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מנחה לערב שבת
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. היא נוסדה בימי הבית]לאחר ערבית ושחרית[התפילה השלישית בכל יום   תפילת מנחה:

. השם "מנחה"]במדבר כח, ד[לקרבן התמיד שהוקרב במקדש בין הערביים  השני, במקביל

 נקבע בעקבות פסוקים כגון "תכון תפלתי קטורת לפניך / משאת כפי מנחת]שמשמעו: מתת[

, ודברים רבים אמרו חז"ל על חשיבותה של תפילה זו, כגון: "לעולם יהא]תהלים קמא, ב[ערב" 

 לא נענה אלא בתפילת] מלכים-א, יח—בהר הכרמל [אדם זהיר בתפילת המנחה, שהרי אליהו 

. האגדה ראתה את יצחק אבינו כראשון שהתפלל תפילת]תלמוד בבלי, ברכות ו ע"ב[המנחה" 

. תפילת מנחה ניתן להתפלל]תלמוד בבלי, ברכות כו ע"ב, בעקבות דרשת בראשית כד, סג[מנחה 

, אך בערב]הזמן המדויק נקבע על פי אורך היום המשתנה[משעות הצהריים ועד סמוך לשקיעה 

שבת נהוג לאומרה לאחר הדלקת נרות וסמוך לקבלת שבת. במרכז תפילת מנחה מצויה העמידה,

לעיתים נדירות חל יום צום, כגון[ונצטרפו לפניה ולאחריה קטעי מקרא ומזמורים שונים. 

עשרה בטבת, ביום שישי. במקרה זה נוספות לתפילת מנחה של ערב שבת גם קריאה בתורה,

]ברכת כהנים ועוד תוספות אחרות. לא הבאנו אותן להלן בשל נדירותן.
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לפני תפילת מנחה יש הנוהגים לקרוא את מגילת שיר השירים.

המנהג לקרוא את מגילת שיר השירים בערב שבת החל במאה השש-עשרה, בהשפעתה של
קבלת האר"י. בעקבות מסורת פרשנית ארוכה, שראשיתה בספרות חז"ל, פירשה גם הקבלה

, ובמקביל]הוא הקב"ה[ לבין דודה ]היא כנסת ישראל[את המגילה כשירת אהבה בין הרעיה 
גם בין כוחות שונים בעולם האלהות. וכיוון שליל שבת נתפס במחשבת הקבלה גם כשעה
של איחוד רוחני בין העם לאלהיו, מתאים לקרוא בערב שבת את שיר השירים. ויש הקוראים

את המגילה בין מנחה לערבית או לפני סעודת ליל שבת.

יָךֶנָמְ ׁשֵַריחְן: לִיָּיִֶדיָך מֹים ּדִי טֹובִיהּו, ּכִיקֹות ּפִׁשְּנִי מִֵקנָּׁשִ י:ֹהֹלמְׁשִר לֶׁשֲא

ה,ָרּוצֶָריָך נֲחַי אִנֵכְׁשָבּוָך: מֵהֲמֹות אָלֲן עֵל ּכַָך, עֶמְן ּתּוַרק ׁשֶמֶים, ׁשִטֹוב

בּוָך:ֵהֲִרים אָיׁשֵן, מִיַּיִיָרה ֹדֶדיָך מִּכְזְַך, נָה ּבָחְמְׂשִנְה וָילִגָָדָריו נְֲך חֶלֶּמַי הִנַיאִבֱה

יִנְֻראִל ּתַה: אֹֹלמְיִריעֹות ׁשִי ֵקָדר, ּכֵלֳהָאְם , ּכִָלָרּוׁשְנֹות יְה, ּבָאוָנְי וִנֲחֹוָרה אְׁש

תֶָרה אֵטֹי נִנֻמָי ׂשִרּו בֲחִי נִּמִי אֵנְׁש, ּבֶמָּׁשַי הִנְתַפָזְּׁשֶֶרת, ׁשְֹרחַחְי ׁשִנֲאֶׁש

ה,ְֶרעִה תָיכֵי, אִׁשְפַה נָבֲהָאֶי ׁשִיָדה ּלִּגַי: הְִרּתָטָי ֹלא נִּלֶי ׁשְִרמַים, ּכִָרמְּכַה

ם ֹלאִֶריָך: אֵבְֲדֵרי חֶל עַה, עָיְֹטעְה ּכֶיְהֶה אָמָּלַם, ׁשִָריֳהָּצַיץ ּבְִרּבַה ּתָיכֵא

נֹותְּכְׁשִל מְַך, עִיַֹתִדּיְת ּגֶי אִאן ּוְרעֹּצַי הְֵקבִעְְך ּבָי לִאְים, צִׁשָּנַה ּבָפָּיְַך, הָי לְִדעֵת

אֵרְךָּוִַרים, צֹּתְַך ּבִיַיָחְאוּו לָי: נִתָיְיְך ַרעִיתִּמִה, ּדְֹרעַי פֵבְִרכְי ּבִתָסֻסְים: לִֹרעָה

ּבֹו,ִסְמְִך ּבֶלֶּמַהֶד ׁשַף: עֶסָּכַֻקּדֹות הְם נְִך, עָה ּלֶׂשֲעַב נָהָים: ּתֹוֵרי זִרּוזֲחַּב

י,ִר ּדֹוִדי לֶֹפּכַל הֹּכְׁשֶין: אִלַָדי יָין ׁשֵי, ּבִר ּדֹוִדי לֹּמַרֹור הְן ֵריחֹו: צַתָי נְִרּדִנ

ףַה דֹוִדי אֶפָָך יְּנִים: הְִך יֹונִיַינֵה עָפְָך יָּנִי, הִתָיְה ַרעָפְָך יָּנִִדי:  הֶין ּגֵי עְֵרמַכְּב

יִריםִּׁשַיר הִׁש
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יִנֲ  אבים:   ִרֹותְנּו ּבֵיטִים, ָרהִָרזֲינּו אֵּתָה: ֹקרֹות ּבָנָנֲנּו ַרעְֵרׂשַף עַים, אִעָנ

יןֵי ּבִתָיְן ַרעֵים, ּכִחֹוחַין הֵה ּבָּנַׁשֹוׁשְִקים: ּכָמֲעָת הַּנַרֹון, ׁשֹוׁשָּׁשַת הֶלֶּצַבֲח

י,ִּתְבַׁשָיְי וְִדּתַּמִּלֹו חִצְים, ּבִנָּבַין הֵן ּדֹוִדי ּבֵר, ּכַעַּיַי הֵצֲעַ ּבַּפּוחַתְנֹות: ּכָּבַה

יִכּונְּמַה: סָבֲהַי אַלָלֹו עְִדגְן, וִיָּיַית הֵל ּבֶי אִנַיאִבֱי: הִּכִחְתֹוק לְָריֹו מִּופ

י,ִֹראׁשְת לַחַאלֹו ּתֹמְי: ׂשִנָה אָבֲהַת אַי חֹולִים, ּכִּפּוחַּתַי ּבִדּונְיׁשֹות, ַרּפִׁשֲאָּב

ֶדה,ָּׂשַלֹות הְיַאְאֹות, אֹו ּבָבְצִם ּבִַלָרּוׁשְנֹות יְם ּבֶכְתֶי אִּתְעַּבְׁשִי: הִֵקנְּבַחְינֹו ּתִימִו

א,ָה ּבֶה זֵּנִץ: קֹול ּדֹוִדי, הָּפְחֶּתֶד ׁשַה עָבֲהַאָת הֶעֹוְררּו אְם ּתִאְירּו וִעָם ּתִא

ים,ִלָּיַאָר הֶֹפעְי, אֹו לִבְצִה דֹוִדי לֶעֹות: ּדֹומָבְּגַל הַץ עֵַקּפְִרים, מָהֶל הַג עֵַדּלְמ

הָנָים: עִַרּכֲחַן הִיץ מִצֵֹּלנֹות, מַחַן הִ מַיחִּגְׁשַנּו, מֵלְתָר ּכַחַד אֵה עֹומֶה זֵּנִה

םֶׁשֶּגַר, הָבָו עָתְּסַה הֵּנִי הְִך: ּכָי לִכְי ּולִתָפָי יִתָיְְך ַרעָי לִי, קּומִר לַמָאְדֹוִדי ו

עַמְׁשִּתֹור נַקֹול הְ, וַיעִּגִיר הִמָּזַת הֵֶרץ, עָאְָראּו בִים נִנָּצִּנְַך לֹו: הַלָף הַלָח

יִתָיְְך ַרעָי לִ, קּומַנּו ֵריחְתַָדר נָמְים סִנָפְּגַהְ, וָיהֶּגַה פָטְנָה חָנֵאְּתַנּו: הְֵרצַאְּב

ְך,ִיְַראַת מֶי אִינְִראַה, הְָדֵרגַּמַר הֶתֵסְע ּבַלֶּסַי הֵוְגַחְי ּבִתְָך: יֹונָי לִכְי ּולִתָפָי

יםִלָעֻים, ׁשִלָנּו ׁשּועָזּו לֱחֶה: אֶאוָיְך נְֵראֵַרב ּומְָך עֵי קֹולְִך, ּכֵת קֹולֶי אִנִיעִמְׁשַה

ים:ִּנַּׁשֹוׁשַה ּבֶֹרעָי לֹו, הִנֲאַי וִַדר: ּדֹוִדי לָמְינּו סֵָרמְים, ּוכִָרמְים ּכִלְּבַחְים מִּנְַקט

יםִלָּיַאָר הֶֹפעְי אֹו לִבְצִָך דֹוִדי לְה לֵמְב ּדֹים, סִלָלְּצַסּו הָנְּיֹום, וַ הַפּוחָּיֶד ׁשַע

יוִּתְׁשַּקִי, ּבִׁשְפַה נָבֲהָאֶת ׁשֵי אִּתְׁשַּקִילֹות, ּבֵּלַי ּבִבָּכְׁשִל מַ  עגר:   ֶתֵָרי בָל הַע

תֵה אְָקׁשַבֲבֹות, אְֹרחִָקים ּובָוְּׁשַיר ּבִעָה בָבְסֹובֲאַא וָה ּנָקּומָיו: אִאתָצְֹלא מְו

יר,ִעָים ּבִבְֹבּסִַרים, הְֹמּׁשַי הִאּונָצְיו: מִאתָצְֹלא מְיו וִּתְׁשַּקִי, ּבִׁשְפַה נָבֲהָאֶׁש

תֵי אִאתָצָּמֶד ׁשַם, עֶהֵי מְִרּתַבָעֶט ׁשַעְמִם: ּכֶיתִי ְראִׁשְפַה נָבֲהָאֶת ׁשֵא

ֶדרֶל חֶאְי, וִּמִית אֵל ּבֶיו אִיאתֵבֲהֶד ׁשַּנּו, עְֶרּפַֹלא אְיו וִּתְזַחֲי, אִׁשְפַה נָבֲהָאֶׁש

םִֶדה, אָּׂשַלֹות הְיַאְאֹות, אֹו ּבָבְצִם ּבִַלָרּוׁשְנֹות יְם ּבֶכְתֶי אִּתְעַּבְׁשִי: הִהֹוָרת

ר,ְָדּבִּמַן הִה מָֹלאת עֹי זִץ: מָּפְחֶּתֶד ׁשַה עָבֲהַאָת הֶעֹוְררּו אְם ּתִאְירּו וִעָּת
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תֹוָּטִה מֵּנִל: הֵַקת רֹוכְבַל אֹּכִה, מָבֹונְר ּולֶֹרת מֶֻקּטְן, מָׁשָרֹות עְימִתְּכ

ֵדיְּמֻלְֶרב, מֶי חֵזֻחֲם אָּלֻל: ּכֵָראְׂשִֵרי יֹּבִּגִּה, מָיב לִבִָרים סֹּבִים ּגִּׁשִה, ׁשֹֹלמְׁשִּלֶׁש

ה,ֹֹלמְְך ׁשֶלֶּמַה לֹו הָׂשְָריֹון עִּפַילֹות: אֵּלַד ּבַחַּפִֵרכֹו, מְל יְַרּבֹו עַיׁש חִה, אָמָחְלִמ

ן, ּתֹוכֹו ָרצּוףָמְָרּגַבֹו אְָרּכֶב, מָהָיָדתֹו זִף, ְרפֶסֶה כָׂשָּמּוָדיו עַנֹון: עָבְּלַי הֵצֲעֵמ

ָרהָטֲעָה, ּבֹֹלמְְך ׁשֶלֶּמַּיֹון ּבִנֹות צְה ּבָינֶה ּוְראָינֶאְם: צִָלָרּוׁשְנֹות יְּבִה, מָבֲהַא

ְךָּנִי הִתָיְה ַרעָפְָך יָּנִ  הדּבֹו:   ִת לַחְמִיֹום ׂשְתֹו, ּובָּנֻתֲיֹום חְּמֹו ּבִָרה ּלֹו אְּטִעֶׁש

ד:ָעְלִר ּגַהֵׁשּו מְלָּגֶים, ׁשִּזִעֶָדר הֵעְֵרְך ּכְעְַך, ׂשֵתָּמַצְד לַעַּבִים, מְִך יֹונִיַינֵה, עָפָי

יןֵה אָלֻּכַׁשְימֹות, וִאְתַם מָּלֻּכֶה, ׁשָצְַרחָן הִלּו מָעֶצּובֹות, ׁשְּקֶַדר הֵעְְך ּכִיַּנִׁש

דַעַּבְִך, מֵתִָרּמֹון ַרּקָח הַלֶפְה, ּכֶאוֵָרְך נְָדּבְִך, ּומִיַתֹותְפִי ׂשִנָּׁשַחּוט הְם: ּכֶהָּב

ֹליו, ּכָלָלּוי עָן ּתֵגָּמַף הֶלֶּיֹות, אִּפְלַתְנּוי לָאֵרְך, ּבָּוַיד צִוָל ּדַּדְגִמְְך: ּכֵתָּמַצְל

ים:ִּנַּׁשֹוׁשַים ּבִֹרעָה, הָּיִבְי צֵאֹומְִרים ּתָפֳי עֵנְׁשְִך ּכִַדיָי ׁשֵנְִרים: ׁשֹּבִּגַי הֵטְלִׁש

ה:ָבֹונְּלַת הַעְבִל ּגֶאְּמֹור, וַר הַל הֶי אְִך לֶלֵים, אִלָלְּצַסּו הָנְּיֹום, וַ הַפּוחָּיֶד ׁשַע

י,ִבֹואָנֹון ּתָבְּלִי מִּתִה, אָּלַנֹון ּכָבְּלִי מִּתְִך: אָין ּבֵי, ּומּום אִתָיְה ַרעָפְָך יָּלֻּכ

ִרים:ֵמְְרֵרי נַהֵָריֹות, מֲנֹות אֹעְּמְִרמֹון, מֶחְיר וִנְֹראׁש ׂשֵה מָנָמֲֹראׁש אֵׁשּוִרי מָּת

פּוָה ּיְַך: מִיָֹרנְּוַּצִק מָנֲד עַחַאְְך, ּבִיַינֵעֵת מַחַאְי ּבִנִּתְבַּבִה, לָּלַי כִֹתחֲי אִנִּתְבַּבִל

תֶפֹים: נִמָׂשְל ּבָּכְִך מִיַנָמְ ׁשֵַריחְן, וִיַּיְִך מִבּו ֹדַדיֹה ּטַה, מָּלַי כִֹתחְֲך אִֹדַדי

ֵַריחְְך ּכִיַֹתמְלַ ׂשֵַריחְְך, וֵׁשֹונְת לַחַב ּתָלָחְׁש וַבְה, ּדָּלְַך ּכִיַתֹותְפִה ׂשָנְֹפּטִּת

םִים, עִס ִרּמֹונְֵרּדְַך ּפִיַחָלְתּום: ׁשָן חָיְעַעּול מָל נַה, ּגָּלַי כִֹתחֲעּול אָן נַנֹון: ּגָבְל

ה,ָבֹונְי לֵצֲל עָם ּכִמֹון, עִָקּנְה וֶם ָקנְֹרּכַכְ וְְרּדֵָרִדים: נְם נִִרים עָפְִדים, ּכָגְִרי מְּפ

ןִים מִלְזֹנְים, וִּיַם חִיַר מֵאְים, ּבִּנַן ּגַיְעַים: מִמָׂשְי בֵל ָראׁשָם ּכִלֹות, עָהֲאַר וֹמ

לַאכֹיְּנֹו, וַגְא דֹוִדי לֹבָיו, יָמָׂשְלּו בְּזִי יִּנַי גִיחִפָן, הָימֵי תִפֹון ּובֹואָנֹון: עּוִרי צָבְל

ִריְעַי יִּתְלַכָי, אִמָׂשְם ּבִי מֹוִרי עִִריתָה אָּלַי כִֹתחֲי אִּנַגְי לִאתָ   ּבהָדיו:   ָגְִרי מְּפ

הָנֵׁשְי יִנֲרּו ּדֹוִדים: אְכִׁשְתּו וְים, ׁשִלּו ֵרעְכִי, אִבָלֲם חִי עִינֵי יִיתִתָי, ׁשִׁשְבִם ּדִע
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אָלְמִי נִֹראׁשֶי, ׁשִתָּמַי תִתָי יֹונִתָיְי ַרעִֹתחֲי אִי לִחְתִק ּפֵר, קֹול ּדֹוִדי דֹופֵי עִּבִלְו

יִּתְצַה, ָרחָּנֶׁשָּבְלֶה אָכָיכֵי, אִּתְנָּתֻת ּכֶי אִּתְטַׁשָה: ּפָלְיָי לֵיסִי ְרסַּצֹותֻל, ְקוָט

יִּתְיו: ַקמָלָמּו עָי הַעֵחֹור, ּומַן הִדֹו מָח יַלָם: ּדֹוִדי ׁשֵפְּנַטֲה אָכָיכֵי אַלְת ַרגֶא

עּול:ְנַּמַּפֹות הַל ּכַר, עֵֹבי מֹור עַֹתעְּבְצֶאְפּו מֹור וְטַָדי נָיְדֹוִדי, וְ לַֹחּתְפִי לִנֲא

ֹלאְיהּו וִּתְׁשַּקִרֹו, ּבְַדּבְה בָאְצָי יִׁשְפַר, נָבָק עַמָדֹוִדי חְדֹוִדי, וְי לִנֲי אִּתְחַתָּפ

י,ִעּונָצְי פִּכּונִיר הִעָים ּבִבְֹבּסִַרים הְֹמּׁשַי הִנֻאָצְי: מִנָנָֹלא עְיו וִיהּו, ְקָראתִאתָצְמ

םִם, אִָלָרּוׁשְנֹות יְם ּבֶכְתֶי אִּתְעַּבְׁשִמֹות: הֹחֵַרי הְֹמי, ׁשַלָעֵת ְרִדיִדי מֶאּו אְׂשָנ

הָפָּיַּדֹוד, הִה ּדֹוֵדְך מַי: מִנָה אָבֲהַת אַחֹולֶידּו לֹו, ׁשִּגַה ּתַת ּדֹוִדי, מֶאּו אְצְמִּת

ה:ָבְָרבֵגּול מָדֹום, ּדָאְח וַנּו: ּדֹוִדי צָּתְעַּבְׁשִה הָכָּכֶּדֹוד, ׁשִה ּדֹוֵדְך מַים, מִׁשָּנַּב

יֵקיִפֲל אַים עִיֹונְיו ּכָינֵעֹוֵרב: עָרֹות ּכֹחְים, ׁשִּלַּתְלַיו ּתָּצֹותֻז, ְקוָם ּפֶתֶֹראׁשֹו ּכ

לֹותְּדְגִם, מֶׂשֹּבַת הַרּוגֲעַו ּכָיָחְאת: לֵּלִל מַבֹות עְֹׁשב, יָלָחֶצֹות ּבֲם, ֹרחִיָמ

יםִאָּלֻמְב, מָהָי זֵילִלְָדיו ּגָר: יֵֹבפֹות מֹור עְֹטים, נִּנַיו ׁשֹוׁשָתֹותְפִים, ׂשְִרָקחֶמ

לִַדים עָֻּסיְׁש, מֵּמּוֵדי ׁשַיִרים: ׁשֹוָקיו עִּפַת סֶפֶּלֻעְן, מֵת ׁשֶׁשֶיו עָעֵיׁש, מְִרׁשַּתַּב

הֶים, זִּדַמֲחַּלֹו מֻכְים, וִּקַתְמַּכֹו מִים: חִָרזֲאָחּור ּכָנֹון, ּבָבְּלַהּו ּכְֵראַז, מָי פְֵדנַא

הָנָה ּפָנָים, אִׁשָּנַה ּבָפָּיְַך ּדֹוֵדְך, הַלָה הָנָ  אום:   ִָלָרּוׁשְנֹות יְי, ּבִה ֵרעֶזְדֹוִדי ו

ֹקטְלִלְים, וִּנַּגְַרעֹות ּבִם, לֶׂשֹּבַֻרגֹות הֲעַּנֹו, לַגְַרד לְָך: ּדֹוִדי יָּמִּנּו עְֶקׁשַבְדֹוֵדְך, ּונ

ה,ְָרצִתְי ּכִתָיְ ַרעְּתַה אָפָים: יִּנַּׁשֹוׁשַה ּבֶרֹועָי, הִדֹוִדי לְדֹוִדי וְי לִנֲים: אִּנַׁשֹוׁש

ֵרְךְעַי, ׂשִנֻיבְִרהִם הֵהֶי, ׁשִּדְגֶּנְִך מִיַינֵי עִּבֵסָלֹות: הְָדּגִּנַה ּכָֻּמיֲם, אִָלָירּוׁשִה ּכָאוָנ

ה,ָצְַרחָן הִלּו מָעֶים, ׁשִלְֵרחֶָדר הֵעְּכְך ִיַּנִ ׁשד:ָעְלִּגַן הִׁשּו מְלָּגֶים, ׁשִּזִעֶָדר הֵעְּכ

ְך:ֵתָּמַצְד לַעַּבְִך, מֵתִָרּמֹון ַרּקָח הַלֶפְם: ּכֶהָין ּבֵה אָלֻּכַׁשְימֹות, וִאְתַם מָּלֻּכֶׁש

יאִת הַחַר: אָּפְסִין מֵמֹות אָלֲעַים, וִׁשְגַילִים ּפִֹנמְכֹות, ּוׁשָלְה מָּמֵים הִּׁשִׁש

,ָרּוהְּׁשַאְיַנֹות וָ בָּה, ָראּוהְָדּתַיֹולְיא לִָרה הָּה, ּבָּמִאְיא לִת הַחַי, אִתָּמַי תִתָיֹונ

ָרהָה ּבָנָבְּלַה כָפָר, יַחָמֹו ׁשְה ּכָָקפְׁשִּנַאת הֹי זִ: מָלּוהְלַהְיַים וִׁשְגַילִכֹות ּופָלְמ

 ּ
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ְראֹותִל, לַחָּנַי הֵּבִאְְראֹות ּבִי, לִַרְדּתָגֹוז יֱת אַּנִל ּגֶלֹות: אְָדּגִּנַה ּכָֻּמיֲה, אָּמַחַּכ

ִדיב:ָי נִּמַבֹות עְְרּכַי, מִנְתַמָי ׂשִׁשְפַי, נִּתְַדעָים: ֹלא יִֹנִרּמָצּו הֵנֵן, הֶפֶּגַה הְָרחָפֲה

תַלֹחְמִית, ּכִּמַּׁשּולַזּו ּבֱחֶה ּתְַך, מָה ּבֶזֱחֶנְי וִי ׁשּובִית, ׁשּובִּמַּׁשּולַי הִי ׁשּובִ ׁשּוב  ז

ים,ִאָלֲמֹו חְְך, ּכִיֵַרכְּמּוֵקי יִַדיב, חָת נַים ּבִלָעְּנְַך ּבִיַמָעְפּו פָה ּיַם: מִיָנֲחַּמַה

ים,ִּטִת חֵַרמְֲך עֵנְטִג, ּבֶזָּמַר הַסְחֶל יַר, אַהַּסַן הַּגְַרֵרְך אָן: ׁשָּמֵָדי אְה יֵׂשֲעַמ

ן,ֵּׁשַל הַּדְגִמְאֵרְך ּכָּוַה: צָּיִבְי צֵמֳאִָרים ּתָפֳי עֵנְׁשְִך ּכִַדיָי ׁשֵנְים: ׁשִּנַּׁשֹוׁשַה ּבָסּוג

יֵנְה ּפֶנֹון, צֹופָבְּלַל הַּדְגִמְְך ּכֵּפַים, אִת ַרּבַר ּבַעַל ׁשַּבֹון עְׁשֶחְֵרכֹות ּבְְך ּבִיַינֵע

ים:ִטְָרהָסּור ּבְָך אֶלֶן, מָמְָרּגַאְָך ּכֵת ֹראׁשַַדּלְל, וְֶרמַּכְַך ּכִיַלְָך עֵק: ֹראׁשֶׂשַָדּמ

ְךִַדיָׁשְר, וָמָתְה לָתְמְָך ּדֵתָאת קֹומֹים: זִנּוגֲעַּתַה ּבָבֲהַ, אְּתְמַעָה ּנַית ּומִפָה ּיַמ

לֹותְּכְׁשֶאְְך ּכִַדיָא ׁשָיּו נְהִיְיו, וָּנִסְנַסְה ּבָזֲֹחר, אָמָתְה בֶלֱעֶי אְִרּתַמָלֹות: אֹּכְׁשַאְל

בִֵרים, ּדֹובָיׁשֵמְדֹוִדי לְְך לֵּטֹוב הֹולַין הֵיְְך ּכֵּכִחְים: וִּפּוחַּתְַך ּכֵּפַ אֵַריחְן, וֶפֶּגַה

הָינִלֶָדה, נָּׂשַא הֵצֵה דֹוִדי נָכְׁשּוָקתֹו: לְי ּתַלָעְדֹוִדי, וְי לִנֲים: אִנֵׁשְי יֵתְפִׂש

צּוֵנֵַדר, הָמְּסַח הַּתִן ּפֶפֶּגַה הְָרחָם ּפִה אְֶראִים, נִָרמְּכַה לָימִּכְׁשִַרים: נָפְּכַּב

ִדים,ָגְל מָינּו ּכֵחָתְל ּפַעְ וַנּו ֵריחְתָים נִּדּוָדאְַך: הַָדי לֹת ּדֶן אֵּתֶם אָים, ׁשִִרּמֹונָה

י,ִּמִֵדי אְק ׁשֵי, יֹונִח לָאְָך ּכְנֶּתִי יִ  מחְך:   ָי לִּתְנַפָים, ּדֹוִדי צִנָׁשְם יַים ּגִָדׁשֲח

י,ִֵדנְּמַלְי ּתִּמִית אֵל ּבֶָך אֲיאִבֲָך אְגָהְנֶי: אִזּו לֻבָם ֹלא יְַקָך, ּגָּׁשֶחּוץ אַָך בֲאָצְמֶא

י:ִֵקנְּבַחְינֹו ּתִימִי, וִת ֹראׁשַחַאלֹו ּתֹמְי: ׂשִֹניס ִרּמִסֲעֵֶרַקח, מָן הִיַּיְִקָך מְׁשַא

דַה עָבֲהַאָת הְֶררּו אֹעְה ּתַירּו ּומִעָה ּתַם, מִָלָרּוׁשְנֹות יְם ּבֶכְתֶי אִּתְעַּבְׁשִה

ַּפּוחַּתַת הַחַל ּדֹוָדּה, ּתֶַקת עֶַרּפְתִר, מְָדּבִּמַן הִה מָֹלאת עֹי זִץ: מָּפְחֶּתֶׁש

לַם עָחֹותַי כִנֵימִָך: ׂשְַדתָלְה יָלְּבִה חָּמָָך, ׁשֶּמִָך אְתַלְּבִה חָּמָיָך, ׁשִעֹוַרְרּת

ָיהֶפָה, ְרׁשָאְאֹול ִקנְׁשִה כָה, ָקׁשָבֲהַת אֶוָּמַה כָּזַי עִָך, ּכֶרֹועְל זַם עָחֹותַָך ּכֶּבִל

רֹותָהְה, ּונָבֲהַאָת הֶּבֹות אַכְלּו לְים ֹלא יּוכִם ַרּבִיַה: מָיְתֶבֶהְלַׁש ׁשֵי אֵּפְִרׁש

נּוָחֹות לָבּוזּו לֹו: אָה, ּבֹוז יָבֲהַאָיתֹו ּבֵל הֹון ּבָת ּכֶיׁש אִן אֵּתִם יִ, אָפּוהְטְׁשִֹלא י
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הָם חֹומִּה: אָר ּבַֻדּבְּיֶּיֹום ׁשַנּו, ּבֵחֹותֲאַה לֶׂשֲעַה ּנַּה, מָין לֵם אִַדיָׁשְה, וָּנְַקט

יִנֲֶרז: אָ אַ לּוחָיהֶלָצּור עָיא, נִת הֶלֶם ּדִאְף, וֶסָיַרת ּכִ טָיהֶלָה עֶנְבִיא, נִה

ֹהֹלמְׁשִה לָיֶָרם הֶלֹום: ּכָת ׁשֵאְמֹוצְיו ּכָינֵעְי בִיתִיָז הָלֹות, אָּדְגִּמַַדי ּכָׁשְה, וָחֹומ

יְִרמַף: ּכֶסָף ּכֶלְֶריֹו אִפְא ּבִבָיׁש יִִרים, אְֹטּנֶַרם לֶּכַת הֶן אַתָמֹון, נָל הַעַבְּב

יםִּנַּגַת ּבֶבֶּיֹוׁשְַריֹו: הִת ּפִֶרים אְֹטנְם לִיַאתָה, ּומֹֹלמְָך ׁשְף לֶלֶאָי, הָנָפְי לִּלֶׁש

רֶֹפעְי אֹו לִבְצִָך לְה לֵַרח ּדֹוִדי ּוְדמְי: ּבִנִיעִמְׁשְַך הֵקֹולְים לִיבְִקׁשִַרים מֵבֲח

ים:ִמָׂשְֵרי בָל הַים, עִלָּיַאָה

אם אין הזמן מספיק לקרוא את מגילת שיר השירים כולה, אומרים רק ארבעה פסוקים אלה:

ן:ִיָּיִֶדיָך מֹים ּדִי טֹובִיהּו, ּכִיקֹות ּפִׁשְּנִי מִֵקנָ ּׁשִי

ּנֹו,ַגְא דֹוִדי לֹבָיו, יָמָׂשְלּו בְּזִי יִּנַי גִיחִפָן, הָימֵי תִפֹון ּובֹואָּוִרי צע

ָדיו:ָגְִרי מְל ּפַאכֹיְו

עֹות:ָבְּגַל הַץ עֵַקּפְִרים, מָהֶל הַג עֵַדּלְא מָה ּבֶה זֵּנִֹול ּדֹוִדי, הק

ִריְעַי יִּתְלַכָי, אִמָׂשְם ּבִי מֹוִרי עִִריתָה אָּלַי כִֹתחֲי אִּנַגְי לִאתָּב

רּוְכִׁשְתּו וְים, ׁשִלּו ֵרעְכִי, אִבָלֲם חִי עִינֵי יִיתִתָי, ׁשִׁשְבִם ּדִע

ּדֹוִדים:

  האותיות הראשונות של ארבעת הפסוקים יוצרות את השם "יעקב", ובכולם גם מופיעהפסוקים אלה:

. בדרך זו משקפים פסוקים אלה את הרעיון, שמגילת שיר השירים היא]בצורות שונות[המילה "דוד" 

שירת אהבה בין הדוד, הקב"ה, לבין כנסת ישראל, יעקב.

א, ב

ד, טז

ב, ח

ה, א
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, אך מעטים]להלן עמ' 13[במקומות רבים מתחילה התפילה באמירת "אשרי יושבי ביתך" 
.]שראשיתו במילים "הודו לה' כי טוב כי לעולם חסדו"[נוהגים קודם לכן לומר את מזמור קז 

ויש הנוהגים לומר בלחש גם את סדר הקרבנות.

סדר הקרבנות

פרשת הכיור

תֶׁשֹחְּנֹו נַכְת וֶׁשֹחְּיֹור נִ ּכָיתִׂשָעְר: וֹאמֵה ּלֶֹׁשל מֶר יהוה אֵַדּבְיַו

צּוֲָרחְם: וִיָה מָּמָ ׁשָּתַתָנְ, וַחֵּבְזִּמַין הֵד ּובֵל מֹועֶהֹין אֵתֹו ּבֹ אָּתַתָנְה, וָצְָרחְל

צּוְֲרחִד יֵל מֹועֶֹהל אֶם אָאֹבְם: ּבֶיהֵלְת ַרגֶאְם וֵֶדיהְת יֶּנּו אֶּמִיו מָנָֹרן ּובֲהַא

יהוה:ַה לֶּׁשִיר אְִקטַהְֵרת, לָׁשְ לַחֵּבְזִּמַל הֶם אָּתְׁשִגְתּו, אֹו בֻמָֹלא יְם וִיַמ

ם:ָֹדֹרתְְרעֹו לַזְם, לֹו ּולָק עֹולָם חֶהָה לָתְיָהְתּו, וֻמָֹלא יְם וֶיהֵלְַרגְם וֵֶדיהְצּו יֲָרחְו

פרשת קרבן התמיד

נּוָל לָחְמִתְינּו, וֵלָם עֵַרחְּתֶינּו, ׁשֵבֹותֲי אֵאֹלהֵינּו וֵֹלהֱיָך, יהוה אֶנָפְּלִי ָרצֹון מִהְי

ינּו,ֵעָׁשְל ּפָל ּכַנּו עָח לַלְסִתְינּו וֵתנֹווֲל עָל ּכַנּו עָר לֶּפַכְינּו ּותֵאתֹּטַל חָל ּכַע

רֵּפַכְּיֶיד ׁשִמָּתַן הַיָך ָקְרּבֶנָפְְקִריב לַנְינּו, וֵמָיְָרה בֵהְמִׁש ּבְָקּדִּמַית הֵה ּבֶנָּבִּיֶׁשְו

מּור:ָאָבֹוֶדָך, ּכְי כִּפִָך מֶּדְבַה עֶֹׁשֵדי מְל יַָך עֶתֹוָרתְינּו ּבֵלָ עָּתְבַתָּכֶמֹו ׁשְֵדנּו, ּכֲעַּב

במדבר כח, א-חְָרּתַמָאְל וֵָראְׂשִי יֵנְת ּבֶו אַר: צֹאמֵה ּלֶֹׁשל מֶר יהוה אֵַדּבְיַו

  הקטעים הבאים הם חלק מסדר הקרבנות הנאמר ביתר הרחבה בתפילת שחרית שלסדר הקרבנות:

. החל מימי הביניים הונהג להזכיר גם במנחה שלושה עניינים הנוגעים לסדר]עמ' 117[חול ושל שבת 

 פרשת הכיור, שבו רחצו הכהנים את ידיהם ואת]א[הקרבנות של בין הערביים, זמנה של תפילה זו: 

 פרשת קרבן התמיד, שנאמר בה "את הכבש השני תעשה בין הערבים"]ב[רגליהם קודם לעבודה; 

לביאור ולדיון[. ]שמות ל, ח[ פרשת הקטורת, שנאמר בה "בין הערבים יקטירנה" ]ג[; ]במדבר כח, ד[

.]בקטעים אלה ראה עמ' 117 ואילך

  תחינה זו היא מבוא לקריאת פרשת קרבן התמיד, אשר הוקרב כדי לכפר על חטאי העם כולו.יהי רצון:

היא כוללת גם בקשת סליחה ומחילה, ונאמרת בימות החול, אך לא ביום השבת, כיוון שנושאים אלה

אינם תואמים את אווירת הקדושה והשמחה של יום זה.

שמות ל, יז-כא
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דֹו:ֲמֹועְי ּבְִקִריב לַהְרּו לְמְׁשִי, ּתִֹחיחִ נַי ֵריחַּׁשִאְי לִמְחַי לִנָת ָקְרּבֶם, אֶהֵלֲא

ם,ִימִמְה תָנָי ׁשֵנְים ּבִׂשָבְיהוה, ּכְַקִריבּו לַר ּתֶׁשֲה אֶּׁשִאָה הֶם, זֶהָ לְָרּתַמָאְו

יִנֵּׁשַׂש הֶבֶּכַת הֵאְֶקר, וֹּבַה בֶׂשֲעַד ּתָחֶׂש אֶבֶּכַת הֶיד: אִמָה תָֹלּיֹום, עַם לִיַנְׁש

יתִתָן ּכֶמֶׁשְה ּבָלּולְה, ּבָחְנִמְת לֶֹלה סָיפֵאָיִרית הִׂשֲעַם: וִיְָרּבַעָין הֵה ּבֶׂשֲעַּת

ּכֹוְסִנְיהוה: וַה לֶּׁשִ אַֹחיחִ נֵַריחְי, לַינִר סַהְה ּבָיֻׂשֲעָיד הִמָת ּתַֹלין: עִהַת הִיעְִרב

ׂשֶבֶּכַת הֵאְיהוה: וַר לָכְֵך ׁשֶסְֶך נֵּסֶַדׁש הֹּקַד, ּבָחֶאָׂש הֶבֶּכַין לִהַת הִיעְִרב

ַֹחיחִ נַה ֵריחֵּׁשִה, אֶׂשֲעַּכֹו ּתְסִנְֶקר ּוכֹּבַת הַחְנִמְם, ּכִיְָרּבַעָין הֵה ּבֶׂשֲעַי ּתִנֵּׁשַה

יהוה:ַל

ֹרןֲהַי אֵנְְרקּו ּבָזְי יהוה, וֵנְפִה לָֹנפָ צַחֵּבְזִּמֶַרְך הֶל יַתֹו עֹט אַחָׁשְו

יב:ִבָ סַחֵּבְזִּמַל הַמֹו עָת ּדֶים אִנֲֹהּכַה

הָׁשּובֲיָרה זֹו חִמֲא אֵהְּתֶינּו, ׁשֵבֹותֲי אֵאֹלהֵינּו וֵֹלהֱיָך, יהוה אֶנָפְּלִי ָרצֹון מִהְי

תֹו.ָכְלִהְקֹומֹו ּוכְמִדֹו ּובֲמֹועְיד ּבִמָּתַן הַנּו ָקְרּבְְקַרבִּלּו הִאְיָך ּכֶנָפְה לָֻרּצְת ּומֶלֶֻקּבְּומ

פרשת הקטורת

ןַמְזִים ּבִּמַּסֶַרת הֹת ְקטֶיָך אֶנָפְינּו לֵבֹותֲירּו אְִקטִהֶינּו ׁשֵֹלהֱה הּוא יהוה אָּתַא

תּובָּכַָך, ּכֶיאִבְה נֶֹׁשֵדי מְל יַם עָ אֹותָיתִּוִר צֶׁשֲאַם, ּכָה ַקּיָיָׁש הְָקּדִּמַית הֵּבֶׁש

ףָטָים, נִּמַָך סְה, ַקח לֶֹׁשל מֶר יהוה אֶאמֹּיַָך: וֶתֹוָרתְּב

ֶרתֹּה ְקטָֹת אָיתִׂשָעְה: וֶיְהִד יַבְד ּבַה, ּבָּכַה זָנֹבְים, ּולִּמַה, סָנְּבְלֶחְת וֶלֵחְּוׁש

הָּנֶּמִה מָּתַתָנְֵדק, וָה הָּנֶּמִ מְָקּתַחָׁשְהֹור ֹקֶדׁש: וָח טָּלֻמְ, מַה רֹוֵקחֵׂשֲעַֹרַקח מ

ם:ֶכָה לֶיְהִים ּתִה, ֹקֶדׁש ָקָדׁשָּמָָך ׁשְד לֵעָּוִר אֶׁשֲד אֵל מֹועֶֹהאְֻדת ּבֵעָי הֵנְפִל

ֶקרֹּבֶַקר ּבֹּבַים, ּבִּמֶַרת סֹֹרן ְקטֲהַיו אָלָיר עְִקטִהְר: וַמֱאֶנְו

םִיְַרּבַעָין הֵֹרת ּבֵּנַת הֶֹרן אֲהַֹלת אֲעַהְה: ּובָיֶרּנְִקטַֹרת יֵּנַת הֶיבֹו אִיטֵהְּב

ם:ֶיכֵֹדֹרתְי יהוה לֵנְפִיד לִמֶָרת ּתֹה, ְקטָיֶרּנְִקטַי

ויקרא א, יא

שמות ל, לד-לו

שמות ל, ז-ח
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מעשה הקטורת

הָמֹונְים ּוׁשִּׁשִׁשְאֹות וֵׁש מֹלְד, ׁשַיצֵֶרת ּכֹטְּקַּטּום הִן: ּפָנָנּו ַרּבָּת

מֹותְן יַיְנִמְה ּכָּׁשִמֲחַים וִּׁשִׁשְאֹות וֵׁש מֹלְּה: ׁשָיּו בָים הִנָמ

יםִנָה מָׁשֹלְם, ּוׁשִיְָרּבַעָין הֵַרס ּבְִרית ּופֲחַׁשְַרס ּבְל יֹום, ּפָכְה לֶנָה, מָּמַחַה

יָרןִזֲחַּפּוִרים ּומִּכַיֹום הְיו ּבָנְפָֹלא חְדֹול מָן ּגֵֹהיס ּכִנְכַם מֶהֵּמִֶרים, ׁשֵתְי

ה.ָּקַּדַן הִה מָא ַדּקֵהְּתֵֶדי ׁשְה ּכֶפָה יֶפָָקן יֲׁשֹוחְּפּוִרים, וִּכֶַרב יֹום הֶעְת ּבֶׁשֶּתְכַמְל

ה,ָבֹונְּלַהְה וָנְּבְלֶחֶַרן, הֹּפִּצַהְּצִרי וַן: הֵּלּו הֵאְּה, וָיּו בָים הִנָּמַר סָׂשָד עַחַאְו

ַקלְׁשִ מם,ְֹרּכַכְ וְְרּדֵת נֶלֹּבִׁשה, ָיעִר ּוְקצֹה. מֶנָים מִעְבִים ׁשִעְבִַקל ׁשְׁשִמ

מֹוןָה, ִקּנָׁשֹלְה ׁשָר. ִקּלּופָׂשָים עֵנְ ׁשְטְֹׁשּקַה. הֶנָר מָׂשָה עָּׁשִר ׁשָׂשָה עָּׁשִׁש

א,ָתָלְין ּתִַקּבְא וָתָלְין ּתִאְין סִִריסְין ַקפֵין, יִה ַקּבָעְׁשִה ּתָינְִרׁשִַרית ּכֹה. ּבָעְׁשִּת

ע,ַית ֹרבִֹדמְח סַלֶיק. מִּתַן עְָריַּוִר חַמֲיא חִבֵין, מִִריסְין ַקפֵא יָצָם ֹלא מִאְו

הּוא,ֶל ׁשָן ּכְֵרּדַּיַת הַּפִף ּכַר: אֵי אֹומִלְבַּבַן הָתָי נִהּוא. ַרּבֶל ׁשָן ּכָׁשָה עֶלֲעַמ

ה.ָיתִב מָּיַ חָיהֶנָּמַל סָּכִת מַחַר אַּסִם חִאְּה, וָלָסְׁש ּפַבְּה ּדָן ּבַתָם נִאְו

ף.ָטְּקַי הֵצֲעֵף מֵּנֹוטַָרף הְא ׂשָּלֶינֹו אֵּצִרי אַר: הֵל אֹומֵיאִלְמַן ּגֶעֹון ּבְמִן ׁשַָרּב

ּׁשֹוִריןֶין ׁשִִריסְין ַקפֵה, יָאָא נֵהְּתֵֶדי ׁשְֶרן, ּכֹּפִּצַת הֶּה אָין ּבִפָּׁשֶה ׁשָינְִרׁשִַרית ּכֹּב

יןִיסִנְכַין מֵאֶא ׁשָּלֶּה, אָין לִפָם יִיַלְי ַרגֵֹלא מֲהַה. וָּזַא עֵהְּתֵֶדי ׁשְֶרן, ּכֹּפִּצַת הֶּבֹו א

בֹוד.ָּכַי הֵנְּפִׁש מְָקּדִּמַם ּבִיַלְי ַרגֵמ

יֵנְּפִֵדק, מָב הֵיטֵב, הֵיטֵֵדק הָר: הֵק אֹומֵהּוא ׁשֹוחֶׁשְר: ּכֵן אֹומָתָי נִא. ַרּבָיְנַּת

נּו.ְעַמָ ֹלא ׁשַיעְִרבִלְיׁש וִלְׁשִָרה, לֵׁשְין ּכִאָצֲחַּה לָמְּטִים. ּפִמָׂשְּבַה לֶפָּקֹול יַהֶׁש

תַחַר אַּסִם חִאְין, וִאָצֲחַָרה לֵׁשְּה ּכָתָּדִמְם ּכִל: אָלְּכַה הֶהּוָדה: זְי יִר ַרּבַמָא

ה.ָיתִב מָּיַ, חָיהֶנָּמַל סָּכִמ

לֶה ׁשָאָה בָתְיָה הָנָים ׁשִעְבִׁשְים אֹו לִּׁשִׁשְת לַחַר: אֵָרא אֹומָר ַקּפַא. ּבָיְנַּת

ׁש,ַבְל ּדֶּה קֹוְרטֹוב ׁשָן ּבֵה נֹותָיָּלּו הִָרא: אָר ַקּפַי ּבֵנָעֹוד ּתְין. וִאָצֲחַם לִיַריִׁש

על פי בבלי כריתות ו

ע"א-ע"ב וירושלמי

]מא ע"ד[יומא ד, ה 

  ֳ

 ֳ
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ּתֹוָרהַהֶי ׁשֵנְּפִׁש, מַבְּה ּדָין ּבְִרבָעְין מֵה אָמָלְּה. וָי ֵריחֵנְּפִד מֹמֲעַכֹול לָָדם יָין אֵא

ּנּוֶּמִירּו מְִקטַׁש ֹלא תַבְל ּדָכְר וֹאְל ׂשָי כִָרה: ּכְמָא

יהוה:ַה לֶּׁשִא

]םימעפ שולש[ה: ָלֶֹקב סֲעַי יֵֹלהֱנּו אָב לָּגְׂשִנּו, מָּמִאֹות עָבְיהוה צ

]םימעפ שולש[ְך: ָ ּבַחֵטָֹדם ּבֵָרי אְׁשַאֹות, אָבְיהוה צ

]םימעפ שולש[נּו: ֵיֹום ָקְראְנּו בֵנֲעְַך יֶלֶּמַה, הָיעִיהוה הֹוׁש

ה:ָלֶי סִנֵבְסֹובְט ּתֵּלַי פֵי, ָרּנִֵרנְּצִר ּתַּצִי, מִר לֶתֵה סָּתַא

ם,ִָלָירּוׁשִהּוָדה וְת יַחְנִיהוה מַה לְָרבָעְו

ּיֹות:ִֹנים ַקְדמִנָׁשְם ּוכָי עֹולֵימִּכ

רּוָרה.ְיר צִּתַָך ּתְינִמְת יַֻדּלְ ּגַֹחכְא, ּבָּנָא

ֵרנּו, נֹוָרא.ֲהַנּו, טֵבְּגַָך, ׂשְּמַת עַל ִרּנֵַקּב

ֵרם.ְמָת ׁשַבָבְחּוְדָך ּכִי יֵּבֹור, ּדֹוְרׁשִא גָנ

ם.ֵלְמָיד ּגִמָָך ּתְְדָקתִי צֵמֲֵרם, ַרחֲהַם, טְֵרכָּב

ָך.ֶָדתֲל עֵהַָך נְֹרב טּובְין ָקדֹוׁש, ּבִסֲח

ָך.ֶתֵָרי ְקֻדּׁשְה, זֹוכֵנְָך ּפְּמַעְה, לֶאֵיד ּגִחָי

לּומֹות.ֲעַ ּתַנּו, יֹוֵדעֵָקתֲעַע צַמְל ּוׁשֵנּו ַקּבֵתָעְוַׁש

ד.ֶעָם וָעֹולְכּותֹו לְלַבֹוד מְם ּכֵרּוְך ׁשָּב

  לביאור ולדיון ראה עמ' 57.אנא בכח:

ויקרא ב, יא

תהלים מו, ח

תהלים פד, יג

תהלים כ, י

תהלים לב, ז

מלאכי ג, ד
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במקומות רבים מתחילה תפילת הציבור כאן:

ה:ָלֶלּוָך ּסְלַהְעֹוד יָך,  ֶיתֵי בֵבְיֹוׁש

םָעֵָרי הְׁשַה ּלֹו,  אָכָּכֶׁשם ָעֵָרי הְׁשַא

דִָדוְה לָּלִהְיו: ּתָֹלהֱיהוה אֶׁש

ד:ֶעָם וָעֹולְָך לְמִה ׁשְָרכָבֲאְַך וֶלֶּמַי הַלֹוהֱָך אְמִרֹומֲא

ד:ֶעָם וָעֹולְָך לְמִה ׁשָלְלַהֲאַ, וָּךְֶרכָבֲל יֹום אָכְּב

ֶקר:ֵין חֵתֹו אָֻדּלְגִלְד, וֹאְל מָּלֻהְדֹול יהוה ּומָּג

ידּו:ִּגַיָך יֶבּוֹרתְיָך, ּוגֶׂשֲעַח מַּבַׁשְדֹור יְֹור לּד

ה:ָיחִׂשָיָך אֶֹתאְלְפִֵרי נְִדבְבֹוד הֹוֶדָך, וְַדר ּכֲה

ה:ֶָרּנְּפַסֲָך אְתָדּוּלְרּו, ּוגֵאמֹיָך יֶֹתזּוז נֹוְראֱעֶו

נּו:ֵַרּנְָך יְְדָקתִצְיעּו, וִּבַָך יְר ַרב טּובֶכֵז

ד:ֶסָָדל חְם ּוגִיַּפֶַרְך אֶַרחּום יהוה, אְּנּון וַח

יו:ָׂשֲעַל מָל ּכַיו עָמֲַרחְל, וֹּכַֹוב יהוה לט

ה:ְָרכּוכָבְיֶדיָך יִסֲחַיָך, וֶׂשֲעַל מָֹודּוָך יהוה ּכי

רּו:ֵַדּבְָך יְבּוָרתְרּו, ּוגֵאמָֹך יְכּותְלַבֹוד מְּכ

כּותֹו:ְלַַדר מֲבֹוד הְיו, ּוכָבּוֹרתְָדם ּגָאָי הֵנְבִ לַהֹוִדיעְל

ֹדר:ָל ּדֹור וָכְָך ּבְּתְלַׁשְמֶים, ּומִמָֹלל עָכּות ּכְלַָך מְכּותְלַמ

ים:ִפּופְּכַל הָכְזֹוֵקף לְים, וִלְפֹּנַל הָכְְך יהוה לֵֹומס

ּתֹו:ִעְם ּבָלְכָת אֶם אֶהָן לֵה נֹותָּתַאְרּו, וֵּבַׂשְיָך יֶלֵל אֹי כֵינֵע

י ָרצֹון:ַל חָכְ לַיעִּבְׂשֶַדָך, ּומָת יֶ אַחֵֹותּפ

יו:ָׂשֲעַל מָכְיד ּבִסָחְיו, וָָרכְל ּדָכְיק יהוה ּבִּדַצ

  ראה עמ' 151-150.אשרי:

תהלים פד, ה

תהלים קמד, טו

תהלים קמה ֵריְׁשַא
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ת:ֶמֱאֶהּו בְֻקָראִר יֶׁשֲל אֹכְיו, לָל ֹקְראָכְרֹוב יהוה לָק

ם:ֵיעִיֹוׁשְע וַמְׁשִם יָתָעְוַת ׁשֶאְה, וֶׂשֲעַיו יֵָראְצֹון יְר

יד:ִמְׁשַים יִעְָרׁשָל הָת ּכֵאְיו, וָבֲהֹל אָת ּכֶר יהוה אֵֹומׁש

ד:ֶעָם וָעֹולְם ָקְדׁשֹו לֵר ׁשָׂשָל ּבֵָרְך ּכָיבִי וִר ּפֶַדּבְת יהוה יַּלִהְּת חזן   

ּה:ָלּויְלַם הָד עֹולַעְה וָּתַעֵּה מֵָרְך יָבְנּו נְחַנֲאַו

חצי קדיש

א.ָּה ַרּבֵמְׁש ׁשַַקּדְתִיְל וַּדַּגְתִי

ן.ֵמָא

יְךִלְמַיְּה, וְֵרעּותִָרא כְי בִא ּדָמְלָעְּב

ּה.ֵיחִׁשְיָקֵרב מִּה וְֵרָקנֻח ּפַמְצַיְּה וֵכּותְלַמ

ן.ֵמָא

יתֵל ּבָכְי ּדֵּיַחְיכֹון ּובֵיֹומְיכֹון ּובֵּיַחְּב

ן ָקִריב,ַמְזִא ּובָלָגֲעַל, ּבֵָראְׂשִי

ן.ֵמָרּו אְמִאְו

םַלָעְַרְך לָבְא מָּה ַרּבֵמְא ׁשֵהְן. יֵמָא

א.ָּיַמְלָי עֵמְלָעְּול

םַרֹומְתִיְר וַאָּפְתִיְח וַּבַּתְׁשִיְַרְך וָּבְתִי

לָּלַהְתִיְה וֶּלַעְתִיְר וָּדַהְתִיְא וֵּׂשַנְתִיְו

ִריְך הּוא.ְא ּבָֻקְדׁשְּה ּדֵמְׁש

ן.ֵמָא

ימי תרשעב[  אָתְָרכִל ּבָן ּכִא מָּלֵעְל

]אָתְָרכִל ּבָּכִא מָּלֵעְא לָּלֵעְל :הבושת

אָתָמֱחֶנְא וָתָחְּבְׁשֻא ּתָיָרתִׁשְו

ן.ֵמָרּו אְמִאְא, וָמְלָעְיָרן ּבִמֲאַּד

ן.ֵמָא

  ראה עמ' 205. כאן הוא משמש כחוליית מעבר אל תפילת העמידה.חצי קדיש:

תרגום:
יתגדל ויתקדש שמו הגדול.

.]אמן[

בעולם שברא כרצונו וימליך
מלכותו ויצמיח ישועתו ויקרב משיחו.

.]אמן[

בחייכם ובימיכם ובחיי כל בית
ישראל במהרה ובזמן קרוב,

ואמרו אמן.
אמן. יהי שמו הגדול מבורך, לעולם[

.]ולעולמי עולמים
יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם
ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל

שמו של הקדוש ברוך הוא.
.]אמן[

ימי תרשעב[למעלה מכל הברכות 

]למעלה ולמעלה מכל הברכות :הבושת

והשירות, התשבחות והנחמות,
הנאמרות בעולם, ואמרו אמן.

.]אמן[

תהלים קטו, יח

חזן

קהל

חזן

קהל

חזן

קהל וחזן

חזן

קהל

חזן

קהל
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  שבחו את אלהינו על גדולתו.:הבו גדל לאלהינו∞  

  אמירת הפסוק "אדני שפתי תפתח" בראש תפילת העמידה נקבעה בתקופת התלמוד:פסוקי מבוא

, כבקשה מן ה' לסייע למתפלל לבטא את עצמו כראוי. בימי הביניים נהגו]תלמוד בבלי, ברכות ד ע"ב[

להוסיף כאן פסוקים אחרים, ואחד מהם, "כי שם ה' אקרא", נקבע בתפילות מנחה ומוסף. אמירתם

של פסוקים אלו נעשית תוך כדי צעידה קדימה, ביטוי מוחשי להתקרבות אל ה'. בסופה של התפילה

.]עמ' 33[צועדים המתפללים אחורנית 

  היחידה המרכזית של התפילה היהודית. היא נאמרת, כשהמתפלל עומד ורגליו צמודות:תפילת העמידה

, וכן בתפילת מוסף של ראש]ערבית, שחרית ומנחה[זו לזו, בכל אחת ואחת משלוש התפילות היומיות 

 וחג, ובתפילת נעילה של יום הכיפורים. ראשיתה של העמידה בתקופת הבית]עמ' 243[חודש, שבת 

השני, אך עיקר גיבושה החל רק בתקופת חז"ל, מייד לאחר חורבן הבית. תפילה זו עוצבה בתהליך ארוך

 וסיומו בתקופת הגאונים,]בסוף המאה הראשונה[ומפותל, שראשיתו בפעולתו של רבן גמליאל דיבנה 

ועל כן היא כוללת משקעים ורבדים מתקופות שונות ומגוונות. מעמדה המרכזי של תפילת העמידה

. על אף שיש]כגון במשנה תענית ב, ב[מתבטא בעובדה שרק היא קרויה במקורות בשם "תפילה" סתם 

בה כיום תשע-עשרה ברכות, היא קרויה גם "תפילת שמונה עשרה", על פי מספר ברכותיה המקוריות

 שלוש ברכות]א[. לתפילת העמידה בימות החול שלושה חלקים: ]וראה עוד להלן[בתפילות החול 

תפילת העמידה בלחש

פסוקי מבוא

נוהגים לפסוע שלוש פסיעות קטנות אחורנית ולאחריהן שלוש פסיעות קטנות קדימה, תוך
אמירת שני הפסוקים הבאים בלחש:

ינּו:ֵאֹלהֵֶדל לֹבּו גְָקָרא, הֶם יהוה אֵי ׁשִּכ

ָך:ֶתָּלִהְיד ּתִּגַי יִח ּופָּתְפִי ּתַתָפְי, ׂשָֹדנֲא

את תפילת העמידה נוהגים לומר כשהרגליים צמודות זו לזו, והעיניים עצומות או מרוכזות
בסידור התפילה.

דברים לב, ג

תהלים נא, יז
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שלוש ברכות ראשונות

 ברכת אבות]א[

ינּו,ֵבֹותֲי אֵאֹלהֵינּו וֵֹלהֱה יהוה, אָּתַרּוְך אָּב   קידה

ֹקב,ֲעַי יֵאֹלהֵק, וָחְצִי יֵֹלהֱם, אָָרהְבַי אֵֹלהֱא

יֹון,ְלֶל עֵּנֹוָרא, אַהְּבֹור וִּגַדֹול הָּגַל הֵאָה

ל,ֹּכַה הֵים, קֹונִִדים טֹובָסֲל חֵּגֹומ

ה.ָבֲהַאְמֹו ּבְן ׁשַעַמְם לֶיהֵנְי בֵנְבִל לֵיא גֹואִבֵבֹות ּומֵָדי אְסַר חֵזֹוכְו

עשרה ברכות אמצעיות שכולן– שלוש]ב[; ]ובראשן צורפו פסוקי מבוא[ראשונות שעיקרן שבח ה' 

ושנצטרפו אליהן קטעי[ שלוש ברכות אחרונות, שיש בהן דברי תודה ודברי בקשה גם יחד ]ג[בקשות; 

. נוסחן של שלוש הברכות הראשונות ושל שלוש האחרונות קבוע בכל התפילות - חול,]חתימה שונים

שבת וחג - אך החלק האמצעי משתנה בתפילות מוסף, וכן בשבתות ובחגים, ויש בו באותן הזדמנויות

 העוסקת בענייני אותו יום. בשחרית, במוסף ובמנחה]במוסף של ראש השנה: שלוש[ברכה אחת בלבד 

נאמרת התפילה פעמיים - פעם אחת בלחש על ידי כל המתפללים, ופעם שנייה בקול רם על ידי החזן

בלבד. החזרה נועדה במקורה למען המתפללים שלא ידעו או לא יכלו לומר את התפילה, ועל ידי הקשבה

 בתפילת]לגבי תפילת ערבית ראה עמ' 77-76.[לחזן ועניית "אמן" לאחר כל ברכה - יצאו ידי חובתם 

העמידה באו לביטוי רעיונות היסוד של אמונת ישראל ותורתו, כגון זכות אבות ותחיית המתים, התשובה

והסליחה, בניין ירושלים וביאת המשיח, והרבה מלשונותיה שאובים מן המקרא.

ראש השנה[  שלוש ברכות אלה הן קדומות מאוד ונזכרות בשמן כבר במשנה שלוש ברכות ראשונות:

. הן כוללות דברי שבח לה', כמבוא לבקשות הבאות בעקבותיהן.]ד, ה

  הברכה הפותחת את העמידה כוללת דברי שבח לה' ואף מזכירה את שלושת אבות ברכת אבות:]א[

האומה וזכויותיהם. "זכות אבות" היא רעיון מרכזי במחשבת היהדות, מאז ימי המקרא ואילך, ולפיו

נהנים בנים מפרי מעשיהם הטובים של אבותיהם, ועם ישראל זוכה לחסד מיוחד בזכות אבות האומה.

עם זאת מודגש בברכה, כי אם אין די בזכות אבות, יגאל ה' את עמו "למען שמו". השם "אבות" כשמה

רמז לכך[, ואולי חתימתה הקדומה היתה "מגן אבות". ]ראש השנה ד, ה[של ברכה זו מצוי כבר במשנה 

 התלמוד הבבלי, מכל מקום, מסביר]נמצא ב"ברכה אחת מעין שבע" הנאמרת בליל שבת, ראה עמ' 85.

 - בך]בראשית יב, ב['והיה ברכה'  "כי ההחלטה לחתום ב"מגן אברהם" יסודה במה שנאמר לאברהם: 

.]פסחים קיז ע"ב[חותמין ואין חותמין בכולן" 

בורא.  :::::קונה  ∞



17

תבש ברעל החנמ

:] ימשיך בתפילה כרגיל—ומי ששכח [בעשרת ימי תשובה מוסיפים 

ים.ִּיַים חִֹלהֱָך אְנַעַמְים לִּיַחַר הֶפֵסְנּו ּבֵבְתָכְים, וִּיַחַץ ּבֵפְָך חֶלֶים, מִּיַחְֵרנּו לְכָז

ן.ֵגָ ּומַיעִר ּומֹוׁשְֵך עֹוזֶלֶמ

ם.ָָרהְבַן אֵגָה יהוה, מָּתַרּוְך אָ  ּבקידה 

 ברכת גבורות]ב[

,ַיעִהֹוׁשְה, ַרב לָּתַים אִתֵה מֵּיַחְמי, ָֹדנֲם אָעֹולְּבֹור לִה ּגָּתַא

םֶׁשֶּגַ ּומֹוִריד הַרּוחָיב הִּׁשַמ :םירמוא ףרוחב        לָּטַמֹוִריד ה :םירמוא ץיקב

 חלים שינויים]הם "עשרת ימי תשובה"[  בימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים :זכרנו לחיים וכו'

בכמה מברכות העמידה, ברוח הימים הנוראים ואימת הדין. רוב השינויים והתוספות הם מתקופת

הגאונים, וחלק מבעלי ההלכה התנגדו להם, כיוון שלא מצאו להם מקור בספרות חז"ל. התוספת "זכרנו

לחיים" בנויה מארבע יחידות קצרות החורזות במילה "חיים", והיא כוללת בקשה להיכתב בימים הנוראים

 לפסק הדין]שמקורו בתהלים סט, כט[בין אלה שיזכו לחיים. כתיבה ב"ספר החיים" היא ביטוי ציורי 

האלהי המבטיח חיים.

 והוא מבטא את נושאה המרכזי:]ראש השנה ד, ה[  שם הברכה מצוי כבר במשנה ברכת גבורות: ]ב[

כוחו של ה', המתבטא בעיקר בתחיית המתים ובמעשי חסד למען החיים, ובראש וראשונה בהורדת

גשמים. ההדגשה המרובה על תחיית המתים נובעת, ככל הנראה, מן הפולמוס ההיסטורי בשאלה זו

בשלהי ימי הבית השני בין הפרושים לצדוקים. אחד ההבדלים הבולטים בין שתי קבוצות דתיות אלה

היה האמונה בתחיית המתים, שהצדוקים כפרו בה. תפילת העמידה התגבשה בקרב חוגים שהלכו

בדרכם של הפרושים, ומכאן החזרה המרובה על נושא תחיית המתים בגוף הברכה ובחתימתה.

  בין גבורותיו של ה' מונה הברכה גם את הורדת הגשם והטל. בארץ צחיחה כארץ ישראל,בקיץ...בחורף:

ירידת הגשם והטל בשפע ובזמנם הראוי היא שנותנת חיים, והיא, לפי מחשבת חז"ל, כעין תחיית מתים

 תחיית המתים". מאז ימי]ברכת[: "מזכירין גבורות גשמים ב]ברכות ה, ב[בזעיר אנפין. על פי המשנה 

האמוראים הונהג לומר נוסח נפרד לקיץ ולחורף, בהתאם לתנאי האקלים של ארץ ישראל. הנוסח

לחורף נאמר מתפילת מוסף של שמיני עצרת ועד שחרית של היום הראשון של פסח, ונוסח הקיץ

בשאר ימות השנה. בברכה זו רק מזכירים את הורדת המשקעים, אך מבקשים על כך להלן, בברכה

התשיעית של העמידה.

 גורם לרוח לנשוב.משיב:    מרבה להושיע. רב להושיע:  ∞
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ים,ִים ַרּבִמֲַרחְים ּבִתֵה מֵּיַחְד, מֶסֶחְים ּבִּיַל חֵּכְלַכְמ

סּוִרים,ֲיר אִּתַים, ּומִא חֹולֵרֹופְים, וִלְְך נֹופֵסֹומ

ר.ָפָי עֵנֵיׁשִתֹו לָמּונֱם אֵַקּיְּומ

ְך,ָה לֶי ּדֹומִבּורֹות ּומְל ּגַעַמֹוָך ּבָי כִמ

ה.ָׁשּועְ יַיחִמְצַה ּומֶּיַחְית ּומִמְֵך מֶלֶמ

:] ימשיך בתפילה כרגיל—ומי ששכח [בעשרת ימי תשובה מוסיפים 

ים.ִמֲַרחְים ּבִּיַחְצּוָריו לְר יֵן, זֹוכָמֲַרחָב הָמֹוָך אָי כִמ

ים.ִתֵיֹות מֲחַהְה לָּתַן אָמֱאֶנְו

ים.ִתֵּמַה הֵּיַחְה יהוה, מָּתַרּוְך אָּב

 ברכת קדושת ה']ג[

ה,ָלֶלּוָך ּסְלַהְל יֹום יָכְים ּבִ ּוְקדֹוׁשָך ָקדֹוׁש,ְמִׁשְה ָקדֹוׁש וָּתַא

ה.ָּתָָקדֹוׁש אְדֹול וְָך ּגֶלֶל מֵי אִּכ

דֹוׁש.ָּקַל הֵאָה יהוה, הָּתַרּוְך אָּב

 יתחיל—ומי ששכח ולא עשה כן [בעשרת ימי תשובה חותמים את הברכה בנוסח זה 
:]את תפילת העמידה מראשיתה

דֹוׁש.ָּקְַך הֶלֶּמַה יהוה, הָּתַרּוְך אָּב

  דברי שבח נוספים המבקשים באופן עקיף להיזכר לחיים, כחלק מגבורותיו וחסדיומי כמוך אב הרחמן:

של ה' כלפי החיים. והשווה לעיל, עמ' 17.

, מצביע על תוכנה: הדגשת]ראש השנה ד, ה[  שמה של הברכה, המצוי כבר במשנה  ברכת קדושת ה':]ג[

מהותו של ה', הנשגבת והנבדלת מכל מהות אחרת. בחזרת החזן על ברכה זו היא מתרחבת וכוללת את

, המתאר את שירת המלאכים בשמים המקבילה לשירת בני ישראל על]ראה עמ' 36-35[טכס הקדושה 

הארץ, בשתי מקהלות האומרות "קדוש קדוש קדוש".

 מי שבוטחים בו.נאמן: המתים.   ישני עפר:.   ]להחיות את המתים[ הבטחתו הנאמנה :אמונתו

 כינוי למלאכים ולעם ישראל.:וקדושים∞  
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עשרה ברכות אמצעיות-שלוש

 ברכת הדעת]ד[

ה.ָינִנֹוׁש ּבֱאֶד לֵּמַלְּומת ַעַָדם ּדָאְן לֵה חֹונָּתַא

ת.ַָדעָה וָינִה ּבָמְכָָך חְּתִאֵנּו מֵּנָח

ת.ַעָּדַן הֵה יהוה, חֹונָּתַרּוְך אָּב

הבושתה תכרב ]ה[

ָך,ֶבֹוָדתֲעַנּו לֵּכְלַנּו מֵָקְרבְ, וָךֶתֹוָרתְינּו לִבָנּו  אֵיבִׁשֲה

יָך.ֶנָפְה לָמֵלְה ׁשָׁשּובְתִיֵרנּו ּבִזֲחַהְו

ה.ָׁשּובְתִה ּבֶרֹוצָה יהוה, הָּתַרּוְך אָּב

,]תלמוד בבלי, ברכות יב ע"ב[  החלפת חתימתה של ברכה זו נהוגה מאז ימי האמוראים המלך הקדוש:

והיא באה להדגיש את מלכות ה' בעולמו. זו מתבטאת ביתר שאת בעשרת ימי תשובה, שבהם עומד

העולם כולו למשפט.

  כאן מתחיל חלקה השני של תפילת העמידה, ובו בקשות שונות. ששעשרה ברכות אמצעיות:–שלוש

הראשונות הן אישיות, גם אם הן מנוסחות בלשון רבים, והשבע שאחריהן הן בקשות לאומיות. שמותיהן

. את הברכות האישיות פותח מקבץ של]מגילה יז ע"ב[של הברכות ידועים בעיקר מן התלמוד הבבלי 

 מביאה את האדם להכיר בחטאיו ובחולשותיו, לחזור]ד[ארבע ברכות הקשורות זו בזו: קבלת הדעת 

.]ז[. בעקבות זאת נגאל האדם מצרותיו ]ו[ ולבקש את מחילת ה' ]ה[בתשובה 

, הדומה לזו שנמצא]"אתה חונן לאדם דעת"[  הבקשה הראשונה פותחת בנוסחת שבח  ברכת הדעת:]ד[

, וזאת כמעבר סגנוני אל הבקשות.]"אתה גיבור", "אתה קדוש"[בראש שתי ברכות השבח שלפניה 

, והיא נבחרה לעמוד בראש כל הבקשות, כיוון]ברכות ה, ב[במשנה נקראת ברכה זו בשם "חונן הדעת" 

, כלומר: התבונה היא תנאי ראשון]]ט ע"ב[תלמוד ירושלמי ברכות ה,ב [ש"אם אין דעה - תפילה מנין?" 

להכרת המציאות ולבקשות הנובעות ממנה.

 קבלת הדעת מביאה את המתפלל לבחון את עצמו, לעמוד על חסרונותיו ולבקש את ברכת התשובה:]ה[

עזרת ה' בהתקרבות אליו ואל תורתו. רק בברכה זו ובבאה אחריה, ברכת הסליחה, מכונה ה' בכינוי "אבינו",

ויש בכך ביטוי ליחס של קירבה אוהבת ומרחמת בין אב לבנו, קירבה המתאימה לנושאיהן של שתי הברכות.

הרוצה בתשובה:  תן לנו את האפשרות והיכולת לשוב אליך.   והחזירנו... לפניך:∞     נותן במתנת חינם, מעניק.   חונן:∞  
המצפה לתשובת האדם ומקבל אותה ברצון.
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 ברכת הסליחה]ו[

.נוהגים להכות ביד ימין קפוצה על הלב בשעת אמירת המילים "חטאנו" ו"פשענו"

נּו,ְעָׁשָי פִנּו ּכֵּכְלַנּו מָל לַחְ מאנּו,ָטָי חִינּו ּכִבָנּו אָח לַלְס

ה.ָּתָח אָּלַסְל טֹוב וֵי אִּכ

.ַֹלחְסִה לְֶרּבַּמַּנּון הַה יהוה, חָּתַרּוְך אָּב

 ברכת הגאולה]ז[

נּו,ֵה ִריבִָריבְ ונּו,ֵיְנָעְא בָה נְֵרא

ָך,ֶמְן ׁשַעַמְָרה לֵהְה מָמֵלְה ׁשָּלֻאְנּו גֵלָאְגּו

ה.ָּתָק אָזָל חֵל ּגֹואֵי אִּכ

ל.ֵָראְׂשִל יֵה יהוה, ּגֹואָּתַרּוְך אָּב

 ברכת הרפואה]ח[

ה,ָּתָנּו אֵתָּלִהְי תִה, ּכָעֵׁשָּוִנְנּו וֵיעִ הֹוׁשא,ֵָרפֵנְנּו יהוה וֵאְָרפ

היענות ה' לבקשת האדם להתקרב אליו מובילה את המתפלל לבקש מחילה על   ברכת הסליחה:]ו[

מה שעשה שלא כראוי. ההכאה על לב המתפלל היא ביטוי חיצוני להכרה בכך שתאוות הלב הן הגורמות

לחטאי האדם. מנהג ההכאה מתועד רק משלהי ימי הביניים.

הסליחה מביאה בעקבותיה את עזרת ה' וגאולת האדם מצרות היומיום, "הבאות   ברכת הגאולה:]ז[

. בקשות לגאולה לאומית-עתידית מופיעות רק להלן,]רש"י לתלמוד הבבלי, מגילה יז ע"ב[עלינו תמיד" 

החל מן הברכה העשירית.

כעת באות שתי ברכות שעניינן בקשות חומריות: רפואה ופרנסה. הראשונה שבהן   ברכת הרפואה:]ח[

, אלא שהיא מנוסחת]יז, יד[בנויה על דברי ירמיהו: "רפאני ה' וארפא הושיעני ואושעה, כי תהלתי אתה" 

בלשון רבים, כראוי לתפילת הציבור.

  מי שהסליחה היא מתכונותיו.ח:ָּלַס∞  

.]באויב, ביצר הרע ועוד[  מלחמותינו ריבנו:  בסבלנו.   בענינו:∞  

.]לומר שאתה רופאנו[  בך אנחנו משתבחים כי תהלתנו אתה:∞  
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ינּו,ֵאֹובְכַל מָכְינּו ּולֵלּואֲחַל ּתָכְא לְֵרּפַה ּומָרּוכֲה אֵלֲעַהְו

ינּו,ֵּכֹותַל מָכְה לָמֵלְה ׁשְָרפּוא

ה.ָּתָן אָמֲַרחְן וָמֱאֶא נְֵך רֹופֶלֶל מֵי אִּכ

ל.ֵָראְׂשִּמֹו יַי עֵא חֹולֵה יהוה, רֹופָּתַרּוְך אָּב

:]לאחר "לכל מכותינו"[מי שמבקש להתפלל על חולה מסוים רשאי לשלב בתוך הברכה 
"ויהי רצון מלפניך יהוה אלהינו ואלהי אבותינו שתשלח מהרה רפואה שלמה מן השמים,

 בתוך שאר חולי]בת פלונית/פלונית בן/פלוני[ה ָלחול/הֶרפואת הנפש ורפואת הגוף, לחול
.]וממשיך: "כי אל מלך"[ישראל" 

 ברכת השנים]ט[

ןֵתְה, וָטֹובְּה לָתָבּואְי תֵינִל מָת ּכֶאְ ואתֹּזַה הָנָּׁשַת הֶינּו, אֵֹלהֱינּו, יהוה אֵלֵָרְך עָּב

הָָרכְבִר לָטָל ּומַט  : בחורף אומרים        הָָרכְּב  בקיץ אומרים:

  כלל יבולּה.מיני תבואתה:∞       מרפא.ארוכה:

תלמוד בבלי,[ בברכת חולים" ]תפילה למען החולה[  "אם יש לו חולה בתוך ביתו - אומר ויהי רצון:

. הנוסח שלפנינו, שלא נכנס אל כל הסידורים משום שהיו שראו אותו כפוגם בשטף]עבודה זרה ח ע"א

התפילה, מוכר רק ממאות השנים האחרונות. הזכרת שם החולה בלווית שם אמו דווקא מתבססת על

.]שבת סו ע"ב[מאמר בתלמוד הבבלי 

  בקשה על הפרנסה, אשר בארץ חקלאית כארץ ישראל היא תלויה בעיקר בגשמי ברכת השנים:]ט[

. המתפלל מבקש שתהא]ברכות ה, ב[השמים ובפוריות האדמה. השם "ברכת השנים" מצוי כבר במשנה 

השנה "כשנים הטובות", ונראה שיש כאן רמז לשבע שנות השובע הגדול שהיו במצרים בימי יוסף,

.]בראשית מא, לה[והנחשבות כשנים פוריות במיוחד 

 את הגשמים בברכת השנים"]כלומר: מבקשים[  יסוד הדברים בקביעת המשנה, ש"שואלין בקיץ...בחורף:

 אף נקבע, שיש לבקש על הגשם החל מתפילת ערבית של ז' במרחשוון ועד]תענית א, ג[. במשנה ]שם[

,]עמ' 17[לתפילת שחרית בחג הראשון של פסח. הזכרת הורדת הגשמים מתחילה כבר בשמיני עצרת 

 רק שבועיים לאחר מכן, כדי שיהיה זמן]בארץ ישראל[אך בקשה מפורשת להורדתם מתחילה להיאמר 

לעולי הרגל ששהו בירושלים בחג הסוכות להגיע אל ביתם קודם לתקופת הגשמים. חילופים אלה

בתפילה בין הקיץ לחורף נוהגים בכל פזורות ישראל, גם אם תנאי האקלים שם שונים לחלוטין, אות

ועדות למרכזיותה של ארץ ישראל במחשבת העם ובתפילתו.
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ּה,ָּטּובִנּו מֵעְּבַׂשְה וָָדמֲאָי הֵנְל ּפַע

ה,ָָרכְבִּטֹובֹות לַים הִנָּׁשַנּו ּכֵתָנְֵרְך ׁשָּוב

ים.ִנָּׁשֵַרְך הָבְה ּומָּתַיב אִטֵל טֹוב ּומֵי אִּכ

ים.ִנָּׁשֵַרְך הָבְה יהוה, מָּתַרּוְך אָּב

 ברכת קיבוץ גלויות]י[

ינּו,ֵּיֹותֻלָץ ּגֵַקּבְס לֵא נָׂשְ ונּו,ֵרּותֵחְדֹול לָר ּגָׁשֹופְַקע ּבְּת

נּו.ְֵרצַאְֶרץ לָאָפֹות הְנַע ּכְַרּבַאֵָרה מֵהְד מַחַנּו יֵצְַקּבְו

ל.ֵָראְׂשִּמֹו יַי עְֵדחִץ נֵַקּבְה יהוה, מָּתַרּוְך אָּב

 ברכת המשפט]יא[

ה,ָּלִחְּתַבְינּו ּכֵצֲיֹועְ וה,ִָראׁשֹונָבְינּו  ּכֵטְה ׁשֹופָיבִׁשָה

ה,ָחָנֲאַגֹון וָּנּו יֶּמִר מֵסָהְו

  כאן ראשיתה של קבוצה בת שש ברכות, ובהן בקשות לאומיות המשקפות ברכת קיבוץ גלויות:]י[

]י[מצב היסטורי שמלאחר החורבן. בקשות אלה עתידות להתמלא בסדר זה: קיבוץ עם ישראל לארצו 

; ירושלים]יג[ ולמתן שכר לצדיקים ]יב[, להענשת הרשעים ]יא[יביא לכינון מערכת משפט עצמאית 

.  תנאי ראשון לגאולה הוא חזרת עם ישראל]טו[ ומלך מבית דוד ישב בה על כסאו ]יד[תקום מחורבנה 

"והיה ביום ההוא יתקע בשופר גדול ובאו האובדים[לארצו. הברכה מנוסחת בעקבות דברי ישעיהו 

, "ונשא נס לגוים]כז, יג[בארץ אשור והנידחים בארץ מצרים והשתחוו לה' בהר הקודש בירושלים" 

.]]יא, יב[ואסף נדחי ישראל ונפוצות יהודה יקבץ מארבע כנפות הארץ" 

  שיבת העם לארצו מאפשרת להחזיר על כנה את מערכת המשפט. ברכה זו מנוסחת ברכת המשפט:]יא[

בעקבות דברי ישעיהו: "ואשיבה שופטיך כבראשונה ויועציך כבתחילה, אחרי כן יקרא לך עיר הצדק

, ויש בה שני נושאים: מינוי שופטים בשר ודם מכאן, ומלכות האל ומשפטו הבלעדי]א, כו[קריה נאמנה" 

מכאן. יש מפרשני הסידור הרואים בנושאים אלה שני שלבים שיבואו זה אחר זה, אך ניתן לצרף את

הנושאים ולומר כי השבת משפטם של שופטים בשר ודם, העושים את מלאכתם בהשראת השופט

העליון ועל פי חוקיו, היא שמביאה לביטוי את מלכותו של ה' בעולם.

  הגולים המפוזרים במקומות רחוקים.נדחי:.   ]]ישעיה יא, יב[האות לגאולה [  הרם דגל ושא נס:∞  

  כפי שהיה בעבר.כבראשונה:∞  
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ט.ָּפְׁשִמְֶדק ּובֶצְים, ּבִמֲַרחְד ּובֶסֶחְָך ּבְּדַבְה יהוה לָּתַָרה אֵהְינּו מֵלָֹלְך עְּומ

ט.ָּפְׁשִָדָקה ּומְב צְֵך אֹוהֶלֶה יהוה, מָּתַרּוְך אָּב

:] ימשיך בתפילתו כרגיל—ומי ששכח [בעשרת ימי תשובה חותמים את הברכה 

ט.ָּפְׁשִּמְַך הֶלֶּמַה יהוה, הָּתַרּוְך אָּב

 ברכת המינים]יב[

דּו,ֵאבֹע יֶַרגְים ּכִינִּמַל הָכְ וה,ְָקוִי תִהְל ּתַים אִינִׁשְלַּמַלְו

תהלים[חתימת הברכה הרגילה, "מלך אוהב צדקה ומשפט", מבוססת על לשון המקרא   המלך המשפט:

, בחתימה]תלמוד בבלי, ברכות יב ע"ב[, אך בעשרת ימי תשובה היא מוחלפת, מאז ימי האמוראים ]לג, ה

"המלך המשפט". נראה לפרש צורה לשונית נדירה זו כשם-עצם ותמורתו: המלך שהוא המשפט, כלומר:

המלך שהוא מקור הצדק, ושהמשפט הוא ביטוי למהותו. הדגשת נושא זה תואמת את אווירתם של

.]יום הכיפורים[ וסופם בחתימתו ]ראש השנה[הימים שראשיתם בכתיבת הדין 

ולמתן[ השבת מערכות המשפט, האנושית והאלהית, תביא להכרתת כוחות הרשע   ברכת המינים:]יב[

]ברכות כח ע"ב[. השם "ברכת המינים" מצוי בתלמוד הבבלי ]שכר טוב לצדיקים, כמתואר בברכה הבאה

לאחר[כחלק מסיפור תולדותיה של ברכה זו. לפי מסורת התלמוד הבבלי, ביקש רבן גמליאל ביבנה 

 מחכם בשם שמואל הקטן "לתקן", לייסד, את "ברכת]חורבן הבית, בסוף המאה הראשונה לספירה

המינים", וכך צורפה ברכה נוספת אל העמידה ומספר ברכותיה הגיע לתשע-עשרה. והנה, מימצאים

חדשים, שרובם הגיעו מן הגניזה שבבית הכנסת העתיק של קהיר, מלמדים כי  גם קודם לחורבן הבית

נהגו להזכיר בברכה השתים-עשרה של העמידה את אויבי העם - מבית ומחוץ - ולבקש את כליונם.

על כך מסתבר לומר, כי בסוף המאה הראשונה, כשעלתה על הבמה ההיסטורית התופעה של יהודים-

נוצרים, שחז"ל כינו אותם בשם "מינים", עודכנה ברכה קדומה יותר כדי שתכלול גם אותם, ותפקיד זה

הוטל על שמואל הקטן. כידוע, בימיה הראשונים של הנצרות המשיכו מאמיניה לנהוג כיהודים ולהתפלל

עמהם, וכדי לזהות את המינים ולהביא להוצאתם מן החברה היהודית, צורפה הזכרה מפורשת שלהם

בעיקר[אל ברכה זו. במהלך הדורות עברו על ברכה זו שינויים, תוספות והשמטות, הן בשל הצנזורה 

 והן בשל שינוי זהותם של הנזכרים בברכה זו, על פי תנאים היסטוריים מתחלפים.]בארצות הנצרות

בנוסח הברכה, כפי שהוא מצוי לפנינו, נמנים מלבד המינים גם "מלשינים", "אויבים" ו"זדים". בנוסחים

על הברכה שנוספה[אחרים מימי הביניים נזכרים צוררים, משומדים, נוצרים, עושי רשעה ודומיהם. 

] ברכת צמח דוד.]טו[אחרונה אל העמידה, והביאה כך את מספר ברכותיה לתשע-עשרה, ראה להלן, 

  מייד.כרגע:  אחרית טובה.   תקוה:  בפני השלטון הזר.   למלשינים:∞       צדק.צדקה:
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ֵרתּו,ָּכִָרה יֵהְָך מְּמַי עֵבְל אֹויָכְו

רֵּגַמְר ּותֵּבַׁשְר ּותֵּקַעְָרה תֵהְִדים מֵּזַהְו

ינּו.ֵמָיְָרה בֵהְמִם ּבֵיעִנְכַתְם וֵילִּפְׁשַתְם וֵּלַכְּות

ִדים.ֵ זַיעִנְכַים ּומִבְר אֹויֵה יהוה, ׁשֹובָּתַרּוְך אָּב

 ברכת הצדיקים]יג[

יִדים,ִסֲחַל הַעְיִקים וִּדַּצַל הַע

ל,ֵָראְׂשִית יֵָך ּבְּמִַרית עֵאְי ׁשְֵקנִל זַעְו

ינּו,ֵלָעְֶדק וֶּצֵַרי הֵל ּגַעְם, וֵֶריהְית סֹופֵת ּבַיטֵלְל ּפַעְו

ינּו.ֵֹלהֱיָך יהוה אֶמֲא ַרחָמּו נֱהֶי

ת,ֶמֱאֶָך ּבְמִׁשְים ּבִחְּבֹוטַל הָכְר טֹוב לָכָן ׂשֵתְו

ם,ֶהָּמִֵקנּו עְלֶים חִׂשְו

נּו.ְנָעְׁשִת נֶמֱאֶדֹול ּבָּגַָך הְּדְסַל חַעְנּו וְחָטָָך בְי בִבֹוׁש ּכֵם ֹלא נָעֹולְּול

יִקים.ִּדַּצַח לָטְבִן ּומָעְׁשִה יהוה, מָּתַרּוְך אָּב

ששמה[  הענשת עושי הרשעה מגיעה להשלמתה במתן שכר לעושי הטוב. ברכה זו  ברכת הצדיקים:]יג[

 היא בת זוגה של ברכת המינים, והיא כוללת - בנוסחיה השונים - את כל]אינו נזכר בספרות חז"ל

הראויים לעזרת ה' ולרחמיו. בנוסח שלפנינו מתברכים, בין השאר, "חסידים", שהם אנשים הנוהגים

בהקפדה דתית לפנים משורת הדין, הן בין אדם לחברו והן בין אדם לאלהיו. כן נזכרים בברכה באופן

מיוחד "גרי הצדק", ומן הסתם מעוגנת הזכרה מפורשת זו בנסיבות היסטוריות שבהן צריך היה להדגיש

 ו"פליטת]ובהרבה נוסחים רק: "זקני עמך"[את מעלתם של המצטרפים לעם ישראל. "זקני שארית עמך" 

בית סופריהם" הם ביטויים שקשה לדייק במשמעותם, אך ברור שהם משקפים מצבים היסטוריים

שלאחר חורבן או פורענות, כאשר רק מעט מרבים, "שארית" או "פליטה", נחלצו מצרה. דעות שונות

ויש שהקדימו אותם עד לימיו של המלך ינאי[הושמעו באשר לזהותם ולזמנם של אותם זקנים וסופרים 

, אך הדברים לא הגיעו לידי הכרעה.]]המאה הראשונה לפני הספירה[

משען ומבטח:    גורלנו. חלקנו:יתעוררו.     יהמו:∞    תשמיד.   תמגר:  תשמיד מן השורש.   תעקר:  עושי רע.   הזדים:
מעניק תמיכה וביטחון.



25

תבש ברעל החנמ

 ברכת ירושלים]יד[

ׁשּוב,ָים ּתִמֲַרחְיְרָך ּבִם עִיַלָירּוׁשִלְו

,ְָרּתַּבִר ּדֶׁשֲאַּה ּכָתֹוכְן ּבֹּכְׁשִתְו

ם,ָן עֹולַיְנִינּו ּבֵמָיְָקרֹוב ּבְּה ּבָה אֹותֵנְּוב

ין.ִכָּה ּתָתֹוכְָרה לֵהְָך מְּדְבַד עִא ָדוֵּסִכְו

ם.ִיָלָרּוׁשְה יֵה יהוה, ּבֹונָּתַרּוְך אָּב

 ברכת צמח דוד]טו[

,ַיחִמְצַָרה תֵהְָך מְּדְבַד עִוָח ּדַמֶת צֶא

ָך,ֶתָיׁשּועִרּום ּבַָקְרנֹו ּתְו

ּיֹום.ַל הָינּו ּכִָך ִקּוְתָיׁשּועִי לִּכ

ה.ָׁשּועְ ֶקֶרן יַיחִמְצַה יהוה, מָּתַרּוְך אָּב

  תהליך הגאולה, שראשיתו בקיבוץ גלויות, יבוא לשיאו בבניין ירושלים ובכינון ברכת ירושלים:]יד[

 נחתמה בנוסח ארץ ישראל של ימי]ששמה לא נזכר בספרות חז"ל[מלכות בית דוד בתוכה. ברכה זו 

 וכללה]]נט ע"ג[תלמוד ירושלמי, ברכות ד, ה [חז"ל במילים "ברוך אתה ה', אלהי דוד ובונה ירושלים" 

שני נושאים המשלימים זה את זה. נוסחה כפי שהוא לפנינו משקף את המצב שלאחר החורבן, ואת

עניין מלך מבית דוד חוזר[האמונה שהשכינה יצאה מירושלים ההרוסה, ויש על כן להתפלל לשובה. 

]ונזכר גם בברכה הבאה, וראה שם.

  זו, ככל הנראה, הברכה האחרונה שצורפה אל תפילת העמידה, וכך הפך מספר ברכת צמח דוד:]טו[

. ברכה זו איננה מוכרת]אף שהשם הקדום, "שמונה עשרה", נותר כשהיה[ברכותיה לתשע-עשרה 

למקורות חז"ל הארצישראליים ואף לא למאות טכסטים של תפילה ופיוט שנמצאו בגניזה של קהיר,

המשקפים את נוסח התפילה של בני ארץ ישראל. למעשה חוזרת ברכה זו ומדגישה באופן מיוחד מה

שכבר נכלל בברכה הקודמת לה - הבקשה להשבת מלכות בית דוד. נחלקו הדעות בשאלת הנסיבות

ההיסטוריות שהביאו לצירופה של ברכה זו אל העמידה, ואולי נעשה הדבר בבבל כדי לרומם את מעמדו

של ראש הגולה, מנהיג היהדות הבבלית, אשר ייחס עצמו לבית דוד.

  תקומם בתוכה.לתוכה תכין:  לנצח.   עולם:     .  ]כגון בזכריה ב, יד[  כפי שהבטחת כאשר דברת:∞  

  גאולתך תביא להעצמת כוחו וגדולתו.וקרנו תרום בישועתך:.   ]ירמיה לג, טו[  כינוי למשיח צמח דוד:∞  
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 ברכת שומע תפילה]טז[

נּו,ֵע קֹולַמְן, ׁשָמֲַרחָב הָא

ינּו,ֵלָם עֵַרחְינּו, חּוס וֵֹלהֱיהוה א

נּו,ֵתָּלִפְת ּתֶָרצֹון אְים ּובִמֲַרחְל ּבֵַקּבְו

ה,ָּתָים אִנּונֲחַתְּלֹות וִפְ ּתַעֵל ׁשֹומֵי אִּכ

נּו,ֵיבִׁשְל ּתַנּו ֵריָקם אֵּכְלַיָך מֶנָפְּלִּומ

נּו,*ֵתָּלִפְע ּתַמְנּו ּוׁשֵנֲעַנּו וֵּנָח

ה.ֶל ּפָת ּכַּלִפְ ּתַעֵה ׁשֹומָּתַי אִּכ

ה.ָּלִפְ ּתַעֵה יהוה, ׁשֹומָּתַרּוְך אָּב

:]אחרי "ושמע תפלתנו"[* בעת עצירת גשמים מוסיפים 

ְדַרתַהְְדלֹו וָ ּגַהֹוִדיעְל לֵָראְׂשִּמֹו יַעְר ּבֵים, ּבֹוחִמֲַרחָת הַּדִמְם ּבָנּו ּבֹוֵרא עֹולֵנֲעַו

ּלֹוֻם ּכָעֹולָת הֶ אַיעִּבְׂשַתְה, וָָדמֲאָי הֵנְל ּפַר עָטָל ּומַן טֵה, ּתָּלִפְ ּתַעֵבֹודֹו. ׁשֹומְּכ

לָּכִה זֹו מָנָל ׁשֵּצַהְר וֹמְֶדָך. ׁשָת יַנְּתַר מֶֹׁשעֵיָך ּומְֶרכֹותִּבִֵדינּו מָא יֵּלַָך, ּומֶּטּובִמ

  בברכה זו נחתם קובץ שלוש-עשרה הברכות האמצעיות, המכילות בקשות ברכת שומע תפילה:]טז[

 מסכמת את הבקשות כולן]]ה ע"א[ששמה ידוע מן התלמוד הירושלמי, ברכות ב, ד [שונות. ברכה זו 

ומבקשת שהן תתקבלנה ברצון, וכבר בתקופת חז"ל התירו לכל מתפלל לשלב בתוכה, בניסוחו שלו ועל

. בסידורים שונים מוצעות כאן למתפללים]תלמוד בבלי, ברכות לא ע"א[פי צרכיו, את בקשותיו האישיות 

וראשיתה[שתי תפילות מנוסחות היטב, אחת הכוללת וידוי על החטאים ואחת המבקשת על הפרנסה 

במילים: "אתה הוא ה' האלהים הזן ומפרנס ומכלכל מקרני ראמים עד ביצי כינים. הטריפני לחם חוקי..."

.]ראה להלן[. בזמן עצירת גשמים אומרים כאן תפילה מיוחדת ]וכו'

 הונהג בשנה שחונה סדר קבוע של תעניות,]כמתואר במשנה תענית[ בתקופת חז"ל   ועננו בורא עולם:

שכלל צום ותפילות מיוחדות, תחילה ליחידים ולאחר מכן לציבור כולו. מנהג זה נעלם עם השנים, אך

 בשנים של בצורת.]הביניים–שנתחברה בימי[נותר לו זכר במנהג לומר את תפילת "ועננו בורא עולם" 

ההחלטה לומר תפילה זו תלויה במקום, בזמן, במתפללים וברבניהם.

  רחם עלינו.חננו:  אל תחזירנו בלא מילוי בקשותינו.    ריקם אל תשיבנו:∞  
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ִריתֲחַאְה וְָקוִּה ּתָה לֵׂשֲעַּיֹות, וֻנְָרעֻי ּפֵינִל מָּכִית ּומִחְׁשַי מֵינִל מָּכִר ָרע, ּומָבָּד

הֶּכְזִנְה, וָָרכְי בֵמְׁשִגְנּו ּבְֵרכָינּו, ּובֵרֹותֵנּו ּופֵתָבּואְל ּתָל ּכַעְינּו וֵלָם עֵַרחְלֹום. חּוס וָׁש

הָה ָרעָּיַחְב, וָָרעְֶרב וֶחְר וֶבֶּנּו ּדֶּמִר מֵסָהְּטֹובֹות. וַים הִנָּׁשַלֹום ּכָׁשְע וַֹבׂשָים וִּיַחְל

ינּוֵלָר עֹזְים. ּוגִָקׁשְים וִָרעֹות ָרעֹאְים ּומִָקׁשְים וִם ָרעִיָלֳחָָרע וָר הֶצֵיְה, וָּזִי ּובִבְּוׁש

תַּדִמְיָך ּבֶנָם ּבִג עֵהַנְתִתְיָך וֶּדֹותִל מַיָך עֶמֲּלּו ַרחֹּגִיְיָך, וֶנָפְּלִרֹות טֹובֹות מֵזְּג

נּו.ֵתָּלִפְת ּתֶָרצֹון אְים ּובִמֲַרחְל ּבֵַקּבְים, וִמֲַרחָה

.]וממשיכים "כי אתה שומע"[

שלוש ברכות אחרונות

 ברכת העבודה]יז[

ה,ֵעְם ׁשָתָּלִפְתִלְל וֵָראְׂשִָך יְּמַעְּבינּו, ֵֹלהֱה, יהוה אְֵרצ

ָך,ֶיתֵיר ּבְִדבִבֹוָדה לֲעָת הֶב אֵׁשָהְו

ָרצֹון,ְל ּבֵַקּבְה תָבֲהַאְָרה ּבֵהְם מָתָּלִפְל ּותֵָראְׂשִי יֵּׁשִאְו

ָך.ֶּמַל עֵָראְׂשִבֹוַדת יֲיד עִמָָרצֹון ּתְי לִהְּות

תפילת העמידה מסתיימת בשלוש ברכות, אשר חז"ל מתארים אותן כברכות  שלוש ברכות אחרונות:

. למעשה יש בהן, בצד הבעת]תלמוד בבלי, מגילה יח ע"א[תודה שאומר המתפלל לאחר בקשותיו 

התודה, גם בקשות לאומיות נוספות. שלוש ברכות אלה הן קדומות ביותר ומקורן בעבודת בית המקדש

.]משנה ראש השנה ד, ה[

ברכה זו, ששמה נזכר כבר במשנה, נאמרה יום יום בסמוך להקרבת הקרבנות   ברכת העבודה:]יז[

. לאחר החורבן הותאם נוסחּה]משנה תמיד ה, א[במקדש, ועיקרה בקשה שיתקבלו הקרבנות ברצון 

למציאות החדשה, ונוספה לה בקשה להחזרת עבודת הקרבנות על כנה ולשיבה מהירה של ה' אל ירושלים.

תלמוד ירושלמי יומא ז, א[קודם לחורבן היתה חתימת הברכה: "ברוך אתה ה' שאותך נירא ונעבוד" 
, אך עם החורבן, ולאור התחושה]]כב ע"א[שם סוטה ז, ו [, או "שאותך לבדך ביראה נעבוד" ]]מד ע"ב[

, שונתה החתימה. הנוסחה]דעה שלא כל החכמים היו שותפים לה[שהשכינה עזבה את עיר הקודש 

.]עמ' 85["שאותך לבדך ביראה נעבוד" נרמזת ב"ברכה אחת מעין שבע" הנאמרת בליל שבת 

  הקשב.שעה:  קבל ברצון.   רצה:∞       מידת הרחמים תגבר על מידת הדין.ויגלו רחמיך על מדותיך:    עתיד. אחרית:

.]הנשרפים באש[  הקרבנות אשי:  המקדש.   דביר ביתך:  עבודת הקרבנות.   העבודה:



28

תבש ברעל החנמ

ומי ששכח לעשות זאת, ונזכר קודם שסיים את תפילת העמידה[בראש חודש מוסיפים 
 יתחיל את ברכת העבודה מחדש; מי ששכח ונזכר לאחר שסיים את העמידה—

:] יחזור ויאמר את כל תפילת העמידה מחדש—כולה 

רֵכָּזִיְֵקד וָּפִיְע, וַמָּׁשִיְה וֶָרצֵיְה וֶָראֵיְ, וַיעִּגַיְבֹוא וָיְה וֶלֲעַינּו, יֵבֹותֲי אֵאֹלהֵינּו וֵֹלהֱא

םִיַלָרּוׁשְרֹון יְכִזְָך, וֶּדְבַד עִוָן ּדֶ ּבַיחִׁשָרֹון מְכִזְינּו, וֵבֹותֲרֹון אְכִזְנּו וְֵקדֹונִנּו ּופֵרֹונְכִז

דֶסֶחְן ּולֵחְה, לָטֹובְה לָיטֵלְפִיָך, לֶנָפְל לֵָראְׂשִית יֵָך ּבְּמַל עָרֹון ּכְכִזְָך, וֶיר ָקְדׁשִע

ה.ֶּזֶַדׁש הֹחַיֹום ֹראׁש הְלֹום ּבָׁשְים ּולִּיַחְים, לִמֲַרחְּול

ה,ָטֹובְינּו ּבֹו לֵֹלהֱֵרנּו יהוה אְכָז

ה,ָָרכְבְִקֵדנּו בֹו לָּופ

ים.ִים טֹובִּיַחְנּו בֹו לֵיעִהֹוׁשְו

נּו,ֵיעִהֹוׁשְינּו וֵלָם עֵַרחְנּו וֵּנָחְים חּוס וִמֲַרחְה וָׁשּועְר יְַדבִּוב

ה.ָּתַָרחּום אְּנּון וְַך חֶלֶל מֵי אִינּו, ּכֵינֵיָך עֶלֵי אִּכ

ים.ִמֲַרחְּיֹון ּבִצְָך לְׁשּובְינּו ּבֵינֵה עָינֶזֱחֶתְו

ּיֹון.ִצְתֹו לָינִכְיר ׁשִזֲחַּמַה יהוה, הָּתַרּוְך אָּב

 ברכת ההודאה]יח[

ְך,ָנּו לְחַנֲמֹוִדים א   קידה

ד,ֶעָם וָעֹולְינּו לֵבֹותֲי אֵאֹלהֵינּו וֵֹלהֱה הּוא יהוה אָּתַאָׁש

ישועה[  ובמה שנוגע לעניין ובדבר:    להצלה. לפליטה:  זכרוננו.   פקדוננו:  ויזכר.   ויפקד:  יתקבל ברצון.   ירצה:

  ותראינה.ותחזינה:.   ]ורחמים

 נאמרת באותם ימים שבהם היו]בשינויי לשון קלים[תוספת זו   אלהינו ואלהי אבותינו יעלה ויבוא:

. היא נזכרת כבר בספרות התנאים]ראש חודש, חגים, חול המועד[מקריבים בבית המקדש קרבן מוסף 

, שם היא נקראת בשם "קדושת היום", אך נוסחה הסופי גובש רק בימי הגאונים.]תוספתא ברכות ג, י[

הוספה זו באה להדגיש את ייחודו של היום, והיא שולבה בברכת העבודה דווקא, כיוון שהקרבן הנוסף

הוא שייחד את היום משאר הימים.

לקראת סיום תפילת העמידה מודה המתפלל לה' על כל החסדים שגמל עמו,   ברכת ההודאה:]יח[
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דֹור.ָדֹור וְה הּוא לָּתַנּו אֵעְׁשִן יֵגָינּו, מֵּיַצּור ח

ָך,ֶתָּלִהְר ּתֵּפַסְָך ּונְנֹוֶדה ּל

ֶדָך,ָיְסּוִרים ּבְּמַינּו הֵּיַל חַע

ְך,ָקּודֹות לְּפַינּו הֵמֹותְׁשִל נַעְו

נּו,ָּמִל יֹום  עָכְּבֶיָך ׁשֶּסִל נַעְו

ם.ִָריֳהָצְֶקר וֹבֶָרב וֶת, עֵל עָכְּבֶיָך ׁשֶטֹובֹותְיָך וֶאֹותְלְפִל נַעְו

ֶדיָך,ָסֲּמּו חַי ֹלא תִם ּכֵַרחְמַהְיָך, וֶמֲלּו ַרחָי ֹלא כִּטֹוב ּכַה

ְך.ָינּו לִם ִקּוָעֹולֵי מִּכ

:] ימשיך בתפילתו כרגיל-ומי ששכח [בחנוכה מוסיפים 

מֹותָחֶּנַל הַעְאֹות וָלְפִּנַל הַעְׁשּועֹות וְּתַל הַעְבּורֹות וְּגַל הַעְְרָקן וֻּפַל הַעְים וִּסִּנַל הַעְו

ה.ֶּזַן הַמְּזַם ּבֵהָים הִמָּיַינּו ּבֵבֹותֲאַ לָיתִׂשָעֶמֹות ׁשָחְלִּמַל הַעְו

הָעְָרׁשָן הָוָכּות יְלַָדה מְמָעֶׁשְיו, ּכָנָאי ּובַמֹונְׁשַדֹול חָן ּגֵֹהן ּכָנָן יֹוחֶהּו ּבָיְתִּתַי מֵימִּב

יָךֶמֲַרחְה ּבָּתַאְָך, וֶי ְרצֹונֵּקֻחֵיָרם מִבֲעַהְָך ּולֶם ּתֹוָרתָיחִּכְׁשַהְל לֵָראְׂשִָך יְּמַל עַע

תֶ אָּתְַקמָם, נָינִת ּדֶ אָּתְנַם, ּדָת ִריבֶ אָּתְם, ַרבָָרתָת צֵעְם ּבֶהָ לְָדּתַמָים עִַרּבָה

מתוך אמונה שכל בקשותיו בחלקה האמצעי של התפילה אכן יתמלאו. השם "הודאה" נזכר כבר במשנה

. בצד הבעת דברי תודה כוללת ברכה זו גם הכרזה על גדולתו של ה'. בשעת חזרת]ראש השנה ד, ה[

]ראה עמ' 41.[החזן על ברכה זו אומר הציבור נוסח שונה 

 נקבע, שיש להזכיר בחנוכה ובפורים את]תוספתא ברכות ג, י[החל מתקופת התנאים   על הנסים:

הסיפור ההיסטורי העומד ביסודם, תוך הבעת תודה על הנס שארע בהם לעם ישראל, ועל כן מוקמה

"על הנסים...[התוספת בברכת ההודאה. הנוסח שלפנינו גובש סופית בימי הגאונים. משפט ההקדמה 

 משותף לחנוכה ולפורים, ובעקבותיו באים ניסוחים שונים, על פי האירוע. באשר לסיפור]בזמן הזה"

, אינו נזכר]שבת כא ע"ב[החנוכה ראוי לציין כי סיפור פך השמן, המוכר לנו בעיקר מן התלמוד הבבלי 

כאן. בסיפור פורים מצוטט כמעט במלואו הפסוק ממגילת אסתר ג, יג.

  המצוות שאתה:חקי רצונך  במועד זה של השנה.    בזמן הזה:  דברי ישועה וגאולה.    נחמות:  ישועה.    פרקן:∞  

  באת לעזרתם.עמדת להם:רוצה בהן.    



30

תבש ברעל החנמ

הֹוִרים,ְד טַיְים ּבִאֵמְים, ּוטִּטַעְד מַיְים ּבִַרּבְים, וִׁשָּלַד חַיְּבֹוִרים ּבִ ּגְָרּתַסָם, מָתְָקמִנ

ָקדֹוׁשְדֹול וָם ּגֵ ׁשָיתִׂשָָך עְָך, ּולֵֶקי תֹוָרתְד עֹוסַיְִדים ּבֵזְיִקים, וִּדַד צַיְים ּבִעָּוְרׁש

ְךַר ּכַחַאְה. וֶּזַּיֹום הַהְְרָקן ּכֻה ּופָדֹולְה גָׁשּועְ ּתָיתִׂשָל עֵָראְׂשִָך יְּמַעְָך, ּולֶמָעֹולְּב

רֹותֵיקּו נְִדלִהְָך, וֶׁשְָקּדִת מֶרּו אֲהִטְָך, וֶלָיכֵת הֶּנּו אִָך, ּופֶיתֵיר ּבְִדבִיָך לֶנָאּו בָּב

.דֹולָּגַָך הְמִׁשְל לֵּלַהְהֹודֹות ּולְּלּו, לֵה אָּכֻנֲי חֵמְת יַמֹונְעּו ׁשְָקבְָך, וֶרֹות ָקְדׁשְצַחְּב

:] ימשיך בתפילתו כרגיל-ומי ששכח [בפורים מוסיפים 

מֹותָחֶּנַל הַעְאֹות וָלְפִּנַל הַעְׁשּועֹות וְּתַל הַעְבּורֹות וְּגַל הַעְְרָקן וֻּפַל הַעְים וִּסִּנַל הַעְו

ה.ֶּזַן הַמְּזַם ּבֵהָים הִמָּיַינּו ּבֵבֹותֲאַ לָיתִׂשָעֶמֹות ׁשָחְלִּמַל הַעְו

ידִמְׁשַהְׁש לֵּקִע, ּבָָרׁשָן הָמָם הֶיהֵלֲד עַמָעֶׁשְיָרה, ּכִּבַן הַׁשּוׁשְר ּבֵּתְסֶאְי וַכְְרּדָי מֵימִּב

הָׁשֹלְׁשִד, ּבָחֶיֹום אְים ּבִׁשָנְף וֵַקן  טָד זַעְר וַעַּנִהּוִדים מְּיַל הָת ּכֶד אֵּבַאְֹרג ּולֲהַל

יםִַרּבָיָך הֶמֲַרחְה ּבָּתַאְבֹוז. וָם לָלָלְָדר, ּוׁשֲֶדׁש אֹר, הּוא חָׂשָים עֵנְֶדׁש ׁשֹחְר לָׂשָע

לּו אֹותֹוָתְֹראׁשֹו, וְמּולֹו ּבְ ּלֹו ּגָבֹותֵׁשֲהַּתֹו, וְבַׁשֲחַת מֶ אָּתְַקלְִקלְתֹו, וָצֲת עֶ אְָרּתַפֵה

ץ.ֵעָל הַיו עָנָת ּבֶאְו

ד.ֶעָם וָעֹולְיד לִמָנּו ּתֵּכְלַָך מְמִא ׁשֵּׂשַנְתִיְם וַרֹומְתִיְ וַרְךָּבְתִם יָּלֻל ּכַעְו

:] ימשיך בתפילתו כרגיל—ומי ששכח [בעשרת ימי תשובה מוסיפים 

ָך.ִֶריתְי בֵנְל ּבָים ּכִים טֹובִּיַחְב לֹתְּוכ

ה,ָלֶים יֹודּוָך ּסִּיַחַל הָכְו

י טֹוב,ִם ּכָעֹולְת לֶמֱאֶדֹול ּבָּגַָך הְמִת ׁשְֶרכּו אָיבִלּו וְלַיהִו

אף שברכת ההודאה עיקרה שבח, נהגו מאז ימי הגאונים לצרף אליה גם בקשה קצרה  וכתב לחיים:

ההולמת את רוח הימים הנוראים, וראה עמ' 17.

מסימני[  ניקו פנו:  קדש הקדשים שבמקדש.    דביר ביתך:      גלוי לעיני כל כאור השמש.כהיום הזה:  עושי רע.    זדים:

והשבות ביטלת את מזימתו.    :הפרת את עצתו  ולבזוז את רכושם.    ושללם לבוז:  לכלות.    ולאבד:   .]האלילות
 הבריות.החיים:  על כל מה שמנינו לעיל.    ועל כלם:       הענשת אותו במה שביקש לעשות לאחרים.   לו גמולו בראשו:
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בבית המקדש נהגו הכהנים לברך את העם בכל יום, בנוסח שנקבע בתורה: "יברכך   ברכת השלום:]יט[

. לאחר]במדבר ו, כד-כו[ה' וישמרך / יאר ה' פניו אליך ויחונך / ישא ה' פניו אליך וישם לך שלום" 

,]עמ' 262[ ובמוסף ]עמ' 195[החורבן נקבע שהכהנים ימלאו את חובת הברכה בבתי הכנסת, בשחרית 

. בצד ברכת הכהנים נאמרה]ביום הכיפורים[ ובנעילה ]בימי תענית[ובהזדמנויות מיוחדות גם במנחה 

, או בדומה להן, והיא נעשתה לברכה]תלמוד בבלי, מגילה יח ע"א[בקשה שפתחה במילים "שים שלום" 

החותמת את תפילת העמידה. הברכה, שנוסחה רומז למילותיה של ברכת כהנים, מדגישה את ערך

השלום על מלוא משמעויותיו: שלמות ושלוה רוחנית וחומרית.

.]ראה עמ' 17[גם זו מן התוספות שצורפו אל העמידה בתקופת הגאונים   בספר חיים:

  תורה שעל פיהתורת חיים:  במאור פניך.   באור פניך:∞    ראוי.   נאה:  שאתה טוב בעצם מהותך.   הטוב שמך:

  דברי ישועה וגאולה.ונחמות:  אהבת הצדק.   וצדקה: מתנהלים החיים ואשר שמירתה מבטיחה חיים.  

ּטֹוב.ַל הֵאָה, הָלֶנּו סֵָרתְזֶעְנּו וֵתָׁשּועְל יֵאָה

הֹודֹות.ְה לֶאָָך נְָך ּולְמִּטֹוב ׁשַה יהוה, הָּתַרּוְך אָ   ּבקידה

 ברכת השלום]יט[

ים,ִמֲַרחְד וֶסֶחָן וֵים חִּיַ חה,ָָרכְה ּובָלֹום טֹובָים ׁשִׂש

ָך.ֶּמַל עֵָראְׂשִל יָל ּכַעְינּו וֵלָע

יָך,ֶנָאֹור ּפְד ּבָחֶאְנּו ּכָּלֻינּו ּכִבָנּו אְֵרכָּב

ד,ֶסֶת חַבֲהַאְים וִּיַינּו, ּתֹוַרת חֵֹלהֱנּו, יהוה אָ ּלָּתַתָיָך נֶנָאֹור ּפְי בִּכ

לֹום.ָׁשְים וִּיַחְים וִמֲַרחְה וָָרכְָדָקה ּובְּוצ

לֵָראְׂשִָך יְּמַל עָת ּכֵֶרְך אָבְּולנּו ְֵרכָבְיָך לֶינֵעְה ּבֶיְהִטֹוב יְו

ָך.ֶלֹומְׁשִה ּבָעָל ׁשָכְת ּובֵל עָכְּב

:] ימשיך בתפילתו כרגיל—ומי ששכח [בעשרת ימי תשובה מוסיפים 

בֵתָּכִנְר וֵכָּזִמֹות, נָחֶנְׁשּועֹות וְרֹות טֹובֹות, יֵזְה, ּוגָה טֹובָסְָרנַלֹום, ּופָׁשְה וָָרכְים, ּבִּיַר חֶפֵסְּב

לֹום.ָׁשְים ּולִים טֹובִּיַחְל, לֵָראְׂשִית יֵָך ּבְּמַל עָכְנּו וְחַנֲיָך, אֶנָפְל

לֹום.ָּׁשַל ּבֵָראְׂשִּמֹו יַת עֵֶרְך אָבְמַה יהוה, הָּתַרּוְך אָּב
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תוספות בסיום תפילת העמידה

י.ִלֲאֹגְיָך, יהוה צּוִרי וֶנָפְי לִּבִיֹון לְגֶהְי וִֵרי פְמִָרצֹון אְיּו לְהִי

יִׁשְפַי נַלְַקלְמִלְה, וְָרמִר מֵּבַּדִי מַתָפְָרע ּוׂשֵי מִׁשֹונְר לֹצְי, נַֹלהֱא

ֹףְרּדִיָך ּתֶֹותְצִֵרי מֲחַאְָך, וֶתֹוָרתְי ּבִּבִח לַתְה. ּפֶיְהִל ּתֹּכַר לָפָעֶי ּכִׁשְפַנְם, וֹּדִת

ֵקלְַקלְם וָתָצֲר עֵפָָרה הֵהְה, מָי ָרעַלָים עִבְחֹוׁשַהְים וִמָּקַל הָכְי. וִׁשְפַנ

ם.ָּתְבַׁשֲחַמ

יַלָָדם עָת אַאְה ִקנֶלֲעַֹּלא תֶ, ׁשיַבֹותֲי אֵאֹלהֵי וַֹלהֱיָך, יהוה אֶנָפְּלִי ָרצֹון מִהְי

רֶצֵּיִי מִנֵילִּצַתְָך, וֶיסִעְכַֹּלא אֶׁשְּיֹום וַעֹוס הְכֶֹּלא אֶׁשְִרים, וֵחֲל אַי עִתָאְֹלא ִקנְו

הֵנְָך, ּבֶמָעֹולְָך ּבְמִד ׁשֵחַינּו יֵאֹלהֵנּו וֵּכְלַה. מָוָנֲעַה וָעָנְכַי הִּבִלְן ּבֵתְָרע, וָה

חַּמַׂשְָך וֶאנֵֹדה צְּיֹות, ּופֻלָץ ִקּבּוץ ּגֵַקּבְָך, וֶלָיכֵל הֵלְכַׁשְָך וְיתֵד ּבֵּסַיְרָך, יִע

הֵׂשֲָך, עֶן ּתֹוָרתַעַמְה לֵׂשֲָך, עֶינִמְן יַעַמְה לֵׂשֲָך, עֶמְן ׁשַעַמְה לֵׂשֲָך. עֶָדתֲע

אף שתפילת העמידה גופה מסתיימת בברכת השלום, נוספו בסופה  תוספות בסיום תפילת העמידה:

עם הזמן - מימי הגאונים ואילך - תוספות שונות בעלות גוון אישי, המנוסחות בדרך כלל בלשון יחיד

 הפסוק "יהיו לרצון אמרי פי". אמירתו כאן]א[. התוספות נחלקות לחמש יחידות: ]שלא כמקובל בסידור[

, ויש בו בקשה מפורשת לקבלת התפילה, דבר]תלמוד בבלי, ברכות ד ע"ב[היא לפי קביעתו של ר' יוחנן 

ברכות יז[ הקטע שראשיתו במילים "אלהי נצור". מקורו בתלמוד הבבלי ]ב[שראוי לעשותו עם סיומה. 

 שנהג לומר אותו דרך קבע בסוף תפילתו.]= בנו של רבינא[, המספר על האמורא מר בריה דרבינא ]ע"א

 הקטע "יהי רצון מלפניך]ג[בסידור הוא מופיע בשינויים קלים, ויש בו ביטוי בולט של ענוה וביטול עצמי. 

 כתפילות]]ז ע"ד[ברכות ד, ב [... צורי וגאלי". קטע זה מופיע ברובו בשינויים קלים בתלמוד הירושלמי 

עמ'[ המשפט "עשה שלום... ואמרו אמן". משפט זה לקוח מסיומו של הקדיש ]ד[פרטיות של חכמים. 

 הקטע "יהי רצון מלפניך... שיבנה]ה[, כולל ההכרזה "ואמרו אמן", שאינה הולמת את תפילת היחיד. ]44

.]]להלן, עמ' 375[אבות ה, כג [בית המקדש ... קדמניות". קטע זה לקוח בעיקרו מן המשנה 

ולמקללי נפשי     שלא לדבר. מדבר:  שמור את לשוני שלא לדבר רע.     נצר לשוני מרע:  מחשבותי.    הגיון לבי:∞  
  האויבים.הקמים:  .  ]והוא ביטוי של ענוה[  בזויה ולא נחשבת כעפר:  שלא אגיב על קללות המופנות אלי.    תדם:

  הבאשכלל:       עשה שהעולם כולו יכיר בך כאל אחד ויחיד.  יחד שמך בעולמך:  יקנאו בי.   תעלה קנאת אדם עלי:∞  

  עם ישראל.צאנך:לידי שלמות.   

תהלים יט, טו
תלמוד בבלי
ברכות יז ע"א
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י.ִנֵנֲעַָך וְינִמְה יָיעִִדיֶדיָך, הֹוׁשְצּון יְלָחֵן  יַעַמְָך.  לֶתָן ְקֻדּׁשַעַמְל

י.ִלֲאֹגְיָך, יהוה צּוִרי וֶנָפְי לִּבִיֹון לְגֶהְי וִֵרי פְמִָרצֹון אְיּו לְהִי

נוהגים לפסוע שלוש פסיעות קטנות אחורנית, לקוד קידה לצד שמאל, לצד ימין ולפנים,
ולאחר מכן לפסוע שלוש פסיעות קטנות קדימה ולומר:

ינּוֵלָלֹום עָה ׁשֶׂשֲעַיו, הּוא יָרֹומְמִ ּב]לֹוםָּׁשַה :םירמוא הבושת ימי תרשעב[לֹום ָה ׁשֶֹׂשע

ן.ֵמָרּו אְמִאְל, וֵָראְׂשִל יָל ּכַעְו

וממשיכים ואומרים:

הֶנָּבִּיֶ, ׁשינּוֵבֹותֲי אֵאֹלהֵינּו וֵֹלהֱיָך, יהוה אֶנָפְּלִי ָרצֹון מִהְי

הְָראִיְְדָך ּבָבֲעַם נָׁשְָך. וֶתֹוָרתְֵקנּו ּבְלֶן חֵתְינּו, וֵמָיְָרה בֵהְמִׁש ּבְָקּדִּמַית הֵּב

ּיֹות.ִֹנים ַקְדמִנָׁשְם ּוכָי עֹולֵימִּכ

ם,ִָלָירּוׁשִהּוָדה וְת יַחְנִיהוה מַה לְָרבָעְו

ּיֹות.ִֹנים ַקְדמִנָׁשְם ּוכָי עֹולֵימִּכ

תהלים ס, ז

תהלים יט, טו

, והוא ביטוי מוחשי]יומא נג ע"ב[מנהג זה מתועד בתלמוד הבבלי   שלוש פסיעות קטנות אחורנית:

 יציאה בדרך של כבוד מלפני מלך מלכי המלכים. צעדים אלו ניצבים כנגד הצעדים—לסיום התפילה 

.]עמ' 15[שבתחילת העמידה 

  מחשבות.הגיון:.   ]שהוא יקר בעיני ה' כיד ימין[ כינוי לעם ישראל      ימינך:   עם ישראל.  ידידיך:.   ]מצרה[  ינצלו יחלצון:

.]שבהם עמד המקדש על מכונו[  כימי קדם, כימי העבר כימי עולם:  גורלנו.   חלקנו:∞    בעולמות העליונים.   במרומיו:

  קרבנות עם ישראל.מנחת יהודה וירושלם:  תנעם, תהיה לרצון.   וערבה:

מלאכי ג, ד

משנה אבות ה, כג
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חזרת החזן על תפילת העמידה

ינּו:ֵאֹלהֵֶדל לֹבּו גְָקָרא, הֶם יהוה אֵי ׁשִּכ

ָך:ֶתָּלִהְיד ּתִּגַי יִח ּופָּתְפִי ּתַתָפְי, ׂשָֹדנֲא

שלוש ברכות ראשונות

 ברכת אבות]א [

ינּו,ֵבֹותֲי אֵאֹלהֵינּו וֵֹלהֱה יהוה, אָּתַרּוְך אָּב   קידה

ֹקב,ֲעַי יֵאֹלהֵק, וָחְצִי יֵֹלהֱם, אָָרהְבַי אֵֹלהֱא

יֹון,ְלֶל עֵּנֹוָרא, אַהְּבֹור וִּגַדֹול הָּגַל הֵאָה

ל,ֹּכַה הֵים, קֹונִִדים טֹובָסֲל חֵּגֹומ

ה.ָבֲהַאְמֹו ּבְן ׁשַעַמְם לֶיהֵנְי בֵנְבִל לֵיא גֹואִבֵבֹות ּומֵָדי אְסַר חֵזֹוכְו

בעשרת ימי תשובה אומר הקהל ואחר כך החזן:

ים.ִּיַים חִֹלהֱָך אְנַעַמְים לִּיַחַר הֶפֵסְנּו ּבֵבְתָכְים, וִּיַחַץ ּבֵפְָך חֶלֶים, מִּיַחְֵרנּו לְכָז

ן.ֵגָ ּומַיעִר ּומֹוׁשְֵך עֹוזֶלֶמ

ם.ָָרהְבַן אֵגָה יהוה, מָּתַרּוְך אָ  ּבקידה 

, נוסדה בתקופת המשנה]=ש"ץ[  החזרה על תפילת העמידה בידי החזן, הוא שליח הציבור חזרת החזן:

, למען אלה שלא ידעו לומר את התפילה על פה, שכן סידורים כתובים טרם היו]ראש השנה ד, ט[

הרמב"ם,[בנמצא. מנהג זה נשתרש, ולא נתבטל גם כשהפכו הסידורים הכתובים להיות נפוצים מאוד. 

