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88   פסוקי דזמרה Ø שחרית לחול

שחרית לחול
 פסוקי דזמרה

ָאַמר  רּוך ׁשֶ  ּבָ

מכאן ועד ברכת היוצר הוא בעולם היצירה
ָאַמר׳ בעמידה רּוך ׁשֶ נוהגים לומר ׳ּבָ

ולאחוז בשתי הציציות שלפניו (שעה״כ, עניין ברוך שאמר).

רּוך הּוא. ָהָיה ָהעֹוָלם, ּבָ ו
ה עֹוׂשֶ אֹוֵמר ו רּוך ּבָ

ַקֵּים ּגֹוֵזר ּומ רּוך ּבָ

ית ֵראׁשִ ה ב רּוך עֹוׂשֶ ּבָ

ֶרץ ַרֵחם ַעל ָהָאֽ מ רּוך ּבָ

ִרּיֹות ַרֵחם ַעל ַהּב מ רּוך ּבָ

ָכר טֹוב ִליֵרָאיו ם ׂשָ ּלֵ ׁשַ מ רּוך ּבָ

ַקָּים ָלֶנַֽצח ַחי ָלַעד ו רּוך ּבָ

יל רּוך ּפֹוֶדה ּוַמּצִ ּבָ

מֹו. ׁש רּוך ּבָ

ברכות  כל  את  התפילה  אחר  יאמר  מקום 
השחר. פרט לברכת "המחזיר נשמות לפגרים 
ברכת  כשאמר  חובה  ידי  יצא  שכבר  מתים" 
"מחיה המתים", וכן ברכות התורה לא יברכם 

שכבר יצא ידי חובה בברכת "אהבת עולם", 
ספק  מקום  מכל  בדבר,  ספק  שיש  ואע"פ 

ברכות להקל.

 משולחן אבותינו 

ְריֹות" בחיריק תחת  ִרּיֹות – גרסתנו היא "ּבִ  ַהּבְ
הפר"ח  בשם  עובד'  'בית  הרב  אולם  הבי"ת, 

בשוו"א  הבי"ת  לגרוס  שצריך  כתב  נא,  בסי' 
והרי"ש בחיריק. וכתב הרב ׳כתר שם טוב׳ שזו 

 אם למסֹרת 
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ֶלך ָהעֹוָלם ינּו ֶמֽ יאהדונהי, ֱאלֵֹהֽ ה ְיהָֹו רּוך ַאּתָ ּבָ

ֶפה ַעּמֹו ל ּב ֻהּלָ ָהֵאל ָאב ָהַרֲחָמן ַהּמ

ׁשֹון ֲחִסיָדיו ַוֲעָבָדיו ל פָֹאר ּבִ ח ּומ ּבָ ׁשֻ מ

ינּו,  יאהדונהי ֱאֵֹהֽ ְיהָֹו ָלך ַהּל ָך נ ֽ ּדֶ יֵרי ָדִוד ַעב ׁשִ ּוב

ִמירֹות ָבחֹות ּוִבז ׁש ּבִ

יָכךִ ַנמ ו ָפֲאָרך ּונ ָחך ּב ׁשַ ּונ ָלך ַגּד ּונ

ינּו, ָיִחיד ַחי ָהעֹוָלִמים נּו ֱאלֵֹהֽ ֽ ּכֵ ָך ַמל מ יר ׁשִ ּכִ ַנז ו

.דֹו מֹו ַהּגָ פָֹאר ֲעֵדי ַעד ׁש ח ּומ ּבָ ׁשֻ מ ֶלך ֶמֽ

חֹות. ּבָ ׁש ּתִ ל ּבַ ֻהּלָ מ ֶלך יאהדונהי, ֶמֽ ה ְיהָֹו רּוך ַאּתָ ּבָ
מנשק הציציות שבידו ומניחן (משנ״ב נא, א).

שבפירוש  עוד  והוסיף  הנכונה.  הגרסה  היא 
לזה:  כלל  כתב  ה'תכלאל'  שבספר  חיים  עץ 
לבהמות  סמוכה  "בריות"  המילה  דכאשר 
כשמילת  אולם  הבי"ת,  תחת  בחיריק  תבוא 
בריות סמוכה לאדם משפטה בשוו"א. והוא 
כתב: "ולא ידעתי מאין בא לו כלל זה", עכ"ל. 
על  בפירושו  החיד"א  למרן  ראיתי  אולם 
"נשמת כל חי" שפירש פירוש הקרוב לכלל 

הזה, וזה לשונו הטהור:

פירוש,  והאחרונים:  הראשונים  "אלהי 
כל  ְריֹות" –  ּבִ כל  "אלוה  אדם,  בני  כל  אלוה 
בעלי חיים, "אדון כל תולדות" – צומח ודומם, 
כי הוא יתברך אדון הכל "בשמים ממעל ועל 

הארץ מתחת אין עוד" (דברים ד, לט)".

פעמים  "בריות"  שמילת  מדבריו  משמע 
מכוונת כנגד בני אדם, ופעמים מכוונת כנגד 
המבדיל.  הוא  הניקוד  ורק  וחיות,  בהמות 

אולם לענ"ד השיבוש השגור בפי פשוטי העם 
ְרּיֹות" המובאת בספר ׳חסד  נוצר מהגרסה "ּבִ
"ונראה  כתב:  שם  בפירושו  אבל  לאברהם׳, 
ה"  ִכּיֹות ַהֶחְמּדָ לי שצריך לנקד לפי ניקוד "ׂשְ
(ישעיה ב, טז). ולפי זה יש לגרוס כמו גרסתנו 
חיים  רבי  הגדול  המדקדק  גרס  וכן  ִרּיֹות",  "ּבְ
יוצא  שחר׳.  ׳אעירה  בספרו  נ"ע  שושנה 
ובשאר  ְריֹות",  "ּבִ לגרוס  צריך  שב"נשמת" 
לגרוס  צריך  אדם  בבני  כשמדובר  המקומות 
"כל  אבות:  בפרקי  לגרוס  יש  וכך  ִרּיֹות".  "ּבְ

ִרּיֹות" וכו'. שרוח ַהּבְ

ואמנם  גורסים.  אנו  כך   – ָהעֹוָלִמים  ַחי  ָיִחיד 
בצירי  לומר "ֵחי"  שם  דעתו  עובד׳  ׳בית  הרב 
תחת החי"ת, והביא להקת פוסקים הסוברים 
יוסף׳ (סי'  ב׳ברכי  החיד"א  מרן  אולם  כמותו, 
הספרים  לשבש  אין  מקום  מכל  כתב:  רז) 
הגרסה  שכן  כיון  בפתח,  "ַחי"  בהם  הכתוב 

 אם למסֹרת 
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ֶרץ׃ לָהָאֽ יאהדונהי ּכ  יהָֹו֗ יעּו ַלֽ֝ ה ָהִר֥ תֹוָד֑ ֥מֹור ל ִמז

תֹוָדה׳, שכן כל השירות עתידות  מֹור ל ָאַמר' אומרים ׳ִמז רּוך ׁשֶ אחרי 'ּבָ
תֹוָדה' (׳אורחות חיים׳ על פי ויקרא רבה). מֹור ל להיבטל חוץ מ'ִמז

תֹוָדה׳ בישיבה, כדעת האר״י (שעה״כ), אך באזור  מֹור ל המנהג הנפוץ לומר ׳ִמז
בֹוד׳. ִהי כ ׳ שב׳י ֶלך מרכאש והדרום נהגו לעמוד. ויש שנהגו לעמוד עד ׳ה' ֶמֽ

תֹוָדה׳ בערב יוה"כ, בערב פסח ובחוה"מ פסח,  מֹור ל נוהגים שלא לומר ׳ִמז
כיוון שאין מקריבים בהם קורבן תודה (׳בית עובד׳). 

ָנָנֽה׃ ר יו ּבִ ָפָנ֗ ֹ֝אּו ל ה ּב֥ ָח֑ מ ׂשִ יאהדונהי ּב ְ֣יהָֹו֣דּו ֶאת ִעב

ים יאהדונהי ֪הּוא ֱא֫לִֹה֥ ֮י־ְיהָֹו ֽ ֗עּו ּכִ ּד

ִעיֽתֹו׃ ֣צֹאן ַמר ֹו ו ּמ֗ נּו ַע֝ ֣לֹו ֲאַנ֑ח נּו ו ׂשָ ֣הּוא ָע֭

֑ה ִהּלָ ת יו ּבִ ה ֲחֵצֽרָֹת֥ תֹוָד֗ יו ׀ ּב ָעָר֨ ֹאּו ׁש ּב֤

ֽמֹו׃ ֥כּו ׁש ר ֽ ֹו ּבָ ֥הֹודּו ֝ל֗

ֹו ּד֑ עֹוָל֣ם ַחס יאהדונהי ל הָֹו י־֣טֹוב ְי֭ ֽ ּכִ

֗דֹר ֱאֽמּוָנֽתֹו׃ ֹר ָו֝ ַעד־ּד֥ ו

תהלים ק

למודה בפי כל אדם, וגם כבר האריכו מהר"ם 
קאזיס והרב מהר"י בריאל ז"ל בתשובה כ"י, 
להוכיח שהאומר "ַחי" בפת"ח גם לפי הדקדוק 
ַחי  אל  ב"מלך  הדין  והוא  עכ"ל.  טועה,  אינו 

העולמים" שבסוף ישתבח. ראה הלכה  95 .

ִמְזמֹור ְלתֹוָדה – אין אומרים אותו לא בשבת 
ולא ביום טוב משום שמזמור זה נאמר כנגד 
קרבן תודה, ובשבת ויו"ט אין מקריבים קרבן 
בחול  גם  יחיד).  קרבן  שהוא  (משום  תודה 
המועד פסח אין אומרים אותו משום שלחמי 

אין  פסח  בערב  ואף  חמץ.  קרבים  היו  תודה 
קרבן  להקריב  שאסור  משום  אותו  אומרים 
נותר,  לידי  יבוא  שמא  פסח,  בערב  תודה 
השנה  ובראש  אכילתו.  זמן  נתמעט  שהרי 
וביום הכיפורים אומרים אותו כל הקהל ביחד 
בנעימה מיוחדת לימים נוראים משום שכתוב 
בו: "הריעו לה' כל הארץ" (כ"י אם למסֹרת). 
ע"ב).  כג  (דף  תפילה׳  ב׳שערי  בזה  גם  עיין 

ראה הלכה  97 .

 אם למסֹרת 
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יאהדונהי  ְיהָֹו ַמח  ִיׂש עֹוָלם,  ל יאהדונהי  ְיהָֹו בֹוד  כ ִהי  י

ע"ב),  קיח  (שבת  דזמרא"  בפסוקי  קאמרינן  כי  יום...  בכל  הלל  מגומרי  חלקי  יהא  יוסי:  ר'  "אמר 
מלכותו,  ואת  מעשיו  את  הקב"ה,  את  המהללים  פסוקים  שרשרת  יום  בכל  אומרים 
ולאחר מכן אומרים את ששת המזמורים האחרונים בספר תהלים, שהם ה׳הלל שבכל יום׳ (רי"ף 
ומסיים  פותח  כך  אחר  מזמור  וכל  ָדִוד',  ל ה  ִהּלָ ּת' בתיבות  פותח  שבהם  הראשון  תמח).  שבת, 

לּוָיּה'. בתיבת 'ַהל

ַעדעֹוָלם׃  ה ו , ֵמַעּתָ בָֹרך יאהדונהי מ ם ְיהָֹו ִהי ׁשֵ יו׃ י ַמֲעׂשָ ּב

יאהדונהי׃ ָרם  ם ְיהָֹו ל ׁשֵ ֻהּלָ בֹואֹו, מ מֶמׁש ַעד ֽ ַרחׁשֶ ז ִמּמִ

ְיהָֹו בֹודֹו׃  ּכ ִים  ַמֽ ָ ַהׁשּ ַעל  יאהדונהי,  ְיהָֹו ל־ּגֹוִים  ַעל־ּכ

דֹר־ָודֹר׃ ְיהָֹו ָך ל ר יאהדונהי ִזכ עֹוָלם, ְיהָֹו ָך ל מ יאהדונהי ׁשִ

חּו  מ ָלה׃ ִיׂש ֽ ּכֹל ָמׁשָ כּותֹו ּבַ אֹו, ּוַמל ס ִים ֵהִכין ּכִ ַמֽ ָ ׁשּ יאהדונהי ּבַ

׃  יאהדונהי ָמָלך רּו ַבּגֹוִים ְיהָֹו יֹאמ ֶרץ, ו ָתֵגל ָהָאֽ ִים ו ַמֽ ָ ַהׁשּ

 לֹך יאהדונהי ִימ ְיהָֹו , יאהדונהי ָמָלך ְיהָֹו , ֶלך יאהדונהי ֶמֽ ְיהָֹו

גֹוִים  דּו  ָאב ָוֶעד,  עֹוָלם   ֶלך ֶמֽ יאהדונהי  ְיהָֹו ָוֶעד.  עֹוָלם  ל

בֹות  ׁש יאהדונהי ֵהִפיר ֲעַצת־ּגֹוִים, ֵהִניא ַמח צֹו׃ ְיהָֹו ֵמַאר

יאהדונהי  ֶלב־ִאיׁש, ַוֲעַצת ְיהָֹו בֹות ּב ים׃ ַרּבֹות ַמֲחׁשָ ַעּמִ

בֹות  ׁש ֲעמֹד, ַמח עֹוָלם ּתַ יאהדונהי ל ִהיא ָתקּום׃ ֲעַצת ְיהָֹו

ַוַּיֲעמֹד׃  ה  הּוא־ִצּוָ ַוֶּיִֽהי,  ָאַמר  הּוא  י  ּכִ ָודֹר׃  דֹר  ל ִלּבֹו 

י־ַיֲעקֹב  ב לֹו׃ ּכִ מֹוׁשָ ּה ל ִצּיֹון, ִאּוָ יאהדונהי ּב י־ָבַחר ְיהָֹו ּכִ

יאהדונהי  ֹא־ִיּטֹׁש ְיהָֹו י תֹו׃ ּכִ ֻגּלָ ָרֵאל ִלס ַחר לֹו ָיּה, ִיׂש ּבָ

לֹא־ ו ָעוֹן  ר  ַכּפֵ י ַרחּום,  הּוא  ו ַיֲעזֹב׃  ֹא  ַנֲחָלתֹו  ו ַעּמֹו, 

ל־ֲחָמתֹו׃  ּכ לֹא־ָיִעיר  ו ַאּפֹו,  יב  ָהׁשִ ל ה  ּבָ ִהר ו ִחית  ַיׁש

נּו׃ ֵאֽ ר יֹום־ק ַיֲעֵנֽנּו ב ֶלך ֽ יָעה, ַהּמֶ ֽ יאהדונהי הֹוׁשִ ְיהָֹו

תהלים קד

תהלים קיג

תהלים קלה

דברי הימים 
א׳ טז

תהלים י

תהלים לג

משלי יט

תהלים לג

תהלים קלב

תהלים צד

תהלים עח

תהלים כ

Siddur Avottenu He Hashem.indb   91Siddur Avottenu He Hashem.indb   91 15/02/2015   10:23:5115/02/2015   10:23:51

Rina
Sticky Note
Marked set by Rina

yinon
Sticky Note
Marked set by yinon



92   פסוקי דזמרה Ø שחרית לחול

ָלה׃ ֽ ֥לּוָך ּסֶ ל ַֽהֽ ֹוד י ָך ֝ע֗ י ֵביֶת֑ ֵב֣ ֵרי ֽיֹוׁש ׁש ַא֭

ה ְלָדִוד׳ בכל יום (שלוש פעמים) – מובטח לו שהוא בן העולם הבא… משום דאית  ִהּלָ כל האומר ׳ּת"
ָך'" (ברכות ד ע״ב). לפיכך יש לכוון במיוחד בפסוק זה, ואם לא התכוון צריך לחזור  ח ֶאתָיֶדֽ ביה 'ּפֹוֵתֽ
ולאומרו שנית (תמידי ר' יונה, ברכות כג ע"א וראה הלכה  98 ). ועיקר הכוונה, שהקב"ה משגיח על 

בריותיו ומפרנסן.

ָך׳, שממנו הוכיחו בגמרא, שצריך  ֵבי ֵביֶתֽ ֵרי יֹוׁש ָדִוד' מוסיפים שני פסוקים: את הפסוק ׳ַאׁש ה ל ִהּלָ לפני 'ּת
לשהות שעה אחת קודם שיתפלל כדי שתתיישב דעתו עיו ויכוון את לבו (אבודרהם); ואת הפסוק 
ָבֵרך ָיּה  נּו נ ֵרי ָהָעם׳ ליתן שבח והודאה למקום שזיכה אותנו להללו (תפילה זכה). ומסיימים ׳ַוֲאַנֽח ׳ַאׁש
ָדִוד' הוא בן העולם הבא, אנו מבקשים מה' יתברך  ה ל ִהּלָ לּוָיּה׳ – לפי שהאומר 'ּת ַעד־עֹוָלם, ַהל ה ו ֵמַעּתָ

שנזכה לומר מזמור זה גם בעולם הבא (ספר האשכו בשם ר' יצחק בן מרואן הלוי).

ֹו ָ֣כה ּל֑ ּכָ ָעם ׁשֶ י ָה֭ ֵר֣ ַאׁש

יו׃ יאהדונהי ֱאלָֹהֽ ְ֥יהָֹו ֽ ם ׁשֶ ָע֗ י ָה֝ ֵר֥ ַאׁש

ד ִו֥ ָד֫ ה ל ִהּלָ֗ ּת

ָוֶעֽד׃  עֹוָל֥ם  ל ָך֗  מ ׁשִ֝ ָכ֥ה  ר ַוֲֽאָבֽ  ֶלך ֑ ַהּמֶ י  ֱאלֹוַה֣ ָך  ֽרֹוִממ ֲא֭

֤דֹול  ּגָ֘ ָוֶעֽד׃  עֹוָל֥ם  ל ָך֗  מ ׁשִ֝ ָל֥ה  ל ַוֲֽאַהֽ ּךָ  ֶכ֑ ר ֲאָבֽ ל־֥יֹום  כ ּב

דֹור  ֹ֭ור ל ֶקר׃ ּד֣ ין ֵחֽ ֗תֹו ֵא֣ ֻדּלָ ִלג ֑֝אֹד ו ֣ל מ ֻהּלָ יאהדונהי ּומ ְ֣יהָֹו

י  ֵר֖ ִדב ָך ו ֣בֹוד הֹוֶד֑ ַדר ּכ ֽידּו׃ ֲה֭ יָך ַיּגִ ֖בּורֶֹת֣ יָך ּוג ֑ ֲעׂשֶ ֣ח ַמֽ ּבַ ׁשַ י

ָך֥  ֽת דּוּלָ ּוג רּו  יֹאֵמ֑ יָך  אֶֹת֣ ֽנֹור ֶוֱֽע֣זּוז  יָחה׃  ֽ ָאׂשִ יָך  אֶֹת֣ ל ִנפ

ּון  ַחּנ֣ ֽנּו׃  ַרּנֵ י ָך֥  ת ק ִצד ו יעּו  ֑ ַיּבִ ָך֣  ַרב־ֽטּוב ֵזֶ֣כר  ה׃  ּנָ ֶרֽ ֲאַסּפ

ֶ֥סד׃ ֽטֹוב־ְיהָֹו ל־ָחֽ ד ִים ּוג ּפַ֗ ֶרך ַא֝ יאהדונהי ֶא֥ ַ֑ר֣חּום ְיהָֹו ו

יאהדונהי  הָֹו ְי֭ יֹו֣דּוָך  יו׃  ֽ ֲעׂשָ ֽל־ַמֽ ַעל־ּכ יו  ֲחָמ֗ ַרֽ ֝ו ֹל  ַלּכ֑ יאהדונהי 

רּו  ָך֣ יֹאֵמ֑ ֽכּות ֣בֹוד ַמל ֽכּוָכה׃ ּכ ר ָבֽ יָך י ֲחִסיֶד֗ יָך ַוֽ֝ ֑ ֲעׂשֶ ֽל־ַמֽ ּכ

֗בֹוד  כ יו ּו֝ ֽבּורָֹת֑ ָאָדם ּג ֵנ֣י ָהֽ֭ ׀ ִלב יע הֹוִד֤ רּו׃ ל ֽ ַדּבֵ ָך֥ י ת בּוָרֽ ּוג

ָך֗  ּת ל ׁשַ מ ֶמֽ ים ּו֝ ל־ֽעָֹלִמ֑ ֥כּות ּכ ָך֗ ַמל ֽכּות כּוֽתֹו׃ ַמל ר ַמל ֲהַד֣

ף  זֹוֵק֗ ֝ו ים  ִל֑ ֹפ ל־ַהֽנּ כ ל יאהדונהי  הָֹו ְי֭  ך סֹוֵמ֣ ָוֽדֹר׃  ֹור  ל־ּד֥ כ ּב
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֤ה ֽנֹוֵתן־ָלֶה֖ם  ַאּתָ רּו ו ֑ ּבֵ ׂשַ יֵני־֭כֹל ֵאֶל֣יָך י ים׃ ֵעֽ פּוִפֽ ל־ַהּכ כ ל

י ָרֽצֹון׃  לַח֣ כ ל יע ֖ ּבִ ָך ּוַמׂש ח ֶאתָיֶד֑ ֹו׃ ּפֹוֵת֥ ִעּתֽ ָל֣ם ּב כ אֶאת

יו׃ ָק֣רֹוב  ֽ ֲעׂשָ ֽל־ַמֽ כ יד ּב ָחִס֗ ָ֝רָכ֑יו ו ל־ּד כ יאהדונהי ּב הָֹו יק ְי֭ ֣ ַצּדִ

ת׃  ֱאֶמֽ ֶבֽ הּו  ָרֻא֣ ִיק ר  ֖ ֲאׁשֶ ֤כֹל  ל יו  ָא֑ ל־ֽקֹר כ ל יאהדונהי  הָֹו ְי֭

ר  יֵעֽם׃ ׁשֹוֵמ֣ ֽיֹוׁשִ ע ו ַמ֗ ׁש ם ִי֝ ָעָת֥ ו ֶאת־ׁשַ ה ו ֑ יו ַיֲֽעׂשֶ ֵרָא֥ ֽצֹון־י ר

יד׃  ִמֽ ים ַיׁש ִע֣ ׁשָ ר לָהֽ ת ּכ ֵא֖ ל־ֽאֲֹהָב֑יו ו יאהדונהי ֶאת־ּכ הָֹו ְי֭

ֹו  ׁש֗ ד ֝ם ק ֥ ר ׁשֵ ׂשָ ל־ּבָ֭ ּכ ך יָבֵר֣ י ִוֽ ֥ ר ּפִ ַֽדּבֶ֫ יאהדונהי י  ֥ת ְיהָֹו֗ ִהּלַ ּת

עֹוָל֥ם ָוֶעֽד׃ ל

לּוָיּֽה׃ ל ם ַהֽ ַעד־֝עֹוָל֗ ה ו ֥ ַעּתָ ּה ֵמֽ ך ָי֗ ֵר֤ ָב֘ נּו ׀ נ תהלים קטוַוֲֽאַנ֤ח

 כשיאמר "פותח את־ידך" המנהג לנשק את 
הידיים, לרמוז למה שאמר פרעה ליוסף: "ועל 
פיך ישק כל עמי" (בראשית מא, מ) שתרגומו 

"יתזן" דהיינו יתפרנס (כ"י אם למסֹרת).
שהוא  פא"י  תיבות  ראשי  יכוון  כן  כמו 
בגימטרייה יאהדונה"י כדי למתק הדינין, וגם 
בגימטרייה סא"ל. וסופי תיבות חת"ך, שהוא 
השם החותך חיים לכל חי, והוא בגימטרייה 
השם  בגימטרייה  עולה  וגם  יַע".  ּבִ "ּוַמׂשְ
על  הממונה  קדוש  שם  שהוא  "דיקרנוסא" 

הפרנסה, ורק יכוון בשם זה ולא יוציאו מפיו.

נראה לי שהטעם שתקנו לפרוש כפיים כלפי 
מעלה הוא כדי לעורר את האדם שלא ישכח 
לכוון בפסוק זה, שהרי מוכח בגמרא שעיקר 
הטעם שתקנו לומר "אשרי" הוא משום פסוק 

זה, ועל כן כתבו הפוסקים שמי ששכח לכוון 
ראו  לפיכך  ולאומרו.  לחזור  צריך  זה  בפסוק 
חכמים צורך שיעשה פעולה בגופו ועל ידי כן 

יזכור לכוון.
כך עושים גם כשאומרים "חנון ורחום ה'" 

כדי לעורר רחמי שמים.

