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  רוט שליט"א,חיים מכובדי הנעלה רבי דוד 
  

לערוך בטוב טעם את מחזורך 'שבחי ישורון',  ךעבודת הקודש שללכל שבח היא ראויה 
תיקון כמה נוסחי תפילה שנשתבשו . במחזורך יש את התפילה עם אמירת הפיוטיםהמיקל מאוד 

עם מבוא חשוב , הפיוטים לאנגלית הקשות של המיליםתרגום  –, וגדולה מזו בדורות האחרונים
ון הייטס בניו יורק, היא ב'קהל עדת ישורון' דוושינגטעל טיב הפיוטים, בפרט אלה הנאמרים 

אותה  ,דמייןפראנקפורט ק"ק למסורת  הרבה קהילה הנודעת ברחבי תבל בנאמנותהה
של  את מנהג אשכנז המובהק יותר מכל קהילה אחרת שימרהבדורות האחרונים שפראנקפורט 

  .רבותינו הראשונים בחבל הריינוס
תורה. מספר תלמידי הישיבות נמצא ב"ה בעליה  לימודבדורנו יש פריחה עצומה של 

מושגים חלק מהאולם מתרחבת ברחבי תבל. ה לדקדק בהלכה בכל פרטיה השאיפמתמדת, ו
 הפיוטים , דילוגמהםהעבר. ישיבות לרוב תלמידי לא היו ידועים כיום ללא עוררין,  ושנתקבל

, שהפך לסימן היכר של 'מניינים ישיבתיים' בני זמננו. בכל הישיבות של וביטול אמירת רובם
רבותינו האחרונים נאמרו כל הפיוטים, הן בברכות קריאת  רבותינו הראשונים ומרבית ישיבות

  שמע והן בשאר חלקי התפילה. 
בדחילו ורחימו כיום צא וראה באיזו חרדת קודש התייחס ראש הישיבה שתורתו נלמדת   

. במחאה חריפה מול הרפורמים שהיו הראשונים בכל 'עולם הישיבות', רבינו עקיבא איגר זי"ע
בפיוטים אין לשנות : ", הזהיר מכךוך סידורי התפילה והמחזוריםמת לעקור את אמירת הפיוטים

וה' הטוב יסלח  ...לעג ופער פיו על הקליר ...אף שהרב אבן העזרא, הנוסח שנוסדו מקדושי עליון
להרב אבן עזרא על גודל שגגתו בזה. לזה אתם אחי מי שנוגע ה' כלבבו חלילה וחלילה לו לשמוע 

ובתפלות תחזיקו לילך בעקבי אבותינו  ,כות ושינוי נוסחאות בהםבזה לילך בנתיבתם בדילוג בר
  .)ה", סי' מ48איגרות סופרים, כתבי רעק"א, עמ' ( "ובקהלם של האנשים אל תחד כבודכם

ציינו כי לא  מגדולי ליטא שחיו בתקופה בה החלה אמירת הפיוטים להתערער, כמה  
אשר הביע מורת רוח רבה אחד מהם היה רבי ישראל סלנטר, . בהםהזלזול  מגדולי התורה יצא

הגאון הנורא קדוש ה' מו"ר ישראל סאלאנטער זצ"ל פעם אחת אמר לפני תלמידיו אודות מכך: "
ברוח הזמן הזה  וונותינו הרביםשבע ...אמירת הפיוטים אשר יסודותם בהררי קודש ממדרשי חז"ל

פרטי אנשים שנמנעים לאומרם, ועוד שמכים בכף בבית המדרש כדי לדלג מהם, לבטל  נמצא
ולהרחיק רבים מלאומרם, ותולים עצמם אשר גם קצתם מגדולי חכמי ישראל מקצרים 

אמונת ( "באמירתם, ובאמת אין לך שטות גדול מזה המסתכל להשיג מדרגתם הגדולה מה שבהם
  .)כ"ה התחיה, ברדיטשוב תרנ"ד, דף יד הערה

קולקטיבי לביטול  היתר, אינה הנהגה אישית של כמה מגדולי ישראל ר"י סלנטר לדברי  
תפקידם של עובדי ה' , . אדרבה"הפיוטים אשר יסודותם בהררי קודש ממדרשי חז"ל"אמירת של 

  .מובנוולהתעמק בלהתבונן בכל פיוט ופיוט הוא 
אך להעשרת חיינו הרוחניים בתחום נפלא  ךעלינו להעריך עוד יותר את תרומתלאור זאת 

זכות הפייטנים הקדושים ושאר רבותינו שהקפידו על  ., בבחינת 'תורה מונחת בקרן זוית'זהמוזנח 
  .ך, תעמוד לפיוטיםהאמירת 

  ,בפעליך החשוביםבהצלחה  ךהמברכ ךמוקיר ךידיד  

  



	

 מ"ו למשא"תשע'ח אדר הראשון שנת ה"בראשון דר

I have looked through מחזור שבחי ישורון and found it to be a remarkable work of Torah scholarship that 
is knowledgeable about  and augmented by an excellent grasp of the history of the development  מנהגים
of our נוסח התפלה, including a solid grasp of the ancient נוסח ארץ ישראל.  

It is no secret that those congregations where piyutim are still recited see their congregants struggle 
with its recitation. In the Eastern European rites, the recitation of piyutim outside of the High Holidays 
has largely disappeared, with only the kerovos still being recited on  and on Purim. The  ארבע פרשיות
Yotzros have totally disappeared, being only remembered by their name, which has incorrectly been 
applied to all piyutim. The musical tradition of how to recite the piyutim pleasantly and meaningfully 
has evaporated there, as the tunes of the High Holidays are being misapplied to some texts that have 
different meters and that should evoke joy rather than awe. 

Synagogues following the Western rites fare better and many congregations have maintained a musical 
tradition of how to sing some of the piyutim, such as לך קהילות בשבתות ובחדשים, or שני זיתים, or again 
the קרובות למוסף פרשת שקלים. Still, for many congregants, the piyutim, with their complex poetic 
structure and archaic language remain a closed book, and if they are not sung, they are often mindlessly 
zipped through or ignored altogether. 

The piyutim become however a great deal more enjoyable and enriching once we learn of their 
structure and main ideas. Rabbi David Roth and Dr. Gabriel Wasserman did not make   מחזור שבחי ישורון
into an academic work, though academics will appreciate the painstaking graphic work displaying the 
piyutim's complex structure and the research reporting alternate נוסחאות, both those still in use and 
those that are no longer common. Instead, they have created a most usable prayer book that through 
this excellent poetic layout and short introductions to each set of piyutim, as well as through a more 
extensive introduction that is still accessible to laymen. It invites to pray, to recite the piyutim with a 
cadence befitting their meter, slows the congregant just a bit down so he or she can identify key words 
developing the core idea of each piyut, and even invites us to revive the old, poetically correct 
melodies, or where those have been forgotten, to choose new, but appropriate melodies that enhance 
our כוונה. The authors have also explained a number of difficult words, making the text even more 
accessible. Finally, by including all the prayers for the respective days on which piyutim are recited, 
they have obviated the need for juggling two prayer books, making it again more likely that more 
congregants will join in the recitation of these edifying and inspiring prayers, which also preserve 
some ancient interpretations otherwise unknown from extant מדרשים. 

I wish the authors much success with their machzor, and that it indeed make a meaningful contribution 
to increasing the recitation of piyutim. 

Since a number of poskim have, over the ages, expressed negative attitudes towards piyutim, 
particularly towards the piyutim of ברכות קריאת שמע, I would like to buttress the authors' defence of 
their recitation with the following argument. Though a number of poskim considered the piyutim to 
consist an interruption of the basic nussach, unbeknownst, they were all reciting piyutim. Comparing 
our fixed text of standard prayers with those of the oldest siddurim (for example the siddur of Rav 
Sa'adya Gaon and siddur ha'meyuchas le'ho'Rambam) will show that our text includes passages 
unknown to some of those oldest siddurim. The presence of those passages is however easily explained 
once we are aware of the alternate  Thus, on every Shabbos we insert the piyut .מנהג ארץ ישראל of  מנהגים
'הכל יודוך והכל ישבחוך והכל יאמרו אין קדוש כה , because as the authors note in the introduction, in early 
Mediaeval Israel, it is only on such holy days that the kedusha was recited. If piyutim are a הפסק, 
shouldn't we then stick to the most ancient barebones  This ?הכל יודוך and abstain from reciting  נוסחאות
phenomenon is not restricted to הכל יודוך, and in fact quite common. Since we do not have any 
compunctions reciting our present standard nussach, this universal  buttresses those poskim the  מנהג
authors listed, who supported the continued recitation of piyutim. 

Concerning this excellent work I wish the authors א־להינו עליכם וכו' ויהי נועם ה' . 
Arie Folger, 
Chief rabbi elect of the Jewish Community of Vienna, Austria, 
formerly senior rabbi of the Jewish Community of Basel, Switzerland
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Introduction xviii 

Tam says1 that the recitation of piyutim is ״מותר משום דמצוה מן
״לשמים לבו את מכוין אדם ידם ועל המובחר , “permitted because this is 

the ideal way [of reciting a berocho] and a person concentrates on 
his prayers more properly by reciting them.” We further see from 
the introduction of the author of Sefer Maharil (written by a 
student)2 that determining the exact piyutim that the Maharil 
recited is of utmost importance. 
 