במצרים של המאה השתים-עשרה, ניסה לבטל את חזרת החזן, אך נסיונו לא עלה יפה ודעתו לא

 בחזרת החזן על העמידה חלים כמה שינויים ביחס לתפילת היחיד, ונעיר]נתקבלה בסופו של דבר.

עליהם במקומם. הציבור משתתף בחזרת החזן בשתי דרכים: הוא עונה "ברוך הוא וברוך שמו" לאחר

, וכן עונה הציבור]בראש הברכה הראשונה ובחתימת כל הברכות[כל פעם שהחזן אומר "ברוך אתה ה'" 

"אמן" בסוף כל ברכה וברכה. לביאור תפילת העמידה ראה לעיל, עמ' 15 ואילך.

דברים לב, ג

תהלים נא, יז
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 ברכת גבורות]ב [

,ַיעִהֹוׁשְה, ַרב לָּתַים אִתֵה מֵּיַחְמי, ָֹדנֲם אָעֹולְּבֹור לִה ּגָּתַא

םֶׁשֶּגַ ּומֹוִריד הַרּוחָיב הִּׁשַמ : החזןרמוא ףרוחב       לָּטַמֹוִריד ה : החזןרמוא ץיקב

ים,ִים ַרּבִמֲַרחְים ּבִתֵה מֵּיַחְד, מֶסֶחְים ּבִּיַל חֵּכְלַכְמ

סּוִרים,ֲיר אִּתַים, ּומִא חֹולֵרֹופְים, וִלְְך נֹופֵסֹומ

ר.ָפָי עֵנֵיׁשִתֹו לָמּונֱם אֵַקּיְּומ

ְך,ָה לֶי ּדֹומִבּורֹות ּומְל ּגַעַמֹוָך ּבָי כִמ

ה.ָׁשּועְ יַיחִמְצַה ּומֶּיַחְית ּומִמְֵך מֶלֶמ

בעשרת ימי תשובה אומר הקהל ואחר כך החזן:

ים.ִמֲַרחְים ּבִּיַחְצּוָריו לְר יֵן, זֹוכָמֲַרחָב הָמֹוָך אָי כִמ

ים.ִתֵיֹות מֲחַהְה לָּתַן אָמֱאֶנְו

עמידהים.   ִתֵּמַה הֵּיַחְה יהוה, מָּתַרּוְך אָּב

 קדושה]ג[

ה,ָָך ְקֻדּׁשְים לִׁשְּלַׁשְמַה י ֹקֶדׁש,ְֵרפַ סֹוד ׂשַיחִם ׂשַעֹנְּכְך ִָריצֲעַנְְך וָיׁשְִקּדַנ   קהל וחזן

ר.ַמָאְה וֶל זֶה אֶָקָרא זְָך: וֶיאִבְד נַל יַתּוב עָּכַּכ

נוהגים להתרומם מעט על קצות האצבעות שלוש פעמים בשעת אמירת "קדוש קדוש קדוש".

בֹודֹו.ְֶרץ ּכָאָל הָֹלא כְאֹות, מָבְיהוה צ ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש ָקדֹוׁשקהל וחזן

ִרים:ְאֹומְים וִחְּבַׁשְם מָתָּמֻעְל

  על תפילה זו ומשמעותה ראה להלן, עמ' 190.קדּושה:

,]"שרפי קדש"[ המלאכים ]"סוד"[ של חבורת ]"נעם שיח"[ נאמר לפניך דברי קדושה והערצה, כשירתם  נקדישך וכו':∞  

 אל מול השרפים,]קבוצות אחרות של מלאכים עולות ממקומן[  לעמתם וכו':האומרים שלוש פעמים "קדוש".   

 "ברוך כבוד ה' ממקומו".:ואומרות

ישעיה ו, ג
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קֹומֹו.ְּמִבֹוד יהוה מְרּוְך ּכָּבקהל וחזן

ר:ֹאמֵתּוב לָָך ּכְֵרי ָקְדׁשְִדבְּוב

ּה.ָלּויְלַֹדר, הָֹדר וְּיֹון לְִך צִיַֹלהֱם, אָעֹולְֹלְך יהוה לְמִיקהל וחזן

ה,ָלֶלּוָך ּסְלַהְל יֹום יָכְים ּבִָך ָקדֹוׁש, ּוְקדֹוׁשְמִׁשְה ָקדֹוׁש וָּתַאחזן

ה.ָּתָָקדֹוׁש אְדֹול וְָך ּגֶלֶל מֵי אִּכ

ישיבהדֹוׁש.   ָּקַל הֵאָה יהוה, הָּתַרּוְך אָּב

בעשרת ימי תשובה חותם החזן את הברכה:

דֹוׁש.ָּקְַך הֶלֶּמַה יהוה, הָּתַרּוְך אָּב

עשרה ברכות אמצעיות-שלוש

 ברכת הדעת]ד [

ה.ָינִנֹוׁש ּבֱאֶד לֵּמַלְּומת ַעַָדם ּדָאְן לֵה חֹונָּתַא

ת.ַָדעָה וָינִה ּבָמְכָָך חְּתִאֵנּו מֵּנָח

ת.ַעָּדַן הֵה יהוה, חֹונָּתַרּוְך אָּב

 ברכת התשובה]ה [

ָך,ֶבֹוָדתֲעַנּו לֵּכְלַנּו מֵָקְרבְ, וָךֶתֹוָרתְינּו לִבָנּו  אֵיבִׁשֲה

יָך.ֶנָפְה לָמֵלְה ׁשָׁשּובְתִיֵרנּו ּבִזֲחַהְו

ה.ָׁשּובְתִה ּבֶרֹוצָה יהוה, הָּתַרּוְך אָּב

 ברכת הסליחה]ו [

נּו,ְעָׁשָי פִנּו ּכֵּכְלַנּו מָל לַחְ מאנּו,ָטָי חִינּו ּכִבָנּו אָח לַלְס

ה.ָּתָח אָּלַסְל טֹוב וֵי אִּכ

.ַֹלחְסִה לְֶרּבַּמַּנּון הַה יהוה, חָּתַרּוְך אָּב

יחזקאל ג, יב

תהלים קמו, י
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 ברכת הגאולה]ז [

נּו,ֵה ִריבִָריבְ ונּו,ֵיְנָעְא בָה נְֵרא

ָך,ֶמְן ׁשַעַמְָרה לֵהְה מָמֵלְה ׁשָּלֻאְנּו גֵלָאְגּו

ה.ָּתָק אָזָל חֵל ּגֹואֵי אִּכ

ל.ֵָראְׂשִל יֵה יהוה, ּגֹואָּתַרּוְך אָּב

 ברכת הרפואה]ח [

ה,ָּתָנּו אֵתָּלִהְי תִה, ּכָעֵׁשָּוִנְנּו וֵיעִ הֹוׁשא,ֵָרפֵנְנּו יהוה וֵאְָרפ

ינּו,ֵאֹובְכַל מָכְינּו ּולֵלּואֲחַל ּתָכְא לְֵרּפַה ּומָרּוכֲה אֵלֲעַהְו

ינּו,ֵּכֹותַל מָכְה לָמֵלְה ׁשְָרפּוא

ה.ָּתָן אָמֲַרחְן וָמֱאֶא נְֵך רֹופֶלֶל מֵי אִּכ

ל.ֵָראְׂשִּמֹו יַי עֵא חֹולֵה יהוה, רֹופָּתַרּוְך אָּב

 ברכת השנים]ט [

ןֵתְה, וָטֹובְּה לָתָבּואְי תֵינִל מָת ּכֶאְ ואתֹּזַה הָנָּׁשַת הֶינּו, אֵֹלהֱינּו, יהוה אֵלֵָרְך עָּב

הָָרכְבִר לָטָל ּומַט :בחורף אומר החזן       הָָרכְּב בקיץ אומר החזן:

ּה,ָּטּובִנּו מֵעְּבַׂשְה וָָדמֲאָי הֵנְל ּפַע

ה,ָָרכְבִּטֹובֹות לַים הִנָּׁשַנּו ּכֵתָנְֵרְך ׁשָּוב

ים.ִנָּׁשֵַרְך הָבְה ּומָּתַיב אִטֵל טֹוב ּומֵי אִּכ

ים.ִנָּׁשֵַרְך הָבְה יהוה, מָּתַרּוְך אָּב

 ברכת קיבוץ גלויות]י [

ינּו,ֵּיֹותֻלָץ ּגֵַקּבְס לֵא נָׂשְ ונּו,ֵרּותֵחְדֹול לָר ּגָׁשֹופְַקע ּבְּת
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נּו.ְֵרצַאְֶרץ לָאָפֹות הְנַע ּכְַרּבַאֵָרה מֵהְד מַחַנּו יֵצְַקּבְו

ל.ֵָראְׂשִּמֹו יַי עְֵדחִץ נֵַקּבְה יהוה, מָּתַרּוְך אָּב

 ברכת המשפט]יא [

ה,ָּלִחְּתַבְינּו ּכֵצֲיֹועְ וה,ִָראׁשֹונָבְינּו  ּכֵטְה ׁשֹופָיבִׁשָה

ה,ָחָנֲאַגֹון וָּנּו יֶּמִר מֵסָהְו

ט.ָּפְׁשִמְֶדק ּובֶצְים, ּבִמֲַרחְד ּובֶסֶחְָך ּבְּדַבְה יהוה לָּתַָרה אֵהְינּו מֵלָֹלְך עְּומ

ט.ָּפְׁשִָדָקה ּומְב צְֵך אֹוהֶלֶה יהוה, מָּתַרּוְך אָּב

בעשרת ימי תשובה חותם החזן את הברכה:

ט.ָּפְׁשִּמְַך הֶלֶּמַה יהוה, הָּתַרּוְך אָּב

 ברכת המינים]יב [

דּו,ֵאבֹע יֶַרגְים ּכִינִּמַל הָכְ וה,ְָקוִי תִהְל ּתַים אִינִׁשְלַּמַלְו

ֵרתּו,ָּכִָרה יֵהְָך מְּמַי עֵבְל אֹויָכְו

רֵּגַמְר ּותֵּבַׁשְר ּותֵּקַעְָרה תֵהְִדים מֵּזַהְו

ינּו.ֵמָיְָרה בֵהְמִם ּבֵיעִנְכַתְם וֵילִּפְׁשַתְם וֵּלַכְּות

ִדים.ֵ זַיעִנְכַים ּומִבְר אֹויֵה יהוה, ׁשֹובָּתַרּוְך אָּב

םיקידצה תכרב ]גי[ 

יִדים,ִסֲחַל הַעְיִקים וִּדַּצַל הַע

ל,ֵָראְׂשִית יֵָך ּבְּמִַרית עֵאְי ׁשְֵקנִל זַעְו

ינּו,ֵלָעְֶדק וֶּצֵַרי הֵל ּגַעְם, וֵֶריהְית סֹופֵת ּבַיטֵלְל ּפַעְו

ינּו.ֵֹלהֱיָך יהוה אֶמֲא ַרחָמּו נֱהֶי

ת,ֶמֱאֶָך ּבְמִׁשְים ּבִחְּבֹוטַל הָכְר טֹוב לָכָן ׂשֵתְו
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ם,ֶהָּמִֵקנּו עְלֶים חִׂשְו

נּו.ְנָעְׁשִת נֶמֱאֶדֹול ּבָּגַָך הְּדְסַל חַעְנּו וְחָטָָך בְי בִבֹוׁש ּכֵם ֹלא נָעֹולְּול

יִקים.ִּדַּצַח לָטְבִן ּומָעְׁשִה יהוה, מָּתַרּוְך אָּב

 ברכת ירושלים]יד [

ׁשּוב,ָים ּתִמֲַרחְיְרָך ּבִם עִיַלָירּוׁשִלְו

,ְָרּתַּבִר ּדֶׁשֲאַּה ּכָתֹוכְן ּבֹּכְׁשִתְו

ם,ָן עֹולַיְנִינּו ּבֵמָיְָקרֹוב ּבְּה ּבָה אֹותֵנְּוב

ין.ִכָּה ּתָתֹוכְָרה לֵהְָך מְּדְבַד עִא ָדוֵּסִכְו

ם.ִיָלָרּוׁשְה יֵה יהוה, ּבֹונָּתַרּוְך אָּב

 ברכת צמח דוד]טו [

,ַיחִמְצַָרה תֵהְָך מְּדְבַד עִוָח ּדַמֶת צֶא

ָך,ֶתָיׁשּועִרּום ּבַָקְרנֹו ּתְו

ּיֹום.ַל הָינּו ּכִָך ִקּוְתָיׁשּועִי לִּכ

ה.ָׁשּועְ ֶקֶרן יַיחִמְצַה יהוה, מָּתַרּוְך אָּב

 ברכת שומע תפילה]טז [

נּו,ֵע קֹולַמְן, ׁשָמֲַרחָב הָא

ינּו,ֵלָם עֵַרחְינּו, חּוס וֵֹלהֱיהוה א

נּו,ֵתָּלִפְת ּתֶָרצֹון אְים ּובִמֲַרחְל ּבֵַקּבְו

ה,ָּתָים אִנּונֲחַתְּלֹות וִפְ ּתַעֵל ׁשֹומֵי אִּכ

נּו,ֵיבִׁשְל ּתַנּו ֵריָקם אֵּכְלַיָך מֶנָפְּלִּומ

נּו,ֵתָּלִפְע ּתַמְנּו ּוׁשֵנֲעַנּו וֵּנָח
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ה.ֶל ּפָת ּכַּלִפְ ּתַעֵה ׁשֹומָּתַי אִּכ

ה.ָּלִפְ ּתַעֵה יהוה, ׁשֹומָּתַרּוְך אָּב

:]אחרי "ושמע תפלתנו" [בעת עצירת גשמים מוסיף החזן 

ַעֵבֹודֹו. ׁשֹומְְדַרת ּכַהְְדלֹו וָ ּגַהֹוִדיעְל לֵָראְׂשִּמֹו יַעְר ּבֵים, ּבֹוחִמֲַרחָת הַּדִמְם ּבָנּו ּבֹוֵרא עֹולֵנֲעַו

יָךְֶרכֹותִּבִֵדינּו מָא יֵּלַָך, ּומֶּטּובִּלֹו מֻם ּכָעֹולָת הֶ אַיעִּבְׂשַתְה, וָָדמֲאָי הֵנְל ּפַר עָטָל ּומַן טֵה, ּתָּלִפְּת

ּיֹות,ֻנְָרעֻי ּפֵינִל מָּכִית ּומִחְׁשַי מֵינִל מָּכִר ָרע, ּומָבָל ּדָּכִה זֹו מָנָל ׁשֵּצַהְר וֹמְֶדָך. ׁשָת יַנְּתַר מֶֹׁשעֵּומ

יֵמְׁשִגְנּו ּבְֵרכָינּו, ּובֵרֹותֵנּו ּופֵתָבּואְל ּתָל ּכַעְינּו וֵלָם עֵַרחְלֹום. חּוס וִָרית ׁשֲחַאְה וְָקוִּה ּתָה לֵׂשֲעַו

הָה ָרעָּיַחְב, וָָרעְֶרב וֶחְר וֶבֶּנּו ּדֶּמִר מֵסָהְּטֹובֹות. וַים הִנָּׁשַלֹום ּכָׁשְע וַֹבׂשָים וִּיַחְה לֶּכְזִנְה, וָָרכְב

רֹות טֹובֹותֵזְינּו ּגֵלָר עֹזְים. ּוגִָקׁשְים וִָרעֹות ָרעֹאְים ּומִָקׁשְים וִם ָרעִיָלֳחָָרע וָר הֶצֵיְה, וָּזִי ּובִבְּוׁש

ָרצֹוןְים ּובִמֲַרחְל ּבֵַקּבְים, וִמֲַרחָת הַּדִמְיָך ּבֶנָם ּבִג עֵהַנְתִתְיָך וֶּדֹותִל מַיָך עֶמֲּלּו ַרחֹּגִיְיָך, וֶנָפְּלִמ

.]וממשיך "כי אתה שומע"[  נּו. ֵתָּלִפְת ּתֶא

שלוש ברכות אחרונות

 ברכת העבודה]יז [

,הֵעְם ׁשָתָּלִפְתִלְל וֵָראְׂשִָך יְּמַעְינּו, ּבֵֹלהֱה, יהוה אְֵרצ

ָך,ֶיתֵיר ּבְִדבִבֹוָדה לֲעָת הֶב אֵׁשָהְו

ָרצֹון,ְל ּבֵַקּבְה תָבֲהַאְָרה ּבֵהְם מָתָּלִפְל ּותֵָראְׂשִי יֵּׁשִאְו

ָך.ֶּמַל עֵָראְׂשִבֹוַדת יֲיד עִמָָרצֹון ּתְי לִהְּות

בראש חודש מוסיף החזן:

רֵכָּזִיְֵקד וָּפִיְע, וַמָּׁשִיְה וֶָרצֵיְה וֶָראֵיְ, וַיעִּגַיְבֹוא וָיְה וֶלֲעַינּו, יֵבֹותֲי אֵאֹלהֵינּו וֵֹלהֱא

םִיַלָרּוׁשְרֹון יְכִזְָך, וֶּדְבַד עִוָן ּדֶ ּבַיחִׁשָרֹון מְכִזְינּו, וֵבֹותֲרֹון אְכִזְנּו וְֵקדֹונִנּו ּופֵרֹונְכִז

דֶסֶחְן ּולֵחְה, לָטֹובְה לָיטֵלְפִיָך, לֶנָפְל לֵָראְׂשִית יֵָך ּבְּמַל עָרֹון ּכְכִזְָך, וֶיר ָקְדׁשִע

הָטֹובְינּו ּבֹו לֵֹלהֱֵרנּו יהוה אְכָה.  זֶּזֶַדׁש הֹחַיֹום ֹראׁש הְלֹום ּבָׁשְים ּולִּיַחְים, לִמֲַרחְּול

רְַדבִ. ּוב]אמן[ים ִים טֹובִּיַחְנּו בֹו לֵיעִהֹוׁשְ   ו]אמן[ה ָָרכְבְִקֵדנּו בֹו לָ   ּופ][ועונים: אמן
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ְךֶלֶל מֵי אִינּו, ּכֵינֵיָך עֶלֵי אִנּו, ּכֵיעִהֹוׁשְינּו וֵלָם עֵַרחְנּו וֵּנָחְים חּוס וִמֲַרחְה וָׁשּועְי

ה.ָּתַָרחּום אְּנּון וַח

ים.ִמֲַרחְּיֹון ּבִצְָך לְׁשּובְינּו ּבֵינֵה עָינֶזֱחֶתְו

ּיֹון.ִצְתֹו לָינִכְיר ׁשִזֲחַּמַה יהוה, הָּתַרּוְך אָּב

בשעה שהחזן אומר את חלקה הראשון של ברכת ההודאה אומר הקהל "מודים דרבנן".

 ברכת ההודאה]יח [

ה הּואָּתַאָׁש ְך,ָנּו לְחַנֲמֹוִדים א   קידה

םָעֹולְינּו לֵבֹותֲי אֵאֹלהֵינּו וֵֹלהֱיהוה א

ה הּואָּתַנּו אֵעְׁשִן יֵגָינּו, מֵּיַד, צּור חֶעָו

ָך,ֶתָּלִהְר ּתֵּפַסְָך ּונְדֹור. נֹוֶדה ּלָדֹור וְל

לַעְֶדָך, וָיְסּוִרים ּבְּמַינּו הֵּיַל חַע

יָךֶּסִל נַעְְך, וָקּודֹות לְּפַינּו הֵמֹותְׁשִנ

יָךֶאֹותְלְפִל נַעְנּו, וָּמִל יֹום עָכְּבֶׁש

ֶקרֹבֶָרב וֶת, עֵל עָכְּבֶיָך ׁשֶטֹובֹותְו

יָך,ֶמֲלּו ַרחָי ֹלא כִּטֹוב ּכַם. הִָריֳהָצְו

ְך.ָינּו לִם ִקּוָעֹולֵי מִֶדיָך, ּכָסֲּמּו חַי ֹלא תִם ּכֵַרחְמַהְו

  כבר בתקופת האמוראים נהגו שהמתפללים היו אומרים נוסח משלהם בשעה שהחזן חזרמודים דרבנן:

בקול רם על ברכת ההודאה. נראה שנוהג זה נולד מן התחושה, שיש להותיר לכל מתפלל מקום לביטוי

אישי משלו, לפחות בשעת אמירת דברי תודה. הקטע שלפנינו הוא צירוף שנעשה בסוף ימי התלמוד

. הקטע קרוי "מודים]תלמוד בבלי, סוטה מ ע"א[מנוסחים שונים שהוצעו מפי חכמים שונים למטרה זו 

. כדי לא להקנות ל"מודים דרבנן" מעמד]"רבנן"[דרבנן", היינו: נוסחי "מודים" שהציעו לומר רבותינו 

זהה לשאר ברכות העמידה, נחתם הקטע ב"ברוך אל ההודאות", ללא הזכרה מפורשת של שם ה'.

"מודים דרבנן"

ה הּוא יהוהָּתַאָ ׁשְך,ָנּו לְחַנֲמֹוִדים א  קידה

ר,ָׂשָל ּבָי כֵֹלהֱינּו, אֵבֹותֲי אֵאֹלהֵינּו וֵֹלהֱא

הֹוָדאֹותְָרכֹות וְית. ּבִֵראׁשְר ּבֵֵרנּו יֹוצְיֹוצ

נּוָיתִיֱחֶהֶל ׁשַדֹוׁש עָּקַהְדֹול וָּגַָך הְמִׁשְל

ֹףסֱאֶתְנּו וֵמְַקּיְנּו ּותֵּיַחְן ּתֵנּו. ּכָּתְמִַקּיְו

יָךֶּקֻר חֹמְׁשִָך לֶרֹות ָקְדׁשְצַחְינּו לֵּיֹותֻלָּג

לַם, עֵלָב ׁשָבֵלְָך ּבְּדְבָעְָך ּולֶׂשֹות ְרצֹונֲעַלְו

הֹוָדאֹות.ַל הֵרּוְך אְָך, ּבָנּו מֹוִדים לָאֶׁש

  האלאל ההודאות:בזכות דברי התודה.     על שאנו מודים:  ירושלים.   חצרות קדשך:  כל האנושות.    כל בשר:∞  

שהכל מודים לו.
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בחנוכה מוסיף החזן:

מֹותָחֶּנַל הַעְאֹות וָלְפִּנַל הַעְׁשּועֹות וְּתַל הַעְבּורֹות וְּגַל הַעְְרָקן וֻּפַל הַעְים וִּסִּנַל הַעְו

ה.ֶּזַן הַמְּזַם ּבֵהָים הִמָּיַינּו ּבֵבֹותֲאַ לָיתִׂשָעֶמֹות ׁשָחְלִּמַל הַעְו

הָעְָרׁשָן הָוָכּות יְלַָדה מְמָעֶׁשְיו, ּכָנָאי ּובַמֹונְׁשַדֹול חָן ּגֵֹהן ּכָנָן יֹוחֶהּו ּבָיְתִּתַי מֵימִּב

יָךֶמֲַרחְה ּבָּתַאְָך, וֶי ְרצֹונֵּקֻחֵיָרם מִבֲעַהְָך ּולֶם ּתֹוָרתָיחִּכְׁשַהְל לֵָראְׂשִָך יְּמַל עַע

תֶ אָּתְַקמָם, נָינִת ּדֶ אָּתְנַם, ּדָת ִריבֶ אָּתְם, ַרבָָרתָת צֵעְם ּבֶהָ לְָדּתַמָים עִַרּבָה

הֹוִרים,ְד טַיְים ּבִאֵמְים, ּוטִּטַעְד מַיְים ּבִַרּבְים, וִׁשָּלַד חַיְּבֹוִרים ּבִ ּגְָרּתַסָם, מָתְָקמִנ

ָקדֹוׁשְדֹול וָם ּגֵ ׁשָיתִׂשָָך עְָך, ּולֵֶקי תֹוָרתְד עֹוסַיְִדים ּבֵזְיִקים, וִּדַד צַיְים ּבִעָּוְרׁש

ְךַר ּכַחַאְה. וֶּזַּיֹום הַהְְרָקן ּכֻה ּופָדֹולְה גָׁשּועְ ּתָיתִׂשָל עֵָראְׂשִָך יְּמַעְָך, ּולֶמָעֹולְּב

רֹותֵיקּו נְִדלִהְָך, וֶׁשְָקּדִת מֶרּו אֲהִטְָך, וֶלָיכֵת הֶּנּו אִָך, ּופֶיתֵיר ּבְִדבִיָך לֶנָאּו בָּב

.דֹולָּגַָך הְמִׁשְל לֵּלַהְהֹודֹות ּולְּלּו, לֵה אָּכֻנֲי חֵמְת יַמֹונְעּו ׁשְָקבְָך, וֶרֹות ָקְדׁשְצַחְּב

בפורים מוסיף החזן:

מֹותָחֶּנַל הַעְאֹות וָלְפִּנַל הַעְׁשּועֹות וְּתַל הַעְבּורֹות וְּגַל הַעְְרָקן וֻּפַל הַעְים וִּסִּנַל הַעְו

ה.ֶּזַן הַמְּזַם ּבֵהָים הִמָּיַינּו ּבֵבֹותֲאַ לָיתִׂשָעֶמֹות ׁשָחְלִּמַל הַעְו

ידִמְׁשַהְׁש לֵּקִע, ּבָָרׁשָן הָמָם הֶיהֵלֲד עַמָעֶׁשְיָרה, ּכִּבַן הַׁשּוׁשְר ּבֵּתְסֶאְי וַכְְרּדָי מֵימִּב

הָׁשֹלְׁשִד, ּבָחֶיֹום אְים ּבִׁשָנְף וֵַקן  טָד זַעְר וַעַּנִהּוִדים מְּיַל הָת ּכֶד אֵּבַאְֹרג ּולֲהַל

יםִַרּבָיָך הֶמֲַרחְה ּבָּתַאְבֹוז. וָם לָלָלְָדר, ּוׁשֲֶדׁש אֹר, הּוא חָׂשָים עֵנְֶדׁש ׁשֹחְר לָׂשָע

לּו אֹותֹוָתְֹראׁשֹו, וְמּולֹו ּבְ ּלֹו ּגָבֹותֵׁשֲהַּתֹו, וְבַׁשֲחַת מֶ אָּתְַקלְִקלְתֹו, וָצֲת עֶ אְָרּתַפֵה

ץ.ֵעָל הַיו עָנָת ּבֶאְו

ד.ֶעָם וָעֹולְיד לִמָנּו ּתֵּכְלַָך מְמִא ׁשֵּׂשַנְתִיְם וַרֹומְתִיְ וַרְךָּבְתִם יָּלֻל ּכַעְו

בעשרת ימי תשובה אומר הקהל ואחר כך החזן:

ָך.ִֶריתְי בֵנְל ּבָים ּכִים טֹובִּיַחְב לֹתְּוכ

ה,ָלֶים יֹודּוָך ּסִּיַחַל הָכְו
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י טֹוב,ִם ּכָעֹולְת לֶמֱאֶדֹול ּבָּגַָך הְמִת ׁשְֶרכּו אָיבִלּו וְלַיהִו

ּטֹוב.ַל הֵאָה, הָלֶנּו סֵָרתְזֶעְנּו וֵתָׁשּועְל יֵאָה

הֹודֹות.ְה לֶאָָך נְָך ּולְמִּטֹוב ׁשַה יהוה, הָּתַרּוְך אָ   ּבקידה

 ברכת השלום]יט [

ים,ִמֲַרחְד וֶסֶחָן וֵים חִּיַ חה,ָָרכְה ּובָלֹום טֹובָים ׁשִׂש

ָך.ֶּמַל עֵָראְׂשִל יָל ּכַעְינּו וֵלָע

יָך,ֶנָאֹור ּפְד ּבָחֶאְנּו ּכָּלֻינּו ּכִבָנּו אְֵרכָּב

ד,ֶסֶת חַבֲהַאְים וִּיַינּו, ּתֹוַרת חֵֹלהֱנּו, יהוה אָ ּלָּתַתָיָך נֶנָאֹור ּפְי בִּכ

לֹום.ָׁשְים וִּיַחְים וִמֲַרחְה וָָרכְָדָקה ּובְּוצ

לֵָראְׂשִָך יְּמַל עָת ּכֵֶרְך אָבְּולנּו ְֵרכָבְיָך לֶינֵעְה ּבֶיְהִטֹוב יְו

ָך.ֶלֹומְׁשִה ּבָעָל ׁשָכְת ּובֵל עָכְּב

בעשרת ימי תשובה אומר הקהל ואחר כך החזן:

בֵתָּכִנְר וֵכָּזִמֹות, נָחֶנְׁשּועֹות וְרֹות טֹובֹות, יֵזְה, ּוגָה טֹובָסְָרנַלֹום, ּופָׁשְה וָָרכְים, ּבִּיַר חֶפֵסְּב

לֹום.ָׁשְים ּולִים טֹובִּיַחְל, לֵָראְׂשִית יֵָך ּבְּמַל עָכְנּו וְחַנֲיָך, אֶנָפְל

לֹום.ָּׁשַל ּבֵָראְׂשִּמֹו יַת עֵֶרְך אָבְמַה יהוה, הָּתַרּוְך אָּב
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קדיש שלם

א.ָּה ַרּבֵמְׁש ׁשַַקּדְתִיְל וַּדַּגְתִי

ן.ֵמָא

יְךִלְמַיְּה, וְֵרעּותִָרא כְי בִא ּדָמְלָעְּב

ּה.ֵיחִׁשְיָקֵרב מִּה וְֵרָקנֻח ּפַמְצַיְּה וֵכּותְלַמ

ן.ֵמָא

יתֵל ּבָכְי ּדֵּיַחְיכֹון ּובֵיֹומְיכֹון ּובֵּיַחְּב

ן ָקִריב,ַמְזִא ּובָלָגֲעַל, ּבֵָראְׂשִי

ן.ֵמָרּו אְמִאְו

םַלָעְַרְך לָבְא מָּה ַרּבֵמְא ׁשֵהְן. יֵמָא

א.ָּיַמְלָי עֵמְלָעְּול

םַרֹומְתִיְר וַאָּפְתִיְח וַּבַּתְׁשִיְַרְך וָּבְתִי

לָּלַהְתִיְה וֶּלַעְתִיְר וָּדַהְתִיְא וֵּׂשַנְתִיְו

ִריְך הּוא.ְא ּבָֻקְדׁשְּה ּדֵמְׁש

ן.ֵמָא

ימי תרשעב [  אָתְָרכִל ּבָן ּכִא מָּלֵעְל

]אָתְָרכִל ּבָּכִא מָּלֵעְא לָּלֵעְל :הבושת
אָתָמֱחֶנְא וָתָחְּבְׁשֻא ּתָיָרתִׁשְו

ן.ֵמָרּו אְמִאְא, וָמְלָעְיָרן ּבִמֲאַּד

ן.ֵמָא

יתֵל ּבָכְהֹון ּדְעּותָהֹון ּובְלֹותְל צַַקּבְתִּת

ן.ֵמָרּו אְמִאְא, וָּיַמְׁשִי בִבּוהֹון ּדֲל קָדם אֵָראְׂשִי

ן.ֵמָא

יםִים טֹובִּיַחְא וָּיַמְן ׁשִא מָא ַרּבָמָלְא ׁשֵהְי

ן.ֵמָרּו אְמִאְל, וֵָראְׂשִל יָל ּכַעְינּו וֵלָע

ן.ֵמָא

ל,ֵָראְׂשִל יָל ּכַעְינּו וֵלָלֹום עָה ׁשֶׂשֲעַיו, הּוא יָרֹומְמִּב ]לֹוםָּׁשַה :הבושת ימי תרשעב [לֹום ָה ׁשֶֹׂשע

ן.ֵמָרּו אְמִאְו

ן.ֵמָא

תרגום:

יתגדל ויתקדש שמו הגדול.
.]אמן [

בעולם שברא כרצונו וימליך
מלכותו ויצמיח ישועתו ויקרב משיחו.

.]אמן[ 

בחייכם ובימיכם ובחיי כל בית
ישראל במהרה ובזמן קרוב,

ואמרו אמן.
אמן. יהי שמו הגדול מבורך, לעולם [

.]ולעולמי עולמים
יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם
ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל

שמו של הקדוש ברוך הוא.
.]אמן[

ימי תרשעב [למעלה מכל הברכות 

]למעלה ולמעלה מכל הברכות :הבושת

והשירות, התשבחות והנחמות,
הנאמרות בעולם, ואמרו אמן.

.]אמן[ 

תתקבל תפילתם ובקשתם של כל בית
ישראל לפני אביהם שבשמים, ואמרו אמן.

.]אמן[ 

יהי שלום רב מן השמים וחיים טובים
עלינו ועל כל ישראל, ואמרו אמן.

.]אמן[ 

  ראה עמ' 205. קדיש זה נאמר מפי החזן כאות לסיום עיקר תפילת מנחה.קדיש שלם:
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חזן
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חזן
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חזן
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  ֳ
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ל,ֹּכַדֹון הֲאַ לַחֵּבַׁשְלעמידה

ית,ִֵראׁשְר ּבֵיֹוצְה לָֻדּלְת ּגֵתָל

ָרצֹות,ֲאָי הֵגֹויְנּו ּכָׂשָֹּלא עֶׁש

ה,ָָדמֲאָחֹות הְּפְׁשִמְנּו ּכָמָֹלא ׂשְו

ם,ָמֹונֲל הָכְנּו ּכֵגֹוָרלְם וֶהֵָקנּו ּכְלֶם חָֹּלא ׂשֶׁש

,ַיעִל ֹלא יֹוׁשֵל אֶים אִלְּלַּפְתִִריק ּומָל וֶבֶהְים לִוֲחַּתְׁשִם מֵהֶׁש

יםִכָלְּמַי הֵכְלְַך מֶלֶי מֵנְפִים ּומֹוִדים לִוֲחַּתְׁשִים ּומִ   ּכֹוְרעקידהנּו   ְחַנֲאַו

רּוְך הּוא.ָדֹוׁש ּבָּקַה

ֶרץ,ָד אֵיֹוסְם וִיַמָה ׁשֶהּוא נֹוטֶׁש

ל,ַעַּמִם מִיַמָּׁשַָקרֹו ּבְב יַּומֹוׁש

ים.ִרֹומְי מֵהְבָגְּזֹו ּבֻת עַינִכְּוׁש

ין עֹוד.ֵינּו, אֵֹלהֱהּוא א

תֹו,ָס זּולֶפֶנּו, אֵּכְלַת מֶמֱא

תֹוָרתֹו:ְתּוב ּבָּכַּכ

ָך,ֶבָבְל לֶ אָתֹבֵׁשֲהַּיֹום וַ הָּתְַדעָיְו

ין עֹוד.ֵת, אַחָּתִֶרץ מָאָל הַעְל וַעַּמִם מִיַמָּׁשַים ּבִֹלהֱאָי יהוה הּוא הִּכ

ינּו,ֵֹלהֱָך, יהוה אְה ּלֶַקּוְן נֵל ּכַעְו

ָך,ֶּזֶֻרת עֶאְפִתְָרה ּבֵהְְראֹות מִל

ֵרתּון,ָּכִרֹות יָים ּכִילִלֱאָהְוֶרץ ָאָן הִים מִּלּולִיר ּגִבֲעַהְל

י.ַּדַכּות ׁשְלַמְם ּבָן עֹולֵּקַתְל

 על קטע זה, הנאמר בסוף כל אחת מתפילות היום, ראה עמ' 269. עלינו לשבח:

ינּוֵלָע

דברים ד, לט



46

תבש ברעל החנמ

ֶרץ.ָי אֵעְל ִרׁשָיָך ּכֶלֵנֹות אְפַהְָך, לֶמְׁשְִקְראּו בִר יָׂשָי בֵנְל ּבָכְו

ל,ֵבֵי תֵבְל יֹוׁשְָדעּו ּכֵיְירּו וִּכַי

ׁשֹון.ָל לָע ּכַבָּׁשִֶרְך, ּתֶל ּבַָרע ּכְכִָך ּתְי לִּכ

לּו,ֹּפִיְְרעּו וְכִינּו יֵֹלהֱיָך יהוה אֶנָפְל

נּו,ֵּתִָקר יְָך יְמִבֹוד ׁשְכִלְו

ָך,ֶכּותְלַל מֹת עֶם אָּלֻלּו כְיַקּבִו

ד.ֶעָם וָעֹולְָרה לֵהְם מֶיהֵלֲֹלְך עְמִתְו

בֹוד,ָכְֹלְך ּבְמִד ּתַי עֵמְעֹולְיא ּולִָך הְּלֶכּות ׁשְלַּמַי הִּכ

ד.ֶעָם וָֹלעְֹלְך לְמִָך: יהוה יֶתֹוָרתְתּוב ּבָּכַּכ

ֶרץ,ָאָל הָל ּכְַך עֶלֶמְה יהוה לָיָהְר: וַמֱאֶנְ  ו חזן

ד.ָחֶמֹו אְד ּוׁשָחֶה יהוה אֶיְהִהּוא יַּיֹום הַּב

יש נוהגים לומר אחרי "עלינו" פסוקים אלה:

א:ֹבָי תִים ּכִעָת ְרׁשַֹאּׁשִ ּומםֹאְתִד ּפַחַּפִיָרא מִל ּתַא

ל:ֵנּו אָּמִי עִקּום, ּכָֹלא יְר וָרּו ָדבְּבַר, ּדָפֻתְה וָצֵצּו עֻע

ל,ֹּבְסֶי אִנֲה אָיבֵד ׂשַעְי הּוא, וִנֲה אְָקנִד זַעְו

ט:ֵּלַמֲאַל וֹּבְסֶי אִנֲאַא וָּׂשֶי אִנֲאַי וִיתִׂשָי עִנֲא

שמות טו, יח

זכריה יד, ט

משלי ג, כה

ישעיה ח, י

ישעיה מו, ד
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קדיש יתום

א.ָּה ַרּבֵמְׁש ׁשַַקּדְתִיְל וַּדַּגְתִי

ן.ֵמָא

יְךִלְמַיְּה, וְֵרעּותִָרא כְי בִא ּדָמְלָעְּב

ּה.ֵיחִׁשְיָקֵרב מִּה וְֵרָקנֻח ּפַמְצַיְּה וֵכּותְלַמ

ן.ֵמָא

יתֵל ּבָכְי ּדֵּיַחְיכֹון ּובֵיֹומְיכֹון ּובֵּיַחְּב

ן ָקִריב,ַמְזִא ּובָלָגֲעַל, ּבֵָראְׂשִי

ן.ֵמָרּו אְמִאְו

םַלָעְַרְך לָבְא מָּה ַרּבֵמְא ׁשֵהְן. יֵמָא

א.ָּיַמְלָי עֵמְלָעְּול

םַרֹומְתִיְר וַאָּפְתִיְח וַּבַּתְׁשִיְַרְך וָּבְתִי

לָּלַהְתִיְה וֶּלַעְתִיְר וָּדַהְתִיְא וֵּׂשַנְתִיְו

ִריְך הּוא.ְא ּבָֻקְדׁשְּה ּדֵמְׁש

ן.ֵמָא

ימי תרשעב [  אָתְָרכִל ּבָן ּכִא מָּלֵעְל

]אָתְָרכִל ּבָּכִא מָּלֵעְא לָּלֵעְל :הבושת

אָתָמֱחֶנְא וָתָחְּבְׁשֻא ּתָיָרתִׁשְו

ן.ֵמָרּו אְמִאְא, וָמְלָעְיָרן ּבִמֲאַּד

ן.ֵמָא

אָּיַמְן ׁשִא מָא ַרּבָמָלְא ׁשֵהְי

לֵָראְׂשִל יָל ּכַעְינּו וֵלָים עִים טֹובִּיַחְו

ן.ֵמָרּו אְמִאְו

ן.ֵמָא

ל,ֵָראְׂשִל יָל ּכַעְינּו וֵלָלֹום עָה ׁשֶׂשֲעַיו, הּוא יָרֹומְמִּב ]לֹוםָּׁשַה עשרת ימי תשובה:ב [ לֹוםָה ׁשֶֹׂשע

ן.ֵמָרּו אְמִאְו

ן.ֵמָא

האבלים

קהל

האבלים

קהל

האבלים

קהל
ואבלים

האבלים

קהל

האבלים

קהל

האבלים

קהל

האבלים

קהל

תרגום:

יתגדל ויתקדש שמו הגדול.
.]אמן [

בעולם שברא כרצונו וימליך
מלכותו ויצמיח ישועתו ויקרב משיחו.

.]אמן[ 

בחייכם ובימיכם ובחיי כל בית
ישראל במהרה ובזמן קרוב,

ואמרו אמן.
אמן. יהי שמו הגדול מבורך, לעולם [

.]ולעולמי עולמים
יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם
ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל

שמו של הקדוש ברוך הוא.
.]אמן[

ימי תרשעב [למעלה מכל הברכות 

]למעלה ולמעלה מכל הברכות :הבושת

והשירות, התשבחות והנחמות,
הנאמרות בעולם, ואמרו אמן.

.]אמן[

יהי שלום רב מן השמים
וחיים טובים עלינו ועל כל ישראל

ואמרו אמן.
.]אמן[ 

 ראה עמ' 205.קדיש יתום:
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מראש חודש אלול ועד הושענא רבה מוסיפים ואומרים:

ד:ָחְפֶי אִּמִי מַּיַעֹוז חָ יהוה מיָרא,ִי אִּמִי מִעְׁשִיְד. יהוה אֹוִרי וִָדוְל

לּו:ָפָנְלּו וְׁשָה כָּמֵי, הִי לַבְיֹאְַרי וִָרי צָׂשְת ּבֶל אֹכֱאֶים לִֵרעְי מַלְָקֹרב עִּב

י,ִּבִיָרא לִה ֹלא יֶנֲחַי מַלָה עֶנֲחַם ּתִא

:ַחֵי בֹוטִנֲאת אֹזְה ּבָמָחְלִי מַלָקּום עָם ּתִא

י,ַּיַי חֵמְל יָית יהוה ּכֵבְי ּבִּתְבִׁש, ׁשֵּקַבֲּה אָת יהוה אֹותֵאֵי מִּתְלַאָת ׁשַחַא

לֹו:ָיכֵהְר ּבֵּקַבְם יהוה ּולַֹענְזֹות ּבֲחַל

י:ִנֵמְרֹומְצּור יְלֹו, ּבֳהָר אֶתֵסְי ּבִֵרנִּתְסַה, יָיֹום ָרעְה ּבֹּכֻסְי ּבִנֵנְּפְצִי יִּכ

ה,ָרּועְי תֵחְבִלֹו זֳהָאְה בָחְּבְזֶאְי וַיבֹותִבְי סַבְיֹל אַי עִרּום ֹראׁשָה יָּתַעְו

יהוה:ַָרה לְּמַזֲאַיָרה וִׁשָא

י:ִנֵנֲעַי וִנֵּנָחְְקָרא וֶי אִע יהוה קֹולַמְׁש

ׁש:ֵּקַבֲיָך יהוה אֶנָת ּפֶי, אָנָׁשּו פְּקַי ּבִּבִר לַמָָך אְל

,ָיתִיָי הִָרתְזֶָך עֶּדְבַף עַאְט ּבַל ּתַי אִּנֶּמִיָך מֶנָר ּפֵּתְסַל ּתַא

י:ִעְׁשִי יֵֹלהֱי אִנֵבְזַעַל ּתַאְי וִנֵׁשְּטִל ּתַא

י:ִנֵפְסַאַיהוה יַי, וִבּונָזֲי עִּמִאְי וִבָי אִּכ

ן ׁשֹוְרָרי:ַעַמְיׁשֹור, לִַרח מֹאְי ּבִנֵחְָך ּונְֶרּכַי יהוה ּדִהֹוֵרנ

ס:ָמָ חַחֵיפִֶקר וֵֶדי ׁשֵי עִי ָקמּו בִָרי, ּכָׁש צֶפֶנְי ּבִנֵנְּתִל ּתַא

ים:ִּיֶַרץ חֶאְטּוב יהוה ּבְְראֹות ּבִי לִּתְנַמֱאֶא הֵלּול   חזן

ל יהוה:ֶה אֵַקּוְָך, וֶּבִץ לֵמֲאַיְק וַזֲל יהוה חֶה אֵַקּו

.]עמ' 47[ קדיש יתום האבלים אומרים

תהלים כז

  ראה עמ' 211.לדוד ה' אורי:

  ראה עמ' 205.קדיש יתום:
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ן,ָמְַרחָב הָׁש, אֶפִֶדיד נְי   ישיבה

ל,ָּיַמֹו אְְך ּכָּדְבַרּוץ עָי

ְךִָדידּותְַרב לֹו יְעֶי יִּכ

ם,ָעֹולָיו הִה, זֶאָדּור, נָה

ּהָא לָא נָא, ְרפָל נֵא, אָּנָא

אֵַרּפְתִתְק וֵּזַחְתִז ּתָא

יָךֶמֲמּו ַרחְהֶיק, יִתָו

ףַסְכִף נֹסְכִה נֶּמַה ּכֶי זִּכ

י,ִּבִד לַמְחַי, מִלֵא, אָּנָא

יב,ִבָֹרׂש, חְא ּופָה נֵלָּגִה

בֹוָדְך,ְּכִֶרץ מֶיר אִאָּת

ד,ֵא מֹועָי בִהּוב, ּכָר, אֵהַמ

  פיוט שנתחבר במאה השש-עשרה בצפת על ידי המקובל ר' אלעזר אזכרי. הפיוט מורכבידיד נפש:

מארבעה בתים ובראשם מצוי כאקרוסטיכון שם ה'. הפיוט חרוז וכתוב במשקל של שמונה הטעמות

. הפיוט היה נפוץ מאוד]י/דיד/נ/פש/אב/ה/רח/מן - מ/שוך/עב/דך/אל/ר/צו/נך וכו'[בכל מחצית טור 

ועם הזמן חלו בו שינויים ושיבושים, והנוסח המובא כאן הוא זה שנתגלה בכתב ידו המקורי של המחבר.

כך, למשל, הנוסח "אנא אלי מחמד לבי / חושה נא ואל תתעלם" שנשתבש ל"אלה חמדה לבי וחוסה

נא ואל נא תתעלם". הפיוט נותן ביטוי עז לתשוקתו של המשורר להגיע אל קרבת ה' ולזכות בחסדו

ובטובו, והוא הולם יפה את המעבר מימות החולין אל קדושת השבת.

  תנעם לי אהבתך.יערב לו ידידותך:  רוממותך ופארך.   הדרך:  הבא אותי לעשות את רצונך.   משך עבדך אל רצונך:∞  

בהראות לה נעם זיוך:      חולה מרוב אהבה אליך.   חולת אהבתך: יותר מכל מתיקות שבעולם.    מנפת צוף וכל טעם:
מכבודך:  מזה זמן רב.   זה כמה: יתעוררו.    יהמו:  מי שקדם לכל.   ותיק:  את אורך המתוק. ]לנפש[על ידי שתראה לה 

  כימי קדם.כימי עולם:השפע עלי חן וחסד.     וחנני: .  ]הגאולה[  זמן מועד:על ידי התגלות כבודך.   

ְך,ָל ְרצֹונְֶך אָּדְבְַך עֹׁשְמ

ָדָרְך,ֲה מּול הֶוֲחַּתְׁשִי

ם.ַעָל טָכְת צּוף וֶפֹּנִמ

ְך,ָתָבֲהַת אַי חֹולִׁשְפַנ

ְך,ָיוִם זַֹעּה נְָראֹות לַהְּב

ם.ָת עֹולַחְפְִך ׁשָה לָתְיָהְו

ְך,ָבֲן אֹוהֵל ּבַא עָחּוס נְו

ְך,ָּזֶֻרת עֶאְפִתְְראֹות ּבִל

ם.ָּלַעְתִל ּתַאְא, וָה ּנָחּוׁש

ְך,ָלֹומְת ׁשַּכֻת סֶי אַלָע

ְך.ָה ּבָחְמְׂשִנְה וָילִגָנ

ם.ָי עֹולֵימִי ּכִנֵּנָחְו
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קבלת שבת
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, ובערב שבת לקראת]בבגד[  התלמוד הבבלי מספר, כי "רבי חנינא היה מתעטף קבלת שבת:

לילה היה אומר 'בואו ונצא לקראת שבת המלכה'. רבי ינאי היה לובש בגדיו בערב שבת ואומר

. סיפור זה על מעשה של יחידים הפך]]המקור בארמית[שבת קיט ע"א ['בואי כלה בואי כלה'" 

בקרב המקובלים של צפת, לקראת סוף המאה השש-עשרה, יסוד לטכס קבלת פני השבת:

יציאה סמלית לקראתה לשדות וקידום פניה באורח חגיגי על ידי אמירת מזמורי תהילים ופיוטים.

המזמורים שנבחרו לשם כך מהללים את ה' ועוסקים באופנים שונים בהתגלותו ובעיקר במלכותו

על עם ישראל, על אומות העולם ועל כל מרכיבי הבריאה. קבלת שבת היא איפוא גם קבלת

עול מלכות שמים. טכס קבלת שבת התחבב על כלל קהילות ישראל והתפשט בהדרגה בכל

תפוצותיו, אף שבמקומות שונים, כגון קהילות הבלקן וגרמניה, הוא נתקבל בהיסוסים

ביטוי לאיחורו של הטכס הוא ההיתר למנות כחזן לקבלת[ובהסתייגויות בגלל החידוש שבו. 

שבת גם נער שטרם מלאו לו שלוש-עשרה שנה, וכן אמירת קבלת שבת מפי החזן בעומדו על

המסמלים את[ הטכס כולל שישה מזמורים ]הבימה ולא ליד העמוד הסמוך לארון הקודש.

 ומזמור שביעי כנגד]"אנא בכח" ו"לכה דודי"[, שני פיוטים בעלי גוון מיסטי ]ששת ימי השבוע

, מזמור שעם הזמן צורף אליו גם המזמור]שראשיתו "מזמור שיר ליום השבת"[יום השבת 

העוקב לו בספר תהילים, כיוון שראו את שניהם כקשורים זה בזה קשר הדוק. --בהזדמנויות

 מקצרים בטכס קבלת]כגון בשבת חול המועד או אם חל חג ביום שישי או בשבת[מיוחדות 

שבת ואומרים רק חלקים ממנו, כיוון שהטכס נתפס בעיקרו כמעבר מימות החול אל קדושת

השבת, ובאותן הזדמנויות אין המעבר חד ואינו מצריך דגש מיוחד. במקרים אלה מתחילה

 ואומרים רק חלק מבתי הפיוט "לכה דודי". כן אין]עמ' 56[התפילה באמירת "מזמור לדוד" 

.]עמ' 64[אומרים את הקטע הארמי הפותח ב"כגונא" 
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תהלים צה נּו:ֵעְׁשִצּור יְה לִָריעָ ניהוה,ַה לָנְַרּנְנ

 לֹו:ִַריעָרֹות נִמְזִתֹוָדה, ּבְיו ּבָנָה פָמְַקּדְנ

ים:ִֹלהֱל אָל ּכַדֹול עְָך ּגֶלֶדֹול יהוה, ּומָל ּגֵי אִּכ

ִרים לֹו:ָפֹות הֲתֹועְֶרץ, וְָקֵרי אְחֶדֹו מָיְר ּבֶׁשֲא

רּו:ָצָָדיו יָת יֶׁשֶּבַיְהּו, וָׂשָהּוא עְם וָּיַר לֹו הֶׁשֲא

נּו:ֵֹׂשי יהוה עֵנְפִה לְָרכְבִה, נָָרעְכִנְה וֶוֲחַּתְׁשִאּו נֹּב

עּו:ָמְׁשִֹקלֹו תְם ּבִּיֹום אַדֹו, הָאן יֹצְיתֹו וְִרעַם מַנּו עְחַנֲאַינּו וֵֹלהֱי הּוא אִּכ

ר:ְָדּבִּמַה ּבָּסַיֹום מְה, ּכִָריבְמִם ּכֶכְבַבְְקׁשּו לַל ּתַא

י:ִלֳעָם ָראּו פַי ּגִנּונָחְם, ּבֶיכֵבֹותֲי אִּסּונִר נֶׁשֲא

י:ְָדעּו ְדָרכָם ֹלא יֵהְם, וֵב הָבֵי לֵֹעם ּתַר עַֹמאָדֹור וְקּוט ּבָה אָנָים ׁשִעְָרּבַ  א חזן

י:ִתָנּוחְל מֶאּון אֹבְם יִי, אִּפַאְי בִּתְעַּבְׁשִר נֶׁשֲא

ֶרץ:ָאָל הָיהוה ּכַירּו לִ, ׁשָדׁשָיר חִיהוה ׁשַירּו לִׁש

תֹו:ָׁשּועְיֹום יְּיֹום לִרּו מְּׂשַמֹו, ּבְְרכּו ׁשָיהוה ּבַירּו לִׁש

יו:ָאֹותְלְפִים נִּמַעָל הָכְבֹודֹו, ּבְם ּכִּגֹויַרּו בְּפַס

תהלים צו

  מזמור זה נבחר לעמוד בראש מזמורי קבלת שבת כנראה בגלל הקריאה שבראשו לשירלכו נרננה:

ולשבח את ה', ובשל העובדה שהוא מזכיר את סיפור הבריאה, שסופו בשבת. לאחר שהמזמור מתאר

את ה' כאדון הבריאה וכאחראי לגורל העם, פונה בו ה' אל עם ישראל ומזהירם שלא להיות כדור

המדבר: בני הדור ההוא התנהגו שלא כראוי ובשל כך זעם עליהם ה' ואף נשבע שלא יזכו לבוא אל

המנוחה ואל הנחלה בארץ ישראל.

שיא,  תועפות:  מעמקי הארץ ומסתריה.   מחקרי ארץ:   האל המגן עלינו כסלע איתן ומושיענו.  צור ישענו:  ∞

העם שהוא מנהיג, כרועה המנהיג את הצאן הנתונות להשגחתו.  עם מרעיתו וצאן ידו:   נרד על ברכינו.  נברכה:  גובה. 

  רמז לשני אירועים מתקופתכמריבה, כיום מסה במדבר:  אכן ראוי שתישמעו לו ותלכו בדרכיו.   אם בקלו תשמעו:

גם.   ]]שמות יז, א-ז[ ומסה ]במדבר כ, א-יג[סיפור מי מריבה [הנדודים במדבר, שבהם גילה עם ישראל את קשי עורפו 
בכעסי.  באפי:  על כן, לפיכך.   אשר:  מאסתי, כעסתי על דור המדבר.   אקוט בדור:אף על פי שראו.     ראו:

כּוְל
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ים:ִֹלהֱל אָל ּכַד, נֹוָרא הּוא עֹאְל מָּלֻהְדֹול יהוה ּומָי גִּכ

ה:ָׂשָם עִיַמָיהוה ׁשַים, וִילִלֱים אִּמַעָי הֵֹלהֱל אָי ּכִּכ

ׁשֹו:ְָקּדִמְֶרת ּבֶאְפִתְז וֹיו, עָנָפְָדר לָהְהֹוד ו

ז:ֹעָבֹוד וָיהוה ּכַבּו לָים, הִּמַחֹות עְּפְׁשִיהוה מַבּו לָה

יו:ָרֹותְצַחְאּו לֹה ּובָחְנִאּו מְמֹו, ׂשְבֹוד ׁשְיהוה ּכַבּו לָה

ֶרץ:ָאָל הָיו ּכָנָּפִילּו מְִדַרת ֹקֶדׁש, חַהְיהוה ּבַוּו לֲחַּתְׁשִה

ִרים:ָיׁשֵמְים ּבִּמִַדין עָּמֹוט, יִל ּתַל ּבֵבֵּכֹון ּתִף ּתְַך אָלָם יהוה מִּגֹויַרּו בְמִא

ֹלאֹו:ְם ּומָּיַם הְַרעִֶרץ, יָאָל הֵגָתְם וִיַמָּׁשַחּו הְמְׂשִ  י חזן

ר:ַעָי יֵצֲל עָנּו ּכְַרּנְז יָר ּבֹו, אֶׁשֲל אָכְַדי וָֹלז ׂשֲעַי

תֹו:ָמּונֱאֶים ּבִּמַעְֶדק, וֶצְל ּבֵבֵט ּתֹּפְׁשִֶרץ, יָאָט הֹּפְׁשִא לָי בִא ּכָי בִי יהוה ּכֵנְפִל

ים:ִים ַרּבִּיִחּו אְמְׂשִ, יֶרץָאָל הֵגְָך ּתָלָהוה מי

אֹו:ְסִכֹון ּכְט מָּפְׁשִֶדק ּומֶיו, צָיבִבְל סֶָרפֲעַן וָנָע

ָריו:ָיב צִבָט סֵהַלְְך, ּותֵלֵיו ּתָנָפְׁש לֵא

ֶרץ:ָאָל הֵחָּתַה וָתֲל, ָראֵבֵָרָקיו ּתְירּו בִאֵה

ֶרץ:ָאָל הָדֹון ּכֲי אֵנְפִּלִי יהוה, מֵנְפִּלִּסּו מַמָג נַּדֹונִַרים ּכָה

בֹודֹו:ְים ּכִּמַעָל הָָראּו כְְדקֹו, וִם צִיַמָּׁשַידּו הִּגִה

ים:ִֹלהֱל אָוּו לֹו ּכֲחַּתְׁשִים, הִילִלֱאָים ּבִלְלַהְתִּמַל הֶסֵֶדי פְֹבל עָׁשּו ּכֹבֵי

יָך יהוה:ֶטָּפְׁשִן מַעַמְהּוָדה, לְנֹות יְה ּבָנְלֵגָּתַּיֹון וִח צַמְׂשִּתַה וָעְמָׁש

תהלים צז

העולם יתקיים  תכון תבל בל תמוט:כל יושבי תבל.     כל הארץ:רעדו, יראו.     חילו:  חצרות המקדש.   חצרותיו:  ∞

השדה.  שדי:בצדק וביושר.     במישרים:ולא יתמוטט.   

מפני  למען משפטיך:רעדה ונזדעזעה מאימה.     ותחל:יסוד, בסיס.     מכון:     יושבי האיים הרחוקים.    איים:∞  

שאתה שופט ביושר ובצדק.
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ים:ִֹלהֱל אָל ּכַ עָיתֵלֲעֵַד נֹאְֶרץ, מָאָל הָל ּכַיֹון עְלֶה יהוה עָּתַי אִּכ

ם:ֵילִּצַים יִעָד ְרׁשַּיִיָדיו מִסֲׁשֹות חְפַר נֵֹמאּו ָרע, ׁשְנִי יהוה ׂשֵבֲֹה  אחזן

ה:ָחְמִב ׂשֵֵרי לְׁשִיְיק, ּולִּדַּצַ לַֻרעָאֹור ז

ר ָקְדׁשֹו:ֶכֵזְהֹודּו לְיהוה, וַיִקים ּבִּדַחּו צְמִׂש

ה,ָׂשָאֹות עָלְפִי נִּכָדׁש ָיר חִיהוה ׁשַירּו לִמֹור ׁשְזִמ

 ָקְדׁשֹו:ַרֹועְינֹו ּוזִמְה ּלֹו יָיעִהֹוׁש

ְדָקתֹו:ִה צָּלִם ּגִּגֹויַי הֵינֵעְתֹו, לָׁשּועְ יהוה יַהֹוִדיע

ינּו:ֵֹלהֱת אַׁשּועְת יֵֶרץ אָי אֵסְפַל אָל, ָראּו כֵָראְׂשִית יֵבְתֹו לָמּונֱאֶּדֹו וְסַר חַכָז

רּו:ֵּמַזְנּו וְַרּנְחּו וְצִֶרץ, ּפָאָל הָיהוה ּכִַריעּו לָה

ָרה:ְמִקֹול זְּנֹור וִכְּנֹור, ּבִכְיהוה ּבַרּו לְּמַז

ְך יהוה:ֶלֶּמַי הֵנְפִִריעּו לָר, הָקֹול ׁשֹופְרֹות וְֹצצֲחַּב

ּה:ָי בֵבְֹׁשיְל וֵבֵֹלאֹו, ּתְם ּומָּיַם הְַרעִ  יחזן 

נּו:ֵַרּנְִרים יָד הַחַף, יָאּו כֲחְמִרֹות יָהְנ

ִרים:ָיׁשֵמְים ּבִּמַעְֶדק וֶצְל ּבֵבֵט ּתֹּפְׁשִֶרץ, יָאָט הֹּפְׁשִא לָי בִי יהוה ּכֵנְפִל

ֶרץ:ָאָנּוט הָים ּתִרּובְב ּכֵֹׁש, ייםִּמַזּו עְְרּגְִך יָלָיהוה מ

ים:ִּמַעָל הָל ּכַָרם הּוא עְדֹול, וָּיֹון ּגִצְיהוה ּב

נֹוָרא ָקדֹוׁש הּוא:ְדֹול וָָך ּגְמִיֹודּו ׁש

:::::אמונתוישועת ה' נודעה ברבים.    הודיע ה' ישועתו:∞      שמו הקדוש. זכר קדשו:אור רב עתיד לזרוח.    אור זרע:

 בצדק וביושר.:::::במישרים היושבים בכל קצווי תבל.   :::::אפסי ארץ     כלהבטחתו הנאמנה.   

תנוד, תרעד.  תנוט:כינוי לה', הרוכב כביכול על הכרובים שעל ארון הברית.     ישב כרובים:יפחדו, ירעדו.     ירגזו:  ∞

גדולת ה' נודעה בציון.  ה' בציון גדול:

תהלים צח

תהלים צט
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ִרים,ָיׁשֵ מָּתְנַה ּכֹונָּתַב אֵהָט אָּפְׁשְִך מֶלֶז מֹעְו

:ָיתִׂשָה עָּתַֹקב אֲעַיְָדָקה ּבְט ּוצָּפְׁשִמ

יו ָקדֹוׁש הּוא:ָלְֹדם ַרגֲהַוּו לֲחַּתְׁשִהְינּו וֵֹלהֱמּו יהוה אְרֹומ

ם:ֵנֲעַהּוא יְל יהוה וֶמֹו, ֹקִראים אְי ׁשֵֹקְראְל ּבֵמּואְיו ּוׁשָנֲֹהכְֹרן ּבֲהַאְה וֶֹׁשמ

מֹו:ָן לַתָק נֹחְיו וָֹדתֵרּו עְמָם, ׁשֶיהֵלֲר אֵַדּבְן יָנָּמּוד עַעְּב

ם:ָילֹותִלֲל עֵַקם עֹנְם, וֶהָ לָיתִיָא הֵֹׂשל נֵם, אָיתִנֲה עָּתַינּו אֵֹלהֱ  יהוה אחזן

ינּו:ֵֹלהֱי ָקדֹוׁש יהוה אִר ָקְדׁשֹו, ּכַהְוּו לֲחַּתְׁשִהְינּו וֵֹלהֱמּו יהוה אְרֹומ

ז:ֹעָבֹוד וָיהוה ּכַבּו לָים, הִלֵי אֵנְיהוה ּבַבּו לָ הד.ִָדוְמֹור לְזִמ  עמידה

ְדַרת ֹקֶדׁש:ַהְיהוה ּבַוּו לֲחַּתְׁשִמֹו, הְבֹוד ׁשְיהוה ּכַבּו לָה

ים:ִם ַרּבִיַל מַים, יהוה עְִרעִבֹוד הָּכַל הֵם אִיָּמַל הַקֹול יהוה ע

ָדר:ָהֶ, קֹול יהוה ּבַֹחּכַקֹול יהוה ּב

נֹון:ָבְּלַי הְֵרזַת אֶר יהוה אֵּבַׁשְיַים, וִָרזֲר אֵֹבקֹול יהוה ׁש

ים:ִמֵן ְראֶמֹו בְְריֹון ּכִׂשְנֹון וָבְל, לֶגֵמֹו עְְרִקיֵדם ּכַּיַו

ׁש:ֵבֹות אֲהַב לֵצֹקֹול יהוה ח

ר ָקֵדׁש:ְַדּבִיל יהוה מִחָר, יְָדּבִיל מִחָקֹול יהוה י

— שאינו שייך לקבוצת המזמורים צב-צט המרכיבה את עיקר קבלת שבת —  מזמור זה מזמור לדוד:

עוסק בהתגלות ה' המביאה את הטבע כולו ליראה ורעד. סיום המזמור מבטיח מתנה כפולה של ה'

לעמו: עוז ועוצמה מכאן ושלום ושלוה מכאן. קשרו של המזמור אל תפילת השבת מודגש כבר בתלמוד

 הן כנגד שבע]ראה עמ' 76[, הקובע כי שבע ברכות העמידה של שבת ]]ה ע"א[ברכות ד, ג [הירושלמי 

הפעמים שבהן נזכרת המילה "קול" במזמורנו.

כינוי לבית  להדם רגליו:ביססת וקבעת סדרים מתוקנים וישרים.     כוננת מישרים:המלך העז, החזק.     עז מלך:

סולח.  נשא:להם.     למו:  מצוותיו.   עדתיו:בין המתפללים לפניו.     בקראי שמו:.   ]או לארון הברית[המקדש 

שריון:הפמליה השמיימית.     בני אלים:.   ]על כבודו ועזו[שבחו את ה'   הבו לה':∞     מעשיהם הרעים.  עלילותם:
ירעיד.  יחיל:מבקיע בכוח מן הסלעים.     חצב:.   ]דברים ג, ט[הר חרמון 

תהלים כט
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בֹוד:ָר ּכֵֹמּלֹו אֻלֹו ּכָיכֵהְרֹות, ּובָעְף יֹׂשֱחֶּיַלֹות וָּיַל אֵחֹולְ  קֹול יהוה י חזן

ם:ָעֹולְְך לֶלֶב יהוה מֶׁשֵּיַב, וָׁשָּבּול יַּמַיהוה ל

לֹום:ָּׁשַּמֹו בַת עֵֶרְך אָבְן, יהוה יֵּתִּמֹו יַעְז לֹיהוה ע

ואומרים בלחש:

רּוָרה.ְיר צִּתַָך ּתְינִמְת יַֻדּלְ ּגַֹחכְא, ּבָּנָא

ֵרנּו, נֹוָרא.ֲהַנּו, טֵבְּגַָך, ׂשְּמַת עַל ִרּנֵַקּב

ֵרם.ְמָת ׁשַבָבְחּוְדָך ּכִי יֵּבֹור, ּדֹוְרׁשִא גָנ

ם.ֵלְמָיד ּגִמָָך ּתְְדָקתִי צֵמֲֵרם, ַרחֲהַם, טְֵרכָּב

ָך.ֶָדתֲל עֵהַָך נְֹרב טּובְין ָקדֹוׁש, ּבִסֲח

ָך.ֶתֵָרי ְקֻדּׁשְה, זֹוכֵנְָך ּפְּמַעְה, לֶאֵיד ּגִחָי

לּומֹות.ֲעַ ּתַנּו, יֹוֵדעֵָקתֲעַע צַמְל ּוׁשֵנּו ַקּבֵתָעְוַׁש

ישיבהד.   ֶעָם וָעֹולְכּותֹו לְלַבֹוד מְם ּכֵרּוְך ׁשָּב

  תפילה שמוצאה בחוגי המיסטיקאים של ימי הביניים והיא מיוחסת במסורתם לתנא ר'אנא בכח:

אב"ג[נחוניא בן הקנה. התפילה מורכבת משבעה טורים שבכל אחד מהם שש מילים. ראשי המילים 

 יוצרים, לפי המסורת הקבלית, את ה"שם בן מ"ב אותיות" המוזכר בתלמוד]ית"צ קר"ע שט"ן וכו'

. לכן אומרים בסופה של התפילה את המשפט "ברוך]קידושין עא ע"א[הבבלי כאחד משמותיו של האל 

שם כבוד מלכותו לעולם ועד", שאיננו חלק מתפילה זו, כפי שעושים אחרי הזכרת שם ה' גם במקומות

. נראה ששילוב "אנא בכח", העוסק בשמו של ה', אחרי "מזמור לדוד" נובע מן]כגון עמ' 70[אחרים 

.]שמונה-עשרה פעם![המספר הרב של הופעות שם ה' במזמור 

ה'כל הנמצא בהיכלו.     כלו:.   ]על ידי התמוטטות העצים[יגלה את הקרקע   ויחשף: יבהיל, ירעיד ויריץ.     יחולל:
 ה' ישב לשפוט את העולם בתקופת המבול, ומאותם ימים ואילך מתגלה מלכותו בעולם.למבול ישב וכו':

 כינוי:::::נורא חזקנו, גדלנו ורוממנו.   :::::שגבנותפתח את כבליה של האומה הסובלת מאויביה וצריה.     תתיר צרורה:∞  

 שמור אותם כבבת:::::כבבת שמרםעם ישראל המכריזים שאתה אחד.     דורשי יחודך:לקב"ה, שמשמעו: מטיל יראה.   

 המזכירים בתפילתם את קדושתך.:::::זוכרי קדשתך   עליון, רם ונישא. גאה: חזק.     חסין:הענק להם.     גמלם:העין.   

 צעקתנו, תפילתנו.:::::שועתנו
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ה,ָּלְַקַראת ּכִדֹוִדי  לשירה

ה.ָלְַקּבְת נָּבַי ׁשֵנְּפ

ה.ָלְַקּבְת נָּבַי ׁשֵנְה, ּפָּלְַקַראת ּכִה דֹוִדי לָכְל

ד,ָחִֶדּבּור אְכֹור ּבָזְמֹור וָׁש

ד,ָֻחיְמַל הֵנּו אָיעִמְׁשִה

ד,ָחֶמֹו אְד ּוׁשָחֶיהוה א

ה.ָּלִהְתִלְֶרת וֶאְפִתְם ּולֵׁשְל

ה.ָלְַקּבְת נָּבַי ׁשֵנְה, ּפָּלְַקַראת ּכִה דֹוִדי לָכְל

ה,ָכְלֵנְכּו וְת לָּבְַקַראת ׁשִל

ה,ָָרכְּבַקֹור הְיא מִי הִּכ

ה,ָסּוכְֶדם נֶּקִֹראׁש מֵמ

נפטר בצפת לקראת סוף המאה השש-[פיוט ברוח הקבלה שחיבר ר' שלמה אלקבץ הלוי   לכה דודי:

. ואף שהיו בנמצא כמה פיוטי "לכה דודי" באותם ימים, זכה פיוטו של אלקבץ למעמד מיוחד]עשרה

 ושמו]והראשון שבהם משמש גם כפזמון חוזר[בזכות המלצה שהמליץ עליו האר"י. לפיוט עשרה בתים 

. שלושת הטורים]"שלמה הלוי"[של המחבר רשום באקרוסטיכון בראשי הבתים, מן הבית השני ואילך 

הראשונים שבכל בית חורזים בחרוז אחד, המתחלף בכל בית; ואילו הטור הרביעי מסתיים בחרוז אחיד

ובמיוחד אל נבואות הנחמה של[לאורך הפיוט כולו. הפיוט משופע ברמיזות רבות אל פסוקי מקרא 

 וגם לשון "שמור" [דברים] בעשרת הדיברות נאמרה לגבי השבת לשון "זכור" [שמות כ, ח:::::שמור וזכור בדבור אחד∞  

, כי "זכור ושמור בדיבור אחד נאמרו", כלומר בפעם אחת נאמרו], ועל כך נאמר בתלמוד הבבלי [שבועות כ ע"ב]ה, יב

אל שמייחדים את שמו, כלומר  אל המיחד:שתי המילים יחדיו, והוא מעשה של פלא שאין אדם יכול לעשות כמותו.   

כל ימות השבוע שואבים ברכה וחיות מן השבת.  מקור הברכה:     פרסום וכבוד.    לשם:  מכריזים כי הוא אחד ויחיד. 

.]השבת נעשתה מלכה ונסיכה לפני שנברא העולם [כפי שהולך הפייטן ומסביר בהמשך הבית  מראש מקדם נסוכה:

הָכְל
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ה.ָּלִחְה ּתָבָׁשֲחַמְה ּבֶׂשֲעַסֹוף מ

ה.ָלְַקּבְת נָּבַי ׁשֵנְה, ּפָּלְַקַראת ּכִה דֹוִדי לָכְל

ה,ָלּוכְיר מְִך עֶלֶׁש מְַקּדִמ

ה,ָכֵפֲהַּתֹוְך הִי מִאְי צִקּומ

א,ָכָּבַק הֶמֵעְת ּבֶבְֶך ׁשַָרב ל

ה.ָלְמְֶך חִיַלָל עֹמֲחַהּוא יְו

ה.ָלְַקּבְת נָּבַי ׁשֵנְה, ּפָּלְַקַראת ּכִה דֹוִדי לָכְל

י,ִר קּומָפָעִֵרי, מֲעַנְתִה

י,ִּמְַך עְֵרּתַאְפִֵדי תְגִי ּבִׁשְבִל

י,ִמְחַּלַית הֵי ּבַׁשִן יֶד ּבַל יַע

ּה.ָלָאְי גִׁשְפַל נֶה אָָקְרב

ה.ָלְַקּבְת נָּבַי ׁשֵנְה, ּפָּלְַקַראת ּכִה דֹוִדי לָכְל

 ואל מדרשי חז"ל, והבנה מלאה של הדברים דורשת לקרוא אותם קריאה דו-מישורית: ברובד]ישעיהו

הראשוני והפשוט שלו מדבר הפיוט בו בזמן על יום השבת, עם ישראל, ירושלים והגאולה. ה"דוד" הוא

לעיתים עם ישראל ולעיתים הוא ה', ואילו ה"כלה"-המלכה היא לעיתים ירושלים, לעיתים השכינה

ולעיתים עם ישראל. כפילות זו מובנת ברובד הנסתר, הקבלי, של הפיוט, שבו מזוהים השבת, עם ישראל,

ירושלים והשכינה עם ספירת מלכות, הכמהה להתייחד עם אהובה, הקב"ה, ספירת תפארת. מן הפיוט

עולה תחושה חריפה של חורבן וגלות ואמונה לוהטת בגאולה המתקרבת ובאה.

השבת באה לעולם אמנם לאחר ששת ימי הבריאה, אך היא קדמה במחשבת האלהים  סוף מעשה במחשבה תחלה:

מקום של בכייה וצער, כינוי לגלות.  עמק הבכא:חורבן ואובדן.     הפכה:     ירושלים.    מקדש מלך:לבריאת העולם.   

התקרב אל  קרבה אל נפשי גאלה:     באמצעות המשיח, מצאצאי דוד בן ישי מבית לחם.    על יד בן ישי בית הלחמי:

נפשי וגאל אותה.
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עֹוְרִרי,ְתִעֹוְרִרי הְתִה

י אֹוִרי,ִא אֹוֵרְך קּומָי בִּכ

ִרי,ֵּבַיר ּדִעּוִרי עּוִרי, ׁש

ה.ָלְגְִך נִיַלָבֹוד יהוה עְּכ

ה.ָלְַקּבְת נָּבַי ׁשֵנְה, ּפָּלְַקַראת ּכִה דֹוִדי לָכְל

י,ִמְלָּכִֹלא תְי וִׁשֹבֵֹלא ת

י,ִמֱהֶה ּתַי ּומִחֲּתֹוחְׁשִה ּתַמ

י,ִּמַי עֵּיִנֲסּו עֱחְֶך יָּב

ּה.ָּלִל ּתַיר עִה עָתְנְבִנְו

ה.ָלְַקּבְת נָּבַי ׁשֵנְה, ּפָּלְַקַראת ּכִה דֹוִדי לָכְל

ְך,ִיָאסֹה ׁשָּסִׁשְמִיּו לָהְו

ְך,ִיָעְּלַבְל מָקּו ּכֲָרחְו

ְך,ִיָֹלהְֱך אִיַלָיׂש עִׂשָי

ה.ָּלַל ּכַן עָתָׂשֹוׂש חְמִּכ

ה.ָלְַקּבְת נָּבַי ׁשֵנְה, ּפָּלְַקַראת ּכִה דֹוִדי לָכְל

י,ִֹרצְפִאל ּתֹמְין ּוׂשִמָי

י,ִִריצֲעַת יהוה ּתֶאְו

של[חורבותיה   תלה:ימצאו מנוח ומחסה.     יחסו:תבכי, תאנחי.     תהמי:תהיי כפופה ומושפלת.     תשתוחחי:

כשמחת.  כמשוש:משחיתייך ומחריבייך.     מבלעיך:הבוזזים אותך יהיו לבז ולשלל.     והיו למשסה שאסיך:.   ]ירושלים

תיראי ותכבדי.  תעריצי:
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י,ְִרצַן ּפֶיׁש ּבִד אַל יַע

ה.ָילִגָנְה וָחְמְׂשִנְו

.הָלְַקּבְת נָּבַי ׁשֵנְה, ּפָּלְַקַראת ּכִה דֹוִדי לָכְל

הבית האחרון של הפיוט נאמר כשהציבור קם ופונה לכיוון פתח הכניסה אל בית הכנסת:

ּה,ָלְעֶַרת ּבֶטֲלֹום עָׁשְי בִּבֹוא

ה,ָלֳהָצְה ּובִָרּנְם ּבַּג

ה,ָּלֻגְם סַי עֵמּונֱּתֹוְך א

ה,ָּלַי כִה, ּבֹואָּלַי כִּבֹוא

א.ָתְּכְלַת מָּבַה, ׁשָּלַי כִּבֹוא

ה.ָלְַקּבְת נָּבַי ׁשֵנְה, ּפָּלְַקַראת ּכִה דֹוִדי לָכְל

אם ישנם אבלים הבאים לבית הכנסת, הם ממתינים מחוצה לו עד לאחר "לכה דודי". אז

 והם נכנסים אל אולם התפילה]או: "צאו לקראת האבלים"[מכריז הגבאי "ניחום אבלים" 

כשהקהל מנחם אותם באומרו:

ה עֹוד.ָבֲַדאְ ל]יףִתֹוס[יפּו ִֹלא תֹוסְם וִיַלָירּוׁשִּיֹון וִי צֵלֵבֲר אָאְתֹוְך ׁשְ ּב]ָךְאֹות[ם ֶכְתֶם אֵחַנְקֹום יָּמַה

הפנייה לכיוון פתח הכניסה לבית הכנסת באה לתת ביטוי מוחשי לכניסת השבת, והיא  בואי בשלום:

מלווה גם בקידה בשעת אמירת "בואי כלה בואי כלה".

 נמצא כל השבוע בביתו, אך הוא רשאי לבוא לבית הכנסת]בשבוע האבל[  האבל המקום ינחם וכו':

ובני עדות[בשבת, והציבור מקבל אותו בדברי ניחומים על ידי אמירת הנוסחה המקובלת להזדמנות זו 

. המנהג לנחם אבלים בערב שבת לאחר "לכה דודי"]המזרח נוהגים לומר "תנוחם/תנוחמו מן השמים"

מתועד רק במאה השנים האחרונות ולא נתקבל בכל מקום ומקום.

מי שמביאה כבוד ותפארת לבעלה.  עטרת בעלה:  כינוי למשיח, שהוא מבית דוד ומצאצאי פרץ בן יהודה.   בן פרצי:

מארמית: שבת המלכה.  שבת מלכתא:   אל עם המאמינים, העם הנבחר, עם ישראל.  תוך אמוני עם סגלה:

לדאוב, לחוש צער.  לדאבה:  ∞
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ת:ָּבַּׁשַיֹום הְיר לִמֹור ׁשְזִמישיבה   

יֹון:ְלֶָך עְמִׁשְר לֵּמַזְיהוה, ּולַדֹות לֹהְטֹוב ל

ילֹות:ֵּלַָך ּבְתָמּונֱאֶָך, וֶּדְסֶַקר חֹּבַיד ּבִּגַהְל

ּנֹור:ִכְיֹון ּבָּגִי הֵלֲל, עֶבָי נֵלֲעַׂשֹור וָי עֵלֲע

ן:ֵַרּנֲֶדיָך אָי יֵׂשֲעַמְָך, ּבֶלֳעָפְי יהוה ּבִנַּתְחַּמִי ׂשִּכ

יָך:ֶתֹבְׁשְחַקּו מְמָד עֹאְיָך יהוה, מֶׂשֲעְַדלּו מָה ּגַמ

את:ֹת זֶין אִבָיל ֹלא יִסְָדע, ּוכֵר ֹלא יַעַיׁש ּבִא

ד:ֵַדי עֲָדם עְמָּׁשִהְן, לֶוָי אֵלֲעֹל ּפָיצּו ּכִצָּיַב וֶׂשֵמֹו עְים ּכִעָ ְרׁשַֹרחְפִּב

ם יהוה:ָֹלעְרֹום לָה מָּתַאְו

ן:ֶוָי אֵלֲעֹל ּפְָרדּו ּכָּפְתִדּו, יֵאבֹיָך יֶבְיֹה אֵּנִי הִיָך יהוה ּכֶבְֹיה אֵּנִי הִּכ

ן:ָנֲן ַרעֶמֶׁשְי ּבִֹּלתַי, ּבִים ַקְרנֵראְִֶרם ּכָּתַו

י:ָנְזָה אָנְעַמְׁשִים ּתִֵרעְי מַלָים עִמָּקַׁשּוָרי, ּבְי ּבִינֵט עֵּבַּתַו

ה:ֶּגְׂשִנֹון יָבְּלֶַרז ּבֶאְָרח, ּכְפִר יָמָּתַיק ּכִּדַ  צחזן 

ִריחּו:ְפַינּו יֵֹלהֱרֹות אְצַחְית יהוה, ּבֵבְים ּבִתּולְׁש

יּו:ְהִים יִּנַנֲַרעְים וִנֵׁשְה, ּדָיבֵׂשְנּובּון ּבְעֹוד י

ה ּבֹו:ָתָלְוַֹלא עְר יהוה, צּוִרי וָׁשָי יִיד ּכִּגַהְל

תהלים צב

גם כאשר הרשעים ועושי  בפרח רשעים וכו':ניגון.     הגיון:.   ]בעל עשרה מיתרים[על כלי נגינה   עלי עשור:  ∞

יישמדו  יתפרדו:שוכן במרום, תקיף ושליט.     מרום:הרשעה פורחים ונראים כמצליחים, הם עתידים להישמד לנצח.   

ותבט עיני בשוריסכתי את בשרי.     בלתי:  הגבהת ונישאת אותי כגובה קרני הראמים.   ותרם כראים קרני:ויאבדו.   
יגדל וישגשג.  ישגה:זכיתי לראות במפלת אויביי, זכיתי לשמוע את סיפור מפלתם של אלו שביקשו לפגוע בי.     וכו':

גם בזקנתם יתנו תנובה, פרי, כלומר יהיו במלוא כוחם  ינובון בשיבה:     עוד חצרות בית המקדש.    חצרות אלהינו:

אין בו עוולה ורשעות.  ולא עולתה בו:     וצדיקותם.  

  כבר בימי הרמב"ם נהוג היה לומר מזמור זה במסגרת תפילת ליל שבת, בוודאימזמור שיר ליום השבת:

בגלל כותרתו של המזמור המזכירה במפורש את השבת. עם זאת קשרו של המזמור אל יום השבת לא

נתברר, ופרשניו נתקשו בדבר מאוד.
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,רָּזַאְתִז הֹׁש יהוה עֵבָׁש, לֵבָאּות לְֵך ּגָלָיהוה מ

ּמֹוט:ִל ּתַל ּבֵבֵּכֹון ּתִף ּתַא

ה:ָּתָם אָעֹולֵז, מָאֵָך מֲאְסִכֹון ּכָנ

ם:ָיְכָרֹות ּדָהְאּו נְׂשִם, יָרֹות קֹולָהְאּו נְׂשָרֹות יהוה נָהְאּו נְׂשָנ

רֹום יהוה:ָּמַיר ּבִּדַם, אֵָרי יְּבְׁשִיִרים מִּדַים אִם ַרּבִיַלֹות מֹּקִ   מחזן

ים:ִמֶָרְך יֹאְֶדׁש, יהוה לֹה ּקָוֲאַָך נְיתֵבְד לֹאְנּו מְמֶאֶיָך נֶֹדתֵע

קדיש יתום

א.ָּה ַרּבֵמְׁש ׁשַַקּדְתִיְל וַּדַּגְתִי

ן.ֵמָא

יְךִלְמַיְּה, וְֵרעּותִָרא כְי בִא ּדָמְלָעְּב

ּה.ֵיחִׁשְיָקֵרב מִּה וְֵרָקנֻח ּפַמְצַיְּה וֵכּותְלַמ

ן.ֵמָא

יתֵל ּבָכְי ּדֵּיַחְיכֹון ּובֵיֹומְיכֹון ּובֵּיַחְּב

ן ָקִריב,ַמְזִא ּובָלָגֲעַל, ּבֵָראְׂשִי

ן.ֵמָרּו אְמִאְו

םַלָעְַרְך לָבְא מָּה ַרּבֵמְא ׁשֵהְן. יֵמָא

א.ָּיַמְלָי עֵמְלָעְּול

םַרֹומְתִיְר וַאָּפְתִיְח וַּבַּתְׁשִיְַרְך וָּבְתִי

לָּלַהְתִיְה וֶּלַעְתִיְר וָּדַהְתִיְא וֵּׂשַנְתִיְו

ִריְך הּוא.ְא ּבָֻקְדׁשְּה ּדֵמְׁש

ן.ֵמָא

 ראה עמ' 205.קדיש יתום:

  מלכותך קיימת מעולם.נכון כסאך מאז:תתבסס.     תכון:חגר במתניו כאזור.     התאזר:מלכות ופאר.     גאות:∞  

אדירים משברי    יותר מקולות.]ה' אדיר[  מקלות:קול הכאת הגלים ושבירתם.     דכים:הרימו קולם.     נשאו... קולם:
היינו:[  ה', לאורך ימים תשכון בביתך לביתך נאוה קדש וכו':מצוותיך.     עדתיך:גלי הים החזקים והתקיפים.     ים:

, שהוא נוה קודש, משכן קדוש.]בבית המקדש

תרגום:

יתגדל ויתקדש שמו הגדול.
.]אמן[

בעולם שברא כרצונו וימליך
מלכותו ויצמיח ישועתו ויקרב משיחו.

.]אמן[

בחייכם ובימיכם ובחיי כל בית
ישראל במהרה ובזמן קרוב,

ואמרו אמן.
אמן. יהי שמו הגדול מבורך, לעולם[

.]ולעולמי עולמים
יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם
ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל

שמו של הקדוש ברוך הוא.
.]אמן[

האבלים

קהל

האבלים

קהל

האבלים

קהל
ואבלים

האבלים

קהל

תהלים צג
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:הבוששבת ב[  אָתְָרכִל ּבָן ּכִא מָּלֵעְל

]אָתְָרכִל ּבָּכִא מָּלֵעְא לָּלֵעְל

אָתָמֱחֶנְא וָתָחְּבְׁשֻא ּתָיָרתִׁשְו

ן.ֵמָרּו אְמִאְא, וָמְלָעְיָרן ּבִמֲאַּד

ן.ֵמָא

אָּיַמְן ׁשִא מָא ַרּבָמָלְא ׁשֵהְי

לֵָראְׂשִל יָל ּכַעְינּו וֵלָים עִים טֹובִּיַחְו

ן.ֵמָרּו אְמִאְו

ן.ֵמָא

ן.ֵמָרּו אְמִאְל וֵָראְׂשִל יָל ּכַעְינּו וֵלָלֹום עָה ׁשֶׂשֲעַיו הּוא יָרֹומְמִּב ]לֹוםָּׁשַה :הבוששבת ב [ לֹוםָה ׁשֶֹׂשע

ן.ֵמָא

יִיהִי אִכָד, אֹוף הָחֶאְא ּבָּלֵעְִדין לֲחַיְתִּנּון מְִדאא ָנְוַגְּכ

ִריְךְא ּבָד. ֻקְדׁשַל חֵקבָד לַא חָּלֵעְהֹון לְּמִי עֵוֱהֶמְד, לָחֶא ְדאָָרזְא ּבָּתַתְַדת לֲחַיְתִא

דָחֶא ְדאָָרזְיַדת ּבִבֲעְתִי אִיהִאְד ּדַא ִדיָקֵריּה עָיְְרסֻל ּכַיב עִתָא יָא, לָּלֵעְד לָחֶהּוא א

ד.ָחֶמֹו אְד ּוׁשָחֶא ַדיהוה אָא ָרזָנְא אֹוִקימָהְד. וָחֶאְד ּבָחֶי אֵוֱהֶמְיּה, לֵילִא ּדָנְוַגְּכ

אָלֹותְד, צָחֶא ְדאָּה ָרזַלֲֵרי עְׁשִמְד לָחֶא ְדאָָרזְַדת ּבֲחַאְתִאְת ּדָּבַי ׁשִיהִאת ָּבַא ְדׁשָָרז

שבת שובה:ב[למעלה מכל הברכות 

]למעלה ולמעלה מכל הברכות

והשירות, התשבחות והנחמות,
הנאמרות בעולם, ואמרו אמן.

.]אמן[

יהי שלום רב מן השמים
וחיים טובים עלינו ועל כל ישראל

ואמרו אמן.
.]אמן[

האבלים

קהל

האבלים

קהל

האבלים

קהל

]קלה ע"א-ע"ב[זהר תרומה 

קטע זה מספר הזוהר שולב בתפילה רק במאה השמונה-עשרה. עניינו בשכינה המסומלת  כגונא:

בשבת ובהתעצמות הקדּושה המתרחשת עם כניסת השבת. הקטע גדוש בסמלים קבליים ויש בו

נסיון לתאר תהליכים המתרחשים בעולם הספירות העליון וביטוי לשאיפה אנושית להשפיע עליהם

כדי לסייע לשפע האלהי לרדת כראוי ממרומים אל עולם האדם. הקטע עוסק בעיקר בשתיים מן

הספירות: ספירת תפארת, שהיא בבחינת הזכר, הקדוש ברוך הוא, וספירת מלכות, שהיא הנקבה-

השכינה-השבת. הפיסקה הראשונה ניתנת להתפרש באופן כללי כך: כשם ששש הספירות העליונות

שמעל לספירת מלכות מתלכדות בשבת לחטיבה אחת - וזה הסוד שבאמירת הפסוק "שמע ישראל"

 כך גם השכינה-מלכות-שבת מתאחדת עם כל כוחותיה המלאכיים. רק—שיש בו שש מילים 

ספירת[בתנאים אלה יכול להיווצר הקישור והזיווג בין השכינה-מלכות ובין הקב"ה-תפארת 

. הזיווג בין תפארת ומלכות מאפשר את ירידת]תפארת המצויה במרכז שש הספירות העליונות

השפע האלהי לעולם כולו.

וקריאת[  ופירוש הדברים באופן כללי: תפילת שבת, תפילתם של בני אדם בעולם התחתון רזא דשבת:

ֳ
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תַנָּקַּתְתִאְד, וָחֶא ְדאָָרזְא ּבָיׁשִיָרא ַקּדִּקַא יָיְְרסַֻדת ּכֲחַאְתִא אָהְא, ּדָּתַּבַי ׁשֵלֲעְַדמ

תְַרׁשַּפְתִאְַדת וֲחַיְתִי אִיהִא אָּתַּבַל ׁשֵּיַד עַה. ּכָאָּלִא עָיׁשִא ַקּדָּכְלַּה מַלֲֵרי עְׁשִמְל

ירּוִהְחּוָדא ִדנִיְַרת ּבָאְּתְׁשִי אִיהִאְּה, וַּנִִרין מְּבַעְתִין מִינִל ּדָכְָרא, וֳחָָרא אְטִּסִמ

אֵריָין ּומִזְי ֻרגֵנָטְלֻל ׁשָכְא. וָיׁשִא ַקּדָּכְלַי מֵּבַגְִרין לְטִה עָּמַכְַרת ּבְּטַעְתִאְא וָיׁשִַקּד

אָהָּפְנַאְין. וִמְלָהּו עְּלֻכְָרא ּבֳחָא אָנָטְלֻית ׁשֵלְּה, וַּנִרּו מְּבַעְתִאְְרִקין וַהּו עְּלֻא ּכְָדִדינ

ִריןְּטַעְתִהֹון מְּלֻכְ  וחזןא,   ָיׁשִא ַקּדָּמַעְא ּבָּתַתְַרת לְּטַעְתִאְה וָאָּלִירּו עִהְנִיִרין ּבִהְנ

ין.ִּפְנַירּו ְדאִהְנִה ּבְָדוֶחְּה ּבַא לְָרכָבְא לָלֹותְא ִדצָירּותֵֵדין ׁשְין ּכְִדּתַין חִתָמְׁשִנְּב

תרגום:

ספירת מלכות שהיא השכינה[ מתייחדות למעלה ב"אחד", כך גם היא ]הספירות[כשם שהן 

 מתייחדת למטה בסוד "אחד", להיות עמהן למעלה אחד כנגד אחד.]ומיוצגת בשבת

הקדוש ברוך הוא, שהוא אחד למעלה, אינו יושב על כסא כבודו עד שהיא נעשית בסוד

"אחד" כדוגמתו, להיות אחד באחד. והנה כבר פירשנו הסוד של "ה' אחד ושמו אחד".

תפילה של]ב[ היא שבת הנאחדת בסוד "אחד", שישרה עליה סוד "אחד", סוד השבת:

כניסת השבת, שהרי כסא הכבוד הקדוש נאחד בסוד "אחד" ונתקן שישרה עליו המלך

הקדוש העליון. כשנכנסת השבת היא מתייחדת ונפרשת מסטרא אחרא, וכל הדינים

מועברים ממנה, והיא נשארת ביחוד ההארה הקדושה ומתעטרת בכמה עטרות אצל

המלך הקדוש, וכל ממשלות הרוגז ובעלי הדין כולם בורחים ומועברים ממנה, ואין שלטון

אחר בכל העולמות. ופניה מאירים בהארה עליונה והיא מתעטרת למטה בעם הקדוש,

וכולם מתעטרים בנשמות חדשות. וזו תחילת התפילה לברך אותה בחדוה במאור פנים.

 

, נותנת לשכינה, המסומלת גם בכסא הכבוד, כוח להתאחד עם כל כוחותיה]"שמע ישראל" בכלל זה

"סטרא[וכן לקבל שפע מספירת תפארת, המסמלת את המלך הקדוש העליון, הקב"ה. כל כוחות הרע 

 הנאחזים בשכינה בימות השבוע נעלמים בזכות תפילת שבת, דבר המאפשר לה לקבל את]אחרא"

האור השופע עליה מן העליונים. אור זה מגיע גם אל כל המתפללים והם מתעטרים בזכותו בתוספת

מייד לאחר קטע, בחדוה ובמאור פנים.-- ]השורה על כל אדם מישראל ביום השבת[ה"נשמה היתרה" 

זה מופיע בספר הזוהר המשפט "ברכו את ה' המבורך", והוא ראשיתה של תפילת ערבית.
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ערבית לליל שבת
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  אחת משלוש התפילות הקבועות הנאמרות בכל יום. זמן אמירתה הוא מצאתתפילת ערבית:

 נוהגים לומר אותה מיד לאחר— כדי להוסיף מקודש אל חול —הכוכבים ואילך, אך בערב שבת 

 שני]שיש הקוראים לה "מעריב"[תפילת מנחה, גם אם טרם שקעה השמש. לתפילת ערבית 

חלקים מרכזיים: קריאת שמע וברכותיה ותפילת העמידה. קריאת שמע, לפי חז"ל, היא חובה

תלמוד בבלי,[גמורה מן התורה, אך אמירת תפילת העמידה נחשבה בימי התנאים כרשות 

. רק עם השנים קיבל עם ישראל על עצמו לומר אותה כחובה גמורה, אף שמבחינה]ברכות כז ע"ב

פורמאלית היא עדיין נחשבת כתפילת רשות. ייחודה זה של תפילת ערבית נובע מהבדל–הלכית

מרכזי בינה לבין שתי התפילות היומיות האחרות: בעוד ששחרית ומנחה נוסדו כנגד הקרבנות

שהוקרבו בבית המקדש בבוקר ובין הערביים, תפילת ערבית באה לעולם, ככל הנראה, כשחשו

אנשים בצורך לחתום את היום ולקדם את בוא הלילה במעמד של תפילה. על פי האגדה היה

.]תלמוד בבלי, ברכות כו ע"ב[יעקב אבינו הראשון שהתפלל תפילה זו 
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עמידה   הזמנת הציבור לתפילה

ָרְך.ֹבְמַת יהוה הְֶרכּו אָּבחזן

ד.ֶעָם וָעֹולְָרְך לֹבְמַרּוְך יהוה הָּב   קהל [קידה]

ד.ֶעָם וָעֹולְָרְך לֹבְמַרּוְך יהוה הָּבחזן

קריאת שמע וברכותיה

ברכת ”מעריב ערבים“

הברכה הראשונה לפני קריאת שמע

ם,ָעֹולְָך הֶלֶינּו מֵֹלהֱה יהוה, אָּתַרּוְך אָּב   ישיבה

ִרים,ָעְ ׁשַחֵה ּפֹותָמְכָחְים, ּבִָרבֲִריב עֲעַרֹו מְָדבִר ּבֶׁשֲא

ים,ִּנַמְּזַת הֶיף אִלֲחַים ּומִּתִה עֶּנַׁשְה מָבּונְתִּוב

ְרצֹונֹו.ִ ּכַָרִקיעָם ּבֶיהֵרֹותְמְׁשִמְים ּבִבָּכֹוכַת הֶר אֵּדַסְּומ

י אֹור.ֵנְּפְִך מֶֹׁשחְְך וֶׁשֹי חֵנְּפִל אֹור מֵה, ּגֹולָלְיָלָּבֹוֵרא יֹום ו

מֹו.ְאֹות ׁשָבְה, יהוה צָלְיָין לֵין יֹום ּובֵיל ּבִּדְבַה, ּומָלְיָיא לִבֵיר יֹום ּומִבֲעַ ּומחזן    

זו הפתיחה הרשמית של תפילות ערבית ושחרית בציבור, והיא מתועדת כבר בתקופת  ברכו וכו':

.]ברכות ז, ג[המשנה 

על פרשיות קריאת שמע והברכות המקיפות אותן, על תולדותיהן ונושאיהן,  קריאת שמע וברכותיה:

ועל דרך קריאתן בציבור ראה בהרחבה להלן, עמ' 166 ואילך. ארבע הברכות המקיפות את שלוש

הפרשיות בערבית מצביעות על שליטת ה' בבריאה ועל חשיבותן של התורה והמצוות, ואף מודות על

גאולת מצרים ומבקשות הגנה מן הלילה הקרב.

 ברכה זו מהללת את ה' על סדרי הטבע המתבטאים במחזור היממה והיא ברכת "מעריב ערבים":

וראה[אוניברסאלית באופיה. היא מקבילה בענייניה לברכת "יוצר אור" שלפני קריאת שמע של שחרית 

, אך היא קצרה ממנה ומתמקדת מדרך הטבע בלילה היורד.]עמ' 167

מביא את האור ואת החושך  גולל אור וכו':במיקומם ובסדרם הנכון.      במשמרותיהם:שערי השמים.     שערים:  ∞

והוא לשון הפסוק "נותן שמש לאור יומם... ירח וכוכבים לאור לילה...  ה' צבאות שמו:לסירוגין בזה אחר זה, כבגלגל.   

.]ירמיהו לא, לד[ה' צבאות שמו" 



70

תבש לילל תיברע

ד.ֶעָם וָעֹולְינּו לֵלָֹלְך עְמִיד, יִמָם ּתַָקּיְי וַל חֵא

ים.ִָרבֲִריב עֲעַּמַה יהוה, הָּתַרּוְך אָּב

ברכת ”אהבת עולם“

הברכה השנייה לפני קריאת שמע

,ָּתְבָהָָך אְּמַל עֵָראְׂשִית יֵם ּבָת עֹולַבֲהַא

.ְָדּתַּמִנּו לָים אֹותִטָּפְׁשִים ּומִּקֹֻות חְצִּתֹוָרה ּומ

יָך,ֶּקֻחְ ּבַיחִׂשָנּו נֵקּומְנּו ּובֵבְכָׁשְינּו, ּבֵֹלהֱן, יהוה אֵל ּכַע

ד.ֶעָם וָעֹולְיָך לֶֹותְצִמְָך ּובֶמּוד ּתֹוָרתְלֵַרי תְִדבְח ּבַמְׂשִנְו

ה,ָלְיָלָם וָה יֹומֶּגְהֶם נֶהָינּו, ּובֵמֶָרְך יֹאְינּו וֵּיַם חֵי הִּכחזן    

ים.ִמָעֹולְּנּו לֶּמִיר מִסָל ּתַָך אְתָבֲהַאְו

ל.ֵָראְׂשִּמֹו יַב עֵה יהוה, אֹוהָּתַרּוְך אָּב

פרשיות קריאת שמע

הפרשה הראשונה של קריאת שמע

נוהגים לכסות ביד ימין את העיניים בשעת אמירת הפסוק ”שמע ישראל“, וכן נהוג להאריך
באמירת ”אחד“.

:דָחֶינּו יהוה אֵֹלהֱל יהוה אֵָראְׂשִ יעַמְׁשהקהל והחזן אומרים יחדיו:
ד.ֶעָם וָעֹולְכּותֹו לְלַבֹוד מְם ּכֵרּוְך ׁשָּבואומרים בלחש:

ברכה זו מודה לה' על שנתן תורה ומצוות לעמו, אות לאהבתו אותם,  והיא  ברכת "אהבת עולם":

לאומית באופיה. היא מקבילה בענייניה לברכת "אהבת עולם" הנאמרת לפני קריאת שמע של שחרית

, אך היא קצרה ומתומצתת ממנה.]וראה עמ' 173[

התורה מעניקה משמעות לחיים ושמירתה היא ערובה לחיים ארוכים, כפי שמובטח בפסוקים  חיינו וארך ימינו:  ∞

שונים כגון דברים ל,כ; לב,מז.

דברים ו, ד-ט
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יּוָהְֶדָך: וֹאְל מָכְָך ּובְׁשְפַל נָכְָך ּובְבָבְל לָכְ ּביָך,ֶֹלהֱת יהוה אֵ אָּתְבַהָאְו

ְָרּתִַדּבְיָך וֶנָבְם לָּתְנַּנִׁשְָך: וֶבָבְל לַּיֹום עַָך הְּוַצְי מִכֹנָר אֶׁשֲה אֶּלֵאִָרים הָבְּדַה

אֹותְם לְָרּתַָך: ּוְקׁשֶקּומְָך ּובְּבְכָׁשְֶרְך ּובֶּדַָך בְּתְכֶלְָך ּובֶיתֵבְָך ּבְּתְבִׁשְם, ּבָּב

ֶריָך:ָעְׁשִָך ּובֶיתֵזֹות ּבֻזְל מַם עָּתְבַתְיָך: ּוכֶינֵין עֵת ּבֹפָֹטטְיּו לָהְֶדָך, וָל יַע

הפרשה השנייה של קריאת שמע

םֶכְתֶה אֶּוַצְי מִכֹנָר אֶׁשֲי אַתוְצִל מֶאעּו ְמְׁשִ ּתַֹעמָם ׁשִה אָיָהְו

יִּתַתָנְם: וֶכְׁשְפַל נָכְם ּובֶכְבַבְל לָכְדֹו ּבְבָעְם ּולֶיכֵֹלהֱת יהוה אֶה אָבֲהַאְּיֹום, לַה

יִּתַתָנְֶרָך: וָהְצִיְָך וְיֹרׁשִתְָך וֶנָ ְדגָּתְפַסָאְקֹוׁש, וְלַּתֹו יֹוֶרה ּומִעְם ּבֶכְְרצַר אַטְמ

ם,ֶכְבַבְה לֶּתְפִן יֶם ּפֶכָרּו לְמָּׁשִ: הָּתְעָבָׂשְ וָּתְלַכָאְָך, וֶּתְמֶהְבְִדָך לָׂשְב ּבֶׂשֵע

םֶכָף יהוה ּבַָרה אָחְם: וֶהָם לֶיתִוֲחַּתְׁשִהְִרים וֵחֲים אִֹלהֱם אְֶדּתַבֲעַם וְֶרּתַסְו

םְֶדּתַבֲאַּה, וָבּולְת יֶן אֵּתִה ֹלא תָָדמֲאָהְר וָטָה מֶיְהִֹלא יְם וִיַמָּׁשַת הֶר אַצָעְו

הֶּלֵַרי אָבְת ּדֶם אֶּתְמַׂשְם: וֶכָן לֵֹתר יהוה נֶׁשֲה אָֹבּטֶַרץ הָאָל הַעֵָרה מֵהְמ

יןֵת ּבֹפָטֹוטְיּו לָהְם וְֶדכֶל יַאֹות עְם לָֹתם אְֶרּתַם, ּוְקׁשֶכְׁשְפַל נַעְם וֶכְבַבְל לַע

ָךְּתְכֶלְָך ּובֶיתֵבְָך ּבְּתְבִׁשְם, ּבָר ּבֵַדּבְם לֶיכֵנְת ּבֶם אָֹתם אְֶדּתַּמִלְם: וֶיכֵינֵע

ְרּבּוִן יַעַמְֶריָך: לָעְׁשִָך ּובֶיתֵזּוזֹות ּבְל מַם עָּתְבַתְָך: ּוכֶקּומְָך ּובְּבְכָׁשְֶרְך ּובֶּדַב

ם,ֶהָת לֵתָם לֶיכֵתֹבֲאַע יהוה לַּבְׁשִר נֶׁשֲה אָָדמֲאָל הַם עֶיכֵנְי בֵימִם וֶיכֵמְי

ֶרץ:ָאָל הַים עַמָּׁשַי הֵימִּכ

 ראה]כגון כיסוי העיניים[על שלוש הפרשיות ועל הטכסים הקשורים בקריאתן   פרשיות קריאת שמע:

בהרחבה להלן, עמ' 174 ואילך.

ומפסוק זה למדו חז"ל את מצוות תפילין של יד ושל  אות על ידך ... טטפת בין עיניך:כוחך ויכולתך.   מאדך:  ∞

 המזוזות הן בעיקרן שתי הקורות :::::מזזות ביתך   ]ובתפילין אכן מצויה בין השאר גם פרשת "שמע ישראל".[ראש. 

שבצידי הדלת, אך עם הזמן נתייחד השם "מזוזה" לחפץ מיוחד המוצמד לקורה הימנית של הכניסה לבית ולכל חדר

החל בגשם הראשון של  יורה ומלקוש:  ∞בתוכו. במזוזה מצוי קלף ועליו בין השאר כתובה פרשת "שמע ישראל".   

כל עוד העולם קיים.  כימי השמים על הארץ:יינך ושמנך.     תירשך ויצהרך:השנה וכלה באחרון.   

דברים יא, יג-כא
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הפרשה השלישית של קריאת שמע, פרשת ציצית

ְָרּתַמָאְל וֵָראְׂשִי יֵנְל ּבֶר אֵּבַ ּדר:ֹאמֵה ּלֶֹׁשל מֶר יהוה אֶאמֹּיַו

ףָנָּכַת הִיצִל צַנּו עְתָנְם, וָֹדֹרתְם לֵֶדיהְגִי בֵפְנַל ּכַת עִיצִם צֶהָׂשּו לָעְם וֶהֵלֲא

ֹות יהוהְצִל מָת ּכֶם אְֶרּתַכְתֹו ּוזֹם אֶיתִת ּוְראִיצִצְם לֶכָה לָיָהְת: וֶלֵכְיל ּתִתְּפ

יםִֹנם זֶּתַר אֶׁשֲם אֶיכֵינֵֵרי עֲחַאְם וֶכְבַבְֵרי לֲחַתּורּו אָֹלא תְם, וָֹתם אֶיתִׂשֲעַו

ם:ֶיכֵאֹלהֵים לִם ְקֹדׁשֶיתִיְהִי, וָֹותְצִל מָת ּכֶם אֶיתִׂשֲעַרּו וְּכְזִן ּתַעַמְם: לֵֶריהֲחַא

ים,ִאֹלהֵם לֶכָיֹות לְהִם לִַריְצִֶרץ מֶאֵם מֶכְתֶי אִאתֵר הֹוצֶׁשֲם אֶיכֵֹלהֱי יהוה אִנֲא

.]תֶמֱא[ם:  ֶיכֵֹלהֱי יהוה אִנֲא

המתפלל מצרף אל סוף קריאת שמע את המילה ”אמת“ שבתחילת הברכה הבאה, ממתין עד שהחזן
 אלהיכם אמת“, וממשיך באמירת הברכה הבאה החל ב“ואמונה כל זאת“.’מכריז בקול רם: ”ה

ברכת ”אמת ואמונה“

הברכה הראשונה לאחר קריאת שמע

ינּו,ֵלָם עַָקּיְאת וֹל זָּכה ָמּונֱאֶת וֶמֱא

ּמֹו.ַל עֵָראְׂשִנּו יְחַנֲאַתֹו וָין זּולֵאְינּו וֵֹלהֱי הּוא יהוה אִּכ

ים,ִִריצָעֶל הָף ּכַּכִנּו מֵלֲּגֹואַנּו הֵּכְלַים, מִכָלְד מַּיִּפֹוֵדנּו מַה

נּו.ֵׁשְפַי נֵבְל אֹויָכְמּול לְם ּגֵּלַׁשְמַהְֵרינּו, וָּצִנּו מָָרע לְפִּנַל הֵאָה

ר.ָּפְסִין מֵד אַאֹות עָלְפִנְים וִּסִֶקר, נֵין חֵד אַדֹולֹות עְה גֶעֹוׂשָה

ברכה זו מקבילה בענייניה ובמיבנּה לברכת "אמת ויציב" הנאמרת אחרי קריאת  ברכת "אמת ואמונה":

שמע של שחרית: תחילה מאשר המתפלל שהוא מקבל על עצמו את כל שנאמר בקריאת שמע, ולאחר

.]וראה עמ' 177[מכן הוא מודה על גאולת מצרים 

חז"ל ביארו את המילה כמדברת בצרור של ארבעה חוטים שכופלים אותם ומחברים אל נקב המצוי בפינות  ציצת:  ∞

 את חוטי הציצית נהגו לכרוך יחדיו בחוט צמר הצבוע בצבע שהופק מחלזון מיוחד :::::ונתנו וכו' קצות.    :::::כנפיהבגד.   

.]מה שהלב והעין חומדים[ תחפשו ותבקשו  :::::תתורו.   ]שזהותו כבר איננה ברורה[

נוקם למעננו.  הנפרע לנו:כגון פרעה, הנזכר בהמשך, או מלכי עבר הירדן, סיחון ועוג.    מלכים:קבוע ותקף.     וקים:  ∞

במדבר טו, לז-מא



תבש לילל תיברע

73

נּו.ֵלְּמֹוט ַרגַן לַתָֹלא נְים, וִּיַחַנּו ּבֵׁשְפַם נָּׂשַה

ינּו.ֵאְל ׂשֹונָל ּכַנּו עֵֶרם ַקְרנָּיַינּו, וֵבְמֹות אֹויָל ּבַנּו עְֵדִריכַּמַה

ם.ָי חֵנְת ּבְַדמַאְים ּבִתְה, אֹותֹות ּומֹופְֹרעַפְה ּבָָקמְים ּונִּסִנּו נָה ּלֶעֹוׂשָה

ם,ִָריְצִכֹוֵרי מְל ּבָָרתֹו ּכְבֶעְה בֶּכַּמַה

ם.ָרּות עֹולֵחְם לָּתֹוכִל מֵָראְׂשִּמֹו יַת עֶא אֵּיֹוצַו

ם סּוף,ֵַרי יְזִין ּגֵיו ּבָנָיר ּבִבֲעַּמַ  החזן 

ע.ַּבִהֹומֹות טְתִם ּבֶיהֵאְת ׂשֹונֶאְם וֶיהֵת רֹוְדפֶא

מֹו,ְׁשִהֹודּו לְחּו וְּבִבּוָרתֹו, ׁשְיו ּגָנָָראּו בְו

ם,ֶיהֵלֲלּו עְָרצֹון ִקּבְכּותֹו ּבְלַּומ

הָה ַרּבָחְמִׂשְיָרה ּבִנּו ׁשָָך עְל לֵָראְׂשִי יֵנְה ּובֶֹׁשמ

ם:ָּלֻרּו כְמָאְו

ם יהוהִלֵאָה ּבָֹכמָי כִמקהל וחזן

ֶדׁשֹּקַר ּבָּדְאֶה נָֹכמָי ּכִמ

א.ֶלֶה פֵֹׂשֹּלת עִהְנֹוָרא ת

ה.ֶֹׁשי מֵנְפִם לָ יַיָך, ּבֹוֵקעֶנָָך ָראּו בְכּותְלַמקהל וחזן

רּו:ְמָאְנּו, וָי" עִלֵה אֶ"ז

ד.ֶעָם וָֹלעְֹלְך לְמִיהוה י

ּנּו.ֶּמִק מָזָד חַּיִלֹו מָאְֹקב ּוגֲעַת יֶָדה יהוה אָי פִר: ּכַמֱאֶנְוחזן

ל.ֵָראְׂשִל יַאָה יהוה, ּגָּתַרּוְך אָּב

המדריכנו .  ]בעקבות תהלים סו, ט[ ה' שם אותנו בין האנשים החיים ואינו נותן לנו למעוד ולהיכשל  השם נפשנו וכו':
בני נותן לנו שלטון עליהם.   היינו:היינו:היינו:היינו:היינו:, ]על פי דברים לג, כט[ עושה שנדרוך על מקומותיהם הגבוהים של אויבינו  וכו':
השומע את תהילתו מתמלא בייראתו.  נורא תהלת:שוררו.     ענו:קרעי.     גזרי:בזעמו.     בעברתו:המצרים.     חם:

: "זה אלי ואנוהו".]שמות טו, ב[ כאמור בשירת הים  זה אלי:

שמות טו, יא

שמות טו, יח

ירמיה לא, י
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ברכת ”השכיבנו“

הברכה השנייה לאחר קריאת שמע

לֹום,ָׁשְינּו לֵֹלהֱנּו יהוה אֵיבִּכְׁשַה

לֹום,ָׁשְים ּולִים טֹובִּיַחְנּו לֵּכְלַיֵדנּו מִמֲעַהְו

ָך,ֶלֹומְת ׁשַּכֻינּו סֵלָֹרׂש עְּופ

יָך,ֶנָפְּלִה מָה טֹובָצֵעְנּו ּבֵנְּקַתְו

ָך.ֶמְן ׁשַעַמְָרה לֵהְנּו מֵיעִהֹוׁשְו

גֹון,ָיְב וָָרעְֶרב וֶחְר וֶבֶב, ּדֵינּו אֹויֵלָעֵר מֵסָהְֵדנּו, וֲעַן ּבֵגָהְו

יֵרנּו.ִּתְסַיָך ּתֶפָנְל ּכֵצְֵרינּו, ּובֲחַאֵינּו ּומֵנָפְּלִן מָטָר ׂשֵסָהְו

ה,ָּתָנּו אֵילִּצֵַרנּו ּומְל ׁשֹומֵי אִּכ

ה.ָּתַָרחּום אְּנּון וְַך חֶלֶל מֵי אִּכ

ם.ָד עֹולַעְה וָּתַעֵלֹום מָׁשְים ּולִּיַחְנּו לֵנּו ּובֹואֵאתֵר צֹמְּוׁש

לֹום.ָׁשְים וִּיַחְים וִמֲת ַרחַּכֻינּו סֵלָֹרׂש עְ ּופחזן   

ה יהוה,ָּתַרּוְך אָּב

ם.ִיָלָרּוׁשְל יַעְל וֵָראְׂשִּמֹו יַל עָל ּכַעְינּו וֵלָלֹום עָת ׁשַּכֻּפֹוֵרׂש סַה

 מבקשת את— שאין כנגדה ברכה מקבילה אחרי קריאת שמע של שחרית —ברכה זו   ברכת "השכיבנו":

עזרת ה' מפני הסכנות האורבות לאדם בחייו בכלל ובלילה בפרט. נראה שברכה זו התהוותה בימים

. על כן היתה]ראה לעיל, עמ' 68[קדומים, לפני שנתקבל המנהג להתפלל תפילת עמידה גם בערבית 

ברכת "השכיבנו" באותם ימים הקטע האחרון שנאמר במסגרת תפילות היום, ועובדה זו מסבירה את

מספרן הרב של הבקשות שהיא כוללת, כהכנה לקראת בוא הלילה.

זו החתימה הארצישראלית הקדומה של ברכת "השכיבנו", והיא נאמרה בנוסח  הפורש סכת שלום:

זה בכל שבעת ימות השבוע. בבבל חתמו את ברכת "השכיבנו" בדרך קבע במילים "שומר עמו ישראל

לעד", וכשקיבל הסידור את צורתו הסופית בימי הגאונים נקבעה חתימה אחת לימות החול ואחת

אפשר שהכוונה לדמות הדמונית והאל-אנושית  והסר שטן:תן לנו עצה טובה ומתוקנת.     ותקננו בעצה טובה:  ∞

שהחשש ממנה גובר בלילות, אך יש מפרשים שהכוונה לאויב ולצר בכלל.
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פסוקי קדושת היום

החזן והקהל אומרים יחדיו:

ת,ָּבַּׁשַת הֶל אֵָראְׂשִי יֵנְרּו בְמָׁשְו  עמידה 

ם:ִָרית עֹולְם ּבָֹדֹרתְת לָּבַּׁשַת הֶׂשֹות אֲעַל

ם,ָֹלעְוא לִל אֹות הֵָראְׂשִי יֵנְין ּבֵי ּובִינֵּב

ֶרץ,ָאָת הֶאְם וִיַמָּׁשַת הֶה יהוה אָׂשָים עִמָת יֶׁשֵי ׁשִּכ

ׁש:ַפָּנִּיַת וַבָי ׁשִיעִבְּׁשַּיֹום הַּוב

חצי קדיש

א.ָּה ַרּבֵמְׁש ׁשַַקּדְתִיְל וַּדַּגְתִי

ן.ֵמָא

יְךִלְמַיְּה, וְֵרעּותִָרא כְי בִא ּדָמְלָעְּב

ּה.ֵיחִׁשְיָקֵרב מִּה וְֵרָקנֻח ּפַמְצַיְּה וֵכּותְלַמ

ן.ֵמָא

יתֵל ּבָכְי ּדֵּיַחְיכֹון ּובֵיֹומְיכֹון ּובֵּיַחְּב

ן ָקִריב,ַמְזִא ּובָלָגֲעַל, ּבֵָראְׂשִי

ן.ֵמָרּו אְמִאְו

םַלָעְַרְך לָבְא מָּה ַרּבֵמְא ׁשֵהְן. יֵמָא

א.ָּיַמְלָי עֵמְלָעְּול

. הבחירה ב"הפורש סוכת שלום" ליום השבת נומקה בידי הגאונים בכך, שביום זה מוגן]ולחג[לשבת 

שבו חותמים, כאמור, ב"שומר[עם ישראל ביתר הגנה, ועל כן הצורך בבקשת עזרה קטן ביחס ליום חול 

.]]להלן, עמ' 389[עמו ישראל לעד" 

ציטוט פסוקים המדברים על יום השבת כאות ברית בין ה' לעמו. המנהג לומר  פסוקי קדושת היום:

אותם לאחר קריאת שמע מתועד בספרות הגאונים. היו חכמים שסברו כי אמירת הפסוקים קוטעת את

הרצף הראוי בין קריאת שמע לבין תפילת העמידה, ועל כן ישנם מנהגים שלפיהם אין אומרים אותם.

חוליית מעבר בין קריאת שמע וברכותיה לבין תפילת העמידה. ראה עמ' 205.  חצי קדיש:

פסק ממלאכתו.  וינפש:.   ]הברית[סימן   אות: ∞

שמות לא, טז-יז

חזן

קהל

חזן

קהל

חזן

קהל וחזן

תרגום:

יתגדל ויתקדש שמו הגדול.
.]אמן[

בעולם שברא כרצונו וימליך
מלכותו ויצמיח ישועתו ויקרב משיחו.

.]אמן[

בחייכם ובימיכם ובחיי כל בית
ישראל במהרה ובזמן קרוב,

ואמרו אמן.
אמן. יהי שמו הגדול מבורך, לעולם[

.]ולעולמי עולמים



םַרֹומְתִיְר וַאָּפְתִיְח וַּבַּתְׁשִיְַרְך וָּבְתִי

לָּלַהְתִיְה וֶּלַעְתִיְר וָּדַהְתִיְא וֵּׂשַנְתִיְו

ִריְך הּוא.ְא ּבָֻקְדׁשְּה ּדֵמְׁש

ן.ֵמָא

:הבוש שבתב[  אָתְָרכִל ּבָן ּכִא מָּלֵעְל

]אָתְָרכִל ּבָּכִא מָּלֵעְא לָּלֵעְל

אָתָמֱחֶנְא וָתָחְּבְׁשֻא ּתָיָרתִׁשְו

ן.ֵמָרּו אְמִאְא, וָמְלָעְיָרן ּבִמֲאַּד

ן.ֵמָא

תפילת העמידה בלחש

פסוק מבוא

נוהגים לפסוע שלוש פסיעות קטנות אחורנית ולאחריהן שלוש פסיעות קטנות קדימה, תוך
אמירת הפסוק הבא בלחש:

ָך:ֶתָּלִהְיד ּתִּגַי יִח ּופָּתְפִי ּתַתָפְי, ׂשָֹדנֲא

תפילת העמידה נאמרת כשהרגליים צמודות זו לזו, והעיניים עצומות או מרוכזות בסידור.

יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם
ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל

שמו של הקדוש ברוך הוא.
.]אמן[

שבת שובה:ב[למעלה מכל הברכות 

]למעלה ולמעלה מכל הברכות

והשירות, התשבחות והנחמות,
הנאמרות בעולם, ואמרו אמן.

.]אמן[

,]ראה לעיל, עמ' 15[עשרה ברכות –שלא כתפילת העמידה של חול, שהיא בת תשע  תפילת העמידה:

ואף קרויה בשל[ שבע ברכות בלבד ]תוספתא ברכות ג, יב[עמידה של שבת כוללת מאז ימי התנאים 

: שלוש הברכות הראשונות ושלוש האחרונות זהות לראשונות ולאחרונות של ימות]כך "תפילת שבע"

 באה הברכה האמצעית,— במקום שלוש עשרה הבקשות —, וביניהן ]ועליהן ראה לעיל, עמ' 16, 27[החול 

 מנמק את העדר הבקשות בעזרת דוגמא: "שאם]תנחומא, וירא, א[הקרויה "קדושת היום". המדרש 

ר, והשבת ניתנה לישראל לקדושהֵיהיה לו חולה בתוך ביתו, נזכר ב'רופא חולי עמו ישראל' והוא מצ

תלמוד ירושלמי שבת טו,[ צרכיו בשבת" ]=לדרוש[לעונג ולמנוחה ולא לצער", ועל כן "אסור לתבוע 

. עם זאת ייתכן, שתפילת העמידה לשבת נתגבשה עוד לפני תפילת העמידה של חול, ואם]]טו ע"ב[ג 

כך תפילת החול היא הרחבה של תפילת השבת על ידי הוספת בקשות שונות. יש להדגיש כי בערבית
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חזן

קהל

חזן

קהל

תהלים נא, יז
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שלוש ברכות ראשונות

 ברכת אבות]א[

ינּו,ֵבֹותֲי אֵאֹלהֵינּו וֵֹלהֱה יהוה, אָּתַרּוְך אָּבקידה

ֹקב,ֲעַי יֵאֹלהֵק, וָחְצִי יֵֹלהֱם, אָָרהְבַי אֵֹלהֱא

יֹון,ְלֶל עֵּנֹוָרא, אַהְּבֹור וִּגַדֹול הָּגַל הֵאָה

ל,ֹּכַה הֵים, קֹונִִדים טֹובָסֲל חֵּגֹומ

ה.ָבֲהַאְמֹו ּבְן ׁשַעַמְם לֶיהֵנְי בֵנְבִל לֵיא גֹואִבֵבֹות ּומֵָדי אְסַר חֵזֹוכְו

:] ימשיך בתפילה כרגיל—ומי ששכח [בשבת שובה מוסיפים 

ים.ִּיַים חִֹלהֱָך אְנַעַמְים לִּיַחַר הֶפֵסְנּו ּבֵבְתָכְים, וִּיַחַץ ּבֵפְָך חֶלֶים, מִּיַחְֵרנּו לְכָז

ן.ֵגָ ּומַיעִר ּומֹוׁשְֵך עֹוזֶלֶמ

ם.ָָרהְבַן אֵגָה יהוה, מָּתַרּוְך אָּבקידה

 ברכת גבורות]ב[

,ַיעִהֹוׁשְה, ַרב לָּתַים אִתֵה מֵּיַחְ מי,ָֹדנֲם אָעֹולְּבֹור לִה ּגָּתַא

םֶׁשֶּגַ ּומֹוִריד הַרּוחָיב הִּׁשַמ :םירמוא ףרוחב       לָּטַמֹוִריד ה :םירמוא ץיקב

ים,ִים ַרּבִמֲַרחְים ּבִתֵה מֵּיַחְד, מֶסֶחְים ּבִּיַל חֵּכְלַכְמ

סּוִרים,ֲיר אִּתַים, ּומִא חֹולֵרֹופְים, וִלְְך נֹופֵסֹומ

ר.ָפָי עֵנֵיׁשִתֹו לָמּונֱם אֵַקּיְּומ

ְך,ָה לֶי ּדֹומִבּורֹות ּומְל ּגַעַמֹוָך ּבָי כִמ

ה.ָׁשּועְ יַיחִמְצַה ּומֶּיַחְית ּומִמְֵך מֶלֶמ

לא חוזר החזן על העמידה בקול רם, והוא שריד מן התקופה שבה תפילת ערבית לא היתה תפילת חובה

. עם זאת, לאחר העמידה נאמרים כמה קטעים היוצרים מעין חזרה על עיקר נושאיה]ראה לעיל, עמ' 68[

.]וראה עמ' 84 ואילך[של תפילת העמידה 
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:] ימשיך בתפילה כרגיל—ומי ששכח [בשבת שובה מוסיפים 

ים.ִמֲַרחְים ּבִּיַחְצּוָריו לְר יֵן, זֹוכָמֲַרחָב הָמֹוָך אָי כִמ

ים.ִתֵיֹות מֲחַהְה לָּתַן אָמֱאֶנְו

ים.ִתֵּמַה הֵּיַחְה יהוה, מָּתַרּוְך אָּב

 ברכת קדושת ה']ג[

ה,ָלֶלּוָך ּסְלַהְל יֹום יָכְים ּבִ ּוְקדֹוׁשָך ָקדֹוׁש,ְמִׁשְה ָקדֹוׁש וָּתַא

ה.ָּתָָקדֹוׁש אְדֹול וְָך ּגֶלֶל מֵי אִּכ

דֹוׁש.ָּקַל הֵאָה יהוה, הָּתַרּוְך אָּב

 יתחיל את—ומי ששכח ולא עשה כן [בשבת שובה חותמים את הברכה בנוסח זה 
דֹוׁש.ָּקְַך הֶלֶּמַה יהוה, הָּתַרּוְך אָּב:  ]תפילת העמידה מראשיתה

[ד] ברכת קדושת היום

ָך,ֶמְׁשִי לִיעִבְּׁשַת יֹום הֶ אָּתְׁשַה ִקּדָּתַא

ֶרץ.ָאָם וִיַמָה ׁשֵׂשֲעַית מִלְכַּת

ים,ִּנַמְּזַל הָּכִּתֹו מְׁשִַקּדְים, וִמָּיַל הָּכִּתֹו מְַרכֵּוב

ָך:ֶתֹוָרתְתּוב  ּבָן ּכֵכְו

ברכת "קדושת היום", הברכה האמצעית של תפילת העמידה בשבת, מנוסחת  ברכת קדושת היום:

באופן שונה בכל אחת מארבע העמידות של שבת, וארבע הברכות יחדיו עוסקות בפניה השונים של

 ומנוחת]מוסף[, קרבנות השבת ]שחרית[, שבת של מתן תורה ]ערבית[השבת: שבת של בריאת העולם 

 דברי]א[. לברכת "קדושת היום" בליל שבת שלושה חלקים: ]מנחה[השבת בעולם הזה ובעולם הבא 

 ציטוט פסוקי מקרא מסיפור בריאת העולם, שעניינם בקדושת]ב[שבח לה' על שקידש את יום השבת; 

 חתימת]חלק אחרון זה חוזר בכל ארבע עמידות השבת.[ בקשות למנוחה, קדושה ושמחה. ]ג[השבת; 

, אבל נוסחה]פסחים קיז ע"ב[הברכה, "ברוך אתה ה', מקדש השבת", מופיעה כבר בתלמוד הבבלי 

המלא של הברכה מוכר רק מתקופת הגאונים.

היום שבו כילה, סיים, ה' את מעשה הבריאה.  תכלית מעשה שמים וארץ: לכבודך.    :::::לשמך  ∞
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ם:ָאָבְל צָכְֶרץ וָאָהְם וִיַמָּׁשַּלּו הֻכְיַו

ה,ָׂשָר עֶׁשֲּתֹו אְאכַלְי מִיעִבְּׁשַּיֹום הַים ּבִֹלהֱל אַכְיַו

ה:ָׂשָר עֶׁשֲּתֹו אְאכַלְל מָּכִי מִיעִבְּׁשַּיֹום הַת ּבֹּבְׁשִּיַו

תֹו,ֹׁש אֵַקּדְיַי וִיעִבְּׁשַת יֹום הֶים אִֹלהֱֶרְך אָבְיַו

ׂשֹות:ֲעַים לִֹלהֱָרא אָר ּבֶׁשֲּתֹו אְאכַלְל מָּכִת מַבָי בֹו ׁשִּכ

ג.ֶֹני עֵקֹוְראְת וָּבֵַרי ׁשְָך ׁשֹומְכּותְלַמְחּו בְמְׂשִי

ָך,ֶּטּובִגּו מְּנַעְתִיְעּו וְּבְׂשִם יָּלֻי, ּכִיעִבְי ׁשֵׁשְַקּדְם מַע

,ָים אֹותֹו ָקָראתִמָת יַּדְמֶּתֹו, חְׁשִַקּדְ ּבֹו וָיתִי ָרצִיעִבְּׁשַּוב

ית.ִֵראׁשְה בֵׂשֲעַמְר לֶכֵז

נּו,ֵתָנּוחְמִא בָה נֵינּו, ְרצֵבֹותֲי אֵאֹלהֵינּו וֵֹלהֱא

ָך,ֶתֹוָרתְֵקנּו ּבְלֶן חֵתְיָך וֶתוְצִמְנּו ּבֵׁשְַקּד

ָך,ֶתָיׁשּועִנּו ּבֵׁשְפַח נַּמַׂשְָך וֶּטּובִנּו מֵעְּבַׂש

ת.ֶמֱאֶָך ּבְּדְבָעְנּו לֵּבִר לֵהַטְו

ָך,ֶת ָקְדׁשַּבַָרצֹון ׁשְה ּובָבֲהַאְינּו, ּבֵֹלהֱנּו, יהוה אֵילִחְנַהְו

ָך.ֶמְי ׁשֵׁשְַקּדְל מֵָראְׂשִל יָּה ּכָנּוחּו בָיְו

ת.ָּבַּׁשַׁש הֵַקּדְה יהוה, מָּתַרּוְך אָּב

בראשית ב, א-ג

ישעיה[ המתענגים ביום השבת  :::::וקוראי ענגכל מרכיבי הבריאה.     וכל צבאם: הגיעו לידי השלמה ושלמות.    ויכלו:

החביב מכל הימים. יסוד המסורת הזו, כנראה, בדרשה על מה שנאמר  חמדת ימים:.   ]נח, יג: "וקראת לשבת ענג"

, כאשר "ויכל" נדרש במשמע של כליון נפש, כיסופים,]בראשית ב, ב[בתורה בקשר לשבת: "ויכל אלהים ביום השביעי" 

הענק לנו כירושה נצחית.  והנחילנו:גורלנו.     חלקנו:קבל את מנוחתנו ברצון.     רצה נא במנוחתנו:חימוד.   
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שלוש ברכות אחרונות

 ברכת העבודה]ה[

ה,ֵעְם ׁשָתָּלִפְתִלְל וֵָראְׂשִָך יְּמַעְּבינּו, ֵֹלהֱה, יהוה אְֵרצ

ָך,ֶיתֵיר ּבְִדבִבֹוָדה לֲעָת הֶב אֵׁשָהְו

ָרצֹון,ְל ּבֵַקּבְה תָבֲהַאְָרה ּבֵהְם מָתָּלִפְל ּותֵָראְׂשִי יֵּׁשִאְו

ָך.ֶּמַל עֵָראְׂשִבֹוַדת יֲיד עִמָָרצֹון ּתְי לִהְּות

:] ימשיך בתפילה כרגיל—ומי ששכח [בראש חודש מוסיפים 

רֵכָּזִיְֵקד וָּפִיְע, וַמָּׁשִיְה וֶָרצֵיְה וֶָראֵיְ, וַיעִּגַיְבֹוא וָיְה וֶלֲעַינּו, יֵבֹותֲי אֵאֹלהֵינּו וֵֹלהֱא

םִיַלָרּוׁשְרֹון יְכִזְָך, וֶּדְבַד עִוָן ּדֶ ּבַיחִׁשָרֹון מְכִזְינּו, וֵבֹותֲרֹון אְכִזְנּו וְֵקדֹונִנּו ּופֵרֹונְכִז

דֶסֶחְן ּולֵחְה, לָטֹובְה לָיטֵלְפִיָך, לֶנָפְל לֵָראְׂשִית יֵָך ּבְּמַל עָרֹון ּכְכִזְָך, וֶיר ָקְדׁשִע

ה.ֶּזֶַדׁש הֹחַיֹום ֹראׁש הְלֹום ּבָׁשְים ּולִּיַחְים, לִמֲַרחְּול

ה,ָטֹובְינּו ּבֹו לֵֹלהֱֵרנּו יהוה אְכָז

ה,ָָרכְבְִקֵדנּו בֹו לָּופ

ים.ִים טֹובִּיַחְנּו בֹו לֵיעִהֹוׁשְו

נּו,ֵיעִהֹוׁשְינּו וֵלָם עֵַרחְנּו וֵּנָחְים חּוס וִמֲַרחְה וָׁשּועְר יְַדבִּוב

ה.ָּתַָרחּום אְּנּון וְַך חֶלֶל מֵי אִינּו, ּכֵינֵיָך עֶלֵי אִּכ

ים.ִמֲַרחְּיֹון ּבִצְָך לְׁשּובְינּו ּבֵינֵה עָינֶזֱחֶתְו

ּיֹון.ִצְתֹו לָינִכְיר ׁשִזֲחַּמַה יהוה, הָּתַרּוְך אָּב

 ברכת ההודאה]ו[

,ְךָנּו לְחַנֲמֹוִדים א   קידה

ד,ֶעָם וָעֹולְינּו לֵבֹותֲי אֵאֹלהֵינּו וֵֹלהֱה הּוא יהוה אָּתַאָׁש

דֹור.ָדֹור וְה הּוא לָּתַנּו אֵעְׁשִן יֵגָינּו, מֵּיַצּור ח

ָך,ֶתָּלִהְר ּתֵּפַסְָך ּונְנֹוֶדה ּל
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ֶדָך,ָיְסּוִרים ּבְּמַינּו הֵּיַל חַע

ְך,ָקּודֹות לְּפַינּו הֵמֹותְׁשִל נַעְו

נּו,ָּמִל יֹום  עָכְּבֶיָך ׁשֶּסִל נַעְו

ם.ִָריֳהָצְֶקר וֹבֶָרב וֶת, עֵל עָכְּבֶיָך ׁשֶטֹובֹותְיָך וֶאֹותְלְפִל נַעְו

ֶדיָך,ָסֲּמּו חַי ֹלא תִם ּכֵַרחְמַהְיָך, וֶמֲלּו ַרחָי ֹלא כִּטֹוב ּכַה

ְך.ָינּו לִם ִקּוָעֹולֵי מִּכ

:] ימשיך בתפילתו כרגיל-ומי ששכח [בחנוכה מוסיפים 

מֹותָחֶּנַל הַעְאֹות וָלְפִּנַל הַעְׁשּועֹות וְּתַל הַעְבּורֹות וְּגַל הַעְְרָקן וֻּפַל הַעְים וִּסִּנַל הַעְו
ה.ֶּזַן הַמְּזַם ּבֵהָים הִמָּיַינּו ּבֵבֹותֲאַ לָיתִׂשָעֶמֹות ׁשָחְלִּמַל הַעְו

הָעְָרׁשָן הָוָכּות יְלַָדה מְמָעֶׁשְיו, ּכָנָאי ּובַמֹונְׁשַדֹול חָן ּגֵֹהן ּכָנָן יֹוחֶהּו ּבָיְתִּתַי מֵימִּב
יָךֶמֲַרחְה ּבָּתַאְָך, וֶי ְרצֹונֵּקֻחֵיָרם מִבֲעַהְָך ּולֶם ּתֹוָרתָיחִּכְׁשַהְל לֵָראְׂשִָך יְּמַל עַע
תֶ אָּתְַקמָם, נָינִת ּדֶ אָּתְנַם, ּדָת ִריבֶ אָּתְם, ַרבָָרתָת צֵעְם ּבֶהָ לְָדּתַמָים עִַרּבָה
הֹוִרים,ְד טַיְים ּבִאֵמְים, ּוטִּטַעְד מַיְים ּבִַרּבְים, וִׁשָּלַד חַיְּבֹוִרים ּבִ ּגְָרּתַסָם, מָתְָקמִנ

ָקדֹוׁשְדֹול וָם ּגֵ ׁשָיתִׂשָָך עְָך, ּולֵֶקי תֹוָרתְד עֹוסַיְִדים ּבֵזְיִקים, וִּדַד צַיְים ּבִעָּוְרׁש
ְךַר ּכַחַאְה. וֶּזַּיֹום הַהְְרָקן ּכֻה ּופָדֹולְה גָׁשּועְ ּתָיתִׂשָל עֵָראְׂשִָך יְּמַעְָך, ּולֶמָעֹולְּב
רֹותֵיקּו נְִדלִהְָך, וֶׁשְָקּדִת מֶרּו אֲהִטְָך, וֶלָיכֵת הֶּנּו אִָך, ּופֶיתֵיר ּבְִדבִיָך לֶנָאּו בָּב
.דֹולָּגַָך הְמִׁשְל לֵּלַהְהֹודֹות ּולְּלּו, לֵה אָּכֻנֲי חֵמְת יַמֹונְעּו ׁשְָקבְָך, וֶרֹות ָקְדׁשְצַחְּב

:] ימשיך בתפילתו כרגיל-ומי ששכח [בשושן פורים מוסיפים 

מֹותָחֶּנַל הַעְאֹות וָלְפִּנַל הַעְׁשּועֹות וְּתַל הַעְבּורֹות וְּגַל הַעְְרָקן וֻּפַל הַעְים וִּסִּנַל הַעְו
ה.ֶּזַן הַמְּזַם ּבֵהָים הִמָּיַינּו ּבֵבֹותֲאַ לָיתִׂשָעֶמֹות ׁשָחְלִּמַל הַעְו

ידִמְׁשַהְׁש לֵּקִע, ּבָָרׁשָן הָמָם הֶיהֵלֲד עַמָעֶׁשְיָרה, ּכִּבַן הַׁשּוׁשְר ּבֵּתְסֶאְי וַכְְרּדָי מֵימִּב
הָׁשֹלְׁשִד, ּבָחֶיֹום אְים ּבִׁשָנְף וֵַקן  טָד זַעְר וַעַּנִהּוִדים מְּיַל הָת ּכֶד אֵּבַאְֹרג ּולֲהַל
יםִַרּבָיָך הֶמֲַרחְה ּבָּתַאְבֹוז. וָם לָלָלְָדר, ּוׁשֲֶדׁש אֹר, הּוא חָׂשָים עֵנְֶדׁש ׁשֹחְר לָׂשָע
לּו אֹותֹוָתְֹראׁשֹו, וְמּולֹו ּבְ ּלֹו ּגָבֹותֵׁשֲהַּתֹו, וְבַׁשֲחַת מֶ אָּתְַקלְִקלְתֹו, וָצֲת עֶ אְָרּתַפֵה
ץ.ֵעָל הַיו עָנָת ּבֶאְו
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ד.ֶעָם וָעֹולְיד לִמָנּו ּתֵּכְלַָך מְמִא ׁשֵּׂשַנְתִיְם וַרֹומְתִיְַרְך וָּבְתִם יָּלֻל ּכַעְו

:] ימשיך בתפילתו כרגיל—ומי ששכח [בשבת שובה מוסיפים 

ָך.ִֶריתְי בֵנְל ּבָים ּכִים טֹובִּיַחְב לֹתְּוכ

ה,ָלֶים יֹודּוָך ּסִּיַחַל הָכְו

טֹוב,י ִם ּכָעֹולְת לֶמֱאֶדֹול ּבָּגַָך הְמִת ׁשְֶרכּו אָיבִלּו וְלַיהִו

ּטֹוב.ַל הֵאָה, הָלֶנּו סֵָרתְזֶעְנּו וֵתָׁשּועְל יֵאָה

הֹודֹות.ְה לֶאָָך נְָך ּולְמִּטֹוב ׁשַה יהוה, הָּתַרּוְך אָ   ּבקידה

 ברכת השלום]ז[

ים,ִמֲַרחְד וֶסֶחָן וֵים חִּיַח ה,ָָרכְה ּובָלֹום טֹובָים ׁשִׂש

ָך.ֶּמַל עֵָראְׂשִל יָל ּכַעְינּו וֵלָע

יָך,ֶנָאֹור ּפְד ּבָחֶאְנּו ּכָּלֻינּו ּכִבָנּו אְֵרכָּב

ד,ֶסֶת חַבֲהַאְים וִּיַינּו, ּתֹוַרת חֵֹלהֱנּו, יהוה אָ ּלָּתַתָיָך נֶנָאֹור ּפְי בִּכ

לֹום.ָׁשְים וִּיַחְים וִמֲַרחְה וָָרכְָדָקה ּובְּוצ

נּוְֵרכָבְיָך לֶינֵעְה ּבֶיְהִטֹוב יְו

לֵָראְׂשִָך יְּמַל עָת ּכֵֶרְך אָבְּול

ָך.ֶלֹומְׁשִה ּבָעָל ׁשָכְת ּובֵל עָכְּב

:] ימשיך בתפילתו כרגיל—ומי ששכח [בשבת שובה מוסיפים 

בֵתָּכִנְר וֵכָּזִמֹות, נָחֶנְׁשּועֹות וְרֹות טֹובֹות, יֵזְה, ּוגָה טֹובָסְָרנַלֹום, ּופָׁשְה וָָרכְים, ּבִּיַר חֶפֵסְּב

לֹום.ָׁשְים ּולִים טֹובִּיַחְל, לֵָראְׂשִית יֵָך ּבְּמַל עָכְנּו וְחַנֲיָך, אֶנָפְל

לֹום.ָּׁשַל ּבֵָראְׂשִּמֹו יַת עֵֶרְך אָבְמַה יהוה, הָּתַרּוְך אָּב

יםִָׂשָך ּתְַּמל עֵָראְִׂשל יַלֹום ָרב עָ"ׁש בחלק מן הסידורים מנוסחת ראשית הברכה בלשון זו:  ברכת  השלום:

, ואין הוא הנוסח המקורי, אלא]וההמשך: "וטוב יהיה" וכו'[ לֹום"ַָּׁשל הְָכדֹון לְָך אֶלֶה הּוא מָּתַי אִם, ּכָעֹולְל

נוסח אחר ששולב כאן בידי המדפיסים.
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תוספות בסיום תפילת העמידה

י.ִלֲאֹגְיָך, יהוה צּוִרי וֶנָפְי לִּבִיֹון לְגֶהְי וִֵרי פְמִאָרצֹון ְליּו ְהִי

יִׁשְפַי נַלְַקלְמִלְה, וְָרמִר מֵּבַּדִי מַתָפְָרע ּוׂשֵי מִׁשֹונְר לֹצְי, נַֹלהֱא

ֹףְרּדִיָך ּתֶֹותְצִֵרי מֲחַאְָך, וֶתֹוָרתְי ּבִּבִח לַתְה. ּפֶיְהִל ּתֹּכַר לָפָעֶי ּכִׁשְפַנְם, וֹּדִת

ֵקלְַקלְם וָתָצֲר עֵפָָרה הֵהְה, מָי ָרעַלָים עִבְחֹוׁשַהְים וִמָּקַל הָכְי. וִׁשְפַנ

ם.ָּתְבַׁשֲחַמ

יַלָָדם עָת אַאְה ִקנֶלֲעַֹּלא תֶ ׁשי,ַבֹותֲאי ֵאֹלהֵי וַֹלהֱיָך, יהוה אֶנָפְּלִי ָרצֹון מִהְי

רֶצֵּיִי מִנֵילִּצַתְָך, וֶיסִעְכַֹּלא אֶׁשְּיֹום וַעֹוס הְכֶֹּלא אֶׁשְִרים, וֵחֲל אַי עִתָאְֹלא ִקנְו

הֵנְָך, ּבֶמָעֹולְָך ּבְמִד ׁשֵחַינּו יֵאֹלהֵנּו וֵּכְלַה. מָוָנֲעַה וָעָנְכַי הִּבִלְן ּבֵתְָרע, וָה

חַּמַׂשְָך וֶאנֵֹדה צְּיֹות, ּופֻלָץ ִקּבּוץ ּגֵַקּבְָך, וֶלָיכֵל הֵלְכַׁשְָך וְיתֵד ּבֵּסַיְרָך, יִע

הֵׂשֲָך, עֶן ּתֹוָרתַעַמְה לֵׂשֲָך, עֶינִמְן יַעַמְה לֵׂשֲָך, עֶמְן ׁשַעַמְה לֵׂשֲָך. עֶָדתֲע

י.ִנֵנֲעַָך וְינִמְה יָיעִִדיֶדיָך, הֹוׁשְצּון יְלָחֵן  יַעַמְָך.  לֶתָן ְקֻדּׁשַעַמְל

י.ִלֲאֹגְיָך, יהוה צּוִרי וֶנָפְי לִּבִיֹון לְגֶהְי וִֵרי פְמִָרצֹון אְיּו לְהִי

נוהגים לפסוע שלוש פסיעות קטנות אחורנית, לקוד קידה לצד שמאל, לצד ימין ולפנים,
ולאחר מכן לפסוע שלוש פסיעות קטנות קדימה ולומר:

ינּוֵלָלֹום עָה ׁשֶׂשֲעַיו, הּוא יָרֹומְמִ ּב]לֹוםָּׁשַה :םירמוא הבוששבת ב[לֹום ָה ׁשֶֹׂשע

ן.ֵמָרּו אְמִאְל, וֵָראְׂשִל יָל ּכַעְו

וממשיכים ואומרים:

הֶנָּבִּיֶינּו, ׁשֵבֹותֲי אֵאֹלהֵוינּו ֵֹלהֱאיָך, יהוה ֶנָפְּלִמי ָרצֹון ִהְי

הְָראִיְְדָך ּבָבֲעַם נָׁשְָך. וֶתֹוָרתְֵקנּו ּבְלֶן חֵתְינּו, וֵמָיְָרה בֵהְמִׁש ּבְָקּדִּמַית הֵּב

ּיֹות.ִֹנים ַקְדמִנָׁשְם ּוכָי עֹולֵימִּכ

ם,ִָלָירּוׁשִהּוָדה וְת יַחְנִיהוה מַה לְָרבָעְו

ּיֹות.ִֹנים ַקְדמִנָׁשְם ּוכָי עֹולֵימִּכ

תהלים יט, טו
תלמוד בבלי
ברכות יז ע"א

הלים ס, זת

תהלים יט, טו

משנה אבות ה, כג

מלאכי ג, ד
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לאחר התפילה בלחש שרים החזן והקהל יחדיו:

ם:ָאָבְל צָכְֶרץ וָאָהְם וִיַמָּׁשַהעמידה

ה,ָׂשָר עֶׁשֲּתֹו אְאכַלְי מִיעִבְּׁשַּיֹום הַים ּבִֹלהֱל אַכְיַו

ה:ָׂשָר עֶׁשֲּתֹו אְאכַלְל מָּכִי מִיעִבְּׁשַּיֹום הַת ּבֹּבְׁשִּיַו

תֹו,ֹׁש אֵַקּדְיַי וִיעִבְּׁשַת יֹום הֶים אִֹלהֱֶרְך אָבְיַו

ׂשֹות:ֲעַים לִֹלהֱָרא אָר ּבֶׁשֲּתֹו אְאכַלְל מָּכִת מַבָי בֹו ׁשִּכ

ברכה מעין שבע

ינּו,ֵבֹותֲי אֵאֹלהֵינּו וֵֹלהֱה יהוה, אָּתַרּוְך אָּב   חזן

מכאן ואילך, במנהג הידוע מאז ימי האמוראים, נאמרים שני קטעים היוצרים מעין חזרה  ויכלו וכו':

 פסוקי המקרא ממעשה בריאת העולם שנאמרו גם בתפילת]א[על עיקר נושאיה של תפילת העמידה: 

 סיכום  נושאיהן של שבע הברכות שבתפילת]ב[; ]שראשיתם ב"ויכלו השמים והארץ וכל צבאם"[העמידה 

. התלמוד]סיכום זה קרוי "ברכה מעין שבע"[העמידה, בצירוף חלקה האחרון של ברכת "קדושת היום" 

 מנמק את המנהג להוסיף קטעי חזרה על העמידה בליל שבת בנימוק של "משום]שבת כד ע"ב[הבבלי 

סכנה": אמירת הקטעים האלו בציבור מחייבת את כל המתפללים להמתין זה לזה עד סוף התפילה, ואז

בעיקר במקומות שבהם[יצאו לדרכם יחדיו ולא יסתכנו בסכנות האורבות לאדם ההולך בלילה יחידי 

. עם זאת, אולי נקבעה החזרה גם כדי להעניק צביון חגיגי יותר]היו בתי הכנסת בשדה, מחוץ לעיר

לתפילת ערבית של ליל שבת.

תלמוד ירושלמי[ כתחליף לחזרת החזן על העמידה נאמרת מאז ימי האמוראים  ברכה מעין שבע:

ומכאן[ ברכה אחת המסכמת את נושאיהן העיקריים של שבע ברכות העמידה ]]יא ע"ד[ברכות ח, א 

בראשית ב, א-ג

ּלּוֻכְיַו
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ֹקב,ֲעַי יֵאֹלהֵק, וָחְצִי יֵֹלהֱם, אָָרהְבַי אֵֹלהֱא

ֶרץ.ָאָם וִיַמָה ׁשֵיֹון, קֹונְלֶל עֵּנֹוָרא, אַהְּבֹור וִּגַדֹול הָּגַל הֵאָה

החזן והקהל שרים יחדיו:

רֹו,ָמֲאַמְים ּבִתֵה מֵּיַחְמרֹו, ְָדבִבֹות ּבָן אֵגָמ

מֹוהּו.ָין ּכֵאֶדֹוׁש ׁשָּקַ הְך]ֶלֶּמַ הבשבת שובה אומרים:[ל ֵאָה

ת ָקְדׁשֹו,ַּבַיֹום ׁשְּמֹו ּבַעְ לַיחִנֵּמַה

ם.ֶהָ לַיחִנָהְה לָם ָרצָי בִּכ

ד,ַחַפָה וְָראִיְד ּבֹבֲעַיו נָנָפְל

ָרכֹות.ְּבַין הֵעֵיד, מִמָל יֹום ּתָכְמֹו ּבְׁשִנֹוֶדה לְו

לֹום,ָּׁשַדֹון הֲהֹוָדאֹות, אַל הֵא

י,ִיעִבְֵרְך ׁשָבְת ּומָּבַּׁשַׁש הֵַקּדְמ

ג,ֶֹני עֵנְֻדּׁשְם מַעְה לְָקֻדּׁשִ ּבַיחִנֵּומ

ית.ִֵראׁשְה בֵׂשֲעַמְר לֶכֵז

. ברכה זו נתחברה בארץ ישראל והיא משקפת את נוסחאות התפילה]השם "ברכה אחת מעין שבע"

שנהגו שם, השונות מאלו המוכרות לנו מן הסידורים שבידינו, אשר מוצאם מבבל. הברכה נפתחת כפי

. לאחר מכן]"ברוך... קונה שמים וארץ"[שנפתחת הברכה הראשונה של העמידה בנוסחה הארצישראלי 

בא קטע המצטט במדויק או מסתפק ברמיזה לשבע חתימות ארצישראליות אלה: "מגן אבות", "מחיה

, "המניח לעמו",]ובעשרת ימי תשובה: "המלך הקדוש", ראה לעיל, עמ' 19-18[מתים", "האל הקדוש" 

, "אל ההודאות", "אדון השלום".]ניסוחה כאן: "לפניו נעבוד ביראה ופחד"["שאותך לבדך ביראה נעבוד" 

לאחר פיתוח נוסף של נושא השבת וקדושתה, מסתיימת הברכה בחלקה האחרון של ברכת "קדושת

היום", אשר נאמרה גם בתפילה בלחש.

בחר בהם ברצונו ונתן להם את יום המנוחה.  בם רצה להניח להם:נותן מרגוע ומנוחה.   המניח:  יוצר.    קונה:  ∞

ןֹ"מעו:  ]כפי שמופיע בנוסחם של יהודי תימן[נראה שיש לקרוא   מעין הברכות:.   ]תפילה וקרבנות[ עבודת ה'  :נעבד

האל שרק לו ראוי לומר  אל ההודאות:מקור הברכות.   :  ן הברכות" היינוָיְעַהברכות", משכן הברכות, או שמא הוא "מ

שבעי נחת.  מדשני ענג:דברי תודה.   
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נּו,ֵתָנּוחְמִא בָה נֵינּו, ְרצֵבֹותֲי אֵאֹלהֵינּו וֵֹלהֱ א  חזן

ָך,ֶתֹוָרתְֵקנּו ּבְלֶן חֵתְיָך וֶֹותְצִמְנּו ּבֵׁשְַקּד

ָך,ֶתָיׁשּועִנּו ּבֵׁשְפַח נַּמַׂשְָך וֶּטּובִנּו מֵעְּבַׂש

ת.ֶמֱאֶָך ּבְּדְבָעְנּו לֵּבִר לֵהַטְו

ָך,ֶת ָקְדׁשַּבַָרצֹון ׁשְה ּובָבֲהַאְינּו, ּבֵֹלהֱנּו, יהוה אֵילִחְנַהְו

ָך.ֶמְי ׁשֵׁשְַקּדְל מֵָראְׂשִל יָּה ּכָנּוחּו בָיְו

ת.ָּבַּׁשַׁש הֵַקּדְה יהוה, מָּתַרּוְך אָּב

קדיש שלם

א.ָּה ַרּבֵמְׁש ׁשַַקּדְתִיְל וַּדַּגְתִי

ן.ֵמָא

יְךִלְמַיְּה, וְֵרעּותִָרא כְי בִא ּדָמְלָעְּב

ּה.ֵיחִׁשְיָקֵרב מִּה וְֵרָקנֻח ּפַמְצַיְּה וֵכּותְלַמ

ן.ֵמָא

יתֵל ּבָכְי ּדֵּיַחְיכֹון ּובֵיֹומְיכֹון ּובֵּיַחְּב

ן ָקִריב,ַמְזִא ּובָלָגֲעַל, ּבֵָראְׂשִי

ן.ֵמָרּו אְמִאְו

םַלָעְַרְך לָבְא מָּה ַרּבֵמְא ׁשֵהְן. יֵמָא

א.ָּיַמְלָי עֵמְלָעְּול

םַרֹומְתִיְר וַאָּפְתִיְח וַּבַּתְׁשִיְַרְך וָּבְתִי

לָּלַהְתִיְה וֶּלַעְתִיְר וָּדַהְתִיְא וֵּׂשַנְתִיְו

ִריְך הּוא.ְא ּבָֻקְדׁשְּה ּדֵמְׁש

ן.ֵמָא

ראה עמ' 205.  קדיש שלם:

הענק לנו כירושה נצחית.  והנחילנו: גורלנו.    :::::חלקנוקבל את מנוחתנו ברצון.     רצה נא במנוחתנו:

תרגום:

יתגדל ויתקדש שמו הגדול.
.]אמן[

בעולם שברא כרצונו וימליך
מלכותו ויצמיח ישועתו ויקרב משיחו.

.]אמן[

בחייכם ובימיכם ובחיי כל בית
ישראל במהרה ובזמן קרוב,

ואמרו אמן.
אמן. יהי שמו הגדול מבורך, לעולם[

.]ולעולמי עולמים
יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם
ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל

שמו של הקדוש ברוך הוא.
.]אמן[
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:הבוששבת ב[  אָתְָרכִל ּבָן ּכִא מָּלֵעְל

]אָתְָרכִל ּבָּכִא מָּלֵעְא לָּלֵעְל

אָתָמֱחֶנְא וָתָחְּבְׁשֻא ּתָיָרתִׁשְו

ן.ֵמָרּו אְמִאְא, וָמְלָעְיָרן ּבִמֲאַּד

ן.ֵמָא

יתֵל ּבָכְהֹון ּדְעּותָהֹון ּובְלֹותְל צַַקּבְתִּת

ן.ֵמָרּו אְמִאְא, וָּיַמְׁשִי בִבּוהֹון ּדֲל קָדם אֵָראְׂשִי

ן.ֵמָא

יםִים טֹובִּיַחְא וָּיַמְן ׁשִא מָא ַרּבָמָלְא ׁשֵהְי

ן.ֵמָרּו אְמִאְל, וֵָראְׂשִל יָל ּכַעְינּו וֵלָע

ן.ֵמָא

ן.ֵמָרּו אְמִאְל, וֵָראְׂשִל יָל ּכַעְינּו וֵלָלֹום עָה ׁשֶׂשֲעַיו, הּוא יָרֹומְמִּב] לֹוםָּׁשַ הבשבת שובה:[לֹום ָה ׁשֶֹׂשע

ן.ֵמָא

ר:ָסְחֶי ֹלא אִד. יהוה ֹרעִָדוְמֹור לְזִמ

י:ִנֵלֲהַנְחֹות יֻנְי מֵל מַי, עִנֵיצְִרּבֵַא יֶׁשֶאֹות ּדְנִּב

מֹו:ְן ׁשַעַמְֶדק לֶי צֵלְּגְעַמְי בִנֵחְנַב, יֵׁשֹובְי יִׁשְפַנ

ִדי,ָּמִה עָּתַי אִיָרא ָרע ּכִת ֹלא אֶוָמְלַיא צֵגְְך ּבֵלֵי אִם ּכַּג

י:ִנֻמֲחַנְה יָּמֵָך הֶּתְנַעְׁשִָך ּומְטְבִׁש

שבת שובה:ב[למעלה מכל הברכות 

]למעלה ולמעלה מכל הברכות

והשירות, התשבחות והנחמות,
הנאמרות בעולם, ואמרו אמן.

.]אמן[

תתקבל תפילתם ובקשתם של כל בית
ישראל לפני אביהם שבשמים, ואמרו אמן.

.]אמן[

יהי שלום רב מן השמים וחיים טובים
עלינו ועל כל ישראל, ואמרו אמן.

.]אמן[

 תהלים כג

המזמור נכנס אל התפילה בהשפעתה של קבלת האר"י. המקובלים נהגו לומר בסוף  מזמור לדוד:

תפילת ערבית של חול את מזמור קכא, שראשיתו במילים "אשא עיני אל ההרים מאין יבוא עזרי",

מזמור המבקש את עזרת ה' לקראת היום הבא. בליל שבת, כשהאדם חש קרוב יותר אל ה' וצרכי השבת

 הוחלף המזמור ב"מזמור— מה עוד שאין זה ראוי לבקש על צרכי האדם ביום המקודש —מצויים בידו 

לדוד, ה' רועי לא אחסר", המדגיש את בטחונו המוחלט של המתפלל בחסד האלהי השופע עליו. פסוקיו

הפותחים של המזמור עושים שימוש בציורים הלקוחים מעולם הצאן והמרעה.

הדרכים  מעגלי צדק: ונחת.   ]ה"ָ"שּוב[יתן לי מרגוע   נפשי ישובב:יוביל אותי.     ינהלני:ישכן אותי.     ירביצני:  ∞

החפצים המשמשים את הרועה  שבטך ומשענתך:מקום עמוק וחשוך, מקום של סכנה.     גיא צלמות:הנכונות.   

 ירגיעו אותי ויוכיחו כי יש מי שמטפל בי. :::::ינחמנילהנחות בהם את הצאן.   

 ֳ
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ה:ָיָי ְרוִי ּכֹוסִן ֹראׁשֶמֶּׁשַ בָּתְנַּׁשְִרָרי, ּדֹד צֶגֶן נָחְלֻי ׁשַנָפְֹרְך לֲעַּת

ים:ִמֶָרְך יֹאְית יהוה לֵבְי ּבִּתְבַׁשְי, וָּיַי חֵמְל יָי ּכִפּונְְרּדִד יֶסֶחְָך טֹוב וַאחזן    

חצי קדיש

א.ָּה ַרּבֵמְׁש ׁשַַקּדְתִיְל וַּדַּגְתִי

ן.ֵמָא

יְךִלְמַיְּה, וְֵרעּותִָרא כְי בִא ּדָמְלָעְּב

ּה.ֵיחִׁשְיָקֵרב מִּה וְֵרָקנֻח ּפַמְצַיְּה וֵכּותְלַמ

ן.ֵמָא

יתֵל ּבָכְי ּדֵּיַחְיכֹון ּובֵיֹומְיכֹון ּובֵּיַחְּב

ן ָקִריב,ַמְזִא ּובָלָגֲעַל, ּבֵָראְׂשִי

ן.ֵמָרּו אְמִאְו

םַלָעְַרְך לָבְא מָּה ַרּבֵמְא ׁשֵהְן. יֵמָא

א.ָּיַמְלָי עֵמְלָעְּול

םַרֹומְתִיְר וַאָּפְתִיְח וַּבַּתְׁשִיְַרְך וָּבְתִי

לָּלַהְתִיְה וֶּלַעְתִיְר וָּדַהְתִיְא וֵּׂשַנְתִיְו

ִריְך הּוא.ְא ּבָֻקְדׁשְּה ּדֵמְׁש

ן.ֵמָא

:הבוששבת ב[  אָתְָרכִל ּבָן ּכִא מָּלֵעְל

]אָתְָרכִל ּבָּכִא מָּלֵעְא לָּלֵעְל

אָתָמֱחֶנְא וָתָחְּבְׁשֻא ּתָיָרתִׁשְו

ן.ֵמָרּו אְמִאְא, וָמְלָעְיָרן ּבִמֲאַּד

ן.ֵמָא

ראה עמ' 205.  חצי קדיש:

הכוס שממנה אתה משקה אותי  כוסי רויה:תשפיע עלי מטובך לנוכח אויביי, שיווכחו כך בנצחוני.     תערך לפני וכו':

אשב, אמצא מנוחה ומרגוע.  ושבתי:ישיגו אותי, יפלו בגורלי.     ירדפוני:רק.     אך:מלאה וגדושה.   

תרגום:

יתגדל ויתקדש שמו הגדול.

.]אמן[

בעולם שברא כרצונו וימליך

מלכותו ויצמיח ישועתו ויקרב משיחו.

.]אמן[

בחייכם ובימיכם ובחיי כל בית

ישראל במהרה ובזמן קרוב,

ואמרו אמן.

אמן. יהי שמו הגדול מבורך, לעולם[

.]ולעולמי עולמים

יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם

ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל

שמו של הקדוש ברוך הוא.

.]אמן[

שבת שובה:ב[למעלה מכל הברכות 

]למעלה ולמעלה מכל הברכות

והשירות, התשבחות והנחמות,

הנאמרות בעולם, ואמרו אמן.

.]אמן[
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ָרְך.ֹבְמַת יהוה הְֶרכּו אָּבחזן

ד.ֶעָם וָעֹולְָרְך לֹבְמַרּוְך יהוה הָּבקהל [קידה]

ד.ֶעָם וָעֹולְָרְך לֹבְמַרּוְך יהוה הָּבחזן

בדרך כלל נמשכת התפילה בעמוד 97.

בתקופה שבין מוצאי החג הראשון של פסח לבין ערב חג השבועות סופרים את ספירת העומר.

ההכרזה "ברכו" והמענה "ברוך ה' המברך לעולם ועד" מסמנים את תחילת התפילה בציבור  ברכו וכו':

 ונודעה להם חשיבות מרובה גם בתורת הסוד הקדומה. בסיום התפילה חוזרים על ההכרזה]ראה עמ' 69[

והמענה, עבור אותם מתפללים שאיחרו להגיע אל בית הכנסת ולא שמעו את הדברים. ויש הנוהגים

לכבד באמירת "ברכו" אחד מן האומרים קדיש.

בימים שעמד בית המקדש על תילו היו מביאים אליו ביום שלאחר החג הראשון של  ספירת העומר:

 מן הקציר הראשון של התבואה החדשה]"עומר", מידת נפח של כארבעה ליטרים[פסח כמות מסוימת 

]כא–ויקרא כג, טו[כקרבן. את התבואה היה הכהן מניף לפני ה', והיא קרויה "עומר התנופה". התורה 

מצווה לספור "שבע שבתות תמימות", כלומר שבעה שבועות מלאים, מיום הנפת העומר, וביום החמישים

לחוג חג ולהקריב בו קרבנות. חג זה ידוע גם בשם "חג השבועות", וחז"ל זיהו אותו עם היום שבו קיבלו

תלמוד[ישראל את התורה בהר סיני. לאחר חורבן בית המקדש, כזכר לעבודת המקדש, תיקנו חז"ל 

 להמשיך ולספור את ארבעים ותשעת הימים שבין פסח לשבועות. בספרות הגאונים]בבלי, מנחות סו ע"ב

כבר מצויה הברכה על ספירת העומר וכן הספירה עצמה, אך הטכס כולו הלך והתרחב עם הזמן וצורתו

שהוא תחילת היום[הנוכחית הושלמה בידי חכמי הקבלה ולאור תורותיה. ספירת העומר נעשית בערב 

]בברכה[ במשך היום כולו, ולהמשיך ולספור ]בלא ברכה[, אבל מי ששכח יכול לספור ]לפי הלוח העברי

 ימשיך לספור את שאר ימי הספירה בלא—בשאר הערבים. לעומת זאת, מי ששכח לספור יום שלם 

 היא חוליה המקשרת בין חג לחג— כלומר: ספירת הימים שמאז הבאת העומר —ברכה. "ספירת העומר" 

ומעוררת את המודעות וההכנה הנפשית לקראת חג השבועות, חג מתן תורה.
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ספירת העומר

ִריְך הּואְא ּבָחּוד ֻקְדׁשִם יֵׁשְל

דֵחַיְימּו, לִילּו ּוְרחְִדחִיּה, ּבֵּתְינִכְּוׁש

יםִלְחּוָדא ׁשִיְם י"ה בו"ה ּבֵׁש

ל.ֵָראְׂשִל יָם ּכֵׁשְּב

ּתֹוָרה:ַתּוב  ּבָּכֶמֹו ׁשְּכר, ֶֹמעָיַרת הִפְל סֶה ׁשֵׂשֲת עַוְצִם מֵַקּיְן לָּמֻזְן ּומָי מּוכִנְנִה

רֶֹמת עֶם אֶכֲיאִבֲּיֹום הִת, מָּבַּׁשַַרת הֳחָּמִם מֶכָם לְֶרּתַפְּוס

תִיעִבְּׁשַת הָּבַּׁשַַרת הֳחָּמִד מַה. עָינֶיְהִת ּתֹימִמְתֹות ּתָּבַע ׁשַבֶה, ׁשָנּופְּתַה

םַֹעי נִיהִיהוה. וַה לָָדׁשֲה חָחְנִם מֶּתְְקַרבִהְים יֹום, וִּׁשִמֲרּו חְּפְסִּת

הּו.ֵנְֵדינּו ּכֹונָה יֵׂשֲעַינּו ּומֵלָה עָנְֵדינּו ּכֹונָה יֵׂשֲעַינּו ּומֵלָינּו עֵֹלהֱי אָֹדנֲא

ברכת ספירת העומר

ם,ָעֹולְָך הֶלֶינּו מֵֹלהֱאה יהוה, ָּתַרּוְך אָּבחזן   

[אמן]ר. ֶֹמעָיַרת הִפְל סַנּו עָּוִצְיו וָתוְצִמְנּו ּבָׁשְר ִקּדֶׁשֲא

נוסחה הנאמרת לפני ברכה על קיום מצוה. נוסחה זו נולדה בחוגו של האר"י ויסודה  לשם יחוד וכו':

בתורת הקבלה. לפי תורה זו יש בכוחה של כל מצוה שעושה האדם מתוך כוונה אמיתית להשפיע על

מערכת הקשרים שבין הכוחות המרכיבים את עולם האלהות, ולהביא לאיחודם. בנוסחה זו מדובר

 ו"שכינתיה"]= הקדוש ברוך הוא[מפורשות באיחודן של שתי מהויות, המכונות "קודשא בריך הוא" 

. כיוון שהיו פוסקים שהתנגדו לאמירת נוסחה זו, ישנם מנהגים רבים שבהם היא אינה נאמרת.]=שכינתו[

המשך לנוסחת "לשם יחוד", הנאמרת ברוח תורת הקבלה קודם לברכה–נוסחת  הנני מוכן ומזמן וכו':

על קיום מצוה. בנוסחה זו נזכרת באופן מפורש המצוה שעומדים לקיים, ובמקרה שלנו אף מובא ציטוט

הפסוקים המקראיים המשמשים לה יסוד.

בניגוד למצוות "לא תעשה", הדורשת הימנעות[מצוה הדורשת ממקיימיה לעשות פעולה כלשהי   מצות עשה:  ∞

חז"ל פירשו ביטוי זה כמוסב על ט"ז בניסן, היום שלאחר החג  ממחרת השבת:.   ]מפעולה, כגון אי הבערת אש בשבת

מתבואת החיטה החדשה, שטרם הקריבו ממנה.  מנחה חדשה:     שבועות שלמים.   שבתות תמימת: הראשון של פסח.   

 ונזכה לאכול מפרי]"כוננה עלינו"[ תתקיים עבורנו ]"מעשה ידינו"[ עשה שמלאכתנו  ומעשה ידינו וכו':טּוב.     נעם:

עמלנו בחיינו.

לשם יחוד הקדוש ברוך הוא תרגום:  
ושכינתו, ביראה ובאהבה, לייחד  את

 ו“ה בייחוד שלם]שם[שם י“ה ב
בשם כל ישראל.

ויקרא כג, טו-טז

תהלים צ, יז
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חסד שבחסדר.ֶֹמעָד לָחֶּיֹום יֹום אַהטז בניסן

גבורה שבחסדר.ֶֹמעָים לִמָי יֵנְּיֹום ׁשַהיז בניסן

תפארת שבחסדר.ֶֹמעָים לִמָה יָֹלׁשְּיֹום ׁשַהיח בניסן

נצח שבחסדר.ֶֹמעָים לִמָה יָעְָרּבַּיֹום אַהיט בניסן

הוד שבחסדר.ֶֹמעָים לִמָה יָּׁשִמֲּיֹום חַהכ בניסן

יסוד שבחסדר.ֶֹמעָים לִמָה יָּׁשִּיֹום ׁשַהכא בניסן,
שביעי של פסח

יםִמָה יָעְבִּיֹום ׁשַהכב בניסן
מלכות שבחסדר.ֶֹמעָד לָחֶ אַבּועָם ׁשֵהֶׁש

יםִמָה יָמֹונְּיֹום ׁשַהכג בניסן
חסד שבגבורהר.ֶֹמעָד לָחֶיֹום אְד וָחֶ אַבּועָם ׁשֵהֶׁש

יםִמָה יָעְׁשִּיֹום ּתַהכד בניסן
גבורה שבגבורהר.ֶֹמעָים לִמָי יֵנְד ּוׁשָחֶ אַבּועָם ׁשֵהֶׁש

יםִמָָרה יָׂשֲּיֹום עַהכה בניסן
תפארת שבגבורהר.ֶֹמעָים לִמָה יָֹלׁשְד ּוׁשָחֶ אַבּועָם ׁשֵהֶׁש

ר יֹוםָׂשָד עַחַּיֹום אַהכו בניסן
נצח שבגבורהר.ֶֹמעָים לִמָה יָעְָרּבַאְד וָחֶ אַבּועָם ׁשֵהֶׁש

ר יֹוםָׂשָים עֵנְּיֹום ׁשַהכז בניסן,
הוד שבגבורהר.ֶֹמעָים לִמָה יָּׁשִמֲחַד וָחֶ אַבּועָם ׁשֵהֶׁשיום הזכרון לשואה ולגבורה

נוסחת ספירת העומר כוללת את מניין הימים והשבועות החל  :]חסד שבחסד[היום יום אחד לעמר 

 בעומר" או]כך וכך[מן היום שבו הובא העומר לבית המקדש. במקורות נמצאות שתי האפשרויות, "

"לעומר", ובנוסח ספרד נתקבלה הנוסחה "לעומר". בצד הספירה היומית רשום לעיל גם שמה של אחת

מן הספירות בעולם האלהות, אשר לפי הקבלה יש לה זיקה אל אותו יום. בהתאם לרעיון זה, קיום

מצוות ספירת העומר בא גם לתקן פגמים שנוצרו בעולמות העליונים בשל התנהגות קלוקלת של האדם,

 מבקש המתפלל במפורש על תיקונו של הפגם.]בקטע הפותח במילים "רבונו של עולם"[ולהלן 
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ר יֹוםָׂשָה עָֹלׁשְּיֹום ׁשַהכח בניסן
יסוד שבגבורהר.ֶֹמעָים לִמָה יָּׁשִׁשְד וָחֶ אַבּועָם ׁשֵהֶׁש

ר יֹוםָׂשָה עָעְָרּבַּיֹום אַהכט בניסן
מלכות שבגבורהר.ֶֹמעָבּועֹות לָי ׁשֵנְם ׁשֵהֶׁש

ר יֹוםָׂשָה עָּׁשִמֲּיֹום חַהל בניסן,
חסד שבתפארתר.ֶֹמעָד לָחֶיֹום אְבּועֹות וָי ׁשֵנְם ׁשֵהֶׁשא' דראש חודש

ר יֹוםָׂשָה עָּׁשִּיֹום ׁשַהא באייר,
גבורה שבתפארתר.ֶֹמעָים לִמָי יֵנְבּועֹות ּוׁשָי ׁשֵנְם ׁשֵהֶׁשב' דראש חודש

ר יֹוםָׂשָה עָעְבִּיֹום ׁשַהב באייר
תפארת שבתפארתר.ֶֹמעָים לִמָה יָֹלׁשְבּועֹות ּוׁשָי ׁשֵנְם ׁשֵהֶׁש

ר יֹוםָׂשָה עָמֹונְּיֹום ׁשַהג באייר
נצח שבתפארתר.ֶֹמעָים לִמָה יָעְָרּבַאְבּועֹות וָי ׁשֵנְם ׁשֵהֶׁש

ר יֹוםָׂשָה עָעְׁשִּיֹום ּתַהד באייר,
הוד שבתפארתר.ֶֹמעָים לִמָה יָּׁשִמֲחַבּועֹות וָי ׁשֵנְם ׁשֵהֶׁשיום הזכרון לחללי צה"ל

ִרים יֹוםְׂשֶּיֹום עַהה באייר,
יסוד שבתפארתר.ֶֹמעָים לִמָה יָּׁשִׁשְבּועֹות וָי ׁשֵנְם ׁשֵהֶׁשיום העצמאות

ִרים יֹוםְׂשֶעְד וָחֶּיֹום אַהו באייר
מלכות שבתפארתר.ֶֹמעָבּועֹות לָה ׁשָֹלׁשְם ׁשֵהֶׁש

ִרים יֹוםְׂשֶעְם וִיַנְּיֹום ׁשַהז באייר
חסד שבנצחר.ֶֹמעָד לָחֶיֹום אְבּועֹות וָה ׁשָֹלׁשְם ׁשֵהֶׁש

ִרים יֹוםְׂשֶעְה וָֹלׁשְּיֹום ׁשַהח באייר
גבורה שבנצחר.ֶֹמעָים לִמָי יֵנְבּועֹות ּוׁשָה ׁשָֹלׁשְם ׁשֵהֶׁש

ִרים יֹוםְׂשֶעְה וָעְָרּבַּיֹום אַהט באייר
תפארת שבנצחר.ֶֹמעָים לִמָה יָֹלׁשְבּועֹות ּוׁשָה ׁשָֹלׁשְם ׁשֵהֶׁש

ִרים יֹוםְׂשֶעְה וָּׁשִמֲּיֹום חַהי באייר
נצח שבנצחר.ֶֹמעָים לִמָה יָעְָרּבַאְבּועֹות וָה ׁשָֹלׁשְם ׁשֵהֶׁש
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ִרים יֹוםְׂשֶעְה וָּׁשִּיֹום ׁשַהיא באייר
הוד שבנצחר.ֶֹמעָים לִמָה יָּׁשִמֲחַבּועֹות וָה ׁשָֹלׁשְם ׁשֵהֶׁש

ִרים יֹוםְׂשֶעְה וָעְבִּיֹום ׁשַהיב באייר
יסוד שבנצחר.ֶֹמעָים לִמָה יָּׁשִׁשְבּועֹות וָה ׁשָֹלׁשְם ׁשֵהֶׁש

ִרים יֹוםְׂשֶעְה וָמֹונְּיֹום ׁשַהיג באייר
מלכות שבנצחר.ֶֹמעָבּועֹות לָה ׁשָעְָרּבַם אֵהֶׁש

ִרים יֹוםְׂשֶעְה וָעְׁשִּיֹום ּתַהיד באייר,
חסד שבהודר.ֶֹמעָד לָחֶיֹום אְבּועֹות וָה ׁשָעְָרּבַם אֵהֶׁשפסח שני

ים יֹוםִֹלׁשְּיֹום ׁשַהטו באייר
גבורה שבהודר.ֶֹמעָים לִמָי יֵנְבּועֹות ּוׁשָה ׁשָעְָרּבַם אֵהֶׁש

ים יֹוםִֹלׁשְד ּוׁשָחֶּיֹום אַהטז באייר
תפארת שבהודר.ֶֹמעָים לִמָה יָֹלׁשְבּועֹות ּוׁשָה ׁשָעְָרּבַם אֵהֶׁש

ים יֹוםִֹלׁשְם ּוׁשִיַנְּיֹום ׁשַהיז באייר
נצח שבהודר.ֶֹמעָים לִמָה יָעְָרּבַאְבּועֹות וָה ׁשָעְָרּבַם אֵהֶׁש

ים יֹוםִֹלׁשְה ּוׁשָֹלׁשְּיֹום ׁשַהיח באייר,
הוד שבהודר.ֶֹמעָים לִמָה יָּׁשִמֲחַבּועֹות וָה ׁשָעְָרּבַם אֵהֶׁשל"ג בעומר

ים יֹוםִֹלׁשְה ּוׁשָעְָרּבַּיֹום אַהיט באייר
יסוד שבהודר.ֶֹמעָים לִמָה יָּׁשִׁשְבּועֹות וָה ׁשָעְָרּבַם אֵהֶׁש

ים יֹוםִֹלׁשְה ּוׁשָּׁשִמֲּיֹום חַהכ באייר
מלכות שבהודר.ֶֹמעָבּועֹות לָה ׁשָּׁשִמֲם חֵהֶׁש

ים יֹוםִֹלׁשְה ּוׁשָּׁשִּיֹום ׁשַהכא באייר
חסד שביסודר.ֶֹמעָד לָחֶיֹום אְבּועֹות וָה ׁשָּׁשִמֲם חֵהֶׁש

ים יֹוםִֹלׁשְה ּוׁשָעְבִּיֹום ׁשַהכב באייר
גבורה שביסודר.ֶֹמעָים לִמָי יֵנְבּועֹות ּוׁשָה ׁשָּׁשִמֲם חֵהֶׁש

ים יֹוםִֹלׁשְה ּוׁשָמֹונְּיֹום ׁשַהכג באייר
תפארת שביסודר.ֶֹמעָים לִמָה יָֹלׁשְבּועֹות ּוׁשָה ׁשָּׁשִמֲם חֵהֶׁש
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ים יֹוםִֹלׁשְה ּוׁשָעְׁשִּיֹום ּתַהכד באייר
נצח שביסודר.ֶֹמעָים לִמָה יָעְָרּבַאְבּועֹות וָה ׁשָּׁשִמֲם חֵהֶׁש

ים יֹוםִעְָרּבַּיֹום אַהכה באייר
הוד שביסודר.ֶֹמעָים לִמָה יָּׁשִמֲחַבּועֹות וָה ׁשָּׁשִמֲם חֵהֶׁש

ים יֹוםִעְָרּבַאְד וָחֶּיֹום אַהכו באייר
יסוד שביסודר.ֶֹמעָים לִמָה יָּׁשִׁשְבּועֹות וָה ׁשָּׁשִמֲם חֵהֶׁש

ים יֹוםִעְָרּבַאְם וִיַנְּיֹום ׁשַהכז באייר
מלכות שביסודר.ֶֹמעָבּועֹות לָה ׁשָּׁשִם ׁשֵהֶׁש

ים יֹוםִעְָרּבַאְה וָֹלׁשְּיֹום ׁשַהכח באייר,
חסד שבמלכותר.ֶֹמעָד לָחֶיֹום אְבּועֹות וָה ׁשָּׁשִם ׁשֵהֶׁשיום ירושלים

ים יֹוםִעְָרּבַאְה וָעְָרּבַּיֹום אַהכט באייר
גבורה שבמלכותר.ֶֹמעָים לִמָי יֵנְבּועֹות ּוׁשָה ׁשָּׁשִם ׁשֵהֶׁש

ים יֹוםִעְָרּבַאְה וָּׁשִמֲּיֹום חַהא בסיון,
תפארת שבמלכותר.ֶֹמעָים לִמָה יָֹלׁשְבּועֹות ּוׁשָה ׁשָּׁשִם ׁשֵהֶׁשראש חודש

ים יֹוםִעְָרּבַאְה וָּׁשִּיֹום ׁשַהב בסיון
נצח שבמלכותר.ֶֹמעָים לִמָה יָעְָרּבַאְבּועֹות וָה ׁשָּׁשִם ׁשֵהֶׁש

ים יֹוםִעְָרּבַאְה וָעְבִּיֹום ׁשַהג בסיון
הוד שבמלכותר.ֶֹמעָים לִמָה יָּׁשִמֲחַבּועֹות וָה ׁשָּׁשִם ׁשֵהֶׁש

ים יֹוםִעְָרּבַאְה וָמֹונְּיֹום ׁשַהד בסיון
יסוד שבמלכותר.ֶֹמעָים לִמָה יָּׁשִׁשְבּועֹות וָה ׁשָּׁשִם ׁשֵהֶׁש

ים יֹוםִעְָרּבַאְה וָעְׁשִּיֹום ּתַהה בסיון,
מלכות שבמלכותר.ֶֹמעָבּועֹות לָה ׁשָעְבִם ׁשֵהֶׁשערב שבועות

כל אחד מן המתפללים חוזר על הברכה ועל ספירת העומר של אותו יום, ואומר:

ינּו,ֵמָיְָרה בֵהְמִּה ּבָקֹומְמִׁש לְָקּדִּמַית הֵבֹוַדת ּבֲנּו עָיר לִזֲחַן הּוא יָמֲַרחָה

ה.ָלֶן סֵמָא

שם הספירה בקבלהספירת העומרתאריך
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יר:ִמֹור ׁשְזִת מֹינִגְנִ ּבַחֵּצַנְמַל

ה:ָלֶנּו סָּתִיו אָנָר  ּפֵאָנּו, יְֵרכָיבִנּו וֵּנָחְים יִֹלהֱא

ָך:ֶתָׁשּועְם יִל ּגֹויָכְָך, ּבְֶרּכֶַרץ ּדָאָת ּבַַדעָל

ם:ָּלֻים ּכִּמַים, יֹודּוָך עִֹלהֱים אִּמַיֹודּוָך ע

ה:ָלֶם סֵחְנֶַרץ ּתָאָים ּבִּמֻאְר, ּולֹיׁשִים מִּמַט עֹּפְׁשִי תִים ּכִּמֻאְנּו לְיַרּנִחּו וְמְׂשִי

ם:ָּלֻים ּכִּמַים, יֹודּוָך עִֹלהֱים אִּמַיֹודּוָך ע

ינּו:ֵֹלהֱים אִֹלהֱנּו אְֵרכָבְּה, יָבּולְה יָנְתֶָרץ נֶא

ֶרץ:ָי אֵסְפַל אָיְראּו אֹותֹו ּכִיְים, וִֹלהֱנּו אְֵרכָבְי

רּוָרה.ְיר צִּתַָך ּתְינִמְת יַֻדּלְ ּגַֹחכְא, ּבָּנָא

ֵרנּו, נֹוָרא.ֲהַנּו, טֵבְּגַָך, ׂשְּמַת עַל ִרּנֵַקּב

ֵרם.ְמָת ׁשַבָבְחּוְדָך ּכִי יֵּבֹור, ּדֹוְרׁשִא גָנ

ם.ֵלְמָיד ּגִמָָך ּתְְדָקתִי צֵמֲֵרם, ַרחֲהַם, טְֵרכָּב

ָך.ֶָדתֲל עֵהַָך נְֹרב טּובְין ָקדֹוׁש, ּבִסֲח

ָך.ֶתֵָרי ְקֻדּׁשְה, זֹוכֵנְָך ּפְּמַעְה, לֶאֵיד ּגִחָי

לּומֹות.ֲעַ ּתַנּו, יֹוֵדעֵָקתֲעַע צַמְל ּוׁשֵנּו ַקּבֵתָעְוַׁש

ד.ֶעָם וָעֹולְכּותֹו לְלַבֹוד מְם ּכֵרּוְך ׁשָּב

תהלים סז

ללא הפסוק הראשון שהוא נוסחת פתיחה ואיננו[במזמור זה ארבעים ותשע מילים   למנצח בנגינת:

, כמספר הימים שבהם סופרים את העומר. המקובלים הורו לכוון בזמן הספירה לא רק]מגוף המזמור

למניין הימים ולא רק לספירה השמיימית המתאימה, אלא גם לאחת ממילות המזמור, על פי סדרן.

על קטע זה, המבטא את אחד משמותיו הקדושים של ה', ראה עמ' 57. בשעת ספירת העומר  אנא בכח:

כיוונו המקובלים גם כנגד אחת ממילותיו של הקטע, על פי סדרן.

התנהגותך עמנו במאור פנים תגרום שהעולם כולו ידע את  לדעת בארץ דרכך:ישפיע עלינו חן וחסד.     יחננו:  ∞

יכירו בו,  וייראו אותו:     .  ]בדרך היושר[ תוביל אותם  תנחם: בדרך היושר.    :::::מישרישבחוך.     יודוך:מידותיך.   

היושבים בכל קצווי תבל.  כל אפסי ארץ:יעבדוהו.   
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ֵדיְר ּכֶֹמעָיַרת הִפְר סֹּפְסִָך לְּדְבַה עֶֹׁשֵדי מְל יַנּו עָיתִּוִה צָּתַ, אםָל עֹולִֶרּבֹונֹו ׁש

ָך:ֶתֹוָרתְ ּבָּתְבַתָּכֶמֹו ׁשְינּו, ּכֵאֹותְמֻּטִינּו ּומֵּפֹותִלְּקִֵרנּו מֲהַטְל

עַבֶה, ׁשָנּופְּתַר הֶֹמת עֶם אֶכֲיאִבֲּיֹום הִת, מָּבַּׁשַַרת הֳחָּמִם מֶכָם לְֶרּתַפְּוס

יםִּׁשִמֲרּו חְּפְסִת ּתִיעִבְּׁשַת הָּבַּׁשַַרת הֳחָּמִד מַה. עָינֶיְהִת ּתֹימִמְתֹות ּתָּבַׁש

יָך,ֶנָפְּלִי ָרצֹון מִהְן יֵכְם. ּובָתָמֲהֻּזִל מֵָראְׂשִָך יְּמַׁשֹות עְפַרּו נֲהָּטִּיֵֶדי ׁשְיֹום. ּכ

ןַּקֻתְּיֹום, יַי הְִרּתַפָּסֶר ׁשֶֹמעָיַרת הִפְכּות סְזִּבֶינּו, ׁשֵבֹותֲי אֵאֹלהֵינּו וֵֹלהֱיהוה א

וכאן משלבים את שמה של הספירה שבאותו ערב על פי[יָרה ִפְסִי ּבִּתְמַגָּפֶה ּׁשַמ

לֶה ׁשְָקֻדּׁשִׁש ּבֵַקּדְתֶאְר וֵהָּטֶאְ ו]]לפי הרשום לעיל, ליד ימי ספירת העומר[הקבלה 

ינּוֵׁשֹותְפַת נֶן אֵּקַתְמֹות לָעֹולָל הָכְע ַרב ּבַפֶע ׁשַּפְֻׁשה יֵֶדי זְל יַעְה, וָלְעַמ

ה,ָיֹונְלֶעָָך הְתְָקֻדּׁשִנּו  ּבֵׁשְַקּדְֵרנּו ּולֲהַטְם ּולָגְיג ּופִל סָּכִינּו מֵמֹותְׁשִנְינּו וֵרּוחֹותְו

ה.ָלֶן סֵמָא

תחינה קבלית המבקשת, בין השאר, שספירת העומר תביא לתיקון הפגמים שיצרו  רבונו של עולם:

חטאי האדם בעולמות העליונים. בתוך התחינה מזכיר המתפלל את אותה ספירה שמיימית שהוא

מבקש לתקן ביום זה באמצעות ספירת העומר.

חז"ל פירשו ביטוי זה  :::::ממחרת השבת.   ]על פי תורת הקבלה[כוחות הטומאה שדבקו בנשמת האדם   קלפותינו:  ∞

חטאיהם,  זהמתם:     שבועות שלמים.    שבתות תמימת:כמוסב על ט"ז בניסן, היום שלאחר החג הראשון של פסח.   

פסולת.  סיג:      ובעולמו של האדם.  ]על פי תורת הקבלה[ בעולמות העליונים  :::::בכל העולמותהמלכלכים את נשמותיהם.   

ויקרא כג, טו-טז
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ל,ֹּכַדֹון הֲאַ לַחֵּבַׁשְלעמידה

ית,ִֵראׁשְר ּבֵיֹוצְה לָֻדּלְת ּגֵתָל

ָרצֹות,ֲאָי הֵגֹויְנּו ּכָׂשָֹּלא עֶׁש

ה,ָָדמֲאָחֹות הְּפְׁשִמְנּו ּכָמָֹלא ׂשְו

ם,ָמֹונֲל הָכְנּו ּכֵגֹוָרלְם וֶהֵָקנּו ּכְלֶם חָֹּלא ׂשֶׁש

,ַיעִל ֹלא יֹוׁשֵל אֶים אִלְּלַּפְתִִריק ּומָל וֶבֶהְים לִוֲחַּתְׁשִם מֵהֶׁש

יםִכָלְּמַי הֵכְלְַך מֶלֶי מֵנְפִים ּומֹוִדים לִוֲחַּתְׁשִים ּומִ  ּכֹוְרעקידהנּו   ְחַנֲאַו

רּוְך הּוא.ָדֹוׁש ּבָּקַה

ֶרץ,ָד אֵיֹוסְם וִיַמָה ׁשֶהּוא נֹוטֶׁש

ל,ַעַּמִם מִיַמָּׁשַָקרֹו ּבְב יַּומֹוׁש

ים.ִרֹומְי מֵהְבָגְּזֹו ּבֻת עַינִכְּוׁש

ין עֹוד.ֵינּו, אֵֹלהֱהּוא א

תֹו,ָס זּולֶפֶנּו, אֵּכְלַת מֶמֱא

תֹוָרתֹו:ְתּוב ּבָּכַּכ

ָך,ֶבָבְל לֶ אָתֹבֵׁשֲהַּיֹום וַ הָּתְַדעָיְו

ין עֹוד.ֵת, אַחָּתִֶרץ מָאָל הַעְל וַעַּמִם מִיַמָּׁשַים ּבִֹלהֱאָי יהוה הּוא הִּכ

ינּו,ֵֹלהֱָך, יהוה אְה ּלֶַקּוְן נֵל ּכַעְו

ָך,ֶּזֶֻרת עֶאְפִתְָרה ּבֵהְְראֹות מִל

ֵרתּון,ָּכִרֹות יָים ּכִילִלֱאָהְוֶרץ ָאָן הִים מִּלּולִיר ּגִבֲעַהְל

י.ַּדַכּות ׁשְלַמְם ּבָן עֹולֵּקַתְל

ֶרץ.ָי אֵעְל ִרׁשָיָך ּכֶלֵנֹות אְפַהְָך, לֶמְׁשְִקְראּו בִר יָׂשָי בֵנְל ּבָכְו

ינּוֵלָע

  תפילת הסיום של כל מעמדות התפילה. לביאור ולדיון ראה עמ' 269.עלינו לשבח:

דברים ד, לט
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ל,ֵבֵי תֵבְל יֹוׁשְָדעּו ּכֵיְירּו וִּכַי

ׁשֹון.ָל לָע ּכַבָּׁשִֶרְך, ּתֶל ּבַָרע ּכְכִָך ּתְי לִּכ

לּו,ֹּפִיְְרעּו וְכִינּו יֵֹלהֱיָך יהוה אֶנָפְל

נּו,ֵּתִָקר יְָך יְמִבֹוד ׁשְכִלְו

ָך,ֶכּותְלַל מֹת עֶם אָּלֻלּו כְיַקּבִו

ד.ֶעָם וָעֹולְָרה לֵהְם מֶיהֵלֲֹלְך עְמִתְו

בֹוד,ָכְֹלְך ּבְמִד ּתַי עֵמְעֹולְיא ּולִָך הְּלֶכּות ׁשְלַּמַי הִּכ

ד.ֶעָם וָֹלעְֹלְך לְמִָך: יהוה יֶתֹוָרתְתּוב ּבָּכַּכ

ֶרץ,ָאָל הָל ּכְַך עֶלֶמְה יהוה לָיָהְר: וַמֱאֶנְ  וחזן 

ד.ָחֶמֹו אְד ּוׁשָחֶה יהוה אֶיְהִהּוא יַּיֹום הַּב

:הלא םיקוספ "ונילע" ירחא רמול םיגהונ שי

א:ֹבָי תִים ּכִעָת ְרׁשַֹאּׁשִם ּומֹאְתִד ּפַחַּפִיָרא מִל ּתַא

ל:ֵנּו אָּמִי עִקּום, ּכָֹלא יְר וָרּו ָדבְּבַר, ּדָפֻתְה וָצֵצּו עֻע

ל,ֹּבְסֶי אִנֲה אָיבֵד ׂשַעְי הּוא, וִנֲה אְָקנִד זַעְו

ט:ֵּלַמֲאַל וֹּבְסֶי אִנֲאַא וָּׂשֶי אִנֲאַי וִיתִׂשָי עִנֲא

משלי ג, כה

ישעיה ח, י

ישעיה מו, ד

שמות טו, יח

זכריה יד, ט
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קדיש יתום

א.ָּה ַרּבֵמְׁש ׁשַַקּדְתִיְל וַּדַּגְתִי

ן.ֵמָא

יְךִלְמַיְּה, וְֵרעּותִָרא כְי בִא ּדָמְלָעְּב

ּה.ֵיחִׁשְיָקֵרב מִּה וְֵרָקנֻח ּפַמְצַיְּה וֵכּותְלַמ

ן.ֵמָא

יתֵל ּבָכְי ּדֵּיַחְיכֹון ּובֵיֹומְיכֹון ּובֵּיַחְּב

ן ָקִריב,ַמְזִא ּובָלָגֲעַל, ּבֵָראְׂשִי

ן.ֵמָרּו אְמִאְו

םַלָעְַרְך לָבְא מָּה ַרּבֵמְא ׁשֵהְן. יֵמָא

א.ָּיַמְלָי עֵמְלָעְּול

םַרֹומְתִיְר וַאָּפְתִיְח וַּבַּתְׁשִיְַרְך וָּבְתִי

לָּלַהְתִיְה וֶּלַעְתִיְר וָּדַהְתִיְא וֵּׂשַנְתִיְו

ִריְך הּוא.ְא ּבָֻקְדׁשְּה ּדֵמְׁש

ן.ֵמָא

:הבוששבת ב[  אָתְָרכִל ּבָן ּכִא מָּלֵעְל

]אָתְָרכִל ּבָּכִא מָּלֵעְא לָּלֵעְל

אָתָמֱחֶנְא וָתָחְּבְׁשֻא ּתָיָרתִׁשְו

ן.ֵמָרּו אְמִאְא, וָמְלָעְיָרן ּבִמֲאַּד

ן.ֵמָא

אָּיַמְן ׁשִא מָא ַרּבָמָלְא ׁשֵהְי

לֵָראְׂשִל יָל ּכַעְינּו וֵלָים עִים טֹובִּיַחְו

ן.ֵמָרּו אְמִאְו

ן.ֵמָא

ל,ֵָראְׂשִל יָל ּכַעְינּו וֵלָלֹום עָה ׁשֶׂשֲעַיו, הּוא יָרֹומְמִּב ]לֹוםָּׁשַה :הבוששבת ב[ לֹוםָה ׁשֶֹׂשע

ן.ֵמָרּו אְמִאְו

ן.ֵמָא

תרגום:

יתגדל ויתקדש שמו הגדול.
.]אמן[

בעולם שברא כרצונו וימליך
מלכותו ויצמיח ישועתו ויקרב משיחו.

.]אמן[

בחייכם ובימיכם ובחיי כל בית
ישראל במהרה ובזמן קרוב,

ואמרו אמן.
אמן. יהי שמו הגדול מבורך, לעולם[

.]ולעולמי עולמים
יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם
ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל

שמו של הקדוש ברוך הוא.
.]אמן[

שבת שובה:ב[למעלה מכל הברכות 

]למעלה ולמעלה מכל הברכות

והשירות, התשבחות והנחמות,
הנאמרות בעולם, ואמרו אמן.

.]אמן[

יהי שלום רב מן השמים
וחיים טובים עלינו ועל כל ישראל

ואמרו אמן.
.]אמן[

האבלים

קהל

האבלים

קהל

האבלים

קהל
ואבלים

האבלים

קהל

האבלים

קהל

האבלים

קהל

האבלים

קהל

ראה עמ' 205.  קדיש יתום:
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נוהגים לשיר ”אדון עולם“ או ”יגדל“.

ְך,ַלָר מֶׁשֲם אָדֹון עֹולֲא
ל,ֹצֹו ּכְפֶחְה בָׂשֲעַת נֵעְל

ל,ֹּכַלֹות הְכִֵרי ּכֲחַאְו

ה,ֶוֹהּוא הְה וָיָהּוא הְו

י,ִנֵין ׁשֵאְד וָחֶהּוא אְו

ית,ִלְכַי תִלְית ּבִי ֵראׁשִלְּב

י,ִלֲֹאי ּגַחְי וִלֵהּוא אְו

י,ִנֹוס לָי ּומִּסִהּוא נְו

י,ִִקיד רּוחְפַדֹו אָיְּב

י,ִתָּיִוְי ּגִם רּוחִעְו

ח,ַּבַּתְׁשִיְי וַים חִֹלהֱל אַּדְגִי
חּודֹו,ִיְיד ּכִחָין יֵאְד וָחֶא

ינֹו גּוף,ֵאְּגּוף וַמּות הְין לֹו ּדֵא

ָרא,ְבִר נֶׁשֲר אָבָל ּדָכְַקְדמֹון ל

רָל נֹוצָכְם, וָדֹון עֹולֲּנֹו אִה

לֶנֹו אָתְתֹו נָבּואְע נַפֶׁש

ה עֹוד,ֶֹׁשמְל ּכֵָראְׂשִיְֹלא ָקם ּב

ל,ֵּמֹו אַעְן לַתָת נֶמֱּתֹוַרת א

ירִמָֹלא יְל וֵאָיף הִלֲחַֹלא י

ֵרינּו,ָתְ סַיֹוֵדעְה וֶצֹופ

לֹו,ָעְפִמְד ּכֶסֶיׁש חִאְל לֵּגֹומ

נּו,ֵיחִׁשְין מִמֵָקץ יְח לַלְׁשִי

ּדֹו,ְסַֹרב חְל ּבֵה אֶּיַחְים יִתֵמ

ָרא.ְבִיר נִצְל יֶָרם ּכֶטְּב
ְקָרא.ִמֹו נְְך ׁשֶלֶי מַזֲא

ֹלְך נֹוָרא.ְמִּדֹו יַבְל

ָרה.ָאְפִתְה ּבֶיְהִהּוא יְו

יָרה.ִּבְחַהְיל לֹו לִׁשְמַהְל

ָרה.ְׂשִּמַהְז וֹעָלֹו הְו

ָרה.ָת צֵעְי ּבִלְבֶצּור חְו

ְקָרא.ֶיֹום אְי ּבִת ּכֹוסָנְמ

יָרה.ִעָאְן וַיׁשִת אֵעְּב

.יָראִֹלא אְי וִיהוה ל

יאּותֹו.ִצְל מֶת אֵין עֵאְא וָצְמִנ
ּדּותֹו.ְחַאְין סֹוף לֵם אַגְם וָלְעֶנ

תֹו.ָיו ְקֻדּׁשָלֵֹרְך אֲעַֹלא נ

יתֹו.ִֵראׁשְית  לִין ֵראׁשֵאְִראׁשֹון ו

כּותֹו.ְלַתֹו ּומָֻדּלְיֹוֶרה ג

ְרּתֹו.ַאְפִתְתֹו וָּלֻגְי סֵׁשְנַא

תֹו.ָמּונְת ּתֶיט אִּבַיא ּומִבָנ

יתֹו.ֵן ּבַמֱאֶיאֹו נִבְד נַל יַע

תֹו.ָזּולְים לִמָעֹולְתֹו לָּד

תֹו.ַָקְדמְר ּבָבָסֹוף ּדְיט לִּבַמ

תֹו.ָעְִרׁשְע ָרע ּכָָרׁשְן לֵנֹות

תֹו.ָׁשּועְי ֵקץ יֵּכַחְּדֹות מְפִל

.תֹוָּלִהְם ּתֵד ׁשֵַדי עֲרּוְך עָּב

לביאור ולדיון בשני פיוטים אלה ראה עמ' 107-106.  אדון עולם/יגדל:
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שחרית לשבת
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,]בצד מנחה וערבית[  אחת משלוש התפילות הקבועות הנאמרות בכל יום תפילת שחרית:

והיא הארוכה והמורכבת שבהן. בימות החול ניתן לומר את תפילת העמידה - שהיא עיקרה

, אך]ובשעת הדחק אף קודם לכן[של תפילת שחרית - משעה שהשמש מתחילה בזריחתה 

ביום השבת נהוג לאחר את תפילת שחרית בשל מנוחת היום. סוף זמן התפילה הוא סמוך

לשליש היום. תפילת שחרית נוסדה בתקופת הבית השני במקביל לקרבן התמיד, שהוקרב

. האגדה ראתה את אברהם אבינו כמי שהתקין תפילה זו]במדבר כח, ד[במקדש בכל בוקר 

 משתי יחידות: קריאת]בכל יום[. גרעינה של תפילת שחרית מורכב ]תלמוד בבלי, ברכות כו ע"ב[

שמע וברכותיה ותפילת העמידה, אך נוספו עליהן, לפניהן ולאחריהן, קטעים נוספים, שהם

לעיתים ארוכים מאוד. במסגרת תפילת שחרית של שבת גם קוראים בתורה ומפטירים בספרי

 ברכות]א[הנביאים. תפילת שחרית של שבת ניתנת לפי זה לחלוקה כללית לחמש יחידות אלה: 

שעניינן תחילת היום וקטעי לימוד מן המקרא ומספרות חז"ל, שרבים מהם עוסקים בנושא

]ד[ קריאת שמע וברכותיה; ]ג[ מזמורי תהלים וקטעי מקרא חגיגיים אחרים; ]ב[הקרבנות; 

 קריאת התורה וההפטרה. כל אחת מחמש היחידות]ה[; ]בלחש וחזרת החזן[תפילת העמידה 

להוציא בין קריאת שמע[ניתנת לחלוקת מישנה, כמפורט להלן בביאור. בין יחידה ליחידה 

 נאמר קדיש, המשמש כחוליית מעבר ביניהן. בתפילת שחרית פותחים המתפללים]לעמידה

את יומם והיא משמשת להם הן כמעבר מן הלילה אל היום, והן - ביום חול - כשעה שהם

מקדישים להכנה רוחנית, בתפילה ובלימוד, לקראת יום המעשה. ביום השבת התפילה חגיגית

יותר מזו של ימות החול, ואף ארוכה ממנה, ותורמת באווירתה ובתכניה לעיצוב אופיו המקודש

של יום השבת.
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  כאן נפתחת היחידה הראשונה של תפילת שחרית של שבת, והיא עצמה מורכבתתפילת השחר:

מיחידות-מישנה רבות. יחידה זו נתהוותה בהדרגה במהלך תקופת הגאונים ובימי הביניים, ורק חלק

קטן ממנה היה קיים כבר בתקופת חז"ל. חלקים ניכרים מיחידה זו היו בראשיתם רק מנהגם של יחידים,

ועד היום נהוג במקומות רבים שהיא נאמרת ביחידות בידי כל מתפלל, אות ועדות למוצאה בתפילת

, אך ניתן לזהות בה]ויש בו שינויים רבים בין מנהג למנהג[הפרט. מיבנה היחידה הוא מורכב ביותר 

ברכות שעניינן הודאה על חיי היומיום, דברי עיון ובעיקר קטעי לימוד מן התורה ומספרות חז"ל העוסקים

בעבודת הקרבנות.

  מאז ימי הגאונים נאמרת עם הכניסה לבית הכנסת לתפילת שחרית קבוצה של פסוקים,מה טבו:

המדברים בשבח מקום התפילה ובמעלתה של התפילה. הפסוק שבברכת בלעם, "מה טובו אהליך יעקב",

 כמדבר על בתי הכנסת ובתי המדרש, ומכאן]כגון בתלמוד בבלי, סנהדרין קה ע"ב[נדרש בספרות חז"ל 

קישורו לענייננו. הופעת התיבה "ואני" בראש חלק מן הפסוקים האחרים מאגדת אותם לכלל קבוצה

בעלת אופי ספרותי אחיד.

  כדי להודות עלברב חסדך:  חז"ל דרשו מילים אלו כמכוונות אל בתי הכנסת ובתי המדרש.   אהליך, משכנתיך:  ∞

בשעה הראויה והמתאימה  עת רצון:  אכרע ברך.   אברכה:מתוך היראה שאני ירא אותך.     ביראתך:חסדך הרב.   

  בישועה אמיתית וקיימת.באמת ישעך:לקבלת התפילה.   

תפילת השחר

כשנכנסים לבית הכנסת אומרים:

ל.ֵָראְׂשִיָך יֶתֹנְּכְׁשִֹקב, מֲעַיָך יֶלָהֹבּו אֹה ּטַמ

ָך,ֶיתֵבֹוא בָָך אְּדְסַֹרב חְי ּבִנֲאַו

ָך.ֶתְָראִיְָך ּבְל ָקְדׁשַיכֵל הֶה אֶוֲחַּתְׁשֶא

בֹוֶדָך.ְן ּכַּכְׁשִקֹום מְָך ּומֶיתֵעֹון ּבְי מִּתְבַהָיהוה, א

י.ִֹׂשי יהוה עֵנְפִה לְָרכְבֶה, אָָרעְכֶאְה וֶוֲחַּתְׁשֶי אִנֲאַו

ת ָרצֹון,ֵָך יהוה עְי לִתָּלִפְי תִנֲאַו

ָך.ֶעְׁשִת יֶמֱאֶי ּבִנֵנֲָך, עֶּדְסַָרב חְים ּבִֹלהֱא

במדבר כד, ה

תהלים ה, ח

תהלים כו, ח

בעקבות תהלים צה, ו

תהלים סט, יד
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התעטפות בטלית

המתפלל אוחז את הטלית בידו ואומר:

ד,ֹאְ מָּתְַדלָי ּגַֹלהֱ, יהוה את יהוהֶי אִׁשְפַי נְִרכָּב   עמידה

ה.ִָריעְיַם ּכִיַמָה ׁשֶה, נֹוטָמְלַּׂשַה אֹור ּכֶֹטע. ָּתְׁשָבָָדר לָהְהֹוד ו

ויש נוהגים להוסיף ולומר:

ִריְך הּואְא ּבָחּוד ֻקְדׁשִם יֵׁשְל

דֵחַיְימּו, לִילּו ּוְרחְִדחִיּה, ּבֵּתְינִכְּוׁש

יםִלְחּוָדא ׁשִיְם י"ה בו"ה ּבֵׁש

ל.ֵָראְׂשִל יָם ּכֵׁשְּב

אֹורְיַדי ּבִ"ה גָסְַרי ּוׁשָבֵ"ח אַי ּוְרמִתָמְׁשִף נֵּטַעְתִן ּתֵית. ּכִיצִּצַף ּבֵּטַעְתִי מִֵרינֲה

תהלים קד, א-ב

לשם יחוד הקדוש ברוך הוא   תרגום:

ושכינתו, ביראה ובאהבה, לייחד  את

 ו“ה בייחוד שלם]שם[שם י“ה ב

בשם כל ישראל.

]ובמנהגים רבים גם רווקים או נערים מעל גיל שלוש עשרה[ המתפללים הנשואים  התעטפות בטלית:

עטופים בטלית משך כל תפילת שחרית ומוסף. טכס ההתעטפות בטלית נעשה לעיתים עוד בבית, או

אף קודם לכניסה אל מקום התפילה. עיקר המצוה להתעטף בטלית הוא כדי לקיים את צו התורה להטיל

, ועל כן לשון]]וראה עמ' 176[במדבר טו, לז-מא [ציצית בכל בגדיו של אדם שיש להם ארבע כנפות 

הברכה מזכיר מפורשות את הציצית דווקא. טכס ההתעטפות בטלית, כפי שהוא בסידור התפילה,

הושפע ממחשבת הקבלה, שראתה בו סמל לכניסת המתפלל אל תחת כנפי השכינה ואות לקרבה מיוחדת

אל ה'. בשל כך מוסיפים לפני הברכה ולאחריה פסוקים, שעניינם בלבוש האורה של ה' ובאדם החוסה

בצילו, וכן קטע תחינה ברוח תורת הקבלה.

  נוסחה הנאמרת בהקשרים שונים לפני ברכה על קיום מצוה. נוסחה זו נולדה בחוגילשם יחוד וכו':

המקובלים ולאור תורתם. לפי תורה זו יש בכוחה של כל מצוה, שעושה האדם מתוך כוונה אמיתית,

להשפיע על מערכת הקשרים שבין הספירות, המרכיבות את עולם האלהות, ולהביא לאיחודן. איחוד

זה הוא שמאפשר את זרימת השפע האלהי ממקורו העליון אל העולם החומרי. יש להעיר כי כמה מן

הפוסקים הסתייגו מאמירת "לשם יחוד", ועל כן יש הרבה נוסחים שאינם כוללים יחידה זו.

.]שבתוכו שרוי כבוד ה'[  כאהל כיריעה:  פורש, מותח.   נוטה:  שמלה.   שלמה:  מתכסה, מתעטף באור.   עטה אור:  ∞

מדרש[  לפי מסורת חז"ל רמ"ח אברי ושס"ה גידי:  כאן הכוונה לטלית שבארבע קצותיה קשורות הציציות.   ציצית:  ∞

 המצוות]=תרי"ג[ יש בגוף האדם 248 אברים ו-365 גידים, המכוונים בין השאר כנגד 613 ]תנחומא, כי תצא, ב ועוד

שנצטוו בהן ישראל.
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הֶּכְזְֶך אַה, ּכֶּזַם הָעֹולָית ּבִּלַטְה ּבֶּסַּכְתִי מִנֲאֶם ׁשֵׁשְ"ג. ּוכְַריַה ּתָעֹולָית הִיצִּצַה

יתִיצִת צַוְצִֵדי מְל יַעְֶדן. וֵן עַגְא ּבָּבַם הָעֹולָה לָאָית נִּלַטְן ּולָנָלּוָקא ְדַרּבֲחַל

ָיהֶפָנְֹרׂש ּכְפִית ּתִּלַּטַהְים. וִיצֹונִחַן הִי מִתָּלִפְי ּותִתָמְׁשִנְי וִי רּוחִׁשְפַל נֵצָּנִּת

ף.ֵַרחְיו יָלָל ּגֹוזַיר ִקּנֹו עִעָר יֶׁשֶנְם, ּכֵילִּצַתְם וֶיהֵלֲע

לָכְ ּבָיהִּתְמַּלּו ִקּיִאְרּוְך הּוא, ּכָדֹוׁש ּבָּקַי הֵנְפִית לִיצִת צַוְצִה מָׁשּובֲא חֵהְּות

ה.ָלֶן סֵמָּה, אָלּויֹות ּבְּתַת הוְצִ"ג מְַריַתְ וָיהֶנֹותָּוַכְ וִָדְקּדּוֶקיהְ וָיהֶָרטְּפ

המתפלל פורש את הטלית מעל ראשו ומברך:

ם,ָעֹולְָך הֶלֶינּו מֵֹלהֱ, אה יהוהָּתַרּוְך אָּב

ית.ִיצִּצַף ּבֵּטַעְתִהְנּו לָּוִצְיו וָתוְצִמְנּו ּבָׁשְר ִקּדֶׁשֲא

המתפלל עוטף את ראשו ורוב גופו בטלית ואומר:

יּון.ָסֱחֶיָך יֶפָנְל ּכֵצְָדם ּבָי אֵנְ, ּוביםִֹלהֱָך אְּדְסַָקר חָה ּיַמ

ֵקם.ְׁשַיָך תֶָדנֲל עַחַנְָך וֶיתֵן ּבֶׁשֶּדִן מֻיְְרוִי

ה אֹור.ְֶראִאֹוְרָך נְים, ּבִּיַקֹור חְָך מְּמִי עִּכ

ישיבה  ב. ֵֵרי לְׁשִיְָך לְְדָקתִצְיָך וְֶדעֹיְָך לְּדְסְַך חֹׁשְמ

יש נוהגים לכסות את ראשיהם בטלית במשך כל זמן התפילה, ואחרים נוהגים להשאירה
מוטלת על כתפיהם, או לכסות בה את ראשיהם בקטעים אחדים כגון בתפילת העמידה.

דברים לב, יא

תהלים לו, ח-יא

  מילת "ציצית" בגימטריא היא 600. אך כשמוסיפים לה את שמונת החוטים שבכל ציצית ואת חמשתהעולה תרי"ג:

הקשרים שבהם הם קשורים, יגיע החשבון ל-613, כמניין אברי הגבר וגידיו, כדי לרמוז שהציצית מגנה על כל גופו של

ספר הזהר, פרשת[ הלקוח מעולם הקבלה ]בעברית: החלוק של רבותינו[ מונח ארמי  חלוקא דרבנן:המתעטף בה.   

כוחות הרע והטומאה, לפי מחשבת הקבלה.  החיצונים:, והכוונה ללבושם של הצדיקים בעולם הבא.   ]נח, סו ע"א

  מצוותמצות התלויות בה:תרי"ג    דיוקיה, ההקפדה על כל פרטיה.   דקדוקיה: נחשבת.    חשובה:  ישמור, יגן.   יעיר:

.]לפי במדבר טו, לט[ציצית באה להזכיר לאדם את כל המצוות כולן 

  נחלנחל עדניך:.   ]והכוונה לשפע רוחני[  שמן טוב דשן: ימצאו מחסה, הגנה.    יחסיון:   רב ערך, נעלה.   יקר:  ∞

  הטה, קרב את חסדך.משך חסדך:       נזכה לחיים.  נראה אור:שמימיו ערבים ומבושמים.   
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  פיוט שנכלל בסידור התפילה מאז המאה הט"ו, ואשר נתחבר ככל הנראה במאות הי"ב-אדון עולם:

. זה שיר הלל המדבר במעלותיו]ויוחס, אם כי ללא הוכחה, למשורר בן ספרד, ר' שלמה אבן גבירול[י"ג 

בכל טור ארבע צלעיות הבנויות[של הבורא, והוא מורכב מעשרה טורים חרוזים, השקולים במקצב מדויק 

ְ- / ל-המ-שיל-לוְ-אין-ש-ני / לְ-הוא-א-חד / וְמהברה קצרה שלאחריה שלוש הברות ארוכות: "ו

כגון "במקדשו תגל נפשי / משיחנו[. בנוסחים שונים נוספו לפיוט טורים נוספים ]הח-בי-רה" וכן הלאה

 אבל הם לא היו בו במקורו. על פי סיום]ם הנורא"ֵישלח מהרה / ואז נשיר בבית קדשי / אמן אמן ש

הפיוט נראה שהוא נתחבר במטרה להיאמר עם ערב, לפני השינה, אך חביבותו הביאה לכך שהוא נאמר

]וכן בליל שבת. ראה עמ' 100.[גם בבקרים. 

  לאחר שתכלהואחרי ככלות הכל: משעה שנברא העולם ברצונו.    לעת נעשה בחפצו כל: יצור, בריה.    יציר:  ∞

  להיותלהחבירה:  להידמות לו.   להמשיל לו:  כינוי לקב"ה, שמשמעו: מטיל יראה.   נורא:מציאותו של העולם הנברא.   

 שהוא גם הגואל]כינוי לה' הקיים לנצח[  חי חי גאלי:  השלטון.   המשרה:  סוף.   תכלית:לו לחבר, להיות כמוהו.  

 ואליו אנוס,]המראה לי את הדרך[  הוא דגלי נסי ומנוס לי:  המחסה שאליו אני נמלט בשעת כאב.   צור חבלי:אותי.   

אני מפקיד[  ועם רוחי ועם רוחי גויתי:      וכשאתעורר משנתי.   ואעירה:  גורלי, מה שנופל בחלקי.   מנת כוסי:אברח.   

 גם את גופי.]בידו

את כל הקטעים הבאים אומרים המתפללים בלחש.

ְך,ַלָר מֶׁשֲם אָדֹון עֹולֲא

ל,ֹצֹו ּכְפֶחְה בָׂשֲעַת נֵעְל

ל,ֹּכַלֹות הְכִֵרי ּכֲחַאְו

ה,ֶוֹהּוא הְה וָיָהּוא הְו

י,ִנֵין ׁשֵאְד וָחֶהּוא אְו

ית,ִלְכַי תִלְית ּבִי ֵראׁשִלְּב

י,ִלֲאֹי ּגַחְי וִלֵהּוא אְו

י,ִנֹוס לָי ּומִּסִהּוא נְו

י,ִִקיד רּוחְפַדֹו אָיְּב

י,ִתָּיִוְי ּגִם רּוחִעְו

ָרא.ְבִיר נִצְל יֶָרם ּכֶטְּב

ְקָרא.ִמֹו נְְך ׁשֶלֶי מַזֲא

ֹלְך נֹוָרא.ְמִּדֹו יַבְל

ָרה.ָאְפִתְה ּבֶיְהִהּוא יְו

יָרה.ִּבְחַהְיל לֹו לִׁשְמַהְל

ָרה.ְׂשִּמַהְז וֹעָלֹו הְו

ָרה.ָת צֵעְי ּבִלְבֶצּור חְו

ְקָרא.ֶיֹום אְי ּבִת ּכֹוסָנְמ

יָרה.ִעָאְן וַיׁשִת אֵעְּב

יָרא.ִֹלא אְי וִיהוה ל
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ח,ַּבַּתְׁשִיְי וַים חִֹלהֱל אַּדְגִי

חּודֹו,ִיְיד ּכִחָין יֵאְד וָחֶא

ינֹו גּוף,ֵאְּגּוף וַמּות הְין לֹו ּדֵא

ָרא,ְבִר נֶׁשֲר אָבָל ּדָכְַקְדמֹון ל

רָל נֹוצָכְם, וָדֹון עֹולֲּנֹו אִה

לֶנֹו אָתְתֹו נָבּואְע נַפֶׁש

ה עֹוד,ֶֹׁשמְל ּכֵָראְׂשִיְֹלא ָקם ּב

ל,ֵּמֹו אַעְן לַתָת נֶמֱּתֹוַרת א

ירִמָֹלא יְל וֵאָיף הִלֲחַֹלא י

ֵרינּו,ָתְ סַיֹוֵדעְה וֶצֹופ

יאּותֹו.ִצְל מֶת אֵין עֵאְא וָצְמִנ

ּדּותֹו.ְחַאְין סֹוף לֵם אַגְם וָלְעֶנ

תֹו.ָיו ְקֻדּׁשָלֵֹרְך אֲעַֹלא נ

יתֹו.ִֵראׁשְית לִין ֵראׁשֵאְִראׁשֹון ו

כּותֹו.ְלַתֹו ּומָֻדּלְיֹוֶרה ג

.ְרּתֹוַאְפִתְתֹו וָּלֻגְי סֵׁשְנַא

תֹו.ָמּונְת ּתֶיט אִּבַיא ּומִבָנ

יתֹו.ֵן ּבַמֱאֶיאֹו נִבְד נַל יַע

תֹו.ָזּולְים לִמָעֹולְתֹו לָּד

תֹו.ַָקְדמְר ּבָבָסֹוף ּדְיט לִּבַמ

ומקובל לראות בדניאל בן יהודה דיין[  פיוט שנתחבר, ככל הנראה, באיטליה של המאה הי"ג-י"ד יגדל:

. בתוכנו הוא עיבוד שירי-חופשי של שלושה עשר עיקרי האמונה, כפי שניסח אותם]מרומא את מחברו

, במעמדה המיוחד של נבואת]טור 4[במאה השתים-עשרה הרמב"ם, כגון האמונה בקדמותו של ה' 

. אל סידורי התפילה נכנס הפיוט רק]טור 13[ ובתחיית המתים ]טור 12[, בביאת המשיח ]טור 7[משה 

שתי הברות ארוכות,[במאה הט"ו. הוא בנוי משלושה עשרה טורים חרוזים ושקולים במקצב מדויק 

-ְולאחריהן הברה קצרה ושלוש הברות ארוכות, ועוד הברה קצרה ושלוש הברות ארוכות: "א-חד / ו

. בנוסחים שונים התוספו לפיוט טורים נוספים: "אלה שלוש עשרה]-י-חו-דו" וכן הלאהְאין-י-חיד / ּכ

לעיקרים / הן הן יסוד דת ותורתו / תורת משה אמת ונבואתו / ברוך עדי עד שם תהילתו", אך נראה

שאין הם מקוריים לו. האר"י התנגד לאמירת הפיוט, כיוון שלא ראה בעין יפה את קביעתם של עיקרי

אמונה, ועל כן חסר הפיוט מסידורים ההולכים בנאמנות אחר תורתו של האר"י. הפיוט נאמר במנהגים

.]ראה עמ' 100[אחדים גם בליל שבת 

אחד ואין  מציאותו אינה מוגבלת בזמן, והוא קיים מאז ולעולם.   ואין עת אל מציאותו:.   ]שמו[ יתגדל  יגדל:  ∞
   הוא אחד במינו ואין עוד מי שדומה לו בתכונותיו. ועוד: בעוד שכל עצם מורכב מחלקים שונים, מהותויחיד וכו':

 לא נוכל לא נערך:  נעלם מעיני כל חי.   נעלם:היא אחת ושלמה ואחדותו לא ניתנת לחלוקה בשום צורה שהיא.   

 יוכיח, יורה:  לא ניתן להגדיר את ראשיתו בהגדרה של זמן.   אין ראשית לראשיתו:להעריך, לקבוע מידה ואומדן.   

  הנביאים המצטייניםאנשי סגלתו:  הנבואה השופעת מן האל כדרך שהמים שופעים מן המעיין.   שפע נבואתו:ידגים.   

במדבר יב,[  משה נאמן ביתו:     .  ]במדבר יב, ח[  משיג בתודעתו את מהות ה' מביט את תמונתו:במעלות מיוחדות.   

 יודע מראש את כל שעתיד להתרחש. מביט לסוף דבר בקדמתו:  לעם אחר.   לזולתו:  התורה.   דתו:.   ]ז
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לֹו,ָעְפִמְד ּכֶסֶיׁש חִאְל לֵּגֹומ

נּו,ֵיחִׁשְין מִמֵָקץ יְח לַלְׁשִי

ּדֹו,ְסַֹרב חְל ּבֵה אֶּיַחְים יִתֵמ

ברכות התורה

ם,ָעֹולְָך הֶלֶינּו מֵֹלהֱה יהוה, אָּתַרּוְך אָּב

ֵרי תֹוָרה.ְִדבְק ּבֹסֲעַנּו לָּוִצְיו וָֹותְצִמְנּו ּבָׁשְר ִקּדֶׁשֲא

ָךְֵרי תֹוָרתְבִת ּדֶינּו, אֵֹלהֱא, יהוה אֶָרב נֲעַהְו

ל,ֵָראְׂשִית יֵָך ּבְּמַּיֹות עִפְינּו ּובִפְּב

לֵָראְׂשִית יֵָך ּבְּמַי עֵאָצֱאֶצְינּו וֵאָצֱאֶי צֵאָצֱאֶצְינּו וֵאָצֱאֶצְנּו וְחַנֲה אֶיְהִנְו

ּה.ָמְׁשִָך לְֵדי תֹוָרתְלֹומְָך וֶמְי ׁשֵנּו יֹוְדעָּלֻּכ

ל.ֵָראְׂשִּמֹו יַעְד ּתֹוָרה לֵּמַלְמַה יהוה, הָּתַרּוְך אָּב

ם,ָעֹולְָך הֶלֶינּו מֵֹלהֱה יהוה, אָּתַרּוְך אָּב

ת ּתֹוָרתֹו.ֶנּו אָן לַתָנְים וִּמַעָל הָּכִנּו מָר ּבַחָר ּבֶׁשֲא

ּתֹוָרה.ַן הֵה יהוה, נֹותָּתַרּוְך אָּב

תֹו.ָעְִרׁשְע ָרע ּכָָרׁשְן לֵנֹות

תֹו.ָׁשּועְי ֵקץ יֵּכַחְּדֹות מְפִל

תֹו.ָּלִהְם ּתֵד ׁשֵַדי עֲרּוְך עָּב

 שצריך אדם]תלמוד בבלי, קידושין ל ע"א[  בתקופת האמוראים נקבע ברכות התורה ולימוד תורה:

ללמוד בכל יום לפחות קטע אחד מן המקרא, קטע מן המשנה וקטע מן התלמוד, וזאת כדי להדגיש את

 בחיי האדם. על כן נקבע בימי הגאונים לפתוח כל יום]שבכתב ושבעל פה[חשיבות לימוד התורה 

בלימוד של שלושה קטעים מן המקורות הנזכרים, והקדימו להם שתי ברכות על מצוות לימוד תורה.

 מפי שלושה חכמים שונים. הברכה השנייה משמשת]ברכות יא ע"ב[ברכות אלה מובאות בתלמוד הבבלי 

. להלן, עמ' 117 ואילך, מצוי]להלן, עמ' 220[גם דרך קבע כברכה הנאמרת לפני קריאת התורה בציבור 

מחזור נוסף, ארוך יותר, של קטעי לימוד הבנוי בדגם דומה.

  והמתק.והערב:  ∞  אחרית הימים.   קץ ימין:      על פי מעשיו הרעים.   כרשעתו:       לפי מעשיו ופעולותיו.  כמפעלו:
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לימוד תורה

ר:ֹאמֵה ּלֶֹׁשל מֶר יהוה אֵַדּבְיַו

ר:ֹאמֵיו לָנָל ּבֶאְֹרן וֲהַל אֶר אֵּבַּד

ם:ֶהָמֹור לָל, אֵָראְׂשִי יֵנְת ּבְֶרכּו אָבְה תֹּכ

ֶרָך.ְמְׁשִיְָך יהוה וְֶרכָבְי

.ָּךֶּנֻיחִיָך וֶלֵיו אָנָר יהוה ּפֵאָי

לֹום.ָָך ׁשְם לֵׂשָיְיָך וֶלֵיו אָנָא יהוה ּפָּׂשִי

ם.ְֵרכָבֲי אִנֲאַל, וֵָראְׂשִי יֵנְל ּבַי עִמְת ׁשֶמּו אָׂשְו

עּור:ִם ׁשֶהָין לֵאִֶרים ׁשָּלּו ְדבֵא

מּוד ּתֹוָרה.ְלַתְִדים וָסֲילּות חִמְיֹון ּוגֵָראָהְּכּוִרים וִּבַהְה וָאֵּפַה

הֶּזַם הָעֹולָם ּבֶיהֵרֹותֵל ּפֵָדם אֹוכָאִֶרים ׁשָּלּו ְדבֵא

ן:ֵּלּו הֵאְא, וָּבַם הָעֹולָת לֹו לֶמֶֶרן ַקּיֶּקַהְו

ִדים,ָסֲילּות חִמְם, ּוגֵאָב וָּבּוד אִּכ

ים,ִת אֹוְרחַסָנְכַהְית, וְִרבַעְִרית וֲחְַדָרׁש ׁשִּמַית הֵת ּבַמָּכְׁשַהְו

 במדבר ו, כב-כז

משנה פאה א,א

 שני הקטעים, אחד מן המשנה ואחד מן התלמוד הבבלי, מדגישים בבואם יחד עניינים אלו דברים וכו':

שבין אדם למקום ובין אדם לחברו, והם חלים על כל אדם ובכל זמן. לתלמוד תורה מוענק בהם מעמד

מיוחד, דבר התואם את השימוש בהם בהקשר זה.

  יתייחס אליך בחיבה וברחמים.ישא ה' פניו:.   ]בעיני אלהים ואנשים[  יתן לך חן ויחנך:  לכהנים.   אמור להם:  ∞

  את הכהנים ואת ישראל גם יחד.אברכם:  יזכירו את שמי ויברכו בו.   ושמו את שמי:

  היבול שבפינת השדה,הפאה:  שהתורה לא קבעה להם מידה, וכל המרבה בהם הרי זה משובח.   שאין להם שעור:  ∞

 עלייה לרגל     הראיון:  פרות האדמה הראשונים המובאים למקדש.   הבכורים:שיש להשאיר אותו לעניים בזמן הקציר.   

.]הקרוי "עולת ראיה"[לירושלים בשלושת הרגלים כדי להיראות לפני ה' במקדש ולהביא באותה הזדמנות קרבן מיוחד 

  הליכה בזריזות בשעה מוקדמת.השכמה:  עיקר שכר המצוה.   הקרן:  נהנה משכר מעשיו.   אוכל פרותיהם:  ∞

בעקבות התלמוד הבבלי
שבת קכז ע"א
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ה,ָּלַת ּכַסָנְכַהְים, וִּקּור חֹולִּוב

ה,ָּלִפְּיּון ּתִעְת, וֵּמַת הַיָוְּול

ּתֹו,ְׁשִאְיׁש לִין אֵרֹו ּובֵבֲחַָדם לָין אֵלֹום ּבָת ׁשַאָבֲהַו

ם.ָּלֻד ּכֶגֶנְמּוד ּתֹוָרה ּכְלַתְו

ברכות השחר

ישנם מקומות שבהם נאמרים כל הקטעים מכאן ואילך בלחש בידי כל אחד מן המתפללים,
והחזן מתחיל לומר בקול רם רק את סופו של הקטע על ”שלוש עשרה המידות שהתורה

. במקומות אחרים מתחילה תפילת הציבור כאן.]להלן, עמ' 127[נדרשת בהן“ 

,םָעֹולְָך הֶלֶינּו מֵֹלהֱה יהוה, אָּתַרּוְך אָּב  עמידה 

ה.ָלְיָין לֵין יֹום ּובֵין ּבִחְבַהְה לָינִי בִוְכֶּׂשַן לַתָר נֶׁשֲא

 מובאת סידרה ארוכה של ברכות שאומר המתפלל מרגע]ברכות ס ע"ב[  בתלמוד הבבלי ברכות השחר:

שהוא פוקח את עיניו ועד שהוא יוצא לדרכו אל בית הכנסת. מטרתן לתת ביטוי לתחושה, כי גם

פעולות היומיום השגרתיות, גם אלה הנעשות ברשות היחיד, משקפות את מציאות ה' וחסדו עם האדם.

ובעיקר "שלא עשני גוי/[מרבית הברכות האלה - אם כי בסדר שונה במקצת ובתוספת ברכות אחדות 

 - הועברו בתקופת הגאונים אל בית הכנסת והן נאמרות בציבור. עם מעבר זה]]ראה להלן[עבד/אשה 

נותק הקשר שבין הפעולות לבין הברכות שנועדו מלכתחילה ללוות אותן, כגון ברכת "אשר נתן לשכוי

בינה" שכּוונה להיאמר בשעה שמתעורר האדם לקול קריאת התרנגול, "ברוך מלביש ערומים" שכוונה

להאמר בשעת ההתעטפות בבגד או "המעביר שינה מעיני" שזמן אמירתה בשעת רחיצת הפנים.

בניסוח המכוון[  שלוש הברכות הפותחות במילים "שלא עשני" נזכרות לראשונה שלא עשני גוי וכו':

 בשם התנא ר' מאיר: "חייב אדם לברך שלוש ברכות]מנחות מג ע"ב[ בתלמוד הבבלי ]לגברים בלבד

 לומר]שם[בכל יום, אלו הן: שעשאני ישראל, שלא עשאני אשה, שלא עשאני ּבּור", וחכם אחר מציע 

"שלא עשאני עבד" במקום "שלא עשאני בור". מתקופת הגאונים הונהג לומר את שלוש הברכות גם

  גדול וחשוב מכולםכנגד כלם:  תפילה מתוך כוונה וריכוז.    עיון תפלה:  דאגה לכל מחסורה של הכלה.   הכנסת כלה:

.]גם מפני שלימוד תורה מביא לקיום המצוות כולן[

.]ויש מפרשים: לב האדם[  תרנגול שכוי:  ∞
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ם,ָעֹולְָך הֶלֶינּו מֵֹלהֱה יהוה, אָּתַ ארּוְךָּב

ה.ָי ּגֹויִנַׂשָֹּלא עֶ   ׁשנשיםי ּגֹוי.    ִנַׂשָֹּלא עֶ   ׁשגברים

ם,ָעֹולְָך הֶלֶינּו מֵֹלהֱה יהוה, אָּתַ ארּוְךָּב

ה.ָחְפִי ׁשִנַׂשָֹּלא עֶׁשנשים   ד.    ֶבָי עִנַׂשָֹּלא עֶ   ׁשגברים

ם,ָעֹולְָך הֶלֶינּו מֵֹלהֱה יהוה, אָּתַ ארּוְךָּב

ְרצֹונֹו.ִי ּכִנַׂשָעֶ ׁשנשים  ה.    ָּׁשִי אִנַׂשָֹּלא עֶ  ׁשגברים 

ִרים.ְוִ עַּפֹוֵקחם, ָעֹולְָך הֶלֶינּו מֵֹלהֱה יהוה, אָּתַ ארּוְךָּב

ים.ִֻרּמֲיׁש עִּבְלַמם, ָעֹולְָך הֶלֶינּו מֵֹלהֱה יהוה, אָּתַ ארּוְךָּב

סּוִרים.ֲיר אִּתַמם, ָעֹולְָך הֶלֶינּו מֵֹלהֱה יהוה, אָּתַ ארּוְךָּב

ים.ִפּופְזֹוֵקף ּכם, ָעֹולְָך הֶלֶינּו מֵֹלהֱה יהוה, אָּתַ ארּוְךָּב

ם.ִיָּמַל הֶַרץ עָאָרֹוַקע הם, ָעֹולְָך הֶלֶינּו מֵֹלהֱה יהוה, אָּתַ ארּוְךָּב

ר.ֶבֵָדי גֲעְצִין מִכֵּמַהם, ָעֹולְָך הֶלֶינּו מֵֹלהֱה יהוה, אָּתַ ארּוְךָּב

י.ְִרּכָל צָי ּכִה לָׂשָעֶׁשם, ָעֹולְָך הֶלֶינּו מֵֹלהֱה יהוה, אָּתַ ארּוְךָּב

בּוָרה.ְגִל ּבֵָראְׂשִר יֵאֹוזם, ָעֹולְָך הֶלֶינּו מֵֹלהֱה יהוה, אָּתַ ארּוְךָּב

ָרה.ָאְפִתְל ּבֵָראְׂשִר יֵעֹוטם, ָעֹולְָך הֶלֶינּו מֵֹלהֱה יהוה, אָּתַ ארּוְךָּב

בתפילת הציבור, כחלק מברכות השחר. ברכות אלו מבטאות את תודתו של הגבר המתפלל על הזכות

;]כגון "לא תרצח"[שנפלה בחלקו לקיים מצוות רבות: הגוי חייב על פי היהדות רק בקיום שבע מצוות 

כגון תפילה, אם אדוניו[העבד נתון למרּות בעליו, ועל כן הוא פטור מקיום מצוות התלויות בזמן מסוים 

; גם עיתותיה של האשה, לפי אותה תפיסה, הן ברשות בעלה]מבקש ממנו לבצע באותו זמן דבר כלשהו

ומוקדשות למשפחתה, ועל כן היא פטורה ממצוות שונות הקשורות בזמן מוגדר, כגון הנחת תפילין.

מימי הביניים הונהג שהנשים אומרות במקביל לברכתו של הגבר: "שעשאני כרצונו". בדורות האחרונים,

לאור שינויים חברתיים, הצמיחו שלוש הברכות פרשנויות אפולוגטיות וכן כמה הצעות לניסוחים

.]כגון אמירתן על דרך החיוב בלבד: "שעשני בן חורין" וכו'[אלטרנטיביים 

  חוגר.אוזר:   מכוון.  מכין:  פורש, שוטח.   רוקע:
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.ַֹחף ּכֵעָּיַן לֵּנֹותַהם, ָעֹולְָך הֶלֶינּו מֵֹלהֱה יהוה, אָּתַ ארּוְךָּב

יַינֵעֵה מָנֵיר ׁשִבֲעַּמַהם, ָעֹולְָך הֶלֶינּו מֵֹלהֱה יהוה, אָּתַ ארּוְךָּב

י.ָּפַעְפַעֵה מָנּומְּות

ֵקנּוְַדּבְָך, וֶתֹוָרתְנּו ּבֵילְִרּגַּתֶ ׁשינּו,ֵבֹותֲי אֵאֹלהֵינּו וֵֹלהֱיָך, יהוה אֶנָפְּלִי ָרצֹון מִיהִו

יֹוןָּסִיֵדי נִֹלא לְֹון, וָעְָרה וֵבֲיֵדי עִֹלא לְא וְטֵיֵדי חִנּו ֹלא לֵיאִבְל ּתַאְיָך, וֶֹותְצִמְּב

ר ָרע,ֵבָחֵָדם ָרע ּומָאֵיֵקנּו מְִרחַהְָרע, וָר הֶצֵנּו יָֹלט ּבְׁשִל יַאְיֹון, וָּזִיֵדי בִֹלא לְו

נּוֵנְְך, ּותָד לֶּבְעַּתְׁשִהְֵרנּו לְצִת יֶף אֹכְים, וִים טֹובִׂשֲעַמְּטֹוב ּובַר הֶצֵיְֵקנּו ּבְַדּבְו

נּוֵלְמְגִתְינּו, וֵל רֹואָי כֵינֵעְיָך ּובֶינֵעְים ּבִמֲַרחְד ּולֶסֶחְן ּולֵחְל יֹום לָכְּיֹום ּובַה

ישיבהל.  ֵָראְׂשִּמֹו יַעְים לִִדים טֹובָסֲל חֵּגֹומַה יהוה, הָּתַרּוְך אָים. ּבִִדים טֹובָסֲח

הקטעים הבאים נאמרים בלחש בידי כל מתפלל, והחזן אומר בקול רם רק את חלקם, כמפורט להלן.

תפילת רבי

ל יֹוםָכְּיֹום ּובַי הִנֵילִּצַּתֶ ׁשי,ַבֹותֲי אֵאֹלהֵי וַֹלהֱיָך, יהוה אֶנָפְּלִי ָרצֹון מִהְי

ןִיַעֵע ָרע, מַגֶּפִן ָרע, ּומֵכָּׁשִר ָרע, ּומֵבָחֵר ָרע, ּומֶצֵּיִָדם ָרע, מָאֵים, מִנָּזּות ּפַעֵים ּומִנָי פֵּזַעֵמ

ה,ָּנֻׁשְה מָיתִּמִה, מָילִלֲעִֵרּיֹות, מְּבַת הַאְנִּׂשִֶקר, מֶדּות ׁשֵעֵינּות, מִׁשְלַּמִָרע, מָׁשֹון הָּלִָרע, מָה

 לתוספת]שם[ זוכה כבר בתלמוד הבבלי ]"המעביר שנה מעיני" וכו'[  האחרונה בברכות השחר ויהי רצון:

הארוכה שלפנינו.

ארץ-ישראל, סוף המאה השנייה[  זו תפילתו האישית של עורך המשנה, רבי יהודה הנשיא תפילת רבי:

, שאותה נהג לומר בכל יום אחרי תפילת העמידה. התפילה מבקשת את]וראשית המאה השלישית

, כפי שהולם תפילה אישית. היא]"אבותי", "תצילני"[הגנת ה' מצרות שונות, ומנוסחת בלשון יחיד 

נאמרת בתפילה היומית מאז ימי הגאונים.

