
תפלת מנחה לשבת .

1
). (למרות שכך הגו/והגים באמשטרדם) 01במקצת קהילות הבעל תפלה מתחיל בפרשת התמיד (עמ' 

2ראש השנה ב
.  ניגון שבת ' אמרים ב ובא לציון' 'אשרי 'שלש רגלים  וב יום כפור נעילה ב

ָ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: ְּ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

1
This was the  הגמ in ברלין which was instituted by Professor Abraham Berliner and this is still the
.of Golders Green Beth Hamedrash (Munks) in Golders Green, London מהג

ִתיאין אומרים אשרי וגו' ובא לציון וכו' עד לפי עילה. אבל '2 י ְתִפָּלֽ ֲאִנ֤ ' וגו' אין אומרי' בי"כ אף שחל ַוֽ
ואי פסוק  א"ח רצ"ב "ואומרי'  לבוש  אקדים מ"ש  אותו?  אומרי'  בשבת  שבי"ט שחל  אף  טעמו,  ולהבין  בשבת. 
תפלתי וגו' ע"פ המדרש ישיחו בי יושבי שער וגיות שותי שכר וכתיב בתריה ואי תפלתי וגו' אמר דוד לפי הב"ה 
רבש"ע אין אומה זו כשאר א"ה שכששותי' ומשתכרי' הולכי' ופוחזי' ואו לא כן אלא אע"פ ששתיו ואי תפלתי 
וגו', מ"מ בי"ט אין אומרי' אותו וכו' אפשר לי לומר דכיון דק"ל דבעין בי"ט חציו לה' אין  שכיח שכרות כל כך

)  803בזמן מחה בשבת". (דברי קהלת דף  



ה  ְוַאָּת֤ רּו  ְיַׂשֵּב֑ יךךָ  ל ֵאֶל֣ יֵני־ֹכ֖ ים: ֵעֽ ף ְלָכל־ַהְּכפּוִפֽ זֹוֵק֗ ים  ְו֝ ְפִל֑ ְלָכל־ַהֹּנֽ ָי  ְי֭ ךךְ  סֹוֵמ֣

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

'.ובא לציון בשבת הבעל תפלה מתעטף בטלית בית הכסת ועובר לפי התבה ומגן '

ב  3 ישעיה נט:כ-כא  בעל תפלה [בקול] וקהל [בלחש] ֲעֹק֑ ַׁשע ְּבַיֽ י ֶפ֖ ל ּוְלָׁשֵב֥ א ְלִצּיֹו֙ן ּגֹוֵא֔ ם ּוָב֤ ְנֻא֖

ְמִּתי י ֲאֶׁשר־ַׂש֣ ּוְדָבַר֖ יךךָ  ר ָעֶל֔ ֲאֶׁש֣ רּוִח֙י  ר ְיָי֔  ָאַמ֣ י אֹוָת֙ם  את ְּבִריִת֤ ֹ֣ י ז ֲאִנ֗ : ַוֽ ְיָיֽ

ם: ה ְוַעד־עֹוָלֽ ַעָּת֖ ר ְיָי֔ ֵמֽ ֙ ָאַמ֣ ֲעךךָ  ַרע ַזְרֽ י ֶז֤ ֲעךךָ֜ ּוִמִּפ֨ י ַזְרֽ ֩ ּוִמִּפ֨ א־ָי֡מּוׁשּו ִמִּפיךךָ ֹֽ יךךָ ל ְּבִפ֑

ל:  תהלים כב:ד  ב ְּתִהּ֥לֹות ִיְׂשָרֵאֽ ה ָק֑דֹוׁש ֝יֹוֵׁש֗ ר  ישעיה ו:ג ְוַאָּת֥ א ֶז֤ה ֶאל־ֶז֙ה ְוָאַמ֔ ְוָקָר֨

ֶרץ ְּכבֹוֽדֹו:  בעל תפלה וקהל א ָכל־ָהָא֖ ֹ֥ ָק֧דֹוׁש ׀ ָק֛דֹוׁש ָק֖דֹוׁש ְיָי֣ ְצָב֑אֹות ְמל

 ּוְמַקְּבִלין ֵּדין ִמן־ֵּדין ְוָאְמִרין:  בעל תפלה [בקול] וקהל [בלחש]

ַקִּדיׁש ִּבְׁשֵמי ְמרֹוָמא ֵּבית ְׁשִכיְנֵּתּה  ַקִּדיׁש ַעל־ַאְרָעא עֹוַבד  בעל תפלה וקהל [בלחש]

ְּגבּוְרֵּתּה  ַקִּדיׁש ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמָּיא ְיָי ְצָבאֹות  ַמְלָיא ָכל־ַאְרָעא ִזיו ְיָקֵרּה: 

3 Due to the multitude of  תפילותeither during יום טוב  שחרית  or שבת שחרית (unlike ראש חודש,(
.מחה is delayed until ובא לציון 



ַעׁש ָּג֑דֹול  יחזקאל ג:יב  בעל תפלה [בקול] וקהל [בלחש] י ֖קֹול ַר֣ ֲחַר֔ ע ַאֽ ֶאְׁשַמ֣ ִני ֔רּוַח ָוֽ ַוִּתָּׂשֵא֣

ָּב֥רּוךךְ ְּכבֹוד־ְיָי֖ ִמְּמקֹוֽמֹו:  בעל תפלה וקהל

יַע ַסִּגיא בעל תפלה [בקול] וקהל [בלחש] ְתִני רּוָחא  ּוְׁשָמִעית ַּבְתַרי ָקל ִזֽ ּוְנָטַלֽ

 ִּדְמַׁשְּבִחין ְוָאְמִרין: ְּבִריךךְ ְיָקָרא ַדָיי ֵמֲאַתר ֵּבית ְׁשִכיְנֵּתּה:

ד:יָ֥ יְ  שמות טו:יח  בעל תפלה וקהל ם ָוֶעֽ ךךְ ְלֹעָל֥  ׀ ִיְמלֹ֖

ם  ד"ה א' כט:יח ְיָי ַמְלכּוֵתּה ְלָעַלם ּוְלַעְלֵמי ָעְלְמָּיא: קהל אומרים בלחש לֵֹהי ַאְבָרָה֞ ְיָי֗ ֱא֠

ךךָ  ַעֶּמ֑ ב  ְלַב֣ ַמְחְׁש֖בֹות  ֶצר  ְלֵי֥ ם  ְלעֹוָל֔ את  ֹ֣ ָׁשְמָרה־ּז ינּו  ֲאֹבֵת֔ ְוִיְׂשָרֵאל֙  ק  ִיְצָח֤

: יךךָ ם ֵאֶלֽ ן ְלָבָב֖ ה  תהלים עח:לח ְוָהֵכ֥ ית ֖◌ְוִהְרָּב֣ ְׁשִח֥ לֹא־ַיֽ֫ ְוֽ ר ָעֹו֘ן  ְו֤הּוא ַר֨חּום ׀ ְיַכֵּפ֥

יר ָּכל־ֲחָמֽתֹו: ִע֗ א ָי֝ ֹֽ ְול יב ַאּ֑פֹו  ֶסד  פו:ה ְלָהִׁש֣ ֗ ח ְוַרב־ֶח֝ ֹדָני ֣טֹוב ְוַסָּל֑ ה ֲא֭ י־ַאָּת֣ ִּכֽ

 : יךךָ ְרֶאֽ ת:  קיט:קמב     ְלָכל־ֹקֽ ֱאֶמֽ  ֥ תֹוָרְתךךָ ם ְוֽ ֶדק ְלעֹוָל֑ ֶצ֣ ְתךךָ  ְדָקֽ ז:כ  ִצ֭ ן  מיכה  ִּתֵּת֤

ֶדם:  ֶקֽ יֵמי  ִמ֥ ינּו  ֲאֹבֵת֖ ַלֽ ְעָּת  ֲאֶׁשר־ִנְׁשַּב֥ ם  ְלַאְבָרָה֑ ֶסד  ֶח֖ ב  ֲעֹק֔ ְלַיֽ תהלים ֱאֶמ֙ת 

ָלה:  סח:כ  נּו ֶסֽ ֽׁשּוָעֵת֬ ל ְיֽ ֵא֤ נּו ָה֘ ֲעָמס־ָל֗ ֣רּוךךְ ֲאֹדָנ֘י ֤יֹום ׀ ֥יֹום ַיֽ נּו מו:ח ָּב֤ ְיָי֣ ְצָב֣אֹות ִעָּמ֑

ָלה:  ב ֶסֽ ֲעֹק֣ י ַיֽ נּו ֱאלֵֹה֖ ב־ָל֨ ַח  פד:יג                 ִמְׂשָּגֽ ם ֹּבֵט֥ י ֝◌ָאָד֗ ְׁשֵר֥ ְיָי֥ ְצָב֑אֹות ַאֽ



 : ךךְ נּו כ:י ָּבֽ ֶׁשְּבָרָאֽ ינּו  נּו:  ָּברּוךךְ הּוא ֱאלֵֹהֽ ְביֹום־ָקְרֵאֽ ֲעֵנ֥נּו  ֶלךךְ ַיֽ ֶּמ֗ יָעה ַה֝ ְיָי֥ הֹוִׁש֑

נּו ִמן־ַהּתֹוִעים  ִלְכבֹודֹו נּו ּתֹוַרת  ְוִהְבִּדיָלֽ ַתן ָלֽ נּו ְוָנֽ ֱאֶמת  ְוַחֵּיי עֹוָלם ָנַטע ְּבתֹוֵכֽ

נּו ְלַאֲהָבתֹו ּוְלִיְרָאה אֹותֹו ַלֲעׂשֹות ְרצֹונֹו נּו ְּבתֹוָרתֹו  ְוָיֵׂשם ִלֵּבֽ הּוא ִיְפַּתח ִלֵּבֽ

ַען לֹא ִניַגע ָלִריק  ְולֹא ֵנֵלד ַלֶּבָהָלה:  ּוְלָעְבדֹו ְבֵלָבב ָׁשֵלם  ְלַמֽ

ָּבעֹוָלם ַהֶּזה  יךךָ  ינּו  ֶׁשִּנְׁשֹמר ֻחֶּקֽ אלֵֹהי ֲאבֹוֵתֽ ֵוֽ ינּו  ֱאלֵֹהֽ ְיָי  יךךָ  ְיִהי ָרצֹון ִמְּלָפֶנֽ

יַח ּוְלַחֵּיי ָהעֹוָלם  ְוִנְזֶּכה ְוִנְחֶיה ְוִנְרֶאה ְוִניַרׁש טֹוָבה ּוְבָרָכה ִלְׁשֵני ְימֹות ַהָּמִׁשֽ

ָּך: ל:יג  ַהָּבא: ם אֹוֶדֽ י ְלעֹוָל֣ לַֹה֗ ֱא֝ ם ְיָי֥  א ִיֹּד֑ ֹ֣ בֹוד ְול ָכ֭  ֣ ַען ְיַזֶּמְרךךָ ָּב֣רּוךךְ  ירמיה יז:ז ְלַמ֤

יָי֑ ְוָהָי֥ה ְיָי֖ ִמְבַטֽחֹו: ח ַּבֽ ר ִיְבַט֖ ֶבר      ֲאֶׁש֥ י  ישעיה כו:ד  ַהֶּג֔ ד ִּכ֚ יָי֖ ֲעֵדי־ַע֑ ִּבְט֥חּו ַבֽ

ים: ְבָּת  תהלים ט:יא  ְּבָיּ֣ה ְיָי֔          ֖צּור ֽעֹוָלִמֽ א־ָעַז֖ ֹֽ י ל ךךָ ִּכ֤ י ְׁשֶמ֑ ךךָ ֽיֹוְדֵע֣ ְוִיְבְט֣חּו ְב֭

 : יךךָ ְיָיֽ ְרֶׁש֣ יר: ישעיה מב:כא          ֹדֽ ה ְוַיְאִּדֽ יל ּתֹוָר֖ ַען ִצְד֑קֹו ַיְגִּד֥ ץ ְלַמ֣ ְיָי֥ ָחֵפ֖

ניגון חול.  שחל בחול בשלש רגלים  ו ראש השנה ב חצי קדיש 

.ניגון שבת ב  שחל בשבת שלש רגלים ו ראש השנה חצי קדיש ב

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

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

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



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

 ְוִיְׁשַּתַּבח ְוִיְתָּפַאר ְוִיְתרֹוַמם ְוִיְתַנֵּׂשא  ְוִיְתַהַּדר ְוִיְתַעֶּלה ִיְתָּבַרךךְ  בעל תפלה כורע