"לכל חי רצון" ר"ת רחל, וסופי תיבות לי"ן, 
ועם הכולל גימטרייה צ"א כמספר יאהדונה"י. 
למיתוק  גורם  אלו  כוונות  שמכוון  ידי  ועל 
בכל  וברכה  לשפע  זה  ידי  על  וגורם  הדינים, 

העולמות.
בשם  כתב  קריספין  יעיש  ר'  והרה"צ 
המקובל רבי מרדכי סויסה שיש כוונות שונות 
לכל אחת משלוש הפעמים שאומרים "אשרי" 

בשחרית ובמנחה. ראה בספרו 'לימודי ה''.

 אם למסֹרת 
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ְ֣יהָֹו ָל֣ה  ל ֲאַהֽ יאהדונהי׃  ֶֽאת־ְיהָֹו י  ׁשִ֗ פ ַנ֝ י  ִל֥ ל ַהֽ ּה  לּוָי֡ ל ַהֽ

ים  ִדיִב֑ ֥חּו ִבנ ט ב י׃ ַאל־ּתִ עֹוִדֽ י ּב ה ֵלֽאלַֹה֣ ָר֖ ַחָּי֑י ֲאַזּמ יאהדונהי ּב

ָמ֑תֹו  ַאד ל ב  ֣ ָיׁשֻ ֭רּוחֹו  ֵצ֣א  ּתֵ ׁשּוָעֽה׃  ת ֣לֹו  ין  ֵ֤א֖ ׁשֶ ׀  ם  ֶבן־ָאָד֓ ּב

֑רֹו  ֶעז ּב ַיֲֽע֣קֹב  ל  ֵ֤א֣ ׁשֶ י  ֵר֗ ַאׁש יו׃  ֹנָתֽ ֹ ּתֽ ֶעׁש ֥דּו  ב ָאֽ ֗הּוא  ַה֝ ּ֥יֹום  ּבַ

ֶרץ ֶאת־ ַמִ֤ים ָוָא֗ ֤ה ׀ ׁשָ֘ יו׃ עֹׂשֶ יאהדונהי ֱאלָֹהֽ ֥֗רֹו ַעל־ְיהָֹו ב ׂשִ֝

ט  ּפָ֨ ֤ה ִמׁש עֹוָלֽם׃ ֘עֹׂשֶ ת ל ר ֱאֶמ֣ ֵֹמ֖ ֑ם ַהׁשּ ר־ּבָ ל־ֲאׁשֶ ֶאת־ּכ ַהָּי֥ם ו

ים׃  יר ֲאסּוִרֽ ֥ יאהדונהי ַמּתִ  הָֹו֗ ים ְי֝ ֵעִב֑ ֶחם ָלֽר ן ֶל֭ ים ֹנֵת֣ ֲעׁשּוִק֗ ׀ ַלֽ

 הָֹו֗ פּוִפ֑ים ְי֝ ף ּכ יאהדונהי זֵֹק֣ הָֹו ים ְי֭ ִר֗ ִעו ח ֵֹק֤ יאהדונהי ׀ ּפ֘ ְ֤יהָֹו

ָי֣תֹום  ים  ִר֗ ֶאת־ּגֵ ֵֹמ֤ר  ׁש֘ ׀  יאהדונהי  ְ֤יהָֹו ים׃  יִקֽ ַצּדִ אֵֹה֥ב  יאהדונהי 

יאהדונהי ׀   ֤לֹך ְיהָֹו֨ ֽת׃ ִימ ַעּוֵ ים י ִע֣ ׁשָ ר ֶרך ֶד֖ ד ו עֹוֵד֑ ָמָנ֣ה י ַאל ו

לּוָיּֽה׃ ל ֗דֹר ַהֽ ֥דֹר ָו֝ ּיֹון ל ִיך ִצ֭ ם ֱאלַֹה֣ עֹוָל֗ ֽ ל

ֽה׃  ִהּלָ ת ָנאָו֥ה  ים  ִע֗ י־ָנ֝ ֽ ּכִ ינּו  ֱאלֵֹה֑ ה  ָר֣ ַזּמ י־֭טֹוב  ּכִ ׀  ּה  לּוָי֨ ל ַהֽ

רֹוֵפא  ָהֽ֭ ֽס׃  ַכּנֵ י ל  ָרֵא֣ ִיׂש י  ֵח֖ ִנד יאהדונהי  ְ֑יהָֹו ִם  ַל֣ ֽרּוׁשָ י ּבֹוֵנ֣ה 

ים  ֹוָכִב֑ ַלּכֽ ר  ּפָ ס ִמ֭ מֹוֶנ֣ה  ם׃  בֹוָתֽ ַעּצ ל ׁש  ַחּבֵ֗ מ ּו֝ ֵל֑ב  ֣בּוֵרי  ִלׁש

ין  ֽבּוָנ֗תֹו ֵא֣ ת ֹח ִל֝ ַרב־ּכ֑ ֣דֹול ֲאדֹוֵנ֣ינּו ו א׃ ּגָ ָרֽ ֥מֹות ִיק ם ׁשֵ ֻכּלָ֗ ֝ל

ים ֲעֵדי־ ִע֣ ׁשָ יל ר ֖ ּפִ יאהדונהי ַמׁש ֑ים ְיהָֹו ד ֲעָנִו֣ עֹוֵד֣ ֽר׃ מ ּפָ ִמס

ֹור׃  ִכּנֽ ב ינּו  ֵלֽאלֵֹה֣ ֖רּו  ַזּמ ה  תֹוָד֑ ּב יאהדונהי  ַ֣לֽיהָֹו ֱע֣נּו  ֶרץ׃  ָאֽ

 יח ִמ֖ צ ַהּמַ ר  ָמָט֑ ֶרץ  ָלָא֣ ין  ִכ֣ ַהּמֵ ים  ָעִב֗ ּב ׀  ִים  ַמ֨ ׁשָ ה  ַכּסֶ֬ מ ַהֽ

אּו׃  ָרֽ ר ִיק ֣ ב ֲאׁשֶ ֵנ֥י ֝עֵֹר֗ ּה ִלב ָמ֑ ה ַלח ֵהָמ֣ ן ִלב יר׃ נֹוֵת֣ ים ָחִצֽ ָהִר֣

ֶצֽה׃ רֹוֶצ֣ה  יׁש ִיר י ָהִא֣ ׁשֹוֵק֖ ֑ץ ֽלֹא־ב ּפָ ּוס ֶיח ת ַהּס֣ בּוַר֣ ֤לֹא ִבג

י  ִח֣ ּב ׁשַ ֹו׃  ּדֽ ַחס ל ים  ֲחִל֥ י מ ֶאת־ַהֽ יו  ֵרָא֑ ֶאת־י יאהדונהי  הָֹו ְי֭

תהלים קמו

תהלים קמז
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ַּזק  י־ִח֭ ֽ ּכִ ִצּֽיֹון׃   ִיך ֱאלַֹה֣ י  ִל֖ ל ַהֽ יאהדונהי  ֶ֑את־ְיהָֹו ַלִם  ֽרּוׁשָ ֭י

֑לֹום  ׁשָ  ך בּוֵל֥ ם־ּג ֽ ָ ַהׂשּ ׃  ך ֽ ּבֵ ִקר ּב  ַנִ֣יך ּבָ  ך ַר֖ ּבֵ  ִיך ָעָר֑ ׁש י  ִריֵח֣ ּב

ה  ֵהָר֗ ַ֝עד־מ ֶרץ  ָא֑ ָר֣תֹו  ִאמ  ח ֵֹל֣ ַהׁשּ ׃  ך יֵעֽ ּבִ ַיׂש ים  ּטִ֗ ִח֝ ֶלב  ֵח֥

 יך ִל֣ ַפֵּזֽר׃ ַמׁש ֶפר י ֵא֥ ֗פֹור ּכָ ֶ֑֝מר ּכ ּצָ ֶלג ּכַ ֣ ן ׁשֶ ֵת֣ ָבֽרֹו׃ ַהּנֹ ָי֥רּוץ ּד

ֵס֑ם  ַימ ו ָב֣רֹו  ּד ַל֣ח  ִיׁש ַיֲֽעֽמֹד׃  י  ִמ֣ ָר֗תֹו  ֝ק ֵנ֥י  ִלפ ים  ֑ ִפּתִ כ ֣חֹו  ר ק

יו  ָט֗ ּפָ ִמׁש יו ּו֝ ֥ ַיֲֽע֑קֹב ֻחּקָ ו ל ָבָר֣ ֣יד ּד ִים׃ ַמּגִ לּו־ָמֽ ב ֝רּו֗חֹו ִיּז ֥ ֵ ַיׁשּ

ָד֗עּום  ֝ל־י ּבַ ים  ִט֥ ּפָ ּוִמׁש ֹוי  ל־ּג֗ כ ל ׀  ן  ֵכ֨ ה  ָעׂ֤שָ ֘לֹא  ל׃  ָרֵאֽ ִיׂש ל

לּוָיּֽה׃  ל ַהֽ

֗לּוהּו  ל ַהֽ֝ ִים  ַמ֑ ָ ִמןַהׁשּ יאהדונהי  הָֹו ֶאתְי֭ ֣לּו  ל ַהֽ ׀  ּה  לּוָי֨ ל ַהֽ

ו׃  ָבָאֽ ל־צ ּכ ֗לּוהּו  ל ַהֽ֝ ָאָכ֑יו  ל־ַמל כ ֥לּוהּו  ל ַהֽ ים׃  רֹוִמֽ ּמ ּבַ

י  ֵמ֣ לּוהּו ׁש ל ֵבי ֽאֹור׃ ַהֽ֭ ֹוכ ל־ּכ֥ ֗לּוהּו ּכ ל ח ַהֽ֝ ָיֵר֑ ֶמׁש ו ֣ לּוהּו ׁשֶ ל ַהֽ֭

ם  ֣ ֶאת־ׁשֵ לּו  ל ַהֽ ֽ֭ י ִים׃  ָמֽ ָ ַהׁשּ ל  ֵמַע֬ ׀  ֤ר  ֲאׁשֶ ִים  ַהּמַ֗ ֝ו ִים  ָמ֑ ָ ַהׁשּ

עֹוָל֑ם  ם ָלַע֣ד ל אּו׃ ַוַּיֲֽעִמיֵד֣ ָרֽ ִנב ֣ה ו ֤י ֖הּוא ִצּוָ יאהדונהי ּכִ ְ֑יהָֹו

ֶרץ  ִמן־ָהָא֑ יאהדונהי  הָֹו ֶאת־ְי֭ ֣לּו  ל ַהֽ ַיֲֽעֽבֹור׃  ֥לֹא  ו ן  ַת֗ ק־ָנ֝ ח

ה  ָעָר֗ ֝ס ִקי֑טֹור ֥רּוח ֶלג ו ֣ ָבָרד ׁשֶ ׁש ּו֭ הֹֽמֹות׃ ֵא֣ ל־ּת כ ים ו יִנ֗ ּנִ ּתַ֝

ל־ֲאָרִזֽים׃  כ ו י  ִר֗ ּ֝פ ֵע֥ץ  ָב֑עֹות  ל־ּג כ ו ים  ָהִר֥ ֶהֽ ָבֽרֹו׃  ד ה  ֥ עֹׂשָ

ל־ כ ו ֶרץ  ֵכי־ֶא֭ ַמל ָנֽף׃  ּכָ ֹור  ִצּפ֥ ו ֶמׂש  ֗ ֶר֝ ה  ֵהָמ֑ ל־ּב כ ו ַחָּי֥ה  ַהֽ

תהלים קמח

ך – ראשי תיבות בב״ב, ובגימטרייה ו. וזהו רמז למאן דאמר שאימותינו במצרים  ּבֵ ִקר ּב ַנִֽיך ַרך ּבָ ּבֵ
היו יולדות שישה בכרס אחד. וסופי תיבות ככ״כ, בגימטרייה ס, וזהו רמז למאן דאמר שילדו 

שישים בכרס אחד (הרה״צ ר׳ יוסף אלקובי ממכנס).

 טעם בתפילה 
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תּו֑לֹות  ַגם־ּב ו ים  חּוִר֥ ֽ ּבַ ֶרץ׃  ָאֽ ֵטי  ֹפ ל־ׁש֥ כ ו ים  ִר֗ ׂשָ֝ ים  ֑ ֻאּמִ ל

֣ב  ּגָ י־ִנׂש ֽ יאהדונהי ּכִ  ם ְיהָֹו֗ ֤לּו ׀ ֶאת־ׁשֵ֬ ל ַהֽ ים׃ י ָעִרֽ ים ִעם־נ ֵקִנ֗ ֝ז

֤ה  ִהּלָ ֹו ּת ַעּמ֡ ֶרן ׀ ל ִים׃ ַוָּיֶ֤רם ֶק֨ ָמֽ ׁשָ ֶרץ ו ֹו ֝הֹו֗דֹו ַעל־ֶא֥ ַבּד֑ ֣מֹו ל ׁש

לּוָיּֽה׃ ל רֹ֗בֹו ַהֽ ָ֝רֵאל ַע֥ם ק ׂש ֵנ֣י ִי֭ יו ִלב ל־ֲחִסיָד֗ כ ֽ ל

ל  ַה֥ ק ֗תֹו ּבִ ִהּלָ ׁ֝ש ּת יר ָחָד֑ ֣ יאהדונהי ׁשִ יהָֹו ירּו ַלֽ֭ ֣ ּה ׀ ׁשִ לּוָי֨ ל ַהֽ

ֽם׃  ּכָ ַמל ילּו ב ּ֗יֹון ָיִג֥ ֵנֽי־ִצ֝ יו ּב ֑ עֹׂשָ ל ּב ָרֵא֣ ח ִיׂש ַמ֣ ים׃ ִיׂש ֲחִסיִדֽ

֣י־רֹוֶצ֣ה ְיהָֹו ֽ רּו־ֽלֹו׃ ּכִ ַזּמ ֹור י ִכּנ֗ ֥֝תֹף ו ָמ֑חֹול ּב ֣מֹו ב ֣לּו ׁש ל ַהֽ י

ָכ֑בֹוד  ים ּב ֣זּו ֲחִסיִד֣ ל יׁשּוָעֽה׃ ַיע ֽ ים ּבִ ָנִו֗ ר ֲע֝ ָפֵא֥ ֹו י ַעּמ֑ יאהדונהי ּב

יִפּ֣יֹות  ֽ ֶרב ּפִ ֶח֖ רֹוָנ֑ם ו ג ל ּבִ ֣מֹות ֵא֭ ם׃ ֽרֹומ בֹוָתֽ ּכ ֗נּו ַעל־ִמׁש ַרּנ ֝י

֣סֹר  ֶלא ים׃  ֽ ֻאּמִ ל ּבַ ֹוֵכ֗חֹות  ּתֽ֝ ּגֹוִי֑ם  ּבַ ָקָמה  ֭נ ֹות  ֲעׂש֣ ַלֽ ם׃  ָיָדֽ ּב

ֹות ֲעׂש֤ ַלֽ ֶזֽל׃  ַבר י  ֵל֥ ַכב ּב ם  ֵדיֶה֗ ּב ִנכ ֝ו ים  ֑ ִזּקִ ּב ם  ֵכיֶה֣ ַמל

לּוָיּֽה׃ ל יו ַהֽ ִסיָד֗ ל־ֲח֝ כ ר ֭הּוא ל ֗תּוב ָהָד֣ ט ּכָ ּפָ֬ ם ׀ ִמׁש ֶה֨ ּבָ

יע ֻעּֽזֹו׃  ִק֥ ר ֗לּוהּו ּבִ ל ַהֽ֝ ֹו  ׁש֑ ד ק ל ּב לּו־ֵא֥ ל ּה ׀ ַהֽ לּוָי֨ ל ַהֽ

נוהגים לחזור על הפסוק האחרון פעמיים
מפני שהוא סוף ה׳הלל שבכל יום׳ (ראה אם למסֹרת עמ׳  81 ).

ֽלֹו׃ ד ֣רֹב ּגֻ ֗לּוהּו ּכ ל ַהֽ֝ יו  ֽבּורָֹת֑ ֥לּוהּו ִבג ל ַהֽ

ֹור׃ ִכּנֽ ֵנֶ֣בל ו ֗לּוהּו ּב ל ַהֽ֝ ַקע ׁשֹוָפ֑ר  ֵת֣ לּוהּו ּב ל ַהֽ֭

ֻעָגֽב׃ ֥ים ו ִמּנִ ֗לּוהּו ּב ל ַהֽ֝ ֣תֹף ּוָמ֑חֹול  לּוהּו ּב ל ַהֽ֭

רּוָעֽה׃  י ת ֵל֥ צ ִצל ֽ ֗לּוהּו ּב ל ַהֽ֝ ַמע  ֑ ֵלי־ׁשָ צ ִצל ֥לּוהּו ב ל ַהֽ

לּוָיּֽה׃ ל ּה ַהֽ ֗ ֥ל ָי֝ ַהּלֵ ָמה ּת ׁשָ ּנ ֹל ַה֭ ּכ֣

לּוָיּֽה׃  ל ּה ַהֽ ֗ ֥ל ָי֝ ַהּלֵ ָמה ּת ׁשָ ּנ ֹל ַה֭ ּכ֣

תהלים קמט

תהלים קנ
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ָאֵמן׃ עֹוָלם, ָאֵמן ו יאהדונהי ל ְיהָֹו רּוך  ּבָ

ספר תהלים נחלק לחמישה ספרים כנגד חמישה חומשי תורה (מדרש שוחר טוב).
לאחר סיום הספר החמישי חוזרים ואומרים את פסוקי הסיום של שאר ספרי תהלים (אבודרהם), 

פרט לספר הראשון והרביעי, כיוון שהם נאמרו כברכות במקדש (סידור יעב"ץ).
ּיֹון׳, כי בכל תפילותינו אנו מזכירים את ציון וירושלים (ר״י ב״ר יקר). רּוך ה׳ ִמּצִ ומוסיפים פסוק ׳ּבָ

לּוָיּה׃ ִם, ַהל ָלֽ רּוׁשָ ּיֹון, ׁשֵֹכן י יאהדונהי ִמּצִ ְיהָֹו רּוך ּבָ

ָרֵאל יאהדונהי ֱאלִֹהים ֱאלֵֹהי ִיׂש ְיהָֹו רּוך ּבָ

ַבּדֹו׃ ָלאֹות ל ה ִנפ עֹׂשֵ

עֹוָלם בֹודֹו ל ם ּכ ּוָברּוך ׁשֵ

ָאֵמן׃ ֶרץ, ָאֵמן ו ל־ָהָאֽ בֹודֹו ֶאת־ּכ ֵלא כ ִיּמָ ו

ַוּֽיֹאֶמר  ָהל,  ל־ַהּקָ ּכ ֵעיֵני  ל יאהדונהי  ֶאת־ְיהָֹו ִויד  ּדָ  ֶרך ָבֽ ַוי 

ח'  ּבַ ּתַ ומיד בירכו 'ִיׁש ' נּו ָלך ינּו מֹוִדים ֲאַנֽח ה ֱאלֵֹהֽ ַעּתָ הקדמונים חתמו את פסוקי דזמרה בפסוק ׳ו
מנחמיה,  השבח  פסוקי  את  גם  לומר  הנהיג  מלוקא  קלונימוס  ב"ר  משה  ורבי  רס"ג).  (סידור 
המתארים את בריאת העולם, את הבחירה באברהם אבינו ואת יציאת מצרים, ומיד לאחריהם 
ח׳ לומר את שירת הים (סידור הרוקח). וביאר הטור (נא) שלשונות השבח שבברכת  ּבַ ּתַ קודם ׳ִיׁש
ִויד׳.   ֶרך ּדָ ָבֽ ח' נדרשים במכילתא (בשלח, מסכתא דשירה א) מתוך שירת הים ומהפסוקים: 'ַוי ּבַ ּתַ ִיׁש'

הנדבה  על  אמרו  המלך  שדוד  כיוון  ָהֱאלִֹהים'.  ה׳  הּוא  ה  'ַאּתָ עד  מעומד  ִויד׳  ּדָ  ֶרך ָבֽ ַוי' אומרים 
חמוי,  (מהר"א  בידו  הצדקה  וקופת  המתפים  בין  עובר  שהשמש  נהגו  האלוהים  לבית 
ּכֹל׳, שתי פרוטות כאחת ואחר  ל ּבַ ה מֹוׁשֵ ַאּתָ בית הבחירה). ונוהגים לתת צדקה בזמן אמירת ׳ו

כך את השלישית (שעה"כ). 

 

ינּו,  ָאִבֽ ָרֵאל  ִיׂש ֱאלֵֹהי  יאהדונהי,  ְיהָֹו ה  ַאּתָ  רּוך ּבָ ִויד,  ּדָ

בּוָרה  ַהּג ו ה  ֻדּלָ ַהּג יאהדונהי  ְיהָֹו ָך  ל ַעד־עֹוָם׃  ו ֵמעֹוָלם 

ָך  ל ֶרץ,  ּוָבָאֽ ִים  ַמֽ ָ ׁשּ ּבַ י־כֹל  ּכִ ַההֹוד,  ו ַֽצח  ַהּנֵ ו ֶרת  ֶאֽ פ ַהּתִ ו

ר  ָהֽעֹׁשֶ ו רֹאׁש׃  ל כֹל  ל א  ֵ ַנׂשּ ת ַהּמִ ו ָלָכה  מ ַהּמַ יאהדונהי  ְיהָֹו

בּוָרה,  ּוג  ֹח ּכֽ ָך  ָיד ּוב ּכֹל,  ּבַ ל  מֹוׁשֵ ה  ַאּתָ ו ָפֶנֽיָך,  ִמּל בֹוד  ַהּכָ ו

נּו  ֲאַנֽח מֹוִדים  ינּו  ֱאלֵֹהֽ ה  ַעּתָ ו ַלּכֹ׃  ַחֵּזק  ּול ל  ַגּדֵ ל ָך  ָיד ּוב

ָך,  בֶֹדֽ ם ּכ כּו ׁשֵ ָך׃   ִויָבר ֽ ּתֶ ַאר פ ם ּתִ ׁשֵ ִלים ל ַה ּומ , ָלך

יאהדונהי  ה־הּוא ְיהָֹו ה׃ ַאּתָ ִהּלָ ָרָכה ּות ל־ּב רֹוַמם ַעל־ּכ ּומ

תהלים פט

תהלים קלה

תהלים עב

דברי הימים א' 
כט

נחמיה ט
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ָבָאם,  ל־צ כ ִים ו ַמֽ ָ ֵמי ַהׁשּ ִים, ׁש ַמֽ ָ יָת ֶאת־ַהׁשּ ֽ ָך, ַאּתָ ָעׂשִ ֽ ַבּדֶ ל

ה  ַאּתָ ו ֶהם,  ּבָ ר  ־ֲאׁשֶ כ ו ים  ַהַּיּמִ יָה,  ָעֶלֽ ר  ־ֲאׁשֶ כ ו ֶרץ  ָהָאֽ

ה הּוא  ֲחִוים׃ ַאּתָ ּתַ ָך ִמׁש ִים ל ַמֽ ָ ָבא ַהׁשּ ם, ּוצ ָּ ַחֶּיה ֶאת־ּכֻ מ

הֹוֵצאתֹו  ו ָרם,  ַאב ּב ּתָ  ר ַחֽ ּבָ ר  ֲאׁשֶ  ִֹהיםָהֱא יאהדונהי  ְיהָֹו

ָבבֹו  ֶאת־ל ּוָמָצֽאָת  ָרָהם׃  ַאב מֹו  ׁש ּתָ  מ ֽ ׂשַ ו ים,  ּדִ ׂש ּכַ ֵמאּור 

ַנֲעִני  ֶרץ ַהּכ ִרית ָלֵתת ֶאת־ֶאֽ ָכרֹות ִעּמֹו ַהּב ָפֶנֽיָך, ו ֶנֱאָמן ל

עֹו,  ַזר ל ָלֵתת  י,  ׁשִ ּגָ ר ַהּגִ ו בּוִסי  ַהי ו ִרִּזי  ַהּפ ו ָהֱאמִֹרי  י  ַהִחּתִ

