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הקדמה למהדורה החדשה

מהדורה  לאור  להוציא  ’מורשת’  הוצאת  ראשי  של  ליבם  רחש 

חדשה ומתוקנת של הסידור הנפלא ’רינת ישראל’, שהמחנך והמלומד 

ולסדר  לערוך  החל  תשנ”ח(  בשנת  )נפטר  ז”ל  טל  שלמה  ד”ר  הרב 

לפני כיובל שנים, סידור שדורות גדלו עמו. בשנים האחרונות, הרבה 

והגיע  ומתוקנים,  יפים  סידורים  כמה  נדפסו  ישראל’,  ’רינת  בזכות 

הזמן לחדש גם את פניו של סידור ’רינת ישראל’ הוותיק על נוסחיו 

השונים, כדי לחדש בעז”ה גם את ימיו.

על מעשינו בהכנת המהדורה החדשה אפשר להמליץ את דבריו 

 - יתקדש’  והחדש  יתחדש  ’הישן  זצ”ל  קוק  הראי”ה  של  הידועים 

השתדלנו להשאיר את הסידור באותה מתכונת בסיסית שֹכה מצאה 

מאז  הנוער  ובני  התלמידים  בעיני  ובעיקר  הרחב  הציבור  בעיני  חן 

הוספנו  אבל  תש”ל,  בשנת  שלו  הראשונה  המהדורה  שנדפסה 

שיפורים, תיקונים, השלמות וחידושים כדי להגיע לתוצאה מתוקנת, 

נבעו  רבים  תיקונים  שאפשר.  כמה  עד  ומושלמת  ראויה  מכובדת, 

צורה  ושל  תוכן  לכל הערה של  נשמח  מהערות ששלחו מתפללים; 

כדי להמשיך ולשפר את הסידור עד כמה שידינו מגעת ומגהת.

כמה נקודות לתשומת לב:

ארם  שב’כתר  המסורה  לנוסח  הותאם  בסידור  הפסוקים  נוסח  א. 

ז”ל, שהוא הנוסח  צובה’ בהתאם להכרעות הרב מרדכי ברויאר 

המדויק ביותר.

המעטנו בסימוני מלעיל ומלרע, והנחנו אותם רק במקומות שבהם  ב. 

נראה היה לנו שרבים טועים בנגינת המילים.

השתדלנו להתאים את הפיסוק לדרך הקריאה המתאימה, בהתאם  ג. 

לתוכן התפילה.

שחשובים  אלו  את  רק  והשארנו  המקפים,  כל  על  כמעט  ויתרנו  ד. 

להבנת תוכן התיבות.

להבדיל  יתרגל  שהציבור  בתקווה  הנעים,  השוואים  את  הדגשנו  ה. 

בין סוגי השוואים.



לעיתים ניסחנו מחדש את ההוראות למתפלל, כדי להוסיף בהירות  ו. 

כתיב  על  הקפדנו  כן  כמו  השונים.  התפילה  בחלקי  בהתמצאות 

מלא תקני במשפטים חסרי-הניקוד שבהוראות ובביאורים.

השתדלנו במקום שקיימים נוסחים מקבילים, כמו למשל בברכת  ז. 

האפשרויות  שתי  את  להציג  מוֶדה\מוָדה(,   -  17 )עמ’  ’נשמה’ 

במקביל באופן חזותי משופר, לנוחות המתפלל והמתפללת.

תוספות  שקיימות  שבמקום  כך,  הסידור  את  לעֵמד  השתדלנו  ח. 

יהיה צורך לדפדף  – לא  בתפילה שנאמרות רק בימים מסוימים 

ולדלג על עמודים.

במקומות  שנאמרים  וכו’  המזמורים  ואת  הקדישים  את  העתקנו  ט. 

כמה  עד  לצמצם  כדי  נדרש,  מקום  בכל  כמעט  בתפילה  שונים 

שאפשר את הצורך לדפדף בסידור בשעת התפילה לצורך מציאת 

התפילה המתאימה. 

העתקנו בדרך כלל את ביאורי התפילה גם בהופעות הנוספות של  י. 

כל תפילה, וגם ניקדנו את הדיבורים-המתחילים שבביאורים.

נדפסו  שלא  וכד’  סליחות  זמירות,  תפילות,  לסידור  הוספנו  יא. 

הנהנין,  ברכות  ולוח  תהלים  ספר  וכן  הקודמות,  במהדורות 

לתועלת המתפלל.

)האשכנזי(,  ספרד  נוסח  ישראל’  ב’רינת  מלאכתנו  את  פתחנו 

ובהמשך נעבור לנוסחים האחרים – נוסח עדות המזרח ונוסח אשכנז, 

ולמחזורים בנוסחים השונים. ובעזרת ה’ נעשה ונצליח.

אנו מודים לכל אלו שהעירו והאירו והגיהו, למר נתן טל בנו של 

הרב שלמה טל ז”ל על שיתוף הפעולה הפורה, ולצוות ’שילה / ברכץ’ 

מבית אל, מפיקי המהדורה החדשה הזו, על סבלנותם ומקצועיותם.

בעזהי”ת, אלול תשע”ו

שאול יהלום יואל קטן   

יו”ר הנהלת הוצאת ’מורשת’ ישיבת שעלבים   



מתוך הקדמת הרב שלמה טל ז”ל 

למהדורות הראשונות

גם  וסידוריו.  דור  דור  וגם   – וסופריו  דור  דור  ודורשיו,  דור  דור 

סידור זה, סידור ’רינת ישראל’, צורך הדור וצורך השעה הוא.

נחוץ סידור לצרכי דורנו, החי חיי קוממיות בארצו ואשר הלשון 

העברית מדוברת ושגורה בפיו, ואף על פי כן אין כל האמור בתפילה 

מובן תמיד בלי ביאור, ועל אחת וכמה וכמה שבלי הארה והבהרה אין 

מגיעים לידיעת הרכבן של התפילות מחלקיהן וממקורותיהן. ביותר 

מרגישים בחסרון סידור ערוך ומבואר המורים בבתי הספר אשר בהם 

נהוגה תפילה בציבור ומלמדים בהם שיעורי תפילה. גם בבתי כנסת 

או מניינים לנוער סידור כזה מתבקש ביותר, וגם הצעיר המתפלל ליד 

להכיר  אותו  שינחה  לסידור  זקוק  המבוגרים  עם  הכנסת  בבית  אביו 

ולהבין את תפילות ישראל, וישקף את חלוקת התפילה לחטיבותיה, 

את הרכבה וחיבור חלקיה ואת מקורותיהם.

◆ ◆ ◆

צורך  שהיה  במקום  ספרד”.  ”נוסח  הוא  זה  ר  ו ד י ס ח  ס ו נ

להכריע בין נוסחים שונים הכרענו לפי נוסח האר”י ז”ל הנהוג בחב”ד. 

ה - הוספנו סימני הקלה אחדים  א י ר ק ה ן  ו ק י ת ל ם  י נ מ י ס

להתעכב  יצטרך  שלא  וכדי  בקריאתו,  המתפלל  יטעה  שלא  כדי 

ולהרהר איך לקרוא מילה זו או אחרת:

קמץ הצריך להיות מבוטא כקמץ קטן הארכנו את הקו הניצב שלו. 

318 השארנו את הקמץ כקמץ  ל עצמותי תאמרנה’ שבעמ’  ’ּכָ בפסוק 

רגיל בגלל עדותם של בעלי המסורה והמדקדקים הקדמונים שהוא קמץ 

רים( והקמץ  רחב )=רגיל(, וכן כל קמץ שלפני חטף קמץ )למשל: ָצה�

הקמץ  את  השארנו  בכולם   – בהם  כיוצא  ואחרים  ָקָדשים  שבמילה 

הקהילות  כל  של  הבלתיŒמעורערת  המסורת  על  וסמכנו  רגיל,  כקמץ 

המבחינות מקדמת דנא בין קמץ גדול לקמץ קטן )”הברה ספרדית”( 

ועל עדותם של הקדמונים המעידים כי קמצים אלה קמץ רחב הם.

ה – במילים שרצינו להדגיש שנגינתם  נ י ג נ ה ם  ו ק מ ן  ו מ י ס

האות  מעל  ’זרקא’  הטעם  צורת  את  שמנו  מלרע  להיות  צריכה 



האחרונה, ובמילים שראינו צורך להדגיש שנגינתם מלעיל שמנו את 

צורת הטעם ’מהפך’ מעל האות שבה הנגינה חלה ]אין מתגים בסידור 

חוץ מאשר במקרים יוצאים מהכלל[.

ק – השתמשנו רק בנקודה ובפסיק, ובנקודתיים  ו ס י פ י  נ מ י ס

)דקות( לפני דיבור ישיר. בכל מקום שמסתיים פסוק מן המקרא שמנו 

שתי נקודות מודגשות, כמו שנהוג בחומשים.

היכולים  והביטויים  המילים  את  להסביר  מטרתו   – ר  ו א י ב ה

להיות קשים או בלתי מובנים בעיני דובר עברית של דורנו, אם מפני 

אין  וכדומה.  נדירה  היא  שהמילה  מפני  או  שגורה  שאינה  צורתם 

הביאור הזה ׂשם לו למטרה להסביר את הכוונות שבתפילה, לא את 

הפשטיותŒהשטחיות וכל שכן לא את העמוקות יותר.

ר – כדי להקל על הכרת חלוקת התפילה לחטיבותיה קבענו  ד ס ה

שערים לחטיבות, ומעבר לדף כל שער פירוט חלקיה של החטיבה. 

כן קבענו בראשי העמודים כותרות, בצד החיצוני של העמוד כותרת 

כותרת  הפנימי  ובצד  בה,  שעומדים  החטיבה  את  המציינת  כללית 

פרטית יותר, המציינת את התפילה שבאותו עמוד. בשולי העמודים 

מימין ומשמאל – מראי מקומות לפסוקי תנ”ך ולמקורות חז”ל. בתוך 

העמוד – שמות הברכות והקטעים, הוראות קצרות ודינים מועטים, 

אלו הנחוצים ביותר בעת התפילה.

ימי  לכל  לוח  הסידור  בסוף  הוספנו   –  ’ ו מ ו י ב ם  ו י ר  ב ד ’

צורפה  ועוד.  מנהגים  המיוחדים,  בימים  התפילה  סדרי  ובו  השנה 

ללוח טבלת קריאות בתורה והפטרות למועדים ולימים מיוחדים.

◆ ◆ ◆

שאיפתנו ותקוותנו שהסדר הנאות שבסידור ובעמודיו, הכותרות 

קשיים  המסלק  הביאור  ותוכנן,  הפסקאות  הרכב  את  המסבירות 

לשוניים או תחביריים - כל אלה ירחיבו את דעתו של המתפלל באופן 

שתתפנה לשים את דבריו על לבבו ולכוון בהם, להוציא את תפילתו 

לא רק מן הפה כי אם גם מן הלב – ”אחר כוונת הלב הן הן הדברים”. 

הישראלי,  לנוער  לתלמיד,  יתן  הזה  שהסידור  אנחנו  מקווים  וכן 

לציבור המתפללים ולמורים בבתי הספר את אשר הם מצפים לראות 

כל  בה  כיוונו  כאילו  ותהיה תפילתנו שֵלמה  ומשוכלל,  טוב  בסידור 

הכוונות שכיוונו אנשי כנסת הגדולה ורבותינו ז”ל. ויהי רצון שנאמר 

דבר שיתקבל, ולא ניכשל בדבר הלכה, וישמחו בנו חברינו.
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ביאורי הסימנים

קמץ קטןׇ—קמץ רחב - רגילָ—

חטףŒקמץ—�

שווא נחְ—
העיצור ללא תנועה

Ô—שוא נע
נשמע כ’חצי’ ֶסגול

הטעמה מלעיל֫—הטעמה מלרע֮—

נקודתיים דקות—~
לפני דיבור ישיר 

)מובאה(

נקודתיים מודגשות —:
וזוויתיות 

בסוף פסוק

כוונות שם ה׳

כשהוא נוטל ידיו, או שמברך על הפירות או על המצוות 

השגורות בפי כל אדם - יכוון לבו לשם בוראו אשר הפליא 

חסדו ִעמו, ונתן לו הפירות או הלחם ליהנות מהם, וציווהו 

הרגל,  מתוך  דבר  העושה  כאדם  יעשה  ולא  המצוות.  על 

ומוציא דברים מפיו בלא מחשבה...

כשיזכיר ֵשם אדני - יכוון פירוש דרך קריאתו: אדון הכל, 

וגם פירוש צורת כתיבתו הוי”ה - נמצא וקיים והיה וֹהוה 

ויהיה. וכשיזכיר אלהים – יכוון: תקיף ובעל היכולת ובעל 

כל הכוחות כולם.

ולדעת הגר”א לפי עיקר הדין אין צריך לכוון תמיד אלא 

אחר  הולכים  מקום  בכל  כי  הכל,  אדון  קריאתו:  פירוש 

מאשר  לבד  גדולים.  סודות  בכתיבה  שיש  אף  הקריאה 

בשמות ה’ שבקריאת שמע, שם צריך לכוון אדון הכל וגם 

נמצא וקיים והיה וֹהוה ויהיה.

)ע”פ שולחן ערוך אורח חיים סימן ה ומשנה ברורה(
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תקציר סדר עדיפויות למאחר להגיע לבית הכנסת
עיקר התפילה בציבור הוא אמירת תפילת העמידה עם הציבור, כאשר 

רצוי מאוד להתחיל את אמירת העמידה יחד עם הציבור. לכן המאחר 

צריך להעריך את הזמן שיש לו, ועל פי ניסיונו להחליט אם ועל מה 

לדלג כדי להגיע לתפילת העמידה עם הציבור בקצב תפילה סביר.

בשחרית - בברכות השחר אין לדלג על ברכות ’על נטילת ידיים’, ’אשר 

כהנים  ברכת  פסוקי  עם  התורה  ברכות  על  וכן  נשמה’,  ו’אלוהי  יצר’ 

והברייתא ’אלו דברים’, ואין לדלג על ’ברוך שאמר’, ’אשרי’ עד ’מעתה 

ועד עולם הללויה’ וברכת ’ישתבח’ )בשבת ויו”ט מ’נשמת’(, וקריאת 

שמע עם ברכותיה. אם יש עוד מעט זמן – יש להוסיף לפני ’ישתבח’ 

)בשבת ויו”ט לפני ’נשמת’( את חמשת פרקי ’הללויה’ )עד ’כל הנשמה 

תהלל יה הללויה’(. אם יש עוד מעט זמן – יש לומר לפני ’ברוך שאמר’ 

את שאר ברכות השחר.

ברכות  אמירת  את  הראשונה  בהזדמנות  להשלים  חייב  שדילג  מי 

השחר ופרקי ’הללויה’.

’אשרי’  את  ולהשלים  העמידה  בתפילה  מיד  להתחיל  יש   – במנחה 

אחרי התפילה.

בערבית – מי שהגיע לבית הכנסת ורואה שלא יספיק לומר את תפילת 

העמידה עם הציבור – צריך לשנות את הסדר, ולומר קודם תפילת עמידה 

עם הציבור ורק אחרי התפילה להשלים את קריאת שמע וברכותיה. 

)ע”פ שו”ע או”ח סי’ קט והפוסקים(

להמתין לסיום הברכה לפני עניית ’אמן’ וכדומה
מפי  שיכלה  עד  ’כהנים’  לקרות  רשאי  ’כהנים’  שקורא  המקֵרא  אין 

הציבור ’אמן’ שעונים אחר ברכת מודים; ואין הכהנים רשאים להתחיל 

’כהנים’  קריאת  עד שתכלה  אהרן’  של  בקדושתו  קדשנו  ’אשר  ברכת 

קודם  ’יברכך’  התיבה  את  להקרות  יתחיל  לא  והש”ץ  הקורא;  מפי 

שסיימו הציבור ’אמן’; ורק אחר שתכלה התיבה ’יברכך’ מפי הש”ץ אז 

מותרים הכהנים להתחיל ’יברכך’, וכך בכל תיבה של ברכת כהנים, כדי 

שישמעו הציבור התיבה יפה מפי הכהנים; והש”ץ לא יתחיל להקרות 

תיבה אחרת עד שיסיימו הכהנים התיבה שלפניה; ואין הציבור עונים 

והש”ץ  הכהנים;  מפי  ברכה  אותה  שתכלה  עד  ברכה  כל  אחר  ’אמן’ 

אינו רשאי להתחיל ’יאר’ ’ישא’ עד שיכלה ’אמן’ מפי הציבור, וגם לא 

יתחילו הכהנים ’ריבון העולמים’ כו’ עד שיכלה ’אמן’ מפי הציבור. וכך 

יש לש”ץ ולציבור לנהוג בקדיש ובחזרת הש”ץ ובכל הברכות. 

)ע”פ שו”ע או”ח סי’ קכח סע’ יח ומשנה ברורה שם(
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תמצית דיני ההפסקות בתפילה 

בין ”ברוך שאמר” לסוף תפילה עמידה
א. זוהי תמצית, ישנם פרטים שבמחלוקת או שיש בהם הסתייגויות 

נוספות.

ב. לעניית ”ברוך הוא וברוך שמו” אין מפסיקים כלל.

למנוע  כדי  דזמרה”  ”פסוקי  במהלך  קצר  בדיבור  להפסיק  מותר  ג. 

פגיעה ביהודי או נזק משמעותי.

האמירה

המקום בתפילה

במהלך 
”פסוקי
דזמרה”

בזמן קריאת שמע וברכותיה
תפילת 
העמידה בין הברכות

והפרקים
באמצע ברכה 

או פרק

”אמן”

מותר

אסורמותר

כל הפסקה 
אסורה!

מותרפסוקי הקדושה
רק 

”קדוש” וכו’ 
ו”ברוך” וכו’

”מודים דרבנן”
יׁשחה ויאמר רק 
”מודים אנחנו לך”

ענייה ל”ברכו”: 
”ברוך ה’ המבורך 

לעולם ועד”
מותר

אם נקרא לעלות 
לתורה

אסור

ברכת ברקים 
ורעמים וכד’

אסור 

ברכה על טלית 
או תפילין שהגיעו 

אליו עכשיו

אסור. יניח, ויברך 
אחרי תפילת עמידה
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לוח האותיות וההברות

י כ ך ל מ ם  ו ז ח ט  א ב ג ד ה 
ת ש  ר  ק  ץ  צ  ף  פ  ע  ס  ן  נ 

ם  מ  ל  ך  כ  י  ט  ח  ז  ו  ה  ד  ג  ב  א 
ת ש  ר  ק  ץ  צ  ף  פ  ע  ס  ן  נ 
א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ך ל מ ם 
ת ש  ר  ק  ץ  צ  ף  פ  ע  ס  ן  נ 
ַא ַב ַבּ ַג ַד ַה ַו ַז ַח ַט ַי ַכ ּכַ ַל ַמ ַנ ַס ַע ַפ ּפַ ַצ ַק ַר ַשׁ ַשׂ ַת

ָא ָב ּבָ ָג ָד ָה ָו ָז ָח ָט ָי ָכ ּכָ ָך ּךָ ָל ָמ ָנ ָס ָע ָפ ּפָ ָצ ָק ָר ָשׁ ׂשָ ָת

ׇא ׇב ּבׇ ׇג ׇד ׇה ׇו ׇז ׇח ׇט ׇי ׇכ ּכׇ ׇל ׇמ ׇנ ׇס ׇע ׇפ ּפׇ ׇצ ׇק ׇר ׇשׁ ׂשׇ ׇת 

אֹו בֹו ּבֹו גֹו דֹו הֹו וֹו זֹו חֹו טֹו יֹו כֹו ּכֹו לֹו מֹו נֹו סֹו עֹו 
פֹו ּפֹו צֹו קֹו רֹו ׁשֹו ׂשֹו תֹו

ֹא ֹב ּבֹ ֹג ֹד ֹה ֹו ֹז ֹח ֹט יֹ ֹכ ּכֹ לֹ ֹמ ֹנ ֹס ֹע ֹפ ּפֹ ֹצ ֹק רֹ ׁשֹ ׂשֹ ֹת

ֵא ֵב ּבֵ ֵג ֵד ֵה ֵו ֵז ֵח ֵט ֵי ֵכ ּכֵ ֵל ֵמ ֵנ ֵס ֵע ֵפ ּפֵ ֵצ ֵק ֵר ׁשֵ ׂשֵ ֵת

ֶא ֶב ּבֶ ֶג ֶד ֶה ֶו ֶז ֶח ֶט ֶי ֶכ ּכֶ ֶל ֶמ ֶנ ֶס ֶע ֶפ ּפֶ ֶצ ֶק ֶר ׁשֶ ׂשֶ ֶת

ִא ִב ּבִ ִג ִד ִה ִו ִז ִח ִט ִי ִכ ּכִ ִל ִמ נ ס ִע ִפ ּפִ ִצ ִק ִר ׁשִ ׂשִ ִת

י ִלי ִמי ִני ִסי ִעי ִפי  י ִגי ִדי ִהי ִוי ִזי ִחי ִטי ִיי ִכי ּכִ ִאי ִבי ּבִ
י ִתי י ׂשִ י ִצי ִקי ִרי ׁשִ ּפִ

אּו בּו ּבּו גּו דּו הּו וּו זּו חּו טּו יּו כּו ּכּו לּו מּו נּו סּו עּו 
פּו ּפּו צּו קּו רּו ׁשּו ׂשּו תּו

ֻא ֻב ּבֻ ֻג ֻד ֻה ֻו ֻז ֻח ֻט ֻי ֻכ ּכֻ ֻל ֻמ ֻנ ֻס ֻע ֻפ ּפֻ ֻצ ֻק ֻר ׁשֻ ׂשֻ ֻת

ְא ְב ּבְ ְג ְד ְה ְו ְז ְח ְט ְי ְכ ּכְ ְל ְמ ְנ ְס ְע ְפ ּפְ ְצ ְק ְר ׁשְ ׂשְ ְת

ֳאֳהֳחֳע  ֲאֲהֲחֲע  ֱאֱהֱחֱע
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ר ח ש ה ת  ו כ ר ב

ר ק ו ב ה ת  מ כ ש ה
”יתגבר כארי לעמוד בבוקר לעבודת בוראו”

)שולחן ערוך, אורח חיים א, א(

בהקיץ האדם משנתו יחשוב מיד כי מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, אשר 
מלוא כל הארץ כבודו, עומד עליו ורואה במעשיו, כמו שכתוב~ ”אם יסתר איש 
במסתרים ואני לא אראנו, נאום ה’, הלוא את השמים ואת הארץ אני מלא, נאום ה’” 

)ירמיה כג(. ויקיים מה שנאמר על ידי נעים זמירות ישראל:

י ָתִמיד” יִתי יהוה ְלֶנְגּדִ ּוִ ”ׁשִ
ויודה לקדוש ברוך הוא שהחזיר לו את נשמתו, ויאמר )אפילו לפני נטילת ידיים(: 

גברים אומרים:

מֹוֶדה ֲאִני ְלָפֶניָך,
נשים אומרות:

מֹוָדה ֲאִני ְלָפֶניָך,

ֶחְמָלה,  ָמִתי ּבְ י ִנׁשְ ֶהֱחַזְרּתָ ּבִ ם, ׁשֶ ֶמֶלְך ַחי ְוַקּיָ

֘ה ֱאמּוָנֶתָך. ַרּבָ

ר ח ש ה ת  ו כ ר ב
יד  כך  ואחר  ימין  יד  )תחילה  לסירוגין  אחת  כל  פעמים  שלוש  ידיו  שנטל  אחרי 
שמאל ושוב יד ימין ולאחריה יד שמאל וכו’(, ורחץ פיו ופניו ועשה צרכיו ולבש 

בגדיו ונעל נעליו, יטול ידיו שנית פעמיים ויברך:

ידיים ברכת נטילת 

ר  ֲאׁשֶ ָהעֹוָלם,  ֶמֶלְך  ֱאלֵֹהינּו  יהוה  ה  ַאּתָ רּוְך  ּבָ

נּו ַעל ְנִטיַלת ָיָדִים. ִמְצֹוָתיו, ְוִצּוָ נּו ּבְ ׁשָ ִקּדְ
יצר ברכת אשר 

ר  ֲאׁשֶ ָהעֹוָלם,  ֶמֶלְך  ֱאלֵֹהינּו  יהוה  ה  ַאּתָ רּוְך  ּבָ

ָרא בֹו ְנָקִבים ְנָקִבים,  ׇחְכָמה, ּוָב֫ ָיַצר ֶאת ָהָאָדם ּבְ

א ְכבֹוֶדָך,  ְוָידּוַע ִלְפֵני ִכּסֵ לּוי  ּגָ ֲחלּוִלים ֲחלּוִלים. 

תהלים טז

רבה  נאמנותך   – ֱאמּוָנֶתָך  ה  ַרּבָ ברחמים.   – ֶחְמָלה  ּבְ )לעולם(.   – ם  ְוַקּיָ
)להחזיר את הנשמות(.

ְנִטיַלת – רחיצת. 
ְנָקִבים – איברים פתוחים )כגון האף והפה(. ֲחלּוִלים – איברים סגורים ובתוכם 

א ְכבֹוֶדָך – לפניך ה’. חלל )כגון הקיבה והלב(. ִלְפֵני ִכּסֵ
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ִאי  ֵמֶהם  ֶאָחד  ֵתם  ִיּסָ אֹו  ֵמֶהם  ֶאָחד  ֵתַח  ִיּפָ ִאם  ׁשֶ

ָעה ֶאָחת.  ם ְוַלֲעֹמֹד ְלָפֶניָך ֲאִפּלּו֘ ׁשָ ר ְלִהְתַקּיֵ ֶאְפׁשָ

ר ּוַמְפִליא ַלֲעׂשֹות.  ׂשָ ה יהוה, רֹוֵפא ׇכל ּבָ רּוְך ַאּתָ ּבָ

׳נשמה׳ ברכת 

 , ה ְבָראָתּה֘ י ְטהֹוָרה ִהיא. ַאּתָ ּתָ ּבִ ַת֫ ּנָ ָמה ׁשֶ ֱאלַֹהי, ְנׁשָ

ָרּה֘  ּמְ ְמׁשַ ה  ְוַאּתָ י,  ּבִ ּה֘  ְנַפְחּתָ ה  ַאּתָ  , ּה֘ ְיַצְרּתָ ה  ַאּתָ

ּוְלַהֲחִזיָרּה֘  י  ּנִ ִמּמֶ ָלּה  ִלּטְ ָעִתיד  ה  ְוַאּתָ י,  ִקְרּבִ ּבְ

י ְבִקְרּבִ ָמה  ׁשָ ַהּנְ ׁשֶ ְזַמן  ל  ּכׇ ָלבֹוא.  ֶלָעִתיד  י  ּבִ

גברים אומרים:

מֹוֶדה ֲאִני ְלָפֶניָך,
נשים אומרות: 

מֹוָדה ֲאִני ְלָפֶניָך,

ים,  ֲעׂשִ ַהּמַ ל  ּכׇ ִרּבֹון  ֲאבֹוַתי,  ֵואלֵֹהי  ֱאלַֹהי  יהוה 

ֲחִזיר  ַהּמַ יהוה,  ה  ַאּתָ רּוְך  ּבָ מֹות.  ׁשָ ַהּנְ ל  ּכׇ ֲאדֹון 

מֹות ִלְפָגִרים ֵמִתים. ְנׁשָ

ברכות התורה

ר  ֲאׁשֶ ָהעֹוָלם,  ֶמֶלְך  ֱאלֵֹהינּו  יהוה  ה  ַאּתָ רּוְך  ּבָ

תֹוָרה.  ִדְבֵרי  ּבְ ַלֲעֹסק  נּו  ְוִצּוָ ִמְצֹוָתיו,  ּבְ נּו  ׁשָ ִקּדְ

ִפינּו  ְבֵרי תֹוָרְתָך ּבְ ְוַהֲעֶרב ָנא יהוה ֱאלֵֹהינּו ֶאת ּדִ

ָרֵאל, ְוִנְהֶיה ֲאַנְחנּו ְוֶצֱאָצֵאינּו  ית ִיׂשְ ָך ּבֵ ּוְבִפּיֹות ַעּמְ

נּו  ּלָ ָרֵאל ּכֻ ית ִיׂשְ ָך ּבֵ ְוֶצֱאָצֵאי ֶצֱאָצֵאינּו ְוֶצֱאָצֵאי ַעּמְ

ם – לחיות.  ֵתם – )איבר פתוח(. ְלִהְתַקּיֵ ֵתַח – )איבר סגור(. אֹו ִיּסָ ִאם ִיּפָ ׁשֶ
ּוַמְפִליא ַלֲעׂשֹות – עושה פלאים.

וגם בתחיית המתים.  יום,  יום  ובכל  – מחר  ָלבֹוא  ֶלָעִתיד  – לקחתּה.  ָלּה  ִלּטְ
ִרּבֹון – אדון. ִלְפָגִרים ֵמִתים – )השינה יש בה מעין מיתה(.

ַלֲעֹסק – ללמוד )תמיד(. ְוַהֲעֶרב – והמתק. ְוֶצֱאָצֵאינּו – ילדינו, תולדותינו.  
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ה  ַאּתָ רּוְך  ּבָ ָמּה.  ִלׁשְ תֹוָרְתָך  ְולֹוְמֵדי  ֶמָך  ׁשְ יֹוְדֵעי 

ָרֵאל. ד ּתֹוָרה ְלַעּמֹו ִיׂשְ יהוה, ַהְמַלּמֵ

ַחר  ר ּבָ֫ ה יהוה ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאׁשֶ רּוְך ַאּתָ ּבָ

ה  רּוְך ַאּתָ נּו ֶאת ּתֹוָרתֹו. ּבָ ַתן ָל֫ ים ְוָנ֫ ל ָהַעּמִ נּו ִמּכׇ ּבָ֫

יהוה, נֹוֵתן ַהּתֹוָרה. 

פרשת ברכת כהנים

ָניו  ּבָ ְוֶאל  ַאֲהרֹן  ֶאל  ר  ּבֵ ּדַ אֹמר:  ּלֵ ה  ֹמׁשֶ ֶאל  יהוה  ר  ַוְיַדּבֵ

ֶרְכָך֘  ְיָבֽ ָלֶהם:  ָאמֹור  ָרֵאל,  ִיׂשְ ֵני  ּבְ ֶאת  ְתָבְרכּו  ּכֹה  ֵלאֹמר, 

יהוה  א  ִיּשָׂ  : ּךָ ִויֻחּנֶ֫ ֵאֶליָך  ָניו  ּפָ יהוה  ָיֵאר  ָך:  ְמֶר֫ ְוִיׁשְ יהוה 

ֵני  ּבְ ַעל  ִמי  ׁשְ ֶאת  מּו֘  ְוׂשָ לֹום:  ׁשָ ְלָך  ם  ְוָיׂשֵ ֵאֶליָך  ָניו  ּפָ

ָרֵאל, ַוֲאִני ֲאָבְרֵכם: ִיׂשְ

ּכּוִרים ְוָהֵרָאיֹון  ָאה ְוַהּבִ עּור~ ַהּפֵ ֵאין ָלֶהם ׁשִ ּלּו ְדָבִרים ׁשֶ ֵא֫

ּוְגִמילּות ֲחָסִדים ְוַתְלמּוד ּתֹוָרה. 

ֶרן  ְוַהּקֶ ה  ַהּזֶ עֹוָלם  ּבָ רֹוֵתיֶהם  ּפֵ אֹוֵכל  ָאָדם  ׁשֶ ְדָבִרים  ּלּו  ֵא֫

ּבּוד ָאב ָוֵאם, ּוְגִמילּות  ּלּו ֵהן~ ּכִ א, ְוֵא֫ ֶמת לֹו ָלעֹוָלם ַהּבָ ַקּיֶ

ֲחִרית ְוַעְרִבית, ְוַהְכָנַסת  ְדָרׁש ׁשַ ית ַהּמִ ַמת ּבֵ ּכָ ֲחָסִדים, ְוַהׁשְ

ת, ְוִעּיּון  ה, ּוְלָוַית ַהּמֵ ּלָ אֹוְרִחים, ּוִבּקּור חֹוִלים, ְוַהְכָנַסת ּכַ

ּתֹו,  ין ָאָדם ַלֲחֵברֹו ּוֵבין ִאיׁש ְלִאׁשְ לֹום ּבֵ ה, ַוֲהָבַאת ׁשָ ִפּלָ ּתְ

ם. ּלָ ֶנֶגד ּכֻ ְוַתְלמּוד ּתֹוָרה ּכְ

במדבר ו

משנה פאה א, א

שבת קכז

ָמּה – ללמוד כדי לקיים אותה, וללא כוונות זרות. ִלׁשְ
מּו ֶאת  ּךָ – יתן לך חן. ְוׂשָ ָניו ֵאֶליָך – יראה לך פנים מאירות. ִויֻחּנֶ ָיֵאר ה’ ּפָ

ִמי – יברכו בשמי. ַוֲאִני ֲאָבְרֵכם – את הכהנים )ואפשר לפרש: את ישראל(. ׁשְ
פאה  מצַות   – ָאה  ַהּפֵ למעט(.  אפשר  להרבות,  )מוטב  קבועה  מדה   – עּור  ׁשִ
)התורה ציוותה להשאיר בשדה בשעת הקציר והקטיף פינה עם שיבולים ופירות 

לעניים(. ָהֵרָאיֹון – עולת ראייה שמביאים העולים לרגל. ּוְגִמילּות ֲחָסִדים – 

לעשות טובות זה לזה. ְוַתְלמּוד ּתֹוָרה – ללמוד תורה. 

ה –  ִפּלָ ֶרן – שכר המצוה. ְוִעּיּון ּתְ רֹוֵתיֶהם – נהנה מהתוצאות. ְוַהּקֶ אֹוֵכל ּפֵ
ם – ערכו כערך כולם.  ּלָ ֶנֶגד ּכֻ להתעמק בתפילה. ּכְ
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זמן ציצית משַיכיר בין תכלת ללבן )כ-50 דקות לפני הזריחה(. 

לפני שלובש טלית קטן יבדוק את הציציות, ואח”כ יברך בעמידה: 

ברכת ציצית

ר  ֲאׁשֶ ָהעֹוָלם,  ֶמֶלְך  ֱאלֵֹהינּו  יהוה  ה  ַאּתָ רּוְך  ּבָ

נּו ַעל ִמְצַות ִציִצית.  ִמְצֹוָתיו, ְוִצּוָ נּו ּבְ ׁשָ ִקּדְ
אחרי שלבש יאמר:

ִמְצַות  ֲחׁשּוָבה  ֵהא  ּתְ ׁשֶ ֲאבֹוַתי,  ֵואלֵֹהי  ֱאלַֹהי  יהוה  ָפֶניָך,  ִמּלְ ָרצֹון  ְיִהי 

ְוַתְרַי”ג  נֹוֶתיָה  ְוַכּוָ ְוִדְקּדּוֶקיָה  ָרֶטיָה  ּפְ ׇכל  ּבְ יָה  ְמּתִ ִקּיַ ִאּלּו֘  ּכְ ְלָפֶניָך  ִציִצית 

ּה. ָאֵמן ֶסָלה. לּויֹות ּבָ ִמְצֹות ַהּתְ

ת י ל ט ת  פ י ט ע
יבדוק את הציציות ויאמר:

ֹאד, הֹוד ְוָהָדר  ְלּתָ ְמּ ַד֫ י ֶאת יהוה, יהוה ֱאלַֹהי ּגָ ְרִכי ַנְפׁשִ ּבָ

ְיִריָעה: ַמִים ּכַ ְלָמה, נֹוֶטה ׁשָ ּשַׂ : ֫עֶֹטה אֹור ּכַ ּתָ ׁשְ ָלָב֫
יש נוהגים לומר:

ם  ׁשֵ ְלַיֵחד   , ּוְרִחימּו֘ ְדִחילּו֘  ּבִ ּה,  ִכיְנּתֵ ּוׁשְ הּוא  ִריְך  ּבְ ֘א  ֻקְדׁשָ ִיחּו֘ד  ם  ְלׁשֵ

יִצית,  ּצִ ּבַ ף  ִמְתַעּטֵ ֲהֵריִני  ָרֵאל.  ִיׂשְ ל  ּכׇ ם  ׁשֵ ּבְ ִלים  ׁשְ ִיחּוָד֘א  ּבְ ו”ה  ּבְ י”ה 

ָהעֹוָלה  יִצית  ַהּצִ אֹור  ּבְ ִגיַדי  ָס”ה  ּוׁשְ ֵאיָבַרי  ּוְרַמ”ח  ָמִתי  ִנׁשְ ף  ְתַעּטֵ ּתִ ן  ּכֵ

ַלֲחלּוָק֘א  ה  ֶאְזּכֶ ְך  ּכָ ה,  ַהּזֶ עֹוָלם  ּבָ ית  ַטּלִ ּבְ ה  ּסֶ ִמְתּכַ ֲאִני  ׁשֶ ם  ּוְכׁשֵ ַתְרַי”ג. 

ֵצל  ּנָ ַגן ֵעֶדן. ְוַעל ְיֵדי ִמְצַות ִציִצית ּתִ א ּבְ ית ָנָאה ָלעֹוָלם ַהּבָ ָנן ּוְלַטּלִ ְדַרּבָ

ָנֶפיָה  ּכְ ְפרֹׂש  ּתִ ית  ּלִ ְוַהּטַ ַהִחיצֹוִנים.  ִמן  ִתי  ּוְתִפּלָ ָמִתי  ְוִנׁשְ רּוִחי  י  ַנְפׁשִ

ר ָיִעיר ִקּנֹו ַעל ּגֹוָזָליו ְיַרֵחף. ּוְתֵהא ֲחׁשּוָבה ִמְצַות  ֶנׁשֶ יֵלם, ּכְ ֲעֵליֶהם ְוַתּצִ

ְוִדְקּדּוֶקיָה  ָרֶטיָה  ּפְ ׇכל  ּבְ יָה  ְמּתִ ִקּיַ ִאּלּו֮  ּכְ הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ִלְפֵני  ִציִצית 

ּה. ָאֵמן ֶסָלה.  לּויֹות ּבָ נֹוֶתיָה ְוַתְרַי”ג ִמְצֹות ַהּתְ ְוַכּוָ

תהלים קד

דברים לב

ְלָמה – כמו בשמלה. נֹוֶטה – מותח. ּשַׂ ֹעֶטה אֹור – מתעטף באור. ּכַ
ְדִחילּו  ּבִ ושכינתו.   – ּה  ִכיְנּתֵ ּוׁשְ הוא.  ברוך  הקדוש   – הּוא  ִריְך  ּבְ א  ֻקְדׁשָ
ִלים – בייחוד שלם. ּוְרַמ”ח – מאתיים  ִיחּוָדא ׁשְ ּוְרִחימּו – ביראה ובאהבה. ּבְ
ָס”ה – שלוש מאות שישים וחמישה. ָהעֹוָלה – בגימטריה  ארבעים ושמונה. ּוׁשְ

)סיכום האותיות במספרים: ציצית=ת”ר, ובתוספת שמונה חוטים וחמישה קשרים 

ָנן – לבגד  שבציצית=תרי”ג(. ַתְרַי”ג – שש מאות ושלוש עשרה. ַלֲחלּוָקא ְדַרּבָ

ָנֶפיָה ֲעֵליֶהם - על  ְפרֹׂש ּכְ של חכמים. ִמן ַהִחיצֹוִנים – מכוחות הטומאה. ּתִ

נפשי, רוחי ונשמתי. ְוִדְקּדּוֶקיָה – ודיוקיה.
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לפני העטיפה יברך בעמידה:

ברכת טלית 

ר  ֲאׁשֶ ָהעֹוָלם,  ֶמֶלְך  ֱאלֵֹהינּו  יהוה  ה  ַאּתָ רּוְך  ּבָ

יִצית. ִצּ ף ּבַ נּו ְלִהְתַעּטֵ ִמְצֹוָתיו, ְוִצּוָ נּו ּבְ ׁשָ ִקּדְ
יתעטף ראשו ורובו בטלית ויעמוד מעוטף כדי הילוך ארבע אמות ויאמר:

ֶיֱחָסיּו֘ן:  ָנֶפיָך  ּכְ ֵצל  ּבְ ָאָדם  ּוְבֵני  ֱאלִֹהים,  ָך  ַחְסּדְ ָקר  ּיָ ַמה 

ְמקֹור  ָך  ִעּמְ י  ּכִ ֵקם:  ַתׁשְ ֲעָדֶניָך  ְוַנַחל  יֶתָך,  ּבֵ ן  ׁשֶ ִמּדֶ ִיְרְוֻי֘ן 

ָך ְליְֹדֶעיָך, ְוִצְדָקְתָך  אֹוְרָך ִנְרֶאה אֹור: ְמׁשְֹך ַחְסּדְ ים, ּבְ ַחּיִ

ֵרי ֵלב: ְלִיׁשְ
ן י ל י פ ת ת  ח נ ה

יש נוהגים לומר:

ם י”ה  , ְלַיֵחד ׁשֵ ְדִחילּו֮ ּוְרִחימּו֮ ּה, ּבִ ִכיְנּתֵ ִריְך הּוא ּוׁשְ ֮א ּבְ ם ִיחּו֮ד ֻקְדׁשָ ְלׁשֵ

ָרֵאל.  ל ִיׂשְ ם ּכׇ ׁשֵ ִלים ּבְ ִיחּוָד֮א ׁשְ בו”ה ּבְ

ין,  ִפּלִ Ôּת ָהִניַח  Ôל נּו  ּוָ ּצִ ׁשֶ ּבֹוְרִאי,  ִמְצַות  ם  ַקּיֵ Ôל ין  ִפּלִ Ôּת ֲהָנַחת  ּבַ ן  ַכּוֵ Ôמ ִני  Ôִהנ

ֵהן  Ôו ֵעיֶניָך:  ין  ּבֵ ֹטָטֹפת  Ôָהיּו ל Ôו ָיֶדָך,  ַעל  אֹות  Ôם ל ְרּתָ ּוְקׁשַ  ~ תֹוָרתֹוֹ Ôּב תּוב  ּכָ ּכַ

ׁש  ּיֵ ִבֲאָך, ׁשֶ Ôי י ָהָיה ּכִ Ôׁש ִלי, ו ֹמַע, ַקּדֶ ָהָיה ִאם ׁשָ Ôַמע, ו Ôּיֹות ֵאּלּו~ ׁש ָרׁשִ ע ּפָ ַאְרּבַ

ה  ָעׂשָ ִנְפָלאֹות ׁשֶ Ôים ו ְזּכֹר ִנּסִ ּנִ ׁשֶ Ôעֹוָלם, ו מֹו ּבָ Ôַרְך ׁש ַאְחּדּותֹו ִיְתּבָ Ôֶהן ִיחּודֹו ו ּבָ

ֶעְליֹוִנים  ּבָ ָלה  ְמׁשָ ַהּמֶ Ôו ַהּכַֹח  לֹו  ר  ַוֲאׁשֶ ְצָרִים,  ִמּמִ אֹוָתנּו  הֹוִציאֹו  Ôּב נּו  ִעּמָ

רֹוַע  Ôז ִזְכרֹון  Ôל ד  ַהּיָ ַעל  ָהִניַח  Ôל נּו  ִצּוָ Ôו ְרצֹונֹו.  ּכִ ֶהם  ּבָ ַלֲעׂשֹות  ְחּתֹוִנים  ּוַבּתַ

נּו ַלֲעבֹוָדתֹו  בֹות ִלּבֵ Ôֲאוֹות ּוַמְחׁש ֶזה ּתַ ד ּבָ ְעּבֵ ׁשַ Ôב ל ִהיא ֶנֶגד ַהּלֵ ׁשֶ Ôטּוָיה, ו Ôַהּנ

י  ָאר חּוׁשַ Ôֹמִחי ִעם ׁש Ôּב ׁשֶ ָמה  ׁשָ Ôַהּנ ׁשֶ ַהּמַֹח,  ֶנֶגד  ַעל ָהרֹאׁש  Ôמֹו, ו Ôַרְך ׁש ִיְתּבָ

ין  ִפּלִ Ôַפע ִמְצַות ּת ֶ֫ מֹו. ּוִמּשׁ Ôַרְך ׁש ִדים ַלֲעבֹוָדתֹו ִיְתּבָ ְעּבָ ׁשֻ Ôם ִיְהיּו מ ּלָ ֹכחֹוַתי ּכֻ Ôו

ִלי  Ôדֹוׁשֹות, ּב Ôבֹות ק ַפע ֹקֶדׁש ּוַמֲחׁשָ ׁשֶ Ôים ו ים ֲאֻרּכִ ְך ָעַלי ִלְהיֹות ִלי ַחּיִ ֵ ִיְתַמּשׁ

יֵחנּו  ַיִנּ Ôנּו ֵיֶצר ָהָרע, ו ֶרה ּבָ לֹא ִיְתּגָ Ôנּו ו ַפּתֵ Ôּלֹא י ׁשֶ Ôָלל, ו Ôָעֹון ּכ Ôִהְרהּור ֵחְטא ו

ָבֵבנּו.  Ôר ִעם ל ֲאׁשֶ ַלֲעֹבד ֶאת יהוה ּכַ

תהלים לו

דברים ו

יֶתָך – ישבעו מן המשמנים  ן ּבֵ ׁשֶ ֶיֱחָסיּון – יחסו, ימצאו מגן ומחסה. ִיְרְוֻין ִמּדֶ
ָך –  ָך – בידך. ְמׁשְֹך ַחְסּדְ שבאוצרותיך. ְוַנַחל ֲעָדֶניָך – ומנחל תענוגיך. ִעּמְ

ושכינתו.   – ּה  ִכיְנֵתּ ּוְשׁ הוא.  ברוך  הקדוש   – הּוא  ִריְך  ְבּ א  ֻקְדׁשָ חסדך.  הטה 

ִלים – ביחוד שלם. ִיחּוָדא ׁשְ ְדִחילּו ּוְרִחימּו – ביראה ובאהבה. ְבּ ִבּ
– שהוציאנו  טּוָיה  ַהּנְ ְזרֹוַע  ויחיד בעולמו.  – שהוא אחד  ְוַאְחּדּותֹו  ִיחּודֹו 
ב - התפילה של יד מונחת על הזרוע  ִהיא ֶנֶגד ַהֵלּ בה ממצרים )דברים ד(. ְוׁשֶ

ַפע  ין – ומהשפעת )קדושת( מצות תפילין. ְוׁשֶ ִפּלִ ַפע ִמְצַות ּתְ ֶ קרוב ללב. ּוִמּשׁ

ֹקֶדׁש – השפעה של קדושה.
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ֲחׁשּוָבה  ֵהא  ּתְ ׁשֶ ֲאבֹוֵתינּו,  ֵואלֵֹהי  ֱאלֵֹהינּו  יהוה  ָפֶניָך,  ִמּלְ ָרצֹון  ִויִהי 

ָרֶטיָה  ׇכל ּפְ יָה ּבְ ְמּתִ ִאּלּו ִקּיַ רּוְך הּוא ּכְ דֹוׁש ּבָ ין ִלְפֵני ַהּקָ ִפּלִ ִמְצַות ֲהָנַחת ּתְ

ּה. ָאֵמן ֶסָלה:  לּויֹות ּבָ נֹוֶתיָה ְוַתְרַי”ג ִמְצֹות ַהּתְ ְוִדְקּדּוֶקיָה ְוַכּוָ

יניח את התפילה של יד על הקיבורת )השריר שבחלק העליון של היד( של שמאל 

)איטר – על של ימין(, נטויה מעט לצד הלב, ולפני הקשירה יברך:

ן ברכת תפילי

ר  ֲאׁשֶ ָהעֹוָלם,  ֶמֶלְך  ֱאלֵֹהינּו  יהוה  ה  ַאּתָ רּוְך  ּבָ

ין. ִפּלִ נּו ְלָהִניַח ּתְ ִמְצֹוָתיו, ְוִצּוָ נּו ּבְ ׁשָ ִקּדְ
מיד יהדק )יקשור( את הרצועה ויכרוך בה שבע כריכות סביב הזרוע, ותיכף בלי 

הפסק יניח את התפילה של ראש על מקומה על השערות שממעל למצח מול בין 

העיניים, ולפני הידוק הרצועה יברך בלחש )ויש שאינם מברכים על של ראש, אלא 

אם טעה והפסיק בדיבור בין של יד לשל ראש(: 

ר  ֲאׁשֶ ָהעֹוָלם,  ֶמֶלְך  ֱאלֵֹהינּו  יהוה  ה  ַאּתָ רּוְך  ּבָ

ין. ִפּלִ נּו ַעל ִמְצַות ּתְ ִמְצֹוָתיו, ְוִצּוָ נּו ּבְ ׁשָ ִקּדְ

ומיד יהדק את הרצועה לראשו, ואחר ההידוק יאמר:

בֹוד ַמְלכּותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד. ם ּכְ רּוְך ׁשֵ ּבָ
קשר הרצועה של ראש יהיה מעל העורף, למעלה מן הגומא.

יש נוהגים לומר:

יל ָעַלי,  ְגּדִ ָך ּתַ ִביֵנִני, ּוְבַחְסּדְ יָנְתָך ּתְ ֲאִציל ָעַלי, ּוִמּבִ ּוֵמׇחְכָמְתָך ֵאל ֶעְליֹון ּתַ

נֹוָרה,  ְבָעה ְקֵני ַהּמְ ִריק ַעל ׁשִ ֶמן ַהּטֹוב ּתָ ְצִמית אֹוְיַבי ְוָקַמי. ְוׁשֶ ּוִבְגבּוָרְתָך ּתַ

יַע ְלׇכל ַחי ָרצֹון: ּבִ יַע טּוְבָך ִלְבִרּיֹוֶתיָך. ּפֹוֵתַח ֶאת ָיֶדָך ּוַמׂשְ ּפִ ְלַהׁשְ

 יכרוך ברצועה של יד שלוש כריכות סביב האצבע האמצעית, ויאמר:

ט ּוְבֶחֶסד  ּפָ ֶצֶדק ּוְבִמׁשְ יְך ִלי ּבְ ּתִ יְך ִלי ְלעֹוָלם, ְוֵאַרׂשְ ּתִ ְוֵאַרׂשְ

ֱאמּוָנה, ְוָיַדַעּתְ ֶאת יהוה: יְך ִלי ּבֶ ּתִ ּוְבַרֲחִמים: ְוֵאַרׂשְ

תהלים קמה

הושע ב

ֶמן ַהּטֹוב וכו’ – סמל לחכמת התורה,  ְצִמית – תכרית. ְוׁשֶ ֲאִציל – תשפיע. ּתַ ּתַ
השפע הרוחני )השמן והמנורה מרמזים על חכמת התורה; כי נר מצוה ותורה אור. 

משלי ו(. ּפֹוֵתַח ֶאת וכו’ – שפע גשמי )עושר ופרנסה(. 

יְך וכו’ – )משל, ה’ יתקשר ִעם ישראל לעולם כמו ארוס וארוסה(. ּתִ ְוֵאַרׂשְ
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אחר הנחת תפילין יש נוהגים לקרוא פרשיות אלה:

פרשת קדש לי

ל ֶרֶחם  ֶטר ּכׇ כֹור ּפֶ ׁש ִלי ׇכל ּבְ אֹמר: ַקּדֶ ה ּלֵ ר יהוה ֶאל ֹמׁשֶ ַוְיַדּבֵ

ה ֶאל ָהָעם  ֵהָמה, ִלי הּוא: ַוּיֹאֶמר ֹמׁשֶ ָאָדם ּוַבּבְ ָרֵאל ּבָ ְבֵני ִיׂשְ ּבִ

י  ּכִ ֲעָבִדים,  ית  ִמּבֵ ְצַרִים  ִמּמִ ְיָצאֶת֘ם  ר  ֲאׁשֶ ה  ַהּזֶ ַהּיֹום  ֶאת  ָזכֹור 

ם  ה, ְולֹא ֵיָאֵכל ָחֵמץ: ַהּיֹום ַאּתֶ ֶזק ָיד הֹוִציא יהוה ֶאְתֶכם ִמּזֶ ֹח֫ ּבְ

ַנֲעִני  ֹחֶדׁש ָהָאִביב: ְוָהָיה ִכי ְיִביֲאָך יהוה ֶאל ֶאֶרץ ַהּכְ יְֹצִאים, ּבְ

ֶתת ָלְך,  ע ַלֲאֹבֶתיָך ָל֫ ּבַ ר ִנׁשְ י ְוַהְיבּוִסי ֲאׁשֶ י ְוָהֱאֹמִרי ְוַהִחּוִ ְוַהִחּתִ

ה:  ֹחֶדׁש ַהּזֶ ֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב ּוְדָבׁש, ְוָעַבְדּתָ֘ ֶאת ָהֲעֹבָדה ַהּזֹאת ּבַ

ַמּצֹות  ַליהוה:  ַחג  ִביִעי  ְ ַהּשׁ ּוַבּיֹום  ַמּצֹת,  ּתֹאַכל  ָיִמים  ְבַעת  ׁשִ

ְלָך  ֵיָרֶאה  ְולֹא  ָחֵמץ  ְלָך  ֵיָרֶאה  ְולֹא  ִמים,  ַהּיָ ְבַעת  ׁשִ ֵאת  ֵיָאֵכל 

ֲעבּור ֶזה  ּיֹום ַההּוא ֵלאֹמר, ּבַ ֘ ְלִבְנָך ּבַ ְדּתָ ֻבֶלָך: ְוִהּגַ ׇכל ּגְ ֹאר ּבְ ׂשְ

רֹון  ְצָרִים: ְוָהָיה ְלָך ְלאֹות ַעל ָיְדָך ּוְלִזּכָ ֵצאִתי ִמּמִ ה יהוה ִלי ּבְ ָעׂשָ

ָיד ֲחָזָקה הֹוִצֲאָך  י ּבְ ִפיָך, ּכִ ְהֶיה ּתֹוַרת יהוה ּבְ ין ֵעיֶניָך, ְלַמַען ּתִ ּבֵ

ִמים  ִמּיָ ְלמֹוֲעָדּה,  ַהּזֹאת  ה  ַהֻחּקָ ֶאת  ַמְרּתָ֘  ְוׁשָ ְצָרִים:  ִמּמִ יהוה 

יָמה:  ָיִמ֫

יביאך פרשת והיה כי 

ע ְלָך ְוַלֲאֹבֶתיָך,  ּבַ ר ִנׁשְ ֲאׁשֶ ַנֲעִני ּכַ י ְיִבֲאָך יהוה ֶאל ֶאֶרץ ַהּכְ ְוָהָיה ּכִ

ֵהָמה  ֶגר ּבְ ֶטר ׁשֶ ֶטר ֶרֶחם ַליהוה, ְוׇכל ּפֶ ֘ ׇכל ּפֶ ּוְנָתָנּה ָלְך: ְוַהֲעַבְרּתָ

ה,  ְבׂשֶ ה  ְפּדֶ ּתִ ֲחֹמר  ֶטר  ּפֶ ְוׇכל  ַליהוה:  ָכִרים  ַהּזְ ְלָך  ִיְהֶיה  ר  ֲאׁשֶ

ה: ְוָהָיה  ְפּדֶ ּתִ ָבֶניָך  ּבְ כֹור ָאָדם  ה ַוֲעַרְפּתֹו, ְוֹכל ּבְ ְוִאם לֹא ִתְפּדֶ

ֹחֶזק ָיד  ּבְ ֘ ֵאָליו,  ְוָאַמְרּתָ ּזֹאת,  ָאְלָך ִבְנָך ָמָחר ֵלאֹמר ַמה  ִיׁשְ י  ּכִ

ה ַפְרֹעה  י ִהְקׁשָ ּכִ ַוְיִהי  ית ֲעָבִדים:  ְצַרִים ִמּבֵ הֹוִציָאנּו יהוה ִמּמִ

ֹכר ָאָדם ְוַעד  ֶאֶרץ ִמְצַרִים, ִמּבְ כֹור ּבְ ל ּבְ ֲהרֹג יהוה ּכׇ נּו, ַוּיַ ֵח֫ ּלְ ְלׁשַ

ָכִרים, ְוׇכל  ֶטר ֶרֶחם ַהּזְ ל ּפֶ ן ֲאִני ֹזֵבַח ַליהוה ּכׇ ֵהָמה, ַעל ּכֵ כֹור ּבְ ּבְ

י  ין ֵעיֶניָך, ּכִ ה: ְוָהָיה ְלאֹות ַעל ָיְדָכה ּוְלטֹוָטֹפת ּבֵ ַני ֶאְפּדֶ כֹור ּבָ ּבְ

ְצָרִים: ֹחֶזק ָיד הֹוִציָאנּו יהוה ִמּמִ ּבְ

שמות יג

שם

ֶגר – ולד.  ֹאר – בצק מחמיץ. ׁשֶ ל ֶרֶחם – הנולד ראשון )בכור לאמו(. ׂשְ ֶטר ּכׇ ּפֶ
ַוֲעַרְפּתֹו – תשבור עורפו.  ּוְלטֹוָטֹפת – פאר, תכשיט.
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כשנכנסים לבית הכנסת אומרים:

ָרֵאל: ֹנֶתיָך ִיׂשְ ּכְ ַמה ּטֹבּו ֹאָהֶליָך ַיֲעֹקב, ִמׁשְ

ֲחֶוה ֶאל ֵהיַכל  ּתַ ָך֘ ָאבֹוא ֵביֶתָך, ֶאׁשְ רֹב ַחְסּדְ ַוֲאִני ּבְ

יֶתָך ּוְמקֹום  י ְמעֹון ּבֵ ְבּתִ ָך: יהוה ָאַה֫ ִיְרָאֶת֫ ָך֘ ּבְ ׇקְדׁשְ

ָעה, ֶאְבְרָכ֘ה  ְוֶאְכָר֫ ֲחֶוה  ּתַ ַוֲאִני ֶאׁשְ בֹוֶדָך:  ּכְ ן  ּכַ ִמׁשְ

ִתי ְלָך יהוה ֵעת ָרצֹון,  י. ַוֲאִני ְתִפָלּ ִלְפֵני יהוה ֹעׂשִ

ֶעָך: ֱאֶמת ִיׁשְ ָך, ֲעֵנִני ּבֶ ׇרב ַחְסּדֶ ֱאלִֹהים, ּבְ

פיוט

ל־ְיִציר ִנְבָרא. ֶטֶרם ּכׇ ּבְ ר ָמַלְך   ֲאדֹון עֹוָלם ֲאׁשֶ

ִנְקָרא.  מֹו  ׁשְ ֶמֶלְך  ֲאַזי  ה ְבֶחְפצֹו֮ ּכֹל   ְלֵעת ַנֲעׂשָ

ְלַבּדֹו ִיְמלְֹך נֹוָרא. ְכלֹות ַהּכֹל    ְוַאֲחֵרי ּכִ

ִתְפָאָרה. ְוהּוא ִיְהֶיה ּבְ ְוהּוא ָהָיה ְוהּוא ֹהֶוה   

יָרה. יל לֹו ְלַהְחּבִ֫ ְלַהְמׁשִ ִני     ְוהּוא ֶאָחד ְוֵאין ׁשֵ

ָרה. ׂשְ ְולֹו ָהֹעז ְוַהּמִ ִלי ַתְכִלית   ית ּבְ ִלי ֵראׁשִ ּבְ

ֵעת ָצָרה. ְוצּור ֶחְבִלי ּבְ ְוהּוא ֵאִלי ְוַחי ּגֹוֲאִלי   

יֹום ֶאְקָרא. ְמָנת ּכֹוִסי ּבְ י ּוָמנֹוס ִלי    ְוהּוא ִנּסִ

יָרה. ן ְוָאִע֫ ֵעת ִאיׁשַ ּבְ ָידֹו ַאְפִקיד רּוִחי    ּבְ

יהוה ִלי ְולֹא ִאיָרא. ִתי     ִוּיָ ְוִעם רּוִחי ּגְ

במדבר כד

תהלים ה

שם כו

שם סט

ביראת   – ִיְרָאֶתָך  ּבְ ולבתי מדרש.  כנסת  לבתי  כינויים   – ֹנֶתיָך  ּכְ ִמׁשְ ֹאָהֶליָך, 
י – בוראי. ֵעת ָרצֹון – בשעת חסד  ה’. ְוֶאְכָרָעה, ֶאְבְרָכה – אכרע ברך. ֹעׂשִ

ֶעָך – בישועת אמת )קיימת(. ֱאֶמת ִיׁשְ ורחמים. ּבֶ

לו.  לדמות   – לֹו  יל  ְלַהְמׁשִ הוא.  ברוך  הקדוש  מתארי  אחד   – נֹוָרא 
)השררה(. הממשלה   – ָרה  ׂשְ ְוַהּמִ לו.  דומה  לו,  חבר  להיות   – יָרה  ְלַהְחּבִ
י – דגלי. ּוָמנֹוס ִלי – אליו אנוס, אברח.  ִנּסִ ְוצּור – מבטחי. ֶחְבִלי – גורלי. 

ִתי – עם רוחי גם גופי )מופקד בידך(. ִוּיָ ְמָנת ּכֹוִסי – חלקי. ְוִעם רּוִחי ּגְ
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י”ג עיקרים קיצור 

ִנְמָצא ְוֵאין ֵעת ֶאל ְמִציאּותֹו. ח,  ּבַ ּתַ ל ֱאלִֹהים ַחי ְוִיׁשְ ִיְגּדַ

ֶנְעָלם ְוַגם ֵאין סֹוף ְלַאְחּדּותֹו. ִיחּודֹו,  ֶאָחד ְוֵאין ָיִחיד ּכְ

תֹו. ָ לֹא ַנֲערְֹך ֵאָליו ְקֻדּשׁ מּות ַהּגּוף ְוֵאינֹו גּוף,  ֵאין לֹו ְדּ

יתֹו. ית ְלֵראׁשִ ִראׁשֹון ְוֵאין ֵראׁשִ ר ִנְבָרא,  ָבר ֲאׁשֶ ַקְדמֹון ְלׇכל ּדָ

תֹו ּוַמְלכּותֹו. יֹוֶרה ְגֻדּלָ ִהּנֹו ֲאדֹון עֹוָלם ְלׇכל נֹוָצר 

תֹו ְוִתְפַאְרּתֹו. י ְסֻגּלָ ֶאל ַאְנׁשֵ ַפע ְנבּוָאתֹו ְנָתנוֹ  ֫ ֶשׁ

מּוָנתֹו. יט ֶאת ּתְ ָנִביא ּוַמּבִ ה עֹוד  ֹמׁשֶ ָרֵאל ּכְ ִיׂשְ לֹא ָקם ּבְ

יתֹו. ַעל ַיד ְנִביאֹו ֶנֱאַמן ּבֵ ּתֹוַרת ֱאֶמת ָנַתן ְלַעּמֹו ֵאל 

תֹו, ְלעֹוָלִמים ְלזּוָלתֹו. ּדָ לֹא ַיֲחִליף ָהֵאל ְולֹא ָיִמיר 

ַקְדָמתֹו. ָבר ּבְ יט ְלסֹוף ּדָ ַמּבִ ינּו,  צֹוֶפה ְויֹוֵדַע ְסָתֵר֫

ָעתֹו. ִרׁשְ ע ַרע ּכְ נֹוֵתן ְלָרׁשָ ִמְפָעלֹו,  ּגֹוֵמל ְלִאיׁש־ֶחֶסד ּכְ

י ֵקץ־ְיׁשּוָעתֹו. ִלְפּדֹות ְמַחּכֵ נוּ  יֵח֫ ַלח ְלֵקץ ָיִמין ְמׁשִ ִיׁשְ

תֹו. ִהּלָ ם ּתְ רּוְך ֲעֵדי־ַעד ׁשֵ ּבָ רֹב ַחְסּדֹו,  ֮ה ֵאל ּבְ ֵמִתים ְיַחּיֶ

ברכות הבוקר

ר ָנַתן  ה יהוה ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאׁשֶ רּוְך ַאּתָ ּבָ

ין יֹום ּוֵבין ָלְיָלה. ְכִוי ִביָנ֘ה ְלַהְבִחין ּבֵ ַלּשֶׂ֫

מציאותו אינה תלויה בזמן. לֹא   – ְמִציאּותֹו  ֶאל  ֵעת  ְוֵאין  )שמו(.   – ל  ִיְגּדַ
כל אדם צריך לעבוד את הבורא  וכו’.  יֹוֶרה  נֹוָצר  ְלׇכל  אין דמיון.   – ַנֲערְֹך 
ולהתפלל אליו. ְולֹא ָיִמיר וכו’ – לא יחליף את התורה לאחרת ולא יתָנּה לעם 

יט ְלסֹוף וכו’ – הוא יודע מראש סוף כל דבר. ּגֹוֵמל וכו’ – עושה  אחר. ַמּבִ

ְלֵקץ  לפי מעשיו הרעים.  רע  נותן  ולרשע  לפי מעשיו הטובים,  חסד לאדם טוב 

ָיִמין – אחרית הימים. ֵקץ ְיׁשּוָעתֹו – הזמן הקבוע לישועתו.
ְכִוי – לתרנגול.  ַלּשֶׂ
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ּלֹא  ׁשֶ נח בלבד.  בני  מפני שאינו חייב אלא בשבע מצוות   – ּגֹוי  ִני  ָעׂשַ ּלֹא  ׁשֶ
בלבד.  חייב בקצת מצוֹות  ישראל, מפני שהוא  ’כנעני’ של  עבד   – ָעֶבד  ִני  ָעׂשַ
ּפֹוֵקַח  גרמן.  שהזמן  המצוֹות  מן  מחלק  פטורה  האשה   – ה  ָ ִאּשׁ ִני  ָעׂשַ ּלֹא  ׁשֶ
יר ֲאסּוִרים – משחרר אסורים )כי בעת  ִעְוִרים – נותן כוח ראייה בעיניים. ַמּתִ

השינה האדם כאילו כבול ואינו יכול להניע את איבריו(. 

גברים:

ה יהוה  רּוְך ַאּתָ ּבָ

ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם,

ִני ּגֹוי. ּלֹא ָעׂשַ֫ ׁשֶ

נשים:

ה יהוה  רּוְך ַאּתָ ּבָ

ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם,

ִני ּגֹוָיה. ּלֹא ָעׂשַ֫ ׁשֶ

ה יהוה  רּוְך ַאּתָ ּבָ

ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם,

ִני ָעֶבד. ּלֹא ָעׂשַ֫ ׁשֶ

ה יהוה  רּוְך ַאּתָ ּבָ

ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם,

ְפָחה. ִני ׁשִ ּלֹא ָעׂשַ֫ ׁשֶ

ה יהוה  רּוְך ַאּתָ ּבָ

ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם,

ה. ָ ִני ִאּשׁ ּלֹא ָעׂשַ֫ ׁשֶ

ה יהוה  רּוְך ַאּתָ ּבָ

ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם,

ְרצֹונֹו. ִני ּכִ ָעׂשַ֫ ׁשֶ

ה יהוה ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, רּוְך ַאּתָ ּבָ

ּפֹוֵקַח ִעְוִרים.

ה יהוה ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, רּוְך ַאּתָ ּבָ

ים. יׁש ֲעֻרּמִ ַמְלּבִ

ה יהוה ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, רּוְך ַאּתָ ּבָ

יר ֲאסּוִרים. ַמּתִ

ה יהוה ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, רּוְך ַאּתָ ּבָ

פּוִפים. זֹוֵקף ּכְ
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ה יהוה ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, רּוְך ַאּתָ ּבָ

ִים. רֹוַק֘ע ָהָאֶרץ ַעל ַהּמָ

ה יהוה ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, רּוְך ַאּתָ ּבָ

ֶבר. ִכין ִמְצֲעֵדי ָג֫ ַהּמֵ

ה יהוה ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, רּוְך ַאּתָ ּבָ

י. ל ׇצְרּכִ ה ִלי ּכׇ ׂשָ ָע֫ ׁשֶ

ה יהוה ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, רּוְך ַאּתָ ּבָ

ְגבּוָרה. ָרֵאל ּבִ אֹוֵזר ִיׂשְ

ה יהוה ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, רּוְך ַאּתָ ּבָ

ִתְפָאָרה. ָרֵאל ּבְ עֹוֵטר ִיׂשְ

ה יהוה ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, רּוְך ַאּתָ ּבָ

ֵע֘ף ּכַֹח. ַהּנֹוֵתן ַלּיָ

ֲעִביר  ַהּמַ ָהעֹוָלם,  ֶמֶלְך  ֱאלֵֹהינּו  יהוה  ה  ַאּתָ רּוְך  ּבָ

ָפֶניָך  ִמּלְ ָרצֹון  ִויִהי  י.  ֵמַעְפַעּפָ ּוְתנּוָמה  ֵמֵעיַני  ָנה  ׁשֵ

תֹוָרֶתָך,  ּבְ יֵלנּו  ְרּגִ ּתַ ׁשֶ ֲאבֹוֵתינּו,  ֵואלֵֹהי  ֱאלֵֹהינּו  יהוה 

ְולֹא  ֵחְטא  ִליֵדי  לֹא  ִביֵאנּו  ּתְ ְוַאל  ִמְצֹוֶתיָך,  ּבְ ֵקנּו  ְוַדּבְ

יֹון,  ִבּזָ ִליֵדי  ְולֹא  יֹון  ִנּסָ ִליֵדי  ְולֹא  ְוָעֹון  ֲעֵבָרה  ִליֵדי 

ָרע  ֵמָאָדם  ְוַהְרִחיֵקנּו  ָהָרע,  ֵיֶצר  נּו  ּבָ לֹט  ִיׁשְ ְוַאל 

ים טֹוִבים,  ּוְבַמֲעׂשִ ַהּטֹוב  ֵיֶצר  ּבְ ֵקנּו  ְוַדּבְ ָרע,  ּוֵמָחֵבר 

ד ָלְך, ּוְתֵננּו ַהּיֹום ּוְבׇכל יֹום  ְעּבֶ ּתַ ְוֹכף ֶאת ִיְצֵרנּו ְלִהׁשְ

רֹוֵאינּו,  ׇכל  ּוְבֵעיֵני  ֵעיֶניָך  ּבְ ּוְלַרֲחִמים  ּוְלֶחֶסד  ְלֵחן 

ִכין ִמְצֲעֵדי ָגֶבר – המכוון צעדי אדם. אֹוֵזר – חוגר  רֹוַקע – נוטה, מותח. ַהּמֵ
)משל: ה’ חוגר את עמו בגבורה, כחגורה החוגרת את הגוף(. 

ד – להיכנע.  ְעּבֶ ּתַ ִיְצֵרנּו – היצר הרע שלנו, תשוקתנו. ְלִהׁשְ
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ַהּגֹוֵמל  יהוה,  ה  ַאּתָ רּוְך  ּבָ טֹוִבים.  ֲחָסִדים  ְוִתְגְמֵלנּו 

ָרֵאל. ֲחָסִדים טֹוִבים ְלַעּמֹו ִיׂשְ

תפילת רבי

יֵלִני  ּצִ ּתַ ׁשֶ ֲאבֹוַתי,  ֵואלֵֹהי  ֱאלַֹהי  יהוה  ָפֶניָך  ִמּלְ ָרצֹון  ְיִהי 

ָרע,  ֵמָאָדם  ִנים,  ּפָ ּוֵמַעּזּות  ָפִנים  י  ֵמַעּזֵ יֹום  ּוְבׇכל  ַהּיֹום 

ַגע ָרע, ֵמַעִין ָהָרע,  ֵכן ָרע, ּוִמּפֶ ָ ֶצר ָרע, ּוֵמָחֵבר ָרע, ּוִמּשׁ ִמּיֵ

ִרּיֹות,  ְנַאת ַהּבְ ֶקר, ִמּשִׂ ינּות, ֵמֵעדּות ׁשֶ ְלׁשִ ׁשֹון ָהָרע, ִמּמַ ִמּלָ

ְקִרים ָרִעים,  ָלִיים ָרִעים, ִמּמִ ה, ֵמח� ּנָ יָתה ְמׁשֻ ֵמֲעִליָלה, ִמּמִ

ין  ּבֵ ה  ָקׁשֶ ין  ּדִ ַעל  ּוִמּבַ ה,  ָקׁשֶ ין  ִמּדִ ִחית,  ׁשְ ַהּמַ ָטן  ּוִמּשָׂ

יִהּנֹם. ל ּגֵ יָנּה ׁשֶ ִרית, ּוִמּדִ ֵאינֹו ֶבן ּבְ ִרית ּוֵבין ׁשֶ הּוא ֶבן ּבְ ׁשֶ

יש נוהגים לומר כאן את פרשת העקדה. בשבת ויו”ט מדלגים על התפילה שלפניה.

ת  ְפֻקּדַ ּבִ ּוׇפְקֵדנּו  ְלָפֶניָך,  טֹוב  רֹון  ִזָכּ ּבְ ׇזְכֵרנּו  ֲאבֹוֵתינּו,  ֵואלֵֹהי  ֱאלֵֹהינּו 

ַאֲהַבת  ֱאלֵֹהינּו  יהוה  ָלנּו  ּוְזׇכר  ֶקֶדם,  ֵמי  ׁשְ ֵמי  ְ ִמּשׁ ְוַרֲחִמים  ְיׁשּוָעה 

ִרית ְוֶאת ַהֶחֶסד ְוֶאת  ָרֵאל ֲעָבֶדיָך, ֶאת ַהּבְ ְדמֹוִנים ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוִיׂשְ ַהּקַ

ָעַקד  ה, ְוֶאת ָהֲעֵקָדה ׁשֶ ַהר ַהּמֹוִרּיָ ְעּתָ ְלַאְבָרָהם ָאִבינּו ּבְ ּבַ ׁשְ ּנִ בּוָעה ׁשֶ ְ ַהּשׁ

תֹוָרֶתָך: תּוב ּבְ ּכָ ַח, ּכַ ְזּבֵ י ַהּמִ ּבֵ נֹו ַעל ּגַ ֶאת ִיְצָחק ּבְ

פרשת העקדה

ַאְבָרָהם,  ֶאת  ה  ִנּסָ ְוָהֱאלִֹהים  ה  ָהֵאּלֶ ָבִרים  ַהּדְ ַאַחר  ַוְיִהי 

ֶאת  ָנא  ַקח  ַוּיֹאֶמר,  ִני:  ִהּנֵ ַוּיֹאֶמר  ַאְבָרָהם,  ֵאָליו  ַוּיֹאֶמר 

ְלָך ֶאל ֶאֶרץ  ְוֶלְך  ִיְצָחק,  ר ָאַהְבּתָ ֶאת  ְיִחיְדָך ֲאׁשֶ ְנָך ֶאת  ּבִ

ֹאַמ֘ר  ר  ֲאׁשֶ ֶהָהִרים  ַאַחד  ַעל  ְלֹעָלה  ם  ׁשָ ְוַהֲעֵלהּו  ה,  ַהּמִֹרּיָ

ח ֶאת  ּקַ ֲחבׁש ֶאת ֲחֹמרֹו, ַוּיִ ּבֶֹקר ַוּיַ ם ַאְבָרָהם ּבַ ּכֵ ׁשְ ֵאֶליָך: ַוּיַ

ׇקם  ֫ ַוּיָ ֹעָלה  ֲעֵצי  ע  ַוְיַבּקַ נֹו,  ּבְ ִיְצָחק  ְוֵאת  ִאּתֹו  ְנָעָריו  ֵני  ׁשְ

י,  ִליׁשִ ְ ּיֹום ַהּשׁ ַמר לֹו ָהֱאלִֹהים: ּבַ ר ָא֫ קֹום ֲאׁשֶ ֶלְך ֶאל ַהּמָ ֫ ַוּיֵ

ֵמָרֹחק:  קֹום  ַהּמָ ֶאת  ְרא  ַוּיַ ֵעיָניו,  ֶאת  ַאְבָרָהם  א  ּשָׂ ַוּיִ

ברכות טז

בראשית כב

ַגע – מקרה.  ִנים – מחוצפה. ּוִמּפֶ י ָפִנים – מאנשים חצופים. ּוֵמַעּזּות ּפָ ֵמַעֵזּ
ִרית – יהודי.  ין – יריב, שונא. ֶבן ּבְ ַעל ּדִ ֵמֲעִליָלה – חשד. ּוִמּבַ

ֵמי ֶקֶדם – משמי השמים העליונים )הקדמונים(.  ֵמי ׁשְ ְ ִמּשׁ
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בּו ָלֶכם ּפֹה ִעם ַהֲחמֹור, ַוֲאִני  ַוּיֹאֶמר ַאְבָרָהם ֶאל ְנָעָריו ׁשְ

ח  ּקַ ַוּיִ ֲאֵליֶכם:  ּוָבה  ְוָנׁש֫ ֲחֶו֘ה  ּתַ ְוִנׁשְ ּכֹה,  ַעד  ֵנְלָכה  ַער  ְוַהּנַ

ָידֹו ֶאת  ח ּבְ ּקַ נֹו, ַוּיִ ם ַעל ִיְצָחק ּבְ ׂשֶ ַאְבָרָהם ֶאת ֲעֵצי ָהֹעָלה ַוּיָ֫

ו: ַוּיֹאֶמר ִיְצָחק ֶאל  ֵניֶה֘ם ַיְחּדָ ְלכּו ׁשְ ֲאֶכֶלת ַוּיֵ ָהֵאׁש ְוֶאת ַהּמַ

ה  ִהּנֵ ַוּיֹאֶמר  ְבִני,  י  ּנִ ִהּנֶ ַוּיֹאֶמר  ָאִבי,  ַוּיֹאֶמר  ָאִביו,  ַאְבָרָהם 

ה ְלֹעָלה: ַוּיֹאֶמר ַאְבָרָהם ֱאלִֹהים  ה ַהּשֶׂ ָהֵאׁש ְוָהֵעִצים ְוַאּיֵ

ֹבאּו ֶאל  ו: ַוּיָ ֵניֶהם ַיְחּדָ ְלכּו ׁשְ ִני, ַוּיֵ ה ְלֹעָלה ּבְ ִיְרֶאה ּלֹו ַהּשֶׂ

ֶאת  ַאְבָרָהם  ם  ׁשָ ֶבן  ֫ ַוּיִ ָהֱאלִֹהים,  לֹו  ַמר  ָא֫ ר  ֲאׁשֶ קֹום  ַהּמָ

ם  ׂשֶ ֫ ַוּיָ נֹו,  ּבְ ִיְצָחק  ֲעֹקד ֶאת  ַוּיַ ָהֵעִצים,  ֲערְֹך ֶאת  ַוּיַ ַח,  ְזּבֵ ַהּמִ

ָידֹו  ַאְבָרָהם ֶאת  ַלח  ׁשְ ַוּיִ ָלֵעִצים:  ַעל  ִמּמַ ַח  ְזּבֵ ַהּמִ ֹאתֹו ַעל 

ַמְלַאְך  ֵאָליו  ְקָרא  ַוּיִ נֹו:  ּבְ ֶאת  ֹחט  ִלׁשְ ֲאֶכֶלת  ַהּמַ ֶאת  ח  ּקַ ַוּיִ

ִני:  ִהּנֵ ַוּיֹאֶמר  ַאְבָרָהם,  ַאְבָרָהם  ַוּיֹאֶמר,  ַמִים  ָ ַהּשׁ ִמן  יהוה 

י  ַעׂש לֹו ְמ֫אּוָמה, ּכִ ַער ְוַאל ּתַ֫ ַלח ָיְדָך ֶאל ַהּנַ ׁשְ ַוּיֹאֶמר, ַאל ּתִ

ְנָך ֶאת  ְכּתָ ֶאת ּבִ ה, ְולֹא ָחׂשַ֫ ּתָ י ְיֵרא ֱאלִֹהים ַא֫ י ּכִ ְעּתִ ה ָיַד֫ ַעּתָ

ִיל, ַאַחר  ה ַא֫ ְרא ְוִהּנֵ א ַאְבָרָהם ֶאת ֵעיָניו ַוּיַ ּשָׂ י: ַוּיִ ּנִ ְיִחיְדָך֘ ִמּמֶ

ֲעֵלהּו  ח ֶאת ָהַאִיל ַוּיַ ּקַ ֶלְך ַאְבָרָהם ַוּיִ ַקְרָניו, ַוּיֵ ַבְך ּבְ ּסְ ֶנֱאַחז ּבַ

קֹום ַההּוא יהוה  ם ַהּמָ ְקָרא ַאְבָרָהם ׁשֵ נֹו: ַוּיִ ַחת ּבְ ְלֹעָלה ּתַ

ַמְלַאְך  ְקָרא  ַוּיִ ֵיָרֶאה:  ַהר יהוה  ּבְ ַהּיֹום  ֵיָאֵמר  ר  ֲאׁשֶ ִיְרֶאה, 

י  ְעּתִ ּבַ֫ י ִנׁשְ ָמִים: ַוּיֹאֶמר, ּבִ ָ ִני֘ת ִמן ַהּשׁ יהוה ֶאל ַאְבָרָהם ׁשֵ

ְכּתָ  ה ְולֹא ָחׂשַ ָבר ַהּזֶ יָת ֶאת ַהּדָ ר ָעׂשִ י ַיַען ֲאׁשֶ ְנֻאם יהוה, ּכִ

ֶאת  ה  ַאְרּבֶ ה  ְוַהְרּבָ ֲאָבֶרְכָך֘  ָבֵרְך  י  ּכִ ָך:  ְיִחיֶד֫ ֶאת  ְנָך  ּבִ ֶאת 

ְוִיַרׁש  ם,  ַהּיָ ַפת  ׂשְ ַעל  ר  ֲאׁשֶ ְוַכחֹול  ַמִים  ָ ַהּשׁ כֹוְכֵבי  ּכְ ַזְרֲעָך 

ָהָאֶרץ,  ּגֹוֵיי  ּכֹל  ְבַזְרֲעָך  ְרכּו  ְוִהְתּבָ ֹאְיָביו:  ַער  ׁשַ ֵאת  ַזְרֲעָך 

ֻקמּו  ב ַאְבָרָהם ֶאל ְנָעָריו, ַוּיָ ׁשׇ ֫ ֹקִלי: ַוּיָ ַמְעּתָ ּבְ ר ׁשָ ֵעֶקב ֲאׁשֶ

ַבע: ְבֵאר ׁשָ ב ַאְבָרָהם ּבִ ׁשֶ ַבע, ַוּיֵ ֵאר ׁשָ֫ ו ֶאל ּבְ ְלכּו ַיְחּדָ ַוּיֵ

ר ֵיָאֵמר  ַבְך – ענפים סבוכים. ֲאׁשֶ ּסְ ְכּתָ – מנעת. ּבַ ֲאֶכֶלת – הסכין. ָחׂשַ ַהּמַ
ַהר ה’ ֵיָרֶאה – ההר שעליו ייאמר היום ”שלוש פעמים בשנה ֵיראה כל  ַהּיֹום ּבְ
ַער ֹאְיָביו – ערי אויביו. ֵעֶקב – מפני.  זכורך אל פני האדון ה’” )שמות כג(. ׁשַ
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בשבת ויום טוב מדלגים על תחינה זאת שלאחר ”פרשת העקדה”.

ַבׁש ַאְבָרָהם ָאִבינּו ֶאת ַרֲחָמיו ַלֲעׂשֹות ְרצֹוְנָך  ּכָ מֹו ׁשֶ ל עֹוָלם, ּכְ ִרּבֹונֹו ׁשֶ

ַעל  ַרֲחֶמיָך  ּלּו  ּ ְוִיֹג֫ ֵמָעֵלינּו  ַעְסָך  ּכַ ֶאת  ַרֲחֶמיָך  ׁשּו  ִיְכּבְ ן  ּכֵ ֵלם,  ׁשָ ֵלָבב  ּבְ

ָהַרֲחִמים,  ת  ּוְבִמּדַ ַהֶחֶסד  ת  ִמּדַ ּבְ ֱאלֵֹהינּו  יהוה  נּו  ִעּמָ ְוִתְתַנֵהג  ִמּדֹוֶתיָך. 

ָך. ֲחָלֶת֫ ּוִמּנַ ּוֵמַאְרְצָך֘  ּוֵמִעיְרָך֘  ָך֘  ֵמַעּמְ ָך  ַאּפְ ֲחרֹון  ָיׁשּוב  דֹול  ַהּגָ ּוְבטּוְבָך 

ה  ֹמׁשֶ ְיֵדי  ַעל  תֹוָרֶתָך  ּבְ נּו  ֫ ִהְבַטְחּתָ ׁשֶ ָבר  ַהּדָ ֶאת  ֱאלֵֹהינּו  יהוה  ָלנּו  ם  ְוַקּיֶ

ִריִתי ִיְצָחק, ְוַאף ֶאת  ִריִתי ַיֲעקֹוב, ְוַאף ֶאת ּבְ ֘י ֶאת ּבְ ָאמּור~ ְוָזַכְרּתִ ָך ּכָ ַעְבּדֶ

ֶאֶרץ  ְהיֹוָתם ּבְ ם ֹזאת ּבִ ִריִתי ַאְבָרָהם ֶאְזּכֹר, ְוָהָאֶרץ ֶאְזּכֹר: ְוֶנֱאַמר~ ְוַאף ּגַ ּבְ

י ֲאִני  ם, ּכִ ִריִתי ִאּתָ ים ְלַכּלָֹתם ְלָהֵפר ּבְ ים ְולֹא ְגַעְלּתִ ֹאְיֵביֶהם, לֹא ְמַאְסּתִ

ר הֹוֵצאִתי ֹאָתם  ִרית ִראׁשִֹנים ֲאׁשֶ ֘י ָלֶהם ּבְ יהוה ֱאלֵֹהיֶהם: ְוֶנֱאַמר~ ְוָזַכְרּתִ

ְוֶנֱאַמר~  יהוה:  ֲאִני  ֵלאלִֹהים,  ָלֶהם  ִלְהיֹות  ַהּגֹוִים  ְלֵעיֵני  ִמְצַרִים  ֵמֶאֶרץ 

ר  ים ֲאׁשֶ ל ָהַעּמִ ְצָך֘ ִמּכׇ ְוִקּבֶ ב  ְוׁשָ ָך,  ְוִרֲחֶמ֫ בּוְתָך  ב יהוה ֱאלֶֹהיָך ֶאת ׁשְ ְוׁשָ

ְצָך֘  ם ְיַקּבֶ ָ ָמִים, ִמּשׁ ָ ְקֵצה ַהּשׁ ֲחָך ּבִ ה: ִאם ִיְהֶיה ִנּדַ ּמָ ֱהִפיְצָך יהוה ֱאלֶֹהיָך ׁשָ֫

ָהָאֶרץ  ֶאל  ֱאלֶֹהיָך  יהוה  ֶוֱהִביֲאָך  ְוֶנֱאַמר~  ָך:  ֶח֫ ִיּקָ ם  ָ ּוִמּשׁ ֱאלֶֹהיָך  יהוה 

ָך֘ ֵמֲאבֹוֶתיָך: ְוֶנֱאַמר ַעל ְיֵדי  , ְוֵהיִטְבָך֘ ְוִהְרּבְ ּה֘ ּתָ ר ָיְרׁשּו ֲאבֹוֶתיָך ִויִרׁשְ ֲאׁשֶ

ֵעת  ּבְ ְיׁשּוָעֵתנּו  ַאף  ָקִרים  ַלּבְ ְזרָֹעם  ֱהֵיה  ינּו,  ִקּוִ ְלָך  נּו,  ׇחּנֵ יהוה  ְנִביֶאיָך~ 

ׇכל ָצָרָתם  ַע: ְוֶנֱאַמר~ ּבְ ׁשֵ ה ִיּוָ ּנָ ָצָרה: ְוֶנֱאַמר~ ְוֵעת ָצָרה ִהיא ְלַיֲעֹקב ּוִמּמֶ

ֵלם  ַוְיַנּטְ ְגָאָלם,  הּוא  ּוְבֶחְמָלתֹו  ַאֲהָבתֹו  ּבְ יָעם,  הֹוׁשִ ָניו  ּפָ ּוַמְלַאְך  ָצר  לֹו 

ע  ׁשַ א ָעֹון ְועֹוֵבר ַעל ּפֶ מֹוָך ֹנׂשֵ ל ְיֵמי עֹוָלם: ְוֶנֱאַמר~ ִמי ֵאל ּכָ ֵאם ּכׇ ַוְיַנּשְׂ

נּו  י ָחֵפץ ֶחֶסד הּוא: ָיׁשּוב ְיַרֲחֵמ֫ ֵאִרית ַנֲחָלתֹו, לֹא ֶהֱחִזיק ָלַעד ַאּפֹו, ּכִ ִלׁשְ

ְלַיֲעֹקב,  ֱאֶמת  ן  ּתֵ ּתִ ַחּטֹאָתם:  ל  ּכׇ ָים  ְמֻצלֹות  ּבִ ִליְך  ְוַתׁשְ ינּו.  ֲעֹונֹוֵת֫ ִיְכּבֹׁש 

יֵמי ֶקֶדם: ְוֶנֱאַמר~ ַוֲהִביאֹוִתי֘ם  ְעּתָ ַלֲאבֹוֵתינּו ִמ֫ ּבַ֫ ר ִנׁשְ ֶסד ְלַאְבָרָהם, ֲאׁשֶ ֶח֫

ִתי, עֹולֹוֵתיֶה֘ם ְוִזְבֵחיֶה֘ם ְלָרצֹון ַעל  ִפּלָ ֵבית ּתְ י֘ם ּבְ ְחּתִ ּמַ י, ְוׂשִ ֶאל ַהר ׇקְדׁשִ

ים: ֵרא ְלׇכל ָהַעּמִ ה ִיּקָ ִפּלָ ית ּתְ י ֵביִתי ּבֵ ִחי, ּכִ ִמְזּבְ

התעוררות

ַעל  ּומֹוֶדה  לּוי,  ּוַבּגָ ֶתר  ּסֵ֫ ּבַ ַמִים  ׁשָ ְיֵרא  ָאָדם  ְיֵהא  ְלעֹוָלם 

ם ְויֹאַמר: ּכֵ ְלָבבֹו, ְוַיׁשְ ָהֱאֶמת, ְודֹוֵבר ֱאֶמת ּבִ

ויקרא כו

דברים ל

ישעיה לג

ירמיה ל

ישעיה סג

מיכה ז

ישעיה נו

תנא דבי אליהו 

פרק כא

ּלּו ַרֲחֶמיָך ַעל ִמּדֹוֶתיָך – יתגברו רחמיך על  ַבׁש – הסתיר )התגבר(. ְוִיֹגּ ּכָ ׁשֶ
בּוְתָך – היותך בשבי. ֱהֵיה  ים – תיעבתי )מאסתי( אותם. ׁשְ מידת דינך. ְגַעְלּתִ

ָקִרים – היה כוחם ועזרם בכל בוקר. לֹו ָצר – צר לו עמהם. ּוַמְלַאְך  ְזרָֹעם ַלּבְ
בכל   – עֹוָלם  ְיֵמי  ל  ּכׇ וירוממם.   – ֵלם  ַוְיַנּטְ מאיתו.  שלוח  ומלאך   – ָניו  ּפָ

א – מוחל. ְועֹוֵבר – סולח. ָלַעד – לעולם. ַאּפֹו – כעסו.  הדורות. ֹנׂשֵ
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ִצְדקֹוֵתינּו  ַעל  לֹא  ָהֲאדֹוִנים,  ַוֲאדֹוֵני  ָהעֹוָלִמים  ל  ּכׇ ִרּבֹון 

ים. ָמה  י ַעל ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ֲחנּוֵנינּו ְלָפֶניָך, ּכִ יִלים ּתַ ֲאַנְחנּו ַמּפִ

ַמה  ׁשּוָעֵתנּו,  ְיּ ַמה  ְדֵקנּו,  ּצִ ַמה  נּו,  ַחְסּדֵ ֶמה  ינּו,  ַחּיֵ ֶמה  נּו,  ָא֫

ְלָפֶניָך יהוה ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי  ּנֹאַמר  בּוָרֵתנּו, ַמה  ּגְ ּכֵֹחנּו, ַמה 

לֹא  ם ּכְ ֵ י ַהּשׁ ַאִין ְלָפֶניָך, ְוַאְנׁשֵ ּבֹוִרים ּכְ ֲאבֹוֵתינּו, ֲהלֹא ׇכל ַהּגִ

רֹב  י  ּכִ ל,  ּכֵ ַהׂשְ ְבִלי  ּכִ ּוְנבֹוִנים  ע,  ַמּדָ ְבִלי  ּכִ ַוֲחָכִמים  ָהיּו, 

ְלָפֶניָך, ּומֹוַתר ָהָאָדם ִמן  יֶהם ֶהֶבל  ַחּיֵ ִויֵמי  הּו,  ּתֹ֫ יֶהם  ַמֲעׂשֵ

ִהיא  ׁשֶ הֹוָרה  ַהּטְ ָמה  ׁשָ ַהּנְ ְלַבד  ָהֶבל.  ַהּכֹל  י  ּכִ ָאִין,  ֵהָמה  ַהּבְ

ַאִין  א ְכבֹוֶדָך. ְוׇכל ַהּגֹוִים ּכְ ּבֹון ִלְפֵני ִכּסֵ ין ְוֶחׁשְ ן ּדִ ֲעִתיָדה ִלּתֵ

בּו,  ַחק ֹמאְזַנִים ֶנְחׁשָ֫ ִלי, ּוְכׁשַ ַמר ִמּדְ ֱאַמר~ ֵהן ּגֹוִים ּכְ ּנֶ ָך, ׁשֶ ֶנְגּדֶ

ק ִיּטֹול: ּדַ ים ּכַ ֵהן ִאּיִ

ְעּתָ  ּבַ ׁשְ ּנִ ֵני ַאְבָרָהם ֹאַהְבָך֘ ׁשֶ ָך, ּבְ ֵני ְבִריֶת֫ ָך ּבְ ֲאָבל ֲאַנְחנּו ַעּמְ

ַח,  ְזּבֵ י ַהּמִ ּבֵ ֱעַקד ַעל ּגַ ּנֶ ה, ֶזַרע ִיְצָחק ְיִחידֹו ׁשֶ ַהר ַהּמֹוִרּיָ ּלֹו ּבְ

ְמָחְתָך  ְבּתָ אֹותֹו ּוִמּשִׂ ָאַה֫ ַאֲהָבְתָך ׁשֶ ּמֵ ָך ׁשֶ כֹוֶר֫ ְנָך ּבְ ֲעַדת ַיֲעֹקב ּבִ

רּו֘ן. ָרֵאל ִויׁשֻ מֹו ִיׂשְ ַמְחּתָ ּבֹו ָקָראָת ֶאת ׁשְ ּשָׂ ׁשֶ

ֲחָך ּוְלָפֶאְרָך ּוְלָבֵרְך  ּבֵ ִבים ְלהֹודֹות ְלָך ּוְלׁשַ ְלִפיָכְך֘ ֲאַנְחנּו ַחּיָ

ּטֹוב  ַמה  ֵרינּו,  ַאׁשְ ֶמָך.  ִלׁשְ ְוהֹוָדָיה  ַבח  ׁשֶ ן  ְוִלּתֵ ׁש  ּוְלַקּדֵ

ֵרינּו,  ַאׁשְ ֵתנּו.  ָ ְיֻרּשׁ ָפה  ּיָ ּוַמה  ּגֹוָרֵלנּו,  ִעים  ּנָ ּוַמה  ֶחְלֵקנּו, 

י ִמְדָרׁשֹות,  י ְכֵנִסּיֹות ּוְבָבּתֵ ָבּתֵ יִמים ּוַמֲעִריִבים ּבְ ּכִ ָאנּו ַמׁשְ ׁשֶ

ַאֲהָבה: ֲעַמִים ּבְ ִמיד, ְואֹוְמִרים ּפַ ׇכל יֹום ּתָ ְמָך ּבְ ּוְמַיֲחִדים ׁשִ

ישעיה מ

ים – אלא  ָהַרּבִ ַרֲחֶמיָך  ַעל  י  ּכִ ִצְדקֹוֵתינּו – לא בזכות צדקותינו.  ַעל  לֹא 
י  ְוַאְנׁשֵ ְיׁשּוָעֵתנּו – מה כוחה של ישועת האדם.  על יסוד רחמיך הרבים. ַמה 

ם – ואנשים ידועי שם )מפורסמים(. ּתֹהּו – אפס. ּומֹוַתר – והיתרון. ְלַבד  ֵ ַהּשׁ
ַמר  ָמה וכו’ – רק הנשמה שהיא טהורה, רק היא – חשובה. ֵהן – הלוא. ּכְ ׁשָ ַהּנְ
 - ק  ּדַ ּכַ – האבק שעל המאזניים.  ֹמאְזַנִים  ַחק  ּוְכׁשַ כטיפה מהדלי.   – ִלי  ִמּדְ

כאבק דק. ִיּטֹול – יזרוק. 

ֲאָבל ֲאַנְחנּו וכו’ – אבל יתרוננו בזה שאנחנו בני בריתך, לפיכך אנחנו חייבים 
נשבעתי”(.  ”בי  יצחק:  בעֵקדת  למעלה  )ראה   – ּלֹו  ְעּתָ  ּבַ ׁשְ ּנִ ׁשֶ וכו’.  להודות 

ֵתנּו – התורה שהיא מורשה לנו.  ָ ְיֻרּשׁ
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ָרֵאל, יהוה ֱאלֵֹהינּו, יהוה ֶאָחד: ַמע ִיׂשְ ׁשְ

בֹוד ַמְלכּותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד. ם ּכְ רּוְך ׁשֵ בלחש ּבָ

ְוָהיּו  ְמֹאֶדָך:  ּוְבׇכל  ָך  ַנְפׁשְ ּוְבׇכל  ְלָבְבָך  ׇכל  ּבְ ֱאלֶֹהיָך  יהוה  ֵאת  ְוָאַהְבּתָ֘ 

 ֘ ְרּתָ יָך ְוִדּבַ ֘ם ְלָבֶנ֫ ְנּתָ ּנַ ָך: ְוׁשִ ָך֘ ַהּיֹום, ַעל ְלָבֶב֫ ר ָאֹנִכי ְמַצּוְ ה ֲאׁשֶ ָבִרים ָהֵאּלֶ ַהּדְ

ם ְלאֹות  ְרּתָ ָך: ּוְקׁשַ ָך ּוְבקּוֶמ֫ ְכּבְ ֶרְך ּוְבׁשׇ ָך֘ ַבּדֶ ֵביֶתָך ּוְבֶלְכּתְ ָך֘ ּבְ ְבּתְ ׁשִ ם, ּבְ ּבָ

יָך: ָעֶר֫ ָך ּוִבׁשְ יֶת֫ ם ַעל ְמֻזזֹות ּבֵ ין ֵעיֶניָך: ּוְכַתְבּתָ ָך, ְוָהיּו ְלֹטָטֹפת ּבֵ ַעל ָיֶד֫

ְבָרא  ּנִ ֶ ִמּשׁ הּוא  ה  ַאּתָ ָהעֹוָלם,  ִנְבָרא  ּלֹא  ׁשֶ ַעד  הּוא  ה  ַאּתָ

א.  ה הּוא ָלעֹוָלם ַהּבָ ה, ְוַאּתָ עֹוָלם ַהּזֶ ה הּוא ּבָ ָהעֹוָלם, ַאּתָ

ָך,  עֹוָלֶמ֫ ְמָך ּבְ ׁש ֶאת ׁשִ ֶמָך, ְוַקּדֵ י ׁשְ יׁשֵ ְמָך ַעל ַמְקּדִ ׁש ֶאת ׁשִ ַקּדֵ

ָקרֹוב  יֵענּו ּבְ יּהַ ַקְרֵננּו ְלַמְעָלה, ְוהֹוׁשִ רּום ְוַתְגּבִ ּוִביׁשּוָעְתָך֘ ּתָ

ים. ַרּבִ מֹו ּבָ ׁש ׁשְ רּוְך ַהְמַקּדֵ ֶמָך. ּבָ ְלַמַען ׁשְ

ַמִים  ָ ֵמי ַהּשׁ ַמִים ּוָבָאֶרץ ּוִבׁשְ ָ ּשׁ ה הּוא יהוה ֱאלֵֹהינּו ּבַ ַאּתָ

ַאֲחרֹון  הּוא  ה  ְוַאּתָ ִראׁשֹון  הּוא  ה  ַאּתָ ֱאֶמת,  ָהֶעְליֹוִנים. 

֮ע  ֵמַאְרּבַ ֹקֶויָך  ְנפּוצֹות  ץ  ַקּבֵ ֱאלִֹהים.  ֵאין  ְלָעֶדיָך  ּוִמּבַ

ה הּוא  י ַאּתָ ּכִ ֵאי עֹוָלם  ּבָ ל  ּכׇ ְוֵיְדעּו  ירּו  ַיּכִ ְנפֹות ָהָאֶרץ.  ּכַ

יָת  ה ָעׂשִ , ֶעְליֹון ְלֹכל ַמְמְלכֹות ָהָאֶרץ. ַאּתָ ָך֘ ָהֱאלִֹהים ְלַבּדְ

ם, ּוִמי  ר ּבָ ל ֲאׁשֶ ם ְוֶאת ּכׇ ַמִים ְוֶאת ָהָאֶרץ, ֶאת ַהּיָ ָ ֶאת ַהּשׁ

ּיֹאַמר ְלָך ַמה  ְחּתֹוִנים ׁשֶ ֶעְליֹוִנים ּוַבּתַ י ָיֶדיָך ּבָ ׇכל ַמֲעׂשֵ ּבְ

נּו  ה ִעּמָ ם, ֲעׂשֵ ַמִים ַחי ְוַקּיָ ָ ּשׁ ּבַ ְפָעל. ָאִבינּו ׁשֶ ה ּוַמה ּתִ ֲעׂשֶ ּתַ

ְקָרא  ּנִ ּבֹור ְוַהּנֹוָרא ׁשֶ דֹול ַהּגִ ְמָך ַהּגָ ֲעבּור ׁשִ ְצָדָקה ָוֶחֶסד ּבַ

נּו  ִהְבַטְחּתָ ׁשֶ ָבר  ַהּדָ ֶאת  ֱאלֵֹהינּו  יהוה  ָלנּו  ם  ְוַקּיֶ ָעֵלינּו, 

ֵעת ַהִהיא ָאִביא ֶאְתֶכם,  ָאמּור~ ּבָ ַעל ְיֵדי ְצַפְנָיה חֹוָזְך, ּכָ

דברים ו

צפניה ג

ם – תלֵמד את הבנים שיידעו היטב. ְלאֹות  ְנּתָ ּנַ ּוְבׇכל ְמֹאֶדָך – בכל יכולתך. ְוׁשִ
ין ֵעיֶניָך – תפילין של ראש.  ַעל ָיֶדָך – תפילין של יד. ְלֹטָטֹפת ּבֵ

כבודנו.   – ַקְרֵננּו  האומות.  כל  בין   – עֹוָלֶמָך  ּבְ ישראל.   – ֶמָך  ׁשְ י  יׁשֵ ַמְקּדִ
ְנפּוצֹות – בני ישראל המפוזרים בתפוצות )בגלויות(. ֹקֶויָך – המקווים לישועתך.



ם ו י ל  כ ל ת  י ר ח ש

33

ת ו נ ב ר ק ה ר  ד ס

ֹכל  ּבְ ה  ְוִלְתִהּלָ ם  ְלׁשֵ ֶאְתֶכם  ן  ֶאּתֵ י  ּכִ ֶאְתֶכם,  ִצי  ַקּבְ ּוָבֵעת 

בּוֵתיֶכם ְלֵעיֵניֶכם, ָאַמר יהוה: ׁשּוִבי ֶאת ׁשְ י ָהָאֶרץ, ּבְ ַעּמֵ

ת ו נ ב ר ק ה ר  ד ס

יש נוהגים לומר כאן את פרשות הכיור ותרומת הדשן.

פרשת הכיור

ת  ת ְוַכּנֹו ְנֹחׁשֶ ּיֹור ְנֹחׁשֶ יָת ּכִ אֹמר: ְוָעׂשִ֫ ה ּלֵ ר יהוה ֶאל ֹמׁשֶ ַוְיַדּבֵ

ה  ּמָ ׁשָ֫  ֮ ְוָנַתּתָ ַח,  ְזּבֵ ּוֵבין ַהּמִ ין ֹאֶהל מֹוֵעד  ּבֵ ְוָנַתּתָ֮ ֹאתֹו  ְלׇרְחָצה, 

ֹבָאם  ּנּו ֶאת ְיֵדיֶהם ְוֶאת ַרְגֵליֶהם: ּבְ ָמִים: ְוָרֲחצּו ַאֲהרֹן ּוָבָניו ִמּמֶ

ַח  ְזּבֵ ם ֶאל ַהּמִ ּתָ ֶאל ֹאֶהל מֹוֵעד ִיְרֲחצּו ַמִים ְולֹא ָיֻמתּו, אֹו ְבִגׁשְ

ְולֹא  ְוַרְגֵליֶהם  ְיֵדיֶהם  ְוָרֲחצּו  ַליהוה:  ה  ֶ ִאּשׁ ְלַהְקִטיר  ֵרת,  ְלׁשָ

ָיֻמתּו, ְוָהְיָתה ָלֶהם ׇחק עֹוָלם, לֹו ּוְלַזְרעֹו ְלֹדרָֹתם:

פרשת תרומת הדשן

ָניו ֵלאֹמר,  ּבָ ְוֶאת  אֹמר: ַצו ֶאת ַאֲהרֹן  ּלֵ ה  ר יהוה ֶאל ֹמׁשֶ ַוְיַדּבֵ

ְיָלה  ל ַהּלַ ַח ּכׇ ְזּבֵ ֹזאת ּתֹוַרת ָהֹעָלה, ִהוא ָהֹעָלה ַעל מֹוְקָדה ַעל ַהּמִ

ּוַקד ּבֹו: ְוָלַבׁש ַהּכֵֹהן ִמּדֹו ַבד ּוִמְכְנֵסי  ַח ּת֫ ְזּבֵ ַעד ַהּבֶֹקר, ְוֵאׁש ַהּמִ

ר ּתֹאַכל ָהֵאׁש ֶאת  ן ֲאׁשֶ ׁשֶ ַהּדֶ ְוֵהִרים ֶאת  רֹו,  ׂשָ ּבְ ׁש ַעל  ִיְלּבַ ַבד 

ָגָדיו,  ּבְ ֶאת  ט  ּוָפׁשַ ַח:  ְזּבֵ ַהּמִ ֶצל  ֵא֫ מֹו֮  ְוׂשָ ַח,  ְזּבֵ ַהּמִ ַעל  ָהֹעָלה 

ֲחֶנה ֶאל  ן ֶאל ִמחּוץ ַלּמַ ׁשֶ ָגִדים ֲאֵחִרים, ְוהֹוִציא ֶאת ַהּדֶ ְוָלַבׁש ּבְ

ּוִבֵער  ה,  ִתְכּבֶ לֹא  ּבֹו  ּוַקד  ּת֫ ַח  ְזּבֵ ַהּמִ ַעל  ְוָהֵאׁש  ָטהֹור:  ָמקֹום 

ְוִהְקִטיר  ָהֹעָלה  ָעֶליָה  ְוָעַרְך  ּבֶֹקר,  ּבַ ּבֶֹקר  ּבַ ֵעִצים  ַהּכֵֹהן  ָעֶליָה 

ה: ַח, לֹא ִתְכּבֶ ְזּבֵ ִמיד ּתּוַקד ַעל ַהּמִ ָלִמים: ֵאׁש ּתָ ְ ָעֶליָה ֶחְלֵבי ַהּשׁ

שמות ל

ויקרא ו

בּוֵתיֶכם – כשאשיב את שבוייכם מהגולה.  ׁשּוִבי ֶאת ׁשְ ם – לפרסום. ּבְ ְלׁשֵ
באש.  הנשרף  קרבן   – ה  ֶ ִאּשׁ בסיסו.   – ְוַכּנֹו  מים.  לקיבול  גדול  כלי   – ּיֹור  ּכִ
ְולֹא ָיֻמתּו – ולא יתחייבו מיתה )העובד בלי קידוש ידיים ורגליים חייב מיתה(. 

ן – האפר.  ׁשֶ מֹוְקָדה – מקום בעירת אש. ִמּדֹו ַבד – מדים )בגדי כהונה(. ַהּדֶ
ֲאֵחִרים – בגדים מיוחדים,  ָגִדים  ּבְ מֹו – )את הדשן(.  ְוׂשָ ּתֹאַכל – תשרוף. 
פחות נאים, להוצאת הדשן. ּוִבֵער ָעֶליָה וכו’ – הכהן יוסיף ”עצי מערכה” על 

מערכת העצים הקיימת. ּתּוַקד – תבער. 
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בשבת וביום טוב אין אומרים תחינה זו:

ַרֵחם ָעֵלינּו, ְוִתְמֹחל  ּתְ ָפֶניָך יהוה ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו, ׁשֶ ְיִהי ָרצֹון ִמּלְ

ל  ּכׇ ַעל  ָלנּו  ְוִתְסַלח  ֲעֹונֹוֵתינּו  ל  ּכׇ ַעל  ָלנּו  ר  ּוְתַכּפֶ ַחּטֹאֵתינּו  ל  ּכׇ ַעל  ָלנּו 

ן  ׇקְרּבַ ְלָפֶניָך  ְוַנְקִריב  ְבָיֵמינּו,  ְמֵהָרה  ּבִ ׁש  ְקּדָ ַהּמִ ית  ּבֵ ֶנה  ּבָ ִיּ ְוׁשֶ ֵעינּו,  ׁשָ ּפְ

ָך  ֫ ה ַעְבּדֶ ָך ַעל ְיֵדי ֹמׁשֶ תֹוָרֶת֫ ַתְבּתָ ָעֵלינּו ּבְ ּכָ מֹו ׁשֶ ֲעֵדנּו, ּכְ ר ּבַ ַכּפֵ ּיְ ִמיד ׁשֶ ַהּתָ

ָאמּור~ ָך, ּכָ י ְכבֹוֶד֫ ִמּפִ

פרשת קרבן התמיד

ָרֵאל  ֵני ִיׂשְ אֹמר: ַצו ֶאת ּבְ ה ּלֵ ר יהוה ֶאל ֹמׁשֶ ַוְיַדּבֵ

ֵריַח  י  ַ ְלִאּשׁ ַלְחִמי  ִני  ׇקְרּבָ ֶאת  ֲאֵליֶהם,   ֮ ְוָאַמְרּתָ

 ֮ ְוָאַמְרּתָ מֹוֲעדֹו:  ּבְ ִלי  ְלַהְקִריב  ְמרּו  ׁשְ ּתִ ִניֹחִחי, 

ֵני  ים ּבְ ָבׂשִ ְקִריבּו ַליהוה, ּכְ ר ּתַ ה ֲאׁשֶ ֶ ָלֶהם, ֶזה ָהִאּשׁ

ֶבׂש  ַנִים ַלּיֹום, ֹעָלה ָתִמיד: ֶאת ַהּכֶ ָנה ְתִמיִמים ׁשְ ׁשָ

ין  ה ּבֵ ֲעׂשֶ ִני ּתַ ֵ ֶבׂש ַהּשׁ ה ַבּבֶֹקר, ְוֵאת ַהּכֶ ֲעׂשֶ ֶאָחד ּתַ

לּוָלה  יִרית ָהֵאיָפה ֹסֶלת ְלִמְנָחה, ּבְ ִים: ַוֲעׂשִ ָהַעְרּבָ

ָיה  ָהֲעׂשֻ ִמיד  ּתָ ֹעַלת  ַהִהין:  ְרִביִעת  ִתית  ּכָ ֶמן  ׁשֶ ּבְ

ה ַליהוה: ְוִנְסּכֹו ְרִביִעת  ֶ ַהר ִסיַני, ְלֵריַח ִניֹחַח ִאּשׁ ּבְ

ָכר ַליהוה:  ֶסְך ׁשֵ ְך ֶנ֫ ּקֶֹדׁש ַהּסֵ ֶבׂש ָהֶאָחד, ּבַ ַהִהין ַלּכֶ

ִמְנַחת  ּכְ ִים,  ָהַעְרּבָ ין  ּבֵ ה  ֲעׂשֶ ּתַ ִני  ֵ ַהּשׁ ֶבׂש  ַהּכֶ ְוֵאת 

ה ֵריַח ִניֹחַח ַליהוה: ֵ ה, ִאּשׁ ֲעׂשֶ ַהּבֶֹקר ּוְכִנְסּכֹו ּתַ

במדבר כח

י - הקרבן שלי שהוא לחמי, הנשרף באש. ֵריַח ִניֹחִחי –  ַ ִני ַלְחִמי ְלִאּשׁ ָקְרּבָ
מֹוֲעדֹו – בזמנו. ֹעָלה – קרבן  ּבְ לשם נחת רוח לפניי, שאמרתי ונעשה רצוני. 

ִים – לפנות ערב )בין  הנשרף כולו על המזבח.  ָתִמיד – בכל יום ויום. ָהַעְרּבָ

ִתית – שמן היוצא מזיתים כתושים  ֶמן ּכָ ׁשֶ הערביים מתחיל לאחר חצות היום(. ּבְ

היין  הוא  הנסך   – ְוִנְסּכֹו  זאת שנעשתה.  כמו   – ָיה  ָהֲעׂשֻ )שבורים( במכתשת. 

ְך  ּקֶֹדׁש – במקום קדוש )על המזבח(. ַהּסֵ שיצקו על המזבח עם הקרבת הקרבן. ּבַ

ָכר – יין ישן.  – תיצוק. ׁשֵ
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יהוה,  ִלְפֵני  ָנה  ָצֹפ֫ ַח  ְזּבֵ ַהּמִ ֶרְך  ֶי֫ ַעל  ֹאתֹו  ַחט  ְוׁשָ

ַעל  מֹו  ּדָ ֶאת  ַהּכֲֹהִנים  ַאֲהרֹן  ֵני  ּבְ ְוָזְרקּו 

ַח ָסִביב: ְזּבֵ ַהּמִ

זֹו  ֲאִמיָרה  ֵהא  ּתְ ׁשֶ ֲאבֹוֵתינּו,  ֵואלֵֹהי  ֱאלֵֹהינּו  יהוה  ָפֶניָך  ִמּלְ ָרצֹון  ְיִהי 

מֹוֲעדֹו  ּבְ ִמיד  ַהּתָ ן  ׇקְרּבַ ִהְקַרְבנּו  ִאּלּו֮  ּכְ ְלָפֶניָך  ה  ּוְמֻרּצָ ֶלת  ּוְמֻקּבֶ ֲחׁשּוָבה 

ּוִבְמקֹומֹו ּוְכִהְלָכתֹו.

ֶאת  ְלָפֶניָך  ֲאבֹוֵתינּו  ירּו  ִהְקִט֫ ׁשֶ ֱאלֵֹהינּו  יהוה  הּוא  ה  ַאּתָ

ר  ֲאׁשֶ ּכַ ם,  ַקּיָ ָהָיה  ׁש  ְקּדָ ַהּמִ ית  ּבֵ ׁשֶ ְזַמן  ּבִ ים  ּמִ ַהּסַ ְקֹטֶרת 

תֹוָרֶתָך~ תּוב ּבְ ּכָ ה ְנִביֶאָך, ּכַ יָת אֹוָתם ַעל ְיֵדי ֹמׁשֶ ֫ ִצּוִ

פרשת הקטורת

ֶלת  ֵח֫ ים, ָנָטף ּוׁשְ ה, ַקח ְלָך ַסּמִ ַוּיֹאֶמר יהוה ֶאל ֹמׁשֶ

יָת  ַבד ִיְהֶיה: ְוָעׂשִ֫ ד ּבְ ה, ּבַ ים, ּוְלֹבָנה ַזּכָ ָנה, ַסּמִ ְוֶחְלּבְ

ָטהֹור  ח  ְמֻמּלָ ַח,  רֹוֵק֫ ה  ַמֲעׂשֵ ַקח  רֹ֫ ְקטֶֹרת  ֹאָתּה 

ִלְפֵני  ה  ּנָ ִמּמֶ ֮ה  ְוָנַתּתָ ָהֵדק,  ה  ּנָ ִמּמֶ  ֮ ַחְקּתָ ְוׁשָ ֹקֶדׁש: 

ֹקֶדׁש  ה,  ּמָ ׁשָ֫ ְלָך  ֵעד  ִאּוָ ר  ֲאׁשֶ מֹוֵעד  ֹאֶהל  ּבְ ָהֵעֻדת 

ְוֶנֱאַמר~ ְוִהְקִטיר ָעָליו ַאֲהרֹן  ְהֶיה ָלֶכם:  ים ּתִ ָקָדׁשִ

רֹת  ַהּנֵ ֶאת  ֵהיִטיבֹו  ּבְ ּבֶֹקר  ּבַ ּבֶֹקר  ּבַ ים,  ַסּמִ ְקטֶֹרת 

ִים  ין ָהַעְרּבַ רֹת ּבֵ ה: ּוְבַהֲעלֹת ַאֲהרֹן ֶאת ַהּנֵ ּנָ ַיְקִטיֶר֫

ִמיד ִלְפֵני יהוה ְלדֹרֵֹתיֶכם: ה, ְקטֶֹרת ּתָ ּנָ ַיְקִטיֶר֫

ויקרא א

שמות ל, לד

שם ל, ז

ַח ָצֹפָנה – בצד הצפוני של המזבח.  ְזּבֵ ֹאתֹו – את קרבן העולה. ַעל ֶיֶרְך ַהּמִ
ָנה...  ֵחֶלת ְוֶחְלּבְ ים – הבשמים )צמחי בושם(.  ָנָטף ּוׁשְ ּמִ ְוָזְרקּו – והיזּו. ַהַסּ
ַבד – שווים במשקלם. רַֹקח – תערובת של  ד ּבְ ה – מיני סמים. ּבַ ּוְלֹבָנה ַזּכָ
ַחְקּתָ  ח – מעורב. ָטהֹור ֹקֶדׁש – עשויה בטהרה ובקדושה. ְוׁשָ בשמים. ְמֻמּלָ

ֵעד – אזדמן )לדבר  – תכתוש, תטחן.  ָהֵדק – דק. ָהֵעֻדת – ארון העדות. ִאּוָ
ֵהיִטיבֹו – כשינקה.  אתך(. ּבְ
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יש נוהגים לומר ברייתות ופסוקים אלו.

מעשה הקטורת

ים  ִ ּשׁ ְוׁשִ ֵמאֹות  לֹׁש  ׁשְ יַצד,  ּכֵ ֶרת  ֹט֫ ַהּקְ ּטּום  ּפִ ָנן~  ַרּבָ נּו  ּתָ
ִמְנַין  ה ּכְ ָ ים ַוֲחִמּשׁ ִ ּשׁ לֹׁש ֵמאֹות ְוׁשִ מֹוָנה ָמִנים ָהיּו ָבּה~ ׁשְ ּוׁשְ
ין  ּבֵ ּוְפַרס  ֲחִרית  ׁשַ ּבְ ַרס  ּפְ יֹום,  ְלׇכל  ָמֶנה  ה,  ַהַחּמָ ְימֹות 
דֹול  ּגָ ּכֵֹהן  ֶהם ַמְכִניס  ּמֵ ְיֵתִרים ׁשֶ ה ָמִנים  לֹׁשָ ּוׁשְ ִים,  ָהַעְרּבָ
ֶעֶרב יֹום  ת ּבְ ׁשֶ ּפּוִרים, ּוַמֲחִזיָרן ְלַמְכּתֶ יֹום ַהּכִ ְמלֹא ׇחְפָניו ּבְ
ה.  ּקָ ה ִמן ַהּדַ ֵהא ַדּקָ ּתְ ֵדי ׁשֶ ּכְ ּפּוִרים ְוׁשֹוֲחָקן ָיֶפה ָיֶפה  ַהּכִ
ּפֶֹרן  ִרי ב. ְוַהּצִ ִנים ָהיּו ָבּה, ְוֵאּלּו ֵהן~ א. ַהּצ� ר ַסּמָ ְוַאַחד ָעׂשָ
ָמֶנה, ְבִעים  ׁשִ ְבִעים  ׁשִ ַקל  ִמׁשְ  - בֹוָנה  ְוַהּלְ ד.  ָנה  ַהֶחְלּבְ ג. 

ר  ה ָעׂשָ ָ ּשׁ ַקל ׁשִ ּבֶֹלת ֵנְרּדְ ח. ְוַכְרּכֹם - ִמׁשְ ה. ֹמר ו. ּוְקִציָעה ז. ׁשִ

ה לֹׁשָ ר י. ְוִקּלּוָפה ׁשְ ֵנים ָעׂשָ ְט ׁשְ ר ָמֶנה, ט. ַהּקֹׁשְ ה ָעׂשָ ָ ּשׁ ׁשִ
ין. ֵיין ַקְפִריִסי֮ן  ָעה ַקּבִ ׁשְ יָנ֘ה ּתִ ְרׁשִ ָעה. ּבִֹרית ּכַ ׁשְ מֹון ּתִ יא. ְוִקּנָ

ָלָת֮א, ְוִאם לֹא ָמָצא ֵיין ַקְפִריִסין ֵמִביא  ין ּתְ ָלת ְוַקּבִ ְסִאין ּתְ
ל  ּכׇ ן  ָעׁשָ ַמֲעֶלה  ַבע.  רֹ֫ ְסדֹוִמית  ֶמַלח  יק.  ַעּתִ ְרָין  ִחּוַ ֲחַמר 
הּוא.  ל ׁשֶ ן ּכׇ ְרּדֵ ת ַהּיַ ּפַ ְבִלי אֹוֵמר~ ַאף ּכִ י ָנָתן ַהַבּ הּוא. ַרּבִ ׁשֶ
ֶניָה  ַסּמָ ל  ִמּכׇ ַאַחת  ר  ִחּסַ ְוִאם  ָסָלּה,  ּפְ ַבׁש  ּדְ ּה  ּבָ ָנַתן  ְוִאם 
ֵאינֹו  ִרי  ַהּצ� אֹוֵמר~  ְמִליֵאל  ּגַ ן  ּבֶ ְמעֹון  ׁשִ ן  ַרּבָ ִמיָתה.  ב  ַחּיָ
ִפין  ׁשָּ ׁשֶ יָנ֮ה  ְרׁשִ ּכַ ּבִֹרית  ָטף.  ַהּקְ ֵמֲעֵצי  ַהּנֹוֵטף  ָרף  ׂשְ א  ֶאּלָ
ֹוִרין ּבֹו  ׁשּ ֵהא ָנָאה. ֵיין ַקְפִריִסין ׁשֶ ּתְ ֵדי ׁשֶ ּפֶֹרן, ּכְ ּה ֶאת ַהּצִ ּבָ
ָלּה,  ָיִפין  ַרְגַלִים  ֵמי  ַוֲהלֹא  ה.  ַעּזָ ֵהא  ּתְ ׁשֶ ֵדי  ּכְ ּפֶֹרן,  ַהּצִ ֶאת 

בֹוד. ֵני ַהּכָ ׁש ִמּפְ ְקּדָ ּמִ ֵאין ַמְכִניִסין ֵמי ַרְגַלִים ּבַ א ׁשֶ ֶאּלָ

כריתות ו

ּוְבַהֲעלֹת – בשעה שידליק. 
שנה  למשך  הקטורת  את  ומכינים(  )מערבבים  איך מפטמים   – ֹטֶרת  ַהְקּ ּטּום  ּפִ
הזהב  מזבח  שעל  הגחלים  על  כתושים  בושם  מצמחי  אבקה  נותן  )כהן  מראש 

ַרס  ּפְ פעמיים ביום, ופעם נוספת הכהן הגדול ביום הכיפורים(. ָמֶנה – משקל. 

ְבִעים וכו’ - שבעים  – מחצית המנה. ַמְכִניס – להקטיר בקודש הקודשים. ׁשִ
ְרָין – יין לבן. רַֹבע  ָלת – שלוש סאים. ֲחַמר ִחּוַ מֶנה מכל אחד מהם. ְסִאין ּתְ

ן – צמח )המיישר את העשן שיהא מיתמר ועולה(.  ָעׁשָ ַמֲעֶלה  ֶרַבע )הקב(.   –
יָנה  ְרׁשִ ָטף – צמח בושם. ּבִֹרית ּכַ ן – עשב הגדל על יד הירדן. ַהּקְ ְרּדֵ ת ַהּיַ ּפַ ּכִ

ה – שהריח יהיה עז.  ֵהא ַעּזָ ּתְ ִפין – מושחים. ׁשֶ ׁשָּ – צמח בר. ׁשֶ
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הּוא ׁשֹוֵחק אֹוֵמר~ ָהֵדק ֵהיֵטב,  ׁשֶ ּכְ ָנָתן אֹוֵמר~  י  ַרּבִ ְנָי֮א  ּתַ

ָמּה ַלֲחָצִאין  ּטְ ִמים. ּפִ ׂשָ ַהּקֹול ָיֶפה ַלּבְ ֵני ׁשֶ ֵהיֵטב ָהֵדק, ִמּפְ

י ְיהּוָדה: ֶזה  ַמְענּו. ָאַמר ַרּבִ ִליׁש ְוִלְרִביַע לֹא ׁשָ ָרה, ִלׁשְ ׁשֵ ּכְ

ל  ר ַאַחת ִמּכׇ ָרה ַלֲחָצִאין, ְוִאם ִחּסַ ׁשֵ ָתּה ּכְ ִמּדָ ָלל: ִאם ּכְ ַהּכְ

ב ִמיָתה. ֶניָה ַחּיָ ַסּמָ

ָנה  ׁשָ ְבִעים  ְלׁשִ אֹו  ים  ִ ּשׁ ְלׁשִ ַאַחת  אֹוֵמר~  ָר֘א  ַקּפָ ר  ּבַ ְנָי֮א  ּתַ

ָר֘א~ ִאּלּו֮  ר ַקּפָ ֵנ֮י ּבַ ִים ַלֲחָצִאין. ְועֹוד ּתָ יַר֫ ל ׁשִ ָהְיָתה ָבָא֮ה ׁשֶ

ֵני  ַבׁש ֵאין ָאָדם ָיכֹול ַלֲעֹמד ִמּפְ ל ּדְ ּה קֹוְרטֹוב ׁשֶ ָהָיה נֹוֵתן ּבָ

ַהּתֹוָרה ָאְמָרה~  ֵני ׁשֶ ַבׁש, ִמּפְ ּה ּדְ ֵריָחּה. ְוָלָמ֮ה ֵאין ְמָעְרִבין ּבָ

ה ַליהוה: ֶ ּנּו ִאּשׁ ַבׁש לֹא ַתְקִטירּו ִמּמֶ ֹאר ְוׇכל ּדְ י ׇכל ׂשְ ּכִ

ָלה: ב ָלנּו ֱאלֵֹהי ַיֲעֹקב, ֶס֫ ּגָ נּו, ִמׂשְ יהוה ְצָבאֹות ִעּמָ
ָלה: ב ָלנּו ֱאלֵֹהי ַיֲעֹקב, ֶס֫ ּגָ נּו, ִמׂשְ יהוה ְצָבאֹות ִעּמָ

ָלה: ב ָלנּו ֱאלֵֹהי ַיֲעֹקב, ֶס֫ ּגָ נּו, ִמׂשְ יהוה ְצָבאֹות ִעּמָ

ְך: ֵרי ָאָדם ּבֹוֵטַח ּבָ יהוה ְצָבאֹות, ַאׁשְ
ְך: ֵרי ָאָדם ּבֹוֵטַח ּבָ יהוה ְצָבאֹות, ַאׁשְ

ְך: ֵרי ָאָדם ּבֹוֵטַח ּבָ יהוה ְצָבאֹות, ַאׁשְ

ֶלְך ַיֲעֵננּו ְביֹום ׇקְרֵאנּו: יָעה, ַהּמֶ יהוה הֹוׁשִ֫
ֶלְך ַיֲעֵננּו ְביֹום ׇקְרֵאנּו: יָעה, ַהּמֶ יהוה הֹוׁשִ֫

ֶלְך ַיֲעֵננּו ְביֹום ׇקְרֵאנּו: יָעה, ַהּמֶ יהוה הֹוׁשִ֫

ֶסָלה:  ִני,  סֹוְבֵב֫ ּתְ ט  ַפּלֵ י  ׇרּנֵ ֵרִני,  ּצְ ּתִ ר  ִמּצַ ִלי,  ֵסֶתר  ה  ַאּתָ

עֹוָלם  יֵמי  ּכִ ָלִים  ִוירּוׁשָ ְיהּוָדה  ִמְנַחת  ַליהוה  ְוָעְרָבה 

ִנים ַקְדֹמִנּיֹות: ּוְכׁשָ

ירושלמי יומא ד, ה

ויקרא ב

תהילים מו

שם פד

שם כ

שם לב

מלאכי ג

ָמּה ַלֲחָצִאין – ערבב חצי הכמות בכל פעם.  ּטְ ָיֶפה – מועיל.  ּפִ
ים וכו’ – )שיירי הקטורת שבכל שנה, הצטברו במשך שישים או  ִ ׁשּ ַאַחת ְלׁשִ
קצת, משהו.   – קֹוְרטֹוב  הקטורת(.  למחצית המשקל השנתי של  שבעים שנה, 

ט וכו’ – תסובבני רינת  י ַפּלֵ ֵרִני – מאויב תשמרני. ׇרּנֵ ּצְ ר ּתִ ֵסֶתר – מחסה. ִמּצַ
הצלה )אנצל מצרה ואודה ברינה(. ְוָעְרָבה – תהיה עריבה, תתקבל. 
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סדר המערכה

אּול~  ׁשָ ֮א  ְדַאּבָ ֮א  ּבָ ְוַאּלִ ְגָמָרא  ּדִ ָמא  ְ ִמּשׁ ֲעָרָכה  ַהּמַ ֵסֶדר  ר  ְמַסּדֵ ֲהָוה  ֮י  ּיֵ ַאּבַ

ל  ה ׁשֶ ִנּיָ ׁשְ ּוַמֲעָרָכה  ל ְקֹטֶרת,  ה ׁשֶ ִנּיָ ׁשְ ַמֲעָרָכה ְגדֹוָלה קֹוֶדֶמת ְלַמֲעָרָכה 

קֹוֵדם  ֵעִצים  ִגְזֵרי  ֵני  ׁשְ ְוִסּדּור  ֵעִצים,  ִגְזֵרי  ֵני  ׁשְ ְלִסּדּור  קֹוֶדֶמת  ְקֹטֶרת 

ִניִמי קֹוֵדם ַלֲהָטַבת ָחֵמׁש ֵנרֹות,  ַח ַהּפְ ּון ִמְזּבֵ ִניִמי, ְוִדּשׁ ַח ַהּפְ ּון ִמְזּבֵ ְלִדּשׁ

ַלֲהָטַבת  קֹוֵדם  ִמיד  ַהּתָ ְוַדם  ִמיד,  ַהּתָ ְלַדם  קֹוֶדֶמת  ֵנרֹות  ָחֵמׁש  ַוֲהָטַבת 

י ֵנרֹות קֹוֶדֶמת ִלְקֹטֶרת, ּוְקֹטֶרת קֹוֶדֶמת ְלֵאָבִרים,  ּתֵ י ֵנרֹות, ַוֲהָטַבת ׁשְ ּתֵ ׁשְ

ְלמּוָסִפין,  ּוְנָסִכין  ִלְנָסִכין,  ין  ַוֲחִבּתִ ין,  ַלֲחִבּתִ ּוִמְנָחה  ְלִמְנָחה,  ְוֵאָבִרים 

ֱאַמר~  ּנֶ ׁשֶ ִים,  ָהַעְרּבָ ין  ּבֵ ל  ׁשֶ ְלָתִמיד  קֹוְדִמין  ּוָבִזיִכין  ְלָבִזיִכין,  ּומּוָסִפין 

ל  ּכׇ ֵלם  ַהׁשְ ָעֶליָה  ָלִמים:  ְ ַהּשׁ ֶחְלֵבי  ָעֶליָה  ְוִהְקִטיר  ָהֹעָלה  ָעֶליָה  ְוָעַרְך 

ם. ּלָ נֹות ּכֻ ְרּבָ ַהּקׇ

יר ְצרּוָרה.  ּתִ ת ְיִמיְנָך ּתַ ֻדּלַ ֹכַח ּגְ ֮א ּבְ ָאּנָ

נּו, נֹוָרא.  נּו, ַטֲהֵר֫ ֵב֫ ּגְ ָך, ׂשַ ת ַעּמְ ל ִרּנַ ַקּבֵ

ְמֵרם.  ָבַבת ׁשׇ י ִיחּוְדָך ּכְ ָנא ִגּבֹור, ּדֹוְרׁשֵ

ְמֵלם.  ִמיד ּגׇ ְרֵכם, ַטֲהֵרם, ַרֲחֵמי ִצְדָקְתָך ּתָ ּבָ

ָך.  רֹב טּוְבָך ַנֵהל ֲעָדֶת֫ ֲחִסין ָקדֹוׁש, ּבְ

יומא לג

ויקרא ו

התלמוד.  לפי   – ְגָמָרא  ּדִ ָמא  ְ ִמּשׁ במקדש.  העבודה  סדר   – ֲעָרָכה  ַהּמַ ֵסֶדר 
ְגדֹוָלה  ַמֲעָרָכה  לפי דעתו של התנא אבא שאול.   – אּול  ׁשָ א  ְדַאּבָ א  ּבָ ְוַאּלִ
ה – מערכת עצים קטנה  ִנּיָ – עצים ששרפו עליהם את הקרבנות.  ְלַמֲעָרָכה ׁשְ
על המזבח, שממנה לקחו אש להקטיר קטורת. ִגְזֵרי ֵעִצים – מצווה להוסיף על 

ּון  המערכה שני גזרי עץ נוספים בתמיד של שחר ובתמיד של בין הערביים. ְלִדּשׁ

ִניִמי – מזבח הזהב שבהיכל.  ַח ַהּפְ – להרמת הדשן )ניקוי, הסרת האפר(. ִמְזּבֵ
על המזבח.  דם התמיד  לזריקת   – ִמיד  ַהּתָ ְלַדם  קֹוֶדֶמת  לניקוי.   - ַלֲהָטַבת 
המזבח.  על  התמיד  קרבן  אברי  לשריפת   – ְלֵאָבִרים  להקטרתה.   – ִלְקֹטֶרת 
העשויה  מנחה   – ין  ֲחִבּתִ הקרבן.  עם  הקֵרבה  בשמן  בלולה  סולת   – ִמְנָחה 
קרבן  היין של  נסכי   – ִלְנָסִכין  יום.  בכל  להקריב  צריך  הגדול  במחבת שהכהן 

ְלָבִזיִכין  מוסף.  קרבן  בימים שיש בהם  מוסף,  לקרבנות   – ְלמּוָסִפין  התמיד. 

)המוספין  לשבת  הפנים משבת  לחם  שולחן  על  מונחים  ללבונה שהיו  לכלים   -
קודמים להקטרת הלבונה שהיתה בבזיכין(. 

יר ְצרּוָרה – תפתח ותתיר את השלשלאות של האומה הצרורה )הקשורה(.  ּתִ ּתַ
ִיחּוְדָך – ישראל  י  ּדֹוְרׁשֵ ֵבנּו – חזקנו. נֹוָרא – תואר לקדוש ברוך הוא.  ּגְ ׂשַ

ָבַבת – כבבת עין. ֲחִסין – אדיר )חזק(.  המייחדים את שמך. ּכְ
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ֶתָך.  ָ ֵנה, זֹוְכֵרי ְקֻדּשׁ ָך ּפְ ֶאה, ְלַעּמְ ָיִחיד ּגֵ

ֲעלּומֹות.  ַמע ַצֲעָקֵתנּו, יֹוֵדַע ּתַ ל ּוׁשְ ְוָעֵתנּו ַקּבֵ ׁשַ

בֹוד ַמְלכּותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד. ם ּכְ רּוְך ׁשֵ ּבָ

בשבת וביום טוב אין אומרים תחינה זו:

ְוִלְהיֹות  מֹוֲעדֹו  ּבְ ִמיד  ַהּתָ ן  ׇקְרּבַ ְלַהְקִריב  יָתנּו  ִצּוִ ה  ַאּתָ ָהעֹוָלִמים,  ִרּבֹון 

ֲעֹונֹוֵתינּו  ּבַ ה  ְוַעּתָ ַמֲעָמָדם.  ּבְ ָרֵאל  ְוִיׂשְ דּוָכָנם  ּבְ ים  ּוְלִוּיִ ֲעבֹוָדָתם  ּבַ ּכֲֹהִנים 

ֵלִוי  ְולֹא  ֲעבֹוָדתֹו  ּבַ ֹכֵהן  ָלנּו לֹא  ְוֵאין  ִמיד,  ַהּתָ ל  ּוֻבּטַ ׁש  ְקּדָ ַהּמִ ית  ּבֵ ָחַרב 

ֱאלֵֹהינּו  יהוה  ָפֶניָך  ִמּלְ ָרצֹון  ְיִהי  ָלֵכן  ַמֲעָמדֹו.  ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ ְולֹא  דּוָכנֹו  ּבְ

ְלָפֶניָך  ה  ּוְמֻרּצֶ ל  ּוְמֻקּבָ ָחׁשּוב  ְפתֹוֵתינּו  ׂשִ יַח  ׂשִ ֵהא  ּיְ ׁשֶ ֲאבֹוֵתינּו  ֵואלֵֹהי 

ֱאַמר~  ּנֶ ָמה ׁשֶ מֹוֲעדֹו ּוִבְמקֹומֹו ּוְכִהְלָכתֹו, ּכְ ִמיד ּבְ ן ַהּתָ ִאּלּו֮ ִהְקַרְבנּו ׇקְרּבַ ּכְ

ָפֵתינּו: ָמה ָפִרים ׂשְ ּלְ ּוְנׁשַ

בשבת מוסיפים:

פסוקי מוסף של שבת

רִֹנים  ֵני ֶעׂשְ ִמיִמם, ּוׁשְ ָנה ּתְ ֵני ׁשָ ים ּבְ ֵני ְכָבׂשִ ת ׁשְ ּבָ ַ ּוְביֹום ַהּשׁ

ּתֹו, ַעל  ּבַ ׁשַ ת ּבְ ּבַ ֶמן, ְוִנְסּכֹו: ֹעַלת ׁשַ ֶ לּוָלה ַבּשׁ ֶלת ִמְנָחה ּבְ ֹס֫

ּה: ִמיד ְוִנְסּכָ ֹעַלת ַהּתָ

בראש חודש מוסיפים:

פסוקי מוסף של ראש חודש

ָבָקר  ֵני  ּבְ ִרים  ַליהוה, ּפָ ֹעָלה  יבּו  ְקִר֫ ּתַ יֶכם  ׇחְדׁשֵ י  ּוְבָראׁשֵ

ִמיִמם:   ּתְ ְבָעה,  ׁשִ ָנה  ׁשָ ֵני  ּבְ ים  ָבׂשִ ּכְ ֶאָחד,  ְוַאִיל  ַנִים  ׁשְ

ר ָהֶאָחד,  ֶמן ַלּפָ ֶ לּוָלה ַבּשׁ רִֹנים ֹסֶלת ִמְנָחה ּבְ ה ֶעׂשְ לֹׁשָ ּוׁשְ

הושע יד

במדבר כח

שם

ֲעלּומֹות  ְוָעֵתנּו – תפילתנו. ּתַ ֶתָך – המזכירים ואומרים קדוש. ׁשַ ָ זֹוְכֵרי ְקֻדּשׁ
– נסתרות. 

הקרבת  בשעת  עליו  עמדו  שהלויים  במקדש  גבוה  מקום   – דּוָכָנם  ּבְ ים  ּוְלִוּיִ
ַמֲעָמָדם – כ”ד משמרות ישראלים שעמדו בעת הקרבת  הקרבן ואמרו שירה. ּבְ

קרבנות הציבור בבית המקדש בירושלים ובבתי הכנסת שבערי השדה כנציגי עם 

יַח – דיבור, תפילה.  ישראל והתפללו וקראו בתורה. ׂשִ

ִמיד – נוסף על עולת התמיד.  ַעל ֹעַלת ַהּתָ
ִמיִמם – בלי מום.  ּתְ
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ָהֶאָחד:  ָלַאִיל  ֶמן  ֶ ַבּשׁ לּוָלה  ּבְ ִמְנָחה  ֹסֶלת  רִֹנים  ֶעׂשְ ֵני  ּוׁשְ

ָהֶאָחד,  ֶבׂש  ַלּכֶ ֶמן  ֶ ַבּשׁ לּוָלה  ּבְ ִמְנָחה  ֹסֶלת  רֹון  ִעּשָׂ רֹן  ְוִעּשָׂ

יֶהם, ֲחִצי ַהִהין ִיְהֶיה  ה ַליהוה:  ְוִנְסּכֵ ֶ ֹעָלה ֵריַח ִניֹחַח ִאּשׁ

ָיִין,   ֶבׂש,  ַלּכֶ ַהִהין  ּוְרִביִעת  ָלַאִיל,  ַהִהין  ת  ִליׁשִ ּוׁשְ ר,  ַלּפָ

ים ֶאָחד  ִעיר ִעּזִ ָנה: ּוׂשְ ָ י ַהּשׁ ׇחְדׁשֹו ְלׇחְדׁשֵ ֹזאת ֹעַלת ֹחֶדׁש ּבְ

ה ְוִנְסּכֹו: ִמיד ֵיָעׂשֶ את ַליהוה, ַעל ֹעַלת ַהּתָ ְלַחּטָ

משנת הזבחים

ל ְזָבִחים? א. ֵאיֶזהּו ְמקֹוָמן ׁשֶ

פֹון. ּצָ ִחיָטָתן ּבַ ים ׁשְ י ָקָדׁשִ ׇקְדׁשֵ

פֹון, ּצָ ִחיָטָתן ּבַ ּפּוִרים ׁשְ ל יֹום ַהּכִ ִעיר ׁשֶ ר ְוׂשָ ּפַ

פֹון, ּצָ ֵרת ּבַ ְכִלי ׁשָ ָמן ּבִ ְוִקּבּול ּדָ

רֶֹכת, ים, ְוַעל ַהּפָ ּדִ ין ַהּבַ ָיה ַעל ּבֵ ְוָדָמן ָטעּון ַהּזָ

ָהב; ח ַהּזָ ְוַעל ִמְזּבַ

ֶבת. ָנה ַאַחת ֵמֶהן ְמַעּכֶ ַמּתָ

ַח ַהִחיצֹון. ל ִמְזּבֵ ם ָהָיה ׁשֹוֵפְך ַעל ְיסֹוד ַמֲעָרִבי ׁשֶ ָיֵרי ַהּדָ ׁשְ

ב. ִאם לֹא ָנַתן לֹא ִעּכֵ

ָרִפים, ׂשְ ִעיִרים ַהּנִ ָרִפים ּוׂשְ ׂשְ ִרים ַהּנִ ב. ּפָ

פֹון, ּצָ ֵרת ּבַ ְכִלי ׁשָ ָמן ּבִ פֹון, ְוִקּבּול ּדָ ּצָ ִחיָטָתן ּבַ ׁשְ

ָהב; ח ַהּזָ רֶֹכת, ְוַעל ִמְזּבַ ָיה ַעל ַהּפָ ְוָדָמן ָטעּון ַהּזָ

ֶבת. ָנה ַאַחת ֵמֶהן ְמַעּכֶ ַמּתָ

זבחים פרק ה

מקדש  כלי   – ֵרת  ׁשָ ְכִלי  ּבִ בעזרה(.  )שעמד  העולה  למזבח  מצפון   – פֹון  ּצָ ּבַ
ים – המוטות המחוברים לארון הברית שעמד בקודש הקודשים.  ּדִ ַהּבַ מקודש. 

ָהב – מזבח  ח ַהּזָ רֶֹכת – מסך המבדיל בין ההיכל ובין קודש הקודשים. ִמְזּבַ ַהּפָ
ָנה – הזיה.  הקטורת שבהיכל. ַמּתָ

ָרִפים – שבשרם אינו נאכל.  ׂשְ ִעיִרים ַהּנִ ָרִפים ּוׂשְ ׂשְ ִרים ַהּנִ ּפָ
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ַח ַהִחיצֹון; ל ִמְזּבֵ ם ָהָיה ׁשֹוֵפְך ַעל ְיסֹוד ַמֲעָרִבי ׁשֶ ָיֵרי ַהּדָ ׁשְ

ב. ִאם לֹא ָנַתן לֹא ִעּכֵ

ן. ׁשֶ ֵבית ַהּדֶ ָרִפין ּבְ ֵאּלּו ָוֵאּלּו ִנׂשְ

ִחיד, ּבּור ְוַהּיָ ג. ַחּטֹאת ַהּצִ

ּבּור~ ֵאּלּו ֵהן ַחּטֹאת ַהּצִ

ל מֹוֲעדֹות, ים ְוׁשֶ ָדׁשִ י ח� ִעיֵרי ָראׁשֵ ׂשְ

פֹון, ּצָ ֵרת ּבַ ְכִלי ׁשָ ָמן ּבִ פֹון, ְוִקּבּול ּדָ ּצָ ִחיָטָתן ּבַ ׁשְ

֮ע ְקָרנֹות. נֹות ַעל ַאְרּבַ ֮ע ַמּתָ ְוָדָמן ָטעּון ַאְרּבַ

יַצד? ּכֵ

ֶבׁש, ּוָפָנה ַלּסֹוֵבב, ּכֶ ָעָלה ּבַ

רֹוִמית ִמְזָרִחית, ִמְזָרִחית ְצפֹוִנית, ּוָבא לֹו ְלֶקֶרן ּדְ

רֹוִמית. ְצפֹוִנית ַמֲעָרִבית, ַמֲעָרִבית ּדְ

רֹוִמי. ם ָהָיה ׁשֹוֵפְך ַעל ְיסֹוד ּדְ ָיֵרי ַהּדָ ׁשְ

ה, ָלִעים, ְלִזְכֵרי ְכֻהּנָ ְוֶנֱאָכִלין ִלְפִנים ִמן ַהּקְ

ׇכל ַמֲאָכל, ְליֹום ָוַלְיָלה ַעד ֲחצֹות. ּבְ

ים, ד. ָהעֹוָלה ֹקֶדׁש ָקָדׁשִ

פֹון, ּצָ ֵרת ּבַ ְכִלי ׁשָ ָמּה ּבִ פֹון, ְוִקּבּול ּדָ ּצָ ִחיָטָתּה ּבַ ׁשְ

ן – מקום ששפכו  ׁשֶ ית ַהּדָ ֵאּלּו ָוֵאּלּו – של יום הכיפורים ושאר הנשרפים. ֵבּ
את הדשן מחוץ למחנה. 

ל  ְוׁשֶ ים  ָדׁשִ ח� י  ָראׁשֵ ִעיֵרי  ׂשְ בשוגג(.  עבירות  על  חטאת  )קרבן   – ִחיד  ְוַהּיָ
מֹוֲעדֹות – שעירי העיזים של קרבן מוסף שהקריבו בראשי חודשים ובמועדים. 
המשופע  המישור   – ֶבׁש  ּכֶ ַבּ הכהן.   – ָעָלה  למעלה.  המזבח  פינות   – ְקָרנֹות 
ָלִעים – קלעי חצר  שעולים בו למזבח. ַלּסֹוֵבב – ריבוע, הסובב את המזבח. ַהּקְ

המשכן )ובבית המקדש חומות העזרה(. ְליֹום ָוַלְיָלה – שלאחריו. 
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֮ע, ֵהן ַאְרּבַ נֹות ׁשֶ י ַמּתָ ּתֵ ְוָדָמּה ָטעּון ׁשְ

ים. ִ ט ְוִנּתּוַח, ְוָכִליל ָלִאּשׁ ּוְטעּוָנה ֶהְפׁשֵ

מֹות, ְלֵמי ִצּבּור ַוֲאׁשָ ה. ִזְבֵחי ׁשַ

מֹות~ ֵאּלּו ֵהן ֲאׁשָ

ם ְמִעילֹות, ֵזלֹות, ֲאׁשַ ם ּגְ ֲאׁשַ

ם ָנִזיר, ְפָחה ֲחרּוָפה, ֲאׁשַ ם ׁשִ ֲאׁשַ

לּוי, ם ּתָ ם ְמֹצָרע, ָאׁשָ ֲאׁשַ

פֹון, ּצָ ֵרת ּבַ ְכִלי ׁשָ ָמן ּבִ פֹון, ְוִקּבּול ּדָ ּצָ ִחיָטָתן ּבַ ׁשְ

֮ע, ֵהן ַאְרּבַ נֹות ׁשֶ י ַמּתָ ּתֵ ְוָדָמן ָטעּון ׁשְ

ה, ָלִעים, ְלִזְכֵרי ְכֻהּנָ ְוֶנֱאָכִלין ִלְפִנים ִמן ַהּקְ

ׇכל ַמֲאָכל, ְליֹום ָוַלְיָלה ַעד ֲחצֹות. ּבְ

ים, ים ַקּלִ ו. ַהּתֹוָדה ְוֵאיל ָנִזיר ָקָדׁשִ

ֲעָזָרה, ׇכל ָמקֹום ּבָ ִחיָטָתן ּבְ ׁשְ

֮ע, ֵהן ַאְרּבַ נֹות ׁשֶ י ַמּתָ ּתֵ ְוָדָמן ָטעּון ׁשְ

ׇכל ַמֲאָכל, ׇכל ָהִעיר, ְלׇכל ָאָדם, ּבְ ְוֶנֱאָכִלין ּבְ

ְליֹום ָוַלְיָלה ַעד ֲחצֹות.

בזווית  ואחת  הקירות(,  שני  )על  מזרחית-צפונית  בזווית  אחת   – נֹות  ַמּתָ י  ּתֵ ׁשְ
בארבעת  נוגעות  הן  והרי   – ע  ַאְרּבַ ֵהן  ׁשֶ הקירות(.  שני  )על  מערבית-דרומית 

ְוָכִליל  האיברים.  חיתוך   – ְוִנּתּוַח  העור.  הפשטת   – ט  ֶהְפׁשֵ המזבח.  קירות 

ים – וכולה נשרפת על המזבח.  ִ ָלִאּשׁ
איל   – ֵזלֹות  ּגְ ם  ֲאׁשַ השבועות(.  חג  )של  עצרת  כבשי  שני   – ִצּבּור  ְלֵמי  ׁשַ
 – ְמִעילֹות  ם  ֲאׁשַ הודה.  כך  ואחר  לשקר  ונשבע  בפיקדון  שכפר  מי  שמביא 

– שמביא הבא על  ֲחרּוָפה  ְפָחה  ׁשִ ם  ֲאׁשַ ונהנה מן ההקדש.  שמביא המועל 

ם ָנִזיר  שפחה חרופה )חציה שפחה וחציה בת חורין מאורסת לעבד עברי(. ֲאׁשַ

ם  ם ְמֹצָרע – שמביא מצורע כשנתרפא. ָאׁשָ – שמביא נזיר שנטמא במת. ֲאׁשַ
לּוי – שמביאים על ספק חיוב חטאת.  ּתָ

ׇכל ָמקֹום  ַהּתֹוָדה – קרבן תודה. ְוֵאיל ָנִזיר – שמביא נזיר במלאות ימי נזרו. ּבְ
ֲעָזָרה – ואינם טעונים צפֹון. ְלׇכל ָאָדם – ואפילו אינו כהן.  ּבָ
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ּיֹוֵצא ָבֶהם, ַהּמּוָרם ֵמֶהם ּכַ

ַהּמּוָרם ֶנֱאָכל ַלּכֲֹהִנים,  ֮א ׁשֶ ֶאּלָ

יֶהם, ְוִלְבֵניֶהם, ּוְלַעְבֵדיֶהם. ִלְנׁשֵ

ים, ים ַקּלִ ָלִמים ָקָדׁשִ ז. ׁשְ

ֲעָזָרה, ׇכל ָמקֹום ּבָ ִחיָטָתן ּבְ ׁשְ

֮ע, ֵהן ַאְרּבַ נֹות ׁשֶ י ַמּתָ ּתֵ ְוָדָמן ָטעּון ׁשְ

ׇכל ַמֲאָכל, ׇכל ָהִעיר, ְלׇכל ָאָדם, ּבְ ְוֶנֱאָכִלין ּבְ

ֵני ָיִמים ְוַלְיָלה ֶאָחד. ִלׁשְ

ּיֹוֵצא ָבֶהם, ַהּמּוָרם ֵמֶהם ּכַ

ַהּמּוָרם ֶנֱאָכל ַלּכֲֹהִנים,  א ׁשֶ ֶאּלָ֘

יֶהם, ְוִלְבֵניֶהם, ּוְלַעְבֵדיֶהם. ִלְנׁשֵ

ִחיָטָתן  ׁשְ ים,  ַקּלִ ים  ָקָדׁשִ ַסח  ְוַהּפֶ ר  ֲעׂשֵ ְוַהּמַ כֹור  ח. ַהּבְ

ֲעָזָרה, ׇכל ָמקֹום ּבָ ּבְ

ֶנֶגד ַהְיסֹוד. ן ּכְ ּתֵ ּיִ ָנה ַאַחת, ּוִבְלַבד ׁשֶ ְוָדָמן ָטעּון ַמּתָ

ֲאִכיָלָתן~ ה ּבַ ּנָ ׁשִ

ר ְלׇכל ָאָדם, ֲעׂשֵ כֹור ֶנֱאָכל ַלּכֲֹהִנים, ְוַהּמַ ַהּבְ

ׇכל ַמֲאָכל,  ׇכל ָהִעיר, ּבְ ְוֶנֱאָכִלין ּבְ

ֵני ָיִמים ְוַלְיָלה ֶאָחד; ִלׁשְ

ְיָלה, ֮א ַבּלַ ַסח ֵאינֹו ֶנֱאָכל ֶאּלָ ַהּפֶ

֮א ַעד ֲחצֹות, ְוֵאינֹו ֶנֱאָכל ֶאּלָ

֮א ָצִלי. ֮א ִלְמנּוָיו, ְוֵאינֹו ֶנֱאָכל ֶאּלָ ְוֵאינֹו ֶנֱאָכל ֶאּלָ

ּיֹוֵצא ָבֶהם – דינם  ַהּמּוָרם - המופרש וניתן לכהן )חזה ושוק ולחמי תודה(. ּכַ
כקרבנות עצמם. 

ְוַלְיָלה ֶאָחד – שבין שני הימים. 
ֶנֶגד ַהְיסֹוד – על קיר המזבח שיש שם יסוד )חוץ  ר – מעשר בהמה. ּכְ ֲעׂשֵ ְוַהּמַ
ה – יש שינוי. ִלְמנּוָיו – לאלה שנמנו על פסח זה.  ּנָ מקרן דרומית-מזרחית(. ׁשִ
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ברייתא דרבי ישמעאל

ת~  ֵרה ִמּדֹות ַהּתֹוָרה ִנְדֶרׁשֶ לֹׁש ֶעׂשְ ׁשְ ָמֵעאל אֹוֵמר, ּבִ י ִיׁשְ ַרּבִ

תּוב ֶאָחד  ִמּכָ ְנַין ָאב  ג. ִמּבִ ָוה  ׁשָ ֵזָרה  ּוִמּגְ ָוֹחֶמר ב.  ל  ִמּקַ א. 

ָרט ּוְכָלל  ָלל ּוְפָרט ה. ּוִמּפְ ֵני ְכתּוִבים ד. ִמּכְ ְ ְנַין ָאב ִמּשׁ ּוִמּבִ

ָלל  ָרט ז. ִמּכְ ֵעין ַהּפְ ֮א֮ ּכְ ה ָדן ֶאּלָ ָלל ּוְפָרט ּוְכָלל ִאי ַאּתָ ו. ּכְ

ָבר  ל ּדָ הּוא ָצִריְך ִלְכָלל ח. ּכׇ ָרט ׁשֶ הּוא ָצִריְך ִלְפָרט ּוִמּפְ ׁשֶ

ד ַעל ַעְצמֹו  ד, לֹא ְלַלּמֵ ָלל ְלַלּמֵ ְכָלל ְוָיָצא ִמן ַהּכְ ָהָיה ּבִ ׁשֶ

ָהָיה  ׁשֶ ָבר  ּדָ ל  ּכׇ ט.  ָיָצא  ּלֹו  ּכֻ ָלל  ַהּכְ ַעל  ד  ְלַלּמֵ ֮א  ֶאּלָ ָיָצא 

ְלָהֵקל  ָיָצא  ְכִעְנָינֹו,  הּוא  ׁשֶ ֶאָחד  ַען  ֹט֫ ִלְטֹעֹן  ְוָיָצא  ְכָלל  ּבִ

ַען  ֹט֫ ִלְטֹעֹן  ְוָיָצא  ְכָלל  ּבִ ָהָיה  ׁשֶ ָבר  ּדָ ל  ּכׇ י.  ְלַהֲחִמיר  ְולֹא 

ָהָיה  ָבר ׁשֶ ל ּדָ א ְכִעְנָינֹו, ָיָצא ְלָהֵקל ּוְלַהֲחִמיר יא. ּכׇ לֹּ ַאֵחר ׁשֶ

ְלַהֲחִזירֹו  ָיכֹול  ה  ַאּתָ ִאי  ֶהָחָדׁש,  ָבר  ּדָ ּבַ ִלּדֹון  ְוָיָצא  ְכָלל  ּבִ

ֵמד  ָבר ַהּלָ ֵפרּוׁש יב. ּדָ תּוב ִלְכָללֹו ּבְ ֲחִזיֶרּנּו ַהּכָ ּיַ ִלְכָללֹו ַעד ׁשֶ

ים  ְכִחיׁשִ ֵני ְכתּוִבים ַהּמַ ֵמד ִמּסֹופֹו יג. ְוֵכן ׁשְ ֵמִעְנָינֹו ְוָדָבר ַהּלָ

יֵניֶהם. יַע ּבֵ י ְוַיְכִר֫ ִליׁשִ ְ תּוב ַהּשׁ בֹוא ַהּכָ ּיָ ֶזה ֶאת ֶזה ַעד ׁשֶ

ית  ּבֵ ֶנה  ּבָ ּיִ ׁשֶ ָפֶניָך יהוה ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו,  ִמְלּ ְיִהי ָרצֹון 

ַנֲעׇבְדָך  ם  ְוׁשָ ָך,  תֹוָרֶת֫ ּבְ ֶחְלֵקנּו  ְוֵתן  ְבָיֵמינּו,  ְמֵהָרה  ּבִ ׁש  ְקָדּ ַהּמִ

ִנים ַקְדֹמִנּיֹות. יֵמי עֹוָלם ּוְכׁשָ ִיְרָאה ּכִ ּבְ

אחד  או  הש”ץ  או  אבל  או  יתום  אומרים  בציבור  שבעל-פה  תורה  לימוד  אחרי 

מהקהל קדיש דרבנן )בעמוד הבא(:

תחילת ספרא

אבות פרק ה

ִמּדֹות – הדרכים שבהן נדרשים המלים והפסוקים שבתורה ללמוד מהם הלכות.
ָוֹחֶמר – השוואת שני דברים, אחד קל ואחד חמּור; אם בקל כך, כל שכן  ַקל 
דומות  על-פי מלים  בעניין אחד מעניין שני,  דין  לימוד   – ָוה  ׁשָ ֵזָרה  ּגְ בחמּור. 

ְנַין ָאב – עניינים הדומים בתכונתם. אפשר ללמוד  ּבִ הכתובות בשני העניינים. 

מעניין אחד על חברו פרט נוסף, אם הכתוב מגלה את הפרט במקום אחד, וממנו 

ָלל ּוְפָרט – שני ביטויים בתורה; הראשון ביטוי כולל  לומדים לכל הדומים לו. ּכְ

ָבר  ָרט ּוְכָלל – הראשון מצמצם והשני כולל. ּדָ והשני ביטוי מָפרט ומצמצם. ּפְ

ֵמד ֵמִעְנָינֹו – לומדים תכונת דין אחד מתוך תכונות הדינים הנאמרים בסמוך  ַהּלָ
ֵמד ִמּסֹופֹו – עניין שאינו מפורש בכתוב בהתחלת העניין, לומדים  לו.  ְוָדָבר ַהּלָ

אותו מן המפורש בכתוב בסוף העניין. 

תֹוָרֶתָך – שנהיה עוסקים בתורה.  ְוֵתן ֶחְלֵקנּו ּבְ
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קדיש דרבנן

ִכְרעּוֵתּה,  ְבָרא  י  ּדִ ָעְלָמ֘א  ּבְ )אמן(  ֮א,  ַרּבָ ֵמּה  ׁשְ ׁש  ְוִיְתַקּדַ ל  ּדַ ִיְתּגַ

יכֹו֘ן  ַחּיֵ יֵחּה, )אמן( ּבְ ְרָקֵנּה ִויָקֵרב ְמׁשִ ְוַיְמִליְך ַמְלכּוֵתּה ְוַיְצַמח ּפֻ

ָקִריב, ּוִבְזַמן  ֲעָגָלא  ּבַ ָרֵאל,  ִיׂשְ ית  ּבֵ ְדׇכל  י  ּוְבַחּיֵ ּוְביֹוֵמיכֹו֘ן 

ְוִאְמרּו ָאֵמן. )אמן(

֘א. ַמּיָ Ôֵמי ָעל Ôָעַלם ּוְלָעל Ôָבַרְך ל Ô֘א מ ֵמּה ַרּבָ Ôֵהא ׁש Ôגם הקהל אומר: י

ה  ְוִיְתַעּלֶ ר  ְוִיְתַהּדָ א  ְוִיְתַנּשֵׂ ְוִיְתרֹוַמם  ַאר  ְוִיְתּפָ ח  ּבַ ּתַ ְוִיׁשְ ַרְך  ִיְתּבָ

ִריְך הּוא, )אמן(  ֘א ּבְ ֻקְדׁשָ ֵמּה ְדּ ל ׁשְ ְוִיְתַהּלָ

בעשרת ימי תשובה: 

ְרָכָת֘א ל ּבִ א ִמּכׇ ּלָ א ְלֵע֫ ּלָ ְלֵע֫ ְרָכָת֘א ל ּבִ א ִמן ּכׇ ּלָ ְלֵע֫

ָעְלָמ֘א, ְוִאְמרּו ָאֵמן. )אמן( ֲאִמיָר֘ן ּבְ ָחָת֘א ְוֶנָחָמָת֘א ּדַ ּבְ ׁשְ יָרָת֘א ּתֻ ְוׁשִ

ְלִמיֵדי  ּתַ ל  ּכׇ ְוַעל  ְלִמיֵדיהֹון  ּתַ ְוַעל  ָנן  ַרּבָ ְוַעל  ָרֵאל  ִיׂשְ ַעל 

֘א  יׁשָ י ְבַאְתָר֘א ַקּדִ אֹוַרְיָת֘א ּדִ ָעְסִקין ּבְ ל ַמאן ּדְ ַתְלִמיֵדיהֹון ְוַעל ּכׇ

֘א  ֘א ִחּנָ ָלָמ֘א ַרּבָ ָהֵדין ְוִדי ְבׇכל ֲאַתר ַוֲאַתר, ְיֵהא ְלהֹון ּוְלכֹון ׁשְ

ָדם  ק� ִמן  ּוֻפְרָקָנ֘א  ְרִויֵח֘י  ּוְמזֹוֵנ֘י  ֲאִריֵכ֘י  ֘י  ְוַחּיֵ ְוַרֲחֵמ֘י  ֘א  ְוִחְסּדָ

֘א, ְוִאְמרּו ָאֵמן. ַמּיָ י ִבׁשְ ֲאבּוהֹו֘ן ּדִ

ָרֵאל,  ל ִיׂשְ ים טֹוִבים ָעֵלינּו ְוַעל ּכׇ ֘א ְוַחּיִ ַמּיָ ֘א ִמן ׁשְ ָלָמ֘א ַרּבָ ְיֵהא ׁשְ

ְוִאְמרּו ָאֵמן. )אמן(

בעשרת ימי תשובה: 

ְמרֹוָמיו, לֹום ּבִ ָ ה ַהּשׁ עֹוׂשֶ ְמרֹוָמיו, לֹום ּבִ ה ׁשָ עֹוׂשֶ

ָרֵאל, ְוִאְמרּו ָאֵמן. )אמן( ל ִיׂשְ לֹום ָעֵלינּו ְוַעל ּכׇ ה ׁשָ הּוא ַיֲעׂשֶ

ממשיכים  ירושלים  וביום  העצמאות  ביום  רבה,  בהושענא  טוב,  וביום  בשבת 

ב”פסוקי דזמרה” של שבת )בעמ’ 291(.

תרגום קדיש דרבנן - יתגדל ויתקדש שמו הגדול, בעולם אשר ברא כרצונו, 
ויָקרב משיחו, בחייכם ובימיכם ובחיי כל בית  ויצמיח ישועתו,  וימליך מלכותו, 

ישראל במהרה ובזמן קרוב, ואמרו: אמן. יהי שמו הגדול מבורך לעולם ולעולמי 

עולמים. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמו 

והנחמות,  התשבחות  והשירֹות,  הברכות  מכל  למעלה  הוא,  ברוך  הקדוש  של 

כל  ועל  תלמידיהם  ועל  רבותינו  ועל  ישראל  על  אמן.  ואמרו:  בעולם,  האמורות 

תלמידי תלמידיהם ועל כל מי שעוסקים בתורה, אשר במקום הקדוש הזה ואשר 

בכל מקום ומקום, יהי להם ולכם שלום רב חן וחסד ורחמים וחיים ארוכים ומזונות 

מרווחים וישועה מלפני אביהם שבשמים, ואמרו: אמן. יהי שלום רב מן השמים 

וחיים טובים עלינו ועל כל ישראל, ואמרו: אמן.
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המזמור לפני ארון ה’

ים  ָבַעּמִ יעּו  הֹוִד֫ מֹו,  ִבׁשְ ִקְראּו  ַליהוה  הֹודּו֘ 

ׇכל ִנְפְלֹאָתיו:  יחּו ּבְ רּו לֹו, ׂשִ֫ ירּו לֹו, ַזּמְ ֲעִלילָֹתיו: ׁשִ

י יהוה:  ְמַבְקׁשֵ ַמח ֵלב  ִיׂשְ ׇקְדׁשֹו,  ם  ׁשֵ ּבְ ִהְתַהְללּו 

ִמיד: ִזְכרּו ִנְפְלֹאָתיו  ׁשּו ָפָניו ּתָ ּקְ ְרׁשּו יהוה ְוֻעּזֹו, ּבַ ּדִ

ָרֵאל  ִיׂשְ ֶזַרע  ִפיהּו:  ֵטי  ּפְ ּוִמׁשְ ֹמְפָתיו  ה,  ָעׂשָ ר  ֲאׁשֶ

ׇכל  ִחיָריו: הּוא יהוה ֱאלֵֹהינּו, ּבְ ֵני ַיֲעֹקב ּבְ ַעְבּדֹו, ּבְ

ה  ִצּוָ ָבר  ּדָ ִריתֹו,  ּבְ ְלעֹוָלם  ִזְכרּו  ָטיו:  ּפָ ִמׁשְ ָהָאֶרץ 

בּוָעתֹו  ּוׁשְ ַאְבָרָהם,  ֶאת  ַרת  ּכָ ר  ֲאׁשֶ ּדֹור:  ְלֶאֶלף 

ִרית  ּבְ ָרֵאל  ְלִיׂשְ ְלֹחק,  ְלַיֲעֹקב  ֲעִמיֶדָה  ַוּיַ ְלִיְצָחק: 

ָנַען, ֶחֶבל ַנֲחַלְתֶכם:  ן ֶאֶרץ ּכְ עֹוָלם: ֵלאֹמר, ְלָך ֶאּתֵ

כּו  ְתַהּלְ ּה: ַוּיִ ְמַעט ְוָגִרים ּבָ ר, ּכִ ְהיֹוְתֶכם ְמֵתי ִמְסּפָ ּבִ

יַח  ְמָלָכה ֶאל ַעם ַאֵחר: לֹא ִהּנִ ִמּגֹוי ֶאל ּגֹוי, ּוִמּמַ

עּו  ּגְ ֹוַכח ֲעֵליֶהם ְמָלִכים: ַאל ּתִ ָקם, ַוּי֫ ְלִאיׁש ְלׇעׁשְ

ל  ּכׇ ַליהוה  ירּו  ׁשִ֫ עּו:  ֵר֫ ּתָ ַאל  ּוִבְנִביַאי  יָחי,  ְמׁשִ ּבִ

רּו ַבּגֹוִים  רּו ִמּיֹום ֶאל יֹום ְיׁשּוָעתֹו: ַסּפְ ּשְׂ ָהָאֶרץ, ּבַ

י ָגדֹול יהוה  ים ִנְפְלֹאָתיו: ּכִ ׇכל ָהַעּמִ בֹודֹו, ּבְ ֶאת ּכְ

ל  ּכׇ י  ּכִ ל ֱאלִֹהים:  ּכׇ ל ְמֹאד, ְונֹוָרא הּוא ַעל  ּוְמֻהּלָ

ה: הֹוד  ַמִים ָעׂשָ ים ֱאִליִלים, ַויהוה ׁשָ ֱאלֵֹהי ָהַעּמִ

ַליהוה  ָהבּו֘  ְמֹקמֹו:  ּבִ ְוֶחְדָוה  ֹעז  ְלָפָניו,  ְוָהָדר 

ָהבּו֘  ָוֹעז:  בֹוד  ּכָ ַליהוה  ָהבּו֘  ים,  ַעּמִ חֹות  ּפְ ִמׁשְ

דברי הימים א טז

ָבר  קשּו. ּדָ ְרׁשּו – ּבַ יחּו – ספרּו. ִהְתַהְללּו - התפארו. ּדִ ֲעִלילָֹתיו – מעשיו. ׂשִ
ְמַעט ְוָגִרים –  ֲעִמיֶדָה – )את הברית(. ֶחֶבל – חלק. ּכִ – )את הדבר אשר(. ַוּיַ

ֵרעּו – אל תעשו רעה.  מעטים וֵגרים. ַאל ּתָ
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ְלָפָניו,  ּוֹבאּו  ִמְנָחה  אּו  ׂשְ מֹו,  ׁשְ בֹוד  ּכְ ַליהוה 

ל  ָפָניו ּכׇ ילּו ִמּלְ ַהְדַרת ֹקֶדׁש: ִח֫ ֲחוּו ַליהוה ּבְ ּתַ ִהׁשְ

ַמִים  ָ ְמחּו ַהּשׁ ּמֹוט: ִיׂשְ ל ּתִ ֵבל ּבַ ּכֹון ּתֵ ָהָאֶרץ, ַאף ּתִ

ִיְרַעם  ָמָלְך:  יהוה  ַבּגֹוִים  ְויֹאְמרּו  ָהָאֶרץ,  ְוָתֵגל 

ָאז  ּבֹו:  ר  ֲאׁשֶ ְוׇכל  ֶדה  ַהּשָׂ ַיֲעלֹץ  ּוְמלֹואֹו,  ם  ַהּיָ

ּפֹוט ֶאת  י ָבא ִלׁשְ ְפֵני יהוה ּכִ ַער, ִמּלִ נּו ֲעֵצי ַהּיָ ְיַרּנְ

ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  י  ּכִ טֹוב,  י  ּכִ ַליהוה  הֹודּו֘  ָהָאֶרץ: 

יֵלנּו  ְוַהּצִ ֵצנּו  ְוַקּבְ ֵענּו,  ִיׁשְ יֵענּו ֱאלֵֹהי  ְוִאְמרּו, הֹוׁשִ

ַח  ּבֵ ּתַ ְלִהׁשְ ָך,  ׇקְדׁשֶ֫ ם  ְלׁשֵ ְלֹהדֹות  ַהּגֹוִים,  ִמן 

ָרֵאל, ִמן ָהעֹוָלם  רּוְך יהוה ֱאלֵֹהי ִיׂשְ ֶתָך: ּבָ ְתִהּלָ ּבִ

ל ַליהוה:  ְוַעד ָהֹעָלם, ַוּיֹאְמרּו ׇכל ָהָעם ָאֵמן ְוַהּלֵ

ַרְגָליו,  ַלֲהדֹם  ֲחוּו  ּתַ ְוִהׁשְ ֱאלֵֹהינּו  יהוה  רֹוְממּו 

ֲחוּו ְלַהר  ּתַ ָקדֹוׁש הּוא: רֹוְממּו יהוה ֱאלֵֹהינּו ְוִהׁשְ

ר  י ָקדֹוׁש יהוה ֱאלֵֹהינּו: ְוהּוא ַרחּום ְיַכּפֵ ׇקְדׁשֹו, ּכִ

יב ַאּפֹו, ְולֹא ָיִעיר  ה ְלָהׁשִ ִחית, ְוִהְרּבָ ָעֹון, ְולֹא ַיׁשְ

י,  ּנִ ִמּמֶ ַרֲחֶמיָך  ִתְכָלא  לֹא  יהוה  ה  ַאּתָ ֲחָמתֹו:  ל  ּכׇ

יהוה  ַרֲחֶמיָך  ְזֹכר  רּוִני:  ִיּצְ ִמיד  ּתָ ָך  ַוֲאִמּתְ ָך  ַחְסּדְ

ַעל  ֵלאלִֹהים,  ֹעז  נּו  ּתְ ה:  ֵהּמָ ֵמעֹוָלם  י  ּכִ ַוֲחָסֶדיָך, 

ֱאלִֹהים  נֹוָרא  ָחִקים:  ְ ּשׁ ּבַ ְוֻעּזֹו  ֲאָותֹו,  ּגַ ָרֵאל  ִיׂשְ

לקט פסוקים 

מתהלים

ּכֹון – תתקיים. ַיֲעלֹץ  אּו – הרימו, הביאו. ִחילּו – )לשון חיל ורעדה(. ַאף ּתִ ׂשְ
– ישמח. 

יב ַאּפֹו – לבטל כעסו. ָיִעיר – יעורר. לֹא  ַלֲהֹדם ַרְגָליו – בית המקדש. ְלָהׁשִ
נּו ֹעז – כבוד  רּוִני - ישמרוני. ּתְ ָך – האמת שלך. ִיּצְ ִתְכָלא – לא תמנע. ַוֲאִמּתְ
ֲאָותֹו – גדולתו מתגלית בנפלאותיו שהוא עושה לישראל.  ָרֵאל ּגַ ועוז. ַעל ִיׂשְ

ָחִקים – בשמים.  ְ ּשׁ ּבַ



ם ו י ל  כ ל ת  י ר ח ש

48

ר ח ש ה ת  ל י פ ת

ְוַתֲעֻצמֹות  ֹעז  ֹנֵתן  הּוא  ָרֵאל,  ִיׂשְ ֵאל  יָך,  ׁשֶ ְקּדָ ִמּמִ

רּוְך ֱאלִֹהים: ֵאל ְנָקמֹות יהוה, ֵאל ְנָקמֹות  ָלָעם, ּבָ

ַעל  מּול  ּגְ ב  ָהׁשֵ ָהָאֶרץ,  ׁשֵֹפט  א  ׂשֵ ִהּנָ יַע:  הֹוִפ֫

ָלה:  ּסֶ֫ ָך,  ִבְרָכֶת֫ ָך  ַעּמְ ַעל  ַהְיׁשּוָעה,  ַליהוה  ִאים:  ּגֵ

ַיֲעֹקב,  ֱאלֵֹהי  ָלנּו  ב  ּגָ ִמׂשְ נּו,  ִעּמָ ְצָבאֹות  יהוה 

ְך: יהוה  ֵרי ָאָדם ּבֵֹטַח ּבָ ָלה: יהוה ְצָבאֹות, ַאׁשְ ֶס֫

יָעה ֶאת  ִ ֶלְך ַיֲעֵננּו ְביֹום ׇקְרֵאנּו: הֹו֫שׁ יָעה, ַהּמֶ ִ הֹו֫שׁ

ֵאם ַעד ָהעֹוָלם:  ָך, ּוְרֵעם ְוַנּשְׂ ָך, ּוָבֵרְך ֶאת ַנֲחָלֶת֫ ַעּמֶ֫

בֹו  י  ּכִ הּוא:  נּו  ּוָמִגּנֵ ֶעְזֵרנּו  ַליהוה,  ָתה  ִחּכְ נּו  ַנְפׁשֵ

ָך  ַחְסּדְ ְיִהי  ָבָטְחנּו:  ׇקְדׁשֹו  ם  ְבׁשֵ י  ּכִ נּו,  ִלּבֵ ַמח  ִיׂשְ

ָך,  ֫ נּו יהוה ַחְסּדֶ ְלנּו ָלְך: ַהְרֵא֫ ר ִיַח֫ ֲאׁשֶ יהוה ָעֵלינּו, ּכַ

נּו, ּוְפֵדנּו ְלַמַען  ָתה ָלּ ֮ן ָלנּו: קּוָמ֮ה ֶעְזָר֫ ּתֶ ֲעָך ּתִ ְוֶיׁשְ

ַעְלָך ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים,  ָך: ָאֹנִכי יהוה ֱאלֶֹהיָך ַהּמַ ֫ ַחְסּדֶ

ּלֹו,  ָכה  ּכָ֫ ׁשֶ ָהָעם  ֵרי  ַאׁשְ ַוֲאַמְלֵאהּו:  יָך  ּפִ ַהְרֶחב 

י,  ָך ָבַטְחּתִ ַחְסּדְ יהוה ֱאלָֹהיו: ַוֲאִני ּבְ ֵרי ָהָעם ׁשֶ ַאׁשְ

י ָגַמל ָעָלי:  יָרה ַליהוה ּכִ ָך, ָאׁשִ֫ יׁשּוָעֶת֫ י ּבִ ָיֵגל ִלּבִ

ִית, ְלָדִוד: ֲארֹוִמְמָך יהוה,  ת ַהּבַ יר ֲחֻנּכַ ִמְזמֹור ׁשִ

ֱאלָֹהי,  יהוה  ִלי:  ֹאְיַבי  ְחּתָ  ּמַ ׂשִ ְולֹא  ִני,  יָת֫ ִדּלִ י  ּכִ

אֹול  ֵאִני: יהוה, ֶהֱעִליָת ִמן ׁשְ ְרּפָ ַוּתִ י ֵאֶליָך  ְעּתִ ּוַ ׁשִ

תהלים ל

ב –  ּגָ ִאים – תן עונש למתגאים. ִמׂשְ מּול ַעל ּגֵ ב ּגְ ְוַתֲעֻצמֹות – וחוזק. ָהׁשֵ
מחסה ומגן. ּוְרֵעם – ַנֲהֵלם כרועה עדרו. ִיַחְלנּו – קיווינו. ֶעְזָרָתה – לעזרה. 

י ָגַמל ָעָלי – כי שילם לי )גמלני( טוב.  יָך – ַהרבה לשאול. ּכִ ַהְרֶחב ּפִ
אֹול  יָתִני – העליתני. ִלי – עליי. ׁשְ ֲארֹוִמְמָך – אספר רוממותך, גדולתך. ִדּלִ

– קבר. 
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רּו ַליהוה ֲחִסיָדיו,  ַזּמְ ְרִדי בֹור:  ִמּיָ יַתִני  ִחּיִ י,  ַנְפׁשִ

ְרצֹונֹו,  ים ּבִ ַאּפֹו, ַחּיִ י ֶרַגע ּבְ ְוהֹודּו֘ ְלֵזֶכר ׇקְדׁשֹו: ּכִ

ְלִוי  י ְבׁשַ ה: ַוֲאִני ָאַמְרּתִ ִכי, ְוַלּבֶֹקר ִרּנָ ֶעֶרב ָיִלין ּבֶ֫ ּבָ

ה  ְדּתָ ֶהֱעַמ֫ ְרצֹוְנָך  ּבִ יהוה,  ְלעֹוָלם:  ֶאּמֹוט  ל  ּבַ

ְרּתָ ָפֶניָך ָהִייִתי ִנְבָהל: ֵאֶליָך יהוה  ֫ ְלַהְרִרי ֹעז, ִהְסּתַ

י  ִרְדּתִ ָדִמי ּבְ ַצע ּבְ ן: ַמה ּבֶ ֶאְקָרא, ְוֶאל ֲאֹדָני ֶאְתַחּנָ

ַמע יהוה  ָך: ׁשְ יד ֲאִמּתֶ ַחת, ֲהיֹוְדָך ָעָפר, ֲהַיּגִ ֶאל ׁשָ֫

חֹול  ִדי ְלָמ֫ ְכּתָ ִמְסּפְ ִני, יהוה ֱהֵיה ֹעֵזר ִלי: ָהַפ֫ ְוׇחּנֵ֫

ְרָך  ְיַזּמֶ ְלַמַען  ְמָחה:  ׂשִ ֵרִני  ַאּזְ ַוּתְ י  ּקִ ׂשַ ְחּתָ  ֫ ּתַ ּפִ ִלי, 

: ּךָ ָכבֹוד ְולֹא ִיּדֹם, יהוה ֱאלַֹהי, ְלעֹוָלם אֹוֶד֫

ועומדים ואומרים:

ֹעָלם ָוֶעד:  Ôֶלְך, יהוה ָמָלְך, יהוה ִיְמלְֹך ל יהוה ֶמ֫

ֹעָלם ָוֶעד:  Ôֶלְך, יהוה ָמָלְך, יהוה ִיְמלְֹך ל יהוה ֶמ֫

ּיֹום ַההּוא ִיְהֶיה  ל ָהָאֶרץ, ּבַ ְוָהָיה יהוה ְלֶמֶלְך ַעל ּכׇ

מֹו ֶאָחד: יהוה ֶאָחד ּוׁשְ

ַהּגֹוִים,  ִמן  ֵצנּו  ְוַקּבְ ֱאלֵֹהינּו  יהוה  יֵענּו  הֹוׁשִ

רּוְך  ֶתָך: ּבָ ְתִהּלָ ַח ּבִ ּבֵ ּתַ ָך, ְלִהׁשְ ם ׇקְדׁשֶ֫ ְלהֹודֹות ְלׁשֵ

ָהעֹוָלם,  ְוַעד  ָהעֹוָלם  ִמן  ָרֵאל  ִיׂשְ ֱאלֵֹהי  יהוה 

זכריה יד

תהלים קו

ְרִדי – לבל ארד. ְלֵזֶכר ׇקְדׁשֹו – לשם קודשו.  יַתִני – השיבות לי את חיי. ִמּיָ ִחּיִ
ְרצֹונֹו – בחסדו נותן חיים  ים ּבִ ַאּפֹו – כעסו יארך רק זמן קצר. ַחּיִ י ֶרַגע ּבְ ּכִ
ה – ובבוקר למחרתו  ִכי – בערב שרר הבכי. ְוַלּבֶֹקר ִרּנָ ֶעֶרב ָיִלין ּבֶ ארוכים. ּבָ

אפול.   - ֶאּמֹוט  שלי.  השלווה  בימי   – ְלִוי  ְבׁשַ חשבתי.   – י  ָאַמְרּתִ שמחה. 

 – ָדִמי  ּבְ תועלת.   – ַצע  ּבֶ לגדולתי.  כלומר  שלי,  להר   – ְלַהְרִרי  ה  ֶהֱעַמְדּתָ
י  ּקִ ׂשַ ִהתרת.   – ְחּתָ  ּתַ ּפִ לריקוד, לשמחה.   – ְלָמחֹול  )המת(.   – ָעָפר  במותי. 

ְרָך ָכבֹוד – הנפש. ְולֹא ִיּדֹם – ולא ישתוק.  – לבוש אבלי. ְיַזּמֶ
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ל  ַהּלֵ ָמה ּתְ ׁשָ ל ָהָעם ָאֵמן, ַהְללּוָיּה: ּכֹל ַהּנְ ְוָאַמר ּכׇ

ָיּה, ַהְללּוָיּה:

נּו  ְיׇחּנֵ֫ ֱאלִֹהים  יר:  ׁשִ ִמְזמֹור  ְנִגינֹות  ּבִ ַח  ַלְמַנּצֵ

ָאֶרץ  ּבָ ָלַדַעת  ָלה:  ֶס֫ נּו,  ִאּתָ ָניו  ּפָ ָיֵאר  נּו,  ִויָבְרֵכ֫

ים ֱאלִֹהים,  ׇכל ּגֹוִים ְיׁשּוָעֶתָך: יֹו֫דּוָך ַעּמִ ָך, ּבְ ְרּכֶ ּדַ

י  ּכִ ים,  ְלֻאּמִ נּו  ִויַרּנְ ְמחּו  ִיׂשְ ם:  ּלָ ּכֻ ים  ַעּמִ יֹו֫דּוָך 

ָלה:  ְנֵחם, ֶס֫ ָאֶרץ ּתַ ים ּבָ ים ִמיׁשֹר, ּוְלֻאּמִ ּפֹט ַעּמִ ִתׁשְ

ם: ֶאֶרץ ָנְתָנה  ּלָ ים ּכֻ ים ֱאלִֹהים, יֹו֫דּוָך ַעּמִ יֹו֫דּוָך ַעּמִ

נּו ֱאלִֹהים ֱאלֵֹהינּו: ְיָבְרֵכנּו ֱאלִֹהים,  ְיבּוָלּה, ְיָבְרֵכ֫

ל ַאְפֵס֮י ָאֶרץ: ְוִייְראּו אֹותֹו ּכׇ

ה ר מ ז ד י  ק ו ס פ

”פסוקי דזמרה” יש להם ברכה לפניהם, ברכת ”ברוך שאמר”, ולאחריהם ברכת 

”ישתבח”. אין להפסיק בדיבור מ”ברוך שאמר” עד אחרי תפילת העמידה.

֮א  ם ִיחּוד ֻקְדׁשָ ַח ֶאת ּבֹוְרִאי, ְלׁשֵ ּבֵ ל ּוְלׁשַ י ְלהֹודֹות ּוְלַהּלֵ ן ֶאת ּפִ ֲהֵריִני ְמַזּמֵ

ָרֵאל. ל ִיׂשְ ם ּכׇ ׁשֵ ּה ַעל ְיֵדי ַההּוא ָטִמיר ְוֶנְעָלם ּבְ ִכיְנּתֵ ִריְך הּוא ּוׁשְ ּבְ

ברכה שלפני פסוקי דזמרה

רּוְך  ּבָ הּוא,  רּוְך  ּבָ ָהעֹוָלם,  ְוָהָיה  ָאַמר  ׁשֶ רּוְך  ּבָ

ה  עֹוׂשֶ רּוְך  ּבָ ם,  ּוְמַקּיֵ ּגֹוֵזר  רּוְך  ּבָ ה,  ְועֹוׂשֶ אֹוֵמר 

ְמַרֵחם  רּוְך  ּבָ ָהָאֶרץ,  ַעל  ְמַרֵחם  רּוְך  ּבָ ית,  ְבֵראׁשִ

ִליֵרָאיו,  טֹוב  ָכר  ׂשָ ם  ּלֵ ְמׁשַ רּוְך  ּבָ ִרּיֹות,  ַהּבְ ַעל 

תהלים קג

שם סז

ְנֵחם –  ּתַ ִמיׁשֹר – במישרים, בצדק.  )אלינו(.   – נּו  ִאּתָ יתן לנו חן.   – נּו  ְיׇחּנֵ
תנהלם. ַאְפֵסי – קצווי. 

ה  עֹוׂשֶ העולם.  נברא  שבמאמרו  מי  ברוך   – ָהעֹוָלם  ְוָהָיה  ָאַמר  ׁשֶ רּוְך  ּבָ
ית – עושה מעשה בראשית.  ְבֵראׁשִ
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יל,  ּוַמּצִ ּפֹוֶדה  רּוְך  ּבָ ַצח,  ָלֶנ֫ ם  ְוַקּיָ ָלַעד  ַחי  רּוְך  ּבָ

מֹו.  רּוְך ׁשְ ּבָ

ָהֵאל,  ָהעֹוָלם,  ֶמֶלְך  ֱאלֵֹהינּו  יהוה  ה  ַאּתָ רּוְך  ּבָ

ּוְמֹפָאר  ח  ּבָ ְמׁשֻ ַעּמֹו,  ֶפה  ּבְ ל  ַהְמֻהּלָ ָהַרֲחָמן,  ָאב 

ָך  ַעְבּדֶ ָדִוד  יֵרי  ּוְבׁשִ ַוֲעָבָדיו,  ֲחִסיָדיו  ְלׁשֹון  ּבִ

ּוִבְזִמירֹות,  ָבחֹות  ׁשְ ּבִ ֱאלֵֹהינּו,  יהוה  ְלָך֮  ְנַהּלֶ

ְמָך  ׁשִ יר  ְוַנְזּכִ ְוַנְמִליְכָך  ּוְנָפֶאְרָך֮  ֲחָך  ּבֵ ּוְנׁשַ ְלָך֮  ּוְנַגּדֶ

ח  ּבָ נּו ֱאלֵֹהינּו, ָיִחיד, ֵחי ָהעֹוָלִמים, ֶמֶלְך ְמׁשֻ ַמְלּכֵ

יהוה,  ה  ַאּתָ רּוְך  ּבָ דֹול.  ַהּגָ מֹו  ׁשְ ַעד  ֲעֵדי  ּוְמֹפָאר 

חֹות. ּבָ ׁשְ ּתִ ל ּבַ ֶמֶלְך ְמֻהּלָ

אין אומרים ”מזמור לתודה”

לא בערב יום הכיפורים, לא בערב פסח ולא בחול המועד פסח.

ִעְבדּו  ָהָאֶרץ:  ל  ּכׇ ַליהוה  ָהִריעּו  ְלתֹוָדה,  ִמְזמֹור 

י  ּכִ עּו  ּדְ ְרָנָנה:  ּבִ ְלָפָניו  ּבֹאּו  ְמָחה,  ׂשִ ּבְ יהוה  ֶאת 

ַעּמֹו  ֲאַנְחנּו,  ְולֹו  נּו  ָעׂשָ֫ הּוא  ֱאלִֹהים,  הּוא  יהוה 

ֲחֵצרָֹתיו  תֹוָדה,  ּבְ ָעָריו  ׁשְ ּבֹאּו  ַמְרִעיתֹו:  ְוֹצאן 

יהוה,  טֹוב  י  ּכִ מֹו:  ׁשְ ְרכּו  ּבָ לֹו,  ֫הֹודּו  ה,  ְתִהּלָ ּבִ

ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו, ְוַעד ּדֹר ָוֹדר ֱאמּוָנתֹו: 

ְיִהי  יו:  ַמֲעׂשָ ּבְ ַמח יהוה  ִיׂשְ ְלעֹוָלם,  ְכבֹוד יהוה  ְיִהי 

ֶמׁש  ׁשֶ֫ ְזַרח  ִמּמִ עֹוָלם:  ְוַעד  ה  ֵמַעּתָ ְמֹבָרְך,  יהוה  ם  ׁשֵ

ל ּגֹוִים יהוה,  ם יהוה: ָרם ַעל ּכׇ ל ׁשֵ ַעד ְמבֹואֹו, ְמֻהּלָ

תהלים ק

לקט פסוקים

ְלתֹוָדה – שיר שהיו אומרים בעת הקרבת קרבן תודה. ָהִריעּו – השמיעו תרועת 
ָוֹדר – עד סוף כל הדורות )קיימת(.  ּדֹר  ְוַעד  תֹוָדה – בשיר תודה.  ּבְ שמחה. 

ֱאמּוָנתֹו – שמירת הבטחתו. 
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ְמָך ְלעֹוָלם, יהוה ִזְכְרָך  בֹודֹו: יהוה ׁשִ ַמִים ּכְ ָ ַעל ַהּשׁ

ּכֹל  ְסאֹו, ּוַמְלכּותֹו ּבַ ַמִים ֵהִכין ּכִ ׁשָּ ְלֹדר ָוֹדר: יהוה ּבַ

ַמִים ְוָתֵגל ָהָאֶרץ, ְויֹאְמרּו ַבּגֹוִים  ָ ְמחּו ַהּשׁ ָלה: ִיׂשְ ָמׁשָ֫

ִיְמלְֹך  יהוה  ָמָלְך,  יהוה  ֶלְך,  ֶמ֫ יהוה  ָמָלְך:  יהוה 

גֹוִים  ָאְבדּו  ָוֶעד,  עֹוָלם  ֶמֶלְך  יהוה  ָוֶעד:  ְלעֹוָלם 

בֹות  ַמְחׁשְ ֵהִניא  ּגֹוִים,  ֲעַצת  ֵהִפיר  יהוה  ֵמַאְרצֹו: 

ֶלב ִאיׁש, ַוֲעַצת יהוה ִהיא  בֹות ּבְ ים: ַרּבֹות ַמֲחׁשָ ַעּמִ

בֹות ִלּבֹו ְלֹדר  ֲעֹמד, ַמְחׁשְ ָתקּום: ֲעַצת יהוה ְלעֹוָלם ּתַ

ָבַחר  י  ּכִ ֲעֹמד:  ַוּיַ ה  ִצּוָ ִהי, הּוא  ֫ ַוּיֶ ָאַמר  י הּוא  ּכִ ָוֹדר: 

ַחר לֹו ָיּה,  י ַיֲעֹקב ּבָ ב לֹו: ּכִ ּה ְלמֹוׁשָ ִצּיֹון, ִאּוָ יהוה ּבְ

י לֹא ִיּטֹׁש יהוה ַעּמֹו, ְוַנֲחָלתֹו לֹא  תֹו: ּכִ ָרֵאל ִלְסֻגּלָ ִיׂשְ

ה  ְוִהְרּבָ ִחית,  ַיׁשְ ְולֹא  ָעֹון  ר  ְיַכּפֵ ַרחּום,  ְוהּוא  ַיֲעֹזב: 

יָעה,  הֹוׁשִ֫ יהוה  ֲחָמתֹו:  ל  ּכׇ ָיִעיר  ְולֹא  ַאּפֹו,  יב  ְלָהׁשִ

ֶלְך ַיֲעֵננּו ְביֹום ׇקְרֵאנּו: ַהּמֶ

ָלה:  ָך, עֹוד ְיַהְללּוָך, ּסֶ֫ ֵבי ֵביֶת֫ ֵרי יֹוׁשְ ַאׁשְ

יהוה ֱאלָֹהיו: ֵרי ָהָעם ׁשֶ ָכה ּלֹו, ַאׁשְ ּכָ֫ ֵרי ָהָעם ׁשֶ ַאׁשְ

ה ְלָדִוד, ִהּלָ ּתְ

ְמָך ְלעֹוָלם ָוֶעד:  ֶלְך, ַוֲאָבְרָכה ׁשִ ֲארֹוִמְמָך ֱאלֹוַהי ַהּמֶ

ְמָך ְלעֹוָלם ָוֶעד:  , ַוֲאַהְלָלה ׁשִ ּךָ ׇכל יֹום ֲאָבְרֶכ֫ ּבְ

תהלים פד

שם קמד

שם קמה

ִהי – במאמרו נברא העולם.  ָאְבדּו גֹוִים – רשעי הארץ. ֵהִניא – ביטל. ָאַמר ַוּיֶ
תֹו – להיות לו לעם סגולה, יקר.  ִלְסֻגּלָ ּה – חפץ בה.  ִאּוָ ויתקיים.  ֲעֹמד –  ַוּיַ

ַעּמֹו – )יעקב(. ְוַנֲחָלתֹו – )ציון(. 
ֵביֶתָך – בית ה’. עֹוד – לעד. ֲארֹוִמְמָך – אספר רוממותך. 
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תֹו ֵאין ֵחֶקר:  ל ְמֹאד, ְוִלְגֻדּלָ דֹול יהוה ּוְמֻהּלָ ּגָ

ידּו:  יָך, ּוְגבּורֶֹתיָך ַיּגִ ח ַמֲעׂשֶ ּבַ ּדֹור ְלדֹור ְיׁשַ

יָחה:  בֹוד הֹוֶדָך ְוִדְבֵרי ִנְפְלֹאֶתיָך ָאׂשִ֫ ֲהַדר ּכְ

ה:  ּנָ ֶר֫ ְתָך ֲאַסּפְ ֶוֱעזּוז נֹוְרֹאֶתיָך יֹאֵמרּו, ּוְגֻדּלָ

נּו:  יעּו, ְוִצְדָקְתָך ְיַרּנֵ ֵזֶכר ַרב טּוְבָך ַיּבִ

ִים ּוְגׇדל ָחֶסד:  ַחּנּון ְוַרחּום יהוה, ֶאֶרְך ַאּפַ

יו:  ל ַמֲעׂשָ טֹוב יהוה ַלּכֹל, ְוַרֲחָמיו ַעל ּכׇ

יָך, ַוֲחִסיֶדיָך ְיָבְר֫כּוָכה:  ל ַמֲעׂשֶ יֹו֫דּוָך יהוה ּכׇ

רּו:  בֹוד ַמְלכּוְתָך יֹאֵמרּו, ּוְגבּוָרְתָך ְיַדּבֵ ּכְ

בּורָֹתיו ּוְכבֹוד ֲהַדר ַמְלכּותֹו: ְלהֹוִדיַע ִלְבֵני ָהָאָדם ּגְ

ׇכל ּדֹור ָוֹדר:  ָך ּבְ ְלּתְ ל ֹעָלִמים, ּוֶמְמׁשַ ַמְלכּוְתָך ַמְלכּות ּכׇ

פּוִפים: סֹוֵמְך יהוה ְלׇכל ַהּנְֹפִלים, ְוזֹוֵקף ְלׇכל ַהּכְ

ִעּתֹו:  ה נֹוֵתן ָלֶהם ֶאת ׇאְכָלם ּבְ רּו, ְוַאּתָ ּבֵ ֵעיֵני כֹל ֵאֶליָך ְיׂשַ

ָכל ַחי ָרצֹון:  Ôיַע ל ּבִ ּפֹוֵתַח ֶאת ָיֶדָך, ּוַמׂשְ

יו: ׇכל ַמֲעׂשָ ָרָכיו, ְוָחִסיד ּבְ ׇכל ּדְ יק יהוה ּבְ ַצּדִ

ר ִיְקָרֻאהּו ֶבֱאֶמת:  ָקרֹוב יהוה ְלׇכל ֹקְרָאיו, ְלֹכל ֲאׁשֶ

יֵעם: ַמע ְויֹוׁשִ ְוָעָתם ִיׁשְ ה, ְוֶאת ׁשַ ְרצֹון ְיֵרָאיו ַיֲעׂשֶ

ִמיד:  ִעים ַיׁשְ ל ָהְרׁשָ ל ֹאֲהָביו, ְוֵאת ּכׇ ׁשֹוֵמר יהוה ֶאת ּכׇ

י, ר ּפִ ּבֶ ת יהוה ְיַד֫ ִהּלַ ּתְ

ם ׇקְדׁשֹו, ְלעֹוָלם ָוֶעד:  ר ׁשֵ ׂשָ ל ּבָ ִויָבֵרְך ּכׇ

ה ְוַעד עֹוָלם, ַהְללּוָיּה: תהלים קטוַוֲאַנְחנּו ְנָבֵרְך֮ ָיּה, ֵמַעּתָ

יָחה – אספר. ֶוֱעזּוז  ֵאין ֵחֶקר – אין גבול; אי אפשר לחקור כל גדולתו. ָאׂשִ
נּו – יגידו ברינה. ֶאֶרְך  יעּו – יגידו. ְיַרּנֵ נֹוְרֹאֶתיָך – וחוזק מעשי גבורתך. ַיּבִ
ל ֹעָלִמים – מן העולם ועד  ִים – מאריך אף; זמן רב הוא כובש את כעסו. ּכׇ ַאּפַ

ְוָעָתם – צעקתם.  רּו – יקוו. ׁשַ ּבֵ העולם, לנצח. ְוזֹוֵקף – מיישר קומתם. ְיׂשַ
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פרקי הללויה

יהוה  ֲאַהְלָלה  יהוה:  ֶאת  י  ַנְפׁשִ ַהְלִלי  ַהְללּוָיּה, 

ְבְטחּו  ּתִ ַאל  עֹוִדי:  ּבְ ֵלאלַֹהי  ָרה  ֲאַזּמְ י,  ַחּיָ ּבְ

ֵצא רּוחֹו  ֵאין לֹו ְתׁשּוָעה: ּתֵ ֶבן ָאָדם ׁשֶ ִבְנִדיִבים, ּבְ

ּתֹֹנָתיו:  ֶעׁשְ ָאְבדּו  ַההּוא  ּיֹום  ּבַ ְלַאְדָמתֹו,  ב  ָיׁשֻ

ְברֹו ַעל יהוה ֱאלָֹהיו:  ֶעְזרֹו, ׂשִ ֵאל ַיֲעֹקב ּבְ ֵרי ׁשֶ ַאׁשְ

ם,  ּבָ ר  ֲאׁשֶ ל  ּכׇ ְוֶאת  ם  ַהּיָ ֶאת  ָוָאֶרץ,  ַמִים  ׁשָ ה  ֹעׂשֶ

ט ַלֲעׁשּוִקים, ֹנֵתן  ּפָ ה ִמׁשְ ֵֹמר ֱאֶמת ְלעֹוָלם: ֹעׂשֶ ַהּשׁ

ַח  ּפֵֹק֫ יהוה  ֲאסּוִרים:  יר  ַמּתִ יהוה  ָלְרֵעִבים,  ֶחם  ֶל֫

יִקים:  ַצּדִ פּוִפים, יהוה ֹאֵהב  ּכְ ֹזֵקף  ִעְוִרים, יהוה 

ִרים, ָיתֹום ְוַאְלָמָנה ְיעֹוֵדד, ְוֶדֶרְך  יהוה ׁשֵֹמר ֶאת ּגֵ

ִצּיֹון  ֱאלַֹהִיְך  ְלעֹוָלם,  יהוה  ִיְמלְֹך  ת:  ְיַעּוֵ ִעים  ְרׁשָ

ְלֹדר ָוֹדר, ַהְללּוָיּה:

ָנאָוה  ָנִעים  י  ּכִ ֱאלֵֹהינּו,  ָרה  ַזּמְ טֹוב  י  ּכִ ַהְללּוָיּה, 

ס:  ָרֵאל ְיַכּנֵ ַלִם יהוה, ִנְדֵחי ִיׂשְ ה: ּבֹוֵנה ְירּוׁשָ ְתִהּלָ

מֹוֶנה  בֹוָתם:  ְלַעּצְ ׁש  ּוְמַחּבֵ ֵלב,  ֫בּוֵרי  ִלׁשְ ָהרֵֹפא 

דֹול  ּגָ ִיְקָרא:  מֹות  ׁשֵ ם  ְלֻכּלָ ַלּכֹוָכִבים,  ר  ִמְסּפָ

ְמעֹוֵדד  ר:  ִמְסּפָ ֵאין  ִלְתבּוָנתֹו  ּכַֹח,  ְוַרב  ֲאדֹוֵנינּו 

תהלים קמו

שם קמז

עֹוִדי – כל עוד אני חי. ִבְנִדיִבים  י – בימי חיי. ּבְ ַחּיָ ַהְללּוָיּה – הללו את ה’. ּבְ
ֵֹמר ֱאֶמת  ְברֹו – תקוותו. ַהּשׁ ּתֹֹנָתיו – מחשבותיו. ׂשִ – במבטיחים עזרה. ֶעׁשְ
עיוורים.  )עיני(   – ּפֵֹקַח  הכלא(.  )מן   – ֲאסּוִרים  יר  ַמּתִ הבטחתו.  השומר   –
ת – יעקם, וסופם להיכשל.  ִרים – מגן על גרים. ְיעֹוֵדד – יחזק. ְיַעּוֵ ׁשֵֹמר ֶאת ּגֵ
ה – למי שלו נאה תהילה.  י ָנִעים – )לזמר לו(. ָנאָוה ְתִהּלָ ָרה – לזמר. ּכִ ַזּמְ
ר – יודע מספרם.  בֹוָתם – את מכאובם. מֹוֶנה ִמְסּפָ ׁש – מרפא. ְלַעּצְ ּוְמַחּבֵ

ר – לתבונתו אין חקר.  ִלְתבּוָנתֹו ֵאין ִמְסּפָ
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ֱענּו  ָאֶרץ:  ֲעֵדי  ִעים  ְרׁשָ יל  ּפִ ַמׁשְ יהוה,  ֲעָנִוים 

ה  ַהְמַכּסֶ ְבִכּנֹור:  ֵלאלֵֹהינּו  רּו  ַזּמְ תֹוָדה,  ּבְ ַליהוה 

ְצִמיַח  ַהּמַ ָמָטר,  ָלָאֶרץ  ִכין  ַהּמֵ ָעִבים,  ּבְ ַמִים  ׁשָ

ֹעֵרב  ִלְבֵני  ַלְחָמּה,  ִלְבֵהָמה  נֹוֵתן  ָחִציר:  ָהִרים 

לֹא  ץ,  ֶיְחּפָ ַהּסּוס  ִבְגבּוַרת  לֹא  אּו:  ִיְקָר֫ ר  ֲאׁשֶ

ְיֵרָאיו, ֶאת  ִיְרֶצה: רֹוֶצה יהוה ֶאת  ְבׁשֹוֵקי ָהִאיׁש 

יהוה,  ֶאת  ַלִם  ְירּוׁשָ ִחי  ּבְ ׁשַ ְלַחְסּדֹו:  ַהְמַיֲחִלים 

ַרְך  ּבֵ ִיְך,  ָעָר֫ ׁשְ ִריֵחי  ּבְ ק  ִחּזַ י  ּכִ ִצּיֹון:  ַהְלִלי ֱאלַֹהִיְך 

ים  ִחּטִ ֶלב  ֵח֫ לֹום,  ׁשָ בּוֵלְך  ּגְ ם  ַהּשָׂ ְך:  ִקְרּבֵ ּבְ ַנִיְך  ּבָ

ָירּוץ  ְמֵהָרה  ַעד  ָאֶרץ,  ִאְמָרתֹו  ֵֹלַח  ַהּשׁ יֵעְך:  ּבִ ַיׂשְ

ר:  ְיַפּזֵ ֶפר  ֵא֫ ּכָ פֹור  ּכְ ֶמר,  ּצָ ּכַ ֶלג  ׁשֶ ַהּנֵֹתן  ָברֹו:  ּדְ

ַיֲעֹמד:  ִמי  ָקָרתֹו  ִלְפֵני  ים,  ְכִפּתִ ַקְרחֹו  ִליְך  ַמׁשְ

יד  ַמּגִ לּו ָמִים:  ִיּזְ ב רּוחֹו  ֵ ַיּשׁ ְוַיְמֵסם,  ָברֹו  ּדְ ַלח  ִיׁשְ

ה  ׂשָ ָרֵאל: לֹא ָע֫ ָטיו ְלִיׂשְ ּפָ יו ּוִמׁשְ ָבָרו ְלַיֲעֹקב, ֻחּקָ ּדְ

ל ְיָדעּום, ַהְללּוָיּה: ִטים ּבַ ּפָ ֵכן ְלׇכל ּגֹוי, ּוִמׁשְ

ַהְל֫לּוהּו  ַמִים,  ָ ַהּשׁ ִמן  יהוה  ֶאת  ַהְללּו  ַהְללּוָיּה, 

ל  ּכׇ ַהְל֫לּוהּו  ַמְלָאָכיו,  ׇכל  ַהְל֫לּוהּו  רֹוִמים:  ּמְ ּבַ

תהלים קמח

ר ִיְקָראּו – ישוועו, יבקשו. ְבׁשֹוֵקי ָהִאיׁש – )כינוי לקלות  ֱענּו – שירו. ֲאׁשֶ
מבחר   – ים  ִחּטִ ֵחֶלב  ארצך.   – בּוֵלְך  ּגְ המקווים.   – ַהְמַיֲחִלים  המירוץ(. 

