגוים מיוחדים.        117

' ביגון ימים וראים.אין כאלדינו' אומרים ' תפילות גשם וטל אחר '



ֶרת ַהַּסִּמים:  יךךָ ֶאת ְקֹטֽ ינּו ְלָפֶנֽ ירּו ֲאבֹוֵתֽ        ַאָּתה הּוא ֶׁשִהְקִטֽ

ניגון שאומרים המשניות יאמר פטום הקטרת ב

תלמוד מסכת כריתות ו.  
ֶרת: 118  ִּפּטּום ַהְקֹטֽ

ֶרן, [ב] ַהֳּצִרי, ]א[ ָמֶנה.   ְוַהְּלבֹוָנה, ִמְׁשַקל ִׁשְבִעים ִׁשְבִעים[ד] ְוַהֶחְלְּבָנה, [ג] ְוַהִּצֹּפֽ

ֶלת־ֵנְרְּד,  [ז]ּוְקִציָעה,  [ו]מֹור,  [ה] ָעָׂשר  ִׁשָּׁשה  ָעָׂשר ִׁשָּׁשה ִמְׁשַקל  ְוַכְרֹּכם,  [ח]ִׁשֹּבֽ

ֹּבִרית ִּתְׁשָעה. ְוִקָּנמֹון [יא] ְׁשלָֹׁשה, ְוִקּלּוָפה [י] ָעָׂשר, ְׁשֵנים ַהֹּקְׁשטְ  [ט]ָמֶנה.    

ֵיין לֹו ֵאין ְוִאם  ְּתָלָתא,  ְוַקִּבין  ְּתָלָתא ַקִּבין, ֵיין ַקְפִריִסין ְסִאין ִּתְׁשָעה  ַּכְרִׁשיָנה

ַלח ְסדֹוִמית, ֹרַבע (ַהָּקב), ַמֲעֶלה ָעָׁשן ָּכל  ִחַּוְרָין  ֲחַמר  ֵמִביא ַקְפִריִסין,  ַעִּתיק, ֶמֽ

ֶׁשהּוא. ְרִבי ָנָתן אֹוֵמר: ַאף ִּכַּפת ַהַּיְרֵּדן ָּכל ֶׁשהּוא, ְוִאם ָנַתן ָּבּה ְּדַבׁש, ְּפָסָלּה. 

יָה, ַחָּיב ִמיָתה.    ַרָּבן ִׁשְמעֹון ֶּבן ַּגְמִליֵאל אֹוֵמר: ְוִאם ִחַּסר ַאַחת ִמָּכל ַסָּמֶנֽ

ַהֳּצִרי ֵאינֹו ֶאָּלא ְׂשָרף ַהּנֹוֵטף ֵמֲעֵצי ַהְּקָטף.      ֹּבִרית ַּכְרִׁשיָנה, ֶׁשָּׁשִפין ָּבּה

ְּכֵדי  ֶרן,  ֶאת ַהִּצֹּפֽ ּבֹו  ֶׁשּׁשֹוִרין  ַקְפִריִסין,  ֵיין  ָנָאה.  ֶׁשְּתֵהא  ְּכֵדי  ֶרן,  ֶאת ַהִּצֹּפֽ

ִים  ִים ָיִפין ָלּה, ֶאָּלא ֶׁשֵאין ַמְכִניִסין        ֵמי ַרְגַלֽ ֶׁשְּתֵהא ַעָּזה. ַוֲהלֹא ֵמי ַרְגַלֽ

ָּבֲעָזָרה ִמְּפֵני ַהָּכבֹוד.

משנה סוף מסכת תמיד, וסופרים פרק י"ח. 

ַהִּׁשיר ֶׁשַהְלִוִּים ָהיּו אֹוְמִרים ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש: 

 

ּה:  כד:א ַּבּיֹום ָהִראׁשֹון ָהיּו אֹוְמִרים  ל ְו֣יְׁשֵבי ָבֽ ֵב֗ ּה ֵּת֝ ֶרץ ּוְמלֹוָא֑ ֽיָי ָהָא֣ ַל֭
118 .because it would not be recited properly ,אשכז was never said on weekdays in פטום הקטורת



ינּו ַהר־ָקְדֽׁשֹו:  מח:ב ַּבֵּׁשִני ָהיּו אֹוְמִרים  לֵֹה֗ יר ֱא֝ ד ְּבִע֥ ל ְמֹא֑ ֤דֹול ְיָי֣ ּוְמֻהָּל֣ ָּג֮

ט: פב:ב ַּבְּׁשִליִׁשי ָהיּו אֹוְמִרים   ים ִיְׁשֹּפֽ ֶרב ֱאלִֹה֣ ל ְּבֶק֖ ֲעַדת־ֵא֑ ב ַּבֽ ים ִנָּצ֥ ֱאלִֹה֗

יַע: צד:א  ָּבְרִביִעי ָהיּו אֹוְמִרים   ל ְנָק֣מֹות הֹוִפֽ ֵאל־ְנָק֥מֹות ְיָי֑ ֵא֖