Rav Samson Raphael Hirsch writes:3 

These [piyutim] are little else than a more complete 
development of the significance of the day and the life-
thoughts flowing herefrom. From the treasures of Jewish 
knowledge, the paitan (פייטן, liturgical poet) sets before 
himself the day according to its historical and legal aspect, 
and according to the views of our Chachamim expressed 
concerning both. Filled with this knowledge, he 
approaches us at the individual sections of the Divine 
Service, thus completing its inner concept in the light of 
the significance of the day. We must envy the age when 
Jacob’s heritage was the common possession of the 
community of Jacob, and when its spirit infused all its 
adherents to such an extent that the paitan could assume 
in the mind of his hearers a knowledge of at least the main 
facts and legal concepts, as only to arouse the basic tone in 
order to awaken full accord in the mind of his hearers … 
According to the task they have set themselves, they are an 
essential supplementary part of our Divine Service. 

 
What is the relevance of these piyutim to us today? 
Rav Dr. Joseph Breuer זצ״ל wrote in his introduction to 
 4:הפיוטים של ראש השנה

It is these writings of an era long past which carry an eternal 
message for every age, to ponder and emulate the hard-won 
achievements if our forefathers. … We may not easily 

																																																								
1 Quoted in Shibolei HaLeket (Buber edition, printed in Vilna in 1887, 
reprinted in Jerusalem in 1986) page 13b. 
2 Page א of the Machon Yerushalayim edition. 
3 Horeb, page 519 (paragraph 671). 
4 Page vii. 



 4 שחרית לשבת

 Zְבָּת ֹאת? ּוִמִּׂשְמָחְת Z ֶׁשֵּמַאֲהָבְתZ ֶׁשָאַהֽ ֲעַדת ַיֲעֹקב ִּבְנZ ְבכ?ֶרֽ
אָת ֶאת־ְׁשמ? ִיְׂשָרֵאל ִויֻׁשרּון. ְחָּת ּב? ָקָרֽ  ֶׁשָּׂשַמֽ

 

Z ּוְלָבֵר@ ְלִפיָכ@ ֲאַנְֽחנּו ַחָּיבִ  ים ְלה?ד?ת ְלZ ּוְלַׁשֵּבֲחZ ּוְלָפֲאֶרֽ
ינּו ַמה־ Z. ַאְׁשֵרֽ ַבח ְוה?ָדָיה ִלְׁשֶמֽ ֶתת ֶׁשֽ Z ְוָלֽ ּוְלַקֵּדׁש ֶאת־ְׁשֶמֽ

ינּו  נּו. ַאְׁשֵרֽ נּו ּוַמה־ָּיָפה ְיֻרָּׁשֵתֽ נּו ּוַמה־ָּנִעים ּג?ָרֵלֽ ּט?ב ֶחְלֵקֽ
ְּבָכל־י?ם ָּתִמיד  ֶקרֶרב ָובֹֽ עֶֽ  ַמֲעִריִביםֶׁשֲאַנְֽחנּו ַמְׁשִּכיִמים ּו

ִים ְּבַאֲהָבה ְוא?ְמִרים ׃ַּפֲעַמֽ
1 

 

ינּו יהוה ֶאָחד.  ְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל יהוה ֱאEֵהֽ
 .ָּברּו@ ֵׁשם ְּכב?ד ַמְלכּות? ְלע?ָלם ָוֶעד :בלחש

 

; ִמֶּׁשִּנְבָרא ָהע?ָלםַאָּתה הּוא , ַאָּתה הּוא ַעד ֶׁשּלֹא ִנְבָרא ָהע?ָלם
ַקֵּדׁש ֶאת־. ְוַאָּתה הּוא ָלע?ָלם ַהָּבא, ַאָּתה הּוא ָּבע?ָלם ַהֶּזה
Z Z, ִׁשְמZ ַעל ַמְקִּדיֵׁשי ְׁשֶמֽ ּוִביׁשּוָעְתZ . ְוַקֵּדׁש ֶאת־ִׁשְמZ ְּבֹעָלֶמֽ

ְמZ ָּברּו@ ַאָּתה יהוה ְמַקֵּדׁש ֶאת־ׁשִ , ַקְרֵנֽנּו ַּה יָּתרּום ְוַתְגִּבֽ 
 .ָּבַרִּבים

 

ִים  ֶרץ ּוִבְׁשֵמי ַהָּׁשַמֽ ִים ּוָבָאֽ ינּו ַּבָּׁשַמֽ ַאָּתה הּוא יהוה ֱאEֵהֽ
ָהֶעְלי?ִנים. ֱאֶמת ַאָּתה הּוא ִראׁש?ן ְוַאָּתה הּוא ַאֲחר?ן 
ֶרץ,  ץ ֹקֶוֽיZ ֵמַאְרַּבע ַּכְנפ?ת ָהָאֽ יZ ֵאין ֱאEִהים. ַקֵּבֽ ּוִמַּבְלָעֶדֽ

ירּו וְ  ֵיְדעּו ָּכל־ָּבֵאי ע?ָלם ִּכי ַאָּתה הּוא ָהֱאEִהים ְלַבְּדZ ַיִּכֽ
ֶרץ  ִים ְוֶאת־ָהָאֽ יָת ֶאת־ַהָּׁשַמֽ ֶרץ. ַאָּתה ָעִׂשֽ ְלֹכל ַמְמְלכ?ת ָהָאֽ
יZ ָּבֶעְלי?ִנים  ֶאת־ַהָּים ְוֵאת ָּכל־ֲאֶׁשר ָּבם, ּוִמי ְּבָכל־ַמֲעֵׂשה ָיֶדֽ

ִים ֲעֵׂשה א? ַבַּתְחּת?ִנים ֶׁשּיֹאַמר לְ  ינּו ֶׁשַּבָּׁשַמֽ Z ַמה־ַּתֲעֶׂשה? ָאִבֽ
נּו יהוה  ינּו, ְוַקֶּים־ָלֽ ֶסד ַּבֲעבּור ִׁשְמZ ַהָּגד?ל ֶׁשִּנְקָרא ָעֵלֽ נּו ֶחֽ ִעָּמֽ

																																																								
1 This is the Frankfurt nusach, and it differs from the version that is typical 
in Ashkenazic siddurim today: ִים ְּבָכל־י?ם ֶרב ָוֹבֶקר ְוא?ְמִרים ַּפֲעַמֽ 	.ֶעֽ
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 .ְוָקר?ב ֵאַלי ְּבָקְרִאי ֵאָליו, / ָעָליו ְּפֵאר? ָעַלי ּוְפֵאִרי :חזן
 ָאֹדם, / ּפּוָרה ְבָדְרכ? ְּבב?א? ֵמֱאד?ם. ַצח ְוָאֹדם ִלְלבּוׁש? :קהל
ֶׁשר ְּתִפִּלין ֶהְרָאה :חזן  .ְּתמּוַנת יהוה ְלֶנֽ ֶגד ֵעיָניו, / ֶלָעָנו ֶקֽ
 ְיָפֵאר, / י?ֵׁשב ְּתִהּל?ת ָּבם ְלִהְתָּפֵאר. ר?ֶצה ְּבַעּמ? ֲעָנִוים :קהל
 .ַעם ּד?ֶרְׁשZ ְּדר?ׁש, ּד?ר ָוד?ר/ ֵמרֹאׁש  ק?ֵרא, רֹאׁש ְּדָבְרZ ֱאֶמת :חזן
יZ, / ְוִרָּנִתי ִּתְקַרב ֵאֶליZ. ִׁשית ֲהמ?ן־ִׁשיַרי ָנא :קהל  ָעֶלֽ
ֶרת ְלרֹאְׁשZְּתִהָּלִתי ְּתִהי  :חזן ֶרת, / ֲעֶטֽ  .ּוְתִפָּלִתי ִּתּכ?ן ְקֹטֽ
 ְּבֵעיֶנֽיZ, / ְּכִׁשיר יּוַׁשר ַעל־ָקְרָּבֶנֽיZ. ִּתיַקר ִׁשיַרת־ָרׁש :קהל
 .ְמח?ֵלל ּומ?ִליד ַצִּדיק ַּכִּביר, / ַמְׁשִּביר ִּבְרָכִתי ַתֲעֶלה ְלרֹאׁש :חזן
 / ְוא?ָתּה ַקח־ְלZ ִּכְבָׂשִמים רֹאׁש.רֹאׁש,  ּוְבִבְרָכִתי ְתַנֲעַנע ִלי :קהל

יZ ֶיֱעַרב ָנא ִׂשיִחי :חזן וקהל יZ, / ָעֶלֽ  .ִּכי ַנְפִׁשי ַתֲער?ג ֵאֶלֽ
 

ֶרת ְוַהֵּנַֽצח ְוַהה?ד ִּכי ֹכל  ְלZ יהוה ַהְּגֻדָּלה ְוַהְּגבּוָרה ְוַהִּתְפֶאֽ
ֶרץ, ְלZ יהוה ַהַּמְמָלָכה  ִים ּוָבָאֽ ְוַהִּמְתַנֵּׂשא ְלֹכל ְלרֹאׁש. ַּבָּׁשַמֽ

יַע ָּכל־ְּתִהָּלת?.  ִמי ְיַמֵּלל ְּגבּור?ת יהוה ַיְׁשִמֽ
 

In KAJ, the service ends at this point.  
Some communities conclude the service with אדון עולם, on the next page. 
 