  תעניק לנו.תגמלנו:  כופף, הכנע.   וכף:  עשה שנהיה רגילים, בקיאים.   תרגילנו:  ∞  עייף, חלש.   יעף:

  שנאה שהבריות שונאות את האדם.שנאת הבריות:  דבר העומד למכשול.   פגע רע: אנשים חצופים.   עזי פנים:  ∞

  מוות שלא כדרך הטבע.מיתה משנה:  השמצה שאין לה כל יסוד.   מעלילה:

בעקבות תלמוד בבלי

ברכות טז ע"ב
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הּואֶין ׁשֵה ּבֶין ָקׁשִל ּדַעַּבִה, ּומֶין ָקׁשִּדִית, מִחְׁשַּמַן הָטָּׂשִים, ּומְִקִרים ָרעִּמִים, מִים ָרעִיָלֳחֵמ

ם.ֹּנִיהֵל ּגֶּה ׁשָינִּדִִרית, ּומְן ּבֶינֹו בֵאֶין ׁשִֵרית ּובְן ּבֶב

פרשת העקדה

יוָלֵר אֶאמֹּיַ ום,ָָרהְבַת אֶה אָּסִים נִֹלהֱאָהְה וֶּלֵאִָרים הָבְּדַר הַחַי אִהְיַו

ְךֶלְק, וָחְצִת יֶ אָּתְבַהָר אֶׁשֲיְדָך אִחְת יֶָך אְנִת ּבֶא אָר, ַקח נֶאמֹּיַי: וִנֵּנִר הֶאמֹּיַם, וָָרהְבַא

םֵּכְׁשַּיַיָך: וֶלֵר אַמֹר אֶׁשֲִרים אָהֶד הַחַל אַה עָֹלעְם לָהּו ׁשֵלֲעַהְה, וִָרּיֹּמֶַרץ הֶל אֶָך אְל

יֵצֲע עַּקַבְיַנֹו, וְק ּבָחְצִת יֵאְּתֹו וִָריו אָעְי נֵנְת ׁשֶח אַּקִּיֵַרֹו, וֹמֲת חֶׁש אֹבֲחַּיֶַקר וֹּבַם ּבָָרהְבַא

תֶם אָָרהְבַא אָּׂשִּיַי, וִיׁשִלְּׁשַּיֹום הַים: ּבִֹלהֱאָר לֹו הַמָר אֶׁשֲקֹום אָּמַל הְֶך אֶלֵּיַָקם וָּיַה וָֹלע

מֹור,ֲחַם הִה עֹם ּפֶכָבּו לְָריו, ׁשָעְל נֶם אָָרהְבַר אֶאמֹּיַק: וָֹרחֵקֹום מָּמַת הְֶרא אַּיַיו, וָינֵע

םֶׂשָּיַה וָֹלעָי הֵצֲת עֶם אָָרהְבַח אַּקִּיַם: וֶיכֵלֲה אָׁשּובָנְה וֶוֲחַּתְׁשִנְה, וֹד ּכַה עָכְלֵר נַעַּנַהְי וִנֲאַו

לֶק אָחְצִר יֶאמֹּיַו: וָּדְחַם יֶיהֵנְכּו ׁשְלֵּיַת, וֶלֶכֲאַּמַת הֶאְׁש וֵאָת הֶדֹו אָיְח ּבַּקִּיַנֹו, וְק ּבָחְצִל יַע

ה:ָֹלעְה לֶּׂשַה הֵּיַאְים וִצֵעָהְׁש וֵאָה הֵּנִר הֶאמֹּיַי, וִנְי בִּנֶּנִר הֶאמֹּיַי, וִבָר אֶאמֹּיַיו, וִבָם אָָרהְבַא

קֹוםָּמַל הֶאּו אֹבָּיַו: וָּדְחַם יֶיהֵנְכּו ׁשְלֵּיַי, וִנְה ּבָֹלעְה לֶּׂשַה ּלֹו הְֶראִים יִֹלהֱם, אָָרהְבַר אֶאמֹּיַו

תֶֹקד אֲעַּיַים, וִצֵעָת הֶֹרְך אֲעַּיַ, וַחֵּבְזִּמַת הֶם אָָרהְבַם אָן ׁשֶבִּיַים, וִֹלהֱאָר לֹו הַמָר אֶׁשֲא

תֶח אַּקִּיַדֹו וָת יֶם אָָרהְבַח אַלְׁשִּיַים: וִצֵעָל לַעַּמִ מַחֵּבְזִּמַל הַתֹו עֹם אֶׂשָּיַנֹו, וְק ּבָחְצִי

ם,ָָרהְבַם אָָרהְבַר, אֶאמֹּיַם וִיַמָּׁשַן הְִך יהוה מַאְלַיו מָלְֵקָרא אִּיַנֹו: וְת ּבֶט אֹחְׁשִת, לֶלֶכֲאַּמַה

יִי ּכִּתְַדעָה יָּתַי עִה, ּכָאּומְׂש לֹו מַעַל ּתַאְר וַעַּנַל הְֶדָך אָח יַלְׁשִל ּתַר, אֶאמֹּיַי: וִנֵּנִר הֶאמֹּיַו

בראשית כב, א-יט

  מאז ימי הביניים, ובעיקר בהשפעת ספר הזהר, נקבע לומר את פרשת עקידת יצחקפרשת העקדה:

יום יום. מצד אחד יש כאן דרך נוספת לקיים את מצוות לימוד תורה, ומצד אחר מוטעמת כך חשיבותו

של מעשה העקידה, המדגיש את גדולת אמונתו של אבי האומה, אשר בזכותו מבקשים המתפללים בכל

דור ודור את רחמי ה'. בקשה זו באה לביטוי בולט בימות החול בשתי תחינות הבאות לפני קריאת

הפרשה ולאחריה, ושבהן מבקשים מה': "זכור לנו ... את הברית ואת החסד ואת השבועה שנשבעת

לאברהם", ו"כמו שכבש אברהם אבינו את רחמיו לעשות רצונך בלבב שלם, כן יכבשו רחמיך את כעסך

מעלינו", וכדומה.

  עד שם,עד כה: קשר עליו אוכף.    ויחבש את חמרו:  ∞ יהודי.    בן ברית:   האדם העומד מולי למשפט.  בעל דין:

  קשר את ידיו ורגליו.ויעקד:  סידר.   ויערך: יבחר.    יראה:      סכין.    מאכלת:עד המקום שאליו נצטווה אברהם ללכת.   
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ְראַּיַיו וָינֵת עֶם אָָרהְבַא אָּׂשִּיַי: וִּנֶּמִיְדָך מִחְת יֶָך אְנִת ּבֶ אָּתְכַׂשָֹלא חְה, וָּתַים אִֹלהֱֵרא אְי

תַחַה ּתָֹלעְהּו לֵלֲעַּיַל וִיַאָת הֶח אַּקִּיַם וָָרהְבְַך אֶלֵּיַיו, וַָקְרנְְך ּבַבְּסַז ּבַחֱאֶר נַחַל אִיַה אֵּנִהְו

ה:ֶָראֵר יהוה יַהְּיֹום ּבַר הֵמָאֵר יֶׁשֲה, אְֶראִהּוא יהוה יַקֹום הָּמַם הֵם  ׁשָָרהְבְַקָרא אִּיַנֹו: וְּב

ןַעַי יִם יהוה, ּכֻאְי נִּתְעַּבְׁשִי נִר, ּבֶאמֹּיַם: וִיָמָּׁשַן הִית מִנֵם, ׁשָָרהְבַל אְֶך יהוה אַאְלְַקָרא מִּיַו

הְָרּבַהְָך וְֶרכָבֲֵרְך אָי בִיֶדָך: ּכִחְת יֶָך אְנִת ּבֶ אָּתְכַׂשָֹלא חְה וֶּזַר הָבָּדַת הֶ אָיתִׂשָר עֶׁשֲא

רַעַת ׁשֵָך אְֲרעַַרׁש זִיְם, וָּיַת הַפְל ׂשַר עֶׁשֲחֹול אַכְם, וִיַמָּׁשַי הֵבְכֹוכְָך ּכְֲרעַת זֶה אְֶרּבַא

לֶם אָָרהְבַב אָׁשָּיַי: וִֹקלְ ּבָּתְעַמָר ׁשֶׁשֲֶקב אֵֶרץ, עָאָי הֵל ּגֹויָֹך ּכְֲרעַזְכּו בֲרָּבְתִהְיו: וָבְֹיא

ע:ַבָר ׁשֵאְבִם ּבָָרהְבַב אֶׁשֵּיַע, וַבָר ׁשֵאְל ּבֶו אָּדְחַכּו יְלֵּיַֻקמּו וָּיַָריו, וָעְנ

התעוררות

לּוי,ָּגַר ּובֶתֵסְם ּבִיַמֵָרא ׁשְָדם יָא אֵהְם יָעֹולְל

ר:ַאמֹיְם וֵּכְׁשַיְבֹו, וָבְלִת ּבֶמֱר אֵדֹובְת וֶמֱאָל הַּומֹוֶדה ע

ים,ִדֹונֲאָי הֵדֹונֲאַים וִמָעֹולָל הִָרּבֹון ּכ

יָך,ֶנָפְינּו לֵנּונֲחַים ּתִילִּפַנּו מְחַנֲינּו אְֵדקֹותִל צַֹלא ע

ים.ִַרּבָיָך הֶמֲל ַרחַי עִּכ

ינּו,ְֵדקֹותִה ּצַנּו, מֵּדְסַה חֶינּו, מֵּיַה חֶנּו, מָה אָמ

 על פי תנא דבי אליהו, פרק כא

 קטע ארוך ומורכב המופיע גם בחלק ממהדורותיו של מדרש מן המאה התשיעית-עשירית התעוררות:

הקרוי בשם "תנא דבי אליהו". קטע זה שולב בתפילה מאז ראשית ימי הביניים, ובו דברי תחנונים

והכרזה על עיקרי אמונה שונים, הכרזה המעוררת את האדם להיות מודע לחשיבותם וכך גם לאמצם.

מרבית הדברים מתבססים על מאמרי חז"ל ועל פסוקי מקרא, וצירופם יחד הוא שמקנה לקטע זה את

יחודו. אחרי דברי מבוא שעיקרם בקשת רחמי ה', עוסק הקטע בנושאים שונים, כגון אפסות האדם

וציטוט הפרשה[וגדולת ה', שכר ועונש בעולם הבא, הברית שבין ישראל לאלהיו, ההכרזה "שמע ישראל" 

, קדמות ה' ונצחיותו וקידוש השם. הקטע מסיים]]לביאורה ראה עמ' 175[הראשונה של קריאת שמע 

בהבעת בקשה לגאולה משיחית.

  הוא המקום אשר כיום אומרים עליו כיאשר יאמר היום וכו':  עומד על רגליו האחוריות.   אחר:   מנעת.  חשכת:

 צאצאיך ירשו את ערי אויביהם. וירש זרעך את שער איביו:.   ]לאברהם[בו נראה ה' 

  לא בגלל הזכויות שקנינו על ידי קיום מצוות.לא על צדקותינו:  ∞
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נּו,ֵבּוָרתְה ּגַנּו, מֵֹחה ּכַנּו, מֵתָׁשּועְה ּיַמ

ינּו,ֵבֹותֲי אֵאֹלהֵינּו וֵֹלהֱיָך, יהוה אֶנָפְר לַאמֹה ּנַמ

יּו,ָֹלא הְם ּכֵּׁשַי הֵׁשְנַאְיָך, וֶנָפְן לִיַאְּבֹוִרים ּכִּגַל הָֹלא כֲה

ל,ֵּכְׂשַי הִלְבִים ּכִבֹונְע, ּונָּדַי מִלְבִים ּכִמָכֲחַו

יָך,ֶנָפְל לֶבֶם הֶיהֵּיַי חֵימִהּו, וֹם ּתֶיהֵׂשֲעַי ֹרב מִּכ

ל.ֶבָל הֹּכַי הִן, ּכִיָה אָמֵהְּבַן הִָדם מָאָר הַּומֹות

הֹוָרה,ְּטַה הָמָׁשְּנַד הַבְל

בֹוֶדָך.ְא כֵּסִי כֵנְפִּבֹון לְׁשֶחְין וִן ּדֵּתִיָדה לִתֲיא עִהֶׁש

ר:ַמֱאֶּנֶָך, ׁשֶּדְגֶן נִיַאְם ּכִּגֹויַל הָכְו

בּו,ָׁשְחֶם נִיַנְאזֹק מַחַׁשְי, ּוכִלְּדִר מַמְם ּכִן ּגֹויֵה

ּטֹול.ִק יַּדַים ּכִּיִן אֵה

ָך,ִֶריתְי בֵנְָך ּבְּמַנּו עְחַנֲל אָבֲא

ה,ָּמֹוִרּיַר הַהְ ּלֹו ּבָּתְעַּבְׁשִּנֶָך ׁשְבַהֹם אָָרהְבַי אֵנְּב

,ַחֵּבְזִּמַי הֵּבַל ּגַַקד עֱעֶּנֶידֹו ׁשִחְק יָחְצִַרע יֶז

כֹוֶרָך,ְָך ּבְנִֹקב ּבֲעַַדת יֲע

 אֹותֹוָּתְבַהָאֶָך ׁשְתָבֲהַאֵּמֶׁש

 ּבֹו,ָּתְחַמָּׂשֶָך ׁשְתָחְמִּׂשִּומ

רּון.ֻיׁשִל וֵָראְׂשִמֹו יְת ׁשֶ אָָקָראת

יםִבָּיַנּו חְחַנְֲך אָיכִפְל

ְרָך,ֶאָפְָך ּולֲחֵּבַׁשְָך ּולְהֹודֹות לְל

ָך.ֶמְׁשִה לָהֹוָדיְח וַבֶן ׁשֵּתִלְׁש וֵַקּדְֵרְך ּולָבְּול

  אפסות,תהו: דעת, חכמה.   מדע:  אנשים מפורסמים.   אנשי השם:     היש בכלל כוח לאדם להושיע?מה ישועתנו:

   דברים חסרי ערך, כטיפתכמר מדלי וכשחק מאזנים:.   ]איננה הבל[ רק הנשמה  לבד הנשמה:  יתרון.   מותר:הבל.   

  ה' נושא כביכולאיים כדק יטול:מים הנוטפת מן הדלי וכאבק הנשאר על כפות המאזניים לאחר שקילת תבואה.   

, המדגיש את יושרו.]בעקבות דברים לג, ה[ כינוי מליצי לעם ישראל  ישרון: כאבק דק את איי הים הגדולים.  

קהלת ג, יט

ישעיה מ, טו
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ֵקנּו,ְלֶה ּטֹוב חֵַרינּו, מְׁשַא

נּו.ֵתָֻרּׁשְה יָפָה ּיַנּו, ּומֵים ּגֹוָרלִעָה ּנַּומ

יםִִריבֲעַים ּומִימִּכְׁשַנּו מָאֵֶרינּו, ׁשְׁשַא  חזן 

ְדָרׁשֹות,ִי מֵּתָבְּיֹות ּובִסֵנְי כֵּתָבְּב

ה:ָבֲהַאְם ּבִיַמֲעִַרים ּפְאֹומְיד, וִמָל יֹום ּתָכְָך ּבְמִִדים ׁשֲחַיְּומ

ד:ָחֶינּו יהוה אֵֹלהֱל יהוה אֵָראְׂשִע יַמְׁשקהל וחזן

ד.ֶעָם וָעֹולְכּותֹו לְלַבֹוד מְם ּכֵרּוְך ׁשָּב    בלחש

הֶּלֵאִָרים הָבְּדַיּו הָהְֶדָך: וֹאְל מָכְָך ּובְׁשְפַל נָכְָך ּובְבָבְל לָכְיָך, ּבֶֹלהֱת יהוה אֵ אָּתְבַהָאְו

ָךְּתְכֶלְָך ּובֶיתֵבְָך ּבְּתְבִׁשְם, ּבָ ּבְָרּתִַדּבְיָך וֶנָבְם לָּתְנַּנִׁשְָך: וֶבָבְל לַּיֹום עַָך הְּוַצְי מִֹכנָר אֶׁשֲא

לַם עָּתְבַתְיָך: ּוכֶינֵין עֵת ּבֹפָֹטטְיּו לָהְֶדָך, וָל יַאֹות עְם לְָרּתַָך: ּוְקׁשֶקּומְָך ּובְּבְכָׁשְֶרְך ּובֶּדַב

ֶריָך:ָעְׁשִָך ּובֶיתֵזֹות ּבֻזְמ

ם,ָעֹולָָרא הְבִֹּלא נֶד ׁשַה הּוא עָּתַא

ם,ָעֹולָָרא הְבִּנֶּׁשִה הּוא מָּתַא

ה,ֶּזַם הָעֹולָה הּוא ּבָּתַא

א.ָּבַם הָעֹולָה הּוא לָּתַאְו

ָך,ֶמְי ׁשֵיׁשְִקּדַל מַָך עְמִת ׁשֶׁש אֵַקּד   חזן

ָך,ֶמָעֹולְָך ּבְמִת ׁשֶׁש אֵַקּדְו

ה,ָלְעַמְנּו לֵ ַקְרנַיּהִּבְגַתְרּום וָָך ּתְתָיׁשּועִּוב

ָך.ֶמְן ׁשַעַמְָקרֹוב לְנּו ּבֵיעִהֹוׁשְו

ים.ִַרּבָמֹו ּבְׁש ׁשֵַקּדְמַרּוְך הָּב

ים.ִיֹונְלֶעָם הִיַמָּׁשַי הֵמְׁשִֶרץ ּובָאָם ּובִיַמָּׁשַינּו ּבֵֹלהֱה הּוא יהוה אָּתַא

רֹון,ֲחַה הּוא אָּתַאְה הּוא ִראׁשֹון וָּתַת, אֶמֱא

 על היותך  אל אחד]בקריאת "שמע ישראל"[  מכריזים :מיחדים שמך   .]על יסוד דרשת דברים לג, ד[  התורה ירשתנו:

  באמצעות המוסרים את נפשם על קדושתך, ומוכיחים כך אתעל מקדישי שמך:  שהיית קיים.   אתה הוא:ויחיד.    

  תעלנו לגדולה ותנשאנו.תרום ותגביה קרננו:אמונתם הרבה בך ובתורתך.     

דברים ו, ד-ט
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ים.ִֹלהֱין אֵֶדיָך אָעְלַּבִּומ

ֶרץ.ָאָפֹות הְנַע ּכְַרּבַאֵיָך מֶפּוצֹות ֹקוְץ נֵַקּב

ם,ָי עֹולֵאָל ּבְָדעּו ּכֵיְירּו וִּכַי

ֶרץ.ָאָכֹות הְלְמַל מֹכְיֹון לְלֶָך עֶּדַבְים לִֹלהֱאָה הּוא הָּתַי אִּכ

ם,ָר ּבֶׁשֲל אָת ּכֶאְם וָּיַת הֶֶרץ, אָאָת הֶאְם וִיַמָּׁשַת הֶ אָיתִׂשָה עָּתַא

ים,ִּתֹונְחַּתַים ּובִיֹונְלֶעֶָדיָך ּבָי יֵׂשֲעַל מָכְי ּבִּומ

ל.ָעְפִה ּתַה ּומֶׂשֲעַה ּתַָך מְר לַאמֹּיֶׁש

ם,ַָקּיְי וַם, חִיַמָּׁשַּבֶינּו ׁשִבָא

ד,ֶסֶחָָדָקה וְנּו צָּמִה עֵׂשֲע

ינּו,ֵלְָקָרא עִּנֶּנֹוָרא ׁשַהְּבֹור וִּגַדֹול הָּגַָך הְמִבּור ׁשֲעַּב

ְך,ָה חֹוזָיְנַפְֵדי צְל יַנּו עָּתְחַטְבִהֶר ׁשָבָּדַת הֶינּו, אֵֹלהֱנּו, יהוה אָם לֶַקּיְו

ם,ֶכְתֶי אִצְת ַקּבֵעָם, ּובֶכְתֶיא אִבָיא אִהַת הֵעָמּור: ּבָאָּכ

ֶרץ,ָאָי הֵּמַל עֹכְה ּבָּלִהְתִלְם וֵׁשְם לֶכְתֶן אֵּתֶי אִּכ

ר יהוה.ַמָם, אֶיכֵינֵעְם לֶיכֵבּותְת ׁשֶי אִׁשּובְּב

סדר הקרבנות

פרשת הכיור

ה,ָצְָרחְת לֶֹׁשחְּנֹו נַכְת וֶֹׁשחְּיֹור נִ ּכָיתִׂשָעְר: וֹאמֵה ּלֶֹׁשל מֶר יהוה אֵַדּבְיַו

תֶּנּו אֶּמִיו מָנָֹרן ּובֲהַצּו אֲָרחְם: וִיָה מָּמָ ׁשָּתַתָנְ, וַחֵּבְזִּמַין הֵד ּובֵל מֹועֶהֹין אֵתֹו ּבֹ אָּתַתָנְו

ַחֵּבְזִּמַל הֶם אָּתְׁשִגְתּו, אֹו בֻמָֹלא יְם וִיַצּו מְֲרחִד יֵל מֹועֶֹהל אֶם אָאֹבְם: ּבֶיהֵלְת ַרגֶאְם וֵֶדיהְי

 צפניה ג, כ

שמות ל, יז-כא

  כשאחזיר אתכם  מן הגלות,בשובי את שבותיכם: נביאך.    חוזך:   פזוריהם של המקוים לישועתך.  נפוצות קויך:

  ובסיסו.וכנו:  ∞בקוממי אתכם.   

  כאן נפתחת יחידה ארוכה של קטעים העוסקים בעבודת בית המקדש, ורובה מצויסדר הקרבנות:

בסידור מאז ימי הגאונים. אמירת יחידה רבת-מרכיבים זו היא מעין תחליף להקרבת הקרבנות שהיו

מקריבים יום יום עם שחר, ובו בזמן יש בה גם כדי לצאת ידי חובת לימוד תורה שבכתב ושבעל פה,
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ם,ָק עֹולָם חֶהָה לָתְיָהְתּו, וֻמָֹלא יְם וֶיהֵלְַרגְם וֵֶדיהְצּו יֲָרחְיהוה: וַה לֶּׁשִיר אְִקטַהְֵרת, לָׁשְל

ם:ָֹדֹרתְְרעֹו לַזְלֹו ּול

פרשת תרומת הדשן

את ּתֹוַרתֹר זֹאמֵיו לָנָת ּבֶאְֹרן וֲהַת אֶו אַר: צֹאמֵה ּלֶֹׁשל מֶר יהוה אֵַדּבְיַַו

 ּתּוַקד ּבֹו:ַחֵּבְזִּמַׁש הֵאְֶקר וֹּבַד הַה עָלְיַּלַל הָ ּכַחֵּבְזִּמַל הַל מֹוְקָדה עַה עָֹלעָוא הִה, הָֹלעָה

ׁשֵאָל הַאכֹר ּתֶׁשֲן אֶׁשֶּדַת הִֶרים אֵהְרֹו וָׂשְל ּבַׁש עַּבְלִד יַי בֵסְנְכִד ּומַּדֹו בִן מֵֹהּכַׁש הַבָלְו

ִרים,ֵחֲִדים אָגְׁש ּבַבָלְָדיו וָגְת ּבֶט אַׁשָ: ּופַחֵּבְזִּמַל הֶצֵמֹו אָׂשְ, וַחֵּבְזִּמַל הַה עָֹלעָת הֶא

 ּתּוַקד ּבֹו ֹלאַחֵּבְזִּמַל הַׁש עֵאָהְהֹור: וָקֹום טָל מֶה אֶנֲחַּמַחּוץ לִל מֶן אֶׁשֶּדַת הֶיא אִהֹוצְו

יֵבְלֶ חָיהֶלָיר עְִקטִהְה וָֹלעָ הָיהֶלַָרְך עָעְֶקר, וֹּבֶַקר ּבֹּבַים ּבִצֵן עֵֹהּכַ הָיהֶלָר עֵעִה ּובֶּבְכִת

ה:ֶּבְכִ ֹלא תַחֵּבְזִּמַל הַיד ּתּוַקד עִמָׁש ּתֵים: אִמָלְּׁשַה

פרשת קרבן התמיד

תֶם, אֶהֵלֲ אְָרּתַמָאְל וֵָראְׂשִי יֵנְת ּבֶו אַר: צֹאמֵה ּלֶֹׁשל מֶר יהוה אֵַדּבְיַו

 מכל אדם ללמוד בכל יום לפחות שלושה קטעים, מן המקרא,]קידושין ל ע"א[כפי שדורש התלמוד הבבלי 

לעיל,[מן המשנה ומן התלמוד. כך נמצא בתפילת שחרית שני מחזורים של לימוד שכזה: מחזור קצר 

 והמחזור הפותח כאן בפרשת הכיור והעוסק גם בעבודת המקדש והקרבנות, על יסוד קטעים]עמ' 109

מן התורה, יחידות נרחבות מן המשנה וקטעים קצרים מן התלמוד הבבלי. הקטעים המרכיבים את סדר

]ב[ הכיור שבו רחצו הכהנים את ידיהם ורגליהם קודם לעבודתם; ]א[הקרבנות עוסקים בנושאים אלה: 

 קרבן התמיד שהוקרב בכל בוקר]ג[ניקוי המזבח מן האפר שהצטבר עליו והבערת עצים חדשים עליו; 

 סדר העבודות]ה[ הקטורת, כולל פירוט מרכיביה, אופן הכנתה והקטרתה על המזבח; ]ד[ובין הערביים; 

;]ובראש חודש גם קרבנות ראש החודש[ קרבנות השבת ]ו[השונות שנעשו דרך קבע יום יום במקדש; 

 הפרק השמיני של מסכת זבחים שבמשנה העוסק בקרבנות השונים ובאופן הקרבתם ואכילתם. בין]ז[

, פסוקי מקרא מגוונים]וביום חול באות בצידן עוד תחינות נוספות[הקטעים משולבות תחינות שונות 

.]פיוט זה נוסף כאן בהשפעת הקבלה, ולפירושו ראה עמ' 57[וכן הפיוט "אנא בכח". 

תוקד:  המקום שבו יוקדת, בוערת, אש.   מוקדה:  קרבן הנשרף כליל על המזבח.   העלה:     ∞  קרבן הנשרף באש. אשה:
הקטיר יוסיף עצים לאש הבוערת.    בער עליה הכהן עצים:  האפר.   הדשן:  בגדו, לבושו.   מדו:תובער, תודלק.   

הם הקרבן שאדם[ של השלמים ]השומנים המצויים בגופו של בעל-החיים[  ישרוף את החלבים עליה חלבי השלמים:

.]זובח כתשלום על נדר או כנדבה ואוכל מבשרו

ויקרא ו, א-ו

במדבר כח, א-ח
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הֶּׁשִאָה הֶם, זֶהָ לְָרּתַמָאְדֹו: וֲמֹועְי ּבְִקִריב לַהְרּו לְמְׁשִי, ּתִחֹיחִ נַי ֵריחַּׁשִאְי לִמְחַי לִנָָקְרּב

ׂשֶבֶּכַת הֶיד: אִמָה תָֹלּיֹום, עַם לִיַנְם, ׁשִימִמְה תָנָי ׁשֵנְים ּבִׂשָבְיהוה, ּכְַקִריבּו לַר ּתֶׁשֲא

תֶֹלה סָיפֵאָיִרית הִׂשֲעַם: וִיְָרּבַעָין הֵה ּבֶׂשֲעַי ּתִנֵּׁשַׂש הֶבֶּכַת הֵאְֶקר, וֹּבַה בֶׂשֲעַד ּתָחֶא

ַחֹיחִ נֵַריחְי, לַינִר סַהְה ּבָיֻׂשֲעָיד הִמָת ּתַֹלין: עִהַת הִיעִית ְרבִתָן ּכֶמֶׁשְה ּבָלּולְה, ּבָחְנִמְל

תֵאְיהוה: וַר לָכְֵך ׁשֶסְֶך נֵּסֶַדׁש הֹּקַד, ּבָחֶאָׂש הֶבֶּכַין לִהַת הִיעִּכֹו ְרבְסִנְיהוה: וַה לֶּׁשִא

יהוה:ַ לַֹחיחִ נַה ֵריחֵּׁשִה, אֶׂשֲעַּכֹו ּתְסִנְֶקר ּוכֹּבַת הַחְנִמְם, ּכִיְָרּבַעָין הֵה ּבֶׂשֲעַי ּתִנֵּׁשַׂש הֶבֶּכַה

יםִנֲֹהּכַֹרן הֲהַי אֵנְְרקּו ּבָזְי יהוה, וֵנְפִה לָֹנפָ צַחֵּבְזִּמֶַרְך הֶל יַתֹו עֹט אַחָׁשְו

יב:ִבָ סַחֵּבְזִּמַל הַמֹו עָת ּדֶא

תֶלֶֻקּבְה ּומָׁשּובֲיָרה זֹו חִמֲא אֵהְּתֶינּו, ׁשֵבֹותֲי אֵאֹלהֵינּו וֵֹלהֱיָך, יהוה אֶנָפְּלִי ָרצֹון מִהְי

תֹו.ָכְלִהְקֹומֹו ּוכְמִדֹו ּובֲמֹועְיד ּבִמָּתַן הַנּו ָקְרּבְְקַרבִּלּו הִאְיָך ּכֶנָפְה לָֻרּצְּומ

פרשת הקטורת

ׁשְָקּדִּמַית הֵּבֶן ׁשַמְזִים ּבִּמַּסֶַרת הֹת ְקטֶיָך אֶנָפְינּו לֵבֹותֲירּו אְִקטִהֶינּו ׁשֵֹלהֱה הּוא יהוה אָּתַא

ָך:ֶתֹוָרתְתּוב ּבָּכַָך, ּכֶיאִבְה נֶֹׁשֵדי מְל יַם עָ אֹותָיתִּוִר צֶׁשֲאַם, ּכָה ַקּיָיָה

דַה, ּבָּכַה זָנֹבְים, ּולִּמַה, סָנְּבְלֶחְת וֶלֵחְף  ּוׁשָטָים, נִּמַָך סְה, ַקח לֶֹׁשל מֶר יהוה אֶאמֹּיַו

הָּנֶּמִ מְָקּתַחָׁשְהֹור ֹקֶדׁש: וָח טָּלֻמְ, מַה רֹוֵקחֵׂשֲעֶַרת ֹרַקח מֹּה ְקטָתֹ אָיתִׂשָעְה: וֶיְהִד יַבְּב

הֶיְהִים ּתִה, ֹקֶדׁש ָקָדׁשָּמָָך ׁשְד לֵעָּוִר אֶׁשֲד אֵל מֹועֶהֹאְֻדת ּבֵעָי הֵנְפִה לָּנֶּמִה מָּתַתָנְֵדק, וָה

ֶקרֹּבֶַקר ּבֹּבַים, ּבִּמֶַרת סֹֹרן ְקטֲהַיו אָלָיר עְִקטִהְר: וַמֱאֶנְם: וֶכָל

 הקרבן מעלה בשרפתו ריח ניחחי:.   ]"לאשי"[ לאש שעל המזבח ]"לחמי"[  קרבני שהוא מאכל קרבני לחמי לאשי:  ∞

תמיד:  שאין בהם מום.   תמימם:  הקרבן הנשרף באש.   האשה:ריח שגורם לה' כביכול נחת רוח בכך שנעשה רצונו.   
  מעורבת.בלולה:.   ]כ-40 ליטר[ מידת נפח  איפה:  בין השמשות, מעט לפני החשיכה.   בין הערבים:בכל יום ויום.   

  כפי שנעשתההעשיה בהר סיני:.   ]כ-6 ליטר[  מידת נפח לנוזלים הין:  עשוי על ידי כתיתת הזיתים וכתישתם.   כתית:

ויש מפרשים:[  במקום קדוש, כלומר על המזבח בקדש:  היין שיצקו על המזבח עם הקרבת הקרבן.   ונסכו: בהר סיני.  

  צד.ירך:ק יין משכר, בלתי מהול במים.   ֹ יצוהסך נסך שכר:.   ]י קודשֵבכל

  נחשבת ומתקבלת ברצון.חשובה ומקבלת ומרצה:  ∞

  בשמיםסמים:       תערובת של מיני בשמים שהיו שורפים על המזבח להעלות ריח ניחוח.  קטרת הסמים:  ∞

 כתושה ומעורבבת, כדרך עבודתו של הרוקח. רקח מעשה רוקח:  במשקל שווה.   בד בבד:     .  ]שיפורטו להלן[

  הארון אשר בו לוחות הברית.העדת: עד דק.    הדק:  עשוי בטהרה ובקדושה.   טהור קדש:  מעורבב.   ממלח:

 על מזבח הקטורת. עליו:  אפגוש אותך.   אועד לך:

ויקרא א, יא

שמות ל, ז-ח

שמות ל, לד-לו
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ֶרתֹה, ְקטָיֶרּנְִקטַם יִיְַרּבַעָין הֵֹרת ּבֵּנַת הֶֹרן אֲהַֹלת אֲעַהְה: ּובָיֶרּנְִקטַֹרת יֵּנַת הֶיבֹו אִיטֵהְּב

ם:ֶיכֵֹדֹרתְי יהוה לֵנְפִיד לִמָּת

מעשה הקטורת

יםִנָה מָמֹונְים ּוׁשִּׁשִׁשְאֹות וֵׁש מֹלְד, ׁשַיצֵֶרת ּכֹטְּקַּטּום הִן: ּפָנָנּו ַרּבָּת

הֶנָה, מָּמַחַמֹות הְן יַיְנִמְה ּכָּׁשִמֲחַים וִּׁשִׁשְאֹות וֵׁש מֹלְּה: ׁשָיּו בָה

ןֵֹהיס ּכִנְכַם מֶהֵּמִֶרים, ׁשֵתְים יִנָה מָׁשֹלְם, ּוׁשִיְָרּבַעָין הֵַרס ּבְִרית ּופֲחַׁשְַרס ּבְל יֹום, ּפָכְל

הֶפָָקן יֲׁשֹוחְּפּוִרים, וִּכֶַרב יֹום הֶעְת ּבֶׁשֶּתְכַמְיָרן לִזֲחַּפּוִרים ּומִּכַיֹום הְיו ּבָנְפָֹלא חְדֹול מָּג

ֶרן,ֹּפִּצַהְּצִרי וַן: הֵּלּו הֵאְּה, וָיּו בָים הִנָּמַר סָׂשָד עַחַאְה. וָּקַּדַן הִה מָא ַדּקֵהְּתֵֶדי ׁשְה ּכֶפָי

ם,ְֹרּכַכְ וְְרּדֵת נֶלֹּבִׁשה, ָיעִר ּוְקצֹה. מֶנָים מִעְבִים ׁשִעְבִַקל ׁשְׁשִה, מָבֹונְּלַהְה וָנְּבְלֶחַה

ה.ָעְׁשִמֹון ּתָה, ִקּנָׁשֹלְה ׁשָר. ִקּלּופָׂשָים עֵנְ ׁשְטְֹׁשּקַה. הֶנָר מָׂשָה עָּׁשִר ׁשָׂשָה עָּׁשִַקל ׁשְׁשִמ

יןֵא יָצָם ֹלא מִאְא, וָתָלְין ּתִַקּבְא וָתָלְין ּתִאְין סִִריסְין ַקפֵין, יִה ַקּבָעְׁשִה ּתָינְִרׁשִַרית ּכֹּב

ןָתָי נִהּוא. ַרּבֶל ׁשָן ּכָׁשָה עֶלֲעַע, מַית ֹרבִֹדמְח סַלֶיק. מִּתַן עְָריַּוִר חַמֲיא חִבֵין, מִִריסְַקפ

תַחַר אַּסִם חִאְּה, וָלָסְׁש ּפַבְּה ּדָן ּבַתָם נִאְהּוא, וֶל ׁשָן ּכְֵרּדַּיַת הַּפִף ּכַר: אֵי אֹומִלְבַּבַה

ה.ָיתִב מָּיַ חָיהֶנָּמַל סָּכִמ

הָינְִרׁשִַרית ּכֹף. ּבָטְּקַי הֵצֲעֵף מֵּנֹוטַָרף הְא ׂשָּלֶינֹו אֵּצִרי אַר: הֵל אֹומֵיאִלְמַן ּגֶעֹון ּבְמִן ׁשַָרּב

אֵהְּתֵֶדי ׁשְֶרן, ּכֹּפִּצַת הֶּׁשֹוִרין ּבֹו אֶין ׁשִִריסְין ַקפֵה, יָאָא נֵהְּתֵֶדי ׁשְֶרן, ּכֹּפִּצַת הֶּה אָין ּבִפָּׁשֶׁש

בֹוד.ָּכַי הֵנְּפִׁש מְָקּדִּמַם ּבִיַלְי ַרגֵין מִיסִנְכַין מֵאֶא ׁשָּלֶּה, אָין לִפָם יִיַלְי ַרגֵֹלא מֲהַה. וָּזַע

על פי בבלי כריתות ו
ע"א-ע"ב וירושלמי

]מא ע"ד[יומא ד, ה 

  ובשעה שמדליקובהעלת... את הנרת:  בשעה שהוא נכנס לנקות את המנורה ולהכינה להדלקה.   בהיטיבו את הנרת:

את הנרות.

 המנה היא יחידת משקל של כחצי קילוגרם.מנים:   ערבוב, ריקוח.  פטום: שנו רבותינו.   ]מארמית:[  תנו רבנן:   ∞

  הכמותמלא חפניו:  להקטיר בקדש הקדשים.   מכניס ...   ביום הכפורים:  עודפים.   יתרים:   מחצית המנה.   פרס:

  שלושת המנים היתרים מוחזרים לכלי הכתישה בערב יוםומחזירן למכתשת וכו':שניתן לקחת בשתי כפות הידיים.   

  הצרי, הצפורן, החלבנה, הלבונה,ואלו הן:  סממנים, בשמים.  אחד עשר סמנים:כיפור לשם כתישה מחודשת שלהם.   

ונסיונות רבים נעשו כדי לזהות את הבשמים האלה ואת שאר[מור, קציעה, שבולת נרד, כרכום, קושט, קילופה, קנמון 

הסאה[  שלוש סאים סאין תלתא:.   ]כ-2.2 ליטר[  הקב היא מידת נפח קבין:.   ]החומרים ששימשו לעשיית הקטורת

  כמות כלשהי מצמחמעלה עשן כל שהוא:  רבע הקב.   רבע:  יין לבן.   חמר חורין:.   ]היא מידת נפח של כ-13.3 ליטר

שפין:  עץ בושם.   הקטף:  מין עשב הגדל על יד הירדן.   כפת הירדן:שמיישר את העשן העולה כדי שלא יתפזר.   
  מועילים.יפין:   שתן.  מי רגלים:  בעלת ריח חזק.   עזה:מורחים.   

   ֳ

   ֳ
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הֶפָּקֹול יַהֶי ׁשֵנְּפִֵדק, מָב הֵיטֵב, הֵיטֵֵדק הָר: הֵק אֹומֵהּוא ׁשֹוחֶׁשְר: ּכֵן אֹומָתָי נִא. ַרּבָיְנַּת

הֶהּוָדה: זְי יִר ַרּבַמָנּו. אְעַמָ ֹלא ׁשַיעְִרבִלְיׁש וִלְׁשִָרה, לֵׁשְין ּכִאָצֲחַּה לָמְּטִים. ּפִמָׂשְּבַל

ה.ָיתִב מָּיַ, חָיהֶנָּמַל סָּכִת מַחַר אַּסִם חִאְין, וִאָצֲחַָרה לֵׁשְּה ּכָתָּדִמְם ּכִל: אָלְּכַה

ין.ִאָצֲחַם לִיַריִל ׁשֶה ׁשָאָה בָתְיָה הָנָים ׁשִעְבִׁשְים אֹו לִּׁשִׁשְת לַחַר: אֵָרא אֹומָר ַקּפַא. ּבָיְנַּת

יֵנְּפִד מֹמֲעַכֹול לָָדם יָין אֵׁש, אַבְל ּדֶּה קֹוְרטֹוב ׁשָן ּבֵה נֹותָיָּלּו הִָרא: אָר ַקּפַי ּבֵנָעֹוד ּתְו

רֹאְל ׂשָי כִָרה: ּכְמָּתֹוָרה אַהֶי ׁשֵנְּפִׁש, מַבְּה ּדָין ּבְִרבָעְין מֵה אָמָלְּה. וֵָריח

יהוה:ַה לֶּׁשִּנּו  אֶּמִירּו מְִקטַׁש ֹלא תַבְל ּדָכְו

]םימעפ שולש[ ה:ָלֶֹקב סֲעַי יֵֹלהֱנּו אָב לָּגְׂשִנּו, מָּמִאֹות עָבְיהוה צ

]םימעפ שולש[ ְך:ָ ּבַחֵטָֹדם ּבֵָרי אְׁשַאֹות, אָבְיהוה צ

]םימעפ שולש[נּו: ֵיֹום ָקְראְנּו בֵנֲעְַך יֶלֶּמַה, הָיעִיהוה הֹוׁש

ה:ָלֶי סִנֵבְסֹובְט ּתֵּלַי פֵי, ָרּנִֵרנְּצִר ּתַּצִי, מִר לֶתֵה סָּתַא

ם,ִָלָירּוׁשִהּוָדה וְת יַחְנִיהוה מַה לְָרבָעְו

ּיֹות:ִֹנים ַקְדמִנָׁשְם ּוכָי עֹולֵימִּכ

סדר המערכה

אּול:ָא ׁשָּבַא ְדאָּבִּלַאְָרא וָמְא ִדגָמְּׁשִה מָָרכֲעַּמֶַדר הֵר סֵּדַסְה מָוֲי הֵּיַּבַא

תֶֶרת קֹוֶדמֹל ְקטֶה ׁשָּיִנְה ׁשָָרכֲעֶַרת, ּומֹל ְקטֶה ׁשָּיִנְה ׁשָָרכֲעַמְת לֶה קֹוֶדמָדֹולְה גָָרכֲעַמ

תהלים מו, ח

תהלים פד, יג

תהלים כ, י

תהלים לב, ז

מלאכי ג, ד

ויקרא ב, יא

 

הקול יפה לבשמים:   כשהכהן כותש את הקטורת.  כשהוא שוחק: , ששנו אותה.  ]מסורת תנאית שנויה[  תניא:
  ערבב רק את חצי הכמויותפטמה לחצאין: מביאה לתוצאות טובות יותר.   ]בעקבות אמירה קצובה[הכתישה הקצובה 

.]בדבר מי שערבב רק שליש או רבע מן הכמויות[  לא נמסרה לנו ההלכה בעניין זה לא שמענו:הנזכרות בהכנת הקטורת.   

 סך שאריות הקטורת השנתיות באה של שירים לחצאין: תוך שמירת היחס הנכון בין מרכיבי הקטורת.    כמדתה:

לעמוד מפני  מידה קטנה ביותר, שמץ.   קורטוב:הצטברו במשך שישים או שבעים שנה למחצית הכמות השנתית.   
 בצק חמוץ המתסיס את העיסה וגורם לה לתפוח. שאר:  אין אדם יכול להריח את ריח הקטורת בשל עוצמתו.   ריחה:

  תהיה עריבה, רצויה.וערבה:  רינה של מי שזכה להצלה.   רני פלט:  מאויב תשמרני.   מצר תצרני:  מחסה.   סתר:  ∞

  כימי קדם.כימי עולם:

משמא   מונה את סדר העבודות בבית המקדש.  מסדר סדר המערכה:  חכם יהודי בבבל במאה הרביעית.   אביי:  ∞
  עריכת ערימהמערכה גדולה:  על פי המסורת שנלמדה ולפי דעתו של התנא אבא שאול.   דגמרא ואלבא דאבא שאול:

  עריכת ערימה שנייה של עצים על גבימערכה שניה של קטרת:גדולה של עצים על גבי המזבח לשרפת הקרבנות.   

המזבח, שממנה היו מביאים גחלים להקטיר את הקטורת.

תלמוד בבלי
יומא לג ע"א
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ַחֵּבְזִִדּׁשּון מְי, וִימִנְּפַ הַחֵּבְזִִדּׁשּון מְים קֹוֵדם לִצֵֵרי עְזִי גֵנְּדּור ׁשִסְים, וִצֵֵרי עְזִי גֵנְּדּור ׁשִסְל

ידִמָּתַַדם הְיד, וִמָּתַַדם הְת לֶרֹות קֹוֶדמֵׁש נֵמָת חַבָטֲהַרֹות, וֵׁש נֵמָת חַבָטֲהַי קֹוֵדם לִימִנְּפַה

ִרים,ָבֵאְת לֶֶרת קֹוֶדמֶֹרת, ּוְקטְֹקטִת לֶרֹות קֹוֶדמֵי נֵּתְת ׁשַבָטֲהַרֹות, וֵי נֵּתְת ׁשַבָטֲהַקֹוֵדם ל

ין,ִיכִזָבְין לִפָין, ּומּוסִפָמּוסְין לִכָסְין, ּונִכָסְנִין לִּתִבֲחַין, וִּתִבֲחַה לָחְנִה, ּומָחְנִמְִרים לָבֵאְו

ירְִקטִהְה וָֹלעָ הָיהֶלַָרְך עָעְר: וַמֱאֶּנֶם, ׁשִיְָרּבַעָין הֵל ּבֶיד ׁשִמָתְין לִין קֹוְדמִיכִזָּוב

ם.ָּלֻנֹות ּכְָרּבָּקַל הָם ּכֵלְׁשַ הָיהֶלָים. עִמָלְּׁשַי הֵבְלֶ חָיהֶלָע

רּוָרה.ְיר צִּתַָך ּתְינִמְת יַֻדּלְ ּגַֹחכְא, ּבָּנָא

ֵרנּו, נֹוָרא.ֲהַנּו, טֵבְּגַָך, ׂשְּמַת עַל ִרּנֵַקּב

ֵרם.ְמָת ׁשַבָבְחּוְדָך ּכִי יֵּבֹור, ּדֹוְרׁשִא גָנ

ם.ֵלְמָיד ּגִמָָך ּתְְדָקתִי צֵמֲֵרם, ַרחֲהַם, טְֵרכָּב

ָך.ֶָדתֲל עֵהַָך נְֹרב טּובְין ָקדֹוׁש, ּבִסֲח

ָך.ֶתֵָרי ְקֻדּׁשְה, זֹוכֵנְָך ּפְּמַעְה, לֶאֵיד ּגִחָי

לּומֹות.ֲעַ ּתַנּו, יֹוֵדעֵָקתֲעַע צַמְל ּוׁשֵנּו ַקּבֵתָעְוַׁש

ד.ֶעָם וָעֹולְכּותֹו לְלַבֹוד מְם ּכֵרּוְך ׁשָּב

פסוקי קרבן מוסף של שבת

הָחְנִת מֶֹלים סִֹרנְׂשֶי עֵנְם, ּוׁשִימִמְה ּתָנָי ׁשֵנְים ּבִׂשָבְי כֵנְת ׁשָּבַּׁשַיֹום הְּוב

ּה:ָּכְסִנְיד וִמָּתַת הַֹלל עַּתֹו, עַּבַׁשְת ּבַּבַת ׁשַֹלּכֹו: עְסִנְן וֶמֶּׁשַה בָלּולְּב

ויקרא ו, ה

הטבת חמש  הסרת הדשן, האפר.   דשון:    שמעלים למזבח כדי לקיים מצוות הבאת עצים.  סדור שני גזרי עצים:
  שחיטת קרבן התמיד של הבוקר.דם התמיד:  ניקוי והכנה להדלקה של חמישה משבעת נרותיה של המנורה.   נרות:

חבתין:  סלת בלולה בשמן המוקרבת עם הקרבן.   מנחה:      שריפת האברים של קרבן התמיד על גבי המזבח.       אברים:
מוספין:  נסכי היין המוקרבים עם קרבן התמיד.   נסכין:מנחה מיוחדת העשויה במחבת שהכהן צריך להקריב בכל יום.   

  הקטרת הלבונה שהיתה בתוךבזיכין:.   ]כגון שבת או ראש חודש[קרבנות מוסף, בימים בהם הקריבו קרבנות אלה 

  שריפתחלבי השלמים:   ושם על האש שעל המזבח את קרבן התמיד.  וערך עליה העלה:בזיך, שהוא סוג של קערה.   

הם הקרבן שאדם זובח כשילום על נדר או כנדבה[ של השלמים ]השומנים המצויים בגופו של בעל-החיים[החלבים 

והוא משחק[  רק לאחר הקרבת עולת התמיד של הבוקר יש להשלים עליה השלם כל הקרבנות כלם:     .  ]ואוכל מבשרו

  שאין בהםתמימם:  ∞ את שאר הקרבנות המנויים לעיל, כגון החביתין או המוספין.   ]מילים עם "חלבי השלמים"

  נוסף על עולת התמיד.על עלת התמיד:.   ]כ-4 ליטר[  העשרון הוא עשירית האיפה עשרנים:מום.   

במדבר כח, ט-י
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פסוקי קרבן מוסף של ראש חודש

בשבת ראש חודש מוסיפים:

ד,ָחֶל אִיַאְם וִיַנְָקר ׁשָי בֵנְִרים ּבָיהוה, ּפַה לָֹלְקִריבּו עַם ּתֶיכְֵדׁשָי חֵָראׁשְּוב

רָּפַן לֶמֶּׁשַה בָלּולְה ּבָחְנִת מֶֹלים סִֹרנְׂשֶה עָׁשֹלְם: ּוׁשִימִמְה ּתָעְבִה ׁשָנָי ׁשֵנְים ּבִׂשָבְּכ

הָחְנִת מֶֹלרֹון סָּׂשִֹרן עָּׂשִעְד: וָחֶאָל הִיַאָן לֶמֶּׁשַה בָלּולְה ּבָחְנִת מֶֹלים סִֹרנְׂשֶי עֵנְד, ּוׁשָחֶאָה

רָּפַה לֶיְהִין יִהַי הִצֲם חֶיהֵּכְסִנְיהוה: וַה לֶּׁשִ אַחֹיחִ נַה ֵריחָֹלד, עָחֶאָׂש הֶבֶּכַן לֶמֶּׁשַה בָלּולְּב

ה:ָנָּׁשַי הְֵדׁשָחְְדׁשֹו לָחְֶדׁש ּבֹת חַֹלאת עֹן, זִיָׂש יֶבֶּכַין לִהַת הִיעִל ּוְרבִיַאָין לִהַת הִיׁשִלְּוׁש

ּכֹו:ְסִנְה וֶׂשָעֵיד יִמָּתַת הַֹלל עַיהוה, עַאת לָּטַחְד לָחֶים אִּזִיר עִעְּוׂש

משנת זבחים

לֶיר ׁשִעָׂשְר וָפֹון. ּפָּצַן ּבָתָיטִחְים ׁשִי ָקָדׁשֵים: ָקְדׁשִחָבְל זֶן ׁשָקֹומְהּו מֶיזֵא

יןֵל ּבַה עָיָּזַעּון הָן טָָדמְפֹון, וָּצֵַרת ּבָי ׁשִלְכִן ּבָמִָקּבּול ּדְפֹון, וָּצַן ּבָתָיטִחְּפּוִרים ׁשִּכַיֹום ה

ְךֵה ׁשֹופָיָם הָּדֵַרי הָיְת. ׁשֶבֶּכַעְן מֶהֵת מַחַה אָנָּתַב. מָהָּזַח הַּבְזִל מַעְת וֶֹרכָּפַל הַעְים וִּדַּבַה

ב.ֵּכִן ֹלא עַתָם ֹלא נִיצֹון. אִחַ הַחֵּבְזִל מֶי ׁשִָרבֲעַסֹוד מְל יַע

יִלְכִן ּבָמִָקּבּול ּדְפֹון, וָּצַן ּבָתָיטִחְים ׁשִָרפְׂשִּנַיִרים הִעְים ּוׂשִָרפְׂשִּנִַרים הָּפ

  סדר הקרבנות מסתיים בלימוד כל משניות הפרק החמישי של מסכת זבחים שבמשנה.משנת זבחים:

הפרק עוסק בדיני הקרבנות השונים ובאופן הקרבתם ואכילתם. משניות א-ה עוסקות ב"קדשי הקדשים"

, שמקריבים אותם בצפונה של העזרה, ואילו שלוש המשניות]הם הקרבנות שקדושתם גדולה במיוחד[

האחרונות עוסקות ב"קדשים קלים", הנשחטים בכל מקום בעזרה.

  קרבן הנשרף באש.אשה: הקרבן מעלה בשרפתו ריח שגורם כביכול נחת רוח לה' שנעשה רצונו.     ריח ניחח:  ∞

  נוסף על:על עלת התמיד       לכפרה על חטא.  לחטאת:  תיש.   שעיר עזים: .  ]כ-6 ליטר[מידת נפח לנוזלים   הין:

עולת התמיד.

  קרבנות שקדושתם גדולהקדשי קדשים:  מקום שחיטת הקרבנות השונים ודרך הקרבתם.    מקומן של זבחים:]א[  ∞

קבול  תיש.   שעיר:.   ]שעמד בחצר המקדש[  צפונית למזבח העולה בצפון:.   ]ויפורטו להלן, במשניות א-ה[במיוחד 
  את הדם צריךודמן טעון הזיה:  הכהן אוסף את דם הקרבן לתוך כלי קיבול המיוחד לתפקיד זה.   דמן בכלי שרת:

מתנה  מזבח הקטורת שבהיכל.   מזבח הזהב:  בין המוטות שבהם נשאו את ארון הברית.   בין הבדים:להזות, להתיז.   
 הוא מזבח העולה מזבח החיצון:  אם החסיר הכהן ולּו אחת מן ההזאות, אין הקרבן קרבן ראוי.   אחת מהן מעכבת:

   אם לא שפך את שיירי הדם במקום הראוי, לא נפסל הקרבן.אם לא נתן לא עכב:.  ]שעמד מחוץ להיכל[

 ובשרם לא נאכל.  הנשרפים:]ב[  ∞

שם, משנה ב

משנה זבחים ה, א

במדבר כח, יא-טו
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ת.ֶבֶּכַעְן מֶהֵת מַחַה אָנָּתַב. מָהָּזַח הַּבְזִל מַעְת וֶֹרכָּפַל הַה עָיָּזַעּון הָן טָָדמְפֹון, וָּצֵַרת ּבָׁש

ּלּוֵאָּלּו וֵב. אֵּכִן ֹלא עַתָם ֹלא נִיצֹון. אִחַ הַחֵּבְזִל מֶי ׁשִָרבֲעַסֹוד מְל יְַך עֵה ׁשֹופָיָם הָּדֵַרי הָיְׁש

ן.ֶׁשָּדַית הֵבְין ּבִָרפְׂשִנ

יםִָדׁשֳי חֵיֵרי ָראׁשִעְּבּור: ׂשִּצַאת הֹּטַן חֵּלּו הֵיד. אִחָּיַהְּבּור וִּצַאת הֹּטַח

נֹותָּתַע מְַרּבַעּון אָן טָָדמְפֹון, וָּצֵַרת ּבָי ׁשִלְכִן ּבָמִָקּבּול ּדְפֹון, וָּצַן ּבָתָיטִחְדֹות, ׁשֲל מֹועֶׁשְו

ית,ִָרחְזִית מִרֹומְֶקֶרן ּדְא לֹו לָב, ּובֵּסֹובַה לָנָׁש, ּופֶבֶּכַה בָלָד: עַיצֵע ְקָרנֹות. ּכְַרּבַל אַע

סֹודְל יְַך עֵה ׁשֹופָיָם הָּדֵַרי הָיְית. ׁשִרֹומְית ּדִָרבֲעַית, מִָרבֲעַית מִפֹונְית, צִפֹונְית צִָרחְזִמ

צֹות.ֲד חַה עָלְיַלָיֹום וְל, לָכֲאַל מָכְה, ּבָּנֻהְֵרי כְכִזְים, לִעָלְּקַן הִים מִנְפִין לִלָכֱאֶנְי, וִרֹומְּד

פֹון,ָּצֵַרת ּבָי ׁשִלְכִּה ּבָמִָקּבּול ּדְפֹון, וָּצַּה ּבָתָיטִחְים, ׁשִה ֹקֶדׁש ָקָדׁשָעֹולָה

ים.ִּׁשִאָיל לִלָכְ וַּתּוחִנְט וֵׁשְפֶה הָעּונְע, ּוטְַרּבַן אֵהֶנֹות ׁשָּתַי מֵּתְעּון ׁשָּה טָָדמְו

ילֹות,ִעְם מַׁשֲלֹות, אֵזְם ּגַׁשֲמֹות: אָׁשֲן אֵּלּו הֵמֹות. אָׁשֲאַּבּור וִי צֵמְלַי ׁשֵחְבִז

ןָמִָקּבּול ּדְפֹון, וָּצַן ּבָתָיטִחְלּוי. ׁשָם ּתָׁשָָרע, אֹצְם מַׁשֲיר, אִזָם נַׁשֲה, אָרּופֲה חָחְפִם ׁשַׁשֲא

שם, משנה ד

שם, משנה ה

שם, משנה ג

  כל הנזכרים במשניות א-ב נשרפים מחוץ למקדש, במקום שבו שפכו את האפר שהצטבר על גבי המזבח.אלו ואלו:

  קרבנות המובאים על ידי הציבור בראשי חדשים ובמועדים כדי לכפר על המקרים שבהם נכנסאת הצבור:ֹ חט]ג[  ∞

  קרבן שבא לכפר על עבירות שעשה היחיד בשגגה.והיחיד:     אדם למקדש או אכל קודשים בשעה שהיה טמא ובשגגה.  

הוא השיפוע שעולים[  עלה הכהן בכבש עלה בכבש:  הפינות העליונות של מזבח העולה.   קרנות:       הזאות דם.  מתנות:

זה עליה מןַ  מגיע לכל אחת מקרנות המזבח ומובא לו לקרן וכו':  משטח מורם סביב המזבח.   לסובב:.   ]בו למזבח

זכרי     .  ]חצר המקדש[  בין החומות שהקיפו את העזרה לפנים מן הקלעים:  בשר החטאות.   ונאכלין:     הדם שבכלי.  
  ביום השחיטהליום ולילה עד חצות:  בכל צורה של מאכל: צלי, מבושל וכיוצא בזה.   בכל מאכל:       כהנים זכרים.  כהנה:

ובלילה שלאחריו עד חצות הלילה.

 נכללת בין הקרבנות הנקראים "קדשי קדשים"]שהיא קרבן הנשרף כליל על המזבח[  העולה  העולה קדש קדשים:]ד[  ∞

  שתי הזאות דם על שתיים מזוויות המזבח הניצבות באלכסון זו מול זו,שתי מתנות שהן ארבע:.    ]לעיל, משנה א[

וכליל  הפשטת עורה של הבהמה וביתורה לנתחים.   הפשט ונתוח:באופן שיתפשט הדם על כל ארבע צלעות המזבח.   
  והעולה נשרפת כולה על גבי המזבח.לאשים:

  קרבנות שאדם מביא על חטאו.ואשמות:.   ]ויקרא כג, יט[  שני כבשים שמקריבים בחג השבועות  שלמי צבור:]ה[  ∞

אשם מעילות:ר בתביעת ממון של חברו ונשבע לשקר ואחר כך הודה בגזילה.   ַָפ  קרבן שמביא מי שּכאשם גזלות:
אשם     קרבן שמביא מי שהשתמש בשגגה בדבר שהוקדש לבית המקדש, או בדבר שנועד להישרף כקרבן על גבי המזבח.  

  קרבן שמביא מי ששכב עם אשה כנענית שהיא חציה שפחה וחציה בת חורין והמאורסת לעבד עברישפחה חרופה:

  קרבן שמביא המצורע לאחראשם מצרע:       קרבן שמביא נזיר שנטמא במגע במת.  אשם נזיר:.   ]ויקרא יט, כ-כא[

  קרבן שמביא מי שמסופק אם עבר עבירה שמחייבת קרבן חטאת.אשם תלוי:שנרפא מצרעתו ונטהר.   
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ים,ִעָלְּקַן הִים מִנְפִין לִלָכֱאֶנְע, וְַרּבַן אֵהֶנֹות ׁשָּתַי מֵּתְעּון ׁשָן טָָדמְפֹון, וָּצֵַרת ּבָי ׁשִלְכִּב

צֹות.ֲד חַה עָלְיַלָיֹום וְל, לָכֲאַל מָכְה, ּבָּנֻהְֵרי כְכִזְל

ןָָדמְָרה, וָזֲעָקֹום ּבָל מָכְן ּבָתָיטִחְים, ׁשִים ַקּלִיר ָקָדׁשִזָיל נֵאְּתֹוָדה וַה

הָלְיַלָיֹום וְל, לָכֲאַל מָכְָדם, ּבָל אָכְיר, לִעָל הָכְין ּבִלָכֱאֶנְע, וְַרּבַן אֵהֶנֹות ׁשָּתַי מֵּתְעּון ׁשָט

םֶיהֵנְבִלְם וֶיהֵׁשְנִים לִנֲֹהּכַל לָכֱאֶּמּוָרם נַהֶא ׁשָּלֶם, אֶהָא בֵּיֹוצַם ּכֶהֵּמּוָרם מַצֹות. הֲד חַע

ם.ֵֶדיהְבַעְּול

יֵּתְעּון ׁשָן טָָדמְָרה, וָזֲעָקֹום ּבָל מָכְן ּבָתָיטִחְים, ׁשִים ַקּלִים ָקָדׁשִמָלְׁש

ד.ָחֶה אָלְיַלְים וִמָי יֵנְׁשִל, לָכֲאַל מָכְָדם, ּבָל אָכְיר, לִעָל הָכְין ּבִלָכֱאֶנְע, וְַרּבַן אֵהֶנֹות ׁשָּתַמ

ם.ֵֶדיהְבַעְם ּולֶיהֵנְבִלְם וֶיהֵׁשְנִים לִנֲֹהּכַל לָכֱאֶּמּוָרם נַהֶא ׁשָּלֶם, אֶהָא בֵּיֹוצַם ּכֶהֵּמּוָרם מַה

ָרה,ָזֲעָקֹום ּבָל מָכְן ּבָתָיטִחְים, ׁשִים ַקּלִח ָקָדׁשַסֶּפַהְר וֵׂשֲעַּמַהְכֹור וְּבַה

ים,ִנֲֹהּכַל לָכֱאֶכֹור נְּבַן: הָתָילִכֲאַה בָּנִסֹוד. ׁשְיַד הֶגֶנְן ּכֵּתִּיֶד ׁשַבְלִת, ּובָחֶה אָנָּתַעּון מָן טָָדמְו

חַסֶּפַד. הָחֶה אָלְיַלְים וִמָי יֵנְׁשִל, לָכֲאַל מָכְיר, ּבִעָל הָכְין ּבִלָכֱאֶנְָדם, וָל אָכְר לֵׂשֲעַּמַהְו

ינֹוֵאְיו, וָנּויְמִא לָּלֶל אָכֱאֶינֹו נֵאְצֹות, וֲד חַא עָּלֶל אָכֱאֶינֹו נֵאְה, וָלְיַּלַא בָּלֶל אָכֱאֶינֹו נֵא

י.ִלָא צָּלֶל אָכֱאֶנ

  איל שמקריב הנזיר עם תום ימי נזרו.איל נזיר:  קרבן שמקריב אדם כדי להודות על חסד שגמל לו ה'.    התודה:]ו[  ∞

]היא העזרה[ והם נשחטים בכל מקום בחצר המקדש ]משנה א[  כינוי לקרבנות שאינם "קדשי קדשים" קדשים קלים:

  דינם של החלקים המופרשיםהמורם מהם כיוצא בהם:      ירושלים.       בכל העיר:ונאכלים בידי כל אדם ולא רק הכהנים.   

מן הקרבנות וניתנים לכהן כדין הקרבנות.

  ביום הזביחהלשני ימים ולילה אחד: קרבן  שאדם זובח כתשלום על נדר או כנדבה ואוכל מבשרו.     שלמים:]ז[  ∞

וביום שלאחריו ובלילה שביניהם.

  בהמה אחת מתוך כלהמעשר:  בכור זכר של בהמה טהורה שמצוה להקריבו ולתת את בשרו לכהן.     הבכור:]ח[  ∞

  קרבן הפסח המוקרבהפסח:עשר בהמות שנולדו באותה שנה, שמצוה להקריבה כקרבן. בשרה נאכל בידי בעליה.   

  זריקת דמם צריכה להיות על צידי המזבח, שמתחת להם בלט חלקו התחתוןובלבד שיתן כנגד היסוד:     בי"ד בניסן. 

  בלילה שלאחראלא בלילה:  יש שוני בדין אכילתם של קרבנות אלה.   שנה באכילתן:.   ]הקרוי "יסוד"[של המזבח 

  צלוי באש.צלי:  קבוצת האנשים המביאה במשותף את קרבן הפסח.   למנוייו:הקרבתו.   

שם, משנה ו

שם, משנה ז

שם, משנה ח
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שלוש-עשרה מידות שהתורה נדרשת בהן

:תְֶדֶרׁשִּתֹוָרה נַּדֹות הִֵרה מְׂשֶׁש עֹלְׁשִר: ּבֵאל אֹומֵעָמְׁשִי יִַרּב

ר.ֶמֹחָל וַּקִמ]א[

ה.ָוָָרה ׁשֵזְּגִּומ]ב[

ים.ִתּובְי כֵנְּׁשִב מָן אַיְנִּבִד, ּומָחֶתּוב אָּכִב מָן אַיְנִּבִמ]ג[

ָרט.ְל ּופָלְּכִמ]ד[

ל.ָלְָרט ּוכְּפִּומ]ה[

ָרט.ְּפַין הֵעְא ּכָּלֶה ָדן אָּתַי אִל, אָלְָרט ּוכְל ּופָלְּכ]ו[

ל.ָלְכִִריְך לָהּוא צֶָרט ׁשְּפִָרט, ּומְפִִריְך לָהּוא צֶל ׁשָלְּכִמ]ז[

—ד ֵּמַלְל לָלְּכַן הִא מָצָיְל, וָלְכִה ּבָיָהֶר ׁשָבָל ּדָּכ]ח[

א.ָצָּלֹו יֻל ּכָלְּכַל הַד עֵּמַלְא לָּלֶא, אָצָמֹו יְצַל עַד עֵּמַלְֹלא ל

יר.ִמֲחַהְֹלא לְֵקל וָהְא לָצָ י—נֹו ָיְנִעְהּוא כֶד ׁשָחֶן אַֹען טֹעְטִא לָצָיְל, וָלְכִה ּבָיָהֶר ׁשָבָל ּדָּכ]ט[

יר.ִמֲחַהְֵקל ּולָהְא לָצָ י—נֹו  ָיְנִעְֹּלא כֶר ׁשֵחַן אַֹען טֹעְטִא לָצָיְל, וָלְכִה ּבָיָהֶר ׁשָבָל ּדָּכ]י[

דַלֹו, עָלְכִירֹו לִזֲחַהְכֹול לָה יָּתַי אִ א—ָדׁש ָחֶר הָבָּדַּדֹון ּבִא לָצָיְל, וָלְכִה ּבָיָהֶר ׁשָבָל ּדָּכ]יא[

רּוׁש.ֵפְלֹו ּבָלְכִתּוב לָּכַיֶרּנּו הִזֲחַּיֶׁש

]פרא"ִהקרוי "ס[ קטע זה לקוח ממדרש תנאי לספר ויקרא  שלוש-עשרה מידות שהתורה נדרשת בהן:

והוא מציג שלושה-עשר כללים שבעזרתם ממצים חכמים רעיונות חדשים מתוך קריאה מדוקדקת

 קבע שבעה כללים שכאלה,]בסוף המאה הראשונה לפני הספירה[בפסוקי המקרא. כבר הלל הזקן 

 התוספו עליהם עוד שישה. אמירת שלוש-]תחילת המאה השנייה לספירה[ובימיו של ר' ישמעאל 

עשרה המידות במסגרת תפילת שחרית מתועדת כבר בספרות הגאונים, וגם בה יוצאים ידי חובת

לימוד התורה שבעל פה. העיסוק במידות קושר בין התורה שבכתב לבין פרשנותה בתורה שבעל פה

ומהדק את הקשר שבין השתיים, כדברי סיכום לכל יחידות הלימוד שבתפילה.

 קל וחומר: השוואת שני עניינים, אחד קל ואחד חמור, כאשר מן]א[ואלו הן שלוש עשרה המידות: 

האחד מסיקים בדרך הגיונית לגבי האחר: אם בעניין קל נקבע דין כלשהו, על אחת כמה וכמה שלפחות

 גזירה שוה: מילים זהות או דומות, הכתובות בשני עניינים]ב[. ]וכן להיפך[דין זה יחול גם בעניין החמור 

ראש מדרש ספרא
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ּסֹופֹו.ִד מֵמָּלַר הָָדבְנֹו, וָיְנִעֵד מֵמָּלַר הָבָּד]יב[

ם.ֶיהֵינֵ ּבִַריעְכַיְי וִיׁשִלְּׁשַתּוב הָּכַבֹוא הָּיֶד ׁשַה, עֶת זֶה אֶים זִיׁשִחְכַּמַים הִתּובְי כֵנְן ׁשֵכְו]יג[

ינּו,ֵבֹותֲי אֵאֹלהֵינּו וֵֹלהֱיָך, יהוה אֶנָפְּלִי ָרצֹון מִהְיחזן   

ָך,ֶתֹוָרתְֵקנּו ּבְלֶן חֵתְינּו וֵמָיְָרה בֵהְמִׁש ּבְָקּדִּמַית הֵה ּבֶנָּבִּיֶׁש

ּיֹות.ִים ַקְדמֹונִנָׁשְם ּוכָי עֹולֵימִה ּכְָראִיְְדָך ּבָבֲעַם נָׁשְו

 בניין אב: יצירת עקרון]ג[שונים, מאפשרות ללמוד דין חדש בעניין אחד מדין שנאמר בעניין האחר. 

כללי על יסוד מה שנאמר בפסוק אחד או בשני פסוקים. עקרון זה חל על כל המקרים הדומים לאלה

 כלל ופרט: כאשר לגבי עניין מסוים מופיעים במקרא בזה אחר זה ביטוי]ד[. ]או בפסוקים[שבפסוק 

 פרט]ה[מכליל וביטוי המציע פירוט חלקי של ההכללה - חל הדין רק על מה שנאמר בפירוט החלקי. 

וכלל: כאשר לגבי עניין מסוים מופיעים במקרא בזה אחר זה ביטוי מפרט וביטוי מכליל - חל הדין על

 כלל ופרט וכלל: כאשר לגבי עניין מסוים מופיעים במקרא בזה אחר זה]ו[כל מה שבביטוי המכליל. 

ביטוי מכליל, ביטוי מפרט ושוב ביטוי מכליל - חל הדין על כל הפרטים הדומים לאלה שהובאו בפירוט.

. וכן]ה[ ו-]ד[ אבל כאשר הביטוי המכליל זקוק לביטוי המפרט לצורך הבהרה - אין להפעיל כללים ]ז[

 כאשר ישנן במקרא שתי]ח[במקרה ההפוך, כאשר הביטוי המפרט זקוק לביטוי המכליל לשם הבהרה. 

הוראות נפרדות: האחת כללית, וכוחה יפה לפרטים רבים, והאחרת ממוקדת בפרט מסוים מתוך הכלל

]ט[ומלמדת לגביו דבר חדש - מה שנאמר על הפרט האחד כוחו יפה גם לגבי שאר הפרטים שבכלל. 

כאשר ישנן במקרא שתי הוראות נפרדות: האחת כללית, וכוחה יפה לפרטים רבים, והאחרת ממוקדת

בפרט מסוים מתוך הכלל ואומרת לגביו דבר שהוא דומה למה שנאמר על הכלל - תופעה זו באה ללמד

 כאשר ישנן במקרא שתי הוראות נפרדות: האחת]י[שיש להקל בדינו של אותו פרט ביחס אל הכלל. 

כללית, וכוחה יפה לפרטים רבים, והאחרת ממוקדת בפרט מסוים מתוך הכלל ואומרת לגביו דבר שאיננו

דומה למה שנאמר על הכלל - תופעה זו באה ללמד לגבי דינו של אותו פרט ביחס אל הכלל, שיש להקל

 מה שהיה בתוך הכלל והוצא ממנו כדי לומר לגביו דבר חדש,]יא[בו מצד אחד ולהחמיר בו מצד אחר. 

]יב[אי אפשר יותר לראותו כחלק מן הכלל, אלא אם כן התורה אומרת מפורשות שניתן לעשות כן. 

ניתן ללמוד פרטים לגבי עניין מסוים האמור בתורה מתוך ההקשר שבו הוא נתון, או ממה שנאמר

 בין שני פסוקים הסותרים זה את זה אפשר לפשר בעזרת פסוק שלישי.]יג[בסופו. 

  כסיום לקריאת הקטעים העוסקים בקרבנות, וכהמשך ללימוד המידות שהתורה נדרשת בהן,יהי רצון:

, המבקשת שהמקדש ישוב לעמוד על מכונו מכאן,]שמקורה במסכת אבות שבמשנה[באה תחינה קצרה 

ושהמתפלל יזכה להמשיך ולהעמיק בתורה מכאן.

  כימי קדם.כימי עולם:  ∞

משנה אבות ה, כג
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קדיש דרבנן

א.ָּה ַרּבֵמְׁש ׁשַַקּדְתִיְל וַּדַּגְתִי

ן.ֵמָא

יְךִלְמַיְּה, וְֵרעּותִָרא כְי בִא ּדָמְלָעְּב

ּה.ֵיחִׁשְיָקֵרב מִּה וְֵרָקנֻח ּפַמְצַיְּה וֵכּותְלַמ

ן.ֵמָא

יתֵל ּבָכְי ּדֵּיַחְיכֹון ּובֵיֹומְיכֹון ּובֵּיַחְּב

ן ָקִריב,ַמְזִא ּובָלָגֲעַל, ּבֵָראְׂשִי

ן.ֵמָרּו אְמִאְו

םַלָעְַרְך לָבְא מָּה ַרּבֵמְא ׁשֵהְן. יֵמָא

א.ָּיַמְלָי עֵמְלָעְּול

םַרֹומְתִיְר וַאָּפְתִיְח וַּבַּתְׁשִיְַרְך וָּבְתִי

לָּלַהְתִיְה וֶּלַעְתִיְר וָּדַהְתִיְא וֵּׂשַנְתִיְו

ִריְך הּוא.ְא ּבָֻקְדׁשְּה ּדֵמְׁש

ן.ֵמָא

:הבוששבת ב[  אָתְָרכִל ּבָן ּכִא מָּלֵעְל

]אָתְָרכִל ּבָּכִא מָּלֵעְא לָּלֵעְל

אָתָמֱחֶנְא וָתָחְּבְׁשֻא ּתָיָרתִׁשְו

ן.ֵמָרּו אְמִאְא, וָמְלָעְיָרן ּבִמֲאַּד

ן.ֵמָא

ןָנָל ַרּבַעְל וֵָראְׂשִל יַע

יֵדיהֹון,ִמְלַיֵדי תִמְלַל ּתָל ּכַעְיֵדיהֹון וִמְלַל ּתַעְו

א,ָתְאֹוַריְִקין ּבְסָעְאן ּדָל מָל ּכַעְו

ֵדיןָא הָיׁשִָרא ַקּדְתַאְי בִּד

ר.ַתֲאַר וַתֲל אָכְִדי בְו

א,ָא ַרּבָמָלְכֹון ׁשְהֹון ּולְא לֵהְי

  אמירת הקדיש שלאחר הלימוד מסמנת את סיום היחידה הראשונה של תפילת השחרית.קדיש דרבנן:

על קדיש זה ראה עמ' 205.

תרגום:

יתגדל ויתקדש שמו הגדול.
.]אמן[

בעולם שברא כרצונו וימליך
מלכותו ויצמיח ישועתו ויקרב משיחו.

.]אמן[

בחייכם ובימיכם ובחיי כל בית
ישראל במהרה ובזמן קרוב,

ואמרו אמן.
אמן. יהי שמו הגדול מבורך, לעולם[

.]ולעולמי עולמים
יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם
ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל

שמו של הקדוש ברוך הוא.
.]אמן[

שבת שובה:ב[למעלה מכל הברכות 

]למעלה ולמעלה מכל הברכות

והשירות, התשבחות והנחמות,
הנאמרות בעולם, ואמרו אמן.

.]אמן[

על ישראל ועל רבותינו
ועל תלמידיהם ועל כל תלמידי תלמידיהם,

ועל כל מי שעוסקים בתורה,
שבמקום הקדוש הזה
ושבכל מקום ומקום,

יהי להם ולכם שלום רב,

האבלים

קהל

האבלים

קהל

האבלים

קהל ואבלים

האבלים

קהל

האבלים

קהל

האבלים
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יֵמֲַרחְא וָּדְסִחְא וָּנִח

י,ֵיחִי ְרוֵזֹונְי ּומִֵריכֲי אֵּיַחְו

א,ְָרעַאְא וָּיַמְׁשִי בִבּוהֹון ּדֲן קָדם אִא מְָרָקנֻּופ

ן.ֵמָרּו אְמִאְו

ן.ֵמָא

אָּיַמְן ׁשִא מָא ַרּבָמָלְא ׁשֵהְי

לֵָראְׂשִל יָל ּכַעְינּו וֵלָים עִים טֹובִּיַחְו

ן.ֵמָרּו אְמִאְו

ן.ֵמָא

]לֹוםָּׁשַה :הבוששבת ב[ לֹוםָה ׁשֶֹׂשע

ינּוֵלָלֹום עָה ׁשֶׂשֲעַיו יָמֲַרחְיו הּוא ּבָרֹומְמִּב

ן.ֵמָרּו אְמִאְל וֵָראְׂשִל יָל ּכַעְו

ן.ֵמָא

מזמורי שבת

יו.ָיֹלתִלֲים עִּמַעָ, הֹוִדיעּו במֹוְׁשִיהוה ִקְראּו בַהֹודּו ל

יו.ָאֹותְלְפִל נָכְיחּו ּבִרּו לֹו, ׂשְּמַירּו לֹו, זִׁש

י יהוה.ְֵקׁשַבְב מֵח לַמְׂשִם ָקְדׁשֹו, יֵׁשְלּו ּבְלַהְתִה

חן וחסד ורחמים
וחיים ארוכים ומזונות ברווח

וישועה מלפני אביהם שבשמים ובארץ,
ואמרו אמן.

.]אמן[

יהי שלום רב מן השמים
וחיים טובים עלינו ועל כל ישראל

ואמרו אמן.
.]אמן[

]השלום :הבוששבת ב[ עושה שלום

במרומיו הוא ברחמיו יעשה שלום עלינו
ועל כל ישראל ואמרו אמן.

.]אמן[

קהל

האבלים

קהל

האבלים

קהל

  כאן נפתחת היחידה השנייה של תפילת שחרית של שבת ועיקרה מזמורי תהלים, שנצטרפומזמורי שבת:

להם קטעי מקרא נוספים וכן פיוט וברכות. מקצת ממרכיביה של יחידה זו נאמרים אף בימות החול,

אך ביום השבת, שהאדם פנוי בו ממלאכה וזמנו בידו, נוספו עליהם קטעים רבים המרבים לדבר בשבחם

של ה', יום השבת, התורה, המצוות ועם ישראל. חלקה הראשון של היחידה כולל מזמורים ופיוט בעל

גוון מיסטי. חלק זה התהווה מימי הגאונים ולאחריהם, אך קשה לעמוד על מיבנהו ועל העקרון שהנחה

את בחירת מרכיביו וסידרם, וקיימים בכתבי-היד הבדלים ניכרים בין מנהגים שונים בעניין זה. מּובנה

, והוא כולל גם]שראשיתו להלן, עמ' 147[יותר הוא חלקה השני של היחידה, הקרוי "פסוקי דזמרה" 

שתי ברכות, אחת בראשו ואחת בסופו.

  לפי ספר דברי הימים נאמר מזמור זה בידי המלך דוד כשהעלה את ארון הברית אל ירושלים.הודו:

, נאמר מזמור זה בפי הלויים יום יום מאז הובא הארון]פרק יד[לפי החיבור התנאי סדר עולם רבה 

 התגאו בזה ששמו הקדוש התהללו בשם קדשו:     מעשיו. עלילתיו:   וכך תפרסמו אותו ברבים.  קראו בשמו:  ∞

דברי הימים-א טז, ח-לו

  ֳ
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יד.ִמָיו ּתָנָׁשּו פְּקַּזֹו, ּבֻעְְרׁשּו יהוה וִּד

יהּו.ִי פֵטְּפְׁשִיו ּומָתְֹפה, מָׂשָר עֶׁשֲיו אָֹתאְלְפִרּו נְכִז

יָריו.ִחְֹקב ּבֲעַי יֵנְּדֹו, ּבְבַל עֵָראְׂשִַרע יֶז

יו.ָטָּפְׁשִֶרץ מָאָל הָכְינּו, ּבֵֹלהֱהּוא יהוה א

ף ּדֹור.ֶלֶאְה לָּוִר צָבִָריתֹו, ּדְם ּבָעֹולְרּו לְכִז

ק.ָחְצִיְתֹו לָבּועְם, ּוׁשָָרהְבַת אֶַרת אָר ּכֶׁשֲא

ם.ִָרית עֹולְל ּבֵָראְׂשִיְק, לֹחְֹקב לֲעַיְ לָיֶדהִמֲעַּיַו

ם.ֶכְתַלֲחַל נֶבֶן, חַעָנְֶרץ ּכֶן אֵּתֶָך אְר, לֹאמֵל

ּה.ִָרים ּבָגְט וַעְמִר, ּכָּפְסִי מֵתְם מֶכְיֹותְהִּב

ר.ֵחַם אַל עֶה אָכָלְמַּמִל ּגֹוי, ּומֶּגֹוי אִכּו מְּלַהְתִּיַו

ים.ִכָלְם מֶיהֵלֲח עַּיֹוכַָקם, וְׁשָעְיׁש לִאְ לַיחִּנִֹלא ה

ֵרעּו.ָל ּתַי אַיאִבְנִי, ּובָיחִׁשְמִעּו ּבְּגִל ּתַא

תֹו.ָׁשּועְל יֹום יֶּיֹום אִרּו מְּׂשֶַרץ, ּבָאָל הָיהוה ּכַירּו לִׁש

יו.ָֹתאְלְפִים נִּמַעָל הָכְבֹודֹו, ּבְת ּכֶם אִּגֹויַרּו בְּפַס

ים.ִֹלהֱל אָל ּכַנֹוָרא הּוא עְד, וֹאְל מָּלֻהְדֹול יהוה ּומָי גִּכ

ה.ָׂשָם עִיַמָיהוה ׁשַים, וִילִלֱים אִּמַעָי הֵֹלהֱל אָי ּכִּכ

לירושלים ועד שהקים שלמה את המקדש. המזמור מצוי בסידור התפילה מאז ימי הגאונים, ונראה

שהוא נבחר לפתוח את יחידת המזמורים בגלל הקריאה שבראשו להודות, לשיר ולזמר לה'. אל מזמור

זה נספח עוד אוסף של פסוקי שבח ובקשה. פסוקים אלה לקוחים ממזמורים שונים המצויים בכל

חמשת חלקיו של ספר תהלים, ואולי אמירתם באה כתחליף לאמירת ספר תהלים כולו.

  פנו אל ה' בתפילה שיגלה את עוזו וגבורתו ויושיעכם.דרשו ה' ועזו:  המבקשים את קרבתו.   מבקשי ה': נקרא עליכם.  

לשלושת[  דברי ההבטחה דבר צוה:  חוקי התורה אשר נתן.   משפטי פיהו:  התפללו לפניו בכל עת.   בקשו פניו תמיד:

כמעט וגרים  אנשים שמספרם מועט.    מתי מספר: להתחייבות גמורה שתוקפה לעולם.    לחק: אשר הודיע.   ]האבות
ויוכח וחסרי זכויות תושב, כאדם המתגורר במקום שאין לו בו זכות קניין.   ]"כמעט"[  האבות היו מעטים במספרם בה:

  אנשים אשרבמשיחי: לבל יפגעו בהם.   ]]בראשית כ[כגון אבימלך מלך גרר [  ה' הזהיר מלכים עליהם מלכים:
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ֹקמֹו.ְמִה ּבְָדוֶחְז וֹיו, עָנָפְָדר לָהְהֹוד ו

ז.ֹעָבֹוד וָיהוה ּכַבּו לָים, הִּמַחֹות עְּפְׁשִיהוה מַבּו לָה

יו,ָנָפְאּו לֹה ּובָחְנִאּו מְמֹו, ׂשְבֹוד ׁשְיהוה ּכַבּו לָה

ְדַרת ֹקֶדׁש.ַהְיהוה ּבַוּו לֲחַּתְׁשִה

ּמֹוט.ִל ּתַל ּבֵבֵּכֹון ּתִף ּתֶַרץ, אָאָל הָיו ּכָנָפְּלִילּו מִח

ְך.ָלָם יהוה מִּגֹויַרּו בְאמֹיְֶרץ, וָאָל הֵגָתְם וִיַמָּׁשַחּו הְמְׂשִי

ר ּבֹו.ֶׁשֲל אָכְֶדה וָּׂשַֹלץ הֲעַלֹואֹו, יְם ּומָּיַם הְַרעִי

ֶרץ.ָאָת הֶּפֹוט אְׁשִא לָי בִי יהוה ּכֵנְפִּלִר, מַעָּיַי הֵצֲנּו עְַרּנְז יָא

ּדֹו.ְסַם חָעֹולְי לִי טֹוב, ּכִיהוה ּכַהֹודּו ל

ם,ִּגֹויַן הִנּו מֵילִּצַהְנּו וֵצְַקּבְנּו, וֵעְׁשִי יֵֹלהֱנּו אֵיעִרּו, הֹוׁשְמִאְו

ָך.ֶתָּלִהְתִ ּבַחֵּבַּתְׁשִהְָך, לֶם ָקְדׁשֵׁשְדֹות לֹהְל

ם,ָֹלעָד הַעְם וָעֹולָן הִל מֵָראְׂשִי יֵֹלהֱרּוְך יהוה אָּב

יהוה.ַל לֵּלַהְן וֵמָם אָעָל הָרּו כְאמֹּיַו

יו, ָקדֹוׁש הּוא.ָלְֹדם ַרגֲהַוּו לֲחַּתְׁשִהְינּו וֵֹלהֱמּו יהוה אְרֹומ

ינּו.ֵֹלהֱי ָקדֹוׁש יהוה אִר ָקְדׁשֹו, ּכַהְוּו לֲחַּתְׁשִהְינּו וֵֹלהֱמּו יהוה אְרֹומ

תֹו.ָמֲל חָיר ּכִעָֹלא יְּפֹו, וַיב אִׁשָהְה לְָרּבִהְית, וִחְׁשַֹלא יְֹון וָר עֵּפַכְהּוא ַרחּום יְו

י.ִרּונְּצִיד יִמָָך ּתְּתִמֲאַָך וְּדְסַי, חִּנֶּמִיָך מֶמֲא ַרחָלְכִה יהוה ֹלא תָּתַא

ה.ָּמֵם הָעֹולֵי מִֶדיָך ּכָסֲחַיָך יהוה וֶמֲר ַרחֹכְז

ִקים.ָחְּׁשַּזֹו ּבֻעְתֹו, וָוֲאַל ּגֵָראְׂשִל יַים, עִאֹלהֵז לֹנּו עְּת

תהלים צט, ה

תהלים צט, ט

תהלים עח, לח

תהלים מ, יב

תהלים כה, ו

תהלים סח, לה-לו

  שבחו את ה' עלהבו לה' כבוד ועז: מטיל יראה.    נורא:האצלתי עליהם מקדושתי, בדומה למשיחת מלך או כהן.   

מכוח מלכות[  העולם יתקיים תכון תבל בל תמוט:  כל יושבי תבל.   כל הארץ: רעדו, יראו.    חילו:כבודו ועוזו.   

  בכל זמן וזמן.מן העולם ועד העלם: להתגאות בכך שזכינו להלל אותך.    להשתבח בתהלתך: ולא יתמוטט.   ]ה'

  יעורר, ישלח.יעיר:  מרבה לשכך את כעסו.   והרבה להשיב אפו:.   ]או לארון הברית[  כינוי לבית המקדש להדם רגליו:

  גדולתו ניכרת בעולם על ידי הנפלאות שעשה לישראל.על ישראל גאותו:  ישמרוני.   יצרוני:  תמנע.   תכלא:
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ל,ֵָראְׂשִל יֵיָך, אֶׁשְָקּדִּמִים מִֹלהֱנֹוָרא א

ים.ִֹלהֱרּוְך אָם, ּבָעָמֹות לֻצֲעַתְז וֹן עֵֹתהּוא נ

.ַיעִָקמֹות הֹופְל נֵָקמֹות יהוה, אְל נֵא

ים.ִאֵל ּגַמּול עְב ּגֵׁשֶָרץ, הָאָט הֵֹפא ׁשֵׂשָּנִה

ה.ָלֶָך ּסֶתְָרכִָך בְּמַל עַה, עָׁשּועְיַיהוה הַל

ה.ָלֶֹקב סֲעַי יֵֹלהֱנּו אָב לָּגְׂשִנּו, מָּמִאֹות עָבְיהוה צ

ְך.ָ ּבַחֵטָֹדם ּבֵָרי אְׁשַאֹות, אָבְיהוה צ

נּו.ֵיֹום ָקְראְנּו בֵנֲעְַך יֶלֶּמַה, הָיעִיהוה הֹוׁש

ם.ָעֹולָד הַם עֵאְּׂשַנְם וֵָך, ּוְרעֶתָלֲחַת נֵֶרְך אָָך, ּובֶּמַת עֶה אָיעִהֹוׁש

נּו הּוא.ֵּנִגֵָרנּו ּומְזֶיהוה, עַה לָתְּכִנּו חֵׁשְפַנ

נּו.ְחָטָם ָקְדׁשֹו בֵׁשְי בִנּו ּכֵּבִח לַמְׂשִי בֹו יִּכ

ְך.ָנּו לְלַחִר יֶׁשֲאַינּו, ּכֵלָָך יהוה עְּדְסַי חִהְי

נּו.ָן לֶּתִָך ּתֲעְׁשֶיְָך וֶּדְסַנּו יהוה חְֵראַה

ָך.ֶּדְסַן חַעַמְֵדנּו לְנּו, ּופָה ּלָָרתְזֶה עָקּומ

ם,ִָריְצִֶרץ מֶאֵָך מְלַעַּמַיָך, הֶֹלהֱי יהוה אִכֹנָא

הּו.ֵאְלַמֲאַיָך וִב ּפְֶרחַה

יו.ָֹלהֱיהוה אֶם ׁשָעֵָרי הְׁשַה ּלֹו, אָכָּכֶם ׁשָעֵָרי הְׁשַ   אחזן

ָך,ֶתָיׁשּועִי ּבִּבִל לֵגָי, יִּתְחַטָָך בְּדְסַחְי ּבִנֲאַו

י.ָלָל עַמָי גִיהוה ּכַיָרה לִׁשָא

כאשר יחלנו  לנצח.    עד העולם:  הדריכם כרועה.   ורעם:  מחסה ומגן.   משגב: הרשעים המתגאים בכוחם.    גאים:
  אף אם תרבה לבקש, אמלא כלהרחב פיך ואמלאהו:  לעזרה.   עזרתה: כמו שאנו אכן מקווים שתעשה.    לך:

  עשה עמי חסד.גמל עלי:משאלותיך.   
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ד:ִָדוְת לִיַּבַת הַּכֻנֲיר חִמֹור ׁשְזִמ

י:ִי לַבְיֹ אָּתְחַּמִֹלא ׂשְי, וִנָיתִי ִדּלִָך יהוה ּכְמִרֹומֲא

י:ִנֵאְָרּפִּתַיָך וֶלֵי אִּתְעַּוִי, ׁשָֹלהֱיהוה א

ְרִדי בֹור:ָּיִי מִנַיתִּיִי, חִׁשְפַאֹול נְן ׁשִ מָיתִלֱעֶיהוה ה

ר ָקְדׁשֹו:ֶכֵזְהֹודּו לְיָדיו, וִסֲיהוה חַרּו לְּמַז

ה:ֶָקר ִרּנֹּבַלְי וִכֶין ּבִלֶָרב יֶעְָרצֹונֹו, ּבִים ּבִּיַּפֹו חַאְע ּבַי ֶרגִּכ

ם:ָעֹולְּמֹוט לֶל אַי, ּבִוְלַׁשְי בְִרּתַמָי  אִנֲאַו

ל:ָהְבִי נִיתִיָיָך הֶנָ פְָרּתַּתְסִז, הְֹרִרי עַהְה לְָדּתַמֱעֶָך הְְרצֹונִיהוה ּב

ן:ָּנַחְתֶי אָֹדנֲל אֶאְְקָרא, וֶיָך יהוה אֶלֵא

ָך:ֶּתִמֲיד אִּגַיֲר הָפָיֹוְדָך עֲת, הַחָל ׁשֶי אִִרְדּתְי ּבִָדמְע ּבַצֶה ּבַמ

י:ִר לֵֹזה עֵיֱי, יהוה הִנֵּנָחְע יהוה וַמְׁש

ה:ָחְמִי ׂשִֵרנְּזַאְּתַי וִּקַ ׂשָּתְחַּתִי, ּפִחֹול לָמְִדי לְּפְסִ מָּתְכַפָ   החזן

:ָם אֹוֶדּךָעֹולְי לַֹלהֱם, יהוה אֹּדִֹלא יְבֹוד וְָרָך כֶּמַזְן יַעַמְל

ד.ֶעָם וָֹלעְֹלְך לְמְִך, יהוה יָלְָך, יהוה מֶלֶיהוה מ  עמידה

תהלים ל

  מזמור זה נוסף ליחידת המזמורים בהשפעת המקובלים רק במאה הי"ח.מזמור שיר חנכת הבית לדוד:

אפשר שמתחילה הוא נועד להאמר רק בימי החנוכה, אך עם הזמן החלו לאומרו בכל יום ויום.

  הכרזה חגיגית זו על נצחיות מלכותו של ה' מצויה כבר בספרות הגאונים, ושם אף מודגשה' מלך וכו':

  התפללתי.שועתי:       לא נתת לאויבי לשמוח בכשלוני.  לא שמחת איבי לי: העלית אותי ממעמקי צרותי.    דליתני:  ∞

  רק זמן מועט הוא עומד בכעסו.רגע באפו:  לשמו הקדוש.   לזכר קדשו:ל.   ֹ  כשמנעת את רדתי אל השאומירדי בור:

  גם אםבערב ילין בכי ולבקר רנה:  אך בני האדם הם לו לרצון במשך תקופה ארוכה, כשנות חיים.   חיים ברצונו:

בל אמוט:  בעת שהייתי שרוי בשלווה.   בשלוי:יהיה האדם שרוי בערב בצער, הרי שכבר בבוקר תבוא אליו השמחה.   
היודך עפר       מה תועלת יש במותי?  מה בצע בדמי: נתת לי חוזק והגנה.    העמדתה להררי עז:לא אמעד ואפול.   

למחול לי: אבלי, בכיי.    מספדי:ב ונהיה לעפר, להודות לך ולספר את חסדך?   ָ  כלום יכול המת, השהיגיד אמתך:
תרת את השק שחגרתי כביטוי לאבל ובמקומו חגרת למותנייִ  הפתחת שקי ותאזרני שמחה:לריקוד מתוך שמחה.   

   השירה המהללת את ה' לא תיפסק.יזמרך כבוד ולא ידם: שמחה.  

שמות טו, יח צג, א; תהלים י, טז;
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ד.ֶעָם וָֹלעְֹלְך לְמְִך, יהוה יָלְָך, יהוה מֶלֶיהוה מ

ֶרץ,ָאָל הָל ּכְַך עֶלֶמְה יהוה לָיָהְו

ד.ָחֶמֹו אְד ּוׁשָחֶה יהוה אֶיְהִהּוא יַּיֹום הַּב

ם,ִּגֹויַן הִנּו מֵצְַקּבְינּו וֵֹלהֱנּו יהוה אֵיעִהֹוׁש

ָך.ֶתָּלִהְתִ ּבַחֵּבַּתְׁשִהְָך,  לֶם ָקְדׁשֵׁשְהֹודֹות לְל

ם,ָעֹולָד הַעְם וָעֹולָן הִל מֵָראְׂשִי יֵֹלהֱרּוְך יהוה אָּב

ּה.ָלּויְלַן הֵמָם אָעָל הָר ּכַמָאְו

ישיבהּה.   ָלּויְלַּה, הָל יֵּלַהְה ּתָמָׁשְּנַל הֹּכ

ד:ִָדוְמֹור לְזִ מַחֵּצַנְמַל

:ַָרִקיעָיד הִּגַָדיו מָה יֵׂשֲעַל, ּומֵבֹוד אְִרים ּכְּפַסְם מִיַמָּׁשַה

ת:ַעָה ּדֶּוַחְה יָלְיַלְה ּלָלְיַלְר, וֶמֹ אַיעִּבַיֹום יְיֹום ל

ם:ָע קֹולָמְׁשִי נִלְִרים, ּבָבְין ּדֵאְר וֶֹמין אֵא

ם:ֶהָל ּבֶֹהם אָׁש ׂשֶמֶּׁשַם, לֶיהֵּלִל מֵבֵה תְֵקצִם ּובָא ַקּוָצֶָרץ יָאָל הָכְּב

ַרח:ֹרּוץ אָּבֹור לִגְיׂש ּכִׂשָתֹו, יָּפֻחֵא מֵֹצן יָתָחְהּוא ּכְו

תֹו:ָּמַחֵר מָּתְסִין נֵאְם, וָל ְקצֹותַתֹו עָקּופְאֹו ּותָם מֹוצִיַמָּׁשַה הְֵקצִמ

י:ִתֶת ּפַימִּכְחַה מָנָמֱאֶדּות יהוה נֵׁש, עֶפָת נַיבִׁשְה מָימִמְּתֹוַרת יהוה ּת

שיש לומר אותה בעמידה, בשל חשיבותה. מאז ימי הביניים היא נאמרת פעמיים, ליתר הדגשה. להכרזה

זו נספח פסוק נוסף המדבר במלכותו העתידית של ה'.

השמים מספרים  ∞  בכל זמן וזמן.   מן העולם ועד העולם:  להתגאות בכך שזכינו להלל אותך.   להשתבח בתהלתך:  ∞
אין אמר  מראה השמים וצבאם וחילופי הזמנים בין היום והלילה נותנים ביטוי לגדולת האל שבראם.   כבוד אל וכו':

שאיננו נשמע[   קולם קום:  השמים מבטאים אמנם את גדולת ה', אך לא בצלילים הנשמעים על ידי האוזן.   וכו':

ישישהשמש.     והוא:       השמים הם כאהל שבו שוכן השמש.  לשמש שם אהל בהם:.   ]אלא עולה מן ההתבוננות בהם
  המקום שממנו הוא זורח.מוצאו:  כמו גיבור השמח לרוץ ברשות הרבים כדי להתגאות בכוחו.   כגבור לרוץ ארח:

  טהורה, זכה.ברה:  מצות.   עדות:  מחומו.   מחמתו: המקום שבו הוא מסיים את הקפתו, במערב.    ותקופתו:

תהלים קו, מז-מח

תהלים קנ, ו

זכריה יד, ט

 תהלים יט
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ם:ִיָינֵיַרת עִאְָרה מָת יהוה ּבַוְצִב, מֵי לֵחְּמַׂשְִרים מָׁשְּקּוֵדי יהוה יִּפ

ו:ָּדְחְַדקּו יָת, צֶמֱי יהוה אֵטְּפְׁשִד, מַעֶָדת לֶהֹוָרה עֹומְת יהוה טְַראִי

ים:ִת צּופֶפֹנְׁש וַבְּדִתּוִקים מְז ָרב, ּומַּפִב ּומָהָּזִִדים מָמֱחֶּנַה

ֶקב ָרב:ֵָרם עְמָׁשְם, ּבֶהָר ּבָהְזִָך נְּדְבַם עַּג

י:ִנֵּקַרֹות נָּתְסִּנִין, מִבָי יִיאֹות מִגְׁש

ע ָרב:ַׁשֶּפִי מִיתֵּקִנְם, וָיתֵז אָי אִלּו בְׁשְמִל יַָך אֶּדְבְַך עֹׂשֲִדים חֵּזִם מַּג

י:ִלֲאֹגְיָך, יהוה צּוִרי וֶנָפְי לִּבִיֹון לְגֶהְי וִֵרי פְמִָרצֹון אְיּו לְהִי  חזן 

ה:ָּלִהְה תָאוִָרים נָׁשְיַיהוה, לַיִקים ּבִּדַנּו צְַרּנ

רּו לֹו:ְּמַׂשֹור זָל עֶבֵנְּנֹור, ּבִכְיהוה ּבַהֹודּו ל

ה:ָרּועְתִן ּבֵּגַיבּו נִיטֵָדׁש, הָיר חִירּו לֹו ׁשִׁש

ה:ָמּונֱאֶהּו ּבֵׂשֲעַל מָכְר יהוה, וַבְר ּדָׁשָי יִּכ

ֶרץ:ָאָה הָאְלָד יהוה מֶסֶט, חָּפְׁשִָדָקה ּומְב צֵהֹא

ם:ָאָבְל צָיו ּכִ ּפַרּוחְׂשּו, ּובֲעַם נִיַמָר יהוה ׁשְַדבִּב

הֹומֹות:ְרֹות ּתָאֹוצְן ּבֵֹתם, נָּיַי  הֵד מֵּנַס ּכֵֹנּכ

ל:ֵבֵי תֵבְֹׁשל יָגּורּו ּכָּנּו יֶּמִֶרץ, מָאָל הָיהוה ּכֵיְראּו מִי

ד:ֹמֲעַּיַה וָּוִי, הּוא צִהֶּיַר וַמָי הּוא אִּכ

ים:ִּמַבֹות עְׁשְחַיא מִנֵם, הִת ּגֹויַצֲיר עִפֵיהוה ה

שגיאות מי יבין:   שמירתם מביאה בעקבותיה שכר רב.  בשמרם עקב רב:   כולם מיוסדים על הצדק.  צדקו יחדו:
  עבירותזדים:  טהרני וזכני מעבירות שנעלמו מידיעתי.   מנסתרות נקני:מי יוכל להיות מודע לעבירות שעבר בשוגג?   

  מחסיצורי:   מחשבותי.  הגיון לבי:  אהיה תם, ללא מום של חטא.   איתם:  הצל, מנע.    חשך:הנעשות במזיד.   

  בנאמנות,באמונה: .  ]בעל עשרה מיתרים[  כלי נגינה נבל עשור:  נאה, ראוי להלל את ה'.   נאוה תהלה:  ∞ומעוזי.   

נתן באוצרות  אוסף למקום אחד, כמי שמקים חומה מחומרים פזורים.   כנס כנד:  גרמי השמים.   צבאם:ביושר.   
 נהיה ויהי:  יפחדו.   יגורו: .  ]הקרויים כאן "תהומות"[  כונס במעיינות שמתחת לפני האדמה מים רבים תהומות:

.]מלצאת לפועל[  מונע הניא:  מבטל את מזימותיהם.   הפיר עצת גוים:. ]ציוויו[  התקיים ויעמד:הדבר אשר אמר.   

תהלים לג
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ֹדר:ָֹדר וְּבֹו לִבֹות לְׁשְחַד, מֹמֲעַם ּתָעֹולְת יהוה לַצֲע

ה לֹו:ָלֲחַנְר לַחָם ּבָעָיו, הָֹלהֱר יהוה אֶׁשֲּגֹוי אֵַרי הְׁשַא

ָדם:ָאָי הֵנְל ּבָת ּכֶה אָיט יהוה, ָראִּבִם הִיַמָּׁשִמ

ֶרץ:ָאָי הֵבְֹׁשל יָל ּכֶ, אַיחִּגְׁשִּתֹו הְבִכֹון ׁשְּמִמ

ם:ֶיהֵׂשֲעַל מָל ּכֶין אִבֵּמַם, הָּבִד לַחַר יֵֹצּיַה

:ַֹחָרב ּכְל ּבֵצָּנִּבֹור ֹלא יִל, ּגִיָָרב חְע ּבְָך נֹוׁשֶלֶּמַין הֵא

ט:ֵּלַמְילֹו ֹלא יֵֹרב חְה, ּובָׁשּועְתִּסּוס לֶַקר הֶׁש

ּדֹו:ְסַחְים לִלֲחַיְמַיו, לֵָראְל יֶין יהוה אֵה עֵּנִה

ב:ָָרעָם ּבָּיֹותַחְם, ּולָׁשְפַת נֶוָּמִיל מִּצַהְל

נּו הּוא:ֵּנִגֵָרנּו ּומְזֶיהוה, עַה לָתְּכִנּו חֵׁשְפַנ

נּו:ְחָטָם ָקְדׁשֹו בֵׁשְי בִנּו, ּכֵּבִח לַמְׂשִי בֹו יִּכחזן    

ְך:ָנּו לְלַחִר יֶׁשֲאַינּו, ּכֵלָָך יהוה עְּדְסַי חִהְי

ְך:ַלֵּיַהּו וְֵרׁשָגְיְַך, וֶלֶימִבֲי אֵנְפִמֹו לְעַת טֶּנֹותֹו אַׁשְד ּבִָדוְל

י:ִפְתֹו ּבָּלִהְיד ּתִמָת, ּתֵל עָכְת יהוה ּבֶה אְָרכָבֲא

חּו:ָמְׂשִיְים וִוָנֲעּו עְמְׁשִי, יִׁשְפַל נֵּלַהְתִיהוה ּתַּב

ו:ָּדְחַמֹו יְה ׁשָמְרֹומְי, ּונִּתִיהוה אַלּו לְּדַּג

י:ִנָילִּצִי הַגּורֹותְל מָּכִי, ּומִנָנָעְת יהוה וֶי אִּתְַרׁשָּד

  עלברב חיל:       כל לבותיהם.  יחד לבם:  המקום אשר בו הוא מצוי דרך קבע, השמים.   ממכון שבתו:  העם.   הגוי:

 הוא בטחון שווא, כי למרות]סמל לכוח הצבא[ הבטחון בישועה שתבוא על ידי הסוס  שקר הסוס וכו': ידי כוח רב.   

  כמו שאנו אכן מקווים שתעשה.כאשר יחלנו לך:כוחו הרב לא יציל הסוס את בעליו.   

  אני מתגאה בה' המושיעבה' תתהלל נפשי:.   -טז]ראה שמואל-א כא, יג[  כשהתחזה למשוגע בשנותו את טעמו:  ∞

  הפורענויות שמהןמגורותי:  פניתי אל ה' בבקשה לעזרה.   דרשתי את ה':  ספרו את גדולתו.   גדלו לה':אותי.    

פחדתי.

תהלים לד
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רּו:ָּפְחֶל יַם אֶיהֵנְרּו, ּופָהָנְיו וָלֵיטּו אִּבִה

יעֹו:ִיו הֹוׁשָרֹותָל צָּכִ, ּומַעֵמָיהוה ׁשַי ָקָרא וִנָה עֶז

ם:ֵצְּלַחְיַיו וָיֵראִיב לִבְָך יהוה סַאְלַה מֶֹנח

ה ּבֹו:ֶסֱחֶר יֶבֶּגֵַרי הְׁשַי טֹוב יהוה, אִמּו ּוְראּו ּכֲעַט

יו:ָיֵראִסֹור לְחַין מֵי אִיו, ּכָת יהוה ְקֹדׁשֶראּו אְי

ל טֹוב:ָרּו כְסְחַי יהוה ֹלא יֵֹדְרׁשְבּו, וֵָרעְיִרים ָרׁשּו וִפְּכ

ם:ְֶדכֶּמַלֲת יהוה אְַראִי, יִעּו לְמִים ׁשִנָכּו בְל

ְראֹות טֹוב:ִים לִמָב יֵהֹים, אִּיַץ חֵפָחֶיׁש הִאָי הִמ

ה:ְָרמִר מֵּבַּדִיָך מֶתָפְָרע, ּוׂשֵָך מְׁשֹונְר לֹצְנ

הּו:ֵָרְדפְלֹום וָׁש ׁשֵּקַה טֹוב, ּבֵׂשֲעַָרע וֵּור מס

ם:ָתָעְוַל ׁשֶיו אָנְזָאְיִקים, וִּדַל צֶי יהוה אֵינֵע

ָרם:ְכִֶרץ זֶאִֵרית מְכַהְי ָרע, לֵֹׂשעְי יהוה ּבֵנְּפ

ם:ָילִּצִם הָרֹותָל צָּכִ, ּומַעֵמָיהוה ׁשַקּו וֲעָצ

:ַיעִ יֹוׁשַי רּוחֵאְּכַת ּדֶאְב, וֵֵרי לְּבְׁשִנְרֹוב יהוה לָק

ּנּו יהוה:ֶילִּצַם יָּלֻּכִיק, ּומִּדַּבֹות ָרעֹות צַר

ָרה:ָּבְׁשִה ֹלא נָּנֵהֵת מַחַיו, אָֹתמְצַל עָר ּכֵֹמׁש

מּו:ָׁשְאֶיק יִּדַי צֵאְֹנׂשְה, וָע ָרעָת ָרׁשֵמֹותְּת   חזן

ים ּבֹו:ִסֹחַל הָמּו ּכְׁשְאֶֹלא יְָדיו, וָבֲׁש עֶפֶּפֹוֶדה יהוה נ

  הרשעים המתנהגיםכפירים רשו:       התבוננו ותיווכחו לדעת.  טעמו וראו:  לא ייבושו.   אל יחפרו:  אורו פניהם.   ונהרו:

 שמור את נצר לשונך מרע:  משתוקק לראות ימים טובים.  אהב ימים לראות טוב: היו לעניים.   ]"כפירים"[כאריות 

צעקו:  שמם.   זכרם:  ה' משקיף בזעם על עושי רע.   פני ה' בעשי רע: שלא לדבר.    מדבר:לשונך שלא לדבר רע.   
תמותת רשע רעה:       הצרות הבאות על הצדיק.  רעות צדיק:  מי שרוחם מדוכאת.   דכאי רוח:.   ]הצדיקים[התפללו 

  ייענשו בחטאם.יאשמו: הבאה על הרשע תמית אותו.   ]"הרעה"[הפורענות 
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ֹדר:ָֹדר וְנּו ּבָ ּלָיתִיָה הָּתַעֹון אָי מָֹדנֲאים. ִֹלהֱאָיׁש הִה אֶֹׁשמְה לָּלִפְּת

ל:ֵה אָּתַם אָד עֹולַם עָעֹולֵל, ּומֵבֵתְֶרץ וֶל אֵחֹולְּתַדּו וָֻּלִרים יֶָרם הֶטְּב

ָדם:ָי אֵנְר ׁשּובּו בֶאמֹּתַא, וָּכַד ּדַנֹוׁש עֱב אֵׁשָּת

ה:ָלְיָּלַמּוָרה בְׁשַאְר, וֹבֲעַי יִמֹול ּכְתֶיֹום אְיָך ּכֶינֵעְים ּבִנָף ׁשֶלֶי אִּכ

ֹלף:ֲחַיר יִצָחֶֶקר ּכֹּבַיּו, ּבְהִה יָנֵם ׁשָּתְַרמְז

ׁש:ֵבָיְל וֵמֹולְֶרב יֶעָף, לָלָחְיץ וִצֶָקר יֹּבַּב

נּו:ְלָהְבִָך נְתָמֲחַָך, ּובֶּפַאְינּו בִלָי כִּכ

יָך:ֶנָאֹור ּפְמִנּו לֵמֻלֲָך, עֶּדְגֶנְינּו לֵֹתנוֲ עָּתַׁש

ה:ֶגֶמֹו הְינּו כֵנָינּו ׁשִּלִָך, ּכֶָרתְבֶעְנּו בָינּו ּפֵמָל יָי כִּכ

הָנָים ׁשִמֹונְבּוֹרת ׁשְגִם ּבִאְה וָנָים ׁשִעְבִם ׁשֶהָינּו בֵנֹותְי ׁשֵמְי

ה:ָפֻעָּנַיׁש וִז חָי גִן, ּכֶוָאָל וָמָם עָּבְָרהְו

ָך:ֶָרתְבֶָך עְתְָראִיְָך, ּוכֶּפַז אֹ עַי יֹוֵדעִמ

ה:ָמְכָב חַבְא לִבָנְן הֹוַדע, וֵינּו ּכֵמָנֹות יְמִל

ֶדיָך:ָבֲל עַם עֵחָּנִהְי, וָתָד מַה יהוה עָׁשּוב

ינּו:ֵמָל יָכְה ּבָחְמְׂשִנְה וָנְַרּנְָך, ּונֶּדְסֶַקר חֹּבַנּו בֵעְּבַׂש

ה:ָינּו ָרעִנֹות ָראְנּו, ׁשָיתִּנִימֹות עִנּו ּכֵחְּמַׂש

]"דכא"[  אתה משיב את האדם לעפר תשב אנוש וכו': יצרת.   ]ובטרם[  ותחולל:  מחסה, מקום מבטחים.   מעון:  ∞

  אתה עושהזרמתם שנה וכו':       שליש הלילה.  ואשמורה בלילה:באומרך לו: שוב אל האדמה אשר ממנה לוקחת.   

  בשל כעסךכלינו באפך: עד ערב.   ]"ימולל"[שחיי האדם יזרמו במהירות ויחלפו כחלום, כחציר הפורח בבוקר ונובל 

  מוללמאור פניך: העבירות שנעלמו מאתנו, שאין אנו יודעים שעשינו אותן.   עלמנו: שמת.    שת:בא עלינו סופנו.   

  כמו קול-הברה היוצא מן הפה ואובד במהירות.כמו הגה:   חולפים ועוברים בגלל זעמך.  פנו בעברתך:פניך המאירות.   

  ואף ימי החוזק והגדולהורהבם עמל ואון: במקרה של און וחוסן שאינם רגילים לגבי האדם בדרך כלל.    ואם בגבורת:

  ימי החוזק והגדולה חולפים מהר, ועמם נעלמים גם אנו.כי גז חיש ונעפה: הם צער והבל.   ]"רהבם"[של בני האדם 

, וכשם שאין גבול לגודל היראה ממך, כך אין גבול לגודל]"עז אפך"[ אין מי שיכול להעריך את גודל כעסך  מי יודע וכו':

  למד אותנו למנות כהלכה את ימינו המעטים, כדי שנכניס חכמה ללבנו ונדע לנצלם היטב.למנות ימינו וכו': כעסך.  

  בכל בוקר.בבקר:  שנה את מחשבתך לטובה.   הנחם:  שוב מחרון אפך. עד מתי תכעס?   שובה ה' עד מתי:

תהלים צ
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ם:ֶיהֵנְל ּבַָדְרָך עֲהַָך, וֶלֳעֶָדיָך פָבֲל עֶה אֶָראֵי

ינּו,ֵלָה עָנְֵדינּו ּכֹונָה יֵׂשֲעַינּו ּומֵלָינּו עֵֹלהֱי אָֹדנֲם אַֹעי נִיהִוחזן    

הּו:ֵנְֵדינּו ּכֹונָה יֵׂשֲעַּומ

ן:ָלֹונְתִי יַּדַל ׁשֵצְיֹון, ּבְלֶר עֶתֵסְב ּבֵֹׁשי

ח ּבֹו:ַטְבֶי אַֹלהֱי, אִצּוָדתְי ּומִסְחַיהוה מַר לַֹמא

ּוֹות:ַר הֶבֶּדִקּוׁש מָח יַּפִָך מְילִּצַי הּוא יִּכ

ּתֹו:ִמֲָרה אֵֹחסְה וָּנִה, צֶסְחֶיו ּתָפָנְת ּכַחַתְְך וְָך לֶסָָרתֹו יְבֶאְּב

ם:ָעּוף יֹומָץ יֵחֵה, מָלְיָד לַחַּפִיָרא מִֹלא ת

ם:ִָריֳהָׁשּוד צָב יֶטֶּקִֹלְך, מֲהַל יֶפֹאָר ּבֶבֶּדִמ

ׁש:ָּגִיָך ֹלא יֶלֵָך, אֶינִימִה מָבָף ּוְרבֶלֶָך אְּדִּצִל מֹּפִי

ה:ְֶראִים ּתִעָת ְרׁשַמֻּלִׁשְיט, וִּבַיָך תֶינֵעְַרק ּב

ָך:ֶעֹונְ מָּתְמַיֹון ׂשְלֶי, עִסְחַה יהוה מָּתַי אִּכ

שבועות טו[  מזמור זה מכונה בתלמוד הבבלי בשם "שיר של נגעים" או "שיר של פגעים" ישב בסתר וכו':

, כיוון שהוא עוסק בדברים שונים העשויים לפגוע באדם ומבטיח הצלה מהם. המזמור מתייחד בחילופי]ע"ב

 חילקו את פסוקיו בין אלהים ואדם.]סנהדרין קג ע"א-ע"ב[הגופים הדוברים בו, וכבר בתלמוד הבבלי 

יראה וכו':  הבא עלינו תקופה של שמחה, כמספר הימים והשנים שבהם סבלנו עינויים.   שמחנו כימות עניתנו וכו':
ומעשה  טּוב ה' וברכתו.   נעם:יזכו עבדיך לראות את מעשך המיטיב איתם, ויזכו בניהם לראות בהתגלות כבודך.   

 ונזכה לאכול מפריו.]"כוננה עלינו"[ יתקיים עבורנו ]"מעשה ידינו"[  עשה שעמלנו ידינו וכו':

מצודתי:.   ]"סתר עליון", "צל שדי"[ בצילו של ה' ]"יושב", "יתלונן"[  המתפלל כמוהו כמי שחוסה ישב בסתר וכו':  ∞
באברתו יסך מגפת מוות הנופלת על האדם פתאום.    מדבר הוות: מלכודת.    פח יקוש:מבצרי, המקום שמגן עלי.   

להגן על[  הבטחתו הנאמנה אמתו:  שני סוגי מגינים ליוצא לקרב.   צנה וסחרה:       בכנפיו הפרושות יסוכך עליך.  לך:

  ופירוש פסוק זה והפסוק שאחריו: המאמין יזכה להגנה מן האימה הנופלת עליו בלילה, מחיצילא תירא וכו':.   ]האדם

האויב שאותם יורים באור יום, ממגפת הדבר המתוארת כהולכת בחשכה ופוגעת במי שעומד בדרכה, ומנגף ממית

  גם אם יפלו מכל צדדיך קרבנות רבים, אליך לא תגיעיפל מצדך וכו': המתקיף את האדם כשודד לאור יום.   ]"קטב"[

  שכינתך במקום נעלה.עליון שמת מעונך:  כליונם של הרשעים הבא להם כגמול על מעשיהם.   שלמת רשעים:הרעה.   

תהלים צא
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ָך:ֶלֳהָאְְקַרב ּבִע ֹלא יַגֶנְה, וָיָך ָרעֶלֵה אֶּנֻאְֹלא ת

יָך:ֶָרכְל ּדָכְְרָך ּבָמְׁשְִך, לָה ּלֶּוַצְיו יָכָאְלַי מִּכ

ָך:ֶלְן ַרגֶבֶאָף ּבֹּגִן ּתֶָך, ּפְאּונָּׂשִם יִיַּפַל ּכַע

ין:ִּנַתְיר וִפְס ּכְֹרמְִדֹרְך, ּתִן ּתֶתֶפָל וַחַל ׁשַע

י:ִמְַדע ׁשָי יִהּו ּכֵבְּגַׂשֲהּו, אֵטְּלַפֲאַק וַׁשָי חִי בִּכ

ֵדהּו:ְּבַכֲאַהּו וֵצְּלַחֲָרה, אָצְי בִכֹנָּמֹו אִהּו עֵנֱעֶאְי וִנְֵקָראִיחזן    

י:ִתָיׁשּועִהּו ּבְֵראַאְהּו, וֵיעִּבְׂשַים אִמֶָרְך יֹא

י:ִתָיׁשּועִהּו ּבְֵראַאְהּו, וֵיעִּבְׂשַים אִמֶָרְך יֹא

ה,ָׂשָאֹות עָלְפִי נִָדׁש ּכָיר חִיהוה ׁשַירּו לִמֹור. ׁשְזִמ

 ָקְדׁשֹו:ַרֹועְינֹו ּוזִמְה ּלֹו יָיעִהֹוׁש

ְדָקתֹו:ִה צָּלִם ּגִּגֹויַי הֵינֵעְתֹו, לָׁשּועְ יהוה יַהֹוִדיע

ל,ֵָראְׂשִית יֵבְתֹו לָמּונֱאֶּדֹו וְסַר חַכָז

ינּו:ֵֹלהֱת אַׁשּועְת יֵֶרץ אָי אֵסְפַל אָָראּו כ

רּו:ֵּמַזְנּו וְַרּנְחּו וְצִֶרץ, ּפָאָל הָיהוה ּכִַריעּו לָה

ָרה:ְמִקֹול זְּנֹור וִכְּנֹור, ּבִכְיהוה ּבַרּו לְּמַז

  הפסוק החותם את המזמור נאמר פעמיים. הנוהג לומר את המזמור כולו פעמיים ידועארך ימים וכו':

מימי הגאונים, ובימי הביניים נתנו לו טעם: יש במזמור 124 מילים, ואמירתו הכפולה תעמיד את מספר

המילים על 248, בגימטריה רמ"ח, כמספר אברי הגוף, אשר יזכו להגנה בזכות אמירת המזמור. עם

הזמן, במקום לחזור על המזמור כולו, הסתפקו בחזרה על הפסוק האחרון שלו.

 לביאור מזמור זה ראה עמ' 55. מזמור שירו לה' שיר חדש:

 ופירוש הפסוק כולו: המאמין ינצל מחיות רעות, האריה על שחל וכו':  כדי שלא תיכשל.   פן תגף:  תזדמן.   תאנה:

]"חשק"[  ופירוש הפסוק כולו המושם בפי ה': האדם שדבק כי בי חשק וכו':.   ]"פתן", "תנין"[ והנחש ]"שחל", כפיר"[

 יזכה שהאל יהיה לו למשגב, למגן ומציל.]"ידע שמי"[, ומי שהכיר בכוחו של ה' ]"אפלטהו"[באהבתו לה' יזכה להצלה 

תהלים צח
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ְך יהוה:ֶלֶּמַי הֵנְפִִריעּו לָר, הָקֹול ׁשֹופְרֹות וְֹצצֲחַּב

ּה:ָי בֵבְֹׁשיְל וֵבֵֹלאֹו, ּתְם ּומָּיַם הְַרעִיחזן    

נּו:ֵַרּנְִרים יָד הַחַף, יָאּו כֲחְמִרֹות יָהְנ

ֶרץ,ָאָט הֹּפְׁשִא לָי בִי יהוה ּכֵנְפִל

ִרים:ָיׁשֵמְים ּבִּמַעְֶדק וֶצְל ּבֵבֵט ּתֹּפְׁשִי

ִרי:ְזֶא עֹבָן יִיַאִֵרים, מָהֶל הֶי אַינֵא עָּׂשֶלֹות. אֲעַּמַיר לִׁש

ֶרץ:ָאָם וִיַמָה ׁשֵֹׂשם יהוה, עִעִֵרי מְזֶע

ֶרָך:ְֹמנּום ׁשָל יַָך, אֶלְּמֹוט ַרגַן לֵּתִל יַא

ל:ֵָראְׂשִר יֵן, ׁשֹומָיׁשִֹלא יְנּום וָה ֹלא יֵּנִה

ָך:ֶינִמְד יַל יַָך עְּלִֶרָך, יהוה צְֹמיהוה ׁש

ה:ָלְיָּלַ ּבֵַרחָיְה וָּכֶּכַׁש ֹלא יֶמֶּׁשַם הָיֹומ

ָך:ֶׁשְפַת נֶר אֹמְׁשִל ָרע, יָּכְִרָך מָמְׁשִיהוה יחזן    

ם:ָד עֹולַעְה וָּתַעֵָך, מֶָך ּובֹואְאתֵר צָמְׁשִיהוה י

ְך:ֵלֵית יהוה נֵי ּבִִרים לְמֹאְי ּבִּתְחַמָד. ׂשִָדוְלֹות לֲעַּמַיר הִׁש

ם:ִָלָרּוׁשְְך יִַריָעְׁשִינּו, ּבֵלְיּו ַרגָדֹות הְֹמע

ו:ָּדְחַּה יָָרה ּלְּבֻחֶיר ׁשִעְה, ּכָנּויְּבַם הִַלָרּוׁשְי

ם יהוה:ֵׁשְדֹות לֹהְל, לֵָראְׂשִיְדּות לֵּה עָי יֵטְבִים ׁשִטָבְלּו ׁשָם עָּׁשֶׁש

צלך על יד ימינך:      להתמוטט.       למוט: המקדש.  ]"מעלות"[  שיר שהיו הלויים משוררים על מדרגות שיר למעלות:  ∞
  יכה אותך.יככה:יעמוד לימינך ויסתיר אותך מפני אויביך.  