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

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

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

).662ביום טוב שחל בחול ממשיכים בתפלה לשלש רגלים (עמ'  

' והקהל עוה אחריו.ואני תפלתי בשבת קודם פתיחת ארון הקודש מגן הבעל תפלה '

י 5 4 תהלים סט:יד ֲאִנ֤ ִתי־ְלךךָ֙  ַוֽ ת  ְייָ֡  ׀  ְתִפָּלֽ ים ָר֗צֹון  ֵע֤ ךךָ  ֱאלִֹה֥ ִני ְּבָרב־ַחְסֶּד֑ ֵנ֗ ֲע֝

ת  ֱאֶמ֥ :  ֶּבֽ ךךָ ִיְׁשֶעֽ

הוצאת ספר התורה וברכותיה 

4 Others feast, and take their feast as an occasion for lewd conversation and drunken carousing
like that at s'אחשורוש    banquet. They give sway to their rude passions and rebel against God. Of
Israel, however, it is said, ' ְדָּת ְפָּת ַלּ֖גֹוי ִנְכָּב֑ ְפָּת ַלּגֹו֙י ֔ד' ָיַס֥ You, Eternal, have caused this nation to“ ,'ָיַס֤
increase, and have accordingly been honored.” (Isaiah 26:15). When Israel eats and drinks, they
acknowledge that all good comes from His hand. Thus, at חהמ   on  שבת, having eaten and drunk our
ִתי־ְלךךָ֙  ,feast, we recite שבת  י ְתִפָּלֽ ֲאִנ֤ ךךָ  ׀ ַוֽ ת ִיְׁשֶעֽ ֱאֶמ֥ ִני ֶּבֽ ֵנ֗ ךךָ ֲע֝ ים ְּבָרב־ַחְסֶּד֑ ת ָר֗צֹון ֱאלִֹד֥ ֡ד' ֵע֤ :. After eating is a
time favorable for our prayer, just like before eating. 

The  רוקח notes that the פסוק immediately before this one says,'ר י ֵׁשָכֽ ַער ּ֝וְנִגי֗נֹות ׁשֹוֵת֥ י ֣יְׁשֵבי ָׁש֑ יחּו ִב֭ ':ָיִׂש֣
“Those who sit in the gates are talking about me; I have become the subject of drunken melodies.”
(Psalm 69:13). Instead of relaxing after drinking into and cruel jokes,     no matter how לשון הרע 
musical, we are moved to prayer by our bodily satisfaction.

What is the time of favor for our prayer? All twelve hours in the day, and all twelve               in the
night, as the twelve words in the ואני תפלתי (פסוק ) signify. This fact is also known from the פסוק

יו '), דברים ד:ז( נּו ֵאָלֽ ינּו ְּבָכל־ָקְרֵא֖ יָי֣ ֱאלֵֹד֔ יו ַּכֽ ים ֵאָל֑ ים ְקֹרִב֣ י ִמי־֣גֹוי ָּג֔דֹול ֲאֶׁשר־֥לֹו ֱאלִֹד֖ ִּכ֚ :'.

ת ָר֗צֹוןַמאי ִּדְכִתיב? '5 ֙ ׀ ֡ד' ֵע֤ ִתי־ְלךךָ י ְתִפָּלֽ ֲאִנ֤ ת ָר֗צֹון ', ֵאיָמַתי 'ַוֽ (גמ' ברכות '? ְּבָׁשָעה ֶׁשַהִצּבּור ִמְתַּפְּלִלין. ֵע֤

ח:) 



בשבת מחה מוציאים ספר תורה וקוראים בו ג' אשים בראש הסידרא של השבת הבאה, ואין מפטירים.  

הגבהה , בעלי הוצאה והכנסה , והם העולים לתורה וכל עושי מצוה לצורך הקריאה בתורה מתעטפים בטלית

' וכיוצא באלה.שיר הכבוד ל'פותחי ארון הקודש, וכמוהם  נושאי ספר תורה שני או שלישי , בעל סגן,      וגלילה

במדינות הללו . . . מי שיש לו מצוה בבית הכנסת במנחה בקריאת מהג מקובל בתפוצות אשכז מי דורות, "

". (חות יאיר) קל להבין טעמו של מהג זה עטיפת התורה, נשאר מעוטף מתפלת מנחה עד אחר הקדושה דש"ץ

טלית איה מדיי תפילת שחרית דוקא, ומצד חשיבות התפלה אין סיבה לחלק בין שחרית למחה לעין טלית. ברוב

המהיגו רבותיו  על הציבור. על כל פים  להטריח  שלא  במחה כדי  לא ההיגו רבותיו עטיפת טלית גדול  הארצות 

שבאשכז, כי מי שכבר התעטף בטלית מחמת קריאת התורה של מחה, לא יפשוט אותה עד אחר קדושה דוקא. 

מפי מה אין הם ממתיין בפשיטת הטלית עד סוף התפלה? זה דומה לעין תפילין שסברו רבותיו שעיקר התפלה הוא 

עד קדושה וחוב החת טלית ותפילין איו משך מעבר לזה. כך גם לעיו, כיון שבמחה של שבת רוב הציבור איו

מעוטף בטלית, לא ההיגו לעולי התורה להמשיך בעיטוף טלית יותר מעיקר התפלה.   

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

 : יךךָ ִמָּפֶנֽ

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

ָּברּוךךְ ֶׁשָּנַתן ּתֹוָרה ְלַעּמֹו ִיְׂשָרֵאל ִּבְקֻדָּׁשתֹו:

הבעל תפלה אומר בעימה :

ו: תהלים לד:ד ה ְׁש֣מֹו ׀ ַיְחָּדֽ י ּוְנֽרֹוֲמָמ֖ יָי֣ ׀ ִאִּת֑ ַּגְּד֣לּו ַלֽ

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

ֶרץ  ּוָבָא֑

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



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

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

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

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

ינּו ְּבִמָּדה טֹוָבה ְיׁשּוָעה ְוַרֲחִמים: עֹוָלִמים  ִויַמֵּלא ִמְׁשֲאלֹוֵתֽ

) שבתוך בית הכסת הרחק מן התבהבהגיע הבעל תפלה על המגדל (

 :הפסק  בלימיח הספר תורה על השולחן וממשיך מלמעלה 

ֵּבית ּוְפֵליַטת ַעּמֹו  נּו  ִּבְזַמן ָקרֹוב  ְוָיֹחן ְּפֵלָטֵתֽ ינּו  ָעֵלֽ ְוִתָּגֶלה ְוֵתָרֶאה ַמְלכּותֹו 

ֶסד ּוְלַרֲחִמים ּוְלָרצֹון: ְונֹאַמר ָאֵמן ( ֶדל  קהלִיְׂשָרֵאל ְלֵחן ּוְלֶחֽ ָאֵמן): ַהֹּכל ָהבּו ֹגֽ

ינּו   ּוְתנּו ָכבֹוד ַלּתֹוָרה: ֹּכֵהן ְקָרב  ַיֲעֹמד   ָּברּוךךְ ַהֹּכֵהן ר' פלוני בר' פלוני ֵלאלֵֹהֽ

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

ת ב ִמְצַו֖ ָׁשִרים ְמַׂשְּמֵחי־ֵל֑ י ְיָי֣ ְי֭ ִתי: ִּפּ֘קּוֵד֤ יַמת ֶּפֽ ה ַמְחִּכ֥ ֱאָמָנ֗ ֶפׁש ֵע֖דּות ְיָי֥    ֶנֽ֝ ָנ֑

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

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

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



).173ראה סדר הפרשיות למחה בשבת (עמ'  

:  המברך אומר                                                                ָּבֲרכּו ֶאת־ְיָי ַהְמֹבָרךךְ

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

המברך ממשיך :  

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

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

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

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

מי שבירך לעולה לתורה 
' גם בקריאת התורה של מחה.מי שבירךמברכים את כל עולי התורה ב'

ינּו ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעֹקב והקורא מברכו :  ִמי ֶׁשֵּבַרךךְ ֲאבֹוֵתֽ
  אֹותֹו ְוֶאת־ָּכל־ֲאֶׁשר לֹו  ר' פלוני בן ר' פלוני הּוא ְיָבֵרךךְ ֶאת 

ַּבֲעבּור ֶׁשָעָלה ִלְכבֹוד ַהָּמקֹום ְוִלְכבֹוד ַהּתֹוָרה  
הּו ִמָּכל־ָצָרה ְוצּוָקה  הּו ְוַיִּציֵלֽ ִּבְׂשַכר ֶזה ַהָּקדֹוׁש ָּברּוךךְ הּוא ִיְׁשְמֵרֽ

ְוִיְׁשַלח ְּבָרָכה ְוַהְצָלָחה ְּבָכל־ַמֲעֵׂשה ָיָדיו 

הּו/(  ) ְוִיְכְּתֵבהּו ְּבֵסֶפר ַהַחִיים  בעשרת ימי תשובהִויָבֲרֵכֽ
ִעם ָּכל־ִיְׂשָרֵאל ֶאָחיו  ְונֹאַמר: ָאֵמן.

' ירד בדרך אחרת מזו שעלה בה.מי שברך ואחר שבירכו הקורא ב' 

אין אומרים קדיש אחר הקריאה מטעם שכתב לבוש א"ח רצ"ב.

כשמגביהין הספר תורה מביטין גד הכתב של ספר תורה וכורעים מעט ואומרים: 



ל: דברים ד:מד י ִיְׂשָרֵאֽ י ְּבֵנ֥ ה ִלְפֵנ֖ ם ֹמֶׁש֔ ה ֲאֶׁשר־ָׂש֣ את ַהּתֹוָר֑ ֹ֖ י ְייָ֖  במדבר ט:כג ְוז ַעל־ִּפ֥
ה:   ג:יחְּבַיד־ֹמֶׁשֽ ר:   משלי  ְמֻאָּׁשֽ יָה  ֹתְמֶכ֥ ְוֽ ּה  ָּב֑ ים  ֲחִזיִק֣ ַלַּמֽ יא  ִה֭ ים  ץ־ַחִּי֣ יהָ  ג:יז ֵעֽ ְּדָרֶכ֥

יָה ָׁשֽלֹום:   יבֹוֶת֣ ָכל־ְנִת֖ ַעם ְוֽ ֶׁשר ְוָכֽבֹוד: ג:טז ַדְרֵכי־ֹנ֑ ּה ֹע֣ ְׂשמֹאוָל֗ יִמיָנּ֑ה ִּב֝ ִמים ִּבֽ ֶרךךְ ָי֭ ֹא֣
יר:  ישעיה מב:כא  ה ְוַיְאִּדֽ יל ּתֹוָר֖ ַען ִצְד֑קֹו ַיְגִּד֥ ץ ְלַמ֣ ְיָי֥ ָחֵפ֖

':לך ד' הגדלה והגבורהבעוד שהוא כורך את המפה בספר תורה יש אומרים '

6 
' כאן, כי היא לא מסורת אשכז הישה.מזמור שיר יום השבתבפפד"מ ובותיה לא הגו לומר ' 

ךךָ  צב  ַחְסֶּד֑ ֶקר  ַּבֹּב֣ יד  ְלַהִּג֣ ֶעְלֽיֹון:   ֣ ְלִׁשְמךךָ ר  ּוְלַזֵּמ֖ יָי֑  ַלֽ ְלֹה֥דֹות  ֗טֹוב  ת:  ַהַּׁשָּבֽ ְל֣יֹום  יר  ִׁש֗ ִמְז֥מֹור 
י  ֲעֵׂש֖ ַמֽ ְּבֽ ךךָ  ֳעֶל֑ ְּבָפֽ ִני ְיָי֣  י ִׂשַּמְחַּת֣ י ִהָּג֣יֹון ְּבִכּֽנֹור: ִּכ֤ ֶבל ֲעֵל֖ ֽ◌ֲעֵלי־ָנ֑ ׂשֹור ַוֽ ַּבֵּליֽלֹות: ֲעֵלי־ָע֭ ְתךךָ֗  ֱא֥מּוָנֽ ֶוֽ֝
ין  א־ָיִב֥ ֹֽ יל ל ע ּ֝וְכִס֗ א ֵיָד֑ ֹ֣ ַער ל יׁש־ַּב֭ : ִאֽ יךךָ ַמְחְׁשֹבֶתֽ ְמ֥קּו  ד ָעֽ ֹא֗ ְמ֝ ְיָי֑  יךךָ  ֲעֶׂש֣ ַמֽ  ְד֣לּו   ן: ַמה־ָּגֽ ֲאַרֵּנֽ יךךָ  ָיֶד֣
ה ָמ֗רֹום  ד: ְוַאָּת֥ ם ֲעֵדי־ַעֽ ְמָד֥ ֶון ְלִהָּׁשֽ ֲעֵלי ָא֑ ָּכל־ֹּפ֣ ָּיִציצּו  ֶׂשב ַו֭ ֵע֗ ים ׀ ְּכ֥מֹו  ְרָׁשִע֨ ַח  את: ִּבְפֹר֤ ֹֽ ֶאת־ז