ב:  פא:ב ַּבֲחִמיִׁשי ָהיּו אֹוְמִרים   ֲעֹקֽ י ַיֽ אלֵֹה֥ יעּו ֵלֽ ִר֗ ים עּוֵּז֑נּו ָה֝ אלִֹה֣ ְרִנינּו ֵלֽ ַה֭

ז ִהְתַאָּז֑ ר  צג:א ַּבִּׁשִּׁשי ָהיּו אֹוְמִרים  ָי ֹע֣ ׁש ְי֭ ׁש ָלֵב֣ ֵב֥ ְיָי֣ ָמָלךךְ֘ ֵּג֢אּות ָל֫

ל ַּבל־ִּתּֽמֹוט: ֵב֗ ַאף־ִּתּ֥כֹון ֵּת֝

ת:  צב:א  ַּבַּׁשָּבת ָהיּו אֹוְמִרים  יר ְל֣יֹום ַהַּׁשָּבֽ ִמְז֥מֹור ִׁש֗

ִמְזמֹור ִׁשיר ֶלָעִתיד ָלבֹא  ְליֹום ֶׁשֻּכּלֹו ַׁשָּבת ּוְמנּוָחה ְלַחֵּיי ָהעֹוָלִמים:

ָאַמר ְרִבי ֶאְלָעָזר ָאַמר ְרִבי ֲחִניָנא: ַּתְלִמיֵדי ֲחָכִמים ַמְרִּבים ָׁשלֹום  גמ' ברכות סד 

: ישעיה נד:יגָּבעֹוָלם  ֶׁשֶּנֱאַמר:   ִיךךְ ב ְׁש֥לֹום ָּבָנֽ י ְיָי֑ ְוַר֖  ִיךךְ ִלּמּוֵד֣  ִיךךְ  ִּתְקָרא  ַאל  ְוָכל־ָּבַנ֖ ָּבַנֽ

 ִיךךְ    ֶאָּלא מֹו ִמְכֽׁשֹול:  תהלים קיט:קסה קו"חּבֹוַנֽ ין־ָל֣ ךךָ ְוֵאֽ י תֹוָרֶת֑ ֲהֵב֣ ב ְלֹאֽ קכב:ז-ט  ָׁש֣לֹום ָר֭

 : ךךְ י ֲאַדְּבָרה־ָּנ֖א ָׁש֣לֹום ָּבֽ י ְוֵרָע֑ ַען־ַאַח֣ : ְלַמֽ ִיךךְ ה ְּבַאְרְמנֹוָתֽ ְלָו֗ ַׁש֝ ךךְ  י־ָׁש֥לֹום ְּבֵחיֵל֑ ְיִהֽ

 : ךךְ ה ֣טֹוב ָלֽ ינּו ֲאַבְקָׁש֖ ַמַען ֵּבית־ְיָי֣ ֱאלֵֹה֑ ךךְ ֶאת־ַעּ֣מֹוכט:יאְל֭ ן ְיָי֓ ׀ ְיָבֵר֖ ז ְלַעּ֣מֹו ִיֵּת֑  ָי֗ ֹע֖  ְיֽ

ָּׁשֽלֹום:  ֿבַ

אמר קדיש יתום אם יש יותר מאבל אחד.

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



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

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

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

 ְוִיְׁשַּתַּבח ְוִיְתָּפַאר ְוִיְתרֹוַמם ְוִיְתַנֵּׂשא   ִיְתָּבַרךךְ  יתום (קטן) כורע

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

 .לאחריו)

ָּלא ִמָּכל־ִּבְרָכָתא ְוִׁשיָרָתא ֻּתְׁשְּבָחָתא ְוֶנָחָמָתא   ְלֵעֽ

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

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

ָאֵמן)

יתום (קטן) פוסע לאחוריו בחת שלש פסיעות בכריעה אחת

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

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

'.עלינו) ואחר כך אומרים ' 943' ומלים בסוף התפלה (עמ' עלינו כשיש מילה בבית הכסת מדלגין את '

 .is only recited just before leaving the synagogue עלינו 

Therefore, it is postponed in case of  ברית מילה.

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ְּבָכבֹוד: 

  פסוקים אחר עליו:כלללא אמרו לפי המהג הקודם באשכז  



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

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

120

שיר היחוד ליום השבת 121

 בחול, שיר היחודברוב הקהלות ואפילו באותן שאין והגים לומר 

.אנעים זמירות ומגים אחריו שיר היחוד לשבת  אומרים שבתמכל מקום ב

וראוי לקהל לומר בלחש גם את פסוקי החזן, ולחזן לומר גם את פסוקי הקהל.