 – ַקְרחֹו  ורך כצמר.  לבן   – ֶמר  ּצָ ּכַ פקודתו.   – ִאְמָרתֹו  )כינוי לשפע(.  חיטים 

ב רּוחֹו –  ֵ ַיׁשּ ָברֹו – פקודתו )בצורת רוח חמה(.  ּדְ ים – כפתיתים.  ברד. ְכִפּתִ

ָבָריו – הוא גם הגיד דבריו.  יד ּדְ עושה אותה נושבת. רּוחֹו – )המחממת(. ַמּגִ

ה ֵכן ְלׇכל ּגֹוי – לא נתן  ָרֵאל – משפטי צדק )התורה(. לֹא ָעׂשָ ָטיו ְלִיׂשְ ּפָ ּוִמׁשְ
ל ְיָדעּום – והגויים אינם יודעים את משפטיו.  ִטים ּבַ ּפָ את התורה לגוי אחר. ּוִמׁשְ

ַמִים – יצורי השמים.  ָ ִמן ַהּשׁ
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ֹוְכֵבי  ּכ֫ ל  ּכׇ ַהְללּוהּו  ְוָיֵרַח,  ֶמׁש  ׁשֶ ַהְללּוהּו  ְצָבָאו: 

ֵמַעל  ר  ֲאׁשֶ ִים  ְוַהּמַ ָמִים,  ָ ַהּשׁ ֵמי  ׁשְ ַהְללּוהּו  אֹור: 

אּו:  ה ְוִנְבָר֫ י הּוא ִצּוָ ם יהוה ּכִ ָמִים: ְיַהְללּו ֶאת ׁשֵ ָ ַהּשׁ

ֲעִמיֵדם ָלַעד ְלעֹוָלם, ׇחק ָנַתן ְולֹא ַיֲעבֹור: ַהְללּו  ַוּיַ

ֹהמֹות: ֵאׁש ּוָבָרד,  יִנים ְוׇכל ּתְ ּנִ ֶאת יהוה ִמן ָהָאֶרץ, ּתַ

ה ְדָברֹו: ֶהָהִרים ְוׇכל  ֶלג ְוִקיטֹור, רּוַח ְסָעָרה ֹעׂשָ ׁשֶ

ֵהָמה,  ּבְ ְוׇכל  ה  ַהַחּיָ ֲאָרִזים:  ְוׇכל  ִרי  ּפְ ֵעץ  ָבעֹות,  ְגּ

ִרים  ים, ׂשָ ֶרץ ְוׇכל ְלֻאּמִ ָנף: ַמְלֵכי ֶא֫ ֶמׂש ְוִצּפֹור ּכָ ֶר֫

תּולֹות, ְזֵקִנים ִעם  חּוִרים ְוַגם ּבְ ְפֵטי ָאֶרץ: ּבַ ְוׇכל ׁשֹ֫

מֹו ְלַבּדֹו,  ב ׁשְ ּגָ י ִנׂשְ ם יהוה ּכִ ְנָעִרים: ְיַהְללּו ֶאת ׁשֵ

ה  ִהּלָ ּתְ ְלַעּמֹו,  ֶקֶרן  ֶרם  ַוּיָ ָמִים:  ְוׁשָ ֶאֶרץ  ַעל  הֹודֹו֘ 

ָרֵאל ַעם ְקרֹבֹו, ַהְללּוָיּה: ְלׇכל ֲחִסיָדיו, ִלְבֵני ִיׂשְ

ְקַהל  ּבִ תֹו  ִהּלָ ּתְ יר ָחָדׁש,  ירּו ַליהוה ׁשִ ׁשִ֫ ַהְללּוָיּה, 

ילּו  ָיִג֫ ִצּיֹון  ֵני  ּבְ יו,  ֹעׂשָ ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ ַמח  ִיׂשְ ֲחִסיִדים: 

רּו  ֹתף ְוִכּנֹור ְיַזּמְ מֹו ְבָמחֹול, ּבְ ם: ְיַהְללּו ׁשְ ְבַמְלּכָ

יׁשּוָעה:  ַעּמֹו, ְיָפֵאר ֲעָנִוים ּבִ י רֹוֶצה יהוה ּבְ לֹו: ּכִ

בֹוָתם:  ּכְ ִמׁשְ ַעל  נּו  ְיַרּנְ ָכבֹוד,  ּבְ ֲחִסיִדים  ַיְעְלזּו 

תהלים קמט

ה ְוִנְבָראּו – נבראו באמרי פיו. ׇחק  ַמִים – מרומי אין סוף. הּוא ִצּוָ ָ ֵמי ַהׁשּ ׁשְ
ֹהמֹות - המים  ָנַתן – קבע חוקי הטבע. ְולֹא ַיֲעבֹור – )החוק(; ואינו מחליפו. ּתְ
ֶרם ֶקֶרן ְלַעּמֹו – הרים  ה ְדָברֹו – העושה את דברו. ַוּיָ שבמעמקי האדמה. ֹעׂשָ

ָרֵאל ַעם  ה ְלׇכל ֲחִסיָדיו – )נתן תהילה לחסידיו(. ִלְבֵני ִיׂשְ ִהּלָ כבוד עמו. ּתְ

ְקרֹבֹו – )להם הרים קרן כבודם(. 
 – ֲעָנִוים  יעטר.   – ְיָפֵאר  יוצרו.  בה’   – יו  ֹעׂשָ ּבְ תהילתו(.  )שירו   – תֹו  ִהּלָ ּתְ

)חסידים(. 
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ָיָדם: ַלֲעׂשֹות  יִפּיֹות ּבְ ְגרֹוָנם, ְוֶחֶרב ּפִ רֹוְממֹות ֵאל ּבִ

ים: ֶלְאֹסר ַמְלֵכיֶהם  ְלֻאּמִ ְנָקָמה ַבּגֹוִים, ּתֹוֵכחֹות ּבַ

ֶהם  ּבָ ַלֲעׂשֹות  ַבְרֶזל:  ַכְבֵלי  ּבְ ֵדיֶהם  ְוִנְכּבְ ים,  ִזּקִ ּבְ

תּוב, ָהָדר הּוא ְלׇכל ֲחִסיָדיו, ַהְללּוָיּה: ט ּכָ ּפָ ִמׁשְ

ְרִקיַע ֻעּזֹו:  ׇקְדׁשֹו, ַהְל֫לּוהּו ּבִ ַהְללּוָיּה, ַהְללּו ֵאל ּבְ

ְדלֹו: ַהְללּוהּו  רֹב ּגֻ ַהְל֫לּוהּו ִבְגבּורָֹתיו, ַהְל֫לּוהּו ּכְ

ֹתף  ֶבל ְוִכּנֹור: ַהְללּוהּו ּבְ ֵנ֫ ַקע ׁשֹוָפר, ַהְללּוהּו ּבְ ֵת֫ ּבְ

ים ְוֻעָגב: ַהְללּוהּו ְבִצְלְצֵלי  ִמּנִ ּוָמחֹול, ַהְללּוהּו ּבְ

ָמה  ׁשָ ַהּנְ ּכֹל  ְתרּוָעה:  ִצְלְצֵלי  ְבּ ַהְללּוהּו  ַמע,  ׁשָ֫

֮ל ָיּה, ַהְללּוָיּה: ַהּלֵ ָמה ּתְ ׁשָ ֮ל ָיּה, ַהְללּוָיּה: ּכֹל ַהּנְ ַהּלֵ ּתְ

פסוקי הסיום של חלקי ספר תהלים

ּיֹון,  רּוְך יהוה ִמּצִ רּוְך יהוה ְלעֹוָלם, ָאֵמן ְוָאֵמן: ּבָ ּבָ

רּוְך יהוה ֱאלִֹהים ֱאלֵֹהי  ָלִם, ַהְללּוָיּה: ּבָ ׁשֵֹכן ְירּוׁשָ

בֹודֹו  ם ּכְ ה ִנְפָלאֹות ְלַבּדֹו: ּוָברּוְך ׁשֵ ָרֵאל, ֹעׂשֵ ִיׂשְ

ל ָהָאֶרץ, ָאֵמן ְוָאֵמן: ֵלא ְכבֹודֹו ֶאת ּכׇ ְלעֹוָלם, ְוִיּמָ

קטעים מלוקטים

ִויד,  אֶמר ּדָ ָהל, ַוּיֹ֫ ל ַהּקָ ִויד ֶאת יהוה ְלֵעיֵני ּכׇ ֶרְך ּדָ ַוְיָב֫

ֵמעֹוָלם  ָאִבינּו,  ָרֵאל  ִיׂשְ ֱאלֵֹהי  יהוה,  ה  ַאּתָ רּוְך  ּבָ

תהלים קנ

שם פט; 

קלה

שם עב

דברי הימים א כט

צדדיה.  מלוטשת משני   – יִפּיֹות  ּפִ בפיהם.  בשירה   – ְגרֹוָנם  ּבִ ֵאל  רֹוְממֹות 
תּוב – )המיועד להם(. ָהָדר – )המשפט הזה יהיה הדר  ּתֹוֵכחֹות – עונשים. ּכָ

לחסידיו(. 

ְגבּורָֹתיו – בסיפור  ְרִקיַע ֻעּזֹו – בשמי מעוזו. ּבִ ּבִ ׇקְדׁשֹו – במקום קדשו.  ּבְ
ַמע –  ים – כלי שיר. ְבִצְלְצֵלי ׁשָ ִמּנִ ְדלֹו – לפי רוב גודלו. ּבְ רֹב ּגֻ גבורותיו. ּכְ

ִצְלְצֵלי ְתרּוָעה – )של השופר(.  מצלתיים. ּבְ
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ֶרת  ְפֶא֫ בּוָרה ְוַהּתִ ה ְוַהּגְ ֻדּלָ ְוַעד עֹוָלם: ְלָך יהוה ַהּגְ

יהוה  ְלָך  ּוָבָאֶרץ,  ַמִים  ָ ּשׁ ּבַ ֹכל  י  ּכִ ְוַההֹוד,  ַצח  ְוַהּנֵ֫

ר  ְוָהֹעׁשֶ ְלרֹאׁש:  ְלֹכל  א  ְתַנּשֵׂ ְוַהּמִ ְמָלָכה,  ַהּמַ

ּכַֹח  ּוְבָיְדָך  ּכֹל,  ּבַ ל  מֹוׁשֵ ה  ְוַאּתָ ָפֶניָך,  ִמּלְ בֹוד  ְוַהּכָ

ה ֱאלֵֹהינּו  ק ַלּכֹל: ְוַעּתָ ל ּוְלַחּזֵ ּוְגבּוָרה, ּוְבָיְדָך ְלַגּדֵ

ָך:  ְפַאְרּתֶ ם ּתִ מֹוִדים ֲאַנְחנּו ָלְך, ּוְמַהְלִלים ְלׁשֵ

ָרָכה  ּבְ ל  ּכׇ ַעל  ּוְמרֹוַמם  ָך,  בֹוֶד֫ ּכְ ם  ׁשֵ ִויָבְרכּו 

יָת ֶאת  ה ָעׂשִ֫ ָך, ַאּתָ ֫ ה הּוא יהוה ְלַבּדֶ ה: ַאּתָ ּוְתִהּלָ

ְוׇכל  ָהָאֶרץ  ְצָבָאם,  ְוׇכל  ַמִים  ָ ַהּשׁ ֵמי  ׁשְ ַמִים,  ָ ַהּשׁ

ה  ה ְמַחּיֶ ֶהם, ְוַאּתָ ר ּבָ ים ְוׇכל ֲאׁשֶ ּמִ ר ָעֶליָה, ַהּיַ ֲאׁשֶ

ה הּוא  ֲחִוים: ַאּתָ ּתַ ַמִים ְלָך ִמׁשְ ָ ם, ּוְצָבא ַהּשׁ ּלָ ֶאת ּכֻ

ְוהֹוֵצאתֹו  ַאְבָרם,  ּבְ ְרּתָ  ַח֫ ּבָ ר  ֲאׁשֶ ָהֱאלִֹהים  יהוה 

אָת ֶאת  מֹו ַאְבָרָהם: ּוָמָצ֫ ְמּתָ ׁשְּ ים, ְוׂשַ֫ ּדִ ׂשְ ֵמאּור ּכַ

ִרית ָלֵתת ֶאת  ְלָבבֹו ֶנֱאָמן ְלָפֶניָך, ְוָכרֹות ִעּמֹו ַהּבְ

ְוַהְיבּוִסי,  י,  ִרּזִ ְוַהּפְ ָהֱאֹמִרי,  י,  ַהִחּתִ ַנֲעִני,  ַהּכְ ֶאֶרץ 

י  ּכִ יָך  ָבֶר֫ ּדְ ֶאת  ֶקם  ַוּתָ֫ ְלַזְרעֹו,  ָלֵתת  י,  ׁשִ ְרּגָ ְוַהּגִ

ִמְצָרִים, ְוֶאת  ִנ֮י ֲאֹבֵתינּו ּבְ ֶרא ֶאת ע� ה: ַוּתֵ֫ ּתָ יק ָא֫ ַצּדִ

ן ֹאֹתת ּוֹמְפִתים  ּתֵ ַוּתִ ַמְעּתָ ַעל ַים סּוף:  ַזֲעָקָתם ׁשָ

י  ְעּתָ ּכִ י ָיַד֫ ַפְרֹעה ּוְבׇכל ֲעָבָדיו ּוְבׇכל ַעם ַאְרצֹו, ּכִ ּבְ

נחמיה ט

וההתנשאות.   – א  ְתַנּשֵׂ ְוַהּמִ שישנֹו(.  )מה  כל  כמו   – ֹכל  י  ּכִ )שייכת(.   – ְלָך 
ָך – את שמך המפואר.  ְפַאְרּתֶ ם ּתִ ָפֶניָך – ממך. ַלּכֹל – את כולם. ְלׁשֵ ִמּלְ

ִני – סבל.  ֶקם – ִקיימָת. ע� . ַוּתָ ּוְמרֹוַמם – המרומם, הנעלה. ְוָכרֹות – ְוָכַרּתָ
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ם  ה: ְוַהּיָ ַהּיֹום ַהּזֶ ם ּכְ ַעׂש ְלָך ׁשֵ ידּו ֲעֵליֶהם, ַוּתַ ֵהִז֫

ה, ְוֶאת  ׁשָ ּבָ ּיַ ם ּבַ ַעְברּו ְבתֹוְך ַהּיָ ְעּתָ ִלְפֵניֶהם, ַוּיַ ַק֫ ּבָ

ים: ַמִים ַעּזִ מֹו ֶאֶבן, ּבְ ְכּתָ ִבְמצֹולֹת ּכְ ַל֫ רְֹדֵפיֶהם ִהׁשְ

ד ִמְצָרִים,  ָרֵאל ִמּיַ ּיֹום ַההּוא ֶאת ִיׂשְ ע יהוה ּבַ ֹוׁשַ ַוּי֫

ם:  ַהּיָ ַפת  ׂשְ ַעל  ֵמת  ִמְצַרִים  ֶאת  ָרֵאל  ִיׂשְ ְרא  ַוּיַ

יהוה  ה  ָעׂשָ ר  ֲאׁשֶ ֹדָלה  ַהּגְ ד  ַהּיָ ֶאת  ָרֵאל  ִיׂשְ ְרא  ַוּיַ

יהוה  ינּו ּבַ ֲאִמ֫ יְראּו֮ ָהָעם ֶאת יהוה, ַוּיַ ֽ ִמְצַרִים, ַוּיִ ּבְ

ה ַעְבּדֹו: ּוְבֹמׁשֶ

שירת הים

ַהּזֹאת  יָרה  ִ ַהּשׁ ֶאת  ָרֵאל  ִיׂשְ ּוְבֵני  ה  ֹמׁשֶ יר  ָיׁשִ ָאז 

ָגֹאה  י  ּכִ ַליהוה  יָרה  ָאׁשִ֫ ֵלאֹמר,  ַוּיֹאְמרּו  ַליהוה 

י ְוִזְמָרת ָיּה ַוְיִהי ִלי  ם: ׇעּזִ ָאה, סּוס ְורְֹכבֹו ָרָמה ַבּיָ ּגָ

ְנהּו:  הּו, ֱאלֵֹהי ָאִבי ַוֲארְֹמֶמ֫ ִליׁשּוָעה, ֶזה ֵאִלי ְוַאְנֵו֫

ְרֹעה  ּפַ ֹבת  ַמְרּכְ מֹו:  ׁשְ יהוה  ִמְלָחָמה,  ִאיׁש  יהוה 

עּו ְבַים סּוף:  יו ֻטּבְ ִלׁשָ ם, ּוִמְבַחר ׁשָ ְוֵחילֹו ָיָרה ַבּיָ

ְיִמיְנָך  ָאֶבן:  מֹו  ּכְ ִבְמצֹולֹת  ָיְרדּו  מּו,  ְיַכְסֻי֫ ֹהֹמת  ּתְ

ְרַעץ אֹוֵיב: ּוְברֹב  ּכַֹח, ְיִמיְנָך יהוה ּתִ ִרי ּבַ יהוה ֶנְאּדָ

ׁש:  ּקַ מֹו ּכַ ח ֲחרְֹנָך יֹאְכֵל֫ ּלַ ׁשַ יָך, ּתְ ֲהרֹס ָקֶמ֫ אֹוְנָך ּתַ ּגְ

שמות יד

שם טו

ה -  ַהּיֹום ַהּזֶ ם – פרסמת, קידשת את שמך. ּכְ ַעׂש ְלָך ׁשֵ ֵהִזידּו – הרשיעו. ַוּתַ
שהתפרסם שמך עד מאוד. ִבְמצֹולֹת – במעמקי ים. 

ע – הושיע.  ַוּיֹוׁשַ
י – העוז. ְוַאְנֵוהּו  ָאה – התנשא מאוד. ָרָמה – השליך. ׇעּזִ יר – שר. ָגֹאה ּגָ ָיׁשִ
– אפארו, אשבח אותו. ַוֲארְֹמֶמְנהּו – אספר תהילתו. ְיַכְסֻימּו – יכסו אותם. 
אֹוְנָך – בגדולתך הרבה. ָקֶמיָך  ְרַעץ – תשבור. ּוְברֹב ּגְ ִרי – אדיר, חזק. ּתִ ֶנְאּדָ

ש – כעסך ישמידם מהר, כאש האוכלת את הקש.  ּקַ – אויביך. יֹאְכֵלמֹו ּכַ
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ֹנְזִלים,  ֵנד  ְכמֹו  בּו  ִנּצְ ַמִים,  ֶעְרמּו  ֶנ֫ יָך  ַאּפֶ֫ ּוְברּוַח 

יג,  ֶלב ָים: ָאַמר אֹוֵיב, ֶאְרּדֹף, ַאּשִׂ ָקְפאּו ְתֹהֹמת ּבְ

י,  ַחְרּבִ ָאִריק  י,  ַנְפׁשִ מֹו  ְמָלֵא֫ ּתִ ָלל,  ׁשָ ק  ֲאַחּלֵ

ָצְללּו  ָים,  מֹו  ּסָ֫ ּכִ ְברּוֲחָך  ְפּתָ  ָנׁשַ ָיִדי:  מֹו  ּתֹוִריׁשֵ֫

ֵאִלם יהוה,  ּבָ ָכה  יִרים: ִמי ָכֹמ֫ ַמִים ַאּדִ ּבְ ֶרת  עֹוֶפ֫ ּכַ

ה ֶפֶלא:  ׂשֵ ת ֹע֫ ּקֶֹדׁש, נֹוָרא ְתִהלֹּ ר ּבַ ָכה ֶנְאּדָ ֹמ֫ ִמי ּכָ

ָך ַעם זּו  יָת ְבַחְסּדְ מֹו ָאֶרץ: ָנִח֫ ְבָלֵע֫ יָת ְיִמיְנָך ּתִ ָנִט֫

ים  ְמעּו ַעּמִ ָך: ׁשָ ָך ֶאל ְנֵוה ׇקְדׁשֶ֫ , ֵנַהְלּתָ ְבׇעּזְ ָאְלּתָ ּגָ

ת: ָאז ִנְבֲהלּו ַאּלּוֵפי  ׁשֶ ָל֫ ֵבי ּפְ זּון, ִחיל ָאַחז יֹׁשְ ִיְרּגָ

ֵבי  יֹׁשְ ּכֹל  גּו  ָנֹמ֫ ַעד,  ָר֫ מֹו  ֱאדֹום, ֵאיֵלי מֹוָאב יֹאֲחֵז֫

ְזרֹוֲעָך  ְגֹדל  ּבִ ָוַפַחד,  ָתה  ֵאיָמ֫ ֲעֵליֶהם  ּפֹל  ּתִ ְכָנַען: 

ַעם  ַיֲעֹבר  ַעד  יהוה,  ָך  ַעּמְ ַיֲעֹבר  ַעד  ָאֶבן,  ּכָ מּו  ִיּדְ

ָמכֹון  ַנֲחָלְתָך,  ַהר  ּבְ מֹו  ֵע֫ ְוִתּטָ מֹו  ִבֵא֫ ּתְ יָת:  ָקִנ֫ זּו 

ָיֶדיָך:  ּכֹוְננּו  ֲאֹדָני  ָדׁש  ִמּקְ יהוה,  ְלּתָ  ַע֫ ּפָ ָך  ְבּתְ ְלׁשִ

ֹעָלם ָוֶעד: Ôיהוה ִיְמלְֹך ל

ֹעָלם ָוֶעד: Ôיהוה ִיְמלְֹך ל

א. יהוה ַמְלכּוֵתּה ָקֵאם ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמּיָ

ב  ׁשֶ ֫ ַוּיָ ם,  ּיָ ּבַ יו  ּוְבָפָרׁשָ ִרְכּבֹו  ּבְ ְרֹעה  ּפַ סּוס  ָבא  י  ּכִ

ה  ׁשָ ּבָ ָרֵאל ָהְלכּו ַבּיַ ם, ּוְבֵני ִיׂשְ יהוה ֲעֵלֶהם ֶאת ֵמי ַהּיָ

קיר,   – ֵנד  )נעשו ערמות(.  נצברו   – ֶנֶעְרמּו  בכוח נשימתך.   – יָך  ַאּפֶ ּוְברּוַח 
י – תאוות נפשי תימלא מהם. ָאִריק –  ְמָלֵאמֹו ַנְפׁשִ חומה. ָקְפאּו – נקרשו. ּתִ

ֵאִלם –  יִרים – עזים. ּבָ מֹו – תשמיד אותם. ַאּדִ אשלוף, אוציא מתערה. ּתֹוִריׁשֵ

ת – נעלה על כל תהילה. ָנִחיָת – נהגת. ִחיל – רעדה.  בין החזקים. נֹוָרא ְתִהלֹּ

מּו - נשתתקו. ַעד ַיֲעֹבר – עד אשר  ֵאיֵלי – גיבורי. ָנֹמגּו – נמסו )מפחד(. ִיּדְ
ַעְלּתָ – עשית. יעבור. ַעם זּו ָקִניָת – עם אשר קנית )גאלת(. ָמכֹון – מקום. ּפָ
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ּגֹוִים: ּבַ ל  ּוֹמׁשֵ לּוָכה,  ַהּמְ ַליהוה  י  ּכִ ם:  ַהּיָ תֹוְך  ּבְ

ו,  ֵעׂשָ ַהר  ֶאת  ּפֹט  ִלׁשְ ִצּיֹון  ַהר  ּבְ ִעים  מֹוׁשִ ְוָעלּו 

ל  לּוָכה: ְוָהָיה יהוה ְלֶמֶלְך ַעל ּכׇ ְוָהְיָתה ַליהוה ַהּמְ

מֹו ֶאָחד: ּיֹום ַההּוא ִיְהֶיה יהוה ֶאָחד ּוׁשְ ָהָאֶרץ, ּבַ

ברכה שלאחר פסוקי דזמרה

דֹול  ַהּגָ ֶלְך  ַהּמֶ ָהֵאל  נּו,  ַמְלּכֵ ָלַעד,  ְמָך  ׁשִ ח  ּבַ ּתַ ִיׁשְ

י ְלָך ָנֶאה, יהוה ֱאלֵֹהינּו  ַמִים ּוָבָאֶרץ. ּכִ ָ ּשׁ דֹוׁש ּבַ ְוַהּקָ

ֹעז  ְוִזְמָרה,  ל  ַהּלֵ ָבָחה,  ּוׁשְ יר  ׁשִ ֲאבֹוֵתינּו,  ֵואלֵֹהי 

ֶרת,  ה ְוִתְפֶא֫ ִהּלָ ה ּוְגבּוָרה, ּתְ ֻדּלָ ּגְ ַצח,  ֶנ֫ ָלה,  ּוֶמְמׁשָ

דֹול  ַהּגָ ְמָך  ְלׁשִ ָרכֹות ְוהֹוָדאֹות  ּבְ ּוַמְלכּות,  ה  ָ ְקֻדּשׁ

רּוְך  ּבָ ֵאל.  ה  ַאּתָ עֹוָלם  ְוַעד  ּוֵמעֹוָלם  דֹוׁש,  ְוַהּקָ

חֹות, ֵאל  ּבָ ׁשְ ּתִ ל ּבַ דֹול ּוְמֻהּלָ ה יהוה, ֵאל ֶמֶלְך ּגָ ַאּתָ

מֹות,  ׁשָ ַהּנְ ל  ּכׇ ּבֹוֵרא  ְפָלאֹות,  ַהּנִ ֲאדֹון  ַההֹוָדאֹות, 

ֶמֶלְך,  ִזְמָרה,  יֵרי  ׁשִ ּבְ ַהּבֹוֵחר  ים,  ֲעִשׂ ַהּמַ ל  ּכׇ ִרּבֹון 

ָיִחיד, ֵאל, ֵחי ָהעֹוָלִמים.

תהלים כב

עובדיה א

זכריה יד

...................................................................................................

בעשרת ימי תשובה  )ויש נוהגים שגם בהושענא רבה( מוסיפים מזמור זה, ואומרים אותו 

החזן והקהל פסוק אחר פסוק. נוהגים לפתוח את ארון הקודש לפני אמירת המזמור.

ְמָעה ְבקֹוִלי,  ים ְקָראִתיָך יהוה: ֲאֹדָני ׁשִ ֲעַמּקִ ֲעלֹות, ִמּמַ יר ַהּמַ ׁשִ
ָיּה,  ׇמר  ׁשְ ּתִ ֲעֹונֹות  ִאם  ֲחנּוָני:  ּתַ ְלקֹול  בֹות  ֻ ַקּשׁ ׇאְזֶניָך  ְהֶייָנה  ּתִ
יהוה  יִתי  ִקּוִ ֵרא:  ּוָ ּתִ ְלַמַען  ִליָחה  ַהּסְ ָך  ִעּמְ י  ּכִ ַיֲעֹמד:  ִמי  ֲאֹדָני 
ַלּבֶֹקר  ְֹמִרים  ִמּשׁ ַלאֹדָני  י  ַנְפׁשִ י:  ְלּתִ הֹוָח֫ ְוִלְדָברֹו  י,  ַנְפׁשִ ָתה  ִקּוְ
ַהֶחֶסד  יהוה  ִעם  י  ּכִ יהוה,  ֶאל  ָרֵאל  ִיׂשְ ַיֵחל  ַלּבֶֹקר:  ׁשְֹמִרים 

ָרֵאל ִמּכֹל ֲעֹונֹוָתיו: ה ֶאת ִיׂשְ ה ִעּמֹו ְפדּות: ְוהּוא ִיְפּדֶ ְוַהְרּבֵ

סוגרים את ארון הקודש.

תהלים קל

ֵרא – למען ייראו  ּוָ ׇמר – תזכור. ִמי ַיֲעֹמד – מי יוכל להתקיים. ְלַמַען ּתִ ׁשְ ּתִ
ְֹמִרים ַלּבֶֹקר וכו’ – יותר  י – )מקווה(. ִמּשׁ י – קיוויתי. ַנְפׁשִ מפניך. הֹוָחְלּתִ

ה. ְפדּות – הצלה.  משומרי לילה המצפים לבוקר. ַיֵחל – ַקּוֵ



ם ו י ל  כ ל ת  י ר ח ש

62

ה י ת ו כ ר ב ו ע  מ ש ת  א י ר ק

ִכְרעּוֵתּה,  ְבָרא  י  ּדִ ָעְלָמ֘א  ּבְ )אמן(  ֘א,  ַרּבָ ֵמּה  ׁשְ ׁש  ְוִיְתַקּדַ ל  ּדַ ִיְתּגַ

יכֹו֘ן  ַחּיֵ יֵחּה, )אמן( ּבְ ְרָקֵנּה ִויָקֵרב ְמׁשִ ְוַיְמִליְך ַמְלכּוֵתּה ְוַיְצַמח ּפֻ

ָקִריב, ּוִבְזַמן  ֲעָגָלא  ּבַ ָרֵאל,  ִיׂשְ ית  ּבֵ ְדׇכל  י  ּוְבַחּיֵ ּוְביֹוֵמיכֹו֘ן 

ְוִאְמרּו ָאֵמן.

֘א. ַמּיָ Ôֵמי ָעל Ôָעַלם ּוְלָעל Ôָבַרְך ל Ô֘א מ ֵמּה ַרּבָ Ôֵהא ׁש Ôציבור וש”ץ: י

ה  ְוִיְתַעּלֶ ר  ְוִיְתַהּדָ א  ְוִיְתַנּשֵׂ ְוִיְתרֹוַמם  ַאר  ְוִיְתּפָ ח  ּבַ ּתַ ְוִיׁשְ ַרְך  ִיְתּבָ

ִריְך הּוא, )אמן(  ֘א ּבְ ֻקְדׁשָ ֵמּה ְדּ ל ׁשְ ְוִיְתַהּלָ

בעשרת ימי תשובה: 

ְרָכָת֘א ל ּבִ א ִמּכׇ ּלָ א ְלֵע֫ ּלָ ְלֵע֫ ְרָכָת֘א ל ּבִ א ִמן ּכׇ ּלָ ְלֵע֫

ָעְלָמ֘א, ְוִאְמרּו ָאֵמן. )אמן( ֲאִמיָר֘ן ּבְ ָחָת֘א ְוֶנָחָמָת֘א ּדַ ּבְ ׁשְ יָרָת֘א ּתֻ ְוׁשִ

ה י ת ו כ ר ב ו ע  מ ש ת  א י ר ק

כשמתפללים במניין הש”ץ אומר:

ְרכּו ֶאת יהוה ַהְמֹבָרְך. ּבָ

והקהל עונה:

רּוְך יהוה ַהְמֹבָרְך ְלעֹוָלם ָוֶעד. ּבָ

ושליח הציבור חוזר ואומר:

רּוְך יהוה ַהְמֹבָרְך ְלעֹוָלם ָוֶעד. ּבָ

ברכת ”יוצר אור”, הברכה הראשונה שלפני קריאת שמע

ה יהוה ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, יֹוֵצר אֹור  רּוְך ַאּתָ ּבָ

לֹום ּובֹוֵרא ֶאת ַהּכֹל. ה ׁשָ ְך, ֹעׂשֶ ּובֹוֵרא ֹחׁשֶ

ִכְרעּוֵתּה – כרצונו.  א – שמו הגדול.  ַרּבָ ֵמּה  ׁשְ  .)45 כל הקדיש בעמ’  )תרגום 

לעולם   – א  ָעְלַמּיָ ּוְלָעְלֵמי  ְלָעַלם  במהרה.   – ֲעָגָלא  ּבַ ישועתו.   – ְרָקֵנּה  ּפֻ
א – למעלה.  ִריְך הּוא – של הקדוש ברוך הוא. ְלֵעּלָ א ּבְ ֻקְדׁשָ ולעולמי עולמים. ּדְ

ֲאִמיָרן – האמורות.  ּדַ
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ּוְבטּובֹו  ַרֲחִמים,  ּבְ ָעֶליָה  ִרים  ְוַלּדָ ָלָאֶרץ  ִאיר  ַהּמֵ

ית. ָמה ַרּבּו֮  ה ְבֵראׁשִ ִמיד ַמֲעׂשֵ ׇכל יֹום ּתָ ׁש ּבְ ְמַחּדֵ

יָת, ָמְלָאה ָהָאֶרץ  ׇחְכָמה ָעׂשִ ם ּבְ ּלָ יָך יהוה, ּכֻ ַמֲעׂשֶ

ח  ּבָ ַהְמׁשֻ ֵמָאז,  ְלַבּדֹו  ַהְמרֹוָמם  ֶלְך  ַהּמֶ ִקְנָיֶנָך: 

עֹוָלם,  ֱאלֵֹהי  עֹוָלם.  ִמימֹות  א  ְתַנּשֵׂ ְוַהּמִ ְוַהְמֹפָאר 

צּור  נּו,  ֫ ֻעּזֵ ֲאדֹון  ינּו,  ָעֵל֫ ַרֵחם  ים  ָהַרּבִ ַרֲחֶמיָך  ּבְ

רּוְך  ּבָ ֵאל  נּו.  ֲעֵד֫ ּבַ ב  ּגָ ִמׂשְ נּו,  ֵע֫ ִיׁשְ ָמֵגן  נּו,  ּבֵ֫ ּגַ ִמׂשְ

בֹוד  ה, טֹוב ָיַצר ּכָ ֵרי ַחּמָ ָעה, ֵהִכין ּוָפַעל ָזה� דֹול ּדֵ Ôּג
ָבָאיו  Ôצ ּנֹות  ּפִ ֻעּזֹו,  ִביבֹות  Ôס ָנַתן  אֹורֹות  Ôמ מֹו,  ִלׁשְ
בֹוד ֵאל  ּכְ ִרים  ִמיד ְמַסּפְ ּתָ י,  ּדַ ׁשַ רֹוְמֵמי  ים,  דֹוׁשִ Ôק
ַעל  ִמּמַ ַמִים  ָ ּשׁ ּבַ ֱאלֵֹהינּו  יהוה  ַרְך  ְתּבָ ּתִ תֹו.  ָ ּוְקֻדּשׁ

ה ָיֶדיָך ְוַעל  ַבח ַמֲעׂשֵ ל ׁשֶ ַחת ַעל ּכׇ ְוַעל ָהָאֶרץ ִמּתָ

ָלה.  ה ְיָפֲא֫רּוָך ּסֶ ּמָ , ֵה֫ ַצְרּתָ ּיָ ְמ֫אֹוֵרי אֹור ׁשֶ

ּבֹוֵרא  ְוגֹוֲאֵלנּו  נּו  ַמְלּכֵ צּוֵרנּו  ָלֶנַצח  ַרְך  ְתּבָ ּתִ

יֹוֵצר  נּו  ַמְלּכֵ ָלַעד  ְמָך  ׁשִ ח  ּבַ ּתַ ִיׁשְ ים,  ְקדֹוׁשִ

רּום  ּבְ עֹוְמִדים  ם  ּלָ ּכֻ ְרָתיו  ְמׁשָ ר  ַוֲאׁשֶ ְרִתים,  ְמׁשָ

ְבֵרי ֱאלִֹהים  קֹול ּדִ ִיְרָאה ַיַחד ּבְ ִמיִעים ּבְ עֹוָלם ּוַמׁשְ

רּוִרים,  ּבְ ם  ּלָ ּכֻ ם ֲאהּוִבים,  ּלָ ּכֻ ּוֶמֶלְך עֹוָלם.  ים  ַחּיִ

ֵאיָמה  ים ּבְ ם עֹוׂשִ ים, ְוֻכּלָ ם ְקדֹוׁשִ ּלָ ּבֹוִרים, ּכֻ ם ּגִ ּלָ ּכֻ

תהלים קד

נּו –  ית – סדרי הטבע. ִקְנָיֶנָך – ברואיך. ֵמָאז – מעולם. ֻעּזֵ ה ְבֵראׁשִ ַמֲעׂשֵ
ֵענּו – מגן ומושיע לנו.  ִיׁשְ ָמֵגן  נּו – חוזק הגנתנו.  ּבֵ ּגַ ִמׂשְ המעוז שלנו. צּור 

ה – קרני שמש. טֹוב – כינוי לה’.  ֵרי ַחּמָ ֲעֵדנּו – שומר אותנו. ָזה� ב ּבַ ּגָ ִמׂשְ
 – ְצָבָאיו  ּנֹות  ּפִ סביב שכינתו.   – ֻעּזֹו  ְסִביבֹות  והירח.  – השמש  ְמאֹורֹות 
ַבח – על כל  ל ׁשֶ קבוצות מלאכי צבאות. רֹוְמֵמי – המרוממים את שמו. ַעל ּכׇ

ְרִתים  ים, ְמׁשָ ה – השמים והארץ וכל צבאם. ְקדֹוׁשִ מעשה ידיך המשובחים. ֵהּמָ

רּוִרים – מובחרים.  – כינויים למלאכים. ֲאהּוִבים – )זה לזה(. ּבְ



ם ו י ל  כ ל ת  י ר ח ש

64

ה י ת ו כ ר ב ו ע  מ ש ת  א י ר ק

יֶהם  ּפִ ֶאת  ּפֹוְתִחים  ם  ְוֻכּלָ קֹוָנם,  ְרצֹון  ּוְבִיְרָאה 

ּוְמָבְרִכין  ּוְבִזְמָרה,  יָרה  ׁשִ ּבְ ָרה,  ּוְבָטה� ה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ

ין  יׁשִ ּוַמְקּדִ ּוַמֲעִריִצין  ּוְמָפֲאִרין  ִחין  ּבְ ּוְמׁשַ

ּבֹור  ַהּגִ דֹול  ַהּגָ ֶלְך  ַהּמֶ ָהֵאל  ם  ׁשֵ ֶאת  ּוַמְמִליִכין 

ֲעֵליֶהם ֹעל  ִלים  ְמַקּבְ ם  ְוֻכּלָ ְוַהּנֹוָרא, ָקדֹוׁש הּוא. 

ְרׁשּות  ַאֲהָבה  ּבְ ְונֹוְתִנים  ה,  ִמּזֶ ֶזה  ַמִים  ׁשָ ַמְלכּות 

ָפה  ׂשָ ּבְ ֫רּוַח,  ַחת  ַנ֫ ּבְ ְליֹוְצָרם  יׁש  ְלַהְקּדִ ָלֶזה  ֶזה 

עֹוִנים  ֶאָחד  ּכְ ם  ּלָ ּכֻ ה,  ְקדֹוׁשָ ּוִבְנִעיָמה  ְברּוָרה 

ִיְרָאה~ ֵאיָמה ְואֹוְמִרים ּבְ ּבְ

ָבאֹות, Ôָקדֹוׁש ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש יהוה צ

בֹודֹו: Ôלֹא ׇכל ָהָאֶרץ ּכ Ôמ
ִאים  דֹול ִמְתַנּשְׂ ַרַעׁש ּגָ ים ְוַחּיֹות ַהּקֶֹדׁש ּבְ ְוָהאֹוַפּנִ

ִחים ְואֹוְמִרים~ ּבְ ָתם ְמׁשַ ָרִפים, ְלֻעּמָ ת ׂשְ ְלֻעּמַ

קֹומֹו: Ôבֹוד יהוה ִמּמ רּוְך ּכְ ּבָ

ם  ְוַקּיָ ַחי  ֵאל  ֶלְך  ַלּמֶ נּו,  ֫ ִיּתֵ ְנִעימֹות  רּוְך  ּבָ ָלֵאל 

י הּוא ְלַבּדֹו  יעּו, ּכִ ִמ֫ חֹות ַיׁשְ ּבָ רּו ְוִתׁשְ ְזִמירֹות יֹאֵמ֫

ַעל  ה ֲחָדׁשֹות, ּבַ֫ בּורֹות, עֹוׂשֶ ָמרֹום ְוָקדֹוׁש, ּפֹוֵעל ּגְ

ּבֹוֵרא  ְיׁשּועֹות,  ַמְצִמיַח  ְצָדקֹות,  זֹוֵרַע  ִמְלָחמֹות, 

ׁש  ְפָלאֹות, ַהְמַחּדֵ ְרפּואֹות, נֹוָרא ְתִהּלֹות, ֲאדֹון ַהּנִ

ָאמּור~  ית, ּכָ ה ְבֵראׁשִ ִמיד ַמֲעׂשֵ ׇכל יֹום ּתָ טּובֹו ּבְ ּבְ

י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: אֹור ָחָדׁש  ֹדִלים, ּכִ ה אֹוִרים ּגְ ְלֹעׂשֵ

רּוְך  ְמֵהָרה ְלאֹורֹו. ּבָ נּו ּבִ ה ֻכּלָ ִאיר, ְוִנְזּכֶ ַעל ִצּיֹון ּתָ

אֹורֹות. ה יהוה, יֹוֵצר ַהּמְ ַאּתָ

ישעיה ו

יחזקאל ג

תהלים קלו

ים ְוַחּיֹות ַהּקֶֹדׁש – כינויים למלאכים )עפ”י יחזקאל(.  ְוָהאֹוַפּנִ
ְנִעימֹות – שירות. אֹור ָחָדׁש – אור גאולה שלעתיד לבוא. 
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ברכת ”אהבה”, הברכה השנייה שלפני קריאת שמע
כשמגיעים ל’מהר והבא עלינו’ נוהגים לאחוז את הציציות, 

עד ל’לעד ולעולמי עולמים’ שבעמ’ 68.

ֶחְמָלה  ֱאלֵֹהינּו,  יהוה  נּו,  ֲאַהְבּתָ֫ עֹוָלם  ַאֲהַבת 

ֲעבּור  נּו, ּבַ ְלּתָ ָעֵלינּו. ָאִבינּו ַמְלּכֵ ְגדֹוָלה ִויֵתָרה ָחַמ֫

ְבָך  ְטחּו  ּבָ ׁשֶ ֲאבֹוֵתינּו  ּוַבֲעבּור  דֹול,  ַהּגָ ְמָך  ׁשִ

ֵלם,  ׁשָ ֵלָבב  ּבְ ְרצֹוְנָך  ַלֲעׂשֹות  ים  ַחּיִ י  ֻחּקֵ ֵדם  ַלּמְ ַוּתְ

ֵדנּו. ָאִבינּו, ָאב ָהַרֲחָמן ַהְמַרֵחם,  נּו ּוְתַלּמְ ׇחּנֵ֫ ן ּתְ ּכֵ

יל,  ּכִ יָנה ְלָהִבין ּוְלַהׂשְ נּו ּבִ ִלּבֵ ַרֵחם ָנא ָעֵלינּו, ְוֵתן ּבְ

ם ֶאת  ֹמר ְוַלֲעׂשֹות ּוְלַקּיֵ ד, ִלׁשְ ֹמַע, ִלְלֹמד ּוְלַלּמֵ ִלׁשְ

ינּו  ֵעיֵנ֫ ְוָהֵאר  ַאֲהָבה.  ּבְ ָך  ּתֹוָרֶת֫ ַתְלמּוד  ְבֵרי  ּדִ ל  ּכׇ

ְלָבֵבנּו  ְוַיֵחד  ִמְצֹוֶתיָך,  ּבְ נּו  ִלּבֵ ק  ְוַדּבֵ ָך,  תֹוָרֶת֫ ּבְ

ֶמָך, ְלַמַען לֹא ֵנבֹוׁש ְולֹא  ּוְלִיְרָאה ֶאת ׁשְ ְלַאֲהָבה 

ָך  ׇקְדׁשְ ם  ְבׁשֵ י  ּכִ ָוֶעד.  ְלעֹוָלם  ל  ׁשֵ ִנּכָ ְולֹא  ֵלם  ִנּכָ

ְמָחה  ְוִנׂשְ יָלה  ָנִג֫ ְחנּו,  ָט֫ ּבָ ְוַהּנֹוָרא  ּבֹור  ַהִגּ דֹול  ַהּגָ

ים  ָך. ְוַרֲחֶמיָך יהוה ֱאלֵֹהינּו ַוֲחָסֶדיָך ָהַרּבִ יׁשּוָעֶת֫ ּבִ

ָעֵלינּו  ְוָהֵבא  ַמֵהר  ָוֶעד.  ֶסָלה  ֶנַצח  ַיַעְז֫בּונּו  ַאל 

ָהָאֶרץ,  ל  ּכׇ ְנפֹות  ּכַ ע  ֵמַאְרּבַ ְמֵהָרה  לֹום  ְוׁשָ ָרָכה  ּבְ

ְמֵהָרה  ְותֹוִליֵכנּו  נּו,  אֵר֫ ַצּוָ ֵמַעל  ַהּגֹוִים  ֹעל  ֹבר  ּוׁשְ

ה,  ּתָ ָא֫ ְיׁשּועֹות  ּפֹוֵעל  ֵאל  י  ּכִ ְלַאְרֵצנּו.  קֹוְמִמּיּות 

נּו  ַמְלּכֵ נּו  ֫ ְוֵקַרְבּתָ ְוָלׁשֹון,  ַעם  ל  ִמּכׇ ְרּתָ  ָבַח֫ נּו  ּוָב֫

ַאֲהָבה, ְלהֹודֹות ְלָך  ּבְ ֱאֶמת  ּבֶ ָלה  ֶס֫ דֹול  ְמָך ַהּגָ ְלׁשִ

יהוה,  ה  ַאּתָ רּוְך  ּבָ ֶמָך.  ׁשְ ֶאת  ּוְלַאֲהָבה  ּוְלַיֶחְדָך 

ַאֲהָבה. ָרֵאל ּבְ ַעּמֹו ִיׂשְ ַהּבֹוֵחר ּבְ

ים – חוקים שיחיו בהם. קֹוְמִמּיּות – בקומה  י ַחּיִ ִויֵתָרה – גדולה ביותר. ֻחּקֵ
זקופה.



ם ו י ל  כ ל ת  י ר ח ש

66

ה י ת ו כ ר ב ו ע  מ ש ת  א י ר ק

נוהגים לאחוז את ארבע הציציות בין הזרת והקמיצה של יד שמאל, ולהחזיקן נגד 
הלב, ובעת אמירת פרשת ציצית מעבירים אותן ליד ימין ומסתכלים בהן כשאומרים 
”וראיתם אותו”. נוהגים לנשק את הציציות אחרי המילים ’ציצית’ ואחרי ’אמת’, 

ולפני שמניחים אותן כשמגיעים למילים ”ונחמדים לעד” שבברכת הגאולה.

א(.  סא,  או”ח  )שו”ע  ובזיע”  ברתת  ביראה  באימה  בכוונה  שמע  קריאת  ”יקרא 
וביותר צריך לכוון בפסוק הראשון ”שמע ישראל”, שבו עיקר קבלת עול מלכות 
שמים וייחוד השם, ובפסוק האחרון של פרשת ציצית יכוון לקיים את מצַות זיכרון 

יציאת מצרים.
יבטא בשפתיו וישמיע לאוזניו כל מילה ומילה, וייזהר שלא להבליע אותיות.

הפרשה הראשונה של קריאת שמע

המתפלל ביחידות מוסיף: ”ֵאל ֶמֶלְך ֶנֱאָמן”

ד׃ ינּו, יה֥וה ׀ ֶאָחֽ ל, יה֥וה ֱאלֵֹה֖ ָרֵא֑ ע ִיׂשְ ַמ֖ Ôׁש
בֹוד ַמְלכּותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד. ם ּכְ רּוְך ׁשֵ בלחש ּבָ

ָך֖  ְבָך֥ ּוְבׇכל־ַנְפׁשְ ׇכל־ְלָבֽ יָך, ּבְ ֔ ֵא֖ת יה֣וה ֱאלֶֹה֑ ַהְבּתָ ְוָא֣

י  ֹנִכ֧ ָאֽ ר  ֲאׁשֶ֨ ה,  ּלֶ ָהֵא֗ ים  ָבִר֣ ַהּדְ ָך׃ ְוָה֞יּו  ּוְבׇכל־ְמֹאֶדֽ

 ֖ ְרּתָ ְוִדּבַ יָך  ְלָבֶנ֔ ם  ֣ ְנּתָ ּנַ ָך׃ ְוׁשִ ַעל־ְלָבֶבֽ ֹום,  ַהּי֖ ָך֛  ְמַצּוְ

ָך֖  ְכּבְ ְבׁשׇ ּוֽ ֶרְך,  ֔ ַבּדֶ ָך֣  ּוְבֶלְכּתְ  , ָך֙ ֵביֶת֨ ּבְ ָך֤  ְבּתְ ׁשִ ּבְ ם,  ֑ ּבָ

ת  ָטֹפ֖ ְלֹטֽ ְוָה֥יּו  ָך,  ְל֖אֹות ַעל־ָיֶד֑ ם  ֥ ְרּתָ ָך׃ ּוְקׁשַ ּוְבקּוֶמֽ

יָך׃  ָעֶרֽ ָך ּוִבׁשְ יֶת֖ ם ַעל־ְמֻז֥זֹות ּבֵ ֛ ין ֵעיֶנֽיָך׃ ּוְכַתְבּתָ ֥ ּבֵ

הפרשה השנייה 

י  ֹנִכ֛ ָאֽ ר  ֧ ֲאׁשֶ י,  ְמעּו֙ ֶאל־ִמְצו ַֹת֔ ׁשְ ּתִ ַע  ֹמ֤ ה, ִאם־ׁשָ ְוָהָי֗

ֵהיֶכ֙ם  ֱאלֹֽ ֶאת־יה֤וה  ה  ֲהָב֞ ְלַאֽ ֹום,  ַהּי֑ ֶאְתֶכ֖ם  ה  ֥ ְמַצּוֶ

דברים ו

שם יא

ָרֵאל - האמן, קבל עליך עם ישראל. הוי”ה - אדון הכל, שהיה הוה  ַמע ִיׂשְ ׁשְ
עמו.  על  ומשגיח  כולו  העולם  על  ושולט  תקיף   - ֱאלֵֹהינּו  בלתו.  ואין  ויהיה 

הוי”ה - )כנ”ל(. ֶאָחד - יחיד ומיוחד ומולך לבדו על העולם כולו. 
ָך – במסירות נפש. ּוְבׇכל  ׇכל ְלָבְבָך – בכל כוחותיך הרוחניים. ּוְבׇכל ַנְפׁשְ ּבְ
ם – עד שיהיו מורגלים על  ְנּתָ ּנַ ְוׁשִ ְמֹאֶדָך – בכל יכולתך )בכל מה שיש לך(. 
של  שמע  )קריאת   – ּוְבקּוֶמָך  ערבית(.  של  שמע  )קריאת   – ָך  ְכּבְ ּוְבׁשׇ פיהם. 

ם ְלאֹות ַעל ָיֶדָך – )תפילין של יד(. ְלֹטָטֹפת - לתכשיט.  ְרּתָ שחרית(. ּוְקׁשַ

ַעל  ם  ּוְכַתְבּתָ ראש(.  של  תפילין  המצח;  )מעל  הראש  במרכז   - ֵעיֶניָך  ין  ֵבּ
ָעֶריָך - על מזוזות שערי העיר.  יֶתָך – )קביעת מזוזה(. ּוִבׁשְ ְמֻזזֹות ּבֵ

ְוָהָיה – לשון תנאי. 
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י  ֧ ם׃ ְוָנַֽתּתִ ֶכֽ ּוְבׇכל־ַנְפׁשְ ׇכל־ְלַבְבֶכ֖ם  ּבְ ּוְלׇעְב֔דֹו, 

ָך  ֣ ְדָגֶנ֔ ַסְפּתָ ה ּוַמְל֑קֹוׁש, ְוָאֽ ֹו, יֹוֶר֣ ִעּת֖ ר־ַאְרְצֶכ֛ם ּבְ ְמַטֽ

ָך,  ֑ ִלְבֶהְמּתֶ ְדָך֖  ֽ ׂשָ ּבְ ב  ׂשֶ ֵע֥ י  ֛ ָך׃ ְוָנַֽתּתִ ְוִיְצָהֶרֽ ָך֖  ירֹׁשְ ְוִתֽ

ה ְלַבְבֶכ֑ם,  ֖ ן ִיְפּתֶ ֥ ם ּפֶ ְמ֣רּו ָלֶכ֔ ֽ ָ ׃ ִהּשׁ ְעּתָ ָבֽ ֖ ְוׂשָ ַכְלּתָ ְוָאֽ

ם  ֲחִויֶת֖ ֽ ּתַ ְוִהׁשְ ים  ֲאֵחִר֔ ים  ֱאלִֹה֣ ֙ם  ֲעַבְדּתֶ ַוֽ ם  ְוַסְרּתֶ֗

ִי֙ם  ַמ֨ ָ ֶאת־ַהּשׁ ר  ְוָעַצ֤ ם,  ֶכ֗ ּבָ ַאף־יה֜וה  ה  ם׃ ְוָחָר֨ ָלֶהֽ

ּה,  ֶאת־ְיבּוָל֑ ן  ֖ ִתּתֵ א  לֹ֥ ה  ֲאָדָמ֔ ְוָה֣ ר,  ָמָט֔ א־ִיְהֶי֣ה  ְולֹֽ

יה֖וה  ר  ֥ ֲאׁשֶ ה  ַהּטָֹב֔ ֶרץ  ָהָא֣ ֵמַעל֙  ה  ְמֵהָר֗ ם  ֣ ֲאַבְדּתֶ ַוֽ

ַעל־ְלַבְבֶכ֖ם  ה  ּלֶ ֵא֔ י  ָבַר֣ ֶאת־ּדְ ֙ם  ְמּתֶ ם׃ ְוׂשַ ָלֶכֽ ן  ֹנֵת֥

ם,  ַעל־ֶיְדֶכ֔ ְלאֹו֙ת  ם  ֹאָת֤ ם  ְרּתֶ֨ ּוְקׁשַ ֶכ֑ם,  ל־ַנְפׁשְ ְוַעֽ

ֶאת־ ם  ֹאָת֛ ם  ֥ ְדּתֶ ם׃ ְוִלּמַ יֵניֶכֽ ֵעֽ ין  ֥ ּבֵ ת  ְלֽטֹוָטֹפ֖ ְוָה֥יּו 

ֶרְך  ֔ ָך֣ ַבּדֶ ָך֙ ּוְבֶלְכּתְ ֵביֶת֨ ָך֤ ּבְ ְבּתְ ׁשִ ם, ּבְ ֑ ר ּבָ ֣ ֵניֶכ֖ם ְלַדּבֵ ּבְ

ָך  יֶת֖ ּבֵ ַעל־ְמזּו֥זֹות  ם  ֛ ָך׃ ּוְכַתְבּתָ ּוְבקּוֶמֽ ָך֖  ְכּבְ ְבׁשׇ ּוֽ

ל  ַע֚ ם  ְבֵניֶכ֔ י  ִויֵמ֣ ְיֵמיֶכ֙ם  ּו  ִיְרּב֤ ַען  יָך׃ ְלַמ֨ ָעֶרֽ ּוִבׁשְ

ם,  ת ָלֶה֑ ֵתיֶכ֖ם ָלֵת֣ ע יה֛וה ַלֲאֹבֽ ֧ ּבַ ר ִנׁשְ ה ֲאׁשֶ֨ ֲאָדָמ֔ ָהֽ

ֶרץ׃ ִים ַעל־ָהָאֽ ַמ֖ ָ י ַהּשׁ יֵמ֥ ּכִ

הפרשה השלישית: פרשת ציצית

ֵנ֤י  ֶאל־ּבְ ר  ּבֵ֞ ר׃ ּדַ אֹמֽ ּלֵ ה  ֥ ֶאל־ֹמׁשֶ יה֖וה  אֶמר  ַוּיֹ֥

י  ְנֵפ֥ ת ַעל־ּכַ ם ִציִצ֛ ּו ָלֶה֥ ם, ְוָעׂש֨ ֣ ֲאֵלֶה֔ ַמְרּתָ ָרֵאל֙ ְוָאֽ ִיׂשְ

יל  ִת֥ ּפְ ָנ֖ף  ַהּכָ ת  ַעל־ִציִצ֥ ְוָנְ֥ת֛נּו  ם,  רָֹת֑ ְלֹדֽ ִבְגֵדיֶה֖ם 

במדבר טו

ם – )מן הדרך(.  ְוַסְרּתֶ ה – יתפתה.  ִיְפּתֶ ְוִיְצָהֶרָך – שמנך.  ָך – יינך.  ְוִתירֹׁשְ
לעד,   – ָהָאֶרץ  ַעל  ַמִים  ָ ַהּשׁ יֵמי  ּכִ גלות.   - ָהָאֶרץ  ֵמַעל  ְמֵהָרה  ם  ַוֲאַבְדֶתּ

לעולם. 

ְנֵפי – קצוות. ְלדֹרָֹתם – בכל הדורות. ִציִצת  ִציִצת – צרור חוטים, גדילים. ּכַ
ִתיל – חוט.  ָנף – הציצית שעל כנפות הבגד. ּפְ ַהּכָ
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֙ם  ם ֹא֗תֹו ּוְזַכְרּתֶ ֶלת׃ ְוָהָי֣ה ָלֶכ֮ם ְלִציִצ֒ת, ּוְרִאיֶת֣ ֵכֽ ּתְ

א־ָת֜תּורּו  ְולֹֽ ם,  ֹאָת֑ ם  יֶת֖ ֲעׂשִ ַוֽ יה֔וה  ל־ִמְצו֣ ֹת  ֶאת־ּכׇ

ֹזִנ֖ים  ם  ֥ ר־ַאּתֶ ֲאׁשֶ ם  יֵניֶכ֔ ֵעֽ י  ֲחֵר֣ ְוַאֽ ְלַבְבֶכ֙ם  י  ֲחֵר֤ ַאֽ

י,  ל־ִמְצו ָֹת֑ ם ֶאת־ּכׇ יֶת֖ ֲעׂשִ ֔רּו ַוֽ ְזּכְ ַען ּתִ ם׃ ְלַמ֣ ֲחֵריֶהֽ ַאֽ

ם,  ֵהיֶכ֗ ֱאלֹֽ יה֣וה  י  ם׃ ֲאִנ֞ אלֵֹהיֶכֽ ֵלֽ ים  ֖ ְקֹדׁשִ ם  ְהִייֶת֥ ִוֽ

ָלֶכ֖ם  ְה֥יֹות  ִלֽ ִים  ִמְצַר֔ ֶרץ  ֵמֶא֣ ֶאְתֶכ֙ם  אִתי  הֹוֵצ֤ ר  ֲאׁשֶ֨

ם: ֵהיֶכֽ ים, ֲאִנ֖י יה֥וה ֱאלֹֽ ֵלֽאלִֹה֑

צריך לצרף את המילה ֱאֶמת ל”ה’ אלהיכם”.

הש”ץ חוזר ואומר בקול: יהוה ֱאלֵֹהיֶכם ֱאֶמת וממשיך ”ויציב” וכו’.

ברכת ”גאולה”, הברכה שלאחר קריאת שמע

ְוָאהּוב  ְוֶנֱאָמן,  ר  ְוָיׁשָ ם,  ְוַקּיָ ְוָנכֹון  יב,  ְוַיּצִ ֱאֶמת 

ן  ּוְמֻתּקָ יר,  ְוַאּדִ ְונֹוָרא  ְוָנִעים,  ְוֶנְחָמד  ְוָחִביב, 

ְלעֹוָלם  ָעֵלינּו  ה  ַהּזֶ ָבר  ַהּדָ ְוָיֶפה,  ְוטֹוב  ל,  ּוְמֻקּבָ

ָמֵגן  ַיֲעֹקב  צּור  נּו,  ַמְלּכֵ֫ עֹוָלם  ֱאלֵֹהי  ֱאֶמת  ָוֶעד. 

ְוִכְסאֹו  ם,  ַקּיָ מֹו  ּוׁשְ ם  ַקּיָ הּוא  ָוֹדר  ְלֹדר  נּו,  ֵע֫ ִיׁשְ

ּוְדָבָריו  ֶמת.  ֫ ַקּיֶ ָלַעד  ֶוֱאמּוָנתֹו  ּוַמְלכּותֹו  ָנכֹון, 

ּוְלעֹוְלֵמי  ָלַעד  ְוֶנֱחָמִדים,  ֶנֱאָמִנים  ִמים,  ְוַקּיָ ָחִיים 

ְוַעל  ֵנינּו  ּבָ ַעל  ינּו,  ְוָעֵל֫ ינּו  ֲאבֹוֵת֫ ַעל  עֹוָלִמים. 

ְולֹא ָתתּורּו – ולא תפנו )לא תלכו אחרי יצרכם(. ֹזִנים – סרים מן הדרך הישרה. 
ֲאִני ה’ ֱאלֵֹהיֶכם וכו’ - )יכוון לקיים מצות עשה של זכירת יציאת מצרים(. 

ה – הדבר הזה שאמרנו בקריאת שמע, אמונה בייחוד  ָבר ַהּזֶ יב וכו’ ַהּדָ ֱאֶמת ְוַיּצִ
ימינו על האדמה  ירבו  ועול מצוותיו, קיום המצוות למען  ה’, קבלת עול מלכותו 

אשר נשבע ה’ לאבותינו וניסי יציאת מצרים, כל זה הוא אמת ויציב וכו’. צּור ַיֲעֹקב 

- ה’ הוא הכח והחוזק של עם ישראל. ָחִיים – חזקים )בריאים( ואינם משתנים. ַעל 
ֲאבֹוֵתינּו ְוָעֵלינּו - כל הדברים הנ”ל נאמנים על אבותינו ועלינו וכו’.
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ֲעָבֶדיָך,  ָרֵאל  ִיׂשְ ֶזַרע  ּדֹורֹות  ל  ּכׇ ְוַעל  ּדֹורֹוֵתינּו, 

ם  ְוַקּיָ טֹוב  ָבר  ּדָ ָהַאֲחרֹוִנים,  ְוַעל  ָהִראׁשֹוִנים  ַעל 

ְלעֹוָלם ָוֶעד. ֱאֶמת ֶוֱאמּוָנה, ֹחק ְולֹא ַיֲעֹבר, ֱאֶמת 

נּו  ה הּוא יהוה ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו, ַמְלּכֵ ַאּתָ ׁשֶ

ֶמֶלְך ֲאבֹוֵתינּו, ּגֹוֲאֵלנּו ּגֹוֵאל ֲאבֹוֵתינּו, יֹוְצֵרנּו צּור 

ֶמָך, ְוֵאין  יֵלנּו ֵמעֹוָלם הּוא ׁשְ ְיׁשּוָעֵתנּו, ּפֹוֵדנּו ּוַמּצִ

ָלנּו עֹוד ֱאלִֹהים זּוָלֶתָך, ֶסָלה.

יַע  ּומֹוׁשִ ָמֵגן  ֵמעֹוָלם,  הּוא  ה  ַאּתָ ֲאבֹוֵתינּו  ֶעְזַרת 

רּום  ּבְ ָודֹור.  ּדֹור  ׇכל  ּבְ ַאֲחֵריֶהם  ְוִלְבֵניֶהם  ָלֶהם 

ַאְפֵסי  ַעד  ְוִצְדָקְתָך  ֶטיָך  ּפָ ּוִמׁשְ ָך,  ֶב֫ מֹוׁשָ עֹוָלם 

ְלִמְצֹוֶתיָך  ַמע  ׁשְ ּיִ ׁשֶ ִאיׁש  ֵרי  ַאׁשְ ֱאֶמת,  ָאֶרץ. 

ה הּוא  ַאּתָ ֱאֶמת,  ִלּבֹו.  ַעל  ים  ָיׂשִ ּוְדָבְרָך  ְותֹוָרְתָך 

ְלָאבֹות  ִריָבם  ָלִריב  ּבֹור  ּגִ ּוֶמֶלְך  ָך,  ְלַעּמֶ֫ ָאדֹון 

ה הּוא ַאֲחרֹון,  ה הּוא ִראׁשֹון ְוַאּתָ ּוָבִנים. ֱאֶמת, ַאּתָ

ֱאֶמת,  יַע.  ּומֹוׁשִ ּגֹוֵאל  ֶמֶלְך  ָלנּו  ֵאין  ְלָעֶדיָך  ּוִמּבַ

ֲעָבִדים  ית  ּוִמּבֵ ֱאלֵֹהינּו  יהוה  נּו  ַאְלּתָ֫ ּגְ ְצַרִים  ִמּמִ

ָרֵאל  ִיׂשְ ּוְבכֹוְרָך   , ָהַרְגּתָ כֹוֵריֶהם  ּבְ ל  ּכׇ ִדיָתנּו,  ּפְ

 , ְעּתָ ִטּבַ ְוֵזִדים   , ַקְעּתָ ּבָ ָלֶהם  סּוף  ְוַים   , ַאְלּתָ ּגָ

ַוְיַכּסּו ַמִים ָצֵריֶהם, ֶאָחד ֵמֶהם   , ִויִדיִדים ֶהֱעַבְרּתָ

טֹוב  ָבר  ּדָ הבאים.  הדורות   – ָהַאֲחרֹוִנים  הקדומים.  הדורות   – ָהִראׁשֹוִנים 
וכו’ – )שהוא גם אמת ואמונה והוא חוק ולא יעבור(. ֱאֶמת ֶוֱאמּוָנה – )האמת 

הזאת היא, שאתה הוא ה’ וכו’(. 

רּום עֹוָלם – בשמי מרום. ַאְפֵסי – קצווי. ֵזִדים – כינוי למצרים. ְיִדיִדים –  ּבְ
כינוי לישראל. 
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חּו ֲאהּוִבים ְורֹוְממּו ָלֵאל,  ּבְ לֹא נֹוָתר. ַעל ֹזאת ׁשִ

ָרכֹות  חֹות, ּבְ ּבָ ירֹות ְוִתׁשְ ְוָנְתנּו ְיִדיִדים ְזִמירֹות, ׁשִ

דֹול  ּגָ א,  ְוִנּשָׂ ָרם  ם,  ְוַקּיָ ַחי  ֵאל  ֶלְך  ַלּמֶ ְוהֹוָדאֹות, 

ָפִלים  ׁשְ יּהַ  ּוַמְגּבִ ָאֶרץ  ֲעֵדי  ִאים  ּגֵ יל  ּפִ ַמׁשְ ְונֹוָרא, 

ֲעֵדי ָמרֹום, מֹוִציא ֲאִסיִרים, ּופֹוֶדה ֲעָנִוים, ְועֹוֵזר 

ָעם ֵאָליו. ּוְ ֵעת ׁשַ ָרֵאל ּבְ ים, ְועֹוֶנה ְלַעּמֹו ִיׂשְ ּלִ ּדַ

כאן נוהגים לקום, לקראת תפילת העמידה.

ּוְמֹבָרְך,  הּוא  רּוְך  ּבָ ּגֹוֲאָלם,  ֶעְליֹון  ְלֵאל  ִהּלֹות  ּתְ

ה,  ַרּבָ ְמָחה  ׂשִ ּבְ יָרה  ָרֵאל ְלָך ָענּו ׁשִ ִיׂשְ ּוְבֵני  ה  ֹמׁשֶ

ם~ ְוָאְמרּו ֻכּלָ

ֶדׁש,  ּקֹ֫ ר ּבַ ָכה ֶנְאּדָ ֹמ֫ ֵאִלם יהוה, ִמי ּכָ ָכה ּבָ ִמי ָכֹמ֫

ֶלא: ה ֶפ֫ ׂשֵ ִהּלֹת, ֹע֫ Ôנֹוָרא ת

דֹול ַעל  ְמָך ַהּגָ חּו ְגאּוִלים ְלׁשִ ּבְ ה ׁשִ יָרה ֲחָדׁשָ ׁשִ

ם הֹודּו ְוִהְמִליכּו, ְוָאְמרּו~  ּלָ ם, ַיַחד ּכֻ ַפת ַהּיָ ׂשְ

עֹוָלם ָוֶעד: Ôיהוה ִיְמלְֹך ל

ָך  ָרֵאל, ּוְפֵדה ִכְנֻאֶמ֫ ֶעְזַרת ִיׂשְ ָרֵאל, ֫קּוָמה ּבְ צּור ִיׂשְ

מֹו,  ָרֵאל. ְוֶנֱאַמר~ ּגֲֹאֵלנּו יהוה ְצָבאֹות ׁשְ ְיהּוָדה ְוִיׂשְ

ָרֵאל. ַאל ִיׂשְ ה יהוה, ּגָ רּוְך ַאּתָ ָרֵאל: ּבָ ְקדֹוׁש ִיׂשְ

שמות טו

שם

ישעיה מז

ֲאהּוִבים – )ישראל(. ְורֹוְממּו ָלֵאל – שרו רוממות האל. 
ִהּלֹות – )מגיעות לאל עליון(. ָענּו – אמרו בקול.  ּתְ

נֹוָרא ְתִהּלֹת – נעלה על כל תהילה. 
ְגאּוִלים – ישראל שנגאלו. הֹודּו – )לה’(. ְוִהְמִליכּו – )את ה’ עליהם(. 

ַאל  ּגָ ָרֵאל – קום, עזור לישראל. ִכְנֻאֶמָך – כפי שאמרת.  ֶעְזַרת ִיׂשְ קּוָמה ּבְ
– אשר גואל. 
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עשרה.  שמונה  בתפילת  מיד  מתחילים  ולכן  לתפילה,  ’גאולה’  להסמיך  צריך 

ומצמידים את  וחוזרים בשלושה צעדים למקום,  פוסעים שלושה צעדים אחורה 

הרגליים זו לזו, ”רגל ישרה”. מתפללים בלחש בעיניים עצומות או מסתכלים רק 

בסידור. מרכזים את כל כח הכוונה בעת התפילה. אין לזוז מן המקום, ואין להפסיק 

אף לא לדבר שבקדושה.

במילה  הברכיים  את  כופפים  ובסופה,  אבות  ברכת  שבתחילת  ה’”  אתה  ב”ברוך 

”ברוך”, משתחווים במילה ”אתה”, ומזדקפים ואומרים את השם.

ה ר ש ע ה  נ ו מ ש ת  ל י פ ת

ָך: ֶת֫ ִהּלָ יד ּתְ ח, ּוִפי ַיּגִ ְפּתָ ָפַתי ּתִ ֲאֹדָני ׂשְ

א. אבות

ה יהוה ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו, ֱאלֵֹהי  רּוְך ַאּתָ ּבָ

דֹול  ַאְבָרָהם, ֱאלֵֹהי ִיְצָחק, ֵואלֵֹהי ַיֲעֹקב, ָהֵאל ַהּגָ

ּבֹור ְוַהּנֹוָרא, ֵאל ֶעְליֹון, ּגֹוֵמל ֲחָסִדים טֹוִבים,  ַהּגִ

ְוקֹוֵנה ַהּכֹל, ְוזֹוֵכר ַחְסֵדי ָאבֹות ּוֵמִביא גֹוֵאל ִלְבֵני 

ַאֲהָבה. מֹו ּבְ ְבֵניֶהם ְלַמַען ׁשְ

בעשרת ימי תשובה מוסיפים ”זכרנו” )ואם שכח אינו חוזר(:

ים, ְלַמַעְנָך  ֵסֶפר ַהַחּיִ ים, ְוׇכְתֵבנּו ּבְ ַחּיִ ים ֶמֶלְך ָחֵפץ ּבַ ׇזְכֵרנּו ְלַחּיִ

ים. ֱאלִֹהים ַחּיִ

יהוה,  ה  ַאּתָ רּוְך  ּבָ ּוָמֵגן.  יַע  ּומֹוׁשִ עֹוֵזר  ֶמֶלְך 

ָמֵגן ַאְבָרָהם.

ב. גבורות

֮ה,  ַאּתָ ֵמִתים  ה  ְמַחּיֵ ֲאֹדָני,  ְלעֹוָלם,  ּבֹור  ּגִ ה  ַאּתָ

יַע, ַרב ְלהֹוׁשִ

תהלים נא

הרגשתנו.  מצד   – ְוַהּנֹוָרא  מעשיו.  מצד   – ּבֹור  ַהּגִ עצמותו.  מצד   – דֹול  ַהּגָ
יַע – מחלצו מצרה. ּוָמֵגן –  ְוקֹוֵנה – ובורא. עֹוֵזר – לאדם במאמציו. ּומֹוׁשִ

מפני פגע שלא יבוא. 

יַע – רב יכולת להושיע.  ַרב ְלהֹוׁשִ
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מתחילים להזכיר ”מוריד הטל” בתפילת מוסף של יום א’ של פסח, ו”משיב הרוח” 
לראש  חוזר  הגשם”  ”מוריד  בקיץ  ואמר  טעה  עצרת.  שמיני  של  מוסף  מתפילת 
ואמר  טעה  אם  בחורף  אבל  התפילה.  לראש  חוזר   - הברכה  סיים  ואם  הברכה, 
לפני  נזכר  חוזר.  אינו   - החתימה  של  ה’”  אתה  ”ברוך  אמר  וכבר  הטל”  ”מוריד 

שסיים את הברכה, יאמר שם ”משיב הרוח ומוריד הגשם” וימשיך.

בקיץ:

ל, מֹוִריד ַהּטַ
בחורף:

ם, ׁשֶ יב ָהרּוַח ּומֹוִריד ַהּגֶ ִ ַמּשׁ

ים,  ַרֲחִמים ַרּבִ ה ֵמִתים ּבְ ֶחֶסד, ְמַחּיֵ ים ּבְ ל ַחּיִ ְמַכְלּכֵ

ֲאסּוִרים,  יר  ּוַמּתִ חֹוִלים,  ְורֹוֵפא  נֹוְפִלים,  סֹוֵמְך 

בּורֹות  ַעל ּגְ ֵני ָעָפר. ִמי ָכמֹוָך ּבַ ם ֱאמּוָנתֹו ִליׁשֵ ּוְמַקּיֵ

ה ּוַמְצִמיַח ְיׁשּוָעה. ְך, ֶמֶלְך ֵמִמית ּוְמַחּיֶ ּוִמי ֫דֹוֶמה ּלָ
בעשרת ימי תשובה מוסיפים ”מי כמוך” )ואם שכח אינו חוזר(:

ַרֲחִמים. ים ּבְ ִמי ָכמֹוָך ָאב ָהַרֲחָמן זֹוֵכר ְיצּוָריו ְלַחּיִ

יהוה,  ה  ַאּתָ רּוְך  ּבָ ֵמִתים.  ְלַהֲחיֹות  ה  ַאּתָ ְוֶנֱאָמן 

ִתים. ה ַהּמֵ ְמַחּיֵ
כשמגיע הש”ץ לברכת קדושת השם, עומדים ואומרים ”קדושה”.

ֵני ָעָפר  יב ָהרּוַח – עושה שתהא רוח נושבת. ֱאמּוָנתֹו – הבטחתו. ִליׁשֵ ִ ַמּשׁ
בּורֹות – )הגבורות שנאמרו לעיל: מחיה מתים, משיב  ּגְ ַעל  ּבַ – לשוכני עפר. 

הרוח, מכלכל חיים וכו’(. 

סֹוד  יַח  ׂשִ ֹנַעם  ּכְ והערצה.  קדושה  דברי  לפניך  ֹנאמר   – ְוַנֲעִריָצְך  ְך  יׁשָ ַנְקּדִ
 – ים  ׁשִ ּלְ ַהְמׁשַ הקדושים.  המלאכים  אסיפת  שיחת  כנעימת   – ֹקֶדׁש  ְרֵפי  ׂשַ

האומרים שלוש פעמים.

...................................................................................................

קדושה

ים  ׁשִ ּלְ ְרֵפי ֹקֶדׁש ַהְמׁשַ יַח סֹוד ׂשַ ֹנַעם ׂשִ ְך ְוַנֲעִריָצְך ּכְ יׁשָ ַנְקּדִ

תּוב ַעל ַיד ְנִביֶאָך~ ְוָקָרא ֶזה ֶאל ֶזה ְוָאַמר~ ּכָ ה, ּכַ ָ ְלָך ְקֻדּשׁ

בֹודֹו:  Ôלֹא ׇכל ָהָאֶרץ ּכ Ôָבאֹות, מ Ôָקדֹוׁש ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש יהוה צ

ִחים ְואֹוְמִרים~ ּבְ ָתם ְמׁשַ ְלֻעּמָ

קֹומֹו:  Ôבֹוד יהוה ִמּמ Ôרּוְך ּכ ּבָ

תּוב ֵלאֹמר~ ָך ּכָ ּוְבִדְבֵרי ׇקְדׁשְ

דֹר ָודֹר, ַהְללּוָיּה: Ôעֹוָלם, ֱאלַֹהִיְך ִצּיֹון ל Ôִיְמלְֹך יהוה ל

ישעיה ו

יחזקאל ג

תהלים קמו
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ג. קדושת השם

יֹום  ׇכל  ּבְ ים  ּוְקדֹוׁשִ ָקדֹוׁש,  ְמָך  ְוׁשִ ָקדֹוׁש  ה  ַאּתָ

ה.  ּתָ ָא֫ ְוָקדֹוׁש  דֹול  ּגָ ֶמֶלְך  ֵאל  י  ּכִ ָלה,  ּסֶ לּוָך  ְיַהּלְ

ה יהוה,  רּוְך ַאּתָ ּבָ

דֹוׁש.  ָהֵאל ַהּקָ

בעשרת ימי תשובה: 

דֹוׁש. ֶלְך ַהּקָ ה יהוה, ַהּמֶ רּוְך ַאּתָ ּבָ

ואם טעה וסיים ’האל הקדוש’ חוזר לראש התפילה.

ד. דעת

נּו  יָנה, ׇחּנֵ ד ֶלֱאנֹוׁש ּבִ ַעת ּוְמַלּמֵ ה חֹוֵנן ְלָאָדם ּדַ ַאּתָ

ה יהוה, חֹוֵנן  רּוְך ַאּתָ יָנה ָוָדַעת. ּבָ ָך ׇחְכָמה ּבִ ֵמִאּתְ

ַעת. ַהּדָ

ה. תשובה

נּו ַלֲעבֹוָדֶתָך,  יֵבנּו ָאִבינּו ְלתֹוָרֶתָך, ְוָקְרֵבנּו ַמְלּכֵ ֲהׁשִ

ה  ַאּתָ רּוְך  ּבָ ְלָפֶניָך.  ֵלָמה  ׁשְ ְתׁשּוָבה  ּבִ ְוַהֲחִזיֵרנּו 

ְתׁשּוָבה. יהוה, ָהרֹוֶצה ִבּ

ו. סליחה

י  ּכִ נּו  ַמְלּכֵ ָלנּו  ְמַחל  ָחָטאנּו,  י  ּכִ ָאִבינּו  ָלנּו  ְסַלח 

ה יהוה,  רּוְך ַאּתָ ה. ּבָ ּתָ ח ָא֫ י ֵאל טֹוב ְוַסּלָ ְענּו, ּכִ ָפׁשָ

ה ִלְסלַֹח. ְרּבֶ ַחּנּון ַהּמַ

ז. גאולה

ה  ְגֻאּלָ ּוְגָאֵלנּו  ִריֵבנּו,  ְוִריָב֮ה  ְבׇעְנֵינּו,  ָנא  ְרֵאה 

ה.  ּתָ י ֵאל ּגֹוֵאל ָחָזק ָא֫ ֶמָך, ּכִ ֵלָמה ְמֵהָרה ְלַמַען ׁשְ ׁשְ

ָרֵאל. ה יהוה, ּגֹוֵאל ִיׂשְ רּוְך ַאּתָ ּבָ

ים – מלאכי הקודש )וגם ישראל המקדשים את שמך(.  ּוְקדֹוׁשִ
חֹוֵנן – נותן מתנת חינם. 

ְבׇעְנֵינּו – בעוני שלנו )בצערנו(. 
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בתענית ציבור בחזרת הש”ץ מוסיף כאן הש”ץ ”עננו” )בסוף העמוד(.

ח. רפואה

י  ּכִ ָעה,  ֵ ֫שׁ ְוִנּוָ נּו  יֵע֫ הֹוׁשִ ְוֵנָרֵפא,  יהוה  נּו  ְרָפֵא֫

ֵלָמה  ׁשְ ּוְרפּוָאה  ֲארּוָכה  ְוַהֲעֵלה  ה,  ּתָ ָא֫ ֵתנּו  ְתִהּלָ

ְלׇכל ַמּכֹוֵתינּו,
הוספה למתפלל במיוחד על חולה מסוים:

ַלח ְמֵהָרה ְרפּוָאה  ׁשְ ּתִ ָפֶניָך יהוה ֱאלַֹהי ֵואלֵֹהי ֲאבֹוַתי, ׁשֶ ְיִהי ָרצֹון ִמּלְ

ֶפׁש ּוְרפּוַאת ַהּגּוף,  ַמִים, ְרפּוַאת ַהּנֶ ָ ֵלָמה ִמן ַהּשׁ ׁשְ

ַלחֹוָלה )פלונית בת פלונית(  ַלחֹוֶלה )פלוני בן פלונית( 

ָרֵאל. ָאר חֹוֵלי ִיׂשְ תֹוְך ׁשְ ּבְ

ה  רּוְך ַאּתָ ה. ּבָ ּתָ י ֵאל ֶמֶלְך רֹוֵפא ֶנֱאָמן ְוַרֲחָמן ָא֫ ּכִ

ָרֵאל. יהוה, רֹוֵפא חֹוֵלי ַעּמֹו ִיׂשְ

ט. ברכת השנים
בז’ במרחשון ושואלים עד היום הראשון של  מתחילים לשאול ”טל ומטר” בא”י 
פסח. טעה ולא אמר ”טל ומטר”, אם לא סיים עדיין את הברכה יאמר ’ותן טל ומטר’ 
במקום שנזכר, ואם סיים את הברכה יאמר בברכת ”שמע קולנו” אחרי המלים ”ושמע 
תפלתנו”: ”ותן טל ומטר לברכה על פני האדמה”, וימשיך ”כי אתה שומע”. נזכר 
אחר שהתחיל ”רצה”, חוזר ל”ברכת השנים”. ואם גמר תפילתו, חוזר לראש התפילה.

אם טעה בקיץ ואמר ”טל ומטר” חוזר ל”ברכת השנים”. ואם גמר תפילתו, חוזר 
לראש התפילה.

מזור,   – ֲארּוָכה  בישועתך.  ומתפארים  מתהללים  אנחנו   – ה  ָאּתָ ֵתנּו  ְתִהּלָ
החלמה. 

...................................................................................................

עננו )ברכת תענית(

י ְבָצָרה ְגדֹוָלה ֲאָנְחנּו. ַאל  נּו, ּכִ ֲעִניֵת֫ יֹום צֹום ּתַ ֲעֵננּו יהוה ֲעֵננּו ּבְ
ֵתנּו.  ִחּנָ ם ִמּתְ ְתַעּלַ ּנּו, ְוַאל ּתִ ֶניָך ִמּמֶ ר ּפָ ְסּתֵ ֵענּו, ְוַאל ּתַ ֶפן ֶאל ִרׁשְ ּתֵ֫
ִנְקָרא  ֶרם  ֶט֫ ְלַנֲחֵמנּו.  ָך  ַחְסּדְ ָנא  ְיִהי  ְוָעֵתנּו,  ְלׁשַ ָקרֹוב  ָנא  ֱהֵיה 
אּו ַוֲאִני ֶאֱעֶנה, עֹוד  ֱאַמר~ ְוָהָיה ֶטֶרם ִיְקָר֫ ּנֶ ָבר ׁשֶ ּדָ ֵאֶליָך ֲעֵננּו, ּכַ
ָצָרה,  ֵעת  ּבְ ָהעֹוֶנה  יהוה  ה  ַאּתָ י  ּכִ ָמע:  ֶאׁשְ ַוֲאִני  ִרים  ְמַדּבְ ֵהם 
ָהעֹוֶנה  ה יהוה,  ַאּתָ רּוְך  ּבָ ְוצּוָקה.  ָצָרה  ֵעת  ׇכל  ּבְ יל  ּוַמּצִ ּפֹוֶדה 

ֵעת ָצָרה. ָרֵאל ּבְ ְלַעּמֹו ִיׂשְ
וממשיך ”רפאנו” בראש העמוד.

ישעיה סה
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ָנה ַהּזֹאת ְוֶאת  ָ ֵרְך ָעֵלינּו יהוה ֱאלֵֹהינּו ֶאת ַהּשׁ ּבָ

ל ִמיֵני ְתבּוָאָתּה ְלטֹוָבה,  ּכׇ

בקיץ

ָרָכה ְוֵתן ּבְ
בחורף

ְוֵתן ַטל ּוָמָטר ִלְבָרָכה

ָנֵתנּו  ׁשְ ּוָבֵרְך  ִמּטּוָבּה,  ֵענּו  ּבְ ְוׂשַ ָהֲאָדָמה  ֵני  ּפְ ַעל 

ה  ּתָ י ֵאל טֹוב ּוֵמִטיב ָא֫ ִנים ַהּטֹובֹות ִלְבָרָכה, ּכִ ָ ּשׁ ּכַ

ִנים. ָ ה יהוה, ְמָבֵרְך ַהּשׁ רּוְך ַאּתָ ִנים. ּבָ ָ ּוְמָבֵרְך ַהּשׁ

. קיבוץ גלויות י

ץ  ְלַקּבֵ ֵנס  א  ְוׂשָ ְלֵחרּוֵתנּו,  דֹול  ּגָ ׁשֹוָפר  ּבְ ַקע  ּתְ

ְנפֹות  ּכַ ֮ע  ֵמַאְרּבַ ְמֵהָרה  ַיַחד  ֵצנּו  ְוַקּבְ ֻלּיֹוֵתינּו,  ּגָ

ִנְדֵחי  ץ  ְמַקּבֵ יהוה,  ה  ַאּתָ רּוְך  ּבָ ְלַאְרֵצנּו.  ָהָאֶרץ 

ָרֵאל. ַעּמֹו ִיׂשְ

יא. השבת המשפט

ה  ִחּלָ ַבּתְ ָבִראׁשֹוָנה ְויֹוֲעֵצינּו ּכְ יָבה ׁשֹוְפֵטינּו ּכְ ָהׁשִ֫

ה  ּנּו ָיגֹון ַוֲאָנָחה, ּוְמלְֹך ָעֵלינּו ְמֵהָרה ַאּתָ ְוָהֵסר ִמּמֶ

ט.  ּפָ ּוְבִמׁשְ ֶצֶדק  ּבְ ּוְבַרֲחִמים,  ֶחֶסד  ּבְ ָך  ְלַבּדְ יהוה 

יהוה,  ה  ַאּתָ רּוְך  ּבָ

ְצָדָקה  אֹוֵהב  ֶמֶלְך 

ט.  ּפָ ּוִמׁשְ

בעשרת ימי תשובה: 

ט. ּפָ ׁשְ ֶלְך ַהִמּ ה יהוה, ַהּמֶ רּוְך ַאּתָ ּבָ

אם טעה ואמר ”מלך אוהב צדקה ומשפט”, 

אינו חוזר.

גדול”  בשופר  יתקע  ההוא  ביום  ”והיה  משיח:  של  שופר   – דֹול  ּגָ ׁשֹוָפר  ּבְ
)ישעיה כז(. 

ּנּו ָיגֹון ַוֲאָנָחה – )בזמן שקיים משפט צדק סרים יגון ואנחה(. ְוָהֵסר ִמּמֶ
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יב. ברכת המינים

יִנים  ַהּמִ ְוׇכל  ִתְקָוה,  ִהי  ּתְ ַאל  יִנים  ְלׁשִ ְוַלּמַ

תּו,  ֵר֫ ִיּכָ ְמֵהָרה  ָך  ַעּמְ אֹוְיֵבי  ְוׇכל  דּו,  יֹאֵב֫ ֶרַגע  ּכְ

ם  ּוְתַכּלֵ ר,  ּוְתַמּגֵ ר  ּבֵ ּוְתׁשַ ר  ְתַעּקֵ ְמֵהָרה  ִדים  ְוַהּזֵ

רּוְך  ּבָ ְבָיֵמינּו.  ְמֵהָרה  ּבִ ְוַתְכִניֵעם  יֵלם  ּפִ ְוַתׁשְ

ֵזִדים. ּוַמְכִניַע  אֹוְיִבים  ׁשֹוֵבר  יהוה,  ה  ַאּתָ

יג. על הצדיקים

ֵאִרית  ׁשְ ִזְקֵני  ְוַעל  ַהֲחִסיִדים,  ְוַעל  יִקים  ּדִ ַהּצַ ַעל 

ית סֹוְפֵריֶהם, ְוַעל  ֵלַטת ּבֵ ָרֵאל, ְוַעל ּפְ ית ִיׂשְ ָך ּבֵ ַעּמְ

ֶדק ְוָעֵלינּו, ֶיֱהמּו ָנא ַרֲחֶמיָך יהוה ֱאלֵֹהינּו,  ֵרי ַהּצֶ ּגֵ

ֱאֶמת,  ּבֶ ְמָך  ׁשִ ּבְ ַהּבֹוְטִחים  ְלׇכל  טֹוב  ָכר  ׂשָ ְוֵתן 

ְבָך  י  ּכִ ֵנבֹוׁש  לֹא  ּוְלעֹוָלם  ֶהם,  ִעּמָ ֶחְלֵקנּו  ים  ְוׂשִ

רּוְך  ּבָ ּנּו.  ָע֫ ִנׁשְ ֱאֶמת  ּבֶ דֹול  ַהּגָ ָך  ַחְסּדְ ְוַעל  ָבָטְחנּו 

יִקים. ּדִ ָען ּוִמְבָטח ַלּצַ ה יהוה, ִמׁשְ ַאּתָ

ירושלים ן  י יד. בני

תֹוָכּה  ּכֹן ּבְ ׁשּוב, ְוִתׁשְ ַרֲחִמים ּתָ ַלִים ִעיְרָך ּבְ ְוִלירּוׁשָ

ְנַין  ּבִ ָיֵמינּו  ּבְ ָקרֹוב  ּבְ אֹוָתּה  ּוְבֵנה   , ְרּתָ ּבַ ּדִ ר  ֲאׁשֶ ּכַ

ִכין.  ּתָ ְלתֹוָכּה  ְמֵהָרה  ָך  ַעְבּדְ ָדִוד  א  ְוִכּסֵ עֹוָלם, 

ָלִים. ה יהוה, ּבֹוֵנה ְירּוׁשָ רּוְך ַאּתָ ּבָ

היהודית.  הדת  עוזבי  שהם  ִדים,  ּמָ ׁשֻ ְוַלּמְ המקורי:  הנוסח   - יִנים  ְלׁשִ ְוַלּמַ
ִדים - הנוסח המקורי: ּוַמְלכּות ָזדֹון,  ֶרַגע – מיד. ְוַהּזֵ יִנים – כופרים. ּכְ ַהּמִ

ד.  ַאּבֵ ר – ּתְ אויבי ישראל. ּוְתַמּגֵ

ית סֹוְפֵריֶהם – ועל שארית חכמי ישראל. ֶיֱהמּו – יתעוררו.  ֵלַטת ּבֵ ְוַעל ּפְ
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טו. משיח בן דוד

רּום  ָך ְמֵהָרה ַתְצִמיַח, ְוַקְרנֹו ּתָ ִוד ַעְבּדְ ֶאת ֶצַמח ּדָ

רּוְך  ּבָ ַהּיֹום.  ל  ּכׇ ינּו  ִקּוִ ִליׁשּוָעְתָך  י  ּכִ יׁשּוָעֶתָך,  ּבִ

ה יהוה, ַמְצִמיַח ֶקֶרן ְיׁשּוָעה. ַאּתָ

טז. שומע תפילה

ַמע קֹוֵלנּו יהוה ֱאלֵֹהינּו, חּוס ְוַרֵחם  ָאב ָהַרֲחָמן, ׁשְ

י ֵאל  ֵתנּו, ּכִ ִפּלָ ַרֲחִמים ּוְבָרצֹון ֶאת ּתְ ל ּבְ ָעֵלינּו, ְוַקּבֵ

נּו  ַמְלּכֵ ָפֶניָך  ּוִמּלְ ה,  ּתָ ֫אָ ְוַתֲחנּוִנים  ִפּלֹות  ּתְ ׁשֹוֵמַע 

ֵתנּו.   ִפּלָ ּתְ ַמע  ּוׁשְ ַוֲעֵננּו  נּו  ׇחּנֵ יֵבנּו,  ׁשִ ּתְ ַאל  ֵריָקם 
בזמן עצירת גשמים מוסיפים כאן ”ַוֲעֵננּו ּבֹוֵרא עֹוָלם”.

ניתן להוסיף כאן בקשות פרטיות. יש נוהגים לומר כאן תפילת הדרך בתפילה 

הסמוכה לפני הנסיעה )עד ’תחנונינו’ עמ’ 129(.

ִוד – )כינוי למשיח, על שם הכתוב בירמיה לג: ”בימים ההם ובעת ההיא  ֶצַמח ּדָ
אצמיח לדוד צמח צדקה”(. ֶקֶרן – עוז וחוזק.

...................................................................................................

ָרֵאל ְלהֹוִדיַע  ַעּמֹו ִיׂשְ ת ָהַרֲחִמים, ּבֹוֵחר ּבְ ִמּדַ ַוֲעֵננּו ּבֹוֵרא עֹוָלם ּבְ

ֵני ָהֲאָדָמה,  ן ַטל ּוָמָטר ַעל ּפְ ה, ּתֵ ִפּלָ בֹודֹו. ׁשֹוֵמַע ּתְ ְדלֹו ְוַהְדַרת ּכְ ּגׇ

ְרכֹוֶתיָך  ִמּבִ ָיֵדינּו  א  ּוַמּלֵ ִמּטּוֶבָך,  ּלֹו  ּכֻ ָהעֹוָלם  ֶאת  יַע  ּבִ ְוַתׂשְ

ל ִמיֵני  ָבר ָרע ּוִמּכׇ ל ּדָ ָנה זֹו ִמּכׇ ל ׁשָ ֹמר ְוַהֵצּ ַנת ָיֶדָך. ׁשְ ר ַמּתְ ּוֵמֹעׁשֶ

לֹום.  ְקָוה ְוַאֲחִרית ׁשָ ה ָלּה ּתִ ל ִמיֵני ֻפְרָעֻנּיֹות, ַוֲעׂשֵ ִחית ּוִמּכׇ ַמׁשְ

ֵמי  ִגׁשְ ּבְ ּוָבְרֵכנּו  ּוֵפרֹוֵתינּו,  בּוָאֵתנּו  ּתְ ל  ּכׇ ְוַעל  ָעֵלינּו  ְוַרֵחם  חּוס 

ְוָהֵסר  ַהּטֹובֹות.  ִנים  ׁשָּ ּכַ לֹום,  ְוׁשָ ָוׂשַֹבע  ים  ְלַחּיִ ה  ְוִנְזּכֶ ְבָרָכה, 

ָלִים  ה ְוֵיֶצר ָהָרע ָוח� ִבי ּוִבּזָ ה ָרָעה ּוׁשְ ֶבר ְוֶחֶרב ְוָרָעב ְוַחּיָ ּנּו ּדֶ ִמּמֶ

ֵזרֹות טֹובֹות  ים. ּוְגֹזר ָעֵלינּו ּגְ ים ּוְמֹאָרעֹות ָרִעים ְוָקׁשִ ָרִעים ְוָקׁשִ

ת  ִמּדַ ּבְ ֶניָך  ּבָ ִעם  ְוִתְתַנֵהג  ִמּדֹוֶתיָך,  ַעל  ַרֲחֶמיָך  ּלּו  ְוִיֹגּ ָפֶניָך,  ִמּלְ

ֵתנּו.  ִפּלָ ַרֲחִמים ּוְבָרצֹון ֶאת ּתְ ל ּבְ ָהַרֲחִמים, ְוַקּבֵ

ת” )בעמוד הבא(. ִפּלַ ה ׁשֹוֵמַע ּתְ י ַאּתָ וממשיכים: ”ּכִ
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ה יהוה,  רּוְך ַאּתָ ה. ּבָ ל ּפֶ ת ּכׇ ִפּלַ ה ׁשֹוֵמַע ּתְ י ַאּתָ ּכִ

ה. ִפּלָ ׁשֹוֵמַע ּתְ

ז. עבודה י

ָתם  ְוִלְתִפּלָ ָרֵאל  ִיׂשְ ָך  ַעּמְ ּבְ ֱאלֵֹהינּו  יהוה  ְרֵצה 

י  ֵ ְוִאּשׁ יֶתָך,  ּבֵ ִלְדִביר  ָהֲעבֹוָדה  ֶאת  ב  ְוָהׁשֵ ֵעה,  ׁשְ

ָרצֹון,  ּבְ ל  ְתַקּבֵ ַאֲהָבה  ּבְ ְמֵהָרה  ָתם  ּוְתִפּלָ ָרֵאל  ִיׂשְ

ָך. ָרֵאל ַעּמֶ ִמיד ֲעבֹוַדת ִיׂשְ ּוְתִהי ְלָרצֹון ּתָ

בראש חודש ובחול המועד מוסיפים כאן ”יעלה ויבוא”. 

שכח ולא אמר ”יעלה ויבוא”, חוזר ל”רצה”. ואם גמר תפילתו, חוזר לראש. 

ואם נזכר בדיוק כשסיים ’המחזיר שכינתו לציון’ אומר ’יעלה ויבוא’ שם, 

וממשיך ’מודים’.

ֵנה. ָהֲעבֹוָדה – )בבית המקדש: הקרבנות(. ִלְדִביר  ֵעה – ּפְ ְרֵצה – יהי לרצון. ׁשְ
י – וקרבנות.  ֵ - להיכל )כינוי לבית המקדש(. ְוִאּשׁ

ְיׁשּוָעה - ובדיבור של  ְוֵיָרֶצה – ויתקבל ברצון. ִלְפֵליָטה – להצלה. ּוִבְדַבר 
ישועה.

...................................................................................................

ויבוא יעלה 

ְוֵיָרֶאה  יַע  ֫ ְוַיּגִ ְוָיבֹוא  ַיֲעֶלה  ֲאבֹוֵתינּו,  ֵואלֵֹהי  ֱאלֵֹהינּו 

ְוִזְכרֹון  ּוִפְקדֹוֵננּו  ִזְכרֹוֵננּו  ֵכר  ְוִיּזָ ֵקד  ְוִיּפָ ַמע  ָ ְוִיּשׁ ְוֵיָרֶצה 

ַלִים  ְירּוׁשָ ְוִזְכרֹון  ָך  ֫ ַעְבּדֶ ִוד  ּדָ ן  ּבֶ יַח  ָמׁשִ ְוִזְכרֹון  ֲאבֹוֵתינּו 

ָרֵאל, ְלָפֶניָך, ִלְפֵלָטה  ית ִיׂשְ ָך ּבֵ ל ַעּמְ ָך ְוִזְכרֹון ּכׇ ִעיר ׇקְדׁשֶ

יֹום ּבְ לֹום  ּוְלׁשָ ים  ְלַחּיִ ּוְלַרֲחִמים  ּוְלֶחֶסד  ְלֵחן  ְלטֹוָבה 
בראש חודש: 

רֹאׁש ַהֹחֶדׁש

בפסח: 

ּצֹות ַחג ַהּמַ

בסוכות: 

ּכֹות ַחג ַהּסֻ

ה. ׇזְכֵרנּו יהוה ֱאלֵֹהינּו ּבֹו ְלטֹוָבה, ּוׇפְקֵדנּו בֹו ִלְבָרָכה,  ַהּזֶ

ים טֹוִבים. ּוִבְדַבר ְיׁשּוָעה ְוַרֲחִמים חּוס  יֵענּו בֹו ְלַחּיִ ְוהֹוׁשִ

י ֵאל ֶמֶלְך  ינּו, ּכִ י ֵאֶליָך ֵעיֵנ֫ נּו, ּכִ יֵע֫ נּו ְוַרֵחם ָעֵלינּו ְוהֹוׁשִ ְוׇחּנֵ֫

ה. ּתָ ַחּנּון ְוַרחּום ָא֫
וממשיכים: ”ְוֶתֱחֶזיָנה” )בעמוד הבא(.
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רּוְך  ּבָ ַרֲחִמים.  ּבְ ְלִצּיֹון  ׁשּוְבָך  ּבְ ֵעיֵנינּו  ְוֶתֱחֶזיָנה 
ִכיָנתֹו ְלִצּיֹון. ֲחִזיר ׁשְ ה יהוה, ַהּמַ ַאּתָ

יח. הודאה
כורעים וׁשוחים בתחילת ברכת ההודאה ומזדקפים באמירת השם, ובסוף הברכה 
כופפים את הברכיים במילה ”ברוך”, ׁשוחים במילה ”אתה”, ומזדקפים ואומרים 

את השם. 
כשהש”ץ מתחיל ”מודים” הקהל ׁשוחה אתו ואומר ”מודים דרבנן”.

ה  ַאּתָ מֹוִדים ֲאַנְחנּו ָלְך ׁשָ

הּוא יהוה ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי 

ָוֶעד,  ְלעֹוָלם  ֲאבֹוֵתינּו 

ֵענּו  ִיׁשְ ָמֵגן  ינּו,  ַחּיֵ צּור 

ָודֹור.  ְלדֹור  הּוא  ה  ַאּתָ

ֶתָך  ִהּלָ ר ּתְ ָך ּוְנַסּפֵ נֹוֶדה ּלְ

סּוִרים  ַהּמְ ינּו  ַחּיֵ ַעל 

מֹוֵתינּו  ִנׁשְ ְוַעל  ָיֶדָך,  ּבְ

יָך  קּודֹות ָלְך, ְוַעל ִנּסֶ ַהּפְ

ְוַעל  נּו,  ִעּמָ יֹום  ׇכל  ּבְ ׁשֶ

ְוטֹובֹוֶתיָך  ִנְפְלאֹוֶתיָך 

ָוֹבֶקר  ֶעֶרב  ֵעת,  ׇכל  ּבְ ׁשֶ

מודים דרבנן

ה  ַאּתָ מֹוִדים ֲאַנְחנּו ָלְך ׁשָ

הּוא יהוה ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי 

ר,  ׂשָ ֲאבֹוֵתינּו, ֱאלֵֹהי ׇכל ּבָ

ית.  ֵראׁשִ ּבְ יֹוֵצר  יֹוְצֵרנּו, 

ְמָך  ְלׁשִ ְוהֹוָדאֹות  ָרכֹות  ּבְ

ַעל  דֹוׁש  ְוַהּקָ דֹול  ַהּגָ

ן  ּכֵ נּו.  ְמּתָ ְוִקּיַ ֶהֱחִייָתנּו  ׁשֶ

ְוֶתֱאֹסף  ֵמנּו  ּוְתַקּיְ נּו  ַחּיֵ ּתְ

ָך  ֻלּיֹוֵתינּו ְלַחְצרֹות ׇקְדׁשֶ ּגָ

ְוַלֲעׂשֹות  יָך  ֻחּקֶ ֹמר  ִלׁשְ

ֵלָבב  ּבְ ָך  ּוְלׇעְבּדְ ְרצֹוֶנָך 

מֹוִדים  ָאנּו  ׁשֶ ַעל  ֵלם,  ׁשָ

רּוְך ֵאל ַההֹוָדאֹות. ָלְך. ּבָ

י  ּכִ ְוַהְמַרֵחם  ַרֲחֶמיָך,  י לֹא ָכלּו֘  ּכִ ָרִים. ַהּטֹוב  ְוָצה�
ינּו ָלְך. י ֵמעֹוָלם ִקּוִ ּמּו ֲחָסֶדיָך, ּכִ לֹא ַת֫

בחנוכה ובפורים מוסיפים כאן ”ועל הנסים” )בעמוד הבא(.
שכח לומר ”ועל הניסים” וכבר אמר ”ברוך אתה ה’” של חתימת הברכה, אינו חוזר.

ְוֶתֱחֶזיָנה – ותראינה. 
המופקדות   – ָלְך  קּודֹות  ַהּפְ לנו.  ומושיע  מגן   – ֵענּו  ִיׁשְ ָמֵגן  חוזק.   – צּור 
ָרִים – )מודים אנחנו לך(. ַהּטֹוב – )אתה הוא הטוב(.  )כפיקדון(. ֶעֶרב ָוֹבֶקר ְוָצה�

ָך – לבית המקדש,  ׇקְדׁשֶ ְלַחְצרֹות  ית – בורא העולם יש מאין.  ֵראׁשִ ּבְ יֹוֵצר 
ָאנּו מֹוִדים ָלְך – )מודים אנחנו לך על שזכינו להודות לך(. לירושלים. ַעל ׁשֶ
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נּו  ְמָך ַמְלּכֵ א ׁשִ ְוִיְתַנּשֵׂ ַרְך ְוִיְתרֹוַמם  ִיְתּבָ ם  ּלָ ּכֻ ְוַעל 

ִמיד, ְלעֹוָלם ָוֶעד. ּתָ
...................................................................................................

ועל הניסים 

ְוַעל  ׁשּועֹות  ַהּתְ ְוַעל  בּורֹות  ַהּגְ ְוַעל  ְרָקן  ַהּפֻ ְוַעל  ים  ּסִ ַהּנִ ְוַעל 
ַלֲאבֹוֵתינּו  יָת  ָעׂשִ ׁשֶ ְלָחמֹות  ַהּמִ ְוַעל  ָחמֹות  ַהּנֶ ְוַעל  ְפָלאֹות  ַהִנּ

ה. ַמן ַהּזֶ ּזְ ִמים ָהֵהם, ּבַ ּיָ ּבַ
בחנוכה

יֹוָחָנן  ן  ּבֶ ְתָיהּו  ַמּתִ יֵמי  ּבִ

ּוָבָניו,  מֹוַנאי  ַחׁשְ דֹול  ּגָ ּכֵֹהן 

ָעה  ָעְמָדה ַמְלכּות ָיָון ָהְרׁשָ ׁשֶ ּכְ

יָחם  ּכִ ְלַהׁשְ ָרֵאל  ִיׂשְ ָך  ַעּמְ ַעל 

י  ֵמֻחּקֵ ּוְלַהֲעִביָרם  ּתֹוָרֶתָך 

ַרֲחֶמיָך  ּבְ ה  ְוַאּתָ ְרצֹוֶנָך, 

ֵעת  ּבְ ָלֶהם  ְדּתָ  ָעַמ֫ ים  ָהַרּבִ

ְנּתָ  ּ ַד֫ ִריָבם,  ֶאת  ְבּתָ  ַר֫ ָצָרָתם, 

ְמּתָ ֶאת ִנְקָמָתם,  יָנם, ָנַק֫ ֶאת ּדִ

ים,  ׁשִ ַחּלָ ַיד  ּבְ ּבֹוִרים  ִגּ ְרּתָ  ָמַס֫

ּוְטֵמִאים  ים,  ְמַעּטִ ַיד  ּבְ ים  ְוַרּבִ

ַיד  ּבְ ִעים  ּוְרׁשָ ְטהֹוִרים,  ַיד  ּבְ

עֹוְסֵקי  ַיד  ּבְ ְוֵזִדים  יִקים,  ַצּדִ

דֹול  ם ּגָ יָת ׁשֵ תֹוָרֶתָך, ּוְלָך ָעׂשִ֫

בפורים

ן  ׁשּוׁשַ ּבְ ר  ְוֶאְסּתֵ ַכי  ׇמְרּדְ יֵמי  ּבִ

ָעַמד ֲעֵליֶהם ָהָמן  ׁשֶ יָרה, ּכְ ַהּבִ

ִמיד ַלֲהרֹג  ׁש ְלַהׁשְ ּקֵ ּבִ ע,  ָהָרׁשָ

הּוִדים  ַהּיְ ל  ּכׇ ֶאת  ד  ּוְלַאּבֵ

ים  ְוָנׁשִ ַטף  ָזֵקן  ְוַעד  ַער  ִמּנַ֫

ר  ָעׂשָ ה  לֹוׁשָ ׁשְ ּבִ ֶאָחד,  יֹום  ּבְ

הּוא  ר,  ָעׂשָ ֵנים  ׁשְ ְלֹחֶדׁש 

ָלבֹוז.  ָלָלם  ּוׁשְ ֲאָדר,  ֹחֶדׁש 

ְרּתָ  ים ֵהַפ֫ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ה ּבְ ְוַאּתָ

ֶאת  ְלּתָ  ְוִקְלַק֫ ֲעָצתֹו,  ֶאת 

מּולֹו  ֫בֹוָת ּלֹו ּגְ ְבּתֹו, ַוֲהׁשֵ ַמֲחׁשַ

ָניו  רֹאׁשֹו, ְוָתלּו אֹותֹו ְוֶאת ּבָ ְבּ

ַעל ָהֵעץ.

ּוֻפְרָקן  ְגדֹוָלה  ׁשּוָעה  ּתְ יָת  ָעׂשִ֫ ָרֵאל  ִיׂשְ ָך  ּוְלַעּמְ עֹוָלֶמָך,  ּבְ ְוָקדֹוׁש 

יֶתָך, ּוִפּנּו ֶאת ֵהיָכֶלָך,  אּו ָבֶניָך ִלְדִביר ּבֵ ְך ּבָ ַחר ּכָ ה. ְוַא֫ ַהּיֹום ַהּזֶ ּכְ

ְוָקְבעּו  ָך,  ׇקְדׁשֶ ַחְצרֹות  ּבְ ֵנרֹות  יקּו  ְוִהְדִל֫ ָך,  ׁשֶ ִמְקּדָ ֶאת  ְוִטֲהרּו 

דֹול. ְמָך ַהּגָ ל ְלׁשִ ּלּו ְלהֹודֹות ּוְלַהּלֵ ה ֵא֫ מֹוַנת ְיֵמי ֲחֻנּכָ ׁשְ

ם” )בראש העמוד(. ּלָ וממשיכים ”ְוַעל ּכֻ

ְרָקן – הישועה.  ים – )נמשך אל ”מודים” שלמעלה(. ַהּפֻ ּסִ ְוַעל ַהּנִ
ם – )על כל הטובות והניסים(.  ּלָ ְוַעל ּכֻ
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בעשרת ימי תשובה מוסיפים ”וכתוב” )ואם שכח, אינו חוזר(:

ָך. ֵני ְבִריֶת֫ ל ּבְ ים טֹוִבים ּכׇ ּוְכֹתב ְלַחּיִ

ְמָך  ָלה, ִויַהְללּו ִויָבְרכּו ֶאת ׁשִ ים יֹו֫דּוָך ּסֶ֫ ְוׇכל ַהַחּיִ
ְיׁשּוָעֵתנּו  ָהֵאל  טֹוב,  י  ּכִ ְלעֹוָלם  ֱאֶמת  ּבֶ דֹול  ַהּגָ
יהוה,  ה  ַאּתָ רּוְך  ּבָ ַהּטֹוב.  ָהֵאל  ֶסָלה,  ְוֶעְזָרֵתנּו 

ְמָך ּוְלָך ָנֶאה ְלהֹודֹות. ַהּטֹוב ׁשִ
...................................................................................................

בחזרת הש”ץ אומרים ברכת כהנים. לפני הברכה אומרים הכהנים בלחש:

יָתנּו ְלָבֵרְך ֶאת  ּוִ ּצִ ָרָכה זֹו ׁשֶ ֵהא ּבְ ּתְ ָפֶניָך יהוה ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו, ׁשֶ ְיִהי ָרצֹון ִמּלְ
ה ְוַעד עֹוָלם. ּה ִמְכׁשֹול ְוָעוׂן ֵמַעּתָ ֵלָמה, ְולֹא ִיְהֶיה ּבָ ָרָכה ׁשְ ָרֵאל ּבְ ָך ִיׂשְ ַעּמְ

אם עלו כהנים לדוכן קוראים להם: ּכֲֹהִנים 

)לכהן יחיד אין קוראים( והכהנים מברכים:

ֶמֶלְך  ֱאלֵֹהינּו  יהוה  ה  ַאּתָ רּוְך  ּבָ
תֹו  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ נּו  ׁשָ ִקּדְ ר  ֲאׁשֶ ָהעֹוָלם, 
ַעּמֹו  ֶאת  ְלָבֵרְך  נּו  ְוִצּוָ ַאֲהרֹן,  ל  ׁשֶ
ַאֲהָבה. )הקהל: ָאֵמן(  ָרֵאל ּבְ ִיׂשְ

והש”ץ מקריא מלה במלה:

ָך: )הקהל: ָאֵמן( ְמֶר֫ ֶרְכָך֘ יהוה ְוִיׁשְ ְיָבֽ
 : ּךָ ָניו ֵאֶליָך ִויֻחּנֶ֫ ָיֵאר יהוה ּפָ

)הקהל: ָאֵמן(

ָניו ֵאֶליָך א יהוה ּפָ ִיּשָׂ
לֹום:         )הקהל: ָאֵמן( ם ְלָך ׁשָ ְוָיׂשֵ

אם אין כהנים עולים לדוכן, 

אומר הש”ץ:

ְרֵכנּו  ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו, ּבָ
ּתֹוָרה  ּבַ ת  ׁשֶ ּלֶ ַהְמׁשֻ ָרָכה  ּבְ ּבַ
ָך,  ַעְבּדֶ ה  ֹמׁשֶ ְיֵדי  ַעל  תּוָבה  ַהּכְ
ּוָבָניו  ַאֲהרֹן  י  ִמּפִ ָהֲאמּוָרה 

ָאמּור: ָך, ּכָ ּכֲֹהִנים ַעם ְקדֹוׁשֶ

ָך:   ְמֶר֫ ֶרְכָך֮ יהוה ְוִיׁשְ ְיָבֽ
ן ְיִהי ָרצֹון( )הקהל: ּכֵ

 : ּךָ ָניו ֵאֶליָך ִויֻחּנֶ֫ ָיֵאר יהוה ּפָ
ן ְיִהי ָרצֹון( )הקהל: ּכֵ

ָניו ֵאֶליָך  א יהוה ּפָ ִיּשָׂ
ן ְיִהי ָרצֹון( לֹום: )הקהל: ּכֵ ם ְלָך ׁשָ ְוָיׂשֵ

לֹום” )בעמוד הבא(. ים ׁשָ והש”ץ ממשיך ”ׂשִ

נוהגים לומר בלחש לאחר ברכת כהנים 
)במקור תוקן עבור מי שחלם חלום ונפשו עגומה עליו(:

ים  ׂשִ ּתָ לֹום. ְיִהי ָרצֹון ׁשֶ ְמָך ׁשָ לֹום ְוׁשִ ה ׁשָ ְגבּוָרה, ַאּתָ רֹום ׁשֹוֵכן ּבִ ּמָ יר ּבַ ַאּדִ
לֹום. ֶמֶרת ׁשָ ים ּוְבָרָכה ְלִמׁשְ ָרֵאל ַחּיִ ית ִיׂשְ ָך ּבֵ ל ַעְמּ ָעֵלינּו ְוַעל ּכׇ

ל עֹוָלם” )בסוף העמוד הבא(. והכהנים ממשיכים ”ִרּבֹונֹו ׁשֶ

במדבר ו

ְמָך – ששמך טוב.  ֶסָלה – לנצח. ַהּטֹוב ׁשִ
ת - המורכבת משלושה פסוקי ברכה.  ׁשֶ ּלֶ ַהְמׁשֻ

לֹום  ה ׁשָ ְגבּוָרה – הגבורה היא כביכול משכנו של ה’. ַאּתָ יר – חזק. ׁשֹוֵכן ּבִ ַאּדִ
לֹום – )”מלך שהשלום שלו”; ”שלום” הוא אחד  ְמָך ׁשָ – אתה מקור השלום. ְוׁשִ

הכינויים של הקב”ה(. 
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יט. ברכת שלום

ָוֶחֶסד ֵחן  ים  ַחּיִ ּוְבָרָכה,  טֹוָבה  לֹום  ׁשָ ים  ׂשִ

ְרֵכנּו  ּבָ ָך.  ַעּמֶ ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ּכׇ ְוַעל  ָעֵלינּו  ְוַרֲחִמים 

ֶניָך  ּפָ ְבאֹור  י  ּכִ ֶניָך,  ּפָ אֹור  ּבְ ֶאָחד  ּכְ נּו  ּלָ ּכֻ ָאִבינּו 

ְוַאֲהַבת ֶחֶסד  ים  ַחּיִ ּתֹוַרת  נּו יהוה ֱאלֵֹהינּו  ּלָ ָנַתּתָ 

לֹום. ְוטֹוב ִיְהֶיה  ים ְוׁשָ ּוְצָדָקה ּוְבָרָכה ְוַרֲחִמים ְוַחּיִ

ׇכל  ָרֵאל ּבְ ָך ִיׂשְ ל ַעּמְ ֵעיֶניָך ְלָבְרֵכנּו ּוְלָבֵרְך ֶאת ּכׇ ּבְ

לֹוֶמָך. ׁשְ ָעה ּבִ ֵעת ּוְבׇכל ׁשָ

בעשרת ימי תשובה מוסיפים ”בספר חיים” )ואם שכח, אינו חוזר(:

טֹובֹות,  ּוְגֵזרֹות  טֹוָבה,  ּוַפְרָנָסה  לֹום,  ְוׁשָ ָרָכה  ּבְ ים,  ַחּיִ ֵסֶפר  ּבְ

ית  ּבֵ ָך  ַעּמְ ְוׇכל  ֲאַנְחנּו  ְלָפֶניָך,  ֵתב  ְוִנּכָ ֵכר  ִנּזָ ְוֶנָחמֹות,  ְיׁשּועֹות 

לֹום. ים טֹוִבים ּוְלׁשָ ָרֵאל, ְלַחּיִ ִיׂשְ

לֹום. ָ ּשׁ ָרֵאל ּבַ ה יהוה, ַהְמָבֵרְך ֶאת ַעּמֹו ִיׂשְ רּוְך ַאּתָ ּבָ

ֹגֲאִלי: Ôיָך, יהוה צּוִרי ו ָפֶנ֫ Ôי ל ֶהְגיֹון ִלּבִ Ôָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ו Ôִיְהיּו ל

עד כאן חזרת הש”ץ. בתפילת לחש ממשיכים בעמוד הבא. 

84( אומרים  84. בימים שאין אומרים בהם תחנון )ראה תחילת עמ’  תחנון בעמ’ 

חצי קדיש )עמ’ 94(.

...................................................................................................

לאחר ברכת כהנים אומרים הכהנים:

מֹו  ּכְ נּו  ִעּמָ ה  ֲעׂשֵ ה  ַאּתָ ַאף  ָעֵלינּו.  ַזְרּתָ  ּגָ ׁשֶּ ַמה  ינּו  ָעׂשִ עֹוָלם,  ל  ׁשֶ ִרּבֹונֹו 

ֶאת  ָך  ַעּמְ ֶאת  ּוָבֵרְך  ַמִים  ָ ַהּשׁ ִמן  ָך  ׇקְדׁשְ עֹון  ִמּמְ יָפה  ִק֫ ַהׁשְ נּו~  ֫ ִהְבַטְחּתָ ׁשֶ

ְעּתָ ַלֲאֹבֵתינּו ֶאֶרץ ָזַבת  ּבַ ר ִנׁשְ ֲאׁשֶ ה ָלנּו, ּכַ ר ָנַתּתָ ָרֵאל ְוֵאת ָהֲאָדָמה ֲאׁשֶ ִיׂשְ

ָחָלב ּוְדָבׁש:

יש נוהגים שמי שחלם חלום רע אומר כאן ’רבונו של עולם אני שלך’ וכו’ 
)להלן עמ’ 130(.

תהלים יט

דברים כו

ים ְוַאֲהַבת  ֶניָך – בפניך המאירות  )באהבתך הנגלית לנו(. ּתֹוַרת ַחּיִ ְבאֹור ּפָ
ֶחֶסד – התורה היא תורת חיים והיא מחנכת אותנו לאהבת חסד. 
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תפילת מר בריה דרבינא

ְוִלְמַקְלַלי  ִמְרָמה,  ר  ּבֵ ִמּדַ ָפַתי  ּוׂשְ ֵמָרע  ְלׁשֹוִני  ְנֹצר  ֱאלַֹהי, 

תֹוָרֶתָך,  י ּבְ ַתח ִלּבִ ְהֶיה. ּפְ ָעָפר ַלּכֹל ּתִ י ּכֶ י ִתּדֹם, ְוַנְפׁשִ ַנְפׁשִ

ִבים ָעַלי  ִמים ְוַהחֹוׁשְ י. ְוׇכל ַהּקָ ְרּדֹף ַנְפׁשִ ְוַאֲחֵרי ִמְצֹוֶתיָך ּתִ

ְלַמַען  ה  ֲעׂשֵ ם.  ְבּתָ ַמֲחׁשַ ְוַקְלֵקל  ָרָעה, ְמֵהָרה ָהֵפר ֲעָצָתם 

ה ְלַמַען  ה ְלַמַען ּתֹוָרֶתָך, ֲעׂשֵ ה ְלַמַען ְיִמיֶנָך, ֲעׂשֵ ֶמָך, ֲעׂשֵ ׁשְ

ִני: יָעה ְיִמיְנָך ַוֲעֵנ֫ ֶתָך. ְלַמַען ֵיָחְלצּון ְיִדיֶדיָך הֹוׁשִ֫ ָ ְקֻדּשׁ

ֹגֲאִלי: Ôיָך, יהוה צּוִרי ו ָפֶנ֫ Ôי ל ֶהְגיֹון ִלּבִ Ôָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ו Ôִיְהיּו ל

לפני ”עושה שלום” כורע ופוסע שלוש פסיעות אחורנית ומחווה קידה לשמאל, 

לימין ולאמצע ומזדקף, ושוהה מעט לפני שחוזר למקומו. בתפילה בציבור חוזר 

למקומו לקראת התחלת הקדושה )עמ’ 72(.

ְמרֹוָמיו, לֹום ּבִ ה ׁשָ ֹעׂשֶ
בעשרת ימי תשובה: 

ְמרֹוָמיו, לֹום ּבִ ָ ה ַהּשׁ ֹעׂשֶ

ָרֵאל, ְוִאְמרּו ָאֵמן. ל ִיׂשְ לֹום ָעֵלינּו ְוַעל ּכׇ ה ׁשָ הּוא ַיֲעׂשֶ

ׁש  ְקּדָ ית ַהּמִ ֶנה ּבֵ ּבָ ּיִ ָפֶניָך יהוה ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו, ׁשֶ ְיִהי ָרצֹון ִמּלְ

יֵמי עֹוָלם  ִיְרָאה ּכִ ם ַנֲעׇבְדָך ּבְ תֹוָרֶתָך. ְוׁשָ ְמֵהָרה ְבָיֵמינּו, ְוֵתן ֶחְלֵקנּו ּבְ ּבִ

יֵמי עֹוָלם  ָלִם ּכִ ִנים ַקְדמֹוִנּיֹות. ְוָעְרָבה ַליהוה ִמְנַחת ְיהּוָדה ִוירּוׁשָ ּוְכׁשָ

ת: ִנים ַקְדֹמִניֹּ ּוְכׁשָ

בתפילה בציבור הש”ץ חוזר על התפילה )עמ’ 71(, ומתחיל ”אדני שפתי תפתח”. 

אחר כל אחת מברכותיו של הש”ץ השומעים עונים ”אמן”. אחרי ”מחיה המתים” 

דרבנן”.  ”מודים  אתו  הציבור  אומר  ”מודים”  מתחיל  וכשהוא  קדושה.  אומרים 

אחרי ”הטוב שמך ולך נאה להודות” מוסיפים סדר ”ברכת כהנים”, והש”ץ מסיים 

)עמ’  יש שאומרים כאן ”סליחות”  ציבור  לרצון”. בתענית  ”יהיו  תפילתו בפסוק 

581(, ויש שאומרים סליחות אחרי הוידוי ונפילת אפים.

בראש חודש, בחנוכה, בחולו של מועד, ביום העצמאות וביום ירושלים קוראים 

”הלל” אחרי חזרת הש”ץ )עמ’ 480(.

ברכות יז

תהלים ס 

שם יט

אבות פרק ה

מלאכי ג

ָעָפר – )שהכל  מֹור. ֵמָרע – מלדבר רע. ִתּדֹם – תשתוק )ולא תענה(. ּכֶ ְנֹצר – ׁשְ
ה’  )ימין   – ְיִמיֶנָך  ְלַמַען  בקשתי(.  )את   – ה  ֲעׂשֵ נעלב(.  ואינו  עליו,  דורכים 

י – מחשבות לבי.  הרוממה(. ֵיָחְלצּון – יינצלו. ְיִדיֶדיָך – ישראל. ְוֶהְגיֹון ִלּבִ

תֹוָרֶתָך – שנהיה עוסקים בתורה. ְוֵתן ֶחְלֵקנּו ּבְ
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ימים שאין אומרים בהם תחנון בשחרית: ראש חודש, חנוכה, ט”ו בשבט, י”ד וט”ו 

באדר ראשון )פורים קטן(, שני ימי פורים, כל חודש ניסן, יום העצמאות, י”ד באייר 

)פסח שני(, ל”ג בעומר, יום ירושלים, מר”ח סיון עד י”ב בו, תשעה באב, ט”ו באב, 

ערב ראש השנה, מערב יום כיפור עד ר”ח מרחשון, וכן אין אומרים תחנון בבית 

הכנסת שיש בו ברית מילה או שמתפלל בו אחד מבעלי הברית )אבי הבן, הסנדק 

או המוהל( או חתן בשבעת ימי המשתה שלו, ובבית האבל. בימים אלה, אם אין 

נוהגים  ’אשמנו’  באמירת   .)94 )בעמ’  קדיש  חצי  אומר  הלל, הש”ץ  קריאת  בהם 

להכות עם יד ימין על הלב בכל תיבה.

וידוי

ְוַאל  ֵתנּו  ִפּלָ ּתְ ְלָפֶניָך  בֹוא  ּתָ ֲאבֹוֵתינּו,  ֵואלֵֹהי  ֱאלֵֹהינּו 

ֶרף לֹוַמר  י ֹע֫ י ָפִנים ּוְקׁשֵ ֵאין ָאנּו ַעּזֵ ֵתנּו, ׁשֶ ִחּנָ ם ִמּתְ ְתַעּלַ ּתִ

יִקים ֲאַנְחנּו ְולֹא  ְלָפֶניָך יהוה ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו ַצּדִ

ָחָטאנּו, ֲאָבל ֲאַנְחנּו ַוֲאבֹוֵתינּו ָחָטאנּו.

ֶהֱעִוינּו,  ִפי,  ֹד֫ ְרנּו  ּבַ ּדִ ַזְלנּו,  ּגָ ַגְדנּו,  ּבָ ְמנּו,  ָאׁשַ

ָיַעְצנּו  ֶקר,  ׁשֶ ָטַפְלנּו  ָחַמְסנּו,  ַזְדנּו,  ְענּו,  ְוִהְרׁשַ

ָעִוינּו,  ָסַרְרנּו,  ִנַאְצנּו,  ָמַרְדנּו,  ַלְצנּו,  ְבנּו,  ּזַ ּכִ ָרע, 

ַחְתנּו,  ׁשִ ְענּו,  ָרׁשַ ֹעֶרף,  ינּו  ִ ִקּשׁ ָצַרְרנּו,  ְענּו,  ׁשַ ּפָ

ְענּו. ְעּתָ ִעינּו, ּתִ ַעְבנּו, ּתָ ּתִ

ָלנּו,  ָוה  ׁשָ֫ ְולֹא  ַהּטֹוִבים  ֶטיָך  ּפָ ׁשְ ּוִמּמִ ְצֹוֶתיָך  ִמּמִ ַסְרנּו 

יָת,  ָעׂשִ ֱאֶמת  י  ּכִ ָעֵלינּו,  א  ַהּבָ ל  ּכׇ ַעל  יק  ַצּדִ ה  ְוַאּתָ

ְענּו: ַוֲאַנְחנּו ִהְרׁשָ

נחמיה ט

ֹדִפי – דברים מגונים. ַזְדנּו – חטאנו במזיד. ָטַפְלנּו – חיברנו. ַלְצנּו – דיברנו 
ַעְבנּו – עשינו תועבות.  דברי לעג וליצנות. ִנַאְצנּו – ִהכעסנו. ָצַרְרנּו – ִהצקנו. ּתִ

ְענּו – רימינו.  ְעּתָ ִעינּו – סרנו מן הדרך הנכונה. ּתִ ּתָ
ָוה – לא היה כדאי. ְולֹא ׁשָ
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המתפלל ביחידות אינו אומר י”ג מידות

י”ג מידות

ׁשּוָבה  ה, ּוַבַעל ָהַרֲחִמים ִנְקֵראָת, ְוֶדֶרְך ּתְ ִים ַאּתָ ֵאל ֶאֶרְך ַאּפַ

ְזּכֹר ַהּיֹום ּוְבׇכל יֹום ְלֶזַרע  ת ַרֲחֶמיָך ַוֲחָסֶדיָך ּתִ ֻדּלַ הֹוֵריָת, ּגְ

ַעל ָהַרֲחִמים.  ה הּוא ּבַ י ַאּתָ ַרֲחִמים, ּכִ ֶפן ֵאֵלינּו ּבְ ְיִדיֶדיָך. ּתֵ֫

ֶדם.  ֫ ִמּקֶ ֶלָעָנו  הֹוַדְעּתָ  ּכְ ם,  ְנַקּדֵ ֶניָך  ּפָ ה  ּוִבְתִפּלָ ַתֲחנּון  ּבְ

ָנֶפיָך ֶנְחֶסה  תּוב. ּוְבֵצל ּכְ תֹוָרְתָך ּכָ מֹו ּבְ ָך ׁשּוב, ּכְ ֵמֲחרֹון ַאּפְ

ע ְוִתְמֶחה  ׁשַ ֲעֹבר ַעל ּפֶ ָעָנן. ּתַ ֶרד יהוה ּבֶ יֹום ַוּיֵ ְוִנְתלֹוָנן, ּכְ

יב ֶמּנּו  ְוָעֵתנּו ְוַתְקׁשִ ֲאִזין ׁשַ ם. ּתַ ב ִעּמֹו ׁשָ ְתַיּצֵ יֹום ַוּיִ ם, ּכְ ָאׁשָ

ם ֶנֱאַמר~  ם יהוה, ְוׁשָ ְקָרא ְבׁשֵ יֹום ַוּיִ ַמֲאָמר, ּכְ

ְקָרא ָניו, ַוּיִ ֲעֹבר יהוה ַעל ּפָ ַוּיַ

ְוַרב  ִים  ַאּפַ ֶאֶרְך  ְוַחּנּון,  ַרחּום  ֵאל  יהוה,  יהוה, 

ע  א ָעֹון ָוֶפׁשַ ֶסד ָלֲאָלִפים, ֹנׂשֵ ֶסד ֶוֱאֶמת: ֹנֵצ֮ר ֶח֫ ֶח֫

אֵתנּו  ּוְלַחּטָ ַלֲעֹוֵננּו  ְוָסַלְחּתָ  ה:  ְוַנּקֵ ָאה,  ְוַחּטָ

ָלנּו  ְמַחל  ָחָטאנּו,  י  ּכִ ָאִבינּו  ָלנּו  ְסַלח  נּו:  ּוְנַחְלּתָ֫

ח, ְוַרב  ה ֲאֹדָני טֹוב ְוַסּלָ י ַאּתָ ְענּו. ּכִ י ָפׁשָ נּו ּכִ ַמְלּכֵ

ֶחֶסד ְלׇכל ֹקְרֶאיָך:

שמות לד

שם

תהלים פו

ֶדם – מלפנים. ְוִנְתלֹוָנן  הֹוַדְעּתָ – כמו שהודעת. ֶלָעָנו – )למשה רבינו(. ִמּקֶ ּכְ
ֲעֹבר ַעל – תסלח. ֶמּנּו – ממנו, מאיתנו. ַמֲאָמר – אמירתנו.  – נלון ונתגורר. ּתַ
ִים – סבלן, דוחה את הכעס. ְוַרב ֶחֶסד ֶוֱאֶמת  ַחּנּון – מלא חנינה. ֶאֶרְך ַאּפַ
– מרבה לעשות חסד ואמת. ֹנֵצר ֶחֶסד ָלֲאָלִפים – שומר חסדו לאלפי דורות. 

נּו – תיקח אותנו להיות נחלתך וחלקך. א – סולח. ּוְנַחְלּתָ ֹנׂשֵ
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נפילת אפיים

ים  י ַרּבִ א ְבַיד יהוה ּכִ ָלה ּנָ ד, ַצר ִלי ְמֹאד, ִנּפְ ִוד ֶאל ּגָ ַוּיֹאֶמר ּדָ
ָלה: ַרֲחָמיו, ּוְבַיד ָאָדם ַאל ֶאּפֹ֫

ַרחּום ְוַחּנּון ָחָטאִתי ְלָפֶניָך. יהוה ָמֵלא ַרֲחִמים, ַרֵחם ָעַלי 

ֲחנּוָני. ל ּתַ ְוַקּבֵ

ִני  ׇחּנֵ ֵרִני:  ְתַיּסְ ֲחָמְתָך  ּבַ ְוַאל  תֹוִכיֵחִני,  ָך  ַאּפְ ּבְ ַאל  יהוה 

י  י ִנְבֲהלּו ֲעָצָמי: ְוַנְפׁשִ ִני, ְרָפֵאִני יהוה ּכִ י ֻאְמַלל ָא֫ יהוה ּכִ

ָצה  ַחּלְ ה יהוה ַעד ָמָתי: ׁשּוָב֮ה יהוה,  ְוַאּתָ ִנְבֲהָלה ְמֹאד, 

אֹול  ׁשְ ֶות ִזְכֶרָך, ּבִ ּמָ י ֵאין ּבַ ָך: ּכִ יֵעִני ְלַמַען ַחְסּדֶ י, הֹוׁשִ ַנְפׁשִ

ִתי,  ִמּטָ ַלְיָלה  ְבׇכל  ֶחה  ַאׂשְ ַאְנָחִתי,  ְבּ י  ְעּתִ ָיַג֫ ְך:  ּלָ ֫יֹוֶדה  ִמי 

ׇכל  ּבְ ַעס ֵעיִני, ָעְתָקה  ה ִמּכַ ׁשָ י ַאְמֶסה: ָעׁשְ ִדְמָעִתי ַעְרׂשִ ּבְ

ְכִיי:  ַמע יהוה קֹול ּבִ י ׁשָ ֶון, ּכִ ֲעֵלי ָא֫ ל ּפֹ֫ י ּכׇ ּנִ צֹוְרָרי: ֫סּורּו ִמּמֶ

ֲהלּו ְמֹאד  ׁשּו ְוִיּבָ ח: ֵיֹב֫ ִתי ִיּקָ ִפּלָ ִתי, יהוה ּתְ ִחּנָ ַמע יהוה ּתְ ׁשָ

ַגע: בּו ֵי֫בֹׁשּו ָר֫ ל ֹאְיָבי, ָיׁשֻ֫ ּכׇ

בכל יום ממשיכים ”שומר ישראל” )בעמ’ 93(. בשני וחמישי אומרים 
קודם תחנונים נוספים )מעמ’ 89 ואילך(.

בתענית ציבור אומרים כאן ”סליחות” )עמ’ 581(.

בעשרת ימי תשובה )חוץ מעיו”כ( ובתענית ציבור אומרים ”אבינו מלכנו”.
נוהגים לפתוח את ארון הקודש לפני אמירת ”אבינו מלכנו” ולעמוד.

”אבינו מלכנו”

נּו, ָחָטאנּו ְלָפֶניָך. ָאִבינּו ַמְלּכֵ

ה. ּתָ ֮א ָא֫ נּו, ֵאין ָלנּו ֶמֶלְך ֶאּלָ ָאִבינּו ַמְלּכֵ

ֶמָך. נּו ְלַמַען ׁשְ ה ִעּמָ נּו, ֲעׂשֵ ָאִבינּו ַמְלּכֵ

בעשרת ימי תשובה: 

נּו,  ָאִבינּו ַמְלּכֵ
ָנה טֹוָבה. ׁש ָעֵלינּו ׁשָ ַחּדֵ

בתענית צבור:

נּו,  ָאִבינּו ַמְלּכֵ
ָנה טֹוָבה. ֵרְך ָעֵלינּו ׁשָ ּבָ

שמואל ב כד

תהלים ו

ֶות  ּמָ ָצה – הצל. ּבַ תֹוִכיֵחִני – תייסרני. ִנְבֲהלּו ֲעָצָמי – עצמותיי רועדות. ַחּלְ
ֶחה וכו’ – אני  ַאְנָחִתי – מרוב אנחות. ַאׂשְ י – עייפתי. ְבּ – אחרי המוות. ָיַגְעּתִ
י – משכבי. ַאְמֶסה – אמיס )אציף  בוכה על חטאי ומיטתי ׂשוחה בדמעותיי. ַעְרׂשִ

ׇכל צֹוְרָרי  ַעס – מצער, מיגון. ָעְתָקה – זקנה. ּבְ ה – כבתה. ִמּכַ ׁשָ בדמעותיי(. ָעׁשְ

בּו ֵיבֹׁשּו – ישובו אחור בבושה. ָרַגע – מיד. – מכל מה שגרמו לי שונאיי. ָיׁשֻ
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ֵזרֹות ָקׁשֹות. ל ְגּ ל ֵמָעֵלינּו ּכׇ ּטֵ נּו, ּבַ ָאִבינּו ַמְלּכֵ

בֹות ׂשֹוְנֵאינּו. ל ַמְחׁשְ ּטֵ נּו, ּבַ ָאִבינּו ַמְלּכֵ

נּו, ָהֵפר ֲעַצת אֹוְיֵבינּו. ָאִבינּו ַמְלּכֵ

ִטין ֵמָעֵלינּו. ל ַצר ּוַמׂשְ ה ּכׇ ּלֵ נּו, ּכַ ָאִבינּו ַמְלּכֵ

ִטיֵנינּו ּוְמַקְטְרֵגינּו. ּיֹות ַמׂשְ נּו, ְסֹתם ּפִ ָאִבינּו ַמְלּכֵ

ִחית ְוָעֹון ִבי ּוַמׁשְ ה ֶדֶבר ְוֶחֶרב ְוָרָעב ּוׁשְ ּלֵ נּו, ּכַ ָאִבינּו ַמְלּכֵ

ֵני ְבִריֶתָך. ַמד ִמּבְ ּוׁשְ

ֲחָלֶתָך. ָפה ִמּנַ נּו, ְמַנע ַמּגֵ ָאִבינּו ַמְלּכֵ

נּו, ְסַלח ּוְמַחל ְלׇכל ֲעֹונֹוֵתינּו. ָאִבינּו ַמְלּכֵ

ֶגד ֵעיֶניָך. ֵעינּו ְוַחּטֹאֵתינּו ִמּנֶ ׁשָ נּו, ְמֵחה ְוַהֲעֵבר ּפְ ָאִבינּו ַמְלּכֵ

ְטֵרי חֹובֹוֵתינּו. ל ׁשִ ים ּכׇ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ נּו, ְמֹחק ּבְ ָאִבינּו ַמְלּכֵ

מכאן ועד אחרי ’סליחה ומחילה’
נוהגים שהש”ץ והקהל אחריו אומרים משפט אחרי משפט.

ֵלָמה ְלָפֶניָך. ְתׁשּוָבה ׁשְ נּו, ַהֲחִזיֵרנּו ּבִ ָאִבינּו ַמְלּכֵ

ָך. ֵלָמה ְלחֹוֵלי ַעּמֶ ַלח ְרפּוָאה ׁשְ נּו, ׁשְ ָאִבינּו ַמְלּכֵ

יֵננּו. ַזר ּדִ נּו, ְקַרע רַֹע ּגְ ָאִבינּו ַמְלּכֵ

ִזְכרֹון טֹוב ְלָפֶניָך. נּו, ׇזְכֵרנּו ּבְ ָאִבינּו ַמְלּכֵ

בעשרת ימי תשובה:

ְתֵבנּו נּו, ּכׇ ָאִבינּו ַמְלּכֵ
ים טֹוִבים. ֵסֶפר ַחּיִ ּבְ

ְתֵבנּו נּו, ּכׇ ָאִבינּו ַמְלּכֵ
ה ִויׁשּוָעה. ֻאּלָ ֵסֶפר ּגְ ּבְ

ְתֵבנּו נּו, ּכׇ ָאִבינּו ַמְלּכֵ
ָלה. ְרָנָסה ְוַכְלּכָ ֵסֶפר ּפַ ּבְ

ְתֵבנּו נּו, ּכׇ ָאִבינּו ַמְלּכֵ
ֵסֶפר ְזֻכּיֹות. ּבְ

ְתֵבנּו נּו, ּכׇ ָאִבינּו ַמְלּכֵ
ֵסֶפר ְסִליָחה ּוְמִחיָלה. ּבְ

בתענית צבור:

נּו, ׇזְכֵרנּו ָאִבינּו ַמְלּכֵ
ים טֹוִבים. ְלַחּיִ

נּו, ׇזְכֵרנּו ָאִבינּו ַמְלּכֵ
ה ִויׁשּוָעה. ִלְגֻאּלָ

נּו, ׇזְכֵרנּו ָאִבינּו ַמְלּכֵ
ָלה. ְלַפְרָנָסה ְוַכְלּכָ

נּו, ׇזְכֵרנּו ָאִבינּו ַמְלּכֵ
ִלְזֻכּיֹות.

נּו, ׇזְכֵרנּו ָאִבינּו ַמְלּכֵ
ִלְסִליָחה ּוְמִחיָלה.
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ָקרֹוב. נּו, ַהְצַמח ָלנּו ְיׁשּוָעה ּבְ ָאִבינּו ַמְלּכֵ

ָך. ָרֵאל ַעּמֶ נּו, ָהֵרם ֶקֶרן ִיׂשְ ָאִבינּו ַמְלּכֵ

יֶחָך. נּו, ָהֵרם ֶקֶרן ְמׁשִ ָאִבינּו ַמְלּכֵ

ְרכֹוֶתיָך. א ָיֵדינּו ִמּבִ נּו, ַמּלֵ ָאִבינּו ַמְלּכֵ

ָבע. א ֲאָסֵמינּו ׂשָ נּו, ַמּלֵ ָאִבינּו ַמְלּכֵ

ַמע קֹוֵלנּו חּוס ְוַרֵחם ָעֵלינּו. נּו, ׁשְ ָאִבינּו ַמְלּכֵ

ֵתנּו. ִפּלָ ַרֲחִמים ּוְבָרצֹון ֶאת ּתְ ל ּבְ נּו, ַקּבֵ ָאִבינּו ַמְלּכֵ

ֵתנּו. ַמִים ִלְתִפּלָ ֲעֵרי ׁשָ ַתח ׁשַ נּו, ּפְ ָאִבינּו ַמְלּכֵ

י ָעָפר ֲאָנְחנּו. נּו, ְזֹכר ּכִ ָאִבינּו ַמְלּכֵ

ָפֶניָך. נּו ֵריָקם ִמּלְ יֵב֫ ׁשִ נּו, ָנא ַאל ּתְ ָאִבינּו ַמְלּכֵ

ַעת ַרֲחִמים ָעה ַהּזֹאת ׁשְ ָ ֵהא ַהּשׁ נּו, ּתְ ָאִבינּו ַמְלּכֵ

ָפֶניָך. ְוֵעת ָרצֹון ִמּלְ

נּו. נּו, ֲחֹמל ָעֵלינּו ְוַעל עֹוָלֵלינּו ְוַטּפֵ ָאִבינּו ַמְלּכֵ

ָך. ם ׇקְדׁשֶ ה ְלַמַען ֲהרּוִגים ַעל ׁשֵ נּו, ֲעׂשֵ ָאִבינּו ַמְלּכֵ

ה ְלַמַען ְטבּוִחים ַעל ִיחּוֶדָך. נּו, ֲעׂשֵ ָאִבינּו ַמְלּכֵ

ֶמָך. ִים ַעל ִקּדּוׁש ׁשְ ֵאי ָבֵאׁש ּוַבּמַ ה ְלַמַען ּבָ נּו, ֲעׂשֵ ָאִבינּו ַמְלּכֵ

פּוְך. ָ ם ֲעָבֶדיָך ַהּשׁ נּו, ְנֹקם ְלֵעיֵנינּו ִנְקַמת ּדַ ָאִבינּו ַמְלּכֵ

ה ְלַמַעְנָך ִאם לֹא ְלַמֲעֵננּו. נּו, ֲעׂשֵ ָאִבינּו ַמְלּכֵ

יֵענּו. ה ְלַמַעְנָך ְוהֹוׁשִ נּו, ֲעׂשֵ ָאִבינּו ַמְלּכֵ

ים. ה ְלַמַען ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ נּו, ֲעׂשֵ ָאִבינּו ַמְלּכֵ

ּבֹור ְוַהּנֹוָרא דֹול ַהּגִ ְמָך ַהּגָ ה ְלַמַען ׁשִ נּו, ֲעׂשֵ ָאִבינּו ַמְלּכֵ

ְקָרא ָעֵלינּו. ּנִ ׁשֶ

נּו  ה ִעּמָ ים, ֲעׂשֵ נּו ַמֲעׂשִ י ֵאין ּבָ נּו ּכִ נּו ַוֲעֵנ֫ נּו, ׇחּנֵ֫ ָאִבינּו ַמְלּכֵ

יֵענּו. ְצָדָקה ָוֶחֶסד ְוהֹוׁשִ

סוגרים את ארון הקודש.
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נוספים לשני וחמישי תחנונים 

מכאן ועד ”שמע ישראל” )עמ’ 92( יש לעמוד.

וישועה א. בקשה לסליחה 

יב ַאּפֹו,  ה ְלָהׁשִ ִחית, ְוִהְרּבָ ר ָעֹון, ְולֹא ַיׁשְ ְוהּוא ַרחּום ְיַכּפֵ

ּנּו,  ה יהוה לֹא ִתְכָלא ַרֲחֶמיָך ִמּמֶ ל ֲחָמתֹו: ַאּתָ ְולֹא ָיִעיר ּכׇ

ֵצנּו  יֵענּו יהוה ֱאלֵֹהינּו ְוַקּבְ ֫רּונּו. הֹוׁשִ ִמיד ִיּצְ ָך ּתָ ָך ַוֲאִמּתְ ַחְסּדְ

ֶתָך:  ְתִהּלָ ּבִ ַח  ּבֵ ּתַ ְלִהׁשְ ָך,  ׇקְדׁשֶ ם  ְלׁשֵ ְלֹהדֹות  ַהּגֹוִים,  ִמן 

ִליָחה  ַהּסְ ָך  ִעּמְ י  ּכִ ַיֲעֹמד:  ִמי  ֲאדָֹני  ָיּה,  ׇמר  ׁשְ ּתִ ֲעֹונֹות  ִאם 

ַכֲעֹונֹוֵתינּו  ְולֹא  ָלנּו  ה  ֲעׂשֶ ּתַ ַכֲחָטֵאינּו  לֹא  ֵרא:  ּוָ ּתִ ְלַמַען 

ֶמָך:  ה ְלַמַען ׁשְ נּו, יהוה ֲעׂשֵ נּו ָב֫ ְגֹמל ָעֵלינּו. ִאם ֲעֹוֵנינּו ָע֫ ּתִ

ַיֲעֵננּו יהוה  ה:  ֵהּמָ י ֵמעֹוָלם  ּכִ ַוֲחָסֶדיָך,  ַרֲחֶמיָך יהוה  ְזֹכר 

ֶלְך  יָעה, ַהּמֶ ם ֱאלֵֹהי ַיֲעֹקב. יהוה הֹוׁשִ ֵבנּו ׁשֵ ּגְ יֹום ָצָרה, ְיׂשַ ּבְ

נּו  ּבָ ֵאין  י  ּכִ ַוֲעֵננּו  נּו  ׇחּנֵ נּו  ַמְלּכֵ ָאִבינּו  ׇקְרֵאנּו:  ְביֹום  ַיֲעֵננּו 

יֵענּו ְלַמַען  רֹב ַרֲחֶמיָך ְוהֹוׁשִ נּו ְצָדָקה ּכְ ה ִעּמָ ים, ֲעׂשֵ ַמֲעׂשִ

ֲחנּוֵנינּו, ּוְזׇכר ָלנּו ֶאת  ַמע קֹול ּתַ ֶמָך. ֲאדֹוֵנינּו ֱאלֵֹהינּו, ׁשְ ׁשְ

ֶמָך.  יֵענּו ְלַמַען ׁשְ ִרית ֲאבֹוֵתינּו ְוהֹוׁשִ ּבְ

ירושלים והמקדש ב. בקשה לגאולת 

ָך ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים  ר הֹוֵצאָת ֶאת ַעּמְ ה ֲאדָֹני ֱאלֵֹהינּו, ֲאׁשֶ ְוַעּתָ

ְענּו:  ָרׁשָ ָחָטאנּו  ה,  ַהּזֶ ּיֹום  ּכַ ם  ׁשֵ ְלָך  ַעׂש  ַוּתַ֫ ֲחָזָקה  ָיד  ּבְ

ַלִם  ָך ַוֲחָמְתָך ֵמִעיְרָך ְירּוׁשָ ב ָנא ַאּפְ ׁשׇ ׇכל ִצְדֹקֶתָך ָי֫ ֲאדָֹני, ּכְ

ָך  ְוַעּמְ ַלִם  ְירּוׁשָ ֲאֹבֵתינּו  ּוַבֲעֹונֹות  ַבֲחָטֵאינּו  י  ּכִ ָך,  ׇקְדׁשֶ ַהר 

ת  ִפּלַ ּתְ ֶאל  ֱאלֵֹהינּו  ַמע  ׁשְ ה  ְוַעּתָ ְסִביֹבֵתינּו:  ְלׇכל  ה  ְלֶחְרּפָ

ֵמם, ְלַמַען  ָ ָך ַהּשׁ ׁשְ ֶניָך ַעל ִמְקּדָ ֲחנּוָניו, ְוָהֵאר ּפָ ָך ְוֶאל ּתַ ַעְבּדְ

ַקח ֵעיֶניָך ּוְרֵאה ׁשְֹמֹמֵתינּו  ָמע, ּפְ ה ֱאלַֹהי ׇאְזְנָך ּוׁשְ ֲאדָֹני: ַהּטֵ

תהלים עח

שם קו

ירמיה יד

תהלים כה

שם כ

דניאל ט

יב ַאּפֹו – לבטל כעסו. ְולֹא ָיִעיר – לא יעורר. לֹא ִתְכָלא – לא תמנע.  ְלָהׁשִ
ֵרא – למען ייראו  ּוָ רּונּו – ישמרונו. ִמי ַיֲעֹמד – מי יוכל להתקיים. ְלַמַען ּתִ ִיּצְ

ֵבנּו – יחזקנו.  ּגְ מפניך. ָענּו – העידו. ְיׂשַ

ערינו   – ׁשְֹמֹמֵתינּו  שכנינו.   – ְסִביֹבֵתינּו  צדקתך.  כפי   – ִצְדקֹוֶתיָך  ׇכל  ּכְ
השוממות, הריקות מבלי יושב. 
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י לֹא ַעל ִצְדֹקֵתינּו ֲאַנְחנּו  ְמָך ָעֶליָה, ּכִ ר ִנְקָרא ׁשִ ְוָהִעיר ֲאׁשֶ

ֲאדָֹני  ים:  ָהַרּבִ ַרֲחֶמיָך  ַעל  י  ּכִ ְלָפֶניָך  ֲחנּוֵנינּו  ּתַ יִלים  ַמּפִ

ַאַחר,  ּתְ ַאל  ה,  ַוֲעׂשֵ יָבה  ַהְקׁשִ֫ ֲאדָֹני  ָחה,  ְסָל֫ ֲאדָֹני  ָעה,  ָמ֫ ׁשְ

ָך:  ְמָך ִנְקָרא ַעל ִעיְרָך ְוַעל ַעּמֶ י ׁשִ ְלַמַעְנָך ֱאלַֹהי, ּכִ

ג. בקשה לגאולת העם והארץ

ינּו  ְנפּוצֹוֵת֫ ץ  ְוַקּבֵ ְלטֹוָבה  אֹות  נּו  ַהְרֵא֫ ָהַרֲחָמן,  ָאב  ָאִבינּו 

ה  ַאּתָ י  ּכִ ַהּגֹוִים  ל  ּכׇ ְוֵיְדעּו  ירּו  ַיּכִ ָהָאֶרץ,  ְנפֹות  ּכַ ע  ֵמַאְרּבַ

ה  ה, ֲאַנְחנּו ַהֹחֶמר ְוַאּתָ ּתָ ה יהוה ָאִבינּו ָא֫ יהוה ֱאלֵֹהינּו. ְוַעּתָ

ָאִבינּו  ֶמָך,  ׁשְ ְלַמַען  יֵענּו  הֹוׁשִ נּו:  ּלָ ּכֻ ָיְדָך  ה  ּוַמֲעׂשֵ יְֹצֵרנּו 

ן  ּתֵ ּתִ ְוַאל  ָך  ַעּמֶ ַעל  יהוה  ֫חּוָסה  ְוגֹוֲאֵלנּו.  צּוֵרנּו  נּו  ַמְלּכֵ

ה  ים ַאּיֵ ה יֹאְמרּו ָבַעּמִ ּמָ ם ּגֹוִים, ָל֫ ל ּבָ ה ִלְמׁשׇ ַנֲחָלְתָך ְלֶחְרּפָ

ֲעֵדנּו,  ּבַ ַיֲעֹמד  ִמי  ְוֵאין  ָחָטאנּו  י  ּכִ יהוה  ָיַדְענּו  ֱאלֵֹהיֶהם: 

נּו  י ֵאין ּבָ ֵעת ָצָרה. ָיַדְענּו ּכִ דֹול ַיֲעׇמד ָלנּו ּבְ ְמָך ַהּגָ א ׁשִ ֶאּלָ

ַעל  ָאב  ַרֵחם  ּכְ ֶמָך.  ׁשְ ְלַמַען  נּו  ִעּמָ ה  ֲעׂשֵ ְצָדָקה  ים,  ַמֲעׂשִ

ֶמָך. ֲחֹמל  יֵענּו ְלַמַען ׁשְ ַרֵחם יהוה ָעֵלינּו, ְוהֹוׁשִ ן ּתְ ִנים ּכֵ ּבָ

נּו  ׇחּנֵ ַרֲחֶמיָך,  רֹב  ּכְ א  ּנָ ֫חּוָסה  ַנֲחָלֶתָך,  ַעל  ַרֵחם  ָך,  ַעּמֶ ַעל 

ׇכל ֵעת. ה ִנְפָלאֹות ּבְ ָדָקה, ֹעׂשֵ י ְלָך יהוה ַהּצְ נּו ַוֲעֵננּו, ּכִ ַמְלּכֵ

ד. בקשה להשגחה ישירה של ה’

ל  א ֹצאן ַמְרִעיֶתָך, ְוַאל ִיְמׁשׇ יָעה ּנָ ִ ט ָנא ַרֶחם ָנא ְוהֹו֫שׁ ַהּבֶ

ֱא֫לֹוּהַ  נּו  תֹוַחְלּתֵ ָך  ּבְ ַהְיׁשּוָעה.  יהוה  ְלָך  י  ּכִ ֶקֶצף,  נּו  ּבָ

ה. ּתָ ח ָא֫ י ֵאל טֹוב ְוַסּלָ ֮א ְסַלח ָנא, ּכִ ְסִליחֹות, ָאּנָ

ה. בקשה לזכירת זכות אבות

ָתִרים,  ַהּבְ ין  ּבֵ ִלְבִרית  ט  ְוַהּבֵ ְזכֹר  ְוַחּנּון,  ַרחּום  ֶמֶלְך  ֮א  ָאּנָ

ַעְזֵבנּו  ָרֵאל ָאִבינּו ַאל ּתַ ְוֵתָרֶאה ְלָפֶניָך ֲעֵקַדת ָיִחיד, ּוְלַמַען ִיׂשְ

ישעיה סד

יואל ב

ָמָעה – )את תחינתנו(. ְסָלָחה –  לֹא ַעל ִצְדֹקֵתינּו – לא בזכות צדקותינו. ׁשְ
ה – )בקשתנו(.  יָבה – )לצעקתנו(. ַוֲעׂשֵ )לעווננו(. ַהְקׁשִ

נּו – תקוותנו.  תֹוַחְלּתֵ
ּוְלַמַען  ָיִחיד – )יצחק אבינו(.  ָתִרים – )עם אברהם אבינו(.  ַהּבְ ין  ּבֵ ִלְבִרית 

ָרֵאל – )יעקב אבינו(. ִיׂשְ
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ַעׂש  ֵחנּו יֹוְצֵרנּו, ְוַאל ּתַ֫ ּכָ ׁשְ נּו, ְוַאל ּתִ נּו ַמְלּכֵ ׁשֵ ּטְ ָאִבינּו, ְוַאל ּתִ

ה. ּתָ י ֵאל ֶמֶלְך ַחּנּון ְוַרחּום ָא֫ ַחּטֹאֵתינּו, ּכִ ָלה ּכְ נּו ּכָ ִעּמָ

ו. בקשה להצלה מאסונות

ֶאֶרְך  מֹוָך ֵאל  ּכָ ֵאין  ְוַרחּום יהוה ֱאלֵֹהינּו,  ַחּנּון  מֹוָך  ּכָ ֵאין 

ים,  ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ יֵענּו ְוַרֲחֵמנּו ּבְ ִים ְוַרב ֶחֶסד ֶוֱאֶמת, הֹוׁשִ ַאּפַ

ְלִיְצָחק  ְלַאְבָרָהם  ַלֲעָבֶדיָך  ְזֹכר  יֵלנּו.  ַהּצִ ֶגז  ּוֵמרֹ֫ ַעׁש  ֵמַר֫

אֵתנּו. ׁשּוב  ֵענּו ְוֶאל ַחּטָ ֵינּו ְוֶאל ִרׁשְ ֶפן ֶאל ׇקׁשְ ּוְלַיֲעֹקב, ַאל ּתֵ֫

ת  ַמּכַ ּנּו  ִמּמֶ ְוָהֵסר  ָך:  ְלַעּמֶ ָהָרָעה  ַעל  ֵחם  ְוִהּנָ ָך  ַאּפֶ ֵמֲחרֹון 

ׇכל  ם ּבְ ה ֶחֶסד ִחּנָ ָך, ֫עֹוׂשֶ ְרּכֶ י ֵכן ּדַ ה, ּכִ ּתָ י ַרחּום ָא֫ ֶות ּכִ ַהּמָ

ְוָהֵסר  ְעֶמָך,  ִמּזַ יֵלנּו  ְוַהּצִ ָך  ַעּמֶ ַעל  יהוה  ֫חּוָסה  ָודֹור.  ּדֹור 

ָרֵאל.  ִיׂשְ ה ׁשֹוֵמר  י ַאּתָ ּכִ ה,  ּוְגֵזָרה ָקׁשָ ָפה  ּגֵ ַהּמַ ת  ּנּו ַמּכַ ִמּמֶ

ְתאֹוֵנן ּוַמה ּנֹאַמר,  ִנים. ַמה ּנִ ת ַהּפָ ָדָקה ְוָלנּו ּבֹׁשֶ ְלָך ֲאדָֹני ַהּצְ

ְוָנׁשּוָבה  ָרה  ְוַנְחֹק֫ ְדָרֵכינּו  ה  ׂשָ ַנְחּפְ ק.  ְצַטּדָ ּנִ ּוַמה  ר  ַדּבֵ ּנְ ַמה 

יָע֘ה  ֘א יהוה הֹוׁשִ ִבים. ָאּנָ ל ׁשָ י ְיִמיְנָך ְפׁשּוָטה ְלַקּבֵ ֵאֶליָך, ּכִ

֘א יהוה ֲעֵננּו ְביֹום ׇקְרֵאנּו.  א: ָאּנָ ֘א יהוה ַהְצִליָח֘ה ָנּ א, ָאּנָ ּנָ

ה  ֱחׁשֶ ינּו, ְלָך יהוה ְנַיֵחל. ַאל ּתֶ ינּו, ְלָך יהוה ִקּוִ ְלָך יהוה ִחּכִ

ֶרְך ְלָך ִתְכַרע,  ל ּבֶ י ָנֲאמּו גֹוִים ָאְבָדה ִתְקָוָתם. ּכׇ נּו, ּכִ ּוְתַעּנֵ

ֲחֶוה. ּתַ ׁשְ ְוׇכל קֹוָמה ְלָך ְלַבד ּתִ

ז. בקשה לגאולה שלמה 

ִנְבֲהָלה  ִאים,  ְוַחּטָ ִעים  ּפֹוׁשְ ל  ְלַקּבֵ ְתׁשּוָבה  ּבִ ָיד  ַהּפֹוֵתַח 

יֵענּו.  ֵחנּו ֶנַצח, ֫קּוָמה ְוהֹוׁשִ ּכָ ׁשְ בֹוֵננּו, ַאל ּתִ נּו ֵמרֹב ִעּצְ ַנְפׁשֵ

ֵני ְבִריֶתָך. ֵאל,  ָך ּבְ י ֲאַנְחנּו ַעּמְ ּפְֹך ֲחרֹוְנָך ָעֵלינּו, ּכִ ׁשְ ַאל ּתִ

ַעד  ה.  ּדָ ַהּנִ ֻטְמַאת  ּכְ צּונּו  ּקְ ְוׁשִ ּגֹוִים  ּבַ בֹוֵדנּו  ּכְ ל  ּדַ יָטה,  ַהּבִ

ְגבּוָרְתָך,  עֹוְרָרה  ָצר.  ַיד  ּבְ ָך  ְוִתְפַאְרּתְ ִבי  ְ ּשׁ ּבַ ָך  ֻעּזְ ָמַתי 

שמות לב

תהלים קיח

לכך  ותגרום  תשתוק  אל   – נּו  ּוְתַעּנֵ ה  ֱחׁשֶ ּתֶ ַאל  מזעזעים.  דברים   – ַרַעׁש 
)והלא אתה שולט על  ֶרְך וכו’ –  ּבֶ ל  ּכׇ ָנֲאמּו – אמרו.  שאויבינו יענו אותנו. 

הכל, וכלŒיכול(. 

ָך – מקדשך )עפ”י תהלים עח, סא(.  צּונּו – תיעבו אותנו. ֻעּזְ ּקְ בֹוֵננּו – צערנו. ְוׁשִ ִעּצְ
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ָלאֹוֵתינּו, ַמֵהר  ֶמָך. ַאל ִיְמֲעטּו ְלָפֶניָך ּתְ יֵענּו ְלַמַען ׁשְ ְוהֹוׁשִ

א ְלַמַעְנָך  ֵעת ָצרֹוֵתינּו. לֹא ְלַמֲעֵננּו ֶאּלָ מּונּו ַרֲחֶמיָך ּבְ ְיַקּדְ

ְמַיֲחלֹות  ְלָך  י  ּכִ ֵאִריֵתנּו,  ׁשְ ֵזֶכר  ֶאת  ִחית  ׁשְ ּתַ ְוַאל  ְפַעל, 

ׇכל  ה. ּוְזֹכר ֵעדּוֵתנּו ּבְ ּתָ י ֵאל ֶמֶלְך ַחּנּון ְוַרחּום ָא֫ ֵעיֵנינּו, ּכִ

ָרֵאל, יהוה  ַמע ִיׂשְ ַאֲהָבה: ׁשְ ֲעַמִים ּבְ ִמיד אֹוְמִרים ּפַ יֹום ּתָ

ֱאלֵֹהינּו, יהוה ֶאָחד:

ָך: ֵחם ַעל ָהָרָעה ְלַעּמֶ ָך ְוִהּנָ ָרֵאל, ׁשּוב ֵמֲחרֹון ַאּפֶ יהוה ֱאלֵֹהי ִיׂשְ

ְבנּו  ּגֹוִים, ֶנְחׁשַ י ָהִיינּו ַלַעג ָוֶקֶלס ּבַ ַמִים ּוְרֵאה ּכִ ָ ט ִמּשׁ ַהּבֵ

ה. ּוְבׇכל  ה ּוְלֶחְרּפָ ד ּוְלַמּכָ ַבח יּוָבל, ַלֲהרֹג ּוְלַאּבֵ ֹצאן ַלּטֶ ּכְ

ֵחנּו. ּכָ ׁשְ ָכְחנּו, ָנא ַאל ּתִ ְמָך לֹא ׁשָ ֹזאת ׁשִ

ָך: ֵחם ַעל ָהָרָעה ְלַעּמֶ ָך ְוִהּנָ ָרֵאל, ׁשּוב ֵמֲחרֹון ַאּפֶ יהוה ֱאלֵֹהי ִיׂשְ

ה,  ְמָך ְמַקּוָ ְוִתְקָוה, ֹחן ֹאם ְלׁשִ ָזִרים אֹוְמִרים ֵאין ּתֹוֶחֶלת 

ַרֲחֶמיָך  ָלנּו,  ֫הּוַנח  ְולֹא  ָיַגְענּו  ָקְרָבה,  ְיׁשּוָעֵתנּו  ָטהֹור 

ה  ֮א ׁשּוב ֵמֲחרֹוְנָך ְוַרֵחם ְסֻגּלָ ַעְסָך ֵמָעֵלינּו. ָאּנָ ׁשּו ֶאת ּכַ ִיְכּבְ

. ָחְרּתָ ר ּבָ ֲאׁשֶ

ָך: ֵחם ַעל ָהָרָעה ְלַעּמֶ ָך ְוִהּנָ ָרֵאל, ׁשּוב ֵמֲחרֹון ַאּפֶ יהוה ֱאלֵֹהי ִיׂשְ

ה  ּמָ יֵדי ַאְכָזִרים. ָל֫ ֵננּו ּבִ ּתְ ַרֲחֶמיָך ְוַאל ּתִ ֫חּוָסה יהוה ָעֵלינּו ּבְ

נּו ֶחֶסד  ה ִעּמָ ה ָנא ֱאלֵֹהיֶהם, ְלַמַעְנָך ֲעׂשֵ יֹאְמרּו ַהּגֹוִים ַאּיֵ

. ָחְרּתָ ר ּבָ ה ֲאׁשֶ ֮א ׁשּוב ֵמֲחרֹוְנָך ְוַרֵחם ְסֻגּלָ ַאַחר. ָאּנָ ְוַאל ּתְ

ָך: ֵחם ַעל ָהָרָעה ְלַעּמֶ ָך ְוִהּנָ ָרֵאל, ׁשּוב ֵמֲחרֹון ַאּפֶ יהוה ֱאלֵֹהי ִיׂשְ

ִלְמחֹות  ֹאְיֵבינּו  ַיד  ּבְ נּו  ׁשֵ ּטְ ּתִ ְוַאל  ְוָתֹחן,  ַמע  ִתׁשְ קֹוֵלנּו 

ַמִים  ָ כֹוְכֵבי ַהּשׁ ְעּתָ ַלֲאבֹוֵתינּו ּכְ ּבַ ר ִנׁשְ ֵמנּו. ְזֹכר ֲאׁשֶ ֶאת ׁשְ

ּוְבׇכל  ה.  ֵמַהְרּבֵ ְמַעט  ַאְרנּו  ִנׁשְ ה  ְוַעּתָ ַזְרֲעֶכם,  ֶאת  ה  ַאְרּבֶ

ֵחנּו. ּכָ ׁשְ ָכְחנּו, ָנא ַאל ּתִ ְמָך לֹא ׁשָ ֹזאת ׁשִ

דברים ו

שמות לב

ָלאֹוֵתינּו – צרותינו.  ּתְ
ּוְבׇכל זֹאת – ואפילו במצב נורא כזה. 
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ָך:  ֵחם ַעל ָהָרָעה ְלַעּמֶ ָך ְוִהּנָ ָרֵאל, ׁשּוב ֵמֲחרֹון ַאּפֶ יהוה ֱאלֵֹהי ִיׂשְ

ר  ְוַכּפֵ יֵלנּו  ְוַהּצִ ֶמָך,  בֹוד ׁשְ ּכְ ַבר  ּדְ ֵענּו ַעל  ִיׁשְ ׇעְזֵרנּו ֱאלֵֹהי 

ֶמָך: ַעל ַחּטֹאֵתינּו ְלַמַען ׁשְ

עד כאן התוספת לשני וחמישי. מכאן ממשיכים בכל יום שאומרים בו תחנון.

ָרֵאל, ֵאִרית ִיׂשְ ֹמר ׁשְ ָרֵאל, ׁשְ ׁשֹוֵמר ִיׂשְ

ָרֵאל, ְוַאל יֹאַבד ִיׂשְ

ָרֵאל. ַמע ִיׂשְ ָהאֹוְמִרים ׁשְ

ֵאִרית ַעם ֶאָחד, ֹמר ׁשְ ׁשֹוֵמר ּגֹוי ֶאָחד, ׁשְ

 ְוַאל יֹאַבד ּגֹוי ֶאָחד,

ְמָך, יהוה ֱאלֵֹהינּו יהוה ֶאָחד. ַהְמַיֲחִדים ׁשִ

ֵאִרית ַעם ָקדֹוׁש, ֹמר ׁשְ ׁשֹוֵמר ּגֹוי ָקדֹוׁש, ׁשְ

ְוַאל יֹאַבד ּגֹוי ָקדֹוׁש,

ֹות ְלָקדֹוׁש. לֹׁש ְקֻדּשׁ ׁשָ ים ּבְ ׁשִ ּלְ ַהְמׁשַ

ה  ִהְתַרֵצּ ַתֲחנּוִנים,  ּבְ ס  ּיֵ ּוִמְתּפַ ַרֲחִמים  ּבְ ה  ִמְתַרּצֶ

נּו,  ַמְלּכֵ ָאִבינּו  עֹוֵזר.  ֵאין  י  ּכִ ָעִני,  ְלדֹור  ס  ּיֵ ְוִהְתּפַ

נּו ְצָדָקה  ה ִעּמָ ים, ֲעׂשֵ נּו ַמֲעׂשִ י ֵאין ּבָ נּו ַוֲעֵננּו, ּכִ ׇחּנֵ

נּו. יֵע֫ ָוֶחֶסד ְוהֹוׁשִ

י ָעֶליָך ֵעיֵנינּו: ְזֹכר  ה, ּכִ ֲעׂשֶ ַוֲאַנְחנּו לֹא ֵנַדע ַמה ּנַ

ָך  ה: ְיִהי ַחְסּדְ י ֵמעֹוָלם ֵהּמָ ַרֲחֶמיָך יהוה ַוֲחָסֶדיָך, ּכִ

ָלנּו  ר  ְזּכׇ ּתִ ַאל  ָלְך:  ִיַחְלנּו  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ָעֵלינּו,  יהוה 

תהלים עט

לקט פסוקים ובקשות

ׇעְזֵרנּו – עזור לנו. 
ֹות – קדוש, קדוש, קדוש. ְלָקדֹוש - לה’. לֹׁש ְקֻדּשׁ ׁשָ ים ּבְ ׁשִ ּלְ ַהְמׁשַ
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ַדּלֹונּו  י  ּכִ ַרֲחֶמיָך,  ֫מּונּו  ְיַקּדְ ַמֵהר  ִראׁשִֹנים,  ֲעֹוֹנת 

נּו  ַמִים ָוָאֶרץ: ׇחּנֵ ה ׁשָ ם יהוה, ֹעׂשֵ ׁשֵ נּו ּבְ ְמֹאד: ֶעְזֵר֫

ְזּכֹור,  רֶֹגז ַרֵחם ּתִ ְענּו בּוז. ּבְ ַב֫ י ַרב ׂשָ נּו, ּכִ יהוה ׇחּנֵ

יהוה  ְזּכֹר.  ּתִ ִמימּות  ּתְ רֶֹגז  ּבְ ְזּכֹר,  ּתִ ֲעֵקָדה  רֶֹגז  ּבְ

י הּוא ָיַדע  ֶלְך ַיֲעֵננּו ְביֹום ׇקְרֵאנּו: ּכִ יָעה, ַהּמֶ ִ הֹו֫שׁ

ֵענּו  ִיׁשְ ׇעְזֵרנּו ֱאלֵֹהי  ֲאָנְחנּו:  ָעָפר  י  ּכִ ָזכּור  ִיְצֵרנּו, 

ר ַעל ַחּטֹאֵתינּו  יֵלנּו ְוַכּפֵ ֶמָך, ְוַהּצִ בֹוד ׁשְ ַבר ּכְ ַעל ּדְ

ֶמָך: ְלַמַען ׁשְ

שליח ציבור אומר חצי קדיש:

ִכְרעּוֵתּה,  ְבָרא  י  ּדִ ָעְלָמ֘א  ּבְ )אמן(  ֘א,  ַרּבָ ֵמּה  ׁשְ ׁש  ְוִיְתַקּדַ ל  ּדַ ִיְתּגַ

יכֹו֘ן  ַחּיֵ יֵחּה, )אמן( ּבְ ְרָקֵנּה ִויָקֵרב ְמׁשִ ְוַיְמִליְך ַמְלכּוֵתּה ְוַיְצַמח ּפֻ

ָקִריב, ּוִבְזַמן  ֲעָגָלא  ּבַ ָרֵאל,  ִיׂשְ ית  ּבֵ ְדׇכל  י  ּוְבַחּיֵ ּוְביֹוֵמיכֹו֘ן 

ְוִאְמרּו ָאֵמן.

֘א. ַמּיָ Ôֵמי ָעל Ôָעַלם ּוְלָעל Ôָבַרְך ל Ô֘א מ ֵמּה ַרּבָ Ôֵהא ׁש Ôציבור וש”ץ: י

ה  ְוִיְתַעּלֶ ר  ְוִיְתַהּדָ א  ְוִיְתַנּשֵׂ ְוִיְתרֹוַמם  ַאר  ְוִיְתּפָ ח  ּבַ ּתַ ְוִיׁשְ ַרְך  ִיְתּבָ

ִריְך הּוא, )אמן(  ֘א ּבְ ֻקְדׁשָ ֵמּה ְדּ ל ׁשְ ְוִיְתַהּלָ

בעשרת ימי תשובה: 

ְרָכָת֘א ל ּבִ א ִמּכׇ ּלָ א ְלֵע֫ ּלָ ְלֵע֫ ְרָכָת֘א ל ּבִ א ִמן ּכׇ ּלָ ְלֵע֫

ָאֵמן. ְוִאְמרּו  ָעְלָמ֘א,  ּבְ ֲאִמיָר֘ן  ּדַ ְוֶנָחָמָת֘א  ָחָת֘א  ּבְ ׁשְ ּתֻ יָרָת֘א  ְוׁשִ

בשני וחמישי, בראש חודש, בתעניות, בחנוכה ובפורים קוראים בתורה.

בימים שאין קוראים בהם בתורה ממשיכים ”אשרי” )עמ’ 100(

אבינו(.  אברהם  בה  שהצטיין  )מידה  רחמים   – ַרֵחם  כעסך.  בשעת   – רֶֹגז  ּבְ
ִמימּות – )מידתו של יעקב אבינו(. ָזכּור – הוא זוכר.  ּתְ

ֲעָגָלא –  ְרָקֵנּה – ישועתו. ּבַ א – שמו הגדול. ִכְרעּוֵתּה – כרצונו. ּפֻ ֵמּה ַרּבָ ׁשְ
ִריְך  א ּבְ ֻקְדׁשָ א – לעולם ולעולמי עולמים. ּדְ במהרה. ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמּיָ

ֲאִמיָרן – האמורות. א – למעלה. ּדַ הּוא – של הקדוש ברוך הוא. ְלֵעּלָ
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בשני וחמישי לפני הוצאת ספר תורה אומרים ”אל ארך אפיים”, אבל לא בראש 

חודש, בחול המועד, בחנוכה, בשני ימי פורים קטן וגדול, בערב יום טוב, באסרו 

חג, ביום העצמאות, ביום ירושלים, בתשעה באב, בט”ו באב ובבית האבל.

נּו.  ָך תֹוִכיֵח֫ ַאּפְ ִים ְוַרב ֶחֶסד ֶוֱאֶמת, ַאל ּבְ ֵאל ֶאֶרְך ַאּפַ
ל ָרע.  יֵענּו ִמּכׇ ָך, ְוהֹוׁשִ ֫חּוָסה יהוה ַעל ַעּמֶ
רֹב ַרֲחֶמיָך ֵאל. ָחָטאנּו ְלָך ָאדֹון, ְסַלח ָנא ּכְ

יש המוסיפים~

ּנּו.  ֶניָך ִמּמֶ ר ּפָ ְסּתֵ ִים ּוָמֵלא ַרֲחִמים, ַאל ּתַ ֵאל ֶאֶרְך ַאּפַ

ל ָרע.  יֵלנּו ִמּכׇ ָך, ְוַהּצִ ָרֵאל ַעּמֶ ֵאִרית ִיׂשְ ֫חּוָסה יהוה ַעל ׁשְ

רֹב ַרֲחֶמיָך ֵאל. ָחָטאנּו ְלָך ָאדֹון, ְסַלח ָנא ּכְ

ה ר ו ת ר  פ ס ת  א צ ו ה

פותחים את ארון הקודש, ואומרים הקהל והש”ץ:

צּו  ה~ קּוָמ֮ה יהוה ְוָיֻפ֫ ְנֹסַע ָהָארֹן ַוּיֹאֶמר ֹמׁשֶ ַוְיִהי ּבִ

ֵצא  ּתֵ ּיֹון  ִמּצִ י  ּכִ ֶניָך:  ִמּפָ ְנֶאיָך  ְמׂשַ ְוָיֻנסּו  ֹאְיֶביָך 

ּתֹוָרה  ַתן  ּנָ ׁשֶ רּוְך  ּבָ ָלִם:  ִמירּוׁשָ יהוה  ּוְדַבר  תֹוָרה 

תֹו. ָ ְקֻדּשׁ ָרֵאל ּבִ ְלַעּמֹו ִיׂשְ

ְתָרְך ְוַאְתָרְך. ְיֵהא ְרעּוָתְך  ִריְך ּכִ ָמֵר֘א ָעְלָמ֘א, ּבְ ֵמּה ּדְ ִריְך ׁשְ ּבְ

ֵבית  ְך ּבְ ָרֵאל ְלָעַלם, ּוֻפְרַקן ְיִמיָנְך ַאֲחֵזי ְלַעּמָ ְך ִיׂשְ ִעם ַעּמָ

ָנא  ְצלֹו֫תַ ל  ּוְלַקּבֵ ְנהֹוָרְך,  ִמּטּוב  ָנא  ֫לַ ּוְלַאְמטֹוֵיי  ְך,  ׁשָ ַמְקּדְ

, ְוֶלֱהֵוי  ִטיבּו֘ ין ּבְ תֹוִריְך ַלן ַחּיִ ָדָמְך ּדְ ַרֲחִמין. ְיֵהא ַרֲעָוא ק� ּבְ

ל  ֮א ְלִמְרַחם ֲעַלי ּוְלִמְנַטר ָיִתי ְוָית ּכׇ יַקּיָ גֹו ַצּדִ ֲאָנ֮א ְפִקיָד֮א ּבְ

א, ּלָ א ּוְמַפְרֵנס ְלֹכ֫ ּלָ ָרֵאל. ַאְנּתְ הּוא ָזן ְלֹכ֫ ְך ִיׂשְ י ִלי ְוִדי ְלַעּמָ ּדִ

במדבר י

ישעיה ב

זוהר ויקהל

ּוְמקֹוֶמָך.  ְתְרָך  ּכִ רּוְך  ּבָ ָהעֹוָלם,  ֲאדֹון  ל  ׁשֶ מֹו  ׁשְ רּוְך  ּבָ  - ֵמּה  ׁשְ ִריְך  ּבְ תרגום 
ָך,  ׁשְ ִמְקּדָ ֵבית  ּבְ ָך  ְלַעּמְ ַהְרֵאה  ְיִמיְנָך  ע  ְוֵיׁשַ ְלעֹוָלם,  ָרֵאל  ִיׂשְ ָך  ַעּמְ ִעם  ְרצֹוְנָך  ְיִהי 

ָפֶניָך  ִמּלְ ָרצֹון  ְיִהי  ַרֲחִמים.  ּבְ ִפּלֹוֵתינּו  ּתְ ל  ּוְלַקּבֵ אֹוְרָך,  ִמּטּוב  ָלנּו  יַע  ּפִ ּוְלַהׁשְ

ֹמר  ְוִלׁשְ ָעַלי  ְלַרֵחם  יִקים  ִדּ ַהּצַ ין  ּבֵ ִנְמֶנה  ֲאִני  ְוֶאְהֶיה  ֶחֶסד,  ּבְ ים  ַחּיִ ָלנּו  ֲאִריְך  ּתַ ׁשֶ

ַלּכֹל,  ּוְמַפְרֵנס  ַלּכֹל  ָזן  הּוא  ה  ַאּתָ ָרֵאל.  ִיׂשְ ָך  ְלַעּמְ ר  ַוֲאׁשֶ ִלי  ר  ֲאׁשֶ ל  ּכׇ ְוֶאת  אֹוִתי 
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֘א,  יט ַעל ַמְלַכּיָ ּלִ ׁשַ ְדּ ַאְנּתְ הּוא  א,  ּלָ ּכֹ֫ יט ַעל  ּלִ ׁשַ ַאְנּתְ הּוא 

הּוא,  ִריְך  ּבְ ֘א  ְדֻקְדׁשָ ֘א  ַעְבּדָ ֲאָנ֘א  ִהיא.  יָלְך  ּדִ ּוַמְלכּוָת֘א 

ן.  ְוִעּדָ ן  ִעּדָ ׇכל  ּבְ אֹוַרְיֵתּה  יַקר  ּדִ י  ּמֵ ּוִמּקַ ּה  ַקּמֵ יְדָנא  ָסִג֫ ּדְ

֮א  ֶאּלָ יְכָנא,  ָסִמ֫ ֱאָלִהין  ר  ּבַ ַעל  ְוָלא  יְצָנא  ָרִח֫ ֱאָנׁש  ַעל  ָלא 

ְקׁשֹוט,  ְואֹוַרְיֵתּה֮  ְקׁשֹוט,  ֱאָלָה֘א  הּוא  ּדְ ֘א,  ַמּיָ ִדׁשְ אָלָה֘א  ּבֵ

ּה ֲאָנא  ד ָטְבָון ּוְקׁשֹוט. ּבֵ א ְלֶמְעּבַ ּוְנִבי֫אֹוִהי ְקׁשֹוט, ּוַמְסּגֵ

ְיֵהא  ָחן.  ּבְ ׁשְ ּתֻ ֵאַמר  ֲאָנא  ֮א  יׁשָ ַקּדִ יָר֮א  ַיּקִ ֵמּה  ְוִלׁשְ ָרִחיץ, 

ֲאִלין  ִלים ִמׁשְ אֹוַרְיָת֘א, ְוַתׁשְ אי ּבְ ח ִלּבָ ִתְפּתַ ָדָמְך֘ ּדְ ַרֲעָו֘א ק�

ָלם. י֘ן ְוִלׁשְ ָרֵאל ְלָטב ּוְלַחּיִ ְך ִיׂשְ ֘א ְדׇכל ַעּמָ אי ְוִלּבָ ִלּבָ ּדְ

הש”ץ נוטל את ספר התורה ואומר:

ו: מֹו ַיְחּדָ י, ּוְנרֹוְמָמ֮ה ׁשְ לּו ַליהוה ִאּתִ ּדְ ּגַ

סוגרים את ארון הקודש. בהליכת הש”ץ אל הבימה הקהל עונה:

ְוַההֹוד,  ַצח  ְוַהּנֵ ְפֶאֶרת  ְוַהּתִ בּוָרה  ְוַהּגְ ֘ה  ֻדּלָ ַהּגְ יהוה  ְלָך 

א  ְתַנּשֵׂ ְוַהּמִ ְמָלָכה  ַהּמַ יהוה  ְלָך  ּוָבָאֶרץ,  ַמִים  ָ ּשׁ ּבַ ֹכל  י  ּכִ

ְלֹכל ְלרֹאׁש: 

ֲחוּו ַלֲהֹדם ַרְגָליו ָקדֹוׁש הּוא:  ּתַ רֹוְממּו יהוה ֱאלֵֹהינּו ְוִהׁשְ

ָקדֹוׁש  י  ּכִ ׇקְדׁשֹו,  ְלַהר  ֲחוּו  ּתַ ְוִהׁשְ ֱאלֵֹהינּו  יהוה  רֹוְממּו 

יהוה ֱאלֵֹהינּו:

תהלים לד

דברי הימים א כט

תהלים צט

ָלִכים,  ַהּמְ ַעל  יט  ּלִ ַ ַהׁשּ הּוא  ה  ַאּתָ ַהּכֹל.  ַעל  יט  ּלִ ׁשַ הּוא  ה  ַאּתָ  – תרגום  המשך 
ְפֵני  ֲחֶוה ֲאִני ְלָפָניו ּוִמּלִ ּתַ רּוְך הּוא, ּוִמׁשְ דֹוׁש ּבָ ל ַהּקָ ָך ִהיא. ֲאִני ַעְבּדֹו ׁשֶ ּלְ ְלכּות ׁשֶ ְוַהּמַ

א  ֶאּלָ ֲאִני סֹוֵמְך,  ַמְלָאְך  ְולֹא ַעל  ֲאִני בֹוֵטַח  ָאָדם  ָוֵעת. לֹא ַעל  ׇכל ֵעת  ּבְ ּתֹוָרתֹו  בֹוד  ּכְ

ַלֲעׂשֹות  ה  ּוַמְרּבֶ ֱאֶמת,  ּוְנִביָאיו  ֱאֶמת,  ְותֹוָרתֹו  ֱאֶמת,  ֱאלִֹהים  הּוא  ׁשֶ ַמִים,  ָ ַהׁשּ אלֵֹהי  ּבֵ

ָרצֹון  ְיִהי  חֹות.  ּבָ ׁשְ ּתִ אֹוֵמר  ֲאִני  דֹוׁש  ַהּקָ ד  ְכּבָ ַהּנִ מֹו  ְוִלׁשְ בֹוֵטַח,  ֲאִני  ּבֹו  ֶוֱאֶמת.  ֶחֶסד 

ְלטֹוָבה  ָרֵאל  ִיׂשְ ָך  ַעּמְ ל  ּכׇ ְוֵלב  י  ִלּבִ ֲאלֹות  ִמׁשְ א  ּוְתַמּלֵ ּתֹוָרה,  ּבַ י  ִלּבִ ח  ְפּתַ ּתִ ׁשֶ ָפֶניָך  ִמְלּ

לֹום. ים ּוְלׁשָ ּוְלַחּיִ

ר ֱאָלִהין – מלאך )לפי דניאל ג, כה(. ּבַ
א – וההתנשאות. ְתַנּשֵׂ י ֹכל – כמו כל )מה שישנֹו(. ְוַהּמִ ְלָך – )שייכת(. ּכִ
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ִרית  ּבְ ְוִיְזּכֹר  ֲעמּוִסים,  ַעם  ְיַרֵחם  הּוא  ָהַרֲחִמים  ַאב 

ֵיֶצר  עֹות ָהָרעֹות, ְוִיְגַער ּבְ ָ יל ַנְפׁשֹוֵתינּו ִמן ַהּשׁ ֵאיָתִנים, ְוַיּצִ

א  ׂשּוִאים, ְוָיֹחן אֹוָתנּו ִלְפֵלַטת עֹוָלִמים, ִויַמּלֵ ָהָרע ִמן ַהּנְ

ה טֹוָבה ְיׁשּוָעה ְוַרֲחִמים. ִמּדָ ֲאלֹוֵתינּו ּבְ ִמׁשְ

מניחים את הספר על שולחן הקריאה, והקורא לעולים לתורה אומר:

ַעּמֹו  ּוְפֵלַטת  ֵלָטֵתנּו  ּפְ ְוָיֹחן  ָקרֹוב,  ְזַמן  ּבִ ָעֵלינּו  ַמְלכּותֹו  ְוֵתָרֶאה  ֶלה  ְוִתּגָ

ָרֵאל ְלֵחן ּוְלֶחֶסד ּוְלַרֲחִמים ּוְלָרצֹון, ְוֹנאַמר ָאֵמן. )אמן( ית ִיׂשְ ּבֵ

בן  )פלוני  ַיֲעֹמד  ְקָרב,  ּכֵֹהן  ַלּתֹוָרה.  ָכבֹוד  ּוְתנּו  ֵלאלֵֹהינּו  ֹגֶדל  ָהבּו֮  ַהּכֹל 

פלוני( ַהּכֵֹהן )אם אין כהן - יאמר ’יעמוד פלוני בן פלוני הלוי ]או: ישראל[ במקום 

תֹו. ָ ְקֻדּשׁ ָרֵאל ּבִ ַתן ּתֹוָרה ְלַעּמֹו ִיׂשְ ּנָ רּוְך ׁשֶ כהן’(. ּבָ

ֶכם ַהּיֹום: ּלְ ים ּכֻ יהוה ֱאלֵֹהיֶכם ַחּיִ ֵבִקים ּבַ ם ַהּדְ הקהל עונה: ְוַאּתֶ

הקריאות בתורה מעמ’ 623 ואילך.

ה ר ו ת ל ה  י י ל ע

ברכת התורה לפני הקריאה

העולה יחזיק בשתי ידות הספר, יסתכל במקום שיקראו בו, 

ואח”כ יעצום עיניו או יסב פניו ויאמר בקול רם:

ְרכּו ֶאת יהוה ַהְמֹבָרְך. ּבָ

רּוְך יהוה ַהְמֹבָרְך ְלעֹוָלם ָוֶעד. הקהל עונה: ּבָ

רּוְך יהוה ַהְמֹבָרְך ְלעֹוָלם ָוֶעד. העולה חוזר: ּבָ

ומברך:

ַחר  ר ּבָ֫ ה יהוה ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאׁשֶ רּוְך ַאּתָ ּבָ

ה  רּוְך ַאּתָ ַתן ָלנּו ֶאת ּתֹוָרתֹו. ּבָ ים ְוָנ֫ ל ָהַעּמִ נּו ִמּכׇ ּבָ֫

יהוה, נֹוֵתן ַהּתֹוָרה.

דברים ד

ַעם ֲעמּוִסים – הנשואים על ידי ה’ מעת היותם לעם. ֵאיָתִנים – האבות. ְוִיְגַער 
ׂשּוִאים – )ישראל, עפ”י ישעיה מו, ג(. ְוָיֹחן –  ֵיֶצר ָהָרע – )שלא ישלוט(. ַהּנְ ּבְ

ֵלָטֵתנּו – שאריתנו.  יחונן )לשון חנינה(. ְפּ
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הקורא יקרא בקול רם )והעולה קורא עמו בלחש(.

הברכה שלאחר הקריאה

אחר הקריאה מברך העולה בקול כשהוא מחזיק בשתי ידות הספר:

ַתן  ר ָנ֫ ה יהוה ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאׁשֶ רּוְך ַאּתָ ּבָ

רּוְך  ּבָ תֹוֵכנּו.  ּבְ ָנַטע  עֹוָלם  י  ְוַחּיֵ ֱאֶמת  ּתֹוַרת  ָלנּו 

ה יהוה, נֹוֵתן ַהּתֹוָרה. ַאּתָ

בגמר כל הקריאה אומרים חצי קדיש )לעיל עמ’ 94(.

ברכת הגומל

ארבעה חייבים לברך ברכת הגומל לפני עשרה גברים: חולה שנתרפא, המפליג בים, 

ההולך במדבר והיוצא מבית האסורים, וכן כל מי שהיה בסכנה וניצל ממנה. נוהגים 

לברך ברכת הגומל לאחר הברכה שאחרי קריאת התורה )וראה גם להלן עמ’ 151(.

ַהּגֹוֵמל  ָהעֹוָלם,  ֶמֶלְך  ֱאלֵֹהינּו  יהוה  ה  ַאּתָ רּוְך  ּבָ

ל טֹוב. ָמַלִני ּכׇ ּגְ ִבים טֹובֹות, ׁשֶ ְלַחּיָ

והקהל עונה:

ל טֹוב, ֶסָלה. ָמְלָך טֹוב, הּוא ִיְגׇמְלָך ּכׇ ּגְ ָאֵמן. ִמי ׁשֶ

ברכת בר מצווה

כאשר הנער עולה לתורה בפעם הראשונה אחרי מלאות לו י”ג שנה, אומר אביו 

אחרי הברכה שלאחר הקריאה:

ֶזה. ּלָ ָטַרִני ֵמׇעְנׁשֹו ׁשֶ ּפְ רּוְך ׁשֶ ּבָ

”מי שבירך” לבר מצווה~

)פלוני בן פלוני(  ֶאת  ְיָבֵרְך  הּוא  ְוַיֲעֹקב,  ִיְצָחק  ַאְבָרָהם  ֲאבֹוֵתינּו  ַרְך  ּבֵ ׁשֶ ִמי 

ַבח  יַע ְלִמְצֹות, ְוָעָלה ַלּתֹוָרה, ָלֵתת ׁשֶ ָנה ְוִהּגִ ֵרה ׁשָ לֹׁש ֶעׂשְ ְלאּו לֹו ׁשְ ּמָ ׁשֶ

ַמל ִאּתֹו.  ּגָ ל ַהּטֹוָבה ׁשֶ ַרְך ַעל ּכׇ ם ִיְתּבָ ֵ ְוהֹוָדָיה ְלַהׁשּ

ֵלם ִעם יהוה  הּו, ִויכֹוֵנן ֶאת ִלּבֹו ִלְהיֹות ׁשָ רּוְך הּוא ִויַחֵיּ דֹוׁש ּבָ ְמֵרהּו ַהּקָ ִיׁשְ

ִמים, ְוֹנאַמר ָאֵמן. ל ַהּיָ ֹמר ִמְצֹוָתיו ּכׇ ְדָרָכיו ְוִלׁשְ ְוָלֶלֶכת ּבִ

י עֹוָלם – )תורה שבעלŒפה(.  ּתֹוַרת ֱאֶמת – )תורה שבכתב(. ְוַחּיֵ
ִבים – )גם לחייבים, שאין להם זכות(. ְלַחּיָ
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”מי שבירך” לחולה~

לֹֹמה,  ּוׁשְ ִוד  ּדָ ְוַאֲהרֹן  ה  ֹמׁשֶ ְוַיֲעֹקב,  ִיְצָחק  ַאְבָרָהם  ֲאבֹוֵתינּו  ַרְך  ּבֵ ׁשֶ ִמי 

א  ָרה ִרְבָקה ָרֵחל ְוֵלָאה,( הּוא ְיָבֵרְך ִויַרּפֵ )לחוָלה מוסיפים ׂשָ

ֶאת ַהחֹוָלה )פלונית בת פלונית(  ֶאת ַהחֹוֶלה )פלוני בן פלונית( 

ֲעבּוָרּה/.  ֲעבּורֹו /לאישה~ ּבַ ֲעבּור )שפלוני בן פלוני( נֹוֵדר ְצָדָקה ּבַ ּבַ

ֵלא ַרֲחִמים   רּוְך הּוא ִיּמָ דֹוׁש ּבָ ַכר ֶזה ַהּקָ ׂשְ ּבִ

לאיש~ 

ָעָליו ְלַהֲחִלימֹו ּוְלַרּפֹאתֹו 

ַלח לֹו  ּוְלַהֲחִזיקֹו ּוְלַהֲחיֹותֹו, ְוִיׁשְ

ַמִים  ָ ֵלָמה ִמן ַהּשׁ ְמֵהָרה ְרפּוָאה ׁשְ

יָדיו ָס”ה ּגִ ִלְרַמ”ח ֵאָבָריו ּוׁשְ

לאישה~ 

ָעֶליָה ְלַהֲחִליָמּה ּוְלַרּפֹאָתּה 

ַלח ָלּה ּוְלַהֲחִזיָקּה ּוְלַהֲחיֹוָתּה, ְוִיׁשְ

ַמִים  ָ ֵלָמה ִמן ַהּשׁ ְמֵהָרה ְרפּוָאה ׁשְ

יֶדיָה ְלׇכל ֵאָבֶריָה ּוְלׇכל ּגִ

ֲעָגָל֘א  ֘א ּבַ ּתָ ֶפׁש ּוְרפּוַאת ַהּגּוף, ַהׁשְ ָרֵאל, ְרפּוַאת ַהּנֶ ָאר חֹוֵלי ִיׂשְ תֹוְך ׁשְ ּבְ

ּוִבְזַמן ָקִריב, ְוֹנאַמר ָאֵמן.

”מי שבירך” ליולדת בן~

ָרה  לֹֹמה, ׂשָ ִוד ּוׁשְ ה ְוַאֲהרֹן ּדָ ַרְך ֲאבֹוֵתינּו ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעֹקב, ֹמׁשֶ ּבֵ ִמי ׁשֶ

ה ַהּיֹוֶלֶדת )פלונית בת פלונית(  ָ א ֶאת ָהִאּשׁ ִרְבָקה ָרֵחל ְוֵלָאה, הּוא ְיָבֵרְך ִויַרּפֵ

ְצָדָקה  נֹוֵדר  ְוָאִביו  ְעָלּה  ּבַ ׁשֶ ֲעבּור  ּבַ טֹוב,  ל  ְלַמּזָ ָלּה  ּנֹוַלד  ׁשֶ ָנּה  ּבְ ְוֶאת 

ל ַאְבָרָהם ָאִבינּו  ְבִריתֹו ׁשֶ ַכר ֶזה ִיְזּכּו ָאִביו ְוִאּמֹו ְלַהְכִניסֹו ּבִ ׂשְ ֲעָדם. ּבִ ּבַ

ים טֹוִבים, ְוֹנאַמר ָאֵמן. ה ּוְלַמֲעׂשִ לֹו ְלתֹוָרה ּוְלֻחּפָ ִעּתֹו ּוִבְזַמּנֹו( ּוְלַגּדְ )ְבּ

”מי שבירך” ליולדת בת~

ָרה  לֹֹמה, ׂשָ ִוד ּוׁשְ ה ְוַאֲהרֹן ּדָ ַרְך ֲאבֹוֵתינּו ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעֹקב, ֹמׁשֶ ּבֵ ִמי ׁשֶ

ה ַהּיֹוֶלֶדת )פלונית בת פלונית(  ָ א ֶאת ָהִאּשׁ ִרְבָקה ָרֵחל ְוֵלָאה, הּוא ְיָבֵרְך ִויַרּפֵ

ָרֵאל )פלונית בת פלוני(,  ִיׂשְ ָמּה ּבְ ֵרא ׁשְ ל טֹוב, ְוִיּקָ ּנֹוְלָדה ָלּה ְלַמּזָ ּה ׁשֶ ּתָ ְוֶאת ּבִ

ּה  ְוִאּמָ ָאִביָה  ִיְזּכּו  ֶזה  ַכר  ׂשְ ּבִ ֲעָדן,  ּבַ ְצָדָקה  נֹוֵדר  ְוָאִביָה  ְעָלּה  ּבַ ׁשֶ ֲעבּור  ּבַ

ים טֹוִבים, ְוֹנאַמר ָאֵמן. ה ּוְלַמֲעׂשִ ָלּה ְלתֹוָרה ּוְלֻחּפָ ְלַגּדְ

ֲעָגָלא - במהרה.  א - בשעה הזאת, עכשיו. ּבַ ּתָ ַהׁשְ
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וגלילה הגבהה 

מגביהים את הספר כדי שיראה הקהל את הכתב וכורעים ואומרים:

י  ּפִ ַעל  ָרֵאל:  ִיׂשְ ֵני  ּבְ ִלְפֵני  ה  ֹמׁשֶ ם  ׂשָ ר  ֲאׁשֶ ַהּתֹוָרה  ְוֹזאת 

ה. ַיד ֹמׁשֶ יהוה ּבְ

בימי שני וחמישי שאומרים בהם תחנון, אומר הש”ץ:

יב ֶאת  ינּו, ּוְלָהׁשִ ית ַחּיֵ ַמִים ְלכֹוֵנן ֶאת ּבֵ ָ ּשׁ ּבַ ְפֵני ָאִבינּו ׁשֶ ְיִהי ָרצֹון ִמּלִ

ְמֵהָרה ְבָיֵמינּו, ְוֹנאַמר ָאֵמן. תֹוֵכנּו ּבִ ִכיָנתֹו ּבְ ׁשְ

ֵלָטֵתנּו, ְוִלְמֹנַע  ַמִים ְלַרֵחם ָעֵלינּו ְוַעל ּפְ ָ ּשׁ ּבַ ְפֵני ָאִבינּו ׁשֶ ְיִהי ָרצֹון ִמּלִ

ָרֵאל, ְוֹנאַמר ָאֵמן. ית ִיׂשְ ל ַעּמֹו ּבֵ ָפה ֵמָעֵלינּו ּוֵמַעל ּכׇ ִחית ּוַמּגֵ ַמׁשְ

ֵהם  ָרֵאל,  ִיׂשְ ַחְכֵמי  נּו  ּבָ֫ ם  ְלַקּיֵ ַמִים  ָ ּשׁ ּבַ ׁשֶ ָאִבינּו  ְפֵני  ִמּלִ ָרצֹון  ְיִהי 

ׇכל  יֶהם ּוְבֵניֶהם ּוְבנֹוֵתיֶהם, ְוַתְלִמיֵדיֶהם ְוַתְלִמיֵדי ַתְלִמיֵדיֶהם, ּבְ ּוְנׁשֵ

בֹוֵתיֶהם, ְוֹנאַמר ָאֵמן. ְמקֹומֹות מֹוׁשְ

ׂשֹורֹות טֹובֹות,  ר ּבְ ׂשֵּ ַמע ְוִנְתּבַ ׁשְ ּנִ ַמִים ׁשֶ ָ ּשׁ ּבַ ְפֵני ָאִבינּו ׁשֶ ְיִהי ָרצֹון ִמּלִ

ְנפֹות ָהָאֶרץ, ְוֹנאַמר ָאֵמן. ע ּכַ ֵחינּו ֵמַאְרּבַ ץ ִנּדָ ְיׁשּועֹות ְוֶנָחמֹות, ִויַקּבֵ

ואומרים הש”ץ והקהל יחד:

ין  ּבֵ ָהעֹוְמִדים  ְבָיה,  ּוְבׁשִ ָצָרה  ְבּ תּוִנים  ַהּנְ ָרֵאל,  ִיׂשְ ית  ּבֵ ל  ּכׇ ַאֵחינּו 

ָרה  קֹום ְיַרֵחם ֲעֵליֶהם ְויֹוִציֵאם ִמּצָ ה, ַהּמָ ׁשָ ּבָ ּיַ ם ּוֵבין ּבַ ּיָ ֲאִויר ּוֵבין ּבַ ָבּ

ֲעָגָל֘א ּוִבְזַמן  ֘א ּבַ ּתָ ה, ַהׁשְ ְעּבּוד ִלְגֻאּלָ ִ ִלְרָוָחה, ּוֵמֲאֵפָלה ְלאֹוָרה, ּוִמּשׁ

ָקִריב, ְוֹנאַמר ָאֵמן.

ָלה:  ָך, עֹוד ְיַהְללּוָך, ּסֶ֫ ֵבי ֵביֶת֫ ֵרי יֹוׁשְ ַאׁשְ

יהוה ֱאלָֹהיו: ֵרי ָהָעם ׁשֶ ָכה ּלֹו, ַאׁשְ ּכָ֫ ֵרי ָהָעם ׁשֶ ַאׁשְ

ה ְלָדִוד, ִהּלָ ּתְ

ְמָך ְלעֹוָלם ָוֶעד:  ֶלְך, ַוֲאָבְרָכה ׁשִ ֲארֹוִמְמָך ֱאלֹוַהי ַהּמֶ

ד  דברים 

במדבר ט

תהלים פד

תהלים קמד

תהלים קמה

ינּו – בית מקדשנו.  ית ַחּיֵ ְלכֹוֵנן – להקים. ּבֵ
ֲעָגָלא – במהרה. א - בשעה הזאת, עכשיו. ּבַ ּתָ ַהׁשְ

ֵביֶתָך – בית ה’. עֹוד – לעד. ֲארֹוִמְמָך – אספר רוממותך. 
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ְמָך ְלעֹוָלם ָוֶעד:  , ַוֲאַהְלָלה ׁשִ ּךָ ׇכל יֹום ֲאָבְרֶכ֫ ּבְ

תֹו ֵאין ֵחֶקר:  ל ְמֹאד, ְוִלְגֻדּלָ דֹול יהוה ּוְמֻהּלָ ּגָ

ידּו:  יָך, ּוְגבּורֶֹתיָך ַיּגִ ח ַמֲעׂשֶ ּבַ ּדֹור ְלדֹור ְיׁשַ

יָחה:  בֹוד הֹוֶדָך ְוִדְבֵרי ִנְפְלֹאֶתיָך ָאׂשִ֫ ֲהַדר ּכְ

ה:  ּנָ ֶר֫ ְתָך ֲאַסּפְ ֶוֱעזּוז נֹוְרֹאֶתיָך יֹאֵמרּו, ּוְגֻדּלָ

נּו:  יעּו, ְוִצְדָקְתָך ְיַרּנֵ ֵזֶכר ַרב טּוְבָך ַיּבִ

ִים ּוְגׇדל ָחֶסד:  ַחּנּון ְוַרחּום יהוה, ֶאֶרְך ַאּפַ

יו:  ל ַמֲעׂשָ טֹוב יהוה ַלּכֹל, ְוַרֲחָמיו ַעל ּכׇ

יָך, ַוֲחִסיֶדיָך ְיָבְר֫כּוָכה:  ל ַמֲעׂשֶ יֹו֫דּוָך יהוה ּכׇ

רּו:  בֹוד ַמְלכּוְתָך יֹאֵמרּו, ּוְגבּוָרְתָך ְיַדּבֵ ּכְ

בּורָֹתיו ּוְכבֹוד ֲהַדר ַמְלכּותֹו: ְלהֹוִדיַע ִלְבֵני ָהָאָדם ּגְ

ׇכל ּדֹור ָוֹדר:  ָך ּבְ ְלּתְ ל ֹעָלִמים, ּוֶמְמׁשַ ַמְלכּוְתָך ַמְלכּות ּכׇ

פּוִפים: סֹוֵמְך יהוה ְלׇכל ַהּנְֹפִלים, ְוזֹוֵקף ְלׇכל ַהּכְ

ִעּתֹו:  ה נֹוֵתן ָלֶהם ֶאת ׇאְכָלם ּבְ רּו, ְוַאּתָ ּבֵ ֵעיֵני כֹל ֵאֶליָך ְיׂשַ

ָכל ַחי ָרצֹון:  Ôיַע ל ּבִ ּפֹוֵתַח ֶאת ָיֶדָך, ּוַמׂשְ

יו: ׇכל ַמֲעׂשָ ָרָכיו, ְוָחִסיד ּבְ ׇכל ּדְ יק יהוה ּבְ ַצּדִ

ר ִיְקָרֻאהּו ֶבֱאֶמת:  ָקרֹוב יהוה ְלׇכל ֹקְרָאיו, ְלֹכל ֲאׁשֶ

יֵעם: ַמע ְויֹוׁשִ ְוָעָתם ִיׁשְ ה, ְוֶאת ׁשַ ְרצֹון ְיֵרָאיו ַיֲעׂשֶ

ִמיד:  ִעים ַיׁשְ ל ָהְרׁשָ ל ֹאֲהָביו, ְוֵאת ּכׇ ׁשֹוֵמר יהוה ֶאת ּכׇ

י, ר ּפִ ּבֶ ת יהוה ְיַד֫ ִהּלַ ּתְ

ם ׇקְדׁשֹו, ְלעֹוָלם ָוֶעד:  ר ׁשֵ ׂשָ ל ּבָ ִויָבֵרְך ּכׇ

ה ְוַעד עֹוָלם, ַהְללּוָיּה: שם קטוַוֲאַנְחנּו ְנָבֵרְך֮ ָיּה, ֵמַעּתָ

יָחה – אספר. ֶוֱעזּוז  ֵאין ֵחֶקר – אין גבול; אי אפשר לחקור כל גדולתו. ָאׂשִ
נּו – יגידו ברינה. ֶאֶרְך  יעּו – יגידו. ְיַרּנֵ נֹוְרֹאֶתיָך – וחוזק מעשי גבורתך. ַיּבִ
ל ֹעָלִמים – מן העולם ועד  ִים – מאריך אף; זמן רב הוא כובש את כעסו. ּכָ ַאּפַ

ְוָעָתם – צעקתם.  רּו – יקוו. ׁשַ ּבֵ העולם, לנצח. ְוזֹוֵקף – מיישר קומתם. ְיׂשַ
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טוב,  יום  ערב  המועד,  חול  חודש,  ראש  ”למנצח”:  בהם  אומרים  שאין  הימים 
אסרו חג, ערב יום הכיפורים, חנוכה, ט”ו בשבט, שני ימי פורים קטן וגדול, יום 

העצמאות, יום ירושלים, תשעה באב, חמשה עשר באב ובבית האבל. 

ָצָרה,  יֹום  ּבְ יהוה  ַיַעְנָך  ְלָדִוד:  ִמְזמֹור  ַח  ַלְמַנּצֵ

ִמּקֶֹדׁש,  ֶעְזְרָך  ַלח  ִיׁשְ ַיֲעֹקב:  ֱאלֵֹהי  ם  ׁשֵ ְבָך֘  ּגֶ ְיׂשַ

ֶנה,  ְ ל ִמְנֹחֶתָך, ְועֹוָלְתָך ְיַדּשׁ : ִיְזּכֹר ּכׇ ּךָ ּיֹון ִיְסָעֶד֫ ּוִמּצִ

ָנה  ְנַרּנְ א:  ְיַמּלֵ ֲעָצְתָך  ְוׇכל  ָך,  ִכְלָבֶב֫ ְלָך  ן  ִיּתֶ ָלה:  ֶס֫

ל  ּכׇ א יהוה  ְיַמּלֵ ִנְדּגֹל,  ֱאלֵֹהינּו  ם  ּוְבׁשֵ יׁשּוָעֶתָך,  ּבִ

יחֹו,  יַע יהוה ְמׁשִ י הֹוׁשִ י ּכִ ה ָיַדְעּתִ ֲאלֹוֶתיָך: ַעּתָ ִמׁשְ

ה  ֵאּלֶ ְיִמינֹו:  ע  ׁשַ ֵי֫ ְגֻברֹות  ּבִ ׇקְדׁשֹו  ֵמי  ְ ִמּשׁ ַיֲעֵנהּו 

ם יהוה ֱאלֵֹהינּו  ׁשֵ ה ַבּסּוִסים, ַוֲאַנְחנּו ּבְ ָבֶרֶכב ְוֵאּלֶ

ְתעֹוָדד:  ְמנּו ַוּנִ ְרעּו ְוָנָפלּו, ַוֲאַנְחנּו ַקּ ה ּכָ יר: ֵהּמָ ַנְזּכִ

נּו ְביֹום ׇקְרֵאנּו: ֶלְך ַיֲעֵנ֫ יָעה, ַהּמֶ ִ יהוה הֹו֫שׁ
קדושה דסידרא

ַיֲעֹקב, ְנֻאם יהוה:  ע ּבְ ׁשַ ֵבי ֶפ֫ ּוָבא ְלִצּיֹון ּגֹוֵאל ּוְלׁשָ

ר  ֲאׁשֶ רּוִחי  יהוה,  ָאַמר  אֹוָתם,  ִריִתי  ּבְ ֹזאת  ַוֲאִני 

יָך  ִפיָך לֹא ָימּוׁשּו ִמּפִ ּבְ י  ְמּתִ ר ׂשַ ָעֶליָך ּוְדָבַרי ֲאׁשֶ

ה  ֵמַעּתָ יהוה,  ָאַמר  ַזְרֲעָך,  ֶזַרע  י  ּוִמּפִ ַזְרֲעָך  י  ּוִמּפִ

ְוַעד עֹוָלם: 

תהלים כ

ישעיה נט

ם  ְבָך – יחזקך. ׁשֵ ּגֶ ַח – )שיר שמיועד למקהלת משוררים או מנגנים(. ְיׂשַ ַלְמַנּצֵ
ֱאלֵֹהי ַיֲעֹקב – שם ה’. ִמּקֶֹדׁש – מהיכל קודשו, מירושלים. ִיְסָעֶדּךָ – יתמוך בך. 
ֶנה – )יקבלנה ברצון כקרבן דשן(. ִכְלָבֶבָך –  ְ ל ִמְנֹחֶתיָך – )שהקרבת(. ְיַדּשׁ ּכׇ
י – )כאשר נתקבלה תפילתי, בטוח  ה ָיַדְעּתִ כרצון לבך. ִנְדּגֹל – נרים דגל. ַעּתָ

ע ְיִמינֹו – בגבורות הישועה הבאות מידו  ְגבּורֹות ֵיׁשַ יחֹו – מלכו. ּבִ אני(. ְמׁשִ
ה ָבֶרֶכב וכו’ – אויבים אלה בוטחים ברכב ואלה בוטחים  החזקה של ה’. ֵאּלֶ

ֶלְך – ה’. ְתעֹוָדד – ונתחזק. ַהּמֶ יר – נקרא. ַוּנִ בסוסים. ַנְזּכִ

לֹא  תורתי.   – ּוְדָבַרי  ם.  ִאּתָ  – אֹוָתם  בתשובה.  לחוזרים   – ע  ֶפׁשַ ֵבי  ּוְלׁשָ
ָימּוׁשּו – לא יסורו. 



ם ו י ל  כ ל ת  י ר ח ש

103

א ר ד י ס ד ה  ש ו ד ק

ָרֵאל:  ִהּלֹות ִיׂשְ ב ּתְ ה ָקדֹוׁש, יֹוׁשֵ ְוַאּתָ

ְוָקָרא ֶזה ֶאל ֶזה, ְוָאַמר~

ָבאֹות, Ôָקדֹוׁש ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש יהוה צ

בֹודֹו:  Ôלֹא ׇכל ָהָאֶרץ ּכ Ôמ

ֵמי  ׁשְ ּבִ יׁש  ַקּדִ ְוָאְמִרין~  ין,  ּדֵ ִמן  ין  ּדֵ ִלין  ּוְמַקּבְ

ַאְרָעא  ַעל  יׁש  ַקּדִ ּה,  ִכיְנֵתּ ׁשְ ית  ּבֵ ָאה  ִעּלָ ְמרֹוָמא 

א,  ָעְלַמּיָ ּוְלָעְלֵמי  ְלָעַלם  יׁש  ַקּדִ ּה,  בּוְרֵתּ ּגְ עֹוַבד 

יהוה ְצָבאֹות, ַמְלָיא ׇכל ַאְרָעא ִזיו ְיָקֵרּה.

דֹול~ ַמע ַאֲחַרי קֹול ַרַעׁש ָגּ ֵאִני רּוַח, ָוֶאׁשְ ּשָׂ ַוּתִ

קֹומֹו: Ôבֹוד יהוה ִמּמ Ôרּוְך ּכ ּבָ

יא  ַסּגִ יַע  ִז֫ ָקל  ְתַרי  ּבַ ָמִעית  ּוׁשְ רּוָח֘א,  ְתִני  ּוְנָטַל֫

ית  ִריְך ְיָקָר֘א ַדיהוה ֵמֲאַתר ּבֵ ִחין ְוָאְמִרין ּבְ ּבְ ְמׁשַ ּדִ

ּה.  ִכיְנּתֵ ׁשְ

ָקֵאם  ַמְלכּוֵתּה  יהוה  ָוֶעד:  ְלֹעָלם  ִיְמלְֹך  יהוה 

֘א.  ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמּיָ

ֲאֹבֵתינּו,  ָרֵאל  ְוִיׂשְ ִיְצָחק  ַאְבָרָהם  ֱאלֵֹהי  יהוה 

ָך,  ַעּמֶ ְלַבב  בֹות  ַמְחׁשְ ֶצר  ְלֵי֫ ְלעֹוָלם  ּזֹאת  ְמָרה  ׁשׇ

ְולֹא  ָעֹון  ר  ְיַכּפֵ ַרחּום  ְוהּוא  ֵאֶליָך:  ְלָבָבם  ְוָהֵכן 

תהלים כב

ישעיהו ו

תרגום יונתן שם

יחזקאל ג

תרגום יונתן שם

תרגום אונקלוס שם

שמות טו

לקט פסוקים 

ובקשות

ָרֵאל – יושב ומצפה לתפילות ישראל.  ִהּלֹות ִיׂשְ ב ּתְ יֹוׁשֵ
ְמרֹוָמא  ֵמי  ׁשְ ּבִ יׁש  ַקּדִ מזה.  מזה  רשות  ונוטלים   – ין  ּדֵ ִמן  ין  ּדֵ ִלין  ּוְמַקּבְ
יׁש  ּה – מקום שכינתו. ַקּדִ ִכיְנּתֵ ית ׁשְ ָאה – קדוש בשמי מרום העליונים. ּבֵ ִעּלָ
יׁש  ַקּדִ גבורתו.  קדוש על הארץ שהיא מעשה   – ּה  בּוְרּתֵ ּגְ עֹוַבד  ַאְרָעא  ַעל 
א – קדוש הוא לעד ולעולמי עולמים. ַמְלָיא ָכל ַאְרָעא  ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמּיָ

ָקֵאם – עומד.  - )זה התרגום של ”מלוא כל הארץ”(. ְיָקֵרּה – כבודו. 
ָך – להפנות  בֹות ְלַבב ַעּמֶ ְמָרה ּזֹאת – שמור את הברית הזאת. ְלֵיֶצר ַמְחׁשְ ׁשׇ

יצריהם ומחשבותיהם אליך. 
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ל ֲחָמתֹו:  יב ַאּפֹו, ְולֹא ָיִעיר ּכׇ ה ְלָהׁשִ ִחית, ְוִהְרּבָ ַיׁשְ

ח, ְוַרב ֶחֶסד ְלׇכל ֹקְרֶאיָך:  ה ֲאֹדָני טֹוב ְוַסּלָ י ַאּתָ ּכִ

ֱאֶמת  ן  ּתֵ ּתִ ֱאֶמת:  ְותֹוָרְתָך  ְלעֹוָלם  ֶצֶדק  ִצְדָקְתָך 

ַלֲאֹבֵתינּו  ְעּתָ  ּבַ ִנׁשְ ר  ֲאׁשֶ ְלַאְבָרָהם,  ֶחֶסד  ְלַיֲעֹקב, 

רּוְך ֲאֹדָני יֹום יֹום ַיֲעׇמס ָלנּו, ָהֵאל  ֶדם: ּבָ יֵמי ֶק֫ ִמ֫

ָלנּו  ב  ּגָ ִמׂשְ נּו,  ִעּמָ ְצָבאֹות  יהוה  ֶסָלה:  ְיׁשּוָעֵתנּו, 

ֵרי ָאָדם ּבֵֹטַח  ֱאלֵֹהי ַיֲעֹקב, ֶסָלה: יהוה ְצָבאֹות, ַאׁשְ

ֶלְך ַיֲעֵננּו ְביֹום ׇקְרֵאנּו: יָעה, ַהּמֶ ְך: יהוה הֹוׁשִ֫ ּבָ

יָלנּו  ְוִהְבּדִ ִלְכבֹודֹו,  ָרָאנּו  ּבְ ׁשֶ ֱאלֵֹהינּו  הּוא  רּוְך  ּבָ

י עֹוָלם ָנַטע  ַתן ָלנּו ּתֹוַרת ֱאֶמת, ְוַחּיֵ ִמן ַהּתֹוִעים, ְוָנ֫

נּו  ִלּבֵ ּבְ ם  ְוָיׂשֵ תֹוָרתֹו,  ּבְ נּו  ִלּבֵ ח  ִיְפּתַ תֹוֵכנּו. הּוא  ּבְ

ֵלָבב  ּבְ ּוְלׇעְבדֹו  ְרצֹונֹו  ְוַלֲעׂשֹות  ְוִיְרָאתֹו  ַאֲהָבתֹו 

ָהָלה. ֵלם, ְלַמַען לֹא ִניַגע ָלִריק ְולֹא ֵנֵלד ַלּבֶ ׁשָ

ָפֶניָך יהוה ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו,  ְיִהי ָרצֹון ִמּלְ

ה ְוִנְחֶיה ְוִנְרֶאה  ה, ְוִנְזּכֶ עֹוָלם ַהּזֶ יָך ּבָ ֹמר ֻחּקֶ ׁשְ ּנִ ׁשֶ

י  ּוְלַחּיֵ יַח  ׁשִ ַהּמָ ְימֹות  ֵני  ִלׁשְ ּוְבָרָכה  טֹוָבה  ְוִניַרׁש 

ְרָך ָכבֹוד ְולֹא ִיּדֹם, יהוה  א. ְלַמַען ְיַזּמֶ ָהעֹוָלם ַהּבָ

ִיְבַטח  ר  ֲאׁשֶ ֶבר  ַהּגֶ רּוְך  ּבָ  : אֹוֶדּךָ ְלעֹוָלם  ֱאלַֹהי 

ֲעֵדי  ַביהוה  ְטחּו  ּבִ ִמְבַטחֹו:  יהוה  ְוָהָיה  יהוה,  ּבַ

ְבָך  ְוִיְבְטחּו  עֹוָלִמים:  צּור  יהוה  ָיּה  ּבְ י  ּכִ ַעד, 

ן ֱאֶמת ְלַיֲעֹקב – תקיים אמונתך )הבטחתך( לזרע יעקב. ֶחֶסד ְלַאְבָרָהם  ּתֵ ּתִ
ַיֲעׇמס ָלנּו – ישפיע לנו מישועתו. ַהּתֹוִעים – עובדי  – חסדך לזרע אברהם. 
עבודה זרה. לֹא ִניַגע ָלִריק – שכל יגיעתנו לא תהיה לשווא, לחינם. ְולֹא ֵנֵלד 

ָיּה ה’ צּור עֹוָלִמים – כי בה’  י ּבְ ָהָלה – ותולדותינו לא ִיכלו באבדון. ּכִ ַלּבֶ
תמצאו מחסה עד עולם. 
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יהוה  יהוה:  יָך,  ֹדְרׁשֶ ָעַזְבּתָ  לֹא  י  ּכִ ֶמָך,  ׁשְ יֹוְדֵעי 

יר: יל ּתֹוָרה ְוַיְאּדִ ָחֵפץ ְלַמַען ִצְדקֹו, ַיְגּדִ

בראש חודש ובחול המועד מחזירים את ספר התורה לארון הקודש )בעמוד הבא(

בשאר הימים הש”ץ אומר כאן קדיש שלם:

ִכְרעּוֵתּה,  ְבָרא  י  ּדִ ָעְלָמ֘א  ּבְ )אמן(  ֘א,  ַרּבָ ֵמּה  ׁשְ ׁש  ְוִיְתַקּדַ ל  ּדַ ִיְתּגַ

יכֹו֘ן  ַחּיֵ יֵחּה, )אמן( ּבְ ְרָקֵנּה ִויָקֵרב ְמׁשִ ְוַיְמִליְך ַמְלכּוֵתּה ְוַיְצַמח ּפֻ

ָקִריב, ּוִבְזַמן  ֲעָגָלא  ּבַ ָרֵאל,  ִיׂשְ ית  ּבֵ ְדׇכל  י  ּוְבַחּיֵ ּוְביֹוֵמיכֹו֘ן 

ְוִאְמרּו ָאֵמן. )אמן(

֘א. ַמּיָ Ôֵמי ָעל Ôָעַלם ּוְלָעל Ôָבַרְך ל Ô֘א מ ֵמּה ַרּבָ Ôֵהא ׁש Ôציבור וש”ץ: י

ה  ְוִיְתַעּלֶ ר  ְוִיְתַהּדָ א  ְוִיְתַנּשֵׂ ְוִיְתרֹוַמם  ַאר  ְוִיְתּפָ ח  ּבַ ּתַ ְוִיׁשְ ַרְך  ִיְתּבָ

ִריְך הּוא, )אמן(  ֘א ּבְ ֻקְדׁשָ ֵמּה ְדּ ל ׁשְ ְוִיְתַהּלָ

בעשרת ימי תשובה: 

ְרָכָת֘א ל ּבִ א ִמּכׇ ּלָ א ְלֵע֫ ּלָ ְלֵע֫ ְרָכָת֘א ל ּבִ א ִמן ּכׇ ּלָ ְלֵע֫

ָעְלָמ֘א, ְוִאְמרּו ָאֵמן. )אמן( ֲאִמיָר֘ן ּבְ ָחָת֘א ְוֶנָחָמָת֘א ּדַ ּבְ ׁשְ יָרָת֘א ּתֻ ְוׁשִ

ֲאבּוהֹו֘ן ָדם  ק� ָרֵאל  ִיׂשְ ית  ּבֵ ׇכל  ְדּ ּוָבעּוְתהֹו֘ן  ְצלֹוְתהֹו֘ן  ל  ְתַקּבַ ּתִ

֘א, ְוִאְמרּו ָאֵמן. )אמן( ַמּיָ י ִבׁשְ ּדִ

ָרֵאל,  ל ִיׂשְ ים טֹוִבים ָעֵלינּו ְוַעל ּכׇ ֘א ְוַחּיִ ַמּיָ ֘א ִמן ׁשְ ָלָמ֘א ַרּבָ ְיֵהא ׁשְ

ְוִאְמרּו ָאֵמן. )אמן(

בעשרת ימי תשובה: 

ְמרֹוָמיו, לֹום ּבִ ָ ה ַהּשׁ עֹוׂשֶ ְמרֹוָמיו, לֹום ּבִ ה ׁשָ עֹוׂשֶ

ָרֵאל, ְוִאְמרּו ָאֵמן. )אמן( ל ִיׂשְ לֹום ָעֵלינּו ְוַעל ּכׇ ה ׁשָ הּוא ַיֲעׂשֶ

ֶמָך – היודעים ומכירים את גדולתך. ה’ ָחֵפץ ְלַמַען ִצְדקֹו – ה’ רוצה  יֹוְדֵעי ׁשְ
לזכות את ישראל, לכן ִהרבה להם תורה ללמוד ומצוות לקיים.

ֲעָגָלא –  ְרָקֵנּה – ישועתו. ּבַ א – שמו הגדול. ִכְרעּוֵתּה – כרצונו. ּפֻ ֵמּה ַרּבָ ׁשְ
ִריְך  ּבְ א  ֻקְדׁשָ ּדְ א – לעולם ולעולמי עולמים.  ָעְלַמּיָ ּוְלָעְלֵמי  במהרה. ְלָעַלם 

ֲאִמיָרן – האמורות.  א – למעלה. ּדַ הּוא – של הקדוש ברוך הוא. ְלֵעּלָ
י  ּדִ ֲאבּוהֹון  לפני.   – ָדם  ק� ותחינתם.   – ּוָבעּוְתהֹון  תפילתם.   – ְצלֹוְתהֹון 

א – אביהם שבשמים. ַמּיָ ִבׁשְ
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אם קראו בתורה מחזירים את ספר התורה לארון הקודש.

ביום רגיל ממשיכים  בסדר ”שיר של יום” )בעמוד הבא(.

ה  ר ו ת ר  פ ס ת  ס נ כ ה

הש”ץ נוטל את ספר התורה ואומר:

מֹו ְלַבּדֹו ב ׁשְ ּגָ י ִנׂשְ ם יהוה ּכִ ְיַהְללּו ֶאת ׁשֵ

והקהל ממשיך אתו:

֘ה  ִהּלָ ּתְ ְלַעּמֹו,  ֶקֶרן  ֶרם  ֫ ַוּיָ ָמִים:  ְוׁשָ ֶאֶרץ  ַעל  הֹודֹו֘ 

, ַהְללּוָיּה: ָרֵאל ַעם ְקרֹבֹו֘ ְלׇכל ֲחִסיָדיו, ִלְבֵני ִיׂשְ

י  ֵבי ָבּה: ּכִ ׁשְ ֵבל ְויֹ֫ ְלָדִוד ִמְזמֹור, ַליהוה ָהָאֶרץ ּוְמלֹוָאּה, ּתֵ

ַיֲעֶלה ְבַהר  ָה: ִמי  ְיָסָדּה, ְוַעל ְנָהרֹות ְיכֹוְנֶנ֫ ים  ַיּמִ הּוא ַעל 

ר  ִים ּוַבר ֵלָבב, ֲאׁשֶ ְמקֹום ׇקְדׁשֹו: ְנִקי ַכּפַ֫ יהוה, ּוִמי ָיקּום ּבִ

ְבָרָכה  א  ִיּשָׂ ְלִמְרָמה:  ע  ּבַ ִנׁשְ ְולֹא  י  ַנְפׁשִ ְוא  ָ ַלּשׁ א  ָנׂשָ לֹא 

י  יו, ְמַבְקׁשֵ עֹו: ֶזה ּדֹור ּדְֹרׁשָ ֵמֵאת יהוה, ּוְצָדָקה ֵמֱאלֵֹהי ִיׁשְ

ְתֵחי  אּו ּפִ ׂשְ יֶכם ְוִהּנָ ָעִרים ָראׁשֵ אּו ׁשְ ָפֶניָך ַיֲעֹקב, ֶסָלה: ׂשְ

בֹוד, יהוה ִעּזּוז  בֹוד: ִמי ֶזה ֶמֶלְך ַהּכָ עֹוָלם, ְוָיבֹוא ֶמֶלְך ַהּכָ

אּו  יֶכם ּוׂשְ ָעִרים ָראׁשֵ אּו ׁשְ ּבֹור ִמְלָחָמה: ׂשְ ְוִגּבֹור, יהוה ּגִ

בֹוד,  בֹוד: ִמי הּוא ֶזה ֶמֶלְך ַהּכָ ְתֵחי עֹוָלם, ְוָיֹבא ֶמֶלְך ַהּכָ ּפִ

בֹוד, ֶסָלה: יהוה ְצָבאֹות הּוא ֶמֶלְך ַהּכָ

מכניסים את ספר התורה לארון הקודש ואומרים:

ָרֵאל: ּוְבֻנֹחה יֹאַמר, ׁשּוָב֮ה יהוה ִרְבבֹות ַאְלֵפי ִיׂשְ

ּכֲֹהֶניָך  ָך:  ֻעּזֶ ַוֲארֹון  ה  ַאּתָ ִלְמנּוָחֶתָך,  קּוָמ֮ה יהוה 

תהלים קמח

שם כד

במדבר י

תהלים קלב

י – לא  ְוא ַנְפׁשִ ָ א ַלּשׁ ּוְמלֹוָאּה – כל אשר בה. ּוַבר ֵלָבב – טהור לב. לֹא ָנׂשָ
יו – כזה הוא  א – יקבל. ּוְצָדָקה – וחסד. ֶזה ּדֹור ּדְֹרׁשָ נשבע בשמי לשקר. ִיּשָׂ

אּו – התרוממו. ִעּזּוז – חזק מאוד.  ׂשְ הדור של דורשי ה’. ְוִהּנָ

ָך – ארון  ֻעּזֶ ַוֲארֹון  ִרְבבֹות – אל תוך רבבות.  ּוְבֻנֹחה – כאשר נח )הארון(. 
הברית שבו אתה מראה את עוזך.
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ָך  ֫ ִוד ַעְבּדֶ ֲעבּור ּדָ נּו: ּבַ ׁשּו ֶצֶדק, ַוֲחִסיֶדיָך ְיַרּנֵ֫ ִיְלּבְ

י ָלֶכם,  י ֶלַקח טֹוב ָנַתּתִ יֶחָך: ּכִ ֵני ְמׁשִ ב ּפְ ׁשֵ ַאל ּתָ

ֲחִזיִקים  ַלּמַ ִהיא  ים  ַחּיִ ֵעץ  ֲעֹזבּו:  ּתַ ַאל  ּתֹוָרִתי 

ְוׇכל  ַעם  ֹנ֫ ַדְרֵכי  ָרֶכיָה  ּדְ ר:  ָ ְמֻאּשׁ יָה  ְוֹתְמֶכ֫ ּה,  ּבָ

ּוָבה,  יֵבנּו יהוה ֵאֶליָך ְוָנׁש֫ לֹום: ֲהׁשִ ְנִתיבֹוֶתיָה ׁשָ

ֶדם: ֶק֫ ׁש ָיֵמינּו ּכְ ַחּדֵ

סוגרים את ארון הקודש.

בראש חודש וחול המועד אומרים כאן חצי קדיש )עמ’ 94(, ומוסף )ר”ח עמ’ 486, 

חוה”מ עמ’ 519(. 

אומרים  שאין  בימים  הבאים.  הפסוקים  את  יום  של  שיר  לפני  לומר  נוהגים  יש 

)בעמוד  יעקב”  מ”בית  מתחילים  אלא  לדוד”,  ”תפלה  אומרים  אין  תחנון  בהם 

הבא(. ובימים שאין אומרים ”אל ארך אפיים” אין אומרים גם ”בית יעקב” ו”שיר 

המעלות” )שבעמוד הבא(, וממשיכים ”שיר של יום”.

ִני:  י ָעִני ְוֶאְביֹון ָא֫ ה יהוה ׇאְזְנָך ֲעֵנִני, ּכִ ה ְלָדִוד, ַהּטֵ ִפּלָ ּתְ

ֱאלַֹהי,  ה  ַאּתָ  , ָך֘ ַעְבּדְ ע  הֹוׁשַ ִני,  ָא֫ ָחִסיד  י  ּכִ י  ַנְפׁשִ ְמָרה  ׁשָ

ַהּיֹום:  ל  ּכׇ ֶאְקָרא  ֵאֶליָך  י  ּכִ ֲאֹדָני,  ִני  ׇחּנֵ֫ ֵאֶליָך:  ַהּבֹוֵטַח 

ה  ַאּתָ י  ּכִ א:  ֶאּשָׂ י  ַנְפׁשִ ֲאֹדָני  ֵאֶליָך  י  ּכִ ָך,  ֫ ַעְבּדֶ ֶנֶפׁש  ַח  ּמֵ ׂשַ

יהוה  ַהֲאִזיָנה  ֹקְרֶאיָך:  ְלׇכל  ֶחֶסד  ְוַרב  ח,  ְוַסּלָ טֹוב  ֲאֹדָני 

ּךָ  יֹום ָצָרִתי ֶאְקָרֶא֫ ֲחנּונֹוָתי: ּבְ קֹול ּתַ יָבה ּבְ ִתי, ְוַהְקׁשִ ִפּלָ ּתְ

ל  ּכׇ יָך:  ַמֲעׂשֶ ּכְ ְוֵאין  ֲאֹדָני  ָבֱאלִֹהים  מֹוָך  ּכָ ֵאין  ַתֲעֵנִני:  י  ּכִ

דּו  ִויַכּבְ ֲאֹדָני,  ְלָפֶניָך  ֲחוּו  ּתַ ְוִיׁשְ ָיבֹואּו  יָת  ָעׂשִ ר  ֲאׁשֶ ּגֹוִים 

ֱאלִֹהים  ה  ַאּתָ ִנְפָלאֹות,  ה  ְוֹעׂשֵ ה  ַאּתָ ָגדֹול  י  ּכִ ֶמָך:  ִלׁשְ

ְלָבִבי  ַיֵחד  ָך,  ֫ ֲאִמּתֶ ּבַ ְך  ֲאַהּלֵ ָך,  ְרּכֶ ַדּ יהוה  הֹוֵרִני  ָך:  ְלַבּדֶ

ָדה  ַוֲאַכּבְ ְלָבִבי,  ׇכל  ּבְ ֱאלַֹהי  ֲאֹדָני  אֹוְדָך  ֶמָך:  ׁשְ ְלִיְרָאה 

אֹול  ְ י ִמּשׁ ְלּתָ ַנְפׁשִ ֫ דֹול ָעָלי, ְוִהּצַ ָך ּגָ י ַחְסּדְ ְמָך ְלעֹוָלם: ּכִ ׁשִ

ְקׁשּו  ּבִ ָעִריִצים  ַוֲעַדת  ָעַלי  מּו  ָק֫ ֵזִדים  ֱאלִֹהים,  ה:  ּיָ ְחּתִ ּתַ

משלי ד

שם ג

איכה ה

תהלים פו

ב – )ריקם(. ֶלַקח – תורה. ׁשֵ ׁשּו ֶצֶדק – יתאזרו בצדק. ַאל ּתָ ִיְלּבְ
ָך – אקיים תורת אמת שלך. ֲעַדת ָעִריִצים - חבורת רשעים. ֲאִמּתֶ ְך ּבַ ֲאַהּלֵ
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ְוַחּנּון,  ה ֲאֹדָני ֵאל ַרחּום  ְוַאּתָ ם:  ֫מּוָך ְלֶנְגּדָ י, ְולֹא ׂשָ ַנְפׁשִ

ָך  ֻעּזְ ָנה  ּתְ ִני,  ְוׇחּנֵ ֵאַלי  ֵנה  ּפְ ֶוֱאֶמת:  ֶחֶסד  ְוַרב  ִים  ַאּפַ ֶאֶרְך 

ְלטֹוָבה,  אֹות  י  ִעּמִ ה  ֲעׂשֵ ָך:  ֲאָמֶת֫ ְלֶבן  יָעה  ִ ְוהֹו֫שׁ ָך  ֫ ְלַעְבּדֶ

ִני: ֫ ִני ְוִנַחְמּתָ ֫ ה יהוה ֲעַזְרּתַ י ַאּתָ ׁשּו ּכִ ְוִיְראּו ׂשְנַאי ְוֵיֹב֫

ֵיְלכּו  ים  ל ָהַעּמִ ּכׇ י  ּכִ אֹור יהוה:  ְוֵנְלָכה ּבְ ַיֲעֹקב, ְלכּו  ית  ּבֵ

ם יהוה ֱאלֵֹהינּו ְלעֹוָלם  ׁשֵ ם ֱאלָֹהיו, ַוֲאַנְחנּו ֵנֵלְך ּבְ ׁשֵ ִאיׁש ּבְ

ֲאבֹוֵתינּו,  ִעם  ָהָיה  ר  ֲאׁשֶ ּכַ נּו  ִעּמָ֫ ֱאלֵֹהינּו  יהוה  ְיִהי  ָוֶעד: 

ׇכל  נּו: ְלַהּטֹות ְלָבֵבנּו ֵאָליו, ָלֶלֶכת ּבְ ׁשֵ נּו ְוַאל ִיּטְ ַאל ַיַעְזֵב֫

ֶאת  ה  ִצּוָ ר  ֲאׁשֶ ָטיו  ּפָ ּוִמׁשְ יו  ְוֻחּקָ ִמְצֹוָתיו  ֹמר  ְוִלׁשְ ָרָכיו  ּדְ

יהוה  ִלְפֵני  י  ְנּתִ ִהְתַחּנַ ר  ֲאׁשֶ ה  ֵאּלֶ ְדָבַרי  ְוִיְהיּו  ֲאֹבֵתינּו: 

ט  ּפַ ִמׁשְ ַלֲעׂשֹות  ָוָלְיָלה,  יֹוָמם  ֱאלֵֹהינּו  יהוה  ֶאל  ְקרִֹבים 

ַעת  ֫ ּדַ ְלַמַען  יֹומֹו:  ּבְ יֹום  ַבר  ּדְ ָרֵאל  ִיׂשְ ַעּמֹו  ט  ּפַ ּוִמׁשְ ַעְבּדֹו 

י יהוה הּוא ָהֱאלִֹהים, ֵאין עֹוד: י ָהָאֶרץ ּכִ ל ַעּמֵ ּכׇ

ָיה ָלנּו, יֹאַמר  ָה֫ ֲעלֹות ְלָדִוד, לּוֵלי יהוה ׁשֶ יר ַהּמַ ׁשִ

ָעֵלינּו  קּום  ּבְ ָלנּו  ָיה  ָה֫ ׁשֶ יהוה  לּוֵלי  ָרֵאל:  ִיׂשְ ָנא 

ֲאַזי  נּו:  ּבָ ם  ַאּפָ ֲחרֹות  ּבַ ָל֫עּונּו,  ּבְ ים  ַחּיִ ֲאַזי  ָאָדם: 

נּו: ֲאַזי ָעַבר  ְחָלה ָעַבר ַעל ַנְפׁשֵ ָטפּונּו, ַנ֫ ִים ׁשְ ַהּמַ

א  לֹּ ׁשֶ יהוה  רּוְך  ּבָ ידֹוִנים:  ַהּזֵ ִים  ַהּמַ נּו  ַנְפׁשֵ ַעל 

ח  ִצּפֹור ִנְמְלָטה ִמּפַ נּו ּכְ יֶהם: ַנְפׁשֵ ּנֵ נּו ֶטֶרף ְלׁשִ ְנָתָנ֫

ם  ׁשֵ ר ַוֲאַנְחנּו ִנְמָלְטנּו: ֶעְזֵרנּו ּבְ ּבָ ח ִנׁשְ ים, ַהּפַ יֹוְקׁשִ

ַמִים ָוָאֶרץ: ה ׁשָ יהוה, ֹעׂשֵ

ישעיה ב

מיכה ד

מלכים א ח

תהלים קכד

ָך – גבורתך. ם - אינם יראים מפניך. ֻעּזְ מּוָך ְלֶנְגּדָ ְולֹא ׂשָ
ם – כאשר חרה אפם )כעסּו עלינו(. ַנְחָלה  ֲחרֹות ַאּפָ ָהָיה ָלנּו – )לעזר(. ּבַ ׁשֶ
ים – מלכודת של  ח יֹוְקׁשִ ידֹוִנים – השוטפים בזדון. ִמּפַ ֶטף מים. ַהּזֵ – נחל, ׁשֶ
- ה’ עושה השמים והארץ עוזר לנו כאשר אנו  ם ה’ וכו’  ׁשֵ ּבְ ֶעְזֵרנּו  ציידים. 

קוראים בשמו. 
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ׁש: ְקּדָ ֵבית ַהּמִ ם אֹוְמִרים ּבְ ּבֹו ָהיּו ַהְלִוּיִ ת, ׁשֶ ּבָ ׁשַ ליום א’: ַהּיֹום יֹום ִראׁשֹון ּבְ

י  ֵבי ָבּה: ּכִ ֵבל ְו֫יֹׁשְ ְלָדִוד ִמְזמֹור, ַליהוה ָהָאֶרץ ּוְמלֹוָאּה, ּתֵ

ַיֲעֶלה ְבַהר  ָה: ִמי  ְיָסָדּה, ְוַעל ְנָהרֹות ְיכֹוְנֶנ֫ ים  ַיּמִ הּוא ַעל 

ר  ִים ּוַבר ֵלָבב, ֲאׁשֶ ְמקֹום ׇקְדׁשֹו: ְנִקי ַכּפַ֫ יהוה, ּוִמי ָיקּום ּבִ

ְבָרָכה  א  ִיּשָׂ ְלִמְרָמה:  ע  ּבַ ִנׁשְ ְולֹא  י  ַנְפׁשִ ְוא  ָ ַלּשׁ א  ָנׂשָ לֹא 

י  יו, ְמַבְקׁשֵ עֹו: ֶזה ּדֹור ּדְֹרׁשָ ֵמֵאת יהוה, ּוְצָדָקה ֵמֱאלֵֹהי ִיׁשְ

ְתֵחי  אּו ּפִ ׂשְ יֶכם ְוִהּנָ ָעִרים ָראׁשֵ אּו ׁשְ ָפֶניָך ַיֲעֹקב, ֶסָלה: ׂשְ

בֹוד, יהוה ִעּזּוז  בֹוד: ִמי ֶזה ֶמֶלְך ַהּכָ עֹוָלם, ְוָיבֹוא ֶמֶלְך ַהּכָ

אּו  יֶכם ּוׂשְ ָעִרים ָראׁשֵ אּו ׁשְ ּבֹור ִמְלָחָמה: ׂשְ ְוִגּבֹור, יהוה ּגִ

בֹוד,  בֹוד: ִמי הּוא ֶזה ֶמֶלְך ַהּכָ ְתֵחי עֹוָלם, ְוָיֹבא ֶמֶלְך ַהּכָ ּפִ

בֹוד, ֶסָלה: יהוה ְצָבאֹות הּוא ֶמֶלְך ַהּכָ
)וממשיכים בעמ’ 113(

ׁש: ְקּדָ ֵבית ַהּמִ ם אֹוְמִרים ּבְ ּבֹו ָהיּו ַהְלִוּיִ ת, ׁשֶ ּבָ ׁשַ ִני ּבְ ליום ב’: ַהּיֹום יֹום ׁשֵ

ִעיר  ּבְ ְמֹאד  ל  ּוְמֻהּלָ יהוה  דֹול  ּגָ ֹקַרח:  ִלְבֵני  ִמְזמֹור  יר  ׁשִ

ל ָהָאֶרץ, ַהר ִצּיֹון  ֱאלֵֹהינּו ַהר ׇקְדׁשֹו: ְיֵפה נֹוף, ְמׂשֹוׂש ּכׇ

נֹוַדע  ַאְרְמנֹוֶתיָה  ּבְ ֱאלִֹהים  ָרב:  ֶמֶלְך  ִקְרַית  ָצפֹון,  ֵתי  ַיְרּכְ

ה ָראּו  ּמָ ו: ֵה֫ ָלִכים נֹוֲעדּו, ָעְברּו ַיְחּדָ ה ַהּמְ י ִהּנֵ ב: ּכִ ּגָ ְלִמׂשְ

ּיֹוֵלָדה:  ם, ִחיל ּכַ ַתם ׁשָ זּו: ְרָעָדה ֲאָחָז֫ הּו, ִנְבֲהלּו ֶנְחּפָ֫ ָמ֫ ן ּתָ ּכֵ

ן  ּכֵ ַמְענּו  ׁשָ ר  ֲאׁשֶ ּכַ יׁש:  ְרׁשִ ּתַ ִנּיֹות  א� ר  ּבֵ ׁשַ ּתְ ָקִדים  רּוַח  ּבְ

ָה ַעד  ִעיר ֱאלֵֹהינּו, ֱאלִֹהים ְיכֹוְנֶנ֫ ִעיר יהוה ְצָבאֹות ּבְ ָרִאינּו ּבְ

ְמָך  ׁשִ ֶקֶרב ֵהיָכֶלָך: ּכְ ָך ּבְ ינּו ֱאלִֹהים ַחְסּדֶ ּמִ֫ ָלה: ּדִ עֹוָלם, ֶס֫

ְיִמיֶנָך:  ָמְלָאה  ֶדק  ֶצ֫ ֶאֶרץ,  ַקְצֵוי  ַעל  ְתָך  ִהּלָ ּתְ ן  ּכֵ ֱאלִֹהים 

ֶטיָך:  ּפָ ִמׁשְ ְלַמַען  ְיהּוָדה,  נֹות  ּבְ ְלָנה  ֵג֫ ּתָ ִצּיֹון,  ַהר  ַמח  ִיׂשְ

תהלים כד

שם מח

י – לא  ְוא ַנְפׁשִ ָ א ַלּשׁ ּוְמלֹוָאּה – כל אשר בה. ּוַבר ֵלָבב – טהור לב. לֹא ָנׂשָ
יו – כזה הוא  א – יקבל. ּוְצָדָקה – וחסד. ֶזה ּדֹור ּדְֹרׁשָ נשבע בשמי לשקר. ִיּשָׂ

אּו – התרוממו. ִעּזּוז – חזק מאוד.  ׂשְ הדור של דורשי ה’. ְוִהּנָ

ֶמֶלְך ָרב – מלך גדול.  ֵתי – צלע, צד )הר הבית נמצא מצפון לעיר דוד(.  ַיְרּכְ
זּו – מיהרו )לברוח(. ִחיל  ב – למחסה. ֶנְחּפָ ּגָ ַאְרְמנֹוֶתיָה – )של ציון(. ְלִמׂשְ ּבְ

ֶטיָך – )שעשית לאויבינו(.  ּפָ ינּו – חשבנו. ְלַמַען ִמׁשְ ּמִ – רעד. ּדִ



ם ו י ל  כ ל ת  י ר ח ש

110

ם ו י ל  ש ר  י ש

ֶכם ְלֵחיָלה,  יתּו ִלּבְ ֶליָה: ׁשִ֫ י֫פּוָה, ִסְפרּו ִמְגּדָ ּבּו ִצּיֹון ְוַהּקִ ֹס֫

ֶזה  י  ּכִ ַאֲחרֹון:  ְלדֹור  רּו  ַסּפְ ּתְ ְלַמַען  יָה,  ַאְרְמנֹוֶת֫ גּו  ּסְ ּפַ

נּו ַעל מּות:  ֱאלִֹהים ֱאלֵֹהינּו עֹוָלם ָוֶעד, הּוא ְיַנֲהֵג֫

)וממשיכים בעמ’ 113(

ׁש: ְקּדָ ֵבית ַהּמִ ם אֹוְמִרים ּבְ ּבֹו ָהיּו ַהְלִוּיִ ת, ׁשֶ ּבָ ׁשַ י ּבְ ִליׁשִ ליום ג’: ַהּיֹום יֹום ׁשְ

ֱאלִֹהים  ֶקֶרב  ּבְ ֵאל,  ֲעַדת  ּבַ ב  ִנּצָ ֱאלִֹהים  ְלָאָסף,  ִמְזמֹור 

אּו, ֶסָלה:  ׂשְ ִעים ּתִ ֶול, ּוְפֵני ְרׁשָ טּו ָע֫ ּפְ ׁשְ ּפֹט: ַעד ָמַתי ּתִ ִיׁשְ

ְוֶאְביֹון,  ַדל  טּו  ּלְ ּפַ יקּו:  ַהְצּדִ ָוָרׁש  ָעִני  ְוָיתֹום,  ַדל  ְפטּו  ׁשִ

כּו,  ָכה ִיְתַהּלָ ֲחׁשֵ ילּו: לֹא ָיְדעּו ְולֹא ָיִבינּו ּבַ ִעים ַהּצִ֫ ד ְרׁשָ ִמּיַ

ּוְבֵני  ם  ַאּתֶ ֱאלִֹהים  י  ָאַמְרּתִ ֲאִני  ֶרץ:  ָא֫ ֫מֹוְסֵדי  ל  ּכׇ ֹוטּו  ִיּמ֫

לּו:  ּפֹ֫ ִרים ּתִ מּותּון ּוְכַאַחד ַהּשָׂ ָאָדם ּתְ ֶכם: ָאֵכן ּכְ ּלְ ֶעְליֹון ּכֻ

ׇכל ַהּגֹוִים: ה ִתְנַחל ּבְ י ַאּתָ ְפָטה ָהָאֶרץ, ּכִ קּוָמ֮ה ֱאלִֹהים, ׁשׇ

 )וממשיכים בעמ’ 113(

ׁש: ְקּדָ ֵבית ַהּמִ ם אֹוְמִרים ּבְ ּבֹו ָהיּו ַהְלִוּיִ ת, ׁשֶ ּבָ ׁשַ ליום ד’: ַהּיֹום יֹום ְרִביִעי ּבְ

֘א ׁשֵֹפט ָהָאֶרץ,  ׂשֵ יַע: ִהּנָ ֵאל ְנָקמֹות יהוה, ֵאל ְנָקמֹות הֹוִפ֫

ָמַתי  ַעד  יהוה,  ִעים,  ְרׁשָ ָמַתי  ַעד  ִאים:  ּגֵ ַעל  מּול  ּגְ ב  ָהׁשֵ

ֶון:  ֲעֵלי ָא֫ ל ּפֹ֫ רּו ּכׇ רּו ָעָתק, ִיְתַאּמְ יעּו, ְיַדּבְ זּו: ַיּבִ֫ ִעים ַיֲעלֹ֫ ְרׁשָ

גּו ִויתֹוִמים  אּו ְוַנֲחָלְתָך ְיַעּנּו: ַאְלָמָנה ְוֵגר ַיֲהרֹ֫ ָך יהוה ְיַדּכְ ַעּמְ

תהלים פב

שם צד

גּו ַאְרְמנֹוֶתיָה – הבקיעו לכם דרך בין  ּסְ יתּו – שימו. ְלֵחיָלה – לחומתה. ּפַ ׁשִ
ארמנותיה. ַעל מּות – לעולם.

ְפטּו  טּו ָעֶול – תשפטו שלא בצדק. ׁשִ ּפְ ׁשְ ּתִ ֶקֶרב ֱאלִֹהים – בקרב דיינים.  ּבְ
)בלי   – ָכה  ֲחׁשֵ ּבַ )לשפוט צדק(.   – ָיְדעּו  לֹא  טּו – הצילו.  ּלְ ּפַ ריבו ריבם.   –
ל מֹוְסֵדי ָאֶרץ – )ולכן( יתמוטטו יסודות החברה.  לראות צדק ויושר(. ִיּמֹוטּו ּכׇ

ה ִתְנַחל  י ַאּתָ ִרים – )שירדו מגדולתם(. ּכִ ָאָדם – )שפל, בניגוד לעליון(. ַהּשָׂ ּכְ
ׇכל ַהּגֹוִים – כל העמים יהיו נחלתך לעולם )אם אתה תשפוט אותם בצדק לא  ּבְ

יתמוטטו מוסדי הארץ(. 

ם לרשעים כמעשיהם הרעים.  ּלֵ ִאים – ׁשַ מּול ַעל ּגֵ ב ּגְ א – התרומם. ָהׁשֵ ׂשֵ ִהּנָ
רּו – יתגאו. ּפֲֹעֵלי ָאֶון – עושי רע.  ָעָתק – עזּות. ִיְתַאּמְ
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ינּו  ּה ְולֹא ָיִבין ֱאלֵֹהי ַיֲעֹקב: ּבִ֫ ּיָ חּו: ַוּיֹאְמרּו לֹא ִיְרֶאה  ְיַרּצֵ֫

ֲהלֹא  ֶזן  ֹא֫ ַטע  ֲהֹנ֫ ילּו:  ּכִ֫ ׂשְ ּתַ ָמַתי  ּוְכִסיִלים  ָעם,  ּבָ ּבֲֹעִרים 

יַח,  יֹוִכ֫ ֲהלֹא  ּגֹוִים  ֲהיֵֹסר  יט:  ַיּבִ ֲהלֹא  ִין  ַע֫ ֵצר  יֹ֫ ִאם  ָמע,  ִיׁשְ

ה  ּמָ ֵה֫ י  ּכִ ָאָדם,  בֹות  ַמְחׁשְ יֵֹדַע  יהוה  ַעת:  ֫ ּדָ ָאָדם  ד  ַהְמַלּמֵ

ּנּו:  ֶד֫ ְתַלּמְ ּוִמּתֹוָרְתָך  ּה,  ּיָ ֶרּנּו  ַיּסְ ּתְ ר  ֲאׁשֶ ֶבר  ַהּגֶ ֵרי  ַאׁשְ ֶבל:  ָה֫

י לֹא ִיּטֹׁש  ַחת: ּכִ ע ׁשָ ֶרה ָלָרׁשָ יֵמי ָרע, ַעד ִיּכָ ִקיט לֹו ִמ֫ ְלַהׁשְ

ט,  ּפָ ִמׁשְ ָיׁשּוב  ֶדק  ֶצ֫ ַעד  י  ּכִ ַיֲעזֹב:  לֹא  ְוַנֲחָלתֹו  ַעּמֹו,  יהוה 

֘ב ִלי  ֵרי ֵלב: ִמי ָיקּום ִלי ִעם ְמֵרִעים, ִמי ִיְתַיּצֵ ל ִיׁשְ ְוַאֲחָריו ּכׇ

ְכָנה דּוָמה  ְמַעט ׁשָ י ּכִ ּלִ ָתה  ֶון: לּוֵלי יהוה ֶעְזָר֫ ֲעֵלי ָא֫ ּפֹ֫ ִעם 

רֹב  ִני: ּבְ ָך יהוה ִיְסָעֵד֫ ָטה ַרְגִלי, ַחְסּדְ י ָמ֫ ְרּתִ י: ִאם ָאַמ֫ ַנְפׁשִ

א  ּסֵ ּכִ ַהְיׇחְבְרָך  י:  ַנְפׁשִ עּו  ַעׁשְ ְיׁשַ יָך  ְנחּוֶמ֫ ּתַ י  ִקְרּבִ ּבְ י  ְרַעּפַ ׂשַ

ָנִקי  ְוָדם  יק  ַצּדִ ֶנֶפׁש  ַעל  ָי֫גֹוּדּו  ֹחק:  ֲעֵלי  ָעָמל  יֵֹצר  ַהּוֹות, 

ב  ׁשֶ ֫ ב, ֵואלַֹהי ְלצּור ַמְחִסי: ַוּיָ ּגָ יעּו: ַוְיִהי יהוה ִלי ְלִמׂשְ ַיְרׁשִ

ֲעֵליֶהם ֶאת אֹוָנם ּוְבָרָעָתם ַיְצִמיֵתם, ַיְצִמיֵתם יהוה ֱאלֵֹהינּו: 

ְזִמירֹות  תֹוָדה, ּבִ ָמה ָפָניו ּבְ נּו: ְנַקּדְ ֵע֫ יָעה ְלצּור ִיׁשְ ָנה ַליהוה, ָנִר֫ ְלכּו ְנַרּנְ

ל ֱאלִֹהים:  דֹול ַעל ּכׇ דֹול יהוה ּוֶמֶלְך ּגָ י ֵאל ּגָ יַע לֹו: ּכִ ָנִר֫

)וממשיכים בעמ’ 113(

ׁש: ְקּדָ ֵבית ַהּמִ ם אֹוְמִרים ּבְ ּבֹו ָהיּו ַהְלִוּיִ ת, ׁשֶ ּבָ ׁשַ י ּבְ ליום ה’: ַהּיֹום יֹום ֲחִמיׁשִ

יעּו  ָהִר֫ נּו,  ינּו ֵלאלִֹהים עּוּזֵ ַהְרִנ֫ ית ְלָאָסף:  ּתִ ַהּגִ ַח ַעל  ַלְמַנּצֵ

ֶבל:  ָנ֫ ָנִעים ִעם  ּנֹור  ּכִ ּוְתנּו ֹתף,  ִזְמָרה  אּו  ׂשְ ַיֲעֹקב:  ֵלאלֵֹהי 

ָרֵאל הּוא,  י ֹחק ְלִיׂשְ נּו: ּכִ ֶסה ְליֹום ַחּגֵ ּכֵ֫ ְקעּו ַבֹחֶדׁש ׁשֹוָפר, ּבַ ּתִ

תהלים צה

שם פא

ִקיט – לתת לו שקט. ִמיֵמי ָרע -  ּבֲֹעִרים – טפשים. יֹוִכיַח – יעניש. ְלַהׁשְ
ט – כי  ּפָ י ַעד ֶצֶדק ָיׁשּוב ִמׁשְ ַחת – בור. ּכִ ֶרה – יחפור. ׁשָ ימים רעים. ִיּכָ

המשפט ייבנה על צדק. ְוַאֲחָריו – אחרי הצדק )ילכו(. ְמֵרִעים – רשעים. דּוָמה 

ְנחּוֶמיָך – ניחומך )בטחוני בך(. ַהְיׇחְבְרָך  י – מחשבותיי. ּתַ ְרַעּפַ – בקבר. ׂשַ
א ַהּוֹות – היושב על כיסא עיוות הדין. ָעָמל  ּסֵ – האם יתחבר לך )ידמה לך(. ּכִ
– ָעֶול. ֲעֵלי ֹחק - ללא גבול. ָיגֹוּדּו – )יעמדו עליו(  גדודים. אֹוָנם – חמסם. 

ַיְצִמיֵתם – יכריתם. 
ֶסה – ביום שהלבנה מתכסה בו.  ּכֵ ית – )כלי זמר(. ּוְתנּו ֹתף – הכו בתוף. ּבַ ּתִ ַהּגִ
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ֵצאתֹו ַעל ֶאֶרץ  מֹו֮ ּבְ יהֹוֵסף ׂשָ ט ֵלאלֵֹהי ַיֲעֹקב: ֵעדּות ּבִ ּפָ ִמׁשְ

ְכמֹו,  ֶבל ׁשִ ָמע: ֲהִסי֫רֹוִתי ִמּסֵ֫ י ֶאׁשְ ְעּתִ ָיַד֫ ַפת לֹא  ִמְצָרִים, ׂשְ

ֵסֶתר  , ֶאֶעְנָך ּבְ ּךָ ֶצ֫ אָת ָוֲאַחּלְ ָרה ָקָר֫ ּצָ ְרָנה: ּבַ ֲעֹב֫ יו ִמּדּוד ּתַ ּפָ ּכַ

ְך,  יָדה ּבָ י ְוָאִע֫ ַמע ַעּמִ ָלה: ׁשְ ַעם, ֶאְבׇחְנָך ַעל ֵמי ְמִריָבה, ֶס֫ ַר֫

ֲחֶוה  ּתַ ַמע ִלי: לֹא ִיְהֶיה ְבָך ֵאל ָזר ְולֹא ִתׁשְ ׁשְ ָרֵאל ִאם ּתִ ִיׂשְ

ַעְלָך ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים, ַהְרֶחב  ְלֵאל ֵנָכר: ָאֹנִכי יהוה ֱאלֶֹהיָך ַהּמַ

ָבה  ָרֵאל לֹא ָא֫ ְוִיׂשְ י ְלקֹוִלי,  ַמע ַעּמִ יָך ַוֲאַמְלֵאהּו: ְולֹא ׁשָ ּפִ

י  מֹוֲעצֹוֵתיֶהם: לּו ַעּמִ ם, ֵיְלכּו ּבְ ִרירּות ִלּבָ ׁשְ הּו ּבִ ֵח֫ ּלְ ִלי: ָוֲאׁשַ

יַע  ַאְכִנ֫ אֹוְיֵביֶהם  ְמַעט  ּכִ כּו:  ְיַהּלֵ ְדָרַכי  ּבִ ָרֵאל  ִיׂשְ ִלי,  ַע  ׁשֵֹמ֫

ם  ְנֵאי יהוה ְיַכֲחׁשּו לֹו, ִויִהי ִעּתָ יב ָיִדי: ְמׂשַ ְוַעל ָצֵריֶהם ָאׁשִ

יֶעָך:  ּבִ ַבׁש ַאׂשְ ה, ּוִמּצּור - ּדְ ֲאִכיֵלהּו ֵמֵחֶלב ִחּטָ ְלעֹוָלם: ַוּיַ

)וממשיכים בעמוד הבא(

ׁש: ְקּדָ ֵבית ַהּמִ ם אֹוְמִרים ּבְ ּבֹו ָהיּו ַהְלִוּיִ ת, ׁשֶ ּבָ ׁשַ י ּבְ ִ ּשׁ ליום ו’: ַהּיֹום יֹום ׁשִ

ּכֹון  ּתִ ר, ַאף  ִהְתַאּזָ ֹעז  ָלֵבׁש יהוה,  ָלֵבׁש,  אּות  ּגֵ ָמָלְך  יהוה 

אּו  ָנׂשְ ה:  ּתָ ָא֫ ֵמעֹוָלם  ֵמָאז,  ְסֲאָך  ּכִ ָנכֹון  ּמֹוט:  ּתִ ל  ּבַ ֵבל  ּתֵ

ְכָים:  ּדׇ ְנָהרֹות  אּו  ִיׂשְ קֹוָלם,  ְנָהרֹות  אּו  ָנׂשְ יהוה,  ְנָהרֹות 

רֹום יהוה:  ּמָ יר ּבַ ֵרי ָים, ַאּדִ ּבְ יִרים ִמׁשְ ים, ַאּדִ ִמּקֹלֹות ַמִים ַרּבִ

יָך ֶנֶאְמנּו ְמֹאד, ְלֵביְתָך ַנֲאָוה ֹקֶדׁש, יהוה, ְלֹאֶרְך ָיִמים: ֵעדֶֹת֫

תהלים צג

ָמע  י ֶאׁשְ ַפת לֹא ָיַדְעּתִ ֵצאתֹו – )להכות בכורות(. ׂשְ יהֹוֵסף – בישראל. ּבְ ּבִ
ֵסֶתר  ּבְ המשא.  מסל   – ִמּדּוד  הבנתי.  שמעתי,  כה  עד  ידעתי  שלא  דברים   –
ַרַעם – מתוך הענן. ֶאְבׇחְנָך – אעמיד אותך בניסיון. ְוָאִעיָדה – ואזהיר. ִאם 
עזבתיו.   – ֵחהּו  ּלְ ָוֲאׁשַ )לשמוע(.   – ָאָבה  לֹא  שתשמע.  הלוואי   – ַמע  ׁשְ ּתִ
ְמַעט – כרגע. ְיַכֲחׁשּו – יחניפו לו.  מֹוֲעצֹוֵתיֶהם – בעצותיהם )הרעות(. ּכִ ּבְ
 – ה  ִחּטָ ֵמֵחֶלב  לנצח.  יהיו  ישראל(  )של  קיומם  ימי   – ְלעֹוָלם  ם  ִעּתָ ִויִהי 

מהחיטה המשובחת. ּוִמּצּור – מסלע.

ּכֹון – כוֵנן, ייסד. ָנכֹון – חזק, איתן.  ר – התאזר בגבורה. ּתִ אּות – הוד. ֹעז ִהְתַאּזָ ּגֵ
ֵרי ָים – )מקולות(  ּבְ יִרים ִמׁשְ ְכָים – גליהם. ַאּדִ אּו – הרימו. ּדׇ ֵמָאז – מקדם. ָנׂשְ
גלי ים חזקים. ֵעדֶֹתיָך – הבטחותיך. ֶנֶאְמנּו – נאמנים להתקיים. ְלֵביְתָך ָנֲאָוה 

ֹקֶדׁש – לבית )מקדשך( יאה הקדושה. ְלֹאֶרְך ָיִמים – )יתקיים המקדש(. 
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בכל יום אחרי שיר של יום יש נוהגים להוסיף פסוקים אלה:

ָך  ם ׇקְדׁשֶ נּו ִמן ַהּגֹוִים, ְלהֹודֹות ְלׁשֵ ֵצ֫ נּו יהוה ֱאלֵֹהינּו ְוַקּבְ יֵע֫ הֹוׁשִ

ָרֵאל ִמן ָהעֹוָלם ְוַעד  רּוְך יהוה ֱאלֵֹהי ִיׂשְ ֶתָך: ּבָ ְתִהּלָ ַח ּבִ ּבֵ ּתַ ְלִהׁשְ

ּיֹון, ׁשֵֹכן  רּוְך יהוה ִמּצִ ל ָהָעם ָאֵמן, ַהְללּוָיּה: ּבָ ָהעֹוָלם, ְוָאַמר ׇכּ

ה  ֹעׂשֵ ָרֵאל,  ִיׂשְ ֱאלֵֹהי  ֱאלִֹהים  יהוה  רּוְך  ּבָ ַהְללּוָיּה:  ָלִם,  ְירּוׁשָ

ֶאת  ְכבֹודֹו  ֵלא  ְוִיּמָ ְלעֹוָלם,  בֹודֹו  ּכְ ם  ׁשֵ ּוָברּוְך  ְלַבּדֹו:  ִנְפָלאֹות 

ל ָהָאֶרץ, ָאֵמן ְוָאֵמן: ּכׇ

האבלים אומרים קדיש:

ִכְרעּוֵתּה,  ְבָרא  י  ּדִ ָעְלָמ֘א  ּבְ )אמן(  ֘א,  ַרּבָ ֵמּה  ׁשְ ׁש  ְוִיְתַקּדַ ל  ּדַ ִיְתּגַ

יכֹו֘ן  ַחּיֵ יֵחּה, )אמן( ּבְ ְרָקֵנּה ִויָקֵרב ְמׁשִ ְוַיְמִליְך ַמְלכּוֵתּה ְוַיְצַמח ּפֻ

ָקִריב, ּוִבְזַמן  ֲעָגָלא  ּבַ ָרֵאל,  ִיׂשְ ית  ּבֵ ְדׇכל  י  ּוְבַחּיֵ ּוְביֹוֵמיכֹו֘ן 

ְוִאְמרּו ָאֵמן. )אמן(

֘א. ַמּיָ Ôֵמי ָעל Ôָעַלם ּוְלָעל Ôָבַרְך ל Ô֘א מ ֵמּה ַרּבָ Ôֵהא ׁש Ôציבור ואבל: י

ה  ְוִיְתַעּלֶ ר  ְוִיְתַהּדָ א  ְוִיְתַנּשֵׂ ְוִיְתרֹוַמם  ַאר  ְוִיְתּפָ ח  ּבַ ּתַ ְוִיׁשְ ַרְך  ִיְתּבָ

ִריְך הּוא, )אמן(  ֘א ּבְ ֻקְדׁשָ ֵמּה ְדּ ל ׁשְ ְוִיְתַהּלָ

בעשרת ימי תשובה: 

ְרָכָת֘א ל ּבִ א ִמּכׇ ּלָ א ְלֵע֫ ּלָ ְלֵע֫ ְרָכָת֘א ל ּבִ א ִמן ּכׇ ּלָ ְלֵע֫

ָעְלָמ֘א, ְוִאְמרּו ָאֵמן. )אמן( ֲאִמיָר֘ן ּבְ ָחָת֘א ְוֶנָחָמָת֘א ּדַ ּבְ ׁשְ יָרָת֘א ּתֻ ְוׁשִ

ָרֵאל,  ל ִיׂשְ ים טֹוִבים ָעֵלינּו ְוַעל ּכׇ ֘א ְוַחּיִ ַמּיָ ֘א ִמן ׁשְ ָלָמ֘א ַרּבָ ְיֵהא ׁשְ

ְוִאְמרּו ָאֵמן. )אמן(

בעשרת ימי תשובה: 

ְמרֹוָמיו, לֹום ּבִ ָ ה ַהּשׁ עֹוׂשֶ ְמרֹוָמיו, לֹום ּבִ ה ׁשָ עֹוׂשֶ

ָרֵאל, ְוִאְמרּו ָאֵמן. )אמן(  ל ִיׂשְ לֹום ָעֵלינּו ְוַעל ּכׇ ה ׁשָ הּוא ַיֲעׂשֶ

תהלים קו

שם קלה

שם עב

ֲעָגָלא  ּבַ ישועתו.   – ְרָקֵנּה  ּפֻ כרצונו.   – ִכְרעּוֵתּה  הגדול.  – שמו  א  ַרּבָ ֵמּה  ׁשְ
א  ֻקְדׁשָ ּדְ עולמים.  ולעולמי  לעולם   – א  ׇעְלַמּיָ ּוְלׇעְלֵמי  ְלָעַלם  במהרה.   –
ֲאִמיָרן – האמורות.  ּדַ א – למעלה.  ְלֵעּלָ ִריְך הּוא – של הקדוש ברוך הוא.  ּבְ

א – יהי שלום רב מן השמים. ַמּיָ א ִמן ׁשְ ָלָמא ַרּבָ ְיֵהא ׁשְ
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בראש חודש מוסיפים מזמור זה:

ֹאד, הֹוד  ַדְלּתָ ְמּ ּגָ י ֶאת יהוה, יהוה ֱאלַֹהי  ַנְפׁשִ ְרִכי  ּבָ

ַמִים  ׁשָ נֹוֶטה  ְלָמה,  ּשַׂ ּכַ אֹור  ֶטה  ֹע֫  : ּתָ ָלָבׁשְ ְוָהָדר 

ָעִבים  ם  ַהּשָׂ ֲעִלּיֹוָתיו,  ִים  ַבּמַ ַהְמָקֶרה  ְיִריָעה:  ּכַ

ה ַמְלָאָכיו רּוחֹות,  ְנֵפי רּוַח: ֹעׂשֶ ְך ַעל ּכַ ְרכּובֹו, ַהְמַהּלֵ

ּמֹוט  ל ּתִ ֶרץ ַעל ְמכֹוֶניָה, ּבַ ַסד ֶא֫ ְרָתיו ֵאׁש לֵֹהט: ָי֫ ְמׁשָ

ַעְמדּו  ַי֫ ָהִרים  ַעל  יתֹו,  ּסִ ּכִ בּוׁש  ּלְ ּכַ הֹום  ּתְ ָוֶעד:  עֹוָלם 

ֵיָחֵפזּו֘ן:  ַרַעְמָך  קֹול  ִמן  ְינּוסּו֘ן,  ֲעָרְתָך  ּגַ ִמן  ִים:  ָמ֫

ְדּתָ ָלֶהם:  ַיֲעלּו ָהִרים, ֵיְרדּו ְבָקעֹות, ֶאל ְמקֹום ֶזה ָיַס֫

ָהָאֶרץ:  ְלַכּסֹות  בּו֘ן  ְיׁשֻ ל  ּבַ ַיֲעֹברּו֘ן,  ל  ּבַ ְמּתָ  ֫שַׂ בּול  ּגְ

קּו  כּו֘ן: ַיׁשְ ין ָהִרים ְיַהּלֵ ָחִלים, ּבֵ ּנְ ַח ַמְעָיִנים ּבַ ּלֵ ַהְמׁשַ

עֹוף  ֲעֵליֶהם  ְצָמָאם:  ְפָרִאים  רּו  ּבְ ִיׁשְ ָדי,  ׂשָ ַחְיתֹו֘  ל  ּכׇ

ֶקה ָהִרים  נּו קֹול: ַמׁשְ ָפאִים ִיּתְ ין ע� ּכֹון, ִמּבֵ ַמִים ִיׁשְ ָ ַהּשׁ

ַמְצִמיַח  ָהָאֶרץ:  ע  ּבַ ׂשְ ּתִ יָך  ַמֲעׂשֶ ִרי  ִמּפְ ֵמֲעִלּיֹוָתיו, 

ב ַלֲעֹבַדת ָהָאָדם, ְל֫הֹוִציא ֶלֶחם ִמן  ֵהָמה ְוֵעׂשֶ ָחִציר ַלּבְ

ֶמן,  ָ֫ ִנים ִמּשׁ ח ְלַבב ֱאנֹוׁש ְלַהְצִהיל ּפָ ּמַ ָהָאֶרץ: ְוַיִין ְיׂשַ

ַאְרֵזי  יהוה,  ֲעֵצי  עּו  ּבְ ִיׂשְ ִיְסָעד:  ֱאנֹוׁש  ְלַבב  ְוֶלֶחם 

ֲחִסיָדה  נּו,  ְיַקּנֵ֫ ִרים  ִצּפ� ם  ׁשָ ר  ֲאׁשֶ ָנָטע:  ר  ֲאׁשֶ ְלָבנֹון 

תהלים קד

חדריו   – ֲעִלּיֹוָתיו  תקרה.  בונה   – ַהְמָקֶרה  מותח.   – נֹוֶטה  עטוף.   – ֹעֶטה 
ם ָעִבים ְרכּובֹו – שם את העננים למרכבו )”ה’ רוכב  העליונים )השמים(. ַהּשָׂ

על עב קל” – ישעיה יט(. ַמְלָאָכיו רּוחֹות – הרוחות שליחיו הם. ְמכֹוֶניָה – 

)המים(.   – ְינּוסּון  - התהום מכוסה במים כלבוש.  בּוׁש  ּלְ ּכַ הֹום  ּתְ יסודותיה. 

ָדי – חיות השדה. ְפָרִאים – חיות בר. ֲעֵליֶהם  ָיַסְדּתָ – ייעדת, קבעת. ַחְיתֹו ׂשָ
ֶקה ָהִרים – מוריד  ָפאִים – ענפים. ַמׁשְ – מסביב להם )למים( על היבשה. ע�
עּו – )מן  ּבְ יָך – מהגשמים. ְלַהְצִהיל – להאיר, לשמח. ִיׂשְ ִרי ַמֲעׂשֶ גשם. ִמּפְ

נּו – בונות קניהן.  הגשם(. ְיַקּנֵ
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ְסָלִעים  ֵעִלים,  ַלּיְ בֹוִהים  ַהּגְ ָהִרים  יָתּה:  ּבֵ ים  רֹוׁשִ ּבְ

ָיַדע  ֶמׁש  ׁשֶ ְלמֹוֲעִדים,  ָיֵרַח  ה  ָעׂשָ ים:  ַפּנִ ַלׁשְ ַמְחֶסה 

ל ַחְיתֹו  יִהי ָלְיָלה, ּבֹו ִתְרֹמׂש ּכׇ ְך ִו֫ ת ֹחׁשֶ ׁשֶ ֫ ְמבֹואֹו: ּתָ

ׁש ֵמֵאל ׇאְכָלם:  ֶרף, ּוְלַבּקֵ ֫ ִפיִרים ׁשֲֹאִגים ַלּטָ ַער: ַהּכְ ָי֫

ֵיֵצא  צּו֘ן:  ִיְרּבָ ְמעֹוֹנָתם  ְוֶאל  ֵיָאֵספּו֘ן  ֶמׁש  ֶ ַהּשׁ ְזַרח  ּתִ

יָך  ַמֲעׂשֶ ַרּבּו  ָמה  ֶרב:  ָע֫ ֲעֵדי  ְוַלֲעֹבָדתֹו  לֹו  ְלָפע� ָאָדם 

יָת, ָמְלָאה ָהָאֶרץ ִקְנָיֶנָך: ֶזה  ׇחְכָמה ָעׂשִ ם ּבְ ּלָ יהוה, ּכֻ

ר, ַחּיֹות  ְוֵאין ִמְסּפָ ם ֶרֶמׂש  ָיַדִים, ׁשָ ּוְרַחב  דֹול  ּגָ ם  ַהּיָ

ֶזה  ִלְוָיָתן  כּו֘ן,  ְיַהּלֵ ִנּיֹות  א� ם  ׁשָ ֹדלֹות:  ּגְ ִעם  ְקַטּנֹות 

ׇאְכָלם  ָלֵתת  רּו֘ן  ּבֵ ְיׂשַ ֵאֶליָך  ם  ּלָ ּכֻ ּבֹו:  ֶחק  ְלׂשַ֫ ָיַצְרּתָ 

עּון טֹוב:  ּבְ ח ָיְדָך ִיׂשְ ְפּתַ ן ָלֶהם ִיְלֹקטּו֘ן, ּתִ ּתֵ ִעּתֹו: ּתִ ּבְ

ֵהלּו֘ן, ּתֵֹסף רּוָחם ִיְגָועּו֮ן, ְוֶאל ֲעָפָרם  ֶניָך ִיּבָ יר ּפָ ְסּתִ ּתַ

ֵני ֲאָדָמה:  ּפְ ׁש  ֵראּו֘ן, ּוְתַחּדֵ ִיּבָ ח רּוֲחָך  ּלַ ׁשַ ְיׁשּובּו֘ן: ּתְ

יו:  ַמֲעׂשָ ּבְ יהוה  ַמח  ִיׂשְ ְלעֹוָלם,  יהוה  ְכבֹוד  ְיִהי 

יָרה  נּו: ָאׁשִ ָהִרים ְוֶיֱעׁשָ ע ּבֶ ְרָעד, ִיּגַ יט ָלָאֶרץ ַוּתִ ּבִ ַהּמַ

ָעָליו  ֶיֱעַרב  עֹוִדי:  ּבְ ֵלאלַֹהי  ָרה  ֲאַזּמְ י,  ַחּיָ ּבְ ַליהוה 

ִאים ִמן ָהָאֶרץ  ּמּו ַחּטָ ֫ יהוה: ִיּתַ ַמח ּבַ יִחי, ָאֹנִכי ֶאׂשְ ׂשִ

י ֶאת יהוה, ַהְללּוָיּה: ְרִכי ַנְפׁשִ ִעים עֹוד ֵאיָנם, ּבָ ּוְרׁשָ

יש נוהגים שגם כאן האבלים אומרים קדיש )בעמ’ 113(

הירח  לפי   – ְלמֹוֲעִדים  ָיֵרַח  הברושים.  על  ביתה  בונה   – יָתּה  ּבֵ ים  רֹוׁשִ ּבְ
ת – תשים. ֵיָאֵספּון – ייכנסו  ׁשֶ אנו קובעים את המועדים. ְמבֹואֹו – דרכו. ּתָ

ֶניָך – תסיר השגחתך.  יר ּפָ ְסּתִ רּון – יקוו. ּתַ ּבֵ למאורותיהם. ִקְנָיֶנָך – מעשיך. ְיׂשַ

עֹוִדי  יט – )בזעם(. ּבְ ּבִ ּתֵֹסף רּוָחם – תאסוף נשמתם. רּוֲחָך – רוח חיים. ַהּמַ
יִחי – תפילתי, שירי. – )בחיים(. ֶיֱעַרב – ינעם. ׂשִ
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בבית האבל מוסיפים לפני ’קֵוה’ מזמורים אלו:

ביום שאומרים בו תחנון:

ְמעּו  ַח ִלְבֵני ֹקַרח ִמְזמֹור: ׁשִ ֫ ַלְמַנּצֵ
ֵבי  ל יֹׁשְ ים, ַהֲאִזינּו ּכׇ ל ָהַעּמִ ֹזאת ּכׇ
ֵני ִאיׁש,  ם ּבְ ֵני ָאָדם, ּגַ ם ּבְ ֶלד: ּגַ ָח֫
ר  ְיַדּבֵ י  ּפִ ְוֶאְביֹון:  יר  ָעׁשִ ַחד  ַי֫
ְתבּונֹות:  י  ִלּבִ ְוָהגּות  ׇחְכמֹות, 
ִכּנֹור  ּבְ ח  ֶאְפּתַ ׇאְזִני,  ל  ְלָמׁשָ ה  ַאּטֶ
ָרע,  יֵמי  ּבִ֫ ִאיָרא  ה  ּמָ ָל֫ ִחיָדִתי: 
ַעל  ַהּבְֹטִחים  ִני:  ְיסּוּבֵ֫ ֲעֵקַבי  ֲעֹון 
לּו:  ִיְתַהּלָ֫ ָרם  ׇעׁשְ ּוְברֹב  ֵחיָלם, 
לֹא ִאיׁש,  ה  ִיְפּדֶ ָפֹדה  לֹא  ָאח 

יתן 

ביום שאין אומרים בו תחנון: 

י  ּכִ ֵאל  ִני  ְמֵר֫ ׁשָ ְלָדִוד,  ם  ִמְכּתָ
ֲאֹדָני  ַליהוה,  ָאַמְרּתְ  ָבְך:  ָחִסיִתי 
ים  ל ָעֶליָך: ִלְקדֹוׁשִ ה, טֹוָבִתי ּבַ ּתָ ָא֫
ל  ּכׇ יֵרי  ְוַאּדִ ה,  ּמָ ֵה֫ ֶרץ  ָא֫ ּבָ ר  ֲאׁשֶ
ַאֵחר  בֹוָתם,  ַעּצְ ִיְרּבּו  ָבם:  ֶחְפִצי 
ם,  ִמּדָ יֶהם  ִנְסּכֵ יְך  ַאּסִ ל  ּבַ רּו,  ָמָה֫
ָפָתי:  מֹוָתם ַעל ׂשְ א ֶאת ׁשְ ּוַבל ֶאּשָׂ
ה  ַאּתָ ְוכֹוִסי,  ֶחְלִקי  ְמָנת  יהוה, 
ִלי  ָנְפלּו  ֲחָבִלים  ּגֹוָרִלי:  ּתֹוִמיְך 
ָעָלי:   ְפָרה  ׁשָ ַנֲחָלת  ַאף  ִעִמים,  ּנְ ּבַ
אברך

תהלים מט 

תהלים טז

 – ְוָהגּות  )חשובים(.   – ִאיׁש  ֵני  ּבְ )פשוטים(.   – ָאָדם  ֵני  ּבְ תבל.   – ָחֶלד 
)מפני ש(העוונות   – ִני  ְיסּוֵבּ ֲעֵקַבי  ֲעו ֹן  נבונים.  דברים   – ְתבּונֹות  מחשבות. 

שאני דש בהם בעקביי )מזלזל בהם( מקיפים אותי. ֵחיָלם – רכושם. 

ל ָעֶליָך – לא  ם – )צורת שיר(. ָחִסיִתי – בטחתי. ָאַמְרּתְ – אמרתי. ּבַ ִמְכּתָ
ל  ּכׇ והחזקים )הקדושים(.  יֵרי –  ְוַאּדִ מוטל עליך )אינך חייב לעשות לי טובה(. 

בֹוָתם – ייסוריהם. ַאֵחר – אל אחר. ָמָהרּו  ֶחְפִצי ָבם – )ללכת בדרכיהם(. ַעּצְ
– נותנים מתנות. ּתֹוִמיְך – תומך )מחזיק(. ֲחָבִלים – חלקים. ַנֲחָלת – נחלתי. 

ְפָרה ָעָלי – יפה בעיניי.  ׁשָ

ה ֶאל יהוה:  ָך, ְוַקּוֵ ה ֶאל יהוה, ֲחַזק ְוַיֲאֵמץ ִלּבֶ֫ ַקּוֵ

אלֵֹהינּו:  ָך, ְוֵאין צּור ּכֵ ֫ ְלּתֶ י ֵאין ּבִ יהוה, ּכִ ֵאין ָקדֹוׁש ּכַ

ְלֲעֵדי יהוה, ּוִמי צּור זּוָלִתי ֱאלֵֹהינּו: י ִמי ֱאלֹוּהַ ִמּבַ ּכִ

ֵאין  נּו,  ַמְלּכֵ ּכְ ֵאין  אדֹוֵנינּו,  ּכַ ֵאין  אלֵֹהינּו,  ּכֵ ֵאין 

נּו,  יֵענּו. ִמי ֵכאלֵֹהינּו, ִמי ַכאדֹוֵנינּו, ִמי ְכַמְלּכֵ מֹוׁשִ ּכְ

ַלאדֹוֵנינּו,  נֹוֶדה  ֵלאלֵֹהינּו,  נֹוֶדה  יֵענּו.  ְכמֹוׁשִ ִמי 

ֱאלֵֹהינּו,  רּוְך  ּבָ יֵענּו.  ְלמֹוׁשִ נֹוֶדה  נּו,  ְלַמְלּכֵ נֹוֶדה 

תהלים כז

שמואל א ב

תהלים יח
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ם – בלבם )חושבים(.  ַחת – שאול. ִקְרּבָ ָ ְפרֹו – פדיונו. ְוֵיַקר – יהי יקר. ַהּשׁ ּכׇ
ּתּו  ֶסל – שטות. ִיְרצּו – יַספרו. ׁשַ יָקר – בתפארת, בעושר. ִנְדמּו – דומים. ּכֶ ּבִ
ְרּדּו – ישלטו. ְוצּוָרם – וחוזק שלהם.  ַוּיִ ִיְרֵעם – יאכל אותם.  – שמו אותם. 

ֵחִני – כאשר ייקחני.  י ִיּקָ ֻבל – מהדירה. ּכִ ְלַבּלֹות – לרקוב. ִמּזְ
יִתי – שמתי. ִמיִמיִני – ה’ עומד לימיני,  ּוִ רּוִני – יעצוני. ִכְליֹוָתי – עצותיי. ׁשִ ִיּסְ
בֹוִדי – נפשי. ׂשַֹבע – ריבוי.  ֶגל – משמח. ּכְ ל ֶאּמֹוט – לא אפול. ַוּיָ לעזור לי. ּבַ

י ֵעת ְלֶחְנָנּה – כי הגיע הזמן לחוננה, לרחם עליה.  ּכִ

...................................................................................................

ְדיֹון  ּפִ ְוֵיַקר  ְפרֹו:  ּכׇ ֵלאלִֹהים  ן  ִיּתֵ
עֹוד  ִויִחי  ְלעֹוָלם:  ְוָחַדל  ם,  ַנְפׁשָ
י ִיְרֶאה  ַחת: ּכִ ָ֫ ַצח, לֹא ִיְרֶאה ַהּשׁ ָלֶנ֫
ַער  ָוַב֫ ִסיל  ּכְ ַיַחד  ָימּותּו,  ֲחָכִמים 
ֵחיָלם:  ַלֲאֵחִרים  ְוָעְזבּו  דּו,  יֹאֵב֫
ֹנָתם  ּכְ ִמׁשְ ְלעֹוָלם,  ימֹו  ּתֵ֫ ּבָ ם  ִקְרּבָ
ֲעֵלי  מֹוָתם  ִבׁשְ ָקְראּו  ָוֹדר,  ְלדֹור 
ָיִלין,  ל  ּבַ יָקר  ּבִ ְוָאָדם  ֲאָדמֹות: 
ם  ַדְרּכָ ֶזה  ִנְדמּו:  ֵהמֹות  ּבְ ּכַ ל  ִנְמׁשַ

ִפיֶהם ִיְרצּו,  מֹו, ְוַאֲחֵריֶהם ּבְ ֶסל ָל֫ ּכֵ֫

ַאף  ִני,  ְיָעָצ֫ ר  ֲאׁשֶ יהוה  ֶאת  ֲאָבֵרְך 
יִתי  ֫ ּוִ ׁשִ ִכְליֹוָתי:  ֫רּוִני  ִיּסְ ֵלילֹות 
ִמיִמיִני  י  ּכִ ָתִמיד,  י  ְלֶנְגּדִ יהוה 
ֶגל  ֫ ַוּיָ י  ִלּבִ ַמח  ׂשָ ָלֵכן  ֶאּמֹוט:  ל  ּבַ
י  ַטח: ּכִ ּכֹן ָלֶב֫ ִרי ִיׁשְ ׂשָ בֹוִדי, ַאף ּבְ ּכְ
ן  אֹול, לֹא ִתּתֵ י ִלׁשְ לֹא ַתֲעֹזב ַנְפׁשִ
ִני  ּתֹוִדיֵע֫ ַחת:  ׁשָ ִלְראֹות  ֲחִסיְדָך 
ֶאת  ָמחֹות  ׂשְ ַֹבע  ׂש֫ ים,  ַחּיִ ֹאַרח 

ַצח: יִמיְנָך ֶנ֫ יָך, ְנִעמֹות ּבִ ֶנ֫ ּפָ

ְוצּוָרם  ַלּבֶֹקר,  ִרים  ְיׁשָ ָבם  ְרּדּו  ַוּיִ ִיְרֵעם,  ָמֶות  ּתּו,  ׁשַ֫ אֹול  ִלׁשְ ּצֹאן  ּכַ ֶסָלה: 

ִני,  ֵח֫ י ִיּקָ אֹול, ּכִ ד ׁשְ י ִמּיַ ה ַנְפׁשִ ֻבל לֹו: ַאְך ֱאלִֹהים ִיְפּדֶ אֹול ִמּזְ ְלַבּלֹות ׁשְ

ח  י לֹא ְבמֹותֹו ִיּקַ יתֹו: ּכִ בֹוד ּבֵ ה ּכְ י ִיְרּבֶ ר ִאיׁש, ּכִ י ַיֲעׁשִ יָרא ּכִ ֶסָלה: ַאל ּתִ

י ֵתיִטיב ָלְך:  ָך ּכִ יו ְיָבֵרְך, ְויֹוֻד֫ ַחּיָ י ַנְפׁשֹו ּבְ בֹודֹו: ּכִ ַהּכֹל, לֹא ֵיֵרד ַאֲחָריו ּכְ

ָיִבין,  ְולֹא  יָקר  ּבִ ָאָדם  אֹור:  ִיְראּו  לֹא  ַצח  ֵנ֫ ַעד  ֲאבֹוָתיו,  ּדֹור  ַעד  בֹוא  ּתָ

ֵהמֹות ִנְדמּו:  ּבְ ל ּכַ ִנְמׁשַ

ה ֶאל ה’” )בראש העמוד הקודם(. אומרים קדיש יתום )בעמ’ 113(, וממשיכים ”ַקּוֵ

ה  יֵענּו. ַאּתָ רּוְך מֹוׁשִ נּו, ּבָ רּוְך ַמְלּכֵ רּוְך ֲאדֹוֵנינּו, ּבָ ּבָ

נּו,  ה הּוא ַמְלּכֵ ה הּוא ֲאדֹוֵנינּו, ַאּתָ הּוא ֱאלֵֹהינּו, ַאּתָ

ָתקּום  ה  ַאּתָ יֵענּו,  ה תֹוׁשִ ַאּתָ יֵענּו.  ה הּוא מֹוׁשִ ַאּתָ

ה הּוא  י ָבא מֹוֵעד: ַאּתָ י ֵעת ְלֶחְנָנּה ּכִ ַרֵחם ִצּיֹון ּכִ ּתְ

ים. ּמִ ִהְקִטירּו ֲאבֹוֵתינּו ְלָפֶניָך ֶאת ְקֹטֶרת ַהּסַ ׁשֶ

תהלים קב
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בֹוָנה  ָנה ד. ְוַהּלְ ּפֶֹרן ג. ַהֶחְלּבְ ִרי ב. ְוַהּצִ ֶרת: א. ַהּצ� ֹט֫ ּטּום ַהּקְ ּפִ

ּבֶֹלת  ְבִעים ָמֶנה, ה. ֹמר ו. ּוְקִציָעה ז. ׁשִ ְבִעים ׁשִ ַקל ׁשִ - ִמׁשְ

ָמֶנה, ר  ָעׂשָ ה  ָ ּשׁ ׁשִ ר  ָעׂשָ ה  ָ ּשׁ ׁשִ ַקל  ִמׁשְ  - ְוַכְרּכֹם  ח.  ֵנְרּדְ 

ָעה.  ׁשְ מֹון ּתִ ה יא. ְוִקּנָ לֹׁשָ ר י. ְוִקּלּוָפה ׁשְ ֵנים ָעׂשָ ְט ׁשְ ט. ַהּקֹׁשְ

ָלת  ּתְ ְסִאין  ַקְפִריִסין  ֵיין  ין.  ַקּבִ ָעה  ׁשְ ּתִ יָנ֘ה  ְרׁשִ ּכַ ּבִֹרית 

ְרָין  ָלָת֮א, ְוִאם ֵאין לֹו ֵיין ַקְפִריִסין ֵמִביא ֲחַמר ִחּוַ ין ּתְ ְוַקּבִ

י  ַרּבִ הּוא.  ׁשֶ ל  ּכׇ ן  ָעׁשָ ַמֲעֶלה  ַבע.  רֹ֫ ְסדֹוִמית  ֶמַלח  יק.  ַעּתִ

ָנַתן  ְוִאם  הּוא.  ׁשֶ ל  ּכׇ ן  ְרּדֵ ַהּיַ ת  ּפַ ּכִ ַאף  אֹוֵמר~  ְבִל֮י  ַהּבַ ָנָתן 

ב ִמיָתה.  ֶניָה ַחּיָ ל ַסּמָ ר ַאַחת ִמּכׇ ָסָלּה, ְוִאם ִחּסַ ַבׁש ּפְ ּה ּדְ ּבָ

ָרף  ׂשְ א  ֶאּלָ ֵאינֹו  ִרי  ַהּצ� אֹוֵמר~  ְמִליֵאל  ּגַ ן  ּבֶ ְמעֹון  ׁשִ ן  ַרּבָ

ֶאת  ּה  ּבָ ִפין  ָ ּשׁ ׁשֶ יָנ֮ה  ְרׁשִ ּכַ ּבִֹרית  ָטף.  ַהּקְ ֵמֲעֵצי  ַהּנֹוֵטף 

ֶאת  ּבֹו  ֹוִרין  ׁשּ ׁשֶ ַקְפִריִסין  ֵיין  ָנָאה.  ֵהא  ּתְ ׁשֶ ֵדי  ּכְ ּפֶֹרן,  ַהּצִ

א  ה. ַוֲהלֹא ֵמי ַרְגַלִים ָיִפין ָלּה, ֶאּלָ ֵהא ַעּזָ ּתְ ֵדי ׁשֶ ּפֶֹרן, ּכְ ַהּצִ

בֹוד. ֵני ַהּכָ ׁש ִמּפְ ְקּדָ ּמִ ֵאין ַמְכִניִסין ֵמי ַרְגַלִים ּבַ ׁשֶ

הּוא ׁשֹוֵחק אֹוֵמר~ ָהֵדק ֵהיֵטב,  ׁשֶ י ָנָת֮ן אֹוֵמר~ ּכְ ְנָי֮א, ַרּבִ ּתַ

ָמּה ַלֲחָצִאין  ּטְ ִמים. ּפִ ׂשָ ַהּקֹול ָיֶפה ַלּבְ ֵני ׁשֶ ֵהיֵטב ָהֵדק, ִמּפְ

י ְיהּוָדה: ֶזה  ַמְענּו. ָאַמר ַרּבִ ִליׁש ְוִלְרִביַע לֹא ׁשָ ָרה, ִלׁשְ ׁשֵ ּכְ

ל  ר ַאַחת ִמּכׇ ָרה ַלֲחָצִאין, ְוִאם ִחּסַ ׁשֵ ָתּה ּכְ ִמּדָ ָלל: ִאם ּכְ ַהּכְ

ב ִמיָתה. ֶניָה ַחּיָ ַסּמָ

ָנה  ׁשָ ְבִעים  ְלׁשִ אֹו  ים  ִ ּשׁ ְלׁשִ ַאַחת  אֹוֵמר~  ָר֘א  ַקּפָ ר  ּבַ ְנָי֮א,  ּתַ

ָר֘א: ִאּלּו֮  ר ַקּפָ ֵני ּבַ ִים ַלֲחָצִאין. ְועֹוד ּתָ יַר֫ ל ׁשִ ָהְיָתה ָבָא֮ה ׁשֶ

כריתות ו

ירושלמי יומא ד, ה

– שלוש  ָלת  ּתְ ְסִאין  משקל.   – ָמֶנה  והכנת הקטורת.  ערבוב  אופן   – ּטּום  ּפִ
ן – צמח )המיישר  ְרָין – יין לבן. רַֹבע – ֶרַבע )הקב(. ַמֲעֶלה ָעׁשָ סאים. ֲחַמר ִחּוַ

ן – עשב הגדל על יד הירדן.  ְרּדֵ ת ַהּיַ ּפַ את העשן שיהא מיתמר ועולה(. ּכִ

ֵהא  ּתְ ִפין – מושחים. ׁשֶ ׁשָּ יָנה – צמח בר. ׁשֶ ְרׁשִ ָטף – צמח בושם. ּבִֹרית ּכַ ַהּקְ
ה – שהריח יהיה עז.  ַעּזָ

ָמּה ַלֲחָצִאין – ערבב חצי הכמות.  ּטְ ָיֶפה – מועיל.  ּפִ
ים וכו’ – )שיירי הקטורת שבכל שנה, הצטברו במשך שישים או  ִ ׁשּ ַאַחת ְלׁשִ

שבעים שנה למחצית המשקל השנתי של הקטורת(. 
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ֵני  ַבׁש ֵאין ָאָדם ָיכֹול ַלֲעֹמד ִמּפְ ל ּדְ ּה קֹוְרטֹוב ׁשֶ ָהָיה נֹוֵתן ּבָ

ַהּתֹוָרה ָאְמָרה:  ֵני ׁשֶ ַבׁש, ִמּפְ ּה ּדְ ֵריָחּה. ְוָלָמ֮ה ֵאין ְמָעְרִבין ּבָ

ה ַליהוה: ֶ ּנּו ִאּשׁ ַבׁש לֹא ַתְקִטירּו ִמּמֶ ֹאר ְוׇכל ּדְ י ׇכל ׂשְ ּכִ

ָלה: ב ָלנּו ֱאלֵֹהי ַיֲעֹקב, ֶס֫ ּגָ נּו, ִמׂשְ יהוה ְצָבאֹות ִעּמָ
ָלה: ב ָלנּו ֱאלֵֹהי ַיֲעֹקב, ֶס֫ ּגָ נּו, ִמׂשְ יהוה ְצָבאֹות ִעּמָ

ָלה: ב ָלנּו ֱאלֵֹהי ַיֲעֹקב, ֶס֫ ּגָ נּו, ִמׂשְ יהוה ְצָבאֹות ִעּמָ

ְך: ֵרי ָאָדם ּבֹוֵטַח ּבָ יהוה ְצָבאֹות, ַאׁשְ
ְך: ֵרי ָאָדם ּבֹוֵטַח ּבָ יהוה ְצָבאֹות, ַאׁשְ

ְך: ֵרי ָאָדם ּבֹוֵטַח ּבָ יהוה ְצָבאֹות, ַאׁשְ

ֶלְך ַיֲעֵננּו ְביֹום ׇקְרֵאנּו: יָעה, ַהּמֶ יהוה הֹוׁשִ֫
ֶלְך ַיֲעֵננּו ְביֹום ׇקְרֵאנּו: יָעה, ַהּמֶ יהוה הֹוׁשִ֫

ֶלְך ַיֲעֵננּו ְביֹום ׇקְרֵאנּו: יָעה, ַהּמֶ יהוה הֹוׁשִ֫

ִני, ֶסָלה:  סֹוְבֵב֫ ט ּתְ י ַפּלֵ ֵרִני, ׇרּנֵ ּצְ ר ּתִ ה ֵסֶתר ִלי, ִמּצַ ַאּתָ

ִנים  יֵמי עֹוָלם ּוְכׁשָ ָלִם ּכִ ְוָעְרָבה ַליהוה ִמְנַחת ְיהּוָדה ִוירּוׁשָ

ַקְדמֹוִנּיֹת:

ׇכל יֹום ֻמְבָטח לֹו  ֹוֶנה ֲהָלכֹות ּבְ ל ַהּשׁ הּו: ּכׇ ָנא ְדֵבי ֵאִלּיָ ּתָ

ַאל  לֹו:  עֹוָלם  ֲהִליכֹות  ֱאַמר:  ּנֶ ׁשֶ א,  ַהּבָ עֹוָלם  ן  ּבֶ הּוא  ׁשֶ

א ֲהָלכֹות. ְקֵרי ֲהִליכֹות ֶאּלָ ּתִ

ֲחָכִמים  ְלִמיֵדי  ּתַ ֲחִניָנ֮א:  י  ַרּבִ ָאַמר  ֶאְלָעָזר  י  ַרּבִ ָאַמר 

יהוה  ִלּמּוֵדי  ַנִיְך  ּבָ ְוׇכל  ֱאַמר:  ּנֶ ׁשֶ עֹוָלם,  ּבָ לֹום  ׁשָ ים  ַמְרּבִ

לֹום ָרב  א ּבֹוָנִיְך. ׁשָ ָנִיְך, ֶאּלָ ְקֵרי ּבָ ָנִיְך: ַאל ּתִ לֹום ּבָ ְוַרב ׁשְ

ֵחיֵלְך,  ּבְ לֹום  ׁשָ ְיִהי  ִמְכׁשֹול:  מֹו  ָל֫ ְוֵאין  תֹוָרֶתָך,  ְלֹאֲהֵבי 

לֹום  ׁשָ א  ּנָ ָרה  ֲאַדּבְ ְוֵרָעי  ַאַחי  ְלַמַען  ַאְרְמנֹוָתִיְך:  ּבְ ְלָוה  ׁשַ

֘ה טֹוב ָלְך: יהוה ֹעז  ית יהוה ֱאלֵֹהינּו ֲאַבְקׁשָ ְך: ְלַמַען ּבֵ ּבָ

לֹום: ָ ן, יהוה ְיָבֵרְך ֶאת ַעּמֹו ַבּשׁ ְלַעּמֹו ִיּתֵ

ויקרא ב

תהילים מו

שם פד

שם כ

שם לב

מלאכי ג

נדה עג

חבקוק ג

ברכות סד

ישעיה נד

תהלים קיט

שם קכב

שם כט

קֹוְרטֹוב – קצת, משהו.
ט וכו’ – תסובבני רינת  י ַפּלֵ ֵרִני – מאויב תשמרני. ׇרּנֵ ּצְ ר ּתִ ֵסֶתר – מחסה. ִמּצַ

הצלה )אנצל מצרה ואודה ברינה(. ְוָעְרָבה – תהיה עריבה, תתקבל. 
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קדיש דרבנן

)אומרים אותו האבלים, ואם אין אבלים - הש”ץ או אחד מהקהל(:

ִכְרעּוֵתּה,  ְבָרא  י  ּדִ ָעְלָמ֘א  ּבְ )אמן(  ֘א,  ַרּבָ ֵמּה  ׁשְ ׁש  ְוִיְתַקּדַ ל  ּדַ ִיְתּגַ

יכֹו֘ן  ַחּיֵ יֵחּה, )אמן( ּבְ ְרָקֵנּה ִויָקֵרב ְמׁשִ ְוַיְמִליְך ַמְלכּוֵתּה ְוַיְצַמח ּפֻ

ָקִריב, ּוִבְזַמן  ֲעָגָלא  ּבַ ָרֵאל,  ִיׂשְ ית  ּבֵ ְדׇכל  י  ּוְבַחּיֵ ּוְביֹוֵמיכֹו֘ן 

ְוִאְמרּו ָאֵמן. )אמן(

֘א. ַמּיָ Ôֵמי ָעל Ôָעַלם ּוְלָעל Ôָבַרְך ל Ô֘א מ ֵמּה ַרּבָ Ôֵהא ׁש Ôציבור ואבל: י

ה  ְוִיְתַעּלֶ ר  ְוִיְתַהּדָ א  ְוִיְתַנּשֵׂ ְוִיְתרֹוַמם  ַאר  ְוִיְתּפָ ח  ּבַ ּתַ ְוִיׁשְ ַרְך  ִיְתּבָ

ִריְך הּוא, )אמן(  ֘א ּבְ ֻקְדׁשָ ֵמּה ְדּ ל ׁשְ ְוִיְתַהּלָ

בעשרת ימי תשובה: 

ְרָכָת֘א ל ּבִ א ִמּכׇ ּלָ א ְלֵע֫ ּלָ ְלֵע֫ ְרָכָת֘א ל ּבִ א ִמן ּכׇ ּלָ ְלֵע֫

ָעְלָמ֘א, ְוִאְמרּו ָאֵמן. )אמן( ֲאִמיָר֘ן ּבְ ָחָת֘א ְוֶנָחָמָת֘א ּדַ ּבְ ׁשְ יָרָת֘א ּתֻ ְוׁשִ

ְלִמיֵדי  ּתַ ל  ּכׇ ְוַעל  ְלִמיֵדיהֹון  ּתַ ְוַעל  ָנן  ַרּבָ ְוַעל  ָרֵאל  ִיׂשְ ַעל 

֘א  יׁשָ י ְבַאְתָר֘א ַקּדִ אֹוַרְיָת֘א ּדִ ָעְסִקין ּבְ ל ַמאן ּדְ ַתְלִמיֵדיהֹון ְוַעל ּכׇ

֘א  ֘א ִחּנָ ָלָמ֘א ַרּבָ ָהֵדין ְוִדי ְבׇכל ֲאַתר ַוֲאַתר, ְיֵהא ְלהֹון ּוְלכֹון ׁשְ

ָדם  ק� ִמן  ּוֻפְרָקָנ֘א  ְרִויֵח֘י  ּוְמזֹוֵנ֘י  ֲאִריֵכ֘י  ֘י  ְוַחּיֵ ְוַרֲחֵמ֘י  ֘א  ְוִחְסּדָ

֘א, ְוִאְמרּו ָאֵמן. )אמן( ַמּיָ י ִבׁשְ ֲאבּוהֹו֘ן ּדִ

ָרֵאל,  ל ִיׂשְ ים טֹוִבים ָעֵלינּו ְוַעל ּכׇ ֘א ְוַחּיִ ַמּיָ ֘א ִמן ׁשְ ָלָמ֘א ַרּבָ ְיֵהא ׁשְ

ְוִאְמרּו ָאֵמן. )אמן(

בעשרת ימי תשובה: 

ְמרֹוָמיו, לֹום ּבִ ָ ה ַהּשׁ עֹוׂשֶ ְמרֹוָמיו, לֹום ּבִ ה ׁשָ עֹוׂשֶ

ָרֵאל, ְוִאְמרּו ָאֵמן. )אמן( ל ִיׂשְ לֹום ָעֵלינּו ְוַעל ּכׇ ה ׁשָ הּוא ַיֲעׂשֶ

ֲעָגָלא –  ְרָקֵנּה – ישועתו. ּבַ א – שמו הגדול. ִכְרעּוֵתּה – כרצונו. ּפֻ ֵמּה ַרּבָ ׁשְ
ִריְך  א ּבְ ֻקְדׁשָ א – לעולם ולעולמי עולמים. ּדְ במהרה. ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמּיָ

ָנן  ַרּבָ ֲאִמיָרן – האמורות.  ּדַ א – למעלה.  ְלֵעּלָ הוא.  ברוך  הּוא – של הקדוש 
אֹוַרְיָתא – שעוסקים בתורה.  ָעְסִקין ּבְ ְלִמיֵדיהֹון – תלמידיהם. ּדְ – רבותינו. ּתַ

י ְבַאְתָרא – שבמקום.  ּדִ
ומזונות מרווחים.   – ְרִויֵחי  ּוְמזֹוֵני  ולכם.  ּוְלכֹון – להם  ְלהֹון  ָהֵדין – הזה. 

ּוֻפְרָקָנא – וישועה. ִמן ֳקָדם – מלפני. 
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נוהגים שהאומר קדיש מוסיף: 

ְרכּו ֶאת יהוה ַהְמֹבָרְך. ּבָ

והקהל עונה: 

רּוְך יהוה ַהְמֹבָרְך ְלעֹוָלם ָוֶעד. ּבָ

והוא חוזר ואומר: 

רּוְך יהוה ַהְמֹבָרְך ְלעֹוָלם ָוֶעד. ּבָ

תפילת סיום

ְליֹוֵצר  ה  ֻדּלָ ּגְ ָלֵתת  ַהּכֹל,  ַלֲאדֹון  ַח  ּבֵ ְלׁשַ ָעֵלינּו 

ְולֹא  ָהֲאָרצֹות  גֹוֵיי  ּכְ נּו  ָע֫שָׂ ּלֹא  ׁשֶ ית,  ֵראׁשִ ּבְ

ֶחְלֵקנּו  ם  ׂשָ א  לֹּ ׁשֶ ָהֲאָדָמה,  חֹות  ּפְ ִמׁשְ ּכְ נּו  ָמ֫ ׂשָ

ֲחִוים  ּתַ ִמׁשְ ֵהם  ׁשֶ ֲהמֹוָנם,  ׇכל  ּכְ ְוגֹוָרֵלנּו  ֶהם  ּכָ

יַע,  יֹוׁשִ לֹא  ֵאל  ֶאל  ִלים  ְלּ ּוִמְתּפַ ָוִריק  ֶבל  ְלֶה֫

ֲחִוים ּומֹוִדים ִלְפֵני ֶמֶלְך  ּתַ ַוֲאַנְחנּו ּכֹוְרִעים ּוִמׁשְ

הּוא נֹוֶטה  רּוְך הּוא, ׁשֶ דֹוׁש ּבָ ָלִכים ַהּקָ ַמְלֵכי ַהּמְ

ַעל,  ַמִים ִמּמַ ָ ּשׁ ב ְיָקרֹו ּבַ ֶרץ, ּומֹוׁשַ ַמִים ְויֹוֵסד ָא֫ ׁשָ

ֱאלֵֹהינּו,  הּוא  ְמרֹוִמים.  ׇגְבֵהי  ּבְ ֻעּזֹו  ִכיַנת  ּוׁשְ

תּוב  ּכָ ּכַ זּוָלתֹו,  ֶפס  ֶא֫ נּו,  ַמְלּכֵ ֱאֶמת  עֹוד,  ֵאין 

י  ּכִ ְלָבֶבָך,  ֶאל  ֹבָת֮  ַוֲהׁשֵ ַהּיֹום   ֮ ְוָיַדְעּתָ תֹוָרתֹו:  ּבְ

ְוַעל ָהָאֶרץ  ַעל  ִמּמַ ַמִים  ָ ּשׁ ּבַ יהוה הּוא ָהֱאלִֹהים 

ַחת, ֵאין עֹוד: ִמּתָ

דברים ד

בראשית.  )מעשי(  ליוצר   – ית  ֵראׁשִ ּבְ ְליֹוֵצר  גדולתו.  לספר   – ה  ֻדּלָ ּגְ ָלֵתת 
גֹוֵיי ָהֲאָרצֹות – )שאין להם תורה ומצוות(. ַוֲאַנְחנּו – אבל אנחנו. נֹוֶטה –  ּכְ

מותח, בורא. ְויֹוֵסד – )בורא(. ְיָקרֹו – כבודו. ֶאֶפס זּוָלתֹו – אין עוד מלבדו.
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ְמֵהָרה  ִלְראֹות  ֱאלֵֹהינּו  יהוה  ָך  ּלְ ה  ְנַקּוֶ ן  ּכֵ ְוַעל 

ָהָאֶרץ  ִמן  ּלּוִלים  ּגִ ְלַהֲעִביר  ָך,  ֻעּזֶ ִתְפֶאֶרת  ּבְ

ַמְלכּות  ּבְ עֹוָלם  ן  ְלַתּקֵ ֵרתּו֮ן,  ִיּכָ רֹות  ּכָ ְוָהֱאִליִלים 

ְלַהְפנֹות  ֶמָך,  ִבׁשְ ִיְקְראּו  ר  ָבׂשָ ֵני  ּבְ ְוׇכל  י,  ּדַ ׁשַ

ֵבי  יֹוׁשְ ל  ּכׇ ְוֵיְדעּו  ירּו  ַיּכִ ָאֶרץ,  ֵעי  ִרׁשְ ל  ּכׇ ֵאֶליָך 

ָלׁשֹון.  ל  ּכׇ ַבע  ָ ּשׁ ּתִ ֶרְך,  ּבֶ ל  ּכׇ ְכַרע  ּתִ ְלָך  י  ּכִ ֵתֵבל 

ְוִלְכבֹוד  ְוִיּפֹלּו,  ִיְכְרעּו  ֱאלֵֹהינּו  יהוה  ְלָפֶניָך 

ַמְלכּוֶתָך,  ֹעל  ֶאת  ם  ֻכּלָ לּו  ִויַקּבְ נּו,  ִיּתֵ ְיָקר  ְמָך  ׁשִ

ְלכּות  י ַהּמַ ְוִתְמלְֹך ֲעֵליֶהם ְמֵהָרה ְלעֹוָלם ָוֶעד. ּכִ

תּוב  ּכָ ּכַ ָכבֹוד,  ּבְ ְמלְֹך  ּתִ ַעד  ּוְלעֹוְלֵמי  ִהיא,  ָך  ּלְ ׁשֶ

תֹוָרֶתָך~ יהוה ִיְמלְֹך ְלֹעָלם ָוֶעד: ְוֶנֱאַמר~ ְוָהָיה  ּבְ

ִיְהֶיה  ַההּוא  ּיֹום  ּבַ ָהָאֶרץ,  ל  ּכׇ ַעל  ְלֶמֶלְך  יהוה 

מֹו ֶאָחד: יהוה ֶאָחד ּוׁשְ

יש נוהגים לומר אחרי ”עלינו” פסוקים אלה:

ְוֻתָפר,  צּו ֵעָצה  ֻע֫ י ָתֹבא:  ּכִ ִעים  ְרׁשָ ַֹאת  ּוִמּשׁ ְתֹאם  ּפִ ַחד  ִמּפַ֫ יָרא  ּתִ ַאל 

יָבה  נּו ֵאל: ְוַעד ִזְקָנה ֲאִני הּוא, ְוַעד ׂשֵ י ִעּמָ רּו ָדָבר ְולֹא ָיקּום, ּכִ ּבְ ּדַ

ט: א ַוֲאִני ֶאְסּבֹל ַוֲאַמּלֵ יִתי ַוֲאִני ֶאּשָׂ ֲאִני ֶאְסּבֹל, ֲאִני ָעׂשִ

יש נוהגים שגם כאן האבלים אומרים קדיש )בעמוד הבא(.

שמות טו 

זכריה יד 

משלי ג

ישעיה ח

שם מו

ל  ּכָ ַעל  ְלֶמֶלְך  יהוה  ְוָהָיה  לבם.  להטות   – ְלַהְפנֹות  אלילים.   – ּלּוִלים  ּגִ
מֹו ֶאָחד – )לא  ּוׁשְ ָהָאֶרץ – כל הגויים יכירו כי ה’ הוא המלך על כל הארץ. 

יזכירו שם אלהים אחרים(.

ִעים – ומאסון הבא מרשעים. ְוַעד ִזְקָנה – ועד זקנתכם. ֲאִני הּוא –  ַֹאת ְרׁשָ ּוִמּשׁ
א  יִתי – )בעבר(. ַוֲאִני ֶאּשָׂ )ששומר עליכם(. ֲאִני ֶאְסּבֹל - אשא אתכם עלי. ֲאִני ָעׂשִ

ט – )אציל אתכם מיד אויביכם(. ַוֲאִני ֶאְסּבֹל – את עם ישראל )בעתיד(. ַוֲאַמּלֵ
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קדיש יתום:

ִכְרעּוֵתּה,  ְבָרא  י  ּדִ ָעְלָמ֘א  ּבְ )אמן(  ֘א,  ַרּבָ ֵמּה  ׁשְ ׁש  ְוִיְתַקּדַ ל  ּדַ ִיְתּגַ

יכֹו֘ן  ַחּיֵ יֵחּה, )אמן( ּבְ ְרָקֵנּה ִויָקֵרב ְמׁשִ ְוַיְמִליְך ַמְלכּוֵתּה ְוַיְצַמח ּפֻ

ָקִריב, ּוִבְזַמן  ֲעָגָלא  ּבַ ָרֵאל,  ִיׂשְ ית  ּבֵ ְדׇכל  י  ּוְבַחּיֵ ּוְביֹוֵמיכֹו֘ן 

ְוִאְמרּו ָאֵמן. )אמן(

֘א. ַמּיָ Ôֵמי ָעל Ôָעַלם ּוְלָעל Ôָבַרְך ל Ô֘א מ ֵמּה ַרּבָ Ôֵהא ׁש Ôציבור ואבל: י

ה  ְוִיְתַעּלֶ ר  ְוִיְתַהּדָ א  ְוִיְתַנּשֵׂ ְוִיְתרֹוַמם  ַאר  ְוִיְתּפָ ח  ּבַ ּתַ ְוִיׁשְ ַרְך  ִיְתּבָ

ִריְך הּוא, )אמן(  ֘א ּבְ ֻקְדׁשָ ֵמּה ְדּ ל ׁשְ ְוִיְתַהּלָ

בעשרת ימי תשובה: 

ְרָכָת֘א ל ּבִ א ִמּכׇ ּלָ א ְלֵע֫ ּלָ ְלֵע֫ ְרָכָת֘א ל ּבִ א ִמן ּכׇ ּלָ ְלֵע֫

ָעְלָמ֘א, ְוִאְמרּו ָאֵמן. )אמן( ֲאִמיָר֘ן ּבְ ָחָת֘א ְוֶנָחָמָת֘א ּדַ ּבְ ׁשְ יָרָת֘א ּתֻ ְוׁשִ

ָרֵאל,  ל ִיׂשְ ים טֹוִבים ָעֵלינּו ְוַעל ּכׇ ֘א ְוַחּיִ ַמּיָ ֘א ִמן ׁשְ ָלָמ֘א ַרּבָ ְיֵהא ׁשְ

ְוִאְמרּו ָאֵמן. )אמן(

בעשרת ימי תשובה: 

ְמרֹוָמיו, לֹום ּבִ ָ ה ַהּשׁ עֹוׂשֶ ְמרֹוָמיו, לֹום ּבִ ה ׁשָ עֹוׂשֶ

ָרֵאל, ְוִאְמרּו ָאֵמן. )אמן( ל ִיׂשְ לֹום ָעֵלינּו ְוַעל ּכׇ ה ׁשָ הּוא ַיֲעׂשֶ

ֲעָגָלא –  ְרָקֵנּה – ישועתו. ּבַ א – שמו הגדול. ִכְרעּוֵתּה – כרצונו. ּפֻ ֵמּה ַרּבָ ׁשְ
ִריְך  א ּבְ ֻקְדׁשָ א – לעולם ולעולמי עולמים. ּדְ במהרה. ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ׇעְלַמּיָ

ְיֵהא  האמורות.   – ֲאִמיָרן  ּדַ למעלה.   – א  ְלֵעּלָ הוא.  ברוך  הקדוש  של   – הּוא 
א – יהי שלום רב מן השמים. ַמּיָ א ִמן ׁשְ ָלָמא ַרּבָ ׁשְ
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מא’ באלול עד יום לפני ערב ר”ה תוקעים בשופר

תקיעה, שברים תרועה, תקיעה

מא’ באלול עד הושענא רבה מוסיפים מזמור זה:

י  י ִמּמִ י ִאיָרא, יהוה ָמעֹוז ַחּיַ ִעי ִמּמִ ְלָדִוד, יהוה אֹוִרי ְוִיׁשְ

ְוֹאְיַבי  ָצַרי  ִרי,  ׂשָ ּבְ ֶלֱאֹכל ֶאת  ְמֵרִעים  ָעַלי  ְקרֹב  ּבִ ֶאְפָחד: 

ִייָרא  לֹא  ַמֲחֶנה  ָעַלי  ֲחֶנה  ּתַ ִאם  לּו:  ְוָנָפ֫ לּו  ָכׁשְ ה  ֵהּמָ ִלי, 

ַאַחת  ַח:  בֹוֵט֫ ֲאִני  ֹזאת  ּבְ ִמְלָחָמה  ָעַלי  קּום  ּתָ ִאם  י,  ִלּבִ

ל  ֵבית יהוה ּכׇ י ּבְ ְבּתִ ׁש, ׁשִ י ֵמֵאת יהוה, אֹוָתּה ֲאַבּקֵ ְלּתִ ַא֫ ׁשָ

ֵנִני  ִיְצּפְ י  ּכִ ֵהיָכלֹו:  ּבְ ר  ּוְלַבּקֵ ַעם יהוה  ֹנ֫ ּבְ י, ַלֲחזֹות  ְיֵמי ַחּיַ

ִני:  צּור ְירֹוְמֵמ֫ לֹו, ּבְ ֵסֶתר ָאה� ִני ּבְ ֵר֫ יֹום ָרָעה, ַיְסּתִ ֻסּכֹה ּבְ ּבְ

לֹו  ְבָאה� ָחה  ְוֶאְזּבְ ְסִביבֹוַתי,  ֹאְיַבי  ַעל  י  רֹאׁשִ ָירּום  ה  ְוַעּתָ

ַמע יהוה קֹוִלי  ָרה ַליהוה: ׁשְ יָרה ַוֲאַזּמְ ִזְבֵחי ְתרּוָעה, ָאׁשִ

ֶניָך  ּפָ ֶאת  ָפָני,  ׁשּו  ּקְ ּבַ י  ִלּבִ ָאַמר  ְלָך  ִני:  ַוֲעֵנ֫ ִני  ְוׇחּנֵ֫ ֶאְקָרא, 

ָך,  ֫ ַאף ַעְבּדֶ ט ּבְ י, ַאל ּתַ ּנִ ֶניָך ִמּמֶ ר ּפָ ְסּתֵ ׁש: ַאל ּתַ יהוה ֲאַבּקֵ

י  ּכִ ִעי:  ִיׁשְ ֱאלֵֹהי  ִני  ַעְזֵב֫ ּתַ ְוַאל  ִני  ׁשֵ֫ ּטְ ּתִ ַאל  ָהִייָת,  ֶעְזָרִתי 

ָך  ְרּכֶ֫ ּדַ יהוה  ִני  הֹוֵר֫ ַיַאְסֵפִני:  ַויהוה  ֲעָז֫בּוִני,  י  ְוִאּמִ ָאִבי 

ֶנֶפׁש ָצָרי,  ִני ּבְ ֵנ֫ ּתְ ֹאַרח ִמיׁשֹור ְלַמַען ׁשֹוְרָרי: ַאל ּתִ ִני ּבְ ּוְנֵח֫

י ִלְראֹות  ֶקר ִויֵפַח ָחָמס: לּוֵלא ֶהֱאַמְנּתִ מּו ִבי ֵעֵדי ׁשֶ י ָק֫ ּכִ

ְוַיֲאֵמץ  ֲחַזק  יהוה,  ֶאל  ה  ַקּוֵ ים:  ַחּיִ ֶאֶרץ  ּבְ יהוה  טּוב  ּבְ

ה ֶאל יהוה: ָך, ְוַקּוֵ ִלּבֶ

יש נוהגים שגם כאן האבלים אומרים קדיש )בעמוד הקודם(.

תהלים כז

 – ַמֲחֶנה  רשע.  אנשי   – ְמֵרִעים  חוזק.  מבצר,   – ָמעֹוז  וישועתי.   – ִעי  ְוִיׁשְ
ֻסֹּכֹה – יסתירני בסוכתו )במקדשו(.  ֵנִני ּבְ )של אויבים(. ַלֲחזֹות – לראות. ִיְצּפְ

צּור – בסלע. ִזְבֵחי ְתרּוָעה – שלמי תודה )בתרועה(. ְלָך  לֹו – מקדשו. ּבְ ָאה�
ֹאַרח ִמיׁשֹור –  ַאף – אל תדחה בכעס. ּוְנֵחִני – ונהגני. ּבְ ט ּבְ – בשמך. ַאל ּתַ
בדרך ישרה. ְלַמַען ׁשֹוְרָרי – בגלל אויביי המביטים עלי בעין רעה. ִויֵפַח ָחָמס 

י – )כי אז לא היתה לי תקווה(.  – מַדבר דברי רשע. לּוֵלא ֶהֱאַמְנּתִ
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תפילה לרפואת חולה
נוהגים להתפלל בסוף התפילה על החולה. קוראים את הפרק)ים( פסוק בפסוק, 

הש”ץ ואחריו הקהל, ואח”כ הש”ץ אומר בקול רם את ה’מי שבירך’ לחולה.

ְמָעה ְבקֹוִלי,  ים ְקָראִתיָך יהוה: ֲאֹדָני ׁשִ ֲעַמּקִ ֲעלֹות, ִמּמַ יר ַהּמַ ׁשִ

ָיּה,  ׇמר  ׁשְ ּתִ ֲחנּוָני: ִאם ֲעֹונֹות  ּתַ בֹות ְלקֹול  ֻ ׇאְזֶניָך ַקּשׁ ְהֶייָנה  ּתִ

יִתי יהוה  ֵרא: ִקּוִ ּוָ ִליָחה ְלַמַען ּתִ ָך ַהּסְ י ִעּמְ ֲאֹדָני ִמי ַיֲעֹמד: ּכִ

ְֹמִרים ַלּבֶֹקר  י ַלאֹדָני ִמּשׁ י: ַנְפׁשִ ְלּתִ י, ְוִלְדָברֹו הֹוָח֫ ָתה ַנְפׁשִ ִקּוְ

ַהֶחֶסד  יהוה  ִעם  י  ּכִ יהוה,  ֶאל  ָרֵאל  ִיׂשְ ַיֵחל  ַלּבֶֹקר:  ׁשְֹמִרים 

ֲעֹונֹוָתיו: ִמּכֹל  ָרֵאל  ִיׂשְ ֶאת  ה  ִיְפּדֶ ְוהּוא  ְפדּות:  ִעּמֹו  ה  ְוַהְרּבֵ

יש נוהגים לומר גם פרק זה:

ֶעְזִרי  ֶעְזִרי:  ָיֹבא  ֵמַאִין  ֶהָהִרים  ֶאל  ֵעיַני  א  ֶאּשָׂ ֲעלֹות,  ַלּמַ יר  ׁשִ

ן ַלּמֹוט ַרְגֶלָך, ַאל ָינּום  ִיּתֵ ַמִים ָוָאֶרץ: ַאל  ה ׁשָ ֵמִעם יהוה ֹעׂשֵ

ָרֵאל: יהוה ׁשְֹמֶרָך,  ן ׁשֹוֵמר ִיׂשְ ה לֹא ָינּום ְולֹא ִייׁשָ ׁשְֹמֶרָך: ִהּנֵ

ְיָלה:  ּלָ ה, ְוָיֵרַח ּבַ ּכָ ֶמׁש לֹא ַיּכֶ ֶ ָך ַעל ַיד ְיִמיֶנָך: יֹוָמם ַהּשׁ יהוה ִצּלְ

ֵצאְתָך  ׇמר  ִיׁשְ יהוה  ָך:  ַנְפׁשֶ ֶאת  ֹמר  ִיׁשְ ָרע  ל  ִמּכׇ ׇמְרָך  ִיׁשְ יהוה 

ה ְוַעד עֹוָלם: ּובֹוֶאָך ֵמַעּתָ

”מי שבירך” לחולה

לֹֹמה,  ּוׁשְ ִוד  ּדָ ְוַאֲהרֹן  ה  ֹמׁשֶ ְוַיֲעֹקב,  ִיְצָחק  ַאְבָרָהם  ֲאבֹוֵתינּו  ַרְך  ּבֵ ׁשֶ ִמי 

א  ָרה ִרְבָקה ָרֵחל ְוֵלָאה,( הּוא ְיָבֵרְך ִויַרּפֵ )לחוָלה מוסיפים ׂשָ

ֶאת ַהחֹוָלה )פלונית בת פלונית(  ֶאת ַהחֹוֶלה )פלוני בן פלונית( 

ֲעבּוָרּה/.  ֲעבּורֹו /לאישה: ּבַ ֵלל ּבַ ּהל ִמְתּפָ ַהּקָ ֲעבּור ׁשֶ ּבַ

ֲעבּוָרּה/.  ֲעבּורֹו /לאישה~ ּבַ ֲעבּור )שפלוני בן פלוני( נֹוֵדר ְצָדָקה ּבַ ּבַ

ֵלא ַרֲחִמים   רּוְך הּוא ִיּמָ דֹוׁש ּבָ ַכר ֶזה ַהּקָ ׂשְ ּבִ

לאיש~ 

ָעָליו ְלַהֲחִלימֹו ּוְלַרּפֹאתֹו 

ַלח לֹו  ּוְלַהֲחִזיקֹו ּוְלַהֲחיֹותֹו, ְוִיׁשְ

ַמִים  ָ ֵלָמה ִמן ַהּשׁ ְמֵהָרה ְרפּוָאה ׁשְ

יָדיו ָס”ה ּגִ ִלְרַמ”ח ֵאָבָריו ּוׁשְ

לאישה~ 

ָעֶליָה ְלַהֲחִליָמּה ּוְלַרּפֹאָתּה 

ַלח ָלּה ּוְלַהֲחִזיָקּה ּוְלַהֲחיֹוָתּה, ְוִיׁשְ

ַמִים  ָ ֵלָמה ִמן ַהּשׁ ְמֵהָרה ְרפּוָאה ׁשְ

יֶדיָה ְלׇכל ֵאָבֶריָה ּוְלׇכל ּגִ

ֶפׁש ּוְרפּוַאת ַהּגּוף,  ָרֵאל, ְרפּוַאת ַהּנֶ ָאר חֹוֵלי ִיׂשְ תֹוְך ׁשְ ּבְ

ֲעָגָלא ּוִבְזַמן ָקִריב, ְוֹנאַמר ָאֵמן. א ּבַ ּתָ ַהׁשְ

תהלים קל

תהלים קכא
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אמירות שלאחר התפילה
ראוי לכל אדם לומר בכל יום שש זכירות אלה:

זכירת יציאת מצרים

יָך: ְזּכֹר ֶאת יֹום ֵצאְתָך ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ּכֹל ְיֵמי ַחּיֶ ְלַמַען ּתִ

זכירת מעמד הר סיני

ָבִרים  ַהּדְ ֶאת  ח  ּכַ ׁשְ ּתִ ן  ּפֶ ְמֹאד,  ָך  ַנְפׁשְ ֹמר  ּוׁשְ ְלָך  ֶמר  ָ֫ ִהּשׁ ַרק 

ם  ְוהֹוַדְעּתָ יָך,  ַחּיֶ ְיֵמי  ּכֹל  ָבְבָך  ִמּלְ ָי֫סּורּו  ּוֶפן  ֵעיֶניָך,  ר ָראּו  ֲאׁשֶ

ֹחֵרב,  ר ָעַמְדּתָ ִלְפֵני יהוה ֱאלֶֹהיָך ּבְ ְלָבֶניָך ְוִלְבֵני ָבֶניָך: יֹום ֲאׁשֶ

ר  ָבָרי, ֲאׁשֶ ִמֵעם ֶאת ּדְ ֱאֹמר יהוה ֵאַלי, ַהְקֶהל ִלי ֶאת ָהָעם ְוַאׁשְ ּבֶ

ָהֲאָדָמה,  ַעל  ים  ַחּיִ ֵהם  ר  ֲאׁשֶ ִמים  ַהּיָ ל  ּכׇ ֹאִתי  ְלִיְרָאה  ִיְלְמדּון 

דּון: ֵניֶהם ְיַלּמֵ ְוֶאת ּבְ

זכירת מעשה עמלק ומחייתו

ר  ְצָרִים: ֲאׁשֶ ֵצאְתֶכם ִמּמִ ֶרְך ּבְ ּדֶ ה ְלָך ֲעָמֵלק ּבַ ר ָעׂשָ ָזכֹור ֵאת ֲאׁשֶ

ְוָיֵגַע,  ָעֵיף  ה  ְוַאּתָ ַאֲחֶריָך  ִלים  ֱחׁשָ ַהּנֶ ל  ּכׇ ָך  ּבְ ב  ַוְיַזּנֵ ֶרְך  ּדֶ ּבַ ָקְרָך 

ֹאְיֶביָך  ל  ִמּכׇ ְלָך  ֱאלֶֹהיָך  ָהִניַח יהוה  ּבְ ְוָהָיה  ֱאלִֹהים:  ָיֵרא  ְולֹא 

ּה,  ּתָ ְלִרׁשְ ַנֲחָלה  ְלָך  ֹנֵתן  ֱאלֶֹהיָך  יהוה  ר  ֲאׁשֶ ָאֶרץ  ּבָ ִביב  ִמּסָ

ח: ּכָ ׁשְ ָמִים, לֹא ּתִ ָ ַחת ַהּשׁ ְמֶחה ֶאת ֵזֶכר ֲעָמֵלק ִמּתַ ּתִ

זכירת מעשי אבותינו במדבר

ר. ְדּבָ ִמּ ר ִהְקַצְפּתָ ֵאת יהוה ֱאלֶֹהיָך ּבַ ח ֵאת ֲאׁשֶ ּכַ ׁשְ ְזכֹור ַאל ּתִ

זכירת מעשה מרים

ֵצאְתֶכם  ּבְ ֶרְך  ּדֶ ּבַ ְלִמְרָים  ֱאלֶֹהיָך  יהוה  ה  ָעׂשָ ר  ֲאׁשֶ ֵאת  ָזכֹור 

ְצָרִים: ִמּמִ

זכירת שבת

ׁשֹו: ת ְלַקּדְ ּבָ ַ ָזכֹור ֶאת יֹום ַהּשׁ

מר”ח ניסן ועד לפני ערב פסח יש נוהגים לומר כאן את היום המתאים מקרבנות 

הנשיאים )להלן עמ’ 731 ואילך(.

דברים טז

שם ד

שם כה

שם ט

שם כד

שמות כ

שנלחם  )הראשון   – ֲעָמֵלק  ְלָך  ה  ָעׂשָ ר  ֲאׁשֶ תשכח.  שלא   – ח  ּכַ ׁשְ ּתִ ן  ּפֶ
ִלים  ֱחׁשָ ב – )הרג את האחרונים בטור(. ַהּנֶ בישראל(. ָקְרָך – פגע בך לפתע. ַוְיַזּנֵ

– ההולכים לאט. 
ִהְקַצְפּתָ – הכעסת )במעשה העגל(.
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קיצור י”ג עיקרים

מֹו הּוא ּבֹוֵרא ּוַמְנִהיג  ַרְך ׁשְ ַהּבֹוֵרא ִיְתּבָ ֵלָמה ׁשֶ ֱאמּוָנה ׁשְ א. ֲאִני ַמֲאִמין ּבֶ
ים. ֲעׂשִ ה ְלׇכל ַהּמַ ה ְוַיֲעׂשֶ ה ְועֹוׂשֶ רּוִאים, ְוהּוא ְלַבּדֹו ָעׂשָ ְלׇכל ַהּבְ

ְוֵאין  ָיִחיד  הּוא  מֹו  ׁשְ ַרְך  ִיְתּבָ ַהּבֹוֵרא  ׁשֶ ֵלָמה  ׁשְ ֱאמּוָנה  ּבֶ ַמֲאִמין  ֲאִני  ב. 
ִנים, ְוהּוא ְלַבּדֹו ֱאלֵֹהינּו, ָהָיה ֹהֶוה ְוִיְהֶיה. ׁשּום ּפָ ֫מֹוהּו ּבְ ְיִחידּות ּכָ

ְולֹא  גּוף,  ֵאינֹו  מֹו  ׁשְ ַרְך  ִיְתּבָ ַהּבֹוֵרא  ׁשֶ ֵלָמה  ׁשְ ֱאמּוָנה  ּבֶ ַמֲאִמין  ֲאִני  ג. 
ָלל. ְמיֹון ּכְ יֵגי ַהּגּוף, ְוֵאין לֹו ׁשּום ּדִ יגּוהּו ַמּשִׂ ַיּשִׂ

מֹו הּוא ִראׁשֹון ְוהּוא  ַרְך ׁשְ ַהּבֹוֵרא ִיְתּבָ ֵלָמה ׁשֶ ֱאמּוָנה ׁשְ ד. ֲאִני ַמֲאִמין ּבֶ
ַאֲחרֹון.

ָראּוי  ְלַבּדֹו  לֹו  מֹו  ׁשְ ַרְך  ִיְתּבָ ַהּבֹוֵרא  ׁשֶ ֵלָמה  ׁשְ ֱאמּוָנה  ּבֶ ַמֲאִמין  ֲאִני  ה. 
ל ְלזּוָלתֹו. ּלֵ ל, ְוֵאין ָראּוי ְלִהְתּפַ ּלֵ ְלִהְתּפַ

ְבֵרי ְנִביִאים ֱאֶמת. ל ּדִ ּכׇ ֵלָמה ׁשֶ ֱאמּוָנה ׁשְ ו. ֲאִני ַמֲאִמין ּבֶ

לֹום ָהְיָתה  ָ נּו ָעָליו ַהּשׁ ה ַרּבֵ בּוַאת ֹמׁשֶ ּנְ ֵלָמה ׁשֶ ֱאמּוָנה ׁשְ ז. ֲאִני ַמֲאִמין ּבֶ
ִאים ַאֲחָריו. ִביִאים, ַלּקֹוְדִמים ְלָפָניו ְוַלּבָ הּוא ָהָיה ָאב ַלּנְ ית, ְוׁשֶ ֲאִמּתִ

ה ְבָיֵדינּו ִהיא  צּוָיה ַעּתָ ל ַהּתֹוָרה ַהּמְ ּכׇ ֵלָמה ׁשֶ ֱאמּוָנה ׁשְ ח. ֲאִני ַמֲאִמין ּבֶ
לֹום. ָ נּו ָעָליו ַהּשׁ ה ַרּבֵ תּוָנה ְלֹמׁשֶ ַהּנְ

ְולֹא  ֻמְחֶלֶפת,  ְתֵהא  לֹא  ַהּתֹוָרה  ּזֹאת  ׁשֶ ֵלָמה  ׁשְ ֱאמּוָנה  ּבֶ ַמֲאִמין  ֲאִני  ט. 
מֹו. ַרְך ׁשְ ְתֵהא תֹוָרה ַאֶחֶרת ֵמֵאת ַהּבֹוֵרא ִיְתּבָ

ה ְבֵני  ל ַמֲעׂשֵ מֹו יֹוֵדַע ּכׇ ַרְך ׁשְ ַהּבֹוֵרא ִיְתּבָ ֵלָמה ׁשֶ ֱאמּוָנה ׁשְ י. ֲאִני ַמֲאִמין ּבֶ
יֶהם:  ל ַמֲעׂשֵ ִבין ֶאל ּכׇ ם ַהּמֵ ֱאַמר: ַהּיֵֹצר ַיַחד ִלּבָ ּנֶ בֹוָתם, ׁשֶ ָאָדם ְוׇכל ַמְחׁשְ

מֹו ּגֹוֵמל טֹוב ְלׁשֹוְמֵרי  ַרְך ׁשְ ַהּבֹוֵרא ִיְתּבָ ֵלָמה ׁשֶ ֱאמּוָנה ׁשְ יא. ֲאִני ַמֲאִמין ּבֶ
ִמְצֹוָתיו ּוַמֲעִניׁש ְלעֹוְבֵרי ִמְצֹוָתיו.

ְתַמְהֵמּהַ  ּיִ י ׁשֶ יַח, ְוַאף ַעל ּפִ ׁשִ ִביַאת ַהּמָ ֵלָמה ּבְ ֱאמּוָנה ׁשְ יב. ֲאִני ַמֲאִמין ּבֶ
בֹוא. ּיָ ׇכל יֹום ׁשֶ ה ּלֹו ּבְ ל ֶזה ֲאַחּכֶ ִעם ּכׇ

ֲעֶלה ָרצֹון  ַיּ ֵעת ׁשֶ ִתים ּבְ ת ַהּמֵ ִחּיַ ְהֶיה ּתְ ּתִ ֵלָמה ׁשֶ ֱאמּוָנה ׁשְ יג. ֲאִני ַמֲאִמין ּבֶ
ה ִזְכרֹו ָלַעד ּוְלֵנַצח ְנָצִחים. מֹו ְוִיְתַעּלֶ ַרְך ׁשְ ֵמֵאת ַהּבֹוֵרא ִיְתּבָ

תהלים לג

מֹוהּו - זו  רּוִאים - מקיים את כל היקום. ְוֵאין ְיִחידּות ָכּ ּוַמְנִהיג ְלׇכל ַהְבּ
יֵגי  יגּוהּו ַמּשִׂ ִנים – בשום אופן. ְולֹא ַיּשִׂ ׁשּום ּפָ יחידות מסוג שאין כמוה. ּבְ

ְמיֹון – אי  ַהּגּוף – לא קורים עמו מאורעות החלים על גופים. ְוֵאין לֹו ׁשּום ּדִ
אין לפנות אליו  ְלזּוָלתֹו –  ל  ֵלּ ְלִהְתַפּ ָראּוי  ְוֵאין  אפשר לַדמותו לשום דבר. 

ה ְבָיֵדינּו - )התורה שבכתב ויסודות התורה  צּוָיה ַעָתּ דרך אמצעי כלשהו. ַהְמּ

ם – הבורא לב כל  שבע”פ(. לֹא ְתֵהא ֻמְחֶלֶפת - לא תתבטל. ַהּיֵֹצר ַיַחד ִלּבָ

יַח - מבני בניו של דוד המלך. ִשׁ ִביַאת ַהָמּ בני האדם. ְבּ
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יש נוהגים שלפני שיוצאים מבית הכנסת יושבים ואומרים את הפסוק הבא: 

ֶניָך: ִרים ֶאת ּפָ בּו ְיׁשָ ֶמָך, ֵיׁשְ יִקים יֹודּו ִלׁשְ ַאְך ַצּדִ

תפילה קצרה מעין שמונה עשרה ”הביננו”
יתפלל  העמידה,  בתפילת  שיפסיקוהו  ומפחד  בדרך  שהוא  כגון  הדחק,  בשעת 
71( ויאמר אבות, גבורות וקדושת  תפילה קצרה: יתחיל ”ה’ שפתי תפתח” )עמ’ 

השם, ובמקום האמצעיות ברכה אחת ”הביננו”, ויסיים בשלוש האחרונות.

אין מתפללים תפילה קצרה זו
לא במוצאי שבת ובמוצאי יום טוב, מפני ”הבדלה” שבחונן הדעת
ולא בימות הגשמים, מפני שצריך לשאול גשמים בברכת השנים.

ְלָבֵבנּו  ֶאת  ּומֹול  ָרֶכיָך,  ּדְ ַעת  ָלַד֫ ֱאלֵֹהינּו  יהוה  ֲהִביֵננּו 
ְכאֹוב,  ִמּמַ נּו  ְוַרֲחֵק֫ אּוִלים,  ּגְ ִלְהיֹות  ָלנּו  ְוִתְסַלח  ְלִיְרָאֶתָך, 
ץ,  ַקּבֵ ּתְ ֮ע  ֵמַאְרּבַ ּוְנפּוצֹוֵתינּו  ַאְרֶצָך,  ְנאֹות  ּבִ נּו  ֵנ֫ ְ ְוַדּשׁ
ָיֶדָך,  ִניף  ּתָ ִעים  ָהְרׁשָ ְוַעל  טּו,  ֵפ֫ ָ ִיּשׁ ָך  ְעּתְ ּדַ ַעל  ְוַהּתֹוִעים 
ּוִבְצִמיַחת  ֵהיָכֶלָך  ּוְבִתּקּון  ִעיֶרָך  ִבְנַין  ּבְ יִקים  ַצּדִ ְמחּו  ְוִיׂשְ
ֶרם  ֶט֫ יֶחָך.  ְמׁשִ י  ִיׁשַ ְלֶבן  ֵנר  ּוַבֲעִריַכת  ָך  ַעְבּדֶ ְלָדִוד  ֶקֶרן 

ה. ִפּלָ ה יהוה, ׁשֹוֵמַע ּתְ רּוְך ַאּתָ ה ַתֲעֶנה. ּבָ ִנְקָרא ַאּתָ
ואומר עבודה, הודאה וברכת שלום )בעמ’ 78(

תפילה קצרה בעת סכנה
בעת סכנה )כגון חייל בחזית וכדומה( מתפללים תפילה זו במקום תפילת עמידה:

ָרצֹון  ְיִהי  ְקָצָרה.  ם  ְוַדְעּתָ ים  ְמֻרּבִ ָרֵאל  ִיְשׂ ָך  ַעּמְ ׇצְרֵכי 

ֶאָחד  ְלׇכל  ן  ּתֵ ּתִ ׁשֶ ֲאבֹוֵתינּו  ֵואלֵֹהי  ֱאלֵֹהינּו  ָפֶניָך יהוה  ִמּלְ

י ַמְחסֹוָרּה, ְוַהּטֹוב  ה ּדֵ ה ּוְגִוּיָ ִוּיָ ֵדי ַפְרָנָסתֹו ּוְלׇכל ּגְ ְוֶאָחד ּכְ

ה. ִפּלָ ה יהוה, ׁשֹוֵמַע ּתְ רּוְך ַאּתָ ה. ּבָ ֵעיֶניָך ֲעֵשׂ ְבּ

ואם עברה הסכנה ולא עבר זמן תפילה, יתפלל אחר כך שמונה עשרה.

תהלים קמ

אּוִלים –  ּגְ )סליחה(.  ְוִתְסַלח –  )תשובה(.  ּומֹול –  )חונן הדעת(.  ֲהִביֵננּו – 
ֵננּו – )ברכת השנים(. ּוְנפּוצֹוֵתינּו – )קיבוץ  ְ )גאולה(. ְוַרֲחֵקנּו – )רפואה(. ְוַדּשׁ

המינים(.  )ברכת   – ִעים  ָהְרׁשָ ְוַעל  המשפט(.  )השבת   – ְוַהּתֹוִעים  גלויות(. 

ִבְנַין – )בניין ירושלים(. ּוִבְצִמיַחת – )משיח בן  ְמחּו – )על הצדיקים(. ּבְ ְוִיׂשְ
דוד(. ֶטֶרם – )שומע תפילה(. 

ה – נפש.  ִוּיָ ּגְ
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תפילת הדרך
היוצא לדרך, אחרי שיצא מעיבורה של העיר )כ-35 מטר מהבית האחרון(, 

מתפלל תפילת הדרך.

ֲאבֹוֵתינּו,  ֵואלֵֹהי  ֱאלֵֹהינּו  יהוה  ָפֶניָך  ִמּלְ ָרצֹון  ְיִהי 

לֹום  ְלׁשָ ְוַתְדִריֵכנּו  לֹום  ְלׁשָ ְוַתְצִעיֵדנּו  לֹום  ְלׁשָ ּתֹוִליֵכנּו  ׁשֶ

)ואם  לֹום  ּוְלׁשָ ְמָחה  ּוְלׂשִ ים  ְלַחּיִ ֶחְפֵצנּו  ִלְמחֹוז  יֵענּו  ְוַתּגִ

ל  ף ּכׇ יֵלנּו ִמּכַ לֹום( ְוַתּצִ דעתו לחזור באותו יום - אומר: ְוַתְחִזיֵרנּו ְלׁשָ

ׁשֹות  ְתַרּגְ ַהּמִ ֻפְרָעֻנּיֹות  ִמיֵני  ל  ּוִמּכׇ ֶרְך,  ּדֶ ּבַ ְואֹוֵרב  אֹוֵיב 

ֵננּו ְלֵחן  ה ָיֵדינּו, ְוִתּתְ ַמֲעׂשֵ ָרָכה ּבְ ַלח ּבְ ָלבֹוא ָלעֹוָלם, ְוִתׁשְ

ַמע קֹול  ֵעיֶניָך ּוְבֵעיֵני ׇכל רֹוֵאינּו, ְוִתׁשְ ּוְלֶחֶסד ּוְלַרֲחִמים ּבְ

ה  ַאּתָ רּוְך  ּבָ ה.  ּתָ ָא֫ ְוַתֲחנּון  ה  ִפּלָ ּתְ ׁשֵֹמַע  ֵאל  י  ּכִ ֲחנּוֵנינּו,  ּתַ

ה. ִפָלּ יהוה, ׁשֹוֵמַע ּתְ

אחרי תפילת הדרך יש נוהגים להוסיף:

ר  ֲאׁשֶ ּכַ ַיֲעֹקב  ַוּיֹאֶמר  עּו בֹו ַמְלֲאֵכי ֱאלִֹהים:  ְפּגְ ַוּיִ ְלַדְרּכֹו  ָהַלְך  ְוַיֲעֹקב 

קֹום ַההּוא ַמֲחָנִים: ם ַהּמָ ְקָרא ׁשֵ ָרָאם ַמֲחֵנה ֱאלִֹהים ֶזה ַוּיִ

ָניו  א יהוה ּפָ : ִיּשָׂ ּךָ ָניו ֵאֶליָך ִויֻחּנֶ ְמֶרָך: ָיֵאר יהוה ּפָ ְיָבֶרְכָך יהוה ְוִיׁשְ

לֹום: ם ְלָך ׁשָ ֵאֶליָך ְוָיׂשֵ

ֵמִעם  ֶעְזִרי  ֶעְזִרי:  ָיֹבא  ֵמַאִין  ֶהָהִרים  ֶאל  ֵעיַני  א  ֶאּשָׂ ֲעלֹות,  ַלּמַ יר  ׁשִ

ה  ן ַלּמֹוט ַרְגֶלָך, ַאל ָינּום ׁשְֹמֶרָך: ִהּנֵ ַמִים ָוָאֶרץ: ַאל ִיּתֵ ה ׁשָ יהוה ֹעׂשֵ

ַיד  ַעל  ָך  ִצּלְ יהוה  ׁשְֹמֶרָך,  יהוה  ָרֵאל:  ִיׂשְ ׁשֹוֵמר  ן  ִייׁשָ ְולֹא  ָינּום  לֹא 

ל ָרע  ׇמְרָך ִמּכׇ ְיָלה: יהוה ִיׁשְ ּלָ ה, ְוָיֵרַח ּבַ ּכָ ֶמׁש לֹא ַיּכֶ ֶ ְיִמיֶנָך: יֹוָמם ַהּשׁ

ה ְוַעד עֹוָלם: ׇמר ֵצאְתָך ּובֹוֶאָך ֵמַעּתָ ָך: יהוה ִיׁשְ ֹמר ֶאת ַנְפׁשֶ ִיׁשְ

בראשית לב

במדבר ו

תהלים קכא

להגיע.  שרצוננו  למקום   – ֶחְפֵצנּו  ִלְמחֹוז  צעדינו.  תכוון   – ְוַתְצִעיֵדנּו 
ׁשֹות – המתרחשות, באות פתאום.  ְתַרּגְ ַהּמִ
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תפילת הדרך לקראת טיסה

יש נוהגים שמי שעומד לטוס מוסיף אחרי תפילת הדרך:

ם  ַהׂשָּ ֲאבֹוֵתינּו,  ֵואלֵֹהי  ֱאלֵֹהינּו  יהוה  ָפֶניָך  ִמּלְ ָרצֹון  ְיִהי 
לֹום,  ְלׁשָ ֵאנּו  ָ ׂשּ ּתִ ׁשֶ רּוַח,  ְנֵפי  ּכַ ַעל  ְך  ַהְמַהּלֵ ְרכּובֹו,  ָעִבים 
ְמָחה  ים ְלׂשִ יֵענּו ִלְמחֹוז ֶחְפֵצנּו ְלַחּיִ לֹום, ְוַתּגִ ְותֹוִליֵכנּו ְלׁשָ
ַמִים ּוָבָאֶרץ,  ָ ׁשּ ל אֹוֵיב ְואֹוֵרב ּבַ ף ּכׇ יֵלנּו ִמּכַ לֹום, ְוַתּצִ ּוְלׁשָ
ַהְמָרָאה,  ּבַ לֹות  ַתּקָ ִמיֵני  ל  ּוִמּכׇ ְמצּויֹות,  ֵאיָנן  ׁשֶ ּוֵמרּוחֹות 
י  ּכִ ָלֹבא.  ׁשֹות  ְתַרּגְ ַהּמִ ֻפְרָעֻנּיֹות  יֵני  ּוִמּמִ ִחיָתה,  ּוַבּנְ ֲאִויר  ּבָ

ַרֲחִמים. ָרֵאל ּבְ ָך ִיׂשְ ת ַעּמְ ִפּלַ ַמִים ּתְ ָ ַמע ִמן ַהׁשּ ה ִתׁשְ ַאּתָ

ָרֶכיָך. ׇכל ּדְ ׇמְרָך ּבְ ְך ִלׁשְ ה ָלּ י ַמְלָאָכיו ְיַצּוֶ ּכִ

...................................................................................................

תפילה אחרי חלום רע

יש נוהגים שמי שחלם חלום רע אומר תפילה זו לאחר ברכת כהנים:

י  ְך, ֲחלֹום ָחַלְמּתִ ּלָ ְך ַוֲחלֹומֹוַתי ׁשֶ ּלָ ל עֹוָלם, ֲאִני ׁשֶ ִרּבֹונֹו ׁשֶ
ָפֶניָך יהוה ֱאלַֹהי ֵואלֵֹהי  ְוֵאיִני יֹוֵדַע ַמה הּוא. ְיִהי ָרצֹון ִמּלְ
ָרֵאל ְלטֹוָבה,  ל ִיֹשְ ל ֲחלֹומֹוַתי ָעַלי ְוַעל ּכׇ ְהיּו ּכׇ ּיִ ֲאבֹוַתי, ׁשֶ
ּוֵבין  ֲאֵחִרים  ַעל  י  ָחַלְמּתִ ׁשֶ ּוֵבין  ַעְצִמי  ַעל  י  ָחַלְמּתִ ׁשֶ ין  ּבֵ
ֵצם  ְוַאּמְ ֵקם  ַחּזְ ֵהם  טֹוִבים  ִאם  ָעַלי,  ֲאֵחִרים  ָחְלמּו  ׁשֶ
ְוִאם  יק,  ּדִ ַהּצַ יֹוֵסף  ל  ׁשֶ ֲחלֹומֹוָתיו  ּכַ ּוָבֶהם  ִבי  מּו  ְוִיְתַקּיְ
ֵמׇחְליֹו  ְיהּוָדה  ֶמֶלְך  הּו  ִחְזִקּיָ ּכְ ְרָפֵאם  ְרפּוָאה  ְצִריִכים 
ַרְעּתֹו ּוְכֵמי ָמָרה ַעל  ּה ּוְכַנֲעָמן ִמּצָ ַרְעּתָ ִביָאה ִמּצָ ּוְכִמְרָים ַהּנְ
ָהַפְכּתָ  ם ׁשֶ ע. ּוְכׁשֵ נּו ּוְכֵמי ְיִרחֹו ַעל ְיֵדי ֱאִליׁשָ ה ַרּבֵ ְיֵדי מׁשֶ
ל  ּכׇ ֲהפֹוְך  ּתַ ן  ּכֵ ִלְבָרָכה  ָלָלה  ִמּקְ ע  ָהָרׁשָ ְלָעם  ּבִ ִקְלַלת  ֶאת 
ִני  ְמֵרִני ּוְתׇחּנֵ ָרֵאל ְלטֹוָבה, ְוִתׁשְ ל ִיֹשְ ֲחלֹומֹוַתי ָעַלי ְוַעל ּכׇ

ִני. ָאֵמן. ְוִתְרּצֵ

תהלים צא
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תרומות  מהם  הופרשו  שלא  וירקות(  תבואה  )כולל  ישראל  בארץ  שגדלו  פירות 

ומעשרות נקראים ”טבל”, ואסור לאכול מהם עד שיפרישו מהם תרומות ומעשרות. 

אם מפרישים מספק טבל, אין מברכים. אם מפרישים מטבל ודאי - מברכים. )בטבל 

ודאי עדיף לתת את המעשר הראשון ללוי ואת מעשר העני לעני(.

וזה סדר ההפרשה: שמים בצד חלק מן הפירות, שיש בו יותר מאחד ממאה מכל 

אחד מהמינים, ומברכים )ואם אין זה טבל ודאי מדלגים על הברכה(: 

נּו  ׁשָ ר ִקּדְ ה יהוה ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאׁשֶ רּוְך ַאּתָ ּבָ

רֹות. רּומֹות ּוַמַעׂשְ נּו ְלַהְפִריׁש ּתְ ִמְצֹוָתיו, ְוִצּוָ ּבְ

ואומרים:

ֲהֵרי  אן,  ּכָ ׁש  ּיֵ ׁשֶ ל ַמה  ִמׇכּ ָאה  ִמּמֵ ֵמֶאָחד  יֹוֵתר  הּוא  ׁשֶּ ַמה 

אן  ַאר ּכָ ׁשְ ּנִ ָאה ׁשֶ ְצפֹונֹו, ְוָהֶאָחד ִמּמֵ רּוָמה ְגדֹוָלה ִבּ הּוא ּתְ

לּו,  רֹות ַהּלָ ל ַהּפֵ ד ָהֶעְליֹון ׁשֶ ּצַ מֹוהּו ּבַ ָעה ֲחָלִקים ּכָ ׁשְ ִעם ּתִ

יִתיו  ֲעׂשִ ׁשֶ ָאה  ִמּמֵ ָהֶאָחד  אֹותֹו  ִראׁשֹון.  ר  ַמֲעׂשֵ ֵהם  ֲהֵרי 

ר.  רּוַמת ַמֲעׂשֵ ר ִראׁשֹון ֲהֵרי הּוא ּתְ ַמֲעׂשֵ

רֹות ֲהֵרי  ל ַהּפֵ ְחּתֹון ׁשֶ ד ַהּתַ ּצַ ה ּבַ ֵאּלֶ ָעה ֲחָלִקים ּכָ ׁשְ עֹוד ּתִ

ֲהֵרי   - ָעִני  ר  ַמֲעׂשַ ּבְ ִבים  ַחּיָ רֹות  ַהּפֵ ְוִאם  ִני,  ׁשֵ ר  ַמֲעׂשֵ ֵהם 

ר ָעִני. ֵהם ַמֲעׂשַ

אם יש מעשר שני ודאי - פודה אותו בברכה  )ואם ספק - פודה בלא ברכה(. ואומר:

ר  ֲאׁשֶ ָהעֹוָלם,  ֶמֶלְך  ֱאלֵֹהינּו  יהוה  ה  ַאּתָ רּוְך  ּבָ

ִני. ר ׁשֵ ְדיֹון ַמֲעׂשֵ נּו ַעל ּפִ ִמְצֹוָתיו, ְוִצּוָ נּו ּבְ ׁשָ ִקּדְ

רּוָטה  ל ַעל ּפְ ִני ֶזה, הּוא ְוֻחְמׁשֹו, ֲהֵרי הּוא ְמֻחּלָ ר ׁשֵ ַמֲעׂשֵ

ִני. ר ׁשֵ י ְלִפְדיֹון ַמֲעׂשֵ ַחְדּתִ ּיִ ַע ׁשֶ ְטּבֵ ַאַחת ִמן ַהּמַ

המאית ומשהו שהופרשו להיות תרומה ותרומת מעשר אסורים באכילה. אין לזרוק 

אותם דרך ביזיון, אלא גונזים אותם כשהם עטופים, דרך כבוד. 

הּוא וכו’ - כל מה שמעבר למאית )1/100( מהפירות, מתוך מה שהונח  ַמה ׁשֶּ
ְצפֹונֹו - בחלק הצפוני של מה שהונח בצד, בכל סוג פרי  כאן בצד, הרי וכו’. ִבּ

בנפרד. אֹותֹו ָהֶאָחד וכו’ - מכל אחד מסוגי הפירות. 
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ה ל ח ת  ש ר פ ה
הלש עיסה מחמשת מיני דגן כדי לאפות אותה, חייב להפריש ממנה חלה, אם יש 
בה קמח כשיעור. השיעור החייב בחלה הוא יותר מקילו וחצי קמח. ויש אומרים 
שמפרישים חלה בלי ברכה כבר מעיסה העשויה ממעט יותר מקילוגרם אחד קמח. 

אין מברכים אלא אם יש שם 1680 גרם קמח דגן. 
קמח של תפוחי אדמה, של אורז ושל תירס אינו בכלל קמח דגן.

וזה סדר ההפרשה: אם צריך לברך - מברך:

ר  ֲאׁשֶ ָהעֹוָלם,  ֶמֶלְך  ֱאלֵֹהינּו  יהוה  ה  ַאּתָ רּוְך  ּבָ
ה. ה ִמן ָהִעָסּ נּו ְלַהְפִריׁש ַחּלָ ִמְצֹוָתיו, ְוִצּוָ נּו ּבְ ׁשָ ִקּדְ

ה. חותך מן העיסה חתיכה בגודל כזית, מגביה אותה ואומר: ֲהֵרי זֹו ַחּלָ

את החלה שהפרישו שורפים באש, או גונזים אותה כשהיא עטופה - דרך כבוד.

ת פ ל ם  י ד י ת  ל י ט נ
ידים  נוטלים  סעודה,  עליה  שקובעים  בכמות  מאפה  מיני  או  לחם,  אכילת  לפני 

מכלי, ואחרי יציקת המים ולפני הניגוב מברכים:

ר  ֲאׁשֶ ָהעֹוָלם,  ֶמֶלְך  ֱאלֵֹהינּו  יהוה  ה  ַאּתָ רּוְך  ּבָ
נּו ַעל ְנִטיַלת ָיָדִים. ִמְצֹוָתיו, ְוִצּוָ נּו ּבְ ׁשָ ִקּדְ

לפני אכילת הלחם מברכים:

ֹוִציא  ַהּמ֫ ָהעֹוָלם,  ֶמֶלְך  ֱאלֵֹהינּו  ה יהוה  ַאּתָ רּוְך  ּבָ
ֶלֶחם ִמן ָהָאֶרץ.

ן ו ז מ ה ת  כ ר ב ר  ד ס
לפני הברכה רבים נוטלים ”מים אחרונים”.

ביום רגיל יש נוהגים לומר:

ְבנּו  ָיׁשַ ם  ׁשָ ֶבל,  ּבָ ַנֲהרֹות  ַעל 

ִצּיֹון:  ֶאת  ׇזְכֵרנּו  ּבְ ִכינּו  ּבָ ם  ּגַ

ִלינּו  ּתָ תֹוָכּה  ּבְ ֲעָרִבים  ַעל 

ֵאלּונּו  ׁשְ ם  ׁשָ י  ּכִ ּנֹרֹוֵתינּו:  ּכִ

ְותֹוָלֵלינּו יר  ׁשִ ְבֵרי  ּדִ ׁשֹוֵבינּו 

ביום שאין בו תחנון נוהגים לומר:

ׁשּוב  ּבְ ֲעלֹות,  ַהּמַ יר  ׁשִ

ָהִיינּו  ִצּיֹון  יַבת  ׁשִ ֶאת  יהוה 

חֹוק  ׂשְ ֵלא  ִיּמָ ָאז  ֹחְלִמים:  ּכְ

ה, ָאז יֹאְמרּו  ינּו ּוְלׁשֹוֵננּו ִרּנָ ּפִ

ַלֲעׂשֹות יהוה  יל  ִהְגּדִ ַבּגֹוִים 

תהלים קלז, קכו

תֹוָכּה – בבבל. ְותֹוָלֵלינּו – המהתלים בנו, הלועגים  ֲעָרִבים – עצי ערבה. ּבְ
לנו )דרשו מאתנו שמחה(. 
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יר  ִ ִמּשׁ ָלנּו  ירּו  ׁשִ ְמָחה,  ׂשִ

יר יהוה  יר ֶאת ׁשִ ִצּיֹון: ֵאיְך ָנׁשִ

ֵחְך  ּכָ ֶאׁשְ ֵנָכר: ִאם  ַעל ַאְדַמת 

ק  ְדּבַ ח ְיִמיִני: ּתִ ּכַ ׁשְ ָלִם ּתִ ְירּוׁשָ

ִכי,  ֵר֫ י ִאם לֹא ֶאְזּכְ ְלׁשֹוִני ְלִחּכִ

ָלִם  ְירּוׁשָ ֶאת  ַאֲעֶלה  לֹא  ִאם 

ְמָחִתי: ְזֹכר יהוה  ַעל רֹאׁש ׂשִ

ָלִם ְירּוׁשָ יֹום  ֵאת  ֱאדֹום  ִלְבֵני 

יהוה  יל  ִהְגּדִ ה:  ֵאּלֶ ִעם 

ֵמִחים:  נּו, ָהִיינּו ׂשְ ַלֲעׂשֹות ִעּמָ

ִביֵתנּו  ׁשְ ֶאת  יהוה  ׁשּוָב֮ה 

ַהּזְֹרִעים  ֶגב:  ּנֶ ּבַ ֲאִפיִקים  ּכַ

ָהלֹוְך  ִיְקֹצרּו:  ה  ִרּנָ ּבְ ִדְמָעה  ּבְ

ַרע,  ֫ ַהּזָ ְך  ֶמׁשֶ א  ֹנׂשֵ ּוָבֹכה  ֵיֵלְך 

א ֲאֻלּמָֹתיו: ה ֹנׂשֵ ּבֹא ָיֹבא ְבִרּנָ

ֵרי  ַאׁשְ דּוָדה,  ְ ַהּשׁ ֶבל  ּבָ ת  ּבַ ּה:  ּבָ ַהְיסֹוד  ַעד  רּו  ָע֫ רּו  ָע֫ ָהֹאְמִרים 

ץ ֶאת  ְוִנּפֵ ּיֹאֵחז  ׁשֶ ֵרי  ַאׁשְ ָלנּו:  ַמְלּתְ  ּגָ ׁשֶ מּוֵלְך  ּגְ ָלְך ֶאת  ם  ּלֶ ְיׁשַ ׁשֶ

ַלע: ֹעָלַלִיְך ֶאל ַהּסָ֫

ן וסעודות שבעת ימי משתה זימון בסעודת הנישואי

מכינים שתי כוסות של יין, והמזמן נוטל בידו אחת מהן ואומר:

ַרּבֹוַתי / או ֲחֵבַרי / ְנָבֵרְך.  

ה ְוַעד עֹוָלם: ם יהוה ְמֹבָרְך ֵמַעּתָ ְיִהי ׁשֵ המסובים עונים: 

ה ְוַעד עֹוָלם: ם יהוה ְמֹבָרְך ֵמַעּתָ ְיִהי ׁשֵ והמזמן חוזר: 

יש נוהגים שלא לומר את הפיוט ’דוי הסר’ בשבת.

יר ָירֹון  ׁשִ Ôם ּב ּלֵ ָאז ִאִ Ôו ַגם ָחרֹון,  Ôַוי ָהֵסר ו Ôּד   

ֵני ַאֲהרֹן.  Ôת ּב ְרּכַ ֵעה ּבִ Ôׁש ֵלי ֶצֶדק,  Ôַמְעּג Ôֵחנּו ּב Ôנ  

ָנן ְוַרּבֹוַתי,  ְרׁשּות ָמָרָנן ְוַרּבָ ִּ ּבִ  

ּלֹו. ֶ ָאַכְלנּו ִמּשׁ ְמעֹונֹו, ׁשֶ ְמָחה ּבִ ַהּשִׂ ְנָבֵרְך ֱאלֵֹהינּו ׁשֶ  

ּלֹו  ֶ ָאַכְלנּו ִמּשׁ ְמעֹונֹו, ׁשֶ ְמָחה ּבִ ַהּשִׂ רּוְך ֱאלֵֹהינּו ׁשֶ ּבָ המסובים עונים: 

ּוְבטּובֹו ָחִיינּו.

ּלֹו  ֶ ָאַכְלנּו ִמּשׁ ְמעֹונֹו, ׁשֶ ְמָחה ּבִ ַהּשִׂ רּוְך ֱאלֵֹהינּו ׁשֶ ּבָ והמזמן חוזר: 

ּוְבטּובֹו ָחִיינּו.
ומברכים ברכת המזון, ואחריה שש ברכות על כוס היין השנייה, 

ואחריהן ברכת היין על כוס הזימון )עמ’ 155(

תהלים קיג

ֲאִפיִקים  דּוָדה – סופה להיות שדודה. ּכַ ְ ֵרִכי - אזכרְך. ָערּו – הרסו. ַהּשׁ ֶאְזּכְ
ְך – כלי שנושאים בו זרעים.  ֶגב – שזורמים בפתאומיות ובעוצמה רבה. ֶמׁשֶ ּנֶ ּבַ
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זימון בסעודת ברית מילה

המזמן נוטל כוס של יין בידו ואומר:

ַרּבֹוַתי / או ֲחֵבַרי / ְנָבֵרְך.  

ה ְוַעד עֹוָלם: ם יהוה ְמֹבָרְך ֵמַעּתָ ְיִהי ׁשֵ המסובים עונים: 

ה ְוַעד עֹוָלם: ם יהוה ְמֹבָרְך ֵמַעּתָ ְיִהי ׁשֵ והמזמן חוזר: 

ם ַליהוה.  רּוִכים ַאּתֶ Ôּב תֹוְך ֱאמּוַני,  Ôְמָך ּב ׁשִ Ôנֹוֶדה ל

ָרה, ּצָ ִעּתֹות ּבַ Ôב ל ּגָ ִמׂשְ נֹוָרא,  Ôְרׁשּות ֵאל ָאיֹם ו ּבִ

רֹום יהוה. נודה  ּמָ יר ּבַ ַאּדִ ְגבּוָרה,   ֵאל ֶנְאָזר ּבִ

ה,  רּוׁשָ Ôַגם ּפ Ôהֹוָרה ִהיא ו Ôט ה,   דֹוׁשָ Ôְרׁשּות ַהּתֹוָרה ַהּק ּבִ

ה ֶעֶבד יהוה. נודה  ֹמשֶׁ ה,   ה ָלנּו מֹוָרׁשָ ִצּוָ

ים,  ֶאְקָרא ֵלאלֵֹהי ָהִעְבִרּיִ ם,   ַהְלִוּיִ Ôְרׁשּות ַהּכֲֹהִנים ו ּבִ

ָכה ֶאת יהוה. נודה  Ôֲאָבר ים,   ָכל ִאּיִ Ôֲאהֹוֶדּנּו ּב

ָפַתי,  י ּוׂשְ יר ּפִ ׁשִ Ôָחה ּב Ôֶאְפּת ַרּבֹוַתי,   Ôָנן ו ַרּבָ Ôְרׁשּות ָמָרָנן ו ּבִ

ם יהוה. נודה ׁשֵ Ôא ּב רּוְך ַהּבָ ּבָ ֹתאַמְרָנה ַעְצמֹוַתי,   Ôו

ָנן ְוַרּבֹוַתי,  ְרׁשּות ָמָרָנן ְוַרּבָ ִּ ּבִ  

ּלֹו. ֶ ָאַכְלנּו ִמּשׁ ְנָבֵרְך )במניין: ֱאלֵֹהינּו( ׁשֶ  

ּלֹו ּוְבטּובֹו ָחִיינּו. ֶ ָאַכְלנּו ִמּשׁ רּוְך )במניין: ֱאלֵֹהינּו( ׁשֶ ּבָ המסובים עונים: 

ּלֹו ּוְבטּובֹו ָחִיינּו. ֶ ָאַכְלנּו ִמּשׁ רּוְך )במניין: ֱאלֵֹהינּו( ׁשֶ ּבָ והמזמן חוזר: 

אומרים ברכת המזון, ואחרי ’בעיני אלהים ואדם’ מוסיפים ’הרחמן’ )עמ’ 143(.

זימון סדר 

שלושה שאכלו כאחד חייבים לזמן.

ַרּבֹוַתי / או ֲחֵבַרי / ְנָבֵרְך. המזמן אומר: 

ה ְוַעד עֹוָלם: ם יהוה ְמֹבָרְך ֵמַעּתָ ְיִהי ׁשֵ המסובים עונים: 

ה ְוַעד עֹוָלם:  ם יהוה ְמֹבָרְך ֵמַעּתָ ְיִהי ׁשֵ המזמן חוזר: 

תהלים קיג

ה – מפורשת )ע”י תורה שבעלŒפה(. ֲאהֹוֶדּנּו – אודה  רּוׁשָ ב – מחסה. ּפְ ּגָ ִמׂשְ
ים – )בכל מקום; בכל היבשות(. ָכל ִאּיִ לו. ּבְ
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ה(, ִית ַהּזֶ ַעל ַהּבַ ְרׁשּות )ָאִבי מֹוִרי( )ּבַ ּבִ

ָנן ְוַרּבֹוַתי )ּכֵֹהן / ּכֲֹהִנים( ָמָרָנן ְוַרּבָ  

ּלֹו. ֶ ָאַכְלנּו ִמּשׁ ְנָבֵרְך )כשיש מניין: ֱאלֵֹהינּו( ׁשֶ  

ּלֹו ּוְבטּובֹו  ֶ ָאַכְלנּו ִמּשׁ רּוְך )במניין: ֱאלֵֹהינּו( ׁשֶ ּבָ המסובים עונים: 

ָחִיינּו.
מי שלא אכל עונה:

ִמיד ְלעֹוָלם ָוֶעד. מֹו ָתּ רּוְך הּוא )במניין: ֱאלֵֹהינּו( ּוְמֹבָרְך ׁשְ ּבָ

ּלֹו ּוְבטּובֹו  ֶ ָאַכְלנּו ִמּשׁ רּוְך )במניין: ֱאלֵֹהינּו( ׁשֶ ּבָ והמזמן חוזר: 

ָחִיינּו.

ן ו ז מ ה ת  כ ר ב
א. ברכת הזן

ֶאת  ן  ַהּזָ ָהעֹוָלם,  ֶמֶלְך  ֱאלֵֹהינּו  יהוה  ה  ַאּתָ רּוְך  ּבָ

ֵחן ּוְבֶחֶסד ּוְבַרֲחִמים, הּוא  טּובֹו, ּבְ ּלֹו ּבְ ָהעֹוָלם ּכֻ

ּוְבטּובֹו  ַחְסּדֹו.  ְלעֹוָלם  י  ּכִ ר,  ׂשָ ּבָ ְלׇכל  ֶלֶחם  נֹוֵתן 

ָמזֹון  ָלנּו  ֶיְחַסר  ְוַאל  ָלנּו  ַסר  ָח֫ לֹא  ִמיד  ּתָ דֹול  ַהּגָ

ָזן  ֵאל  י הּוא  ּכִ דֹול,  ַהּגָ מֹו  ׁשְ ֲעבּור  ּבַ ָוֶעד,  ְלעֹוָלם 

ִרּיֹוָתיו  ּוְמַפְרֵנס ַלּכֹל ּוֵמיִטיב ַלּכֹל ּוֵמִכין ָמזֹון ְלׇכל ּבְ

יַע ְלׇכל  ּבִ ָאמּור~ ּפֹוֵתַח ֶאת ָיֶדָך ּוַמׂשְ ָרא, ּכָ ר ּבָ ֲאׁשֶ

ן ֶאת ַהּכֹל. ה יהוה, ַהּזָ רּוְך ַאּתָ ַחי ָרצֹון: ּבָ

ב. ברכת הארץ

ְלּתָ ַלֲאבֹוֵתינּו  ִהְנַח֫ ָך, יהוה ֱאלֵֹהינּו, ַעל ׁשֶ נֹוֶדה ּלְ

הֹוֵצאָתנּו יהוה  ה טֹוָבה ּוְרָחָבה, ְוַעל ׁשֶ ֶאֶרץ ֶחְמָדּ

ית ֲעָבִדים, ְוַעל  ֱאלֵֹהינּו ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ּוְפִדיָתנּו ִמּבֵ

נּו,  ְדּתָ ּמַ ּלִ ֵרנּו, ְוַעל ּתֹוָרְתָך ׁשֶ ְבׂשָ ָחַתְמּתָ ּבִ ִריְתָך ׁשֶ ּבְ

ָוֶחֶסד  ֵחן  ים  ַחּיִ ְוַעל  נּו,  הֹוַדְעּתָ ׁשֶ יָך  ֻחּקֶ ְוַעל 

תהלים קמה
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ּוְמַפְרֵנס  ָזן  ה  ַאּתָ ׁשָ ָמזֹון  ֲאִכיַלת  ְוַעל  נּו,  חֹוַנְנּתָ ׁשֶ

ָעה. ׇכל יֹום ּוְבׇכל ֵעת ּוְבׇכל ׁשָ ִמיד, ּבְ אֹוָתנּו ּתָ
...................................................................................................

בחנוכה ובפורים מוסיפים כאן:

ועל הניסים 

ְוַעל  ׁשּועֹות  ַהּתְ ְוַעל  בּורֹות  ַהּגְ ְוַעל  ְרָקן  ַהּפֻ ְוַעל  ים  ּסִ ַהּנִ ְוַעל 
ַלֲאבֹוֵתינּו  יָת  ָעׂשִ ׁשֶ ְלָחמֹות  ַהּמִ ְוַעל  ָחמֹות  ַהּנֶ ְוַעל  ְפָלאֹות  ַהִנּ

ה. ַמן ַהּזֶ ּזְ ִמים ָהֵהם, ּבַ ּיָ ּבַ
בחנוכה

יֹוָחָנן  ן  ּבֶ ְתָיהּו  ַמּתִ יֵמי  ּבִ

ּוָבָניו,  מֹוַנאי  ַחׁשְ דֹול  ּגָ ּכֵֹהן 

ָעה  ָעְמָדה ַמְלכּות ָיָון ָהְרׁשָ ׁשֶ ּכְ

יָחם  ּכִ ְלַהׁשְ ָרֵאל  ִיׂשְ ָך  ַעּמְ ַעל 

י  ֵמֻחּקֵ ּוְלַהֲעִביָרם  ּתֹוָרֶתָך 

ַרֲחֶמיָך  ּבְ ה  ְוַאּתָ ְרצֹוֶנָך, 

ֵעת  ּבְ ָלֶהם  ְדּתָ  ָעַמ֫ ים  ָהַרּבִ

ְנּתָ  ּ ַד֫ ִריָבם,  ֶאת  ְבּתָ  ַר֫ ָצָרָתם, 

ְמּתָ ֶאת ִנְקָמָתם,  יָנם, ָנַק֫ ֶאת ּדִ

ים,  ׁשִ ַחּלָ ַיד  ּבְ ִגּבֹוִרים  ְרּתָ  ָמַס֫

ּוְטֵמִאים  ים,  ְמַעּטִ ַיד  ּבְ ים  ְוַרּבִ

ַיד  ּבְ ִעים  ּוְרׁשָ ְטהֹוִרים,  ַיד  ּבְ

עֹוְסֵקי  ַיד  ּבְ ְוֵזִדים  יִקים,  ַצּדִ

דֹול  ם ּגָ יָת ׁשֵ תֹוָרֶתָך, ּוְלָך ָעׂשִ֫

בפורים

ן  ׁשּוׁשַ ּבְ ר  ְוֶאְסּתֵ ַכי  ׇמְרּדְ יֵמי  ּבִ

ָעַמד ֲעֵליֶהם ָהָמן  ׁשֶ יָרה, ּכְ ַהּבִ

ִמיד ַלֲהרֹוג  ׁש ְלַהׁשְ ּקֵ ע, ּבִ ָהָרׁשָ

הּוִדים  ַהּיְ ל  ּכׇ ֶאת  ד  ּוְלַאּבֵ

ים  ְוָנׁשִ ַטף  ָזֵקן  ְוַעד  ַער  ִמּנַ֫

ר  ָעׂשָ ה  לֹוׁשָ ׁשְ ּבִ ֶאָחד,  יֹום  ּבְ

הּוא  ר,  ָעׂשָ ֵנים  ׁשְ ְלֹחֶדׁש 

ָלבֹוז.  ָלָלם  ּוׁשְ ֲאָדר,  ֹחֶדׁש 

ְרּתָ  ים ֵהַפ֫ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ה ּבְ ְוַאּתָ

ֶאת  ְלּתָ  ְוִקְלַק֫ ֲעָצתֹו,  ֶאת 

מּולֹו  ֫בֹוָת ּלֹו ּגְ ְבּתֹו, ַוֲהׁשֵ ַמֲחׁשַ

ָניו  רֹאׁשֹו, ְוָתלּו אֹותֹו ְוֶאת ּבָ ְבּ

ַעל ָהֵעץ.

ּוֻפְרָקן  ְגדֹוָלה  ׁשּוָעה  ּתְ יָת  ָעׂשִ֫ ָרֵאל  ִיׂשְ ָך  ּוְלַעּמְ עֹוָלֶמָך,  ּבְ ְוָקדֹוׁש 

יֶתָך, ּוִפּנּו ֶאת ֵהיָכֶלָך,  אּו ָבֶניָך ִלְדִביר ּבֵ ְך ּבָ ַחר ּכָ ה. ְוַא֫ ַהּיֹום ַהּזֶ ּכְ

ְוָקְבעּו  ָך,  ׇקְדׁשֶ ַחְצרֹות  ּבְ ֵנרֹות  יקּו  ְוִהְדִל֫ ָך,  ׁשֶ ִמְקּדָ ֶאת  ְוִטֲהרּו 

דֹול. ְמָך ַהּגָ ל ְלׁשִ ּלּו ְלהֹודֹות ּוְלַהּלֵ ה ֵא֫ מֹוַנת ְיֵמי ֲחֻנּכָ ׁשְ

ְוֵזִדים  הישועה.   – ְרָקן  ַהּפֻ ”נודה לך” שלמעלה(.  )נמשך אל   – ים  ּסִ ַהּנִ ְוַעל 
יֶתָך – לבית מקדשך. ּוִפּנּו – )מן הדברים  – עושים בזדון )רשעים(. ִלְדִביר ּבֵ

המטמאים(.
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ְוַעל ַהּכֹל יהוה ֱאלֵֹהינּו ֲאַנְחנּו מֹוִדים ָלְך ּוְמָבְרִכים 

ִמיד ְלעֹוָלם ָוֶעד,  ל ַחי ּתָ ִפי ּכׇ ְמָך ּבְ ַרְך ׁשִ אֹוָתְך, ִיְתּבָ

, ּוֵבַרְכּתָ֮ ֶאת יהוה ֱאלֶֹהיָך  ְעּתָ ָב֫ ֮ ְוׂשָ תּוב~ ְוָאַכְלּתָ ּכָ ּכַ

ה יהוה,  רּוְך ַאּתָ ַתן ָלְך: ּבָ ר ָנ֫ ַעל ָהָאֶרץ ַהּטָֹבה ֲאׁשֶ

זֹון. ַעל ָהָאֶרץ ְוַעל ַהּמָ

ג. ברכת ירושלים

ְוַעל  ָך  ַעּמֶ ָרֵאל  ִיׂשְ ַעל  ֱאלֵֹהינּו  יהוה  ָנא  ַרֶחם 

ְוַעל  בֹוֶדָך  ּכְ ן  ּכַ ִמׁשְ ִצּיֹון  ְוַעל  ִעיֶרָך  ַלִים  ְירּוׁשָ

דֹול  ַהּגָ ִית  ַהּבַ ְוַעל  יֶחָך  ְמׁשִ ִוד  ּדָ ית  ּבֵ ַמְלכּות 

ָאִבינּו,  ֱאלֵֹהינּו,  ָעָליו.  ְמָך  ׁשִ ְקָרא  ּנִ ׁשֶ דֹוׁש  ְוַהּקָ

ְוַהְרַוח  ְוַהְרִויֵחנּו,  ֵלנּו  ְוַכְלּכְ ְרְנֵסנּו  ּפַ זּוֵננּו  ְרֵענּו 

ַאל  ְוָנא  ָצרֹוֵתינּו,  ל  ִמּכׇ ְמֵהָרה  ֱאלֵֹהינּו  יהוה  ָלנּו 

ר  ׂשָ ּבָ ַנת  ַמּתְ ִליֵדי  לֹא  ֱאלֵֹהינּו  יהוה  נּו  ְצִריֵכ֫ ּתַ

ֵלָאה,  ַהּמְ ְלָיְדָך  ִאם  י  ּכִ ַהְלָוָאָתם,  ִליֵדי  ְולֹא  ָוָדם 

ְולֹא  ֵנבֹוׁש  א  לֹּ ׁשֶ ְוָהְרָחָבה,  ה  דֹוׁשָ ַהּקְ תּוָחה,  ַהּפְ

ֵלם ְלעֹוָלם ָוֶעד. ִנּכָ
...................................................................................................

בשבת מוסיפים:

יֹום  ּוְבִמְצַות  ִמְצֹוֶתיָך  ּבְ ֱאלֵֹהינּו  יהוה  ְוַהֲחִליֵצנּו  ְרֵצה 

דֹול  ּגָ ֶזה  יֹום  י  ּכִ ה,  ַהּזֶ דֹוׁש  ְוַהּקָ דֹול  ַהּגָ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ִביִעי  ְ ַהּשׁ

ִמְצַות  ּכְ ַאֲהָבה  ּבְ ּבֹו  ְוָלנּוַח  ּבֹו  ּבֹת  ִלׁשְ ְלָפֶניָך  ְוָקדֹוׁש הּוא 

א ְתֵהא ָצָרה  לֹּ ְרצֹוֶנָך, ּוִבְרצֹוְנָך ָהִניַח ָלנּו יהוה ֱאלֵֹהינּו ׁשֶ

דברים ח

ְרֵענּו – ְרעה אותנו. זּוֵננּו – תן לנו מזון. ְוַהְרִויֵחנּו – עשה לנו רווחה. 
ְרֵצה – קבל ברצון. ְוַהֲחִליֵצנּו – וחזקנו. ָהִניַח – תן מנוחה. 
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רּוְך  ְמֵהָרה ְבָיֵמינּו. ּבָ ַלִים ִעיר ַהּקֶֹדׁש ּבִ ּוְבֵנה ְירּוׁשָ

ָלִים. ָאֵמן. ה יהוה, ּבֹוֵנה ְבַרֲחָמיו ְירּוׁשָ ַאּתָ
...................................................................................................

המשך התוספת של שבת )’רצה והחליצנו’(

ֶנָחַמת  יֹום ְמנּוָחֵתנּו, ְוַהְרֵאנּו יהוה ֱאלֵֹהינּו ּבְ ְוָיגֹון ַוֲאָנָחה ּבְ

ַעל  ה הּוא ּבַ י ַאּתָ ָך, ּכִ ַלִים ִעיר ׇקְדׁשֶ ִצּיֹון ִעיֶרָך ּוְבִבְנַין ְירּוׁשָ

ָחמֹות. )וממשיך ’ובנה ירושלים’, בראש העמוד( ַהְיׁשּועֹות ּוַבַעל ַהּנֶ

הזכרת ראש חודש ומועד:

יַע, ְוֵיָרֶאה ְוֵיָרֶצה  ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו, ַיֲעֶלה ְוָיבֹוא ְוַיּגִ

ֵכר ִזְכרֹוֵננּו ּוִפְקדֹוֵננּו ְוִזְכרֹון ֲאבֹוֵתינּו,  ֵקד ְוִיּזָ ַמע, ְוִיּפָ ָ ְוִיּשׁ

ָך,  ַלִים ִעיר ׇקְדׁשֶ ָך, ְוִזְכרֹון ְירּוׁשָ ִוד ַעְבֶדּ ן ּדָ יַח ּבֶ ְוִזְכרֹון ָמׁשִ

ָרֵאל, ְלָפֶניָך, ִלְפֵלָטה ְלטֹוָבה, ְלֵחן  ית ִיׂשְ ָך ּבֵ ל ַעּמְ ְוִזְכרֹון ּכׇ

יֹום לֹום ּבְ ים ּוְלׁשָ ּוְלֶחֶסד ּוְלַרֲחִמים, ְלַחּיִ

ה.  בראש חודש: רֹאׁש ַהֹחֶדׁש ַהּזֶ

ה.  ּצֹות ַהּזֶ בפסח: ַחג ַהּמַ

ה.  ֻבעֹות ַהּזֶ ָ בשבועות: ַחג ַהּשׁ

ה.   ּכֹות ַהּזֶ בסוכות: ַחג ַהּסֻ

ה.  ִמיִני ֲעֶצֶרת ַהַחג ַהּזֶ בשמיני עצרת: ׁשְ

ה.   רֹון ַהּזֶ ּכָ בראש השנה: ַהּזִ

ה. ּפּוִרים ַהּזֶ ילדים וחולים האוכלים ביום כיפור: ַהּכִ

ִלְבָרָכה,  בֹו  ּוׇפְקֵדנּו  ְלטֹוָבה,  ּבֹו  ֱאלֵֹהינּו  יהוה  ׇזְכֵרנּו 

ים טֹוִבים. ּוִבְדַבר ְיׁשּוָעה ְוַרֲחִמים חּוס  יֵענּו בֹו ְלַחּיִ ְוהֹוׁשִ

י ֵאל ֶמֶלְך  י ֵאֶליָך ֵעיֵנינּו, ּכִ יֵענּו, ּכִ נּו ְוַרֵחם ָעֵלינּו ְוהֹוׁשִ ְוׇחּנֵ

ה. )וממשיך ’ובנה ירושלים’, בראש העמוד( ּתָ ַחּנּון ְוַרחּום ָא֫

ְוֵיָרֶצה – ויתקבל ברצון. ִלְפֵלָטה – להצלה. 
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המועד,  וחול  טוב  ויום  חודש  בראש  ויבוא’  ’יעלה  או  בשבת  ’רצה’  לומר  שכח 
ונזכר קודם שאמר את השם של ברכת ’בונה ירושלים’, אומרם שם וממשיך ’ובנה 
ירושלים’. אבל אם סיים את הברכה ונזכר אחרי שאמר את השם של תחילת ברכת 
ויו”ט  שבת  של  הראשונות  הסעודות  בשתי   - הבא(  )שבעמוד  והמטיב׳  ’הטוב 
חוזר לראש ברכת המזון, ובר”ח וחוה”מ ממשיך בברכה. ואם נזכר קודם שאמר 
את השם של תחילת ברכת ’הטוב והמטיב’, אומר את הברכה המתאימה )להלן(, 

וממשיך בברכת ”הטוב והמטיב” )בעמוד הבא(:

תֹות  ּבָ ׁשַ ָנַתן  ר  ֲאׁשֶ ָהעֹוָלם,  ֶמֶלְך  ֱאלֵֹהינּו  יהוה  ה  ַאּתָ רּוְך  ּבָ בשבת: 

יהוה,  ה  ַאּתָ רּוְך  ּבָ ְוִלְבִרית.  ְלאֹות  ַאֲהָבה  ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ ְלַעּמֹו  ִלְמנּוָחה 
ת. ּבָ ַ ׁש ַהּשׁ ְמַקּדֵ

י  ר ָנַתן ָראׁשֵ ה יהוה ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאׁשֶ רּוְך ַאּתָ בראש חודש: ּבָ

רֹון. ָרֵאל ְלִזּכָ ים ְלַעּמֹו ִיׂשְ ָדׁשִ ח�

ר  ה יהוה ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאׁשֶ רּוְך ַאּתָ בראש חודש שחל בשבת: ּבָ

י  ְוָראׁשֵ ְוִלְבִרית  ְלאֹות  ַאֲהָבה  ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ ְלַעּמֹו  ִלְמנּוָחה  תֹות  ּבָ ׁשַ ָנַתן 
י  ְוָראׁשֵ ָרֵאל  ְוִיׂשְ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ׁש  ְמַקּדֵ יהוה,  ה  ַאּתָ רּוְך  ּבָ רֹון.  ְלִזּכָ ים  ָדׁשִ ח�

ים. ָדׁשִ ח�

ר ָנַתן ָיִמים טֹוִבים  ה יהוה ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאׁשֶ רּוְך ַאּתָ ביו”ט: ּבָ

 / ּכֹות  ַהֻסּ  / ּצֹות  )ַהַמּ ַחג  יֹום  ֶאת  ְמָחה  ּוְלׂשִ ׂשֹון  ְלׂשָ ָרֵאל  ִיׂשְ ְלַעּמֹו 
ים. ַמִנּ ָרֵאל ְוַהּזְ ׁש ִיׂשְ ה יהוה, ְמַקּדֵ רּוְך ַאּתָ ה. ּבָ ִמיִני ֲעֶצֶרת( ַהּזֶ ְשׁ

ה יהוה ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם,  רּוְך ַאּתָ ביו”ט שחל בשבת ובשבת חוה”מ: ּבָ

ְוִלְבִרית  ְלאֹות  ַאֲהָבה  ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ ְלַעּמֹו  ִלְמנּוָחה  תֹות  ּבָ ׁשַ ָנַתן  ר  ֲאׁשֶ
ִמיִני  ּכֹות / ְשׁ ּצֹות / ַהֻסּ ְמָחה ֶאת יֹום ַחג )ַהַמּ ׂשֹון ּוְלׂשִ ְוָיִמים טֹוִבים ְלׂשָ

ים. ַמִנּ ָרֵאל ְוַהּזְ ת ְוִיׂשְ ּבָ ַ ׁש ַהּשׁ ה יהוה, ְמַקּדֵ רּוְך ַאּתָ ה. ּבָ ֲעֶצֶרת( ַהּזֶ

ָיִמים  ָנַתן  ר  ֲאׁשֶ ֶמֶלְך ָהעֹוָלם,  ה יהוה ֱאלֵֹהינּו  ַאּתָ רּוְך  ּבָ בחול המועד: 

ה. ְמָחה ֶאת יֹום ַחג )פלוני( ַהּזֶ ׂשֹון ּוְלׂשִ ָרֵאל ְלׂשָ טֹוִבים ְלַעּמֹו ִיׂשְ

ָיִמים  ָנַתן  ר  ֲאׁשֶ ָהעֹוָלם,  ֶמֶלְך  ֱאלֵֹהינּו  ה יהוה  ַאּתָ רּוְך  ּבָ בראש השנה: 

ׁש  ה יהוה, ְמַקּדֵ רּוְך ַאּתָ ה. ּבָ רֹון ַהּזֶ ּכָ ָרֵאל ֶאת יֹום ַהּזִ טֹוִבים ְלַעּמֹו ִיׂשְ
רֹון. ּכָ ָרֵאל ְויֹום ַהּזִ ִיׂשְ

ר  ה יהוה ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאׁשֶ רּוְך ַאּתָ בראש השנה שחל בשבת: ּבָ

ְוָיִמים  ְוִלְבִרית,  ְלאֹות  ַאֲהָבה  ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ ְלַעּמֹו  ִלְמנּוָחה  תֹות  ּבָ ׁשַ ָנַתן 
ׁש  ְמַקּדֵ יהוה,  ה  ַאּתָ רּוְך  ּבָ ה.  ַהּזֶ רֹון  ּכָ ַהּזִ יֹום  ֶאת  ָרֵאל  ְלִיׂשְ טֹוִבים 

רֹון. ּכָ ָרֵאל ְויֹום ַהּזִ ת ְוִיׂשְ ּבָ ַ ַהּשׁ
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ד. ברכת הטוב והמטיב

ָהֵאל,  ָהעֹוָלם,  ֶמֶלְך  ֱאלֵֹהינּו  יהוה  ה  ַאּתָ רּוְך  ּבָ
יֵרנּו, ּבֹוְרֵאנּו, ּגֹוֲאֵלנּו, יֹוְצֵרנּו,  נּו, ַאּדִ ָאִבינּו, ַמְלּכֵ
ֶלְך  ָרֵאל, ַהּמֶ נּו ְקדֹוׁש ַיֲעֹקב, רֹוֵענּו רֹוֵעה ִיׂשְ ְקדֹוׁשֵ
ׇכל יֹום ָויֹום הּוא ֵהיִטי֮ב  ּבְ יִטיב ַלּכֹל, ׁשֶ ַהּטֹוב ְוַהּמֵ
הּוא  ְגָמָלנּו  הּוא  ָלנּו,  ֵייִטי֮ב  הּוא  ֵמיִטי֮ב  הּוא 
ּוְלַרֲחִמים  ּוְלֶחֶסד  ְלֵחן  ָלַעד  ִיְגְמֵלנּו  גֹוְמֵלנּו הּוא 
ֶנָחָמה,  ִויׁשּוָעה,  ָרָכה  ּבְ ְוַהְצָלָחה,  ָלה  ַהּצָ ּוְלֶרַוח, 
לֹום ְוׇכל טֹוב,  ים ְוׁשָ ָלה, ְוַרֲחִמים ְוַחּיִ ְרָנָסה ְוַכְלּכָ ּפַ

ֵרנּו. )השומעים עונים: אמן(. ל טּוב ְלעֹוָלם ַאל ְיַחּסְ ּוִמּכׇ

בקשות

ָהַרֲחָמן הּוא ִיְמלְֹך ָעֵלינּו ְלעֹוָלם ָוֶעד. 

ַמִים ּוָבָאֶרץ.  ָ ּשׁ ַרְך ּבַ ָהַרֲחָמן הּוא ִיְתּבָ

ָלַעד  נּו  ּבָ ַאר  ְוִיְתּפָ ּדֹוִרים,  ְלדֹור  ח  ּבַ ּתַ ִיׁשְ הּוא  ָהַרֲחָמן 

נּו ָלַעד ּוְלעֹוְלֵמי עֹוָלִמים.  ר ּבָ ּוְלֵנַצח ְנָצִחים, ְוִיְתַהּדַ

ָכבֹוד.  ָהַרֲחָמן הּוא ְיַפְרְנֵסנּו ּבְ

אֵרנּו, ְוהּוא יֹוִליֵכנּו  ַצּוָ ּגֹוִים ֵמַעל  ּבֹר ֹעל  ִיׁשְ ָהַרֲחָמן הּוא 

קֹוְמִמּיּות ְלַאְרֵצנּו. 

ְוַעל  ה  ַהּזֶ ִית  ּבַ ּבַ ה  ְמֻרּבָ ָרָכה  ּבְ ָלנּו  ַלח  ִיׁשְ הּוא  ָהַרֲחָמן 

ָאַכְלנּו ָעָליו.  ְלָחן ֶזה ׁשֶ ׁשֻ

ַלּטֹוב  ָזכּור  ִביא  ַהּנָ הּו  ֵאִלּיָ ֶאת  ָלנּו  ַלח  ִיׁשְ הּוא  ָהַרֲחָמן 

ׂשֹורֹות טֹובֹות ְיׁשּועֹות ְוֶנָחמֹות.  ר ָלנּו ּבְ ִויַבּשֶׂ

)יש נוהגים לבקש כאן בקשות נוספות ציבוריות ופרטיות(. 

ָאִבי  ְוֶאת   / ְעִלי  ּבַ ְוֶאת   / י  ּתִ ִאׁשְ )ְוֶאת  אֹוִתי  ְיָבֵרְך  ָהַרֲחָמן הּוא 

ר ִלי. ל ֲאׁשֶ י מֹוָרִתי / ְוֶאת ַזְרִעי( ְוֶאת ּכׇ מֹוִרי / ְוֶאת ִאּמִ

ה  ִית ַהּזֶ ֲעַלת ַהּבַ ּתֹו ּבַ ה, )אֹותֹו ְוֶאת ִאׁשְ ִית ַהּזֶ ַעל ַהּבַ אורח אומר: ֶאת ּבַ

ר לֹו )ָלֶהם(. ל ֲאׁשֶ / ְוֶאת ַזְרָעם( ְוֶאת ּכׇ

ְגָמָלנּו – גמל לנו )טובות(. 
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י מֹוָרִתי  ה, ְוֶאת ִאּמִ ִית ַהּזֶ ַעל ַהּבַ אם אכל על שולחן הוריו: ֶאת ָאִבי מֹוִרי ּבַ

ר ָלֶהם. ל ֲאׁשֶ יָתם ְוֶאת ַזְרָעם ְוֶאת ּכׇ ה, אֹוָתם ְוֶאת ּבֵ ִית ַהּזֶ ֲעַלת ַהּבַ ּבַ

אן. ין ּכָ ֻסּבִ ל ַהּמְ אם יש אורחים נוספים: ְוֶאת ּכׇ

ְרכּו ֲאבֹוֵתינּו ַאְבָרָהם  ְתּבָ ּנִ מֹו ׁשֶ ר ָלנּו, ּכְ ל ֲאׁשֶ אֹוָתנּו ְוֶאת ּכׇ

ַיַחד  נּו  ּלָ ּכֻ אֹוָתנּו  ְיָבֵרְך  ן  ּכֵ ּכֹל,  ִמּכֹל  ּכֹל  ּבַ ְוַיֲעֹקב  ִיְצָחק 

ֵלָמה, ְוֹנאַמר ָאֵמן. ְבָרָכה ׁשְ ּבִ

ֶמֶרת  ְלִמׁשְ ֵהא  ּתְ ׁשֶ ְזכּות  ְוָעֵלינּו  ֲעֵליֶהם  דּו  ְיַלּמְ רֹום  ּמָ ּבַ

ֵענּו,  ִיׁשְ ֵמֱאלֵֹהי  ּוְצָדָקה  יהוה,  ֵמֵאת  ְבָרָכה  א  ְוִנּשָׂ לֹום,  ׁשָ

ֵעיֵני ֱאלִֹהים ְוָאָדם. ֶכל טֹוב ּבְ ְוִנְמָצא ֵחן ְוׂשֵ

ֵלם  ה ְולֹא ִיּכָ עֹוָלם ַהּזֶ ִית ּבָ ַעל ַהּבַ ּלֹא ֵיבֹוׁש ּבַ ברכת האורח: ְיִהי ָרצֹון ׁשֶ

ׇכל ְנָכָסיו, ְוִיְהיּו ְנָכָסיו ּוְנָכֵסינּו ֻמְצָלִחים  א, ְוִיְצַלח ְמֹאד ּבְ ָלעֹוָלם ַהּבָ

ה ָיֵדינּו,  ַמֲעׂשֵ ה ָיָדיו ְולֹא ּבְ ַמֲעׂשֵ ָטן לֹא ּבְ לֹט ׂשָ ּוְקרֹוִבים ָלִעיר, ְוַאל ִיׁשְ

ַבר ִהְרהּור ֵחְטא ַוֲעֵבָרה ְוָעֹון  ק לֹא ְלָפָניו ְולֹא ְלָפֵנינּו ׁשּום ְדּ ֵקּ ְוַאל ִיְזַדּ

ה ְוַעד עֹוָלם. ֵמַעּתָ

...................................................................................................

בסעודת ברית מילה אומר כאן המברך:

מֹו,  ּוְלַחּכְ כֹו  ּוְלַחּנְ לֹו  ְלַגּדְ ְוִיְזּכּו  ְוִאּמֹו,  ֶלד  ַהּיֶ ֲאִבי  ְיָבֵרְך  הּוא  ָהַרֲחָמן 

ִמיִני ָוָהְלָאה ֵיָרֶצה ָדמֹו, ִויִהי יהוה ֱאלָֹהיו ִעּמֹו.  ְ ִמּיֹום ַהּשׁ

ִגיָלה,  ׂש ַלֲעׂשֹות ֶצֶדק ּבְ ר ׂשָ יָלה, ֲאׁשֶ ִרית ַהּמִ ַעל ּבְ ָהַרֲחָמן הּוא ְיָבֵרְך ּבַ

ֵנהּו ְלַמְעָלה ְלָמְעָלה. פּוָלה, ְוִיּתְ ְרּתֹו ּכְ ּכֻ לֹו ּוַמׂשְ ע� ם ּפָ ּלֵ ִויׁשַ

מֹוָנה, ְוִיְהיּו ָיָדיו ְוִלּבֹו ָלֵאל ֱאמּוָנה,  ּמֹול ִלׁשְ ָהַרֲחָמן הּוא ְיָבֵרְך ַרְך ַהּנִ

ָנה.  ָ ּשׁ ָעִמים ּבַ לֹׁש ּפְ ִכיָנה, ׁשָ ְ ֵני ַהּשׁ ה ִלְראֹות ּפְ ְוִיְזּכֶ

יָלה, ִאיׁש  ֵמי ַהּמִ ר ָהׇעְרָלה, ּוָפַרע ּוָמַצץ ּדְ ׂשַ ל ּבְ ָהַרֲחָמן, הּוא ְיָבֵרְך ַהּמָ

ה ָלּה. ה לֹא ַיֲעׂשֶ ׇלׁש ֵאּלֶ ָבב ֲעבֹוָדתֹו ְפסּוָלה, ִאם ׁשְ ֵרא ְוַרְך ַהּלֵ ַהּיָ

”הרחמן הוא ישלח” וכו’ )בתחתית העמוד הבא(.

ּכֹל – )באברהם נאמר: וה’ ברך את אברהם בכל, בראשית כד(. ִמּכֹל – )ביצחק  ּבַ
נאמר: ואוכל מכל, שם כז(. ּכֹל – )ביעקב נאמר: וכי יש לי כל, שם לג(.

)הזכות(.   – ֵהא  ּתְ ׁשֶ המברכים(.  )על   – ְוָעֵלינּו  המארחים(.  )על   – ֲעֵליֶהם 
ֶכל טֹוב – דברינו יהיו בשכל ויימצאו טובים.  ְוׂשֵ

ָיָדיו – )מעשיו(. ֱאמּוָנה – נאמנים. ּוָפַרע – גילה )את העטרה ע”י קיפול עור 
ה – )חיתוך, פריעה ומציצה(.  ׇלׁש ֵאּלֶ הפריעה והרחקתו(. ׁשְ
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י ָהעֹוָלִמים. ת ּוְמנּוָחה ְלַחּיֵ ּבָ ּלֹו ׁשַ ּכֻ בשבת: ָהַרֲחָמן הּוא ַיְנִחיֵלנּו ְליֹום ׁשֶ

ה ְלטֹוָבה ְוִלְבָרָכה. ׁש ָעֵלינּו ֶאת ַהֹחֶדׁש ַהּזֶ בראש חודש: ָהַרֲחָמן הּוא ְיַחּדֵ

ּלֹו טֹוב. ּכֻ ביום טוב: ָהַרֲחָמן הּוא ַיְנִחיֵלנּו ְליֹום ׁשֶ

ָנה ַהּזֹאת ְלטֹוָבה ְוִלְבָרָכה. ָ ׁש ָעֵלינּו ֶאת ַהּשׁ בראש השנה: ָהַרֲחָמן הּוא ְיַחּדֵ

ִוד ַהּנֹוֶפֶלת. ת ּדָ בסוכות: ָהַרֲחָמן הּוא ָיִקים ָלנּו ֶאת ֻסּכַ

א. י ָהעֹוָלם ַהּבָ יַח ּוְלַחּיֵ ׁשִ נּו ִלימֹות ַהָמּ ָהַרֲחָמן הּוא ְיַזּכֵ
בשבת, יום טוב, חוה”מ ור”ח: 

ִמְגּדֹול
ביום חול:

ל ַמְגּדִ
ַעד  ּוְלַזְרעֹו  ְלָדִוד  יחֹו,  ִלְמׁשִ ֶחֶסד  ה  ׂשֶ ְוֹע֫ ַמְלּכֹו  ְיׁשּועֹות 
לֹום ָעֵלינּו ְוַעל  ה ׁשָ ְמרֹוָמיו הּוא ַיֲעׂשֶ לֹום ּבִ ה ׁשָ עֹוָלם: ֹעֶשׂ

ָרֵאל, ְוִאְמרּו ָאֵמן. ל ִיְשׂ ּכׇ

ִפיִרים  ּכְ ִליֵרָאיו:  ַמְחסֹור  ֵאין  י  ּכִ יו,  ְקדֹׁשָ יהוה  ֶאת  ְיראּו 
י יהוה לֹא ַיְחְסרּו ׇכל טֹוב: הֹודּו ַליהוה  בּו, ְודְֹרׁשֵ ָרׁשּו֮ ְוָרֵע֫
יַע ְלׇכל ַחי  ּבִ י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: ּפֹוֵתַח ֶאת ָיֶדָך ּוַמׂשְ י טֹוב, ּכִ ּכִ
יהוה, ְוָהָיה יהוה ִמְבַטחֹו:  ר ִיְבַטח ּבַ ֶבר ֲאׁשֶ רּוְך ַהּגֶ ָרצֹון: ּבָ
ׁש  יק ֶנֱעָזב ְוַזְרעֹו ְמַבּקֶ י, ְולֹא ָרִאיִתי ַצּדִ ם ָזַקְנּתִ ַנַער ָהִייִתי, ּגַ

לֹום: ָ ן, יהוה ְיָבֵרְך ֶאת ַעּמֹו ַבּשׁ ֶחם: יהוה ֹעז ְלַעּמֹו ִיּתֵ ָל֫
אם בירך ברכת המזון על כוס יין, יברך אחר ברכת המזון ”בורא פרי הגפן”, ישתה 

לפחות רביעית ויברך ברכה אחרונה מעין שלוש.

בסעודת נישואין מברכים אחרי ברכת המזון שש ברכות על הכוס השנייה, ואחריהן
ברכת ’בורא פרי הגפן’ על הכוס הראשונה. ראה בעמ’ 155.

...................................................................................................

ַלּמּולֹות ֲחַתן  ְזכּות  ּבִ ִמים,  ּתָ הֹוֵלְך  יחֹו  ְמׁשִ ָלנּו  ַלח  ִיׁשְ הּוא  ָהַרֲחָמן 
ין  ר ּוְמֹפָרד ּבֵ ׂשֹורֹות טֹובֹות ְוִנחּוִמים, ְלַעם ֶאָחד ְמֻפּזָ ר ּבְ ִמים, ְלַבּשֵׂ ּדָ

ים.  ָהַעּמִ
ְסאֹו  ח ְלֵעילֹם, ַעד הּוַכן ּכִ ר ֻלּקַ ַלח ָלנּו ּכֵֹהן ֶצֶדק ֲאׁשֶ ָהַרֲחָמן הּוא ִיׁשְ
ים  ִריִתי ָהְיָתה ִאּתֹו ַהַחּיִ ְגלֹם, ּבְ ְרּתֹו ַוּיִ ַאּדַ ָניו ּבְ ֶלט ּפָ ֫ ֶמׁש ְוָיֲהלֹם, ַוּיָ ֶ ּשׁ ּכַ

לֹום. וממשיכים: ”הרחמן” וכו’ בראש עמוד זה. ָ ְוַהּשׁ

תהלים יח 

שמואל ב כב

תהלים לד

שם קיח

שם קמה

ירמיה יז

תהלים לז

שם כט

נּו – )שיגיעו בימינו ימות  ִוד ַהּנֹוֶפֶלת – מלכות בית דוד שנפלה. ְיַזּכֵ ת ּדָ ֻסּכַ
ל – עושה ישועות גדולות. ִמְגּדֹול – ה’ מגדל עוז למלכו. המשיח(. ַמְגּדִ

ִפיִרים – אריות צעירים )או רשעים הדומים לחיות(. ָרׁשּו – נעשו עניים. ָרצֹון  ּכְ
– )משביע את רצונו(. 

ְגלֹם – ויכרוך. ֶלט – עטף. ַוּיִ ח ְלֵעילֹם – נעלם )רמז לאליהו הנביא(. ַוּיָ ֻלּקַ
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לוח ברכות הנהנין מעובד ומקוצר ע”פ פסקי 

.853 הראשל”צ הגר”מ אליהו זצ”ל נמצא להלן עמ’ 

ברכות הטעם

על מאפה ועל תבשיל מחמשת מיני דגן )חוץ מן הלחם( ועל אורז מברך~

ברכת מזונות

ה יהוה ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם,  רּוְך ַאּתָ ּבָ
ּבֹוֵרא ִמיֵני ְמזֹונֹות.

על יין או מיץ ענבים מברך~

ברכת היין

ה יהוה ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם,  רּוְך ַאּתָ ּבָ
ֶפן. ִרי ַהּגָ ּבֹוֵרא ּפְ

על פירות העץ מברך~

ברכת פרי העץ

ה יהוה ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם,  רּוְך ַאּתָ ּבָ
ִרי ָהֵעץ. ּבֹוֵרא ּפְ

על פירות האדמה מברך:

ברכת פרי האדמה

ה יהוה ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם,  רּוְך ַאּתָ ּבָ
ִרי ָהֲאָדָמה. ּבֹוֵרא ּפְ

על דבר שאין גידולו מן הארץ )וגם על פטריות( ועל כל המשקים )חוץ מן היין( 
מברך ברכת שהכל:

ה יהוה ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם,  רּוְך ַאּתָ ּבָ
ְדָברֹו. ַהּכֹל ִנְהָיה ּבִ ׁשֶ
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מי שאכל כזית תבשיל או מאפה ממיני דגן )חוץ מלחם(, או שתה רביעית יין, או 

אכל מפירות שנשתבחה בהם ארץ ישראל )ענבים, תאנים, רימונים, זיתים ותמרים(, 

מברך:

ה יהוה ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ַעל רּוְך ַאּתָ ּבָ

על מיני דגן 

ְחָיה  ַהּמִ

ָלה  ְלּכָ ְוַעל ַהּכַ

על יין 

ֶפן  )ְוַעל( ַהּגֶ

ֶפן ִרי ַהּגֶ ְוַעל ּפְ

על פירות משבעת המינים 

)ְוַעל( ָהֵעץ 

ִרי ָהֵעץ ְוַעל ּפְ

יָת  ָרִצ֫ ה טֹוָבה ּוְרָחָבה ׁשֶ ֶדה ְוַעל ֶאֶרץ ֶחְמּדָ נּוַבת ַהּשָׂ ְוַעל ּתְ

ּבַֹע ִמּטּוָבּה. ַרֵחם  ְרָיּה ְוִלׂשְ ְלּתָ ַלֲאבֹוֵתינּו ֶלֱאֹכל ִמּפִ ְוִהְנַח֫

ִעיֶרָך  ַלִים  ְירּוׁשָ ְוַעל  ָך  ַעּמֶ ָרֵאל  ִיׂשְ ַעל  ֱאלֵֹהינּו  יהוה  ָנא 

ּוְבֵנה  ֵהיָכֶלָך.  ְוַעל  ֲחָך  ִמְזַבּ ְוַעל  בֹוֶדָך  ּכְ ן  ּכַ ִמׁשְ ִצּיֹון  ְוַעל 

ְלתֹוָכּה  ְוַהֲעֵלנּו  ְבָיֵמינּו,  ְמֵהָרה  ּבִ ַהּקֶֹדׁש  ִעיר  ַלִים  ְירּוׁשָ

ּוְנָבֶרְכָך  ִמּטּוָבּה  ע  ּבַ ְוִנׂשְ ְרָיּה  ִמּפִ ְוֹנאַכל  ִבְנָיָנּה  ּבְ ֵחנּו  ּמְ ְוׂשַ

ָרה. ה ּוְבָטה� ָ ְקֻדּשׁ ָעֶליָה ּבִ

ה, ת ַהּזֶ ּבָ ַ יֹום ַהּשׁ בשבת: ּוְרֵצה ְוַהֲחִליֵצנּו ּבְ

ה, יֹום רֹאׁש ַהֹחֶדׁש ַהּזֶ בראש חודש: ְוׇזְכֵרנּו ְלטֹוָבה ּבְ

ה, רֹון ַהּזֶ ּכָ יֹום ַהּזִ בראש השנה: ְוׇזְכֵרנּו ְלטֹוָבה ּבְ

ה,  ּצֹות ַהּזֶ יֹום ַחג ַהַמּ ֵחנּו ּבְ ְמּ בפסח: ְוַשׂ

ה, ֻבעֹות ַהּזֶ ָ יֹום ַחג ַהּשׁ ֵחנּו ּבְ ְמּ בשבועות: ְוַשׂ

ה, ּכֹות ַהּזֶ יֹום ַחג ַהּסֻ ֵחנּו ּבְ ְמּ בסוכות: ְוַשׂ

ה, ִמיִני ֲעֶצֶרת ַהַחג ַהּזֶ יֹום ׁשְ ֵחנּו ּבְ ְמּ בשמיני עצרת: ְוַשׂ

ה, ּפּוִרים ַהּזֶ יֹום ַהִכּ ילדים וחולים האוכלים ביום כיפור: ְוׇזְכֵרנּו ְלטֹוָבה ּבְ

ָך ַעל ָהָאֶרץ  ה יהוה טֹוב ּוֵמִטיב ַלּכֹל, ְונֹוֶדה ְלּ י ַאּתָ ּכִ
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על מיני דגן 

ְחָיה.  ְוַעל  ַהּמִ

ה  רּוְך ַאּתָ ּבָ

יהוה, ַעל ָהָאֶרץ 

ְחָיה. ְוַעל  ַהּמִ

על יין 

ִרי ַגְפָנּה.  ְוַעל ּפְ

ה  רּוְך ַאּתָ ּבָ

יהוה, ַעל ָהָאֶרץ 

ִרי ַגְפָנּה. ְוַעל ּפְ

על פירות משבעת המינים 

רֹוֶתיָה.  ְוַעל ּפֵ

ה  רּוְך ַאּתָ ּבָ

יהוה, ַעל ָהָאֶרץ 

רֹוֶתיָה. ְוַעל ּפֵ

על מיני דגן, יין ו\או פירות שאכלם יחד  

ַעל  יהוה,  ה  ַאּתָ רּוְך  ּבָ רֹוֶתיָה(.  ּפֵ )ְוַעל  ַגְפָנּה(  ִרי  ּפְ )ְוַעל  ְחָיה(  ַהּמִ )ְוַעל  

רֹוֶתיָה(. ִרי ַגְפָנּה( )ְוַעל ּפֵ ְחָיה( )ְוַעל ּפְ ָהָאֶרץ )ְוַעל  ַהּמִ

ואם הפירות גדלו בחו”ל אומרים ”ועל פרי הגפן”, ”ועל הפירות”.

אחר אוכלים ומשקים שאין מברכים אחריהם ברכת המזון ולא ברכה מעין שלוש, 

מברך ברכה אחרונה ”בורא נפשות”:

ּבֹוֵרא  ָהעֹוָלם,  ֶמֶלְך  ֱאלֵֹהינּו  יהוה  ה  ַאּתָ רּוְך  ּבָ

ָראָת  ּבָ ֶ ּשׁ ַמה  ל  ּכׇ ַעל  ְוֶחְסרֹוָנן,  ַרּבֹות  ְנָפׁשֹות 

רּוְך ֵחי ָהעֹוָלִמים. ל ָחי. ּבָ ֶהם ֶנֶפׁש ּכׇ ְלַהֲחיֹות ּבָ

ברכת הזמן

הפירות  מן  הראשונה  בפעם  כשאוכלים   – השנה  כל  מתקיימים  שאינם  פירות 

וכן  )”שהחיינו”(;  הזמן  ברכת  הפרי  ברכת  על  מוסיפים  השנה,  של  החדשים 

מברכים ”שהחיינו” על ראיית אוהבו אחרי שלושים יום שלא ראה אותו, ועל כלים 

או בגדים שרכש.

ה יהוה ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם,  רּוְך ַאּתָ ּבָ

ה. ַמן ַהּזֶ יָענּו ַלְזּ ָמנּו, ְוִהּגִ ֶהֱחָינּו ְוִקּיְ ׁשֶ

ברכות הריח
על ריח טוב שבעצים ושיחים:

ה יהוה ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם,  רּוְך ַאּתָ ּבָ

ִמים. ּבֹוֵרא ֲעֵצי ְבׂשָ

ְוֶחְסרֹוָנן – וצרכיהם.
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על ריח טוב שבעשבים:

ה יהוה ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם,  רּוְך ַאּתָ ּבָ

ִמים. ֵבי ְבׂשָ ּבֹוֵרא ִעׂשְ
על ריח טוב שאינו מן הצומח, 

ועל ריח טוב מצמח שאינו יודע אם הוא עשב או שיח:

ה יהוה ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם,  רּוְך ַאּתָ ּבָ

ִמים. ּבֹוֵרא ִמיֵני ְבׂשָ

על ריח טוב שבפירות:

ה יהוה ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם,  רּוְך ַאּתָ ּבָ

רֹות. ּפֵ ַהּנֹוֵתן ֵריַח טֹוב ּבַ

ה י י א ר ה ת  ו כ ר ב
הרים   ,)152 בעמ’  הרעם  על  )הברכה  ברק  כגון  מרשימות,  טבע  תופעות  הרואה 

גבוהים מאוד, ”כוכב נופל”, רוחות עזות, נהרות גדולים מאוד:

ה יהוה ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם,  רּוְך ַאּתָ ּבָ

ית. ה ְבֵראׁשִ ה ַמֲעׂשֵ עֹוׂשֶ
הרואה את הים הגדול:

ה יהוה ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם,  רּוְך ַאּתָ ּבָ

דֹול. ם ַהּגָ ה ֶאת ַהּיָ ָעׂשָ ׁשֶ
מברך   - בראייתו  שמח  והוא  יום  משלושים  למעלה  ראהו  שלא  חבר  הרואה 

’שהחיינו’ )בעמוד הקודם(. הרואה חבר שלא ראהו ולא היה עמו בקשר למעלה 

משנה - מברך: 

ִתים. ה ַהֵמּ ה ה’ ֱאלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ְמַחֵיּ רּוְך ַאָתּ ָבּ
ירדו גשמים אחרי שנעצרו זמן רב מברך:

ברכת הגשמים

ֲאבֹוֵתינּו  ֵואלֵֹהי  ֱאלֵֹהינּו  יהוה  ָלְך  ֲאַנְחנּו  מֹוִדים 

הֹוַרְדּתָ ָלנּו. ְוִאּלּו֮ ִפינּו ָמֵלא  ה ׁשֶ ה ְוִטּפָ ל ִטּפָ ַעל ּכׇ

ְפתֹוֵתינּו  יו, ְוׂשִ ּלָ ֲהמֹון ּגַ ה ּכַ ם, ּוְלׁשֹוֵננּו ִרּנָ ּיָ יָרה ַכּ ׁשִ
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ֶמׁש  ֶ ּשׁ ּכַ ְמִאירֹות  ְוֵעיֵנינּו  ָרִקיַע,  ֶמְרֲחֵבי  ּכְ ַבח  ׁשֶ

ְוַרְגֵלינּו  ַמִים,  ׁשָ ֵרי  ִנׁשְ ּכְ ְפרּוׂשֹות  ְוָיֵדינּו  ֵרַח,  ְוַכּיָ

ְלהֹודֹות  יִקים  ַמְסּפִ ֲאַנְחנּו  ֵאין  לֹות,  ַאּיָ ּכָ ַקּלֹות 

ֶאת  ּוְלָבֵרְך  ֲאבֹוֵתינּו  ֵואלֵֹהי  ֱאלֵֹהינּו  יהוה  ְלָך 

י  נּו, ַעל ַאַחת ֵמֶאֶלף ַאְלֵפי ֲאָלִפים ְוִרּבֵ ְמָך ַמְלּכֵ ׁשִ

יָת   ָעׂשִ ים ְוִנְפָלאֹות ׁשֶ ָעִמים ַהּטֹובֹות, ִנּסִ ִרְבבֹות ּפְ

נּו  ַאְלּתָ ּגְ ְצַרִים  ִמּמִ ָפִנים  נּו. ִמּלְ ְוִעּמָ ֲאבֹוֵתינּו  ִעם 

ָרָעב  ּבְ ִדיָתנּו,  ּפְ ֲעָבִדים  ית  ּוִמּבֵ ֱאלֵֹהינּו  יהוה 

ֶבר  נּו ּוִמּדֶ ְלּתָ נּו, ֵמֶחֶרב ִהּצַ ְלּתָ ְלּכַ ָבע ּכִ נּו, ּוְבׂשָ ַזְנּתָ

יָתנּו.  ּלִ ים ְוֶנֱאָמִנים ּדִ ָלִים ָרִעים ְוַרּבִ נּו, ּוֵמח� ְטּתָ ִמּלַ

ה ֲעָזרּונּו ַרֲחֶמיָך ְולֹא ֲעָזבּונּו ֲחָסֶדיָך, ְוַאל  ַעד ֵהּנָ

ְגּתָ  ּלַ֫ ּפִ ן ֵאָבִרים ׁשֶ נּו יהוה ֱאלֵֹהינּו ָלֶנַצח. ַעל ּכֵ ׁשֵ ּטְ ּתִ

ר  ְוָלׁשֹון ֲאׁשֶ ינּו,  ַאּפֵ ּבְ ְחּתָ  ַפ֫ ּנָ ׁשֶ ָמה  ּוְנׁשָ ְורּוַח  נּו,  ּבָ

נּו.   ְמָך ַמְלּכֵ ִפינּו, ֵהן ֵהם יֹודּו ִויָבְרכּו ֶאת ׁשִ ְמּתָ ּבְ ׂשַ֫

ה יהוה, ֵאל רֹב ַההֹוָדאֹות. רּוְך ַאּתָ ּבָ

הרואה קשת בענן:

ברכת הקשת

ה יהוה ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם,  רּוְך ַאּתָ ּבָ

ַמֲאָמרֹו. ם ּבְ ְבִריתֹו ְוַקּיָ ִרית ְוֶנֱאָמן ּבִ זֹוֵכר ַהּבְ

הרואה עצי מאכל בפריחתם בימי ניסן )מברכים פעם אחת בשנה(:

ברכת האילנות

ר  לֹא ִחּסַ ה יהוה ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ׁשֶ רּוְך ַאּתָ ּבָ

ְוִאיָלנֹות  ִרּיֹות טֹובֹות  ּבְ ּבֹו  ּוָבָרא  לּום,  ּכְ עֹוָלמֹו  ּבְ

ֵני ָאָדם. ֶהם ּבְ טֹוִבים ֵלָהנֹות ּבָ
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ברכות החכמים

הרואה חכם גדול מישראל:

ה יהוה ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם,  רּוְך ַאּתָ ּבָ

ָחַלק ֵמׇחְכָמתֹו ִליֵרָאיו. ׁשֶ

הרואה חכם גדול מאומות העולם:

ה יהוה ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם,  רּוְך ַאּתָ ּבָ

ר ָוָדם. ַתן ֵמׇחְכָמתֹו ְלָבׂשָ ּנָ ׁשֶ

ברכות המלכים

הרואה מלך ישראל:

ה יהוה ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם,  רּוְך ַאּתָ ּבָ

בֹודֹו ִליֵרָאיו. ָחַלק ִמּכְ ׁשֶ
הרואה מלך מאומות העולם:

ה יהוה ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם,  רּוְך ַאּתָ ּבָ

ר ָוָדם. בֹודֹו ְלָבׂשָ ַתן ִמּכְ ּנָ ׁשֶ

הרואה שש מאות אלף מישראל ביחד:

ה יהוה ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם,  רּוְך ַאּתָ ּבָ

ֲחַכם ָהָרִזים.