 : ם ְיָיֽ י  ְלֹעָל֥ ים ַקְרִנ֑ ֶרם ִּכְרֵא֣ ֶון: ַוָּת֣ ֲעֵלי ָאֽ ְר֗דּו ָּכל־ֹּפ֥ ְתָּפֽ דּו ִי֝ יךךָ יֹאֵב֑ ְיֶב֣ י־ִהֵּנ֣ה ֹאֽ  ָי֗ ִּכֽ יךךָ ְיֽ ְיֶבֽ֡ י ִהֵּנ֢ה ֹאֽ ִּכ֤
ח ר ִיְפָר֑ ִּדיק ַּכָּתָמ֣ י: ַצ֭ ְעָנה ָאְזָנֽ ים ִּתְׁשַמ֥ י ְמֵרִע֗ ים ָעַל֥ י ַּבָּקִמ֖ י ְּבׁ֫שּוָר֥ ט ֵעיִנ֗  ן: ַוַּתֵּב֥ ֲעָנֽ ֶמן ַרֽ י ְּבֶׁש֣ ּלִֹת֗ ַּב֝
ה ְּדֵׁשִנ֖ים יחּו: ֖עֹוד ְינּו֣בּון ְּבֵׂשיָב֑ ַיְפִרֽ ינּו  ְּבַחְצ֖רֹות ֱאלֵֹה֣ ית ְיָי֑  תּוִלים ְּבֵב֣ ה: ְׁש֭ ֶרז ַּבְּלָב֣נֹון ִיְׂשֶּגֽ ְּכֶא֖

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

' בציבור, לאחר הקבורה או בכל זמן אחר, איה מהג אשכז.א־ל מלא רחמיםאמירת '

was not said or accepted in א-ל מלא רחמים  and in  תפילהbecause a) it is a relatively recent אשכז 
general,  the  tendency  was  not  to  accept  such in תפילות    synagogue  b)  there  seems  to  be
Kabbalistic/esoteric aspects to it, which  זי אשכרב felt, should be reserved only for בעלי מדריגה and not
for the general public. We do see that sometimes did recite this יחידים  in תפילה   ,for instance אשכז 
during a הספד, (usually by  יםרב from Poland where the  הגמ was adopted).

סדר הכנסת ספר התורה

הבעל תפלה וטל את ספר התורה להוליכו מהאלמעמער (בימה) ולהחזירו לארון הקודש, ואומר : 

ב ְׁש֣מֹו ׀ ְלַבּ֑דֹו  קמח:יג-יד י־ִנְׂשָּג֣ ם ְיָי֗ ִּכֽ ּו ׀ ֶאת־ֵׁש֬ ֲל֤ל֨ ִים: קהל: ְיַהֽ ֶרץ ְוָׁשָמֽ ֝הֹו֗דֹו ַעל־ֶא֥

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

6 The addition of on מזמור שיר ליום השבת  מחה  is a שבת  הספרדים   advanced by the מהג 
It was commonly recited in Hamburg because of the many Portuguese Jews there. It was   .אבודרהם 
added by the Hamburg  זיםאשכ only after ר' יעקב עמדין, the רב of Hamburg incorporated it       in his
.of Golders Green Beth Hamedrash (Munks) in London   מהג This is likewise the .סידור



ּה כד  ים ְיָסָד֑ ּה: ִּכי־֖הּוא ַעל־ַיִּמ֣ ְׁשֵבי ָבֽ ל ְוֹי֣ ֵב֗ ּה ֵּת֝ ֶרץ ּוְמלֹוָא֑ ֽיָי ָהָא֣ ְז֥מֹור ַל֭ ד ִמ֫ ְלָדִו֗

י־  ָה: ִמֽ ָה֗רֹות ְיֽכֹוֲנֶנֽ ה ְוַעל־ְנ֝ ִים ַיֲעֶל֥ י ַכַּפ֗ ֗קּום ִּבְמ֥קֹום ָקְדֽׁשֹו: ְנִק֥ י־ָי֝ ּוִמֽ ְבַהר־ְיָי֑   

ְוא א ַלָּׁש֣ א־ָנָׂש֣ ֹֽ ר ׀ ל ב ֲאֶׁש֤ ָב֥ א נפשו  ּֽוַבר־ֵל֫ ה: ִיָּׂש֣ ע ְלִמְרָמֽ א ִנְׁשַּב֣ ֹ֖ י ְול ָרָכה  ַנְפׁ֑שִ ְב֭

ה ּ֣דֹור   י ִיְׁשֽעֹו: ֶז֭ ֱאלֵֹה֥ ה ֵמֽ ת ְיָי֑ ּ֝וְצָדָק֗ ָלה:דרשו ֵמֵא֣ ב ֶסֽ ֲעֹק֣ י ָפֶנ֖יךךָ ַיֽ ֵׁש֨ יו ְמַבקְֿ ְרָׁש֑  ֹּדֽ

י ֶזה֘  ַהָּכֽבֹוד: ִמ֥ ֶלךךְ  ָי֗בֹוא ֶמ֣ ם ְו֝ י עֹוָל֑ ִּפְתֵח֣ ִהָּנְׂשאּו  ם ֖◌ְוֽ אֵׁשיֶכ֗ ים ׀ ָרֽ ְׁשָעִר֨ ְׂש֤אּו 

ם ּ֭וְׂשאּו אֵׁשיֶכ֗ ים ׀ ָרֽ ה: ְׂש֤אּו ְׁשָעִר֨ ָי֗ ִּגּ֥בֹור ִמְלָחָמֽ ָי ִעּ֣זּוז ְוִגּ֑בֹור ְי֝ ֥בֹוד ׀ ְי֭ ֶלךךְ ַהָּכ֫ ֶמ֤

֥בֹוד ׀ ְיָי֥ ְצָב֑אֹות  ֶלךךְ ַהָּכ֫ י ֣הּוא ֶז֘ה ֶמ֤ ֶלךךְ ַהָּכֽבֹוד: ִמ֤ א         ֶמ֣ ֹ֗ ָיב ם ְו֝ י עֹוָל֑ ִּפְתֵח֣

ָלה: ֶלךךְ ַהָּכ֣בֹוד ֶסֽ ֤הּוא ֶמ֖

בהכסת ספר התורה לארון הקודש אומרים : 

י:לו ל:  במדבר  ִיְׂשָרֵאֽ י  ַאְלֵפ֥ ֲב֖בֹות  ִרֽ ְיָי֔  ה  ׁשּוָב֣ ר  יֹאַמ֑ ה  קלב:ח- ּוְבֻנֹח֖ תהלים 

יךךָ  י ֲחִסיֶד֥ ֶדק ַוֽ ִיְלְּבׁשּו־ֶצ֑ ֲהֶנ֥יךךָ  : ֹּכֽ  ךךָ ֲא֥רֹון ֻעֶּזֽ ה ַוֽ ָּת֗ ַא֝ ךךָ  ִלְמֽנּוָחֶת֑ ָי  ה      ְי֭ קּוָמ֣

 : ךךָ ב ְּפֵנ֣י ְמִׁשיֶחֽ ֵׁש֗ ךךָ ַאל־ָּת֝ ד ַעְבֶּד֑ ֲעבּור ָּדִו֣ נּו: ֖◌ַּבֽ ִּתי  משלי ד:ב ְיַרֵּנֽ ַקח ֭טֹוב ָנַת֣ י ֶל֣ ִּכ֤

בּו:  ֲעֹזֽ ל־ַּתֽ י ַאֽ ֹוָרִת֗ ם ּֽת֝ ר:  ג:יח ָלֶכ֑ ְמֻאָּׁשֽ יָה  ֹתְמֶכ֥ ְוֽ ּה  ים ָּב֑ ֲחִזיִק֣ יא ַלַּמֽ ֵעץ־ַחִּי֣ים ִה֭

יָה ָׁשֽלֹום:  ג:יז  יבֹוֶת֣ ָכל־ְנִת֖ ַעם ְוֽ יָה ַדְרֵכי־ֹנ֑ ֙   איכה ה:כא ְּדָרֶכ֥ יךךָ נּו ְיָי֤ ׀ ֵאֶל֨ ונשוב ֲהִׁשיֵב֨

ֶדם: ינּו ְּכֶקֽ ׁש ָיֵמ֖ ָנׁ֔שּוָבה ַחֵּד֥ ְוֽ



: ניגון חול החצי קדיש לפי העמידה ביום טוב  או בשבת ב

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

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

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

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

 ְוִיְׁשַּתַּבח ְוִיְתָּפַאר ְוִיְתרֹוַמם ְוִיְתַנֵּׂשא  ְוִיְתַהַּדר ְוִיְתַעֶּלה ִיְתָּבַרךךְ  בעל תפלה כורע

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

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

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

).662ביום טוב שחל בשבת ממשיכים בתפלה לשלש רגלים (עמ' 
).813), של יום כפור (עמ' 203בימים וראים אומרים כאן שמוה עשרה של ראש השה (עמ' 

עמידה של מנחה לשבת ולשבת חול המועד 

:ניגון חולהברכות הראשוות של חזרת הש"ץ - ב

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

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

ֲעֹקב  ָהֵאל ַהָּגדֹול ַהִּגּבֹור ְוַהּנֹוָרא  ֵאל ֶעְליֹון  ּגֹוֵמל ֲחָסִדים אלֵֹהי ַיֽ ִ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

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

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 כמוך בשבת 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:

ָקדֹוׁש  ּוְקדֹוִׁשים ְוִׁשְמךךָ  ַאָּתה ָקדֹוׁש 

ָלה: ָּברּוךךְ ַאָּתה ְייָ  ְּבָכל־יֹום ְיַהֲללּוךךָ ֶּסֽ

ֶלךךְ  בשבת שובה :ָהֵאל ( ) ַהָּקדֹוׁש: ַהֶּמֽ

לעמתם' 'ואמר' עד 'נקדשהחזן אומר רק את המלים '
', ברוך יאמרו

', והקהל שותק במלים אלו: ובדברי קדשך כתוב לאמר'

בלבד  תפלה  ָּבעֹוָלם בעל  ֶאת־ִׁשְמךךָ  ְנַקֵּדׁש   

ְּכֵׁשם ֶׁשַּמְקִּדיִׁשים  אֹותֹו ִּבְׁשֵמי ָמרֹום

א ישעיה ו:גַּכָּכתּוב ַעל־ַיד ְנִביֲאךךָ    ְוָקָר֨

ר                         ֶז֤ה ֶאל־ֶז֙ה ְוָאַמ֔

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

בעל תפלה 
רּו:   ְלֻעָּמָתם ָּברּוךךְ יֹאֵמֽ



 ָּב֥רּוךךְ ְּכבֹוד־ְיָי֖ ִמְּמקֹוֽמֹו: יחזקאל ג:יב  קהל ובעל תפלה יחדיו

בעל תפלה
ּוְבִדְבֵרי ָקְדְׁשךךָ ָּכתּוב ֵלאֹמר:  

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

.ניגון שבתמכאן והלאה בחזרת הש"ץ ב 

תפלה ְוִׁשְבֲחךךָ בעל  ַנְקִּדיׁש   ְקֻדָּׁשְתךךָ  ְנָצִחים  ַצח  ּוְלֵנֽ ךךָ   ָּגְדֶלֽ ַנִּגיד  ָודֹור  ְלדֹור   