ְחָּת  חזן ְכָּת:ָאז ַּבּיֹום ַהְּׁשִביִעי  ַנֽ יֹום ַהַּׁשָּבת  ַעל־ֵּכן ֵּבַרֽ

ַעל  קהל ְּבָכל־ֵעת ְיָבֲרֽכּוָכה:  ֲחִסיֶדיךךָ ְּתִהָּלה ֲערּוָכה   ְוַעל־ָּכל־ֹּפֽ

ֶלךךְ עֹוָלם:ָּברּוךךְ ְיָי  יֹוֵצר ֻּכָּלם   חזן ֱאלִֹהים ַחִּיים  ּוֶמֽ

יךךָ   ִּכי ֵמעֹוָלם  קהל : ַעל־ֲעָבֶדֽ יךךָ יךךָ ַוֲחָסֶדֽ ֹרב ַרֲחֶמֽ

ִים  ַהִחּלֹוָת     חזן יָת  ּוְבִמְצַרֽ יַע  ִּכי ְמֹאד ַנֲעֵלֽ ְלהֹוִדֽ

' סי' ה, סעי' ב) א"אמקור חיים  בספר 'חות יאיר סו"ס שכד, ה ספר הרוקח  סי' צט, מחזור ויטרי (עיין ב 119

ככתוב (סימן קל"ג ועי"ש בד"מ) - אין לומר קדיש (שאמר טור ורוקח , מחזור ויטרי ' וכ"ה ב עלינו  אחר 'כללקדיש 
 שו"ת רב פעלים בן איש חי' (כך כתב ה עלינו אחר 'אריז"ל אף על פי כן, הוא אמר ש)גם לדעת ה נאמרו בתורתך 

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 לבוש120
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'

)651בכל יום כדי שלא להדגילם כ"כ בפי הבריות ויהיה אז בפיהם כמזמר ומתלוצץ. (דברי קהלת דף 

121 In those  קהילות where שיר היחוד is said daily they should continue saying it. Those  קהילות
which do not, do not have to begin saying it. שיר היחוד was said on  שבת by most קהילות, since a)
one has more time, and b) it is short. According to some it is not recommended to recite ,פוסקים  
either שיר היחוד or שיר הכבוד without a  יןמ.



ְּגדֹוִלים ּוֵבאלֵֹהיֶהם:  ְׁשָפִטים   ָּבֶהם ַעל ָּכל־ֱאלִֹהים ַּבֲעׂשֹות  קהל

אּו:ְּבָבְקֲעךךָ ַים־סּוף ַעְּמךךָ ָראּו   חזן ַהָּיד ַהְּגדֹוָלה  ַוִּייָרֽ

ְגָּת ַעְּמךךָ  קהל ֶרת ַלֲעׂשֹות ָלךךְ   ִנַהֽ :   ֵׁשם ְוִּתְפֶאֽ ְלַהְראֹות ָּגְדָלךךְ

ִים   חזן ְרָּת ִעָּמם  ִמן־ַהָּׁשָמֽ ִים: ְוִדַּבֽ ְטפּו ָמֽ ְוַגם ֶהָעִבים  ָנֽ

ְעָּת  קהל  ִאיׁש לֹא ָעָבר:   ְּבֶאֶרץ ִצָּיה ֶלְכָּתם ַּבִּמְדָּבר   ָיַדֽ

ִים  חזן ָּתה ְלַעְּמךךָ  ְּדַגן ָׁשָמֽ ִים: ַּתֽ ְוֶכָעָפר ְׁשֵאר  ּוִמצּור ָמֽ

 רׁש ּגֹוִים ַרִּבים קהל  ַוֲעַמל  ִייְרׁשּו ַאְרָצםַעִּמים   ְּתָגֵ

ְלֻאִּמים: 

ֲאָמרֹות   ִאֲמרֹות ְייָ ַּבֲעבּור ִיְׁשְמרּו  ֻחִּקים ְותֹורֹות   חזן

ְטהֹורֹות: 

ֶמן:   ּוֵמַחְלִמיׁש צּורְּבִמְרֶעה ָׁשֵמן   ַוִּיְתַעְּדנּו קהל ַּפְלֵגי ָׁשֽ

ךךָ   חזן נּו ִעיר ָקְדֶׁשֽ :  ֵּבית  ִויָפֲארּוְּבנּוָחם  ָּבֽ ךךָ ִמְקָּדֶׁשֽ

אֶמר  קהל  ֶרךךְ - ָיִמים    ַוּתֹֽ :   ֵציָדּהֹּפה ֵאֵׁשב ְלֹאֽ ָּבֵרךךְ ֲאָבֵרךךְ

ֶדק  חזן ֶדק: ִּכי ָׁשם  ִיְזְּבחּו ִזְבֵחי־ֶצֽ קהלַאף ֹּכֲהֶניךךָ  ִיְלְּבׁשּו־ֶצֽ

רּו    ּוֵבית ַהֵּלִוי ירּו:   ְלךךָ ִיְתרֹוֲעעּוְנִעימֹות ְיַזֵּמֽ ַאף ָיִׁשֽ



ְיַכְּבדּו ְויֹודּו ִׁשְמךךָ  ְיָי: ֵּבית ִיְׂשָרֵאל  ְוִיְרֵאי ְיָי   חזן 

ָלַאֲחרֹוִנים:  ַּגם  ֵּתיִטיב ֵּכן ָלִראׁשֹוִנים   ֱהִטיבֹוָת ְמֹאד קהל 

ינּו  חזן ינּו: ַּכֲאֶׁשרְיָי  ָּתִׂשיׂש ָנא ָעֵלֽ ְׂשָּת  ַעל־ֲאבֹוֵתֽ ַׂשֽ

נּו קהל  ִּכי   ְונֹוֶדה־ְלךךָ ְלעֹוָלם ְלַהְרּבֹות ּוְלֵהיִטיב   אֹוָתֽ

ֵתיִטיב:

יָה  ִׁשְמךךָ ִנְקָרא: ְיָי  ִּתְבֶנה ִעיְרךךָ ְמֵהָרה   חזן ִּכי ָעֶלֽ

ֶרן ָּדִוד  קהל ְּבִקְרָּבּה:   ְוִתְׁשֹּכן ְלעֹוָלם ְייָ ַּתְצִמיַח ָּבּה    ְוֶקֽ

ָּמה ִנְזְּבָחה   חזן ֶדם  ֶּתֱעַרב ִמְנָחה:ִזְבֵחי ֶצֶדק  ָׁשֽ יֵמי ֶקֽ ְוִכֽ

:   ִּכי ֲחֵפִציםְּבאֹור ָּפֶניךךָ   ּוָבֵרךךְ ַעְּמךךָ  קהל  ךךָ ַלֲעׂשֹות ְרצֹוֶנֽ

נּו   חזן  נּו: ּוִבְרצֹוְנךךָ  ַּתֲעֶׂשה ֶחְפֵצֽ ַהֶּבט־ָנא  ַעְּמךךָ ֻּכָלֽ

נּו קהל ָלה: ֱהיֹות ְלךךָ ְלַעם ְסֻגָּלה   ְּבַחְרָּתֽ ךךָ ֶּסֽ ַעל־ַעְּמךךָ ִבְרָכֶתֽ

: ְוָתִמיד  ְנַסֵּפר ְּתִהָּלֶתךךָ   חזן ךךָ ּוְנַהֵּלל  ְלֵׁשם ִּתְפַאְרֶּתֽ

:   ֲאֶׁשר־ְּתָבֵרךךְ  ֶאת־ָּכל  ִּכי ּוִמִּבְרָכְתךךָ ַעְּמךךָ ְיֹבָרךךְ   קהל ְמֹבָרךךְ

הּו  ָּכל־ְיֵמי ְצָבִאי:ַוֲאִני ְּבעֹוִדי  ַאַהֲלָלה ּבֹוְרִאי  חזן ַוֲאָבֲרֵכֽ

ְוַעד־ָהעֹוָלם:  ִמן־ָהעֹוָלם ְמֹבָרךךְ ְלעֹוָלם   ְיִהי ֵׁשם ְייָ  קהל



טז:לו ַּכָּכתּוב: קו"ח א'  ם ד"ה  ֹעָל֑ ד ָהֽ ְוַע֣ ם  עֹוָל֖ ל ִמן־ָהֽ י ִיְׂשָרֵא֔ ֱאלֵֹה֣ ְיָי֙  ָּב֤רּוךךְ 

: יָיֽ ל ַלֽ ן ְוַהֵּל֖ אְמ֤רּו ָכל־ָהָע֙ם ָאֵמ֔ ֹֽ י־ דניאל ב:כ  ַוּי ּה ִּדֽ א ְׁשֵמ֤ ֱהֵו֨ ר ֶלֽ ְוָאַמ֔ ִנֵּיאל֙  ה ָדֽ ָעֵנ֤

יא:  ּה־ִהֽ י ֵלֽ א ִּד֥ א ּוְגֽבּוְרָת֖ י ָחְכְמָת֛ א ִּד֧ ְלָמ֑ ד־ָעֽ א ְוַע֣ ְלָמ֖ ךךְ ִמן־ָעֽ ֱאָלָה֙א ְמָבַר֔

ט:ה ְוֶנֱאַמר: ְבָי֤ה  נחמיה  ה ֵׁשֵרֽ י ֲחַׁשְבְנָי֜ ַקְדִמיֵאל ָּבִנ֨ ְו֠ ם ֵיׁ֣שּוַע  ְלִוִּי֡ ַהֽ אְמ֣רּו  ֹֽ ַוּי

ם עֹוָל֑ ם ַעד־ָהֽ עֹוָל֖ ם ִמן־ָהֽ ֵהיֶכ֔ ֱאלֹֽ ֶאת־ְיָי֣  ֲרכּ֙ו  ָּבֽ ה ֗קּומּו  ְחָי֔ ְׁשַבְנָי֣ה ְפַתֽ ֽהֹוִדָּי֙ה 

ה:  ה ּוְתִהָּלֽ ם ַעל־ָּכל־ְּבָרָכ֖ ךךָ ּוְמרֹוַמ֥ ם ְּכֹבֶד֔ ֲרכּ֙ו ֵׁש֣ ִויָבֽ

קו:מח ְוֶנֱאַמר: ם  תהלים  עֹוָל֗ ָהֽ ד  ְוַע֬ ׀  ם  עֹוָל֨ ִמן־ָה֤ ל  ִיְׂשָרֵא֡ י  ֱאלֵֹה֢ ־ְיָי֙  ּוךךְ ֽ ָּבר֤