ברכת יישוב הארץ

הרואה בתי ישראל ביישובם בארץ ישראל:

ה יהוה ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם,  רּוְך ַאּתָ ּבָ

בּול ַאְלָמָנה. יב ּגְ ַמּצִ

ברכות הנסים

הרואה מקום שנעשו בו נסים לישראל, כגון מעברות הירדן וחומות יריחו:

ה יהוה ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם,  רּוְך ַאּתָ ּבָ

ה. קֹום ַהּזֶ ּמָ ים ַלֲאבֹוֵתינּו ּבַ ה ִנּסִ ָעׂשָ ׁשֶ
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הרואה מקום שנעשה לו בו נס:

ה יהוה ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם,  רּוְך ַאּתָ ּבָ

ה. קֹום ַהּזֶ ּמָ ה ִלי ֵנס ּבַ ׂשָ ָע֫ ׁשֶ

ברכת הגומל

ארבעה חייבים לברך ברכת הגומל לפני מניין גברים: חולה שנתרפא, המפליג בים, 
ההולך במדבר והיוצא מבית האסורים, וכן יולדת כשהבריאה וכל מי שהיה בסכנה 

וניצל ממנה )וראה לעיל עמ’ 98(.

ה יהוה ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם,  רּוְך ַאָתּ ָבּ

ל טֹוב. ָמַלִני ָכּ ְגּ ִבים טֹובֹות, ׁשֶ ַהּגֹוֵמל ְלַחָיּ

והשומעים עונים:

ל  ְמֵלְך( ָכּ ׇמְלָך )ִיְגּ ָמֵלְך( טֹוב, הּוא ִיְגּ ּגְ ָמְלָך )ׁשֶ ְגּ ָאֵמן. ִמי ׁשֶ

טֹוב, ֶסָלה.

ברכת הנוי שבבריאה

הרואה אילנות יפים ביותר ובריות נאות ביותר:

ה יהוה ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם,  רּוְך ַאּתָ ּבָ

עֹוָלמֹו.  ָכה ּלֹו ְבּ ָכּ֫ ׁשֶ
הרואה אדם משונה ביותר או בריות משונות:

ה יהוה ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם,  רּוְך ַאּתָ ּבָ

ִריֹות. ה ַהּבְ ּנֶ ְמׁשַ
מי שלא ראה קברי ישראל שלושים יום יברך בראייתם:

ר  ֲאׁשֶ ָהעֹוָלם,  ֶמֶלְך  ֱאלֵֹהינּו  יהוה  ה  ַאּתָ רּוְך  ּבָ

ין, ְוֵהִמית  ּדִ ל ֶאְתֶכם ּבַ ין, ְוָזן ְוִכְלּכֵ ּדִ ָיַצר ֶאְתֶכם ּבַ

ְוהּוא  ין,  ּדִ ּבַ ֶכם  ְלּ ּכֻ ר  ִמְסּפַ ְויֹוֵדַע  ין,  ּדִ ּבַ ֶאְתֶכם 

ה  רּוְך ַאּתָ ין. ּבָ ּדִ ם ֶאְתֶכם ּבַ ָעִתיד ְלַהֲחיֹוְתֶכם ּוְלַקּיֵ

ִתים. ה ַהּמֵ יהוה, ְמַחּיֵ

ואחר כך אומר ”אתה גיבור” עד ”ונאמן אתה להחיות מתים” )בעמ’ 167-168(.
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הרואה קברי גויים אומר:

ה ַאֲחִרית  ֶכם, ִהּנֵ ֶכם ְמֹאד, ָחְפָרה יֹוַלְדּתְ ה ִאּמְ ֹוׁשָ ּב֫

ה ַוֲעָרָבה: ר ִצּיָ ּגֹוִים ִמְדּבָ
הרואה עיר מערי יהודה בחורבנה אומר: 

ר. אם אינה בשליטת ישראל - כשמגיע סמוך  ָך ָהיּו ִמְדּבָ ָעֵרי ׇקְדׁשְ
לעיר קורע טפח בבגדו.

הרואה ירושלים בחורבנה אומר:

ָמָמה. ַלִם ׁשְ ר ָהָיָתה ְירּוׁשָ ִצּיֹון ִמְדּבָ

וכשרואה את מקום המקדש אומר:

ר ִהְללּוָך ֲאֹבֵתינּו ָהָיה  נּו ֲאׁשֶ נּו ְוִתְפַאְרּתֵ ית ׇקְדׁשֵ ּבֵ

ה. ינּו ָהָיה ְלׇחְרּבָ ֵרַפת ֵאׁש ְוׇכל ַמֲחַמּדֵ ִלׂשְ

יום אינו חוזר  יהודה בתוך שלושים  וקורע טפח בבגדו. אם קרע על אחת מערי 

וקורע גם כאשר רואה אחרת, חוץ מירושלים שחוזר וקורע עליה קרע אחר בפני 

עצמו; ואם קרע על ירושלים אינו צריך לקרוע על שאר ערי יהודה.

ה ע י מ ש ה ת  ו כ ר ב

על רעמים, על רעידת אדמה וכדומה:

ה יהוה ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם,  רּוְך ַאּתָ ּבָ

ּכֹחֹו ּוְגבּוָרתֹו ָמֵלא עֹוָלם. ׁשֶ

על בשורות טובות:

ה יהוה ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם,  רּוְך ַאּתָ ּבָ

ִטיב. ַהּטֹוב ְוַהּמֵ
על שמועות רעות:

ה יהוה ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם,  רּוְך ַאּתָ ּבָ

ן ָהֱאֶמת. ּיַ ּדַ

ירמיהו נ

ישעיה סד

שם

שם
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ת ו ל ב א
על מת שראוי להתאבל עליו צריך לקרוע מעומד, ולפני שיקרע יברך ברכת ’דיין האמת’.

ואומרים צידוק הדין:

ֶטיָך: ּפָ ר ִמׁשְ ה יהוה, ְוָיׁשָ יק ַאּתָ ַצּדִ

יו: ׇכל ַמֲעׂשָ ָרָכיו, ְוָחִסיד ּבְ ׇכל ּדְ יק יהוה ּבְ ַצּדִ

ִצְדָקְתָך ֶצֶדק ְלעֹוָלם, ְותֹוָרְתָך ֱאֶמת:

ו: ֵטי יהוה ֱאֶמת, ָצְדקּו ַיְחּדָ ּפְ ִמׁשְ

ה: ֲעׂשֶ ְלטֹון, ּוִמי יֹאַמר לֹו ַמה ּתַ ַבר ֶמֶלְך ׁשִ ר ּדְ ֲאׁשֶ ּבַ

ַעׂש: ָתה ַוּיָ יֶבּנּו, ְוַנְפׁשֹו ִאּוְ ְוהּוא ְבֶאָחד ּוִמי ְיׁשִ

י ֵמֲאֹדָניו: ם הּוא, ְוֶעֶבד ׇחְפׁשִ ָקֹטן ְוָגדֹול ׁשָ

ָלה: ה� ים ּתָ ֲעָבָדיו לֹא ַיֲאִמין, ּוְבַמְלָאָכיו ָיׂשִ ֵהן ּבַ

ה, ּוֶבן ָאָדם ּתֹוֵלָעה: י ֱאנֹוׁש ִרּמָ ַאף ּכִ

יק  ט, ֵאל ֱאמּוָנה ְוֵאין ָעֶול ַצּדִ ּפָ ָרָכיו ִמׁשְ י ׇכל ּדְ לֹו ּכִ ע� ִמים ּפָ ַהּצּור ּתָ

ר הּוא: ְוָיׁשָ

ן ָהֱאֶמת. ׁשֵֹפט ֶצֶדק ֶוֱאֶמת. ּיַ ּדַ

ָטיו ֶצֶדק ֶוֱאֶמת. ּפָ י ׇכל ִמׁשְ ן ָהֱאֶמת. ּכִ ּיַ רּוְך ּדַ ּבָ

ִנים,  ל ּפָ ְמָעה ֵמַעל ּכׇ ֶות ָלֶנַצח ּוָמָחה ֲאֹדָני יהוה )קרי: ֱאלִֹהים( ּדִ ע ַהּמָ ּלַ ּבִ

ר: ּבֵ י יהוה ּדִ ל ָהָאֶרץ ּכִ ת ַעּמֹו ָיִסיר ֵמַעל ּכׇ ְוֶחְרּפַ

ָך  י ַטל אֹורֹת ַטּלֶ נּו ׁשְֹכֵני ָעָפר, ּכִ ִיְחיּו ֵמֶתיָך, ְנֵבָלִתי ְיקּומּון, ָהִקיצּו ְוַרּנְ

יל: ּפִ ָוָאֶרץ ְרָפִאים ּתַ

ָיִעיר  ְולֹא  ַאּפֹו,  יב  ְלָהׁשִ ה  ְוִהְרּבָ ִחית,  ַיׁשְ ְולֹא  ָעֹון  ר  ְיַכּפֵ ַרחּום  ְוהּוא 

ל ֲחָמתֹו: ּכׇ

ֶלְך ַיֲעֵננּו ְביֹום ׇקְרֵאנּו:  יָעה, ַהּמֶ יהוה הֹוׁשִ

כשבאים לנחם את האבל יושבים ושותקים עד שהאבל פותח בדברים. 

כשקמים לצאת אומרים:

ָלִים.  ִוירּוׁשָ ִצּיֹון  ֲאֵבֵלי  ָאר  ׁשְ תֹוְך  ּבְ ְיַנֵחם אֹוְתָך\אֹוָתְך\ֶאְתֶכם  קֹום  ַהּמָ

יש מוסיפים: ְולֹא תֹוִסיף\תֹוִסיִפי\תֹוִסיפּו ְלַדֲאָבה עֹוד.

ביום השביעי לפני שהאבל קם מהשבעה אומרים לו:

ְלאֹור  ְך  ּלָ ִיְהֶיה  יהוה  י  ּכִ ֵיָאֵסף,  לֹא  ִויֵרֵחְך  ְך  ְמׁשֵ ׁשִ עֹוד  ָיבֹוא  לֹא 

ן ָאֹנִכי  ַנֲחֶמּנּו, ּכֵ ר ִאּמֹו ּתְ ִאיׁש ֲאׁשֶ ְלמּו ְיֵמי ֶאְבֵלְך: ּוְכִתיב~ ּכְ עֹוָלם ְוׁשָ

ֻנָחמּו: ַלִם ּתְ ֲאַנֶחְמֶכם ּוִבירּוׁשָ

וקוראים לו לקום.

תהלים קיט

שם קמה

שם קיט

שם יט

קהלת ח

איוב כג

שם ג

שם ד

שם כה

דברים לב

ישעיהו כה

ישעיהו כו

תהלים עח

שם כ

ישעיהו ס

שם סו
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הבונה מעקה סביב לגגו מברך:

ר  ֲאׁשֶ ָהעֹוָלם,  ֶמֶלְך  ֱאלֵֹהינּו  יהוה  ה  ַאּתָ רּוְך  ּבָ

נּו ַלֲעׂשֹות ַמֲעֶקה. ִמְצֹוָתיו, ְוִצּוָ נּו ּבְ ׁשָ ִקּדְ

הקובע מזוזה בפתחו מברך:

ר  ֲאׁשֶ ָהעֹוָלם,  ֶמֶלְך  ֱאלֵֹהינּו  יהוה  ה  ַאּתָ רּוְך  ּבָ

נּו ִלְקּבַֹע ְמזּוָזה. ִמְצֹוָתיו, ְוִצּוָ נּו ּבְ ׁשָ ִקּדְ

החייבים בטבילה, כגון אשה וגר, מברכים:

ר  ֲאׁשֶ ָהעֹוָלם,  ֶמֶלְך  ֱאלֵֹהינּו  יהוה  ה  ַאּתָ רּוְך  ּבָ

ִביָלה. נּו ַעל ַהּטְ ִמְצֹוָתיו, ְוִצּוָ נּו ּבְ ׁשָ ִקּדְ

המטביל כלים שהיו בעבר בבעלות גוי מברך:

ר  ֲאׁשֶ ָהעֹוָלם,  ֶמֶלְך  ֱאלֵֹהינּו  יהוה  ה  ַאּתָ רּוְך  ּבָ

)ואם  ִלים  ֵכּ ְטִביַלת  ַעל  נּו  ְוִצּוָ ִמְצֹוָתיו,  ּבְ נּו  ׁשָ ִקּדְ

ִלי”(. מטביל כלי אחד אומר: ”ּכֶ֫

הפודה פרי בשנה הרביעית לנטיעתו מברך:

ר  ֲאׁשֶ ָהעֹוָלם,  ֶמֶלְך  ֱאלֵֹהינּו  יהוה  ה  ַאּתָ רּוְך  ּבָ

ְדיֹון ֶנַטע ְרָבִעי.  נּו ַעל ּפִ ִמְצֹוָתיו, ְוִצּוָ נּו ּבְ ׁשָ ִקּדְ

ַאַחת  רּוָטה  ּפְ ַעל  ל  ְמֻחּלָ הּוא  ֲהֵרי  ְוֻחְמׁשֹו,  הּוא  ֶזה,  ְרָבִעי  ֶנַטע  ואומר: 

י ְלִפְדיֹון. ַחְדּתִ ִיּ ַע ׁשֶ ְטּבֵ ֵמַהּמַ

ן י א ו ש י נ ו ן  י ש ו ד י ק ר  ד ס
מסדר הקידושין נוטל כוס יין בידו ומברך:

ברכות האירוסין

ָהעֹוָלם,  ֶמֶלְך  ֱאלֵֹהינּו  יהוה  ה  ַאּתָ רּוְך  ּבָ

ֶפן. ִרי ַהּגָ ּבֹוֵרא ּפְ
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ר  ֲאׁשֶ ָהעֹוָלם,  ֶמֶלְך  ֱאלֵֹהינּו  יהוה  ה  ַאּתָ רּוְך  ּבָ

ָלנּו  ַסר  ְוָא֫ ָהֲעָריֹות,  ַעל  נּו  ְוִצּוָ ִמְצֹוָתיו,  ּבְ נּו  ׁשָ ִקּדְ

ָלנּו ַעל  ׂשּואֹות  ַהּנְ ָלנּו ֶאת  יר  ְוִהּתִ ָהֲארּוסֹות,  ֶאת 

ׁש ַעּמֹו  ה יהוה, ְמַקּדֵ רּוְך ַאּתָ ין. ּבָ ה ְוִקּדּוׁשִ ְיֵדי ֻחּפָ

ין. ה ְוִקּדּוׁשִ ָרֵאל ַעל ְיֵדי ֻחּפָ ִיׂשְ

החתן לוקח את הטבעת בידו ואומר:

ָרֵאל. ה ְוִיׂשְ ַדת ֹמׁשֶ ַעת זֹו ּכְ ַטּבַ ת ִלי ּבְ ׁשֶ ֲהֵרי ַאּתְ ְמֻקּדֶ
ומיד עונד החתן את הטבעת לעיני העדים על אצבע ידה הימנית של הכלה. 

קוראים את הכתובה לפני החתן והכלה והאורחים, ואחרי כן מברכים על כוס יין 

נוסף את ברכות הנישואין.

ת ו כ ר ב ע  ב ש
ברכות הנישואין

בחופה ברכת ’בורא פרי הגפן’ היא הראשונה. 

לאחר סעודות ’שבע ברכות’ - האחרונה.

ָהעֹוָלם,  ֶמֶלְך  ֱאלֵֹהינּו  יהוה  ה  ַאּתָ רּוְך  ּבָ

ֶפן. ִרי ַהּגָ ּבֹוֵרא ּפְ

ַהּכֹל  ׁשֶ ָהעֹוָלם,  ֶמֶלְך  ֱאלֵֹהינּו  יהוה  ה  ַאּתָ רּוְך  ּבָ

ָרא ִלְכבֹודֹו. ּבָ

ה יהוה ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, יֹוֵצר ָהָאָדם. רּוְך ַאּתָ ּבָ

ר ָיַצר  ה יהוה ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאׁשֶ רּוְך ַאּתָ ּבָ

ְבִניתֹו, ְוִהְתִקין  מּות ּתַ ֶצֶלם ּדְ ַצְלמֹו, ּבְ ֶאת ָהָאָדם ּבְ

יֹוֵצר  יהוה,  ה  ַאּתָ רּוְך  ּבָ ַעד.  ֲעֵדי  ְנַין  ּבִ ּנּו  ִמּמֶ לֹו 

ָהָאָדם.

ְנַין – )מלשון ”ויבן  ּנּו – )מצלע אדם הראשון(. ּבִ ְרָבִעי – של שנה רביעית. ִמּמֶ
את הצלע”(. ֲעֵדי ַעד – )המקיים את המין האנושי ְלעולם(. 
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ְלתֹוָכּה  ֶניָה  ּבָ ִקּבּוץ  ּבְ ָהֲעָקָרה  ְוָתֵגל  יׂש  ׂשִ ּתָ ׂשֹוׂש 

ָבֶניָה. ַח ִצּיֹון ּבְ ּמֵ ה יהוה, ְמׂשַ רּוְך ַאּתָ ְמָחה. ּבָ ׂשִ ּבְ

ַגן  ֲחָך ְיִציְרָך ּבְ ּמֵ ׂשַ ח ֵרִעים ָהֲאהּוִבים ּכְ ּמַ ׂשַ ַח ּתְ ּמֵ ׂשַ

ה. ַח ָחָתן ְוַכּלָ ּמֵ ה יהוה, ְמׂשַ רּוְך ַאּתָ ֶדם. ּבָ ֵעֶדן ִמּקֶ

ָרא  ר ּבָ ה יהוה ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאׁשֶ רּוְך ַאּתָ ּבָ

יָצה  ּדִ ה,  ִרּנָ יָלה,  ּגִ ה,  ְוַכּלָ ָחָתן  ְמָחה,  ְוׂשִ ׂשֹון  ׂשָ

לֹום ְוֵרעּות. ְמֵהָרה יהוה  ְוֶחְדָוה, ַאֲהָבה ְוַאְחָוה ְוׁשָ

ַלִים,  ְירּוׁשָ ּוְבחּוצֹות  ְיהּוָדה  ָעֵרי  ּבְ ַמע  ָ ִיּשׁ ֱאלֵֹהינּו 

ה, קֹול  ּלָ ְמָחה, קֹול ָחָתן ְוקֹול ּכַ ׂשֹון ְוקֹול ׂשִ קֹול ׂשָ

ה ְנִגיָנָתם.  ּתֵ ׁשְ ָתם ּוְנָעִרים ִמּמִ ִמְצֲהלֹות ֲחָתִנים ֵמֻחּפָ

ה. ּלָ ַח ֶהָחָתן ִעם ַהּכַ ּמֵ ה יהוה, ְמׂשַ רּוְך ַאּתָ ּבָ

בסעודת נישואין ובסעודות של שבעת ימי המשתה מברכים ברכת המזון על כוס 

ברא  )מ”שהכל  הברכות האחרונות  את שש  יין  שנייה של  כוס  על  ומברכים  יין, 

לכבודו”(, ואחר כך מברכים ”בורא פרי הגפן” על הכוס של ברכת המזון, המזמן 

שותה מעט ממנה ואז מערבים את שתי הכוסות ושותים החתן והכלה והמסובים.

ה ל י מ ת  י ר ב ר  ד ס
כשמכניסים את התינוק למול אומר הקהל:

א רּוְך ַהּבָ ּבָ

יָך ּכֹן ֲחֵצֶר֫ ְבַחר ּוְתָקֵרב ִיׁשְ ֵרי ּתִ המוהל אומר: ַאׁשְ

ָך: ָך ְקֹדׁש ֵהיָכֶל֫ יֶת֫ טּוב ּבֵ ָעה ּבְ ּבְ והעומדים מסיימים: ִנׂשְ

מוסרים את התינוק לידי אביו והאב אומר:

ֵרִכי  י ִאם לֹא ֶאְזּכְ ק ְלׁשֹוִני ְלִחּכִ ְדּבַ ח ְיִמיִני: ּתִ ּכַ ׁשְ ַלִם ּתִ ֵחְך ְירּוׁשָ ּכָ ִאם ֶאׁשְ

ְמָחִתי: ַלִם ַעל רֹאׁש ׂשִ ִאם לֹא ַאֲעֶלה ֶאת ְירּוׁשָ

תהלים סה

תהלים קלז

ַגן ֵעֶדן – כפי ששימחת  ֲחָך ְיִציְרָך ּבְ ּמֵ ׂשַ ָהֲעָקָרה – )כאן כינוי לירושלים(. ּכְ
 - ֵרִכי  ֶאְזּכְ וצהלה.  קול שמחה   – ִמְצֲהלֹות  קֹול  עדן.  בגן  חוה  עם  אדם  את 

אזכרְך.
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ואחר כך אומר בקול רם:

ָרֵאל, יהוה ֱאלֵֹהינּו, יהוה ֶאָחד: והקהל חוזר. ַמע ִיׂשְ ׁשְ

ֶלְך, יהוה ָמָלְך, יהוה ֶמ֫
יהוה ִיְמלְֹך ְלֹעָלם ָוֶעד: והקהל חוזר )שתי פעמים(.

א, והקהל חוזר )שתי פעמים(. יָע֮ה ּנָ ֮א יהוה הֹוׁשִ ָאּנָ
א: והקהל חוזר )שתי פעמים(. ֮א יהוה ַהְצִליָח֮ה ּנָ ָאּנָ

שמים את התינוק על הכסא של אליהו, והמוהל אומר:

ִביא ָזכּור ַלּטֹוב. הּו ַהּנָ ל ֵאִלּיָ א ׁשֶ ּסֵ ֶזה ַהּכִ
י ִליׁשּוָעְתָך יהוה, ּוִמְצֹוֶתיָך  ְרּתִ ּבַ יִתי יהוה: ׂשִ ִליׁשּוָעְתָך ִקּוִ
ָך ְלָפֶניָך, ֲעֹמד ַעל  ּלְ ה ׁשֶ ִרית, ִהּנֵ הּו ַמְלַאְך ַהּבְ יִתי: ֵאִלּיָ ָעׂשִ
ַעל  ָאֹנִכי  ׂש  ׂשָ יהוה.  ִליׁשּוָעְתָך  י  ְרּתִ ּבַ ׂשִ ְוׇסְמֵכִני.  ְיִמיִני 
לֹום ָרב ְלֹאֲהֵבי תֹוָרֶתָך, ְוֵאין  ָלל ָרב: ׁשָ מֹוֵצא ׁשָ ִאְמָרֶתָך, ּכְ
ָעה  ּבְ ּכֹן ֲחֵצֶריָך, ִנׂשְ ְבַחר ּוְתָקֵרב ִיׁשְ ֵרי ּתִ מֹו ִמְכׁשֹול: ַאׁשְ ָל֫

יֶתָך, ְקֹדׁש ֵהיָכֶלָך: טּוב ּבֵ ּבְ

שמים את התינוק על ברכי הסנדק, והמוהל מברך:

ברכות המילה

ר  ֲאׁשֶ ָהעֹוָלם,  ֶמֶלְך  ֱאלֵֹהינּו  יהוה  ה  ַאּתָ רּוְך  ּבָ
יָלה. נּו ַעל ַהּמִ ִמְצֹוָתיו, ְוִצּוָ נּו ּבְ ׁשָ ִקּדְ

ומיד אחריו אבי הבן מברך:

ר  ֲאׁשֶ ָהעֹוָלם,  ֶמֶלְך  ֱאלֵֹהינּו  יהוה  ה  ַאּתָ רּוְך  ּבָ
ל  ׁשֶ ְבִריתֹו  ּבִ ְלַהְכִניסֹו  נּו  ְוִצּוָ ִמְצֹוָתיו,  ּבְ נּו  ׁשָ ִקּדְ

ַאְבָרָהם ָאִבינּו.

ֶהֱחָינּו  ׁשֶ ָהעֹוָלם,  ֶמֶלְך  ֱאלֵֹהינּו  יהוה  ה  ַאּתָ רּוְך  ּבָ
ה. ַמן ַהּזֶ נּו ַלְזּ יָע֫ נּו ְוִהּגִ ָמ֫ ְוִקּיְ

וכל העומדים שם עונים:

ה  ֵנס ְלתֹוָרה ּוְלֻחּפָ ן ִיּכָ ִרית, ּכֵ ְכַנס ַלּבְ ּנִ ם ׁשֶ ׁשֵ ָאֵמן. ּכְ

ים טֹוִבים. ּוְלַמֲעׂשִ

דברים ו

שמות טו

תהלים קיח

בראשית מט 

תהלים קיט

שם

שם

שם סה
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ואחר גמר המילה מברכים על כוס יין: 

ּבֹוֵרא  ָהעֹוָלם,  ֶמֶלְך  ֱאלֵֹהינּו  יהוה  ה  ַאּתָ רּוְך  ּבָ

ֶפן. ִרי ַהּגָ ּפְ

ׁש  ר ִקּדַ ה יהוה ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאׁשֶ רּוְך ַאּתָ ּבָ

אֹות  ם, ְוֶצֱאָצָאיו ָחַתם ּבְ ֵארֹו ׂשָ ׁשְ ֶטן, ְוֹחק ּבִ ְיִדיד ִמּבֶ֫

ַכר ֹזאת, ֵאל ַחי ֶחְלֵקנּו צּוֵרנּו,  ׂשְ ן ּבִ ִרית ֹקֶדׁש. ַעל ּכֵ ּבְ

ִריתֹו  ּבְ ְלַמַען  ַחת,  ַ֫ ִמּשׁ נּו  ֵאֵר֫ ׁשְ ְיִדידּות  יל  ְלַהּצִ ה  ַצּוֵ

ִרית. ה יהוה ּכֹוֵרת ַהּבְ רּוְך ַאּתָ ֵרנּו. ּבָ ְבׂשָ ם ּבִ ר ׂשָ ֲאׁשֶ

ה  ַהּזֶ ֶלד  ַהּיֶ ֶאת  ם  ַקּיֵ ֲאבֹוֵתינּו,  ֵואלֵֹהי  ֱאלֵֹהינּו 

ָרֵאל )פלוני בן פלוני(.  ִיׂשְ מֹו ּבְ ֵרא ׁשְ ְלָאִביו ּוְלִאּמֹו, ְוִיּקָ

ְפִרי ִבְטָנּה,  יֹוֵצא ֲחָלָציו ְוָתֵגל ִאּמֹו ּבִ ַמח ָהָאב ּבְ ִיׂשְ

ָך: ְוֶנֱאַמר~  ָך ְוָתֵגל יֹוַלְדּתֶ ַמח ָאִביָך ְוִאּמֶ תּוב~ ִיׂשְ ּכָ ּכַ

ַמר  ָוֹא֫ ָדָמִיְך,  ּבְ ִמְתּבֹוֶסֶסת  ָוֶאְרֵאְך  ָעַלִיְך  ָוֶאֱעֹבר 

ְוֶנֱאַמר~  ֲחִיי:  ָדַמִיְך  ּבְ ָלְך  ַמר  ָוֹא֫ ֲחִיי,  ָדַמִיְך  ּבְ ָלְך 

ר  ֲאׁשֶ ּדֹור:  ְלֶאֶלף  ה  ִצּוָ ָבר  ּדָ ִריתֹו,  ּבְ ְלעֹוָלם  ָזַכר 

ֲעִמיֶדָה  ַוּיַ ָחק:  ְלִיׂשְ בּוָעתֹו  ּוׁשְ ַאְבָרָהם  ֶאת  ַרת  ּכָ

ְוֶנֱאַמר~  עֹוָלם:  ִרית  ּבְ ָרֵאל  ְלִיׂשְ ְלֹחק,  ְלַיֲעֹקב 

ָיִמים,  ֹמַנת  ׁשְ ן  ּבֶ נֹו  ּבְ ִיְצָחק  ֶאת  ַאְבָרָהם  ׇמל  ֫ ַוּיָ

י  י טֹוב, ּכִ ה ֹאתֹו ֱאלִֹהים: הֹודּו֮ ַליהוה ּכִ ר ִצּוָ ֲאׁשֶ ּכַ

י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו:  י טֹוב, ּכִ ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: הקהל עונה: הֹודּו֮ ַליהוה ּכִ

ִרית,  ְכַנס ַלּבְ ּנִ ם ׁשֶ ׁשֵ דֹול ִיְהֶיה, ּכְ ֹטן ּגָ )פלוני בן פלוני( ֶזה ַהּקָ

ים טֹוִבים.  ה ּוְלַמֲעׂשִ ֵנס ְלתֹוָרה ּוְלֻחּפָ ן ִיּכָ ּכֵ
המברך שותה מהכוס, ומעבירה להורי התינוק.

משלי כג

יחזקאל טז

תהלים קה

בראשית כא

תהלים קז

ֵאֵרנּו – בני ישראל אוהביו. ֵארֹו - בבשרו. ֹזאת – )המצווה הזאת(. ְיִדידּות ׁשְ ׁשְ ּבִ
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ְליֹוֵצר  ה  ֻדּלָ ּגְ ָלֵתת  ַהּכֹל,  ַלֲאדֹון  ַח  ּבֵ ְלׁשַ ָעֵלינּו 

נּו  ָמ֫ ׂשָ ְולֹא  ָהֲאָרצֹות  גֹוֵיי  ּכְ נּו  ָע֫שָׂ א  לֹּ ׁשֶ ית,  ֵראׁשִ ּבְ

ֶהם  ּכָ ֶחְלֵקנּו  ם  ׂשָ א  לֹּ ׁשֶ ָהֲאָדָמה,  חֹות  ּפְ ִמׁשְ ּכְ

ֶבל ָוִריק  ֲחִוים ְלֶה֫ ּתַ ֵהם ִמׁשְ ׇכל ֲהמֹוָנם, ׁשֶ ְוגֹוָרֵלנּו ּכְ

ּכֹוְרִעים  ַוֲאַנְחנּו  יַע,  יֹוׁשִ לֹא  ֵאל  ֶאל  ִלים  ְלּ ּוִמְתּפַ

ָלִכים  ַהּמְ ַמְלֵכי  ֶמֶלְך  ִלְפֵני  ּומֹוִדים  ֲחִוים  ּתַ ּוִמׁשְ

ֶרץ,  ַמִים ְויֹוֵסד ָא֫ הּוא נֹוֶטה ׁשָ רּוְך הּוא, ׁשֶ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ

ׇגְבֵהי  ּבְ ֻעּזֹו  ִכיַנת  ּוׁשְ ַעל,  ִמּמַ ַמִים  ָ ּשׁ ּבַ ְיָקרֹו  ב  ּומֹוׁשַ

ֶפס  נּו, ֶא֫ ְמרֹוִמים. הּוא ֱאלֵֹהינּו, ֵאין עֹוד, ֱאֶמת ַמְלּכֵ

ֶאל  ֹבָת֮  ַוֲהׁשֵ ַהּיֹום   ֮ ְוָיַדְעּתָ תֹוָרתֹו:  ּבְ תּוב  ּכָ ּכַ זּוָלתֹו, 

ַעל ְוַעל  ַמִים ִמּמַ ָ ּשׁ י יהוה הּוא ָהֱאלִֹהים ּבַ ְלָבֶבָך, ּכִ

ַחת, ֵאין עֹוד: ָהָאֶרץ ִמּתָ

ְמֵהָרה  ִלְראֹות  ֱאלֵֹהינּו  יהוה  ָך  ּלְ ה  ְנַקּוֶ ן  ּכֵ ְוַעל 

ּלּוִלים ִמן ָהָאֶרץ ְוָהֱאִליִלים  ָך, ְלַהֲעִביר ּגִ ֶרת ֻעּזֶ ִתְפֶא֫ ּבְ

ְוׇכל  י,  ּדַ ׁשַ ַמְלכּות  ּבְ עֹוָלם  ן  ְלַתּקֵ ֵרתּו֮ן,  ִיּכָ רֹות  ּכָ

ֵעי  ִרׁשְ ל  ּכׇ ֵאֶליָך  ְלַהְפנֹות  ֶמָך,  ִבׁשְ ִיְקְראּו  ר  ָבׂשָ ֵני  ּבְ

ל  ְכַרע ּכׇ י ְלָך ּתִ ֵבי ֵתֵבל ּכִ ל יֹוׁשְ ירּו ְוֵיְדעּו ּכׇ ָאֶרץ, ַיּכִ

ל ָלׁשֹון. ְלָפֶניָך יהוה ֱאלֵֹהינּו ִיְכְרעּו  ַבע ּכׇ ָ ּשׁ ֶרְך, ּתִ ּבֶ

ֶאת  ם  ֻכּלָ לּו  ִויַקּבְ נּו,  ִיּתֵ ְיָקר  ְמָך  ׁשִ ְוִלְכבֹוד  ְוִיּפֹלּו, 

ָוֶעד.  ְלעֹוָלם  ְמֵהָרה  ֲעֵליֶהם  ְוִתְמלְֹך  ַמְלכּוֶתָך,  ֹעל 

ָכבֹוד,  ְמלְֹך ּבְ ָך ִהיא, ּוְלעֹוְלֵמי ַעד ּתִ ּלְ ְלכּות ׁשֶ י ַהּמַ ּכִ

תֹוָרֶתָך~ יהוה ִיְמלְֹך ְלעֹוָלם ָוֶעד: ְוֶנֱאַמר~  תּוב ּבְ ּכָ ּכַ

ּיֹום ַההּוא ִיְהֶיה  ל ָהָאֶרץ, ּבַ ְוָהָיה יהוה ְלֶמֶלְך ַעל ּכׇ

מֹו ֶאָחד:  יהוה ֶאָחד ּוׁשְ

דברים ד

שמות טו 

זכריה יד 
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האבלים אומרים קדיש~

ִכְרעּוֵתּה,  ְבָרא  י  ּדִ ָעְלָמ֘א  ּבְ )אמן(  ֘א,  ַרּבָ ֵמּה  ׁשְ ׁש  ְוִיְתַקּדַ ל  ּדַ ִיְתּגַ

יכֹו֘ן  ַחּיֵ יֵחּה, )אמן( ּבְ ְרָקֵנּה ִויָקֵרב ְמׁשִ ְוַיְמִליְך ַמְלכּוֵתּה ְוַיְצַמח ּפֻ

ָקִריב, ּוִבְזַמן  ֲעָגָלא  ּבַ ָרֵאל,  ִיׂשְ ית  ּבֵ ְדׇכל  י  ּוְבַחּיֵ ּוְביֹוֵמיכֹו֘ן 

ְוִאְמרּו ָאֵמן. )אמן(

֘א. ַמּיָ Ôֵמי ָעל Ôָעַלם ּוְלָעל Ôָבַרְך ל Ô֘א מ ֵמּה ַרּבָ Ôֵהא ׁש Ôגם הקהל אומר: י

ה  ְוִיְתַעּלֶ ר  ְוִיְתַהּדָ א  ְוִיְתַנּשֵׂ ְוִיְתרֹוַמם  ַאר  ְוִיְתּפָ ח  ּבַ ּתַ ְוִיׁשְ ַרְך  ִיְתּבָ

ִריְך הּוא, )אמן(  ֘א ּבְ ֻקְדׁשָ ֵמּה ְדּ ל ׁשְ ְוִיְתַהּלָ

בעשרת ימי תשובה: 

ְרָכָת֘א ל ּבִ א ִמּכׇ ּלָ א ְלֵע֫ ּלָ ְלֵע֫ ְרָכָת֘א ל ּבִ א ִמן ּכׇ ּלָ ְלֵע֫

ָעְלָמ֘א, ְוִאְמרּו ָאֵמן. )אמן( ֲאִמיָר֘ן ּבְ ָחָת֘א ְוֶנָחָמָת֘א ּדַ ּבְ ׁשְ יָרָת֘א ּתֻ ְוׁשִ

ָרֵאל,  ל ִיׂשְ ים טֹוִבים ָעֵלינּו ְוַעל ּכׇ ֘א ְוַחּיִ ַמּיָ ֘א ִמן ׁשְ ָלָמ֘א ַרּבָ ְיֵהא ׁשְ

ְוִאְמרּו ָאֵמן. )אמן(

בעשרת ימי תשובה: 

ְמרֹוָמיו, לֹום ּבִ ָ עֹוֶשֹה ַהּשׁ ְמרֹוָמיו, לֹום ּבִ עֹוֶשֹה ׁשָ

ָרֵאל, ְוִאְמרּו ָאֵמן. )אמן( ל ִיׂשְ לֹום ָעֵלינּו ְוַעל ּכׇ הּוא ַיֲעֶשֹה ׁשָ

וממשיכים בסעודת מצוה. הפיוט ’יום ליבשה’ בעמ’ הבא. הזימון בעמ’ 136.

ֲעָגָלא –  ְרָקֵנּה – ישועתו. ּבַ א – שמו הגדול. ִכְרעּוֵתּה – כרצונו. ּפֻ ֵמּה ַרּבָ ׁשְ
ִריְך  א ּבְ ֻקְדׁשָ א – לעולם ולעולמי עולמים. ּדְ במהרה. ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמּיָ

ֲאִמיָרן – האמורות.  א – למעלה. ּדַ הּוא – של הקדוש ברוך הוא. ְלֵעּלָ
א – יהי שלום רב מן השמים. ַמּיָ א ִמן ׁשְ ָלָמא ַרּבָ ְיֵהא ׁשְ
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~ ה ל י מ ת  י ר ב ת  ד ו ע ס ל  ’ ה ל ו א ג ’ ט  ו י פ

אּוִלים. Ôחּו֘ ג Ôּב ֘ה ׁשִ יָר֘ה ֲחָדׁשָ צּוִלים, ׁשִ Ô֮ה ֶנֶהְפכּו מ ׁשָ ַיּבָ Ôיֹום ל

י עֹוְלִלים. , ִמּפִ , ְוָלְך ֹעז ִיַסְדָתּ , ְוֵאַלי ֶנְחַמְדּתָ ְדּתָ ַצר ִנְכּבַ יֹום ּבְ

אּוִלים. Ôחּו֘ ג Ôּב ֘ה ׁשִ יָר֮ה ֲחָדׁשָ ׁשִ

ָעִלים.  ּנְ ית, ָיפּו֮ ּבַ ת ֲעָנִמית, ּוַפֲעֵמי ׁשּוַלּמִ ַתְרִמית, ַרְגֵלי ּבַ ְעּתָ ּבְ ִהְטּבַ

אּוִלים. Ôחּו֘ ג Ôּב ֘ה ׁשִ יָר֮ה ֲחָדׁשָ ׁשִ

רּון,  ֵאל ְיׁשֻ ֵבית הֹוִדי ְיׁשְֹררּון, ֵאין ּכָ ׇכל רֹוֵאי ְיׁשּורּון, ּבְ Ôו
ְואֹוְיֵבינּו ְפִליִלים. 

אּוִלים. Ôחּו֘ ג Ôּב ֘ה ׁשִ יָר֮ה ֲחָדׁשָ ׁשִ

ִלים.  ּב� ט ׁשִ ְמַלּקֵ ט ִנְפָזִרים, ּכִ ָאִרים, ּוְתַלּקֵ ׁשְ ִרים, ַעל ַהּנִ ן ּתָ ָגַלי ּכֵ Ôּד

אּוִלים. Ôחּו֘ ג Ôּב ֘ה ׁשִ יָר֮ה ֲחָדׁשָ ׁשִ

ה ִנּמֹוִלים.  ְמָך, ֵהּמָ ֶטן ְלׁשִ ְבִרית חֹוָתְמָך, ּוִמּבֶ ָך, ּבִ ִאים ִעּמְ ַהּבָ

אּוִלים. Ôחּו֘ ג Ôּב ֘ה ׁשִ יָר֮ה ֲחָדׁשָ ׁשִ

ְנֵפי ְכסּוָתם, ַיֲעׂשּו ְגִדיִלים.  ַהְרֵאה אֹותֹוָתם, ְלׇכל רֹוֵאי אֹוָתם, ְוַעל ּכַ

אּוִלים. Ôחּו ג Ôּב ה ׁשִ יָרה ֲחָדׁשָ ׁשִ

ר ָנא ְדַבר ֱאֶמת, ְלִמי ַהחֹוֶתֶמת,  ֶמת, ַהּכֶ ִמי ֹזאת ִנְרׁשֶ Ôל
ִתיִלים.  ּוְלִמי ַהּפְ

אּוִלים. Ôחּו֘ ג Ôּב ֘ה ׁשִ יָר֮ה ֲחָדׁשָ ׁשִ

ּה,  ְמׁשָ ׁשִ ְוַהֲעֵלה אֹור  ּה,  ְלָגְרׁשָ ּתֹוִסיף  ְוַאל  ּה,  ׁשָ ְלַקּדְ ִנית  ׁשֵ ׁשּוב  Ôו
ָלִלים.  סּו ַהּצְ ְוָנ֫

אּוִלים. Ôחּו֘ ג Ôּב ֘ה ׁשִ יָר֮ה ֲחָדׁשָ ׁשִ

ֵאִלים.  ֫מּוָך, ִמי ָכֹמָכה, יהוה ּבָ יָרה ִקּדְ ׁשִ ִדיִדים רֹוְמ֫מּוָך, ּבְ Ôי

אּוִלים. Ôחּו ג Ôּב ה ׁשִ יָרה ֲחָדׁשָ ׁשִ

 – ַתְרִמית  ּבְ ליבשה.  הפכו  היום  מצולות  שבו  ביום   – וכו’  ה  ׁשָ ְלַיּבָ יֹום 
ית  ת ֲעָנִמית – המצרים. ּוַפֲעֵמי ׁשּוַלּמִ בהטעיית המצרים להיכנס לתוך הים. ּבַ

ְבִרית  ֵבית הֹוִדי – בבית המקדש. ּבִ – צעדי בני ישראל. ְיׁשּורּון – עם ישראל. ּבְ
ֶטן – זמן קצר אחר  חֹוָתְמָך – ברית המילה שנחתמת בגוף התינוק הנימול. ּוִמּבֶ
 – ּה  ׁשָ ְלַקּדְ ציציות.   – ְגִדיִלים  לישראל.  שתעשה  ניסים   – אֹותֹוָתם  הלידה. 

לגאול  את עם ישראל. ְיִדיִדים – עם ישראל.
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)אם האב כהן או לוי או האם בת כהן או בת לוי, אין פודים את הבן(.

לאחר שמלאו שלושים יום לבן שהוא בכור לאמו )ולא נולד בניתוח קיסרי(, מביא 

אותו האב לפני הכהן אחרי התחלת הסעודה, ואומר:

כֹור. ן ֶזה ַהּבְ ְרֵאִלית ָיְלָדה ִלי ּבֵ ׂשְ י ַהִיּ ּתִ ִאׁשְ
הכהן שואל: 

ְסָלִעים  ה  ָ ֲחִמּשׁ אֹו  ֶזה,  כֹוְרָך  ּבְ ְנָך  ּבִ יֹוֵתר,  ְרֶצה  ִתּ ֵאיֶזה 
ִפְדיֹונֹו. ְבּתָ ּבְ ְתַחּיַ ּנִ ׁשֶ

האב משיב: 

ִפְדיֹונֹו  ֵמי  ְדּ ְלָך  ְוֵהא  ִני,  ּבְ ֶאת  ִלְפּדֹות  ֲאִני  ָחֵפץ 
י ִמן ַהּתֹוָרה. ְבּתִ ְתַחּיַ ּנִ ׁשֶ

האב מכין בידו את הכסף או את החפץ )בערך של חמישה ’סלעים’ שהם כמאה 

גרם כסף טהור( כדי למוסרו לכהן, ומברך:

ברכת פדיון הבן

ר  ֲאׁשֶ ָהעֹוָלם,  ֶמֶלְך  ֱאלֵֹהינּו  יהוה  ה  ַאּתָ רּוְך  ּבָ
ן. ְדיֹון ַהּבֵ נּו ַעל ּפִ ִמְצֹוָתיו, ְוִצּוָ נּו ּבְ ׁשָ ִקּדְ

ֶהֱחָינּו  ׁשֶ ָהעֹוָלם,  ֶמֶלְך  ֱאלֵֹהינּו  יהוה  ה  ַאּתָ רּוְך  ּבָ
ה. ַמן ַהּזֶ יָענּו ַלְזּ ָמנּו ְוִהּגִ ְוִקּיְ

הכהן מקבל את הפדיון, ואחר כך נותן את ידיו על ראש התינוק ומברכו:

ה:  ֶ ֶאְפַרִים ְוִכְמַנּשׁ ְמָך ֱאלִֹהים ּכְ ְיׂשִ

 : ּךָ ָניו ֵאֶליָך ִויֻחּנֶ ְמֶרָך: ָיֵאר יהוה ּפָ ְיָבֶרְכָך יהוה ְוִיׁשְ

לֹום:  ם ְלָך ׁשָ ָניו ֵאֶליָך ְוָיׂשֵ א יהוה ּפָ ִיּשָׂ

ָך ַעל ַיד ְיִמיֶנָך:  ָך, יהוה ִצּלְ יהוה ׁשְֹמֶר֫

ָך:  ֹמר ֶאת ַנְפׁשֶ ל ָרע, ִיׁשְ ׇמְרָך ִמּכׇ יהוה ִיׁשְ

לֹום יֹוִסיפּו ָלְך: ים ְוׁשָ נֹות ַחּיִ י ֹאֶרְך ָיִמים ּוׁשְ ּכִ

ונוטל הכהן כוס יין בידו ומברך:

ּבֹוֵרא  ָהעֹוָלם,  ֶמֶלְך  ֱאלֵֹהינּו  יהוה  ה  ַאּתָ רּוְך  ּבָ
ֶפן. ִרי ַהּגָ ּפְ

וממשיכים בסעודת המצוה.

בראשית מח

במדבר ו

תהלים קכא

משלי ג
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תפלת מנחה

תפלת ערבית 

ספירת העומר

קריאת שמע שעל המיטה
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יש אומרים לפני תפילת מנחה סדר הקרבנות )לעיל עמ’ 33(: פרשת הכיור, פרשת 

התמיד, סדר הקטורת עד אחרי ”אנא בכח” ואחר כך אומרים ”אשרי”.

בערב שבת מוסיפים ’הודו’ ו’ידיד נפש’ )להלן עמ’ 237(.

ָלה:  ָך, עֹוד ְיַהְללּוָך, ּסֶ֫ ֵבי ֵביֶת֫ ֵרי יֹוׁשְ ַאׁשְ

יהוה ֱאלָֹהיו: ֵרי ָהָעם ׁשֶ ָכה ּלֹו, ַאׁשְ ּכָ֫ ֵרי ָהָעם ׁשֶ ַאׁשְ

ה ְלָדִוד, ִהּלָ ּתְ

ְמָך ְלעֹוָלם ָוֶעד:  ֶלְך, ַוֲאָבְרָכה ׁשִ ֲארֹוִמְמָך ֱאלֹוַהי ַהּמֶ

ְמָך ְלעֹוָלם ָוֶעד:  , ַוֲאַהְלָלה ׁשִ ּךָ ׇכל יֹום ֲאָבְרֶכ֫ ּבְ

תֹו ֵאין ֵחֶקר:  ל ְמֹאד, ְוִלְגֻדּלָ דֹול יהוה ּוְמֻהּלָ ּגָ

ידּו:  יָך, ּוְגבּורֶֹתיָך ַיּגִ ח ַמֲעׂשֶ ּבַ ּדֹור ְלדֹור ְיׁשַ

יָחה:  בֹוד הֹוֶדָך ְוִדְבֵרי ִנְפְלֹאֶתיָך ָאׂשִ֫ ֲהַדר ּכְ

ה:  ּנָ ֶר֫ ְתָך ֲאַסּפְ ֶוֱעזּוז נֹוְרֹאֶתיָך יֹאֵמרּו, ּוְגֻדּלָ

נּו:  יעּו, ְוִצְדָקְתָך ְיַרּנֵ ֵזֶכר ַרב טּוְבָך ַיּבִ

ִים ּוְגׇדל ָחֶסד:  ַחּנּון ְוַרחּום יהוה, ֶאֶרְך ַאּפַ

יו:  ל ַמֲעׂשָ טֹוב יהוה ַלּכֹל, ְוַרֲחָמיו ַעל ּכׇ

יָך, ַוֲחִסיֶדיָך ְיָבְר֫כּוָכה:  ל ַמֲעׂשֶ יֹו֫דּוָך יהוה ּכׇ

רּו:  בֹוד ַמְלכּוְתָך יֹאֵמרּו, ּוְגבּוָרְתָך ְיַדּבֵ ּכְ

בּורָֹתיו ּוְכבֹוד ֲהַדר ַמְלכּותֹו: ְלהֹוִדיַע ִלְבֵני ָהָאָדם ּגְ

ׇכל ּדֹור ָוֹדר:  ָך ּבְ ְלּתְ ל ֹעָלִמים, ּוֶמְמׁשַ ַמְלכּוְתָך ַמְלכּות ּכׇ

פּוִפים: סֹוֵמְך יהוה ְלׇכל ַהּנְֹפִלים, ְוזֹוֵקף ְלׇכל ַהּכְ

תהלים פד

שם קמד

שם קמה

ֵביֶתָך – בית ה’. עֹוד – לעד. ֲארֹוִמְמָך – אספר רוממותך. ֵאין ֵחֶקר – אין 
יָחה – אספר. ֶוֱעזּוז נֹוְרֹאֶתיָך – מעשי  גבול; אי אפשר לחקור כל גדולתו. ָאׂשִ

ִים – מאריך  נּו – יגידו ברינה. ֶאֶרְך ַאּפַ יעּו – יגידו. ְיַרּנֵ גבורתך הנוראים. ַיּבִ

ל ֹעָלִמים – מן העולם ועד העולם, לנצח.  אף; זמן רב הוא כובש את כעסו. ּכׇ

ְוזֹוֵקף – מיישר קומתם. 
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ִעּתֹו:  ה נֹוֵתן ָלֶהם ֶאת ׇאְכָלם ּבְ רּו, ְוַאּתָ ּבֵ ֵעיֵני כֹל ֵאֶליָך ְיׂשַ

ָכל ַחי ָרצֹון:  Ôיַע ל ּבִ ּפֹוֵתַח ֶאת ָיֶדָך, ּוַמׂשְ

יו: ׇכל ַמֲעׂשָ ָרָכיו, ְוָחִסיד ּבְ ׇכל ּדְ יק יהוה ּבְ ַצּדִ

ר ִיְקָרֻאהּו ֶבֱאֶמת:  ָקרֹוב יהוה ְלׇכל ֹקְרָאיו, ְלֹכל ֲאׁשֶ

יֵעם: ַמע ְויֹוׁשִ ְוָעָתם ִיׁשְ ה, ְוֶאת ׁשַ ְרצֹון ְיֵרָאיו ַיֲעֶשׂ

ִמיד:  ִעים ַיׁשְ ל ָהְרׁשָ ל ֹאֲהָביו, ְוֵאת ּכׇ ׁשֹוֵמר יהוה ֶאת ּכׇ

י, ר ּפִ ּבֶ ת יהוה ְיַד֫ ִהּלַ ּתְ

ם ׇקְדׁשֹו, ְלעֹוָלם ָוֶעד:  ר ׁשֵ ׂשָ ל ּבָ ִויָבֵרְך ּכׇ

ה ְוַעד עֹוָלם, ַהְללּוָיּה: ַוֲאַנְחנּו ְנָבֵרְך֮ ָיּה, ֵמַעּתָ

 הש”ץ אומר חצי קדיש

בתענית ציבור פותחים את הארון, אומרים ויהי בנסוע, בריך שמיה, גדלו, לך ה’ 

)עמ’ 95( וקוראים ”ויחל” )עמ’ 674( והפטרת ”דרשו” וברכות ההפטרה עד ”מגן 

דוד” )עמ’ 355(, ואחר שמכניסים ספר התורה להיכל אומר הש”ץ שוב חצי קדיש.

ִכְרעּוֵתּה,  ְבָרא  י  ּדִ ָעְלָמ֘א  ּבְ )אמן(  ֘א,  ַרּבָ ֵמּה  ׁשְ ׁש  ְוִיְתַקּדַ ל  ּדַ ִיְתּגַ

יכֹו֘ן  ַחּיֵ יֵחּה, )אמן( ּבְ ְרָקֵנּה ִויָקֵרב ְמׁשִ ְוַיְמִליְך ַמְלכּוֵתּה ְוַיְצַמח ּפֻ

ָקִריב, ּוִבְזַמן  ֲעָגָלא  ּבַ ָרֵאל,  ִיׂשְ ית  ּבֵ ְדׇכל  י  ּוְבַחּיֵ ּוְביֹוֵמיכֹו֘ן 

ְוִאְמרּו ָאֵמן. )אמן(

֘א. ַמּיָ Ôֵמי ָעל Ôָעַלם ּוְלָעל Ôָבַרְך ל Ô֘א מ ֵמּה ַרּבָ Ôֵהא ׁש Ôגם הקהל אומר: י

ה  ְוִיְתַעּלֶ ר  ְוִיְתַהּדָ א  ְוִיְתַנּשֵׂ ְוִיְתרֹוַמם  ַאר  ְוִיְתּפָ ח  ּבַ ּתַ ְוִיׁשְ ַרְך  ִיְתּבָ

ִריְך הּוא, )אמן(  ֘א ּבְ ֻקְדׁשָ ֵמּה ְדּ ל ׁשְ ְוִיְתַהּלָ

בעשרת ימי תשובה: 

ְרָכָת֘א ל ּבִ א ִמּכׇ ּלָ א ְלֵע֫ ּלָ ְלֵע֫ ְרָכָת֘א ל ּבִ א ִמן ּכׇ ּלָ ְלֵע֫

ָעְלָמ֘א, ְוִאְמרּו ָאֵמן. ֲאִמיָר֘ן ּבְ ָחָת֘א ְוֶנָחָמָת֘א ּדַ ּבְ ׁשְ יָרָת֘א ּתֻ ְוׁשִ

תהלים קטו

ְוָעָתם – צעקתם.  רּו – יקוו. ׁשַ ּבֵ ְיׂשַ
ֲעָגָלא –  ְרָקֵנּה – ישועתו. ּבַ א – שמו הגדול. ִכְרעּוֵתּה – כרצונו. ּפֻ ֵמּה ַרּבָ ׁשְ
ִריְך  א ּבְ ֻקְדׁשָ א – לעולם ולעולמי עולמים. ּדְ במהרה. ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמּיָ

ֲאִמיָרן – האמורות. א – למעלה. ּדַ הּוא – של הקדוש ברוך הוא. ְלֵעּלָ
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ה ר ש ע ה  נ ו מ ש

פוסעים שלושה צעדים אחורה וחוזרים בשלושה צעדים למקום, 

ומצמידים את הרגליים זו לזו, ”רגל ישרה”. מתפללים בלחש בעיניים עצומות 

או מסתכלים רק בסידור. מרכזים את כל כח הכוונה בעת התפילה. 

אין לזוז מן המקום, ואין להפסיק אף לא לדבר שבקדושה.

ב”ברוך אתה ה”’ שבתחילת ברכת אבות ובסופה, כופפים את הברכיים במילה

”ברוך”, משתחווים במילה ”אתה”, ומזדקפים ואומרים את השם.

ה ר ש ע ה  נ ו מ ש ת  ל י פ ת
ם יהוה ֶאְקָרא ָה֮בּו ֹגֶדל ֵלאלֵֹהינּו: י ׁשֵ ּכִ

ָך: ֶת֫ ִהּלָ יד ּתְ ח, ּוִפי ַיּגִ ְפּתָ ָפַתי ּתִ ֲאֹדָני ׂשְ

א. אבות

ה יהוה ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו, ֱאלֵֹהי  רּוְך ַאּתָ ּבָ

דֹול  ַאְבָרָהם, ֱאלֵֹהי ִיְצָחק, ֵואלֵֹהי ַיֲעֹקב, ָהֵאל ַהּגָ

ּבֹור ְוַהּנֹוָרא, ֵאל ֶעְליֹון, ּגֹוֵמל ֲחָסִדים טֹוִבים,  ַהּגִ

ְוקֹוֵנה ַהּכֹל, ְוזֹוֵכר ַחְסֵדי ָאבֹות ּוֵמִביא גֹוֵאל ִלְבֵני 

ַאֲהָבה. מֹו ּבְ ְבֵניֶהם ְלַמַען ׁשְ

בעשרת ימי תשובה מוסיפים ”זכרנו” )ואם שכח אינו חוזר(:

ים, ְלַמַעְנָך  ֵסֶפר ַהַחּיִ ים, ְוׇכְתֵבנּו ּבְ ַחּיִ ים ֶמֶלְך ָחֵפץ ּבַ ׇזְכֵרנּו ְלַחּיִ

ים. ֱאלִֹהים ַחּיִ

יהוה,  ה  ַאּתָ רּוְך  ּבָ ּוָמֵגן.  יַע  ּומֹוׁשִ עֹוֵזר  ֶמֶלְך 

ָמֵגן ַאְבָרָהם.

ב. גבורות

֮ה,  ַאּתָ ֵמִתים  ה  ְמַחּיֵ ֲאֹדָני,  ְלעֹוָלם,  ּבֹור  ּגִ ה  ַאּתָ

יַע, ַרב ְלהֹוׁשִ

דברים לב

תהלים נא

הרגשתנו.  מצד   – ְוַהּנֹוָרא  מעשיו.  מצד   – ּבֹור  ַהּגִ עצמותו.  מצד   – דֹול  ַהּגָ
יַע – מחלצו מצרה. ּוָמֵגן –  ְוקֹוֵנה – ובורא. עֹוֵזר – לאדם במאמציו. ּומֹוׁשִ

מפני פגע שלא יבוא. 

יַע – רב יכולת להושיע.  ַרב ְלהֹוׁשִ
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מתחילים להזכיר ”מוריד הטל” בתפילת מוסף של יום א’ של פסח, ו”משיב הרוח” 
לראש  חוזר  הגשם”  ”מוריד  בקיץ  ואמר  טעה  עצרת.  שמיני  של  מוסף  מתפילת 
ואמר  טעה  אם  בחורף  אבל  התפילה.  לראש  חוזר   - הברכה  סיים  ואם  הברכה, 
לפני  נזכר  חוזר.  אינו   - החתימה  של  ה’”  אתה  ”ברוך  אמר  וכבר  הטל”  ”מוריד 

שסיים את הברכה, יאמר שם ”משיב הרוח ומוריד הגשם” וימשיך.

בקיץ

ל, מֹוִריד ַהּטַ
בחורף

ם, ׁשֶ יב ָהרּוַח ּומֹוִריד ַהּגֶ ִ ַמּשׁ

ים,  ַרֲחִמים ַרּבִ ה ֵמִתים ּבְ ֶחֶסד, ְמַחּיֵ ים ּבְ ל ַחּיִ ְמַכְלּכֵ

ֲאסּוִרים,  יר  ּוַמּתִ חֹוִלים,  ְורֹוֵפא  נֹוְפִלים,  סֹוֵמְך 

בּורֹות  ַעל ּגְ ֵני ָעָפר. ִמי ָכמֹוָך ּבַ ם ֱאמּוָנתֹו ִליׁשֵ ּוְמַקּיֵ

ה ּוַמְצִמיַח ְיׁשּוָעה. ְך, ֶמֶלְך ֵמִמית ּוְמַחּיֶ ּוִמי ֫דֹוֶמה ּלָ
בעשרת ימי תשובה מוסיפים ”מי כמוך” )ואם שכח אינו חוזר(:

ַרֲחִמים. ים ּבְ ִמי ָכמֹוָך ָאב ָהַרֲחָמן זֹוֵכר ְיצּוָריו ְלַחּיִ

יהוה,  ה  ַאּתָ רּוְך  ּבָ ֵמִתים.  ְלַהֲחיֹות  ה  ַאּתָ ְוֶנֱאָמן 

ִתים. ה ַהּמֵ ְמַחּיֵ
כשמגיע הש”ץ לברכת קדושת השם, עומדים ואומרים ״קדושה״.

...................................................................................................

קדושה

ים  ׁשִ ּלְ ְרֵפי ֹקֶדׁש ַהְמׁשַ יַח סֹוד ׂשַ ֹנַעם ׂשִ ְך ְוַנֲעִריָצְך ּכְ יׁשָ ַנְקּדִ

תּוב ַעל ַיד ְנִביֶאָך~ ְוָקָרא ֶזה ֶאל ֶזה ְוָאַמר: ּכָ ה, ּכַ ָ ְלָך ְקֻדּשׁ

בֹודֹו:  ָקדֹוׁש, ָקדֹוׁש, ָקדֹוׁש יהוה ְצָבאֹות, ְמלֹא ׇכל ָהָאֶרץ ּכְ

ִחים ְואֹוְמִרים~ ּבְ ָתם ְמׁשַ ְלֻעּמָ

קֹומֹו:  בֹוד יהוה ִמּמְ רּוְך ּכְ ּבָ

תּוב ֵלאֹמר~ ָך ּכָ ּוְבִדְבֵרי ׇקְדׁשְ

ִיְמלְֹך יהוה ְלעֹוָלם, ֱאלַֹהִיְך ִצּיֹון ְלדֹר ָודֹר, ַהְללּוָיּה:

ישעיה ו

יחזקאל ג

תהלים קמו

ֵני ָעָפר  יב ָהרּוַח – עושה שתהא רוח נושבת. ֱאמּוָנתֹו – הבטחתו. ִליׁשֵ ִ ַמּשׁ
בּורֹות – )הגבורות שנאמרו לעיל: מחיה מתים, משיב  ּגְ ַעל  ּבַ – לשוכני עפר. 

הרוח, מכלכל חיים וכו’(. 

סֹוד  יַח  ׂשִ ֹנַעם  ּכְ והערצה.  קדושה  דברי  לפניך  נאמר   – ְוַנֲעִריָצְך  ְך  יׁשָ ַנְקּדִ
 – ים  ׁשִ ּלְ ַהְמׁשַ הקדושים.  המלאכים  אסיפת  שיחת  כנעימת   – ֹקֶדׁש  ְרֵפי  ׂשַ

האומרים שלוש פעמים.
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ג. קדושת השם

יֹום  ׇכל  ּבְ ים  ּוְקדֹוׁשִ ָקדֹוׁש,  ְמָך  ְוׁשִ ָקדֹוׁש  ה  ַאּתָ

ה.  ּתָ ָא֫ ְוָקדֹוׁש  דֹול  ּגָ ֶמֶלְך  ֵאל  י  ּכִ ָלה,  ּסֶ לּוָך  ְיַהּלְ

יהוה,  ה  ַאּתָ רּוְך  ּבָ

דֹוׁש.  ָהֵאל ַהּקָ

בעשרת ימי תשובה: 

דֹוׁש. ֶלְך ַהּקָ ה יהוה, ַהּמֶ רּוְך ַאּתָ ּבָ

ואם טעה וסיים ’האל הקדוש’ חוזר לראש 
התפילה.

ד. דעת

נּו  יָנה. ׇחּנֵ ד ֶלֱאנֹוׁש ּבִ ַעת ּוְמַלּמֵ ה חֹוֵנן ְלָאָדם ּדַ ַאּתָ

ה יהוה, חֹוֵנן  רּוְך ַאּתָ יָנה ָוָדַעת. ּבָ ָך ׇחְכָמה ּבִ ֵמִאּתְ

ַעת. ַהּדָ
ה. תשובה

נּו ַלֲעבֹוָדֶתָך,  יֵבנּו ָאִבינּו ְלתֹוָרֶתָך, ְוָקְרֵבנּו ַמְלּכֵ ֲהׁשִ

ה  ַאּתָ רּוְך  ּבָ ְלָפֶניָך.  ֵלָמה  ׁשְ ְתׁשּוָבה  ּבִ ְוַהֲחִזיֵרנּו 

ְתׁשּוָבה. יהוה, ָהרֹוֶצה ִבּ
ו. סליחה

י  ּכִ נּו  ַמְלּכֵ ָלנּו  ְמַחל  ָחָטאנּו,  י  ּכִ ָאִבינּו  ָלנּו  ְסַלח 

ה יהוה,  רּוְך ַאּתָ ה. ּבָ ּתָ ח ָא֫ י ֵאל טֹוב ְוַסּלָ ְענּו, ּכִ ָפׁשָ

ה ִלְסלַֹח. ְרּבֶ ַחּנּון ַהּמַ
ז. גאולה

ה  ְגֻאּלָ ּוְגָאֵלנּו  ִריֵבנּו,  ְוִריָב֮ה  ְבׇעְנֵינּו,  ָנא  ְרֵאה 

ה.  ּתָ י ֵאל ּגֹוֵאל ָחָזק ָא֫ ֶמָך, ּכִ ֵלָמה ְמֵהָרה ְלַמַען ׁשְ ׁשְ

ָרֵאל. ה יהוה, ּגֹוֵאל ִיׂשְ רּוְך ַאּתָ ּבָ

ים – מלאכי הקודש )וגם ישראל המקדשים את שמך(.  ּוְקדֹוׁשִ
חֹוֵנן – נותן מתנת חינם. 

ְבׇעְנֵינּו – בעוני שלנו. 
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בתענית ציבור מוסיף כאן הש”ץ ”עננו” )בסוף העמוד(.

ח. רפואה

י  ּכִ ָעה,  ֵ ֫שׁ ְוִנּוָ נּו  יֵע֫ הֹוׁשִ ְוֵנָרֵפא,  יהוה  נּו  ְרָפֵא֫
ֵלָמה  ׁשְ ּוְרפּוָאה  ֲארּוָכה  ְוַהֲעֵלה  ה,  ּתָ ָא֫ ֵתנּו  ְתִהּלָ

ְלׇכל ַמּכֹוֵתינּו,
הוספה למתפלל במיוחד על חולה מסוים:

ַלח ְמֵהָרה ְרפּוָאה  ׁשְ ּתִ ָפֶניָך יהוה ֱאלַֹהי ֵואלֵֹהי ֲאבֹוַתי, ׁשֶ ְיִהי ָרצֹון ִמּלְ
ֶפׁש ּוְרפּוַאת ַהּגּוף,  ַמִים, ְרפּוַאת ַהּנֶ ָ ֵלָמה ִמן ַהּשׁ ׁשְ

ַלחֹוָלה )פלונית בת פלונית( ַלחֹוֶלה )פלוני בן פלונית( 

ָרֵאל. ָאר חֹוֵלי ִיׂשְ תֹוְך ׁשְ ּבְ

ה  רּוְך ַאּתָ ה. ּבָ ּתָ י ֵאל ֶמֶלְך רֹוֵפא ֶנֱאָמן ְוַרֲחָמן ָא֫ ּכִ

ָרֵאל. יהוה, רֹוֵפא חֹוֵלי ַעּמֹו ִיׂשְ

ט. ברכת השנים
מתחילים לשאול ”טל ומטר” בא”י בז’ במרחשון ושואלים עד היום הראשון של 
’ותן טל  יאמר  עדיין את הברכה  סיים  לא  ומטר”, אם  ולא אמר ”טל  פסח. טעה 
אחרי  קולנו”  ”שמע  בברכת  יאמר  הברכה  את  סיים  ואם  שנזכר,  במקום  ומטר’ 
”כי  וימשיך  האדמה”,  פני  על  לברכה  ומטר  טל  ”ותן  תפלתנו”:  ”ושמע  המלים 
אתה שומע”. נזכר אחר שהתחיל ”רצה”, חוזר ל”ברכת השנים”. ואם גמר תפילתו, 

חוזר לראש התפילה.

אם טעה בקיץ ואמר ”טל ומטר” חוזר ל”ברכת השנים”. ואם גמר תפילתו, חוזר 
לראש התפילה.

...................................................................................................

”עננו” )ברכת תענית(

ֶפן  י ְבָצָרה ְגדֹוָלה ֲאָנְחנּו. ַאל ּתֵ֫ נּו, ּכִ ֲעִניֵת֫ יֹום צֹום ּתַ ֲעֵננּו יהוה ֲעֵננּו ּבְ

ֵתנּו. ֱהֵיה ָנא  ִחּנָ ם ִמּתְ ְתַעּלַ ּנּו, ְוַאל ּתִ ֶניָך ִמּמֶ ר ּפָ ְסּתֵ ֵענּו, ְוַאל ּתַ ֶאל ִרׁשְ

ָבר  ּדָ ֶרם ִנְקָרא ֵאֶליָך ֲעֵננּו, ּכַ ָך ְלַנֲחֵמנּו. ֶט֫ ְוָעֵתנּו, ְיִהי ָנא ַחְסּדְ ָקרֹוב ְלׁשַ

ָמע:  ִרים ַוֲאִני ֶאׁשְ אּו ַוֲאִני ֶאֱעֶנה, עֹוד ֵהם ְמַדּבְ ֱאַמר~ ְוָהָיה ֶטֶרם ִיְקָר֫ ּנֶ ׁשֶ

ׇכל ֵעת ָצָרה ְוצּוָקה.  יל ּבְ ֵעת ָצָרה, ּפֹוֶדה ּוַמּצִ ה יהוה ָהעֹוֶנה ּבְ י ַאּתָ ּכִ

ֵעת ָצָרה. ָרֵאל ּבְ ה יהוה, ָהעֹוֶנה ְלַעּמֹו ִיׂשְ רּוְך ַאּתָ ּבָ

וממשיך ”רפאנו” בראש העמוד.

ישעיה סה

מזור,   – ֲארּוָכה  בישועתך.  ומתפארים  מתהללים  אנחנו   – ה  ָאּתָ ֵתנּו  ְתִהּלָ
החלמה. 
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ָנה ַהּזֹאת ְוֶאת  ָ ֵרְך ָעֵלינּו יהוה ֱאלֵֹהינּו ֶאת ַהּשׁ ּבָ

ל ִמיֵני ְתבּוָאָתּה ְלטֹוָבה,  ּכׇ

בקיץ

ָרָכה ְוֵתן ּבְ
בחורף

ְוֵתן ַטל ּוָמָטר ִלְבָרָכה

ָנֵתנּו  ׁשְ ּוָבֵרְך  ִמּטּוָבּה,  ֵענּו  ּבְ ְוׂשַ ָהֲאָדָמה  ֵני  ּפְ ַעל 

ה  ּתָ י ֵאל טֹוב ּוֵמִטיב ָא֫ ִנים ַהּטֹובֹות ִלְבָרָכה, ּכִ ָ ּשׁ ּכַ

ִנים. ָ ה יהוה, ְמָבֵרְך ַהּשׁ רּוְך ַאּתָ ִנים. ּבָ ָ ּוְמָבֵרְך ַהּשׁ

. קיבוץ גלויות י

ץ  ְלַקּבֵ ֵנס  א  ְוׂשָ ְלֵחרּוֵתנּו,  דֹול  ּגָ ׁשֹוָפר  ּבְ ַקע  ּתְ

ְנפֹות  ּכַ ֮ע  ֵמַאְרּבַ ְמֵהָרה  ַיַחד  ֵצנּו  ְוַקּבְ ֻלּיֹוֵתינּו,  ּגָ

ִנְדֵחי  ץ  ְמַקּבֵ יהוה,  ה  ַאּתָ רּוְך  ּבָ ְלַאְרֵצנּו.  ָהָאֶרץ 

ָרֵאל. ַעּמֹו ִיׂשְ

יא. השבת המשפט

ה  ִחּלָ ַבּתְ ָבִראׁשֹוָנה ְויֹוֲעֵצינּו ּכְ יָבה ׁשֹוְפֵטינּו ּכְ ָהׁשִ֫

ה  ּנּו ָיגֹון ַוֲאָנָחה, ּוְמלְֹך ָעֵלינּו ְמֵהָרה ַאּתָ ְוָהֵסר ִמּמֶ

ט.  ּפָ ּוְבִמׁשְ ֶצֶדק  ּבְ ּוְבַרֲחִמים,  ֶחֶסד  ּבְ ָך  ְלַבּדְ יהוה 

יהוה,  ה  ַאּתָ רּוְך  ּבָ

ְצָדָקה  אֹוֵהב  ֶמֶלְך 

ט.  ּפָ ּוִמׁשְ

בעשרת ימי תשובה: 

ט. ּפָ ׁשְ ֶלְך ַהִמּ ה יהוה, ַהּמֶ רּוְך ַאּתָ ּבָ

אם טעה ואמר בעשי”ת ”מלך אוהב צדקה 

ומשפט”, אינו חוזר.

גדול”  בשופר  יתקע  ההוא  ביום  ”והיה  משיח:  של  שופר   – דֹול  ּגָ ׁשֹוָפר  ּבְ
)ישעיה כז(. 

ּנּו ָיגֹון ַוֲאָנָחה – )בזמן ששורר משפט צדק סרים יגון ואנחה(. ְוָהֵסר ִמּמֶ
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יב. ברכת המינים

יִנים  ַהּמִ ְוׇכל  ִתְקָוה,  ִהי  ּתְ ַאל  יִנים  ְלׁשִ ְוַלּמַ

תּו,  ֵר֫ ִיּכָ ְמֵהָרה  ָך  ַעּמְ אֹוְיֵבי  ְוׇכל  דּו,  יֹאֵב֫ ֶרַגע  ּכְ

ם  ּוְתַכּלֵ ר,  ּוְתַמּגֵ ר  ּבֵ ּוְתׁשַ ר  ְתַעּקֵ ְמֵהָרה  ִדים  ְוַהֵזּ

רּוְך  ּבָ ְבָיֵמינּו.  ְמֵהָרה  ּבִ ְוַתְכִניֵעם  יֵלם  ּפִ ְוַתׁשְ

ֵזִדים. ּוַמְכִניַע  אֹוְיִבים  ׁשֹוֵבר  יהוה,  ה  ַאּתָ

יג. על הצדיקים

ֵאִרית  ׁשְ ִזְקֵני  ְוַעל  ַהֲחִסיִדים,  ְוַעל  יִקים  ּדִ ַהּצַ ַעל 

ית סֹוְפֵריֶהם, ְוַעל  ֵלַטת ּבֵ ָרֵאל, ְוַעל ּפְ ית ִיׂשְ ָך ּבֵ ַעּמְ

ֶדק ְוָעֵלינּו, ֶיֱהמּו ָנא ַרֲחֶמיָך יהוה ֱאלֵֹהינּו,  ֵרי ַהּצֶ ּגֵ

ֱאֶמת,  ּבֶ ְמָך  ׁשִ ּבְ ַהּבֹוְטִחים  ְלׇכל  טֹוב  ָכר  ׂשָ ְוֵתן 

ְבָך  י  ּכִ ֵנבֹוׁש  לֹא  ּוְלעֹוָלם  ֶהם,  ִעּמָ ֶחְלֵקנּו  ים  ְוׂשִ

רּוְך  ּבָ ּנּו.  ָע֫ ִנׁשְ ֱאֶמת  ּבֶ דֹול  ַהּגָ ָך  ַחְסּדְ ְוַעל  ָבָטְחנּו 

יִקים. ּדִ ָען ּוִמְבָטח ַלּצַ ה יהוה, ִמׁשְ ַאּתָ

ירושלים ן  י יד. בני

תֹוָכּה  ּכֹן ּבְ ׁשּוב, ְוִתׁשְ ַרֲחִמים ּתָ ַלִים ִעיְרָך ּבְ ְוִלירּוׁשָ

ְנַין  ּבִ ָיֵמינּו  ּבְ ָקרֹוב  ּבְ אֹוָתּה  ּוְבֵנה   , ְרּתָ ּבַ֫ ּדִ ר  ֲאׁשֶ ּכַ

ִכין.  ּתָ ְלתֹוָכּה  ְמֵהָרה  ָך  ַעְבּדְ ָדִוד  א  ְוִכּסֵ עֹוָלם, 

היהודית.  הדת  עוזבי  שהם  ִדים,  ּמָ ׁשֻ ְוַלּמְ המקורי:  הנוסח   - יִנים  ְלׁשִ ְוַלּמַ
ִדים – הנוסח המקורי: ּוָמְלכּות ָזדֹון,  ֶרַגע – מיד. ְוַהֵזּ יִנים – כופרים. ּכְ ַהּמִ

ד.  ַאּבֵ ר – ּתְ אויבי ישראל. ּוְתַמּגֵ

ית סֹוְפֵריֶהם – ועל שארית חכמי ישראל. ֶיֱהמּו – יתעוררו.  ֵלַטת ּבֵ ְוַעל ּפְ
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בתשעה באב אומרים כאן ”נחם” )בסוף העמוד(, ואם שכח אינו חוזר.

ָלִים. ה יהוה, ּבֹוֵנה ְירּוׁשָ רּוְך ַאּתָ ּבָ

טו. משיח בן דוד

רּום  ָך ְמֵהָרה ַתְצִמיַח, ְוַקְרנֹו ּתָ ִוד ַעְבּדְ ֶאת ֶצַמח ּדָ

רּוְך  ּבָ ַהּיֹום.  ל  ּכׇ ינּו  ִקּוִ ִליׁשּוָעְתָך  י  ּכִ יׁשּוָעֶתָך,  ּבִ

ה יהוה, ַמְצִמיַח ֶקֶרן ְיׁשּוָעה. ַאּתָ

טז. שומע תפילה

ַמע קֹוֵלנּו יהוה ֱאלֵֹהינּו, חּוס ְוַרֵחם  ָאב ָהַרֲחָמן, ׁשְ

י ֵאל  ֵתנּו, ּכִ ִפּלָ ַרֲחִמים ּוְבָרצֹון ֶאת ּתְ ל ּבְ ָעֵלינּו, ְוַקּבֵ
...................................................................................................

ברכת נחם

ַלִים, ְוֶאת  ַנֵחם יהוה ֱאלֵֹהינּו ֶאת ֲאֵבֵלי ִצּיֹון ְוֵאת ֲאֵבֵלי ְירּוׁשָ

ִלי  ֹוֵמָמה, ָהֲאֵבָלה ִמּבְ זּוָיה ְוַהּשׁ ָהִעיר ָהֲאֵבָלה ְוַהֲחֵרָבה ְוַהּבְ

ֹוֵמָמה  בֹוָדּה, ְוַהּשׁ זּוָיה ִמּכְ עֹונֹוֶתיָה, ְוַהּבְ ָבֶניָה, ְוַהֲחֵרָבה ִמּמְ

ֲעָקָרה  ה  ָ ִאּשׁ ּכְ ָחפּוי  ּה  ְורֹאׁשָ ֶבת  יֹוׁשֶ ְוִהיא  ב,  יֹוׁשֵ ֵמֵאין 

ְפִסיִלים,  עֹוְבֵדי  יָרׁשּוָה  ַוּיִ ִלְגיֹונֹות  ֫עּוָה  ַוְיַבּלְ ָדה.  ָיָל֫ ּלֹא  ׁשֶ

ָזדֹון ֲחִסיֵדי ֶעְליֹון.  ַהְרגּו ּבְ ָרֵאל ֶלָחֶרב ַוּיַ ָך ִיׂשְ ִטילּו ֶאת ַעּמְ ַוּיָ

י  ִלּבִ י  ִלּבִ ן קֹוָלּה,  ּתֵ ּתִ ַלִים  ִוירּוׁשָ ה,  ְבּכֶ ּתִ ַמר  ּבְ ִצּיֹון  ן  ּכֵ ַעל 

ֵאׁש  ה יהוה ּבָ י ַאּתָ ַעל ַחְלֵליֶהם, ֵמַעי ֵמַעי ַעל ַחְלֵליֶהם. ּכִ

ֶאְהֶיה  ַוֲאִני  ָאמּור~  ּכָ ִלְבנֹוָתּה,  ָעִתיד  ה  ַאּתָ ּוָבֵאׁש   , ּה֮ ּתָ ִהּצַ

תֹוָכּה:  ּה, ְנֻאם יהוה, חֹוַמת ֵאׁש ָסִביב, ּוְלָכבֹוד ֶאְהֶיה ּבְ ּלָ

ָלִים. ה יהוה, ְמַנֵחם ִצּיֹון ּובֹוֵנה ְירּוׁשָ רּוְך ַאּתָ ּבָ

וממשיכים: ”את צמח”

זכריה ב

ֵמַעי – )נכמרו, המו(. 
ִוד – )כינוי למשיח, על שם הכתוב בירמיה לג: ”בימים ההם ובעת ההיא  ֶצַמח ּדָ

אצמיח לדוד צמח צדקה”(. ֶקֶרן – עוז וחוזק.
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נּו  ַמְלּכֵ ָפֶניָך  ּוִמּלְ ה,  ָאּתָ ְוַתֲחנּוִנים  ִפּלֹות  ּתְ ׁשֹוֵמַע 
ֵתנּו.   ִפּלָ ּתְ ַמע  ּוׁשְ ַוֲעֵננּו  נּו  ׇחּנֵ יֵבנּו,  ׁשִ ּתְ ַאל  ֵריָקם 

בתענית ציבור היחיד אומר כאן ’עננו’. 

בזמן עצירת גשמים מוסיפים כאן ”ַוֲעֵננּו ּבֹוֵרא עֹוָלם” )בסוף העמוד(

ניתן להוסיף כאן בקשות פרטיות. יש נוהגים לומר כאן תפילת הדרך בתפילה 

הסמוכה לפני הנסיעה )עד ’תחנונינו’ עמ’ 128(.

ה יהוה,  רּוְך ַאּתָ ה. ּבָ ל ּפֶ ת ּכׇ ִפּלַ ה ׁשֹוֵמַע ּתְ י ַאּתָ ּכִ
ה. ִפּלָ ׁשֹוֵמַע ּתְ

...................................................................................................

”עננו” )ברכת תענית(

ֶפן  י ְבָצָרה ְגדֹוָלה ֲאָנְחנּו. ַאל ּתֵ֫ נּו, ּכִ ֲעִניֵת֫ יֹום צֹום ּתַ ֲעֵננּו יהוה ֲעֵננּו ּבְ

ֵתנּו. ֱהֵיה ָנא  ִחּנָ ם ִמּתְ ְתַעּלַ ּנּו, ְוַאל ּתִ ֶניָך ִמּמֶ ר ּפָ ְסּתֵ ֵענּו, ְוַאל ּתַ ֶאל ִרׁשְ

ָבר  ּדָ ֶרם ִנְקָרא ֵאֶליָך ֲעֵננּו, ּכַ ָך ְלַנֲחֵמנּו. ֶט֫ ְוָעֵתנּו, ְיִהי ָנא ַחְסּדְ ָקרֹוב ְלׁשַ

ָמע:  ִרים ַוֲאִני ֶאׁשְ אּו ַוֲאִני ֶאֱעֶנה, עֹוד ֵהם ְמַדּבְ ֱאַמר~ ְוָהָיה ֶטֶרם ִיְקָר֫ ּנֶ ׁשֶ

ׇכל ֵעת ָצָרה ְוצּוָקה. יל ּבְ ֵעת ָצָרה, ּפֹוֶדה ּוַמּצִ ה יהוה ָהעֹוֶנה ּבְ י ַאּתָ ּכִ

ת” ִפּלַ ה ׁשֹוֵמַע ּתְ י ַאּתָ וממשיכים: ”ּכִ

בזמן עצירת גשמים מוסיפים:

ָרֵאל  ִיׂשְ ַעּמֹו  ּבְ ּבֹוֵחר  ָהַרֲחִמים,  ת  ִמּדַ ּבְ ּבֹוֵרא עֹוָלם  ַוֲעֵננּו 

ן ַטל ּוָמָטר  ה, ּתֵ ִפּלָ בֹודֹו. ׁשֹוֵמַע ּתְ ְדלֹו ְוַהְדַרת ּכְ ְלהֹוִדיַע ּגׇ

א  ּלֹו ִמּטּוֶבָך, ּוַמּלֵ יַע ֶאת ָהעֹוָלם ּכֻ ּבִ ֵני ָהֲאָדָמה, ְוַתׂשְ ַעל ּפְ

ָנה זֹו  ֹמר ְוַהֵצל ׁשָ ַנת ָיֶדָך. ׁשְ ר ַמּתְ ְרכֹוֶתיָך ּוֵמֹעׁשֶ ָיֵדינּו ִמּבִ

ֻפְרָעֻנּיֹות,  ִמיֵני  ל  ּוִמּכׇ ִחית  ַמׁשְ ִמיֵני  ל  ּוִמּכׇ ָרע  ָבר  ּדָ ל  ִמּכׇ

ְוַעל  ָעֵלינּו  ְוַרֵחם  חּוס  לֹום.  ׁשָ ְוַאֲחִרית  ְקָוה  ּתִ ָלּה  ה  ַוֲעׂשֵ

ה  ְוִנְזּכֶ ְבָרָכה,  ֵמי  ִגׁשְ ּבְ ּוָבְרֵכנּו  ּוֵפרֹוֵתינּו,  בּוָאֵתנּו  ּתְ ל  ּכׇ

ֶבר  ּנּו ּדֶ ִנים ַהּטֹובֹות. ְוָהֵסר ִמּמֶ ׁשָ לֹום, ּכַ ים ָוׂשַֹבע ְוׁשָ ְלַחּיִ

ָלִים ָרִעים  ה ְוֵיֶצר ָהָרע ָוח� ִבי ּוִבָזּ ה ָרָעה ּוׁשְ ְוֶחֶרב ְוָרָעב ְוַחּיָ

ֵזרֹות טֹובֹות  ים. ּוְגזֹור ָעֵלינּו ּגְ ים ּוְמֹאָרעֹות ָרִעים ְוָקׁשִ ְוָקׁשִ

ֶניָך  ּבָ ִעם  ְוִתְתַנֵהג  ִמּדֹוֶתיָך,  ַעל  ַרֲחֶמיָך  ּלּו  ְוִיֹגּ ָפֶניָך,  ִמּלְ

ֵתנּו.  ִפּלָ ּתְ ֶאת  ּוְבָרצֹון  ַרֲחִמים  ּבְ ל  ְוַקּבֵ ָהַרֲחִמים,  ת  ִמּדַ ּבְ

ת” ִפּלַ ה ׁשֹוֵמַע ּתְ י ַאּתָ וממשיכים: ”ּכִ

ישעיה סה
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ז. עבודה י

ָתם  ְוִלְתִפּלָ ָרֵאל  ִיׂשְ ָך  ַעּמְ ּבְ ֱאלֵֹהינּו  יהוה  ְרֵצה 

י  ֵ ְוִאּשׁ יֶתָך,  ּבֵ ִלְדִביר  ָהֲעבֹוָדה  ֶאת  ב  ְוָהׁשֵ ֵעה,  ׁשְ

ָרצֹון,  ּבְ ל  ְתַקּבֵ ַאֲהָבה  ּבְ ְמֵהָרה  ָתם  ּוְתִפּלָ ָרֵאל  ִיׂשְ

ָך. ָרֵאל ַעּמֶ ִמיד ֲעבֹוַדת ִיׂשְ ּוְתִהי ְלָרצֹון ּתָ

בראש חודש ובחול המועד מוסיפים כאן ”יעלה ויבוא”. 

שכח ולא אמר ”יעלה ויבוא”, חוזר ל”רצה”. ואם גמר תפילתו, חוזר לראש. 

ואם נזכר בדיוק כשסיים ’המחזיר שכינתו לציון’ אומר ’יעלה ויבוא’ שם, 

וממשיך ’מודים’.

...................................................................................................

ויבוא יעלה 

ְוֵיָרֶאה  יַע  ֫ ְוַיּגִ ְוָיבֹוא  ַיֲעֶלה  ֲאבֹוֵתינּו,  ֵואלֵֹהי  ֱאלֵֹהינּו 

ְוִזְכרֹון  ּוִפְקדֹוֵננּו  ִזְכרֹוֵננּו  ֵכר  ְוִיּזָ ֵקד  ְוִיּפָ ַמע  ָ ְוִיּשׁ ְוֵיָרֶצה 

ַלִים  ְירּוׁשָ ְוִזְכרֹון  ָך  ֫ ַעְבּדֶ ִוד  ּדָ ן  ּבֶ יַח  ָמׁשִ ְוִזְכרֹון  ֲאבֹוֵתינּו 

ָרֵאל, ְלָפֶניָך, ִלְפֵלָטה  ית ִיׂשְ ָך ּבֵ ל ַעּמְ ָך ְוִזְכרֹון ּכׇ ִעיר ׇקְדׁשֶ

יֹום ּבְ לֹום  ּוְלׁשָ ים  ְלַחּיִ ּוְלַרֲחִמים  ּוְלֶחֶסד  ְלֵחן  ְלטֹוָבה 
בראש חודש 

רֹאׁש ַהֹחֶדׁש

בפסח 

ּצֹות ַחג ַהּמַ

בסוכות 

ּכֹות ַחג ַהּסֻ

ה. ׇזְכֵרנּו יהוה ֱאלֵֹהינּו ּבֹו ְלטֹוָבה, ּוׇפְקֵדנּו בֹו ִלְבָרָכה,  ַהּזֶ

ים טֹוִבים. ּוִבְדַבר ְיׁשּוָעה ְוַרֲחִמים חּוס  יֵענּו בֹו ְלַחּיִ ְוהֹוׁשִ

י ֵאל ֶמֶלְך  ינּו, ּכִ י ֵאֶליָך ֵעיֵנ֫ נּו, ּכִ יֵע֫ נּו ְוַרֵחם ָעֵלינּו ְוהֹוׁשִ ְוׇחּנֵ֫

ה. ּתָ ַחּנּון ְוַרחּום ָא֫
וממשיכים: ”ְוֶתֱחֶזיָנה” )בעמוד הבא(.

ֵנה. ָהֲעבֹוָדה – )בבית המקדש: הקרבנות(. ִלְדִביר  ֵעה – ּפְ ְרֵצה – יהי לרצון. ׁשְ
י – וקרבנות.  ֵ - להיכל )כינוי לבית המקדש(. ְוִאּשׁ

ְוֵיָרֶצה – ויתקבל ברצון. ִלְפֵלָטה – להצלה.



ה ח נ מ ת  ל י פ ת

176

ה ר ש ע ה  נ ו מ ש

רּוְך  ּבָ ַרֲחִמים.  ּבְ ְלִצּיֹון  ׁשּוְבָך  ּבְ ֵעיֵנינּו  ְוֶתֱחֶזיָנה 

ִכיָנתֹו ְלִצּיֹון. ֲחִזיר ׁשְ ה יהוה, ַהּמַ ַאּתָ
יח. הודאה

כורעים ומׁשתחוים בתחילת ברכת ההודאה ומזדקפים באמירת השם, 
ובסוף הברכה כופפים את הברכיים במילה ”ברוך”, מׁשתחוים במילה ”אתה”, 

ומזדקפים ואומרים את השם.
כשהש”ץ מתחיל ”מודים” הקהל מׁשתחוה אתו ואומר ”מודים דרבנן”.

ה  ַאּתָ מֹוִדים ֲאַנְחנּו ָלְך ׁשָ

הּוא יהוה ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי 

ָוֶעד,  ְלעֹוָלם  ֲאבֹוֵתינּו 

ֵענּו  ִיׁשְ ָמֵגן  ינּו,  ַחּיֵ צּור 

ָודֹור.  ְלדֹור  הּוא  ה  ַאּתָ

ֶתָך  ִהּלָ ר ּתְ ָך ּוְנַסּפֵ נֹוֶדה ּלְ

סּוִרים  ַהּמְ ינּו  ַחּיֵ ַעל 

מֹוֵתינּו  ִנׁשְ ְוַעל  ָיֶדָך,  ּבְ

יָך  קּודֹות ָלְך, ְוַעל ִנּסֶ ַהּפְ

ְוַעל  נּו,  ִעּמָ יֹום  ׇכל  ּבְ ׁשֶ

ְוטֹובֹוֶתיָך  ִנְפְלאֹוֶתיָך 

ָוֹבֶקר  ֶעֶרב  ֵעת,  ׇכל  ּבְ ׁשֶ

מודים דרבנן

ה  ַאּתָ מֹוִדים ֲאַנְחנּו ָלְך ׁשָ

הּוא יהוה ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי 

ר,  ׂשָ ֲאבֹוֵתינו, ֱאלֵֹהי ׇכל ּבָ

ית.  ֵראׁשִ ּבְ יֹוֵצר  יֹוְצֵרנּו, 

ְמָך  ְלׁשִ ְוהֹוָדאֹות  ָרכֹות  ּבְ

ַעל  דֹוׁש  ְוַהּקָ דֹול  ַהּגָ

ן  ּכֵ נּו.  ְמּתָ ְוִקּיַ ֶהֱחִייָתנּו  ׁשֶ

ְוֶתֱאֹסף  ֵמנּו  ּוְתַקּיְ נּו  ַחּיֵ ּתְ

ָך  ֻלּיֹוֵתינּו ְלַחְצרֹות ׇקְדׁשֶ ּגָ

ְוַלֲעׂשֹות  יָך  ֻחּקֶ מֹור  ִלׁשְ

ֵלָבב  ּבְ ָך  ּוְלׇעְבּדְ ְרצֹוֶנָך 

מֹוִדים  ָאנּו  ׁשֶ ַעל  ֵלם,  ׁשָ

רּוְך ֵאל ַההֹוָדאֹות. ָלְך. ּבָ

י  ּכִ ְוַהְמַרֵחם  ַרֲחֶמיָך,  י לֹא ָכלּו֘  ּכִ ָרִים. ַהּטֹוב  ְוָצה�

ינּו ָלְך. י ֵמעֹוָלם ִקּוִ ּמּו ֲחָסֶדיָך, ּכִ לֹא ַת֫
ְוֶתֱחֶזיָנה – ותראינה. 

ֵענּו – מגן ומושיע לנו.  צּור – חוזק. ָמֵגן ִיׁשְ
קּודֹות ָלְך – המופקדות )כפיקדון(. ֶעֶרב ָוֹבֶקר ְוָצָהָרִים – )מודים אנחנו  ַהּפְ

לך(. ַהּטֹוב – )אתה הוא הטוב(. 

ָך – לבית המקדש,  ׇקְדׁשֶ ְלַחְצרֹות  ית – בורא העולם יש מאין.  ֵראׁשִ ּבְ יֹוֵצר 
ָאנּו מֹוִדים ָלְך – )מודים אנחנו לך על שזכינו להודות לך(. לירושלים. ַעל ׁשֶ
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בחנוכה ובפורים מוסיפים כאן ”ועל הנסים” )בעמוד הבא(.

נּו  ְמָך ַמְלּכֵ א ׁשִ ְוִיְתַנּשֵׂ ַרְך ְוִיְתרֹוַמם  ִיְתּבָ ם  ּלָ ּכֻ ְוַעל 

ִמיד, ְלעֹוָלם ָוֶעד. ּתָ
...................................................................................................

שכח לומר ”ועל הנסים” וכבר אמר ”ברוך אתה ה’” של חתימת הברכה, אינו חוזר.

על הנסים 

ְוַעל  ׁשּועֹות  ַהּתְ ְוַעל  בּורֹות  ַהּגְ ְוַעל  ְרָקן  ַהּפֻ ְוַעל  ים  ּסִ ַהּנִ ְוַעל 
ַלֲאבֹוֵתינּו  יָת  ָעׂשִ ׁשֶ ְלָחמֹות  ַהּמִ ְוַעל  ָחמֹות  ַהּנֶ ְוַעל  ְפָלאֹות  ַהִנּ

ה. ַמן ַהּזֶ ּזְ ִמים ָהֵהם, ּבִ ּיָ ּבַ
בחנוכה

יֹוָחָנן  ן  ּבֶ ְתָיהּו  ַמּתִ יֵמי  ּבִ

ּוָבָניו,  מֹוַנאי  ַחׁשְ דֹול  ּגָ ּכֵֹהן 

ָעה  ָעְמָדה ַמְלכּות ָיָון ָהְרׁשָ ׁשֶ ּכְ

יָחם  ּכִ ְלַהׁשְ ָרֵאל  ִיׂשְ ָך  ַעּמְ ַעל 

י  ֵמֻחּקֵ ּוְלַהֲעִביָרם  ּתֹוָרֶתָך 

ַרֲחֶמיָך  ּבְ ה  ְוַאּתָ ְרצֹוֶנָך, 

ֵעת  ּבְ ָלֶהם  ְדּתָ  ָעַמ֫ ים  ָהַרּבִ

ְנּתָ  ּ ַד֫ ִריָבם,  ֶאת  ְבּתָ  ַר֫ ָצָרָתם, 

ְמּתָ ֶאת ִנְקָמָתם,  יָנם, ָנַק֫ ֶאת ּדִ

ים,  ׁשִ ַחּלָ ַיד  ּבְ ִגּבֹוִרים  ְרּתָ  ָמַס֫

ּוְטֵמִאים  ים,  ְמַעּטִ ַיד  ּבְ ים  ְוַרּבִ

ַיד  ּבְ ִעים  ּוְרׁשָ ְטהֹוִרים,  ַיד  ּבְ

עֹוְסֵקי  ַיד  ּבְ ְוֵזִדים  יִקים,  ַצּדִ

דֹול  ם ּגָ יָת ׁשֵ תֹוָרֶתָך, ּוְלָך ָעׂשִ֫

בפורים

ן  ׁשּוׁשַ ּבְ ר  ְוֶאְסּתֵ ַכי  ׇמְרּדְ יֵמי  ּבִ

ָעַמד ֲעֵליֶהם ָהָמן  ׁשֶ יָרה, ּכְ ַהּבִ

ִמיד ַלֲהרֹג  ׁש ְלַהׁשְ ּקֵ ּבִ ע,  ָהָרׁשָ

הּוִדים  ַהּיְ ל  ּכׇ ֶאת  ד  ּוְלַאּבֵ

ים  ְוָנׁשִ ַטף  ָזֵקן  ְוַעד  ַער  ִמּנַ֫

ר  ָעׂשָ ה  לֹוׁשָ ׁשְ ּבִ ֶאָחד,  יֹום  ּבְ

הּוא  ר,  ָעׂשָ ֵנים  ׁשְ ְלֹחֶדׁש 

ָלבֹוז.  ָלָלם  ּוׁשְ ֲאָדר,  ֹחֶדׁש 

ְרּתָ  ים ֵהַפ֫ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ה ּבְ ְוַאּתָ

ֶאת  ְלּתָ  ְוִקְלַק֫ ֲעָצתֹו,  ֶאת 

מּולֹו  ֫בֹוָת ּלֹו ּגְ ְבּתֹו, ַוֲהׁשֵ ַמֲחׁשַ

ָניו  רֹאׁשֹו, ְוָתלּו אֹותֹו ְוֶאת ּבָ ְבּ

ַעל ָהֵעץ.

ּוֻפְרָקן  ְגדֹוָלה  ׁשּוָעה  ּתְ יָת  ָעׂשִ֫ ָרֵאל  ִיׂשְ ָך  ּוְלַעּמְ עֹוָלֶמָך,  ּבְ ְוָקדֹוׁש 

יֶתָך, ּוִפּנּו ֶאת ֵהיָכֶלָך,  אּו ָבֶניָך ִלְדִביר ּבֵ ְך ּבָ ַחר ּכָ ה. ְוַא֫ ַהּיֹום ַהּזֶ ּכְ

ְוָקְבעּו  ָך,  ׇקְדׁשֶ ַחְצרֹות  ּבְ ֵנרֹות  יקּו  ְוִהְדִל֫ ָך,  ׁשֶ ִמְקּדָ ֶאת  ְוִטֲהרּו 

דֹול. ְמָך ַהּגָ ל ְלׁשִ ּלּו ְלהֹודֹות ּוְלַהּלֵ ה ֵא֫ מֹוַנת ְיֵמי ֲחֻנּכָ ׁשְ

ם” )בראש העמוד(. ּלָ וממשיכים ”ְוַעל ּכֻ

אסתר ג

ְרָקן – הישועה.  ים – )נמשך אל ”מודים” שלמעלה(. ַהּפֻ ּסִ ְוַעל ַהּנִ
ם – )על כל הטובות והנסים(.  ּלָ ְוַעל ּכֻ
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בעשרת ימי תשובה מוסיפים ”וכתוב” )ואם שכח, אינו חוזר(:

ָך. ֵני ְבִריֶת֫ ל ּבְ ים טֹוִבים ּכׇ ּוְכֹתב ְלַחּיִ

ְמָך  ָלה, ִויַהְללּו ִויָבְרכּו ֶאת ׁשִ ים יֹו֫דּוָך ּסֶ֫ ְוׇכל ַהַחּיִ

ְיׁשּוָעֵתנּו  ָהֵאל  טֹוב,  י  ּכִ ְלעֹוָלם  ֱאֶמת  ּבֶ דֹול  ַהּגָ

יהוה,  ה  ַאּתָ רּוְך  ּבָ ַהּטֹוב.  ָהֵאל  ֶסָלה,  ְוֶעְזָרֵתנּו 

ְמָך ּוְלָך ָנֶאה ְלהֹודֹות. ַהּטֹוב ׁשִ
...................................................................................................

בחזרת הש”ץ בתענית אומרים ברכת כהנים. לפני הברכה אומרים הכהנים בלחש:

יָתנּו ְלָבֵרְך ֶאת  ּוִ ּצִ ָרָכה זֹו ׁשֶ ֵהא ּבְ ּתְ ָפֶניָך יהוה ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו, ׁשֶ ְיִהי ָרצֹון ִמּלְ
ה ְוַעד עֹוָלם. ּה ִמְכׁשֹול ְוָעוׂן ֵמַעּתָ ֵלָמה, ְולֹא ִיְהֶיה ּבָ ָרָכה ׁשְ ָרֵאל ּבְ ָך ִיׂשְ ַעּמְ

אם עלו כהנים לדוכן קוראים להם: ּכֲֹהִנים 

)לכהן יחיד אין קוראים( והכהנים מברכים:

ֶמֶלְך  ֱאלֵֹהינּו  יהוה  ה  ַאּתָ רּוְך  ּבָ
תֹו  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ נּו  ׁשָ ִקּדְ ר  ֲאׁשֶ ָהעֹוָלם, 
ַעּמֹו  ֶאת  ְלָבֵרְך  נּו  ְוִצּוָ ַאֲהרֹן,  ל  ׁשֶ
ַאֲהָבה. )הקהל: ָאֵמן(  ָרֵאל ּבְ ִיׂשְ

והש”ץ מקריא מלה במלה:

ָך: )הקהל: ָאֵמן( ְמֶר֫ ֶרְכָך֘ יהוה ְוִיׁשְ ְיָבֽ
 : ּךָ ָניו ֵאֶליָך ִויֻחּנֶ֫ ָיֵאר יהוה ּפָ

)הקהל: ָאֵמן(

ָניו ֵאֶליָך א יהוה ּפָ ִיּשָׂ
לֹום:         )הקהל: ָאֵמן( ם ְלָך ׁשָ ְוָיׂשֵ

אם אין כהנים עולים לדוכן, אומר 

הש”ץ:

ְרֵכנּו  ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו, ּבָ
ּתֹוָרה  ּבַ ת  ׁשֶ ּלֶ ַהְמׁשֻ ָרָכה  ּבְ ּבַ
ָך,  ַעְבּדְ ה  מׁשֶ ְיֵדי  ַעל  תּוָבה  ַהּכְ
ּוָבָניו  ַאֲהרֹן  י  ִמּפִ ָהֲאמּוָרה 

ָאמּור: ָך, ּכָ ּכֲֹהִנים ַעם ְקדֹוׁשֶ

ָך:   ְמֶר֫ ֶרְכָך֮ יהוה ְוִיׁשְ ְיָבֽ
ן ְיִהי ָרצֹון( )הקהל: ּכֵ

 : ּךָ ָניו ֵאֶליָך ִויֻחּנֶ֫ ָיֵאר יהוה ּפָ
ן ְיִהי ָרצֹון( )הקהל: ּכֵ

ָניו ֵאֶליָך  א יהוה ּפָ ִיּשָׂ
ן ְיִהי ָרצֹון( לֹום: )הקהל: ּכֵ ם ְלָך ׁשָ ְוָיׂשֵ

לֹום” )בעמוד הבא( ים ׁשָ והש”ץ ממשיך ”ׂשִ

נוהגים לומר בלחש לאחר ברכת כהנים 
)במקור תוקן עבור מי שחלם חלום ונפשו עגומה עליו(:

ים  ׂשִ ּתָ לֹום. ְיִהי ָרצֹון ׁשֶ ְמָך ׁשָ לֹום ְוׁשִ ה ׁשָ ְגבּוָרה, ַאּתָ רֹום ׁשֹוֵכן ּבִ ּמָ יר ּבַ ַאּדִ
לֹום. ֶמֶרת ׁשָ ים ּוְבָרָכה ְלִמׁשְ ָרֵאל ַחּיִ ית ִיׂשְ ָך ּבֵ ל ַעְמּ ָעֵלינּו ְוַעל ּכׇ

ל עֹוָלם” )בסוף העמוד הבא( והכהנים ממשיכים ”ִרּבֹונֹו ׁשֶ

במדבר ו

ְמָך – ששמך טוב.  ָלה – לנצח. ַהּטֹוב ׁשִ ּסֶ
ת - המורכבת משלושה פסוקי ברכה. ׁשֶ ּלֶ ַהְמׁשֻ

ה  ַאּתָ ה’.  של  משכנו  כביכול  היא  הגבורה   – ְגבּוָרה  ּבִ ׁשֹוֵכן  חזק.   – יר  ַאּדִ
לֹום – )”מלך שהשלום שלו”; ”שלום  ְמָך ׁשָ לֹום – אתה מקור השלום. ְוׁשִ ׁשָ

הוא אחד הכינויים של הקב”ה(. 
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יט. ברכת שלום

ָוֶחֶסד ֵחן  ים  ַחּיִ ּוְבָרָכה,  טֹוָבה  לֹום  ׁשָ ים  ׂשִ

ְרֵכנּו  ּבָ ָך.  ַעּמֶ ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ּכׇ ְוַעל  ָעֵלינּו  ְוַרֲחִמים 

ֶניָך  ּפָ ְבאֹור  י  ּכִ ֶניָך,  ּפָ אֹור  ּבְ ֶאָחד  ּכְ נּו  ּלָ ּכֻ ָאִבינּו 

ְוַאֲהַבת ֶחֶסד  ים  ַחּיִ ּתֹוַרת  נּו יהוה ֱאלֵֹהינּו  ּלָ ָנַתּתָ 

לֹום. ְוטֹוב ִיְהֶיה  ים ְוׁשָ ּוְצָדָקה ּוְבָרָכה ְוַרֲחִמים ְוַחּיִ

ׇכל  ָרֵאל ּבְ ָך ִיׂשְ ל ַעּמְ ֵעיֶניָך ְלָבְרֵכנּו ּוְלָבֵרְך ֶאת ּכׇ ּבְ

לֹוֶמָך. ׁשְ ָעה ּבִ ֵעת ּוְבׇכל ׁשָ

בעשרת ימי תשובה מוסיפים ”בספר חיים” )ואם שכח, אינו חוזר(:

טֹובֹות,  ּוְגֵזרֹות  טֹוָבה,  ּוַפְרָנָסה  לֹום,  ְוׁשָ ָרָכה  ּבְ ים,  ַחּיִ ֵסֶפר  ּבְ

ית  ּבֵ ָך  ַעּמְ ְוׇכל  ֲאַנְחנּו  ְלָפֶניָך,  ֵתב  ְוִנּכָ ֵכר  ִנּזָ ְוֶנָחמֹות,  ְיׁשּועֹות 

לֹום. ים טֹוִבים ּוְלׁשָ ָרֵאל, ְלַחּיִ ִיׂשְ

לֹום. ָ ּשׁ ָרֵאל ּבַ ה יהוה, ַהְמָבֵרְך ֶאת ַעּמֹו ִיׂשְ רּוְך ַאּתָ ּבָ

ֹגֲאִלי: Ôיָך, יהוה צּוִרי ו ָפֶנ֫ Ôי ל ֶהְגיֹון ִלּבִ Ôָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ו Ôִיְהיּו ל

עד כאן חזרת הש”ץ

...................................................................................................

לאחר ברכת כהנים, הכהנים אומרים:

מֹו  ּכְ נּו  ִעּמָ ה  ֲעׂשֵ ה  ַאּתָ ַאף  ָעֵלינּו.  ַזְרּתָ  ּגָ ׁשֶּ ַמה  ינּו  ָעׂשִ עֹוָלם,  ל  ׁשֶ ִרּבֹונֹו 

ֶאת  ָך  ַעּמְ ֶאת  ּוָבֵרְך  ַמִים  ָ ַהּשׁ ִמן  ָך  ׇקְדׁשְ עֹון  ִמּמְ יָפה  ִק֫ ַהׁשְ נּו~  ֫ ִהְבַטְחּתָ ׁשֶ

ְעּתָ ַלֲאֹבֵתינּו ֶאֶרץ ָזַבת  ּבַ ר ִנׁשְ ֲאׁשֶ ה ָלנּו, ּכַ ר ָנַתּתָ ָרֵאל ְוֵאת ָהֲאָדָמה ֲאׁשֶ ִיׂשְ

ָחָלב ּוְדָבׁש:

יש נוהגים שמי שחלם חלום רע Øומר כאן ’רבונו של עולם אני שלך’ וכו’ 
)לעיל עמ’ 130(.

תהלים יט

דברים כו

ים ְוַאֲהַבת  ֶניָך – בפניך המאירות  )באהבתך הנגלית לנו(. ּתֹוַרת ַחּיִ ְבאֹור ּפָ
ֶחֶסד – התורה היא תורת חיים והיא מחנכת אותנו לאהבת חסד. 
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תפילת מר בריה דרבינא

ְוִלְמַקְלַלי  ִמְרָמה,  ר  ּבֵ ִמּדַ ָפַתי  ּוׂשְ ֵמָרע  ְלׁשֹוִני  ְנֹצר  ֱאלַֹהי, 

תֹוָרֶתָך,  י ּבְ ַתח ִלּבִ ְהֶיה. ּפְ ָעָפר ַלּכֹל ּתִ י ּכֶ י ִתּדֹם, ְוַנְפׁשִ ַנְפׁשִ

ִבים ָעַלי  ִמים ְוַהחֹוׁשְ י. ְוׇכל ַהּקָ ְרּדֹף ַנְפׁשִ ְוַאֲחֵרי ִמְצֹוֶתיָך ּתִ

ְלַמַען  ה  ֲעׂשֵ ם.  ְבּתָ ַמֲחׁשַ ְוַקְלֵקל  ָרָעה, ְמֵהָרה ָהֵפר ֲעָצָתם 

ה ְלַמַען  ה ְלַמַען ּתֹוָרֶתָך, ֲעׂשֵ ה ְלַמַען ְיִמיֶנָך, ֲעׂשֵ ֶמָך, ֲעׂשֵ ׁשְ

ִני: יָעה ְיִמיְנָך ַוֲעֵנ֫ ֶתָך. ְלַמַען ֵיָחְלצּון ְיִדיֶדיָך הֹוׁשִ֫ ָ ְקֻדּשׁ

ֹגֲאִלי: Ôָפֶניָך. יהוה צּוִרי ו Ôי ל ֶהְגיֹון ִלּבִ Ôָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ו Ôִיְהיּו ל

לפני ”עושה שלום” כורע ופוסע שלוש פסיעות אחורנית ומחווה קידה לשמאל, 

לימין ולאמצע, ושוהה מעט לפני שחוזר למקומו. 

בתפילה בציבור חוזר למקומו לקראת התחלת הקדושה )עמ’ 168(.

ְמרֹוָמיו, לֹום ּבִ ה ׁשָ ֹעׂשֶ
בעשרת ימי תשובה: 

ְמרֹוָמיו, לֹום ּבִ ָ ה ַהּשׁ ֹעׂשֶ

ָרֵאל, ְוִאְמרּו ָאֵמן. ל ִיׂשְ לֹום ָעֵלינּו ְוַעל ּכׇ ה ׁשָ הּוא ַיֲעׂשֶ

ׁש  ְקּדָ ית ַהּמִ ֶנה ּבֵ ּבָ ּיִ ָפֶניָך יהוה ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו, ׁשֶ ְיִהי ָרצֹון ִמּלְ

יֵמי עֹוָלם  ִיְרָאה ּכִ ם ַנֲעׇבְדָך ּבְ תֹוָרֶתָך. ְוׁשָ ְמֵהָרה ְבָיֵמינּו, ְוֵתן ֶחְלֵקנּו ּבְ ּבִ

יֵמי עֹוָלם  ָלִם ּכִ ִנים ַקְדמֹוִניֹות. ְוָעְרָבה ַליהוה ִמְנַחת ְיהּוָדה ִוירּוׁשָ ּוְכׁשָ

ִנים ַקְדמֹוִניֹת: ּוְכׁשָ

בתפילה בציבור הש”ץ חוזר על התפילה )עמ’ 167(, ומתחיל ”אדני שפתי תפתח”. 

אחר כל אחת מברכותיו של הש”ץ השומעים עונים ”אמן”. אחרי ”מחיה המתים” 

דרבנן”.  ”מודים  אתו  הציבור  אומר  ”מודים”  מתחיל  וכשהוא  קדושה.  אומרים 

”ברכת  סדר  ומוסיפים  ל’רופא’,  ’גואל’  בין  ’עננו’  ברכת  מוסיפים  ציבור  בתענית 

כהנים”. הש”ץ מסיים תפילתו בפסוק ”יהיו לרצון”.

בימים שאין אומרים בהם תחנון אומר הש”ץ קדיש שלם )עמ’ 187(.

ברכות יז

תהלים ס 

שם יט

אבות פרק ה

מלאכי ג

ָעָפר – )שהכל  מֹור. ֵמָרע – מלדבר רע. ִתּדֹם – תשתוק )ולא תענה(. ּכֶ ְנֹצר – ׁשְ
ה’  )ימין   – ְיִמיֶנָך  ְלַמַען  בקשתי(.  )את   – ה  ֲעׂשֵ נעלב(.  ואינו  עליו,  דורכים 

י – מחשבות לבי.  הרוממה(. ֵיָחְלצּון – יינצלו. ְיִדיֶדיָך – ישראל. ְוֶהְגיֹון ִלּבִ

תֹוָרֶתָך – שנהיה עוסקים בתורה.  ְוֵתן ֶחְלֵקנּו ּבְ
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אומרים  שאין  הימים  ובכל  ויו”ט,  שבת  בערב  במנחה  ותחנון  וידוי  אומרים  אין 

חוץ מאשר פסח   – הימים ההם  לא במנחה שלפני  וגם   ,)64 עמ’  )ראה  בשחרית 

שני וערב ראש השנה וערב יום הכיפורים שבהם אומרים תחנון במנחה שלפניהם.

בעשרת ימי תשובה ובתענית ציבור יש נוהגים לומר כאן ’אבינו מלכנו’ )עמ’ 183(.

וידוי

ְוַאל  ֵתנּו  ִפּלָ ּתְ ְלָפֶניָך  בֹוא  ּתָ ֲאבֹוֵתינּו,  ֵואלֵֹהי  ֱאלֵֹהינּו 

ֶרף לֹוַמר  י ֹע֫ י ָפִנים ּוְקׁשֵ ֵאין ָאנּו ַעּזֵ ֵתנּו, ׁשֶ ִחּנָ ם ִמּתְ ְתַעּלַ ּתִ

יִקים ֲאַנְחנּו ְולֹא  ְלָפֶניָך יהוה ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו ַצּדִ

ָחָטאנּו, ֲאָבל ֲאַנְחנּו ַוֲאבֹוֵתינּו ָחָטאנּו.

ֶהֱעִוינּו,  ִפי,  ֹד֫ ְרנּו  ּבַ ּדִ ַזְלנּו,  ּגָ ַגְדנּו,  ּבָ ְמנּו,  ָאׁשַ

ָיַעְצנּו  ֶקר,  ׁשֶ ָטַפְלנּו  ָחַמְסנּו,  ַזְדנּו,  ְענּו,  ְוִהְרׁשַ

ָעִוינּו,  ָסַרְרנּו,  ִנַאְצנּו,  ָמַרְדנּו,  ַלְצנּו,  ְבנּו,  ּזַ ּכִ ָרע, 

ַחְתנּו,  ׁשִ ְענּו,  ָרׁשַ ֹעֶרף,  ינּו  ִ ִקּשׁ ָצַרְרנּו,  ְענּו,  ׁשַ ּפָ

ְענּו. ְעּתָ ִעינּו, ּתִ ַעְבנּו, ּתָ ּתִ

ָלנּו,  ָוה  ׁשָ֫ ְולֹא  ַהּטֹוִבים  ֶטיָך  ּפָ ׁשְ ּוִמּמִ ְצֹוֶתיָך  ִמּמִ ַסְרנּו 

יָת,  ָעׂשִ ֱאֶמת  י  ּכִ ָעֵלינּו,  א  ַהּבָ ל  ּכׇ ַעל  יק  ַצּדִ ה  ְוַאּתָ

ְענּו: ַוֲאַנְחנּו ִהְרׁשָ

המתפלל ביחידות אינו אומר י”ג מדות

שלוש עשרה מדות

ׁשּוָבה  ה ּוַבַעל ָהַרֲחִמים ִנְקֵראָת. ְוֶדֶרְך ּתְ ִים ַאּתָ ֵאל ֶאֶרְך ַאּפַ

ְזּכֹור ַהּיֹום ּוְבׇכל יֹום ְלֶזַרע  ת ַרֲחֶמיָך ַוֲחָסֶדיָך ּתִ ֻדּלַ הֹוֵריָת. ּגְ

נחמיה ט

ֹדִפי – דברים מגונים. ַזְדנּו – חטאנו במזיד. ָטַפְלנּו – חיברנו. ַלְצנּו – דיברנו 
ַעְבנּו – עשינו תועבות.  דברי לעג וליצנות. ִנַאְצנו – ִהכעסנו. ָצַרְרנו – ִהצקנו. ּתִ

ְענּו – רימינו.  ְעּתָ ִעינּו – סרנו מן הדרך הנכונה. ּתִ ּתָ
ָוה – לא היה כדאי. ְולֹא ׁשָ
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ַעל ָהַרֲחִמים.  ה הּוא ּבַ י ַאּתָ ַרֲחִמים, ּכִ ֶפן ֵאֵלינּו ּבְ ְיִדיֶדיָך. ּתֵ֫

ֶדם.  ֫ ִמּקֶ ֶלָעָנו  הֹוַדְעּתָ  ּכְ ם,  ְנַקּדֵ ֶניָך  ּפָ ה  ּוִבְתִפּלָ ַתֲחנּון  ּבְ

ָנֶפיָך ֶנְחֶסה  תּוב. ּוְבֵצל ּכְ תֹוָרְתָך ּכָ מֹו ּבְ ָך ׁשּוב, ּכְ ֵמֲחרֹון ַאּפְ

ע ְוִתְמֶחה  ׁשַ ֲעֹבר ַעל ּפֶ ָעָנן. ּתַ ֶרד יהוה ּבֶ יֹום ַוּיֵ ְוִנְתלֹוָנן, ּכְ

יב ֶמּנּו  ְוָעֵתנּו ְוַתְקׁשִ ֲאִזין ׁשַ ם. ּתַ ב ִעּמֹו ׁשָ ְתַיּצֵ יֹום ַוּיִ ם, ּכְ ָאׁשָ

ם ֶנֱאַמר~  ם יהוה, ְוׁשָ ְקָרא ְבׁשֵ יֹום ַוּיִ ַמֲאָמר, ּכְ

ְקָרא ָניו, ַוּיִ ֲעֹבר יהוה ַעל ּפָ ַוּיַ

ְוַרב  ִים  ַאּפַ ֶאֶרְך  ְוַחּנּון,  ַרחּום  ֵאל  יהוה,  יהוה, 

ע  א ָעֹון ָוֶפׁשַ ֶסד ָלֲאָלִפים, ֹנׂשֵ ֶסד ֶוֱאֶמת: ֹנֵצ֮ר ֶח֫ ֶח֫

אֵתנּו  ּוְלַחּטָ ַלֲעֹוֵננּו  ְוָסַלְחּתָ  ה:  ְוַנּקֵ ָאה,  ְוַחּטָ

ָלנּו  ְמַחל  ָחָטאנּו,  י  ּכִ ָאִבינּו  ָלנּו  ְסַלח  נּו:  ּוְנַחְלּתָ֫

ח, ְוַרב  ה ֲאֹדָני טֹוב ְוַסּלָ י ַאּתָ ְענּו. ּכִ י ָפׁשָ נּו ּכִ ַמְלּכֵ

ֶחֶסד ְלׇכל ֹקְרֶאיָך:

נפילת אפיים

ים  י ַרּבִ א ְבַיד יהוה ּכִ ָלה ּנָ ד, ַצר ִלי ְמֹאד, ִנּפְ ִוד ֶאל ּגָ ַוּיֹאֶמר ּדָ

ָלה: ַרֲחָמיו, ּוְבַיד ָאָדם ַאל ֶאּפֹ֫

ַרֲחִמים,  ָמֵלא  ְלָפֶניָך. יהוה  ָחָטאִתי  ְוַחּנּון  ַרחּום 

ֲחנּוָני. ל ּתַ ַרֵחם ָעַלי ְוַקּבֵ

שם

תהלים פו

שמואל ב כד

ֶדם – מלפנים. ְוִנְתלֹוָנן  הֹוַדְעּתָ – כמו שהודעת. ֶלָעָנו – )למשה רבינו(. ִמּקֶ ּכְ
ֲעֹבר ַעל – תסלח. ֶמּנּו – ממנו. ַמֲאָמר – אמירתנו.  – נלון ונתגורר. ּתַ

ִים – סבלן, דוחה את הכעס. ְוַרב ֶחֶסד ֶוֱאֶמת  ַחּנּון – מלא חנינה. ֶאֶרְך ַאּפַ
– מרבה לעשות חסד ואמת. ֹנֵצר ֶחֶסד ָלֲאָלִפים – שומר חסדו לאלפי דורות. 

נּו – תיקח אותנו לנחלה. א – סולח. ּוְנַחְלּתָ ֹנׂשֵ
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ִני  ׇחּנֵ ֵרִני:  ְתַיּסְ ֲחָמְתָך  ּבַ ְוַאל  תֹוִכיֵחִני,  ָך  ַאּפְ ּבְ ַאל  יהוה 

י  י ִנְבֲהלּו ֲעָצָמי: ְוַנְפׁשִ ִני, ְרָפֵאִני יהוה ּכִ י ֻאְמַלל ָא֫ יהוה ּכִ

ָצה  ַחּלְ ה יהוה,  ה יהוה ַעד ָמָתי: ׁשּוָב֮ ְוַאּתָ ִנְבֲהָלה ְמֹאד, 

אֹול  ׁשְ ֶות ִזְכֶרָך, ּבִ ּמָ י ֵאין ּבַ ָך: ּכִ יֵעִני ְלַמַען ַחְסּדֶ י, הֹוׁשִ ַנְפׁשִ

ִתי,  ִמּטָ ַלְיָלה  ְבׇכל  ֶחה  ַאׂשְ ַאְנָחִתי,  ְבּ י  ְעּתִ ָיַג֫ ְך:  ּלָ ֫יֹוֶדה  ִמי 

ׇכל  ּבְ ַעס ֵעיִני, ָעְתָקה  ה ִמּכַ ׁשָ י ַאְמֶסה: ָעׁשְ ִדְמָעִתי ַעְרׂשִ ּבְ

ְכִיי:  ַמע יהוה קֹול ּבִ י ׁשָ ֶון, ּכִ ֲעֵלי ָא֫ ל ּפֹ֫ י ּכׇ ּנִ צֹוְרָרי: ֫סּורּו ִמּמֶ

ֲהלּו ְמֹאד  ׁשּו ְוִיּבָ ח: ֵיֹב֫ ִתי ִיּקָ ִפּלָ ִתי, יהוה ּתְ ִחּנָ ַמע יהוה ּתְ ׁשָ

ַגע: בּו ֵי֫בֹׁשּו ָר֫ ל ֹאְיָבי, ָיׁשֻ֫ ּכׇ
בעשרת ימי תשובה ובתעניות ציבור אומרים כאן ”אבינו מלכנו”

נוהגים לפתוח את ארון הקודש לפני אמירת ”אבינו מלכנו” ולעמוד.

”אבינו מלכנו”

נּו, ָחָטאנּו ְלָפֶניָך. ָאִבינּו ַמְלּכֵ

ה. ּתָ א ָא֫ נּו, ֵאין ָלנּו ֶמֶלְך ֶאּלָ ָאִבינּו ַמְלּכֵ

ֶמָך. נּו ְלַמַען ׁשְ ה ִעּמָ נּו, ֲעׂשֵ ָאִבינּו ַמְלּכֵ

בעשרת ימי תשובה: 

נּו,  ָאִבינּו ַמְלּכֵ
ָנה טֹוָבה. ׁש ָעֵלינּו ׁשָ ַחּדֵ

בתענית ציבור:

נּו,  ָאִבינּו ַמְלּכֵ
ָנה טֹוָבה. ֵרְך ָעֵלינּו ׁשָ ּבָ

ל ְגֵזרֹות ָקׁשֹות. ל ֵמָעֵלינּו ּכׇ ּטֵ נּו, ּבַ ָאִבינּו ַמְלּכֵ

בֹות ׂשֹוְנֵאינּו. ל ַמְחׁשְ ּטֵ נּו, ּבַ ָאִבינּו ַמְלּכֵ

נּו, ָהֵפר ֲעַצת אֹוְיֵבינּו. ָאִבינּו ַמְלּכֵ

ִטין ֵמָעֵלינּו. ל ַצר ּוַמׂשְ ה ּכׇ ּלֵ נּו, ּכַ ָאִבינּו ַמְלּכֵ

ִטיֵנינּו ּוְמַקְטְרֵגינּו. ּיֹות ַמׂשְ נּו, ְסֹתם ּפִ ָאִבינּו ַמְלּכֵ

ִחית ְוָעֹון ִבי ּוַמׁשְ ה ֶדֶבר ְוֶחֶרב ְוָרָעב ּוׁשְ ּלֵ נּו, ּכַ ָאִבינּו ַמְלּכֵ

ֵני ְבִריֶתָך. ַמד ִמּבְ ּוׁשְ

תהלים ו

ֶות  ּמָ ָצה – הצל. ּבַ תֹוִכיֵחִני – תייסרני. ִנְבֲהלּו ֲעָצָמי – עצמותיי רועדות. ַחּלְ
ֶחה וכו’ – אני  י – עייפתי. ְבַאְנָחִתי – מרוב אנחות. ַאׂשְ – אחרי המוות. ָיַגְעּתִ
ממסס.   – ַאְמֶסה  משכבי.   – י  ַעְרׂשִ בדמעותיי.  ומיטתי שוחה  על חטאי  בוכה 

ָכל צֹוְרָרי – מכל  ַעס – מצער, מיגון. ָעְתָקה – זקנה. ּבְ ה – כבתה. ִמּכַ ׁשָ ָעׁשְ
ֹֹשּׁו – ישובו אחור בבושה. ָרַגע – מיד. בּו ֵיב מה שגרמו לי שונאיי. ָיׁשֻ
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ֲחָלֶתָך. ָפה ִמּנַ נּו, ְמַנע ַמּגֵ ָאִבינּו ַמְלּכֵ

נּו, ְסַלח ּוְמַחל ְלׇכל ֲעֹונֹוֵתינּו. ָאִבינּו ַמְלּכֵ

ֶגד ֵעיֶניָך. ֵעינּו ְוַחּטֹאֵתינּו ִמּנֶ ׁשָ נּו, ְמֵחה ְוַהֲעֵבר ּפְ ָאִבינּו ַמְלּכֵ

ים ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ נּו, ְמֹחק ּבְ ָאִבינּו ַמְלּכֵ
ְטֵרי חֹובֹוֵתינּו. ל ׁשִ ּכׇ

מכאן ועד אחרי ’סליחה ומחילה’
נוהגים שהש”ץ והקהל אחריו אומרים משפט אחרי משפט.

ֵלָמה ְלָפֶניָך. ְתׁשּוָבה ׁשְ נּו, ַהֲחִזיֵרנּו ּבִ ָאִבינּו ַמְלּכֵ

ָך. ֵלָמה ְלחֹוֵלי ַעּמֶ ַלח ְרפּוָאה ׁשְ נּו, ׁשְ ָאִבינּו ַמְלּכֵ

יֵננּו. ַזר ּדִ נּו, ְקַרע רֹוַע ּגְ ָאִבינּו ַמְלּכֵ

ִזְכרֹון טֹוב ְלָפֶניָך. נּו, ׇזְכֵרנּו ּבְ ָאִבינּו ַמְלּכֵ

בעשרת ימי תשובה:

ְתֵבנּו נּו, ּכׇ ָאִבינּו ַמְלּכֵ
ים טֹוִבים. ֵסֶפר ַחּיִ ּבְ

ְתֵבנּו נּו, ּכׇ ָאִבינּו ַמְלּכֵ
ה ִויׁשּוָעה. ֻאּלָ ֵסֶפר ּגְ ּבְ

ְתֵבנּו נּו, ּכׇ ָאִבינּו ַמְלּכֵ
ָלה. ְרָנָסה ְוַכְלּכָ ֵסֶפר ּפַ ּבְ

ְתֵבנּו נּו, ּכׇ ָאִבינּו ַמְלּכֵ
ֵסֶפר ְזֻכּיֹות. ּבְ

ְתֵבנּו נּו, ּכׇ ָאִבינּו ַמְלּכֵ
ֵסֶפר ְסִליָחה ּוְמִחיָלה. ּבְ

בתענית ציבור:

נּו, ׇזְכֵרנּו ָאִבינּו ַמְלּכֵ
ים טֹוִבים. ְלַחּיִ

נּו, ׇזְכֵרנּו ָאִבינּו ַמְלּכֵ
ה ִויׁשּוָעה. ִלְגֻאּלָ

נּו, ׇזְכֵרנּו ָאִבינּו ַמְלּכֵ
ָלה. ְלַפְרָנָסה ְוַכְלּכָ

נּו, ׇזְכֵרנּו ָאִבינּו ַמְלּכֵ
ִלְזֻכּיֹות.

נּו, ׇזְכֵרנּו ָאִבינּו ַמְלּכֵ
ִלְסִליָחה ּוְמִחיָלה.

ָקרֹוב. נּו, ַהְצַמח ָלנּו ְיׁשּוָעה ּבְ ָאִבינּו ַמְלּכֵ

ָך. ָרֵאל ַעּמֶ נּו, ָהֵרם ֶקֶרן ִיׂשְ ָאִבינּו ַמְלּכֵ

יֶחָך. נּו, ָהֵרם ֶקֶרן ְמׁשִ ָאִבינּו ַמְלּכֵ

ְרכֹוֶתיָך. א ָיֵדינּו ִמּבִ נּו, ַמּלֵ ָאִבינּו ַמְלּכֵ

ָבע. א ֲאָסֵמינּו ׂשָ נּו, ַמּלֵ ָאִבינּו ַמְלּכֵ
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ַמע קֹוֵלנּו חּוס ְוַרֵחם ָעֵלינּו. נּו, ׁשְ ָאִבינּו ַמְלּכֵ

ֵתנּו. ִפּלָ ַרֲחִמים ּוְבָרצֹון ֶאת ּתְ ל ּבְ נּו, ַקּבֵ ָאִבינּו ַמְלּכֵ

ֵתנּו. ַמִים ִלְתִפּלָ ֲעֵרי ׁשָ ַתח ׁשַ נּו, ּפְ ָאִבינּו ַמְלּכֵ

י ָעָפר ֲאָנְחנּו. נּו, ְזֹכר ּכִ ָאִבינּו ַמְלּכֵ

ָפֶניָך. נּו ֵריָקם ִמּלְ יֵב֫ ׁשִ נּו, ָנא ַאל ּתְ ָאִבינּו ַמְלּכֵ

ַעת ַרֲחִמים ָעה ַהּזֹאת ׁשְ ָ ֵהא ַהּשׁ נּו, ּתְ ָאִבינּו ַמְלּכֵ

ָפֶניָך. ְוֵעת ָרצֹון ִמּלְ

נּו. נּו, ֲחמֹול ָעֵלינּו ְוַעל עֹוָלֵלינּו ְוַטּפֵ ָאִבינּו ַמְלּכֵ

ָך. ם ׇקְדׁשֶ ה ְלַמַען ֲהרּוִגים ַעל ׁשֵ נּו, ֲעׂשֵ ָאִבינּו ַמְלּכֵ

ה ְלַמַען ְטבּוִחים ַעל ִיחּוֶדָך. נּו, ֲעׂשֵ ָאִבינּו ַמְלּכֵ

ֶמָך. ִים ַעל ִקּדּוׁש ׁשְ ֵאי ָבֵאׁש ּוַבּמַ ה ְלַמַען ּבָ נּו, ֲעׂשֵ ָאִבינּו ַמְלּכֵ

פּוְך. ָ ם ֲעָבֶדיָך ַהּשׁ נּו, ְנֹקם ְלֵעיֵנינּו ִנְקַמת ּדַ ָאִבינּו ַמְלּכֵ

ה ְלַמַעְנָך ִאם לֹא ְלַמֲעֵננּו. נּו, ֲעׂשֵ ָאִבינּו ַמְלּכֵ

יֵענּו. ה ְלַמַעְנָך ְוהֹוׁשִ נּו, ֲעׂשֵ ָאִבינּו ַמְלּכֵ

ים. ה ְלַמַען ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ נּו, ֲעׂשֵ ָאִבינּו ַמְלּכֵ

ּבֹור ְוַהּנֹוָרא דֹול ַהּגִ ְמָך ַהּגָ ה ְלַמַען ׁשִ נּו, ֲעׂשֵ ָאִבינּו ַמְלּכֵ

ְקָרא ָעֵלינּו. ּנִ ׁשֶ

נּו  ה ִעּמָ ים, ֲעׂשֵ נּו ַמֲעׂשִ י ֵאין ּבָ נּו ּכִ נּו ַוֲעֵנ֫ נּו, ׇחּנֵ֫ ָאִבינּו ַמְלּכֵ

יֵענּו. ְצָדָקה ָוֶחֶסד ְוהֹוׁשִ

סוגרים את ארון הקודש.

ָרֵאל, ֵאִרית ִיׂשְ ֹמר ׁשְ ָרֵאל, ׁשְ ׁשֹוֵמר ִיׂשְ

ָרֵאל, ְוַאל יֹאַבד ִיׂשְ

ָרֵאל. ַמע ִיׂשְ ָהאֹוְמִרים ׁשְ

ֵאִרית ַעם ֶאָחד, ֹמר ׁשְ ׁשֹוֵמר ּגֹוי ֶאָחד, ׁשְ

 ְוַאל יֹאַבד ּגֹוי ֶאָחד,

ְמָך יהוה ֱאלֵֹהינּו יהוה ֶאָחד. ַהְמַיֲחִדים ׁשִ
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ֵאִרית ַעם ָקדֹוׁש, ֹמר ׁשְ ׁשֹוֵמר ּגֹוי ָקדֹוׁש, ׁשְ

ְוַאל יֹאַבד ּגֹוי ָקדֹוׁש,

ֹות ְלָקדֹוׁש. לֹׁש ְקֻדּשׁ ׁשָ ים ּבְ ׁשִ ּלְ ַהְמׁשַ

ה  ִהְתַרּצֶ ַתֲחנּוִנים,  ּבְ ס  ּיֵ ּוִמְתּפַ ַרֲחִמים  ּבְ ה  ִמְתַרּצֶ

נּו,  ַמְלּכֵ ָאִבינּו  עֹוֵזר.  ֵאין  י  ּכִ ָעִני,  ְלדֹור  ס  ּיֵ ְוִהְתּפַ

נּו ְצָדָקה  ה ִעּמָ ים, ֲעׂשֵ נּו ַמֲעׂשִ י ֵאין ּבָ נּו ַוֲעֵננּו, ּכִ ׇחּנֵ

נּו. יֵע֫ ָוֶחֶסד ְוהֹוׁשִ

ֵעיֵנינּו:  ָעֶליָך  י  ּכִ ה,  ֲעׂשֶ ּנַ ַמה  ֵנַדע  לֹא  ַוֲאַנְחנּו 

ה:  ֵהּמָ ֵמעֹוָלם  י  ּכִ ַוֲחָסֶדיָך,  יהוה  ַרֲחֶמיָך  ְזֹכר 

ַאל  ָלְך:  ִיַחְלנּו  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ָעֵלינּו,  יהוה  ָך  ַחְסּדְ ְיִהי 

֫מּונּו ַרֲחֶמיָך,  ר ָלנּו ֲעֹונֹות ִראׁשִנים, ַמֵהר ְיַקּדְ ְזּכָ ּתִ

ַמִים  ׁשָ ה  ֹעׂשֵ יהוה,  ם  ׁשֵ ּבְ נּו  ֶעְזֵר֫ ְמֹאד:  ַדּלֹונּו  י  ּכִ

רֶֹגז  ְענּו בּוז. ּבְ ַב֫ י ַרב ׂשָ נּו, ּכִ נּו יהוה ׇחּנֵ ָוָאֶרץ: ׇחּנֵ

ִמימּות  ּתְ רֶֹגז  ּבְ ְזּכֹר,  ּתִ ֲעֵקָדה  רֶֹגז  ּבְ ְזּכֹור,  ּתִ ַרֵחם 

ֶלְך ַיֲעֵננּו ְביֹום ׇקְרֵאנּו:  יָעה, ַהּמֶ ִ ְזּכֹר. יהוה הֹו֫שׁ ּתִ

ׇעְזֵרנּו  ֲאָנְחנּו:  ָעָפר  י  ּכִ ָזכּור  ִיְצֵרנּו,  ָיַדע  י הּוא  ּכִ

ר  יֵלנּו ְוַכּפֵ ֶמָך, ְוַהּצִ בֹוד ׁשְ ַבר ּכְ ֵענּו ַעל ּדְ ֱאלֵֹהי ִיׁשְ

ֶמָך: ַעל ַחּטֹאֵתינּו ְלַמַען ׁשְ

לקט פסוקים

ֹות – קדוש, קדוש, קדוש. לקדוׁש - לה’. לֹׁש ְקֻדּשׁ ׁשָ ים ּבְ ׁשִ ּלְ ַהְמׁשַ
אבינו(.  אברהם  בה  שהצטיין  )מידה  רחמים   – ַרֵחם  כעסך.  בשעת   – רֶֹגז  ּבְ

ִמימּות – )מידתו של יעקב אבינו(. ָזכּור – הוא זוכר.  ּתְ
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שליח ציבור אומר:

ִכְרעּוֵתּה,  ְבָרא  י  ּדִ ָעְלָמ֘א  ּבְ )אמן(  ֘א,  ַרּבָ ֵמּה  ׁשְ ׁש  ְוִיְתַקּדַ ל  ּדַ ִיְתּגַ

יכֹו֘ן  ַחּיֵ יֵחּה, )אמן( ּבְ ְרָקֵנּה ִויָקֵרב ְמׁשִ ְוַיְמִליְך ַמְלכּוֵתּה ְוַיְצַמח ּפֻ

ָקִריב, ּוִבְזַמן  ֲעָגָלא  ּבַ ָרֵאל,  ִיׂשְ ית  ּבֵ ְדׇכל  י  ּוְבַחּיֵ ּוְביֹוֵמיכֹו֘ן 

ְוִאְמרּו ָאֵמן. )אמן(

֘א. ַמּיָ Ôֵמי ָעל Ôָעַלם ּוְלָעל Ôָבַרְך ל Ô֘א מ ֵמּה ַרּבָ Ôֵהא ׁש Ôגם הקהל אומר: י

ה  ְוִיְתַעּלֶ ר  ְוִיְתַהּדָ א  ְוִיְתַנּשֵׂ ְוִיְתרֹוַמם  ַאר  ְוִיְתּפָ ח  ּבַ ּתַ ְוִיׁשְ ַרְך  ִיְתּבָ

ִריְך הּוא, )אמן(  ֘א ּבְ ֻקְדׁשָ ֵמּה ְדּ ל ׁשְ ְוִיְתַהּלָ

בעשרת ימי תשובה: 

ְרָכָת֘א ל ּבִ א ִמּכׇ ּלָ א ְלֵע֫ ּלָ ְלֵע֫ ְרָכָת֘א ל ּבִ א ִמן ּכׇ ּלָ ְלֵע֫

ָעְלָמ֘א, ְוִאְמרּו ָאֵמן. )אמן( ֲאִמיָר֘ן ּבְ ָחָת֘א ְוֶנָחָמָת֘א ּדַ ּבְ ׁשְ יָרָת֘א ּתֻ ְוׁשִ

ֲאבּוהֹו֘ן ָדם  ק� ָרֵאל  ִיׂשְ ית  ּבֵ ְדׇכל  ּוָבעּוְתהֹו֘ן  ְצלֹוְתהֹו֘ן  ל  ְתַקּבַ ּתִ

֘א, ְוִאְמרּו ָאֵמן. )אמן( ַמּיָ י ִבׁשְ ּדִ

ָרֵאל,  ל ִיׂשְ ים טֹוִבים ָעֵלינּו ְוַעל ּכׇ ֘א ְוַחּיִ ַמּיָ ֘א ִמן ׁשְ ָלָמ֘א ַרּבָ ְיֵהא ׁשְ

ְוִאְמרּו ָאֵמן. )אמן(

בעשרת ימי תשובה: 

ְמרֹוָמיו, לֹום ּבִ ָ ה ַהּשׁ עֹוֶשׂ ְמרֹוָמיו, לֹום ּבִ ה ׁשָ עֹוֶשׂ

ָרֵאל, ְוִאְמרּו ָאֵמן. )אמן( ל ִיׂשְ לֹום ָעֵלינּו ְוַעל ּכׇ הּוא ַיֲעֶשֹה ׁשָ

ְליֹוֵצר  ה  ֻדּלָ ּגְ ָלֵתת  ַהּכֹל,  ַלֲאדֹון  ַח  ּבֵ ְלׁשַ ָעֵלינּו 

נּו  ָמ֫ ׂשָ ְולֹא  ָהֲאָרצֹות  גֹוֵיי  ּכְ נּו  ָע֫שָׂ לֹא  ׁשֶ ית,  ֵראׁשִ ּבְ

ֶהם  ּכָ ֶחְלֵקנּו  ם  ׂשָ א  לֹּ ׁשֶ ָהֲאָדָמה,  חֹות  ּפְ ִמׁשְ ּכְ

ֶבל ָוִריק  ֲחִוים ְלֶה֫ ּתַ ֵהם ִמׁשְ ׇכל ֲהמֹוָנם, ׁשֶ ְוגֹוָרֵלנּו ּכְ

ֲעָגָלא – במהרה.  ְרָקֵנּה – ישועתו. ּבַ א – שמו הגדול. ִכְרעּוֵתּה – כרצונו. ּפֻ ֵמּה ַרּבָ ׁשְ
ִריְך הּוא – של  א ּבְ ֻקְדׁשָ א – לעולם ולעולמי עולמים. ּדְ ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמּיָ
ֲאִמיָרן – האמורות. ְצלֹוְתהֹון – תפילתם.  ּדַ א – למעלה.  הקדוש ברוך הוא. ְלֵעּלָ

א – אביהם שבשמים.  ַמּיָ י ִבׁשְ ָדם – לפני. ֲאבּוהֹון ּדִ ּוָבעּוְתהֹון – ותחינתם. ק�
בראשית.  )מעשי(  ליוצר   – ית  ֵראׁשִ ּבְ ְליֹוֵצר  גדולתו.  לספר   – ה  ֻדּלָ ּגְ ָלֵתת 

גֹוֵיי ָהֲאָרצֹות – )שאין להם תורה ומצוות(.  ּכְ
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ּכֹוְרִעים  ַוֲאַנְחנּו  יַע,  יֹוׁשִ לֹא  ֵאל  ֶאל  ִלים  ְלּ ּוִמְתּפַ

ָלִכים  ַהּמְ ַמְלֵכי  ֶמֶלְך  ִלְפֵני  ּומֹוִדים  ֲחִוים  ּתַ ּוִמׁשְ

ֶרץ,  ַמִים ְויֹוֵסד ָא֫ הּוא נֹוֶטה ׁשָ רּוְך הּוא, ׁשֶ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ

ׇגְבֵהי  ּבְ ֻעּזֹו  ִכיַנת  ּוׁשְ ַעל,  ִמּמַ ַמִים  ָ ּשׁ ּבַ ְיָקרֹו  ב  ּומֹוׁשַ

ֶפס  נּו, ֶא֫ ְמרֹוִמים. הּוא ֱאלֵֹהינּו, ֵאין עֹוד, ֱאֶמת ַמְלּכֵ

ֶאל  ֹבָת֮  ַוֲהׁשֵ ַהּיֹום   ֮ ְוָיַדְעּתָ תֹוָרתֹו~  ּבְ תּוב  ּכָ ּכַ זּוָלתֹו, 

ַעל ְוַעל  ַמִים ִמּמַ ָ ּשׁ י יהוה הּוא ָהֱאלִֹהים ּבַ ְלָבֶבָך, ּכִ

ַחת, ֵאין עֹוד: ָהָאֶרץ ִמּתָ

ְמֵהָרה  ִלְראֹות  ֱאלֵֹהינּו  יהוה  ָך  ּלְ ה  ְנַקּוֶ ן  ּכֵ ְוַעל 

ּלּוִלים ִמן ָהָאֶרץ ְוָהֱאִליִלים  ָך, ְלַהֲעִביר ּגִ ֶרת ֻעּזֶ ִתְפֶא֫ ּבְ

ְוׇכל  י,  ּדַ ׁשַ ַמְלכּות  ּבְ עֹוָלם  ן  ְלַתּקֵ ֵרתּון,  ִיּכָ רֹות  ּכָ

ֵעי  ִרׁשְ ל  ּכׇ ֵאֶליָך  ְלַהְפנֹות  ֶמָך,  ִבׁשְ ִיְקְראּו  ר  ָבׂשָ ֵני  ּבְ

ל  ְכַרע ּכׇ י ְלָך ּתִ ֵבי ֵתֵבל ּכִ ל יֹוׁשְ ירּו ְוֵיְדעּו ּכׇ ָאֶרץ, ַיּכִ

ל ָלׁשֹון. ְלָפֶניָך יהוה ֱאלֵֹהינּו ִיְכְרעּו  ַבע ּכׇ ָ ּשׁ ֶרְך, ּתִ ּבֶ

ֶאת  ם  ֻכּלָ לּו  ִויַקּבְ נּו,  ִיּתֵ ְיָקר  ְמָך  ׁשִ ְוִלְכבֹוד  ְוִיּפֹלּו, 

ָוֶעד.  ְלעֹוָלם  ְמֵהָרה  ֲעֵליֶהם  ְוִתְמלְֹך  ַמְלכּוֶתָך,  ֹעל 

ָכבֹוד,  ְמלְֹך ּבְ ָך ִהיא, ּוְלעֹוְלֵמי ַעד ּתִ ּלְ ְלכּות ׁשֶ י ַהּמַ ּכִ

ְוֶנֱאַמר~  ָוֶעד:  ְלֹעָלם  ִיְמלְֹך  יהוה  תֹוָרֶתָך~  ּבְ תּוב  ּכָ ּכַ

ּיֹום ַההּוא ִיְהֶיה  ל ָהָאֶרץ, ּבַ ְוָהָיה יהוה ְלֶמֶלְך ַעל ּכׇ

מֹו ֶאָחד: יהוה ֶאָחד ּוׁשְ

דברים ד

שמות טו 
זכריה יד

ַוֲאַנְחנּו – אבל אנחנו. נֹוֶטה – מותח, בורא. ְויֹוֵסד – )בורא(. ְיָקרֹו – כבודו. 
ֶאֶפס זּוָלתֹו – אין עוד מלבדו.

ל  ּכׇ ַעל  ְלֶמֶלְך  ְיֹהָוה  ְוָהָיה  לבם.  להטות   – ְלַהְפנֹות  אלילים.   – ּלּוִלים  ּגִ
מֹו ֶאָחד – )לא  ּוׁשְ ָהָאֶרץ – כל הגויים יכירו כי ה’ הוא המלך על כל הארץ. 

יזכירו שם אלהים אחרים(.
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יש נוהגים לומר אחרי ”עלינו” פסוקים אלה:

י ָתֹבא:  ִעים ּכִ ַֹאת ְרׁשָ ְתֹאם ּוִמּשׁ ַחד ּפִ יָרא ִמּפַ֫ ַאל ּתִ

נּו ֵאל:  י ִעּמָ רּו ָדָבר ְולֹא ָיקּום, ּכִ ּבְ צּו ֵעָצה ְוֻתָפר, ּדַ ֻע֫

א ַוֲאִני  יִתי ַוֲאִני ֶאּשָׂ יָבה ֲאִני ֶאְסּבֹל, ֲאִני ָעׂשִ ְוַעד ִזְקָנה ֲאִני הּוא, ְוַעד ׂשֵ

ט: ֶאְסּבֹל ַוֲאַמּלֵ

האבלים אומרים קדיש:

ִכְרעּוֵתּה,  ְבָרא  י  ּדִ ָעְלָמ֘א  ּבְ )אמן(  ֘א,  ַרּבָ ֵמּה  ׁשְ ׁש  ְוִיְתַקּדַ ל  ּדַ ִיְתּגַ

יכֹו֘ן  ַחּיֵ יֵחּה, )אמן( ּבְ ְרָקֵנּה ִויָקֵרב ְמׁשִ ְוַיְמִליְך ַמְלכּוֵתּה ְוַיְצַמח ּפֻ

ָקִריב, ּוִבְזַמן  ֲעָגָלא  ּבַ ָרֵאל,  ִיׂשְ ית  ּבֵ ְדׇכל  י  ּוְבַחּיֵ ּוְביֹוֵמיכֹו֘ן 

ְוִאְמרּו ָאֵמן. )אמן(

֘א. ַמּיָ Ôֵמי ָעל Ôָעַלם ּוְלָעל Ôָבַרְך ל Ô֘א מ ֵמּה ַרּבָ Ôֵהא ׁש Ôגם הקהל אומר: י

ה  ְוִיְתַעּלֶ ר  ְוִיְתַהּדָ א  ְוִיְתַנּשֵׂ ְוִיְתרֹוַמם  ַאר  ְוִיְתּפָ ח  ּבַ ּתַ ְוִיׁשְ ַרְך  ִיְתּבָ

ִריְך הּוא, )אמן(  ֘א ּבְ ֻקְדׁשָ ֵמּה ְדּ ל ׁשְ ְוִיְתַהּלָ

בעשרת ימי תשובה: 

ְרָכָת֘א ל ּבִ א ִמּכׇ ּלָ א ְלֵע֫ ּלָ ְלֵע֫ ְרָכָת֘א ל ּבִ א ִמן ּכׇ ּלָ ְלֵע֫

ָעְלָמ֘א, ְוִאְמרּו ָאֵמן. )אמן( ֲאִמיָר֘ן ּבְ ָחָת֘א ְוֶנָחָמָת֘א ּדַ ּבְ ׁשְ יָרָת֘א ּתֻ ְוׁשִ

ָרֵאל,  ל ִיׂשְ ים טֹוִבים ָעֵלינּו ְוַעל ּכׇ ֘א ְוַחּיִ ַמּיָ ֘א ִמן ׁשְ ָלָמ֘א ַרּבָ ְיֵהא ׁשְ

ְוִאְמרּו ָאֵמן. )אמן(

בעשרת ימי תשובה: 

ְמרֹוָמיו, לֹום ּבִ ָ עֹוֶשֹה ַהּשׁ ְמרֹוָמיו, לֹום ּבִ עֹוֶשֹה ׁשָ

ָרֵאל, ְוִאְמרּו ָאֵמן. )אמן(  ל ִיׂשְ לֹום ָעֵלינּו ְוַעל ּכׇ הּוא ַיֲעֶשֹה ׁשָ

משלי ג

ישעיה ח

שם מו

ִעים – ומאסון הבא מרשעים. ְוַעד ִזְקָנה – ועד זקנתכם. ֲאִני הּוא  ַֹאת ְרׁשָ ּוִמּשׁ
א ַוֲאִני ֶאְסּבֹל – )בעתיד(.  יִתי – )בעבר(. ַוֲאִני ֶאּשָׂ – )ששומר עליכם(. ֲאִני ָעׂשִ

ט – )אציל אתכם מיד אויביכם(. ַוֲאַמּלֵ
ֲעָגָלא  ּבַ ישועתו.   – ְרָקֵנּה  ּפֻ כרצונו.   – ִכְרעּוֵתּה  הגדול.  – שמו  א  ַרּבָ ֵמּה  ׁשְ
א  ֻקְדׁשָ ּדְ עולמים.  ולעולמי  לעולם   – א  ָעְלַמּיָ ּוְלָעְלֵמי  ְלָעַלם  במהרה.   –
ֲאִמיָרן – האמורות.  ּדַ א – למעלה.  ְלֵעּלָ ִריְך הּוא – של הקדוש ברוך הוא.  ּבְ

א – יהי שלום רב מן השמים.  ַמּיָ א ִמן ׁשְ ָלָמא ַרּבָ ְיֵהא ׁשְ
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מא’ אלול ועד הושענא רבה אומרים אחרי תפילת מנחה מזמור זה 

)יש נוהגים לאומרו אחרי ערבית, ראה להלן עמ’ 217(:

י  י ִמּמִ י ִאיָרא, יהוה ָמעֹוז ַחּיַ ִעי ִמּמִ ְלָדִוד, יהוה אֹוִרי ְוִיׁשְ

ְוֹאְיַבי  ָצַרי  ִרי,  ׂשָ ּבְ ֶלֱאֹכל ֶאת  ְמֵרִעים  ָעַלי  ְקרֹב  ּבִ ֶאְפָחד: 

ִייָרא  לֹא  ַמֲחֶנה  ָעַלי  ֲחֶנה  ּתַ ִאם  לּו:  ְוָנָפ֫ לּו  ָכׁשְ ה  ֵהּמָ ִלי, 

ַאַחת  ַח:  בֹוֵט֫ ֲאִני  ֹזאת  ּבְ ִמְלָחָמה  ָעַלי  קּום  ּתָ ִאם  י,  ִלּבִ

ל  ֵבית יהוה ּכׇ י ּבְ ְבּתִ ׁש, ׁשִ י ֵמֵאת יהוה, אֹוָתּה ֲאַבּקֵ ְלּתִ ַא֫ ׁשָ

ֵנִני  ִיְצּפְ י  ּכִ ֵהיָכלֹו:  ּבְ ר  ּוְלַבּקֵ ַעם יהוה  ֹנ֫ ּבְ י, ַלֲחזֹות  ְיֵמי ַחּיַ

ִני:  צּור ְירֹוְמֵמ֫ לֹו, ּבְ ֵסֶתר ָאה� ִני ּבְ ֵר֫ יֹום ָרָעה, ַיְסּתִ ֻסּכֹה ּבְ ּבְ

לֹו  ְבָאה� ָחה  ְוֶאְזּבְ ְסִביבֹוַתי,  ֹאְיַבי  ַעל  י  רֹאׁשִ ָירּום  ה  ְוַעּתָ

ַמע יהוה קֹוִלי  ָרה ַליהוה: ׁשְ יָרה ַוֲאַזּמְ ִזְבֵחי ְתרּוָעה, ָאׁשִ

ֶניָך  ּפָ ֶאת  ָפָני,  ׁשּו  ּקְ ּבַ י  ִלּבִ ָאַמר  ְלָך  ִני:  ַוֲעֵנ֫ ִני  ְוׇחּנֵ֫ ֶאְקָרא, 

ָך,  ֫ ַאף ַעְבּדֶ ט ּבְ י, ַאל ּתַ ּנִ ֶניָך ִמּמֶ ר ּפָ ְסּתֵ ׁש: ַאל ּתַ יהוה ֲאַבּקֵ

י  ּכִ ִעי:  ִיׁשְ ֱאלֵֹהי  ִני  ַעְזֵב֫ ּתַ ְוַאל  ִני  ׁשֵ֫ ּטְ ּתִ ַאל  ָהִייָת,  ֶעְזָרִתי 

ָך  ְרּכֶ֫ ּדַ יהוה  ִני  הֹוֵר֫ ַיַאְסֵפִני:  ַויהוה  ֲעָז֫בּוִני,  י  ְוִאּמִ ָאִבי 

ֶנֶפׁש ָצָרי,  ִני ּבְ ֵנ֫ ּתְ ֹאַרח ִמיׁשֹור ְלַמַען ׁשֹוְרָרי: ַאל ּתִ ִני ּבְ ּוְנֵח֫

י ִלְראֹות  ֶקר ִויֵפַח ָחָמס: לּוֵלא ֶהֱאַמְנּתִ מּו ִבי ֵעֵדי ׁשֶ י ָק֫ ּכִ

ְוַיֲאֵמץ  ֲחַזק  יהוה,  ֶאל  ה  ַקּוֵ ים:  ַחּיִ ֶאֶרץ  ּבְ יהוה  טּוב  ּבְ

ה ֶאל יהוה: ָך, ְוַקּוֵ ִלּבֶ

תהלים כז

 – ַמֲחֶנה  רשע.  אנשי   – ְמֵרִעים  חוזק.  מבצר,   – ָמעֹוז  וישועתי.   – ִעי  ְוִיׁשְ
ֻסּכֹה – יסתירני בסוכתו )במקדשו(.  ֵנִני ּבְ )של אויבים(.  ַלֲחזֹות – לראות. ִיְצּפְ

צּור – בסלע. ִזְבֵחי ְתרּוָעה – שלמי תודה )בתרועה(. ְלָך  לֹו – מקדשו. ּבְ ָאה�
ֹאַרח ִמיׁשֹור  ַאף – אל תדחה בכעס. ּוְנֵחִני – ונהגני. ּבְ ט ּבְ – בשמך. ַאל ּתַ
– בדרך ישרה. ְלַמַען ׁשֹוְרָרי – בגלל אויביי המביטים עליי בעין רעה. ִויֵפַח 

י – )כי אז לא היתה לי תקווה(.  ָחָמס – מַדבר דברי רשע. לּוֵלא ֶהֱאַמְנּתִ
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יש נוהגים שגם כאן האבלים אומרים קדיש:

ִכְרעּוֵתּה,  ְבָרא  י  ּדִ ָעְלָמ֘א  ּבְ )אמן(  ֘א,  ַרּבָ ֵמּה  ׁשְ ׁש  ְוִיְתַקּדַ ל  ּדַ ִיְתּגַ

יכֹו֘ן  ַחּיֵ יֵחּה, )אמן( ּבְ ְרָקֵנּה ִויָקֵרב ְמׁשִ ְוַיְמִליְך ַמְלכּוֵתּה ְוַיְצַמח ּפֻ

ָקִריב, ּוִבְזַמן  ֲעָגָלא  ּבַ ָרֵאל,  ִיׂשְ ית  ּבֵ ְדׇכל  י  ּוְבַחּיֵ ּוְביֹוֵמיכֹו֘ן 

ְוִאְמרּו ָאֵמן. )אמן(

֘א. ַמּיָ Ôֵמי ָעל Ôָעַלם ּוְלָעל Ôָבַרְך ל Ô֘א מ ֵמּה ַרּבָ Ôֵהא ׁש Ôגם הקהל אומר: י

ה  ְוִיְתַעּלֶ ר  ְוִיְתַהּדָ א  ְוִיְתַנּשֵׂ ְוִיְתרֹוַמם  ַאר  ְוִיְתּפָ ח  ּבַ ּתַ ְוִיׁשְ ַרְך  ִיְתּבָ

ִריְך הּוא, )אמן(  ֘א ּבְ ֻקְדׁשָ ֵמּה ְדּ ל ׁשְ ְוִיְתַהּלָ

בעשרת ימי תשובה: 

ְרָכָת֘א ל ּבִ א ִמּכׇ ּלָ א ְלֵע֫ ּלָ ְלֵע֫ ְרָכָת֘א ל ּבִ א ִמן ּכׇ ּלָ ְלֵע֫

ָעְלָמ֘א, ְוִאְמרּו ָאֵמן. )אמן( ֲאִמיָר֘ן ּבְ ָחָת֘א ְוֶנָחָמָת֘א ּדַ ּבְ ׁשְ יָרָת֘א ּתֻ ְוׁשִ

ָרֵאל,  ל ִיׂשְ ים טֹוִבים ָעֵלינּו ְוַעל ּכׇ ֘א ְוַחּיִ ַמּיָ ֘א ִמן ׁשְ ָלָמ֘א ַרּבָ ְיֵהא ׁשְ

ְוִאְמרּו ָאֵמן. )אמן(

בעשרת ימי תשובה: 

ְמרֹוָמיו, לֹום ּבִ ָ עֹוֶשֹה ַהּשׁ ְמרֹוָמיו, לֹום ּבִ עֹוֶשֹה ׁשָ

ָרֵאל, ְוִאְמרּו ָאֵמן. )אמן(  ל ִיׂשְ לֹום ָעֵלינּו ְוַעל ּכׇ הּוא ַיֲעֶשֹה ׁשָ

בבית האבל נוהגים לומר מזמור תהלים )לעיל עמ’ 116(. 

בערב שבת ממשיכים בסדר קבלת שבת )עמ’ 240(.

ֲעָגָלא –  ְרָקֵנּה – ישועתו. ּבַ א – שמו הגדול. ִכְרעּוֵתּה – כרצונו. ּפֻ ֵמּה ַרּבָ ׁשְ
ִריְך  א ּבְ ֻקְדׁשָ א – לעולם ולעולמי עולמים. ּדְ במהרה. ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמּיָ

ֲאִמיָרן – האמורות.  א – למעלה. ּדַ הּוא – של הקדוש ברוך הוא. ְלֵעּלָ
א – יהי שלום רב מן השמים. ַמּיָ א ִמן ׁשְ ָלָמא ַרּבָ ְיֵהא ׁשְ
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במוצאי שבת יש נוהגים לומר לפני תפילת ערבית שני מזמורים )עמ’ 458(.

יש נוהגים לומר לפני ערבית פסוקים אלו, ואחריהם חצי קדיש.

יהוה,  ַעְבֵדי  ל  ּכׇ יהוה  ֶאת  ְרכּו  ּבָ ה  ִהּנֵ ֲעלֹות,  ַהּמַ יר  ׁשִ

ּוָבְרכּו  ְיֵדיֶכם ֹקֶדׁש,  אּו  ילֹות: ׂשְ ּלֵ ּבַ ֵבית יהוה  ּבְ ָהֹעְמִדים 

ַמִים ָוָאֶרץ: ה ׁשָ ּיֹון, ֹעׂשֵ ֶאת יהוה: ְיָבֶרְכָך יהוה ִמּצִ

ב ָלנּו ֱאלֵֹהי ַיֲעֹקב, ֶסָלה:  ּגָ נּו, ִמׂשְ ג’ פעמים: יהוה ְצָבאֹות ִעּמָ

ְך:  ֵרי ָאָדם ּבֹוֵטַח ּבָ ג’ פעמים: יהוה ְצָבאֹות, ַאׁשְ

ֶלְך ַיֲעֵננּו ְביֹום ׇקְרֵאנּו: יָעה, ַהּמֶ ִ ג’ פעמים: יהוה הֹו֫שׁ

ַעד  ֵאם  ְוַנּשְׂ ּוְרֵעם  ַנֲחָלֶתָך  ֶאת  ּוָבֵרְך  ָך  ַעּמֶ ֶאת  יָעה  ִ הֹו֫שׁ

בּות  ׁשּוב יהוה ׁשְ ָרֵאל ּבְ ּיֹון ְיׁשּוַעת ִיׂשְ ן ִמּצִ ָהעֹוָלם: ִמי ִיּתֵ

ָבה  ּכְ ֶאׁשְ ו  ַיְחּדָ לֹום  ׁשָ ּבְ ָרֵאל:  ִיׂשְ ַמח  ִיׂשְ ַיֲעֹקב,  ָיֵגל  ַעּמֹו, 

יֹוָמם  יֵבִני:  ּתֹוׁשִ ָלֶבַטח  ְלָבָדד  יהוה  ה  ַאּתָ י  ּכִ ן,  ְוִאיׁשָ

י:  ַחּיָ ה ְלֵאל  ִפּלָ ּתְ י,  ירֹה ִעּמִ ְיָלה ׁשִ ּוַבּלַ ה יהוה ַחְסּדֹו,  ְיַצּוֶ

ְעְזֵרם יהוה  ֵעת ָצָרה: ַוּיַ ם ּבְ יִקים ֵמיהוה, ָמעּוּזָ ּוְתׁשּוַעת ַצּדִ

סּו בֹו: י ָח֫ יֵעם ּכִ ִעים ְויֹוׁשִ ֵטם ֵמְרׁשָ ֵטם, ְיַפּלְ ַוְיַפּלְ

שליח ציבור אומר חצי קדיש:

ִכְרעּוֵתּה,  ְבָרא  י  ּדִ ָעְלָמ֘א  ּבְ )אמן(  ֘א,  ַרּבָ ֵמּה  ׁשְ ׁש  ְוִיְתַקּדַ ל  ּדַ ִיְתּגַ
יכֹו֘ן  ַחּיֵ יֵחּה, )אמן( ּבְ ְרָקֵנּה ִויָקֵרב ְמׁשִ ְוַיְמִליְך ַמְלכּוֵתּה ְוַיְצַמח ּפֻ
ָקִריב, ּוִבְזַמן  ֲעָגָלא  ּבַ ָרֵאל,  ִיׂשְ ית  ּבֵ ְדׇכל  י  ּוְבַחּיֵ ּוְביֹוֵמיכֹו֘ן 

ְוִאְמרּו ָאֵמן. )אמן(

֘א. ַמּיָ Ôֵמי ָעל Ôָעַלם ּוְלָעל Ôָבַרְך ל Ô֘א מ ֵמּה ַרּבָ Ôֵהא ׁש Ôגם הקהל אומר: י

ה  ְוִיְתַעּלֶ ר  ְוִיְתַהּדָ א  ְוִיְתַנּשֵׂ ְוִיְתרֹוַמם  ַאר  ְוִיְתּפָ ח  ּבַ ּתַ ְוִיׁשְ ַרְך  ִיְתּבָ
ִריְך הּוא, )אמן(  ֘א ּבְ ֻקְדׁשָ ֵמּה ְדּ ל ׁשְ ְוִיְתַהּלָ

בעשרת ימי תשובה: 

ְרָכָת֘א ל ּבִ א ִמּכׇ ּלָ א ְלֵע֫ ּלָ ְלֵע֫ ְרָכָת֘א ל ּבִ א ִמן ּכׇ ּלָ ְלֵע֫

ָעְלָמ֘א, ְוִאְמרּו ָאֵמן. )אמן(  ֲאִמיָר֘ן ּבְ ָחָת֘א ְוֶנָחָמָת֘א ּדַ ּבְ ׁשְ יָרָת֘א ּתֻ ְוׁשִ

תהלים קלד

פסוקים מתהלים

אּו ְיֵדיֶכם ֹקֶדׁש – הרימו ידיכם אל היכל הקודש. ְלָבָדד – מוגן.  ׂשְ
ֲעָגָלא –  ְרָקֵנּה – ישועתו. ּבַ א – שמו הגדול. ִכְרעּוֵתּה – כרצונו. ּפֻ ֵמּה ַרּבָ ׁשְ
ִריְך  א ּבְ ֻקְדׁשָ א – לעולם ולעולמי עולמים. ּדְ במהרה. ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמּיָ

ֲאִמיָרן – האמורות. א – למעלה. ּדַ הּוא – של הקדוש ברוך הוא. ְלֵעּלָ
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יב  ה ְלָהׁשִ ִחית, ְוִהְרּבָ ר ָעֹון ְולֹא ַיׁשְ ְוהּוא ַרחּום ְיַכּפֵ
ֶלְך  יָעה, ַהּמֶ ִ ל ֲחָמתֹו: יהוה הֹו֫שׁ ַאּפֹו ְולֹא ָיִעיר ּכׇ

ַיֲעֵננּו ְביֹום ׇקְרֵאנּו:

אסור להפסיק בדיבור מן ”ברכו” עד אחרי תפילת העמידה.

ה י ת ו כ ר ב ו ע  מ ש ת  א י ר ק
שליח ציבור אומר:

ְרכּו ֶאת יהוה ַהְמֹבָרְך. ּבָ
והקהל עונה:

רּוְך יהוה ַהְמֹבָרְך ְלעֹוָלם ָוֶעד. ּבָ
שליח ציבור חוזר ואומר:

רּוְך יהוה ַהְמֹבָרְך ְלעֹוָלם ָוֶעד. ּבָ

ברכת ”מעריב”, הברכה הראשונה לפני קריאת שמע

ר  ֲאׁשֶ ָהעֹוָלם,  ֶמֶלְך  ֱאלֵֹהינּו  יהוה  ה  ַאּתָ רּוְך  ּבָ
ָעִרים,  ׁשְ ּפֹוֵתַח  ׇחְכָמה  ּבְ ֲעָרִבים,  ַמֲעִריב  ְדָברֹו  ּבִ
ים  ַמּנִ ַהּזְ ֶאת  ּוַמֲחִליף  ים  ִעּתִ ה  ּנֶ ְמׁשַ ּוִבְתבּוָנה 
ָרִקיַע  ּבָ ְמרֹוֵתיֶהם  ִמׁשְ ּבְ ַהּכֹוָכִבים  ֶאת  ר  ּוְמַסּדֵ
ְך  ֵני ֹחׁשֶ ָוָלְיָלה, ּגֹוֵלל אֹור ִמּפְ ְרצֹונֹו. ּבֹוֵר֮א יֹום  ּכִ
ָלְיָלה,  ִביא  ּוֵמ֫ יֹום  ּוַמֲעִביר  אֹור,  ֵני  ִמּפְ ְך  ְוחׁשֶ
מֹו.  ּוֵבין ָלְיָלה, יהוה ְצָבאֹות ׁשְ ין יֹום  ּבֵ יל  ּוַמְבּדִ
ָוֶעד.  ְלעֹוָלם  ָעֵלינּו  ִיְמלֹוְך  ִמיד  ּתָ ם  ְוַקּיָ ַחי  ֵאל 

ֲעִריב ֲעָרִבים. ה יהוה, ַהּמַ רּוְך ַאּתָ ּבָ

ברכת ”אהבה”, הברכה השנייה לפני קריאת שמע

ּתֹוָרה   , ָאָהְבּתָ ָך  ַעּמְ ָרֵאל  ִיׂשְ ית  ּבֵ עֹוָלם  ַאֲהַבת 
ן  ּכֵ ַעל   , ְדּתָ ִלּמַ אֹוָתנּו  ִטים  ּפָ ּוִמׁשְ ים  ֻחּקִ ּוִמְצֹות 

תהלים עח

שם כ

יב ַאּפֹו – לבטל כעסו. ָיִעיר – יעורר.  ְלָהׁשִ
ים – )ערב, בוקר וצהריים(. ּגֹוֵלל – מעביר.  ָעִרים – שערי שמים. ִעּתִ ׁשְ
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יָך,  ֻחּקֶ ּבְ יַח  ָנׂשִ ּוְבקּוֵמנּו  ְכֵבנּו  ׁשׇ ּבְ ֱאלֵֹהינּו  יהוה 
ִדְבֵרי ַתְלמּוד ּתֹוָרֶתָך ּוְבִמְצֹוֶתיָך ְלעֹוָלם  ַמח ּבְ ְוִנׂשְ
ה יֹוָמם  ינּו ְוֹאֶרְך ָיֵמינּו ּוָבֶהם ֶנְהּגֶ י ֵהם ַחּיֵ ָוֶעד, ּכִ
רּוְך  ּנּו ְלעֹוָלִמים. ּבָ ִסיר ִמּמֶ ָוָלְיָלה. ְוַאֲהָבְתָך ַאל ּתָ

ָרֵאל. ה יהוה, אֹוֵהב ַעּמֹו ִיׂשְ ַאּתָ
א(.  סא,  או”ח  )שו”ע  ובזיע”  ברתת  ביראה  באימה  בכוונה  שמע  קריאת  ”יקרא 
וביותר צריך לכוון בפסוק הראשון ”שמע ישראל”, שבו עיקר קבלת עול מלכות 
שמים וייחוד השם, ובפסוק האחרון של פרשת ציצית יכוון לקיים את מצַות זיכרון 

יציאת מצרים.

יבטא בשפתיו וישמיע לאוזניו כל מילה ומילה, וייזהר שלא להבליע אותיות.

הפרשה הראשונה של קריאת שמע

המתפלל ביחידות מוסיף: ”ֵאל ֶמֶלְך ֶנֱאָמן”

ד׃ ינּו, יה֥וה ׀ ֶאָחֽ ל, יה֥וה ֱאלֵֹה֖ ָרֵא֑ ע ִיׂשְ ַמ֖ Ôׁש
בֹוד ַמְלכּותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד. ם ּכְ רּוְך ׁשֵ בלחש ּבָ

ָך֖  ְבָך֥ ּוְבׇכל־ַנְפׁשְ ׇכל־ְלָבֽ יָך, ּבְ ֔ ֵא֖ת יה֣וה ֱאלֶֹה֑ ַהְבּתָ ְוָא֣

י  ֹנִכ֧ ָאֽ ר  ֲאׁשֶ֨ ה,  ּלֶ ָהֵא֗ ים  ָבִר֣ ַהּדְ ָך׃ ְוָה֞יּו  ּוְבׇכל־ְמֹאֶדֽ

 ֖ ְרּתָ ְוִדּבַ יָך  ְלָבֶנ֔ ם  ֣ ְנּתָ ּנַ ָך׃ ְוׁשִ ַעל־ְלָבֶבֽ ֹום,  ַהּי֖ ָך֛  ְמַצּוְ

ָך֖  ְכּבְ ְבׁשׇ ּוֽ ֶרְך,  ֔ ַבּדֶ ָך֣  ּוְבֶלְכּתְ  , ָך֙ ֵביֶת֨ ּבְ ָך֤  ְבּתְ ׁשִ ּבְ ם,  ֑ ּבָ

ת  ָטֹפ֖ ְלֹטֽ ְוָה֥יּו  ָך,  ְל֖אֹות ַעל־ָיֶד֑ ם  ֥ ְרּתָ ָך׃ ּוְקׁשַ ּוְבקּוֶמֽ

יָך׃  ָעֶרֽ ָך ּוִבׁשְ יֶת֖ ם ַעל־ְמֻז֥זֹות ּבֵ ֛ ין ֵעיֶנֽיָך׃ ּוְכַתְבּתָ ֥ ּבֵ

דברים ו

ה – נלמד.  יַח – נדבר. ֶנְהּגֶ ָנׂשִ
ָרֵאל - האמן, קבל עליך עם ישראל. הוי”ה - אדון הכל, שהיה הוה  ַמע ִיׂשְ ׁשְ
עמו.  על  ומשגיח  כולו  העולם  על  ושולט  תקיף   - ֱאלֵֹהינּו  בלתו.  ואין  ויהיה 

הוי”ה - כנ”ל. ֶאָחד - יחיד ומיוחד ומולך על העולם כולו. 
ָך – במסירות נפש. ּוְבׇכל  ׇכל ְלָבְבָך – בכל כוחותיך הרוחניים. ּוְבׇכל ַנְפׁשְ ּבְ
ם – עד שיהיו מורגלים על  ְנּתָ ּנַ ְוׁשִ ְמֹאֶדָך – בכל יכולתך )בכל מה שיש לך(. 
של  שמע  )קריאת   – ּוְבקּוֶמָך  ערבית(.  של  שמע  )קריאת   – ָך  ְכּבְ ּוְבׁשׇ פיהם. 

ם ְלאֹות ַעל ָיֶדָך – )תפילין של יד(. ְלֹטָטֹפת - לתכשיט.  ְרּתָ שחרית(. ּוְקׁשַ

ַעל  ם  ּוְכַתְבּתָ ראש(.  של  תפילין  המצח;  )מעל  הראש  במרכז   - ֵעיֶניָך  ין  ֵבּ
ָעֶריָך - על מזוזות שערי העיר.  יֶתָך – )קביעת מזוזה(. ּוִבׁשְ ְמֻזזֹות ּבֵ
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הפרשה השנייה 

י  ֹנִכ֛ ָאֽ ר  ֧ ֲאׁשֶ י,  ְמעּו֙ ֶאל־ִמְצו ַֹת֔ ׁשְ ּתִ ַע  ֹמ֤ ה, ִאם־ׁשָ ְוָהָי֗

ֵהיֶכ֙ם  ֱאלֹֽ ֶאת־יה֤וה  ה  ֲהָב֞ ְלַאֽ ֹום,  ַהּי֑ ֶאְתֶכ֖ם  ה  ֥ ְמַצּוֶ

י  ֧ ם׃ ְוָנַֽתּתִ ֶכֽ ּוְבׇכל־ַנְפׁשְ ׇכל־ְלַבְבֶכ֖ם  ּבְ ּוְלׇעְב֔דֹו, 

ָך  ֣ ְדָגֶנ֔ ַסְפּתָ ה ּוַמְל֑קֹוׁש, ְוָאֽ ֹו, יֹוֶר֣ ִעּת֖ ר־ַאְרְצֶכ֛ם ּבְ ְמַטֽ

ָך,  ֑ ִלְבֶהְמּתֶ ְדָך֖  ֽ ׂשָ ּבְ ב  ׂשֶ ֵע֥ י  ֛ ָך׃ ְוָנַֽתּתִ ְוִיְצָהֶרֽ ָך֖  ירֹׁשְ ְוִתֽ

ה ְלַבְבֶכ֑ם,  ֖ ן ִיְפּתֶ ֥ ם ּפֶ ְמ֣רּו ָלֶכ֔ ֽ ָ ׃ ִהּשׁ ְעּתָ ָבֽ ֖ ְוׂשָ ַכְלּתָ ְוָאֽ

ם  ֲחִויֶת֖ ֽ ּתַ ְוִהׁשְ ים  ֲאֵחִר֔ ים  ֱאלִֹה֣ ֙ם  ֲעַבְדּתֶ ַוֽ ם  ְוַסְרּתֶ֗

ִי֙ם  ַמ֨ ָ ֶאת־ַהּשׁ ר  ְוָעַצ֤ ם,  ֶכ֗ ּבָ ַאף־יה֜וה  ה  ם׃ ְוָחָר֨ ָלֶהֽ

ּה,  ֶאת־ְיבּוָל֑ ן  ֖ ִתּתֵ א  לֹ֥ ה  ֲאָדָמ֔ ְוָה֣ ר,  ָמָט֔ א־ִיְהֶי֣ה  ְולֹֽ

יה֖וה  ר  ֥ ֲאׁשֶ ה  ַהּטָֹב֔ ֶרץ  ָהָא֣ ֵמַעל֙  ה  ְמֵהָר֗ ם  ֣ ֲאַבְדּתֶ ַוֽ

ַעל־ְלַבְבֶכ֖ם  ה  ּלֶ ֵא֔ י  ָבַר֣ ֶאת־ּדְ ֙ם  ְמּתֶ ם׃ ְוׂשַ ָלֶכֽ ן  ֹנֵת֥

ם,  ַעל־ֶיְדֶכ֔ ְלאֹו֙ת  ם  ֹאָת֤ ם  ְרּתֶ֨ ּוְקׁשַ ֶכ֑ם,  ל־ַנְפׁשְ ְוַעֽ

ֶאת־ ם  ֹאָת֛ ם  ֥ ְדּתֶ ם׃ ְוִלּמַ יֵניֶכֽ ֵעֽ ין  ֥ ּבֵ ת  ְלֽטֹוָטֹפ֖ ְוָה֥יּו 

ֶרְך  ֔ ָך֣ ַבּדֶ ָך֙ ּוְבֶלְכּתְ ֵביֶת֨ ָך֤ ּבְ ְבּתְ ׁשִ ם, ּבְ ֑ ר ּבָ ֣ ֵניֶכ֖ם ְלַדּבֵ ּבְ

ָך  יֶת֖ ּבֵ ַעל־ְמזּו֥זֹות  ם  ֛ ָך׃ ּוְכַתְבּתָ ּוְבקּוֶמֽ ָך֖  ְכּבְ ְבׁשׇ ּוֽ

ל  ַע֚ ם  ְבֵניֶכ֔ י  ִויֵמ֣ ְיֵמיֶכ֙ם  ּו  ִיְרּב֤ ַען  יָך׃ ְלַמ֨ ָעֶרֽ ּוִבׁשְ

ם,  ת ָלֶה֑ ֵתיֶכ֖ם ָלֵת֣ ע יה֛וה ַלֲאֹבֽ ֧ ּבַ ר ִנׁשְ ה ֲאׁשֶ֨ ֲאָדָמ֔ ָהֽ

ֶרץ׃ ִים ַעל־ָהָאֽ ַמ֖ ָ י ַהּשׁ יֵמ֥ ּכִ

הפרשה השלישית: פרשת ציצית

ֵנ֤י  ֶאל־ּבְ ר  ּבֵ֞ ר׃ ּדַ אֹמֽ ּלֵ ה  ֥ ֶאל־ֹמׁשֶ יה֖וה  אֶמר  ַוּיֹ֥

י  ְנֵפ֥ ת ַעל־ּכַ ם ִציִצ֛ ּו ָלֶה֥ ם, ְוָעׂש֨ ֣ ֲאֵלֶה֔ ַמְרּתָ ָרֵאל֙ ְוָאֽ ִיׂשְ

שם יא

במדבר טו

יתפתה.   – ה  ִיְפּתֶ שמנך.   – ְוִיְצָהֶרָך  יינך.   – ָך  ְוִתירֹׁשְ תנאי.  לשון   – ְוָהָיה 
ַמִים  ָ יֵמי ַהּשׁ ם ְמֵהָרה ֵמַעל ָהָאֶרץ - גלות. ּכִ ם – )מן הדרך(. ַוֲאַבְדֶתּ ְוַסְרּתֶ

ְנֵפי – קצוות. ַעל ָהָאֶרץ – לעד, לעולם. ִציִצת – צרור חוטים, גדילים. ּכַ
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יל  ִת֥ ּפְ ָנ֖ף  ַהּכָ ת  ַעל־ִציִצ֥ ְוָנְ֥ת֛נּו  ם,  רָֹת֑ ְלֹדֽ ִבְגֵדיֶה֖ם 

֙ם  ם ֹא֗תֹו ּוְזַכְרּתֶ ֶלת׃ ְוָהָי֣ה ָלֶכ֮ם ְלִציִצ֒ת, ּוְרִאיֶת֣ ֵכֽ ּתְ

א־ָת֜תּורּו  ְולֹֽ ם,  ֹאָת֑ ם  יֶת֖ ֲעׂשִ ַוֽ יה֔וה  ל־ִמְצו֣ ֹת  ֶאת־ּכׇ

ֹזִנ֖ים  ם  ֥ ר־ַאּתֶ ֲאׁשֶ ם  יֵניֶכ֔ ֵעֽ י  ֲחֵר֣ ְוַאֽ ְלַבְבֶכ֙ם  י  ֲחֵר֤ ַאֽ

י,  ל־ִמְצו ָֹת֑ ם ֶאת־ּכׇ יֶת֖ ֲעׂשִ ֔רּו ַוֽ ְזּכְ ַען ּתִ ם׃ ְלַמ֣ ֲחֵריֶהֽ ַאֽ

ם,  ֵהיֶכ֗ ֱאלֹֽ יה֣וה  י  ם׃ ֲאִנ֞ אלֵֹהיֶכֽ ֵלֽ ים  ֖ ְקֹדׁשִ ם  ְהִייֶת֥ ִוֽ

ָלֶכ֖ם  ְה֥יֹות  ִלֽ ִים  ִמְצַר֔ ֶרץ  ֵמֶא֣ ֶאְתֶכ֙ם  אִתי  הֹוֵצ֤ ר  ֲאׁשֶ֨

ם: ֵהיֶכֽ ים, ֲאִנ֖י יה֥וה ֱאלֹֽ ֵלֽאלִֹה֑

צריך לצרף את המילה ֱאֶמת ל”ה’ אלהיכם”.

הש”ץ חוזר ואומר: יהוה ֱאלֵֹהיֶכם ֱאֶמת וממשיך ’ואמונה’ וכו’.

ברכת ”גאולה”, הברכה הראשונה שלאחר קריאת שמע

הּוא  י  ּכִ ָעֵלינּו,  ם  ְוַקּיָ ֹזאת  ל  ּכׇ ֶוֱאמּוָנה  ֱאֶמת 

ַעּמֹו.  ָרֵאל  ִיׂשְ ַוֲאַנְחנּו  ְוֵאין זּוָלתֹו,  יהוה ֱאלֵֹהינּו 

ל  ּכׇ ף  ִמּכַ ַהּגֹוֲאֵלנּו  נּו  ַמְלּכֵ ְמָלִכים,  ד  ִמּיַ ַהּפֹוֵדנּו 

ם  ּלֵ ְוַהְמׁשַ ֵרינּו,  ִמּצָ ָלנּו  ְפָרע  ַהּנִ ָהֵאל  ֶהָעִריִצים, 

ַעד  ְגדֹולֹות  ה  ָהעֹוׂשֶ נּו.  ַנְפׁשֵ אֹוְיֵבי  ְלׇכל  מּול  ּגְ

ם  ַהּשָׂ ר.  ִמְסּפָ ֵאין  ַעד  ְוִנְפָלאֹות  ים  ִנּסִ ֶקר,  ֵח֫ ֵאין 

ְדִריֵכנּו  ים ְולֹא ָנַתן ַלּמֹוט ַרְגֵלנּו: ַהּמַ ַחּיִ נּו ּבַ ַנְפׁשֵ

ׂשֹוְנֵאינּו.  ל  ּכׇ ַעל  ַקְרֵננּו  ֶרם  ֫ ַוּיָ מֹות אֹוְיֵבינּו  ּבָ ַעל 

אֹותֹות  ַפְרֹעה,  ּבְ ּוְנָקָמה  ים  ִנּסִ נּו  ּלָ ה  ָה֫עֹוׂשֶ

תהלים סו

ִתיל –  ּפְ ָנף – הציצית שעל כנפות הבגד.  ַהּכָ ְלדֹרָֹתם – בכל הדורות. ִציִצת 
חוט. ְולֹא ָתתּורּו – ולא תפנו )לא תלכו אחרי יצרכם(. ֹזִנים – סרים מן הדרך 

יציאת  זכירת  )יכוון לקיים מצות עשה של   - וכו’  ֱאלֵֹהיֶכם  ה’  ֲאִני  הישרה. 

מצרים(. 

ַלּמֹוט – להתמוטט. 
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ל  ּכׇ ְבֶעְבָרתֹו  ה  ּכֶ ַהּמַ ָחם.  ֵני  ּבְ ַאְדַמת  ּבְ ּומֹוְפִתים 

ִמּתֹוָכם  ָרֵאל  ִיׂשְ ַעּמֹו  ֶאת  ַוּיֹוֵצא  ִמְצָרִים,  כֹוֵרי  ּבְ

סּוף,  ַים  ְזֵרי  ּגִ ין  ּבֵ ָניו  ּבָ ֲעִביר  ַהּמַ עֹוָלם.  ְלֵחרּות 

ע,  ִטּבַ ְתהֹומֹות  ּבִ ׂשֹוְנֵאיֶהם  ְוֶאת  רֹוְדֵפיֶהם  ְוֶאת 

מֹו, ּוַמְלכּותֹו  חּו ְוהֹודּו ִלׁשְ ּבְ בּוָרתֹו, ׁשִ ְוָראּו ָבָניו ּגְ

ָרֵאל ְלָך ָענּו  ה ּוְבֵני ִיׂשְ לּו ֲעֵליֶהם, ֹמׁשֶ ָרצֹון ִקּבְ ּבְ

ם~ ה, ְוָאְמרּו ֻכּלָ ְמָחה ַרּבָ ׂשִ יָרה ּבְ ׁשִ

ֵאִלים יהוה,  ָכה ּבָ ִמי ָכֹמ֫

ה ֶפֶלא:  ׂשֵ ִהּלֹות ֹע֫ Ôּקֶֹדׁש, נֹוָרא ת ר ּבַ ָכה ֶנְאּדָ ֹמ֫ ִמי ּכָ

ה,  ַמְלכּוְתָך ָראּו ָבֶניָך ּבֹוֵקַע ָים ִלְפֵני ֹמׁשֶ

ֶזה ֵאִלי ָענּו, ְוָאְמרּו~ 

ֹעָלם ָוֶעד:  Ôיהוה ִיְמלְֹך ל

ד ָחָזק  י ָפָדה יהוה ֶאת ַיֲעֹקב, ּוְגָאלֹו ִמּיַ ְוֶנֱאַמר~ ּכִ

ָרֵאל.  ַאל ִיׂשְ ה יהוה, ּגָ רּוְך ַאּתָ ּנּו: ּבָ ִמּמֶ

ברכת ”השכיבנו”, הברכה השנייה שלאחר קריאת שמע

ְוַהֲעִמיֵדנּו  לֹום,  ְלׁשָ ֱאלֵֹהינּו  יהוה  יֵבנּו  ּכִ ַהׁשְ

ָעֵלינּו  ּוְפרֹוׂש  לֹום,  ּוְלׁשָ טֹוִבים  ים  ְלַחּיִ נּו  ַמְלּכֵ

ָפֶניָך,  ִמּלְ טֹוָבה  ֵעָצה  ּבְ ֵננּו  ְוַתּקְ לֹוֶמָך,  ׁשְ ת  ֻסּכַ

ֲעֵדנּו,  ּבַ ְוָהֵגן  ֶמָך.  ׁשְ ְלַמַען  ְמֵהָרה  יֵענּו  ְוהֹוׁשִ

ֶבר ְוֶחֶרב ְוָרָעב ְוָיגֹון, ְוָהֵסר  ְוָהֵסר ֵמָעֵלינּו אֹוֵיב ֶדּ

שמות טו

שם

ירמיה לא

נֹוָרא  בקדושה.  אדיר   – ּקֶֹדׁש  ּבַ ר  ֶנְאּדָ קרֵעי.   – ְזֵרי  ּגִ בכעסו.   – ְבֶעְבָרתֹו 
ְתִהּלֹות – נעלה על כל תהילה. 
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יֵרנּו.  ְסּתִ ָנֶפיָך ּתַ ָפֵנינּו ּוֵמַאֲחֵרינּו, ּוְבֵצל ּכְ ָטן ִמְלּ ׂשָ

י ֵאל ֶמֶלְך ַחּנּון  ה, ּכִ ּתָ יֵלנּו ָא֫ י ֵאל ׁשֹוְמֵרנּו ּוַמּצִ ּכִ

ים  ְלַחּיִ ּובֹוֵאנּו  ֵצאֵתנּו  מֹור  ּוׁשְ ה.  ּתָ ָא֫ ְוַרחּום 

יהוה,  ה  ַאּתָ רּוְך  ּבָ עֹוָלם.  ְוַעד  ה  ֵמַעּתָ לֹום  ּוְלׁשָ

ָרֵאל ָלַעד. ׁשֹוֵמר ַעּמֹו ִיׂשְ

שליח ציבור אומר חצי קדיש:

ִכְרעּוֵתּה,  ְבָרא  י  ּדִ ָעְלָמ֘א  ּבְ )אמן(  ֘א,  ַרּבָ ֵמּה  ׁשְ ׁש  ְוִיְתַקּדַ ל  ּדַ ִיְתּגַ

יכֹו֘ן  ַחּיֵ יֵחּה, )אמן( ּבְ ְרָקֵנּה ִויָקֵרב ְמׁשִ ְוַיְמִליְך ַמְלכּוֵתּה ְוַיְצַמח ּפֻ

ָקִריב, ּוִבְזַמן  ֲעָגָלא  ּבַ ָרֵאל,  ִיׂשְ ית  ּבֵ ְדׇכל  י  ּוְבַחּיֵ ּוְביֹוֵמיכֹו֘ן 

ְוִאְמרּו ָאֵמן. )אמן(

֘א. ַמּיָ Ôֵמי ָעל Ôָעַלם ּוְלָעל Ôָבַרְך ל Ô֘א מ ֵמּה ַרּבָ Ôֵהא ׁש Ôגם הקהל אומר: י

ה  ְוִיְתַעּלֶ ר  ְוִיְתַהּדָ א  ְוִיְתַנּשֵׂ ְוִיְתרֹוַמם  ַאר  ְוִיְתּפָ ח  ּבַ ּתַ ְוִיׁשְ ַרְך  ִיְתּבָ

ִריְך הּוא, )אמן(  ֘א ּבְ ֻקְדׁשָ ֵמּה ְדּ ל ׁשְ ְוִיְתַהּלָ

בעשרת ימי תשובה: 

ְרָכָת֘א ל ּבִ א ִמּכׇ ּלָ א ְלֵע֫ ּלָ ְלֵע֫ ְרָכָת֘א ל ּבִ א ִמן ּכׇ ּלָ ְלֵע֫

ָעְלָמ֘א, ְוִאְמרּו ָאֵמן. )אמן(  ֲאִמיָר֘ן ּבְ ָחָת֘א ְוֶנָחָמָת֘א ּדַ ּבְ ׁשְ יָרָת֘א ּתֻ ְוׁשִ

עשרה.  שמונה  בתפילת  מיד  מתחילים  ולכן  לתפילה,  ’גאולה’  להסמיך  צריך 

ומצמידים את  וחוזרים בשלושה צעדים למקום,  פוסעים שלושה צעדים אחורה 

הרגליים זו לזו, ”רגל ישרה”. מתפללים בלחש בעיניים עצומות או מסתכלים רק 

בסידור. מרכזים את כל כח הכוונה בעת התפילה. אין לזוז מן המקום, ואין להפסיק 

אף לא לדבר שבקדושה.

במילה  הברכיים  את  כופפים  ובסופה,  אבות  ברכת  שבתחילת  ה’”  אתה  ב”ברוך 

”ברוך”, משתחווים במילה ”אתה”, ומזדקפים ואומרים את השם.

ָטן – מפריע.  ׂשָ
ֲעָגָלא –  ְרָקֵנּה – ישועתו. ּבַ א – שמו הגדול. ִכְרעּוֵתּה – כרצונו. ּפֻ ֵמּה ַרּבָ ׁשְ
ִריְך  א ּבְ ֻקְדׁשָ א – לעולם ולעולמי עולמים. ּדְ במהרה. ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמּיָ

ֲאִמיָרן – האמורות.  א – למעלה. ּדַ הּוא – של הקדוש ברוך הוא. ְלֵעּלָ
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ה ר ש ע ה  נ ו מ ש ת  ל י פ ת
ָך: ֶת֫ ִהּלָ יד ּתְ ח, ּוִפי ַיּגִ ְפּתָ ָפַתי ּתִ ֲאֹדָני ׂשְ

א. אבות

ה יהוה ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו, ֱאלֵֹהי  רּוְך ַאּתָ ּבָ

דֹול  ַאְבָרָהם, ֱאלֵֹהי ִיְצָחק, ֵואלֵֹהי ַיֲעֹקב, ָהֵאל ַהּגָ

ּבֹור ְוַהּנֹוָרא, ֵאל ֶעְליֹון, ּגֹוֵמל ֲחָסִדים טֹוִבים,  ַהּגִ

ְוקֹוֵנה ַהּכֹל, ְוזֹוֵכר ַחְסֵדי ָאבֹות ּוֵמִביא גֹוֵאל ִלְבֵני 

ַאֲהָבה. מֹו ּבְ ְבֵניֶהם ְלַמַען ׁשְ

בעשרת ימי תשובה מוסיפים ”זכרנו” )ואם שכח אינו חוזר(:

ים, ְלַמַעְנָך  ֵסֶפר ַהַחּיִ ים, ְוׇכְתֵבנּו ּבְ ַחּיִ ים ֶמֶלְך ָחֵפץ ּבַ ׇזְכֵרנּו ְלַחּיִ

ים. ֱאלִֹהים ַחּיִ

ָמֵגן  ה יהוה,  ַאּתָ רּוְך  ּבָ ּוָמֵגן.  יַע  ּומֹוׁשִ ֶמֶלְך עֹוֵזר 

ַאְבָרָהם.

ב. גבורות

֮ה,  ַאּתָ ֵמִתים  ה  ְמַחּיֵ ֲאֹדָני,  ְלעֹוָלם,  ּבֹור  ּגִ ה  ַאּתָ

יַע, ַרב ְלהֹוׁשִ
מתחילים להזכיר ”מוריד הטל” בתפילת מוסף של יום א’ של פסח, ו”משיב הרוח” 
לראש  חוזר  הגשם”  ”מוריד  בקיץ  ואמר  טעה  עצרת.  שמיני  של  מוסף  מתפילת 
ואמר  טעה  אם  בחורף  אבל  התפילה.  לראש  חוזר   - הברכה  סיים  ואם  הברכה, 
לפני  נזכר  חוזר.  אינו   - החתימה  של  ה’”  אתה  ”ברוך  אמר  וכבר  הטל”  ”מוריד 

שסיים את הברכה, יאמר שם ”משיב הרוח ומוריד הגשם” וימשיך.

בקיץ

ל, מֹוִריד ַהּטַ
בחורף

ם, ׁשֶ יב ָהרּוַח ּומֹוִריד ַהּגֶ ִ ַמּשׁ

ים,  ַרֲחִמים ַרּבִ ה ֵמִתים ּבְ ֶחֶסד, ְמַחּיֵ ים ּבְ ל ַחּיִ ְמַכְלּכֵ

תהלים נא

הרגשתנו.  מצד   – ְוַהּנֹוָרא  מעשיו.  מצד   – ּבֹור  ַהּגִ עצמותו.  מצד   – דֹול  ַהּגָ
יַע – מחלצו מצרה. ּוָמֵגן –  ְוקֹוֵנה – ובורא. עֹוֵזר – לאדם במאמציו. ּומֹוׁשִ

מפני פגע שלא יבוא. 

יב ָהרּוַח – עושה שתהא רוח נושבת.  ִ יַע – רב יכולת להושיע. ַמּשׁ ַרב ְלהֹוׁשִ
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ֲאסּוִרים,  יר  ּוַמּתִ חֹוִלים,  ְורֹוֵפא  נֹוְפִלים,  סֹוֵמְך 

בּורֹות  ַעל ּגְ ֵני ָעָפר. ִמי ָכמֹוָך ּבַ ם ֱאמּוָנתֹו ִליׁשֵ ּוְמַקּיֵ

ה ּוַמְצִמיַח ְיׁשּוָעה. ְך, ֶמֶלְך ֵמִמית ּוְמַחּיֶ ּוִמי ֫דֹוֶמה ּלָ

בעשרת ימי תשובה מוסיפים ”מי כמוך” )ואם שכח אינו חוזר(:

ַרֲחִמים. ים ּבְ ִמי ָכמֹוָך ָאב ָהַרֲחָמן זֹוֵכר ְיצּוָריו ְלַחּיִ

יהוה,  ה  ַאּתָ רּוְך  ּבָ ֵמִתים.  ְלַהֲחיֹות  ה  ַאּתָ ְוֶנֱאָמן 

ִתים. ה ַהּמֵ ְמַחּיֵ

ג. קדושת השם

יֹום  ׇכל  ּבְ ים  ּוְקדֹוׁשִ ָקדֹוׁש,  ְמָך  ְוׁשִ ָקדֹוׁש  ה  ַאּתָ

ה.  ּתָ ָא֫ ְוָקדֹוׁש  דֹול  ּגָ ֶמֶלְך  ֵאל  י  ּכִ ָלה,  ּסֶ לּוָך  ְיַהּלְ

יהוה,  ה  ַאּתָ רּוְך  ּבָ

דֹוׁש.  ָהֵאל ַהּקָ

בעשרת ימי תשובה: 

דֹוׁש. ֶלְך ַהּקָ ה יהוה, ַהּמֶ רּוְך ַאּתָ ּבָ

ואם טעה וסיים ’האל הקדוש’ חוזר לראש 

התפילה.

ד. דעת

יָנה.  ּבִ ֶלֱאנֹוׁש  ד  ּוְמַלּמֵ ַעת  ּדַ ְלָאָדם  חֹוֵנן  ה  ַאּתָ
...................................................................................................

במוצאי שבת ויום טוב מוסיפים:

ְרצֹוֶנָך,  י  ֻחּקֵ ַלֲעׂשֹות  ֵדנּו  ַלּמְ ַוּתְ ּתֹוָרֶתָך,  ע  ְלַמּדַ נּו  חֹוַנְנּתָ ה  ַאּתָ
ין  ּבֵ ְך,  ְלֹחׁשֶ אֹור  ין  ּבֵ ְלֹחל,  ֹקֶדׁש  ין  ּבֵ ֱאלֵֹהינּו  יהוה  ל  ְבּדֵ ַוּתַ
ה. ָאִבינּו  ֲעׂשֶ ת ְיֵמי ַהּמַ ׁשֶ ִביִעי ְלׁשֵ ְ ין יֹום ַהּשׁ ים, ּבֵ ָרֵאל ָלַעּמִ ִיׂשְ
לֹום ֲחׂשּוִכים  ִאים ִלְקָראֵתנּו ְלׁשָ ִמים ַהּבָ נּו ָהֵחל ָעֵלינּו ַהּיָ ַמְלּכֵ

ִיְרָאֶתָך. ִקים ּבְ ל ָעֹון, ּוְמֻדּבָ ים ִמּכׇ ל ֵחְטא, ּוְמֻנִקּ ִמּכׇ

ָך’ בראש העמוד הבא.  נּו ֵמִאּתְ וממשיך ’ְוׇחּנֵ

אם שכח ’אתה חוננתנו’ משלים אותו בברכת ’שומע תפילה’ לפני ’כי אתה’. 

אם שכח גם שם - אינו חוזר.

בּורֹות – )הגבורות  ַעל ּגְ ֵני ָעָפר – לשוכני עפר. ּבַ ֱאמּוָנתֹו – הבטחתו. ִליׁשֵ
שנאמרו לעיל: מחיה מתים, משיב הרוח, מכלכל חיים וכו’(. 

ים – מלאכי הקודש )וגם ישראל המקדשים את שמך(.  ּוְקדֹוׁשִ
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ה יהוה,  רּוְך ַאּתָ יָנה ָוָדַעת. ּבָ ָך ׇחְכָמה ּבִ נּו ֵמִאּתְ ׇחּנֵ

ַעת. חֹוֵנן ַהּדָ
ה. תשובה

נּו ַלֲעבֹוָדֶתָך,  יֵבנּו ָאִבינּו ְלתֹוָרֶתָך, ְוָקְרֵבנּו ַמְלּכֵ ֲהׁשִ

ה  ַאּתָ רּוְך  ּבָ ְלָפֶניָך.  ֵלָמה  ׁשְ ְתׁשּוָבה  ּבִ ְוַהֲחִזיֵרנּו 

ְתׁשּוָבה. יהוה, ָהרֹוֶצה ִבּ
ו. סליחה

י  ּכִ נּו  ַמְלּכֵ ָלנּו  ְמַחל  ָחָטאנּו,  י  ּכִ ָאִבינּו  ָלנּו  ְסַלח 

ה יהוה,  רּוְך ַאּתָ ה. ּבָ ּתָ ח ָא֫ י ֵאל טֹוב ְוַסּלָ ְענּו, ּכִ ָפׁשָ

ה ִלְסלַֹח. ְרּבֶ ַחּנּון ַהּמַ
ז. גאולה

ה  ְגֻאּלָ ּוְגָאֵלנּו  ִריֵבנּו,  ְוִריָב֮ה  ְבׇעְנֵינּו,  ָנא  ְרֵאה 

ה.  ּתָ י ֵאל ּגֹוֵאל ָחָזק ָא֫ ֶמָך, ּכִ ֵלָמה ְמֵהָרה ְלַמַען ׁשְ ׁשְ

ָרֵאל. ה יהוה, ּגֹוֵאל ִיׂשְ רּוְך ַאּתָ ּבָ
ח. רפואה

י  ּכִ ָעה,  ֵ ֫שׁ ְוִנּוָ נּו  יֵע֫ הֹוׁשִ ְוֵנָרֵפא,  יהוה  נּו  ְרָפֵא֫

ֵלָמה  ׁשְ ּוְרפּוָאה  ֲארּוָכה  ְוַהֲעֵלה  ה,  ּתָ ָא֫ ֵתנּו  ְתִהּלָ

ְלׇכל ַמּכֹוֵתינּו,
הוספה למתפלל במיוחד על חולה מסוים:

ַלח ְמֵהָרה ְרפּוָאה  ׁשְ ּתִ ָפֶניָך יהוה ֱאלַֹהי ֵואלֵֹהי ֲאבֹוַתי, ׁשֶ ְיִהי ָרצֹון ִמּלְ

ֶפׁש ּוְרפּוַאת ַהּגּוף,  ַמִים, ְרפּוַאת ַהּנֶ ָ ֵלָמה ִמן ַהּשׁ ׁשְ

ַלחֹוָלה )פלונית בת פלונית(  ַלחֹוֶלה )פלוני בן פלונית( 

ָרֵאל. ָאר חֹוֵלי ִיׂשְ תֹוְך ׁשְ ּבְ

חֹוֵנן – נותן מתנת חינם. 
ְבׇעְנֵינּו – בעוני שלנו. 

ה – אנחנו מתהללים ומתפארים בישועתך. ֲארּוָכה – רפואה.  ֵתנּו ָאּתָ ְתִהּלָ
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ה  רּוְך ַאּתָ ה. ּבָ ּתָ י ֵאל ֶמֶלְך רֹוֵפא ֶנֱאָמן ְוַרֲחָמן ָא֫ ּכִ

ָרֵאל. יהוה, רֹוֵפא חֹוֵלי ַעּמֹו ִיׂשְ
ט. ברכת השנים

מתחילים לשאול ”טל ומטר” בא”י בז’ במרחשון ושואלים עד היום הראשון של 
’ותן טל  יאמר  עדיין את הברכה  סיים  לא  ומטר”, אם  ולא אמר ”טל  פסח. טעה 
אחרי  קולנו”  ”שמע  בברכת  יאמר  הברכה  את  סיים  ואם  שנזכר,  במקום  ומטר’ 
”כי  וימשיך  האדמה”,  פני  על  לברכה  ומטר  טל  ”ותן  תפלתנו”:  ”ושמע  המלים 
אתה שומע”. נזכר אחר שהתחיל ”רצה”, חוזר ל”ברכת השנים”. ואם גמר תפילתו, 

חוזר לראש התפילה.

אם טעה בקיץ ואמר ”טל ומטר” חוזר ל”ברכת השנים”. ואם גמר תפילתו, חוזר 
לראש התפילה.

ָנה ַהּזֹאת ְוֶאת  ָ ֵרְך ָעֵלינּו יהוה ֱאלֵֹהינּו ֶאת ַהּשׁ ּבָ
ל ִמיֵני ְתבּוָאָתּה ְלטֹוָבה,  ּכׇ

בקיץ

ָרָכה ְוֵתן ּבְ
בחורף

ְוֵתן ַטל ּוָמָטר ִלְבָרָכה

ָנֵתנּו  ׁשְ ּוָבֵרְך  ִמּטּוָבּה,  ֵענּו  ּבְ ְוׂשַ ָהֲאָדָמה  ֵני  ּפְ ַעל 
ה  ּתָ י ֵאל טֹוב ּוֵמִטיב ָא֫ ִנים ַהּטֹובֹות ִלְבָרָכה, ּכִ ָ ּשׁ ּכַ
ִנים. ָ ה יהוה, ְמָבֵרְך ַהּשׁ רּוְך ַאּתָ ִנים. ּבָ ָ ּוְמָבֵרְך ַהּשׁ

. קיבוץ גלויות י

ץ  ְלַקּבֵ ֵנס  א  ְוׂשָ ְלֵחרּוֵתנּו,  דֹול  ּגָ ׁשֹוָפר  ּבְ ַקע  ּתְ
ְנפֹות  ּכַ ֮ע  ֵמַאְרּבַ ְמֵהָרה  ַיַחד  ֵצנּו  ְוַקּבְ ֻלּיֹוֵתינּו,  ּגָ
ִנְדֵחי  ץ  ְמַקּבֵ יהוה,  ה  ַאּתָ רּוְך  ּבָ ְלַאְרֵצנּו.  ָהָאֶרץ 

ָרֵאל. ַעּמֹו ִיׂשְ

יא. השבת המשפט

ה  ִחּלָ ַבּתְ ָבִראׁשֹוָנה ְויֹוֲעֵצינּו ּכְ יָבה ׁשֹוְפֵטינּו ּכְ ָהׁשִ֫
ה  ּנּו ָיגֹון ַוֲאָנָחה, ּוְמלְֹך ָעֵלינּו ְמֵהָרה ַאּתָ ְוָהֵסר ִמּמֶ
ט.  ּפָ ּוְבִמׁשְ ֶצֶדק  ּבְ ּוְבַרֲחִמים,  ֶחֶסד  ּבְ ָך  ְלַבּדְ יהוה 

דֹול – שופר של משיח: ”והיה ביום ההוא יתקע בשופר גדול” )ישעיה כז(.  ׁשֹוָפר ּגָ ּבְ
ּנּו ָיגֹון ַוֲאָנָחה – )בזמן ששורר משפט צדק סרים יגון ואנחה(. ְוָהֵסר ִמּמֶ
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יהוה,  ה  ַאּתָ רּוְך  ּבָ

ְצָדָקה  אֹוֵהב  ֶמֶלְך 

ט.  ּפָ ּוִמׁשְ

בעשרת ימי תשובה: 

ט. ּפָ ׁשְ ֶלְך ַהִמּ ה יהוה, ַהּמֶ רּוְך ַאּתָ ּבָ

אם טעה ואמר בעשי”ת ”מלך אוהב צדקה 

ומשפט”, אינו חוזר.

