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 .יוצר

 :אֹורֹות ֵמאֶֹפל ָאַמר ַוֶּיִהי .אֹור עֹוָלם ְּבאֹוַצר ַחִּיים

 
 : ְּברֹאׁשְּכִבּכּוָרה ִבְתֵאָנה . רֹאׁשַּדַּלת  ָּבַחר ְּבאֹם. רֹאׁשל ִמְתַנֵּׂשא ְלכֹל ְלֵא
 : רֹאׁש-ָּכלָאּה ַעל ְלַנְּׂש. רֹוׁשאֹם ִלְפ-ִמָּכל  .רֹוׁשיָטה ֵאל ְואֹוָתּה ְּדִּב
 : ֵמרֹאׁשְּבִכֵּסא ָכבֹוד ָמרֹום . רֹאׁשְוִהיא ָתִרים . רֹאׁש ֲֹעָלּה ָּתִׁשית ִלְמנֹודוּג

 
 :ָקדֹוׁש . ִׁשיְוִיְדְרִׁשי ִויַבְק. אִׁשירַֹעָּתה ַיֲעבֹור ְּב. ִׁשירֹא ְּכבֹוִדי ּוֵמִרים

 
 : ֶפרָוֵא ִלְמׁשּוֵלי ָעָפר. ֶפרְוִקַּים ְּבִאְמֵרי ֶׁש. ֶפרֶּבר ְּבֶזה ֵסִּד
 : ֵּפרְלַכ ְּבַעד ֲעֹוָנם. ֶפרְּבִלי דִֹפי ָוֵח. ֶפריֹוָתם נֹוְתִנים ּכֱֹה
 : ֶפרָנם ָאנִֹכי ָעָפר ָוֵא ִלְמנֹוָתם ִעם. ֶפרְּבִזְכרֹון ַהֵּס. ֶפרִצְדָקָתם ִּתְכּתֹוב ַּבֵּסְו

 
 : ֶזהְוָנם ַהּכֹל ִיְּתנּו ָּכ. ֶזהְטֵּבַע ֵאׁש ַּבַּמֲחַמ ְוֶהְרָאהּו ְּכִמין. ֶזהחֹוה ֵאִלי ָנם ַלֲאִבי ֶז
 : ֶזהְוצֹוְרָרם ֵיָר. ֶּזהְוֶאָחד ֵמֶהם ַאל ִיְתַּב. ֶזהְּב ְסָּדם יּוַׁשתַח
 : ֶּזהְוַעִּמים ַרִּבים ַי. ֶזה ַלֲחִיְזּכּוּוְׁשִכיָנה . ֶזה ֹובֹות יּוָטבּו ַעלט

 
 : ָּמהְליֹוָנה ֶׁשִהיא ַת. ָמהָרה ְתִמיִהְתָנה ְּבתֹו. ָמהרּו ִחיד ׁשֹוֵכןָי
 :ָמהַמֲחִצית ַהֶּׁשֶקל ְּתרּו. ָמהִיְׁשְקלּו ֶׁשֶקל ְּבִלי ְמהּו. ָּמהְּבָי ָהעֵֹבר-לָּכ
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 : ָמהְּבִלי ּתֹוֶלה ֶאֶרץ ַעל. ָמהְוִתְהֶיה ָּלּה ְּכחֹו. ָמהטֹוָבָתם ְּבִלי ְלַעְּלְל

 
 : ָנהְמעֹו ְּפֵני ׁשֹוֵכן. ָנהֲחִניִיְתַנְּדבּו ַּב. ָנהֶעְׂשִרים ָׁש-ֶּבןִמ

 : ָנהְּבִלי עֹוד ְלִהְתַמְּת .ָנהֻּכָּלם ִיְׁשוּו ִּבְנִתי. ָנהִׂשיִאים ְוַדִּכים ְּבַמְׁשֵעְנ
 : ָנהְוִיְתַקְּימּו ִּבְרָנ. ָנהעֹו-ּוְבָכל ֵעת-ְּבָכל. ָּנהָלה ַיְסִּכית ְּתִחֶס

 

 :רּוּוְבֵחֶלק טֹוב ְיֻׁשָּפ. רּויֶהם יּוָפְוַחּטֹאֵת .רּול ַנְפׁשֹוֵתיֶהם ְיַכֵּפַע

 : רּוְוהֹוָדָיה ְלצּור ְיׁשֹוֵר. רּוְוֶׁשַבח ְיַתּנּו ְוִיְגמֹו .רּוֱאָרם ַהּכֹל ְיַסֵּפֶּפ
 : רּוְיֻחָּב ּוְבׂש ַֹבע ְׂשָמחֹות. רּוְוַעל ַצָּואֵריֶהם ֻיְגָּב. רּוֻיְמֲעטּו ְוֻיְחָס ֵריֶהםָצ

 

 : ָדהְּבַהְקִריָבם ֶזה ַלֲעבֹו .ָדהְּבִלי עֹוד ְלַמֲע. ָדהִּבְתעּוָהָלם ְלִהְתַחֵּזק ְק

 : ָדהִּביִׁשיָבה ּוַבֲעִמי .ָּדהְּבַאֲהָבה ּוְבֶחְמ. ָדהם ִעָּמם ִהָּוֲעָר
 : ָדהַלָּזר ְּבִלי ְלָעְב. ָּדהֶחְמ ְּבָכל ִּכּלּול. ָדהיָמם ַּבַחִּיים ַהְתִמְׁש
ïæç:  

  : ְוָקדֹוׁשרֹוםִלְפֵני ָמ. רֹוןְּבִכּפּור ְוִיָּת. רֹוןַלֲחַבֶצֶלת ַהָּׁש .ןרֹוִמיד ִּתְהֶיה ְלִזָּכָּת

 יודוך  הכל

 

 .אופן
 . ֶסהְלָפָניו ַמְתִמיִדים ְוהּוא ָלֶהם ַמֲח ְּבגֹוי ֲאֶׁשר. ֵּׂשאְּכבֹודֹו ִיְתרֹוַמם ְוִיְתַנ

 :ֵּסאֹוְבִבים ִּכְוַהּכֹל ְירֹוְממּוהּו ְּכס. ֶּסהְוַעל ִּפְׁשֵעיֶהם ַאֲהָבה ְמַכ

 
ַחָּיה ְואֹוַפן -ָכל ְּפֵני. ְוֶאְרֶאִּלים ְיָבֵרכּו. ּוְׂשָרִפים ָירֹּנּו. ּוְכרּוִבים ְיָפֵארּו. ְוַהַחּיֹות ְיׁשֹוֵררּו

 : ְיָי ִמְּמקֹומֹו-ָּברּוְך ְּכבֹוד. ְואֹוְמִרים ּוְכרּוב ְלֻעַּמת ְׂשָרִפים ְלֻעָּמָתם ְמַׁשְּבִחים

 

 .סלה ולתךז עד לאל ברוך
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 .זולת
 : ֶמָךַּבְקָּתם ְּבַאַהב ִלְׁשִּד. ֶּמָךַזְרָּת ָלֶהם ַיָּג. ֶמָךֲעבּוָרם ַרְדָּת ִמְּמרֹוַּב. ֶּמָךָּתה ָאַהְבָּת ַעַא
 :ֶמָךָלֶהם יֹו מֹול ְוָקֵרבֲח. ֶמָךכֹור ְּבִרית ָנֳאְז. ֶמָךַמְתִמיִדים ְלרֹוְמּו. ֶּמָךְוַע ם ַנֲחָלְתָךֵה

 
 : ִריםַעד ְיהּו ְמֻׁשָּמָל. ִריםָעֹון ְמַכְּפ ֶפרּכֹ. ִריםְׁשְקלּו ֶּכֶסף ִּכֻּפִי. ִרים ְלַאִּדיֹוב ַנְמָּתט
 :ִריםֲעָב-ֹוְלִצים ְּבָכלע. ִריםַהִּנְסָּפ-ִמיַכת ָּכלְס. ִריםֲעִנִּיים ַוֲעִׁשי ִתיַנתְנ. ִריםְנַין ָמעֹות ֶעְׂשִמ

 
 : ָּתםַהׁשֹוֵכן ִא םָר. ָתםֹוֵמם ְּבַמֲחנֹוק. ָתםבֹוָבָאם ְוִרְבְצ. ָתםֻקֵדיֶהם ּוְׁשמֹוְּפ
 . ָתםִהי ִתְקָוה ְלַאֲחִריְּת. ָתםְבֵטי ְׁשֵאִריִׁש

 
  :ָתםְלַהּכֹו ִּכְקִריַעת ַים סּוף ּוְכַמַּכת ְּבכֹוִרים ׂשֹוְנֵאיֶהם. ָתםְלִבְרָכ ֵּתֶפן

 'וכו עזרת אבותינו

 

 .קרובות
ãò äìéôúä ìò øæåç ïæçä מושיע ומגןו מלך עוזר çàå"ïàë ìéçúî ë. 

 
 . ְמִביִנים ּוִמֶּלֶמד ַּדַעת. ִמּסֹוד ֲחָכִמים ּוְנבֹוִנים

 :ׁשֹוֵכן ְמעֹוִנים ְלהֹודֹות ּוְלַהֵּלל ְּפֵני. ֶאְפְּתָחה ִּפי ְּבִׁשיר ּוְרָנִנים
 
 מגן
 .ַעלּכֹל ְלָך ְלַה ִמְסָּפר ְּבִמְׁשָקלְּב. ַעלז ֵמָאז ַזּמֹוָת ְּבָכל ּפֹוָא
 . ַעליֹוִפי ַּפֲעֵמי ַנ ַעת ִמְפַקדַּד. ַעלְדָּת ְּבֵכן ְלָמׁשּוי ִמֵּמי ַׁשַּג
 . ַעלָּפְצחּו ְּבַמ ֶזה ְללֹא ֶזהְו. ַעלַעל ֵהִמירּו ְּכבֹוד ֵרַע ְּבַבַה
 : ַעלְוַהֳּצִרי ַּת ל ַּבֲעָדם ֶחֶברָח .ַעלְּנחּו ַּבֲחרֹון ַאף ְלֶנֶגף ָוַגֻז
 . ֵשֹאתרֹאׁש ָל ְׁשָרם ְלָהִליץ ְּתלּויָי. ְשֵֹאת לֹו ֹוַרח ַמָּׂשָאם ֻהַּגדט
ïæç : 

 :ָּׂשא ֶאתִתְלַנְּׂשָאם ְּבִכי  ַנְּטָלםְל .ְשֵֹאתְפָרם ָּפץ ֵּתת ְלֻאִּמים ַמָּכ
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 . ֵּׂשאָתְמרֹוֵמי ֶקֶרת ִהְתַנ ֵּגִוי ַעל. ֵּׂשאָתרֹאִׁשי ַעל ָּכל רֹאׁש ִנ
ïæç:     ֵּׂשאָתֵצל ְיִמיְנָך ְלגֹוְנִני ִהְתַנ ְּבִגין. ִּסיָתַאֲהָבה ַעל ָּכל ֶּפַׁשע ִּכ:  

 :ַאְבָרָהם ָמֵגן. ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי

 .להחיות מתים עד אתה גבור

 
 . רּוַחַמֵּדד ּוְמַׁשֵּקל ֶנֶזל ִעם ְמ. רּוַח ְעִּתיק ְּפלּוִסים ָצר ּובֹוֵראַמ
 : רּוַחת ִּפְדיֹון ְלָכל ֹוַבְבָּתם ֵּתנ. רּוַח ֶגף ְלַבל ַיִּזיק ְלִנְדְּכֵאיֶנ

 . ַמדֳעַקְרָּת ִּכי ְלמֹוֵקׁש ְוִלְצִנין ָיָס  .ַמדָעִֹריג ֵזד ֵשִֹעיר ֶטֶרם ְש
 : ַמדִלְלּתּוד ְׁשָקִלים ֵמרֹאׁש חֹוֶדׁש ִע. ַמדֲעְּבַמ ְצָּת ֶזה ָלֶזה ֶׁשַמעַע
 . ֶזהַצר ּובֹוָלֶסיָה ְלַהְקִּדים ְלֶפֶלס ְּפ .ֶזהְּבֵקץ  ָרָׁשה זֹאת ַלֲהגֹותָּפ

ïæç: 

 :ֶזהָּוה צּור ְלִציר ֵּכן ֵּתת ַמָּתן ִצ. ֶזהְּכָחז ֲאִבי חֹו ּוַרת ַמְטֵּבַעצ

 
 . ִתיםְוָעָליו ָּכל ַהּיֹום ֵהם מּוָמ. ִתיםְמֻׁשָּתף ְּבַעם לֹו ֲעמּו ְׁשמֹו

ïæç :    ִתיםֲחיֹות ֵמְּבִזיל ִנְטֵפי ֶלֶקׁש ְלַה. ִתיםְוַיֲחשֹֹוף ְזרֹוַע ְוַיד ִמְּמ ָיִעיר : 

 :ֵּמִתיםְמַחֵּיה ַה. ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי

 
 . ִליםִציִנים ְוָרִׁשים ַיַחד ָּבּה ְׁשקּוְק. ִּליםְוַק צּוָבה ִהיא זֹאת ְלׁשֹוִעיםְק
 : ִליםרֹוא לֹוַמר הֹוִני ְּפָדַאִני ֵמִעּקּוְק. ִליםַמְקֵה ִצין ְלַבל ָיעֹוז מּולָק

 
 .ֵפרב ִעם ָצִעיר ֵמֶעְשִֹרים ְלִהָּסַר .ֵפרִיָּס ֹוב ָעם ֲאֶׁשר לֹאר
 : ֵפרַׁשע ְוָכל ֶּפַׁשע ְלַכֵּפר ּוְלָהֶר .ֵפרְּבֵסֶדר ְלִהָּת אּוִים ְלעֹוֶנׁש ְוַזַהרְר

 
 .ֵּברִתיֵלימֹו ִלְנִשֹיַאת רֹאׁש אֹוָתם ְלַחְׁש .ֵּברִׁשעּור ְּבִמְפַקד ְלַהְג עּוִרים ְּבֶזהְׁש
ïæç : 

 :ֵברְלָכל ָהעֹו מּוִרים ְלִזָּכרֹון ֵּתתְׁש. ֵּברּפּוִרים ָּכְפָרם ְלַהְדְקֵלי ֶכֶסף ִּכִׁש
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 . ִׁשיםְפָרִקים ְּתרּוַמת ָקָד רֹום ִּבְׁשלֹ ָׁשהְּת. ִׁשיםְמדּו ֵמָאז ָּכל ֲעַדת ְקדֹוָּת
ïæç : 

 :יםִׁשת ְּבַיד ַהּכֲֹהִנים ֶּכֶסף ַהֳּקָדֵּת  .ִּׁשיםכּוָנה ְלֶבֶדק ַהַּבִית ְוָכל ִאְּת
 . ֵׁשנּוִּביט ְּבָדְכֵינּו ְועֹוד ַּבל ַּתְכִּפיַּת. ֵׁשנּוִרְפ ֶפן ְּבאֹון ִּפיד ִטיטֵּת
ïæç: 

 :ֵׁשנּוַנְפ ת ֲהמֹון ְלֻאִּמים ַּתַחתֵּת .ֵׁשנּוְדרֹור ְּכֵמָאז ּבֹו ְלַהְחִּפי ְקָראִּת
 . ָיםים ְּבהֹוד טֹוב ֶעְדְנזּוִר מּוִכיםְּת. ָיםְזּכֹור ְלַהֲעלֹות ְנשֹּוֵאי ַרַחם ִמָּדְכִּת
ïæç : 

 :ָּיםְלַעם ִמְסָּפָרם ְּכחֹול ַה ְזּכֹורִּת. ָיםֹוֶקף עֹוז ִאְּדרּוָך ַעל ּת

 

 :ְלדֹור ָודֹור ַהְללּוָיּה ִיְמלֹוְך ְיָי ְלעֹוָלם ֱאלַֹהִיְך ִצּיֹון

 :ָנא ְוַאָּתה ָקדֹוׁש יֹוֵׁשב ְּתִהּלֹות ִיְשָֹרֵאל ֵאל

 
 . ִדיםִנְפָק ֲאֶׁשר ְּבֶחֶבל ּוְבֶחֶלׁש לֹא. ִדיםר ָּכל ַהְּפקּוִמי יּוַכל ְלַׁשֵע

 . ִדיםֵמחֹוֶמׁש ִּפּקּו ְלַבל ֶיְחַסר ַהֶּמֶזג. ִדיםְּבִרית ְּכרּוָתה ָלמֹו ֵמָאז ְּבִפּקּו
 . ִדיםֻיְמֲעטּו ִמִּׁשִׁשים ִרּבֹוא ְמֻנָּק לֹא. ִדיםְוִאם ְּכתֹוֶרן ְוַכֵּנס ֻיְשְֹרדּו ֻמְפָק

 . ִדיםֶּכֶסף ֵּתת ּכֹוֶפר ֵהם מּוְפָק. ִדיםמּוְפָק ם ְלֶנֶגף ְוֶאֶנף ְּבַאףְוִא
 . ִדיםּוְבָכל ִרְגֵעי בֹוֶקר ִנְבָחִנים ְוִנְפָק. ִדיםְּבָיְדָך ַמְפִקי ּוְבָכל ֶעֶרב ִנְׁשָמָתם

 . ִדיםֵאֶלה ַהְּפקּוִדים ְוַהִּמְתָּפְק. ִדיםָיְקרּו ָעַלי ַהְּפקּו ְוִלי ַמה
 :ִדיםקֹו ּוְלָך. ִדיםֱהיֹות ְמֻׁשָּק. ִדים ְוׁשֹוְקִדים ְוִנְפָקִדיםִּפקּו ֹורְׁשמ

 

 :ַחי ְוַקָּים נֹוָרא ּוָמרֹום ְוָקדֹוׁש
 
 )בירבי קליר חתום בראשי החרוזים אלעזר (

 : ְּדרֹוׁשאֹוָתם  ָחל ַוֵּיַחת ֵאיְך. רֹאׁשֶמן ְּבָׁשְמעֹו ִּכי ִתָּׂשא ֶאת אֹ
 : ָּסֵפרְולֹא ִנְתנּו ְלִה ֵאיָכָכה ֶאְסְּפֵרם. ָּסֵפרִיַּמד ְולֹא ִיַעם ֲאֶׁשר לֹא ְל
 : ְסּפֹרִאם ּתּוַכל ִל ָׁשב ַויּוַׁשב. ְספֹרָּקָרם ְּכֶנֱאַמר לֹו ַהֵּבט ּוִע
 : ָּפִריםֵאיְך ֶאְסְּפֵרם ְוָלַעד  ַוֲאִני. פּוִריםְרָעם ְּכחֹול ַיִּמים ְוכֹוָכִבים ְסַז
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 :ִסְפָרםִלְמנֹוָתם ְוַלֲעמֹוד ַעל  ֵאיְך. ְסָּפָרםת ִמם ִחָּוה לֹו אֹוָר

 
 :ַּתֲעֶלהּוִמַּדת ִמְנָיָנם ְּבָיְדָך ָאז . ֲעֶלהַּת ּקּור ָראֵׁשי ְׁשמֹוָתם ְלֶחְׁשּבֹוןִּב
 :ִנְפָקדִּכי ִלְגיֹון ֶמֶלְך ְלַבּדֹו . ָהְפַקדלֹא  ָקר ְׁשִליִׁשי ְּבתֹוָכםָי
 :חֶֹדׁשּוְצָבאֹו ּוְפקּוָדיו ִנְמִנים ִמֶּבן . ּקֶֹדׁשְּבִמְׁשֶמֶרת ַה ׁשּום ִמֶּבֶטן ְלִהָּפֵקדָר
 :ּכֶֹפרַה ָּפץ ַּבֶּמה ִיְתַרֶּצה ֶאְׁשּכֹול. ּכֶֹפרָׁשְמעֹו אֶֹמר ְוָנְתנּו ִאיׁש ְּב
 : ַנְפׁשֹו ְוִיְמָצא ֲחִניָנה ְּפֵני ָשֹם. ַנְפׁשֹוִציר ַמה ִיֵּתן ִּפְדיֹון ְי