In Frankfurt, the following Psalm was recited at this point, but in KAJ it 
is recited only on weekdays and Chol HaMoed, and omitted on Shabbos, 

Yom Tov, and Yom Kippur. 
 

 תהלים פג

ִׁשיר ִמְזמ?ר ְלָאָסף. ֱאEִהים ַאל־ֳּדִמי־ָל@ ַאל־ֶּתֱחַרׁש ְוַאל־ִּתְׁשֹקט 
יZ ֶיֱהָמיּון  ימּו ֵאל. ִּכי־ִהֵּנה א?ְיֶבֽ יZ ָנְֽׂשאּו רֹאׁש. ַעל־ַעְּמZ ַיֲעִרֽ ּוְמַׂשְנֶאֽ

ס?ד ְוִיְתָיֲעצּו ַעל־ְצפּוֶנֽיZ. ָאְמרּו ְלכּו ְוַנְכִחיֵדם ִמּג?י ְולֹא־ִיָּזֵכר 
תּו. יZ ְּבִרית ִיְכֹרֽ ָאֳהֵלי  ֵׁשם־ִיְׂשָרֵאל ע?ד. ִּכי נ?ֲעצּו ֵלב ַיְחָּדו ָעֶלֽ

ֶׁשת ִעם־ֱאד?ם ְוִיְׁשְמֵעאִלים מ? ָאב ְוַהְגִרים. ְּגָבל ְוַעּמ?ן ַוֲעָמֵלק ְּפֶלֽ
ָלה. ֲעֵׂשה־ ְׁשֵבי צ?ר. ַּגם־ַאּׁשּור ִנְלָוה ִעָּמם ָהיּו ְזֽר?ַע ִלְבֵני־ל?ט ֶסֽ ֹיֽ

ָלֶהם ְּכִמְדָין ְּכִסיְסָרא ְכָיִבין ְּבַנַֽחל ִקיׁש?ן. ִנְׁשְמדּו ְבֵעין־ּדֹאר ָהיּו 
ֶמן ַלֲאָדָמה. ׁשִ  מ? ְּכֹעֵרב ְוִכְזֵאב ּוְכֶזַֽבח ּוְכַצְלֻמָּנע ָּכל־ֹּדֽ מ? ְנִדיֵבֽ יֵתֽ



 יוצר לשבת חנוכה

	

100 

ַח ְוא?ֵמר ֶׁשּב? ָׁשַבת  קהל: ֵאל ִמָּכל־ְמַלאְכּת?. ְוי?ם ַהְּׁשִביִעי ְמַׁשֵּבֽ
ְלִפיָכ@ ְיָפֲארּו  1.(ט?ב ְלֹהד?ת ַליהוה) ִמְזמ?ר ִׁשיר ְלי?ם ַהַּׁשָּבת
ֶל@  ,ִויָבֲרכּו ָלֵאל ָּכל־ְיצּוָריו ַבח ְיָקר ּוְגֻדָּלה ִיְּתנּו ָלֵאל ֶמֽ ֶׁשֽ

י?ֵצר ֹּכל ַהַּמְנִחיל ְמנּוָחה ְלַעּמ? ִיְׂשָרֵאל ִּבְקֻדָּׁשת? ְּבי?ם ַׁשַּבת 
ֶדׁש.  ֹקֽ

ִים  חזן: נּו ִיְתָּפַאר ַּבָּׁשַמֽ ינּו ִיְתַקַּדׁש ְוִזְכְרZ ַמְלֵּכֽ ִׁשְמZ יהוה ֱאEֵהֽ
ֶרץ ַעל ְוַעל ָהָאֽ ַבח ַמֲעֵׂשה  ִמַּמֽ נּו ַעל ֶׁשֽ ַחת. ִּתְתָּבַר@ מ?ִׁשיֵעֽ ִמָּתֽ

ָלה. יָת ְיָפֲאֽרּוZ ֶּסֽ יZ ְוַעל ְמֽא?ֵרי א?ר ֶׁשָעִׂשֽ  ָיֶדֽ
 

 Zנּו ּב?ֵרא ְקד?ִׁשים ִיְׁשַּתַּבח ִׁשְמ נּו ְוג?ֲאֵלֽ נּו ַמְלֵּכֽ ִּתְתָּבַר@ צּוֵרֽ
נּו י?ֵצר ְמָׁשֲרִתים ַוֲאֶׁשר ְמָׁשֲרָתיו ֻּכָּלם ע?ְמִדים  ,ָלַעד ַמְלֵּכֽ

ְּברּום ע?ָלם ּוַמְׁשִמיִעים ְּבִיְרָאה ַיַֽחד ְּבק?ל ִּדְבֵרי ֱאEִהים 
ֶל@ ע?ָלם. ֻּכָּלם ֲאהּוִבים ֻּכָּלם ְּברּוִרים ֻּכָּלם ִּגּב?ִרים  ַחִּיים ּוֶמֽ

צ?ן ק?ָנם. ְוֻכָּלם ּפ?ְתִחים ֶאת־ְוֻכָּלם ֹעִׂשים ְּבֵאיָמה ּוְבִיְרָאה ְר 
ִּפיֶהם ִּבְקֻדָּׁשה ּוְבָטֳהָרה ְּבִׁשיָרה ּוְבִזְמָרה ּוְמָבֲרִכים 

 –ּוַמְמִליִכים ּוְמַׁשְּבִחים ּוְמָפֲאִרים ּוַמֲעִריִצים ּוַמְקִּדיִׁשים 
 

ֶל@ ַהָּגד?ל ַהִּגּב?ר ְוַהּנ?ָרא ָקד?ׁש ה– קהל:  ּוא.ֶאת־ֵׁשם ָהֵאל ַהֶּמֽ
 

ִים ֶזה ִמֶּזה ְונ?ְתִנים  חזן: ְוֻכָּלם ְמַקְּבִלים ֲעֵליֶהם ֹעל ַמְלכּות ָׁשַמֽ
ְרׁשּות ֶזה ָלֶזה ְלַהְקִּדיׁש ְלי?ְצָרם ְּבַנַֽחת ֽרּוַח ְּבָׂשָפה ְּברּוָרה 

 ׃ּוִבְנִעיָמה, ְקֻדָּׁשה ֻּכָּלם ְּכֶאָחד ע?ִנים ְוא?ְמִרים ְּבִיְרָאה
 

ֶרץ ְּכב?ד?.ָקד?ׁש ָקד?ׁש   ָקד?ׁש יהוה ְצָבא?ת ְמלֹא ָכל־ָהָאֽ
 

If a bris miloh will take place today (and it is not Rosh Chodesh), 
continue with אזורי אימה on p. 695. 

On Rosh Chodesh, continue with לך אלים, on the facing page. 

																																																								
1 These words appear in Baer with parentheses in Heidenheim without. 
Nonetheless, most earlier Western Ashkenaz siddurim do not have them. 
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ֶדׁש  ְוָהא?ַפִּנים ְוַחּי?ת ַהֹּקֽ
ַעׁש ָּגד?ל ִמְתַנְּׂשִאים ְלֻעַּמת ְׂשָרִפים  ְּבַרֽ

 ׃ְלֻעָּמָתם ְמַׁשְּבִחים ְוא?ְמִרים
 

FOR SHABBOS THAT FALLS ON ROSH CHODESH: 
(See introduction on p. 645.) 

 

 .עד אות יו״ד א״ב משולשע״ס . אופן

 Zָלִפים א?ְמִרים ָקד?ׁשאֲ ְלֵפי אַ ִלים אֵ ְל 
 Zָקִרים א?ְמִרים ָּברּו@בְ רּוֵאי ּבְ ָרִקים ּבְ ְל 

 .ְלZ ְקִהּל?ת ַּבַּׁשָּבת?ת ּוֶבֳחָדִׁשים א?ְמִרים ָקד?ׁש ּוָברּו@
 

 Zב?ִהים א?ְמִרים ָקד?ׁשגְ דּוֵדי ּגְ ?ִעים ּגְל 
 Zָּקה א?ְמִרים ָּברּו@ַד ָמָמה ְּד ?ֲבִבים ּדְל 

 .ּוֶבֳחָדִׁשים א?ְמִרים ָקד?ׁש ּוָברּו@ְלZ ְקִהּל?ת ַּבַּׁשָּבת?ת 
 

 Zֻמָּלה א?ְמִרים ָקד?ׁשהֲ ?ֵמי ה?ִמים הְל 
 Zִתיִקים א?ְמִרים ָּברּו@וָ עּוֵדי וְ עּוִדים וְ ְל 

 .ְלZ ְקִהּל?ת ַּבַּׁשָּבת?ת ּוֶבֳחָדִׁשים א?ְמִרים ָקד?ׁש ּוָברּו@
 

 Zא?ְמִרים ָקד?ׁשבּוִלים זְ ֵּכי זַ ?ֲעִקים זְל 
 Zְׁשַמִּלים א?ְמִרים ָּברּו@חַ ָיֵלי חֲ ִלים חָ ְל 

 .ְלZ ְקִהּל?ת ַּבַּׁשָּבת?ת ּוֶבֳחָדִׁשים א?ְמִרים ָקד?ׁש ּוָברּו@
 

 Zפּוִחים א?ְמִרים ָקד?ׁשטְ ְפְסֵרי טַ ים סִ טָ ְל 
 Zֹּדדּון א?ְמִרים ָּברּו@יִ ֹּדדּון יִ ְקְראּון יִ ְל 
 Zְקִהּל?ת ַּבַּׁשָּבת?ת ּוֶבֳחָדִׁשים א?ְמִרים ָקד?ׁש ּוָברּו@ְל. 