יב. ברכת המינים

יִנים  ַהּמִ ְוׇכל  ִתְקָוה,  ִהי  ּתְ ַאל  יִנים  ְלׁשִ ְוַלּמַ

תּו,  ֵר֫ ִיּכָ ְמֵהָרה  ָך  ַעּמְ אֹוְיֵבי  ְוׇכל  דּו,  יֹאֵב֫ ֶרַגע  ּכְ

ם  ּוְתַכּלֵ ר,  ּוְתַמּגֵ ר  ּבֵ ּוְתׁשַ ר  ְתַעּקֵ ְמֵהָרה  ִדים  ְוַהֵזּ

רּוְך  ּבָ ְבָיֵמינּו.  ְמֵהָרה  ּבִ ְוַתְכִניֵעם  יֵלם  ּפִ ְוַתׁשְ

ֵזִדים. ּוַמְכִניַע  אֹוְיִבים  ׁשֹוֵבר  יהוה,  ה  ַאּתָ

יג. על הצדיקים

ֵאִרית  ׁשְ ִזְקֵני  ְוַעל  ַהֲחִסיִדים,  ְוַעל  יִקים  ּדִ ַהּצַ ַעל 

סֹוְפֵריֶהם,  ית  ּבֵ ֵליַטת  ּפְ ְוַעל  ָרֵאל,  ִיׂשְ ית  ּבֵ ָך  ַעּמְ

יהוה  ַרֲחֶמיָך  ָנא  ֶיֱהמּו  ְוָעֵלינּו,  ֶדק  ַהּצֶ ֵרי  ּגֵ ְוַעל 

ְמָך  ׁשִ ּבְ ַהּבֹוְטִחים  ְלׇכל  טֹוב  ָכר  ׂשָ ְוֵתן  ֱאלֵֹהינּו, 

ֵנבֹוׁש  לֹא  ּוְלעֹוָלם  ֶהם,  ִעּמָ ֶחְלֵקנּו  ים  ְוׂשִ ֱאֶמת,  ּבֶ

ּנּו.  ָע֫ ִנׁשְ ֱאֶמת  ּבֶ דֹול  ַהּגָ ָך  ַחְסּדְ ְוַעל  ָבָטְחנּו  ְבָך  י  ּכִ

יִקים. ּדִ ָען ּוִמְבָטח ַלּצַ ה יהוה, ִמׁשְ רּוְך ַאּתָ ּבָ

ירושלים ן  י יד. בני

תֹוָכּה  ּכֹן ּבְ ׁשּוב, ְוִתׁשְ ַרֲחִמים ּתָ ַלִים ִעיְרָך ּבְ ְוִלירּוׁשָ

ְנַין  ּבִ ָיֵמינּו  ּבְ ָקרֹוב  ּבְ אֹוָתּה  ּוְבֵנה   , ְרּתָ ּבַ ּדִ ר  ֲאׁשֶ ּכַ

היהודית.  הדת  עוזבי  שהם  ִדים,  ֻשּמָ ְוַלּמְ המקורי:  הנוסח   - יִנים  ְלׁשִ ְוַלּמַ
ִדים - הנוסח המקורי: ּוָמְלכּות ָזדֹון,  ֶרַגע – מיד. ְוַהֵזּ יִנים – כופרים. ּכְ ַהּמִ

ד.  ַאּבֵ ר – ּתְ אויבי ישראל. ּוְתַמּגֵ

ית סֹוְפֵריֶהם – ועל שארית חכמי ישראל. ֶיֱהמּו – יתעוררו.  ֵליַטת ּבֵ ְוַעל ּפְ
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ִכין.  ּתָ ְלתֹוָכּה  ְמֵהָרה  ָך  ַעְבּדְ ָדִוד  א  ְוִכּסֵ עֹוָלם, 

ָלִים. ה יהוה, ּבֹוֵנה ְירּוׁשָ רּוְך ַאּתָ ּבָ

טו. משיח בן דוד

רּום  ָך ְמֵהָרה ַתְצִמיַח, ְוַקְרנֹו ּתָ ִוד ַעְבּדְ ֶאת ֶצַמח ּדָ

רּוְך  ּבָ ַהּיֹום.  ל  ּכׇ ינּו  ִקּוִ ִליׁשּוָעְתָך  י  ּכִ יׁשּוָעֶתָך,  ּבִ

ה יהוה, ַמְצִמיַח ֶקֶרן ְיׁשּוָעה. ַאּתָ

טז. שומע תפילה

ַמע קֹוֵלנּו יהוה ֱאלֵֹהינּו, חּוס ְוַרֵחם  ָאב ָהַרֲחָמן, ׁשְ

י ֵאל  ֵתנּו, ּכִ ִפּלָ ַרֲחִמים ּוְבָרצֹון ֶאת ּתְ ל ּבְ ָעֵלינּו, ְוַקּבֵ

נּו  ַמְלּכֵ ָפֶניָך  ּוִמּלְ ה,  ּתָ ֫אָ ְוַתֲחנּוִנים  ִפּלֹות  ּתְ ׁשֹוֵמַע 

ֵתנּו.   ִפּלָ ּתְ ַמע  ּוׁשְ ַוֲעֵננּו  נּו  ׇחּנֵ יֵבנּו,  ׁשִ ּתְ ַאל  ֵריָקם 
ניתן להוסיף כאן בקשות פרטיות. יש נוהגים לומר כאן תפילת הדרך בתפילה 

הסמוכה לפני הנסיעה )עד ’תחנונינו’, עמ’ 128(.

בזמן עצירת גשמים מוסיפים כאן ”ַוֲעֵננּו ּבֹוֵרא עֹוָלם”
...................................................................................................

ָרֵאל ְלהֹוִדיַע  ַעּמֹו ִיׂשְ ת ָהַרֲחִמים, ּבֹוֵחר ּבְ ִמּדַ ַוֲעֵננּו ּבֹוֵרא עֹוָלם ּבְ

ֵני ָהֲאָדָמה,  ן ַטל ּוָמָטר ַעל ּפְ ה, ּתֵ ִפּלָ בֹודֹו. ׁשֹוֵמַע ּתְ ְדלֹו ְוַהְדַרת ּכְ ּגׇ

ְרכֹוֶתיָך  ִמּבִ ָיֵדינּו  א  ּוַמּלֵ ִמּטּוֶבָך,  ּלֹו  ּכֻ ָהעֹוָלם  ֶאת  יַע  ּבִ ְוַתׂשְ

ל ִמיֵני  ָבר ָרע ּוִמּכׇ ל ּדָ ָנה זֹו ִמּכׇ ל ׁשָ ֹמר ְוַהֵצּ ַנת ָיֶדָך. ׁשְ ר ַמּתְ ּוֵמֹעׁשֶ

לֹום.  ְקָוה ְוַאֲחִרית ׁשָ ה ָלּה ּתִ ְרָעֻנּיֹות, ַוֲעׂשֵ ל ִמיֵני ּפֻ ִחית ּוִמּכׇ ַמׁשְ

ֵמי  ִגׁשְ ּבְ ּוָבְרֵכנּו  ּוֵפרֹוֵתינּו,  בּוָאֵתנּו  ּתְ ל  ּכׇ ְוַעל  ָעֵלינּו  ְוַרֵחם  חּוס 

ְוָהֵסר  ַהּטֹובֹות.  ִנים  ׁשָ ּכַ לֹום,  ְוׁשָ ָוׂשַֹבע  ים  ְלַחּיִ ה  ְוִנְזּכֶ ְבָרָכה, 

ָלִים  ִבי ּוִבָזה ְוֵיֶצר ָהָרע ָוח� ה ָרָעה ּוׁשְ ֶבר ְוֶחֶרב ְוָרָעב ְוַחּיָ ּנּו ּדֶ ִמּמֶ

ֵזרֹות טֹובֹות  ים. ּוְגזֹור ָעֵלינּו ּגְ ים ּוְמֹאָרעֹות ָרִעים ְוָקׁשִ ָרִעים ְוָקׁשִ

ת  ִמּדַ ּבְ ֶניָך  ּבָ ִעם  ְוִתְתַנֵהג  ִמּדֹוֶתיָך,  ַעל  ַרֲחֶמיָך  ּלּו  ְוִיֹגּ ָפֶניָך,  ִמּלְ

ֵתנּו.  ִפּלָ ַרֲחִמים ּוְבָרצֹון ֶאת ּתְ ל ּבְ ָהַרֲחִמים, ְוַקּבֵ
ת” )בעמוד הבא(. ִפּלַ ה ׁשֹוֵמַע ּתְ י ַאּתָ וממשיכים: ”ּכִ

ִוד – )כינוי למשיח, על שם הכתוב בירמיה לג: ”בימים ההם ובעת ההיא  ֶצַמח ּדָ
אצמיח לדוד צמח צדקה”(. ֶקֶרן – עוז וחוזק.
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ה יהוה,  רּוְך ַאּתָ ה. ּבָ ל ּפֶ ת ּכׇ ִפּלַ ה ׁשֹוֵמַע ּתְ י ַאּתָ ּכִ

ה. ִפּלָ ׁשֹוֵמַע ּתְ

ז. עבודה י

ָתם  ְוִלְתִפּלָ ָרֵאל  ִיׂשְ ָך  ַעּמְ ּבְ ֱאלֵֹהינּו  יהוה  ְרֵצה 

י  ֵ ְוִאּשׁ יֶתָך,  ּבֵ ִלְדִביר  ָהֲעבֹוָדה  ֶאת  ב  ְוָהׁשֵ ֵעה,  ׁשְ

ָרצֹון,  ּבְ ל  ְתַקּבֵ ַאֲהָבה  ּבְ ְמֵהָרה  ָתם  ּוְתִפּלָ ָרֵאל  ִיׂשְ

ָך. ָרֵאל ַעּמֶ ִמיד ֲעבֹוַדת ִיׂשְ ּוְתִהי ְלָרצֹון ּתָ
בראש חודש ובחול המועד מוסיפים כאן ”יעלה ויבוא” 

במועדים אם שכח ולא אמר ”יעלה ויבוא”, חוזר ל”רצה”. 

ואם נזכר בדיוק כשסיים ’המחזיר שכינתו לציון’ אומר ’יעלה ויבוא’ שם, 

וממשיך ’מודים’. בערבית של ראשי חודשים אם שכח ”יעלה ויבוא” אינו חוזר.

ֵנה. ָהֲעבֹוָדה – )בבית המקדש: הקרבנות(. ִלְדִביר  ֵעה – ּפְ ְרֵצה – יהי לרצון. ׁשְ
י – וקרבנות.  ֵ - להיכל )כינוי לבית המקדש(. ְוִאּשׁ

ְוֵיָרֶצה – ויתקבל ברצון. ִלְפֵלָטה – להצלה.

...................................................................................................

ויבוא יעלה 

ְוֵיָרֶאה  יַע  ֫ ְוַיּגִ ְוָיבֹוא  ַיֲעֶלה  ֲאבֹוֵתינּו,  ֵואלֵֹהי  ֱאלֵֹהינּו 

ְוִזְכרֹון  ּוִפְקדֹוֵננּו  ִזְכרֹוֵננּו  ֵכר  ְוִיּזָ ֵקד  ְוִיּפָ ַמע  ָ ְוִיּשׁ ְוֵיָרֶצה 

ַלִים  ְירּוׁשָ ְוִזְכרֹון  ָך  ֫ ַעְבּדֶ ִוד  ּדָ ן  ּבֶ יַח  ָמׁשִ ְוִזְכרֹון  ֲאבֹוֵתינּו 

ָרֵאל, ְלָפֶניָך, ִלְפֵלָטה  ית ִיׂשְ ָך ּבֵ ל ַעּמְ ָך ְוִזְכרֹון ּכׇ ִעיר ׇקְדׁשֶ

יֹום ּבְ לֹום  ּוְלׁשָ ים  ְלַחּיִ ּוְלַרֲחִמים  ּוְלֶחֶסד  ְלֵחן  ְלטֹוָבה 
בראש חודש 

רֹאׁש ַהֹחֶדׁש

בפסח 

ּצֹות ַחג ַהּמַ

בסוכות 

ּכֹות ַחג ַהּסֻ

ה. ׇזְכֵרנּו יהוה ֱאלֵֹהינּו ּבֹו ְלטֹוָבה, ּוׇפְקֵדנּו בֹו ִלְבָרָכה,  ַהּזֶ

ים טֹוִבים. ּוִבְדַבר ְיׁשּוָעה ְוַרֲחִמים חּוס  יֵענּו בֹו ְלַחּיִ ְוהֹוׁשִ

י ֵאל ֶמֶלְך  ינּו, ּכִ י ֵאֶליָך ֵעיֵנ֫ נּו, ּכִ יֵע֫ נּו ְוַרֵחם ָעֵלינּו ְוהֹוׁשִ ְוׇחּנֵ֫

ה. ּתָ ַחּנּון ְוַרחּום ָא֫
וממשיכים: ”ְוֶתֱחֶזיָנה” )בעמוד הבא(.
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רּוְך  ּבָ ַרֲחִמים.  ּבְ ְלִצּיֹון  ׁשּוְבָך  ּבְ ֵעיֵנינּו  ְוֶתֱחֶזיָנה 

ִכיָנתֹו ְלִצּיֹון. ֲחִזיר ׁשְ ה יהוה, ַהּמַ ַאּתָ

יח. הודאה
כורעים וׁשוחים בתחילת ברכת ההודאה ומזדקפים באמירת השם, ובסוף הברכה 
כופפים את הברכיים במילה ”ברוך”, ׁשוחים במילה ”אתה”, ומזדקפים ואומרים 

את השם. 

ה הּוא יהוה ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי  ַאּתָ מֹוִדים ֲאַנְחנּו ָלְך ׁשָ

ה  ֵענּו ַאּתָ ינּו, ָמֵגן ִיׁשְ ֲאבֹוֵתינּו ְלעֹוָלם ָוֶעד, צּור ַחּיֵ

ַעל  ֶתָך  ִהּלָ ּתְ ר  ּוְנַסּפֵ ָך  ּלְ נֹוֶדה  ָודֹור.  ְלדֹור  הּוא 

קּודֹות  ַהּפְ מֹוֵתינּו  ִנׁשְ ְוַעל  ָיֶדָך,  ּבְ סּוִרים  ַהּמְ ינּו  ַחּיֵ

ִנְפְלאֹוֶתיָך  ְוַעל  נּו,  ִעּמָ יֹום  ׇכל  ּבְ ׁשֶ יָך  ִנּסֶ ְוַעל  ָלְך, 

ָרִים. ַהּטֹוב  ׇכל ֵעת, ֶעֶרב ָוֹבֶקר ְוָצה� ּבְ ְוטֹובֹוֶתיָך ׁשֶ

ּמּו ֲחָסֶדיָך,  י לֹא ַת֫ י לֹא ָכלּו֘ ַרֲחֶמיָך, ְוַהְמַרֵחם ּכִ ּכִ

ינּו ָלְך. י ֵמעֹוָלם ִקּוִ ּכִ

בחנוכה ובפורים מוסיפים כאן ”ועל הנסים”

שכח לומר ”ועל הנסים” וכבר אמר ”ברוך אתה ה’” של חתימת הברכה, אינו חוזר.

...................................................................................................

על הנסים 

ְוַעל  ׁשּועֹות  ַהּתְ ְוַעל  בּורֹות  ַהּגְ ְוַעל  ְרָקן  ַהּפֻ ְוַעל  ים  ּסִ ַהּנִ ְוַעל 
ַלֲאבֹוֵתינּו  יָת  ָעׂשִ ׁשֶ ְלָחמֹות  ַהּמִ ְוַעל  ָחמֹות  ַהּנֶ ְוַעל  ְפָלאֹות  ַהִנּ

ה. ַמן ַהּזֶ ּזְ ִמים ָהֵהם, ּבַ ּיָ ּבַ

ְוֶתֱחֶזיָנה – ותראינה. 
המופקדות   – ָלְך  קּודֹות  ַהּפְ לנו.  ומושיע  מגן   – ֵענּו  ִיׁשְ ָמֵגן  חוזק.   – צּור 
ָרִים – )מודים אנחנו לך(. ַהּטֹוב – )אתה הוא הטוב(.  )כפיקדון(. ֶעֶרב ָוֹבֶקר ְוָצה�

ְרָקן – הישועה.  ים – )נמשך אל ”מודים” שלמעלה(. ַהּפֻ ּסִ ְוַעל ַהּנִ



207

ת י ב ר ע ת  ל י פ ת ה ר ש ע ה  נ ו מ ש

נּו  ְמָך ַמְלּכֵ א ׁשִ ְוִיְתַנּשֵׂ ַרְך ְוִיְתרֹוַמם  ִיְתּבָ ם  ּלָ ּכֻ ְוַעל 

ִמיד, ְלעֹוָלם ָוֶעד. ּתָ

...................................................................................................

בחנוכה

יֹוָחָנן  ן  ּבֶ ְתָיהּו  ַמּתִ יֵמי  ּבִ

ּוָבָניו,  מֹוַנאי  ַחׁשְ דֹול  ּגָ ּכֵֹהן 

ָעה  ָעְמָדה ַמְלכּות ָיָון ָהְרׁשָ ׁשֶ ּכְ

יָחם  ּכִ ְלַהׁשְ ָרֵאל  ִיׂשְ ָך  ַעּמְ ַעל 

י  ֵמֻחּקֵ ּוְלַהֲעִביָרם  ּתֹוָרֶתָך 

ַרֲחֶמיָך  ּבְ ה  ְוַאּתָ ְרצֹוֶנָך, 

ֵעת  ּבְ ָלֶהם  ְדּתָ  ָעַמ֫ ים  ָהַרּבִ

ְנּתָ  ּ ַד֫ ִריָבם,  ֶאת  ְבּתָ  ַר֫ ָצָרָתם, 

ְמּתָ ֶאת ִנְקָמָתם,  יָנם, ָנַק֫ ֶאת ּדִ

ים,  ׁשִ ַחּלָ ַיד  ּבְ ִגּבֹוִרים  ְרּתָ  ָמַס֫

ּוְטֵמִאים  ים,  ְמַעּטִ ַיד  ּבְ ים  ְוַרּבִ

ַיד  ּבְ ִעים  ּוְרׁשָ ְטהֹוִרים,  ַיד  ּבְ

עֹוְסֵקי  ַיד  ּבְ ְוֵזִדים  יִקים,  ַצּדִ

דֹול  ם ּגָ יָת ׁשֵ תֹוָרֶתָך, ּוְלָך ָעׂשִ֫

בפורים

ן  ׁשּוׁשַ ּבְ ר  ְוֶאְסּתֵ ַכי  ׇמְרּדְ יֵמי  ּבִ

ָעַמד ֲעֵליֶהם ָהָמן  ׁשֶ יָרה, ּכְ ַהּבִ

ִמיד ַלֲהרֹג  ׁש ְלַהׁשְ ּקֵ ּבִ ע,  ָהָרׁשָ

הּוִדים  ַהּיְ ל  ּכׇ ֶאת  ד  ּוְלַאּבֵ

ים  ְוָנׁשִ ַטף  ָזֵקן  ְוַעד  ַער  ִמּנַ֫

ר  ָעׂשָ ה  לֹוׁשָ ׁשְ ּבִ ֶאָחד,  יֹום  ּבְ

הּוא  ר,  ָעׂשָ ֵנים  ׁשְ ְלֹחֶדׁש 

ָלבֹוז.  ָלָלם  ּוׁשְ ֲאָדר,  ֹחֶדׁש 

ְרּתָ  ים ֵהַפ֫ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ה ּבְ ְוַאּתָ

ֶאת  ְלּתָ  ְוִקְלַק֫ ֲעָצתֹו,  ֶאת 

מּולֹו  ֫בֹוָת ּלֹו ּגְ ְבּתֹו, ַוֲהׁשֵ ַמֲחׁשַ

ָניו  רֹאׁשֹו, ְוָתלּו אֹותֹו ְוֶאת ּבָ ְבּ

ַעל ָהֵעץ.

ּוֻפְרָקן  ְגדֹוָלה  ׁשּוָעה  ּתְ יָת  ָעׂשִ֫ ָרֵאל  ִיׂשְ ָך  ּוְלַעּמְ עֹוָלֶמָך,  ּבְ ְוָקדֹוׁש 

יֶתָך, ּוִפּנּו ֶאת ֵהיָכֶלָך,  אּו ָבֶניָך ִלְדִביר ּבֵ ְך ּבָ ַחר ּכָ ה. ְוַא֫ ַהּיֹום ַהּזֶ ּכְ

ְוָקְבעּו  ָך,  ׇקְדׁשֶ ַחְצרֹות  ּבְ ֵנרֹות  יקּו  ְוִהְדִל֫ ָך,  ׁשֶ ִמְקּדָ ֶאת  ְוִטֲהרּו 

דֹול. ְמָך ַהּגָ ל ְלׁשִ ּלּו ְלהֹודֹות ּוְלַהּלֵ ה ֵא֫ מֹוַנת ְיֵמי ֲחֻנּכָ ׁשְ

ם” )בראש העמוד( ּלָ וממשיכים ”ְוַעל ּכֻ

אסתר ג

ם – )על כל הטובות והנסים(.  ּלָ ְוַעל ּכֻ
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בעשרת ימי תשובה מוסיפים ”וכתוב” )ואם שכח, אינו חוזר(:

ָך. ֵני ְבִריֶת֫ ל ּבְ ים טֹוִבים ּכׇ ּוְכֹתב ְלַחּיִ

ְמָך  ָלה, ִויַהְללּו ִויָבְרכּו ֶאת ׁשִ ים יֹו֫דּוָך ּסֶ֫ ְוׇכל ַהַחּיִ

ְיׁשּוָעֵתנּו  ָהֵאל  טֹוב,  י  ּכִ ְלעֹוָלם  ֱאֶמת  ּבֶ דֹול  ַהּגָ

יהוה,  ה  ַאּתָ רּוְך  ּבָ ַהּטֹוב.  ָהֵאל  ֶסָלה,  ְוֶעְזָרֵתנּו 

ְמָך ּוְלָך ָנֶאה ְלהֹודֹות. ַהּטֹוב ׁשִ

יט. ברכת שלום

ָוֶחֶסד ֵחן  ים  ַחּיִ ּוְבָרָכה,  טֹוָבה  לֹום  ׁשָ ים  ׂשִ

ְרֵכנּו  ּבָ ָך.  ַעּמֶ ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ּכׇ ְוַעל  ָעֵלינּו  ְוַרֲחִמים 

ֶניָך  ּפָ ְבאֹור  י  ּכִ ֶניָך,  ּפָ אֹור  ּבְ ֶאָחד  ּכְ נּו  ּלָ ּכֻ ָאִבינּו 

ְוַאֲהַבת ֶחֶסד  ים  ַחּיִ ּתֹוַרת  נּו יהוה ֱאלֵֹהינּו  ּלָ ָנַתּתָ 

לֹום. ְוטֹוב ִיְהֶיה  ים ְוׁשָ ּוְצָדָקה ּוְבָרָכה ְוַרֲחִמים ְוַחּיִ

ׇכל  ָרֵאל ּבְ ָך ִיׂשְ ל ַעּמְ ֵעיֶניָך ְלָבְרֵכנּו ּוְלָבֵרְך ֶאת ּכׇ ּבְ

לֹוֶמָך. ׁשְ ָעה ּבִ ֵעת ּוְבׇכל ׁשָ

בעשרת ימי תשובה מוסיפים ”בספר חיים” )ואם שכח, אינו חוזר(:

טֹובֹות,  ּוְגֵזרֹות  טֹוָבה,  ּוַפְרָנָסה  לֹום,  ְוׁשָ ָרָכה  ּבְ ים,  ַחּיִ ֵסֶפר  ּבְ

ית  ּבֵ ָך  ַעּמְ ְוׇכל  ֲאַנְחנּו  ְלָפֶניָך,  ֵתב  ְוִנּכָ ֵכר  ִנּזָ ְוֶנָחמֹות,  ְיׁשּועֹות 

לֹום. ים טֹוִבים ּוְלׁשָ ָרֵאל, ְלַחּיִ ִיׂשְ

לֹום. ָ ּשׁ ָרֵאל ּבַ ה יהוה, ַהְמָבֵרְך ֶאת ַעּמֹו ִיׂשְ רּוְך ַאּתָ ּבָ

ֹגֲאִלי: Ôיָך, יהוה צּוִרי ו ָפֶנ֫ Ôי ל ֶהְגיֹון ִלּבִ Ôָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ו Ôִיְהיּו ל תהלים יט

ְמָך – ששמך טוב.  ָלה – לנצח. ַהּטֹוב ׁשִ ּסֶ
ים ְוַאֲהַבת  ֶניָך – בפניך המאירות  )באהבתך הנגלית לנו(. ּתֹוַרת ַחּיִ ְבאֹור ּפָ

ֶחֶסד – התורה היא תורת חיים והיא מחנכת אותנו לאהבת חסד. 
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תפילת מר בריה דרבינא

ְוִלְמַקְלַלי  ִמְרָמה,  ר  ּבֵ ִמּדַ ָפַתי  ּוׂשְ ֵמָרע  ְלׁשֹוִני  ְנֹצר  ֱאלַֹהי, 

תֹוָרֶתָך,  י ּבְ ַתח ִלּבִ ְהֶיה. ּפְ ָעָפר ַלּכֹל ּתִ י ּכֶ י ִתּדֹם, ְוַנְפׁשִ ַנְפׁשִ

ִבים ָעַלי  ִמים ְוַהחֹוׁשְ י. ְוׇכל ַהּקָ ְרּדֹף ַנְפׁשִ ְוַאֲחֵרי ִמְצֹוֶתיָך ּתִ

ְלַמַען  ה  ֲעׂשֵ ם.  ְבּתָ ַמֲחׁשַ ְוַקְלֵקל  ָרָעה, ְמֵהָרה ָהֵפר ֲעָצָתם 

ה ְלַמַען  ה ְלַמַען ּתֹוָרֶתָך, ֲעׂשֵ ה ְלַמַען ְיִמיֶנָך, ֲעׂשֵ ֶמָך, ֲעׂשֵ ׁשְ

ִני: יָעה ְיִמיְנָך ַוֲעֵנ֫ ֶתָך. ְלַמַען ֵיָחְלצּון ְיִדיֶדיָך הֹוׁשִ֫ ָ ְקֻדּשׁ

ֹגֲאִלי: Ôיָך, יהוה צּוִרי ו ָפֶנ֫ Ôי ל ֶהְגיֹון ִלּבִ Ôָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ו Ôִיְהיּו ל

לפני ”עושה שלום” כורע ופוסע שלוש פסיעות אחורנית ומחווה קידה לשמאל, 
לימין ולאמצע ומזדקף, ושוהה מעט לפני שחוזר למקומו. בתפילה בציבור חוזר 

למקומו כשהש”ץ מתחיל קדיש.

ְמרֹוָמיו, לֹום ּבִ ה ׁשָ ֹעׂשֶ
בעשרת ימי תשובה: 

ְמרֹוָמיו, לֹום ּבִ ָ ה ַהּשׁ ֹעׂשֶ

ָרֵאל, ְוִאְמרּו ָאֵמן. ל ִיׂשְ לֹום ָעֵלינּו ְוַעל ּכׇ ה ׁשָ הּוא ַיֲעׂשֶ

ׁש  ְקּדָ ית ַהּמִ ֶנה ּבֵ ּבָ ּיִ ָפֶניָך יהוה ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו, ׁשֶ ְיִהי ָרצֹון ִמּלְ

יֵמי עֹוָלם  ִיְרָאה ּכִ ם ַנֲעׇבְדָך ּבְ תֹוָרֶתָך. ְוׁשָ ְמֵהָרה ְבָיֵמינּו, ְוֵתן ֶחְלֵקנּו ּבְ ּבִ

יֵמי עֹוָלם  ָלִם ּכִ יֹות. ְוָעְרָבה ַליהוה ִמְנַחת ְיהּוָדה ִוירּוׁשָ ִנים ַקְדמֹוִנּ ּוְכׁשָ

יֹת: ִנים ַקְדמֹוִנּ ּוְכׁשָ

הש”ץ אומר קדיש שלם )עמ’ 213(. במוצאי שבת - ראה בעמ’ הבא.

במוצאי שבת אומר שליח ציבור אחר תפילת עמידה חצי קדיש, ואחר כך אומרים 
”ויהי נועם”, ”ואתה קדוש”; כשחל יום טוב באותו השבוע, אין אומרים 

”ויהי נועם” ”ואתה קדוש”, ושליח ציבור אומר מיד קדיש שלם )עמ’ 213(.

ברכות יז

תהלים ס

שם יט

אבות פרק ה

מלאכי ג

ָעָפר – )שהכל  מֹור. ֵמָרע – מלדבר רע. ִתּדֹם – תשתוק )ולא תענה(. ּכֶ ְנֹצר – ׁשְ
ה’  )ימין   – ְיִמיֶנָך  ְלַמַען  בקשתי(.  )את   – ה  ֲעׂשֵ נעלב(.  ואינו  עליו,  דורכים 

י – מחשבות לבי.  הרוממה(. ֵיָחְלצּון – יינצלו. ְיִדיֶדיָך – ישראל. ְוֶהְגיֹון ִלּבִ

תֹוָרֶתָך – שנהיה עוסקים בתורה.  ְוֵתן ֶחְלֵקנּו ּבְ
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חצי קדיש

ִכְרעּוֵתּה,  ְבָרא  י  ּדִ ָעְלָמ֘א  ּבְ )אמן(  ֘א,  ַרּבָ ֵמּה  ׁשְ ׁש  ְוִיְתַקּדַ ל  ּדַ ִיְתּגַ
יכֹו֘ן  ַחּיֵ יֵחּה, )אמן( ּבְ ְרָקֵנּה ִויָקֵרב ְמׁשִ ְוַיְמִליְך ַמְלכּוֵתּה ְוַיְצַמח ּפֻ
ָקִריב, ּוִבְזַמן  ֲעָגָלא  ּבַ ָרֵאל,  ִיׂשְ ית  ּבֵ ְדׇכל  י  ּוְבַחּיֵ ּוְביֹוֵמיכֹו֘ן 

ְוִאְמרּו ָאֵמן. )אמן(

֘א. ַמּיָ Ôֵמי ָעל Ôָעַלם ּוְלָעל Ôָבַרְך ל Ô֘א מ ֵמּה ַרּבָ Ôֵהא ׁש Ôגם הקהל אומר: י

ה  ְוִיְתַעּלֶ ר  ְוִיְתַהּדָ א  ְוִיְתַנּשֵׂ ְוִיְתרֹוַמם  ַאר  ְוִיְתּפָ ח  ּבַ ּתַ ְוִיׁשְ ַרְך  ִיְתּבָ
ִריְך הּוא, )אמן(  ֘א ּבְ ֻקְדׁשָ ֵמּה ְדּ ל ׁשְ ְוִיְתַהּלָ

בעשרת ימי תשובה: 

ְרָכָת֘א ל ּבִ א ִמּכׇ ּלָ א ְלֵע֫ ּלָ ְלֵע֫ ְרָכָת֘א ל ּבִ א ִמן ּכׇ ּלָ ְלֵע֫

ָעְלָמ֘א, ְוִאְמרּו ָאֵמן. )אמן( ֲאִמיָר֘ן ּבְ ָחָת֘א ְוֶנָחָמָת֘א ּדַ ּבְ ׁשְ יָרָת֘א ּתֻ ְוׁשִ

ּכֹוְנָנה  ָיֵדינּו  ה  ּוַמֲעׂשֵ ָעֵלינּו,  ֱאלֵֹהינּו  ֲאֹדָני  ֹנַעם  ִויִהי 

ה ָיֵדינּו ּכֹוְנֵנהּו: ָעֵלינּו, ּוַמֲעׂשֵ

ַליהוה  ֹאַמר  ִיְתלֹוָנן:  י  ּדַ ׁשַ ֵצל  ּבְ ֶעְליֹון,  ֵסֶתר  ּבְ ב  יֹׁשֵ

יְלָך  ַיּצִ הּוא  י  ּכִ ּבֹו:  ֶאְבַטח  ֱאלַֹהי  ּוְמצּוָדִתי,  ַמְחִסי 

ְוַתַחת  ָלְך  ֶסְך  ָי֫ ֶאְבָרתֹו  ּבְ ַהּוֹות:  ֶבר  ִמּדֶ ָיקּוׁש,  ח  ִמּפַ

ַחד  ִמּפַ ִתיָרא  לֹא  ֲאִמּתֹו:  ְוֹסֵחָרה  ה  ִצּנָ ְחֶסה,  ּתֶ ָנָפיו  ּכְ

ֶטב  ֹאֶפל ַיֲהלְֹך, ִמּקֶ ֶבר ּבָ ָלְיָלה, ֵמֵחץ ָיעּוף יֹוָמם: ִמּדֶ

ָך ֶאֶלף ּוְרָבָבה ִמיִמיֶנָך, ֵאֶליָך  ּדְ ָרִים: ִיּפֹל ִמּצִ ָיׁשּוד ָצה�

תהלים צ

שם צא

ֲעָגָלא –  ְרָקֵנּה – ישועתו. ּבַ א – שמו הגדול. ִכְרעּוֵתּה – כרצונו. ּפֻ ֵמּה ַרּבָ ׁשְ
ִריְך  ּבְ א  ֻקְדׁשָ ּדְ א – לעולם ולעולמי עולמים.  ָעְלַמּיָ ּוְלָעְלֵמי  במהרה. ְלָעַלם 

ֲאִמיָרן – האמורות.  א – למעלה. ּדַ הּוא – של הקדוש ברוך הוא. ְלֵעּלָ
י  ּדִ ֲאבּוהֹון  לפני.   – ָדם  ק� ותחינתם.   – ּוָבעּוְתהֹון  תפילתם.   – ְצלֹוְתהֹון 

א – אביהם שבשמים. ַמּיָ ִבׁשְ
ְמצּוָדִתי –  יתגורר.  ִיְתלֹוָנן –  ּכֹוְנָנה – חֵזק, הצַלח.  ֹנַעם – השפעת טובו. 
 – ָיֶסְך  בכנפו.   – ֶאְבָרתֹו  ּבְ אסונות.   – ַהּוֹות  טמון כמוקש.   – ָיקּוׁש  מגיני. 

ֶטב – מֶדֶבר, ממוות.  ה ְוסֹוֵחָרה – מיני מגן. ֲאִמּתֹו – חסדו. ִמּקֶ יסוכך. ִצּנָ
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ְרֶאה:  ִעים ּתִ ַמת ְרׁשָ ּלֻ יט, ְוׁשִ ֵעיֶניָך ַתּבִ ׁש: ַרק ּבְ לֹא ִיּגָ

ה  ְמּתָ ְמעֹוֶנָך: לֹא ְתֻאּנֶ ה יהוה ַמְחִסי, ֶעְליֹון ׂשַ י ַאּתָ ּכִ

ה  י ַמְלָאָכיו ְיַצּוֶ ֶלָך: ּכִ ָאה� ֵאֶליָך ָרָעה, ְוֶנַגע לֹא ִיְקַרב ּבְ

ּגֹוף  ן ּתִ ֫אּוְנָך, ּפֶ ִים ִיּשָׂ ּפַ ָרֶכיָך: ַעל ּכַ ׇכל ּדְ ׇמְרָך ּבְ ְך, ִלׁשְ ּלָ

ין:  ִפיר ְוַתּנִ ְרֹמס ּכְ ְדרְֹך, ּתִ ַחל ָוֶפֶתן ּתִ ֶאֶבן ַרְגֶלָך: ַעל ׁשַ ּבָ

ִמי: ִיְקָרֵאִני  י ָיַדע ׁשְ ֵבהּו ּכִ ּגְ ֵטהּו, ֲאׂשַ ק ַוֲאַפּלְ י ִבי ָחׁשַ ּכִ

ֶרְך  ֵדהּו: ֹא֫ ֵצהּו ַוֲאַכּבְ ְוֶאֱעֵנהּו, ִעּמֹו ָאֹנִכי ְבָצָרה, ֲאַחּלְ

יֵעהּו  ּבִ ֶרְך ָיִמים ַאׂשְ יׁשּוָעִתי: ֹא֫ יֵעהּו ְוַאְרֵאהּו ּבִ ּבִ ָיִמים ַאׂשְ

יׁשּוָעִתי: הּו ּבִ ְוַאְרֵא֫

ָרֵאל:  ִהּלֹות ִיׂשְ ב ּתְ ה ָקדֹוׁש, יֹוׁשֵ ְוַאּתָ

ְוָקָרא ֶזה ֶאל ֶזה, ְוָאַמר~

ָבאֹות, Ôָקדֹוׁש ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש יהוה צ

בֹודֹו:  Ôְמלֹא ׇכל ָהָאֶרץ ּכ

ֵמי ְמרֹוָמא  ׁשְ ּבִ יׁש  ַקּדִ ְוָאְמִרין~  ין,  ּדֵ ִמן  ין  ּדֵ ִלין  ּוְמַקּבְ

ּה,  בּוְרֵתּ יׁש ַעל ַאְרָעא עֹוַבד ּגְ ּה, ַקּדִ ִכיְנֵתּ ית ׁשְ ָאה ּבֵ ִעּלָ

ַמְלָיא  ְצָבאֹות,  יהוה  א,  ָעְלַמּיָ ּוְלָעְלֵמי  ְלָעַלם  יׁש  ַקּדִ

ׇכל ַאְרָעא ִזיו ְיָקֵרּה.

תהלים כב

ישעיהו ו

תרגום יונתן שם

ַמת – ועונש. ְמעֹוֶנָך – ַמְחְסָך.  ּלֻ ָיׁשּוד – ישדוד, ישמיד. ְוׁשִ
ין ִמן  ּדֵ ִלין  ּוְמַקּבְ ָרֵאל – יושב ומצפה לתפילות ישראל.  ִיׂשְ ִהּלֹות  ּתְ ב  יֹוׁשֵ
ָאה – קדוש בשמי  ֵמי ְמרֹוָמא ִעּלָ ׁשְ יׁש ּבִ ין – ונוטלים רשות מזה מזה. ַקּדִ ּדֵ
עֹוַבד  ַאְרָעא  ַעל  יׁש  ַקּדִ שכינתו.  מקום   – ּה  ִכיְנּתֵ ׁשְ ית  ּבֵ העליונים.  מרום 

ּוְלָעְלֵמי  ְלָעַלם  יׁש  ַקּדִ גבורתו.  מעשה  שהיא  הארץ  על  קדוש   – ּה  בּוְרּתֵ ּגְ
א – קדוש הוא לעד ולעולמי עולמים. ַמְלָיא ׇכל ַאְרָעא - )זה התרגום  ָעְלַמּיָ

של מלוא כל הארץ(. ְיָקֵרּה – כבודו. 
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דֹול: ַמע ַאֲחַרי קֹול ַרַעׁש ָגּ ֵאִני רּוַח, ָוֶאׁשְ ּשָׂ ַוּתִ

קֹומֹו: Ôבֹוד יהוה ִמּמ Ôרּוְך ּכ ּבָ

יא  ַסּגִ יַע  ִז֫ ָקל  ְתַרי  ּבַ ָמִעית  ּוׁשְ רּוָח֘א,  ְתִני  ּוְנָטַל֫

ית  ּבֵ ֵמֲאַתר  ַדיהוה  ְיָקָר֘א  ִריְך  ּבְ ְוָאְמִרין~  ִחין  ּבְ ְמׁשַ ּדִ

ּה.  ִכיְנּתֵ ׁשְ

ְלָעַלם  ָקֵאם  ַמְלכּוֵתּה  יהוה  ָוֶעד:  ְלֹעָלם  ִיְמלְֹך  יהוה 

֘א.  ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמּיָ

ְמָרה  ׁשׇ ֲאֹבֵתינּו,  ָרֵאל  ְוִיׂשְ ִיְצָחק  ַאְבָרָהם  ֱאלֵֹהי  יהוה 

ָך, ְוָהֵכן ְלָבָבם  בֹות ְלַבב ַעּמֶ ֶצר ַמְחׁשְ ּזֹאת ְלעֹוָלם ְלֵי֫

ה  ְוִהְרּבָ ִחית,  ַיׁשְ ְולֹא  ָעֹון  ר  ְיַכּפֵ ַרחּום  ְוהּוא  ֵאֶליָך: 

ה ֲאֹדָני טֹוב  י ַאּתָ ל ֲחָמתֹו: ּכִ יב ַאּפֹו, ְולֹא ָיִעיר ּכׇ ְלָהׁשִ

ְלעֹוָלם  ֶצֶדק  ִצְדָקְתָך  ֹקְרֶאיָך:  ְלׇכל  ֶחֶסד  ְוַרב  ח,  ְוַסּלָ

ְלַאְבָרָהם,  ֶחֶסד  ְלַיֲעֹקב,  ֱאֶמת  ן  ּתֵ ּתִ ֱאֶמת:  ְותֹוָרְתָך 

יֹום  ֲאֹדָני  רּוְך  ּבָ ֶדם:  ֶק֫ יֵמי  ִמ֫ ַלֲאֹבֵתינּו  ְעּתָ  ּבַ ִנׁשְ ר  ֲאׁשֶ

ְצָבאֹות  יהוה  ֶסָלה:  ְיׁשּוָעֵתנּו,  ָהֵאל  ָלנּו,  ַיֲעׇמס  יֹום 

ְצָבאֹות,  יהוה  ֶסָלה:  ַיֲעֹקב,  ֱאלֵֹהי  ָלנּו  ב  ּגָ ִמׂשְ נּו,  ִעּמָ

ַיֲעֵננּו  ֶלְך  ַהּמֶ יָעה,  הֹוׁשִ֫ יהוה  ְך:  ּבָ ּבֵֹטַח  ָאָדם  ֵרי  ַאׁשְ

ְביֹום ׇקְרֵאנּו:

יָלנּו  ְוִהְבּדִ ִלְכבֹודֹו,  ָרָאנּו  ּבְ ׁשֶ ֱאלֵֹהינּו  הּוא  רּוְך  ּבָ

ָנַטע  עֹוָלם  י  ְוַחּיֵ ֱאֶמת,  ּתֹוַרת  ָלנּו  ַתן  ְוָנ֫ ַהּתֹוִעים,  ִמן 

יחזקאל ג

תרגום יונתן שם

תרגום אונקלוס שם
שמות טו

לקט פסוקים 
ובקשות

ָקֵאם – עומד. 
ָך – להפנות  בֹות ְלַבב ַעּמֶ ְמָרה ֹזּאת – שמור את הברית הזאת. ְלֵיֶצר ַמְחׁשְ ׇשׁ
)הבטחתך(  אמונתך  תקיים   – ְלַיֲעֹקב  ֱאֶמת  ן  ּתֵ ּתִ אליך.  ומחשבותיהם  יצריהם 

לזרע יעקב. ֶחֶסד ְלַאְבָרָהם – חסדך לזרע אברהם. 

ַיֲעׇמס ָלנּו – ישפיע לנו מישועתו. ַהּתֹוִעים – עובדי עבודה זרה. 
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נּו  ִלּבֵ ּבְ ם  ְוָיׂשֵ תֹוָרתֹו,  ּבְ נּו  ִלּבֵ ח  ִיְפּתַ הּוא  תֹוֵכנּו.  ּבְ

ֵלם,  ֵלָבב ׁשָ ַאֲהָבתֹו ְוִיְרָאתֹו ְוַלֲעׂשֹות ְרצֹונֹו ּוְלׇעְבדֹו ּבְ

ָהָלה. ְלַמַען לֹא ִניַגע ָלִריק ְולֹא ֵנֵלד ַלּבֶ

ֲאבֹוֵתינּו,  ֵואלֵֹהי  ֱאלֵֹהינּו  יהוה  ָפֶניָך  ִמּלְ ָרצֹון  ְיִהי 

ְוִנְרֶאה  ְוִנְחֶיה  ה  ְוִנְזּכֶ ה,  ַהּזֶ עֹוָלם  ּבָ יָך  ֻחּקֶ ֹמר  ׁשְ ּנִ ׁשֶ

י ָהעֹוָלם  יַח ּוְלַחּיֵ ׁשִ ֵני ְימֹות ַהּמָ ְוִניַרׁש טֹוָבה ּוְבָרָכה ִלׁשְ

ְרָך ָכבֹוד ְולֹא ִיּדֹם, יהוה ֱאלַֹהי ְלעֹוָלם  א. ְלַמַען ְיַזּמֶ ַהּבָ

יהוה  ְוָהָיה  יהוה,  ּבַ ִיְבַטח  ר  ֲאׁשֶ ֶבר  ֫ ַהּגֶ רּוְך  ּבָ  : אֹוֶדּךָ

צּור  יהוה  ָיּה  ּבְ י  ּכִ ַעד,  ֲעֵדי  ַביהוה  ְטחּו  ּבִ ִמְבַטחֹו: 

יָך,  י לֹא ָעַזְבּתָ ּדְֹרׁשֶ ֶמָך, ּכִ עֹוָלִמים: ְוִיְבְטחּו ְבָך יֹוְדֵעי ׁשְ

יר:  יל ּתֹוָרה ְוַיְאּדִ יהוה: יהוה ָחֵפץ ְלַמַען ִצְדקֹו, ַיְגּדִ

קדיש שלם:

ִכְרעּוֵתּה,  ְבָרא  י  ּדִ ָעְלָמ֘א  ּבְ )אמן(  ֘א,  ַרּבָ ֵמּה  ׁשְ ׁש  ְוִיְתַקּדַ ל  ּדַ ִיְתּגַ

יכֹו֘ן  ַחּיֵ יֵחּה, )אמן( ּבְ ְרָקֵנּה ִויָקֵרב ְמׁשִ ְוַיְמִליְך ַמְלכּוֵתּה ְוַיְצַמח ּפֻ

ָקִריב, ּוִבְזַמן  ֲעָגָלא  ּבַ ָרֵאל,  ִיׂשְ ית  ּבֵ ְדׇכל  י  ּוְבַחּיֵ ּוְביֹוֵמיכֹו֘ן 

ְוִאְמרּו ָאֵמן. )אמן(

֘א. ַמּיָ Ôֵמי ָעל Ôָעַלם ּוְלָעל Ôָבַרְך ל Ô֘א מ ֵמּה ַרּבָ Ôֵהא ׁש Ôגם הקהל אומר: י

ה  ְוִיְתַעּלֶ ר  ְוִיְתַהּדָ א  ְוִיְתַנּשֵׂ ְוִיְתרֹוַמם  ַאר  ְוִיְתּפָ ח  ּבַ ּתַ ְוִיׁשְ ַרְך  ִיְתּבָ

ִריְך הּוא, )אמן(  ֘א ּבְ ֻקְדׁשָ ֵמּה ְדּ ל ׁשְ ְוִיְתַהּלָ

ָהָלה –  לֹא ִניַגע ָלִריק – שכל יגיעתנו לא תהיה לשווא, לחינם. ְולֹא ֵנֵלד ַלּבֶ
ָיּה ה’ צּור עֹוָלִמים – כי בה’ תמצאו מחסה  י ּבְ ותולדותינו לא ִיכלו באבדון. ּכִ

ֶמָך – היודעים ומכירים את גדולתך. ה’ ָחֵפץ ְלַמַען ִצְדקֹו  עד עולם. יֹוְדֵעי ׁשְ

– ה’ רוצה לזכות את ישראל, לכן הירבה להם תורה ללמוד ומצוות לקיים. 
ֲעָגָלא –  ְרָקֵנּה – ישועתו. ּבַ א – שמו הגדול. ִכְרעּוֵתּה – כרצונו. ּפֻ ֵמּה ַרּבָ ׁשְ
ִריְך  ּבְ א  ֻקְדׁשָ ּדְ א – לעולם ולעולמי עולמים.  ָעְלַמּיָ ּוְלָעְלֵמי  במהרה. ְלָעַלם 

הּוא – של הקדוש ברוך הוא. 
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בעשרת ימי תשובה: 

ְרָכָת֘א ל ּבִ א ִמּכׇ ּלָ א ְלֵע֫ ּלָ ְלֵע֫ ְרָכָת֘א ל ּבִ א ִמן ּכׇ ּלָ ְלֵע֫

ָעְלָמ֘א, ְוִאְמרּו ָאֵמן. )אמן( ֲאִמיָר֘ן ּבְ ָחָת֘א ְוֶנָחָמָת֘א ּדַ ּבְ ׁשְ יָרָת֘א ּתֻ ְוׁשִ
ֲאבּוהֹו֘ן ָדם  ק� ָרֵאל  ִיׂשְ ית  ּבֵ ְדׇכל  ּוָבעּוְתהֹו֘ן  ְצלֹוְתהֹו֘ן  ל  ְתַקּבַ ּתִ

֘א, ְוִאְמרּו ָאֵמן. )אמן( ַמּיָ י ִבׁשְ ּדִ

ָרֵאל,  ל ִיׂשְ ים טֹוִבים ָעֵלינּו ְוַעל ּכׇ ֘א ְוַחּיִ ַמּיָ ֘א ִמן ׁשְ ָלָמ֘א ַרּבָ ְיֵהא ׁשְ
ְוִאְמרּו ָאֵמן. )אמן(

בעשרת ימי תשובה: 

ְמרֹוָמיו, לֹום ּבִ ָ עֹוֶשֹה ַהּשׁ ְמרֹוָמיו, לֹום ּבִ עֹוֶשֹה ׁשָ

ָרֵאל, ְוִאְמרּו ָאֵמן. )אמן(  ל ִיׂשְ לֹום ָעֵלינּו ְוַעל ּכׇ הּוא ַיֲעֶשֹה ׁשָ

 יש נוהגים לומר במועדים מזמור אחר: 
בחוה”מ פסח - קיד. בחוה”מ סוכות - קכב. בחנוכה - ל. בפורים - כב. 

ֵמִעם  ֶעְזִרי  ֶעְזִרי:  ָיֹבא  ֵמַאִין  ֶהָהִרים  ֶאל  ֵעיַני  א  ֶאּשָׂ ֲעלֹות,  ַלּמַ יר  ׁשִ

ה  ן ַלּמֹוט ַרְגֶלָך, ַאל ָינּום ׁשְֹמֶרָך: ִהּנֵ ַמִים ָוָאֶרץ: ַאל ִיּתֵ ה ׁשָ יהוה ֹעׂשֵ

ַיד  ַעל  ָך  ִצּלְ יהוה  ׁשְֹמֶרָך,  יהוה  ָרֵאל:  ִיׂשְ ׁשֹוֵמר  ן  ִייׁשָ ְולֹא  ָינּום  לֹא 

ל ָרע  ׇמְרָך ִמּכׇ ְיָלה: יהוה ִיׁשְ ּלָ ה, ְוָיֵרַח ּבַ ּכָ ֶמׁש לֹא ַיּכֶ ֶ ְיִמיֶנָך: יֹוָמם ַהּשׁ

ה ְוַעד עֹוָלם:  ׇמר ֵצאְתָך ּובֹוֶאָך ֵמַעּתָ ָך: יהוה ִיׁשְ ֹמר ֶאת ַנְפׁשֶ ִיׁשְ

האבלים אומרים קדיש:

ִכְרעּוֵתּה,  ְבָרא  י  ּדִ ָעְלָמ֘א  ּבְ )אמן(  ֘א,  ַרּבָ ֵמּה  ׁשְ ׁש  ְוִיְתַקּדַ ל  ּדַ ִיְתּגַ
יכֹו֘ן  ַחּיֵ יֵחּה, )אמן( ּבְ ְרָקֵנּה ִויָקֵרב ְמׁשִ ְוַיְמִליְך ַמְלכּוֵתּה ְוַיְצַמח ּפֻ
ָקִריב, ּוִבְזַמן  ֲעָגָלא  ּבַ ָרֵאל,  ִיׂשְ ית  ּבֵ ְדׇכל  י  ּוְבַחּיֵ ּוְביֹוֵמיכֹו֘ן 

ְוִאְמרּו ָאֵמן. )אמן(
֘א. ַמּיָ Ôֵמי ָעל Ôָעַלם ּוְלָעל Ôָבַרְך ל Ô֘א מ ֵמּה ַרּבָ Ôֵהא ׁש Ôגם הקהל אומר: י

ה  ְוִיְתַעּלֶ ר  ְוִיְתַהּדָ א  ְוִיְתַנּשֵׂ ְוִיְתרֹוַמם  ַאר  ְוִיְתּפָ ח  ּבַ ּתַ ְוִיׁשְ ַרְך  ִיְתּבָ
ִריְך הּוא, )אמן(  ֘א ּבְ ֻקְדׁשָ ֵמּה ְדּ ל ׁשְ ְוִיְתַהּלָ

תהלים קכא

ֲאִמיָרן – האמורות.  א – למעלה. ּדַ ְלֵעּלָ
י  ּדִ ֲאבּוהֹון  לפני.   – ָדם  ק� ותחינתם.   – ּוָבעּוְתהֹון  תפילתם.   – ְצלֹוְתהֹון 
ִכְרעּוֵתּה – כרצונו.  א – שמו הגדול.  ַרּבָ ֵמּה  ׁשְ א – אביהם שבשמים.  ַמּיָ ִבׁשְ
לעולם   – א  ָעְלַמּיָ ּוְלָעְלֵמי  ְלָעַלם  במהרה.   – ֲעָגָלא  ּבַ ישועתו.   – ְרָקֵנּה  ּפֻ

ִריְך הּוא – של הקדוש ברוך הוא.  א ּבְ ֻקְדׁשָ ולעולמי עולמים. ּדְ
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בעשרת ימי תשובה: 

ְרָכָת֘א ל ּבִ א ִמּכׇ ּלָ א ְלֵע֫ ּלָ ְלֵע֫ ְרָכָת֘א ל ּבִ א ִמן ּכׇ ּלָ ְלֵע֫

ָעְלָמ֘א, ְוִאְמרּו ָאֵמן. )אמן( ֲאִמיָר֘ן ּבְ ָחָת֘א ְוֶנָחָמָת֘א ּדַ ּבְ ׁשְ יָרָת֘א ּתֻ ְוׁשִ

ָרֵאל,  ל ִיׂשְ ים טֹוִבים ָעֵלינּו ְוַעל ּכׇ ֘א ְוַחּיִ ַמּיָ ֘א ִמן ׁשְ ָלָמ֘א ַרּבָ ְיֵהא ׁשְ

ְוִאְמרּו ָאֵמן. )אמן(

בעשרת ימי תשובה: 

ְמרֹוָמיו, לֹום ּבִ ָ עֹוֶשֹה ַהּשׁ ְמרֹוָמיו, לֹום ּבִ עֹוֶשֹה ׁשָ

ָרֵאל, ְוִאְמרּו ָאֵמן. )אמן( ל ִיׂשְ לֹום ָעֵלינּו ְוַעל ּכׇ הּוא ַיֲעֶשֹה ׁשָ

ְרכּו ֶאת יהוה ַהְמֹבָרְך. נוהגים שהאומר קדיש מוסיף: ּבָ

רּוְך יהוה ַהְמֹבָרְך ְלעֹוָלם ָוֶעד. והקהל עונה: ּבָ

רּוְך יהוה ַהְמֹבָרְך ְלעֹוָלם ָוֶעד. וחוזר ואומר: ּבָ

העומר  ספירת  כאן  סופרים  ערב שבועות  עד  פסח  הראשון של  טוב  יום  ממוצאי 

)להלן עמ’ 218(.

ְליֹוֵצר  ה  ֻדּלָ ּגְ ָלֵתת  ַהּכֹל,  ַלֲאדֹון  ַח  ּבֵ ְלׁשַ ָעֵלינּו 

נּו  ָמ֫ ׂשָ ְולֹא  ָהֲאָרצֹות  גֹוֵיי  ּכְ נּו  ָע֫שָׂ א  לֹּ ׁשֶ ית,  ֵראׁשִ ּבְ

ֶהם ְוגֹוָרֵלנּו  ם ֶחְלֵקנּו ּכָ א ׂשָ לֹּ חֹות ָהֲאָדָמה, ׁשֶ ּפְ ִמׁשְ ּכְ

ִלים  ְלּ ֶבל ָוִריק ּוִמְתּפַ ֲחִוים ְלֶה֫ ּתַ ֵהם ִמׁשְ ׇכל ֲהמֹוָנם, ׁשֶ ּכְ

ֲחִוים  ּתַ ּוִמׁשְ ּכֹוְרִעים  ַוֲאַנְחנּו  יַע,  יֹוׁשִ לֹא  ֵאל  ֶאל 

רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ָלִכים  ַהּמְ ַמְלֵכי  ֶמֶלְך  ִלְפֵני  ּומֹוִדים 

ב ְיָקרֹו  ֶרץ, ּומֹוׁשַ ַמִים ְויֹוֵסד ָא֫ הּוא נֹוֶטה ׁשָ הּוא, ׁשֶ

ׇגְבֵהי ְמרֹוִמים. הּוא  ּבְ ֻעּזֹו  ִכיַנת  ּוׁשְ ַעל,  ַמִים ִמּמַ ָ ּשׁ ּבַ

ֲאִמיָרן – האמורות.  א – למעלה. ּדַ ְלֵעּלָ
א – יהי שלום רב מן השמים.  ַמּיָ א ִמן ׁשְ ָלָמא ַרּבָ ְיֵהא ׁשְ

בראשית.  )מעשי(  ליוצר   – ית  ֵראׁשִ ּבְ ְליֹוֵצר  גדולתו.  לספר   – ה  ֻדּלָ ּגְ ָלֵתת 
גֹוֵיי ָהֲאָרצֹות – )שאין להם תורה ומצוות(. ַוֲאַנְחנּו – אבל אנחנו. נֹוֶטה –  ּכְ

מותח, בורא. ְויֹוֵסד – )בורא(. ְיָקרֹו – כבודו. 
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תּוב  ּכָ ֶפס זּוָלתֹו, ּכַ נּו, ֶא֫ ֱאלֵֹהינּו, ֵאין עֹוד, ֱאֶמת ַמְלּכֵ

י יהוה  ֹבָת֮ ֶאל ְלָבֶבָך, ּכִ ֮ ַהּיֹום ַוֲהׁשֵ תֹוָרתֹו: ְוָיַדְעּתָ ּבְ

ַחת,  ִמּתָ ָהָאֶרץ  ְוַעל  ַעל  ִמּמַ ַמִים  ָ ּשׁ ּבַ ָהֱאלִֹהים  הּוא 

ֵאין עֹוד:

ְמֵהָרה  ִלְראֹות  ֱאלֵֹהינּו  יהוה  ָך  ּלְ ה  ְנַקּוֶ ן  ּכֵ ְוַעל 

ּלּוִלים ִמן ָהָאֶרץ ְוָהֱאִליִלים  ָך, ְלַהֲעִביר ּגִ ֶרת ֻעּזֶ ִתְפֶא֫ ּבְ

ְוׇכל  י,  ּדַ ׁשַ ַמְלכּות  ּבְ עֹוָלם  ן  ְלַתּקֵ ֵרתּו֮ן,  ִיּכָ רֹות  ּכָ

ֵעי  ִרׁשְ ל  ּכׇ ֵאֶליָך  ְלַהְפנֹות  ֶמָך,  ִבׁשְ ִיְקְראּו  ר  ָבׂשָ ֵני  ּבְ

ל  ְכַרע ּכׇ י ְלָך ּתִ ֵבי ֵתֵבל ּכִ ל יֹוׁשְ ירּו ְוֵיְדעּו ּכׇ ָאֶרץ, ַיּכִ

ל ָלׁשֹון. ְלָפֶניָך יהוה ֱאלֵֹהינּו ִיְכְרעּו  ַבע ּכׇ ָ ּשׁ ֶרְך, ּתִ ּבֶ

ֶאת  ם  ֻכּלָ לּו  ִויַקּבְ נּו,  ִיּתֵ ְיָקר  ְמָך  ׁשִ ְוִלְכבֹוד  ְוִיּפֹלּו, 

ָוֶעד.  ְלעֹוָלם  ְמֵהָרה  ֲעֵליֶהם  ְוִתְמלְֹך  ַמְלכּוֶתָך,  ֹעל 

ָכבֹוד,  ְמלְֹך ּבְ ָך ִהיא, ּוְלעֹוְלֵמי ַעד ּתִ ּלְ ְלכּות ׁשֶ י ַהּמַ ּכִ

ְוֶנֱאַמר~  ָוֶעד:  ִיְמלְֹך ְלֹעָלם  תֹוָרֶתָך: יהוה  ּבְ תּוב  ּכָ ּכַ

ּיֹום ַההּוא ִיְהֶיה  ל ָהָאֶרץ, ּבַ ְוָהָיה יהוה ְלֶמֶלְך ַעל ּכׇ

מֹו ֶאָחד: יהוה ֶאָחד ּוׁשְ

יש נוהגים לומר אחרי ”עלינו” פסוקים אלה:

י ָתֹבא:  ִעים ּכִ ַֹאת ְרׁשָ ְתֹאם ּוִמּשׁ ַחד ּפִ יָרא ִמּפַ֫ ַאל ּתִ
נּו ֵאל:  י ִעּמָ רּו ָדָבר ְולֹא ָיקּום, ּכִ ּבְ צּו ֵעָצה ְוֻתָפר, ּדַ ֻע֫

א ַוֲאִני  יִתי ַוֲאִני ֶאּשָׂ יָבה ֲאִני ֶאְסּבֹל, ֲאִני ָעׂשִ ְוַעד ִזְקָנה ֲאִני הּוא, ְוַעד ׂשֵ
ט: ֶאְסּבֹל ַוֲאַמּלֵ

דברים ד

שמות טו 

זכריה יד 

משלי ג

ישעיה ח

שם מו

ֶאֶפס זּוָלתֹו – אין עוד מלבדו.
ל  ּכׇ ַעל  ְלֶמֶלְך  ְיֹהָוה  ְוָהָיה  לבם.  להטות   – ְלַהְפנֹות  אלילים.   – ּלּוִלים  ּגִ
מֹו ֶאָחד – )לא  ּוׁשְ ָהָאֶרץ – כל הגויים יכירו כי ה’ הוא המלך על כל הארץ. 

יזכירו שם אלהים אחרים(.

ַֹאת רשעים – ומאסון הבא מרשעים. ְוַעד ִזְקָנה – ועד זקנתכם. ֲאִני הּוא  ּוִמּשׁ
א ַוֲאִני ֶאְסּבֹל – )בעתיד(.  יִתי – )בעבר(. ַוֲאִני ֶאּשָׂ – )ששומר עליכם(. ֲאִני ָעׂשִ

ט – )אציל אתכם מיד אויביכם(. ַוֲאַמּלֵ
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בבית האבל מוסיפים מזמור מט וביום שאין אומרים בו תחנון 

מזמור טז )עמ’ 116(

האבלים אומרים קדיש:

ִכְרעּוֵתּה,  ְבָרא  י  ּדִ ָעְלָמ֘א  ּבְ )אמן(  ֘א,  ַרּבָ ֵמּה  ׁשְ ׁש  ְוִיְתַקּדַ ל  ּדַ ִיְתּגַ

יכֹו֘ן  ַחּיֵ יֵחּה, )אמן( ּבְ ְרָקֵנּה ִויָקֵרב ְמׁשִ ְוַיְמִליְך ַמְלכּוֵתּה ְוַיְצַמח ּפֻ

ָקִריב, ּוִבְזַמן  ֲעָגָלא  ּבַ ָרֵאל,  ִיׂשְ ית  ּבֵ ְדׇכל  י  ּוְבַחּיֵ ּוְביֹוֵמיכֹו֘ן 

ְוִאְמרּו ָאֵמן. )אמן(

֘א. ַמּיָ Ôָעְלֵמי ָעל Ôָעַלם ּול Ôָבַרְך ל Ô֘א מ ֵמּה ַרּבָ Ôֵהא ׁש Ôגם הקהל אומר: י

ה  ְוִיְתַעּלֶ ר  ְוִיְתַהּדָ א  ְוִיְתַנּשֵׂ ְוִיְתרֹוַמם  ַאר  ְוִיְתּפָ ח  ּבַ ּתַ ְוִיׁשְ ַרְך  ִיְתּבָ

ִריְך הּוא, )אמן(  ֘א ּבְ ֻקְדׁשָ ֵמּה ְדּ ל ׁשְ ְוִיְתַהּלָ

בעשרת ימי תשובה: 

ְרָכָת֘א ל ּבִ א ִמּכׇ ּלָ א ְלֵע֫ ּלָ ְלֵע֫ ְרָכָת֘א ל ּבִ א ִמן ּכׇ ּלָ ְלֵע֫

ָעְלָמ֘א, ְוִאְמרּו ָאֵמן. )אמן( ֲאִמיָר֘ן ּבְ ָחָת֘א ְוֶנָחָמָת֘א ּדַ ּבְ ׁשְ יָרָת֘א ּתֻ ְוׁשִ

ָרֵאל,  ל ִיׂשְ ים טֹוִבים ָעֵלינּו ְוַעל ּכׇ ֘א ְוַחּיִ ַמּיָ ֘א ִמן ׁשְ ָלָמ֘א ַרּבָ ְיֵהא ׁשְ

ְוִאְמרּו ָאֵמן. )אמן(

בעשרת ימי תשובה: 

ְמרֹוָמיו, לֹום ּבִ ָ עֹוֶשֹה ַהּשׁ ְמרֹוָמיו, לֹום ּבִ עֹוֶשֹה ׁשָ

ָרֵאל, ְוִאְמרּו ָאֵמן. )אמן( ל ִיׂשְ לֹום ָעֵלינּו ְוַעל ּכׇ הּוא ַיֲעֶשֹה ׁשָ

יש נוהגים לומר כאן מא’ באלול ועד הושענא רבה ’לדוד ה’ אורי’ )עמ’ 190(.

עמ’  )להלן  לבנה  קידוש  כאן  אומרים  בחודש  ד’  מליל  החל  שחל  שבת  במוצאי 

475(. אם לא הספיק יכול לקדש את הלבנה גם ביחידות וגם שלא במוצאי שבת, 

את  לקדש  ניתן  הקודם,  המולד  זמן  ע”פ  )לעיתים,  בחודש  י”ד  מליל  יאוחר  לא 

הלבנה גם בליל ט”ו בחודש(.

ֲעָגָלא –  ְרָקֵנּה – ישועתו. ּבַ א – שמו הגדול. ִכְרעּוֵתּה – כרצונו. ּפֻ ֵמּה ַרּבָ ׁשְ
ִריְך  ּבְ א  ֻקְדׁשָ ּדְ א – לעולם ולעולמי עולמים.  ָעְלַמּיָ ּוְלָעְלֵמי  במהרה. ְלָעַלם 

ְיֵהא  האמורות.   – ֲאִמיָרן  ּדַ למעלה.   – א  ְלֵעּלָ הוא.  ברוך  הקדוש  של   – הּוא 
א – יהי שלום רב מן השמים.  ַמּיָ א ִמן ׁשְ ָלָמא ַרּבָ ׁשְ
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ר מ ו ע ה ת  ר י פ ס ר  ד ס
לרוב הדעות מצות ספירת העומר בזמן הזה היא מדרבנן. יש נוהגים לומר ”לשם 
יחוד” לפני הברכה. מברכים ברכת ספירת העומר וסופרים את ספירת אותו היום 
בעמידה. אחרי הספירה נוהגים לומר ”הרחמן”, ויש שמוסיפים ”למנצח בנגינות”, 
”אנא בכח”, ”רבונו של עולם”, וכשמגיעים למילים ”מה שפגמתי בספירה” )עמ’ 

222( מזכירים את הספירה השייכת לאותו לילה.
של  לילה  באותו  תמיד  יתמלא  שלמים  שבועות  של  מספר  בידך:  נקוט  זה  כלל 

השבוע, שבו חל בשנה הזאת הלילה הראשון של פסח – ליל הסדר.

ְלַיֵחד   , ּוְרִחימּו֘ ְדִחילּו֘  ּבִ יּה,  ִכיְנּתֵ ּוׁשְ הּוא  ִריְך  ּבְ ֘א  ֻקְדׁשָ ִיחּו֘ד  ם  ְלׁשֵ
ן  ּוְמֻזָמּ מּוָכן  ִהְנִני  ָרֵאל.  ִיׂשְ ל  ּכׇ ם  ׁשֵ ּבְ ִלים  ׁשְ ִיחּוָד֘א  ּבְ בו”ה  י”ה  ם  ׁשֵ
ם  ּתֹוָרה: ּוְסַפְרּתֶ תּוב ּבַ ּכָ מֹו ׁשֶ ל ְסִפיַרת ָהֹעֶמר, ּכְ ה ׁשֶ ם ִמְצַות ֲעׂשֵ ְלַקּיֵ
תֹות  ּבָ ַבע ׁשַ נּוָפה ׁשֶ ת ִמּיֹום ֲהִביֲאֶכם ֶאת ֹעֶמר ַהּתְ ּבָ ַ ַרת ַהּשׁ ח� ָלֶכם ִמּמָ
ים  ִ ֲחִמּשׁ רּו  ְסּפְ ּתִ ִביִעית  ְ ַהּשׁ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ַרת  ח� ִמּמָ ַעד  ְהֶייָנה,  ּתִ ִמימֹות  ּתְ
ה ַליהוה: ִויִהי ֫נַֹעם ֲאֹדָני ֱאלֵֹהינּו ָעֵלינּו,  ם ִמְנָחה ֲחָדׁשָ יֹום, ְוִהְקַרְבּתֶ

ה ָיֵדינּו ּכֹוְנֵנהּו: ה ָיֵדינּו ּכֹוְנָנה ָעֵלינּו, ּוַמֲעׂשֵ ּוַמֲעׂשֵ

ברכת ספירת העומר

ר  ֲאׁשֶ ָהעֹוָלם,  ֶמֶלְך  ֱאלֵֹהינּו  יהוה  ה  ַאּתָ רּוְך  ּבָ

ֶמר. נּו ַעל ְסִפיַרת ָהֹע֫ ִמְצֹוָתיו, ְוִצּוָ נּו ּבְ ׁשָ ִקּדְ

ויקרא כג

תהלים צ

ט”ז בניסן, א’ של חוה”מ / חסד שבחסד

ַהּיֹום יֹום ֶאָחד ָלֹעֶמר.

י”ז בניסן, ב’ של חוה”מ / גבורה שבחסד

ֵני ָיִמים ָלֹעֶמר.  ַהּיֹום ׁשְ

י”ח בניסן ג’ של חוה”מ / תפארת שבחסד

ה ָיִמים ָלֹעֶמר.  לֹׁשָ ַהּיֹום ׁשְ

י”ט בניסן ד’ של חוה”מ / נצח שבחסד

ָעה ָיִמים ָלֹעֶמר.  ַהּיֹום ַאְרּבָ

כ’ בניסן ה’ של חוה”מ / הוד שבחסד

ה ָיִמים ָלֹעֶמר.  ָ ַהּיֹום ֲחִמּשׁ

כ”א בניסן שביעי של פסח / יסוד שבחסד

ה ָיִמים ָלֹעֶמר.  ָ ׁשּ ַהּיֹום ׁשִ

כ”ב בניסן מוצאי יום טוב / מלכות שבחסד

ְבָעה ָיִמים ַהּיֹום ׁשִ
בּוַע ֶאָחד ָלֹעֶמר.  ֵהם ׁשָ ׁשֶ

כ”ג בניסן / חסד שבגבורה

מֹוָנה ָיִמים, ַהּיֹום ׁשְ
בּוַע ֶאָחד ֵהם ׁשָ ׁשֶ

ְויֹום ֶאָחד, ָלֹעֶמר. 

כ”ד בניסן / גבורה שבגבורה

ָעה ָיִמים, ׁשְ ַהּיֹום ּתִ
בּוַע ֶאָחד ֵהם ׁשָ ׁשֶ
ֵני ָיִמים, ָלֹעֶמר. ּוׁשְ

כ”ה בניסן / תפארת שבגבורה

ָרה ָיִמים, ַהּיֹום ֲעׂשָ
בּוַע ֶאָחד ֵהם ׁשָ ׁשֶ

ה ָיִמים, ָלֹעֶמר. לֹׁשָ ּוׁשְ

כ”ו בניסן / נצח שבגבורה

ר יֹום, ַהּיֹום ַאַחד ָעׂשָ
בּוַע ֶאָחד ֵהם ׁשָ ׁשֶ

ָעה ָיִמים, ָלֹעֶמר. ְוַאְרּבָ
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כ”ז בניסן / הוד שבגבורה

ר יֹום,  ֵנים ָעׂשָ ַהּיֹום ׁשְ
בּוַע ֶאָחד  ֵהם ׁשָ ׁשֶ

ה ָיִמים, ָלֹעֶמר. ָ ַוֲחִמּשׁ

כ”ח בניסן / יסוד שבגבורה

ר יֹום, ה ָעׂשָ לֹׁשָ ַהּיֹום ׁשְ
בּוַע ֶאָחד ֵהם ׁשָ ׁשֶ

ה ָיִמים, ָלֹעֶמר. ָ ּשׁ ְוׁשִ

כ”ט בניסן / מלכות שבגבורה

ר יֹום,  ָעה ָעׂשָ ַהּיֹום ַאְרּבָ
בּועֹות ָלֹעֶמר. ֵני ׁשָ ֵהם ׁשְ ׁשֶ

ל’ בניסן, א’ דראש חודש / חסד שבתפארת

ר יֹום,  ה ָעׂשָ ָ ַהּיֹום ֲחִמּשׁ
בּועֹות  ֵני ׁשָ ֵהם ׁשְ ׁשֶ
ְויֹום ֶאָחד, ָלֹעֶמר.

א’ באייר, ב’ דראש חודש / גבורה שבתפארת

ר יֹום,  ה ָעׂשָ ָ ּשׁ ַהּיֹום ׁשִ
בּועֹות  ֵני ׁשָ ֵהם ׁשְ ׁשֶ
ֵני ָיִמים, ָלֹעֶמר. ּוׁשְ

ב’ באייר / תפארת שבתפארת

ר יֹום,  ְבָעה ָעׂשָ ַהּיֹום ׁשִ
בּועֹות  ֵני ׁשָ ֵהם ׁשְ ׁשֶ

ה ָיִמים, ָלֹעֶמר. לֹׁשָ ּוׁשְ

ג’ באייר / נצח שבתפארת

ר יֹום,  מֹוָנה ָעׂשָ ַהּיֹום ׁשְ
בּועֹות  ֵני ׁשָ ֵהם ׁשְ ׁשֶ

ָעה ָיִמים, ָלֹעֶמר. ְוַאְרּבָ

ד’ באייר / הוד שבתפארת

ר יֹום,  ָעה ָעׂשָ ׁשְ ַהּיֹום ּתִ
בּועֹות  ֵני ׁשָ ֵהם ׁשְ ׁשֶ

ה ָיִמים, ָלֹעֶמר. ָ ַוֲחִמּשׁ

ה’ באייר / יסוד שבתפארת

ִרים יֹום,  ַהּיֹום ֶעׂשְ
בּועֹות  ֵני ׁשָ ֵהם ׁשְ ׁשֶ
ה ָיִמים, ָלֹעֶמר. ָ ּשׁ ְוׁשִ

ו’ באייר / מלכות שבתפארת

ִרים יֹום,  ַהּיֹום ֶאָחד ְוֶעׂשְ
בּועֹות ָלֹעֶמר. ה ׁשָ לֹׁשָ ֵהם ׁשְ ׁשֶ

ז’ באייר / חסד שבנצח

ִרים יֹום,  ַנִים ְוֶעׂשְ ַהּיֹום ׁשְ
בּועֹות  ה ׁשָ לֹׁשָ ֵהם ׁשְ ׁשֶ

ְויֹום ֶאָחד, ָלֹעֶמר.

ח’ באייר / גבורה שבנצח

ִרים יֹום,  ה ְוֶעׂשְ לֹׁשָ ַהּיֹום ׁשְ
בּועֹות  ה ׁשָ לֹׁשָ ֵהם ׁשְ ׁשֶ

ֵני ָיִמים, ָלֹעֶמר. ּוׁשְ

ט’ באייר / תפארת שבנצח

ִרים יֹום,  ָעה ְוֶעׂשְ ַהּיֹום ַאְרּבָ
בּועֹות  ה ׁשָ לֹׁשָ ֵהם ׁשְ ׁשֶ
ה ָיִמים, ָלֹעֶמר. לֹׁשָ ּוׁשְ

י’ באייר / נצח שבנצח

ִרים יֹום, ה ְוֶעׂשְ ָ ַהּיֹום ֲחִמּשׁ
בּועֹות ה ׁשָ לֹׁשָ ֵהם ׁשְ ׁשֶ

ָעה ָיִמים, ָלֹעֶמר.  ְוַאְרּבָ

י”א באייר / הוד שבנצח

ִרים יֹום,  ה ְוֶעׂשְ ָ ּשׁ ַהּיֹום ׁשִ
בּועֹות  ה ׁשָ לֹׁשָ ֵהם ׁשְ ׁשֶ
ה ָיִמים, ָלֹעֶמר. ָ ַוֲחִמּשׁ

י”ב באייר / יסוד שבנצח

ִרים יֹום,  ְבָעה ְוֶעׂשְ ַהּיֹום ׁשִ
בּועֹות  ה ׁשָ לֹׁשָ ֵהם ׁשְ ׁשֶ

ה ָיִמים, ָלֹעֶמר. ָ ׁשּ ְוׁשִ



220

ת י ב ר ע ת  ל י פ רת מ ו ע ה ת  ר י פ ס

י”ג באייר / מלכות שבנצח

ִרים יֹום,  מֹוָנה ְוֶעׂשְ ַהּיֹום ׁשְ
בּועֹות ָלֹעֶמר. ָעה ׁשָ ֵהם ַאְרּבָ ׁשֶ

י”ד באייר, פסח שני / חסד שבהוד

ִרים יֹום,  ָעה ְוֶעׂשְ ׁשְ ַהּיֹום ּתִ
בּועֹות  ָעה ׁשָ ֵהם ַאְרּבָ ׁשֶ

ְויֹום ֶאָחד, ָלֹעֶמר.

ט”ו באייר / גבורה שבהוד

ים יֹום,  לֹׁשִ ַהּיֹום ׁשְ
בּועֹות  ָעה ׁשָ ֵהם ַאְרּבָ ׁשֶ

ֵני ָיִמים, ָלֹעֶמר. ּוׁשְ

ט”ז באייר / תפארת שבהוד

ים יֹום,  לֹׁשִ ַהּיֹום ֶאָחד ּוׁשְ
בּועֹות  ָעה ׁשָ ֵהם ַאְרּבָ ׁשֶ
ה ָיִמים, ָלֹעֶמר. לֹׁשָ ּוׁשְ

י”ז באייר / נצח שבהוד

ים יֹום,  לֹׁשִ ַנִים ּוׁשְ ַהּיֹום ׁשְ
בּועֹות  ָעה ׁשָ ֵהם ַאְרּבָ ׁשֶ
ָעה ָיִמים, ָלֹעֶמר. ְוַאְרּבָ

י”ח באייר, ל”ג בעומר / הוד שבהוד

ים יֹום,  לֹׁשִ ה ּוׁשְ לֹׁשָ ַהּיֹום ׁשְ
בּועֹות  ָעה ׁשָ ֵהם ַאְרּבָ ׁשֶ
ה ָיִמים, ָלֹעֶמר. ָ ַוֲחִמּשׁ

י”ט באייר / יסוד שבהוד

ים יֹום,  לֹׁשִ ָעה ּוׁשְ ַהּיֹום ַאְרּבָ
בּועֹות  ָעה ׁשָ ֵהם ַאְרּבָ ׁשֶ

ה ָיִמים, ָלֹעֶמר. ָ ּשׁ ְוׁשִ

כ’ באייר / מלכות שבהוד

ים יֹום,  לֹׁשִ ה ּוׁשְ ָ ַהּיֹום ֲחִמּשׁ
בּועֹות ָלֹעֶמר. ה ׁשָ ָ ֵהם ֲחִמּשׁ ׁשֶ

כ”א באייר / חסד שביסוד

ים יֹום,  לֹׁשִ ה ּוׁשְ ָ ּשׁ ַהּיֹום ׁשִ
בּועֹות  ה ׁשָ ָ ֵהם ֲחִמּשׁ ׁשֶ

ְויֹום ֶאָחד, ָלֹעֶמר.

כ”ב באייר / גבורה שביסוד

ים יֹום,  לֹׁשִ ְבָעה ּוׁשְ ַהּיֹום ׁשִ
בּועֹות  ה ׁשָ ָ ֵהם ֲחִמּשׁ ׁשֶ

ֵני ָיִמים, ָלֹעֶמר. ּוׁשְ

כ”ג באייר / תפארת שביסוד

ים יֹום,  לֹׁשִ מֹוָנה ּוׁשְ ַהּיֹום ׁשְ
בּועֹות  ה ׁשָ ָ ֵהם ֲחִמּשׁ ׁשֶ
ה ָיִמים, ָלֹעֶמר. לֹׁשָ ּוׁשְ

 כ”ד באייר / נצח שביסוד

ים יֹום,  לֹׁשִ ָעה ּוׁשְ ׁשְ ַהּיֹום ּתִ
בּועֹות  ה ׁשָ ָ ֵהם ֲחִמּשׁ ׁשֶ
ָעה ָיִמים, ָלֹעֶמר. ְוַאְרּבָ

כ”ה באייר / הוד שביסוד

ִעים יֹום,  ַהּיֹום ַאְרּבָ
בּועֹות  ה ׁשָ ָ ֵהם ֲחִמּשׁ ׁשֶ
ה ָיִמים, ָלֹעֶמר. ָ ַוֲחִמּשׁ

כ”ו באייר / יסוד שביסוד

ִעים יֹום,  ַהּיֹום ֶאָחד ְוַאְרּבָ
בּועֹות  ה ׁשָ ָ ֵהם ֲחִמּשׁ ׁשֶ

ה ָיִמים, ָלֹעֶמר. ָ ּשׁ ְוׁשִ

כ”ז באייר / מלכות שביסוד

ִעים יֹום,  ַנִים ְוַאְרּבָ ַהּיֹום ׁשְ
בּועֹות ָלֹעֶמר. ה ׁשָ ָ ּשׁ ֵהם ׁשִ ׁשֶ

כ”ח באייר, יום ירושלים / חסד שבמלכות

ִעים יֹום,  ה ְוַאְרּבָ לֹׁשָ ַהּיֹום ׁשְ
בּועֹות  ה ׁשָ ָ ּשׁ ֵהם ׁשִ ׁשֶ

ְויֹום ֶאָחד, ָלֹעֶמר.
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כ”ט באייר / גבורה שבמלכות

ִעים יֹום,  ָעה ְוַאְרּבָ ַהּיֹום ַאְרּבָ
בּועֹות  ה ׁשָ ָ ּשׁ ֵהם ׁשִ ׁשֶ

ֵני ָיִמים, ָלֹעֶמר. ּוׁשְ

א’ בסיון, ליל ראש חודש / תפארת 

שבמלכות

ִעים יֹום,  ה ְוַאְרּבָ ָ ַהּיֹום ֲחִמּשׁ
בּועֹות  ה ׁשָ ָ ּשׁ ֵהם ׁשִ ׁשֶ
ה ָיִמים, ָלֹעֶמר. לֹׁשָ ּוׁשְ

ב’ בסיון / נצח שבמלכות

ִעים יֹום,  ה ְוַאְרּבָ ָ ּשׁ ַהּיֹום ׁשִ
בּועֹות  ה ׁשָ ָ ּשׁ ֵהם ׁשִ ׁשֶ
ָעה ָיִמים, ָלֹעֶמר. ְוַאְרּבָ

ג’ בסיון / הוד שבמלכות

ִעים יֹום,  ְבָעה ְוַאְרּבָ ַהּיֹום ׁשִ
בּועֹות  ה ׁשָ ָ ּשׁ ֵהם ׁשִ ׁשֶ
ה ָיִמים, ָלֹעֶמר. ָ ַוֲחִמּשׁ

ד’ בסיון / יסוד שבמלכות

ִעים יֹום,  מֹוָנה ְוַאְרּבָ ַהּיֹום ׁשְ
בּועֹות  ה ׁשָ ָ ּשׁ ֵהם ׁשִ ׁשֶ
ה ָיִמים, ָלֹעֶמר. ָ ּשׁ ְוׁשִ

ה’ בסיון, ערב שבועות / מלכות שבמלכות

ִעים יֹום,  ָעה ְוַאְרּבָ ׁשְ ַהּיֹום ּתִ
בּועֹות ָלֹעֶמר. ְבָעה ׁשָ ֵהם ׁשִ ׁשֶ

ִלְמקֹוָמּה  ׁש  ְקּדָ ַהּמִ ית  ּבֵ ֲעבֹוַדת  ָלנּו  ַיֲחִזיר  הּוא  ָהַרֲחָמן 

ְמֵהָרה ְבָיֵמינּו. ָאֵמן ֶסָלה. ּבִ

נּו ִויָבְרֵכנּו, ָיֵאר  יר: ֱאלִֹהים ְיׇחּנֵ ְנִגיֹנת ִמְזמֹור ׁשִ ַח ּבִ ַלְמַנּצֵ

ׇכל ּגֹוִים ְיׁשּוָעֶתָך:  ָך, ּבְ ְרּכֶ ָאֶרץ ּדַ נּו, ֶסָלה: ָלַדַעת ּבָ ָניו ִאּתָ ּפָ

נּו  ִויַרּנְ ְמחּו  ִיׂשְ ם:  ּלָ ּכֻ ים  ַעּמִ יֹודּוָך  ֱאלִֹהים,  ים  ַעּמִ יֹודּוָך 

ְנֵחם,  ּתַ ָאֶרץ  ּבָ ים  ּוְלֻאּמִ ִמיׁשֹר,  ים  ַעּמִ ּפֹט  ִתׁשְ י  ּכִ ים,  ְלֻאּמִ

ם: ֶאֶרץ ָנְתָנה  ּלָ ים ּכֻ ים ֱאלִֹהים, יֹודּוָך ַעּמִ ֶסָלה: יֹו֫דּוָך ַעּמִ

ְוִייְראּו  ֱאלִֹהים,  ְיָבְרֵכנּו  ֱאלֵֹהינּו:  ֱאלִֹהים  נּו  ְיָבְרֵכ֫ ְיבּוָלּה, 

ל ַאְפֵסי ָאֶרץ: אֹותֹו ּכׇ

יר ְצרּוָרה. ּתִ ת ְיִמיְנָך, ּתַ ֻדּלַ ֹכַח ּגְ א, ּבְ ָאּנָ

נּו, נֹוָרא. נּו, ַטֲהֵר֫ ֵב֫ ּגְ ָך, ׂשַ ת ַעּמְ ל ִרּנַ ַקּבֵ

ְמֵרם.   ָבַבת ׁשׇ ָך ּכְ י ִיחּוְד֫ ָנא ִגּבֹור, ּדֹוְרׁשֵ

ְמֵלם.  ִמיד ּגׇ ְרֵכם, ַטֲהֵרם, ַרֲחֵמי ִצְדָקְתָך ּתָ ּבָ

ָך.  רֹוב טּוְבָך ַנֵהל ֲעָדֶת֫ ֲחִסין ָקדֹוׁש, ּבְ

ֶתָך.  ָ ֵנה, זֹוְכֵרי ְקֻדּשׁ ָך ּפְ ֶאה, ְלַעּמְ ָיִחיד ּגֵ

ֲעלּומֹות.  ַמע ַצֲעָקֵתנּו, יֹוֵדַע ּתַ ל ּוׁשְ ְוָעֵתנּו ַקּבֵ ׁשַ

בֹוד ַמְלכּותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד. ם ּכְ רּוְך ׁשֵ ּבָ

תהלים סז
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ִלְסּפֹר  ָך  ַעְבּדֶ ה  ֹמׁשֶ ְיֵדי  ַעל  יָתנּו  ִצּוִ ה  ַאּתָ עֹוָלם,  ל  ׁשֶ ִרּבֹונֹו 

ַתְבּתָ  ּכָ מֹו ׁשֶ ִלּפֹוֵתינּו ּוִמֻטְמאֹוֵתינּו, ּכְ ֶמר ְלַטֲהֵרנּו ִמְקּ ְסִפיַרת ָהֹע֫

ֶאת  ֲהִביֲאֶכם  ִמיֹום  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ַרת  ח� ִמּמָ ָלֶכם  ם  ּוְסַפְרּתֶ תֹוָרֶתָך~  ּבְ

ַרת  ח� ִמּמָ ַעד  ְהֶייָנה,  ּתִ ִמימֹות  ּתְ תֹות  ּבָ ׁשַ ַבע  ׁשֶ נּוָפה  ַהּתְ ֶמר  ֹע֫

ָך  ַעּמְ ַנְפׁשֹות  ֲהרּו  ּטָ ּיִ ׁשֶ יֹום,  ים  ִ ֲחִמּשׁ רּו  ְסּפְ ּתִ ִביִעת  ְ ַהּשׁ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ

ָפֶניָך יהוה ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי  ֲהָמָתם. ּוְבֵכן ְיִהי ָרצֹון ִמּלְ ָרֵאל ִמּזֻ ִיׂשְ

ַמה  ן  ְיֻתּקַ ַהּיֹום,  י  ַפְרּתִ ּסָ ׁשֶ ֶמר  ָהֹע֫ ְסִפיַרת  ְזכּות  ּבִ ׁשֶ ֲאבֹוֵתינּו, 

ה  ָ ְקֻדּשׁ ׁש ּבִ ֵהר ְוֶאְתַקּדֵ ְסִפיָרה )השייכת לאותו הלילה( ְוֶאּטָ י ּבִ ַגְמּתִ ּפָ ׁשֶ

ן  ׇכל ָהעֹוָלמֹות ְלַתּקֵ ַפע ַרב ּבְ ע ׁשֶ ּפַ ֻיׁשְ ל ַמְעָלה, ְוַעל ְיֵדי ֶזה  ׁשֶ

ל ִסיג ּוְפָגם, ּוְלַטֲהֵרנּו  מֹוֵתינּו ִמּכׇ ֶאת ַנְפׁשֹוֵתינּו ְורּוחֹוֵתינּו ְוִנׁשְ

ְתָך ָהֶעְליֹוָנה, ָאֵמן ֶסָלה: ָ ְקֻדּשׁ נּו ּבִ ׁשֵ ּוְלַקּדְ

וממשיכים ”עלינו לשבח” )עמ’ 215(.

ה ט י מ ה ל  ע ש ע  מ ש ת  א י ר ק ר  ד ס

עיקרה פרשה ראשונה של קריאת שמע וברכת ”המפיל” )עמ’ 226(. 
ונוהגים להוסיף עוד תפילות ופסוקי רחמים.

ין  גּוִפי ּבֵ ין ּבְ י ּבֵ ֶנְגּדִ ָחָטא ּכְ ִהְכִעיס ְוִהְקִניט אֹוִתי, אֹו ׁשֶ ֲהֵריִני מֹוֵחל ְלׇכל ִמי ׁשֶ

ין  ׁשֹוֵגג, ּבֵ ין ּבְ ָרצֹון, ּבֵ ין ּבְ ֹאֶנס, ּבֵ ין ּבְ ר ִלי, ּבֵ ׇכל ֲאׁשֶ ין ּבְ ְכבֹוִדי ּבֵ ין ּבִ ָממֹוִני ּבֵ ּבְ

ִתי.  ִסּבָ ה, ְולֹא ֵיָעֵנׁש ׁשּום ָאָדם ּבְ ַמֲעׂשֶ ין ּבְ ִדּבּור ּבֵ ין ּבְ ֵמִזיד, ּבֵ ּבְ

ד׃ ינּו, יה֥וה ׀ ֶאָחֽ ל, יה֥וה ֱאלֵֹה֖ ָרֵא֑ ע ִיׂשְ ַמ֖ Ôׁש
בֹוד ַמְלכּותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד. ם ּכְ רּוְך ׁשֵ בלחש ּבָ

ָך֖  ְבָך֥ ּוְבׇכל־ַנְפׁשְ ׇכל־ְלָבֽ יָך, ּבְ ֔ ֵא֖ת יה֣וה ֱאלֶֹה֑ ַהְבּתָ ְוָא֣

י  ֹנִכ֧ ָאֽ ר  ֲאׁשֶ֨ ה,  ּלֶ ָהֵא֗ ים  ָבִר֣ ַהּדְ ָך׃ ְוָה֞יּו  ּוְבׇכל־ְמֹאֶדֽ

 ֖ ְרּתָ ְוִדּבַ יָך  ְלָבֶנ֔ ם  ֣ ְנּתָ ּנַ ָך׃ ְוׁשִ ַעל־ְלָבֶבֽ ֹום,  ַהּי֖ ָך֛  ְמַצּוְ

ָך֖  ְכּבְ ְבׁשׇ ּוֽ ֶרְך,  ֔ ַבּדֶ ָך֣  ּוְבֶלְכּתְ  , ָך֙ ֵביֶת֨ ּבְ ָך֤  ְבּתְ ׁשִ ּבְ ם,  ֑ ּבָ

ת  ָטֹפ֖ ְלֹטֽ ְוָה֥יּו  ָך,  ְל֖אֹות ַעל־ָיֶד֑ ם  ֥ ְרּתָ ָך׃ ּוְקׁשַ ּוְבקּוֶמֽ

יָך׃  ָעֶרֽ ָך ּוִבׁשְ יֶת֖ ם ַעל־ְמֻז֥זֹות ּבֵ ֛ ין ֵעיֶנֽיָך׃ ּוְכַתְבּתָ ֥ ּבֵ

ויקרא כג

ְוִהְקִניט – והרגיז, והכעיס. 
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ָיֵדינּו  ה  ּוַמֲעׂשֵ ָעֵלינּו,  ֱאלֵֹהינּו  ֲאֹדָני  ֹנַעם  ִויִהי 

הּו: ה ָיֵדינּו ּכֹוְנֵנ֫ ּכֹוְנָנה ָעֵלינּו, ּוַמֲעׂשֵ

י ִיְתלֹוָנן: ֹאַמר ַליהוה  ּדַ ֵצל ׁשַ ֵסֶתר ֶעְליֹון, ּבְ ב ּבְ יֹׁשֵ

יְלָך  י הּוא ַיּצִ ַמְחִסי ּוְמצּוָדִתי, ֱאלַֹהי ֶאְבַטח ּבֹו: ּכִ

ֶסְך ָלְך ְוַתַחת  ֶאְבָרתֹו ָי֫ ֶבר ַהּוֹות: ּבְ ח ָיקּוׁש, ִמּדֶ ִמּפַ

ִתיָרא  לֹא  ֲאִמּתֹו:  ְוֹסֵחָרה  ה  ִצּנָ ְחֶסה,  ּתֶ ָנָפיו  ּכְ

ֹאֶפל  ּבָ ֶבר  ִמּדֶ יֹוָמם:  ָיעּוף  ֵמֵחץ  ָלְיָלה,  ַחד  ִמּפַ

ֶאֶלף  ָך  ּדְ ִמּצִ ִיּפֹל  ָרִים:  ָצה� ָיׁשּוד  ֶטב  ֫ ִמּקֶ ַיֲהלְֹך, 

יט,  ֵעיֶניָך ַתּבִ ׁש: ַרק ּבְ ּוְרָבָבה ִמיִמיֶנָך, ֵאֶליָך לֹא ִיּגָ

ַמְחִסי,  יהוה  ה  ַאּתָ י  ּכִ ְרֶאה:  ּתִ ִעים  ְרׁשָ ַמת  ּלֻ ְוׁשִ

ְוֶנַגע  ה ֵאֶליָך ָרָעה,  ָך: לֹא ְתֻאּנֶ ְמּתָ ְמעֹוֶנ֫ ׂשַ ֶעְליֹון 

ׇמְרָך  ְך ִלׁשְ ה ּלָ י ַמְלָאָכיו ְיַצּוֶ ֶלָך: ּכִ ָאה� לֹא ִיְקַרב ּבְ

ֶאֶבן  ּבָ ּגֹף  ּתִ ן  ּפֶ ֫אּוְנָך,  ִיּשָׂ ִים  ּפַ ּכַ ַעל  ָרֶכיָך:  ּדְ ׇכל  ּבְ

ין:  ִפיר ְוַתּנִ ְרֹמס ּכְ ְדרְֹך, ּתִ ֶתן ּתִ ַחל ָוֶפ֫ ַרְגֶלָך: ַעל ׁשַ

ִמי:  ׁשְ ָיַדע  י  ּכִ הּו  ֵב֫ ּגְ ֲאׂשַ ֵטהּו,  ַוֲאַפּלְ ק  ָחׁשַ ִבי  י  ּכִ

ֵצהּו  ֲאַחּלְ ְבָצָרה,  ָאֹנִכי  ִעּמֹו  הּו,  ְוֶאֱעֵנ֫ ִני  ִיְקָרֵא֫

ֵדהּו:  ַוֲאַכּבְ

יׁשּוָעִתי:  יֵעהּו, ְוַאְרֵאהּו ּבִ ּבִ ֹאֶרְך ָיִמים ַאׂשְ

יׁשּוָעִתי: יֵעהּו, ְוַאְרֵאהּו ּבִ ּבִ ֹאֶרְך ָיִמים ַאׂשְ

תהלים צ

תהלים צא

ה  ִצָנּ יסוכך.   - ָיֶסְך  אסון.  מביא   - ַהּוֹות  חזקהו.   - ּכֹוְנֵנהּו  חֵזק.   - ּכֹוְנָנה 
ֶטב - מֶדֶבר, ממות. ָיׁשּוד - ישדוד,  ְוֹסֵחָרה - מיֵני מגן. ֲאִמּתֹו - חסדו. ִמֶקּ
ֵבהּו  ְגּ ֵטהּו - ואצילהו. ֲאַשׂ ַמת - ועונש. ְמעֹוֶנָך - מחסיך. ַוֲאַפְלּ ֻלּ ישמיד. ְוׁשִ

- אחזקהו.
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י  ים ֹאְמִרים ְלַנְפׁשִ ים ָקִמים ָעָלי: ַרּבִ יהוה, ָמה ַרּבּו ָצָרי, ַרּבִ

ֲעִדי,  ּבַ ָמֵגן  יהוה  ה  ְוַאּתָ ֶסָלה:  ֵבאלִֹהים,  ּלֹו  ָתה  ְיׁשּוָע֫ ֵאין 

ֵמַהר  ֲעֵנִני  ַוּיַ ֶאְקָרא,  יהוה  ֶאל  קֹוִלי  י:  רֹאׁשִ ּוֵמִרים  בֹוִדי  ּכְ

יהוה  י  ּכִ ֱהִקיצֹוִתי  ָנה,  ָוִאיׁשָ֫ י  ַכְבּתִ ׁשָ ֲאִני  ֶסָלה:  ׇקְדׁשֹו, 

ָעָלי:  תּו  ׁשָ֫ ָסִביב  ר  ֲאׁשֶ ָעם,  ֵמִרְבבֹות  ִאיָרא  לֹא  ִיְסְמֵכִני: 

י  ּנֵ ל ֹאְיַבי ֶלִחי, ׁשִ יָת ֶאת ּכׇ י ִהּכִ יֵעִני ֱאלַֹהי, ּכִ קּוָמ֘ה יהוה, הֹוׁשִ

ָלה: ָך, ּסֶ ָך ִבְרָכֶת֫ : ַליהוה ַהְיׁשּוָעה, ַעל ַעּמְ ְרּתָ ּבַ ִעים ׁשִ ְרׁשָ

ים  נּו ְלַחּיִ לֹום, ְוַהֲעִמיֵדנּו ַמְלּכֵ נּו יהוה ֱאלֵֹהינּו ְלׁשָ יֵב֫ ּכִ ַהׁשְ

ֵננּו  ְוַתּקְ לֹוֶמָך,  ׁשְ ת  ֻסּכַ ָעֵלינּו  ּוְפרֹוׂש  לֹום,  ּוְלׁשָ טֹוִבים 

ֶמָך. ְוָהֵגן  יֵענּו ְמֵהָרה ְלַמַען ׁשְ ָפֶניָך, ְוהֹוׁשִ ֵעָצה טֹוָבה ִמּלְ ּבְ

ֶבר ְוֶחֶרב ְוָרָעב ְוָיגֹון, ְוָהֵסר  ֲעֵדנּו, ְוָהֵסר ֵמָעֵלינּו אֹוֵיב ּדֶ ּבַ

ֵאל  י  ּכִ יֵרנּו.  ְסּתִ ּתַ ָנֶפיָך  ּכְ ּוְבֵצל  ּוֵמַאֲחֵרינּו,  ָפֵנינּו  ִמּלְ ָטן  ׂשָ

ה.  ּתָ ָא֫ ְוַרחּום  ַחּנּון  ֶמֶלְך  ֵאל  י  ּכִ ה,  ּתָ ָא֫ יֵלנּו  ּוַמּצִ ׁשֹוְמֵרנּו 

ה ְוַעד עֹוָלם. לֹום ֵמַעּתָ ים ּוְלׁשָ מֹור ֵצאֵתנּו ּובֹוֵאנּו ְלַחּיִ ּוׁשְ

ְכֵבנּו,  ׁשׇ רּוְך יהוה ּבְ ְיָלה, ּבָ ּלָ רּוְך יהוה ּבַ ּיֹום, ּבָ רּוְך יהוה ּבַ ּבָ

ִתים.  ְוַהּמֵ ים  ַהַחּיִ ַנְפׁשֹות  ְבָיְדָך  י  ּכִ קּוֵמנּו.  ּבְ יהוה  רּוְך  ּבָ

ָיְדָך ַאְפִקיד  ר ִאיׁש: ּבְ ׂשַ ל ּבְ ל ָחי ְורּוַח ּכׇ ָידֹו ֶנֶפׁש ּכׇ ר ּבְ ֲאׁשֶ

ַמִים, ַיֵחד  ָ ּשׁ ּבַ יָת אֹוִתי יהוה ֵאל ֱאֶמת: ֱאלֵֹהינּו ׁשֶ ִד֫ רּוִחי, ּפָ

ִמיד, ּוְמלְֹך ָעֵלינּו ְלעֹוָלם ָוֶעד. ם ַמְלכּוְתָך ּתָ ְמָך ְוַקּיֵ ׁשִ

ֱאֶמת,  יׁשּוָעְתָך ּבֶ נּו ּבִ נּו ְוָתֵגל ַנְפׁשֵ ַמח ִלּבֵ ִיְראּו ֵעיֵנינּו ְוִיׂשְ

ְלִצּיֹון ָמַלְך ֱאלָֹהִיְך. יהוה ֶמֶלְך, יהוה ָמָלְך, יהוה  ֱאֹמר  ּבֶ

ּוְלעֹוְלֵמי ַעד  ָך ִהיא  ּלְ ׁשֶ ְלכּות  ַהּמַ י  ּכִ ָוֶעד.  ִיְמלֹוְך ְלעֹוָלם 

ה. ּתָ א ָא֫ י ֵאין ָלנּו ֶמֶלְך ֶאּלָ ָכבֹוד, ּכִ ְמלֹוְך ּבְ ּתִ

ֵרא ָבֶהם  ָעִרים, ְוִיּקָ ל ָרע ְיָבֵרְך ֶאת ַהּנְ ְלָאְך ַהּגֵֹאל ֹאִתי ִמּכׇ ַהּמַ

ֶקֶרב ָהָאֶרץ: ם ֲאֹבַתי ַאְבָרָהם ְוִיְצָחק, ְוִיְדּגּו ָלרֹב ּבְ ִמי ְוׁשֵ ׁשְ

תהלים ג

איוב יב
תהלים לא

בראשית מח

תּו - נאספו.  ׁשָ
ְוִיְדּגּו ָלרֹב - וירבו כדגים. 
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ר  ׁשָ ְוַהּיָ ֱאלֶֹהיָך,  יהוה  ְלקֹול  ַמע  ׁשְ ּתִ מֹוַע  ׁשָ ִאם  ַוּיֹאֶמר~ 

ל  ּכׇ יו,  ֻחּקָ ל  ּכׇ  ֘ ַמְרּתָ ְוׁשָ ְלִמְצֹוָתיו   ֘ ְוַהֲאַזְנּתָ ה,  ֲעׂשֶ ּתַ ֵעיָניו  ּבְ

ֲאִני  י  ּכִ ָעֶליָך,  ים  ָאׂשִ לֹא  ְבִמְצַרִים  י  ְמּתִ ׂשַ ר  ֲאׁשֶ ֲחָלה  ַהּמַ

ָך  ּבְ יהוה  ִיְגַער  ָטן,  ַהּשָׂ ֶאל  יהוה  ַוּיֹאֶמר  רְֹפֶאָך:  יהוה 

ֶזה אּוד  ֲהלֹוא  ָלִם,  ירּוׁשָ ּבִ ַהּבֵֹחר  ָך  ּבְ ְוִיְגַער יהוה  ָטן,  ַהּשָׂ

ָסִביב  ּבִֹרים  ּגִ ים  ִ ּשׁ ׁשִ לֹֹמה,  ׁשְ ּלִ ׁשֶ תֹו  ִמּטָ ה  ִהּנֵ ֵמֵאׁש:  ל  ֻמּצָ

ִמְלָחָמה,  ֵדי  ְמֻלּמְ ֶרב,  ֶח֫ ֵזי  ֲאֻח֫ ם  ּלָ ּכֻ ָרֵאל:  ִיׂשְ ּבֵֹרי  ִמּגִ ָלּה 

ילֹות: ּלֵ ַחד ּבַ ִאיׁש ַחְרּבֹו ַעל ְיֵרכֹו ִמּפַ

ֵאֶליָך ָניו  ּפָ יהוה  ָיֵאר  ְמֶרָך:  ְוִיׁשְ יהוה  ג’ פעמים:  ְיָבֶרְכָך 

לֹום:  ם ְלָך ׁשָ ָניו ֵאֶליָך ְוָיׂשֵ א יהוה ּפָ : ִיּשָׂ ּךָ ִויֻחּנֶ

ָרֵאל:  ן ׁשֹוֵמר ִיׂשְ ה לֹא ָינּום ְולֹא ִייׁשָ ִהּנֵ ג’ פעמים: 

 , ִליׁשּוָעְתָך֮ יהוה  יִתי  ִקּוִ יהוה,  יִתי  ִקּוִ ִליׁשּוָעְתָך  ג’ פעמים: 

יִתי:  יהוה ִליׁשּוָעְתָך ִקּוִ

ִמיָכֵאל,  ִמיִמיִני  ָרֵאל,  ִיׂשְ ֱאלֵֹהי  יהוה  ם  ׁשֵ ּבְ ג’ פעמים: 

ְרָפֵאל,  ּוֵמֲאחֹוַרי  אּוִריֵאל,  ָפַני  ּוִמּלְ ְבִריֵאל,  ּגַ ֹמאִלי  ּוִמּשְׂ

ִכיַנת ֵאל.  י ׁשְ ְוַעל רֹאׁשִ

ְדָרָכיו: ְיִגיַע  ל ְיֵרא יהוה ַהֹהֵלְך ּבִ ֵרי ּכׇ ֲעלֹות, ַאׁשְ יר ַהּמַ ׁשִ

ה  ּפֹוִרּיָ ֶגֶפן  ּכְ ָך  ּתְ ֶאׁשְ ָלְך:  ְוטֹוב  יָך  ֶר֫ ַאׁשְ ֹתאֵכל  י  ּכִ יָך  ּפֶ ּכַ

ה  ְלָחֶנָך: ִהּנֵ ִתיֵלי ֵזיִתים ָסִביב ְלׁשֻ ׁשְ ֶניָך ּכִ ֵתי ֵביֶתָך, ּבָ ַיְרּכְ ּבְ

ּוְרֵאה  ּיֹון,  ִמּצִ יהוה  ְיָבֶרְכָך  יהוה:  ְיֵרא  ֶבר  ֫ ּגָ ַרְך  ְיֹב֫ ֵכן  ִכי 

לֹום  ׁשָ ְלָבֶניָך,  ָבִנים  ּוְרֵאה  יָך:  ַחּיֶ ְיֵמי  ּכֹל  ָלִם  ְירּוׁשָ טּוב  ּבְ

ָרֵאל: ַעל ִיׂשְ

ְבֶכם  ּכַ ֱחָטאּו, ִאְמרּו ִבְלַבְבֶכם ַעל ִמׁשְ ג’ פעמים: ִרְגזּו ְוַאל ּתֶ

ּמּו, ֶסָלה:  ְוֹד֫

שמות טו

זכריה ג

שיר השירים ג

במדבר ו

תהלים קכא

בראשית מט

תהלים קכח

שם ד

ָלִם – )תואר לה’(. ירּוׁשָ ַהּבֵֹחר ּבִ
ִרְגזּו – פחדו )מפני ה’(. 
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פיוט

ל ְיִציר ִנְבָרא. ֶטֶרם ּכׇ ּבְ ר ָמַלךְ  ֲאדֹון עֹוָלם ֲאׁשֶ

מֹו ִנְקָרא.  ֲאַזי ֶמֶלְך ׁשְ ה ְבֶחְפצֹו֮ ּכֹל   ְלֵעת ַנֲעׂשָ

ְלַבּדֹו ִיְמלְֹך נֹוָרא. ְכלֹות ַהּכֹל    ְוַאֲחֵרי ּכִ

ִתְפָאָרה. ְוהּוא ִיְהֶיה ּבְ ְוהּוא ָהָיה ְוהּוא ֹהֶוה   

יָרה. יל לֹו ְלַהְחּבִ֫ ְלַהְמׁשִ ִני     ְוהּוא ֶאָחד ְוֵאין ׁשֵ

ָרה. ׂשְ ְולֹו ָהֹעז ְוַהּמִ ִלי ַתְכִלית   ית ּבְ ִלי ֵראׁשִ ּבְ

ֵעת ָצָרה. ְוצּור ֶחְבִלי ּבְ ְוהּוא ֵאִלי ְוַחי גֹוֲאִלי   

יֹום ֶאְקָרא. ְמַנת ּכֹוִסי ּבְ י ּוָמנֹוס ִלי    ְוהּוא ִנּסִ

יָרה. ָאִע֫ Ôן ו ֵעת ִאיׁשַ Ôּב ָידֹו ַאְפִקיד רּוִחי    Ôּב

לֹא ִאיָרא. Ôיהוה ִלי ו ִתי     ִוּיָ Ôִעם רּוִחי ּג Ôו

ברכת המפיל

יל  ּפִ ַהּמַ ָהעֹוָלם,  ֶמֶלְך  ֱאלֵֹהינּו  יהוה  ה  ַאּתָ רּוְך  ּבָ

ּוֵמִאיר  י,  ַעְפַעּפָ ַעל  ּוְתנּוָמה  ֵעיַני  ַעל  ָנה  ׁשֵ ֶחְבֵלי 

ָפֶניָך יהוה ֱאלַֹהי  ִמּלְ ִויִהי ָרצֹון  ִין.  ָע֫ ת  ּבַ ְלִאיׁשֹון 

ְוַתֲעִמיֵדִני  לֹום,  ְלׁשָ יֵבִני  ּכִ ׁשְ ּתַ ׁשֶ ֲאבֹוַתי,  ֵואלֵֹהי 

ַרְעיֹוַני  ְיַבֲה֫לּוִני  ְוַאל  לֹום,  ּוְלׁשָ טֹוִבים  ים  ְלַחּיִ

ִתי  ִמּטָ ּוְתִהי  ָרִעים,  ְוִהְרהּוִרים  ָרִעים  ַוֲחלֹומֹות 

רּוְך  ֶות. ּבָ ן ַהּמָ֫ ן ִאיׁשַ ֵלָמה ְלָפֶניָך, ְוָהֵאר ֵעיַני ּפֶ ׁשְ

ְכבֹודֹו. ּלֹו ּבִ ִאיר ָלעֹוָלם ּכֻ ה יהוה, ַהּמֵ ַאּתָ

יָרה  יל לֹו – לדמות לו. ְלַהְחּבִ נֹוָרא – אחד מתארי הקדוש ברוך הוא. ְלַהְמׁשִ
ָרה – הממשלה )השררה(. ׂשְ – להיות חבר לו, דומה לו. ְוַהּמִ

י – דגלי. ּוָמנֹוס ִלי – אליו אנוס, אברח.  ִנּסִ ְוצּור – מבטחי. ֶחְבִלי – גורלי. 
ִתי – עם רוחי גם גופי )מופקד בידך(. ִוּיָ ְמָנת ּכֹוִסי – חלקי. ְוִעם רּוִחי ּגְ

ֶות – פן  ן ַהּמָ ן ִאיׁשַ ָבֵלי. ּוֵמִאיר ְלִאיׁשֹון – נותן אור לעין לראות. ּפֶ ֶחְבֵלי – ּכְ
לא אקום מן השינה.
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עירוב תחומין
ואם  )כקילומטר(,  יותר מאלפיים אמה  ויום טוב מחוץ לעיר  אסור לצאת בשבת 
צריך לצאת עוד, עד אלפיים אמות נוספות, יניח בערב שבת או בערב יום טוב לפני 

חשיכה עירוב, ויברך~

ר  ֲאׁשֶ ָהעֹוָלם,  ֶמֶלְך  ֱאלֵֹהינּו  יהוה  ה  ַאּתָ רּוְך  ּבָ
נּו ַעל ִמְצַות ֵערּוב. ִמְצֹוָתיו, ְוִצּוָ נּו ּבְ ׁשָ ִקּדְ

לֹוִני / ר ִלי / ִלְפלֹוִני, ִלְבֵני ָמקֹום ּפְ ה ְיֵהא ֻמּתָ ֵערּוב ַהּזֶ ויאמר~ ּבָ

 / ת  ּבָ ׁשַ ּבְ יֹום  ְבּ רּוַח  ְלׇכל  ה  ַאּמָ ִים  ַאְלּפַ ֶזה  קֹום  ִמּמָ ֵליֵלְך 

א ָעֵלינּו ְלטֹוָבה. ּפּוִרים / ַהּבָ יֹום ַהּכִ יֹום טֹוב / ּבְ ְבּ

עירוב חצרות

כדי שאפשר יהיה לטלטל בשבת מבית לבית סמוך, או מהבית החוצה, יש לדאוג 

ה את  ְיַזּכֶ שהמקום יהיה מוקף במחיצה כשרה, ובנוסף יש לעשות עירוב חצרות. 

העירוב על ידי אחר לכל הדיירים ויברך~

ר  ֲאׁשֶ ָהעֹוָלם,  ֶמֶלְך  ֱאלֵֹהינּו  יהוה  ה  ַאּתָ רּוְך  ּבָ
נּו ַעל ִמְצַות ֵערּוב. ִמְצֹוָתיו, ְוִצּוָ נּו ּבְ ׁשָ ִקּדְ

ֵני ֶהָחֵצר ְלהֹוִציא  ר ָלנּו ּוְלׇכל ּבְ ה ְיֵהא ֻמּתָ ֵערּוב ַהּזֶ ויאמר~ ּבָ

ִית  ּוִמּבַ ים  ּתִ ּבָ ַלַ ֶהָחֵצר  ּוִמן  ֶלָחֵצר  ים  ּתִ ּבָ ַהַ ן  ִמִ ּוְלַהְכִניס 

יֹום  ָנה( / ּבְ ָ תֹות ַהּשׁ ּבְ ׇכל ׁשַ ת ֹזאת )ּבְ ּבָ ׁשַ ג ְלַגג ּבְ ְלַבִית ּוִמּגַ

אֹות( ָעֵלינּו ְלטֹוָבה. ָאה, ַהּבָ א )ַהָבּ ּפּוִרים / ַהּבָ ַהּכִ

ן עירוב תבשילי

עירוב  בלי  שבת  לצורך  בו  לבשל  או  לאפות  אסור  שבת  בערב  שחל  טוב  יום 

תבשילין. בערב יו”ט ייקח חלה או מצה, וביצה מבושלת או תבשיל אחר, ויניחם 

לשבת, ויברך~

ר  ֲאׁשֶ ָהעֹוָלם,  ֶמֶלְך  ֱאלֵֹהינּו  יהוה  ה  ַאּתָ רּוְך  ּבָ
נּו ַעל ִמְצַות ֵערּוב. ִמְצֹוָתיו, ְוִצּוָ נּו ּבְ ׁשָ ִקּדְ

ל ּוְלַהְטִמין  ֵ ר ָלנּו ֶלֱאפֹות ּוְלַבּשׁ ה ְיֵהא ֻמּתָ ֵערּוב ַהּזֶ ויאמר~ ּבָ

ת. ּבָ ל ְצָרֵכינּו ִמּיֹום טֹוב ְלׁשַ ּוְלַהְדִליק ֵנר ְוַלֲעׂשֹות ּכׇ
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הדלקת הנרות

כשהחמה בראש האילנות )כפי זמני הדלקת הנרות שבלוחות( מדליקים נר של שבת.

נוהגים שאת הנרות מדליקה עקרת הבית, והיא מברכת אחרי ההדלקה: מדליקה, 

עוצמת עיניה או מכסה אותן בידיה, מברכת, ואחר כך רואה שוב את הנרות.

את  מברכים  הבא,  היום  לכבוד  הנרות  את  טוב  יום  או  שבת  בערב  כשמדליקים 

הברכה המתאימה; ובימים טובים )חוץ משביעי של פסח( מברכים גם ”שהחיינו”. 

כשיו”ט לא חל בשבת יש שנוהגים להדליק את הנרות )ע”י העברת אש מנר דולק( 

לפני קידוש.

בערב שבת

ר  ֲאׁשֶ ָהעֹוָלם,  ֶמֶלְך  ֱאלֵֹהינּו  יהוה  ה  ַאּתָ רּוְך  ּבָ

ת. ּבָ ל ׁשַ נּו ְלַהְדִליק ֵנר ׁשֶ ִמְצֹוָתיו, ְוִצּוָ נּו ּבְ ׁשָ ִקּדְ

יום טוב בערב 

ר  ֲאׁשֶ ָהעֹוָלם,  ֶמֶלְך  ֱאלֵֹהינּו  יהוה  ה  ַאּתָ רּוְך  ּבָ

)כשיו”ט  ל  ׁשֶ ֵנר  ְלַהְדִליק  נּו  ְוִצּוָ ִמְצֹוָתיו,  ּבְ נּו  ׁשָ ִקּדְ

ל( יֹום טֹוב. ת ְוׁשֶ ּבָ חל בשבת מוסיפים: ׁשַ

יום הכיפורים בערב 

ר  ֲאׁשֶ ָהעֹוָלם,  ֶמֶלְך  ֱאלֵֹהינּו  יהוה  ה  ַאּתָ רּוְך  ּבָ

)כשיום  ל  ׁשֶ ֵנר  ְלַהְדִליק  נּו  ְוִצּוָ ִמְצֹוָתיו,  ּבְ נּו  ׁשָ ִקּדְ

ּפּוִרים. ל( יֹום ַהּכִ ת ְוׁשֶ ּבָ כיפור חל בשבת מוסיפים: ׁשַ

בערב יום טוב )חוץ משביעי של פסח( ובערב יום הכיפורים מברכים שהחיינו.

ברכת הזמן:

ֶהֱחָינּו  ׁשֶ ָהעֹוָלם,  ֶמֶלְך  ֱאלֵֹהינּו  יהוה  ה  ַאּתָ רּוְך  ּבָ

ה.  ַמן ַהּזֶ יָענּו ַלּזְ ָמנּו, ְוִהּגִ ְוִקּיְ
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תפילה אחר הדלקת הנרות~

)ְוֶאת  אֹוִתי  חֹוֵנן  ּתְ ׁשֶ ֲאבֹוַתי,  ֵואלֵֹהי  ֱאלַֹהי  יהוה  ָפֶניָך  ִמּלְ ָרצֹון  ְיִהי 

ְוֶאת  ָחִמי  ְוֶאת  י  ִאּמִ ְוֶאת  ָאִבי  ְוֶאת  נֹוַתי  ְבּ ְוֶאת  ַני  ּבָ ְוֶאת  י  ִאיׁשִ

טֹוִבים  ים  ַחּיִ ָרֵאל  ִיׂשְ ּוְלׇכל  ָלנּו  ן  ְוִתּתֶ ְקרֹוַבי,  ל  ּכׇ ְוֶאת  וכו’(  ַחּמֹוִתי 

ְיׁשּוָעה  ת  ְפֻקּדַ ּבִ ְוִתְפְקֵדנּו  ּוְבָרָכה,  טֹוָבה  ִזְכרֹון  ּבְ ֵרנּו  ְוִתְזּכְ ים,  ַוֲאֻרּכִ

ִכיָנְתָך  ן ׁשְ ּכֵ ינּו, ְוַתׁשְ ּתֵ ּבָ ִלים  דֹולֹות, ְוַתׁשְ ּגְ ָרכֹות  ְוַרֲחִמים, ּוְתָבְרֵכנּו ּבְ

יהוה,  אֹוֲהֵבי  ּוְנבֹוִנים,  ֲחָכִמים  ָבִנים  ּוְבֵני  ִנים  ּבָ ל  ְלַגּדֵ ִני  ְוַזּכֵ יֵנינּו.  ּבֵ

ֶאת  ּוְמִאיִרים  ֵבִקים,  ּדְ יהוה  ּבַ ֹקֶדׁש,  ֶזַרע  ֱאֶמת,  י  ַאְנׁשֵ ֱאלִֹהים,  ִיְרֵאי 

א  ים טֹוִבים ּוְבׇכל ְמֶלאֶכת ֲעבֹוַדת ַהּבֹוֵרא. ָאּנָ ּתֹוָרה ּוְבַמֲעׂשִ ָהעֹוָלם ּבַ

ָרה ְוִרְבָקה ְוָרֵחל ְוֵלָאה ִאּמֹוֵתינּו,  ְזכּות ׂשָ ֵעת ַהּזֹאת ּבִ ִתי ּבָ ִחּנָ ַמע ֶאת ּתְ ׁשְ
ָעה. ָאֵמן. ׁשֵ ֶניָך ְוִנּוָ ה ְלעֹוָלם ָוֶעד, ְוָהֵאר ּפָ ּלֹא ִיְכּבֶ ְוָהֵאר ֵנֵרנּו ׁשֶ

ם י ר י ש ה ר  י ש

י־ ֽ יהּו ּכִ י֣קֹות ּפִ֔ ׁשִ ִנ֙י ִמּנְ ֵק֨ ָ ה׃ ִיּשׁ לֹֹמֽ ר ִלׁשְ ֥ ים ֲאׁשֶ יִר֖ ִ יר ַהּשׁ ֥ ׁשִ

ָך  ֶמ֑ ק ׁשְ ֶמן ּתּוַר֣ ֖ ים ׁשֶ ָמֶנ֣יָך טֹוִב֔ יַח֙ ׁשְ ִין׃ ְלֵר֨ ֽ יָך ִמּיָ ים ּדֶֹד֖ טֹוִב֥

ִני  ֱהִביַא֨ ֑רּוָצה  ּנָ יָך  ֲחֶר֣ ַאֽ ִני  ֵכ֖ ׇמׁשְ ֲאֵהֽבּוָך׃  ֲעָל֥מֹות  ן  ֖ ַעל־ּכֵ

ִין  ֔ ִמּיַ יָך֙  ֹדֶד֨ יָרה  ֤ ַנְזּכִ ְך  ּבָ֔ ְמָח֙ה  ְוִנׂשְ יָלה  ָנִג֤ יו  ֲחָדָר֗ ֶלְך  ַהּמֶ֜

ִם  ָל֑ ֖נֹות ְיֽרּוׁשָ ה ּבְ ָנאָו֔ ְוֽ ה ֲאִנ֙י  חֹוָר֤ ים ֲאֵהֽבּוָך׃  ׁשְ ִר֖ יׁשָ ֵמֽ

ֶרת  ַחְרֹח֔ י ׁשְ ֲאִנ֣ ֽ ְר֨אּוִנ֙י ׁשֶ ה׃ ַאל־ּתִ לֹֹמֽ יִרי֖עֹות ׁשְ ֽ ר ּכִ י ֵקָד֔ ֵל֣ ה� ָאֽ ּכְ

ֶאת־ ה  ֵטָר֣ ֹנֽ ִנ֙י  ֻמ֨ ׂשָ י  ֲחרּו־ִב֗ ִנֽ י  ֣ ִאּמִ ֵנ֧י  ּבְ ֶמׁש  ֑ ָ ַהּשׁ ְתִני  ָזַפ֖ ְ ּשׁ ׁשֶ

י  ֲהָב֙ה ַנְפׁשִ֔ ָאֽ ֤ י ׁשֶ יָדה ּלִ֗ ֣ י׃ ַהּגִ ְרּתִ א ָנָטֽ י לֹ֥ ֖ ּלִ י ׁשֶ ְרִמ֥ ים ּכַ ָרִמ֔ ַהּכְ

ה  ְטָי֔ ֹע֣ ְהֶי֙ה ּכְ ה ֶאֽ ָמ֤ ּלָ ִים ׁשַ ָר֑ ה� ּצָ ֽ יץ ּבַ ֣ ְרּבִ ה ֵאיָכ֖ה ּתַ ה ִתְרֶע֔ ֵאיָכ֣

ְך  ִאי־ָל֞ ים ְצֽ ֑ ׁשִ ּנָ ָפ֖ה ּבַ ְך ַהּיָ ְדִע֙י ָל֔ א ֵתֽ יָך׃ ִאם־לֹ֤ י ֲחֵבֶרֽ ל ֶעְדֵר֥ ַע֖

֥נֹות  ּכְ ִמׁשְ ל  ַע֖ ִיְך  ִדּיַֹת֔ ֶאת־ּגְ ּוְרִע֙י  אן  ַהּצֹ֗ י  ִעְקֵב֣ ּבְ

י׃ ָנא֤וּו  יְך ַרְעָיִתֽ יִת֖ ּמִ ה ּדִ י ַפְרֹע֔ ִרְכֵב֣ ָסִת֙י ּבְ ים׃  ְלֻסֽ רִֹעֽ ָהֽ

ם  ְך ִע֖ ה־ּלָ֔ ֲעׂשֶ י ָזָה֙ב ַנֽ ים׃ ּתֹוֵר֤ ֲחרּוִזֽ ֽ ְך ּבַ אֵר֖ ים ַצּוָ ּתִֹר֔ ִיְך֙ ּבַ ְלָחַי֨

ן ֵריֽחֹו׃ ְצ֨רֹור  י ָנַת֥ ֖ ֹו ִנְרּדִ ְמִסּב֔ ֶלְך֙ ּבִ ַהּמֶ֨ ֤ ֶסף׃ ַעד־ׁשֶ ֽ ֹות ַהּכָ ְנֻקּד֥

י  ִל֔ ּדֹוִד֙י  ֶפר ׀  ַהּכֹ֤ ל  ּכֹ֨ ֶאׁשְ ין׃  ָיִלֽ י  ַד֖ ׁשָ ין  ֥ ּבֵ י  ִל֔ ּדֹוִד֙י  ר ׀  ַהּמֹ֤

ִיְך  ֵעיַנ֥ ָיָפ֖ה  ְך  ֥ ִהּנָ י  ַרְעָיִת֔ ָיָפ֙ה  ְך  ֤ ִדי׃  ִהּנָ ֽ ּגֶ ין  ֵע֥ י  ַכְרֵמ֖ ּבְ
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ֲעָנָנֽה׃ ֹק֤רֹות  נּו ַרֽ ֖ ים ַאף־ַעְרׂשֵ ף ָנִע֔ ה דֹוִד֙י ַא֣ ָך֨ ָיֶפ֤ ים׃ ִהּנְ יֹוִנֽ

ֶלת  ֣ ֲחַבּצֶ ֲאִנ֙י  ים׃  רֹוִתֽ ּבְ נּו[  ִהיֵט֖ ]ַרֽ )רחיטנו(  ים  ֲאָרִז֔ ינּו֙  ֨ ּתֵ ּבָ

ן  ֥ ּכֵ ים  חֹוִח֔ ַהֽ ין  ֣ ּבֵ ֙ה  ּנָ ֹוׁשַ ׁשֽ ּכְ ים׃  ֲעָמִקֽ ָהֽ ֖ת  ּנַ ֹוׁשַ ׁשֽ ֔רֹון  ָ ַהּשׁ

ין  ֣ ּבֵ י  ּדֹוִד֖ ן  ֥ ּכֵ ַער  ֔ ַהּיַ י  ֲעֵצ֣ ֽ ּבַ ּוַח֙  ַתּפ֨ ּכְ ֽנֹות׃  ַהּבָ ין  ֥ ּבֵ י  ַרְעָיִת֖

ִנ֙י  י׃ ֱהִביַא֨ ֽ י ּוִפְר֖יֹו ָמ֥תֹוק ְלִחּכִ ְבּתִ י ְוָיׁשַ֔ ְדּתִ ֣ ִצּלֹו֙ ִחּמַ ִנ֑ים ּבְ ַהּבָ

ֹות  יׁש֔ ֲאׁשִ ֽ ּבָ ֨כּוִנ֙י  ַסּמְ ה׃  ֲהָבֽ ַאֽ ָעַל֖י  ְוִדְג֥לֹו  ִין  ֔ ַהּיָ ית  ֣ ֶאל־ּבֵ

ַחת  ֣ ּתַ ֹמאלֹו֙  ׂשְ ִני׃  ָאֽ ֲהָב֖ה  ַאֽ ת  י־חֹוַל֥ ֽ ּכִ ים  ּפּוִח֑ ּתַ ּבַ ֖דּוִני  ַרּפְ

ִ֙ם  ַל֨ ְיֽרּוׁשָ ֤נֹות  ּבְ ם  י ֶאְתֶכ֜ ְעּתִ ּבַ֨ ִני׃ ִהׁשְ ֵקֽ ַחּבְ יִמי֖נֹו ּתְ ִוֽ י  ְלרֹאׁשִ֔

֥עֹוְר֛רּו  ִאם־ּתְ ְוֽ ירּו ׀  ִע֧ ִאם־ּתָ ה  ֶד֑ ַהּשָׂ ַאְי֣לֹות  ּבְ ֖אֹו  ְצָב֔אֹות  ּבִ

א  ֑ ּבָ ה־ֶז֖ה  ִהּנֵ י  ּדֹוִד֔ ץ׃  ֣קֹול  ֽ ְחּפָ ּתֶ ׁשֶ ד  ַע֥ ֲהָב֖ה  ֶאת־ָהַאֽ

י  ה דֹוִד֙י ִלְצִב֔ ָבֽעֹות׃ ּדֹוֶמ֤ ץ ַעל־ַהּגְ ֖ ים ְמַקּפֵ ָהִר֔ ֙ג ַעל־ֶה֣ ְמַדּלֵ

יַח֙ ִמן־ ֨ ּגִ נּו ַמׁשְ ְתֵל֔ ר ּכׇ ה־ֶז֤ה עֹוֵמ֙ד ַאַח֣ ים ִהּנֵ ִל֑ ַאּיָ ֶפר ָהֽ ֖אֹו ְלֹע֣

ְך  י ֥קּוִמי ָל֛ ַמר ִל֑ י ְוָא֣ ים׃ ָעָנ֥ה דֹוִד֖ ֽ ֲחַרּכִ יץ ִמן־ַהֽ ַחּלֹ֔נֹות ֵמִצ֖ ַהֽ

ף  ָחַל֖ ם  ׁשֶ ֕ ַהּגֶ ר  ָעָב֑ ו  ָת֖ ַהּסְ ֥ה  י־ִהּנֵ ֽ ּכִ ְך׃  ּוְלִכי־ָלֽ י  ָפִת֖ ָיֽ י  ַרְעָיִת֥

ֹור  יַע ְו֥קֹול ַהּת֖ ֑ יר ִהּגִ ִמ֖ ת ַהּזָ ֶרץ ֵע֥ ִני֙ם ִנְר֣אּו ָבָא֔ ּצָ ְך ֽלֹו׃ ַהּנִ ָהַל֥

ר  ְסָמַד֖ ים ׀  ָפִנ֥ ְוַהּגְ יָה  ֔ ַפּגֶ ה  ְנָט֣ ָחֽ ֵאָנ֙ה  ַהּתְ נּו׃  ַאְרֵצֽ ּבְ ע  ַמ֥ ִנׁשְ

י  ְך׃  ֽיֹוָנִת֞ י ּוְלִכי־ָלֽ ָפִת֖ י ָיֽ יַח ֥קּוִמי )לכי( ]ָלְ֛ך[ ַרְעָיִת֥ ָנְ֣תנּו ֵר֑

ִיְך  ֶאת־ַמְרַא֔ יִנ֙י  ַהְרִא֨ ה  ְדֵרָג֔ ַהּמַ ֶת֙ר  ֵס֨ ּבְ ַלע  ַהּסֶ֗ י  ַחְגֵו֣ ּבְ

יְך  ּוַמְרֵא֥ ב  ָעֵר֖ ְך  י־קֹוֵל֥ ֽ ּכִ ְך  ֶאת־קֹוֵל֑ ִני  ִמיִע֖ ַהׁשְ

ים  ִל֣ ְמַחּבְ ֖ים  ְקַטּנִ ים  ָעִל֥ ֽ ׁשֻ ים  ָעִל֔ ֽ ׁשֻ נּו֙  ֱחזּו־ָל֨ ה׃  ֶאֽ ָנאֶוֽ

ים׃  ֽ ּנִ ֹוׁשַ ֽ ּשׁ ה ּבַ רֶֹע֖ י ֔לֹו ָהֽ ֲאִנ֣ י ִל֙י ַוֽ ר׃ ּדֹוִד֥ ינּו ְסָמַדֽ ים ּוְכָרֵמ֖ ָרִמ֑ ּכְ

י  י ִלְצִב֗ ה־ְלָך֨ דֹוִד֜ ֵמֽ ּדְ ים ֹס֩ב  ָלִל֑ ְוָנ֖סּו ַהּצְ ֹום  ַהּי֔ ֨פּוַח֙  ּיָ ׁשֶ ד  ַע֤

ִב֙י  ּכָ ֶתר׃   ַעל־ִמׁשְ ָבֽ ֵרי  ַעל־ָה֥ ים  ִל֖ ַאּיָ ָהֽ ֶפר  ְלֹע֥ ֛אֹו 

א  ְולֹ֥ יו  ֖ ּתִ ׁשְ ּקַ ּבִ י  ֑ ַנְפׁשִ ָאֲהָב֖ה  ֽ ׁשֶ ת  ֵא֥ י  ּתִ ׁשְ ֕ ּקַ ּבִ י֔לֹות  ּלֵ ּבַ

ְרֹח֔בֹות  ָוִקי֙ם ּוָב֣ ְ ּשׁ יר ּבַ ה ָבִע֗ ֲאֽסֹוְבָב֣ א ַוֽ יו׃ ָא֨קּוָמה ּנָ֜ ְמָצאִתֽ

יו׃  ְמָצאִתֽ א  ְולֹ֥ יו  ֖ ּתִ ׁשְ ּקַ ּבִ י  ֑ ַנְפׁשִ ָאֲהָב֖ה  ֽ ׁשֶ ת  ֵא֥ ה  ֲאַבְקׁשָ֕

י  ֖ ַנְפׁשִ ה  ָאֲהָב֥ ֽ ׁשֶ ֵא֛ת  יר  ִע֑ ּבָ ים  ְבִב֖ ַהּסֹֽ ים  ְמִר֔ ֹ֣ ַהּשׁ ְמָצ֨אּוִנ֙י 
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ָאֲהָב֖ה  ֽ ת ׁשֶ אִתי ֵא֥ ָצ֔ ּמָ ד ׁשֶ ם ַע֣ י ֵמֶה֔ ְרּתִ ָעַב֣ ֽ ְמַע֙ט ׁשֶ ם׃ ּכִ ְרִאיֶתֽ

י  ִאּמִ֔ ית  ֣ ֶאל־ּבֵ ֲהֵביאִתי֙ו  ֤ ַעד־ׁשֶ ּנּו  ַאְרּפֶ֔ א  ְולֹ֣ י֙ו  ֲאַחְזּתִ י  ֑ ַנְפׁשִ

ִ֙ם  ַל֨ ְיֽרּוׁשָ ֤נֹות  ּבְ ם  ֶאְתֶכ֜ י  ְעּתִ ּבַ֨ ִהׁשְ י׃  ֽהֹוָרִתֽ ֶדר  ְוֶאל־ֶח֖

֥עֹוְר֛רּו  ִאם־ּתְ ְוֽ ירּו ׀  ִע֧ ִאם־ּתָ ה  ֶד֑ ַהּשָׂ ַאְי֣לֹות  ּבְ ֖אֹו  ְצָב֔אֹות  ּבִ

ר  ְדּבָ֔ את ֹעָל֙ה ִמן־ַהּמִ י ֹז֗ ץ׃  ִמ֣ ֽ ְחּפָ ּתֶ ד ׁשֶ ֲהָב֖ה ַע֥ ֶאת־ָהַאֽ

ל׃  רֹוֵכֽ ת  ַאְבַק֥ ל  ִמּכֹ֖ ה  ּוְלבֹוָנ֔ ֹמ֙ר  ֶרת  ֤ ְמֻקּטֶ ן  ֑ ָעׁשָ יְמ֖רֹות  ִתֽ ּכְ

י  ּבֵֹר֖ ִמּגִ ּה  ָל֑ יב  ָסִב֣ ים  ּבִֹר֖ ּגִ ים  ֥ ִ ּשׁ ׁשִ ה  לֹֹמ֔ ׁשְ ּלִ ׁשֶ תֹו֙  ִמּטָ ה  ִהּנֵ֗

יׁש ַחְרּבֹו֙ ַעל־ ה ִא֤ י ִמְלָחָמ֑ ֵד֖ ֶרב ְמֻלּמְ ֵזי ֶח֔ ֙ם ֲאֻח֣ ּלָ ל׃ ּכֻ ָרֵאֽ ִיׂשְ

ה  לֹֹמ֔ ֶלְך ׁשְ ֣ ה לֹו֙ ַהּמֶ ׂשָ ְר֗יֹון ָע֤ יֽלֹות׃  ַאּפִ ּלֵ ַ֖חד ּבַ ְיֵר֔כֹו ִמּפַ

֖בֹו  ֶמְרּכָ ב  ָזָה֔ יָד֣תֹו  ְרִפֽ ֶסף  ֶכ֔ ה  ׂשָ ָע֣ ַעּמּוָדי֙ו  ָבֽנֹון׃  ַהּלְ ֲעֵצ֖י  ֵמֽ

ָנה ׀  ְצֶא֧ ִם׃  ָלֽ ְיֽרּוׁשָ ֖נֹות  ִמּבְ ה  ֲהָב֔ ַאֽ ָר֣צּוף  ּתֹוכֹו֙  ן  ָמ֑ ַאְרּגָ

ֹו  ָרה־ּל֤ ִעּטְ ֽ ׁשֶ ה  ֲעָטָר֗ ֽ ּבָ ה  לֹֹמ֑ ׁשְ ֶלְך  ֣ ּמֶ ּבַ ֹון  ִצּי֖ ֥נֹות  ּבְ ְרֶא֛יָנה  ּוֽ

ה  ָיָפ֤ ְך  ֹו׃  ִהּנָ֨ ִלּבֽ ת  ְמַח֥ ׂשִ ּוְב֖יֹום  ֔תֹו  ֲחֻתּנָ ֣יֹום  ּבְ ִאּמֹו֙ 

ֶדר  ֵע֣ ְעֵרְך֙ ּכְ ְך ׂשַ ֵת֑ ַ֖עד ְלַצּמָ ים ִמּבַ ִיְך יֹוִנ֔ ה ֵעיַנ֣ ְך ָיָפ֔ ֣ ַרְעָיִת֙י ִהּנָ

ָע֖לּו  ֽ צּו֔בֹות ׁשֶ ֶדר ַהּקְ ֵע֣ ִיְך֙ ּכְ ּנַ֨ ד׃ ׁשִ ְלָעֽ ר ּגִ ּו ֵמַה֥ ְלׁש֖ ֽ ּגָ ים ׁשֶ ֔ ִעּזִ ָהֽ

֤חּוט  ּכְ ם׃  ֶהֽ ּבָ ין  ֵא֥ ָל֖ה  ּכֻ ְוׁשַ ַמְתִאי֔מֹות  ֙ם  ּלָ ּכֻ ׁשֶ ה  ַרְחָצ֑ ִמן־ָהֽ

ְך  ֵת֔ ַרּקָ ִרּמֹו֙ן  ָהֽ ַלח  ֶפ֤ ּכְ ָנאֶו֑ה  ְך  ֵר֖ ּוִמְדּבָ ִיְך  ְפתֹוַת֔ ׂשִ ִנ֙י  ָ ַהּשׁ

ֶלף  ֹות ֶא֤ ּי֑ ֖נּוי ְלַתְלּפִ ְך ּבָ אֵר֔ ִוי֙ד ַצּוָ ל ּדָ ֤ ִמְגּדַ ְך׃ ּכְ ֵתֽ ַ֖עד ְלַצּמָ ִמּבַ

ֵנ֥י  ׁשְ ּכִ ִיְך  ַד֛ ׁשָ ֵנ֥י  ׁשְ ים׃  ּבִֹרֽ ַהּגִ י  ְלֵט֥ ׁשִ ל  ּכֹ֖ יו  ָעָל֔ ֣לּוי  ּתָ ֵג֙ן  ַהּמָ

֨פּוַח֙  ּיָ ׁשֶ ד  ַע֤ ים׃  ֽ ּנִ ֹוׁשַ ֽ ּשׁ ּבַ ים  רֹוִע֖ ָהֽ ֑ה  ְצִבּיָ י  אֹוֵמ֣ ּתְ ים  ָפִר֖ ע�

ת  ְבַע֖ ְוֶאל־ּגִ ֹור  ַהּמ֔ ר  ֶאל־ַה֣ ִל֙י  ֶלְך  ֵא֤ ים  ָלִל֑ ַהּצְ ְוָנ֖סּו  ֹום  ַהּי֔

י  ֤ ְך׃  ִאּתִ ֽ ּבָ ין  ֵא֥ ּו֖מּום  י  ַרְעָיִת֔ ָיָפ֙ה  ְך  ֤ ּלָ ּכֻ בֹוָנֽה׃  ַהּלְ

ה  אׁש ֲאָמָנ֗ ּוִרי ׀ ֵמרֹ֣ ׁש֣ ֑בֹוִאי ּתָ ָב֣נֹון ּתָ י ִמּלְ ֖ ה ִאּתִ ּלָ֔ ָבנֹו֙ן ּכַ ִמּלְ

ים׃  ְנֵמִרֽ י  ַהְרֵר֖ ֵמֽ ֲאָר֔יֹות  ֹע֣נֹות  ִמּמְ ְוֶחְר֔מֹון  ִני֙ר  ׂשְ אׁש  ֵמרֹ֤

ִיְך  ֵעיַנ֔ ֵמֽ ת[  ַאַח֣ ]ּבְ )באחד(  ִנ֙י  ֨ ְבּתִ ִלּבַ ה  ֑ ַכּלָ י  ֲאֹחִת֣ ִני  ֖ ְבּתִ ִלּבַ

בּו  ה ַמה־ּטֹ֤ ֑ י ַכּלָ ִיְך ֲאֹחִת֣ ֥פּו ֹדַד֖ ִיְך׃ ַמה־ּיָ רָֹנֽ ּוְ ד ֲעָנ֖ק ִמּצַ ַאַח֥ ּבְ

ְפָנה  ּטֹ֥ ּתִ ֶפת  ֹנ֛ ים׃  ִמֽ ׂשָ ל־ּבְ ִמּכׇ ָמַנִ֖יְך  ׁשְ יַח  ְוֵר֥ ִין  ֔ ִמּיַ ִיְך֙  ֹדַד֨

פרק ד
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ִיְך  ְלֹמַת֖ יַח ׂשַ ְוֵר֥ ְך  ַחת ְלׁשֹוֵנ֔ ֣ ּתַ ׁש ְוָחָל֙ב  ַב֤ ּדְ ה  ֑ ּלָ ּכַ ִיְך  ְפתֹוַת֖ ׂשִ

ן ָחֽתּום׃  ל ָנ֖עּול ַמְעָי֥ ֥ ה ּגַ ֑ י ַכּלָ ן ׀ ָנ֖עּול ֲאֹחִת֣ ֥ יַח ְלָבֽנֹון׃ ּגַ ֵר֥ ּכְ

ים׃  ים ִעם־ְנָרִדֽ ָפִר֖ ים ּכְ י ְמָגִד֑ ִר֣ ם ּפְ ים ִע֖ ס ִרּמֹוִנ֔ ֣ ְרּדֵ ִיְך֙ ּפַ ָלַח֨ ׁשְ

ֲאָה֔לֹות  ר ַוֽ י ְלבֹוָנ֑ה ֹמ֚ ל־ֲעֵצ֣ ם ּכׇ ֔מֹון ִע֖ ם ָקֶנ֙ה ְוִקּנָ ֵנְ֣רּדְ ׀ ְוַכְרּכֹ֗

ים  ְזִל֖ ים ְוֹנֽ ֑ ִים ַחּיִ ר ַמ֣ ֵא֖ ים ּבְ ּנִ֔ ן ּגַ ים׃ ַמְעַי֣ ִמֽ י ְבׂשָ ֥ ל־ָראׁשֵ ם ּכׇ ִע֖

יו  ָמ֑ ֣לּו ְבׂשָ ֖י ִיּזְ יִחי ַגּנִ ן ָהִפ֥ ִמן־ְלָבֽנֹון׃ ֤עּוִרי ָצפֹו֙ן ּו֣בֹוִאי ֵתיָמ֔

֒ה  י ַכּלָ ֮י ֲאֹחִת֣ אִתי ְלַגּנִ ֣ יו׃ ּבָ י ְמָגָדֽ ִר֥ ֹו ְויֹאַכ֖ל ּפְ א דֹוִד֙י ְלַגּנ֔ ָיֹב֤

יִתי  ִת֥ ׁשָ י  ְבׁשִ֔ ִעם־ּדִ ַיְעִר֙י  י  ְלּתִ ָאַכ֤ י  ִמ֔ ׂשָ ִעם־ּבְ מֹוִר֙י  יִתי  ָאִר֤

י  ים׃  ֲאִנ֥ ְכ֖רּו ּדֹוִדֽ ֥תּו ְוׁשִ ים ׁשְ י ִאְכ֣לּו ֵרִע֔ ֵייִנ֖י ִעם־ֲחָלִב֑

ַרְעָיִת֙י  י  י ֲאֹחִת֤ ְתִחי־ִל֞ ּפִ ק  י דֹוֵפ֗ ּדֹוִד֣ ר ֣קֹול ׀  ֵע֑ י  ֣ ְוִלּבִ ָנ֖ה  ְיׁשֵ

ְיָלה׃  ָלֽ יֵסי  ְרִס֥ י  ְקֻוּצֹוַת֖ ל  ִנְמָלא־ָט֔ ֙י  ּרֹאׁשִ ׁשֶ י  ִת֔ ַתּמָ י  ֽיֹוָנִת֣

ֶאת־ַרְגַל֖י  י  ְצּתִ ָרַח֥ ה  ּנָ ֑ ׁשֶ ֶאְלּבָ ֵאיָכָ֖כה  י  ֔ ְנּתִ ּתׇ ֶאת־ּכֻ ֙י  ְטּתִ ׁשַ֨ ּפָ

יו׃  י ָה֥מּו ָעָלֽ ר ּוֵמַע֖ ח ָידֹו֙ ִמן־ַהֹח֔ ַל֤ י ׁשָ ם׃ ּדֹוִד֗ ֵפֽ ָכה ֲאַטּנְ ֵאיָכ֥

֣מֹור  ֹעַת֙י  ְוֶאְצּבְ ָנְֽטפּו־֗מֹור  י  ְוָיַד֣ י  ְלדֹוִד֑ ַח  ִלְפּתֹ֣ ֲאִנ֖י  י  ֽ ְמּתִ ַק֥

ק  י ָחַמ֣ י ְודֹוִד֖ י ֲאִנ֙י ְלדֹוִד֔ ֽ ְחּתִ ַת֤ ּפָ ְנֽעּול׃  ֹות ַהּמַ ּפ֥ ּכַ ל  ַע֖ ר  ֹעֵב֔

יהּו  ְמָצאִת֔ א  ְולֹ֣ יהּו֙  ּתִ֨ ׁשְ ּקַ ּבִ ֔רֹו  ְבַדּבְ ה  ְצָא֣ ָיֽ ֙י  ַנְפׁשִ ר  ָעָב֑

ּוִני  יר ִהּכ֣ ִע֖ ים ּבָ ְבִב֥ ים ַהּסֹֽ ְמִר֛ ֹֽ ִני ַהּשׁ ִני׃ ְמָצֻא֧ א ָעָנֽ יו ְולֹ֥ ְקָראִת֖

י  ְעּתִ ֥ ּבַ ֹחֽמֹות׃ ִהׁשְ י ַהֽ ְמֵר֖ י ׁשֹֽ ָעַל֔ ֤אּו ֶאת־ְרִדיִד֙י ֵמֽ ְפָצ֑עּוִני ָנֽׂשְ

ידּו ֔לֹו  ֣ ּגִ י ַמה־ּתַ ְמְצאּו֙ ֶאת־ּדֹוִד֔ ם־ּתִ ִם ִאֽ ָל֑ ֣נֹות ְיֽרּוׁשָ ֶאְתֶכ֖ם ּבְ

ים ַמה־ ֑ ׁשִ ּנָ ָפ֖ה ּבַ ֹוד ַהּיָ ְך ִמּד֔ ִני׃ ַמה־ּדֹוֵד֣ ֲהָב֖ה ָאֽ ת ַאֽ חֹוַל֥ ֽ ׁשֶ

֖גּול  ּדָ ְוָא֔דֹום  ַצ֙ח  י  ּדֹוִד֥ נּו׃  ֽ ְעּתָ ּבַ ִהׁשְ ָ֖כה  ּכָ ׁשֶ ֹוד  ִמּד֔ ְך  ּדֹוֵד֣

ֹח֖רֹות  ׁשְ ים  ּלִ֔ ְלּתַ ּתַ ְקֻוּצֹוָתי֙ו  ז  ֑ ּפָ ֶתם  ֣ ּכֶ ֹו  רֹאׁש֖ ה׃  ְרָבָבֽ ֵמֽ

ב  ָחָל֔ ֽ ּבֶ ֲחצֹו֙ת  רֹֽ ִים  ָמ֑ יֵקי  ַעל־ֲאִפ֣ יֹוִנ֖ים  ּכְ יו  ֵעיָנ֕ ב׃  עֹוֵרֽ ֽ ּכָ

֖לֹות  ִמְגּדְ ם  ׂשֶ ַהּבֹ֔ ֲערּוַג֣ת  ֽ ּכַ ְלָחָי֙ו  את׃  ֽ ַעל־ִמּלֵ ֖בֹות  ׁשְ יֹֽ

י  ִליֵל֣ ר׃ ָיָדי֙ו ּגְ ְט֖פֹות ֥מֹור ֹעֵבֽ ים ֹנֽ ּנִ֔ ֹוׁשַ ְפתֹוָתי֙ו ׁשֽ ים ׂשִ ֶמְרָקִח֑

ים׃  יִרֽ ֶ֖פת ַסּפִ ן ְמֻעּלֶ ת ׁשֵ֔ ׁשֶ יׁש ֵמָעי֙ו ֶע֣ ֑ ְרׁשִ ּתַ ים ּבַ ִא֖ ב ְמֻמּלָ ָזָה֔

ָב֔נֹון  ּלְ הּו֙ ּכַ ז ַמְרֵא֨ ים ַעל־ַאְדֵני־ָפ֑ ִד֖ ׁש ְמֻיּסָ ּוֵדי ׁשֵ֔ ׁשֹוָקי֙ו ַעּמ֣

פרק ה
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ים ֶז֤ה דֹוִד֙י ְוֶז֣ה  ֑ ֲחַמּדִ ֹו ַמֽ ים ְוֻכּל֖ ֔ ְמַתּקִ ים׃ ִחּכֹו֙ ַמֽ ֲאָרִזֽ ֽ ֖חּור ּכָ ּבָ

ִם׃ ָלֽ ֖נֹות ְיֽרּוׁשָ י ּבְ ֵרִע֔

ּנּו  ֖ ּוְנַבְקׁשֶ ְך  דֹוֵד֔ ָנ֣ה  ּפָ ָנה  ָא֚ ים  ֑ ׁשִ ּנָ ּבַ ָפ֖ה  ַהּיָ ְך  ּדֹוֵד֔ ְך  ָהַל֣ ָנה  ָא֚

ט  ים ְוִלְלֹק֖ ּנִ֔ ּגַ ם ִלְרעֹו֙ת ּבַ ׂשֶ ֲעֻר֖גֹות ַהּבֹ֑ ֹו ַלֽ ד ְלַגּנ֔ ְך׃ ּדֹוִד֙י ָיַר֣ ֽ ִעּמָ

ה  ים׃  ָיָפ֨ ֽ ּנִ ֹוׁשַ ֽ ּשׁ ה ּבַ רֶֹע֖ י ָהֽ י ִל֔ י ְלדֹוִד֙י ְודֹוִד֣ ים׃ ֲאִנ֤ ֽ ּנִ ֹוׁשַ ׁשֽ

י  ּבִ ֽלֹות׃ ָהֵס֤ ְדּגָ ּנִ ה ּכַ ֖ ִם ֲאֻיּמָ ָל֑ יֽרּוׁשָ ה ָנאָו֖ה ּכִ ִתְרָצ֔ ּתְ ַרְעָיִת֙י ּכְ ַא֤

ּו  ְלׁש֖ ֽ ּגָ ים ׁשֶ ֔ ִעּזִ ֶדר ָהֽ ֵע֣ ְעֵרְך֙ ּכְ ִני ׂשַ ֵה֖ם ִהְרִהיֻב֑ ֥ י ׁשֶ ֔ ְגּדִ ִיְך֙ ִמּנֶ ֵעיַנ֨

ה  ַרְחָצ֑ ִמן־ָהֽ ָע֖לּו  ֽ ׁשֶ ים  ְרֵחִל֔ ָהֽ ֶדר  ֵע֣ ּכְ ִיְך֙  ּנַ֨ ׁשִ ד׃  ְלָעֽ ִמן־ַהּגִ

ְך  ֵת֔ ִרּמֹו֙ן ַרּקָ ַלח ָהֽ ֶפ֤ ם׃ ּכְ ֶהֽ ין ּבָ ָל֖ה ֵא֥ ּכֻ ֙ם ַמְתִאי֔מֹות ְוׁשַ ּלָ ּכֻ ׁשֶ

ים  ֑ יַלְגׁשִ ֽ ּפִ ֹמִנ֖ים  ּוׁשְ ְמָל֔כֹות  ֙ה  ּמָ ֵה֨ ים  ֥ ִ ּשׁ ׁשִ ְך׃  ֵתֽ ְלַצּמָ ַ֖עד  ִמּבַ

ִהי֙א  ת  ַאַח֥ י  ִת֔ ַתּמָ י  ֽיֹוָנִת֣ ִהי֙א  ת  ַאַח֥ ר׃  ֽ ִמְסּפָ ין  ֵא֥ ֲעָל֖מֹות  ַוֽ

֔רּוָה ְמָל֥כֹות  ְ ְיַאּשׁ ּה ָר֤אּוָה ָבנֹו֙ת ַוֽ ֑ יא ְלֽיֹוַלְדּתָ ה ִה֖ ָר֥ ּה ּבָ ְלִאּמָ֔

ַחר  ֑ מֹו־ׁשָ ּכְ ָקָפ֖ה  ׁשְ ַהּנִ את  ְיַהְלֽלּוָה׃  ִמי־ֹז֥ ַוֽ ים  ֖ יַלְגׁשִ ּוִפֽ

֤ת  ּנַ ֽלֹות׃  ֶאל־ּגִ ְדּגָ ּנִ ּכַ ה  ֖ ֲאֻיּמָ ה  ַחּמָ֔ ֽ ּכַ ָר֙ה  ּבָ ה  ָבָנ֗ ַכּלְ ה  ָיָפ֣

ֶפן  ֔ ַהּגֶ ה  ְרָח֣ ֲהָפֽ ִלְראֹו֙ת  ַ֑חל  ַהּנָ י  ֣ ִאּבֵ ּבְ ִלְר֖אֹות  י  ְדּתִ ָיַר֔ ֱאגֹו֙ז 

י  ֥ ַעּמִ ֖בֹות  ַמְרּכְ ְתִני  ַמ֔ ׂשָ י  ֣ ַנְפׁשִ י  ְעּתִ ָיַד֔ א  לֹ֣ ים׃  ִנֽ ִרּמֹ ָהֽ ֵהֵנ֖צּו 

ְך  ֑ ְוֶנֱֽחֶזה־ּבָ ּוִבי  ׁש֖ ּוִבי  ׁש֥ ית  ּוַלּמִ֔ ֣ ַהּשׁ ּוִב֙י  ׁש֨ ּוִבי  ׁש֤ יב׃  ָנִדֽ

ִיְך  ְפָעַמ֛ ֧פּו  ַמה־ּיָ ִים׃  ֲחָנֽ ֽ ּמַ ַהֽ ְמֹחַל֖ת  ּכִ ית  ּוַלּמִ֔ ֣ ּשׁ ּבַ ֱחזּו֙  ה־ּתֶ ַמֽ

י  ְיֵד֥ ה  ֖ ֲעׂשֵ ַמֽ ים  ֲחָלִא֔ ֣מֹו  ּכְ ִיְך  ְיֵרַכ֔ י  ַחּמּוֵק֣ יב  ת־ָנִד֑ ּבַ ים  ָעִל֖ ּנְ ּבַ

ים  ֔ ת ִחּטִ ְטֵנְך֙ ֲעֵרַמ֣ ֶזג ּבִ ֑ ר ַהּמָ ַהר ַאל־ֶיְחַס֖ ן ַהּסַ֔ ֣ ְרֵרְך֙ ַאּגַ ן׃ ׁשׇ ֽ ׇאּמָ

ֽה׃  ְצִבּיָ י  ֵמ֥ א� ֽ ּתָ ים  ָפִר֖ ע� ֵנ֥י  ׁשְ ּכִ ִיְך  ַד֛ ׁשָ ֵנ֥י  ׁשְ ים׃  ֽ ּנִ ֹוׁשַ ֽ ּשׁ ּבַ סּוָג֖ה 

ת־ ַע֙ר ּבַ ֹון ַעל־ׁשַ֨ ּב֗ ֶחׁשְ ֵר֣כֹות ּבְ ִיְך ּבְ ן ֵעיַנ֜ ֑ ֵ ל ַהּשׁ ֣ ִמְגּדַ ְך ּכְ אֵר֖ ַצּוָ

ִיְך֙  ְך ָעַל֨ ֤ ק׃ רֹאׁשֵ ׂשֶ ֽ ֵנ֥י ַדּמָ ָב֔נֹון צֹוֶפ֖ה ּפְ ל ַהּלְ ֣ ִמְגּדַ ְך֙ ּכְ ים ַאּפֵ ַרּבִ֔

ים׃ ַמה־ ְרָהִטֽ ֽ ֶלְך ָא֥סּור ּבָ ן ֶמ֖ ָמ֑ ַאְרּגָ ֽ ְך ּכָ ֖ ת רֹאׁשֵ ֥ ל ְוַדּלַ ְרֶמ֔ ּכַ ּכַ

ה  ְמָת֣ ֽ ּדָ ֽקֹוָמֵתְך֙  את  ֹז֤ ים׃  ֲענּוִגֽ ֽ ּתַ ּבַ ֲהָב֖ה  ַאֽ ְמּתְ  ַע֔ ּוַמה־ּנָ ִפי֙ת  ּיָ

ֲחָז֖ה  ֹאֽ ר  ְבָתָמ֔ ה  ֱעֶל֣ ֶאֽ ֙י  ְרּתִ ָאַמ֨ ּכֹֽלֹות׃  ְלַאׁשְ ִיְך  ַד֖ ְוׁשָ ר  ְלָתָמ֔

ְך  ֖ ַאּפֵ יַח  ְוֵר֥ ֶפן  ֔ ַהּגֶ ֣לֹות  ּכְ ֶאׁשְ ּכְ ִיְך֙  ַד֨ ׁשָ ְהיּו־ָנ֤א  ְוִיֽ ֑יו  ַסְנִסּנָ ּבְ

פרק ו
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ים ּדֹוֵב֖ב  ִר֑ יׁשָ י ְלֵמֽ ְך ְלדֹוִד֖ ֹוב הֹוֵל֥ ֵי֥ין ַהּט֛ ְך ּכְ ים׃ ְוִחּכֵ֕ ּפּוִחֽ ּתַ ּכַ

ה דֹוִד֙י  ּוָקֽתֹו׃  ְלָכ֤ ׁשֽ י ְוָעַל֖י ּתְ י ְלדֹוִד֔ ים׃ ֲאִנ֣ ִנֽ י ְיׁשֵ ְפֵת֥ ׂשִ

ה ִאם־ ים ִנְרֶא֞ ָרִמ֔ יָמ֙ה ַלּכְ ּכִ֨ ים׃ ַנׁשְ ָפִרֽ ּכְ יָנה ּבַ ה ָנִל֖ ֶד֔ א ַהּשָׂ ֵנֵצ֣

י  ן ֶאת־ּדַֹד֖ ֥ ם ֶאּתֵ ֛ ִרּמֹוִנ֑ים ׁשָ ר ֵהֵנ֖צּו ָהֽ ָמַד֔ ח ַהּסְ ֣ ּתַ ֶפ֙ן ּפִ ֨ ה ַהּגֶ ְרָח֤ ֽ ּפָ

ים  ֖ ים ֲחָדׁשִ ל־ְמָגִד֔ ינּו֙ ּכׇ ָתֵח֨ יַח ְוַעל־ּפְ ים ָנְֽתנּו־ֵר֗ ּדּוָדִא֣ ְך׃ ַהֽ ָלֽ

י  ֵד֣ ׁשְ יֹוֵנ֖ק  י  ִל֔ ח  ָא֣ ּכְ ְנָך֙  ִיּתֶ י  ִמ֤ ְך׃  ָלֽ י  ְנּתִ ָצַפ֥ י  ּדֹוִד֖ ִנ֑ים  ם־ְיׁשָ ּגַ

יֲאָך֛  ְגָך֗ ֲאִבֽ י׃ ֶאְנָהֽ זּו ִלֽ א־ָיֻב֥ ֖ם לֹֽ ְקָך֔ ּגַ ֣ ָ ֲאָך֤ ַבחּו֙ץ ֶאּשׁ ְמָצֽ י ֶאֽ ֑ ִאּמִ

י׃  ִנֽ ִרּמֹ יס  ֲעִס֖ ֵמֽ ַקח  ָהֶר֔ ִין  ֣ ִמּיַ ְקָך֙  ַאׁשְ ִני  ֵד֑ ַלּמְ ּתְ י  ֖ ִאּמִ ית  ֥ ֶאל־ּבֵ

ֶאְתֶכ֖ם  י  ְעּתִ ֥ ּבַ ִהׁשְ ִני׃  ֵקֽ ַחּבְ ּתְ יִמי֖נֹו  ִוֽ י  רֹאׁשִ֔ ַחת  ֣ ּתַ ֹמאלֹו֙  ׂשְ

ד  ַע֥ ֲהָב֖ה  ֶאת־ָהַאֽ ְר֛רּו  ֹע֥ ַמה־ּתְ ּוֽ ירּו ׀  ִע֧ ַמה־ּתָ ִם  ָל֑ ְיֽרּוׁשָ ֣נֹות  ּבְ

ַעל־ ֶ֖קת  ִמְתַרּפֶ ר  ְדּבָ֔ ִמן־ַהּמִ ֹעָל֙ה  את  ֹז֗ י  ץ׃  ִמ֣ ֽ ְחּפָ ּתֶ ׁשֶ

ה  ּמָ ֖ ׁשָ ָך  ִאּמֶ֔ ְתָך  ַל֣ ִחּבְ ה  ּמָ ׁשָ֚ יָך  ֔ ֽעֹוַרְרּתִ ּוַח֙  ּפ֨ ַהּתַ ַחת  ֤ ּתַ ּה  ּדֹוָד֑

ַעל־ חֹוָת֙ם  ֽ ּכַ ָך  ַעל־ִלּבֶ֗ ם  חֹוָת֜ ַכֽ ִני  יֵמ֨ ׂשִ ְתָך׃  ְיָלַדֽ ה  ָל֥ ִחּבְ

יָה  ֶפ֕ ה ְרׁשָ ֖אֹול ִקְנָא֑ ה ִכׁשְ ֥ ה ָקׁשָ ֲהָב֔ ֶו֙ת ַאֽ ֤ה ַכּמָ֨ י־ַעּזָ ֽ ָך ּכִ ְזרֹוֶע֔

ֹות ֶאת־ א ֽיּוְכלּו֙ ְלַכּב֣ ים לֹ֤ ִים ַרּבִ֗ ֶבְתָיֽה׃ ַמ֣ ְלֶה֥ ׁש ׁשַ י ֵא֖ ּפֵ֕ ִרׁשְ

ל־֤הֹון  ֶאת־ּכׇ יׁש  ִא֜ ן  ִאם־ִיּתֵ֨ ְט֑פּוָה  ִיׁשְ א  לֹ֣ ּוְנָה֖רֹות  ה  ַאֲהָב֔ ָהֽ

ִים  ַד֖ ה ְוׁשָ נּו֙ ְקַטּנָ֔ ֹוז ָי֥בּוזּו ֽלֹו׃  ָא֥חֹות ָל֨ ה ּב֖ ֲהָב֔ ַאֽ יתֹו֙ ּבָ ּבֵ

ה  ּה׃ ִאם־חֹוָמ֣ ֽ ר־ּבָ ֻדּבַ ּיְ ֹום ׁשֶ ּי֖ נּו ּבַ ֲאֹחֵת֔ ֙ה ַלֽ ֲעׂשֶ ֽ ה־ּנַ ּה ַמֽ ין ָל֑ ֵא֣

ָעֶל֖יָה  ָנ֥צּור  יא  ִה֔ ֶלת  ֣ ְוִאם־ּדֶ ֶסף  ֑ ּכָ יַרת  ִט֣ ָעֶל֖יָה  ִנְבֶנ֥ה  יא  ִה֔

ְבֵעיָנ֖יו  יִתי  ָהִי֥ ז  ָא֛ ֑לֹות  ְגּדָ ּמִ ּכַ י  ַד֖ ְוׁשָ ה  חֹוָמ֔ י  ֲאִנ֣ ֶרז׃  ָאֽ ֥לּוַח 

ֽלֹום׃ ת ׁשָ ֽמֹוְצֵא֥ ּכְ

ים  ְטִר֑ ַלּנֹֽ ֶרם  ֖ ֶאת־ַהּכֶ ן  ָנַת֥ ָה֔מֹון  ַעל  ַב֣ ּבְ לֹֹמ֙ה  ִלׁשְ ָהָי֤ה  ֶרם  ֣ ּכֶ

ְלָך֙  ֶלף  ָהֶא֤ ְלָפָנ֑י  י  ֖ ּלִ ׁשֶ י  ְרִמ֥ ֶסף׃ ּכַ ֽ ּכָ ֶלף  ֶא֥ ִפְר֖יֹו  ּבְ א  ָיִב֥ יׁש  ִא֛

ים  ּנִ֗ ּגַ ּבַ ֶבת  ֣ ְרֽיֹו׃ ַהּיֹוׁשֶ ֶאת־ּפִ ים  ְטִר֥ ְלֹנֽ ִים  ּוָמאַת֖ ה  לֹֹמ֔ ׁשְ

ְדֵמה־ ּוֽ י  ּדֹוִד֗ ח ׀  ַר֣ ִני׃ ּבְ ִמיִעֽ ַהׁשְ ְך  ְלקֹוֵל֖ ים  יִב֥ ַמְקׁשִ ים  ֲחֵבִר֛

ים׃ ִמֽ י ְבׂשָ ל ָהֵר֥ ים ַע֖ ִל֔ ַאּיָ ֶפר ָהֽ ְלָך֤ ִלְצִב֙י ֚אֹו ְלֹע֣

פרק ח
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האבלים אומרים קדיש:

ִכְרעּוֵתּה,  ְבָרא  י  ּדִ ָעְלָמ֘א  ּבְ )אמן(  ֘א,  ַרּבָ ֵמּה  ׁשְ ׁש  ְוִיְתַקּדַ ל  ּדַ ִיְתּגַ

יכֹו֘ן  ַחּיֵ יֵחּה, )אמן( ּבְ ְרָקֵנּה ִויָקֵרב ְמׁשִ ְוַיְמִליְך ַמְלכּוֵתּה ְוַיְצַמח ּפֻ

ָקִריב, ּוִבְזַמן  ֲעָגָלא  ּבַ ָרֵאל,  ִיׂשְ ית  ּבֵ ְדׇכל  י  ּוְבַחּיֵ ּוְביֹוֵמיכֹו֘ן 

ְוִאְמרּו ָאֵמן. )אמן(

֘א. ַמּיָ Ôֵמי ָעל Ôָעַלם ּוְלָעל Ôָבַרְך ל Ô֘א מ ֵמּה ַרּבָ Ôֵהא ׁש Ôגם הקהל אומר: י

ה  ְוִיְתַעּלֶ ר  ְוִיְתַהּדָ א  ְוִיְתַנּשֵׂ ְוִיְתרֹוַמם  ַאר  ְוִיְתּפָ ח  ּבַ ּתַ ְוִיׁשְ ַרְך  ִיְתּבָ

ִריְך הּוא, )אמן(  ֘א ּבְ ֻקְדׁשָ ֵמּה ְדּ ל ׁשְ ְוִיְתַהּלָ

בעשרת ימי תשובה: 

ְרָכָת֘א ל ּבִ א ִמּכׇ ּלָ א ְלֵע֫ ּלָ ְלֵע֫ ְרָכָת֘א ל ּבִ א ִמן ּכׇ ּלָ ְלֵע֫

ָעְלָמ֘א, ְוִאְמרּו ָאֵמן. )אמן( ֲאִמיָר֘ן ּבְ ָחָת֘א ְוֶנָחָמָת֘א ּדַ ּבְ ׁשְ יָרָת֘א ּתֻ ְוׁשִ

ָרֵאל,  ל ִיׂשְ ים טֹוִבים ָעֵלינּו ְוַעל ּכׇ ֘א ְוַחּיִ ַמּיָ ֘א ִמן ׁשְ ָלָמ֘א ַרּבָ ְיֵהא ׁשְ

ְוִאְמרּו ָאֵמן. )אמן(

בעשרת ימי תשובה: 

ְמרֹוָמיו, לֹום ּבִ ָ עֹוֶשֹה ַהּשׁ ְמרֹוָמיו, לֹום ּבִ עֹוֶשֹה ׁשָ

ָרֵאל, ְוִאְמרּו ָאֵמן. )אמן( ל ִיׂשְ לֹום ָעֵלינּו ְוַעל ּכׇ הּוא ַיֲעֶשֹה ׁשָ

ת ב ש ב  ר ע ל ה  ח נ מ ר  ד ס

יש נוהגים לומר ”הודו” ו”ידיד נפש” )עמ’ 239( לפני מנחה. 

אם ערב שבת חל ביום טוב או בערב יום טוב או בחול המועד אין אומרים אותם.

אּוֵלי יהוה,  י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: יֹאְמרּו ּגְ י טֹוב, ּכִ הֹודּו֮ ַליהוה ּכִ

ֲעָרב,  ְזָרח ּוִמּמַ ָצם, ִמּמִ ד ָצר: ּוֵמֲאָרצֹות ִקּבְ ָאָלם ִמּיַ ר ּגְ ֲאׁשֶ

ב לֹא  ֶרְך, ִעיר מֹוׁשָ ֫ ימֹון ּדָ יׁשִ ר ּבִ ְדּבָ עּו ַבּמִ ם: ּתָ פֹון ּוִמּיָ ִמּצָ

ְצֲעקּו  ף: ַוּיִ ְתַעּטָ ֶהם ּתִ ם ּבָ ם ְצֵמִאים, ַנְפׁשָ אּו: ְרֵעִבים ּגַ ָמָצ֫

תהלים קז

ֲעָגָלא –  ְרָקֵנּה – ישועתו. ּבַ א – שמו הגדול. ִכְרעּוֵתּה – כרצונו. ּפֻ ֵמּה ַרּבָ ׁשְ
ִריְך  ּבְ א  ֻקְדׁשָ ּדְ א – לעולם ולעולמי עולמים.  ָעְלַמּיָ ּוְלָעְלֵמי  במהרה. ְלָעַלם 

ְיֵהא  האמורות.   – ֲאִמיָרן  ּדַ למעלה.   – א  ְלֵעּלָ הוא.  ברוך  הקדוש  של   – הּוא 
א – יהי שלום רב מן השמים.  ַמּיָ א ִמן ׁשְ ָלָמא ַרּבָ ׁשְ

ף – תתעלף.  ְתַעּטָ ּתִ
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ֶדֶרְך  ְדִריֵכם ּבְ יֵלם: ַוּיַ צּוקֹוֵתיֶהם ַיּצִ ר ָלֶהם, ִמּמְ ּצַ ֶאל יהוה ּבַ

ב: יֹודּו ַליהוה ַחְסּדֹו ְוִנְפְלאֹוָתיו  ָרה ָלֶלֶכת ֶאל ִעיר מֹוׁשָ ְיׁשָ

א טֹוב:  יַע ֶנֶפׁש ׁשֵֹקָקה, ְוֶנֶפׁש ְרֵעָבה ִמּלֵ ּבִ י ִהׂשְ ִלְבֵני ָאָדם: ּכִ

י ִהְמרּו ִאְמֵרי ֵאל,  ִנ֮י ּוַבְרֶזל: ּכִ ְך ְוַצְלָמֶות, ֲאִסיֵרי ע� ֵבי ֹחׁשֶ יֹׁשְ

ֹעֵזר:  ְוֵאין  לּו  ׁשְ ּכָ ם,  ִלּבָ ָעָמל  ּבֶ ְכַנע  ַוּיַ צּו:  ָנָא֫ ֶעְליֹון  ַוֲעַצת 

יֵעם: יֹוִציֵאם  צּוקֹוֵתיֶהם יֹוׁשִ ר ָלֶהם, ִמּמְ ּצַ ְזֲעקּו ֶאל יהוה ּבַ ַוּיִ

ַחְסּדֹו,  ַליהוה  יֹודּו  ק:  ְיַנּתֵ ּומֹוְסרֹוֵתיֶהם  ְוַצְלָמֶות,  ְך  ֵמֹחׁשֶ

ּוְבִריֵחי  ת  ְנֹחׁשֶ ְלתֹות  ּדַ ר  ּבַ ׁשִ י  ּכִ ָאָדם:  ִלְבֵני  ְוִנְפְלאֹוָתיו 

ל  ָעם, ּוֵמֲעֹונֹוֵתיֶהם ִיְתַעּנּו: ּכׇ ׁשְ ֶרְך ּפִ ַע: ֱאִויִלים ִמּדֶ ּדֵ ַבְרֶזל ּגִ

ְזֲעקּו ֶאל יהוה  ֲעֵרי ָמֶות: ַוּיִ יעּו ַעד ׁשַ ּגִ ם, ַוּיַ ַתֵעב ַנְפׁשָ ֹאֶכל ּתְ

ֵאם,  ָברֹו ְוִיְרּפָ ַלח ּדְ יֵעם: ִיׁשְ צּוקֹוֵתיֶהם יֹוׁשִ ר ָלֶהם, ִמּמְ ּצַ ּבַ

ִלְבֵני  ְוִנְפְלאֹוָתיו  ַחְסּדֹו  ַליהוה  יֹודּו  ִחיתֹוָתם:  ְ ִמּשׁ ט  ִויַמּלֵ

יֹוְרֵדי  ה:  ִרּנָ ּבְ יו  ַמֲעׂשָ רּו  ִויַסּפְ תֹוָדה,  ִזְבֵחי  חּו  ְוִיְזּבְ ָאָדם: 

י  ה ָראּו ַמֲעׂשֵ ים: ֵהּמָ ַמִים ַרּבִ י ְמָלאָכה ּבְ ִנּיֹות, עֹוׂשֵ א� ם ּבָ ַהּיָ

ְסָעָרה,  רּוַח  ֲעֵמד  ַוּיַ ַוּיֹאֶמר  ְמצּוָלה:  ּבִ ְוִנְפְלאֹוָתיו  יהוה, 

ָרָעה  ּבְ ם  ַנְפׁשָ ֵיְרדּו ְתהֹומֹות,  ַמִים,  ׁשָ ַיֲעלּו  יו:  ּלָ ּגַ רֹוֵמם  ַוּתְ

ע:  ּלָ ְתּבַ ּתִ ׇחְכָמָתם  ְוׇכל  ּכֹור,  ִ ּשׁ ּכַ ְוָינּועּו  ָיחֹוּגּו  ִתְתמֹוָגג: 

צּוֹקֵתיֶהם יֹוִציֵאם: ָיֵקם  ר ָלֶהם, ּוִמּמְ ּצַ ְצֲעקּו ֶאל יהוה ּבַ ַוּיִ

ְנֵחם  קּו, ַוּיַ ּתֹ֫ ְמחּו ִכי ִיׁשְ ׂשְ יֶהם: ַוּיִ ּלֵ ֱחׁשּו ּגַ ְסָעָרה ִלְדָמָמה, ַוּיֶ

ִלְבֵני  ְוִנְפְלאֹוָתיו  ַחְסּדֹו  ַליהוה  יֹודּו  ֶחְפָצם:  ְמחֹוז  ֶאל 

ְיַהְללּוהּו:  ְזֵקִנים  ב  ּוְבמֹוׁשַ ָעם,  ְקַהל  ּבִ ִוירֹוְמ֫מּוהּו  ָאָדם: 

ִרי  ּפְ ֶאֶרץ  אֹון:  ְלִצּמָ ַמִים  ֵאי  ּומֹוָצ֫ ר  ְלִמְדּבָ ְנָהרֹות  ם  ָיׂשֵ

ר ַלֲאַגם ַמִים, ְוֶאֶרץ  ם ִמְדּבָ ֵבי ָבּה: ָיׂשֵ ִלְמֵלָחה, ֵמָרַעת ֫יֹוׁשְ

ָעָמל – בסבל. ּומֹוְסרֹוֵתיֶהם  ִני – עינוי. ָנָאצּו – מאסו. ּבֶ ׁשֵֹקָקה – צמאה. ע�
מיסוריהם.   - ִחיתֹוָתם  ְ ִמּשׁ עוונותיהם.  בגלל   – ּוֵמֲעֹונֹוֵתיֶהם  כבליהם.   –
ישתקו.   – ֱחׁשּו  ַוּיֶ תאבד.   - ע  ּלָ ְתּבַ ּתִ יסתובבו.   – ָיחֹוּגּו  תימס.   - ִתְתמֹוָגג 

ִלְמֵלָחה – אדמה מלוחה שאינה מצמיחה. 
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ב:  ם ְרֵעִבים, ַוְיכֹוְננּו ִעיר מֹוׁשָ ב ׁשָ ֹוׁשֶ ֵאי ָמִים: ַוּי֫ ה ְלֹמָצ֫ ִצּיָ

ִרי ְתבּוָאה: ַוְיָבְרֵכם  ֲעׂשּו ּפְ עּו ְכָרִמים, ַוּיַ ּטְ דֹות ַוּיִ ְזְרעּו ׂשָ ַוּיִ

ֶצר  ֵמֹע֫ חּו  ׁשֹ֫ ַוּיָ ְמֲעטּו  ַוּיִ ַיְמִעיט:  ם לֹא  ּוְבֶהְמּתָ ְרּבּו ְמֹאד,  ַוּיִ

ֶרְך:  הּו לֹא ָד֫ ֹת֫ ְתֵעם ּבְ ָרָעה ְוָיגֹון: ׁשֵֹפְך ּבּוז ַעל ְנִדיִבים, ַוּיַ

ִרים  חֹות: ִיְראּו ְיׁשָ ּפָ ּצֹאן ִמׁשְ ם ּכַ ׂשֶ ֫ ב ֶאְביֹון ֵמ֫עֹוִני, ַוּיָ ּגֵ ַוְיׂשַ

ה,  ֵאּלֶ ׇמר  ְוִיׁשְ ָחָכם  ִמי  יָה:  ּפִ֫ ְפָצה  ָק֫ ַעְוָלה  ְוׇכל  חּו,  ָמ֫ ְוִיׂשְ

ְוִיְתּבֹוְננּו ַחְסֵדי יהוה:

יש נוהגים לומר ”ידיד נפש” כאן לפני תפילת מנחה, 
ויש נוהגים לאומרו בין מנחה לקבלת שבת. 

ְך ֶאל ְרצֹוָנְך,  ְמׁשְֹך ַעְבָדּ ֶפׁש, ָאב ָהַרֲחָמן,  ִדי֮ד ֶנ֫֫ יְ 

ֲחֶוה מּול ֲהָדָרְך, ּתַ ִיׁשְ ל,  מֹו ַאּיָ ְך ּכְ ָירּו֮ץ ַעְבּדָ  

ַעם. ִמּנֶֹפת צּוף ְוׇכל ָט֫ י ֶיֱעַר֮ב לֹו ְיִדידּוָתךְ  ּכִ  

֮י חֹוַלת ַאֲהָבָתְך,  ַנְפׁשִ דּור, ָנֶאה, ִזיו ָהעֹוָלם,   ָה 

ַהְראֹות ָלּה ֹנַעם ִזיָוְך,  ּבְ ֮א, ֵאל ָנא, ְרָפא ָנא ָלּה   ָאָנּ  

ְפַחת עֹוָלם. ְוָהְיָתה ָלְך ׁשִ א  ק ְוִתְתַרּפֵ ְתַחֵזּ ָאז ּתִ  

ן אֹוֲהָבְך,  ְוחּוס ָנא ַעל ּבֵ ִתיק, ֶיֱהמּו ַרֲחֶמיָך   וָ 

ְך,  ִתְפֶאֶרת ֻעּזָ ִלְראֹות ּבְ ה ִנְכֹסף ִנְכַסף   ּמֶ י ֶזה ּכַ ּכִ  

ם. ְתַעּלָ א, ְוַאל ּתִ ה ּנָ חּוׁשָ י,   ֮א ֵאִלי, ַמְחַמד ִלּבִ ָאּנָ  

לֹוָמְך,  ת ׁשְ ָעַלי ֶאת ֻסּכַ ֵל֮ה ָנא ּוְפרֹׂש, ָחִביב,   ּגָ ִה 

ְך,  ְמָחה ּבָ ָנִגיָלה ְוִנׂשְ בֹוָדְך,   ִאיר ֶאֶרץ ִמּכְ ּתָ  

יֵמי עֹוָלם. ִני ּכִ ְוׇחֵנּ י ָבא מֹוֵעד,  ַמֵהר, ָאהּוב, ּכִ  

ומתפללים תפילת מנחה של חול )בעמ’ 165( 

ב – ויחזק. ַעְוָלה –  ּגֵ ׁשֹחּו – שפלו. ֵמֹעֶצר – משלטון. ַוְיׂשַ ה – מדבר. ַוּיָ ִצּיָ
אנשי רשע. ָקְפָצה – סגרה.

ֶאל ְרצֹוָנְך – לעשות רצונך. ָהדּור, ָנֶאה, ִזיו ָהעֹוָלם – )תארים להקב”ה(. 
ָוִתיק – )תואר להקב”ה(.
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יש נוהגים לומר כאן ”ידיד נפש” )בעמוד הקודם(. 

אם ערב שבת חל בערב יום טוב או ביום טוב או בחול המועד, 

מקבלים שבת באמירת ”מזמור לדוד” )בעמ’ 243(.

ָמ֮ה  ְנַקּדְ נּו:  ֵע֫ ִיׁשְ ְלצּור  יָעה  ָנִר֫ ַליהוה,  ָנה  ְנַרּנְ ְלכּו 

דֹול יהוה,  י ֵאל ּגָ יַע לֹו: ּכִ ְזִמרֹות ָנִר֫ תֹוָדה, ּבִ ָפָניו ּבְ

ֶמְחְקֵרי  ָידֹו  ּבְ ר  ֲאׁשֶ ֱאלִֹהים:  ל  ּכׇ ַעל  דֹול  ּגָ ּוֶמֶלְך 

ְוהּוא  ם  ַהּיָ לֹו  ר  ֲאׁשֶ לֹו:  ָהִרים  ְותֹוֲעפֹות  ֶרץ,  ָא֫

ָעה,  ֲחֶוה ְוִנְכָר֫ ּתַ ת ָיָדיו ָיָצרּו: ּבֹאּו ִנׁשְ ׁשֶ הּו, ְוַיּבֶ ָעׂשָ

י הּוא ֱאלֵֹהינּו, ַוֲאַנְחנּו  נּו: ּכִ ִנְבְרָכה ִלְפֵני יהוה ֹעׂשֵ

עּו:  ָמ֫ ֹקלֹו ִתׁשְ ּבְ ַעם ַמְרִעיתֹו ְוֹצאן ָידֹו, ַהּיֹום ִאם 

ר:  ְדּבָ ּמִ ה ּבַ יֹום ַמּסָ ְמִריָבה, ּכְ ְקׁשּו ְלַבְבֶכם ּכִ ַאל ּתַ

ִלי:  ָפע� ָראּו  ם  ּגַ ָח֫נּוִני  ּבְ ֲאבֹוֵתיֶכם,  ִנּסּוִני  ר  ֲאׁשֶ

ֵלָבב  ּתֵֹעי  ַעם  ָוֹאַמר  דֹור,  ּבְ ָאקּוט  ָנה  ׁשָ ִעים  ַאְרּבָ

י,  ְבַאּפִ י  ְעּתִ ּבַ ִנׁשְ ר  ֲאׁשֶ ְדָרָכי:  ָיְדעּו  לֹא  ְוֵהם  ֵהם, 

ִאם ְיֹבאּון ֶאל ְמנּוָחִתי:

ל ָהָאֶרץ:  ירּו ַליהוה ּכׇ יר ָחָדׁש, ׁשִ ירּו ַליהוה ׁשִ ׁשִ֫

ְליֹום  ִמּיֹום  רּו  ּשְׂ ּבַ מֹו,  ׁשְ ְרכּו  ּבָ ַליהוה,  ירּו  ׁשִ

ים  ָהַעּמִ ׇכל  ּבְ בֹודֹו,  ּכְ ַבּגֹוִים  רּו  ַסּפְ ְיׁשּוָעתֹו: 

ל ְמֹאד, נֹוָרא הּוא  י ָגדֹול יהוה ּוְמֻהּלָ ִנְפְלאֹוָתיו: ּכִ

ֱאִליִלים,  ים  ָהַעּמִ ֱאלֵֹהי  ל  ּכׇ י  ּכִ ֱאלִֹהים:  ל  ּכׇ ַעל 

תהלים צה

שם צו

ֵענּו – לה’ מושיענו. ֶמְחְקֵרי – יסודות )נעלמים(. ְותֹוֲעפֹות – גובה.  ְלצּור ִיׁשְ
ָמעּו – מיד, אם רק תשמעו בקולו.  ֹקלֹו ִתׁשְ ִנְבְרָכה – נכרע ברך. ַהּיֹום ִאם ּבְ
ר –  ה – ניסיון. ָאקּוט – אקוץ, אמאס. ֲאׁשֶ ְמִריָבה – כמו ּבֵמי מריבה. ַמּסָ ּכִ

)עד אשר(. ְמנּוָחִתי – )ארץ מנוחתי(.
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ה: הֹוד ְוָהָדר ְלָפָניו, ֹעז ְוִתְפֶאֶרת  ַמִים ָעׂשָ ַויהוה ׁשָ

ָהבּו֮  ים,  ַעּמִ חֹות  ּפְ ִמׁשְ ַליהוה  ָהבּו֮  ׁשֹו:  ִמְקּדָ ּבְ

אּו  ׂשְ מֹו,  ׁשְ בֹוד  ּכְ ַליהוה  ָהבּו֮  ָוֹעז:  בֹוד  ּכָ ַליהוה 

ַהְדַרת  ֲחוּו ַליהוה ּבְ ּתַ ִמְנָחה ּוֹבאּו ְלַחְצרֹוָתיו: ִהׁשְ

ַבּגֹוִים  ִאְמרּו  ָהָאֶרץ:  ל  ּכׇ ָניו  ִמּפָ ילּו  ִח֫ ֹקֶדׁש, 

ים  ּמֹוט, ָיִדין ַעּמִ ל ּתִ ֵבל ּבַ ּכֹון ּתֵ יהוה ָמָלְך, ַאף ּתִ

ִיְרַעם  ָהָאֶרץ,  ְוָתֵגל  ַמִים  ָ ַהּשׁ ְמחּו  ִיׂשְ ִרים:  ֵמיׁשָ ּבְ

ל  נּו ּכׇ ר ּבֹו, ָאז ְיַרּנְ ַדי ְוׇכל ֲאׁשֶ ם ּוְמלֹאֹו: ַיֲעלֹז ׂשָ ַהּיָ

ּפֹט ָהָאֶרץ,  י ָבא ִלׁשְ י ָבא, ּכִ ֲעֵצי ָיַער: ִלְפֵני יהוה ּכִ

ֱאמּוָנתֹו: ים ּבֶ ֶצֶדק ְוַעּמִ ֵב֮ל ּבְ ּפֹט ּתֵ ִיׁשְ

ָעָנן  ים:  ַרּבִ ים  ִאּיִ ְמחּו  ִיׂשְ ָהָאֶרץ,  ֵגל  ּתָ ָמָלְך  יהוה 

ֵאׁש  ְסאֹו:  ּכִ ְמכֹון  ט  ּפָ ּוִמׁשְ ֶצֶדק  ְסִביָביו,  ַוֲעָרֶפל 

ְבָרָקיו  ֵהִאירּו  ָצָריו:  ָסִביב  ּוְתַלֵהט  ֵלְך,  ּתֵ ְלָפָניו 

ּסּו  ָנַמ֫ ּדֹוַנ֮ג  ּכַ ָהִרים  ָהָאֶרץ:  ֵחל  ַוּתָ ָרֲאָתה  ֵבל,  ּתֵ

ידּו  ִהּגִ ָהָאֶרץ:  ל  ּכׇ ֲאדֹון  ְפֵני  ִמּלִ יהוה,  ְפֵני  ִמּלִ

ל  בֹודֹו: ֵיֹבׁשּו ּכׇ ים ּכְ ַמִים ִצְדקֹו, ְוָראּו ׇכל ָהַעּמִ ָ ַהּשׁ

לֹו  ֲחוּו  ּתַ ִהׁשְ ֱאִליִלים,  ּבָ ְתַהְלִלים  ַהּמִ ֶפֶסל  ְבֵדי  ֹע֫

נֹות  ּבְ ְלָנה  ֵג֫ ַוּתָ ִצּיֹון,  ַמח  ׂשְ ַוּתִ ְמָעה  ׁשָ ֱאלִֹהים:  ל  ּכׇ

ה יהוה ֶעְליֹון  י ַאּתָ ֶטיָך יהוה: ּכִ ּפָ ְיהּוָדה, ְלַמַען ִמׁשְ

ל ֱאלִֹהים: ֹאֲהֵבי  ל ָהָאֶרץ, ְמֹאד ַנֲעֵליָת ַעל ּכׇ ַעל ּכׇ

תהלים צז

יסוד.   – ְמכֹון  איים(.  )יושבי   – ים  ִאּיִ ביושר.   – ִרים  ֵמיׁשָ ּבְ רעדו.   – ִחילּו 
ֵחל – וָרעדה. ַוּתָ
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ִעים  ד ְרׁשָ ְנאּו ָרע, ׁשֵֹמר ַנְפׁשֹות ֲחִסיָדיו, ִמּיַ יהוה ׂשִ

ְמָחה:  ׂשִ ֵלב  ֵרי  ּוְלִיׁשְ יק,  ּדִ ַלּצַ ָזֻרַע  אֹור  יֵלם:  ַיּצִ

יהוה, ְוהֹודּו ְלֵזֶכר ׇקְדׁשֹו: יִקים ּבַ ְמחּו ַצּדִ ׂשִ

ִנְפָלאֹות  י  ּכִ ָחָדׁש,  יר  ׁשִ ַליהוה  ירּו  ׁשִ ִמְזמֹור, 

הֹוִדיַע  ׇקְדׁשֹו:  ּוְזרֹוַע  ְיִמינֹו  ּלֹו  יָעה  הֹוׁשִ ה,  ָעׂשָ

ָזַכר  ִצְדָקתֹו:  ה  ּלָ ּגִ ַהּגֹוִים  ְלֵעיֵני  ְיׁשּוָעתֹו,  יהוה 

ָרֵאל, ָראּו ׇכל ַאְפֵסי ָאֶרץ  ַחְסּדֹו ֶוֱאמּוָנתֹו ְלֵבית ִיׂשְ

ָהָאֶרץ,  ל  ּכׇ ַליהוה  ָהִריעּו  ֱאלֵֹהינּו:  ְיׁשּוַעת  ֵאת 

ִכּנֹור  ּבְ ִכּנֹור,  ּבְ רּו ַליהוה  ַזּמְ רּו:  ְוַזּמֵ֫ נּו  ְוַרּנְ ְצחּו  ּפִ

ֲחֹצְצרֹות ְוקֹול ׁשֹוָפר ָהִריעּו ִלְפֵני  ְוקֹול ִזְמָרה: ּבַ

ֵבי  ׁשְ ְויֹ֫ ֵבל  ּתֵ ּוְמלֹאֹו,  ם  ַהּיָ ִיְרַעם  יהוה:  ֶלְך  ַהּמֶ

ִלְפֵני  נּו:  ְיַרּנֵ֫ ַיַחד ָהִרים  ִיְמֲחאּו ָכף,  ְנָהרֹות  ָבּה: 

ֶדק  ֶצ֫ ּבְ ֵבל  ּתֵ ּפֹט  ִיׁשְ ָהָאֶרץ,  ּפֹט  ִלׁשְ ָבא  י  ּכִ יהוה 

ִרים: ֵמיׁשָ ים ּבְ ְוַעּמִ

נּוט  ּתָ רּוִבים  ּכְ ב  יֹׁשֵ ים,  ַעּמִ זּו  ִיְרּגְ ָמָלְך  יהוה 

ל  ּכׇ ַעל  הּוא  ְוָרם  דֹול,  ּגָ ִצּיֹון  ּבְ יהוה  ָהָאֶרץ: 

דֹול ְונֹוָרא, ָקדֹוׁש הּוא: ְוֹעז  ְמָך ּגָ ים: יֹודּו ׁשִ ָהַעּמִ

ט  ּפָ ִרים, ִמׁשְ ה ּכֹוַנְנּתָ ֵמיׁשָ ט ָאֵהב, ַאּתָ ּפָ ֶמֶלְך ִמׁשְ

יָת: רֹוְממּו יהוה ֱאלֵֹהינּו,  ה ָעׂשִ ַיֲעֹקב ַאּתָ ּוְצָדָקה ּבְ

תהלים צח

שם צט

ְצחּו – פתחו )בשירה(. ַאְפֵסי – קצווי. ּפִ
ה  ַאּתָ תרעד.  תנוד,   – נּוט  ּתָ לה’(.  )כינוי   – רּוִבים  ּכְ ב  יֹׁשֵ יפחדו.   – זּו  ִיְרּגְ

ִרים – את הצדק והיושר. ּכֹוַנְנּתָ – העמדת על מכונם. ֵמיׁשָ
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ה ְוַאֲהרֹן  ֲחוּו ַלֲהֹדם ַרְגָליו, ָקדֹוׁש הּוא: ֹמׁשֶ ּתַ ְוִהׁשְ

מֹו, ֹקִראים ֶאל יהוה  ֹקְרֵאי ׁשְ מּוֵאל ּבְ ֹכֲהָניו, ּוׁשְ ּבְ

ְמרּו  ׁשָ ֲאֵליֶהם,  ר  ְיַדּבֵ ָעָנן  ַעּמּוד  ּבְ ַיֲעֵנם:  ְוהּוא 

ה ֲעִניָתם,  ַתן ָלמֹו: יהוה ֱאלֵֹהינּו ַאּתָ ֵעֹדָתיו ְוֹחק ָנ֫

ֲעִלילֹוָתם: רֹוְממּו  ַעל  ְוֹנֵקם  ָלֶהם  ָהִייָת  א  ֹנׂשֵ ֵאל 

ָקדֹוׁש  י  ּכִ ׇקְדׁשֹו,  ְלַהר  ֲחוּו  ּתַ ְוִהׁשְ ֱאלֵֹהינּו  יהוה 

יהוה ֱאלֵֹהינּו:

בערב יום טוב, ביום טוב ובחול המועד מתחילים מכאן.

ֵני ֵאִלים, ָהבּו֮ ַליהוה  ִמְזמֹור ְלָדִוד, ָהבּו֮ ַליהוה, ּבְ

ֲחוּו  ּתַ ִהׁשְ מֹו,  ׁשְ בֹוד  ּכְ ַליהוה  ָהבּו֮  ָוֹעז:  בֹוד  ּכָ

ֵאל  ִים,  ַהּמָ ַעל  יהוה  קֹול  ֹקֶדׁש:  ַהְדַרת  ּבְ ַליהוה 

יהוה  ים: קֹול  ַרּבִ ַמִים  ַעל  יהוה  ִהְרִעים,  בֹוד  ַהּכָ

ֲאָרִזים,  ׁשֵֹבר  ָהָדר: קֹול יהוה  ּבֶ ּכַֹח, קֹול יהוה  ּבַ

מֹו  ּכְ ְרִקיֵדם  ַוּיַ ָבנֹון:  ַהּלְ ַאְרֵזי  ֶאת  יהוה  ר  ּבֵ ַוְיׁשַ

יהוה  קֹול  ְרֵאִמים:  ֶבן  מֹו  ּכְ ְריֹן  ְוׂשִ ְלָבנֹון  ֵעֶגל, 

ָיִחיל  ר,  ִמְדּבָ ָיִחיל  יהוה  קֹול  ֵאׁש:  ַלֲהבֹות  ֹחֵצב 

לֹות  ַאּיָ ְיחֹוֵלל  יהוה  קֹול  ָקֵדׁש:  ר  ִמְדּבַ יהוה 

יהוה  בֹוד:  ּכָ ֹאֵמר  ּלֹו  ּכֻ ּוְבֵהיָכלֹו  ְיָערֹות,  ֱחׂשֹף  ַוּיֶ

ב יהוה ֶמֶלְך ְלעֹוָלם: יהוה ֹעז  ׁשֶ ֫ ַוּיֵ ב,  ָיׁשָ ּבּול  ַלּמַ

לֹום: ָ ן, יהוה ְיָבֵרְך ֶאת ַעּמֹו ַבּשׁ ְלַעּמֹו ִיּתֵ

תהלים כט

א – סולח. ְוֹנֵקם – ומעניש. ֲעִלילֹוָתם – מעשיהם הרעים. ָלמֹו – להם. ֹנׂשֵ
ירעיד,  ְיחֹוֵלל –  ירעיד.  ָיִחיל –  ְריֹן – הר חרמון.  ְוׂשִ ֵאִלים – חזקים.  ֵני  ּבְ

ב – )יחידי(.  ּלֹו – הכל. ָיׁשָ יגרום לידה. ּכֻ
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יר ְצרּוָרה.  ּתִ ת ְיִמיְנָך ּתַ ֻדּלַ ֹכַח ּגְ ֮א, ּבְ ָאּנָ

ֵבנּו, ַטֲהֵרנּו, נֹוָרא.  ּגְ ָך, ׂשַ ת ַעּמְ ל ִרּנַ ַקּבֵ

ְמֵרם.  ָבַבת ׁשׇ י ִיחּוְדָך ּכְ ָנא ִגּבֹור, ּדֹוְרׁשֵ

ְמֵלם.  ִמיד ּגׇ ְרֵכם, ַטֲהֵרם, ַרֲחֵמי ִצְדָקְתָך ּתָ ּבָ

רֹוב טּוְבָך ַנֵהל ֲעָדֶתָך.  ֲחִסין ָקדֹוׁש, ּבְ

ֶתָך.  ָ ֵנה, זֹוְכֵרי ְקֻדּשׁ ָך ּפְ ֶאה, ְלַעּמְ ָיִחיד ּגֵ

ֲעלּומֹות. ַמע ַצֲעָקֵתנּו יֹוֵדַע ּתַ ל ּוׁשְ ְוָעֵתנּו ַקּבֵ ׁשַ

בֹוד ַמְלכּותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד. ם ּכְ רּוְך ׁשֵ ּבָ

בערבי שבתות שבהם מתחילים ב”מזמור לדוד” אומרים רק את החרוזים:

לכה, שמור, לקראת, ימין, בואי.

ָלה.  ת ְנַקּבְ ּבָ ֵני ׁשַ ה, ּפְ ּלָ ְלָכה דֹוִדי ִלְקַראת ּכַ

ָלה. ת ְנַקּבְ ּבָ ֵני ׁשַ ה, ּפְ ּלָ ְלָכה דֹוִדי ִלְקַראת ּכַ  

ִדּבּור ֶאָחד,  מֹור ְוָזכֹור ּבְ ׁשָ 

ִמיָענּו ֵאל ַהְמֻיָחד,  ִהׁשְ  

מֹו ֶאָחד,  יהוה ֶאָחד ּוׁשְ  

ה.  ם ּוְלִתְפֶאֶרת ְוִלְתִהּלָ ְלׁשֵ  

ָלה.  ת ְנַקּבְ ּבָ ֵני ׁשַ ה, ּפְ ּלָ ְלָכה דֹוִדי ִלְקַראת ּכַ  

ת ְלכּו ְוֵנְלָכה,  ּבָ ְקַראת ׁשַ לִ 

ָרָכה,  י ִהיא ְמקֹור ַהּבְ ּכִ  

יר ְצרּוָרה – תפתח ותתיר את השלשלאות של האומה הצרורה )הקשורה(.  ּתִ ּתַ
ִיחּוְדָך – ישראל  י  ּדֹוְרׁשֵ ֵבנּו – חזקנו. נֹוָרא – תואר לקדוש ברוך הוא.  ּגְ ׂשַ
ֶתָך –  ָ ָבַבת – כבבת עין. ֲחִסין – אדיר )חזק(. זֹוְכֵרי ְקֻדּשׁ המייחדים את שמך. ּכְ

ֲעלּומֹות – נסתרות.  ְוָעֵתנּו – צעקתנו, תפילתנו. ּתַ המזכירים ואומרים קדוש. ׁשַ

ה – )שבת(. ּלָ דֹוִדי – ידידי )ישראל(. ּכַ
ָרָכה – )ששת ימי המעשה יונקים ברכתם מיום השבת(.  ְמקֹור ַהּבְ
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ֶדם ְנסּוָכה,  ֵמרֹאׁש ִמּקֶ  

ה.  ִחּלָ ָבה ּתְ ַמֲחׁשָ ה ּבְ סֹוף ַמֲעׂשֶ  

ָלה. ת ְנַקּבְ ּבָ ֵני ׁשַ ה, ּפְ ּלָ ְלָכה דֹוִדי ִלְקַראת ּכַ  

ׁש ֶמֶלְך ִעיר ְמלּוָכה,  ְקּדַ ִמ 

֫קּוִמי ְצִאי ִמּתֹוְך ַהֲהֵפָכה,   

ָכא,  ֵעֶמק ַהּבָ ֶבת ּבְ ַרב ָלְך ׁשֶ  

ְוהּוא ַיֲחֹמל ָעַלִיְך ֶחְמָלה.   

ָלה. ת ְנַקּבְ ּבָ ֵני ׁשַ ה, ּפְ ּלָ ְלָכה דֹוִדי ִלְקַראת ּכַ  

ְתַנֲעִרי ֵמָעָפר ֫קּוִמי,  ִה 

י,  ְך ַעּמִ ְגֵדי ִתְפַאְרּתֵ י ּבִ ִלְבׁשִ  

ְחִמי,  ית ַהּלַ י ּבֵ ן ִיׁשַ ַעל ַיד ּבֶ  

י, ְגָאָלּה.  ׇקְרָבה ֶאל ַנְפׁשִ  

ָלה. ת ְנַקּבְ ּבָ ֵני ׁשַ ה, ּפְ ּלָ ְלָכה דֹוִדי ִלְקַראת ּכַ  

ְתעֹוְרִרי ִהְתעֹוְרִרי,  ִה  

י ָבא אֹוֵרְך ֫קּוִמי ֫אֹוִרי,  ּכִ  

ִרי,  ּבֵ֫ יר ּדַ ֫עּוִרי ֫עּוִרי, ׁשִ  

בֹוד יהוה ָעַלִיְך ִנְגָלה.  ּכְ  

ָלה. ת ְנַקּבְ ּבָ ֵני ׁשַ ה, ּפְ ּלָ ְלָכה דֹוִדי ִלְקַראת ּכַ  

ְלִמי,  י ְולֹא ִתּכָ א ֵת֫בֹׁשִ לֹ  

ֱהִמי,  ּתֹוֲחִחי ּוַמה ּתֶ ׁשְ ַמה ּתִ  

מעשה  סוף  היא  השבת   – וכו’  ה  ַמֲעׂשֶ סֹוף  מומלכת.  מיועדת,   – ְנסּוָכה 
ׁש ֶמֶלְך – ירושלים. ַעל ַיד וכו’ - ה’  בראשית והיתה במחשבה מתחילה. ִמְקּדַ

ֱהִמי – תבכי. ּתֹוֲחִחי – תהיי כפופה. ּתֶ ׁשְ יגאלנו על ידי משיח בן דוד. ּתִ
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י,  ֮י ַעּמִ ְך ֶיֱחסּו ֲעִנּיֵ ּבָ  

ּה.  ּלָ ְוִנְבְנָתה ִעיר ַעל ּתִ  

ָלה.  ת ְנַקּבְ ּבָ ֵני ׁשַ ה, ּפְ ּלָ ְלָכה דֹוִדי ִלְקַראת ּכַ  

ה ׁשֹאָסִיְך,  ּסָ ָהיּו ִלְמׁשִ וְ 

ָעִיְך,  ל ְמַבּלְ ְוָרֲחקּו ּכׇ  

יׂש ָעַלִיְך ֱאלָֹהִיְך,  ָיׂשִ  

ה.  ּלָ ְמׂשֹוׂש ָחָתן ַעל ּכַ ּכִ  

ָלה.  ת ְנַקּבְ ּבָ ֵני ׁשַ ה, ּפְ ּלָ ְלָכה דֹוִדי ִלְקַראת ּכַ  

ִצי,  ְפרֹ֫ ֹמאל ּתִ ִמין ּוׂשְ ָי  

יִצי,  ֲעִר֫ ְוֶאת יהוה ּתַ  

ְרִצי,  ן ּפַ ַעל ַיד ִאיׁש ּבֶ  

יָלה. ְמָחה ְוָנִג֫ ְוִנׂשְ  

ָלה. ת ְנַקּבְ ּבָ ֵני ׁשַ ה, ּפְ ּלָ ְלָכה דֹוִדי ִלְקַראת ּכַ  

נוהגים לפנות לעבר שער הכניסה )או לכיוון מערב(  

ְעָלּה,  לֹום ֲעֶטֶרת ּבַ ִֹאי ְבׁשָ ּב֫  

ָלה,  ְמָחה/ ּוְבָצה� ׂשִ ם ּבְ ה /ביום טוב ּגַ ִרּנָ ם ּבְ ּגַ  

ה,  ּתֹוְך ֱאמּוֵני ַעם ְסֻגּלָ  

ה,  ה, ּבִֹאי ַכּלָ ּבִֹאי ַכּלָ  

ָתא. ת ַמְלּכְ ּבָ ה, ׁשַ ּבִֹאי ַכּלָ  

ָלה. ת ְנַקּבְ ּבָ ֵני ׁשַ ה, ּפְ ּלָ ְלָכה דֹוִדי ִלְקַראת ּכַ  

ָעִיְך – משחיתייך.  ה – לביזה. ׁשֹאָסִיְך – בוזזיך. ְמַבּלְ ּסָ ִלְמׁשִ
ְרִצי – מזרע פרץ, מבית דוד.  ן ּפַ ֲעִריִצי – תשבחי. ּבֶ ְפרִֹצי – תתרחבי. ּתַ ּתִ

ּתֹוְך ֱאמּוֵני – אל עם ישראל המאמין.
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ר  ּוְלַזּמֵ ַליהוה,  ְלֹהדֹות  טֹוב  ת:  ּבָ ַ ַהּשׁ ְליֹום  יר  ׁשִ ִמְזמֹור 

ילֹות:  ּלֵ ּבַ ֶוֱאמּוָנְתָך  ָך,  ַחְסּדֶ ּבֶֹקר  ּבַ יד  ְלַהּגִ ֶעְליֹון:  ְמָך  ְלׁשִ

ִני  ְחּתַ ּמַ ׂשִ י  ּכִ ִכּנֹור:  ּבְ יֹון  ִהּגָ ֲעֵלי  ֶבל,  ָנ֫ ַוֲעֵלי  ָעׂשֹור  ֲעֵלי 

יָך  ַמֲעׂשֶ ְדלּו  ּגָ ַמה  ן:  ֲאַרּנֵ ָיֶדיָך  י  ַמֲעׂשֵ ּבְ ֶלָך,  ָפע� ּבְ יהוה 

ַער לֹא ֵיָדע, ּוְכִסיל  ֹבֶתיָך: ִאיׁש ּבַ֫ יהוה, ְמֹאד ָעְמקּו ַמְחׁשְ

ל  ּכׇ ִציצּו  ַוּיָ ב  ֵעׂשֶ מֹו  ּכְ ִעים  ְרׁשָ ְפרַֹח  ּבִ ֹזאת:  ֶאת  ָיִבין  לֹא 

ה ָמרֹום ְלֹעָלם יהוה:  ְמָדם ֲעֵדי ַעד: ְוַאּתָ ָ ֶון, ְלִהּשׁ ֲעֵלי ָא֫ ּפֹ֫

ל  ְרדּו ּכׇ דּו, ִיְתּפָ ה ֹאְיֶביָך יֹאֵב֫ י ִהּנֵ ה ֹאְיֶביָך, יהוה, ּכִ י ִהּנֵ ּכִ

ט  ּבֵ ֶמן ַרֲעָנן: ַוּתַ ׁשֶ ִת֮י ּבְ לֹּ ְרֵאים ַקְרִני, ּבַ ֶרם ּכִ ֶון: ַוּתָ֫ ֲעֵלי ָא֫ ּפֹ֫

יק  ַצּדִ ׇאְזָני:  ַמְעָנה  ׁשְ ּתִ ְמֵרִעים,  ָעַלי  ִמים  ּקָ ּבַ ׁשּוָרי,  ּבְ ֵעיִני 

ֵבית יהוה,  תּוִלים ּבְ ה: ׁשְ ּגֶ ָבנֹון ִיׂשְ ּלְ ֶאֶרז ּבַ ָמר ִיְפָרח, ּכְ ּתָ ּכַ

ִנים  ׁשֵ ּדְ יָבה,  ׂשֵ ּבְ ְינּובּו֮ן  עֹוד  ַיְפִריחּו:  ֱאלֵֹהינּו  ַחְצרֹות  ּבְ

ָתה ּבֹו: ר יהוה, צּוִרי ְולֹא ַעְוָל֫ י ָיׁשָ יד ּכִ ים ִיְהיּו: ְלַהּגִ ְוַרֲעַנּנִ

ּכֹון  ר, ַאף ּתִ אּות ָלֵבׁש, ָלֵבׁש יהוה, ֹעז ִהְתַאּזָ יהוה ָמָלְך, ּגֵ

אּו  ָנׂשְ ה:  ּתָ ָא֫ ֵמעֹוָלם  ֵמָאז,  ְסֲאָך  ּכִ ָנכֹון  ּמֹוט:  ּתִ ל  ּבַ ֵבל  ּתֵ

ְכָים:  ּדׇ ְנָהרֹות  אּו  ִיׂשְ קֹוָלם,  ְנָהרֹות  אּו  ָנׂשְ יהוה,  ְנָהרֹות 

רֹום  ּמָ ּבַ יר  ַאּדִ ָים,  ֵרי  ּבְ ִמׁשְ יִרים  ַאּדִ ים,  ַרּבִ ַמִים  ִמּקֹלֹות 

יהוה  ֹקֶדׁש,  ָנֲאָוה  ְלֵביְתָך  ְמֹאד,  ֶנֶאְמנּו  ֵעֹדֶתיָך  יהוה: 

ְלֹאֶרְך ָיִמים:

תהלים צב

שם צג

ִכּנֹור – המיית הכינור; נועם השיר.  ּבְ יֹון  ִהּגָ ּנֹור – כלי נגינה.  ּכִ ָנֶבל,  ָעׂשֹור, 
והכבוד(.  הגדולה  סמל   – )קרן  הראם  קרני  כגובה   – ְרֵאים  ּכִ יפרחו.   – ִציצּו  ַוּיָ
ׁשּוָרי – ראיתי נקמה באויביי. ְמֵרִעים –  ט ֵעיִני ּבְ ּבֵ ּלִֹתי – נבללתי, סכתי. ַוּתַ ּבַ
ֶאֶרז –  ָמר – )לגובה, ולאריכות ימים(. ּכְ ּתָ ַמְעָנה ׇאְזָני – )מפלתם(. ּכַ ׁשְ רשעים. ּתִ

ה – יגדל. ְינּובּון – יתנו פריים, תנובתם. ְולֹא ַעְוָלָתה – אין עוול.  ּגֶ )לחוזק(. ִיׂשְ

ּכֹון – כונן, ייסד. ָנכֹון – חזק.  ר – התאזר בגבורה. ּתִ אּות – הוד. ֹעז ִהְתַאּזָ ּגֵ
ְכָים – גליהם. ִמּקֹלֹות וכו’ - ה’ אדיר  אּו – הרימו. ּדׇ איתן. ֵמָאז – מקדם. ָנׂשְ

חזקים.  ים  גלי   – ָים  ֵרי  ּבְ ִמׁשְ יִרים  ַאּדִ וכו’.  קולות  יותר מאשר  במרום  וחזק 

ֵעֹדֶתיָך – הבטחותיך. ֶנֶאְמנּו – נאמנים להתקיים. ְלֵביְתָך ָנֲאָוה ֹקֶדׁש – לבית 
)מקדשך( יאה הקדושה. ְלֹאֶרְך ָיִמים – )יתקיים המקדש(. 
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האבלים אומרים קדיש:

ִכְרעּוֵתּה,  ְבָרא  י  ּדִ ָעְלָמ֘א  ּבְ )אמן(  ֘א,  ַרּבָ ֵמּה  ׁשְ ׁש  ְוִיְתַקּדַ ל  ּדַ ִיְתּגַ
יכֹו֘ן  ַחּיֵ יֵחּה, )אמן( ּבְ ְרָקֵנּה ִויָקֵרב ְמׁשִ ְוַיְמִליְך ַמְלכּוֵתּה ְוַיְצַמח ּפֻ
ָקִריב, ּוִבְזַמן  ֲעָגָלא  ּבַ ָרֵאל,  ִיׂשְ ית  ּבֵ ְדׇכל  י  ּוְבַחּיֵ ּוְביֹוֵמיכֹו֘ן 

ְוִאְמרּו ָאֵמן. )אמן(
֘א. ַמּיָ Ôֵמי ָעל Ôָעַלם ּוְלָעל Ôָבַרְך ל Ô֘א מ ֵמּה ַרּבָ Ôֵהא ׁש Ôגם הקהל אומר: י

ה  ְוִיְתַעּלֶ ר  ְוִיְתַהּדָ א  ְוִיְתַנּשֵׂ ְוִיְתרֹוַמם  ַאר  ְוִיְתּפָ ח  ּבַ ּתַ ְוִיׁשְ ַרְך  ִיְתּבָ
ִריְך הּוא, )אמן(  ֘א ּבְ ֻקְדׁשָ ֵמּה ְדּ ל ׁשְ ְוִיְתַהּלָ

בעשרת ימי תשובה: 

ְרָכָת֘א ל ּבִ א ִמּכׇ ּלָ א ְלֵע֫ ּלָ ְלֵע֫ ְרָכָת֘א ל ּבִ א ִמן ּכׇ ּלָ ְלֵע֫

ָעְלָמ֘א, ְוִאְמרּו ָאֵמן. )אמן( ֲאִמיָר֘ן ּבְ ָחָת֘א ְוֶנָחָמָת֘א ּדַ ּבְ ׁשְ יָרָת֘א ּתֻ ְוׁשִ

ָרֵאל,  ל ִיׂשְ ים טֹוִבים ָעֵלינּו ְוַעל ּכׇ ֘א ְוַחּיִ ַמּיָ ֘א ִמן ׁשְ ָלָמ֘א ַרּבָ ְיֵהא ׁשְ
ְוִאְמרּו ָאֵמן. )אמן(

בעשרת ימי תשובה: 

ְמרֹוָמיו, לֹום ּבִ ָ עֹוֶשֹה ַהּשׁ ְמרֹוָמיו, לֹום ּבִ עֹוֶשֹה ׁשָ

ָרֵאל, ְוִאְמרּו ָאֵמן. )אמן( ל ִיׂשְ לֹום ָעֵלינּו ְוַעל ּכׇ הּוא ַיֲעֶשֹה ׁשָ

בקהילות רבות נוהגים לומר ’במה מדליקין’ לפני ערבית של שבת. אולם אם ערב 
שבת חל בערב יום טוב או ביום טוב או בחול המועד, אין אומרים ’במה מדליקין’.

