
1ויעתק משם / מקאמים בתפלות שבת ומועד

��בתפלות שבת ומועדמקאמים��

:ההקדמ
משמעות, כל מועד אין לו בשבת ובתפלות ם את המימנעיבו רבים הם החושבים שסוג המקאם 

כמו העולה ברוחו את המקאם של אותה תפלה.ר באקראי כפי ובחניתן רשות לכל חזן ופייטן לו
, ולכן ניתן לעדכן אותם ""פולקלוראליהם כם מתייחסיבקטעים הידועים כן המנגינות הנהוגות 

.אך טעות הוא בידםהזמן.חילוף עם 

על ידי החכמים שהיו נושאים מראש בדמשק שבת ומועד נקבע מידי בו מתפלליםם המקא
נשמר הוא , וענין היוםויקשור את לב המתפלל עםונותנים איזה סוג מקאם יבטא טוב יותר 

. בהקפדה במסורת מידי שנה ושנה

וכבר הזהיר בספר מהרי"ל (הלכות , תפלותהאת הצורה הפנימית של תצקוויהמקאם והמנגינות
יום כפור אות י"א) לא לשנות את הניגונים הנהוגים בצבור, ובשו"ת שמש צדקה (או"ח סו"ס 
ד') כתב דמהרי"ל הצדיק עליו את הדין בפטירת בתו ותלה הדבר משום ששינה מהנגונים 

.1הנהוגים בקהל ע"ש

העלות שיח קורא שטרחנו לקבוע פרק מיוחד בענינים אלו, כי חובתינו לולכן אל יתמה ה
בקול חוצ'ב לאבו'ת.ברנה ובנעימהשפתותינו

מקאם לענין היום:סוג הכמה כללים בהתאמת 
מש , כגון תחילת כל חולת עניןכל התחלשון "ראש", ומותאם לנדרש מהוא -מקאם "ראשט" * 

כל חג.וחומש, או ביום הראשון של 

ם אחרון של כל חג, כל סיום, כגון בסיום כל חומש וחומש, או ביומותאם ל- מקאם "ביאת" * 
או במוצאי שבת.

ענין עצוב, כגון ש בהםפרשיות שיומותאם לות,הוא סגנון המבטא עצב-מקאם "צבא" * 
.או דברים מצעריםפטירת צדיקים, 

שמחה,של שיות שיש בהם עניןפרומותאם למבטא שמחה, וא סגנון הה-"עג'אםמקאם "*
.ת חתןמחבש"שירה". וכן פרשת בשלח שיש בהכגון 

הוא מיועד רק לפרשת דברים ותשעה באב, והיו מקפידים מלשלב אותו גם עם -* מקאם חג'אז 
מקאמים אחרים בשאר שבתות השנה.

בשבת פיוט שהיו רגילים לומר, כגון נקבע המקאם של התפלה מותאם לאיזה * בכמה שבתות 
שהיו נוהגים לאומרו חנוכה התפללו במקאם נאווה כמנגינת הפיוט "יצא למלוך מבית סורים"

בשעת הוצאת ספר תורה.

עיין שם שכתב "אם אין זכרוני כוזב". ובאמת בספר מהרי"ל כתוב דהרב הצדיק עליו את הדין משום .1
שהוסיף לומר סליחה שיסד רבינו אפרים במקום שלא נהגו לאומרה, ומשום שבתחילת הקטע הובא 

נוי הניגון הצדיק עליו את הדין, ואינו כן. ובתשובה אזהרתו לא לשנות הנגונים נחרת בזכרונו דבגלל שי

י"א כבר כתב מעשה המהרי"ל כמו שכתוב בספר ע"ש. ומ"מ ציטטתי בפנים דבריו בסימן ד' משום דעכ"פ 
לגברא רבא כוותיה לא היה דבר זה זר בעיניו. 



2ויעתק משם / מקאמים בתפלות שבת ומועד

העתקתי משני פנקסים בכתב יד, כת"י א' ומועדיםשבתות בסדר המקאמים לתפלת שחרית 

סלתון טראב הכהן ע"ה.וכת"י ב' מחכם עזרא מ,ז"להכהן עמאש שהחכם ממ

כת"י ב'כת"י א'ה    פרש
ראשטראשטבראשית

נאווהנאווהנח

שיגאשיגא לך לך

ביאתעג'אםוירא

צבאצבא חיי שרה

מאהורראשטתולדות

עג'אםעג'אםויצא

ביאתביאתוישלח

נאווהנאוהוישב

רהאוויאוויהרמקץ

שיגאשיגאויגש

צבאצבאויחי

ראשטראשטשמות

ביאתביאתוארא

רהאוויראשטבא

עג'אםעג'אםבשלח

ביאתביאתיתרו

שיגאשיגאמשפטים
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ביאתראשטתרומה