 
 : ֶזהַּבַּמֲח ְּכִמין ַמְטֵּבַע ֵאׁש ֶהְרָאהּו. ֶזהְלַהְצִּדיק ַעם דֹוׁש ְּכָחֵפץ ָק
 :ְתנּוֲאֶׁשר ָנ ְוַלּכֹל ְיַתנּו ֵאת. ְּתנּוְּמדֹו ֶזה ִיְּתנּו ְולֹא ִיְתַמִל
 : כַֹחִּגּבֹוֵרי  ַּכֲאֶׁשר ִנֵּקיָת ֵחְטא. כַֹחּה לֹא ְמָצאנּוָך ַשִֹּגיא ָי

ïæç: 

 :ָּפִריםְׁשֵעה ְשָֹפֵתינּו ְּבִׁשּלּום  ֵּכן. ּפּוִריםֶאיָך ְּבֶכֶסף ִּכחּום ְּכִרַחְמָּת ְנשֹּוַר

 
 .ּוְלעֹוְלֵמי עֹוָלִמים ִּתְמלֹוְך ְוִתְתַנֵּׂשא. ּוְלעֹוָלם ֻּתְקָּדׁש. ְלעֹוָלם ָּתֳעָרץ. ֵאל ָנא
  .ִּכי ַאָּתה הּוא ֶמֶלְך ַמְלֵכי ַהְּמָלִכים. ֶמֶלְך נֹוָרא ָמרֹום ְוָקדֹוׁש ָהֵאל

          .ָּפֲארּוהּו ְצָבָאיו. ַסְּפרּו ֻעּזֹו. נֹוְראֹוָתיו ִשֹיחּו. ַמְלכּותֹו ֶנַצח
 :ִּתְפַאְרּתו ּתֹוֶקף ְּתִהלֹות. רֹון ִׁשיר ָוֶׁשַבח. ַקְּדׁשּוהּו רֹוְממּוהּו

 

ìä÷å ïæç : 

 :דֹוׁשְלָק ְלַהְקִּדיׁש. רֹאׁשְּכמֹו ֵמ. רֹאׁשַעד ֶאָּׂשא 

 
ìä÷å ïæç : 

 :ָקדֹוׁשְו נֹוָרא. ֶצֶדקַיְכִריֵעִני ְל. ֶצֶדקְּבמֹאְזֵני ַעד 

 

 . ָשֹהֶלה ֶאְזְּכָרה ֵאת ֲאֶׁשר ַנֲעֵא
 . ִנָּׂשאְּבָנכֹון ְו ְהיֹוִתי ֶבַטח ְוָׁשֵקטִּב
 :ֶאָּׂשאֹוַעְלִּתי ְּבֵעֶבר ּוְׁשָקַלי ֵאיְך ּג
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 . ָׁשַקְלִּתיְׁשָקַלי ַעד לֹא  יֵּד
 . ִׁשַּקְלִּתיֹום ָּנם ְלַמס עֹוֵבד ַהיִה
 : ִנְׁשַקְלִּתיִעּוּול ֶׁשֶקל ְלָרָׁשע  ְבֵחְטאּו

 
   .ִגיָלהּוַזי ְללֹא ַתִּתי ְלָׁשְכִני ְבז
 .גֹוָלהְבִּתי ְלַתְׁשלּום ַּדְרְּכמֹון ְלעֹוֵלי ַח
 :ְמֻגָּלהְוָהָעַרְמִּתי  ְּבעּו ַגם ֵהםֻט

 
 .ְסִאיםֶׁשר ָׁשלֹׁש ֻקּפֹות ְמֻׁשָּלׁשֹות יֹ
 . ֵשִֹייםְלִמַּקח ַׁשי ְמִריִאים ְו ּוסֹותנְּכ
  :נֹוְשִֹאיםָּקחּו ְוֵאין עֹוד ִּבְצִעי ֻל

 
 . ַעִּתיִקיןַּדת ׁשֹוְפרֹות ִּתְקִלין ַחְדִּתין ְוִמ
 . ַעְּתִקיןְמ ָדבֹות ֲאֶׁשר ָּבם ָהיּוְנ
 : ַעִּתיִקיןרּו ַּכֶּמה ֶמִּני ְוַהְּדָבִרים ָס

 
 . ָנָהרף ַּכׁשֹוֵט ֶצם ֲהמֹון חֹוֵגגעֹ
 . ָהָהרַזר ְונֹוַתְרִּתי ְּכתֶֹרן ְּברֹאׁש ֻּפ
 :ָהרָׁשֳעַרר ְּכֵתל  ֶדק ְמלֹוִניֶצ

 
 . ָהִריםן ִצּפֹור ָקָרא ִלְמרֹום ַק
 .ָהִריםְּכֵמָאז ּבֹו ְל אׁש ְנשֹּוֶאיָךרֹ
 :ִריםָּת ְבָעה ּוְׁשמֹוָנה ֲעֵליֶהם ְלרֹאׁשִׁש

 
ïæç :     דֹוׁשְלַהְקִּדיׁש ְלָק. רֹאׁש ֵמְּכמֹו. רֹאׁשַעד ֶאָּׂשא: 
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 .קלּוִס

 

 :ּוְלָך ַתֲעֶלה ְקדּוָׁשה ִּכי ַאָּתה ְקדֹוׁש ִיְשָֹרֵאל ּומֹוִׁשיַע ּוְבֵכן
ì"è ì ãâðë úåðåùì" úáù úåëàìî è)øâä"à(. 

 ָאז
 . ְוָחַקְרָּת  ְוֵהַכְנָּת,ָרִאיָת ְוִסַּפְרָּת

 . ְדָּת ְוָצַבְרָּתּוָמַדְדָּת ְוַכְלָּת ְוָׁשַקְלָּת ְוָאַמ
 . ּוָפַקְדָּת ְוָחַׁשְבָּת ְוָסַכְמָּת ּוָמִניָת ְוָסַפְרָּת

 . ְוָחַרְצָּת ְוָגַזְרָּת ְוִטַּפְחָּת ְוִׁשַעְרָּת ְוִהַּבְטָּת ְוָקַצְבָּת
 . ְוִהְשַֹּכְלָּת ְוַׁשְרָּת ְוָסַקְרָּת ְוֵהַבְנָּת

 ָּת ְוִצַּיְנ ְוָכַתְבָּת ְוָחַרְטָּת ְוָחַקְקָּת
 ְוָחַרָּת ְוִלַּמְדָּת ְוהֹוַדְעָּת 