ינּו  ִני ֲאבֵֹתֽ ֶרא ֶאת־ע ֽ ה׃ ַוּתֵ ּתָ יק ָאֽ י ַצּדִ יָך, ּכִ ָבֶרֽ ֶקם ֶאת־ּד ֽ ַוּתָ

ן אֹֹתת  ּתֵ ּתָ ַעל־ַים־סּוף׃ ַוּתִ ע ַמֽ ֶאת־ַזֲעָקָתם ׁשָ ִים, ו ָרֽ ִמצ ּב

ּתָ  ע י ָיַדֽ צֹו, ּכִ ־ַעם ַאר כ ֲעָבָדיו ּובל כ עֹה ּוב ַפר ִתים ּב ּומֹפ

ּתָ  ע ק ַהָּים ּבָ ַהּיֹום ַהֶּזה׃ ו ם ּכ ָך ׁשֵ לַעׂש ֽ י ֵהִזֽידּו ֲעֵיֶהם, ַוּתַ ּכִ

ֵפיֶהם  ֶאת־רֹד ו ה,  ׁשָ ַּיּבָ ּבַ ־ַהָּים  תֹוך ב רּו  ַוַּיַעב ֵניֶהם,  ִלפ

ִים ַעִּזים׃  ַמֽ ֶבן, ּב מֹו־ֶאֽ ֹת ּכצֹו ּתָ ִבמ ַלֽכ ִהׁש

ִים  ָר֑ ל ִמַּי֣ד ִמצ ָרֵא֖ ּ֥יֹום ַה֛הּוא ֶאת־ִיׂש יאהדונהי ּבַ  ע ְיהָֹו֜ ַוּ֨יֹוׁשַ

"והראשונים תקנו לומר השירה בכל יום אחר פסוקי דזמרה כדי להזכיר נסים ונפלאות 
ע' שמשם עיקר הנס" (ספר הפרדס). שעשה עמנו בעבור שמו הגדול ומתחילין מ'ַוּֽיֹוׁשַ

"הפליגו בזהר הקדוש באמירת שירת הים וסודה אחר פסוקי דזמרה, שהוא עילוי מאד ונחת רוח 
ביבשה  עומד  כאלו  בדעתו  ויצייר  ובנעימה.  רבה  בשמחה  לאומרה  צריך  כן  ועל  עוזנו,  לשכינת 
בתוך הים והמצרים נטבעים והוא ניצול. והוא סגולה לכפרת עוונותיו כידוע" (צפורן שמיר, כד).
ח' ליוצר (סידור רס"ג והרמב"ם). ראה הלכה  100 . ּבַ ּתַ המנהג הקדום היה לומר את השירה בין 'ִיׁש

ל  ָרֵא֜ א ִיׂש ר ַפ֥ת ַהָּיֽם׃ ַוַּי֨ ת ַעל־ׂש ִים ֵמ֖ ַר֔ ֶאת־ִמצ ָרֵאל א ִיׂש ר ַוַּי֤

֥אּו  ִים ַוִּיֽיר ַר֔ ִמצ יאהדונהי ּב ֤ה ְיהָֹו ר ָעׂשָ ה ֲאׁשֶ֨ דָֹל֗ ֶאת־ַהָּי֣ד ַהּג

ה  ֖ מֹׁשֶ ּוב יאהדונהי   יהָֹו֔ ֽ ּבַ  ינּו ֲאִמ֙ ּי ַוֽ יאהדונהי  ֶ֑את־ְיהָֹו ָהָע֖ם 

ֹו׃ ּדֽ ַעב

שמות יד
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֖רּו  ַוּֽיֹאמ  , ַלֽיהָֹו֔  ַהֹּזאת ה  יָר֤ ִ ֶאת־ַהׁשּ ל  ָרֵא֜ ִיׂש י  ֵנ֨ ּוב  ה יר־מֹׁשֶ ָיֽׁשִ ז  ָא֣

עָֹלם ָוֶעד׳ כדי להראות שבו מסתיימת שירת הים (אבודרהם).  ל לֹך כופלים פסוק ׳ה' ִימ
והאר״י נהג לומר גם את התרגום לפסוק (שעה"כ). ראה הלכה  101 .

֥סּוס  ה,  ָא֔ י־ָג֣אֹה ּגָ ֽ ֽיהָֹו ּכִ יָרה ּלַ ֤ ָאׁשִ ֵלא֑מֹר, 

י  ִהי־ִל֖ ּה ַוֽי ָרת ָי֔ ִזמ ִּז֤י ו ע ה ַבָּיֽם׃  ֖בֹו ָרָמ֥ ֽרֹכ ו

י  ֱאלֵֹה֥ הּו,  ֵו֔ ַאנ ו ֶז֤ה ֵאִלי יׁשּוָע֑ה,  ִלֽ

 ָ֖חָמ֑ה, ְיהָֹו יׁש ִמל הּו׃  ְיהָֹו֖ ִא֣ נ י ַוֲֽאֽרֲֹמֶמֽ ָאִב֖

ר  ַח֥ ּוִמב ה ַבָּי֑ם,  ֵחי֖לֹו ָיָר֣ ֛עֹה ו ר ֥בֹת ּפַ ּכ ַמר ֽמֹו׃  ׁש

מֹו צֹו֖לֹת ּכ ֥דּו ִבמ ר ֻי֑מּו, י ַכס הֹ֖מֹת י ּת ַים־ֽסּוף׃  ֥עּו ב יו ֻטּב ֖ ִלׁשָ ֽ ׁשָ

ָך֥  ינ ִמֽ י  , ֹח ּכ֑ י ּבַ ִר֖ ּדָ ֶנא  ָך֣ ְיהֹ֔וָ ינ ִמֽ י ֶבן׃  ָאֽ

ֲה֣רֹס  ֽ ָך֖ ּתַ ֽאֹונ ֥רֹב ּג ַע֥ץ אֹוֵיֽב׃  ּוב ר ְיהָֹו֖ ּתִ

 ֤רּוח ׁש׃  ּוב ּק ֵל֖מֹו ּכַ ָך֔ ֽיֹאכ ֲח֣רֹנ ח ּלַ ׁשַ ּת יָך,  ָקֶמ֑

מֹו־ֵנ֖ד  ֥בּו כ ִים,  ִנּצ מּו ַמ֔ ֶנֶ֣ער יָך ַאּפֶ֙

ר  ֶלב־ָיֽם׃  ָאַמ֥ הֹ֖מֹת ּב ֥אּו ת פ ק ים,  ִל֑ ֽנֹז

מֹו  ָלֵא֣ מ ָל֑ל, ּתִ ֣ק ׁשָ יג,  ֲאַחּלֵ ֖ ִ ֹף, ַאׂשּ ּד֥ אֹוֵי֛ב ֶאר

ּתָ  פ ֥ י׃  ָנׁשַ מֹו ָיִדֽ ֖ ֹוִריׁשֵ י ּתֽ ּבִ֔ יק ַחר ָאִר֣ י,  ׁשִ֔ ַנפ

ִים  ַמ֖ ֶרת ּב ֽעֹוֶפ֔ ָצֲֽללּו ּכַ ֣מֹו ָי֑ם,  ּסָ ֽרּוֲחָך֖ ּכִ ב

י  ,  ִמ֥ ֵאִלם ְיהָֹו֔ ֽ י־ָכ֤מָֹכה ּבָ ִמֽ ים׃  יִרֽ ַאּדִ

ה  ֹת ֥עֹׂשֵ ִהּל֖ א ת ֶֹדׁש,  נֹוָר֥ ּק֑ ר ּבַ ֣ ּדָ ֖מָֹכה ֶנא ּכָ

יָת  ֶרץ׃  ָנִח֥ ָלֵע֖מֹו ָאֽ ב ָך֔ ּתִ ינ ִמ֣ י יָת ָנִט֙ ֶפֶֽלא׃  

ֵו֥ה  ־נָך֖ ֶא ּז ע ּתָ ב ל ,  ֵנַה֥ ּתָ ל ָא֑ ָך֖ ַעם־֣זּו ּגָ ּד ַחס ב

יל  ֑זּון,  ִח֣ ּגָ ים ִיר ֖ ֥עּו ַעּמִ מ ֽ ׁשָ ָך׃  ֽ ׁשֶ ד ק

ֲהלּו ַאּלּוֵפ֣י  ת׃  ָא֤ז ִנב ָלֽׁשֶ י ּפ ֵב֖ ז ֽיֹׁש ָאַח֔

ַעד,  ָנ֕מֹגּו  ב ֽיֹאֲחֵז֖מֹו ָר֑ ֵאיֵל֣י מֹוָא֔ ֱא֔דֹום, 

 ָתה ֹל ֲעֵליֶה֤ם ֵאיָמ֙ ּפ֨ ָנַֽען׃  ּתִ י כ ֵב֥ ֹל ֽיֹׁש ּכ֖

שמות טו
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ֶבן,  ַעד־ ָא֑ ֣מּו ּכָ ֽרֹוֲעָך֖ ִיּד ֥דֹל ז ג ַחד,  ּבִ ָוַפ֔

,  ַעֽד־ַיֲֽע֖בֹר ַעם־֥זּו  ָך ְיהָֹו֔ ַיֲֽע֤בֹר ַעּמ

,  ָמ֧כֹון  ָך֔ ר ַנֲֽחָלֽת ַה֣ ּב מֹו ֵע֙ ִתּטָ מֹו ו ִבֵא֗ ָקִנֽיָת׃  ּת

ֹוֲנ֥נּו  ׁש ֲאדָֹנ֖י ּכֽ ָד֕ ִמּק  ,ּ֑תָ ְיהָֹו ַע֖ל ָך֛ ּפָ ּת ב ׁשִ ל

עָֹל֥ם ָוֶעֽד׃   ל ֖לֹך ׀ ִימ ְ֥יהָֹו יָך׃  ָיֶדֽ

עָֹל֥ם ָוֶעֽד׃ ל ֖לֹך ׀ ִימ ְ֥יהָֹו  

ַמָּיא. ֵמי ָעל ָעל ָעַלם ּול כּוֵתּה ָקֵאם ל ַמל ְיהָֹו  

י  ֣ ּכִ  

י ב ְיהָֹו֛ ֲעֵלֶה֖ם ֶאתֵמ֣ ם, ַוָּיׁ֧שֶ ָּי֔ יו ּבַ ָרׁשָ ָפֽ ֹו ּוב ּב֤ ִרכ ֜עֹה ּב ר ָבא ֨סּוס ּפַ

ַהָּיֽם׃  ֥תֹוך ה ּב ֖ ׁשָ ֥כּו ַבַּיּבָ ל ל ָהֽ ָרֵא֛ ֵנ֧י ִיׂש ּוב ַהָּי֑ם, 

ּגֹוִים׃ ל ּבַ לּוָכה, ּומֹׁשֵ יאהדונהי ַהּמ י ַליהָֹו ּכִ
אחרי השירה מוסיפים שלושה פסוקים, המתארים את מלכות ה' על העולם כולו.

ו ּפֹט ֶאת־ַהר ֵעׂשָ ַהר ִצּיֹון ִלׁש ִעים ּב ָעלּו מֹוׁשִ ו

לּוָכה׃ יאהדונהי ַהּמ ָתה ַליהָֹו ָהי ו

ֶרץ ל־ָהָאֽ ַעל־ּכ ֶלך ֶמֽ יאהדונהי ל ָהָיה ְיהָֹו ו

מֹו ֶאָחד׃ יאהדונהי ֶאָחד ּוׁש ֶיה ְיהָֹו ּיֹום ַההּוא ִיה ּבַ

תרגום 
אונקלוס שם

תהלים כב

עובדיה א

זכריה יד

הפשוט,  הטעם  מלבד   – ָוֶעד  עָֹלם  ל  לֹך ִימ  ה׳ 
ראיתי לאביר יעקב אבוחצירא בספרו ׳פתוחי 
חותם׳ (בשלח טו) שכתב טעמים למה כופלין 
שאמרו  שלו,  התרגום  אומרים  וגם  הפסוק 
תמצאן  ולא  בשירה,  הויות  י"ח  שיש  רז"ל 
ועוד  ותתרגמו.  הזה  הפסוק  כשתכפול  רק 
לשון  שמשמעותו  ימלֹך"  "ה'  שכתוב  מפני 

עתיד, וכי חלילה כעת אינו מלך?! לפיכך אנו 
ולעלמי  לעלם  קאם  מלכותיה  "ה'  מתרגמין 
עלמיא", והיינו שמלכותו קיימת תמיד, היה 
הוה ויהיה. ועוד שבאמירת השירה יש מעלה 
לסט"א,  הכנעה  יש  ובזה  לשכינה  גדולה 
ומשתברת  נכנעת  תרגום  בלשון  ובאמירתו 

עוד יותר. וראה הלכה  101 .

 אם למסֹרת 
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ח ּבַ ּתַ ִיׁש

כשיש בעל שמחה בבית הכנסת מנהגנו לשיר כאן 
לכבוד המאורע (ראה אם למסרת עמ׳  417 ).

ח׳ עצום ונורא מאוד, ויש בו י"ג שבחים כנגד י"ג מידות. וצריך  ּבַ ּתַ שבח ברכת ׳ִיׁש
לאומרם בנעימה ובמתון כמסדר שבחו של מלך, וימנה אותם באצבעותיו. וייזהר שלא 

להביא עצמו לידי הפסק ביניהם לקדיש, לקדושה ולשאר דברים שבקדושה. ואם הוכרח 
ָך ָנֶאה׳ וכו', כדי שיאמר י"ג שבחים בלי הפסק ביניהם. י ל להפסיק, יחזור לומר ׳ּכִ

נּו  ֽ ּכֵ ָך ָלַעד ַמל מ ׁשִ

ֶרץ ִים ּוָבָאֽ ַמֽ ָ ׁשּ דֹוׁש ּבַ ַהּקָ דֹול ו ֶלך ַהּגָ ֽ ָהֵאל ַהּמֶ

ינּו  ינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתֽ יאהדונהי ֱאלֵֹהֽ ָך ָנֶאה, ְיהָֹו י ל ּכִ

עֹוָלם ָוֶעד ל

ָרה  ִזמ ל ו ָבָחה, ַהּלֵ יר ּוׁש ׁשִ

בּוָרה ה ּוג ֻדּלָ ָלה, ֶנַֽצח, ּג ׁשָ עֹז ּוֶממ

כּות ה ּוַמל ָ ֻדׁשּ ֶרת, ק ֶאֽ ִתפ ה ו ִהּלָ ּת

דֹוׁש  ַהּקָ דֹול ו ָך ַהּגָ מ ׁשִ הֹוָדאֹות ל ָרכֹות ו ּב

ה ֵאל. ַעד־עֹוָלם ַאּתָ ּוֵמעֹוָלם ו
יאהדונהי ה ְיהָֹו רּוך ַאּתָ ּבָ

חֹות ּבָ ׁש ּתִ ל ּבַ ֻהּלָ דֹול ּומ ֶלך ּגָ ֶמֽ

ָלאֹות פ ֵאל ַההֹוָדאֹות, ֲאדֹון ַהּנִ

ים ֲעׂשִ ל ַהּמַ מֹות, ִרּבֹון ּכ ׁשָ ל ַהּנ ּבֹוֵרא ּכ

ָרה יֵרי ִזמ ׁשִ ַהּבֹוֵחר ּב

ֶלך (ָיִחיד), ֵאל, ַחי ָהעֹוָלִמים. ָאֵמן. ֶמֽ
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102   פסוקי דזמרה Ø שחרית לחול

י  ֫קֹוִל֥ ָע֪ה ב מ יאהדונהי׃ ֲאדָֹנ֮י ׁשִ ֽיָך ְיהָֹו ָראִת֣ ים ק ֖ ֲעַמּקִ ֽ ֲע֑לֹות ִמּמַ ֽ ּמַ יר ַהֽ ֥ ׁשִ

יָך ה׳ ׳ ָראִתֽ ים ק ֲעַמּקִ ״בכל עשרת ימי תשובה טוב ונכון מאוד לומר מזמור שנאמר בו: 'ִמּמַ
ח׳ ל׳יֹוֵצר׳״ (שעה"כ, עניין ר"ה וי"ה). ּבַ ּתַ בין ׳ִיׁש

י  דָֹנ֗ ֲא֝ ר־ָיּ֑ה  מ ׁש ּתִ ִאם־ֲעוֹ֥נֹות  ֲחנּוָנֽי׃  ֽ ּתַ ֗קֹול  ֝ל ֑בֹות  ֻ ַקׁשּ ֶניָך  ז ֭א ֶי֣יָנה  ה ֽ ּתִ

ה  ָת֣ יאהדונהי ִקּו הָֹו יִתי ְי֭ ֣ א׃ ִקּוִ ֵרֽ ּוָ ַען ּתִ ַמ֗ ֝ה ל ִליָח֑ ָך֥ ַהּס י־ִעּמ ֽ י ַיֲֽעֽמֹד׃ ּכִ ִמ֣

ֶֹקר׃  ים ַלּבֽ ִר֥ ֹמ ֶֹקר ׁשֽ ּב֗ ים ַל֝ ִר֥ ֹמ ֽ י ַלֽאדָֹנ֑י ִמׁשּ ֥ ׁשִ י׃ ַנפ ּתִ ל ָב֥רֹו הֹוָחֽ ִלד ֽ י ו ֑ ׁשִ ַנפ

֖ה  ּבֵ ַהר ֶסד ו יאהדונהי ַהֶח֑ ֥י־ִעם־ְיהָֹו ֽ יאהדונהי ּכִ ָ֥ו ל ֶאל־ְיהֹ֫ ָרֵא֗ ל ִיׂש ַיֵח֥

יו׃ ֹל ֲעֽוֹנֹוָתֽ ּכ֗ ל ִמ֝ ָרֵא֑ ה ֶאת־ִיׂש ֣ ּדֶ הּוא ִיפ ֽ֭דּות׃ ו ֹו פ ִעּמ֣

חצי קדיש

ָאֵמן) קהל: א ( ֵמּה ַרּבָ ׁש ׁש ַקּדַ ִית ל ו ּדַ ּגַ ִית
יש נוהגים ששליח הציבור כורע במילים המסומנות ב ואין מנהגנו כן.

עּוֵתּה ָרא ִכר י ב ָמא ּדִ ָעל ּב

ָאֵמן) קהל: יֵחּה ( ׁשִ ָקֵנּה ִויָקֵרב מ ר ַמח ּפֻ ַיצ כּוֵתּה ו ַמל ִליך ַימ ו

ָרֵאל ית ִיׂש ל ּבֵ כ ַחֵּיי ּד יֹוֵמיכֹון ּוב ַחֵּייכֹון ּוב ּב

ָאֵמן) קהל: רּו ָאֵמן. ( ִאמ ַמן ָקִריב, ו ֲעָגָלא ּוִבז ּבַ

ַרך ּבָ ִית ַמָּיא  ֵמי ָעל ָעל ָעַלם ּול ל ָבַרך א מ ַרּבָ ֵמּה  ֵהא ׁש י

א ַנּשֵׂ ִית רֹוַמם ו ִית ַאר ו ּפָ ִית ח ו ּבַ ּתַ ִיׁש ו

ָאֵמן) קהל: ִריך הּוא  ּב א ׁשָ ֻקד ֵמּה ּד ל ׁש ַהּלָ ִית ה ו ַעּלֶ ִית ר ו ַהּדָ ִית ו

ֶנָחָמָתא  ָחָתא ו ּב ׁש יָרָתא, ּתִ ָכָתא, ׁשִ ר  ּבִ א ִמן ּכ ֵעּֽלָ 

ָאֵמן) קהל: ָאֵמן. ( רּו  ִאמ ָמא ו ָע ֲאִמיָרן ּב ּדַ

תהלים קל

 ש"ץ:

קהל 
וש"ץ: 

השליח צבור דהוא מוציא הרבים ידי חובתם, צריך להזהר במאוד שיכוין לבו בתפלה מתחלה ועד 
סוף שלא יפנה לבו לדברים אחרים כלל, רק יתן בלבו שאינו עומד כי אם לפני ה' ואין שום אדם 
כלל שמפריד ביניהם. ועל זה כתוב בהושענות: "אני והוא הושיעא נא", דהיינו כשיחשוב האדם 
שאין שום אדם רק הוא והקב"ה, מובטח שיושיעו הקב"ה בתפלתו. וזה הדבר צריך לכל אדם 
באמת, בפרט צריך השליח צבור שמוציא את הרבים ידי חובתם וסומכים עליו צריך לזהר בכונת 
המחשבה ביותר, דאם לא כן אין זה מרצה אלא מנאץ רח"ל (רבינו יעקב אביחצירא, ׳פתוחי 

חותם׳, אחרי מות).

 טעם בתפילה 
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שחרית לחול Ø קריאת שמע וברכותיה   103

 קריאת שמע וברכותיה

כּו ר  ּבָ

"בשחר מברך שתים לפניה ואחת לאחריה" (משנה, ברכות א, ד).

הברכה הראשונה היא על האור, שהוא תחילת הבריאה, עם זאת מזכירים גם את 
בריאת החושך להודיע שבורא אחד ברא הכל (תלמידי ר׳ יונה, ברכות יא ע"ב) 

ומטיל שלום ביניהם, שכן "אם אין שלום אין כלום" (רש"י, ויקרא כו, ו).

נוהגים לשבת בקריאת שמע וברכותיה (פסיקתא דרב כהנא; זוהר חדש, תרומה).

כּו׳ ועד סוף תפילת העמידה  ר אין להפסיק בדיבור מתיבת ׳ּבָ
פרט לדברים שבקדושה. ראה טבלה בעמ'  991 .

כּו׳ כדי לקרוא לציבור להתפלל עמו (ראב"ן, עג), ר שליח הציבור אומר ׳ּבָ
כּו׳ וזוקף בשם (כלבו), וכורע שוב כאשר הוא חוזר אחרי הקהל. ר כורע בתיבת ׳ּבָ

 
. בָֹרך יאהדונהי ַהּמ ֶאת ְיהָֹו

עֹוָלם ָוֶעד. ל בָֹרך יאהדונהי ַהּמ ְיהָֹו רּוך ּבָ

עֹוָלם ָוֶעד. ל בָֹרך יאהדונהי ַהּמ ְיהָֹו רּוך ּבָ

ש"ץ:

קהל:

ש"ץ:

ָלִכים  ַהּמ ֵכי  ַמל  ֶלך ֶמֽ ל  ׁשֶ מֹו  ׁש ַאר  ּפָ ִית ו ח  ּבַ ּתַ ִיׁש

כּו׳,  ר כשהש"ץ מאריך ב׳ָבּ
נוהגים לומר בלחש (טור ולבוש, נז; שעה"כ):

ַאֲחרֹון  הּוא  ו ִראׁשֹון  הּוא  ׁשֶ הּוא,   רּוך ָבּ דֹוׁש  ַהָקּ
ה  בָֹרך ֵמַעּתָ ם ְיהָֹוה מ ִהי ׁשֵ ָעָדיו ֵאין ֱאלִֹהים, י ל ּוִמּבַ

ה׃ ִָּה ָרָכה ּות ל־ּב רֹוָמם ַעל־ּכ ַעד־עֹוָלם׃ ּומ ו

תהלים קיג

נחמיה ט

על זה אומר רבינו המלאך רפאל אנקאווא באחת מדרשותיו, על הגמרא הדורשת על הפסוק 
בישעיה (מט, ג) "ישראל אשר בך אתפאר", שהקב"ה מתעטר בתפלתן של ישראל:

ואיך יאותה למתפללי התפלות להתפלל במהרה ובמרוצה ולבו בל עמו, דהוי כאילו עושה 
עטרה פגומה. ועל זה אמרו (ברכות ו ע"ב) דברים העומדים ברומו של עולם ובני אדם מזלזלין 
בהם. דהוי כמשמיעו דברים, דהיינו העטרות שנעשו בראשו של הקב"ה שהוא ברומו של 
עולם, ובני אדם מזלזלין בהם חלילה. ה' הטוב יכפר בעד, ויחזירנו בתשובה שלימה ויתקננו 

כהוגן, אמן כן יהי רצון.