ה ֵאין ַמְדִליִקין.  ה ַמְדִליִקין ּוַבּמָ ּמֶ א. ּבַ

ְפִתיַלת ָהִאיָדן,  ִבּ ְבָכָלְך, ְולֹא  ֵאין ַמְדִליִקין לֹא ְבֶלֶכׁש, ְולֹא ְבחֶׂסן, ְולֹא 

ְולֹא  ְבֶזֶפת,  לֹא  ִים.  ַהּמָ ֵני  ּפְ ַעל  ׁשֶ ִבירֹוָקה  ְולֹא  ר,  ְדּבָ ַהּמִ ְפִתיַלת  ִבּ ְולֹא 

ֵרָפה, ְולֹא ְבַאְלָיה, ְולֹא ְבֵחֶלב. ֶמן ׂשְ ֶמן ִקיק, ְולֹא ְבׁשֶ ֲעָוה, ְולֹא ְבׁשֶ ְבׁשַ

ֶאָחד  אֹוְמִרים,  ַוֲחָכִמים  ל.  ָ ְמֻבּשׁ ֵחֶלב  ּבְ ַמְדִליִקין  אֹוֵמר,  ִדי  ַהּמָ ַנחּום 

ל ֵאין ַמְדִליִקין ּבֹו.  ָ ֵאינֹו ְמֻבּשׁ ל ְוֶאָחד ׁשֶ ָ ְמֻבּשׁ

משנה שבת פרק שני

ֲעָגָלא –  ְרָקֵנּה – ישועתו. ּבַ א – שמו הגדול. ִכְרעּוֵתּה – כרצונו. ּפֻ ֵמּה ַרּבָ ׁשְ
ִריְך  א ּבְ ֻקְדׁשָ א – לעולם ולעולמי עולמים. ּדְ במהרה. ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמּיָ

ְיֵהא  האמורות.   – ֲאִמיָרן  ּדַ למעלה.   – א  ְלֵעּלָ הוא.  ברוך  הקדוש  של   – הּוא 
א – יהי שלום רב מן השמים.  ַמּיָ א ִמן ׁשְ ָלָמא ַרּבָ ׁשְ

ַמְדִליִקין וכו’ - באיזה פתילות ושמנים מותר להדליק את נרות השבת  ה  ּמֶ ּבַ
המאירים את הבית. לֹא ְבֶלֶכׁש וכו’ – סוגים שונים של פתילות גרועות. לֹא 

ֶמן  ְבׁשֶ דונג.   – ֲעָוה  ְבׁשַ בעייתיים.  שמנים  של  שונים  סוגים   – וכו’  ְבֶזֶפת 
הכבש.  של  מהאליה  שעשוי  שומן   – ְבַאְלָיה  טמאה.  תרומה  שמן   – ֵרָפה  ׂשְ

ְבֵחֶלב – סוג של שומן בהמה. 
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יֹום טֹוב.  ֵרָפה ּבְ ֶמן ׂשְ ׁשֶ ב. ֵאין ַמְדִליִקין ּבְ

ת.  ּבָ ַ ֵני ְכבֹוד ַהּשׁ ִעְטָרן, ִמּפְ ָמֵעאל אֹוֵמר, ֵאין ַמְדִליִקין ּבְ י ִיׁשְ ַרּבִ

ֶמן  ׁשֶ ֶמן ֱאגֹוִזים, ּבְ ׁשֶ ִמין, ּבְ ְמׁשְ ֶמן ׁשֻ ׁשֶ ָמִנים~ ּבְ ְ ׇכל ַהּשׁ יִרין ּבְ ַוֲחָכִמים ַמּתִ

ִעְטָרן ּוְבֵנְפט.  ּקּועֹות, ּבְ ֶמן ּפַ ׁשֶ ִגים, ּבְ ֶמן ּדָ ׁשֶ ְצנֹונֹות, ּבְ

ְלָבד.  ֶמן ַזִית ּבִ א ְבׁשֶ י ַטְרפֹון אֹוֵמר, ֵאין ַמְדִליִקין ֶאּלָ ַרּבִ

ן. ְוׇכל ַהּיֹוֵצא ִמן ָהֵעץ  ּתָ א ִפׁשְ ל ַהּיֹוֵצא ִמן ָהֵעץ ֵאין ַמְדִליִקין ּבֹו, ֶאּלָ ג. ּכׇ

ן.  ּתָ א ִפׁשְ א ֻטְמַאת אָׂהִלים, ֶאּלָ ּמֵ ֵאינֹו ִמּטַ

י ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר, ְטֵמָאה ִהיא ְוֵאין  ָלּה ְולֹא ִהְבֲהָבּה, ַרּבִ ּפְ ּקִ ֶגד ׁשֶ ִתיַלת ַהּבֶ ּפְ

ּה.  י ֲעִקיָבא אֹוֵמר, ְטהֹוָרה ִהיא ּוַמְדִליִקין ּבָ ּה, ַרּבִ ַמְדִליִקין ּבָ

ר  י ַהּנֵ ה ַעל ּפִ ֶנּנָ ְוִיּתְ ֶמן  ה ׁשֶ יָצה ִויַמְלֶאּנָ ל ּבֵ פֹוֶפֶרת ׁשֶ ד. לֹא ִיּקׂב ָאָדם ׁשְ

יר. ֲאָבל ִאם  הּוָדה ַמּתִ Ôי י ַרּבִ Ôל ֶחֶרס. ו ֶפת, ֲאִפּלּו֮ ִהיא ׁשֶ ֵהא ְמַנּטֶ ּתְ ִביל ׁשֶ ׁשְ ּבִ

הּוא ְכִלי ֶאָחד.  ֵני ׁשֶ ר, ִמּפְ ה ֻמּתָ ִחּלָ ָרּה ַהּיֹוֵצר ִמּתְ ִחּבְ

ִתיָלה  ַהּפְ ן רׂאׁש  ְוִיּתֵ ר  ַהּנֵ ַצד  ּבְ ה  ֶנּנָ ְוִיּתְ ֶמן  ׁשֶ ָעָרה  ַהְקּ א ָאָדם ֶאת  ְיַמּלֵ לֹא 

יר.  הּוָדה ַמּתִ Ôי י ַרּבִ Ôֵהא ׁשֹוֶאֶבת, ו ּתְ ִביל ׁשֶ ׁשְִ תֹוָכּה ּבִ ּבְ

ֵני  ֵני ִלְסִטים, ִמּפְ ֵני גֹוִיים, ִמּפְ הּוא ִמְתָיֵרא ִמּפְ ֵני ׁשֶ ר ִמּפְ ה ֶאת ַהּנֵ ה. ַהְמַכּבֶ

טּור.  ן, ּפָ יׁשַ ּיִ ִביל ַהחֹוֶלה ׁשֶ ׁשְ רּוַח ָרָעה, אֹו ּבִ

ב.  ִתיָלה, ַחּיָ ָחס ַעל ַהּפְ ֶמן, ּכְ ֶ ָחס ַעל ַהּשׁ ר, ּכְ ָחס ַעל ַהּנֵ ּכְ

ָחם.  ּה ּפֶ הּוא עֹוׂשָ ֵני ׁשֶ ִתיָלה ִמּפְ ן, חּוץ ִמן ַהּפְ ֻכּלָ י יֹוֵסי ּפֹוֵטר ּבְ ַרּבִ Ôו

ה,  ּדָ ּנִ ֵאיָנן ְזִהירֹות ּבַ ַעת ֵלָדָתן~ ַעל ׁשֶ ׁשְ ים ֵמתֹות ּבִ לֹׁש ֲעֵברֹות ָנׁשִ ו. ַעל ׁשָ

ר.  ה ּוְבַהְדָלַקת ַהּנֵ ּוַבַחּלָ

ּקּועֹות – דלעת מדברית.  ִעְטָרן – פסולת של זפת שמדיפה ריח רע. ּפַ ּבְ
בד   – אָׂהִלים  ֻטְמַאת  עץ.  ממוצרי  פתילות  עושין  אין   – וכו’  ַהּיֹוֵצא  ְוׇכל 
ֶגד – פתילה  ַהּבֶ ִתיַלת  ּפְ שעשוי ממוצרי עץ אינו נחשב כלי ולכן אינו נטמא. 

לא חרך את ראשה להכין אותה  ִהְבֲהָבּה –  ְולֹא  שנעשתה מחתיכת בגד ישן. 

להדלקה. ְטֵמָאה ִהיא – נחשבת ככלי ומקבלת טומאה. 

י – סמוך לנר )נר הוא כלי שבו שמן  יָצה – ביצה מרוקנת. ַעל ּפִ ל ּבֵ פֹוֶפֶרת ׁשֶ ׁשְ
ונמצא כמכבה  וישתמש בשמן המיועד להדלקה,  ופתילה(; החשש הוא שיטעה 

הּוא ְכִלי ֶאָחד – ואין חשש  ַהּיֹוֵצר – זה שיצר את הכלי. ׁשֶ חלק מהלהבה. 

שיטעה בזה. 

ָחם – כיבוי הפתילה משאיר את  ּפֶ ּה  הּוא עֹוׂשָ ֵני ׁשֶ ִלְסִטים – שודדים. ִמּפְ
ראשה חרוך ומוכן להדלקה הבאה, ויש בכך תיקון. 

ה – מצות הפרשת חלה.  ה – הלכות טהרת המשפחה. ּוַבַחּלָ ּדָ ּנִ ּבַ
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ָכה~  ֲחׁשֵ ִעם  ת  ּבָ ׁשַ ֶעֶרב  יתֹו  ּבֵ תֹוְך  ּבְ לֹוַמר  ָאָדם  ָצִריְך  ְדָבִרים  ה  לֹׁשָ ׁשְ ז. 

ר.  ֮ם, ַהְדִליקּו ֶאת ַהּנֵ ֮ם, ֵעַרְבּתֶ ְרּתֶ ִעּשַׂ

יִלין  אי, ְוֵאין ַמְטּבִ ּדַ ִרין ֶאת ַהּוַ ָכה, ֵאין ְמַעּשְׂ ָכה ָסֵפק ֵאיָנּה ֲחׁשֵ ָסֵפק ֲחׁשֵ

ַמאי,  ַהּדְ ֶאת  ִרין  ְמַעּשְׂ ֲאָבל  רֹות,  ַהּנֵ ֶאת  ַמְדִליִקין  ְוֵאין  ִלים,  ַהּכֵ ֶאת 

ין. ּוְמָעְרִבין ְוטֹוְמִנין ֶאת ַהַחּמִ

ָכה,  ת ִעם ֲחׁשֵ ּבָ ָגָדיו ֶעֶרב ׁשַ ֵמׁש ּבְ ב ָאָדם ְלַמׁשְ י ֲחִניָנ֮א, ַחָיּ ְנָי֮א, ָאַמר ַרּבִ ּתַ
֮א. ּתָ ּבַ ָת֮א ְלׁשַ ח ְוֵיֵצא. ָאַמר ַרב יֹוֵסף, ִהְלְכָת֮א ַרּבְ ּכַ ֮א ִיׁשְ ּמָ ׁשֶ

עֹוָלם,  לֹום ּבָ ים ׁשָ ְלִמיֵדי ֲחָכִמים ַמְרּבִ י ֲחִניָנ֮א, ּתַ י ֶאְלָעָזר ָאַמר ַרּבִ ָאַמר ַרּבִ
א  ֶאּלָ ָנִיְך,  ּבָ ְקֵרי  ּתִ ַאל  ָנִיְך:  ּבָ לֹום  ׁשְ ְוַרב  יהוה,  ִלּמּוֵדי  ַנִיְך  ּבָ ְוׇכל  ֱאַמר~  ּנֶ ׁשֶ
ֵחיֵלְך,  ּבְ לֹום  ׁשָ ְיִהי  ִמְכׁשֹול:  ָלמֹו  ְוֵאין  תֹוָרֶתָך,  ְלֹאֲהֵבי  ָרב  לֹום  ׁשָ ּבֹוָנִיְך. 
ית יהוה  ְך: ְלַמַען ּבֵ לֹום ּבָ א ׁשָ ָרה ּנָ ַאְרְמנֹוָתִיְך: ְלַמַען ַאַחי ְוֵרָעי ֲאַדּבְ ְלָוה ּבְ ׁשַ
לֹום: ָ ן, יהוה ְיָבֵרְך ֶאת ַעּמֹו ַבּשׁ ה טֹוב ָלְך: יהוה ֹעז ְלַעּמֹו ִיּתֵ ֱאלֵֹהינּו ֲאַבְקׁשָ

קדיש דרבנן 

)אומרים אותו האבלים, ואם אין אבלים - הש”ץ או אחד מהקהל(

ִכְרעּוֵתּה,  ְבָרא  י  ּדִ ָעְלָמ֘א  ּבְ )אמן(  ֘א,  ַרּבָ ֵמּה  ׁשְ ׁש  ְוִיְתַקּדַ ל  ּדַ ִיְתּגַ
יכֹו֘ן  ַחּיֵ יֵחּה, )אמן( ּבְ ְרָקֵנּה ִויָקֵרב ְמׁשִ ְוַיְמִליְך ַמְלכּוֵתּה ְוַיְצַמח ּפֻ
ָקִריב, ּוִבְזַמן  ֲעָגָלא  ּבַ ִיְשָֹרֵאל,  ית  ּבֵ ְדׇכל  י  ּוְבַחּיֵ ּוְביֹוֵמיכֹו֘ן 

ְוִאְמרּו ָאֵמן. )אמן(
֘א. ַמּיָ Ôָעְלֵמי ָעל Ôָעַלם ּול Ôָבַרְך ל Ô֘א מ ֵמּה ַרּבָ Ôֵהא ׁש Ôגם הקהל אומר: י

ה  ְוִיְתַעּלֶ ר  ְוִיְתַהּדָ א  ְוִיְתַנּשֵׂ ְוִיְתרֹוַמם  ַאר  ְוִיְתּפָ ח  ּבַ ּתַ ְוִיׁשְ ַרְך  ִיְתּבָ
ִריְך הּוא, )אמן(  ֘א ּבְ ֻקְדׁשָ ֵמּה ְדּ ל ׁשְ ְוִיְתַהּלָ

בעשרת ימי תשובה: 

ְרָכָת֘א ל ּבִ א ִמּכׇ ּלָ א ְלֵע֫ ּלָ ְלֵע֫ ְרָכָת֘א ל ּבִ א ִמן ּכׇ ּלָ ְלֵע֫

ָעְלָמ֘א, ְוִאְמרּו ָאֵמן. )אמן( ֲאִמיָר֘ן ּבְ ָחָת֘א ְוֶנָחָמָת֘א ּדַ ּבְ ׁשְ יָרָת֘א ּתֻ ְוׁשִ

ְלִמיֵדי  ּתַ ל  ּכׇ ְוַעל  ְלִמיֵדיהֹון  ּתַ ְוַעל  ָנן  ַרּבָ ְוַעל  ִיְשָֹרֵאל  ַעל 
֘א  יׁשָ י ְבַאְתָר֘א ַקּדִ אֹוַרְיָת֘א ּדִ ָעְסִקין ּבְ ל ַמאן ּדְ ַתְלִמיֵדיהֹון ְוַעל ּכׇ
֘א  ֘א ִחּנָ ָלָמ֘א ַרּבָ ָהֵדין ְוִדי ְבׇכל ֲאַתר ַוֲאַתר, ְיֵהא ְלהֹון ּוְלכֹון ׁשְ
ָדם  ק� ִמן  ּוֻפְרָקָנ֘א  ְרִויֵח֘י  ּוְמזֹוֵנ֘י  ֲאִריֵכ֘י  ֘י  ְוַחּיֵ ְוַרֲחֵמ֘י  ֘א  ְוִחְסּדָ

שבת יב

ברכות סד
ישעיה נד 
תהלים קיט
שם קכב

שם כט

ם – בעל הבית מוודא שהפרישו תרומות ומעשרות מכל המוצרים גידולי  ְרּתֶ ִעּשַׂ
אי – דברי  ּדַ ם – מוודא שדאגו לעשות עירוב חצרות )אם צריך(. ַהּוַ א”י. ֵעַרְבּתֶ

ַמאי – דברי מאכל  מאכל שחייבים בוודאות להפריש מהם תרומות ומעשרות. ַהּדְ

שספק אם הם חייבים בהפרשת תרומות ומעשרות מקילים לעשר אותם גם כאשר 

כבר ספק חשכה.
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֘א ְוַאְרָע֘א, ְוִאְמרּו ָאֵמן. )אמן( ַמּיָ י ִבׁשְ ֲאבּוהֹו֘ן ּדִ

ל ִיְשָֹרֵאל,  ים טֹוִבים ָעֵלינּו ְוַעל ּכׇ ֘א ְוַחּיִ ַמּיָ ֘א ִמן ׁשְ ָלָמ֘א ַרּבָ ְיֵהא ׁשְ

ְוִאְמרּו ָאֵמן. )אמן(

בעשרת ימי תשובה: 

ְמרֹוָמיו, לֹום ּבִ ָ עֹוֶשֹה ַהּשׁ ְמרֹוָמיו, לֹום ּבִ עֹוֶשֹה ׁשָ

ל ִיְשָֹרֵאל, ְוִאְמרּו ָאֵמן. )אמן( לֹום ָעֵלינּו ְוַעל ּכׇ הּוא ַיֲעֶשֹה ׁשָ

בשבתות שבהן מתחילים ב”מזמור לדוד” אין אומרים ”כגונא”.

ֶאָחד, אֹוף ָהִכי ִאיִה֮י ִאְתַיֲחַדת  א ּבְ ּלָ ַגְוָנ֮א ְדִאּנּו֮ן ִמְתַיֲחִדין ְלֵע֫ ּכְ
֮א  ֵבל ָחד. ֻקְדׁשָ א ָחד ָלק� ּלָ הֹון ְלֵע֫ ָרָז֮א ְדֶאָחד, ְלֶמֱהֵוי ִעּמְ ֮א ּבְ ְלַתּתָ
ִאיִהי  יָקֵריּה ַעד ְדּ א ּדִ ְרַסּיָ א ָלא ָיִתיב ַעל ּכֻ ּלָ ִריְך הּוא ֶאָחד, ְלֵע֫ ּבְ
ֶאָחד. ְוָהא  ַגְוָנ֮א ִדיֵליּה, ְלֶמֱהֵוי ֶאָחד ּבְ ָרָז֮א ְדֶאָחד ּכְ ִאְתֲעִביַדת ּבְ

מֹו ֶאָחד. יְמָנא ָרָז֮א ַדיהוה ֶאָחד ּוׁשְ אֹוִק֫

ֵר֮י ֲעַלּה֮  ָרָז֮א ְדֶאָחד, ְלִמׁשְ ּבְ ִאְתַאֲחַדת  ּדְ ת  ּבָ ׁשַ ת, ִאיִה֮י  ּבָ ָרָז֮א ְדׁשַ
יָר֮א  ֮א ַיּקִ ְרַסּיָ ָהא ִאְתַאֲחַדת ּכֻ ָת֮א, ּדְ ּבְ ָרָז֮א ְדֶאָחד, ְצלֹוָת֮א ְדַמֲעֵלי ׁשַ
֮א  יׁשָ ַקּדִ ֮א  ַמְלּכָ ֲעַלּה  ֵרי  ְלִמׁשְ ַנת  ּקָ ְוִאְתּתַ ְדֶאָחד,  ָרָז֮א  ּבְ ֮א  יׁשָ ַקּדִ
ָרא,  ְטָר֮א ָאח� ת ִמּסִ ְרׁשַ ָת֮א ִאיִהי ִאְתַיֲחַדת ְוִאְתּפַ ּבְ ל ׁשַ ד ַעּיֵ ָא֮ה. ּכַ ִעּלָ
ִדְנִהירּו֮  ִיחּוָד֮א  ּבְ ָאַרת  ּתְ ִאׁשְ ְוִאיִהי  ּה,  ִמּנַ ִרין  ִמְתַעּבְ יִנין  ּדִ ְוׇכל 
ְלָטֵני  ֮א. ְוׇכל ׁשֻ יׁשָ ֮א ַקִדּ י ַמְלּכָ ה ִעְטִרין ְלַגּבֵ ַכָמּ ַרת ּבְ ֮א ְוִאְתַעְטּ יׁשָ ַקּדִ
ְלָטָנא  ׁשֻ ְוֵלית  ּה,  ִמּנַ רּו  ְוִאְתַעּבְ הּו ַעְרִקין  ּלְ ּכֻ ְדִדיָנ֮א  ֻרְגִזין ּוָמאֵרי 
ַרת  ָא֮ה ְוִאְתַעּטְ ְנִהירּו֮ ִעּלָ ָה֮א ְנִהיִרין ּבִ הּו֮ ָעְלִמין, ְוַאְנּפָ ֻכּלְ ָרא ּבְ ָאח�
ֵדין  י֮ן, ּכְ ָמִתין ַחְדּתִ ִנׁשְ ִרין ּבְ הֹון ִמְתַעּטְ ֮א, ְוֻכּלְ יׁשָ ֮א ַקּדִ ַעּמָ ֮א ּבְ ְלַתּתָ

י֮ן. ְנִהירּו֮ ְדַאְנּפִ ֶחְדָוה ּבִ ירּוָת֮א ִדְצלֹוָת֮א, ְלָבָרָכ֮א ַלּה ּבְ ׁשֵ

זוהר תרומה

ַגְוָנא וכו’ – כמו שהם מתייחדים למעלה באחד, אף כאן היא מתייחדת למטה  ּכְ
בסוד של אחד, להיות עמהם למעלה אחד כנגד אחד. הקב”ה אחד, למעלה אינו 
יושב על כיסא כבודו עד שגם הוא נעשה בסוד אחד כמוהו, להיות אחד באחד. 

והרי העמדנו את הסוד של ה’ אחד ושמו אחד.
ָרָזא וכו’ – סוד השבת, היא השבת שנתייחדה בסוד של אחד, שישרה עליה הסוד 
של אחד, התפילה של כניסת השבת, שהרי נתייחד כיסא הכבוד הקדוש בסוד של 
אחד, וניתקן שישכון עליו המלך הקדוש העליון. כשנכנסת השבת היא מתייחדת 
האור  בייחוד  נשארת  והיא  ממנה,  עוברים  הדינים  וכל  אחרא,  מסטרא  ומתבדלת 
הקדוש ומתעטרת בכמה עיטורים לקראת המלך הקדוש. וכל ממשלות הרוגז ובעלי 
הדין כולם בורחים ועוברים ממנה, ואין שלטון אחר בכל העולמות, ופניה מאירים 
באור העליון והיא מתעטרת למטה בעם הקדוש, וכולם מתעטרים בנשמות חדשות, 

וזו התחלת התפילה, לברך אותה בחדווה במאור פנים. 
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ה י ת ו כ ר ב ו ע  מ ש ת  א י ר ק
אין להפסיק בדיבור מ”ברכו” עד לאחר תפילת העמידה.

כשמתפללים במניין הש”ץ אומר:

ְרכּו ֶאת יהוה ַהְמֹבָרְך. ּבָ

והקהל עונה:

רּוְך יהוה ַהְמֹבָרְך ְלעֹוָלם ָוֶעד. ּבָ

שליח ציבור חוזר ואומר:

רּוְך יהוה ַהְמֹבָרְך ְלעֹוָלם ָוֶעד. ּבָ

ברכת ”מעריב”, הברכה הראשונה לפני קריאת שמע

ר  ֲאׁשֶ ָהעֹוָלם,  ֶמֶלְך  ֱאלֵֹהינּו  יהוה  ה  ַאּתָ רּוְך  ּבָ
ָעִרים,  ׁשְ ּפֹוֵתַח  ׇחְכָמה  ּבְ ֲעָרִבים,  ַמֲעִריב  ְדָברֹו  ּבִ
ים,  ַמּנִ ַהּזְ ֶאת  ּוַמֲחִליף  ים  ִעּתִ ה  ּנֶ ְמׁשַ ּוִבְתבּוָנה 
ָרִקיַע  ּבָ ְמרֹוֵתיֶהם  ִמׁשְ ּבְ ַהּכֹוָכִבים  ֶאת  ר  ּוְמַסּדֵ
ְך  ֵני ֹחׁשֶ ָוָלְיָלה, ּגֹוֵלל אֹור ִמּפְ א יֹום  ְרצֹונֹו. ּבֹוֵר֮ ּכִ
ָלְיָלה,  ִביא  ּוֵמ֫ יֹום  ּוַמֲעִביר  אֹור,  ֵני  ִמּפְ ְך  ְוֹחׁשֶ
מֹו.  ּוֵבין ָלְיָלה, יהוה ְצָבאֹות ׁשְ ין יֹום  ּבֵ יל  ּוַמְבּדִ
רּוְך  ִמיד ִיְמלְֹך ָעֵלינּו ְלעֹוָלם ָוֶעד. ּבָ ם ּתָ ֵאל ַחי ְוַקּיָ

ֲעִריב ֲעָרִבים. ה יהוה, ַהּמַ ַאּתָ

ברכת ”אהבה”, הברכה השנייה לפני קריאת שמע

ּתֹוָרה   , ָאָהְבּתָ ָך  ַעּמְ ָרֵאל  ִיׂשְ ית  ּבֵ עֹוָלם  ַאֲהַבת 
ן  ּכֵ ַעל   , ְדּתָ ִלּמַ אֹוָתנּו  ִטים  ּפָ ּוִמׁשְ ים  ֻחּקִ ּוִמְצֹות 
יָך,  ֻחּקֶ ּבְ יַח  ָנׂשִ ּוְבקּוֵמנּו  ְכֵבנּו  ׁשׇ ּבְ ֱאלֵֹהינּו  יהוה 
ִדְבֵרי ַתְלמּוד ּתֹוָרֶתָך ּוְבִמְצֹוֶתיָך ְלעֹוָלם  ַמח ּבְ ְוִנׂשְ
ה יֹוָמם  ינּו ְוֹאֶרְך ָיֵמינּו ּוָבֶהם ֶנְהּגֶ י ֵהם ַחּיֵ ָוֶעד, ּכִ

ים – )ערב, בוקר וצהריים(. ּגֹוֵלל – מעביר.  ָעִרים – שערי שמים. ִעּתִ ׁשְ
ה – נלמד. יַח – נדבר. ֶנְהּגֶ ָנׂשִ
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רּוְך  ּנּו ְלעֹוָלִמים. ּבָ ִסיר ִמּמֶ ָוָלְיָלה. ְוַאֲהָבְתָך ַאל ּתָ
ָרֵאל. ה יהוה, אֹוֵהב ַעּמֹו ִיׂשְ ַאּתָ

”יקרא קריאת שמע בכוונה באימה ביראה ברתת ובזיע” )ראה ראש עמ’ 66(.

הפרשה הראשונה של קריאת שמע

המתפלל ביחידות מוסיף: ”ֵאל ֶמֶלְך ֶנֱאָמן”

ד׃ ינּו, יה֥וה ׀ ֶאָחֽ ל, יה֥וה ֱאלֵֹה֖ ָרֵא֑ ע ִיׂשְ ַמ֖ Ôׁש
בֹוד ַמְלכּותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד. ם ּכְ רּוְך ׁשֵ בלחש ּבָ

ָך֖  ְבָך֥ ּוְבׇכל־ַנְפׁשְ ׇכל־ְלָבֽ יָך, ּבְ ֔ ֵא֖ת יה֣וה ֱאלֶֹה֑ ַהְבּתָ ְוָא֣

י  ֹנִכ֧ ָאֽ ר  ֲאׁשֶ֨ ה,  ּלֶ ָהֵא֗ ים  ָבִר֣ ַהּדְ ָך׃ ְוָה֞יּו  ּוְבׇכל־ְמֹאֶדֽ

 ֖ ְרּתָ ְוִדּבַ יָך  ְלָבֶנ֔ ם  ֣ ְנּתָ ּנַ ָך׃ ְוׁשִ ַעל־ְלָבֶבֽ ֹום,  ַהּי֖ ָך֛  ְמַצּוְ

ָך֖  ְכּבְ ְבׁשׇ ּוֽ ֶרְך,  ֔ ַבּדֶ ָך֣  ּוְבֶלְכּתְ  , ָך֙ ֵביֶת֨ ּבְ ָך֤  ְבּתְ ׁשִ ּבְ ם,  ֑ ּבָ

ת  ָטֹפ֖ ְלֹטֽ ְוָה֥יּו  ָך,  ְל֖אֹות ַעל־ָיֶד֑ ם  ֥ ְרּתָ ָך׃ ּוְקׁשַ ּוְבקּוֶמֽ

יָך׃  ָעֶרֽ ָך ּוִבׁשְ יֶת֖ ם ַעל־ְמֻז֥זֹות ּבֵ ֛ ין ֵעיֶנֽיָך׃ ּוְכַתְבּתָ ֥ ּבֵ

הפרשה השניה 

י  ֹנִכ֛ ָאֽ ר  ֧ ֲאׁשֶ י,  ְמעּו֙ ֶאל־ִמְצו ַֹת֔ ׁשְ ּתִ ַע  ֹמ֤ ה, ִאם־ׁשָ ְוָהָי֗

ֵהיֶכ֙ם  ֱאלֹֽ ֶאת־יה֤וה  ה  ֲהָב֞ ְלַאֽ ֹום,  ַהּי֑ ֶאְתֶכ֖ם  ה  ֥ ְמַצּוֶ

י  ֧ ם׃ ְוָנַֽתּתִ ֶכֽ ּוְבׇכל־ַנְפׁשְ ׇכל־ְלַבְבֶכ֖ם  ּבְ ּוְלׇעְב֔דֹו, 

דברים ו

שם יא

ָרֵאל - האמן, קבל עליך עם ישראל. הוי”ה - אדון הכל, שהיה הוה  ַמע ִיׂשְ ׁשְ
עמו.  על  ומשגיח  כולו  העולם  על  ושולט  תקיף   - ֱאלֵֹהינּו  בלתו.  ואין  ויהיה 

הוי”ה - כנ”ל. ֶאָחד - יחיד ומיוחד ומולך על העולם כולו. 
ָך – במסירות נפש. ּוְבׇכל  ׇכל ְלָבְבָך – בכל כוחותיך הרוחניים. ּוְבׇכל ַנְפׁשְ ּבְ
ם – עד שיהיו מורגלים על  ְנּתָ ּנַ ְוׁשִ ְמֹאֶדָך – בכל יכולתך )בכל מה שיש לך(. 
של  שמע  )קריאת   – ּוְבקּוֶמָך  ערבית(.  של  שמע  )קריאת   – ָך  ְכּבְ ּוְבׁשׇ פיהם. 

ם ְלאֹות ַעל ָיֶדָך – )תפילין של יד(. ְלֹטָטֹפת - לתכשיט.  ְרּתָ שחרית(. ּוְקׁשַ

ַעל  ם  ּוְכַתְבּתָ ראש(.  של  תפילין  המצח;  )מעל  הראש  במרכז   - ֵעיֶניָך  ין  ֵבּ
ָעֶריָך - על מזוזות שערי העיר.  יֶתָך – )קביעת מזוזה(. ּוִבׁשְ ְמֻזזֹות ּבֵ

ְוָהָיה – לשון תנאי. 
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ָך  ֣ ְדָגֶנ֔ ַסְפּתָ ה ּוַמְל֑קֹוׁש, ְוָאֽ ֹו, יֹוֶר֣ ִעּת֖ ר־ַאְרְצֶכ֛ם ּבְ ְמַטֽ

ָך,  ֑ ִלְבֶהְמּתֶ ְדָך֖  ֽ ׂשָ ּבְ ב  ׂשֶ ֵע֥ י  ֛ ָך׃ ְוָנַֽתּתִ ְוִיְצָהֶרֽ ָך֖  ירֹׁשְ ְוִתֽ

ה ְלַבְבֶכ֑ם,  ֖ ן ִיְפּתֶ ֥ ם ּפֶ ְמ֣רּו ָלֶכ֔ ֽ ָ ׃ ִהּשׁ ְעּתָ ָבֽ ֖ ְוׂשָ ַכְלּתָ ְוָאֽ

ם  ֲחִויֶת֖ ֽ ּתַ ְוִהׁשְ ים  ֲאֵחִר֔ ים  ֱאלִֹה֣ ֙ם  ֲעַבְדּתֶ ַוֽ ם  ְוַסְרּתֶ֗

ִי֙ם  ַמ֨ ָ ֶאת־ַהּשׁ ר  ְוָעַצ֤ ם,  ֶכ֗ ּבָ ַאף־יה֜וה  ה  ם׃ ְוָחָר֨ ָלֶהֽ

ּה,  ֶאת־ְיבּוָל֑ ן  ֖ ִתּתֵ א  לֹ֥ ה  ֲאָדָמ֔ ְוָה֣ ר,  ָמָט֔ א־ִיְהֶי֣ה  ְולֹֽ

יה֖וה  ר  ֥ ֲאׁשֶ ה  ַהּטָֹב֔ ֶרץ  ָהָא֣ ֵמַעל֙  ה  ְמֵהָר֗ ם  ֣ ֲאַבְדּתֶ ַוֽ

ַעל־ְלַבְבֶכ֖ם  ה  ּלֶ ֵא֔ י  ָבַר֣ ֶאת־ּדְ ֙ם  ְמּתֶ ם׃ ְוׂשַ ָלֶכֽ ן  ֹנֵת֥

ם,  ַעל־ֶיְדֶכ֔ ְלאֹו֙ת  ם  ֹאָת֤ ם  ְרּתֶ֨ ּוְקׁשַ ֶכ֑ם,  ל־ַנְפׁשְ ְוַעֽ

ֶאת־ ם  ֹאָת֛ ם  ֥ ְדּתֶ ם׃ ְוִלּמַ יֵניֶכֽ ֵעֽ ין  ֥ ּבֵ ת  ְלֽטֹוָטֹפ֖ ְוָה֥יּו 

ֶרְך  ֔ ָך֣ ַבּדֶ ָך֙ ּוְבֶלְכּתְ ֵביֶת֨ ָך֤ ּבְ ְבּתְ ׁשִ ם, ּבְ ֑ ר ּבָ ֣ ֵניֶכ֖ם ְלַדּבֵ ּבְ

ָך  יֶת֖ ּבֵ ַעל־ְמזּו֥זֹות  ם  ֛ ָך׃ ּוְכַתְבּתָ ּוְבקּוֶמֽ ָך֖  ְכּבְ ְבׁשׇ ּוֽ

ל  ַע֚ ם  ְבֵניֶכ֔ י  ִויֵמ֣ ְיֵמיֶכ֙ם  ּו  ִיְרּב֤ ַען  יָך׃ ְלַמ֨ ָעֶרֽ ּוִבׁשְ

ם,  ת ָלֶה֑ ֵתיֶכ֖ם ָלֵת֣ ע יה֛וה ַלֲאֹבֽ ֧ ּבַ ר ִנׁשְ ה ֲאׁשֶ֨ ֲאָדָמ֔ ָהֽ

ֶרץ׃ ִים ַעל־ָהָאֽ ַמ֖ ָ י ַהּשׁ יֵמ֥ ּכִ

הפרשה השלישית: פרשת ציצית

ֵנ֤י  ֶאל־ּבְ ר  ּבֵ֞ ר׃ ּדַ אֹמֽ ּלֵ ה  ֥ ֶאל־ֹמׁשֶ יה֖וה  אֶמר  ַוּיֹ֥

י  ְנֵפ֥ ת ַעל־ּכַ ם ִציִצ֛ ּו ָלֶה֥ ם, ְוָעׂש֨ ֣ ֲאֵלֶה֔ ַמְרּתָ ָרֵאל֙ ְוָאֽ ִיׂשְ

יל  ִת֥ ּפְ ָנ֖ף  ַהּכָ ת  ַעל־ִציִצ֥ ְוָנְ֥ת֛נּו  ם,  רָֹת֑ ְלֹדֽ ִבְגֵדיֶה֖ם 

֙ם  ם ֹא֗תֹו ּוְזַכְרּתֶ ֶלת׃ ְוָהָי֣ה ָלֶכ֮ם ְלִציִצ֒ת, ּוְרִאיֶת֣ ֵכֽ ּתְ

במדבר טו

)מן הדרך(.   – ם  ְוַסְרּתֶ יתפתה.   – ה  ִיְפּתֶ – שמנך.  ְוִיְצָהֶרָך  יינך.   – ָך  ְוִתירֹׁשְ
ַמִים ַעל ָהָאֶרץ – לעד, לעולם.  ָ יֵמי ַהּשׁ ם ְמֵהָרה ֵמַעל ָהָאֶרץ - גלות. ּכִ ַוֲאַבְדֶתּ
ְנֵפי – קצוות. ְלדֹרָֹתם – בכל הדורות. ִציִצת  ִציִצת – צרור חוטים, גדילים. ּכַ

ִתיל – חוט.  ָנף – הציצית שעל כנפות הבגד. ּפְ ַהּכָ
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א־ָת֜תּורּו  ְולֹֽ ם,  ֹאָת֑ ם  יֶת֖ ֲעׂשִ ַוֽ יה֔וה  ל־ִמְצו֣ ֹת  ֶאת־ּכׇ

ֹזִנ֖ים  ם  ֥ ר־ַאּתֶ ֲאׁשֶ ם  יֵניֶכ֔ ֵעֽ י  ֲחֵר֣ ְוַאֽ ְלַבְבֶכ֙ם  י  ֲחֵר֤ ַאֽ

י,  ל־ִמְצו ָֹת֑ ם ֶאת־ּכׇ יֶת֖ ֲעׂשִ ֔רּו ַוֽ ְזּכְ ַען ּתִ ם׃ ְלַמ֣ ֲחֵריֶהֽ ַאֽ

ם,  ֵהיֶכ֗ ֱאלֹֽ יה֣וה  י  ם׃ ֲאִנ֞ אלֵֹהיֶכֽ ֵלֽ ים  ֖ ְקֹדׁשִ ם  ְהִייֶת֥ ִוֽ

ָלֶכ֖ם  ְה֥יֹות  ִלֽ ִים  ִמְצַר֔ ֶרץ  ֵמֶא֣ ֶאְתֶכ֙ם  אִתי  הֹוֵצ֤ ר  ֲאׁשֶ֨

ם: ֵהיֶכֽ ים, ֲאִנ֖י יה֥וה ֱאלֹֽ ֵלֽאלִֹה֑

צריך לצרף את המילה ֱאֶמת ל”ה’ אלהיכם”.

הש”ץ חוזר ואומר: יהוה ֱאלֵֹהיֶכם ֱאֶמת וממשיך ”ואמונה” וכו’.

ברכת ”גאולה”, הברכה הראשונה שלאחר קריאת שמע

י הּוא יהוה  ם ָעֵלינּו, ּכִ ל ֹזאת ְוַקּיָ ֱאֶמת ֶוֱאמּוָנה ּכׇ

ָרֵאל ַעּמֹו. ַהּפֹוֵדנּו  ֱאלֵֹהינּו ְוֵאין זּוָלתֹו, ַוֲאַנְחנּו ִיׂשְ

ל ֶהָעִריִצים,  ף ּכׇ נּו ַהּגֹוֲאֵלנּו ִמּכַ ד ְמָלִכים, ַמְלּכֵ ִמּיַ

ְלׇכל  מּול  ּגְ ם  ּלֵ ְוַהְמׁשַ ֵרינּו,  ִמּצָ ָלנּו  ְפָרע  ַהּנִ ָהֵאל 

ים  ֶקר, ִנּסִ ה ְגדֹולֹות ַעד ֵאין ֵח֫ נּו. ָהעֹוׂשֶ אֹוְיֵבי ַנְפׁשֵ

ים, ְולֹא  ַחּיִ נּו ּבַ ם ַנְפׁשֵ ר. ַהּשָׂ ְוִנְפָלאֹות ַעד ֵאין ִמְסּפָ

מֹות אֹוְיֵבינּו,  ְדִריֵכנּו ַעל ּבָ ָנַתן ַלּמֹוט ַרְגֵלנּו: ַהּמַ

ים  ִנּסִ נּו  ּלָ ה  ָה֫עֹוׂשֶ ׂשֹוְנֵאינּו.  ל  ּכׇ ַעל  ַקְרֵננּו  ֶרם  ֫ ַוּיָ

ֵני  ּבְ ַאְדַמת  ּבְ ּומֹוְפִתים  אֹותֹות  ַפְרֹעה,  ּבְ ּוְנָקָמה 

כֹוֵרי ִמְצַרִים, ַוּיֹוֵצא ֶאת  ל ּבְ ה ְבֶעְבָרתֹו ּכׇ ּכֶ ָחם. ַהּמַ

ָניו  ֲעִביר ּבָ ָרֵאל ִמּתֹוָכם ְלֵחרּות עֹוָלם. ַהּמַ ַעּמֹו ִיׂשְ

ׂשֹוְנֵאיֶהם  ְוֶאת  רֹוְדֵפיֶהם  ֶאת  סּוף,  ַים  ְזֵרי  ּגִ ין  ּבֵ

תהלים סו

ְולֹא ָתתּורּו – ולא תפנו )לא תלכו אחרי יצרכם(. ֹזִנים – סרים מן הדרך הישרה. 
ֲאִני ה’ ֱאלֵֹהיֶכם וכו’ - )יכוון לקיים מצות עשה של זכירת יציאת מצרים(. 

ְזֵרי – קרֵעי.  ַלּמֹוט – להתמוטט. ְבֶעְבָרתֹו – בכעסו. ּגִ
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חּו ְוהֹודּו  ּבְ בּוָרתֹו, ׁשִ ע, ְוָראּו ָבָניו ּגְ ְתהֹומֹות ִטּבַ ּבִ

ה ּוְבֵני  לּו ֲעֵליֶהם, ֹמׁשֶ ָרצֹון ִקּבְ מֹו, ּוַמְלכּותֹו ּבְ ִלׁשְ

ם~ ה, ְוָאְמרּו ֻכּלָ ְמָחה ַרּבָ ׂשִ יָרה ּבְ ָרֵאל ְלָך ָענּו ׁשִ ִיׂשְ

ֶדׁש,  ּקֹ֫ ּבַ ר  ֶנְאּדָ ָכה  ֹמ֫ ּכָ ִמי  יהוה,  ֵאִלם  ּבָ ָכה  ָכֹמ֫ ִמי 

ֶלא:  ה ֶפ֫ ׂשֵ נֹוָרא ְתִהּלֹת, ֹע֫

ה,  ַמְלכּוְתָך ָראּו ָבֶניָך, ּבֹוֵקַע ָים ִלְפֵני ֹמׁשֶ

ֶזה ֵאִלי ָענּו, ְוָאְמרּו~ 

יהוה ִיְמלְֹך ְלֹעָלם ָוֶעד: 

ד ָחָזק  י ָפָדה יהוה ֶאת ַיֲעֹקב, ּוְגָאלֹו ִמּיַ ְוֶנֱאַמר~ ּכִ

ָרֵאל.  ַאל ִיׂשְ ה יהוה, ּגָ רּוְך ַאּתָ ּנּו: ּבָ ִמּמֶ

ברכת ”השכיבנו”, הברכה השניה שלאחר קריאת שמע

ְוַהֲעִמיֵדנּו  לֹום,  ְלׁשָ ֱאלֵֹהינּו  יהוה  נּו  יֵב֫ ּכִ ַהׁשְ

ת  לֹום, ּוְפרֹׂש ָעֵלינּו ֻסּכַ ים טֹוִבים ּוְלׁשָ נּו ְלַחּיִ ַמְלּכֵ

יֵענּו  ָפֶניָך, ְוהֹוׁשִ ֵעָצה טֹוָבה ִמּלְ ֵננּו ּבְ לֹוֶמָך, ְוַתּקְ ׁשְ

ֵמָעֵלינּו  ְוָהֵסר  ֲעֵדנּו,  ּבַ ְוָהֵגן  ֶמָך.  ׁשְ ְלַמַען  ְמֵהָרה 

ָפֵנינּו  ָטן ִמְלּ ֶבר ְוֶחֶרב ְוָרָעב ְוָיגֹון, ְוָהֵסר ׂשָ אֹוֵיב ֶדּ

י ֵאל ׁשֹוְמֵרנּו  יֵרנּו. ּכִ ְסּתִ ָנֶפיָך ּתַ ּוֵמַאֲחֵרינּו, ּוְבֵצל ּכְ

ה.  ּתָ ָא֫ ְוַרחּום  ַחּנּון  ֶמֶלְך  ֵאל  י  ּכִ ה,  ּתָ ָא֫ יֵלנּו  ּוַמּצִ

ה ְוַעד  לֹום ֵמַעּתָ ים ּוְלׁשָ ֹמר ֵצאֵתנּו ּובֹוֵאנּו ְלַחּיִ ּוׁשְ

לֹום.  ְוׁשָ ים  ְוַחִיּ ַרֲחִמים  ת  ֻסַכּ ָעֵלינּו  ּוְפרֹׂש  עֹוָלם. 

לֹום ָעֵלינּו ְוַעל  ת ׁשָ ה יהוה, ַהּפֹוֵרׂש ֻסּכַ רּוְך ַאּתָ ּבָ

ָלִים. ָרֵאל ְוַעל ְירּוׁשָ ל ַעּמֹו ִיׂשְ ּכׇ

שמות טו

שם

ירמיה לא

ּקֶֹדׁש – אדיר בקדושה. נֹוָרא ְתִהּלֹות – נעלה על כל תהילה.  ר ּבַ ֶנְאּדָ
ָטן – מפריע. ׂשָ
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ומוסיפים פסוקים אלה )ויש קהילות שבהן אין מוסיפים כאן פסוקים(:

ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ַלֲעׂשֹות ֶאת  ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ ָרֵאל ֶאת  ִיׂשְ ְבֵני  ְמרּו  בשבת ְוׁשָ

ִהיא  אֹות  ָרֵאל  ִיׂשְ ֵני  ּבְ ּוֵבין  יִני  ּבֵ עֹוָלם:  ִרית  ּבְ ְלֹדרָֹתם 
ַמִים ְוֶאת ָהָאֶרץ,  ָ ה יהוה ֶאת ַהּשׁ ת ָיִמים ָעׂשָ ׁשֶ י ׁשֵ ְלֹעָלם, ּכִ

ַפׁש: ּנָ ַבת ַוּיִ ִביִעי ׁשָ ְ ּוַבּיֹום ַהּשׁ

ָרֵאל: ֵני ִיׂשְ ה ֶאת מֹוֲעֵדי יהוה ֶאל ּבְ ר ֹמׁשֶ בשלושה רגלים ַוְיַדּבֵ

ִכְרעּוֵתּה,  ְבָרא  י  ּדִ ָעְלָמ֘א  ּבְ )אמן(  ֘א,  ַרּבָ ֵמּה  ׁשְ ׁש  ְוִיְתַקּדַ ל  ּדַ ִיְתּגַ

יכֹו֘ן  ַחּיֵ יֵחּה, )אמן( ּבְ ְרָקֵנּה ִויָקֵרב ְמׁשִ ְוַיְמִליְך ַמְלכּוֵתּה ְוַיְצַמח ּפֻ

ָקִריב, ּוִבְזַמן  ֲעָגָלא  ּבַ ָרֵאל,  ִיׂשְ ית  ּבֵ ְדׇכל  י  ּוְבַחּיֵ ּוְביֹוֵמיכֹו֘ן 

ְוִאְמרּו ָאֵמן. )אמן(

֘א. ַמּיָ Ôָעְלֵמי ָעל Ôָעַלם ּול Ôָבַרְך ל Ô֘א מ ֵמּה ַרּבָ Ôֵהא ׁש Ôגם הקהל אומר: י

ה  ְוִיְתַעּלֶ ר  ְוִיְתַהּדָ א  ְוִיְתַנּשֵׂ ְוִיְתרֹוַמם  ַאר  ְוִיְתּפָ ח  ּבַ ּתַ ְוִיׁשְ ַרְך  ִיְתּבָ

ִריְך הּוא, )אמן(  ֘א ּבְ ֻקְדׁשָ ֵמּה ְדּ ל ׁשְ ְוִיְתַהּלָ

בעשרת ימי תשובה: 

ְרָכָת֘א ל ּבִ א ִמּכׇ ּלָ א ְלֵע֫ ּלָ ְלֵע֫ ְרָכָת֘א ל ּבִ א ִמן ּכׇ ּלָ ְלֵע֫

ָעְלָמ֘א, ְוִאְמרּו ָאֵמן. )אמן(  ֲאִמיָר֘ן ּבְ ָחָת֘א ְוֶנָחָמָת֘א ּדַ ּבְ ׁשְ יָרָת֘א ּתֻ ְוׁשִ

תפילת עמידה של יום טוב )גם כשהוא חל בשבת( בעמ’ 497.

הוראות לתפילת עמידה ראה בעמ’ 198.

ע ב ש ת  ל י פ  ת

ָך: ֶת֫ ִהּלָ יד ּתְ ח, ּוִפי ַיּגִ ְפּתָ ָפַתי ּתִ ֲאֹדָני, ׂשְ

א. אבות

ה יהוה ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו, ֱאלֵֹהי  רּוְך ַאּתָ ּבָ
דֹול  ַאְבָרָהם, ֱאלֵֹהי ִיְצָחק, ֵואלֵֹהי ַיֲעֹקב, ָהֵאל ַהּגָ
ּבֹור ְוַהּנֹוָרא, ֵאל ֶעְליֹון, ּגֹוֵמל ֲחָסִדים טֹוִבים,  ַהּגִ

שמות לא

ויקרא כג

תהלים נא

ֲעָגָלא –  ְרָקֵנּה – ישועתו. ּבַ א – שמו הגדול. ִכְרעּוֵתּה – כרצונו. ּפֻ ֵמּה ַרּבָ ׁשְ
ִריְך  א ּבְ ֻקְדׁשָ א – לעולם ולעולמי עולמים. ּדְ במהרה. ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמּיָ

ֲאִמיָרן – האמורות.  א – למעלה. ּדַ הּוא – של הקדוש ברוך הוא. ְלֵעּלָ
ּבֹור – מצד מעשיו. ְוַהּנֹוָרא – מצד הרגשתנו. דֹול – מצד עצמותו. ַהּגִ ַהּגָ
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ְוקֹוֵנה ַהּכֹל, ְוזֹוֵכר ַחְסֵדי ָאבֹות ּוֵמִביא גֹוֵאל ִלְבֵני 
ַאֲהָבה. מֹו ּבְ ְבֵניֶהם ְלַמַען ׁשְ

בשבת תשובה מוסיפים ”זכרנו” )ואם שכח אינו חוזר(~

ים, ְלַמַעְנָך  ֵסֶפר ַהַחּיִ ים, ְוׇכְתֵבנּו ּבְ ַחּיִ ים ֶמֶלְך ָחֵפץ ּבַ ׇזְכֵרנּו ְלַחּיִ
ים. ֱאלִֹהים ַחּיִ

יהוה,  ה  ַאּתָ רּוְך  ּבָ ּוָמֵגן.  יַע  ּומֹוׁשִ עֹוֵזר  ֶמֶלְך 
ָמֵגן ַאְבָרָהם.

ב. גבורות

֮ה,  ַאּתָ ֵמִתים  ה  ְמַחּיֵ ֲאֹדָני,  ְלעֹוָלם,  ּבֹור  ּגִ ה  ַאּתָ
יַע, ַרב ְלהֹוׁשִ

מתחילים להזכיר ”מוריד הטל” בתפילת מוסף של יום א’ של פסח, ו”משיב הרוח” 
לראש  חוזר  הגשם”  ”מוריד  בקיץ  ואמר  טעה  עצרת.  שמיני  של  מוסף  מתפילת 
ואמר  טעה  אם  בחורף  אבל  התפילה.  לראש  חוזר   - הברכה  סיים  ואם  הברכה, 
לפני  נזכר  חוזר.  אינו   - החתימה  של  ה’”  אתה  ”ברוך  אמר  וכבר  הטל”  ”מוריד 

שסיים את הברכה, יאמר שם ”משיב הרוח ומוריד הגשם” וימשיך.

בקיץ:

ל, מֹוִריד ַהּטַ
בחורף:

ם, ׁשֶ יב ָהרּוַח ּומֹוִריד ַהּגֶ ִ ַמּשׁ
ַרֲחִמים  ּבְ ֵמִתים  ה  ְמַחּיֵ ֶחֶסד,  ּבְ ים  ַחּיִ ל  ְמַכְלּכֵ
יר  ּוַמּתִ חֹוִלים,  ְורֹוֵפא  נֹוְפִלים,  סֹוֵמְך  ים,  ַרּבִ
ָכ֫מֹוָך  ִמי  ָעָפר.  ֵני  ִליׁשֵ ֱאמּוָנתֹו  ם  ּוְמַקּיֵ ֲאסּוִרים, 
ה  ּוְמַחּיֶ ֵמִמית  ֶמֶלְך  ְך,  ּלָ ֫דֹוֶמה  ּוִמי  בּורֹות  ּגְ ַעל  ּבַ

ּוַמְצִמיַח ְיׁשּוָעה.
בשבת תשובה מוסיפים ”מי כמוך” )ואם שכח אינו חוזר(~

ַרֲחִמים. ים ּבְ ִמי ָכמֹוָך ָאב ָהַרֲחָמן זֹוֵכר ְיצּוָריו ְלַחּיִ

יַע – מחלצו מצרה. ּוָמֵגן –  ְוקֹוֵנה – ובורא. עֹוֵזר – לאדם במאמציו. ּומֹוׁשִ
מפני פגע שלא יבוא. 

יב ָהרּוַח – עושה שתהא רוח נושבת.  ִ יַע – רב יכולת להושיע. ַמּשׁ ַרב ְלהֹוׁשִ
בּורֹות – )הגבורות  ַעל ּגְ ֵני ָעָפר – לשוכני עפר. ּבַ ֱאמּוָנתֹו – הבטחתו. ִליׁשֵ

שנאמרו לעיל: מחיה מתים, משיב הרוח, מכלכל חיים וכו’(. 



259

ע ב ש ת  ל י פ תת ב ש ל ת  י ב ר ע

יהוה,  ה  ַאּתָ רּוְך  ּבָ ֵמִתים.  ְלַהֲחיֹות  ה  ַאּתָ ְוֶנֱאָמן 

ִתים. ה ַהּמֵ ְמַחּיֵ

ג. קדושת השם

יֹום  ׇכל  ּבְ ים  ּוְקדֹוׁשִ ָקדֹוׁש,  ְמָך  ְוׁשִ ָקדֹוׁש  ה  ַאּתָ

ה.  ּתָ ָא֫ ְוָקדֹוׁש  דֹול  ּגָ ֶמֶלְך  ֵאל  י  ּכִ ָלה,  ּסֶ לּוָך  ְיַהּלְ

יהוה,  ה  ַאּתָ רּוְך  ּבָ

דֹוׁש.  ָהֵאל ַהּקָ

בשבת תשובה: 

דֹוׁש. ֶלְך ַהּקָ ה יהוה, ַהּמֶ רּוְך ַאּתָ ּבָ

ואם טעה וסיים ’האל הקדוש’ חוזר לראש 
התפילה.

ד. קדושת היום

ְכִלית  ּתַ ָך,  ֶמ֫ ִלׁשְ ִביִעי  ְ ַהּשׁ יֹום  ֶאת  ּתָ  ׁשְ ֫ ִקּדַ ה  ַאּתָ

ִמים,  ַהּיָ ל  ִמּכׇ ּוֵבַרְכּתֹו  ָוָאֶרץ,  ַמִים  ׁשָ ה  ַמֲעׂשֵ

תֹוָרֶתָך~ תּוב ּבְ ים, ְוֵכן ּכָ ַמּנִ ל ַהּזְ ּתֹו ִמּכׇ ׁשְ ְוִקּדַ

ַוְיַכל ֱאלִֹהים  ְצָבָאם:  ְוׇכל  ְוָהָאֶרץ  ַמִים  ָ ַהּשׁ ַוְיֻכּלּו֮ 

ּיֹום  ּבֹת ּבַ ׁשְ ה, ַוּיִ ר ָעׂשָ ִביִעי ְמַלאְכּתֹו ֲאׁשֶ ְ ּיֹום ַהּשׁ ּבַ

ֶרְך ֱאלִֹהים  ה: ַוְיָב֫ ר ָעׂשָ ל ְמַלאְכּתֹו ֲאׁשֶ ִביִעי ִמּכׇ ְ ַהּשׁ

ל  ִמּכׇ ַבת  ׁשָ בֹו  י  ּכִ ֹאתֹו,  ׁש  ַוְיַקּדֵ ִביִעי  ְ ַהּשׁ יֹום  ֶאת 

ָרא ֱאלִֹהים ַלֲעׂשֹות: ר ּבָ ְמַלאְכּתֹו ֲאׁשֶ

ת ְוקֹוְרֵאי ֹעֶנג, ַעם  ּבָ ְמחּו ְבַמְלכּוְתָך ׁשֹוְמֵרי ׁשַ ִיׂשְ

ִמּטּוֶבָך,  גּו  ְוִיְתַעּנְ עּו  ּבְ ִיׂשְ ם  ּלָ ּכֻ ִביִעי  ׁשְ י  ׁשֵ ְמַקּדְ

אֹותֹו  ָיִמים  ת  ֶחְמּדַ ּתֹו,  ׁשְ ְוִקּדַ ּבֹו  יָת  ָרִצ֫ ִביִעי  ְ ּוַבּשׁ

ית. ה ְבֵראׁשִ ָקָראָת, ֵזֶכר ְלַמֲעׂשֵ

בראשית ב

ְכִלית – גמר.  ּתַ
ַוְיֻכּלּו – נגמרו, נשתכללו. ְצָבָאם – יצוריהם. 

ִביִעי  י ׁשְ ׁשֵ ְוקֹוְרֵאי ֹעֶנג – )עפ”י הכתוב ”וקראת לשבת ענג״, ישעיה נח(. ְמַקְדּ
– ישראל המקדשים את השבת. 
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ִבְמנּוָחֵתנּו.  ָנא  ְרֵצה  ֲאבֹוֵתינּו,  ֵואלֵֹהי  ֱאלֵֹהינּו 
ֵענּו  ּבְ ׂשַ תֹוָרֶתָך,  ּבְ ֶחְלֵקנּו  ְוֵתן  ִמְצֹוֶתיָך  ּבְ נּו  ׁשֵ ַקּדְ
נּו  ִלּבֵ ְוַטֵהר  יׁשּוָעֶתָך,  ּבִ נּו  ַנְפׁשֵ ח  ּמַ ְוׂשַ ִמּטּוֶבָך 
ַאֲהָבה  ּבְ ֱאלֵֹהינּו  ְוַהְנִחיֵלנּו יהוה  ֱאֶמת.  ּבֶ ָך  ְלׇעְבּדְ
ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ּכׇ ָבּה  ְוָינּוחּו  ָך,  ׇקְדׁשֶ ת  ּבַ ׁשַ ּוְבָרצֹון 

ת. ּבָ ַ ׁש ַהּשׁ ה יהוה, ְמַקּדֵ רּוְך ַאּתָ ֶמָך. ּבָ י ׁשְ ׁשֵ ְמַקּדְ

ה. עבודה

ָתם  ְוִלְתִפּלָ ָרֵאל  ִיׂשְ ָך  ַעּמְ ּבְ ֱאלֵֹהינּו  יהוה  ְרֵצה 
י  ֵ ְוִאּשׁ יֶתָך,  ּבֵ ִלְדִביר  ָהֲעבֹוָדה  ֶאת  ב  ְוָהׁשֵ ֵעה,  ׁשְ
ָרצֹון,  ּבְ ל  ְתַקּבֵ ַאֲהָבה  ּבְ ְמֵהָרה  ָתם  ּוְתִפּלָ ָרֵאל  ִיׂשְ

ָך. ָרֵאל ַעּמֶ ִמיד ֲעבֹוַדת ִיׂשְ ּוְתִהי ְלָרצֹון ּתָ
בדיוק  נזכר  ואם  ויבוא”  ”יעלה  אומרים  המועד  חול  ובשבת  חודש  ראש  בשבת 

כשסיים ’המחזיר שכינתו לציון’ אומר ’יעלה ויבוא’ שם, וממשיך ’מודים’.

שכח לומר ”יעלה ויבוא” בערבית של שבת ראש חודש - אינו חוזר. 
שכח בשבת חול המועד - חוזר לרצה, ואם גמר תפילתו חוזר לראש התפילה.

ֵנה. ָהֲעבֹוָדה – )בבית המקדש: הקרבנות(. ִלְדִביר  ֵעה – ּפְ ְרֵצה – יהי לרצון. ׁשְ
י – וקרבנות.  ֵ - להיכל )כינוי לבית המקדש(. ְוִאּשׁ

ְוֵיָרֶצה – ויתקבל ברצון. ִלְפֵלָטה – להצלה.

...................................................................................................

ויבוא יעלה 

ְוֵיָרֶאה  יַע  ֫ ְוַיּגִ ְוָיבֹוא  ַיֲעֶלה  ֲאבֹוֵתינּו,  ֵואלֵֹהי  ֱאלֵֹהינּו 
ְוִזְכרֹון  ּוִפְקדֹוֵננּו  ִזְכרֹוֵננּו  ֵכר  ְוִיּזָ ֵקד  ְוִיּפָ ַמע  ָ ְוִיּשׁ ְוֵיָרֶצה 
ַלִים  ְירּוׁשָ ְוִזְכרֹון  ָך  ֫ ַעְבּדֶ ִוד  ּדָ ן  ּבֶ יַח  ָמׁשִ ְוִזְכרֹון  ֲאבֹוֵתינּו 
ָרֵאל, ְלָפֶניָך, ִלְפֵלָטה  ית ִיׂשְ ָך ּבֵ ל ַעּמְ ָך ְוִזְכרֹון ּכׇ ִעיר ׇקְדׁשֶ
יֹום ּבְ לֹום  ּוְלׁשָ ים  ְלַחּיִ ּוְלַרֲחִמים,  ּוְלֶחֶסד  ְלֵחן  ְלטֹוָבה, 

בראש חודש: 

רֹאׁש ַהֹחֶדׁש
בפסח: 

ּצֹות ַחג ַהּמַ
בסוכות: 

ּכֹות ַחג ַהּסֻ

ה. ׇזְכֵרנּו יהוה ֱאלֵֹהינּו ּבֹו ְלטֹוָבה, ּוׇפְקֵדנּו בֹו ִלְבָרָכה,  ַהּזֶ
ים טֹוִבים. ּוִבְדַבר ְיׁשּוָעה ְוַרֲחִמים חּוס  יֵענּו בֹו ְלַחּיִ ְוהֹוׁשִ
י ֵאל ֶמֶלְך  ינּו, ּכִ י ֵאֶליָך ֵעיֵנ֫ נּו, ּכִ יֵע֫ נּו ְוַרֵחם ָעֵלינּו ְוהֹוׁשִ ְוׇחּנֵ֫
ה.           וממשיכים~ ”ְוֶתֱחֶזיָנה” )בעמוד הבא(. ּתָ ַחּנּון ְוַרחּום ָא֫
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רּוְך  ּבָ ַרֲחִמים.  ּבְ ְלִצּיֹון  ׁשּוְבָך  ּבְ ֵעיֵנינּו  ְוֶתֱחֶזיָנה 

ִכיָנתֹו ְלִצּיֹון. ֲחִזיר ׁשְ ה יהוה, ַהּמַ ַאּתָ

ו. הודאה

ה הּוא יהוה ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי  ַאּתָ מֹוִדים ֲאַנְחנּו ָלְך ׁשָ

ה  ֵענּו ַאּתָ ינּו, ָמֵגן ִיׁשְ ֲאבֹוֵתינּו ְלעֹוָלם ָוֶעד, צּור ַחּיֵ

ַעל  ֶתָך  ִהּלָ ּתְ ר  ּוְנַסּפֵ ָך  ּלְ נֹוֶדה  ָודֹור.  ְלדֹור  הּוא 

קּודֹות  ַהּפְ מֹוֵתינּו  ִנׁשְ ְוַעל  ָיֶדָך,  ּבְ סּוִרים  ַהּמְ ינּו  ַחּיֵ

ִנְפְלאֹוֶתיָך  ְוַעל  נּו,  ִעּמָ יֹום  ׇכל  ּבְ ׁשֶ יָך  ִנּסֶ ְוַעל  ָלְך, 

ָרִים. ַהּטֹוב  ׇכל ֵעת, ֶעֶרב ָוֹבֶקר ְוָצה� ּבְ ְוטֹובֹוֶתיָך ׁשֶ

ּמּו ֲחָסֶדיָך,  י לֹא ַת֫ י לֹא ָכלּו֮ ַרֲחֶמיָך, ְוַהְמַרֵחם ּכִ ּכִ

ינּו ָלְך. ֫ י ֵמעֹוָלם ִקּוִ ּכִ

בשבת חנוכה ובפורים של מוקפים שחל בשבת, אומרים ”ועל הנסים”

שכח לומר ”ועל הניסים” וכבר אמר ”ברוך אתה ה’” של חתימת הברכה, אינו חוזר.

...................................................................................................

על הנסים 

ְוַעל  ׁשּועֹות  ַהּתְ ְוַעל  בּורֹות  ַהּגְ ְוַעל  ְרָקן  ַהּפֻ ְוַעל  ים  ּסִ ַהּנִ ְוַעל 
ַלֲאבֹוֵתינּו  יָת  ָעׂשִ ׁשֶ ְלָחמֹות  ַהּמִ ְוַעל  ָחמֹות  ַהּנֶ ְוַעל  ְפָלאֹות  ַהִנּ

ה. ַמן ַהּזֶ ּזְ ִמים ָהֵהם, ּבַ ּיָ ּבַ
בחנוכה

יֹוָחָנן  ן  ּבֶ ְתָיהּו  ַמּתִ יֵמי  ּבִ

ּוָבָניו,  מֹוַנאי  ַחׁשְ דֹול  ּגָ ּכֵֹהן 

ָעה ָעְמָדה ַמְלכּות ָיָון ָהְרׁשָ ׁשֶ ּכְ
על עמך

בפורים

ן  ׁשּוׁשַ ּבְ ר  ְוֶאְסּתֵ ַכי  ׇמְרּדְ יֵמי  ּבִ

ָעַמד ֲעֵליֶהם ָהָמן  ׁשֶ יָרה, ּכְ ַהּבִ

ִמיד ַלֲהרֹג ׁש ְלַהׁשְ ּקֵ ּבִ ע,  ָהָרׁשָ
ולאבד

אסתר ג

ְוֶתֱחֶזיָנה – ותראינה. 
המופקדות   – ָלְך  קּודֹות  ַהּפְ לנו.  ומושיע  מגן   – ֵענּו  ִיׁשְ ָמֵגן  חוזק.   – צּור 
ָרִים – )מודים אנחנו לך(. ַהּטֹוב – )אתה הוא הטוב(.  )כפיקדון(. ֶעֶרב ָוֹבֶקר ְוָצה�

ְרָקן – הישועה.  ים – )נמשך אל ”מודים” שלמעלה(. ַהּפֻ ּסִ ְוַעל ַהּנִ
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נּו  ְמָך ַמְלּכֵ א ׁשִ ְוִיְתַנּשֵׂ ֵרְך ְוִיְתרֹוֵמם  ִיְתּבָ ם  ּלָ ּכֻ ְוַעל 

ִמיד ְלעֹוָלם ָוֶעד. ּתָ

בשבת תשובה מוסיפים ”וכתוב” )ואם שכח אינו חוזר(: 

ֵני ְבִריֶתָך. ל ּבְ ים טֹוִבים ּכׇ ּוְכֹתב ְלַחּיִ

ְמָך  ָלה, ִויַהְללּו ִויָבְרכּו ֶאת ׁשִ ים יֹודּוָך ּסֶ ְוֹכל ַהַחּיִ

ְיׁשּוָעֵתנּו  ָהֵאל  טֹוב,  י  ּכִ ְלעֹוָלם  ֱאֶמת  ּבֶ דֹול  ַהּגָ

יהוה,  ה  ַאּתָ רּוְך  ּבָ ַהּטֹוב.  ָהֵאל  ֶסָלה,  ְוֶעְזָרֵתנּו 

ְמָך ּוְלָך ָנֶאה ְלהֹודֹות. ַהּטֹוב ׁשִ

ם – )על כל הטובות והנסים(.  ּלָ ְוַעל ּכֻ

יָחם  ּכִ ְלַהׁשְ ָרֵאל  ִיׂשְ ָך  ַעּמְ ַעל 

י  ֵמֻחּקֵ ּוְלַהֲעִביָרם  ּתֹוָרֶתָך 

ַרֲחֶמיָך  ּבְ ה  ְוַאּתָ ְרצֹוֶנָך, 

ֵעת  ּבְ ָלֶהם  ְדּתָ  ָעַמ֫ ים  ָהַרּבִ

ְנּתָ  ּ ַד֫ ִריָבם,  ֶאת  ְבּתָ  ַר֫ ָצָרָתם, 

ְמּתָ ֶאת ִנְקָמָתם,  יָנם, ָנַק֫ ֶאת ּדִ

ים,  ׁשִ ַחּלָ ַיד  ּבְ ּבֹוִרים  ִגּ ְרּתָ  ָמַס֫

ּוְטֵמִאים  ים,  ְמַעּטִ ַיד  ּבְ ים  ְוַרּבִ

ַיד  ּבְ ִעים  ּוְרׁשָ ְטהֹוִרים,  ַיד  ּבְ

עֹוְסֵקי  ַיד  ּבְ ְוֵזִדים  יִקים,  ַצּדִ

דֹול  ם ּגָ יָת ׁשֵ תֹוָרֶתָך, ּוְלָך ָעׂשִ֫

הּוִדים  ַהּיְ ל  ּכׇ ֶאת  ד  ּוְלַאּבֵ

ים  ְוָנׁשִ ַטף  ָזֵקן  ְוַעד  ַער  ִמּנַ֫

ר  ָעׂשָ ה  לֹוׁשָ ׁשְ ּבִ ֶאָחד,  יֹום  ּבְ

הּוא  ר,  ָעׂשָ ֵנים  ׁשְ ְלֹחֶדׁש 

ָלבֹוז.  ָלָלם  ּוׁשְ ֲאָדר,  ֹחֶדׁש 

ְרּתָ  ים ֵהַפ֫ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ה ּבְ ְוַאּתָ

ֶאת  ְלּתָ  ְוִקְלַק֫ ֲעָצתֹו,  ֶאת 

מּולֹו  ֫בֹוָת ּלֹו ּגְ ְבּתֹו, ַוֲהׁשֵ ַמֲחׁשַ

ָניו  רֹאׁשֹו, ְוָתלּו אֹותֹו ְוֶאת ּבָ ְבּ

ַעל ָהֵעץ.

ּוֻפְרָקן  ְגדֹוָלה  ׁשּוָעה  ּתְ יָת  ָעׂשִ֫ ָרֵאל  ִיׂשְ ָך  ּוְלַעּמְ עֹוָלֶמָך,  ּבְ ְוָקדֹוׁש 

יֶתָך, ּוִפּנּו ֶאת ֵהיָכֶלָך,  אּו ָבֶניָך ִלְדִביר ּבֵ ְך ּבָ ַחר ּכָ ה. ְוַא֫ ַהּיֹום ַהּזֶ ּכְ

ְוָקְבעּו  ָך,  ׇקְדׁשֶ ַחְצרֹות  ּבְ ֵנרֹות  יקּו  ְוִהְדִל֫ ָך,  ׁשֶ ִמְקּדָ ֶאת  ְוִטֲהרּו 

דֹול. ְמָך ַהּגָ ל ְלׁשִ ּלּו ְלהֹודֹות ּוְלַהּלֵ ה ֵא֫ מֹוַנת ְיֵמי ֲחֻנּכָ ׁשְ

ם” )בראש העמוד(. ּלָ וממשיכים ”ְוַעל ּכֻ

...................................................................................................
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ז. ברכת שלום

ים ֵחן ָוֶחֶסד ְוַרֲחִמים  לֹום טֹוָבה ּוְבָרָכה, ַחּיִ ים ׁשָ ׂשִ

נּו  ּלָ ּכֻ ָאִבינּו  ְרֵכנּו  ּבָ ָך.  ַעּמֶ ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ּכׇ ְוַעל  ָעֵלינּו 

נּו יהוה  ֶניָך ָנַתּתָ ּלָ י ְבאֹור ּפָ ֶניָך, ּכִ אֹור ּפָ ֶאָחד ּבְ ּכְ

ים ְוַאֲהַבת ֶחֶסד, ּוְצָדָקה ּוְבָרָכה  ֱאלֵֹהינּו ּתֹוַרת ַחּיִ

ֵעיֶניָך  ּבְ ִיְהֶיה  ְוטֹוב  לֹום.  ְוׁשָ ים  ְוַחּיִ ְוַרֲחִמים 

ֵעת  ׇכל  ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ ָך  ַעּמְ ל  ּכׇ ֶאת  ּוְלָבֵרְך  ְלָבְרֵכנּו 

לֹוֶמָך. ׁשְ ָעה ּבִ ּוְבׇכל ׁשָ

בשבת תשובה מוסיפים ”בספר” )ואם שכח אינו חוזר(: 

לֹום, ּוַפְרָנָסה טֹוָבה, ּוְגֵזרֹות טֹובֹות, ְיׁשּועֹות  ָרָכה ְוׁשָ ים, ּבְ ֵסֶפר ַחּיִ ּבְ

ים  ְלַחּיִ ָרֵאל,  ִיׂשְ ית  ּבֵ ָך  ַעּמְ ְוׇכל  ֲאַנְחנּו  ְלָפֶניָך,  ֵתב  ְוִנּכָ ֵכר  ִנּזָ ְוֶנָחמֹות, 

לֹום. טֹוִבים ּוְלׁשָ

ָרֵאל  ִיׂשְ ַעּמֹו  ֶאת  ַהְמָבֵרְך  יהוה,  ה  ַאּתָ רּוְך  ּבָ

לֹום. ָ ּשׁ ּבַ
יָך, יהוה צּוִרי ְוגֹוֲאִלי: י ְלָפֶנ֫ ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגיֹון ִלּבִ

תפילת מר בריה דרבינא

ְוִלְמַקְלַלי  ִמְרָמה,  ר  ּבֵ ִמּדַ ָפַתי  ּוׂשְ ֵמָרע  ְלׁשֹוִני  ְנֹצר  ֱאלַֹהי, 

תֹוָרֶתָך,  י ּבְ ַתח ִלּבִ ְהֶיה. ּפְ ָעָפר ַלּכֹל ּתִ י ּכֶ י ִתּדֹם, ְוַנְפׁשִ ַנְפׁשִ

ִבים ָעַלי  ִמים ְוַהחֹוׁשְ י. ְוׇכל ַהּקָ ְרּדֹף ַנְפׁשִ ְוַאֲחֵרי ִמְצֹוֶתיָך ּתִ

ְלַמַען  ה  ֲעׂשֵ ם.  ְבּתָ ַמֲחׁשַ ְוַקְלֵקל  ָרָעה, ְמֵהָרה ָהֵפר ֲעָצָתם 

ה ְלַמַען  ה ְלַמַען ּתֹוָרֶתָך, ֲעׂשֵ ה ְלַמַען ְיִמיֶנָך, ֲעׂשֵ ֶמָך, ֲעׂשֵ ׁשְ

ִני: יָעה ְיִמיְנָך ַוֲעֵנ֫ ֶתָך. ְלַמַען ֵיָחְלצּון ְיִדיֶדיָך הֹוׁשִ֫ ָ ְקֻדּשׁ

ֹגֲאִלי: Ôָפֶניָך. יהוה צּוִרי ו Ôי ל ֶהְגיֹון ִלּבִ Ôָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ו Ôִיְהיּו ל

תהלים יט

ברכות יז

תהלים ס

שם יט

ים ְוַאֲהַבת  ֶניָך – בפניך המאירות  )באהבתך הנגלית לנו(. ּתֹוַרת ַחּיִ ְבאֹור ּפָ
ֶחֶסד – התורה היא תורת חיים והיא מחנכת אותנו לאהבת חסד. 



264

ת ב ש ל ת  י ב ר עע ב ש ן  י ע מ

לפני ”עושה שלום” כורע ופוסע שלוש פסיעות אחורנית ומחווה קידה לשמאל, 

לימין ולאמצע ומזדקף, ושוהה מעט לפני שחוזר למקומו. בתפילה בציבור חוזר 

למקומו לקראת התחלת ’ויכולו’.

ְמרֹוָמיו, לֹום ּבִ ה ׁשָ ֹעׂשֶ
בשבת תשובה~ 

ְמרֹוָמיו, לֹום ּבִ ָ ה ַהּשׁ ֹעׂשֶ

ָרֵאל, ְוִאְמרּו ָאֵמן. ל ִיׂשְ לֹום ָעֵלינּו ְוַעל ּכׇ ה ׁשָ הּוא ַיֲעׂשֶ

ׁש  ְקּדָ ית ַהּמִ ֶנה ּבֵ ּבָ ּיִ ָפֶניָך יהוה ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו, ׁשֶ ְיִהי ָרצֹון ִמּלְ

יֵמי עֹוָלם  ִיְרָאה ּכִ ם ַנֲעׇבְדָך ּבְ תֹוָרֶתָך. ְוׁשָ ְמֵהָרה ְבָיֵמינּו, ְוֵתן ֶחְלֵקנּו ּבְ ּבִ

יֵמי עֹוָלם  ָלִם ּכִ ִנים ַקְדֹמִנּיֹות. ְוָעְרָבה ַליהוה ִמְנַחת ְיהּוָדה ִוירּוׁשָ ּוְכׁשָ

ִנים ַקְדֹמִנּיֹת: ּוְכׁשָ

אחרי תפילת לחש אומרים הש”ץ והציבור יחד:

ַוְיַכל ֱאלִֹהים  ְצָבָאם:  ְוׇכל  ְוָהָאֶרץ  ַמִים  ָ ַהּשׁ ַוְיֻכּלּו֮ 

ּיֹום  ּבֹת ּבַ ׁשְ ה, ַוּיִ ר ָעׂשָ ִביִעי ְמַלאְכּתֹו ֲאׁשֶ ְ ּיֹום ַהּשׁ ּבַ

ֶרְך ֱאלִֹהים  ה: ַוְיָב֫ ר ָעׂשָ ל ְמַלאְכּתֹו ֲאׁשֶ ִביִעי ִמּכׇ ְ ַהּשׁ

ל  ִמּכׇ ַבת  ׁשָ בֹו  י  ּכִ ֹאתֹו,  ׁש  ַוְיַקּדֵ ִביִעי  ְ ַהּשׁ יֹום  ֶאת 

ָרא ֱאלִֹהים ַלֲעׂשֹות: ר ּבָ ְמַלאְכּתֹו ֲאׁשֶ

הש”ץ אומר )אין אומרים ברכה זו במקום שאינו מקום תפילה קבוע(:

ה יהוה ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו, ֱאלֵֹהי ַאְבָרָהם,  רּוְך ַאּתָ ּבָ

ְוַהּנֹוָרא,  ּבֹור  ַהּגִ דֹול  ַהּגָ ָהֵאל  ַיֲעֹקב,  ֵואלֵֹהי  ִיְצָחק,  ֱאלֵֹהי 

ַמִים ָוָאֶרץ. ֵאל ֶעְליֹון, קֹוֵנה ׁשָ

ַמֲאָמרֹו,  ה ֵמִתים ּבְ ְדָברֹו, ְמַחּיֵ קהל, והש”ץ חוזר: ָמֵגן ָאבֹות ּבִ

דֹוׁש ָהֵאל ַהּקָ
בשבת תשובה:

דֹוׁש ֶלְך ַהּקָ ַהּמֶ

י  ת ׇקְדׁשֹו, ּכִ ּבַ יֹום ׁשַ ִניַח ְלַעּמֹו ּבְ מֹוהּו, ַהּמֵ ֵאין ּכָ ׁשֶ

ִיְרָאה ָוַפַחד,  ָבם ָרָצה ְלָהִניַח ָלֶהם. ְלָפָניו ַנֲעֹבד ּבְ

אבות פרק ה

מלאכי ג

בראשית ב

ברכה אחת 
מעין שבע

ַוְיֻכּלּו – נגמרו, נשתכללו. ְצָבָאם – יצוריהם.
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ָרכֹות. ֵאל  ִמיד ֵמֵעין ַהּבְ ּתָ ׇכל יֹום  ּבְ מֹו  ְונֹוֶדה ִלׁשְ

ּוְמָבֵרְך  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ׁש  ְמַקּדֵ לֹום,  ָ ַהּשׁ ֲאדֹון  ַההֹוָדאֹות, 

ֵזֶכר  ֹעֶנג,  ֵני  ְ ְמֻדּשׁ ְלַעם  ה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ּוֵמִניַח  ִביִעי,  ׁשְ

ית. ה ְבֵראׁשִ ְלַמֲעׂשֵ

שליח הציבור ממשיך:

ִבְמנּוָחֵתנּו.  ָנא  ְרֵצה  ֲאבֹוֵתינּו,  ֵואלֵֹהי  ֱאלֵֹהינּו 

ֵענּו  ּבְ ׂשַ תֹוָרֶתָך,  ּבְ ֶחְלֵקנּו  ְוֵתן  ִמְצֹוֶתיָך  ּבְ נּו  ׁשֵ ַקּדְ

נּו  ִלּבֵ ְוַטֵהר  יׁשּוָעֶתָך,  ּבִ נּו  ַנְפׁשֵ ח  ַמּ ְוׂשַ ִמּטּוֶבָך 

ַאֲהָבה  ּבְ ֱאלֵֹהינּו  ְוַהְנִחיֵלנּו יהוה  ֱאֶמת.  ּבֶ ָך  ְלׇעְבּדְ

ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ּכׇ ָבּה  ְוָינּוחּו  ָך,  ׇקְדׁשֶ ת  ּבַ ׁשַ ּוְבָרצֹון 

ת. ּבָ ַ ׁש ַהּשׁ ה יהוה, ְמַקּדֵ רּוְך ַאּתָ ֶמָך. ּבָ י ׁשְ ׁשֵ ְמַקּדְ

שליח הציבור אומר:

ִכְרעּוֵתּה,  ְבָרא  י  ּדִ ָעְלָמ֘א  ּבְ )אמן(  ֘א,  ַרּבָ ֵמּה  ׁשְ ׁש  ְוִיְתַקּדַ ל  ּדַ ִיְתּגַ

יכֹו֘ן  ַחּיֵ יֵחּה, )אמן( ּבְ ְרָקֵנּה ִויָקֵרב ְמׁשִ ְוַיְמִליְך ַמְלכּוֵתּה ְוַיְצַמח ּפֻ

ָקִריב, ּוִבְזַמן  ֲעָגָלא  ּבַ ָרֵאל,  ִיׂשְ ית  ּבֵ ְדׇכל  י  ּוְבַחּיֵ ּוְביֹוֵמיכֹו֘ן 

ְוִאְמרּו ָאֵמן. )אמן(

֘א. ַמּיָ Ôָעְלֵמי ָעל Ôָעַלם ּול Ôָבַרְך ל Ô֘א מ ֵמּה ַרּבָ Ôֵהא ׁש Ôגם הקהל אומר: י

ה  ְוִיְתַעּלֶ ר  ְוִיְתַהּדָ א  ְוִיְתַנּשֵׂ ְוִיְתרֹוַמם  ַאר  ְוִיְתּפָ ח  ּבַ ּתַ ְוִיׁשְ ַרְך  ִיְתּבָ

ִריְך הּוא, )אמן(  ֘א ּבְ ֻקְדׁשָ ֵמּה ְדּ ל ׁשְ ְוִיְתַהּלָ

בשבת תשובה: 

ְרָכָת֘א ל ּבִ א ִמּכׇ ּלָ א ְלֵע֫ ּלָ ְלֵע֫ ְרָכָת֘א ל ּבִ א ִמן ּכׇ ּלָ ְלֵע֫

ָעְלָמ֘א, ְוִאְמרּו ָאֵמן. )אמן( ֲאִמיָר֘ן ּבְ ָחָת֘א ְוֶנָחָמָת֘א ּדַ ּבְ ׁשְ יָרָת֘א ּתֻ ְוׁשִ

ָרכֹות – כל יום את בברכות הראויות לו. ֵמֵעין ַהּבְ
ֲעָגָלא –  ְרָקֵנּה – ישועתו. ּבַ א – שמו הגדול. ִכְרעּוֵתּה – כרצונו. ּפֻ ֵמּה ַרּבָ ׁשְ
ִריְך  א ּבְ ֻקְדׁשָ א – לעולם ולעולמי עולמים. ּדְ במהרה. ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמּיָ

ֲאִמיָרן – האמורות.  א – למעלה. ּדַ הּוא – של הקדוש ברוך הוא. ְלֵעּלָ



266

ת ב ש ל ת  י ב ר הע ל י פ ת ה ם  ו י ס

ֲאבּוהֹו֘ן ָדם  ק� ָרֵאל  ִיׂשְ ית  ּבֵ ׇכל  ְדּ ּוָבעּוְתהֹו֘ן  ְצלֹוְתהֹו֘ן  ל  ְתַקּבַ ּתִ

֘א, ְוִאְמרּו ָאֵמן. )אמן( ַמּיָ י ִבׁשְ ּדִ

ָרֵאל,  ל ִיׂשְ ים טֹוִבים ָעֵלינּו ְוַעל ּכׇ ֘א ְוַחּיִ ַמּיָ ֘א ִמן ׁשְ ָלָמ֘א ַרּבָ ְיֵהא ׁשְ

ְוִאְמרּו ָאֵמן. )אמן(

בשבת תשובה: 

ְמרֹוָמיו, לֹום ּבִ ָ עֹוֶשֹה ַהּשׁ ְמרֹוָמיו, לֹום ּבִ עֹוֶשֹה ׁשָ

ָרֵאל, ְוִאְמרּו ָאֵמן. )אמן( ל ִיׂשְ לֹום ָעֵלינּו ְוַעל ּכׇ הּוא ַיֲעֶשֹה ׁשָ

א  ׁשֶ ְנאֹות ֶדּ ִמְזמֹור ְלָדִוד, יהוה רִֹעי לֹא ֶאְחָסר: ּבִ

ְיׁשֹוֵבב,  י  ַנְפׁשִ ְיַנֲהֵלִני:  ְמֻנחֹות  ֵמי  ַעל  יֵצִני,  ַיְרּבִ

ֵאֵלְך  י  ּכִ ם  ּגַ מֹו:  ׁשְ ְלַמַען  ֶצֶדק  ֵלי  ְבַמְעּגְ ַיְנֵחִני 

ְבְטָך  ִדי, ׁשִ ה ִעּמָ י ַאּתָ ֵגיא ַצְלָמֶות לֹא ִאיָר֮א ָרע ּכִ ּבְ

ֶנֶגד  ְלָחן  ׁשֻ ְלָפַני  ֲערְֹך  ּתַ ְיַנֲחֻמִני:  ה  ּמָ ֵה֫ ָך  ֫ ַעְנּתֶ ּוִמׁשְ

ְרָוָיה: ַאְך טֹוב  ּכֹוִסי  י  ֶמן רֹאׁשִ ֶ ַבּשׁ ְנּתָ  ַ ּשׁ ִדּ צֹוְרָרי, 

יהוה  ֵבית  ּבְ י  ֫ ְבּתִ ְוׁשַ י,  ַחּיָ ְיֵמי  ל  ּכׇ פּוִני  ִיְרּדְ ָוֶחֶסד 

ְלֹאֶרְך ָיִמים:
שליח ציבור אומר חצי קדיש~

ִכְרעּוֵתּה,  ְבָרא  י  ּדִ ָעְלָמ֘א  ּבְ )אמן(  ֘א,  ַרּבָ ֵמּה  ׁשְ ׁש  ְוִיְתַקּדַ ל  ּדַ ִיְתּגַ

יכֹו֘ן  ַחּיֵ יֵחּה, )אמן( ּבְ ְרָקֵנּה ִויָקֵרב ְמׁשִ ְוַיְמִליְך ַמְלכּוֵתּה ְוַיְצַמח ּפֻ

ָקִריב, ּוִבְזַמן  ֲעָגָלא  ּבַ ָרֵאל,  ִיׂשְ ית  ּבֵ ְדׇכל  י  ּוְבַחּיֵ ּוְביֹוֵמיכֹו֘ן 

ְוִאְמרּו ָאֵמן. )אמן(

תהלים כג

י  ּדִ ֲאבּוהֹון  לפני.   – ָדם  ק� ותחינתם.   – ּוָבעּוְתהֹון  תפילתם.   – ְצלֹוְתהֹון 
א – אביהם שבשמים. ַמּיָ ִבׁשְ

להשיב   – ְיׁשֹוֵבב  לרבוץ.  לי  יתן   – יֵצִני  ַיְרּבִ במרעה טוב.   – א  ׁשֶ ֶדּ ְנאֹות  ּבִ
י. ֶנֶגד – לעיני. ְרָוָיה – מלאה משקה.  ֵלי – בדרּכֵ נפש. ַיְנֵחִני – ינהיגני. ְבַמְעּגְ

י - ואשב. ְבִתּ ְוַשׁ
ֲעָגָלא  ּבַ ישועתו.   – ְרָקֵנּה  ּפֻ כרצונו.   – ִכְרעּוֵתּה  הגדול.  – שמו  א  ַרּבָ ֵמּה  ׁשְ

– במהרה. 
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֘א. ַמּיָ Ôֵמי ָעל Ôָעַלם ּוְלָעל Ôָבַרְך ל Ô֘א מ ֵמּה ַרּבָ Ôֵהא ׁש Ôגם הקהל אומר: י

ה  ְוִיְתַעּלֶ ר  ְוִיְתַהּדָ א  ְוִיְתַנּשֵׂ ְוִיְתרֹוַמם  ַאר  ְוִיְתּפָ ח  ּבַ ּתַ ְוִיׁשְ ַרְך  ִיְתּבָ

ִריְך הּוא, )אמן(  ֘א ּבְ ֻקְדׁשָ ֵמּה ְדּ ל ׁשְ ְוִיְתַהּלָ

בשבת תשובה: 

ְרָכָת֘א ל ּבִ א ִמּכׇ ּלָ א ְלֵע֫ ּלָ ְלֵע֫ ְרָכָת֘א ל ּבִ א ִמן ּכׇ ּלָ ְלֵע֫

ָעְלָמ֘א, ְוִאְמרּו ָאֵמן. )אמן(  ֲאִמיָר֘ן ּבְ ָחָת֘א ְוֶנָחָמָת֘א ּדַ ּבְ ׁשְ יָרָת֘א ּתֻ ְוׁשִ

ְרכּו ֶאת יהוה ַהְמֹבָרְך. הש”ץ אומר: ּבָ

רּוְך יהוה ַהְמֹבָרְך ְלעֹוָלם ָוֶעד. והקהל עונה~ ּבָ

רּוְך יהוה ַהְמֹבָרְך ְלעֹוָלם ָוֶעד. וחוזר שליח הציבור ואומר~ ּבָ

יום טוב הראשון של פסח עד ערב שבועות סופרים כאן ספירת העומר  ממוצאי 

)בעמ’ 218(

ְליֹוֵצר  ה  ֻדּלָ ּגְ ָלֵתת  ַהּכֹל,  ַלֲאדֹון  ַח  ּבֵ ְלׁשַ ָעֵלינּו 

נּו  ָמ֫ ׂשָ גֹוֵיי ָהֲאָרצֹות ְולֹא  ּכְ נּו  א ָע֫שָׂ לֹּ ית, ׁשֶ ֵראׁשִ ּבְ

ֶהם  ּכָ ֶחְלֵקנּו  ם  ׂשָ א  לֹּ ׁשֶ ָהֲאָדָמה,  חֹות  ּפְ ִמׁשְ ּכְ

ֶבל  ְלֶה֫ ֲחִוים  ּתַ ִמׁשְ ֵהם  ׁשֶ ֲהמֹוָנם,  ׇכל  ּכְ ְוגֹוָרֵלנּו 

ַוֲאַנְחנּו  יַע,  יֹוׁשִ לֹא  ֵאל  ֶאל  ִלים  ְלּ ּוִמְתּפַ ָוִריק 

ַמְלֵכי  ֶמֶלְך  ִלְפֵני  ּומֹוִדים  ֲחִוים  ּתַ ּוִמׁשְ ּכֹוְרִעים 

ַמִים  הּוא נֹוֶטה ׁשָ רּוְך הּוא, ׁשֶ דֹוׁש ּבָ ָלִכים ַהּקָ ַהּמְ

ִכיַנת  ַעל, ּוׁשְ ַמִים ִמּמַ ָ ּשׁ ב ְיָקרֹו ּבַ ֶרץ, ּומֹוׁשַ ְויֹוֵסד ָא֫

ׇגְבֵהי ְמרֹוִמים. הּוא ֱאלֵֹהינּו, ֵאין עֹוד, ֱאֶמת  ֻעּזֹו ּבְ

֮ ַהּיֹום  תֹוָרתֹו~ ְוָיַדְעּתָ תּוב ּבְ ּכָ נּו, ֶאֶפס זּוָלתֹו, ּכַ דברים דַמְלּכֵ

ִריְך הּוא –  ּבְ א  ֻקְדׁשָ ּדְ א – לעולם ולעולמי עולמים.  ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמּיָ ְלָעַלם 
ֲאִמיָרן – האמורות. א – למעלה. ּדַ של הקדוש ברוך הוא. ְלֵעּלָ

בראשית.  )מעשי(  ליוצר   – ית  ֵראׁשִ ּבְ ְליֹוֵצר  גדולתו.  לספר   – ה  ֻדּלָ ּגְ ָלֵתת 
גֹוֵיי ָהֲאָרצֹות – )שאין להם תורה ומצוות(. ַוֲאַנְחנּו – אבל אנחנו. נֹוֶטה –  ּכְ

מותח, בורא. ְויֹוֵסד – )בורא(. ְיָקרֹו – כבודו. ֶאֶפס זּוָלתֹו – אין עוד מלבדו.
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ַמִים  ָ ּשׁ י יהוה הּוא ָהֱאלִֹהים ּבַ ֹבָת֮ ֶאל ְלָבֶבָך, ּכִ ַוֲהׁשֵ

ַחת, ֵאין עֹוד: ַעל ְוַעל ָהָאֶרץ ִמּתָ ִמּמַ

ְמֵהָרה  ִלְראֹות  ֱאלֵֹהינּו  יהוה  ָך  ּלְ ה  ְנַקּוֶ ן  ּכֵ ְוַעל 

ָהָאֶרץ,  ִמן  ּלּוִלים  ּגִ ְלַהֲעִביר  ָך,  ֻעּזֶ ִתְפֶאֶרת  ּבְ

ַמְלכּות  ּבְ עֹוָלם  ן  ְלַתּקֵ ֵרתּון,  ִיּכָ רֹות  ּכָ ְוָהֱאִליִלים 

ֶמָך, ְלַהְפנֹות ֵאֶליָך  ר ִיְקְראּו ִבׁשְ ֵני ָבׂשָ י, ְוׇכל ּבְ ּדַ ׁשַ

י  ּכִ ֵתֵבל,  ֵבי  יֹוׁשְ ל  ּכׇ ְוֵיְדעּו  ירּו  ַיּכִ ָאֶרץ,  ֵעי  ִרׁשְ ל  ּכׇ

ל ָלׁשֹון. ְלָפֶניָך יהוה  ַבע ּכׇ ָ ּשׁ ֶרְך, ּתִ ל ּבֶ ְכַרע ּכׇ ְלָך ּתִ

נּו,  ִיּתֵ ְיָקר  ְמָך  ׁשִ ְוִלְכבֹוד  ְוִיּפֹלּו,  ִיְכְרעּו  ֱאלֵֹהינּו 

ֲעֵליֶהם  ְוִתְמלְֹך  ַמְלכּוֶתָך,  ֹעל  ֶאת  ם  ֻכּלָ לּו  ִויַקּבְ

ָך ִהיא ּוְלעֹוְלֵמי  ּלְ ְלכּות ׁשֶ י ַהּמַ ְמֵהָרה ְלעֹוָלם ָוֶעד. ּכִ

ִיְמלְֹך  יהוה  תֹוָרֶתָך~  ּבְ תּוב  ּכָ ּכַ ָכבֹוד,  ּבְ ְמלְֹך  ּתִ ַעד 

ל  ּכׇ ַעל  ְלֶמֶלְך  יהוה  ְוָהָיה  ְוֶנֱאַמר~  ָוֶעד:  ְלֹעָלם 

מֹו ֶאָחד: ּיֹום ַההּוא ִיְהֶיה יהוה ֶאָחד ּוׁשְ ָהָאֶרץ, ּבַ

יש נוהגים לומר אחרי ’עלינו’ פסוקים )עי’ עמ’ 216(.

האבלים אומרים קדיש:

ִכְרעּוֵתּה,  ְבָרא  י  ּדִ ָעְלָמ֘א  ּבְ )אמן(  ֘א,  ַרּבָ ֵמּה  ׁשְ ׁש  ְוִיְתַקּדַ ל  ּדַ ִיְתּגַ

יכֹו֘ן  ַחּיֵ יֵחּה, )אמן( ּבְ ְרָקֵנּה ִויָקֵרב ְמׁשִ ְוַיְמִליְך ַמְלכּוֵתּה ְוַיְצַמח ּפֻ

ָקִריב, ּוִבְזַמן  ֲעָגָלא  ּבַ ָרֵאל,  ִיׂשְ ית  ּבֵ ְדׇכל  י  ּוְבַחּיֵ ּוְביֹוֵמיכֹו֘ן 

ְוִאְמרּו ָאֵמן. )אמן(

֘א. ַמּיָ Ôֵמי ָעל Ôָעַלם ּוְלָעל Ôָבַרְך ל Ô֘א מ ֵמּה ַרּבָ Ôֵהא ׁש Ôגם הקהל אומר: י

שמות טו

זכריה יד

ל  ּכׇ ַעל  ְלֶמֶלְך  יהוה  ְוָהָיה  לבם.  להטות   – ְלַהְפנֹות  אלילים.   – ּלּוִלים  ּגִ
מֹו ֶאָחד – )לא  ּוׁשְ ָהָאֶרץ – כל הגויים יכירו כי ה’ הוא המלך על כל הארץ. 

יזכירו שם אלהים אחרים(. 

ֲעָגָלא –  ְרָקֵנּה – ישועתו. ּבַ א – שמו הגדול. ִכְרעּוֵתּה – כרצונו. ּפֻ ֵמּה ַרּבָ ׁשְ
א – לעולם ולעולמי עולמים.  במהרה. ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמּיָ
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ה  ְוִיְתַעּלֶ ר  ְוִיְתַהּדָ א  ְוִיְתַנּשֵׂ ְוִיְתרֹוַמם  ַאר  ְוִיְתּפָ ח  ּבַ ּתַ ְוִיׁשְ ַרְך  ִיְתּבָ

ִריְך הּוא, )אמן(  ֘א ּבְ ֻקְדׁשָ ֵמּה ְדּ ל ׁשְ ְוִיְתַהּלָ

בשבת תשובה: 

ְרָכָת֘א ל ּבִ א ִמּכׇ ּלָ א ְלֵע֫ ּלָ ְלֵע֫ ְרָכָת֘א ל ּבִ א ִמן ּכׇ ּלָ ְלֵע֫

ָעְלָמ֘א, ְוִאְמרּו ָאֵמן. )אמן( ֲאִמיָר֘ן ּבְ ָחָת֘א ְוֶנָחָמָת֘א ּדַ ּבְ ׁשְ יָרָת֘א ּתֻ ְוׁשִ

ָרֵאל,  ל ִיׂשְ ים טֹוִבים ָעֵלינּו ְוַעל ּכׇ ֘א ְוַחּיִ ַמּיָ ֘א ִמן ׁשְ ָלָמ֘א ַרּבָ ְיֵהא ׁשְ

ְוִאְמרּו ָאֵמן. )אמן(

בשבת תשובה: 

ְמרֹוָמיו, לֹום ּבִ ָ עֹוֶשֹה ַהּשׁ ְמרֹוָמיו, לֹום ּבִ עֹוֶשֹה ׁשָ

ָרֵאל, ְוִאְמרּו ָאֵמן. )אמן( ל ִיׂשְ לֹום ָעֵלינּו ְוַעל ּכׇ הּוא ַיֲעֶשֹה ׁשָ

יש נוהגים לומר כאן מא’ אלול ועד הושענא רבה ’לדוד ה’ אורי’ )עמ׳ 190(.

נוהגים לשיר אחרי התפילה את הפיוט ’אדון עולם’.
ביום טוב נוהגים לשיר את הפיוט ’יגדל’ )בעמוד הבא(.

ל ְיִציר ִנְבָרא.  ֶטֶרם ּכׇ ּבְ ר ָמַלךְ  ֲאדֹון עֹוָלם ֲאׁשֶ

מֹו ִנְקָרא.  ֲאַזי ֶמֶלְך ׁשְ ה ְבֶחְפצֹו ּכֹל  ְלֵעת ַנֲעׂשָ

ְלַבּדֹו ִיְמלְֹך נֹוָרא. ְכלֹות ַהּכֹל  ְוַאֲחֵרי ּכִ

ִתְפָאָרה. ְוהּוא ִיְהֶיה ּבְ ְוהּוא ָהָיה ְוהּוא ֹהֶוה 

יָרה. יל לֹו ְלַהְחּבִ֫ ְלַהְמׁשִ ִני   ְוהּוא ֶאָחד ְוֵאין ׁשֵ

ָרה. ׂשְ ְולֹו ָהֹעז ְוַהּמִ ִלי ַתְכִלית  ית ּבְ ִלי ֵראׁשִ ּבְ

ֵעת ָצָרה.  ְוצּור ֶחְבִלי ּבְ ְוהּוא ֵאִלי ְוַחי ּגֹוֲאִלי 

יֹום ֶאְקָרא. ְמָנת ּכֹוִסי ּבְ י ּוָמנֹוס ִלי  ְוהּוא ִנּסִ

יָרה. ן ְוָאִע֫ ֵעת ִאיׁשַ ּבְ ָידֹו ַאְפִקיד רּוִחי  ּבְ

יהוה ִלי ְולֹא ִאיָרא. ִתי   ִוּיָ ְוִעם רּוִחי ּגְ

 – ֲאִמיָרן  ּדַ למעלה.   – א  ְלֵעּלָ הוא.  ברוך  הקדוש  – של  הּוא  ִריְך  ּבְ א  ֻקְדׁשָ ּדְ
א – יהי שלום רב מן השמים.  ַמּיָ א ִמן ׁשְ ָלָמא ַרּבָ האמורות. ְיֵהא ׁשְ

לו.  לדמות   – לֹו  יל  ְלַהְמׁשִ הוא.  ברוך  הקדוש  מתארי  אחד   – נֹוָרא 
)השררה(. הממשלה   – ָרה  ׂשְ ְוַהּמִ לו.  דומה  לו,  חבר  להיות   – יָרה  ְלַהְחּבִ
י – דגלי. ּוָמנֹוס ִלי – אליו אנוס, אברח.  ִנּסִ ְוצּור – מבטחי. ֶחְבִלי – גורלי. 

ִתי – עם רוחי גם גופי )מופקד בידך(. ִוּיָ ְמָנת ּכֹוִסי – חלקי. ְוִעם רּוִחי ּגְ
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בלילות ימים טובים נוהגים לשיר את הפיוט ’יגדל’, שהוא קיצור י”ג העיקרים.

ִנְמָצא ְוֵאין ֵעת ֶאל ְמִציאּותֹו. ח,  ּבַ ּתַ ל ֱאלִֹהים ַחי ְוִיׁשְ ִיְגּדַ

ֶנְעָלם ְוַגם ֵאין סֹוף ְלַאְחּדּותֹו. ִיחּודֹו,  ֶאָחד ְוֵאין ָיִחיד ּכְ

תֹו. ָ לֹא ַנֲערְֹך ֵאָליו ְקֻדּשׁ מּות ַהּגּוף ְוֵאינֹו גּוף,  ֵאין לֹו ְדּ

יתֹו. ית ְלֵראׁשִ ִראׁשֹון ְוֵאין ֵראׁשִ ר ִנְבָרא,  ָבר ֲאׁשֶ ַקְדמֹון ְלׇכל ּדָ

תֹו ּוַמְלכּותֹו. יֹוֶרה ְגֻדּלָ ִהּנֹו ֲאדֹון עֹוָלם ְלׇכל נֹוָצר 

תֹו ְוִתְפַאְרּתֹו. י ְסֻגּלָ ֶאל ַאְנׁשֵ ַפע ְנבּוָאתֹו ְנָתנוֹ  ׁשֶ

מּוָנתֹו. יט ֶאת ּתְ ָנִביא ּוַמּבִ ה עֹוד,  ֹמׁשֶ ָרֵאל ּכְ ִיׂשְ לֹא ָקם ּבְ

יתֹו. ַעל ַיד ְנִביאֹו ֶנֱאַמן ּבֵ ּתֹוַרת ֱאֶמת ָנַתן ְלַעּמֹו ֵאל, 

ְלעֹוָלִמים ְלזּוָלתֹו. תוֹ  לֹא ַיֲחִליף ָהֵאל ְולֹא ָיִמיר ּדָ

ַקְדָמתֹו. ָבר ּבְ יט ְלסֹוף ּדָ ַמּבִ ינּו,  צֹוֶפה ְויֹוֵדַע ְסָתֵר֫

ָעתֹו. ִרׁשְ ע ַרע ּכְ נֹוֵתן ְלָרׁשָ ִמְפָעלֹו,  ּגֹוֵמל ְלִאיׁש־ֶחֶסד ּכְ

י ֵקץ־ְיׁשּוָעתֹו. ִלְפּדֹות ְמַחּכֵ יֵחנּו,  ִמין ְמׁשִ ַלח ְלֵקץ ַהּיָ ִיׁשְ

תֹו. ִהּלָ ם ּתְ רּוְך ֲעֵדי־ַעד ׁשֵ ּבָ רֹב ַחְסּדֹו,  ה ֵאל ּבְ ֵמִתים ְיַחּיֶ

ת ב ש ל  י ל ר  ד ס
ברכת הבנים

ההורים )והסבים( מברכים את בניהם. מניחים את הידיים על ראשם ואומרים~

לבנים:

ֶאְפַרִים  ְמָך ֱאלִֹהים ּכְ ְיׂשִ

ה: ֶ ְוִכְמַנׁשּ

לבנות: 

ָרה  ׂשָ יֵמְך ֱאלִֹהים ּכְ ְיׂשִ

ִרְבָקה ָרֵחל ְוֵלָאה.

א  ָ : ִיׂשּ ּךָ ָניו ֵאֶליָך ִויֻחּנֶ ְמֶרָך: ָיֵאר יהוה ּפָ ְיָבֶרְכָך יהוה ְוִיׁשְ

לֹום: ם ְלָך ׁשָ ָניו ֵאֶליָך ְוָיׂשֵ יהוה ּפָ

בראשית מח

במדבר ו

מציאותו אינה תלויה בזמן. לֹא   – ְמִציאּותֹו  ֶאל  ֵעת  ְוֵאין  )שמו(.   – ל  ִיְגּדַ
ָיִמיר וכו’ – לא יחליף את  ְולֹא  יֹוֶרה – מלמד, מראה.  ַנֲערְֹך – אין דמיון. 
יט ְלסֹוף וכו’ – הוא יודע מראש סוף  התורה לאחרת ולא יתָנּה לעם אחר. ַמּבִ

כל דבר. ּגֹוֵמל וכו’ – עושה חסד לאדם טוב לפי מעשיו הטובים, ולרשע נותן רע 

ִמין – אחרית הימים. ֵקץ ְיׁשּוָעתֹו – הזמן הקבוע  לפי מעשיו הרעים. ְלֵקץ ַהּיָ

לישועתו.



271

ת ב ש ל  י ל ר  ד ס ם כ י ל ע ם  ו ל ש

ֶלְך  ֵרת ַמְלֲאֵכי ֶעְליֹון ִמּמֶ ָ לֹום ֲעֵליֶכם ַמְלֲאֵכי ַהׁשּ ׁשָ

רּוְך הּוא.  דֹוׁש ּבָ ָלִכים ַהּקָ ַמְלֵכי ַהּמְ
שלוש פעמים

ֶעְליֹון  ַמְלֲאֵכי  לֹום  ָ ַהׁשּ ַמְלֲאֵכי  לֹום  ְלׁשָ ּבֹוֲאֶכם 

רּוְך הּוא.  דֹוׁש ּבָ ָלִכים ַהּקָ ֶלְך ַמְלֵכי ַהּמְ ִמּמֶ
שלוש פעמים

ֶעְליֹון  ַמְלֲאֵכי  לֹום  ָ ַהׁשּ ַמְלֲאֵכי  לֹום  ְלׁשָ ְר֫כּוִני  ּבָ

רּוְך הּוא.  דֹוׁש ּבָ ָלִכים ַהּקָ ֶלְך ַמְלֵכי ַהּמְ ִמּמֶ
שלוש פעמים

ֶעְליֹון  ַמְלֲאֵכי  לֹום  ָ ַהׁשּ ַמְלֲאֵכי  לֹום  ְלׁשָ ֵצאְתֶכם 

רּוְך הּוא.  דֹוׁש ּבָ ָלִכים ַהּקָ ֶלְך ַמְלֵכי ַהּמְ ִמּמֶ
שלוש פעמים

ָרֶכיָך: ׇכל ּדְ ׇמְרָך ּבְ ְך ִלׁשְ ה ּלָ י ַמְלָאָכיו ְיַצּוֶ ּכִ

ה ְוַעד עֹוָלם: ָך ֵמַעּתָ ׇמר ֵצאְתָך ּובֹוֶא֫ יהוה ִיׁשְ

לֹום.  מֹות, ֲאדֹון ַהׁשָּ ׁשָ ל ַהּנְ ל ָהעֹוָלִמים, ֲאדֹון ּכׇ ִרּבֹון ּכׇ

לֹום.  ׁשָ ּדֹוֵבר  ֶמֶלְך  דֹול.  ּגָ ֶמֶלְך  רּוְך.  ּבָ ֶמֶלְך  יר.  ַאּבִ ֶמֶלְך 

ֶמֶלְך ָהדּור. ֶמֶלְך ָוִתיק. ֶמֶלְך ַזְך. ֶמֶלְך ֵחי ָהעֹוָלִמים. ֶמֶלְך 

לֹוֵבׁש  ֶמֶלְך  יר.  ּבִ ּכַ ֶמֶלְך  ּוְמֻיָחד.  ָיִחיד  ֶמֶלְך  ּוֵמִטיב.  טֹוב 
סֹוֵמְך  ֶמֶלְך  ב.  ּגָ ִנׂשְ ֶמֶלְך  ָלִכים.  ַהּמְ ַמְלֵכי  ֶמֶלְך  ַרֲחִמים. 

יל.  ית. ֶמֶלְך ּפֹוֶדה ּוַמִצּ ה ְבֵראׁשִ ה ַמֲעׂשֵ נֹוְפִלים. ֶמֶלְך ֹעׂשֶ

א. ֶמֶלְך ׁשֹוֵמַע  ָ ֶמֶלְך ַצח ְוָאדֹם. ֶמֶלְך ָקדֹוׁש. ֶמֶלְך ָרם ְוִנׂשּ

ֱאלַֹהי  יהוה  ְלָפֶניָך,  ֲאִני  מֹוֶדה  ְרּכֹו.  ּדַ ִמים  ּתָ ֶמֶלְך  ה.  ִפּלָ ּתְ

ר  ַוֲאׁשֶ ִדי  ִעּמָ יָת  ָעׂשִ ר  ֲאׁשֶ ַהֶחֶסד  ל  ּכׇ ַעל  ֲאבֹוַתי,  ֵואלֵֹהי 

ִרּיֹוֶתיָך  ל ּבְ ֵני ֵביִתי ְוִעם ּכׇ ל ּבְ י ְוִעם ּכׇ ה ָעִתיד ַלֲעׂשֹות ִעּמִ ַאּתָ

תהלים צא

שם קכא
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הֹוִרים  ְוַהּטְ ים  דֹוׁשִ ַהּקְ ַמְלָאֶכיָך  ֵהם  ּוְברּוִכים  ְבִריִתי.  ֵני  ּבְ

ּלֹו,  ׁשֶ לֹום  ַהׁשָּ ׁשֶ ֶמֶלְך  לֹום,  ַהׁשָּ ֲאדֹון  ְרצֹוֶנָך.  ים  עֹוׂשִ ׁשֶ

ָך  ֵני ֵביִתי ְוׇכל ַעּמְ ל ּבְ לֹום, ְוִתְפֹקד אֹוִתי ְוֶאת ּכׇ ְרֵכִני ַבׁשָּ ּבָ

לֹום.  ים טֹוִבים ּוְלׁשָ ָרֵאל ְלַחּיִ ית ִיׂשְ ּבֵ

ית,  ֵראׁשִ ּבְ יֹוֵצר  יֹוְצֵרנּו  ָמרֹום,  ְצָבא  ל  ּכׇ ַעל  ֶעְליֹון  ֶמֶלְך 

ֵביִתי  ֵני  ּבְ ל  ּכׇ ְוֶאת  אֹוִתי  ה  ַזּכֶ ּתְ ׁשֶ ִאיִרים  ַהּמְ ָפֶניָך  ה  ֲאַחּלֶ

ֵני ָאָדם ּוְבֵעיֵני  ֵעיֶניָך ּוְבֵעיֵני ׇכל ּבְ ֶכל טֹוב ּבְ ִלְמֹצא ֵחן ְוׂשֵ

רֹב  ִמּתֹוְך  תֹות  ּבָ ׁשַ ל  ְלַקּבֵ נּו  ְוַזּכֵ ַלֲעבֹוָדֶתָך.  רֹוֵאינּו  ׇכל 

ְוָהֵסר  ֲעֹונֹות.  ִמעּוט  ּוִמּתֹוְך  ְוָכבֹוד  ר  ֹעׁשֶ ּוִמּתֹוְך  ְמָחה  ׂשִ

ִמיֵני  ל  ּכׇ ָרֵאל  ִיׂשְ ית  ּבֵ ָך  ַעּמְ ל  ּוִמּכׇ ֵביִתי  ֵני  ּבְ ל  ּוִמּכׇ י  ּנִ ִמּמֶ

ְוֶאְביֹונּות.  ַוֲעִנּיּות  ַדּלּות  ִמיֵני  ְוׇכל  ַמְדֶוה  ִמיֵני  ְוׇכל  ֹחִלי 

ֱאֶמת ּוְבִיְרָאה ּוְבַאֲהָבה. ְוִנְהֶיה  ָך ּבֶ נּו ֵיֶצר טֹוב ְלׇעְבּדְ ְוֵתן ּבָ

ֶמֶלְך  הּוא  ה  ַאּתָ י  ּכִ רֹוֵאינּו.  ׇכל  ּוְבֵעיֵני  ֵעיֶניָך  ּבְ ִדים  ְמֻכּבָ

י ְלָך ָיֶאה.  י ְלָך ָנֶאה ּכִ בֹוד, ּכִ ַהּכָ

ֵרת,  ה ְלַמְלָאֶכיָך, ַמְלֲאֵכי ַהּשָ ָלִכים, ַצּוֵ ֮א, ֶמֶלְך ַמְלֵכי ַהּמְ ָאּנָ

בֹוָאם ְלֵביִתי  ַרֲחִמים ִויָבְרכּוִני ּבְ ְפְקדּוִני ּבְ ּיִ ְרֵתי ֶעְליֹון, ׁשֶ ְמׁשָ

י  ִתי ְוֶהֱחַלְפּתִ י ִמּטָ ְעּתִ י ֵנרֹוַתי ְוִהּצַ י ִהְדַלְקּתִ נּו, ּכִ יֹום ׇקְדׁשֵ ּבְ

ִתי  ִחּנָ יל ּתְ ת, ּוָבאִתי ְלֵביְתָך ְלַהּפִ ּבָ ְמלֹוַתי ִלְכבֹוד יֹום ַהׁשַּ ׂשִ

ה ָיִמים  ָ ׁשּ ׁשִ ָראָת ּבְ ר ּבָ ֲעִביר ַאְנָחִתי, ָוָאִעיד ֲאׁשֶ ּתַ ְלָפֶניָך ׁשֶ

תֹוְך  ּבְ ּכֹוִסי  ַעל  ְלָהִעיד  עֹוד  ׁש  ּלֵ ָוֲאׁשַ ֶנה,  ָוֶאׁשְ צּור,  ַהּיְ ל  ּכׇ

ר  ָמִתי ֲאׁשֶ ֶיֶתר ִנׁשְ ג ּבְ יָתִני ְלׇזְכרֹו ּוְלִהְתַעּנֵ ר ִצּוִ ֲאׁשֶ ְמָחִתי, ּכַ ׂשִ

ְתָך  ֻדּלָ יד ּגְ ְרֶתָך, ְוֵכן ַאּגִ יָתִני ְלׁשָ ר ִצּוִ ֲאׁשֶ ּבֹת ּכַ י. ּבֹו ֶאׁשְ ָנַתּתָ ּבִ

ֵלִני,  ְלָגא� עֹוד  ַרֲחֵמִני  ּתְ ׁשֶ ִלְקָראִתי  יהוה  יִתי  ּוִ ְוׁשִ ה.  ִרּנָ ּבְ

ִלי  ּבְ יָך  ְוֻחּקֶ ּקּוֶדיָך  ּפִ ֹמר  ֶאׁשְ ְוָאז  ְלַאֲהָבֶתָך,  י  ִלּבִ ּוְלעֹוֵרר 

לֹום ּבֹוֲאֶכם  כֹון. ַמְלֲאֵכי ַהׁשָּ ָראּוי ְוַכָנּ ת ּכָ ּדָ ל ּכַ ּלֵ ֶעֶצב ְוֶאְתּפַ

ֶהָערּוְך,  ְלָחִני  ְלׁשֻ רּוְך  ּבָ ְוִאְמרּו  לֹום  ְלׁשָ ְרכּוִני  ּבָ לֹום,  ְלׁשָ

ה ְוַעד עֹוָלם. ָאֵמן ֶסָלה. לֹום ֵמַעּתָ ְוֵצאְתֶכם ְלׁשָ
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: ִניִנים ִמְכָרּה֮ ת ַחִיל ִמי ִיְמָצ֮א, ְוָרֹח֮ק ִמּפְ ֵאׁשֶ
ָלל לֹא ֶיְחָסר: ְעָלּה ְוׁשָ ּה ֵלב ּבַ ַטח ּבָ ּבָ֫
יָה: ָמַלְתהּו טֹוב ְולֹא ָרע ּכֹל ְיֵמי ַחּיֶ ּגְ

יָה: ּפֶ ֵחֶפץ ּכַ ַעׂש ּבְ י֮ם ַוּתַ ּתִ ֮ה ֶצֶמר ּוִפׁשְ ְרׁשָ ּדָ
ִביא ַלְחָמּה: ְרָחק ּתָ ִנּיֹות סֹוֵחר, ִמּמֶ א� ָהְיָת֮ה ּכָ

ן ֶטֶרף ְלֵביָתּה ְוֹחק ְלַנֲערֶֹתיָה: ּתֵ עֹוד ַלְיָלה, ַוּתִ ׇקם ּבְ ַוּתָ
ֶרם: ְטָעה ּכָ֫ יָה ָנ֫ ִרי ַכּפֶ ֵחהּו, ִמּפְ ּקָ ֶדה ַוּתִ ָזְמָמ֮ה ׂשָ

֮ץ ְזרֹוֹעֶתיָה: ַאּמֵ ָחְגָר֮ה ְבעֹוז ׇמְתֶניָה, ַוּתְ
ְיָלה ֵנָרּה: ה ַבּלַ , לֹא ִיְכּבֶ י טֹוב ַסְחָרּה֮ ָטֲעָמ֮ה ּכִ

ֶלְך: ְמכּו ָפ֫ יָה ּתָ יׁשֹור, ְוַכּפֶ ָח֮ה ַבּכִ ּלְ ָיֶדיָה ׁשִ
ָחה ָלֶאְביֹון: ּלְ ה ֶלָעִני, ְוָיֶדיָה ׁשִ ְרׂשָ ּה֮ ּפָ ּפָ ּכַ

ִנים: יָתּה ָלֻבׁש ׁשָ י ׇכל ּבֵ ֶלג, ּכִ ָ לֹא ִתיָר֮א ְלֵביָתּה ִמׁשּ
ּה: ָמן ְלבּוׁשָ ׁש ְוַאְרּגָ ּה, ׁשֵ ָתה ּלָ ים ָעׂשְ ַמְרַבּדִ

ְבּתֹו ִעם ִזְקֵני ָאֶרץ: ׁשִ ְעָלּה ּבְ ָעִרים ּבַ ְ ׁשּ נֹוָדע ּבַ
ַנֲעִני: ְמּכֹר, ַוֲחגֹור ָנְתָנה ַלּכְ ָתה ַוּתִ ָסִדין ָעׂשְ

ַחק ְליֹום ַאֲחרֹון: ׂשְ ּה, ַוּתִ ֹעז ְוָהָדר ְלבּוׁשָ
: ְתָח֮ה ְבׇחְכָמ֮ה, ְו֫תֹוַרת ֶחֶסד ַעל ְלׁשֹוָנּה֮ יָה ּפָ ּפִ

יָתּה, ְוֶלֶחם ַעְצלּות לֹא ֹתאֵכל: ה ֲהִליכֹו֮ת ּבֵ צֹוִפּיָ
ְעָלּה ַוְיַהְלָלּה: ֫רּוָה, ּבַ ְ מּו ָבֶניָה ַוְיַאׁשּ ָק֫

ָנה: ּלָ ִיל, ְוַאּתְ ָעִלית ַעל ּכֻ ׂשּו ָח֫ נֹות ָע֫ ַרּבֹות ּבָ
ל: ה ִיְרַאת יהוה ִהיא ִתְתַהּלָ ָ ֶקר ַהֵחן ְוֶהֶבל ַהּיִֹפי, ִאׁשּ ׁשֶ

יָה: ָעִרים ַמֲעׂשֶ ְ ִרי ָיֶדיָה, ִויַהְללּוָה ַבׁשּ נּו ָלּה ִמּפְ ּתְ

משלי לא

ָלל – פרנסה. ְוֹחק – ולחם חוק. ָזְמָמה – רצתה לרכוש.  ִמְכָרּה – מחירה. ְוׁשָ
ִנים – צמר אדום.  ה – הושיטה לעזרה. ׁשָ ְרׂשָ יׁשֹור, ָפֶלְך – כלים לטוויה. ּפָ ּכִ
ִרי ָיֶדיָה –  רּוָה – ויהללוה. ִמּפְ ה – משגיחה. ַוְיַאׁשְּ ַנֲעִני – לסוחר. צֹוִפּיָ ַלּכְ

כראוי לה.
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יש נוהגים לומר~

הכינו את סעודת ינּו ְסֻעְדָתא֮  ַאְתִק֫

האמונה השלימה ֵלְמָת֮א,    ִדְמֵהיְמנּוָת֮א ׁשְ

שמחת המלך הקדוש, ֮א.  יׁשָ ֮א ַקּדִ ַמְלּכָ ֶחְדְוָת֮א ּדְ

הכינו את סעודת המלך. ֮א,   ינּו ְסֻעְדָת֮א ְדַמְלּכָ ַאְתִק֫

זו היא הסעודה א ִהיא ְסֻעְדָתא֮  ּדָ

של שדה ׳תפוחים קדושים׳. ין    יׁשִ ּפּוִחין ַקּדִ ֲחַקל ּתַ ּדַ

ו’זעיר אנפין’ ין    ּוְזֵעיר ַאְנּפִ

ו’עתיק יומין הקדוש׳ ֮א    יׁשָ יָק֮א ַקּדִ ְוַעּתִ

באים לסעוד בה. ַהַדּה.  ָאְתָין ְלַסֲעָדא ּבַ

אזמר בשבחים ָבִחין   ׁשְ ר ּבִ ֲאַזּמֵ

להיכנס בפתחים ְלֵמיַעל ּגֹו ִפְתִחין,    

שבשדה תפוחים ּפּוִחין,   ַבֲחַקל ּתַ ּדְ  

שהם קדושים. ין.   יׁשִ ִאּנּון ַקּדִ ּדְ  

נזמין אותה עתה א   ּתָ ן ָלּה ַהׁשְ ְנַזּמֵ

בשולחן חדש א   ָפתֹוָרא ַחְדּתָ ּבְ  

ובמנורה טובה א,   א ַטְבּתָ ּוִבְמַנְרָתּ  

שמאירה על ראשים. ין.   ַנֲהָרא ַעל ֵריׁשִ ּדְ  

ימין ושמאל ָמאָלא,   ְיִמיָנא ּוׂשְ

וביניהם כלה ה,   ּוֵביַנְיהּו ַכּלָ  

יוצאת בקישוטים ּוִטין ַאְזָלא   ִקׁשּ ּבְ  

בבגדים ולבושים. ין.   ָמאִנין ּוְלבּוׁשִ ּבְ  

ָמאָלא – הימים ד’ ה’ ו’ בצד ימין, לפני השבת, והימים א’ ב’ ג’ בצד  ְיִמיָנא ּוׂשְ
שמאל, אחרי השבת, נמצאת השבת באמצע. 
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יחבק אותה בעלה ְעָלּה,   ק ָלּה ּבַ ְיַחּבֵ

וביסוד אשר לה ּוִביסֹוָדא ִדיָלּה,    

שעושה לה נחת ָעֵביד ַנְיָחא ָלּה,   ּדְ  

יהא כותש כתישות. ין.   יׁשִ ּתִ יׁש ּכַ ּתִִ ְיֵהא ּכַ  

צעקות וגם צרות ְצָוִחין ַאף ַעְקִתין  

בטילות ושובתות ִביִתין,   ֵטִלין ּוׁשְ ּבְ  

רק פנים חדשות ין,   ין ַחְדּתִ ַרם ַאְנּפִ ּבְ  

ורוחות עם נפשות. ין.   ְורּוִחין ִעם ַנְפׁשִ  

שמחה רבה תבוא, י ֵייֵתי,   ֲחדּו ַסּגִ

ועל אחת שתיים )כפליים( י   ְרּתֵ ְוַעל ֲחָדא ּתַ  

האור לה יגיע ְנהֹוָרא ָלּה ִיְמֵטי,    

וברכות רבות. ין.   ְנִפיׁשִ ּוִבְרָכאן ּדִ  

קרבו שושבינים ִביִנין,   ְקִריבּו ׁשֹוׁשְ

עשו תיקונים )לכלה( ֲעִבידּו ִתּקּוִנין,    

להרבות במזונות א ִזיִנין,   ׁשָ ְלַאּפָ  

ודגים עם עופות. ין.   ְונּוִנין ִעם ַרֲחׁשִ  

לעשות נשמות ָמִתין   ְלֶמֱעַבד ִנׁשְ

ורוחות חדשות ין,   ְורּוִחין ַחְדּתִ  

בשנים ושלושים )דרכים( ין ּוִבְתָלִתין,   ַתְרּתֵ ּבְ  

ובשלושה ענפים. ין.   ְבׁשִ ּוִבְתָלָתא ׁשִ  

ועטרות שבעים לה ְבִעין ָלּה,   ְוִעּטּוִרין ׁשִ

ולמלך העליון א,   ּלָ ְלֵע֫ א ּדִ ּוְלַמְלּכָ  

שיתעטר הכל א,   ּלָ ר ּכֹ֫ ִיְתַעּטַ ּדְ  

בקודש הקודשים. ין.   יׁשִ יׁש ַקּדִ ַקּדִ ּבְ  

ִביִנין – צדיקים.  י – נשמה יתרה. ׁשֹוׁשְ ְרֵתּ ְוַעל ֲחָדא ַתּ
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רשומים וסתומים יִמין ּוְסִתיִמין   ְרׁשִ

בתוך כל העולמות ל ָעְלִמין,   גֹו ּכׇ ּבְ  

רק עתיק יומין יק יֹוִמין,   ַרם ַעּתִ ּבְ  

הלא בטוש יבטוש. ין.   יׁשִ ּטִ יׁש ּבַ ּטִ ֲהָלא ּבַ  

יהי רצון מלפניו ּה,   ְיֵהא ַרֲעָוא ַקּמֵ

שישרה על עמו ּה   ֵרי ַעל ַעּמֵ ִיׁשְ ּדְ  

שיתענג לשמו ֵמּה,   ג ִלׁשְ ִיְתַעּנַ ּדְ  

במתיקות ודובשנים. ין.   ְמִתיִקין ְוֻדְבׁשִ ּבִ  

אערוך בדרום ר ִלְדרֹוָמא   ֲאַסּדֵ

מנורה הנעלמה א ִדְסִתיָמא,   ְמַנְרּתָ  

ושולחן עם לחם ְלָחן ִעם ַנֲהָמא   ְוׁשֻ  

בצפון אערוך. ים.   ְצפֹוָנא ַאְרׁשִ ּבִ  

ביין בתוך כוס א   ַחְמָרא גֹו ַכָסּ ּבְ

ואגודות הדסים ּוְמָדאֵני ָאָסא,    

לארוס וארוסה ְלָארּוס ַוֲארּוָסה,    

לחזק חלושים. ין.   ׁשִ ְקָפה ַחּלָ ְלִהּתַ  

נעשה להם כתרים ְתִרין   ַנֲעֵטר ְלהֹון ּכִ

בדברים חשובים יִרין,   ין ַיּקִ ִמּלִ ּבְ  

בשבעים עיטורים ְבִעין ִעּטּוִרין,   ׁשִ ּבְ  

שעל גבי חמישים. ין.   י ַחְמׁשִ ּבֵ ַעל ּגַ ּדְ  

שובתים ונעזבים ִביִקין   ִביִתין ּוׁשְ ׁשְ

הטמאים הרחוקים ְרִחיִקין,   ְמָסֲאִבין ּדִ  

המזיקים המעיקים ְמִעיִקין,   ֲחִביִלין ּדִ  

וכל מיני כשפים. ין.   ְוׇכל ִזיֵני ַחְרׁשִ  

ְוִעּטּוִרין וכו’ - שבעים המילים שבקידוש.
ְבִעין ִעּטּוִרין – שבעים המילים שבקידוש.  ׁשִ ָאָסא – הדס מסמל את הצדיק. ּבְ

ין – חמישים מילים בברכות האבות.  ַחְמׁשִ
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השכינה תתעטר ר   ְתַעּטָ א ּתִ ִכיְנּתָ ׁשְ

בששה לחמים לכל צד ית ַנֲהֵמי ִלְסָטר,    ׁשִ ּבְ  

בווים תתקשר ר   ְתַקּטָ ָוִוין ּתִ ּבְ  

ובמינים )של בשמים( מכונסים. ין.   ְכִניׁשִ ְוִזיִנין ּדִ  

לבצוע על הפת א   ְלִמְבַצע ַעל ִרְפּתָ

כזית וכביצה ֵזיָתא ּוְכֵביֲעָתא,   ּכְ  

שתי יודין נוקטת ֵרין יּוִדין ַנְקָטא,   ּתְ  

סתומות ומפורשות. ין.   ְסִתיִמין ּוְפִריׁשִ  

שמן זית זך ח ֵזיָתא ַדְכָיא   ְמׁשַ

שטוחנות הריחיים א,   ַטֲחִנין ֵריַחּיָ ּדְ  

ומושכים הנחלים  א,   ְוָנְגִדין ַנֲחַלּיָ  

בתוכה בלחישות. ין.   ְלִחיׁשִ ּה ּבִ ַגּוָ ּבְ  

הלא נאמר סודות ֲהָלא ֵניָמא ָרִזין  

ודברים גנוזים ְגִניִזין,   ין ּדִ ּוִמּלִ  

שאינם נראים ֵליְתהֹון ִמְתַחִזין,   ּדְ  

טמונים ונעלמים. ין.   ְטִמיִרין ּוְכִביׁשִ  

נתעטרה הכלה ה   ּלָ ַרת ּכַ ִאְתַעְטּ

בסודות של מעלה א,   ּלָ ְלֵע֫ ָרִזין ּדִ ּבְ  

בתוך השמחה הזו גֹו ַהאי ִהּלּוָלא   ּבְ  

של מלאכים קדושים. ין.   יׁשִ ִעיִרין ַקּדִ ּדְ  

ֵרין יּוִדין – שתי החלות האמצעיות רומזות על שתי יו”דין מן השם בן צ”א. ּתְ
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ימזוג יין בגביע המכיל רביעית )לפחות שמונים ושש סמ”ק(, 

יגביה אותו מעל השולחן ויאמר בלחש ’ַוְיִהי ֶעֶרב ַוְיִהי ֹבֶקר’ ובקול רם:

ְצָבָאם:  ְוׇכל  ְוָהָאֶרץ  ַמִים  ָ ַהׁשּ ַוְיֻכּלּו֮  י:  ִ ׁשּ ִ ַהׁשּ יֹום 

ה,  ר ָעׂשָ ִביִעי ְמַלאְכּתֹו ֲאׁשֶ ְ ּיֹום ַהׁשּ ַוְיַכל ֱאלִֹהים ּבַ

ה:  ר ָעׂשָ ל ְמַלאְכּתֹו ֲאׁשֶ ִביִעי ִמּכׇ ְ ּיֹום ַהׁשּ ּבֹת ּבַ ׁשְ ַוּיִ

י בֹו  ׁש ֹאתֹו, ּכִ ִביִעי ַוְיַקּדֵ ְ ֶרְך ֱאלִֹהים ֶאת יֹום ַהׁשּ ַוְיָב֫

ָרא ֱאלִֹהים ַלֲעׂשֹות: ר ּבָ ל ְמַלאְכּתֹו, ֲאׁשֶ ַבת ִמּכׇ ׁשָ

ַסְבִרי ָמָרָנן

ברכת הגפן

ִרי  ה יהוה ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ּבֹוֵרא ּפְ רּוְך ַאּתָ ּבָ

ֶפן.  ַהּגָ

קדושת היום

ר  ֲאׁשֶ ָהעֹוָלם,  ֶמֶלְך  ֱאלֵֹהינּו  יהוה  ה  ַאּתָ רּוְך  ּבָ

ַאֲהָבה  ת ׇקְדׁשֹו ּבְ ּבַ ָצה ָבנּו, ְוׁשַ ִמְצֹוָתיו ְוָר֫ נּו ּבְ ׁשָ ִקּדְ

ה  ִחּלָ ית, ּתְ ה ְבֵראׁשִ רֹון ְלַמֲעׂשֵ ּוְבָרצֹון ִהְנִחיָלנּו ִזּכָ

ָבנּו  י  ּכִ ִמְצָרִים,  ִליִציַאת  ֶכר  ֵז֫ ֹקֶדׁש,  ְלִמְקָרֵאי 

ָך  ת ׇקְדׁשְ ּבַ ים, ְוׁשַ ל ָהַעּמִ ּתָ ִמּכׇ ׁשְ ָבַחְרּתָ ְואֹוָתנּו ִקּדַ

יהוה,  ה  ַאּתָ רּוְך  ּבָ נּו.  ִהְנַחְלּתָ ּוְבָרצֹון  ַאֲהָבה  ּבְ

ת. ּבָ ַ ׁש ַהׁשּ ְמַקּדֵ

בשבת חול המועד סוכות כשמקדש בסוכה מברך לפני השתיה: 

נּו  ׁשָ ִקּדְ ר  ֲאׁשֶ ָהעֹוָלם,  ֶמֶלְך  ֱאלֵֹהינּו  יהוה  ה  ַאּתָ רּוְך  ּבָ

ה. ּכָ ּסֻ ב ּבַ נּו ֵליׁשֵ ִמְצֹוָתיו, ְוִצּוָ ּבְ

ישתה רוב הכוס או ישתו המסובים.

בראשית ב

ה ְלִמְקָרֵאי ֹקֶדׁש – שבת נזכרת בראש  ִחּלָ ַסְבִרי – הקשיבו. ָמָרָנן – רבותיי. ּתְ
פרשת המועדות )ויקרא כג(.
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ָראּוי לֹו,  ִביִעי ּכָ ׁש ׁשְ ַקּדֵ Ôמ ל  ּכָ

לֹו, ת ֵמַחּלְ ּדָ ת ּכַ ּבָ ׁשֹוֵמר ׁשַ ל  ּכׇ

לֹו,  י ָפע� ה ְמֹאד ַעל ּפִ ַהְרּבֵ ָכרֹו   ׂשְ

ְגלֹו. ִאיׁש ַעל ַמֲחֵנהּו ְוִאיׁש ַעל ּדִ  

ים ְלִבְנַין ֲאִריֵאל,  אֹוֲהֵבי יהוה ַהְמַחּכִ
ן ַנֲחִליֵאל,  ֵלי ַמּתַ ְמַקּבְ ְמחּו ּכִ יׂשּו ְוׂשִ ת ׂשִ ּבָ יֹום ַהׁשַּ ּבְ

אּו ְיֵדיֶכם ֹקֶדׁש ְוִאְמרּו ָלֵאל,  ם ׂשְ ּגַ
ָרֵאל. ר ָנַתן ְמנּוָחה ְלַעּמֹו ִיׂשְ רּוְך יהוה ֲאׁשֶ ּבָ  

י יהוה ֶזַרע ַאְבָרָהם אֹוֲהבֹו,  ּדֹוְרׁשֵ
ת ּוְמַמֲהִרים ָלבֹוא,  ּבָ ַ ַהְמַאֲחִרים ָלֵצאת ִמן ַהׁשּ

ְמרֹו ּוְלָעֵרב ֵערּובֹו,  ֵמִחים ְלׁשׇ ּוׂשְ
ְמָחה בֹו. ה יהוה, ָנִגיָלה ְוִנׂשְ ֶזה ַהּיֹום ָעׂשָ  

רּוָסה,  ת ּגְ ּבָ ִמְצַות ׁשַ ה ּבְ ִזְכרּו ּתֹוַרת ֹמׁשֶ
ָצ֮ה,  ּבָ ין ֵרעֹוֶתיָה ְמׁשֻ ה ּבֵ ַכּלָ ִביִעי, ּכְ ְ ֲחרּוָתה ַלּיֹום ַהׁשּ

ה, ר ָעׂשָ ל ֲאׁשֶ ַמֲאַמר ּכׇ ׁשּוָה ּבְ ְטהֹוִרים ִייָרׁשּוָה ִויַקּדְ
ה. ר ָעׂשָ ִביִעי ְמַלאְכּתֹו ֲאׁשֶ ְ ּיֹום ַהׁשּ ַוְיַכל ֱאלִֹהים ּבַ  

יֹום ָקדֹוׁש הּוא, ִמּבֹואֹו ְוַעד ֵצאתֹו, 
ֶלְך ְוָדתֹו,  ְדַבר ַהּמֶ דּוהּו, ּכִ ל ֶזַרע ַיֲעֹקב ְיַכּבְ ּכָ

ֹתה,  ַתֲענּוג ָאכֹול ְוׁשָ ֹמַח ּבְ ָלנּוַח ּבֹו ְוִלׂשְ
ָרֵאל ַיֲעׂשּו אֹותֹו. ל ֲעַדת ִיׂשְ ּכׇ  

אּו ְיֵדיֶכם ֹקֶדׁש –  ֲאִריֵאל – כינוי לבית המקדש. ַנֲחִליֵאל – כינוי לתורה. ׂשְ
הרימו ידיכם בקדושה. 

ּוְלָעֵרב ֵערּובֹו – לעשות עירוב לשבת )עירוב חצרות, עירוב תחומין(. 
רּוָסה – נלמדת. ֲחרּוָתה – מצוות שבת נחרתה על הלוחות. ְטהֹוִרים – כינוי  ּגְ

לישראל.
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ָך ְליְֹדֶעיָך, ֵאל ַקּנֹוא ְונֹוֵקם,  ְמׁשְֹך ַחְסּדְ
מֹור ְלָהֵקם,  ִביִעי ָזכֹור ְוׁשָ ְ נֹוְטֵרי ַליֹום ַהׁשּ
ְבִהיֵקם,  ֶניָך ּתַ אֹור ּפָ ֵלם, ּבְ ִבְנַין ׁשָ ֵחם ּבְ ּמְ ׂשַ

ֵקם. יֶתָך, ְוַנַחל ֲעָדֶניָך ַתׁשְ ן ּבֵ ׁשֶ ִיְרְוֻין ִמּדֶ  

ִציר עֹוָלִמים,  ָחִריׁש ּוַבּקָ ִביִעי, ּבֶ ְ ׁשּ ֹוְבִתים ּבַ ֲעזֹור ַלׁשּ
ָעִמים,  לֹׁש ּפְ ה, סֹוֲעִדים ּבֹו ְלָבֵרְך ׁשָ ִסיָעה ְקַטּנָ ּפֹוְסִעים ּבֹו ּפְ

ִמים,  ְבַעת ַהּיָ אֹור ׁשִ ְצִהיר ּכְ ִצְדָקָתם ּתַ
ָבה ָתִמים. ָרֵאל, ָה֫ יהוה ֱאלֵֹהי ִיׂשְ  

ׁשּוַעת עֹוָלִמים(. ָרֵאל ּתְ )יהוה ֱאלֵֹהי ִיׂשְ  

ֶעֶצם ַהָשַמִים ָלֹטַהר, ִמְצֹוֵתיָך ְוַטַהֵרם ּכְ ֵשם ּבְ ַקּדְ
ְקָעה ֵתֵרד ִמן ָהָהר, ּבִ ֵהָמה ּבַ ּבְ ִניֵחמֹו ּכַ רּוֲחָך ּתְ

ַהר, ַנֲחַלת ַהּסַ ֵנם ּבְ ּכְ ׁשַ ְבֵטיֶהם ּתְ ׁשִ

יּו ּוְכַגּנֹות ֲעֵלי ָנָהר. ְנָחִלים ִנּטָ ּכִ

◆ ◆ ◆

הּוִדים,  Ôְמָח֮ה אֹור ַלּי נּוָח֮ה ְוׂשִ Ôמ
ים,  תֹון יֹום ַמֲחַמּדִ ּבָ יֹום ׁשַ

ה ְמִעיִדים,  ׁשֹוְמָרי֮ו ְוזֹוְכָרי֮ו ֵהּמָ

רּוִאים ְועֹוְמִדים. ה ּכֹל ּבְ ָ ׁשּ י ְלׁשִ ּכִ

ים,  ַמִים ֶאֶרץ ְוַיּמִ ֵמי ׁשָ Ôׁש
בֹוִהים ְוָרִמים,  ל ְצָבא ָמרֹום ּגְ ּכׇ

ת ְרֵאִמים,  ין ְוָאָדם ְוַחּיַ ּנִ ּתַ

ָיּה יהוה צּור עֹוָלִמים. י ּבְ ּכִ

ְבִהיֵקם – תאיר אותם. ִיְרְוֻין  ֵלם – ירושלים. ּתַ ְמׁשְֹך – הטה. ְלָהֵקם – לקיים. ׁשָ
יֶתָך – ישבעו מן המיטב שבאוצרותיך. ְוַנַחל ֲעָדֶניָך – ומנחל תענוגיך.  ן ּבֵ ׁשֶ ִמּדֶ
ֵהָמה  ּבְ ּכַ ְצִהיר – תאיר.  ּתַ ה - אסור לפסוע בשבת פסיעה גסה.  ְקַטּנָ ִסיָעה  ּפְ
ַהר - בארץ ישראל המונהגת ע”י הסנהדרין.  ַנֲחַלת ַהּסַ וכו’ - בשלווה ותמימות. ּבְ

רּוִאים ְועֹוְמִדים – הכל נברא ועומד.  ּכֹל ּבְ
ָיּה יהוה צּור עֹוָלִמים – ה’ הוא צורנו ומחסנו לנצח. י ּבְ ּכִ
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תֹו,  ר ְלַעם ְסֻגּלָ ּבֶ ר ּדִ הּוא ֲאׁשֶ
ׁשֹו ִמּבֹואֹו ַעד ֵצאתֹו,  מֹור ְלַקּדְ ׁשָ

תֹו,  ת ֹקֶדׁש יֹום ֶחְמּדָ ּבַ ׁשַ

ל ְמַלאְכּתֹו. ַבת ִמּכׇ י בֹו ׁשָ ּכִ

ת ֵאל ַיֲחִליָצְך,  ּבָ ִמְצַות ׁשַ ּבְ

ָצְך,  קּום ְקָרא ֵאָליו ָיִחיׁש ְלַאּמְ

ל ַחי ְוַגם ַנֲעִריָצְך,  ַמת ּכׇ ִנׁשְ

י ְכָבר ָרָצְך. ְמָחה ּכִ ׂשִ ֱאֹכל ּבְ

ה,  ֵנה ֶלֶחם ְוִקּדּוׁש ַרּבָ ִמׁשְ ּבְ

ים ְורּוַח ְנִדיָבה,  רֹב ַמְטַעּמִ ּבְ

ּה,  ִגים ּבָ ְתַעּנְ ִיְזּכּו ְלַרב טּוב ַהּמִ

א. י ָהעֹוָלם ַהּבָ ִביַאת ּגֹוֵאל ְלַחּיֵ ּבְ

◆ ◆ ◆

ה,  ְלּכָ ת ַהּמַ ּבָ נּוָחֵתְך, ַאּתְ ׁשַ Ôִדידּות מ Ôַמה ּי

ה ְנסּוָכה,  ִֹאי ַכּלָ ֵכן ָנרּוץ ִלְקָראֵתְך, ּב֫ ּבְ  

ְבָרָכה,  ְגֵדי ֲחמּודֹות, ְלַהְדִליק ֵנר ּבִ ְלבּוׁש ּבִ  

ל ָהֲעבֹודֹות, לֹא ַתֲעׂשּו ְמָלאָכה. ֶכל ּכׇ ַוּתֵ  
ָדִגים. Ôָלו ו ְרּבּוִרים ּוׂשְ ַתֲענּוִגים ּבַ ג ּבְ ִהְתַעּנֵ Ôל

ים,  ל ִמיֵני ַמְטַעּמִ ֵמֶעֶרב ַמְזִמיִנים ּכׇ  

ִמים,  ְרְנגֹוִלים ְמֻפּטָ עֹוד יֹום מּוָכִנים ּתַ ִמּבְ  

ִמים,  ָ תֹות ֵיינֹות ְמֻבׂשּ ה ִמיִנים, ׁשְ ּמָ ְוַלֲערְֹך ּכַ  

ָעִמים. לֹׁש ּפְ ׇכל ׁשָ ים ּבְ ְוַתְפנּוֵקי ַמֲעַדּנִ  
ָדִגים. Ôָלו ו ְרּבּוִרים ּוׂשְ ַתֲענּוִגים ּבַ ג ּבְ ִהְתַעּנֵ Ôל

ל ַחי ְוַגם ַנֲעִריָצְך  ַמת ּכׇ ָצְך – ימהר לחזקך. ִנׁשְ ַיֲחִליָצְך – יצילך. ָיִחיׁש ְלַאּמְ
– ברכת השיר ”נשמת כל חי” וגם ”נעריצך” שבקדושה. ָרָצְך – ִקבלך ברצון. 

ה – קידוש של יום השבת. ְורּוַח ְנִדיָבה – ובהרחבת הדעת. ְוִקּדּוׁש ַרּבָ
ֵכן ָנרּוץ – לכן נרוץ.  ִדידּות – כמה אהובה. ּבְ ַמה ּיְ

ָעִמים – שלוש סעודות.  לֹׁש ּפְ ֵמֶעֶרב – מהיום הקודם. ׁשָ
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ִלי ְמָצִרים ַנֲחָלה,  ַנֲחַלת ַיֲעֹקב ִייַרׁש, ּבְ
ה,  יר ָוָרׁש ְוִתְזּכּו ִלְגֻאּלָ דּוהּו ָעׁשִ ִויַכּבְ  

ה,  דּו ִוְהִייֶתם ִלי ְסֻגּלָ ַכְבּ ת ִאם ְתּ ּבָ יֹום ׁשַ  

יָלה. ִביִעי ָנִג֫ ְ ֲעֹבדּו, ּוַבׁשּ ת ָיִמים ּתַ ׁשֶ ׁשֵ  

ָדִגים. Ôָלו ו ְרּבּוִרים ּוׂשְ ַתֲענּוִגים ּבַ ג ּבְ ִהְתַעּנֵ Ôל

ּבֹונֹות,  ֲחָפֶציָך ֲאסּוִרים ְוַגם ַלֲחׁשֹב ֶחׁשְ
נֹות,  ְך ַהּבָ ּדֵ ִרים ּוְלׁשַ ִהְרהּוִרים ֻמּתָ  

ְנִגינֹות,  ַח ּבִ דֹו ֵסֶפר, ַלְמַנּצֵ ְוִתינֹוק ְלַלּמְ  

ּנֹות ּוַמֲחנֹות.  ׇכל ּפִ ֶפר ּבְ ִאְמֵרי ׁשֶ ְוַלֲהגֹות ּבְ  

ָדִגים. Ôָלו ו ְרּבּוִרים ּוׂשְ ַתֲענּוִגים ּבַ ג ּבְ ִהְתַעּנֵ Ôל

ת,  ּבָ ַ ִהּלּוָכְך ְיֵהא ְבַנַחת, ֹעֶנג ְקָרא ַלׁשּ

יַבת,  ת ֶנֶפׁש ְמׁשִ ּדָ ַחת, ּכַ ּבַ ָנה ְמׁשֻ ֵ ְוַהׁשּ  

ת,  ִחּבַ י ְלָך ָעְרָגה ְוָלנּוַח ּבְ ֵכן ַנְפׁשִ ּבְ  

ן ּוַבת. ים סּוָגה ּבֹו ָינּוחּו ּבֵ ּנִ ֹוׁשַ ׁשּ ּכַ  

ָדִגים. Ôָלו ו ְרּבּוִרים ּוׂשְ ַתֲענּוִגים ּבַ ג ּבְ ִהְתַעּנֵ Ôל

ת ְמנּוָחה,  ּבָ א יֹום ׁשַ ֵמֵעין עֹוָלם ַהּבָ
ְמָחה,  ּה ִיְזּכּו ְלרֹב ׂשִ ִגים ּבָ ְתַעּנְ ל ַהּמִ ּכׇ  

לּו ִלְרָוָחה,  יַח ֻיּצָ ֵמֶחְבֵלי ָמׁשִ  

דּוֵתנּו ַתְצִמיַח ְוָנס ָיגֹון ַוֲאָנָחה. ּפְ  

ָדִגים. Ôָלו ו ְרּבּוִרים ּוׂשְ ַתֲענּוִגים ּבַ ג ּבְ ִהְתַעּנֵ Ôל

◆ ◆ ◆

ִלי ְמָצִרים ַנֲחָלה – ע”פ מאמר חז”ל ”כל המענג את השבת נותנים לו נחלה  ּבְ
בלי ְמצרים” )שבת קיח ע”א(. 

ֶפר – תורה.  ִאְמֵרי ׁשֶ
ָעְרָגה – מתגעגעת. סּוָגה – מוקפת )השבת כאילו מוקפת ושמורה בגדר של 

שושנים(.



283

ת ב ש ל  י ל ל ת  ו ר י מ תז ב ש ל  י ל ר  ד ס

נּוָחה. Ôת מ ּבָ ְמָחה, ׁשַ ׂשִ Ôָרֵא֮ל אֹוָר֮ה, ו ִיׂשְ Ôיֹום ֶזה ל

ַמֲעַמד ִסיַני,  ּקּוִדים ּבְ יָת ּפִ ִצּוִ
ַני,  ׇכל ׁשָ ֹמר ּבְ ת ּומֹוֲעִדים ִלׁשְ ּבָ ׁשַ

ת ְמנּוָחה. ּבָ ׁשַ ֵאת ַוֲארּוָחה,   ַלֲערְֹך ְלָפַני ַמׂשְ

נּוָחה. Ôת מ ּבָ ְמָחה, ׁשַ ׂשִ Ôָרֵאל אֹוָרה ו ִיׂשְ Ôיֹום ֶזה ל

בּוָרה,  ה ׁשְ ָבבֹות ְלֻאּמָ ת ַהּלְ ֶחְמּדַ
ָמה ְיֵתָרה,  ִלְנָפׁשֹות ִנְכָאבֹות ְנׁשָ

ת ְמנּוָחה.  ּבָ ׁשַ ְלֶנֶפׁש ְמֵצָרה ָתִסיר ֲאָנָחה,  

נּוָחה. Ôת מ ּבָ ְמָחה, ׁשַ ׂשִ Ôָרֵאל אֹוָרה ו ִיׂשְ Ôיֹום ֶזה ל

ל ָיִמים,  ַרְכּתָ אֹותֹו ִמּכׇ ּתָ ּבֵ ׁשְ ִקּדַ
יָת ְמֶלאֶכת עֹוָלִמים,  ּלִ ת ּכִ ׁשֶ ׁשֵ ּבְ

ת ְמנּוָחה.  ּבָ ׁשַ ֵקט ּוִבְטָחה,   ּבֹו ָמְצאּו ֲעגּוִמים ַהׁשְ

נּוָחה. Ôת מ ּבָ ְמָחה, ׁשַ ׂשִ Ôָרֵאל אֹוָרה ו ִיׂשְ Ôיֹום ֶזה ל

יָתנּו נֹוָרא,  ְלִאּסּור ְמָלאָכה ִצּוִ
ָרה,  ֹמ֫ ת ֶאׁשְ ּבָ ה הֹוד ְמלּוָכה ִאם ׁשַ ֶאְזּכֶ

ת ְמנּוָחה.  ּבָ ׁשַ י ַלּמֹוָרא ִמְנָחה ֶמְרָקָחה,   ַאְקִריב ׁשַ

נּוָחה. Ôת מ ּבָ ְמָחה, ׁשַ ׂשִ Ôָרֵאל אֹוָרה ו ִיׂשְ Ôיֹום ֶזה ל

ִנּגּון ּוְנִעיָמה,  יר ֶאֱעׇרְך ְלָך ּבְ ְוׁשִ
י ְלָך ָכְמָהה,  ְדְלָך ַנְפׁשִ ְפֶאֶרת ּגׇ מּול ּתִ

ת ְמנּוָחה.  ּבָ ׁשַ ם ַהְבָטָחה,   ִמיָמה ַקּיֵ ה ּתְ ִלְסֻגּלָ

נּוָחה. Ôת מ ּבָ ְמָחה, ׁשַ ׂשִ Ôָרֵאל אֹוָרה ו ִיׂשְ Ôיֹום ֶזה ל

ֵאת ַוֲארּוָחה – מנות וסעודה.  ּקּוִדים – מצוֹות. ַמׂשְ ּפִ
ְמֵצָרה – נתונה בצרה. 

י ַלּמֹוָרא – מתנה לה’. נֹוָרא – כינוי לה’. ׁשַ
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ן ַנְחׁשֹון,  מֹו ׇקְרּבַ ִתי ּכְ ְרֵצה ְתִפּלָ
ׂשֹון,  ה ּוְבׂשָ ִרּנָ ְויֹום ְמנּוָחִתי ּבְ

ת ְמנּוָחה.  ּבָ ׁשַ רֹב ַהְצָלָחה,   ַבת ִאיׁשֹון, ּבְ ָחִביב ּכְ

נּוָחה. Ôת מ ּבָ ְמָחה, ׁשַ ׂשִ Ôָרֵאל אֹוָרה ו ִיׂשְ Ôיֹום ֶזה ל

יִרים,  יר ַאּדִ ינּו, ָיּה ַאּדִ ֲעָך ִקּוִ ֶיׁשְ
ַלח ָנא ָלִעְבִרים,  נּו ׁשְ ִוד ַמְלּכֵ ן ּדָ ּבֶ

ת ְמנּוָחה.  ּבָ ׁשַ ְוִיְקָרא ִלְדרֹוִרים ֶרַוח ַוֲהָנָחה,  

נּוָחה. Ôת מ ּבָ ְמָחה, ׁשַ ׂשִ Ôָרֵאל אֹוָרה ו ִיׂשְ Ôיֹום ֶזה ל

יָטה ֲעֵננּו,  א ֶעְליֹון נֹוָרא, ַהּבִ ָאּנָ
נּו,  נּו ׇחּנֵ ֵדנּו ִבְמֵהָרה, ׇחּנֵ ּפְ

ת ְמנּוָחה.  ּבָ ׁשַ ְמָחה,   אֹור ְוׂשִ נּו ּבְ ח ַנְפׁשֵ ּמַ ׂשַ

נּוָחה. Ôת מ ּבָ ְמָחה, ׁשַ ׂשִ Ôָרֵאל אֹוָרה ו ִיׂשְ Ôיֹום ֶזה ל

נּו, ׇזְכָרה ֶנֱחֶרֶבת,  ׁשֵ ׁש ִמְקּדָ ַחּדֵ
ֱעֶצֶבת,  ָנה ַלּנֶ יֵענּו, ּתְ טּוְבָך, מֹוׁשִ

ת ְמנּוָחה.  ּבָ ׁשַ ָבָחה,   ֶזֶמר ּוׁשְ ֶבת ּבְ ת יֹוׁשֶ ּבָ ׁשַ ּבְ

נּוָחה. Ôת מ ּבָ ְמָחה, ׁשַ ׂשִ Ôָרֵאל אֹוָרה ו ִיׂשְ Ôיֹום ֶזה ל

ְזכּות ִיְקַרת ַהּיֹום,  ְזֹכר ָקדֹוׁש ָלנּו ּבִ
יֹום ֶזה ּוְבׇכל יֹום,  ֹמר ָנא אֹוָתנּו ּבְ ׁשְ

ת ְמנּוָחה.  ּבָ ׁשַ ִביא ְרָוָחה,   ּדֹוִדי ַצח ְוָאֹדם ּתָ

נּוָחה. Ôת מ ּבָ ְמָחה, ׁשַ ׂשִ Ôָרֵאל אֹוָרה ו ִיׂשְ Ôיֹום ֶזה ל

יָעה,  ִמ֫ ָרֵאל ַהׁשְ ה ִויׁשּוָעה ְלִיׂשְ קֹול ִרּנָ
ׁשּוָעה, צּור ַמְצִמיַח ְיׁשּוָעה,  ֹבא ֶחְזיֹון ּתְ ּבְ

ת ְמנּוָחה. ּבָ ׁשַ יָחה,   ִמיד ַהְזִר֫ יָעה, ּתָ י הֹוִפ֫ ְמׁשִ אֹור ׁשִ

נּוָחה. Ôת מ ּבָ ְמָחה, ׁשַ ׂשִ Ôָרֵאל אֹוָרה ו ִיׂשְ Ôיֹום ֶזה ל

◆ ◆ ◆

ִמיד  ַנְחׁשֹון - בן עמינדב, ראשון המקריבים בחנוכת המזבח )במדבר ז, יב(. ּתָ
ַהְזִריָחה - חדש לנו את הקרבת קרבן התמיד.
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ל ָהעֹוָלִמים, ָיּה ֲאדֹון ּכׇ א,  ַמּיָ Ôָעל Ôָיּה ִרּבֹון ָעַלם ו
ָלִכים, ה הּוא ֶמֶלְך ַמְלֵכי ַהּמְ ֮א, ַאּתָ א ֶמֶלְך ַמְלַכּיָ ַאְנּתְ הּוא ַמְלּכָ

ה ְגבּוָרְתָך ְוִנְפְלאֹוֶתיָך, ַמֲעׂשֵ א,   ְך ְוִתְמַהּיָ בּוְרָתּ עֹוָבד ּגְ

יד ְלָפֶניָך.  ָנֶאה ְלַהִגּ ָדָמְך ְלַהֲחָוָיא.   ַפר ק� ׁשְ

א. א ֶמֶלְך ַמְלַכּיָ א, ַאְנּתְ הּוא ַמְלּכָ ַמּיָ Ôָעל Ôָיּה ִרּבֹון ָעַלם ו

ָבִחים ֶאֱערְֹך ּבֶֹקר ָוֶעֶרב,  ׁשְ א,  ר ַצְפָר֮א ְוַרְמׁשָ ָבִחי֮ן ֲאַסּדֵ ׁשְ
דֹוׁש, ְלָך ָהֵאל ַהּקָ א֮  יׁשָ ָלְך ֱאָלָה֮א ַקּדִ

ל ֶנֶפׁש, ָרא ּכׇ ר ּבָ ֲאׁשֶ א,  ל ַנְפׁשָ ִדי ְבָרא ּכׇ

ים ּוְבֵני ֱאנֹוׁש, ַמְלָאִכים ְקדֹוׁשִ א,  י֮ן ּוְבֵני ֱאָנׁשָ יׁשִ ִעיִרי֮ן ַקּדִ

ַמִים. ָ ֶדה ְועֹופֹות ַהׁשּ ָ ַחּיֹות ַהׂשּ א.  ַמּיָ ָרא ְועֹוֵפי ׁשְ ֵחיַו֮ת ּבָ

א. א ֶמֶלְך ַמְלַכּיָ א, ַאְנּתְ הּוא ַמְלּכָ ַמּיָ Ôָעל Ôָיּה ִרּבֹון ָעַלם ו

יִפים, יָך ְוַתּקִ דֹוִלים ַמֲעׂשֶ ּגְ יִפין,  ַרְבְרִבין עֹוָבָדְך ְוַתּקִ
פּוִפים, יל ָרִמים ְוזֹוֵקף ּכְ ּפִ ַמׁשְ ִפיִפין,  א ְוָזֵקף ּכְ ָמֵכְך ְרַמּיָ

נֹות ֲאָלִפים, לּו ִיְחֶיה ָאָדם ׁשְ ִנין ַאְלִפין,  ַבר ׁשְ לּו ִיְחֶיה ּגְ

בּורֹוֶתיָך.  לֹא יּוַכל ִלְמנֹות ֶאת ּגְ א.  ַנּיָ ּבְ ֻחׁשְ ְך ּבְ בּוְרָתּ ָלא ֵיעֹול ּגְ

א. א ֶמֶלְך ַמְלַכּיָ א, ַאְנּתְ הּוא ַמְלּכָ ַמּיָ Ôָעל Ôָיּה ִרּבֹון ָעַלם ו

ה, ּוְגֻדּלָ בֹוד  ָכּ לֹו  ר  ֲאׁשֶ ָהֱאלִֹהים  י ֵלּה ְיָקר ּוְרבּוָת֮א,  ֱאָלָהא ִדּ
י ָהֲאָריֹות, ֵדה ֶאת ֹצאְנָך ִמּפִ ּפְ ם ַאְרָיָוָת֮א,  ֻרק ָית ָעָנְך ִמּפֻ ּפְ

לּות, ָך ִמּתֹוְך ַהּגָ ְוהֹוֵצא ֶאת ַעּמְ לּוָת֮א,  ְך ִמּגֹו ּגָ ק ָית ַעּמָ ְוַאּפֵ

ָהֻאּמֹות. ל  ִמּכׇ ַחְרּתָ  ּבָ ר  ֲאׁשֶ ָהָעם  ֮א.   ּיָ ל ֻאּמַ א ִדי ְבַחְרּתְ ִמּכׇ ַעּמָ

א. א ֶמֶלְך ַמְלַכּיָ א, ַאְנּתְ הּוא ַמְלּכָ ַמּיָ Ôָעל Ôָיּה ִרּבֹון ָעַלם ו

ים,  ָדׁשִ ַהּק� ּוְלֹקֶדׁש  ׁשּוב  ָך  ׁשְ ְלִמְקּדָ ין,  ְך ּתּוב ּוְלֹקֶדׁש ֻקְדׁשִ ׁשָ ְלַמְקּדְ
ְמחּו ּבֹו ִיׂשְ ָמקֹום ׁשֶ ֲאַתר ִדי ֵבּה ֶיֱחדּון 

ל רּוַח ָוֶנֶפׁש, ּכׇ ין,   רּוִחין ְוַנְפׁשִ

ָבִחים, יִרים ּוׁשְ רּו ְלָך ׁשִ ִויַזּמְ ין,  יִרין ְוַרֲחׁשִ רּון ָלְך ׁשִ ִויַזּמְ

ִליַלת יִֹפי. ַלִים ִעיר ּכְ ירּוׁשָ ּבִ א.  ְפַרּיָ א ְדׁשֻ ֶלם ַקְרּתָ ירּוׁשְ ּבִ

א. א ֶמֶלְך ַמְלַכּיָ א, ַאְנּתְ הּוא ַמְלּכָ ַמּיָ Ôָעל Ôָיּה ִרּבֹון ָעַלם ו
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◆ ◆ ◆

נּו ְלֵאל ָחי. ִרי ְיַרּנְ י ּוְבׂשָ י ֵלאלִֹהים ְלֵאל ָחי, ִלּבִ ָאה ַנְפׁשִ Ôָצמ

י לֹא ִיְרַאִני. ָהָאָדם ָוָחי: ִני. ּכִ ִני. ְוָאַמר ַחי ָא֫ ָרָא֫ ֵאל ֶאָחד ּבְ

ֵאל ָחי. Ôנּו ל Ôַרּנ Ôִרי י י ּוְבׂשָ ִלּבִ

ֵמֵעיֵני  ֶנֱעָלָמ֮ה.  ְמֹאד  ה.  ּוִבְמִזּמָ ֵעָצה  ּבְ ׇחְכָמה.  ּבְ ּכֹל  ָרא  ּבָ
ֵאל ָחי. Ôנּו ל Ôַרּנ Ôִרי י י ּוְבׂשָ ִלּבִ ל ָחי:  ּכׇ

ָידֹו.  ר ּבְ רּוְך ֲאׁשֶ ה הֹודֹו. ּבָ ה ְיַחּוֶ ל ּפֶ בֹודֹו. ּכׇ ָרם ַעל ּכֹל ּכְ
ֵאל ָחי. Ôנּו ל Ôַרּנ Ôִרי י י ּוְבׂשָ ִלּבִ ל ָחי:  ֶנֶפׁש ּכׇ

אֹוָתם.  ה  ַיֲעׂשֶ ר  ֲאׁשֶ ְלהֹורֹוָתם.  ים  ֻחּקִ ָתם.  ִניֵני  יל  ִהְבּדִ
ֵאל ָחי. Ôנּו ל Ôַרּנ Ôִרי י י ּוְבׂשָ ִלּבִ ָהָאָדם ָוָחי: 

ק.  ִיְצּדַ לֹא  י  ּכִ ֱאֶמת  ק.   ּדַ ְלָאָבק  ל  ִנְמׁשַ ק.  ִיְצַטּדַַ ֶזה  ִמי 
ֵאל ָחי. Ôנּו ל Ôַרּנ Ôִרי י י ּוְבׂשָ ִלּבִ ל ָחי:  ְלָפֶניָך ּכׇ

ָיׁשּוב.  ְוֵאיָכָכה  ַעְכׁשּוב.  ֲחַמת  ְדמּות  ּכִ ָחׁשּוב.  ֵיֶצר  ֵלב  ּבְ
ֵאל ָחי. Ôנּו ל Ôַרּנ Ôִרי י י ּוְבׂשָ ִלּבִ ר ֶהָחי:  ׂשָ ַהּבָ

ית מֹוֵעד  בּו. ּבֵ ּכָ֫ בּו. ֶטֶרם ִיׁשְ ָ ם ֫שׁ ְרּכָ ְנסֹוִגים ִאם ָאבּו. ּוִמּדַ
ֵאל ָחי. Ôנּו ל Ôַרּנ Ôִרי י י ּוְבׂשָ ִלּבִ ְלׇכל ָחי: 

יַע  ּבִ ּוַמׂשְ ָיֶדָך.  ּפֹוֵתַח ֶאת  ְיַיֲחֶדָך.  ה  ּפֶ ל  ּכׇ ּכֹל ֲאהֹוֶדָך.  ַעל 
ֵאל ָחי. Ôנּו ל Ôַרּנ Ôִרי י י ּוְבׂשָ ִלּבִ ְלׇכל ָחי: 

ר  ִמים. ֲאׁשֶ ִמים. ְוָקֵרב ַהּיָ ְזֹכר ַאֲהַבת ְקדּוִמים. ְוַהֲחֵיה ִנְרּדָ
ֵאל ָחי. Ôנּו ל Ôַרּנ Ôִרי י י ּוְבׂשָ ִלּבִ י ָחי:  ן ִיׁשַ ּבֶ

ת. ּוְבִני  ֵנְך ַהּמֵ ְפָחה נֹוֶאֶמת. לֹא ִכי ְבּ ְרֵאה ִלְגֶבֶרת ֱאֶמת. ׁשִ
ֵאל ָחי. Ôנּו ל Ôַרּנ Ôִרי י י ּוְבׂשָ ִלּבִ ֶהָחי: 

ַעְכׁשּוב - ארס של נחש  - זרעו של יעקב. ֲחַמת  ִניֵני ָתם  ֶנֱעָלָמה - נסתרת. 
רצו )=לחזור   - ָאבּו  חוטאים.   - ְנסֹוִגים  )=יצה”ר הוא כמו ארס בלב האדם(. 

ית מֹוֵעד ְלׇכל ָחי - בית קברות. ֲאהֹוֶדָך - אודך. ִלְגֶבֶרת ֱאֶמת -  בתשובה(. ּבֵ

ְפָחה - הנוצרים והמוסלמים טוענים שהיהדות מתה ח”ו והם מחליפיה.  היהדות. ׁשִ
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פֹוְך ַאף ַעל רֹאׁש  רֹוׁש. ְשׁ מֹו ְדּ ֲהלֹא ֶחְלְקָך ֵמרֹאׁש. ָחָלק ָדּ

ֵאל ָחי. Ôנּו ל Ôַרּנ Ôִרי י י ּוְבׂשָ ִלּבִ ִעיר ֶהָחי.  ַהָשּׂ

ַמת  ִנׁשְ י. ּבְ ח ּפִ י ֶאְפּתַ י. ֵעת ּכִ ּפִ י. ְוֶאְפרֹׂש ְלָך ּכַ ֶאּקֹד ַעל ַאּפִ
ֵאל ָחי. Ôנּו ל Ôַרּנ Ôִרי י י ּוְבׂשָ ִלּבִ ל ָחי:  ּכׇ

◆ ◆ ◆

ֶתָך.  ְסֻגּלָ ּבִ ּוִמְתַאֶחֶדת  ְתֶאֶמת  ַהּמַ ת  ּבָ ׁשַ ֹנַעם  ֶאְכֹסף  ָיּה, 
ת  ַ ְקֻדּשׁ ּבִ ם  ׁשֵ ַקּדְ ְרצֹוֶנָך.  י  ְמַבְקׁשֵ ְלַעם  ִיְרָאֶתָך  ֹנַעם  ְמׁשְֹך 

ְוָרצֹון  ֹנַעם  ָלֶהם  ַתח  ּפְ תֹוָרֶתָך.  ּבְ ְתַאֶחֶדת  ַהּמִ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ

ֲעֵרי ְרצֹוֶנָך: ִלְפּתַֹח ׁשַ

ל  ַאּיָ ּכְ ָך.  ׇקְדׁשֶ ת  ּבַ ׁשַ ים  ּוְמַצּפִ ׁשֹוְמֵרי  ֹמר  ׁשְ ֹהֶוה  ָהָיה 
ת  ּבָ ׁשַ ֹנַעם  ל  ְלַקּבֵ ֲערֹג  ּתַ ם  ַנְפׁשָ ן  ּכֵ ָמִים  ֲאִפיֵקי  ַעל  ֲערֹג  ּתַ

ת  ּבָ ַ ל ְמַאֲחֵרי ִלְפרֹׁש ִמן ַהּשׁ ָך. ַהּצֵ ם ׇקְדׁשֶ ׁשֵ ְתַאֶחֶדת ּבְ ַהּמִ

ה  ָ ְקֻדּשׁ ִלים  ַהְמַקּבְ ָיִמים  ה  ָ ּשׁ ׁשִ ֵמֶהם  ָסגּור  ְהֶיה  ּתִ י  ְלִבְלּתִ

ָך: ֱאֶמת ּוֶבֱאמּוָנה ְלׇעְבּדֶ ם ּבֶ ָך. ְוַטֵהר ִלּבָ ת ׇקְדׁשֶ ּבַ ַ ִמּשׁ

ַרֲחֶמיָך  ְוִיְהיּו  ִמּדֹוֶתיָך.  ַעל  ִמְתּגֹוְלִלים  ַרֲחֶמיָך  ְוִיְהיּו 
ָהר  ִמּנָ ָך  ַחְסּדֶ ְצֵמֵאי  קֹות  ְלַהׁשְ ָך.  ׇקְדׁשֶ ַעם  ַעל  ִמְתּגֹוְלִלים 

ַהְמָפֲאִרים  ִתְפֶאֶרת,  ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ ֶאת  ר  ְלַעּטֵ ֵמֵעֶדן.  ַהּיֹוֵצא 

ְלַהְנִחיָלם  ָיִמים,  ה  ָ ּשׁ ׁשִ ל  ּכׇ ָך,  ׇקְדׁשֶ ת  ּבַ ׁשַ ְיֵדי  ַעל  אֹוְתָך 

ִחיֶרָך: ַנֲחַלת ַיֲעֹקב ּבְ

ְוֵעֶדן  ָהרּוחֹות  ֹעֶנג  ִביִעי  ְ ְוַהּשׁ מֹות,  ׁשָ ַהּנְ ֹנַעם  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ
י  ת ֹקֶדׁש, ַנְפׁשִ ּבָ ַאֲהָבְתָך ְוִיְרָאֶתָך. ׁשַ ן ּבְ ָפׁשֹות, ְלִהְתַעּדֵ ַהּנְ

ָנֶפיָך  ּכְ ֵצל  ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ ַנְפׁשֹות  ֹקֶדׁש,  ת  ּבָ ׁשַ ַאֲהָבֶתָך.  חֹוַלת 

יֶתָך: ן ּבֵ ׁשֶ ֶיֱחָסיּון, ִיְרְוֻין ִמּדֶ

◆ ◆ ◆

ִעיר - הנצרות. ֶחְלְקָך ֵמרֹאׁש - עם ישראל. ָחָלק - יעקב וזרעו. ַהָשּׂ
י  ְלִבְלּתִ ישראל.  עם   - ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ִמן  ֹֹשׁ  ִלְפר ְמַאֲחֵרי  לה’.  כינוי   - ֹהֶוה  ָהָיה 
השבוע.  כל  אוהביה  על  תשרה  השבת  שקדושת  בקשה   - וכו’  ָסגּור  ְהֶיה  ּתִ
ַהְמָפֲאִרים וכו’ - ישראל המפארים את ה’ ע”י קיום השבת. ְלַהְנִחיָלם וכו’ 

- השכר לשמירת השבת הוא ’נחלה בלי מצרים’.
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ִביִעי. ְ לֹום יֹום ַהּשׁ לֹום ְלָך, ׁשָ ה ְגִביִעי, ׁשָ ּתֶ ָך ֶאׁשְ Ôַעל ַאֲהָבת

ע  ּבַ ֶאׂשְ ֶהם  ּבָ ֶאֱעֹבד  ִאם  ֲעָבִדים,  ּכַ ָלְך  ה  ַמֲעׂשֶ ְיֵמי  ת  ׁשֶ ׁשֵ

ָך יֹום  ָיִמים ֲאָחִדים ֵמַאֲהָבִתי ּבְ ֵעיַני ֵהם ּכְ ם ּבְ ּלָ ְנדּוִדים. ּכֻ

ֲעׁשּוִעי.  ׁשַ
ִביִעי.  ְ לֹום יֹום ַהּשׁ לֹום ְלָך, ׁשָ לֹום ְלָך, ׁשָ ׁשָ

ת  ּבָ ׁשַ ְליֹום  ַלֲערְֹך  ְמָלאָכה,  ַלֲעׂשֹות  ִראׁשֹון  יֹום  ּבְ ֵאֵצא 

ה ְמָנת ֶחְלִקי  ָרָכה, ַאּתָ ם ַהּבְ ם ׂשָ י ָהֱאלִֹהים ׁשָ ֲעָרָכה, ּכִ ַהּמַ

ל ְיִגיִעי.  ִמּכׇ
ִביִעי. ְ לֹום יֹום ַהּשׁ לֹום ְלָך, ׁשָ לֹום ְלָך, ׁשָ ׁשָ

אּו  ִקּנְ ְוכֹוָכִבים  ָיֵרַח  י,  ְקדֹוׁשִ ֵמאֹור  י  ׇקְדׁשִ ְליֹום  ָמאֹור 

יר ְמאֹורֹוָתיו  י, ַיְסּתִ ִליׁשִ ְ ִני אֹו ַלּשׁ י ְליֹום ׁשֵ י. ַמה ִלּ ְמׁשִ ְבׁשִ

יֹום ָהְרִביִעי. 
ִביִעי. ְ לֹום יֹום ַהּשׁ לֹום ְלָך, ׁשָ לֹום ְלָך, ׁשָ ׁשָ

ֹחֶפׁש  ִיְהֶיה  ָרת  ָמח� י  ּכִ י  ֲחִמיׁשִ ִמּיֹום  טֹוב  ר  ְמַבּשֵׂ ַמע  ֶאׁשְ

ְלַחן  ׁשֻ ֱאֵלי  ָקרּוא  י  ְלׇחְפׁשִ ֶעֶרב  ַלֲעבֹוָדִתי  יֹום  י,  ְלַנְפׁשִ

י ְורֹוִעי.  ַמְלּכִ
ִביִעי. ְ לֹום יֹום ַהּשׁ לֹום ְלָך, ׁשָ לֹום ְלָך, ׁשָ ׁשָ

נּוָחה,  י ָקְרָבה ֵאַלי ֵעת ַהּמְ ֵמָחה ּכִ י ׂשְ י ַנְפׁשִ ִ ּשׁ ֶאְמָצא ְליֹום ׁשִ

ָחה נֹוִדי ְונֹוִעי.  ּכְ ִאם ָנע ָוָנד ֵאֵלְך ֶאְמָצא ְמנּוָחה, ֶעֶרב ְוֶאׁשְ

ִביִעי. ְ לֹום יֹום ַהּשׁ לֹום ְלָך, ׁשָ לֹום ְלָך, ׁשָ ׁשָ

ֲעָבִדים - ימי החול הם כעבדי  ַעל ַאֲהָבְתָך - לכבוד אהבת יום השבת. ָלְך ּכַ
לפעמים  דורשת  השבוע  בימי  העבודה   - וכו’  ֶהם  ּבָ ֶאֱעֹבד  ִאם  השבת.  יום 

ֲעָרָכה - העבודה בימי החול  ת ַהּמַ ּבָ לנדוד ולהתרחק מהבית. ַלֲערֹוְך ְליֹום ׁשַ

ה ְמָנת ֶחְלִקי וכו’ - העונג ביום השבת הוא השכר  מוקדשת לצורך השבת. ַאּתָ

י - בשבת  ְמׁשִ למאמץ השבועי. ֵמאֹור וכו’ - יום השבת מואר מאורו של ה’. ְבׁשִ

י וכו’ - אין לי עניין בימי השבוע מרוב ציפייה ליום השבת.  המוארת שלי. ַמה ִלּ

יום מלאכה, אבל לפנות ערב אני  יום שישי הוא עדיין   - וכו’  ַלֲעבֹוָדִתי  יֹום 
מוזמן אל שולחן המלך. 
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ִנים  ת ּפָ ּבָ יֹום ׁשַ ָמׁשֹות ִלְראֹות ּבְ ְ ין ַהּשׁ ֲעָמה ִלי ֵעת ּבֵ ַמה ָנּ

ְמנּוָחה  יֹום  ֶזה  יׁשֹות  ֲאׁשִ ַהְרּבּו  ְבַתּפּוִחים  ּבֹואּו  ֲחָדׁשֹות, 

ֶזה ּדֹוִדי ְוֵרִעי. 
ִביִעי. ְ לֹום יֹום ַהּשׁ לֹום ְלָך, ׁשָ לֹום ְלָך, ׁשָ ׁשָ

יֹום  ַאּתְ  י  ּכִ ָלְך  ָיֲאָתה  י  ּכִ יֵרי ְיִדידֹות  ת ׁשִ ּבָ יר ְלָך ׁשַ ָאׁשִ

ְלָחִני  ֲענּוג ְלׁשֻ לֹׁש ְסֻעּדֹות, ּתַ ם ׁשָ ֲענּוִגים ַגּ ֲחמּודֹות, יֹום ּתַ

ֲענּוג ְיצּוִעי.  ּתַ
ִביִעי. ְ לֹום יֹום ַהּשׁ לֹום ְלָך, ׁשָ לֹום ְלָך, ׁשָ ׁשָ

י  ּכִ ְמנֹוָרה,  מּול  ֶאל  ְלָפַנִיְך  ָיִמים  ְנהֹוָרא,  ְך  ִעּמָ ּתֹוָרה  ְמקֹור  ְך  ִעּמָ
י ּוְצִמיד ְזרֹוִעי.  ה ְכִליל רֹאׁשִ ְמָחה ְואֹוָרה, ַאּתָ הּוִדים ַאּתְ ׂשִ ַלּיְ

ִביִעי. ְ לֹום יֹום ַהּשׁ לֹום ְלָך, ׁשָ לֹום ְלָך, ׁשָ ׁשָ

◆ ◆ ◆

ְרכּו ֱאמּוַני,  ּבָ ּלֹו ָאַכְלנּו   ֶ צּור ִמׁשּ  

ְדַבר יהוה. ּכִ ַבְענּו ְוהֹוַתְרנּו   ׂשָ  

רֹוֵענּו ָאִבינּו,  ן ֶאת עֹוָלמֹו    ַהּזָ

ִתינּו.  ְוֵיינֹו ׁשָ ָאַכְלנּו ֶאת ַלְחמֹו  

ִפינּו,  לֹו ּבְ ּוְנַהּלְ מֹו   ן נֹוֶדה ִלׁשְ ַעל ּכֵ

יהוה.  ֵאין ָקדֹוׁש ּכַ ָאַמְרנּו ְוָעִנינּו   
ְדַבר יהוה. ַבְענּו ְוהֹוַתְרנּו ּכִ ְרכּו ֱאמּוַני, ׂשָ ּלֹו ָאַכְלנּו ּבָ ֶ צּור ִמׁשּ

ְנָבֵרְך ֱאלֵֹהינּו,  יר ְוקֹול ּתֹוָדה   ׁשִ ּבְ

ִהְנִחיל ַלֲאבֹוֵתינּו,  ׁשֶ ה    ַעל ֶאֶרץ ֶחְמּדָ

נּו,  יַע ְלַנְפׁשֵ ּבִ ִהׂשְ ָמזֹון ְוֵציָדה   

ֶוֱאֶמת יהוה.  ַבר ָעֵלינּו   ַחְסּדֹו ּגָ
ְדַבר יהוה. ַבְענּו ְוהֹוַתְרנּו ּכִ ְרכּו ֱאמּוַני, ׂשָ ּלֹו ָאַכְלנּו ּבָ ֶ צּור ִמׁשּ

ֲענּוג  ּתַ - עוגות.  יׁשֹות  ֲאׁשִ ת וכו’ - השבת היא כאורח.  ּבָ ׁשַ יֹום  ּבְ ִלְראֹות 
ְיצּוִעי - שינה בשבת תענוג. 

ּלֹו וכו’ – אתם אמוַני, ברכו את הצור אשר משלו אכלנו וגם שבענו  ֶ ִמּשׁ צּור 
והותרנו. 
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ָך צּוֵרנּו,  ַעל ַעּמְ ָך    ֫ ַחְסּדֶ ַרֵחם ּבְ

נּו,  ְפַאְרּתֵ ית ּתִ ְזבּול ּבֵ בֹוֶדָך,  ן ּכְ ּכַ ַעל ִצּיֹון ִמׁשְ

ֵלנּו,  ָיֹבא ְוִיְגָאַ ָך    ִוד ַעְבּדֶ ן ּדָ ּבֶ

יַח יהוה.  ְמׁשִ ינּו    רּוַח ַאּפֵ

ְדַבר יהוה. ַבְענּו ְוהֹוַתְרנּו ּכִ ְרכּו ֱאמּוַני, ׂשָ ּלֹו ָאַכְלנּו ּבָ ֶ צּור ִמׁשּ

א,  ַמּלֵ ִעיר ִצּיֹון ּתְ ׁש    ְקּדָ ֶנה ַהּמִ ִיּבָ

ּוִבְרָנָנה ַנֲעֶלה,  יר ָחָדׁש   יר ׁשִ ם ָנׁשִ ְוׁשָ

ה  ַרְך ְוִיְתַעּלֶ ִיְתּבָ ׁש    ְקּדָ ָהַרֲחָמן ַהּנִ

ת יהוה. ִבְרּכַ ּכְ ַעל ּכֹוס ַיִין ָמֵלא  
ְדַבר יהוה. ַבְענּו ְוהֹוַתְרנּו ּכִ ְרכּו ֱאמּוַני, ׂשָ ּלֹו ָאַכְלנּו ּבָ ֶ צּור ִמׁשּ

”שיר המעלות” לעיל עמ’ 134.

סדר זימון לעיל עמ’ 136.

ברכת המזון לעיל עמ’ 137.

ְזבּול – מעון.
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מתפללים תפילות השחר עד אחרי סדר הקרבנות )עמ’ 45(.

ים  ָבַעּמִ יעּו  הֹוִד֫ מֹו,  ִבׁשְ ִקְראּו  ַליהוה  הֹודּו֮ 

ׇכל ִנְפְלֹאָתיו:  יחּו ּבְ רּו לֹו, ׂשִ֫ ירּו לֹו, ַזּמְ ֲעִלילָֹתיו: ׁשִ

י יהוה:  ְמַבְקׁשֵ ַמח ֵלב  ִיׂשְ ׇקְדׁשֹו,  ם  ׁשֵ ּבְ ִהְתַהְללּו 

ִמיד: ִזְכרּו ִנְפְלֹאָתיו  ׁשּו ָפָניו ּתָ ּקְ ְרׁשּו יהוה ְוֻעּזֹו, ּבַ ּדִ

ָרֵאל  ִיׂשְ ֶזַרע  ִפיהּו:  ֵטי  ּפְ ּוִמׁשְ ֹמְפָתיו  ה,  ָעׂשָ ר  ֲאׁשֶ

ׇכל  ִחיָריו: הּוא יהוה ֱאלֵֹהינּו, ּבְ ֵני ַיֲעֹקב ּבְ ַעְבּדֹו, ּבְ

ה  ִצּוָ ָבר  ּדָ ִריתֹו,  ּבְ ְלעֹוָלם  ִזְכרּו  ָטיו:  ּפָ ִמׁשְ ָהָאֶרץ 

בּוָעתֹו  ּוׁשְ ַאְבָרָהם,  ֶאת  ַרת  ּכָ ר  ֲאׁשֶ ּדֹור:  ְלֶאֶלף 

ִרית  ּבְ ָרֵאל  ְלִיׂשְ ְלֹחק,  ְלַיֲעֹקב  ֲעִמיֶדָה  ַוּיַ ְלִיְצָחק: 

ָנַען, ֶחֶבל ַנֲחַלְתֶכם:  ן ֶאֶרץ ּכְ עֹוָלם: ֵלאֹמר, ְלָך ֶאּתֵ

כּו  ְתַהּלְ ּה: ַוּיִ ְמַעט ְוָגִרים ּבָ ר, ּכִ ְהיֹוְתֶכם ְמֵתי ִמְסּפָ ּבִ

יַח  ְמָלָכה ֶאל ַעם ַאֵחר: לֹא ִהּנִ ִמּגֹוי ֶאל ּגֹוי, ּוִמּמַ

עּו  ּגְ ֹוַכח ֲעֵליֶהם ְמָלִכים: ַאל ּתִ ָקם, ַוּי֫ ְלִאיׁש ְלׇעׁשְ

ל  ּכׇ ַליהוה  ירּו  ׁשִ֫ עּו:  ֵר֫ ּתָ ַאל  ּוִבְנִביַאי  יָחי,  ְמׁשִ ּבִ

רּו ַבּגֹוִים  רּו ִמּיֹום ֶאל יֹום ְיׁשּוָעתֹו: ַסּפְ ּשְׂ ָהָאֶרץ, ּבַ

י ָגדֹול יהוה  ים ִנְפְלֹאָתיו: ּכִ ׇכל ָהַעּמִ בֹודֹו, ּבְ ֶאת ּכְ

ל  ּכׇ י  ּכִ ל ֱאלִֹהים:  ּכׇ ל ְמֹאד, ְונֹוָרא הּוא ַעל  ּוְמֻהּלָ

ה: הֹוד  ַמִים ָעׂשָ ים ֱאִליִלים, ַויהוה ׁשָ ֱאלֵֹהי ָהַעּמִ

ַליהוה  ָהבּו֮  ְמֹקמֹו:  ּבִ ְוֶחְדָוה  ֹעז  ְלָפָניו,  ְוָהָדר 

דברי הימים א טז

ָבר  קשּו. ּדָ ְרׁשּו – ּבַ יחּו – ספרּו. ִהְתַהְללּו - התפארו. ּדִ ֲעִלילָֹתיו – מעשיו. ׂשִ
ְמַעט ְוָגִרים –  ֲעִמיֶדָה – )את הברית(. ֶחֶבל – חלק. ּכִ – )את הדבר אשר(. ַוּיַ

ֵרעּו – אל תעשו רעה.  מעטים וֵגרים. ַאל ּתָ
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ָהבּו֮  ָוֹעז:  בֹוד  ּכָ ַליהוה  ָהבּו֮  ים,  ַעּמִ חֹות  ּפְ ִמׁשְ

ְלָפָניו,  ּוֹבאּו  ִמְנָחה  אּו  ׂשְ מֹו,  ׁשְ בֹוד  ּכְ ַליהוה 

ל  ָפָניו ּכׇ ילּו ִמּלְ ַהְדַרת ֹקֶדׁש: ִח֫ ֲחוּו ַליהוה ּבְ ּתַ ִהׁשְ

ַמִים  ָ ְמחּו ַהּשׁ ּמֹוט: ִיׂשְ ל ּתִ ֵבל ּבַ ּכֹון ּתֵ ָהָאֶרץ, ַאף ּתִ

ִיְרַעם  ָמָלְך:  יהוה  ַבּגֹוִים  ְויֹאְמרּו  ָהָאֶרץ,  ְוָתֵגל 

ָאז  ּבֹו:  ר  ֲאׁשֶ ְוׇכל  ֶדה  ַהּשָׂ ַיֲעלֹץ  ּוְמלֹואֹו,  ם  ַהּיָ

ּפֹוט ֶאת  י ָבא ִלׁשְ ְפֵני יהוה ּכִ ַער, ִמּלִ נּו ֲעֵצי ַהּיָ ְיַרּנְ

ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  י  ּכִ טֹוב,  י  ּכִ ַליהוה  הֹודּו֮  ָהָאֶרץ: 

יֵלנּו  ְוַהּצִ ֵצנּו  ְוַקּבְ ֵענּו,  ִיׁשְ יֵענּו ֱאלֵֹהי  ְוִאְמרּו, הֹוׁשִ

ַח  ּבֵ ּתַ ְלִהׁשְ ָך,  ׇקְדׁשֶ֫ ם  ְלׁשֵ ְלֹהדֹות  ַהּגֹוִים,  ִמן 

ָרֵאל, ִמן ָהעֹוָלם  רּוְך יהוה ֱאלֵֹהי ִיׂשְ ֶתָך: ּבָ ְתִהּלָ ּבִ

ל ַליהוה:  ְוַעד ָהֹעָלם, ַוּיֹאְמרּו ׇכל ָהָעם ָאֵמן ְוַהּלֵ

ַרְגָליו,  ַלֲהֹדם  ֲחוּו  ּתַ ְוִהׁשְ ֱאלֵֹהינּו  יהוה  רֹוְממּו 

ֲחוּו ְלַהר  ּתַ ָקדֹוׁש הּוא: רֹוְממּו יהוה ֱאלֵֹהינּו ְוִהׁשְ

ר  י ָקדֹוׁש יהוה ֱאלֵֹהינּו: ְוהּוא ַרחּום ְיַכּפֵ ׇקְדׁשֹו, ּכִ

יב ַאּפֹו, ְולֹא ָיִעיר  ה ְלָהׁשִ ִחית, ְוִהְרּבָ ָעֹון, ְולֹא ַיׁשְ

י,  ּנִ ִמּמֶ ַרֲחֶמיָך  ִתְכָלא  לֹא  יהוה  ה  ַאּתָ ֲחָמתֹו:  ל  ּכׇ

יהוה  ַרֲחֶמיָך  ְזֹכר  רּוִני:  ִיּצְ ִמיד  ּתָ ָך  ַוֲאִמּתְ ָך  ַחְסּדְ

ֵלאלִֹהים,  ֹעז  נּו  ּתְ ה:  ֵהּמָ ֵמעֹוָלם  י  ּכִ ַוֲחָסֶדיָך 

לקט פסוקים 

מתהלים

ּכֹון – תתקיים. ַיֲעלֹץ  אּו – הרימו, הביאו. ִחילּו – )לשון חיל ורעדה(. ַאף ּתִ ׂשְ
– ישמח. 

יב ַאּפֹו – לבטל כעסו. ָיִעיר – יעורר.  ַלֲהֹדם ַרְגָליו – בית המקדש. ְלָהׁשִ
נּו  ּתְ ישמרוני.   - רּוִני  ִיּצְ שלך.  האמת   – ָך  ַוֲאִמּתְ תמנע.  לא   – ִתְכָלא  לֹא 

ֹעז – כבוד ועוז. 
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ָחִקים: נֹוָרא ֱאלִֹהים  ְ ּשׁ ֲאָותֹו, ְוֻעּזֹו ּבַ ָרֵאל ּגַ ַעל ִיׂשְ

ְוַתֲעֻצמֹות  ֹעז  ֹנֵתן  הּוא  ָרֵאל,  ִיׂשְ ֵאל  יָך,  ׁשֶ ְקּדָ ִמּמִ

רּוְך ֱאלִֹהים: ֵאל ְנָקמֹות יהוה, ֵאל ְנָקמֹות  ָלָעם, ּבָ

ַעל  מּול  ּגְ ב  ָהׁשֵ ָהָאֶרץ,  ׁשֵֹפט  א  ׂשֵ ִהּנָ יַע:  הֹוִפ֫

ָלה:  ָך, ּסֶ֫ ָך ִבְרָכֶת֫ ִאים: ַליהוה ַהְיׁשּוָעה, ַעל ַעּמְ ּגֵ

ַיֲעֹקב,  ֱאלֵֹהי  ָלנּו  ב  ּגָ ִמׂשְ נּו,  ִעּמָ ְצָבאֹות  יהוה 

ְך: יהוה  ֵרי ָאָדם ּבֵֹטַח ּבָ ָלה: יהוה ְצָבאֹות, ַאׁשְ ֶס֫

יָעה  הֹוׁשִ ׇקְרֵאנּו:  ְביֹום  ַיֲעֵננּו  ֶלְך  ַהּמֶ יָעה,  ִ הֹו֫שׁ

ַעד  ֵאם  ְוַנּשְׂ ּוְרֵעם  ָך,  ַנֲחָלֶת֫ ֶאת  ּוָבֵרְך  ָך,  ַעּמֶ֫ ֶאת 

נּו  ּוָמִגּנֵ ֶעְזֵרנּו  ַליהוה,  ָתה  ִחּכְ נּו  ַנְפׁשֵ ָהעֹוָלם: 

ם ׇקְדׁשֹו ָבָטְחנּו:  י ְבׁשֵ נּו, ּכִ ַמח ִלּבֵ י בֹו ִיׂשְ הּוא: ּכִ

נּו  ְלנּו ָלְך: ַהְרֵא֫ ר ִיַח֫ ֲאׁשֶ ָך יהוה ָעֵלינּו, ּכַ ְיִהי ַחְסּדְ

נּו,  ָתה ָלּ ן ָלנּו: קּוָמ֮ה ֶעְזָר֫ ּתֶ ֲעָך ּתִ ָך ְוֶיׁשְ ֫ יהוה ַחְסּדֶ

ַעְלָך  ַהּמַ ָאֹנִכי יהוה ֱאלֶֹהיָך  ָך:  ֫ ּוְפֵדנּו ְלַמַען ַחְסּדֶ

ֵרי  ַאׁשְ ַוֲאַמְלֵאהּו:  יָך  ּפִ ַהְרֶחב  ִמְצָרִים,  ֵמֶאֶרץ 

יהוה ֱאלָֹהיו: ַוֲאִני  ֵרי ָהָעם ׁשֶ ָכה ּלֹו, ַאׁשְ ּכָ֫ ָהָעם ׁשֶ

יָרה  ָאׁשִ֫ ָך,  יׁשּוָעֶת֫ ּבִ י  ִלּבִ ָיֵגל  י,  ָבַטְחּתִ ָך  ַחְסּדְ ּבְ

י ָגַמל ָעָלי:  ַליהוה ּכִ

לישראל.  עושה  שהוא  בנפלאותיו  מתגלית  גדולתו   – ֲאָותֹו  ּגַ ָרֵאל  ִיׂשְ ַעל 
ִאים – תן עונש  מּול ַעל ּגֵ ב ּגְ ָחִקים – בשמים. ְוַתֲעֻצמֹות – וחוזק. ָהׁשֵ ְ ּשׁ ּבַ
ב – מחסה ומגן. ּוְרֵעם – ַנֲהֵלם כרועה עדרו. ִיַחְלנּו – קיווינו.  ּגָ למתגאים. ִמׂשְ

י ָגַמל ָעָלי – כי שילם לי  יָך – ַהרבה לשאול. ּכִ ֶעְזָרָתה – לעזרה. ַהְרֶחב ּפִ
)גמלני( טוב. 
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ִית, ְלָדִוד: ֲארֹוִמְמָך יהוה,  ת ַהּבַ יר ֲחֻנּכַ ִמְזמֹור ׁשִ

ֱאלָֹהי,  יהוה  ִלי:  ֹאְיַבי  ְחּתָ  ּמַ ׂשִ ְולֹא  ִני,  יָת֫ ִדּלִ י  ּכִ

אֹול  ֵאִני: יהוה, ֶהֱעִליָת ִמן ׁשְ ְרּפָ ַוּתִ י ֵאֶליָך  ְעּתִ ּוַ ׁשִ

רּו ַליהוה ֲחִסיָדיו,  ַזּמְ ְרִדי בֹור:  ִמּיָ יַתִני  ִחּיִ י,  ַנְפׁשִ

ְרצֹונֹו,  ים ּבִ ַאּפֹו, ַחּיִ י ֶרַגע ּבְ ְוהֹודּו֮ ְלֵזֶכר ׇקְדׁשֹו: ּכִ

ְלִוי  י ְבׁשַ ה: ַוֲאִני ָאַמְרּתִ ִכי, ְוַלּבֶֹקר ִרּנָ ֶעֶרב ָיִלין ּבֶ֫ ּבָ

ה  ְדּתָ ֶהֱעַמ֫ ְרצֹוְנָך  ּבִ יהוה,  ְלעֹוָלם:  ֶאּמֹוט  ל  ּבַ

ְרּתָ ָפֶניָך ָהִייִתי ִנְבָהל: ֵאֶליָך יהוה  ְלַהְרִרי ֹעז, ִהְסּתַ

י  ִרְדּתִ ָדִמי ּבְ ַצע ּבְ ן: ַמה ּבֶ ֶאְקָרא, ְוֶאל ֲאֹדָני ֶאְתַחּנָ

ַמע יהוה  ָך: ׁשְ יד ֲאִמּתֶ ַחת, ֲהיֹוְדָך ָעָפר, ֲהַיּגִ ֶאל ׁשָ֫

חֹול  ִדי ְלָמַ֫ ְכּתָ ִמְסּפְ ִני, יהוה ֱהֵיה ֹעֵזר ִלי: ָהַפ֫ ְוׇחּנֵ֫

ְרָך  ְיַזּמֶ ְלַמַען  ְמָחה:  ׂשִ ֵרִני  ַאּזְ ַוּתְ י  ּקִ ׂשַ ְחּתָ  ֫ ּתַ ּפִ ִלי, 

: ּךָ ָכבֹוד ְולֹא ִיּדֹם, יהוה ֱאלַֹהי, ְלעֹוָלם אֹוֶד֫

ועומדים ואומרים:

ֹעָלם ָוֶעד:  Ôֶלְך, יהוה ָמָלְך, יהוה ִיְמלְֹך ל יהוה ֶמ֫

ֹעָלם ָוֶעד:  Ôֶלְך, יהוה ָמָלְך, יהוה ִיְמלְֹך ל יהוה ֶמ֫

ּיֹום ַההּוא ִיְהֶיה  ל ָהָאֶרץ, ּבַ ְוָהָיה יהוה ְלֶמֶלְך ַעל ּכׇ

מֹו ֶאָחד: יהוה ֶאָחד ּוׁשְ

תהלים ל

זכריה יד

אֹול  יָתִני – העליתני. ִלי – עליי. ׁשְ ֲארֹוִמְמָך – אספר רוממותך, גדולתך. ִדּלִ
ְרִדי – לבל ארד. ְלֵזֶכר ׇקְדׁשֹו – לשם  יַתִני – השיבות לי את חיי. ִמּיָ – קבר. ִחּיִ
ְרצֹונֹו – בחסדו נותן  ים ּבִ ַאּפֹו – כעסו יארך רק זמן קצר. ַחּיִ י ֶרַגע ּבְ קודשו. ּכִ

ובבוקר  ה –  ִרּנָ ְוַלּבֶֹקר  ִכי – בערב שרר הבכי.  ּבֶ ָיִלין  ֶעֶרב  ּבָ חיים ארוכים. 

 - ֶאּמֹוט  בימי השלווה שלי.  ְלִוי –  ְבׁשַ י – חשבתי.  ָאַמְרּתִ למחרתו שמחה. 

ָדִמי  ַצע – תועלת. ּבְ ה ְלַהְרִרי – להר שלי, כלומר לגדולתי. ּבֶ אפול. ֶהֱעַמְדּתָ

י  ּקִ ְחּתָ – ִהתרת. ׂשַ ּתַ – במותי. ָעָפר – )המת(. ְלָמחֹול – לריקוד, לשמחה. ּפִ
ְרָך ָכבֹוד – הנפש. ְולֹא ִיּדֹם – ולא ישתוק.  – לבוש אבלי. ְיַזּמֶ
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ַהּגֹוִים,  ִמן  ֵצנּו  ְוַקּבְ ֱאלֵֹהינּו  יהוה  יֵענּו  הֹוׁשִ

רּוְך  ֶתָך: ּבָ ְתִהּלָ ַח ּבִ ּבֵ ּתַ ָך, ְלִהׁשְ ם ׇקְדׁשֶ֫ ְלהֹודֹות ְלׁשֵ

ָהעֹוָלם,  ְוַעד  ָהעֹוָלם  ִמן  ָרֵאל  ִיׂשְ ֱאלֵֹהי  יהוה 

ל  ַהּלֵ ָמה ּתְ ׁשָ ל ָהָעם ָאֵמן, ַהְללּוָיּה: ּכֹל ַהּנְ ְוָאַמר ּכׇ

ָיּה, ַהְללּוָיּה:

בֹוד ֵאל,  ִרים ּכְ ַמִים ְמַסּפְ ָ ַח ִמְזמֹור ְלָדִוד: ַהּשׁ ַלְמַנּצֵ

יַע ֹאֶמר,  יד ָהָרִקיַע: יֹום ְליֹום ַיּבִ ה ָיָדיו ַמּגִ ּוַמֲעׂשֵ

ָבִרים,  ֶמר ְוֵאין ּדְ ַעת: ֵאין ֹא֫ ה ּדָ ַלְיָלה ְיַחּוֶ ְוַלְיָלה ְלּ

ּוִבְקֵצה  ם  ַקּוָ ָיָצא  ָהָאֶרץ  ׇכל  ּבְ קֹוָלם:  ָמע  ִנׁשְ ִלי  ּבְ

ָחָתן  ֶהם: ְוהּוא ּכְ ם ֹאֶהל ּבָ ֶמׁש ׂשָ ֶ יֶהם, ַלּשׁ ֵתֵבל ִמּלֵ

ִמְקֵצה  ֹאַרח:  ָלרּוץ  ִגּבֹור  ּכְ יׂש  ָיׂשִ תֹו,  ֵמֻחּפָ יֵֹצא 

ר  ַמִים מֹוָצאֹו, ּוְתקּוָפתֹו ַעל ְקצֹוָתם, ְוֵאין ִנְסּתָ ָ ַהּשׁ

יַבת ָנֶפׁש, ֵעדּות  ִמיָמה ְמׁשִ֫ תֹו: ּתֹוַרת יהוה ּתְ ֵמַחּמָ

ִרים  ְיׁשָ ּקּוֵדי יהוה  ּפִ ִתי:  ּפֶ יַמת  ֶנֱאָמָנה ַמְחּכִ֫ יהוה 

ָרה ְמִאיַרת ֵעיָנִים: ִיְרַאת  ֵחי ֵלב, ִמְצַות יהוה ּבָ ּמְ ְמׂשַ

ֱאֶמת  יהוה  ֵטי  ּפְ ִמׁשְ ָלַעד,  ֶדת  עֹוֶמ֫ ְטהֹוָרה  יהוה 

ז ָרב, ּוְמתּוִקים  ָהב ּוִמּפָ ֱחָמִדים ִמּזָ ו: ַהֶנּ ָצְדקּו ַיְחּדָ

ֶהם,  ּבָ ִנְזָהר  ָך  ַעְבּדְ ם  ּגַ צּוִפים:  ְוֹנֶפת  ַבׁש  ִמּדְ

רֹות  ְסּתָ ִמּנִ ָיִבין,  ִמי  ִגיאֹות  ׁשְ ָרב:  ֵעֶקב  ְמָרם  ׁשׇ ּבְ

לּו ִבי, ָאז  ִיְמׁשְ ָך, ַאל  ִדים ֲחׂשְֹך ַעְבּדֶ ִמּזֵ ם  ּגַ ִני:  ַנּקֵ

תהלים קו

שם קנ

תהלים יט

ָרה  תֹו – מחומו. ּבָ ם – קרניהם. ּוְתקּוָפתֹו – והקפתו. ֵמַחּמָ ה – יגיד. ַקּוָ ְיַחּוֶ
– זכה, ברורה. ֵעֶקב – שכר.