ּה: ְוֶנֱאַמר: ֲללּו־ָיֽ ן ַהֽ ם ָאֵמ֗ ר ָּכל־ָהָע֥ ֶרךךְ ָּדִוי֨ד ֶאת־ְיָי֔ ְלֵעיֵנ֖י  ד"ה א' כט:י־יג  ְוָאַמ֖ ַוְיָב֤

ְוַעד־  ם  עֹוָל֖ ֵמֽ ינּו  ָאִב֔ ל  ִיְׂשָרֵא֣ ֱאלֵֹה֙י  ְיָי֙  ה  ַאָּת֤ ָּב֨רּוךךְ  יד  ָּדִו֗ אֶמר  ֹ֣ ַוּי ל  ָּכל־ַהָּקָה֑

ם: עֹוָלֽ

 שיר הכבוד122

 מתעטף בטלית, אם איו עטוף בה. שיר הכבודהפותח וסוגר את ארון הקודש לכבוד 

) הבאים: תהלים כד:ז-יבפתיחת ארון הקודש יש אומרים בלחש את הפסוקים (

122 Recently discovered manuscripts of שיר הכבוד reveal that what was originally thought to be
a       ר' יהודה החסיד composition, was composed by an earlier  הגים. פייטןמ  vary regarding where
it is sung, a) before  שבת ויום טוב שחרית, b) after  שבת ויום טוב מוסף, c) daily, d) after שבת שחרית
before היידעהיים  It is included in all .קריאת התורה  ר"וו  for מחזורי  and the ,ימים טובים   ,סידורים 
דברי קהלת  שבת מוסף after שפת אמת  and the (Baer) עבודת ישראל ) pg. 76 [ת תקע"חש]) 



ֶלךךְ ַהָּכֽבֹוד:  ָי֗בֹוא ֶמ֣ ם ְו֝ י עֹוָל֑ ְׂשאּו ִּפְתֵח֣ ִהָּנֽ ם ְוֽ֭ אֵׁשיֶכ֗ ים ׀ ָרֽ ְׂש֤אּו ְׁשָעִר֨

ה:   ָי֗ ִּגּ֥בֹור ִמְלָחָמֽ ָי ִעּ֣זּוז ְוִגּ֑בֹור ְי֝ ֥בֹוד ׀ ְיֽ֭ ֶלךךְ ַהָּכ֫ י ֶז֘ה ֶמ֤ ִמ֥

ֶלךךְ ַהָּכֽבֹוד:   א ֶמ֣ ֹ֗ ָיב ם ְו֝ י עֹוָל֑ ם ּ֭וְׂשאּו ִּפְתֵח֣ אֵׁשיֶכ֗ ְׂש֤אּו ְׁשָעִרים ׀ ָרֽ

ָלה: ֶלךךְ ַהָּכ֣בֹוד ֶסֽ ָּכ֥בֹוד ׀ ְיָי֥ ְצָב֑אֹות ֤הּוא ֶמ֖ ֶלךךְ ַה֫ י ֣הּוא ֶז֘ה ֶמ֢ ִמ֤

וראוי לקהל לומר בלחש גם את פסוקי החזן, ולחזן לומר גם את פסוקי הקהל.

 חזן 
יךךָ ַנְפִׁשי ַתֲערֹוג:ַאְנִעים ְזִמירֹות ְוִׁשיִרים ֶאֱארֹוג    123 ִּכי ֵאֶלֽ

ךךָ   קהל ַעתַנְפִׁשי ָחְמָדה ְּבֵצל ָיֶדֽ :   ָלַדֽ ךךָ ָּכל־ָרז סֹוֶדֽ

ךךָ   חזן  : ִמֵּדי ַדְּבִרי ִּבְכבֹוֶדֽ יךךָ הֹוֶמה ִלִּבי ֶאל־ּדֹוֶדֽ

ְוִׁשְמךךָ ֲאַכֵּבד ְּבִׁשיֵרי ְיִדידֹות:ִנְכָּבדֹות           ַעל־ֵּכן ֲאַדֵּבר ְּבךךָ  קהל

יךךָ ֲא  חזן ֲאַדְּמךךָ ֲאַכְּנךךָ ְולֹא ַסְּפָרה ְּכבֹוְדךךָ ְולֹא ְרִאיִתֽ

: יךךָ ְיַדְעִּתֽ

יךךָ  ּבְ  קהל יךךָ ְּבסֹוד ֲעָבֶדֽ יָת ַיד ְנִביֶאֽ :    ִּדִּמֽ ךךָ ֲהַדר ְּכבֹוד הֹוֶדֽ

ךךָ  ּגְ  חזן  : ֻדָּלְתךךָ ּוְגבּוָרֶתֽ ךךָ ֶקף ְּפֻעָּלֶתֽ ִּכּנּו  ְלֹתֽ

:ּמּו אֹוְתךךָ ְולֹא ְכִפי־ֶיְׁשךךָ  ִּד  קהל יךךָ ַוְּיַׁשֽוּוךךָ ְלִפי ַמֲעֶׂשֽ

' ביגון ימים וראים. שיר הכבוד' אומרים ' תפילות גשם וטל בראש השה וביום כפור ואחר ' 123