 טעם בתפילה 

בָֹרך – מנהגנו שבשעה שהחזן  ְרכּו ֶאת ה' ַהּמְ ּבָ
מרכין את ראשו ומאריך בניגון "ברכו", הקהל 
ַאר" וכו' כפי שמובא  ח ְוִיְתּפַָ ּבַ ּתַ אומרים "ִיׁשְ

שבעת  עוד,  ונהגנו  הישנים.  הספרים  בכל 
אבל  ראשם  את  מרכינים  הקהל  אמירתו 
אינם עומדים. והרב בן איש חי בספרו ׳עוד 

 אם למסֹרת 
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ֶלך ָהעֹוָלם ינּו ֶמֽ יאהדונהי, ֱאלֵֹהֽ ה ְיהָֹו רּוך ַאּתָ ּבָ
מכאן ועד העמידה הוא בעולם הבריאה.

לֹום ּובֹוֵרא ֶאת ַהּכֹל. ה ׁשָ , עֹׂשֶ ך יֹוֵצר אֹור ּובֹוֵרא ֽחֹׁשֶ

ַרֲחִמים יָה ּב ִרים ָעֶלֽ ַלּדָ ֶרץ ו ִאיר ָלָאֽ ַהּמֵ

ית. ֵראׁשִ ה ב ִמיד ַמֲעׂשֵ ל יֹום ּתָ כ ׁש ּב ַחּדֵ טּובֹו מ ּוב

יָת  ֽ ָמה ָעׂשִ כ ח ם ּב ּלָ יאהדונהי, ּכֻ יָך ְיהָֹו ֽ ָמה־ַרּבּו ַמֲעׂשֶ

ָך׃ ָינ ֶרץ ִקנ ָאה ָהָאֽ ָמל

ַבּדֹו ֵמָאז רֹוָמם ל ַהּמ ֶלך ֽ ַהּמֶ

א ִמימֹות עֹוָלם. ֵ ַנׂשּ ת ַהּמִ פָֹאר ו ַהּמ ח ו ּבָ ׁשֻ ַהּמ

ֱאלֵֹהי עֹוָלם
ינּו ים ַרֵחם ָעֵלֽ יָך ָהַרּבִ ַרֲחֶמֽ ּב

נּו ֽ ּבֵ ּגַ ֲאדֹון ֻעֵּזֽנּו, צּור ִמׂש

נּו. ֲעֵדֽ ב ּבַ ּגָ נּו, ִמׂש ֵעֽ ָמֵגן ִיׁש

תהלים קד

עירו  מנהג  על  העיר  ויחי)  חי׳ (פרשת  יוסף 
רוב  ְרכּו",  אומר "ּבָ שהש"ץ  בשעה  שנוהגים 
במקום  מעט  גופם  את  מגביהים  העם  המון 
מושבם, כמו ההידור שעושים לזקנים (עיין 
בספר ׳לבי ער׳ שדן על מנהג זה באריכות). 

וראה הלכה  118 .
ה'  "ברוך  ואומר:  חוזר  שהחזן  והטעם 

"ברכו  שאמר  אחר  ועד",  לעולם  המבורך 
לשומעים  ייראה  שלא  כדי  המבורך",  ה'  את 
מוציא  כאילו  ה'",  את  "ברכו  שכשאומר 
את עצמו מן הכלל, על כן נהגו שהחזן חוזר 

ואומרו שנית (עיין כש"ט). וראה הלכה  117 .

בברכת יוצר לא נהגנו למשמש בתפילין.

 אם למסֹרת 
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ה ֵרי ַחּמָ ָעה, ֵהִכין ּוָפַעל ָזה דֹול ּדֵ ּג רּוך ֵאל ּבָ

ִביבֹות ֻעּזֹו אֹורֹות ָנַתן ס מֹו, מ בֹוד ִלׁש טֹוב ָיַצר ּכָ

י ּדַ ֵמי ׁשַ ים, רֹומ דֹוׁשִ אֹות ק ּנֹות ִצב ּפִ

תֹו. ָ ֻדׁשּ בֹוד ֵאל ּוק ִרים ּכ ַסּפ ִמיד מ ּתָ

ַעל  ֽ ִים ִמּמַ ַמֽ ָ ׁשּ ינּו ּבַ יאהדונהי ֱאלֵֹהֽ ְיהָֹו ַרך ּבָ ת ּתִ

ַחת ֽ ֶרץ ִמּתַ ַעל ָהָאֽ ו

ּתָ ָּיַצֽר אֹוֵרי אֹור ׁשֶ ַעל מ יָך, ו ה ָיֶדֽ ַבח ַמֲעׂשֵ ֽ ל ׁשֶ ַעל ּכ

ָלה. ֽ ָפֲאֽרּוָך ּסֶ ה י ּמָ ֵהֽ

נּו ַרך ָלֶנַֽצח צּוֵרֽ ּבָ ת ּתִ

ים דֹוׁשִ נּו, ּבֹוֵרא ק גֹוֲאֵלֽ נּו ו ֽ ּכֵ ַמל

ִתים ר ׁשָ נּו, יֹוֵצר מ ֽ ּכֵ ָך ָלַעד ַמל מ ח ׁשִ ּבַ ּתַ ִיׁש

רּום עֹוָלם ִדים ּב ם, עֹומ ּלָ ָתיו ּכֻ ר ׁשָ ר מ ַוֲאׁשֶ

קֹול ָאה ַיַֽחד ּב ִיר ִמיִעים ּב ּוַמׁש

ֶלך עֹוָלם. ֵרי ֱאלִֹהים ַחִּיים ּוֶמֽ ב ּדִ

רּוִרים ם ּב ּלָ ּכֻ ם ֲאהּוִבים  ּלָ ּכֻ

ים דֹוׁשִ ם ק ּלָ ּכֻ ּבֹוִרים  ם ּגִ ּלָ ּכֻ

צֹון קֹוָנם ָאה ר ִיר ֵאיָמה ּוב ים ּב ם עֹוׂשִ ּלָ ּכֻ

ַטֲהָרה  ה ּוב ָ ֻדׁשּ ק יֶהם ּבִ ִחים ֶאת ּפִ ם ּפֹות ֻכּלָ ו

ָרה ִזמ יָרה ּוב ׁשִ ּב
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ָפֲאִרין מ ִחין  ּב ׁשַ מ ִכין  ָבר מ

ִליִכין ּוַממ ּוַמֲעִריִצין  ין  יׁשִ ּדִ ּוַמק

ַהּנֹוָרא ּבֹור ו דֹול, ַהּגִ ֶלך ַהּגָ ֽ ם ָהֵאל ַהּמֶ ֶאת ׁשֵ

ָקדֹוׁש הּוא.

ִים ֶזה ִמֶּזה ַמֽ כּות ׁשָ ִלים ֲעֵליֶהם עֹל ַמל ַקּב ם מ ֻכּלָ ו

ׁשּות ֶזה ָלֶזה ִנים ר נֹות ו

ַנַֽחת ֽרּוח ָרם ּב יֹוצ יׁש ל ּדִ ַהק ל

ה  דֹוׁשָ ִעיָמה ק רּוָרה ּוִבנ ָפה ב ׂשָ ּב

ָאה ִיר ִרים ּב אֹומ ֵאיָמה ו ֶאָחד עֹוִנים ּב ם ּכ ּלָ ּכֻ

על  לקרוא  מנהגנו  כך   – ה  ְקדֹוׁשָ ּוִבְנִעיָמה 
מילת  אחרי  בא  שהפסיק  עתיק,  נוסח  פי 

ה", ולא אחרי מילת "ובנעימה".  "ְקדֹוׁשָ
את  הביא  ואמת׳  שלום  ׳דברי  ובספר 
דבריו:  ואלה  אבודרהם,  ר"ד  של  פירושו 
רננות  "ושפתי  שם  על   – ברורה  "בשפה 
 – ברורה  ואמר:  ו).  סג,  (תהלים  יהלל־פי" 
על שם "ודעת שפתי ברור מללו" (איוב לג, 
קול  פירוש ובנעימת  ה –  ְקדֹוׁשָ ג). ובנעימה 
בפסוק:  הנאמר  דרך  על  וטהורה,  קדושה 
"ושמעו אמרי כי נעמו" (תהלים קמא, ו), וכך 
ראיתי הנוסח בכל ספרי אבותינו הראשונים 
הנמצאים ברשותי. וכבר השתמש התנא רבי 
בספר  קדושה"  "ונעימה  בביטוי  ישמעאל 
נט)  (או"ח  הב"י  ומרן  ג).  (ט,  רבתי  היכלות 

ברורה  ׳בשפה  חיים  באורחות  "כתוב  כתב: 
ובנעימה קדושה׳, כך כתוב בפרקי היכלות. וכן 
שמעתי מגדולי הדור שאומרים כן". ובשולחנו 
משמע  כלום,  הזכיר  ולא  מרן  סתם  הטהור 
דברי  כאן  (עד  זו  נוסחה  עם  מסכים  שהוא 

החכם הי"ו) וראה הלכה  123 .

׳שארית  בספרו  נאים  בן  למהר"י  עוד  וראה 
למבין  נכוחות  ראיות  שהביא  רס  סי'  הצאן׳ 

שזו הגרסה הנכונה.

"ָקדֹוׁש,  אומרים  שכאשר  מעשה  אנשי  יש 
הקדושות  את  למנות  נהגו  ָקדֹוׁש",  ָקדֹוׁש, 
בסמני  כמו  חשיבותן,  מפאת  באצבעותיהם 
אם  (כ"י  ישתבח  של  ובשבחים  הקטורת 

למסֹרת).

 אם למסֹרת 
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ָב֑אֹות יאהדונהי צ ָ֣ק֧דֹוׁש ׀ ָק֛דֹוׁש ָק֖דֹוׁש ְיהָֹו

יש פוסקים הסבורים שקדושת יוצר היא חובת ציבור ואין לאומרה ביחיד (רס״ג והרשב״א), 
׳ בטעמים כקורא בתורה (שו"ע נט, ג).  רּוך ולכן המתפלל יחידי אומר את הפסוקים ׳ָקדֹוׁש׳ ו׳ָבּ

יש לומר קדושה זו בישיבה (זוהר, תרומה קלב ע"ב).

הציבור אומר ביחד (׳לבוש׳ שם)׃

בֹוֽדֹו׃ ֶרץ ּכ ל־ָהָא֖ ֥לֹא כ מ

ֶֹדׁש  ַחּיֹות ַהּקֽ ים ו ָהאֹוַפּנִ ו

ָרִפים)  ת ַהׂשּ ֻעּמַ ִאים (ל  ַנׂשּ דֹול ִמת ַעׁש ּגָ ַרֽ ּב

ִרים אֹומ ִחים ו ּב ׁשַ ָתם מ ֻעּמָ ל

קֹוֽמֹו׃ יאהדונהי ִמּמ ֽ֖בֹוד־ְיהָֹו ּכ ֥רּוך ּבָ
הציבור אומר ביחד (שם):

נּו ֽ ִעימֹות ִיּתֵ נ , רּוך ָלֵאל ּבָ

יעּו ִמֽ חֹות ַיׁש ּבָ ִתׁש רּו ו ִמירֹות יֹאֵמֽ ַקָּים, ז ַחי ו ֵא ֶלך ֽ ַלּמֶ

ָקדֹוׁש ַבּדֹו ָמרֹום ו י הּוא ל ּכִ

ָחמֹות,  ַעל ִמל ֽ ה ֲחָדׁשֹות ּבַ בּורֹות, עֹוׂשֶ ּפֹוֵעל ּג

פּואֹות ׁשּועֹות, ּבֹוֵרא ר י יח ִמֽ ָדקֹות, ַמצ צ ע זֹוֵרֽ

ָלאֹות פ ִהּלֹות, ֲאדֹון ַהּנִ נֹוָרא ת

ית ֵראׁשִ ה ב ִמיד ַמֲעׂשֵ ל יֹום ּתָ כ טּובֹו ּב ׁש ּב ַחּדֵ ַהמ

ָאמּור ּכָ

ּדֹו׃ עֹוָלם ַחס י ל דִֹלים, ּכִ ה אֹוִרים ּג עֹׂשֵ ל

אֹורֹות. יאהדונהי, יֹוֵצר ַהּמ ה ְיהָֹו רּוך ַאּתָ ּבָ

ישעיה ו

יחזקאל ג

תהלים קלו
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ינּו יאהדונהי ֱאלֵֹהֽ נּו, ְיהָֹו ֽ ּתָ ַאֲהַבת עֹוָלם ֲאַהב

אֹורֹות' שבה מזכיר יחוד שמו של הקב"ה  סמכו 'ַאֲהַבת עֹוָלם' ל'יֹוֵצר ַהּמ"
ונתינת התורה המאירה מכל המאורות, שהשמש אינו מאיר אלא ביום 

ִים  ַמֽ ָ והתורה מאירה בין ביום ובין בלילה, ואחזו דרך מזמור (יט): 'ַהׁשּ
ִמיָמה' ואחרי כן 'ֵעדּות ה׳ ֶנֱאָמָנה'  בֹוד־ֵאל'... 'ּתֹוַרת ה׳ ּת ִרים ּכ ַסּפ מ

שאנו חייבין להעיד על יחודו האמיתי" (ספר המנהגות).

ינּו. ּתָ ָעֵלֽ ל דֹוָלה ִויֵתָרה ָחַמֽ ָלה ג ֶחמ

נּו ֽ ּכֵ ינּו ַמל ָאִבֽ

דֹול ָך ַהּגָ מ ֲעבּור ׁשִ ּבַ

חּו ָבך ט ּבָ ינּו ׁשֶ ּוַבֲעבּור ֲאבֹוֵתֽ

י ַחִּיים מֹו ֻחּקֵ ֵדֽ ַלּמ ַוּת

ֵלם ֵלָבב ׁשָ ָך ּב צֹונ ַלֲעׂשֹות ר

ינּו ַרֵחם, ַרֵחם ָנא ָעֵלֽ ינּו, ָאב ָהַרֲחָמן, ַהמ ֽנּו ָאִבֽ ּנֵ ח ן ּת ּכֵ

ֽמֹע יל, ִלׁש ּכִ ַהׂש ָהִבין, ל יָנה ל נּו ּבִ ֽ ִלּבֵ ֵתן ּב ו

ַלֲעׂשֹות מֹר ו ד, ִלׁש ַלּמֵ ְמֹד ּול ִלל

ַאֲהָבה. ָך ּב מּוד ּתֹוָרת ֵרי ַתל ב ל ּדִ ַקֵּים ֶאת ּכ ּול

ָך תֹוָרֶתֽ ָהֵאר ֵעיֵנֽינּו ּב ו

יָך וֶֹתֽ ִמצ נּו ּב ֽ ק ִלּבֵ ַדּבֵ ו

ָך. ֶמֽ ָאה ֶאת ׁש ִיר ַאֲהָבה ּול נּו ל ָבֵבֽ ַיֵחד ל ו

עֹוָלם ָוֶעד ל ל ׁשֵ לֹא ִנּכָ ֵלם ו לֹא ִנּכָ לֹא ֵנבֹוׁש ו ( ַמֲעָנך ַען (ל ַמֽ ל

נּו ח ָטֽ ַהּנֹוָרא ּבָ ּבֹור ו דֹול ַהּגִ ָך ַהּגָ ׁש ד ם ק ׁשֵ י ב ּכִ

ָך. יׁשּוָעֶתֽ ָחה ּבִ מ ִנׂש יָלה ו ָנִגֽ

ים יָך ָהַרּבִ ינּו ַוֲחָסֶדֽ יאהדונהי ֱאלֵֹהֽ יָך ְיהָֹו ַרֲחֶמֽ ו

ָלה ָוֶעד. ֽבּונּו ֶנַֽצח ֶסֽ ַאל ַיַעז
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לֹום ׁשָ ָרָכה ו ינּו ּב ָהֵבא ָעֵלֽ ַמֵהר ו

"מצוה לאחוז הציצית ביד שמאלית כנגד לבו בשעת קריאת שמע" (שו"ע כד, ב על פי שוחר טוב).
פֹות'.  נ ע ּכַ ּבַ ולאוחזן בין קמיצה לזרת ולהניחן על הלב כשמגיע ל'ֵמַאר לדעת האר"י, יש לאוספן 
יש נוהגים לאחוז את ארבעתן (הרדב"ז והאר"י) וכן מנהג מראכש, ויש נוהגים לאחוז רק שתיים 

כדי להישאר מסובב במצוות (ראבי"ה, ב״י בשם הרקנטי), וכך מנהגנו.

ֶרץ  ל ָהָאֽ פֹות ּכ נ ע ּכַ ּבַ ֵהָרה ֵמַאר מ

נּו  אֵרֽ בֹר עֹל ַהּגֹוִים ֵמַעל ַצּוָ ּוׁש

ֵצֽנּו. ַאר  ִמּיּות ֵהָרה קֹומ נּו מ הֹוִליֵכֽ ו

ָלׁשֹון  ל ַעם ו ּתָ ִמּכ ר נּו ָבַחֽ ה, ּוָבֽ ּתָ ׁשּועֹות ָאֽ י ֵאל ּפֹוֵעל י ּכִ

ַאֲהָבה דֹול ּב ָך ַהּגָ מ ׁשִ נּו ל ֽ ּכֵ נּו ַמל ֽ ּתָ ֵקַרב ו

ָך. מ ַאֲהָבה ֶאת ׁשִ ָאה ּול ִיר ָך, ל ַיֶחד ּול הֹודֹות ָלך ל

ַאֲהָבה. ָרֵאל ּב ַעּמֹו ִיׂש יאהדונהי, ַהּבֹוֵחר ּב ה ְיהָֹו רּוך ַאּתָ ּבָ

מנהגנו   – לאצבע  סביב  הפתילים  כורכים 
לאחוז רק שתי ציציות שלפניו וכורכן באצבעו,
באצבע צרדה. ושני המנהגים האלו יסודתם 

בהררי קודש:
א – הראשון מתאים לדברי מרן בשו"ע כד, 
בשתי  מסתכל  בציצית,  "כשמסתכל  ה: 
ציציות שלפניו שיש בהם עשרה קשרים, רמז 
להויות עשר ספירות. וגם יש בהם ט"ז חוטים 
ועשרה קשרים, עולה כ"ו כשם הוי"ה". בזה 
בציצית.  גופו  כל  מסובב  שהוא  גם  נמצא 
והגר"ש משאש בספרו ׳שמ״ש ומגן׳ (ח"ג מז) 
הביא שכך ראה שנהגו כל הקהל ומכללם אביו 
מכיוון  שאמר"  ב"ברוך  הטעם  והוא  הצדיק. 
שנזכרו בו י"ג ברוך בלי שם ה׳, על כן בסוף 
הברכה מנשקין שתי הציציות הרומזות לשם 

הוי"ה ב"ה (כש"ט).
ב – כורכים את הציציות על האצבע ומנשקים 

בספרו  צור  אבן  יעקב  רבינו  וכתב  כך.  אותן 
׳משפט וצדקה ביעקב׳ ח"ב, מה: "מצאתי טעם 
מנשקין  השם  את  כשמזכירין  העולם  למנהג 
אצבע צרדה, וכן כשמסיימין קריאת שמע או 
תורה.  ישראל  של  ומנהגם  ברכה,  או  תפלה 
את מוצא במזמור יט (ט-י): "פקודי ה' ישרים 
משמחי־לב", "מצות ה' ברה מאירת עינים", 
"יראת ה' טהורה עומדת לעד", "משפטי־ה' 
אמת צדקו יחדו". ארבע פעמים חמש תיבות 
ובכל פעם מזכיר את ה' במלה השנייה, וחמש 
אצבעותיו  חמש  כנגד  מכוונות  אלה  תיבות 
כנגד  "ה'"  הגודל,  כנגד  "פקודי"  האדם,  של 
האצבע, "ישרים" כנגד אמה, "משמחי" כנגד 
ברה  ה'  "מצות  וכן  זרת,  כנגד  "לב"  קמיצה, 
מאירת עינים". וכן "יראת ה' טהורה עומדת 
לעד". וכן "משפטי־ה' אמת צדקו יחדו". הרי 

בכל פעם השם מכוון כנגד האצבע".

 אם למסֹרת 
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ל ָרֵא֑ ע ִיׂש ַמ֖ ׁש  

"יקרא קריאת שמע בכוונה – באימה, ביראה, ברתת וזיע" (שו"ע סא, א).

קריאת שמע צריכה כוונה מיוחדת בכל שלוש פרשיותיה, 
אך מי שאינו יכול לכוון בכולן חייב לכוון לפחות בפסוק הראשון, 

ואם לא התכוון צריך לחזור ולקוראו שנית (שו"ע סג, ד). ראה הלכות  115 - 116 .

בקריאת שמע שלוש פרשיות: 
׳, שעניינה קבלת עול מצוות;  ֽמֹע ָהָיה ִאם־ׁשָ ַמע׳, שעניינה קבלת עול מלכות שמים; ׳ו ׳ׁש

ציווי ע זכירת המצוות, הזכרת יציאת  בה  שיש  ציצית,  ופרשת 
מצרים ובחירת ה' בעם ישראל (משנה, ברכות יג ע"א). 

כשמגיע למקום המסומן ב°, ימשש בתפילין של יד; וכשמגיע למקום המסומן ב°°, 
ימשש בתפילין של ראש (ספר היראה על פי שבת יב ע"א; שו"ע כח, א).

במקומות המסומנים ב , "צריך ליתן ריוח בין הדבקים" (רמב"ם קריאת שמע ב, ט).

מכסה את עיניו בידו ואומר בכוונה ובקול רם:

◁

ד׃ יאהדונהי ׀ ֶאָחֽ ֥ינּו, ְיהָֹו יאהדונהי ֱאלֵֹה֖ ְ֥יהָֹו
עֹוָלם ָוֶעד. כּותֹו ל בֹוד ַמל ם ּכ רּוך ׁשֵ ּבָ בלחש:

ל־ כ ּוב ָך֥  ב ָבֽ ל־ל כ ּב יָך,  ֱאלֶֹה֑ יאהדונהי  ְ֣יהָֹו ת  ֵא֖ ּתָ֔  ַהב ָא֣ ו 

ֹנִכ֧י  ר ָאֽ ה, ֲאׁשֶ֨ ּלֶ ים ָהֵא֗ ָבִר֣ ָה֞יּו ַהּד ָך׃ ו אֶֹדֽ ל־מ כ ָך֖ ּוב ׁש ַנפ

דברים ו

◁

דברים ו

ּתָ – בהרבה קהילות בצפון מרוקו נהגו  ָאַהב ו 
לקרוא את שלוש הפרשיות של קריאת שמע 
ר'  הרב  מורנו  הביא  לזה  טעם  חלוש.  בקול 
יוסף משאש בשם מר אביו הקדוש רבי חיים 
פרשיות  שלש  שאומרים  "הטעם  משאש: 
מפני  שמעתי,  בלחש,  שמע  קריאת  של 
שהראשונים ז"ל הנהיגו עצמן לכוון בהם איזה 
בנקודות  כוונות  ועוד  הקבלה,  פי  על  כוונות 
פי  על  נקודות  שם  כל  שבהם  הקודש  שמות 
כוונתו, ולכן הנהיגו לאומרם בלחש כדי שכל 

אחד יכוון כוונתו הרגיל בה". וטעם נכון הוא.

הצאן׳  ׳שארית  בספר  הביא  טעם  ועוד 
(סימן לב) בשם רבינו יונה, שיש לחוש מפני 

עמי הארץ שלא ירגילו עצמם לדבר בינתיים. 
וטעם נוסף הביא בשם מהר"י אלשקאר, שמא 
יהיו אנשים שיסמכו על השמיעה ששומעים 

את קריאת שמע ולא יקראו בעצמם.

ויש נוהגים לקרוא את כל קריאת שמע בקול 
בינוני, ומכל מקום גם הנוהגים כן נהגו להנמיך 
את  עד "ושמתם  לכם"  מ"השמרו  קולם  את 
אלה  פסוקים  שמשמיעים  באופן  דברי", 
שחרית  תפילת  העם'  'נהגו  (ראה  לאוזניהם 
ומנחה, סי' יז שהעיר שקוראים גם פסוקים 
אלה בקול רגיל בלי הבדל. וכן ראיתי נוהגים 
בעיר פאס), ומנהג יהודי כזה-בלנכא והחוף, 
שהחזן אומרה בקול רם וכל הקהל עמו בלחש.