 

רּו  רּו/ ְוַהַחּי?ת ְיׁש?ֵרֽ  ּוְכרּוִבים ְיָפֵאֽ
ּנּו  כּו/ ּוְׂשָרִפים ָיֹרֽ  ְוֶאְרֶאִּלים ְיָבֵרֽ

 ְּפֵני ָכל־ַחָּיה ְוא?ַפן ּוְכרּוב ְלֻעַּמת ְׂשָרִפים
 ׃ְוא?ְמִריםְלֻעָּמָתם ְמַׁשְּבִחים 

 

 .ָּברּו@ ְּכב?ד־יהוה ִמְּמק?מ?
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נּו רּו , ְלֵאל ָּברּו@ ְנִעימ?ת ִיֵּתֽ ֶל@ ֵאל ַחי ְוַקָּים ְזִמיר?ת יֹאֵמֽ ַלֶּמֽ

יעּו ִּכי הּוא ְלַבּד? ּפ?ֵעל ְּגבּור?ת ֹעֶׂשה ֲחָדׁש?ת . ְוִתְׁשָּבח?ת ַיְׁשִמֽ
ַע ְצָדק?ת  ַעל ִמְלָחמ?ת ז?ֵרֽ יַח ְיׁשּוע?ת ּב?ֵרא ְרפּוא?ת ַּבֽ ַמְצִמֽ

ַהְמַחֵּדׁש ְּבטּוב? ְּבָכל־י?ם ; נ?ָרא ְתִהּל?ת ֲאד?ן ַהִּנְפָלא?ת
ִּכי , ְלֹעֵׂשה א?ִרים ְּגֹדִלים ׃ָּכָאמּור, ָּתִמיד ַמֲעֵׂשה ְבֵראִׁשית

 .ְלע?ָלם ַחְסּד?
 

  שלמה בראשי החרוזים. חתוםמאורה. 

ירּו/ ִנְכָרִתים / ֵני ֵזיִתים שְ֯   ְּבַגן ָנעּול ַיְצִהֽ
ירּו/ ְוֶאְפָרִתים / ְלרֹאׁש ֳקָהִתים   ְׁשֵּתי ֲעָטר?ת ַיְכִּתֽ

ְוַעל
1

ירּו/ ַהְּטה?ָרה / ְמנ?ָרה     ְּכמ? ֵנר?ת ַיְזִהֽ
ירּו/ ֶאל מּול ְּפֵני /  2ֵהן ַּבַּמֲחֶנה  .ַהְּמנ?ָרה ָיִאֽ

 

 ֲאֶׁשר ָהָיה ְּכִציץ נ?ֵבל/ ִציץ ִנְכָרת / ֶבן ֶאְפָרת לְ֯ 
 ְּכמ? ֳאִנָּיה ְּבִלי ח?ֵבל/ ֲאֶׁשר הּוַׁשח / ְלֵבן ָהְמַׁשח 
 ְזַכְרָיֽהּו ְּבִעיר ָּבֶבל/ ֲאֶׁשר ָרָאה / ְזכ?ר ַמְרָאה 
 ֲאַזי ַעל ַיד ְזֻרָּבֶבל/ ְוה?ַׁשְעָּתם / ְּכמ? ְזַכְרָּתם 
 ָרא ְׁשַנת י?ֵבלְוַגם ִּתקְ / ְלה?ִׁשיָעם / ְזכ?ר ַזְרָעם 

																																																								
�שני זיתים  –  This piyut is written by Shlomo Ibn Gabirol, an eleventh 

century Spanish payton. Inserting a piyut into this section of the berocho 
was quite common in Spain, but unheard of in Ashkenaz (indeed, in 
Western Ashkenaz, this is the only piyut of this type for the entire year).  
This piyut is a poetic play on today’s haftoro, in which Zecharia has a 
vision of the Menorah burning in the third Beis HaMikdosh.  We say that 
we are currently missing the Menorah and pray that it will soon be 
returned to us. (In KAJ and many other, this piyut is sung by the 
congregation.) 
1 All manuscripts and many printed editions read מּול, which is definitely 
the original text. See supplemental note 2, at the end of the volume. 
2 This vocalization follows Heidenheim and Baer, and is sung at KAJ. 
However, the meter requires ְּבַמֲחֶנה, which is definitely the original 
vocalization. 



 הלל לשבת חנוכה

	

120 

ְנִּתי ִּכי ֲאַדֵּבר. ְּבַאְרצ?ת ַהַחִּיים, ֶאְתַהֵּל@ ִלְפֵני יהוה ֲאִני , ֶהֱאַמֽ
יִתי ְמֹאד ְרִּתי ְבָחְפִזי. ָעִנֽ   .ָּכל־ָהָאָדם ֹּכֵזב, ֲאִני ָאַמֽ

 

ּכ?ס־ְיׁשּוע?ת ֶאָּׂשא . ָמה־ָאִׁשיב ַליהוה ָּכל־ַּתְגמּוֽל?ִהי ָעָלי

. ֶנְגָדה־ָּנא ְלָכל־ַעּמ?, ְנָדַרי ַליהוה ֲאַׁשֵּלם. אּוְבֵׁשם יהוה ֶאְקָר 
ְוָתה ַלֲחִסיָדיו, ָיָקר ְּבֵעיֵני יהוה Z .ַהָּמֽ , ָאָּנה יהוה ִּכי ֲאִני ַעְבֶּדֽ

ְחָּת ְלמ?ֵסָרי Z ִּפַּתֽ , ְלZ־ֶאְזַּבח ֶזַֽבח ּת?ָדה. ֲאִני ַעְבְּדZ ֶּבן־ֲאָמֶתֽ
 .ֶנְגָדה־ָּנא ְלָכל־ַעּמ?, ַליהוה ֲאַׁשֵּלםְנָדַרי . ּוְבֵׁשם יהוה ֶאְקָרא

 ִ ִכי ְירּוָׁשלָ ֽ    .ָיּהַהֲללּו־ , םְּבַחְצר?ת ֵּבית יהוה ְּבת?ֵכֽ
 

ינּו . ַׁשְּבֽחּוהּו ָּכל־ָהֻאִּמים, ַהֲללּו ֶאת־יהוה ָּכל־ּג?ִים ִּכי ָגַבר ָעֵלֽ
 .ַהֲללּו־ָיּה, ַחְסּד? ֶוֱאֶמת־יהוה ְלע?ָלם

 

 .ִּכי ְלע?ָלם ַחְסּד?, ַליהוה ִּכי ט?ב ה?דּו  חזן:
 .ִּכי ְלע?ָלם ַחְסּד?, ה?דּו ַליהוה ִּכי ט?ב :קהל

 .ִּכי ְלע?ָלם ַחְסּד?, יֹאַמר ָנא ִיְׂשָרֵאל חזן:
 .ִּכי ְלע?ָלם ַחְסּד?, ה?דּו ַליהוה ִּכי ט?ב :קהל

 .ַחְסּד?ִּכי ְלע?ָלם , יֹאְמרּו ָנא ֵבית־ַאֲהֹרן  חזן:
 .ִּכי ְלע?ָלם ַחְסּד?, ה?דּו ַליהוה ִּכי ט?ב  :קהל

ֹ  חזן:  .ִּכי ְלע?ָלם ַחְסּד?, אְמרּו ָנא ִיְרֵאי יהוהי
 .ִּכי ְלע?ָלם ַחְסּד?, ה?דּו ַליהוה ִּכי ט?ב :קהל

																																																								
עבדך אנה יי כי אני –  O God, if I am your servant, then I am as the son of 

your maidservant, the one whom You released from bondage. This means 
that the generation ready for redemption now realizes that, whatever 
abilities or chastity it possesses for the call to this new future, it owes to 
the generations of the past who faithfully persevered in their service of God 
as “His maidservant” through trial and tribulation and who became the 
true mother of the new generation of the future by passing on to their 
descendants all that is noble and true. The whole Jewish past is אמתך and 
I am בן אמתך. 
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Z  .ֲאֹדָני ְׂשָפַתי ִּתְפָּתח ּוִפי ַיִּגיד ְּתִהָּלֶתֽ
 

ינּו, ֱאEֵהי ַאְבָרָהם ֱאEֵהי ִיְצָחק  ינּו ֵואEֵהי ֲאב?ֵתֽ ָּברּו@ ַאָּתה יהוה ֱאEֵהֽ
 ֵואEֵהי ַיֲעֹקב, ָהֵאל ַהָּגֹדל ַהִּגֹּבר ְוַהּנ?ָרא ֵאל ֶעְלי?ן ּג?ֵמל ֲחָסִדים ט?ִבים

ַען ְׁשמ?  ְוֹקֵנה ַהֹּכל ְוז?ֵכר ַחְסֵּדי ָאב?ת ּוֵמִביא ג?ֵאל ִלְבֵני ְבֵניֶהם ְלַמֽ
יַע ּוָמֵגן. ָּברּו@ ַאָּתה יהוה ָמֵגן ַאְבָרָהם. ְּבַאֲהָבה. ֶל@ ע?ֵזר ּומ?ִׁשֽ  ֶמֽ

  

  ִמּס?ד ֲחָכִמים ּוְנב?ִנים
ַעת ְמִביִנים ֶמד ַּדֽ  ּוִמֶּלֽ

 ְּבִׁשיר ּוְרָנִניםֶאְפְּתָחה ִּפי 
 .ְלה?ד?ת ּוְלַהֵּלל ְּפֵני ׁש?ֵכן ְמע?ִנים

 

   .א״בע״ס . מגן: פיוט א

ַעלאָ   ז ֵמָאז ַזּֽמ?ָת ְּבֹכל ֹּפֽ
ַעלּבְ   ִמְסָּפר ְּבִמְׁשָקל ֹּכל ְלZ ְלַהֽ
ַעלּגַֽ   ְדָּת ְּבֵכן ְלָמׁשּוי ִמֵּמי ַׁשֽ
ִפי ַפֲעֵמי ָנַֽעלַּדֽ   .ַעת ִמְפַקד ֹיֽ

 

ַעלהַ  ַע ְּבַבֽ ירּו ְּכב?ד ֵרֽ  ַעל ֵהִמֽ
ַעל “ֶזה”וְ   ְללֹא ֶזה ָּפְצחּו ְּבַמֽ
 ְּנחּו ַּבֲחר?ן ַאף ְוֶנֽ ֶגף ָוַגַֽעלזֻ 
ַעלחָ  ֶבר ְוַהֳּצִרי ַתֽ  .ל ַּבֲעָדם ֶחֽ

 

 ַרח ַמָּׂשָאם ֻהַּגד ל? ְׂשֵאתטֹֽ 
 ְׁשָרם ְלָהִליץ ְּתלּוי רֹאׁש ָלֵׂשאתיָ 

																																																								
מסוד –  The Chazzon recites these lines before the beginning of every 

Kedushta, which serve as an introduction to the recital of praise of God. 
�אז מאז  –  This first piyut says that God had determined the creation of 

every being before He created the world. It then continues that the mitzvoh 
of giving the half-shekel serves to atone for the sin of the golden calf. 
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י ה ְלֵמ֥ וא׃ ִנָּד֖ ף ֶאת־ֵאֶ֤פר ַהָּפָרה֙ ֶאת־ ַחָּט֥את ִהֽ ֹאֵס֨ ס ָהֽ ִכֶּב֠ ְו֠

יו א ַעד־ָהָעֶ֑רב ְוהָֽ   ְּבָגָד֔ ל ְוַלֵּג֛ר ַהָּג֥ר ְוָטֵמ֖ ה ִלְבֵנ֣י ִיְׂשָרֵא֗ ְיָת֞

ם׃ ת עIָלֽ א  ְּבתIָכ֖ם ְלֻחַּק֥ ת ְלָכל־ֶנֶ֣פׁש ָאָד֑ם ְוָטֵמ֖ ַהֹּנֵגַ֥ע ְּבֵמ֖
ים׃ י  ִׁשְבַע֥ת ָיִמֽ י ּוַבּ֥יIם ַהְּׁשִביִע֖ ֣הּוא ִיְתַחָּטא־֞בI ַּבּ֧יIם ַהְּׁשִליִׁש֛

א  ֹ֥ י ל י ּוַבּ֥יIם ַהְּׁשִביִע֖ א ַּבּ֧יIם ַהְּׁשִליִׁש֛ א ִיְתַחָּט֜ ֹ֨ ִיְטָה֑ר ְוִאם־ל
ר׃ ַע ְּבֵמ֣ת  ִיְטָהֽ ל־ַהֹּנֵג֡ ֶפׁש֩ ָּכֽ א ְּבֶנ֩ ֹ֣ ם ֲאֶׁשר־ָי֜מּות ְול ָאָד֨ א  ָהֽ ִיְתַחָּט֗

י ֶאת־ִמְׁשַּכ֤ן יהו וא ִמִּיְׂשָרֵא֑ל ִּכי֩ ֵמ֨ א ְוִנְכְרָת֛ה ַהֶּנֶ֥פׁש ַהִה֖ ה֙ ִטֵּמ֔
ְהֶי֔ה ֖עIד ֻטְמָא֥תI ֽבI׃ ק ָעָליו֙ ָטֵמ֣א ִיֽ א־ֹזַר֤ ֹֽ ה ל ה  ִנָּד֜ זֹ֚את ַהּתIָר֔

ֶהל֙ ְוָכל־ֲאֶׁש֣ר ֶהל ָּכל־ַהָּב֤א ֶאל־ָהֹא֨ י־ָי֣מּות ְּבֹא֑ ם ִּכֽ ֶהל  ָאָד֖ ָּבֹא֔

ים׃ א ִׁשְבַע֥ת ָיִמֽ יל  ִיְטָמ֖ יד ָּפִת֖ ְוֹכל֙ ְּכִל֣י ָפ֔תּוַח ֲאֶׁש֛ר ֵאין־ָצִמ֥
א ֽהּוא׃ ֶרב֙  ָעָל֑יו ָטֵמ֖ ֲחַלל־ֶח֨ ה ַּבֽ ע ַעל־ְּפֵנ֣י ַהָּׂשֶד֗ ל ֲאֶׁשר־ִיַּג֜ ְוֹכ֨

ים׃ א ִׁשְבַע֥ת ָיִמֽ ֶבר ִיְטָמ֖ ם ֣אI ְבָק֑ ת ֽאI־ְבֶעֶ֥צם ָאָד֖ ְקחּו֙ ְולָֽ  ֣אI ְבֵמ֔
ִלי׃ ִים ַחִּי֖ים ֶאל־ֶּכֽ ן ָעָל֛יו ַמ֥ ַחָּט֑את ְוָנַת֥ ֲעַפ֖ר ְׂשֵרַפ֣ת ַהֽ א ֵמֽ  ַלָּטֵמ֔
ֶהל֙ ְוַעל־ ח ֵא֜זIב ְוָטַב֣ל ַּבַּמִים֮ ִא֣יׁש ָטהIר֒ ְוִהָּז֤ה ַעל־ָהֹא֨ ְוָלַק֨

 Iֶצם֙ ֣א ַע ַּבֶע֨ יּו־ָׁש֑ם ְוַעל־ַהֹּנֵג֗ ים ְוַעל־ַהְּנָפׁ֖שIת ֲאֶׁש֣ר ָהֽ ָּכל־ַהֵּכִל֔

																																																								
 י״רש

. לשון זריקה )זכריה ב( לידות את קרנות הגוים .)איכה ג( יה כמו וידו אבן בילמי הז. למי נדה
שהיא כקדשים  קראה הכתוב חטאת לומר ,ולפי הלכותיו .לשון חטוי כפשוטו א.חטאת הו

 . במת בנפש. )א הזה"ס(באפר הפרה . יתחטא בוהוא  .להאסר בהנאה
  .זה מת של נפש האדם להוציא נפש בהמה שאין טומאתה צריכה הזאהואי
 אם נכנס לעזרה. טמא' את משכן ה. )חולין עב(בנפש זו רביעית דם  חר,אבר ד
 . שטבל יפ לעף א. עוד טמאתו בו. בטבילה בלא הזאת שלישי ושביעי לואפי 

 ,בכלי חרס הכתוב מדבר. וכל כלי פתוח. בעוד שהמת בתוכו. כל הבא אל האהל
לפיכך אם אין מגופת צמידתו פתולה עליו יפה  ,שאין מקבל טומאה מגבו אלא מתוכו 

לשון מחובר בלשון עברי . פתיל. )ספרי( הא אם יש צמיד פתיל עליו טהור ,בחבור טמא הוא
 רבותינו. על פני השדה. אחותינתחברתי עם ) בראשית ל(וכן נפתולי אלהים נפתלתי 

 .מטמא המת שם בנגיעה ,שאין שם אהל ,על פני השדה ,ופשוטו .דרשו לרבות גולל ודופק 



 קרובה לשבת הגדול

	

478 

ְׁשָּת ְפָגָריו ְיָלה ָיַעץ ְמָחֵרף ְלנ?ֵפף ִאּוּוי ה?ַבֽ  סנחריב .ַּבַּלֽ
ְיָלה ִאיׁש?ןָּכַרע ֵּבל ּוַמָּצב? ּבְ   .ַלֽ

ְיָלה ְלִאיׁש ֲחֻמד?ת ִנְגָלה ָרז ֲחז?ת  דניאל .ָלֽ
ְיָלה  .ַוְיִהי ַּבֲחִצי ַהַּלֽ