ִהְּנךךָ ֶאָחד ְּבָכל־ִּדְמיֹונֹות:ְמִׁשיֽלּוךךָ ְּבֹרב ֶחְזיֹונֹות  הִ  חזן

ּוְׂשַער רֹאְׁשךךָ ְּבֵׂשיָבה ְוַׁשֲחרּות: ֶּיֱחזּו ְבךךָ ִזְקָנה ּוַבֲחרּות וַ  קהל

ְּכִאיׁש ִמְלָחמֹות ָיָדיו לֹוְקָנה ְּביֹום ִּדין ּוַבֲחרּות ְּביֹום ְקָרב   זִ  חזן 

ָרב:

יָעה ּלֹו ְיִמינֹו ּוְזֽרֹוַע ְּברֹאׁשֹו      ַבׁש ּֽכֹוַבע ְיׁשּוָעהחָ  קהל הֹוִׁשֽ

ָקְדׁשֹו: 

ְיָלה:ֲלֵלי אֹורֹות רֹאׁשֹו ִנְמָלא  טַ  חזן יֵסי ַלֽ ּוְקֻוּצֹוָתיו ְרִסֽ

ֶרת ְצִבי:ְתָּפֵאר־ִּבי ִּכי ָחֵפץ־ִּבי  יִ  קהל ְוהּוא ִיְהֶיה־ִּלי ַלֲעֶטֽ

ַצח  ַעל  ְוַחק     ֶתם ָטהֹור ָּפז ְּדמּות רֹאׁשֹו   ּכֶֽ  חזן ֵׁשם ְּכבֹוד  ֶמֽ

ָקְדׁשֹו: 

לֹו ִעְּטָרה ֲעָטָרה:   ֻאָּמתֹוֵחן ּוְלָכבֹוד ְצִבי ִתְפָאָרה  לְ  קהל

ְקֻוּצֹוְתיו ַּתְלַּתִּלים ְׁשֹחרֹות: ְחְלפֹות רֹאׁשֹו ְּכִביֵמי ְבֻחרֹות  מַ  חזן

ֶדק ְצִבי ִתְפַאְרּתֹו          נְ  קהל ַיֲעֶלה ָּנא ַעל־רֹאׁש ִׂשְמָחתֹו: ֵוה ַהֶּצֽ



ֶרת   סְ  חזן ֶרת: ֻגָּלתֹו  ְּתִהי ְבָידֹו ֲעֶטֽ ּוְצִניף ְמלּוָכה ְצִבי ִתְפֶאֽ

ֶרת ִעְּנָדם  עֲ  קהל ִּכְּבָדם:   ֵמֲאֶׁשר ָיְקרּו ְּבֵעיָניומּוִסים ְנָׂשָאם ֲעֶטֽ

ְוָקרֹוב ֵאַלי ְּבָקְרִאי ֵאָליו: ֵארֹו ָעַלי ּוְפֵאִרי ָעָליו  ּפְ  חזן

ּפּוָרה ְבָדְרכֹו ְּבבֹואֹוח ְוָאדֹום ִלְלבּוׁשֹו ָאֹדם        צַ  קהל

ֵמֱאדֹום:

 ֶגד ֵעיָניו:ֶׁשר ְּתִפיִלין ֶהְרָאה ֶלָעָנו   ֶקֽ  חזן ְּתמּוַנת ְיָי ְלֶנֽ

יֹוֵׁשב ְּתִהּלֹות ָּבם ְלִהְתָּפֵאר:ֹוֶצה ְּבַעּמֹו ֲעָנִוים ְיָפֵאר          ֽר  קהל

ֹ  חזן ּדֹוֶרְׁשךךָ  ַעם  ָודֹור ּדֹוראׁש ְּדָבְרךךָ ֱאֶמת  קֹוֵרא ֵמרֹאׁש   ר

ְּדרֹוׁש:

יךךָ     ית ֲהמֹון ִׁשיַרי ָנאׁשִ  קהל  : ָעֶלֽ יךךָ ְוִרָּנִתי ִּתְקַרב ֵאֶלֽ

ֶרת  ְּת  חזן ֶרת:ִהָּלִתי  ְּתִהי ְלרֹאְׁשךךָ ֲעֶטֽ ּוְתִפָּלִתי ִּתּכֹון ְקֹטֽ

יךךָ  ִּת  קהל :  ְּכִׁשיר יּוַׁשריַקר ִׁשיַרת־ָרׁש ְּבֵעיֶנֽ יךךָ ַעל־ָקְרָּבֶנֽ

ְמחֹוֵלל ּומֹוִליד ַצִּדיקִּבְרָכִתי ַתֲעֶלה ְלרֹאׁש ַמְׁשִּביר   חזן



ַּכִּביר:

ְואֹוָתּה ַקח ְלךךָ ִּכְבָׂשִמיםּוְבִבְרָכִתי ְתַנֲעַנע ִלי רֹאׁש       קהל

רֹאׁש: 

יךךָ   חזן : ֶיֱעַרב ָנא ִׂשיִחי  ָעֶלֽ יךךָ ִּכי ַנְפִׁשי ַתֲעֹרג ֵאֶלֽ

הפסוקים שדפסו בסידורים מסוימים אחר שיר הכבוד, הם תוספת מאוחרת מאוד, ולא הגו לאומרם.