  שכל בנייניהשחברה לה יחדו: המקדש.   ]"מעלות"[ שיר שהיו הלויים משוררים על מדרגות  שיר המעלות:  ∞

 העלייה עדות לישראל:  שבטי ישראל.   שבטי יה:מחוברים יחד זה לזה, ללא פרצות ושטחים פנויים בתוכה.   

 לישראל.]"עדות"[לירושלים היא חוק ומצוה 

תהלים קכא

תהלים קכב



תבשל תירחש

142

ד:ִוָית ּדֵבְאֹות לְסִט, ּכָּפְׁשִמְאֹות לְסִבּו כְׁשָה יָּמָי ׁשִּכ

ְך:ִיָבֲֹהיּו אָלְׁשִם, יִָלָרּוׁשְלֹום יְלּו ׁשֲאַׁש

ְך:ִיָנֹותְְרמַאְה ּבָוְלְַך, ׁשֵילֵחְלֹום ּבָי ׁשִהְי

ְך:ָלֹום ּבָא ׁשָָרה ּנְַדּבֲי, אֵָרעְי וַחַן אַעַמְ  לחזן 

ְך:ָה טֹוב לְָקׁשַבֲינּו, אֵֹלהֱית יהוה אֵן ּבַעַמְל

ם:ִיָמָּׁשַי ּבִבְֹׁשּיַי, הַינֵת עֶי אִאתָׂשָיָך נֶלֵלֹות. אֲעַּמַיר הִׁש

ּהְָרּתִבְד ּגַל יֶה אָחְפִי ׁשֵינֵעְם ּכֶיהֵדֹונֲד אַל יִֶדים אָבֲי עֵינֵעְה כֵּנִה

נּו:ֵּנָחְּיֶד ׁשַינּו, עֵֹלהֱל יהוה אֶינּו אֵינֵן עֵּכ

נּו בּוז:ְעַבָי ַרב ׂשִנּו, ּכֵּנָנּו יהוה חֵּנָח

ים:ִי יֹונֵאְגִּבּוז לַים, הִּנַנֲאַּׁשַג הַעַּלַנּו הֵׁשְפַּה נָה ּלָעְבָת ׂשַ ַרּבחזן   

ל:ֵָראְׂשִא יָר נַאמֹנּו, יָה לָיָהֶי יהוה ׁשֵד. לּולִָדוְלֹות לֲעַּמַיר הִׁש

ָדם:ָינּו אֵלָקּום עְנּו, ּבָה לָיָהֶי יהוה ׁשֵלּול

נּו:ָם ּבָּפַרֹות אֲחַעּונּו, ּבָלְים ּבִּיַי חַזֲא

נּו:ֵׁשְפַל נַר עַבָה עָלְחַפּונּו, נָטְם ׁשִיַּמַי הַזֲא

ים:ִידֹונֵּזַם הִיַּמַנּו, הֵׁשְפַל נַר עַבָי עַזֲא

ם:ֶיהֵּנִׁשְֶרף לֶנּו טָנָתְֹּלא נֶרּוְך יהוה, ׁשָּב

  התפללושאלו שלום ירושלם:  בירושלים ישבו מלכי בית דוד לשפוט את העם.   כי שמה ישבו כסאות למשפט וכו':

  אתפלל שישרוראדברה נא שלום בך:  בין חומותייך.   בחילך:  יהיו שרויים בשלווה.   ישליו:לשלומה של ירושלים.   

  בוז היה מנת חלקנורב שבענו בוז:  ירחם עלינו וישפיע עלינו מחסדו.   שיחננו:  היושב.   הישבי:  ∞ בך שלום.  

 ואת הבוז שבזו לנו]"השאננים"[  זמן רב סבלנו את לעגם של הרשעים השרויים בשלווה רבת וכו':  במשך זמן רב. 

  אויבינו היו בולעים אותנו חיים, משמידיםחיים בלעונו:  שהיה בעזרנו.   שהיה לנו:  ∞  הגאוותנים.   ]"יונים"[הרמאים 

.]סמל לאויב[ המים הגועשים, הזורמים בעוז המים הזידונים:   נחל שוטף.   נחלה:אותנו כליל.   

תהלים קכג
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נּו:ְטָלְמִנּו נְחַנֲאַר וָּבְׁשִח נַּפַים, הִח יֹוְקׁשַּפִה מָטְלְמִּפֹור נִצְנּו ּכֵׁשְפַנחזן    

ֶרץ:ָאָם וִיַמָה ׁשֵֹׂשם יהוה, עֵׁשְֵרנּו ּבְזֶע

ֵדי יהוה:ְבַלּו עְלַם יהוה, הֵת ׁשֶלּו אְלַּה הָלּויְלַה

ינּו:ֵֹלהֱית אֵרֹות ּבְצַחְית יהוה, ּבֵבְִדים ּבְֹמעֶׁש

ים:ִעָי נִמֹו ּכְׁשִרּו לְּמַי טֹוב יהוה, זִּה ּכָלּויְלַה

תֹו:ָּלֻגְסִל לֵָראְׂשִּה, יָר לֹו יַחָֹקב ּבֲעַי יִּכ

ים:ִֹלהֱל אָּכִינּו מֵֹדנֲאַדֹול יהוה, וָי גִי ּכִּתְַדעָי יִנֲי אִּכ

מֹות:ֹהְל ּתָכְים וִּמַּיֶַרץ, ּבָאָם ּובִיַמָּׁשַה ּבָׂשָץ יהוה עֵפָר חֶׁשֲל אֹּכ

יו:ָרֹותְאֹוצֵ מַא רּוחֵה, מֹוצָׂשָר עָטָּמַָרִקים לְֶרץ ּבָאָה הְֵקצִים מִאִׂשְה נֶלֲעַמ

ה:ָמֵהְד ּבַָדם עָאֵם, מִָריְצִכֹוֵרי מְה ּבָּכִהֶׁש

ָדיו:ָבֲל  עָכְה ּובְֹרעַפְם, ּבִָריְצִי מִכֵתֹוכְים ּבִתְֹפת ּומֹח אֹותַלָׁש

ים:ִצּומֲים עִכָלְַרג מָהְים, וִם ַרּבִה ּגֹויָּכִהֶׁש

ן:ַעָנְכֹות ּכְלְמַל מֹכְן, ּולָׁשָּבְַך הֶלֶעֹוג מְִרי ּולֹמֱאְָך הֶלֶיחֹון מִסְל

ּמֹו:ַל עֵָראְׂשִיְה לָלֲחַה, נָלֲחַם נְָרצַן אַתָנְו

ֹדר:ָֹדר וְְרָך לְכִם, יהוה זָעֹולְָך לְמִיהוה ׁש

ם:ָחֶנְתִָדיו יָבֲל עַעְּמֹו, וִַדין יהוה עָי יִּכ

ָדם:ֵָדי אְה יֵׂשֲעַב, מָהָזְף וֶסֶם ּכִּגֹויַי הֵּבַצֲע

ְראּו:ִֹלא יְם וֶהָם לִיַינֵרּו, עֵַדּבְֹלא יְם וֶהָה לֶּפ

ם:ֶיהִפְ ּבַׁש רּוחֶין יֵף אַינּו, אִזֲאַֹלא יְם וֶהָם לִיַנְזָא

  ה' בחר את ישראל להיות לו לקניין יקר המיוחדישראל לסגלתו:  ∞     פח שהושם למלכודת, למוקש.פח יוקשים:

  ישנה אתיתנחם:  יריב ה' את ריב עמו.   ידין ה' עמו:  שמך.   זכרך:  מוציא.   מוצא:  עננים.   נשאים:לו לבדו.   

  לא נמצאת בהם רוח חיים.אין יש רוח:  פסילי.   עצבי:מחשבתו לטובה.   
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ם:ֶהָ ּבַחֵטֹר ּבֶׁשֲל אֹם, ּכֶיהֵֹׂשיּו עְהִם  יֶמֹוהְּכ

ת יהוה:ְֶרכּו אָֹרן ּבֲהַית אֵת יהוה, ּבְֶרכּו אָל ּבֵָראְׂשִית יֵ   ּבחזן

ת יהוה:ְֶרכּו אָי יהוה ּבְֵראִת יהוה, יְֶרכּו אָי ּבִוֵּלַית הֵּב

ּה:ָלּויְלַם הִָלָרּוׁשְן יֵֹכּיֹון ׁשִּצִרּוְך יהוה מָּב

ּדֹו:ְסַם חָעֹולְי לִּכ, י טֹובִיהוה ּכַ   הֹודּו לעמידה

ּדֹו:ְסַם חָעֹולְי לִּכים,ִֹלהֱאָי הֵאֹלהֵהֹודּו ל

ּדֹו:ְסַם חָעֹולְי לִּכים,ִֹדנֲאָי הֵֹדנֲאַהֹודּו ל

ּדֹו:ְסַם חָעֹולְי לִּכּדֹו,ַבְֹדלֹות לְאֹות ּגָלְפִה נֵֹׂשעְל

ּדֹו:ְסַם חָעֹולְי לִּכה,ָבּונְתִם ּבִיַמָּׁשַה הֵֹׂשעְל

ּדֹו:ְסַם חָעֹולְי לִּכם,ִיָּמַל הֶַרץ עָאָֹרַקע הְל

ּדֹו:ְסַם חָעֹולְי לִּכים,ִֹדלְה אֹוִרים ּגֵֹׂשעְל

ּדֹו:ְסַם חָעֹולְי לִּכּיֹום,ַת ּבֶלֶׁשְמֶמְׁש לֶמֶּׁשַת הֶא

ּדֹו:ְסַם חָעֹולְי לִּכה,ָלְיָּלַלֹות ּבְׁשְמֶמְים לִבָכֹוכְ וֵַרחָּיַת הֶא

ּדֹו:ְסַם חָעֹולְי לִּכם,ֶכֹוֵריהְבִם ּבִַריְצִה מֵּכַמְל

ּדֹו:ְסַם חָעֹולְי לִּכם,ָּתֹוכִל מֵָראְׂשִא יֵּיֹוצַו

ּדֹו:ְסַם חָעֹולְי לִּכה,ָטּויְ נַרֹועְזִָקה ּובָזֲד חָיְּב

ּדֹו:ְסַם חָעֹולְי לִּכִרים,ָזְגִם סּוף לַר יֵזֹגְל

 בשם "הלל הגדול", ונהגו כבר בימי]פסחים קיח ע"א[  מזמור זה מכונה בתלמוד הודו לה' כי טוב:

התנאים לומר אותו בהזדמנויות מיוחדות של הודאה, כגון בשעת ירידת גשמים לאחר תקופה של

.]משנה תענית ג, ט[בצורת 

, שוטח.ֹ פורש ֹרקע: אכן חסדו קיים לעולם.    כי לעולם חסדו:  שהרי ה' הוא טוב.   כי טוב:  ∞  הכהנים.   בית אהרן:

  למושלת.לממשלת:.   ]והם מפורטים בהמשך[ המאורות  אורים:

תהלים קלו
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ּדֹו:ְסַם חָעֹולְי לִּכתֹוכֹו,ְל ּבֵָראְׂשִיר יִבֱעֶהְו

ּדֹו:ְסַם חָעֹולְי לִּכם סּוף,ַיְילֹו בֵחְה וְֹרעַר ּפֵעִנְו

ּדֹו:ְסַם חָעֹולְי לִּכר,ְָדּבִּמַּמֹו ּבַיְך עִמֹולְל

ּדֹו:ְסַם חָעֹולְי לִּכים,ִֹדלְים ּגִכָלְה מֵּכַמְל

ּדֹו:ְסַם חָעֹולְי לִּכיִרים,ִּדַים אִכָלְֹרג מֲהַּיַו

ּדֹו:ְסַם חָעֹולְי לִּכִרי,ֹמֱאְָך הֶלֶיחֹון מִסְל

ּדֹו:ְסַם חָעֹולְי לִּכן,ָׁשָּבְַך הֶלֶעֹוג מְּול

ּדֹו:ְסַם חָעֹולְי לִּכה,ָלֲחַנְם לְָרצַן אַתָנְו

ּדֹו:ְסַם חָעֹולְי לִּכּדֹו,ְבַל עֵָראְׂשִיְה לָלֲחַנ

ּדֹו:ְסַם חָעֹולְי לִּכנּו,ָר לַכָנּו זֵלְפִׁשְּבֶׁש

ּדֹו:ְסַם חָעֹולְי לִּכֵרינּו,ָּצְִרֵקנּו מְפִּיַו

ּדֹו:ְסַם חָעֹולְי לִּכר,ָׂשָל ּבָכְם לֶחֶן לֵֹת  נחזן 

ּדֹו:ְסַם חָעֹולְי לִּכם,ִיָמָּׁשַל הֵאְהֹודּו ל

ים:ִמָי עֹולַחְה לָמּונֱאָהְֶרת וֶּדַאָה

ים:ִמָי עֹולַחְלהָָרכְּבַהְה וָינִּבַה

ים:ִמָי עֹולַחְלהָֻדּלְּגַהְה וָוֲאַּגַה

  העוצמה והנאמנותהאדרת והאמונה לחי עולמים:  ∞    הושיע אותנו מאויבינו. ויפרקנו מצרינו:  השליך וטלטל.  ונער:

  רוממות, כבוד.גאוה:הן מתכונותיו של ה' הקיים לנצח.   

  פיוט הלקוח מספרות הסוד הקדומה, ספרות ההיכלות, ונראה שנתחבר עוד בתקופתהאדרת והאמונה:

חז"ל. הוא בנוי באקרוסטיכון אלפביתי כפול וכולל רשימה של שבחי ה', תאריו ומעלותיו, ומבקש לומר

כי הכול שלו הוא וממנו בא. בהשפעת תורת הקבלה צורף הפיוט אל תפילת השבת ובו נחתם חלקה

.]ראה לעיל, עמ'  129[הראשון של יחידת מזמורי השבת 

היכלות רבתי כח
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ים:ִמָי עֹולַחְלּבּורִּדַהְה וָעֵּדַה

ים:ִמָי עֹולַחְלָדרָהֶהְהֹוד וַה

ים:ִמָי עֹולַחְליקּותִתָּוַהְד וַעַּוַה

ים:ִמָי עֹולַחְלרַֹהּזַהְְך וֹּזַה

ים:ִמָי עֹולַחְלןֶסֹחַהְל וִיַחַה

ים:ִמָי עֹולַחְלרַֹהּטַהְס וֶכֶּטַה

ים:ִמָי עֹולַחְלהְָראִּיַהְחּוד וִּיַה

ים:ִמָי עֹולַחְלבֹודָּכַהְר וֶתֶּכַה

ים:ִמָי עֹולַחְלּבּובִּלַהְַקח וֶּלַה

ים:ִמָי עֹולַחְלהָלָׁשְמֶּמַהְה וָלּוכְּמַה

ים:ִמָי עֹולַחְלחַצֵּנַהְּנֹוי וַה

ים:ִמָי עֹולַחְלבֶגֶּׂשַהְּגּוי וִּסַה

ים:ִמָי עֹולַחְלהָוָנֲעָהְז וֹעָה

ים:ִמָי עֹולַחְלרֵאְּפַהְדּות וְּפַה

ים:ִמָי עֹולַחְלֶדקֶּצַהְי וִבְּצַה

ים:ִמָי עֹולַחְלהָֻדּׁשְּקַהְה וִָריאְּקַה

ים:ִמָי עֹולַחְלמּותֵרֹומָהְֹרן וָה

ים:ִמָי עֹולַחְלחַבֶּׁשַהְיר וִּׁשַ   החזן

ים:ִמָי עֹולַחְלֶרתֶאְפִּתַהְה וָּלִהְּתַה

הלקח  המורא שהוא מטיל על בני האדם.   היראה:  הסדר.   הטכס:  אסיפת המלאכים והרצינות.   הועד והותיקות:
  קריאת המלאכיםהקריאה והקדשה: החפץ.    הצבי:  הרוממות וההוד.        הסגוי והשגב: הלימוד והחכמה.    והלבוב:

.]ראה עמ' 190[זה אל זה ואמירתם את הקדּושה 
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ואומרים בלחש:

אָחּוד ֻקְדׁשִם יֵׁשְי, לִת ּבֹוְראֶ אַחֵּבַׁשְל ּולֵּלַהְהֹודֹות ּולְי לִת ּפֶן אֵּמַזְי מִֵרינֲה

ל.ֵָראְׂשִל יָם ּכֵׁשְם ּבָלְעֶנְיר וִמָהּוא טֵַדי הְל יַּה עֵּתְינִכְִריְך הּוא ּוׁשְּב

הברכה שלפני פסוקי דזמרה

ם,ָעֹולָה הָיָהְר וַמָאֶרּוְך ׁשָּב

 הּוא,רּוְךָּב

ה,ֶעֹוׂשְר וֵ אֹומרּוְךָּב

ם,ֵַקּיְר ּומֵּגֹוזרּוְך ָּב

ית,ִֵראׁשְה בֶעֹוׂש רּוְךָּב

  על משפט מבוא זה ראה עמ' 90.לשם יחוד:

  יחידת מזמורי השבת, שהיא היחידה השנייה בתפילת שחרית, ממשיכה בקבוצה שלפסוקי דזמרה:

שחתימתה "מלך מהלל[מזמורי תהלים וקטעי מקרא חגיגיים אחרים. בראשה באה ברכה אחת 

. קבוצה זו קרויה בשם]שחתימתה: "מלך יחיד אל חי העולמים"[ ובסופה ברכה אחרת ]בתשבחות"

, ובראשיתה היא כללה, ככל הנראה,]שבת קיח ע"ב["פסוקי דזמרה", מונח הלקוח מן התלמוד הבבלי 

. אמירת מזמורים אלה, כחלק]מזמורים קמה-קנ[רק את ששת המזמורים המסיימים את ספר תהלים 

, אך כתפילת רשות בלבד. עם הזמן הלכה]שבת, שם[מן התפילה היומיומית, מוכרת כבר לתנאים 

היחידה והתרחבה בקטעי מקרא נוספים, ורק בימי הביניים נקבעה כחובה. יחידת "פסוקי דזמרה" באה

, ורק לאחר]ברכות לב ע"א[למלא את הדרישה ש"לעולם יסדר אדם שבחו של הקב"ה ואחר יתפלל" 

דברי השבח יש מקום לבקשות. באופן בסיסי זהים "פסוקי דזמרה" בחול ובשבת, אלא שבשבת נוספו

להם מזמורים אחדים והתרחבה עד מאוד הברכה הנאמרת לאחריהם.

 ברכה זו נזכרת לראשונה בימי הגאונים, אך אפשר שנתחברה עוד קודם     הברכה שלפני פסוקי דזמרה:

להם, בשלהי תקופת התלמוד. בראשה בא המנון-שבח חגיגי הבנוי מאחד-עשר משפטים קצרים

הפותחים ב"ברוך". מטבעות לשון שונות של ברכה זו וכן רעיונותיה העיקריים חוזרים גם בברכה החותמת

את "פסוקי דזמרה", וכך מקנות שתי הברכות ליחידה כולה מסגרת אחידה, ותוכנן שבחו של ה' וחובתו

של האדם להללו.

גוזר:   ברוך מי שבדיבורו נתהווה העולם.  ברוך שאמר והיה העולם:  ∞ נסתר, נחבא.    טמיר:      מכין.       מזמן:  ∞
  בורא העולם יש מאין.עושה בראשית:קובע, מחליט.   
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ֶרץ,ָאָל הַם עֵַרחְ מרּוְךָּב

ִרּיֹות,ְּבַל הַם עֵַרחְ מרּוְךָּב

יו,ָיֵראִר טֹוב לָכָם ׂשֵּלַׁשְ מרּוְךָּב

ח,ַצֶנָם לַָקּיְד וַעָי לַ חרּוְךָּב

יל,ִּצַ ּפֹוֶדה ּומרּוְךָּב

מֹו.ְ ׁשרּוְךָּב

ם,ָעֹולְָך הֶלֶינּו מֵֹלהֱה יהוה, אָּתַ ארּוְךָּב

ּמֹו,ַה עֶפְל ּבָּלֻהְמַן הָמֲַרחָב הָאָל הֵאָה

ָדיו,ָבֲעַיָדיו וִסֲׁשֹון חְלִר ּבָֹאפְח ּומָּבֻׁשְמ

ינּו,ֵֹלהֱָך, יהוה אְלֶּלַהְָך נֶּדְבַד עִיֵרי ָדוִׁשְּוב

ָךְלֶּדַגְירֹות נִמְזִחֹות ּובָבְׁשִּב

ָך,ְיכִלְמַנְְרָך וֶאָפְָך ּונֲחֵּבַׁשְּונ

ים,ִמָעֹולָי הֵיד חִחָ  יחזן  ינּו,   ֵֹלהֱנּו אֵּכְלַָך מְמִיר ׁשִּכְזַנְו

דֹול,ָּגַמֹו הְד ׁשֵַדי עֲר עָאֹפְח ּומָּבֻׁשְְך, מֶלֶמ

ישיבהחֹות.   ָּבְׁשִּתַל ּבָּלֻהְְך מֶלֶה יהוה, מָּתַרּוְך אָּב

ת:ָּבַּׁשַיֹום הְיר לִמֹור ׁשְזִמ

יֹון:ְלֶָך עְמִׁשְר לֵּמַזְיהוה, ּולַדֹות לֹהְטֹוב ל

ילֹות:ֵּלַָך ּבְתָמּונֱאֶָך, וֶּדְסֶַקר חֹּבַיד ּבִּגַהְל

ּנֹור:ִכְיֹון ּבָּגִי הֵלֲל, עֶבָי נֵלֲעַׂשֹור וָי עֵלֲע

ן:ֵַרּנֲֶדיָך אָי יֵׂשֲעַמְָך, ּבֶלֳעָפְי יהוה ּבִנַּתְחַּמִי ׂשִּכ

  לביאור מזמור זה ראה עמ' 62.מזמור שיר ליום השבת:

  החי לנצח.חי העולמים:  מזמורי ספר תהלים שהמסורת מייחסת את חיבורו למלך דוד.   שירי דוד:

תהלים צב
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יָך:ֶתֹבְׁשְחַקּו מְמָד עֹאְיָך יהוה, מֶׂשֲעְַדלּו מָה ּגַמ

את:ֹת זֶין אִבָיל ֹלא יִסְָדע, ּוכֵר ֹלא יַעַיׁש ּבִא

ד:ֵַדי עֲָדם עְמָּׁשִהְן, לֶוָי אֵלֲֹעל ּפָיצּו ּכִצָּיַב וֶׂשֵמֹו עְים ּכִעָ ְרׁשַֹרחְפִּב

ם יהוה:ָֹלעְרֹום לָה מָּתַאְו

ן:ֶוָי אֵלֲעֹל ּפְָרדּו ּכָּפְתִדּו, יֵאבֹיָך יֶבְיֹה אֵּנִי הִיָך יהוה ּכֶבְיֹה אֵּנִי הִּכ

ן:ָנֲן ַרעֶמֶׁשְי ּבִֹּלתַי, ּבִים ַקְרנֵראְִֶרם ּכָּתַו

י:ָנְזָה אָנְעַמְׁשִים ּתִֵרעְי מַלָים עִמָּקַׁשּוָרי, ּבְי ּבִינֵט עֵּבַּתַו

ה:ֶּגְׂשִנֹון יָבְּלֶַרז ּבֶאְָרח, ּכְפִר יָמָּתַיק ּכִּדַ צחזן  

ִריחּו:ְפַינּו יֵֹלהֱרֹות אְצַחְית יהוה, ּבֵבְים ּבִתּולְׁש

יּו:ְהִים יִּנַנֲַרעְים וִנֵׁשְה, ּדָיבֵׂשְנּובּון ּבְעֹוד י

ה ּבֹו:ָתָלְוַֹלא עְר יהוה, צּוִרי וָׁשָי יִיד ּכִּגַהְל

ר,ָּזַאְתִז הֹׁש יהוה עֵבָׁש, לֵבָאּות לְֵך ּגָלָיהוה מ
ּמֹוט:ִל ּתַל ּבֵבֵּכֹון ּתִף ּתַא

ה:ָּתָם אָעֹולֵז, מָאֵָך מֲאְסִכֹון ּכָנ

ם:ָיְכָרֹות ּדָהְאּו נְׂשִם, יָרֹות קֹולָהְאּו נְׂשָרֹות יהוה נָהְאּו נְׂשָנ

רֹום יהוה:ָּמַיר ּבִּדַם, אֵָרי יְּבְׁשִיִרים מִּדַים אִם ַרּבִיַלֹות מֹּקִ מחזן  

ים:ִמֶָרְך יֹאְֶדׁש, יהוה לֹה ּקָוֲאַָך נְיתֵבְד לֹאְנּו מְמֶאֶיָך נֶֹדתֵע

יו.ָׂשֲעַמְח יהוה ּבַמְׂשִם, יָעֹולְבֹוד יהוה לְי כִהְי

ם.ָד עֹולַעְה וָּתַעֵָרְך, מֹבְם יהוה מֵי ׁשִהְי

 לביאור מזמור זה ראה עמ' 63. ה' מלך גאות לבש:

  אוסף של שמונה-עשר פסוקים, או קטעי פסוקים, מספרים שונים, המכילים כולם את שםיהי כבוד:

ה'. אוסף זה מוכר כבר מספרות הגאונים.

  בברואיו.במעשיו:  ∞

תהלים צג

תהלים קד, לא

תהלים קיג, ב-ד
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ם יהוה.ֵל ׁשָּלֻהְבֹואֹו, מְד מַׁש עֶמֶַרח ׁשְזִּמִמ

בֹודֹו.ְם ּכִיַמָּׁשַל הַם יהוה, עִל ּגֹויָל ּכַָרם ע

ֹדר.ָֹדר וְְרָך לְכִם, יהוה זָעֹולְָך לְמִיהוה ׁש

ה.ָלָׁשָל מֹּכַכּותֹו ּבְלַאֹו, ּומְסִין ּכִכֵם הִיַמָּׁשַיהוה ּב

ְך.ָלָם יהוה מִּגֹויַרּו בְאמֹיְֶרץ, וָאָל הֵגָתְים וַמָּׁשַחּו הְמְׂשִי

ד.ֶעָם וָעֹולְֹלְך לְמְִך, יהוה יָלְָך, יהוה מֶלֶיהוה מ

ְרצֹו.ַאֵם מִדּו גֹויְבָד, אֶעָם וְָך עֹולֶלֶיהוה מ

ים.ִּמַבֹות עְׁשְחַיא מִנֵם, הִת ּגֹויַצֲיר עִפֵיהוה ה

קּום.ָיא תִת יהוה הַצֲעַיׁש, וִב אֶלְבֹות ּבָׁשֲחַַרּבֹות מ

ֹדר.ָֹדר וְּבֹו לִבֹות לְׁשְחַד, מֹמֲעַם ּתָעֹולְת יהוה לַצֲע

ד.ֹמֲעַּיַה וָּוִי, הּוא צִהֶּיַר וַמָי הּוא אִּכ

ב לֹו.ָמֹוׁשְּה לָּוִּיֹון, אִצְר יהוה ּבַחָי בִּכ

תֹו.ָּלֻגְסִל לֵָראְׂשִּה, יָר לֹו יַחָֹקב ּבֲעַי יִּכ

ב.ֹזֲעַתֹו ֹלא יָלֲחַנְּמֹו, וַׁש יהוה עֹּטִי ֹלא יִּכ

ית,ִחְׁשַֹלא יְן ווָר עֵּפַכְהּוא ַרחּום, יְ  וחזן 

תֹו.ָמֲל חָיר ּכִעָֹלא יְּפֹו, וַיב אִׁשָהְה לְָרּבִהְו

נּו.ֵיֹום ָקְראְנּו בֵנֲעְַך יֶלֶּמַה, הָיעִיהוה הֹוׁש

 ואמרו]הפותח במילים "תהילה לדוד"[  חז"ל הצביעו על חשיבותו של מזמור קמה אשרי יושבי ביתך:

תלמוד בבלי, ברכות[ בכל יום שלוש פעמים - מובטח לו שהוא בן העולם הבא" ]אותו[כי "כל האומר 

 ופעם אחת במנחה]כאן ולהלן, עמ' 236[, ועל כן נקבע לומר אותו יום יום, פעמיים בשחרית ]ד ע"ב

הפיר עצת גוים:  קבע וביסס את מלכותו.   הכין כסאו:  שמך.   זכרך:  המקום בו שוקעת השמש, המערב.   מבואו:
.]תעמודנה[  לעולם לדר ודר:  התוכנית שתכנן ה'.   עצת ה':.   ]מלצאת לפועל[  מונע הניא:מבטל את מזימותיהם.   

  ה' בחר את ישראל להיותישראל לסגלתו:  חפץ בה.   אוּה:.   ]ציוויו[  התקיים ויעמד: נהיה הדבר אשר אמר.    ויהי:

  יעורר, ישלח.יעיר:  מרבה לשכך  את כעסו.   והרבה להשיב אפו:לו לקניין יקר המיוחד לו לבדו.   

תהלים קלה, יג

תהלים קג, יט

דברי-הימים א טז, לא

 תהלים י, טז; צג, א; שמות טו, יח

תהלים י, טז

תהלים לג, י

משלי יט, כא

תהלים לג, יא

תהלים לג, ט

תהלים קלב, יג

תהלים קלה, ד

תהלים צד, יד

תהלים עח, לח

תהלים כ, י
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ה:ָלֶלּוָך ּסְלַהְעֹוד י  ָך,ֶיתֵי בֵבְיֹוׁש

םָעֵָרי הְׁשַה ּלֹו,  אָכָּכֶׁשם ָעֵָרי הְׁשַא

דִָדוְה לָּלִהְיו: ּתָֹלהֱיהוה אֶׁש

ד:ֶעָם וָעֹולְָך לְמִה ׁשְָרכָבֲאְַך וֶלֶּמַי הַלֹוהֱָך אְמִרֹומֲא

ד:ֶעָם וָעֹולְָך לְמִה ׁשָלְלַהֲאַ, וָּךְֶרכָבֲל יֹום אָכְּב

ֶקר:ֵין חֵתֹו אָֻדּלְגִלְד, וֹאְל מָּלֻהְדֹול יהוה ּומָּג

ידּו:ִּגַיָך יֶבּוֹרתְיָך, ּוגֶׂשֲעַח מַּבַׁשְדֹור יְֹור לּד

ה:ָיחִׂשָיָך אֶֹתאְלְפִֵרי נְִדבְבֹוד הֹוֶדָך, וְַדר ּכֲה

ה:ֶָרּנְּפַסֲָך אְתָדּוּלְרּו, ּוגֵאמֹיָך יֶֹתזּוז נֹוְראֱעֶו

נּו:ֵַרּנְָך יְְדָקתִצְיעּו, וִּבַָך יְר ַרב טּובֶכֵז

ד:ֶסָָדל חְם ּוגִיַּפֶַרְך אֶַרחּום יהוה, אְּנּון וַח

יו:ָׂשֲעַל מָל ּכַיו עָמֲַרחְל, וֹּכַֹוב יהוה לט

ה:ְָרכּוכָבְיֶדיָך יִסֲחַיָך, וֶׂשֲעַל מָֹודּוָך יהוה ּכי

רּו:ֵַדּבְָך יְבּוָרתְרּו, ּוגֵאמָֹך יְכּותְלַבֹוד מְּכ

כּותֹו:ְלַַדר מֲבֹוד הְיו, ּוכָבּוֹרתְָדם ּגָאָי הֵנְבִ לַהֹוִדיעְל

ֵריְׁשַא
תהלים פד, ה

תהלים קמד, טו

תהלים קמה

. התלמוד מתלבט בשאלה מדוע זכה המזמור לחשיבות כה רבה, ומסביר זאת בכך שהוא]ראה עמ' 281[

המזמור היחיד שיש בו שתי תכונות בעלות ערך, אחת צורנית ואחת תוכנית: הוא כתוב באקרוסטיכון

. באקרוסטיכון שבמזמור זה]"פותח את ידך"[אלפביתי ויש בו דברי שבח לקב"ה המפרנס את הבריות 

. אל ראשו של מזמור זה צורפו עם הזמן שני פסוקים]פירוש הרד"ק[חסרה האות נו"ן, "ולא ידענו למה" 

 המסתיים במילה "הללויה", המובילה]קטו, יח[הפותחים במילה "אשרי" ואל סופו צורף פסוק נוסף 

אל מזמורי ההללויה שבהמשך.

אין - שלו הן.   ]שפורטו לעיל במזמור קמד[  אשרי העם שכל הטובות אשרי העם שככה לו:  בית המקדש.   ביתך:  ∞
  הכוח המתגלה במעשיך המעוררים יראה.ועזוז נוראתיך:  אספר.   אשיחה:  אי אפשר לתפוש אותה במלואה.   חקר:

  סבלן.ארך אפים:  זכרון מעשיך הטובים.   זכר רב טובך:
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ֹדר:ָל ּדֹור וָכְָך ּבְּתְלַׁשְמֶים, ּומִמָֹלל עָכּות ּכְלַָך מְכּותְלַמ

ים:ִפּופְּכַל הָכְזֹוֵקף לְים, וִלְפֹּנַל הָכְְך יהוה לֵֹומס

ּתֹו:ִעְם ּבָלְכָת אֶם אֶהָן לֵה נֹותָּתַאְרּו, וֵּבַׂשְיָך יֶלֵל אֹי כֵינֵע

י ָרצֹון:ַל חָכְ לַיעִּבְׂשֶַדָך, ּומָת יֶ אַחֵֹותּפ

יו:ָׂשֲעַל מָכְיד ּבִסָחְיו, וָָרכְל ּדָכְיק יהוה ּבִּדַצ

ת:ֶמֱאֶהּו בְֻקָראִר יֶׁשֲל אֹכְיו, לָל ֹקְראָכְרֹוב יהוה לָק

ם:ֵיעִיֹוׁשְע וַמְׁשִם יָתָעְוַת ׁשֶאְה, וֶׂשֲעַיו יֵָראְצֹון יְר

יד:ִמְׁשַים יִעְָרׁשָל הָת ּכֵאְיו, וָבֲהֹל אָת ּכֶר יהוה אֵֹומׁש

ד:ֶעָם וָעֹולְם ָקְדׁשֹו לֵר ׁשָׂשָל ּבֵָרְך ּכָיבִי וִר ּפֶַדּבְת יהוה יַּלִהְּת חזן   

ּה:ָלּויְלַם הָד עֹולַעְה וָּתַעֵּה מֵָרְך יָבְנּו נְחַנֲאַו

מזמורי הללויה

ת יהוה:ֶי אִׁשְפַי נִלְלַּה הָלּויְלַה

עֹוִדי:ְי ּבַאֹלהֵָרה לְּמַזֲי, אָּיַחְה יהוה ּבָלְלַהֲא

ה:ָׁשּועְין לֹו תֵאֶָדם ׁשָן אֶבְים, ּבִִדיבְנִחּו בְטְבִל ּתַא

יו:ָֹתֹנּתְׁשֶדּו עְבָהּוא אַּיֹום הַתֹו, ּבְָדמַאְב לֻׁשָא רּוחֹו יֵצֵּת

יו:ָֹלהֱל יהוה אַרֹו עְבִרֹו, ׂשְזֶעְֹקב ּבֲעַל יֵאֵֶרי ׁשְׁשַא

תהלים קטו, יח

  כל ששת המזמורים האחרונים שבספר תהלים פותחים ומסתיימים בקריאה "הללויה",מזמורי הללויה:

ואמירתם היא הביטוי המובהק לשבח ולהלל שנותנים המתפללים לה'. הפסוק המסיים את ספר תהלים

נאמר בסופם פעמיים, לתפארת הסיום.

  צעקתם, תפילתם.שועתם:.   ]של כל חי[  כרצונו  רצון:]ומשביע לכל חי[ יצפו, יקוו.    ישברו:  לעולם ועד.   כל עלמים:

שאין לו תשועה:   באנשים בעלי שררה ועושר, המבטיחים להושיע בעת צרה.  :::::בנדיבים כל זמן שאני קיים.        בעודי:  ∞
  תקוותושברו:.   ]לעזור לבוטחים בו[  יתבטלו מחשבותיו ותוכניותיו אבדו עשתנתיו:שאין לו היכולת להושיע.   

ובטחונו.

תהלים קמו
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ם:ָעֹולְת לֶמֱר אֵֹמּׁשַם, הָר ּבֶׁשֲל אָת ּכֶאְם וָּיַת הֶֶרץ אָאָם וִיַמָה ׁשֶֹׂשע

סּוִרים:ֲיר אִּתַים, יהוה מִבְֵרעָם לֶחֶן לֵֹתׁשּוִקים נֲעַט לָּפְׁשִה מֶֹׂשע

יִקים:ִּדַב צֵהֹים, יהוה אִפּופְֵקף ּכִֹרים יהוה זְוִ עֵַקחֹיהוה ּפ

ּות:ַעְים יִעֶָדֶרְך ְרׁשְעֹוֵדד, וְה יָנָמְלַאְתֹום וָיחזן    ִרים   ֵת ּגֶר אֵֹמיהוה ׁש

ּה:ָלּויְלַֹדר הָֹדר וְּיֹון לְִך צִיַֹלהֱם, אָעֹולְֹלְך יהוה לְמִי

ה:ָּלִהְה תָאוָים נִעָי נִינּו, ּכֵֹלהֱָרה אְּמַי טֹוב זִּה ּכָלּויְלַה

ס:ֵּנַכְל יֵָראְׂשִי יְֵדחִם יהוה, נִַלָרּוׁשְה יֵּבֹונ

ם:ָבֹותְּצַעְׁש לֵּבַחְב, ּומֵבּוֵרי לְׁשִא לֵרֹופָה

ְקָרא:ִמֹות יֵם ׁשָּלֻכְים, לִבָּכֹוכַר לָּפְסִה מֶמֹונ

ר:ָּפְסִין מֵתֹו אָבּונְתִ, לַֹחַרב ּכְינּו וֵדֹונֲדֹול אָּג

ֶרץ:ֵָדי אֲים עִעָיל ְרׁשִּפְׁשַים יהוה, מִוָנֲעֹוֵדד עְמ

ּנֹור:ִכְינּו בֵאֹלהֵרּו לְּמַתֹוָדה, זְיהוה ּבַנּו לֱע

יר:ִצִָרים חָ הַיחִמְצַּמַר, הָטֶָרץ מָאָין לִכֵּמַים הִבָעְם ּבִיַמָה ׁשֶּסַכְמַה

ְקָראּו:ִר יֶׁשֲֵרב אֹי עֵנְבִּה, לָמְחַה לָמֵהְבִן לֵנֹות

ה:ְֶרצִיׁש יִאָׁשֹוֵקי הְץ, ֹלא בָּפְחֶּסּוס יַבּוַרת הְגִֹלא ב

ּדֹו:ְסַחְים לִלֲחַיְמַת הֶיו, אֵָראְת יֶה יהוה אֶרֹוצ

ּיֹון:ְִך צִיַֹלהֱי אִלְלַת יהוה, הֶם אִַלָרּוׁשְי יִחְּבַׁש

ְך:ִֵקְרּבְְך ּבִיַנַָרְך ּבְֵך, ּבִָריָעְי ׁשִֵריחְק ּבַּזִי חִּכ

לבל יוכלו לבצע[  משבש יעות: מחזק.    יעודד:  אנשים המתגוררים בארץ נוכריה.   גרים:  הבטחתו הנאמנה.   אמת:

  חובש ומרפאמחבש לעצבותם: נעים לזמר לה', כי נאה וראויה לו התהילה.    כי נעים נאוה תהלה:  ∞.   ]את זממם

]מזונם[  את אשר יקראו:  שירו.   ענו: מחזק את הצדיקים.        מעודד ענוים:   אין שיעור וגבול.  אין מספר: את יגונם.  

  בגיבורים ששוקיהם חזקות והם קלי מרוץ.בשוקי האיש:אשר יבקשו מה'.   

תהלים קמז

 ֵ
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ְך:ֵיעִּבְׂשַים יִּטִב חֶלֵלֹום, חְָך ׁשֵבּולְם ּגָּׂשַה

רֹו:ָבְרּוץ ּדָָרה יֵהְד מֶַרץ, עָָרתֹו אְמִ אַחֵֹלּׁשַה

ר:ֵּזַפְר יֶפֵאָפֹור ּכְר, ּכֶמָּצַג ּכֶלֶן ׁשֵֹתּנַה

ד:ֹמֲעַי יִי ָקָרתֹו מֵנְפִים, לִּתִפְיְך ַקְרחֹו כִלְׁשַמ

ם:ִיָלּו מְּזִב רּוחֹו יֵּׁשַם, יֵסְמַיְרֹו וָבְח ּדַלְׁשִי

ל:ֵָראְׂשִיְיו לָטָּפְׁשִיו ּומָּקֹֻקב, חֲעַיְָרו לָבְיד ּדִּגַמחזן    

ּה:ָלּויְלַָדעּום הְל יַים ּבִטָּפְׁשִל ּגֹוי ּומָכְן לֵה כָׂשָֹלא ע

ים:ִרֹומְּמַלּוהּו ּבְלַם, הִיַמָּׁשַן הִת יהוה מֶלּו אְלַּה הָלּויְלַה

ו:ָאָבְל צָלּוהּו ּכְלַיו, הָכָאְלַל מָלּוהּו כְלַה

י אֹור:ֵבְל ּכֹוכָלּוהּו ּכְלַ, הֵַרחָיְׁש וֶמֶלּוהּו ׁשְלַה

ם:ִיָמָּׁשַל הַעֵר מֶׁשֲם אִיַּמַהְם, וִיָמָּׁשַי הֵמְלּוהּו ׁשְלַה

ָראּו:ְבִנְה וָּוִי הּוא צִם יהוה, ּכֵת ׁשֶלּו אְלַהְי

בֹור:ֲעַֹלא יְן וַתָק נָם, חָעֹולְד לַעָיֵדם לִמֲעַּיַו

מֹות:ֹהְל ּתָכְים וִינִּנֶַרץ, ּתָאָן הִת יהוה מֶלּו אְלַה

רֹו:ָה ְדבָֹׂשָרה עָעְ סִַקיטֹור, רּוחְג וֶלֶָרד ׁשָׁש ּובֵא

ים:ִָרזֲל אָכְִרי וְץ ּפֵעֹות, עָבְל ּגָכְִרים וָהֶה

ף:ָנָּפֹור ּכִצְׂש וֶה, ֶרמָמֵהְל ּבָכְה וָּיַחַה

  יפזרכפור כאפר יפזר: הנראה כמו צמר.    כצמר:   הטובות והמשובחות שבחטים.  חלב חטים:       כל ארצך.  גבולך:

 וממס את הקרח, הכפור     וימסם:       כפתיתים.  כפתים: אשר מראהו כמראה האפר.  ]טל קפוא[על הקרקע את הכפור 

ומשפטים  מצוותיו.   דברו:   שולח רוח נושבת ההופכת את הקרח, הכפור והשלג למים נוזלים.  ישב וכו':והשלג.   
  לשאר העמים לא נודעו חוקיו ומשפטיו.בל ידעום:

  ה' ציווה על העולם להתקיים וצו זה לא יתבטל.חק נתן ולא יעבור:  גרמי השמים והמלאכים.   צבאו:  ∞

תהלים קמח
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ֶרץ:ָי אֵטְֹפל ׁשָכְִרים וָים, ׂשִּמֻאְל לָכְֶרץ וֶי אֵכְלַמ

ִרים:ָעְם נִים עִֵקנְתּולֹות, זְם ּבַגְחּוִרים וַּב

ם:ִיָמָׁשְֶרץ וֶל אַהֹודֹו עחזן    ּדֹו,   ַבְמֹו לְב ׁשָּגְׂשִי נִם יהוה ּכֵת ׁשֶלּו אְלַהְי

ּה:ָלּויְלַם ְקֹרבֹו הַל עֵָראְׂשִי יֵנְבִיָדיו לִסֲל חָכְה לָּלִהְּמֹו ּתַעְֶרם ֶקֶרן לָּיַו

יִדים:ִסֲל חְַקהִתֹו ּבָּלִהְָדׁש, ּתָיר חִיהוה ׁשַירּו לִּה ׁשָלּויְלַה
ם:ָּכְלַמְילּו בִגָּיֹון יִי צֵנְיו, ּבָֹׂשעְל ּבֵָראְׂשִח יַמְׂשִי

רּו לֹו:ְּמַזְּנֹור יִכְף וֹתְחֹול, ּבָמְמֹו בְלּו ׁשְלַהְי

ה:ָיׁשּועִים ּבִוָנֲר עֵאָפְּמֹו, יַעְה יהוה ּבֶי רֹוצִּכ

ם:ָבֹותְּכְׁשִל מַנּו עְַרּנְבֹוד, יָכְיִדים ּבִסֲזּו חְלְעַי

ָדם:ָיְּיֹות ּבִיפִֶרב ּפֶחְם, וָרֹונְגִל ּבֵמֹות אְרֹומ

ים:ִּמֻאְלַחֹות ּבֵם, ּתֹוכִּגֹויַה ּבָָקמְׂשֹות נֲעַל

ל:ְֶרזַי בֵלְבַכְם ּבֵֶדיהְּבְכִנְים, וִּקִזְם ּבֶיהֵכְלַר מֹסְאֶלחזן    

ּה:ָלּויְלַיָדיו הִסֲל חָכְָדר הּוא לָתּוב, הָט ּכָּפְׁשִם מֶהָׂשֹות ּבֲעַל

ּזֹו:ֻ עְַרִקיעִלּוהּו ּבְלַָקְדׁשֹו, הְל ּבֵלּו אְלַּה הָלּויְלַה

ְדלֹו:ֹֻרב ּגְלּוהּו ּכְלַיו, הָבּוֹרתְגִ בלּוהּוְלַה

ּנֹור:ִכְל וֶבֵנְלּוהּו ּבְלַר, הַָקע ׁשֹופֵתְ ּבלּוהּוְלַה

יפאר  בה' אשר בראו ועשה אותו לעם.   בעשיו: תהלתו.   ]שירו את[  תהלתו:  ∞  ינשא, יתן כוח וגדולה.   וירם קרן:
]"רוממות"[ בפיהם הם מהללים את גדולת  רוממות אל וכו':      ירים את כבוד הצדיקים בהושיעו אותם.   ענוים בישועה:

 בשלשלאות, באזיקים. בזקים:  פורענויות.   תוכחות:האל, ובידם הם אוחזים בחרב שהלהב שלה מחודד משני צדדיו.   

כגון דברים ז, כד:  "ונתן מלכיהם בידך והאבדת את שמם מתחת[  הפורענות המיועדת להם במקרא משפט כתוב:

  על ידי סיפורבקדשו:  ∞  המשפט שעושים החסידים בגויים הוא כבוד להם.   הדר הוא לכל חסידיו:.   ]השמים"

  בדרך ההולמת את גדולתו הרבה.כרב גדלו: על שברא את הרקיע שהוא מושב גבורתו.    ברקיע עזו:קדושתו.   

תהלים קמט

תהלים קנ
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ב:ָגֻעְים וִּנִמְלּוהּו ּבְלַחֹול, הָף ּומֹתְ ּבלּוהּוְלַה

ה:ָרּועְי תֵלְצְלִצְלּוהּו ּבְלַע, הַמָי ׁשֵלְצְלִצְ בלּוהּוְלַה

ּה:ָלּויְלַּה הָל יֵּלַהְה ּתָמָׁשְּנַל הֹּכחזן    

ּה:ָלּויְלַּה הָל יֵּלַהְה ּתָמָׁשְּנַל הֹּכ

פסוקי סיום ספרי תהלים

ן.ֵמָאְן וֵמָם, אָעֹולְ יהוה לרּוְךָּב

ּה.ָלּויְלַם, הִָלָרּוׁשְן יֵֹכּיֹון, ׁשִּצִ יהוה מרּוְךָּב

ּדֹו.ַבְאֹות לָלְפִה נֵֹׂשל, עֵָראְׂשִי יֵֹלהֱים אִֹלהֱ יהוה ארּוְךָּב

ם,ָעֹולְבֹודֹו לְם ּכֵרּוְך ׁשָּוב   חזן

ן.ֵמָאְן וֵמֶָרץ, אָאָל הָת ּכֶבֹודֹו אְא כֵלָּמִיְו

ברכת דוד

ידִוָר ּדֶאמֹּיַ, ולָהָּקַל הָי ּכֵינֵעְת יהוה לֶיד אִוֶָרְך ּדָבְיַ ו  עמידה

הָֻדּלְּגַָך יהוה הְם: לָד עֹולַעְם וָעֹולֵינּו מִבָל אֵָראְׂשִי יֵֹלהֱה יהוה אָּתַרּוְך אָּב

מזמורים מא,[  ספר תהלים מורכב מחמישה ספרים, ובסוף כל אחד מהם פסוקי סיום ספרי תהלים:

 דברי חתימה חגיגיים. מאז ימי הביניים נהגו לצרף לאחר אמירת המזמורים המסיימים]עב, פט, קו, קנ

ואולי נאמרו במקור גם[מזמורים עב, פט [את ספר תהלים גם כמה מחתימותיהם של שאר הספרים 

, כדי לתת ביטוי לכל חלקיו של הספר. לכאורה צריך היה להמשיך כעת באמירת]]חתימות נוספות

הברכה החותמת את "פסוקי דזמרה", אך עם הזמן נוספו לפניה קטעי שבח מקראיים נוספים, כמפורט

.]ברכת דוד, תפילת הלויים בימי נחמיה ושירת הים[להלן 

  אלה הם דברי דוד בסוף ימיו, במעמד שבו מסר לשלמה בנו את כל מה שהכין לבנייתברכת דוד:

המקדש. אמירת קטע זה בתפילה ידועה מאז ימי הגאונים. הפסוק האחרון, "ועתה אלהינו מודים אנחנו

לך ומהללים לשם תפארתך", מתקשר בבירור אל התהילה שב"פסוקי דזמרה".

  חצוצרות.צלצלי תרועה: מצילתיים.    צלצלי שמע:  חלילים.   במנים:

דברי-הימים א כט, י-יג 

תהלים פט, נג 

תהלים קלה, כא

 תהלים עב, יח-יט
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הָכָלְמַּמַָך יהוה הְֶרץ, לָאָם ּובִיַמָּׁשַל ּבֹי כִהֹוד ּכַהְח וַצֵּנַהְֶרת וֶאְפִּתַהְבּוָרה וְּגַהְו

ְדָךָיְל ּובֹּכַל ּבֵה מֹוׁשָּתַאְיָך וֶנָפְּלִבֹוד מָּכַהְר וֶֹׁשעָהְֹראׁש: וְל לֹכְא לֵּׂשַנְתִּמַהְו

ְךָנּו לְחַנֲינּו מֹוִדים אֵֹלהֱה אָּתַעְל: וֹּכַק לֵּזַחְל ּולֵּדַגְְדָך לָיְבּוָרה, ּובְ ּוגַֹחּכ

ָך:ְֶרּתַאְפִם ּתֵׁשְים לִלְלַהְּומ

תפילת הלויים בימי נחמיה

הָּתַ: אהָּלִהְה ּותָָרכְל ּבָל ּכַם עַרֹומְֶדָך ּומֹבְם ּכְֵרכּו ׁשָיבִו

ֶרץָאָם הָאָבְל צָכְם וִיַמָּׁשַי הֵמְם ׁשִיַמָּׁשַת הֶ אָיתִׂשָ עָּתַָך, אֶּדַבְהּוא יהוה ל

םִיַמָּׁשַא הָבְם, ּוצָּלֻת ּכֶה אֶּיַחְה מָּתַאְם וֶהָר ּבֶׁשֲל אָכְים וִּמַּיַ הָיהֶלָר עֶׁשֲל אָכְו

אתֹוֵהֹוצְָרם וְבַאְ ּבְָרּתַחָר ּבֶׁשֲים אִֹלהֱאָה הּוא יהוה הָּתַים: אִוֲחַּתְׁשִָך מְל

רֹותָכְיָך, וֶנָפְן לָמֱאֶבֹו נָבְת לֶ אָאתָצָם: ּומָָרהְבַמֹו אְ ׁשָּתְמַׂשְים, וִּדְׂשַאּור ּכֵמ

יִׁשְָרּגִּגַהְי וִבּוסְיַהְי וִִרּזְּפַהְִרי וֹמֱאָי הִּתִחַי הִנֲעַנְּכֶַרץ הֶת אֶת אֵתִָרית לְּבַּמֹו הִע

ינּוֵתֹבֲי אִנֳת עֶֶרא אֵּתַה: וָּתָיק אִּדַי צִֶריָך ּכָבְת ּדֶֶקם אָּתְַרעֹו, וַזְת לֵתָל

ֹהְרעַפְים ּבִתְֹפת ּומֹֹתן אֵּתִּתַם סּוף: וַל יַ עָּתְעַמָם ׁשָָקתֲעַת זֶאְם, וִָריְצִמְּב

ּיֹוםַהְם ּכֵָך ׁשְׂש לַעַּתַם, וֶיהֵלֲידּו עִזֵי הִ ּכָּתְַדעָי יְִרצֹו ּכַם אַל עָכְָדיו ּובָבֲל עָכְּוב

 בספר נחמיה מסופר על מעמד רב משתתפים שבו כרתו בני ישראל, שבי תפילת הלויים בימי נחמיה:

ציון, ברית מחודשת עם ה', שבמסגרתה קיבלו עליהם לקיים את מצוותיו. במעמד זה קראו הלויים

לברך את ה' על חסדיו עם עמו, והפסוקים הפותחים את הקריאה הזו שולבו כאן בתפילה היומית מאז

ימי הביניים. מילותיו האחרונות של הקטע מזכירות את קריעת ים סוף, ומשמשות כחוליית מעבר

וקישור אל שירת הים שבהמשך, ונראה שעל כן שולב הקטע דווקא כאן.

  עליון מעלוהמתנשא לכל לראש:       כי לך וממך כל המצוי ביקום.  כי כל בשמים ובארץ:       גבורה וניצחון.  הנצח:  ∞

וכרות עמו.   ]בראשית יז, ה[  שינית את שמו מ"אברם" ל"אברהם" ושמת שמו אברהם:  ∞כל הראשים והמלכים.   
  והולך ומונה עוד חמישה מן העמים שישבוארץ הכנעני וכו':.   ]בראשית טו[רּת עמו את ברית בין הבתרים ָ  ּכהברית:

  שמך התפרסם.ותעש לך שם:.   ]בזדון[  נהגו כלפי ישראל ברשעות הזידו עליהם:  סבל.   עני:קיימת.   ותקם:בארץ.   

  גלוי לעיני כל כאור השמש.כהיום הזה:

נחמיה ט, ה-יא
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םֶיהֵת ֹרְדפֶאְה, וָׁשָּבַּיַם ּבָּיַתֹוְך הְרּו בְבַעַּיַם וֶיהֵנְפִ לָּתְַקעָם ּבָּיַהְ  וחזן ה:   ֶּזַה

ים:ִּזַם עִיַמְן ּבֶבֶמֹו אְצֹוֹלת ּכְמִ בָּתְכַלְׁשִה

שירת הים

ם,ִָריְצִד מַּיִל מֵָראְׂשִת יֶהּוא אַּיֹום הַע יהוה ּבַּיֹוׁשַו

ם:ָּיַת הַפְל ׂשַת עֵם מִַריְצִת מֶל אֵָראְׂשְִרא יַּיַו

ם,ִַריְצִמְה יהוה ּבָׂשָר עֶׁשֲה אָֹדלְּגַד הָּיַת הֶל אֵָראְׂשְִרא יַּיַו

ּדֹו:ְבַה עֶֹׁשמְיהוה ּובַינּו ּבִמֲאַּיַת יהוה, וֶם אָעָיְראּו הִּיַו

יהוהַאת לֹּזַיָרה הִּׁשַת הֶל אֵָראְׂשִי יֵנְה ּובֶֹׁשיר מִׁשָז יָא

ם:ָּיַה בָבֹו ָרמְֹרכְה, סּוס וָאָה ּגֹאָי גִיהוה ּכַיָרה ּלִׁשָר, אֹאמֵרּו לְאמֹֹּיַו

הּו:ְנֶֹרממֲאַי וִבָי אֵֹלהֱהּו אֵוְנַאְי וִלֵה אֶה, זָיׁשּועִי לִי לִהְיַּה וָָרת יְמִזְי וִּזָע

מֹו:ְה, יהוה ׁשָמָחְלִיׁש מִיהוה א

ם סּוף:ַיְעּו בְּבֻיו טָׁשִלָר ׁשַחְבִם, ּומָּיַָרה בָילֹו יֵחְה וְֹרעַת ּפֹבְְרּכַמ

ן:ֶבָמֹו אְצֹוֹלת ּכְמְִרדּו בָמּו, יֻיְסַכְת יֹמֹהְּת

ב:ֵץ אֹויְַרעִָך יהוה ּתְינִמְ, יַֹחּכִַרי ּבָּדְאֶָך יהוה נְינִמְי

 ֲ

בתוספת כמה פסוקים מספר שמות המקדימים אותה וכמה[  אמירת שירת הים בתפילה שירת הים:

 מוכרת רק מספרות ימי הביניים. אפשר שדבר זה נעשה כדי שיקיים]פסוקי גאולה נוספים לאחריה

, בדומה להזכרת יציאת מצרים]דברים טז, ג[המתפלל את הצו לזכור את יציאת מצרים בכל יום ויום 

 נאמר פעמיים, ונוסף]"ה' ימלך לעולם ועד"[. הפסוק האחרון של השירה ]להלן, עמ' 177[בקריאת שמע 

עליו גם תרגומו הארמי, מעשה ידי אונקלוס, בן המאה הראשונה לספירה. הכפלת הפסוק ותרגומו

נעשו על פי קביעתו של האר"י.

 ה' הוא הנותן עזי וזמרת יה:       השליך.  רמה:  הראה לעיני כל את רוממותו.   גאה גאה: מכת היד, פורענות.    היד:  ∞

יכסימו:  ראשי צבאו המובחרים.   מבחר שלשיו:  השליך.   ירה:  ואפארהו, ואשבחהו.   ואנוהו:לי עוז, ולו אני מזמר.   
  שברה, מחצה.תרעץ: בעלת כוח אדיר.    נאדרי בכח: כיסו אותם.  

שמות יד, ל-לא

שמות טו, א-יט
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ׁש:ַּקַמֹו ּכֵלְאכָֹך יְֹרנֲח חַּלַׁשְיָך, ּתֶֹרס ָקמֲהַָך ּתְאֹונְֹרב ּגְּוב

ם:ָב יֶלְת ּבֹֹמהְאּו תְים, ָקפִלְזֹד נֵמֹו נְבּו כְּצִם נִיְַרמּו מֶעֶיָך נֶּפַ אַרּוחְּוב

יִׁשְפַמֹו נֵאָלְמִל, ּתָלָק ׁשֵּלַחֲיג אִּׂשַף אְֹרּדֶב אֵר אֹויַמָא

ִדי:ָמֹו יֵי ּתֹוִריׁשְִרּבִַריק חָא

יִרים:ִּדַם אִיַמְֶרת ּבֶעֹופַללּו ּכָם, צָמֹו יָּסִָך ּכֲרּוחְ בָּתְפַׁשָנ

א:ֶלֶה פֵֹׂשֹּלת עִהְֶדׁש, נֹוָרא תֹּקַר ּבָּדְאֶה נָֹכמָי ּכִם יהוה מִלֵאָה ּבָֹכמָי כִמ

ֶרץ:ָמֹו אֵעָלְבִָך ּתְינִמְ יָיתִטָנ

ָך:ֶה ָקְדׁשֵוְל נֶָך אְּזָעְ בָּתְלַהֵ, נָּתְלָאָם זּו ּגַָך עְּדְסַחְ בָיתִחָנ

ת:ֶׁשָלְי ּפֵבְֹׁשז יַחָיל אִזּון, חְָרּגִים יִּמַעּו עְמָׁש

ן:ַעָנְי כֵבְֹׁשל יֹגּו ּכֹמָד, נַמֹו ָרעֵזֲאחֹב יָי מֹואֵילֵדֹום אֱי אֵּלּופַלּו אֲהְבִז נָא

ָך יהוהְּמַר עֹבֲעַד יַן, עֶבָאָמּו ּכְּדִָך יֲרֹועְֹדל זְגִד ּבַחַפָה וָתָימֵם אֶיהֵלֲל עֹּפִּת

:ָיתִם זּו ָקנַר עֹבֲעַד יַע

יָֹדנֲָדׁש אְּקִ יהוה, מָּתְלַעָָך ּפְּתְבִׁשְכֹון לָָך מְתָלֲחַר נַהְמֹו ּבֵעָּטִתְמֹו וֵאִבְּת

ֶדיָך:ָּכֹוננּו י

ד:ֶעָם וָֹלעְֹלְך לְמִיהוה י

ד:ֶעָם וָֹלעְֹלְך לְמִיהוה י

א.ָּיַמְלָי עֵמְלָעְם ּולַלָעְם לֵּה ָקאֵכּותְלַיהוה מ

כמו נד:  זעמך השמידם מהר, כאש האוכלת קש.   תשלח חרנך וכו':  אויביך.   קמיך:      בגדולתך הרבה.       וברב גאונך:
ויישאר[ אשלוף את חרבי  אריק חרבי:   תאוותי תימלא מהם, משללם.  תמלאמו נפשי:      מי תהום.   תהמת:כמו חומה.   

ויש מפרשים את המילה ככינוי[ עמוקים ושוטפים בחוזקה      אדירים:  תאביד אותם.   תורישמו:.   ]נרתיקה ריק ממנה

:נהלת בעזך  הולכת, הדרכת.    נחית:   כל השומע את תהילתו מתמלא יראתו.  נורא תהלת:.   ]למצרים שצללו במים

אילי:  רעידה, פחד.   חיל:   פחדו, רעדו.  ירגזון:   משכנך הקדוש, ארץ ישראל.  נוה קדשך:הובלת אותו בגבורתך.   
קנית:  כשיראו את גבורתך הגדולה יעמדו דוממים כאבן.   בגדל זרועך ידמו כאבן:.   ]מפחד[  נמסו נמגו:גיבורי.   

]הוא[ המקום אשר אתה, ה', עשית כדי להשרות בו את שכינתך, ]הר נחלתך הוא[ מכון וכו': .   ]עשית אותו לעם[יצרת 

 ה' מלכותו עומדת לעולם ולעולמי עולמים.]בתרגום מארמית:[  ה' מלכותה וכו':המקדש אשר יצרו ידיך, ה'.   

 ֲ

תרגום אונקלוס לשמות טו, יח

  ֲ
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ם,ָּיַיו ּבָָרׁשָפְּבֹו ּובְִרכְה ּבְֹרעַא סּוס ּפָי בִּכ

ם,ָּיַי הֵת מֶם אֶהֵלֲב יהוה עֶׁשָּיַו

ם:ָּיַתֹוְך הְה ּבָׁשָּבַּיַכּו בְלָל הֵָראְׂשִי יֵנְּוב

ם:ִּגֹויַל ּבֵֹׁשה ּומָלּוכְּמַיהוה הַי לִּכ

ו,ָׂשֵר עַת הֶט אֹּפְׁשִּיֹון לִר צַהְים ּבִעִלּו מֹוׁשָעְ  וחזן 

ה:ָלּוכְּמַיהוה הַה לָתְיָהְו

ֶרץ,ָאָל הָל ּכְַך עֶלֶמְה יהוה לָיָהְו

ישיבהד:   ָחֶמֹו אְד ּוׁשָחֶה יהוה אֶיְהִהּוא יַּיֹום הַּב

”ברכת השיר“, הברכה שלאחר פסוקי דזמרה

ינּו,ֵֹלהֱיהוה א ,ָךְמִת ׁשֵֶרְך אָבְי ּתַל חָּכ

יד,ִמָנּו ּתֵּכְלְַרָך מְכִם זֵרֹומְר ּותֵאָפְר ּתָׂשָל ּבָ ּכַרּוחְו

ל.ֵה אָּתַם אָעֹולָד הַעְם וָעֹולָן הִמ

,ַיעִל ּומֹוׁשְֵך ּגֹואֶלֶנּו מָין לֵֶדיָך אָעְלַּבִּומ

ם,ֵַרחְה ּומֶעֹונְס וְֵרנַפְיל ּומִּצַּפֹוֶדה ּומ

 והיא]]עמ' 147["ברוך שאמר" [  יחידת "פסוקי דזמרה" נפתחה, כזכור, בברכה אחת ברכת השיר:

 מובאת]פסחים קיח ע"א[נחתמת כאן בברכה ארוכה הפותחת במילים "נשמת כל חי". בתלמוד הבבלי 

, שתפילה כלשהי הפותחת במילים "נשמת כל חי"]ארץ ישראל, המאה השלישית[דעתו של ר' יוחנן 

, ואולי כיוון לברכה שלפנינו, או לפחות אל חלקה]פסחים י, ז[היא "ברכת השיר" הנזכרת כבר במשנה 

הראשון. הברכה קולחת וכתובה בלשון פיוטית, עשירה בחזרות ובתקבולות מרובות, ומשובצת בשברי

פסוקים רבים עד מאוד. מטרתה לומר שאין ביכולת האדם לשיר את תהילת ה' במלוא היקפה, ולהודות

לו על החסדים הרבים שגמל עם בני ישראל. בימי החול נאמר רק חלקה האחרון של הברכה, הפותח

במילים "ישתבח שמך לעד מלכנו".

  ה' יהיה היחיד שאותו יעבדויהיה ה' אחד ושמו אחד:   לעשות באדום משפט, להעניש אותם.  לשפט את הר עשו:

  שמך.זכרך:  ∞ושבשמו יקראו.   

תהלים כב, כט

עובדיה כא

זכריה יד, ט

תַמְׁשִנ
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ה.ָּתָא אָּלְֶך אֵסֹומְר וְֵך עֹוזֶלֶנּו מָין לֵצּוָקה אְָרה וָת צֵל עָכְּב

ִרּיֹות,ְל ּבָ ּכַלֹוּהֱים, אִרֹונֲחַאָהְים וִִראׁשֹונָי הֵֹלהֱא

חֹות.ָּבְׁשִּתַֹרב הְל ּבָּלֻהְמַדֹות, הָל ּתֹולָדֹון ּכֲא

ים.ִמֲַרחְיו ּבִָרּיֹותְד ּובֶסֶחְמֹו ּבָג עֹולֵהַנְמַה

ן,ָיׁשִֹלא יְנּום וָה ֹלא יֵּנִר, הֵיהוה עַו

ים,ִמְָרּדִִקיץ נֵּמַהְים וִנֵׁשְעֹוֵרר יְמַה

סּוִרים,ֲיר אִּתַּמַהְים וִמְּלִ אַיחִׂשֵּמַהְו

ים,ִמָלְעֶ נַחֵנְעַפְמַהְים וִפּופְּזֹוֵקף ּכַהְים וִלְְך נֹופֵּסֹומַהְו

נּו מֹוִדים.ְחַנֲָך אְּדַבְָך לְּול

ם,ָּיַיָרה ּכִא ׁשֵלָינּו מִּלּו פִאְו

יו,ָּלַמֹון ּגֲהַה ּכָנּו ִרּנֵׁשֹונְּול

,ַי ָרִקיעֵבְֲרחֶמְח ּכַבֶינּו ׁשֵתֹותְפִׂשְו

,ֵַרחָּיַכְׁש וֶמֶּׁשַירֹות ּכִאְינּו מֵינֵעְו

ם,ִיָמֵָרי ׁשְׁשִנְרּוׂשֹות ּכְֵדינּו פָיְו

—לֹות ָּיַאָינּו ַקּלֹות ּכֵלְַרגְו

ָך,ְהֹודֹות לְיִקים לִּפְסַנּו מְחַנֲין אֵא

ינּו,ֵבֹותֲי אֵאֹלהֵינּו וֵֹלהֱיהוה א

נּו,ֵּכְלַָך, מְמִת ׁשֵֶרְך אָבְּול

ּטֹובֹות,ַים הִמָעְבֹות ּפָי ְרבִֵרּבְים וִפָלֲי אֵפְלַף אֶלֶף אֶלָאֵת מַחַל אַע

נּו.ָּמִעְינּו וֵבֹותֲם אִ עָיתִׂשָעֶאֹות ׁשָלְפִנְים וִּסִנ

מפענח  בתשבחות רבות.   ברב התשבחות: הדברים הנולדים ומתחדשים בעולם.    תולדות:  מצוקה, מכאוב.   צוקה:
 כהמיית, כרעש. כהמון:  מגלה נסתרות ואין נעלם מנגד עיניו.   נעלמים:
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נּו,ִָדיתְִדים ּפָבֲית עֵּבִינּו, ּומֵֹלהֱנּו, יהוה אָּתְלַאְם ּגִַריְצִּמִים מִנָפְּלִמ

נּו,ָּתְלַּכְלִע ּכָבָׂשְנּו ּובָּתְנַב זָָרעְּב

נּו,ָּתְטַּלִר מֶבֶּדִנּו ּומָּתְלַּצִֶרב הֶחֵמ

נּו.ָיתִּלִים ּדִנָמֱאֶנְים וִַרּבְים וִים ָרעִיָלֳחֵּומ

ינּו,ֵֹלהֱֶדיָך, יהוה אָסֲבּונּו חָזֲֹלא עְיָך וֶמֲרּונּו ַרחָזֲה עָּנֵד הַע

ח.ַצֶנָינּו, לֵֹלהֱנּו, יהוה אֵׁשְּטִל ּתַאְו

נּו,ָ ּבָּתְגַּלִּפִֶרים ׁשָבֵן אֵל ּכַע

נּו,ֵּפַאְ ּבָּתְחַפָּנֶה ׁשָמָׁשְ ּונַרּוחְו

ינּו,ִפְ ּבָּתְמַר ׂשֶׁשֲׁשֹון אָלְו

מּו,ְירֹומִיׁשֹוְררּו וִרּו וֲאָיפִחּו, וְּבַיׁשְִרכּו וָיבִם יֹודּו וֵן הֵה

יד.ִמָנּו, ּתֵּכְלַָך, מְמִת ׁשֶיכּו אִלְמַיְיׁשּו וְִקּדַיְִריצּו וֲעַיְו

ע,ַבָּׁשִָך תְׁשֹון לָל לָכְָך יֹוֶדה וְה לֶל ּפָי כִּכ

ה,ֶּפַצְָך ּתְן לִיַל עָכְו

ה,ֶוֲחַּתְׁשִיָך תֶנָפְה לָל קֹומָכְַרע וְכִָך תְֶרְך לֶל ּבָכְו

ָך,ֶמְׁשִרּו לְּמַזְיֹות יָלְל ֶקֶרב ּוכָכְיָראּוָך וִבֹות יָבְּלַל הָכְו

תּוב:ָּכֶר ׁשָבָּדַּכ

מֹוָך,ָי כִה יהוה מְָרנַאמֹי ּתַֹתמְצַל עָּכ

לֹו.ְזֹּגִיֹון מְבֶאְי וִנָעְּנּו וֶּמִק מָזָחֵי מִנָיל עִּצַמ

.ַיעִתֹוׁשְיב וְִקׁשַל ּתַּדַַקת הֲעַע, צַמְׁשִה תָּתַים אִּיִנֲת עַעְוַׁש

ְך,ָָרְך לֲעַי יְִך ּומָה ּלֶוְׁשִי יְִך ּומָה ּלְֶדמִי יִמ

 חלקי אברים שפלגת:  חילצת אותנו.   דליתנו:       וחמּורים.  ונאמנים:  סיפקת את כלכלתנו לשובע.   ובשבע כלכלתנו:

  האברים הפנימיים בגוף, שהם - לפי אמונת הקדמונים - משכן הרגשות.קרב וכליות:הגוף שהבדלתם זה מזה.   

  ידמה.יערך:

תהלים לה, י
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ֶרץ.ָאָם וִיַמָה ׁשֵיֹון, קֹונְלֶל עֵּנֹוָרא, אַהְּבֹור וִּגַדֹול, הָּגַל הֵאָה

ָך,ֶם ָקְדׁשֵת ׁשֵֶרְך אָבְְרָך ּונֶאָפְָך ּונֲחֵּבַׁשְָך ּונְלֶּלַהְנ

יַל ְקָרבָכְת יהוה וֶי אִׁשְפַי נְִרכָד ּבִָדוְמּור: לָאָ  ּכחזן 

ם ָקְדׁשֹו.ֵת ׁשֶא

ָך,ֶּזֻצּומֹות עֲעַתְל ּבֵאָה

ָך,ֶמְבֹוד ׁשְכִדֹול ּבָּגַה

יָך,ֶנֹוְראֹותְּנֹוָרא ּבַהְח וַצֶנָּבֹור לִּגַה

א.ָּׂשִנְא ָרם וֵּסִל ּכַב עֵּיֹוׁשְַך הֶלֶּמַה

אם עד כאן עבר לפני התיבה נער שטרם הגיע למצוות, או אם נהוג לחלק את התפילה בין
שני חזנים, מתחיל כאן החזן השני:

.מֹוְָקדֹוׁש ׁשְרֹום וָד, מַן עֵׁשֹוכ

ה.ָּלִהְה תָאוִָרים נָׁשְיַיהוה לַיִקים ּבִּדַנּו צְתּוב: ַרּנָכְו

ם,ָרֹומְתִִרים ּתָׁשְי יִפְ  ּבחזן 

ַרְך,ָּבְתִיִקים ּתִּדַי צֵתְפִׂשְּוב

ׁש,ַָקּדְתִיִדים ּתִסֲׁשֹון חְלִּוב

ל.ָּלַהְתִים ּתִֶקֶרב ְקדֹוׁשְּוב

לֵָראְׂשִית יֵָך ּבְּמַבֹות עְלֹות ִרבְֲקהַמְּוב

  אין כאן פתיחה של יחידה ספרותית חדשה, אבל מאז ימי הביניים הונהג שזה המקום שבושוכן עד:

ניתן להחליף חזן בחזן אחר.

  בכמה סידורים מודגש האקרוסטיכון "יצחק" בראשי המילים השניות שבכל שורהבפי ישרים וכו':

. בנוסחים אחרים מצאו גם את השם "רבקה" באות השלישית של]"ישרים, צדיקים, חסידים, קדושים"[

המילה השלישית שבכל השורות, אך ייתכן שאין זה אלא פרי המקרה.

נאוה  שוכן במרום, תקיף ושליט.   מרום: חי וקיים לעד.    שוכן עד:  בעוצמת גבורתך.   בתעצומות עזך: בורא.   קונה:
 באברי הגוף הפנימיים, שהם - לפי אמונת הקדמונים - משכן הרגשות. בקרב:  נאה, ראוי להלל את ה'.   תהלה:

תהלים קג, א

תהלים לג, א
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דֹור.ָל ּדֹור וָכְנּו, ּבֵּכְלַָך, מְמִר ׁשַאָּפְתִה יִָרּנְּב

יָך,ֶנָפְצּוִרים לְיַל הָת ּכַן חֹובֵּכֶ   ׁשחזן

ינּו,ֵבֹותֲי אֵאֹלהֵינּו וֵֹלהֱיהוה א

ם,ֵרֹומְר, לֵאָפְ, לַחֵּבַׁשְל, לֵּלַהְהֹודֹות, לְל

ס,ֵַקּלְה ּולֵּלַעְֵרְך, לָבְ, לַחֵּצַנְר ּולֵּדַהְל

חֹותְּבְׁשִתְירֹות וִֵרי ׁשְבִל ּדָל ּכַע

ָך.ֶיחִׁשְָך מְּדְבַי, עַׁשִן יֶד ּבִוָּד

נּו,ֵּכְלַד מַעָָך לְמִח ׁשַּבַּתְׁשִן יֵכְּוב   עמידה

ֶרץ.ָאָם ּובִיַמָּׁשַדֹוׁש ּבָּקַהְדֹול וָּגְַך, הֶלֶּמַל, הֵאָה

ינּו,ֵבֹותֲי אֵאֹלהֵינּו וֵֹלהֱה, יהוה אֶאָָך נְי לִּכ

ָרה,ְמִזְל וֵּלַה, הָחָבְיר ּוׁשִׁש

בּוָרה,ְה ּוגָֻדּלְח, ּגַצֶה, נָלָׁשְמֶז ּומֹע

כּות,ְלַה ּומְָקֻדּׁשחזן   ֶרת,   ֶאְפִתְה וָּלִהְּת

דֹוׁש,ָּקַהְדֹול וָּגַָך הְמִׁשְהֹוָדאֹות לְָרכֹות וְּב

ל.ֵה אָּתַם אָד עֹולַעְם וָעֹולֵמּו

חֹות,ָּבְׁשִּתַל ּבָּלֻהְדֹול ּומְָך ּגֶלֶל מֵה יהוה, אָּתַרּוְך אָּב

אֹות,ָלְפִּנַדֹון הֲהֹוָדאֹות, אַל הֵא

ים,ִׂשֲעַּמַל הָמֹות, ִרּבֹון ּכָׁשְּנַל הָּבֹוֵרא ּכ

ָרה,ְמִיֵרי זִׁשְר ּבֵּבֹוחַה

]אמן[ים. ִמָעֹולָי הֵל, חֵיד, אִחְָך, יֶלֶמ

דברי שירות ותשבחות למעלה מכל.    על כל:  לרומם ולשבח.   לעלה ולקלס:  לזמר.   לנצח:  הברואים.   היצורים:
 האל שהכל מודים אל ההודאות:  גבורה וניצחון.       נצח:   כוח ושלטון.  עז וממשלה:  מזמורי תהלים.   דוד בן ישי:

  חי לנצח.:::::חי העולמים  הברואים.   המעשים:לו.   
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בשבת שובה אומרים את המזמור הבא החזן והקהל, פסוק אחר פסוק, כשהארון פתוח:

יָך יהוה:ִים ְקָראתִּקַמֲעַּמִלֹות. מֲעַּמַיר הִׁש

י:ָנּונֲחַקֹול ּתְבֹות לֻיָך ַקּׁשֶנְזָה אָינֶיְהִי, ּתִקֹולְה בָעְמִי ׁשָֹדנֲא

ד:ֹמֲעַי יִי מָֹדנֲּה, אָר יָמְׁשִֹונֹות ּתֲם עִא

ֵרא:ָּוִן ּתַעַמְה, לָיחִלְּסַָך הְּמִי עִּכ

י:ִּתְלָרֹו הֹוחְָדבִלְי, וִׁשְפַה נָתְי יהוה ִקּוִיתִִקּו

ֶקר:ֹּבִַרים לְֹמֶקר ׁשֹּבִַרים לְֹמּׁשִי, מָאֹדנַי לִׁשְפַנ

דּות:ְּמֹו פִה עְֵרּבַהְד, וֶסֶחַם יהוה הִי עִל יהוה ּכֶל אֵָראְׂשִל יֵחַי

סוגרים את הארון   יו:ָֹונֹותֲל עֹּכִל, מֵָראְׂשִת יֶה אֶּדְפִהּוא יְו

חצי קדיש

א.ָּה ַרּבֵמְׁש ׁשַַקּדְתִיְל וַּדַּגְתִי

ן.ֵמָא

יְךִלְמַיְּה, וְֵרעּותִָרא כְי בִא ּדָמְלָעְּב

ּה.ֵיחִׁשְיָקֵרב מִּה וְֵרָקנֻח ּפַמְצַיְּה וֵכּותְלַמ

ן.ֵמָא

יתֵל ּבָכְי ּדֵּיַחְיכֹון ּובֵיֹומְיכֹון ּובֵּיַחְּב

ן ָקִריב,ַמְזִא ּובָלָגֲעַל, ּבֵָראְׂשִי

ן.ֵמָרּו אְמִאְו

םַלָעְַרְך לָבְא מָּה ַרּבֵמְא ׁשֵהְן. יֵמָא

א.ָּיַמְלָי עֵמְלָעְּול

תרגום:

יתגדל ויתקדש שמו הגדול.
.]אמן[

בעולם שברא כרצונו וימליך
מלכותו ויצמיח ישועתו ויקרב משיחו.

.]אמן[

בחייכם ובימיכם ובחיי כל בית
ישראל במהרה ובזמן קרוב,

ואמרו אמן.
אמן. יהי שמו הגדול מבורך, לעולם[

.]ולעולמי עולמים

חזן

קהל

חזן

קהל

חזן

קהל וחזן

  האר"י הוא שקבע לומר כאן מזמור זה בעשרת ימי תשובה, כיוון שנזכרים בו הסליחהשיר המעלות:

והפדות מן העוונות - נושאים התואמים את אווירת אותם ימים.

  חצי קדיש זה מציין את סיום היחידה השנייה של תפילת שחרית ומעבר אל היחידהחצי קדיש:

השלישית, קריאת שמע וברכותיה. לדיון בו ראה עמ' 205.

  ה', אם תזכור אתאם עונות וכו': המקדש.   ]"מעלות"[  שיר שהיו הלויים משוררים על מדרגות שיר המעלות:  ∞

ייחלתי, קוויתי.  הוחלתי:       כדי שייראו מפניך.  למען תורא:העוונות כדי להעניש את עושיהם, מי יוכל להתקיים?   

 קווה. יחל:    נפשי מקווה ומייחלת לה' יותר משומרי המשמרת האחרונה המצפים לבוא הבוקר. נפשי וכו':

תהלים קל
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םַרֹומְתִיְר וַאָּפְתִיְח וַּבַּתְׁשִיְַרְך וָּבְתִי

לָּלַהְתִיְה וֶּלַעְתִיְר וָּדַהְתִיְא וֵּׂשַנְתִיְו

ִריְך הּוא.ְא ּבָֻקְדׁשְּה ּדֵמְׁש

ן.ֵמָא

:הבוששבת ב[  אָתְָרכִל ּבָן ּכִא מָּלֵעְל

]אָתְָרכִל ּבָּכִא מָּלֵעְא לָּלֵעְל

אָתָמֱחֶנְא וָתָחְּבְׁשֻא ּתָיָרתִׁשְו

ן.ֵמָרּו אְמִאְא, וָמְלָעְיָרן ּבִמֲאַּד

ן.ֵמָא

ָרְך.ֹבְמַת יהוה הְֶרכּו אָּבחזן

ד.ֶעָם וָעֹולְָרְך לֹבְמַרּוְך יהוה הָּבקהל [קידה]

ד.ֶעָם וָעֹולְָרְך לֹבְמַרּוְך יהוה הָּבחזן

קריאת שמע וברכותיה

הברכות שסביב קריאת שמע נאמרות על ידי הקהל והחזן, כשהחזן אומר בקול רם רק
חלקים מהן, והקהל ממתין לו קודם שימשיך.

יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם
ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל

שמו של הקדוש ברוך הוא.
.]אמן[

שבת שובה:ב[למעלה מכל הברכות 

]למעלה ולמעלה מכל הברכות

והשירות, התשבחות והנחמות,
הנאמרות בעולם, ואמרו אמן.

.]אמן[

חזן

קהל

חזן

קהל

 זו הפתיחה הרשמית של תפילות ערבית ושחרית בציבור, והיא מתועדת כבר בתקופת המשנה ברכו:

.]ברכות ז, ג[

לקיים מה שנאמר[  זו היחידה השלישית בתפילת שחרית. בערבית ובשחרית קריאת שמע וברכותיה:

 קוראים שלוש פרשיות מן התורה ומקיפים אותן בברכות, שלוש בשחרית]]דברים ו, ז["בשכבך ובקומך" 

. המקורות מעידים על מנהג זה כבר בימי הבית השני. בספרות חז"ל]משנה ברכות א, ד[וארבע בערבית 

נדונים קטעים שונים מן הברכות, אך נוסחן כפי שהוא לפנינו מתועד רק מימי הגאונים. שלוש הפרשיות

מדגישות עקרונות יסוד מרכזיים במחשבת היהדות: אחדות ה' ויחידותו, תורת השכר והעונש, קיום

המצוות וחשיבותן ואהבת האדם את ה'. הברכות המקיפות את קריאת שמע משתנות באורכן

ובלשונותיהן בין ערבית לשחרית, אף שנושאיהן הכלליים זהים. שלוש הברכות שבשחרית עוסקות

, ובגאולת]הברכה השנייה[, במתן תורה, בלימודה ובקיום המצוות ]הברכה הראשונה[בבריאה ובאור 

. וישנם פרשנים הרואים ברכות אלה כעוסקות בשלושת פניו של האור:]הברכה השלישית[מצרים 
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ברכת ”יוצר אור“

הברכה הראשונה לפני קריאת שמע

ם,ָעֹולְָך הֶלֶינּו מֵֹלהֱה יהוה, אָּתַרּוְך אָּב   ישיבה

ל.ֹּכַת הֶלֹום ּובֹוֵרא אָה ׁשֶֹׂשְך, עֶׁשֹר אֹור ּובֹוֵרא חֵיֹוצ

יהוה,ַין ָקדֹוׁש ּכֵרּו אְאמֹל יֹּכַהְחּוָך, וְּבַׁשְל יֹּכַהְל יֹודּוָך וֹֹּכַה

ל.ֹּכַר הֵה, יֹוצָלֶמּוָך ּסְרֹומְל יֹּכַה

,ַי ָרִקיעֵּלֹונַ חַָרח ּובֹוֵקעְזִֵרי מֲעַתֹות ׁשְלַל יֹום ּדָכְ ּבַחֵּפֹותַל הֵאָה

ּה,ָּתְבִכֹון ׁשְּמִה מָנָבְּה ּולָקֹומְּמִה מָּמַיא חִמֹוצ

ים.ִמֲַרחָת הַּדִמְָרא ּבָּבֶיו ׁשָבְיֹוׁשְּלֹו ּולֻם ּכָעֹולָיר לִאֵּומ

האור הפיסי שהוא אור הבריאה, אור התורה ואור הגאולה. מן הראוי להזכיר כאן את סדר התפילה

היומית של הכהנים בבית המקדש, ש"ברכו ברכה אחת, קראו עשרת הדברים, שמע, והיה אם שמוע,

,]להלן, עמ' 173[. הברכה שבה מדובר במשנה היא ברכת "אהבת עולם" ]משנה תמיד ה, א[ויאמר" 

תלמוד בבלי, ברכות יב[והמנהג לקרוא את עשרת הדיברות בכל יום נתבטל עם חורבן בית המקדש 

. ועוד יש להעיר, כי בנוסחי הגניזה של ברכות קריאת שמע באה בראשן ברכה על קיום מצוות]ע"א

הקריאה, בנוסח: "אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על מצוות קריאת שמע, להמליכו בלבב שלם ולייחדו

בלב טוב ולעובדו בנפש חפצה". גם מנהג זה אבד עם השנים.

  הברכה הראשונה שלפני קריאת שמע ארוכה יותר מזו של יום חול ומקושטת יותרברכת יוצר אור:

ממנה, והיא עוסקת בבריאת העולם, בגרמי השמים ובסדרם וכן בשבח שהם משבחים את ה'. ברכה

 .למוד בבלי, ברכות יא ע"ב]תבשם "יוצר אור", הנאמרת לפני קריאת שמע, מוכרת כבר לאמוראים 

.]להלן, עמ' 171[, וכן נכללת בה הקדּושה ]ראה להלן[הברכה משובצת בכמה וכמה קטעי פיוט 

 בשינוי קל. שם נכתב "עושה שלום ובורא]מה, ז[ פסוק הוא מדברי ישעיהו  יוצר אור ובורא חשך וכו':

 הסבירו שינוי]ברכות יא ע"ב[רע" ובסידור התפילה שינו "בורא רע" ל"בורא את הכל". בתלמוד הבבלי 

זה כרצון לשמור על נקיון הלשון ולא להזכיר את הרוע מפורשות.

 נמצא תוספות שאינן נאמרות ביום חול. הקטע]עמ' 170[  מכאן ועד "המה יפארוך סלה" הכל יודוך וכו':

הפותח ב"הכל יודוך" הוא פיוט קצר, שמילת "הכל" באה בראש כל אחד מארבעת טוריו וכן בחתימת

הטור האחרון. הוא מתקשר אל המילה "הכל" שבסיום נוסחת הברכה הפותחת את "יוצר אור".

  מהמקום בו היא שוכנת.ממכון שבתה:  ∞
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ים,ִמֲַרחְ ּבָיהֶלִָרים עָּדַלְֶרץ וָאָיר לִאֵּמַה

ית.ִֵראׁשְה בֵׂשֲעַיד מִמָל יֹום ּתָכְׁש ּבֵּדַחְטּובֹו מְּוב

ָך.ֶנָיְֶרץ ִקנָאָה הָאְלָ, מָיתִׂשָה עָמְכָחְם ּבָּלֻיָך, יהוה, ּכֶׂשֲעַה ַרּבּו מָמ

ם.ָימֹות עֹולִא מֵּׂשַנְתִּמַהְר וָאֹפְמַהְח וָּבֻׁשְמַז, הָאֵּדֹו מַבְם לָרֹומְמְַך הֶלֶּמַה

ינּו,ֵלָם עֵים ַרחִַרּבָיָך הֶמֲַרחְם, ּבָי עֹולֵֹלהֱא

ֵדנּו.ֲעַב ּבָּגְׂשִנּו, מֵעְׁשִן יֵגָנּו, מֵּבַּגְׂשִנּו, צּור מֵּזֻדֹון עֲא

ָך,ֶתָין זּולֵאְָך וְֹרְך לֲין עֵא

ְך.ָה ּלֶי ּדֹומִָך ּומֶּתְלִס ּבֶפֶא

ה,ֶּזַם הָעֹולָינּו, ּבֵֹלהֱָך, יהוה אְֹרְך לֲין עֵ  אחזן 

א,ָּבַם הָעֹולָי הֵּיַחְנּו, לֵּכְלַָך, מְתָין זּולֵאְו

,ַיחִׁשָּמַימֹות הִנּו, לֵלֲָך, ּגֹואְּתְלִס ּבֶפֶא

ים.ִתֵּמַת הַּיִחְתִנּו, לֵיעִָך, מֹוׁשְה לֶין ּדֹומֵאְו

ים,ִׂשֲעַּמַל הָל ּכַדֹון עָאשירה

ה,ָמָׁשְּנַל הָי ּכִפְָרְך ּבֹבְרּוְך ּומָּב

ם,ָא עֹולֵלָטּובֹו מְְדלֹו וָּג

ים הֹודֹו.ִבְה סֹובָבּונְת ּותַעַּד

ֶדׁש,ֹּקַּיֹות הַל חַה עֶאָּגְתִּמַה

 פיוט קצר ובו ארבעה טורים קצרים ומקבילים. לאחר שהם נאמרים פעם אחת בפני אין ערך לך וכו':

עצמם, הם נאמרים בשנית בתוספת הרחבות המציגות תמונה מיוחדת במינה של שלבי הגאולה העתידית.

צור משגבנו: מאז שנברא העולם.    מימות עולם: מעולם.    מאז:   מה שבראת.  קנינך: מה גדול מספרם.    מה רבו:
  אין מלבדך.אפס בלתך:  אין דומה לך.   אין ערך לך:האל המגן עלינו והמשמש לנו למחסה כסלע איתן.   

.]יחזקאל א[  ארבע החיות שבמרכבת ה' חיות הקדש:  הנישא בגאון.   המתגאה:  כל הברואים.   כל המעשים:  ∞

תהלים קד, כד

לֵא



תבשל תירחש

169

ה,ָבְָרּכֶּמַל הַבֹוד עָכְר ּבָּדְהֶנְו

אֹו,ְסִי כֵנְפִיׁשֹור לִכּות ּומְז

בֹודֹו.ְא כֵלָים מִמֲַרחְד וֶסֶח

ינּו,ֵֹלהֱָרא אָּבֶאֹורֹות ׁשְים מִֹובט

ל,ֵּכְׂשַהְה ּובָינִבְת ּבַַדעְָרם ּבָצְי

ם,ֶהָן ּבַתָבּוָרה נְ ּוגַֹחּכ

ל.ֵבֵֶקֶרב ּתְים ּבִלְיֹות מֹוׁשְהִל

ּה,ַֹגיִקים נִפְיו ּומִים זִאֵלְמ

ם,ָעֹולָל הָכְם ּבָיוִה זֶאָנ

ם,ָבֹואְים ּבִׂשָׂשְם וָאתֵצְים ּבִחֵמְׂש

ם.ָה ְרצֹון קֹונָימֵאְים ּבִֹוׂשע

מֹו,ְׁשִים לִנְבֹוד נֹותָכְר וֵאְּפ

כּותֹו,ְלַר מֶכֵזְה לִָרּנְה וָלֳהָצ

ַרח אֹור,ְזִּיַׁש וֶמֶּׁשַָרא לָק

ה.ָנָבְּלִַקין צּוַרת הְתִהְה וָאָר

רֹום,ָא מָבְל צָים לֹו ּכִנְח נֹותַבֶׁש

ֶדׁש.ֹּקַי הֵּנַאֹופְּיֹות וַחְים וִָרפְה, ׂשָֻדּלְֶרת ּוגֶאְפִּת

פיוט קצוב בן כ"ב טורים ובו אקרוסטיכון אלפביתי. נושאו הוא בריאת המאורות והשבח  אל אדון:

שמשבחים כל צבא השמים את ה'. על פי צורתו הספרותית - ובעיקר בשל העדר חריזה ורמיזות אל

המדרשים - נראה שהפיוט הוא קדום, אך שילובו בתפילה ידוע רק מראשית ימי הביניים. בארץ ישראל

בתקופת הגאונים יכול היה החזן לגוון את התפילה ולהחליף את הפיוט "אל אדון" בפיוטים אחרים,

אלפביתיים אף הם ודומים לו בתכניהם.

 מקרינים.: : : : : מפיקים     .  ]בראשית א, טז-יח[ השמש והירח נבראו "למשול" ביום ובלילה  מושלים:      צדק ויושר.   זכות ומישור:

.]יחזקאל א, יט[  האופנים שבמרכבת ה' ואופני הקדש:  ראה לנכון, רצה.   ראה:   לשם.  לזכר:  בוראם.   :קונם
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ים,ִׂשֲעַּמַל הָּכִת מַבָר ׁשֶׁשֲל אֵאָל

בֹודֹו.ְא כֵּסִל ּכַב עַׁשָיְה וָּלַעְתִי נִיעִבְּׁשַּיֹום הַּב

ה,ָנּוחְּמַיֹום הְה לָטֶָרת עֶאְפִּת

ת.ָּבַּׁשַיֹום הְג ָקָרא לֶֹנע

י,ִיעִבְּׁשַל יֹום הֶח ׁשַבֶיר ׁשִה ׁשֶז

ּתֹו.ְאכַלְל מָּכִל מֵת אַבָּבֹו ׁשֶׁש

ר:ֵאֹומְ וַחֵּבַׁשְי מִיעִבְּׁשַיֹום הְו

יהוה.ַדֹות לֹהְ, טֹוב לתָּבַּׁשַיֹום הְיר לִמֹור ׁשְזִמ

צּוָריו,ְל יָל ּכֵאְָרכּו לָיבִרּו וֲאָפְְך יָיכִפְל

ל,ֹר ּכְֵך יֹוצֶלֶל מֵאָנּו לְּתִבֹוד יָכְה וָֻדּלְָקר ּוגְח יַבֶׁש

ת ֹקֶדׁש.ַּבַיֹום ׁשְתֹו ּבְָקֻדּׁשִל ּבֵָראְׂשִּמֹו יַעְה לָנּוחְיל מִחְנַּמַה

ר,ַאָּפְתִנּו יֵּכְלְַרָך מְכִזְׁש וַַקּדְתִינּו, יֵֹלהֱָך, יהוה אְמִׁש

ת.ַחָּתִֶרץ מָאָל הַעְל וַעַּמִם מִיַמָּׁשַּב

,ְָרּתַצָּיֶאֹוֵרי אֹור ׁשְל מַעְֶדיָך וָה יֵׂשֲעַח מַבֶל ׁשָל ּכַענּו, ֵיעִֵרְך, מֹוׁשָּבְתִּת

ה.ָלֶרּוָך ּסֲאָפְה יָּמֵה

תהלים צב, א-ב

 בבית המקדש נהגו הלויים לומר בכל יום מזמור תהלים כ"שיר של יום" ויום השביעי משבח ואומר:

. בארץ ישראל של ימי הגאונים נהגו להזכיר בכל יום בברכת "יוצר אור" את מעשי]ראה עמ' 266[

הבריאה של אותו יום, וכן לצטט את הפסוק הפותח את "שיר של יום", כשהוא נאמר לכאורה מפי היום

. המנהג נעלם מתפילות]בנוסח: "ויום חמישי משבח ואומר הרנינו לאלהים עוזנו" וכן הלאה[עצמו 

היומיום, אך שרד בתפילת השבת, שהיא ארוכה וחגיגית יותר.

 המשולבת]ראה בהרחבה עמ' 190[  כאן נפתחת "קדּושה דיוצר", היינו הקדּושה תתברך לנצח צורנו וכו':

בתוך ברכת "יוצר אור". כיוון שהברכה עוסקת בבריאת המאורות בפרט ובצבא השמיים בכלל, שולבו

  ושמך.וזכרך:        ברואיו.  יצוריו:  עטף, הלביש.   עטה: הוא שבחו של האל.   ]שנזכר בסוף הפיוט "אל אדון"[  השבח לאל:  ∞
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ים,ִנּו, ּבֹוֵרא ְקדֹוׁשֵלֲגֹואְנּו וֵּכְלַצּוֵרנּו מח, ַצֶנֵָרְך לָּבְתִּת

ים,ְִרתָׁשְר מֵנּו, יֹוצֵּכְלַד, מַעָָך לְמִח ׁשַּבַּתְׁשִי

ם,ָרּום עֹולְִדים ּבְם עֹומָּלֻיו ּכְָרתָׁשְר מֶׁשֲאַו

קֹולְד ּבַחַה יְָראִיְים ּבִיעִמְׁשַּומ

ם.ְָך עֹולֶלֶים ּומִּיַים חִֹלהֱֵרי אְבִּד

רּוִרים,ְם ּבָּלֻים, ּכִהּובֲם אָּלֻ  ּכחזן 

ים,ִם ְקדֹוׁשָּלֻּבֹוִרים, ּכִם ּגָּלֻּכ

ם.ָה ְרצֹון קֹונְָראִיְה ּובָימֵאְים ּבִם עֹוׂשָּלֻכְו

ָרה,ֳהָטְה ּובְָקֻדּׁשִם ּבֶיהִת ּפֶים אִחְם ּפֹותָּלֻכְו

ָרה,ְמִזְיָרה ּובִׁשְּב

ִרין,ֲאָפְין ּומִחְּבַׁשְין ּומְִרכָבְּומ

ין,ִיכִלְמַין ּומִיׁשְִקּדַין ּומִִריצֲעַּומ

דֹול,ָּגְַך הֶלֶּמַל, הֵאָם הֵת ׁשֶא

ּנֹוָרא, ָקדֹוׁש הּוא.ַהְּבֹור וִּגַה

ה,ֶּזִה מֶם זִיַמָכּות ׁשְלַל מֹם עֶיהֵלֲים עִלְַקּבְם מָּלֻכְוחזן

ה,ֶזָה לֶה ְרׁשּות זָבֲהַאְים ּבִנְנֹותְו

ה,ָימִעְנִרּוָרה ּובְה בָפָׂשְ, ּבַת רּוחַחַנְָרם ּבְיֹוצְיׁש לְִקּדַהְל

בה גם דברי התהילה שהם אומרים יום יום לבוראם. הקדּושה נאמרה בתוך ברכה זו בארץ ישראל רק

ביום השבת, אך בבבל היא הועברה גם אל התפילה היומיומית, וכך נתקבל בכל מקום. בנוסחה של

 והיא משופעת בחזרות]"אהובים, ברורים, גיבורים"[הקדושה נותר שריד לפיוט אלפביתי קדום 

המעצימות את חגיגיות המעמד.

מקבלים... ברים, טהורים.    ברורים:  בשמים ממעל.   ברום עולם:  המלאכים.   משרתים:       כינוי למלאכים.  קדושים:
בשפה ברורה בעונג.         בנחת רוח:  מכבדים זה את זה בזכות להיות הראשון שיקבל עול מלכות שמים.   רשות זה לזה:

  בשפה צחה ובקול נעים.ובנעימה:
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ה:ְָראִיְִרים ּבְאֹומְה, וָימֵאְים ּבִד עֹונָחֶאְם ּכָּלֻה ּכְָקֻדּׁש

,אֹותָבְָקדֹוׁש ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש יהוה צקהל וחזן

בֹודֹו.ְֶרץ ּכָאָל הָֹלא כְמ

ֶדׁשֹּקַּיֹות הַחְים וִּנַאֹופָהְוחזן

ים,ִָרפְת ׂשַּמֻעְים לִאְּׂשַנְתִדֹול מָׁש ּגַַרעְּב

ִרים:ְאֹומְים וִחְּבַׁשְם מָתָּמֻעְל

קֹומֹו.ְּמִבֹוד יהוה מְרּוְך ּכָּבקהל וחזן

נּו,ֵּתִימֹות יִעְרּוְך נָל ּבֵאָל

יעּו,ִמְׁשַחֹות יָּבְׁשִתְרּו וֵאמֹירֹות יִמְם זַָקּיְי וַל חְֵך אֶלֶּמַל

ָקדֹוׁש,ְרֹום וָּדֹו מַבְי הּוא לִּכ

מֹות,ָחְלִל מַעַָדׁשֹות, ּבֲה חֶבּורֹות, עֹוׂשְל ּגֵּפֹוע

ׁשּועֹות, ּבֹוֵרא ְרפּואֹות,ְ יַיחִמְצַָדקֹות, מְ צַזֹוֵרע

אֹות,ָלְפִּנַדֹון הֲּלֹות, אִהְנֹוָרא ת

מּור:ָאָית, ּכִֵראׁשְה בֵׂשֲעַיד מִמָל יֹום ּתָכְטּובֹו ּבְׁש ּבֵּדַחְמַה

ּדֹו.ְסַם חָעֹולְי לִים, ּכִֹדלְה אֹוִרים ּגֵֹׂשעְ  לחזן 

אֹורֹו.ְָרה לֵהְמִנּו ּבָּלֻה כֶּכְזִנְיר וִאָּיֹון ּתִל צַָדׁש עָאֹור ח

אֹורֹות.ְּמַר הֵה יהוה, יֹוצָּתַרּוְך אָּב

  בסופה של ברכת "יוצר אור", העוסקת באור הפיסי, אור הבריאה, שולבה מאז ימי הגאוניםאור חדש:

במחצית הראשונה של[בקשה משיחית שעניינה אור הגאולה, שהוא רוחני בטיבו. רב סעדיה גאון 

את[ התנגד בחריפות לאמירת משפט זה, כיוון שראה אותו חורג מנושאה של הברכה. ]המאה העשירית

]דעתו קיבל הרמב"ם ובעקבותיו נוסח התפילה של עדות המזרח.

  שוכן במרום, תקיף ושליט.מרום:  עולים ממקומם אל מול השרפים.   מתנשאים לעמת שרפים:    ראה עמ' 190. קדשה:

  כל השומע את תהילתו מתמלאנורא תהלות:  גומל חסדים.   זורע צדקות: יוצר דברים חדשים.    עושה חדשות:

 אור הגאולה. אור חדש:   בטובו הוא מקיים את העולם, כאילו בראו בכל יום מחדש.  המחדש וכו':בייראתו.   

תהלים קלו, ז

ישעיה ו, ג

יחזקאל ג, יב
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ברכת ”אהבה“

הברכה השנייה לפני קריאת שמע

לקראת סיום הברכה נוהגים לאסוף את ארבע הציציות שבטלית ולאחוז בהן ביד שמאל.

,ינּוֵֹלהֱנּו, יהוה אָּתְבַהֲם אָת עֹולַבֲהַא

נּו,ֵּכְלַינּו מִבָינּו, אֵלָ עָּתְלַמָָרה חֵיתִה וָדֹולְה גָלְמֶח

ָך,ְחּו בְטָּבֶינּו ׁשֵבֹותֲבּור אֲעַדֹול ּובָּגַָך הְמִבּור ׁשֲעַּב

ם,ֵלָב ׁשָבֵלְָך ּבְׂשֹות ְרצֹונֲעַים לִּיַי חֵּקֵֻדם חְּמַלְּתַו

ֵדנּו.ְּמַלְנּו ּותֵּנָחְן ּתֵּכ

ם,ֵַרחְמַן, הָמֲַרחָב הָינּו, אִבָא

יל,ִּכְׂשַהְין ּולִבָהְה לָינִנּו ּבֵּבִלְן ּבֵתְינּו וֵלָא עָם נֶַרח

םֵַקּיְׂשֹות ּולֲעַלְר וֹמְׁשִד, לֵּמַלְד ּולֹמְלִ, לַֹעמְׁשִל

ה.ָבֲהַאְָך ּבֶמּוד ּתֹוָרתְלֵַרי תְבִל ּדָת ּכֶא

  הדברים הנובעים מלימוד התורה.דברי תלמוד תורתך:   תרחם עלינו.  תחננו:  ∞

  בניגוד לברכת "יוצר אור" שהיא אוניברסאלית באופיה ומדברת על ה' בעיקר בגוףברכת "אהבה":

שלישי, הברכה שלפני קריאת שמע עוסקת במוטיבים לאומיים מובהקים והיא פונה אל ה' בגוף שני.

ובמקורות היא קרויה גם[נושאיה של הברכה הם אהבת ה' את האדם, זכות אבות, מתן תורה ולימודה 

, שמירת המצוות, ארץ ישראל, בחירת עם ישראל, קיבוץ גלויות והגאולה. נושאים אלה]"ברכת התורה"

חוזרים גם בפרשיות קריאת שמע, ואפשר להצביע גם על קשרים לשוניים אמיצים ביניהן ובין הברכה.

מכאן שברכה זו נוסדה מעיקרה כדי לשמש מבוא לקריאת שמע, והיא שנאמרה - מן הסתם בניסוח

 נחלקו האמוראים]ברכות יא ע"ב[. בתלמוד הבבלי ]ראה לעיל, עמ' 167[שונה - כבר בבית המקדש 

אם לפתוח את הברכה ב"אהבה רבה" או ב"אהבת עולם", ובמנהגים השונים של עדות ישראל נמצא

את שני מטבעות הלשון. בין כך ובין כך, פתיחת הברכה וחתימתה, המדגישות את אהבת ה' את האדם,

משלימות יפה את ראשית קריאת שמע, המדברת באהבת האדם את ה'.

החל ב"והבא עלינו ברכה ושלום" ועד לאמצע הברכה[  המנהג לאחוז בארבע הציציות ארבע הציציות:

, וכן לנשקן, להעבירן על העיניים או להביט בהן במהלך קריאת שמע, מקורו]שלאחר קריאת שמע

בתורת הקבלה ובסודותיה.
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יָך,ֶֹותְצִמְנּו ּבֵּבִק לֵַדּבְָך וֶתֹוָרתְינּו ּבֵינֵר עֵאָהְו

ָך,ֶמְת ׁשֶה אְָראִיְה ּולָבֲהַאְנּו לֵבָבְד לֵחַיְו

ד.ֶעָם וָעֹולְל לֵׁשָּכִֹלא נְם וֵלָּכִֹלא נְבֹוׁש וֵן ֹלא נַעַמְל

נּו,ְחָטָּנֹוָרא ּבַהְּבֹור וִּגַדֹול הָּגַָך הְם ָקְדׁשֵׁשְי בִּכ

ָך.ֶתָיׁשּועִה ּבָחְמְׂשִנְה וָילִגָנ

ד.ֶעָה וָלֶח סַצֶבּונּו נְזַעַל יַים אִַרּבֶָדיָך הָסֲחַינּו, וֵֹלהֱיָך, יהוה אֶמֲַרחְו

ֶרץ,ָאָל הָפֹות ּכְנַע ּכְַרּבַאֵָרה מֵהְלֹום מָׁשְה וָָרכְינּו ּבֵלָא עֵבָהְר וֵהַמ

נּו.ְֵרצַאְּיּות לִמְָרה קֹומֵהְנּו מֵיכִתֹולְאֵרנּו וָּוַל צַעֵנּו מֵּלֻר עֹבְּוׁש

ׁשֹון,ָלְם וַל עָּכִ מְָרּתַחָנּו בָה, ּובָּתָׁשּועֹות אְל יֵל ּפֹועֵי אִ  ּכחזן 

ה,ָבֲהַאְת ּבֶמֱאֶה ּבָלֶדֹול סָּגַָך הְמִׁשְנּו לֵּכְלַנּו מָּתְֵקַרבְו

ָך.ֶמְת ׁשֶה אָבֲהַאְה, ּולָבֲהַאְְדָך ּבֶחַיְָך ּולְהֹודֹות לְל

ה.ָבֲהַאְל ּבֵָראְׂשִּמֹו יַעְר ּבֵּבֹוחַה יהוה, הָּתַרּוְך אָּב

פרשיות קריאת שמע

הפרשה הראשונה של קריאת שמע

נוהגים לכסות ביד ימין את העיניים בשעת אמירת הפסוק ”שמע ישראל“, וכן נהוג להאריך באמירת ”אחד“.

:דָחֶינּו יהוה אֵֹלהֱל יהוה אֵָראְׂשִ יעַמְׁשהקהל והחזן אומרים יחדיו:
ד.ֶעָם וָעֹולְכּותֹו לְלַבֹוד מְם ּכֵרּוְך ׁשָּבואומרים בלחש:

. כיסוי העיניים]תלמוד בבלי ברכות יג ע"ב[  ומנהג זה מוכר כבר מתקופת התנאים כיסוי העיניים:

מסייע למתפללים לרכז את כל כוחות הנפש, וההארכה באמירת "אחד" נותנת להם שהות כדי לעמוד

על מלוא משמעותה של ההכרזה שהם מכריזים.

  הפסוק הפותח את הפרשה הראשונה של קריאת שמע זכה למעמד מיוחד במחשבתשמע ישראל:

בקריאת[  להכריז וליחדך: עם.    לשון:   בקומה זקופה, בגאון.  קוממיות: כוון את מחשבותינו ורגשותינו.        ויחד לבבנו:

 על היותך אל אחד ויחיד.]"שמע ישראל"

 דברים ו, ד-ט
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יּוָהְֶדָך: וֹאְל מָכְָך ּובְׁשְפַל נָכְָך ּובְבָבְל לָכְ ּביָך,ֶֹלהֱת יהוה אֵ אָּתְבַהָאְו

ְָרּתִַדּבְיָך וֶנָבְם לָּתְנַּנִׁשְָך: וֶבָבְל לַּיֹום עַָך הְּוַצְי מִכֹנָר אֶׁשֲה אֶּלֵאִָרים הָבְּדַה

אֹותְם לְָרּתַָך: ּוְקׁשֶקּומְָך ּובְּבְכָׁשְֶרְך ּובֶּדַָך בְּתְכֶלְָך ּובֶיתֵבְָך ּבְּתְבִׁשְם, ּבָּב

ֶריָך:ָעְׁשִָך ּובֶיתֵזֹות ּבֻזְל מַם עָּתְבַתְיָך: ּוכֶינֵין עֵת ּבֹפָֹטטְיּו לָהְֶדָך, וָל יַע

הפרשה השנייה של קריאת שמע

םֶכְתֶה אֶּוַצְי מִכֹנָר אֶׁשֲא יַֹתוְצִל מֶעּו אְמְׁשִ ּתַֹעמָם ׁשִה אָיָהְו

יִּתַתָנְם: וֶכְׁשְפַל נָכְם ּובֶכְבַבְל לָכְדֹו ּבְבָעְם ּולֶיכֵֹלהֱת יהוה אֶה אָבֲהַאְּיֹום, לַה

יִּתַתָנְֶרָך: וָהְצִיְָך וְיֹרׁשִתְָך וֶנָ ְדגָּתְפַסָאְקֹוׁש, וְלַּתֹו יֹוֶרה ּומִעְם ּבֶכְְרצַר אַטְמ

ם,ֶכְבַבְה לֶּתְפִן יֶם ּפֶכָרּו לְמָּׁשִ: הָּתְעָבָׂשְ וָּתְלַכָאְָך, וֶּתְמֶהְבְִדָך לָׂשְב ּבֶׂשֵע

ישראל ובתולדותיו, כהצהרת אמונה מוחלטת, קבלת עול מלכות שמים. פעמים רבות נתקשרו לפסוק

זה הרעיון של קידוש השם בעולם והנכונות למות על קיום יסודות היהדות, ובכך הוסיפו רבות לעוצמתה

של ההכרזה "שמע ישראל". המסורת על ר' עקיבא שהוצא להורג בידי הרומאים ויצאה נשמתו באמירת

, היא ביטוי אחד מרבים למעמדו המיוחד של פסוק זה.]תלמוד בבלי, ברכות סא ע"ב["שמע ישראל" 

האותיות הגדולות שבפסוק מצויות גם בספר התורה ונאמרו עליהן מדרשים רבים, כגון שהן יוצרות[

]ד" ואמירת הפסוק היא עדות ליחידּות ה'.ֵאת המילה "ע

 בימים קדומים נהגו שרק אחד מן הציבור הכריז "שמע ישראל", ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד:

ועל הכרזה זו השיב הציבור ב"ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד", כפי שמקובל היה להשיב על כל

. עם הזמן נקבע שכל מתפלל ומתפלל]משנה יומא ד, א; תלמוד בבלי, פסחים נו ע"א[הזכרה של שם ה' 

אומר "שמע ישראל", וכך נעשה המענה למיותר ועל כן הוא נאמר רק בלחש.

  תורת השכר והעונש היא מעקרונות היסוד של היהדות. בפרשה זו נתבעיםוהיה אם שמע תשמעו וכו':

הפרט והכלל לציות מלא למצוות ה', ובשכר זה יזכו לשבת על אדמתם בשלום ואף להנות מפריה.

  ומפסוק זה למדו חז"ל את מצוות תפילין של יד ושללאות על ידך ... לטטפת בין עיניך:  כוחך ויכולתך.   מאדך:  ∞

  המזוזות הן בעיקרן שתי הקורותמזזות ביתך:   ]ובתפילין אכן מצויה בין השאר גם פרשת "שמע ישראל".[ראש. 

שבצידי הדלת, אך עם הזמן נתייחד השם "מזוזה" לחפץ מיוחד המוצמד לקורה הימנית של הכניסה לבית ולכל חדר

בתוכו. במזוזה מצוי קלף ועליו בין השאר פרשת "שמע ישראל".

 יינך ושמנך.     תירשך ויצהרך:  החל בגשם הראשון של השנה וכלה באחרון.   יורה ומלקוש:  ∞

דברים יא, יג-כא
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םֶכָף יהוה ּבַָרה אָחְם: וֶהָם לֶיתִוֲחַּתְׁשִהְִרים וֵחֲים אִֹלהֱם אְֶדּתַבֲעַם וְֶרּתַסְו

םְֶדּתַבֲאַּה, וָבּולְת יֶן אֵּתִה ֹלא תָָדמֲאָהְר וָטָה מֶיְהִֹלא יְם וִיַמָּׁשַת הֶר אַצָעְו

הֶּלֵַרי אָבְת ּדֶם אֶּתְמַׂשְם: וֶכָן לֵֹתר יהוה נֶׁשֲה אָֹבּטֶַרץ הָאָל הַעֵָרה מֵהְמ

יןֵת ּבֹפָטֹוטְיּו לָהְם וְֶדכֶל יַאֹות עְם לָתֹם אְֶרּתַם, ּוְקׁשֶכְׁשְפַל נַעְם וֶכְבַבְל לַע

ָךְּתְכֶלְָך ּובֶיתֵבְָך ּבְּתְבִׁשְם, ּבָר ּבֵַדּבְם לֶיכֵנְת ּבֶם אָֹתם אְֶדּתַּמִלְם: וֶיכֵינֵע

ְרּבּוִן יַעַמְֶריָך: לָעְׁשִָך ּובֶיתֵזּוזֹות ּבְל מַם עָּתְבַתְָך: ּוכֶקּומְָך ּובְּבְכָׁשְֶרְך ּובֶּדַב

ם,ֶהָת לֵתָם לֶיכֵתֹבֲאַע יהוה לַּבְׁשִר נֶׁשֲה אָָדמֲאָל הַם עֶיכֵנְי בֵימִם וֶיכֵמְי

ֶרץ:ָאָל הַם עִיַמָּׁשַי הֵימִּכ

הפרשה השלישית של קריאת שמע, פרשת ציצית

נוהגים להעביר את הציציות ליד ימין ולנשק אותן כל פעם שמזכירים את המילה ”ציצית“
וכן בסיום הפרשה. ויש נוהגים להעביר את הציציות על העיניים בשעת אמירת ”וראיתם
אותו“. את הציציות ממשיכים לאחוז ביד ימין עד לאמצע הברכה שאחרי קריאת שמע.

ְָרּתַמָאְל וֵָראְׂשִי יֵנְל ּבֶר אֵּבַ ּדר:ֹאמֵה ּלֶֹׁשל מֶר יהוה אֶאמֹּיַו

ףָנָּכַת הִיצִל צַנּו עְתָנְם, וָֹדֹרתְם לֵֶדיהְגִי בֵפְנַל ּכַת עִיצִם צֶהָׂשּו לָעְם וֶהֵלֲא

ֹות יהוהְצִל מָת ּכֶם אְֶרּתַכְתֹו ּוזֹם אֶיתִת ּוְראִיצִצְם לֶכָה לָיָהְת: וֶלֵכְיל ּתִתְּפ

יםִֹנם זֶּתַר אֶׁשֲם אֶיכֵינֵֵרי עֲחַאְם וֶכְבַבְֵרי לֲחַתּורּו אָֹלא תְם, וָֹתם אֶיתִׂשֲעַו

ם:ֶיכֵאֹלהֵים לִם ְקֹדׁשֶיתִיְהִי, וָֹותְצִל מָת ּכֶם אֶיתִׂשֲעַרּו וְּכְזִן ּתַעַמְם: לֵֶריהֲחַא

 לבישת הציצית באה להזכיר לאדם בכל עת את ה' ואת מצוותיו ולשמור אותו מפני פרשת ציצית:

,]משנה ברכות ב, ב[פיתויי העין והלב. בימים קדומים לא נאמרה פרשה זו בקריאת שמע של ערבית 

כיוון שהחיוב במצוות ציצית הוא ביום בלבד.

  חז"ל ביארו את המילה כמדברת בצרור של ארבעה חוטיםציצת:  ∞ כל עוד העולם קיים.        כימי השמים על הארץ:

 את חוטי הציצית נהגו לכרוך יחדיו     ונתנו וכו': קצות.    כנפי:שכופלים אותם ומחברים אל נקב המצוי בפינות הבגד.   

מה שהלב והעין[ תחפשו ותבקשו  תתורו:.   ]שזהותו כבר איננה ברורה[בחוט צמר הצבוע בצבע שהופק מחלזון מיוחד 

.]חומדים

 במדבר טו, לז-מא
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ים,ִאֹלהֵם לֶכָיֹות לְהִם לִַריְצִֶרץ מֶאֵם מֶכְתֶי אִאתֵר הֹוצֶׁשֲם אֶיכֵֹלהֱי יהוה אִנֲא

.]תֶמֱא[ם:  ֶיכֵֹלהֱי יהוה אִנֲא

ממתיןהמתפלל מצרף אל סוף קריאת שמע את המילה ”אמת“ שבתחילת הברכה הבאה, 
 אלהיכם אמת“, וממשיך באמירת הברכה הבאה, החל ב“ויציב“.’עד שהחזן מכריז בקול רם ”ה

ברכת ”אמת ויציב“

הברכה שאחרי קריאת שמע

,םַָקּיְכֹון וָנְיב, וִּצַיְת וֶמֱא

יב,ִבָחְהּוב  וָאְן, וָמֱאֶנְר וָׁשָיְו

יר,ִּדַאְנֹוָרא וְים, וִעָנְד וָמְחֶנְו

הֶפָיְטֹוב וְל, וָֻקּבְן ּומָּקֻתְּומ

ד.ֶעָם וָעֹולְינּו לֵלָה עֶּזַר הָבָּדַה

  קישור סופה של קריאת שמע אל הברכה שלאחריה הוא קדום ונזכר כבר בתלמודה' אלהיכם אמת:

, ועיקרו הרצון שלא לחצוץ בין הקריאה לברכות שלאחריה, ויסודו הלשוני]ברכות יד ע"א[הבבלי 

. בימי הביניים ספרו מקובלים את המילים שבקריאת שמע]י, י[בדברי ירמיהו: "וה' אלהים אמת" 

מניין מצוות עשה[ הוא מספר בעל משמעות ]רמ"ח[ומצאו שיש בה 245 מילים. כיוון שהמספר 248 

 ביקשו להוסיף עוד שלוש מילים לקריאת שמע, כדי להעמיד כל מילה בקריאה חשובה]או אברי הגוף

זו מול כל מצוה או אבר. לשם כך חוזר החזן על שלוש מילים בסוף הקריאה וכך מושלם מניינן.