ֶדׁש ֶנֱהַרג ּב?ִמְׁשַּתֵּכר ִּבְכֵלי  ְיָלה ֹקֽ  בלשאצר .ַבַּלֽ
ְיָלה נ?ַׁשע ִמּב?ר ֲאָרי?ת ּפ?ֵתר ְּבִעּת?ֵתי  .ַלֽ

ְיָלה ִׂשְנָאה ָנַטר ֲאָגִגי ְוָכַתב ְסָפִרים  המן .ַּבָּלֽ
ְיָלה  .ַוְיִהי ַּבֲחִצי ַהַּלֽ

  ְרָּת ִנְצֲחZ ָעָליו ְּבֶנֽ ְיָלה ֶדד ְׁשַנתע?ַרֽ  .ַלֽ
ְיָלה ִתְדר?@ ְלֹׁשֵמר ַמהּפּוָרה   אדום לעתיד לבא .ִּמַּלֽ

ֶקר ְוַגם ָאָתה ׃ָצָרח ַּכֹּׁשֵמר ְוָׂשח ְיָלה ֹבֽ  .ָלֽ
ְיָלה  .ַוְיִהי ַּבֲחִצי ַהַּלֽ

ְיָלה ָקֵרב י?ם ֲאֶׁשר הּוא לֹא י?ם ְולֹא  .ַלֽ
Zי?ם ַאף ְל Zְיָלה ָרם ה?ַדע ִּכי ְל  .ַלֽ

Zְיָלה ־ָּכל־ַהּי?ם ְוָכל ֹׁשְמִרים ַהְפֵקד ְלִעיְר  .ַהַּלֽ
ְיָלה ָּתִאיר ְּכא?ר י?ם ֶחְׁשַּכת  .ָלֽ

ְיָלה  .ַוְיִהי ַּבֲחִצי ַהָּלֽ
 

Some communities – but not KAJ –continue immediately with ובכן לך תעלה קדושה (p. 483). 
They will instead recite this following piyut in Musof (before במנוחתינו רצה א”או ). 

 

  . ע״ס א״ב כפול.הלכות סדר

ֶסד ֹּכל ַמְלִחים/ ִּדיר ָּדר ְמתּוִחים אַ   ְּבֶחֽ
 .ְוה?ִציָאם ִמֵּבין ַהח?ִחים/ ִאֵּזן ֶאְנַקת ֲאנּוִחים 

 ִּדיָרת?ד ִמְּמע?ן ָר / ז ְּבֹרב ֶחְמָלת? אָ 
ֶר@ ֲאֻיָּמת?  ֶבל ַנֲחָלת?/ ּוָפָדה ִמֶּפֽ  .ְוִכָּנם ֶחֽ

																																																								
� אדיר דר  – This piyut is not part of this Kerovo, but rather it is an 

anonymous piyut of unknown origin. Indeed, some Western Ashkenazic 
communities recite it in Musof (before א רצה במנוחתינו”או ) and in the Greek 
Romaniote rite it was recited as a Yotzer. It discusses many halochos of 
preparing for Pesach and is cited by Tosafos in Zevochim 95b. 
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נּו;  ַאָּתה הּוא ַמְלֵּכֽ

ָּתה.  ינּו ָאֽ ֶל@ ֲאב?ֵתֽ ֶמֽ

ַען ִׁשְמZ ַמֵהר  ְלַמֽ

נּו ַּכֲאֶׁשר  ְלּתָ ְלָגֳאֵלֽ ָּגַאֽ
1 

ינּו. ֱאֶמת  ֶאת־ֲאב?ֵתֽ
ֵמע?ָלם ִׁשְמZ ַהָּגד?ל 

ינּו ִנְקָרא ְּבַאֲהָבה  ָעֵלֽ
.Z  ֵאין ֱאEִהים זּוָלֶתֽ

ַעל־ָהִראׁש?ִנים ְוַעל־ָהַאֲחר?ִנים 

ֱאֶמת . ָּדָבר ט?ב ְוַקָּים ְלע?ָלם ָוֶעד
ֱאֶמת . ֶוֱאמּוָנה ֹחק ְולֹא ַיֲעֹבר

ינּו ֵואEֵהי  ָׁשַאָּתה הּוא יהוה ֱאEֵהֽ
ינּו ינּו, ֲאב?ֵתֽ ֶל@ ֲאב?ֵתֽ נּו ֶמֽ , ַמְלֵּכֽ

ינּו נּו ּג?ֵאל ֲאב?ֵתֽ נּו צּור , ּג?ֲאֵלֽ י?ְצֵרֽ
נּו נּו ֵמע?ָלם, ְיׁשּוָעֵתֽ נּו ּוַמִּציֵלֽ  ּפ?ֵדֽ

Z Zֵאין ֱאEִהים זּולָ , ְׁשֶמֽ  .ֶתֽ
 

   2ם בנימן.וזולת. ע״ס א״ב ובסוף חת
 ֳּדִמי ָל@ ַאל־ִּתְׁשֹקט ְוֶתֱחָרׁש־ַאל Eִהיםאֱ 
 ַעד ְנֵוה ֵהיָכְלZ ִּכי ֶנֱהָרס ְוֶנֱחָרׁשּבְ 
 ?ִים ְיָרֽׁשּוהּו ְּכֵבן ָראּוי ִליָרׁשּג
 יZ ָׁשְפכּו ְוָדר?ׁש לֹא ִנְדָרׁש.ם ֲעָבֶדֽ ַּד 

																																																								
�אלהים אל דמי  –   This piyut is signed Binyomin, usually assumed to be 
Binyomin ben Zerach, who probably lived in southern Italy in the eleventh 
century. He also wrote, among other things, the Yotzer and Zulas that we 
recited on Shabbos HaGodol, and the Lecho Eilim piyut of Rosh Chodesh. 
We complain to God that the non-Jews are terrible to us: they have killed 
us and destroyed the Beis HaMikdosh.  
(While we are fortunate to live in peace with many of our neighbors and 
are certainly not referring to them, there still exist today many non-Jews 
in other lands who openly profess their hatred.)  
We conclude that we can’t bear this exile for any longer, and therefore 
beseech God to redeem us, build the Beis HaMikdosh, and to completely 
restore the Temple service. This fits directly into the context of this 
berocho, whose main theme is redemption. 
Even though we recite this piyut in Iyor to commemorate the Crusades, 
Binyomin ben Zerach lived before the Crusades, so he must have written 
about decrees against the Jewish people in general. 
ְלּתָ  ַּכֲאֶׁשר 1 ָּגַאֽ  follows Heidenheim and Baer. Older texts read  ְָלּת  .ְּכָגַאֽ
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The following prayers are Yizkor, in memory of various deceased people. 
(Unlike in Eastern European communities where Yizkor was traditionally 
recited on certain days of Yom Tov, in Southern Germany it was recited 
specifically on the Shabbosos before Shovuos and Tish’o B’Av.) 

 
1. In memory of the rabbis of Europe and our relatives there 

(over a thousand years of Jewish life). 
 

 ׁש?ֵכן ַּבְּמר?ִמים/ ֵאל ָמֵלא ַרֲחִמים 
 ַעל ַּכְנֵפי ַהְּׁשִכיָנה/ ַהְמֵצא ְמנּוָחה ְנכ?ָנה 

 יַע ַמְזִהיִריםַהר ָהָרִקֽ ְּכזֹֽ / ְּבַמֲעל?ת ְקד?ִׁשים ּוְטה?ִרים 
 

ְוַהַּצִּדיִקים ינּו ַהְּגא?ִנים ינּו ְוַרּבֵֽ ִנְׁשמ?ת מ?ֵרֽ ־ֶאת
ינּו ְוַאחֵֽ ־ִנְׁשמ?ת ָּכל־ְוֶאת, ָרַּפאיְּבַאְרצ?ת ָאיְ  ינּו ְקר?ֵבֽ

 ֶדן ִּתְהֶיה ְמנּוָחָתםְּבַגן עֵֽ , ֶׁשָהְלכּו ְלע?ָלָמם
 

 ֶתר ְּכָנָפיו ְלע?ָלִמיםַיְסִּתיֵרם ְּבסֵֽ / ַעל ָהַרֲחִמים ּובַֽ 
 יהוה הּוא ַנֲחָלָתם/ ִנְׁשָמָתם ־ְוִיְצֹרר ִּבְצר?ר ַהַחִּיים ֶאת

 

 ִמְׁשָּכָבם ְּבָׁשל?ם־ּוחּו ַעלְוָינֽ 
 .ָאֵמן ׃ְונֹאַמר

 
2. In memory of the victims of the Holocaust of the 1930s-1940s, 

including a list of many of the occupied countries. 
 