 . ְוָגַזְרָּת ְוִחִּויָת ְוהֹוֵריָת
 .ְוִצִּויָת ְוָקָראָת ְוָעִניָת ְוִדַּבְרָּת ְוָאַמְרָּת

 
 . ָריוּוְגזּו ָּכל ִמְׁשָקל ָוֶפֶלס ְוִכיס. ָריוִמְנָין ּוִמְפָקד ְוֶחְׁשּבֹון ּוִמְסָּפ ָּכל

 : ָריוְוִׁשעּו ָּכל ַקו ָוֶקֶצב ּוֶמֶדד. ָריוְמשֹּוָּכל ַּכִיל ַלח ְוָיֵבׁש ּו
 :ָברְוֻיְׁשַטף ְויּוֲע ְלַבל ֻיְגַלם ֶחְׁשּבֹון. ָברֵהיְך ְלַדְקֵּדק ֶחְׁשּבֹון ְלָכל ָד

 
 :ָּנהְמַכֶלה ְּבֶאְצַּבע ַהְּקַט ַעד ֶׁשהּוא. ָנהַמְתִחיל ִּבְמִדיָדה ֵמֲחֵמׁש ֵמאֹות ָׁש

 :ָסהְוַאְרַּבַעת ִמיל ִהיא ָּכל ַּפְר. ָסהֶשֹר ַּפְרֶּדֶרְך יֹום הּוא ְּבֶע

 
 : ִריסּוִבְׁשלִֹׁשים ָקִנים הּוא ֶקֶצב ָה. ִריסּוִמַּדת ַהִּמיל ִׁשְבָעה ּוֶמֱחָצה 
 : ֶּזֶרתְוָכל ַאָּמה מֹוֶדֶדת ְׁשִליׁש ַּב. ֶזֶרתָו ְוִׁשיעּור ַהָּקֶנה ֵׁשׁש ַאּמֹות

 : ִּסיטְוַאְרַּבע ֶאְצָּבעֹות הּוא ַהֶּטַפח ְוַה. ִּסיטם ַּבְׁשַנִּי ְוַהֶּזֶרת מֹוַתַחת ַעד
 :ָהָאֶרץֵּכן ִנַּתן ַּכִּיל ְלתֹוְלדֹות . ָהָאֶרץִנְּתָנה ִמָּדה ִלְמִדיַדת  ּוְכמֹו

 
 : ָּנהֶאְצַּבע ְקַט ַעד ֶׁשהּוא ְמַכֶּלה ִּבְׁשתּות. ָנהַמְתִחיל ִמֵּמָאה ְוִׁשִּׁשים ָוֵׁשׁש ָׁש
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 :ֵּׁשבְוִׁשִּׁשים ָוֵׁשׁש ְועֹוד ִמְתַח ְּבֵמָאה. ֵׁשבַהָּגדֹול ִּבְׁשִליׁש יֹוֶזה ַהָּים 
 . ְוסּוף ְּבִׁשְבִעים ּוְׁשַנִים ְלעֶֹגל ִּגיחֹון. ְלֶמַתח סּוף ְוָעְמקֹו ְּבֶעְשִֹרים ְוַאְרָּבָעה

 . רֹותַהְּנָה ד ְׁשֵניְוַהְּפָרת ָּתְקּפֹו ְּכֶנֶג. ָרתַמְכִּפיל ִׁשִּׁשים ְּכִמַּדת ְּפ ְוִגיחֹון

 
 .ְוַהַּיְרֵּדן ַמְרִחיב ֲחִמָּׁשה ְּכַים ַהְּזבּול. ּוְׁשֵני ַהְּנָהרֹות ַמְעִּדיִפים ְּבאֶֹרְך ַהַּיְרֵּדן

 .ּוִמַּדת ַהִּמְקָוה ִּכְׁשֵני ֳחָמִרים ְּבָיֵבׁש. ַוֲחִמִׁשים ִמְקָואֹות ְוַים ַהְּזבּול ֵמָאה
 .ְוָכל ֶלֶתְך ָיִכיל ָחֵמׁש ֵאיפֹות. י ְלָתִכיםְוִׁשעּור ָּכל חֶֹמר ִּכְׁשֵנ

 
 .ּוְכָלהְוָכל עֶֹמר ִׁשְבַעת ֶרַבע . ְוָכל ֵאיָפה עֹוָשֹה ֲעָשָֹרה ֳעָמִרים

 . ַלחְּב ּוְסַאת ָיֵבׁש ֲחֵסָרה ְׁשִליׁש. ְסָאהְוַהְּכָלה ֶאָחד ִמֵּמָאה ָועֹוד ִּב
 . ַּבִהין ל ַּבת ַמֲחֶזֶקת ִׁשָּׁשהְוָכ. ַּבתּוְסַאת ַהַּלח ֶאָחד ִמְּׁשלָֹׁשה ַּב

 
 . ְלַאְרַּבַעת ְרָבִעים ְועֹוד ַהּלֹג ִמְתַחֵּלק. ְוַהִהין ֻּכּלֹו ְׁשֵנים ָעָשֹר לֹג

 . ֶאְצָּבַעִיםסֹוֵבב ֶאְצָּבַעִים ַעל  ְוַהּכֹוס. ְוֶרַבע מּוָכן ְלִרּבּוַע ּכֹוס ְיׁשּועֹות
 .םֶאְצָּבַעִיְוַעל גַֹבּה ָחֵסר ְׁשתּות ֵמ

 
 .ָאֶרץֵּכן ִנַּתן ֵקץ ִליֵמי ָה. ָאֶרץּוְכמֹו ִנַּתן ַּכִיל ְלתֹוְלדֹות ָה

 . ֶעֶרץַמְתִחיל ִלְמנֹות ִמֵּׁשֶׁשת ַאְלֵפי 
 . ִּכי ָהעֹוָלם ֻּכּלֹו ֵׁשֶׁשת ֲאָלִפים. ָאֶרץ ַעד ֶׁשהּוא ְמַכֶּלה ְּבִרְגֵעי

 
  .ֹותּוִמְנַין ַהַּמֲחזֹור ְּבֶעְשִֹרים ּוְׁשַנִים יֹוְבל. ֹותָיַדִים ַמֲחזֹור עֹוִשֹים ֲחִמָּׁשה ּוְׁשֵּתי

 . ֹותְּבֶעְשִֹרים ּוְׁשמֹוֶנה ְּתקּופ ְוַׁשְּבתֹות ַהָּׁשִנים. ּוְׁשַנת ַהּיֹוֵבל ֶׁשַבע ַׁשְּבתֹות ַהָּׁשִנים
 .  ְוִׁשְבִעים ָוֵׁשׁשְועֹונֹות ַהּיֹום ֲחֵמׁש ֵמאֹות. ּוְׁשִליׁש ִוימֹות ַהְּתקּוָפה ִּתְׁשִעים ְוֶאָחד יֹום

 :ְרָגִעים ְוַהְמַדְקֵּדק ְמַחֵּלק ָהֶרַגע ְלַכָּמה. ָהעֹוָנה ְּכעֹונֹות ָּכל ַהיֹום ְוִרְגֵעי

  
 . ּכֹלַל ֵּכן ִנַּתן ִמְׁשַקל ָוֶפֶלס. ּכֹלּוְכמֹו ִנַּתן ֶחְׁשּבֹון ַעל 

 : ַמְתִחיל ִמִּכָּכר ַעד ְּפרּוָטה ַהְקַטָּנה
 . ְוַהָּמֶנה עֹוֶלה ַעד ִׁשִּׁשים ֶׁשֶקל. ְׁשֵני ָמֶנה  ְּכגֶֹדלִּכָּכר ַהָּגדֹול
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 . ְוַהֶּסַלע ֶחְציֹו ֶּבַקע ּוְרִביַע זּוז. ְּבֶעְשִֹרים ְוָחֵמׁש ֶסַלע ְוַהֶּׁשֶקל ִמְתַחֵּׁשב
 .ִנְמָצא ַהּזּוז ָחֵמׁש ָמעֹות ֶּכֶסף. ִמְתַחֵּלק ְלֶפֶלג ְוחֹוְמׁשֹו ָמָעה ְוַהּזּוז

 
 . טֹותְׁשמֹוֶנה ְפרּו ְוָהִאָּסר עֹוֶלה ַעד. ָּדתְּבִאָּסר . נֹותה ְׁשֵּתי פּוְנְּדיֹוְוַהָּמָע

 : פָֹרטֹותּוְבֶפה ְמ. טֹותִּבְכָתב ֲחרּו ְוֵהם. ְּפרּוטֹותִנְמָצא ַהֶּבַקע ְּכַאְרַּבע ֵמאֹות 
 : נֹותִלְמִנְמַסר לֹו ִלְמּדֹוד ְוַגם  . ִלְמנֹותְוַעד ָמקֹום ֶׁשֱאנֹוׁש ָיכֹול 

 
 . לֹולֹו ִמעּוט הֹון ִׁשְק ָהְקַצב. לֹוְלִפי כֹחֹו ּוְלִפי ִמעּוט ֵחי
 : לֹו ַעל ֵּכן אֹוִחיל )ָלֵכן(. לֹוֲאדֹוֵנינּו ְוַרב ּכַֹח ֵחי ָּגדֹול. לֹוּוְלִפי ִשְֹכלֹו ֵּכן ְיֵהא ִהּלּו

 :לֹוַח ִּפֵלס ְּבִמְׁשָקָּכל אֹוְצרֹות ֶׁשֶלג ְורּו. לֹוְוִׁשְקלֹו ְלִפי ָגְד ִּכי ִמָּדתֹו
   .לֹאּוְׁשֵמי רֹום ִּתֵּכן ַזְרּתֹו ְמ. לֹוּוֵמי ְבֵראִׁשית ָמַדד ְמלֹא ָׁשֳע
 . לֹוֲאֻגָּד ְוִגְבעֹות עֹוָלם ָּתַמְך ְּבהֹוד. לֹוְוָכל ַהְרֵרי ֶקֶדם ְּבֶאְצָּבעֹו ְׁשָק
 :לֹוֻיֶּמֶנת ֵהִכין ְמ ְלחֹוֵלל ַּתִנין. לֹוֵּגיא ְוָכל ֲעָפָרּה ִּבְצָרָדה ֱהִכי
 . מֹוָיד ִהיא ִרּׁשּו ִּכְמלֹא ִפַּסת. מֹוִנְמֵצאת ָּכל ִמַּדת ְיִציַרת עֹוָל
 . מֹוִלְקצֹוב רֹוב ֶמְחְקֵרי ַתֲעצּו ְוֵאין. מֹוּוְכָקֵמיַע ְּבַיד ִּגּבֹור ִּבְזרֹוַע חֹוָת
 : מֹואֹו ַוֲהדֹוַעל ָּכל ִמַּדת ִּכְס. מֹוֲאֶׁשר ָמַדד ְוָקַצב ְוִׁשֵער ִּבְמרֹו

 
 . ָּלהְּבאֶֹרְך ְּברַֹחב ְּבעֶֹמק ְּבּגַֹבּה ִמְתַע. ָּלהִמַּדת ַּבת ֶמֶלְך ַּבּכֹל ְמֻע

 : ָלהְוִאְמָרּה ְרָחָבה ָלַעד לֹא ָכ. ְכָלהִּכי ֵיׁש ֵקץ ְלָכל ִּת

 
  :ָידּוִמָּדָתּה ְנתּוָנה ִּביִמין ּוְזרֹוַע ָו. ָידִמַּדת עֹוָלם ִּכְמלֹא ִפַּסת 
 : ָדלּוִמָּדָתּה ְּבַקו ֲאֶׁשר ְמאֹד ָּג. ֻגָּדלֲא ִמַּדת עֹוָלם ְּכִמֶּזֶרת ְוַעד

 
 :ַאָּמהּוִמָּדָתה עֹוָלה ְונֹוֶסֶבת ְּכַאְלַּפִים . ַאָּמהִּבְׁשִליׁש  ִמַּדת עֹוָלם ִנְמֶּדֶדת

 .הַאָּמְמִגָּלה ֶעְשִֹרים ַעל ֶעֶשֹר . ָרָאהְּכַמְרֵאה ַהִּמָּדה ֲאֶׁשר ִציר 
 : ַאָּמהֻּכּלֹו ִּבְׁשִליׁש  ְוָכל ָהעֹוָלם. ַאָּמהָעָפה ַאְרָּבִעים ַעל ֶעְשִֹרים ּוְׁשמֹוֶנה ֵמאֹות 

 
 .ֲאִריָכהַאְלַּפִים ְוַאְרַּבע ֵמאֹות ָּבעֹוָלם ַמ. ֲאֻרָּכהִנְמֵצאת ָּדת ְּבִמדֹוֶתיָה ְרָחָבה ַו
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 .ַאְרָכהיִמיָנּה קֹוֶצֶבת ָּכל ְיֵמי ּוִב. ֲארּוָכהַמְרֵּפא ַו ְוִהיא ָנְתָנה ְלעֹוָלם
 : ָרָכהׁשֹוֶקֶלת עֶֹׁשר ְוָכבֹוד ּוְב ּוִבְשֹמֹאָלּה

 

 .רֹותְוִהיא ָקְצָבה ָּכל ִמּדֹות ְספּו. רֹותְסתּו ְוִהיא הֹוִדיָעה ֶאת ָּכל ֶחְביֹון
 : רֹותְוִהיא ָׁשְקָלה ְוָאְצָרה ֶאת ָּכל אֹוָצ. רֹותְסגּו ְוִהיא ָפְתָחה ֶאת ָּכל