.שיר של יום  וממשיכים באמירת קדיש יתום אין אומרים 

שיר של יום 

ֶדׁש ֶׁשּבֹו  ַהּיֹום יֹום ַּׁשָּבת ֹקֽ

ַהְלִוִּים ָהיּו אֹוְמִרים ַּבִּמְקָּדׁש:          ביו"ט אומרים רק 

יד צב  ֶעְלֽיֹון: ְלַהִּג֣  ֣ ר ְלִׁשְמךךָ ּוְלַזֵּמ֖ יָי֑  ת: ֗טֹוב ְלֹה֥דֹות ַלֽ יר ְל֣יֹום ַהַּׁשָּבֽ ִמְז֥מֹור ִׁש֗

י י ִהָּג֣יֹון ְּבִכּֽנֹור: ִּכ֤ ֶבל ֲעֵל֖ ֲעֵלי־ָנ֑ ׂשֹור ַוֽ י־ָע֭ ַּבֵּליֽלֹות: ֲעֵל֣ ְתךךָ֗  ֱא֥מּוָנֽ ֶוֽ֝ ךךָ  ֶקר ַחְסֶּד֑ ַּבֹּב֣

ְמ֥קּו ד ָעֽ ֹא֗ ְמ֝ ְיָי֑  יךךָ  ֲעֶׂש֣ ַמֽ  ְד֣לּו   ן: ַמה־ָּגֽ ֲאַרֵּנֽ יךךָ  י ָיֶד֣ ַמֲעֵׂש֖ ְּבֽ ךךָ  ֳעֶל֑ ְּבָפֽ ִני ְיָי֣  ִׂשַּמְחַּת֣

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

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

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



י ים ָעַל֣ י ַּבָּקִמ֖ י ְּבׁ֫שּוָר֥ ט ֵעיִנ֗ ַוַּתֵּב֥  ן:    ֲעָנֽ ַרֽ ֶמן  ְּבֶׁש֣ י  ּלִֹת֗ י ַּב֝ ַקְרִנ֑ ים  ִּכְרֵא֣ ֶרם  ַוָּת֣

תּוִלים ְׁש֭ ה:  ִיְׂשֶּגֽ ַּבְּלָב֣נֹון  ֶרז  ְּכֶא֖ ח  ִיְפָר֑ ר  ַּכָּתָמ֣ ִּדיק  ַצ֭ י:  ָאְזָנֽ ְעָנה  ִּתְׁשַמ֥ ים  ְמֵרִע֗

ְהֽיּו:  ים ִיֽ  ַרֲעַנִּנ֣ ה ְּדֵׁשִנ֖ים ְוֽ יחּו: ֖עֹוד ְינּו֣בּון ְּבֵׂשיָב֑ ינּו ַיְפִרֽ ית ְיָי֑ ְּבַחְצ֖רֹות ֱאלֵֹה֣ ְּבֵב֣

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

(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. 

ל: פג  ֵאֽ ט  ְוַאל־ִּתְׁשֹק֣ ׁש  ַאל־ֶּתֱחַר֖ ךךְ  ַאל־ֳּדִמי־ָל֑ ים  ֱאלִֹה֣ ף:  ְלָאָסֽ ִמְז֣מֹור  יר  ִׁש֖

ֲע֗צּו ְתָיֽ ִיֽ ימּו ֑סֹוד ְו֝ ֲעִר֣ ְּמךךָ ַיֽ ל־ַע֭ אׁש: ַעֽ ֹֽ יךךָ ָנְׂ֣שאּו ר ֱהָמיּ֑ון ּ֝וְמַׂשְנֶא֗ ֹוְיֶביךךָ ֶיֽ י־ִהֵּנ֣ה ֽא֭ ִּכֽ

י ֽנֹוֲע֣צּו ל ֽעֹוד: ִּכ֤ ם־ִיְׂשָרֵא֣ ר ֵׁשֽ א־ִיָּזֵכ֖ ֹֽ ם ִמּ֑גֹוי ְול ְמ֗רּו ֖◌ְלכּו ְוַנְכִחיֵד֣ : ָאֽ יךךָ ַעל־ְצפּוֶנֽ

ל  ים: ְּגָב֣ ב ְוַהְגִרֽ ים מֹוָא֥ דֹום ְוִיְׁשְמֵעאִל֑֗ י ֱא֭ ֳהֵל֣ תּו: ָאֽ ית ִיְכֹרֽ ְּבִר֣ יךךָ  ֶל֗ ו ָע֝ ב ַיְחָּד֑ ֵל֣

ֽיּו ְז֖רֹוַע ִלְבֵני־֣לֹוט ם ָה֤ ה ִעָּמ֑ ּׁשּור ִנְלָו֣ ֶׁשת ִעם־֥יְׁשֵבי ֽצֹור: ַּגם־ַא֭ ֶל֗ ק ְּפ֝ ֲעָמֵל֑ ַעּמֹון ַוֽ ְו֭