 מאשר המתפלל]עד "חק ולא יעבר"[ בברכה שאחרי קריאת שמע שני חלקים: בראשון      אמת ויציב:

ומכאן שם הברכה, "אמת ויציב", הנזכר כבר במשנה ברכות[את אמיתות כל מה שקרא בקריאת שמע 

. בחלק השני הוא מודה לה' על גאולת מצרים, כהמשך להזכרת יציאת מצרים בפרשה השלישית]ב, ב

.]]תלמוד בבלי, ברכות ד ע"ב[ומכאן גם שמה האחר של ברכה זו: "ברכת הגאולה" [של קריאת שמע 

שני החלקים מהודקים זה לזה על ידי המילה "אמת" הפותחת הרבה ממשפטיה של ברכה זו, בשני

חלקיה. העיסוק בגאולת מצרים, גאולת העבר, משך אחריו בימי הגאונים ולאחריהם גם בקשות לגאולה

, ובכך]ובעיקר בפיוט הקצר שראשיתו ב"צור ישראל", אשר התוסף לתפילה רק בימי הביניים[עתידית 

חרגה הברכה מן הנושא הראשוני שלה. מבחינה זו ניתן להקביל ברכה זו אל ברכת "יוצר אור", שגם

 נוספה בקשה משיחית לפני החתימה.]ראה עמ' 172[בה 

  כל הדברים האמורים לעיל בקריאת שמע.הדבר הזה:  ∞
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נּו,ֵּכְלַם מָי עֹולֵֹלהֱא ת,ֶמֱא

נּו,ֵעְׁשִן יֵגָֹקב מֲעַצּור י

כֹון,ָאֹו נְסִכְם וָמֹו ַקּיְם ּוׁשָֹדר הּוא ַקּיָֹדר וְל

ת.ֶמֶד ַקּיַעָתֹו לָמּונֱאֶכּותֹו וְלַּומ

ִדים,ָמֱחֶנְים וִנָמֱאֶים, נִמַָקּיְים וִיָָריו חָּוְדב

ים,ִמָי עֹולֵמְעֹולְד ּולַעָל

ינּו,ֵלָעְינּו וֵבֹותֲל אַע

ינּו,ֵל ּדֹורֹותַעְינּו וֵנָל ּבַע

ֶדיָך,ָבֲל עֵָראְׂשִַרע יֶל ּדֹורֹות זָל ּכַעְו

ים,ִרֹונֲחַאָל הַעְים וִִראׁשֹונָל הַע

ד.ֶעָם וָעֹולְם לַָקּיְר טֹוב וָבָּד

ר.ֹבֲעַֹלא יְק וֹה, חָמּונֱאֶ ותֶמֱא

ינּו,ֵבֹותֲי אֵאֹלהֵינּו וֵֹלהֱה הּוא יהוה אָּתַאָ ׁשתֶמֱא

ינּו,ֵבֹותֲל אֵנּו ּגֹואֵלֲּגֹואחזן    ינּו,   ֵבֹותְֲך אֶלֶנּו מֵּכְלַמ

נּו,ֵתָׁשּועְֵרנּו צּור יְיֹוצ

ָך,ֶמְם הּוא ׁשָעֹולֵנּו מֵילִּצַּפֹוֵדנּו ּומ

ה.ָלֶָך, סֶתָים זּולִֹלהֱנּו עֹוד אָין לֵאְו

םָעֹולֵה הּוא מָּתַינּו אֵבֹותֲַרת אְזֶע

דֹור.ָל ּדֹור וָכְם ּבֵֶריהֲחַם אֶיהֵנְבִלְם וֶהָ לַיעִן ּומֹוׁשֵגָמ

ָך,ֶבָם מֹוׁשָרּום עֹולְּב

  האל המגן עלינוצור ישועתנו:  הדורות שהיו והדורות שיקומו בעתיד.   הראשונים... האחרונים:  מבוסס, קיים.   נכון:

  בשמים ממעל.ברום עולם:כסלע איתן ומושיענו.   
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ֶרץ.ָי אֵסְפַד אַָך עְְדָקתִצְיָך וֶטָּפְׁשִּומ

יָך,ֶתוְצִמְע לַמְׁשִּיֶיׁש ׁשִֵרי אְׁשַ, אתֶמֱא

ּבֹו.ִל לַים עִׂשְָרָך יָָך ּוְדבְתֹוָרתְו

ָך,ֶּמַעְדֹון לָה הּוא אָּתַ, אתֶמֱא

ים.ִנָבֹות ּובָאְם, לִָריב ִריבָּבֹור לְִך ּגֶלֶּומ

רֹון,ֲחַה הּוא אָּתַאְה הּוא ִראׁשֹון וָּתַ, אתֶמֱא

.ַיעִל ּומֹוׁשְֵך ּגֹואֶלֶנּו מָין לֵֶדיָך אָעְלַּבִּומ

ינּו,ֵֹלהֱנּו, יהוה אָּתְלַאְם ּגִַריְצִּמִ, מתֶמֱא

נּו,ִָדיתְִדים ּפָבֲית עֵּבִּומ

,ָּתְלָאָל ּגֵָראְׂשִכֹוְרָך יְ, ּובָּתְָרגָם הֶכֹוֵריהְל ּבָּכ

,ָּתְַקעָם ּבֶהָם סּוף לַיְו

,ְָרּתַבֱעֶיִדיִדים הִ, וָּתְעַּבִִדים טֵזְו

ר.ָם ֹלא נֹותֶהֵד מָחֶם, אֵֶריהָם צִיַּסּו מַכְיַו

ל,ֵאָמּו לְרֹומְים וִהּובֲחּו אְּבִאת ׁשֹל זַע

חֹות,ָּבְׁשִתְירֹות וִירֹות, ׁשִמְִדיִדים זְנּו יְתָנְו

ם,ַָקּיְי וַל חְֵך, אֶלֶּמַהֹוָדאֹות לְָרכֹות וְּב

נֹוָרא,ְדֹול וָא, ּגָּׂשִנְָרם ו

רֹום,ֵָדי מֲים עִלָפְ ׁשַיּהִּבְגֶַרץ ּומֵָדי אֲים עִאֵיל ּגִּפְׁשַמ

ים,ִּלַר ּדֵעֹוזְים וִוָנֲיִרים, ּופֹוֶדה עִסֲיא אִמֹוצ

יו.ָלֵם אָעְּוַת ׁשֵעְל ּבֵָראְׂשִּמֹו יַעְה לֶעֹונְו

 כינוי לעם ידידים:.   ]כינוי למצרים[  עושי רע זדים:  להלחם את מלחמתם.   לריב ריבם:  קצווי תבל.   אפסי ארץ:

  צדיקים מעונים ומושפלים.ענוים: מטיל יראה.    ונורא:   אויביהם.  צריהם:ישראל.   
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ָרְך,ֹבְרּוְך הּוא ּומָם, ּבָלֲיֹון ּגֹואְלֶל עֵאְּלֹות לִהְּת  חזן

ם:ָּלֻרּו כְמָאְה וָה ַרּבָחְמִׂשְיָרה ּבִנּו ׁשָָך עְל לֵָראְׂשִי יֵנְה ּובֶֹׁשמ

ם, יהוה,ִלֵאָה ּבָֹכמָי כִמקהל וחזן

ֶדׁש,ֹּקַר ּבָּדְאֶה נָֹכמָי ּכִמ

א.ֶלֶה פֵֹׂשֹּלת, עִהְנֹוָרא ת

ם,ָּיַת הַפְל ׂשַדֹול עָּגַָך הְמִׁשְים לִאּולְחּו גְּבִה ׁשָָדׁשֲיָרה חִׁש   חזן

רּו:ְמָאְיכּו וִלְמִהְם הֹודּו וָּלֻד ּכַחַי

ד.ֶעָם וָֹלעְֹלְך לְמִיהוה יקהל וחזן

את חתימת הברכה אומרים המתפללים בלחש בשעה שהחזן אומר אותה בקול רם, ואינם
עונים אחריו ”אמן“.

ל,ֵָראְׂשִַרת יְזֶעְה ּבָל, קּומֵָראְׂשִצּור יעמידה   

ל,ֵָראְׂשִיְהּוָדה וְָך יֶמֻאְנִֵדה כְּופ

ל.ֵָראְׂשִמֹו ְקדֹוׁש יְאֹות ׁשָבְנּו יהוה צֵלֲאֹר: ּגַמֱאֶנְו

ל.ֵָראְׂשִל יַאָה יהוה, ּגָּתַרּוְך אָּב

ולא כמקובל בברכות, שם נמצא לשון הווה כגון "רופא[  חתימת הברכה היא בלשון עבר גאל ישראל:

, ויש בזה כדי להדגיש שעיקרה של הברכה הוא התודה על גאולת מצרים.]חולים" או "מחיה המתים"

,]ראה עמ' 158[גם ציטוטי פסוקים משירת הים, שנאמרה על ידי משה ובני ישראל לאחר מעבר ים סוף 

מבליטים את המבט שמפנה ברכה זו אל העבר. גאולת העתיד תיזכר מייד להלן, בראשית תפילת

. אמירת חתימת הברכה בלחש בידי כל מתפלל, בשעה שהחזן]"ומביא גואל לבני בניהם"[העמידה 

אומר אותה בקול רם, באה למנוע את הצורך לענות "אמן" אחרי החזן וכך לחצוץ בין קריאת שמע

, המשבח מי ש"סומך גאולה לתפילה", היינו]ברכות ט ע"ב[והעמידה. דבר זה נקבע כבר בתלמוד הבבלי 

מי שאומר את ברכת הגאולה ואת תפילת העמידה ברצף. מטעם זה גם אין אומרים קדיש לאחר קריאת

שמע, שלא כבמעברים בין שאר יחידותיה של תפילת שחרית.

על[ אלהי ישראל ומגנו      צור ישראל: כל השומע את תהילתו מתמלא בייראתו.        נורא תהלת:  זימרו.   ענו שירה:

.]בפסוק שיצוטט מיד בהמשך[ כמו שאמרת      כנאמך:   לעזרת.  בעזרת:.   ]פי ישעיה ל, כט

שמות טו, יא

שמות טו, יח

 ישעיה מז, ד
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תפילת העמידה בלחש

פסוק מבוא

נוהגים לפסוע שלוש פסיעות קטנות אחורנית ולאחריהן שלוש פסיעות קטנות קדימה, תוך
אמירת הפסוק הבא בלחש:

ָך:ֶתָּלִהְיד ּתִּגַי יִח ּופָּתְפִי ּתַתָפְי, ׂשָֹדנֲא

את תפילת העמידה נוהגים לומר כשהרגליים צמודות זו לזו, והעיניים עצומות או מרוכזות
בסידור התפילה.

שלוש ברכות ראשונות

 ברכת אבות]א[

ינּו,ֵבֹותֲי אֵאֹלהֵינּו וֵֹלהֱה יהוה, אָּתַרּוְך אָּב   קידה

ֹקב,ֲעַי יֵאֹלהֵק, וָחְצִי יֵֹלהֱם, אָָרהְבַי אֵֹלהֱא

יֹון,ְלֶל עֵּנֹוָרא, אַהְּבֹור וִּגַדֹול הָּגַל הֵאָה

ל,ֹּכַה הֵים, קֹונִִדים טֹובָסֲל חֵּגֹומ

ה.ָבֲהַאְמֹו ּבְן ׁשַעַמְם לֶיהֵנְי בֵנְבִל לֵיא גֹואִבֵבֹות ּומֵָדי אְסַר חֵזֹוכְו

:] ימשיך בתפילה כרגיל—ומי ששכח [בשבת שובה מוסיפים 

ים.ִּיַים חִֹלהֱָך אְנַעַמְים לִּיַחַר הֶפֵסְנּו ּבֵבְתָכְים, וִּיַחַץ ּבֵפְָך חֶלֶים, מִּיַחְֵרנּו לְכָז

ן.ֵגָ ּומַיעִר ּומֹוׁשְֵך עֹוזֶלֶמ

ם.ָָרהְבַן אֵגָה יהוה, מָּתַרּוְך אָ  ּבקידה 

  תפילת העמידה היא היחידה הרביעית בתפילת שחרית של שבת. על ארבע תפילותתפילת העמידה:

העמידה של שבת ראה עמ' 76. בכל אחת מהן שבע ברכות: שלוש ראשונות ושלוש אחרונות הזהות

לאלו הנאמרות גם בימות החול, וכן ברכה אמצעית, ברכת "קדושת היום", אשר מנוסחת באופן שונה

בכל אחת מארבע העמידות. לדיון וביאור תפילת העמידה ראה עמ' 15 ואילך. לדיון בברכת "קדושת

היום" של שחרית של שבת ראה להלן, עמ' 183.

תהלים נא, יז
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 ברכת גבורות]ב[

,ַיעִהֹוׁשְה, ַרב לָּתַים אִתֵה מֵּיַחְ מי,ָֹדנֲם אָעֹולְּבֹור לִה ּגָּתַא

םֶׁשֶּגַ ּומֹוִריד הַרּוחָיב הִּׁשַמ  :םירמוא ףרוחב      לָּטַמֹוִריד ה :םירמוא ץיקב

ים,ִים ַרּבִמֲַרחְים ּבִתֵה מֵּיַחְד, מֶסֶחְים ּבִּיַל חֵּכְלַכְמ

סּוִרים,ֲיר אִּתַים, ּומִא חֹולֵרֹופְים, וִלְְך נֹופֵסֹומ

ר.ָפָי עֵנֵיׁשִתֹו לָמּונֱם אֵַקּיְּומ

ְך,ָה לֶי ּדֹומִבּורֹות ּומְל ּגַעַמֹוָך ּבָי כִמ

ה.ָׁשּועְ יַיחִמְצַה ּומֶּיַחְית ּומִמְֵך מֶלֶמ

:] ימשיך בתפילה כרגיל—ומי ששכח [בשבת שובה מוסיפים 

ים.ִמֲַרחְים ּבִּיַחְצּוָריו לְר יֵן, זֹוכָמֲַרחָב הָמֹוָך אָי כִמ

ים.ִתֵיֹות מֲחַהְה לָּתַן אָמֱאֶנְו

ים.ִתֵּמַה הֵּיַחְה יהוה, מָּתַרּוְך אָּב

 ברכת קדושת ה']ג[

ה,ָלֶלּוָך ּסְלַהְל יֹום יָכְים ּבִ ּוְקדֹוׁשָך ָקדֹוׁש,ְמִׁשְה ָקדֹוׁש וָּתַא

ה.ָּתָָקדֹוׁש אְדֹול וְָך ּגֶלֶל מֵי אִּכ

דֹוׁש.ָּקַל הֵאָה יהוה, הָּתַרּוְך אָּב

 יתחיל את—ומי ששכח ולא עשה כן [בשבת שובה חותמים את הברכה בנוסח זה 
:]תפילת העמידה מראשיתה

דֹוׁש.ָּקְַך הֶלֶּמַה יהוה, הָּתַרּוְך אָּב
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[ד] ברכת קדושת היום

 ּלֹו,ָן ָקָראתָמֱאֶד נֶבֶי עִ ּכקֹו,ְלֶת חַנְּתַמְה ּבֶֹׁשח מַמְׂשִי

י,ַינִר סַל הַיָך עֶנָפְדֹו לְמָעְ ּלֹו, ּבָּתַתָֹראׁשֹו נְֶרת ּבֶאְפִיל ּתִלְּכ

ת,ָּבַיַרת ׁשִמְם ׁשֶהָתּוב ּבָכְדֹו, וָיְים הֹוִריד ּבִנָבֲי לּוחֹות אֵנְּוׁש

ָך:ֶתֹוָרתְתּוב ּבָן ּכֵכְו

ת,ָּבַּׁשַת הֶל אֵָראְׂשִי יֵנְרּו בְמָׁשְו

ם:ִָרית עֹולְם ּבָֹדֹרתְת לָּבַּׁשַת הֶׂשֹות אֲעַל

ם,ָֹלעְוא לִל אֹות הֵָראְׂשִי יֵנְין ּבֵי ּובִינֵּב

ֶרץָאָת הֶאְם וִיַמָּׁשַת הֶה יהוה אָׂשָים עִמָת יֶׁשֵי ׁשִּכ

ׁש:ַפָּנִּיַת וַבָי ׁשִיעִבְּׁשַּיֹום הַּוב

ָרצֹות,ֲאָי הֵגֹויְינּו, לֵֹלהֱּתֹו, יהוה אַתְֹלא נְו

  נושאיה המרכזיים של ברכת קדושת היום בתפילת שחרית הם מתן תורה ומצוותברכת קדושת היום:

שבת שבעשרת הדיברות, והיא מוכרת לנו בנוסח קרוב לשלנו כבר מימי הגאונים. לברכה חמישה חלקים

 ציטוט]ב[ פיוט קצר העוסק במתן תורה; ]א[: ]כששני האחרונים משותפים לכל ברכות קדושת היום[

]ד[ הדגשת הקשר המיוחד שבין השבת לעם ישראל; ]ג[פסוקים מן התורה העוסקים במצוות השבת; 

 בקשות שונות למנוחה, לשמחה ולקדושה.]ה[תיאור שמחת עם ישראל במלכות ה' וחביבותה של השבת; 

  ברכת קדושת היום פותחת בפיוט קצוב בן שלוש שורות. ישנם כתבי יד של פיוטישמח משה וכו':

זה שבהם כתוב "לוחות אבנים" במקום "שני לוחות אבנים", ובמקרה זה נוצר בראשי שלוש השורות

, ואולי זה שריד מפיוט ארוך יותר, שחלקיו האחרים]"ישמח ... כליל ... לוחות"[האקרוסטיכון י-כ-ל 

 ואת]"מתנת חלקו", "כליל תפארת"[אבדו. השערה זו מסבירה את לשונו הציורית במיוחד של הקטע 

 שמירת]בלוחות![הקישור הרופף שבינו לבין ציטוט פסוקי המקרא שבעקבותיו. אחרי "וכתוב בהם 

שבת" היינו מצפים למצוא ציטוט מעשרת הדיברות, ואפשר שכך היה בפיוט המקורי.

 קטע זה נתווסף לברכה רק בימי הביניים. יש בו ביטוי ברור לבחירת עם ישראל ולא נתתו וכו':

ולראיית השבת כבלעדית לו. השבת נתפסת כאות של ברית בין ה' לבין עמו, ועל כן אין לשתף בה את

מי שאיננו בן ברית.

טז-יזשמות 

כליל תפארת:.   ]וכינוי זה על פי במדבר יב, ז[ משה שמח על שנפל בגורלו להיקרא "עבד נאמן"  ישמח משה וכו':  ∞
גויי את יום השבת.    ולא נתתו:  פסק ממלאכתו.   וינפש:.   ]הברית[ סימן      אות:.   ]והוא סמל של כבוד[כתר הדּור 
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ים,ִילִסְֵדי פְעֹובְנּו, לֵּכְלַּתֹו, מְלַחְנִֹלא הְו

ים,ִֵרלֲנּו עְּכְׁשִתֹו ֹלא יָנּוחְמִם ּבַגְו

ה,ָבֲהַאְּתֹו ּבַתְָך נְּמַל עֵָראְׂשִיְי לִּכ

.ְָרּתָחָם ּבָר ּבֶׁשֲֹקב אֲעַַרע יֶזְל

ג.ֶֹני עֵקֹוְראְת וָּבֵַרי ׁשְָך ׁשֹומְכּותְלַמְחּו בְמְׂשִי

י,ִיעִבְי ׁשֵׁשְַקּדְם מַע

ָך,ֶּטּובִגּו מְּנַעְתִיְעּו וְּבְׂשִם יָּלֻּכ

ּתֹו,ְׁשִַקּדְ ּבֹו וָיתִי ָרצִיעִבְּׁשַּוב

,ָים אֹותֹו ָקָראתִמָת יַּדְמֶח

ית.ִֵראׁשְה בֵׂשֲעַמְר לֶכֵז

נּו,ֵתָנּוחְמִא בָה נֵינּו, ְרצֵבֹותֲי אֵאֹלהֵינּו וֵֹלהֱא

ָך,ֶתֹוָרתְֵקנּו ּבְלֶן חֵתְיָך וֶתוְצִמְנּו ּבֵׁשְַקּד

ָך,ֶתָיׁשּועִנּו ּבֵׁשְפַח נַּמַׂשְָך וֶּטּובִנּו מֵעְּבַׂש

ת.ֶמֱאֶָך ּבְּדְבָעְנּו לֵּבִר לֵהַטְו

ָך,ֶת ָקְדׁשַּבַָרצֹון ׁשְה ּובָבֲהַאְינּו, ּבֵֹלהֱנּו, יהוה אֵילִחְנַהְו

ָך.ֶמְי ׁשֵׁשְַקּדְל מֵָראְׂשִל יָנּוחּו בֹו ּכָיְו

ת.ָּבַּׁשַׁש הֵַקּדְה יהוה, מָּתַרּוְך אָּב

בעקבות ישעיה נח, יג:  "וקראת[ המתענגים ביום השבת  וקוראי ענג: יקחו חלק.    ישכנו: אומות העולם.    הארצות:

 החביב מכל הימים. יסוד המסורת הזו, כנראה, בדרשה על מה שנאמר חמדת ימים:  יום השבת.   שביעי:     .  ]לשבת ענג"

, כאשר "ויכל" נדרש במשמע של כליון נפש, כיסופים,]בראשית ב, ב[בתורה בקשר לשבת:  "ויכל אלהים ביום השביעי" 

  הענק לנו כירושה נצחית.והנחילנו:  גורלנו.   חלקנו:  קבל את מנוחתנו ברצון.   רצה נא במנוחתנו: חימוד.  
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שלוש ברכות אחרונות

 ברכת העבודה]ה[

ה,ֵעְם ׁשָתָּלִפְתִלְל וֵָראְׂשִָך יְּמַעְינּו, ּבֵֹלהֱה, יהוה אְֵרצ

ָך,ֶיתֵיר ּבְִדבִבֹוָדה לֲעָת הֶב אֵׁשָהְו

ָרצֹון,ְל ּבֵַקּבְה תָבֲהַאְָרה ּבֵהְם מָתָּלִפְל ּותֵָראְׂשִי יֵּׁשִאְו

ָך.ֶּמַל עֵָראְׂשִבֹוַדת יֲיד עִמָָרצֹון ּתְי לִהְּות

ומי ששכח לעשות זאת, ונזכר קודם שסיים את תפילת העמידה[בראש חודש מוסיפים 
 יתחיל את ברכת העבודה מחדש; מי ששכח ונזכר לאחר שסיים את העמידה—

:] יחזור ויאמר את כל תפילת העמידה מחדש—כולה 

רֵכָּזִיְֵקד וָּפִיְע, וַמָּׁשִיְה וֶָרצֵיְה וֶָראֵיְ, וַיעִּגַיְבֹוא וָיְה וֶלֲעַינּו, יֵבֹותֲי אֵאֹלהֵינּו וֵֹלהֱא

םִיַלָרּוׁשְרֹון יְכִזְָך, וֶּדְבַד עִוָן ּדֶ ּבַיחִׁשָרֹון מְכִזְינּו, וֵבֹותֲרֹון אְכִזְנּו וְֵקדֹונִנּו ּופֵרֹונְכִז

דֶסֶחְן ּולֵחְה, לָטֹובְה לָיטֵלְפִיָך, לֶנָפְל לֵָראְׂשִית יֵָך ּבְּמַל עָרֹון ּכְכִזְָך, וֶיר ָקְדׁשִע

ה.ֶּזֶַדׁש הֹחַיֹום ֹראׁש הְלֹום ּבָׁשְים ּולִּיַחְים, לִמֲַרחְּול

ה,ָטֹובְינּו ּבֹו לֵֹלהֱֵרנּו יהוה אְכָז

ה,ָָרכְבְִקֵדנּו בֹו לָּופ

ים.ִים טֹובִּיַחְנּו בֹו לֵיעִהֹוׁשְו

נּו,ֵיעִהֹוׁשְינּו וֵלָם עֵַרחְנּו וֵּנָחְים חּוס וִמֲַרחְה וָׁשּועְר יְַדבִּוב

ה.ָּתַָרחּום אְּנּון וְַך חֶלֶל מֵי אִינּו, ּכֵינֵיָך עֶלֵי אִּכ

ים.ִמֲַרחְּיֹון ּבִצְָך לְׁשּובְינּו ּבֵינֵה עָינֶזֱחֶתְו

ּיֹון.ִצְתֹו לָינִכְיר ׁשִזֲחַּמַה יהוה, הָּתַרּוְך אָּב

 ברכת ההודאה]ו[

ְך,ָנּו לְחַנֲמֹוִדים א   קידה

ד,ֶעָם וָעֹולְינּו לֵבֹותֲי אֵאֹלהֵינּו וֵֹלהֱה הּוא יהוה אָּתַאָׁש

דֹור.ָדֹור וְה הּוא לָּתַנּו אֵעְׁשִן יֵגָינּו, מֵּיַצּור ח
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ָך,ֶתָּלִהְר ּתֵּפַסְָך ּונְנֹוֶדה ּל

ֶדָך,ָיְסּוִרים ּבְּמַינּו הֵּיַל חַע

ְך,ָקּודֹות לְּפַינּו הֵמֹותְׁשִל נַעְו

נּו,ָּמִל יֹום  עָכְּבֶיָך ׁשֶּסִל נַעְו

ם.ִָריֳהָצְֶקר וֹבֶָרב וֶת, עֵל עָכְּבֶיָך ׁשֶטֹובֹותְיָך וֶאֹותְלְפִל נַעְו

ֶדיָך,ָסֲּמּו חַי ֹלא תִם ּכֵַרחְמַהְיָך, וֶמֲלּו ַרחָי ֹלא כִּטֹוב ּכַה

ְך.ָינּו לִם ִקּוָעֹולֵי מִּכ

:] ימשיך בתפילתו כרגיל-ומי ששכח [בחנוכה מוסיפים 

מֹותָחֶּנַל הַעְאֹות וָלְפִּנַל הַעְׁשּועֹות וְּתַל הַעְבּורֹות וְּגַל הַעְְרָקן וֻּפַל הַעְים וִּסִּנַל הַעְו

ה.ֶּזַן הַמְּזַם ּבֵהָים הִמָּיַינּו ּבֵבֹותֲאַ לָיתִׂשָעֶמֹות ׁשָחְלִּמַל הַעְו

הָעְָרׁשָן הָוָכּות יְלַָדה מְמָעֶׁשְיו, ּכָנָאי ּובַמֹונְׁשַדֹול חָן ּגֵֹהן ּכָנָן יֹוחֶהּו ּבָיְתִּתַי מֵימִּב

יָךֶמֲַרחְה ּבָּתַאְָך, וֶי ְרצֹונֵּקֻחֵיָרם מִבֲעַהְָך ּולֶם ּתֹוָרתָיחִּכְׁשַהְל לֵָראְׂשִָך יְּמַל עַע

תֶ אָּתְַקמָם, נָינִת ּדֶ אָּתְנַם, ּדָת ִריבֶ אָּתְם, ַרבָָרתָת צֵעְם ּבֶהָ לְָדּתַמָים עִַרּבָה

הֹוִרים,ְד טַיְים ּבִאֵמְים, ּוטִּטַעְד מַיְים ּבִַרּבְים, וִׁשָּלַד חַיְּבֹוִרים ּבִ ּגְָרּתַסָם, מָתְָקמִנ

ָקדֹוׁשְדֹול וָם ּגֵ ׁשָיתִׂשָָך עְָך, ּולֵֶקי תֹוָרתְד עֹוסַיְִדים ּבֵזְיִקים, וִּדַד צַיְים ּבִעָּוְרׁש

ְךַר ּכַחַאְה. וֶּזַּיֹום הַהְְרָקן ּכֻה ּופָדֹולְה גָׁשּועְ ּתָיתִׂשָל עֵָראְׂשִָך יְּמַעְָך, ּולֶמָעֹולְּב

רֹותֵיקּו נְִדלִהְָך, וֶׁשְָקּדִת מֶרּו אֲהִטְָך, וֶלָיכֵת הֶּנּו אִָך, ּופֶיתֵיר ּבְִדבִיָך לֶנָאּו בָּב

.דֹולָּגַָך הְמִׁשְל לֵּלַהְהֹודֹות ּולְּלּו, לֵה אָּכֻנֲי חֵמְת יַמֹונְעּו ׁשְָקבְָך, וֶרֹות ָקְדׁשְצַחְּב

:] ימשיך בתפילתו כרגיל-ומי ששכח [בשושן פורים מוסיפים 

מֹותָחֶּנַל הַעְאֹות וָלְפִּנַל הַעְׁשּועֹות וְּתַל הַעְבּורֹות וְּגַל הַעְְרָקן וֻּפַל הַעְים וִּסִּנַל הַעְו

ה.ֶּזַן הַמְּזַם ּבֵהָים הִמָּיַינּו ּבֵבֹותֲאַ לָיתִׂשָעֶמֹות ׁשָחְלִּמַל הַעְו

ידִמְׁשַהְׁש לֵּקִע, ּבָָרׁשָן הָמָם הֶיהֵלֲד עַמָעֶׁשְיָרה, ּכִּבַן הַׁשּוׁשְר ּבֵּתְסֶאְי וַכְְרּדָי מֵימִּב

הָׁשֹלְׁשִד, ּבָחֶיֹום אְים ּבִׁשָנְף וֵַקן  טָד זַעְר וַעַּנִהּוִדים מְּיַל הָת ּכֶד אֵּבַאְֹרג ּולֲהַל

יםִַרּבָיָך הֶמֲַרחְה ּבָּתַאְבֹוז. וָם לָלָלְָדר, ּוׁשֲֶדׁש אֹר, הּוא חָׂשָים עֵנְֶדׁש ׁשֹחְר לָׂשָע
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לּו אֹותֹוָתְֹראׁשֹו, וְמּולֹו ּבְ ּלֹו ּגָבֹותֵׁשֲהַּתֹו, וְבַׁשֲחַת מֶ אָּתְַקלְִקלְתֹו, וָצֲת עֶ אְָרּתַפֵה

ץ.ֵעָל הַיו עָנָת ּבֶאְו

ד.ֶעָם וָעֹולְיד לִמָנּו ּתֵּכְלַָך מְמִא ׁשֵּׂשַנְתִיְם וַרֹומְתִיְ וַרְךָּבְתִם יָּלֻל ּכַעְו

:] ימשיך בתפילתו כרגיל—ומי ששכח [בשבת שובה מוסיפים 

ָך.ִֶריתְי בֵנְל ּבָים ּכִים טֹובִּיַחְב לֹתְּוכ

ה,ָלֶים יֹודּוָך ּסִּיַחַל הָכְו

י טֹוב,ִם ּכָעֹולְת לֶמֱאֶדֹול ּבָּגַָך הְמִת ׁשְֶרכּו אָיבִלּו וְלַיהִו

ּטֹוב.ַל הֵאָה, הָלֶנּו סֵָרתְזֶעְנּו וֵתָׁשּועְל יֵאָה

הֹודֹות.ְה לֶאָָך נְָך ּולְמִּטֹוב ׁשַה יהוה, הָּתַרּוְך אָ   ּבקידה

 ברכת השלום]ז[

ים,ִמֲַרחְד וֶסֶחָן וֵים חִּיַ חה,ָָרכְה ּובָלֹום טֹובָים ׁשִׂש

ָך.ֶּמַל עֵָראְׂשִל יָל ּכַעְינּו וֵלָע

יָך,ֶנָאֹור ּפְד ּבָחֶאְנּו ּכָּלֻינּו ּכִבָנּו אְֵרכָּב

ד,ֶסֶת חַבֲהַאְים וִּיַינּו, ּתֹוַרת חֵֹלהֱנּו, יהוה אָ ּלָּתַתָיָך נֶנָאֹור ּפְי בִּכ

לֹום.ָׁשְים וִּיַחְים וִמֲַרחְה וָָרכְָדָקה ּובְּוצ

לֵָראְׂשִָך יְּמַל עָת ּכֵֶרְך אָבְנּו ּולְֵרכָבְיָך לֶינֵעְה ּבֶיְהִטֹוב יְו

ָך.ֶלֹומְׁשִה ּבָעָל ׁשָכְת ּובֵל עָכְּב

:] ימשיך בתפילתו כרגיל—ומי ששכח [בשבת שובה מוסיפים 

יָך,ֶנָפְב לֵתָּכִנְר וֵכָּזִמֹות, נָחֶנְׁשּועֹות וְרֹות טֹובֹות, יֵזְה, ּוגָה טֹובָסְָרנַלֹום, ּופָׁשְה וָָרכְים, ּבִּיַר חֶפֵסְּב

לֹום.ָׁשְים ּולִים טֹובִּיַחְל, לֵָראְׂשִית יֵָך ּבְּמַל עָכְנּו וְחַנֲא

לֹום.ָּׁשַל ּבֵָראְׂשִּמֹו יַת עֵֶרְך אָבְמַה יהוה, הָּתַרּוְך אָּב
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תוספות בסיום תפילת העמידה

י.ִלֲאֹגְיָך, יהוה צּוִרי וֶנָפְי לִּבִיֹון לְגֶהְי וִֵרי פְמִָרצֹון אְיּו לְהִי

יִׁשְפַי נַלְַקלְמִלְה, וְָרמִר מֵּבַּדִי מַתָפְָרע ּוׂשֵי מִׁשֹונְר לֹצְי, נַֹלהֱא

ֹףְרּדִיָך ּתֶתוְצִֵרי מֲחַאְָך, וֶתֹוָרתְי ּבִּבִח לַתְה. ּפֶיְהִל ּתֹּכַר לָפָעֶי ּכִׁשְפַנְם, וֹּדִת

ֵקלְַקלְם וָתָצֲר עֵפָָרה הֵהְה, מָי ָרעַלָים עִבְחֹוׁשַהְים וִמָּקַל הָכְי. וִׁשְפַנ

ם.ָּתְבַׁשֲחַמ

יַלָָדם עָת אַאְה ִקנֶלֲעַֹּלא תֶ, ׁשיַבֹותֲי אֵאֹלהֵי וַֹלהֱיָך יהוה אֶנָפְּלִי ָרצֹון מִהְי

רֶצֵּיִי מִנֵילִּצַתְָך, וֶיסִעְכַֹּלא אֶׁשְּיֹום וַעֹוס הְכֶֹּלא אֶׁשְִרים, וֵחֲל אַי עִתָאְֹלא ִקנְו

הֵנְָך, ּבֶמָעֹולְָך ּבְמִד ׁשֵחַינּו יֵאֹלהֵנּו וֵּכְלַה. מָוָנֲעַה וָעָנְכַי הִּבִלְן ּבֵתְָרע, וָה

חַּמַׂשְָך וֶאנֵֹדה צְּיֹות, ּופֻלָץ ִקּבּוץ ּגֵַקּבְָך, וֶלָיכֵל הֵלְכַׁשְָך וְיתֵד ּבֵּסַיְרָך, יִע

הֵׂשֲָך, עֶן ּתֹוָרתַעַמְה לֵׂשֲָך, עֶינִמְן יַעַמְה לֵׂשֲָך, עֶמְן ׁשַעַמְה לֵׂשֲָך. עֶָדתֲע

י.ִנֵנֲעַָך וְינִמְה יָיעִִדיֶדיָך, הֹוׁשְצּון יְלָחֵן  יַעַמְָך.  לֶתָן ְקֻדּׁשַעַמְל

י.ִלֲאֹגְיָך, יהוה צּוִרי וֶנָפְי לִּבִיֹון לְגֶהְי וִֵרי פְמִָרצֹון אְיּו לְהִי

נוהגים לפסוע שלוש פסיעות קטנות אחורנית, לקוד קידה לצד שמאל, לצד ימין ולפנים,
ולאחר מכן לפסוע שלוש פסיעות קטנות קדימה ולומר:

לַעְינּו וֵלָלֹום עָה ׁשֶׂשֲעַיו, הּוא יָרֹומְמִ ּב]לֹוםָּׁשַה :םירמוא הבוששבת ב[לֹום ָה ׁשֶֹׂשע

ן.ֵמָרּו אְמִאְל, וֵָראְׂשִל יָּכ

וממשיכים ואומרים:

הֶנָּבִּיֶ ׁשינּו,ֵבֹותֲי אֵאֹלהֵינּו וֵֹלהֱיָך יהוה אֶנָפְּלִי ָרצֹון מִהְי

הְָראִיְְדָך ּבָבֲעַם נָׁשְָך. וֶתֹוָרתְֵקנּו ּבְלֶן חֵתְינּו, וֵמָיְָרה בֵהְמִׁש ּבְָקּדִּמַית הֵּב

ּיֹות.ִֹנים ַקְדמִנָׁשְם ּוכָי עֹולֵימִּכ

ם,ִָלָירּוׁשִהּוָדה וְת יַחְנִיהוה מַה לְָרבָעְו

ּיֹות.ִֹנים ַקְדמִנָׁשְם ּוכָי עֹולֵימִּכ

תהלים יט, טו

תהלים ס, ז

משנה אבות ה, כג

מלאכי ג, ד

תהלים יט, טו
תלמוד בבלי
ברכות יז ע"א
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חזרת החזן על תפילת העמידה

ָך:ֶתָּלִהְיד ּתִּגַי יִח ּופָּתְפִי ּתַתָפְי, ׂשָֹדנֲא

שלוש ברכות ראשונות

 ברכת אבות]א[

ינּו,ֵבֹותֲי אֵאֹלהֵינּו וֵֹלהֱה יהוה, אָּתַרּוְך אָּב   קידה

ֹקב,ֲעַי יֵאֹלהֵק, וָחְצִי יֵֹלהֱם, אָָרהְבַי אֵֹלהֱא

יֹון,ְלֶל עֵּנֹוָרא, אַהְּבֹור וִּגַדֹול הָּגַל הֵאָה

ל,ֹּכַה הֵים, קֹונִִדים טֹובָסֲל חֵּגֹומ

ה.ָבֲהַאְמֹו ּבְן ׁשַעַמְם לֶיהֵנְי בֵנְבִל לֵיא גֹואִבֵבֹות ּומֵָדי אְסַר חֵזֹוכְו

בשבת שובה אומר הקהל ואחר כך החזן:

ים.ִּיַים חִֹלהֱָך אְנַעַמְים לִּיַחַר הֶפֵסְנּו ּבֵבְתָכְים, וִּיַחַץ ּבֵפְָך חֶלֶים, מִּיַחְֵרנּו לְכָז

ן.ֵגָ ּומַיעִר ּומֹוׁשְֵך עֹוזֶלֶמ

ם.ָָרהְבַן אֵגָה יהוה, מָּתַרּוְך אָ  ּבקידה 

 ברכת גבורות]ב[

,ַיעִהֹוׁשְה, ַרב לָּתַים אִתֵה מֵּיַחְ מי,ָֹדנֲם אָעֹולְּבֹור לִה ּגָּתַא

םֶׁשֶּגַ ּומֹוִריד הַרּוחָיב הִּׁשַמ : החזןרמוא ףרוחב        לָּטַמֹוִריד ה : החזןרמוא ץיקב

ים,ִים ַרּבִמֲַרחְים ּבִתֵה מֵּיַחְד, מֶסֶחְים ּבִּיַל חֵּכְלַכְמ

סּוִרים,ֲיר אִּתַים, ּומִא חֹולֵרֹופְים, וִלְְך נֹופֵסֹומ

ר.ָפָי עֵנֵיׁשִתֹו לָמּונֱם אֵַקּיְּומ

ְך,ָה לֶי ּדֹומִבּורֹות ּומְל ּגַעַמֹוָך ּבָי כִמ

תהלים נא, יז
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ה.ָׁשּועְ יַיחִמְצַה ּומֶּיַחְית ּומִמְֵך מֶלֶמ

בשבת שובה אומר הקהל ואחר כך החזן:

ים.ִמֲַרחְים ּבִּיַחְצּוָריו לְר יֵן, זֹוכָמֲַרחָב הָמֹוָך אָי כִמ

ים.ִתֵיֹות מֲחַהְה לָּתַן אָמֱאֶנְו

עמידהים.   ִתֵּמַה הֵּיַחְה יהוה, מָּתַרּוְך אָּב

[ג] קדושה

כל קטע מן הקדושה נאמר תחילה על ידי הקהל ולאחר מכן על ידי החזן.

י ֹקֶדׁש,ְֵרפַ סֹוד ׂשַיחִם ׂשַעֹנְְך ּכִָריצֲעַנְְך וָיׁשְִקּדַנ

ה,ָָך ְקֻדּׁשְים לִׁשְּלַׁשְמַה

ָך:ֶיאִבְד נַל יַתּוב עָּכַּכ

ר:ַמָאְה וֶל זֶה אֶָקָרא זְו

נוהגים להתרומם על קצות האצבעות שלוש פעמים, בשעת אמירת המילה "קדוש".

בֹודֹו.ְֶרץ ּכָאָל הָֹלא כְאֹות, מָבְיהוה צָקדֹוׁש ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש 

]"ברכת קדושת ה'"[ בשעת חזרת החזן על תפילת העמידה מחליפים את הברכה השלישית      קדּושה:

"וקדושים בכל יום יהללוך [בטכס אמירתה של הקדּושה. מה שנאמר בברכת קדושת ה' באופן כללי

 מפורט ומומחש מאוד בקדושה. הקדּושה בכללה היא הכרזה טכסית ופומבית על קדושת ה',]סלה"

רוממותו ומלכותו, הנעשית תוך חיקוי דברי השבח שאומרים המלאכים בשמי מרום, כמתואר בנבואות

ישעיהו ויחזקאל. אף שנוסחה של הקדושה ידוע רק מימי הגאונים, נראה שמוצאה בתקופת התנאים,

אולי אף בחוגים של אנשי תורת הסוד הקדומה, שעסקו רבות בעולם העליון ובנסיון האנושי להגיע

אליו. הכנסת דברי שבח מלאכיים אל פיהם של בשר ודם מקנה להם, ולּו לרגע, מעמד נעלה ונשגב, על-

אנושי כמעט. בארץ ישראל, עד ימי הגאונים, נאמרה הקדושה בתפילת העמידה רק אחת לשבוע, בשחרית

של שבת, וזאת בשל העוצמה הדתית הרבה שיוחסה לה. בבבל נאמרה הקדושה בכל פעם שהחזן חזר

. בבסיסה של הקדושה]]עמ' 170[והשווה לעיל על "קדושה דיוצר" [על העמידה, וכך נהוג עד היום 

,]"שרפי קדש"[ המלאכים ]"סוד"[ של חבורת ]"נעם שיח"[  נאמר לפניך דברי קדושה והערצה, כשירתם נקדישך וכו':  ∞

האומרים שלוש פעמים "קדוש".

ישעיה ו, ג
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ים קֹול,ִיעִמְׁשַק מָזָחְיר וִּדַדֹול אָׁש ּגַקֹול ַרעְז ּבָא

ִרים:ְאֹומְים וִחְּבַׁשְם מָתָּמֻעְים, לִָרפְת ׂשַּמֻעְים לִאְּׂשַנְתִמ

קֹומֹו.ְּמִבֹוד יהוה מְרּוְך ּכָּב

ְך.ָנּו לְחַנֲים אִּכַחְי מִינּו, ּכֵלָֹלְך עְמִתְ וַיעִנּו, תֹופֵּכְלַָך, מְקֹומְּמִמ

ן,ֹּכְׁשִד ּתֶעָם וָעֹולְינּו לֵמָיְָקרֹוב ּבְּיֹון, ּבִצְֹלְך ּבְמִי ּתַתָמ

ים,ִחָצְח נַצֵנְדֹור ּולָדֹור וְיְרָך לִם עִיַלָרּוׁשְתֹוְך יְׁש ּבֵַקּדְתִתְל וֵּדַּגְתִּת

ָך,ֶּזֻיֵרי עִׁשְמּור ּבָאָר הָבָּדַָך, ּכֶכּותְלַה מָינְֶראִינּו תֵינֵעְו

ְדֶקָך:ִ צַיחִׁשְד מִֵדי ָדוְל יַע

ּה:ָלּויְלַֹדר, הָֹדר וְּיֹון לְִך צִיַֹלהֱ אם,ָעֹולְֹלְך יהוה לְמִי

ה,ָלֶלּוָך ּסְלַהְל יֹום יָכְים ּבִ, ּוְקדֹוׁשָך ָקדֹוׁשְמִׁשְה ָקדֹוׁש וָּתַא חזן   

ה.ָּתָָקדֹוׁש אְדֹול וְָך ּגֶלֶל מֵי אִּכ

.דֹוׁשָּקַל הֵאָה יהוה, הָּתַרּוְך אָּב

דֹוׁש.ָּקְַך הֶלֶּמַה יהוה,  הָּתַרּוְך אָּבבשבת שובה חותם החזן:  

עומדים תמיד שלושה פסוקים אלה: דברי השבח ששומע ישעיהו מפי השרפים בהיכל שבו יושב כביכול

ה'; ההכרזה ששומע יחזקאל "בקול רעש גדול" כשהוא מתרחק מן המרכבה האלהית; פסוק מספר

תהלים המדגיש את מלוכת ה' בעולם. בין פסוקים אלה משתלבים משפטי קישור המשתנים מתפילה

לתפילה וממנהג למנהג. לתפילת הקדושה נודע מעמד מיוחד: היא נאמרת בעמידה, ברגליים צמודות,

אין לזוז ואין לדבר בשעת אמירתה, וגם מי שאיננו משתתף בתפילה מצטרף אל הציבור באמירתה.

 ההתרוממות על קצות האצבעות היא ביטוי סמלי לרצונו של האדם להיות כמלאך, קצות האצבעות:

ולהתרומם מעל עולם החומריות. מנהג זה מתועד כבר בספרות ימי הביניים.

 עולות ממקומן אל מול השרפים, ואומרות:  "ברוך כבוד]קבוצות  אחרות של מלאכים[  מתנשאים לעמת שרפים וכו':

.]השווה תהלים נט, יז:  "ואני אשיר עוזך"[  כינוי למזמורי תהלים שירי עזך:ה' ממקומו".   

יחזקאל ג, יב

תהלים קמו, י
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[ד] ברכת קדושת היום

 ּלֹו,ָן ָקָראתָמֱאֶד נֶבֶי עִּכקֹו, ְלֶת חַנְּתַמְה ּבֶֹׁשח מַמְׂשִי

י,ַינִר סַל הַיָך עֶנָפְדֹו לְמָעְ ּלֹו, ּבָּתַתָֹראׁשֹו נְֶרת ּבֶאְפִיל ּתִלְּכ

ת,ָּבַיַרת ׁשִמְם ׁשֶהָתּוב ּבָכְדֹו, וָיְים הֹוִריד ּבִנָבֲי לּוחֹות אֵנְּוׁש

ָך:ֶתֹוָרתְתּוב ּבָן ּכֵכְו

ת,ָּבַּׁשַת הֶל אֵָראְׂשִי יֵנְרּו בְמָׁשְו

ם:ִָרית עֹולְם ּבָֹדֹרתְת לָּבַּׁשַת הֶׂשֹות אֲעַל

ם,ָֹלעְוא לִל אֹות הֵָראְׂשִי יֵנְין ּבֵי ּובִינֵּב

ֶרץָאָת הֶאְם וִיַמָּׁשַת הֶה יהוה אָׂשָים עִמָת יֶׁשֵי ׁשִּכ

ׁש:ַפָּנִּיַת וַבָי ׁשִיעִבְּׁשַּיֹום הַּוב

ָרצֹות,ֲאָי הֵגֹויְינּו, לֵֹלהֱ יהוה אּתֹו,ַתְֹלא נְו

ים,ִילִסְֵדי פְעֹובְנּו, לֵּכְלַּתֹו, מְלַחְנִֹלא הְו

ים,ִֵרלֲנּו עְּכְׁשִתֹו ֹלא יָנּוחְמִם ּבַגְו

ה,ָבֲהַאְּתֹו ּבַתְָך נְּמַל עֵָראְׂשִיְי לִּכ

.ְָרּתָחָם ּבָר ּבֶׁשֲֹקב אֲעַַרע יֶזְל

ג.ֶֹני עֵקֹוְראְת וָּבֵַרי ׁשְָך ׁשֹומְכּותְלַמְחּו בְמְׂשִי

י,ִיעִבְי ׁשֵׁשְַקּדְם מַע

ָך,ֶּטּובִגּו מְּנַעְתִיְעּו וְּבְׂשִם יָּלֻּכ

ּתֹו,ְׁשִַקּדְ ּבֹו וָיתִי ָרצִיעִבְּׁשַּוב

,ָים אֹותֹו ָקָראתִמָת יַּדְמֶח

ית.ִֵראׁשְה בֵׂשֲעַמְר לֶכֵז

נּו,ֵתָנּוחְמִא בָה נֵינּו, ְרצֵבֹותֲי אֵאֹלהֵינּו וֵֹלהֱא

שמות לא, טז-יז
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ָך,ֶתֹוָרתְֵקנּו ּבְלֶן חֵתְיָך וֶתוְצִמְנּו ּבֵׁשְַקּד

ָך,ֶתָיׁשּועִנּו ּבֵׁשְפַח נַּמַׂשְָך וֶּטּובִנּו מֵעְּבַׂש

ת.ֶמֱאֶָך ּבְּדְבָעְנּו לֵּבִר לֵהַטְו

ָך,ֶת ָקְדׁשַּבַָרצֹון ׁשְה ּובָבֲהַאְינּו, ּבֵֹלהֱנּו, יהוה אֵילִחְנַהְו

ָך.ֶמְי ׁשֵׁשְַקּדְל מֵָראְׂשִל יָנּוחּו בֹו ּכָיְו

ת.ָּבַּׁשַׁש הֵַקּדְה יהוה, מָּתַרּוְך אָּב

שלוש ברכות אחרונות

 ברכת העבודה]ה[

ה,ֵעְם ׁשָתָּלִפְתִלְל וֵָראְׂשִָך יְּמַעְינּו, ּבֵֹלהֱה, יהוה אְֵרצ

ָך,ֶיתֵיר ּבְִדבִבֹוָדה לֲעָת הֶב אֵׁשָהְו

ָרצֹון,ְל ּבֵַקּבְה תָבֲהַאְָרה ּבֵהְם מָתָּלִפְל ּותֵָראְׂשִי יֵּׁשִאְו

ָך.ֶּמַל עֵָראְׂשִבֹוַדת יֲיד עִמָָרצֹון ּתְי לִהְּות

בראש חודש מוסיף החזן:

רֵכָּזִיְֵקד וָּפִיְע, וַמָּׁשִיְה וֶָרצֵיְה וֶָראֵיְ, וַיעִּגַיְבֹוא וָיְה וֶלֲעַינּו, יֵבֹותֲי אֵאֹלהֵינּו וֵֹלהֱא

םִיַלָרּוׁשְרֹון יְכִזְָך, וֶּדְבַד עִוָן ּדֶ ּבַיחִׁשָרֹון מְכִזְינּו, וֵבֹותֲרֹון אְכִזְנּו וְֵקדֹונִנּו ּופֵרֹונְכִז

דֶסֶחְן ּולֵחְה, לָטֹובְה לָיטֵלְפִיָך, לֶנָפְל, לֵָראְׂשִית יֵָך ּבְּמַל עָרֹון ּכְכִזְָך, וֶיר ָקְדׁשִע

הָטֹובְינּו ּבֹו לֵֹלהֱֵרנּו יהוה אְכָה. זֶּזֶַדׁש הֹחַיֹום ֹראׁש הְלֹום ּבָׁשְים ּולִּיַחְים, לִמֲַרחְּול

רְַדבִ. ּוב]אמן[ים ִים טֹובִּיַחְנּו בֹו לֵיעִהֹוׁשְ, ו]אמן[ה ָָרכְבְִקֵדנּו בֹו לָ, ּופ]אמןועונים: [

ְךֶלֶל מֵי אִינּו, ּכֵינֵיָך עֶלֵי אִנּו, ּכֵיעִהֹוׁשְינּו וֵלָם עֵַרחְנּו וֵּנָחְים חּוס וִמֲַרחְה וָׁשּועְי

ה.ָּתַָרחּום אְּנּון וַח

ים.ִמֲַרחְּיֹון ּבִצְָך לְׁשּובְינּו ּבֵינֵה עָינֶזֱחֶתְו

ּיֹון.ִצְתֹו לָינִכְיר ׁשִזֲחַּמַה יהוה, הָּתַרּוְך אָּב
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בשעה שהחזן אומר את חלקה הראשון של ברכת ההודאה אומר הקהל "מודים דרבנן":

 ברכת ההודאה]ו[

ה הּואָּתַאָ ׁשְך,ָנּו לְחַנֲמֹוִדים א   קידה

םָעֹולְינּו לֵבֹותֲי אֵאֹלהֵינּו וֵֹלהֱיהוה א

ה הּואָּתַנּו אֵעְׁשִן יֵגָינּו, מֵּיַד, צּור חֶעָו

ָך,ֶתָּלִהְר ּתֵּפַסְָך ּונְדֹור. נֹוֶדה ּלָדֹור וְל

לַעְֶדָך, וָיְסּוִרים ּבְּמַינּו הֵּיַל חַע

יָךֶּסִל נַעְְך, וָקּודֹות לְּפַינּו הֵמֹותְׁשִנ

יָךֶאֹותְלְפִל נַעְנּו, וָּמִל יֹום עָכְּבֶׁש

ֶקרֹבֶָרב וֶת, עֵל עָכְּבֶיָך ׁשֶטֹובֹותְו

יָך,ֶמֲלּו ַרחָי ֹלא כִּטֹוב ּכַם. הִָריֳהָצְו

ְך.ָינּו לִם ִקּוָעֹולֵי מִֶדיָך, ּכָסֲּמּו חַי ֹלא תִם ּכֵַרחְמַהְו

אֹותָלְפִּנַל הַעְׁשּועֹות וְּתַל הַעְבּורֹות וְּגַל הַעְְרָקן וֻּפַל הַעְים וִּסִּנַל הַעְ ובחנוכה מוסיף החזן: 
ה.ֶּזַן הַמְּזַם ּבֵהָים הִמָּיַינּו ּבֵבֹותֲאַ לָיתִׂשָעֶמֹות ׁשָחְלִּמַל הַעְמֹות וָחֶּנַל הַעְו

הָעְָרׁשָן הָוָכּות יְלַָדה מְמָעֶׁשְיו, ּכָנָאי ּובַמֹונְׁשַדֹול חָן ּגֵֹהן ּכָנָן יֹוחֶהּו ּבָיְתִּתַי מֵימִּב
יָךֶמֲַרחְה ּבָּתַאְָך, וֶי ְרצֹונֵּקֻחֵיָרם מִבֲעַהְָך ּולֶם ּתֹוָרתָיחִּכְׁשַהְל לֵָראְׂשִָך יְּמַל עַע
תֶ אָּתְַקמָם, נָינִת ּדֶ אָּתְנַם, ּדָת ִריבֶ אָּתְם, ַרבָָרתָת צֵעְם ּבֶהָ לְָדּתַמָים עִַרּבָה
הֹוִרים,ְד טַיְים ּבִאֵמְים, ּוטִּטַעְד מַיְים ּבִַרּבְים, וִׁשָּלַד חַיְּבֹוִרים ּבִ ּגְָרּתַסָם, מָתְָקמִנ

ָקדֹוׁשְדֹול וָם ּגֵ ׁשָיתִׂשָָך עְָך, ּולֵֶקי תֹוָרתְד עֹוסַיְִדים ּבֵזְיִקים, וִּדַד צַיְים ּבִעָּוְרׁש
ְךַר ּכַחַאְה. וֶּזַּיֹום הַהְְרָקן ּכֻה ּופָדֹולְה גָׁשּועְ ּתָיתִׂשָל עֵָראְׂשִָך יְּמַעְָך, ּולֶמָעֹולְּב
רֹותֵיקּו נְִדלִהְָך, וֶׁשְָקּדִת מֶרּו אֲהִטְָך, וֶלָיכֵת הֶּנּו אִָך, ּופֶיתֵיר ּבְִדבִיָך לֶנָאּו בָּב
.דֹולָּגַָך הְמִׁשְל לֵּלַהְהֹודֹות ּולְּלּו, לֵה אָּכֻנֲי חֵמְת יַמֹונְעּו ׁשְָקבְָך, וֶרֹות ָקְדׁשְצַחְּב

ׁשּועֹותְּתַל הַעְבּורֹות וְּגַל הַעְְרָקן וֻּפַל הַעְים וִּסִּנַל הַעְו   בשושן פורים מוסיף החזן:
םֵהָים הִמָּיַינּו ּבֵבֹותֲאַ לָיתִׂשָעֶמֹות ׁשָחְלִּמַל הַעְמֹות וָחֶּנַל הַעְאֹות וָלְפִּנַל הַעְו

ה.ֶּזַן הַמְּזַּב

"מודים דרבנן"

ה הּוא יהוהָּתַאָ ׁשְך,ָנּו לְחַנֲמֹוִדים א  קידה

ר,ָׂשָל ּבָי כֵֹלהֱינּו, אֵבֹותֲי אֵאֹלהֵינּו וֵֹלהֱא

הֹוָדאֹותְָרכֹות וְית. ּבִֵראׁשְר ּבֵֵרנּו יֹוצְיֹוצ

נּוָיתִיֱחֶהֶל ׁשַדֹוׁש עָּקַהְדֹול וָּגַָך הְמִׁשְל

ֹףסֱאֶתְנּו וֵמְַקּיְנּו ּותֵּיַחְן ּתֵנּו. ּכָּתְמִַקּיְו

יָךֶּקֻר חֹמְׁשִָך לֶרֹות ָקְדׁשְצַחְינּו לֵּיֹותֻלָּג

לַם, עֵלָב ׁשָבֵלְָך ּבְּדְבָעְָך ּולֶׂשֹות ְרצֹונֲעַלְו

הֹוָדאֹות.ַל הֵרּוְך אְָך, ּבָנּו מֹוִדים לָאֶׁש
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ידִמְׁשַהְׁש לֵּקִע, ּבָָרׁשָן הָמָם הֶיהֵלֲד עַמָעֶׁשְיָרה, ּכִּבַן הַׁשּוׁשְר ּבֵּתְסֶאְי וַכְְרּדָי מֵימִּב
הָׁשֹלְׁשִד, ּבָחֶיֹום אְים ּבִׁשָנְף וֵַקן  טָד זַעְר וַעַּנִהּוִדים מְּיַל הָת ּכֶד אֵּבַאְֹרג ּולֲהַל
יםִַרּבָיָך הֶמֲַרחְה ּבָּתַאְבֹוז. וָם לָלָלְָדר, ּוׁשֲֶדׁש אֹר, הּוא חָׂשָים עֵנְֶדׁש ׁשֹחְר לָׂשָע
לּו אֹותֹוָתְֹראׁשֹו, וְמּולֹו ּבְ ּלֹו ּגָבֹותֵׁשֲהַּתֹו, וְבַׁשֲחַת מֶ אָּתְַקלְִקלְתֹו, וָצֲת עֶ אְָרּתַפֵה
ץ.ֵעָל הַיו עָנָת ּבֶאְו

ד.ֶעָם וָעֹולְיד לִמָנּו ּתֵּכְלַָך מְמִא ׁשֵּׂשַנְתִיְם וַרֹומְתִיְוַרְך ָּבְתִם יָּלֻל ּכַעְו

בשבת שובה אומר הקהל ואחר כך החזן:

ָך.ִֶריתְי בֵנְל ּבָים ּכִים טֹובִּיַחְב לֹתְּוכ

ה,ָלֶים יֹודּוָך ּסִּיַחַל הָכְו

י טֹוב,ִם ּכָעֹולְת לֶמֱאֶדֹול ּבָּגַָך הְמִת ׁשְֶרכּו אָיבִלּו וְלַיהִו

ּטֹוב.ַל הֵאָה, הָלֶנּו סֵָרתְזֶעְנּו וֵתָׁשּועְל יֵאָה

הֹודֹות.ְה לֶאָָך נְָך ּולְמִּטֹוב ׁשַה יהוה, הָּתַרּוְך אָ   ּבקידה

ברכת כהנים

אם אין כהנים בין המתפללים ממשיך החזן להלן, עמ' 196. אם יש כהנים בין המתפללים הם
עולים אל הדוכן.

יםִנֲֹהֹּכהגבאי מכריז:   

הכהנים מברכים בקול רם:

ֹרן,ֲהַל אֶתֹו ׁשְָקֻדּׁשִנּו ּבָׁשְר ִקּדֶׁשֲם, אָעֹולְָך הֶלֶינּו מֵֹלהֱה יהוה, אָּתַרּוְך אָּב

]אמן[ה. ָבֲהַאְל ּבֵָראְׂשִּמֹו יַת עֵֶרְך אָבְנּו לָּוִצְו

במדבר[  בטכס זה ממלאים הכהנים את מה שנצטוו בתורה: "כה תברכו את בני ישראל" ברכת כהנים:

. כבר בבית המקדש ברכו הכהנים את העם בכל יום מעל דוכן מיוחד, וטכס ברכת כהנים הוא מן]ו, כג

הרבדים הקדומים ביותר של סידור התפילה. לאחר חורבן הבית נקבע שיש לקיים את ברכת הכהנים

. הטכס עצמו שימר עד היום הרבה מן המנהגים שנהגו במקדש:]תוספתא סוטה ז, ח[בכל אתר ואתר 

  הכהן הראשון שקם לעם ישראל, אשר כל הכהנים הם מצאצאיו.אהרן:  ∞
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בזמן שהחזן אומר את הברכה הרביעית והחמישית של[הכהנים נוטלים את ידיהם בסיוע הלויים 

, מכסים את ראשיהם בטלית, מברכים]כשם שכהני המקדש עבדו יחפים[, חולצים את נעליהם ]העמידה

, פושטים את ידיהם מול]ומקור הברכה בתלמוד הבבלי, סוטה לט ע"א[על המצוה שהם עומדים לקיים 

כתפיהם ופורשים את אצבעותיהם בדרך מיוחדת. נהוג לא להביט אל הכהנים בשעה שהם מברכים

.]תלמוד בבלי, חגיגה טז ע"א[

 במקביל לתחינת המתפללים לקבלת הברכה, מבקשים בקשה דומה גם הכהנים,רבונו של עולם וכו':

.]תלמוד בבלי, סוטה לט ע"א-ע"ב[ויסוד הדברים בתקופת האמוראים 

החזן קורא מילה אחר מילה והכהנים חוזרים אחריו. הקהל עונה אמן בסוף כל פסוק.

]אמן[  ֶרָך.ְמְׁשִיְָך יהוה וְֶרכָבְי

]אמן[  .ָּךֶּנֻיחִיָך וֶלֵיו אָנָר יהוה ּפֵאָי

]אמן[  לֹום.ָָך ׁשְם לֵׂשָיְיָך וֶלֵיו אָנָא יהוה ּפָּׂשִי

לאחר הברכה אומרים הכהנים בלחש:

נּו:ָּתְחַטְבִהֶמֹו ׁשְנּו ּכָּמִה עֵׂשֲה עָּתַף אַינּו, אֵלָ עְָרּתַזָּגֶה ּׁשַינּו מִׂשָם, עָל עֹולִֶרּבֹונֹו ׁש

תֵאְל וֵָראְׂשִת יֶָך אְּמַת עֵֶרְך אָם ּובִיַמָּׁשַן הִָך מְעֹון ָקְדׁשְּמִה מִָקיפְׁשַה

ׁש.ָב ּוְדבָלָת חַבֶָרץ זֶינּו אֵבֹותֲאַ לָּתְעַּבְׁשִר נֶׁשֲאַנּו, ּכָה לָּתַתָר נֶׁשֲה אָָדמֲאָה

לאחר הברכה אומר הקהל בלחש:

לָל ּכַעְינּו וֵלָים עִׂשָּתֶי ָרצֹון ׁשִהְלֹום. יָָך ׁשְמִׁשְלֹום וָה ׁשָּתַבּוָרה, אְגִן ּבֵרֹום ׁשֹוכָּמַיר ּבִּדַא

לֹום.ֶָרת ׁשֶמְׁשִמְה לָָרכְים ּובִּיַל חֵָראְׂשִית יֵָך ּבְּמַע

אם אין כהנים העולים לדוכן אומר החזן:

הָתּובְּכַּתֹוָרה הַת, ּבֶׁשֶּלֻׁשְמַה הָָרכְּבַנּו ּבְֵרכָינּו, ּבֵבֹותֲי אֵאֹלהֵינּו וֵֹלהֱא

יָך,ֶם ְקדֹוׁשַים עִנֲֹהיו, ּכָנָֹרן ּובֲהַי אִּפִמּוָרה מֲאָָך, הֶּדְבַה עֶֹׁשֵדי מְל יַע

במדבר ו, כד-כו

  שציוויתשגזרת עלינו:  ∞  יתייחס אליך בחיבה וברחמים.   ישא ה' פניו:.   ]בעיני אלהים ואנשים[  יתן לך חן ויחנך:

 גם]תלמוד בבלי, שבת י ע"ב[  בין שמותיו של ה' מונים חז"ל ושמך שלום:     ].  ]במדבר ו, כג[לברך את ישראל [עלינו 

  שיש בה שלושה משפטים.המשלשת:  ∞  שלום השמור וקיים לעד.   למשמרת שלום:את השם "שלום".   

דברים כו, טו
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.]ועונים: כן יהי רצון[ ֶרָךְמְׁשִיְָך יהוה וְֶרכָבְמּור: יָאָּכ

ָךְם לֵׂשָיְיָך וֶלֵיו אָנָא יהוה ּפָּׂשִי .]כן יהי רצון[ ָּךֶּנֻיחִיָך וֶלֵיו אָנָר יהוה ּפֵאָי

.]כן יהי רצון [לֹוםָׁש

 ברכת השלום]ז[

ים,ִמֲַרחְד וֶסֶחָן וֵים חִּיַ חה,ָָרכְה ּובָלֹום טֹובָים ׁשִׂש

ָך.ֶּמַל עֵָראְׂשִל יָל ּכַעְינּו וֵלָע

יָך,ֶנָאֹור ּפְד ּבָחֶאְנּו ּכָּלֻינּו ּכִבָנּו אְֵרכָּב

ד,ֶסֶת חַבֲהַאְים וִּיַינּו, ּתֹוַרת חֵֹלהֱנּו, יהוה אָ ּלָּתַתָיָך נֶנָאֹור ּפְי בִּכ

לֹום.ָׁשְים וִּיַחְים וִמֲַרחְה וָָרכְָדָקה ּובְּוצ

לֵָראְׂשִָך יְּמַל עָת ּכֵֶרְך אָבְנּו ּולְֵרכָבְיָך לֶינֵעְה ּבֶיְהִטֹוב יְו

ָך.ֶלֹומְׁשִה ּבָעָל ׁשָכְת ּובֵל עָכְּב

בשבת שובה אומר הקהל ואחר כך החזן:

בֵתָּכִנְר וֵכָּזִמֹות, נָחֶנְׁשּועֹות וְרֹות טֹובֹות, יֵזְה, ּוגָה טֹובָסְָרנַלֹום, ּופָׁשְה וָָרכְים, ּבִּיַר חֶפֵסְּב

לֹום.ָׁשְים ּולִים טֹובִּיַחְל, לֵָראְׂשִית יֵָך ּבְּמַל עָכְנּו וְחַנֲיָך, אֶנָפְל

לֹום.ָּׁשַל ּבֵָראְׂשִּמֹו יַת עֵֶרְך אָבְמַה יהוה, הָּתַרּוְך אָּב

בשבת ראש חודש ובשבת חנוכה אומרים כאן את ההלל. בשאר השבתות ממשיך החזן
באמירת הקדיש השלם, להלן עמ' 205.

. במקורה היא]תלמוד בבלי, ברכות נה ע"ב[  יסוד הבקשה הזו בתקופת האמוראים אדיר במרום וכו':

נאמרה בזמן ברכת כהנים בידי מי שראה חלום ולא ידע את פירושו. בתפקידה הנוכחי היא הבעת

התקוה שברכת הכהנים, אשר נסתיימה במילים "וישם לך שלום", אכן תתממש.

במדבר ו, כד-כו
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סדר הלל

הברכה שלפני אמירת ההלל

החזן אומר את הברכה בקול רם, המתפללים עונים אחריו ”אמן“ וחוזרים ומברכים:

ם,ָעֹולְָך הֶלֶינּו מֵֹלהֱה יהוה, אָּתַרּוְך אָּב

ל.ֵּלַהַת הְֶקֹרא אִנּו לָּוִצְיו וָֹתוְצִמְנּו ּבָׁשְר ִקּדֶׁשֲא

מזמורי ההלל

ֵדי  יהוה,ְבַלּו עְלַ ה

ם יהוה:ֵת ׁשֶלּו אְלַה

ם:ָד עֹולַעְה וָּתַעֵָרְך, מֹבְם יהוה מֵי ׁשִהְי

ם יהוה:ֵל ׁשָּלֻהְבֹואֹו, מְד מַׁש עֶמֶַרח ׁשְזִּמִמ

בֹודֹו:ְם ּכִיַמָּׁשַל הַם יהוה, עִל ּגֹויָל ּכַָרם ע

ת:ֶבָׁשָי לִיהִּבְגַּמַינּו, הֵֹלהֱיהוה אַי ּכִמ

ּהָלּויְלַה

  היושב בגבהים.המגביהי לשבת:  המקום בו שוקעת השמש, המערב.   מבואו:  ∞

תהלים קיג

, שבראשה מזמור הפותח ומסיים ב"הללויה"]קיג-קיח[ קבוצה של שישה מזמורי תהלים רצופים      סדר הלל:

 אמרו את ההלל כבר בתקופת הבית השני בשעת]פסחים ה, ז[. על פי המשנה ]מילה החוזרת גם בהמשך[

 שיש לקרוא את ההלל בימים שונים]תוספתא סוכה ג, ב[הקרבת קרבן הפסח, ובתקופת התנאים נקבע 

שבהם רוצים להודות במיוחד על חסדי ה': שבעת ימי הסוכות ושמיני עצרת, שמונת ימי החנוכה, היום

 וחג השבועות. הלל זה קרוי גם "הלל המצרי"]הן בליל הסדר והן למחרתו בבוקר[הראשון של חג הפסח 

 או "הלל שלם". בתקופת האמוראים התפתח המנהג לומר]]קיד, א[משום שנזכרת בו יציאת מצרים [

וכן בכל ימי חול המועד פסח וביום[הלל מקוצר - תוך דילוג על שני חצאי מזמורים - גם בראשי חודשים 

תלמוד בבלי,[. הלל זה מכונה "חצי הלל", ואמירתו בראשי חודשים הונהגה בבבל ]טוב האחרון של פסח

 ככל הנראה כדי לפרסם ברבים את מועד ראש החודש ואולי אף כדי להוסיף בדרך זו]תענית כח ע"ב

לחגיגיותו. הדילוג על שני הקטעים בא ליצור הבחנה בין המנהג הקדום, התנאי, לבין החידוש שחידשו

האמוראים. במדינת ישראל קבעה הרבנות הראשית שיש לומר הלל גם ביום העצמאות וביום שחרור

ירושלים. בראש ההלל ובסופו ישנן ברכות: הראשונה מברכת על המצוה לקרוא את ההלל והאחרונה

 משבחת את ה' שההלל נאמר לכבודו.]]תלמוד בבלי, פסחים קיח ע"א[המכונה "ברכת השיר" [
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ֶרץ:ָאָם ּובִיַמָּׁשְַראֹות, ּבִי לִילִּפְׁשַּמַה

יֹון:ְבִֶרים אָת יֹּפְׁשַאֵל, מָר ּדָפָעֵי מִִקימְמ  חזן 

ּמֹו:ַי עִֵדיבְם נִים, עִִדיבְם נִי עִיבִהֹוׁשְל

ּה:ָלּויְלַה הָחֵמְים ׂשִנָּבַם הֵת אִיַּבֶַקֶרת הֲי עִיבִמֹוׁש

ז:ֵם ֹלעַעֵֹקב מֲעַית יֵם, ּבִָריְצִּמִל מֵָראְׂשִאת יֵצְּב

יו:ָלֹותְׁשְמַל מֵָראְׂשִָקְדׁשֹו, יְהּוָדה לְה יָתְיָה

חֹור:ָאְב לֹּסִן יְֵרּדַּיַס, הֹנָּיַה וָם ָראָּיַה

אן:ֹי צֵנְבִעֹות ּכָבְים, ּגִילֵאְִרים ָרְקדּו כָהֶה

חֹור:ָאְב לֹּסִן ּתְֵרּדַּיַנּוס, הָי תִם ּכָּיַָך הְה ּלַמחזן    

אן:ֹי צֵנְבִעֹות ּכָבְים, ּגִילֵאְְרְקדּו כִִרים ּתָהֶה

ֹקב:ֲעַ יַלֹוּהֱי אֵנְפִּלִֶרץ, מָי אִדֹון חּולָי אֵנְפִּלִמ

ם:ִיָנֹו מְיְעַמְיׁש לִמָּלַם, חִיָם מַגֲּצּור אַי הִכְפֹהַה

בשבת ראש חודש מדלגים על הקטע הבא:

ָך:ֶּתִמֲל אַָך עְּדְסַל חַבֹוד, עָן ּכֵָך ּתְמִׁשְי לִנּו, ּכָנּו יהוה ֹלא לָֹלא ל
ם:ֶיהֵֹלהֱא אָה נֵּיַם, אִּגֹויַרּו הְאמֹה יָּמָל

ה:ָׂשָץ עֵפָר חֶׁשֲל אֹם, ּכִיָמָּׁשַינּו בֵאֹלהֵו

ָדם:ֵָדי אְה יֵׂשֲעַב, מָהָזְף וֶסֶם ּכֶיהֵּבַצֲע

תהלים קיד

  להושיבלהושיבי:  מעלה, מרומם.   מקימי:  הרואה גם את מה שבמקומות הנמוכים והנסתרים.   המשפילי לראות:

  פוקד את האשה העקרה בבנים,מושיבי עקרת הבית וכו':  אנשים בעלי שררה ועושר.   נדיבים:     .  ]את הדל והאביון[

  נעשתה לו לעםהיתה...לקדשו:  עם שלשונו זרה.   עם לעז:  ∞ לשבת בקרבה.   ]היינו:  בית[וכך נותן לה משפחה 

ההפכי  רעדי, חרדי.   חולי: כינוי לה'.        אדון:  עם ישראל נעשה לעם שעליו ה' מושל ומולך.   ישראל ממשלותיו: קדוש.  
  למען יכירו הכלעל חסדך על אמתך:  ∞  סלע קשה.   חלמיש:  הופך מקום הררי ומסּולע לאגם.   הצור אגם מים:

.]שעיצבו במו ידיהם[ פסיליהם  עצביהם:בחסדך ובאמיתותך.   

תהלים קטו,

א-יא
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ְראּו:ִֹלא יְם וֶהָם לִיַינֵרּו, עֵַדּבְֹלא יְם וֶהָה לֶּפ

ִריחּון:ְֹלא יְם וֶהָף לַעּו, אָמְׁשִֹלא יְם וֶהָם לִיַנְזָא

ם:ָרֹונְגִּגּו ּבְהֶכּו, ֹלא יֵּלַהְֹלא יְם וֶיהֵלְיׁשּון, ַרגִמְֹלא יְם וֵֶדיהְי

ם:ֶהָ ּבַחֵטֹר ּבֶׁשֲל אֹם, ּכֶיהֵֹׂשיּו עְהִם יֶמֹוהְּכ

ם הּוא:ָּנִגָָרם ּומְזֶיהוה, עַח ּבַטְל ּבֵָראְׂשִי חזן  

ם הּוא:ָּנִגָָרם ּומְזֶיהוה, עַחּו בְטִֹרן ּבֲהַית אֵּב

ם הּוא:ָּנִגָָרם ּומְזֶיהוה, עַחּו בְטִי יהוה ּבְֵראִי

ֹרן:ֲהַית אֵת ּבֵֶרְך אָבְל, יֵָראְׂשִית יֵת ּבֵֶרְך אָבְֵרְך, יָבְָרנּו יָכְיהוה ז

ים:ִֹדלְּגַם הִים עִּנַטְּקַי יהוה, הְֵראִֵרְך יָבְי

ם:ֶיכֵנְל ּבַעְם וֶיכֵלֲם, עֶיכֵלֲף יהוה עֵֹסי

ֶרץ:ָאָם וִיַמָה ׁשֵֹׂשיהוה, עַם לֶּתַים אִרּוכְּב

ָדם:ָי אֵנְבִן לַתֶָרץ נָאָהְיהוה, וַם לִיַמָם ׁשִיַמָּׁשַ החזן  

ה:ְָרֵדי דּומֹל יָֹלא ּכְּה, וָלּו יְלַהְים יִתֵּמַֹלא ה

ּה:ָלּויְלַם הָד עֹולַעְה וָּתַעֵּה מֵָרְך יָבְנּו נְחַנֲאַו

בשבת ראש חודש מדלגים על הקטע הבא:

י:ָנּונֲחַי ּתִת קֹולֶע יהוה, אַמְׁשִי יִי ּכִּתְבַהָא
ְקָרא:ֶי אַמָיְי, ּובִנֹו לְזָה אָּטִי הִּכ

א:ָצְמֶגֹון אָיְָרה וָי, צִאּונָצְאֹול מְֵרי ׁשָצְת ּומֶוָי מֵלְבֶי חִפּונָפֲא

י:ִׁשְפַה נָטְּלַה יהוה מָּנְָקָרא, אֶם יהוה אֵׁשְּוב

ם:ֵַרחְינּו מֵאֹלהֵיק, וִּדַצְּנּון יהוה וַח

 שוכני שאול, ירדי דומה:  ירבה אתכם.   יסף... עליכם:.   ]והושיענו[  אשר זכר אותנו זכרנו:  ∞  הכהנים.   בית אהרן:

  סבבו אותי יסורים הגורמיםאפפוני חבלי מות: ובכל ימי חיי.    ובימי:       נעם לי מאוד, שמחתי.  אהבתי:  ∞המתים.   

 סבל ומצוקה המורידים את האדם אל השאול. מצרי שאול:מיתה.   

תהלים קטז, א-יא

תהלים קטו, יב-יח
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:ַיעִהֹוׁשְי יִלְי וִּלֹותַם יהוה, ּדִאיָתְר ּפֵֹמׁש

י:ִכְיָלָל עַמָי יהוה ּגִי, ּכִכְיָנּוחְמִי לִׁשְפַי נִׁשּובחזן    

י:ִחֶּדִי מִלְת ַרגֶה, אָעְמִן ּדִי מִינֵת עֶת, אֶוָּמִי מִׁשְפַ נָּתְצַּלִי חִּכ

ים:ִּיַחְַרצֹות הַאְי יהוה, ּבֵנְפְִך לֵּלַהְתֶא

ד:ֹאְי מִיתִנָי עִנֲר, אֵַדּבֲי אִי ּכִּתְנַמֱאֶה

ב:ֵֹזָדם ּכָאָל הָי, ּכִזְפָחְי בְִרּתַמָי אִנֲא

י:ָלָי עִמּולֹוהְגַל ּתָיהוה, ּכַיב לִׁשָה אָמ

ְקָרא:ֶם יהוה אֵׁשְא, ּובָּׂשֶׁשּועֹות אְּכֹוס י

ּמֹו:ַל עָכְא לָָדה ּנְגֶם, נֵּלַׁשֲיהוה אַָדַרי לְנ

יָדיו:ִסֲחַה לָתְוָּמַי יהוה, הֵינֵעְָקר ּבָי

ָרי:ֵמֹוסְ לָּתְחַּתִָך, ּפֶתָמֲן אֶָך ּבְּדְבַי עִנֲָך אֶּדְבַי עִנֲי אִה יהוה, ּכָּנָאחזן    

ְקָרא:ֶם יהוה אֵׁשְח ּתֹוָדה, ּובַבֶח זַּבְזֶָך  אְל

ּמֹו:ַל עָכְא לָָדה ּנְגֶם, נֵּלַׁשֲיהוה אַָדַרי לְנ

ּה:ָלּויְלַם הִָלָרּוׁשְי יִכֵתֹוכְית יהוה ּבֵרֹות ּבְצַחְּב

ים:ִּמֻאָל הָחּוהּו ּכְּבַם, ׁשִל ּגֹויָת יהוה ּכֶלּו  אְלַה

ּה:ָלּויְלַם, הָעֹולְת יהוה לֶמֱאֶּדֹו, וְסַינּו חֵלָר עַבָי גִּכ

  למנוחתך, לשלוותך.למנוחיכי:  הושיע אותי, הצילני.   יהושיע:  נחלשתי.   דלותי:  תמימים, אנשים פשוטים.   פתאים:

האמנתי.   ]ולא המתים[ עולם בני האדם  ארצות החיים:   מעידה, התמוטטות.  דחי:  עשה עמך חסד.   גמל עליכי:
"אני[, גם כאשר הייתי בעניי ובייסוריי ]"האמנתי"[  ופירוש פסוק זה והפסוק שאחריו: אמונתי בה' לא נפגמה וכו':

 אמרתי כי בני האדם כולם מכזבים.]"בחפזי"[ וכאשר ברוב ייאוש ]עניתי מאוד"

  כוס היין שמנסכים על המזבחכוס ישועות:  כיצד אוכל להשיב טובה לה' על כל חסדו שהרעיף עלי?  מה אשיב וכו':  ∞

  המוות.המותה:  קשה, כבד.   יקר:  בנוכחות.   נגדה נא:יחד עם קרבן התודה, אות הודיה על הישועה שזכה לה האדם.   

  בתוכך,בתוככי:  קרבן הבא לשם הבעת תודה.   זבח תודה:  התרת את הכבלים שהייתי אסור בהם.   פתחת למוסרי:

רבה להביא עלינו.ִ  הגביר, הגבר עלינו:  ∞במרכזך.   

תהלים קטז, יב-יט

תהלים קיז
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יש מקומות שבהם אומרים החזן והקהל יחד את ארבעת הפסוקים הבאים, ויש מקומות שבהם עונה
 כי טוב כי לעולם חסדו“ לאחר כל אחד ואחד מארבעת הפסוקים שאומר החזן:’הקהל ”הודו לה

ּדֹו:ְסַם חָעֹולְי לִי טֹוב, ּכִיהוה ּכַהֹודּו ל

]הודו ליהוה כי טוב כי לעולם חסדו[

ּדֹו:ְסַם חָעֹולְי לִל, ּכֵָראְׂשִא יָר נַאמֹי

]הודו ליהוה כי טוב כי לעולם חסדו[

ּדֹו:ְסַם חָעֹולְי לִֹרן, ּכֲהַית אֵא בָרּו נְאמֹי

]הודו ליהוה כי טוב כי לעולם חסדו[

ּדֹו:ְסַם חָעֹולְי לִי יהוה, ּכְֵראִא יָרּו נְאמֹי

]הודו ליהוה כי טוב כי לעולם חסדו[

ּה:ָב יְָרחֶּמַי בִנָנָּה, עָי ּיִר ָקָראתַצֵּמַן הִמ

ָדם:ָי אִה לֶׂשֲעַה ּיַיָרא, מִי ֹלא אִיהוה ל

י:ָאְֹנׂשְה בְֶראֶי אִנֲאַָרי, וְֹזעְי ּבִיהוה ל

ָדם:ָאָ ּבַֹחטְּבִיהוה, מַסֹות ּבֲחַטֹוב ל

ים:ִִדיבְנִ ּבַֹחטְּבִיהוה, מַסֹות ּבֲחַטֹוב ל

ם:ַילִמֲי אִם יהוה ּכֵׁשְי, ּבִבּונָבְם סִל ּגֹויָּכ

ם:ַילִמֲי אִם יהוה ּכֵׁשְי, ּבִבּונָבְם סַי גִּבּונַס

ם:ַילִמֲי אִם יהוה ּכֵׁשְים, ּבִׁש קֹוצֵאְכּו ּכֲֹעִרים ּדְֹדבִי כִּבּונַס

י:ִָרנָזֲיהוה עַל, וֹּפְנִי לִנַיתִה ְדחֹחָּד

תהלים קיח

  מקום צר,מצר:  הכהנים.   בית אהרן:  אכן חסדו קיים לעולם.   כי לעולם חסדו: שהרי ה' הוא טוב.    כי טוב:  ∞

בשם ה' כי באנשים בעלי שררה ועושר.    בנדיבים:  אזכה לראות במפלתם של אויבי.   אראה בשנאי:שעת צרה.   
דחה דחיתני:  כאש האוחזת בקוצים ודועכת מייד.   דעכו כאש קוצים:  הכרתי והשמדתי אותם בעזרת ה'.   אמילם:

.]והדברים נאמרים אל האויב[הדפת והכשלת אותי בכוח 
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ה:ָיׁשּועִי לִי לִהְיַּה, וָָרת יְמִזְי וִּזָע

ל:ִיָה חָֹׂשין יהוה עִמְיִקים, יִּדַי צֵלֳהָאְה ּבָיׁשּועִה וָקֹול ִרּנ

ל:ִיָה חָֹׂשין יהוה עִמְה, יָמֵין יהוה רֹומִמְי

ּה:ָי יֵׂשֲעַר מֵּפַסֲאַה, וֶיְחֶי אִמּות ּכָֹלא אחזן    

י:ִנָנָתְת ֹלא נֶוָּמַלְּה, וָי ּיִַרּנְּסִר יֹּסַי

ּה:ָם אֹוֶדה יָא בֹבֶָדק, אֵֶרי צֲעַי ׁשִחּו לְתִּפ

אּו בֹו:ֹבָיִקים יִּדַיהוה, צַר לַעַּׁשַה הֶז

כל אחד מן הפסוקים הבאים נאמר פעמיים:

ה:ָיׁשּועִי לִי לִהְּתַי, וִנָיתִנֲי עִאֹוְדָך ּכ

ה:ָיׁשּועִי לִי לִהְּתַי, וִנָיתִנֲי עִאֹוְדָך ּכ

ה:ָּנִֹראׁש ּפְה לָתְיָים, הִּבֹונַסּו הֲאָן מֶבֶא

ה:ָּנִֹראׁש ּפְה לָתְיָים, הִּבֹונַסּו הֲאָן מֶבֶא

ינּו:ֵינֵעְאת ּבָלְפִיא נִאת, הֹה ּזָתְיָת יהוה הֵאֵמ

ינּו:ֵינֵעְאת ּבָלְפִיא נִאת, הֹה ּזָתְיָת יהוה הֵאֵמ

ה בֹו:ָחְמְׂשִנְה וָילִגָה יהוה, נָׂשָּיֹום עַה הֶז

ה בֹו:ָחְמְׂשִנְה וָילִגָה יהוה, נָׂשָּיֹום עַה הֶז

  תשעת הפסוקים האחרונים של מזמור קיח, החותם את ההלל, נאמרים פעמייםאודך כי עניתני וכו':

. יתכן שיש כאן רצון לסיים את]תלמוד בבלי, סוכה לח ע"ב[כל אחד, ומנהג זה כבר ידוע לאמוראים 

ההלל באופן חגיגי במיוחד, ואולי משמרות חזרות אלה מנהג קדום לומר את ההלל כולו כשהחזן אומר

פסוק והקהל חוזר אחריו או עונה "הללויה".

שערי גוברת ומנצחת.    רוממה:  כוחו של ה' וגבורתו.   ימין ה':    ה' הוא הנותן לי עוז ולו אני מזמר.  עזי וזמרת יה:
  הישועההיתה זאת:  נעשתה לאבן היסוד שבבניין.   היתה לראש פנה: שערי בית המקדש, משכן הצדק.    צדק:

  מפליאה ומדהימה עד שקשה להאמין בה.נפלאת:.   ]שנזכרה בפסוקים הקודמים[
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א,ָה ּנָיעִא יהוה הֹוׁשָּנָא

א:ָה ּנָיעִא יהוה הֹוׁשָּנָא

א:ָה נָיחִלְצַא יהוה הָּנָא

א:ָה נָיחִלְצַא יהוה הָּנָא

ית יהוה:ֵּבִם מֶנּוכְַרכֵם יהוה, ּבֵׁשְא ּבָּבַרּוְך הָּב

ית יהוה:ֵּבִם מֶנּוכְַרכֵם יהוה, ּבֵׁשְא ּבָּבַרּוְך הָּב

:ַחֵּבְזִּמַד ַקְרנֹות הַים עִתֹבֲעַג ּבַרּו חְסִנּו, אָר לֶאָּיַל יהוה וֵא

:ַחֵּבְזִּמַד ַקְרנֹות הַים עִתֹבֲעַג ּבַרּו חְסִנּו, אָר לֶאָּיַל יהוה וֵא

:ָּךֶמְרֹומֲי אַֹלהֱ, אָאֹוֶדּךְה וָּתַי אִלֵא

:ָּךֶמְרֹומֲי אַֹלהֱ, אָאֹוֶדּךְה וָּתַי אִלֵא

ּדֹו:ְסַם חָעֹולְי לִי טֹוב, ּכִיהוה ּכַהֹודּו ל

ּדֹו:ְסַם חָעֹולְי לִי טֹוב, ּכִיהוה ּכַהֹודּו ל

”ברכת השיר“, הברכה שלאחר אמירת ההלל

ָךְּמַל עָכְָך, וֶי ְרצֹונֵיִקים עֹוׂשִּדַיֶדיָך צִסֲחַ ויָך,ֶׂשֲעַל מָינּו, ּכֵֹלהֱלּוָך, יהוה אְלַהְי

יׁשּוְִקּדַיְִריצּו וֲעַיְמּו וְירֹומִרּו וֲאָיפִחּו וְּבַיׁשְִרכּו וָיבִה יֹודּו וִָרּנְל ּבֵָראְׂשִית יֵּב

יִר, ּכֵּמַזְה לֶאָָך נְמִׁשְהֹודֹות ּולְָך טֹוב לְי לִ  ּכחזןנּו,   ֵּכְלַָך מְמִת ׁשֶיכּו אִלְמַיְו

.חֹותָּבְׁשִּתַל ּבָּלֻהְְך מֶלֶה יהוה, מָּתַרּוְך אָל. ּבֵה אָּתַם אָד עֹולַעְם וָעֹולֵמ

  ראה לעיל, עמ' 198."ברכת השיר":

]"בעבותים"[  קשרו בחבלים אסרו חג וכו':  נתן לנו אור, הושיענו.   ויאר לנו:  הבא עלינו ברכה והצלחה.   הצליחה:

.]ומכונה בקיצור "חג"[את הבהמה המובאת אל מול המזבח לקרבן החג 

  בכל זמן וזמן.מעולם ועד עולם:.   ]תהלים קמה, י[  הבריאה כולה כל מעשיך:  ∞
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קדיש שלם

א.ָּה ַרּבֵמְׁש ׁשַַקּדְתִיְל וַּדַּגְתִי

ן.ֵמָא

יְךִלְמַיְּה, וְֵרעּותִָרא כְי בִא ּדָמְלָעְּב

ּה.ֵיחִׁשְיָקֵרב מִּה וְֵרָקנֻח ּפַמְצַיְּה וֵכּותְלַמ

ן.ֵמָא

תרגום:

יתגדל ויתקדש שמו הגדול.
.]אמן[

בעולם שברא כרצונו וימליך
מלכותו ויצמיח ישועתו ויקרב משיחו.

.]אמן[

חזן

קהל

חזן

קהל

 ֳ

, המופיעה שוב ושוב בכל רחבי סידור התפילה בצורות]ומשפט אחד בעברית[  תפילה בארמית קדיש:
שונות ובתפקידים רבים ומגוונים. היא מורכבת, בנוסח המובא בראש עמוד זה, מחמש יחידות השזורות

]2["; ]ואמרו אמן[ "יתגדל ויתקדש... בעגלא ובזמן קריב ]1[בעניֹות שונות שעונים המאזינים לקדיש: 
]4["; ]ואמרו אמן[ "תתקבל צלותהון... די בשמיא ]3["; ]ואמרו אמן["יתברך וישתבח... דאמירן בעלמא 

".]ואמרו אמן[ "עושה שלום במרומיו... ועל כל ישראל ]5["; ]ואמרו אמן["יהא שלמא... על כל ישראל 
"יהא[בדרך כלל עונים המאזינים להזמנה לומר "אמן", ופעם אחת הם עונים בנוסחת ענייה ארוכה 

. לקדיש כמה]תלמוד בבלי, ברכות ג ע"א[, המוכרת כבר מספרות התנאים ]שמיה רבא מברך" וכו'
 "חצי קדיש" הנאמר פעמים רבות כחוליית מעבר בין יחידות שונות בסידור התפילה]א[תפקידים: 

. בתפקיד]]עמ' 75[ או בין קריאת שמע של ערבית לעמידה ]עמ' 225[כגון בין קריאת התורה להפטרה [
 "קדיש שלם" הנאמר על ידי החזן בסוף כל אחת]ב[זה באות בקדיש רק שתי יחידותיו הראשונות. 

. בקדיש זה, כאמור, חמש יחידות, כשהשלישית]]וכן מוסף[ערבית, שחרית ומנחה [מתפילות היום 
]= קדיש של רבותינו[ "קדיש דרבנן" ]3[שבהן מזכירה מפורשות את הבקשה שהתפילה תתקבל ברצון. 

 לאחר לימוד תורה שעל פה בציבור. היחידה השלישית בקדיש זה]בדרך כלל על ידי האבלים[הנאמר 
]4[. ]ראה לדוגמא עמ' 128[שונה מזו שב"קדיש שלם", והיא עוסקת בלימוד התורה ובשבח לומדיה 

"קדיש יתום" הנאמר על ידי האבלים בטכס לוויית המת, וכן כמה פעמים במסגרת התפילה באחד עשר
. קדיש זה מורכב]הידוע גם בשמו שביידיש: "יארצייט"[חודשי האבל וביום הזכרון השנתי לנפטרים 

קדיש נוסף, ארוך יותר,[משתי היחידות הראשונות ומשתי היחידות האחרונות של הקדיש השלם. 
 דומה שהקדיש בא לעולם בראשית ימי האמוראים, כתפילה]נאמר פעם אחת במסגרת לוויית המת.

.]תלמוד בבלי, סוטה מט ע"א[ספונטאנית שהיו נושאים הדרשן וציבור השומעים לאחר סיום הדרשה 
התפילה הארמית, בלשון העם - שאינה כוללת הזכרה מפורשת של שם ה', כיוון שלא נאמרה מעיקרה
כחלק מתפילות החובה הקבועות - הלכה וכבשה לה תפקידים נוספים. בספרות הגאונים היא כבר
משמשת בשלושה מתפקידיה: קדיש שלם, קדיש דרבנן וחצי קדיש. רק בימי הביניים החל הקדיש לשמש,
באשכנז, גם בתפקידו המפורסם ביותר, כתפילתם של האבלים, המצהירים גם באבלם הכבד על אמונתם
בגדולת ה' ובקדושתו, ואף מבקשים "חיים טובים" לכל עם ישראל. קשה לדעת מה היו הגורמים שהביאו
את הקדיש למלא עוד ועוד תפקידים שונים, אך דומה שחביבותה של התפילה בעיני העם היא מן

.הגורמים העיקריים ששימשו בתהליך זה



תבשל תירחש

206

יתֵל ּבָכְי ּדֵּיַחְיכֹון ּובֵיֹומְיכֹון ּובֵּיַחְּב

ן ָקִריב,ַמְזִא ּובָלָגֲעַל, ּבֵָראְׂשִי

ן.ֵמָרּו אְמִאְו

םַלָעְַרְך לָבְא מָּה ַרּבֵמְא ׁשֵהְן. יֵמָא

א.ָּיַמְלָי עֵמְלָעְּול

םַרֹומְתִיְר וַאָּפְתִיְח וַּבַּתְׁשִיְַרְך וָּבְתִי

לָּלַהְתִיְה וֶּלַעְתִיְר וָּדַהְתִיְא וֵּׂשַנְתִיְו

ִריְך הּוא.ְא ּבָֻקְדׁשְּה ּדֵמְׁש

ן.ֵמָא

:הבושבשבת [  אָתְָרכִל ּבָן ּכִא מָּלֵעְל

]אָתְָרכִל ּבָּכִא מָּלֵעְא לָּלֵעְל

אָתָמֱחֶנְא וָתָחְּבְׁשֻא ּתָיָרתִׁשְו

ן.ֵמָרּו אְמִאְא, וָמְלָעְיָרן ּבִמֲאַּד

ן.ֵמָא

יתֵל ּבָכְהֹון ּדְעּותָהֹון ּובְלֹותְל צַַקּבְתִּת

ן.ֵמָרּו אְמִאְא, וָּיַמְׁשִי בִבּוהֹון ּדֲל קָדם אֵָראְׂשִי

ן.ֵמָא

יםִים טֹובִּיַחְא וָּיַמְן ׁשִא מָא ַרּבָמָלְא ׁשֵהְי

ן.ֵמָרּו אְמִאְל, וֵָראְׂשִל יָל ּכַעְינּו וֵלָע

ן.ֵמָא

רּוְמִאְל, וֵָראְׂשִל יָל ּכַעְינּו וֵלָלֹום עָה ׁשֶׂשֲעַיו, הּוא יָרֹומְמִ ּב]לֹוםָּׁשַהבשבת שובה: [לֹום ָה ׁשֶֹׂשע

ן.ֵמָא

ן.ֵמָא

בחייכם ובימיכם ובחיי כל בית
ישראל במהרה ובזמן קרוב,

ואמרו אמן.
אמן. יהי שמו הגדול מבורך, לעולם[

.]ולעולמי עולמים
יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם
ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל

שמו של הקדוש ברוך הוא.
.]אמן[

שבת שובה:ב[למעלה מכל הברכות 

]למעלה ולמעלה מכל הברכות

והשירות, התשבחות והנחמות,
הנאמרות בעולם, ואמרו אמן.

.]אמן[

תתקבל תפילתם ובקשתם של כל בית
ישראל לפני אביהם שבשמים, ואמרו אמן.

.]אמן[

יהי שלום רב מן השמים וחיים טובים
עלינו ועל כל ישראל, ואמרו אמן.

.]אמן[

חזן

קהל וחזן

חזן

קהל

חזן

קהל

חזן

קהל

חזן

קהל

חזן

קהל

  ֳ
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שיר של יום

ׁש:ְָקּדִּמַית הֵבְִרים ּבְם אֹומִּיִוְלַיּו הָּבֹו הֶת ֹקֶדׁש, ׁשַּבַּיֹום יֹום ׁשַה

ת:ָּבַּׁשַיֹום הְיר לִמֹור ׁשְזִמ

יֹון:ְלֶָך עְמִׁשְר לֵּמַזְיהוה, ּולַדֹות לֹהְטֹוב ל

ילֹות:ֵּלַָך ּבְתָמּונֱאֶָך, וֶּדְסֶַקר חֹּבַיד ּבִּגַהְל

ּנֹור:ִכְיֹון ּבָּגִי הֵלֲל, עֶבָי נֵלֲעַׂשֹור וָי עֵלֲע

ן:ֵַרּנֲֶדיָך אָי יֵׂשֲעַמְָך, ּבֶלֳעָפְי יהוה ּבִנַּתְחַּמִי ׂשִּכ

יָך:ֶתֹבְׁשְחַקּו מְמָד עֹאְיָך יהוה, מֶׂשֲעְַדלּו מָה ּגַמ

את:ֹת זֶין אִבָיל ֹלא יִסְָדע, ּוכֵר ֹלא יַעַיׁש ּבִא

ד:ֵַדי עֲָדם עְמָּׁשִהְן, לֶוָי אֵלֲֹעל ּפָיצּו ּכִצָּיַב וֶׂשֵמֹו עְים ּכִעָ ְרׁשַֹרחְפִּב

ם יהוה:ָֹלעְרֹום לָה מָּתַאְו

ן:ֶוָי אֵלֲעֹל ּפְָרדּו ּכָּפְתִדּו, יֵאבֹיָך יֶבְיֹה אֵּנִי הִיָך יהוה ּכֶבְיֹה אֵּנִי הִּכ

ן:ָנֲן ַרעֶמֶׁשְי ּבִֹּלתַי, ּבִים ַקְרנֵראְִֶרם ּכָּתַו

י:ָנְזָה אָנְעַמְׁשִים ּתִֵרעְי מַלָים עִמָּקַׁשּוָרי, ּבְי ּבִינֵט עֵּבַּתַו

ה:ֶּגְׂשִנֹון יָבְּלֶַרז ּבֶאְָרח, ּכְפִר יָמָּתַיק ּכִּדַ   צחזן

ִריחּו:ְפַינּו יֵֹלהֱרֹות אְצַחְית יהוה, ּבֵבְים ּבִתּולְׁש

יּו:ְהִים יִּנַנֲַרעְים וִנֵׁשְה, ּדָיבֵׂשְנּובּון ּבְעֹוד י

ה ּבֹו:ָתָלְוַֹלא עְר יהוה, צּוִרי וָׁשָי יִיד ּכִּגַהְל

תהלים צב

  לביאורו של המזמור ראה עמ' 62, ולעניין אמירת שיר של יום בכלל ראה עמ' 266.שיר של יום:
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קדיש יתום

א.ָּה ַרּבֵמְׁש ׁשַַקּדְתִיְל וַּדַּגְתִי

ן.ֵמָא

יְךִלְמַיְּה, וְֵרעּותִָרא כְי בִא ּדָמְלָעְּב

ּה.ֵיחִׁשְיָקֵרב מִּה וְֵרָקנֻח ּפַמְצַיְּה וֵכּותְלַמ

ן.ֵמָא

יתֵל ּבָכְי ּדֵּיַחְיכֹון ּובֵיֹומְיכֹון ּובֵּיַחְּב

ן ָקִריב,ַמְזִא ּובָלָגֲעַל, ּבֵָראְׂשִי

ן.ֵמָרּו אְמִאְו

םַלָעְַרְך לָבְא מָּה ַרּבֵמְא ׁשֵהְן. יֵמָא

א.ָּיַמְלָי עֵמְלָעְּול

םַרֹומְתִיְר וַאָּפְתִיְח וַּבַּתְׁשִיְַרְך וָּבְתִי

לָּלַהְתִיְה וֶּלַעְתִיְר וָּדַהְתִיְא וֵּׂשַנְתִיְו

ִריְך הּוא.ְא ּבָֻקְדׁשְּה ּדֵמְׁש

ן.ֵמָא

:הבוששבת ב[  אָתְָרכִל ּבָן ּכִא מָּלֵעְל

]אָתְָרכִל ּבָּכִא מָּלֵעְא לָּלֵעְל

אָתָמֱחֶנְא וָתָחְּבְׁשֻא ּתָיָרתִׁשְו

ן.ֵמָרּו אְמִאְא, וָמְלָעְיָרן ּבִמֲאַּד

ן.ֵמָא

אָּיַמְן ׁשִא מָא ַרּבָמָלְא ׁשֵהְי

לֵָראְׂשִל יָל ּכַעְינּו וֵלָים עִים טֹובִּיַחְו

ן.ֵמָרּו אְמִאְו

ן.ֵמָא

ן.ֵמָרּו אְמִאְל, וֵָראְׂשִל יָל ּכַעְינּו וֵלָלֹום עָה ׁשֶׂשֲעַיו, הּוא יָרֹומְמִ ּב]לֹוםָּׁשַהבשבת שובה: [לֹום ָה ׁשֶֹׂשע

ן.ֵמָא

ממשיכה התפילה בעמ' 215.בדרך כלל 

תרגום:

יתגדל ויתקדש שמו הגדול.
.]אמן[

בעולם שברא כרצונו וימליך
מלכותו ויצמיח ישועתו ויקרב משיחו.

.]אמן[

בחייכם ובימיכם ובחיי כל בית
ישראל במהרה ובזמן קרוב,

ואמרו אמן.
אמן. יהי שמו הגדול מבורך, לעולם[

.]ולעולמי עולמים
יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם
ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל

שמו של הקדוש ברוך הוא.
.]אמן[

שבת שובה:ב[למעלה מכל הברכות 

]למעלה ולמעלה מכל הברכות

והשירות, התשבחות והנחמות,
הנאמרות בעולם, ואמרו אמן.

.]אמן[

יהי שלום רב מן השמים
וחיים טובים עלינו ועל כל ישראל

ואמרו אמן.
.]אמן[

האבלים

קהל

האבלים

קהל

האבלים

קהל ואבלים

האבלים

קהל

האבלים

קהל

האבלים

קהל

האבלים

קהל

  לביאור ולדיון ראה עמ' 205.קדיש יתום:
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בשבת ראש חודש אומרים גם מזמור זה:

:ָּתְׁשָבָָדר לָהְד, הֹוד וֹאְ ּמָּתְַדלָי ּגַֹלהֱת יהוה, יהוה אֶי אִׁשְפַי נְִרכָּב

ה:ִָריעְיַם ּכִיַמָה ׁשֶה, נֹוטָמְלַּׂשַה אֹור ּכֶֹטע

:ַי רּוחֵפְנַל ּכְַך עֵּלַהְמַים ְרכּובֹו, הִבָם עָּׂשַיו הָּיֹותִלֲם עִיַּמַָקֶרה בְמַה

ט:ֵׁש ֹלהֵיו אְָרתָׁשְיו רּוחֹות, מָכָאְלַה מֶֹׂשע

ד:ֶעָם וָּמֹוט עֹולִל ּתַ, ּבָיהֶכֹונְל מֶַרץ עֶד אַיסָ

ם:ִיָדּו מְמַעִַרים יָל הַיתֹו, עִּסִבּוׁש ּכְּלַהֹום ּכְּת

זּון:ֵפָחֵָך יְמַן קֹול ַרעִנּוסּון, מְָך יְָרתֲעַן ּגִמ

ם:ֶהָ לְָדּתַסָה יֶקֹום זְל מֶָקעֹות, אְְרדּו בִֵרים יָלּו הֲעַי

ֶרץ:ָאָּסֹות הַכְבּון לֻׁשְל יַרּון, ּבֹבֲעַל יַ ּבָּתְמַבּול ׂשְּג

כּון:ֵּלַהְִרים יָין הֵים, ּבִלָחְּנַים ּבִנָיְעַ מַחֵּלַׁשְמַה

ם:ָאָמְים צִָראְרּו פְּבְׁשִָדי, יָתֹו ׂשְיַל חָקּו ּכְׁשַי

נּו קֹול:ְּתִם יִאיָפֳין עֵּבִּכֹון, מְׁשִם יִיַמָּׁשַם עֹוף הֶיהֵלֲע

ֶרץ:ָאָע הַּבְׂשִיָך ּתֶׂשֲעִַרי מְּפִיו, מָּיֹותִלֲעִֵרים מֶָקה הְׁשַמ

ֶרץ:ָאָן הִם מֶחֶיא לִהֹוצְָדם, לָאַָדת הֹבֲעַב לֶׂשֵעְה וָמֵהְּבַיר לִצָ חַיחִמְצַמ

תהלים קד

  מזמור זה נאמר בראשי חודשים מאז ימי הביניים. המזמור עוסק בבריאת העולם ובבריאהברכי נפשי:

]"עשה ירח למועדים"[המתנהלת בהשגחתו המופלאה של ה', ואף מזכיר מפורשות את בריאת הירח 

- נושא הקשור קשר הדוק לעניין ראש החודש.

  עושה תקרה של מיםהמקרה במים עליותיו:  פורש, מותח.   נוטה: מתכסה כמו בבגד, בשמלה.        עטה... כשלמה:  ∞

עשה מלאכיו       העננים הם מרכבתו.  שם עבים רכובו:.   ]בראשית א, ז[מעל השמים, הם "המים אשר מעל לרקיע" 
 מכסים]הקרויים כאן "תהום"[ המים      תהום כלבוש כסיתו: על בסיסה.        מכוניה:  הרוחות הן שליחי האל.   רוחות:

 מתוארת כתגובת המים על דברים]בראשית א, ט[  היקוות המים אל מקום אחד מן גערתך וכו':את הארץ כלבוש.   

  חיות השדה.חיתו שדי:  מכוון את דרך המים לזרום באפיק הנחלים.   המשלח מעינים בנחלים:קשים ששמעו מפי ה'.   

 מן המים העליונים שמעל מעליותיו:  עלי האילנות וענפיהם.   עפאים: על מי הנחלים.        עליהם:  חמורי הבר.   פראים:

  עשב למאכל הבהמות שהאדם משתמש בהן לעבודתו.ועשב לעבדת האדם:השמים, הגשם.   
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ד:ָעְסִנֹוׁש יֱב אַבְם לֶחֶלְן, וֶמָּׁשִים מִנָיל ּפִהְצַהְנֹוׁש, לֱב אַבְח לַּמַׂשְן יִיַיְו

ע:ָטָר נֶׁשֲנֹון אָבְי לְֵרזַי יהוה, אֵצֲעּו  עְּבְׂשִי

ּה:ָיתֵים ּבִרֹוׁשְיָדה ּבִסֲנּו, חֵַקּנְּפִרים יִם צָר ׁשֶׁשֲא

ים:ִּנַפְׁשַה לֶסְחַים מִעָלְים, סִלֵעְּיַים לִהֹבְּגִַרים הָה

בֹואֹו:ְַדע מָׁש יֶמִֶדים, ׁשֲמֹועְ לֵַרחָה יָׂשָע

ר:ַעָתֹו יְיַל חָׂש ּכְֹרמִה, ּבֹו תָלְיָי לִיהְִך וֶׁשֹת חֶׁשָּת

ם:ָלְכָל אֵאֵׁש מֵּקַבְֶרף, ּולָּטַים לִגֲֹאיִרים ׁשִפְּכַה

צּון:ְָרּבִם יָֹתעֹונְל מֶאְפּון, וֵסָאֵׁש יֶמֶּׁשַַרח הְזִּת

ֶרב:ֵָדי עֲָדתֹו עֹבֲעַלְלֹו, וֳעָפְָדם לָא אֵצֵי

ָך:ֶנָיְֶרץ ִקנָאָה הָאְלָ, מָיתִׂשָה עָמְכָחְם ּבָּלֻיָך יהוה ּכֶׂשֲעַה ַרּבּו מָמ

ֹדלֹות:ְם ּגִּנֹות עַּיֹות ְקטַר, חָּפְסִין מֵאְׂש וֶם ֶרמָם ׁשִָדיָב יַדֹול ּוְרחָם ּגָּיַה הֶז

ק ּבֹו:ֶחַׂשְ לְָרּתַצָה יֶן זָתָיְוִכּון, לֵּלַהְּיֹות יִנֳם אָׁש

ּתֹו:ִעְם ּבָלְכָת אֵתָרּון, לֵּבַׂשְיָך יֶלֵם אָּלֻּכ

עּון טֹוב:ְּבְׂשְִדָך יָח יַּתְפִֹקטּון, ּתְלִם יֶהָן לֵּתִּת

ׁשּובּון:ְָרם יָפֲל עֶאְעּון, וָוְגִם יָף רּוחֵֹסלּון ּתֵהָּבִיָך יֶנָיר ּפִּתְסַּת

ה:ָָדמֲי אֵנְׁש ּפֵּדַחְֵראּון, ּותָּבִָך יֲח רּוחַּלַׁשְּת

יו:ָׂשֲעַמְח יהוה ּבַמְׂשִם, יָעֹולְבֹוד יהוה לְי כִהְי

נּו:ָׁשֱעֶיְִרים וָהֶע ּבַּגִד, יְָרעִּתֶַרץ וָאָיט לִּבַּמַה

  ֳ

  ירוו מי גשמים.ישבעו:      יתמוך, יחזק.       יסעד:       השמן שאדם סך בו גורם לפניו להבהיק ולהאיר.  להצהיל פנים משמן:

ידע   על פי מהלכו של הירח קובעים בני האדם את המועדים והחגים.  עשה ירח למועדים:  יבנו את קיניהן. יקננו:
  מהמה רבו:  תשוטט, תהלך. תרמש:  תשים, תביא.   תשת: יודע את המקום שבו עליו לשקוע, המערב.    מבואו:

  להשתעשע בו, עדותלשחק בו:  דגים ושאר יצורי מים קטנים.   רמש:  יצירתך, מה שבראת.   קנינך: רב מספרם.  

  תאסוף את רוחם, תביא למותם.תסף רוחם:  יצפו, יקוו.   ישברון:.   ]השווה איוב מ, כה-כט[לכוחו ולגבורתו של ה' 

ויעשנו:  תזדעזע מאימת כבודו.   ותרעד:  בברואיו.   במעשיו:  תברא, על ידי הכנסת נשמה אל הגוף.       תשלח רוחך:
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עֹוִדי:ְי ּבַאֹלהֵָרה לְּמַזֲי, אָּיַחְיהוה ּבַיָרה לִׁשָא

יהוה:ַח ּבַמְׂשֶי אִכֹנָי, אִיחִיו ׂשָלַָרב עֱעֶי

ם,ָינֵים עֹוד אִעֶָרץ, ּוְרׁשָאָן הִים מִאָּטַּמּו חַּתִ   יחזן

ּה:ָלּויְלַת יהוה, הֶי אִׁשְפַי נְִרכָּב

.]ראה עמוד 208[קדיש יתום  

מראש חודש אלול ועד הושענא רבה אומרים גם מזמור זה:

ד:ָחְפֶי אִּמִי מַּיַעֹוז חָ יהוה מיָרא,ִי אִּמִי מִעְׁשִיְאֹוִרי וד.  יהוה ִָדוְל

לּו:ָפָנְלּו וְׁשָה כָּמֵי, הִי לַבְיֹאְַרי וִָרי צָׂשְת ּבֶל אֹכֱאֶים לִֵרעְי מַלְָקֹרב עִּב

י,ִּבִיָרא לִה ֹלא יֶנֲחַי מַלָה עֶנֲחַם ּתִא

:ַחֵי בֹוטִנֲאת אֹזְה ּבָמָחְלִי מַלָקּום עָם ּתִא

ׁש,ֵּקַבֲּה אָת יהוה אֹותֵאֵי מִּתְלַאָת ׁשַחַא

י,ַּיַי חֵמְל יָית יהוה ּכֵבְי ּבִּתְבִׁש

לֹו:ָיכֵהְר ּבֵּקַבְם יהוה ּולַֹענְזֹות ּבֲחַל

י:ִנֵמְרֹומְצּור יְלֹו, ּבֳהָר אֶתֵסְי ּבִֵרנִּתְסַה, יָיֹום ָרעְה ּבֹּכֻסְי ּבִנֵנְּפְצִי יִּכ

  משען,מעוז:  ∞  שירתי תהיה ערבה על ה'.   יערב עליו שיחי:  כל זמן שאני קיים.   בעודי: יעלו עשן, יבערו מאימה.   

  בדבר הזהבזאת:  יבוא נגדי מחנה צבא.   תחנה עלי מחנה:  כשרשעים מתקרבים אלי.   בקרב עלי מרעים:     מבצר.  

 יסתיר אותי ויתן לי מחסה     יצפנני בסכה:  בקשה אחת ביקשתי.   אחת שאלתי:.   ]שנאמר בפסוק הפותח את המזמור[

 כעומד על סלע.]מעל שונאיי[  יגביה אותי בצור ירוממני:.   ]המשול לסוכה[במקדש 

ויש שהעבירוהו לסוף[ אמירת מזמור זה מראש חודש אלול - בסוף תפילת מנחה  לדוד ה' אורי:

 ובסוף תפילת שחרית -  נהוגה מאז המאה השמונה-עשרה, ומוצאה בחוגים שהושפעו מתורת]ערבית

 דרש את פסוק הפתיחה על הימים הנוראים: "'אורי']ויקרא רבה כא, ד[הסוד של האר"י. כבר המדרש 

בראש השנה ו'ישעי' ביום הכיפורים". ומפרשי המזמור מצאו בו רמזים נוספים לחודש תשרי, כגון "כי

יצפנני בסכה" הרומז לחג הסוכות.

תהלים כז
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ה,ָרּועְי תֵחְבִלֹו זֳהָאְה בָחְּבְזֶאְי וַיבֹותִבְי סַבְיֹל אַי עִרּום ֹראׁשָה יָּתַעְו

יהוה:ַָרה לְּמַזֲאַיָרה וִׁשָא

י:ִנֵנֲעַי וִנֵּנָחְְקָרא וֶי אִע יהוה קֹולַמְׁש

ׁש:ֵּקַבֲיָך יהוה אֶנָת ּפֶי, אָנָׁשּו פְּקַי ּבִּבִר לַמָָך אְל

,ָיתִיָי הִָרתְזֶָך עֶּדְבַף עַאְט ּבַל ּתַי אִּנֶּמִיָך מֶנָר ּפֵּתְסַל ּתַא

י:ִעְׁשִי יֵֹלהֱי אִנֵבְזַעַל ּתַאְי וִנֵׁשְּטִל ּתַא

י:ִנֵפְסַאַיהוה יַי, וִבּונָזֲי עִּמִאְי וִבָי אִּכ

ן ׁשֹוְרָרי:ַעַמְיׁשֹור, לִַרח מֹאְי ּבִנֵחְָך ּונְֶרּכַי יהוה ּדִהֹוֵרנ

ס:ָמָ חַחֵיפִֶקר וֵֶדי ׁשֵי עִי ָקמּו בִָרי, ּכָׁש צֶפֶנְי ּבִנֵנְּתִל ּתַא

ים:ִּיֶַרץ חֶאְטּוב יהוה ּבְְראֹות ּבִי לִּתְנַמֱאֶא הֵ   לּולחזן

ל יהוה:ֶה אֵַקּוְָך, וֶּבִץ לֵמֲאַיְק וַזֲל יהוה חֶה אֵַקּו

.]ראה עמוד 208[קדיש יתום  

  קרבנות המלווים בדבריזבחי תרועה:  האויבים שמסביב לי.   איבי סביבותי:  אהיה רם ונישא, אשלוט.   ירום ראשי:

  המשורר שמע קול בלבו האומר "בקשו פני", וכך הכיר בכיסופיו אללך אמר לבי וכו': רחם עלי.         וחנני:שירה.   

 הובל, הנהג ונחני: תטוש, תעזוב אותי.    תטשני:  תדחה בכעס.   :תט באףראות את פניו.   ֵה' ולכן הוא מבקש לה

אל תתנני בנפש צרי: בגלל אויביי המביטים בי בעין רעה.        למען שוררי:  בדרך ישרה ונכונה.   בארח מישור: אותי.  
לולא האמנתי       המעידים עדות שקר וגזל.  ויפח חמס: עמדו למולי.        קמו בי:אל תתן שאויביי יעשו בי כאוות נפשם.   

 תלה את תקוותך.     קוה:.   ]כי אז איבדתי כל תקוה[  אם לא הייתי מאמין שאזכה ליהנות מברכת ה' בעולם הזה וכו':

  ויחזק.ויאמץ:
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קריאת התורה

וההפטרה
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  כתבי קודש ליוו את עם ישראל משחר ילדותו כעם. בימי הביתקריאת התורה וההפטרה:

השני הוחל בתהליך קביעת עשרים וארבעה הספרים המרכיבים את התנ"ך, והקריאה והלימוד

עד[תלמוד ירושלמי, מגילה ה,א [בו הפכו לכלי מרכזי בבניית זהותו של העם. לפי מסורת חז"ל 

 קבע כבר משה רבנו את החובה לקרוא בתורה באופן קבוע בימות החול, בשבתות ובחגים,]]ע"א

כשבימי עזרא ונחמיה נוצקה חובה זו בדפוסים של קבע, כדי שידיעת התורה והבנתה יחדרו

לכל שכבות העם בכל מקום. ונראה שמוסד בית הכנסת וההתכנסות הציבורית לשם עבודת

 סביב המנהג לקרוא]במקביל לעבודת הקרבנות שבמקדש[האלהים נוסדו בימי הבית השני 

. חשיבות הקריאה הפומבית]לארמית או ליוונית[בציבור בכתבי הקודש, להסבירם ולתרגמם 

בכתבי הקודש הביאה לכך שעם הדורות הוקפו הוצאת ספר התורה, הקריאה בו והחזרתו

לארון הקודש בטכסים חגיגיים, בברכות, בתפילות ובהכרזות שונות, אשר רבים מציבור

המתפללים משתתפים בהם בפועל.
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עמידההוצאת ספר התורה   

ים,ִֹלהֱאָי יהוה הּוא הִת, ּכַַדעָ לָתְֵראָה הָּתַ  אחזן וקהל 

ּדֹו.ַבְּלִין עֹוד מֵא

יָך.ֶׂשֲעַמְין ּכֵאְי, וָֹדנֲים, אִֹלהֱאָמֹוָך בָין ּכֵא

ֹדר.ָל ּדֹור וָכְָך ּבְּתְלַׁשְמֶים, ּומִמָֹלל עָכּות ּכְלַָך מְכּותְלַמ

ד.ֶעָם וָֹלעְֹלְך לְמְִך, יהוה יָלְָך, יהוה מֶלֶיהוה מ

לֹום.ָּׁשַּמֹו בַת עֵֶרְך אָבְן, יהוה יֵּתִּמֹו יַעְז לֹיהוה ע

ם.ִיָלָרּוׁשְה חֹומֹות יֶנְבִּיֹון ּתִת צֶָך אְְרצֹונִה בָיבִיטֵים, הִמֲַרחָב הַא

ים.ִמָדֹון עֹולֲא, אָּׂשִנְל ָרם וְֵך אֶלֶנּו, מְחָטָד ּבַבְָך לְי בִּכ

.שדוקה ןורא תא חתופ םיללפתמה ןמ דחא

ה:ֶֹׁשר מֶאמֹּיַֹרן וָאָ הַֹעסְנִי ּבִהְיַו  שירה 

יָך.ֶנָּפִיָך מֶאְנַׂשְסּו מֻנָיְיָך וֶבְֹיצּו אֻפָיְה יהוה וָקּומ

ם.ִָלָירּוׁשִר יהוה מַא תֹוָרה, ּוְדבֵצֵּיֹון ּתִּצִי מִּכ

תֹו.ְָקֻדּׁשִל ּבֵָראְׂשִּמֹו יַעְן ּתֹוָרה לַתָּנֶרּוְך ׁשָּב

אֵהְָרְך. יְתַאְָרְך וְתִִריְך ּכְ, ּבאָמְלֵָרא עָמְּה ּדֵמְִריְך ׁשְּב

  בטכס זה נוטל חלק מיוחד גם אחד מן המתפללים, ופתיחת הארון נחשבת למצוההוצאת ספר התורה:

גדולה המכבדת את בעליה. טכס מעין זה הקיים כיום בשעת פתיחת ארון הקודש ידוע כבר מימי

הגאונים, והוא נפתח בסדרה של פסוקים המדגישים את התגלות האלהים בעולם, שכן כל קריאה

פומבית בתורה נתפסת כמעין התגלות אלהית בזעיר אנפין.