 אם למסֹרת 
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֑ם,  ּבָ  ֖ ּתָ ר ִדּבַ ו יָך  ָבֶנ֔ ל ם  ֣ ּתָ נ ּנַ ׁשִ ו ָך׃  ָבֶבֽ ַעל־ל ַהּ֖יֹום,  ָך֛  ַצּו מ

ָך׃  קּוֶמֽ ּוב ָך֖  ּב כ ׁש ב ּוֽ  , ֶרך ֔ ַבּדֶ ָך֣  ּת ֶלכ ּוב  ָך ֵביֶת֙ ּב ָך֤  ּת ב ׁשִ ּב

ין ֵעיֶנֽיָך׃  ֥ ֽטָֹט֖פֹת ּבֵ ָה֥יּו ל ָך °°ו ֖אֹות ַעל־ָיֶד֑ ם ל ֥ ּתָ ר ׁשַ ּוק°

יָך׃  ָעֶרֽ ָך ּוִבׁש יֶת֖ ֻז֥זֹות ּבֵ ם ַעל־מ ֛ ּתָ ַתב ּוכ

֥ה  ַצּוֶ י מ ֹנִכ֛ ֧ר ָאֽ י ֲאׁשֶ וַֹת֔ ֶאל־ִמצ עּו מ ׁש ֤מֹע ּתִ ה ִאם־ׁשָ ָהָי֗ ו

 ֱאֽלֵֹהיֶכם יאהדונהי  ֶ֤את־ְיהָֹו ה  ֲהָב֞ ַאֽ ל ַהּ֑יֹום,  ֶכ֖ם  ֶאת

ר־ ַטֽ מ י  ֧ ָנַֽתּתִ ו ֶכֽם׃  ׁש ל־ַנפ כ ּוב ֶכ֖ם  ַבב ל־ל כ ּב ֔דֹו,  ב ע ּול

ָך֖  ִתיֽרֹׁש ו ָך  ָגֶנ֔ ד  ֣ ּתָ ַספ ָאֽ ו ֑קֹוׁש,  ּוַמל ה  יֹוֶר֣ ֹו,  ִעּת֖ ּב ֶכ֛ם  צ ַאר

׃  ּתָ ע ָבֽ ׂשָ ו ֖ ּתָ ַכל ָאֽ ָך, ו ֑ ּתֶ ֶהמ ָך֖ ִלב ד ֽ ׂשָ ב ּב י ֵעׂ֥שֶ ֛ ָנַֽתּתִ ָך׃ ו ָהֶרֽ ִיצ ו

 ם ּתֶ ַוֲֽעַבד ם  ּתֶ֗ ַסר ו ֶכ֑ם,  ַבב ל ה  ֖ ּתֶ ן־ִיפ ּפֶ ם  ָלֶכ֔ ֣רּו  מ ֽ ָ ִהׁשּ

 ה ַאף־ְיהָֹו֜ ָחָר֨ ם׃ ו ם ָלֶהֽ ֲחִויֶת֖ ֽ ּתַ ִהׁש ים ו ים ֲאֵחִר֔ ֱאלִֹה֣

ה  ֲאָדָמ֔ ָה֣ ר, ו ֶי֣ה ָמָט֔ ֹא־ִיֽה ו ִים ַמ֙ ָ ָעַצ֤ר ֶאת־ַהׁשּ ם, ו ֶכ֗ יאהדונהי ּבָ

ֶרץ  ָהָא֣  ֵמַעל ה  ֵהָר֗ מ ם  ֣ ּתֶ ַוֲֽאַבד בּוָלּ֑ה,  ֶאת־י ן  ֖ ִתּתֵ ֥לֹא 

י  ָבַר֣ ֶאת־ּד ם ּתֶ מ ׂשַ ֶכֽם׃ וָ ן יאהדונהי ֹנֵת֥ ֖ר ְיהָֹו ֥ ה ֲאׁשֶ ַהּטָֹב֔

 אֹות ם ל ם אָֹת֤ ּתֶ֨ ר ׁשַ ֶכ֑ם, °ּוק ׁש ַעֽל־ַנפ ֶכ֖ם ו ַבב ה ַעל־ל ּלֶ ֵא֔

ם  ם אָֹת֛ ֥ ּתֶ ד ִלּמַ יֵניֶכֽם׃ ו ין ֵעֽ ֥ ֽטֹוָט֖פֹת ּבֵ ָה֥יּו ל ם, °°ו ֶכ֔ ־ֶידַע

 , ֶרך ֔ ָך֣ ַבּדֶ ּת ֶלכ ּוב ָך ֵביֶת֙ ָך֤ ּב ּת ב ׁשִ ֑ם, ּב ֣ר ּבָ ַדּבֵ ֵניֶכ֖ם ל ֶאת־ּב

ָך  יֶת֖ ּבֵ זּו֥זֹות  ַעל־מ ם  ֛ ּתָ ַתב ּוכ ָך׃  קּוֶמֽ ּוב ָך֖  ּב כ ׁש ב ּוֽ

ה  ֲאָדָמ֔  ָהֽ ם ַע֚ ֵניֶכ֔ י ב ֵמיֶכם ִויֵמ֣ ּו י ּב֤ ַען ִיר ַמ֨ יָך׃ ל ָעֶרֽ ּוִבׁש

י  יֵמ֥ ּכִ ֶָה֑ם,  ת  ָלֵת֣ ֲאֽבֵֹתיֶכ֖ם  ַלֽ יאהדונהי  ְ֛יהָֹו ֧ע  ּבַ ִנׁש ר  ֲאׁשֶ֨

ֶרץ׃ ִים ַעל־ָהָאֽ ַמ֖ ָ ַהׁשּ

◁

דברים יא

◁

◁

◁

◁
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ֵנ֤י  ֶאל־ּב ר  ּבֵ֞ ּדַ אֽמֹר׃  ּלֵ ה  ֥ ֶאל־מֹׁשֶ יאהדונהי  ְ֖יהָֹו ּ֥יֹאֶמר  ַוַ

״וכשיגיע אל 'ַוּיֹאֶמר' תקח ראשי חוטי הד' ציציות ביד ימין, ושרשם הנאחזות בכנפי הטלית יהיו 
ביד שמאל ותניחה כך נתונה על הלב לצד שמאל. וכל עוד שאתה אומר פרשת ציצית, תהיה מביט 
ִאיֶתם אֹתֹו' תעבירם על גבי עיניך ותנשקם" (שעה"כ). ומסתכל בציציות ההם, וכשתגיע אל °'ּור
לאחוז  שמנהגנו  ביארנו  וכבר  (שם).  עיניו  גבי  על  ומעבירן  מנשקן  °'ֵעיֵניֶכם'  לתיבת  וכשמגיע 

שתי ציציות בלבד.

ֵפ֥י  נ ַעל־ּכַ ת  ִציִצ֛ ם  ָלֶה֥ ּו  ָעׂש֨ ו ם,  ֲאֵלֶה֔  ֣ ּתָ ַמר ָאֽ ו  ָרֵאל ִיׂש

ֵכֶֽלת׃  יל ּת ִת֥ ָנ֖ף ּפ ת ַהּכָ ֛נּו ַע־ִציִצ֥ ָנֽת ם, ו ֽדֹרָֹת֑ ֵדיֶה֖ם ל ִבג

ת  וֹ֣ ל־ִמצ ֶאת־ּכ ם ּתֶ ַכר ם אֹ֗תֹו ּוז ִאיֶת֣ ִציִצ֒ת, °ּור ָהָי֣ה ָלֶכ֮ם ל ו

 ֶכם ַבב ל י  ֲחֵר֤ ַאֽ ָת֜תּורּו  ֽלֹא  ו ם,  אָֹת֑ ם  יֶת֖ ַוֲֽעׂשִ יאהדונהי   ְיהָֹו֔

֔רּו  ּכ ז ַען ּתִ ַמ֣ ם׃ ל ֲחֵריֶהֽ ם זִֹנ֖ים ַאֽ ֥ ר־ַאּתֶ ם, ֲאׁשֶ י °ֵעֽיֵניֶכ֔ ֲחֵר֣ ַאֽ ו

ֵלאֽלֵֹהיֶכֽם׃  ים  ֖ דֹׁשִ ק ם  ִייֶת֥ ה ִוֽ י,  וָֹת֑ ־ִמצ ֶאת־ּכ ם  יֶת֖ ַוֲֽעׂשִ

ֶרץ  ֶכם ֵמֶא֣ ר הֹוֵצ֤אִתי ֶאת ם, ֲאׁשֶ֨ יאהדונהי ֱאֽלֵֹהיֶכ֗ ֣י ְיהָֹו ֲאִנ֞

יאהדונהי ֱאֽלֵֹהיֶכֽם׃ ֥ים, ֲאִנ֖י ְיהָֹו ֥יֹות ֶָכ֖ם ֵלֽאלִֹה֑ ִים, ִלה ַר֔ ִמצ

יאהדונהי ֱאלֵֹהיֶכם ֱאֶמת ְיהָֹו
שליח הציבור אומר (שו"ע סא, ג על פי הזוהר):

במדבר טו

◁

ה'  "אני  אחרי  "אמת"  לומר  נהגנו  לא 
תיבות  רמ"ח  על  להוסיף  לא  כדי  אלהיכם", 
שבקריאת שמע שהן כנגד רמ"ח אברים של 
האדם המשועבדים לעבודת ה' יתברך שמו. 
המילים  חשבון  את  ערך  עובד׳  ׳בית  הרב 
"שמע"  הפסוקים  שני  כך:  שמע  שבקריאת 
ו"ברוך שם כבוד" הם י"ב תיבות. מ"ואהבת״ 
מ"והיה"  תיבות,  מ"ב  הם  ״ובשעריך"  עד 
עד  מ"ויאמר  תיבות,  קכ"ב  הם  "הארץ"  עד 
רמ"ה  הכול  סך  תיבות,  ס"ט  הם  אלהיכם" 

באומרו  הציבור  שליח  צריך  כן  על  תיבות. 
"ה' אלהיכם אמת" לכוון להוציא את הציבור 
לצאת  לכוון  צריכים  הציבור  וגם  חובה,  ידי 
להשלים  כדי  אלו,  תיבות  בשלוש  חובה  ידי 
הקהל  אומר  "אמת"  ותיבת  תיבות.  רמ"ח 
אחרי אמירת "ה' אלהיכם אמת" שאומר החזן 
אמת"  אלהים  "וה'  בפסוק  הנאמר  להשלים 

(ירמיה י, י). ראה הלכה  133 – 134 .
אלהיכם  "ה'  אומר  הציבור  שליח  כאשר 
"ַחי  בלחש:  אומרים  היו  העדה  זקני  אמת" 

 אם למסֹרת 
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ֶנֱאָמן,  ר ו ָיׁשָ ַקָּים, ו ָנכֹון ו יב, ו ַיּצִ ֱאֶמת   ו 

יר,  ַאּדִ נֹוָרא ו ָנִעים, ו ָמד ו ֶנח ָחִביב, ו ָאהּוב ו ו

ינּו  ָבר ַהֶּזה ָעֵלֽ ָיֶפה, ַהּדָ טֹוב ו ל, ו ֻקּבָ ן ּומ ֻתּקָ ּומ

עֹוָלם ָוֶעד. ל

נּו ֽ ּכֵ ֱאֶמת  ֱאלֵֹהי עֹוָלם ַמל 

נּו ֵעֽ צּור ַיֲעקֹב ָמֵגן ִיׁש

מֹו ַקָּים דֹור ָודֹור הּוא ַקָּים ּוׁש ל

אֹו ָנכֹון ִכס ו

כּותֹו ֶוֱאמּוָנתֹו ָלַעד ַקֶּיֶֽמת ּוַמל

ַקָּיִמים ָבָריו ַחִּיים ו ּוד
ע גבי עיניו ומניחן (שעה"כ). כשאומר 'ָלַעד', מנשק את הציציות מעבירן 

ֶנֱחָמִדים ְוֶנֱאָמִנים ו

ֵמי עֹוָלִמים עֹול ָלַעד ּול

ינּו ינּו, ָעֵלֽ ַעל ֲאבֹוֵתֽ

ינּו ַעל ּדֹורֹוֵתֽ ֵנֽינּו ו ַעל ּבָ ו

יָך. ָרֵאל ֲעָבֶדֽ ַרע ִיׂש ל ּדֹורֹות ז ַעל ּכ ו

°

בעצמם  משלימים  היו  בזה  לעד".  וקיים 
הרמ"ח תיבות, ואומרים זאת בלחש כדי שלא 

יהיה הפסק בין "ויאמר" ל"ויציב".
מהר"ם אלבז בספרו ׳היכל הקודש׳ סי׳ יט 
כתב שהטעם שיש רמ"ח תיבות הוא משום 
שצריך לכוון בקריאת שמע, שכל אבריו כולם 
פורה  שורש  בהם  ואין  השם  בייחוד  מודים 

ראש, בסוד "כל עצמֹתי תאמרנה ה' מי כמוך" 
מצות  בזה  לקיים  כדי  וגם  י),  לה,  (תהלים 
שמע  קריאת  האומר  "וכל  נפשך".  "ובכל 
מאי  אבריו...  משלים  אינו  הצבור  עם  שלא 
תקנתיה? יכוון בט"ו ווי"ן דאמת ויציב" (זוהר 
הכתוב  עליו  זה  כל  ועם  ע"ב).  ל  רות,  חדש 

ת לא יוכל לתקֹן" (קהלת א, טו). אומר: "ְמֻעּוָ

 אם למסֹרת 
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ַעל ָהַאֲחרֹוִנים ַעל ָהִראׁשֹוִנים ו

ַקָּים ָבר טֹוב ו ּדָ

לֹא ַיֲעבֹר. ֱאֶמת ּוֶבֱאמּוָנה, חֹק ו ּבֶ

יאהדונהי  ה הּוא ְיהָֹו ַאּתָ ֱאֶמת  ׁשֶ  

ינּו ינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתֽ ֱאלֵֹהֽ

ינּו ֶלך ֲאבֹוֵתֽ נּו ֶמֽ ֽ ּכֵ ַמל

ינּו נּו ּגֹוֵאל ֲאבֹוֵתֽ ּגֹוֲאֵלֽ

נּו ׁשּוָעֵתֽ נּו צּור י צּוֵרֽ

ָך ֶמֽ נּו ֵמעֹוָלם הּוא ׁש יֵלֽ נּו ּוַמּצִ ּפֹוֵדֽ

ָך  נּו עֹוד ֱאלִֹהים זּוָלת ֵאין ָלֽ ו

ָלה. ֶסֽ

ה הּוא ֵמעֹוָלם ינּו ַאּתָ ַרת ֲאבֹוֵתֽ ֶעז

ֵניֶהם ַאֲחֵריֶהם  ִלב ָלֶהם ו יע ֽ ָמֵגן ּומֹוׁשִ

ל ּדֹור ָודֹור. כ ּב

גם ראיתי בסידור ׳וזרח השמש׳ שכך נהג 
גם רבינו הגדול הגר"ש משאש זצוק"ל לומר 
"אמת" רק אחרי אמירת "ה' אלהיכם אמת". 
אך יש עדות שנהגו לומר "אמת" אחרי "אני 
ה' אלהיכם" על פי הכתוב "וה' אלהים אמת", 
וכל הקהל צריכים לומר אותה בלחש. ושליח 
הציבור חוזר ואומר: "ה׳ אלהיכם אמת". ועל 
פי זה יוצא שתשלום הרמ"ח תיבות הוא בשתי 

שליח  שמוסיף  ומה  אלהיכם"  "ה'  התיבות 
על  חוזר  למעשה  הוא  בזה  "אמת",  הציבור 
"אמת" שלא אמר עם הציבור. אך נוהג זה דחה 
אותו בשתי ידיים הרב ׳פחד יצחק׳ לאמפרונטי 
אות א (עיין עוד ב׳משנה ברורה׳ (סא ס"ק ח) 
וב׳מים חיים׳ ח"ב או"ח כט למהר"י משאש) 
וראה עוד ב׳כרם חמר׳ ב, שאלות ותשובות סי׳ 

ו (סה ע"ב), למהר"א אנקווה.

 אם למסֹרת 
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ָך  ֶבֽ רּום עֹוָלם מֹוׁשָ ּב

ֶרץ. ֵסי ָאֽ ָך ַעד ַאפ ָקת ִצד יָך ו ֶטֽ ּפָ ּוִמׁש

יָך וֶֹתֽ ִמצ ַמע ל ִּיׁש ֵרי ִאיׁש ׁשֶ ֱאֶמת  ַאׁש  

ים ַעל ִלּבֹו. ָך ָיׂשִ ָבר ָך ּוד תֹוָרת ו

ָך ֽ ַעּמֶ ה הּוא ָאדֹון ל ַאּתָ ֱאֶמת  ׁשֶ  

ָאבֹות ּוָבִנים. ּבֹור ָלִריב ִריָבם ל ֶלך ּגִ ּוֶמֽ

ה הּוא ַאֲחרֹון ַאּתָ ה הּוא ִראׁשֹון ו ֱאֶמת  ַאּתָ  

. יע ֽ ֶלך ּגֹוֵאל ּומֹוׁשִ נּו ֶמֽ יָך ֵאין ָלֽ ָעֶדֽ ל ּוִמּבַ

ינּו יאהדונהי ֱאלֵֹהֽ נּו, ְיהָֹו ֽ ּתָ ַאל ִים ּג ַרֽ צ ֱאֶמת  ִמּמִ  

נּו ִדיָתֽ ית ֲעָבִדים ּפ ִמּבֵ

ּתָ ג כֹוֵריֶהם ָהַרֽ ל ּב ּכ

ּתָ ל ַאֽ ָרֵאל ּגָ ָך ִיׂש כֹור ּוב

ּתָ ע ק ַים סּוף ָלֶהם ּבָ ו

ּתָ  ע ֽ ֵזִדים ִטּבַ ו

רּו ָים ִויִדיִדים ָעב

ִים ָצֵריֶהם, ֶאָחד ֵמֶהם לֹא נֹוָתר׃ ַכּסּו־ַמֽ ַוי

מּו ָלֵאל רֹומ חּו ֲאהּוִבים ו ּב ַעל זֹאת ׁשִ

חֹות ּבָ ִתׁש ירֹות ו ִמירֹות, ׁשִ ִדיִדים ז נּו י ָנת ו

ַקָּים ֵאל ַחי ו ֶלך ֽ הֹוָדאֹות ַלּמֶ ָרכֹות ו ּב

נֹוָרא ּבֹור ו דֹול ּגִ א, ּגָ ִנּשָׂ ָרם ו

ֶרץ  ִאים ֲעֵדי ָאֽ יל ּגֵ ּפִ ַמׁש

תהלים קו
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ָפִלים ַעד ָמרֹום ׁש יּה ּבִ ַמג

ים ּלִ מֹוִציא ֲאִסיִרים, ּפֹוֶדה ֲעָנִוים, עֹוֵזר ּדַ

ָעם ֵאָליו. ּו ֵעת ׁשַ ָרֵאל ּב ַעּמֹו ִיׂש ָהעֹוֶנה ל

יֹון ּגֹוֲאָלם  ִהּלֹות ָלֵאל ֶעל ּת

כאן עומדים כהכנה לתפילת שמונה עשרה (שעה"כ).

בָֹרך הּוא ּומ רּוך ּבָ

ָרֵאל ֵני ִיׂש ה ּוב מֹׁשֶ

ה ָחה ַרּבָ מ ׂשִ יָרה ּב ָך ָענּו ׁשִ ל

ם רּו ֻכּלָ ָאמ ו
יאהדונהי ֵאִלם, ְיהָֹו ִמי־ָכֽמָֹכה ּבָ

ֶֹדׁש  ּקֽ ר ּבַ ּדָ ֽמָֹכה ֶנא ִמי ּכָ

ה ֶפֶֽלא׃ ִהּלֹת, ֽעֹׂשֵ נֹוָרא ת

שמות טו

מנהגנו שהש"ץ והציבור מרימים קולם בברכת 
"גאל ישראל" שלפני עמידה של שחרית, כדי 
ויפסיקו  לענות "אמן"  הציבור  יצטרכו  שלא 
בין גאולה לתפילה (ראה הלכה  137 ). וראיתי 
שהחזן  להיפך,  שנוהגים  האשכנזים  לאחינו 
מנמיך את קולו, וזה מהטעם שאמרנו (ראה 

הטעם  וזה  עמ' 53).  ואמת׳  שלום  ׳דברי  גם 
הקהל  כל  לאל"  ל"תהלות  מגיעים  שכאשר 
הברכה  של  האחרון  חלקה  את  אומרים  יחד 
״גאל  הש"ץ  עם  יחד  ומסיימים  רם  בקול 

ישראל – אדני״.

 אם למסֹרת 

כתב רבינו יעקב אביחצירא ב'פתוחי חותם' (פרשת פנחס):
תפלה בזמנה, לפי שהתפלה במקום הקרבן, כמו שנאמר:  להתפלל כל  צריך האדם ליזהר 
"ונשלמה פרים שפתינו" (הושע יד, ג), וכמו שהקרבן בעינן לרצון כך התפלה בעינן שתהיה 
לרצון, בלב שלם בנפש חפצה. וכמו שבקרבן אמרינן עבר זמנו בטל קרבנו, כן בתפלה. ואף על 
גב דתקנו חז"ל דמי שלא התפלל ועבר הזמן יסמוך אותה התפלה לתפלה הבאה אחריה, מכל 

מקום אינה מוציאה ידי חובת תפלה בזמנה.

 טעם בתפילה 
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אּוִלים  חּו ג ּב ה ׁשִ יָרה ֲחָדׁשָ ׁשִ

ַפת ַהָּים דֹול ַעל ׂש ָך ַהּגָ מ ׁשִ ל

רּו ָאמ יכּו ו ִלֽ ִהמ ם הֹודּו ו ּלָ ַיַֽחד ּכֻ

עָֹלם ָוֶעד׃ ל לֹך יאהדונהי ִימ ְיהָֹו

ֶנֱאַמר ו
ָרֵאל׃ דֹוׁש ִיׂש מֹו, ק ָבאֹות ׁש יאהדונהי צ נּו ְיהָֹו ֲאֵלֽ ּגֹ

ָרֵאל. ַאל ִיׂש יאהדונהי, ּגָ ה ְיהָֹו רּוך ַאּתָ ּבָ

שמות טו

ישעיה מז

עוד כתב שם:
דהפעולה שעושה תפלה זו אינה עושה התפלה הבאה אחריה, ולכן כשיבא להתפלל צריך 
שיכוין את דעתו לתפלה דוקא, בלי שיפנה לבו לשום מחשבה אחרת, דומיא דקרבן דמה 
אשם לדעת אף יסורין לדעת, דהנה כל הדינין והקטנות על ידי התפלות מתמתקין, וכן נמי 
הקדיש הוא מתבר שלשלאין דפרזלא. וכל זה צריך אדם לכון דעתו שהעיקר תלוי בכונת הלב, 
כמו שכתוב: "ולעבדו בכל לבבכם" (דברים יא, יג), דעבודה שבלב זו היא תפלה, ועיקר הכל, 

התפלה היא צריכה זריזות גדולה.

ובספרו ׳מעגלי צדק׳ (מט-נ) כתב:
חקרתי ודרשתי ומצאתי עיקר שמירת פקודיך שהם הנפש, רוח, ונשמה כאמור הוא כשישמור 
מחשבות  מכל  לבו  שיפנה  הלב,  בכונת  ויתפלל  כראוי,  בזמנה  תפילה  כל  להתפלל  האדם 
הטורדות אותו, דעיקר התפילה היא הלב, כמו שנאמר: "ולעבדו בכל לבבכם" (דברים יא, יג). 
וישמור חוק זה בכל שלש תפילות, ערב ובוקר וצהרים. ועוד יהיה זהיר בקימת חצות לילה, 
דזו מעלה שאין למעלה ממנה, ובזה נשתבח דוד המלך עליו השלום, ונקרא חי תמיד ("דוד 
מלך ישראל חי וקים"), וכמו שהאריך בזוהר הקדוש על ענין זה. וכשיהיה האדם זריז וזהיר 

לשמור קביעות העתים האלו של קימת חצות והתפילות – זהו עיקר שמירת הנר"ן שלו.

ורבינו המלאך רפאל אנקווא כתב בדרשותיו:
כמה גדלה ורמה מעלת תפילת הציבור. ורבותינו אמרו דרך משל מה שיעלה בדעתו הוא, 
ידמה מי שיש לו ענין לדבר לפני המלך או אל שר הצבא וכו'. כל מה שירבה אוהבים שילכו 
עמו לא יהיה לו פחד לדבר, ויהיה לבו בטוח שתקובל בקשתו. הן מצד שיליצו יושר, הן מצד 
שודאי ברוב עם לא ימנע שיהיה למלך או להשר איזה אוהבים שיעשה בשבילם. מכל שכן 
שהדבר מעיקרו קשה לאדם אפילו לא יהיה לו פחד לדבר. לפעמים יקצוף עליו השר על אשר 
לא הרבה להביא רעים. ועל זה יקצוף המלך לומר במה חשבתני שבאת לפני בעזות מצח, ולא 
חרדת על אנשים. מכל שכן לפני מלך מלכי המלכים שצריך להיות חרד ממנו, והיה צריך לבוא 

בקהל עם. על כן צריך האדם ליזהר בכל מה דאפשר להתפלל עם הציבור.

 טעם בתפילה 
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  עמידה

ָך׃ ֶתֽ ִהּלָ יד ּת ח , ּוִפי ַיּגִ ּתָ פ ָפַתי ּתִ ֲאדָֹני, ׂש

"המתפלל צריך שיכוין בלבו פירוש המלות שמוציא בשפתיו; ויחשוב כאלו שכינה כנגדו   
ויסיר כל המחשבות הטורדות אותו עד שתשאר מחשבתו וכוונתו זכה בתפלתו" (שו"ע צח, א).

יש נוהגים לפסוע שלוש פסיעות לפנים, כמי שנכנס לפני המלך 
(ספר הפרדס; קש"ג יב, טו בשם הרוקח).

ֵלם׳ בעמ'  138 . ֵלָבב ׁשָ עומד ומתפלל בלחש מכאן ועד ׳ּב

שוחין בברכת אבות תחילה וסוף (ברכות לד ע"א; שו"ע קיג, א),
', וזוקף בשם (שו"ע קיג, ז). רּוך כורע בתיבת 'ּבָ

תפילת העמידה היא בעולם האצילות

 
בחזרת הש״ץ אומר פסוק זה בלחש (ראה הלכה  177 ).

ינּו ֱאלֵֹהי  ינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתֽ יאהדונהי, ֱאלֵֹהֽ ה ְיהָֹו רּוך ַאּתָ  ּבָ
אבות

לֹום) ָ ֲעֵליֶהם ַהׁשּ ָחק, ֵואלֵֹהי ַיֲעקֹב (בחזרה עונים׃  ֵֹהי ִיצָרָהם, ֱא ַאב

יֹון, ּגֹוֵמל ֲחָסִדים  ַהּנֹוָרא, ֵאל ֶעל ּבֹור ו דֹול ַהּגִ ָהֵאל ַהּגָ

גֹוֵאל  ּוֵמִביא  ָאבֹות,  ֵדי  ַחס זֹוֵכר  ו ַהּכֹל,  קֹוֵנה  טֹוִבים, 

ַאֲהָבה. מֹו ּב ַען ׁש ַמֽ ֵניֶהם ל ֵני ב ִלב
ַחִּיים  ֶלך ָחֵפץ ּבַ ַחִּיים, ֶמֽ נּו ל ֵרֽ כ ז

ַמֲעָנך ֱאלִֹהים ַחִּיים.  ,ֶפר ַחִּיים ֵסֽ נּו ּב ֵבֽ ת ּכ

יע ּוָמֵגן.  ֽ ֶלך עֹוֵזר ּומֹוׁשִ ֶמֽ

ָרָהם. יאהדונהי, ָמֵגן ַאב ה ְיהָֹו רּוך ַאּתָ ּבָ

עֹוָלם, ֲאדָֹני  ּבֹור ל ה ּגִ ַאּתָ
גבורות

יע ֽ הֹוׁשִ ה, ַרב ל ַחֶּיה ֵמִתים ַאּתָ מ

תהלים נא



בעשרת ימי תשובה:

אם שכח אינו חוזר.
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ל מֹוִריד ַהּטָ ם / בקיץ: ֽׁשֶ יב ָהֽרּוח ּומֹוִריד ַהּגֶ ִ בחורף: ַמׁשּ

׳ ממוסף של שמיני עצרת עד שחרית של יו״ט ראשון של פסח. וממוסף של יב ָהֽרּוח ִ אומרים ׳ ַמׁשּ
ל׳. ראה הלכה  155 - 156 . יו״ט ראשון של פסח ועד שחרית של שמיני עצרת, אומרים ׳מֹוִריד ַהּטָ

ֶסד ֶחֽ ל ַחִּיים ּב ּכֵ ַכל מ

ים ַרֲחִמים ַרּבִ ַחֶּיה ֵמִתים ּב מ

יר ֲאסּוִרים  רֹוֵפא חֹוִלים, ּוַמּתִ ִלים, ו נֹופ סֹוֵמך

ֵני ָעָפר. ַקֵּים ֱאמּוָנתֹו ִליׁשֵ ּומ

ך ֹוֶמה ּלָ בּורֹות, ּוִמי ּדֽ ַעל ּג ֽ ִמי ָכֽמֹוָך, ּבַ

ָקרֹוב.  ּב בחזרה עונים: ׁשּוָעה  י יח ִמֽ ַחֶּיה ּוַמצ ֵמִמית ּומ ֶלך ֶמֽ

ָמן ִמי ָכֽמֹוָך ָאב ָהַרח

ַחִּיים.   ַרֲחִמים ל צּוָריו ּב זֹוֵכר י

ַהֲחיֹות ֵמִתים.  ה ל ֶנֱאָמן ַאּתָ ו
ִתים. ַחֶּיה ַהּמֵ יאהדונהי, מ ה ְיהָֹו רּוך ַאּתָ ּבָ

ה ָקדֹוׁש׳ בעמ׳  121 . בתפילת לחש ממשיך ׳ַאּתָ

ָרָכה ִלב בחזרה עונים:

בעשרת ימי תשובה:

אם שכח אינו חוזר.

קדושה – מנהגנו שכל הקהל משתתפים עם 
כבודו",  כל־הארץ  עד "מלֹא  בקריאה  הש"ץ 
והש"ץ אומר: "לעמתם משבחים ואומרים". 
ממקומו"  כבוד־ה'  "ברוך  עונים:  והציבור 
הש"ץ  לאמר".  כתוב  קדשך  "ובדברי  עד 
לאמר",  כתוב  קדשך  "ובדברי  בקול:  אומר 

וכו'.  לעולם"  ה'  "ימלֹך  אומרים:  והציבור 
מנהג זה מביאו הרב ׳כתר שם טוב׳ בשם הט"ז 
הקדוש  האר"י  בשם  הביאוהו  והם  והמג"א, 
יחד  לומר "נקדישך"  שצריך  הכוונות  בשער 
עם הש"ץ. וכן כתב הרב ׳בני יהודה׳ תשובה 

קג.

 אם למסֹרת 
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קדושה

ָך  ל ים  ׁשִ ּל ׁשַ ַהמ ֽקֶֹדׁש,  ֵפי  ר ׂשַ סֹוד   יח ֽ ׂשִ ֽנַֹעם  ּכ  ַנֲעִריָצך ו  ך יׁשָ ּדִ ַנק

את ברכת קדושת השם בחזרת הש"ץ פותחים בקדושה (סדר התפילה להרמב"ם), 
ראה הלכה  178 - 180 . 

במקומות המסומנים ב, המתפלל מתרומם על קצות אצבעותיו 
(טוב״י, קכה ושעה"כ בשם מדרש תנחומא; ברכ״י בשם הרדב״ז).

ָאַמר ָקָרא ֶזה ֶאל־ֶזה ו ו : ִביָאך ַיד נ תּוב ַע ֵכן ּכָ ה, ו ָ ֻדׁשּ ק

ָבאֹות יאהדונהי צ ָקדֹוׁש, ְיהָֹו ,ָקדֹוׁש ,ָקדֹוׁש
קהל ושליח הציבור:

בֹודֹו׃ ֶרץ ּכ ל־ָהָאֽ לֹא כ מ

ִרים אֹומ ִחים ו ּב ׁשַ ָתם מ ֻעּמָ 

קֹומֹו׃ יאהדונהי ִמּמ בֹוד־ְיהָֹו ּכ רּוך ּבָ
קהל ושליח הציבור:

תּוב ֵלאמֹר  ָך ּכָ ׁש ד ֵרי ק ִדב ּוב

לּוָיּה׃ דֹר ָודֹר, ַהל ִצּיֹון ל ִיך עֹוָלם, ֱאלַֹהֽ יאהדונהי ל ְיהָֹו לֹך ִימ
קהל ושליח הציבור:

ישעיה ו

יחזקאל ג

תהלים קמו

גודל  בקשר  החיד"א  לרבינו  ראיתי  אמנם 
שתי  את  שרק  האר"י  בשם  שכתב  ח"י  סי' 
התיבות "נקדישך ונעריצך" יאמרו בקול רם. 
משאש  הגר"ש  לרבינו  ראיתי  כך  אחר  אבל 
זצ"ל בהקדמתו לסידור ׳עוד אבינו חי׳ שכתב: 
ובשום  עיר  בשום  זה  ראיתי  שלא  פלא  "וזה 
מקום לא ספרדים ולא אשכנזים שעושין כן, 
רם "נקדישך"  בקול  אומרים  הקהל  כל  אלא 
נהגו".  כך  מרן,  היפך  שהוא  ואף  הש"ץ.  עם 
נ  מערכת  כהונה׳ (או"ח  ׳ברית  בעל  כתב  וכן 
אות כו) שכן המנהג לומר עם הש"ץ כל סדר 
הקדושה מילה במילה (ראה גם בזה באריכות 
׳מאיר  ובספר  יחש"ל  שלמה׳  ׳עטרת  בספר 

עיניים׳ להרב מאיר טולדאנו שבתוך ספר ׳פי 
חכמים׳). וראה הלכה  181 .

כך  נביאך"  יד  על  כתוב  "וכן  גורסים 
בספר  גרס  וכן  העתיקים  בספרים  הגרסה 
גורסים  כן  כמו  אנקאווא.  לאברהם׳  ׳חסד 
ועל  בקמץ.  סופית  הכ"ף  ָך"  ָקְדׁשְ "ובדברי 
(יוסף  החיד"א  רבינו  כתב  הגרסאות  שינוי 
שרוצים  שלנו  נדון  מקום  "מכל  י):  אומץ 
לשנות התיבות התדיריות והמורגלות בפי כל 
המון ישראל... הא ודאי אינהו הוא דקטעו... 
לבטל  ויש  ישראל,  רבבות  לאלפי  ומזלזלים 

דעתם ולכופם לכבוד ה' ולתורתו".

 אם למסֹרת 
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ָך ָקדֹוׁש  מ ׁשִ ה ָקדֹוׁש ו  ַאּתָ
קדושת השם

ָלה  ֽ ֽלּוָך ּסֶ ַהל ל יֹום י כ ים ּב דֹוׁשִ ּוק

ה). ָקדֹוׁש  ַאּתָ דֹול ו ֶלך ּגָ י ֵאל ֶמֽ (ּכִ

דֹוׁש. יאהדונהי, ָהֵאל  ַהּקָ ה ְיהָֹו רּוך ַאּתָ ּבָ
דֹוׁש./ ֶלך  ַהּקָ ֽ ַהּמֶ בעשרת ימי תשובה: /

יָנה. ד ֶלֱאנֹוׁש ּבִ ַלּמֵ ַעת ּומ ֽ ָאָדם ּדַ ה חֹוֵנן ל ַאּתָ
דעת

ַעת. יָנה ָוָדֽ ָמה ּבִ כ ָך ח ֽנּו ֵמִאּת ּנֵ ח ו

ַעת. ֽ יאהדונהי, חֹוֵנן ַהּדָ ה ְיהָֹו רּוך ַאּתָ ּבָ

אם שכח חוזר לראש התפילה, 
ובחזרה שליח הציבור חוזר לראש הברכה. ראה הלכה  563 .

המובא  המקורי  הנוסח   – ָוָדַעת  יָנה  ּבִ ָחְכָמה 
התפללו  שבהם  העתיקים  הספרים  ברוב 
וזה  ל"  ּכֵ ְוַהׂשְ בינה  "דעה  הוא:  אבותינו 
ב"אתה  אומרים  שאנו  ללשון  מתאים 
בברכת  וגם  והשכל",  "מדע   – חוננתנו" 
בינה  בלבנו  "ותן  אומרים:  עולם"  "אהבת 
כל  על  אדון  ב"אל  וכן  ולהשכיל".  להבין 
המעשים" אומרים: "טובים מאורות שבראם 
אולם  ובהשכל".  בבינה  בדעת  יצרם  אלהינו 
בסידור ׳חסד לאברהם׳ אנקווא משנת תר"ם 
בינה  "חכמה  שגרס  מצאתי  לידי,  שהובא 
ודעת". ועל כן גרסה זו הייתה שגורה בפיהם 
למהר"ר  וראיתי  החכמים.  תלמידי  רוב  של 
הנוסחה  גם  שזו  שכתב  זצוק"ל  עובדיה  דוד 
שהיתה שגורה בפי חכמי עירו, וזו גם הנוסחה 

שהייתה שגורה גם בפי רבינו הגדול מהר"ש 
׳וזרח  בסידור  שנמצא  כפי  זצוק"ל  משאש 

השמש׳. ראה הלכה  161 , ג.
הנוסחאות  את  גם  להזכיר  המקום  כאן 
(ראה  עשרה  שמונה  ברכות  בשאר  השונות 

הערה 149, יג):
מהרה  "וקבצנו  גורסים:  בשופר",  ב"תקע 

יחד".
ב"השיבה שופטינו", גורסים: "ברחמים בצדק 

ובמשפט".
זקניהם ועל  ב"על הצדיקים", גורסים: "ועל 

פליטת...".
קוינו"  לישועתך  "כי  גורסים:  צמח",  ב"את 

בלי "וציפינו".
ב"שמע קולנו", גורסים: "חוס ורחם עלינו".

 אם למסֹרת 
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ָך  תֹוָרֶתֽ ל ינּו  ָאִבֽ נּו  יֵבֽ ֲהׁשִ
תשובה

ָך  נּו ֲַעבֹוָדֶתֽ ֽ ּכֵ נּו ַמל ֵבֽ ָקר ו

ָפֶנֽיָך.  ֵלָמה ל ׁשּוָבה ׁש ת נּו ּבִ ַהֲחִזיֵרֽ ו

ׁשּוָבה. ת יאהדונהי, ָהרֹוֶצה ּבִ ה ְיהָֹו רּוך ַאּתָ ּבָ

אנּו י ָחָטֽ ינּו ּכִ נּו ָאִבֽ ַלח ָלֽ ס

סליחה
אין מנהגנו להכות כנגד הלב.

נּו ע ֽ י ָפׁשָ נּו ּכִ ֽ ּכֵ נּו ַמל חֹל ָלֽ מ

ה. ּתָ ח ָאֽ ַסּלָ י ֵאל טֹוב ו ּכִ

. ֽלֹח ה ִלס ּבֶ ר יאהדונהי, ַחּנּון ַהּמַ ה ְיהָֹו רּוך ַאּתָ ּבָ

נּו  ִריָבה ִריֵבֽ ֵיֽנּו, ו נ ע ֵאה ָנא ב ר
גאולה

ָך ֶמֽ ַען ׁש ַמֽ ֵלָמה ל ה ׁש ֻאּלָ נּו ּג ֵֽ ָגא ּוַמֵהר ל

ה. ּתָ י ֵאל ּגֹוֵאל ָחָזק ָאֽ ּכִ

ָרֵאל. יאהדונהי, ּגֹוֵאל ִיׂש ה ְיהָֹו רּוך ַאּתָ ּבָ

נּו.  דֹוָלה ֲאָנֽח ָצָרה ג י ב ֲעִנית ַהֶּזה, ּכִ יֹום צֹום ַהּתַ ינּו ֲעֵנֽנּו ּב  ֲעֵנֽנּו ָאִבֽ
בתענית ציבור שליח הציבור מוסיף (ראה הלכה  571 ):

ָקרֹוב  ָנא  ֱהֵיה  נּו.  ֵתֽ ׁשָ ּקָ ִמּבַ נּו  ֽ ּכֵ ַמל ם  ַעּלַ ת ּתִ ַאל  ו נּו,  ֵעֽ ִרׁש ל ֶפן  ֽ ּתֵ ַאל 

ָבר  ּדָ ַמע, ּכַ ה ִתׁש ַאּתָ ר ו ַדּבֵ ה ַתֲעֶנה, נ יָך ַאּתָ ָרא ֵאֶלֽ ֶרם ִנק נּו. ֶטֽ ָעֵתֽ ו ׁשַ ל

ָמע׃  ִרים ַוֲאִני ֶאׁש ַדּב אּו ַוֲאִני ֶאֱעֶנה, עֹוד ֵהם מ ָרֽ ֶרם ִיק ָהָיה ֶטֽ ֱאַמר: ו ּנֶ ׁשֶ

ָצָרה  ֵעת  ל  כ ּב ַרֵחם  ּומ עֹוֶנה  ו יל  ּוַמּצִ ּפֹוֶדה  יאהדונהי  ְיהָֹו ה  ַאּתָ י  ּכִ

ֵעת ָצָרה. ּב ָרֵא ַעּמֹו ִיׂש יאהדונהי, ָהעֹוֶנה ל ה ְיהָֹו רּוך ַאּתָ צּוָקה. ּבָ ו

ישעיה סה
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ֵנָרֵפא  יאהדונהי ו נּו ְיהָֹו ָפֵאֽ ר
רפואה

ה  ּתָ נּו ָאֽ ֵתֽ ִהּלָ י ת ָעה, ּכִ ֽ ׁשֵ ִנּוָ נּו ו יֵעֽ הֹוׁשִ

ינּו ֲחלּוֵאֽ ל ּתַ כ א ל ּפֵ ַהֲעֵלה ֲארּוָכה ּוַמר ו

ינּו ל ַמּכֹוֵתֽ כ ינּו ּול אֹוֵבֽ ל ַמכ כ ּול

ַלח  ׁש ּתִ ׁשֶ ֲאבֹוַתי,  ֵואלֵֹהי  ֱאלַֹהי  יאהדונהי  ְיהָֹו ָפֶנֽיָך,  ִמּל ָרצֹון  ִהי  י
 המתפלל על חולה, מוסיף כאן:

ַהּגּוף,  פּוַאת  ּור ֶֽפׁש  ַהּנֶ פּוַאת  ר ִים,  ַמֽ ָ ַהׁשּ ִמן  ֵלָמה  ׁש פּוָאה  ר ֵהָרה  מ
ָרֵאל ָאר חֹוֵלי ִיׂש ׁש תֹוך ת פלונית    ּב ן/ּבַ ַלחֹוֶלה/ַחֹוָה פלוני/ת ּבֶ

ה.  ּתָ ֶנֱאָמן ָאֽ ָמן ו י ֵאל רֹוֵפא ַרח ּכִ

ָרֵאל. יאהדונהי, רֹוֵפא חֹוֵלי ַעּמֹו ִיׂש ה ְיהָֹו רּוך ַאּתָ ּבָ

ינּו  י ָיֵדֽ ל ַמֲעׂשֵ כ ינּו ּב יאהדונהי ֱאלֵֹהֽ נּו ְיהָֹו ֵכֽ ר ּבָ

ברכת השנים

מפסח עד ליל ז׳ במרחשוון אומרים (ראה הלכה  159 ): בקיץ

ָדָבה  ָרָכה ּונ ֵלי ָרצֹון ּב ַטל נּו ּב ָנֵתֽ ׁש ּוָבֵרך

לֹום  ׁשָ ָבע ו ׂשָ ִהי ַאֲחִריָתּה ַחִּיים ו ּות

ָרָכה  ִנים ַהּטֹובֹות ִלב ָ ׁשּ ּכַ

ִנים.  ָ ָבֵרך ַהׁשּ ה ּומ י ֵאל טֹוב ּוֵמִטיב ַאּתָ ּכִ

ִנים. ָ ָבֵרך ַהׁשּ יאהדונהי, מ ה ְיהָֹו רּוך ַאּתָ ּבָ

ָנה ַהּזֹאת  ָ ינּו ֶאת ַהׁשּ יאהדונהי ֱאלֵֹהֽ ינּו ְיהָֹו ֵרך ָעֵלֽ  ּבָ
מליל ז׳ במרחשוון עד ערב פסח אומרים (ראה הלכה  158 ): בחורף

טֹוָבה  בּוָאָתּה ל ל ִמיֵני ת ֶאת ּכ ו
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ֵני ָהֲאָדָמה  ּפ  ּכ ָרָכה ַע ֵתן ַטל ּוָמָטר ִלב ו

ֵני ֵתֵבל  ה ּפ ַרּוֵ ו

 ּלֹו ִמּטּוָבך ע ֶאת ָהעֹוָלם ּכֻ ּבַ ׂשַ ו

יָך  כֹוֶתֽ ר ינּו ִמּבִ א ָיֵדֽ ּוַמּלֵ

יָך  נֹות ָיֶדֽ ר ַמּת ּוֵמֽעֹׁשֶ

ָבר ָרע  ל ּדָ ָנה זֹו ִמּכ יָלה ׁשָ ֽ ַהּצִ ָרה ו מ ׁש

ָענּות  ל ִמיֵני ֻפר ִחית, ּוִמּכ ל ִמיֵני ַמׁש ּוִמּכ

לֹום  ַאֲחִרית ׁשָ ָוה טֹוָבה ו ק ה ָלּה ּתִ ַוֲעׂשֵ

יָה  בּוָאָתּה ּוֵפרֹוֶתֽ ּת  ּכ ַע יָה ו ַרֵחם ָעֶלֽ חּוס ו

ָדָבה  ָרָכה ּונ ֵמי ָרצֹון ּב ִגׁש ָכּה ּב ּוָבר

לֹום  ׁשָ ָבע ו ׂשָ ִהי ַאֲחִריָתּה ַחִּיים ו ּות

ָרָכה  ִנים ַהּטֹובֹות ִלב ָ ׁשּ ּכַ

ִנים.  ָ ָבֵרך ַהׁשּ ה ּומ י ֵאל טֹוב ּוֵמִטיב ַאּתָ ּכִ

ִנים. ָ ָבֵרך ַהׁשּ יאהדונהי, מ ה ְיהָֹו רּוך ַאּתָ ּבָ

נּו ֵחרּוֵתֽ דֹול ל ׁשֹוָפר ּגָ ַקע ּב ּת
קיבוץ גלויות

ינּו ֻלּיֹוֵתֽ ץ ּגָ ַקּבֵ א ֵנס ל ׂשָ ו

ֵצֽנּו.  ַאר ֶרץ ל פֹות ָהָאֽ נ ע ּכַ ּבַ ֵהָרה ַיַֽחד ֵמַאר ֵצֽנּו מ ַקּב ו
יאהדונהי ה ְיהָֹו רּוך ַאּתָ ּבָ

ָרֵאל. ֵחי ַעּמֹו ִיׂש ץ ִנד ַקּבֵ מ
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ה ִחּלָ ַבּת יֹוֲעֵצֽינּו ּכ ָבִראׁשֹוָנה ו ינּו ּכ ֵטֽ יָבה ׁשֹופ ֽ ָהׁשִ
השבת המשפט

ּנּו ָיגֹון ַוֲאָנָחה ָהֵסר ִמּמֶ ו

ָך ַבּד יאהדונהי ל ה ְיהָֹו ֵהָרה ַאּתָ ינּו מ לֹך ָעֵלֽ ּומ

ט. ּפָ ִמׁש ֶצֶֽדק ּוב ַרֲחִמים ּב ּב
יאהדונהי ה ְיהָֹו רּוך ַאּתָ ּבָ

ט. ּפָ ָדָקה ּוִמׁש אֹוֵהב צ ֶלך ֶמֽ
ט./ ּפָ ׁש ֶלך ַהּמִ ֽ ַהּמֶ בעשרת ימי תשובה:  /

ָוה ִהי ִתק יִנים ַאל ּת ׁשִ ל ַלּמַ יִנים ו ַלּמִ
ברכת המינים

דּו ַגע יֹאֵבֽ ֶרֽ ל ַהֵּזִדים ּכ כ ו

תּו ֵרֽ ֵהָרה ִיּכָ יָך מ ֶאֽ ל ׂשֹונ כ יָך ו ֶבֽ ל אֹוי כ ו

יָבה',  ֽ אם שכח ולא נזכר תוך כדי דיבור חוזר ל'ָהׁשִ
ואם עקר רגליו חוזר לראש התפילה (שו"ע תקפב, א), 
ויש אומרים שאינו חוזר (רמ"א קיח; בא"ח), וכך אנו נוהגים. ראה הלכה  564 .

ָיגֹון ַוֲאָנָחה – כך מובא בכל הספרים העתיקים 
אשר בהם התפללו אבותינו בדורות קודמים, 
אך יש גורסים "צרה יגון ואנחה" כי בברכה זו 

יש כ"ו תיבות כמניין שם הוי"ה ב"ה.

השגור  הנוסח  כך   – יִנים  ְוַלּמִ יִנים  ְלׁשִ ַלּמַ
"ומכניע  חותמים  רובם  עדתנו,  זקני  בפי 
פתחו  המערביים  התורה  חכמי  אולם  זדים״. 
שתהיה  מינים",  וסיימו "ומכניע  ב"למינים" 
מרן  של  וכעדותו  הפתיחה,  מעין  החתימה 

הגר"ש משאש זצ"ל והגאון בעל 'נהגו העם' 
(תפילת שחרית ומנחה, כא). מכיוון שבברכה 
הן  בפתיחתה,  הן  שינויים,  הרבה  חלו  זו 
הלכה  161 ,  בחתימתה (ראה  והן  באמצעיתה 
חכמינו  סמך  על  הברכה  נוסח  כתבנו  ז–י), 
המערביים. ומי לנו גדול ממרן החיד"א ע"ה 
בספרו (׳קשר גודל׳ יז) שכתב: "קבלנו שצריך 
לחתום "שובר אויבים ומכניע מינים" שיהיה 
מעין פתיחה". עוד טעם שמעתי מפי קדוש 

 אם למסֹרת 
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ר ּבֵ ׁשַ ר ּות ַעּקֵ ֵהָרה ת ָעה מ כּות ָהִרׁש ּוַמל

ינּו. ָיֵמֽ ֵהָרה ב מ ִניֵעם ּבִ ַתכ ם ו ַכּלֵ ּות

יאהדונהי  ה ְיהָֹו רּוך ַאּתָ ּבָ

ִנֽיע ִמיִנים (ֵזִדים). ִבים ּוַמכ ׁשֹוֵבר אֹוי

ַעל ַהֲחִסיִדים יִקים ו ּדִ ַעל ַהּצַ
על הצדיקים

ֵניֶהם ַעל ִזק ָרֵאל ו ית ִיׂש ָך ּבֵ ֵאִרית ַעּמ ַעל ׁש ו

ינּו ָעֵלֽ ֶֽדק ו ֵרי ַהּצֶ ַעל ּגֵ ֵריֶהם ו ית סֹופ ֵלַטת ּבֵ ַעל ּפ ו

ינּו יאהדונהי ֱאלֵֹהֽ יָך ְיהָֹו ֶיֱהמּו ָנא ַרֲחֶמֽ

ֱאֶמת ָך ּבֶ מ ׁשִ ִחים ּב ל ַהּבֹוט כ ָכר טֹוב ל ֵתן ׂשָ ו

ֶהם  נּו ִעּמָ ק ים ֶחל ׂשִ ו

נּו ח ָך ָבָטֽ י ב עֹוָלם לֹא ֵנבֹוׁש ּכִ ּול

נּו. נ ָעֽ ֱאֶמת ִנׁש דֹול ּבֶ ָך ַהּגָ ּד ַעל ַחס ו

יִקים. ּדִ ָטח ַלּצַ ָען ּוִמב יאהדונהי, ִמׁש ה ְיהָֹו רּוך ַאּתָ ּבָ

שבאמצע  אחרי   – זצוק"ל  אביטבול  חכם 
לא  יאבדו"  כרגע  הזדים  אמרנו "וכל  הברכה 
שייך לסיים הברכה רק ב"מכניע זדים" (בעניין 
ריבוי הנוסחאות ראה בספר ׳פקודת אלעזר׳, 
וראה גם בהרחבה בספר ׳דברי שלום ואמת׳

פי  על  הנוסח  כל  את  הבאתי  כן  על  עמ' 51. 

הרב  הערת  בזה  ראה  ע"ה).  החיד"א  רבינו 
׳פני כסא׳ עמ' 477 בספר ׳כסא מלכים׳ פ"ג 
המצורף לקהילת צפרו ד, על הקשר ההיסטורי 
"וכל  לבין  במרוקו  שמלך  זידאן  המלך  בין 

הזדים" שבברכה זו.

 אם למסֹרת 
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ּתָ ר ֽ ּבַ ר ּדִ ֲאׁשֶ ָך ּכַ ִים ִעיר ַלֽ רּוׁשָ י תֹוך ּכֹון ּב ׁש ּתִ
בניין ירושלים

ִכין תֹוָכּה ּתָ ֵהָרה ב ָך מ ּד א ָדִוד ַעב ִכּסֵ ו

ינּו. ָיֵמֽ ֵהָרה ב מ ַין עֹוָלם ּבִ נ ֵנה אֹוָתּה ּבִ ּוב

ִים. ָלֽ רּוׁשָ יאהדונהי, ּבֹוֵנה י ה ְיהָֹו רּוך ַאּתָ ּבָ

 יח ִמֽ ֵהָרה ַתצ ָך מ ּד ִוד ַעב ֶאת ֶצַֽמח ּדָ
מלכות בית דוד

ל ַהּיֹום ינּו ּכ ֽ ָך ִקּוִ י ִליׁשּוָעת ּכִ בחזרה עונים׃  ָך  יׁשּוָעֶתֽ רּום ּבִ נֹו ּתָ ַקר ו

ל ַהּיֹום. ינּו ּכ ֽ ָך ִקּוִ י ִליׁשּוָעת ּכִ

ׁשּוָעה. ֶרן י ק יח ִמֽ יאהדונהי, ַמצ ה ְיהָֹו רּוך ַאּתָ ּבָ

ינּו  יאהדונהי ֱאלֵֹהֽ נּו ְיהָֹו ַמע קֹוֵלֽ ׁש
שומע תפילה

ינּו  ַרֵחם ָעֵלֽ ָאב ָהַרֲחָמן חּוס ו

נּו ֵתֽ ִפּלָ ָרצֹון ֶאת ּת ַרֲחִמים ּוב ל ּב ַקּבֵ ו

ה* ּתָ ַתֲחנּוִנים ָאֽ ִפּלֹות ו ּת ע י ֵאל ׁשֹוֵמֽ ּכִ

* יש הנוהגים להתוודות כאן ולבקש על הפרנסה (בעמוד הבא).

לענות  מנהגנו  אין  ִים –  ַלֽ ְירּוׁשָ תֹוְך  ּבְ ּכֹון   ׁשְ ּתִ
"את  בברכת  כן  כמו  "תכין".  הש"ץ  בחזרת 

לענות  נוהגות  אינן  קהילות  הרבה  צמח" 
'תצמיח', אבל ברבאט וגלילותיה נהגו לענות.

 אם למסֹרת 
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נּו יֵבֽ ׁשִ נּו ֵריָקם ַאל ּת ֽ ּכֵ ָפֶנֽיָך ַמל ּוִמּל

נּו** ֵתֽ ִפּלָ ַמע ּת ֽנּו ַוֲעֵנֽנּו ּוׁש ּנֵ ח

ה. ל ּפֶ ת ּכ ִפּלַ ּת ע ה ׁשֹוֵמֽ י ַאּתָ ּכִ

ה. ִפּלָ ּת ע יאהדונהי, ׁשֹוֵמֽ ה ְיהָֹו רּוך ַאּתָ ּבָ

דֹוָלה  ָצָרה ג י ב ֲעִנית ַהֶּזה, ּכִ יֹום צֹום ַהּתַ ינּו ֲעֵנֽנּו ּב ֲעֵנֽנּו ָאִבֽ

ה׳׳,  ה  ַאּתָ  רּוך ׳ּבָ ואמר  שכח  (אם  ׳ֲעֵנֽנּו׳  כאן  אומר  היחיד  ציבור  ** בתענית 
אינו חוזר). ראה הלכה  571 .

 

נּו.  ֵתֽ ׁשָ ּקָ נּו ִמּבַ ֽ ּכֵ ם ַמל ַעּלַ ת ַאל ּתִ נּו, ו ֵעֽ ִרׁש ֶפן ל ֽ נּו. ַאל ּתֵ ֲאָנֽח

ַתֲעֶנה,  ה  ַאּתָ יָך  ֵאֶלֽ ָרא  ִנק ֶרם  ֶטֽ נּו,  ָעֵתֽ ו ׁשַ ל ָקרֹוב  ָנא  ֱהֵיה 

אּו ַוֲאִני  ָרֽ ֶרם ִיק ָהָיה ֶטֽ ֱאַמר: ו ּנֶ ָבר ׁשֶ ּדָ ַמע, ּכַ ה ִתׁש ַאּתָ ר ו ַדּבֵ נ

ְיהָֹו ה  ַאּתָ י  ּכִ ָמע׃  ֶאׁש ַוֲאִני  ִרים  ַדּב מ ֵהם  עֹוד  ֶאֱעֶנה, 

צּוָקה.  ו ָצָרה  ֵעת  ל  כ ּב ַרֵחם  ּומ עֹוֶנה  ו יל  ּוַמּצִ ּפֹוֶדה  יאהדונהי 

יאהדונהי,  ה ְיהָֹו רּוך ַאּתָ ה. ּבָ ל ּפֶ ת ּכ ִפּלַ ּת ע ה ׁשֹוֵמֽ י ַאּתָ ּכִ

ה. ִפּלָ ּת ע ׁשֹוֵמֽ

ִליָמה,  ּוכ ה  ּפָ ֶחר ּב ִנים,  ּפָ ת  ֽבֹׁשֶ ּב ָפֶנֽיָך  ל נּו  ֲאַנֽח מֹוִדים 

בימים שבהם אומרים תחנון, יש אומרים נוסח זה של וידוי ובקשה שכתב החיד״א 
(׳מורה באצבע׳ ג, קכו):

 

ָתא  אֹוַרי וֹת ּד נּו ַעל ִמצ ר ָעַבֽ ָפֶנֽיָך, ו נּו ל ע ֽ ינּו ּוָפׁשַ אנּו ָעִוֽ ָחָטֽ ׁשֶ

ִטים ֲחָרָטה  ָחר נּו ִמת ינּו. ַוֲהֵרי ֲאַנֽח ֽ ֵעיֶנֽיָך ָעׂשִ ָהַרע ּב ָנן, ו ַרּבָ ּוד

הָֹו ָפֶנֽיָך, י ׁשּוָבה. ִויִהי ָרצֹון ִמּל ת ִבים ּבִ נּו ׁשָ מּוָרה, ַוֲאַנֽח ּג

ׁשּוָבה  ת נּו ָלׁשּוב ּבִ ֽ ַזּכֵ ּת ינּו, ׁשֶ ינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתֽ יאהדונהי ֱאלֵֹהֽ

ינּו  ֲעוֹנֹוֵתֽ ינּו,  ַחּטֹאֵתֽ ל  כ ל ר  ַכּפֵ ּות ַלח  ִתס ו חֹל  ִתמ ו ֵלָמה,  ׁש

ישעיה סה

ֵצה׳ בעמוד הבא. וממשיך ׳ר
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שחרית לחול Ø עמידה   129

תֹוִציא ָלאֹור  ֶהם, ו נּו ּבָ ַגֽמ ּפָ מֹות ׁשֶ ֵ ל ַהׁשּ א ּכ ַמּלֵ ֵעֽינּו, ּות ׁשָ ּופ

ָיׁשּוב ַהּכֹל  ינּו, ו רּו ַעל ָיֵדֽ ּז ּפַ ר ִנת ה ֲאׁשֶ ָ ֻדׁשּ ל ִניצֹוצֹות ַהּק ּכ

ּתֹוָרה  ַלֲעסֹק ּבַ יָך ו וֶֹתֽ ל ִמצ ַקֵּים ּכ נּו ל ֽ ַזּכֵ ֵאיָתנֹו ָהִראׁשֹון. ּות ל

ר  ֶהּתֵ ָנָסה טֹוָבה ּב ר נּו ּפַ ֵסֽ נ ַפר נּו ִמֵּיֶֽצר ָהָרע, ּות יֵלֽ ַתּצִ ָמּה, ו ִלׁש

ַעל  ה  ֻמּנֶ ַהמ דֹול  ַהּגָ ָך  מ ׁשִ כּות  ז ּבִ ָך,  ַלֲעבֹוָדֶתֽ ַוח  ֶרֽ ו ַנַֽחת  ו

ָנָסה. ר ַהּפַ

ינּו,  ינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתֽ יאהדונהי ֱאלֵֹהֽ הָֹו ָפֶנֽיָך, י ִהי ָרצֹון ִמּל י
בימים שאין אומרים בהם תחנון, יש אומרים נוסח זה (׳מורה באצבע׳ ב, כח):

ִמילּות ֲחָסִדים,  וֹת ּוִבג ִמצ ָמּה ּוב ּתֹוָרה ִלׁש נּו ַלֲעסֹק ּבַ ֽ ַזּכֵ ּת ׁשֶ

ּקּון נר״ן  ִלים ּתִ ַהׁש נּו ל ֽ ַזּכֵ ִים, ּות ַמֽ ם ׁשָ ׁשֵ ינּו ל ֽ ל ַמֲעׂשֵ יּו כ ִיה ו

ַוח  ֶרֽ ו ַנַֽחת  ו ר  ֶהּתֵ ּב טֹוָבה  ָנָסה  ר ּפַ נּו  ֵסֽ נ ַפר ּות ֶזה,  ּגּול  ִגל ּב

ָנָסה. ר ה ַעל ַהּפַ ֻמּנֶ דֹול ַהמ ָך ַהּגָ מ כּות ׁשִ ז ָך, ּבִ ַלֲעבֹוָדֶתֽ

ָרֵאל  ָך ִיׂש ַעּמ ינּו ּב יאהדונהי ֱאלֵֹהֽ ֵצה ְיהָֹו ר 
עבודה

ֵעה  ָתם ׁש ִפּלָ ִלת ו

ָך יֶתֽ ִביר ּבֵ ב ָהֲעבֹוָדה ִלד ָהׁשֵ ו

נּו' (בעמוד הקודם). ֽ ּכֵ ָפֶנֽיָך ַמל וממשיך 'ּוִמּל

ב"רצה" הציבור עונים בחזרת הש"ץ: "כמאז". 
הרמב"ם הביא גרסה זו בסדר התפילה שלו,

ואחינו התימנים אומרים אותה בתוך התפילה, 
וכך מופיע ב׳תכלאל׳.

ישמע  יראה  "יגיע  גורסים:  ויֹבא",  ב"יעלה 
יפקד...", "לחן ולחסד ולרחמים" ותו לא.

ְתָיה",  ב"על הנסים" לחנוכה גורסים "בימי ַמּתַ
ל  ַהּלֵ ּבְ ֵאּלּו  ָיִמים  מֹוָנה  ׁשְ גורסים: "ְוָקְבעּו  וכן 

מּור". ּגָ
רֹב עֹז  ב"שים שלום", גורסים: "ברכה שלמה ּבְ

ושלום".

 אם למסֹרת 
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ָתם  ִפּלָ ָרֵאל ּות י ִיׂש ֵ ִאׁשּ ו

ָרצֹון ל ּב ַקּבֵ ַאֲהָבה ת ֵהָרה ּב מ

ָך. ֽ ָרֵאל ַעּמֶ ִמיד ֲעבֹוַדת ִיׂש ָרצֹון ּתָ ִהי ל ּות
ִהי ָרצֹון ן י במראכש נהגו לענות בחזרה: ּכֵ

ֵיָרֶאה   , יע ֽ ַיּגִ ָיבֹוא,  ו ַיֲעֶלה  ינּו,  ֲאבֹוֵתֽ ֵואלֵֹהי  ינּו  ֱאלֵֹהֽ
בראש חודש ובחול המועד מוסיפים:

רֹון  ִזכ ינּו,  ֲאבֹוֵתֽ רֹון  ִזכ ו רֹוֵנֽנּו  ִזכ ִיָּזֵכר  ו ֵקד  ִיּפָ ַמע  ָ ִיׁשּ ֵיָרֶצה,  ו

ל  ּכ רֹון  ִזכ ו  , ך ּדָ ַעב ִוד  ּדָ ן  ּבֶ  יח ֽ ָמׁשִ רֹון  ִזכ ו  , ִעיָרך ִים  ַלֽ רּוׁשָ י

ֶסד  ֶחֽ ּול ֵחן  ל טֹוָבה,  ל ֵלָטה  ִלפ ָפֶנֽיָך,  ל ָרֵאל,  ִיׂש ית  ּבֵ ָך  ַעּמ

יֹום ַרֲחִמים ּב ּול

 רֹאׁש ַהֽחֶֹדׁש ַהֶּזה.

ָרא ֽקֶֹדׁש ַהֶּזה. יֹום ִמק ּצֹות ַהֶּזה, ּב  ַחג ַהּמַ

ָרא ֽקֶֹדׁש ַהֶּזה.  יֹום ִמק ּכֹות ַהֶּזה, ּב  ַחג ַהּסֻ

ינּו  ֱאלֵֹהֽ יאהדונהי  ְיהָֹו נּו  ֵרֽ כ ז נּו.  יֵעֽ הֹוׁשִ ּו ינּו  ָעֵלֽ ּבֹו  ַרֵחם  ל

ַחִּיים טֹוִבים   נּו בֹו יֵעֽ הֹוׁשִ ָרָכה, ו נּו בֹו ִלב ֵדֽ ק טֹוָבה, ּופ ּבֹו ל

ינּו  ֵָֽע ַרֵחם  ו ַוֲחמֹל  ֽנּו  ּנֵ ח ו חּוס  ַרֲחִמים.  ו ׁשּוָעה  י ַבר  ד ּבִ

ה. ּתָ ַרחּום ָאֽ ַחּנּון ו ֶלך י ֵא ֶמֽ יָך ֵעיֵנֽינּו, ּכִ י ֵאֶלֽ נּו, ּכִ יֵעֽ הֹוׁשִ ו

ים  יָך ָהַרּבִ ַרֲחֶמֽ ה ּב ַאּתָ ו

ֵצֽנּו ִתר נּו ו ֽ ּפֹץ ּבָ ח ּתַ

ֵמָאז. ּכ בחזרה עונים׃  ַרֲחִמים ִצּיֹון ּב ָך ל ׁשּוב ֶתֱחֶזֽיָנה ֵעיֵנֽינּו ּב ו

ִצּיֹון. ִכיָנתֹו ל ֲחִזיר ׁש יאהדונהי, ַהּמַ ה ְיהָֹו רּוך ַאּתָ ּבָ

בראש חודש:

בפסח:

בסוכות:

אם שכח חוזר. ראה הלכה  388 .
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שוחין בברכת ההודאה תחילה וסוף (ברכות לד ע"א) ואינו זוקף עד אמירת השם (רמב״ם).

הודאה

נּו ָלך מֹוִדים ֲאַנֽח

ינּו  יאהדונהי ֱאלֵֹהֽ ה הּוא ְיהָֹו ַאּתָ ׁשֶ

עֹוָלם ָוֶעד.  ינּו ל ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתֽ

נּו  ֵעֽ נּו, צּור ַחֵּיֽינּו ּוָמֵגן ִיׁש צּוֵרֽ

דֹור ָודֹור  ה הּוא ל ַאּתָ

ָך  ֶתֽ ִהּלָ ר ּת ַסּפֵ ָך ּונ נֹוֶדה ל

ָך  ָיֶדֽ סּוִרים ּב ַעל ַחֵּיֽינּו ַהּמ

 קּודֹות ָלך ינּו ַהּפ מֹוֵתֽ ַעל ִנׁש ו

נּו  ֽ ל יֹום ִעּמָ כ ּב יָך ׁשֶ ֽ ַעל ִנּסֶ ו

יָך  אֹוֶתֽ ל ַעל ִנפ ו

ל ֵעת  כ ּב יָך ׁשֶ טֹובֹוֶתֽ ו

ִים.  ָרֽ ָצה ֶרב ָוֽבֶֹקר ו ֶעֽ

יָך י לֹא ָכלּו ַרֲחֶמֽ ַהּטֹוב, ּכִ

יָך ּמּו ֲחָסֶדֽ י לֹא ַתֽ ַרֵחם, ּכִ ַהמ

. ינּו ָלך ֽ י ֵמעֹוָלם ִקּוִ ּכִ

 נּו ָלך מֹוִדים ֲאַנֽח

כשהש"ץ אומר ׳מֹוִדים׳, הקהל 
אומר בלחש ׳מודים דרבנן׳ (סוטה 

מ ע"א). יש מזקני הדור שנהגו 
לשחות מתחילה ועד סוף.

ה הּוא ְיהָֹו ַאּתָ ׁשֶ

ינּו ֵואלֵֹהי  יאהדונהי ֱאלֵֹהֽ

ר  ׂשָ ל ּבָ ינּו ֱאלֵֹהי כ ֲאבֹוֵתֽ

ית.  ֵראׁשִ נּו יֹוֵצר ּב ֵרֽ יֹוצ

הֹוָדאֹות  ָרכֹות ו ּב

דֹוׁש  ַהּקָ דֹול ו ָך ַהּגָ מ ׁשִ ל

נּו.  ֽ ּתָ ִקַּימ נּו ו ֶהֱחִייָתֽ ַעל ׁשֶ

ֽנּו  ּנֵ ח ַחֵּיֽנּו ּות ן ּת ּכֵ

ינּו  ֻלּיֹוֵתֽ ֶתֱאסֹף ּגָ ו

ָך  ֽ ׁשֶ ד רֹות ק ַחצ ל

יָך  מֹר ֻחּק ִלׁש

ָך  צֹונ ַלֲעׂשֹות ר ו

ֵלם ֵלָבב ׁשָ ָך ּב ּד ב ע ּול

נּו מֹוִדים ָלך ָאֽ ַע ׁשֶ

רּוך ֵאל ַההֹוָדאֹות. ּבָ

ַעל  ׁשּועֹות ו ַעל ַהּת בּורֹות ו ַעל ַהּג ָקן ו ר ַעל ַהּפֻ ים ו ּסִ ַעל ַהּנִ
בחנוכה:

ָּיִמים ָהֵהם  ינּו ּבַ יָת ַלֲאבֹוֵתֽ ֽ ָעׂשִ ָחמֹות ׁשֶ ַעל ַהּנֶ ָלאֹות ו פ ַהּנִ

ַמן ַהֶּזה. ּז ּבַ
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ָדה  ָעמ ׁשֶ מֹוַנאי ּוָבָניו, ּכ דֹול ַחׁש ן יֹוָחָנן ּכֵֹהן ּגָ ָיה ּבֶ ת יֵמי ַמּתַ ּבִ

 ִמּתֹוָרָתך ָחם  ּכ ׁשַ ל ָרֵאל  ִיׂש ָך  ַעּמ ַעל  ָעה  ׁשָ ָהר ָיָון  כּות  ַמל

ּתָ  ד ָעַמֽ ים  ָהַרּבִ יָך  ַרֲחֶמֽ ב ה  ַאּתָ ו  , צֹוָנך ר י  ֵמֻחּקֵ ַהֲעִביָרם  ּול

ּתָ  מ יָנם, ָנק ּתָ ֶאת ּדִ נ ֽ ּתָ ֶאת ִריָבם, ּדַ ב ֵעת ָצָרָתם, ַרֽ ָלֶהם ּב

ַיד  ּב ים  ַרּבִ ו ים,  ׁשִ ַחּלָ ַיד  ּב ּבֹוִרים  ּגִ ּתָ  ר ָמַסֽ ָמָתם,  ִנק ֶאת 

הֹוִרים,  ט ַיד  ּב ֵמִאים  ּוט יִקים,  ַצּדִ ַיד  ּב ִעים  ׁשָ ּור ים,  ַעּטִ מ

ָקדֹוׁש  ו דֹול  ּגָ ם  ׁשֵ יָת  ֽ ָעׂשִ ָך  ל ָך.  תֹוָרֶתֽ ֵקי  עֹוס ַיד  ּב ֵזִדים  ו

ָקן  ּוֻפר דֹוָלה  ג ׁשּוָעה  ּת יָת  ֽ ָעׂשִ ָרֵאל  ִיׂש ָך  ַעּמ ּול  , עֹוָלָמך ּב

ֶאת  ּוִפּנּו  ָך,  יֶתֽ ּבֵ ִביר  ִלד ָבֶנֽיָך  אּו  ֽ ּבָ  ך ּכָ ַאַחר  ו ַהֶּזה.  ַהּיֹום  ּכ