ִדים – מרשעים. ֲחׂשְֹך – הצל.  רֹות – מחטאים שנעלמו ממני. ִמּזֵ ְסּתָ ִמּנִ
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ִפי  ִאְמֵרי  ְלָרצֹון  ִיְהיּו  ָרב:  ע  ׁשַ ִמּפֶ יִתי  ְוִנּקֵ ֵאיָתם 

י ְלָפֶניָך, יהוה צּוִרי ְוֹגֲאִלי: ְוֶהְגיֹון ִלּבִ

ה: הֹודּו  ִרים ָנאָוה ְתִהּלָ יהוה, ַלְיׁשָ יִקים ּבַ נּו ַצּדִ ַרּנְ

יר  ירּו לֹו ׁשִ רּו לֹו: ׁשִ ֵנֶבל ָעׂשֹור ַזּמְ ִכּנֹור, ּבְ ַליהוה ּבְ

ַבר יהוה,  ְדּ ר  ָיׁשָ י  ּכִ ְתרּוָעה:  ּבִ ן  ַנּגֵ יבּו  ָחָדׁש, ֵהיִט֫

ט, ֶחֶסד  ּפָ ֱאמּוָנה: ֹאֵהב ְצָדָקה ּוִמׁשְ הּו ּבֶ ְוׇכל ַמֲעׂשֵ

ַנֲעׂשּו,  ַמִים  ׁשָ יהוה  ְדַבר  ּבִ ָהָאֶרץ:  ָמְלָאה  יהוה 

ֹנֵתן  ם,  ַהּיָ ֵמי  ד  ּנֵ ּכַ ּכֵֹנס  ְצָבָאם:  ל  ּכׇ יו  ּפִ ּוְברּוַח 

ּנּו  ל ָהָאֶרץ, ִמּמֶ הֹומֹות: ִייְראּו ֵמיהוה ּכׇ אֹוָצרֹות ּתְ ּבְ

ה  ִהי, הּוא ִצּוָ י הּוא ָאַמר ַוּיֶ ֵבי ֵתֵבל: ּכִ ל יֹׁשְ ָיגּורּו ּכׇ

בֹות  ַמְחׁשְ ֵהִניא  ּגֹוִים,  ֲעַצת  ֵהִפיר  יהוה  ֲעֹמד:  ַוּיַ

בֹות ִלּבֹו  ֲעֹמד, ַמְחׁשְ ים: ֲעַצת יהוה ְלעֹוָלם ּתַ ַעּמִ

ָהָעם  ֱאלָֹהיו,  יהוה  ר  ֲאׁשֶ ַהּגֹוי  ֵרי  ַאׁשְ ָוֹדר:  ְלֹדר 

ָרָאה ֶאת  יט יהוה,  ִהּבִ ַמִים  ָ ִמּשׁ ְלַנֲחָלה לֹו:  ַחר  ּבָ

ל  ּכׇ ֶאל  יַח,  ּגִ ִהׁשְ ְבּתֹו  ׁשִ כֹון  ִמּמְ ָהָאָדם:  ֵני  ּבְ ל  ּכׇ

ל  ּכׇ ֶאל  ִבין  ַהּמֵ ם,  ִלּבָ ַיַחד  ַהּיֵֹצר  ָהָאֶרץ:  ֵבי  יֹׁשְ

ּבֹור לֹא  ּגִ ׇרב ָחִיל,  ּבְ ע  נֹוׁשָ ֶלְך  ַהּמֶ יֶהם: ֵאין  ַמֲעׂשֵ

ֶקר ַהּסּוס ִלְתׁשּוָעה, ּוְברֹב ֵחילֹו  ׇרב ּכַֹח: ׁשֶ ֵצל ּבְ ִיּנָ

ַלְמַיֲחִלים  ְיֵרָאיו,  ֶאל  יהוה  ֵעין  ה  ִהּנֵ ט:  ְיַמּלֵ לֹא 

ָרָעב:  ּבָ ּוְלַחּיֹוָתם  ם,  ַנְפׁשָ ֶות  ִמּמָ יל  ְלַהּצִ ְלַחְסּדֹו: 

י בֹו  ּכִ נּו הּוא:  ּוָמִגּנֵ ֶעְזֵרנּו  ַליהוה,  ָתה  ִחּכְ נּו  ַנְפׁשֵ

תהלים לג

י – מחשבות לבי. ָנאָוה – נאה, )מתאימה(.  ֵאיָתם – אהיה תמים. ְוֶהְגיֹון ִלּבִ
ָתה  ִהי – )העולם(. ֵהִניא – ֵהֵפר, ביטל. ִחּכְ ד – כחומה. ָיגּורּו – יפחדו. ַוּיֶ ּנֵ ּכַ

– קיוותה. 
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ָך  ַחְסּדְ ְיִהי  ׇקְדׁשֹו ָבָטְחנּו:  ם  ְבׁשֵ י  ּכִ נּו,  ִלּבֵ ַמח  ִיׂשְ

ר ִיַחְלנּו ָלְך: ֲאׁשֶ יהוה ָעֵלינּו ּכַ

הּו  ּנֹותֹו ֶאת ַטְעמֹו ִלְפֵני ֲאִביֶמֶלְך ַוְיָגְרׁשֵ ׁשַ ְלָדִוד, ּבְ

תֹו  ִהּלָ ּתְ ִמיד  ּתָ ֵעת,  ׇכל  ּבְ ֲאָבְרָכה ֶאת יהוה  ַלְך:  ַוּיֵ

ֲעָנִוים  ְמעּו  ִיׁשְ י,  ַנְפׁשִ ל  ְתַהּלֵ ּתִ יהוה  ּבַ ִפי:  ּבְ

ו:  מֹו ַיְחּדָ י, ּוְנרֹוְמָמה ׁשְ לּו ַליהוה ִאּתִ ּדְ חּו: ַגּ ָמ֫ ְוִיׂשְ

יָלִני:  ִהּצִ ל ְמגּורֹוַתי  ּוִמּכׇ ְוָעָנִני,  י ֶאת יהוה  ּתִ ַרׁשְ ּדָ
ָעִני  ֶזה  רּו:  ֶיְחּפָ֫ ַאל  ּוְפֵניֶהם  רּו,  ְוָנָה֫ ֵאָליו  יטּו  ִהּבִ
ֹחֶנה  יעֹו:  הֹוׁשִ ָצרֹוָתיו  ל  ּוִמּכׇ ֵמַע,  ׁשָ ַויהוה  ָקָרא 

ּוְראּו  ַטֲעמּו  ֵצם:  ַוְיַחּלְ ִליֵרָאיו  ָסִביב  ַמְלַאְך יהוה 

ֶאת  ְיראּו  ּבֹו:  ֶיֱחֶסה  ֶבר  ַהּגֶ ֵרי  ַאׁשְ יהוה,  טֹוב  י  ּכִ

ִפיִרים ָרׁשּו֮  י ֵאין ַמְחסֹור ִליֵרָאיו: ּכְ יו, ּכִ יהוה ְקדֹׁשָ

י יהוה לֹא ַיְחְסרּו ׇכל טֹוב: ְלכּו ָבִנים  בּו, ְודְֹרׁשֵ ְוָרֵע֫

ְדֶכם: ִמי ָהִאיׁש ֶהָחֵפץ  ְמעּו ִלי, ִיְרַאת יהוה ֲאַלּמֶ ׁשִ

ים, ֹאֵהב ָיִמים ִלְראֹות טֹוב: ְנצֹור ְלׁשֹוְנָך ֵמָרע,  ַחּיִ

ׁש  ּקֵ ה טֹוב, ּבַ ר ִמְרָמה: סּור ֵמָרע ַוֲעׂשֵ ּבֵ ָפֶתיָך ִמּדַ ּוׂשְ

ְוׇאְזָניו  יִקים,  ַצּדִ ֶאל  יהוה  ֵעיֵני  הּו:  ְוׇרְדֵפ֫ לֹום  ׁשָ

י ָרע, ְלַהְכִרית ֵמֶאֶרץ  ׂשֵ ֹע֫ ֵני יהוה ּבְ ְוָעָתם: ּפְ ֶאל ׁשַ

יָלם:  ל ָצרֹוָתם ִהּצִ ַע, ּוִמּכׇ ֵמ֫ ִזְכָרם: ָצֲעקּו ַויהוה ׁשָ

יַע:  יֹוׁשִ ֵאי רּוַח  ּכְ ּדַ ְוֶאת  ֵרי ֵלב,  ּבְ ְלִנׁשְ ָקרֹוב יהוה 

תהלים לד

ִיַחְלנּו – קיווינו. 
ּנֹותֹו – כאשר שינה. ַטְעמֹו – התנהגותו. ְמגּורֹוַתי - פחדיי. ֵאָליו – )אל  ׁשַ ּבְ
 – ָרׁשּו  ויצילם.   – ֵצם  ַוְיַחּלְ ייבושו.   – רּו  ֶיְחּפָ פניהם.  אֹורּו   – ְוָנָהרּו  ה’(. 

ֵאי – המדוכאים.  ּכְ התרוששו. ּדַ
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ׁשֵֹמר  יהוה:  יֶלּנּו  ַיּצִ ם  ּלָ ּוִמּכֻ יק,  ַצּדִ ָרעֹות  ַרּבֹות 
מֹוֵתת  ּתְ ָרה:  ּבָ֫ ִנׁשְ לֹא  ה  ּנָ ֵמֵה֫ ַאַחת  ַעְצמֹוָתיו,  ל  ּכׇ

מּו: ּפֹוֶדה יהוה ֶנֶפׁש  יק ֶיְאׁשָ֫ ע ָרָעה, ְוׂשְֹנֵאי ַצּדִ ָרׁשָ

ל ַהחֹוִסים ּבֹו: מּו ּכׇ ֲעָבָדיו, ְולֹא ֶיְאׁשְ

ה  ַאּתָ ָמעֹון  ֲאֹדָני,  ָהֱאלִֹהים,  ִאיׁש  ה  ְלֹמׁשֶ ה  ִפּלָ ּתְ

֫חֹוֵלל  ַוּתְ דּו  ֻיּלָ ָהִרים  ֶטֶרם  ּבְ ָוֹדר:  ֹדר  ּבְ נּו  ּלָ ָהִייָת 

ב  ׁשֵ ּתָ ֵאל:  ה  ַאּתָ עֹוָלם  ַעד  ּוֵמעֹוָלם  ְוֵתֵבל,  ֶאֶרץ 

י ֶאֶלף  א, ַוּתֹאֶמר ׁשּובּו ְבֵני ָאָדם: ּכִ ּכָ ֱאנֹוׁש ַעד ּדַ

מּוָרה  ְוַאׁשְ ַיֲעֹבר,  י  ּכִ ֶאְתמֹול  יֹום  ּכְ ֵעיֶניָך  ּבְ ִנים  ׁשָ

ָחִציר ַיֲחלֹף:  ּבֶֹקר ּכֶ ָנה ִיְהיּו, ּבַ ם ׁשֵ ְיָלה: ְזַרְמּתָ ַבּלָ

י  ּכִ ְוָיֵבׁש:  ְימֹוֵלל  ָלֶעֶרב  ְוָחָלף,  ָיִציץ  ּבֶֹקר  ּבַ

ֲעֹוֹנֵתינּו  ה  ּתָ ׁשַ ִנְבָהְלנּו:  ּוַבֲחָמְתָך  ָך,  ְבַאּפֶ ָכִלינּו 

נּו  ּפָ ָיֵמינּו  ׇכל  י  ּכִ ֶניָך:  ּפָ ִלְמאֹור  ֲעֻלֵמנּו  ָך,  ְלֶנְגּדֶ

נֹוֵתינּו  ׁשְ ְיֵמי  ֶהֶגה:  ְכמֹו  ֵנינּו  ׁשָ ינּו  ּלִ ּכִ ְבֶעְבָרֶתָך, 

ָנה,  ׁשָ מֹוִנים  ׁשְ ְגבּורֹת  ּבִ ְוִאם  ָנה,  ׁשָ ְבִעים  ׁשִ ָבֶהם 

ָפה: ִמי יֹוֵדַע ֹעז  ֻע֫ י ָגז ִחיׁש ַוּנָ ֶון, ּכִ ם ָעָמל ָוָא֫ ְוׇרְהּבָ

ן הֹוַדע,  ָך: ִלְמנֹות ָיֵמינּו ּכֵ ּוְכִיְרָאְתָך ֶעְבָרֶת֫ ָך,  ַאּפֶ

תהלים צ

מּו – יסבלו. מֹוֵתת – תמית. ֶיְאׁשְ ַרּבֹות ָרעֹות – )אם תבואנה(. ּתְ
מּוָרה  א – עד שיהיה מדוכא. ְוַאׁשְ ּכָ חֹוֵלל - יצרת. ַעד ּדַ ָמעֹון – מחסה. ַוּתְ
עוברות  מזרים את השנים, שהן  אתה   – ִיְהיּו  ָנה  ׁשֵ ם  ְזַרְמּתָ הלילה.  שליש   –
 . ה – שמָתּ ּתָ כמו שינה. ְוָחָלף – יגדל )לשון ”יחליפו כח”(. ְימֹוֵלל – ייבֹול. ׁשַ

כעסך.  בגלל   – ְבֶעְבָרֶתָך  מאור.  לפני   – ִלְמאֹור  ילדותנו.  מעשי   – ֲעֻלֵמנּו 
ֻעָפה  ם – וגאוותם. ָעָמל ָוָאֶון – הבל וריק. ָגז – עבר. ַוּנָ ֶהֶגה – הברה. ְוׇרְהּבָ
– ונחלוף )גם אנחנו(. ּוְכִיְרָאְתָך ֶעְבָרֶתָך – כגודל כעסך כך צריך להיות גודל 

ן הֹוַדע – כיוון שידוע המניין הקצר של ימינו. היראה מפניך. ִלְמנֹות ָיֵמינּו ּכֵ
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ֵחם  ְוָנִבא ְלַבב ׇחְכָמה: ׁשּוָב֮ה יהוה ַעד ָמָתי, ְוִהּנָ

ְמָחה  ָנה ְוִנׂשְ ָך, ּוְנַרּנְ ֵענּו ַבּבֶֹקר ַחְסּדֶ ּבְ ַעל ֲעָבֶדיָך: ׂשַ

ָרִאינּו  נֹות  ׁשְ יָתנּו,  ִעּנִ ימֹות  ּכִ ֵחנּו  ּמְ ׂשַ ָיֵמינּו:  ׇכל  ּבְ

ֵניֶהם:  ֶלָך, ַוֲהָדְרָך ַעל ּבְ ָרָעה: ֵיָרֶאה ֶאל ֲעָבֶדיָך ָפע�

ָיֵדינּו  ה  ּוַמֲעׂשֵ ָעֵלינּו,  ֱאלֵֹהינּו  ֲאֹדָני  ַעם  ֹנ֫ ִויִהי 

הּו: ה ָיֵדינּו ּכֹוְנֵנ֫ ּכֹוְנָנה ָעֵלינּו, ּוַמֲעׂשֵ

י ִיְתלֹוָנן: ֹאַמר ַליהוה  ּדַ ֵצל ׁשַ ֵסֶתר ֶעְליֹון, ּבְ ב ּבְ יֹׁשֵ

יְלָך  י הּוא ַיּצִ ַמְחִסי ּוְמצּוָדִתי, ֱאלַֹהי ֶאְבַטח ּבֹו: ּכִ

ֶסְך ָלְך, ְוַתַחת  ֶאְבָרתֹו ָי֫ ֶבר ַהּוֹות: ּבְ ח ָיקּוׁש, ִמּדֶ ִמּפַ

ַחד  ה ְוֹסֵחָרה ֲאִמּתֹו: לֹא ִתיָרא ִמּפַ֫ ְחֶסה, ִצּנָ ָנָפיו ּתֶ ּכְ

ֶטב  ֹאֶפל ַיֲהלְֹך, ִמּקֶ ֶבר ּבָ ָלְיָלה, ֵמֵחץ ָיעּוף יֹוָמם: ִמּדֶ

ִמיִמיֶנָך,  ּוְרָבָבה  ֶאֶלף  ָך  ּדְ ִמּצִ ִיּפֹל  ָרִים:  ָצה� ָיׁשּוד 

ִעים  ַמת ְרׁשָ ּלֻ יט, ְוׁשִ ֵעיֶניָך ַתּבִ ׁש: ַרק ּבְ ֵאֶליָך לֹא ִיּגָ

ְמּתָ ְמעֹוֶנָך:  ה יהוה ַמְחִסי, ֶעְליֹון ׂשַ י ַאּתָ ְרֶאה: ּכִ ּתִ

י  ֶלָך: ּכִ ָאה� ה ֵאֶליָך ָרָעה, ְוֶנַגע לֹא ִיְקַרב ּבְ לֹא ְתֻאּנֶ

ִים  ּפַ ָרֶכיָך: ַעל ּכַ ׇכל ּדְ ׇמְרָך ּבְ ְך ִלׁשְ ה ּלָ ַמְלָאָכיו ְיַצּוֶ

ָוֶפֶתן  ַחל  ׁשַ ַעל  ַרְגֶלָך:  ֶאֶבן  ּבָ ּגֹוף  ּתִ ן  ּפֶ ֫אּוְנָך,  ִיּשָׂ

תהלים צא

 – ָמָתי  ַעד  )מחמתך(.   – ׁשּוָבה  חכמה.  ללב  נכניס   – ׇחְכָמה  ְלַבב  ְוָנִבא 
ֹנַעם –  ַוֲהָדְרָך – כבודך.  ֵחם – חשוב עליו טובה במקום רעה.  ְוִהּנָ )תכעס(. 

השפעת טובו ואהבתו. ּכֹוְנָנה – חֵזק, הצַלח.

ִיְתלֹוָנן – יתגורר. ּוְמצּוָדִתי – מגיני. ָיקּוׁש – טמון כמוקש. ַהּוֹות – אסונות. 
ה ְוסֹוֵחָרה – מיני מגן. ֲאִמּתֹו – חסדו.  ֶאְבָרתֹו – בכנפו. ָיֶסְך – יסוכך. ִצּנָ ּבְ
ַמת – ועונש. ְמעֹוֶנָך  ּלֻ ֶטב – מֶדֶבר, ממוות. ָיׁשּוד – ישדוד, ישמיד. ְוׁשִ ִמּקֶ

– ַמְחְסָך. 
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ֵטהּו,  ק ַוֲאַפּלְ י ִבי ָחׁשַ ין: ּכִ ִפיר ְוַתּנִ ְרֹמס ּכְ ְדרְֹך, ּתִ ּתִ

ִמי: ִיְקָרֵאִני ְוֶאֱעֵנהּו, ִעּמֹו ָאֹנִכי  י ָיַדע ׁשְ ֵבהּו ּכִ ּגְ ֲאׂשַ

יֵעהּו  ּבִ ֶרְך ָיִמים ַאׂשְ ֵדהּו: ֹא֫ ֵצהּו ַוֲאַכּבְ ְבָצָרה, ֲאַחּלְ

ְוַאְרֵאהּו  יֵעהּו  ּבִ ַאׂשְ ָיִמים  ֹאֶרְך  יׁשּוָעִתי:  ּבִ ְוַאְרֵאהּו 
יׁשּוָעִתי: ּבִ

ה,  י ִנְפָלאֹות ָעׂשָ יר ָחָדׁש, ּכִ ירּו ַליהוה ׁשִ ִמְזמֹור, ׁשִ

יהוה  הֹוִדיַע  ׇקְדׁשֹו:  ּוְזרֹוַע  ְיִמינֹו  ּלֹו  יָעה  הֹוׁשִ

ַחְסּדֹו  ָזַכר  ִצְדָקתֹו:  ה  ּלָ ּגִ ַהּגֹוִים  ְלֵעיֵני  ְיׁשּוָעתֹו, 

ֵאת  ָאֶרץ  ַאְפֵסי  ׇכל  ָראּו  ָרֵאל,  ִיׂשְ ְלֵבית  ֶוֱאמּוָנתֹו 

ְצחּו  ּפִ ָהָאֶרץ,  ל  ּכׇ ַליהוה  ָהִריעּו  ֱאלֵֹהינּו:  ְיׁשּוַעת 

ְוקֹול  ִכּנֹור  ּבְ ִכּנֹור,  ּבְ ַליהוה  רּו  ַזּמְ רּו:  ְוַזּמֵ֫ נּו  ְוַרּנְ

ֶלְך  יעּו ִלְפֵני ַהּמֶ ֲחצְֹצרֹות ְוקֹול ׁשֹוָפר ָהִר֫ ִזְמָרה: ּבַ

ֵבי ָבּה: ְנָהרֹות  ׁשְ ֵבל ְויֹ֫ ם ּוְמלֹאֹו, ּתֵ יהוה: ִיְרַעם ַהּיָ

ָבא  י  ּכִ יהוה  ִלְפֵני  נּו:  ְיַרּנֵ֫ ָהִרים  ַיַחד  ָכף,  ִיְמֲחאּו 

ִרים: ֵמיׁשָ ים ּבְ ֶדק ְוַעּמִ ֶצ֫ ֵבל ּבְ ּפֹט ּתֵ ּפֹט ָהָאֶרץ, ִיׁשְ ִלׁשְ

ָיֹבא  ֵמַאִין  ֶהָהִרים,  ֵעיַני ֶאל  א  ֶאּשָׂ ֲעלֹות,  ַלּמַ יר  ׁשִ

ַאל  ָוָאֶרץ:  ַמִים  ׁשָ ה  ֹעׂשֵ יהוה,  ֵמִעם  ֶעְזִרי  ֶעְזִרי: 

ָינּום  ה לֹא  ִהּנֵ ׁשְֹמֶרָך:  ָינּום  ַרְגֶלָך, ַאל  ַלּמֹוט  ן  ִיּתֵ

יהוה  ׁשְֹמֶרָך,  יהוה  ָרֵאל:  ִיׂשְ ׁשֹוֵמר  ן  ִייׁשָ ְולֹא 

ה, ְוָיֵרַח  ּכָ ֶמׁש לֹא ַיּכֶ ֶ ָך ַעל ַיד ְיִמיֶנָך: יֹוָמם ַהּשׁ ִצּלְ

תהלים צח

שם קכא

ֵבהּו – אחזקהו.  ּגְ ֵטהּו – ואצילהו. ֲאׂשַ ַוֲאַפּלְ
ִרים – ביושר. ֵמיׁשָ ְצחּו – )פה ברינה(. ּבְ ַאְפֵסי – קצווי. ּפִ

ַלּמֹוט – להתמוטט. 
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ָך:  ֹמר ֶאת ַנְפׁשֶ ל ָרע, ִיׁשְ ׇמְרָך ִמּכׇ ְיָלה: יהוה ִיׁשְ ּלָ ּבַ

ה ְוַעד עֹוָלם: ׇמר ֵצאְתָך ּובֹוֶאָך ֵמַעּתָ יהוה ִיׁשְ

ית  ּבֵ ִלי  ֹאְמִרים  ּבְ י  ַמְחּתִ ׂשָ ְלָדִוד,  ֲעלֹות  ַהּמַ יר  ׁשִ

ָלִם:  ָעַרִיְך ְירּוׁשָ ׁשְ יהוה ֵנֵלְך: ֹעְמדֹות ָהיּו ַרְגֵלינּו ּבִ

ם  ָ ּשׁ ו: ׁשֶ ָרה ָלּה ַיְחּדָ ֻחּבְ ִעיר ׁשֶ נּוָיה ּכְ ַלִם ַהּבְ ְירּוׁשָ

ְלֹהדֹות  ָרֵאל,  ְלִיׂשְ ֵעדּות  ָיּה  ְבֵטי  ׁשִ ָבִטים  ׁשְ ָעלּו 

ט,  ּפָ ְלִמׁשְ ִכְסאֹות  בּו  ָיׁשְ ה  ּמָ ׁשָ י  ּכִ יהוה:  ם  ְלׁשֵ

ָליּו  ָלִם, ִיׁשְ לֹום ְירּוׁשָ ֲאלּו ׁשְ ִוד: ׁשַ ְסאֹות ְלֵבית ּדָ ּכִ

ַאְרְמנֹוָתִיְך:  ּבְ ְלָוה  ׁשַ ֵחיֵלְך,  ּבְ לֹום  ׁשָ ְיִהי  ֹאֲהָבִיְך: 

ְלַמַען  ְך:  ּבָ לֹום  ׁשָ א  ּנָ ָרה  ֲאַדּבְ ְוֵרָעי,  ַאַחי  ְלַמַען 

ה טֹוב ָלְך: ית יהוה ֱאלֵֹהינּו, ֲאַבְקׁשָ ּבֵ

ִבי  ַהּיֹׁשְ ֵעיַני,  ֶאת  אִתי  ָנׂשָ ֵאֶליָך  ֲעלֹות,  ַהּמַ יר  ׁשִ

ֵעיֵני  ה ְכֵעיֵני ֲעָבִדים ֶאל ַיד ֲאדֹוֵניֶהם, ּכְ ָמִים: ִהּנֵ ָ ּשׁ ּבַ

ן ֵעיֵנינּו ֶאל יהוה ֱאלֵֹהינּו  ּה, ּכֵ ִבְרּתָ ְפָחה ֶאל ַיד ּגְ ׁשִ

ַבְענּו בּוז:  י ַרב ׂשָ נּו, ּכִ נּו יהוה ׇחּנֵ נּו: ׇחּנֵ ׇחּנֵ ּיְ ַעד ׁשֶ

ַהּבּוז  ים,  ֲאַנּנִ ַ ַהּשׁ ַעג  ַהּלַ נּו  ַנְפׁשֵ ּה  ּלָ ְבָעה  ׂשָ ת  ַרּבַ

ִלְגֵאי יֹוִנים:

ָיה ָלנּו, יֹאַמר  ָה֫ ֲעלֹות ְלָדִוד, לּוֵלי יהוה ׁשֶ יר ַהּמַ ׁשִ

ָעֵלינּו  קּום  ּבְ ָלנּו  ָיה  ָה֫ ׁשֶ יהוה  לּוֵלי  ָרֵאל:  ִיׂשְ ָנא 

תהלים קכב

שם קכג

שם קכד

ָליּו –  ו – כל חלקי ירושלים מחוברים יחד, עיר בצורה. ִיׁשְ ָרה ָלּה ַיְחּדָ ֻחּבְ ׁשֶ
ֵחיֵלְך – בחומתך. יישבו בשלווה. ּבְ

ִלְגֵאי יֹוִנים – לגאים המדכאים. 
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ֲאַזי  נּו:  ּבָ ם  ַאּפָ ֲחרֹות  ּבַ ָלעּונּו,  ּבְ ים  ַחּיִ ֲאַזי  ָאָדם: 

נּו: ֲאַזי ָעַבר  ְחָלה ָעַבר ַעל ַנְפׁשֵ ָטפּונּו, ַנ֫ ִים ׁשְ ַהּמַ

א  לֹּ ׁשֶ יהוה,  רּוְך  ּבָ ידֹוִנים:  ַהּזֵ ִים  ַהּמַ נּו  ַנְפׁשֵ ַעל 

ח  ִצּפֹור ִנְמְלָטה ִמּפַ נּו ּכְ יֶהם: ַנְפׁשֵ ּנֵ ְנָתָננּו ֶטֶרף ְלׁשִ

ם  ׁשֵ ר ַוֲאַנְחנּו ִנְמָלְטנּו: ֶעְזֵרנּו ּבְ ּבָ ח ִנׁשְ ים, ַהּפַ יֹוְקׁשִ

ַמִים ָוָאֶרץ: ה ׁשָ יהוה ֹעׂשֵ

ם יהוה, ַהְללּו ַעְבֵדי יהוה:  ַהְללּוָיּה, ַהְללּו ֶאת ׁשֵ

ֱאלֵֹהינּו:  ית  ּבֵ ַחְצרֹות  ּבְ יהוה,  ֵבית  ּבְ ֹעְמִדים  ׁשֶ

י  ּכִ י ָנִעים:  ּכִ מֹו  רּו ִלׁשְ ַזּמְ י טֹוב יהוה,  ּכִ ַהְללּוָיּה 

י  י ֲאִני ָיַדְעּתִ תֹו: ּכִ ָרֵאל ִלְסֻגּלָ ַחר לֹו ָיּה, ִיׂשְ ַיֲעֹקב ּבָ

ר  ֲאׁשֶ ּכֹל  ֱאלִֹהים:  ל  ִמּכׇ ַוֲאֹדֵנינּו  יהוה,  ָגדֹול  י  ּכִ

ְוׇכל  ים  ּמִ ּיַ ּבַ ּוָבָאֶרץ,  ַמִים  ָ ּשׁ ּבַ ה,  ָעׂשָ יהוה  ָחֵפץ 

ָרִקים  ּבְ ָהָאֶרץ,  ִמְקֵצה  ִאים  ְנׂשִ ַמֲעֶלה  הֹומֹות:  ּתְ

ה  ִהּכָ ׁשֶ ֵמאֹוְצרֹוָתיו:  ֫רּוַח  מֹוֵצא  ה,  ָעׂשָ ָטר  ַלּמָ

אֹוֹתת  ַלח  ׁשָ ֵהָמה:  ּבְ ַעד  ֵמָאָדם  ִמְצָרִים,  כֹוֵרי  ּבְ

ַפְרֹעה ּוְבׇכל ֲעָבָדיו:  ִכי ִמְצָרִים, ּבְ תֹוֵכ֫ ּומֹוְפִתים ּבְ

ים, ְוָהַרג ְמָלִכים ֲעצּוִמים: ְלִסיחֹון  ה ּגֹוִים ַרּבִ ִהּכָ ׁשֶ

ן, ּוְלֹכל ַמְמְלכֹות  ׁשָ ֶמֶלְך ָהֱאֹמִרי, ּוְלעֹוג ֶמֶלְך ַהּבָ

ַעּמֹו:  ָרֵאל  ְלִיׂשְ ַנֲחָלה  ַנֲחָלה,  ַאְרָצם  ְוָנַתן  ַען:  ָנ֫ ּכְ

י ָיִדין  ְמָך ְלעֹוָלם, יהוה ִזְכְרָך ְלֹדר ָוֹדר: ּכִ יהוה ׁשִ

ֶסף  י ַהּגֹוִים ּכֶ יהוה ַעּמֹו, ְוַעל ֲעָבָדיו ִיְתֶנָחם: ֲעַצּבֵ

תהלים קלה

ידֹוִנים – הגועשים.  ֲחרֹות – כאשר חרה. ַנְחָלה – נחל. ַהּזֵ ּבַ
ִאים – עננים. מֹוֵצא – מוציא. ָיִדין – יריב ריב עמו. ִיְתֶנָחם – יינחם על  ְנׂשִ

הרעה. 
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רּו,  ְיַדּבֵ ְולֹא  ָלֶהם  ה  ּפֶ ָאָדם:  ְיֵדי  ה  ַמֲעׂשֵ ְוָזָהב, 

ַיֲאִזינּו,  ְולֹא  ָלֶהם  ׇאְזַנִים  ִיְראּו:  ְולֹא  ָלֶהם  ֵעיַנִים 

יֶהם,  ֹעׂשֵ ִיְהיּו  מֹוֶהם  ּכְ ִפיֶהם:  ּבְ רּוַח  ֶיׁש  ֵאין  ַאף 

ְרכּו ֶאת יהוה,  ָרֵאל ּבָ ית ִיׂשְ ֶהם: ּבֵ ר ּבֵֹטַח ּבָ ּכֹל ֲאׁשֶ

ְרכּו ֶאת  ּבָ ִוי  ַהּלֵ ית  ּבֵ ְרכּו ֶאת יהוה:  ּבָ ַאֲהרֹן  ית  ּבֵ

יהוה  רּוְך  ּבָ יהוה:  ֶאת  ְרכּו  ּבָ יהוה  ִיְרֵאי  יהוה, 

ָלִם, ַהְללּוָיּה: ּיֹון, ׁשֵֹכן ְירּוׁשָ ִמּצִ

י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: ּכִ י טֹוב,  הֹודּו ַליהוה ּכִ

י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: ּכִ הֹודּו ֵלאלֵֹהי ָהֱאלִֹהים,  

י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: ּכִ הֹודּו ַלֲאֹדֵני ָהֲאֹדִנים,  

י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: ּכִ ֹדלֹות ְלַבּדֹו,  ה ִנְפָלאֹות ּגְ ְלֹעׂשֵ

י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: ּכִ ְתבּוָנה,   ַמִים ּבִ ָ ה ַהּשׁ ְלֹעׂשֵ

י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: ּכִ ִים,  ְלרֹוַקע ָהָאֶרץ ַעל ַהּמָ

י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: ּכִ ֹדִלים,   ה אֹוִרים ּגְ ְלֹעׂשֵ

י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: ּכִ ּיֹום,  ֶלת ּבַ ֶמׁש ְלֶמְמׁשֶ ֶ ֶאת ַהּשׁ

ְיָלה,  ּלָ לֹות ּבַ ַח ְוכֹוָכִבים ְלֶמְמׁשְ ֵר֫ ֶאת ַהּיָ

י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: ּכִ  

י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: ּכִ ְבכֹוֵריֶהם,  ה ִמְצַרִים ּבִ ְלַמּכֵ

י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: ּכִ ָרֵאל ִמּתֹוָכם,  ַוּיֹוֵצא ִיׂשְ

י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: ּכִ ָיד ֲחָזָקה ּוִבְזרֹוַע ְנטּוָיה,  ּבְ

י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: ּכִ ְלֹגֵזר ַים סּוף ִלְגָזִרים, 

תהלים קלו

ְלרֹוַקע – למי שפוֵרׂש. 
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י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: ּכִ תֹוכֹו,  ָרֵאל ּבְ ְוֶהֱעִביר ִיׂשְ

י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: ּכִ ְרֹעה ְוֵחילֹו ְבַים סּוף,  ְוִנֵער ּפַ

י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: ּכִ ר,  ְדּבָ ּמִ ְלמֹוִליְך ַעּמֹו ּבַ

י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: ּכִ ֹדִלים,  ה ְמָלִכים ּגְ ְלַמּכֵ

י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: ּכִ יִרים,  ֲהרֹג ְמָלִכים ַאּדִ ַוּיַ

י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: ּכִ ְלִסיחֹון ֶמֶלְך ָהֱאֹמִרי, 

י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: ּכִ ן,  ׁשָ ּוְלעֹוג ֶמֶלְך ַהּבָ

י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: ּכִ ְוָנַתן ַאְרָצם ְלַנֲחָלה, 

י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: ּכִ ָרֵאל ַעְבּדֹו,  ַנֲחָלה ְלִיׂשְ

י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: ּכִ ַכר ָלנּו,  ְפֵלנּו ָז֫ ׁשִ ּבְ ׁשֶ

י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: ּכִ ֵרינּו,  ְפְרֵקנּו ִמּצָ ַוּיִ

י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: ּכִ ר,  ׂשָ נֹוֵתן ֶלֶחם ְלׇכל ּבָ

י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: ּכִ ָמִים,  ָ הֹודּו ְלֵאל ַהּשׁ

ְלַחי עֹוָלִמים: ֶרת ְוָהֱאמּוָנה  ָהַאּדֶ

ְלַחי עֹוָלִמים: ָרָכה  יָנה ְוַהּבְ ַהּבִ

ְלַחי עֹוָלִמים: ה  ֻדּלָ ֲאָוה ְוַהּגְ ַהּגַ

ְלַחי עֹוָלִמים: ּבּור  ָעה ְוַהּדִ ַהּדֵ

ְלַחי עֹוָלִמים: ַההֹוד ְוֶהָהָדר 

ְלַחי עֹוָלִמים: ִתיקּות  ַעד ְוַהּוָ ֫ ַהּוַ

ְלַחי עֹוָלִמים: ַהר  ְך ְוַהּזֹ ַהּזֹ

ְלַחי עֹוָלִמים: ֶסן  ִיל ְוַהֹח֫ ַהַח֫

ראשונים(.  )ברית   – ָלנּו  ָזַכר  בשפלותנו.   – ְפֵלנּו  ׁשִ ּבְ ׁשֶ וטיבע.   – ְוִנֵער 
ְפְרֵקנּו – ויגאלנו. ַוּיִ

ֶרת – מלשון אדיר. ְוַהֹחֶסן – והחוזק.  ָהַאּדֶ
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ְלַחי עֹוָלִמים: ַהר  ֶכס ְוַהּטֹ ֫ ַהּטֶ

ְלַחי עֹוָלִמים: ְרָאה  חּוד ְוַהּיִ ַהּיִ

ְלַחי עֹוָלִמים: בֹוד  ֶתר ְוַהּכָ ַהּכֶ֫

ְלַחי עֹוָלִמים: ּבּוב  ַקח ְוַהּלִ ַהּלֶ

ְלַחי עֹוָלִמים: ָלה  ְמׁשָ לּוָכה ְוַהּמֶ ַהּמְ

ְלַחי עֹוָלִמים: ַצח  ַהּנֹוי ְוַהּנֵ֫

ְלַחי עֹוָלִמים: ֶגב  ּגּוי ְוַהּשֶׂ ַהּסִ

ְלַחי עֹוָלִמים: ָהעֹז ְוָהֲעָנָוה 

ְלַחי עֹוָלִמים: ֵאר  דּות ְוַהּפְ ַהּפְ

ְלַחי עֹוָלִמים: ֶדק  ִבי ְוַהּצֶ ַהּצְ

ְלַחי עֹוָלִמים: ה  ָ ֻדּשׁ ִריָאה ְוַהּקְ ַהּקְ

ְלַחי עֹוָלִמים: ָהרֹן ְוָהרֹוֵממּות 

ְלַחי עֹוָלִמים: ַבח  ֶ יר ְוַהּשׁ ִ ַהּשׁ

ְלַחי עֹוָלִמים: ְפֶאֶרת  ה ְוַהּתִ ִהּלָ ַהּתְ

בהושענא רבה וביום העצמאות ובכ”ח באייר )יום ירושלים( עוברים כאן ל”פסוקי 

דזמרה” שבעמ’ 50.

”פסוקי דזמרה” יש להם ברכה לפניהם, ברכת ”ברוך שאמר”, ולאחריהם ברכת 

”ישתבח”. אין להפסיק בדיבור מהתחלת פסוקי דזמרה עד אחרי תפילת העמידה.

א  ם ִיחּוד ֻקְדׁשָ ַח ֶאת ּבֹוְרִאי, ְלׁשֵ ּבֵ ל ּוְלׁשַ י ְלהֹודֹות ּוְלַהּלֵ ן ֶאת ּפִ ֲהֵריִני ְמַזּמֵ

ָרֵאל. ל ִיׂשְ ם ּכׇ ׁשֵ ּה ַעל ְיֵדי ַההּוא ָטִמיר ְוֶנְעָלם ּבְ ִכיְנּתֵ ִריְך הּוא ּוׁשְ ּבְ

ברכה שלפני פסוקי דזמרה

רּוְך אֹוֵמר  רּוְך הּוא, ּבָ ָאַמר ְוָהָיה ָהעֹוָלם, ּבָ רּוְך ׁשֶ ּבָ

ית,  ה ְבֵראׁשִ רּוְך עֹוׂשֶ ם, ּבָ רּוְך ּגֹוֵזר ּוְמַקּיֵ ה, ּבָ ְועֹוׂשֶ

 – ִבי  ַהּצְ מלשון שגיא.   – ּגּוי  ַהּסִ ונטיית הלב.   – ּבּוב  ְוַהּלִ היופי.   – ֶכס  ַהּטֶ
התפארת.

ה  עֹוׂשֶ העולם.  נברא  שבמאמרו  מי  ברוך   – ָהעֹוָלם  ְוָהָיה  ָאַמר  ׁשֶ רּוְך  ּבָ
ית – עושה מעשה בראשית.  ְבֵראׁשִ
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ִרּיֹות,  רּוְך ְמַרֵחם ַעל ַהּבְ רּוְך ְמַרֵחם ַעל ָהָאֶרץ, ּבָ ּבָ

ָלַעד  ַחי  רּוְך  ּבָ ִליֵרָאיו,  טֹוב  ָכר  ׂשָ ם  ּלֵ ְמׁשַ רּוְך  ּבָ

מֹו.  רּוְך ׁשְ יל, ּבָ רּוְך ּפֹוֶדה ּוַמּצִ ַצח, ּבָ ם ָלֶנ֫ ְוַקּיָ

ָהֵאל,  ָהעֹוָלם,  ֶמֶלְך  ֱאלֵֹהינּו  יהוה  ה  ַאּתָ רּוְך  ּבָ

ּוְמֹפָאר  ח  ּבָ ְמׁשֻ ַעּמֹו,  ֶפה  ּבְ ל  ַהְמֻהּלָ ָהַרֲחָמן,  ָאב 

ָך  ַעְבּדֶ ָדִוד  יֵרי  ּוְבׁשִ ַוֲעָבָדיו,  ֲחִסיָדיו  ְלׁשֹון  ּבִ

ּוִבְזִמירֹות,  ָבחֹות  ׁשְ ּבִ ֱאלֵֹהינּו,  יהוה  ְלָך  ְנַהּלֶ

ְמָך  יר ׁשִ ְוַנְזּכִ ְוַנְמִליְכָך  ּוְנָפֶאְרָך  ֲחָך  ּבֵ ּוְנׁשַ ְלָך  ּוְנַגּדֶ

ח  ּבָ נּו ֱאלֵֹהינּו, ָיִחיד, ֵחי ָהעֹוָלִמים, ֶמֶלְך ְמׁשֻ ַמְלּכֵ

יהוה,  ה  ַאּתָ רּוְך  ּבָ דֹול.  ַהּגָ מֹו  ׁשְ ַעד  ֲעֵדי  ּוְמֹפָאר 

חֹות. ּבָ ׁשְ ּתִ ל ּבַ ֶמֶלְך ְמֻהּלָ

ַליהוה,  ְלֹהדֹות  טֹוב  ת:  ּבָ ַ ַהּשׁ ְליֹום  יר  ׁשִ ִמְזמֹור 

ָך,  ֫ ַחְסּדֶ ּבֶֹקר  ּבַ יד  ְלַהּגִ ֶעְליֹון:  ְמָך  ְלׁשִ ר  ּוְלַזּמֵ

ֲעֵלי  ֶבל,  ָנ֫ ַוֲעֵלי  ָעׂשֹור  ֲעֵלי  ילֹות:  ּלֵ ּבַ ֶוֱאמּוָנְתָך 

י  ַמֲעׂשֵ ֶלָך, ּבְ ָפע� ִני יהוה ּבְ ֫ ְחּתַ ּמַ י ׂשִ ִכּנֹור: ּכִ יֹון ּבְ ִהּגָ

יָך יהוה, ְמֹאד ָעְמקּו  ְדלּו ַמֲעׂשֶ ּגָ ן: ַמה  ֲאַרּנֵ ָיֶדיָך 

לֹא  ּוְכִסיל  ֵיָדע,  לֹא  ַער  ּבַ֫ ִאיׁש  בֹוֶתיָך:  ַמְחׁשְ

ִציצּו  ַוּיָ ב  ֵעׂשֶ מֹו  ּכְ ִעים  ְרׁשָ ְפרַֹח  ּבִ ֹזאת:  ֶאת  ָיִבין 

ָמרֹום  ה  ְוַאּתָ ַעד:  ֲעֵדי  ְמָדם  ָ ְלִהּשׁ ֶון,  ָא֫ ֲעֵלי  ּפֹ֫ ל  ּכׇ

ה ֹאְיֶביָך  י ִהּנֵ ה ֹאְיֶביָך, יהוה, ּכִ י ִהּנֵ ְלֹעָלם יהוה: ּכִ

תהלים צב

ִכּנֹור – המיית הכינור; נועם השיר.  ּבְ יֹון  ִהּגָ ּנֹור – כלי נגינה.  ּכִ ָנֶבל,  ָעׂשֹור, 
ִציצּו – יפרחו.  ַוּיָ
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ְרֵאים  ּכִ ֶרם  ַוּתָ֫ ֶון:  ָא֫ ֲעֵלי  ּפֹ֫ ל  ּכׇ ְרדּו  ִיְתּפָ דּו,  יֹאֵב֫

ׁשּוָרי,  ּבְ ֵעיִני  ט  ּבֵ ַוּתַ ַרֲעָנן:  ֶמן  ׁשֶ ּבְ ּלִֹת֮י  ּבַ ַקְרִני, 

ָמר  ּתָ יק ּכַ ַמְעָנה ׇאְזָני: ַצּדִ ׁשְ ִמים ָעַלי ְמֵרִעים, ּתִ ּקָ ּבַ

ֵבית יהוה,  תּוִלים ּבְ ה: ׁשְ ּגֶ ָבנֹון ִיׂשְ ּלְ ֶאֶרז ּבַ ִיְפָרח, ּכְ

יָבה,  ׂשֵ ּבְ ְינּובּון  עֹוד  יחּו:  ַיְפִר֫ ֱאלֵֹהינּו  ַחְצרֹות  ּבְ

ר יהוה, צּוִר֮י  י ָיׁשָ יד ּכִ ים ִיְהיּו: ְלַהּגִ ִנים ְוַרֲעַנּנִ ׁשֵ ּדְ

ָתה ּבֹו: ְולֹא ַעְוָל֫

ר,  ִהְתַאּזָ ֹעז  ָלֵבׁש יהוה,  ָלֵבׁש,  אּות  ּגֵ ָמָלְך,  יהוה 

ְסֲאָך ֵמָאז, ֵמעֹוָלם  ּמֹוט: ָנכֹון ּכִ ל ּתִ ֵבל ּבַ ּכֹון ּתֵ ַאף ּתִ

קֹוָלם,  ְנָהרֹות  אּו  ָנׂשְ יהוה,  ְנָהרֹות  אּו  ָנׂשְ ה:  ּתָ ָא֫

יִרים  ַאּדִ ים,  ַרּבִ ִמּקֹלֹות ַמִים  ְכָים:  ּדׇ ְנָהרֹות  אּו  ִיׂשְ

ֶנֶאְמנּו  יָך  ֵעֹדֶת֫ יהוה:  רֹום  ּמָ ּבַ יר  ַאּדִ ָים,  ֵרי  ּבְ ִמׁשְ

ְמֹאד, ְלֵביְתָך ָנֲאָוה ֹקֶדׁש, יהוה ְלֹאֶרְך ָיִמים: 

יו:  ַמֲעׂשָ ּבְ יהוה  ַמח  ִיׂשְ ְלעֹוָלם,  יהוה  ְכבֹוד  ְיִהי 

ְזַרח  ה ְוַעד עֹוָלם: ִמּמִ ם יהוה ְמֹבָרְך, ֵמַעּתָ ְיִהי ׁשֵ

ל  ּכׇ ַעל  ָרם  יהוה:  ם  ׁשֵ ל  ְמֻהּלָ ְמבֹואֹו,  ַעד  ֶמׁש  ׁשֶ֫

תהלים צג

לקט פסוקים

ּלִֹתי – נבללתי, סכתי.  ְרֵאים – כגובה קרני הראם )קרן – סמל הגדולה והכבוד(. ּבַ ּכִ
ַמְעָנה ׇאְזָני  ׁשְ ׁשּוָרי – ראיתי נקמה באויביי. ְמֵרִעים – רשעים. ּתִ ט ֵעיִני ּבְ ּבֵ ַוּתַ
ה – יגדל.  ּגֶ ֶאֶרז – )לחוזק(. ִיׂשְ ָמר – )לגובה, ולאריכות ימים(. ּכְ ּתָ – )מפלתם(. ּכַ

ְינּובּון – יתנו פריים, תנובתם. ְולֹא ַעְוָלָתה – אין עוול. 
ּכֹון – כונן, ייסד. ָנכֹון – חזק.  ר – התאזר בגבורה. ּתִ אּות – הוד. ֹעז ִהְתַאּזָ ּגֵ
ְכָים – גליהם. ִמּקֹלֹות וכו’ - ה’ אדיר  אּו – הרימו. ּדׇ איתן. ֵמָאז – מקדם. ָנׂשְ

חזקים.  ים  גלי   – ָים  ֵרי  ּבְ ִמׁשְ יִרים  ַאּדִ וכו’.  קולות  יותר מאשר  במרום  וחזק 

ֵעֹדֶתיָך – הבטחותיך. ֶנֶאְמנּו – נאמנים להתקיים. ְלֵביְתָך ָנֲאָוה ֹקֶדׁש – לבית 
)מקדשך( יאה הקדושה. ְלֹאֶרְך ָיִמים – )יתקיים המקדש(. 
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ְמָך  ׁשִ יהוה  בֹודֹו:  ּכְ ַמִים  ָ ַהּשׁ ַעל  יהוה,  ּגֹוִים 

ַמִים ֵהִכין  ׁשָּ ְלעֹוָלם, יהוה ִזְכְרָך ְלֹדר ָוֹדר: יהוה ּבַ

ַמִים  ָ ַהּשׁ ְמחּו  ִיׂשְ ָלה:  ָמׁשָ֫ ּכֹל  ּבַ ּוַמְלכּותֹו  ְסאֹו,  ּכִ

יהוה  ָמָלְך:  יהוה  ַבּגֹוִים  ְויֹאְמרּו  ָהָאֶרץ,  ְוָתֵגל 

ֶלְך, יהוה ָמָלְך, יהוה ִיְמלְֹך ְלעֹוָלם ָוֶעד: יהוה  ֶמ֫

ֶמֶלְך עֹוָלם ָוֶעד, ָאְבדּו גֹוִים ֵמַאְרצֹו: יהוה ֵהִפיר 

בֹות  ים: ַרּבֹות ַמֲחׁשָ בֹות ַעּמִ ֲעַצת ּגֹוִים, ֵהִניא ַמְחׁשְ

יהוה  ֲעַצת  ָתקּום:  ִהיא  יהוה  ַוֲעַצת  ִאיׁש,  ֶלב  ּבְ

י הּוא  בֹות ִלּבֹו ְלֹדר ָוֹדר: ּכִ ֲעֹמד, ַמְחׁשְ ְלעֹוָלם ּתַ

ִצּיֹון,  י ָבַחר יהוה ּבְ ֲעֹמד: ּכִ ה ַוּיַ ִהי, הּוא ִצּוָ ֫ ָאַמר ַוּיֶ

ָרֵאל  ִיׂשְ ָיּה,  לֹו  ַחר  ּבָ ַיֲעֹקב  י  ּכִ לֹו:  ב  ְלמֹוׁשָ ּה  ִאּוָ

לֹא  ְוַנֲחָלתֹו  ַעּמֹו,  יהוה  ִיּטֹׁש  לֹא  י  ּכִ תֹו:  ִלְסֻגּלָ

ה  ִחית, ְוִהְרּבָ ר ָעֹון ְולֹא ַיׁשְ ַיֲעֹזב: ְוהּוא ַרחּום, ְיַכּפֵ

יָעה,  ל ֲחָמתֹו: יהוה הֹוׁשִ יב ַאּפֹו, ְולֹא ָיִעיר ּכׇ ְלָהׁשִ

ֶלְך ַיֲעֵננּו ְביֹום ׇקְרֵאנּו: ַהּמֶ

ָלה:  ָך, עֹוד ְיַהְללּוָך, ּסֶ֫ ֵבי ֵביֶת֫ ֵרי יֹוׁשְ ַאׁשְ

יהוה ֱאלָֹהיו: ֵרי ָהָעם ׁשֶ ָכה ּלֹו, ַאׁשְ ּכָ֫ ֵרי ָהָעם ׁשֶ ַאׁשְ

ה ְלָדִוד, ִהּלָ ּתְ

ְמָך ְלעֹוָלם ָוֶעד:  ֶלְך, ַוֲאָבְרָכה ׁשִ ֲארֹוִמְמָך ֱאלֹוַהי ַהּמֶ

ְמָך ְלעֹוָלם ָוֶעד:  , ַוֲאַהְלָלה ׁשִ ּךָ ׇכל יֹום ֲאָבְרֶכ֫ ּבְ

תהלים פד

שם קמד

שם קמה

ִהי – במאמרו נברא העולם.  ָאְבדּו גֹוִים – רשעי הארץ. ֵהִניא – ביטל. ָאַמר ַוּיֶ
תֹו – להיות לו לעם סגולה, יקר.  ִלְסֻגּלָ ּה – חפץ בה.  ִאּוָ ויתקיים.  ֲעֹמד –  ַוּיַ

ַעּמֹו – )יעקב(. ְוַנֲחָלתֹו – )ציון(. 
ֵביֶתָך – בית ה’. עֹוד – לעד. ֲארֹוִמְמָך – אספר רוממותך. 
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תֹו ֵאין ֵחֶקר:  ל ְמֹאד, ְוִלְגֻדּלָ דֹול יהוה ּוְמֻהּלָ ּגָ

ידּו:  יָך, ּוְגבּורֶֹתיָך ַיּגִ ח ַמֲעׂשֶ ּבַ ּדֹור ְלדֹור ְיׁשַ

יָחה:  בֹוד הֹוֶדָך ְוִדְבֵרי ִנְפְלֹאֶתיָך ָאׂשִ֫ ֲהַדר ּכְ

ה:  ּנָ ֶר֫ ְתָך ֲאַסּפְ ֶוֱעזּוז נֹוְרֹאֶתיָך יֹאֵמרּו, ּוְגדּוּלָ

נּו:  יעּו, ְוִצְדָקְתָך ְיַרּנֵ ֵזֶכר ַרב טּוְבָך ַיּבִ

ִים ּוְגׇדל ָחֶסד:  ַחּנּון ְוַרחּום יהוה, ֶאֶרְך ַאּפַ

יו:  ל ַמֲעׂשָ טֹוב יהוה ַלּכֹל, ְוַרֲחָמיו ַעל ּכׇ

יָך, ַוֲחִסיֶדיָך ְיָבְר֫כּוָכה:  ל ַמֲעׂשֶ יֹו֫דּוָך יהוה ּכׇ

רּו:  בֹוד ַמְלכּוְתָך יֹאֵמרּו, ּוְגבּוָרְתָך ְיַדּבֵ ּכְ

בּורָֹתיו ּוְכבֹוד ֲהַדר ַמְלכּותֹו: ְלהֹוִדיַע ִלְבֵני ָהָאָדם ּגְ

ׇכל ּדֹור ָוֹדר:  ָך ּבְ ְלּתְ ל ֹעָלִמים, ּוֶמְמׁשַ ַמְלכּוְתָך ַמְלכּות ּכׇ

פּוִפים: סֹוֵמְך יהוה ְלׇכל ַהּנְֹפִלים, ְוזֹוֵקף ְלׇכל ַהּכְ

ִעּתֹו:  ה נֹוֵתן ָלֶהם ֶאת ׇאְכָלם ּבְ רּו, ְוַאּתָ ּבֵ ֵעיֵני כֹל ֵאֶליָך ְיׂשַ

ָכל ַחי ָרצֹון:  Ôיַע ל ּבִ ּפֹוֵתַח ֶאת ָיֶדָך, ּוַמׂשְ

יו: ׇכל ַמֲעׂשָ ָרָכיו, ְוָחִסיד ּבְ ׇכל ּדְ יק יהוה ּבְ ַצּדִ

ר ִיְקָרֻאהּו ֶבֱאֶמת:  ָקרֹוב יהוה ְלׇכל ֹקְרָאיו, ְלֹכל ֲאׁשֶ

יֵעם: ַמע ְויֹוׁשִ ְוָעָתם ִיׁשְ ה, ְוֶאת ׁשַ ְרצֹון ְיֵרָאיו ַיֲעׂשֶ

ִמיד:  ִעים ַיׁשְ ל ָהְרׁשָ ל ֹאֲהָביו, ְוֵאת ּכׇ ׁשֹוֵמר יהוה ֶאת ּכׇ

י, ר ּפִ ּבֶ ת יהוה ְיַד֫ ִהּלַ ּתְ

ם ׇקְדׁשֹו, ְלעֹוָלם ָוֶעד:  ר ׁשֵ ׂשָ ל ּבָ ִויָבֵרְך ּכׇ

ה ְוַעד עֹוָלם, ַהְללּוָיּה: תהלים קטוַוֲאַנְחנּו ְנָבֵרְך֮ ָיּה, ֵמַעּתָ

יָחה – אספר. ֶוֱעזּוז  ֵאין ֵחֶקר – אין גבול; אי אפשר לחקור כל גדולתו. ָאׂשִ
נּו – יגידו ברינה. ֶאֶרְך  יעּו – יגידו. ְיַרּנֵ נֹוְרֹאֶתיָך – וחוזק מעשי גבורתך. ַיּבִ
ל ֹעָלִמים – מן העולם ועד  ִים – מאריך אף; זמן רב הוא כובש את כעסו. ּכׇ ַאּפַ

ְוָעָתם – צעקתם.  רּו – יקוו. ׁשַ ּבֵ העולם, לנצח. ְוזֹוֵקף – מיישר קומתם. ְיׂשַ
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פרקי הללויה

יהוה  ֲאַהְלָלה  יהוה:  ֶאת  י  ַנְפׁשִ ַהְלִלי  ַהְללּוָיּה, 

ְבְטחּו  ּתִ ַאל  עֹוִדי:  ּבְ ֵלאלַֹהי  ָרה  ֲאַזּמְ י,  ַחּיָ ּבְ

ֵצא רּוחֹו  ֵאין לֹו ְתׁשּוָעה: ּתֵ ֶבן ָאָדם ׁשֶ ִבְנִדיִבים, ּבְ

ּתֹֹנָתיו:  ֶעׁשְ ָאְבדּו  ַההּוא  ּיֹום  ּבַ ְלַאְדָמתֹו,  ב  ָיׁשֻ

ְברֹו ַעל יהוה ֱאלָֹהיו:  ֶעְזרֹו, ִשׂ ֵאל ַיֲעֹקב ּבְ ֵרי ׁשֶ ַאׁשְ

ם,  ּבָ ר  ֲאׁשֶ ל  ּכׇ ְוֶאת  ם  ַהּיָ ֶאת  ָוָאֶרץ,  ַמִים  ׁשָ ה  ֹעׂשֶ

ט ַלֲעׁשּוִקים, ֹנֵתן  ּפָ ה ִמׁשְ ֵֹמר ֱאֶמת ְלעֹוָלם: ֹעׂשֶ ַהּשׁ

ַח  ּפֵֹק֫ יהוה  ֲאסּוִרים:  יר  ַמּתִ יהוה  ָלְרֵעִבים,  ֶחם  ֶל֫

יִקים:  ַצּדִ פּוִפים, יהוה ֹאֵהב  ּכְ ֹזֵקף  ִעְוִרים, יהוה 

ִרים, ָיתֹום ְוַאְלָמָנה ְיעֹוֵדד, ְוֶדֶרְך  יהוה ׁשֵֹמר ֶאת ּגֵ

ִצּיֹון  ֱאלַֹהִיְך  ְלעֹוָלם,  יהוה  ִיְמלְֹך  ת:  ְיַעּוֵ ִעים  ְרׁשָ

ְלֹדר ָוֹדר, ַהְללּוָיּה:

ָנאָוה  ָנִעים  י  ּכִ ֱאלֵֹהינּו,  ָרה  ַזּמְ טֹוב  י  ּכִ ַהְללּוָיּה, 

ס:  ָרֵאל ְיַכּנֵ ַלִם יהוה, ִנְדֵחי ִיׂשְ ה: ּבֹוֵנה ְירּוׁשָ ְתִהּלָ

מֹוֶנה  בֹוָתם:  ְלַעּצְ ׁש  ּוְמַחּבֵ ֵלב,  ֫בּוֵרי  ִלׁשְ ָהרֵֹפא 

דֹול  ּגָ ִיְקָרא:  מֹות  ׁשֵ ם  ְלֻכּלָ ַלּכֹוָכִבים,  ר  ִמְסּפָ

ְמעֹוֵדד  ר:  ִמְסּפָ ֵאין  ִלְתבּוָנתֹו  ּכַֹח,  ְוַרב  ֲאדֹוֵנינּו 

תהלים קמו

שם קמז

עֹוִדי – כל עוד אני חי. ִבְנִדיִבים  י – בימי חיי. ּבְ ַחּיָ ַהְללּוָיּה – הללו את ה’. ּבְ
ֵֹמר ֱאֶמת  ְברֹו – תקוותו. ַהּשׁ ּתֹֹנָתיו – מחשבותיו. ׂשִ – במבטיחים עזרה. ֶעׁשְ
עיוורים.  )עיני(   – ּפֵֹקַח  הכלא(.  )מן   – ֲאסּוִרים  יר  ַמּתִ הבטחתו.  השומר   –
ת – יעקם, וסופם להיכשל.  ִרים – מגן על גרים. ְיעֹוֵדד – יחזק. ְיַעּוֵ ׁשֵֹמר ֶאת ּגֵ
ה – למי שלו נאה תהילה.  י ָנִעים – )לזמר לו(. ָנאָוה ְתִהּלָ ָרה – לזמר. ּכִ ַזּמְ
ר – יודע מספרם.  בֹוָתם – את מכאובם. מֹוֶנה ִמְסּפָ ׁש – מרפא. ְלַעּצְ ּוְמַחּבֵ

ר – לתבונתו אין חקר.  ִלְתבּוָנתֹו ֵאין ִמְסּפָ
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ֱענּו  ָאֶרץ:  ֲעֵדי  ִעים  ְרׁשָ יל  ּפִ ַמׁשְ יהוה,  ֲעָנִוים 

ה  ַהְמַכּסֶ ְבִכּנֹור:  ֵלאלֵֹהינּו  רּו  ַזּמְ תֹוָדה,  ּבְ ַליהוה 

ְצִמיַח  ַהּמַ ָמָטר,  ָלָאֶרץ  ִכין  ַהּמֵ ָעִבים,  ּבְ ַמִים  ׁשָ

ֹעֵרב  ִלְבֵני  ַלְחָמּה,  ִלְבֵהָמה  נֹוֵתן  ָחִציר:  ָהִרים 

לֹא  ץ,  ֶיְחּפָ ַהּסּוס  ִבְגבּוַרת  לֹא  אּו:  ִיְקָר֫ ר  ֲאׁשֶ

ְיֵרָאיו, ֶאת  ִיְרֶצה: רֹוֶצה יהוה ֶאת  ְבׁשֹוֵקי ָהִאיׁש 

יהוה,  ֶאת  ַלִם  ְירּוׁשָ ִחי  ּבְ ׁשַ ְלַחְסּדֹו:  ַהְמַיֲחִלים 

ַרְך  ּבֵ ִיְך,  ָעָר֫ ׁשְ ִריֵחי  ּבְ ק  ִחּזַ י  ּכִ ִצּיֹון:  ַהְלִלי ֱאלַֹהִיְך 

ים  ִחּטִ ֶלב  ֵח֫ לֹום,  ׁשָ בּוֵלְך  ּגְ ם  ַהּשָׂ ְך:  ִקְרּבֵ ּבְ ַנִיְך  ּבָ

ָירּוץ  ְמֵהָרה  ַעד  ָאֶרץ,  ִאְמָרתֹו  ֵֹלַח  ַהּשׁ יֵעְך:  ּבִ ַיׂשְ

ר:  ְיַפּזֵ ֶפר  ֵא֫ ּכָ פֹור  ּכְ ֶמר,  ּצָ ּכַ ֶלג  ׁשֶ ַהּנֵֹתן  ָברֹו:  ּדְ

ַיֲעֹמד:  ִמי  ָקָרתֹו  ִלְפֵני  ים,  ְכִפּתִ ַקְרחֹו  ִליְך  ַמׁשְ

יד  ַמּגִ לּו ָמִים:  ִיּזְ ב רּוחֹו  ֵ ַיּשׁ ְוַיְמֵסם,  ָברֹו  ּדְ ַלח  ִיׁשְ

ה  ׂשָ ָרֵאל: לֹא ָע֫ ָטיו ְלִיׂשְ ּפָ יו ּוִמׁשְ ָבָרו ְלַיֲעֹקב, ֻחּקָ ּדְ

ל ְיָדעּום, ַהְללּוָיּה: ִטים ּבַ ּפָ ֵכן ְלׇכל ּגֹוי, ּוִמׁשְ

ַהְל֫לּוהּו  ַמִים,  ָ ַהּשׁ ִמן  יהוה  ֶאת  ַהְללּו  ַהְללּוָיּה, 

ל  ּכׇ ַהְל֫לּוהּו  ַמְלָאָכיו,  ׇכל  ַהְל֫לּוהּו  רֹוִמים:  ּמְ ּבַ

תהלים קמח

ר ִיְקָראּו – ישוועו, יבקשו. ְבׁשֹוֵקי ָהִאיׁש – )כינוי לקלות  ֱענּו – שירו. ֲאׁשֶ
מבחר   – ים  ִחּטִ ֵחֶלב  ארצך.   – בּוֵלְך  ּגְ המקווים.   – ַהְמַיֲחִלים  המירוץ(. 

 – ַקְרחֹו  ורך כצמר.  לבן   – ֶמר  ּצָ ּכַ פקודתו.   – ִאְמָרתֹו  )כינוי לשפע(.  חיטים 

ב רּוחֹו –  ֵ ַיׁשּ ָברֹו – פקודתו )בצורת רוח חמה(.  ּדְ ים – כפתיתים.  ברד. ְכִפּתִ

ָבָריו – הוא גם הגיד דבריו.  יד ּדְ עושה אותה נושבת. רּוחֹו – )המחממת(. ַמּגִ

ה ֵכן ְלׇכל ּגֹוי – לא נתן  ָרֵאל – משפטי צדק )התורה(. לֹא ָעׂשָ ָטיו ְלִיׂשְ ּפָ ּוִמׁשְ
ל ְיָדעּום – והגויים אינם יודעים את משפטיו.  ִטים ּבַ ּפָ את התורה לגוי אחר. ּוִמׁשְ

ַמִים – יצורי השמים.  ָ ִמן ַהּשׁ
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ֹוְכֵבי  ּכ֫ ל  ּכׇ ַהְללּוהּו  ְוָיֵרַח,  ֶמׁש  ׁשֶ ַהְללּוהּו  ְצָבָאו: 

ֵמַעל  ר  ֲאׁשֶ ִים  ְוַהּמַ ָמִים,  ָ ַהּשׁ ֵמי  ׁשְ ַהְללּוהּו  אֹור: 

אּו:  ה ְוִנְבָר֫ י הּוא ִצּוָ ם יהוה ּכִ ָמִים: ְיַהְללּו ֶאת ׁשֵ ָ ַהּשׁ

ֲעִמיֵדם ָלַעד ְלעֹוָלם, ׇחק ָנַתן ְולֹא ַיֲעבֹור: ַהְללּו  ַוּיַ

ֹהמֹות: ֵאׁש ּוָבָרד,  יִנים ְוׇכל ּתְ ּנִ ֶאת יהוה ִמן ָהָאֶרץ, ּתַ

ה ְדָברֹו: ֶהָהִרים ְוׇכל  ֶלג ְוִקיטֹור, רּוַח ְסָעָרה ֹעׂשָ ׁשֶ

ֵהָמה,  ּבְ ְוׇכל  ה  ַהַחּיָ ֲאָרִזים:  ְוׇכל  ִרי  ּפְ ֵעץ  ָבעֹות,  ְגּ

ִרים  ים, ׂשָ ֶרץ ְוׇכל ְלֻאּמִ ָנף: ַמְלֵכי ֶא֫ ֶמׂש ְוִצּפֹור ּכָ ֶר֫

תּולֹות, ְזֵקִנים ִעם  חּוִרים ְוַגם ּבְ ְפֵטי ָאֶרץ: ּבַ ְוׇכל ׁשֹ֫

מֹו ְלַבּדֹו,  ב ׁשְ ּגָ י ִנׂשְ ם יהוה ּכִ ְנָעִרים: ְיַהְללּו ֶאת ׁשֵ

ה  ִהּלָ ּתְ ְלַעּמֹו,  ֶקֶרן  ֶרם  ַוּיָ ָמִים:  ְוׁשָ ֶאֶרץ  ַעל  הֹודֹו 

ָרֵאל ַעם ְקרֹבֹו, ַהְללּוָיּה: ְלׇכל ֲחִסיָדיו, ִלְבֵני ִיׂשְ

ְקַהל  ּבִ תֹו  ִהּלָ ּתְ יר ָחָדׁש,  ירּו ַליהוה ׁשִ ׁשִ֫ ַהְללּוָיּה, 

ילּו  ָיִג֫ ִצּיֹון  ֵני  ּבְ יו,  ֹעׂשָ ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ ַמח  ִיׂשְ ֲחִסיִדים: 

רּו  ֹתף ְוִכּנֹור ְיַזּמְ מֹו ְבָמחֹול, ּבְ ם: ְיַהְללּו ׁשְ ְבַמְלּכָ

יׁשּוָעה:  ַעּמֹו, ְיָפֵאר ֲעָנִוים ּבִ י רֹוֶצה יהוה ּבְ לֹו: ּכִ

בֹוָתם:  ּכְ ִמׁשְ ַעל  נּו  ְיַרּנְ ָכבֹוד,  ּבְ ֲחִסיִדים  ַיְעְלזּו 

תהלים קמט

ה ְוִנְבָראּו – נבראו באמרי פיו. ׇחק  ַמִים – מרומי אין סוף. הּוא ִצּוָ ָ ֵמי ַהׁשּ ׁשְ
ֹהמֹות - המים  ָנַתן – קבע חוקי הטבע. ְולֹא ַיֲעבֹור – )החוק(; ואינו מחליפו. ּתְ
ֶרם ֶקֶרן ְלַעּמֹו – הרים  ה ְדָברֹו – העושה את דברו. ַוּיָ שבמעמקי האדמה. ֹעׂשָ

ָרֵאל  ה ְלׇכל ֲחִסיָדיו – )נתן תהילה לחסידיו(. ִלְבֵני ִיׂשְ ִהּלָ את כבוד עמו. ּתְ

ַעם ְקרֹבֹו – )להם הרים את קרן כבודם(. 
 – ֲעָנִוים  יעטר.   – ְיָפֵאר  יוצרו.  בה’   – יו  ֹעׂשָ ּבְ תהילתו(.  )שירו   – תֹו  ִהּלָ ּתְ

)חסידים(. 
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ָיָדם: ַלֲעׂשֹות  יִפּיֹות ּבְ ְגרֹוָנם, ְוֶחֶרב ּפִ רֹוְממֹות ֵאל ּבִ

ים: ֶלְאֹסר ַמְלֵכיֶהם  ְלֻאּמִ ְנָקָמה ַבּגֹוִים, ּתֹוֵכחֹות ּבַ

ֶהם  ּבָ ַלֲעׂשֹות  ַבְרֶזל:  ַכְבֵלי  ּבְ ֵדיֶהם  ְוִנְכּבְ ים,  ִזּקִ ּבְ

תּוב, ָהָדר הּוא ְלׇכל ֲחִסיָדיו, ַהְללּוָיּה: ט ּכָ ּפָ ִמׁשְ

ְרִקיַע ֻעּזֹו:  ׇקְדׁשֹו, ַהְל֫לּוהּו ּבִ ַהְללּוָיּה, ַהְללּו ֵאל ּבְ

ְדלֹו: ַהְללּוהּו  רֹב ּגֻ ַהְל֫לּוהּו ִבְגבּורָֹתיו, ַהְל֫לּוהּו ּכְ

ֹתף  ֶבל ְוִכּנֹור: ַהְללּוהּו ּבְ ֵנ֫ ַקע ׁשֹוָפר, ַהְללּוהּו ּבְ ֵת֫ ּבְ

ים ְוֻעָגב: ַהְללּוהּו ְבִצְלְצֵלי  ִמּנִ ּוָמחֹול, ַהְללּוהּו ּבְ

ָמה  ׁשָ ַהּנְ ּכֹל  ְתרּוָעה:  ִצְלְצֵלי  ְבּ ַהְללּוהּו  ַמע,  ׁשָ֫

֮ל ָיּה, ַהְללּוָיּה: ַהּלֵ ָמה ּתְ ׁשָ ֮ל ָיּה, ַהְללּוָיּה: ּכֹל ַהּנְ ַהּלֵ ּתְ

פסוקי הסיום של חלקי ספר תהלים

ּיֹון,  רּוְך יהוה ִמּצִ רּוְך יהוה ְלעֹוָלם, ָאֵמן ְוָאֵמן: ּבָ ּבָ

רּוְך יהוה ֱאלִֹהים ֱאלֵֹהי  ָלִם, ַהְללּוָיּה: ּבָ ׁשֵֹכן ְירּוׁשִִִָ

בֹודֹו  ם ּכְ ה ִנְפָלאֹות ְלַבּדֹו: ּוָברּוְך ׁשֵ ָרֵאל, ֹעׂשֵ ִיׂשְ

ל ָהָאֶרץ, ָאֵמן ְוָאֵמן: ֵלא ְכבֹודֹו ֶאת ּכׇ ְלעֹוָלם, ְוִיּמָ

קטעים מלוקטים

ִויד,  אֶמר ּדָ ָהל, ַוּיֹ֫ ל ַהּקָ ִויד ֶאת יהוה ְלֵעיֵני ּכׇ ֶרְך ּדָ ַוְיָב֫

ֵמעֹוָלם  ָאִבינּו,  ָרֵאל  ִיׂשְ ֱאלֵֹהי  יהוה,  ה  ַאּתָ רּוְך  ּבָ

תהלים קנ

שם פט; קלה

שם עב

דברי הימים א כט

צדדיה.  מלוטשת משני   – יִפּיֹות  ּפִ בפיהם.  בשירה   – ְגרֹוָנם  ּבִ ֵאל  רֹוְממֹות 
תּוב – )המיועד להם(. ָהָדר – )המשפט הזה יהיה הדר  ּתֹוֵכחֹות – עונשים. ּכָ

לחסידיו(. 

ְגבּורָֹתיו – בסיפור  ְרִקיַע ֻעּזֹו – בשמי מעוזו. ּבִ ּבִ ׇקְדׁשֹו – במקום קדשו.  ּבְ
ַמע –  ים – כלי שיר. ְבִצְלְצֵלי ׁשָ ִמּנִ ְדלֹו – לפי רוב גודלו. ּבְ רֹב ּגֻ גבורותיו. ּכְ

ִצְלְצֵלי ְתרּוָעה – )של השופר(.  מצלתיים. ּבְ
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ֶרת  ְפֶא֫ בּוָרה ְוַהּתִ ה ְוַהּגְ ֻדּלָ ְוַעד עֹוָלם: ְלָך יהוה ַהּגְ

יהוה  ְלָך  ּוָבָאֶרץ,  ַמִים  ָ ּשׁ ּבַ ֹכל  י  ּכִ ְוַההֹוד,  ַצח  ְוַהּנֵ֫

ר  ְוָהֹעׁשֶ ְלרֹאׁש:  ְלֹכל  א  ְתַנּשֵׂ ְוַהּמִ ְמָלָכה,  ַהּמַ

ּכַֹח  ּוְבָיְדָך  ּכֹל,  ּבַ ל  מֹוׁשֵ ה  ְוַאּתָ ָפֶניָך,  ִמּלְ בֹוד  ְוַהּכָ

ה ֱאלֵֹהינּו  ק ַלּכֹל: ְוַעּתָ ל ּוְלַחּזֵ ּוְגבּוָרה, ּוְבָיְדָך ְלַגּדֵ

ָך:  ְפַאְרּתֶ ם ּתִ מֹוִדים ֲאַנְחנּו ָלְך, ּוְמַהְלִלים ְלׁשֵ

ָרָכה  ּבְ ל  ּכׇ ַעל  ּוְמרֹוַמם  ָך,  בֹוֶד֫ ּכְ ם  ׁשֵ ִויָבְרכּו 

יָת ֶאת  ה ָעׂשִ֫ ָך, ַאּתָ ֫ ה הּוא יהוה ְלַבּדֶ ה: ַאּתָ ּוְתִהּלָ

ְוׇכל  ָהָאֶרץ  ְצָבָאם,  ְוׇכל  ַמִים  ָ ַהּשׁ ֵמי  ׁשְ ַמִים,  ָ ַהּשׁ

ה  ה ְמַחּיֶ ֶהם, ְוַאּתָ ר ּבָ ים ְוׇכל ֲאׁשֶ ּמִ ר ָעֶליָה, ַהּיַ ֲאׁשֶ

ה הּוא  ֲחִוים: ַאּתָ ּתַ ַמִים ְלָך ִמׁשְ ָ ם, ּוְצָבא ַהּשׁ ּלָ ֶאת ּכֻ

ְוהֹוֵצאתֹו  ַאְבָרם,  ּבְ ְרּתָ  ַח֫ ּבָ ר  ֲאׁשֶ ָהֱאלִֹהים  יהוה 

אָת ֶאת  מֹו ַאְבָרָהם: ּוָמָצ֫ ְמּתָ ׁשְּ ים, ְוׂשַ֫ ּדִ ׂשְ ֵמאּור ּכַ

ִרית ָלֵתת ֶאת  ְלָבבֹו ֶנֱאָמן ְלָפֶניָך, ְוָכרֹות ִעּמֹו ַהּבְ

ְוַהְיבּוִסי,  י,  ִרּזִ ְוַהּפְ ָהֱאֹמִרי,  י,  ַהִחּתִ ַנֲעִני,  ַהּכְ ֶאֶרץ 

י  ּכִ יָך  ָבֶר֫ ּדְ ֶאת  ֶקם  ַוּתָ֫ ְלַזְרעֹו,  ָלֵתת  י,  ׁשִ ְרּגָ ְוַהּגִ

ִמְצָרִים, ְוֶאת  ִני ֲאֹבֵתינּו ּבְ ֶרא ֶאת ע� ה: ַוּתֵ֫ ּתָ יק ָא֫ ַצּדִ

ן ֹאֹתת ּוֹמְפִתים  ּתֵ ַוּתִ ַמְעּתָ ַעל ַים סּוף:  ַזֲעָקָתם ׁשָ

י  י ָיַדְעּתָ ּכִ ַפְרֹעה ּוְבׇכל ֲעָבָדיו ּוְבׇכל ַעם ַאְרצֹו, ּכִ ּבְ

נחמיה ט

וההתנשאות.   – א  ְתַנּשֵׂ ְוַהּמִ שישנֹו(.  )מה  כל  כמו   – ֹכל  י  ּכִ )שייכת(.   – ְלָך 
ָך – את שמך המפואר.  ְפַאְרּתֶ ם ּתִ ָפֶניָך – ממך. ַלּכֹל – את כולם. ְלׁשֵ ִמּלְ

ִני – סבל. . ע� ֶקם – ִקיימָתּ . ַוּתָ ּוְמרֹוַמם – המרומם, הנעלה. ְוָכרֹות – ְוָכַרּתָ
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ם  ה: ְוַהּיָ ַהּיֹום ַהּזֶ ם ּכְ ַעׂש ְלָך ׁשֵ ידּו ֲעֵליֶהם, ַוּתַ ֵהִז֫

ה, ְוֶאת  ׁשָ ּבָ ּיַ ם ּבַ ַעְברּו ְבתֹוְך ַהּיָ ְעּתָ ִלְפֵניֶהם, ַוּיַ ַק֫ ּבָ

ים: ַמִים ַעּזִ מֹו ֶאֶבן, ּבְ ְכּתָ ִבְמצֹולֹת ּכְ ַל֫ רְֹדֵפיֶהם ִהׁשְ

ד ִמְצָרִים,  ָרֵאל ִמּיַ ּיֹום ַההּוא ֶאת ִיׂשְ ע יהוה ּבַ ֹוׁשַ ַוּי֫

ם:  ַהּיָ ַפת  ׂשְ ַעל  ֵמת  ִמְצַרִים  ֶאת  ָרֵאל  ִיׂשְ ְרא  ַוּיַ

יהוה  ה  ָעׂשָ ר  ֲאׁשֶ ֹדָלה  ַהּגְ ד  ַהּיָ ֶאת  ָרֵאל  ִיׂשְ ְרא  ַוּיַ

יהוה  ינּו ּבַ ֲאִמ֫ ֽיְראּו֮ ָהָעם ֶאת יהוה, ַוּיַ ִמְצַרִים, ַוּיִ ּבְ

ה ַעְבּדֹו: ּוְבֹמׁשֶ

שירת הים

ַהּזֹאת  יָרה  ִ ַהּשׁ ֶאת  ָרֵאל  ִיׂשְ ּוְבֵני  ה  ֹמׁשֶ יר  ָיׁשִ ָאז 

ָגֹאה  י  ּכִ ַליהוה  יָרה  ָאׁשִ֫ ֵלאֹמר,  ַוּיֹאְמרּו  ַליהוה 

י ְוִזְמָרת ָיּה ַוְיִהי ִלי  ם: ׇעּזִ ָאה, סּוס ְורְֹכבֹו ָרָמה ַבּיָ ּגָ

ְנהּו:  הּו, ֱאלֵֹהי ָאִבי ַוֲארְֹמֶמ֫ ִליׁשּוָעה, ֶזה ֵאִלי ְוַאְנֵו֫

ְרֹעה  ּפַ ֹבת  ַמְרּכְ מֹו:  ׁשְ יהוה  ִמְלָחָמה,  ִאיׁש  יהוה 

עּו ְבַים סּוף:  יו ֻטּבְ ִלׁשָ ם, ּוִמְבַחר ׁשָ ְוֵחילֹו ָיָרה ַבּיָ

ְיִמיְנָך  ָאֶבן:  מֹו  ּכְ ִבְמצֹולֹת  ָיְרדּו  מּו,  ְיַכְסֻי֫ ֹהֹמת  ּתְ

ְרַעץ אֹוֵיב: ּוְברֹב  ּכַֹח, ְיִמיְנָך יהוה ּתִ ִרי ּבַ יהוה ֶנְאּדָ

ׁש:  ּקַ מֹו ּכַ ח ֲחרְֹנָך יֹאְכֵל֫ ּלַ ׁשַ יָך, ּתְ ֲהרֹס ָקֶמ֫ אֹוְנָך ּתַ ּגְ

שמות יד

שם טו

ה -  ַהּיֹום ַהּזֶ ם – פרסמת, קידשת את שמך. ּכְ ַעׂש ְלָך ׁשֵ ֵהִזידּו – הרשיעו. ַוּתַ
שהתפרסם שמך עד מאוד. ִבְמצֹולֹת – במעמקי ים. 

ע – הושיע.  ַוּיֹוׁשַ
י – העוז. ְוַאְנֵוהּו  ָאה – התנשא מאוד. ָרָמה – השליך. ׇעּזִ יר – שר. ָגֹאה ּגָ ָיׁשִ
– אפארו, אשבח אותו. ַוֲארְֹמֶמְנהּו – אספר תהילתו. ְיַכְסֻימּו – יכסו אותם. 
אֹוְנָך – בגדולתך הרבה. ָקֶמיָך  ְרַעץ – תשבור. ּוְברֹב ּגְ ִרי – אדיר, חזק. ּתִ ֶנְאּדָ

ש – כעסך ישמידם מהר, כאש האוכלת את הקש.  ּקַ – אויביך. יֹאְכֵלמֹו ּכַ
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ֹנְזִלים,  ֵנד  ְכמֹו  בּו  ִנּצְ ַמִים,  ֶעְרמּו  ֶנ֫ יָך  ַאּפֶ֫ ּוְברּוַח 

יג,  ֶלב ָים: ָאַמר אֹוֵיב ֶאְרּדֹף, ַאּשִׂ ָקְפאּו ְתֹהֹמת ּבְ

י,  ַחְרּבִ ָאִריק  י,  ַנְפׁשִ מֹו  ְמָלֵא֫ ּתִ ָלל,  ׁשָ ק  ֲאַחּלֵ

ָצְללּו  ָים,  מֹו  ּסָ֫ ּכִ ְברּוֲחָך  ְפּתָ  ָנׁשַ ָיִדי:  מֹו  ּתֹוִריׁשֵ֫

ֵאִלם יהוה,  ּבָ ָכה  יִרים: ִמי ָכֹמ֫ ַמִים ַאּדִ ּבְ ֶרת  עֹוֶפ֫ ּכַ

ה ֶפֶלא:  ׂשֵ ת ֹע֫ ּקֶֹדׁש, נֹוָרא ְתִהלֹּ ר ּבַ ָכה ֶנְאּדָ ֹמ֫ ִמי ּכָ

ָך ַעם זּו  יָת ְבַחְסּדְ מֹו ָאֶרץ: ָנִח֫ ְבָלֵע֫ יָת ְיִמיְנָך ּתִ ָנִט֫

ים  ְמעּו ַעּמִ ָך: ׁשָ ָך ֶאל ְנֵוה ׇקְדׁשֶ֫ , ֵנַהְלּתָ ְבׇעּזְ ָאְלּתָ ּגָ

ת: ָאז ִנְבֲהלּו ַאּלּוֵפי  ׁשֶ ָל֫ ֵבי ּפְ זּון, ִחיל ָאַחז יֹׁשְ ִיְרּגָ

ֵבי  יֹׁשְ ּכֹל  גּו  ָנֹמ֫ ַעד,  ָר֫ מֹו  ֱאדֹום, ֵאיֵלי מֹוָאב יֹאֲחֵז֫

ְזרֹוֲעָך  ְגֹדל  ּבִ ָוַפַחד,  ָתה  ֵאיָמ֫ ֲעֵליֶהם  ּפֹל  ּתִ ְכָנַען: 

ַעם  ַיֲעֹבר  ַעד  יהוה,  ָך  ַעּמְ ַיֲעֹבר  ַעד  ָאֶבן,  ּכָ מּו  ִיּדְ

ָמכֹון  ַנֲחָלְתָך,  ַהר  ּבְ מֹו  ֵע֫ ְוִתּטָ מֹו  ִבֵא֫ ּתְ יָת:  ָקִנ֫ זּו 

ָדׁש ֲאֹדָני ּכֹוְננּו ָיֶדיָך: ְלּתָ יהוה, ִמּקְ ַע֫ ָך ּפָ ְבּתְ ְלׁשִ

ֹעָלם ָוֶעד: Ôיהוה ִיְמלְֹך ל 

ֹעָלם ָוֶעד: Ôיהוה ִיְמלְֹך ל

א. יהוה ַמְלכּוֵתּה ָקֵאם ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמּיָ

קיר,   – ֵנד  )נעשו ערמות(.  נצברו   – ֶנֶעְרמּו  בכוח נשימתך.   – יָך  ַאּפֶ ּוְברּוַח 
י – תאוות נפשי תימלא מהם. ָאִריק –  ְמָלֵאמֹו ַנְפׁשִ חומה. ָקְפאּו – נקרשו. ּתִ

ֵאִלם –  יִרים – עזים. ּבָ מֹו – תשמיד אותם. ַאּדִ אשלוף, אוציא מתערה. ּתֹוִריׁשֵ

ת – נעלה על כל תהילה. ָנִחיָת – נהגת. ִחיל – רעדה.  בין החזקים. נֹוָרא ְתִהלֹּ

מּו - נשתתקו. ַעד ַיֲעֹבר – עד אשר  ֵאיֵלי – גיבורי. ָנֹמגּו – נמסו )מפחד(. ִיּדְ
ַעְלּתָ – עשית. יעבור. ַעם זּו ָקִניָת – עם אשר קנית )גאלת(. ָמכֹון – מקום. ּפָ
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ב  ׁשֶ ֫ ַוּיָ ם,  ּיָ ּבַ יו  ּוְבָפָרׁשָ ִרְכּבֹו  ּבְ ְרֹעה  ּפַ סּוס  ָבא  י  ּכִ

ה  ׁשָ ּבָ ָרֵאל ָהְלכּו ַבּיַ ם, ּוְבֵני ִיׂשְ יהוה ֲעֵלֶהם ֶאת ֵמי ַהּיָ

ּגֹוִים: ּבַ ל  ּוֹמׁשֵ לּוָכה,  ַהּמְ ַליהוה  י  ּכִ ם:  ַהּיָ תֹוְך  ּבְ

ו,  ֵעׂשָ ַהר  ֶאת  ּפֹט  ִלׁשְ ִצּיֹון  ַהר  ּבְ ִעים  מֹוׁשִ ְוָעלּו 

ל  לּוָכה: ְוָהָיה יהוה ְלֶמֶלְך ַעל ּכׇ ְוָהְיָתה ַליהוה ַהּמְ

מֹו ֶאָחד: ּיֹום ַההּוא ִיְהֶיה יהוה ֶאָחד ּוׁשְ ָהָאֶרץ, ּבַ

ברכת השיר

ְמָך יהוה ֱאלֵֹהינּו, ְורּוַח  ָבֵרְך ֶאת ׁשִ ל ַחי ּתְ ַמת ּכׇ ִנׁשְ

ִמיד, ִמן  ּתָ נּו  ַמְלּכֵ ִזְכְרָך  ּוְתרֹוֵמם  ָפֵאר  ּתְ ר  ׂשָ ּבָ ל  ּכׇ

ֵאין  ְלָעֶדיָך  ּוִמּבַ ֵאל,  ה  ַאּתָ ָהעֹוָלם  ְוַעד  ָהעֹוָלם 

ּוְמַפְרֵנס  יל  ּוַמּצִ ּפֹוֶדה  יַע,  ּומֹוׁשִ ּגֹוֵאל  ֶמֶלְך  ָלנּו 

ָלנּו  ֵאין  ְוצּוָקה,  ָצָרה  ֵעת  ׇכל  ּבְ ּוְמַרֵחם  ְועֹוֶנה 

ָהִראׁשֹוִנים  ֱאלֵֹהי  ה.  ּתָ ָא֫ ֮א  ֶאּלָ ְוסֹוֵמְך  עֹוֵזר  ֶמֶלְך 

ל ּתֹוָלדֹות,  ִריֹות, ֲאדֹון ּכׇ ל ּבְ ְוָהַאֲחרֹוִנים, ֱא֫לֹוּהַ ּכׇ

ֶחֶסד  ּבְ עֹוָלמֹו  ַהְמַנֵהג  חֹות,  ּבָ ׁשְ ַהּתִ רֹב  ּבְ ל  ַהְמֻהּלָ

ה לֹא ָינּום ְולֹא  ַרֲחִמים. ַויהוה ֵער, ִהּנֵ ּוְבִרּיֹוָתיו ּבְ

יַח  ׂשִ ִמים ְוַהּמֵ ִקיץ ִנְרּדָ ִנים ְוַהּמֵ ן, ַהְמעֹוֵרר ְיׁשֵ ִייׁשַ

יר ֲאסּוִרים ְוַהּסֹוֵמְך נֹוְפִלים ְוַהּזֹוֵקף  ּתִ ִמים ְוַהּמַ ִאְלּ

ֲאַנְחנּו  ָך  ְלַבּדְ ּוְלָך  ֶנֱעָלִמים,  ְוַהְמַפֲעֵנַח  פּוִפים  ּכְ

ה  ם, ּוְלׁשֹוֵננּו ִרּנָ ּיָ יָרה ּכַ מֹוִדים. ְוִאּלּו֮ ִפינּו ָמֵלא ׁשִ

ָרִקיַע,  ֶמְרֲחֵבי  ּכְ ַבח  ׁשֶ ְפתֹוֵתינּו  ְוׂשִ יו,  ּלָ ּגַ ֲהמֹון  ּכַ

ְפרּוׂשֹות  ְוָיֵדינּו  ֵרַח,  ְוַכּיָ ֶמׁש  ֶ ּשׁ ּכַ ְמִאירֹות  ְוֵעיֵנינּו 

תהלים כב

עובדיה א

זכריה יד

רֹב – בריבוי.  ּבְ
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לֹות, ֵאין ֲאַנְחנּו  ַאּיָ ַמִים, ְוַרְגֵלינּו ַקּלֹות ּכָ ֵרי ׁשָ ִנׁשְ ּכְ

ֵואלֵֹהי  ֱאלֵֹהינּו  יהוה  ְלָך  ְלהֹודֹות  יִקים  ַמְסּפִ

ֶלף  נּו, ַעל ַאַחת ֵמֶא֫ ְמָך ַמְלּכֵ ֲאבֹוֵתינּו ּוְלָבֵרְך ֶאת ׁשִ

ים  ָעִמים ַהּטֹובֹות, ִנּסִ י ְרָבבֹות ּפְ ַאְלֵפי ֲאָלִפים ְוִרּבֵ

ָפִנים  ִמּלְ נּו.  ְוִעּמָ ֲאבֹוֵתינּו  ִעם  יָת  ָעׂשִ ׁשֶ ְוִנְפָלאֹות 

ֲעָבִדים  ית  ּוִמּבֵ ֱאלֵֹהינּו  יהוה  נּו  ַאְלּתָ ּגְ ְצַרִים  ִמּמִ

ֵמֶחֶרב  נּו,  ְלּתָ ְלּכַ ּכִ ָבע  ּוְבׂשָ נּו,  ַזְנּתָ ָרָעב  ּבְ ִדיָתנּו,  ּפְ

ים  ְוַרּבִ ָרִעים  ָלִים  ּוֵמח� נּו,  ְטּתָ ִמּלַ ֶבר  ּוִמּדֶ נּו  ְלּתָ ִהּצַ

ְולֹא  ַרֲחֶמיָך  ֲעָזרּונּו  ה  ֵהּנָ ַעד  יָתנּו.  ּלִ ּדִ ְוֶנֱאָמִנים 

נּו יהוה  ׁשֵ ּטְ ּתִ ְוַאל  ֱאלֵֹהינּו,  ֲחָסֶדיָך יהוה  ֲעָזבּונּו 

נּו, ְורּוַח  ְגּתָ ּבָ ּלַ ּפִ ן ֵאָבִרים ׁשֶ ֱאלֵֹהינּו ָלֶנַצח. ַעל ּכֵ

ְמּתָ  ׂשַ ר  ֲאׁשֶ ְוָלׁשֹון  ינּו,  ַאּפֵ ּבְ ַפְחּתָ  ּנָ ׁשֶ ָמה  ּוְנׁשָ

ִויָפֲארּו  חּו  ּבְ ִויׁשַ ִויָבְרכּו  יֹודּו  ֵהם  ֵהן  ִפינּו,  ּבְ

ְוַיְמִליכּו  יׁשּו  ְוַיְקּדִ ְוַיֲעִריצּו  ִוירֹוְממּו  ִויׁשֹוְררּו 

ה ְלָך יֹוֶדה, ְוׇכל  י ׇכל ּפֶ ִמיד. ּכִ נּו ּתָ ְמָך ַמְלּכֵ ֶאת ׁשִ

ֶרְך ְלָך  ה, ְוׇכל ּבֶ ַבע, ְוָכל ַעִין ְלָך ְתַצּפֶ ָ ָלׁשֹון ְלָך ִתּשׁ

ָבבֹות  ֲחֶוה, ְוׇכל ַהּלְ ּתַ ִתְכַרע, ְוׇכל קֹוָמה ְלָפֶניָך ִתׁשְ

ָבר  ּדָ ּכַ ֶמָך,  ִלׁשְ רּו  ְיַזּמְ ּוְכָליֹות  ֶקֶרב  ְוׇכל  ִייָראּוָך, 

ָכמֹוָך,  ִמי  יהוה  ּתֹאַמְרָנה  ַעְצֹמַתי  ל  ּכָ תּוב~  ּכָ ׁשֶ

ְוַעת  ּנּו ְוָעִני ְוֶאְביֹון ִמּגְֹזלֹו: ׁשַ יל ָעִני ֵמָחָזק ִמּמֶ ַמּצִ

יַע.  יב ְותֹוׁשִ ְקׁשִ ל ּתַ ַמע, ַצֲעַקת ַהּדַ ה ִתׁשְ ים ַאּתָ ֲעִנּיִ

תהלים לה

ְגּתָ – שחילקת.  ּלַ ּפִ יָתנּו – הרימותנו, הצלתנו. ׁשֶ ּלִ ְוֶנֱאָמִנים – קיימים. ּדִ
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ָהֵאל  ָלְך,  ַיֲעׇרְך  ּוִמי  ְך  ּלָ ֶוה  ִיׁשְ ּוִמי  ְך  ּלָ ִיְדֶמה  ִמי 

ַמִים  ׁשָ קֹוֵנה  ֶעְליֹון  ֵאל  ְוַהּנֹוָרא  ּבֹור  ַהּגִ דֹול  ַהּגָ

ם  ׁשֵ ֶאת  ּוְנָבֵרְך  ּוְנָפֶאְרָך  ֲחָך  ּבֵ ּוְנׁשַ ְלָך  ְנַהּלֶ ָוָאֶרץ. 

י ֶאת יהוה, ְוׇכל  ְרִכי ַנְפׁשִ ָאמּור~ ְלָדִוד, ּבָ ָך, ּכָ ׇקְדׁשֶ

ם ׇקְדׁשֹו: ְקָרַבי ֶאת ׁשֵ

 ביום טוב מתחיל החזן כאן:

ּבֹור  ֶמָך, ַהּגִ ְכבֹוד ׁשְ דֹול ּבִ ָך, ַהּגָ ַתֲעֻצמֹות ֻעּזֶ ָהֵאל ּבְ

ַעל  ב  ַהּיֹוׁשֵ ֶלְך  ַהּמֶ נֹוְראֹוֶתיָך,  ּבְ ְוַהּנֹוָרא  ָלֶנַצח, 

א, א, ָרם ְוִנּשָׂ ּסֵ ּכִ

בשבת מתחיל החזן כאן:

נּו  ַרּנְ ְוָכתּוב~  מֹו.  ׁשְ ְוָקדֹוׁש  ָמרֹום  ַעד,  ׁשֹוֵכן 

ה:  ִרים ָנאָוה ְתִהּלָ יהוה, ַלְיׁשָ יִקים ּבַ ַצּדִ

ְתרֹוָמם,  ּתִ ִרים  ׁשָ Ôי ִפי  ּבְ  

ַרְך,  ְתּבָ ּתִ יִקים   ַצּדִ ְפֵתי  ּוְבׂשִ  

ׁש,  ְתַקּדָ ּתִ ֲחִסיִדים   ּוִבְלׁשֹון    

ל. ְתַהּלָ ּתִ ים   דֹוׁשִ Ôק ּוְבֶקֶרב   

ה  ִרּנָ ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ ית  ּבֵ ָך  ַעּמְ ִרְבבֹות  ּוְבַמְקֲהלֹות 

ל  ן חֹוַבת ּכׇ ּכֵ ׇכל ּדֹור ָודֹור. ׁשֶ נּו ּבְ ְמָך ַמְלּכֵ ַאר ׁשִ ִיְתּפָ

ֲאבֹוֵתינּו,  ֵואלֵֹהי  ֱאלֵֹהינּו  יהוה  ְלָפֶניָך  ַהְיצּוִרים, 

ר  ְלַהּדֵ ְלרֹוֵמם  ְלָפֵאר  ַח  ּבֵ ְלׁשַ ל  ְלַהּלֵ ְלהֹודֹות 

תהלים קג

שם לג

נֹוְראֹוֶתיָך – )אשר אתה עושה(.  ַתֲעֻצמֹות – בעוצמה. ּבְ ּבְ
ׁשֹוֵכן ַעד – שוכן לעולם. 
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ירֹות  ְבֵרי ׁשִ ל ּדִ ס, ַעל ּכׇ ה ּוְלַקּלֵ ַח ְלָבֵרְך ְלַעּלֵ ּוְלַנּצֵ

ָך. יֶח֫ ָך ְמׁשִ י ַעְבּדְ ן ִיׁשַ ִוד ּבֶ חֹות ּדָ ּבְ ְוִתׁשְ

ֶלְך  ַהּמֶ ָהֵאל  נּו,  ַמְלּכֵ ָלַעד,  ְמָך  ׁשִ ח  ּבַ ּתַ ִיׁשְ ּוְבֵכן 

ָנֶאה,  ְלָך  י  ּכִ ּוָבָאֶרץ.  ַמִים  ָ ּשׁ ּבַ דֹוׁש  ְוַהּקָ דֹול  ַהּגָ

ל  ָבָחה, ַהּלֵ יר ּוׁשְ יהוה ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו, ׁשִ

ה  ִהּלָ ה ּוְגבּוָרה, ּתְ ֻדּלָ ַצח, ּגְ ָלה, ֶנ֫ ְוִזְמָרה, ֹעז ּוֶמְמׁשָ

ְוהֹוָדאֹות  ָרכֹות  ּבְ ּוַמְלכּות,  ה  ָ ְקֻדּשׁ ֶרת,  ְוִתְפֶא֫

ה  דֹוׁש, ּוֵמעֹוָלם ְוַעד עֹוָלם ַאּתָ דֹול ְוַהּקָ ְמָך ַהּגָ ְלׁשִ

ל  ּוְמֻהּלָ דֹול  ּגָ ֶמֶלְך  ֵאל  יהוה,  ה  ַאּתָ רּוְך  ּבָ ֵאל. 

ְפָלאֹות, ּבֹוֵרא  חֹות, ֵאל ַההֹוָדאֹות, ֲאדֹון ַהּנִ ּבָ ׁשְ ּתִ ּבַ

יֵרי  ׁשִ ים, ַהּבֹוֵחר ּבְ ֲעִשׂ ל ַהּמַ מֹות, ִרּבֹון ּכׇ ׁשָ ל ַהּנְ ּכׇ

ִזְמָרה, ֶמֶלְך, ָיִחיד, ֵאל, ֵחי ָהעֹוָלִמים.

בשבת תשובה מוסיפים מזמור זה, ואומרים אותו החזן והקהל

פסוק אחר פסוק. נוהגים לפתוח את ארון הקודש לפני אמירת המזמור. 

ֲאדָֹני  יהוה:  ְקָראִתיָך  ים  ֲעַמּקִ ִמּמַ ֲעלֹות,  ַהּמַ יר  ׁשִ

ֲחנּוָני:  בֹות ְלקֹול ּתַ ֻ ְהֶייָנה ׇאְזֶניָך ַקּשׁ ְמָעה ְבקֹוִלי, ּתִ ׁשִ

ִליָחה  ָך ַהּסְ י ִעּמְ ׇמר ָיּה, ֲאדָֹני ִמי ַיֲעֹמד: ּכִ ׁשְ ִאם ֲעֹונֹות ּתִ

ְוִלְדָברֹו  י,  ַנְפׁשִ ָתה  ִקּוְ יהוה  יִתי  ִקּוִ ֵרא:  ּוָ ּתִ ְלַמַען 

ְֹמִרים ַלּבֶֹקר ׁשְֹמִרים ַלּבֶֹקר:  י ַלאדָֹני ִמּשׁ י: ַנְפׁשִ ְלּתִ הֹוָח֫

ה ִעּמֹו  י ִעם יהוה ַהֶחֶסד ְוַהְרּבֵ ָרֵאל ֶאל יהוה, ּכִ ַיֵחל ִיׂשְ

ָרֵאל ִמּכֹל ֲעֹונֹוָתיו: ה ֶאת ִיׂשְ ְפדּות: ְוהּוא ִיְפּדֶ

תהלים קל

ְבֵרי – למעלה מכל דברי.  ל ּדִ ס – ולפאר. ַעל ּכׇ ּוְלַקּלֵ
ֵרא – למען ייראו  ּוָ ׇמר – תזכור. ִמי ַיֲעֹמד – מי יוכל להתקיים. ְלַמַען ּתִ ׁשְ ּתִ
יותר    – ַלּבֶֹקר  ְֹמִרים  ִמּשׁ )מקווה(.   – י  ַנְפׁשִ קיוויתי.   – י  הֹוָחְלּתִ מפניך. 

ה. ְפדּות – הצלה.  משומרי לילה המצפים לבוקר. ַיֵחל – ַקּוֵ
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שליח ציבור אומר חצי קדיש:

ִכְרעּוֵתּה,  ְבָרא  י  ּדִ ָעְלָמ֘א  ּבְ )אמן(  ֘א,  ַרּבָ ֵמּה  ׁשְ ׁש  ְוִיְתַקּדַ ל  ּדַ ִיְתּגַ

יכֹו֘ן  ַחּיֵ יֵחּה, )אמן( ּבְ ְרָקֵנּה ִויָקֵרב ְמׁשִ ְוַיְמִליְך ַמְלכּוֵתּה ְוַיְצַמח ּפֻ

ָקִריב, ּוִבְזַמן  ֲעָגָלא  ּבַ ָרֵאל,  ִיׂשְ ית  ּבֵ ְדׇכל  י  ּוְבַחּיֵ ּוְביֹוֵמיכֹו֘ן 

ְוִאְמרּו ָאֵמן. )אמן(

֘א. ַמּיָ Ôֵמי ָעל Ôָעַלם ּוְלָעל Ôָבַרְך ל Ô֘א מ ֵמּה ַרּבָ Ôֵהא ׁש Ôגם הקהל אומר: י

ה  ְוִיְתַעּלֶ ר  ְוִיְתַהּדָ א  ְוִיְתַנּשֵׂ ְוִיְתרֹוַמם  ַאר  ְוִיְתּפָ ח  ּבַ ּתַ ְוִיׁשְ ַרְך  ִיְתּבָ

ִריְך הּוא, )אמן(  ֘א ּבְ ֻקְדׁשָ ֵמּה ְדּ ל ׁשְ ְוִיְתַהּלָ

בעשרת ימי תשובה: 

ְרָכָת֘א ל ּבִ א ִמּכׇ ּלָ א ְלֵע֫ ּלָ ְלֵע֫ ְרָכָת֘א ל ּבִ א ִמן ּכׇ ּלָ ְלֵע֫

ָעְלָמ֘א, ְוִאְמרּו ָאֵמן. )אמן( ֲאִמיָר֘ן ּבְ ָחָת֘א ְוֶנָחָמָת֘א ּדַ ּבְ ׁשְ יָרָת֘א ּתֻ ְוׁשִ

ה י ת ו כ ר ב ו ע  מ ש ת  א י ר ק

כשמתפללים במניין הש”ץ אומר:

ְרכּו ֶאת יהוה ַהְמֹבָרְך. ּבָ

והקהל עונה:

רּוְך יהוה ַהְמֹבָרְך ְלעֹוָלם ָוֶעד. ּבָ

ושליח הציבור חוזר ואומר:

רּוְך יהוה ַהְמֹבָרְך ְלעֹוָלם ָוֶעד. ּבָ

ברכת ”יוצר אור”, הברכה הראשונה שלפני קריאת שמע

ה יהוה ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, יֹוֵצר אֹור  רּוְך ַאּתָ ּבָ

לֹום ּובֹוֵרא ֶאת ַהּכֹל. ה ׁשָ ְך, ֹעׂשֶ ּובֹוֵרא ֹחׁשֶ

ֲעָגָלא –  ְרָקֵנּה – ישועתו. ּבַ א – שמו הגדול. ִכְרעּוֵתּה – כרצונו. ּפֻ ֵמּה ַרּבָ ׁשְ
ִריְך  ּבְ א  ֻקְדׁשָ ּדְ א – לעולם ולעולמי עולמים.  ָעְלַמּיָ ּוְלָעְלֵמי  במהרה. ְלָעַלם 

ֲאִמיָרן – האמורות.  א – למעלה. ּדַ הּוא – של הקדוש ברוך הוא. ְלֵעּלָ
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ביום טוב שאינו חל בשבת אומרים  ”המאיר לארץ” )מתחת לקו(

ֵאין  יֹאְמרּו~  ְוַהּכֹל  חּוָך  ּבְ ְיׁשַ ְוַהּכֹל  יֹודּוָך  ַהּכֹל 

ַהּכֹל.  יֹוֵצר  ָלה  ּסֶ ְירֹוְממּוָך  ַהּכֹל  יהוה.  ּכַ ָקדֹוׁש 

ִמְזָרח,  ֲעֵרי  ׁשַ ְלתֹות  ּדַ יֹום  ׇכל  ּבְ ַהּפֹוֵתַח  ָהֵאל 

קֹוָמּה ּוְלָבָנה  ה ִמּמְ ּובֹוֵקַע ַחּלֹוֵני ָרִקיַע, מֹוִציא ַחּמָ

ָביו,  ּוְליֹוׁשְ ּלֹו  ּכֻ ָלעֹוָלם  ּוֵמִאיר  ּה,  ְבּתָ ׁשִ כֹון  ִמּמְ

ת ָהַרֲחִמים.  ִמּדַ ָרא ּבְ ּבָ ׁשֶ

ּוְבטּובֹו  ַרֲחִמים,  ּבְ ָעֶליָה  ִרים  ְוַלּדָ ָלָאֶרץ  ִאיר  ַהּמֵ

ית. ָמה ַרּבּו  ה ְבֵראׁשִ ִמיד ַמֲעׂשֵ ׇכל יֹום ּתָ ׁש ּבְ ְמַחּדֵ

יָת, ָמְלָאה ָהָאֶרץ  ׇחְכָמה ָעׂשִ ם ּבְ ּלָ יָך יהוה, ּכֻ ַמֲעׂשֶ

ח  ּבָ ַהְמׁשֻ ֵמָאז,  ְלַבּדֹו  ַהְמרֹוָמם  ֶלְך  ַהּמֶ ִקְנָיֶנָך: 

עֹוָלם,  ֱאלֵֹהי  עֹוָלם.  ִמימֹות  א  ְתַנּשֵׂ ְוַהּמִ ְוַהְמֹפָאר 

צּור  נּו,  ֫ ֻעּזֵ ֲאדֹון  ינּו,  ָעֵל֫ ַרֵחם  ים  ָהַרּבִ ַרֲחֶמיָך  ּבְ

נּו.  ֲעֵד֫ ב ּבַ ּגָ נּו, ִמׂשְ ֵע֫ נּו, ָמֵגן ִיׁשְ ּבֵ֫ ּגַ ִמׂשְ

תהלים קד

...................................................................................................

ביום טוב שאינו חל בשבת אומרים:

ּוְבטּובֹו  ַרֲחִמים,  ּבְ ָעֶליָה  ִרים  ְוַלּדָ ָלָאֶרץ  ִאיר  ַהּמֵ

ית. ָמה ַרּבּו  ה ְבֵראׁשִ ִמיד ַמֲעׂשֵ ׇכל יֹום ּתָ ׁש ּבְ ְמַחּדֵ

יָת, ָמְלָאה ָהָאֶרץ  ׇחְכָמה ָעׂשִ ם ּבְ ּלָ יָך יהוה, ּכֻ ַמֲעׂשֶ

ח  ּבָ ַהְמׁשֻ ֵמָאז,  ְלַבּדֹו  ַהְמרֹוָמם  ֶלְך  ַהּמֶ ִקְנָיֶנָך: 

עֹוָלם,  ֱאלֵֹהי  עֹוָלם.  ִמימֹות  א  ְתַנּשֵׂ ְוַהּמִ ְוַהְמֹפָאר 

תהלים קד

ָלה – ְלעולם. ּובֹוֵקַע – ופותח.  ּסֶ
נּו – שהוא לנו למחסה ולמשגב.  ּבֵ ּגַ ִקְנָיֶנָך – ברואיך. ֵמָאז – מעולם. ִמׂשְ

ית – סדרי הטבע. ה ְבֵראׁשִ ַמֲעׂשֵ
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ֵאין ֲערֹוְך ְלָך  

ָך, ְוֵאין זּוָלֶת֫  

ָך ֫ ְלּתֶ ֶאֶפס ּבִ  

ֹוֶמה ָלְך.  ּוִמי ּד֫  

ה,  עֹוָלם ַהּזֶ ֵאין ֲערֹוְך ְלָך יהוה ֱאלֵֹהינּו ּבָ

א,  י ָהעֹוָלם ַהּבָ נּו ְלַחּיֵ ְוֵאין זּוָלְתָך ַמְלּכֵ

יַח,  ׁשִ ָך֮ ּגֹוֲאֵלנּו ִלימֹות ַהּמָ ְלּתְ ֶפס ּבִ ֶא֫

ִתים. ת ַהּמֵ יֵענּו ִלְתִחּיַ ְוֵאין ּדֹוֶמה ְלָך מֹוׁשִ

ים, ֲעׂשִ ל ַהּמַ ֵאל ָאדֹון ַעל ּכׇ  
ָמה, ׁשָ ל ַהּנְ ִפי ּכׇ רּוְך֮ ּוְמֹבָרְך֮ ּבְ ּבָ  

ְדלֹו֮ ְוטּובֹו֮ ָמֵלא עֹוָלם, ּגׇ  
ַעת ּוְתבּוָנה סֹוְבִבים הֹודֹו. ּדַ  

ֶאה ַעל ַחּיֹות ַהּקֶֹדׁש, ְתּגָ ַהּמִ
ָבה, ְרּכָ ָכבֹוד ַעל ַהּמֶ ר ּבְ ְוֶנְהּדָ

ְזכּות ּוִמיׁשֹור ִלְפֵני ִכְסאֹו,
ֶחֶסד ְוַרֲחִמים ָמֵלא ְכבֹודֹו.

...................................................................................................

צּור  נּו,  ֫ ֻעּזֵ ֲאדֹון  ינּו,  ָעֵל֫ ַרֵחם  ים  ָהַרּבִ ַרֲחֶמיָך  ּבְ

רּוְך   ּבָ ֵאל  נּו.  ֲעֵד֫ ּבַ ב  ּגָ ִמׂשְ נּו,  ֵע֫ ִיׁשְ ָמֵגן  נּו,  ּבֵ֫ ּגַ ִמׂשְ

ּוִמיׁשֹור – ויושר.   
ֵענּו – מגן ומושיע  נּו – חוזק הגנתנו. ָמֵגן ִיׁשְ ּבֵ ּגַ נּו – המעוז שלנו. צּור ִמׂשְ ֻעּזֵ

ֲעֵדנּו – שומר אותנו.  ב ּבַ ּגָ לנו. ִמׂשְ
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ָרא ֱאלֵֹהינּו, ּבָ טֹוִבים ְמאֹורֹות ׁשֶ  
ל, ּכֵ ִביָנה ּוְבַהׂשְ ַדַעת ּבְ ְיָצָר֮ם ּבְ  

ֶהם ַח ּוְגבּוָרה ָנַתן ּבָ ּכֹ  
ֵבל. ֶקֶרב ּתֵ ִלים ּבְ ִלְהיֹות מֹוׁשְ  

ְמֵלִאי֮ם ִזיו ּוְמִפיִקים ֹנַגּה, 
ׇכל ָהעֹוָלם,  ָנֶאה ִזיָום ּבְ

בֹוָאם,  ים ּבְ ׂשִ ֵצאָתם ְוׂשָ ֵמִחים ּבְ ׂשְ
ֵאיָמה ְרצֹון קֹוָנם.  ים ּבְ עֹוׂשִ

מֹו,  ֵאר ְוָכבֹוד נֹוְתִנים ִלׁשְ ּפְ  
֮ה ְלֵזֶכר ַמְלכּותֹו,  ָלה ְוִרּנָ ָצה�  

ְזַר֮ח אֹור,  ֶמׁש ַוּיִ ֶ ָקָרא ַלּשׁ  
ָבָנה.  ָרָאה ְוִהְתִקין צּוַרת ַהּלְ  

ל ְצָבא ָמרֹום,  ַבח נֹוְתִנים לֹו ּכׇ ׁשֶ
י ַהּקֶֹדׁש. ָרִפים ְוַחּיֹות ְואֹוַפּנֵ ה ׂשְ ֶרת ּוְגֻדּלָ ְפֶא֫ ּתִ

...................................................................................................

בֹוד  ה, טֹוב ָיַצר ּכָ ֵרי ַחּמָ ָעה, ֵהִכין ּוָפַעל ָזה� דֹול ּדֵ ּגְ
ְצָבָאיו  ּנֹות  ּפִ ֻעּזֹו,  ְסִביבֹות  ָנַתן  ְמאֹורֹות  מֹו,  ִלׁשְ
בֹוד ֵאל  ּכְ ִרים  ִמיד ְמַסּפְ י, ּתָ ּדַ ים, רֹוְמֵמי ׁשַ ְקדֹוׁשִ

ַעל  ִמּמַ ַמִים  ָ ּשׁ ּבַ ֱאלֵֹהינּו  יהוה  ַרְך  ְתּבָ ּתִ תֹו.  ָ ּוְקֻדּשׁ

ּוְמִפיִקים – ומקרינים. 
ָקָרא – ציווה. ָרָאה – רצה. 

והירח.  השמש   – ְמאֹורֹות  לה’.  כינוי   – טֹוב  שמש.  קרני   – ה  ַחּמָ ֵרי  ָזה�
ּנֹות ְצָבָאיו – קבוצות מלאכי צבאות. רֹוְמֵמי  ְסִביבֹות ֻעּזֹו – סביב שכינתו. ּפִ

– המרוממים את שמו. 
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ִביִעי  ְ ַהּשׁ ּיֹום  ּבַ ים,  ֲעׂשִ ַהּמַ ל  ִמּכׇ ַבת  ׁשָ ר  ֲאׁשֶ ָלֵאל 

ְפֶאֶרת ָעָטה ְליֹום  א ְכבֹודֹו. ּתִ ּסֵ ב ַעל ּכִ ה ְוָיׁשַ ִנְתַעּלָ

ל  ַבח ׁשֶ יר ׁשֶ ת. ֶזה ׁשִ ּבָ ַ נּוָחה, ֹעֶנג ָקָרא ְליֹום ַהּשׁ ַהּמְ

ְויֹום  ְמַלאְכּתֹו,  ל  ִמּכׇ ַבת ֵאל  ׁשָ ּבֹו  ׁשֶ ִביִעי  ְ ַהּשׁ יֹום 

ת,  ּבָ ַ יר ְליֹום ַהּשׁ ַח ְואֹוֵמר~ ִמְזמֹור ׁשִ ּבֵ ִביִעי ְמׁשַ ְ ַהּשׁ

ָלֵאל  ִויָבְרכּו  ְיָפֲארּו  ְלִפיָכְך  ַליהוה:  ְלֹהדֹות  טֹוב 

נּו ָלֵאל ֶמֶלְך  ה ְוָכבֹוד ִיּתְ ַבח ְיָקר ּוְגֻדּלָ ל ְיצּוָריו, ׁשֶ ּכׇ

תֹו  ָ ְקֻדּשׁ ָרֵאל ּבִ ְנִחיל ְמנּוָחה ְלַעּמֹו ִיׂשְ יֹוֵצר ּכֹל, ַהּמַ

ׁש,  ִיְתַקּדַ ֱאלֵֹהינּו  יהוה  ְמָך  ׁשִ ֹקֶדׁש.  ת  ּבַ ׁשַ יֹום  ּבְ

ַעל ְוַעל ָהָאֶרץ  ַמִים ִמּמַ֫ ָ ּשׁ ַאר, ּבַ נּו ִיְתּפָ ְוִזְכְרָך ַמְלּכֵ

ה  ַמֲעׂשֵ ַבח  ׁשֶ ל  ּכׇ ַעל  נּו  יֵע֫ מֹוׁשִ ֵרְך  ְתּבָ ּתִ ַחת.  ִמּתָ֫

ָלה. ה ְיָפֲארּוָך ּסֶ֫ ּמָ , ֵה֫ ְרּתָ ַצ֫ ּיָ ָיֶדיָך ְוַעל ְמ֫אֹוֵרי אֹור ׁשֶ

ּבֹוֵרא  ְוגֹוֲאֵלנּו  נּו  ַמְלּכֵ צּוֵרנּו  ָלֶנַצח  ַרְך  ְתּבָ ּתִ

יֹוֵצר  נּו  ַמְלּכֵ ָלַעד  ְמָך  ׁשִ ח  ּבַ ּתַ ִיׁשְ ים,  ְקדֹוׁשִ

רּום  ּבְ עֹוְמִדים  ם  ּלָ ּכֻ ְרָתיו  ְמׁשָ ר  ַוֲאׁשֶ ְרִתים,  ְמׁשָ

ְבֵרי ֱאלִֹהים  קֹול ּדִ ִיְרָאה ַיַחד ּבְ ִמיִעים ּבְ עֹוָלם ּוַמׁשְ

תהלים צב

...................................................................................................

ה ָיֶדיָך ְוַעל  ַבח ַמֲעׂשֵ ל ׁשֶ ַחת ַעל ּכׇ ְוַעל ָהָאֶרץ ִמּתָ

ָלה.  ה ְיָפֲא֫רּוָך ּסֶ ּמָ , ֵה֫ ַצְרּתָ ּיָ ְמ֫אֹוֵרי אֹור ׁשֶ
וממשיכים ”תתברך לנצח” )בעמוד זה(.

ָעָטה – עטף, הלביש. 
ְרִתים – כינויים למלאכים.  ים, ְמׁשָ ְקדֹוׁשִ

ה – השמים והארץ וכל  ֵהּמָ ַבח – על כל מעשה ידיך המשובחים.  ׁשֶ ל  ּכׇ ַעל 
צבאם. 
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רּוִרים,  ּבְ ם  ּלָ ּכֻ ם ֲאהּוִבים,  ּלָ ּכֻ ּוֶמֶלְך עֹוָלם.  ים  ַחּיִ

ֵאיָמה  ים ּבְ ם עֹוׂשִ ים, ְוֻכּלָ ם ְקדֹוׁשִ ּלָ ּבֹוִרים, ּכֻ ם ּגִ ּלָ ּכֻ

יֶהם  ּפִ ֶאת  ּפֹוְתִחים  ם  ְוֻכּלָ קֹוָנם,  ְרצֹון  ּוְבִיְרָאה 

ּוְמָבְרִכין  ּוְבִזְמָרה,  יָרה  ׁשִ ּבְ ָרה,  ּוְבָטה� ה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ

ין  יׁשִ ּוַמְקּדִ ּוַמֲעִריִצין  ּוְמָפֲאִרין  ִחין  ּבְ ּוְמׁשַ

ּבֹור  ַהּגִ דֹול  ַהּגָ ֶלְך  ַהּמֶ ָהֵאל  ם  ׁשֵ ֶאת  ּוַמְמִליִכין 

ֹעל  ֲעֵליֶהם  ִלים  ְמַקּבְ ם  ְוֻכּלָ ָקדֹוׁש הּוא.  ְוַהּנֹוָרא, 

ְרׁשּות  ַאֲהָבה  ּבְ ְונֹוְתִנים  ה,  ִמּזֶ ֶזה  ַמִים  ׁשָ ַמְלכּות 

ָפה  ׂשָ ּבְ ֫רּוַח,  ַחת  ַנ֫ ּבְ ְליֹוְצָרם  יׁש  ְלַהְקּדִ ָלֶזה  ֶזה 

עֹוִנים  ֶאָחד  ּכְ ם  ּלָ ּכֻ ה,  ְקדֹוׁשָ ּוִבְנִעיָמה  ְברּוָרה 

ִיְרָאה~ ֵאיָמה ְואֹוְמִרים ּבְ ּבְ

ָבאֹות, Ôָקדֹוׁש ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש יהוה צ

בֹודֹו: Ôְמלֹא ׇכל ָהָאֶרץ ּכ

ִאים  ִמְתַנּשְׂ דֹול  ּגָ ַרַעׁש  ּבְ ַהּקֶֹדׁש  ְוַחּיֹות  ים  ְוָהאֹוַפּנִ

ִחים ְואֹוְמִרים~ ּבְ ָתם ְמׁשַ ָרִפים, ְלֻעּמָ ת ׂשְ ְלֻעּמַ

קֹומֹו: Ôבֹוד יהוה ִמּמ Ôרּוְך ּכ ּבָ

ם  ְוַקּיָ ַחי  ֵאל  ֶלְך  ַלּמֶ נּו,  ֫ ִיּתֵ ְנִעימֹות  רּוְך  ּבָ ָלֵאל 

י הּוא ְלַבּדֹו  יעּו, ּכִ ִמ֫ חֹות ַיׁשְ ּבָ רּו ְוִתׁשְ ְזִמירֹות יֹאֵמ֫

ַעל  ה ֲחָדׁשֹות, ּבַ֫ בּורֹות, עֹוׂשֶ ָמרֹום ְוָקדֹוׁש, ּפֹוֵעל ּגְ

ּבֹוֵרא  ְיׁשּועֹות,  ַמְצִמיַח  ְצָדקֹות,  זֹוֵרַע  ִמְלָחמֹות, 

ישעיה ו

יחזקאל ג

רּוִרים – מובחרים.  ֲאהּוִבים – )זה לזה(. ּבְ
ים ְוַחּיֹות ַהּקֶֹדׁש – כינויים למלאכים )עפ”י יחזקאל(.  ְוָהאֹוַפּנִ

ְנִעימֹות – שירות. 
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ׁש  ְפָלאֹות, ַהְמַחּדֵ ְרפּואֹות, נֹוָרא ְתִהּלֹות, ֲאדֹון ַהּנִ

ָאמּור~  ית, ּכָ ה ְבֵראׁשִ ִמיד ַמֲעׂשֵ ׇכל יֹום ּתָ טּובֹו ּבְ ּבְ

י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: אֹור ָחָדׁש  ֹדִלים, ּכִ ה אֹוִרים ּגְ ְלֹעׂשֵ

רּוְך  ְמֵהָרה ְלאֹורֹו. ּבָ נּו ּבִ ה ֻכּלָ ִאיר, ְוִנְזּכֶ ַעל ִצּיֹון ּתָ

אֹורֹות. ה יהוה, יֹוֵצר ַהּמְ ַאּתָ

ברכת ”אהבה”, הברכה השנייה שלפני קריאת שמע

ֶחְמָלה  ֱאלֵֹהינּו,  יהוה  נּו,  ֲאַהְבּתָ֫ עֹוָלם  ַאֲהַבת 

ֲעבּור  נּו, ּבַ ְלּתָ ָעֵלינּו. ָאִבינּו ַמְלּכֵ ְגדֹוָלה ִויֵתָרה ָחַמ֫

ְבָך  ְטחּו  ּבָ ׁשֶ ֲאבֹוֵתינּו  ּוַבֲעבּור  דֹול,  ַהּגָ ְמָך  ׁשִ

ֵלם,  ׁשָ ֵלָבב  ּבְ ְרצֹוְנָך  ַלֲעׂשֹות  ים  ַחּיִ י  ֻחּקֵ ֵדם  ַלּמְ ַוּתְ

ֵדנּו. ָאִבינּו, ָאב ָהַרֲחָמן ַהְמַרֵחם,  נּו ּוְתַלּמְ ׇחּנֵ֫ ן ּתְ ּכֵ

יל,  ּכִ יָנה ְלָהִבין ּוְלַהׂשְ נּו ּבִ ִלּבֵ ַרֵחם ָנא ָעֵלינּו, ְוֵתן ּבְ

ם ֶאת  ֹמר ְוַלֲעׂשֹות ּוְלַקּיֵ ד, ִלׁשְ ֹמַע, ִלְלֹמד ּוְלַלּמֵ ִלׁשְ

ינּו  ֵעיֵנ֫ ְוָהֵאר  ַאֲהָבה.  ּבְ ָך  ּתֹוָרֶת֫ ַתְלמּוד  ְבֵרי  ּדִ ל  ּכׇ

ְלָבֵבנּו  ְוַיֵחד  ִמְצֹוֶתיָך,  ּבְ נּו  ִלּבֵ ק  ְוַדּבֵ ָך,  תֹוָרֶת֫ ּבְ

ֶמָך, ְלַמַען לֹא ֵנבֹוׁש ְולֹא  ּוְלִיְרָאה ֶאת ׁשְ ְלַאֲהָבה 

ָך  ׇקְדׁשְ ם  ְבׁשֵ י  ּכִ ָוֶעד.  ְלעֹוָלם  ל  ׁשֵ ִנּכָ ְולֹא  ֵלם  ִנּכָ

ְמָחה  ְוִנׂשְ יָלה  ָנִג֫ ְחנּו,  ָט֫ ּבָ ְוַהּנֹוָרא  ּבֹור  ַהִגּ דֹול  ַהּגָ

ים  ָך. ְוַרֲחֶמיָך יהוה ֱאלֵֹהינּו ַוֲחָסֶדיָך ָהַרּבִ יׁשּוָעֶת֫ ּבִ

ָעֵלינּו  ְוָהֵבא  ַמֵהר  ָוֶעד.  ֶסָלה  ֶנַצח  ַיַעְז֫בּונּו  ַאל 

ָהָאֶרץ,  ל  ּכׇ ְנפֹות  ּכַ ע  ֵמַאְרּבַ ְמֵהָרה  לֹום  ְוׁשָ ָרָכה  ּבְ

תהלים קלו

אֹור ָחָדׁש – אור גאולה שלעתיד לבוא. 
ים – חוקים שיחיו בהם.  י ַחּיִ ִויֵתָרה – גדולה ביותר. ֻחּקֵ
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ְמֵהָרה  ְותֹוִליֵכנּו  נּו,  אֵר֫ ַצּוָ ֵמַעל  ַהּגֹוִים  ֹעל  ֹבר  ּוׁשְ

ה,  ּתָ ָא֫ ְיׁשּועֹות  ּפֹוֵעל  ֵאל  י  ּכִ ְלַאְרֵצנּו.  קֹוְמִמּיּות 

נּו  ַמְלּכֵ נּו  ֫ ְוֵקַרְבּתָ ְוָלׁשֹון,  ַעם  ל  ִמּכׇ ְרּתָ  ָבַח֫ נּו  ּוָב֫

ַאֲהָבה, ְלהֹודֹות ְלָך  ּבְ ֱאֶמת  ּבֶ ָלה  ֶס֫ דֹול  ְמָך ַהּגָ ְלׁשִ

ה  רּוְך ַאּתָ ֶמָך. ּבָ ַאֲהָבה, ּוְלַאֲהָבה ֶאת ׁשְ ּוְלַיֶחְדָך ּבְ

ַאֲהָבה. ָרֵאל ּבְ ַעּמֹו ִיׂשְ יהוה, ַהּבֹוֵחר ּבְ
ולהחזיקן  יד שמאל,  והקמיצה של  הזרת  בין  הציציות  ארבע  את  לאחוז  נוהגים 
בהן  ומסתכלים  ימין  ליד  אותן  מעבירים  ציצית  פרשת  אמירת  ובעת  הלב,  נגד 
’ציצית’  המילים  אחרי  הציציות  את  לנשק  נוהגים  אותו”.  ”וראיתם  כשאומרים 
ואחרי ’אמת’, ולפני שמניחים אותן כשמגיעים למילים ”ונחמדים לעד” שבברכת 

הגאולה.

א(.  סא,  או”ח  )שו”ע  ובזיע”  ברתת  ביראה  באימה  בכוונה  שמע  קריאת  ”יקרא 
וביותר צריך לכוון בפסוק הראשון ”שמע ישראל”, שבו עיקר קבלת עול מלכות 
שמים וייחוד השם, וכן בפסוק האחרון של פרשת ציצית שבו זיכרון יציאת מצרים.

יבטא בשפתיו וישמיע לאוזניו כל מילה ומילה, וייזהר שלא להבליע אותיות.

הפרשה הראשונה של קריאת שמע

המתפלל ביחידות מוסיף: ”ֵאל ֶמֶלְך ֶנֱאָמן”

ד׃ ינּו, יה֥וה ׀ ֶאָחֽ ל, יה֥וה ֱאלֵֹה֖ ָרֵא֑ ע ִיׂשְ ַמ֖ Ôׁש
בֹוד ַמְלכּותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד. ם ּכְ רּוְך ׁשֵ בלחש ּבָ

ָך֖  ְבָך֥ ּוְבׇכל־ַנְפׁשְ ׇכל־ְלָבֽ יָך, ּבְ ֔ ֵא֖ת יה֣וה ֱאלֶֹה֑ ַהְבּתָ ְוָא֣

י  ֹנִכ֧ ָאֽ ר  ֲאׁשֶ֨ ה,  ּלֶ ָהֵא֗ ים  ָבִר֣ ַהּדְ ָך׃ ְוָה֞יּו  ּוְבׇכל־ְמֹאֶדֽ

 ֖ ְרּתָ ְוִדּבַ יָך  ְלָבֶנ֔ ם  ֣ ְנּתָ ּנַ ָך׃ ְוׁשִ ַעל־ְלָבֶבֽ ֹום,  ַהּי֖ ָך֛  ְמַצּוְ

דברים ו

קֹוְמִמּיּות – בקומה זקופה.
אדון הכל, שהיה הוה   - - האמן, קבל עליך עם ישראל. הוי”ה  ָרֵאל  ַמע ִיׂשְ ׁשְ
ויהיה ואין בלתו. ֱאלֵֹהינּו - תקיף ושולט על העולם כולו ומשגיח על עמו. ֶאָחד - 

יחיד ומיוחד ומולך על העולם כולו. 

ָך – במסירות נפש. ּוְבׇכל  ַנְפׁשְ ׇכל ְלָבְבָך – בכל כוחותיך הרוחניים. ּוְבׇכל  ּבְ
ם – עד שיהיו מורגלים על פיהם.  ְנּתָ ּנַ ְמֹאֶדָך – בכל יכולתך )בכל מה שיש לך(. ְוׁשִ
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ָך֖  ְכּבְ ְבׁשׇ ּוֽ ֶרְך,  ֔ ַבּדֶ ָך֣  ּוְבֶלְכּתְ  , ָך֙ ֵביֶת֨ ּבְ ָך֤  ְבּתְ ׁשִ ּבְ ם,  ֑ ּבָ

ת  ָטֹפ֖ ְלֹטֽ ְוָה֥יּו  ָך,  ְל֖אֹות ַעל־ָיֶד֑ ם  ֥ ְרּתָ ָך׃ ּוְקׁשַ ּוְבקּוֶמֽ

יָך׃  ָעֶרֽ ָך ּוִבׁשְ יֶת֖ ם ַעל־ְמֻז֥זֹות ּבֵ ֛ ין ֵעיֶנֽיָך׃ ּוְכַתְבּתָ ֥ ּבֵ

הפרשה השניה 

י  ֹנִכ֛ ָאֽ ר  ֧ ֲאׁשֶ י,  ְמעּו֙ ֶאל־ִמְצו ַֹת֔ ׁשְ ּתִ ַע  ֹמ֤ ה, ִאם־ׁשָ ְוָהָי֗

ֵהיֶכ֙ם  ֱאלֹֽ ֶאת־יה֤וה  ה  ֲהָב֞ ְלַאֽ ֹום,  ַהּי֑ ֶאְתֶכ֖ם  ה  ֥ ְמַצּוֶ

י  ֧ ם׃ ְוָנַֽתּתִ ֶכֽ ּוְבׇכל־ַנְפׁשְ ׇכל־ְלַבְבֶכ֖ם  ּבְ ּוְלׇעְב֔דֹו, 

ָך  ֣ ְדָגֶנ֔ ַסְפּתָ ה ּוַמְל֑קֹוׁש, ְוָאֽ ֹו, יֹוֶר֣ ִעּת֖ ר־ַאְרְצֶכ֛ם ּבְ ְמַטֽ

ָך,  ֑ ִלְבֶהְמּתֶ ְדָך֖  ֽ ׂשָ ּבְ ב  ׂשֶ ֵע֥ י  ֛ ָך׃ ְוָנַֽתּתִ ְוִיְצָהֶרֽ ָך֖  ׁשְ ְוִתירֹֽ

ה ְלַבְבֶכ֑ם,  ֖ ן ִיְפּתֶ ֥ ם ּפֶ ְמ֣רּו ָלֶכ֔ ֽ ָ ׃ ִהּשׁ ְעּתָ ָבֽ ֖ ְוׂשָ ַכְלּתָ ְוָאֽ

ם  ֲחִויֶת֖ ֽ ּתַ ְוִהׁשְ ים  ֲאֵחִר֔ ים  ֱאלִֹה֣ ֙ם  ֲעַבְדּתֶ ַוֽ ם  ְוַסְרּתֶ֗

ִי֙ם  ַמ֨ ָ ֶאת־ַהּשׁ ר  ְוָעַצ֤ ם,  ֶכ֗ ּבָ ַאף־יה֜וה  ה  ם׃ ְוָחָר֨ ָלֶהֽ

ּה,  ֶאת־ְיבּוָל֑ ן  ֖ ִתּתֵ א  לֹ֥ ה  ֲאָדָמ֔ ְוָה֣ ר,  ָמָט֔ ְהֶי֣ה  ְולֹא־ִיֽ

יה֖וה  ר  ֥ ֲאׁשֶ ה  ַהּטָֹב֔ ֶרץ  ָהָא֣ ֵמַעל֙  ה  ְמֵהָר֗ ם  ֣ ֲאַבְדּתֶ ַוֽ

ַעל־ְלַבְבֶכ֖ם  ה  ּלֶ ֵא֔ י  ָבַר֣ ֶאת־ּדְ ֙ם  ְמּתֶ ם׃ ְוׂשַ ָלֶכֽ ן  ֹנֵת֥

ם,  ַעל־ֶיְדֶכ֔ ְלאֹו֙ת  ם  ֹאָת֤ ם  ְרּתֶ֨ ּוְקׁשַ ֶכ֑ם,  ל־ַנְפׁשְ ְוַעֽ

ֶאת־ ם  ֹאָת֛ ם  ֥ ְדּתֶ ם׃ ְוִלּמַ יֵניֶכֽ ֵעֽ ין  ֥ ּבֵ ת  ְלֽטֹוָטֹפ֖ ְוָה֥יּו 

דברים יא

ָך – )קריאת שמע של ערבית(. ּוְבקּוֶמָך – )קריאת שמע של שחרית(.  ְכּבְ ּוְבׁשׇ
ין ֵעיֶניָך  ם ְלאֹות ַעל ָיֶדָך – )תפילין של יד(. ְלֹטָטֹפת - לתכשיט. ֵבּ ְרּתָ ּוְקׁשַ
יֶתָך –  ם ַעל ְמֻזזֹות ּבֵ - במרכז הראש )מעל המצח; תפילין של ראש(. ּוְכַתְבּתָ

ָעֶריָך - על מזוזות שערי העיר.  )קביעת מזוזה(. ּוִבׁשְ

יתפתה.   – ה  ִיְפּתֶ שמנך.   – ְוִיְצָהֶרָך  יינך.   – ָך  ְוִתירֹׁשְ תנאי.  לשון   – ְוָהָיה 
ם ְמֵהָרה ֵמַעל ָהָאֶרץ - תצאו לָגלות.  ם – )מן הדרך(. ַוֲאַבְדֶתּ ְוַסְרּתֶ
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ֶרְך,  ֔ ָך֣ ַבּדֶ ָך֙ ּוְבֶלְכּתְ ֵביֶת֨ ָך֤ ּבְ ְבּתְ ׁשִ ם, ּבְ ֑ ר ּבָ ֣ ֵניֶכ֖ם ְלַדּבֵ ּבְ

ָך  יֶת֖ ּבֵ ַעל־ְמזּו֥זֹות  ם  ֛ ָך׃ ּוְכַתְבּתָ ּוְבקּוֶמֽ ָך֖  ְכּבְ ְבׁשׇ ּוֽ

ל  ַע֚ ם  ְבֵניֶכ֔ י  ִויֵמ֣ ְיֵמיֶכ֙ם  ּו  ִיְרּב֤ ַען  יָך׃ ְלַמ֨ ָעֶרֽ ּוִבׁשְ

ם  ָלֶה֑ ת  ָלֵת֣ ֵתיֶכ֖ם  ַלֲאֹבֽ ע יה֛וה  ֧ ּבַ ִנׁשְ ר  ֲאׁשֶ֨ ה  ֲאָדָמ֔ ָהֽ

ֶרץ׃ ִים ַעל־ָהָאֽ ַמ֖ ָ י ַהּשׁ יֵמ֥ ּכִ

הפרשה השלישית: פרשת ציצית

ֵנ֤י  ֶאל־ּבְ ר  ּבֵ֞ ר׃ ּדַ אֹמֽ ּלֵ ה  ֥ ֶאל־ֹמׁשֶ יה֖וה  אֶמר  ַוּיֹ֥

י  ְנֵפ֥ ת ַעל־ּכַ ם ִציִצ֛ ּו ָלֶה֥ ם, ְוָעׂש֨ ֣ ֲאֵלֶה֔ ַמְרּתָ ָרֵאל֙ ְוָאֽ ִיׂשְ

יל  ִת֥ ּפְ ָנ֖ף  ַהּכָ ת  ַעל־ִציִצ֥ ְוָנְ֥ת֛נּו  ם,  רָֹת֑ ְלֹדֽ ִבְגֵדיֶה֖ם 

֙ם  ם ֹא֗תֹו ּוְזַכְרּתֶ ֶלת׃ ְוָהָי֣ה ָלֶכ֮ם ְלִציִצ֒ת, ּוְרִאיֶת֣ ֵכֽ ּתְ

א־ָת֜תּורּו  ְולֹֽ ם,  ֹאָת֑ ם  יֶת֖ ֲעׂשִ ַוֽ יה֔וה  ל־ִמְצו֣ ֹת  ֶאת־ּכׇ

ֹזִנ֖ים  ם  ֥ ר־ַאּתֶ ֲאׁשֶ ם  יֵניֶכ֔ ֵעֽ י  ֲחֵר֣ ְוַאֽ ְלַבְבֶכ֙ם  י  ֲחֵר֤ ַאֽ

י,  ל־ִמְצו ָֹת֑ ם ֶאת־ּכׇ יֶת֖ ֲעׂשִ ֔רּו ַוֽ ְזּכְ ַען ּתִ ם׃ ְלַמ֣ ֲחֵריֶהֽ ַאֽ

ם,  ֵהיֶכ֗ ֱאלֹֽ יה֣וה  י  ם׃ ֲאִנ֞ ֵהיֶכֽ ֵלאלֹֽ ים  ֖ ְקֹדׁשִ ם  ְהִייֶת֥ ִוֽ

ָלֶכ֖ם  ְה֥יֹות  ִלֽ ִים  ִמְצַר֔ ֶרץ  ֵמֶא֣ ֶאְתֶכ֙ם  אִתי  הֹוֵצ֤ ר  ֲאׁשֶ֨

ם׃ ֵהיֶכֽ ים, ֲאִנ֖י יה֥וה ֱאלֹֽ ֵלֽאלִֹה֑

צריך לצרף את המילה ֱאֶמת ל”ה’ אלהיכם”

הש”ץ חוזר ואומר: יהוה ֱאלֵֹהיֶכם ֱאֶמת וממשיך ’ויציב’ וכו’.

במדבר טו

ַמִים ַעל ָהָאֶרץ – לעד, לעולם.  ָ יֵמי ַהּשׁ ּכִ
ְנֵפי – קצוות. ְלדֹרָֹתם – בכל הדורות. ִציִצת  ִציִצת – צרור חוטים, גדילים. ּכַ
ִתיל – חוט. ְולֹא ָתתּורּו – ולא תפנו )לא  ָנף – הציצית שעל כנפות הבגד. ּפְ ַהּכָ
תלכו אחרי יצרכם(. ֹזִנים – סרים מן הדרך הישרה. ֲאִני ה’ ֱאלֵֹהיֶכם וכו’ - 

)יכוון לקיים מצות עשה של זכירת יציאת מצרים(.
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ברכת ”גאולה”, הברכה שלאחר קריאת שמע

ְוָאהּוב  ְוֶנֱאָמן,  ר  ְוָיׁשָ ם,  ְוַקּיָ ְוָנכֹון  יב,  ְוַיּצִ ֱאֶמת 

ן  ּוְמֻתּקָ יר,  ְוַאּדִ ְונֹוָרא  ְוָנִעים,  ְוֶנְחָמד  ְוָחִביב, 

ְלעֹוָלם  ָעֵלינּו  ה  ַהּזֶ ָבר  ַהּדָ ְוָיֶפה,  ְוטֹוב  ל,  ּוְמֻקּבָ

ָמֵגן  ַיֲעֹקב  צּור  נּו,  ַמְלּכֵ֫ עֹוָלם  ֱאלֵֹהי  ֱאֶמת  ָוֶעד. 

ְוִכְסאֹו  ם,  ַקּיָ מֹו  ּוׁשְ ם  ַקּיָ הּוא  ָוֹדר  ְלֹדר  נּו,  ֵע֫ ִיׁשְ

ּוְדָבָריו  ֶמת.  ֫ ַקּיֶ ָלַעד  ֶוֱאמּוָנתֹו  ּוַמְלכּותֹו  ָנכֹון, 

ּוְלעֹוְלֵמי  ָלַעד  ְוֶנֱחָמִדים,  ֶנֱאָמִנים  ִמים,  ְוַקּיָ ָחִיים 

ְוַעל  ֵנינּו  ּבָ ַעל  ינּו,  ְוָעֵל֫ ינּו  ֲאבֹוֵת֫ ַעל  עֹוָלִמים. 

ֲעָבֶדיָך,  ָרֵאל  ִיׂשְ ֶזַרע  ּדֹורֹות  ל  ּכׇ ְוַעל  ּדֹורֹוֵתינּו, 

ם  ְוַקּיָ טֹוב  ָבר  ּדָ ָהַאֲחרֹוִנים,  ְוַעל  ָהִראׁשֹוִנים  ַעל 

ְלעֹוָלם ָוֶעד. ֱאֶמת ֶוֱאמּוָנה, ֹחק ְולֹא ַיֲעֹבר, ֱאֶמת 

נּו  ה הּוא יהוה ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו, ַמְלּכֵ ַאּתָ ׁשֶ

ֶמֶלְך ֲאבֹוֵתינּו, ּגֹוֲאֵלנּו ּגֹוֵאל ֲאבֹוֵתינּו, יֹוְצֵרנּו צּור 

ֶמָך, ְוֵאין  יֵלנּו ֵמעֹוָלם הּוא ׁשְ ְיׁשּוָעֵתנּו, ּפֹוֵדנּו ּוַמּצִ

ָלנּו עֹוד ֱאלִֹהים זּוָלֶתָך, ֶסָלה.

יַע  ּומֹוׁשִ ָמֵגן  ֵמעֹוָלם,  הּוא  ה  ַאּתָ ֲאבֹוֵתינּו  ֶעְזַרת 

ָודֹור.  ּדֹור  ׇכל  ּבְ ַאֲחֵריֶהם  ְוִלְבֵניֶהם  ָלֶהם 

אמונה  שמע,  בקריאת  שאמרנו  הזה  הדבר   – ה  ַהּזֶ ָבר  ַהּדָ וכו’  יב  ְוַיּצִ ֱאֶמת 
על  ימינו  ירבו  למען  המצוות  קיום  מצוותיו,  ועול  מלכותו  עול  קבלת  ה’,  בייחוד 

האדמה אשר נשבע ה’ לאבותינו וניסי יציאת מצרים, כל זה הוא אמת ויציב וכו’. 

צּור ַיֲעֹקב - ה’ הוא הכח והחוזק של עם ישראל. ָחִיים – חזקים )בריאים( ואינם 
ועלינו  - כל הדברים הנ”ל נאמנים על אבותינו  ְוָעֵלינּו  ֲאבֹוֵתינּו  ַעל  משתנים. 

ָבר טֹוב  וכו’. ָהִראׁשֹוִנים – הדורות הקדומים. ָהַאֲחרֹוִנים – הדורות הבאים. ּדָ

וכו’ – )שהוא גם אמת ואמונה והוא חוק ולא יעבור(. ֱאֶמת ֶוֱאמּוָנה – )האמת 
הזאת היא, שאתה הוא ה’ וכו’(.



ב ו ט ם  ו י ל ו ת  ב ש ל ת  י ר ח ש

332

ה י ת ו כ ר ב ו ע  מ ש ת  א י ר ק

ַעד  ְוִצְדָקְתָך  ֶטיָך  ּפָ ּוִמׁשְ ָך,  ֶב֫ מֹוׁשָ עֹוָלם  רּום  ּבְ

ַמע ְלִמְצֹוֶתיָך  ׁשְ ּיִ ֵרי ִאיׁש ׁשֶ ַאְפֵסי ָאֶרץ. ֱאֶמת, ַאׁשְ

ה הּוא  ַאּתָ ֱאֶמת,  ִלּבֹו.  ַעל  ים  ָיׂשִ ּוְדָבְרָך  ְותֹוָרְתָך 

ְלָאבֹות  ִריָבם  ָלִריב  ּבֹור  ּגִ ּוֶמֶלְך  ָך,  ְלַעּמֶ֫ ָאדֹון 

ה הּוא ַאֲחרֹון,  ה הּוא ִראׁשֹון ְוַאּתָ ּוָבִנים. ֱאֶמת, ַאּתָ

ֱאֶמת,  יַע.  ּומֹוׁשִ ּגֹוֵאל  ֶמֶלְך  ָלנּו  ֵאין  ְלָעֶדיָך  ּוִמּבַ

ֲעָבִדים  ית  ּוִמּבֵ ֱאלֵֹהינּו  יהוה  נּו  ַאְלּתָ֫ ּגְ ְצַרִים  ִמּמִ

ָרֵאל  ִיׂשְ ּוְבכֹוְרָך   , ָהַרְגּתָ כֹוֵריֶהם  ּבְ ל  ּכׇ ִדיָתנּו,  ּפְ

 , ְעּתָ ִטּבַ ְוֵזִדים   , ַקְעּתָ ּבָ ָלֶהם  סּוף  ְוַים   , ַאְלּתָ ּגָ

ַוְיַכּסּו ַמִים ָצֵריֶהם, ֶאָחד ֵמֶהם   , ִויִדיִדים ֶהֱעַבְרּתָ

חּו ֲאהּוִבים ְורֹוְממּו ָלֵאל,  ּבְ לֹא נֹוָתר. ַעל ֹזאת ׁשִ

ָרכֹות  חֹות, ּבְ ּבָ ירֹות ְוִתׁשְ ְוָנְתנּו ְיִדיִדים ְזִמירֹות, ׁשִ

דֹול  ּגָ א,  ְוִנּשָׂ ָרם  ם,  ְוַקּיָ ַחי  ֵאל  ֶלְך  ַלֶמּ ְוהֹוָדאֹות, 

ָפִלים  ׁשְ יּהַ  ּוַמְגּבִ ָאֶרץ  ֲעֵדי  ִאים  ּגֵ יל  ּפִ ַמׁשְ ְונֹוָרא, 

ֲעֵדי ָמרֹום, מֹוִציא ֲאִסיִרים, ּופֹוֶדה ֲעָנִוים, ְועֹוֵזר 

ָעם ֵאָליו. ּוְ ֵעת ׁשַ ָרֵאל ּבְ ים, ְועֹוֶנה ְלַעּמֹו ִיׂשְ ּלִ ּדַ

כאן נוהגים לקום, לקראת תפילת העמידה.

ּוְמֹבָרְך,  הּוא  רּוְך  ּבָ ּגֹוֲאָלם,  ֶעְליֹון  ְלֵאל  ִהּלֹות  ּתְ

ה,  ַרּבָ ְמָחה  ׂשִ ּבְ יָרה  ָרֵאל ְלָך ָענּו ׁשִ ִיׂשְ ּוְבֵני  ה  ֹמׁשֶ

ם~ ְוָאְמרּו ֻכּלָ

רּום עֹוָלם – בשמי מרום. ַאְפֵסי – קצווי. ֵזִדים – כינוי למצרים. ְיִדיִדים –  ּבְ
כינוי לישראל. ֲאהּוִבים – )ישראל(. ְורֹוְממּו ָלֵאל – שרו רוממות האל. 

ִהּלֹות – )מגיעות לאל עליון(. ָענּו – אמרו בקול.  ּתְ
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ֶדׁש,  ּקֹ֫ ר ּבַ ָכה ֶנְאּדָ ֹמ֫ ֵאִלם יהוה, ִמי ּכָ ָכה ּבָ ִמי ָכֹמ֫

ֶלא: ה ֶפ֫ ׂשֵ ִהּלֹת, ֹע֫ Ôנֹוָרא ת

דֹול ַעל  ְמָך ַהּגָ חּו ְגאּוִלים ְלׁשִ ּבְ ה ׁשִ יָרה ֲחָדׁשָ ׁשִ

ם הֹודּו ְוִהְמִליכּו, ְוָאְמרּו~  ּלָ ם, ַיַחד ּכֻ ַפת ַהּיָ ׂשְ

עֹוָלם ָוֶעד: Ôיהוה ִיְמלְֹך ל

ָך  ָרֵאל, ּוְפֵדה ִכְנֻאֶמ֫ ֶעְזַרת ִיׂשְ ָרֵאל, ֫קּוָמה ּבְ צּור ִיׂשְ

מֹו,  ָרֵאל. ְוֶנֱאַמר~ ּגֲֹאֵלנּו יהוה ְצָבאֹות ׁשְ ְיהּוָדה ְוִיׂשְ

ָרֵאל. ַאל ִיׂשְ ה יהוה, ּגָ רּוְך ַאּתָ ָרֵאל: ּבָ ְקדֹוׁש ִיׂשְ
תפילת  מתפללים   – השבוע  ימי  בשאר  שחל  ובין  בשבת  שחל  בין   – טוב  ביום 

עמידה של יום טוב )בעמ’ 497(

הוראות לתפילת עמידה ראה בעמ’ 198.

ע ב ש ת  ל י פ ת
ָך: ֶת֫ ִהּלָ יד ּתְ ח, ּוִפי ַיּגִ ְפּתָ ָפַתי ּתִ ֲאֹדָני ׂשְ

א. אבות

ה יהוה ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו, ֱאלֵֹהי  רּוְך ַאּתָ ּבָ

דֹול  ַאְבָרָהם, ֱאלֵֹהי ִיְצָחק, ֵואלֵֹהי ַיֲעֹקב, ָהֵאל ַהּגָ

ּבֹור ְוַהּנֹוָרא, ֵאל ֶעְליֹון, ּגֹוֵמל ֲחָסִדים טֹוִבים,  ַהּגִ

ְוקֹוֵנה ַהּכֹל, ְוזֹוֵכר ַחְסֵדי ָאבֹות ּוֵמִביא גֹוֵאל ִלְבֵני 

ַאֲהָבה. מֹו ּבְ ְבֵניֶהם ְלַמַען ׁשְ

שמות טו

שם

ישעיה מז

תהלים נא

נֹוָרא ְתִהּלֹת – נעלה על כל תהילה. 
ְגאּוִלים – ישראל שנגאלו. הֹודּו – )לה’(. ְוִהְמִליכּו – )את ה’ עליהם(. 

ַאל  ּגָ ָרֵאל – קום, עזור לישראל. ִכְנֻאֶמָך – כפי שאמרת.  ֶעְזַרת ִיׂשְ קּוָמה ּבְ
– אשר גואל. 

הרגשתנו.  מצד   – ְוַהּנֹוָרא  מעשיו.  מצד   – ּבֹור  ַהּגִ עצמותו.  מצד   – דֹול  ַהּגָ
ְוקֹוֵנה – ובורא. 
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בשבת תשובה מוסיפים ”זכרנו” )ואם שכח אינו חוזר(:

ים, ְלַמַעְנָך  ֵסֶפר ַהַחּיִ ים, ְוׇכְתֵבנּו ּבְ ַחּיִ ים ֶמֶלְך ָחֵפץ ּבַ ׇזְכֵרנּו ְלַחּיִ

ים. ֱאלִֹהים ַחּיִ

ָמֵגן  ה יהוה,  ַאּתָ רּוְך  ּבָ ּוָמֵגן.  יַע  ּומֹוׁשִ ֶמֶלְך עֹוֵזר 
ַאְבָרָהם.

ב. גבורות

֮ה,  ַאּתָ ֵמִתים  ה  ְמַחּיֵ ֲאֹדָני,  ְלעֹוָלם,  ּבֹור  ּגִ ה  ַאּתָ
יַע, ַרב ְלהֹוׁשִ

מתחילים להזכיר ”מוריד הטל” בתפילת מוסף של יום א’ של פסח, ו”משיב הרוח” 
לראש  חוזר  הגשם”  ”מוריד  בקיץ  ואמר  טעה  עצרת.  שמיני  של  מוסף  מתפילת 
ואמר  טעה  אם  בחורף  אבל  התפילה.  לראש  חוזר   - הברכה  סיים  ואם  הברכה, 
לפני  נזכר  חוזר.  אינו   - החתימה  של  ה’”  אתה  ”ברוך  אמר  וכבר  הטל”  ”מוריד 

שסיים את הברכה, יאמר שם ”משיב הרוח ומוריד הגשם” וימשיך.

בקיץ:

ל, מֹוִריד ַהּטַ
בחורף:

ם, ׁשֶ יב ָהרּוַח ּומֹוִריד ַהּגֶ ִ ַמּשׁ

ים,  ַרֲחִמים ַרּבִ ה ֵמִתים ּבְ ֶחֶסד, ְמַחּיֵ ים ּבְ ל ַחּיִ ְמַכְלּכֵ

ֲאסּוִרים,  יר  ּוַמּתִ חֹוִלים,  ְורֹוֵפא  נֹוְפִלים,  סֹוֵמְך 

בּורֹות  ַעל ּגְ ֵני ָעָפר. ִמי ָכמֹוָך ּבַ ם ֱאמּוָנתֹו ִליׁשֵ ּוְמַקּיֵ

ה ּוַמְצִמיַח ְיׁשּוָעה. ְך, ֶמֶלְך ֵמִמית ּוְמַחּיֶ ּוִמי ֫דֹוֶמה ּלָ

בשבת תשובה מוסיפים ”מי כמוך” )ואם שכח אינו חוזר(:

ַרֲחִמים. ים ּבְ ִמי ָכמֹוָך ָאב ָהַרֲחָמן זֹוֵכר ְיצּוָריו ְלַחּיִ

יהוה,  ה  ַאּתָ רּוְך  ּבָ ֵמִתים.  ְלַהֲחיֹות  ה  ַאּתָ ְוֶנֱאָמן 
ִתים. ה ַהּמֵ ְמַחּיֵ

כשמגיע הש”ץ לברכת קדושת השם, עומדים ואומרים ״קדושה״ )בסוף העמוד הבא(.

יַע – מחלצו מצרה. ּוָמֵגן – מפני פגע שלא יבוא.  עֹוֵזר – לאדם במאמציו. ּומֹוׁשִ
יַע – רב יכולת להושיע.  ַרב ְלהֹוׁשִ

ֵני ָעָפר  יב ָהרּוַח – עושה שתהא רוח נושבת. ֱאמּוָנתֹו – הבטחתו. ִליׁשֵ ִ ַמּשׁ
בּורֹות – )הגבורות שנאמרו לעיל: מחיה מתים, משיב  ּגְ ַעל  ּבַ – לשוכני עפר. 

הרוח, מכלכל חיים וכו’(.
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ג. קדושת השם

יֹום  ׇכל  ּבְ ים  ּוְקדֹוׁשִ ָקדֹוׁש,  ְמָך  ְוׁשִ ָקדֹוׁש  ה  ַאּתָ

ה.  ּתָ ָא֫ ְוָקדֹוׁש  דֹול  ּגָ ֶמֶלְך  ֵאל  י  ּכִ ָלה,  ּסֶ לּוָך  ְיַהּלְ

יהוה,  ה  ַאּתָ רּוְך  ּבָ

דֹוׁש.  ָהֵאל ַהּקָ

בעשרת ימי תשובה: 

דֹוׁש. ֶלְך ַהּקָ ה יהוה, ַהּמֶ רּוְך ַאּתָ ּבָ

ואם טעה וסיים ’האל הקדוש’ חוזר לראש 
התפילה.

ד. קדושת היום

אָת  ָקָר֫ ֶנֱאָמן  ֶבד  ֶע֫ י  ּכִ ַנת ֶחְלקֹו,  ַמּתְ ּבְ ה  ַמח ֹמׁשֶ ִיׂשְ

ְלָפֶניָך  ׇעְמדֹו  ּבְ ּלֹו  ָנַתּתָ  רֹאׁשֹו  ּבְ ְפֶאֶרת  ּתִ ִליל  ּכְ ּלֹו, 
...................................................................................................

קדושה

ים  ׁשִ ּלְ ְרֵפי ֹקֶדש ַהְמׁשַ יַח סֹוד ׂשַ ֹנַעם ׂשִ ְך ְוַנֲעִריָצְך ּכְ יׁשָ ַנְקּדִ

תּוב ַעל ַיד ְנִביֶאָך~ ְוָקָרא ֶזה ֶאל ֶזה ְוָאַמר~  ּכָ ה, ּכַ ָ ְלָך ְקֻדּשׁ

בֹודֹו:  Ôלֹא ׇכל ָהָאֶרץ ּכ Ôָבאֹות, מ Ôָקדֹוׁש, ָקדֹוׁש, ָקדֹוׁש יהוה צ

קֹול,  ִמיִעים  ַמׁשְ ְוָחָזק  יר  ַאּדִ דֹול  ּגָ ַרַעׁש  קֹול  ּבְ ָאז 

ְואֹוְמִרים~  ִחים  ּבְ ְמׁשַ ָתם  ְלֻעּמָ ָרִפים,  ׂשְ ת  ְלֻעּמַ ִאים  ְ ִמְתַנׂשּ

קֹומֹו:  Ôבֹוד יהוה ִמּמ Ôרּוְך ּכ ּבָ

ים ֲאַנְחנּו  י ְמַחּכִ נּו תֹוִפיַע ְוִתְמלְֹך ָעֵלינּו, ּכִ קֹוְמָך ַמְלּכֵ ִמּמְ

ּכֹן.  ׁשְ ָיֵמינּו ְלעֹוָלם ָוֶעד ּתִ ָקרֹוב ּבְ ִצּיֹון, ּבְ ְמלְֹך ּבְ ָלְך. ָמַתי ּתִ

ַצח  ַלִים ִעיְרָך ְלדֹור ָודֹור ּוְלֵנ֫ תֹוְך ְירּוׁשָ ׁש ּבְ ל ְוִתְתַקּדֵ ּדֵ ְתּגַ ּתִ

יֵרי  ׁשִ ּבְ ָהָאמּור  ָבר  ּדָ ּכַ ַמְלכּוֶתָך  ִתְרֶאיָנה  ְוֵעיֵנינּו  ְנָצִחים. 

יַח ִצְדֶקָך~ ָך ַעל ְיֵדי ָדִוד ְמׁשִ ֻעּזֶ

לּוָיּה: Ôדֹר ָודֹר, ַהל Ôעֹוָלם, ֱאלַֹהִיְך ִצּיֹון ל Ôִיְמלְֹך יהוה ל

ה ָקדֹוׁש” )בראש העמוד( וממשיך ”ַאּתָ

ישעיה ו

יחזקאל ג

תהלים קמו

ִליל – עטרה.  ּכְ
ְרֵפי ֹקֶדׁש  יַח סֹוד ׂשַ ֹנַעם ׂשִ ְך ְוַנֲעִריָצְך – נאמר לפניך דברי קדושה והערצה. ּכְ יׁשָ ַנְקּדִ

ים – האומרים שלוש פעמים.  ׁשִ ּלְ – כנעימת שירת אסיפת המלאכים הקדושים. ַהְמׁשַ
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ָידֹו,  ּבְ הֹוִריד  ֲאָבִנים  לּוחֹות  ֵני  ּוׁשְ ִסיַני,  ַהר  ַעל 

תֹוָרֶתָך~ תּוב ּבְ ת. ְוֵכן ּכָ ּבָ ִמיַרת ׁשַ ֶהם ׁשְ ְוָכתּוב ּבָ

ת  ּבָ ַ ת, ַלֲעׂשֹות ֶאת ַהּשׁ ּבָ ַ ָרֵאל ֶאת ַהּשׁ ְמרּו ְבֵני ִיׂשְ ְוׁשָ

ָרֵאל אֹות  ִיׂשְ ֵני  ּבְ ּוֵבין  יִני  ּבֵ ִרית עֹוָלם:  ּבְ ְלֹדרָֹתם 

ַמִים  ָ ה יהוה ֶאת ַהּשׁ ת ָיִמים ָעׂשָ ׁשֶ י ׁשֵ ִהיא ְלֹעָֹלם, ּכִ

ַפׁש: ּנָ ַבת ַוּיִ ִביִעי ׁשָ ְ ְוֶאת ָהָאֶרץ, ּוַבּיֹום ַהּשׁ

ְולֹא  ָהֲאָרצֹות,  ְלגֹוֵיי  ֱאלֵֹהינּו  יהוה  ְנַתּתֹו  ְולֹא 

ְמנּוָחתֹו  ּבִ ְוַגם  ְפִסיִלים,  ְלעֹוְבֵדי  נּו  ַמְלּכֵ ִהְנַחְלּתֹו 

ַאֲהָבה,  ָך ְנַתּתֹו ּבְ ָרֵאל ַעּמְ י ְלִיׂשְ נּו ֲעֵרִלים, ּכִ ּכְ לֹא ִיׁשְ

. ְרּתָ ָח֫ ם ּבָ ר ּבָ ְלֶזַרע ַיֲעֹקב ֲאׁשֶ

ַעם  ֹעֶנג.  ְוקֹוְרֵאי  ת  ּבָ ׁשַ ׁשֹוְמֵרי  ְבַמְלכּוְתָך  ְמחּו  ִיׂשְ

ָך,  ִמּטּוֶב֫ גּו  ְוִיְתַעּנְ עּו  ּבְ ִיׂשְ ם  ּלָ ּכֻ ִביִעי  ׁשְ י  ׁשֵ ְמַקּדְ

אֹותֹו  ָיִמים  ת  ֶחְמַדּ ּתֹו,  ׁשְ ְוִקּדַ ּבֹו  יָת  ָרִצ֫ ִביִעי  ְ ּוַבּשׁ

ית. ה ְבֵראׁשִ ֶכר ְלַמֲעׂשֵ ָקָראָת, ֵז֫

ִבְמנּוָחֵתנּו,  ָנא  ְרֵצה  ֲאבֹוֵתינּו,  ֵואלֵֹהי  ֱאלֵֹהינּו 

ֵענּו  ּבְ ׂשַ תֹוָרֶתָך,  ּבְ ֶחְלֵקנּו  ְוֵתן  ִמְצֹוֶתיָך  ּבְ נּו  ׁשֵ ַקּדְ

נּו  ִלּבֵ ְוַטֵהר  יׁשּוָעֶתָך,  ּבִ נּו  ַנְפׁשֵ ח  ּמַ ְוׂשַ ִמּטּוֶבָך 

ַאֲהָבה  ּבְ ֱאלֵֹהינּו  יהוה  ְוַהְנִחיֵלנּו  ֱאֶמת,  ּבֶ ָך  ְלׇעְבּדְ

שמות לא

ְולֹא ְנַתּתֹו – )את יום השבת(. 
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י  ׁשֵ ָרֵאל ְמַקּדְ ל ִיׂשְ ָך, ְוָינּוחּו בֹו ּכׇ ת ׇקְדׁשֶ ּבַ ּוְבָרצֹון ׁשַ

ת. ּבָ ַ ׁש ַהּשׁ ה יהוה, ְמַקּדֵ רּוְך ַאּתָ ֶמָך. ּבָ ׁשְ

ה. עבודה

ָתם  ְוִלְתִפּלָ ָרֵאל  ִיׂשְ ָך  ַעּמְ ּבְ ֱאלֵֹהינּו  יהוה  ְרֵצה 

י  ֵ ְוִאּשׁ יֶתָך,  ּבֵ ִלְדִביר  ָהֲעבֹוָדה  ֶאת  ב  ְוָהׁשֵ ֵעה,  ׁשְ

ָרצֹון,  ּבְ ל  ְתַקּבֵ ַאֲהָבה  ּבְ ְמֵהָרה  ָתם  ּוְתִפּלָ ָרֵאל  ִיׂשְ

ָך. ָרֵאל ַעּמֶ ִמיד ֲעבֹוַדת ִיׂשְ ּוְתִהי ְלָרצֹון ּתָ

בשבת ראש חודש ובשבת חול המועד מוסיפים כאן ”יעלה ויבוא”.

ואם נזכר בדיוק כשסיים ’המחזיר שכינתו לציון’ אומר ’יעלה ויבוא’ שם, 

וממשיך ’מודים’.

שכח ולא אמר ”יעלה ויבוא”, חוזר ל”רצה”. ואם גמר תפילתו, חוזר לראש.
...................................................................................................

ויבוא יעלה 

ְוֵיָרֶאה  יַע  ֫ ְוַיּגִ ְוָיבֹוא  ַיֲעֶלה  ֲאבֹוֵתינּו,  ֵואלֵֹהי  ֱאלֵֹהינּו 

ְוִזְכרֹון  ּוִפְקדֹוֵננּו  ִזְכרֹוֵננּו  ֵכר  ְוִיּזָ ֵקד  ְוִיּפָ ַמע  ָ ְוִיּשׁ ְוֵיָרֶצה 

ַלִים  ְירּוׁשָ ְוִזְכרֹון  ָך  ֫ ַעְבּדֶ ִוד  ּדָ ן  ּבֶ יַח  ָמׁשִ ְוִזְכרֹון  ֲאבֹוֵתינּו 

ָרֵאל, ְלָפֶניָך, ִלְפֵלָטה  ית ִיׂשְ ָך ּבֵ ל ַעּמְ ָך ְוִזְכרֹון ּכׇ ִעיר ׇקְדׁשֶ

יֹום ּבְ לֹום  ּוְלׁשָ ים  ְלַחּיִ ּוְלַרֲחִמים  ּוְלֶחֶסד  ְלֵחן  ְלטֹוָבה 
בראש חודש 

רֹאׁש ַהֹחֶדׁש

בפסח 

ּצֹות ַחג ַהּמַ

בסוכות 

ּכֹות ַחג ַהּסֻ

ה. ׇזְכֵרנּו יהוה ֱאלֵֹהינּו ּבֹו ְלטֹוָבה, ּוׇפְקֵדנּו בֹו ִלְבָרָכה,  ַהּזֶ

ים טֹוִבים. ּוִבְדַבר ְיׁשּוָעה ְוַרֲחִמים חּוס  יֵענּו בֹו ְלַחּיִ ְוהֹוׁשִ

י ֵאל ֶמֶלְך  ינּו, ּכִ י ֵאֶליָך ֵעיֵנ֫ נּו, ּכִ יֵע֫ נּו ְוַרֵחם ָעֵלינּו ְוהֹוׁשִ ְוׇחּנֵ֫

ה. ּתָ ַחּנּון ְוַרחּום ָא֫
וממשיכים: ”ְוֶתֱחֶזיָנה” )בעמוד הבא(

ֵנה. ָהֲעבֹוָדה – )בבית המקדש: הקרבנות(. ִלְדִביר  ֵעה – ּפְ ְרֵצה – יהי לרצון. ׁשְ
י – וקרבנות.  ֵ - להיכל )כינוי לבית המקדש(. ְוִאּשׁ

ְוֵיָרֶצה – ויתקבל ברצון. ִלְפֵלָטה – להצלה.
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רּוְך  ּבָ ַרֲחִמים.  ּבְ ְלִצּיֹון  ׁשּוְבָך  ּבְ ֵעיֵנינּו  ְוֶתֱחֶזיָנה 

ִכיָנתֹו ְלִצּיֹון. ֲחִזיר ׁשְ ה יהוה, ַהּמַ ַאּתָ

ו. הודאה

ה  ַאּתָ מֹוִדים ֲאַנְחנּו ָלְך ׁשָ

הּוא יהוה ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי 

ָוֶעד,  ְלעֹוָלם  ֲאבֹוֵתינּו 

ֵענּו  ִיׁשְ ָמֵגן  ינּו,  ַחּיֵ צּור 

ָודֹור.  ְלדֹור  הּוא  ה  ַאּתָ

ֶתָך  ִהּלָ ר ּתְ ָך ּוְנַסּפֵ נֹוֶדה ּלְ

סּוִרים  ַהּמְ ינּו  ַחּיֵ ַעל 

מֹוֵתינּו  ִנׁשְ ְוַעל  ָיֶדָך,  ּבְ

יָך  קּודֹות ָלְך, ְוַעל ִנּסֶ ַהּפְ

ְוַעל  נּו,  ִעּמָ יֹום  ׇכל  ּבְ ׁשֶ

ְוטֹובֹוֶתיָך  ִנְפְלאֹוֶתיָך 

ָוֹבֶקר  ֶעֶרב  ֵעת,  ׇכל  ּבְ ׁשֶ

מודים דרבנן

ה  ַאּתָ מֹוִדים ֲאַנְחנּו ָלְך ׁשָ

הּוא יהוה ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי 

ר,  ׂשָ ֲאבֹוֵתינּו, ֱאלֵֹהי ׇכל ּבָ

ית.  ֵראׁשִ ּבְ יֹוֵצר  יֹוְצֵרנּו, 

ְמָך  ְלׁשִ ְוהֹוָדאֹות  ָרכֹות  ּבְ

ַעל  דֹוׁש  ְוַהּקָ דֹול  ַהּגָ

ן  ּכֵ נּו.  ְמּתָ ְוִקּיַ ֶהֱחִייָתנּו  ׁשֶ

ְוֶתֱאֹסף  ֵמנּו  ּוְתַקּיְ נּו  ַחּיֵ ּתְ

ָך  ֻלּיֹוֵתינּו ְלַחְצרֹות ׇקְדׁשֶ ּגָ

ְוַלֲעׂשֹות  יָך  ֻחּקֶ ֹמר  ִלׁשְ

ֵלָבב  ּבְ ָך  ּוְלׇעְבּדְ ְרצֹוֶנָך 

מֹוִדים  ָאנּו  ׁשֶ ַעל  ֵלם,  ׁשָ

רּוְך ֵאל ַההֹוָדאֹות. ָלְך. ּבָ

י  ּכִ ְוַהְמַרֵחם  ַרֲחֶמיָך,  י לֹא ָכלּו֘  ּכִ ָרִים. ַהּטֹוב  ְוָצה�

ינּו ָלְך. י ֵמעֹוָלם ִקּוִ ּמּו ֲחָסֶדיָך, ּכִ לֹא ַת֫

בשבת חנוכה ובפורים של מוקפים שחל בשבת, 

אומרים ”ועל הנסים” )בעמוד הבא(.

שכח לומר ”ועל הנסים” וכבר אמר ”ברוך אתה ה’” של חתימת הברכה, אינו חוזר.

ְוֶתֱחֶזיָנה – ותראינה. 
המופקדות   – ָלְך  קּודֹות  ַהּפְ לנו.  ומושיע  מגן   – ֵענּו  ִיׁשְ ָמֵגן  חוזק.   – צּור 
)כפיקדון(. ֶעֶרב ָוֹבֶקר ְוָצָהָרִים – )מודים אנחנו לך(. ַהּטֹוב – )אתה הוא הטוב(. 

ָך – לבית המקדש,  ׇקְדׁשֶ ְלַחְצרֹות  ית – בורא העולם יש מאין.  ֵראׁשִ ּבְ יֹוֵצר 
ָאנּו מֹוִדים ָלְך – )מודים אנחנו לך על שזכינו להודות לך(. לירושלים. ַעל ׁשֶ
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נּו  ְמָך ַמְלּכֵ א ׁשִ ְוִיְתַנּשֵׂ ַרְך ְוִיְתרֹוַמם  ִיְתּבָ ם  ּלָ ּכֻ ְוַעל 

ִמיד, ְלעֹוָלם ָוֶעד. ּתָ
...................................................................................................

על הנסים 

ְוַעל  ׁשּועֹות  ַהּתְ ְוַעל  בּורֹות  ַהּגְ ְוַעל  ְרָקן  ַהּפֻ ְוַעל  ים  ּסִ ַהּנִ ְוַעל 
ַלֲאבֹוֵתינּו  יָת  ָעׂשִ ׁשֶ ְלָחמֹות  ַהּמִ ְוַעל  ָחמֹות  ַהּנֶ ְוַעל  ְפָלאֹות  ַהִנּ

ה. ַמן ַהּזֶ ּזְ ִמים ָהֵהם, ּבַ ּיָ ּבַ
בחנוכה

יֹוָחָנן  ן  ּבֶ ְתָיהּו  ַמּתִ יֵמי  ּבִ

ּוָבָניו,  מֹוַנאי  ַחׁשְ דֹול  ּגָ ּכֵֹהן 

ָעה  ָעְמָדה ַמְלכּות ָיָון ָהְרׁשָ ׁשֶ ּכְ

יָחם  ּכִ ְלַהׁשְ ָרֵאל  ִיׂשְ ָך  ַעּמְ ַעל 

י  ֵמֻחּקֵ ּוְלַהֲעִביָרם  ּתֹוָרֶתָך 

ַרֲחֶמיָך  ּבְ ה  ְוַאּתָ ְרצֹוֶנָך, 

ֵעת  ּבְ ָלֶהם  ְדּתָ  ָעַמ֫ ים  ָהַרּבִ

ְנּתָ  ּ ַד֫ ִריָבם,  ֶאת  ְבּתָ  ַר֫ ָצָרָתם, 

ְמּתָ ֶאת ִנְקָמָתם,  יָנם, ָנַק֫ ֶאת ּדִ

ים,  ׁשִ ַחּלָ ַיד  ּבְ ּבֹוִרים  ִגּ ְרּתָ  ָמַס֫

ּוְטֵמִאים  ים,  ְמַעּטִ ַיד  ּבְ ים  ְוַרּבִ

ַיד  ּבְ ִעים  ּוְרׁשָ ְטהֹוִרים,  ַיד  ּבְ

עֹוְסֵקי  ַיד  ּבְ ְוֵזִדים  יִקים,  ַצּדִ

דֹול  ם ּגָ יָת ׁשֵ תֹוָרֶתָך, ּוְלָך ָעׂשִ֫

בפורים

ן  ׁשּוׁשַ ּבְ ר  ְוֶאְסּתֵ ַכי  ׇמְרּדְ יֵמי  ּבִ

ָעַמד ֲעֵליֶהם ָהָמן  ׁשֶ יָרה, ּכְ ַהּבִ

ִמיד ַלֲהרֹוג  ׁש ְלַהׁשְ ּקֵ ע, ּבִ ָהָרׁשָ

הּוִדים  ַהּיְ ל  ּכׇ ֶאת  ד  ּוְלַאּבֵ

ים  ְוָנׁשִ ַטף  ָזֵקן  ְוַעד  ַער  ִמּנַ֫

ר  ָעׂשָ ה  לֹוׁשָ ׁשְ ּבִ ֶאָחד,  יֹום  ּבְ

הּוא  ר,  ָעׂשָ ֵנים  ׁשְ ְלֹחֶדׁש 

ָלבֹוז.  ָלָלם  ּוׁשְ ֲאָדר,  ֹחֶדׁש 

ְרּתָ  ים ֵהַפ֫ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ה ּבְ ְוַאּתָ

ֶאת  ְלּתָ  ְוִקְלַק֫ ֲעָצתֹו,  ֶאת 

מּולֹו  ֫בֹוָת ּלֹו ּגְ ְבּתֹו, ַוֲהׁשֵ ַמֲחׁשַ

ָניו  רֹאׁשֹו, ְוָתלּו אֹותֹו ְוֶאת ּבָ ְבּ

ַעל ָהֵעץ.

ּוֻפְרָקן  ְגדֹוָלה  ׁשּוָעה  ּתְ יָת  ָעׂשִ֫ ָרֵאל  ִיׂשְ ָך  ּוְלַעּמְ עֹוָלֶמָך,  ּבְ ְוָקדֹוׁש 

יֶתָך, ּוִפּנּו ֶאת ֵהיָכֶלָך,  אּו ָבֶניָך ִלְדִביר ּבֵ ְך ּבָ ַחר ּכָ ה. ְוַא֫ ַהּיֹום ַהּזֶ ּכְ

ְוָקְבעּו  ָך,  ׇקְדׁשֶ ַחְצרֹות  ּבְ ֵנרֹות  יקּו  ְוִהְדִל֫ ָך,  ׁשֶ ִמְקּדָ ֶאת  ְוִטֲהרּו 

דֹול. ְמָך ַהּגָ ל ְלׁשִ ּלּו ְלהֹודֹות ּוְלַהּלֵ ה ֵא֫ מֹוַנת ְיֵמי ֲחֻנּכָ ׁשְ

ם” )בראש העמוד(.  ּלָ וממשיכים ”ְוַעל ּכֻ

אסתר ג

ְרָקן – הישועה.  ים – )נמשך אל ”מודים” שלמעלה(. ַהּפֻ ּסִ ְוַעל ַהּנִ
ם – )על כל הטובות והנסים(.  ּלָ ְוַעל ּכֻ
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בשבת תשובה מוסיפים ”וכתוב” )ואם שכח, אינו חוזר(:

ָך. ֵני ְבִריֶת֫ ל ּבְ ים טֹוִבים ּכׇ ּוְכֹתב ְלַחּיִ

ְמָך  ָלה, ִויַהְללּו ִויָבְרכּו ֶאת ׁשִ ים יֹו֫דּוָך ּסֶ֫ ְוׇכל ַהַחּיִ

ְיׁשּוָעֵתנּו  ָהֵאל  טֹוב,  י  ּכִ ְלעֹוָלם  ֱאֶמת  ּבֶ דֹול  ַהּגָ

יהוה,  ה  ַאּתָ רּוְך  ּבָ ַהּטֹוב.  ָהֵאל  ֶסָלה,  ְוֶעְזָרֵתנּו 

ְמָך ּוְלָך ָנֶאה ְלהֹודֹות. ַהּטֹוב ׁשִ
...................................................................................................

בחזרת הש”ץ אומרים ברכת כהנים. לפני הברכה אומרים הכהנים בלחש:

יָתנּו ְלָבֵרְך ֶאת  ּוִ ּצִ ָרָכה זֹו ׁשֶ ֵהא ּבְ ּתְ ָפֶניָך יהוה ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו, ׁשֶ ְיִהי ָרצֹון ִמּלְ
ה ְוַעד עֹוָלם. ּה ִמְכׁשֹול ְוָעוׂן ֵמַעּתָ ֵלָמה, ְולֹא ִיְהֶיה ּבָ ָרָכה ׁשְ ָרֵאל ּבְ ָך ִיׂשְ ַעּמְ

אם עלו כהנים לדוכן קוראים להם: ּכֲֹהִנים 

)לכהן יחיד אין קוראים( והכהנים מברכים:

ֶמֶלְך  ֱאלֵֹהינּו  יהוה  ה  ַאּתָ רּוְך  ּבָ
תֹו  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ נּו  ׁשָ ִקּדְ ר  ֲאׁשֶ ָהעֹוָלם, 
ַעּמֹו  ֶאת  ְלָבֵרְך  נּו  ְוִצּוָ ַאֲהרֹן,  ל  ׁשֶ
ַאֲהָבה. )הקהל: ָאֵמן(  ָרֵאל ּבְ ִיׂשְ

והש”ץ מקריא מלה במלה:

ָך: )הקהל: ָאֵמן( ְמֶר֫ ֶרְכָך֘ יהוה ְוִיׁשְ ְיָבֽ
 : ּךָ ָניו ֵאֶליָך ִויֻחּנֶ֫ ָיֵאר יהוה ּפָ

)הקהל: ָאֵמן(

ָניו ֵאֶליָך א יהוה ּפָ ִיּשָׂ
לֹום:         )הקהל: ָאֵמן( ם ְלָך ׁשָ ְוָיׂשֵ

אם אין כהנים עולים לדוכן, 

אומר הש”ץ:

ְרֵכנּו  ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו, ּבָ
ּתֹוָרה  ּבַ ת  ׁשֶ ּלֶ ַהְמׁשֻ ָרָכה  ּבְ ּבַ
ָך,  ַעְבּדֶ ה  מׁשֶ ְיֵדי  ַעל  תּוָבה  ַהּכְ
ּוָבָניו  ַאֲהרֹן  י  ִמּפִ ָהֲאמּוָרה 

ָאמּור: ָך, ּכָ ּכֲֹהִנים ַעם ְקדֹוׁשֶ

ָך:   ְמֶר֫ ֶרְכָך֮ יהוה ְוִיׁשְ ְיָבֽ
ן ְיִהי ָרצֹון( )הקהל: ּכֵ

 : ּךָ ָניו ֵאֶליָך ִויֻחּנֶ֫ ָיֵאר יהוה ּפָ
ן ְיִהי ָרצֹון( )הקהל: ּכֵ

ָניו ֵאֶליָך  א יהוה ּפָ ִיּשָׂ
ן ְיִהי ָרצֹון( לֹום: )הקהל: ּכֵ ם ְלָך ׁשָ ְוָיׂשֵ

לֹום” )בעמוד הבא(. ים ׁשָ והש”ץ ממשיך ”ׂשִ

נוהגים לומר בלחש לאחר ברכת כהנים 
)במקור תוקן עבור מי שחלם חלום ונפשו עגומה עליו(:

ים  ׂשִ ּתָ לֹום. ְיִהי ָרצֹון ׁשֶ ְמָך ׁשָ לֹום ְוׁשִ ה ׁשָ ְגבּוָרה, ַאּתָ רֹום ׁשֹוֵכן ּבִ ּמָ יר ּבַ ַאּדִ
לֹום. ֶמֶרת ׁשָ ים ּוְבָרָכה ְלִמׁשְ ָרֵאל ַחּיִ ית ִיׂשְ ָך ּבֵ ל ַעְמּ ָעֵלינּו ְוַעל ּכׇ

ל עֹוָלם” )בסוף העמוד הבא(. והכהנים ממשיכים ”ִרּבֹונֹו ׁשֶ

במדבר ו

ְמָך – ששמך טוב.  ָלה – לנצח. ַהּטֹוב ׁשִ ּסֶ
ת - המורכבת משלושה פסוקי ברכה. ׁשֶ ּלֶ ַהְמׁשֻ

ה  ַאּתָ ה’.  של  משכנו  כביכול  היא  הגבורה   – ְגבּוָרה  ּבִ ׁשֹוֵכן  חזק.   – יר  ַאּדִ
לֹום – )”מלך שהשלום שלו”; ”שלום”  ְמָך ׁשָ לֹום – אתה מקור השלום. ְוׁשִ ׁשָ

הוא אחד הכינויים של הקב”ה(. 
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ז. ברכת שלום

ים ֵחן ָוֶחֶסד ְוַרֲחִמים  לֹום טֹוָבה ּוְבָרָכה, ַחּיִ ים ׁשָ ׂשִ

נּו  ּלָ ּכֻ ָאִבינּו  נּו  ְרֵכ֫ ּבָ ָך.  ַעּמֶ ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ּכׇ ְוַעל  ָעֵלינּו 

נּו יהוה  ּתָ ּלָ ֶניָך ָנַת֫ י ְבאֹור ּפָ ֶניָך, ּכִ אֹור ּפָ ֶאָחד ּבְ ּכְ

ֶסד, ּוְצָדָקה ּוְבָרָכה  ים ְוַאֲהַבת ֶח֫ ֱאלֵֹהינּו ּתֹוַרת ַחּיִ

ֵעיֶניָך  ּבְ ִיְהֶיה  ְוטֹוב  לֹום.  ְוׁשָ ים  ְוַחּיִ ְוַרֲחִמים 

ֵעת  ׇכל  ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ ָך  ַעּמְ ל  ּכׇ ֶאת  ּוְלָבֵרְך  נּו  ְלָבְרֵכ֫

לֹוֶמָך. ׁשְ ָעה ּבִ ּוְבׇכל ׁשָ

בשבת תשובה מוסיפים ”בספר” )ואם שכח, אינו חוזר(: 

טֹובֹות,  ּוְגֵזרֹות  טֹוָבה,  ּוַפְרָנָסה  לֹום,  ְוׁשָ ָרָכה  ּבְ ים,  ַחּיִ ֵסֶפר  ּבְ

ית  ּבֵ ָך  ַעּמְ ְוׇכל  ֲאַנְחנּו  ְלָפֶניָך,  ֵתב  ְוִנּכָ ֵכר  ִנּזָ ְוֶנָחמֹות,  ְיׁשּועֹות 

לֹום. ים טֹוִבים ּוְלׁשָ ָרֵאל, ְלַחּיִ ִיׂשְ

לֹום. ָ ּשׁ ָרֵאל ּבַ ה יהוה, ַהְמָבֵרְך ֶאת ַעּמֹו ִיׂשְ רּוְך ַאּתָ ּבָ

ֹגֲאִלי: Ôיָך, יהוה צּוִרי ו ָפֶנ֫ Ôי ל ֶהְגיֹון ִלּבִ Ôָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ו Ôִיְהיּו ל

עד כאן חזרת הש”ץ

...................................................................................................

לאחר ברכת כהנים הכהנים אומרים~

מֹו  ּכְ נּו  ִעּמָ ה  ֲעׂשֵ ה  ַאּתָ ַאף  ָעֵלינּו.  ַזְרּתָ  ּגָ ֶ ּשׁ ַמה  ינּו  ָעׂשִ עֹוָלם,  ל  ׁשֶ ִרּבֹונֹו 

ֶאת  ָך  ַעּמְ ֶאת  ּוָבֵרְך  ַמִים  ָ ַהּשׁ ִמן  ָך  ׇקְדׁשְ עֹון  ִמּמְ יָפה  ִק֫ ַהׁשְ נּו~  ֫ ִהְבַטְחּתָ ׁשֶ

ְעּתָ ַלֲאֹבֵתינּו ֶאֶרץ ָזַבת  ּבַ ר ִנׁשְ ֲאׁשֶ ה ָלנּו, ּכַ ר ָנַתּתָ ָרֵאל ְוֵאת ָהֲאָדָמה ֲאׁשֶ ִיׂשְ

ָחָלב ּוְדָבׁש:

יש נוהגים שמי שחלם חלום רע אומר כאן 
’רבונו של עולם אני שלך’ וכו’ )לעיל עמ’ 130(.

תהלים יט

דברים כו

ים ְוַאֲהַבת  ֶניָך – בפניך המאירות  )באהבתך הנגלית לנו(. ּתֹוַרת ַחּיִ ְבאֹור ּפָ
ֶחֶסד – התורה היא תורת חיים והיא מחנכת אותנו לאהבת חסד. 
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תפילת מר בריה דרבינא

ְוִלְמַקְלַלי  ִמְרָמה,  ר  ּבֵ ִמּדַ ָפַתי  ּוׂשְ ֵמָרע  ְלׁשֹוִני  ְנֹצר  ֱאלַֹהי, 

תֹוָרֶתָך,  י ּבְ ַתח ִלּבִ ְהֶיה. ּפְ ָעָפר ַלּכֹל ּתִ י ּכֶ י ִתּדֹם, ְוַנְפׁשִ ַנְפׁשִ

ִבים ָעַלי  ִמים ְוַהחֹוׁשְ י. ְוׇכל ַהּקָ ְרּדֹף ַנְפׁשִ ְוַאֲחֵרי ִמְצֹוֶתיָך ּתִ

ְלַמַען  ה  ֲעׂשֵ ם.  ְבּתָ ַמֲחׁשַ ְוַקְלֵקל  ָרָעה, ְמֵהָרה ָהֵפר ֲעָצָתם 

ה ְלַמַען  ה ְלַמַען ּתֹוָרֶתָך, ֲעׂשֵ ה ְלַמַען ְיִמיֶנָך, ֲעׂשֵ ֶמָך, ֲעׂשֵ ׁשְ

ִני: יָעה ְיִמיְנָך ַוֲעֵנ֫ ֶתָך. ְלַמַען ֵיָחְלצּון ְיִדיֶדיָך הֹוׁשִ֫ ָ ְקֻדּשׁ

ֹגֲאִלי: Ôָפֶניָך, יהוה צּוִרי ו Ôי ל ֶהְגיֹון ִלּבִ Ôָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ו Ôִיְהיּו ל

לפני ”עושה שלום” כורע ופוסע שלוש פסיעות אחורנית ומחווה קידה לשמאל, 

לימין ולאמצע, ושוהה מעט לפני שחוזר למקומו. 

בתפילה בציבור חוזר למקומו לקראת התחלת הקדושה )עמ’ 335(.

ְמרֹוָמיו, לֹום ּבִ ה ׁשָ ֹעׂשֶ
בשבת תשובה: 

ְמרֹוָמיו, לֹום ּבִ ָ ה ַהּשׁ ֹעׂשֶ

ָרֵאל, ְוִאְמרּו ָאֵמן. ל ִיׂשְ לֹום ָעֵלינּו ְוַעל ּכׇ ה ׁשָ הּוא ַיֲעׂשֶ

ׁש  ְקּדָ ית ַהּמִ ֶנה ּבֵ ּבָ ּיִ ָפֶניָך יהוה ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו, ׁשֶ ְיִהי ָרצֹון ִמּלְ

יֵמי עֹוָלם  ִיְרָאה ּכִ ם ַנֲעׇבְדָך ּבְ תֹוָרֶתָך. ְוׁשָ ְמֵהָרה ְבָיֵמינּו, ְוֵתן ֶחְלֵקנּו ּבְ ּבִ

יֵמי עֹוָלם  ָלִם ּכִ ִנים ַקְדמֹוִנּיֹות. ְוָעְרָבה ַליהוה ִמְנַחת ְיהּוָדה ִוירּוׁשָ ּוְכׁשָ

ת: ִנים ַקְדֹמִניֹּ ּוְכׁשָ

אומר  התפילה  חזרת  אחרי   .)333 )עמ’  העמידה  תפילת  על  חוזר  הציבור  שליח 

שליח הציבור קדיש שלם )בעמוד הבא(.

בראש חודש, בחול המועד ובחנוכה אומרים הלל לפני קדיש שלם )עמ’ 480(.

ברכות יז

תהלים ס 

שם יט 

אבות פרק ה

מלאכי ג

ָעָפר – )שהכל  מֹור. ֵמָרע – מלדבר רע. ִתּדֹם – תשתוק )ולא תענה(. ּכֶ ְנֹצר – ׁשְ
ה’  )ימין   – ְיִמיֶנָך  ְלַמַען  בקשתי(.  )את   – ה  ֲעׂשֵ נעלב(.  ואינו  עליו,  דורכים 

י – מחשבות לבי.  הרוממה(. ֵיָחְלצּון – יינצלו. ְיִדיֶדיָך – ישראל. ְוֶהְגיֹון ִלּבִ

תֹוָרֶתָך – שנהיה עוסקים בתורה. ְוֵתן ֶחְלֵקנּו ּבְ
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ִכְרעּוֵתּה,  ְבָרא  י  ּדִ ָעְלָמ֘א  ּבְ )אמן(  ֘א,  ַרּבָ ֵמּה  ׁשְ ׁש  ְוִיְתַקּדַ ל  ּדַ ִיְתּגַ

יכֹו֘ן  ַחּיֵ יֵחּה, )אמן( ּבְ ְרָקֵנּה ִויָקֵרב ְמׁשִ ְוַיְמִליְך ַמְלכּוֵתּה ְוַיְצַמח ּפֻ

ָקִריב, ּוִבְזַמן  ֲעָגָלא  ּבַ ָרֵאל,  ִיׂשְ ית  ּבֵ ְדׇכל  י  ּוְבַחּיֵ ּוְביֹוֵמיכֹו֘ן 

ְוִאְמרּו ָאֵמן. )אמן(

֘א. ַמּיָ Ôֵמי ָעל Ôָעַלם ּוְלָעל Ôָבַרְך ל Ô֘א מ ֵמּה ַרּבָ Ôֵהא ׁש Ôגם הקהל אומר: י

ה  ְוִיְתַעּלֶ ר  ְוִיְתַהּדָ א  ְוִיְתַנּשֵׂ ְוִיְתרֹוַמם  ַאר  ְוִיְתּפָ ח  ּבַ ּתַ ְוִיׁשְ ַרְך  ִיְתּבָ

ִריְך הּוא, )אמן(  ֘א ּבְ ֻקְדׁשָ ֵמּה ְדּ ל ׁשְ ְוִיְתַהּלָ

בשבת תשובה: 

ְרָכָת֘א ל ּבִ א ִמּכׇ ּלָ א ְלֵע֫ ּלָ ְלֵע֫ ְרָכָת֘א ל ּבִ א ִמן ּכׇ ּלָ ְלֵע֫

ָעְלָמ֘א, ְוִאְמרּו ָאֵמן. )אמן( ֲאִמיָר֘ן ּבְ ָחָת֘א ְוֶנָחָמָת֘א ּדַ ּבְ ׁשְ יָרָת֘א ּתֻ ְוׁשִ

ֲאבּוהֹו֘ן ָדם  ק� ָרֵאל  ִיׂשְ ית  ּבֵ ׇכל  ְדּ ּוָבעּוְתהֹו֘ן  ְצלֹוְתהֹו֘ן  ל  ְתַקּבַ ּתִ

֘א, ְוִאְמרּו ָאֵמן. )אמן( ַמּיָ י ִבׁשְ ּדִ

ָרֵאל,  ל ִיׂשְ ים טֹוִבים ָעֵלינּו ְוַעל ּכׇ ֘א ְוַחּיִ ַמּיָ ֘א ִמן ׁשְ ָלָמ֘א ַרּבָ ְיֵהא ׁשְ

ְוִאְמרּו ָאֵמן. )אמן(

בשבת תשובה: 

ְמרֹוָמיו, לֹום ּבִ ָ ה ַהּשׁ עֹוׂשֶ ְמרֹוָמיו, לֹום ּבִ ה ׁשָ עֹוׂשֶ

ָרֵאל, ְוִאְמרּו ָאֵמן. )אמן( ל ִיׂשְ לֹום ָעֵלינּו ְוַעל ּכׇ ה ׁשָ הּוא ַיֲעׂשֶ

ם ו י ל  ש ר  י ש

ׁש~ ְקּדָ ֵבית ַהּמִ ם אֹוְמִרים ּבְ ּבֹו ָהיּו ַהְלִוּיִ ת ֹקֶדׁש, ׁשֶ ּבָ ַהיֹום יֹום ׁשַ

ר  ּוְלַזּמֵ ַליהוה,  ְלהֹוֹדת  טֹוב  ת:  ּבָ ַ ַהּשׁ ְליֹום  יר  ׁשִ ִמְזמֹור 

ילֹות:  ּלֵ ּבַ ֶוֱאמּוָנְתָך  ָך,  ַחְסּדֶ ּבֶֹקר  ּבַ יד  ְלַהּגִ ֶעְליֹון:  ְמָך  ְלׁשִ

ִני  ְחּתַ ּמַ ׂשִ י  ּכִ ִכּנֹור:  ּבְ יֹון  ִהּגָ ֲעֵלי  ֶבל,  ָנ֫ ַוֲעֵלי  ָעׂשֹור  ֲעֵלי 

תהלים צב

ֲעָגָלא –  ְרָקֵנּה – ישועתו. ּבַ א – שמו הגדול. ִכְרעּוֵתּה – כרצונו. ּפֻ ֵמּה ַרּבָ ׁשְ
ִריְך  א ּבְ ֻקְדׁשָ א – לעולם ולעולמי עולמים. ּדְ במהרה. ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמּיָ

ֲאִמיָרן – האמורות. ְצלֹוְתהֹון  א – למעלה. ּדַ הּוא – של הקדוש ברוך הוא. ְלֵעּלָ
 – א  ַמּיָ ִבׁשְ י  ּדִ ֲאבּוהֹון  לפני.   – ָדם  ק� ותחינתם.   – ּוָבעּוְתהֹון  תפילתם.   –

אביהם שבשמים. 

ִכּנֹור – המיית הכינור; נועם השיר.  יֹון ּבְ ּנֹור – כלי נגינה. ִהּגָ ָעׂשֹור, ָנֶבל, ּכִ
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יָך  ַמֲעׂשֶ ְדלּו  ּגָ ַמה  ן:  ֲאַרּנֵ ָיֶדיָך  י  ַמֲעׂשֵ ּבְ ֶלָך,  ָפע� ּבְ יהוה 

ַער לֹא ֵיָדע, ּוְכִסיל  ֹבֶתיָך: ִאיׁש ּבַ֫ יהוה, ְמֹאד ָעְמקּו ַמְחׁשְ

ל  ּכׇ ִציצּו  ַוּיָ ב,  ֵעׂשֶ מֹו  ּכְ ִעים  ְרׁשָ ְפרַֹח  ּבִ ֹזאת:  ֶאת  ָיִבין  לֹא 

ה ָמרֹום ְלעֹוָלם יהוה:  ְמָדם ֲעֵדי ַעד: ְוַאּתָ ָ ֶון, ְלִהּשׁ ֲֹעֵלי ָא֫ ּפ֫

ל  ּכׇ ְרדּו  ִיְתּפָ ֹאְיֶביָך יֹאֵבדּו,  ה  ִהּנֵ י  ּכִ ֹאְיֶביָך יהוה,  ה  ִהּנֵ י  ּכִ

ט  ּבֵ ֶמן ַרֲעָנן: ַוּתַ ׁשֶ ּלִֹת֮י ּבְ ְרֵאים ַקְרִני, ּבַ ֶרם ּכִ ֲעֵלי ָאֶון: ַוּתָ ּפֹ֫

יק  ַצּדִ ׇאְזָני:  ַמְעָנה  ׁשְ ּתִ ְמֵרִעים,  ָעַלי  ִמים  ּקָ ּבַ ׁשּוָרי,  ּבְ ֵעיִני 

ֵבית יהוה,  תּוִלים ּבְ ה: ׁשְ ּגֶ ָבנֹון ִיׂשְ ּלְ ֶאֶרז ּבַ ָמר ִיְפָרח, ּכְ ּתָ ּכַ

ִנים  ׁשֵ ּדְ יָבה,  ׂשֵ ּבְ ְינּובּון  עֹוד  יחּו:  ַיְפִר֫ ֱאלֵֹהינּו  ַחְצרֹות  ּבְ

ָתה ּבֹו:  ר יהוה, צּוִר֮י ְולֹא ַעְוָל֫ י ָיׁשָ יד ּכִ ים ִיְהיּו: ְלַהּגִ ְוַרֲעַנּנִ

האבלים אומרים קדיש:

ִכְרעּוֵתּה,  ְבָרא  י  ּדִ ָעְלָמ֘א  ּבְ )אמן(  ֘א,  ַרּבָ ֵמּה  ׁשְ ׁש  ְוִיְתַקּדַ ל  ּדַ ִיְתּגַ

יכֹו֘ן  ַחּיֵ יֵחּה, )אמן( ּבְ ְרָקֵנּה ִויָקֵרב ְמׁשִ ְוַיְמִליְך ַמְלכּוֵתּה ְוַיְצַמח ּפֻ

ָקִריב, ּוִבְזַמן  ֲעָגָלא  ּבַ ָרֵאל,  ִיׂשְ ית  ּבֵ ְדׇכל  י  ּוְבַחּיֵ ּוְביֹוֵמיכֹו֘ן 

ְוִאְמרּו ָאֵמן. )אמן(

֘א. ַמּיָ Ôֵמי ָעל Ôָעַלם ּוְלָעל Ôָבַרְך ל Ô֘א מ ֵמּה ַרּבָ Ôֵהא ׁש Ôגם הקהל אומר: י

ה  ְוִיְתַעּלֶ ר  ְוִיְתַהּדָ א  ְוִיְתַנּשֵׂ ְוִיְתרֹוַמם  ַאר  ְוִיְתּפָ ח  ּבַ ּתַ ְוִיׁשְ ַרְך  ִיְתּבָ

ִריְך הּוא, )אמן(  ֘א ּבְ ֻקְדׁשָ ֵמּה ְדּ ל ׁשְ ְוִיְתַהּלָ

בשבת תשובה: 

ְרָכָת֘א ל ּבִ א ִמּכׇ ּלָ א ְלֵע֫ ּלָ ְלֵע֫ ְרָכָת֘א ל ּבִ א ִמן ּכׇ ּלָ ְלֵע֫

ָעְלָמ֘א, ְוִאְמרּו ָאֵמן. )אמן( ֲאִמיָר֘ן ּבְ ָחָת֘א ְוֶנָחָמָת֘א ּדַ ּבְ ׁשְ יָרָת֘א ּתֻ ְוׁשִ

ְרֵאים – כגובה קרני הראם )קרן – סמל הגדולה והכבוד(.  ּכִ ִציצּו – יפרחו.  ַוּיָ
ׁשּוָרי – ראיתי נקמה באויביי. ְמֵרִעים  ט ֵעיִני ּבְ ּבֵ ּלִֹתי – נבללתי, סכתי. ַוּתַ ּבַ
ימים(.  ולאריכות  )לגובה,   – ָמר  ּתָ ּכַ )מפלתם(.   – ׇאְזָני  ַמְעָנה  ׁשְ ּתִ רשעים.   –
ה – יגדל. ְינּובּון – יתנו פריים, תנובתם. ְולֹא ַעְוָלָתה  ּגֶ ֶאֶרז – )לחוזק(. ִיׂשְ ּכְ

– אין עוול. 
ֲעָגָלא –  ְרָקֵנּה – ישועתו. ּבַ א – שמו הגדול. ִכְרעּוֵתּה – כרצונו. ּפֻ ֵמּה ַרּבָ ׁשְ
ִריְך  א ּבְ ֻקְדׁשָ א – לעולם ולעולמי עולמים. ּדְ במהרה. ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמּיָ

ֲאִמיָרן – האמורות.  א – למעלה. ּדַ הּוא – של הקדוש ברוך הוא. ְלֵעּלָ
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ָרֵאל,  ל ִיׂשְ ים טֹוִבים ָעֵלינּו ְוַעל ּכׇ ֘א ְוַחּיִ ַמּיָ ֘א ִמן ׁשְ ָלָמ֘א ַרּבָ ְיֵהא ׁשְ

ְוִאְמרּו ָאֵמן. )אמן(

בשבת תשובה: 

ְמרֹוָמיו, לֹום ּבִ ָ ה ַהּשׁ עֹוׂשֶ ְמרֹוָמיו, לֹום ּבִ ה ׁשָ עֹוׂשֶ

ָרֵאל, ְוִאְמרּו ָאֵמן. )אמן( ל ִיׂשְ לֹום ָעֵלינּו ְוַעל ּכׇ ה ׁשָ הּוא ַיֲעׂשֶ

בראש חודש אומרים כאן ”ברכי נפשי”.

ַדְלּתָ ְמֹאד, הֹוד ְוָהָדר  י ֶאת יהוה, יהוה ֱאלַֹהי ּגָ ְרִכי ַנְפׁשִ ּבָ

ְיִריָעה: ַהְמָקֶרה  ַמִים ּכַ ְלָמה, נֹוֶטה ׁשָ ּשַׂ ֶטה אֹור ּכַ : ֹע֫ ּתָ ָלָבׁשְ

ְנֵפי  ּכַ ַעל  ְך  ַהְמַהּלֵ ְרכּובֹו,  ָעִבים  ם  ַהּשָׂ ֲעִלּיֹוָתיו,  ִים  ַבּמַ

ֶרץ  ַסד ֶא֫ ְרָתיו ֵאׁש לֵֹהט: ָי֫ ה ַמְלָאָכיו רּוחֹות, ְמׁשָ רּוַח: ֹעׂשֶ

יתֹו,  ּסִ בּוׁש ּכִ ּלְ הֹום ּכַ ּמֹוט עֹוָלם ָוֶעד: ּתְ ל ּתִ ַעל ְמכֹוֶניָה, ּבַ

ֲעָרְתָך ְינּוסּו֮ן, ִמן קֹול ַרַעְמָך  ִים: ִמן ּגַ ַעְמדּו ָמ֫ ַי֫ ַעל ָהִרים 

ְדּתָ  ָיַס֫ ֶזה  ְמקֹום  ֶאל  ְבָקעֹות,  ֵיְרדּו  ָהִרים,  ַיֲעלּו  ֵיָחֵפזּו֮ן: 

בּו֮ן ְלַכּסֹות ָהָאֶרץ:  ל ְיׁשֻ ל ַיֲעֹברּו֮ן, ּבַ ְמּתָ ּבַ בּול ֫שַׂ ָלֶהם: ּגְ

ל  ּכׇ קּו  ַיׁשְ כּו֮ן:  ְיַהּלֵ ָהִרים  ין  ּבֵ ָחִלים,  ּנְ ּבַ ַמְעָיִנים  ַח  ּלֵ ַהְמׁשַ

ַמִים  ָ ַהּשׁ עֹוף  ֲעֵליֶהם  ְצָמָאם:  ְפָרִאים  רּו  ּבְ ִיׁשְ ָדי,  ׂשָ ַחְיתֹו֮ 

ֶקה ָהִרים ֵמֲעִלּיֹוָתיו,  נּו קֹול: ַמׁשְ ָפאִים ִיּתְ ין ע� ּכֹון, ִמּבֵ ִיׁשְ

ב  ֵהָמה ְוֵעׂשֶ ע ָהָאֶרץ: ַמְצִמיַח ָחִציר ַלּבְ ּבַ ׂשְ יָך ּתִ ִרי ַמֲעׂשֶ ִמּפְ

ח ְלַבב  ּמַ ַלֲעֹבַדת ָהָאָדם, ְל֫הֹוִציא ֶלֶחם ִמן ָהָאֶרץ: ְוַיִין ְיׂשַ

ִיְסָעד:  ֱאנֹוׁש  ְלַבב  ְוֶלֶחם  ֶמן,  ָ֫ ִמּשׁ ִנים  ּפָ ְלַהְצִהיל  ֱאנֹוׁש 

תהלים קד

א – יהי שלום רב מן השמים. ַמּיָ א ִמן ׁשְ ָלָמא ַרּבָ ְיֵהא ׁשְ
חדריו   – ֲעִלּיֹוָתיו  תקרה.  בונה   – ַהְמָקֶרה  מותח.   – נֹוֶטה  עטוף.   – ֹעֶטה 
ם ָעִבים ְרכּובֹו – שם את העננים למרכבו )”ה’ רוכב  העליונים )השמים(. ַהּשָׂ

על עב קל” – ישעיה יט(. ַמְלָאָכיו רּוחֹות – הרוחות שליחיו הם. ְמכֹוֶניָה – 

)המים(.   – ְינּוסּון  התהום מכוסה במים כלבוש.   - בּוׁש  ּלְ ּכַ הֹום  ּתְ יסודותיה. 