  פסוק זה לקוח מסיפור מסע ארון הברית בשנות הנדודים במדבר. פסוק אחר, המדבר עלויהי בנסע:

.]להלן, עמ' 238[חניית הארון במסעותיו, נזכר בטכס החזרת ספר התורה למקומו 

:]בתרגום לעברית[  הקטע לקוח מספר הזוהר, מהקשר הדן בקריאת התורה. בראשו נאמר בריך שמה:

  שקם, בנה.היטיבה:  נוכחת.   הראת:∞  

דברים ד, לה

תהלים פו, ח

תהלים קמה, יג

תהלים י, טז; צג, א; שמות טו, יח

תהלים כט, יא

תהלים נא, כ

במדבר י, לה

ישעיה ב, ג

זוהר, ויקהל (רו ע"א)
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ְךָׁשְְקּדַית מֵבְְך ּבָּמַעְי לֵזֲחְַך אָינִמְְרַקן יֻם, ּופַלָעְל לֵָראְׂשְִך יָּמַם עְִך עְָרעּות

ְךָא קָדמָוֲא ַרעֵהְין. יִמֲַרחְא ּבָנָלֹותְל צֵַקּבְהֹוָרְך ּולְּטּוב נִא מָנָי לֵטֹויְמַאְּול

רַטְנִמְי ּולַלָם עְַרחִמְא לָיַקּיִּדַגֹו צְִקיָדא ּבְא פָנֲי אֵוֱהֶלְיבּו וִטְין ּבִּיַן חָתֹוִריְך לְּד

א,ָֹּלכְס לְֵרנַפְא ּומָֹּלכְן לָ הּוא זְּתְנַל. אֵָראְׂשְִך יָּמַעְִדי לְי וִי לִל ּדָת ּכַיְי וִתָי

ְךָילִא ּדָכּותְלַא ּומָּיַכְלַל מַיט עִּלַׁשְ הּוא ּדְּתְנַא, אָֹּלל ּכַיט עִּלַ הּוא ׁשְּתְנַא

ּהֵתְיַקר אֹוַריִי ּדֵּמַּקִּה ּומֵא ַקּמָיְדנִגָסְִריְך הּוא, ּדְא ּבָא ְדֻקְדׁשָּדְבַא עָנֲיא. אִה

אָּלֶא, אָנְיכִמָין סִהָלֱר אַל ּבַא עָלְא וָנְיצִׁש ָרחָנֱל אַא עָן. לָּדִעְן וָּדִל עָכְּב

י ְקׁשֹוט,ִיאֹוהִבְּה ְקׁשֹוט, ּונֵתְאֹוַריְא ְקׁשֹוט וָהָלֱהּוא אְא, ּדָּיַמְא ִדׁשָהָאלֵּב

יָראִּקַא יָיׁשִּה ַקּדֵמְׁשִלְיץ, וִא ָרחָנֲּה אֵ  ּבחזןן ּוְקׁשֹוט.   ָוְבָד טַּבְעֶמְא לֵּגְסַּומ

יםִלְׁשַתְא וָתְאֹוַריְי ּבִאָּבִח לַּתְפִתְְך ּדָא קָדמָוֲא ַרעֵהְן. יָחְּבְׁשֻר ּתַמֵא אָנֲא

ם.ָלְׁשִלְין וִּיַחְב ּולָטְל לֵָראְׂשְִך יָּמַל עָא ְדכָּבִלְי וִאָּבִלְין ּדִלֲאְׁשִמ

תרגום:

ברוך שמו של אדון העולם, ברוך כתרך ומקומך. יהי רצונך עם עמך ישראל

לעולם וישועת ימינך הראה לעמך בבית מקדשך, ולהשפיע לנו מטוב אורך ולקבל

את תפילותינו באהבה. יהי רצון מלפניך שתאריך לנו חיים בטובה ואהיה אני

נמנה בין הצדיקים, לרחם עלי ולשמור אותי ואת כל אשר לי ואת אשר לעמך

ישראל. אתה הוא זן לכול ומפרנס לכול, אתה הוא השליט על הכול, אתה הוא

השליט על המלכים והמלכות שלך היא. אני עבדו של הקדוש ברוך הוא, שאני

"אמר ר' שמעון, כשמוציאים ספר תורה בציבור לקרוא בו, נפתחים שערי שמים של רחמים ומעוררים

את האהבה למעלה, וצריך אדם לומר כך...". הקטע "בריך שמה" משולב בסידור מאז המאה השש-

עשרה בעקבות מנהגו של האר"י.

  ֳ

  ֳ

וכאן:[על פי מחשבת הקבלה מכוונים שני ביטויים אלה כלפי השכינה. זו קרויה גם "עטרה"   ומקומך:     כתרך∞   

.]"מקומך" וכאן:[, ובתפיסת זיווג הספירות היא מקום מנוחתו של הקב"ה ]"כתרך"
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משתחווה לפניו ולפני כבוד תורתו בכל עת ועת. לא באדם אני בוטח ולא על בן

אלהים אני סומך, אלא באלהי השמים, שהוא אלהי אמת ותורתו אמת ונביאיו

אמת ומרבה לעשות טובות ואמת. בו אני בוטח ולשמו הקדוש הנכבד אני אומר

תשבחות. יהי רצון מלפניך שתפתח את לבי בתורה ותמלא את משאלות לבי ולב

כל עמך ישראל לטובה ולחיים ולשלום.

מי שפתח את הארון מוציא ממנו ספר תורה ומוסר אותו לחזן, וזה מחזיק בו ביד ימינו.
כשמוציאים יותר מספר תורה אחד מקבל את הספר השני מתפלל אחר, אך לעיתים נוהגים[

]להשאיר ספר אחד בידי מי שפתח את הארון.

:דָחֶינּו יהוה אֵֹלהֱל יהוה אֵָראְׂשִע יַמְׁשהחזן אומר והקהל חוזר אחריו:

.מֹוְינּו, ָקדֹוׁש ׁשֵדֹונֲדֹול אָינּו, ּגֵֹלהֱד אָחֶא

החזן קד כלפי ארון הקודש, פונה אל הקהל ואומר:

ו.ָּדְחַמֹו יְה ׁשָמְרֹומְי ּונִּתִיהוה אַלּו לְּדַּג

במרבית שבתות השנה קוראים את פרשת השבוע מספר תורה אחד, אבל בהזדמנויות  הספר השני:

שונות קוראים בתורה קטע נוסף, שאיננו מפרשת השבוע, וזאת בספר השני: בראש חודש, בכמה

, בשבתות של חנוכה ובשבת שושן פורים.]"ארבע פרשיות"[שבתות החלות סביב חודשי אדר וניסן 

למשל, כאשר ראש חודש טבת חל בשבת חנוכה ואז קוראים[לעיתים אף קוראים בשלושה ספרים 

 הקריאה המיוחדת לראש]ג[ הקריאה המיוחדת לחנוכה; ]ב[ פרשת השבוע; ]א[בשלושה ספרים שונים: 

:]לא כולל שבת חול המועד פסח וסוכות או חגים החלים בשבת[. ואלה הקריאות המיוחדות ]חודש

הפרק מספר על[ שבת חנוכה: קטע מפרק ז בספר במדבר ]2[ שבת ראש חודש: במדבר כח, ט-טו; ]1[

הקרבנות שהקריבו הנשיאים בשעת חנוכת המשכן, וקוראים בכל אחד מימי חנוכה את קרבן הנשיא

השבת שלפני[ שבת שקלים ]4[ ח, ד; — שבת שנייה של חנוכה: במדבר ז, נד ]3[; ]המתאים לאותו יום

 שבת]6[: דברים כה, יז-יט; ]השבת שלפני פורים[ שבת זכור ]5[: שמות ל, יא-טז; ]ראש חודש אדר

 שבת]8[: במדבר יט, א-כב; ]שבת החלה בין פורים לפסח[ שבת פרה ]7[ושושן פורים: שמות יז, ח-טז; 

: שמות יב, א-כ.]השבת שלפני ראש חודש ניסן[החודש 

כחלק מטכס הגבהת ספר התורה ולאחר[ אמירת "שמע" בהקשר של קריאת התורה  שמע ישראל:

 נזכרת כבר בתקופת הגאונים, אך לא ידוע הטעם לכך.]ההפטרה

.]ושמא אף נגד האמונה הנוצרית[דברי פולמוס ברורים נגד ההישענות על כוחם של המלאכים   :בן אלהים

דברים ו, ד

תהלים לד, ד
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החזן צועד עם ספר התורה אל שולחן הקריאה, כשבעקבותיו הולך מי שפתח את ארון
, ונהוג שהמתפללים נושקים לספר. בשעת ההליכה]ומי שמחזיק ספר תורה נוסף[הקודש 

שרים החזן והקהל:

הֹוד,ַהְח וַצֵּנַהְֶרת וֶאְפִּתַהְבּוָרה וְּגַהְה וָֻדּלְּגַָך יהוה הְל

ֹראׁש.ְל לֹכְא לֵּׂשַנְתִּמַהְה וָכָלְמַּמַָך יהוה הְֶרץ, לָאָם ּובִיַמָּׁשַל ּבֹי כִּכ

יו, ָקדֹוׁש הּוא.ָלְֹדם ַרגֲהַוּו לֲחַּתְׁשִהְ וינּוֵֹלהֱמּו יהוה אְרֹומ

.ינּוֵֹלהֱי ָקדֹוׁש יהוה אִר ָקְדׁשֹו, ּכַהְוּו לֲחַּתְׁשִהְינּו וֵֹלהֱמּו יהוה אְרֹומ

וממשיכים ואומרים בלחש קודם שמגיע החזן אל שולחן הקריאה:

ְךֶלֶל מֶמֹו ׁשְא ׁשֵּׂשַנְתִיְם וַרֹומְתִיְר וַאָּפְתִיְח וַּבַּתְׁשִיְׁש וַַקּדְתִיְל וַּדַּגְתִל יֹּכַל הַע

םָעֹולָהְה וֶּזַם הָעֹולָָרא, הָּבֶמֹות ׁשָעֹולָרּוְך הּוא, ּבָדֹוׁש ּבָּקַים הִכָלְּמַי הֵכְלַמ

לָדֹון ּכֲים, אִמָעֹולָל. צּור הֵָראְׂשִית יֵל ּבְָרצֹון ּכִכְיו וֵָראְְרצֹון יִכְְרצֹונֹו וִא, ּכָּבַה

יֵמְי ׁשֵמְׁשִן ּבֵּׁשֹוכַרֹום, הָי מֵבְֲרחֶמְב ּבֵּיֹוׁשַׁשֹות, הָפְּנַל הָ ּכַלֹוּהֱִרּיֹות, אְּבַה

נּוָָך ּבְמִׁש ׁשַַקּדְתִן יֵכְבֹוד. ּובָּכַא הֵּסִל ּכַתֹו עָּיֹות, ּוְקֻדּׁשַחַל הַתֹו עֶָקֶדם, ְקֻדּׁש

יםִאֹלהֵירּו לִתּוב, ׁשָּכַָדׁש, ּכָיר חִיו  ׁשָנָפְר לַאמֹנְי, וָל חָי ּכֵינֵעְינּו לֵֹלהֱיהוה א

יו.ָנָפְזּו לְלִעְמֹו, וְּה ׁשָיְָרבֹות, ּבֲעָב ּבֵֹרכָּלּו לֹמֹו, סְרּו ׁשְּמַז

ְראּוִין יַעְן ּבִיַי עִתּוב, ּכָּכַהּו, ּכֵוָל נֶׁשּובֹו אְן ּבִיַעְן ּבִיַהּו עְֵראִנְו

רָׂשָל ּבָָראּו כְבֹוד יהוה, וְה ּכָלְגִנְר, וַמֱאֶנְּיֹון. וִׁשּוב יהוה צְּב

ר.ֵּבִי יהוה ּדִי ּפִו ּכָּדְחַי

ינּוֵׁשֹותְפַיל נִּצַיְים, וִנָיתִֵרית אְר ּבֹּכְזִיְים, וִמּוסֲם עַם עֵַרחְים הּוא יִמֲַרחָב הַא

דברי הימים-א כט, יא

ההתנשאות  והמתנשא לכל לראש:כי לך וממך כל המצוי ביקום.     כי כל בשמים ובארץ:גבורה ונצחון.     הנצח:∞   

.]או לארון הברית[כינוי לבית המקדש   להדם רגליו:מעל לכל הראשים, המנהיגים והמלכים.   

 לה', הרוכב כביכול על]"סלו"[הרימו קול   סלו לרכב וכו':.   ]יחזקאל א[ארבע החיות שבמרכבה האלהית   החיות:∞   

כינוי  נוהו:.   ]שבסיום ספר תהלים[, על ידי אמירת שמו, "יה", בפסוקי שבח כגון "כל הנשמה תהלל יה" ]"ערבות"[העננים 

"עם עמוסים", וכינוי זה הוא על פי ישעיה מו, ג:[ה' ירחם על עם ישראל   הוא ירחם וכו':לירושלים ובית המקדש.   

תהלים סח, ה

ישעיה נב, ח

ישעיה מ, ה

תהלים צט, ה

תהלים צט, ט
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תַיטֵלְפִנּו לָן אֹותֹחָיְים, וִׂשּואְּנַן הִָרע מָר הֶצֵיְר ּבַעְגִיְָרעֹות, וָעֹות הָּׁשַן הִמ

ישיבהים.   ִמֲַרחְה וָׁשּועְה יָה טֹובָּדִמְינּו ּבֵלֹותֲאְׁשִא מֵּלַימִים, וִמָעֹול

העלייה לתורה והקריאה בתורה

ואם הוצא מארון הקודש ספר תורה נוסף, יושב[החזן מניח את הספר שבידו על השולחן. 
]מי שהביאו על הבימה והספר בידו כל זמן הקריאה בספר הראשון.

הגבאי מכריז:

.]אמן[ן ֵמָר אַאמֹנְים ּבֹו, וִחֹוסַל הָכְ לַיעִיֹוׁשְן וֵגָיְ וֹרזֲעַיְו

ּתֹוָרה.ַבֹוד לָנּו כְינּו ּותֵאֹלהֵֶדל לֹבּו גָל הֹּכַה

ן.ֵֹהּכַ ה]פלוני בן פלוני[ד ֹמֲעַן ְקַרב. יֵֹהּכ

תֹו.ְָקֻדּׁשִל ּבֵָראְׂשִּמֹו יַעְן ּתֹוָרה לַתָּנֶרּוְך ׁשָּב

 בתקופת חז"ל קרא בתורה כל אחד מן הקהל שהוזמן לבוא ולעשות כך, אך עם הזמן     העלייה לתורה:

 נתקבל המנהג שאדם מיוחד הבקי בטעמי המקרא עושה— וכדי שלא לבייש את מי שלא ידע לקרוא —

, ועדות ל"בעל קריאה" יש כבר מן המאה הי"ג.]והוא מכונה "בעל קורא", או מוטב: "בעל קריאה"[זאת 

. העולים לתורה מסתפקים]אבל אין זו חובה[בדורות האחרונים נהגו שגם נער בר מצוה קורא בתורה 

על כן באמירת הברכות לפני הקריאה ולאחריה ובקריאה בלחש במקביל לקריאת הקורא בקול. למספר

;]]ראה להלן[ועוד "מפטיר" [העולים לתורה ולסדרם ניתנו כללים: מספר העולים לא יפחת משבעה 

,]וישנם דינים שונים למקרה שאין כהן או לוי בין קהל המתפללים[ראשון עולה כהן, לאחריו לוי 

ולאחריהם "ישראל". אבל ניתן להוסיף על מספר העולים, בתנאי שלכל עולה לתורה יקראו לפחות

שלושה פסוקים. בעניין העלייה לתורה ישנם כללים רבים: יש להעלות לתורה נער המגיע למצוות, חתן

, אדם שנולדו לו בת או בן והוא מבקש לברך]וכן בשבת שלפני חתונתו[בשבעת הימים שלאחר חתונתו 

את היולדת ואת היילוד, מוהל ואבי תינוק שמלים אותו ביום השבת, אדם המציין יום זכרון לאחד

מקרוביו ביום השבת או בשבוע שלאחריו, ועוד כיוצא באלה. במרבית המקומות נוהג הקהל לשבת

בזמן קריאת התורה, אך יש מי שמקפיד לעמוד על רגליו במשך הקריאה כולה כאות של כבוד לתורה.

 ויזכור את]"העמוסים מני בטן", שפירושו: אלה שנושאים אותם על כפיים משעת לידתם ומטפלים בהם באהבה

, וכן יגער ביצר הרע שלא יפגע]המכונים "איתנים", על פי תלמוד בבלי, ראש השנה יא ע"א[הברית שכרת עם האבות 

.]"הנשואים", וכינוי זה על פי ישעיה מו, ג: "הנשאים מני רחם", שפירושו זהה לביטוי "העמוסים מני בטן"[בעם ישראל 

.הצלה נצחית  פליטת עולמים:
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ּיֹום.ַם הֶכְּלֻים ּכִּיַם חֶיכֵֹלהֱיהוה אִַקים ּבֵבְּדַם הֶּתַאְ   ווהקהל אומר

ואם לא היה עטוף בטלית, הוא מתעטף[כל אחד מן הקרואים לעלות לתורה בא אל השולחן 
, מחזיק בשתי ידיו בידות ספר התורה, מביט אל המקום בתורה]בה קודם לעלייתו לתורה

ויש נוהגים לגעת באמצעות הציצית המשתלשלת מן הטלית במקום זה[שעומדים לקרוא בו 
, ואומר:]ולנשק אחר כך את הציצית

.ָרְךֹבְמַת יהוה הְֶרכּו אָּב

והקהל עונה:

ד.ֶעָם וָעֹולְָרְך לֹבְמַרּוְך יהוה הָּב

והעולה אומר:

ד.ֶעָם וָעֹולְָרְך לֹבְמַרּוְך יהוה הָּב

ם,ָעֹולְָך הֶלֶינּו מֵֹלהֱה יהוה, אָּתַרּוְך אָּב

ת ּתֹוָרתֹו.ֶנּו אָן לַתָנְים וִּמַעָל הָּכִנּו מָר ּבַחָר ּבֶׁשֲא

ּתֹוָרה.ַן הֵה יהוה, נֹותָּתַרּוְך אָּב

והעולה[ קטע מפרשת השבוע ]בטעמי המקרא[הקורא בתורה קורא בקול רם ובנעימה מיוחדת 
ויש[. לאחר שהוא מסיים גוללים את הספר והעולה לתורה מברך ]לתורה קורא עמו בלחש

:]נוהגים קודם לכן לנשק באמצעות הציצית גם את המקום שבו נסתיימה הקריאה

  הזמנת הציבור לברך את ה' לפני הקריאה בתורה היא קדומה וידועה כבר מימיברכו את ה' המברך:

.]משנה ברכות ז, ג[התנאים 

 הברכה הנאמרת לפני הלימוד והקריאה בתורה מתועדת כבר בתלמוד הבבלי     אשר בחר בנו וכו':

, והיא מדגישה את בחירת עם ישראל ואת נתינת התורה כאות הברית בינו לבין ה'.]ברכות יא ע"ב[

 ברך העולה הראשון לתורה רק את הברכה שלפני הקריאה, ואילו העולה]מגילה ד, א-ב[בימי המשנה 

האחרון ברך רק את הברכה שלאחריה, בעוד ששאר העולים לא ברכו כלל. מנהגנו, שכל עולה מברך

.]תלמוד בבלי, מגילה כא ע"א[לפני הקריאה ואחריה, הוא מימי האמוראים 

שראשיתו בשבת שאחרי[  את התורה קוראים, לפחות מאז ימי הגאונים, במחזור שנתי פרשת השבוע:

, ולכן היא נתחלקה לחמישים וארבע]שמחת תורה, היא "שבת בראשית", וסופו בשמחת תורה עצמה

, כמספר המכסימאלי האפשרי של שבתות בשנה מעוברת. בשנים שאינן]הקרויות "פרשות"[יחידות 

דברים ד, ד
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ם,ָעֹולְָך הֶלֶינּו מֵֹלהֱה יהוה, אָּתַרּוְך אָּב

נּו.ֵתֹוכְע ּבַטָם נָי עֹולֵּיַחְת וֶמֱנּו ּתֹוַרת אָן לַתָר נֶׁשֲא

ּתֹוָרה.ַן הֵה יהוה, נֹותָּתַרּוְך אָּב

אם העולה לתורה מבקש לברך את ”ברכת הגומל“ הוא מברך כאן:

ם,ָעֹולְָך הֶלֶינּו מֵֹלהֱה יהוה, אָּתַרּוְך אָּב

ל טֹוב.ָי ּכִנַלָמְּגֶים טֹובֹות, ׁשִבָּיַחְל לֵּגֹומַה

והקהל עונה:

ה.ָלֶל טֹוב, סָָך ּכְלָמְגִָך טֹוב, הּוא יְלָמְּגֶי ׁשִן. מֵמָא

מעוברות מצרפים בשבתות מסוימות, הקבועות מראש, שתי פרשות יחד כדי לסיים את הקריאה בשמחת

תורה. תחילת הפרשה הנקראת בשבת נקראת גם בשחרית של ימי שני וחמישי שלפני אותה שבת, וכן

, וכך קוראים בתורה בציבור אחת לשלושה ימים לפחות.]ראה עמ' 289[במנחה של השבת שלפניה 

, הקהל אוחז בידו]ללא ניקוד או טעמים[בעוד שקריאת התורה נעשית מתוך ספר תורה הכתוב על קלף 

ספר תורה מודפס, ובו גם מסומנת החלוקה המקובלת בין הקוראים השונים.

  הברכה אחר הקריאה ידועה בנוסח זה רק מימי הגאונים, ובה מאשר המברך אתאשר נתן לנו וכו':

אמיתותם של הדברים שנקראו ומתאר אותם כמבטיחים חיי נצח למקיימיהם, וכן הוא מודה על הזכות

שנפלה בחלקו של עם ישראל לקבל את התורה.

 על פי ההלכה חייבים ארבעה אנשים שיצאו מסכנה לברך ולהודות על כך: מי שיצא ברכת הגומל:

 והבריא, מי שהלך בדרך מסוכנת והגיע בשלום למקום חפצו,]חולי מסוכן[מבית האסורים, מי שחלה 

. אבל רשאי אדם לברך ברכה זו על כל סכנה]תלמוד בבלי, ברכות נד ע"ב[ומי ששב בשלום מנסיעה בים 

. עיקר הברכה הוא הודאה לה' על]וכיום נוהגים רבים לברך "הגומל" גם אחרי טיסה[שניצל ממנה 

. נהוג לברך ברכת הגומל]"לחייבים"[ עם אדם שאולי אינו ראוי לכך ]"הגומל...טובות"[עשיית חסד 

בתוך שלושה ימים מן הזמן שבו יצא האדם מכלל סכנה. בדרך כלל נאמרת הברכה בשעת העלייה

לתורה, אבל מתפלל המבקש לברך ברכה זו ולא הוזמן לעלות לתורה, יברך את הברכה, בתיאום עם

הגבאים, עם תום קריאת הפרשה. גם נשים נוהגות לברך ברכה זו, ובמיוחד כאשר הן באות לבית

הכנסת לראשונה לאחר לידת בת או בן.

כינוי לתורה.  חיי עולם:∞   
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כאשר עולה לתורה נער החוגג את חגיגת בר המצוה שלו, אזי אחרי שהוא מסיים את הברכה
שלאחר הקריאה בתורה, מברך אביו:

ה.ֶזָּלֶׁשֹו ׁשְנָעֵי מִַרנָטְּפֶרּוְך ׁשָּב

הגבאי מזמין את העולה הבא, ומברך את העולה שסיים לקרוא בתורה:

,]פלוני בן פלוני[ת ֵֶרְך אָבְֹקב, הּוא יֲעַיְק וָחְצִם יָָרהְבַ אינּו,ֵבֹותֲַרְך אֵּבֶי ׁשִמ

הֶר זַכְׂשִת. ּבָּבַּׁשַבֹוד הְכִלְּתֹוָרה וַבֹוד הְכִלְקֹום וָּמַבֹוד הְכִה לָלָעֶבּור ׁשֲעַּב

ה,ָלֲחַע ּומַגֶל נָּכִצּוָקה ּומְָרה וָל צָּכִהּו מֵילִּצַיְֵרהּו וְמְׁשִרּוְך הּוא יָדֹוׁש ּבָּקַה

ן.ֵמָר אַאמֹנְיו, וָחֶל אֵָראְׂשִל יָם ּכִָדיו עָה יֵׂשֲעַל מָכְה ּבָחָלְצַהְה וָָרכְח ּבַלְׁשִיְו

ברכות ”מי שברך“ נוספות

חוגגי שמחות שונים:/קרובי משפחה/ברכה לאורחים

וכאן נוקבים בשמות[ תֵֶרְך אָבְֹקב, הּוא יֲעַיְק וָחְצִם יָָרהְבַ אינּו,ֵבֹותֲַרְך אֵּבֶי ׁשִמ

]כך וכך[נֹוֵדר ְוויש מוסיפים: [ ]םָּה/אֹותָאֹות[ ֵרְך אֹותֹוָבְה מֶעֹולָהֶבּור ׁשֲעַּב ,]המתברכים

/ ָהֶילִּצַיְ וֶָרהְמְׁשִי[  הּוֵילִּצַיְֵרהּו וְמְׁשִרּוְך הּוא יָדֹוׁש ּבָּקַה הֶר זַכְׂשִּוב ]תֶסֶנְּכַית הֵבְל

מצוקה, מכאוב.  צוקה:∞  

עד גיל מצוות אחראי האב להתנהגותו של בנו, והוא עלול להיענש על התנהגות לא  ברוך שפטרני:

ראויה של הבן. כאשר נעשה הילד בר מצוה, הוא עצמו אחראי להתנהגותו ולמעשיו שלו, והאב מברך

. היו בעלי הלכה]בראשית רבה סג, י[על שזכה להגיע לרגע זה. מקור המנהג הזה כבר בתקופת חז"ל 

, משום שעד כה עשוי היה הבן]"ברוך שפטרני מעונשו של אבא"[שסברו כי הילד הוא שצריך לברך 

להיענש על עוונותיו של אביו, ומכאן ואילך הוא עומד ברשות עצמו.

 ברכה זו לעולים לתורה מוכרת מאשכנז של ימי הביניים.     מי שברך:

 על פי בקשת העולה או על פי מנהג המקום— יש מקומות שבהם מוסיפים  ברכות "מי שברך" נוספות:

בר מצוה, בת[ ברכות נוספות: לבני משפחתו של העולה, למי שחוגג באותה שבת אירוע משפחתי —

, לאורחים שבבית הכנסת, לראשי המדינה ולחיילי]מצוה או חתן בשבת שלפני חתונתו או לאחריה

צבא ההגנה לישראל, לאשה היולדת ולחולים. וישנם מקומות שבהם נודר העולה, המבקש לברך אנשים

. ברכות "מי]או "מתנה" בלתי מוגדרת[נוספים, לתת לבית הכנסת לאחר יום השבת סכום כסף נקוב 
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לָכְה ּבָחָלְצַהְה וָָרכְח ּבַלְׁשִיְה, וָלֲחַע ּומַגֶל נָּכִצּוָקה ּומְָרה וָל צָּכִמ ]םֵילִּצַיְֵרם וְמְׁש.י

ן.ֵמָר אַאמֹנְ, ו]םֶיהֵחֲא/  ָיהֶחַא[יו ָחֶל אֵָראְׂשִל יָם ּכִע ]םֵֶדיהְ י/ ֶָדיהָי[ ָדיוָה יֵׂשֲעַמ

ברכה ליולדת בן:

ָרהָה, ׂשֹֹלמְד ּוׁשִוָֹרן ּדֲהַאְה וֶֹׁשֹקב, מֲעַיְק וָחְצִם יָָרהְבַ אינּו,ֵבֹותֲַרְך אֵּבֶי ׁשִמ

ּהָנְת ּבֶאְו ]פלונית בת פלוני[ ֶדתֶּיֹולַה הָּׁשִאָת הֵֶרְך אָבְה, הּוא יָאֵלְל וֵָקה ָרחְִרב

הֶר זַכְׂשִָדם. ּבֲעַָדָקה ּבְיו נֹוֵדר צִבָאְּה וָלֲעַּבֶבּור ׁשֲעַל טֹוב, ּבָּזַמְּה לָד לַּנֹולֶׁש

הָּפֻחְתֹוָרה ּולְלֹו לְּדַגְינּו ּולִבָם אָָרהְבַל אִֶריתֹו ׁשְבִיסֹו ּבִנְכַהְּמֹו לִאְיו וִבָּכּו אְזִי

ן.ֵמָר אַאמֹנְים, וִים טֹובִׂשֲעַמְּול

ברכה ליולדת בת:

ָרהָה, ׂשֹֹלמְד ּוׁשִוָֹרן ּדֲהַאְה וֶֹׁשֹקב, מֲעַיְק וָחְצִם יָָרהְבַ אינּו,ֵבֹותֲַרְך אֵּבֶי ׁשִמ

ּהָּתִת ּבֶאְו ]פלונית בת פלוני[ ֶדתֶּיֹולַה הָּׁשִאָת הֵֶרְך אָבְה, הּוא יָאֵלְל וֵָקה ָרחְִרב

ּהָלֲעַּבֶבּור ׁשֲעַּב, ]פלונית בת פלוני[ לֵָראְׂשִיְּה ּבָמְֵרא ׁשָּקִיְל טֹוב, וָּזַמְּה לָָדה לְּנֹולֶׁש

הָּפֻחְתֹוָרה ּולְּה לָלְּדַגְּה לָּמִאְ וָיהִבָּכּו אְזִה יֶר זַכְׂשִָדן. ּבֲעַָדָקה ּבְ נֹוֵדר צָיהִבָאְו

ן.ֵמָר אַאמֹנְים, וִים טֹובִׂשֲעַמְּול

ברכה לנער שהגיע למצוות:

אּוְלָּמֶׁש ]פלוני בן פלוני[ תֵֶרְך אָבְֹקב, הּוא יֲעַיְק וָחְצִם יָָרהְבַ אינּו,ֵבֹותֲַרְך אֵּבֶי ׁשִמ

שברך" אלה ממלאות גם תפקיד חברתי חשוב בהביאן לידיעת הקהל את שמות החולים שבקהילה,

היולדות והאורחים.

 ברכה זו נאמרת לאחר שהאב או קרוב משפחה אחר עולה לתורה, בדרך כלל בשבת ברכה ליולדת בן:

.]שבה יינתן שם לרך הנולד[הראשונה שלאחרי הלידה וקודם לברית המילה 

  ברכה זו נאמרת לאחר שהאב או קרוב משפחה אחר עולה לתורה, בדרך כלל בשבתברכה ליולדת בת:

הראשונה שלאחרי הלידה. בהזדמנות זו נהוג שהאב מודיע ברבים את שם הבת הנולדת לו.

 נער המגיע לגיל שלוש-עשרה עולה לתורה ומסמל בזה את הצטרפותו     ברכה לנער שהגיע למצוות:
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ה'ְה לָהֹוָדיְח וַבֶת ׁשֵתָּתֹוָרה לַה לָלָעְֹות, וְצִמְ לַיעִּגִהְה וָנֵָרה ׁשְׂשֶׁש עֹלְלֹו ׁש

ןֵיכֹונִהּו, וֵּיַיחִרּוְך הּוא וָדֹוׁש ּבָּקֵַרהּו הְמְׁשִּתֹו. יִל אַמָּגֶה ׁשָּטֹובַל הָל ּכַַרְך עָּבְתִי

רַאמֹנְים, וִמָּיַל הָיו ּכָֹותְצִר מֹמְׁשִלְיו וְָדָרכִת ּבֶכֶלָלְם ה' וִם עֵלָיֹות ׁשְהִּבֹו לִת לֶא

ן.ֵמָא

ברכה לנערה שהגיעה למצוות:

ה,ָאֵלְל וֵָקה ָרחְָרה ִרבָינּו ׂשֵּמֹותִאְֹקב, וֲעַיְק וָחְצִם יָָרהְבַ אינּו,ֵבֹותֲַרְך אֵּבֶי ׁשִמ

ֹות,ְצִמְה לָיעִּגִהְה וָנֵָרה ׁשְׂשֶים עֵּתְּה ׁשָאּו לְלָּמֶׁש ]פלונית בת פלוני[ת ֵֶרְך אָבְהּוא י

םִל עַמָּגֶה ׁשָּטֹובַל הָל ּכַַרְך עָּבְתִה' יְה לָהֹוָדיְח וַבֶת ׁשֵתָּתֹוָרה לַ לָיהִבָה אָלָעְו

ם ה'ִם עֵלָיֹות ׁשְהִּה לָּבִת לֶן אֵיכֹונִ, וָהֶּיַיחִרּוְך הּוא וָדֹוׁש ּבָּקַ הֶָרהְמְׁשִּתֹו. יִּב

ן.ֵמָר אַאמֹנְים, וִמָּיַל הָיו ּכָֹותְצִר מֹמְׁשִלְיו וְָדָרכִת ּבֶכֶלָלְו

ברכה לחולים:

ה, הּואֹֹלמְד ּוׁשִוָֹרן ּדֲהַאְה וֶֹׁשֹקב, מֲעַיְק וָחְצִם יָָרהְבַ אינּו,ֵבֹותֲַרְך אֵּבֶי ׁשִמ

אל מעגל חברת המבוגרים ואת נכונותו לקבל עליו עול מצוות. נהוג שבר המצוה הוא שקורא את פרשת

 ואת ההפטרה. נוסח הברכה המוצע כאן הוא חדש ולקוח מסידור "רינת ישראל".]או חלק ממנה[השבוע 

נערה המגיעה לגיל שתים-עשרה מתחייבת במצוות, אך מאורע זה  ברכה לנערה שהגיעה למצוות:

נחוג בדרך כלל בחוג המשפחה ואין לו ביטוי פומבי בבית הכנסת. עם זאת ישנם בתי כנסת שבהם

מתקיימת בהזדמנות זו תפילה של נשים בלבד, ובמהלכה עולה הנערה לתורה, באותה דרך שבה חוגג

הנער את חגיגת בר המצוה שלו. במקומות אחרים עולה אבי הנערה לתורה והיא מתברכת בפומבי.

נוסח הברכה המוצע כאן הוא עיבוד של נוסח הברכה לנער שהגיע למצוות.

מי שיודע על חולה, במצב המעורר דאגה, רשאי לבקש לברך אותו בברכת החלמה  ברכה לחולים:

מלאה. נוהגים איפוא שגם מי שלא עלה לתורה ניגש אל הגבאי ומבקש ממנו לומר את הברכה המתאימה.

לברכה זו שני נוסחים מקבילים, לגבר ולאשה, כאשר מניין האברים והגידים הנזכרים בברכה מפורשות

,]שלא כבשאר ברכות "מי שברך"[מתאים לגוף הגבר. החולה המתברך נזכר כאן בשמו ובשם אמו דווקא 

.]שבת סו ע"ב[בעקבות האמור בתלמוד הבבלי 

ויחזק.  ויכונן:∞  
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כמניין מצוות עשה (248) ולא תעשה (365).  רמ"ח... שס"ה:לחזקו/לחזקה ולתמוך בו/בה.     להחזיקו/להחזיקה:∞  

.]בארמית[כעת, במהירות ובזמן קרוב   וכו':     השתא.   ]ביום השבת[ואין לזעוק   מלזעק:

  חוליית מעבר בין קריאת התורה להפטרה. ראה עמ' 205.חצי קדיש:

]]פלונית בת פלונית[ה ָחֹולַ הלאשה:[ ]פלוני בן פלונית[ הֶחֹולַת הֶא אֵיַרּפִֵרְך וָבְי

בּוָרּה.ֲעַּב /בּורֹוֲעַָדָקה ּבְ נֹוֵדר צ]שפלוני בן פלוני[בּור ֲעַּב

יםִמֲא ַרחֵלָּמִרּוְך הּוא יָדֹוׁש ּבָּקַה הֶר זַכְׂשִּב

אתֹוַֹרּפְימֹו ּולִלֲחַהְיו לָלָ  עלגבר:

ח לֹוַלְׁשִיְיֹותֹו וֲחַהְיקֹו ּולִזֲחַהְּול

םִיַמָּׁשַן הִה מָמֵלְה ׁשָָרה ְרפּואֵהְמ

יָדיוִ"ה ּגָסְָריו ּוׁשָבֵ"ח אְַרמִל

ֹקעְזִּלִיא מִת הָּבַּגּוף. ׁשַת הַׁש ּוְרפּואֶפֶּנַת הַל, ְרפּואֵָראְׂשִי יֵר חֹולָאְתֹוְך ׁשְּב

ן.ֵמָר אַאמֹנְן ָקִריב, וַמְזִא ּובָלָגֲעַא ּבָּתְׁשַבֹוא, הָה לָה ְקרֹובָּוְרפּוא

עם סיום הברכות עובר העולה לתורה לעמוד מימינו של העולה שבא בעקבותיו, ונשאר לעמוד
כך שתמיד עומדים על הבימה לפחות ארבעה אנשים: שני עולים[שם עד שיקראו לעולה נוסף. 
 לאחר מכן הוא שב למקומו. רבים ילחצו את ידו עם ירידתו מן]לתורה, גבאי והקורא בתורה.

הבימה ויברכו אותו בברכת ”יישר כוח“, ועליה הוא יכול להשיב במילים ”ברוך תהיה“.

 חצי קדיש]או הגבאי או הקורא בתורה[לאחר שקראו את הפרשה כולה אומר העולה האחרון 
:]ואם הוציאו מן הארון כמה ספרי תורה, מניחים אותם על השולחן קודם לאמירת חצי קדיש[

חצי קדיש

א.ָּה ַרּבֵמְׁש ׁשַַקּדְתִיְל וַּדַּגְתִי

ן.ֵמָא

יְךִלְמַיְּה, וְֵרעּותִָרא כְי בִא ּדָמְלָעְּב

ּה.ֵיחִׁשְיָקֵרב מִּה וְֵרָקנֻח ּפַמְצַיְּה וֵכּותְלַמ

ן.ֵמָא

יתֵל ּבָכְי ּדֵּיַחְיכֹון ּובֵיֹומְיכֹון ּובֵּיַחְּב

ּהָאתַֹרּפְּה ּולָימִלֲחַהְ לָיהֶלָ עלאשה: 

ּהָח לַלְׁשִיְּה וָיֹותֲחַהְיָקּה ּולִזֲחַהְּול

יםַמָּׁשַן הִה מָמֵלְה ׁשָָרה ְרפּואֵהְמ

ָיֶדיהִל ּגָכְ ּולֶָריהָבֵל אָכְל

תרגום:

יתגדל ויתקדש שמו הגדול.
.]אמן[

בעולם שברא כרצונו וימליך
מלכותו ויצמיח ישועתו ויקרב משיחו.

.]אמן[

בחייכם ובימיכם ובחיי כל בית
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ן ָקִריב,ַמְזִא ּובָלָגֲעַל, ּבֵָראְׂשִי

ן.ֵמָרּו אְמִאְו

םַלָעְַרְך לָבְא מָּה ַרּבֵמְא ׁשֵהְן. יֵמָא

א.ָּיַמְלָי עֵמְלָעְּול

םַרֹומְתִיְר וַאָּפְתִיְח וַּבַּתְׁשִיְַרְך וָּבְתִי

לָּלַהְתִיְה וֶּלַעְתִיְר וָּדַהְתִיְא וֵּׂשַנְתִיְו

ִריְך הּוא.ְא ּבָֻקְדׁשְּה ּדֵמְׁש

ן.ֵמָא

:הבוששבת ב[ אָתְָרכִל ּבָן ּכִא מָּלֵעְל

]אָתְָרכִל ּבָּכִא מָּלֵעְא לָּלֵעְל

אָתָמֱחֶנְא וָתָחְּבְׁשֻא ּתָיָרתִׁשְו

ן.ֵמָרּו אְמִאְא, וָמְלָעְיָרן ּבִמֲאַּד

ן.ֵמָא

 לעלות לתורה, וקוראים לו כמה פסוקים]ה“מפטיר“[הגבאי מזמין את מי שיקרא את ההפטרה 
.]ואם הוציאו שני ספרים קוראים לו מן הספר השני[מסופה של הפרשה 

הגבהת ספר התורה וגלילתו

ויש נוהגים[הגבאי מזמין את מי שיגביה את הספר ואת מי שיגלול אותו להתקרב אל השולחן 
 המגביה. לאחר מכן נאמרות ברכות "מי שברך" למפטיר.]לומר גם להם ”מי שברך“ מיוחד

מרים את ספר התורה ופורש אותו לעיני הקהל כולו. הציבור קם על רגליו, מביט על ספר
 ואומר:]ורבים נוהגים להצביע לכיוונו בזרת יד ימין ולאחר מכן לנשק אותה[התורה הפרוש 

ל,ֵָראְׂשִי יֵנְי ּבֵנְפִה לֶֹׁשם מָר ׂשֶׁשֲּתֹוָרה אַאת הֹזְו

.הֶֹׁשד מַיְי יהוה ּבִל ּפַע

ישראל במהרה ובזמן קרוב,
ואמרו אמן.

אמן. יהי שמו הגדול מבורך, לעולם[
.]ולעולמי עולמים

יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם
ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל

שמו של הקדוש ברוך הוא.
.]אמן[

שבת שובה:ב[למעלה מכל הברכות 

]למעלה ולמעלה מכל הברכות

והשירות, התשבחות והנחמות,
הנאמרות בעולם, ואמרו אמן.

.]אמן[

קהל וחזן

חזן

קהל

חזן

קהל

, ולכן חוזרים]תלמוד בבלי, מגילה כג ע"א[  "המפטיר בנביא צריך שיקרא בתורה תחילה" המפטיר:

וקוראים לו מן הפסוקים האחרונים של הפרשה, ובזה מתהדק הקשר בין פרשת השבוע לבין הפטרתה.

מצד ההלכה יכול המפטיר להיות גם נער שטרם הגיע למצוות, אך רבים נוהגים לראות בקריאת ההפטרה

כבוד מיוחד ולכבד בה, בין השאר, נער החוגג את חגיגת בר המצוה שלו.

  טכס ההגבהה מוכר כבר מתקופת הגאונים וטכס הגלילה נזכר כברהגבהת ספר התורה וגלילתו:

ד, מדדברים 

 ט, כגבמדבר
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ויש מוסיפים:

ר.ָּׁשֻאְ מָיהֶכְֹמתְּה וָיִקים ּבִזֲחַּמַיא לִים הִּיַץ חֵע

לֹום.ָ ׁשָיהֶיבֹותִתְל נָכְם וַעֹי נֵ ַדְרכָיהֶָרכְּד

בֹוד.ָכְר וֶֹׁשּה עָאלֹמְׂשִּה ּבָינִימִים ּבִמֶָרְך יֹא

ישיבה  יר. ִּדְאַיְיל ּתֹוָרה וִּדְגְַדקֹו יִן צַעַמְץ לֵפָיהוה ח

המגביה מתיישב כשספר התורה בידו והגולל כורך את הספר ושם עליו את קישוטיו. לאחר
הגלילה ממשיך המגביה להחזיק בספר ואילו הגולל שב למקומו.

ההפטרה

הגבאי נותן למפטיר ספר תנ“ך וזה קורא ממנו בקול רם את ההפטרה. וקודם לכן מברך:

הָָרצְים וִים טֹובִיאִבְנִר ּבַחָר ּבֶׁשֲאם, ָעֹולְָך הֶלֶינּו מֵֹלהֱה יהוה, אָּתַרּוְך אָּב

. טכסים אלה מאפשרים לקהל לשוב ולהדגיש את חשיבותה וחביבותה]מגילה לב ע"א[בתלמוד הבבלי 

של התורה. ההגבהה והגלילה נחשבו כמצוות רבות חשיבות, אך לגלילת התורה מותר להזמין גם נער

שטרם הגיע למצוות.

 ההכרזה "וזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל" ידועה בתפקיד זה כבר מימי וזאת התורה וכו':

הגאונים. יש בה אישור של הציבור לרציפותה של המסורת: הספר הפרוש לנגד עיניו הוא הוא הספר

, יש כנראה]והוא שבר פסוק מבמדבר ט, כג[שניתן למשה בסיני. את ההמשך, "על פי ה' ביד משה" 

לפרש כשריד מאמירתו של הפסוק השלם מספר במדבר, המדבר על נדודי המשכן והארון: "על פי ה'

יחנו ועל פי ה' יסעו, את משמרת ה' שמרו על פי ה' ביד משה". פסוק זה נזכר כדי להצדיק את ההיתר

להוציא את ספר התורה ממקומו, לטלטלו ולהגביהו.

 הנקרא בנעימה]ראשונים או אחרונים[ בשם "הפטרה" מכנים קטע מתוך ספרי נביאים  ההפטרה:

 לאחר קריאת התורה. פירוש המילה הוא כנראה]מתוך ספר תנ"ך או מגילה מיוחדת לכך[מיוחדת 

"סיום", "השלמה", שכן בקריאת ההפטרה מסיימים את הקריאה הפומבית בכתבי הקודש. המנהג ידוע

כבר מסוף ימי הבית השני, ואפשר שמקורו בפולמוס בין היהודים לבין השומרונים, אשר קידשו את

התורה בלבד וכפרו במקורם האלהי של דברי הנביאים. קריאת דברי נביאים באה לתת להם מעמד

מקודש שאינו נופל בהרבה מזה של דברי התורה, עניין המתבטא גם בברכות הנאמרות לפני ההפטרה

כגון תלמוד בבלי, מגילה לא[. בקביעת ההפטרות החלו כבר בתקופת המשנה ]וראה להלן[ולאחריה 

קיבל ברצון.  ורצה:∞  המחזיקים בה, ההולכים בדרכה.     ותומכיה:התורה.     היא:∞  

משלי ג, יח

משלי ג, יז

משלי ג, טז

ישעיה מב, כא
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הֶֹׁשמְּתֹוָרה ּובַר ּבֵּבֹוחַה יהוה, הָּתַרּוְך אָת. ּבֶמֱאִֶרים ּבָמֱאֶּנַם הֵֶריהְִדבְב

ֶדק.ֶצָת וֶמֱאָי הֵיאִבְנִּמֹו ּובַל עֵָראְׂשִיְּדֹו ּובְבַע

לאחר קריאת ההפטרה מברך המפטיר ארבע ברכות:

לָכְיק ּבִּדַים, צִמָעֹולָל הָ צּור ּכם,ָעֹולְָך הֶלֶינּו מֵֹלהֱה יהוה, אָּתַרּוְך אָּב

תֶמֱָריו אָבְל ּדָּכֶם, ׁשֵַקּיְר ּומֵַדּבְמַה, הֶעֹוׂשְר וֵאֹומָן, הָמֱאֶּנַל הֵאָּדֹורֹות, הַה

ֶריָךָבְּדִד מָחֶר אָָדבְֶריָך, וָבְים ּדִנָמֱאֶנְינּו וֵֹלהֱה הּוא יהוה אָּתַן אָמֱאֶֶדק. נֶצָו

ה יהוה,ָּתַרּוְך אָה. ּבָּתָן אָמֲַרחְן וָמֱאְֶך נֶלֶל מֵי אִׁשּוב ֵריָקם, ּכָחֹור ֹלא יָא

ָריו.ָבְל ּדָכְן ּבָמֱאֶּנַל הֵאָה

ינּו.ֵמָיְָרה בֵהְמִ ּבַיעִׁש ּתֹוׁשֶפֶת נַלּובֲעַלְינּו, וֵּיַית חֵיא ּבִי הִ ּכּיֹון,ִל צַם עֵַרח

.ָיהֶנָבְּיֹון ּבִ צַחֵּמַׂשְה יהוה, מָּתַרּוְך אָּב

ָך,ֶיחִׁשְד מִוָית ּדֵכּות ּבְלַמְ ּובָך,ֶּדְבַיא עִבָּנַהּו הָּיִלֵאְינּו, ּבֵֹלהֱנּו, יהוה אֵחְּמַׂש

תִֶרים אֵחֲלּו עֹוד אֲחְנִֹלא יְר, וָב זֶׁשֵאֹו ֹלא יְסִל ּכַנּו. עֵּבִל לֵגָיְבֹוא וָָרה יֵהְמִּב

, אך לא הגיעו לקביעות גמורה ויש הבדלים שונים בעניין זה בין עדות ישראל. פעמים רבות]ע"א-ע"ב

יש קשר ענייני או לשוני בין הקריאה בתורה לבין ההפטרה, אך פעמים רבות קשורה ההפטרה אל לוח

השנה ולא אל פרשת השבוע, כגון הפטרה מיוחדת לשבת ראש חודש, לשבת שאחרי תשעה באב

.]היא "שבת הגדול"[ או לשבת שלפני פסח ]הפותחת ב"נחמו נחמו עמי"[

בברכה שלפני קריאת ההפטרה מודגש בבירור, כי גם הנביאים נבחרו על ידי ה'  נביאי האמת וצדק:

 נושאים המתאימים לפולמוס היהודי-שומרוני שתואר לעיל.—וכי גם דבריהם הם אמת לאמיתה 

, אך נוסחן ידוע רק מימי]כגון פסחים קיז ע"ב[הברכות שסביב ההפטרה נזכרות כבר בתלמוד הבבלי 

הגאונים.

ברוח הברכה שקדמה[הברכה הראשונה קשורה אל ההפטרה והיא חוזרת ומאשרת   ארבע ברכות:

 את אמיתות הדברים שנקראו ואת תוקפם. הברכות האחרות עוסקות בנושאים אחרים:]להפטרה

נשבעת לו:מקום חיותנו, מקור חיינו.     בית חיינו:  אלהי האמת.   האל הנאמן:  מגן לעולם ועד.   צור כל העולמים:     ∞  
יאבד זכרו.  יכבה נרו:  "כסאך יהיה נכון עד עולם". :  ]שמואל-ב ז, טז[כגון מה שנאמר לדוד 
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הָּתַרּוְך אָד. ּבֶעָם וָעֹולְרֹו לֵה נֶּבְכִֹּלא יֶ ּלֹו, ׁשָּתְעַּבְׁשִָך נְם ָקְדׁשֵׁשְי בִבֹודֹו, ּכְּכ

ד.ִוָן ּדֵגָיהוה, מ

נּו,ָ ּלָּתַתָּנֶה, ׁשֶּזַת הָּבַּׁשַל יֹום הַעְים וִיאִבְּנַל הַעְ ובֹוָדהֲעָל הַעְּתֹוָרה וַל הַע

ינּו,ֵֹלהֱל, יהוה אֹּכַל הֶַרת. עָאְפִתְבֹוד ּולָכְה, לָנּוחְמִלְה וְָקֻדּׁשִינּו, לֵֹלהֱיהוה א

םָעֹולְיד לִמָי ּתַל חָי ּכִפְָך ּבְמִַרְך ׁשָּבְתְִך. יָים אֹותְִרכָבְְך ּומָנּו מֹוִדים לְחַנֲא

ת.ָּבַּׁשַׁש הֵַקּדְה יהוה, מָּתַרּוְך אָד. ּבֶעָו

המפטיר שב למקומו ואל הבימה עולה החזן שיחזיר את ספר התורה לארון ויתפלל את
תפילת מוסף.

ברכות והכרזות לאחר קריאת התורה

ברכה לראשי העם

אָּתְעַּיִסְי, וֵיחִי ְרוֵזֹונְי ּומִֵריכֲי אֵּיַחְי וֵמֲַרחְא וָּדְסִחְא וָּנִ חא,ָּיַמְן ׁשְִרָקן מֻקּום ּפְי

סּוקְפִא יָי לִא ּדְָרעַא, זָמַָקּיְא וָּיַא חְָרעַא, זָיְלַעַהֹוָרא מְא ּונְָריּות ּגּופַא, ּובָּיַמְִדׁש

יֵנַָדּיְא, ּולָתָיבִתְי מֵֵריׁשְן ּולָנַָרּבְן וָָרנָמְא, לָתְי אֹוַריֵמָּגְתִּפִטּול מְבִא יִָדי לְו

ִקיןְסָעְאן ּדָל מָכְיֵדיהֹון, ּולִמְלַיֵדי תִמְלַל ּתָכְיֵדיהֹון, ּולִמְלַל ּתָכְא, לָבְָדב

להלן עמ'[גאולת ירושלים, ביאת המשיח וקדושת השבת. לאחר ההפטרה ממשיכים בתפילת מוסף 

, אבל אפשר שבימים קדומים לא נהגה תפילת מוסף בכל מקום, ובמקרה זה סיימו את תפילת]243

השבת באמירת ההפטרה. על כן חשו המתפללים בצורך לסיים את התפילה ביחידת תפילה מרשימה

במיוחד, ולפיכך הרחיבו את הברכות שלאחר ההפטרה, גם מצד מספרן וגם מצד נושאיהן.

  הברכה מניחה כי על כסאו של דוד יושב אדם שאינו ראוי לכך ומבקשתעל כסאו לא ישב זר וכו':

את סילוקו משם. נראה כי הרקע ההיסטורי לבקשה זו הוא הפולמוס שניהלו חכמים בשלהי ימי הבית

השני כנגד החשמונאים, מלכי יהודה, שהיו בני שבט לוי ולא בני שבט יהודה, שבטו של דוד.

 ברכה בארמית שמקורה בבבל בימי הגאונים. בנוסחה המקורי היא הזכירה גם את ברכה לראשי העם:

הם מן העומדים["מורינו ורבותינו החבורות הקדושות אשר בארץ ישראל ואשר בבבל, ראשי כלה 

.]המקור בארמית[, ראשי הגולה" ]בראש הישיבה

עבודת הקרבנות.  העבודה:
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ןֵּתִיְיהֹון, וֵא יֹומֵּגְסַיְיהֹון, וֵּיַיׁש חִּפַהֹון, יְתֵַרְך יָבְא יָמְלָא ְדעָּכְלַא. מָתְאֹוַריְּב

ין.ִיׁשִין ּבְִרעַל מָן ּכִָקא ּומָל עָן ּכִבּון מְזֵּתְׁשִיְְרקּון וָּפְתִיְיהֹון, וֵנְׁשִא לְָרכַא

ן.ֵמָר אַאמֹנְן, וָּדִעְן וַמְל זְָדהֹון ּכַעַסְא בֵהְא יָּיַמְׁשִי בִָרן ּדָ  מחזן

תרגום:

תבוא גאולה מן השמים, חן וחסד ורחמים וחיים ארוכים ומזונות ברווח וסיוע מן

השמים ובריאות הגוף ואור מעולה [לנפש האדם], זרע חי וקיים, זרע שלא יפסק

ושלא יבטל מדברי תורה, למורינו ורבותינו ולראשי הישיבות ולדייני השער [הוא

מקום המשפט], לכל תלמידיהם ולכל תלמידי תלמידיהם ולכל מי שעוסקים בתורה.

מלך העולם יברך אותם, ירבה את חייהם ויגדיל את ימיהם ויתן אריכות לשנותיהם

ויגאלו וינצלו מכל צרה ומכל חליים רעים. אדוננו שבשמים יהיה בעזרתם בכל זמן

ועת, ונאמר אמן.

להקל תוכרב

אָּתְעַּיִסְי, וֵיחִי ְרוֵזֹונְי ּומִֵריכֲי אֵּיַחְי וֵמֲַרחְא וָּדְסִחְא וָּנִ חא,ָּיַמְן ׁשְִרָקן מֻקּום ּפְי

סּוקְפִא יָי לִא ּדְָרעַא, זָמַָקּיְא וָּיַא חְָרעַא, זָיְלַעַהֹוָרא מְא ּונְָריּות ּגּופַא, ּובָּיַמְִדׁש

םִא עָּיְַרבְֵדין, ַרבָא הָיׁשִא ַקּדָלָל ְקהָכְא, לָתְי אֹוַריֵמָּגְתִּפִטּול מְבִא יִָדי לְו

יכֹון,ֵא יֹומֵּגְסַיְיכֹון, וֵּיַיׁש חִּפַכֹון, יְתֵַרְך יָבְא יָמְלָא ְדעָּכְלַא. מָּיַׁשְא ּונָלְפַא, טַָרּיֵעְז

ין.ִיׁשִין ּבְִרעַל מָן ּכִָקא ּומָל עָן ּכִבּון מְזֵּתְׁשִתְְרקּון וָּפְתִתְיכֹון, וֵנְׁשִא לְָרכַן אֵּתִיְו

ן.ֵמָר אַאמֹנְן, וָּדִעְן וַמְל זְָדכֹון ּכַעַסְא בֵהְא יָּיַמְׁשִי בִָרן ּדָ  מחזן 

תרגום:

תבוא גאולה מן השמים, חן וחסד ורחמים וחיים ארוכים ומזונות ברווח וסיוע מן

השמים ובריאות הגוף ואור מעולה [לנפש האדם], זרע חי וקיים, זרע שלא יפסק

ושלא יבטל מדברי תורה, לכל הקהל הקדוש הזה, הגדולים עם הקטנים, הטף והנשים.

 צורפו אל הסידור בימי הביניים. הראשונה— אחת ארמית ואחת עברית —  שתי ברכות אלה ברכות לקהל:

קרובה בלשונה ובענייניה אל ברכת "יקום פורקן" שנאמרה לראשי העם ונראה שנתחברה בעקבותיה.



הרטפההו הרותה תאירק

231

מלך העולם יברך אתכם, ירבה את חייכם ויגדיל את ימיכם ויתן אריכות לשנותיכם,

ותגאלו ותנצלו מכל צרה ומכל חליים רעים. אדוננו שבשמים יהיה בעזרתכם בכל

זמן ועת, ונאמר אמן.

לָהָּקַל הָת ּכֵֶרְך אָבְֹקב, הּוא יֲעַיְק וָחְצִם יָָרהְבַאינּו, ֵבֹותֲַרְך אֵּבֶי ׁשִמחזן   

רֶׁשֲל אֹכְם וֶיהֵנֹותְם ּובֶיהֵנְם ּובֶיהֵׁשְם ּונֵֶדׁש, הֹּקַּלֹות הִל ְקהָם ּכִה עֶּזַדֹוׁש הָּקַה

ל,ֵּלַּפְתִהְם לָתֹוכְים ּבִאָּבֶי ׁשִה, ּומָּלִפְתִּיֹות לִסֵנְי כֵּתִָדים ּבֲחַיְּמֶי ׁשִם, ּומֶהָל

ים,ִּיִנֲעַָדָקה לְים ּוצִאֹוְרחְת לַה ּופָלָּדְבַהְִקּדּוׁש ּולְן לִיַיְאֹור וָּמַר לֵים נִנְּנֹותֶי ׁשִּומ

ָרם,ָכְם ׂשֵּלַׁשְרּוְך הּוא יָדֹוׁש ּבָּקַה, הָמּונֱאֶּבּור ּבִי צְֵרכָצְִקים ּבְעֹוסֶי ׁשִל מָכְו

הָָרכְח ּבַלְׁשִיְם, וָנוֲל עָכְח לַלְסִיְם, וָל ּגּופָכְא לְָרּפִיְה, וָלֲחַל מָם ּכֶהֵיר מִסָיְו

ן.ֵמָר אַאמֹנְם, וֶיהֵחֲל אֵָראְׂשִל יָם ּכִם עֵֶדיהְי יֵׂשֲעַל מָכְה ּבָחָלְצַהְו

תפילה לשלום מדינת ישראל

יתִל, ֵראׁשֵָראְׂשִת יִַדינְת מֵֶרְך אָ ּבלֹו,ֲגֹואְל וֵָראְׂשִם, צּור יִיַמָּׁשַּבֶינּו ׁשִבָאעמידה     

חַלְָך ּוׁשֶלֹומְת ׁשַּכֻ סָיהֶלָֹרׂש עְָך ּופֶּדְסַַרת חְבֶאְ ּבָיהֶלָן עֵגָנּו. הֵתָּלֻאְת ּגַיחִמְצ

יָך.ֶנָפְּלִה מָה טֹובָצֵעְם ּבֵנְּקַתְ, וָיהֶצֲיֹועְ וֶָריהָ, ׂשָיהֶָראׁשְָך לְּתִמֲאַאֹוְרָך ו

חֹוןָּצִֶרת נֶטֲעַה וָׁשּועְינּו יֵֹלהֱם אֵילִחְנַהְנּו וֵֶרץ ָקְדׁשֶי אֵּנִגְֵדי מְת יֶק אֵּזַח

.ָיהֶבְיֹוׁשְם לָת עֹולַחְמִׂשְֶרץ וָאָלֹום ּבָ ׁשָּתַתָנְֵרם, וְּטַעְּת

ָרהֵהְם מֵיכִתֹולְם וֶזּוֵריהְְרצֹות ּפַל אָכְא ּבָָקד נְל, ּפֵָראְׂשִית יֵל ּבָינּו ּכֵחַת אֶאְו

  מאז ימי הביניים נהגו יהודים לברך דרך קבע את השלטון הזר שבצילותפילה לשלום מדינת ישראל:

 הפותחת במילים "הנותן תשועה—חסו. לעיתים עשו כך מרצון, אך לא פעם אולצו לעשות כך. ברכה זו 

 מצויה עדיין בנוסחי תפילה רבים המשמשים את יהודי התפוצות. לאחר הקמת המדינה קבעו—למלכים" 

ויש האומרים כי מחברה היה[הרבנים הראשיים לישראל לומר במקום זה תפילה לשלום מדינת ישראל 

.]הסופר ש"י עגנון

על פי ישעיה ל,[אלהי ישראל ומגנו   צור ישראל:∞  בבית הכנסת.     נר למאור:     קובעים ומייעדים.    מיחדים:∞  

זכור.  פקד:תן בלבם עצה.   בעצה:   תקנםהאמת שבך.   אמתך:  תחת כנפיך המיטיבות.   באברת חסדך:  . ]כט
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ָך,ֶּדְבַה עֶֹׁשתֹוַרת מְתּוב ּבָּכַָך, ּכֶמְן ׁשַּכְׁשִם מִיַלָירּוׁשִלְיֶרָך וִּיֹון עִצְּיּות לִמְקֹומ

יָךֶֹלהֱָך יהוה אְצֶַקּבְם יָּׁשִם, מִיָמָּׁשַה הְֵקצִָך ּבֲחַּדִה נֶיְהִם יִא

ּה,ָּתְיִרׁשִיָך וֶתֹבְֲרׁשּו אָר יֶׁשֲֶרץ, אָאָל הֶיָך אֶֹלהֱָך יהוה אֲיאִבֱהֶָך, וֶחָּקִם יָּׁשִּומ

יָך.ֶתֹבֲאֵָך מְְרּבִהְָך וְבִיטֵהְו

יָךֶֹלהֱת יהוה אֶה אָבֲהַאְָך, לְֶרעַב זַבְת לֶאְָך וְבָבְת לֶיָך אֶֹלהֱל יהוה אָּומ

יָך.ֶּיַן חַעַמְָך לְׁשְפַל נָכְָך ּובְבָבְל לָכְּב

ָך,ֵֶרי תֹוָרתְבִל ּדָת ּכֶר אֹמְׁשִלְָך, וֶמְת ׁשֶה אְָראִיְה ּולָבֲהַאְנּו לֵבָבְד לֵחַיְו

ָך.ֶתָׁשּועְי ֵקץ יֵּכַחְּדֹות מְפְִדֶקָך, לִ צַיחִׁשְד מִוָן ּדֶָרה ּבֵהְנּו מָח לַלְּוׁש

הָמָׁשְר נֶׁשֲל אֹר ּכַאמֹיְָך וְֶרצַל אֵבֵי תֵבְל יֹוׁשָל ּכַָך עֶּזֻאֹון עְַדר ּגֲהַע ּבַהֹופ

ה.ָלֶן סֵמָה, אָלָׁשָל מֹּכַכּותֹו ּבְלְַך, ּומֶלֶל מֵָראְׂשִי יֵֹלהֱּפֹו, יהוה אַאְב

תפילה לשלום כוחות הבטחון

הָנָגֲהַא הָבְי צֵלָּיַת  חֵֶרְך אָבְ הּוא יֹקב,ֲעַיְק וָחְצִם יָָרהְבַינּו, אֵבֹותֲַרְך אֵּבֶי ׁשִמ

ינּו,ֵֹלהֱֵרי אָעְנּו וְֵרצַר אַמְׁשִל מִַדים עְעֹומָחֹון, הָטִּבַחֹות הֹר ּכָאְל ּוׁשֵָראְׂשִיְל

לָכְה ּובָָרבֲעָבֹוא הְד לַדֹול עָּגַם הָּיַן הִם ּומִַריְצִר מְַדּבִד מַעְנֹון וָבְּלַן  הִמ

יםִפָּגִינּו נֵלָים עִמָּקַינּו הֵבְת אֹויֶן יהוה אֵּתִם. יָּיַיר ּובִוֲאָה, ּבָׁשָּבַּיַם, ּבֵהֶקֹום ׁשָמ

לָּכִצּוָקה ּומְָרה וָל צָּכִינּו מֵלָּיַת חֶיל אִּצַיְר וֹמְׁשִרּוְך הּוא יָדֹוׁש ּבָּקַם. הֶיהֵנְפִל

ינּוֵאְר ׂשֹונְֵדּבַם. יֵֶדיהְי יֵׂשֲעַל מָכְה ּבָחָלְצַהְה וָָרכְח ּבַלְׁשִיְה, וָלֲחַע ּומַגֶנ

דברים ל, ד-ו

  תפילה זו נוסדה בראשיתה כתפילה לשלום חיילי צה"ל על ידי הרבנותתפילה לשלום כוחות הבטחון:

הראשית לישראל.

יסיר את ערלת הלב, יפתח את הלב לשמוע וללמוד.ומל... את לבבך:  בני העם המפוזרים במקומות הרחוקים.     נדחך:

תפארת גדולת כוחך.  הדר גאון עזך:המצפים לגאולה.     מחכי קץ ישועתך:כוון את מחשבותינו ורגשותינו.     יחד לבבנו:

מהרי הלבנון שבצפון ועד מדבר מצרים שבדרום, מן הים התיכון שבמערב ועד לערבה שבמזרח.  מן הלבנון וכו':∞  

יכניע. ידבר: מצוקה, מכאוב.     צוקה:
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 ראש החודש היהודי תלוי בהופעת הירח, והחודשים עשויים להיות בני עשרים ותשעה ברכת החודש:

ובמקרה זה מציינים שני ימי ראש חודש: היום השלושים בחודש האחד והיום[יום או בני שלושים יום 

. כיום לוח השנה הוא קבוע, אבל בתקופת חז"ל נהגו לקבוע את ראש החודש]הראשון בחודש שלאחריו

. אם עדותם נתקבלה, היו]משנה, ראש השנה, פרק א[על פי עדים שבאו והעידו כי ראו את מולד הירח 

מודיעים באמצעים שונים על תחילתו של חודש חדש. לזכר מנהג זה החלו בימי הגאונים להודיע בפומבי

פרט לשבת שלפני[על מועדו של ראש החודש ולברך אותו, דבר שנעשה בשבת שלפני ראש החודש 

.]ראש חודש תשרי, הוא ראש השנה

בראשית המאה[ נוסח התפילה שהיה האמורא רב ]בקיצורים[בתלמוד הבבלי זה   יהי רצון מלפניך:

 אומר יום יום בסיום תפילתו.]השלישית

יִתּוב, ּכָּכַם הֶהָם ּבַיֻקּיִחֹון. וָּצִֶרת נֶטֲעַה ּובָׁשּועְר יֶתֶכְֵרם ּבְּטַיעִם וֶיהֵּתְחַּת

םֶיכֵבְיֹם אִם עֶכָם לֵחָּלִהְם לֶכָּמְִך עֵֹלהַם הֶיכֵֹלהֱיהוה א

ן.ֵמָר אַאמֹנְם, וֶכְתֶ אַיעִהֹוׁשְל

התפילה ממשיכה בדרך כלל בעמ' 235.

ברכת החודש

בשבת אשר בשבוע שלאחריה עתיד לחול ראש חודש אומרים הקהל והחזן:

יֵאֹלהֵינּו וֵֹלהֱ יהוה איָך,ֶנָפְּלִָרצֹון מ

הָטֹובְה לֶּזֶַדׁש הֹחַת הֶינּו אֵלָׁש עֵּדַחְּתֶינּו, ׁשֵבֹותֲא

לֹום,ָל ׁשֶים ׁשִּיַים, חִרּוכֲים אִּיַנּו חָן לֶּתִתְה. וָָרכְבִלְו

ה,ָָרכְל ּבֶים ׁשִּיַה, חָל טֹובֶ ׁשיםִּיַח

מֹות,ָצֲּלּוץ עִל חֶים ׁשִּיַה, חָסְָרנַל ּפֶ ׁשיםִּיַח

א,ְטֵת חְַראִיְם וִיַמָת ׁשְַראִם יֶהָׁש ּבֵּיֶ ׁשיםִּיַח

בֹוד,ָכְר וֶֹׁשל עֶים ׁשִּיַה, חָּמִלְה ּוכָם ּבּוׁשֶהָין ּבֵאֶ ׁשיםִּיַח

ם,ִיַמָת ׁשְַראִיְת ּתֹוָרה וַבֲהַנּו אָא בֵהְּתֶ ׁשיםִּיַח

ה.ָלֶן סֵמָה, אָטֹובְנּו לֵּבִלֹות לֲאְׁשִא יהוה מֵּלַמְּיֶ ׁשיםִּיַח

עמידה

דברים כ, ד

היזהרות שלא לחטוא.  יראת חטא:.   ]ישעיה נח, יא[בריאות טובה   עצמות:     חלוץ   של בריאות.  ארוכים:∞ 

יִהְי
בעקבות תלמוד בבלי

ברכות טז ע"ב
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ונוהגים שהגבאי מכריז על המועד המדויק של מולד הלבנה.

החזן לוקח לידו את ספר התורה ממי שהגביה אותו.
הקהל אומר והחזן חוזר אחריו:

רּות,ֵחְדּות לְבַעֵם מָל אֹותַאָגְ וינּוֵבֹותֲאַים לִּסִה נָׂשָעֶי ׁשִמ

ֶרץ,ָאָפֹות הְנַע ּכְַרּבַאֵינּו מֵחָּדִץ נֵיַקּבִָקרֹוב וְנּו ּבָל אֹותַאְגִהּוא י

ן.ֵמָר אַאמֹנְל, וֵָראְׂשִל יִָרים ּכֵבֲח

החזן מכריז והקהל חוזר אחריו:

ָרתֹוֳחָמְּול וכאשר ישנם שני ימי ראש חודש מוסיף:[ ]פלוני[ יֹוםְה ּבֶיְהִי ]פלוני[ ֶדׁשֹֹראׁש ח

ה.ָטֹובְל לֵָראְׂשִל יָל ּכַעְינּו וֵלָא עָּבַה ]פלוני יֹוםְּב

רּוְך הּואָדֹוׁש ּבָּקַהּו הֵׁשְּדַחְי   חזן

םֵהֶקֹום ׁשָל מָכְל ּבֵָראְׂשִית יֵּמֹו ּבַל עָל ּכַעְינּו וֵלָע

ה,ָחְמִׂשְׂשֹון ּולָׂשְה, לָָרכְבִלְה וָטֹובְל

ה,ָלָּכְלַכְה ּולָה טֹובָסְָרנַפְה, לָמָחֶנְה ּולָיׁשּועִל

לֹום,ָׁשְים ּולִים טֹובִּיַחְל

ׂשֹורֹות טֹובֹות,ְבִלְמּועֹות טֹובֹות וְׁשִל

]םָּתִעְים ּבִמָׁשְגִלְו בחורף מוסיפים:[

ה,ָה ְקרֹובָּלֻאְגִלְה וָמֵלְה ׁשְָרפּואִלְו

ן.ֵמָר אַאמֹנְו

ספר התורה מוחזר לידיו של מי שהגביה אותו והוא חוזר ויושב.

 שבו נראה הירח לראשונה בתחילת החודש.]בשעות, דקות וחלקי דקות[  המועד המדויק מולד הלבנה:

בקשת הגשמים נוהגת רק בתקופת השנה שבה מבקשים את הגשם גם בתפילת  ולגשמים בעתם:

.]ראה עמ' 21[העמידה 

יביא את החודש החדש.  יחדשהו:לאחר שיתקבצו הגלויות יתחברו כל ישראל זה עם זה וישכנו יחדיו.     חברים כל ישראל:∞  
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,]שהחלו בסוף המאה האחת-עשרה[  תפילה שבאה לעולם באירופה לאחר מסעי הצלב אב הרחמים:

ובה בקשה מן ה' שיזכור את כל מקדשי השם ואף ינקום את נקמתם משוחטיהם. בדורנו אפשר לכוון

בתפילה זו גם אל זכרם של חללי השואה ושל כל מי שאיבדו את חייהם על קידוש השם. כיוון שתפילה

 כגון בשבתות—זו נתפסת כמעין הזכרת נשמות, אין היא נאמרת בשבתות שיש בהן חגיגיות מיוחדת 

 ויש בעניין זה—שמברכים בהן את החודש, או כשמתקיים בבית הכנסת באותה שבת טכס ברית מילה 

הבדלי מנהגים רבים בין הקהילות.

באחרית הימים ישבחו האומות את עם ישראל ויכירו  הרנינו וכו':מכינוייו של ה'.     צורם:      ...קונםיזכור.     יפקד:∞  

ונקיתי ואת העם על ייסוריהם. ]"אדמתו"[בגדולתו, כאשר ינקום ה' באויבי העם ששפכו את דמו, ובכך יפייס את הארץ 
למה ישאלו  למה יאמרו וכו':  ה' ינקום על הדם שנשפך וטרם נוקם, ולאחר מכן יכון משכן ה' בציון.   דמם וכו':

הגויים בלעג "איה אלהיהם" של ישראל?! כאשר ינקם ה' נקמה גדולה על שפיכת דם ישראל, ידעו הגויים ויודו כי מאת

ה', אשר ממידותיו לתבוע את דם הנרצח מיד רוצחו, זכר ושם אל לבו את  כי דרש דמים וכו':ה' באה הנקמה.   

ה' יעשה דין באויבי העם, ימחץ את ראשיהם ויפיל מהם ידין בגוים וכו': הסובלים והמעונים ולא התעלם מזעקתם.   

חללים רבים על פני שטח גדול ונרחב, עד שדמם יזרום אל נחלי המים. כך ירומם ה' את ישראל וינשאם.

בדרך כלל נאמר גם הקטע הבא:

יִדיםִסֲחַים הִמֲַרחְֹקד ּבְפִים הּוא יִצּומֲעָיו הָמֲַרחְים, ּבִרֹומְן מֵים ׁשֹוכִמֲַרחָב הַא

ם,ֵּׁשַת הַל ְקֻדּׁשַם עָׁשְפַרּו נְסָּמֶֶדׁש ׁשֹּקַּלֹות הִים, ְקהִימִמְּתַהְִרים וָׁשְיַהְו

ָרדּו,ְפִם ֹלא נָמֹותְם, ּובֶיהֵּיַחְים ּבִימִעְּנַהְים וִבָהֱאֶּנַה

ינּוֵֹלהֱֵרם אְּכְזִץ צּוָרם. יֶפֵחְם וָׂשֹות ְרצֹון קֹונֲעַרּו לֵבָָריֹות ּגֲאִֵרים ַקּלּו ּומָׁשְּנִמ

פּוְך,ָּׁשַָדיו הָבֲם עַת ּדְַקמִינּו נֵינֵעְֹקם לְנִיְם, וָיֵקי עֹולִּדַר צָאְם ׁשִה  עָטֹובְל

ּמֹו,ַם עִינּו גֹויְִרנַים: הִֹלהֱאָיׁש הִה אֶֹׁשתֹוַרת מְתּוב ּבָּכַּכ

ּמֹו.ַתֹו עְָדמַר אֶּפִכְָריו, וָצְיב לִׁשָָקם יָנְּקֹום, וִָדיו יָבֲי ַדם עִּכ

י,ִיתֵּקִם ֹלא נָמָי ּדִיתֵּקִנְר: וֹאמֵתּוב לָים ּכִיאִבְּנֶַדיָך הָבֲֵדי עְל יַעְ  וחזן 

םִּגֹויַרּו הְאמֹה יָּמָר: לַמֱאֶֶדׁש נֹּקַי הֵבְתִכְּיֹון. ּובִצְן ּבֵֹכיהוה ׁשַו

ר:ֵאֹומְפּוְך. וָּׁשֶַדיָך הָבֲם עַת ּדְַקמִינּו נֵינֵעְם לִּגֹויַַדע ּבָּוִם. יֶיהֵֹלהֱה אֵּיַא

ים.ִוָנֲַקת עֲעַח צַכָר, ֹלא ׁשָכָם זָים אֹותִמָי ֹדֵרׁש ּדִּכ

לַחַּנִה. מֶָרץ ַרּבֶל אַץ ֹראׁש עַחָּיֹות, מִוְא גֵלָם מִּגֹויִַדין ּבָר:  יֵאֹומְו

ִרים ֹראׁש.ָן יֵל ּכַה, עֶּתְׁשִֶרְך יֶּדַּב

בעקבות שמואל-ב א, כג

דברים לב, מג

יואל ד, כא

תהלים עט, י

תהלים ט, יג

תהלים קי, ו-ז
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ה:ָלֶלּוָך ּסְלַהְעֹוד יָך,  ֶיתֵי בֵבְיֹוׁש

םָעֵָרי הְׁשַה ּלֹו,  אָכָּכֶׁשם ָעֵָרי הְׁשַא

דִָדוְה לָּלִהְיו: ּתָֹלהֱיהוה אֶׁש

ד:ֶעָם וָעֹולְָך לְמִה ׁשְָרכָבֲאְַך וֶלֶּמַי הַלֹוהֱָך אְמִרֹומֲא

ד:ֶעָם וָעֹולְָך לְמִה ׁשָלְלַהֲאַ, וָּךְֶרכָבֲל יֹום אָכְּב

ֶקר:ֵין חֵתֹו אָֻדּלְגִלְד, וֹאְל מָּלֻהְדֹול יהוה ּומָּג

ידּו:ִּגַיָך יֶבּוֹרתְיָך, ּוגֶׂשֲעַח מַּבַׁשְדֹור יְֹור לּד

ה:ָיחִׂשָיָך אֶתֹאְלְפִֵרי נְִדבְבֹוד הֹוֶדָך, וְַדר ּכֲה

ה:ֶָרּנְּפַסֲָך אְתָדּוּלְרּו, ּוגֵאמֹיָך יֶֹתזּוז נֹוְראֱעֶו

נּו:ֵַרּנְָך יְְדָקתִצְיעּו, וִּבַָך יְר ַרב טּובֶכֵז

ד:ֶסָָדל חְם ּוגִיַּפֶַרְך אֶַרחּום יהוה, אְּנּון וַח

יו:ָׂשֲעַל מָל ּכַיו עָמֲַרחְל, וֹּכַֹוב יהוה לט

ה:ְָרכּוכָבְיֶדיָך יִסֲחַיָך, וֶׂשֲעַל מָֹודּוָך יהוה ּכי

רּו:ֵַדּבְָך יְבּוָרתְרּו, ּוגֵאמָֹך יְכּותְלַבֹוד מְּכ

כּותֹו:ְלַַדר מֲבֹוד הְיו, ּוכָבּוֹרתְָדם ּגָאָי הֵנְבִ לַהֹוִדיעְל

ֹדר:ָל ּדֹור וָכְָך ּבְּתְלַׁשְמֶים, ּומִמָֹלל עָכּות ּכְלַָך מְכּותְלַמ

ים:ִפּופְּכַל הָכְזֹוֵקף לְים, וִלְפֹּנַל הָכְְך יהוה לֵֹומס

ּתֹו:ִעְם ּבָלְכָת אֶם אֶהָן לֵה נֹותָּתַאְרּו, וֵּבַׂשְיָך יֶלֵל אֹי כֵינֵע

י ָרצֹון:ַל חָכְ לַיעִּבְׂשֶַדָך, ּומָת יֶ אַחֵֹותּפ

יו:ָׂשֲעַל מָכְיד ּבִסָחְיו, וָָרכְל ּדָכְיק יהוה ּבִּדַצ

ת:ֶמֱאֶהּו בְֻקָראִר יֶׁשֲל אֹכְיו, לָל ֹקְראָכְרֹוב יהוה לָק

תהלים פד, ה

תהלים קמד, טו

תהלים קמה ֵריְׁשַא

  ראה עמ' 150.אשרי:
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ם:ֵיעִיֹוׁשְע וַמְׁשִם יָתָעְוַת ׁשֶאְה, וֶׂשֲעַיו יֵָראְצֹון יְר

יד:ִמְׁשַים יִעְָרׁשָל הָת ּכֵאְיו, וָבֲהֹל אָת ּכֶר יהוה אֵֹומׁש

ד:ֶעָם וָעֹולְם ָקְדׁשֹו לֵר ׁשָׂשָל ּבֵָרְך ּכָיבִי וִר ּפֶַדּבְת יהוה יַּלִהְּת חזן   

ּה:ָלּויְלַם הָד עֹולַעְה וָּתַעֵּה מֵָרְך יָבְנּו נְחַנֲאַו

החזרת הספר לארון הקודש

החזן לוקח את ספר התורה בידו ואומר:

ּדֹו.ַבְמֹו לְב ׁשָּגְׂשִי נִם יהוה, ּכֵת ׁשֶלּו אְלַהְי

יָדיו,ִסֲל חָכְה לָּלִהְּמֹו, ּתַעְֶרם ֶקֶרן לָּיַם. וִיָמָׁשְֶרץ וֶל אַהֹודֹו ע   שירה

ּה.ָלּויְלַם ְקֹרבֹו, הַל עֵָראְׂשִי יֵנְבִל

החזן צועד לכיוון ארון הקודש ונוהגים שהציבור נושק לספר התורה. ההליכה אל הארון
מלווה באמירת מזמור:

ז:ֹעָבֹוד וָיהוה ּכַבּו לָ, היםִלֵי אֵנְיהוה ּבַבּו לָד. הִָדוְמֹור לְזִמ

ְדַרת ֹקֶדׁש:ַהְיהוה ּבַוּו לֲחַּתְׁשִמֹו, הְבֹוד ׁשְיהוה ּכַבּו לָה

ים:ִם ַרּבִיַל מַים, יהוה עְִרעִבֹוד הָּכַל הֵם אִיָּמַל הַ עקֹול יהוה

ָדר:ָהֶ, קֹול יהוה ּבַֹחּכַ ּבקֹול יהוה

נֹון:ָבְּלַי הְֵרזַת אֶר יהוה אֵּבַׁשְיַים, וִָרזֲר אֵֹב ׁשקֹול יהוה

 טכס ההחזרה משופע במזמורי שבח לה' ולתורה, כולל פסוקים שעניינם החזרת הספר לארון הקודש:

במסעות ארון הקודש במדבר ובהקמת המשכן והמקדש.

 אמירת מזמור זה בשעת הכנסת הספר ידועה מימי הביניים בלבד. הוא נבחר למעמד זה מזמור לדוד:

 נושאים—מן הסתם משום שיש בו קריאה לשוכני שמים ויושבי ארץ להתאחד במתן שבח וכבוד לה' 

המתאימים למעמד סיום הקריאה בתורה והחזרת ספר התורה לארון. לביאור המזמור ראה עמ' 56.

תהלים קטו, יח

העם הקרוב אליו, ישראל.  עם קרבו:     ינשא, יתן גדולה וכוח.    וירם קרן:

תהלים קמח, יג-יד

תהלים כט
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ים:ִמֵן ְראֶמֹו בְְריֹון ּכִׂשְנֹון וָבְל, לֶגֵמֹו עְְרִקיֵדם ּכַּיַו

ׁש:ֵבֹות אֲהַב לֵצֹ חקֹול יהוה

ר ָקֵדׁש:ְַדּבִיל יהוה מִחָר, יְָדּבִיל מִחָ יקֹול יהוה

בֹוד:ָר ּכֵמֹּלֹו אֻלֹו ּכָיכֵהְרֹות, ּובָעְף יֹׂשֱחֶּיַלֹות וָּיַל אֵחֹולְ יקֹול יהוה

ם:ָעֹולְְך לֶלֶב יהוה מֶׁשֵּיַב, וָׁשָּבּול יַּמַ ליהוה

לֹום:ָּׁשַּמֹו בַת עֵֶרְך אָבְן, יהוה יֵּתִּמֹו יַעְז לֹ עיהוה

מי שפתח את הארון להוצאת ספר התורה חוזר ופותח אותו, מקבל את הספר מידי החזן
ומחזירו למקומו. את הארון הוא סוגר לאחר אמירת הקטע הבא.

ל.ֵָראְׂשִי יֵפְלַבֹות אְה יהוה ִרבָ: ׁשּוברַאמֹה יֹחֻנְּוב

ָך.ֶּזֻרֹון עֲאַה וָּתַָך, אֶתָנּוחְמִה יהוה לָקּומ

נּו.ֵַרּנְיֶדיָך יִסֲחֶַדק, וֶׁשּו צְּבְלִיָך יֶנֲֹהּכ

ָך.ֶיחִׁשְי מֵנְב ּפֵׁשָל ּתַָך אֶּדְבַד עִוָבּור ּדֲעַּב

בּו.ֹזֲעַל ּתַי אִם, ּתֹוָרתֶכָי לִּתַתַָקח טֹוב נֶי לִּכ

ר.ָּׁשֻאְ מָיהֶכְֹמתְּה, וָיִקים ּבִזֲחַּמַיא לִים הִּיַץ חֵע

לֹום.ָ ׁשָיהֶתֹיבִתְל נָכְם וַֹעי נֵ ַדְרכָיהֶָרכְּד

ֶקֶדם.ְינּו ּכֵמָׁש יֵּדַה, חָׁשּובָנְיָך וֶלֵנּו יהוה אֵיבִׁשֲה

נראה שהזכרת הקשר הישיר ששרר בין עם ישראל לבין ה' באמצעות  ארון הברית, הן בשנות  השיבנו וכו':

הנדודים במדבר והן בירושלים, היא שהביאה להוסיף כאן את הבקשה להשיב על כנו קשר מיוחד זה.

בעת חניית עם ישראל במדבר, כשהארון עצר אף הוא ממהלכו, ביקש משה מה' שיתן לעם הגדול  ובנחה יאמר:∞  

פסוקים  קומה ה' וכו':.   ]]ישעיה ל, טו[ו"שובה" הוא מלשון "שובה ונחת" [ שלוה ומרגוע ]"רבבות אלפי ישראל"[

אלה הם דבריהם של נושאי ארון הברית, בשעה שהביאוהו לירושלים בימי דוד, ועניינם בקשה מן ה' שישכון במקום

התורה היא דבר  לקח טוב וכו':יזכו לעבדך ולהורות את העם משפטי צדק.     ילבשו צדק:שנקבע למנוחת הארון.   

; האוחזים בה זוכים לאריכות ימים ואושר וההולכים בדרכיה זוכים לנעימות ולשלום.]"לקח טוב"[שאדם קונה וערכו רב 

דבר י, לובמ

תהלים קלב, ח-י

משלי ד, ב

 משלי ג, יח

משלי ג, יז

אאיכה ה, כ
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חצי קדיש

א.ָּה ַרּבֵמְׁש ׁשַַקּדְתִיְל וַּדַּגְתִי

ן.ֵמָא

יְךִלְמַיְּה, וְֵרעּותִָרא כְי בִא ּדָמְלָעְּב

ּה.ֵיחִׁשְיָקֵרב מִּה וְֵרָקנֻח ּפַמְצַיְּה וֵכּותְלַמ

ן.ֵמָא

יתֵל ּבָכְי ּדֵּיַחְיכֹון ּובֵיֹומְיכֹון ּובֵּיַחְּב

ן ָקִריב,ַמְזִא ּובָלָגֲעַל, ּבֵָראְׂשִי

ן.ֵמָרּו אְמִאְו

םַלָעְַרְך לָבְא מָּה ַרּבֵמְא ׁשֵהְן. יֵמָא

א.ָּיַמְלָי עֵמְלָעְּול

םַרֹומְתִיְר וַאָּפְתִיְח וַּבַּתְׁשִיְַרְך וָּבְתִי

לָּלַהְתִיְה וֶּלַעְתִיְר וָּדַהְתִיְא וֵּׂשַנְתִיְו

ִריְך הּוא.ְא ּבָֻקְדׁשְּה ּדֵמְׁש

ן.ֵמָא

:הבוששבת ב[  אָתְָרכִל ּבָן ּכִא מָּלֵעְל

]אָתְָרכִל ּבָּכִא מָּלֵעְא לָּלֵעְל

אָתָמֱחֶנְא וָתָחְּבְׁשֻא ּתָיָרתִׁשְו

ן.ֵמָרּו אְמִאְא, וָמְלָעְיָרן ּבִמֲאַּד

ן.ֵמָא

חוליית מעבר מקריאת התורה וההפטרה אל תפילת מוסף. ראה עמ' 205.  חצי קדיש:

תרגום:

יתגדל ויתקדש שמו הגדול.
.]אמן[

בעולם שברא כרצונו וימליך
מלכותו ויצמיח ישועתו ויקרב משיחו.

.]אמן[

בחייכם ובימיכם ובחיי כל בית
ישראל במהרה ובזמן קרוב,

ואמרו אמן.
אמן. יהי שמו הגדול מבורך, לעולם[

.]ולעולמי עולמים
יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם
ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל

שמו של הקדוש ברוך הוא.
.]אמן[

שבת שובה:ב[למעלה מכל הברכות 

]למעלה ולמעלה מכל הברכות

והשירות, התשבחות והנחמות,
הנאמרות בעולם, ואמרו אמן.

.]אמן[

חזן

קהל

חזן

קהל

חזן

קהל וחזן

חזן

קהל

חזן

קהל
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מוסף לשבת
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  תפילה הנאמרת בהזדמנויות שונות בנוסף לשלוש תפילות היום הרגילותתפילת מוסף:

 והיא נוסדה כזכר לקרבן מוסף שהביאו בבית המקדש בהזדמנויות]ערבית, שחרית ומנחה[

אלו בנוסף לקרבן היומיומי, קרבן התמיד. תפילת מוסף ידועה כבר מספרות התנאים

 ובראשי חדשים.]כולל ימות חול המועד[ והיא נאמרת בשבתות, בחגים ]משנה ברכות ד, ז[

נהוג להתפלל תפילה זו מיד לאחר תפילת שחרית וקריאת התורה, אף שההלכה מתירה

לומר אותה גם מאוחר יותר. במרכזה עומדת תפילת העמידה, ונוספו בעקבותיה קטעי

לימוד, פיוט ותפילה שונים, המביאים את תפילת בוקר השבת אל סיומה.
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תפילת העמידה בלחש

פסוקי מבוא

נוהגים לפסוע שלוש פסיעות קטנות אחורנית ולאחריהן שלוש פסיעות קטנות קדימה, תוך
אמירת שני הפסוקים הבאים בלחש:

ינּו:ֵאֹלהֵֶדל לֹבּו גְָקָרא, הֶם יהוה אֵי ׁשִּכ

ָך:ֶתָּלִהְיד ּתִּגַי יִח ּופָּתְפִי ּתַתָפְי, ׂשָֹדנֲא

את תפילת העמידה נוהגים לומר כשהרגליים צמודות זו לזו, והעיניים עצומות או מרוכזות
בסידור התפילה.

שלוש ברכות ראשונות

 ברכת אבות]א[

ינּו,ֵבֹותֲי אֵאֹלהֵינּו וֵֹלהֱה יהוה, אָּתַרּוְך אָּב   קידה

ֹקב,ֲעַי יֵאֹלהֵק, וָחְצִי יֵֹלהֱם, אָָרהְבַי אֵֹלהֱא

יֹון,ְלֶל עֵּנֹוָרא, אַהְּבֹור וִּגַדֹול הָּגַל הֵאָה

ל,ֹּכַה הֵים, קֹונִִדים טֹובָסֲל חֵּגֹומ

ה.ָבֲהַאְמֹו ּבְן ׁשַעַמְם לֶיהֵנְי בֵנְבִל לֵיא גֹואִבֵבֹות ּומֵָדי אְסַר חֵזֹוכְו

:] ימשיך בתפילה כרגיל—ומי ששכח [בשבת שובה מוסיפים 

ים.ִּיַים חִֹלהֱָך אְנַעַמְים לִּיַחַר הֶפֵסְנּו ּבֵבְתָכְים, וִּיַחַץ ּבֵפְָך חֶלֶים, מִּיַחְֵרנּו לְכָז

ן.ֵגָ ּומַיעִר ּומֹוׁשְֵך עֹוזֶלֶמ

ם.ָָרהְבַן אֵגָה יהוה, מָּתַרּוְך אָ  ּבקידה 

  על ארבע תפילות העמידה של שבת ראה עמ' 77-76. בכל אחת מהן שבעתפילת העמידה:

ברכות: שלוש ראשונות ושלוש אחרונות הזהות לאלה של ימות החול, וכן ברכה אמצעית, הקרויה

"קדושת היום", והיא מנוסחת באופן שונה בכל אחת מארבע העמידות. לביאור ודיון בכל מרכיבי

תפילת העמידה ראה לעיל, עמ' 15 ואילך. להלן תידון רק הברכה האמצעית, המיוחדת לתפילת

מוסף, וכן הקדושה, שיש לה במוסף נוסח מיוחד ומורחב.

רים לב, גדב

תהלים נא, יז



תבשל ףסומ

244

 ברכת גבורות]ב[

,ַיעִהֹוׁשְה, ַרב לָּתַים אִתֵה מֵּיַחְ מי,ָֹדנֲם אָעֹולְּבֹור לִה ּגָּתַא

םֶׁשֶּגַ ּומֹוִריד הַרּוחָיב הִּׁשַמ  :םירמוא ףרוחב   ֹד   לָּטַמֹוִריד ה :םירמוא ץיקב

ים,ִים ַרּבִמֲַרחְים ּבִתֵה מֵּיַחְד, מֶסֶחְים ּבִּיַל חֵּכְלַכְמ

סּוִרים,ֲיר אִּתַים, ּומִא חֹולֵרֹופְים, וִלְְך נֹופֵסֹומ

ר.ָפָי עֵנֵיׁשִתֹו לָמּונֱם אֵַקּיְּומ

ְך,ָה לֶי ּדֹומִבּורֹות ּומְל ּגַעַמֹוָך ּבָי כִמ

ה.ָׁשּועְ יַיחִמְצַה ּומֶּיַחְית ּומִמְֵך מֶלֶמ

:] ימשיך בתפילה כרגיל—ומי ששכח [בשבת שובה מוסיפים 

ים.ִמֲַרחְים ּבִּיַחְצּוָריו לְר יֵן, זֹוכָמֲַרחָב הָמֹוָך אָי כִמ

ים.ִתֵיֹות מֲחַהְה לָּתַן אָמֱאֶנְו

ים.ִתֵּמַה הֵּיַחְה יהוה, מָּתַרּוְך אָּב

 ברכת קדושת ה']ג[

ה,ָלֶלּוָך ּסְלַהְל יֹום יָכְים ּבִ ּוְקדֹוׁשָך ָקדֹוׁש,ְמִׁשְה ָקדֹוׁש וָּתַא

ה.ָּתָָקדֹוׁש אְדֹול וְָך ּגֶלֶל מֵי אִּכ

דֹוׁש.ָּקַל הֵאָה יהוה, הָּתַרּוְך אָּב

 יתחיל את—ומי ששכח ולא עשה כן [בשבת שובה חותמים את הברכה בנוסח זה 
דֹוׁש.ָּקְַך הֶלֶּמַה יהוה, הָּתַרּוְך אָּב : ]תפילת העמידה מראשיתה

 ברכת קדושת היום]ד[

בשבת ראש חודש אומרים ברכה זו בנוסח אחר. ראה עמ' 247.

,ָיהֶנֹותְ ָקְרּבָיתִת ָרצָּבַ ׁשָּתְנַּכִּת

,ָיהֶכָסְּדּוֵרי נִם סִ עָיהֶרּוׁשֵ ּפָיתִּוִצ
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לּו,ָחְנִבֹוד יָם ּכָעֹולְ לָיהֶגְּנַעְמ

כּו,ָים זִּיַ חָיהֶמֲטֹוע

רּו,ָחָה ּבָֻדּלְ ּגֶָריהָבְים ּדִבֲאֹוהָם הַגְו

ָראּוי.ָ ּכָיהֶלָעְי פֵּוּויִּוּו צַטְצִי נַינִּסִז מָא

ָראּוי.ָת ּכָּבַף ׁשַן מּוסַּה ָקְרּבְָקִריב ּבַהְינּו, לֵֹלהֱנּו, יהוה אֵּוַצְּתַו

ינּו,ֵבֹותֲי אֵאֹלהֵינּו וֵֹלהֱיָך, יהוה אֶנָפְּלִי ָרצֹון מִהְי

נּו,ֵבּולְגִנּו ּבֵעָּטִתְנּו וְֵרצַאְה לָחְמִׂשְנּו בֵלֲעַּתֶׁש

ינּו,ֵנֹות חֹובֹותְת ָקְרּבֶיָך אֶנָפְה לֶׂשֲעַם נָׁשְו

ם.ָתָכְלִהְים ּכִפְָדָרם ּומּוסִסְיִדים ּכִמְּת

הֶּזַת הָּבַּׁשַף יֹום הַת מּוסֶאְו

ָך,ֶת ְרצֹונַוְצִמְה, ּכָבֲהַאְיָך ּבֶנָפְְקִריב לַנְה וֶׂשֲעַנ

ָך,ֶתֹוָרתְינּו ּבֵלָ עָּתְבַתָּכֶמֹו ׁשְּכ

הנושא המרכזי של ברכת קדושת היום בתפילת מוסף הוא קרבן מוסף  ברכת קדושת היום:

ועניינים הקרובים אליו. הדרישה להזכיר את קרבן מוסף בברכה זו באה כבר בספרות האמוראים

, אך הנוסח שלפנינו ידוע בשינויים קלים רק מספרות הגאונים.]]ח ע"ג[תלמוד ירושלמי ברכות ד, ו [

 בקשה]ב[ העוסק בחביבות השבת; ]ראה להלן[ מבוא פיוטי ]א[הברכה מורכבת מחמישה חלקים: 

 ציטוט הקטע המקראי שעניינו קרבן מוסף;]ג[להקמת המקדש והחזרת עבודת הקרבנות למקומה; 

 בקשות שונות למנוחה ולקדושה.]ה[ תיאור שמחת עם ישראל במלכות ה' וחביבותה של השבת; ]ד[

את ברכת קדושת היום פותח פיוט קצר שבראשי מילותיו מצויות אותיות  תכנת שבת וכו':

, החל בתי"ו וכלה באל"ף, בתוספת חמש האותיות שיש להן גם]תשר"ק[האלפבית בסדר הפוך 

צורות סופיות: מנצפ"כ. הפיוט מופנה אל ה' ועוסק בדיני השבת, בשמחת השבת ובשכרם.

הסדר הנכון  סדורי נסכיה:הדינים הקשורים בשבת.     פרושיה:קיבלת ברצון.     רצית:יסדת, קבעת.     תכנת:∞  
דבריה:הטועמים מטובה של השבת.     טועמיה:המתענגים בה.     מענגיה:של הקרבנות שיש להקריב בה.   

ולהלן יובאו  קרבן מוסף שבת:בדרך הנכונה.     כראוי:הדינים שיש לקיים ביום השבת.     צוויי פעליה:מצוותיה.   
 קרבן התמיד הקרב פעמיים בכל תמידים כסדרם ומוספים כהלכתם:הפסוקים המקראיים העוסקים בקרבן זה.   

 וקרבן המוסף המצטרף אליו בשבת.]בשחר ובין הערביים[יום 
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מּור:ָאָּכבֹוֶדָך, ְי כִּפִָך מֶּדְבַה עֶֹׁשֵדי מְל יַע

ם,ִימִמְה ּתָנָי ׁשֵנְים ּבִׂשָבְי כֵנְת ׁשָּבַּׁשַיֹום הְּוב

ּכֹו.ְסִנְן וֶמֶּׁשַה בָלּולְה ּבָחְנִת מֶֹלים סִֹרנְׂשֶי עֵנְּוׁש

ּה.ָּכְסִנְיד וִמָּתַת הַֹלל עַּתֹו, עַּבַׁשְת ּבַּבַת ׁשַֹלע

ג,ֶֹני עֵקֹוְראְת וָּבֵַרי ׁשְָך ׁשֹומְכּותְלַמְחּו בְמְׂשִי

ָך,ֶּטּובִגּו מְּנַעְתִיְעּו וְּבְׂשִם יָּלֻי, ּכִיעִבְי ׁשֵׁשְַקּדְם מַע

ּתֹו,ְׁשִַקּדְ ּבֹו וָיתִי ָרצִיעִבְּׁשַּוב

ית.ִֵראׁשְה בֵׂשֲעַמְר לֶכֵ, זָים אֹותֹו ָקָראתִמָת יַּדְמֶח

נּו,ֵתָנּוחְמִא בָה נֵינּו, ְרצֵבֹותֲי אֵאֹלהֵינּו וֵֹלהֱא

ָך,ֶתֹוָרתְֵקנּו ּבְלֶן חֵתְיָך וֶתוְצִמְנּו ּבֵׁשְַקּד

ָך,ֶתָיׁשּועִנּו ּבֵׁשְפַח נַּמַׂשְָך, וֶּטּובִנּו מֵעְּבַׂש

ת.ֶמֱאֶָך ּבְּדְבָעְנּו לֵּבִר לֵהַטְו

ָך,ֶת ָקְדׁשַּבַָרצֹון ׁשְה ּובָבֲהַאְינּו, ּבֵֹלהֱנּו, יהוה אֵילִחְנַהְו

ָך.ֶמְי ׁשֵׁשְַקּדְל מֵָראְׂשִל יָנּוחּו בֹו ּכָיְו

ת.ָּבַּׁשַׁש הֵַקּדְה יהוה, מָּתַרּוְך אָּב

התפילה ממשיכה בעמ' 249, בשלוש ברכותיה האחרונות של העמידה.

המתענגים ביום  וקוראי ענג: לביאור הקטע העוסק בקרבן מוסף של שבת ראה עמ' 122.    וביום השבת וכו':
החביב מכל הימים. יסוד המסורת הזו, כנראה, בדרשה  חמדת ימים:.   ]ישעיה נח, יג: "וקראת לשבת ענג"[השבת 

, כאשר "ויכל" נדרש במשמע של]בראשית ב, ב["ויכל אלהים ביום השביעי" :  על מה שנאמר בתורה בקשר לשבת
הענק לנו והנחילנו:      גורלנו.    חלקנו:קבל את מנוחתנו ברצון.     רצה נא במנוחתנו:כליון נפש, כיסופים, חימוד.   

כירושה נצחית.

במדבר כח, ט-י
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ברכת קדושת היום בשבת ראש חודש

נאמרת ברכת קדושת היום בנוסח זה: שדוח שאר תבשב

י,ִיעִבְּׁשַּיֹום הַָך ּבְּתְאכַלְ מָיתִּלִ ּכֶדם,ֶּקִָך מְמָ עֹולְָרּתַצָה יָּתַא

נּו,ָ ּבָיתִָרצְנּו וָ אֹותָּתְבַהָם, אָל עָּכִנּו מָ ּבְָרּתַחָּב

יָך,ֶֹותְצִמְנּו ּבָּתְׁשִַקּדְׁשֹונֹות, וְּלַל הָּכִנּו מָּתְמַרֹומְו

.ָינּו ָקָראתֵלָדֹוׁש עָּקַהְדֹול וָּגַָך הְמִׁשְוָך, ֶבֹוָדתֲעַנּו לֵּכְלַנּו מָּתְֵקַרבְו

ָרה.ָּפַכְים לִָדׁשֳי חֵָראׁשְה וָנּוחְמִתֹות לָּבַה ׁשָבֲהַאְינּו, ּבֵֹלהֱנּו, יהוה אָן לֶּתִּתַו

נּו,ֵׁשְָקּדִית מֵם ּבֵמָׁשְיֵרנּו, וִה עְָרבָינּו חֵבֹותֲאַנּו וְחַנֲיָך אֶנָפְאנּו לָטָחֶי ׁשִפְּול

ינּו,ֵּיַית חֵּבִבֹוד מָל ּכַּטֻנְָקֵרנּו, וְה יָלָגְו

ָך,ֶיָרתִחְית ּבֵבְינּו ּבֵׂשֹות חֹובֹותֲעַים לִכֹולְנּו יְחַנֲין אֵאְו

יו,ָלָָך עְמְִקָרא ׁשִּנֶדֹוׁש ׁשָּקַהְדֹול וָּגַת הִיַּבַּב

ָך.ֶׁשְָקּדִמְה ּבָחְּלַּתְׁשִּנֶד ׁשָּיַי הֵנְּפִמ

ינּו,ֵבֹותֲי אֵאֹלהֵינּו וֵֹלהֱיָך, יהוה אֶנָפְּלִי ָרצֹון מִהְי

נּו,ֵבּולְגִנּו ּבֵעָּטִתְנּו וְֵרצַאְה לָחְמִׂשְנּו בֵלֲעַּתֶׁש

בשבת שחל בה ראש חודש משתנה ברכת קדושת היום.  ברכת קדושת היום בשבת ראש חודש:

מעתה זו ברכה רחבה יותר העוסקת בבחירת ישראל, בחשיבות השבת ובנושא ראש החודש.

הברכה מוכרת כבר מספרות הגאונים ומצוטטים בה פסוקי המקרא העוסקים בקרבנות שהובאו

בשבת ובראשי חודשים. כן יש בה בקשה להשבת עבודת הקרבנות על מכונה, ובקשות מפורשות

לקראת החודש הקרב. שלושת הנושאים העיקריים של הברכה משתלבים יחדיו בחתימתה: "ברוך

אתה ה', מקדש השבת וישראל וראשי חודשים". סדר הפריטים שבחתימה הוא על פי רמת הקדושה

שלהם: השבת שנתקדשה כבר בבריאת העולם וקדושתה איננה מוגבלת או מותנית; עם ישראל

ית הדין האנושי בכל חודש וחודש.שנתקדש במהלך תולדותיו; ראש החודש הנקבע ומתקדש בידי ב

קרבן ראש חודש  לכפרה:   העמים.  הלשונות:  מתחילת ראשיתו, שכן הבריאה היתה בחינת יש מאין.     מקדם:∞  

 ה', שהוא כבודנו, התרחק מאתנו.  גלה יקרנו:  . ]תלמוד בבלי, שבועות ב ע"א-ע"ב[נועד לכפר על חטאים שונים 

.]בית המקדש:  ויש מפרשים[ממקום חיותנו, ממקור חיינו, הוא ארץ ישראל   מבית חיינו:נלקח בכוח.     נטל:
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ינּו,ֵנֹות חֹובֹותְת ָקְרּבֶיָך אֶנָפְה לֶׂשֲעַם נָׁשְו

ם.ָתָכְלִהְים ּכִפְָדָרם ּומּוסִסְיִדים ּכִמְּת

הֶּזֶַדׁש הֹחַיֹום ֹראׁש הְה וֶּזַת הָּבַּׁשַי יֹום הֵפְת מּוסֶאְו

ָך,ֶת ְרצֹונַוְצִמְה ּכָבֲהַאְיָך ּבֶנָפְְקִריב לַנְה וֶׂשֲעַנ

ָך,ֶתֹוָרתְינּו ּבֵלָ עָּתְבַתָּכֶמֹו ׁשְּכ

בֹוֶדָך,ְי כִּפִָך מֶּדְבַה עֶֹׁשֵדי מְל יַע

מּור:ָאָּכ

ם,ִימִמְה ּתָנָי ׁשֵנְים ּבִׂשָבְי כֵנְת ׁשָּבַּׁשַיֹום הְּוב

ּכֹו.ְסִנְן וֶמֶּׁשַה בָלּולְה ּבָחְנִת מֶֹלים סִֹרנְׂשֶי עֵנְּוׁש

ּה.ָּכְסִנְיד וִמָּתַת הַֹלל עַּתֹו, עַּבַׁשְת ּבַּבַת ׁשַֹלע

מּור:ָאָּיֹום ּכַן הַָקְרּבְת וָּבַן ׁשַה ָקְרּבֶז

יהוה,ַה לָֹלְקִריבּו עַם ּתֶיכְֵדׁשָי חֵָראׁשְּוב

ם.ִימִמְה ּתָעְבִה ׁשָנָי ׁשֵנְים ּבִׂשָבְד, ּכָחֶל אִיַאְם וִיַנְָקר ׁשָי בֵנְִרים ּבָּפ

ר,ָֻדּבְמִם ּכֶיהֵּכְסִנְם וָתָחְנִּומ

ּכֹו,ְסִנְן ּכִיַיְׂש, וֶבֶּכַרֹון לָּׂשִעְל, וִיָאָים לִֹרנְׂשֶי עֵנְר, ּוׁשָּפַים לִֹרנְׂשֶה עָׁשֹלְׁש

ם.ָתָכְלִהְיִדים ּכִמְי תֵנְר, ּוׁשֵּפַכְיר לִעָׂשְו

ג,ֶֹני עֵקֹוְראְת וָּבֵַרי ׁשְָך ׁשֹומְכּותְלַמְחּו בְמְׂשִי

ָך,ֶּטּובִגּו מְּנַעְתִיְעּו וְּבְׂשִם יָּלֻי, ּכִיעִבְי ׁשֵׁשְַקּדְם מַע

 וקרבן המוסף המצטרף אליו]בשחר ובין הערביים[קרבן התמיד הקרב פעמיים בכל יום   תמידים ... ומוספים:
לביאור הקטע ראה   ובראשי חדשיכם וכו':  לביאור הקטע ראה עמ' 122.  וביום השבת שני כבשים וכו':בשבת.   

 מסוכם כאן]הקטע כולו מובא לעיל, עמ' 123[בעקבות האמור בספר במדבר   ומנחתם ונסכיהם וכו':עמ' 123.   
בלשון קצרה מה שמובא יחד עם קרבנות ראש החודש:  שישה עשרונים של "סלת מנחה בלולה בשמן", נסכי יין,

וקוראי     כפי שיפורט להלן.    כמדבר: וכן קרבנות התמיד היומיומיים.   ]כלומר: לקרבן כפרה[שעיר עזים "לחטאת" 
.]ישעיה נח, יג: "וקראת לשבת ענג"[המתענגים ביום השבת   ענג:

במדבר כח, ט-י

במדבר כח, יא
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ּתֹו,ְׁשִַקּדְ ּבֹו וָיתִי ָרצִיעִבְּׁשַּוב

ית.ִֵראׁשְה בֵׂשֲעַמְר לֶכֵ, זָים אֹותֹו ָקָראתִמָת יַּדְמֶח

נּו,ֵתָנּוחְמִא בָה נֵינּו, ְרצֵבֹותֲי אֵאֹלהֵינּו וֵֹלהֱא

הֶּזֶַדׁש הֹחַת הֶה אֶּזַת הָּבַּׁשַיֹום הְינּו ּבֵלָׁש עֵּדַחְו

ה,ָחְמִׂשְׂשֹון ּולָׂשְה, לָָרכְבִלְה וָטֹובְל

ה,ָלָּכְלַכְה ּולָסְָרנַפְה, לָמָחֶנְה ּולָיׁשּועִל

ןוָת עַיחִלְסִלְא וְטֵת חַילִחְמִלֹום, לָׁשְים ּולִים טֹובִּיַחְל

.]עַׁשַָרת ּפָּפַכְּול מוסיפים: ]עד לראש חודש אדר-שני[[בשנה מעוברת 

נּו,ֵׁשְפְַדיֹון נִפְֹראׁש לָה וָּלִחְינּו, ּתֵרֹותָל צָכְֵקץ לְה סֹוף וֶּזֶַדׁש הֹחַי הִיהִו

ּמֹות,ֻאָל הָּכִ מְָרּתַחָל ּבֵָראְׂשִָך יְּמַעְי בִּכ

.ָּתְעָם ָקבֶהָים לִָדׁשֳי חֵי ָראׁשֵּקֻחְ וָּתְם הֹוָדעֶהָָך לְת ָקְדׁשַּבַׁשְו

ים.ִָדׁשֳי חֵָראׁשְל וֵָראְׂשִיְת וָּבַּׁשַׁש הֵַקּדְה יהוה, מָּתַרּוְך אָּב

שלוש ברכות אחרונות

 ברכת העבודה]ה[

ה,ֵעְם ׁשָתָּלִפְתִלְל וֵָראְׂשִָך יְּמַעְינּו, ּבֵֹלהֱה, יהוה אְֵרצ

ָך,ֶיתֵיר ּבְִדבִבֹוָדה לֲעָת הֶב אֵׁשָהְו

"לטובה ולברכה /[ביחידה המסיימת את הברכה נמצא שתים-עשרה בקשות   בשנה מעוברת:

מחודש תשרי[. בשנה מעוברת, שיש בה שלושה עשר חודשים, מוסיפים ]לששון ולשמחה" וכו'

 בקשה נוספת, כדי להעמיד בקשה אחת מול]ועד לאדר שני, שהוא החודש הנוסף בשנה המעוברת

כל חודש וחודש. מנהג זה מתועד רק החל מן המאה השבע-עשרה.

החביב מכל הימים. יסוד המסורת הזו, כנראה, בדרשה על מה שנאמר בתורה בקשר לשבת: "ויכל  חמדת ימים:
רצה נא, כאשר "ויכל" נדרש במשמע של כליון נפש, כיסופים, חימוד.   ]בראשית ב, ב[אלהים ביום השביעי" 

לגאולת.  לפדיון:   קבל את מנוחתנו ברצון.  במנוחתנו:
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ָרצֹון,ְל ּבֵַקּבְה תָבֲהַאְָרה ּבֵהְם מָתָּלִפְל ּותֵָראְׂשִי יֵּׁשִאְו

ָך.ֶּמַל עֵָראְׂשִבֹוַדת יֲיד עִמָָרצֹון ּתְי לִהְּות

ים.ִמֲַרחְּיֹון ּבִצְָך לְׁשּובְינּו ּבֵינֵה עָינֶזֱחֶתְו

ּיֹון.ִצְתֹו לָינִכְיר ׁשִזֲחַּמַה יהוה, הָּתַרּוְך אָּב

 ברכת ההודאה]ו[

,ְךָנּו לְחַנֲמֹוִדים א   קידה

ד,ֶעָם וָעֹולְינּו לֵבֹותֲי אֵאֹלהֵינּו וֵֹלהֱה הּוא יהוה אָּתַאָׁש

דֹור.ָדֹור וְה הּוא לָּתַנּו אֵעְׁשִן יֵגָינּו, מֵּיַצּור ח

ָך,ֶתָּלִהְר ּתֵּפַסְָך ּונְנֹוֶדה ּל

ֶדָך,ָיְסּוִרים ּבְּמַינּו הֵּיַל חַע

ְך,ָקּודֹות לְּפַינּו הֵמֹותְׁשִל נַעְו

נּו,ָּמִל יֹום עָכְּבֶיָך ׁשֶּסִל נַעְו

ם.ִָריֳהָצְֶקר וֹבֶָרב וֶת, עֵל עָכְּבֶיָך ׁשֶטֹובֹותְיָך וֶאֹותְלְפִל נַעְו

ֶדיָך,ָסֲּמּו חַי ֹלא תִם ּכֵַרחְמַהְיָך, וֶמֲלּו ַרחָי ֹלא כִּטֹוב ּכַה

ְך.ָינּו לִם ִקּוָעֹולֵי מִּכ

:] ימשיך בתפילתו כרגיל-ומי ששכח [בחנוכה מוסיפים 

מֹותָחֶּנַל הַעְאֹות וָלְפִּנַל הַעְׁשּועֹות וְּתַל הַעְבּורֹות וְּגַל הַעְְרָקן וֻּפַל הַעְים וִּסִּנַל הַעְו

ה.ֶּזַן הַמְּזַם ּבֵהָים הִמָּיַינּו ּבֵבֹותֲאַ לָיתִׂשָעֶמֹות ׁשָחְלִּמַל הַעְו

הָעְָרׁשָן הָוָכּות יְלַָדה מְמָעֶׁשְיו, ּכָנָאי ּובַמֹונְׁשַדֹול חָן ּגֵֹהן ּכָנָן יֹוחֶהּו ּבָיְתִּתַי מֵימִּב

יָךֶמֲַרחְה ּבָּתַאְָך, וֶי ְרצֹונֵּקֻחֵיָרם מִבֲעַהְָך ּולֶם ּתֹוָרתָיחִּכְׁשַהְל לֵָראְׂשִָך יְּמַל עַע

תֶ אָּתְַקמָם, נָינִת ּדֶ אָּתְנַם, ּדָת ִריבֶ אָּתְם, ַרבָָרתָת צֵעְם ּבֶהָ לְָדּתַמָים עִַרּבָה

הֹוִרים,ְד טַיְים ּבִאֵמְים, ּוטִּטַעְד מַיְים ּבִַרּבְים, וִׁשָּלַד חַיְּבֹוִרים ּבִ ּגְָרּתַסָם, מָתְָקמִנ



תבשל ףסומ

251

ָקדֹוׁשְדֹול וָם ּגֵ ׁשָיתִׂשָָך עְָך, ּולֵֶקי תֹוָרתְד עֹוסַיְִדים ּבֵזְיִקים, וִּדַד צַיְים ּבִעָּוְרׁש

ְךַר ּכַחַאְה. וֶּזַּיֹום הַהְְרָקן ּכֻה ּופָדֹולְה גָׁשּועְ ּתָיתִׂשָל עֵָראְׂשִָך יְּמַעְָך, ּולֶמָעֹולְּב

רֹותֵיקּו נְִדלִהְָך, וֶׁשְָקּדִת מֶרּו אֲהִטְָך, וֶלָיכֵת הֶּנּו אִָך, ּופֶיתֵיר ּבְִדבִיָך לֶנָאּו בָּב

.דֹולָּגַָך הְמִׁשְל לֵּלַהְהֹודֹות ּולְּלּו, לֵה אָּכֻנֲי חֵמְת יַמֹונְעּו ׁשְָקבְָך, וֶרֹות ָקְדׁשְצַחְּב

:] ימשיך בתפילתו כרגיל-ומי ששכח [בשושן פורים מוסיפים 

מֹותָחֶּנַל הַעְאֹות וָלְפִּנַל הַעְׁשּועֹות וְּתַל הַעְבּורֹות וְּגַל הַעְְרָקן וֻּפַל הַעְים וִּסִּנַל הַעְו

ה.ֶּזַן הַמְּזַם ּבֵהָים הִמָּיַינּו ּבֵבֹותֲאַ לָיתִׂשָעֶמֹות ׁשָחְלִּמַל הַעְו

ידִמְׁשַהְׁש לֵּקִע, ּבָָרׁשָן הָמָם הֶיהֵלֲד עַמָעֶׁשְיָרה, ּכִּבַן הַׁשּוׁשְר ּבֵּתְסֶאְי וַכְְרּדָי מֵימִּב

הָׁשֹלְׁשִד, ּבָחֶיֹום אְים ּבִׁשָנְף וֵַקן  טָד זַעְר וַעַּנִהּוִדים מְּיַל הָת ּכֶד אֵּבַאְֹרג ּולֲהַל

יםִַרּבָיָך הֶמֲַרחְה ּבָּתַאְבֹוז. וָם לָלָלְָדר, ּוׁשֲֶדׁש אֹר, הּוא חָׂשָים עֵנְֶדׁש ׁשֹחְר לָׂשָע

לּו אֹותֹוָתְֹראׁשֹו, וְמּולֹו ּבְ ּלֹו ּגָבֹותֵׁשֲהַּתֹו, וְבַׁשֲחַת מֶ אָּתְַקלְִקלְתֹו, וָצֲת עֶ אְָרּתַפֵה

ץ.ֵעָל הַיו עָנָת ּבֶאְו

ד.ֶעָם וָעֹולְיד לִמָנּו ּתֵּכְלַָך מְמִא ׁשֵּׂשַנְתִיְם וַרֹומְתִיְוַרְך ָּבְתִם יָּלֻל ּכַעְו

:] ימשיך בתפילתו כרגיל—ומי ששכח [בשבת שובה מוסיפים 

ָך.ִֶריתְי בֵנְל ּבָים ּכִים טֹובִּיַחְב לֹתְּוכ

ה,ָלֶים יֹודּוָך ּסִּיַחַל הָכְו

י טֹוב,ִם ּכָעֹולְת לֶמֱאֶדֹול ּבָּגַָך הְמִת ׁשְֶרכּו אָיבִלּו וְלַיהִו

ּטֹוב.ַל הֵאָה, הָלֶנּו סֵָרתְזֶעְנּו וֵתָׁשּועְל יֵאָה

הֹודֹות.ְה לֶאָָך נְָך ּולְמִּטֹוב ׁשַה יהוה, הָּתַרּוְך אָ   ּבקידה

 ברכת השלום]ז[

ים,ִמֲַרחְד וֶסֶחָן וֵים חִּיַ חה,ָָרכְה ּובָלֹום טֹובָים ׁשִׂש

ָך.ֶּמַל עֵָראְׂשִל יָל ּכַעְינּו וֵלָע
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יָך,ֶנָאֹור ּפְד ּבָחֶאְנּו ּכָּלֻינּו ּכִבָנּו אְֵרכָּב

ד,ֶסֶת חַבֲהַאְים וִּיַינּו, ּתֹוַרת חֵֹלהֱנּו, יהוה אָ ּלָּתַתָיָך נֶנָאֹור ּפְי בִּכ

לֹום.ָׁשְים וִּיַחְים וִמֲַרחְה וָָרכְָדָקה ּובְּוצ

לֵָראְׂשִָך יְּמַל עָת ּכֵֶרְך אָבְנּו ּולְֵרכָבְיָך לֶינֵעְה ּבֶיְהִטֹוב יְו

ָך.ֶלֹומְׁשִה ּבָעָל ׁשָכְת ּובֵל עָכְּב

:] ימשיך בתפילתו כרגיל—ומי ששכח [בשבת שובה מוסיפים 

יָך,ֶנָפְב לֵתָּכִנְר וֵכָּזִמֹות, נָחֶנְׁשּועֹות וְרֹות טֹובֹות, יֵזְה, ּוגָה טֹובָסְָרנַלֹום, ּופָׁשְה וָָרכְים, ּבִּיַר חֶפֵסְּב

לֹום.ָׁשְים ּולִים טֹובִּיַחְל, לֵָראְׂשִית יֵָך ּבְּמַל עָכְנּו וְחַנֲא

לֹום.ָּׁשַל ּבֵָראְׂשִּמֹו יַת עֵֶרְך אָבְמַה יהוה, הָּתַרּוְך אָּב

תוספת בסיום תפילת העמידה

י.ִלֲֹאגְיָך, יהוה צּוִרי וֶנָפְי לִּבִיֹון לְגֶהְי וִֵרי פְמִָרצֹון אְיּו לְהִי

יִׁשְפַי נַלְַקלְמִלְה, וְָרמִר מֵּבַּדִי מַתָפְָרע ּוׂשֵי מִׁשֹונְר לֹצְי, נַֹלהֱא

ֹףְרּדִיָך ּתֶֹותְצִֵרי מֲחַאְָך, וֶתֹוָרתְי ּבִּבִח לַתְה. ּפֶיְהִל ּתֹּכַר לָפָעֶי ּכִׁשְפַנְם, וֹּדִת

ֵקלְַקלְם וָתָצֲר עֵפָָרה הֵהְה, מָי ָרעַלָים עִבְחֹוׁשַהְים וִמָּקַל הָכְי. וִׁשְפַנ

ם.ָּתְבַׁשֲחַמ

יַלָָדם עָת אַאְה ִקנֶלֲעַֹּלא תֶ, ׁשיַבֹותֲי אֵאֹלהֵי וַֹלהֱיָך, יהוה אֶנָפְּלִי ָרצֹון מִהְי

רֶצֵּיִי מִנֵילִּצַתְָך, וֶיסִעְכַֹּלא אֶׁשְּיֹום וַעֹוס הְכֶֹּלא אֶׁשְִרים, וֵחֲל אַי עִתָאְֹלא ִקנְו

הֵנְָך, ּבֶמָעֹולְָך ּבְמִד ׁשֵחַינּו יֵאֹלהֵנּו וֵּכְלַה. מָוָנֲעַה וָעָנְכַי הִּבִלְן ּבֵתְָרע, וָה

חַּמַׂשְָך וֶאנֵֹדה צְּיֹות, ּופֻלָץ ִקּבּוץ ּגֵַקּבְָך, וֶלָיכֵל הֵלְכַׁשְָך וְיתֵד ּבֵּסַיְרָך, יִע

הֵׂשֲָך, עֶן ּתֹוָרתַעַמְה לֵׂשֲָך, עֶינִמְן יַעַמְה לֵׂשֲָך, עֶמְן ׁשַעַמְה לֵׂשֲָך. עֶָדתֲע

י.ִנֵנֲעַָך וְינִמְה יָיעִִדיֶדיָך, הֹוׁשְצּון יְלָחֵן  יַעַמְָך.  לֶתָן ְקֻדּׁשַעַמְל

י.ִלֲֹאגְיָך, יהוה צּוִרי וֶנָפְי לִּבִיֹון לְגֶהְי וִֵרי פְמִָרצֹון אְיּו לְהִי

ם ס, זתהלי

ט, טותהלים י

תהלים יט, טו
תלמוד בבלי
ברכות יז ע"א
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נוהגים לפסוע שלוש פסיעות קטנות אחורנית, לקוד קידה לצד שמאל, לצד ימין ולפנים,
ולאחר מכן לפסוע שלוש פסיעות קטנות קדימה ולומר:

לַעְינּו וֵלָלֹום עָה ׁשֶׂשֲעַיו, הּוא יָרֹומְמִ ּב]לֹוםָּׁשַה :םירמוא הבוששבת ב[לֹום ָה ׁשֶֹׂשע

ן.ֵמָרּו אְמִאְל, וֵָראְׂשִל יָּכ

וממשיכים ואומרים:

הֶנָּבִּיֶינּו, ׁשֵבֹותֲי אֵאֹלהֵינּו וֵֹלהֱיָך, יהוה אֶנָפְּלִי ָרצֹון מִהְי

הְָראִיְְדָך ּבָבֲעַם נָׁשְָך. וֶתֹוָרתְֵקנּו ּבְלֶן חֵתְינּו, וֵמָיְָרה בֵהְמִׁש ּבְָקּדִּמַית הֵּב

ּיֹות.ִֹנים ַקְדמִנָׁשְם ּוכָי עֹולֵימִּכ

ם,ִָלָירּוׁשִהּוָדה וְת יַחְנִיהוה מַה לְָרבָעְו

ּיֹות.ִֹנים ַקְדמִנָׁשְם ּוכָי עֹולֵימִּכ

חזרת החזן על תפילת העמידה

ינּו:ֵאֹלהֵֶדל לֹבּו גְָקָרא, הֶם יהוה אֵי ׁשִּכ

ָך:ֶתָּלִהְיד ּתִּגַי יִח ּופָּתְפִי ּתַתָפְי, ׂשָֹדנֲא

שלוש ברכות ראשונות

 ברכת אבות]א[

ינּו,ֵבֹותֲי אֵאֹלהֵינּו וֵֹלהֱה יהוה, אָּתַרּוְך אָּב   קידה

ֹקב,ֲעַי יֵאֹלהֵק, וָחְצִי יֵֹלהֱם, אָָרהְבַי אֵֹלהֱא

מלאכי ג, ד

דברים לב, ג

תהלים נא, יז

משנה אבות ה, כג
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יֹון,ְלֶל עֵּנֹוָרא, אַהְּבֹור וִּגַדֹול הָּגַל הֵאָה

ל,ֹּכַה הֵים, קֹונִִדים טֹובָסֲל חֵּגֹומ

ה.ָבֲהַאְמֹו ּבְן ׁשַעַמְם לֶיהֵנְי בֵנְבִל לֵיא גֹואִבֵבֹות ּומֵָדי אְסַר חֵזֹוכְו

בשבת שובה אומר הקהל ואחר כך החזן:

ים.ִּיַים חִֹלהֱָך אְנַעַמְים לִּיַחַר הֶפֵסְנּו ּבֵבְתָכְים, וִּיַחַץ ּבֵפְָך חֶלֶים, מִּיַחְֵרנּו לְכָז

ן.ֵגָ ּומַיעִר ּומֹוׁשְֵך עֹוזֶלֶמ

ם.ָָרהְבַן אֵגָה יהוה, מָּתַרּוְך אָ  ּבקידה 

 ברכת גבורות]ב[

,ַיעִהֹוׁשְה, ַרב לָּתַים אִתֵה מֵּיַחְ מי,ָֹדנֲם אָעֹולְּבֹור לִה ּגָּתַא

םֶׁשֶּגַ ּומֹוִריד הַרּוחָיב הִּׁשַמ  : החזןרמוא ףרוחב        לָּטַמֹוִריד ה : החזןרמוא ץיקב

ים,ִים ַרּבִמֲַרחְים ּבִתֵה מֵּיַחְד, מֶסֶחְים ּבִּיַל חֵּכְלַכְמ

סּוִרים,ֲיר אִּתַים, ּומִא חֹולֵרֹופְים, וִלְְך נֹופֵסֹומ

ר.ָפָי עֵנֵיׁשִתֹו לָמּונֱם אֵַקּיְּומ

ְך,ָה לֶי ּדֹומִבּורֹות ּומְל ּגַעַמֹוָך ּבָי כִמ

ה.ָׁשּועְ יַיחִמְצַה ּומֶּיַחְית ּומִמְֵך מֶלֶמ

בשבת שובה אומר הקהל ואחר כך החזן:

ים.ִמֲַרחְים ּבִּיַחְצּוָריו לְר יֵן, זֹוכָמֲַרחָב הָמֹוָך אָי כִמ

ים.ִתֵיֹות מֲחַהְה לָּתַן אָמֱאֶנְו

עמידהים.   ִתֵּמַה הֵּיַחְה יהוה, מָּתַרּוְך אָּב
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 הקדושה]ג[

כל קטע מן הקדושה נאמר תחילה על ידי הקהל ולאחר מכן על ידי החזן.