 ַּדַּין ַאְלָמנ?ת ַוֲאִבי ְית?ִמים/ ֵאל ָמֵלא ַרֲחִמים 
 ִיםִּנְׁשַּפ@ ַּכּמַֽ ק ְלַדם ִיְׂשָרֵאל ׁשֶ ָנא ֶּתֱחֶׁשה ְוִתְתַאּפַ  ַאל

 ַעל ַּכְנֵפי ַהְּׁשִכיָנה/ ֵּתן ְמנּוָחה ְנכ?ָנה 
 יַע ַמְזִהיִריםַהר ָהָרִקֽ ְּכזֹֽ / ְּבַמֲעל?ת ְקד?ִׁשים ּוְטה?ִרים 

 

ִנְׁשמ?ֵתיֶהם ֶׁשל י?ֵתר ִמִּׁשָּׁשה ַאְלֵפי ֲאָלִפים ־ֶאת
ֶׁשֶּנֶהְרגּו , ֲאָנִׁשים ְוָנִׁשים ְיָלִדים ִויָלד?ת, ִיְׂשָרֵאל
ְוֶׁשִּנְׂשְרפּו ְוֶׁשִּנְטְּבעּו ְוֶׁשֶּנְחְנקּו ְוֶׁשִּנְקְּברּו טּו ְוֶׁשִנְׁשחֲ 
 ַחִּיים
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ֶדׁש  :החזן לבדו אומר יַח ַׂשְרֵפי ֹקֽ ַהַּמְקִּדיִׁשים , ַנֲעִריְצZ ְוַנְקִּדיְׁשZ ְּכס?ד ִׂשֽ
ֶדׁש Z ,ִׁשְמZ ַּבֹּקֽ  ׃ְוָקָרא ֶזה ֶאל־ֶזה ְוָאַמר ׃ַּכָּכתּוב ַעל־ַיד ְנִביֶאֽ

ֶרץ ְּכב?ד?   :קהל  .ָקד?ׁש ָקד?ׁש ָקד?ׁש יהוה ְצָבא?ת ְמלֹא ָכל־ָהָאֽ
ְמָׁשֲרָתיו ׁש?ֲאִלים ֶזה ָלֶזה ַאֵּיה ְמק?ם , ְּכב?ד? ָמֵלא ע?ָלם  :כ חזן"קהל ואח
רּו. ְּכב?ד?  ׃ְלֻעָּמָתם ָּברּו@ יֹאֵמֽ
 .ָּברּו@ ְּכב?ד יהוה ִמְּמק?מ?  :קהל

ֶרב   :כ חזן"קהל ואח ֶפן ְּבַרֲחִמים ְוָיֹחן ַעם ַהְמַיֲחִדים ְׁשמ? ֶעֽ ִמְּמק?מ? הּוא ִיֽ
ֶקר  ִים ְּבַאֲהָבה ְׁשַמע א?ְמִרים. ְּבָכל־י?ם ָּתִמידָוֹבֽ  ׃ַּפֲעַמֽ
ינּו יהוה ֶאָחד   :קהל  .ְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל יהוה ֱאEֵהֽ

ֶאָחד  חזן: קהל ואח"כ
נּו 1 נּו הּוא מ?ִׁשיֵעֽ ינּו הּוא ַמְלֵּכֽ ינּו הּוא ָאִבֽ , הּוא ֱאEֵהֽ

נּו ְּבַרֲחָמיו ֵׁשִנית   ,ִלְהי?ת ָלֶכם ֵלאEִהים ׃ְלֵעיֵני ָּכל־ַחיְוהּוא ַיְׁשִמיֵעֽ
 .ֲאִני יהוה ֱאEֵהיֶכם  חזן: קהל ואח"כ

 

יֶכם ִים ִּבְגבּוָרת? ֱאEֵהֽ יַח ִׁשְמׁש? ִשְבָעַתֽ ְזִרֽ   2ַי֯
ֶמׁש ְזִריָחת?הַ֯  ַח ְּבִהְתַחְּדׁש? ַּכֶּׁשֽ  ָּיֵרֽ
ֶדׁש ְּבִהְתַקְּדׁש? ְלַחֵּדׁש ַּכָּפָרת?וְ֯   ַהֹחֽ
 ת ְׁשִכיָנת?ּׁשַ ֻד ?ת קְ֯ ז֯ ּי?ם ְלַשְּמׁש? חֲ֯ ת הַ֯ ָּד֯ 

ֶדׁש ְּבָחְדׁש? ּוִמֵּדי ַׁשָּבת ְּבַׁשַּבּת?  .ִמֵּדי־ֹחֽ
 

 ׃ּוְבִדְבֵרי ָקְדְׁשZ ָּכתּוב ֵלאֹמר  :חזן
ִי@ ִצּי?ן ְלֹדר ָוֹדר ַהֲללּו־ ִיְמE@   :קהל  ָיּה.יהוה ְלע?ָלם ֱאEַהֽ

Z ּוְלֵנַֽצח ְנָצִחים   :והחזן ממשיך לבדו ְלֹדר ָוֹדר ַנִּגיד ָּגְדֶלֽ

ינּו לֹא־ָימּוׁש ְלע?ָלם ָוֶעד, ְקֻדָּׁשְתZ ַנְקִּדיׁש ינּו ִמִּפֽ ִּכי , ְוִׁשְבֲחZ ֱאEֵהֽ
ָּתה ֶל@ ָּגד?ל ְוָקד?ׁש ָאֽ  .ָּברּו@ ַאָּתה יהוה ָהֵאל ַהָּקד?ׁש. ֵאל ֶמֽ

 

																																																								
� אלהים יזריח  – The Western Ashkenazic rite recites this piyut, 

signed יהודה חזק, whenever Rosh Chodesh falls on Shabbos. We pray for 
the ultimate redemption, at which point the moon will no longer be small, 
but will rather be large and bright like the sun. We also pray that this Rosh 
Chodesh should serve as an atonement for our sins. 
1 See footnote 1 on p. 56. 
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 ְרָכְתZ ְּתָנה ַלֲחִביִבים ָּבִניםּבִ֯ 
ִים ְיׁשּוָעה ִמַּמְעָיִנים ּבְ֯   ְּבִרית ע?ָלם  —ִתְּתZ ִלי ֻּגּל?ת ַמֽ
 ִׂשְמָחה ְׁשֵלָמה ִיְׂשְמחּו י?ֶנֽיZ ְּבִחּתּוִניםּבְ֯ 

 )טו:צב תהלים( .ְּדֵׁשִנים ְוַרֲעַנִּנים

 

 ּוְרָצם ִיָּקוַרֲעַנִּנים ִּכְׁשִתֵלי ֵזיִתים ּוְלאַ וְ֯ 
בּווְ֯  יZ ָחֹרב ֶיֱחָרֽ  ְּבִרית ע?ָלם  — א?ְיֶבֽ
ידּו וַ֯   ָבִאִּיים ִויַחּוּוֵעד ְלָבֶנֽיZ ְוָיִעֽ

בּו הּו ֶנְחָׁשֽ ֶפס ָוֹתֽ ִין ֶנְגּד? ֵמֶאֽ  )יז:מ ישעיה( .ָּכל־ַהּג?ִים ְּכַאֽ
 

 ְחְׁשבּו ַכְּבֵהָמה ִנְטמּו ְּבֵעיֵניֶכםנֶ֯ 
ַחת ַּכּפ?ת ַרְגֵליֶכם נְ֯   ְּבִרית ע?ָלם  —תּוִנים ַּתֽ
ֶקס ֲעבּור ַאֶּתם ּוְבֵניֶכםנְ֯   ֽטּוֵלי ֶפֽ

 )כד:לו יחזקאל( .ֶאְתֶכם ִמן ַהּג?ִים ְוִקַּבְצִּתי ֶאְתֶכםְוָלַקְחִּתי 
 

 ְתֶכם ְלַבְבֶכם ֶאּמ?ל ֵמָעְרַלְתֶכםאֶ֯ 
 ְּבִרית ע?ָלם  —ת־רּוִחי ֶאֵּתן ְּבִקְרְּבֶכם אֶ֯ 
 ַאְרְצֶכם כ?ל ְוָׂשֽב?ַע ְוִהַּלְלֶּתם ַעלאָ֯ 

 )טו:טז שמות( .ֲאֶׁשר ָנַתן יהוה ָלֶכם
 

ְעָּת ּוֵבַרְכָּת ֶאת ׃ַּכָּכתּוב ֶרץ ־ְוָאַכְלָּת ְוָׂשָבֽ יZ ַעל־ָהָאֽ יהוה ֱאEֶהֽ
 )י:דברים ח(. ַהֹּטָבה ֲאֶׁשר ָנַתן ָל@

 

ֶרץ ְוַעל־ַהָּמז?ן  .ָּברּו@ ַאָּתה יהוה ַעל־ָהָאֽ
 

ינּו ַעל־ִיְׂשָר  ִ ַרֵחם יהוה ֶאEֵהֽ Z ְוַעל־ְירּוָׁשַלֽ Z ֵאל ַעֶּמֽ ם ִעיֶרֽ
Z ְוַעל־ִצּי?ן ־ְוַעל Z ְוַעל־ַמְלכּות ֵּבית ָּדִוד ְמִׁשיֶחֽ ִמְׁשַּכן ְּכב?ֶדֽ

ִית ַהָּגד?ל ְוַהָּקד?ׁש ֶׁשִּנְקָרא ִׁשְמZ ָעָליו ינּו. ַהַּבֽ ינּו ָאִבֽ , ֶאEֵהֽ
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 ְלג?ֵאלל ִמַּמְסִּתיר ּגָ    ֶאת־ֶאְסֵּתר
 ?י ְּכנ?ַאׁש ִמְּלִהָּגֵאלּג
 ?ֵזר ִאם ֵאין ָלִאיׁש ּג?ֵאלּג
 ַלף ִמָּיְׁשֶפה ַּתְבִנית ַהּג?ֵאלּגָ 