רֹות  ַחצ ּב ֵנרֹות  יקּו  ִלֽ ִהד ו ָך,  ֽ ׁשֶ ּדָ ִמק ֶאת  ִטֲהרּו  ו ָך,  ֵהיָכֶלֽ

הֹוָדָאה,  מּור ּוב ל ּגָ ַהּלֵ ּלּו, ּב מֹוָנה ָיִמים ֵאֽ עּו ׁש ָקב ָך, ו ֽ ׁשֶ ד ק

ָלה. דֹול, ֶסֽ ָך ַהּגָ מ ׁשִ נֹוֶדה ל ָלאֹות, ו ִנפ ים ו ֶהם ִנּסִ יָת ִעּמָ ֽ ָעׂשִ ו

ם׳. ּלָ ַעל ּכֻ וממשיך ׳ו

ַעל  ׁשּועֹות ו ַעל ַהּת בּורֹות ו ַעל ַהּג ָקן ו ר ַעל ַהּפֻ ים ו ּסִ ַעל ַהּנִ
בפורים:

ָּיִמים ָהֵהם  ינּו ּבַ יָת ַלֲאבֹוֵתֽ ֽ ָעׂשִ ָחמֹות ׁשֶ ַעל ַהּנֶ ָלאֹות ו פ ַהּנִ

ַמן ַהֶּזה. ּז ּבַ

ָעַמד ֲעֵליֶהם ָהָמן  ׁשֶ יָרה, ּכ ן ַהּבִ ׁשּוׁשַ ר ּב ּתֵ ֶאס ַכי ו ּד ר יֵמי מ ּבִ

הּוִדים  ל־ַהּי ֶאת־ּכ ד  ַאּבֵ ּול ַלֲהרֹג  ִמיד  ַהׁש ל ׁש  ּקֵ ּבִ ע,  ָהָרׁשָ

ֽחֶֹדׁש  ר ל ה ָעׂשָ לֹוׁשָ ׁש יֹום ֶאָחד, ּבִ ים ּב ָנׁשִ ַעד־ָזֵקן ַטף ו ַֽער ו ִמּנַ

יָך  ַרֲחֶמֽ ה ב ַאּתָ ָלָלם ָלבֹוז׃ ו ר, הּוא־ֽחֶֹדׁש ֲאָדר, ּוׁש ֵנים־ָעׂשָ ׁש

ֽבֹוָת  ּתֹו, ַוֲהׁשֵ ב ּתָ ֶאת ַמֲחׁשַ ל ק ִקל ּתָ ֶאת ֲעָצתֹו, ו ר ים ֵהַפֽ ָהַרּבִ

יָת  ֽ ָעׂשִ ָניו ַעל ָהֵעץ, ו ֶאת ּבָ ָתלּו אֹותֹו ו רֹאׁשֹו, ו מּולֹו ּב ּלֹו ּג

ָלה. דֹול, ֶסֽ ָך ַהּגָ מ ׁשִ נֹוֶדה ל ָלאֹות, ו ִנפ ים ו ֶהם ִנּסִ ִעּמָ
ם׳. ּלָ ַעל ּכֻ וממשיך ׳ו

אסתר ג
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ם ּלָ ַעל ּכֻ ו

עֹוָם ָוֶעד נּו ל ֽ ּכֵ ָך ַמל מ ִמיד ׁשִ א ּתָ ַנּשֵׂ ִית רֹוַמם ו ִית ו ַרך ּבָ ִית

רּוך ַחי ָהעֹוָלִמים. ּבָ בחזרה עונים׃  ָלה  ֽ ל ַהַחִּיים יֹוֽדּוָך ּסֶ כ ו
ָך. ִריֶתֽ ֵני ב ל ּב ַחִּיים טֹוִבים ּכ תֹב ל ּוכ

י טֹוב עֹוָלם ּכִ ֱאֶמת ל דֹול ּבֶ ָך ַהּגָ מ כּו ֶאת ׁשִ לּו ִויָבר ִויַהל

ָלה, ָהֵאל ַהּטֹוב. נּו ֶסֽ ָרֵתֽ ֶעז נּו ו ׁשּוָעֵתֽ ָהֵאל י

הֹודֹות. ָך ָנֶאה ל ָך ּול מ יאהדונהי, ַהּטֹוב ׁשִ ה ְיהָֹו רּוך ַאּתָ  ּבָ

בעשרת ימי תשובה:

ַחִּיים׳  תֹב ל ים׳ או ׳ּוכ ּסִ לא אמר ׳ַעל ַהּנִ
ה ה׳׳, אינו חוזר. רּוך ַאּתָ ונזכר לאחר שאמר ׳ּבָ



הם  ויותר  כוהנים  שני  שכשיש  מנהגנו 
מתחילים מעצמם לומר "ְיָבֶרְכָך", כדעת מרן 
השו"ע (קכח, יג) שכתב: "מתחילין הכהנים 
מרן  כתב  "כן  כה"ח:  וכתב  ׳יברכך׳".  לומר 
בבית יוסף בשם הרמב"ם ז"ל פי"ד מהלכות 
ארץ  מלכות  בכל  נוהגים  שכן  וכתב  תפילה. 
מעצמם  מתחילין  שהכהנים  ומצרים  ישראל 
לומר ׳יברכך׳ בלי שום הקראה, ומתיבה שניה 
וכתב  במלה.  מלה  החזן  אותם  מקרא  ואילך 
הטעם, משום דכיון שאין מקרין הכהנים אלא 
כדי שלא יטעו, בתיבה ראשונה דליכא למיחש 

לטעות – למה יקרו אותה". ראה הלכה  191 .

עם  הרי"ש  להניע  מנהגנו  ְיָב־ֶרְכ־ָך   – ְיָבֶרְכָך 
הן  נח).  שבכ"ף  (והשווא  אחת  בהברה  הכ"ף 
אמת שלפי משפט שתי אותיות הדומות היה 
הבא  ששווא  אע"פ  השווא  את  להניע  מקום 
(מחשש  נח  להיות  דינו  קטנה  תנועה  אחרי 
לבליעת האות הראשונה מטעימים אותה על 
ידי שנותנים בה געיא, ובזה מניעין את השווא, 
ואפילו במקום שאין מעמיד), אולם כאן במילת 

"ְיָבֶרְכָך" אם נניע את הכ"ף הראשונה, אז מלבד 
והמסומנת  שבבי"ת  בקמץ  שיש  ההטעמה 
בגעיא, נצטרך בהכרח להטעים גם את הסגול 
שברי"ש כדי שנוכל להניע את השווא שבכ"ף 
הברות  ששלוש  ראינו  ולא  אחריה.  הבאה 
צמודות תהיינה מוטעמות! מה גם שבכל מקום 

במילה זו אין געיא מתחת לרי"ש.
ומה שמצאנו במילת "ַוֲארֲֹמֶמְנהּו" (שמות 
צמודות  הברות  שלוש  בה  שיש  ב)  טו, 
מוטעמות, הוא משום ששם אחרי כל הטעמה 
מופיעה גם הברה שצריך להניעה. ועוד, אילו 
רצה המקרא שננהג כאן לפי כלל הדומות, הרי 
בגעיא  שב"ְיָבֶרְכָך"  הרי"ש  את  מטעים  היה 

ְנִני" וכדומה. ְללּו" "ִהֽ כפי שמצינו בתיבות "ְיַהֽ

ועל כן יפה נהגנו מקדמת דנא לקרוא ְיָבֶרְכ־ָך, 
דהיינו מניעים את הרי"ש והכ"ף בהברה אחת, 
בהפסק נשימה קצרה לפני הכ"ף הסופית. וכן 
נהגו גם זקני תימן שהיו משננים את התנ"ך 
דורות,  מדורי  בידם  אבותם  ומסורת  פה,  על 

"ישמע חכם ויוסף לקח".

 אם למסֹרת 
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ָרָכה  ֶיה ּב ה ּתִ ינּו, ׁשֶ ינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתֽ יאהדונהי ֱאלֵֹהֽ ָפֶנֽיָך, ְיהָֹו ִהי ָרצֹון ִמּל י

ברכת כוהנים:

הכוהנים אומרים בלחש (סוטה לט ע״א):

ׁשֹל  ּה ִמכ ֶיה ּבָ לֹא ִיה ֵלָמה ו ָרָכה ׁש ָרֵאל ּב ָך ִיׂש ֶאת ַעּמ ָבֵרך יָתנּו ל ֽ ּוִ ּצִ זֹו ׁשֶ

ַעד עֹוָלם.  ה ו ָעוֹן ֵמַעּתָ ו

ּכֲֹהִנים
אם יש יותר מכוהן אחד, שליח הציבור קורא:

ָאמּור) יָך, ּכָ ֽ דֹוׁשֶ ַעם ק עונים: )

ֶלך ָהעֹוָלם ינּו ֶמֽ יאהדונהי, ֱאלֵֹהֽ ה ְיהָֹו רּוך ַאּתָ ּבָ
הכוהנים מברכים:

ַאֲהָבה. ָרֵאל ּב ֶאת ַעּמֹו ִיׂש ָבֵרך ֽנּו ל ִצּוָ ל ַאֲהרֹן, ו תֹו ׁשֶ ָ ֻדׁשּ ק נּו ּבִ ֽ ׁשָ ר ִקּד ֲאׁשֶ

ָאֵמן קהל: ָך׃  ֶרֽ מ ִיׁש יאהדונהי ו ָך ְיהָֹו ָבֶרכ י

ָאֵמן קהל: ׃  ּֽךָ ָניו ֵאֶלֽיָך ִויֻחּנֶ יאהדונהי ּפָ ָיֵאר ְיהָֹו

ָאֵמן קהל: לֹום׃  ָך ׁשָ ם ל ָיׂשֵ ָניו ֵאֶלֽיָך ו יאהדונהי ּפָ א ְיהָֹו ָ ִיׂשּ
לֹום׳ בעמוד הבא. ים ׁשָ שליח הציבור ממשיך ׳ׂשִ

נּו,  ֽ ּתָ ַטח ִהב ֶ ה ַמה ּשׁ ה ֲעׂשֵ ינּו, ַאף ַאּתָ ּתָ ָעֵלֽ ַזֽר ּגָ ֶ ינּו ַמה ׁשּ ֽ ִרּבֹון ָהעֹוָלִמים, ָעׂשִ
הכוהנים אומרים בלחש (סוטה, שם):

ָרֵאל׃ ָך ֶאת־ִיׂש ֶאת־ַעּמ ִים ּוָבֵרך ַמֽ ָ ָך ִמן־ַהׁשּ ׁש ד עֹון ק יָפה ִמּמ ִקֽ ַהׁש

ַעל  תּוָבה  ַהּכ ּתֹוָרה,  ּבַ ת  ׁשֶ ֽ ּלֶ ׁשֻ ַהּמ ָרָכה  ּב ּבַ נּו  ֵכֽ ר ּבָ ינּו,  ֲאבֹוֵתֽ ֵואלֵֹהי  ינּו  ֱאלֵֹהֽ

ל עֹוָלם׳ בעמוד הבא. הרואה חלום ונפשו עגומה, אומר בשעת נשיאת כפיים את הבקשה ׳ִרּבֹונֹו ׁשֶ

אם אין כוהנים העולים לדוכן, הקהל אומרים עם שליח הציבור:

 

ָאמּור  יָך, ּכָ ֽ דֹוׁשֶ י ַאֲהרֹן ּוָבָניו ַהּכֲֹהִנים ַעם ק ָך, ָהֲאמּוָרה ִמּפִ ֽ ּדֶ ה ַעב ֵדי מֹׁשֶ י

ִהי ָרצֹון ן י ּכֵ קהל: ָך׃  ֶרֽ מ ִיׁש יאהדונהי ו ָך ְיהָֹו ָבֶרכ י

ִהי ָרצֹון ן י ּכֵ קהל: ׃  ּֽךָ יָך ִויֻחּנֶ ָניו ֵאֶלֽ יאהדונהי ּפָ ָיֵאר ְיהָֹו

ִהי ָרצֹון ן י ּכֵ קהל: לֹום׃  ָך ׁשָ ם ל ָיׂשֵ יָך ו ָניו ֵאֶלֽ יאהדונהי ּפָ א ְיהָֹו ָ ִיׂשּ

ָרֵאל, ַוֲאִני ֲאָבֲרֵכם׃ ֵני ִיׂש ִמי ַעל־ּב מּו ֶאת־ׁש ׂשָ ו

במדבר ו

ָך׳, אך אם יש כמה כוהנים פותחים  ָבֶרכ אם יש כהן אחד פותח שליח הציבור ומקריא ׳י
ָך׳ ושליח הציבור ממשיך ומקריא להם מילה במילה: ָבֶרכ הם בתיבת ׳י

דברים כו

ש״ץ:במדבר ו

ש״ץ:

ש״ץ:
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הטבת חלום

ֵאיִני  ו י  ּתִ מ ָחַלֽ ֲחלֹום   . ך ּלָ ׁשֶ ַוֲחלֹומֹוַתי   ך ּלָ ׁשֶ ֲאִני  עֹוָלם,  ל  ׁשֶ ִרּבֹונֹו 

מי שחלם חלום והוא מוטרד ממנו אומר תחינה זו בשעת נשיאת כפיים ומסיים אותה 
בזמן שהציבור עונים אמן על ברכת כוהנים (ברכות נה ע״ב ומהרש״א שם).

 

יאהדונהי ֱאלַֹהי ֵואלֵֹהי ֲאבֹוַתי,  ָפֶנֽיָך, ְיהָֹו ִהי ָרצֹון ִמּל ַמה הּוא. י ע יֹוֵדֽ

י ַעל  ּתִ מ ָחַלֽ ין ׁשֶ טֹוָבה, ּבֵ ָרֵאל ל ל ִיׂש ַעל ּכ ל ֲחלֹומֹוַתי ָעַלי ו יּו ּכ ִּיה ׁשֶ

ִאם  ָעָלי.  ֲאֵחִרים  מּו  ָחל ׁשֶ ּוֵבין  ֲאֵחִרים,  ַעל  י  ּתִ מ ָחַלֽ ׁשֶ ּוֵבין  ִמי,  ַעצ

ל יֹוֵסף  ֲחלֹומֹוָתיו ׁשֶ מּו ִבי ּוָבֶהם, ּכַ ַקּי ִית ֵצם, ו ַאּמ ֵקם ו טֹוִבים ֵהם, ַחּז

יֹו,  ל הּוָדה ֵמח י ֶלך ִקָּיֽהּו ֶמֽ ִחז ָפֵאם ּכ פּוָאה, ר ִריִכים ר ִאם צ יק. ו ּדִ ַהּצַ

ֵדי  י ַעל  ָמָרה  ֵמי  ּוכ ּתֹו,  ַרע ִמּצָ ַנֲעָמן  ּוכ ּה,  ּתָ ַרע ִמּצָ ִביָאה  ַהּנ ָים  ִמר ּוכ

ַלת  ּתָ ֶאת ִקל כ ָהַפֽ ם ׁשֶ ׁשֵ ע. ּוכ ֵדי ֱאִליׁשָ ִריחֹו ַעל י ֵמי י נּו, ּוכ ֽ ה ַרּבֵ מֹׁשֶ

ל  ַעל ּכ ל ֲחלֹומֹוַתי ָעַלי ו ּכ ֲהפֹך ן ּתַ ָרָכה, ּכֵ ָלָלה ִלב ע ִמּק ָעם ָהָרׁשָ ל ּבִ

ֵצִֽני. ָאֵמן.   ִתר ִֽני ו ּנֵ ח ִני ּות ֵרֽ מ ִתׁש טֹוָבה, ו ָרֵאל ל ִיׂש

ָרָכה לֹום טֹוָבה ּוב ים ׁשָ ׂשִ
שלום

ַרֲחִמים  ָדָקה ו ֶסד, צ ַחִּיים ֵחן ָוֶחֽ

ָך.  ֽ ָרֵאל ַעּמֶ ל ִיׂש ַעל ּכ ינּו ו ָעֵלֽ

ֶנֽיָך אֹור ּפָ ֶאָחד ּב נּו ּכ ֽ ּלָ ינּו ּכֻ נּו ָאִבֽ ֵכֽ ּוָבר

ינּו  יאהדונהי ֱאלֵֹהֽ נּו ְיהָֹו ֽ ּתָ ּלָ ֶנֽיָך ָנַתֽ אֹור ּפָ י ב ּכִ

ֶסד ַחִּיים, ַאֲהָבה ָוֶחֽ ּתֹוָרה ו

לֹום. ׁשָ ָרָכה ו ַרֲחִמים, ּב ָדָקה ו צ

ָרֵאל ָך ִיׂש ל ַעּמ ֶאת ּכ ָבֵרך נּו ּול ֵכֽ ָבר ֵעיֶנֽיָך ל טֹוב ּב ו

לֹום. ׁשָ רֹב עֹז ו ֵלָמה ּב ָרָכה ׁש ּב
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ָנָסה טֹוָבה לֹום, ּוַפר ׁשָ ָרָכה ו ֶפר ַחִּיים, ּב ֵסֽ ּוב

ָפֶנֽיָך ֵתב ל ִנּכָ ֵזרֹות טֹובֹות ִנָּזֵכר ו ֶנָחָמה, ּוג ִויׁשּוָעה ו

לֹום. ׁשָ ַחִּיים טֹוִבים ּול ָרֵאל, ל ית ִיׂש ָך ּבֵ ל ַעּמ כ נּו ו ֲאַנֽח

יאהדונהי ה ְיהָֹו רּוך ַאּתָ ּבָ

לֹום. ָאֵמן. ָ ׁשּ ָרֵאל ּבַ ֶאת ַעּמֹו ִיׂש ָבֵרך ַהּמ

ָפֶנֽיָך י ל יֹון ִלּבִ ֶהג ֵרי־ִפי ו ָרצֹון ִאמ יּו ל ִיה

ָרצֹון׳ בלחש, וזהו סיום החזרה,  יּו ל בחזרת הש״ץ אומר ׳ִיה
ובתפילת לחש היחיד ממשיך בתחינות שלמטה.

ֹגֲאִלי׃ יאהדונהי צּוִרי ו ְיהָֹו

ִרי ֵמִעם  ִרי׃ ֶעז ִין ָיבֹא ֶעז א ֵעיַני ֶאל־ֶהָהִרים, ֵמַאֽ ָ ֲעלֹות, ֶאׂשּ יר ַלּמַ ׁשִ

יש אומרים כאן את מזמור קכא (׳שלמי ציבור׳ בשם הרמ"ע מפאנו, וראה הלכה  166 ):

 

ָך, ַאל־ָינּום  ֶלֽ ּמֹוט ַרגַ ן ֶרץ׃ ַאל־ִיּתֵ ִים ָוָאֽ ַמֽ ה ׁשָ יאהדונהי, עֹׂשֵ ְיהָֹו

יאהדונהי  ְיהָֹו ָרֵאל׃  ִיׂש ׁשֹוֵמר  ן  ִייׁשָ לֹא  ו לֹא־ָינּום  ה  ִהּנֵ ָך׃  ֶרֽ ׁשֹמ

ה,  ּכָ ֽ ֶמׁש לֹא־ַיּכֶ ֽ ֶ ָך׃ יֹוָמם ַהׁשּ ִמינ ָך ַעל־ַיד י יאהדונהי ִצּל ָך, ְיהָֹו ֶרֽ ׁשֹמ

ָך׃  ֽ ׁשֶ ֶאת־ַנפ מֹר  ִיׁש ־ָרע,  ִמּכ ָך  ר מ ִיׁש יאהדונהי  ְיהָֹו ָלה׃  י ֽ ּלָ ּבַ  ח ָיֵרֽ ו

ַעד־עֹוָם׃ ה ו ָך, ֵמַעּתָ ָך ּובֹוֶאֽ ר־ֵצאת מ יאהדונהי ִיׁש ְיהָֹו

בעשרת 
ימי תשובה:

אם שכח אינו חוזר.

תהלים יט

תהלים קכא

 חזרת הש"ץ – כתב בספר 'נהגו העם' (תפילת 
שחרית ומנחה, כד) שבעיר פאס נהגו ששליח 
הציבור אומר בחזרה "אלהי נצור" וגם פוסע 
שלוש פסיעות לאחריו בסיום העמידה, כדי 

להוציא את מי שאינו בקי. וכן כתב רבי רפאל 
אבן צור משם מהר"ר יעב"ץ, ושכן היה נוהג 
כתב  וכן  זלה"ה.  הצרפתי  וידאל  מוהר"ר 

מהר"ם אלבז בספרו ׳היכל הקודש׳.

 אם למסֹרת 
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ֱאלַֹהי 

ָמה  ר ִמר ּבֵ תֹוַתי ִמּדַ פ ׂשִ ׁשֹוִני ֵמָרע ו צֹר ל נ

ֶיה.  ה ָעָפר ַלּכֹל ּתִ י ּכֶ ׁשִ ַנפ י ִתּדֹם, ו ׁשִ ַלי ַנפ ַקל ִלמ ו

י.  ׁשִ ּדֹף ַנפ ר יָך ּתִ וֶֹתֽ ַאֲחֵרי ִמצ ָך, ו תֹוָרֶתֽ י ּב ַתח ִלּבִ ּפ

ָרָעה  ִמים ָעַלי ל ל ַהּקָ כ ו

בֹוָתם. ׁש ֵקל ַמח ַקל ֵהָרה ָהֵפר ֲעָצָתם ו מ

יאהדונהי ּדֹוֶחה׃ ְיהָֹו ַאך ּוַמל ֵני־ֽרּוח מֹץ ִלפ יּו ּכ ִיה

ִמיָנך ַען י ַמֽ ה ל , ֲעׂשֵ ָמך ַען ׁש ַמֽ ה ל ֲעׂשֵ  

. ָתך ָ ֻדׁשּ ַען ק ַמֽ ה ל , ֲעׂשֵ ַען ּתֹוָרָתך ַמֽ ה ל ֲעׂשֵ  

ָך ַוֲעֵנִֽני׃ ִמינ יָעה י ֽ יָך, הֹוׁשִ ִדיֶדֽ צּון י ַען ֵיָחל ַמֽ ל

ָפֶנֽיָך  י ל יֹון ִלּבִ ֶהג ֵרי־ִפי ו ָרצֹון ִאמ יּו ל ִיה

גֲֹאִלי׃ יאהדונהי צּוִרי ו ְיהָֹו

נּו  ַרֲחֵמֽ ּת ינּו, ׁשֶ ינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתֽ יאהדונהי ֱאלֵֹהֽ ָפֶנֽיָך ְיהָֹו ִהי ָרצֹון ִמּל י
יש המוסיפים תחינה זו אחרי כל תפילת עמידה:

ל  ל טֹוָבה, ַחִּיים ׁשֶ לֹום, ַחִּיים ׁשֶ ל ׁשָ ים, ַחִּיים ׁשֶ ַחֵּיֽינּו ַחִּיים ֲאֻרּכִ ּות

ֵּיׁש  ל ִחּלּוץ ֲעָצמֹות, ַחִּיים ׁשֶ ָנָסה טֹוָבה, ַחִּיים ׁשֶ ר  ּפַ ָרָכה, ַחִּיים ׁשֶ ּב

ר  ׁשֶ ל עֹֽ ה, ַחִּיים ׁשֶ ִלּמָ ה ּוכ ֶהם ּבּוׁשָ ֵאין ּבָ א, ַחִּיים ׁשֶ ַאת ֵחט ֶהם ִיר ּבָ

א  ַמּלֵ ּת ִים, ַחִּיים ׁשֶ ַמֽ ַאת ׁשָ ִיר נּו ַאֲהַבת ּתֹוָרה ו ֵהא ָבֽ ּת ָכבֹוד, ַחִּיים ׁשֶ ו

ִהי ָרצֹון. ן י ָך, ָאֵמן ּכֵ טֹוָבה ַלֲעבֹוָדֶתֽ נּו ל ֽ ֲאלֹות ִלּבֵ ל ִמׁש ּכ

רֹוָמיו  מ לֹום/ ּבִ ָ ַהׁשּ בעשרת ימי תשובה: לֹום/ ה ׁשָ עֹׂשֶ
כורע ופוסע שלוש פסיעות לאחור. שוחה לשמאל, לימין ולפנים (ראה הלכה  168 ):

ינּו  לֹום ָעֵלֽ ה ׁשָ ַרֲחָמיו ַיֲעׂשֶ הּוא ּב

רּו ָאֵמן. ִאמ ָרֵאל, ו ל ַעּמֹו ִיׂש ַעל ּכ ו
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