מאהורביאתתצוה

תשאצבאכי תשא

מאהורעג'אםויקהל

ביאתביאתפקודי

ראשטראשטויקרא

ביאתנאווהצו

צבאצבאשמיני

גאשיביאתתזריע

ביאתראשטטהור 

צבאצבאאחרי מות

שיגאעג'אםקדושים

ראשטראשטאמור

שיגאבהר

2עאג'םביאתבחקתי

ראשטאם'עג/ראשטבמדבר

ביאתשיגאנשא

רהאווינאווהבהעלותך

צבאצבאשלח לך

שיגאביאתקרח

ואם מצד ענין כך מצאתי כתוב ולא ידעתי למה, הרי מצד סיום ספר ויקרא צריך להיות מקאם "ביאת",.2

הפרשה קוראים את  הקללות וראוי להיות מקאם "צבא" כמו בפרשת כי תבא. ואולי עשו עיקר הברכות 
שבתחילת הפרשה.
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ביאתעג'אםחקת

ביאתשיגאבלק

צבאצבאפנחס

מאהורראשטטותמ

ביאתביאתמסעי

4חג'אז3חג'אזדברים

ראשטראשטואתחנן

שיגאשיגאעקב

נאווהביאתראה

עג'אםעג'אםשופטים

שיגאשיגאכי תצא

צבאצבאכי תבא

ביאתעג'אםנצבים

ביאתוילך

עג'אםעג'אםהאזינו

.א כדוגמת ההפטרה)ופרשה השניה (והשל המקאםכפי ההולכים אם הפרשיות מחוברות * 

���

.בלי מנגינה)סאדה(ובבית הכנסת אלפרנג' נהגו להתפלל בלא שום מקאם .3
שמצאתי בו בפנקס זה לא היה כתוב מפורש המקאם הנהוג בשבת זו, ועכ"ז כתבתי מקאם חג'אז מכיון.4

סדר המנגינות של "אל ההודאות" "קדיש" "שמחים" "קדושה" במקאם חג'אז, והרי בשום שבת אחרת 
לא התפללו במקאם זה מלבד שבת פרשת דברים.   
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���

שמעתי מפי זקנים הטעם ע"פ מה דאיתא בשבת (דף פ"ח ע"א) דבקבלת התורה כפה על ישראל הר כגיגית, .5
רה מרצון ע"ש. וזכר לדבר מתפללים במקאם "שיגא" שהוא מקאם ובימי מרדכי חזרו וקבלו את התו

טעמי התורה. ולענ"ד נראה לרמוז במנהגי אבותינו דמקאם "שיגא" עולה בגימטריא "מרדכי היהודי", 

דבר בעתו מה טוב.
בדמשק נהגו לעשות פורים גם ביום ט"ו מספק. ובכת"י א' פרט זה לא מופיע כיון שנכתב בארגנטינה. .6

כת"י ב'כת"י א'מועדים

ראשטראשטפסח יום א'

שיגאשיגאפסח יום ב'

עג'אםעג'אםפסח יום ז'

ביאתביאתפסח יום ח'

ראשטראשטשבועות יום א'

ביאתביאתשבועות יום ב'

ראשטראשטסוכות יום א'

שיגאיגאשסוכות יום ב'

ראשטראשטצרת עיני שמ

ביאתביאתתורה שמחת

ביאתצבאועד המל שבת חו

נאווהנאווהראש חדששבת 

נאווהחנוכה

שיגא.5שיגאפורים/זכור

אשטר:  6ביום 
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ב הכהן ע"ה.רשימת המנגינות בקטעי התפלה מפנקסו של חכם עזרא מסלתון טרא

ראשט:
יהי שלום / יבא דודי / אני אשיר / יה דר בשמי / ענני אל.:נשמת

אנא אל נא / אל שוכן.אין די באר / ירחיב ה' / מדבש צוף /:שועת

ענני אל / אל צורי / אני אשיר / הודו לה' / מדבש צוף / יה דר בשמי / יודוך :אל ההודאות
כל.

דודי / אני אשיר / ישעך יה / אין די באר.: ידוע / יהי שלום / יבאקדיש

את נפשי / יה דר בשמי / מדבש צוף / אתה אל שמע / אל שוכן / אנא אל נא / הודו :שמחים
לה' / בזכרי / יודוך כל / יחיד ביחודו.

נזליה / יה שוכן / ירחיב ה'.:אמת ממצרים

ענני אל / לה' / אל צורי / משגב לדך / עוד השקף / מהלל חסדך / אל שוכן / הודו :קדושה
יחיד ביחודו / יה דר בשמי / אתה אל שמע / יודוך כל / גורי גורי.

�
נאווה:

שוכן עד / ירוץ ינהר.:נשמת

ידיד נפשי / בנה לי זבול / יה הצל יונה.:שועת

ירוץ ינהר / בנה לי זבול / יה הצל יונה / יצא למלוך / מלך המפואר.:אל ההודאות

/ שוכן עד / ירוץ ינהר / אל מתנשא.ידוע :קדיש

ינוב פי.ידיד נפש / בנה לי / יצא למלוך /:שמחים

יוצר אור / יצא למלוך / בנה לי / ינוב פי.:קדושה

�
שיגא (איראק):

ידוע / יהי שלום / עניני אל.:נשמת

יחידתי / עזרי צורי / אמלל חסדי.:שועת

/ עיני ה' / יחידתי / עזרי צורי / יום הנסים / זרח עניני אל / ענני לריעי בן:אל ההודאות
.ןחביב

ידוע / ידיד לעדתך / אל נאזר / של פורים / אדון עולם.:קדיש
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/ חסדי עיני ה' / עזרי צורי / עושה עש / יום הנסים / אתה אל שמע / אברך / אמלל :שמחים
בנת אל שאבייה.אל עושה נקמה / 

עזרי צורי.ידוע / בנזליה / :אמת ממצרים

ענני אל / ענני לריעי בן / עיני ה' / משושי שירי / מה אוחיל / אמלל חסדי / זרח :קדושה
חביבן / יום הנסים / אל צור שועתי / חון תחון.