 
 . ִניםְוִהיא ָנְתָנה ִמְסַּפר ְּגדּוֵדי ֶעְליֹו. ִניםִמְפַקד ַּתְחּתֹו ְוִהיא ָחְקָרה ֲהמֹון

 : יםֲאֶׁשר ֶזה ִמֶּזה ְּבקֹוָמָתם ְמֻׁשִּנ. ִּניםִׁשֲעָרה קֹוַמת ַאְלֵפי ִׁשְנַא ְוִהיא

 
 . ָקָמָתםֲה םְוֵיׁש ַּכֲחָללֹו ֶׁשל עֹוָל. קֹוָמָתםֵיׁש ְּכִמַּדת ַהָּים ַהָּגדֹול 

 . קּוָמָתםְוֵיׁש ִּכְמלֹא ָכל ָהעֹוָלם ְּת

 
 .עֹוָלםְוֵיׁש ְלִטיָׂשה ַאַחת ָעִפים . עֹוָלםָטִׂשים  ֵיׁש ִלְׁשֵּתי ִטיׂשֹות
 . ֶנֱאָלםּוִבְמִחיָצתֹו ָצג ְוָחׁש ְודּוָמם ְו. ֶנְעָלםְּבַמֲחֵנהּו  ְוָכל ֶאָחד ְוֶאָחד

 . עֹוָלםְוָחִׁשים ַעד ַיְמִליכּוהּו ַעם . ָלםעֹוְרׁשּות ֶמֶלְך ָה ַעד ִיֵּתן
 . עֹוָלםְלָפֵאר ֱאלֵֹהי  ְוָאז ִיְפְצחּו

 
 .ִניםנּור ָשִֹחים ְוִנָּת-ִדי ִּכי ִבְנַהר. ִניםּוִמֶּׁשֵהם ְמָפֲאִרים עֹוד לֹא ׁשֹו
 . ִניםֵאל ְמַׁשְּנֶׁשַבח ְוַהֵּלל ָורֹון ָל. ִניםָּכִראׁשֹו ְועֹוד ֶמּנּו ֶנֱחָצִבים ּוִמְתַחְּדִׁשים

 . ִניםֶזֶמר ָוִׁשיר ְועֹז ָוֶרֶנן ְמַרְּנ. ִניםְּכַנף ְרָנ ְוִכֵּפי ֶקֶׁשת ִעם

 
 . ִניםֵׁשׁש ֵׁשׁש ְּכָנַפִים ְּבֶגְוָים ֲחנּו. ִּניםַהְמֻעִּלים ַעל ָּכל ִׁשְנַא ּוְשָֹרִפים

 . ִניםְמַנְּג ֵּסא ְּבִחיָלהּוְליֹוֵׁשב ַעל ִּכ. ִניםִמַּמַעל ְליֹוֵׁשב ֲעָרבֹות ַּבֵּכס ְנתּו
 . ִניםעֹו ְוקֶֹדם ְלָכל ְצָבא ַמַעל. ִניםְמצֹוא ֵחן ְּבִנּגּוָנם ֵהם ְמַחְּנ

 . ִניםּוִמְׁשַּתֲחִוים ֲהמֹוִנים ֲהמֹו ּכֹוְרִעים. ִניםְוִׁשּלּוׁש ְקֻדָּׁשה ְלָרם ְוִנָּׂשא נֹוְת
 : ִניםִנְקָּדׁש ְּבַאְלֵפי ִרְבבֹות ַּתְחּתֹוְו. ִניםֶעְליֹו ְלַנֲעָרץ ְּבסֹוד ֲהמֹון ְּגדּוֵדי

 
 .'וכו ככתוב על יד נביאך
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 מוסף לפרשת שקלים
 

ãò äìôúä ìò øæåç ïæçäעוזר ומושיע ומגן   מלךíéøîåàå: 

 

  ֶאְׁשּכֹל
 .ֶפׁשִחַּמְדִּתי ֶׁשֶבת ְמצֹוא נֹ ְּבִצּלֹו. ֶפׁש ַּתֲאַות ָּכל ֶנּוּויִא
 .ֶפׁשָחַמק ְוָעַבר ִמְּלַהְדִריר ִלי חֹו. ֶפׁשְּבֶט ִתיו ּוַפְצִּתיַּקְׁשִּתיו ְולֹא ְמָצאִּב
 : ֶפׁשְוָטַבְעִּתי ְּבֵמי צּול ִטיט ָוֶר. ֶפׁשּכֶֹפר ֶנ ַזְלִּתי ְׁשָקַלי ִמֵּתתָּג

 
ïæç : 

 . ָּׂשאְוֶׁשֶקל ֶאָּׂשא ְּבַבִית ָנכֹון ְוִנ. ָסהָעֵלינּו ָאדֹון ְנ אֹור ָּפֶניָך
 :ִנָּׂשא ֵאל ָרם ְוּגֹוְנֵננּו ְּבָמֵגן. ִתָּׂשא ֵעֶרְך ִּכי ֶהֶגה ּוְבֶצֶדק

 :ָמֵגן ַאְבָרָהם. ַאָּתה ְיָי ָּברּוְך

 .להחיות מתים עד אתה גבור לעולם

 
 הּכֶֹפר

 . ֶׁשֶפרְּכמֹו הּוא ָחרּות ְּבִאְמֵרי . ֵסֶפרעּו ִּדְרׁשּו ֵמַעל ְּד
  .ֵאֶפרּכֹור ָלֶכם ְזכּות ָנם ָאנִֹכי ָעָפר ָוְוִיְז. עֶֹפרבֹו ְּפֵני ִנְדָמה ָל ְתִׁשירּוַה
 : ּכֶֹפרְּבִתְּתֶכם ַמָּתן ֶזה ְלֵׁשם . ֵחֶפרלֹא ִיְהֶיה ָבֶכם ֶנֶגף ְוְו

 
ïæç:  

  .ִנָּׂשאְוֶׁשֶקל ֶאָּׂשא ְּבַבִית ָנכֹון ְו. ָסהאֹור ָּפֶניָך ָעֵלינּו ָאדֹון ְנ
 :ִנָּׂשאְו  ֵאל ָרם ְבֶגֶׁשםַהֲחֵיינּו. ִתָּׂשאּוְבֶצֶדק ֶהֶגה ֵעֶרְך ִּכי 

 :ְמַחֵּיה ַהֵּמִתים. ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי

 .אתה וקדושעד , לדור ודור

  ּדֹוִדי



 

 