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

ֶלךךְ  בשבת שובה : ַאָּתה ְיָי     ָהֵאל ( 7 ) ַהָּקדֹוׁש: ַהֶּמֽ

ֶאָחד יז:כא   ַאָּתה ֶאָחד ְוִׁשְמךךָ  ד  דברי הימים א'  ל ּ֥גֹוי ֶאָח֖ ִיְׂשָרֵא֔  ֣ ְּכַעְּמךךָ ּוִמ֙י 

ֶרץ ֶרת ְיׁשּוָעה    ָּבָא֑ ֶרת ְּגֻדָּלה  ַוֲעֶטֽ ָּת  ַאְבָרָהם  8ִּתְפֶאֽ ְמנּוָחה ּוְקֻדָּׁשה ְלַעְּמךךָ ָנַתֽ

ָיֵגל  ִיְצָחק ְיַרֵּנן  ַיֲעֹקב ּוָבָניו ָיֽנּוחּו בֹו  ְמנּוַחת ַאֲהָבה ּוְנָדָבה  ְמנּוַחת ֱאֶמת 

ַטח  ְמנּוָחה ְׁשֵלָמה ֶׁשַאָּתה ֽרֹוֶצה ֶוֱאמּוָנה  ְמנּוַחת ָׁשלֹום ְוַׁשְלָוה ְוַהְׁשֵקט ָוֶבֽ

יׁשּו ֶאת־  יךךָ ְוֵיְדעּו ִּכי ֵמִאְּתךךָ ִהיא ְמנּוָחָתם  ְוַעל ְמנּוָחָתם ַיְקִּדֽ ירּו ָבֶנֽ ָּבּה  ַיִּכֽ

 : ךךָ ְׁשֶמֽ

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

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

. קדושת חזרת הש"ץכל העושה מצוה לצורך הקריאה בתורה מסיר הטלית אחרי  7

ולכן בסמוך מה "ד תיבות ',יום מנוחהולא גרס כשאר סידורי הראשוים ' 'מנוחה וקדושהרבו גרס '8
              (הגאון רבי משה הרשלר זצ"ל על סידור התפילה לרוקח). . . אתה אחדב 



ךךָ   ָקְדֶׁשֽ ַׁשַּבת  ּוְבָרצֹון  ְּבַאֲהָבה  ינּו  ֱאלֵֹהֽ ְיָי  נּו  ִיְׂשָרֵאל9ְוַהְנִחיֵלֽ ְבךךָ  ְוִיְׂשְמחּו 

ֲהֵבי  : ָּברּוךךְ ַאָּתה ְיָי ְמַקֵּדׁש ַהַּׁשָּבת:  ֹאֽ ךךָ ְׁשֶמֽ

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

ְוִאֵׁשי ִיְׂשָרֵאל ּוְתִפָלָתם  ְמֵהָרה  ְּבַאֲהָבה ְתַקֵּבל ְּבָרצֹון  ּוְתִהי ְלָרצֹון ָּתִמיד 

 : ךךָ ֲעבֹוַדת ִיְׂשָרֵאל ַעֶּמֽ

':יעלה ויבא' בראש חודש ובחול המועד אומרים 

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

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

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

 ּוְלַחִּיים ּוְלָׁשלֹום  ְּביֹום  

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

ינּו ּבֹו ְלטֹוָבה  ּנּו ְיָי ֱאלֵֹהֽ נּו בֹו ִלְבָרָכה  ) ָ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

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

ְלִצּיֹון: 
הב"ת צריך לומר 'מודים' בקול רם כדי שהציבור ישמעו. 

: לפי וסח פולין אומרים: 9 ךךָ ְוָיֽנּוחּו ָבם ִיְׂשָרֵאל ְמַקְּדֵׁשי ְׁשֶמֽ



יךךָ  ַרֲחֶמֽ לֹא־ָכלּו  ִּכי  ַהּטֹוב  ִים:  ְוָצֳהָרֽ

יךךָ  ֵמעֹוָלם  ּמּו ֲחָסֶדֽ ְוַהְמַרֵחם ִּכי לֹא־ַתֽ

 : ינּו ָלךךְ ִוֽ ק ִ
מודים דרבן

הּואכורע   ֶׁשַאָּתה  ָלךךְ   ְחנּו  ֲאַנֽ מֹוִדים 

ינּו  ֱאלֵֹהיזוקף  אלֵֹהי ֲאבֹוֵתֽ ינּו ֵוֽ  ְיָי ֱאלֵֹהֽ

ְּבֵראִׁשית: יֹוֵצר  נּו  יֹוְצֵרֽ ָכל־ָּבָׂשר  

ַהָּגדֹול ְלִׁשְמךךָ  ְוהֹוָדאֹות  ְּבָרכֹות 

נּו  ֵּכן  נּו ְוִקַּיְמָּתֽ ְוַהָּקדֹוׁש  ַעל ֶׁשֶהֱחִייָתֽ

ינּו ָּגֻלּיֹוֵתֽ ְוֶתֱאֹסף  נּו   ּוְתַקְּיֵמֽ נּו  ְּתַחֵּיֽ

יךךָ  ֻחֶּקֽ ִלְׁשֹמר  ךךָ   ָקְדֶׁשֽ ְלַחְצרֹות 

 ךךָ  ּוְלָעְבְּדךךָ ְּבֵלָבב ָׁשֵלם ְוַלֲעׂשֹות ְרצֹוֶנֽ

 : נּו מֹוִדים ָלךךְ כורעים מעט כשאומרים ַעל ֶׁשָאֽ

ֵאל ַההֹוָדאֹות: זוקף  ָּברּוךךְ     המילה

' :על הנסיםבחוכה אומרים כאן '

ַעל ַהִּנִּסים  ְוַעל ַהֻּפְרָקן  ְוַעל ַהְּגבּורֹות  ְוַעל ַהְּתׁשּועֹות  

ינּו ַּבָּיִמים ָהֵהם ִּבְזַמן ַהֶּזה: יָת ַלֲאבֹוֵתֽ ְוַעל ַהִּמְלָחמֹות  ֶׁשָעִׂשֽ

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

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

ֶאת־  ְמָּת  ֶאת־ִּדיָנם  ָנַקֽ ְנָּת  ֶאת־ִריָבם  ַּדֽ ְבָּת  ָלֶהם ְּבֵעת ָצָרָתם  ַרֽ ָהַרִּבים  ָעַמְדָּת 

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

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

יךךָ ִלְדִביר  אּו ָבֶנֽ ַחר ַּכךךְ ָּבֽ יָת ְּתׁשּוָעה ְגדֹוָלה ּוֻפְרָקן ְּכַהּיֹום ַהֶּזה: ְוַאֽ ּוְלַעְּמךךָ ִיְׂשָרֵאל ָעִׂשֽ

ךךָ  ְוָקְבעּו יקּו ֵנרֹות ְּבַחְצרֹות ָקְדֶׁשֽ ךךָ  ְוִהְדִלֽ ךךָ  ְוִטֲהרּו ֶאת־ִמְקָּדֶׁשֽ ךךָ  ּוִפּנּו ֶאת־ֵהיָכֶלֽ ֵּביֶתֽ

ּלּו  ְלהֹודֹות ּוְלַהֵּלל ְלִׁשְמךךָ ַהָּגדֹול:  ְׁשמֹוַנת ְיֵמי ֲחֻנָּכה ֵאֽ

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

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

10
לפי וסח אשכז:

טֹוָבה  ָׁשלֹום   ֵחן  ּוְבָרָכה  ִׂשים 

ֶסד ְוַרֲחִמים ינּו ְוַעל־ָּכל־ִיְׂשָרֵאל  ָוֶחֽ ָעֵלֽ

ְּכֶאָחד  נּו  ֻּכָּלֽ ינּו   ָאִבֽ נּו  ָּבֲרֵכֽ  : ךךָ ַעֶּמֽ

נּו ָּת ָלֽ יךךָ ָנַתֽ יךךָ  ִּכי ְבאֹור ָּפֶנֽ ְּבאֹור ָּפֶנֽ

ֶסד  ֲהַבת ֶחֽ ינּו  ּתֹוַרת ַחִיים ְוַאֽ ְיָי ֱאלֵֹהֽ

ּוְצָדָקה ּוְבָרָכה ְוַרֲחִמים ְוַחִּיים ְוָׁשלֹום: 

10 requires that whenever there מהג אשכז
is the ,קריאת התורה  שים  concludes with תפילה 
in order to recite the words      שלום  כי באור' 
.'פניך נתת לנו ד' אלדינו תורת חיים 

ונהגו לומר בשחרית שיםז"ל הרמ"א סוף סי' קכ"ז, " 
שלום וכן כל זמן שאומר אלדינו כו' אבל בלאו הכי 
מתחילין שלום רב, ויש מתחילין שים שלום במנחה

ביה   וכתיב  הואיל  נּו'של שבת  ָלֽ ָּת  ָנַתֽ יךךָ  ָּפֶנֽ 'ְבאֹור 

" עכ"ל. (סידורשהיא התורה שקורין במנחה של שבת 
אזור אליהו)

ִיְׂשָרֵאל  ְוטֹוב  ֶאת־ַעְּמךךָ  ְלָבֵרךךְ  יךךָ  ְּבֵעיֶנֽ

: ךךָ ְּבָכל־ֵעת ּוְבָכל־ָׁשָעה ִּבְׁשלֹוֶמֽ

לפי וסח פולין:

ָּתִׂשים  ַעְּמךךָ  ַעל־ִיְׂשָרֵאל  ָרב  ָׁשלֹום 

ְלָכל־ ָאדֹון  ֶלךךְ  ֶמֽ הּוא  ַאָּתה  ִּכי  ְלעֹוָלם  

ֶאת־ַעְּמךךָ  ְלָבֵרךךְ  יךךָ  ְּבֵעיֶנֽ ְוטֹוב  ַהָּׁשלֹום: 

 : ִיְׂשָרֵאל  ְּבָכל־ֵעת ּוְבָכל־ָׁשָעה ִּבְׁשלֹוֶמךךָ



ָּברּוךךְ ַאָּתה ְיָי 

ַהְמָבֵרךךְ ֶאת־ַעּמֹו ִיְׂשָרֵאל ַּבָּׁשלֹום: 

[בחזרת הש"ץ הקהל מקדים אמירת  בשבת שובה : 

 ' לפי החזן]:בספר...'

ֶפר ַחִּיים ְּבָרָכה ְוָׁשלֹום  ּוַפְרָנָסה טֹוָבה  "ְּבֵסֽ

ֵּבית ְוָכל־ַעְּמךךָ  נּו  ָאֽ יךךָ   ְלָפֶנֽ ְוִנָּכֵתב  ִנָּזֵכר 

ַאָּתה ְייָ  ִיְׂשָרֵאל  ְלַחִּיים ּוְלָׁשלֹום:" ָּברּוךךְ 

עֹוֵׂשה ַהָּׁשלֹום:

ֱאלַֹהי  ְנֹצר ְלׁשֹוִני ֵמָרע  ּוְׂשָפַתי ִמַּדֵּבר ִמְרָמה  ְוִלְמַקְלַלי ַנְפִׁשי ִתֹּדם

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

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

 : ךךָ ַען ּתֹוָרֶתֽ ךךָ  ֲעֵׂשה ְלַמֽ ַען ְקֻדָּׁשֶתֽ  ךךָ  ֲעֵׂשה ְלַמֽ ַען ְיִמיֶנֽ ךךָ  ֲעֵׂשה ְלַמֽ תהלים ס:זְׁשֶמֽ

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

יָ֗  יךךָ ְי֝ י ְלָפֶנ֑ י ְוֶהְג֣יֹון ִלִּב֣ י:  צּוִר֥ ֲאִלֽ ִּבְמרֹוָמיו  ָׁשלֹום  ֹעֶׂשהפוסע לאחריו ג' פסיעות ואומר :   ְוֹגֽ

ינּו ְוַעל־ָּכל־ִיְׂשָרֵאל: ְוִאְמרּו ָאֵמן:  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 הבעל תפלה לקדושה.  