ַח ַהּג?ֵאלׁש ְּכָאח ְלָצָרה ְלַצחְ ּגָ  חזן:  ֵצֽ
 .יר ְוַקִּדיׁש ְלַהְקִּדיׁש ָאֵאלעִ֯   ִמִּלְפֵני

 .ַהָּקד?ׁש ָּברּו@ ַאָּתה יהוה ָהֵאל
 

ַעתַאָּתה  ָחֵּנֽנּו ֵמִאְּתZ ִּביָנה ֵּדָעה . ּוְמַלֵּמד ֶלֱאנ?ׁש ִּביָנה, ח?ֵנן ְלָאָדם ַּדֽ
 .ְוַהְׂשֵּכל

 
 ן ְלִהְתּב?ֵנןּבָ  ?ר?ּד   ־ִמָּכל

 ֶזה ֵחְטא ָצג ָצר ׁש?ֵנן־ַעת ֵמֵאיַּדֽ 
 ְבַרת ָאב ְּכָזַכר א?ֵנןִּד 
 ְלֵתי צּור ְּכֵנָסה ָּדַפק ְוִחֵּנןַּד 

ַען ּוְלַחֵּנןְּד  חזן:  ָגִלים ְלַׁשֵּלׁש ַּתֽ
ֶל@  .ֲעָקם ָּבן ֵּדָעה ח?ֵנןזַ֯   ַהֶּמֽ

ַעת  .ָּברּו@ ַאָּתה יהוה ח?ֵנן ַהָּדֽ
 

Z ינּו ְלת?ָרֶתֽ נּו ָאִבֽ Z, ֲהִׁשיֵבֽ נּו ַלֲעב?ָדֶתֽ נּו ַמְלֵּכֽ נּו ִבְתׁשּוָבה , ְוָקְרֵבֽ ְוַהֲחִזיֵרֽ
Zְׁשֵלָמה ְלָפֶנֽי. 

																																																								
את אסתר  –	God took Esther out of hiding so that she could redeem the 

Jewish people; since there was no other redeemer, God appointed one 
from the tribe of Binyomin. Mordechai brought about the redemption in 
order to sanctify God’s name.	
 Mordechai tried to understand why the Jewish people were – מכל
deserving of such a punishment, and a three day fast was declared to cry 
out before God.	
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 ּוְבָיד? ְזכּות ָמן / ְּכָאָּמן ֵׁשִניץ ָר 
  .ָהָמן־ַוִּיְתלּו ֶאת / ׁש?ר ְמֻזָּמן־ְוָרץ ֶאל

 

 	רַמַּתן ָּדת ְּבִמְׁשמָ  /  ָׁשַמר ְׁשִליִׁשי
 .ֲהַדס ּוֹמר ֻּתָּמר / ְוִכְתא?ֵמי ָתָמר

 

 ִיםְּבִלי קּום ָצָרה ַּפֲעמַֽ  / ִיםָחן ַלָּׁשמַֽ  ַּתּמּוז
  .ִיםֶדק ָמׁשּוי ִמּמָֽ ֵהִעיר צֶֽ  / ִיםְוַסְרָטן ָּגֵדל ַּבּמַֽ 

 

 .חתום ראשי החרוזים אלעזר בירבי קליר

 @ְּכֻהְנּבַ  ֲחִמיִׁשי / ָמל ְוָרָב@אָ֯ 
 	.ַאְרֵיה ִמֹּסָב@ / ַּדי ִּבי סּוָב@

 

 ָהָמה ִׁשִּׁשי / ִעּׂשּור ְּבֵהָמהלְ֯ 
 	.ִׁשֵּכ@ ֵחָמה / ּוִמְּבתּוָלה ה?ָמה

 

 ֶגלַע ְוִכּפּור ָוֶרֽ ֵרֽ  / ֶגלְלצּו ֲעל?ת ַּבּסֶֽ עָ֯ 
 .ֶגלִלְמֻרְּבֵעי ָדֽ  / ֶגל?ַח ֶרֽ ְונ?ַסף ְמנֽ 

 

ֹֽ  / ָסר ֵמַרע כּותזְ֯   ְכַרעֶדק הֻ אְזֵני צֶֽ ְּבמ
 .ֵמָהָמן ָהָרע / ְזַּכר ְלִהָּפַרעְוהֻ 

 

 ִּכי ב? ָרד ַמּבּול / ַרח ּבּולְּבֶיֽ ָאה ָר֯ 
 .ָסבּולְּבִאּב?  / ְולֹא ָיַדע ִּכי ֵקץ ְזבּול

 

 ְלע?ֵרר ְּבי?ם ְקָרב / ? ָתר ִלְקָרבּב֯ 
 .ֲעָקצ? ְּכַעְקָרב / ַעְקָרב־ְוי?ֵׁשב ַעל

 

 ֶדׁש?ַרת קֹֽ ִחּנּו@ ְמנֽ  / ֶדׁשּסּוד ֵהיַכל קֹֽ יִ֯ 
 .ֶדׁשְזַּכר ְלַאְנֵׁשי קֹֽ הֻ  / ֶדׁשְּתִׁשיִעי ַהחֹֽ 

 

 	ְוִנְהְיָתה ְלָבְׁשּת? / ע ֵּפַרׂש ִרְׁשּת?ָר֯ 
 .ִנְׁשְּבָרה ַקְׁשיּות? /  ִּכי ְבֵאיָתן ַקְׁשּת?
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The piyutim for Shabbos Nissu’in were recited in early Ashkenaz, as mentioned by 
Maharil (Hilchos Nissu’in 9). They appear in all early printings of the piyutim, and they 
are found in machzorim printed as late as 1823. However, they are not found in Baer’s 
Avodas Yisroel Siddur (except the Eloheichem), and they are also not recited in KAJ.  
Nevertheless, we have printed them here for the interest of the reader, and also for 
communities which may still recite them. (From the Maharil and most early sources, it 
appears that these piyutim were recited on the Shabbos immediately following the 
wedding; however, there is some evidence that in later centuries, they were recited on 
a Shabbos Aufruf, immediately preceding the wedding.) 

 

  ְנג?ִהיםַיְחָּדו ְּבִׁשיר ַמֲעל?ת ַעל א?ר  :חזן
 ַעִּמי ְּבַמְקֵהל?ת ָּבֲרכּו ֱאEִהים

 ִיְׂשאּו ְּבֵני ֵאל ַחי ֶאל ֵאל ְּבָרָכה
 ָכהָּבָרא ֲחׁשֵ , ֶמׁש ָלא?ר ָנַתןׁשֶֽ 

 ֶפׁש ְּפרּוָכהָחַמל ְּבר?ב ֲחָסָדיו נֶֽ 
 ָּברּו@ ֱאEִהים ׃ָכהיֹאְמרּו ֲעֵלי ּכָֽ 

 .ְּבַמְקֵהל?ת ָּבֲרכּו ֱאEִהים, ַעִּמי
 

ָּבֲרכּו ֶאת־יהוה  :חזן
 .ַהְמֹבָר@

ִיְתָּבַר@ ְוִיְׁשַּתַּבח ְוִיְתָּפַאר ְוִיְתר?ַמם  קהל:
ֶל@ ְוִיְתַנֵּׂשא ְׁשמ?  ַמְלֵכי ַהְּמָלִכים ֶׁשל־ֶמֽ

ַהָּקד?ׁש ָּברּו@ הּוא ֶׁשהּוא ִראׁש?ן ְוהּוא 

ּלּו ָלֹרֵכב . ַאֲחר?ן ּוִמִּבְלָעָדיו ֵאין ֱאEִהים ֹסֽ

ּוְׁשמ? . ָּבֲעָרב?ת ְּבָיּה ְׁשמ? ְוִעְלזּו ְלָפָניו
ָּברּו@ ֵׁשם . ְמר?ָמם ַעל־ָּכל־ְּבָרָכה ּוְתִהָּלה

ְיִהי ֵׁשם יהוה . ְּכב?ד ַמְלכּות? ְלע?ָלם ָוֶעד
 .ְמֹבָר@ ֵמַעָּתה ְוַעד ע?ָלם

 .ָּברּו@ יהוה ַהְמֹבָר@ ְלע?ָלם ָוֶעד :קהל
 

ֶׁש@ ָּברּו@ ַאָּתה  ֶל@ ָהע?ָלם י?ֵצר א?ר ּוב?ֵרא ֹחֽ ינּו ֶמֽ יהוה ֱאEֵהֽ
 ֹעֶׂשה ָׁשל?ם ּוב?ֵרא ֶאת־ַהֹּכל.

ֶפל ָאַמר ַוֶּיִֽהי. א?ר ע?ָלם ְּבא?ַצר ַחִּיים /   א?ֹרת ֵמֹאֽ

																																																								
� יחדו  –	This piyut, called a “Reshus for Borachu”, is recited immediately 

before Borachu, something very unusual in Ashkenaz, although fairly 
common in other rites.  We describe that, with song and praise, the Jewish 
people are about to bless God with the recitation of Borachu. 

אור עולם –  Minhag Ashkenaz adds this line whenever we recite a Yotzer-
piyut — as is the case this Shabbos. 