יּו אר ָה֥ ֹ֑ ֵעין־ּד ין ְּבַנַ֣חל ִקיֽׁשֹון: ִנְׁשְמ֥דּו ְבֽ ָיִב֗ א ְכ֝ ִסיְסָר֥  ן ְּכֽ ם ְּכִמְדָי֑ ה־ָלֶה֥ ָלה: ֲעֵׂשֽ ֶסֽ

מֹו:  ָּכל־ְנִסיֵכֽ ע  ּ֝וְכַצְלֻמָּנ֗ ּֽוְכֶזַ֥בח  ב  ְוִכְזֵא֑ ב  ְּכֹעֵר֣ ִדיֵבמֹו  ְנ֭ מֹו  ִׁשיֵת֣ ה:  ֲאָדָמֽ ַלֽ ֶמן  ֗ ֹּד֝

ׁש ַק֗ ל ְּכ֝ ַכַּגְלַּג֑ מֹו  י ִׁשיֵת֥ ים: ֱאלַֹה֗ ת ְנ֣אֹות ֱאלִֹהֽ ֝◌ֵא֗ נּו  ִנ֣יְרָׁשה ָּל֑ ְמרּו  ר ֖◌ָאֽ ֲאֶׁש֣

ךךָ  ֲעֶר֑ ְּבַסֽ ם  ִּתְרְּדֵפ֣ ן  ֵּכ֭ ים:  ָהִרֽ ט  ְּתַלֵה֥ ה  ָהָב֗ ּ֝וְכֶלֽ ַער  ִּתְבַער־ָי֑ ׁש  ְּכֵא֥ ִלְפֵני־ֽרּוַח: 



ד  ֲה֥לּו ֲעֵדי־ַע֗ ׁשּו ְוִיָּבֽ : ֵיֹב֖ ֣ ְיָיֽ ׁ֖שּו ִׁשְמךךָ יַבקְֿ ם ָק֑לֹון ִוֽ א ְפֵניֶה֣ ם: ַמֵּל֣ ֲהֵלֽ ֥ ְתַבֽ ְתךךָ ּוְבסּוָפֽ

ֶרץ:  ְל֗יֹון ַעל־ָּכל־ָהָאֽ ךךָ        ֶע֝ ֣ ְיָי֣ ְלַבֶּד֑ ה ִׁשְמךךָ י־ַאָּת֬  ֵיְד֗עּו ִּכֽ דּו: ְוֽ  ַיְחְּפ֥רּו ְויֹאֵבֽ ְוֽ

קדיש יתום אמר אפילו אם אין שם אבל.

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

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

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

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

 ְוִיְׁשַּתַּבח ְוִיְתָּפַאר ְוִיְתרֹוַמם ְוִיְתַנֵּׂשא   ִיְתָּבַרךךְ  יתום (קטן) כורע

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

 .לאחריו)

ָּלא ִמָּכל־ִּבְרָכָתא ְוִׁשיָרָתא ֻּתְׁשְּבָחָתא ְוֶנָחָמָתא   ְלֵעֽ

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

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

ָאֵמן) 

יתום (קטן) פוסע לאחוריו בחת שלש פסיעות בכריעה אחת

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

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



German קהילות which follow הג פוליןמ , chant ( אדון עולם )3עמ'   , at the end of  תפלת מוסף on  שבת. 

No additional מזמורים (i.e.  ֽבר֥כי נפ֗שי - ראש חודש  or - מז֡מור שיר־חנ֖כת  חנוכה )

are to be included within תפילה בציבור. 

' בתרא אחר התפלה, מפי שאין ברכה אחריה.ברכולעולם אין אומרים '

' אחרי התפלות, כי הוא מהג חסידים והוי יוהרה. לד֨וד ׀ ֤ד' או֣רי ֖◌וישעיאין לומר מזמור '

(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 

' וכו'. רבי חנניא בן עקשיא אמר רצהאומרים קדיש דרבן. אחר שיעור בהלכה ושמעתתא יש המקדימין לומר '

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: 

ה  בראשית מח:כ לבים  ִים ְוִכְמַנֶּׁש֑ ים ְּכֶאְפַר֖ ֣ ֱאלִֹה֔ ְמךךָ  ְיִׂשֵמךךְ ֱאלִֹהים ְּכָׂשָרה ִרְבָקה לבות  ׀  ְיִׂשֽ

ָרֵחל ְוֵלָאה:

 ָּך:  במדבר ו:כד-כו  יֻחֶּנֽ יךךָ ִוֽ יו ֵאֶל֖ ר ְיָי֧ ׀ ָּפָנ֛ : ָיֵא֨ ךךָ ֥ ְיָי֖ ְוִיְׁשְמֶרֽ ֶרְכךךָ ְיָבֽ

ם ְלךךָ֖ ָׁשֽלֹום: יךךָ ְוָיֵׂש֥ א ְיָי֤ ׀ ָּפָני֙ו ֵאֶל֔ ִיָּׂש֨

וכל אחד יכול להוסיף ברכה משלו כפי צחות לשוו.