' בלחש.אדני שפתי תפתחהבעל תפלה חוזר ומתפלל בקול ואומר מתחלה '

'), תהום רבה (מפי המלים 'שבת שובה', ובימים שאין אומרים תחון בחול וכן ב צדקתךבשבת אומרים '

. בית האבל  ולא בבית חתן בשבעת ימי המשתה', אף אין אומרים ב צדקתךאין אומרים '

ת:11קיט:קמב  ֥ ֱאֶמֽ תֹוָרְתךךָ ם ְוֽ ֶדק ְלעֹוָל֑ ֣ ֶצ֣ ְתךךָ  ִצְדָקֽ
11 "By the time the חהשבת מ is concluded, the day is on the decline,   שבתis drawing to a close

and thoughts  of  our  life's  task,  of  the  striving and creating,  the  struggling and suffering of  the



: עא:יט  י ָכֽמֹוךךָ ים ִמ֣ לִֹה֗ יָת ְגֹד֑לֹות ֱא֝ ֥רֹום ֲאֶׁשר־ָעִׂש֥ ים ַעד־ָמ֫ ֥ ֱאלִֹה֗ ְתךךָ  ְוִצְדָקֽ

ה  12 לו:ז ְׁשָּפֶטיךךָ ְּת֣הֹום ַרָּב֑ ל ִמ֭ ַהֲרֵרי־ֵא֗ ֙ ׀ ְּכֽ ְתךךָ ה 13 בעל תפלהִצְדָקֽ ם ּוְבֵהָמ֖ ָדֽ ָא֤

: יַע ְיָיֽ ּתֹוִׁש֣

, ניגון שבתב מגים הקדיש שבת  שחל בשלש רגלים ו ראש השנה 

.ניגון חול מגים הקדיש בחול שחל ב שלש רגלים וראש השנה 

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

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

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

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

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

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

 ְוִיְׁשַּתַּבח ְוִיְתָּפַאר ְוִיְתרֹוַמם ְוִיְתַנֵּׂשא  ְוִיְתַהַּדר ְוִיְתַעֶּלה ִיְתָּבַרךךְ  בעל תפלה כורע 

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

coming week gradually seep back into our consciousness. On those שבתות that do not bear a festive
character  in  addition  to  the  holiness  of  the  ordinary ,שבת    no  attempt  is  made  to  repress  these
workday thoughts. But these brief  פסוקים from the תהלים offer us some truths which we should take
to heart and which should serve to give the proper direction to our thinking as we approach the
beginning of a new week." ( סידור הרב שמשון רפאל הירש)

-לָאַמר ַרב ְיהּוָדה, ִאְלָמֵלא '12 ַהֲרֵרי־ֵא֗ ֙ ׀ ְּכֽ ְתךךָ ה ' ִמי יּוַכל ַלֲעמֹוד ִלְפֵי ' ִצְדָקֽ ְּת֣הֹום ַרָּב֑ ְׁשָּפֶטיךךָ  '. ַרָּבה ָאַמר, ִמ֭

-ל' ַהֲרֵרי־ֵא֗ ֙ ׀ ְּכֽ ְתךךָ ה' ִמְּפֵי ֶׁש' ִצְדָקֽ ְׁשָּפֶטיךךָ ְּת֣הֹום ַרָּב֑ (גמ' ערכין ח:)'. ִמ֭

יַע ֽד': ּכל ֵהיָכא ִּדְכִתיב: 'ְּבֵהָמה', ְּגִריעּוָתא ִהיא, ְוָהְּכִתיב '13 ה ּתֹוִׁש֣ ם ּוְבֵהָמ֖ ָדֽ '? ְוָאַמר ַרב ְיהּוָדה ָאַמר ַרב, ֵאּלּוָא֤

הְבֵי ָאָדם ֶׁשֵהן ֲערּוִּמין ְּבַדַעת, ּוְמִׂשיִמין ַעְצָמן ִּכְבֵהָמה? ָהָתם ְּכִתיב '  ם ּוְבֵהָמ֖ ָדֽ ְּכִתיב.ָא֤  (גמ' ' ָהָכא 'ְּבֵהָמה' ְלחּוֵדיּה 

חולין ה:) 



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

ָאֵמן)  קהל( :ְוִאְמרּו ָאֵמן  בעל תפלה 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

בעל תפלה 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  

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

ְּכָכל־ נּו  ָּכֶהם  ְוֹגָרֵלֽ נּו  ְּכִמְׁשְּפחֹות ָהֲאָדָמה: ֶׁשּלֹא ָׂשם ֶחְלֵקֽ נּו  ָהֲאָרצֹות  ְולֹא ָׂשָמֽ

יַע:  ישעיה מה:כ  ֲהמֹוָנם: ֶׁשֵהם ִמְׁשַּתֲחִוים ְלֶהֶבל ָוִריק  א יֹוִׁשֽ ֹ֥ ל ל ים ֶאל־ֵא֖ ְתַּפֲלִל֔ ּוִמֽ

ְחנּו כורעַוֲאַנֽ ּכֹוְרִעים ּוִמְׁשַּתֲחִוים ּומֹוִדים                  זוקף   ַמְלֵכי ַהְּמָלִכים  ֶלךךְ  ִלְפֵני ֶמֽ

ִים  נא:יג  ַהָּקדֹוׁש ָּברּוךךְ הּוא:    ֶׁשהּוא ד ָאֶר֒ץ  ּומֹוַׁשב ְיָקרֹו ַּבָּׁשַמֽ ה ָׁשַמִי֘ם ְוֹיֵס֣ נֹוֶט֣



נּו ינּו  ֵאין עֹוד  ֱאֶמת ַמְלֵּכֽ ַעל  ּוְׁשִכיַנת ֻעּזֹו     ְּבָגְבֵהי ְמרֹוִמים: הּוא ֱאלֵֹהֽ ִמַּמֽ

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

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

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

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

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

מה:כג  לּוישעיה  ְוִיֹּפֽ ִיְכְרעּו  ינּו  ֱאלֵֹהֽ ְיָי  יךךָ  ְלָפֶנֽ ָּכל־ָלֽׁשֹון:  ע  ִּתָּׁשַב֖ ֶרךךְ  ָּכל־ֶּב֔ ע  ִּתְכַר֣

ֲעֵליֶהם ְמֵהָרה  ךךָ  ְוִתְמלֹךךְ  ֻכָּלם ֶאת־ֹעל ַמְלכּוֶתֽ נּו: ִויַקְּבלּו  ְיָקר ִיֵּתֽ ְוִלְכבֹוד ִׁשְמךךָ 

ְלעֹוָלם ָוֶעד:    ִּכי ַהַּמְלכּות ֶׁשְּלךךָ ִהיא  ּוְלֽעֹוְלֵמי ַעד ְוִתְמלֹךךְ ְּבָכבֹוד: 

  פסוקים אחר עליו:כלללא אמרו לפי המהג הקודם באשכז  

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

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

ברכי נפשי 14

קדיש', ולא עד בכלל, אומרים בהרבה קהילות את המזמורים הבאים אחר 'שבת הגדול' ועד 'שבת בראשיתמ' 

'. שלם

ה  קד  ֶטה־֭אֹור ַּכַּׂשְלָמ֑ ְׁשָּת: ֹעֽ ר ָלָבֽ ד ֖הֹוד ְוָהָד֣ ְלָּת ְּמֹא֑ לַֹהי ָּג.ַד֣ ָי֥ ְיָי֣ ֱא֭ י ֶאת־ְי֫ י ַנְפִׁש֗ ֲרִכ֥ ָּבֽ

ַעל־  ךךְ  ְמַהֵּל֗ ַהֽ֝ ים ְרכּו֑בֹו  יו ַהָּׂשם־ָעִב֥ ִים ֲעִלּ֫יֹוָת֥ ה ַבַּמ֗ ֶר֥ ְמק ָ ה: ַה֥ ִים ַּכְיִריָעֽ ַמ֗ ה ָׁש֝ נֹוֶט֥
14 The Sephardic custom of reciting ברכי נפשי and the chapters of  שיר המעלות, was accepted in

many places in Europe although not in פפד"מ. 



ַּבל־  יָה  ֶרץ ַעל־ְמכֹוֶנ֑ ַסד־ֶא֖ ט: ָיֽ לֵֹהֽ ׁש  יו ֵא֣ ָׁשֲרָת֗ יו רּו֑חֹות ְמ֝ ה ַמְלָאָכ֣ ַּכְנֵפי־ֽרּוַח: ֹעֶׂש֣

ִמן־ ִים:  ָמֽ ַעְמדּו  ַי֖ ים  ִר֗ ַעל־ָה֝ ִּכִּסי֑תֹו  ַּכְּל֣בּוׁש  הֹום  ְּת֭ ד:  ָוֶעֽ ם  עֹוָל֥ ּ֗מֹוט  ְתךךָ֣ ִּת֝ ֲעָר֣ ַּגֽ

ם: ְדָּת ָלֶהֽ ֗קֹום ֶז֤ה ׀ ָיַס֬  ְר֣דּו ְבָק֑עֹות ֶאל־ְמ֝ ִרים ֵיֽ ֲע֣לּו ָה֭ ֵפֽזּון: ַיֽ ַעְמךךָ֗ ֵיָחֽ ְינּו֑סּון ִמן־֥קֹול ַרֽ֝

ין  ים ֵּב֥ ְעָיִנים ַּבְּנָחִל֑ ַמ֭ ַח  ְמַׁשֵּל֣ ֶרץ: ַהֽ ֻׁש֗בּון ְלַכּ֥סֹות ָהָאֽ ֲעֹב֑רּון ַּבל־ְי֝ ַּבל־ַיֽ ְמָּת  בּול־ַׂש֭ ְּגֽ

ים ְיַהֵּלֽכּון:  ִר֗ ם: ָה֝ ים ְצָמָאֽ ְפָרִא֣ י ִיְׁשְּב֖רּו  ָׂשָד֑ ָּכל־ַחְי֣תֹו  ְׁשקּו  ִים  ַי֭ ֵליֶהם עֹוף־ַהָּׁשַמ֣ ֲע֭

ע ִּתְׂשַּב֥ יךךָ  ֲעֶׂש֗ ַמֽ֝ י  ִמְּפִר֥ יו  ֲעִלּיֹוָת֑ ֵמֽ ִרים  ָה֭ ה  ַמְׁשֶק֣ ִיְּתנּו־ֽקֹול:  ם  ָפאִי֗ ֳע֝ ין  ִמֵּב֥ ִיְׁשּ֑כֹון 

ֵעֶׂשב  ה ְו֭ יר ׀ ַלְּבֵהָמ֗ יַח ָחִצ֨ ֶרץ: ַמְצִמ֤ ת ָהָאֽ ֲעֹבַד֣ ֶרץ: ַלֽ ֶחם ִמן־ָהָאֽ ֗ ם ְל֥הֹוִציא ֶל֝ ָאָד֑  ָהֽ

ְׂשְּבעּו ד: ִי֭ ִיְסָעֽ ַבב־ֱא֥נֹוׁש  ֶחם ְלֽ ֶל֗ ֶמן ְו֝ יל ָּפִנ֣ים ִמָּׁש֑ ְלַהְצִה֣ ַבב־ֱא֗נֹוׁש  ח ְלֽ  ִין ׀ ְיַׂשַּמ֬ ְוַי֤

ּה:  ים ֵּביָתֽ ה ְּברֹוִׁש֥ ִסיָד֗ ֲח֝ נּו  ֵּנ֑ ים ְיק ַ ם ִצֳּפִר֣ ע: ֲאֶׁשר־ָׁש֭ ר ָנָטֽ ָב֗נֹון ֲאֶׁש֣ י ְל֝ ַאְרֵז֥ י ְיָי֑  ֲעֵצ֣

ע ָיַד֥ ֶמׁש  ֗ ים ֶׁש֝ ְלֽמֹוֲעִד֑ ֵרַח  ה ָי֭ ים: ָעָׂש֣ ְׁשַפִּנֽ ה ַלֽ ים ַמְחֶס֥ ָלִע֗ ים ְס֝ ְּגֹבִהים ַלְּיֵעִל֑ ים ַה֭ ָהִר֣

ַער:  ׂש ָּכל־ַחְיתֹו־ָיֽ ְרֹמ֗ ְיָלה ּֽבֹו־ִת֝ יִהי ָל֑ ֶׁשת־֭חֶׁשךךְ ִו֣ ֶרף  ְמבֹוֽאֹו: ָּתֽ ים ַלָּט֑ ֲאִג֣ ְּכִפיִרים ֹׁשֽ ַה֭

ם ָאָד֣ א  ֵיֵצ֣ ִיְרָּבֽצּון:  ם  ֽעֹוֹנָת֥ ְוֶאל־ְמ֝ ֵס֑פּון  ֵיָאֽ ֶּׁשֶמׁש  ַה֭ ח  ִּתְזַר֣ ם:  ָאְכָלֽ ל  ֵמֵא֣ ׁש  ּוְלַבֵּק֖