ה,ָלְעַי מֵמֹונֲים הִכָאְלַ מינּו,ֵֹלהֱָך, יהוה אְנּו לְּתִר יֶתֶּכ

ה.ָּטַי מֵל ְקבּוצֵָראְׂשִָך יְּמַם עִע

ׁשּו,ֵּלַׁשְָך יְה לָם ְקֻדּׁשָּלֻד ּכַחַי

ר:ַמָאְה וֶל זֶה אֶָקָרא זְָך: וֶיאִבְד נַל יַמּור עָאָר הָבָּדַּכ

נוהגים להתרומם מעט על קצות האצבעות שלוש פעמים בשעת אמירת ”קדוש קדוש קדוש“.

בֹודֹו.ְֶרץ ּכָאָל הָֹלא כְאֹות, מָבְָקדֹוׁש ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש יהוה צ

ִריצֹו,ֲעַהְבֹודֹו לְקֹום ּכְה מֵּיַה, אֶזָה לֶים זִלֲיו ׁשֹואְָרתָׁשְם, מָא עֹולֵלָבֹודֹו מְּכ

ִרים:ְאֹומְים וִחְּבַׁשְם מָתָּמֻעְל

קֹומֹו.ְּמִבֹוד יהוה מְרּוְך ּכָּב

מֹוְִדים ׁשֲחַיְמַם הַן עֹחָיְּמֹו, וַעְיו לָמֲַרחְן ּבֶפִקֹומֹו הּוא יְּמִמ

ִרים:ְע אֹומַמְה ׁשָבֲהַאְם ּבִיַמֲעַיד, ּפִמָל יֹום ּתָכְֶקר ּבֹבֶָרב וֶע

ד.ָחֶינּו, יהוה אֵֹלהֱל, יהוה אֵָראְׂשִע יַמְׁש

על הקדושה בכלל ראה עמ' 190. הקדושה במוסף של שבת ארוכה יותר מזו של שחרית ומנחה

"וקרא[ואף מקושטת יותר מהן מבחינה ספרותית. על שלושת הפסוקים המרכזיים של הקדושה 

 נוספו כאן גם]זה אל זה ואמר קדוש קדוש קדוש", "ברוך כבוד ה' ממקומו", "ימלוך ה' לעולם"

הפסוק הפותח את קריאת שמע וזה החותם אותה. בספרות הגאונים הועלתה הסברה, כי בגלל

גזירות שגזרו על עם ישראל שלא לקרוא קריאת שמע בתפילת שחרית, שילבו את הפסוק הפותח

את קריאת שמע במסגרת קדושה של מוסף, וגם כשבטלה הגזרה - נשאר המנהג על מקומו. אין

הוכחה לסברה זו; מכל מקום, הוספת ההכרזה "שמע ישראל" מצרפת אל הקדושה את הרעיון של

קבלת עול מלכות שמים בידי בני האדם.

משרתיו:     יאמרו שלוש פעמים "קדוש".    ישלשו:     קדשה לךהמתקבצים יחדיו בעולם האנושי.     קבוצי מטה:∞  
קבוצות אחרות של מלאכים עולות[  לעמתם וכו':כדי שיוכלו לומר לפניו דברי שבח.     להעריצו:המלאכים.   

המיחדים שמו:  יגלה כלפיהם מידת חן וחסד.   ויחן: למולם, ואומרות: "ברוך כבוד ה' ממקומו".   ]ממקומן
 שה' הוא אחד ויחיד.]בקריאת "שמע ישראל"[המכריזים 

ישעיה ו, ג

יחזקאל ג, יב

דברים ו, ד
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נּו,ֵיעִנּו, הּוא מֹוׁשֵּכְלַינּו, הּוא מִבָינּו, הּוא אֵֹלהֱהּוא א

ית,ִנֵנּו ׁשֵלָאְגִיְנּו וֵיעִהּוא יֹוׁשְו

ר:ֹאמֵי לַל חָי ּכֵינֵעְיו לָמֲַרחְנּו ּבֵיעִמְׁשַיְו

ים.ִאֹלהֵם לֶכָיֹות לְהִית לִֵראׁשְִרית ּכֲחַם אֶכְתֶי אִּתְלַאָן ּגֵה

ם.ֶיכֵֹלהֱי יהוה אִנֲא

ר:ֹאמֵתּוב  לָָך ּכְֵרי ָקְדׁשְִדבְּוב

ּה.ָלּויְלַֹדר, הָֹדר וְּיֹון לְִך צִיַֹלהֱם, אָעֹולְֹלְך יהוה לְמִיקהל וחזן

יׁש,ְִקּדַָך נְתָים ְקֻדּׁשִחָצְח נַצֵנְָך, ּולְֶדלָיד ּגִּגַדֹור נָדֹור וְלחזן

ד,ֶעָם וָעֹולְמּוׁש לָינּו ֹלא יִּפִינּו מֵֹלהֱָך אֲחְבִׁשְו

ה.ָּתָָקדֹוׁש אְדֹול וְָך ּגֶלֶל מֵי אִּכ

ישיבהדֹוׁש.   ָּקַל הֵאָה יהוה, הָּתַרּוְך אָּב

בשבת שובה חותם החזן את הברכה:

דֹוׁש.ָּקְַך  הֶלֶּמַה יהוה, הָּתַרּוְך אָּב

םויה תשודק תכרב ]ד[

.]עמ' 259-258[בשבת ראש חודש אומר החזן את ברכת קדושת היום המיוחדת ליום זה 

,ָיהֶנֹותְ ָקְרּבָיתִת ָרצָּבַ ׁשָּתְנַּכִּת

,ָיהֶכָסְּדּוֵרי נִם סִ עָיהֶרּוׁשֵ ּפָיתִּוִצ

לּו,ָחְנִבֹוד יָם ּכָעֹולְ לָיהֶגְּנַעְמ

כּו,ָים זִּיַ חָיהֶמֲטֹוע

עתיד כעבר,  אחרית כראשית:.   ]וכאמור בישעיה יא, יא[פעם נוספת, כפי שהיה לראשונה בגאולת מצרים   שנית:
והמשך הפסוק: "אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם  אני ה' אלהיכם:בגאולת העתיד כבגאולת מצרים.   

לאלהים".

במדבר טו, מא

תהלים קמו, י
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רּו,ָחָה ּבָֻדּלְ ּגֶָריהָבְים ּדִבֲאֹוהָם הַגְו

ָראּוי.ָ ּכָיהֶלָעְי פֵּוּויִּוּו צַטְצִי נַינִּסִז מָא

ָראּוי.ָת ּכָּבַף ׁשַן מּוסַּה ָקְרּבְָקִריב ּבַהְינּו, לֵֹלהֱנּו, יהוה אֵּוַצְּתַו

ינּו,ֵבֹותֲי אֵאֹלהֵינּו וֵֹלהֱיָך, יהוה אֶנָפְּלִי ָרצֹון מִהְי

נּו,ֵבּולְגִנּו ּבֵעָּטִתְנּו וְֵרצַאְה לָחְמִׂשְנּו בֵלֲעַּתֶׁש

ינּו,ֵנֹות חֹובֹותְת ָקְרּבֶיָך אֶנָפְה לֶׂשֲעַם נָׁשְו

ם.ָתָכְלִהְים ּכִפְָדָרם ּומּוסִסְיִדים ּכִמְּת

הֶּזַת הָּבַּׁשַף יֹום הַת מּוסֶאְו

ָך,ֶת ְרצֹונַוְצִמְה, ּכָבֲהַאְיָך ּבֶנָפְְקִריב לַנְה וֶׂשֲעַנ

ָך,ֶתֹוָרתְינּו ּבֵלָ עָּתְבַתָּכֶמֹו ׁשְּכ

מּור:ָאָבֹוֶדָך, ּכְי כִּפִָך מֶּדְבַה עֶֹׁשֵדי מְל יַע

ם,ִימִמְה ּתָנָי ׁשֵנְים ּבִׂשָבְי כֵנְת ׁשָּבַּׁשַיֹום הְּוב

ּכֹו.ְסִנְן וֶמֶּׁשַה בָלּולְה ּבָחְנִת מֶֹלים סִֹרנְׂשֶי עֵנְּוׁש

ּה.ָּכְסִנְיד וִמָּתַת הַֹלל עַּתֹו, עַּבַׁשְת ּבַּבַת ׁשַֹלע

ג,ֶֹני עֵקֹוְראְת וָּבֵַרי ׁשְָך ׁשֹומְכּותְלַמְחּו בְמְׂשִי

ָך,ֶּטּובִגּו מְּנַעְתִיְעּו וְּבְׂשִם יָּלֻי, ּכִיעִבְי ׁשֵׁשְַקּדְם מַע

ּתֹו,ְׁשִַקּדְ ּבֹו וָיתִי ָרצִיעִבְּׁשַּוב

ית.ִֵראׁשְה בֵׂשֲעַמְר לֶכֵ, זָים אֹותֹו ָקָראתִמָת יַּדְמֶח

נּו,ֵתָנּוחְמִא בָה נֵינּו, ְרצֵבֹותֲי אֵאֹלהֵינּו וֵֹלהֱא

ָך,ֶתֹוָרתְֵקנּו ּבְלֶן חֵתְיָך וֶֹותְצִמְנּו ּבֵׁשְַקּד

ָך,ֶתָיׁשּועִנּו ּבֵׁשְפַח נַּמַׂשְָך, וֶּטּובִנּו מֵעְּבַׂש

ת.ֶמֱאֶָך ּבְּדְבָעְנּו לֵּבִר לֵהַטְו

ָך,ֶת ָקְדׁשַּבַָרצֹון ׁשְה ּובָבֲהַאְינּו, ּבֵֹלהֱנּו, יהוה אֵילִחְנַהְו

במדבר כח, ט-י
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ָך.ֶמְי ׁשֵׁשְַקּדְל מֵָראְׂשִל יָנּוחּו בֹו ּכָיְו

ת.ָּבַּׁשַׁש הֵַקּדְה יהוה, מָּתַרּוְך אָּב

התפילה ממשיכה בעמ' 260 בשלוש ברכותיה האחרונות של העמידה.

ברכת קדושת היום בשבת ראש חודש

בשבת ראש חודש אומר החזן את ברכת קדושת היום בנוסח זה:

י,ִיעִבְּׁשַּיֹום הַָך ּבְּתְאכַלְ מָיתִּלִ ּכֶדם,ֶּקִָך מְמָ עֹולְָרּתַצָה יָּתַא

נּו,ָ ּבָיתִָרצְנּו וָ אֹותָּתְבַהָם, אָל עָּכִנּו מָ ּבְָרּתַחָּב

יָך,ֶֹותְצִמְנּו ּבָּתְׁשִַקּדְׁשֹונֹות, וְּלַל הָּכִנּו מָּתְמַרֹומְו

.ָינּו ָקָראתֵלָדֹוׁש עָּקַהְדֹול וָּגַָך הְמִׁשְָך, וֶבֹוָדתֲעַנּו לֵּכְלַנּו מָּתְֵקַרבְו

ָרה.ָּפַכְים לִָדׁשֳי חֵָראׁשְה וָנּוחְמִתֹות לָּבַה ׁשָבֲהַאְינּו, ּבֵֹלהֱנּו, יהוה אָן לֶּתִּתַו

נּו,ֵׁשְָקּדִית מֵם ּבֵמָׁשְיֵרנּו, וִה עְָרבָינּו חֵבֹותֲאַנּו וְחַנֲיָך אֶנָפְאנּו לָטָחֶי ׁשִפְּול

ינּו,ֵּיַית חֵּבִבֹוד מָל ּכַּטֻנְָקֵרנּו, וְה יָלָגְו

ָך,ֶיָרתִחְית ּבֵבְינּו ּבֵׂשֹות חֹובֹותֲעַים לִכֹולְנּו יְחַנֲין אֵאְו

יו,ָלָָך עְמְִקָרא ׁשִּנֶדֹוׁש ׁשָּקַהְדֹול וָּגַת הִיַּבַּב

ָך.ֶׁשְָקּדִמְה ּבָחְּלַּתְׁשִּנֶד ׁשָּיַי הֵנְּפִמ

ינּו,ֵבֹותֲי אֵאֹלהֵינּו וֵֹלהֱיָך, יהוה אֶנָפְּלִי ָרצֹון מִהְי

נּו,ֵבּולְגִנּו ּבֵעָּטִתְנּו וְֵרצַאְה לָחְמִׂשְנּו בֵלֲעַּתֶׁש

ינּו,ֵנֹות חֹובֹותְת ָקְרּבֶיָך אֶנָפְה לֶׂשֲעַם נָׁשְו

ם.ָתָכְלִהְים ּכִפְָדָרם ּומּוסִסְיִדים ּכִמְּת

הֶּזֶַדׁש הֹחַיֹום ֹראׁש הְה וֶּזַת הָּבַּׁשַי יֹום הֵפְת מּוסֶאְו

ָך,ֶת ְרצֹונַוְצִמְה ּכָבֲהַאְיָך ּבֶנָפְְקִריב לַנְה וֶׂשֲעַנ

ָך,ֶתֹוָרתְינּו ּבֵלָ עָּתְבַתָּכֶמֹו ׁשְּכ

מּור:ָאָבֹוֶדָך, ּכְי כִּפִָך מֶּדְבַה עֶֹׁשֵדי מְל יַע
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ם,ִימִמְה ּתָנָי ׁשֵנְים ּבִׂשָבְי כֵנְת ׁשָּבַּׁשַיֹום הְּוב

ּכֹו.ְסִנְן וֶמֶּׁשַה בָלּולְה ּבָחְנִת מֶֹלים סִֹרנְׂשֶי עֵנְּוׁש

ּה.ָּכְסִנְיד וִמָּתַת הַֹלל עַּתֹו, עַּבַׁשְת ּבַּבַת ׁשַֹלע

מּור:ָאָּיֹום ּכַן הַָקְרּבְת וָּבַן ׁשַה ָקְרּבֶז

יהוה,ַה לָֹלְקִריבּו עַם ּתֶיכְֵדׁשָי חֵָראׁשְּוב

ם.ִימִמְה ּתָעְבִה ׁשָנָי ׁשֵנְים ּבִׂשָבְד, ּכָחֶל אִיַאְם וִיַנְָקר ׁשָי בֵנְִרים ּבָּפ

ר,ָֻדּבְמִם ּכֶיהֵּכְסִנְם וָתָחְנִּומ

ּכֹו,ְסִנְן ּכִיַיְׂש, וֶבֶּכַרֹון לָּׂשִעְל, וִיָאָים לִֹרנְׂשֶי עֵנְר, ּוׁשָּפַים לִֹרנְׂשֶה עָׁשֹלְׁש

ם.ָתָכְלִהְיִדים ּכִמְי תֵנְר, ּוׁשֵּפַכְיר לִעָׂשְו

ג,ֶֹני עֵקֹוְראְת וָּבֵַרי ׁשְָך ׁשֹומְכּותְלַמְחּו בְמְׂשִי

ָך,ֶּטּובִגּו מְּנַעְתִיְעּו וְּבְׂשִם יָּלֻי, ּכִיעִבְי ׁשֵׁשְַקּדְם מַע

ּתֹו,ְׁשִַקּדְ ּבֹו וָיתִי ָרצִיעִבְּׁשַּוב

ית.ִֵראׁשְה בֵׂשֲעַמְר לֶכֵ, זָים אֹותֹו ָקָראתִמָת יַּדְמֶח

נּו,ֵתָנּוחְמִא בָה נֵינּו, ְרצֵבֹותֲי אֵאֹלהֵינּו וֵֹלהֱא

הֶּזֶַדׁש הֹחַת הֶה אֶּזַת הָּבַּׁשַיֹום הְינּו ּבֵלָׁש עֵּדַחְו

ה,ָחְמִׂשְׂשֹון ּולָׂשְה, לָָרכְבִלְה וָטֹובְל

ה,ָלָּכְלַכְה ּולָסְָרנַפְה, לָמָחֶנְה ּולָיׁשּועִל

ֹוןָת עַיחִלְסִלְא וְטֵת חַילִחְמִלֹום, לָׁשְים ּולִים טֹובִּיַחְל

.]עַׁשַָרת ּפָּפַכְּול[בשנה מעוברת מוסיף החזן: 

נּו,ֵׁשְפְַדיֹון נִפְֹראׁש לָה וָּלִחְינּו, ּתֵרֹותָל צָכְֵקץ לְה סֹוף וֶּזֶַדׁש הֹחַי הִיהִו

ּמֹות,ֻאָל הָּכִ מְָרּתַחָל ּבֵָראְׂשִָך יְּמַעְי בִּכ

.ָּתְעָם ָקבֶהָים לִָדׁשֳי חֵי ָראׁשֵּקֻחְ וָּתְם הֹוָדעֶהָָך לְת ָקְדׁשַּבַׁשְו

ים.ִָדׁשֳי חֵָראׁשְל וֵָראְׂשִיְת וָּבַּׁשַׁש הֵַקּדְה יהוה, מָּתַרּוְך אָּב

במדבר כח, ט-י
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שלוש ברכות אחרונות

 ברכת העבודה]ה[

ה,ֵעְם ׁשָתָּלִפְתִלְל וֵָראְׂשִָך יְּמַעְינּו, ּבֵֹלהֱה, יהוה אְֵרצ

ָך,ֶיתֵיר ּבְִדבִבֹוָדה לֲעָת הֶב אֵׁשָהְו

ָרצֹון,ְל ּבֵַקּבְה תָבֲהַאְָרה ּבֵהְם מָתָּלִפְל ּותֵָראְׂשִי יֵּׁשִאְו

ָך.ֶּמַל עֵָראְׂשִבֹוַדת יֲיד עִמָָרצֹון ּתְי לִהְּות

ים.ִמֲַרחְּיֹון ּבִצְָך לְׁשּובְינּו ּבֵינֵה עָינֶזֱחֶתְו

ּיֹון.ִצְתֹו לָינִכְיר ׁשִזֲחַּמַה יהוה, הָּתַרּוְך אָּב

בשעה שהחזן אומר את חלקה הראשון של ברכת ההודאה אומר הקהל "מודים דרבנן":

 ברכת ההודאה]ו [

ה הּואָּתַאָ ׁשְך,ָנּו לְחַנֲמֹוִדים א   קידה

םָעֹולְינּו לֵבֹותֲי אֵאֹלהֵינּו וֵֹלהֱיהוה א

ה הּואָּתַנּו אֵעְׁשִן יֵגָינּו, מֵּיַד, צּור חֶעָו

ָך,ֶתָּלִהְר ּתֵּפַסְָך ּונְדֹור. נֹוֶדה ּלָדֹור וְל

לַעְֶדָך, וָיְסּוִרים ּבְּמַינּו הֵּיַל חַע

יָךֶּסִל נַעְְך, וָקּודֹות לְּפַינּו הֵמֹותְׁשִנ

יָךֶאֹותְלְפִל נַעְנּו, וָּמִל יֹום  עָכְּבֶׁש

ֶקרֹבֶָרב וֶת, עֵל עָכְּבֶיָך ׁשֶטֹובֹותְו

יָך,ֶמֲלּו ַרחָי ֹלא כִּטֹוב ּכַם. הִָריֳהָצְו

ְך.ָינּו לִם ִקּוָעֹולֵי מִֶדיָך, ּכָסֲּמּו חַי ֹלא תִם ּכֵַרחְמַהְו

"מודים דרבנן"

ה הּוא יהוהָּתַאָ ׁשְך,ָנּו לְחַנֲמֹוִדים א   קידה

ר,ָׂשָל ּבָי כֵֹלהֱינּו, אֵבֹותֲי אֵאֹלהֵינּו וֵֹלהֱא

הֹוָדאֹותְָרכֹות וְית. ּבִֵראׁשְר ּבֵֵרנּו יֹוצְיֹוצ

נּוָיתִיֱחֶהֶל ׁשַדֹוׁש עָּקַהְדֹול וָּגַָך הְמִׁשְל

ֹףסֱאֶתְנּו וֵמְַקּיְנּו ּותֵּיַחְן ּתֵנּו. ּכָּתְמִַקּיְו

יָךֶּקֻר חֹמְׁשִָך לֶרֹות ָקְדׁשְצַחְינּו לֵּיֹותֻלָּג

לַם, עֵלָב ׁשָבֵלְָך ּבְּדְבָעְָך ּולֶׂשֹות ְרצֹונֲעַלְו

הֹוָדאֹות.ַל הֵרּוְך אְָך, ּבָנּו מֹוִדים לָאֶׁש
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בחנוכה מוסיף החזן:

מֹותָחֶּנַל הַעְאֹות וָלְפִּנַל הַעְׁשּועֹות וְּתַל הַעְבּורֹות וְּגַל הַעְְרָקן וֻּפַל הַעְים וִּסִּנַל הַעְו

ה.ֶּזַן הַמְּזַם ּבֵהָים הִמָּיַינּו ּבֵבֹותֲאַ לָיתִׂשָעֶמֹות ׁשָחְלִּמַל הַעְו

הָעְָרׁשָן הָוָכּות יְלַָדה מְמָעֶׁשְיו, ּכָנָאי ּובַמֹונְׁשַדֹול חָן ּגֵֹהן ּכָנָן יֹוחֶהּו ּבָיְתִּתַי מֵימִּב

יָךֶמֲַרחְה ּבָּתַאְָך, וֶי ְרצֹונֵּקֻחֵיָרם מִבֲעַהְָך ּולֶם ּתֹוָרתָיחִּכְׁשַהְל לֵָראְׂשִָך יְּמַל עַע

תֶ אָּתְַקמָם, נָינִת ּדֶ אָּתְנַם, ּדָת ִריבֶ אָּתְם, ַרבָָרתָת צֵעְם ּבֶהָ לְָדּתַמָים עִַרּבָה

הֹוִרים,ְד טַיְים ּבִאֵמְים, ּוטִּטַעְד מַיְים ּבִַרּבְים, וִׁשָּלַד חַיְּבֹוִרים ּבִ ּגְָרּתַסָם, מָתְָקמִנ

ָקדֹוׁשְדֹול וָם ּגֵ ׁשָיתִׂשָָך עְָך, ּולֵֶקי תֹוָרתְד עֹוסַיְִדים ּבֵזְיִקים, וִּדַד צַיְים ּבִעָּוְרׁש

ְךַר ּכַחַאְה. וֶּזַּיֹום הַהְְרָקן ּכֻה ּופָדֹולְה גָׁשּועְ ּתָיתִׂשָל עֵָראְׂשִָך יְּמַעְָך, ּולֶמָעֹולְּב

רֹותֵיקּו נְִדלִהְָך, וֶׁשְָקּדִת מֶרּו אֲהִטְָך, וֶלָיכֵת הֶּנּו אִָך, ּופֶיתֵיר ּבְִדבִיָך לֶנָאּו בָּב

.דֹולָּגַָך הְמִׁשְל לֵּלַהְהֹודֹות ּולְּלּו, לֵה אָּכֻנֲי חֵמְת יַמֹונְעּו ׁשְָקבְָך, וֶרֹות ָקְדׁשְצַחְּב

בשושן פורים מוסיף החזן:

מֹותָחֶּנַל הַעְאֹות וָלְפִּנַל הַעְׁשּועֹות וְּתַל הַעְבּורֹות וְּגַל הַעְְרָקן וֻּפַל הַעְים וִּסִּנַל הַעְו

ה.ֶּזַן הַמְּזַם ּבֵהָים הִמָּיַינּו ּבֵבֹותֲאַ לָיתִׂשָעֶמֹות ׁשָחְלִּמַל הַעְו

ידִמְׁשַהְׁש לֵּקִע, ּבָָרׁשָן הָמָם הֶיהֵלֲד עַמָעֶׁשְיָרה, ּכִּבַן הַׁשּוׁשְר ּבֵּתְסֶאְי וַכְְרּדָי מֵימִּב

הָׁשֹלְׁשִד, ּבָחֶיֹום אְים ּבִׁשָנְף וֵַקן  טָד זַעְר וַעַּנִהּוִדים מְּיַל הָת ּכֶד אֵּבַאְֹרג ּולֲהַל

יםִַרּבָיָך הֶמֲַרחְה ּבָּתַאְבֹוז. וָם לָלָלְָדר, ּוׁשֲֶדׁש אֹר, הּוא חָׂשָים עֵנְֶדׁש ׁשֹחְר לָׂשָע

לּו אֹותֹוָתְֹראׁשֹו, וְמּולֹו ּבְ ּלֹו ּגָבֹותֵׁשֲהַּתֹו, וְבַׁשֲחַת מֶ אָּתְַקלְִקלְתֹו, וָצֲת עֶ אְָרּתַפֵה

ץ.ֵעָל הַיו עָנָת ּבֶאְו

ד.ֶעָם וָעֹולְיד לִמָנּו ּתֵּכְלַָך מְמִא ׁשֵּׂשַנְתִיְם וַרֹומְתִיְוַרְך ָּבְתִם יָּלֻל ּכַעְו

בשבת שובה אומר הקהל ואחר כך החזן:

ָך.ִֶריתְי בֵנְל ּבָים ּכִים טֹובִּיַחְב לֹתְּוכ

ה,ָלֶים יֹודּוָך ּסִּיַחַל הָכְו

י טֹוב,ִם ּכָעֹולְת לֶמֱאֶדֹול ּבָּגַָך הְמִת ׁשְֶרכּו אָיבִלּו וְלַיהִו
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ּטֹוב.ַל הֵאָה, הָלֶנּו סֵָרתְזֶעְנּו וֵתָׁשּועְל יֵאָה

הֹודֹות.ְה לֶאָָך נְָך ּולְמִּטֹוב ׁשַה יהוה, הָּתַרּוְך אָ   ּבקידה

ברכת כהנים

אם אין כהנים בין המתפללים ממשיך החזן להלן, עמ' 263. אם יש כהנים בין המתפללים הם
עולים אל הדוכן.

הגבאי מכריז:

יםִנֲֹהֹּכ

הכהנים מברכים בקול רם:

לֶתֹו ׁשְָקֻדּׁשִנּו ּבָׁשְר ִקּדֶׁשֲם, אָעֹולְָך הֶלֶינּו מֵֹלהֱה יהוה, אָּתַרּוְך אָּב

]אמן[ה. ָבֲהַאְל ּבֵָראְׂשִּמֹו יַת עֵֶרְך אָבְנּו לָּוִצְֹרן, וֲהַא

החזן קורא מילה אחר מילה והכהנים חוזרים אחריו. הקהל עונה אמן בסוף כל פסוק.

]אמן[. ֶרָךְמְׁשִיְָך יהוה וְֶרכָבְי

]אמן[ .ָּךֶּנֻיחִיָך וֶלֵיו אָנָר יהוה ּפֵאָי

]אמן[ לֹום.ָָך ׁשְם לֵׂשָיְיָך וֶלֵיו אָנָא יהוה ּפָּׂשִי

לאחר הברכה אומרים הכהנים בלחש:

נּו:ָּתְחַטְבִהֶמֹו ׁשְנּו ּכָּמִה עֵׂשֲה עָּתַף אַינּו, אֵלָ עְָרּתַזָּגֶה ּׁשַינּו מִׂשָם, עָל עֹולִֶרּבֹונֹו ׁש

תֵאְל וֵָראְׂשִת יֶָך אְּמַת עֵֶרְך אָם ּובִיַמָּׁשַן הִָך מְעֹון ָקְדׁשְּמִה מִָקיפְׁשַה

ׁש.ָב ּוְדבָלָת חַבֶָרץ זֶינּו אֵבֹותֲאַ לָּתְעַּבְׁשִר נֶׁשֲאַנּו, ּכָה לָּתַתָר נֶׁשֲה אָָדמֲאָה

לאחר הברכה אומר הקהל בלחש:

לָל ּכַעְינּו וֵלָים עִׂשָּתֶי ָרצֹון ׁשִהְלֹום. יָָך ׁשְמִׁשְלֹום וָה ׁשָּתַבּוָרה, אְגִן ּבֵרֹום ׁשֹוכָּמַיר ּבִּדַא

לֹום.ֶָרת ׁשֶמְׁשִמְה לָָרכְים ּובִּיַל חֵָראְׂשִית יֵָך ּבְּמַע

דברים כו, טו

במדבר ו, כד-כו
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אם אין כהנים העולים לדוכן אומר החזן:

הָתּובְּכַּתֹוָרה הַת, ּבֶׁשֶּלֻׁשְמַה הָָרכְּבַנּו ּבְֵרכָינּו, ּבֵבֹותֲי אֵאֹלהֵינּו וֵֹלהֱא

יָך,ֶם ְקדֹוׁשַים עִנֲֹהיו, ּכָנָֹרן ּובֲהַי אִּפִמּוָרה מֲאָָך, הֶּדְבַה עֶֹׁשֵדי מְל יַע

].כן יהי רצון[ועונים: ֶרָך ְמְׁשִיְָך יהוה וְֶרכָבְמּור: יָאָּכ

ָךְם לֵׂשָיְיָך וֶלֵיו אָנָא יהוה ּפָּׂשִ י.]כן יהי רצון[ ָּךֶּנֻיחִיָך וֶלֵיו אָנָר יהוה ּפֵאָי

 .]כן יהי רצון[לֹום ָׁש

 ברכת השלום]ז [

ים,ִמֲַרחְד וֶסֶחָן וֵים חִּיַ חה,ָָרכְה ּובָלֹום טֹובָים ׁשִׂש

ָך.ֶּמַל עֵָראְׂשִל יָל ּכַעְינּו וֵלָע

יָך,ֶנָאֹור ּפְד ּבָחֶאְנּו ּכָּלֻינּו ּכִבָנּו אְֵרכָּב

ד,ֶסֶת חַבֲהַאְים וִּיַינּו, ּתֹוַרת חֵֹלהֱנּו, יהוה אָ ּלָּתַתָיָך נֶנָאֹור ּפְי בִּכ

לֹום.ָׁשְים וִּיַחְים וִמֲַרחְה וָָרכְָדָקה ּובְּוצ

לֵָראְׂשִָך יְּמַל עָת ּכֵֶרְך אָבְנּו ּולְֵרכָבְיָך לֶינֵעְה ּבֶיְהִטֹוב יְו

ָך.ֶלֹומְׁשִה ּבָעָל ׁשָכְת ּובֵל עָכְּב

בשבת שובה אומר הקהל ואחר כך החזן:

בֵתָּכִנְר וֵכָּזִמֹות, נָחֶנְׁשּועֹות וְרֹות טֹובֹות, יֵזְה, ּוגָה טֹובָסְָרנַלֹום, ּופָׁשְה וָָרכְים, ּבִּיַר חֶפֵסְּב

לֹום.ָׁשְים ּולִים טֹובִּיַחְל, לֵָראְׂשִית יֵָך ּבְּמַל עָכְנּו וְחַנֲיָך, אֶנָפְל

לֹום.ָּׁשַל ּבֵָראְׂשִּמֹו יַת עֵֶרְך אָבְמַה יהוה, הָּתַרּוְך אָּב

במדבר ו, כד-כו
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קדיש שלם

א.ָּה ַרּבֵמְׁש ׁשַַקּדְתִיְל וַּדַּגְתִי

ן.ֵמָא

יְךִלְמַיְּה, וְֵרעּותִָרא כְי בִא ּדָמְלָעְּב

ּה.ֵיחִׁשְיָקֵרב מִּה וְֵרָקנֻח ּפַמְצַיְּה וֵכּותְלַמ

ן.ֵמָא

יתֵל ּבָכְי ּדֵּיַחְיכֹון ּובֵיֹומְיכֹון ּובֵּיַחְּב

ן ָקִריב,ַמְזִא ּובָלָגֲעַל, ּבֵָראְׂשִי

ן.ֵמָרּו אְמִאְו

םַלָעְַרְך לָבְא מָּה ַרּבֵמְא ׁשֵהְן. יֵמָא

א.ָּיַמְלָי עֵמְלָעְּול

םַרֹומְתִיְר וַאָּפְתִיְח וַּבַּתְׁשִיְַרְך וָּבְתִי

לָּלַהְתִיְה וֶּלַעְתִיְר וָּדַהְתִיְא וֵּׂשַנְתִיְו

ִריְך הּוא.ְא ּבָֻקְדׁשְּה ּדֵמְׁש

ן.ֵמָא

:הבוששבת ב[  אָתְָרכִל ּבָן ּכִא מָּלֵעְל

]אָתְָרכִל ּבָּכִא מָּלֵעְא לָּלֵעְל

אָתָמֱחֶנְא וָתָחְּבְׁשֻא ּתָיָרתִׁשְו

ן.ֵמָרּו אְמִאְא, וָמְלָעְיָרן ּבִמֲאַּד

ן.ֵמָא

יתֵל ּבָכְהֹון ּדְעּותָהֹון ּובְלֹותְל צַַקּבְתִּת

ן.ֵמָרּו אְמִאְא, וָּיַמְׁשִי בִבּוהֹון ּדֲל קָדם אֵָראְׂשִי

ן.ֵמָא

יםִים טֹובִּיַחְא וָּיַמְן ׁשִא מָא ַרּבָמָלְא ׁשֵהְי

ן.ֵמָרּו אְמִאְל, וֵָראְׂשִל יָל ּכַעְינּו וֵלָע

ן.ֵמָא

ל,ֵָראְׂשִל יָל ּכַעְינּו וֵלָלֹום עָה ׁשֶׂשֲעַיו, הּוא יָרֹומְמִ ּב]לֹוםָּׁשַה :הבוששבת ב[לֹום ָה ׁשֶֹׂשע

ן.ֵמָא  קהל ן.    ֵמָרּו אְמִאְו

תרגום:

יתגדל ויתקדש שמו הגדול.
.]אמן[

בעולם שברא כרצונו וימליך
מלכותו ויצמיח ישועתו ויקרב משיחו.

.]אמן[

בחייכם ובימיכם ובחיי כל בית
ישראל במהרה ובזמן קרוב,

ואמרו אמן.
אמן. יהי שמו הגדול מבורך, לעולם[

.]ולעולמי עולמים
יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם
ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל

שמו של הקדוש ברוך הוא.
.]אמן[

שבת שובה:ב[למעלה מכל הברכות 

]למעלה ולמעלה מכל הברכות

והשירות, התשבחות והנחמות,
הנאמרות בעולם, ואמרו אמן.

.]אמן[

תתקבל תפילתם ובקשתם של כל בית
ישראל לפני אביהם שבשמים, ואמרו אמן.

.]אמן[

יהי שלום רב מן השמים וחיים טובים
עלינו ועל כל ישראל, ואמרו אמן.

.]אמן[

 ֳ

ראה עמ' 205.  קדיש שלם:
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הליפתה רחאל דומיל

:שחלב םיאבה םיעטקה לכ תא םירמוא

ל יהוה.ֶה אֵַקּוְָך, וֶּבִץ לֵמֲאַיְק וַזֲל יהוה, חֶה אֵ  ַקּוישיבה 

ינּו.ֵאֹלהֵין צּור ּכֵאְָך, וֶּתְלִין ּבֵי אִיהוה, ּכַין ָקדֹוׁש ּכֵא

ינּו.ֵֹלהֱי אִתָי צּור זּולִֵדי יהוה, ּומֲעְלַּבִ מַלֹוּהֱי אִי מִּכ

נּו.ֵיעִמֹוׁשְין ּכֵנּו, אֵּכְלַמְין ּכֵינּו, אֵאדֹונַין ּכֵינּו, אֵאֹלהֵין ּכֵא

נּו.ֵיעִמֹוׁשְי כִנּו, מֵּכְלַמְי כִינּו, מֵאדֹונַי כִינּו, מֵאֹלהֵי כִמ

נּו.ֵיעִמֹוׁשְנּו, נֹוֶדה לֵּכְלַמְינּו, נֹוֶדה לֵאדֹונַינּו, נֹוֶדה לֵאֹלהֵנֹוֶדה ל

נּו.ֵיעִרּוְך מֹוׁשָנּו, ּבֵּכְלַרּוְך מָינּו, ּבֵדֹונֲרּוְך אָינּו, ּבֵֹלהֱרּוְך אָּב

ינּו,ֵדֹונֲה הּוא אָּתַינּו, אֵֹלהֱה הּוא אָּתַא

נּו.ֵיעִה הּוא מֹוׁשָּתַנּו, אֵּכְלַה הּוא מָּתַא

ים.ִּמַּסֶַרת הֹת ְקטֶיָך אֶנָפְינּו לֵבֹותֲירּו אְִקטִהֶה הּוא ׁשָּתַא

פיטום הקטורת

ַקלְׁשִה, מָבֹונְּלַהְה וָנְּבְלֶחֶַרן, הֹּפִּצַהְּצִרי וַהֶרת. ֹטְּקַּטּום הִּפ 

רָׂשָה עָּׁשִַקל ׁשְׁשִ מם,ְֹרּכַכְ וְְרּדֵת נֶלֹּבִׁשה, ָיעִר ּוְקצֹה. מֶנָים מִעְבִים ׁשִעְבִׁש

הלים כז, ידת

שמואל-א ב,ב

לים יח, לבתה

אחרי תפילת העמידה קוראים המתפללים בלחש קטעים אחדים מן  לימוד לאחר התפילה:

המקרא ומן התורה שבעל פה - המשנה והתלמוד הבבלי. מנהג זה מתועד רק מראשית ימי הביניים,

והוא בא לאפשר לכל מתפלל לקיים בשבת את מצוות לימוד תורה. קטעי הלימוד המגוונים עוסקים

בעבודת המקדש ובחביבות התורה, לימודה ולומדיה.

  פיוט פשוט בצורתו זה ידוע כבר מספרות הגאונים והוא משמש כאן כמבוא לקריאתאין כאלהינו:

"אין...[מעשה פיטום הקטורת. יש מי שרואה באותיות הפותחות את שלושת הטורים הראשונים 

 את המילה "אמן", ואם כן הוא - אפשר לראות פיוט זה כעין אמירת "אמן" המסכמת]מי ... נודה"

את כל תפילות היום ובאה לתת להן תוקף ואישור.

  על קטע זה ראה עמ' 120.פיטום הקטורת:

מלבד.  מבלעדי...זולתי:מחסה ומגן.     צור:מלבדך.     בלתך:∞  

תלמוד בבלי כריתות ו
ע"א (בשינויים קלים)   ֳ
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ִריתֹה. ּבָעְׁשִמֹון ּתִָקּנְ, והָׁשֹלְה ׁשִָקּלּופְר. וָׂשָים עֵנְ ׁשְטְֹׁשּקַה. הֶנָר מָׂשָה עָּׁשִׁש

יןֵין לֹו יֵם אִאְא, וָתָלְין ּתִַקּבְא וָתָלְין ּתִאְין סִִריסְין ַקפֵין, יִה ַקּבָעְׁשִה ּתָינְִרׁשַּכ

הּוא.ֶל ׁשָן ּכָׁשָה עֶלֲעֵַע, מַית ֹרבִֹדמְח סַלֶיק. מִּתַן עְָריַּוִר חַמֲיא חִבֵין, מִִריסְַקפ

ּה,ָלָסְׁש ּפַבְּה ּדָן ּבַתָם נִאְהּוא, וֶל ׁשָן ּכְֵרּדַּיַת הַּפִף ּכַר: אֵי אֹומִלְבַּבַן הָתָי נִַרּב

ה.ָיתִב מָּיַ חָיהֶנָּמַל סָּכִת מַחַר אַּסִם חִאְו

ף.ָטְּקַי הֵצֲעֵף מֵּנֹוטַָרף הְא ׂשָּלֶינֹו אֵּצִרי אַר: הֵל אֹומֵיאִלְמַן ּגֶעֹון ּבְמִן ׁשַָרּב

ּׁשֹוִריןֶין ׁשִִריסְין ַקפֵה, יָאָא נֵהְּתֵֶדי ׁשְֶרן, ּכֹּפִּצַת הֶּה אָין ּבִפָּׁשֶה ׁשָינְִרׁשִַרית ּכֹּב

יןִיסִנְכַין מֵאֶא ׁשָּלֶּה, אָין לִפָם יִיַלְי ַרגֵֹלא מֲהַה. וָּזַא עֵהְּתֵֶדי ׁשְֶרן, ּכֹּפִּצַת הֶּבֹו א

בֹוד.ָּכַי הֵנְּפִׁש מְָקּדִּמַם ּבִיַלְי ַרגֵמ

ׁש.ְָקּדִּמַית הֵבְִרים ּבְיּו אֹומָם הִּיִוְלַהֶיר ׁשִּׁשַה

ּה.ָי בֵבְֹׁשיְל וֵבֵּה, ּתָלֹואְֶרץ ּומָאָיהוה הִַרים: לְיּו אֹומָ הִראׁשֹוןָּיֹום הַּב

ר ָקְדׁשֹו.ַינּו הֵֹלהֱיר אִעְד, ּבֹאְל מָּלֻהְדֹול יהוה ּומִָרים: ּגְיּו אֹומָ היִנֵּׁשַּב

ט.ֹּפְׁשִים יִֹלהֱֶקֶרב אְל, ּבֵַדת אֲעַב ּבָּצִים נִֹלהֱִרים: אְיּו אֹומָ היִיׁשִלְּׁשַּב

.ַיעִָקמֹות הֹופְל נֵָקמֹות יהוה, אְל נִֵרים: אְיּו אֹומָ היִיעְִרבָּב

ֹקב.ֲעַי יֵאֹלהִֵריעּו לָנּו, הֵים עּוּזִאֹלהֵינּו לְִרנִַרים: הְיּו אֹומָ היִיׁשִמֲחַּב

  ֳ

בכל יום ויום, לאחר הקרבת קרבן התמיד בבית המקדש, היו הלויים  השיר שהלוים היו אומרים:

שרים מזמור אחד ממזמורי תהלים שיוחד לאותו יום. רשימת המזמורים מובאת במשנה והיא

נאמרת בכל שבת, מאז ימי הגאונים, כחלק מיחידת הלימוד שבסוף התפילה. מן הראוי להעיר,

לאחר משפט המבוא:[כי בכל אחד מימות השבוע נאמר בסוף התפילה המזמור המתאים ליום זה 

. כך]"היום יום [ראשון, שני וכו'] בשבת [= בשבוע] שבו היו הלויים אומרים בבית המקדש..."

ביקשו מחברי הסידור לעצב בתודעת המתפללים קשר של קבע בין עבודת המקדש לתפילת בית

]"שיר של יום" של שבת ראה עמ' 207.[הכנסת. 

בספרות חז"ל נתבאר ביטוי זה כמדבר במלאכים.  בקרב אלהים:פמליה של מעלה.   עדת אל:∞   

משנה תמיד ז, ד

תהלים כד, א

תהלים מח, ב

תהלים פב, א

תהלים צד, א

ים פא, בתהל
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ר,ָּזַאְתִז הֹׁש יהוה עֵבָׁש, לֵבָאּות לְֵך ּגָלִָרים: יהוה מְיּו אֹומָ היִּׁשִּׁשַּב

ּמֹוט.ִל ּתַל ּבֵבֵּכֹון ּתִף ּתַא

ת.ָּבַּׁשַיֹום הְיר לִמֹור ׁשְזִִרים: מְיּו אֹומָ התָּבַּׁשַּב

ים.ִמָעֹולָי הֵּיַחְה לָנּוחְת ּומָּבַּלֹו ׁשֻּכֶיֹום ׁשְבֹוא, לָיד לִתָעֶיר לִמֹור ׁשְזִמ

ח לֹוָטְבֻל יֹום, מָכְכֹות ּבָלֲה הֶּׁשֹונַל הָּכהּו: ָּיִלֵי אֵא ְדבָנָּת

ם לֹו.ָיכֹות עֹולִלֲר: הַמֱאֶּנֶא, ׁשָּבַם הָן עֹולֶהּוא ּבֶׁש

כֹות.ָלֲא הָּלֶיכֹות אִלְֲקֵרי הִל ּתַא

א:ָינִנֲי חִר ַרּבַמָר אָזָעְלֶי אִר ַרּבַמָא

ר:ַמֱאֶּנֶם, ׁשָעֹולָלֹום ּבָים ׁשְִרּבַים מִמָכֲיֵדי חִמְלַּת

ְך.ִיָנָלֹום ּבְַרב ׁשְּמּוֵדי יהוה וְִך לִיַנָל ּבָכְו

ְך.ִיָא ּבֹונָּלְֶך, אִיָנְָקֵרי ּבִל ּתַא

ׁשֹול.ְכִמֹו מָין לֵאְָך, וֶי תֹוָרתֵבֲאֹוהְלֹום ָרב לָׁש

ְך.ִיָנֹותְְרמַאְה ּבָוְלְַך, ׁשֵילֵחְלֹום ּבָי ׁשִהְי

ְך.ָה טֹוב לְָקׁשַבֲינּו אֵֹלהֱית יהוה אֵן ּבַעַמְְך, לָלֹום ּבָא ׁשָָרה ּנְַדּבֲי אֵָרעְי וַחַן אַעַמְל

לֹום.ָּׁשַּמֹו בַת עֵֶרְך אָבְן, יהוה יֵּתִּמֹו יַעְז לֹיהוה ע

יחידת הלימוד מסתיימת בקטע החותם את מסכת ברכות שבתלמוד הבבלי, ובו  אמר ר' אלעזר:

, פסוקי עידוד ללומדי התורה ודברי ברכה כלליים לירושלים ולעם]בשם ר' חנינא[ר' אלעזר  דברי

ישראל.

ליום שכלו שבת:המזמור כולו נתבאר לעיל, עמ' 62.     מזמור שיר וכו':   הפסוק נתבאר לעיל, עמ' 63.  ה' מלך וכו':
תנא דבימזמור צ"ב נדרש כעוסק בימות המשיח, ימים שלא יהיו בהם עמל ועבודה, ימים של מנוחה נצחית.   

הצירוף "הליכות עולם  אל תקרי הליכות וכו':  משנן.   שונה:אמר אחד מתלמידי בית המדרש של אליהו.     אליהו:
אל לו".   ]עולם הבא:  כלומר[ עולם ]יש[ הלכות - ]מי ששונה בכל יום[":  לו" נדרש תוך שינוי הניקוד כאילו נאמר בו

אלו שבונים אותך, תלמידי[תוך שינוי הניקוד נדרש הצירוף "רב שלום בניך" כאילו נאמר בו כי "בוניך"   תקרי בניך:
אתפלל שישרור  אדברה נא שלום בך:בין חומותייך.     בחילך:להם.     למו: מביאים לעולם "שלום רב".   ]החכמים

בך שלום.

תהלים צג, א

תהלים צב, א

תלמוד בבלי ברכות סד ע"א

ישעיה נד, יג

תהלים קיט, קסה

תהלים קכב, ז-ט

תהלים כט, יא

תלמוד בבלי מגילה כח ע"ב

חבקוק ג, ו
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קדיש דרבנן

א.ָּה ַרּבֵמְׁש ׁשַַקּדְתִיְל וַּדַּגְתִי

ן.ֵמָא

יְךִלְמַיְּה, וְֵרעּותִָרא כְי בִא ּדָמְלָעְּב

ּה.ֵיחִׁשְיָקֵרב מִּה וְֵרָקנֻח ּפַמְצַיְּה וֵכּותְלַמ

ן.ֵמָא

יתֵל ּבָכְי ּדֵּיַחְיכֹון ּובֵיֹומְיכֹון ּובֵּיַחְּב

ן ָקִריב,ַמְזִא ּובָלָגֲעַל, ּבֵָראְׂשִי

ן.ֵמָרּו אְמִאְו

םַלָעְַרְך לָבְא מָּה ַרּבֵמְא ׁשֵהְן. יֵמָא

א.ָּיַמְלָי עֵמְלָעְּול

םַרֹומְתִיְר וַאָּפְתִיְח וַּבַּתְׁשִיְַרְך וָּבְתִי

לָּלַהְתִיְה וֶּלַעְתִיְר וָּדַהְתִיְא וֵּׂשַנְתִיְו

ִריְך הּוא.ְא ּבָֻקְדׁשְּה ּדֵמְׁש

ן.ֵמָא

שבת שובה:ב[  אָתְָרכִל ּבָן ּכִא מָּלֵעְל

]אָתְָרכִל ּבָּכִא מָּלֵעְא לָּלֵעְל

אָתָמֱחֶנְא וָתָחְּבְׁשֻא ּתָיָרתִׁשְו

ן.ֵמָרּו אְמִאְא, וָמְלָעְיָרן ּבִמֲאַּד

ן.ֵמָא

ןָנָל ַרּבַעְל וֵָראְׂשִל יַע

יֵדיהֹון,ִמְלַיֵדי תִמְלַל ּתָל ּכַעְיֵדיהֹון וִמְלַל ּתַעְו

א,ָתְאֹוַריְִקין ּבְסָעְאן ּדָל מָל ּכַעְו

ֵדיןָא הָיׁשִָרא ַקּדְתַאְי בִּד

ר.ַתֲאַר וַתֲל אָכְִדי בְו

א,ָא ַרּבָמָלְכֹון ׁשְהֹון ּולְא לֵהְי

יֵמֲַרחְא וָּדְסִחְא וָּנִח

קדיש שלאחר לימוד תורה שבעל פה בציבור. ראה עמ' 205.  קדיש דרבנן:

תרגום:

יתגדל ויתקדש שמו הגדול.
.]אמן[

בעולם שברא כרצונו וימליך
מלכותו ויצמיח ישועתו ויקרב משיחו.

.]אמן[

בחייכם ובימיכם ובחיי כל בית
ישראל במהרה ובזמן קרוב,

ואמרו אמן.
אמן. יהי שמו הגדול מבורך, לעולם[

.]ולעולמי עולמים
יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם
ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל

שמו של הקדוש ברוך הוא.
.]אמן[

שבת שובה:ב[למעלה מכל הברכות 

]למעלה ולמעלה מכל הברכות

והשירות, התשבחות והנחמות,
הנאמרות בעולם, ואמרו אמן.

.]אמן[

על ישראל ועל רבותינו
ועל תלמידיהם ועל כל תלמידי תלמידיהם,

ועל כל מי שעוסקים בתורה,
שבמקום הקדוש הזה
ושבכל מקום ומקום,

יהי להם ולכם שלום רב,
חן וחסד ורחמים

האבלים

קהל

האבלים

קהל

האבלים

קהל ואבלים

האבלים

קהל

האבלים

קהל

האבלים



תבשל ףסומ

269

י,ֵיחִי ְרוֵזֹונְי ּומִֵריכֲי אֵּיַחְו

א,ְָרעַאְא וָּיַמְׁשִי בִבּוהֹון ּדֲן קָדם אִא מְָרָקנֻּופ

ן.ֵמָרּו אְמִאְו

ן.ֵמָא

אָּיַמְן ׁשִא מָא ַרּבָמָלְא ׁשֵהְי

לֵָראְׂשִל יָל ּכַעְינּו וֵלָים עִים טֹובִּיַחְו

ן.ֵמָרּו אְמִאְו

ן.ֵמָא

]לֹוםָּׁשַה :הבוששבת ב[ לֹוםָה ׁשֶֹׂשע

ינּוֵלָלֹום עָה ׁשֶׂשֲעַיו יָמֲַרחְיו הּוא ּבָרֹומְמִּב

ן.ֵמָרּו אְמִאְל וֵָראְׂשִל יָל ּכַעְו

ן.ֵמָא

ל,ֹּכַדֹון הֲאַ לַחֵּבַׁשְלעמידה

ית,ִֵראׁשְר ּבֵיֹוצְה לָֻדּלְת ּגֵתָל

ָרצֹות,ֲאָי הֵגֹויְנּו ּכָׂשָֹּלא עֶׁש

ה,ָָדמֲאָחֹות הְּפְׁשִמְנּו ּכָמָֹלא ׂשְו

ם,ָמֹונֲל הָכְנּו ּכֵגֹוָרלְם וֶהֵָקנּו ּכְלֶם חָֹּלא ׂשֶׁש

,ַיעִל ֹלא יֹוׁשֵל אֶים אִלְּלַּפְתִִריק ּומָל וֶבֶהְים לִוֲחַּתְׁשִם מֵהֶׁש

  תפילת הסיום של כל אחת מן ההתכנסויות לשם תפילה בכל ימות  השנה. היא נאמרתעלינו:

 ומנחה. כן היא נאמרת בסיום טכס קידוש]וביום שאין בו מוסף: שחרית[לאחר ערבית, מוסף 

]עד "אין עוד"[ וטכס ברית מילה. תפילה זו מורכבת משני חלקים: הראשון ]להלן, עמ' 419[לבנה 

מדבר על ה' בגוף שלישי ומהללו, תוך הצבעה על ייחודו של עם ישראל כעם הנבחר. החלק השני

 פונה אל ה' ומצהיר על האמונה שכל האנושות כולה תקבל עליה עול]הפותח ב"ועל כן נקוה לך"[

ואולי אף קודם להם,[מלכות שמים. יש רמזים להנחה שתפילת "עלינו" נאמרה בתקופת חז"ל 

וחיים ארוכים ומזונות ברווח
וישועה מלפני אביהם שבשמים ובארץ,

ואמרו אמן.
.]אמן[

יהי שלום רב מן השמים
וחיים טובים עלינו ועל כל ישראל

ואמרו אמן.
.]אמן[

]השלום :הבוששבת ב[ עושה שלום

במרומיו הוא ברחמיו יעשה שלום עלינו
ועל כל ישראל ואמרו אמן.

.]אמן[

קהל

האבלים

קהל

האבלים

קהל

גויי הארצות...  לספר את גדולתו.   לתת גדלה:  מי שברא הכל, מושל בו ומנהיגו.   אדון הכל:  חובה עלינו.   עלינו:∞  
  דבר חסר כל ערך.הבל וריק:  מספרם הרב.   :ככל המונם  גורלנו כגורלם.   חלקנו כהם:  אומות העולם.   משפחות האדמה:

ינּוֵלָע

  ֳ
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יםִכָלְּמַי הֵכְלְַך מֶלֶי מֵנְפִים ּומֹוִדים לִוֲחַּתְׁשִים ּומִ   ּכֹוְרעקידהנּו   ְחַנֲאַו

רּוְך הּוא.ָדֹוׁש ּבָּקַה

ֶרץ,ָד אֵיֹוסְם וִיַמָה ׁשֶהּוא נֹוטֶׁש

ל,ַעַּמִם מִיַמָּׁשַָקרֹו ּבְב יַּומֹוׁש

ים.ִרֹומְי מֵהְבָגְּזֹו ּבֻת עַינִכְּוׁש

ין עֹוד.ֵינּו, אֵֹלהֱהּוא א

תֹו,ָס זּולֶפֶנּו, אֵּכְלַת מֶמֱא

תֹוָרתֹו:ְתּוב ּבָּכַּכ

ָך,ֶבָבְל לֶ אָתֹבֵׁשֲהַּיֹום וַ הָּתְַדעָיְו

ין עֹוד.ֵת, אַחָּתִֶרץ מָאָל הַעְל וַעַּמִם מִיַמָּׁשַים ּבִֹלהֱאָי יהוה הּוא הִּכ

ינּו,ֵֹלהֱָך, יהוה אְה ּלֶַקּוְן נֵל ּכַעְו

ָך,ֶּזֶֻרת עֶאְפִתְָרה ּבֵהְְראֹות מִל

ֵרתּון,ָּכִרֹות יָים ּכִילִלֱאָהְֶרץ וָאָן הִים מִּלּולִיר ּגִבֲעַהְל

י.ַּדַכּות ׁשְלַמְם ּבָן עֹולֵּקַתְל

ֶרץ.ָי אֵעְל ִרׁשָיָך ּכֶלֵנֹות אְפַהְָך, לֶמְׁשְִקְראּו בִר יָׂשָי בֵנְל ּבָכְו

והשבת   אין עוד מלבדו.  אפס זולתו:  המקום שבו שוכן כוחו.   :שכינת עזו  כבודו.   יקרו:  פורש, מותח.   נוטה:
  להביאלתקן עולם במלכות שדי:  אלילים.   גלולים:  נשים בך את תקוותינו.   נקוה לך:   קבע בלבבך.  אל לבבך:

  יפנו, יתפללו.להפנות:     את העולם לכלל שלימות באמצעות מלכות ה'.  

 במסגרת החגיגית של שלוש הברכות שבעקבותיהן— רק במוסף של ראש השנה ]בימי הבית השני

. מכל מקום, רק בימי הביניים הועברה]עליהן ראה משנה, ראש השנה ד, ה-ו[תוקעים בשופר 

"עלינו" אל התפילות כולן. שילובה של תפילת "עלינו" בתפילה היומיומית הביא לגל של קטרוג

כנגד היהודים שישבו באירופה, בגלל המשפט "שהם משתחווים להבל וריק ומתפללים אל אל לא

ששמו שווה בגימטריא[ כהעלבת הדת השלטת וכפגיעה במשיחּה — שלא כדין —יושיע", אשר נתפס 

.  משפט זה חסר בסידורים רבים, בשל צנזורה חיצונית או פנימית.]למילת "וריק", 316

דברים ד, לט
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ל,ֵבֵי תֵבְל יֹוׁשְָדעּו ּכֵיְירּו וִּכַי

ׁשֹון.ָל לָע ּכַבָּׁשִֶרְך, ּתֶל ּבַָרע ּכְכִָך ּתְי לִּכ

לּו,ֹּפִיְְרעּו וְכִינּו יֵֹלהֱיָך יהוה אֶנָפְל

נּו,ֵּתִָקר יְָך יְמִבֹוד ׁשְכִלְו

ָך,ֶכּותְלַל מֹת עֶם אָּלֻלּו כְיַקּבִו

ד.ֶעָם וָעֹולְָרה לֵהְם מֶיהֵלֲֹלְך עְמִתְו

בֹוד,ָכְֹלְך ּבְמִד ּתַי עֵמְעֹולְיא ּולִָך הְּלֶכּות ׁשְלַּמַי הִּכ

ד.ֶעָם וָֹלעְֹלְך לְמִָך: יהוה יֶתֹוָרתְתּוב ּבָּכַּכ

ֶרץ,ָאָל הָל ּכְַך עֶלֶמְה יהוה לָיָהְר: וַמֱאֶנְ   וחזן

ד.ָחֶמֹו אְד ּוׁשָחֶה יהוה אֶיְהִהּוא יַּיֹום הַּב

יש נוהגים לומר אחרי "עלינו" פסוקים אלה:

א:ֹבָי תִים ּכִעָת ְרׁשַֹאּׁשִ ּומםֹאְתִד ּפַחַּפִיָרא מִל ּתַא

ל:ֵנּו אָּמִי עִקּום, ּכָֹלא יְר וָרּו ָדבְּבַר, ּדָפֻתְה וָצֵצּו עֻע

ל,ֹּבְסֶי אִנֲה אָיבֵד ׂשַעְי הּוא, וִנֲה אְָקנִד זַעְו

ט:ֵּלַמֲאַל וֹּבְסֶי אִנֲאַא וָּׂשֶי אִנֲאַי וִיתִׂשָי עִנֲא

  שלושה פסוקים שנוספו לתפילה בימי הביניים ויש בהם דברי עידוד למתפלליםאל תירא וכו':

והבטחה של הגנה אלהית.

  תכננו תוכנית רעהעצו עצה:       אסון שגורמים הרשעים. שאת רשעים:  הבא בפתאומיות.   פתאם:∞      כבוד.  יקר:
גם בעתיד, כשיזקינו בני:    זו הבטחת ה' לאדםעד זקנה אני הוא:ו  תבוטל [על ידי ה'].   ותפר:[כנגד עם ישראל].   

  אציל מצרה.אמלט:  אשא ואגן.   אסבל:האדם, יעמוד לצדם.   

משלי ג, כה

ישעיה ח, י

ישעיה מו, ד

שמות טו, יח

טזכריה יד, 
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קדיש יתום

א.ָּה ַרּבֵמְׁש ׁשַַקּדְתִיְל וַּדַּגְתִי

ן.ֵמָא

יְךִלְמַיְּה, וְֵרעּותִָרא כְי בִא ּדָמְלָעְּב

ּה.ֵיחִׁשְיָקֵרב מִּה וְֵרָקנֻח ּפַמְצַיְּה וֵכּותְלַמ

ן.ֵמָא

יתֵל ּבָכְי ּדֵּיַחְיכֹון ּובֵיֹומְיכֹון ּובֵּיַחְּב

ן ָקִריב,ַמְזִא ּובָלָגֲעַל, ּבֵָראְׂשִי

ן.ֵמָרּו אְמִאְו

םַלָעְַרְך לָבְא מָּה ַרּבֵמְא ׁשֵהְן. יֵמָא

א.ָּיַמְלָי עֵמְלָעְּול

םַרֹומְתִיְר וַאָּפְתִיְח וַּבַּתְׁשִיְַרְך וָּבְתִי

לָּלַהְתִיְה וֶּלַעְתִיְר וָּדַהְתִיְא וֵּׂשַנְתִיְו

ִריְך הּוא.ְא ּבָֻקְדׁשְּה ּדֵמְׁש

ן.ֵמָא

:הבוששבת ב [  אָתְָרכִל ּבָן ּכִא מָּלֵעְל

]אָתְָרכִל ּבָּכִא מָּלֵעְא לָּלֵעְל

אָתָמֱחֶנְא וָתָחְּבְׁשֻא ּתָיָרתִׁשְו

ן.ֵמָרּו אְמִאְא, וָמְלָעְיָרן ּבִמֲאַּד

ן.ֵמָא

אָּיַמְן ׁשִא מָא ַרּבָמָלְא ׁשֵהְי

לֵָראְׂשִל יָל ּכַעְינּו וֵלָים עִים טֹובִּיַחְו

ן.ֵמָרּו אְמִאְו

ן.ֵמָא

ל,ֵָראְׂשִל יָל ּכַעְינּו וֵלָלֹום עָה ׁשֶׂשֲעַיו, הּוא יָרֹומְמִּב ]לֹוםָּׁשַה :הבוששבת ב [ לֹוםָה ׁשֶֹׂשע

ן.ֵמָרּו אְמִאְו

ן.ֵמָא

תרגום:

יתגדל ויתקדש שמו הגדול.
.]אמן [

בעולם שברא כרצונו וימליך
מלכותו ויצמיח ישועתו ויקרב משיחו.

.]אמן [

בחייכם ובימיכם ובחיי כל בית
ישראל במהרה ובזמן קרוב,

ואמרו אמן.
אמן. יהי שמו הגדול מבורך, לעולם [

.]ולעולמי עולמים
יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם
ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל

שמו של הקדוש ברוך הוא.
.]אמן [ 

שבת שובה:ב [למעלה מכל הברכות 

]למעלה ולמעלה מכל הברכות

והשירות, התשבחות והנחמות,
הנאמרות בעולם, ואמרו אמן.

.]אמן [ 

יהי שלום רב מן השמים
וחיים טובים עלינו ועל כל ישראל

ואמרו אמן.
.]אמן [ 

האבלים

קהל

האבלים

קהל

האבלים

קהל ואבלים

האבלים

קהל

האבלים

קהל

האבלים

קהל

האבלים

קהל

ראה עמ' 205.  קדיש יתום:
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דובכה ריש

.שדוקה ןורא תא חתופ םיללפתמה ןמ דחא

ֹרג.ֲעַי תִׁשְפַיָך נֶלֵי אִּכֹרג, ֱאֶיִרים אִׁשְירֹות וִמְז

ל ָרז סֹוֶדָך.ָת ּכַַדעֶָדָך, לָל יֵצְָדה ּבְּמִי חִׁשְפַנ

ל ּדֹוֶדיָך.ֶי אִּבִה לֶבֹוֶדָך, הֹומְכִִרי ּבְי ַדּבֵּדִמ

ִדידֹות.ְיֵרי יִׁשְד ּבֵּבַכֲָך אְמִׁשְדֹות, וָּבְכִָך נְר ּבֵַדּבֲן אֵל ּכַע

יָך.ִּתְַדעְֹלא יְָך וְּנַכֲָך אְַדּמֲיָך, אִיתִֹלא ְראְבֹוְדָך וְָרה כְּפַסֲא

בֹוד הֹוֶדָך.ְַדר ּכֲ הָיתִּמִֶדיָך, ּדָבֲסֹוד עְיָך ּבֶיאִבְד נַיְּב

ָך.ֶתָּלֻעְֶקף ּפֹתְּנּו לִָך, ּכֶבּוָרתְָך ּוגְתָֻדּלְּג

יָך.ֶׂשֲעַי מִפְּוּוָך לַׁשְיַָך, וְׁשֶי יִפְֹלא כְָך וְּמּו אֹותִּד

יֹונֹות.ְמִל ּדָכְד ּבָחֶָך אְּנִיֹונֹות, הְזֶֹרב חְילּוָך ּבִׁשְמִה

יםִעְנַא   חזן

קהל

חזן

קהל

חזן

קהל

חזן

קהל

חזן

פיוט המצוי בסידורים מאז המאה השש-עשרה, וחיבורו מיוחס לר' יהודה החסיד  שיר הכבוד:

 או לאביו, ר' שמואל. הפיוט עוסק בסוגיה דתית-פילוסופית-]נפטר באשכנז בראשית המאה הי"ג[

חווייתית מורכבת, ונושאו העיקרי הוא הלשונות השונות שבהן מתואר ה' בתנ"ך. הפיוט בנוי על

ההכרה שאין ביכולת האדם להבין את המציאות האלהית או לתת לה ביטוי בלשונו; האדם יכול

ומכאן השם "שיר[רק לבטא את הדרך שבה הוא קולט את ההתגלויות השונות של כבוד ה' בעולם 

. המקרא נותן לה' צורה, דמות וגוף, כיוון שבני האדם אינם יכולים לתפוס אותו בדרך]הכבוד"

אחרת, אך באמת מהותו נשגבת הרבה יותר מכל התגלויותיו המגוונות. זאת ועוד: מאחורי כל

הלשון בעקבות האמור בשיר  חמדה בצל ידך:בחרוזים ובמשקל נאים, כמעשה אריגה היפה לעין.     אארג:∞  
נפשו של המשורר התאוותה לחסות בצל כבוד ה':  , ופירוש הדברים כאן]"בצלו חמדתי וישבתי":  ב, ג[השירים 

אדמך  שירי אהבה.   שירי ידידות:דברי כבוד.     נכבדות:     אהבתך.    דודיך:עורג.     הומה:          ולגלות כך את סודותיו. 
 אבל אינני מגיע לידיעה מלאה ולא ידעתיך:.   אני מתאר אותך בעזרת דימויים שונים ואף מכנה אותך בשם  אכנך:

דמית:.   ]הם הנביאים והמשוררים שעל דבריהם יסתמך המשורר להלן[בחוג עבדיך   עבדיך:     בסודשל מהותך.    
וישווך   לא לפי מהותך האמיתית.  ולא כפי ישך:תיארו את חוזק מעשיך.     כנו לתקף פעלתך:נתת דמות וצורה.   

במראות  ברב חזיונות:     הם העמידו לנגד עיניהם את דמותך, על פי מעשיך והתגלותך במציאות.    לפי מעשיך:
מאחורי דימוייך, תיאוריך, השונים מסתתרת תמיד מהות  הנך אחד בכל דמיונות:נבואיים שונים ומגוונים.   

קבועה אחת. והולך הפייטן ומביא דוגמאות מקראיות רבות לתיאורים שונים של ה'.
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רּות.ֲחַׁשְה וָיבֵׂשְָך ּבְר ֹראׁשַעְרּות, ּוׂשֲחַה ּובְָקנִָך זְזּו בֱחֶּיַו

ָדיו לֹו ָרב.ָמֹות יָחְלִיׁש מִאְיֹום ְקָרב, ּכְרּות ּבֲחַין ּובִיֹום ּדְה ּבְָקנִז

 ָקְדׁשֹו.ַרֹועְינֹו ּוזִמְה ּלֹו יָיעִֹראׁשֹו, הֹוׁשְה ּבָׁשּועְע יַׁש ּכֹובַבָח

ה.ָלְיָי לֵיסִיו ְרסָּצֹותֻא, ְקוָלְמִי אֹורֹות ֹראׁשֹו נֵלְלַט

י.ִבְֶרת צֶטֲעַי לִה ּלֶיְהִהּוא יְי, וִץ ּבֵפָי חִי ּכִר ּבֵאָּפְתִי

ם ָקְדׁשֹו.ֵבֹוד ׁשְח ּכַצֵל מַק עַחְמּות ֹראׁשֹו, וְז ּדָהֹור ּפָם טֶתֶּכ

ָרה.ָטֲָרה עְּטִתֹו לֹו עָּמָֻרה, אָאְפִי תִבְבֹוד צָכְן ּולֵחְל

חֹורֹות.ְים ׁשִּלַּתְלַיו ּתָּצֹותֻחּורֹות, ְקוְי בֵימִבְפֹות ֹראׁשֹו ּכְלְחַמ

תֹו.ָחְמִל ֹראׁש ׂשַא עָה ּנֶלֲעְַרּתֹו, יַאְפִי תִבְֶדק צֶּצַה הֵוְנ

קהל

חזן

קהל

חזן

קהל

חזן

קהל

חזן

קהל

התיאורים הלשוניים האנושיים המגוונים עומדת מהות אחידה אחת. כן מדגיש הפיוט את הקשר

 באקרוסטיכון אלפביתי]החל מן הטור החמישי[והאהבה המיוחדים שבין ה' לעמו. הפיוט כתוב 

 עם חרוז פנימי]האות רי"ש מופיעה משום מה פעמיים, וכן האות ת"יו החותמת את הפיוט[

ובעיקר פסוקים ממגילת שיר[המתחלף בכל טור. בדבריו רומז הפייטן אל פסוקי מקרא רבים 

. במקומות רבים נוהגים לכבד באמירת פיוט זה נער]השירים או מדברי נביא הנחמה ישעיהו

שטרם הגיע למצוות, והטעם שנתנו לכך הוא קדושתו הגדולה של הפיוט: רק מי שטרם טעם

טעמו של חטא יכול לומר את הדברים הנשגבים שבו. גם פתיחת הארון בשעת אמירת הפיוט היא

עדות לחשיבות הגדולה שיוחסה לו.

תיאורו של ה'  זקנה ביום דין:שערו של ה' תואר לעיתים כשל אדם זקן ולעיתים כשל נער צעיר.     שיבה ושחרות:
זכריה[ ה' מתואר גם כלוחם צעיר ימים  ובחרות ביום קרב:   .]דניאל ז, ט[כשופט מציג אותו כזקן בעל שער שיבה 

לפי ישעיהו  טללי אורות ראשו נמלא:.   ]נט, יז[דברי ישעיהו   כובע ישועה בראשו:כוחו אדיר.    ידיו לו רב: .   ]יד, ג
 תלתלי שערו מלאו טל. והדימוי על קוצותיו רסיסי לילה:.   ]ושם הם דברי הדוד האוהב[כו, יט ושיר השירים ה, ב 

ישעיה[עם ישראל נבחר בידי ה' והוא מתפאר ומתגאה בו   יתפאר בי:.   ]שם[פי דברי הדוד האוהב בשיר השירים 
על פי  כתם טהור פז:   .]והלשון על פי ישעיה כח, ה[העם רואה את ה' ככתר יקר ונחשק   לעטרת צבי:.   ]מט, ג

וראה[גם על מצחו של ה'   וחק וכו':    ו"כתם" הוא סוג של זהב משובח.]ה, יא[תיאור הדוד האהוב בשיר השירים 
והוא כינוי לה'[תפארת שחושקים בה   צבי תפארה: מונחים כביכול תפילין, שבהם חקוק שמו הקדוש.   ]עוד להלן

שער  מחלפות ראשו:עם ישראל קשר בתפילותיו ובשבחיו עטרה לאלהיו.    אמתו וכו': .   ]בעקבות ישעיה כח, ה
נוה הצדק צבי תפארתו:.   ]והדימוי על פי שיר השירים ה, יא[תלתליו  קוצותיו: ימי הנוער.     ימי בחורות:ראשו.   

"אעלה את:  תהלים קלז, ו  על ראש שמחתו:   ירושלים, שהיא משכן הצדק, היא תפארתו של ה' ומושא אהבתו. 
ירושלים על ראש שמחתי", אזכור את העיר וחורבנה בכל שעה של שמחה.
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ֶרת.ֶאְפִי תִבְה צָלּוכְיף מִנְֶרת, ּוצֶטֲדֹו עָיְי בִהְתֹו ּתָּלֻגְס

ָדם.ְּבִיו ּכָינֵעְְקרּו בָר יֶׁשֲאֵָדם, מְּנִֶרת עֶטֲם, עָאָׂשְים נִמּוסֲע

יו.ָלֵי אִָקְראְי ּבַלֵָקרֹוב אְיו, וָלִָרי עֵאְי ּופַלָרֹו עֵאְּפ

דֹום.ֱאֵבֹואֹו מְָדְרכֹו ּבְֹדם, ּפּוָרה בָבּוׁשֹו אְלִֹדם לָאְח וַצ

יו.ָינֵד עֶגֶנְת יהוה לַמּונְו, ּתָנָעֶה לְָראֶין הִּלִפְר ּתֶׁשֶק

ר.ֵאָּפְתִהְם לָּלֹות ּבִהְב ּתֵר, יֹוׁשֵאָפְים יִוָנֲּמֹו עַעְה בֶֹוצר

ֹרׁש.ְָך ּדְם ּדֹוֶרׁשַדֹור, עָֹראׁש ּדֹור וֵת, קֹוֵרא מֶמְֱרָך אָבְאׁש ּדֹר

יָך.ֶלְֵקַרב אִי תִתִָרּנְיָך, וֶלָא עָיַרי נִמֹון ׁשֲית הִׁש

ֶרת.ֹּכֹון ְקטִי ּתִתָּלִפְֶרת, ּותֶטֲָך עְֹראׁשְי לִהְי ּתִתָּלִהְּת

יָך.ֶנָל ָקְרּבַר עַיר יּוׁשִּׁשַיָך, ּכֶינֵעְיַרת ָרׁש ּבִיַקר ׁשִּת

יר.ִּבַיק ּכִּדַיד, צִל ּומֹולֵחֹולְיר, מִּבְׁשַֹראׁש מְה לֶלֲעַי תִתְָרכִּב

ים ֹראׁש.ִמָׂשְבִָך ּכְּה ַקח לָאֹותְי ֹראׁש, וִע לַנֲעַנְי תִתְָרכִבְּוב

יָך.ֶלֵֹרג אֲעַי תִׁשְפַי נִיָך, ּכֶלָי עִיחִא ׂשַָרב נֱעֶי

"והיית עטרת תפארת:  ]סב, ג[דברי ישעיהו על ירושלים   וצניף מלוכה:   עם ישראל, שהוא אוצרו של ה'.  סגלתו:
.]ראה עמ' 218[עם ישראל  עמוסים: ביד ה' וצניף מלוכה בכף אלהיך". "צניף מלוכה" הוא תכשיט לראש המלך.   

המכונים כאן "פאר", על פי דרשת התלמוד[לא רק האדם מתעטר בתפילין   פארו עלי ופארי עליו:     בגלל.    מאשר:
 אלא גם ה'. בתפילין של ישראל נזכר ה' ובתפילין של ה']הבבלי, מועד קטן טו ע"א, שיסודה בדברי יחזקאל כד, יז

ללבושו אדם   תיאור הדוד האהוב בשיר השירים ה,י.  צח ואדם:.   ]בבלי ברכות ו ע"א[נאמרים דברי שבח על העם 
דום, בגדו אדום מדם, כמי שדרך ענבים בגת. ה"פורה" הואֱבשובו מנקמה בא:   את ה']סג, א-ג[  תיאור ישעיהו  וכו':

:במדבר יב, ג[ הראה ה' למשה, הוא הענו ]ברכות ז ע"א[על פי התלמוד הבבלי   קשר תפלין וכו':מן הכלים של הגת.   
"ותמונת ה' יביט":  כאמור במשה  תמונת ה':   , את הקשר שבאחורי התפילין של ראש.]"והאיש משה ענו מאד"

.]תהלים כב, ד[כינוי לה', מי שישראל מהללים אותו   יושב תהלות:בני ישראל הצנועים.     ענוים:  . ]במדבר יב, ח[
"קורא מראש דור[ לקוח מתהלים קיט, קס והשני ]"ראש דברך אמת"[הראשון :  שניים מכינויו של ה'ראש דברך וכו':  

דרוש את שלומו של עם ישראל, המחפש ומבקש את קרבת ה'.  עם דורשך דרש: הוא על פי ישעיה מא, ד.   ]ודור"
עני, אביון. כך מכנה המשורר  רש:תהיה יקרה, נכבדת.     תיקר:תתקבל כקרבן הקטורת.     תכון קטרת:   שים.:  שית

כשיר יושר עלהשפה ענייה מכדי להגיע באמצעותה לתיאור אמיתי של המציאות האלהית.   :  את עצמו ואת יצירתו
כולם  מחולל ומוליד צדיק כביר:ה' הזן והמכלכל את העולם כולו.     לראש משביר: כשירת הלויים במקדש.    קרבניך:

כבשמים הטובים כבשמים ראש:    כתגובה על ברכתי.  ובברכתי וכו':     בורא, יוצר, ישר וצודק, רב כח.  :  תאריו של ה'
.הפייטן מסיים את שירו בחזרה על המשפט שפתח בו את הפיוט  כי נפשי תערג אליך:.   ]שמות  ל, כג[ביותר 
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.ותוא רגוסו רזוח ןוראה תא חתפש ימ

הֹוד,ַהְח וַצֵּנַהְֶרת וֶאְפִּתַהְבּוָרה וְּגַהְה וָֻדּלְּגַָך יהוה הְל

ֶרץ.ָאָם ּובִיַמָּׁשַל ּבֹי כִּכ

ֹראׁש.ְל לֹכְא לֵּׂשַנְתִּמַהְה וָכָלְמַּמַָך יהוה הְל

תֹו.ָּלִהְל ּתָ ּכַיעִמְׁשַבּורֹות יהוה, יְל ּגֵּלַמְי יִמ

קדיש יתום

א.ָּה ַרּבֵמְׁש ׁשַַקּדְתִיְל וַּדַּגְתִי

ן.ֵמָא

יְךִלְמַיְּה, וְֵרעּותִָרא כְי בִא ּדָמְלָעְּב

ּה.ֵיחִׁשְיָקֵרב מִּה וְֵרָקנֻח ּפַמְצַיְּה וֵכּותְלַמ

ן.ֵמָא

יתֵל ּבָכְי ּדֵּיַחְיכֹון ּובֵיֹומְיכֹון ּובֵּיַחְּב

ן ָקִריב,ַמְזִא ּובָלָגֲעַל, ּבֵָראְׂשִי

ן.ֵמָרּו אְמִאְו

םַלָעְַרְך לָבְא מָּה ַרּבֵמְא ׁשֵהְן. יֵמָא

א.ָּיַמְלָי עֵמְלָעְּול

םַרֹומְתִיְר וַאָּפְתִיְח וַּבַּתְׁשִיְַרְך וָּבְתִי

לָּלַהְתִיְה וֶּלַעְתִיְר וָּדַהְתִיְא וֵּׂשַנְתִיְו

ִריְך הּוא.ְא ּבָֻקְדׁשְּה ּדֵמְׁש

ן.ֵמָא

:הבוששבת ב[  אָתְָרכִל ּבָן ּכִא מָּלֵעְל

תרגום:

יתגדל ויתקדש שמו הגדול.

.]אמן[

בעולם שברא כרצונו וימליך

מלכותו ויצמיח ישועתו ויקרב משיחו.

.]אמן[

בחייכם ובימיכם ובחיי כל בית

ישראל במהרה ובזמן קרוב,

ואמרו אמן.

אמן. יהי שמו הגדול מבורך, לעולם[

.]ולעולמי עולמים

יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם

ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל

שמו של הקדוש ברוך הוא.

.]אמן[

שבת שובה:ב[למעלה מכל הברכות 

קהל וחזן

ראה עמ' 205.  קדיש יתום:

 אחרי פיוט, שניסה לתאר את ה', מודגש כי אין מי שיכול לומר את   מי ימלל: נתבאר לעיל, עמ' 218.  לך ה' וכו':
כל גבורות ה' ותהילתו.

דברי הימים-א כט, יא

תהלים קו, ב
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]אָתְָרכִל ּבָּכִא מָּלֵעְא לָּלֵעְל

אָתָמֱחֶנְא וָתָחְּבְׁשֻא ּתָיָרתִׁשְו

ן.ֵמָרּו אְמִאְא, וָמְלָעְיָרן ּבִמֲאַּד

ן.ֵמָא

אָּיַמְן ׁשִא מָא ַרּבָמָלְא ׁשֵהְי

לֵָראְׂשִל יָל ּכַעְינּו וֵלָים עִים טֹובִּיַחְו

ן.ֵמָרּו אְמִאְו

ן.ֵמָא

ל,ֵָראְׂשִל יָל ּכַעְינּו וֵלָלֹום עָה ׁשֶׂשֲעַיו, הּוא יָרֹומְמִּב] לֹוםָּׁשַה :הבוששבת ב[ לֹוםָה ׁשֶֹׂשע

ן.ֵמָרּו אְמִאְו

ן.ֵמָא

קידוש בציבור ליום השבת

במקום שהמתפללים מתכנסים לאחר התפילה כדי לחגוג בצוותא ארוע כגון בר מצוה או

כדי לקדש בציבור, מוזגים לכולם יין [או מיץ ענבים] ואחד מן הציבור אומר בקול רם:

]למעלה ולמעלה מכל הברכות

והשירות, התשבחות והנחמות,

הנאמרות בעולם, ואמרו אמן.

.]אמן[

יהי שלום רב מן השמים

וחיים טובים עלינו ועל כל ישראל

ואמרו אמן.

.]אמן[

החובה להצהיר על קדושת יום השבת בשילוב ברכה על היין נזכרת  קידוש בציבור ליום השבת:

, והיא מתקיימת הן בליל שבת והן בבוקר, לאחר התפילה]פסחים קו ע"א[כבר בתלמוד הבבלי 

. עיקר הקידוש הוא ברכת "בורא פרי הגפן", אך מאז]ויש הנוהגים לקדש גם בסעודה השלישית[

ימי הביניים נוספו לפניה קטעי מקרא שונים העוסקים ביום השבת. במקורות קרוי קידוש הבוקר

בשם "קידושא רבה", הקידוש הגדול, ונראה שיש להבין שם זה כלשון סגי נהור: קידוש זה הוא

קידוש קצר ביחס לקידוש של ליל שבת, וכדי לא להפחית בכבודו קראו לו "הגדול". גם כאשר נערך

קידוש בבית הכנסת, נהוג שכל משפחה עורכת לאחר מכן קידוש בביתה שלה.

  מצד ההלכה ניתן לקדש בשבת בבוקר גם על משקה חריף אחר, כגון קוניאק:]או מיץ ענבים[יין 

. כדי שקידוש זה יוציא את המשתתפים]ל"שהכל נהיה בדברו"[או ויסקי, ובמקרה זה משתנה הברכה 

בו ידי חובה, הוא צריך להיעשות "במקום סעודה", ועל כן נהוג לאכול באותה הזדמנות מאכל

.כלשהו שמברכים עליו "המוציא לחם מן הארץ" או "בורא מיני מזונות"

קהל

האבלים

קהל

האבלים

קהל



תבשל ףסומ

278

. לשון הזמנה לנוכחים להקשיב]בתרגום מארמית[סבורים, מוכנים ומסכימים, מורינו ורבותינו   סברי מרנן ורבנן:∞  
לברכה, לענות אחריה "אמן" ולצאת כך ידי חובתם.

ת,ָּבַּׁשַת הֶל אֵָראְׂשִי יֵנְב

ם:ִָרית עֹולְם ּבָֹדֹרתְת לָּבַּׁשַת הֶׂשֹות אֲעַל

,םָֹלעְיא לִל אֹות הֵָראְׂשִי יֵנְין ּבֵי ּובִינֵּב

יםַמָּׁשַת הֶה יהוה אָׂשָים עִמָת יֶׁשֵי  ׁשִּכ

ׁש:ַפָּנִּיַת וַבָי ׁשִיעִבְּׁשַּיֹום הֶַרץ, ּובָאָת הֶאְו

לָ ּכָיתִׂשָעְד וֹבֲעַים ּתִמָת יֶׁשֵׁשֹו: ׁשְַקּדְת לָּבַּׁשַת יֹום הֶכֹור אָז

הָּתַה אָאכָלְל מָה כֶׂשֲעַיָך, ֹלא  תֶֹלהֱיהוה אַת לָּבַי ׁשִיעִבְּׁשַיֹום הְָך: וֶּתְאכַלְמ

יםִמָת  יֶׁשֵי ׁשִֶריָך: ּכָעְׁשִר ּבֶׁשְֲרָך אֵגְָך וֶּתְמֶהְָך ּובְתָמֲאַָך וְּדְבַָך עֶּתִָך ּובְנִּוב

ּיֹוםַח ּבַנָּיַם, וָר ּבֶׁשֲל אָת ּכֶאְם וָּיַת הֶֶרץ, אָאָת  הֶאְים וַמָּׁשַת הֶה יהוה אָׂשָע

הּו:ֵׁשְַקּדְיַת וָּבַּׁשַת יֹום הֶַרְך יהוה אֵן ּבֵל ּכַי, עִיעִבְּׁשַה

ןָנַָרּבְן וָָרנִָרי מְבָס

]אמן[   ן.ֶפָּגִַרי הְם, ּבֹוֵרא ּפָעֹולְָך הֶלֶינּו מֵֹלהֱה יהוה אָּתַרּוְך אָּב

.ןייה ןמ םיתושו

שמות לא, טז-יז

רּוְמָׁשְו

שמות כ, ח-יא
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מנחה לשבת
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  על תפילת מנחה בכלל ראה הדיון בראש תפילת מנחה לערב שבתתפילת מנחה לשבת:

. תפילת מנחה של שבת מתייחדת מזו של ימות החול על ידי הוספת קריאה בתורה]עמ' 2[

להלן[וקטעי תפילה ומזמורים אחדים, וכן, כמובן, על ידי אמירת תפילת העמידה של שבת. 

 באשר לזמנה של תפילת מנחה בשבת]נעיר רק על השינויים שבין מנחה של חול לזו של  שבת.

השעה[קיימים שני מנהגים עיקריים: "מנחה גדולה" שזמנה לאחר חצות היום, בשעות הצהריים 

, ו"מנחה קטנה" המתקיימת אחר]המדויקת נקבעת על פי לוח השנה ואורך היום המשתנה

הצהריים, בערך בשעה שבה מדליקים נרות בערב שבת באותו שבוע.
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.]לעיל, עמ' 12-9[יש הנוהגים לומר בלחש לפני תפילת מנחה את סדר הקרבנות 

:ןאכ הליחתמ רוביצב החנמ תליפת

ה:ָלֶלּוָך ּסְלַהְעֹוד יָך,  ֶיתֵי בֵבְיֹוׁש

םָעֵָרי הְׁשַה ּלֹו,  אָכָּכֶׁשם ָעֵָרי הְׁשַא

דִָדוְה לָּלִהְיו: ּתָֹלהֱיהוה אֶׁש

ד:ֶעָם וָעֹולְָך לְמִה ׁשְָרכָבֲאְַך וֶלֶּמַי הַלֹוהֱָך אְמִרֹומֲא

ד:ֶעָם וָעֹולְָך לְמִה ׁשָלְלַהֲאַ, וָּךְֶרכָבֲל יֹום אָכְּב

ֶקר:ֵין חֵתֹו אָֻדּלְגִלְד, וֹאְל מָּלֻהְדֹול יהוה ּומָּג

ידּו:ִּגַיָך יֶבּוֹרתְיָך, ּוגֶׂשֲעַח מַּבַׁשְדֹור יְֹור לּד

ה:ָיחִׂשָיָך אֶתֹאְלְפִֵרי נְִדבְבֹוד הֹוֶדָך, וְַדר ּכֲה

ה:ֶָרּנְּפַסֲָך אְתָדּוּלְרּו, ּוגֵאמֹיָך יֶתֹזּוז נֹוְראֱעֶו

נּו:ֵַרּנְָך יְְדָקתִצְיעּו, וִּבַָך יְר ַרב טּובֶכֵז

ד:ֶסָָדל חְם ּוגִיַּפֶַרְך אֶַרחּום יהוה, אְּנּון וַח

יו:ָׂשֲעַל מָל ּכַיו עָמֲַרחְל, וֹּכַֹוב יהוה לט

ה:ְָרכּוכָבְיֶדיָך יִסֲחַיָך, וֶׂשֲעַל מָֹודּוָך יהוה ּכי

רּו:ֵַדּבְָך יְבּוָרתְרּו, ּוגֵאמָֹך יְכּותְלַבֹוד מְּכ

כּותֹו:ְלַַדר מֲבֹוד הְיו, ּוכָבּוֹרתְָדם ּגָאָי הֵנְבִ לַהֹוִדיעְל

ֹדר:ָל ּדֹור וָכְָך ּבְּתְלַׁשְמֶים, ּומִמָֹלל עָכּות ּכְלַָך מְכּותְלַמ

ים:ִפּופְּכַל הָכְזֹוֵקף לְים, וִלְֹפּנַל הָכְְך יהוה לֵֹומס

  קריאת סדר הקרבנות במנחה לשבת זהה למה שנהוג במנחה לימות החול. לדיון וביאורסדר הקרבנות:

ראה עמ' 9 ואילך.

  אמירת מזמור זה בראש תפילת מנחה נוהגת גם בימות החול. לדיון וביאור ראה לעיל, עמ' 150.אשרי:

ֵריְׁשַא
תהלים פד, ה

תהלים קמד, טו

תהלים קמה
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ּתֹו:ִעְם ּבָלְכָת אֶם אֶהָן לֵה נֹותָּתַאְרּו, וֵּבַׂשְיָך יֶלֵל אֹי כֵינֵע

י ָרצֹון:ַל חָכְ לַיעִּבְׂשֶַדָך, ּומָת יֶ אַחֵֹותּפ

יו:ָׂשֲעַל מָכְיד ּבִסָחְיו, וָָרכְל ּדָכְיק יהוה ּבִּדַצ

ת:ֶמֱאֶהּו בְֻקָראִר יֶׁשֲל אֹכְיו, לָל ֹקְראָכְרֹוב יהוה לָק

ם:ֵיעִיֹוׁשְע וַמְׁשִם יָתָעְוַת ׁשֶאְה, וֶׂשֲעַיו יֵָראְצֹון יְר

יד:ִמְׁשַים יִעְָרׁשָל הָת ּכֵאְיו, וָבֲהֹל אָת ּכֶר יהוה אֵֹומׁש

ד:ֶעָם וָעֹולְם ָקְדׁשֹו לֵר ׁשָׂשָל ּבֵָרְך ּכָיבִי וִר ּפֶַדּבְת יהוה יַּלִהְּת חזן   

ּה:ָלּויְלַם הָד עֹולַעְה וָּתַעֵּה מֵָרְך יָבְנּו נְחַנֲאַו

ם יהוה.ֻאְֹקב, נֲעַיְע ּבַׁשֶי פֵבָׁשְל ּולֵּיֹון ּגֹואִצְא לָּוב

יִּתְמַר ׂשֶׁשֲַרי אָיָך ּוְדבֶלָר עֶׁשֲי אִר יהוה, רּוחַמָם, אָי אֹותִִריתְאת ּבֹי זִנֲאַו

  טכסט זה, שאינו מצוי בתפילת מנחה של חול, מורכב מפסוקי מקרא ומקטעי תפילה והואובא לציון:

. אמירתו במנחה של שבת]עמ' 404[נאמר גם בשחרית של ימות החול וכן בערבית למוצאי שבת 

 פסוקי]א[מתועדת כבר בתקופת הגאונים. הקטע מורכב ביותר, אך ניתן להבחין בו בכמה חלקים: 

]"קדוש קדוש קדוש" ו"ברוך כבוד ה' ממקומו"[ פסוקי הקדּושה ]ב[נחמה וגאולה מדברי הנביא ישעיהו; 

 לקט פסוקים, משולבים בקטעי תפילה, המדגישים את חשיבות התורה ומבקשים]ג[בצד תרגומם הארמי; 

אולי[את רחמי ה', את הגנתו וכן שכר טוב לעתיד לבוא. קטע ארוך ומורכב זה שימש בימים קדומים 

 כמעין תפילת סיום למעמד של דרשה ולימוד]]תלמוד בבלי, סוטה מט ע"א[אף בשלהי תקופת חז"ל 

תורה בציבור, או למעמד פומבי שבמסגרתו קראו בספרי נביאים וכתובים. הדרשה בציבור בתקופות

 ותפילת]]עמ' 205[השווה גם דיוננו בקדיש [הקדומות נהגה להסתיים בדברי נחמה והבטחות משיחיות 

"ובא לציון" תואמת בתכניה ובלשונותיה מעמד מעין זה. היא כוללת גם תרגום ארמי של פסוקי מקרא

מרכזיים, למען מי שלא שלט בשפה העברית. יתכן שבימי הגאונים נהג הציבור לשמוע דברי תורה לפני

תפילת מנחה של שבת -  או שנהג לקרוא בצוותא בספרי נביאים וכתובים -  ובעקבות זאת נאמרה

תפילת "ובא לציון". עם הזמן נעלם המנהג לקיים שיעור פומבי או לקרוא בנביאים וכתובים לפני מנחה

של שבת, אך התפילה עצמה נותרה על מקומה.

הבטחת  בריתי:     הגאולה מובטחת גם לחוטאים שבעם ישראל, אם ישובו מדרכם הרעה.    ובא לציון גואל וכו':∞  

ה' בשעת כריתת ברית.

תהלים קטו, יח

ישעיה נט, כ-כא
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ר יהוה,ַמָָך, אְֲרעַַרע זֶי זִּפִָך ּומְֲרעַי זִּפִיָך ּומִּפִמּוׁשּו מָיָך, ֹלא יִפְּב

ם.ָד עֹולַעְה וָּתַעֵמ

ל:ֵָראְׂשִּלֹות יִהְב ּתֵה ָקדֹוׁש יֹוׁשָּתַאְו

ר:ַמָאְה וֶל זֶה אֶָקָרא זְו

בֹודֹו.ְֶרץ ּכָאָל הָֹלא כְאֹות, מָבְָקדֹוׁש ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש יהוה צ

ִרין:ְמָאְין וֵן ּדִין מֵין ּדִלְַקּבְּומ

ּה,ֵּתְינִכְית ׁשֵה ּבָאָּלִא עָרֹומְי מֵמְׁשִיׁש ּבִַקּד

ּה,ֵבּוְרּתְד ּגַא עֹובְָרעַל אַיׁש עִַקּד

א,ָּיַמְלָי עֵמְלָעְם ּולַלָעְיׁש לִַקּד

ָקֵרּה.ְיו יִא זְָרעַל אָא כָיְלַאֹות, מָבְיהוה צ

דֹול.ָׁש ּגַַרי קֹול ַרעֲחַע אַמְׁשֶאָ, וַי רּוחִנֵאָּׂשִּתַו

קֹומֹו.ְּמִבֹוד יהוה מְרּוְך ּכָּב

ִרין,ְמָאְין וִחְּבַׁשְמִיא ּדִּגַ סַיעִַרי ָקל זְתַית ּבִעָמְא, ּוׁשָי רּוחִנְתַלָטְּונ

ּה.ֵּתְינִכְית ׁשֵר ּבַתֲאֵָקָרא ַדיהוה מְִריְך יְּב

תהלים כב, ד

ישעיה ו, ג

אלהי צבא  צבאות:     השרפים שבהיכל השמיימי.     זה:     אל     זהמי שישראל מהללים אותו.     ישראל:     יושב תהלות

קול החיות והאופנים שבמרכבת האל.  גדול:     רעש     קולהשמים וצבא הארץ, היקום כולו.   

 בלוויית תרגום שלהם]עליה ראה עמ' 190[  כאן מתחילה אמירת פסוקי הקדּושה ואתה קדוש וכו':

לארמית וכמה משפטי קישור. אין בידינו הסבר מספק לאמירת פסוקים אלה בתוך תפילת "ובא לציון".

קדושה זו קרויה במקורות "קדושה דסידרא", היינו הקדושה הנאמרת במסגרת דרשה.

 זה התרגום הארמי, המיוחס לתנא יונתן בן עוזיאל, לפסוק שמספר ישעיהו. התרגום     ומקבלין דין וכו':

איננו מילולי והוא מרחיב את דברי הנביא, כשהוא מקנה לכל אחת משלוש המילים "קדוש" משמעות

 זה מזה, ואומרים:]המלאכים רשות[שונה. בתרגום חוזר לעברית אלו הם דברי התרגום: "ומקבלים 

קדוש בשמי מרום העליון בית שכינתו, קדוש על הארץ מעשה גבורתו, קדוש לעולם ולעולמי עולמים,

ה' צבאות, מלאה כל הארץ זיו כבודו".

  וזה פירוש הדברים בתרגום חוזר לעברית: "ותשאני רוח ואשמע אחרי קול רטטונטלתני רוחא וכו':

גדול שמשבחים ואומרים: ברוך כבוד ה' ממקום בית שכינתו".

תרגום יונתן לישעיה, שם

 יחזקאל ג, יב

תרגום יונתן
ליחזקאל, שם
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ד.ֶעָם וָֹלעְֹלְך לְמִיהוה י

א.ָּיַמְלָי עֵמְלָעְם ּולַלָעְם לֵּה ָקאֵכּותְלַיהוה מ

ינּו,ֵתֹבֲל אֵָראְׂשִיְק וָחְצִם יָָרהְבַי אֵֹלהֱיהוה א

יָך.ֶלֵם אָבָבְן לֵכָהְָך, וֶּמַב עַבְבֹות לְׁשְחַר מֶצֵיְם לָעֹולְאת לָֹרה זְמָׁש

ּפֹוַיב אִׁשָהְה לְָרּבִהְית, וִחְׁשַֹלא יְֹון וָר עֵּפַכְהּוא ַרחּום יְו

תֹו.ָמֲל חָיר ּכִעָֹלא יְו

יָך.ֶל ֹקְראָכְד לֶסֶַרב חְח, וָּלַסְי טֹוב וָֹדנֲה אָּתַי אִּכ

ת.ֶמֱָך אְתֹוָרתְם וָעֹולְֶדק לֶָך צְְדָקתִצ

י ֶקֶדם.ֵימִינּו מֵתֹבֲאַ לָּתְעַּבְׁשִר נֶׁשֲם, אָָרהְבַאְד לֶסֶֹקב, חֲעַיְת לֶמֱן אֵּתִּת

ה.ָלֶנּו סֵתָׁשּועְל יֵאָנּו, הָס לָמֲעַי יֹום יֹום יָֹדנֲרּוְך אָּב

ה.ָלֶֹקב סֲעַי יֵֹלהֱנּו אָב לָּגְׂשִנּו, מָּמִאֹות עָבְיהוה צ

ְך.ָ ּבַחֵטָֹדם ּבֵָרי אְׁשַאֹות, אָבְיהוה צ

נּו.ֵיֹום ָקְראְנּו בֵנֲעְַך יֶלֶּמַה, הָיעִיהוה הֹוׁש

ים,ִּתֹועַן הִנּו מָילִּדְבִהְבֹודֹו, וְכִנּו לָָראְּבֶינּו ׁשֵֹלהֱרּוְך הּוא אָּב

נּו.ֵתֹוכְע ּבַטָם נָי עֹולֵּיַחְת, וֶמֱנּו ּתֹוַרת אָן לַתָנְו

תֹוְָראִיְתֹו וָבֲהַנּו אֵּבִלְם ּבֵׂשָיְתֹוָרתֹו, וְנּו ּבֵּבִח לַּתְפִהּוא י

 זה התרגום הארמי לפסוק, המיוחס לאונקלוס, בן המאה הראשונה. פירוש הדברים ה' מלכותה וכו':

בתרגום חוזר לעברית: "ה', מלכותו ניצבת לעולם ולעולמי עולמים".

דברי שבח לתורה ולעם הנבחר, כפי שמתאים שייאמרו בסיום דרשה או בסיום  ברוך הוא אלהינו וכו':

]"ונתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו"[לימוד כתבי הקודש בציבור. חלק מנוסח התפילה הזו 

, ויש בזה עדות נוספת לקשרה של תפילת]עמ' 221[מופיע גם בברכה הנאמרת לאחר קריאת התורה 

"ובא לציון" אל מעמד של עיסוק ציבורי בתנ"ך.

, וכך תמלא את מחשבותיהם ותקוותיהם]"אבותינו"[ זכור לנצח את זכותם של אבות האומה  שמרה זאת לעולם וכו':

טובות[ישפיע עלינו   לנו:     יעמס  יעורר, ישלח.   יעיר:     מרבה לשכך את כעסו.    והרבה להשיב אפו:של בני ישראל.   

עובדי עבודה זרה, אומות העולם.  התועים:מחסה ומגן.     משגב:.   ]וברכות

דברי הימים-א כט, יח

תהלים עח, לח

תהלים פו, ה

תהלים קיט, קמב

 מיכה ז, כ

תהלים סח, כ

תהלים מו, ח

תהלים פד, יג

הלים כ, ית

שמות טו, יח

תרגום אונקלוס לשמות,  שם
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 חוליית מעבר אל קריאת התורה. ראה עמ' 205. חצי קדיש:

נים שלָלש  לשני:     .  ]כלשון ישעיה סה, כג[עמלנו לא יהא לשוא ופרי מלאכתנו לא ירד לטמיון  לא ניגע לריק וכו': 

בטחִה' הוא מ  כי ביה ה' צור עולמים:השירה המהללת את ה' לא תיפסק.     יזמרך כבוד ולא יֹדם:  . ]ימות המשיח[

 ה' רוצה, כדי להרבות בצדקתו של עם ישראל, להגדיל את ערך התורה ה' חפץ למען צדקו וכו':ומחסה לעולם ועד.   

ולהאדיר את שמה.

ם,ֵלָב ׁשָבֵלְדֹו ּבְבָעְׂשֹות ְרצֹונֹו ּולֲעַלְו

ה.ָלָהֶּבַד לֵלֵֹלא נְִריק וָע לַיגִן ֹלא נַעַמְל

ינּו,ֵבֹותֲי אֵאֹלהֵינּו וֵֹלהֱיָך, יהוה אֶנָפְּלִי ָרצֹון מִהְי

ה,ֶּזַם הָעֹולָיָך ּבֶּקֻר חֹמְׁשִּנֶׁש

הָָרכְה ּובָיַרׁש טֹובִנְה וְֶראִנְה וֶיְחִנְה וֶּכְזִנְו

א.ָּבַם הָעֹולָי הֵּיַחְ ּולַיחִׁשָּמַמֹות הְי יֵנְׁשִל

.ָם אֹוֶדּךָעֹולְי לַֹלהֱם, יהוה אֹּדִֹלא יְבֹוד וְָרָך כֶּמַזְן יַעַמְל

חֹו.ַטְבִה יהוה מָיָהְיהוה, וַח ּבַטְבִר יֶׁשֲר אֶבֶּגַרּוְך הָּב

ים.ִמָּה יהוה צּור עֹולָיְי ּבִד, ּכֵַדי עֲיהוה עַחּו בְטִּב

יָך, יהוה.ֶ ֹדְרׁשָּתְבַזָי ֹלא עִָך, ּכֶמְי ׁשֵָך יֹוְדעְחּו בְטְבִיְו   חזן

יר.ִּדְאַיְיל ּתֹוָרה וִּדְגְַדקֹו, יִן צַעַמְץ לֵפָיהוה ח

חצי קדיש

א.ָּה ַרּבֵמְׁש ׁשַַקּדְתִיְל וַּדַּגְתִי

ן.ֵמָא

יְךִלְמַיְּה, וְֵרעּותִָרא כְי בִא ּדָמְלָעְּב

ּה.ֵיחִׁשְיָקֵרב מִּה וְֵרָקנֻח ּפַמְצַיְּה וֵכּותְלַמ

ן.ֵמָא

יתֵל ּבָכְי ּדֵּיַחְיכֹון ּובֵיֹומְיכֹון ּובֵּיַחְּב

ן ָקִריב,ַמְזִא ּובָלָגֲעַל, ּבֵָראְׂשִי

ן.ֵמָרּו אְמִאְו

תרגום:

יתגדל ויתקדש שמו הגדול.
.]אמן[

בעולם שברא כרצונו וימליך
מלכותו ויצמיח ישועתו ויקרב משיחו.

.]אמן[

בחייכם ובימיכם ובחיי כל בית
ישראל במהרה ובזמן קרוב,

ואמרו אמן.

תהלים ל, יג

ירמיה יז, ז

ישעיה כו, ד

תהלים ט, יא

ישעיה מב, כא

חזן

קהל

חזן

קהל

חזן
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םַלָעְַרְך לָבְא מָּה ַרּבֵמְא ׁשֵהְן. יֵמָא

א.ָּיַמְלָי עֵמְלָעְּול

םַרֹומְתִיְר וַאָּפְתִיְח וַּבַּתְׁשִיְַרְך וָּבְתִי

לָּלַהְתִיְה וֶּלַעְתִיְר וָּדַהְתִיְא וֵּׂשַנְתִיְו

ִריְך הּוא.ְא ּבָֻקְדׁשְּה ּדֵמְׁש

ן.ֵמָא

:הבוששבת ב[  אָתְָרכִל ּבָן ּכִא מָּלֵעְל

]אָתְָרכִל ּבָּכִא מָּלֵעְא לָּלֵעְל

אָתָמֱחֶנְא וָתָחְּבְׁשֻא ּתָיָרתִׁשְו

ן.ֵמָרּו אְמִאְא, וָמְלָעְיָרן ּבִמֲאַּד

ן.ֵמָא

ת ָרצֹון.ֵָך, יהוה, עְי לִתָּלִפְי תִנֲאַ   וקהל וחזן

ָך.ֶעְׁשִת יֶמֱאֶי ּבִנֵנֲָך, עֶּדְסַָרב חְים ּבִֹלהֱא

הקריאה בתורה

הוצאת ספר התורה

.שדוקה ןורא תא חתופ םיללפתמה ןמ דחא

ה:ֶֹׁשר מֶאמֹּיַֹרן וָאָ הַֹעסְנִי ּבִהְיַו  עמידה 

.יָךֶנָּפִיָך מֶאְנַׂשְסּו מֻנָיְיָך וֶבְיֹצּו אֻפָיְה יהוה וָקּומ

אמן. יהי שמו הגדול מבורך, לעולם[
.]ולעולמי עולמים

יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם
ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל

שמו של הקדוש ברוך הוא.
.]אמן[

שבת שובה:ב[למעלה מכל הברכות 

]למעלה ולמעלה מכל הברכות

והשירות, התשבחות והנחמות,
הנאמרות בעולם, ואמרו אמן.

.]אמן[

קהל וחזן

חזן

קהל

חזן

קהל

  אמירת פסוק זה בתפילת מנחה של שבת מוכרת כבר מספרות הגאונים, אך טעמה אינוואני תפלתי וכו':

ברור וניתנו לה הסברים שונים. אחד ההסברים המקובלים יותר רואה בביטוי "עת רצון" רמז לשעת

.]מלכים-א יח, לו[המנחה, שבה מתקבלות התפילות ביתר שאת, כמסופר, למשל, על אליהו בהר הכרמל 

  מנהג הקריאה בתורה במנחה של שבת ידוע כבר לתנאים ומיוחס על ידם לעזראהקריאה בתורה:

. במנחה קוראים את פסוקי הפתיחה של הפרשה שתיקרא בשבת]תלמוד בבלי, בבא קמא פב ע"א[

 וכך נוצרת רציפות בלתי]ופסוקים אלה ייקראו גם בשחרית של ימים שני וחמישי באותו שבוע[הבאה 

מדבר י, להב

תהלים סט,  יד

בישועה אמיתית וקיימת.  באמת ישעך:  השעה הראויה והמתאימה לקבלת התפילה.   עת רצון: ∞  
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ם.ִָלָירּוׁשִר יהוה מַא תֹוָרה, ּוְדבֵצֵּיֹון ּתִּצִי מִּכ

תֹו.ְָקֻדּׁשִל ּבֵָראְׂשִּמֹו יַעְן ּתֹוָרה לַתָּנֶרּוְך ׁשָּב

אֵהְָרְך. יְתַאְָרְך וְתִִריְך ּכְ, ּבאָמְלֵָרא עָמְּה ּדֵמְִריְך ׁשְּב

ְךָׁשְְקּדַית מֵבְְך ּבָּמַעְי לֵזֲחְַך אָינִמְְרַקן יֻם, ּופַלָעְל לֵָראְׂשְִך יָּמַם עְִך עְָרעּות

ְךָא קָדמָוֲא ַרעֵהְין. יִמֲַרחְא ּבָנָלֹותְל צֵַקּבְהֹוָרְך ּולְּטּוב נִא מָנָי לֵטֹויְמַאְּול

רַטְנִמְי ּולַלָם עְַרחִמְא לָיַקּיִּדַגֹו צְִקיָדא ּבְא פָנֲי אֵוֱהֶלְיבּו וִטְין ּבִּיַן חָתֹוִריְך לְּד

א,ָֹּלכְס לְֵרנַפְא ּומָֹּלכְן לָ הּוא זְּתְנַל. אֵָראְׂשְִך יָּמַעְִדי לְי וִי לִל ּדָת ּכַיְי וִתָי

ְךָילִא ּדָכּותְלַא ּומָּיַכְלַל מַיט עִּלַׁשְ הּוא ּדְּתְנַא, אָֹּלל ּכַיט עִּלַ הּוא ׁשְּתְנַא

ּהֵתְיַקר אֹוַריִי ּדֵּמַּקִּה ּומֵא ַקּמָיְדנִגָסְִריְך הּוא, ּדְא ּבָא ְדֻקְדׁשָּדְבַא עָנֲיא. אִה

אָּלֶא, אָנְיכִמָין סִהָלֱר אַל ּבַא עָלְא וָנְיצִׁש ָרחָנֱל אַא עָן. לָּדִעְן וָּדִל עָכְּב

י ְקׁשֹוט,ִיאֹוהִבְּה ְקׁשֹוט, ּונֵתְאֹוַריְא ְקׁשֹוט וָהָלֱהּוא אְא, ּדָּיַמְא ִדׁשָהָאלֵּב

יָראִּקַא יָיׁשִּה ַקּדֵמְׁשִלְיץ, וִא ָרחָנֲּה אֵ  ּבחזןן ּוְקׁשֹוט.   ָוְבָד טַּבְעֶמְא לֵּגְסַּומ

יםִלְׁשַתְא וָתְאֹוַריְי ּבִאָּבִח לַּתְפִתְְך ּדָא קָדמָוֲא ַרעֵהְן. יָחְּבְׁשֻר ּתַמֵא אָנֲא

ם.ָלְׁשִלְין וִּיַחְב ּולָטְל לֵָראְׂשְִך יָּמַל עָא ְדכָּבִלְי וִאָּבִלְין ּדִלֲאְׁשִמ

יה ב, גישע

זוהר, ויקהל (רו ע"א)

פוסקת בין פרשה אחת לפרשה שבאה אחריה. טכס הוצאת ספר התורה מארון הקודש והחזרתו אליו,

וכן סדרי הקריאה בתורה במנחה של שבת דומים מאוד אל הטכסים והסדרים שבתפילת שחרית של

, אלא שהם קצרים יחסית ומקושטים פחות. גם מספר העולים לתורה]לעיל, עמ' 215 ואילך[שבת 

. להלן נעיר רק על ההבדלים]כהן, לוי וישראל[במנחה קטן מזה של שחרית ועומד על שלושה בלבד 

החשובים שבין סדרי קריאת התורה של מנחה לאלה של שחרית.

  לדיון ותרגום ראה עמ' 216-215.בריך שמה:

 ֳ

 ֳ
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מי שפתח את הארון מוציא ממנו ספר תורה ומוסר אותו לחזן. החזן נוטל את הספר ביד ימינו ואומר:

ו.ָּדְחַמֹו יְה ׁשָמְרֹומְי ּונִּתִיהוה אַלּו לְּדַּג

החזן צועד עם ספר התורה אל שולחן הקריאה, כשבעקבותיו הולך מי שפתח את ארון
הקודש, ונהוג שהמתפללים נושקים לספר. בשעת ההליכה אומרים החזן והקהל:

הֹוד,ַהְח וַצֵּנַהְֶרת וֶאְפִּתַהְבּוָרה וְּגַהְה וָֻדּלְּגַָך יהוה הְל

ֹראׁש.ְל לֹכְא לֵּׂשַנְתִּמַהְה וָכָלְמַּמַָך יהוה הְֶרץ, לָאָם ּובִיַמָּׁשַל ּבֹי כִּכ

יו, ָקדֹוׁש הּוא.ָלְֹדם ַרגֲהַוּו לֲחַּתְׁשִהְינּו וֵֹלהֱמּו יהוה אְרֹומ

ינּו.ֵֹלהֱי ָקדֹוׁש יהוה אִר ָקְדׁשֹו, ּכַהְוּו לֲחַּתְׁשִהְינּו וֵֹלהֱמּו יהוה אְרֹומ

:האירקה ןחלוש לא ןזחה עיגמש םדוק שחלב םירמואו םיכישממו

ינּוֵׁשֹותְפַיל נִּצַיְים, וִנָיתִֵרית אְר ּבֹּכְזִיְים, וִמּוסֲם עַם עֵַרחְים הּוא יִמֲַרחָב הַא

תַיטֵלְפִנּו לָן אֹותֹחָיְים, וִׂשּואְּנַן הִָרע מָר הֶצֵיְר ּבַעְגִיְָרעֹות, וָעֹות הָּׁשַן הִמ

ים.ִמֲַרחְה וָׁשּועְה יָה טֹובָּדִמְינּו ּבֵלֹותֲאְׁשִא מֵּלַימִים, וִמָעֹול

הרותב האירקהו הרותל היילעה

:זירכמ יאבגהו ןחלושה לע ודיבש רפסה תא חינמ ןזחה

ן ָקרֹובַמְזִינּו ּבֵלָכּותֹו עְלַה מֶָראֵתְה וֶלָּגִתְו

לֵָראְׂשִית יֵּמֹו ּבַת עַיטֵלְנּו ּופֵתָיטֵלְן ּפֹחָיְו

ן.ֵמָר אַאמֹנְָרצֹון, וְים ּולִמֲַרחְד ּולֶסֶחְן ּולֵחְל

ּתֹוָרה.ַבֹוד לָנּו כְינּו ּותֵאֹלהֵֶדל לֹבּו גָל הֹּכַה

ן.ֵֹהּכַה ]פלוני בן פלוני[ ֹדמֲעַן ְקַרב. יֵֹהּכ

תפילה זו מופיעה לראשונה בתקופת הגאונים, שם היא חלק מטכס הגבהת ספר  ותגלה ותראה וכו':

התורה. כמבוא להזמנת הכהן לקריאת התורה היא משמשת בימינו גם בימות החול.

לד, דתהלים

דברי הימים-א כט, יא

תהלים צט, ה

תהלים צט, ט
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תֹו.ְָקֻדּׁשִל ּבֵָראְׂשִּמֹו יַעְן ּתֹוָרה לַתָּנֶרּוְך ׁשָּב

ּיֹום.ַם הֶכְּלֻים ּכִּיַם חֶיכֵֹלהֱיהוה אִַקים ּבֵבְּדַם הֶּתַאְ   וקהל

כל אחד מן הקרואים לעלות לתורה בא אל השולחן, מחזיק בשתי ידיו בידות ספר התורה,
מביט אל המקום בתורה שעומדים לקרוא בו ואומר:

ָרְך.ֹבְמַת יהוה הְֶרכּו אָּב

והקהל עונה:

ד.ֶעָם וָעֹולְָרְך לֹבְמַרּוְך יהוה הָּב

והעולה אומר:

ד.ֶעָם וָעֹולְָרְך לֹבְמַרּוְך יהוה הָּב

ם,ָעֹולְָך הֶלֶינּו מֵֹלהֱה יהוה, אָּתַרּוְך אָּב

ת ּתֹוָרתֹו.ֶנּו אָן לַתָנְים וִּמַעָל הָּכִנּו מָר ּבַחָר ּבֶׁשֲא

ּתֹוָרה.ַן הֵה יהוה, נֹותָּתַרּוְך אָּב

 קטע מפרשת השבוע הבא]בטעמי המקרא[הקורא בתורה קורא בקול רם ובנעימה מיוחדת 
. לאחר שהוא מסיים גוללים את הספר והעולה לתורה]והעולה לתורה קורא עמו בלחש[

מברך:

ם,ָעֹולְָך הֶלֶינּו מֵֹלהֱה יהוה, אָּתַרּוְך אָּב

נּו.ֵתֹוכְע ּבַטָם נָי עֹולֵּיַחְת וֶמֱנּו ּתֹוַרת אָן לַתָר נֶׁשֲא

ּתֹוָרה.ַן הֵה יהוה, נֹותָּתַרּוְך אָּב

להלן מובאים פסוקי הפתיחה של חמישים וארבע פרשיות התורה, כחלוקתם בין שלושת
. בדרך כלל אין נוהגים לומר ברכות "מי שברך" בתפילת]כהן, לוי וישראל[העולים לתורה 

 רשאי לעשות כן.]ראה עמ' 221[מנחה של שבת, אבל מי שמבקש לברך את "ברכת הגומל" 

דברים ד, ד