�
ביאת (חוסני):

יהי שלום / אתה הוא / תולה ארץ / מלכי אל.:נשמת

.ידי אשא / מבית עמי / יגדל שם אל / אוחיל יום יום:שועת

יגדל שם אל / אתה הוא / אלהי קדם / מלכי אל / ממעונך / ישראל עבדיך.:אל ההודאות

מלכי אלי / אשיר נא ביום.בעל תנועות / ידוע / יום יום אודה / עשריאן / :קדיש

/ תחצ'רי / אשיר ואודה / אוחיל יום שם אל יום שמחה / מבית עמי / הללי יה / יגדל שמחים:
אפצח פי / יה מנתי / יבול יאכל / אל יוצרי / מושל בגבורתו / אמרי פי / יום / שמך אל יתגדל

/ אזהרות.

ידי אשא / יגדל / תחצ'רי.אמת ממצרים:

תולה ארץ / מושל בגבורתו / מכין תבל / אל יוצרי / יגדל שם אל / מלכי אל / קדושה:
/ אמרי פי / אחות קטנה / בן ממעונך / יפיפיה / אל צור חלקי / יה מנתי / מי ימלל / יבול יאכל

אדמה.

�
צבא:

יודו כל החיים / אחלה פני.:נשמת

אערוך מהלל / עזבתני.:שועת

אחלה פני / יודו כל החיים / מאיר אישוני / אערוך מהלל / גואלי הטיבה / :אל ההודאות
פרימו / מלכי משיחי.

לה / אחלה פני.חביב אלידוע / אכף לאלהי מגן מצר / יודו כל החיים / :קדיש

עזבתני / אערוך מהלל / מרים לראשי / מאיר אישוני / מלכי משיחי / אזכיר חסדי / :שמחים
אל צור ישראל / הושיע נא / עלי נא / אוחיל יום / פרימו / גואלי הטיבה. 

מאיר אישוני / עדתי שמחי / אחלה פני / מראיך הראיני / מעוזי שעה / אזכיר חסדי / :קדושה
מלכי משיחי / גואלי הטיבה.שואף /
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�
רהאווי:

: אמתך / שוכן עד.נשמת

: בנה לי זבול / יה הצל יונה / עלא כרדייה.שועת

: אמתך / אמונים / מלך המפואר / ענני אל / יצא למלוך.אל ההודאות

: רננות.קדיש

: מלך המפואר / אמונים / יצא למלוך / ישיב הרע / אפצח פי / עלא אל כרדייה.שמחים

: יצא למלוך / ישיב הרע / ניב שפתי / יוצר אור / מה יפו רגלי / גורי גורי / קלתלי.קדושה

�
מאהור:

: יה דר בשמי / אל צורי / הודו לה'.נשמת

: ירחיב ה' / ידך תנחני.שועת

: אם חכם לבך / עוזך הראה / אל צורי / הודו לה' / יה דר בשמי.אל ההודאות

: שיר חדש.קדיש

יד ביחודו / ידך תנחני / הודו לה' / יודוך כל / יה דר בשמי / עוזך הראה / אם : יחשמחים
חכם.

: משגב לדך / אל צורי / עוזך הראה / יה דר בשמי / יחיד ביחודו.קדושה

�
עג'אם:

יהי שלום / ענני אל במרחב / יה שוכן.:נשמת

יה שוכן / צורי גואלי / הללי ליה.:שועת

צורי גואלי / אשירה נא / לך אלי.ענני אל /:אל ההודאות

יאריך ימים / מלכי אל / אפרש אני / אל חלץ ידידים / מלכי שובה.:קדיש

עוזי לך אקרא / אל חלץ ידידים / אנא אל נא / יה שוכן / לך אלי / יצו האל / רועה :שמחים
נאמן.

יצו האל / לך אלי.יה שוכן / :אמת ממצרים

/ ענני אל / צורי גואל יה / מלכי משגבי.יה שוכן / מהלל חסדך:קדושה
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�
חג'אז: 

יחידתי / ענני לריעי בן / מי ימלל / מלך צורי / אם חכם.:אל ההודאות

אני אשיר / אם חכם / עלי נא.:קדיש

עלי נא / יה אל ענני / אוחיל יום יום / אל נוה ביתך / אז אשירה / יה אל מטולך.:שמחים

ריעי בן / עליון על כל רמים / אז אשירה.מי ימלל / ענני ל:קדושה

�


