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  חזנים

 בתי הכנסת ישנ חזנים בקהלתנו בשלשהח היו " בשנת תקע  .חלק א
  :להאשר קבלו שכר ממנהיגי הקה, דוליםהג

ט ופורים "י שבת ויושהיה ממונה לעבור לפני התבה בליל, האחד נקרא חזן עליון
כה ופורים וחנט "ובבקר שבת ויו, ה ושל יום ראשון של סליחותכוראשון של חנ

של כל השנה מלבד ימי ' וה' וגם בימי ב,  וראשון של ימי סליחותאש חדשור
  .שעבר לפני התבה לתפילה מי שהתפלל סליחות, סליחות

. לות האחרותשעברו לפני התבה בכל התפ, חתוניםהשנים האחרים נקראו חזנים ת
 הישן תהכנסית רותו משבת לשבת שבאחד התפלל בבן החליף ֵש העליוזןובאשר הח

 ובאחד התפלל בחדש וכן ,וכן בכל השבוע שאחריו בימים שעליו לעבור לפני התבה
 תהכנסית התפללו החזנים התחתונים בב: ט"וכן החליף בימי יו, בשבוע שאחריו

. לו שתהכנסית ואחד מהם היה תמיד עם העליון בב. האחר שלא התפלל העליון
    ] תחתוניםשני עליונים ושני היו ובדורות האחרונים[

   

לים בכל בקר לפני אחד לכל אחד מבתי הכנסת שיאמר תהועוד נשכר איש    
אשר הלכו בבקר , ובדורות הראשונים היתה חברת שומרים לבקר. [תפילת השחר

 הישן ואמרו שם סליחות המסודרות תהכנסית בלהשכם לפני אמירת תהלים 
ובדורות שאחריהם נעשו משומרים לבקר שוכרי ". סדר אשמורת הבקר"בסדור 

 אנשים עשרהלא הלכו עוד בעצמם כי אם שכרו החברה כי אנשי , שומרים לבקר
ובטל כל , ובימינו אין עוד שומרי חנם ולא שומרי שכר ולא שוכרי מנין. במקומם

  ]הענין
  

לים תה
ומזמור של 

  יום

לתו עד מתח :אשון מתהלים והואוביום הזה אמר האיש הזה חלק ר  
היום יום ראשון בשבת שבו היו הלויים "ואחר כך אמר . ט"סוף מזמור כ

', וגו" לדוד מזמור"ואחר כך מזמור של יום , "אומרים בבית המקדש
  .ד"בתהלים כ

��".מלך�הכבוד"הוא�אחרי�'�ובפסוק�י'�ההפסק�בפסוק�ח )א 
�ד )ב   �בפסוק �ַנְפׁשֹו' �ול�הקריאה�הנכונה�היא �השם�יִׁשַנְפא �על �ומוסב

��.קטיעא'�אין�כאן�קרי�וכתיב�אלא�ו".�'מי�יעלה�בהר�ה"הנזכר�
  

  קדיש יתום

 ואחר כך אמר מי שמת אביו או מתה אמו ביום החדש הזה באחת )10(
וזה נקרא . [קדיש שלם בלי תתקבל] יאהרצייטהנקרא [משנים קדמוניות 

 אומרו ,אבלגם  ואם אין .ואם אין יאהרצייט יאמרנו ָאבל]  יתום)11(קדיש
  .וקדיש כזה גם קטן יכול לאומרו.  שאין לו אב ואם בחייםשיא
  

דיוקים 
  בקדיש

ולפני�.�יתקטל�כי�הוא�חרוף�גדול:�ובכל�קדיש�יזהרו�שלא�לאמר�בתחלה
��א.ינוח�תמיד�מעט"�ואמרו"מלת�

� �

  מה טבו
 קפסו : נוהגים לומר כל אחד לעצמו בלחש בבואונסתהכת והבאים לבי

  ".ישעך"עד " ה טבומ"
� �

  
השמש 
דופק 

  בדלתות

ם על ידי הנודעת מקודם לכל הע, לה ביום הזההתפתחלת  בעת ....בבבב)12(
אמר הנשכר , הליכה לבית הכנסת בכל השנהשכתובים בו זמני , הלוח

  .הנזכר תהלים ומזמור של יום ראשון
הנקרא , י הכנסת שבו בת)13(בימים הראשונים כשהיו דרים כל היהודים שבעירנו ברחוב אחד[

הלך השמש ,  להתפללתהכנסת היה המנהג שבבקר ובערב בעת הליכה לבי, רחוב היהודים
, ודפק בפטיש של עץ בדלתי בתים הרבה, תהכנסת ברחוב היהודים ממטה למעלה עד לבי

 תהכנסת  דפק בדלתי ביר כךאח. ובערב להזכיר השוכחים שהגיע הזמן, בבקר להעיר הישנים
  1] בטל המנהג הזה,סוף המאה הששית כשהתפזרו היהודים לדור בכל העיראכן ב. הגדולים

                                                           
ראה בהרחבה בהערה . ב"ה ה"מנהג הדפיקות קדום מאד ולפי גירסת כמה מהראשונים נזכר בירושלמי ביצה פ 1

  .בהוצאת מכון ירושלים' עמוד ה, ראשונה למנהגים וורמישא
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  אדון עולם

אדון " שיר ב]הממונה לימי חול [ואחר  קדיש יתום אומר החזן  
���בנגון�חול�ידוע )א"ל' הנזכר במטה משה סי" (עולם

נקרא�בפי�העם�,�ודע�שמה�שמנגנים�כל�החזנים�בכל�בתי�הכנסת�בשוה[
�תַחָזנּו �אקרא. �לקצרואני �נו �י"בנ: �ור, �ומרלוצה �ידוע: �בנגון �שאין�. וזה

,�נ"בנ:�אכתבנו,�כי�אם�כל�חזן�מנגן�בו�נגון�אשר�יבחר,�מנגנים�בחזנות
��]��בנגון�נבחר:�ומרלוצה�ר

� �� �יהודית �או �יהודי �שמת �שנשמע �שגר{וביום �משנה�} למעלה
ולמחרת�אָמרו�כדרכו�אף�אם�לא�נקבר�המת�.�אמר�אותו�בלחש,�בעירנו

��.�באשר�כבר�אָמרו�אתמול�בלחש;�שוןביום�הרא
�ש �מלבד �יום �בל �נוהג �הזה �והמנהג �ויובת �פובטם �וימי�"�ופורים פ

��            )ג .סליחות
  

על נטילת 
  ידים

ברוך אתה יי אלהינו מלך ] "להוכן כל התפ[ בנגון�חול�ידוע אומר חזן. ג)14(
אשר "שתחלתה בכל ברכה [ ".וצונו על נטילת ידים, אשר קדשנו במצותיו העולם

כי ; למה שאחריו" וצונו"ולהדביק , יזהר להפסיק מעט במלת במצותיו"  וצונוקדשנו במצותיו
 כך על שצונו המצוה הזאת שעושים ואחר, שקדשנו במצותיו בדרך כלל)15(בתחלה מברכים על 

  ]בעת ההיא
  

  אשר יצר

אפילו "ואין אומרים " [ולעמוד לפניך' אשר יצר וכו"ואומר ברכת   
ברוך : וחותם] ה"ל' כן מנהג אשכנז כמו שכתב מטה משה סי". ה אחתשע

 וגם קהל אומרים כל אחד לעצמו כל הברכות -.לעשות)16(אתה יי עד 
  .בלחש

  

עניית ברוך 
הוא וברוך 

   ואמןשמו

. ברוך הוא וברוך שמו: אומרים, וכשמזכיר חזן השם באחת מהברכות
  -.אמן: ובסוף ברכתו אומרים

  

אלהי 
  נשמה

�להפריד�[. 'וכו" אלהי נשמה שנתת בי"אחר כך אומר ברכת    ויזהר

�נשמה �ממלת �אלהי �מלת �אלהיו, �שהנשמה �כאומר �יובן  אבל איננו אומר ]שלא
וכן מנהג אשכנז כמו , כי כן נתקנה, ברכת התורה עד לפני פרשת התמיד

  .ו"ל' שכתב מטה משה סי
  

ברכת 
  השחר

 )ה , גוי)דשלא עַשני ', וכואשר נתן לשכוי "ואחר כך אומר ברכות  .ד  
] שעשני כרצונו: והנשים אומרות" [שלא עשני אשה, שלא עשני עבד)17(

מלביש : והן. א"ו ס"ח מ"ע או"ועוד תשע ברכות כסדר שכתובות בשו
, רוקע הארץ על המים, זוקף כפופים, מתיר אסורים, פוקח עורים, ערומים

עוטר , ר ישראל בגבורהאוז )ו, אשר הכין מצעדי גבר, שעשה לי כל צרכי
ויהי ' המעביר וכו, הנותן ליעף כח"ואחר כך ברכות . ישראל בתפארה

  .'וכו" שתרגילנו' רצון וכו
אך החזנים נוהגים " 2יותגמלנ, ישתרגילנ "– להיות בלשון יחיד הכל ברכה זו ראוי

  .לאמרו בלשון רבים
  

  
  

�עשרהב. ה   �האלהארבע ��ברכות ,� �אשר �וכומן �נתן �הנותן�' עד
וכן�.�אומר�החזן�הראשונה�בקול�רם�והשניה�בקול�נמוך�מעט,�ליעף�כח

                                                           
  .בהקכן הוא בסידורים הישנים וכן בסידור אשכנז המו 2
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נגוני ברכת 
  השחר

��.��לא�ישכח�לאמר�אחת�מהןל�ידי�כךוע.�עושה�בכולן�אחת�מול�אחת
� �בתפארה� �ישראל �עוטר �ובמלות �המעביר�, �וברכת �מעט מאריך

,�אומר�בקול�נמוך�ובמהירות�קצת�עד�איזה�מלות�שאחר�ויהי�רצון'�וכו
�)18(�ואומר�בקול.�כי�אין�פה�סוף�ברכה,�רו�אמן�אחר�מעפעפישלא�יאמ

��)ז".לעמו�ישראל"עד�"�ותגמלנו"
  

חתימת 
ברכה 

  ועניית אמן

�מקצתה�בלחש[ �חזן �ברכה�שאומר �בכל �וכן �המלים�האחרונים�, אומר
�בקול �החתימה �עם �החתימה �שלפני �והטעם. �כבר�, �קהל �ישמעו למען

�הברכה �שיחתום �החתימה �ל,לפני �לבם �החתימה��ויתנו �ולהבין שמוע
�כראוי �אמן �ולענות �עני, �תהיה �יתומהישלא �ה �שו, �ממנה ע�"שהזהיר

��]ח"ד�ס"ח�קכ"או
  

יהי רצון 
' וכו

שתצילני 
  עד אשרינו

' יהי רצון וכו"ואחר כך אומר המלים הראשונים של תפלת   
  )ח.והמלים האחרונים בקול, והשאר בלחש, בקול' וכו" שתצילני
כי אין ; "ויאמר"עד " לעולם יהא")19( ריםואין אומרים הכתוב בסדו  

כי אם תוכחת מוסר הראויה להאמר בתוך תוכחה מרב , זאת תפלה
  -.אבל לא בתוך סדר תפלות הקהל, הדורש או מיחיד לעצמו

' וכו" רבון כל העולמים"ואחר כך אומר המלים הראשונים של   
  וכן האחרונים, בקול

וולף ' אך מה נאמר לדעת ר. בכל הסדוריםוכן הוא ". מה נאמר לפניך"יתכן לאמר  [
שבסדוריו ואף בסדר תפלת שחרית שבמחזור יום כפור כתב , ה בזה"היידנהיים ע

וכן בכל תפלות , "ומה נאמר"' ובתפלת נעילה ששם מקור תפלת רבון וכו; "מה נאמר"
ם בסדר תפלה שאחר הלכות מילה כתב "והלא רמב, ומדוע. חזן בוידוי יום כפור

  ]  ?ץ"וכן בסדור יעב" מה נאמר"בנעילה 

  ', וכו" לפיכך"ותחלת , וסופו" אבל אנחנו"וכן תחלת מאמר 
  

אשרינו 
ופסוק 

  שמע

 משכימים ומעריבים ערב ובקר 3אשרינו שאנו"" אשרינו מה טוב"ואחר כך 
וקהל ). ט "אחד" עד )20 (ג'וגו" בכל יום תמיד פעמים באהבה ואומרים שמע

  .'וכו" ברוך שם"ובלחש , "אחד"עד " שמע"אומרים עמו בקול 
גם בפסוקי דזמרה גם בתוך ברכות {לא יקום ממושבו לקריאת שמע 

', וכו" אתה הוא עד"המלים הראשונים של : בקולחזן חזן חזן חזן   ד.}קריאת שמע
והבט בהערת  )י".ברבים"עד "  ותגביה קרננו4ובישועתך תרום ")21(ואחר כך

   . 8, אגרת מלאכת מחשבת
  

ברכות 
  התורה

" 'אתה הוא ה"ואומר המלים הראשונים והאחרונים של תפלת     ....וווו  
   הנחה' בסגול י' ו' קויך'אומר  .ושאר התפלה בלחש, בקול' וכו

  

ברוך אתה יי אלהינו "האחת . ואומר שתי ברכות התורה בקול  
" וצונו לעסוק בדברי תורה והערב, מלך העולם אשר קדשנו במצותיו

ואין אומרים ". ולומדי תורתך"עד ] ז"מ' ח סי"ע או"ו כמו שכתב בשו"בו[
   ).יא. כי איננו בגמרא ובטור, "לשמה"
  

                                                           
  .וכן בסידור אשכנז המובהק "שאנחנו"ולא  3
  .'תרים'ולא  4
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� שלא�יאמרו�אמן�,�יאמר�במהירות�יחד"�בדברי�תורה�והערב" )22(�
�ביניהם �בשו; �שכתב �כמו �אחת �ברכה �היא �"כי �שם �סי(ע �)ז"מ' וחותם .

ברוך אתה יי  ")23(והשניה   )יב"  המלמד תורה לעמו ישראלייברוך אתה "
  ".נותן התורה"עד " הינו מלך העולם אשר בחראל

  

  קרבנות
. 5לתו וסופו בקולבלחש רק תח" המזבח סביב"עד " רכךיב"ואומר   

  .עד סוף בקול" וערבה. "בלחש" קדמוניות"עד " איזהו מקומן"
  

עטיפת 
  טלית

להתעטף ' ברוך וכו"ואוחז טליתו בידו ומברך עליה קודם עטוף   
  )יג .6בפתח' ציצית הבאמר ַּבהמנהג ל .ומתעטף" בציצית

  

הנחת 
  תפילין

ברוך "ולוקח תפלה של יד ומשימה בזרוע שמאל ומברך בקול   
וקושרה בזרוע בפרק העליון וכורך הרצועה סביב ". להניח תפלין' וכו

' ברוך וכו"ולוקח תפלה של ראש ומניחה על ראשו ומברך בקול , הזרוע
ר כך כורך הרצועה של יד על ואח, ומושיבה בראשו, "על ִמְצַות תפלין

א "י' ה ס"כ' ע סי"ולפי שו[ והנותר כורך על ידו, אצבעו הגדולה שלשה פעמים
וכן ראיתי שנהג . יקדים הנחת תפלה של ראש גם לשבע כריכות שסביב פרק התחתון של הזרוע

 בעוד שכורך, וכן ראוי לעשות שלא יבא להפסק שיחה. ל"זהכהן ה זלמן טריר "י מ"ד ור"ראב
ורי שהזכירו ט, י במסתרים"וההולכים אחרי אר. בין ברכת תפלין של יד לשל ראש, שבע כריכות

וענין מקום הנחתן [-].כריכות האלה קודם הנחת של ראשכורכים שבע ,  שםברהםאן  ומגהבז
  ].56הבט באגרתי 

  

איחור 
  ליםלתה

ואם בבקר אחר אמירת תהלים לא היה מנין עשרה אנשים בבית   
   .מזמור של יום וקדיש יתום אחר הנחת תפליןרו הכנסת אמ

  

קריאת 
שתיקה 

יפה וברוך 
  שאמר

ואחר , וינוח מעט". שתיקה יפה בשעת התפלה" החזן קורא ....זזזז)24(   
  )ד"י ".בתשבחות"עד " ברוך שאמר"כך אומר 

והמנהג לומר ונזכיר שמך ונמליכך . כי שם ההפסק', ך בסגול הדיזהרו לומר עבֶד
ובחתימת ברוך שאמר . 7ונמליכך ונזכיר שמך :ראה לי כהאומריםולולא המנהג נ

   8.ו הראשונה בחיריק" התבִתשבחותוישתבח המנהג לאמר 

כי לא , עמד במקומו ולא לפני התבה" בתשבחות"מן תחלת התפלה עד  [
שאומרה שם בעבור הקדיש , ירד לפני התבה עד לפני ברכת ישתבח

ל מה שאחריו שהוא עיקר שאחריה שיאמר לפני התבה עם ברכו וכ
עד " ברוך שאמר"אומרים , ואחר שענו קהל אמן על ברכת חזן] התפלה

   )טו". אמן ואמן"
  .אומרים בעמידה" בתשבחות" עד "ברוך שאמר"

  

פסוקי 
  דזמרה

וכל ', וגו" הודו" יושב במקומו ואומר בקול פסוק חזןחזןחזןחזןה. . . . חחחח)25(   
�, האחרים עם קהל בלחש �וזרע�ישראל�וג"מלבד�פסוקי �וגו', ',�ויתהלכו

כי�טוב�',�מזמור�לתודה�וגו',�ואני�בחסדך�וגו',�אל�נקמות�וגו',�ישמחו�וגו
וכל�ראשי�המזמורים�',�הושיעה�וגו'�ה)26(',�ישמחו�וגו',�יהי�כבוד�וגו',�וגו

�וסופם ,� �פותח�וגו"ופסוקי �שאל�יעקב�וגו', �אשרי �ירושלים�את�', שבחי

                                                           
 ".ושחט אותו"רק פרשת התמיד וגם אין מוסיפים הפסוק " יברכך"לפי הסידורים הישנים אין אומרים  5
 .דעת אישית של הרב גייגר לנקד בשוא אבל בסוף דבריו מביא דעת בנו אליעזר שמצדיק הפתח 6
 . וכן בסידור אשכנז המובהקכן הוא בסידורים הישנים 7
  .וכן בסידור אשכנז המובהק "בתּושבחות"אבל בסידורים הישנים וביעבץ  8
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ויהיה�,�מת:�שלא�ישמע�,�את,�שליםויפסיק�בין�ירו.�['וגו"�רוממות�ו',וגו
ה�"וכן�הזהיר�השמש�הגדול�מ.�א"כ,�א"ס'�ח�סי"ע�או"והבט�בשו.�חירוף
שלא�'�ל�על�מילת�זרע�שבפסוק�זרע�ישראל�וגו"�שמש�זזעליגמַאןשמש�

��]זה�רע:�כי�אז�תָשמע,�לאמרה�מלרע
��

� "�כל�הנשמה"אומר�חזן�בקול�,�"אמן�ואמן"ואחר�שאמרו�קהל�עד��
שמו "עד " ויברך דוד[" ".אחד'�ה"עד�"�ויברך�דוד"�קהל�".אמן�ואמן"עד�

�בלחש ].אומרים בעמידה" אברהם �עמהם �וחזן ,� �פסוקי �ה"מלבד איש�'
�וגו �מלחמה �וגוי' �מינך �וגו', �כמכה �מי �יעב', �רעד �וגו" �בקול', .�שאומר

�חזן �אומר �קהל �שגמרו �ה�"�בקולואחר �ימלך' �סוף" �עד �כל��. ופסוקי
��.�וכן�חזן�בקול,�פעמים'אומרים�ב,�ימלך'�ה,�הנשמה
  ז."כי בא סוס פרעה"אין אומרים את הפסוק   

  

  ישתבח

 אם יש יאהרצייט הוא עובר אך , אז המתפלל עובר לפני התבה....טטטט  
   )יו ,"אשרי"אבלים לא עברו עד 

 אומר בלחש עם קהל האומרים )27(והשאר , ואומר בקול מלת ישתבח
�ש[ )יז" העולמים"עד " ישתבח" �מקום �שבכל �מאמר�ודע �על אכתוב

עם�קהל�בלחש��)28(חזן�אומרו,�שקהל�אומרים�אותו:�מהתפלה�או�מפיוט
�בקול �עד�שאומר רק�תפלת�שמונה�עשרה�יאמר�עם�קהל�בלחש�אף�.

�בקול �כך �אחר  "העולמים"עד " והודאות ברכות"חזן בקול   ]שאומרה
  ח.פ לומר ַחי העולמים" פמנהג] 'הראשון�בחלק�ה)�29(הבט�המוסגר�[

  

דיש חצי ק
  וברכו

' וכו" יתגדל"ואחר . אומר חזן חצי קדיש, ואחר שענו קהל אמן  
  .אמן: 'וכו" יתברך"ואחר , 9}יתברך {'וכו" אמן יהא"עונים 

לא יאמר מלת ' וכו" אמן יהא"לדעתי כשמפסיק בקריאת שמע וברכותיה לענות   
  ט10.יתברך

ופסוקים יש אומרים תחנות , ובעוד שמאריך בו קצת[' וכו" ברכו" ואומר 
יפסיקו�מעט� )יח".המבורך לעולם ועד' ברוך ה "קהלקהלקהלקהל] הכתובים בסדורים

   )יט 11. בלחש)30( וחזן אומרו עם קהל ".לעולם�ועד"ובין�"�המבורך"בין�
המבורך לעולם ' ברוך ה"ומדים עד שאמרו עכשאומרים ישתבח   

   . ואחר כך יושבים עד סמוך לתפלת לחש" ועד
  

  ברכת יוצר

  ".וממליכים"ים ברכת יוצר אור עד קהל אומר .י  
�ולדרים� �מילות �אחר �קצת �יפסיקו �לארץ �המאיר �ברכת וכשאומרים

המאיר ברחמים לארץ ולדרים : ובאמת המובן,  שלא יובן שברחמים דרים עליה,עליה

   י.עליה

�ידוע חזןחזןחזןחזן וראוי , תתברך צורנו הוא תחלת ענין[ .עד סוף" צורנו תתברך" בנגון

והחזנים ושאר מתפללים .  נוהגים ביום טוב ובימים נוראיםוכן. לתחלת מאמר חזן
  ] שלא כראוי" יוצר משרתים"להחל , קצרו בחול, בקול

  .}אלקים�חיים{בקול�למלת�דברי�}�יחד{יפסיק�מעט�בין�מלת�
��יא.ויפסיק�אחריה�בניגון�מעט"�ישתבח�שמך"ידביק�עם�מלות�"�לעד"�מלת
�� )כ .עד�סוף"�וכלם�מקבלים�"חזן".�ביראה"עד�"�את�שם"קהל�

                                                           
  50' הרב גייגר לא מזכיר זה אבל זה יוצא מדבריו במשלי שלמה עמ, מרב פשטות הדבר שהקהל מוסיף את מלה זו 9

חולקים ' ק ג"ו ס"ס' ח ס"חיים על אוג אבל המגן אברהם ומקור "ק כ"וכן דעת לחם חמודות פרק שני ברכות ס 10
 .ר"של איש' אמן'שיטת המקור חיים שם היא לא לענות ה, ודע שבמקרה הזה. עליו

  .ז במאמר של הרב משה צבי פליישמן"שנת תשס" ירושתינו"אבל איננו עונה אחריהם בקול וראה  11
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� �בין �ליוצרם"יפסיק "� �רוח"למלים �בנחת "� �בין �נעימה"וכן למלת�"
אומרים�}�ואחר�כך{"�קדשה�כלם�כאחד�עונים"והנכון�לאמר�,�"קדשה"

��.ביראה
��יב.לבדה�בהבדל�מלפניה�ומלאחריה"�עונים"עדיף�לנגן�מלת�

"�ברוך�כבוד"קהל�.�עד�סוף"�והאופנים"חזן�"�ואומרים"עד�"�קדוש�"קהל
��.�עד�סוף"�אור�חדש�"חזן".�מאורותה"עד�

  

  אהבה רבה

"�והביאנו�לשלום�"חזן".�ישראל�באהבה"עד�"�אהבה�רבה�"קהל  
�פה�תחלת�ענין[ �כי . מקבץ ציציותיו מארבע כנפות טליתו, וכשאומר זה.

�סוף] וכן קהל �עד �ישועות. �פועל �לחבר �ויזהר �המחברים, �כאלה :�ולא
��.12קהל�אמן.�ישועות�אתה

  

אל מלך 
  נאמן

א סוף "ס' ע סי"כמו שכתב שו; " אל מלך נאמן"ואין מנהג לאמר   
       13.'סעיף ג

  

קריאת 
  שמע

". אחד"עד " שמע ישראל"ואומרים חזן וקהל יחד בקול רם . יא  
�בא[ �יקצר �בחית' �ויאריך �עוד, �ואין �שלם �שהוא�אחד  ובלחש ]ויחשוב
 14.ושאר קריאת שמע בקול נמוך". ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד"

   15.והיודע יקרא עם הנגינות
� ��:�שני�ביאורים".למען�תזכרו"צריך�להתיז��

��".תׂשכרו"שלא�ישמע�)�א
"�ולא�תתורו"�על�נחשוב�שמוסבלכרות�ולהבדיל�מאמר�למען�תזכרו�מלפניו�שלא�)�ב
��יג.כי�באמת�מוסב�על�ענין�ציצית�שלפני�פניו,�מלפניו'�וגו

צבעות הימין על מניחים א" על ידכם, על ידך"לות כשאומרים מ[  
וכשאומרים . אחר כך נושקים אותןו, מקום תפלה של יד בזרוע שמאל

וכשמזכיר . ן במקום תפלה של ראשעושים כ" בין עיניכם, בין עיניך"לות מ
, מנשק חוטי הציצית" נאמנים ונחמדים"לת ציצית בקריאת שמע ובמלות מ

  ]. ואחר מלת ונחמדים מסירם מידו
  

קריאת סוף 
י "שמע ע

  בהר

לה הנסמך במורינו ממנהיגי הקה, כנסתואם איננו בבית ה [רברברברבוה  
   16.עם הנגינות" אמת"עד " למען ירבו"אומר בקול ] המעלה מקומו

  יד.וכן חזן" 'אני ה"יאמרו הקהל עם הרב פסוק אחרון   

אמת עד מי 
  כמכה

  18". ויציב17אמת "חזןחזןחזןחזןאחר כך אומר   
��[קהל� �עד �כבר �"אמת"שאמרו �בי, �להפסיק �אין �אלהיכםכי ]��אמת-ן

� ��)32(�)כא�"ויציב"אומרים�עתה �ֻכלם"עד �זאת�"חזן�19".ואמרו �[על ויותר�"
�אבל�אין�להפסיק�עד�סוף]�כי�הוא�תחלת�ענין,�"ממצרים�גאלתנו"נכון�

  .20'רם�ונשא'ל'�חי�וקים'הרבה�בין�

                                                           
  .71' עמ' מנהגי אשכנז חלק בראה שרשי . 'אמן'ולא מחכים לחזן לגמור אתו ביחד אלא מקפידים לענות  12
 . והלאה98' עמ' ראה בשרשי מנהג אשכנז חלק א 13
 . והלאה70' עמ' ראה בשרשי מנהג אשכנז חלק ג 14
 . והלאה53' עמ' ראה בשרשי מנהג אשכנז חלק ד 15
  . והלאה168' עמ' ראה בשרשי מנהג אשכנז חלק ד 16
 .257 עד 107' עמ' ראה בשרשי מנהג אשכנז חלק ב 17
 .'אמת ויציב ונכון וקים'החזן ממשיך בקול ', דער פרנקפורטר קאנטור'ספר התווים לפי  18
  .שים לב שהחזן איננו אומר בקול אף אחד מסיומי הקטעים ביני וביני 19
 .המעיין בסידור שפת אמת יראה שאין שם שום נקודת הפסק .154' דברי קהלת עמ20
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  מי כמכה

��"ואמרו"עד�"�מי�כמכה�"קהל
כי מיוסד על הכתוב ; בקמץ, ואָמרו: ולא כאלה שחשבו לתקן ואמרו, בְשוא' מ[ 

  ]בשוא אף שאתנחתא שם', וגו" וענו ואמרו "ז ,א "הדברים כ

��"וישראל"עד�"�ימלך'�ה�"קהל.�עד�סוף"�שירה�חדשה�"חזן�
'וגו" גואלנו"ואין אומרים בפרנקפורט [

21
גאל�"עד�"�צור�"חזן ]

�ישראל �אומרים�אמן�". �ואין �אומרים�בלחש�חתימת�הברכה�עמו קהל
��.��א"ק�י"ז�סוף�ס"ס'�סיא�"כמו�שכתב�מג

  

צורת 
  עמידה

בעמידה 
  וקדשה

לה שמתפללים בלחש וחזן כופלה בקול יעמוד המתפלל ורגליו בכל תפ
דשה וכן כשעונה על ק. לה התפד סוףדבוקות יחד ולא יפרידן ע

   טו.ה"ח קל"ע או"ש בש"כמ. ויבובזה מרים עק. לה בקולשבתפ
  

השתחואות 
ופסיעות 

  אחורה

ותפלת שמונה ' וגו" שפתי תפתח' ה"ומרים בלחש קהל וחזן א .יב  
וקודם לכן ילך כל איש למקום שיוכל לפסוע שלש פסיעות לפניו . עשרה

ואחר הפסיעה כורעים . עד המקום שמתפלל שם תפלת שמונה עשרה
וזוקפים , אתה: ים כשאומריםומשתחו, ברוך: כשאומרים בתחלתה

בברוך ומשתחוים באתה וכן בחתימת מגן אברהם כורעים ' ה: ריםכשאומ
וזוקפים , תחלת ברכת מודים משתחוים ולא כורעיםבו. וזוקפים בשם

ובסוף הברכה הזאת כורעים בברוך ומשתחוים באתה וזוקפים . בשם
  . בשם

אחר , ועתה הן תשע עשרה ברכות[ואחר שמונה עשרה ברכות   
" יועננ"עד " אלהי נצור"אומרים ] 'שהוסיפו ביבנה ברכת ולמלשינים וכו

ואחר כך אומר כל אחד לפי המנהג פסוק שתחלתו באות הראשון וסופו 
או פסוק שיש בו השם , באות אחרון של שם הקדש שלו שנקרא בו לתורה

נראה לי שנכון , ה"ואף שכתוב כן בשל[ "וגואלי"עד " יהיו לרצון"ואחר כך . הזה
יות להאמר בין תפלת שמונה כי רק תפלות ובקשות ראו', יותר לאמר הפסוק אחר יהיו לרצון וגו

ואחר כך שוחה ופוסע שלש פסיעות לאחריו  ]אבל לא פסוק שבח, עשרה
ומשתחוה לימינו ואומר , "עושה שלום במרומיו"ומשתחוה לשמאלו ואומר 

' יהי רצון וכו"ואחר כך אומר , ומשתחוה לפניו'  וכו22"הוא יעשה שלום"
ויש שאינם . ב למקומווש, "קדמוניות"עד " וערבה)33(' ושם נעבדך וכו

י מאחרים לשוב עדראי שמיםוי, שבים עד תחלת תפלה בקול  טז לפנ
  .קדושה

  

קדיש 
  הֶפתח

תפלתו ויצא שלש ] או מורינו המעלה מקומו[כשהשלים הרב . . . . יגיגיגיג  
  .  יוצא גם החזן שהתפלל עם קהל בלחש23,פסיעות לאחריו

ת ובבית הכנס, ובכותל בית הכנסת הדרומי אצל מקומות החזנים  
נעשה , ששם מקומות החזנים, החדש תחת השלחן שקוראים עליו בתורה

וכשראה העומד שם שהחזן פסע , אבן מחוברת ועליה פטיש נחשת
, שעמד בפתח, צייט או אבלואומר יאהר, הכה בפטיש על האבן, לאחריו

להוציא המאחרים לבא אחר ', שהוא חצי קדיש עם ברכו וכו, קדיש הפתח

                                                           
  . והלאה98' עמ' ראה בשרשי מנהג אשכנז חלק א 21
  60משלי שלמה עמוד " שלום עלינו"ואין אומרים  22
  . והלאה117' עמ' ראה בשרשי מנהג אשכנז חלק ג 23
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וקהל עונים כמו בקדיש וברכו . שישמעו ברכו, רברכו שלפני יוצר או
  .הראשון

  

  קדשה

ואחר כך תפלת שמונה ' וגו" שפתי תפתח' ה" חזן אומר בלחש ....ידידידיד  
  .והכריעות והשתחואות כבתפלת לחש. עשרה בקול

עד� "נקדש"ואומר תחתיו ". סלה"עד " אתה קדוש"ואיננו אומר   
��".ואמר" �קדוש"קהל "� �[כבודו"עד �ב" �עמהם �שכתבתיוחזן �כמו �לחש

עד�"�ברוך�"קהל".�מתם�ברוך�יאמרולע"חזן�]�במוסגר�הראשון'�ק�טבחל
�".�ממקומו" �לאמר"עד�"�ובדברי"חזן �בכל�".הללויה"עד�"�ימלך�"קהל".

��יז.מקום�שאומרים�המקרא�הזה�יפסיקו�במלת�לעולם
�עם�החזן�אבל� �לא�יאמרו �נקדש�וכו: �מתם�וכולע', �וכו', �ובדברי כמו�',

�בשו �א"שכתב �ר"וע �קכ"ח ��)כב�24.ה"ס �ודור"חזן �לדור "� ".�הקדוש"עד
��.ט"ס�ק"ח�ר"ע�או"והבט�בשו.�ובברכה�הזאת�יזהרו�ביותר�לענות�אמן

��"].�שמקדישים�אותו"חזן�יפסיק�בין��}בתחילת�קדשה{[
  

נוסחי 
  הברכות

י שבת ויום רק בערבית מוצא; "תךחננו מא"בברכת אתה חונן אומרים  .טו  

  )כג"דעה בינה והשכל"ונוהגים לאמר . 25ךתוחננו מא: טוב אומרים

בברכת סלח לנו נוהגים להכות באגרוף ימין על החזה בצד שמאל   
 בימים שאומרים הלל ובימי פורים אני ".פשענו, חטאנו"נגד הלב כשאומר 

   יח.נוהג שלא להכות
כי ; לת נא ביניהםבלא מ" ראה בענינו"ומרים באשכנז בברכה שאחריה א  

גם . בלי נא" ראה עניי"והרבה פעמים כתוב , קו בלשון המקראמסדרי התפלה החזי
ואף להאומרים בברכת על הצדיקים )34(. לא נמצאת מלת נא בראש אחת מכל הברכות

 כי שם נאה, ואין עננו דומה לראה בענינו, אין להביא ראיה ממנו" יהמו נא רחמיך"
  . לעורר רחמיו עלינולאמר נא

 הלך שוער בית הכנסת מעבר }רפאנו{בעוד שאומר חזן ברכת   
ומצלצל במטבעות צדקה שבתוכה , לעבר בבית הכנסת וקופה בידו

תת לתוכה להרבות לצדקה ומה למען יתעורר העם לקול צללו ל
  יט. ניתן לעניי עירנוהשבתוכ
� ��.ברוך:�ולא,�ָּבֵרך:�בברכת�ברך�עלינו�יזהר�לאמר�בראשה�
� �ואנחה"בברכת�השיבה�ידביק�� �יגון �פסיק�ויאמרוי"�והסר�ממנו ומלוך�:
��.'עלינו�וכו
� �סלח� �בחתימות�ברכות �רפאנו, �תקע, �השיבה, �צמח, �את �מעט�, יפסיק
:�לנרפא�מחולי�אומרים.�[חולי�עמו�ישראל,�רופא:�לה�הראשונה�כמואחר�המ

��].ולא�חולי,�ברוך�רופא�חולה�או�חולים
� דּו ַגע יֹאֵבְּֽכֶרֽ יָךֶֽבאֹוְי־ָכל ְו.ְּתִהי ִתְקָוה־ים �ליִנִׁשְלַלַּמְו :כנוסח ברכת המינים�

  26 'וכו תּו ּוַמְלכּות ָזדֹון ְתַעֵּקר ְמֵהָרה ִיָּכֵרֽיםִדֵּזַהְו

   
  
  
  

� כי�,�"ברחמים�תשוב�ותשכון�בתוכה"�בברכת�ולירושלים�יחבר�.יו�
��.תשוב:�שאחריו�נמשך�גם�אל"�כאשר�דברת"

                                                           
  . והלאה23' עמ' ראה שרשי מנהג אשכנז חלק א 24
 .וכן בסידור אשכנז המובהק בכל תפילת שמונה עשרה" וחננו"אבל בסידורים הישנים הגירסא  25
  :להלןהנוסח הישן שמופיע בסידור אשכנז המובהק כד 26

תּו ּוַמְלכּות ָזדֹון תּו ּוַמְלכּות ָזדֹון תּו ּוַמְלכּות ָזדֹון תּו ּוַמְלכּות ָזדֹון אֹוְיֵבי ַעְּמָך ְמֵהָרה ִיָּכֵרֽאֹוְיֵבי ַעְּמָך ְמֵהָרה ִיָּכֵרֽאֹוְיֵבי ַעְּמָך ְמֵהָרה ִיָּכֵרֽאֹוְיֵבי ַעְּמָך ְמֵהָרה ִיָּכֵרֽ־־־־דּו ְוָכלדּו ְוָכלדּו ְוָכלדּו ְוָכלַגע יֹאֵבַֽגע יֹאֵבַֽגע יֹאֵבַֽגע יֹאֵבַֽהִּמיִנים ְּכֶרַֽהִּמיִנים ְּכֶרַֽהִּמיִנים ְּכֶרַֽהִּמיִנים ְּכֶרֽ־־־־ְוָכלְוָכלְוָכלְוָכל. . . . ְּתִהי ִתְקָוהְּתִהי ִתְקָוהְּתִהי ִתְקָוהְּתִהי ִתְקָוה־־־־ִדים ַאלִדים ַאלִדים ַאלִדים ַאלּמָּמָּמָָּמַלְמֻׁשַלְמֻׁשַלְמֻׁשַלְמֻׁש
   'וכו ְמֵהָרה ְתַעֵּקרְמֵהָרה ְתַעֵּקרְמֵהָרה ְתַעֵּקרְמֵהָרה ְתַעֵּקר
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דקדוקים 
בקריאה 
  בעמידה

�ולירושלים �בברכת �תמיד ��לאמרויזהרו �ָתשוב: �ברחמים �תוָשב, ,�ולא
��כא.שהוא�חרוף

� �� �יחבר �צמח �את �תרום"בברכת �"וקרנו �רפויה"והת, לים כי המ ,ו

ו דגושה לפי "שהת" וברצונך תרום קרננו "ח"יט "כמו בתהלים פ, האלה דבוקים
ומביא ראיה ,  הענא מדגישההרב זלמןואף ש. משכת למלה קרננו שאחריהשהמלה נ

ץ "והלכו אחריו יעב, ו דגושה"בת" קרנו תרום בכבוד"' טב "ממה שכתוב בתהלים קי
באשר מלת בכבוד , כי משם אין ראיה, אינני מבטל דעתי; דוריהםדנהיים בסיוהי

אבל . לחבר אליהעל כן ראויה , שההרמה תהי בענין כבוד: מפרש איכות מלת תרום
בוקה אליה ואיננה ד', סבה הפועלת ההרמה כמו שכתבתי באות ימפרש ה" בישועתך"

תרום "ק אל וקרנו כמו ולכן ראויה להפרד מן תרום הנדב, כי אם אל המאמר כלו
   -.ו דגושה"בת" ובשמי תרום קרנו"וכן שם , זכר לעילהנ" קרננו

� �� �לאמר �המנהג �"תפלות�ותחנונים"בברכת�שמע�קולנו ולא�תפלותינו�,
��.ותחנונינו

 מר כי שומע תפלותינווים ולן להחזיק עצמנו כל כך כצדיקכי אי" והטעם באבודרהם 
ועשית ' אתה תשמע וגו"ג "מ', ח ',ולי נראה הטעם כמו שכתוב במלכים א ". בכל עת

  .ולא תפלותינו לבד, "ככל אשר יקרא אליך הנכרי
��.וחתימת�שומע�תפלה�אומר�חזן�בקול�רם".�ריקם�אל�תשיבנו"ויזהר�לדבק������
כי שם ? "קטני אמנהולו בתפלתו הרי זה מהמשמיע ק":ד"ואין לדמותו למה שכתבו בברכות כ 

והוא רק בתפלת לחש אבל לא בתפלה ". ה שומע תפלת לחש"לו אין הקבכא"י "פירש רש
המגביה קולו "אבל מה שכתב שם , י כתב זה רק על המשמיע"ואף אם נאמר שרש. בקול

שלא , ישלא יגביה קולו יותר מד, נאמר גם על המתפלל בקול" בתפלתו הרי זה מנביאי השקר
מותר פה להגביה כי איננו עושה ; "דכתיב ויזעקו בקול גדול"י "יהיה כנביאי שקר וכפירוש רש

] ט"ס ק"ח ר"ע או"והבט שו[כי אם להעיר הקהל שיענו אמן , זה שתקובל תפלתו יותר על ידי כן
ע "בשוה לחתימת שומע תפלה כמו שהיא שוה בז, ומה שאין עושים כן בחתימת האל הקדוש

שלא אמרו בתפלת ', וכו" לדור ודור"וא לפי שבלא זה נזהרים לשמוע הקדושה וגם ה? שם
  .ואין צורך בהגבהת קול, לחש

 

  ברכת רצה

�יז)35(�   �בין. �במבטא �להבדיל �יזהרו �רצה �בברכת �ישראל�: בעמך
�ובתפלתם �כך, �אחר �שאומרים �למה �ותפלתם: �ישראל �ואשי ויחבר�.

�ישראל" �ואשי אז כשתשיב העבודה תקבל אשי : רורצונו לאמ .עם�מה�שאחריו"
כ שהקשה "ס ק"ח ס"אור ותומה אני על ט. ישראל ותפלתם שאצל האשים באהבה וברצון

 פירושים דחוקים שלשהונלחץ לפרשו ב". ואף על פי שאין עתה עבודה' ואשי ישראל וכו"
אין  ולפי מה שכתבתי .ה ומיכאל"ד. י" ק מהם גם בתוספות סוף מנחותשניםו] י שם"והבט ב[

   -.כי על עת השבת העבודה אומר כן, אקושי

משתחוים קהל ואומרים ' וכו" מודים"כשחתם חזן הברכה ואמר   
  .מודים דרבנן

  

ברכת 
  מודים

 וצה לומרר"  לך27ועל נשמותינו המֻפקדות"בברכת מודים המנהג לאמר  .יח  

רן ומשיבן ומודים אנחנו ששומ, "בידך אפקיד רוחי "' וא"מאתנו כמו שכתוב בתהלים ל
וצה שר" סורים בידךעל חיינו המ"וכאשר מודים .  אתו בלילהפקדושָהלנו בבקר אחר 

את הפקדון אשר   "ג" כ'וכן מצאנו בנין ָהפעל משרש פקד בויקרא ה. ומקיימם : לומר
  -".ָהפקד

  

  יתברך

כי לא יתכן ". ִתְתָּבַרך"וכן בברכת יוצר אור . בפתח' ר, נכון לאמר ִיְתָּבַרך  
, אבל בפתח הוא נפעל בארמית, ושיברך עצמ: תפעל שמובנוהכי הוא ; רם בצירילאמ

" והחזירנו"כמו , והרבה מלות ארמיות יש בתפלה.  שיבורך מאחריםוצה לומרור
  . בפתח' מ, וִיְתרֹוַמם: וכן יאמר. והדומים

   

  
  
  
  

" א ברכנו"או" אחר שענו קהל אמן על הברכה הזאת אומר חזן ....יטיטיטיט  
�לת�בתורהויפסיק�מעט�אחר�מ". לך שלום"עד  כי�מה�שאומרים�אחר�,
� �הכתובה"כך �וכו" �הברכה' �על �אם �כי �התורה �על �יובן �לא כמו�,

                                                           
  "הפֻקדות"אבל אנחנו נוהגים לאמר  27
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ברכת 
כהנים 
ושים 
  שלום

�אהרן" �מפי �האמורה �'וכו" .� �אחר �יפסיק �"קדושך"וכן ,� "�כאמור"כי
�למלות �נמשך �איננו �שאחריו �עם�קדושך: �כך�, שהלא�בפסוקים�שאחר
�עם �שהכהנים �נאמר ��קדושלא �נמש; �אבל �המאמר �לראש בברכה�"ך

�ברכת�כהניםוצה�לומרשר"�המשלשת ��בשלשה�פסוקי :�ועל�זה�אומר,
�וגו �כאמור�יברכך �וגו', �יאר �'ישא�וגו', �ועונים. �רצון: �יהי �כן ,�ולא�אמן,

��.ז"קכ'�ח�סוף�סי"ע�או"כבשו
ולא יאמר דבר אחר הברכה הזאת , "בשלום"עד " שים שלום"חזן   

  . בתפלה בקול
� �

מוד החזן ע
  והקרש

 בתי הכנסת היה קרש מחובר בתיבה בקצהו האחד לדרום ובקצהו שני ב.כ     
, ובעת התפלה מונח עליו סדור התפלה הגדול, האחר מבריח לתבה בצד צפון

וחזן עומד לפניו ובסוף תפלה בקול הוריד חזן את הקרש על ידי משיכת 
  . לארון הקדשובזה נעשה פתח ממקום מעמד חזן בתבה, הבריח לאחור

   

  תחנון

ומטה ראשו , ועלה וישב על המדרגה העליונה שלפני ארון הקדש  
ואומר , ולא על שמאל מפני כבוד תפלה של יד שעליה, על זרוע ימין

ובמדינות אלו "' ק ה"א ס"וכן כתב מגן אברהם קל[ ".רגע"עד " רחום וחנון"בלחש 
כי דוד אמר זה ; מתמיה', וגו" ויאמר דוד"ה "ומה שאומרים על פי של." 'אומרים רחום וחנון וכו

ואם בדור שלו שלא ". שלש אנכי נוטל עליך בחר לך אחת מהם"כב כשאמר לו גד )36(בעת צר לו 
איך ֵיאמר בדורנו בעת מנוחה ושלווה בעזר , ה לאמרו בצר להם מהגלות הקשה"ָשלו תיקן של

וגם קהל  ]ם בסדורי סליחות איננוכי ג, לכן נראה לי שאין לאמרו! צר לי מאד נפלה נא: 'ה
" רחום וחנון חטאתי"ומלות . [יושבים במקומם ומטים ראשם ואומרים כן

  ]אומרים חזן וקהל קודם הטיה ומכים ביד ימין על הלב
� �

ואנחנו לא 
  נדע וקדיש

ואחר כך ירד חזן לפני התבה ומעלה הקרש ומבריחו   
, בקול" נו לא נדעואנח" ואומר הפסוק הראשון והאחרון של 28כבראשונה

 .בלי הטיה" למען שמך"עד " ואנחנו"והשאר בלחש עם קהל שאומרים 
 ט" וע}זכור{ד "יג "כי כן הוא בתהלים ק, בקמץ' ע, ָעזרנו ;במלאפום, ויזהרו לאמר זכּור

  .ואומר חצי קדיש .}עזרנו{ 'ט
  

אשרי 
ובא "ו

  "לציון

ואומר  כג.אם יש אבל בבית הכנסת כאן הוא עובר לפני התבה ....כאכאכאכא  
, "למנצח"מזמור מוכן , בקול" אשרי"הפסוק הראשון והאחרון של תפלת 

  . והשאר עם קהל בלחש
� ואומרים�.�וקהל�עמו�בלחש,�"ואמר"עד�"�ובא�לציון"אומר�בקול�ו�

�בקול� �כבודו"עד�"�קדוש"עמו ,�"ואמרין"עד�"�ומקבלין�"29ואומר�בקול".
�בלחש �עמו �30וקהל .� �בלחש �יחד �בשמי"ואומרים �קדיש �ע" ".�יקריה"ד

� �בקול �ותשאני"ואומר "� �"גדול"עד �בלחש, �עמו �וקהל �עמו�. ואומרים
� �ברוך"בקול "� �ממקומו"עד ."� �בקול �רוחא"ואומר �"ונטלתני �עמו�, וקהל
�בלחש �"שכינתיה"עד�"�ושמעת"ואומרים�יחד�בלחש�. '�ה"ויחד�בקול�,

                                                           
 .אומרים רק בתענית" שומר ישראל" 28
ב שמביא מסקנת "קל' א בתחלת ס"יד את המילים בתרגום בלחש מקורה בדברי הרמההקפדה הנפוצה בימינו להג 29

ידועה הרתעת חכמי אשכנז מהנהגות הלקוחות מתורת הנסתר בקרב . ט בהסברו של  דברי הזוהר"הבית יוסף בסימן נ
  .שהנהיגו לאומרם בקול) י"ובראשם האר(פה גם רבו החולקים על הסבר הבית יוסף , אכן. המון העם

ץ ינהל את אמירתו בצורה סדורה "מובן הצורך שהש, ץ"היות שקדושה דסידרא היא כעין הקדושה בחזרת הש  
 .כדי שהקהל יענה עמו ביחד על קריאתו

 .א בהערה הקודמת"של הרמ' לחש'ולא ה' ואמר'עד ' ובא לציון'כפי שאמרו בלחש עמו מ 30
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�ימלך�לעולם�ועד �ה"קהל�בלחש�". �ויאדיר"עד�"�מלכותיה' בקול��חזן".
��.�עד�סוף"�ץחפ'�ה"

; ואף שבימינו אמר חזן גם בתפלת ובא לציון רק פסוק ראשון ואחרון בקול בימי חול[  
חזן עם קהל במקהלות , לאמר סדר קדושה בקוליותר באשר טוב , לדעתי אין זה עיקר המנהג

וכן מוכח ממה שאומרים אותו כסדר הזה במנחת שבת ויום טוב בנגון . כמו בקדושת יוצר אור
ולמה יגרע , ט אומרים כסדר הזה בנגון מיוחד"שבמוצאי שבת ויו' וגו" ואתה קדוש"וגם , מיוחד

שתקנו סדר "א "בשחרית שיש טעם נוסף לאמרו בקול לפי מה שכתב מטה משה סימן רי
  ".קדושה זו בסוף משום עמי הארצות המאחרים לבא לתפלה שלא יפסידו שמיעת הקדושה

י על ידי האבלים היורדים לפני התבה בחול לסדר בא לדעת, ומה שלא נעשה כן בימינו  
, ולכן במנחת שבת ויום טוב שאין אבלים יורדים. קדושה ואינם יודעים לאמרו כראוי בקול

  ].אומרים אותו בסדר נכון
 

קדיש שלם 
וסוף 

  התפילה

" אבוהון דבשמיא" בקדיש תתקבל יאמר ',ואומר קדיש עם תתקבל וכו  

 כה. חולצים תפילין אחרי קדיש תתקבלכד".עאאבוהון דבשמיא ואר"אבל לא 
 32,ואין אומרים קדיש אחריו, 31כל אחד לעצמו' וכו" עלינו"ומתפללים 

אומר אחר כך ביום הזה שיר ] כואף אם יאהרצייט עבר לפני התבה[ חזןחזןחזןחזןו
היו דמן "מנקדים  .'וגו" שיר מזמור לאסף"ג "ובתהלים פ', היחוד של יום א

  . קדיש יתום ואומריםכז.בפתח' הל" אדמהַל
� �

לימוד 
בבית 
  הכנסת

ה  אחר כך למד אחד מאנשי בית הכנסת המיוחד לזה תור.כב  
ובדורות [צייט או אבל קדיש דרבנן  אומר יאהר33ואחר הלמוד. שבעל פה

. כי למדו אנשים הרבה יחד בבית הכנסת אחר התפלה, רבים )37( הראשונים היה זה למוד
וגם בבית הכנסת ] ואמירת קדישד יחיד לעצמו אך אחר זמן בטל למוד רבים ונשאר למו

  . אמרו קדיש דרבנן כסדר הזהחדשה
אבל לא " אבוהון דבשמיא"או " מרא דשמיא וארעא"בקדיש דרבנן יאמר   

  כח".אבוהון דבשמיא וארעא"כהיידנהיים 
ואנשיה למדו , אכן בבית הכנסת הישן היתה עוד חברה המחלקת ציצית לעניים  

והוא תחת הבנין שבבית הכנסת , תחת הישיבה: ול במקום הנקראברבים אחר כל תפלת ח
צייט או אבל או אחד מהחברה ויאהר,  בימינו למד רב שלהם לבדואך. הָאכשול: הנקרא

  .אמר קדיש דרבנן
� �

תחילת 
  מנחה

וחזן של חול . לעת ערב הלכו לבית הכנסת להתפלל מנחה .כג  
 חזןחזןחזןחזן הכנסת אומר וכשדפק השמש על דלת בית, ישב במקומו בלי טלית

וחזן אומר זה בקול אף אם " הסל"עד " אשרי יושבי"בקול כשישב 
, חזן: אך לקצר אכתוב, כן אכתוב לפעמים. תבההפני לבר עו: ל"ר[ה "צייט עוליאהר

צייט העולה מתעטף בטלית וחזן או יאהר] ה אחר"אף במקום שהוא עול
  .וחצי קדיש" ההללוי"עד " ואנחנו נברך"המונחת בתבה ואומר שם בקול 

  

עמידה של 
  מנחה

רק . ומתפללים תפלת שמונה עשרה של מנחה בלחש כמו בשחרית  
תחת ברכת שים שלום של ' וכו" שלום רב"בברכה אחרונה אומרים 

ם. וכן בתפלה בקול. שחרית  אין מנהג לאמר 34ובבתי הכנסת הגדולי
כי אם אחר כלות הרב תפלתו התפלל חזן בקול , קדיש הפתח במנחה

ולעולם אין . 'וכו" א ברכנו"או"רק שבברכה אחרונה לא אמר , בשחריתכ

                                                           
  .' אות ה156במשלי שלמה עמוד ביאור מילים האלו וטעם אי אמירת קדיש אחר עלינו ראה  31
  .156והטעם ראה במשלי שלמה עמוד  32
 157ראה משלי שלמה עמוד . 'אמר רבי אלעזר אמר רבי חנינא'או ' רבי חנניא בן עקשיא'קודם קדיש דרבנן אומרים  33

 .פ בתוך התפלה"הסבה ולמה  אומרים קדיש יתום ולא קדיש דרבנן אחרי ציטוטים מתשבע
אומר יאהרצייט או אבל קודם תפלה בקול חצי , טנים אם בא אחר סיום תפלת לחש של מנחהובבתי הכנסת הק 34

  .470הוספה במפתח עמוד . קדיש בלא ברכו
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  . 'אומר אותו כשאומר שלום רב וכו
  

  סוף מנחה

כדרך שאומרים אותו בשחרית ' וגו" רחום וחנון"ואחר כך אומרים   
באשר אין עליה , רק שמטים ראשם על זרוע שמאל] 'למעלה חלק כ[

  .בשחריתכ' ואנחנו וגו: ואומרים. תפלין במנחה
  35.ואחר כך מתפללים ערבית, חזן קדיש תתקבל

  

  מעריב

�העו .כד   �התבהלבר �עופני �או ��הזה �התבהלבר �פני �לפעמים�[�אחר כי
או�יאהרצייט�התפלל�,�צייט�של�מחר�התפלל�ערביתהתפלל�חזן�מנחה�ויאהר

�ערבית �התפלל �מחר �של �יאהרצייט �או �וחזן �מנחה [� �והוא�רחום"אומר עד�"
�חמתו" "� �ה"קהל �שיעההו' "� �קראנו"עד ."� �כך ��בקולחזןואחר ,� "�ברכו"ואומר

�'וכו .� �ברוך"קהל "� �[ועד"עד �ט" �חלק �'כבסוף [� �ברכת �בדברו"קהל �אשר עד�"
�ערבים" �[המעריב �ומחברים" �ימלוך: �תמיד �ומעביר�"חזן] �סופוע" �ד קהל�.
��.ד�סופוע"�ונשמח�"�חזן".עמו�ישראל"עד�"�אהבת�עולם"

� �י� �א"וקוראים�שמע�כבראש�חלק �זאת�"ןחז. ולא��[36"אמת�ואמונה�כל
�חזן".�ואמרו�כלם"עד�"�ואמונה"קהל�]�כל�זאת�וקים�עלינו:�כאלה�המחברים

"�מי�ּכמכה'�מי�כמכה�וגו�"קהל]�קבלו�עליהם:�יפסיק�אחר�[ד�סופוע"�המעביר"
� �[ואמרו"עד �מ" �י"בשו' �בחלק �שכתבתי �כמו �א"א �מלכותך�"חזן] �סופוע" �ד
��.ד�סופוע"�ונאמר�"חזן".�ישראל"עד�"�ךימל'�ה�"קהל]�'והבט�בסוף�אות�כ[

� �� �השכיבנו"קהל "� �לעד"עד �ובצל"�חזן". �סופוע" �ד �ה�"קהל. '�ברוך
�לעולם "� �מעשיו"עד �עינינו�"חזן". �יראו �סופוע" �יחבר[�)38(�.ד �ימלך: ]�תמיד

   .ג"ומתפללים תפלת לחש כבחלק כ,�ואומר�חצי�קדיש

אבל אמרו , בלי קדיש אחריו" עלינו"ואומרים . חזן קדיש תתקבל  
  .ב"קדיש דרבנן אחר למוד כמו בחלק כ

  
מעריב 
  בזמנו

המדקדקים יותר להוסיף דבר ומתפללים מעריב בזמנה בבתי הכנסת 
  .ל וכן לא יתעטףכטהקטנים  שינו מקום מעמד העובר לפני התבה

  

  
  

  אר ימי השבועש

  יום שני

  
ים מן ביום הזה תהל] א"ח' הנזכר ביום א[לת השחר אמר הנשכר לפני תפ

היום יום שני בשבת שבו היו : ואחר כך אומר' עד סוף מזמור נ' המזמור ל
שיר ] "'שהוא מזמור יום ב[ח "הלוים אומרים בבית המקדש ומזמור מ

�י.'וגו" מזמור לבני קרח �תהלתך" א"�בפסוק �כן �בשוא"גם�הת" �השני  ו

  . ואומר יאהרצייט או אבל קדיש יתוםלא.והיידנהיים חידש לנקדה בסגול
  

  
  
  
  
  
  

עד " והוא רחום" אומרים בעמידה התפילה הארוכה }ץ"חר חזרת השוא{
מכים באגרוף על שמאל החזה במלות ' והוא רחום'ב". אחד' שמע וגו"
�לב'חטאנו רשענו' �שמע�"זןח. �סופוע" רון וישב על המדרגה שלפני א ,ד

�זרוע�ימין�בהטות�ראשו�על,�"רגע"עד�"�רחום�וחנון"ואמר�בלחש� הקדש

                                                           
והוא הדין כשיש דרשה מיד . מיד) או קבלת שבת(שים לב שאין אומרים עלינו אחרי מנחה כשמתפללים מעריב  35

  .אחרי מנחה
 .'אנטורדער פרנקפורטר ק'וכן בספר התווים  36
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תחנון 
  הארוך

�קול�בשבתו�שם�בליב�אמר�ר�כךואח]�כ"ח'��במקומם�כביום�אהלוכן�ק[
� �ה"הטיה �ישראלאל' �קי "� �לעמך"עד �הראשון" ��אחריוהלוק. ובלחש�.

�הבט" "� �ולחרפה"עד �זאת�"זןח" �ובכל "� �תשכחנו"עד �[אל :�ויאמר".
�בקמץ�הכ �הענאש�ר"ף�כמ"שכחנו �ץ"�ויעבב�זלמן [� �קהלוכן ואומרים�.

�וקהלח �שוב'ה�"זן �ישראל ��אלוקי �'וגו" �שנית. ,� �זרים"ובלחש עד�"
 ר כךואח. האחרון"�לעמך"דר�הזה�כל�התפילה�הזאת�עד�סוב".�מעלינו"

 ר כךאח.  חצי קדישזןח. כ"ח' יום אכבסוף ' וגו" ואנחנו"עומדים ואומרים 
�ּת( ,ד סופוארך אפים ע קל" �באפך �ואל �וכיחנוואומרים �דגושה"הת,  )ו

  .  אחריולה וק.בנגון�חול�ידוע
  

  יום שלישי

לים מן מזמור תה, א"ח' אהנזכר ביום , לפני תפילת שחרית אומר האיש
היום יום שלישי בשבת שבו היו הלוים : ואומר. ב"א עד סוף מזמור ע"נ

ואומר�[ 'וגו" מזמור לאסף"והוא , ב"ואומר מזמור פ. אומרים בבית המקדש
,�שפטה:�ויזהר�לאמר�.בפתח'�ד"�דל�ואביון"אבל�.�בקמץ'�ד"�שפטו�דל"

�בשוא�נח �הוא, �ובקשהכי �צווי ��בלשון �;שלפניו"�קיםאל"ומוסב�על�, .–

��.ואומרים קדיש יתום]�מלרע,�שפטה,�ומלות�קומה
   

  יום רביעי

ג עד סוף "לים מן מזמור עהלפני תפילת שחרית אומר האיש הנודע ת
קל "ג "ואומר מזמור צ', וכו" היום יום רביעי בשבת"ואז אומר . ט"מזמור פ

עד " לכו נרננה: "ה" הפסוק הראשון ממזמור צ37ומוסיף, ד סופוע" נקמות
   .ואומרים קדיש יתום" ישענו"

  

  יום חמישי

היום "ואומר . ו"עד סוף מזמור ק' לים מן מזמור צבעת הידועה נאמר תה
ומצור "עד " למנצח על הגיתית לאסף"א "ומזמור פ' יום חמישי בשבת וכו

�וומפס[" דבש אשביעך �במילת �מעט �צורמיק ,� �אשביעך"כי "�דבש
��,מחוברים

וא בספרים וכן ה". בכל יום אברכך"כמו ,�ף"בדגש�הכ,�אשביעך:�והמנהג�לאמר

 להביא ראיה בשנותו את טעמו שהשמיט הדגש יידנהייםועל ה. ישנים מדויקים

  .ואומרים קדיש יתום]. ויגרשהו
  

  יום ששי

ואומר . ט"ף מזמור קי סוז עד"לים מן מזמור קבבקר אומר הידוע תה
ואומרים קדיש " רך ימיםלא"ג עד "ומזמור צ', וכו" י בשבתשהיום יום ש"

  .יתום
  

                                                           
  .55דברי קהלת עמוד . שאמירת קדיש אחרי זה נראה כחירוף' על כל אלהים'ולא שני הפסוקים אחרי זה שמסתיימים ב 37
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 רגיליםמי חולי ילדינות מקורמראה 
                                                           

  82ה עמוד "ד ח"דברי קהלת יום י א
 26משלי שלמה עמוד  ב
 39דברי קהלת עמוד  ג
  39משלי שלמה עמוד  ד
  244דברי קהלת סוף עמוד  ה
  468 הוספה במפתח עמוד ו
 57משלי שלמה עמוד  ז
  .29ז עמוד "משלי שלמה סוף אות י ח
 50א עמוד  "משלי שלמה אות י ט
  53דברי קהלת עמוד  י

  159ג עמוד "ו ח"דברי קהלת יום צ יא
  .452משלי שלמה סוף עמוד  יב
  68משלי שלמה עמוד  יג
  .32משלי שלמה עמוד  יד
 39עמוד  דברי קהלתטו
  472מתוקן על פי הערה בעמוד  טז
 .75עמוד ' סוף חלק י' דברי קהלת יום ז יז
 .471הוספה במפתח עמוד  יח
 .86ד עמוד "ד ח"דברי קהלת יום כ יט
  395 עד 392' משלי שלמה עמ כ

  59 ועמוד 40דברי קהלת עמוד  כא
  ב"ד י"כ' שמואל ב כב
  .26משלי שלמה עמוד  כג
  459מפתח עמוד  כד
 .80דברי קהלת תחילת עמוד  כה
 .120וד ד עמ"דברי קהלת יום ס כו
  .141משלי שלמה  כז
  .99משלי שלמה עמוד  כח
 204עמוד ' ז אות ז"דברי קהלת ליום צ כט

  .472מפתח עמוד  ל
  .107משלי שלמה עמוד  לא
  86ד עמוד "ד ח"דברי קהלת ליום כ לב
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  מנהגי ראש חדש החל ביום חול
  62 עמוד 'אות ד'  והלאה ומיום ו79עמוד ' מלוקט מהמקור מיום ח

  

ערב ראש 
  חדש

' וגו" ואנחנו' רחום וחנון וגו" מריםאין או, }במנחה ערב ראש חדש{
  1.רק קדיש תתקבל

  

נגינת 
  המבורך

בנגון�"�המבורך"א�של�"ומנגן�ה.�'וכו"�ברכו"}�חזן{אומר�}�בערבית{
  .ידוע��המיוחד�לימי�חול�שאין�אומרים�בהם�תחנון

  

קריאת 
השמש 

יעלה ויבא 
או ראש 

  חדש

הזכיר ל, יעלה ויבא: אחר שאמרו קהל אמן אחר קדיש קורא השמש
  . בברכת רצה שבתפלת ערבית' העם שיאמרו יעלה ויבא וכו

להזכיר קהל . ראש חדש: קורא השמש} ובליל שני של ראש חדש{
  . בתפלתם" יעלה ויבא"שיאמרו 

: ח קורא"לת יום ראשון של רפ שלפני תפילת ערבית של תח"נהג פמ
אש אבל לפני תפילת ערבית של תחילת יום שני של ר, יעלה ויבא

יום אחד קורא } ראש חדש{ אבל כשהוא 2.ראש חדש:  קוראחדש
  3ראש חדש

  

נגונים 
  בשחרית

�}�בשחרית{ �תחתון �חזן �עולם"מנגן �וכו"�אדון �ידוע�המיוחד�' בנגון
��.לכל�יום�שאין�אומרים�תחנון

�והמלים�ראשי חדשיכם עד ונסכובאומרים ו' אחר פרשת וידבר וגו
��.הראשונים�והאחרונים�אומר�חזן�בקול

� �חזן �בתשבחות"מנגן �מהלל �מלך �שאין�" �לימים �המיוחד בנגון
��.אומרים�תחנון

�הה �את �ישתבח �לפני �שעלה �העליון �החזן �מנגן '� "�המבורך"של
��.בניגון�ידוע�לימים�שאין�תחנון

  

  יעלה ויבא

,�ר�מלת�החדשוינוח�מעט�אח[ .'יעלה ויבא וכו: אומרים בברכת רצה
�מ �ממכי �מוכח �וכן �ויום �מילת �על �מוסבת �הזה �בי"לת �"ש ביום�"כ

��"]הכפורים�הזה
  

חזרת 
השץ של 

  שחרית

:  בקול רק שאומר בברכת רצהשמונה עשרהחזן מתפלל תפלת 
�מלות� 'יעלה ויבא וכו �תפלת�שמונה�עשרה�ואחר �ככל �חול בנגון

�לטובה" �לברכה, �לחיים, �מנגן�" �התפלה �בסוף �אבל �אמן עונים
� �בשלום"מלות �ישראל �עמו �את �המברך �המיוחד�" �ידוע בנגון

�או� �הלל �אחריהן �שאומרים �התפלות �בכל �הזאת לחתימה
  .כ אומרים הלל ואחריו קדיש תתקבל בנגון חול"ואח.�הושענא

   
                                                           

  90' דברי קהלת עמ 1
  'אות ג' שלמה ליום ומשלי  2
  107'  עמ' אות גו"ל ליום שלמהמשלי  3
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אשרי ובא 
לציון 
  וקדיש

עד " אשרי"אחר הכנסת ספר תורה יורד חזן לפני התבה ואומר 
� ".סלה" �וגו"קהל �יושבי �אשרי �לציון' �ובא "� �[ויאדיר"עד �אין�" אך

� �למנצח"אומרים "� �ראנוק"עד �עד�"] �חול �בנגון �קדיש �חצי חזן
�ונחמתא" "� �מלות �בעל"אבל �אמןדאמירן �ואמרו �מא �ידוע�" בנגון

� ��[4שבתשל �מן �כן �מנגנים �חזנים �לעילא"ויש �כבחול�" והלאה
��.קהל�אמן]�המועד

  

חליצת 
  תפילין

 חולצים התפלין וחזן חולצן אחר הקדיש טרם 5וקודם הקדיש הזה
   6.יתפלל מוסף בלחש

  

עמידה 
  מוסףשל 

ראשי "שהיא ברכת , אש חדשומתפללים בלחש תפלת מוסף ר
עד " רצה"ולאחריה , "הקדוש"ולפניה כבשחרית עד ' וכו" חדשים

  . 'וכו" יעלה ויבא"סוף התפלה בלי 
  

ולכפרת 
  פשע

ולכפרת פשע } שני{בחדש אדר } רק{ה ורנקורט לומר "המנהג פ
 מוסיפים עוד לכן בעיבור אנו,  לישנא בקשהשנים עשרהשיש בנוסח 

  7.לשון אחד
  

חזרת 
השץ של 

  מוסף

רק�מלות�,�שלש�ברכות�ראשונות�עם�קדשה�כבשחרית:�חזן�בקול
�,��מנגן�בנגון�ידוע�של�יום�טוב8"האל�הקדוש" "�ראשי�חדשים"וכן

בנגון�ידוע�"�עד�ולסליחת�עון"�לששון"אבל�,�"לטובה�ולברכה"עד�
�חדש �ראש �9של ,� �כך �בעמך"ואחר �כי "� �התפלה �סוף וקדיש�עד

��.תתקבל�בנגון�חול
� �

  עניית אמן

�חדש[ �ראש �ובכל �בחול, �בין �בשבת �בין �מלות�, �אחר �אמן עונים
��"].עון,�ולשלום,�ולכלכלה,�ולנחמה,�ולשמחה,�ולברכה"
  

  מנחה
רחום וחנון "ואין אומרים ". יעלה ויבא" מנחה עם םבערב מתפללי

  .רק קדיש תתקבל', וגו" ואנחנו' וגו

                                                           
  329' על פי התיקון בדברי קהלת עמ 4
  .ףאין הפסקה בין חצי קדיש למוס 5
  .חולצים תפילין כבכל יום, לפי המנהג הישן 6
  439' דברי קהלת עמ 7
 .'ימלוך'אבל לא מ 8
  :לכמה חדשים יש ניגונים מיוחדים כדלהלן 9

  )468עמוד . ק.ד(אדיר הוא : ניסן
 )91עמוד . ק.ד(של חצי קדיש אחרי קריאת התורה ליום זה : אב

 )120עמוד . ק.ד(של חצי קדיש אחרי קריאת התורה ליום זה : אלול
  )403סוף עמוד . ק.ד(' שני זיתים': טבת
 )417עמוד . ק.ד(' יום ליום'): לפני ניסן(אדר 
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   מנהגי קריאת התורה  
  

מכירת 
הוצאה 

  והכנסה וסגן

מכירת הזכות , שבתוך בית הכנסת הרחק מן התבה, קרא השמש על המגדל
והמעלה במחיר ההוצאה , להוציא ולהכניס ספר תורה שקוראים בו

וזה האחרון מצוי [והכנסה הזאת לו תהיה לעשותה בעצמו או לכבד אחר 
 יהיו הקרואים  והוא הזכות לצוות מי1ואחר כך קרא מכירת סגן]. יותר

  .לתורה בקריאה הזאת
 ושאלו את מי סתהכנית והשמש הלך אל קונה הוצאה והכנסה למקומו בב

 לקונה סגן ושואלו מי ומי יקרא והולך למכובד ר כךרוצה לכבד ואח
  .בהוצאה והכנסה ומודיע לו

 חדא, ואם איננו שם, סתהכנית  מגבאי צדקה אשר בבחדא, ואם אין קונה [
  ] מכבד במצות ובעליות לתורה, באי צדקהשהיה מקודם ג

  

טלית למכובד 
  במצוה

אף הנושא ספר , 2כל עושה מצוה לצורך הקריאה בתורה מתעטף בטלית
וכל שכן שאר מצות כהוצאה והכנסה , תורה שני או שלישי בעת הקריאה

והגבהה וגלילה וגם אין מניחים לעשות מצוה כאלה מקטן למטה משלש 
  א.עשרה שנה

  

  הוצאה

וזה הולך אל ארון הקדש ופותחו ומוציא ספר תורה העומד ַּבָּתֶוְך 
שהקורא , שאחת מאצבעותיה ארוכה מחברותיה, 3שתלויה בו יד של כסף

למען ידעו הוא והקרוא תמיד מקום , מניחה תמיד במלה שקורא
שאומר ועושה , יאהרצייט היודע לקרוא וקוראלאו [ונותנו לחזן  ב.הקריאה

�ארון�] ה מחזן אם קוראכל הנאמר והנעש �פתיחת �בעת �אומרים וקהל
�בנסוע"הקדש� �ויהי �"מירושלים"עד�" ברוך�"ובעת�הוצאת�ספר�תורה�,
��,"בקדושתו"�עד�4"שנתן

פ מנעו מלקבל "וחכמי פ, כי מקורו בזוהר, "בריך שמה"פ אין אומרים "בפ
שהלך עם המוציא אל , 6ראווהק ד.5והמוציא סוגר ארון הקדש ג.קבלה

". יחדו"עד " גדלו "7ש אמר בעמדו על המדרגות ופניו למערבארון הקד
וגם�'�שגדלו�לה:�ויובן"�אתי'�לה"ולא�יפסיק�במלת�גדלו�כי�אז�יחובר�[

�לחזן �לה. �מלת �לאחר �יפסיק �אבל �כראוי', �יובן �ואז �לה: �שיגדלו וגם�'
וגם�"�ממה�שמו�יחדווונר�"ר�כך�אחו�שאומריםוכמ,�החזן�יגדל�לו�עמהם

 על המגדל שקוראים פר תורהשא סווהולך ונ] "מה�שמוונרומ"יחבר�ה בז
�וגו�"הלק. 8פר תורה מצד דרוםשם בס �לך �וגו' �רוממו �וגו' �רוממו אב�'
��,9"ורחמים"עד�"�הרחמים

  

                                                           
  .' אות ד44'  שלמה עמ ראה במשליֶסֶגן או ְסַגןהשם במקור  1
 126' עמ' ראה בשרשי מנהג אשכנז חלק א 2
  .רימונים או כתר, לא נמצא בדברי קהלת שום איזכור של חשן 3
 .' אות ה44' משלי שלמה עמ. ולא כשרצו לשנות שרק החזן יגיד" ברוך שנתן"ר הקהל אומ 4
 'גדלו'שים לב שאיננו מחכה לסגור עד אחרי אמירת  5
במקרה שאחר קורא הוא . 253' עמ' ראה בשרשי מנהג אשכנז חלק ד. בדרך כלל התפקיד לקרוא בתורה היה של החזן 6

  .ה כולל להוביל את הספר לארון הקדשמקבל עליו כל מה שהחזן עושה בנוגע לקריא
 .'ק א"ב ס"רפ' ולא לארון הקדש ובגין כך אין טעם לשחות קצת כמובא בערוך השלחן ס 7
 .348' ראה משלי שלמה עמ. אבל בבית הכנסת החדש שהמדרגות שוות ברחוקם מההיכל הלך בצד צפון 8
 .המגדלהרב גייגר לא מזכיר האם על בעל הוצאה ללכת אחרי הקורא עד  9
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קריאה לכהן 
  לעלות

והשמש שעמד לשמאל חזן .  על השלחן שעל המגדלפר תורהוחזן מניח ס
 לבנה מבפנים שרקום או היאש בעת הקריאה מסיר מעיל ספר תורה ומפתו

 שם ילד ושם אביו שנתן אותה לבית הכנסת כשנשא הבן 10כתוב עליה מבחוץ
  11הזה בשבת כשנעשה בן שנה לבית הכנסתה
 ברוב מקומות .ואמר לחזן שם הכהן שיקרא לתורה על פי קונה סגן 

שמוכרים עשיית המצות עומד הסגן בצד החזן בעת הקריאה ואומר לו 
  12ו.ורהאת מי יקרא לת

חזן� ז)השמש אומר לו בלחש שהוא הקרוא, ואם החזן הוא עולה לכהן(
�גלה�ותראהתו" "� �[ונאמר�אמן"עד �קהל�אמן" �להיות. �ראוי �כן אשר�ב,

אך�על�ידי�מהירות�החזנים�לומר�אחר�כך�".�ונאמר�אמן"חזן�אמר�להם�
על�כן�יזהר�חזן�להפסיק�.�מר�אמןאנמנעו�מל'�וכו"�הכל�הבו"בלי�הפסק�
'�הכל�הבו�וכו"ואומר�אחר�כך�]�שיענו�קהל�אמן,�ונאמר�אמן:�רמעט�אח

� �יעמוד �קָרב �ולא[כהן �מחזן: �שמעתי �כאשר �ַיְעְימוד ...� �ברוך�] הכהן
�עד�ח13")כהן�קרב�ברוך�שנתן"ואם�החזן�הוא�עולה�לכהן�יאמר��("שנתן

��"החוסים�בו"
  

כינויי כבוד 
  לעולים

 לחבר ממנהיגי לנסמך. 'רבי'לפני שם כל אחד מהקוראים מקדימים 
וכן . מורינו הרב רבי: למורינו יקרא חזן. החבר רבי: הקהלה יקרא חזן

מורינו הרב : מי שהוא רב או שידוע לכל שהיה רב בקהלה אחרת נקרא
  ט.מורי מורינו הרב רבי: אבל הרב בקהלתו נקרא. רבי

  

אין כהן בבית 
  הכנסת

ויותר�[ין כאן אם א": כהן קרב"אומר אחר : ואם אין כהן בבית הכנסת 
� �תחת �לומר �בעיני �כאן"טוב ... לוי במקום כהן קרב יעמוד, כהן] פה":

יאמר ,  תחת הכהן שאיננו14ואם רוצה לקרוא ישראל. הלוי במקום כהן
א השני והקר, ובאין כהן. במקום כהן... ישראל במקום כהן קרב יעמוד"

  .לעולם ישראל
  

ואתם 
  הדבקים

�ו" [היום"עד " ואתם הדבקים "הלק �כלכם"יחברו �חיים �מרכא�" שהם
��]טיפחא�בתורה

  

מאיזה צד 
  עולה הקרוא

 לו שהיו, הקרוא מתעטף בטלית אם לא היה מעוטף מקודם ועולה למגדל
. ובמקצוע מערבית צפונית, במקצוע מזרחית דרומית:  מקומותמדרגות בשתי

אל המערביות עלה דרך הקרוב רק . ועלה הקרוא במזרחיות וירד במערביות
בבית . ך המזרחיות הרחוקות ממקומו בבית הכנסת למערביות וירד דרקצרה

שנקרא בית } העתיקים{ן תחת אחד מבתי הכנסת "הכנסת המחונך בשנת תק
, הכנסת החדש נבנו המדרגות שבשני צדי המגדל שוות ברחוקם מההיכל

  י.כדברי בית יוסף, ובהכנסה לדרום, ונושאים ספר תורה בהוצאתו לצפון
  

                                                           
. מ גללו את המפה על הספר עם הצד הרקום למבחוץ שלא כשיטת רבי יהודה החסיד"ממשמעות מלה זו לומדים שבפפד 10

 .559' עמ' ראה בנושא זה בשרשי מנהג אשכנז חלק ב
  . והלאה322ב מעמוד 'ראה בשרשי מנהגי אשכנז ח 11
 ובמשך הקריאה מתווספים הקרוא והקרוא -שמש הסגן וה, יוצא שבעת הקריאה נמצאו על המגדל תמיד החזן הקורא 12

 .הסגן חבוש בצילנדר עומד לשמאל הבעל קורא והשמש מאחורה. 256' עמ' ראה בציור בשרשי מנהג אשכנז חלק ד. הקודם
  .'ק ב"ט ס"קל' ראה במגן אברהם ס 13
 .לפי כמה פוסקי אשכנז יש עדיפות לקרוא דוקא לוי 14
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ה החזן מרא
  את המקום

ושניהם יביטו , ועמד לימין חזן וזה מראה לו מקום תחילת הקריאה
למען לא יברך על ענין שלא יקרא ,  שלא יטעה במקום שמראה15היטב

למען לא יטריח , וחזן יזהר לזכור המקום עוד אחר ברכת הקרוא. לו
  .הקהל באחור תחלת הקריאה על ידי חיפוש אנה יקרא

ברכה 
  ראשונה

יח כנף טליתו על המקום בספר תורה שהראה חזן ונושק הכנף והקרוא מנ
וכן�הקרוא�ביחד�עם�".�ועד"עד�"�ברוך"קהל�". המבורך"עד " ברכו"ומברך 

��.קהל�אמן".�התורה"עד�"�אשר�בחר"ואומר�גם�ברכת�.�יאהקהל�ולא��אחריהם
, וכל קרוא נוטה פניו מן ספר תורה לצד אחר כשאומר הברכה הראשונה

.  כאלו הברכה כתובה בספר תורה שאומרה מתוכושלא יהיה נראה
  יב.יגביה חלק ספר תורה הקרוב לו, "ונתן לנו את תורתו"וכשאומר 

  

עניית חזן 
  אמן

 אם ,"אמן" חזן בניגון דומה לנגינת רביע שבקריאת התורה 16ר כךאח
    יג.לא יענה אמן אחר הברכה כי אם השמש ינגן אמן, החזן עולה לתורה
שלא , יפנה לצד אחר,  אמן אחר ברכת קרוא הראשונהותמיד כשמנגן חזן

כן נראה .  שכתבתי במברכיםוכמ, יהיה נראה כאומרו מתוך ספר תורה
  יד. לי

  

  קריאה לכהן

ותחלתו קוראים , וקורא לכהן מן ראש הסדר שקוראים בשבוע הבא
שלשה שבשבוע שבין שתי השבתות ל' וה' במנחת שבת שלפניו ובימי ב

  .ולוי וישראלכהן : קרואים שהם
  

ברכה שניה 
  ומי שברך

כן . העולם :ולא[" אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם"ואומר הכהן ברכת 

ע "ולא כמצויין בש', בסעיף ט�שמקומו, ב"ק י"ט ס" קל,ברהםאגן נוהגים כמו שכתב מ

��.עד סופו�]ח"בס
, 17וכשאומר ברכה אחרונה גולל ספר תורה מעט שלא יוכל לראות לתוכו

  טו.יגביה חלק ספר תורה הקרוב לו" אשר נתן לנו תורת אמת"ר וכשאומ
�וכו" �שברך �מי �הוא�יברך�את�' �בן... �וכו... �הכהן :�ולא[בעבור�שעלה�'

��.בלחש,�אמן:�קהל".�ונאמר�אמן'�וכו]�כאשר�שמעתי�מחזן,�שהלך
  

  קריאה ללוי

". הלוי... בן... יעמוד"וזה קורא . ואומר השמש לחזן שם הלוי שיקרא
הלוי אל המגדל כמו הכהן ועומד לימין החזן במקום שעמד כהן ועולה 

וזה הלך למקום אחר שבמגדל ועמד שם עד אחר ברכה אחרונה של [
ועושה כאשר עשה הכהן לפני ] ואז שב למקומו שבבית הכנסת, הלוי

והלוי מברך כמו . וחזן קורא לו ממקום כלות קריאת הכהן. קריאתו
�. הכהן �וכו"חזן �שברך �מי �..את' �בן. �הלוי... "� �אמן"עד �ונאמר קהל�".
   .אמן:�בלחש

  

אין לוי בבית 
  הכנסת

, לכהן אחר קריאתו" מי שברך" לא יאמר חזן ית הכנסתואם אין לוי בב
וחזן , ברכת אשר בחרו  טז ברכו ויברך כהן שנית18"במקום לוי"רק יאמר 

��.לכהן"�מי�שברך�"זןח".�אשר�נתן"כהן�ברכת�. קורא לו פרשת הלוי

                                                           
ראה בספר . הלא נכון הם מסובכים מאד היות שתלויים בכמה שיטות בפוסקיםדיני החזן שמתחיל לקרוא ממקום  15

  .ג"צ' ס' הלכה של הרב נפתלי הופנר חלק ו
 .'ק ה"א ס"קמ' ח ס"ע או"ראה שו. ובזה מרוויח שיכלה אמן מפי בציבור לפני תחלת הקריאה 16
 .ג"יק "ט ס"קל' ואם כן אין צריך להסב פניו מהספר כפי שמביא ערוך השלחן בס 17
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אה קרי
  לישראל

 וישראל עולה 19..."בן ... חזן יעמוד. ושמש אומר לחזן שם ישראל שיקרא
ואז הלוי הולך למקום אחר [ועומד לימין החזן במקום שעמד הלוי 

ואז שב למקומו , לישראל" מי שברך"במגדל ועומד שם עד שאומר חזן 
. וישראל עושה ככל אשר עשו הכהן והלוי לפני קריאתם] שבבית הכנסת

  'וכו" אשר נתן"זן קורא לו ממקום שכלה הלוי ומברך הישראל ברכת וח

חצי קדיש 
  ומי שברך

אחר כך מכסה השמש ספר תורה במכסה המונח על השלחן בשמאל 
מי�שברך�"ואחר�כך� בנגון�ידוע�של�חולואמר חזן חצי קדיש , ספר תורה

  .אמן�:קהל�בלחש".�ונאמר�אמן"עד�..�בן...�הוא�יברך�את'�וכו
  

הה הגב
  וגלילה

לגבאי , ואם אין קונה; והולך להקונים, ושמש קורא מכירת הגבהה וגלילה
והולך לאנשים שנקנו להם , את מי מכבדים במצות האלה: ושואל. צדקה

והם עולים למגדל ועושים אותן מעוטפים , או שכיבד גבאי צדקה ומודיעם
כו ונוהגים שהמגביה פותח ספר תורה ומניח כנף טליתו לתו. בטלית

ואחר כך מגביה ומראה הכתב לעם שבכל הצדדים שבבית  ,ומנשק הכנף
ואז הוא ובעל הגלילה גוללים , ואחר כך יושב וספר תורה בידיו, הכנסת

וזה כורך המפה ולובש המעיל על ספר תורה ותולה בו היד של , אותו
  ". עד ויאדיר"וזאת התורה "ובעת הגבהה אומרים הקהל  ,כסף

  

  הכנסה 

ות הגלילה לוקח חזן ספר תורה בזרועו הימנית והופך פניו לצד ואחר כל
ונושא ספר תורה אל , "לבדו"עד " יהללו"המדרגות המזרחיות ואומר 

. והישראל ובעלי הגבהה וגלילה הולכים אחריו, יז מצד דרוםארון הקדש
,�בחולם'�גם�ד,�"הודו:�"ויזהרו�לאמר". [הללויה"עד " הודו על ארץ"קהל 

שהוא�,�במאלפום�כבהלל'�ולא�יאמרו�ד,�וד�עם�כנוי�נסתרכי�הוא�שם�ה
וכשמגיע חזן לארון " מלך הכבוד סלה"עד " לדוד מזמור"ואומרים ] צווי

שגם הוא הלך ממקומו , הקדש נותן ספר תורה לבעל הוצאה והכנסה
 ושם מכניס ספר תורה לארון הקדש ובעת 20,למדרגות ארון הקדש

  ".כקדם"עד " בנחה יאמרו" אומרים קהל 21פתיחת ארון הקדש

                                                                                                                                                                      
  ולא יעמוד כהן במקום לוי 18
  .אין אומרים שלישי וכן כשיש יותר קרואים אין מזכירים מספר העלייה זולת שביעי ואחרון 19
מדבריו של הרב גייגר לגבי ההכנסה . לא ברור אם החזן מוסר לו את הספר בתחתית המדרגות או למעלה על יד הארון 20

  .ז הוא פותח את הארוןמתברר שהחזן מוסר לו את הספר ורק א, בשבת
 .שים לב שהבעל הוצאה והכנסה איננו פותח את הארון עד שהחזן מסר לו את הספר 21
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  מנהגי קריאת התורה לשבת 

  

מכירת 
  המצוות

והולך לקונה סגן . השמש קורא על המגדל מכירת הוצאה והכנסה וסגן
. כי רק אלה הם בכלל סגן, ושואלו מי ומי יהיו ששה הקרואים הראשונים

בשבת שמברכים את החדש לא נמכר סגן כי בו עלו לתורה הרב ודיינים 
 יח.זולת יאהרצייט שהיה חיוב לקראו, ם וגובים וגבאי צדקהופרנסי

והמכובד בהוצאה והכנסה הולך למקום ארון הקדש ופותחו ולוקח ספר 
  .ונותנו לחזן הקורא, תורה העומד בתוך שתלויה בו יד של כסף

  
  

  על הכל

פ אין אומרים הפסוקים שאומרים בקהלות "בפ. 'וה' ואומרים הכל כיום ב
ועוד ' שמע ישראל וגו' אין כמוך וגו: את ספר תורהאחרות בעת הוצ

הלא נזכרו שם , ד נזכרים"ואף שבמסכת סופרים פרק י. פסוקים אחרים 
  יט.שבכל מקום אין נאמרים, עוד פסוקים ומאמרים

ותחת ותגלה . רק שמוסיפים לאמר לפני אב הרחמים על הכל עד סופו
  .לחושוה לר ויגן וכל זה בנגון וותראה עד לרצון אומר ויעז

  

   הקריאה

כהן ולוי : בספר תורה לשבעה קרואים שהם} סדר השבוע{וקורא חזן 
  .שאחד מהם נקרא שביעי ונמכר לבדו,  ישראליםחמשהו

וענין ברכות הקרואים ומי שברך של חזן וכל הנעשה אצל הקריאה הוא 
מי שברך אחד ורק בשמחת תורה אלא עושים  ואין }חול{כביום 

  כ לקרובים של העולה בעבור שיתן מתנה לצדקהמוסיפים מי שברך
  

קריאת 
  שביעי

ואחר מי שברך של הששי קורא השמש מכירת שביעי ואחר כך קורא 
והשמש הולך למקום הקונה . בלי להזכיר שם הקרוא" יעמוד שביעי"החזן 

ושואל איזה ישראל רוצה לכבד והולך אל המכובד בשביעי מן הקונה 
והשביעי , וחזן קורא הנשאר מן הסדר. רךוזה עולה ומב, ומודיע לו

  .'מברך ברכת אשר נתן וכו
  

סדר עדיפות 
  לקרואים

  :-כאוהנה סדר עדיפות לקרואים
ומקריא התקיעות ; בשבת הגדול ושובה; המברך במתנת יד והדורש) א

ובעל בית שהוא בעל תפלת שחרית או ; והתוקע בראשון של ראש השנה
  .מוסף בימים נוראים

ט ביום ראשון של ראש השנה ואין מקום לקראו בתוך אם יאהרציי
אלה לשני של ראש השנה או ליום נדחה אחד מ, החיובים הנזכרים לעיל

  .פוריםהכ
ראה הוא חיוב וואם קונה ההפטרה וק. בר מצוה בשחרית שבת קדש) ב

אך מזה נדחה מפני יאהרצייט של יום ראשון שהוא חיוב במנחה [במנחה 
  ]. לקרוא שניהםאם אין מקום, שלפניו

  .חתן ביום חופתו או בשבת קדש שאחריו) ג
  .סנדק ביום המילה אף שאיננה בבית הכנסת) ד
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  .בעל יולדת בשבת קדש שאחר ימי כלאה בבית בעבור לידתה) ה
ב חוץ "יאהרצייט אחרון לכל החיובים כבמגן אברהם סוף סימן רפ) ו

  .משני אופנים הנזכרים לעיל
  כב.פ מי שנוסע לדור בבית אחר הוא חיוב בשבת ראשון"בפ"ב בספר נוהג כצאן יוסף כת

וקוראים אותם לחיובים , בשבת קדש גורעים מחלקי שבעה הקרואים
  .הנדחים שנקראים בשמם בהוספות

  

  הוספות

ולא במנחה ולא בשאר ימי קריאה אף , רק בשבת קדש שחרית מוסיפים
, ד בשמם הנוספים נקראים תמיכג.לא ביום טוב ויום כיפור שבחול
  כד.וזה יכול להיות גם כהן או לוי. ובאחרון קורא אחר שמו מלת אחרון

  

תצי קדיש 
  ומי שברך

�וחזן�מנגן�חצי, אחר שברך השביעי הברכה האחרונה מכסים ספר תורה
��לשביעי'�ואמר�מי�שברך�וכו.�קדיש�כלו�בנגון�ידוע�של�שבת

  

  מפטיר

לה יותר במכירה והולך אל המע, ואחר כך קורא השמש מכירת ההפטרה
 22.והולך ומכבד, למקומו בבית הכנסת ושואל את מי רוצה לכבד

עולה למגדל ומברך , שיכול להיות כהן או לוי או ישראל, והמכובד
כשאר הקרואים וחזן קורא שנית שלשה פסוקים האחרונים שקרא כבר 

והמפטיר מברך ברכת אשר נתן ] וכן עושים ברוב שבתות השנה[לשביעי 
ושמש מוכר . למפטיר' וחזן אומר מי שברך וכו,  הקרואיםככל' וכו

  .והמכובדים עושים אותן, הגבהה וגלילה

הגבהה 
  וגלילה

 23רק מפה אחת גולל בשבת ויום טוב שחרית} ביום חול{תחת שגוללים 
  .25עליה, צבועה מבחוץ,  של משי24עוד אחרת

  

  הפטרה

בנגינת� אומר המפטיר ברכה שלפני הפטרה 26ובעת שגוללים המפות
�קהל.  מתוך ספר שכתובים בו ברכות הפטרה מכל השנההפטרה  .אמן:

בספר הפטרות הכתוב עם נקודות ונגינות [} השבוע{ומפטיר הפטרת 
ספר�ברכות�הנזכר�לעיל�באחריה�לומברך�ברכות�ש 27]ועשוי כספר תורה

כי�אין�"�אמת�וצדק"אבל�לא�אחר�,�בנגון�ידוע�ועונים�אמן�על�כל�ברכה
בברכה�אחרונה�יפסיק�.�ה�חוץ"ד�ד"פסחים�ק'�הבט�תוס.�השם�סוף�ברכ

  .'וכו"�ועל�יום"מוסב�רק�על�'�וכו"�שנתת�לנו"כי�,�במלת�הנביאים
  

  יקום פורקן
�יקום�פורקן"ואחר�כך�אומרים� �עד�סופו" .� �וכו"חזן �מרן עד�"�בסעדכון'

��כהויותר�ראוי�שיאמר�יקום�פורקן�השני�כלו�בקול.�קהל�אמן,�סופו
  

הזכרת 
 ומי תנשמו

  שברך לקהל

בעד שלשה ,  מתוך ספר הזכרה שבבית הכנסת,ואחר כך התפלל חזן
, שהם רק בעלי בתים מקהלתנו ונשיהם, מתים שמתו מקרוב הכתובים בו

ועוד התפלל בעד שלשה . ששלמו קרוביהם לקהל עשרים ואחד זהובים

                                                           
 .בשבת ויום טוב' יעמוד מפטיר' את הטעם שאין קוראים 100ראה בדברי קהלת עמוד  22
יוצא שלשבת , אחתלפי זה אם מוציאים למנחה אותו ספר של הבקר ובמנחה גוללים עליו רק מפה . אבל לא במנחת שבת 23

 .הבא בשחרית בהוצאה יש עליו רק מפה אחת
 משמע שבשבת ויום טוב גוללים שתי מפות על כל אחד מהספרים . הרב גייגר מביא מנהג זה בתיאור גלילת ספר שני 24
 .557' עמ' ראה בשרשי מנהג אשכנז חלק ב 25
  .ו"ת אות מ"קרה' אלא כדעת ארחות חיים הל: לטי בסוטה "ולא מחכים עד שהגולל יסיים לגלול את המפות כפירוש רש 26
 228 עד 112ג עמודים "ראה שרשי מנהגי אשכנז ח 27
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מלבד כשאומרים [וכן עושה בכל שבת . מן המתים שכבר מתו מקודם
וכשאין , וכשמברכים החודש, ובשבת ימים נוראים, ר וגם זולתפיוט יוצ

�זה�. ומן הקודמים הזכיר אחרים בכל שבת] תחנון אם היה חול וכל
�המתים�שהם�[בלחש� �בשבת�לקרובי �ובכי �יגון ולא�בקול�שלא�לעורר

��].בבית�הכנסת
�וכו"�מי�שברך"אחר�כך�אומר�בקול� �לקהל' ,�ולשאר�קהלות�ולנדיבים.

��.הכתוב�בסדורים
בשבת שמברכים את החדש אין אומרים הזכרת נשמות ומי שברך 

  כו.לקהל
  
  

  ברכת החדש        
  

  שעת המולד

המנהג שחזן מביט בלוח לדעת מתי המולד לפני שבת קדש שמברכים 
החדש שיוכל להגיד לשואלים והטעם נראה לי שעל ידי כך יראה בלוח 

  כז .גם יום ראש חדש ולא יטעה כשמברך
  

  
  
  
  
  

נוסח ברכת 
  החדש

והוא�, מברך חזן את החדש הבא' אחר שענו אמן אחר יקום פורקן וכו
� �ידוע �בנגון �שעשה"שמנגן �מי "� �אמן"עד �ונאמר �אמן"  חזן לוקח .קהל

  ספר תורה בזרועו ומניחו ואומר

  כח ...יֹום הִיְהֶיה ַּב... ֶדׁשרֹאׁש ֽחֹ
  :לשני ימי ראש חדש מכריז

 ...ּוַבּיֹום ה... ֹום הּיִיְהֶיה ַּב... ֶדׁשרֹאׁש ֽחֹ
  כט

  :חל ראש חדש בשבת מכריז

  ל :ינּו ְלטֹוָבהֶדׁש ַהָּבא ָעֵלֹֽוִיְהֶיה ְּביֹום ַׁשָּבת ֽק... ֶדׁשרֹאׁש ֽחֹ
  :מכריז' חל ראש חודש בשבת וביום א

ֹום ינּו ְלטֹוָבה ּוְלָמֳחָרתֹו ַבּיֶדׁש ַהָּבא ָעֵלֹֽוִיְהֶיה ְּביֹום ַׁשָּבת ֽק... ֶדׁשרֹאׁש ֽחֹ
  לא :ָהִראׁשֹון

  :חל ראש חודש בערב שבת ובשבת מכריז

  לב :ינּו ְלטֹוָבהֶדׁש ַהָּבא ָעֵלֹֽוֹום ַהִּׁשִּׁשי ּוְביֹום ַׁשָּבת ֽקּיִיְהֶיה ַּב... ֶדׁשרֹאׁש ֽחֹ
  :חל ראש חודש ביום ראשון מכריז

  לג :ִיְהֶיה ְלָמָחר ַּבּיֹום ָהִראׁשֹון... ֶדׁשרֹאׁש ֽחֹ
  : ראשון ושני מכריזחל ראש חודש בימי

  לד :ִיְהֶיה ְלָמָחר ַּבּיֹום ָהִראׁשֹון ּוַבּיֹום ַהֵּׁשִני... ֶדׁשרֹאׁש ֽחֹ
  

  יחדשהו

� �יחדשהו"קהל �סופו" �עד .� �יחדשהו"חזן "� �ישראל"עד �ידוע" .�בנגון
��}כדלהלן�{28בנגון�נבחר"�אמן"עד�"�לחיים"
��

��לההוצאת�הלכה�ותוספות:�מרחשון
��לו�בנגון�חנוכהלא:�כסלו
��לזמעין�נגוני�חנוכה:�טבת

��לח�ניגון�פוריםלא:�אדר�ראשון
��לטמעין�נגוני�פורים:�אדר
�ממעין�נגוני�פסח:�ניסן �

��מאהוצאת�הלכה�ותוספות:�אייר
��מבמנגוני�שבועות:�סיון
��מג�בנגון�עצבלא:�תמוז
��מדנגון�עצב:�אב

�מהמעין�ימים�נוראים:�אלול �

                                                           
 .'יחדשהו'נגון ידוע כהמשך ' דער פרנקפורטר קנטור'לחדשים שאין נגון נבחר מופיע ב 28
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ר טעות היא שאם כב' ולנחמה, ולשמחה, ולשלום'מה שאומרים אמן אחר 

', ונאמר אמן'למה יאמר חזן אחר כך , אמרו אמן על כל הברכות הנאמרות
  .ועל מה אומרים שנית אמן
��".סלה"עד�"�אשרי"באמרו�"�לחיים�ושלום"חזן�משלים�נגון�נבחר�של�

  

  אשרי

� �חזן �אומר �כך �אשרי"אחר "� �סלה"עד �ידוע" �בנגון .� �אשרי"קהל עד�"
פ מעולם כל ימי אשר "בפלא אמרו ' וכו" הנותן תשועה"אבל  ["הללויה"

אב הרחמים "ותפלת . להם לבדם נתנה הארץ ולא עבר שר בתוכם
] אומרים רק בשבתות שלפני שבועות ותשעה באב' וכו" ברחמיו העצומים

  .עד�סופו"�ואנחנו"חזן�
  

  הכנסה

�אומר�.  ונושאו אל ארון הקדש29ולוקח ספר תורה מאת המגביהו החזן
,�"הללויה"עד�"�הודו"�קהל�30.בנגון�חול"�לבדו"עד�"�יהללו"בדרך�הלוכו�

�לדוד" �מזמור "� �[בשלום"עד �לבנון" �מן �עגל �להפריד �ויזהרו ,� לבנון�"כי
�ושריון �מחוברים" כשמגיע חזן לארון הקדש נותן ספר תורה שבזרועו ]

וזה פותח ארון הקדש ומכניס ספר תורה ומעמידו , לבעל הוצאה והכנסה
ארון�הקדש�אומר�המכניס�עם�ובעת�פתיחת�. מובתוך וסוגר ארון הקדש

��".כקדם"עד�"�ובנחה"קהל�
  

  מנחה

מכר השמש בעמדו על מגדל הוצאה והכנסה וסגן להמעלה } במנחה{
ועושים כל מה שלפני קריאת התורה ובתוכה ואחריה כסדר . במחירם

 רק שאין אומרים קדיש אחר הקריאה מטעם שכתב} חול{האמור ביום 
  .ב"ח רצ"לבוש א

  

  
   התורה כשקוראים משני ספריםמנהגי קריאת

  71והלאה עמוד ' אות ו' מלוקט מיום ז
  

מכירת 
הוצאה 

ספר , והכנסה
  שני וסגן

השמש קורא על המגדל שבתוך בית הכנסת מכירת הוצאה והכנסה וספר 
רוצה לומר הזכות לשאת ספר תורה השני ולהחזיק בו עד שקוראים [שני 

כל אחד בפני , וסגן] כנסהולשאת הראשון מעת שקוראים בשני עד ה, בו
ג שנים "שהיה על פי הרוב נער מבן י[ למכובד בספר שני 31ועושה. עצמו

  .כאשר עשה למכובד בהוצאה והכנסה] ומעלה
  

  הוצאה

והמכובד בהוצאה והכנסה הולך למקום ארון הקדש ופותחו ולוקח ספר 
ולוקח . ונותנו לחזן הקורא, תורה העומד בתוך שתלויה בו יד של כסף

הנגלל כבר למקום הפרשה [פר תורה שני העומד לימין המוציא ס
בעוד שאומרים פסוקי , מאת השמש או מאיש אחר שחפץ בו, שקוראים בו

ונותנו למכובד בספר שני ] שלא להטריח הצבור בעת הקריאה, זמרה

                                                           
  .הרב גייגר איינו מזכיר האם המגביהו הולך אחרי החזן לארון הקדש כמו ביום חול 29
' כקדם'עד ' הודו'במתנת יד ובשמחת תורה וגם בימים האלו מ, הג היה לנגן פסוק זה רק בימים נוראיםשים לב שהמנ 30

  .נאמרו על ידי חזן וקהל בלי ניגון
 .דהיינו שמודיע לו 31
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  .שגם הוא הלך למקום ארון הקדש
ובעת�.�"מירושלים"עד�"�ויהי�בנסוע"ובעת�פתיחת�ארון�הקדש�אומרים�

��".�בקדושתו"עד�"�ברוך�שנתן"הוצאת�ספר�תורה�הראשון�אומרים�כולם�
  
  

חצי 
הגבהת ,קדיש

וגלילת ספר 
ראשון 
  ומפטיר

ומנגן חזן , ומכסים ספר תורה ומניחים ספר תורה השני לשמאל הראשון
והמכובדים .  הגבהה וגלילהםומוכרי.�}בנגון�ששייך�ליום�זה{חצי הקדיש 

�כך 32},חול{ תורה הראשון כביום מגביהים וגוללים ספר �אומר�33ואחר
�וכו �שברך �מי  ספר תורה השני ומפתו בעוד 34והשמש מסיר מעיל. 'חזן

ועושים {ואחר כך קורא השמש מכירת ההפטרה , חזן אומר מי שברך
  .  השניפר תורהשהחזן קורא בס} רק, כביום שבת רגיל

  

הגבהת 
וגלילת ספר 

  שני

ה וגלילה כבספר תורה הראשון ושואל ואחר כך שמש קורא מכירת הגבה
  .והמכובדים במצות אלה עושים אותן, הקונים ומכבד

  

  ההולכ

לוקח ספר תורה השני } החזן: וכן הוא סדר הכנסת שני ספרי תורה{
מכובד בספר תורה השני לוקח הו. מאת המגביהו ונושאו אל ארון הקדש

הולך אחר ספר תורה הראשון מאת המגביהו ונושאו אל ארון הקדש ו
  החזן

  

  הכנסה

כשמגיע חזן לארון הקדש נותן ספר תורה השני שבזרועו לבעל הוצאה 
, וזה פותח ארון הקדש ומכניס ספר תורה השני ומעמידו לימינו, והכנסה

  .ולוקח ספר תורה הראשון מן המכובד בנשיאתו ומעמידו בתוך

  
  
  

  
  מנהגי קריאת התורה כשקוראים משלשה ספרים

  406עמוד ' ו אות ד"קפויום  359ח עמוד "קי מלוקט מיום
  

מקום 
הספרים 

  בארון

השני . ְךֶוָּתספר תורה הראשון עומד בשורה הראשונה של ארון הקדש ַּב{
  מז}.עומד לימינו והשלישי עומד לימין הראשון

  

מכירת 
הוצאה 

והחזקת 
  הספרים

ספר מכירת החזקת השמש קורא על המגדל מכירת הוצאה והכנסה ו
ועושים הכל בספר תורה  מחלישישתורה ספר מכירת החזקת ני ושתורה 

  .השלישי כבספר תורה השני
  

הגבהה 
וגלילה 
  ראשונה

מכסים ספר תורה הראשון ומניחים השני }, של ששי{ואחר ברכתו השניה 
לשמאל הראשון ומוכרים הגבהה וגלילה של הראשון והמכובדים עושים 

�וזאת'קהל�. אותן יל ספר תורה השני ומפתו בעוד  והשמש מסיר מע'וגו'
   לישראל רביעי35'וכו' מי שברך'חזן אומר 

                                                           
  .והמגביה מוסר את הספר למכובד בהוצאת ספר שני 32
  .ז"בר סוף סימן קמ על פי המח198משלי שלמה סוף עמוד . אחר סיום גלילת המפה, זאת אומרת 33
ז היות שאין "משמע מלשון הרב גייגר שמחכים גם להסיר המעיל ואין לדייק אחרת מלשון המחבר בסוף סימן קמ 34

 .) 'ק א"א בס"הכוונה היא למפה כמו ברמ, "להושיט המעילין"' ק ב"ומה שהמחבר מביא שם בס. (לספרדים מעיל
   שמקדימים מי שברך להגבהה146' עמולא כפי שמובא במחזורי רדלהיים לשמחת תורה  35



 26

ספר שלישי 
  לשלחן

מכסים ספר תורה השני ומניחים השלישי , ואחר ברכת השביעי השניה
ולי נראה שאף אסור להניח ספר תורה . אבל הראשון אין מניחים, לשמאל השני

מקדימים להניחו טרם יסירו האחר , רוא בוכי רק ספר תורה שבלא זה יניחנו לק, שכבר קראו בו
 מט.רך קריאהואבל הראשון שכבר קראו בו אין להניחו שלא לצ, ולפני קדיש

� �

הגבהת ספר 
שני ושלישי 

  והפטרה

� �הקדיש �חצי �חזן �יום{ומנגן �לאותו �ששייך  ומוכרים הגבהה .}בנגון
}, חול{והמכובדים מגביהים וגוללים ספר תורה השני כביום . וגלילה
�וכוואח �שבירך �מי �חזן �אומר �כך  והשמש מסיר מעיל ספר תורה .'ר

ואחר כך קורא השמש , השלישי ומפתו בעוד חזן אומר מי שברך לשביעי
פר שהחזן קורא בס} רק, ועושים כביום שבת רגיל{מכירת ההפטרה 

  .  השלישיתורה
  

  הכנסה

ונושאי ,  ממגביהו והולך אל ארון הקודששלישי הפר תורהחזן לוקח ס
לוקחים הראשון והשני והולכים , שני והשלישי למגדל בעת הוצאהה

וזה פותח ,  השלישי לבעל הוצאה והכנסהפר תורהנותן ס }חזן{. אחריו
  .והשני לשמאלו והראשון בתוך ארון הקדש ומעמיד השלישי לימינו

� �

  

  למנחה בתענית מנהגי קריאת התורה
  

 החרבן ובצום מעיל ספר תורה שחור בשלש תעניות שעל} מלבישים{
  36.גדליה

רק הקונה , מוכרים המצות וקוראים בתורה כבשחרית] ואחר חצי קדיש[
, אבל הישראל הוא מפטיר ונמכר לבדו, סגן אין לו לכבד כי אם כהן ולוי

ואחר שנמכרו הגבהה וגלילה ". יעמוד מפטיר"כי אם , ולא נקרא בשמו
 ומפטיר מברך מפטיר ברכת הפטרה שלפניה, ועשו אותם המכובדים

  ".מגן דוד"ומברך ברכות שלאחריה עד " לנקבציו "דע" דרשו"
  

  

                                                           
  .ומחזירים המעיל הרגיל בגלילה של מנחה 36
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מראה מקורות לדיני קריאת התורה

                                                           
  ' אות ז46' משלי שלמה עמ א
  .51דברי קהלת  ב
 ' הערה ב60' משלי שלמה עמ ג
  460הוספה מהמפתח ריש עמוד  ד
 73' רי קהלת עמדב ה
 .' אות ד44' משלי שלמה עמ ו
 .' אות ז73' משלי שלמה עמ ז
 .' אות ז73' משלי שלמה עמ ח
 .' אות ו45' משלי שלמה עמ ט
 348' משלי שלמה עמ י

 ט" אות י30' משלי שלמה עמ יא
  49' דברי קהלת עמ יב
  ' אות ז73' משלי שלמה עמ יג
  81עמוד ' ד סוף אות ב"דברי קהלת יום י יד
  49' דברי קהלת עמ טו
 הוספה על פי המפתח טז
  348' על פי משלי שלמה עמ יז
  ' אות ו72' משלי שלמה עמ יח
  ' הערה ב60' משלי שלמה עמ יט
  361עמוד ' ח חלק ד"דברי קהלת יום קי כ

 458' דברי קהלת עמ כא
  464' הוספה מהמפתח סוף עמ כב
  462' מפתח עמ כג
 206' דברי קהלת עמ כד
 339' עמ' חלק וז "דברי קהלת יום קי כה
 90' דברי קהלת עמ כו
  462' מפתח עמ כז
  89' דברי קהלת עמ כח
  120' דברי קהלת עמ כט

 424'  דברי קהלת עמל
  466' מפתח עמ לא
  463' דברי קהלת עמ לב
  368' דברי קהלת עמ לג
  440' דברי קהלת עמ לד
 364' דברי קהלת עמ לה
 466' מפתח עמ לו
 402' דברי קהלת עמ לז
 439'  דברי קהלת עמ לח
 414' דברי קהלת עמ  לט

 425' דברי קהלת עמ מ
 364' דברי קהלת עמ מא
 442' דברי קהלת עמ מב
 466' מפתח עמ מג
 90' דברי קהלת עמ מד
 120' דברי קהלת עמ מה
 460' הוספה על פי מפתח עמ מו
 360' עמ' ח חלק ב"על פי דברי קהלת יום קי מז
  359' עמ' ח חלק ב"דברי קהלת יום קי מח
 .' אות ג378' ממשלי שלמה ע מט
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  לוח חילוקי העליות וההפטרות
   לשבת קדש
  מ"על פי מנהג פפד
  םכפי שמופיעי

   בקונטרוס זכרון חנוך
  ל"ל ז"מאת החבר חנוך שובאך סג
  תלמיד דברי קהלת
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  . הוא של הפסוק הראשון של כל עלייההמספר
  

'  שנקרא במנחה שבת ויום בהאחרוןמופיע מספר הפסוק ' עד'תחת הטור 
  .במקרה שקוראים עד אחר תחילת העלייה השניה של שבת' וה

  
  .המספר הימיני בכל תא הוא מספר הפסוק בפרשה

  
  .זוג המספרים בשמאל של התא הוא לפי הפרק והפסוק בכל חומש

  
יש לדעת שלרב גייגר דעה אחרת אבל בפועל הוא  *   שמופיע כוכבכל מקום

  .לא העיז לשנות מהמקובל
  

מ הוא שונה ממה שמופיע בחומשים "תא משובץ מסמל שמנהג פפד
  .אחרים

  
בדרך כלל המפטיר קורא שלשת הפסוקים , כפי שקובע הרב גייגר

ום התחלת המפטיר אלא במקום לא רשמנו מק. האחרונים של הפרשה
  .לפני זההוא ש

  
של הפרשה ' לוי'לוי מתחיל לקרוא מ, כששתי פרשיות מחוברות

  ).וילך-חוץ מנצבים(הראשונה
  

מקום ההפסקה מצויין על . המנהג להרשות הוספה אחת בלבד ורק לצורך
  .'זכרון חנוך'פי 
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  רביעי  שלישי  לוי  עד  ישראל בחול  לוי בחול  

  2,4 ; 35  1,24 ; 24  1,14 ; 14    1,9 ; 9  1.6 ; 6  בראשית
  8,15 ; 43  7,17 ; 31  7,1 ; 15    6.20 ; 12  6,17 ; 9  נח

  14,1 ; 39  13,5 ; 25  12,14 ; 14     12,10 ; 10  12,4 ; 4  לך לך
  19,21 ; 54  19,1 ; 34  18,15 ; 15    18,9 ; 9  18,4 ; 4  וירא

  24,27 ; 47  24,13 ; 33  23,17 ; 17    23,13 ; 13  23,8 ; 8  חיי שרה
  26,23 ; 39  26,13 ; 29  26,6 ; 22    25,27 ; 9  25,23;  5  תולדות

  30,14 ; 62  29,18 ; 31  29,1 ; 14    *28,18 ; 9  *28,13 ; 4  ויצא
  33,6 ; 36  32,31 ; 28  32,14 ; 11    32,10 ; 7  32,6 ; 4  וישלח

  38,1 ; 37  37,23 ; 23  37,12 ; 12    37,8 ; 8  37,4 ; 4  וישב
  41,53 ; 53  41,39 ; 39  41,15  ;15    41,8 ; 8  41,5 ; 5  מקץ
  45,28 ; 45  45,8 ; 25   א44,31 ; 14    44,25 ; 8  44,21 ; 4  ויגש
  49,1 ; 27  48,17 ; 21  48,10 ; 14    48,4 ; 8  48,1 ; 5  ויחי

  3,1 ; 48  2,11 ; 33  1,18 ; 18    1,13 ; 13  1,8 ; 8  שמות
  7,8 ; 37  6,29 ; 28  6,14 ; 13    6,10 ; 9  6,6 ; 5  וארא

  11,4 ; 33  10,24 ; 24  10,12 ; 12    10,7 ; 7  10,4 ; 4  אב
  14,26 ; 32  14,15 ; 21  14,9 ; 15    *14,1 ; 7  *13,20 ; 4  בשלח

  19,7 ; 34  18,24 ; 24  18,13 ; 13    18,9 ; 9  18,5 ; 5  יתרו
  22,27 ; 62  22,6 ; 43  21,20 ; 20    21,12 ; 12  21,7 ; 7  משפטים

  26,1 ; 41  25,31 ; 31  25,17 ; 17    25,10 ; 10  25,6 ; 6  תרומה
  29,1 ; 44  28,31 ; 33  28,13 ; 15    *28,6 ; 8  *28,3 ; 5  תצוה

  32,15 ; 61  31,12 ; 40  ב30,22 ; 12    30,17 ; 7  30,14 ; 4  כי תשא
  36,8 ; 43  35,30 ; 30  35,21 ; 21    35,11 ; 11  35,4 ; 4  ויקהל
  39,33 ; 44  39,22 ; 33  39,2 ; 13    38,28 ; 8  38,24 ; 4  פקודי

  38,1 ; 103  37,17 ; 90  35,21 ; 21        ויקהל פקודי
  3,6 ; 39  2,14 ; 31  1,14 ; 14    1,10 ; 10  1,4 ; 4  ויקרא

  8,1 ; 61  7,11 ; 34  6,12 ; 12    6,7 ; 7  6,4 ; 4  צו
  10,12 ; 36  9,24 ; 24  9,17 ; 17    9,11 ; 11  9,7 ; 7  שמיני
  13,24 ; 32  13,18 ; 26  13,6 ; 14    13,1 ; 9  12,5 ; 5  תזריע
  14,33 ; 33  14,21 ; 21  14,13 ; 13    14,10 ; 10  14,7 ; 7  מצורע

  13,55 ; 63  13,40 ; 49  13,6 ; 14        תזריע מצורע
  

  . דברי קהלת במקומות שיש לו דעה אחרת מהמנהג המקובללשון
  

  ".לראשונה"עד " וייקץ יעקב"וללוי , שהוא סוף החלום" דברתי לך"ויותר נראה לקרא לכהן עד : לוי וישראל בחול. ויצא
  ".לפני העם"וללוי , "מזה אתכם" ויש חותמים לכהן :לוי וישראל בחול. בשלח
  ".משזר"ולוי עד , "השש" ובעיני יותר נכון לקרא לכהן עד :לוי וישראל בחול. תצוה

  
  . דיבור הדברי קהלת תומה איך מפסיקים עלייה באמצע450' ז עמ" ביום שנא
פ שלא "וטעם מנהג פ. להזכיר מעשה עגל רק לשבט לוי שלא חטאו בעגל' האהל'לוי עד ', וינפש'בקהלות אחרות קורא כהן עד ב 

  .422ט סוף עמוד "מקפידים בזה ראה בדברי קהלת ליום רנ
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    מפטיר  הוספה  שביעי  ששי  חמישי

  אשיתבר  6,5 ; 143  4,19 ; 99  ˚5,25 ; 131  3,22 ; 78  2,20 ; 51
  נח  11,29; 150  11,10 ; 131  11,1 ; 122  9,18 ; 78  9,8 ; 68

  לך לך  17,24 ; 123  17,20 ; 119  17,7 ; 106  15,7 ; 69  14,21 ; 59
  וירא  22,20 ; 143  22,15 ; 138  22,1 ; 124  21,22 ; 111  21,5 ; 94
  חיי שרה    25,12 ; 99  25,1 ; 88  24,53 ; 73  24,45 ; 65
  תולדות  *  27,5 ; 102  27,34 ; 85  27,24;  75  26,30 ; 47
  ויצא    31,52 ; 143  31,43 ; 134   31,17 ; 108  30,28 ; 76

  וישלח  א36,40 ; 150  36,31 ; 141  36,20 ; 130  35,12 ; 93  34,1 ; 51
  וישב  40,20 ; 109  40,16 ; 105  40,1 ; 90  39,7 ; 73  39,1 ; 67
  מקץ  44,14 ; 143  44,7 ; 136  43,30 ; 125  43,16 ; 111  42,19 ; 76

  ויגש  ב  47,21 ; 100  47,11 ; 90  46,28 ; 73  46,8 ; 53
  ויחי  50,23 ; 82  50,13 ; 72  50,21 ; 80  49,19 ; 45  49,13 ; 39

  שמות    5,15 ; 115  5,1 ; 101  4,18 ; 87  3,16 ; 63
  וארא    9,30 ; 116  9,17 ; 103  8,19; 77  8,7 ; 65

  בא    13,11 ; 101  13,1 ; 91  12,29 ; 68  12,21 ; 60
  בשלח  17,11 ; 111  17,1 ; 101  16,11 ; 75  15,27 ; 64  14,26 ; 32
  יתרו  20,19 ; 71  20,19 ; 71  20,15 ; 67  19,20 ; 47  19,14 ; 41

  משפטים    24,8 ; 108  23,26 ; 93  23,20 ; 87  23,6 ; 73
  תרומה    27,1 ; 78  27,9 ; 86  26,31 ; 71  26,15 ; 55
  תצוה    29,26 ; 71  30,1 ; 92  29,38 ; 83  29,19;  64
  כי תשא    34,6; 108  34,27 ; 131  34,10 ; 114  32,30 ; 76
  ויקהל    38,8 ; 110  38,1 ; 103  37,17 ; 90  36,20 ; 55

  פקודי  40,34 ; 88  40,10 ; 64  40,28 ; 82  40,17 ; 71  40,1; 55
  ויקהל פקודי    40,28 ; 82  40,1 ; 55  39,22 ; 33  39,2 ; 13
  ויקרא    5,20 ; 105  5,11 ; 96  4,27 ; 77  4,1 ; 51
  צו  ג8,34 ; 95  7,31 ; 54  8,30 ; 91  8,22 ; 83  8,14 ; 75
  שמיני    11,22; 66  11,33; 77  11,1 ; 45  10,16 ; 40
  תזריע    13,34 ; 42  13,55 ; 63  13,40 ; 48  13,29 ; 37
  מצורע    14,28 ; 28  15,29 ; 86  15,16 ; 73  14,54 ; 54
  תזריע מצורע    15,29 ; 86  15,16 ; 73  14,33 ; 33  14,21 ; 21

  
  א"פ הכרעת הרב ישראל שטראוס שליט" הציון בזכרון חנוך הוא משובש וכתבתי עא

   אבל לא מצאתי כזו הוראה בדברי קהלת47,23 ; 102זכרון חנוך מביא בשם הרב גייגר שקורים למפטיר מפסוק  ב
לפי הכלל של הרב גייגר שהוא לא מציין במקרה שהמפטיר קורא רק שלשה . תוב להתחיל פסוק אחד לפני זהבכל החומשים כ ג

  .פסוקים האחרונים וכן לפי מנהג פיורדא מתחילים מהפסוק שציינתי
  

  . דברי קהלת במקומות שיש לו דעה אחרת מהמנהג המקובללשון
  

הוא תוך הענין כי אין זה ' וגו" וישמע יעקב"אבל , י שם תחלת העניןכ, "וישלח יצחק" ולי נראה לקרוא מן :מפטיר. תולדות
ורצה , שלפניו' וגו" וירא עשו"כי אם נמשך עד ; וישלח יצחק את יעקב וילך פדנה ארם"שזה כתוב כבר , ספור השמיעה והליכה

  .י"וכפירוש רש, לומר וגם ראה ששמע יעקב ושהלך
  

.למה חותמים פה בדבר לא טוב' אט אות " יום קי378ראה משלי שלמה עמוד ˚
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  רביעי  שלישי  לוי  עד  ישראל בחול  לוי בחול  

  17,1 ; 35  16,25 ; 25  16,18 ; 18    16,12 ; 12  16,7 ; 7  אחרי מות
  19,33 ; 33  19,23 ; 23  19,15 ; 15    19,11 ; 11  19,4 ; 4  קדשים

  18,22 ; 72  17,8 ; 42  16,18 ; 18        אחרי קדשים
  23,1 ; 58  22,17 ; 41  21,16 ; 16    21,13 ; 13  21,7; 7  אמור
  25,25 ; 25  25,19 ; 19  25,14 ; 14    25,8 ; 8  25,4 ; 4  בהר

  27,1 ; 45  26,10 ; 8  26,6 ; 4  26,13;11  26,10 ; 8  26,6 ; 4  בחקתי
  25,39 ; 39  25,29 ; 29  25,14 ; 14        בהר בחקתי

  3,1 ; 89  2,1 ; 55  1,20 ; 20    1,17 ; 17  1,4 ; 4  במדבר
  5,11 ; 40  5,1 ; 30  4,34 ; 14    4,29 ; 9  4,25 ; 5  נשא

  9,15 ; 41  9,1 ; 27  8,15 ; 15    8,10 ; 10  8,5 ; 5  בהעלתך
  14,8 ; 41  13,31 ; 31  13,21 ; 21    13,17 ; 17  13,4 ; 4  שלח לך

  17,6 ; 41  16,20 ; 20  א16,14; 14    16,8 ; 8  16,4 ; 4  קרח
  20,14 ; 36  20,7 ; 29  19,18 ; 18    19,11 ; 11  19,7 ; 7  חקת
  22,39 ; 38  22,21 ; 20  22,13 ; 12    22,8 ; 7  22,5 ; 4  בלק

  21,21 ; 72  20,22 ; 44  19,18 ; 18        חקת בלק
  27,6 ; 80  *26,52; 61  26,5 ; 14    25,16 ; 7  25,13 ; 4  פינחס
  31,25 ; 41  31,13 ; 29  31,1 ; 17    30,14 ; 13  30,10 ; 9  מטות
  34,16 ; 72  33,50 ; 50  ב33,11;11    33,7 ; 7  33,4 ; 4  מסעי

  32,20 ; 90  32,1 ; 71  31,1 ; 17        מטות מסעי
  1,39 ; 39  1,22 ; 22  1,12 ; 12    1,8;  8  1,4 ; 4  דברים
  5,1 ; 57  4,41 ; 48  4,5 ; 12  4,8 ; 15  4,5 ; 12  3,26 ; 4  ואתחנן

  9,4 ; 39  8,11 ; 26  8,4 ; 19  8,10 ; 25  8,4 ; 19  7,22 ; 11  עקב
  14,1 ; 58  12,29 ; 36  12,11 ; 18    12,6 ; 13  12,1 ; 8  ראה

  18,6 ; 31  18,1 ; 26  17,14 ; 19    17,11 ; 16  16,21 ; 4  שפטים
  23,8 ; 51  22,8 ; 22  21,22 ; 13    21,18 ; 9  21,15 ; 6  כי תצא

  27,1 ; 20  26,16 ; 16  26,12 ; 12  26,15;15  26,12 ; 12  26,4 ; 4  כי תבוא
  30,1 ; 21  29,15 ; 7  29,12 ; 4  29,28;20  29,15 ; 7  29,12 ; 4  נצבים

  31,10 ; 10  31,7 ; 7  31,4 ; 4  31,13;13  31,7 ; 7  31,4 ; 4  וילך
  30,15 ; 35  30,7 ; 27  30,1 ; 21        נצבים וילך