14

 . ֶחְברֹון ֲאֶׁשר ָׁשַקל ָאב ְּבַמְכֵּפל. ֶעְפרֹוןכֹור ִלי ִׁשְקֵלי ְז
 . ַאֲחרֹון ָזְכָרה ִּלי ַעד ְלדֹור. ָחרֹוןֶקר ִׁשְקֵלי ְיבּוִסי ַמְׁשִּביֵתי ֵח
 : ִבָּצרֹוןְל ְׁשֵעה ֶמִּני ֵאל ׁשּוִבי .ָגרֹוןַעם ִחין ֲאֶׁשר ֶאְקָרא ְבַט

 
ïæç: 

 . ִנָּׂשאָנכֹון ְו ְוֶׁשֶקל ֶאָּׂשא ְּבַבִית. ְנָסהאֹור ָּפֶניָך ָעֵלינּו ָאדֹון 
 :ִנָּׂשאֵאל ָרם ְו  ָקדֹוׁשְוַנְקִּדיָׁשְך. ִתָּׂשאּוְבֶצֶדק ֶהֶגה ֵעֶרְך ִּכי 

 :ָהֵאל ַהָּקדֹוׁש. ָּתה ְיָיָּברּוְך ַא

 

 מקדשי שמך   עדנת שבתּכִּת

 .)להם קבעת'עד  'אתה יצרתח "ובשבת ר(

 

  ִלי
 . יֶֹׁשרַיִּגיד ֵמִליץ ָעַלי ִשֹיַח  ּכי. ֶנֶׁשרָּׂשא ַעל ֶאְבַרת ִי
 . עֶֹׁשרִמְּלָפָניו הֹון ְוָכבֹוד ָו ִּכי. ֶתֶׁשרֶפר ִמֶּׁשּלֹו ֶאֵּתן לֹו ּכֹ
 : אֶֹׁשרָׁשת לֹו ִפְדיֹון ִלְמצֹוא . כֹוֶׁשר ק ֱאנֹוׁש ּוְלַהְמִציא לֹוַהְצִּדיְל
 

ïæç:  

 . ִנָּׂשאְוֶׁשֶקל ֶאָּׂשא ְּבַבִית ָנכֹון ְו. ְנָסה אֹור ָּפֶניָך ָעֵלינּו ָאדֹון
 : ִנָּׂשא ֵאל ָרם ְוְּבנֶֹפׁש ַעְנֵּגנּו. ִתָּׂשא ּוְבֶצֶדק ֶהֶגה ֵעֶרְך ִּכי

 :ְמַקֵּדׁש ַהַּׁשָּבת .ָיָּברּוְך ַאָּתה ְי
 .)ֳחָדִׁשים ְמַקֵּדׁש ַהַּׁשָּבת ְוִיְׂשָרֵאל ְוָראֵׁשי: ח"בשבת ר(

 

 .בשובך לציון ברחמים  עדרצה

 

  ְּבַכְרֵמי
 . ַׁשַּדיַאְרַּבע ֵמאֹות ָוֶעֶׂשר ֲהִלינֹוִתי . ָׁשַדי ְׁשֵנילֹון ֵּבין ְמ
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 . ֶׁשַּדיֹום לֹא ָנם ּוְבֵכס ַוֲהד. ַּדי ׁשח ְּבָׁשְכָנם ְוָנם ֵיָנ

 : ָדיֹוְדׁשְוָנְשֹאּו ֶאת ְרִדיִדי ֵמָעַלי  .ָׁשַדיע ְוָעף ְּבֶבַצע ִׁשְקֵלי ֲחָס

 
ïæç:  

 . ִנָּׂשאְוֶׁשֶקל ֶאָּׂשא ְּבַבִית ָנכֹון ְו. ְנָסה אֹור ָּפֶניָך ָעֵלינּו ָאדֹון
 :ִנָּׂשא ְּכַׁשי ֵאל ָרם ְוְרֵצנּו. ִתָּׂשא ּוְבֶצֶדק ֶהֶגה ֵעֶרְך ִּכי

  . ְׁשִכיָנתֹו ְלִציֹון ַהַּמֲחִזיר. ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי
 .האל ישועתנו ועזרתנו סלה עד מודים

 

  ֵעין

 . פּוִריםִמי ָמָנה ּוָפַקד ְּבֶחֶלׁש ּו. ָפִריםִמְסַּפר ְׁשֵני ֳע ֶצם ֲהמֹוןעֹ
 . ָפִריםְּסְוַגם עֹוד ָחֵמׁש ְּבָכל ַה. ּפֹוֵקד ְּבִחּמּוׁש ְסָפִרים ָקָדםְּפ
 : ֻּפִריםִּכי ָאֵפס ֶּכֶסף ִׁשְקֵלי ִכ. ָּפִריםְשָֹפֵתינּו ְיֻׁשַּלם  חֹות ִניבַצ

 
ïæç: 

  .ִנָּׂשאְוֶׁשֶקל ֶאָּׂשא ְּבַבִית ָנכֹון ְו .ְנָסהָּפֶניָך ָעֵלינּו ָאדֹון  אֹור
 : אִנָּׂשְו  ֵאל ָרםְוֵתיִטיב ָלנּו ְּבטּוְבָך. ִתָּׂשאּוְבֶצֶדק ֶהֶגה ֵעֶרְך ִּכי 

 :ְלהֹודֹות ַהּטֹוב ִׁשְמָך ּוְלָך ָנֶאה. ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי
 :ברוב עוז ושלום עד )אלהינו ואלהי אבותינו(ברכת כהנים 

 

 ְּגִדי
 . ָסהִנְתַעְּל ְּבַאַהב עֹור ְּגָדָיו ְׁשִכיָנה .ָּׂשאּׁשּור ָיַדִים ְּבָרכֹות ִלִק
 . ָסהֶנֱעָמ אנֹו ַעל ֶׁשֶכם ְוחֶֹצןצֹ .ָסהֵעה ְגִדּיֹוָתיו ַעל ֶאֶבן ַמֲעָמְר
 : ָסהֲעָדִיים ְטכּו ְלּבֶֹׁשת הֹוד ֲעִדיִּת .ָּׂשהחֹוַח ְּבֵני ְמַעֶניָה ְּבַאף ְמַעְׁש
 

ïæç:  
 . ִנָּׂשאְּבַבִית ָנכֹון ְו ְוֶׁשֶקל ֶאָּׂשא. ְנָסהאֹור ָּפֶניָך ָעֵלינּו ָאדֹון 

 :ִנָּׂשא ֵאל ָרם ְוַבָּׁשלֹום נּוָּבְרֵכ .ִתָּׂשאּוְבֶצֶדק ֶהֶגה ֵעֶרְך ִּכי 
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 :ִיְׂשָרֵאל ַּבָּׁשלֹום ַהְמָבֵרְך ֶאת ַעּמֹו. ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי
  ).ְלָפֶניָך ְיָי צּוִרי ְוגֲֹאִלי ִפי ְוֶהְגיֹון ִלִּבי- ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי(

 

íìù ùéã÷ . 