ֳע֑לֹו ָד֣תֹו ְלָפֽ ַלֲעֹבֽ ה ְוֽ ְלָא֥ יָת ָמֽ ה ָעִׂש֑ ָּלם ְּבָחְכָמ֣  ָי֗ ֻּכ֭ יךךָ ׀ ְיֽ ֲעֶׂש֨ ה־ַרּ֬בּו ַמֽ ֶרב: ָמֽ  ֲעֵדי־ָעֽ

ַטּ֗נֹות ִעם־  ר ַחּ֥יֹות ְק֝ ין ִמְסָּפ֑ ֶמׂש ְוֵא֣ ם־ֶר֭ ִים ָׁש֣ ָד֥ ב ָי֫ : ֶז֤ה ׀ ַהָּי֥ם ָּגדֹו֘ל ּוְרַח֢  ךךָ ֶרץ ִקְנָיֶנֽ ָא֗ ָה֝

ֶחק־ּֽבֹו: ְּגֹדֽלֹות:  ְלַׂשֽ ְרָּת  ה־ָיַצ֥ ן ֶזֽ ְוָיָת֗ ם ֳאִנּ֣יֹות ְיַהֵּל֑כּון ִל֝ ת  ָׁש֭ ְיַׂשֵּב֑רּון ָלֵת֖ יךךָ  ָּלם ֵאֶל֣ ֻּכ֭

֥לּון  ֵה֫ ִיָּבֽ יר ָּפֶניךךָ֘  ִיְׂשְּב֥עּון ֽטֹוב: ַּתְסִּת֥ ְדךךָ֗  ח ָיֽ֝ ֶהם ִיְלֹק֑טּון ִּתְפַּת֥ ן ָל֭ ם ְּבִעּֽתֹו: ִּתֵּת֣ ָאְכָל֣

ה:  ְּפֵנ֣י ֲאָדָמֽ ׁש  ֵר֑אּון ּ֝וְתַחֵּד֗ ִיָּבֽ ּוֲחךךָ  ח ֽר֭ ם ְיׁשּוֽבּון: ְּתַׁשַּל֣ ֶאל־ֲעָפָר֥ ּוָחם ִיְגָו֑עּון ְוֽ ף ר֭ ֹּתֵס֣

ְיָי֣   ח  ִיְׂשַמ֖ ם  ְלעֹוָל֑ ְיָי֣  ְכ֣בֹוד  י  ו: ְיִה֤ י ֲעָׂשֽ ים ְּבַמֽ ָהִר֣ ֶּבֽ ע  ִיַּג֖ ד  ַוִּתְרָע֑ ָאֶרץ  ָל֭ יט  ַהַּמִּב֣  



ח  י ֶאְׂשַמ֥ ֹנִכ֗ י ָאֽ֝ יו ִׂשיִח֑ ב ָעָל֣ ֱעַר֣ י: ֶיֽ י ְּבעֹוִדֽ אלַֹה֣ ה ֵלֽ י ֲאַזְּמָר֖ יָי֣ ְּבַחָּי֑ יָרה ַּלֽ נּו: ָאִׁש֣  ֶיֱעָׁשֽ ְוֽ

ּה:  ֲללּו־ָיֽ ְפִׁשי ֶאת־ְיָי֗ ַהֽ י ַנ֭ ֲרִכ֣ ם ָּבֽ ים ׀ ֤עֹוד ֵאיָנ֗ ֶרץ ּוְרָׁשִע֤ ים ׀ ִמן־ָהָא֡ ּמּו ַחָּטִא֨ : ִיַּת֤ יָיֽ ַּבֽ

ְפִׁשי ִמְּׂשַפת־  קכ  15 יָלה ַנ֭ ַהִּצ֣  ָי֗  ִני: ְיֽ ֲעֵנֽ  ַּיֽ אִתי ַוֽ ָר֗ י ָק֝ ָתה ִּל֑ ַּבָּצָר֣ ָי  ֲע֥לֹות ֶאל־ְי֭ ַּמ֫ יר ַהֽ ִׁש֗

ם ֗ ים ִע֝ י ִגּ֣בֹור ְׁשנּוִנ֑ ה: ִחֵּצ֣ ךךְ ָלׁ֥שֹון ְרִמָּיֽ יף ָל֗ ךךָ ּוַמה־ֹּיִס֥ ן ְל֭ ה: ַמה־ִּיֵּת֣ ֶקר ִמָּלׁ֥שֹון ְרִמָּיֽ ֶׁש֑

ּה ְכָנה־ָּל֣ ַּבת ָׁשֽ ר: ַר֭ י ֵקָדֽ ם־ָאֳהֵל֥ ְנִּתי ִעֽ ַכ֗ ֶׁשךךְ ָׁש֝  ְרִּתי ֶמ֑ ים: ֽאֹוָיה־֖◌ִּלי ִּכי־ַג֣ י ְרָתִמֽ ֲחֵל֥ ַּגֽ

ה:  ָּמה ַלִּמְלָחָמֽ ֗ ר ֵה֝ י ֲאַדֵּב֑ לֹום ְוִכ֣ ם ׂשֹוֵנ֥א ָׁשֽלֹום: ֽ◌ֲאִנ֣י־ָׁש֭ ֗ י ִע֝ ַנְפִׁש֑

ה קכא  ֵׂש֗ ֹע֝ ם ְיָי֑  ְזִרי ֵמִע֣ י: ֶע֭ א ֶעְזִרֽ ֹ֥ ִין ָיב ַא֗ ים ֵמ֝ ָהִר֑ יַני ֶאל־ֶהֽ א ֵע֭ ֲע֥לֹות ֶאָּׂש֣ ַּמ֫ יר ַלֽ ִׁש֗

ן ִייָׁש֑ א  ֹ֣ ְול נּום  א־ָי֭ ֹֽ ל ִהֵּנ֣ה   : ךךָ ְמֶרֽ ֹׁשֽ ֗נּום  ַאל־ָי֝ ךךָ  ַרְגֶל֑ ַלּ֣מֹוט  ן  ַאל־ִיֵּת֣ ֶרץ:  ָוָאֽ ִים  ָׁשַמ֥

ל:  ר ִיְׂשָרֵאֽ ַח  16ׁ֝שֹוֵמ֗ ָּכה ְוָיֵר֥ ֶּכ֗ א־ַי֝ ֹֽ ֶמׁש ל ם ַהֶּׁש֥ : יֹוָמ֗  ךךָ ַעל־ַי֥ד ְיִמיֶנֽ ְּלךךָ֗  ְיָי֥ ִצ֝ ךךָ  ְמֶר֑ ְיָי֥ ֹׁשֽ

ה  ַעָּת֗ ֵמֽ֝ ךךָ  ּובֹוֶא֑  ֥ אְתךךָ ִיְׁשָמר־ֵצֽ  ָי֗  : ְיֽ ךךָ ר ֶאת־ַנְפֶׁשֽ ְׁשֹמ֗ ע ִי֝ ִמָּכל־ָר֑  ֥ ִיְׁשָמְרךךָ  ָי֗  ְיָלה: ְיֽ ַּבָּלֽ

ם: ְוַעד־עֹוָלֽ
  

:  קכב ךךְ ית ְיָי֣ ֵנֵלֽ י ֵּב֖ ים ִל֑ ְמִר֣ ַמְחִּתי ְּבֹאֽ ד ָׂש֭ ִו֥ ַּמֲע֗לֹות ְלָד֫ יר ַהֽ ינּו 17 ִׁש֥ ְמדֹות ָה֣יּו ַרְגֵל֑ ֹעֽ֭

15 The תרס"ט  (לבוש  סימן  או"ח  )  explains  that,  many people  begin on בראשית  to שבת   recite
which follow it, the levitical songs      for the מזמורים  which sings of creation. The fifteen ,ברכי פשי 
procession up fifteen steps to the Temple courtyard, also allude to creation in that   King David of
the sang them first in order to relegate the flood waters back to the    great deep under the מדרש  
earth.

ָאַמר ְרִבי ֲחִיָא, ּבֹוא ּוְרֵאה ֶׁשּלֹא ְּכִמַּדת ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ִמַּדת ָּבָׂשר ָוָדם, ִמַּדת ָּבָׂשר ָוָדם ֶמֶלְך יֹוֵׁשב ִמִּבְפִים,16
ְוַעם ְמַׁשְּמִרין אֹותֹו ִמַּבחּוץ, ִמַּדת ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ֵאיֹו ֵּכן, ֲעָבָדיו יֹוְׁשִבין ִמִּבְפִים ְוהּוא ְמַׁשְּמָרן ִמַּבחּוץ,      ֶׁשֶּנֱאַמר: 

':  ךךָ ְּלךךָ֗ ַעל־ַי֥ד ְיִמיֶנֽ ךךָ ֥ד' ִצ֝ ְמֶר֑ (גמ' מנחות לג:) '. ֥ד' ֹׁשֽ
ָּברּוְך ַהָּקדֹוׁש  ִמַּבחּוץ, ְוִאילּו  ָּבָׂשר ָוָדם יֹוֵׁשב ִמִּבְפִים, ַוֲעָבָדיו ְמַׁשְּמִרים אֹותֹו  ֶׁשל עֹוָלם, ֶמֶלְך  (אּוְְקלּוס ָאַמר) ִמְָהגֹו 

ם: הּוא, ֲעָבָדיו ִמִּבְפִים ְוהּוא ְמַׁשְּמָרן ִמַּבחּוץ, ֶׁשֶּנֱאַמר: ' ה ְוַעד־עֹוָלֽ ַעָּת֗ ךךָ ֵמֽ֝ ֥ ּובֹוֶא֑ אְתךךָ (גמ' עבודה זרה '. ֗ד' ִיְׁשָמר־ֵצֽ
יא.)

17 ' ִּדְכִתיב?  ַמאי  ֵלִוי,  ֶּבן  ְיהֹוֻׁשַע  ְרִבי  ִם: ָאַמר  ְיֽרּוָׁשָלֽ ִיךךְ  ְׁשָעַר֗ ִּב֝ ינּו  ַרְגֵל֑ ְמדֹות ָה֣יּו  ֶׁשַּיַעְמדּוֹעֽ֭ ְלַרְגֵליּו  ָּגַרם  ִמי   '

(גמ' מכות י.) ַּבִּמְלָחָמה?  ַׁשֲעֵרי ְירּוָׁשָלִם, ֶׁשָהיּו עֹוְסִקים ַּבּתֹוָרה. 



ִם:   ִיךךְ ְיֽרּוָׁשָלֽ ְׁשָעַר֗ ים 18ִּב֝ ם ָע֢לּו ְׁשָבִט֡ ו: ֶׁשָּׁש֨ ּה ַיְחָּדֽ יר ֶׁשֻחְּבָרה־ָּל֥ ִע֗ ִם ַהְּבנּוָי֑ה ְּכ֝  ְיֽרּוָׁשַל֥

ט ְלִמְׁשָּפ֑ ִכְס֣אֹות  ְׁש֣בּו  ָיֽ ׀  ָּמה  ָׁש֨ י  ִּכ֤  : ְיָיֽ ם  ְלֵׁש֣ ֹה֗דֹות  ְל֝ ל  ְלִיְׂשָרֵא֑ ֵע֣דּות  ּה  ִׁשְבֵטי־ָי֭

ךךְ  ְּבֵחיֵל֑ י־ָׁש֥לֹום  ְיִהֽ  : ִיךךְ ֲהָבֽ ֹאֽ יּו  ְׁשָל֗ ִי֝ ִם  ְיֽרּוָׁשָל֑ ְׁש֣לֹום  ֲאלּו  ֖◌ַׁשֽ ד:  ָּדִוֽ ית  ְלֵב֣ ְס֗אֹות  ִּכ֝

ֵּבית־ְייָ֣  ַמַען  ְל֭  : ךךְ ָּבֽ ָׁש֣לֹום  ֲאַדְּבָרה־ָּנ֖א  י  ְוֵרָע֑ י  ֖◌ְלַמַען־ַאַח֣  : ִיךךְ ְּבַאְרְמנֹוָתֽ ה  ְלָו֗ ַׁש֝

 : ךךְ ה ֣טֹוב ָלֽ ינּו ֲאַבְקָׁש֖ ֱאלֵֹה֑

ים  קכג    י ֲעָבִד֡ ה ְכֵעיֵנ֢ ִים: ִהֵּנ֨ י ַּבָּׁשָמֽ ְׁשִב֗ ֹּיֽ י ַה֝ אִתי ֶאת־ֵעיַנ֑ ָנָׂש֣ ֶליךךָ  ֲע֥לֹות ֵא֭ ַּמ֫ יר ַהֽ ִׁש֗

ד ֗ ַע֝ ינּו  ֱאלֵֹה֑ ֶאל־ְיָי֣  יֵנינּו  ֵע֭ ן  ֵּכ֣ ּה  ְרָּת֥ ְּגִב֫ ֶאל־ַי֢ד  ִׁשְפָח֘ה  ְּכֵעיֵנ֣י  ם  ֲאדֹוֵניֶה֗ ד  ֶאל־ַי֤

ים ֲאַנִּנ֑ ַעג ַהַּׁשֽ נּו ַהַּל֥ ְפֵׁש֥ ּה ַנ֫ ְבָעה־ָּל֢ ְענּו ֽבּוז: ַרַּב֘ת ָׂשֽ ב ָׂשַב֥ ֗ נּו ִּכי־ַר֝ נּו ְיָי֣ ָחֵּנ֑ נּו: ָחֵּנ֣ ֶׁשְּיָחֵּנֽ

ּ֗בּוז  ים: לגאיוניםַה֝  ִלְגֵא֥ יֹוִנֽ

נּו קכד     ֑ ָיה לָֿ ָי ֶׁשָה֣ י ְי֭ ל: לּוֵל֣ א ִיְׂשָרֵאֽ אַמר־ָנ֝ ֹֽ נּו י ֑ ָיה לָֿ ָי ֶׁשָה֣ י ְי֭ ד לּוֵל֣ ִו֥ ַּמֲע֗לֹות ְלָד֫ יר ַהֽ ִׁש֥

ְחָלה  ֗ ִים ְׁשָט֑פּונּו ַנ֝ ַזי ַהַּמ֣ נּו: ֲא֭ ֲח֖רֹות ַאָּפם ָּבֽ ַזי ַחִּי֣ים ְּבָל֑עּונּו ַּבֽ ָדם: ֲא֭ ינּו ָאֽ ְּב֖קּום ָעֵל֣

ֶרף  ֗ א ְנָתָנ֥נּו ֶט֝ ֹ֥ ים: ָּב֥רּוךךְ ְיָי֑ ֶׁשּל ידֹוִנֽ ִים ַהֵּזֽ ַּמ֗ נּו ַה֝ ר ַעל־ַנְפֵׁש֑ ַזי ָעַב֣ נּו: ֲא֭ ר ַעל־ַנְפֵׁשֽ ָעַב֥

ְזֵרנּו ְטנּו: ֶע֭ ֲאַנְ֥חנּו ִנְמָלֽ ר ַוֽ ח ִנְׁשָּב֗ ים ַהַּפ֥ ֹוְקִׁש֥ ח ֽי֫ נּו ְּכִצּ֥פֹור ִנְמְלָט֘ה ִמַּפ֢ ם: ַנְפֵׁש֗ ְלִׁשֵּניֶהֽ

ֶרץ:  ִים ָוָאֽ ה ָׁשַמ֥ ֵׂש֗ ם ְיָי֑      ֹע֝ ְּבֵׁש֣

ִם ָהִרים֘  קכה    רּוָׁשַל֗ ב: ְיֽ ם ֵיֵׁשֽ ּ֗מֹוט ְלעֹוָל֥ א־ִי֝ ֹֽ ַהר־ִצּ֥יֹון ל יָי֑ ְּכֽ ים ַּבֽ ֲע֥לֹות ַהּֽבֹוְטִח֥ ַּמ֫ יר ַהֽ ִׁש֗

ל  ּגֹוַר֢ ַׁשע ַע֘ל  ֶבט ָהֶר֗ ֵׁש֤ א ָי֡נּוַח  ֹ֢ י ל ם: ִּכ֤ ה ְוַעד־עֹוָלֽ ַעָּת֗ ֵמֽ֝ יב ְלַעּ֑מֹו  ָסִב֣ יָי  ַוֽ֭ ּה  יב ָל֥ ָסִב֢

ים ַלּטֹוִב֑ ָי  ְי֭ יָבה  ֵהיִט֣ ם:  ְיֵדיֶהֽ ָתה  ְּבַעְוָל֬ ים  ַהַּצִּדיִק֨ א־ִיְׁשְל֖חּו  ֹֽ ל ַען  ְלַמ֡ ים  יִק֥ ַהַּצִּד֫

֗לֹום ַעל־  ֶון ָׁש֝ י ָהָא֑ ֲעֵל֣ ֶאת־ֹּפֽ ָי  ם ְי֭ ם ֽיֹוִליֵכ֣ ים ֲעַקְלַקּלֹוָת֗ ם: ְוַהַּמִּט֤ ים ְּבִלּבֹוָתֽ יָׁשִר֗ ִלֽ ְו֝

ל:  ִיְׂשָרֵאֽ

ק ִּפינּו֘  קכו   א ְׂשֹח֡ ז ִיָּמֵל֢ ים: ָא֤ ְלִמֽ ינּו ְּכֹחֽ ִי֗ ת ִצּ֑יֹון ָה֝ ָי ֶאת־ִׁשיַב֣ ֲע֥לֹות ְּבׁ֣שּוב ְי֭ ַּמ֫ יר ַהֽ ִׁש֗

ו: ּוִמי ִאיָּכא ְירּוָׁשַלִים ְלַמְעָלה? ִאין ִּדְכִתיב: '18 ּה ַיְחָּדֽ יר ֶׁשֻחְּבָרה־ָּל֥ ִע֗ ִם ַהְּבנּוָי֑ה ְּכ֝ (גמ' תענית ה.) '. ְיֽרּוָׁשַל֥



ָי֗   יל ְי֝ אְמ֣רּו ַבּגֹוִי֑ם ִהְגִּד֥ ֹֽ ז י ָּנ֥ה ָא֭ נּו ִר֫ ֲעׂ֥שֹות ּוְלׁשֹוֵנ֢ ָי  ַלֽ יל ְי֭ ֶּלה: ִהְגִּד֣ ֲעׂ֣שֹות  ִעם־ֵאֽ ַלֽ

ֶאת־ ָי  ְי֭ ה  ׁשּוָב֣ ים:  ְׂשֵמִחֽ ינּו  ָהִי֥ נּו  יםשבותנו ִעָּמ֗ ְרִע֥ ַהֹּזֽ  ֶגב:  ַּבֶּנֽ ים  ֲאִפיִק֥ ַּכֽ נּו  ְׁשִביֵת֑  

א ֵׂש֥֗ א ְבִרָּנה ֹנ֝ ֹ֥ א־ָיב ֹֽ  ַרע ּב ָּז֥ ־ַה֫ ֶׁשךךְ א ֶמֽ ֹנֵׂש֢ ךךְ ׀ ּוָבֹכ֘ה  ֤לֹוךךְ ֵיֵל֨ רּו: ָה֘ ה ְּבִרָּנ֥ה ִיְקֹצֽ ְּבִדְמָע֗

יו:  ֲאֻלֹּמָתֽ

ִאם־ְייָ֥  קכז   בֹוָנ֣יו ּ֑בֹו  ְמ֣לּו  ְוא ָעֽ ִית ָׁש֤ ה ַב֗ א־ִיְבֶנ֬ ֹֽ ׀ ל ה ִאם־ְיָי֤  ֹמ֥ ַּמֲע֗לֹות ִלְׁשלֹ֫ יר ַהֽ ִׁש֥

ְכֵלי  ֶבת ֹאֽ֭ ֲחֵרי־ֶׁש֗ י ֡קּום ְמַאֽ יֵמֽ ם ַמְׁשִּכ֢ ְוא ָלֶכ֨ ר: ָׁש֤ ד ׁשֹוֵמֽ ְוא ׀ ָׁשַק֬ יר ָׁש֤ ֗ א־ִיְׁשָמר־ִע֝ ֹֽ ל

ֶחם  ם ֶל֣ י ֲעָצִב֑ יםָהֽ ֶטן: ְּכִחִּצ֥ י ַהָּבֽ ר ְּפִר֣ ָכ֗ ים ָׂש֝ ת ְיָי֣ ָּבִנ֑ ֲחַל֣ ה ַנֽ יִדי֣דֹו ֵׁשָנֽא: ִהֵּנ֤ ן ִלֽ ן ִיֵּת֖  ֵּכ֤

א־ֵי֑בׁשּו ֹֽ ם ל ֶה֥ א ֶאת־ַאְׁשָּפ֗תֹו ֵמ֫ ר ִמֵּל֥ ֶבר ֲאֶׁש֤ י ַהֶּג֗ ים: ַאְׁשֵר֤ ן ְּבֵנ֣י ַהְּנעּוִרֽ ֗ ְּבַיד־ִּגּ֑בֹור ֵּכ֝

ַער:  ים ַּבָּׁשֽ י־ְיַדְּב֖רּו ֶאת־ֽאֹוְיִב֣ ִּכֽ

יךךָ  קכח ְׁשֶר֗ ל ַא֝ י תֹאֵכ֑ ֶּפיךךָ ִּכ֣ יַע ַּכ֭ יו: ְיִג֣ ךךְ ִּבְדָרָכֽ ֹהֵל֗ א ְיָי֑ ַהֽ֝ ְׁשֵרי ָּכל־ְיֵר֣ ֲע֥לֹות ַא֭ ַּמ֫ יר ַהֽ ִׁש֗

 :  ךךָ יב ְלֻׁשְלָחֶנֽ ִב֗ ים ָס֝ י ֵזיִת֑ ֶניךךָ ִּכְׁשִתֵל֣ ךךָ ָּב֭ יֶת֥ י ֵב֫ ִרָּי֘ה ְּבַיְרְּכֵת֢ ֶפן ֹּפֽ ֤ ׀ ְּכֶג֥ : ֶאְׁשְּתךךָ ךךְ ְו֣טֹוב ָלֽ

י ל ְיֵמ֣ ֗ ֹּכ֝ ִם  ּ֥יֹון ּ֭וְרֵאה ְּב֣טּוב ְיֽרּוָׁשָל֑ ִמִּצ֫ ְיָי֗   ֥ ֶרְכךךָ : ְיָבֽ א ְיָיֽ ֶבר ְיֵר֣ ֝◌ָּג֗ ַרךךְ  ן ְיֹב֥ ִהֵּנ֣ה ִכי־ֵכ֭

ל:  ֗לֹום ַעל־ִיְׂשָרֵאֽ יךךָ ָׁש֝ ה־ָבִנ֥ים ְלָבֶנ֑ : ּוְרֵאֽ יךךָ ַחֶּיֽ

י קכט    ַּבת ְצָר֣רּוִני ִמְּנעּוָר֑ ל: ַר֭ א ִיְׂשָרֵאֽ ֗ אַמר־ָנ֝ ֹֽ י י ַּבת ְצָר֣רּוִני ִמְּנעּוַר֑ ֲע֥לֹות ַר֭ ַּמ֫ יר ַהֽ ִׁש֗

יכּו   ֱאִר֗ ים ֶהֽ֝ ְרִׁש֑ ְרׁ֣שּו ֹחֽ ִּבי ָחֽ י: ַעל־ַּג֭ ְכלּו ִלֽ ם לֹא־ָי֥ ֗ ץ  למענותם ַּג֝ ֵּצ֗ יק ִק֝ ם: ְיָי֥ ַצִּד֑ ֲעִניָתֽ ְלַמֽ

י ל ֽׂשְנֵא֥ ֗ גּו ָא֑חֹור ֹּכ֝ בׁשּו ְוִיֹּס֣ ים: ֵי֭ ְהיּו ֖◌ ִצּֽיֹון:  ֲע֣בֹות ְרָׁשִעֽ יר ִיֽ ֲחִצ֣ ת  ַּגּ֑גֹות ַּכֽ ף  ֶׁשַּקְדַמ֖ ָׁשַל֣

ׁש:  ם ָיֵבֽ ת ְיָי֥ ֲאֵליֶכ֑ ים ִּבְרַּכֽ ְבִר֗ ְמ֨רּו ׀ ָהֹעֽ א ָאֽ ֹ֤ ר: ְול ר ְוִחְצ֥נֹו ְמַעֵּמֽ א ַכּ֥פֹו קֹוֵצ֗ א ִמֵּל֖ ֹ֤ ֶׁשּל

 : ם ְיָיֽ ם ְּבֵׁש֣ ְתֶכ֗ ְכנּו ֶא֝ ֵּבַר֥

ַּמֲע֑לֹות  קל   יר ַהֽ יָנה ֖◌ָאְזֶניךךָ  19ִׁש֥ ְהֶי֣ י ִּתֽ ה ְב֫קֹוִל֥ : ֲאֹדָנ֘י ִׁשְמָע֢ יךךָ ְיָיֽ ים ְקָראִת֣ ֲעַמִּק֖ ִמַּמֽ

ה  ַהְּסִליָח֑  ֥ י־ִעְּמךךָ ד: ִּכֽ ֲעֹמֽ י ַיֽ י ִמ֣ ֹדָנ֗ ֲא֝ י: ִאם־ֲעֹו֥נֹות ִּתְׁשָמר־ָיּ֑ה  ֲחנּוָנֽ ֗קֹול ַּתֽ ַקֻּׁש֑בֹות ְל֝

ָאַמר ְרִבי יֹוֵסי ִּבְרִבי ֲחִיָא ִמׁשּום ְרִבי ֱאִליֶעֶזר ֶּבן ַיֲעֹקב, ַאל ַיֲעמֹוד ָאָדם ְּבָמקֹום ָּגבֹוַּה ְוִיְתַּפֵּלל, ֶאָּלא ְּבָמקֹום19

יךךָ ֽד':ָמּוְך ְוִיתַּפֵּלל, ֶׁשֶּנֱאַמר: ' ים ְקָראִת֣ ֲעַמִּק֖ (גמ' ברכות י:)'. ִמַּמֽ



ֶקר  ֹּב֗ ים ַל֝ ְמִר֥ י ִמֹּׁשֽ אֹדָנ֑ י ַלֽ ְלִּתי: ַנְפִׁש֣ ִלְדָב֥רֹו הֹוָחֽ י ְוֽ ה ַנְפִׁש֑ ָי ִקְּוָת֣ יִתי ְי֭ ִּו֣ א: ק ִ ַען ִּתָּוֵרֽ ַמ֗ ְל֝

הּוא ְפֽדּות: ְו֭ ה ִעּ֣מֹו  ֶסד ְוַהְרֵּב֖ ַהֶח֑ י־ִעם־ְיָי֥  ִּכֽ ָי֥  ל ֶאל־ְי֫ ל ִיְׂשָרֵא֗ ֶקר: ַיֵח֥ ים ַלֹּבֽ ְמִר֥ ֹׁשֽ

יו: ל ֲעֹֽוֹנָתֽ ֹּכ֗ ל ִמ֝ ה ֶאת־ִיְׂשָרֵא֑ ִיְפֶּד֣

ְכִּתי ׀ ִּבְגֹד֖לֹות  קלא   א־ִהַּל֓ ֹֽ י ְול מּו ֵעיַנ֑ א־ָר֣ ֹֽ ִּבי ְול ּה ִל֭ א־ָגַב֣ ֹֽ ד ְיָי֤ ׀ ל ִו֥ ַּמֲע֗לֹות ְלָד֫ יר ַהֽ ִׁש֥

י  ָעַל֣ ל  ַּכָּגֻמ֖ י ִאּ֑מֹו  ָגֻמל ֲעֵל֣ י ְּכ֭ ַנְפִׁש֥֗ ְמִּתי  יִתי ׀ ְודֹוַמ֗ א ִׁשִּו֨ ֹ֤ ִּני: ִאם־ל ּוְבִנְפָל֣אֹות ִמֶּמֽ

ם:  ה ְוַעד־עֹוָלֽ ַעָּת֗ ְׂשָרֵאל ֶאל־ְיָי֑ ֵמֽ֝ ל ִי֭ י: ַיֵח֣ ַנְפִׁשֽ

יר קלב  ֲאִב֥ ר ַלֽ ַד֗ ָנ֝ יָי֑  ר ֖◌ִנְׁשַּבע ַלֽ ת ָּכל־ֻעּנֹוֽתֹו: ֲאֶׁש֣ ֗ ד ֵא֝ ְלָדִו֑ ֲע֥לֹות ְזכֹור־ְיָי֥  ַּמ֫ יר ַהֽ ִׁש֗

י ן ְׁשָנ֣ת ְלֵעיָנ֑ י: ִאם־ֶאֵּת֣ ְיצּוָעֽ ֶרׂש  ה ַעל־ֶע֥ ֱעֶל֗ י ִאם־ֶאֽ֝ ֶהל ֵּביִת֑ בֹא ְּבֹא֣ ב: ִאם־ָא֭ ֲעֹקֽ ַיֽ

ה־ְׁשַמֲע֥נּוהָ  ִהֵּנֽ ב:  ֲעֹקֽ ַיֽ יר  ֲאִב֥ ַלֽ ְׁשָּכ֗נֹות  ִמ֝ ַלֽיָי֑  קֹום  ָמ֭ א  ַעד־ֶאְמָצ֣ ה:  ְּתנּוָמֽ י  ַעְפַעַּפ֥ ְלֽ

ה  יו: קּוָמ֣ ם ַרְגָלֽ ֲהֹד֥ ה ַלֽ ֲחֶו֗ ְׁשַּתֽ יו ִנֽ֝ ַער: ָנ֥בֹוָאה ְלִמְׁשְּכנֹוָת֑ ָצא֗נּוָה ִּבְׂשֵדי־ָיֽ ָתה ְמ֝ ְבֶאְפָר֑

ד ֲע֣בּור ָּדִו֣ נּו: ַּבֽ ְיַרֵּנֽ יךךָ  ֲחִסיֶד֥ ֶדק ַוֽ ִיְלְּבׁשּו־ֶצ֑ יךךָ  ֲהֶנ֥ : ֹּכֽ  ךךָ ֲא֥רֹון ֻעֶּזֽ ה ַוֽ ָּת֗ ַא֝ ךךָ  ִלְמֽנּוָחֶת֑ ָי  ְי֭

י ִבְטְנךךָ֑  ָּנה ִמְּפִר֥ ֶּמ֥ א־ָיׁ֢שּוב ִמ֫ ֹֽ ד ֱאֶמ֘ת ל ע־ְיָי֙ ׀ ְלָדִו֡ : ִנְׁשַּבֽ ךךָ ב ְּפֵנ֣י ְמִׁשיֶחֽ ֵׁש֗ ךךָ ַאל־ָּת֝ ַעְבֶּד֑

ם־ִיְׁשְמ֬רּו : ִאֽ ךךְ ית ְלִכֵּסא־ָלֽ ִׁש֗ ם ֲעֵדי־ ָא֝ ם ַּגם־ְּבֵניֶה֥ ְּמֵד֥ י ֗זֹו ֲאַל֫ ֹדִת֥ יךךָ ׀ ְּבִריִת֘י ְוֵעֽ ָבֶנ֨

ד  י ֲעֵדי־ַע֑ ב ֽלֹו: זֹאת־ְמֽנּוָחִת֥ ְלמֹוָׁש֥ ּה  ָּו֗ ְּבִצּ֑יֹון ִא֝ ר ְיָי֣  י־ָבַח֣ : ִּכֽ ךךְ ְלִכֵּסא־ָלֽ ְׁש֗בּו  ד ֵיֽ֝ ַע֑

יׁש ַאְלִּב֣ ֲהֶניָה  ֹכֽ ֶחם: ְוֽ֭ ָלֽ יַע  ַאְׂשִּב֥ יָה  ְביֹוֶנ֗ ֶא֝ ךךְ  ֲאָבֵר֑ ךךְ  ָּבֵר֣ יָדּה  יָה: ֵצ֭ י ִאִּוִתֽ ב ִּכ֣ ֵׁש֗ ה־ֵא֝ ֹּפֽ

ֹוְיָביו ֽא֭ י:  ִלְמִׁשיִחֽ ר  ֗ ֵנ֝ ְכִּתי  ָעַר֥ ד  ְלָדִו֑ ֶרן  ֶק֣ יַח  ַאְצִמ֣ ם  ָׁש֤ נּו:  ְיַרֵּנֽ  ן  ַרֵּנ֥ יָה  ֲחִסיֶד֗ ַוֽ֝ ֶיַׁ֑שע 

יץ ִנְזֽרֹו:  יו ָיִצ֥ ָעָל֗ ֶׁשת ְו֝ יׁש ֹּב֑ ַאְלִּב֣

ַחד:  קלג   ים ַּגם־ָיֽ ֶבת ַאִח֣ ים ֶׁש֖ ד ִהֵּנ֣ה ַמה־ּ֭טֹוב ּוַמה־ָּנִע֑ ִו֥ ַּמֲע֗לֹות ְלָד֫ יר ַהֽ ֶמן  20ִׁש֥ ַּכֶּׁש֤

ל־ֶחְר֗מֹון  יו: ְּכַט֥ י ִמּדֹוָתֽ ד ַעל־ִּפ֥ ֹּיֵר֗ ן ֶׁש֝ ֲהֹר֑ ן־ַאֽ ן ְזַק֥ ל־ַהָּזָק֥ ד ַעֽ ֹיֵר֗ אׁש  ֹ֗ ַהּ֨טֹוב ׀ ַעל־ָהר

ֶמן ַהּ֨טֹוב ָּתּו ַרָּבָן '20 ן [וגו'] ַּכֶּׁש֤ ֲהֹר֑ ן־ַאֽ ן ְזַק֥ ל־ַהָּזָק֥ ד ַעֽ וגו'' ְּכִמין ְׁשֵי ִטֵּפי ַמְרָּגִלּיֹות ָהיּו ְּתלּויֹות ְלַאֲהֹרן ְּבִזָקֹו ֹיֵר֗
ֶמן ַהּ֨טֹוב. . .       ' ל־ֶחְר֗מֹון  גו' 'ַּכֶּׁש֤ '' ַמה ַטל ֶחְרמֹון ֵאין ּבֹו ְמִעיָלה, ַאף ֶׁשֶמן ַהִּמְׁשָחה ֶׁשִּבְזַקן ַאֲהֹרן ֵאין ּבֹו ְמִעיָלה ְּכַט֥

ִהֵּנ֣ה ַמה־ּ֭טֹוב ּוַמה־ַוֲעַדיִין ָהָיה ַאֲהֹרן ּדֹוֵאג, ָאַמר ֶׁשָמא ֹמֶׁשה לֹא ָמַעל, ֲאָבל ֲאִי ָמַעְלִּתי, ָיְצָתה ַּבת קֹול ְוָאְמָרה לֹו, '
ַחד: ים ַּגם־ָיֽ ֶבת ַאִח֣ ים ֶׁש֖ (גמ' הוריות יב., כריתות ה:) ' ַמה ֹמֶׁשה לֹא ָמַעל, ַאף ַאָּתה לֹא ָמַעְלָּת. ָּנִע֑



ם: עֹוָלֽ ים ַעד־ָהֽ ִּי֗ ה ַח֝ ה ֖◌ְיָי ֶאת־ַהְּבָרָכ֑ ם ׀ ִצָּו֣ י ָׁש֤ ּ֥יֹון ִּכ֤ י ִצ֫ ֶׁשֹּיֵר֘ד ַעל־ַהְרֵר֢

ָי֗   קלד    ים ְּבֵבית־ְי֝ ְמִד֥ י ְיָי֑ ָהֹעֽ ָי ָּכל־ַעְבֵד֣ ֲר֣כּו ֶאת־ְי֭ ה ׀ ָּבֽ ֲע֥לֹות ִהֵּנ֤ ַּמ֫ יר ַהֽ ַּבֵּליֽלֹות:  21ִׁש֗

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

ַּתְלִמיֵדי ֲחָכִמים ָהעֹוְסִקים ַּבּתֹוָרה ַּבַּלְיָלה, ַמֲעֶלה ֲעֵליֶהן ַהָּכתּוב ְּכִאילּוַּבֵּליֽלֹות ַמאי ' 21 '? ָאַמר ְרִבי יֹוָחָן, ֵאּלּו 

 (גמ' מנחות קי.)ֲעסּוִקים ָּבֲעבֹוָדה 