  32,19 ; 19  32,12 ; 12  32,4 ; 4    32,7 ; 7  32,4 ; 4  האזינו
  
  .הדברי קהלת תומה איך מפסיקים עלייה באמצע דיבור 450עמוד  ז"שניום  בא
  . מביא דעת נוהג כצאן יוסף שבשת מתחילים מפסוק אחד מקודם104עמוד ' משלי שלמה' אבל ב89כן בדברי קהלת ריש עמוד ב 

  
  . דברי קהלת במקומות שיש לו דעה אחרת מהמנהג המקובללשון

  
לאלה "לפי שענין " בין רב למעט" ל שהוסיף עד"כן המנהג פשוט אך שמעתי מאבי אמי זצ. ים עד שבע מאות ושלשלוי. פינחס
  .נקשר עם שלפניו וכן נראה לי עיקר "תחלק
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    מפטיר  הוספה  שביעי  ששי  חמישי
  אחרי מות  18,26 ; 76  16,31 ; 31  18,22 ; 72  18,6 ; 56  17,8 ; 42
  קדשים    19,4 ; 4  20,23 ; 60  20,8 ; 45  20,1 ; 38
  אחרי קדשים    20,23 ; 60  20,8 ; 45  19,33 ; 33  19,15 ; 15
  אמור    24,13 ; 114  24,1 ; 102  23,33 ; 90  23,23 ; 80
  בהר    25,54 ; 54  25.47 ; 47  25,39 ; 39  25,29 ; 29
  בחקתי    27,9 ; 53  27,29 ; 73  27,22 ; 66  27,16 ; 60
  בהר בחקתי    27,29 ; 73  27,16 ; 60  27,1 ; 45  26,10 ; 8

  במדבר  4,17 ; 156  4,8 ; 147  4,1; 140  3,40 ; 128  3,14 ; 102
  נשא    7,84 ; 171  7,72 ; 159  7,42 ; 129  7,1 ; 88

  בהעלתך    12,4 ; 124  11,30 ; 115  10,29 ; 78  10,11 ; 60
  שלח לך  15,37 ; 115  15,27 ; 105  15,17 ; 95  15,8 ; 86  14,22 ; 55
  קרח    18,29 ; 92  18,21 ; 84  17,25  ;60  17,16 ; 51
  חקת    21,32 ; 83  21,21 ; 72  21,10 ; 61  20,22 ; 44
  בלק    25,1 ; 96  24,14 ; 84  23,27 ; 67  23,13 ; 53
  חקת בלק    24,14 ; 84  23,27 ; 67  22,39 ; 38  22,13 ; 12

  פינחס  29,35 ; 163  29,32 ; 160  29,12 ; 140  28,16 ; 113  28,1 ; 98
  מטות    32,32 ; 102  32,20 ; 90  32,1 ; 71  31,42;  58

  מסעי  36,10 ;129  36,9 ; 128  36,1 ; 120  35,9 ; 94  35,1 ; 86
  מטות מסעי    36,1 ; 120  35,9 ; 94  34,16 ; 72  33,50 ; 50

  דברים  *  3,19 ; 102  3,15 ; 98  2,31; 77  2,2 ; 48
  ןואתחנ    7,8 ; 118  7,1 ; 112  6,10 ; 96  5,19 ; 75
  עקב  11,22 ; 108  11,1 ; 87  11,10 ; 96  10,12 ; 76  10,1 ; 65
  ראה  16,13 ; 122  16,9 ; 118  15,19 ; 105  15,1 ; 87  14,22 ; 79
  שפטים    21,1 ; 89  20,10 ; 78  19,14 ; 61  18,14 ; 39
  כי תצא    25,11 ; 102  24,14 ; 83  24,5 ; 74  23,25 ; 68

  כי תבוא    29,5 ;119  29,1 ; 115  28,6 ; 51  27,9 ; 28
  נצבים  א  30,4 ; 24  30,15 ; 35  30,11 ; 31  30,7 ;27
  וילך    ב31,17 ; 17  31,25 ; 25  31,20 ; 20  31,14 ; 14
  נצבים וילך    31,25 ; 25  31,20 ; 20  31,14 ; 14  31,7 ; 7
  האזינו  32,48 ; 48  32,40 ; 40  32,44 ; 44  32,36 ; 36  32,29 ; 29

  
  .146ראה משלי שלמה עמוד .  לא להתחיל בדבר רע אחרי פרשה שכבר קראו אותואין מדקדקים א

  26 ואז שביעי קורא עד סוף פסוק 23 זכרון חנוך מביא דעת הרב נתן אדלער שההוספה היא בפסוק ב
  

  . דברי קהלת במקומות שיש לו דעה אחרת מהמנהג המקובללשון
  

  .חלת עניןששם ת, "ואצו אתכם" ולי נראה מן :מפטיר. דברים
  .כן נראה לי כי הוא ראש הענין" ונגשו הכהנים"למפטיר שנית : מפטיר. שפטים
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         סדר ההפטרות לשבתות השנה סדר ההפטרות לשבתות השנה סדר ההפטרות לשבתות השנה סדר ההפטרות לשבתות השנה
  

  עד  :מ  ספר  
  1א"כ, ב"מ  'ה, ב"מ  ישעיה  בראשית

  'ה, ה"נ  'א, ד"נ  ישעיה  נח
  ז "ט, א"מ  ז"כ', מ  ישעיה  לך לך
  2ג"כ', ד  'א', ד  'מלכים ב  וירא

  א"ל', א  'א', א  'אמלכים   חיי שרה
  'ז', ב  'א', א  מלאכי  תולדות

  'י, ד"י  ג"י, ב"י  הושע  ויצא
  ספר עובדיה  וישלח

  'ח', ג  'ו', ב  עמוס  וישב
  'א', ד  ו"ט', ג  'מלכים א  מקץ
  ח"כ, ז"ל  ו"ט, ז"ל  יחזקאל  ויגש
  ב"י', ב  'א', ב  'מלכים א  ויחי

  ג"י, ח"כ  'ו, ז"כ  ישעיה  שמות
  ג"וכב "כ, ט"ומוסיפים כ  

  א"כ, ט"כ  ה"כ, ח"כ  יחזקאל  וארא
  ח"כ, ו"מ  ג"י, ו"מ  ירמיה  בא

  א"ל', ה  'ד', ד  שפטים  בשלח
  'ו', ז  'א', ו  ישעיה  יתרו

  'וו' ה', ומוסיפים ט  
  ב"כ, ד"ל  'ח, ד"ל  ירמיה  משפטים

  ו"ה וכ"כ, ג"ומוסיפים ל  
  ג"י', ו  ו"כ', ה  'מלכים א  תרומה

  ז"כ, ג"מ  'י, ג"מ  יחזקאל  תצוה
  ט"ל, ח"י  'כ, ח"י  'מלכים א  כי תשא

  'א', ח  'מ', ז  'מלכים א  ויקהל
  א"כ', ח  א"נ', ז  'מלכים א  פקודי
  ג"כ, ד"מ  א"כ, ג"מ  ישעיה  ויקרא

  'ג', ח  א"כ', ז  ירמיה  צו
  ג"ב וכ"כ', ומוסיפים ט  

  ז"י', ז  'א', ו  'שמואל ב  שמיני
        

  עד  :מ  ספר  
  ט"י', ה  ב"מ', ד  'מלכים ב  תזריע
  'כ', ז  'ג', ז  'מלכים ב  מצורע

  ו"ט', ט  'ז', ט  עמוס  אחרי מות
  ז"ט, ב"כ  'א, ב"כ  יחזקאל  קדשים

  א"ל, ד"מ  ו"ט, ד"מ  יחזקאל   אמור
  ז"כ, ב"ל  'ו, ב"ל  ירמיה  בהר

  ד"י, ז"י  ט"י, ז"ט  ירמיה  בחקתי
  ב"כ', ב  'א', ב  הושע  במדבר

  ד"כ, ג"י  'ב, ג"י  שפטים  נשא
  'ז', ד  ד"י', ב  זכריה  בהעלתך

  ד"כ', ב  'א', ב  יהושע  שלח 
  ב"כ, ב"י  ד"י, א" י  'שמואל א  קרח
  ג"ל, א"י  'א, א"י  שפטים  חקת
  'ח', ו  'ו', ה  מיכה  בלק

  א"כ, ט"י  ו"מ, ח"י  'מלכים א  פינחס
  'ג', ב  'א',  א  ירמיה  מטות
  ח"כ', ב  'ד', ב  ירמיה  מסעי

  'ד', ומוסיפים ג  
  ז"כ', א  'א', א  ישעיה  דברים
  ו"כ', מ  'א', מ  ישעיה  ואתחנן

  'ג, א"נ  ד"י, ט"מ  ישעיה  עקב
  'ה, ה"נ  3א"י, ד"נ  ישעיה  ראה

  א"י, ב"נ  ב"י, א"נ  ישעיה  שפטים
  'י, ד"נ  'א, ד"נ  ישעיה  כי תצא
  ב"כ', ט  'א', ט  ישעיה  כי תבא
  'ט, ג"ס  'י, א"ס  ישעיה  נצבים

  'י, ד"י  'ב, ד"י  הושע  וילך
  ז"כ, ב"ו עד י"ט, ב"ומוסיפים יואל י  

  א"נ, ב"כ  'א, ב"כ  'שמואל ב  האזינו
  

  
 מחוברים מפטירים ההפטרה של הפרשה מטות מסעי, )ל"בחו(חקת בלק, בהר בחקתי, תזריע מצורעכאשר 
  .השניה

ה ובשאר השנים " נקראת רק בשנה מעוברת שקביעותה היא זשפקודילפרשת ' ותשלם'הפטרת , לפי דברי קהלת
, ח"שנת תשס' ירושתינו'במאמר שמופיע ב. ויקהל' הרשומה לפ' ויעש חירום'ים הפטרת נויה קורשפרשה זו פ

אמנם בשאר אשכנז ריינוס תמיד . ל"מ על פי המהרי"נסיתי להוכיח שזה מנהג של חלק של בתי הכנסת של פפד
  .ל  איננו למעשה"נימוקו של המהרי,  בארץ ישראל.כשהיתה פנויה' ותשלם'הפטירו 

  .'הלא כבני כשיים'אלא ' התשפט' לא קוראים קדשיםאז ל' הלא כבני כשיים' לאחרי מות רוהפטיבשנה שלא 
  .'רני עקרה' אחרי כי תצא' מוסיפים הפטרה זו בפ', עניה סערה, 'ו לפרשת ראהשלא הפטירבשנה 

  .שנה שחלה בין יום הכיפורים לסוכות ואיננה חלה בשבת שובה מפטירים שירת דוד רק בהאזינולפרשת 
  
  .למה חותמים פה'  אות ב381 ראה משלי שלמה עמוד 1

  .למה חותמים פה'  אות א383 ראה משלי שלמה עמוד 2

 .'רני עקרה' ל'עניה סערה ' למה מקדימים473בסיום דברי קהלת אחרי המפתח עמוד ראה  3
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  שבתמנהגי 
  והלאה 80ב עמוד "ג ח"י והלאה ומיום 60 עמוד ב" ח'ומלוקט מהמקור מיום 

  

ה ערב מנח
  שבת

} כבכל יום  חול{ערב הלכו אנשים לבית הכנסת הישן להתפלל מנחה ב
  ',וגו" ואנחנו"ולא ' וגו" רחום וחנון"רק שאין אומרים 

  

  לכו נרננה

שהוא האיש [אחר תפילת שמנה עשרה בקול אומר המתפלל בקול 
בנגון�ואחר כך אומר . קדיש תתקבל] המיוחד לאמירת תהלים בבקר

וקהל�". ישענו"עד " לכו נרננה"ה "ראשון של מזמור צ הפסוק הידוע
�שאחריו �אומרים�הפסוק �מכל�, �פסוק �נגד �פסוק �וקהל �חזן �אומרים וכן

�צ �צ"מזמורי �סוף �עד �כ"ה �ומזמור �"ט �[ט �הוא �הגדול לות�במוהמפסיק
קהל�הפסוק�האחרון� ואחר�שאמרו]��יערות}ויחשף�{,עגל}�וירקידם�כמו{

� �חזן �גם עבנאומרו �ידו �ונכ [1גון �לאמר �בשלום"ון �בב" �כהרב�' רפוי
' ב"בא להם ממה שראו נמסר עליו , ומה שכתוב בספרים ישנים בדגש ,היידנהיים

' ולא היא כי אם שהב. דגש' ודימו שפירושו שיש שתי מלות שוות שהב, "דגשים
ובאמת נמצא רק עוד . ח שאות שאחריו בדגש ולא בשוא שהאות שאחריו רפה"בפת

בכח "וכן נמסר שם במסורה גדולה . דגושה יש הרבה'  אבל בב.ז"אחת בפתח באיוב י
אבל רצה , רפוי בכל הספרים' הב' ושם בישעיה מ. ,"הרימי בכוח קולך' דגשים וכו' ד

 ואף שמלת שלום פה איננה מחוברת - .לומר שבא דגש באות שאחרי פתח הבית
ואני אמרתי בשלוי "' כמו במזמור ל, ת"על ידי נגינת ספרי אמ' תרפה ב, בענין להקודם

  ]וכן הרבה, רפוי' בב
  

  לכה דודי

 בערבית מנגן על תבההפני לבר העו, לה מחזני הקה אחדר כךואח
בלי טלית להורות שאין זה מעיקר התפלה , המגדל שקוראים שם בתורה

�' וכו" לכה דודי" �נבחר �[בנגון �מעפר"ויחבר וטעמי המלות  ".התנערי

  ]2ומילת קומי תקום לבדה. ירשהם דרגא תב, ב יוכיחו"שבישעיה נ

��3מלרע'�עורי'יאמר�שני�'�התעוררי'ב
פונה למערב וכן קהל עומדים ופניהם ' וכו" בואי שלום"וכשמגיע למאמר 

ו , הראשונות פונים לדרום" בואי כלה"ובמלות . 4למערב ומנגנים עמ
 н. האחרון" לכה דודי"ומנגן כשפניו למזרח , וכן חזן. ובשניות למזרח

שב�לנגן�מן�בואי�בשלום�,�והלאה�בניגון�אחר"�התעוררי"�מן�ואם�מנגן
והטעם�נראה�לי�אחר�שהזכיר�.�[עד�סופו�בנגון�הראשון�שלפני�התעוררי

ביאת�משיח�,�שלמה:�שבראשם�שמו,�המשורר�בסוף�ארבעה�מאמרים
�ישי" �בן �יד �על �וכו" �אחרים', �מאמרים �בארבעה �שמח �בלב ,�התלהב

�"הלוי"שבראשם�אותיות� �ישיר, �התעוררי�"ואז �וכו" ושלשה�שאחריו�'
�הגאולה �בעת �ישראל �ממעמד �ששמו�. �למאמרים �הוסיף �כך ואחר

� �מאמר �בשלום"בראשם �בואי �השיר" �כבראש �שבת �לקבל �כן�. ועל

                                                           
הוראה זו היא לפי סדר אמירת הפסוקים בחברה של הרב גייגר שכנראה אמרו מתחילת לכו נרננה עד סוף ששת  1

חזן ורק בתוך י ה"בחברות אחרות כל תחילת וסוף מזמור נאמר ע. המזמורים בלי סטיה פסוק פסוק חזן קהל לסירוגין
וככה סידרנו את אמירתו בסידור אשכנז . נופל לחלק החזן' מזמור לדוד'לפי זה הפסוק האחרון של . המזמור מחליפים

  .המובהק
  .'קומי'ובין ' מעפר'וכן הוא מופיע בסידור שפת אמת בנקודה משנית בין  2
  109מסקנת הרב גייגר במשלי שלמה עמוד  3
וכן . וכן מופיע ברב ספרי התווים. 'לכה דודי' את החרוזים והקהל שר עמו את הרפריין המנהג הישן שרק החזן מנגן 4

  .נוהגים בהרבה קהלות עד ימינו
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גון�והאחרונים�בנ,�שונים�בנגון�פשוטינוהגים�החזנים�לנגן�ארבעה�הרא
�ומצהלה �שמחה .� �בשלום"אבל �בואי �שבת" �לקבל �רק �שהוא מנגנים�,

�נב �הפשוטיגון �הראשון �הקהל. �עם �לנגנו �יותר �פשוט �נגון �ראוי ,�וגם
   ]המנגנים�המאמר�הזה�אתו�כנזכר�לעיל

  

  
  

מזמור 
שיר ליום 

  השבת

כן�[עד סופו " עדותיך"חזן ". לאורך ימים"עד " מזמור שיר"אחר כך קהל 
נראה�לי�כי�הוא�ענין�בפני�עצמו�אך�החזנים�נוהגים�להרים�קול�בפסוק�

�מקולות" �כבר" �ידועב] לפי ,  ויאהרצייט של שבת אומר קדיש יתום.נגון
. ואם אין יאהרצייט של שבת אומרו של ערב שבת. שנאמר בעבור שבת

  5.אומרו מי שאין לו אב ואם: וזולתו, אומרו אבל, ואם גם זה איננו
  

המנהג 
הישן לא 

להגיד 
סדר 

קבלת 
  שבת

לת תפלהודיע שעתה זמן , םודפק בדלתותיה, אז הלך השמש לחצר שלפני שני בתי כנסיות
ועל כן לא נאמר [לה פ למנהג הקה"קבלו זקני פכי סדר קבלת שבת הנזכר לעיל לא ; מנחה

, רק יחידים נהגו לאמרו] לפני התבה כי אם על המגדל בלי עטוף טלית' וכו" לכה דודי"
" סדר קבלת שבת שנוהגים פה חדשים מקרוב באו"ח "וכמו שכתב יוסף אומץ סימן תקפ

התפללו יחידי סגלה האלה גם מנחה , לת מנחהולפי שאין ראוי לקבל שבת קודם תפ. 'וכו
 1/2[ד של יום שלם "לכן זמן קבלת שבת חצי חלק כו. לפי הסדר הנזכר לעיל. לעצמם
ומלפנים הלך השמש ברחוב היהודים [לפני זמן תפילת מנחה בבית הכנסת ] שטונרע

: וקרא ברחוב הרבה פעמים, כה לקבל שבתמלמטה למעלה עד חצר בית הכנסת בזמן הלי
ואחר כלות סדר קבלת שבת הלך שנית כן ברחוב ודפק בדלתות הבתים . קבלת שבת

וזאת הסבה שבבית הכנסת החדש לא אמרו סדר קבלת ] ובדלתות בית הכנסת כמו בחול
 -.לה ואמרוהו שם הישן לפני זמן תפכי היחידים שרצו לאמרו הלכו לבית הכנסת; שבת
לה והתפללו עם קהל התעטפו חזני הקה, נסת כנזכר לעילשדפק השמש בדלתי בית הכאחר 

ואחר תפלת . 6מנחה בשני בתי הכנסת כסדר שהתפללו היחידים בישן לפני קבלת שבת
וכשמעו שאומר החזן שם , מנחה בבית הכנסת החדש הלך שמש שבו לבית הכנסת הישן

פ "ואמירת ברכו היא בפ. ' הוא ברכו וכוברכו הודיע לחזן בית הכנסת החדש ואז אומר גם
  7.תחילת שבת ואיסור מלאכה

  

תפילת 
  ערבית

מנגן . לפניה' וגו" והוא רחום"בתפלת ערבית שבת ויום טוב אין אומרים 
ומתפללים ערבית .  וכן המבורך,בנגון�ידוע�של�ליל�שבתחזן ברכו כלו 

�מנגן". ירושלים"עד  � רק�שחזן �של�שבת�כל�מה�שמנגן שם�בנגון�בנגון
�חול �של אומרים לפני , שומר עמו ישראל לעד:  ותחת חתימת.ידוע

�חזן" ירושלים"עד " פורס"וחותמים " ופרוס עלינו סכת שלומך"החתימה 
�ובצל" �עד�סופו" �ושמרו"�קהל. �וינפש"עד�" �ששת�"חזן". �כי ,�עד�סופו"

��.�הכל�בנגון�ליל�שבת�ידוע,�וחצי�קדיש
  

עמידה 
וברכת 

  מעין שבע

 ברכות ראשונות של מרו קהל אמן אחר קדיש מתפללים שלשאחר שא
ואין " [מקדש השבת"עד " אתה קדשת"וברכת , לת לחש כמו בחולתפ

וישמחו בך ישראל "וינוחו בו ישראל מקדשי שמך כי אם : פ"אומרים בפ
ר חזן מ כלות הרב אוואחר. ושלש ברכות אחרונות כבחול] 8"אוהבי שמך

�י" צבאם"עד " לוויכ" �דועבנגון �ויכלו"קהל�. �לעשות"עד�" ."� "�ויברך"חזן
והיא�מה�שחזן�אומר�בנגון�,  ואחר כך אומרים ברכה מעין שבע,סופו עד
וחזן�,�"בראשית"עד�"�מגן�אבות"וקהל�,�"וארץ"עד�'�ברוך�אתה�ה",�ידוע
�".מקדש�השבת"עד�"�ומניח" �

                                                           
  .זאת אומרת שיש הקפדה שקדיש זה ייאמר בכל אופן אפילו שאין חיוב 5
 .נמצא שבבית הכנסת הישן התפללו החברה מנחה וקבלת שבת ואחר כך התפלל הקהל מנחה 6
א מתייחס למנהג הספרדים "רס' ומה שמובא במגן אברהם סוף ס. ו שהתפללו קבלת שבת קבלו מקודםאבל אל 7

  .'מזמור שיר ליום השבת'שהוסיפו רק 
  . והלאה59' עמ' ראה בהרחבה בשרשי מנהג אשכנז חלק א 8
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במה 
מדליקין 
  וקידוש

�של�חולואומר קדיש תתקבל  אמר רבי  9'קין וכובמה מדלי" קהל .בנגון
מסיר , בלחש עם קהל" החמין"ואחר שאמר חזן עד ". בשלום"עד " אלעזר

ואומר , הטלית והולך למקומו הקרוב יותר לפתח ומקדש שם על היין
סברי : אומר, ואם רב הקהלה בבית הכנסת[סברי מרנן ורבנן ורבותי 
ך במורינו ואם איננו בבית הכנסת אבל הנסמ. 'מורי מורינו הרב ומרנן וכו

ולעולם אינו . 'סברי מורינו הרב ומרנן וכו: אומר, ממנהיגי הקהלה שם
ם אשר קדשנו "    ואומר ברכת בורא פרי הגפן וברכת] 10מזכיר כהני

" ויכלו"אבל אין אומר פסוקי ". מקדש השבת"עד " במצותיו ורצה בנו
וקטנים . כי כבר אמרוהו בתפלת לחש ונכפל על ידי חזן בקול, לפניו
 הקידוש במקומו 11מנגן חזן תחתון, ואם החזן העליון עלה[ם היין שותי

כשאכלו , רק נתקן בשנים קדמוניות, כי קידוש איננו מהתפלה; הקרוב לפתח
ועל כן אומרו סמוך . להוציאם ידי חובתם בקידוש, אורחים בחדר הסמוך לבית הכנסת

צייט או עד סופו ויאהר" אמר רבי אלעזר"ואחר כך אומר ] לפתח בלי טלית
  .כבחול' וכו" עלינו"ואומרים . וםאבל אומר קדיש ית

  

  .12 מבית הכנסת מבעוד יוםוצאיםעל פי הרוב י  יציאה
  

ברכת 
השחר 
  וקרבנות

 .אך לא בפטיש כי אם באגרופו הכרוך בבגד, גם בשבת שחרית דפק השמש בדלתות
וחזן תחתון עומד . ובשבת שחרית מאחרים ללכת לבית הכנסת מבחול

�שבת' וכו" אדון עולם"מו בלי טלית ומנגן במקו �של �ידוע  וכן כל בנגון
ומלבד�. 'וגו" את קרבני לחמי' וידבר וגו"סדר ברכות השחר עד פרשת 
�בחול �כמו �בהן �נוהגים " ונסכה"עד " וביום השבת"ואז מוסיפים . הנגון

וגם�בפרשיות�אלה�אומר�חזן�המלים�הראשונים�. שמוסיפים בכל שבת
��.�לוהאחרונים�בקו

  

פסוקי 
  דזמרה

ומברכים על הטלית ומתעטפים חזן ' וכו" איזהו מקומן"אומרים כבחול 
כי אם , ואין מניחים תפילין, אבל בטלית מיוחדת לשבת, וקהל כמו בחול

ואחר הפסק , שתיקה יפה בשעת התפלה: אחר ברכת ציצית קורא חזן
�שבת" בתשבחות"עד " ברוך שאמר"מנגן  �של �ידוע רוך ב" קהל .בנגון

וכל�הפסוקים�שאומר�חזן�בקול�בימי�החול�אומר�" גמל עלי"עד " שאמר
�שבת בשבת אבל אומרים ', וגו" מזמור לתודה" ואין אומרים .בנגון

וגם�באלה�אומר�חזן�. עד לארך ימים, מזמורים מן למנצח מזמור לדוד
�בקול �מזמור �כל �של �והאחרונים �הראשונים �המלים ואין מפסיקים מן .

עד�"�כל�הנשמה"�בנגון�שבת�חזן. כמו בחול,  אמן ואמןברוך שאמר עד
�סופו ��ויברך�דודקהל. �עד�אחד, ��החזן. �ימלך' �עד�סופו, וכל�הפסוקים�.

ואחר�כך�המלים�.�אבל�בנגון�שבת,�שאומר�בחול�אומר�גם�בשבת�בקול
עד�,��מי�ידמהחזן.�עד�רם�ונשא,��נשמתקהל.�'הראשונים�של�נשמת�וכו

� �[ונשא �אחר �"ויפסיק �כאמורונברך �קדשך �שם �"את ,� �לדוד"כי ראש�"
  ].הפסוק

                                                           
  276' דיון למה אומרים במה מדליקין פה ולא לפני מעריב ראה במשלי שלמה עמ 9

  מ לא מזכירים כהנים" הרב גייגר מסביר למה בפפד99 'במשלי שלמה עמ10
  .לפי מה שהרב גייגר כותב בתחלת מנהגי יום חול שבזמנו כבר היו חזן עליון וחזן תחתון בכל אחד משני בתי הכנסת 11
  .' לקראת סוף הערה ה276' משלי שלמה עמ 12
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שוכן עד 
  וברכו

' וכו" בפי ישרים"וגם ' וכו" שוכן עד"אז חזן עליון ירד לפני התבה ומנגן 
�ידועבנ �זהגון �כל �אומרים �וקהל �פשוט �שבת �בלחש �של �עמו ואחר�.

� �ובמקהלות"�אומרים�"תתקדש"שאמר "� �העולמים"עד �חי �בנגון�חזן".
� �והודאו"שבת �תברכות �וכו" �קדיש' �וחצי ,� �עד �המבורך"וברכו �קהל".

  ".את�הכל"ואומרים�ברכת�יוצר�אור�עד�"�ועד"עד�"�ברוך"
   

ברכת 
קריאת 

  שמע

�" 'כה"עד " הכל יודוך"ואחר כך  �שבת �של �ידוע �ברכות�[בנגון �כל וכן
�שמע �קריאת [� �ירוממ"קהל �ךוהכל "� �מזרח"עד �הפסוק�". �חזן ואומר

�האחד�וקהל�את�שאחריו �מחל, �וקהל�עד�וכן  "וחיות�הקדש"יפים�חזן
בשבת הגדול מתחילים לומר הכל יודוך בקול "בכתב ישן ראיתי [

ונראה לי שקצרו " ובשבת הראשון בימי הסליחות מתחילים לאמרו בלחש
 ]13בשבת בחרף מפני הקור שבבית הכנסת שלא היו להם תנורים לפי שלא רצו לחמם

"�ל-אל�"קהל".�השבתקרא�ליום�"עד�"�ל�אשר�שבת-אל�"חזן�ר�כךאח
�חזן".�ביראה"עד�"�את�שם�"קהל.�עד�סופו"�שמך�"חזן".�וממליכים"עד�
�מקבלים" �וכלם �סופו" �עד �קדוש�"קהל. "� �כבודו"עד �גם�םואומרי".
�והאופנים" "� �ואומרים"עד �והאופנים�"חזן". �של�" �ידוע �בנגון �סופו עד

כביום�חול�רק�שחזן�"�גאל�ישראל"ומשם�והלאה�מתפללים�עד�.�שבת
��.מנגן�בנגון�ידוע�של�שבת�כל�מה�שאומר�בקול

   

עמידה 
וחזרת 

  ץ"הש

לת שמונה  ברכות ראשונות של תפושלש' וגו" שפתי' ה"ומתפללים בלחש 
ואחר כלות הרב . ושלש ברכות אחרונות' וכו" ישמח משה"עשרה וברכת 

תוב כאשר אין אומרים קדיש הפתח וברכו בשבת ויום טוב וימים נוראים כמו שכ[לתו תפ

�שבת מתפלל חזן שתי ברכות ראשונות ]ג"ח קל"ע א"בש �בנגון ואומר�.
�נקדש" "� �ואמר"עד �קדוש�"קהל". "� �בקול�"חזן�14"יאמרו"עד �אז עד�"
�יאמרו" �ברוך�"קהל". "� �צדקך"עד �ועינינו�"חזן". "� �צדקך"עד �קהל"
�ימלך" "� �הללויה"עד �וכוחזן". �ודור ��לדור �ושלש�ברכות' �משה  ישמח

��.של�שבתגון�ידוע�וב�ביום�חול�וכל�זה�בנאחרונות�כסדר�הכת
  
  

  
כל דיני ומנהגי קריאת התורה נמצאים בחוברת קריאת 

  .התורה
  

    

עמידה 
  דמוסף

ומתפללים בלחש , חזן יורד לפני התבה ומנגן חצי קדיש בנגון שבת
תכנת "תפלת מוסף שבת שהיא שלש ברכות ראשונות של כל יום וברכת 

  . בשחריתושלש ברכות אחרונות כ" שבת
  

חזרת 
ץ של "הש

  מוסף

�ברכות�ראשונות�. וככלות הרב תפלתו מתפלל חזן בקול �שתי שאומר
�כבשחרית �ידוע �בנגון .� �כך �נעריצך"ואחר "� �ואמר"עד �של�" �ידוע בנגון

"�ברוך�"קהל".�יאמרו"עד�"�כבודו�"חזן".�יאמרו"עד�"�קדוש�"קהל.�שבת

                                                           
  136עמוד ' ה סוף אות ט"דברי קהלת ליום צ 13
ויש לתמוה למה משנים מקדושת יום חול . וכן בקדושת מוסף' ממקומך'ו'  אז בקול'ומר זאת אומרת שגם הקהל א 14

  . שהקטעים שעליהם מבוססים ההרחבה הזאת הם נחלת החזן בלבד
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".�לאלקים"עד�"�שמע�"קהל".אומרים"עד�"�ממקומו�"חזן".�אומרים"עד�
�אחד�"חזן "� �לאלקים"עד �ה�"קהל". �אני �חזן��["אלקיכם' �יזהר וביותר

�קהל �עם �בלחש �ה�"לאמר �אני �"אלקיכם' �המקרא, �סוף �הוא �כי וגם�,
� �אל �ישמיענו"נמשך �ובדברי�"חזן�15"]והוא "� �לאמר"עד "�ימלך�"קהל".

ושלש�ברכות�,�ברכת�תכנת�שבתו�"לדור�ודור"�חזן�ואומר".�הללויה"עד�
��.הכל�בנגון�שבת,�ונות�כבשחרית�וקדיש�תתקבלאחר

  

סיום 
התפלה 
ולימוד 
  אחריה

עד " אמר רבי אלעזר' פטום הקטורת וכו' אין כאלקינו וכו"ואומרים 
וכל . ויאהרצייט או אבל אומר קדיש יתום. עד סופו" עוז' ה"חזן " בשלום"

ד וחזן תחתון מחליף עם קהל שיר היחו. 'וכו" עלינו"אחד לעצמו אומר 
�חול, של שבת �בנגון �ועד�עולם"עד�"�ככתוב"ואחר�כך�בלחש�. ואחר�".

� �קהל �עם �מחליף �שבת �בנגון �זמירות"כך �אנעים �החרוז�" �אומר שחזן
עד�"�מזמור�שיר�ליום�השבת"וקהל�את�שאחריו�ואומר�בלחש�,�הראשון
כ עד סוף "והמיוחד אומר תהלים מן מזמור ק.  ואומרים קדיש יתום.סופו

פ גם בשבת ויום "שאומרים בפ[' וגו" שיר מזמור לאסף "ואחר כך, תהלים
דרש הרב של חברת ציצית , ובעודו אומר תהלים. קדיש יתום] טוב

מענין הסדרה אחר למוד ההפטרה , במקום הנזכר שם במנהגי יום ראשון
מלבד , ואמר אחד מהחברה או אבל קדיש דרבנן, לפני שומעים הרבה

  ].הנזכר שם[י בית הכנסת קדיש דרבנן שלאחר למוד אחד מאנש
  

  מנחה

מקצה תחתון של רחוב היהודים עד לחצר בית , לערב הלך השמש בזמן הכתוב בלוח
אבל לא [בלשון אשכנז , לבית הכנסת: וקרא בכל פעם אחר הליכת איזה אמות, הכנסת

עד " אשרי"חזן היושב במקומו אמר בלי טלית ,  וכשבא לבית הכנסת]דפק
�חזן מתעטף בטלית".�הללויה"עד�"�אשרי�יושבי�"לקה.�בנגון�חול" סלה"

�ומה�".ובא לציון"בית הכנסת ועובר לפני התבה ומנגן  �הסדר �וכל
מפורש�במנהגי�יום�ראשון�רק�שבזה�מנגן�,�"ויאדיר"שאומרים�קהל�עד�

עד�"�לתיואני�תפ"וכן�,�וכן�חצי�קדיש,�שבתבנגון�ידוע�המיוחד�למנחת�
��.�אחריושאומרים�קהל"�ישעך"
  

  

קריאת התורה של מנחת שבת זהים לשל שני ומנהגי ל דיני כ
  .וחמישי רק שאין אומרים חצי קדיש לפני הגבהה

  

עמידה 
  דמנחה

בנגון�ואומר חצי קדיש     אחר סגירת ארון הקדש יורד חזן לפני התבה
והיא שלש ברכות ראשונות כבחול וברכת , לת מנחה ומתפללים תפ.חול

ותחנת ' שים שלום וכו' ת מודים וכווברכ, וברכת רצה' אתה אחד וכו
ואחר כך חזן שתי ברכות ראשונות . לת לחששאחרי כל תפ"  נצוראלוקי"

לדור�"ואחר�כך�בנגון�מיוחד�למנחת�שבת�.�וכן�קדשה�כבחול,�בנגון�חול
�ודור �וכו" ,'� �וכו"�אתה�אחד"וכן �'רצה�וכו' �מודים"ואומר�. �'וכו" קהל�.

קהל�.��16הכל�בנגון�שוה�הנזכר�לעיל.'וכו"�שים�שלום"חזן�.�מודים�דרבנן
�צדק" �צדקתך "� �ה"עד �'תושיע ."� �ה"חזן �תושיע �ובהמה �'אדם ומנגן�"

                                                                                                                                                                      
  471מפתח עמוד  15
  זאת אומרת של מנחת שבת 16
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�.�ואומרים עלינו כבחול.�קדיש�תתקבל�כלו�בנגון�מנחת�שבת �

מתי אין 
אומרים 
  צדקתך

אין אומרים ; בכל שבת שלא היו אומרים במנחה תחנון אם היה חול
מלבד�שבת�,�נבחר �עד�סופו�בנגוןוגם�בכלם�מנגן�מן�תתקבל' צדקתך וגו

ושבת�של�ראש�.�של�יום�טוב�ויום�כפור�שמנגן�כל�הקדיש�בנגון�נבחר
�ראשון �ביום �או �בשבת �שחל �באב �ותשעה �השנה �אומרים�, �אין שאף

�וגו �צדקתך �כחלק�' �ידוע �בנגון �אם �כי �נבחר �בנגון �מנגנים�תתקבל אין
תך ים צדקאין אומר, שאף שראוי לתחנון בחול,  בשבת שובה.17הראשון

  .18שבתבנגון ' תתקבל וכום ניגומנ', וגו
   

פרקי 
  אבות

בין ; בשבתות בין פסח ושבועות שונים מידי שבת אחר מנחה פרק אחד{
ז בתמוז אין שונים "אחר י. ז בתמוז שונים מידי שבת שני פרקים"שבועות וי

וקוראים את הפרק או שני ' וכו" כל ישראל"קהל משנת } .פרקים כלל
ואמר אבל קדיש יתום ואומרים .  שנת רבי חנניא בן עקשיא וכופרקים ומ

  .עלינו כבחול
  

  לדוד ברוך

  19.מנהג היה שבסוף שבת בעוד יום הדליק הנכרי הנשכר נרות בית הכנסת

וחזן , סמוך ללילה הולכים לבית הכנסת להתפלל ערבית מוצאי שבת
ונגונו��[' וגו"לדוד ברוך"ד "מנגן במקומו בלי טלית בנגון ידוע מזמור קכ

�הנגינה �מיוסד�על�פי �שמפסיק�יותר�בכל�עולה�ויורד, �ל. הפסיק�ויזהרו
�לדודמ �לת �ולהדביק, �ה: �ברוך �צורי' �ס] �"ומזמור �בנגינות"ז "�למנצח
 וסמוך לצאת הכוכבים מתעטף העולה בטלית בית הכנסת בלא 20.'וגו

שהודיע הרב כבר , ובעת צאת הכוכבים. ברכה טרם עברו לפני התבה
הלך השמש מקצה תחתון של רחוב היהודים עד לחצר בית ,  שבת מתי היאלפני

. בלשון אשכנז, לבית הכנסת]: אבל לא בתוך הרחוב כבמנחה[וקרא פתח החצר , הכנסת
  .ובא לבית הכנסת

  

מעריב של 
מוצאי 

  שבת

ע בנגון" חמתו"עד " והוא רחום"ואז העולה הלך לתבה ומנגן  �21ידו
� �שבת�מן �מוצאי �לכל �עד�שבת�שלפני�המיוחד �יום�כפור שבת�שאחר

�אלול �חדש �ראש �ישונה�, �שובה �שבת �עד �אלול �חדש �ראש �מן אבל
�ה"�קהל�22.הנגון �קראנו"עד�"�הושיעה' �חזן". �וכן �ברכו"ואומר�. �23.'וכו"

�כבחול �עשרה �שמונה �שלפני �קדיש �חצי �עד  ואחר כך .ומתפללים
" בינהלאנוש "אחר , רק בברכת אתה חונן, מתפללים תפילת לחש כבחול

" חננו מאתך"תחת ' וכו" וחננו מאתך"ואחר כך ' וכו" אתה חוננתנו"אומרים 
   24.שאומרים בחול

  
ויהי�"קהל�.�בנגון�של�חוללתו אומר חזן חצי קדיש ת הרב תפואחר כלוויהי נעם 

                                                           
  זאת אומרת של יום חול 17
 211' ח עמ"תוקן על פי דברי קהלת יום צ 18
  118משלי שלמה סוף עמוד  19
  188' עמ' ראה בהרחבה בשרשי מנהג אשכנז חלק א 20
 195' עמ' ראה בהרחבה בשרשי מנהג אשכנז חלק א 21
  210' עמ' ראה בהרחבה בשרשי מנהג אשכנז חלק א 22
אמנם מנהג . אלא במעריב של יום חול שאין אומרים בו תחנון' המבורך'של ' שים לב שאין מאריכים בניגון של ה 23

 209' עמ' ראה בהרחבה בשרשי מנהג אשכנז חלק א. ך בכל מוצאי שבתרוב הקהילות להארי
 .וכן בסידור אשכנז המובהק בכל תפילת שמונה עשרה" וחננו"אבל בסידורים הישנים הגירסא  24
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ובא לציון 
  ויתן לך

עד�"�ארך�ימים"חזן�.�ויש�כופלים�הפסוק�האחרון"�בישועתי"עד�"�נועם
וכן�כל�"�ואמר"עד�"�ואתה�קדוש"וכן�,�וע�של�מוצאי�שבתו�בנגון�ידפסו

� �עד �והלאה �משם �בשחרית�חול �חזן �ויאדיר"מה�שאומר �בנגון�" אומר
ואומר�קדיש�תתקבל�בנגון��.�וקהל�עונים�כבחול.�המיוחד�למוצאי�שבת

��.25עד�סופו"�עוז'�ה"חזן�".�בשלום"עד�"�ויתן�לך"קהל�.�חול
  

סיום 
התפילה 
  והבדלה

כי גם , במקומו בלי טלית] אף אם יאהרצייט עולה[דיל חזן תחתון מבו
ואומר סברי מרנן ורבנן ורבותי . הבדלה איננה מן התפלה כמו קידוש

. 'סברי מורי מורינו הרב ומרנן וכו: אומר, ואם רב הקהלה בבית הכנסת[
: אומר, לה שםת אבל הנסמך במורינו ממנהיגי הקהואם איננו בבית הכנס
ואומר ארבעת .] ולעולם אינו מזכיר כהנים. 'רנן וכוסברי מורינו הרב ומ

אבל אין אומרים פסוקים לפני הבדלה שאומרים . ברכות הבדלה
ואם אין . וקטנים שותים היין כבקידוש. כשאומרים הבדלה בבתיהם

הנודע לחזן במה שבא , שותהו הגדול לצאת בהבדלה הזאת, קטנים
שיר המעלות "אומרים ו. להריח בכלי בשמים אחר ברכת בשמים כמנהג

  .עלינו.  קדיש יתום26".ישראל"עד ' וגו" אשרי
 

 

                                                                                                                                                                      
  217' עמ' ראה בהרחבה בשרשי מנהג אשכנז חלק א. במנהג אשכנז הוא יותר קצר ממנהג פולין' ויתן לך'נוסח  25
ץ "ומביא שבסידור יעב. 'ויתן לך' הרב גייגר מחפש מקור למנהג אמירת פרק זה בסוף סדר 118וד במשלי שלמה עמ 26

יש טועים לחשוב שאמירתו אחרי הבדלה . ר יקר"י ב"כנראה הוא לא ראה הפירוש של הרוקח ושל ר. זה לא מופיע
. חפז לצאת מבית הכנסתר הירש שתיקן שהמקהלה תשיר אותו כדי למנוע מהקהל להי"היא תקנת רש, ולא לפניה

 .אמרוהו אחרי הבדלה, מ"מדברי הרב גייגר רואים שעוד לפני שהרב הירש הגיע לפפד