ָדי – חיות השדה. ְפָרִאים – חיות בר. ֲעֵליֶהם  ָיַסְדּתָ – ייעדת, קבעת. ַחְיתֹו ׂשָ
ֶקה ָהִרים – מוריד  ָפאִים – ענפים. ַמׁשְ – מסביב להם )למים( על היבשה. ע�

יָך – מהגשמים. ְלַהְצִהיל – להאיר, לשמח.  ִרי ַמֲעׂשֶ גשם. ִמּפְ
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ִרים  ם ִצּפ� ר ׁשָ ר ָנָטע: ֲאׁשֶ עּו ֲעֵצי יהוה, ַאְרֵזי ְלָבנֹון ֲאׁשֶ ּבְ ִיׂשְ

ֵעִלים,  ַלּיְ בֹוִהים  ַהּגְ ָהִרים  יָתּה:  ּבֵ ים  רֹוׁשִ ּבְ ֲחִסיָדה  נּו,  ְיַקּנֵ֫

ֶמׁש ָיַדע  ה ָיֵרַח ְלמֹוֲעִדים, ׁשֶ ים: ָעׂשָ ַפִנּ ְסָלִעים ַמְחֶסה ַלׁשְ

ַער:  ל ַחְיתֹו ָי֫ יִהי ָלְיָלה, ּבֹו ִתְרֹמׂש ּכׇ ְך ִו֫ ת ֹחׁשֶ ׁשֶ ֫ ְמבֹואֹו: ּתָ

ְזַרח  ּתִ ׇאְכָלם:  ֵמֵאל  ׁש  ּוְלַבּקֵ ֶרף,  ֫ ַלּטָ ׁשֲֹאִגים  ִפיִרים  ַהּכְ

לֹו  ֵיֵצא ָאָדם ְלָפע� צּו֮ן:  ִיְרּבָ ֵיָאֵספּו֮ן ְוֶאל ְמעֹוֹנָתם  ֶמׁש  ֶ ַהּשׁ

ׇחְכָמה  ם ּבְ ּלָ יָך יהוה, ּכֻ ֶרב: ָמה ַרּבּו ַמֲעׂשֶ ְוַלֲעֹבָדתֹו ֲעֵדי ָע֫

ָיַדִים,  ּוְרַחב  דֹול  ּגָ ם  ַהּיָ ֶזה  ִקְנָיֶנָך:  ָהָאֶרץ  ָמְלָאה  יָת,  ָעׂשִ

ִנּיֹות  ם א� ֹדלֹות: ׁשָ ר, ַחּיֹות ְקַטּנֹות ִעם ּגְ ם ֶרֶמׂש ְוֵאין ִמְסּפָ ׁשָ

רּו֮ן  ּבֵ ְיׂשַ ֵאֶליָך  ם  ּלָ ּכֻ ּבֹו:  ֶחק  ְלׂשַ֫ ָיַצְרּתָ  ֶזה  ִלְוָיָתן  כּו֮ן,  ְיַהּלֵ

עּון  ּבְ ח ָיְדָך ִיׂשְ ְפּתַ ן ָלֶהם ִיְלֹקטּו֮ן, ּתִ ּתֵ ִעּתֹו: ּתִ ָלֵתת ׇאְכָלם ּבְ

ֵהלּו֮ן, ּתֵֹסף רּוָחם ִיְגָועּו֮ן, ְוֶאל ֲעָפָרם  ֶניָך ִיּבָ יר ּפָ ְסּתִ טֹוב: ּתַ

ְיִהי  ֲאָדָמה:  ֵני  ּפְ ׁש  ּוְתַחּדֵ ֵראּו֮ן,  ִיּבָ רּוֲחָך  ח  ּלַ ׁשַ ּתְ ְיׁשּובּו֮ן: 

יט ָלָאֶרץ  ּבִ יו: ַהּמַ ַמֲעׂשָ ַמח יהוה ּבְ ְכבֹוד יהוה ְלעֹוָלם, ִיׂשְ

ָרה  י, ֲאַזּמְ ַחּיָ יָרה ַליהוה ּבְ נּו: ָאׁשִ ָהִרים ְוֶיֱעׁשָ ע ּבֶ ְרָעד, ִיּגַ ַוּתִ

יהוה:  ּבַ ַמח  ֶאׂשְ ָאֹנִכי  יִחי,  ׂשִ ָעָליו  ֶיֱעַרב  עֹוִדי:  ּבְ ֵלאלַֹהי 

י  ַנְפׁשִ ְרִכי  ּבָ ִעים עֹוד ֵאיָנם,  ּוְרׁשָ ִאים ִמן ָהָאֶרץ  ַחּטָ ּמּו  ֫ ִיּתַ

ֶאת יהוה, ַהְללּוָיּה:

יש נוהגים שגם כאן האבלים אומרים קדיש )עמ’ 344(.

מא’ באלול עד הושענא רבה מוסיפים מזמור זה:

י  י ִמּמִ י ִאיָרא, יהוה ָמעֹוז ַחּיַ ִעי ִמּמִ ְלָדִוד, יהוה אֹוִרי ְוִיׁשְ

ִרי, ָצַרי ְוֹאְיַבי ִלי,  ׂשָ ְקרֹב ָעַלי ְמֵרִעים ֶלֱאֹכל ֶאת ּבְ ֶאְפָחד: ּבִ

תהלים כז

יָתּה – בונה ביתה  ּבֵ ים  רֹוׁשִ ּבְ נּו – בונות קניהן.  ְיַקּנֵ עּו – )מן הגשם(.  ּבְ ִיׂשְ
על הברושים. ָיֵרַח ְלמֹוֲעִדים – לפי הירח אנו קובעים את המועדים. ְמבֹואֹו 

מעשיך.   – ִקְנָיֶנָך  למאורותיהם.  ייכנסו   – ֵיָאֵספּון  תשים.   – ת  ׁשֶ ּתָ דרכו.   –
תאסוף   – רּוָחם  ּתֵֹסף  השגחתך.  תסיר   – ֶניָך  ּפָ יר  ְסּתִ ּתַ יקוו.   – רּון  ּבֵ ְיׂשַ
עֹוִדי – )בחיים(. ֶיֱעַרב –  יט – )בזעם(. ּבְ ּבִ נשמתם. רּוֲחָך – רוח חיים. ַהּמַ

יִחי – תפילתי, שירי.  ינעם. ׂשִ

ִעי – וישועתי. ָמעֹוז – מבצר, חוזק. ְמֵרִעים – אנשי רשע.  ְוִיׁשְ
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י,  ִלּבִ ִייָרא  ָעַלי ַמֲחֶנה לֹא  ֲחֶנה  ּתַ לּו: ִאם  ְוָנָפ֫ לּו  ָכׁשְ ה  ֵהּמָ

י  ְלּתִ ַא֫ ׁשָ ַאַחת  ַח:  בֹוֵט֫ ֲאִני  ֹזאת  ּבְ ִמְלָחָמה  ָעַלי  קּום  ּתָ ִאם 

י,  ל ְיֵמי ַחּיַ ֵבית יהוה ּכׇ י ּבְ ְבּתִ ׁש, ׁשִ ֵמֵאת יהוה, אֹוָתּה ֲאַבּקֵ

יֹום  ֻסּכֹה ּבְ ֵנִני ּבְ י ִיְצּפְ ֵהיָכלֹו: ּכִ ר ּבְ ַעם יהוה ּוְלַבּקֵ ֹנ֫ ַלֲחזֹות ּבְ

ה ָירּום  ְוַעּתָ ִני:  ְירֹוְמֵמ֫ צּור  ּבְ לֹו,  ֵסֶתר ָאה� ּבְ ִני  יֵר֫ ַיְסּתִ ָרָעה, 

לֹו ִזְבֵחי ְתרּוָעה,  ָחה ְבָאה� י ַעל ֹאְיַבי ְסִביבֹוַתי, ְוֶאְזּבְ רֹאׁשִ

ִני  ְוׇחּנֵ֫ ֶאְקָרא,  קֹוִלי  ַמע יהוה  ׁשְ ַליהוה:  ָרה  ַוֲאַזּמְ יָרה  ָאׁשִ

ׁש: ַאל  ֶניָך יהוה ֲאַבּקֵ ׁשּו ָפָני, ֶאת ּפָ ּקְ י ּבַ ִני: ְלָך ָאַמר ִלּבִ ַוֲעֵנ֫

ָך, ֶעְזָרִתי ָהִייָת, ַאל  ֫ ַאף ַעְבּדֶ ט ּבְ י, ַאל ּתַ ּנִ ֶניָך ִמּמֶ ר ּפָ ְסּתֵ ּתַ

ֲעָז֫בּוִני,  י  ְוִאּמִ ָאִבי  י  ּכִ ִעי:  ִיׁשְ ֱאלֵֹהי  ִני  ַעְזֵב֫ ּתַ ְוַאל  ִני  ׁשֵ֫ ּטְ ּתִ

ִמיׁשֹור  ֹאַרח  ּבְ ִני  ּוְנֵח֫ ָך  ְרּכֶ֫ ּדַ יהוה  ִני  הֹוֵר֫ ַיַאְסֵפִני:  ַויהוה 

ֶקר  מּו ִבי ֵעֵדי ׁשֶ י ָק֫ ֶנֶפׁש ָצָרי, ּכִ ִני ּבְ ֵנ֫ ּתְ ְלַמַען ׁשֹוְרָרי: ַאל ּתִ

ֶאֶרץ  ּבְ יהוה  טּוב  ּבְ ִלְראֹות  י  ֶהֱאַמְנּתִ לּוֵלא  ָחָמס:  ִויֵפַח 

ה ֶאל יהוה: ָך, ְוַקּוֵ ה ֶאל יהוה, ֲחַזק ְוַיֲאֵמץ ִלּבֶ ים: ַקּוֵ ַחּיִ

יש נוהגים שגם כאן האבלים אומרים קדיש )עמ’ 344(.

ה ר ו ת ר  פ ס ת  א צ ו ה ר  ד ס

ָהֱאלִֹהים,  הּוא  יהוה  י  ּכִ ָלַדַעת  ׇהְרֵאָת  ה  ַאּתָ

ֲאֹדָני,  ָבֱאלִֹהים,  מֹוָך  ּכָ ֵאין  ַבּדֹו:  ִמּלְ עֹוד  ֵאין 

עֹוָלִמים,  ל  ּכׇ ַמְלכּות  ַמְלכּוְתָך  יָך:  ַמֲעׂשֶ ּכְ ְוֵאין 

ׇכל ּדֹר ָוֹדר: יהוה ֶמֶלְך, יהוה ָמָלְך,  ָך ּבְ ְלּתְ ּוֶמְמׁשַ

ן, יהוה  יהוה ִיְמלְֹך ְלֹעָלם ָוֶעד: יהוה ֹעז ְלַעּמֹו ִיּתֵ

לֹום: ָ ְיָבֵרְך ֶאת ַעּמֹו ַבּשׁ

דברים ד

תהלים פו

שם קמה

שם כט

בסוכתו  יסתירני   – ֻסּכֹה  ּבְ ֵנִני  ִיְצּפְ לראות.   – ַלֲחזֹות  אויבים(.  )של   – ַמֲחֶנה 
תודה  שלמי   – ְתרּוָעה  ִזְבֵחי  בסלע.   – צּור  ּבְ מקדשו.   – לֹו  ָאה� )במקדשו(. 

ֹאַרח  ַאף – אל תדחה בכעס. ּוְנֵחִני – ונהגני. ּבְ ט ּבְ )בתרועה(. ְלָך – בשמך. ַאל ּתַ

ׁשֹוְרָרי – בגלל אויביי המביטים עלי בעין רעה.  ְלַמַען  ִמיׁשֹור – בדרך ישרה. 
י – )כי אז לא היתה לי תקווה(.  ִויֵפַח ָחָמס – מַדבר דברי רשע. לּוֵלא ֶהֱאַמְנּתִ
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ְבֶנה  ּתִ ִצּיֹון  ֶאת  ִבְרצֹוְנָך  יָבה  ֵהיִט֫ ָהַרֲחִמים,  ַאב 
ָטְחנּו, ֶמֶלְך ֵאל ָרם  י ְבָך ְלַבד ּבָ ָלִם: ּכִ חֹומֹות ְירּוׁשָ

א, ֲאדֹון עֹוָלִמים. ְוִנּשָׂ

בפתיחת ארון הקודש אומרים:

צּו  ה~ קּוָמ֮ה יהוה ְוָיֻפ֫ ְנֹסַע ָהָארֹן ַוּיֹאֶמר ֹמׁשֶ ַוְיִהי ּבִ
ֵצא  ּתֵ ּיֹון  ִמּצִ י  ּכִ ֶניָך:  ִמּפָ ְנֶאיָך  ְמׂשַ סּו  ְוָיֻנ֫ ֹאְיֶביָך 
ּתֹוָרה  ַתן  ּנָ ׁשֶ רּוְך  ּבָ ָלִם:  ִמירּוׁשָ ּוְדַבר יהוה  תֹוָרה, 

תֹו. ָ ְקֻדּשׁ ָרֵאל ּבִ ְלַעּמֹו ִיׂשְ
...................................................................................................

ביום טוב שלא חל בשבת ובהושענא רבה אומרים ”שלוש עשרה מידות”; 
בשבת תשובה אומרים ”שיר למעלות” )בעמוד הבא(. בשמחת תורה אין אומרים לא 
י”ג מידות וכו’ ולא ”בריך שמיה”, וממשיכים מיד ”לך ה’ הגדולה” וכו’ )עמ’ 350(.

ִים ְוַרב ֶחֶסד  ג’ פעמים: יהוה, יהוה, ֵאל ַרחּום ְוַחּנּון, ֶאֶרְך ַאּפַ

ה: ָאה, ְוַנּקֵ ע ְוַחּטָ א ָעֹון ָוֶפׁשַ ֶסד ָלֲאָלִפים, ֹנׂשֵ ֶוֱאֶמת: ֹנֵצ֮ר ֶח֫

בהושענא רבה אומרים ”רבונו של עולם” של ימים נוראים )בעמ’ 561 למטה(. 

ֵאָלִתי,  י ְלטֹוָבה, ְוָהֵפק ְרצֹוִני, ְוֵתן ׁשְ ֲאלֹות ִלּבִ א ִמׁשְ ל עֹוָלם, ַמּלֵ ִרּבֹונֹו ׁשֶ

ֵני ֵביִתי ַלֲעׂשֹות ְרצֹוְנָך  י ּוָבַני ּוְבנֹוַתי( ְוׇכל ּבְ ּתִ ה ִלי )פלוני בן פלוני( )ְוִאׁשְ ְוַזּכֵ

ֶרה  ׁשְ ּתִ ׁשֶ נּו  ְוַזּכֵ תֹוָרֶתָך,  ּבְ ֶחְלֵקנּו  ְוֵתן  ָהָרע,  ֶצר  ִמֵיּ ֵטנּו  ּוַמּלְ ֵלם,  ׁשָ ֵלָבב  ּבְ

ִמְקָרא  נּו  ּבָ ם  ְוִיְתַקּיֵ ּוִביָנה,  ׇחְכָמה  רּוַח  ָעֵלינּו  ְוהֹוַפע  ָעֵלינּו,  ִכיָנְתָך  ׁשְ

תּוב~ ְוָנָח֮ה ָעָליו רּוַח יהוה, רּוַח ׇחְכָמה ּוִביָנה, רּוַח ֵעָצה ּוְגבּוָרה, רּוַח  ּכָ ׁשֶ

ָפֶניָך יהוה ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו,  ַעת ְוִיְרַאת יהוה: ּוְבֵכן ְיִהי ָרצֹון ִמּלְ ּדַ

ְלָפֶניָך,  ִרים  ְיׁשָ ַדְרֵכי  ּבְ ְוָלֶלֶכת  ֵעיֶניָך  ּבְ טֹוִבים  ים  ַמֲעׂשִ ַלֲעׂשֹות  נּו  ַזּכֵ ּתְ ׁשֶ

א,  ַהּבָ ָהעֹוָלם  י  ּוְלַחּיֵ ים  ַוֲאֻרִכּ טֹוִבים  ים  ְלַחּיִ ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ ֶתָך,  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ נּו  ׁשֵ ְוַקּדְ

ָלעֹוָלם,  ָלבֹוא  ׁשֹות  ְתַרְגּ ַהִמּ ָרעֹות  עֹות  ּוִמׁשָּ ָרִעים  ים  ֲעׂשִ ִמּמַ ְמֵרנּו  ְוִתׁשְ

יהוה ֶחֶסד ְיסֹוְבֶבְנהּו. ָאֵמן. ְוַהּבֹוֵטַח ּבַ

ֲעֵנִני  ָך  ֫ ַחְסּדֶ ׇרב  ּבְ ֱאלִֹהים  ָרצֹון,  ֵעת  יהוה,  ְלָך,  ִתי  ְתִפּלָ ַוֲאִני  פעמים:  ג’ 

ֶעָך:   ֱאֶמת ִיׁשְ ּבֶ

תהלים נא

במדבר י

ישעיה ב

שמות לד

ישעיה יא

תהלים סט

ִים – סבלן, דוחה את הכעס. ְוַרב ֶחֶסד ֶוֱאֶמת  ַחּנּון – מלא חנינה. ֶאֶרְך ַאּפַ
– מרבה לעשות חסד ואמת. ֹנֵצר ֶחֶסד ָלֲאָלִפים – שומר חסדו לאלפי דורות. 

א – סולח.  ֹנׂשֵ
ׁשֹות – הבאות פתאום. ְתַרְגּ ֵטנּו – והצילנו. ַהִמּ ְוָהֵפק – תוציא, תן. ּוַמּלְ
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ָעְלָמ֘א,  ָמֵר֘א  ּדְ ֵמּה  ׁשְ ִריְך  ּבְ
ְיֵהא  ְוַאְתָרְך.  ְתָרְך  ּכִ ִריְך  ּבְ
ָרֵאל  ִיׂשְ ְך  ַעּמָ ִעם  ְרעּוָתְך 
ַאֲחֵזי  ְיִמיָנְך  ּוֻפְרַקן  ְלָעַלם, 
ְך,  ׁשָ ַמְקּדְ ֵבית  ּבְ ְך  ְלַעּמָ
ָנא ִמּטּוב ְנהֹוָרְך,  ּוְלַאְמטֹוֵיי ָל֫
ַרֲחִמין.  ּבְ ָנא  ְצלֹוָת֫ ל  ּוְלַקּבֵ
תֹוִריְך  ּדְ ָדָמְך  ק� ַרֲעָוא  ְיֵהא 
ֲאָנא  ְוֶלֱהֵוי   , ִטיבּו֘ ּבְ ין  ַחּיִ ָלן 
ְלִמְרַחם  א  יַקּיָ ַצּדִ גֹו  ּבְ ְפִקיָדא 
י  ּדִ ל  ּכׇ ְוַית  ָיִתי  ּוְלִמְנַטר  ָעַלי 
ַאְנּתְ  ָרֵאל.  ִיׂשְ ְך  ְלַעּמָ ְוִדי  ִלי 
א,  ּלָ א ּוְמַפְרֵנס ְלֹכ֫ ּלָ הּוא ָזן ְלֹכ֫
א,  ּלָ ּכֹ֫ ַעל  יט  ּלִ ׁשַ הּוא  ַאְנּתְ 
֘א,  יט ַעל ַמְלַכּיָ ּלִ ׁשַ ַאְנּתְ הּוא ְדּ
ֲאָנ֘א  ִהיא.  יָלְך  ּדִ ּוַמְלכּוָת֘א 
הּוא,  ִריְך  ּבְ ֘א  ֻקְדׁשָ ְדּ ֘א  ַעְבּדָ
יַקר  ּדִ י  ּמֵ ּוִמּקַ ּה  ַקּמֵ יְדָנא  ָסִג֫ ּדְ
ָלא  ן.  ְוִעּדָ ן  ִעּדָ ׇכל  ּבְ אֹוַרְיֵתּה 
ר  יְצָנא ְוָלא ַעל ּבַ ַעל ֱאָנׁש ָרִח֫
אָלָה֘א  א ּבֵ יְכָנא, ֶאּלָ ֱאָלִהין ָסִמ֫

תרגום 

ָהעֹוָלם,  ֲאדֹון  ל  ׁשֶ מֹו  ׁשְ רּוְך  ּבָ

ְיִהי  ּוְמקֹוְמָך.  ְתְרָך  ּכִ רּוְך  ּבָ

ָרֵאל ְלעֹוָלם,  ָך ִיׂשְ ְרצֹוְנָך ִעם ַעּמְ

ָך  ְלַעּמְ ַהְרֵאה  ְיִמיְנָך  ע  ְוֵיׁשַ

ָלנּו  יַע  ּפִ ּוְלַהׁשְ ָך,  ׁשְ ִמְקּדָ ֵבית  ּבְ

ִפּלֹוֵתינּו  ּתְ ל  ּוְלַקּבֵ אֹוְרָך,  ִמּטּוב 

ָפֶניָך  ִמּלְ ָרצֹון  ְיִהי  ַרֲחִמים.  ּבְ

ֶחֶסד,  ּבְ ים  ַחּיִ ָלנּו  ֲאִריְך  ּתַ ׁשֶ

יִקים  ִדּ ַהּצַ ין  ּבֵ ִנְמֶנה  ֲאִני  ְוֶאְהֶיה 

אֹוִתי  מֹור  ְוִלׁשְ ָעַלי  ְלַרֵחם 

ָך  ְלַעּמְ ר  ַוֲאׁשֶ ִלי  ר  ֲאׁשֶ ל  ּכׇ ְוֵאת 

ַלּכֹל  ָזן  הּוא  ה  ַאּתָ ָרֵאל.  ִיׂשְ

יט  ּלִ ׁשַ הּוא  ה  ַאּתָ ַלּכֹל,  ּוְמַפְרֵנס 

יט ַעל  ּלִ ַ ה הּוא ַהׁשּ ַעל ַהּכֹל. ַאּתָ

ִהיא.  ָך  ּלְ ׁשֶ ְלכּות  ְוַהּמַ ָלִכים,  ַהּמְ

רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ל  ׁשֶ ַעְבּדֹו  ֲאִני 

ְלָפָניו  ֲאִני  ֲחֶוה  ּתַ ּוִמׁשְ הּוא, 

ֵעת  ׇכל  ּבְ ּתֹוָרתֹו  בֹוד  ּכְ ְפֵני  ּוִמּלִ

בֹוֵטַח  ֲאִני  ָאָדם  ַעל  לֹא  ָוֵעת. 

זוהר ויקהל

ר ֱאָלִהין – )לפי דניאל ג, כה, פירושו מלאך(. ּבַ

בשבת תשובה:

א ֵעיַני ֶאל ֶהָהִרים, ֵמַאִין ָיֹבא ֶעְזִרי: ֶעְזִרי ֵמִעם יהוה,  ֲעלֹות, ֶאּשָׂ יר ַלּמַ ׁשִ

אֹור ֹנַגּה, הֹוֵלְך ָואֹור ַעד ְנכֹון ַהּיֹום:  יִקים ּכְ ַמִים ָוָאֶרץ: ְוֹאַרח ַצּדִ ה ׁשָ ֹעׂשֵ

ֶעָך:  ֱאֶמת ִיׁשְ ָך, ֲעֵנִני ּבֶ ׇרב ַחְסּדֶ ִתי ְלָך, יהוה, ֵעת ָרצֹון, ֱאלִֹהים ּבְ ַוֲאִני ְתִפּלָ

ה ֵעין יהוה ֶאל ְיֵרָאיו, ַלְמַיֲחִלים  ָרֵאל: ִהּנֵ ן ׁשֹוֵמר ִיׂשְ ה לֹא ָינּום ְולֹא ִייׁשָ ִהּנֵ

ִליָחה ְלַמַען  ָך ַהּסְ י ִעּמְ ְמקֹומֹו: ּכִ ְלַחְסּדֹו: הֹוד ְוָהָדר ְלָפָניו, ֹעז ְוֶחְדָוה ּבִ

ים,  ֵני ֶמֶלְך ַחּיִ אֹור ּפְ ִים ּוְגׇדל ָחֶסד: ּבְ ֵרא: ַרחּום ְוַחּנּון יהוה, ֶאֶרְך ַאּפַ ּוָ ּתִ

ֱאלִֹהים:  ל  ּכׇ ַעל  דֹול  ּגָ ּוֶמֶלְך  יהוה,  דֹול  ּגָ ֵאל  י  ּכִ ַמְלקֹוׁש:  ָעב  ּכְ ּוְרצֹונֹו 

ַעל  ַהּטֹוב  ֶמן  ֶ ּשׁ ּכַ כּון:  ְיַהּלֵ ֶניָך  ּפָ אֹור  ּבְ יהוה  ְתרּוָעה,  יֹוְדֵעי  ָהָעם  ֵרי  ַאׁשְ

י ִמּדֹוָתיו: ּיֹוֵרד ַעל ּפִ ָקן, ְזַקן ַאֲהרֹן ׁשֶ ָהרֹאׁש יֹוֵרד ַעל ַהּזָ

לקט פסוקים
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הּוא ֱאָלָה֘א ְקׁשֹוט,  ֘א, ּדְ ַמּיָ ִדׁשְ
ּוְנִבי֫אֹוִהי  ְקׁשֹוט,  ְואֹוַרְיֵתּה֮ 
ָטְבָון  ד  ְלֶמְעּבַ א  ּוַמְסּגֵ ְקׁשֹוט, 
ָרִחיץ,  ֲאָנא  ּה  ּבֵ ּוְקׁשֹוט. 
֮א  יׁשָ ַקּדִ יָר֮א  ַיּקִ ֵמּה  ְוִלׁשְ
ְיֵהא  ָחן.  ּבְ ׁשְ ּתֻ ֵאַמר  ֲאָנא 
אי  ִלּבָ ח  ִתְפּתַ ּדְ ָדָמְך֘  ק� ַרֲעָו֘א 
ֲאִלין  ִמׁשְ ִלים  ְוַתׁשְ אֹוַרְיָת֘א,  ּבְ
ְך  ַעּמָ ְדׇכל  ֘א  ְוִלּבָ אי  ִלּבָ ּדְ

ָלם. י֘ן ְוִלׁשְ ָרֵאל ְלַטב ּוְלַחּיִ ִיׂשְ

א  ֶאּלָ סֹוֵמְך,  ֲאִני  ַמְלָאְך  ַעל  ְולֹא 

ֱאלִֹהים  הּוא  ׁשֶ ַמִים,  ָ ַהׁשּ אלֵֹהי  ּבֵ

ּוְנִביָאיו  ֱאֶמת,  ְותֹוָרתֹו  ֱאֶמת, 

ֶחֶסד  ַלֲעׂשֹות  ה  ּוַמְרּבֶ ֱאֶמת, 

מֹו  ְוִלׁשְ בֹוֵטַח,  ֲאִני  ּבֹו  ֶוֱאֶמת. 

אֹוֵמר  ֲאִני  ד  ְכּבָ ְוַהּנִ דֹוׁש  ַהּקָ

ָפֶניָך  ִמְלּ ָרצֹון  ְיִהי  חֹות.  ּבָ ׁשְ ּתִ

א  ּוְתַמּלֵ ּתֹוָרה,  ּבַ י  ִלּבִ ח  ְפּתַ ּתִ ׁשֶ

ָך  ַעּמְ ל  ּכׇ ְוֵלב  י  ִלּבִ ֲאלֹות  ִמׁשְ

לֹום. ים ּוְלׁשָ ָרֵאל ְלטֹוָבה ּוְלַחּיִ ִיׂשְ

הש”ץ נוטל ספר התורה ואומר:

ָרֵאל יהוה ֱאלֵֹהינּו יהוה ֶאָחד: הקהל חוזר ַמע ִיׂשְ ׁשְ

דֹול ֲאדֹוֵנינּו,  ֶאָחד ֱאלֵֹהינּו, ּגָ

מֹו. הקהל חוזר ָקדֹוׁש )בהושענא רבה ְונֹוָרא( ׁשְ

ו: מֹו ַיְחּדָ י ּוְנרֹוְמָמה ׁשְ לּו ַליהוה ִאּתִ ּדְ ּגַ

בהליכת הש”ץ אל הבימה הקהל עונה:

י  ּכִ ַצח ְוַההֹוד,  ְוַהּנֵ֫ ֶרת  ְפֶא֫ ְוַהּתִ בּוָרה  ְוַהּגְ ה  ֻדּלָ ַהּגְ ְלָך יהוה 

ְלֹכל  א  ְתַנּשֵׂ ְוַהּמִ ְמָלָכה  ַהּמַ יהוה  ְלָך  ּוָבָאֶרץ,  ַמִים  ָ ּשׁ ּבַ ֹכל 

ַרְגָליו,  ַלֲהֹדם  ֲחוּו  ּתַ ְוִהׁשְ ֱאלֵֹהינּו  יהוה  רֹוְממּו  ְלרֹאׁש: 

ֲחוּו ְלַהר ׇקְדׁשֹו,  ּתַ ָקדֹוׁש הּוא: רֹוְממּו יהוה ֱאלֵֹהינּו ְוִהׁשְ

י ָקדֹוׁש יהוה ֱאלֵֹהינּו: ּכִ

ְוִיְתרֹוַמם  ַאר  ְוִיְתּפָ ח  ּבַ ּתַ ְוִיׁשְ ׁש  ְוִיְתַקּדַ ל  ּדַ ִיְתּגַ ַהּכֹל  ַעל 

רּוְך הּוא,  דֹוׁש ּבָ ָלִכים ַהּקָ ל ֶמֶלְך ַמְלֵכי ַהּמְ מֹו ׁשֶ א ׁשְ ְוִיְתַנּשֵׂ

ְרצֹונֹו  ּכִ א,  ַהּבָ ְוָהעֹוָלם  ה  ַהּזֶ ָהעֹוָלם  ָרא,  ּבָ ׁשֶ עֹוָלמֹות  ּבָ

ָהעֹוָלִמים,  צּור  ָרֵאל.  ִיׂשְ ית  ּבֵ ל  ּכׇ ְוִכְרצֹון  ְיֵרָאיו  ְוִכְרצֹון 

ֶמְרֲחֵבי  ּבְ ב  ַהּיֹוׁשֵ ָפׁשֹות,  ַהּנְ ל  ּכׇ ֱא֫לֹוּהַ  ִרּיֹות,  ַהּבְ ל  ּכׇ ֲאדֹון 

ַהַחּיֹות  ַעל  תֹו  ָ ְקֻדּשׁ ֶקֶדם,  ֵמי  ׁשְ ֵמי  ׁשְ ּבִ ֹוֵכן  ַהּשׁ ָמרֹום, 

נּו יהוה  ּבָ ְמָך  ׁשִ ׁש  ִיְתַקּדַ ּוְבֵכן  בֹוד.  ַהּכָ א  ּסֵ ּכִ ַעל  תֹו  ָ ּוְקֻדּשׁ

תּוב~  ּכָ ּכַ ָחָדׁש,  יר  ׁשִ ְלָפָניו  ְוֹנאַמר  ָחי,  ל  ּכׇ ְלֵעיֵני  ֱאלֵֹהינּו 

דברים ו

תהלים לד

דבה”י א, כט

תהלים צט
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מֹו,  ָיּה ׁשְ ֲעָרבֹות, ּבְ ּלּו ָלרֵֹכב ּבָ מֹו, ֹס֫ רּו ׁשְ ירּו ֵלאלִֹהים ַזּמְ ׁשִ

תּוב~  ּכָ ׁשּובֹו ֶאל ָנֵוהּו, ּכַ ַעִין ּבְ ְוִעְלזּו ְלָפָניו: ְוִנְרֵאהּו ַעִין ּבְ

בֹוד  ׁשּוב יהוה ִצּיֹון: ְוֶנֱאַמר~ ְוִנְגָלה ּכְ ַעִין ִיְראּו ּבְ י ַעִין ּבְ ּכִ

ר: ּבֵ י יהוה ּדִ י ּפִ ו ּכִ ר ַיְחּדָ ׂשָ יהוה, ְוָראּו ׇכל ּבָ

ִרית ֵאיָתִנים,  ַאב ָהַרֲחִמים הּוא ְיַרֵחם ַעם ֲעמּוִסים ְוִיְזּכֹר ּבְ

ָהָרע  ֵיֶצר  ּבְ ְוִיְגַער  ָהָרעֹות,  עֹות  ָ ַהּשׁ ִמן  ַנְפׁשֹוֵתינּו  יל  ְוַיּצִ

א  ִויַמּלֵ עֹוָלִמים,  ִלְפֵלַטת  אֹוָתנּו  ְוָיֹחן  ׂשּוִאים,  ַהּנְ ִמן 

ה טֹוָבה ְיׁשּוָעה ְוַרֲחִמים. ִמּדָ ֲאלֹוֵתינּו ּבְ ִמׁשְ

מניחים את הספר על שולחן הקריאה. הקורא לעולים אומר~

יַע ְלׇכל ַהחֹוִסים ּבֹו, ְוֹנאַמר ָאֵמן. )אמן(  ְוַיֲעֹזר ְוָיֵגן ְויֹוׁשִ
בן  )פלוני  ַיֲעֹמד  ְקָרב,  ּכֵֹהן  ַלּתֹוָרה.  ָכבֹוד  ּוְתנּו  ֵלאלֵֹהינּו  ֹגֶדל  ָהבּו֮  ַהּכֹל 
פלוני( ַהּכֵֹהן )אם אין כהן - יאמר ’יעמוד פלוני בן פלוני הלוי ]או: ישראל[ במקום 

תֹו. ָ ְקֻדּשׁ ָרֵאל ּבִ ַתן ּתֹוָרה ְלַעּמֹו ִיׂשְ ּנָ רּוְך ׁשֶ כהן’(. ּבָ

ֶכם ַהּיֹום: ּלְ ים ּכֻ יהוה ֱאלֵֹהיֶכם ַחּיִ ֵבִקים ּבַ ם ַהּדְ הקהל עונה: ְוַאּתֶ

ה ר ו ת ל ה  י י ל ע

ברכת התורה לפני הקריאה

העולה יחזיק בשתי ידות הספר, יסתכל במקום שיקראו לו, 

ואח”כ יעצום עיניו או יסב פניו ויאמר בקול רם:

ְרכּו ֶאת יהוה ַהְמֹבָרְך. ּבָ
רּוְך יהוה ַהְמֹבָרְך ְלעֹוָלם ָוֶעד. הקהל עונה: ּבָ

רּוְך יהוה ַהְמֹבָרְך ְלעֹוָלם ָוֶעד. העולה חוזר: ּבָ

ומברך:

ַחר  ר ּבָ֫ ה יהוה ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאׁשֶ רּוְך ַאּתָ ּבָ
ה  רּוְך ַאּתָ ַתן ָלנּו ֶאת ּתֹוָרתֹו. ּבָ ים ְוָנ֫ ל ָהַעּמִ נּו ִמּכׇ ּבָ֫

יהוה, נֹוֵתן ַהּתֹוָרה.

תהלים סח

ישעיה נב
שם מ

דברים ד

ֲעָרבֹות – בשמים. ָנֵוהּו – משכנו.  ֹסּלּו – רוממו. ּבָ
ַעם ֲעמּוִסים – הנשואים על ידי ה’ מעת היותם לעם. ֵאיָתִנים – האבות. ְוִיְגַער 
ׂשּוִאים – )ישראל, עפ”י ישעיה מו, ג(. ְוָיֹחן  ֵיֶצר ָהָרע – )שלא ישלוט(. ַהּנְ ּבְ

– יחונן )לשון חנינה(. 
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הקורא יקרא בקול רם )והעולה קורא עמו בלחש(.

הברכה שלאחר הקריאה

אחר הקריאה מברך העולה בקול כשהוא מחזיק בשתי ידות הספר:

ַתן  ר ָנ֫ ה יהוה ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאׁשֶ רּוְך ַאּתָ ּבָ

רּוְך  ּבָ תֹוֵכנּו.  ּבְ ָנַטע  עֹוָלם  י  ְוַחּיֵ ֱאֶמת  ּתֹוַרת  ָלנּו 

ה יהוה, נֹוֵתן ַהּתֹוָרה. ַאּתָ

ברכת הגומל

ארבעה חייבים לברך ברכת הגומל לפני מניין גברים: חולה שנתרפא, המפליג בים, 

ההולך במדבר והיוצא מבית האסורים, וכן כל מי שהיה בסכנה וניצל ממנה. נוהגים 

לברך ברכת הגומל לאחר הברכה שאחרי קריאת התורה )וראה גם עמ’ 151(.

ַהּגֹוֵמל  ָהעֹוָלם,  ֶמֶלְך  ֱאלֵֹהינּו  יהוה  ה  ַאּתָ רּוְך  ּבָ

ל טֹוב. ָמַלִני ּכׇ ּגְ ִבים טֹובֹות, ׁשֶ ְלַחּיָ
הקהל עונה~

ל טֹוב, ֶסָלה. ָמְלָך טֹוב, הּוא ִיְגׇמְלָך ּכׇ ּגְ ָאֵמן. ִמי ׁשֶ

”מי שבירך” לעולה לתורה~

)פלוני בן פלוני(,  ֶאת  ְיָבֵרְך  הּוא  ְוַיֲעֹקב  ִיְצָחק  ַאְבָרָהם  ֲאבֹוֵתינּו  ַרְך  ּבֵ ׁשֶ ִמי 

ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ְוִלְכבֹוד  ַהּתֹוָרה  ִלְכבֹוד  קֹום  ַהּמָ ִלְכבֹוד  ַלּתֹוָרה  ָעָלה  ׁשֶ ֲעבּור  ּבַ

ין(  ַהִדּ ּיֹום  ְוִלְכבוד  הכיפורים:  ויום  השנה  )בראש  ָהֶרֶגל(  ְוִלְכבֹוד  טוב~  )ביום 

ל  ל ָצָרה ְוצּוָקה ּוִמּכׇ יֵלהּו ִמּכׇ ְמֵרהּו ְוַיּצִ רּוְך הּוא ִיׁשְ דֹוׁש ּבָ ַכר ֶזה ַהּקָ ׂשְ ִבּ

ה  ְוִיְזּכֶ )ביום טוב~  ָיָדיו  ה  ַמֲעׂשֵ ׇכל  ּבְ ְוַהְצָלָחה  ָרָכה  ּבְ ַלח  ְוִיׁשְ ּוַמֲחָלה,  ֶנַגע 

ים טֹוִבים  ֵמהּו ְלַחּיִ ֵבהּו ְוַיְחּתְ ַלֲעלֹות ָלֶרֶגל( )בראש השנה ויום הכיפורים~ ְוִיְכּתְ

ָרֵאל ֶאָחיו, ְוֹנאַמר ָאֵמן. ל ִיׂשְ ה( ִעם ּכׇ ין ַהּזֶ יֹום ַהּדִ ּבְ

”מי שבירך” לחולה~

לֹֹמה,  ּוׁשְ ִוד  ּדָ ְוַאֲהרֹן  ה  ֹמׁשֶ ְוַיֲעֹקב,  ִיְצָחק  ַאְבָרָהם  ֲאבֹוֵתינּו  ַרְך  ּבֵ ׁשֶ ִמי 

א  ָרה ִרְבָקה ָרֵחל ְוֵלָאה,( הּוא ְיָבֵרְך ִויַרּפֵ )לחוָלה מוסיפים ׂשָ

ֶאת ַהחֹוָלה )פלונית בת פלונית(  ֶאת ַהחֹוֶלה )פלוני בן פלונית( 

ֲעבּוָרּה/.  ֲעבּורֹו /לאישה~ ּבַ ֲעבּור )שפלוני בן פלוני( נֹוֵדר ְצָדָקה ּבַ ּבַ

ֵלא ַרֲחִמים   רּוְך הּוא ִיּמָ דֹוׁש ּבָ ַכר ֶזה ַהּקָ ׂשְ ּבִ
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לאיש~ 

ָעָליו ְלַהֲחִלימֹו ּוְלַרּפֹאתֹו 

ַלח לֹו  ּוְלַהֲחִזיקֹו ּוְלַהֲחיֹותֹו, ְוִיׁשְ

ַמִים  ָ ֵלָמה ִמן ַהּשׁ ְמֵהָרה ְרפּוָאה ׁשְ

יָדיו ָס”ה ּגִ ִלְרַמ”ח ֵאָבָריו ּוׁשְ

לאישה~ 

ָעֶליָה ְלַהֲחִליָמּה ּוְלַרּפֹאָתּה 

ַלח ָלּה ּוְלַהֲחִזיָקּה ּוְלַהֲחיֹוָתּה, ְוִיׁשְ

ַמִים  ָ ֵלָמה ִמן ַהּשׁ ְמֵהָרה ְרפּוָאה ׁשְ

יֶדיָה ְלׇכל ֵאָבֶריָה ּוְלׇכל ּגִ

ִהיא  ת  ּבָ ׁשַ ַהּגּוף.  ּוְרפּוַאת  ֶפׁש  ַהּנֶ ְרפּוַאת  ָרֵאל,  ִיׂשְ חֹוֵלי  ָאר  ׁשְ תֹוְך  ּבְ
֮א  ּתָ ְזעֹוק/ ּוְרפּוָאה ְקרֹוָבה ָלבֹוא, ַהׁשְ ְזעֹוק /ביום טוב~ יֹום טֹוב הּוא ִמִלּ ִמִלּ

ֲעָגָל֮א ּוִבְזַמן ָקִריב, ְוֹנאַמר ָאֵמן. ּבַ

”מי שבירך” ליולדת זכר~

ָרה  לֹֹמה, ׂשָ ִוד ּוׁשְ ה ְוַאֲהרֹן ּדָ ַרְך ֲאבֹוֵתינּו ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעֹקב, ֹמׁשֶ ּבֵ ִמי ׁשֶ

ה ַהּיֹוֶלֶדת )פלונית בת פלונית(  ָ א ֶאת ָהִאּשׁ ִרְבָקה ָרֵחל ְוֵלָאה, הּוא ְיָבֵרְך ִויַרּפֵ

ְצָדָקה  נֹוֵדר  ְוָאִביו  ֲעָלּה  ּבַ ׁשֶ ֲעבּור  ּבַ טֹוב,  ל  ְלַמּזָ ָלּה  ּנֹוַלד  ׁשֶ ָנּה  ּבְ ְוֶאת 

ל ַאְבָרָהם ָאִבינּו  ְבִריתֹו ׁשֶ ַכר ֶזה ִיְזּכּו ָאִביו ְוִאּמֹו ְלַהְכִניסֹו ּבִ ׂשְ ֲעָדם, ּבִ ּבַ

ים טֹוִבים, ְוֹנאַמר ָאֵמן. ה ּוְלַמֲעׂשִ לֹו ְלתֹוָרה ּוְלֻחּפָ ִעּתֹו ּוִבְזַמּנֹו( ּוְלַגּדְ )ְבּ

”מי שבירך” ליולדת נקבה~

ָרה  לֹֹמה, ׂשָ ִוד ּוׁשְ ה ְוַאֲהרֹן ּדָ ַרְך ֲאבֹוֵתינּו ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעֹקב, ֹמׁשֶ ּבֵ ִמי ׁשֶ

ה ַהּיֹוֶלֶדת )פלונית בת פלונית(  ָ א ֶאת ָהִאּשׁ ִרְבָקה ָרֵחל ְוֵלָאה, הּוא ְיָבֵרְך ִויַרּפֵ

ָרֵאל )פלונית בת פלוני(,  ִיׂשְ ָמּה ּבְ ֵרא ׁשְ ל טֹוב, ְוִיּקָ ּנֹוְלָדה ָלּה ְלַמּזָ ּה ׁשֶ ּתָ ְוֶאת ּבִ

ּה  ְוִאּמָ ָאִביָה  ִיְזּכּו  ֶזה  ַכר  ׂשְ ּבִ ֲעָדן,  ּבַ ְצָדָקה  נֹוֵדר  ְוָאִביָה  ֲעָלּה  ּבַ ׁשֶ ֲעבּור  ּבַ

ים טֹוִבים, ְוֹנאַמר ָאֵמן. ה ּוְלַמֲעׂשִ ָלּה ְלתֹוָרה ּוְלֻחּפָ ְלַגּדְ

ה ו ו צ מ ר  ב ת  כ ר ב

י”ג שנה, אומר אביו  לו  כאשר הנער עולה לתורה בפעם הראשונה אחרי מלאת 

אחרי ברכתו שלאחר הקריאה~

ֶזה. ָלּ ָטַרִני ֵמׇעְנׁשֹו ׁשֶ ּפְ רּוְך ׁשֶ ּבָ

”מי שבירך” לבר מצווה~

)פלוני בן פלוני(  ֶאת  ְיָבֵרְך  הּוא  ְוַיֲעֹקב,  ִיְצָחק  ַאְבָרָהם  ֲאבֹוֵתינּו  ַרְך  ּבֵ ׁשֶ ִמי 

ַבח  יַע ְלִמְצֹות, ְוָעָלה ַלּתֹוָרה, ָלֵתת ׁשֶ ָנה ְוִהּגִ ֵרה ׁשָ לֹׁש ֶעׂשְ ְלאּו לֹו ׁשְ ּמָ ׁשֶ

ַמל ִאּתֹו. ּגָ ל ַהּטֹוָבה ׁשֶ ַרְך ַעל ּכׇ ם ִיְתּבָ ֵ ְוהֹוָדָיה ְלַהׁשּ

ֵלם ִעם יהוה  הּו, ִויכֹוֵנן ֶאת ִלּבֹו ִלְהיֹות ׁשָ רּוְך הּוא ִויַחֵיּ דֹוׁש ּבָ ְמֵרהּו ַהּקָ ִיׁשְ

ִמים, ְוֹנאַמר ָאֵמן. ל ַהּיָ ֹמר ִמְצֹוָתיו ּכׇ ְדָרָכיו ְוִלׁשְ ְוָלֶלֶכת ּבִ

ֲעָגָלא - במהרה. א - בשעה הזאת, עכשיו. ּבַ ּתָ ַהׁשְ
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בין שבעת הקרואים ובין המפטיר אומרים חצי קדיש:

ִכְרעּוֵתּה,  ְבָרא  י  ּדִ ָעְלָמ֘א  ּבְ )אמן(  ֘א,  ַרּבָ ֵמּה  ׁשְ ׁש  ְוִיְתַקּדַ ל  ּדַ ִיְתּגַ

יכֹו֘ן  ַחּיֵ יֵחּה, )אמן( ּבְ ְרָקֵנּה ִויָקֵרב ְמׁשִ ְוַיְמִליְך ַמְלכּוֵתּה ְוַיְצַמח ּפֻ

ָקִריב, ּוִבְזַמן  ֲעָגָלא  ּבַ ָרֵאל,  ִיׂשְ ית  ּבֵ ְדׇכל  י  ּוְבַחּיֵ ּוְביֹוֵמיכֹו֘ן 

ְוִאְמרּו ָאֵמן. )אמן(

֘א. ַמּיָ Ôֵמי ָעל Ôָעַלם ּוְלָעל Ôָבַרְך ל Ô֘א מ ֵמּה ַרּבָ Ôֵהא ׁש Ôגם הקהל אומר: י

ה  ְוִיְתַעּלֶ ר  ְוִיְתַהּדָ א  ְוִיְתַנּשֵׂ ְוִיְתרֹוַמם  ַאר  ְוִיְתּפָ ח  ּבַ ּתַ ְוִיׁשְ ַרְך  ִיְתּבָ

ִריְך הּוא, )אמן(  ֘א ּבְ ֻקְדׁשָ ֵמּה ְדּ ל ׁשְ ְוִיְתַהּלָ

בשבת תשובה: 

ְרָכָת֘א ל ּבִ א ִמּכׇ ּלָ א ְלֵע֫ ּלָ ְלֵע֫ ְרָכָת֘א ל ּבִ א ִמן ּכׇ ּלָ ְלֵע֫

ָעְלָמ֘א, ְוִאְמרּו ָאֵמן. )אמן(  ֲאִמיָר֘ן ּבְ ָחָת֘א ְוֶנָחָמָת֘א ּדַ ּבְ ׁשְ יָרָת֘א ּתֻ ְוׁשִ

יש נוהגים לומר כאן ’מי שבירך’ לחיילי צה”ל )להלן עמ’ 359(

ה ל י ל ג ו ה  ה ב ג ה
נוהגים לומר כאן ’מי שבירך’ למגביה ולגולל.

מגביהים את הספר כדי שיראה הקהל את הכתב, וכורעים ואומרים~

י  ּפִ ַעל  ָרֵאל,  ִיׂשְ ֵני  ּבְ ִלְפֵני  ה  ֹמׁשֶ ם  ׂשָ ר  ֲאׁשֶ ַהּתֹוָרה  ְוֹזאת 

ה. ַיד ֹמׁשֶ יהוה ּבְ

ה ר ט פ ה ה ת  ו כ ר ב
מי שעלה ל”מפטיר” מברך ברכה אחת לפני ההפטרה וארבע ברכות לאחריה.

הברכה שלפני ההפטרה

ַח֙ר  ר ּבָ ֤ ם ֲאׁשֶ ֶלְך ָהעֹוָל֔ ינּו ֶמ֣ ה יהו֙ה ֱאלֵֹה֙ ֤ ֙רּוך ַאּתָ ּבָ

ים  ֱאָמִר֣ ְבִדְבֵריֶה֖ם  ַהֶנּ ה  ְוָרָצ֥ ים  טֹוִב֔ ים  ְנִביִא֣ ּבִ

ה  ֣ ּתֹוָר֙ה ּוְבֹמׁשֶ ר ּבַ ה יהו֗ה ַהּבֹוֵח֤ ֙רּוְך ַאּתָ֜ ת. ּבָ ֱאֶמ֑ ּבֶ

ֶדק. ֫ י ָהֱאֶמ֖ת ְוַהּצֶ ֹו ּוִבְנִביֵא֥ ל ַעּמ֔ ָרֵא֣ ֹו ּוְבִיׂשְ ַעְבּד֔

דברים ד

ֲעָגָלא –  ְרָקֵנּה – ישועתו. ּבַ א – שמו הגדול. ִכְרעּוֵתּה – כרצונו. ּפֻ ֵמּה ַרּבָ ׁשְ
ִריְך  א ּבְ ֻקְדׁשָ א – לעולם ולעולמי עולמים. ּדְ במהרה. ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמּיָ

ֲאִמיָרן – האמורות. א – למעלה. ּדַ הּוא – של הקדוש ברוך הוא. ְלֵעּלָ



ב ו ט ם  ו י ל ו ת  ב ש ל ת  י ר ח ש

355

ה ר ט פ ה ה ת  ו כ ר ב

אחרי קריאת ההפטרה אומר המפטיר ברכות אלו~

הברכות שלאחר ההפטרה

ל  ּכׇ צּור  ָהעֹוָלם,  ֶמֶלְך  ֱאלֵֹהינּו  יהוה  ה  ַאּתָ רּוְך  ּבָ

ֱאָמן,  ַהּנֶ ָהֵאל  ַהּדֹורֹות,  ׇכל  ּבְ יק  ַצּדִ ָהעֹוָלִמים, 

ָבָריו ֱאֶמת  ל ּדְ ּכׇ ם, ׁשֶ ר ּוְמַקּיֵ ה, ַהְמַדּבֵ ָהאֹוֵמר ְועֹוׂשֶ

ְוֶנֱאָמִנים  ֱאלֵֹהינּו  יהוה  הּוא  ה  ַאּתָ ֶנֱאָמן  ֶדק.  ָוֶצ֫

ָיׁשּוב  לֹא  ָאחֹור  ָבֶריָך  ִמּדְ ֶאָחד  ְוָדָבר  ָבֶריָך,  ּדְ

ה  רּוְך ַאּתָ ה. ּבָ ּתָ י ֵאל ֶמֶלְך ֶנֱאָמן ְוַרֲחָמן ָא֫ ֵריָקם, ּכִ

ָבָריו. ׇכל ּדְ ֱאָמן ּבְ יהוה, ָהֵאל ַהּנֶ

ֶפׁש  ינּו, ְוַלֲעלּוַבת ֶנ֫ ית ַחּיֵ י ִהיא ּבֵ ַרֵחם ַעל ִצּיֹון ּכִ

ה  ַאּתָ רּוְך  ּבָ ְבָיֵמינּו.  ְמֵהָרה  ּבִ ח  ּמָ ּוְתׂשַ יַע  ּתֹוׁשִ

ָבֶניָה. ַח ִצּיֹון ּבְ ּמֵ יהוה, ְמׂשַ

ָך,  ֫ ַעְבּדֶ ִביא  ַהּנָ הּו  ֵאִלּיָ ּבְ ֱאלֵֹהינּו  יהוה  ֵחנּו  ּמְ ׂשַ

ְוָיֵגל  ָיבֹוא  ְמֵהָרה  ּבִ יֶחָך,  ְמׁשִ ִוד  ּדָ ית  ּבֵ ּוְבַמְלכּות 

ב ָזר, ְולֹא ִיְנֲחלּו עֹוד ֲאֵחִרים  ׁשֵ ְסאֹו לֹא ֵי֫ נּו. ַעל ּכִ ִלּבֵ

ה  א ִיְכּבֶ לֹּ ְעּתָ ּלֹו ׁשֶ ּבַ ָך ִנׁשְ ם ׇקְדׁשְ י ְבׁשֵ בֹודֹו, ּכִ ֶאת ּכְ

ִוד.  ה יהוה, ָמֵגן ּדָ רּוְך ַאּתָ ֵנרֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד. ּבָ

בשבת )ובשבת חוה”מ של פסח(~

יֹום  ְוַעל  ִביִאים  ַהּנְ ְוַעל  ָהֲעבֹוָדה  ְוַעל  ַהּתֹוָרה  ַעל 

ה  ָ ִלְקֻדּשׁ ֱאלֵֹהינּו,  יהוה  ָלנּו,  ַתּתָ  ּנָ ׁשֶ ה,  ַהּזֶ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ

יהוה  ַהּכֹל,  ַעל  ּוְלִתְפָאֶרת.  ְלָכבֹוד  ְוִלְמנּוָחה, 

ַרְך  ֱאלֵֹהינּו, ֲאַנְחנּו מֹוִדים ָלְך ּוְמָבְרִכים אֹוָתְך. ִיְתּבָ

ה  ַאּתָ רּוְך  ּבָ ָוֶעד.  ְלעֹוָלם  ִמיד  ּתָ ַחי  ל  ּכׇ ִפי  ּבְ ְמָך  ׁשִ

ת. ּבָ ַ ׁש ַהּשׁ יהוה, ְמַקּדֵ
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ביום טוב ובשבת חוה”מ סוכות~

ת  ּבָ ַ ִביִאים )בשבת~ ְוַעל יֹום ַהּשׁ ַעל ַהּתֹוָרה ְוַעל ָהֲעבֹוָדה ְוַעל ַהּנְ

ה(, ְוַעל יֹום ַהּזֶ

ה,  ּצֹות ַהּזֶ בפסח )אך לא בשבת חוה”מ פסח( ַחג ַהּמַ

ה,  ֻבעֹות ַהּזֶ בשבועות ַחג ַהׁשָּ

ה,  ּכֹות ַהּזֶ בסוכות ובשבת חוה”מ סוכות ַחג ַהּסֻ

ה,  ִמיִני ֲעֶצֶרת ַהַחג ַהּזֶ בשמע”צ ׁשְ

ׂשֹון  ְלׂשָ ְוִלְמנּוָחה(  ה  ָ ִלְקֻדּשׁ )בשבת~  ֱאלֵֹהינּו  יהוה  נּו  ָלּ ַתּתָ  ּנָ ׁשֶ

ֱאלֵֹהינּו,  יהוה  ַהּכֹל,  ַעל  ּוְלִתְפָאֶרת.  ְלָכבֹוד  ְמָחה,  ּוְלׂשִ

ל  ּכׇ ִפי  ּבְ ְמָך  ַרְך ׁשִ ִיְתּבָ ּוְמָבְרִכים אֹוָתְך.  ֲאַנְחנּו מֹוִדים ָלְך 

ת ְו( ּבָ ַ ׁש )ַהּשׁ ה יהוה, ְמַקּדֵ רּוְך ַאּתָ ִמיד ְלעֹוָלם ָוֶעד. ּבָ ַחי ּתָ

ים. ַמִנּ ָרֵאל ְוַהְזּ ִיׂשְ

בשבת אומרים ”יקום פרקן” ו”מי שברך” לקהל.

ברכה לראשי העם

ֲאִריֵכי  י  ְוַחֵיּ ְוַרֲחֵמ֮י  ֮א  ְוִחְסּדָ ֮א  ִחּנָ ֮א,  ַמּיָ ׁשְ ִמן  ְרָקן  ּפֻ ְיקּום 

ּוְנהֹוָר֮א  ּגּוָפ֮א  ּוַבְריּות  ֮א  ַמּיָ ִדׁשְ ֮א  ְעּתָ ְוִסּיַ ְרִויֵחי  ּוְמזֹוֵני 

ָלא  ְוִדי  ִיְפסֹוק  ָלא  י  ּדִ ַזְרָע֮א  ָמ֮א,  ְוַקּיָ ֮א  ַחּיָ ַזְרָע֮א  ַמַעְלָי֮א, 

ָת֮א  יׁשָ ָנן ֲחבּוָרָת֮א ַקּדִ ֵמ֮י אֹוַרְיָת֮א, ְלָמָרָנן ְוַרּבָ ְתָגּ ִיְבטֹול ִמּפִ

י  ּוְלֵריׁשֵ ֮ה  ַכּלָ ֮י  ְלֵריׁשֵ ָבֶבל,  ּבְ ְוִדי  ָרֵאל  ְדִיׂשְ ְבַאְרָע֮א  י  ּדִ

ְלִמיֵדיהֹון  ֵני ִדי ָבָב֮א, ְלׇכל ּתַ י ְמִתיָבָת֮א ּוְלַדּיָ ַגְלָוָת֮א ּוְלֵריׁשֵ

אֹוַרְיָת֮א.  ָעְסִקין ּבְ ְלִמיֵדי ַתְלִמיֵדיהֹון, ּוְלׇכל ַמאן ּדְ ּוְלׇכל ּתַ

א יֹוֵמיהֹון  יהֹון ְוַיְסּגֵ יׁש ַחּיֵ ָעְלָמ֮א ְיָבֵרְך ָיְתהֹון, ַיּפִ ֮א ּדְ ַמְלּכָ

ל ָעָקא ּוִמן  ְזבּון ִמן ּכׇ ּתֵ ְרקּון ְוִיׁשְ ֵניהֹון ְוִיְתּפָ ן ַאְרָכא ִלׁשְ ְוִיּתֵ

ל ְזַמן  הֹון ּכׇ ֮א ְיֵהא ְבַסְעּדְ ַמָיּ י ִבׁשְ ין. ָמָרן ּדִ יׁשִ ל ַמְרִעין ּבִ ּכׇ

ן, ְוֹנאַמר ָאֵמן. ְוִעּדָ
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ברכה לקהל

י ֲאִריֵכי ּוְמזֹוֵני  ֮א ְוַרֲחֵמ֮י ְוַחּיֵ ֮א ְוִחְסּדָ ֮א, ִחּנָ ַמּיָ ְרָקן ִמן ׁשְ ְיקּום ּפֻ

֮א  ֮א ּוַבְריּות ּגּוָפ֮א ּוְנהֹוָר֮א ַמַעְלָי֮א, ַזְרָע֮א ַחּיָ ַמּיָ ֮א ִדׁשְ ְעּתָ ְרִויֵחי ְוִסּיַ

ְתָגֵמ֮י אֹוַרְיָת֮א,  י ָלא ִיְפסֹוק ְוִדי ָלא ִיְבטֹול ִמּפִ ָמ֮א, ַזְרָע֮א ּדִ ְוַקּיָ

֮א.  ּיָ ּוְנׁשַ ֮א, ַטְפָל֮א  ְזֵעַרּיָ ֮א ִעם  ֮א ָהֵדין, ַרְבְרַבּיָ יׁשָ ְלׇכל ְקָהָל֮א ַקּדִ

ן  א יֹוֵמיכֹון ְוִיּתֵ יכֹון ְוַיְסֵגּ יׁש ַחּיֵ ֮א ְדָעְלָמ֮א ְיָבֵרְך ָיְתכֹון, ַיּפִ ַמְלּכָ

ל  ּכׇ ּוִמן  ָעָקא  ל  ּכׇ ִמן  ְזבּון  ּתֵ ְוִתׁשְ ְרקּון  ְוִתְתּפָ ֵניכֹון,  ִלׁשְ ַאְרָכא 

ן,  ְוִעּדָ ְזַמן  ל  ּכׇ כֹון  ְבַסְעּדְ ְיֵהא  א  ַמּיָ ִבׁשְ י  ּדִ ָמָרן  ין.  יׁשִ ּבִ ַמְרִעין 

ְוֹנאַמר ָאֵמן.

ברכה נוספת לקהל

ל  ּכׇ ֶאת  ְיָבֵרְך  הּוא  ְוַיֲעֹקב,  ִיְצָחק  ַאְבָרָהם  ֲאבֹוֵתינּו  ַרְך֮  ּבֵ ׁשֶ ִמי 

יֶהם ּוְבֵניֶהם  ל ְקִהּלֹות ַהּקֶֹדׁש, ֵהם ּוְנׁשֵ ה ִעם ּכׇ דֹוׁש ַהּזֶ ָהל ַהּקָ ַהּקָ

ה,  י ְכֵנִסּיֹות ִלְתִפּלָ ּתֵ ַיֲחִדים ּבָ ּמְ ר ָלֶהם, ּוִמי ׁשֶ ּוְבנֹוֵתיֶהם ְוׇכל ֲאׁשֶ

ְוַיִין  אֹור  ַלּמָ ֵנר  ּנֹוְתִנים  ׁשֶ ּוִמי  ל,  ּלֵ ְלִהְתּפַ תֹוָכם  ּבְ ִאים  ּבָ ׁשֶ ּוִמי 

ִמי  ְוׇכל  ים,  ַלֲעִנּיִ ּוְצָדָקה  ְלאֹוְרִחים  ּוַפת  ָלה  ּוְלַהְבּדָ ְלִקּדּוׁש 

ם  ּלֵ ְיׁשַ הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ֱאמּוָנה,  ּבֶ ִצּבּור  ׇצְרֵכי  ּבְ עֹוְסִקים  ׁשֶ

א ְלׇכל ּגּוָפם, ְוִיְסַלח ְלׇכל  ל ַמֲחָלה, ְוִיְרּפָ ָכָרם, ְוָיִסיר ֵמֶהם ּכׇ ׂשְ

ָרֵאל  ל ִיׂשְ י ְיֵדיֶהם ִעם ּכׇ ׇכל ַמֲעׂשֵ ָרָכה ְוַהְצָלָחה ּבְ ַלח ּבְ ֲעֹוָנם, ְוִיׁשְ

ֲאֵחיֶהם, ְוֹנאַמר ָאֵמן.

ים  ְוַחּיִ ְוַרֲחִמים  ָוֶחֶסד  ַמִים, ֵחן  ָ ַהׁשּ ע ִמן  ֶיׁשַ ָיקּום  תרגום הברכה לראשי העם – 
ם, ֶזַרע  ה, ֶזַרע ַחי ְוַקּיָ ַמִים ּוְבִריאּות ַהּגּוף ְואֹור ְמֻעּלֶ ָ ִחים ְוֶעְזַרת ַהׁשּ ים ּוְמזֹונֹות ְמֻרּוָ ֲאֻרּכִ

ֶאֶרץ  ר ּבְ דֹוׁשֹות ֲאׁשֶ ְבֵרי תֹוָרה, ְלמֹוֵרינּו ְוַרּבֹוֵתינּו ַהֲחבּורֹות ַהּקְ ּלֹא ִיְבֹטל ִמּדִ א ִיְפֹסק ְוׁשֶ לֹּ ׁשֶ

ַער, ְלׇכל  ַ ֵני ַהׁשּ יבֹות ּוְלַדּיָ ׁשִ י ַהּיְ י ָגֻלּיֹות ּוְלָראׁשֵ ה ּוְלָראׁשֵ י ַכּלָ ָבֶבל, ְלָראׁשֵ ר ּבְ ָרֵאל ַוֲאׁשֶ ִיׂשְ

ְיָבֵרְך  ָהעֹוָלם  ֶמֶלְך  ּתֹוָרה.  ּבַ עֹוְסִקים  ׁשֶ ִמי  ּוְלׇכל  ַתְלִמיֵדיֶהם,  ְלִמיֵדי  ּתַ ּוְלׇכל  ְלִמיֵדיֶהם,  ּתַ

ָצָרה  ל  ִמּכׇ ְצלּו  ְוִיּנָ עּו  ׁשְ ְוִיּוָ נֹוֵתיֶהם,  ִלׁשְ ֲאִריכּות  ן  ְוִיּתֵ ְיֵמיֶהם  ה  ְוַיְרּבֶ יֶהם  ַחּיֵ ַיְפֶרה  אֹוָתם, 

ָעה, ְוֹנאַמר ָאֵמן. ל ֵעת ְוׁשָ ַמִים ִיְהֶיה ְבֶעְזָרָתם ּכׇ ָ ּשׁ ּבַ ָלִיים ָרִעים. ֲאדֹוֵננּו ׁשֶ ל ח� ּוִמּכׇ

ים  ים ֲאֻרּכִ ַמִים, ֵחן ָוֶחֶסד ְוַרֲחִמים ְוַחּיִ ָ ע ִמן ַהׁשּ תרגום הברכה לקהל – ָיקּום ֶיׁשַ
א  לֹּ ם, ֶזַרע ׁשֶ ה, ֶזַרע ַחי ְוַקּיָ ַמִים ּוְבִריאּות ַהּגּוף ְואֹור ְמֻעּלֶ ָ ִחים ְוֶעְזַרת ַהׁשּ ּוְמזֹונֹות ְמֻרּוָ

ים,  ַטּנִ ַהּקְ ִעם  דֹוִלים  ַהּגְ ה,  ַהּזֶ דֹוׁש  ַהּקָ ָהל  ַהּקָ ְלׇכל  תֹוָרה,  ְבֵרי  ִמּדִ ִיְבֹטל  ּלֹא  ְוׁשֶ ִיְפֹסק 

ֲאִריכּות  ן  ְוִיּתֵ ְיֵמיֶכם  ה  ְוַיְרּבֶ יֶכם  ַחּיֵ ַיְפֶרה  ֶאְתֶכם,  ְיָבֵרְך  ָהעֹוָלם  ֶמֶלְך  ים.  ׁשִ ְוַהּנָ ף  ַהּטַ

ִיְהֶיה  ַמִים  ָ ּשׁ ּבַ ׁשֶ ֲאדֹוֵננּו  ָרִעים.  ָלִיים  ח� ל  ּוִמּכׇ ָצָרה  ל  ִמּכׇ ְצלּו  ְוִתּנָ עּו  ׁשְ ְוִתּוָ נֹוֵתיֶכם,  ִלׁשְ

ָעה, ְוֹנאַמר ָאֵמן. ל ֵעת ְוׁשָ ְבֶעְזַרְתֶכם ּכׇ
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תפילה לשלום המדינה

ֶאת  ֵרְך  ּבָ ְוגֹוֲאלֹו,  ָרֵאל  ִיׂשְ צּור  ַמִים,  ָ ּשׁ ּבַ ׁשֶ ָאִבינּו 

ָהֵגן  ֵתנּו,  ֻאּלָ ּגְ ְצִמיַחת  ית  ֵראׁשִ ָרֵאל  ִיׂשְ ְמִדיַנת 

לֹוֶמָך,  ׁשְ ת  ֻסּכַ ָעֶליָה  ּוְפרֹׂש  ָך  ַחְסּדֶ ֶאְבַרת  ּבְ ָעֶליָה 

ְויֹוֲעֶציָה,  ֶריָה  ׂשָ יָה,  ְלָראׁשֶ ָך  ַוֲאִמּתְ אֹוְרָך  ַלח  ּוׁשְ

ָפֶניָך.  ֵעָצה טֹוָבה ִמְלּ ֵנם ּבְ ְוַתּקְ

נּו ְוַהְנִחיֵלם ֱאלֵֹהינּו  י ֶאֶרץ ׇקְדׁשֵ ק ֶאת ְיֵדי ְמִגּנֵ ַחּזֵ

ָאֶרץ  לֹום ּבָ ֵרם, ְוָנַתּתָ ׁשָ ַעּטְ חֹון ּתְ ְיׁשּוָעה ַוֲעֶטֶרת ִנּצָ

ֶביָה.  ְמַחת עֹוָלם ְליֹוׁשְ ְוׂשִ

ׇכל ַאְרצֹות  ׇקד ָנא ּבְ ָרֵאל ּפְ ית ִיׂשְ ל ּבֵ ְוֶאת ַאֵחינּו ּכׇ

זּוֵריֶהם, ְותֹוִליֵכם ְמֵהָרה קֹוְמִמּיּות ְלִצּיֹון ִעיֶרָך  ּפְ

ה  ֹמׁשֶ תֹוַרת  ּבְ תּוב  ּכָ ּכַ ֶמָך,  ׁשְ ן  ּכַ ִמׁשְ ַלִים  ְוִלירּוׁשָ

ם  ָ ִמּשׁ ָמִים,  ָ ַהּשׁ ְקֵצה  ּבִ ֲחָך  ִנּדַ ִיְהֶיה  ִאם  ָך~  ַעְבּדֶ

ָך: ֶוֱהִביֲאָך יהוה  ֶח֫ ם ִיּקָ ָ ְצָך יהוה ֱאלֶֹהיָך ּוִמּשׁ ְיַקּבֶ

ּה,  ּתָ ִויִרׁשְ ֲאֹבֶתיָך  ָיְרׁשּו  ר  ֲאׁשֶ ָהָאֶרץ  ֶאל  ֱאלֶֹהיָך 

ָך ֵמֲאֹבֶתיָך: ּוָמל יהוה ֱאלֶֹהיָך ֶאת  ְוֵהיִטְבָך ְוִהְרּבְ

ַזְרֶעָך ְלַאֲהָבה ֶאת יהוה ֱאלֶֹהיָך  ְלָבְבָך ְוֶאת ְלַבב 

יָך:  ָך ְלַמַען ַחּיֶ ׇכל ְלָבְבָך ּוְבׇכל ַנְפׁשְ ּבְ

ֹמר  ְוִלׁשְ ֶמָך  ׁשְ ֶאת  ּוְלִיְרָאה  ְלַאֲהָבה  ְלָבֵבנּו  ְוַיֵחד 

ִוד  ּדָ ן  ּבֶ ְמֵהָרה  ָלנּו  ַלח  ּוׁשְ תֹוָרֶתָך,  ְבֵרי  ּדִ ל  ּכׇ ֶאת 

י ֵקץ ְיׁשּוָעֶתָך. יַח ִצְדֶקָך ִלְפדֹות ְמַחּכֵ ְמׁשִ

ֵבי ֵתֵבל ַאְרֶצָך,  ל יֹוׁשְ ָך ַעל ּכׇ אֹון ֻעֶזּ ֲהַדר ּגְ ְוהֹוַפע ּבַ

ָרֵאל  ָמה ְבַאּפֹו, יהוה ֱאלֵֹהי ִיׂשְ ר ְנׁשָ ְויֹאַמר ּכֹל ֲאׁשֶ

ָלה, ָאֵמן ֶסָלה. ּכֹל ָמׁשָ֫ ֶמֶלְך ּוַמְלכּותֹו ּבַ

דברים ל
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)במקום שאמרו ’מי שבירך’ לחיילי צה”ל לפני ההפטרה 

]עמ’ 354[ אין חוזרים עליו כאן(.

ְיָבֵרְך  הּוא  ְוַיֲעֹקב,  ִיְצָחק  ַאְבָרָהם  ֲאבֹוֵתינּו  ַרְך  ּבֵ ׁשֶ ִמי 

חֹון,  ָטּ ַהּבִ י  ַאְנׁשֵ ְוֶאת  ָרֵאל  ְלִיׂשְ ה  ַהֲהַגָנּ ְצָבא  ֵלי  ַחּיָ ֶאת 

ָבנֹון ְוַעד  ְוָעֵרי ֱאלֵֹהינּו ֵמַהּלְ ַמר ַאְרֵצנּו  ָהעֹוְמִדים ַעל ִמׁשְ

ּוְבׇכל  ָהֲעָרָבה  ְלבֹוא  ַעד  דֹול  ַהּגָ ם  ַהּיָ ּוִמן  ִמְצַרִים  ר  ִמְדּבַ

ן יהוה ֶאת אֹוְיֵבינּו  ם. ִיּתֵ ֲאִויר ּוַבּיָ ה ּבָ ׁשָ ּבָ ּיַ ֵהם, ּבַ ָמקֹום ׁשֶ

ֹמר  ִיׁשְ רּוְך הּוא  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ִלְפֵניֶהם.  ִפים  ִנּגָ ָעֵלינּו  ִמים  ַהּקָ

ּוַמֲחָלה,  ֶנַגע  ל  ּוִמּכׇ ְוצּוָקה  ָצָרה  ל  ִמּכׇ ֵלינּו  ַחּיָ ֶאת  יל  ְוַיּצִ

ר ׂשֹוְנֵאינּו  ה ְיֵדיֶהם, ַיְדּבֵ ׇכל ַמֲעׂשֵ ָרָכה ְוַהְצָלָחה ּבְ ַלח ּבְ ְוִיׁשְ

ם  ִויֻקּיַ חֹון.  ִנּצָ ּוַבֲעֶטֶרת  ְיׁשּוָעה  ֶכֶתר  ּבְ ֵרם  ִויַעּטְ יֶהם  ְחּתֵ ּתַ

ֵחם  ְלִהּלָ ֶכם  ִעּמָ ַהֹהֵלְך  ֱאלֵֹהיֶכם  יהוה  י  ּכִ תּוב~  ַהּכָ ֶהם  ּבָ

יַע ֶאְתֶכם: ְוֹנאַמר ָאֵמן. ָלֶכם ִעם ֹאְיֵביֶכם ְלהֹוׁשִ

יש שמוסיפים ’מי שבירך’ לשבויים ולנעדרים.

ְוַאֲהרֹן  ה  ֹמׁשֶ יֹוֵסף  ְוַיֲעֹקב  ִיְצָחק  ַאְבָרָהם  ֲאבֹוֵתינּו  ַרְך  ּבֵ ׁשֶ ִמי 

ה  ֵרי ְצָבא ַהֲהַגּנָ ֹמר ְוִיְנֹצר ֶאת ֶנְעּדְ לֹֹמה, הּוא ְיָבֵרְך ְוִיׁשְ ִוד ּוׁשְ ּדָ

ֲאֵחינּו  ָאר  ׁשְ תֹוְך  ּבְ פלונית(  בן  )פלוני  בּוִיים  ְ ַהּשׁ ְוֶאת  ָרֵאל  ְלִיׂשְ

ל  ּלֵ ָהל ִמְתּפַ ַהּקָ ֲעבּור ׁשֶ ְבָיה. ּבַ ָצָרה ּוְבׁשִ תּוִנים ּבְ ָרֵאל ַהּנְ ית ִיׂשְ ּבֵ

ְויֹוִציֵאם  ֲעֵליֶהם,  ַרֲחִמים  ֵלא  ִיּמָ הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ֲעבּוָרם.  ּבַ

יֵעם,  צּוקֹוֵתיֶהם יֹוׁשִ ק, ּוִמּמְ ְך ְוַצְלָמֶות, ּומֹוְסרֹוֵתיֶהם ְיַנּתֵ ֵמֹחׁשֶ

ַחְסּדֹו  ַליהוה  יֹודּו  חֹוֵתיֶהם.  ּפְ ִמׁשְ ְלֵחיק  ְמֵהָרה  יֵבם  ִויׁשִ

ּוְפדּוֵיי  תּוב~  ּכָ ׁשֶ ִמְקָרא  ֶהם  ּבָ ם  ִויֻקּיַ ָאָדם:  ִלְבֵני  ְוִנְפְלאֹוָתיו 

ׂשֹון  ם, ׂשָ ְמַחת עֹוָלם ַעל רֹאׁשָ ה ְוׂשִ ִרּנָ בּון ּוָבאּו ִצּיֹון ּבְ יהוה ְיׁשֻ

יגּו ְוָנסּו ָיגֹון ַוֲאָנָחה: ְוֹנאַמר ָאֵמן. ְמָחה ַיּשִׂ ְוׂשִ

דברים כ

תהלים קז

ישעיה לה
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ש ד ו ח ה ת  כ ר ב
בשבת שלפני ראש חודש אומרים את ’ברכת החודש’, הקהל אומר בלחש 

והש”ץ אחריו בקול~

תפילת רב 

ׁש  ַחּדֵ ּתְ ָפֶניָך יהוה ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו, ׁשֶ ְיִהי ָרצֹון ִמּלְ

ים  ַחּיִ ָלנּו  ן  ְוִתּתֶ ְוִלְבָרָכה,  ְלטֹוָבה  ה  ַהּזֶ ַהֹחֶדׁש  ָעֵלינּו ֶאת 

ל  ׁשֶ ים  ַחּיִ טֹוָבה,  ל  ׁשֶ ים  ַחּיִ לֹום,  ׁשָ ל  ׁשֶ ים  ַחּיִ ים,  ֲאֻרּכִ

ים  ל ִחּלּוץ ֲעָצמֹות, ַחּיִ ים ׁשֶ ְרָנָסה, ַחּיִ ּפַ ל  ים ׁשֶ ָרָכה, ַחּיִ ּבְ

ֶהם  ּבָ ֵאין  ׁשֶ ים  ַחּיִ ֵחְטא,  ְוִיְרַאת  ַמִים  ׁשָ ִיְרַאת  ֶהם  ּבָ ׁש  ֵיּ ׁשֶ

נּו  ָב֫ ֵהא  ּתְ ׁשֶ ים  ַחּיִ ְוָכבֹוד,  ר  ֹעׁשֶ ל  ׁשֶ ים  ַחּיִ ה,  ּוְכִלּמָ ה  ּבּוׁשָ

ֲאלֹות  א יהוה ִמׁשְ ַמֵלּ ּיְ ים ׁשֶ ַמִים, ַחּיִ ַאֲהַבת ּתֹוָרה ְוִיְרַאת ׁשָ

נּו ְלטֹוָבה, ָאֵמן ֶסָלה. ִלּבֵ

הש”ץ לוקח את ספר התורה ואומר~

ים ַלֲאבֹוֵתינּו ְוָגַאל אֹוָתם ֵמַעְבדּות ְלֵחרּות,  ה ִנּסִ ָעׂשָ ִמי ׁשֶ

ְנפֹות  ּכַ ע  ֵמַאְרּבַ ֵחינּו  ִנּדָ ץ  ִויַקּבֵ ָקרֹוב  ּבְ אֹוָתנּו  ִיְגַאל  הּוא 

ָרֵאל. ְוֹנאַמר ָאֵמן.  ל ִיׂשְ ָהָאֶרץ, ֲחֵבִרים ּכׇ

יש נוהגים להכריז כאן על זמן מולד הלבנה.

הש”ץ מכריז על יום ראש החודש, הקהל חוזר על ההכרזה, וממשיך ב’יחדשהו’, 

ואחריו הש”ץ.

יֹום )פלוני(  Ôרֹאׁש ֹחֶדׁש )פלוני( ּב
]כאשר ר”ח יומיים מוסיפים: ”ּוְביֹום פלוני”. 

כאשר ר”ח חל בשבת הבאה ּוְביֹום ראשון - מוסיפים ”ּוְלָמֳחָרתֹו ּביֹום ִראׁשֹון”[ 

ָרֵאל ְלטֹוָבה, ל ִיׂשְ א ָעֵלינּו ְוַעל ּכָ  ַהּבָ

ית  ּבֵ ַעּמֹו  ל  ּכׇ ְוַעל  ָעֵלינּו  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ הּו  ׁשֵ ְיַחּדְ

ׂשֹון  ְלׂשָ ְוִלְבָרָכה,  ְלטֹוָבה  ֵהם  ׁשֶ ָמקֹום  ׇכל  ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ

ָלה,  ּוְלַכְלּכָ טֹוָבה  ְלַפְרָנָסה  ּוְלֶנָחָמה,  ִליׁשּוָעה  ְמָחה,  ּוְלׂשִ

ְוִלְבׂשֹורֹות  טֹובֹות  מּועֹות  ִלׁשְ לֹום,  ּוְלׁשָ טֹוִבים  ים  ְלַחּיִ

ֵלָמה,  ׁשְ ְוִלְרפּוָאה  ם(,  ִעּתָ ּבְ ִמים  ְוִלְגׁשָ )בחורף  טֹובֹות, 

ה ְקרֹוָבה, ְוֹנאַמר ָאֵמן. ְוִלְגֻאָלּ

ברכות טז
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וכן  תחנון,  בו  אומרים  שאין  ביום  שחלה  בשבת  הרחמים”  ”אב  אומרים  אין 

בשבתות שיש בהן חגיגיות נוספת, כגון שמברכים בהן את החודש )ויש נוהגים 

שכשמברכים את חודש אייר, סיון ומנחם אב אומרים אב הרחמים( או קוראים בהן 

אחת מארבע הפרשיות )שקלים, זכור, פרה או החודש(.

אב הרחמים 

ַרֲחָמיו ָהֲעצּוִמים  ַאב ָהַרֲחִמים ׁשֹוֵכן ְמרֹוִמים, ּבְ

ִרים  ְוַהְיׁשָ ַהֲחִסיִדים  ַרֲחִמים  ּבְ ִיְפֹקד  הּוא 

ַעל  ם  ַנְפׁשָ ְסרּו  ּמָ ׁשֶ ַהּקֶֹדׁש  ְקִהּלֹות  ִמיִמים,  ְוַהּתְ

יֶהם,  ַחּיֵ ּבְ ִעיִמים  ְוַהּנְ ֱאָהִבים  ַהּנֶ ם,  ֵ ַהּשׁ ת  ַ ְקֻדּשׁ

רּו  ֵב֫ ּלּו ּוֵמֲאָריֹות ּגָ ִרים ַק֫ ׁשָ ּוְבמֹוָתם לֹא ִנְפָרדּו, ִמּנְ

ֵרם ֱאלֵֹהינּו  ִיְזּכְ ַלֲעׂשֹות ְרצֹון קֹוָנם ְוֵחֶפץ צּוָרם. 

ְלֵעיֵנינּו  ְוִיּקֹום  עֹוָלם,  יֵקי  ַצּדִ ָאר  ׁשְ ִעם  ְלטֹוָבה 

ה  ֹמׁשֶ תֹוַרת  ּבְ תּוב  ּכָ ּכַ פּוְך,  ָ ַהּשׁ ֲעָבָדיו  ם  ּדַ ִנְקַמת 

ֲעָבָדיו  ַדם  י  ּכִ ַעּמֹו  גֹוִים  ַהְרִנינּו  ָהֱאלִֹהים~  ִאיׁש 

ַעּמֹו:  ַאְדָמתֹו  ר  ְוִכּפֶ ְלָצָריו  יב  ָיׁשִ ְוָנָקם  ִיּקֹום, 

יִתי,  ֫ ְוִנּקֵ תּוב ֵלאֹמר~  ּכָ ִביִאים  ַהּנְ ְיֵדי ֲעָבֶדיָך  ְוַעל 

ּוְבִכְתֵבי  ִצּיֹון:  ּבְ ׁשֵֹכן  ַויהוה  יִתי,  ִנּקֵ לֹא  ָמם  ּדָ

ה ֱאלֵֹהיֶהם,  ה יֹאְמרּו ַהּגֹוִים ַאּיֵ ּמָ ַהּקֶֹדׁש ֶנֱאַמר~ ָל֫

פּוְך:  ָ ַהּשׁ ֲעָבֶדיָך  ם  ּדַ ִנְקַמת  ְלֵעיֵנינּו  ּגֹוִים  ּבַ ַדע  ִיּוָ

ַכח  ׁשָ לֹא  ָזָכר,  אֹוָתם  ִמים  ּדָ ֹדֵֹרׁש  י  ּכִ ְואֹוֵמר~ 

ְגִוּיֹות,  ָמֵלא  ּגֹוִים  ּבַ ָיִדין  ְואֹוֵמר~  ֲעָנִוים:  ַצֲעַקת 

ה,  ּתֶ ִיׁשְ ֶרְך  ּדֶ ּבַ ַחל  ִמּנַ ה:  ַרּבָ ֶאֶרץ  ַעל  רֹאׁש  ַחץ  ָמ֫

ן ָיִרים רֹאׁש: ַעל ּכֵ

דברים לב

יואל ד

תהלים עט

שם ט

שם קי
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ָלה:  ָך, עֹוד ְיַהְללּוָך, ּסֶ֫ ֵבי ֵביֶת֫ ֵרי יֹוׁשְ ַאׁשְ

יהוה ֱאלָֹהיו: ֵרי ָהָעם ׁשֶ ָכה ּלֹו, ַאׁשְ ּכָ֫ ֵרי ָהָעם ׁשֶ ַאׁשְ

ה ְלָדִוד, ִהּלָ ּתְ

ְמָך ְלעֹוָלם ָוֶעד:  ֶלְך, ַוֲאָבְרָכה ׁשִ ֲארֹוִמְמָך ֱאלֹוַהי ַהּמֶ

ְמָך ְלעֹוָלם ָוֶעד:  , ַוֲאַהְלָלה ׁשִ ּךָ ׇכל יֹום ֲאָבְרֶכ֫ ּבְ

תֹו ֵאין ֵחֶקר:  ל ְמֹאד, ְוִלְגֻדּלָ דֹול יהוה ּוְמֻהּלָ ּגָ

ידּו:  יָך, ּוְגבּורֶֹתיָך ַיּגִ ח ַמֲעׂשֶ ּבַ ּדֹור ְלדֹור ְיׁשַ

יָחה:  בֹוד הֹוֶדָך ְוִדְבֵרי ִנְפְלֹאֶתיָך ָאׂשִ֫ ֲהַדר ּכְ

ה:  ּנָ ֶר֫ ְתָך ֲאַסּפְ ֶוֱעזּוז נֹוְרֹאֶתיָך יֹאֵמרּו, ּוְגֻדּלָ

נּו:  יעּו, ְוִצְדָקְתָך ְיַרּנֵ ֵזֶכר ַרב טּוְבָך ַיּבִ

ִים ּוְגׇדל ָחֶסד:  ַחּנּון ְוַרחּום יהוה, ֶאֶרְך ַאּפַ

יו:  ל ַמֲעׂשָ טֹוב יהוה ַלּכֹל, ְוַרֲחָמיו ַעל ּכׇ

יָך, ַוֲחִסיֶדיָך ְיָבְר֫כּוָכה:  ל ַמֲעֶשׂ יֹו֫דּוָך יהוה ּכׇ

רּו:  בֹוד ַמְלכּוְתָך יֹאֵמרּו, ּוְגבּוָרְתָך ְיַדּבֵ ּכְ

בּורָֹתיו ּוְכבֹוד ֲהַדר ַמְלכּותֹו: ְלהֹוִדיַע ִלְבֵני ָהָאָדם ּגְ

ׇכל ּדֹור ָוֹדר:  ָך ּבְ ְלּתְ ל ֹעָלִמים, ּוֶמְמׁשַ ַמְלכּוְתָך ַמְלכּות ּכׇ

פּוִפים: סֹוֵמְך יהוה ְלׇכל ַהּנְֹפִלים, ְוזֹוֵקף ְלׇכל ַהּכְ

ִעּתֹו:  ה נֹוֵתן ָלֶהם ֶאת ׇאְכָלם ּבְ רּו, ְוַאּתָ ּבֵ ֵעיֵני כֹל ֵאֶליָך ְיׂשַ

יַע ְלָכל ַחי ָרצֹון:  ּבִ ּפֹוֵתַח ֶאת ָיֶדָך, ּוַמׂשְ

יו: ׇכל ַמֲעׂשָ ָרָכיו, ְוָחִסיד ּבְ ׇכל ּדְ יק יהוה ּבְ ַצּדִ

תהלים פד

שם קמד

שם קמה

ֵביֶתָך – בית ה’. עֹוד – לעד. ֲארֹוִמְמָך – אספר רוממותך. ֵאין ֵחֶקר – אין 
יָחה – אספר. ֶוֱעזּוז נֹוְרֹאֶתיָך – מעשי  גבול; אי אפשר לחקור כל גדולתו. ָאׂשִ

ִים – מאריך  נּו – יגידו ברינה. ֶאֶרְך ַאּפַ יעּו – יגידו. ְיַרּנֵ גבורתך הנוראים. ַיּבִ

ל ֹעָלִמים – מן העולם ועד העולם, לנצח.  אף; זמן רב הוא כובש את כעסו. ּכׇ

רּו – יקוו.  ּבֵ ְוזֹוֵקף – מיישר קומתם. ְיׂשַ
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ר ִיְקָרֻאהּו ֶבֱאֶמת:  ָקרֹוב יהוה ְלׇכל ֹקְרָאיו, ְלֹכל ֲאׁשֶ

יֵעם: ַמע ְויֹוׁשִ ְוָעָתם ִיׁשְ ה, ְוֶאת ׁשַ ְרצֹון ְיֵרָאיו ַיֲעֶשׂ

ִמיד:  ִעים ַיׁשְ ל ָהְרׁשָ ל ֹאֲהָביו, ְוֵאת ּכׇ ׁשֹוֵמר יהוה ֶאת ּכׇ

י, ר ּפִ ּבֶ ת יהוה ְיַד֫ ִהּלַ ּתְ

ם ׇקְדׁשֹו, ְלעֹוָלם ָוֶעד:  ר ׁשֵ ׂשָ ל ּבָ ִויָבֵרְך ּכׇ

ה ְוַעד עֹוָלם, ַהְללּוָיּה: ַוֲאַנְחנּו ְנָבֵרְך֮ ָיּה, ֵמַעּתָ

ה ר ו ת ר  פ ס ת  ס נ כ ה

הש”ץ נוטל את ספר התורה ואומר~

מֹו ְלַבּדֹו ב ׁשְ ּגָ י ִנׂשְ ם יהוה, ּכִ ְיַהְללּו ֶאת ׁשֵ
והקהל ממשיך אתו~ 

ה  ִהּלָ ּתְ ְלַעּמֹו,  ֶקֶרן  ֶרם  ֫ ַוּיָ ִים:  ָמ֫ ְוׁשָ ֶאֶרץ  ַעל  הֹודֹו֮ 

ָרֵאל ַעם ְקרֹבֹו, ַהְללּוָיּה: ְלׇכל ֲחִסיָדיו, ִלְבֵני ִיׂשְ

בשבת אומרים~

בֹוד  ּכָ ַליהוה  ָהבּו  ֵאִלים,  ֵני  ּבְ ַליהוה  ָהבּו  ְלָדִוד,  ִמְזמֹור 

ַהְדַרת  ּבְ ַליהוה  ֲחוּו  ּתַ ִהׁשְ מֹו,  ׁשְ בֹוד  ּכְ ַליהוה  ָהבּו  ָוֹעז: 

בֹוד ִהְרִעים, יהוה ַעל  ִים, ֵאל ַהּכָ ֹקֶדׁש: קֹול יהוה ַעל ַהּמָ

ָהָדר: קֹול יהוה  ּכַֹח, קֹול יהוה ּבֶ ים: קֹול יהוה ּבַ ַמִים ַרּבִ

ְרִקיֵדם  ַוּיַ ָבנֹון:  ַהּלְ ַאְרֵזי  ֶאת  יהוה  ר  ּבֵ ַוְיׁשַ ֲאָרִזים,  ׁשֵֹבר 

מֹו ֶבן ְרֵאִמים: קֹול יהוה ֹחֵצב  ְריֹן ּכְ מֹו ֵעֶגל, ְלָבנֹון ְוׂשִ ּכְ

ר  ִמְדּבַ יהוה  ָיִחיל  ר,  ִמְדּבָ ָיִחיל  יהוה  קֹול  ֵאׁש:  ַלֲהבֹות 

ּוְבֵהיָכלֹו  ְיָערֹות,  ֱחׂשף  ַוּיֶ לֹות  ַאּיָ ְיחֹוֵלל  ָקֵדׁש: קֹול יהוה 

ֶמֶלְך  יהוה  ב  ׁשֶ ֫ ַוּיֵ ב,  ָיׁשָ ּבּול  ַלּמַ יהוה  בֹוד:  ּכָ ֹאֵמר  ּלֹו  ּכֻ

לֹום: ָ ן, יהוה ְיָבֵרְך ֶאת ַעּמֹו ַבּשׁ ְלעֹוָלם: יהוה ֹעז ְלַעּמֹו ִיּתֵ

תהלים קטו

תהלים קמח

שם כט

ְוָעָתם – צעקתם.  ׁשַ
ירעיד,  ְיחֹוֵלל –  ירעיד.  ָיִחיל –  ְריֹן – הר חרמון.  ְוׂשִ ֵאִלים – חזקים.  ֵני  ּבְ

ב – )יחידי(.  ּלֹו – הכל. ָיׁשָ יגרום לידה. ּכֻ
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ביום טוב שאינו בשבת אומרים~

י  ֵבי ָבּה: ּכִ ׁשְ ֵבל ְויֹ֫ ְלָדִוד ִמְזמֹור, ַליהוה ָהָאֶרץ ּוְמלֹוָאּה, ּתֵ

ַיֲעֶלה ְבַהר  ָה: ִמי  ְיָסָדּה, ְוַעל ְנָהרֹות ְיכֹוְנֶנ֫ ים  ַיּמִ הּוא ַעל 

ר  ִים ּוַבר ֵלָבב, ֲאׁשֶ ְמקֹום ׇקְדׁשֹו: ְנִקי ַכּפַ֫ יהוה, ּוִמי ָיקּום ּבִ

ְבָרָכה  א  ִיּשָׂ ְלִמְרָמה:  ע  ּבַ ִנׁשְ ְולֹא  י  ַנְפׁשִ ְוא  ָ ַלּשׁ א  ָנׂשָ לֹא 

י  יו, ְמַבְקׁשֵ עֹו: ֶזה ּדֹור ּדְֹרׁשָ ֵמֵאת יהוה, ּוְצָדָקה ֵמֱאלֵֹהי ִיׁשְ

ְתֵחי  אּו ּפִ ׂשְ יֶכם ְוִהּנָ ָעִרים ָראׁשֵ אּו ׁשְ ָפֶניָך ַיֲעֹקב, ֶסָלה: ׂשְ

בֹוד, יהוה ִעּזּוז  בֹוד: ִמי ֶזה ֶמֶלְך ַהּכָ עֹוָלם, ְוָיבֹוא ֶמֶלְך ַהּכָ

אּו  יֶכם ּוׂשְ ָעִרים ָראׁשֵ אּו ׁשְ ּבֹור ִמְלָחָמה: ׂשְ ְוִגּבֹור, יהוה ּגִ

בֹוד,  בֹוד: ִמי הּוא ֶזה ֶמֶלְך ַהּכָ ְתֵחי עֹוָלם, ְוָיֹבא ֶמֶלְך ַהּכָ ּפִ

בֹוד, ֶסָלה: יהוה ְצָבאֹות הּוא ֶמֶלְך ַהּכָ

מכניסים את ספר התורה לארון הקודש ואומרים~

ָרֵאל:  ּוְבֻנֹחה יֹאַמר~ ׁשּוָב֮ה יהוה ִרְבבֹות ַאְלֵפי ִיׂשְ

ָך: ּכֲֹהֶניָך  ה ַוֲארֹון ֻעּזֶ קּוָמ֮ה יהוה ִלְמנּוָחֶתָך, ַאּתָ

ָך  ֫ ִוד ַעְבּדֶ ֲעבּור ּדָ נּו: ּבַ יָך ְיַרּנֵ֫ ֶדק, ַוֲחִסיֶד֫ ׁשּו ֶצ֫ ִיְלּבְ

ָלֶכם  י  ָנַתּתִ י ֶלַקח טֹוב  ּכִ יֶחָך:  ְמׁשִ ֵני  ּפְ ב  ׁשֵ ּתָ ַאל 

ֲחִזיִקים  ַלּמַ ִהיא  ים  ַחּיִ ֵעץ  ֲעֹזבּו:  ּתַ ַאל  ּתֹוָרִתי 

ְוׇכל  ַעם,  ֹנ֫ ַדְרֵכי  ָרֶכיָה  ּדְ ר:  ָ ְמֻאּשׁ ְוֹתְמֶכיָה  ּה,  ּבָ

ּוָבה,  ְוָנׁש֫ ֵאֶליָך  יהוה  יֵבנּו  ֲהׁשִ לֹום:  ׁשָ ְנִתיֹבֶתיָה 

ֶקֶדם: ׁש ָיֵמינּו ּכְ ַחּדֵ

תהלים כד

במדבר י

תהלים קלב

משלי ד

משלי ג

איכה ה

י – לא  ְוא ַנְפׁשִ ָ א ַלּשׁ ּוְמלֹוָאּה – כל אשר בה. ּוַבר ֵלָבב – טהורŒלב. לֹא ָנׂשָ
יו – כזה הוא  א – יקבל. ּוְצָדָקה – וחסד. ֶזה ּדֹור ּדְֹרׁשָ נשבע בשמי לשקר. ִיּשָׂ

אּו – התרוממו. ִעּזּוז – חזק מאוד.  ׂשְ הדור של דורשי ה’. ְוִהּנָ
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שליח ציבור אומר חצי קדיש~

ִכְרעּוֵתּה,  ְבָרא  י  ּדִ ָעְלָמ֘א  ּבְ )אמן(  ֘א,  ַרּבָ ֵמּה  ׁשְ ׁש  ְוִיְתַקּדַ ל  ּדַ ִיְתּגַ
יכֹו֘ן  ַחּיֵ יֵחּה, )אמן( ּבְ ְרָקֵנּה ִויָקֵרב ְמׁשִ ְוַיְמִליְך ַמְלכּוֵתּה ְוַיְצַמח ּפֻ
ָקִריב, ּוִבְזַמן  ֲעָגָלא  ּבַ ָרֵאל,  ִיׂשְ ית  ּבֵ ְדׇכל  י  ּוְבַחּיֵ ּוְביֹוֵמיכֹו֘ן 

ְוִאְמרּו ָאֵמן. )אמן(
֘א. ַמּיָ Ôֵמי ָעל Ôָעַלם ּוְלָעל Ôָבַרְך ל Ô֘א מ ֵמּה ַרּבָ Ôֵהא ׁש Ôגם הקהל אומר: י

ה  ְוִיְתַעּלֶ ר  ְוִיְתַהּדָ א  ְוִיְתַנּשֵׂ ְוִיְתרֹוַמם  ַאר  ְוִיְתּפָ ח  ּבַ ּתַ ְוִיׁשְ ַרְך  ִיְתּבָ
ִריְך הּוא, )אמן(  ֘א ּבְ ֻקְדׁשָ ֵמּה ְדּ ל ׁשְ ְוִיְתַהּלָ

בעשרת ימי תשובה: 

ְרָכָת֘א ל ּבִ א ִמּכׇ ּלָ א ְלֵע֫ ּלָ ְלֵע֫ ְרָכָת֘א ל ּבִ א ִמן ּכׇ ּלָ ְלֵע֫

ָעְלָמ֘א, ְוִאְמרּו ָאֵמן. )אמן( ֲאִמיָר֘ן ּבְ ָחָת֘א ְוֶנָחָמָת֘א ּדַ ּבְ ׁשְ יָרָת֘א ּתֻ ְוׁשִ

 .)519 )בעמ’  חג  של  מוסף  תפילת  מתפללים  המועד  חול  ובשבת  טוב  ביום 

את  ומצמידים  למקום,  צעדים  בשלושה  וחוזרים  אחורה  צעדים  שלושה  פוסעים 
רק  מסתכלים  או  עצומות  בעיניים  בלחש  מתפללים  ישרה”.  ”רגל  לזו,  זו  הרגליים 
בסידור. מרכזים את כל כח הכוונה בעת התפילה. אין לזוז מן המקום, ואין להפסיק 

אף לא לדבר שבקדושה.

במילה  הברכיים  את  כופפים  ובסופה,  אבות  ברכת  שבתחילת  ה’”  אתה  ב”ברוך 
”ברוך”, משתחווים במילה ”אתה”, ומזדקפים ואומרים את השם.

ת  ב ש ל ף  ס ו מ
ם יהוה ֶאְקָרא ָהבּו ֹגֶדל ֵלאלֵֹהינּו: י ׁשֵ ּכִ

ָך: ֶת֫ ִהּלָ יד ּתְ ח, ּוִפי ַיּגִ ְפּתָ ָפַתי ּתִ ֲאֹדָני ׂשְ
א. אבות

ה יהוה ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו, ֱאלֵֹהי  רּוְך ַאּתָ ּבָ
דֹול  ַאְבָרָהם, ֱאלֵֹהי ִיְצָחק, ֵואלֵֹהי ַיֲעֹקב, ָהֵאל ַהּגָ
ּבֹור ְוַהּנֹוָרא, ֵאל ֶעְליֹון, ּגֹוֵמל ֲחָסִדים טֹוִבים,  ַהּגִ
ְוקֹוֵנה ַהּכֹל, ְוזֹוֵכר ַחְסֵדי ָאבֹות ּוֵמִביא גֹוֵאל ִלְבֵני 

ַאֲהָבה. מֹו ּבְ ְבֵניֶהם ְלַמַען ׁשְ

דברים לב

תהלים נא

ֲעָגָלא –  ְרָקֵנּה – ישועתו. ּבַ א – שמו הגדול. ִכְרעּוֵתּה – כרצונו. ּפֻ ֵמּה ַרּבָ ׁשְ
ִריְך  א ּבְ ֻקְדׁשָ א – לעולם ולעולמי עולמים. ּדְ במהרה. ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמּיָ

ֲאִמיָרן – האמורות.  א – למעלה. ּדַ הּוא – של הקדוש ברוך הוא. ְלֵעּלָ
הרגשתנו.  מצד   – ְוַהּנֹוָרא  מעשיו.  מצד   – ּבֹור  ַהּגִ עצמותו.  מצד   – דֹול  ַהּגָ

ְוקֹוֵנה – ובורא. 
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בשבת תשובה מוסיפים ”זכרנו” )ואם שכח אינו חוזר(:

ים, ְלַמַעְנָך  ֵסֶפר ַהַחּיִ ים, ְוׇכְתֵבנּו ּבְ ַחּיִ ים, ֶמֶלְך ָחֵפץ ּבַ ׇזְכֵרנּו ְלַחּיִ
ים. ֱאלִֹהים ַחּיִ

ָמֵגן  ה יהוה,  ַאּתָ רּוְך  ּבָ ּוָמֵגן.  יַע  ּומֹוׁשִ ֶמֶלְך עֹוֵזר 
ַאְבָרָהם.

ב. גבורות

֮ה,  ַאּתָ ֵמִתים  ה  ְמַחּיֵ ֲאֹדָני,  ְלעֹוָלם,  ּבֹור  ּגִ ה  ַאּתָ
יַע, ַרב ְלהֹוׁשִ

מתחילים להזכיר ”מוריד הטל” בתפילת מוסף של יום א’ של פסח, ו”משיב הרוח” 
לראש  חוזר  הגשם”  ”מוריד  בקיץ  ואמר  טעה  עצרת.  שמיני  של  מוסף  מתפילת 
ואמר  טעה  אם  בחורף  אבל  התפילה.  לראש  חוזר   - הברכה  סיים  ואם  הברכה, 
לפני  נזכר  חוזר.  אינו   - החתימה  של  ה’”  אתה  ”ברוך  אמר  וכבר  הטל”  ”מוריד 

שסיים את הברכה, יאמר שם ”משיב הרוח ומוריד הגשם” וימשיך.

בקיץ:

ל, מֹוִריד ַהּטַ
בחורף:

ם, ׁשֶ יב ָהרּוַח ּומֹוִריד ַהּגֶ ִ ַמּשׁ
ַרֲחִמים  ּבְ ֵמִתים  ה  ְמַחּיֵ ֶחֶסד,  ּבְ ים  ַחּיִ ל  ְמַכְלּכֵ
יר  ּוַמּתִ חֹוִלים,  ְורֹוֵפא  נֹוְפִלים,  סֹוֵמְך  ים,  ַרּבִ
ָכמֹוָך  ִמי  ָעָפר.  ֵני  ִליׁשֵ ֱאמּוָנתֹו  ם  ּוְמַקּיֵ ֲאסּוִרים, 
ה  ּוְמַחּיֶ ֵמִמית  ֶמֶלְך  ְך,  ּלָ ֫דֹוֶמה  ּוִמי  בּורֹות  ּגְ ַעל  ּבַ

ּוַמְצִמיַח ְיׁשּוָעה.
בשבת תשובה מוסיפים ”מי כמוך” )ואם שכח אינו חוזר(:

ַרֲחִמים. ים ּבְ ִמי ָכמֹוָך ָאב ָהַרֲחָמן זֹוֵכר ְיצּוָריו ְלַחּיִ

יהוה,  ה  ַאּתָ רּוְך  ּבָ ֵמִתים.  ְלַהֲחיֹות  ה  ַאּתָ ְוֶנֱאָמן 
ִתים. ה ַהּמֵ ְמַחּיֵ

בחזרת הש”ץ אומרים כאן קדושת כתר )בסוף העמוד הבא(

יַע – מחלצו מצרה. ּוָמֵגן – מפני פגע שלא יבוא.  עֹוֵזר – לאדם במאמציו. ּומֹוׁשִ
יַע – רב יכולת להושיע.  ַרב ְלהֹוׁשִ

ֵני ָעָפר  יב ָהרּוַח – עושה שתהא רוח נושבת. ֱאמּוָנתֹו – הבטחתו. ִליׁשֵ ִ ַמּשׁ
בּורֹות – )הגבורות שנאמרו לעיל: מחיה מתים, משיב  ּגְ ַעל  ּבַ – לשוכני עפר. 

הרוח, מכלכל חיים וכו’(. 
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ג. קדושת השם

יֹום  ׇכל  ּבְ ים  ּוְקדֹוׁשִ ָקדֹוׁש,  ְמָך  ְוׁשִ ָקדֹוׁש  ה  ַאּתָ

ה.  ּתָ ָא֫ ְוָקדֹוׁש  דֹול  ּגָ ֶמֶלְך  ֵאל  י  ּכִ ָלה,  ּסֶ לּוָך  ְיַהּלְ

יהוה,  ה  ַאּתָ רּוְך  ּבָ

דֹוׁש.  ָהֵאל ַהּקָ

בשבת תשובה: 

דֹוׁש. ֶלְך ַהּקָ ה יהוה, ַהּמֶ רּוְך ַאּתָ ּבָ

ואם טעה וסיים ’האל הקדוש’ חוזר לראש 
התפילה.

...................................................................................................

קדושת כתר

ָך  ְעָלה, ִעם ַעּמְ נּו ְלָך, יהוה ֱאלֵֹהינּו, ַמְלָאִכים ֲה֫מֹוֵני ַמ֫ ֶתר ִיּתְ ּכֶ֫

ָבר  ּדָ ּכַ ׁשּו,  ּלֵ ְיׁשַ ְלָך  ה  ָ ְקֻדּשׁ ם  ּלָ ּכֻ ַיַחד  ה,  ַמּטָ ְק֫בּוֵצי  ָרֵאל  ִיׂשְ

ָהָאמּור ַעל ַיד ְנִביֶאָך~ ְוָקָרא ֶזה ֶאל ֶזה ְוָאַמר~ 

בֹודֹו:  Ôּכ ָהָאֶרץ  ָכל  לֹא  Ôמ ָבאֹות,  Ôצ יהוה  ָקדֹוׁש  ָקדֹוׁש,  ָקדֹוׁש, 

בֹודֹו  ה ְמקֹום ּכְ ְרָתיו ׁשֹוֲאִלים ֶזה ָלֶזה ַאּיֵ בֹודֹו ָמֵלא עֹוָלם, ְמׁשָ ּכְ

ִחים, ְואֹוְמִרים~  ּבְ ָתם ְמׁשַ ְלַהֲעִריצֹו, ְלֻעּמָ

קֹומֹו:  Ôבֹוד יהוה ִמּמ Ôרּוְך ּכ ּבָ

מֹו ֶעֶרב  ַרֲחָמיו ְלַעּמֹו, ְוָיֹחן ַעם ַהְמַיֲחִדים ׁשְ ֶפן ּבְ קֹומֹו הּוא ִי֫ ִמּמְ

ַמע אֹוְמִרים~  ַאֲהָבה ׁשְ ִים ּבְ ֲעַמ֫ ִמיד, ּפַ ׇכל יֹום ּתָ ָוֹבֶקר ּבְ

ָרֵאל, יהוה ֱאלֵֹהינּו, יהוה ֶאָחד:  ַמע ִיׂשְ Ôׁש

ְוהּוא  יֵענּו,  מֹוׁשִ הּוא  נּו,  ַמְלּכֵ הּוא  ָאִבינּו,  הּוא  ֱאלֵֹהינּו,  הּוא 

ל ַחי ֵלאֹמר~  ַרֲחָמיו ְלֵעיֵני ּכׇ ִמיֵענּו ּבְ ִנית, ְוַיׁשְ יֵענּו ְוִיְגָאֵלנּו ׁשֵ יֹוׁשִ

ֲאִני  ית ִלְהיֹות ָלֶכם ֵלאלִֹהים,  ֵראׁשִ ּכְ י ֶאְתֶכם ַאֲחִרית  ַאְלּתִ ּגָ ֵהן 

תּוב ֵלאֹמר~  ָך ּכָ יהוה ֱאלֵֹהיֶכם: ּוְבִדְבֵרי ׇקְדׁשְ

לּוָיּה: Ôדֹר ָודֹר, ַהל Ôעֹוָלם, ֱאלַֹהִיְך ִצּיֹון ל Ôִיְמלְֹך יהוה ל

יׁש,  ַנְקּדִ ְתָך  ָ ְקֻדּשׁ ְנָצִחים  ּוְלֵנַצח  ְדֶלָך,  ּגׇ יד  ַנּגִ ָודֹור  ְלדֹור  ש”ץ: 

דֹול  י ֵאל ֶמֶלְך ּגָ ינּו לֹא ָימּוׁש ְלעֹוָלם ָוֶעד, ּכִ ְבֲחָך ֱאלֵֹהינּו ִמּפִ ְוׁשִ

ה.  ּתָ ְוָקדֹוׁש ָא֫

דֹוׁש. ה יהוה, ָהֵאל ַהּקָ רּוְך ַאּתָ ּבָ
בשבת תשובה~

דֹוׁש. ֶלְך ַהּקָ ה יהוה, ַהּמֶ רּוְך ַאּתָ ּבָ

הש”ץ ממשיך ”תכנת שבת”, ובראש חודש ”אתה יצרת” )בעמוד הבא(

ישעיה ו

יחזקאל ג

דברים ו

במדבר טו

תהלים קמו
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בשבת ראש חודש אומרים ”אתה יצרת” )מתחת לקו(

ד. קדושת היום

יָה  רּוׁשֶ ּפֵ יָת  ִצּוִ נֹוֶתיָה,  ׇקְרּבְ ָרִציָת  ת  ּבָ ׁשַ ְנּתָ  ּכַ ּתִ
לּו,  בֹוד ִיְנָח֫ ֶגיָה ְלעֹוָלם ּכָ ִעם ִסּדּוֵרי ְנָסֶכיָה, ְמַעּנְ
ה  ֻדּלָ ָבֶריָה ּגְ ים ָזכּו, ְוַגם ָהאֹוֲהִבים ּדְ טֹוֲעֶמיָה ַחּיִ
ָראּוי,  ּכָ ֶליָה  ָפע� ִצּוּוֵיי  ִנְצַטּוּו  יַני  ִמּסִ ָאז  רּו.  ָח֫ ּבָ
Œמּוַסף ן  ׇקְרּבַ ּה  ּבָ ְלַהְקִריב  ֱאלֵֹהינּו  יהוה  נּו  ֫ ַצּוֵ ַוּתְ

ֱאלֵֹהינּו  יהוה  ָפֶניָך,  ִמּלְ ָרצֹון  ְיִהי  ָראּוי.  ּכָ ת  ּבָ ׁשַ

ְלַאְרֵצנּו  ְמָחה  ְבׂשִ ֲעֵלנּו  ּתַ ׁשֶ ֲאבֹוֵתינּו,  ֵואלֵֹהי 

נֹות  ה ְלָפֶניָך ֶאת ׇקְרּבְ ם ַנֲעׂשֶ ְגבּוֵלנּו, ְוׁשָ נּו ּבִ ֵע֫ ְוִתּטָ

שבת(.  של  )טעמה   – טֹוֲעֶמיָה  דיניה.   – יָה  רּוׁשֶ ּפֵ קבעת.  סידרת,   – ְנּתָ  ּכַ ּתִ
ָבֶריָה - מצוותיה.  ּדְ

...................................................................................................

לשבת ראש חודש

ִביִעי.  ְ ּיֹום ַהּשׁ ָך ּבַ יָת ְמַלאְכּתְ ּלִ֫ ֶדם, ּכִ ְרּתָ עֹוָלְמָך ִמּקֶ ה ָיַצ֫ ַאּתָ

נּו  נּו, ְורֹוַמְמּתָ ל ָעם, ָאַהְבּתָ אֹוָתנּו ְוָרִציָת ּבָ נּו ִמּכׇ ַחְרּתָ ּבָ ּבָ

נּו  ַמְלּכֵ נּו  ְוֵקַרְבּתָ ִמְצֹוֶתיָך,  ּבְ נּו  ּתָ ׁשְ ְוִקּדַ ׁשֹונֹות,  ַהּלְ ל  ִמּכׇ

ן ָלנּו  ּתֶ דֹוׁש ָעֵלינּו ָקָראָת. ַוּתִ דֹול ְוַהּקָ ְמָך ַהּגָ ַלֲעבֹוָדֶתָך, ְוׁשִ

ים  ָדׁשִ ח� י  ְוָראׁשֵ ִלְמנּוָחה  תֹות  ּבָ ׁשַ ַאֲהָבה  ּבְ ֱאלֵֹהינּו  יהוה 

ָחְרָבה  ַוֲאבֹוֵתינּו  ֲאַנְחנּו  ְלָפֶניָך  ָחָטאנּו  ׁשֶ ּוְלִפי  ָרה.  ְלַכּפָ

בֹוד  ּכָ ל  ְוֻנּטַ ְיָקֵרנּו,  ְוָגָלה  נּו,  ׁשֵ ִמְקּדָ ית  ּבֵ ֵמם  ְוׁשָ ִעיֵרנּו, 

ֵבית  ינּו, ְוֵאין ֲאַנְחנּו ְיכֹוִלים ַלֲעׂשֹות חֹובֹוֵתינּו ּבְ ית ַחּיֵ ִמּבֵ

ֵני  ְמָך ָעָליו, ִמּפְ ְקָרא ׁשִ ּנִ דֹוׁש ׁשֶ דֹול ְוַהּקָ ִית ַהּגָ ּבַ ִחיָרֶתָך, ּבַ ּבְ

ָפֶניָך, יהוה ֱאלֵֹהינּו  ָך. ְיִהי ָרצֹון ִמּלְ ׁשֶ ִמְקּדָ ָחה ּבְ ּלְ ּתַ ׁשְ ּנִ ד ׁשֶ ַהּיָ
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ִהְלָכָתם.  ּכְ ּומּוָסִפים  ִסְדָרם  ּכְ ִמיִדים  ּתְ חֹובֹוֵתינּו, 

ה ְוַנְקִריב ְלָפֶניָך  ה ַנֲעׂשֶ ת ַהּזֶ ּבָ ַ ְוֶאת מּוַסף יֹום ַהּשׁ

ָעֵלינּו  ַתְבּתָ  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ְרצֹוֶנָך,  ִמְצַות  ּכְ ַאֲהָבה  ּבְ

ָאמּור~ י ְכבֹוֶדָך, ּכָ ָך ִמּפִ ה ַעְבּדֶ תֹוָרֶתָך ַעל ְיֵדי ֹמׁשֶ ּבְ

ֵני  ִמיִמם, ּוׁשְ ָנה ּתְ ֵני ׁשָ ים ּבְ ֵני ְכָבׂשִ ת ׁשְ ּבָ ַ ּוְביֹום ַהּשׁ

ֹעַלת  ְוִנְסּכֹו:  ֶמן  ֶ ַבּשׁ לּוָלה  ּבְ ִמְנָחה  ֹסֶלת  רִֹנים  ֶעׂשְ

ּה: ִמיד ְוִנְסּכָ ּתֹו, ַעל ֹעַלת ַהּתָ ּבַ ׁשַ ת ּבְ ּבַ ׁשַ

ת ְוקֹוְרֵאי ֹעֶנג. ַעם  ּבָ ְמחּו ְבַמְלכּוְתָך ׁשֹוְמֵרי ׁשַ ִיׂשְ

ִמּטּוֶבָך,  גּו  ְוִיְתַעּנְ עּו  ּבְ ִיׂשְ ם  ּלָ ּכֻ ִביִעי,  ׁשְ י  ׁשֵ ְמַקּדְ

אֹותֹו  ָיִמים  ת  ֶחְמּדַ ּתֹו,  ׁשְ ְוִקּדַ ּבֹו  יָת  ָרִצ֫ ִביִעי  ְ ּוַבּשׁ

ית. ה ְבֵראׁשִ ָקָראָת, ֵזֶכר ְלַמֲעׂשֵ

במדבר כח

ֵענּו  ְוִתּטָ ְלַאְרֵצנּו  ְמָחה  ְבׂשִ ֲעֵלנּו  ּתַ ׁשֶ ֲאבֹוֵתינּו,  ֵואלֵֹהי 

חֹובֹוֵתינּו,  נֹות  ׇקְרּבְ ֶאת  ְלָפֶניָך  ה  ַנֲעׂשֶ ם  ְוׁשָ ְגבּוֵלנּו,  ּבִ

יֹום  מּוְסֵפי  ְוֶאת  ִהְלָכָתם.  ּכְ ּומּוָסִפים  ִסְדָרם  ּכְ ִמיִדים  ּתְ

ְוַנְקִריב ְלָפֶניָך  ה  ה ַנֲעׂשֶ ה ְויֹום רֹאׁש ַהֹחֶדׁש ַהּזֶ ת ַהּזֶ ּבָ ַ ַהּשׁ

תֹוָרֶתָך ַעל  ַתְבּתָ ָעֵלינּו ּבְ ּכָ מֹו ׁשֶ ִמְצַות ְרצֹוֶנָך, ּכְ ּכְ ַאֲהָבה  ּבְ

ָאמּור~ י ְכבֹוֶדָך, ּכָ ָך ִמּפִ ה ַעְבּדֶ ְיֵדי ֹמׁשֶ

רִֹנים  ֵני ֶעׂשְ ִמיִמם, ּוׁשְ ָנה ּתְ ֵני ׁשָ ים ּבְ ֵני ְכָבׂשִ ת ׁשְ ּבָ ַ ּוְביֹום ַהּשׁ

ּתֹו, ַעל  ּבַ ׁשַ ת ּבְ ּבַ ֶמן ְוִנְסּכֹו: ֹעַלת ׁשַ ֶ לּוָלה ַבּשׁ ֹסֶלת ִמְנָחה ּבְ

ּה:  ִמיד ְוִנְסּכָ ֹעַלת ַהּתָ

ָבָקר  ֵני  ּבְ ִרים  ּפָ ַליהוה,  ֹעָלה  ְקִריבּו  ּתַ יֶכם  ׇחְדׁשֵ י  ּוְבָראׁשֵ

ִמיִמם: ְבָעה, ּתְ ָנה ׁשִ ֵני ׁשָ ים ּבְ ָבׂשִ ַנִים, ְוַאִיל ֶאָחד, ּכְ ׁשְ

במדבר כח

שם

...................................................................................................

לשבת ראש חודש
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ִבְמנּוָחֵתנּו,  ָנא  ְרֵצה  ֲאבֹוֵתינּו,  ֵואלֵֹהי  ֱאלֵֹהינּו 

ֵענּו  ּבְ ׂשַ תֹוָרֶתָך,  ּבְ ֶחְלֵקנּו  ְוֵתן  ִמְצֹוֶתיָך  ּבְ נּו  ׁשֵ ַקּדְ

נּו  ִלּבֵ ְוַטֵהר  יׁשּוָעֶתָך,  ּבִ נּו  ַנְפׁשֵ ח  ּמַ ְוׂשַ ִמּטּוֶבָך 

ַאֲהָבה  ּבְ ֱאלֵֹהינּו  ְוַהְנִחיֵלנּו יהוה  ֱאֶמת,  ּבֶ ָך  ְלׇעְבּדְ

ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ּכׇ בֹו  ְוָינּוחּו  ָך,  ׇקְדׁשֶ ת  ּבַ ׁשַ ּוְבָרצֹון 

ת. ּבָ ַ ׁש ַהּשׁ ה יהוה, ְמַקּדֵ רּוְך ַאּתָ ֶמָך. ּבָ י ׁשְ ׁשֵ ְמַקּדְ

...................................................................................................

לשבת ראש חודש

ֵני  ּוׁשְ ר,  ַלּפָ רִֹנים  ֶעׂשְ ה  לֹׁשָ ׁשְ ר~  ְמֻדּבָ ּכִ יֶהם  ְוִנְסּכֵ ּוִמְנָחָתם 

ר,  ִעיר ְלַכּפֵ ִנְסּכֹו, ְוׂשָ ֶבׂש, ְוַיִין ּכְ רֹון ַלּכֶ רִֹנים ָלָאִיל, ְוִעּשָׂ ֶעׂשְ

ִהְלָכָתם. ֵני ְתִמיִדים ּכְ ּוׁשְ

י  ׁשֵ ת ְוקֹוְרֵאי ֹעֶנג, ַעם ְמַקּדְ ּבָ ְמחּו ְבַמְלכּוְתָך ׁשֹוְמֵרי ׁשַ ִיׂשְ

ִביִעי ָרִציָת ּבֹו  ְ גּו ִמּטּוֶבָך, ּוַבּשׁ עּו ְוִיְתַעּנְ ּבְ ם ִיׂשְ ּלָ ִביִעי, ּכֻ ׁשְ

ית. ה ְבֵראׁשִ ת ָיִמים אֹותֹו ָקָראָת, ֵזֶכר ְלַמֲעׂשֵ ּתֹו, ֶחְמּדַ ׁשְ ְוִקּדַ

ׁש ָעֵלינּו  ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו, ְרֵצה ָנא ִבְמנּוָחֵתנּו, ְוַחּדֵ

ׂשֹון  ה ְלטֹוָבה ְוִלְבָרָכה, ְלׂשָ ה ֶאת ַהֹחֶדׁש ַהּזֶ ת ַהּזֶ ּבָ ַ יֹום ַהּשׁ ּבְ

ים  ָלה, ְלַחּיִ ְמָחה, ִליׁשּוָעה ּוְלֶנָחָמה, ְלַפְרָנָסה ּוְלַכְלּכָ ּוְלׂשִ

לֹום, ִלְמִחיַלת ֵחְטא ְוִלְסִליַחת ָעֹון )בשנת העיבור  טֹוִבים ּוְלׁשָ

ע(. ִויִהי ַהֹחֶדׁש ַהֶזּה סֹוף ְוֵקץ  ׁשַ ּפָ֫ ַרת  עד ר”ח אדר שני: ּוְלַכּפָ

ָך  ְבַעּמְ י  ּכִ נּו.  ַנְפׁשֵ ְלִפְדיֹון  ָורֹאׁש  ה  ִחּלָ ּתְ ָצרֹוֵתינּו,  ְלׇכל 

ָלֶהם הֹוָדְעּתָ  ָך  ׇקְדׁשְ ת  ּבַ ְוׁשַ ָהֻאּמֹות,  ל  ִמּכׇ ַחְרּתָ  ּבָ ָרֵאל  ִיׂשְ

ׁש  ה ְיֹהָוה, ְמַקּדֵ רּוְך ַאּתָ . ּבָ ים ָלֶהם ָקָבְעּתָ ָדׁשִ י ח� י ָראׁשֵ ְוֻחּקֵ

ים.  ָדׁשִ י ח� ָרֵאל ְוָראׁשֵ ת ְוִיׂשְ ּבָ ַ ַהּשׁ
וממשיכים ”רצה” )בעמוד הבא(
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ה. עבודה

ָתם  ְוִלְתִפּלָ ָרֵאל  ִיׂשְ ָך  ַעּמְ ּבְ ֱאלֵֹהינּו  יהוה  ְרֵצה 

י  ֵ ְוִאּשׁ יֶתָך,  ּבֵ ִלְדִביר  ָהֲעבֹוָדה  ֶאת  ב  ְוָהׁשֵ ֵעה,  ׁשְ

ָרצֹון,  ּבְ ל  ְתַקּבֵ ַאֲהָבה  ּבְ ְמֵהָרה  ָתם  ּוְתִפּלָ ָרֵאל  ִיׂשְ

ָך. ָרֵאל ַעּמֶ ִמיד ֲעבֹוַדת ִיׂשְ ּוְתִהי ְלָרצֹון ּתָ

רּוְך  ּבָ ַרֲחִמים.  ּבְ ְלִצּיֹון  ׁשּוְבָך  ּבְ ֵעיֵנינּו  ְוֶתֱחֶזיָנה 

ִכיָנתֹו ְלִצּיֹון. ֲחִזיר ׁשְ ה יהוה, ַהּמַ ַאּתָ
ו. הודאה

ה  ַאּתָ מֹוִדים ֲאַנְחנּו ָלְך ׁשָ

הּוא יהוה ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי 

ָוֶעד,  ְלעֹוָלם  ֲאבֹוֵתינּו 

ֵענּו  ִיׁשְ ָמֵגן  ינּו,  ַחּיֵ צּור 

ָודֹור.  ְלדֹור  הּוא  ה  ַאּתָ

ֶתָך  ִהּלָ ר ּתְ ָך ּוְנַסּפֵ נֹוֶדה ּלְ

סּוִרים  ַהּמְ ינּו  ַחּיֵ ַעל 

מֹוֵתינּו  ִנׁשְ ְוַעל  ָיֶדָך,  ּבְ

יָך  קּודֹות ָלְך, ְוַעל ִנּסֶ ַהּפְ

ְוַעל  נּו,  ִעּמָ יֹום  ׇכל  ּבְ ׁשֶ

ְוטֹובֹוֶתיָך  ִנְפְלאֹוֶתיָך 

ָוֹבֶקר  ֶעֶרב  ֵעת,  ׇכל  ּבְ ׁשֶ

מודים דרבנן

ה  ַאּתָ מֹוִדים ֲאַנְחנּו ָלְך ׁשָ

הּוא יהוה ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי 

ר,  ׂשָ ֲאבֹוֵתינּו, ֱאלֵֹהי ׇכל ּבָ

ית.  ֵראׁשִ ּבְ יֹוֵצר  יֹוְצֵרנּו, 

ְמָך  ְלׁשִ ְוהֹוָדאֹות  ָרכֹות  ּבְ

ַעל  דֹוׁש  ְוַהּקָ דֹול  ַהּגָ

ן  ּכֵ נּו.  ְמּתָ ְוִקּיַ ֶהֱחִייָתנּו  ׁשֶ

ְוֶתֱאֹסף  ֵמנּו  ּוְתַקּיְ נּו  ַחּיֵ ּתְ

ָך  ֻלּיֹוֵתינּו ְלַחְצרֹות ׇקְדׁשֶ ּגָ

ְוַלֲעׂשֹות  יָך  ֻחּקֶ ֹמר  ִלׁשְ

ֵלָבב  ּבְ ָך  ּוְלׇעְבּדְ ְרצֹוֶנָך 

מֹוִדים  ָאנּו  ׁשֶ ַעל  ֵלם,  ׁשָ

רּוְך ֵאל ַההֹוָדאֹות. ָלְך. ּבָ

ֵנה. ָהֲעבֹוָדה – )בבית המקדש: הקרבנות(. ִלְדִביר  ֵעה – ּפְ ְרֵצה – יהי לרצון. ׁשְ
ְוֶתֱחֶזיָנה – ותראינה.  י – וקרבנות.  ֵ - להיכל )כינוי לבית המקדש(. ְוִאּשׁ

המופקדות   – ָלְך  קּודֹות  ַהּפְ לנו.  ומושיע  מגן   – ֵענּו  ִיׁשְ ָמֵגן  חוזק.   – צּור 
ָרִים – )מודים אנחנו לך(.  )כפיקדון(. ֶעֶרב ָוֹבֶקר ְוָצה�

ָך – לבית המקדש,  ׇקְדׁשֶ ְלַחְצרֹות  ית – בורא העולם יש מאין.  ֵראׁשִ ּבְ יֹוֵצר 
ָאנּו מֹוִדים ָלְך – )מודים אנחנו לך על שזכינו להודות לך(. לירושלים. ַעל ׁשֶ
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י  ּכִ ְוַהְמַרֵחם  ַרֲחֶמיָך,  י לֹא ָכלּו֘  ּכִ ָרִים. ַהּטֹוב  ְוָצה�

ינּו ָלְך. י ֵמעֹוָלם ִקּוִ ּמּו ֲחָסֶדיָך, ּכִ לֹא ַת֫
בחנוכה ובפורים מוסיפים כאן ”ועל הנסים”

שכח לומר ”על הנסים” וכבר אמר ”ברוך אתה ה’” של החתימה, אינו חוזר.

...................................................................................................

על הנסים 

ְוַעל  ׁשּועֹות  ַהּתְ ְוַעל  בּורֹות  ַהּגְ ְוַעל  ְרָקן  ַהּפֻ ְוַעל  ים  ּסִ ַהּנִ ְוַעל 
ַלֲאבֹוֵתינּו  יָת  ָעׂשִ ׁשֶ ְלָחמֹות  ַהּמִ ְוַעל  ָחמֹות  ַהּנֶ ְוַעל  ְפָלאֹות  ַהִנּ

ה. ַמן ַהּזֶ ּזְ ִמים ָהֵהם, ּבַ ּיָ ּבַ
בחנוכה

יֹוָחָנן  ן  ּבֶ ְתָיהּו  ַמּתִ יֵמי  ּבִ

ּוָבָניו,  מֹוַנאי  ַחׁשְ דֹול  ּגָ ּכֵֹהן 

ָעה  ָעְמָדה ַמְלכּות ָיָון ָהְרׁשָ ׁשֶ ּכְ

יָחם  ּכִ ְלַהׁשְ ָרֵאל  ִיׂשְ ָך  ַעּמְ ַעל 

י  ֵמֻחּקֵ ּוְלַהֲעִביָרם  ּתֹוָרֶתָך 

ַרֲחֶמיָך  ּבְ ה  ְוַאּתָ ְרצֹוֶנָך, 

ֵעת  ּבְ ָלֶהם  ְדּתָ  ָעַמ֫ ים  ָהַרּבִ

ְנּתָ  ּ ַד֫ ִריָבם,  ֶאת  ְבּתָ  ַר֫ ָצָרָתם, 

ְמּתָ ֶאת ִנְקָמָתם,  יָנם, ָנַק֫ ֶאת ּדִ

ים,  ׁשִ ַחּלָ ַיד  ּבְ ּבֹוִרים  ִגּ ְרּתָ  ָמַס֫

ּוְטֵמִאים  ים,  ְמַעּטִ ַיד  ּבְ ים  ְוַרּבִ

ַיד  ּבְ ִעים  ּוְרׁשָ ְטהֹוִרים,  ַיד  ּבְ

עֹוְסֵקי  ַיד  ּבְ ְוֵזִדים  יִקים,  ַצּדִ

דֹול  ם ּגָ יָת ׁשֵ תֹוָרֶתָך, ּוְלָך ָעׂשִ֫

בפורים

ן  ׁשּוׁשַ ּבְ ר  ְוֶאְסּתֵ ַכי  ׇמְרּדְ יֵמי  ּבִ

ָעַמד ֲעֵליֶהם ָהָמן  ׁשֶ יָרה, ּכְ ַהּבִ

ִמיד ַלֲהרֹג  ׁש ְלַהׁשְ ּקֵ ּבִ ע,  ָהָרׁשָ

הּוִדים  ַהּיְ ל  ּכׇ ֶאת  ד  ּוְלַאּבֵ

ים  ְוָנׁשִ ַטף  ָזֵקן  ְוַעד  ַער  ִמּנַ֫

ר  ָעׂשָ ה  לֹוׁשָ ׁשְ ּבִ ֶאָחד,  יֹום  ּבְ

הּוא  ר,  ָעׂשָ ֵנים  ׁשְ ְלֹחֶדׁש 

ָלבֹוז.  ָלָלם  ּוׁשְ ֲאָדר,  ֹחֶדׁש 

ְרּתָ  ים ֵהַפ֫ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ה ּבְ ְוַאּתָ

ֶאת  ְלּתָ  ְוִקְלַק֫ ֲעָצתֹו,  ֶאת 

מּולֹו  ֫בֹוָת ּלֹו ּגְ ְבּתֹו, ַוֲהׁשֵ ַמֲחׁשַ

ָניו  רֹאׁשֹו, ְוָתלּו אֹותֹו ְוֶאת ּבָ ְבּ

ַעל ָהֵעץ.

ּוֻפְרָקן  ְגדֹוָלה  ׁשּוָעה  ּתְ יָת  ָעׂשִ֫ ָרֵאל  ִיׂשְ ָך  ּוְלַעּמְ עֹוָלֶמָך,  ּבְ ְוָקדֹוׁש 

יֶתָך, ּוִפּנּו ֶאת ֵהיָכֶלָך,  אּו ָבֶניָך ִלְדִביר ּבֵ ְך ּבָ ה. ְוַאַחר ּכָ ַהּיֹום ַהּזֶ ּכְ

ְוָקְבעּו  ָך,  ׇקְדׁשֶ ַחְצרֹות  ּבְ ֵנרֹות  יקּו  ְוִהְדִל֫ ָך,  ׁשֶ ִמְקּדָ ֶאת  ְוִטֲהרּו 

דֹול. ְמָך ַהּגָ ל ְלׁשִ ּלּו ְלהֹודֹות ּוְלַהּלֵ ה ֵא֫ מֹוַנת ְיֵמי ֲחֻנּכָ ׁשְ

ם” )בראש העמוד הבא( ּלָ וממשיכים ”ְוַעל ּכֻ

אסתר ג

ַהּטֹוב – )אתה הוא הטוב(. 
ְרָקן – הישועה.  ים – )נמשך אל ”מודים” שלמעלה(. ַהּפֻ ּסִ ְוַעל ַהּנִ
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נּו  ְמָך ַמְלּכֵ א ׁשִ ְוִיְתַנּשֵׂ ַרְך ְוִיְתרֹוַמם  ִיְתּבָ ם  ּלָ ּכֻ ְוַעל 

ִמיד, ְלעֹוָלם ָוֶעד. ּתָ
בשבת תשובה מוסיפים ”וכתוב” )ואם שכח אינו חוזר(~ 

ָך. ֵני ְבִריֶת֫ ל ּבְ ים טֹוִבים ּכׇ ּוְכֹתב ְלַחּיִ

ְמָך  ָלה, ִויַהְללּו ִויָבְרכּו ֶאת ׁשִ ים יֹו֫דּוָך ּסֶ֫ ְוֹכל ַהַחּיִ

נּו  ְיׁשּוָעֵת֫ ָהֵאל  טֹוב,  י  ּכִ ְלעֹוָלם  ֱאֶמת  ּבֶ דֹול  ַהּגָ

יהוה,  ה  ַאּתָ רּוְך  ּבָ ַהּטֹוב.  ָהֵאל  ָלה,  ֶס֫ נּו  ְוֶעְזָרֵת֫

ְמָך ּוְלָך ָנֶאה ְלהֹודֹות. ַהּטֹוב ׁשִ
...................................................................................................

בחזרת הש”ץ אומרים ברכת כהנים. לפני הברכה אומרים הכהנים בלחש:

יָתנּו ְלָבֵרְך ֶאת  ּוִ ּצִ ָרָכה זֹו ׁשֶ ֵהא ּבְ ּתְ ָפֶניָך יהוה ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו, ׁשֶ ְיִהי ָרצֹון ִמּלְ
ה ְוַעד עֹוָלם. ּה ִמְכׁשֹול ְוָעוׂן ֵמַעּתָ ֵלָמה, ְולֹא ִיְהֶיה ּבָ ָרָכה ׁשְ ָרֵאל ּבְ ָך ִיׂשְ ַעּמְ

אם עלו כהנים לדוכן קוראים להם: ּכֲֹהִנים 

)לכהן יחיד אין קוראים( והכהנים מברכים:

ֶמֶלְך  ֱאלֵֹהינּו  יהוה  ה  ַאּתָ רּוְך  ּבָ
תֹו  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ נּו  ׁשָ ִקּדְ ר  ֲאׁשֶ ָהעֹוָלם, 
ַעּמֹו  ֶאת  ְלָבֵרְך  נּו  ְוִצּוָ ַאֲהרֹן,  ל  ׁשֶ
ַאֲהָבה. )הקהל: ָאֵמן(  ָרֵאל ּבְ ִיׂשְ

והש”ץ מקריא מלה במלה:

ָך: )הקהל: ָאֵמן( ְמֶר֫ ֶרְכָך֘ יהוה ְוִיׁשְ ְיָבֽ
 : ּךָ ָניו ֵאֶליָך ִויֻחּנֶ֫ ָיֵאר יהוה ּפָ

)הקהל: ָאֵמן(

ָניו ֵאֶליָך א יהוה ּפָ ִיּשָׂ
לֹום:         )הקהל: ָאֵמן( ם ְלָך ׁשָ ְוָיׂשֵ

אם אין כהנים עולים לדוכן, 

אומר הש”ץ:

ְרֵכנּו  ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו, ּבָ
ּתֹוָרה  ּבַ ת  ׁשֶ ּלֶ ַהְמׁשֻ ָרָכה  ּבְ ּבַ
ָך,  ַעְבּדֶ ה  ֹמׁשֶ ְיֵדי  ַעל  תּוָבה  ַהּכְ
ּוָבָניו  ַאֲהרֹן  י  ִמּפִ ָהֲאמּוָרה 

ָאמּור: ָך, ּכָ ּכֲֹהִנים ַעם ְקדֹוׁשֶ

ָך:   ְמֶר֫ ֶרְכָך֮ יהוה ְוִיׁשְ ְיָבֽ
ן ְיִהי ָרצֹון( )הקהל: ּכֵ

 : ּךָ ָניו ֵאֶליָך ִויֻחּנֶ֫ ָיֵאר יהוה ּפָ
ן ְיִהי ָרצֹון( )הקהל: ּכֵ

ָניו ֵאֶליָך  א יהוה ּפָ ִיּשָׂ
ן ְיִהי ָרצֹון( לֹום: )הקהל: ּכֵ ם ְלָך ׁשָ ְוָיׂשֵ

לֹום” )בעמוד הבא( ים ׁשָ הש”ץ ממשיך ”ׂשִ

נוהגים לומר בלחש ”אדיר במרום” )בעמוד הבא(

ל עֹוָלם” )בסוף העמוד הבא( והכהנים ממשיכים ”ִרּבֹונֹו ׁשֶ

במדבר ו

ם – )על כל הטובות והנסים(.  ּלָ ְוַעל ּכֻ
ְמָך – ששמך טוב.  ָלה – לנצח. ַהּטֹוב ׁשִ ּסֶ

ת - המורכבת משלושה פסוקי ברכה. ׁשֶ ּלֶ ַהְמׁשֻ



374

ת ב ש ל ף  ס ו עמ ב ש ת  ל י פ ת

ז. ברכת שלום

ים ֵחן ָוֶחֶסד ְוַרֲחִמים  לֹום טֹוָבה ּוְבָרָכה, ַחּיִ ים ׁשָ ׂשִ

נּו  ּלָ ּכֻ ָאִבינּו  נּו  ְרֵכ֫ ּבָ ָך.  ַעּמֶ ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ּכׇ ְוַעל  ָעֵלינּו 

נּו יהוה  ּתָ ּלָ ֶניָך ָנַת֫ י ְבאֹור ּפָ ֶניָך, ּכִ אֹור ּפָ ֶאָחד ּבְ ּכְ

ֶסד, ּוְצָדָקה ּוְבָרָכה  ים ְוַאֲהַבת ֶח֫ ֱאלֵֹהינּו ּתֹוַרת ַחּיִ

ֵעיֶניָך  ּבְ ִיְהֶיה  ְוטֹוב  לֹום.  ְוׁשָ ים  ְוַחּיִ ְוַרֲחִמים 

ֵעת  ׇכל  ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ ָך  ַעּמְ ל  ּכׇ ֶאת  ּוְלָבֵרְך  נּו  ְלָבְרֵכ֫

לֹוֶמָך. ׁשְ ָעה ּבִ ּוְבׇכל ׁשָ

בשבת תשובה מוסיפים ”בספר” )ואם שכח אינו חוזר(:

טֹובֹות,  ּוְגֵזרֹות  טֹוָבה,  ּוַפְרָנָסה  לֹום,  ְוׁשָ ָרָכה  ּבְ ים,  ַחּיִ ֵסֶפר  ּבְ

ית  ּבֵ ָך  ַעּמְ ְוׇכל  ֲאַנְחנּו  ְלָפֶניָך,  ֵתב  ְוִנּכָ ֵכר  ִנּזָ ְוֶנָחמֹות,  ְיׁשּועֹות 

לֹום. ים טֹוִבים ּוְלׁשָ ָרֵאל, ְלַחּיִ ִיׂשְ

לֹום. ָ ּשׁ ָרֵאל ּבַ ה יהוה, ַהְמָבֵרְך ֶאת ַעּמֹו ִיׂשְ רּוְך ַאּתָ ּבָ
...................................................................................................

נוהגים לומר בלחש לאחר ברכת כהנים
)במקור תוקן עבור מי שחלם חלום ונפשו עגומה עליו(:

ים  ׂשִ ּתָ לֹום. ְיִהי ָרצֹון ׁשֶ ְמָך ׁשָ לֹום ְוׁשִ ה ׁשָ ְגבּוָרה, ַאּתָ רֹום ׁשֹוֵכן ּבִ ּמָ יר ּבַ ַאּדִ
לֹום. ֶמֶרת ׁשָ ים ּוְבָרָכה ְלִמׁשְ ָרֵאל ַחּיִ ית ִיׂשְ ָך ּבֵ ל ַעְמּ ָעֵלינּו ְוַעל ּכׇ

והכהנים אומרים:

מֹו  ּכְ נּו  ִעּמָ ה  ֲעׂשֵ ה  ַאּתָ ַאף  ָעֵלינּו,  ַזְרּתָ  ּגָ ֶ ּשׁ ַמה  ינּו  ָעׂשִ עֹוָלם,  ל  ׁשֶ ִרּבֹונֹו 
ֶאת  ָך  ַעּמְ ֶאת  ּוָבֵרְך  ַמִים  ָ ַהּשׁ ִמן  ָך  ׇקְדׁשְ עֹון  ִמּמְ יָפה  ִק֫ ַהׁשְ נּו~  ֫ ִהְבַטְחּתָ ׁשֶ
ְעּתָ ַלֲאֹבֵתינּו ֶאֶרץ ָזַבת  ּבַ ר ִנׁשְ ֲאׁשֶ ה ָלנּו, ּכַ ר ָנַתּתָ ָרֵאל ְוֵאת ָהֲאָדָמה ֲאׁשֶ ִיׂשְ

ָחָלב ּוְדָבׁש:
יש נוהגים שמי שחלם חלום רע אומר כאן 

’רבונו של עולם אני שלך’ וכו’ )לעיל עמ’ 130(.

דברים כו

ים ְוַאֲהַבת  ֶניָך – בפניך המאירות  )באהבתך הנגלית לנו(. ּתֹוַרת ַחּיִ ְבאֹור ּפָ
ֶחֶסד – התורה היא תורת חיים והיא מחנכת אותנו לאהבת חסד. 

ה  ַאּתָ ה’.  של  משכנו  כביכול  היא  הגבורה   – ְגבּוָרה  ּבִ ׁשֹוֵכן  חזק.   – יר  ַאּדִ
לֹום – )”מלך שהשלום שלו”; ”שלום”  ְמָך ׁשָ לֹום – אתה מקור השלום. ְוׁשִ ׁשָ

הוא אחד הכינויים של הקב”ה(. 
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ֹגֲאִלי: Ôָפֶניָך, יהוה צּוִרי ו Ôי ל ֶהְגיֹון ִלּבִ Ôָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ו Ôִיְהיּו ל

עד כאן חזרת הש”ץ

תפילת מר בריה דרבינא

ְוִלְמַקְלַלי  ִמְרָמה,  ר  ּבֵ ִמּדַ ָפַתי  ּוׂשְ ֵמָרע  ְלׁשֹוִני  ְנֹצר  ֱאלַֹהי, 

תֹוָרֶתָך,  י ּבְ ַתח ִלּבִ ְהֶיה. ּפְ ָעָפר ַלּכֹל ּתִ י ּכֶ י ִתּדֹם, ְוַנְפׁשִ ַנְפׁשִ

ִבים ָעַלי  ִמים ְוַהחֹוׁשְ י. ְוׇכל ַהּקָ ְרּדֹף ַנְפׁשִ ְוַאֲחֵרי ִמְצֹוֶתיָך ּתִ

ְלַמַען  ה  ֲעׂשֵ ם.  ְבּתָ ַמֲחׁשַ ְוַקְלֵקל  ָרָעה, ְמֵהָרה ָהֵפר ֲעָצָתם 

ה ְלַמַען  ה ְלַמַען ּתֹוָרֶתָך, ֲעׂשֵ ה ְלַמַען ְיִמיֶנָך, ֲעׂשֵ ֶמָך, ֲעׂשֵ ׁשְ

ִני: יָעה ְיִמיְנָך ַוֲעֵנ֫ ֶתָך. ְלַמַען ֵיָחְלצּון ְיִדיֶדיָך הֹוׁשִ֫ ָ ְקֻדּשׁ

ֹגֲאִלי: Ôָפֶניָך, יהוה צּוִרי ו Ôי ל ֶהְגיֹון ִלּבִ Ôָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ו Ôִיְהיּו ל

לפני ”עושה שלום” כורע ופוסע שלוש פסיעות אחורנית ומחווה קידה לשמאל, 

לימין ולאמצע, ושוהה מעט לפני שחוזר למקומו. 

בתפילה בציבור חוזר למקומו לקראת התחלת הקדושה )עמ’ 367(.

ְמרֹוָמיו, לֹום ּבִ ה ׁשָ ֹעׂשֶ
בשבת תשובה: 

ְמרֹוָמיו, לֹום ּבִ ָ ה ַהּשׁ ֹעׂשֶ

ָרֵאל, ְוִאְמרּו ָאֵמן. ל ִיׂשְ לֹום ָעֵלינּו ְוַעל ּכׇ ה ׁשָ הּוא ַיֲעׂשֶ

ׁש  ְקּדָ ית ַהּמִ ֶנה ּבֵ ּבָ ּיִ ָפֶניָך יהוה ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו, ׁשֶ ְיִהי ָרצֹון ִמּלְ

יֵמי עֹוָלם  ִיְרָאה ּכִ ם ַנֲעׇבְדָך ּבְ תֹוָרֶתָך. ְוׁשָ ְמֵהָרה ְבָיֵמינּו, ְוֵתן ֶחְלֵקנּו ּבְ ּבִ

יֵמי עֹוָלם  ָלִם ּכִ ִנים ַקְדמֹוִנּיֹות. ְוָעְרָבה ַליהוה ִמְנַחת ְיהּוָדה ִוירּוׁשָ ּוְכׁשָ

ת: ִנים ַקְדֹמִניֹּ ּוְכׁשָ

הש”ץ חוזר על תפילת העמידה )עמ’ 365(, 

ואחרי החזרה אומר קדיש שלם )בעמוד הבא(.

תהלים יט

ברכות יז

תהלים ס 

שם יט 

אבות פרק ה

מלאכי ג

ָעָפר – )שהכל  מֹור. ֵמָרע – מלדבר רע. ִתּדֹם – תשתוק )ולא תענה(. ּכֶ ְנֹצר – ׁשְ
ה’  )ימין   – ְיִמיֶנָך  ְלַמַען  בקשתי(.  )את   – ה  ֲעׂשֵ נעלב(.  ואינו  עליו,  דורכים 

י – מחשבות לבי.  הרוממה(. ֵיָחְלצּון – יינצלו. ְיִדיֶדיָך – ישראל. ְוֶהְגיֹון ִלּבִ

תֹוָרֶתָך – שנהיה עוסקים בתורה.  ְוֵתן ֶחְלֵקנּו ּבְ
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שליח ציבור אומר:

ִכְרעּוֵתּה,  ְבָרא  י  ּדִ ָעְלָמ֘א  ּבְ )אמן(  ֘א,  ַרּבָ ֵמּה  ׁשְ ׁש  ְוִיְתַקּדַ ל  ּדַ ִיְתּגַ

יכֹו֘ן  ַחּיֵ יֵחּה, )אמן( ּבְ ְרָקֵנּה ִויָקֵרב ְמׁשִ ְוַיְמִליְך ַמְלכּוֵתּה ְוַיְצַמח ּפֻ

ָקִריב, ּוִבְזַמן  ֲעָגָלא  ּבַ ָרֵאל,  ִיׂשְ ית  ּבֵ ְדׇכל  י  ּוְבַחּיֵ ּוְביֹוֵמיכֹו֘ן 

ְוִאְמרּו ָאֵמן. )אמן(

֘א. ַמּיָ Ôֵמי ָעל Ôָעַלם ּוְלָעל Ôָבַרְך ל Ô֘א מ ֵמּה ַרּבָ Ôֵהא ׁש Ôגם הקהל אומר: י

ה  ְוִיְתַעּלֶ ר  ְוִיְתַהּדָ א  ְוִיְתַנּשֵׂ ְוִיְתרֹוַמם  ַאר  ְוִיְתּפָ ח  ּבַ ּתַ ְוִיׁשְ ַרְך  ִיְתּבָ

ִריְך הּוא, )אמן(  ֘א ּבְ ֻקְדׁשָ ֵמּה ְדּ ל ׁשְ ְוִיְתַהּלָ

בשבת תשובה: 

ְרָכָת֘א ל ּבִ א ִמּכׇ ּלָ א ְלֵע֫ ּלָ ְלֵע֫ ְרָכָת֘א ל ּבִ א ִמן ּכׇ ּלָ ְלֵע֫

ָעְלָמ֘א, ְוִאְמרּו ָאֵמן. )אמן( ֲאִמיָר֘ן ּבְ ָחָת֘א ְוֶנָחָמָת֘א ּדַ ּבְ ׁשְ יָרָת֘א ּתֻ ְוׁשִ

ֲאבּוהֹו֘ן ָדם  ק� ָרֵאל  ִיׂשְ ית  ּבֵ ׇכל  ְדּ ּוָבעּוְתהֹו֘ן  ְצלֹוְתהֹו֘ן  ל  ְתַקּבַ ּתִ

֘א, ְוִאְמרּו ָאֵמן. )אמן( ַמּיָ י ִבׁשְ ּדִ

ָרֵאל,  ל ִיׂשְ ים טֹוִבים ָעֵלינּו ְוַעל ּכׇ ֘א ְוַחּיִ ַמּיָ ֘א ִמן ׁשְ ָלָמ֘א ַרּבָ ְיֵהא ׁשְ

ְוִאְמרּו ָאֵמן. )אמן(

בשבת תשובה: 

ְמרֹוָמיו, לֹום ּבִ ָ ה ַהּשׁ עֹוֶשׂ ְמרֹוָמיו, לֹום ּבִ ה ׁשָ עֹוֶשׂ

)אמן( ָאֵמן.  ְוִאְמרּו  ָרֵאל,  ִיׂשְ ל  ּכׇ ְוַעל  ָעֵלינּו  לֹום  ׁשָ ה  ַיֲעֶשׂ הּוא 

ה ֶאל יהוה:  ָך, ְוַקּוֵ ה ֶאל יהוה, ֲחַזק ְוַיֲאֵמץ ִלּבֶ֫ ַקּוֵ

אלֵֹהינּו:  ָך, ְוֵאין צּור ּכֵ ֫ ְלּתֶ י ֵאין ּבִ יהוה, ּכִ ֵאין ָקדֹוׁש ּכַ

ְלֲעֵדי יהוה, ּוִמי צּור זּוָלִתי ֱאלֵֹהינּו: י ִמי ֱאלֹוּהַ ִמּבַ ּכִ

ֵאין  נּו,  ַמְלּכֵ ּכְ ֵאין  אדֹוֵנינּו,  ּכַ ֵאין  אלֵֹהינּו,  ּכֵ ֵאין 

נּו,  יֵענּו. ִמי ֵכאלֵֹהינּו, ִמי ַכאדֹוֵנינּו, ִמי ְכַמְלּכֵ מֹוׁשִ ּכְ

ַלאדֹוֵנינּו,  נֹוֶדה  ֵלאלֵֹהינּו,  נֹוֶדה  יֵענּו.  ְכמֹוׁשִ ִמי 

תהלים כז

שמואל א ב

תהלים יח

ֲעָגָלא –  ְרָקֵנּה – ישועתו. ּבַ א – שמו הגדול. ִכְרעּוֵתּה – כרצונו. ּפֻ ֵמּה ַרּבָ ׁשְ
ִריְך  א ּבְ ֻקְדׁשָ א – לעולם ולעולמי עולמים. ּדְ במהרה. ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמּיָ

ְיֵהא  האמורות.   – ֲאִמיָרן  ּדַ למעלה.   – א  ְלֵעּלָ הוא.  ברוך  הקדוש  של   – הּוא 
א – יהי שלום רב מן השמים. ַמּיָ א ִמן ׁשְ ָלָמא ַרּבָ ׁשְ
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ֱאלֵֹהינּו,  רּוְך  ּבָ יֵענּו.  ְלמֹוׁשִ נֹוֶדה  נּו,  ְלַמְלּכֵ נֹוֶדה 

ה  יֵענּו. ַאּתָ רּוְך מֹוׁשִ נּו, ּבָ רּוְך ַמְלּכֵ רּוְך ֲאדֹוֵנינּו, ּבָ ּבָ

נּו,  ה הּוא ַמְלּכֵ ה הּוא ֲאדֹוֵנינּו, ַאּתָ הּוא ֱאלֵֹהינּו, ַאּתָ

ָתקּום  ה  ַאּתָ יֵענּו,  ה תֹוׁשִ ַאּתָ יֵענּו.  ה הּוא מֹוׁשִ ַאּתָ

ה הּוא  י ָבא מֹוֵעד: ַאּתָ י ֵעת ְלֶחְנָנּה ּכִ ַרֵחם ִצּיֹון ּכִ ּתְ

ים. ּמִ ִהְקִטירּו ֲאבֹוֵתינּו ְלָפֶניָך ֶאת ְקֹטֶרת ַהּסַ ׁשֶ

בֹוָנה  ָנה ד. ְוַהּלְ ּפֶֹרן ג. ַהֶחְלּבְ ִרי ב. ְוַהּצִ ֶרת: א. ַהּצ� ֹט֫ ּטּום ַהּקְ ּפִ

ּבֶֹלת  ְבִעים ָמֶנה, ה. ֹמר ו. ּוְקִציָעה ז. ׁשִ ְבִעים ׁשִ ַקל ׁשִ - ִמׁשְ

ָמֶנה, ר  ָעׂשָ ה  ָ ּשׁ ׁשִ ר  ָעׂשָ ה  ָ ּשׁ ׁשִ ַקל  ִמׁשְ  - ְוַכְרּכֹם  ח.  ֵנְרּדְ 

ָעה.  ׁשְ מֹון ּתִ ה יא. ְוִקּנָ לֹׁשָ ר י. ְוִקּלּוָפה ׁשְ ֵנים ָעׂשָ ְט ׁשְ ט. ַהּקֹׁשְ

ָלת  ּתְ ְסִאין  ַקְפִריִסין  ֵיין  ין.  ַקּבִ ָעה  ׁשְ ּתִ יָנ֘ה  ְרׁשִ ּכַ ּבִֹרית 

ְרָין  ָלָת֘א, ְוִאם ֵאין לֹו ֵיין ַקְפִריִסין ֵמִביא ֲחַמר ִחּוַ ין ּתְ ְוַקּבִ

י  ַרּבִ הּוא.  ׁשֶ ל  ּכׇ ן  ָעׁשָ ַמֲעֶלה  ַבע.  רֹ֫ ְסדֹוִמית  ֶמַלח  יק.  ַעּתִ

ָנַתן  ְוִאם  הּוא.  ׁשֶ ל  ּכׇ ן  ְרּדֵ ַהּיַ ת  ּפַ ּכִ ַאף  אֹוֵמר~  י  ְבִל֮ ַהּבַ ָנָתן 

ב ִמיָתה.  ֶניָה ַחּיָ ל ַסּמָ ר ַאַחת ִמּכׇ ָסָלּה, ְוִאם ִחּסַ ַבׁש ּפְ ּה ּדְ ּבָ

ָרף  ׂשְ א  ֶאּלָ ֵאינֹו  ִרי  ַהּצ� אֹוֵמר~  ְמִליֵאל  ּגַ ן  ּבֶ ְמעֹון  ׁשִ ן  ַרּבָ

ֶאת  ּה  ּבָ ִפין  ָ ּשׁ ׁשֶ יָנה  ְרׁשִ ּכַ ּבִֹרית  ָטף.  ַהּקְ ֵמֲעֵצי  ַהּנֹוֵטף 

ֶאת  ּבֹו  ֹוִרין  ׁשּ ׁשֶ ַקְפִריִסין  ֵיין  ָנָאה.  ֵהא  ּתְ ׁשֶ ֵדי  ּכְ ּפֶֹרן,  ַהּצִ

א  ה. ַוֲהלֹא ֵמי ַרְגַלִים ָיִפין ָלּה, ֶאּלָ ֵהא ַעּזָ ּתְ ֵדי ׁשֶ ּפֶֹרן, ּכְ ַהּצִ

בֹוד.  ֵני ַהּכָ ׁש ִמּפְ ְקּדָ ּמִ ֵאין ַמְכִניִסין ֵמי ַרְגַלִים ּבַ ׁשֶ

תהלים קב

כריתות ו

י ֵעת ְלֶחְנָנּה – כי הגיע הזמן לחוננה, לרחם עליה.  ּכִ
– שלוש  ָלת  ּתְ ְסִאין  משקל.   – ָמֶנה  והכנת הקטורת.  ערבוב  אופן   – ּטּום  ּפִ
ן – צמח )המיישר  ְרָין – יין לבן. רַֹבע – ֶרַבע )הקב(. ַמֲעֶלה ָעׁשָ סאים. ֲחַמר ִחּוַ

ן – עשב הגדל על יד הירדן.  ְרּדֵ ת ַהּיַ ּפַ את העשן שיהא מיתמר ועולה(. ּכִ

ֵהא  ּתְ ִפין – מושחים. ׁשֶ ׁשָּ יָנה – צמח בר. ׁשֶ ְרׁשִ ָטף – צמח בושם. ּבִֹרית ּכַ ַהּקְ
ה – שהריח יהיה עז.  ַעּזָ
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ּיֹום ָהִראׁשֹון  ׁש~ ּבַ ְקּדָ ֵבית ַהּמִ ם ָהיּו אֹוְמִרים ּבְ ַהְלִוּיִ יר ׁשֶ ַהׁשִּ

ָבּה:  ֵבי  ְו֫יֹׁשְ ֵבל  ּתֵ ּוְמלֹוָאּה,  ָהָאֶרץ  ַליהוה  אֹוְמִרים~  ָהיּו 

ִעיר ֱאלֵֹהינּו  ל ְמֹאד, ּבְ דֹול יהוה ּוְמֻהּלָ ִני ָהיּו אֹוְמִרים~ ּגָ ֵ ּשׁ ּבַ

ֲעַדת ֵאל,  ב ּבַ י ָהיּו אֹוְמִרים~ ֱאלִֹהים ִנּצָ ִליׁשִ ְ ּשׁ ַהר ׇקְדׁשֹו: ּבַ

ְנָקמֹות  ֵאל  אֹוְמִרים~  ָהיּו  ְרִביִעי  ּבָ ּפֹט:  ִיׁשְ ֱאלִֹהים  ֶקֶרב  ּבְ

ַהְרִנינּו  י ָהיּו אֹוְמִרים~  ֲחִמיׁשִ ּבַ ְנָקמֹות הֹוִפיַע:  יהוה, ֵאל 

י ָהיּו אֹוְמִרים~  ִ ּשׁ ִ ּשׁ נּו, ָהִריעּו ֵלאלֵֹהי ַיֲעֹקב: ּבַ ֵלאלִֹהים עּוּזֵ

ּכֹון  ּתִ ר, ַאף  אּות ָלֵבׁש, ָלֵבׁש יהוה ֹעז ִהְתַאּזָ ּגֵ יהוה ָמָלְך 

ְליֹום  יר  ׁשִ ִמְזמֹור  אֹוְמִרים~  ָהיּו  ת  ּבָ ַ ּשׁ ּבַ ּמֹוט:  ּתִ ל  ּבַ ֵבל  ּתֵ

ת  ּבָ ׁשַ ּלֹו  ּכֻ ׁשֶ ְליֹום  ָלבֹוא,  ֶלָעִתיד  יר  ׁשִ ִמְזמֹור  ת:  ּבָ ַ ַהּשׁ

י ָהעֹוָלִמים. ּוְמנּוָחה ְלַחּיֵ

יֹום  ׇכל  ּבְ ֲהָלכֹות  ֹוֶנה  ַהּשׁ ל  ּכׇ הּו~  ֫ ֵאִלּיָ ְדֵבי  ָנא  ּתָ

ֱאַמר~ ֲהִליכֹות  ּנֶ א, ׁשֶ ן עֹוָלם ַהּבָ הּוא ּבֶ ֻמְבָטח לֹו ׁשֶ

א ֲהָלכֹות. ְקֵרי ֲהִליכֹות ֶאּלָ עֹוָלם לֹו: ַאל ּתִ

ְלִמיֵדי  ּתַ ֲחִניָנ֮א~  י  ַרּבִ ָאַמר  ֶאְלָעָזר  י  ַרּבִ ָאַמר 

ַנִיְך  ֱאַמר~ ְוׇכל ּבָ ּנֶ עֹוָלם, ׁשֶ לֹום ּבָ ים ׁשָ ֲחָכִמים ַמְרּבִ

ָנִיְך,  ּבָ ְקֵרי  ּתִ ַאל  ָנִיְך:  ּבָ לֹום  ׁשְ ְוַרב  יהוה  ִלּמּוֵדי 

מֹו  לֹום ָרב ְלֹאֲהֵבי תֹוָרֶתָך, ְוֵאין ָל֫ א ּבֹוָנִיְך. ׁשָ ֶאּלָ

ַאְרְמנֹוָתִיְך:  ְלָוה ּבְ ֵחיֵלְך, ׁשַ לֹום ּבְ ִמְכׁשֹול: ְיִהי ׁשָ

ית  ְך: ְלַמַען ּבֵ לֹום ּבָ א ׁשָ ָרה ּנָ ְלַמַען ַאַחי ְוֵרָעי ֲאַדּבְ

ְלַעּמֹו  ֹעז  יהוה  ָלְך:  טֹוב  ֮ה  ֲאַבְקׁשָ ֱאלֵֹהינּו  יהוה 

לֹום: ָ ן, יהוה ְיָבֵרְך ֶאת ַעּמֹו ַבּשׁ ִיּתֵ

תהלים כד

שם מח

שם פב

שם צד

שם פא

שם צג

שם צב

נדה עג

חבקוק ג

ברכות סד

ישעיה נד

תהלים קיט

תהלים קכב

שם כט
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קדיש דרבנן 

)אומרים אותו האבלים, ואם אין אבלים - הש”ץ או אחד מהקהל(:

ִכְרעּוֵתּה,  ְבָרא  י  ּדִ ָעְלָמ֘א  ּבְ )אמן(  ֘א,  ַרּבָ ֵמּה  ׁשְ ׁש  ְוִיְתַקּדַ ל  ּדַ ִיְתּגַ

יכֹו֘ן  ַחּיֵ יֵחּה, )אמן( ּבְ ְרָקֵנּה ִויָקֵרב ְמׁשִ ְוַיְמִליְך ַמְלכּוֵתּה ְוַיְצַמח ּפֻ

ָקִריב, ּוִבְזַמן  ֲעָגָלא  ּבַ ָרֵאל,  ִיׂשְ ית  ּבֵ ְדׇכל  י  ּוְבַחּיֵ ּוְביֹוֵמיכֹו֘ן 

ְוִאְמרּו ָאֵמן. )אמן(

֘א. ַמּיָ Ôֵמי ָעל Ôָעַלם ּוְלָעל Ôָבַרְך ל Ô֘א מ ֵמּה ַרּבָ Ôֵהא ׁש Ôגם הקהל אומר: י

ה  ְוִיְתַעּלֶ ר  ְוִיְתַהּדָ א  ְוִיְתַנּשֵׂ ְוִיְתרֹוַמם  ַאר  ְוִיְתּפָ ח  ּבַ ּתַ ְוִיׁשְ ַרְך  ִיְתּבָ

ִריְך הּוא, )אמן(  ֘א ּבְ ֻקְדׁשָ ֵמּה ְדּ ל ׁשְ ְוִיְתַהּלָ

בשבת תשובה: 

ְרָכָת֘א ל ּבִ א ִמּכׇ ּלָ א ְלֵע֫ ּלָ ְלֵע֫ ְרָכָת֘א ל ּבִ א ִמן ּכׇ ּלָ ְלֵע֫

ָעְלָמ֘א, ְוִאְמרּו ָאֵמן. )אמן( ֲאִמיָר֘ן ּבְ ָחָת֘א ְוֶנָחָמָת֘א ּדַ ּבְ ׁשְ יָרָת֘א ּתֻ ְוׁשִ

ְלִמיֵדי  ּתַ ל  ּכׇ ְוַעל  ְלִמיֵדיהֹון  ּתַ ְוַעל  ָנן  ַרּבָ ְוַעל  ָרֵאל  ִיׂשְ ַעל 

֘א  יׁשָ י ְבַאְתָר֘א ַקּדִ אֹוַרְיָת֘א ּדִ ָעְסִקין ּבְ ל ַמאן ּדְ ַתְלִמיֵדיהֹון ְוַעל ּכׇ

֘א  ֘א ִחּנָ ָלָמ֘א ַרּבָ ָהֵדין ְוִדי ְבׇכל ֲאַתר ַוֲאַתר, ְיֵהא ְלהֹון ּוְלכֹון ׁשְ

ָדם  ק� ִמן  ּוֻפְרָקָנ֘א  ְרִויֵח֘י  ּוְמזֹוֵנ֘י  ֲאִריֵכ֘י  ֘י  ְוַחּיֵ ְוַרֲחֵמ֘י  ֘א  ְוִחְסּדָ

֘א, ְוִאְמרּו ָאֵמן. )אמן( ַמּיָ י ִבׁשְ ֲאבּוהֹו֘ן ּדִ

ָרֵאל,  ל ִיׂשְ ים טֹוִבים ָעֵלינּו ְוַעל ּכׇ ֘א ְוַחּיִ ַמּיָ ֘א ִמן ׁשְ ָלָמ֘א ַרּבָ ְיֵהא ׁשְ

ְוִאְמרּו ָאֵמן. )אמן(

בשבת תשובה: 

ְמרֹוָמיו, לֹום ּבִ ָ ה ַהּשׁ עֹוֶשׂ ְמרֹוָמיו, לֹום ּבִ ה ׁשָ עֹוֶשׂ

ָרֵאל, ְוִאְמרּו ָאֵמן. )אמן( ל ִיׂשְ לֹום ָעֵלינּו ְוַעל ּכׇ ה ׁשָ הּוא ַיֲעֶשׂ

ֲעָגָלא –  ְרָקֵנּה – ישועתו. ּבַ א – שמו הגדול. ִכְרעּוֵתּה – כרצונו. ּפֻ ֵמּה ַרּבָ ׁשְ
ִריְך  א ּבְ ֻקְדׁשָ א – לעולם ולעולמי עולמים. ּדְ במהרה. ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמּיָ

ָנן  ַרּבָ ֲאִמיָרן – האמורות.  ּדַ א – למעלה.  ְלֵעּלָ הוא.  ברוך  הּוא – של הקדוש 
אֹוַרְיָתא – שעוסקים בתורה.  ָעְסִקין ּבְ ְלִמיֵדיהֹון – תלמידיהם. ּדְ – רבותינו. ּתַ
י ְבַאְתָרא – שבמקום. ָהֵדין – הזה. ְלהֹון ּוְלכֹון – להם ולכם. ּוְמזֹוֵני ְרִויֵחי  ּדִ

ָדם – מלפני.  – ומזונות מרווחים. ּוֻפְרָקָנא – וישועה. ִמן ק�
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ְרכּו ֶאת יהוה ַהְמֹבָרְך. נוהגים שהאומר קדיש מוסיף: ּבָ

רּוְך יהוה ַהְמֹבָרְך ְלעֹוָלם ָוֶעד. והקהל עונה: ּבָ

רּוְך יהוה ַהְמֹבָרְך ְלעֹוָלם ָוֶעד. וחוזר ואומר: ּבָ

תפילת סיום

ְליֹוֵצר  ה  ֻדּלָ ּגְ ָלֵתת  ַהּכֹל,  ַלֲאדֹון  ַח  ּבֵ ְלׁשַ ָעֵלינּו 

נּו  ָמ֫ גֹוֵיי ָהֲאָרצֹות, ְולֹא ׂשָ נּו ּכְ א ָע֫שָׂ לֹּ ית, ׁשֶ ֵראׁשִ ּבְ

ֶהם  ּכָ ֶחְלֵקנּו  ם  ׂשָ א  לֹּ ׁשֶ ָהֲאָדָמה,  חֹות  ּפְ ִמׁשְ ּכְ

ֶבל  ְלֶה֫ ֲחִוים  ּתַ ִמׁשְ ֵהם  ׁשֶ ֲהמֹוָנם.  ׇכל  ּכְ ְוגֹוָרֵלנּו 

ַוֲאַנְחנּו  יַע.  יֹוׁשִ לֹא  ֵאל  ֶאל  ִלים  ְלּ ּוִמְתּפַ ָוִריק 

ַמְלֵכי  ֶמֶלְך  ִלְפֵני  ּומֹוִדים  ֲחִוים  ּתַ ּוִמׁשְ ּכֹוְרִעים 

ַמִים  הּוא נֹוֶטה ׁשָ רּוְך הּוא, ׁשֶ דֹוׁש ּבָ ָלִכים ַהּקָ ַהּמְ

ִכיַנת  ַעל, ּוׁשְ ַמִים ִמּמַ ָ ּשׁ ב ְיָקרֹו ּבַ ֶרץ, ּומֹוׁשַ ְויֹוֵסד ָא֫

ׇגְבֵהי ְמרֹוִמים. הּוא ֱאלֵֹהינּו, ֵאין עֹוד. ֱאֶמת  ֻעּזֹו ּבְ

֮ ַהּיֹום  תֹוָרתֹו~ ְוָיַדְעּתָ תּוב ּבְ ּכָ ֶפס זּוָלתֹו, ּכַ נּו, ֶא֫ ַמְלּכֵ

ַמִים  ָ ּשׁ י יהוה הּוא ָהֱאלִֹהים ּבַ ֹבָת֮ ֶאל ְלָבֶבָך, ּכִ ַוֲהׁשֵ

ַחת, ֵאין עֹוד: ַעל ְוַעל ָהָאֶרץ ִמּתָ ִמּמַ

ְמֵהָרה  ִלְראֹות  ֱאלֵֹהינּו  יהוה  ָך  ּלְ ה  ְנַקּוֶ ן  ּכֵ ְוַעל 

ָהָאֶרץ,  ִמן  ּלּוִלים  ּגִ ְלַהֲעִביר  ָך,  ֻעּזֶ ֶרת  ִתְפֶא֫ ּבְ

ַמְלכּות  ּבְ עֹוָלם  ן  ְלַתּקֵ ֵרתּון,  ִיּכָ רֹות  ּכָ ְוָהֱאִליִלים 

ֶמָך ְלַהְפנֹות ֵאֶליָך  ר ִיְקְראּו ִבׁשְ ֵני ָבׂשָ י. ְוׇכל ּבְ ּדַ ׁשַ

דברים ד

בראשית.  )מעשי(  ליוצר   – ית  ֵראׁשִ ּבְ ְליֹוֵצר  גדולתו.  לספר   – ה  ֻדּלָ ּגְ ָלֵתת 
גֹוֵיי ָהֲאָרצֹות – )שאין להם תורה ומצוות(. ַוֲאַנְחנּו – אבל אנחנו. נֹוֶטה –  ּכְ

מותח, בורא. ְויֹוֵסד – )בורא(. ְיָקרֹו – כבודו. ֶאֶפס זּוָלתֹו – אין עוד מלבדו.

ּלּוִלים – אלילים. ְלַהְפנֹות – להטות לבם.  ּגִ
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י  ּכִ ֵתֵבל,  ֵבי  יֹוׁשְ ל  ּכׇ ְוֵיְדעּו  ירּו  ַיּכִ ָאֶרץ.  ֵעי  ִרׁשְ ל  ּכׇ

ל ָלׁשֹון. ְלָפֶניָך יהוה  ַבע ּכׇ ָ ּשׁ ֶרְך, ּתִ ל ּבֶ ְכַרע ּכׇ ְלָך ּתִ

נּו,  ִיּתֵ ְיָקר  ְמָך  ׁשִ ְוִלְכבֹוד  ְוִיּפֹלּו,  ִיְכְרעּו  ֱאלֵֹהינּו 

ֲעֵליֶהם  ְוִתְמלְֹך  ַמְלכּוֶתָך,  ֹעל  ֶאת  ם  ֻכּלָ לּו  ִויַקּבְ

ָך ִהיא ּוְלעֹוְלֵמי  ּלְ ְלכּות ׁשֶ י ַהּמַ ְמֵהָרה ְלעֹוָלם ָוֶעד. ּכִ

ִיְמלְֹך  יהוה  תֹוָרֶתָך~  ּבְ תּוב  ּכָ ּכַ ָכבֹוד,  ּבְ ְמלְֹך  ּתִ ַעד 

ל  ּכׇ ַעל  ְלֶמֶלְך  יהוה  ְוָהָיה  ְוֶנֱאַמר~  ָוֶעד:  ְלעֹוָלם 

מֹו ֶאָחד: ּיֹום ַההּוא ִיְהֶיה יהוה ֶאָחד ּוׁשְ ָהָאֶרץ, ּבַ

נוהגים לומר אחרי ”עלינו” פסוקים אלה~

י ָתֹבא:  ִעים ּכִ ַֹאת ְרׁשָ ְתֹאם ּוִמּשׁ ַחד ּפִ יָרא ִמּפַ֫ ַאל ּתִ

נּו ֵאל:  י ִעּמָ רּו ָדָבר ְולֹא ָיקּום, ּכִ ּבְ צּו ֵעָצה ְוֻתָפר, ּדַ ֻע֫

א ַוֲאִני  יִתי ַוֲאִני ֶאּשָׂ יָבה ֲאִני ֶאְסּבֹל, ֲאִני ָעׂשִ ְוַעד ִזְקָנה ֲאִני הּוא, ְוַעד ׂשֵ

ט: ֶאְסּבֹל ַוֲאַמּלֵ

האבלים אומרים קדיש~

ִכְרעּוֵתּה,  ְבָרא  י  ּדִ ָעְלָמ֘א  ּבְ )אמן(  ֘א,  ַרּבָ ֵמּה  ׁשְ ׁש  ְוִיְתַקּדַ ל  ּדַ ִיְתּגַ

יכֹו֘ן  ַחּיֵ יֵחּה, )אמן( ּבְ ְרָקֵנּה ִויָקֵרב ְמׁשִ ְוַיְמִליְך ַמְלכּוֵתּה ְוַיְצַמח ּפֻ

ָקִריב, ּוִבְזַמן  ֲעָגָלא  ּבַ ָרֵאל,  ִיׂשְ ית  ּבֵ ְדׇכל  י  ּוְבַחּיֵ ּוְביֹוֵמיכֹו֘ן 

ְוִאְמרּו ָאֵמן. )אמן(

֘א. ַמּיָ Ôֵמי ָעל Ôָעַלם ּוְלָעל Ôָבַרְך ל Ô֘א מ ֵמּה ַרּבָ Ôֵהא ׁש Ôגם הקהל אומר: י

ה  ְוִיְתַעּלֶ ר  ְוִיְתַהּדָ א  ְוִיְתַנּשֵׂ ְוִיְתרֹוַמם  ַאר  ְוִיְתּפָ ח  ּבַ ּתַ ְוִיׁשְ ַרְך  ִיְתּבָ

ִריְך הּוא, )אמן(  ֘א ּבְ ֻקְדׁשָ ֵמּה ְדּ ל ׁשְ ְוִיְתַהּלָ

שמות טו

 זכריה יד

משלי ג

ישעיה ח

שם מו

ל ָהָאֶרץ – כל הגויים יכירו כי ה’ הוא המלך על כל  ְוָהָיה יהוה ְלֶמֶלְך ַעל ּכׇ
מֹו ֶאָחד – )לא יזכירו שם אלהים אחרים(. הארץ. ּוׁשְ

ִעים – ומאסון הבא מרשעים. ְוַעד ִזְקָנה – ועד זקנתכם. ֲאִני הּוא  ַֹאת ְרׁשָ ּוִמּשׁ
א ַוֲאִני ֶאְסּבֹל – )בעתיד(.  יִתי – )בעבר(. ַוֲאִני ֶאּשָׂ – )ששומר עליכם(. ֲאִני ָעׂשִ

ט – )אציל אתכם מיד אויביכם(. ַוֲאַמּלֵ
ֲעָגָלא –  ְרָקֵנּה – ישועתו. ּבַ א – שמו הגדול. ִכְרעּוֵתּה – כרצונו. ּפֻ ֵמּה ַרּבָ ׁשְ
ִריְך  ּבְ א  ֻקְדׁשָ ּדְ א – לעולם ולעולמי עולמים.  ָעְלַמּיָ ּוְלָעְלֵמי  במהרה. ְלָעַלם 

הּוא – של הקדוש ברוך הוא. 
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ד ו ב כ ה ר  י ש ב ו ט ם  ו י ל ו ת  ב ש ל ף  ס ו מ

בשבת תשובה: 

ְרָכָת֘א ל ּבִ א ִמּכׇ ּלָ א ְלֵע֫ ּלָ ְלֵע֫ ְרָכָת֘א ל ּבִ א ִמן ּכׇ ּלָ ְלֵע֫

ָעְלָמ֘א, ְוִאְמרּו ָאֵמן. )אמן( ֲאִמיָר֘ן ּבְ ָחָת֘א ְוֶנָחָמָת֘א ּדַ ּבְ ׁשְ יָרָת֘א ּתֻ ְוׁשִ

ָרֵאל,  ל ִיׂשְ ים טֹוִבים ָעֵלינּו ְוַעל ּכׇ ֘א ְוַחּיִ ַמּיָ ֘א ִמן ׁשְ ָלָמ֘א ַרּבָ ְיֵהא ׁשְ
ְוִאְמרּו ָאֵמן. )אמן(

בשבת תשובה: 

ְמרֹוָמיו, לֹום ּבִ ָ ה ַהּשׁ עֹוֶשׂ ְמרֹוָמיו, לֹום ּבִ ה ׁשָ עֹוֶשׂ

ָרֵאל, ְוִאְמרּו ָאֵמן. )אמן( ל ִיׂשְ לֹום ָעֵלינּו ְוַעל ּכׇ ה ׁשָ הּוא ַיֲעֶשׂ

ד ו ב כ ה ר  י ש
פותחים את ארון הקודש

֮י ַתֲערֹג. י ֵאֶליָך ַנְפׁשִ יִרי֮ם ֶאֱארֹוג, ּכִ ַאְנִעים ְזִמירֹות ְוׁשִ חזן 

ָך. ל ָרז סֹוֶד֫ ַעת ּכׇ ָך, ָלַד֫ ֵצל ָיֶד֫ ֮י ָחְמָד֮ה ּבְ ַנְפׁשִ קהל 

יָך. י ֶאל ּדֹוֶד֫ ָך, הֹוֶמ֮ה ִלּבִ ְכבֹוֶד֫ ִרי ּבִ י ַדּבְ ִמּדֵ חזן 

יֵרי ְיִדידֹות. ׁשִ ד ּבְ ְמָך ֲאַכּבֵ דֹות, ְוׁשִ ָך ִנְכּבָ ר ּבְ ן ֲאַדּבֵ ַעל ּכֵ קהל 

יָך. ָך֮ ְולֹא ְיַדְעּתִ֫ ָך֮ ֲאַכּנְ יָך, ֲאַדּמְ ָר֮ה ְכבֹוְדָך ְולֹא ְרִאיִת֫ ֲאַסּפְ חזן 

ָך. בֹוד הֹוֶד֫ יָת ֲהַדר ּכְ ּמִ יָך, ּדִ סֹוד ֲעָבֶד֫ ַיד ְנִביֶאיָך ּבְ Ôּב קהל 

ָך. ֶת֫ ֻעּלָ ּנּו֮ ְלֹתֶקף ּפְ ָך, ּכִ ְתָך ּוְגבּוָרֶת֫ ֻדּלָ ּגְ חזן 

יָך. ּוָך ְלִפי ַמֲעׂשֶ֫ ּו֫ ָך, ַוְיׁשַ ּמּו אֹוְתָך ְולֹא ְכִפי ֶיׁשְ ּדִ קהל 

ְמיֹונֹות. ׇכל ּדִ ָך ֶאָחד ּבְ רֹוב ֶחְזיֹונֹות, ִהּנְ ילּוָך ּבְ ִהְמׁשִ חזן 

ֲחרּות. יָבה ְוׁשַ ׂשֵ ָך ּבְ ַער רֹאׁשְ ֱחזּו֮ ְבָך ִזְקָנה ּוַבֲחרּות, ּוׂשְ ַוּיֶ קהל 

ִאיׁש ִמְלָחמֹות ָיָדיו לֹו ָרב. יֹום ְקָרב, ּכְ ין ּוַבֲחרּות ּבְ יֹום ּדִ ִזְקָנה ּבְ חזן 

א – יהי  ַמּיָ א ִמן ׁשְ ָלָמא ַרּבָ ֲאִמיָרן – האמורות. ְיֵהא ׁשְ א – למעלה. ּדַ ְלֵעּלָ
שלום רב מן השמים.

ַאְנִעים וכו’ - )השיר מלא רמזים קבליים, ולכן נבאר רק ביאור פשוט של חלק 
ֵאֶליָך וכו’ - כי אותך )ה’( אני אוהב.  י  ּכִ מהמילים(. ֶאֱארֹוג - אחבר, אשיר. 

ָחְמָדה וכו’ - משתוקקת להיות בקרבתך. ּדֹוֶדיָך - אהבתך. ְולֹא ְרִאיִתיָך - 
ַיד ְנִביֶאיָך וכו’ - בדברי הנביאים יש תיאור מסוים של  למרות שלא ראיתיך. ּבְ

ּוּוָך  ָך - כפי שאתה באמת. ַוְיׁשַ ּנּו - מדמים, מרמזים על. ְכִפי ֶיׁשְ הוד כבודך. ּכִ

וכו’ - אפשר לנסות להכיר אותך רק לפי מעשיך )ואי אפשר להכיר את תיאורך 
ֱחזּו וכו’ - לפעמים מתייחסים אליך כאל זקן חכם, ולפעמים כאל  ַוּיֶ האמיתי(. 

צעיר חזק. 
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ד ו ב כ ה ר  י בש ו ט ם  ו י ל ו ת  ב ש ל ף  ס ו מ

יָעה ּלֹו ְיִמינֹו֘ ּוְזרֹוַע ׇקְדׁשֹו. רֹאׁשֹו, הֹוׁשִ ֹוַבע־ְיׁשּוָעה ּבְ ָחַבׁש ּכ֫ קהל 

ְיָלה. יֵסי ָל֫ ַטְלֵל֮י אֹורֹות רֹאׁשֹו ִנְמָלא, ְקֻוּצֹוָתיו ְרִס֫ חזן 

י ַלֲעֶטֶרת ְצִבי. י, ְוהּוא ִיְהֶיה ּלִ י ָחֵפץ ּבִ י ּכִ ֵא֘ר ּבִ ִיְתּפָ קהל 

ם ׇקְדׁשֹו. בֹוד ׁשֵ מּות רֹאׁשֹו, ְוַחק ַעל ֵמַצח ּכְ ז ּדְ ֶתם ָטהֹור ּפָ ּכֶ חזן 

ָר֘ה ֲעָטָרה. תֹו לֹו ִעּטְ ְלֵחן ּוְלָכבֹוד ְצִבי ִתְפָאָרה, ֻאּמָ קהל 

חֹורֹות. ים ׁשְ ּלִ ְלּתַ ִביֵמי ְבחּורֹות, ְקֻוּצֹוָתיו ּתַ ַמְחְלפֹו֮ת רֹאׁשֹו ּכְ חזן 

ְמָחתֹו. א ַעל רֹאׁש ׂשִ ֶדק ְצִבי ִתְפַאְרּתֹו, ַיֲעֶל֮ה ּנָ ְנֵוה ַהּצֶ קהל 

ֶרת. ֶרת, ּוְצִניף ְמלּוָכה ְצִבי ִתְפֶא֫ ִהי ְבָידֹו ֲעֶט֫ תֹו ּתְ ְסֻגּלָ חזן 

ָדם. ּבְ ר ָיְקרּו֮ ְבֵעיָני֮ו ּכִ ָדם, ֵמֲאׁשֶ ָאם ֲעֶטֶרת ִעּנְ ֲעמּוִסי֘ם ְנׂשָ קהל 

ׇקְרִאי ֵאָליו. ֵארֹו֮ ָעַלי ּוְפֵאִר֘י ָעָליו, ְוָקרֹוב ֵאַלי ּבְ ּפְ חזן 

בֹואֹו ֵמֱאדֹום. ׇדְרכֹו ּבְ ַצח ְוָאֹדם ִלְלבּוׁשֹו֮ ָאֹדם, ּפּוָרה ּבְ קהל 

מּוַנת יהוה ְלֶנֶגד ֵעיָניו. ין ֶהְרָאה ֶלָעָנו, ּתְ ִפּלִ ר ּתְ ֶקׁשֶ חזן 

ֵאר. ם ְלִהְתּפָ ִהּלֹות ּבָ ב ּתְ רֹוֶצה ְבַעּמֹו ֲעָנִוים ְיָפֵאר, יֹוׁשֵ קהל 

רֹׁש. ָך֮ ּדְ ָבְרָך ֱאֶמת קֹוֵרא ֵמרֹאׁש, ּדֹור ָודֹור ַעם ּדֹוֶרׁשְ רֹאׁש ּדְ חזן 

יָך. ִתי ִתְקַרב ֵאֶל֫ יָך, ְוִרּנָ יַרי ָנא ָעֶל֫ ית ֲהמֹון ׁשִ ׁשִ קהל 

ֶרת. ּכֹון ְקֹט֫ ִתי ּתִ ֶרת, ּוְתִפּלָ ָך ֲעֶט֫ ִהי ָנא ְלרֹאׁשְ ִתי ּתְ ִהּלָ ּתְ חזן 

יָך. ֶנ֫ ר ַעל ׇקְרּבָ יר יּוׁשַ ִ ּשׁ יָך, ּכַ ֵעיֶנ֫ יַרת ָרׁש ּבְ יַקר ׁשִ֫ ּתִ קהל 

יר. ּבִ יק ּכַ יר, ְמחֹוֵלל ּומֹוִליד, ַצּדִ ּבִ ְרָכִתי ַתֲעֶלה ְלרֹאׁש ַמׁשְ ּבִ חזן 

ִמי֘ם רֹאׁש. ְבׂשָ ּוְבִבְרָכִתי ְתַנֲעַנ֮ע ִלי רֹאׁש, ְואֹוָתּה ַקח ְלָך ּכִ קהל 

יָך. י ַתֲערֹג ֵאֶל֫ י ַנְפׁשִ יָך, ּכִ יִחי ָעֶל֫ ֶיֱעַרב ָנא ׂשִ חזן 

ּכֹוַבע־ְיׁשּוָעה - כובע של מנצחים. ַטְלֵלי וכו’ - המשך תיאור ה’ כאיש מלחמה 
ִיְהֶיה וכו’ -  ְקֻוּצֹוָתיו -  תלתליו. ְוהּוא  שראשו מלא טל ממלחמות הלילה. 

ֶתם ָטהֹור - זהב טהור. ְוַחק וכו’  מלכות ה’ מהווה כעין כתר נאה לעם ישראל. ּכֶ

- עם ישראל כביכול חקוק על ’מצחו’ של ה’. ְצִבי - כינוי לדבר נאה. ְבחּורֹות - 
תֹו - אוצרו, עמו. ֲעמּוִסים  ֶדק - ירושלים ובית המקדש. ְסֻגּלָ גיל צעיר. ְנֵוה ַהּצֶ

ר ָיְקרּו וכו’ - משום שישראל יקרים בעיני ה’ הוא מכבדם.  - עם ישראל. ֵמֲאׁשֶ
ׇדְרכֹו  ַצח ְוָאֹדם - ה’ גם ’לבן’ )בעת שלום(, וגם ’אדום’ )בעת מלחמה(. ּפּוָרה ּבְ
וכו’ - כשה’ נלחם באדום הוא כביכול דורך על האויבים כמו שדורכים על ענבים 
רֹֹשׁ -  ָך ּדְ ִהּלֹות - ה’. ּדֹוֶרׁשְ ב ּתְ בגת. ָעָנו - משה רבנו. ֲעָנִוים - צדיקים. יֹוׁשֵ

יר,  ּבִ ית - שים, קח. ָרׁש - עני )אני המשורר לפניך(. ַמׁשְ דורש אותך בכל כוחו. ׁשִ

ִמים רֹאׁש - הברכות שלי לפני ה’ יהיו בעיניו  ְבׂשָ ְמחֹוֵלל וכו’ - כינויים לה’. ּכִ
כבשמים משובחים. ַתֲערֹג ֵאֶליָך - חפצה בך, בקרבתך, ה’.



384

ם ו ת י ש  י ד ק ב ו ט ם  ו י ל ו ת  ב ש ל ף  ס ו מ

סוגרים את הארון

י  ּכִ ַצח ְוַההֹוד,  ְוַהּנֵ ְפֶאֶרת  ְוַהּתִ בּוָרה  ְוַהּגְ ה  ֻדּלָ ַהּגְ ְלָך יהוה 

ְלֹכל  א  ְתַנּשֵׂ ְוַהּמִ ְמָלָכה  ַהּמַ יהוה  ְלָך  ּוָבָאֶרץ,  ַמִים  ָ ּשׁ ּבַ ֹכל 

תֹו: ִהּלָ ל ּתְ ִמיַע ּכׇ בּורֹו֮ת יהוה, ַיׁשְ ל ּגְ ְלרֹאׁש: ִמי ְיַמּלֵ

יש נוהגים שגם כאן האבלים אומרים קדיש:

ִכְרעּוֵתּה,  ְבָרא  י  ּדִ ָעְלָמ֘א  ּבְ )אמן(  ֘א,  ַרּבָ ֵמּה  ׁשְ ׁש  ְוִיְתַקּדַ ל  ּדַ ִיְתּגַ

יכֹו֘ן  ַחּיֵ יֵחּה, )אמן( ּבְ ְרָקֵנּה ִויָקֵרב ְמׁשִ ְוַיְמִליְך ַמְלכּוֵתּה ְוַיְצַמח ּפֻ

ָקִריב, ּוִבְזַמן  ֲעָגָלא  ּבַ ִיְשָֹרֵאל,  ית  ּבֵ ְדׇכל  י  ּוְבַחּיֵ ּוְביֹוֵמיכֹו֘ן 

ְוִאְמרּו ָאֵמן. )אמן(

֘א. ֘א ְמָבַרְך ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמּיָ ֵמּה ַרּבָ גם הקהל אומר: ְיֵהא ׁשְ

ה  ְוִיְתַעּלֶ ר  ְוִיְתַהּדָ א  ְוִיְתַנּשֵׂ ְוִיְתרֹוַמם  ַאר  ְוִיְתּפָ ח  ּבַ ּתַ ְוִיׁשְ ַרְך  ִיְתּבָ

ִריְך הּוא, )אמן(  ֘א ּבְ ֻקְדׁשָ ֵמּה ְדּ ל ׁשְ ְוִיְתַהּלָ

בעשרת ימי תשובה: 

ְרָכָת֘א ל ּבִ א ִמּכׇ ּלָ א ְלֵע֫ ּלָ ְלֵע֫ ְרָכָת֘א ל ּבִ א ִמן ּכׇ ּלָ ְלֵע֫

ָעְלָמ֘א, ְוִאְמרּו ָאֵמן. )אמן( ֲאִמיָר֘ן ּבְ ָחָת֘א ְוֶנָחָמָת֘א ּדַ ּבְ ׁשְ יָרָת֘א ּתֻ ְוׁשִ

ל ִיְשָֹרֵאל,  ים טֹוִבים ָעֵלינּו ְוַעל ּכׇ ֘א ְוַחּיִ ַמּיָ ֘א ִמן ׁשְ ָלָמ֘א ַרּבָ ְיֵהא ׁשְ

ְוִאְמרּו ָאֵמן. )אמן(

בעשרת ימי תשובה: 

ְמרֹוָמיו, לֹום ּבִ ָ עֹוֶשֹה ַהּשׁ ְמרֹוָמיו, לֹום ּבִ עֹוֶשֹה ׁשָ

ל ִיְשָֹרֵאל, ְוִאְמרּו ָאֵמן. )אמן( לֹום ָעֵלינּו ְוַעל ּכׇ הּוא ַיֲעֶשֹה ׁשָ

דברי הימים א כט

תהלים קו

ֲעָגָלא –  ְרָקֵנּה – ישועתו. ּבַ א – שמו הגדול. ִכְרעּוֵתּה – כרצונו. ּפֻ ֵמּה ַרּבָ ׁשְ
ִריְך  ּבְ א  ֻקְדׁשָ ּדְ א – לעולם ולעולמי עולמים.  ָעְלַמּיָ ּוְלָעְלֵמי  במהרה. ְלָעַלם 

ְיֵהא  האמורות.   – ֲאִמיָרן  ּדַ למעלה.   – א  ְלֵעּלָ הוא.  ברוך  הקדוש  של   – הּוא 
א – יהי שלום רב מן השמים. ַמּיָ א ִמן ׁשְ ָלָמא ַרּבָ ׁשְ
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יש נוהגים לומר לפני הקידוש:

ִדְמֵהיְמנּוָת֮א  ְסֻעְדָת֮א  ַאְתִקינּו 
֮א  ְדַמְלּכָ ֶחְדְוָת֮א  ֵלָמָת֮א,  ׁשְ
ְסֻעְדָת֮א  ַאְתִקינּו  ֮א.  יׁשָ ַקּדִ
ְסֻעְדָת֮א  ִהיא  א  ּדָ א.  ְדַמְלּכָ
ּפּוִחין  ֮א, ַוֲחַקל ּתַ יׁשָ יָק֮א ַקּדִ ְדַעּתִ
ָאְתָין  ין  ַאְנּפִ ּוְזֵעיר  ין  יׁשִ ַקּדִ

ֲהֵדּה. ְלַסֲעָדא ּבַ

האמונה  סעודת  את  הכינו 

המלך  שמחת  השלימה, 

סעודת  את  הכינו  הקדוש. 

הסעודה  היא  זו  המלך. 

’שדה  יומין’  ’עתיק  של 

אנפין’  ו’זעיר  תפוחים’ 

באים לסעוד עמו. 

אערוך הסעודה  ר ִלְסֻעְדָת֮א   ֲאַסּדֵ
בבוקר של שבת ֮א,   ּתָ ּבַ ַצְפָר֮א ְדׁשַ ּבְ

ואזמין בה עכשיו ֮א   ּתָ ּה ַהׁשְ ְוַאְזֵמן ּבַ

את ׳עתיק יומין הקדוש׳. ֮א.   יׁשָ יָק֮א ַקּדִ ַעּתִ

אורו ישרה בה  ֵרי ַבּה   ְנהֹוֵריּה ִיׁשְ
בקידושא רבה א   א ַרּבָ ִקּדּוׁשָ ּבְ

ומיין טוב ּוֵמַחְמָרא ָטָבא,  

שבו תשמח הנפש. א.   ֱחֵדי ַנְפׁשָ ֵבּה ּתֶ ּדְ

ישלח לנו יופיו ר ָלן ׁשּוְפֵרּה,   ּדֵ ְיׁשַ
ונראה ביקרו ְוֶנֱחֵזי ִביָקֵרּה,  

ויראה לנו סודו ְוַיֲחֵזי ָלן ִסְתֵרּה,  

הנאמר בלחישה. א.   ְלִחיׁשָ ר ּבִ ִמְתַאּמַ ּדְ

יגלה לנו הטעמים ה ָלן ַטֲעֵמי,   ְיַגּלֵ
שבשתים עשרה חלות ִבְתֵריַסר ַנֲהֵמי,   ּדְ

שהנם אות בשמו ֵמּה,   ׁשְ ִאּנּון ָאת ּבִ ּדְ

כפולה וקלושה. ֮א.   ִפיָל֮א ּוְקִליׁשָ ּכְ

ין – השכינה, כאן כינויה זעיר אנפין.  ְזֵעיר ַאְנּפִ
ִבְתֵריַסר ַנֲהֵמי – רמז לשנים עשר צירופי הויה וכן לשנים עשר שבטים. ּדְ
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צרור של מעלה א,   ָלּ ְצרֹוָרא ִדְלֵע֫
שבו חיי הכל א,   י ֹכָלּ ֵבּה ַחֵיּ ּדְ

שיתרבה החיל י ֵחיָלא,   ְדִיְתַרּבֵ

ותעלה עד הראש. א.   ק ַעד ֵריׁשָ ְוִתַסּ

שמחו קוצרי שדה י ַחְקָלא   ֲחדּו ַמַחְצּדֵ
בדיבור ובקול ִדּבּור ּוְבָקָלא,   ּבְ

והגידו מילה ה,   לּו ִמּלָ ּוַמְלּ

מתוקה כדבש. א.   ֻדְבׁשָ ְמִתיָקא ּכְ

לפני רבון עולמים ֳקָדם ִרּבֹון ָעְלִמין,  
במלים סתומות ין ְסִתיִמין,   ִמּלִ ּבְ

תגלו דברים ִמין   ְתָגּ ַגּלּון ּפִ ּתְ

ותאמרו חידושים. ֮א.   ְוֵתיְמרּון ִחּדּוׁשָ

לעטר את השולחן תֹוָרא   ר ּפְ ְלַעּטֵ
בסוד יקר יָרא,   ָרָזא ַיּקִ ּבְ

עמוק וטמון ֲעִמיָקא ּוְטִמיָרא,  

ולא דבר מפורסם. א.   ָתא ַאְוׁשָ ְוַלאו ִמְלּ

ואלה הדברים א   ּיָ ין ִמּלַ ְוִאּלֵ
יהיו ברקיעים א,   ְיהֹון ִבְרִקיַעּיָ

ושם מי שורה ְרָיא,   ן ַמאן ׁשַ ְוַתּמָ

הלא השמש ההיא. א.   ְמׁשָ ֲהָלא ַההּוא ׁשִ

א – ראשית, ישראל שנקראים ראשית תבואתה )ירמיה ב, ג(. ֵריׁשָ

א - השמש המגינה, שמש ומגן ה’ אלהים )תהלים פד, יב(. ְמׁשָ ׁשִ
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ירבה עוד ויעלה ֵגא   יר ִיׂשְ ְרבּו ַיּתִ
למעלה מדרגתו ּה,   ְרּגֵ א ִמן ּדַ ָלּ ְלֵע֫

ויקח בת זוגו ת זּוֵגּה,   ב ּבַ ְוִיּסַ

שהיתה מרוחקת. א.   ִריׁשָ ֲהַות ּפְ ּדַ

”ידי אסחי” עד ”עתיקא קדישא” יש לומר לפני נטילת מים אחרונים.

ידי ארחץ אני ָיַדי ַאְסֵחי ֲאָנא 
לתוך כלי אחד י ַחד ָמָנא,  ְלַגּבֵ

לצד האחר ִריָנא,  ְלִסְטָרא ֲאח√

שאין בו ממש א.  ׁשָ ּה ַמּמָ ֵלית ּבַ ּדְ

אזמן בשלושה ְתָלָתא,  ן ּבִ ֲאַזּמֵ
על כוס של ברכה ָכָסא ְדִבְרָכָתא,  ּבְ

לסיבת הסיבות ָתא,  ת ִעּלָ ְלִעּלַ

לעתיק הקדוש א.  יׁשָ יָקא ַקּדִ ַעּתִ

◆ ◆ ◆

י,  ל ַנְפׁשִ ְתַהּלֵ יהוה ּתִ ַחי יהוה ּוָברּוְך צּוִרי, ּבַ
י.  ִהּלֹו ֵנרֹו ֲעֵלי רֹאׁשִ י יהוה ָיִאיר ֵנִרי, ּבְ ּכִ  

יהוה רִֹעי לֹא ֶאְחָסר, ַעל ֵמי ְמנּוחֹות ְיַנֲהֵלִני, 
י ַהְטִריֵפִני.  ר, ֶלֶחם ֻחּקִ ׂשָ נֹוֵתן ֶלֶחם ְלׇכל ּבָ  

י,  ה ֱאלַֹהי ְקדֹוׁשִ ָפֶניָך ַאּתָ ְיִהי ָרצֹון ִמְלּ
י.  ֶמן רֹאׁשִ ֶ ּשׁ ן ּבַ ֵ ַדּשׁ ְלָחֶנָך, ּתְ ֲערְֹך ְלָפַני ׁשֻ ּתַ  

לֹום,  ָ ן ְמנּוָחִתי, ִלְפֵני ֲאדֹון ַהּשׁ ִמי ִיּתֵ
לֹום.  ָ ים ְוַהּשׁ ִתי, ַהַחּיִ ֵלָמה ִמּטָ ְוָהְיָתה ׁשְ  

ַלח ַמְלָאכֹו ְלָפַני ְלַלּוֹוִתי ְלָוָיה,  ִיׁשְ
א ָפָני, ְמָנת ּכֹוִסי ְרָוָיה.  כֹוס ְיׁשּועֹות ֶאּשָׂ ּבְ  

ִריָנא – מהצד השמאלי, מהסטרא אחרא. ְלִסְטָרא ֲאח√
ִהּלֹו – בהאירו. ַהְטִריֵפִני – האכילני.  ּבְ
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א ׂשַֹבע ֲאָסַמי,  י ֶאל יהוה, ְיַמּלֵ ָצְמָאה ַנְפׁשִ
אי.  ּמַ ל ְולֹא ְכׁשַ ִהּלֵ א ֵעיַני ּכְ ֶאל ֶהָהִרים ֶאּשָׂ  

נֹות עֹוָלִמים, עּוָרה ְכבֹוִדי, עּוָרה,  ֶחְדַות ָיִמים ּוׁשְ
ים ֵנר ִמְצָוה ְואֹור ּתֹוָרה.  י ִיְהיּו ַתּמִ ְוַעל רֹאׁשִ  

ָך,  ה ַוֲארֹון ֻעֶזּ קּוָמה יהוה ִלְמנּוָחִתי ַאּתָ
ְרָכִתי ְוַהֲחֵזק ָמֵגן חֹוֶזָך. ַקח ָנא ֵאל ֶאת ּבִ  

ת ב ש ם  ו י ל ש  ו ד י ק
יכין גביע מלא יין )לפחות 86 סמ”ק(. יש נוהגים להתחיל את קידוש הבוקר 

ב’אם תשיב’, ויש נוהגים להתחיל ב’ושמרו’.

י,  ׇקְדׁשִ יֹום  ּבְ ֲחָפֶציָך  ֲעׂשֹות  ַרְגֶלָך,  ת  ּבָ ַ ִמּשׁ יב  ׁשִ ּתָ ִאם 

ְדּתֹו ֵמֲעׂשֹות  ד, ְוִכּבַ ת ֹעֶנג ִלְקדֹוׁש יהוה ְמֻכּבָ ּבָ ַ אָת ַלּשׁ ְוָקָר֫

יהוה,  ַעל  ג  ְתַעּנַ ּתִ ָאז  ָבר:  ּדָ ר  ְוַדּבֵ ֶחְפְצָך  צֹוא  ִמּמְ ָרֶכיָך  ּדְ

יָך ַנֲחַלת ַיֲעֹקב ָאִביָך,  ֫ ֵתי ָאֶרץ, ְוַהֲאַכְלּתִ מ� יָך ַעל ּבָ ְבּתִ֫ ְוִהְרּכַ

ר: ּבֵ י יהוה ּדִ י ּפִ ּכִ

ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ֶאת  ַלֲעׂשֹות  ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ ֶאת  ָרֵאל  ִיׂשְ ְבֵני  ְמרּו  ְוׁשָ

ִהיא  אֹות  ָרֵאל  ִיׂשְ ֵני  ּבְ ּוֵבין  יִני  ּבֵ עֹוָלם:  ִרית  ּבְ ְלֹדרָֹתם, 

ַמִים ְוֶאת ָהָאֶרץ,  ָ ה יהוה ֶאת ַהּשׁ ת ָיִמים ָעׂשָ ׁשֶ י ׁשֵ ְלֹעָלם, ּכִ

ַפׁש: ּנָ ַבת ַוּיִ ִביִעי ׁשָ ְ ּוַבּיֹום ַהּשׁ

יָת  ֲעֹבד ְוָעׂשִ֫ ת ָיִמים ּתַ ׁשֶ ׁשֹו: ׁשֵ ת ְלַקּדְ ּבָ ַ ָזכֹור ֶאת יֹום ַהּשׁ

לֹא  ֱאלֶֹהיָך,  ַליהוה  ת  ּבָ ׁשַ ִביִעי  ְ ַהּשׁ ְויֹום  ָך:  ְמַלאְכּתֶ ל  ּכׇ

ַוֲאָמְתָך  ָך  ַעְבּדְ ָך,  ֫ ּוִבּתֶ ּוִבְנָך  ה  ַאּתָ ְמָלאָכה,  ׇכל  ה  ַתֲעׂשֶ

ה יהוה  ת ָיִמים ָעׂשָ ׁשֶ י ׁשֵ יָך: ּכִ ָעֶר֫ ׁשְ ר ּבִ ָך, ְוֵגְרָך ֲאׁשֶ ֫ ּוְבֶהְמּתֶ

ַנח  ֫ ם, ַוּיָ ר ּבָ ל ֲאׁשֶ ם ְוֶאת ּכׇ ַמִים ְוֶאת ָהָאֶרץ, ֶאת ַהּיָ ָ ֶאת ַהּשׁ

הּו: ׁשֵ֫ ת ַוְיַקּדְ ּבָ ַ ַרְך יהוה ֶאת יֹום ַהּשׁ ן ּבֵ ִביִעי, ַעל ּכֵ ְ ּיֹום ַהּשׁ ּבַ

ישעיה נח

שמות לא

שם כ

אי - שהיה דואג מיום ראשון לשבת.  ּמַ ל – שאמר ברוך ה’ יום יום. ְולֹא ְכׁשַ ִהּלֵ ּכְ
ים – שניהם יחד. ְוַהֲחֵזק ָמֵגן חֹוֶזָך - שמור והגן על מי שמייחל אליך. ַתּמִ

ֵתי ָאֶרץ – כינוי לארץ ישראל. מ� ת ַרְגֶלָך – מללכת לעסקיך. ּבָ ּבָ ַ יב ִמּשׁ ׁשִ ִאם ּתָ
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ַסְבִרי ָמָרָנן 

ּבֹוֵרא  ָהעֹוָלם,  ֶמֶלְך  ֱאלֵֹהינּו  יהוה  ה  ַאּתָ רּוְך  ּבָ

ֶפן. ִרי ַהּגָ ּפְ
בשבת חול המועד סוכות כשמקדש בסוכה מברך:

ִמְצֹוָתיו,  ּבְ נּו  ׁשָ ִקּדְ ר  ֲאׁשֶ ָהעֹוָלם,  ֶמֶלְך  ֱאלֵֹהינּו  יהוה  ה  ַאּתָ רּוְך  ּבָ

ה. ּכָ ּסֻ ב ּבַ נּו ֵליׁשֵ ְוִצּוָ

ישתה רוב כוס או ישתו המסובים.

ת ב ש ם  ו י ל ת  ו ר י מ ז

ר ָנַתן ְמנּוָחה,  רּוְך ֵאל ֶעְליֹון,  ֲאׁשֶ ּבָ
את ַוֲאָנָחה,  ֵ נּו ִפְדיֹון ִמּשׁ ְלַנְפׁשֵ

ָחה,  ּדָ ְוהּוא ִיְדרֹׁש ְלִצּיֹון, ִעיר ַהּנִ

ְגיֹון ֶנֶפׁש ֶנֱאָנָחה.  ַעד ָאָנה ּתֻ
ִמְנָחה ַעל ַמֲחַבת. ת ָלֵאל ֵיָרצּו ּכְ ן ִעם ַהּבַ ת ַהּבֵ ּבָ ֹוֵמר ׁשַ ַהּשׁ

ֲעָרבֹות, ֶמֶלְך עֹוָלִמים,  רֹוֵכב ּבָ
ִעיִמים,  ּנְ ֮ן ּבַ ּבֹת ִאּזֵ ֶאת ַעּמֹו ִלׁשְ

ים,  ִמיֵני ַמְטַעּמִ ַמֲאָכֵלי ֲעֵרבֹות ּבְ ּבְ

ָחה.  ּפָ י ָכבֹוד, ֶזַבח ִמׁשְ ַמְלּבּוׁשֵ ּבְ
ִמְנָחה ַעל ַמֲחַבת. ת ָלֵאל ֵיָרצּו ּכְ ן ִעם ַהּבַ ת ַהּבֵ ּבָ ֹוֵמר ׁשַ ַהּשׁ

לּוֵמי ֵכֶפל,  ל חֹוֶכה ְלַתׁשְ ֵרי ּכׇ ְוַאׁשְ
ֲעָרֶפל,  ֵמֵאת ּכֹל סֹוֶכה, ׁשֹוֵכן ּבָ

ֶפל,  ָ ָהר ּוַבּשׁ ה ּבָ ַנֲחָלה לֹו ִיְזּכֶ

ֶמׁש לֹו ָזְרָחה.  ֶ ּשׁ ַנֲחָלה ּוְמנּוָחה ּכַ
ִמְנָחה ַעל ַמֲחַבת. ת ָלֵאל ֵיָרצּו ּכְ ן ִעם ַהּבַ ת ַהּבֵ ּבָ ֹוֵמר ׁשַ ַהּשׁ

ְגיֹון – תהיו ביגון.  את ַוֲאָנָחה – פדות מֶשבר ומאנחה. ּתֻ ֵ ִפְדיֹון ִמּשׁ
ִמְנָחה ַעל ַמֲחַבת – כמנחה שהקריבו במקדש על מחבת )עפ”י ויקרא ז, ט(. ּכְ

ָחה – סעודה משפחתית. חֹוֶכה  ּפָ ן – השמיע. ֶזַבח ִמׁשְ ֲעָרבֹות – בשמים. ִאּזֵ ּבָ
ֶמׁש וכו’ - כיעקב אבינו )בראשית לב(. ֶ ּשׁ – מחכה. ּכֹל סֹוֶכה – הרואה הכל. ּכַ
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לֹו,  ת ֵמַחְלּ ּדָ ת ּכַ ּבָ ל ׁשֹוֵמר ׁשַ ּכׇ
ת ֹקֶדׁש ּגֹוָרלֹו,  ר ִחּבַ ֵהן ֶהְכׁשֵ

ֵרי לֹו,  ְוִאם ֵיֵצא חֹוַבת ַהּיֹום, ַאׁשְ

לּוָחה.  ְלֵאל ָאדֹון ְמחֹוְללֹו ִמְנָחה ִהיא ׁשְ
ִמְנָחה ַעל ַמֲחַבת. ת ָלֵאל ֵיָרצּו ּכְ ן ִעם ַהּבַ ת ַהּבֵ ּבָ ֹוֵמר ׁשַ ַהּשׁ

ִמים ְקָראֹו ֵאִלי צּור,  ת ַהּיָ ֶחְמּדַ
ֵרי ִלְתִמיִמים ִאם ִיְהֶיה ָנצּור,  ְוַאׁשְ

ם ָיצּור,  ֶתר ִהּלּוִמים ַעל רֹאׁשָ ּכֶ

ם ָנָחה.  צּור ָהעֹוָלִמים רּוחֹו ּבָ
ִמְנָחה ַעל ַמֲחַבת. ת ָלֵאל ֵיָרצּו ּכְ ן ִעם ַהּבַ ת ַהּבֵ ּבָ ֹוֵמר ׁשַ ַהּשׁ

ׁשֹו,  ת ְלַקּדְ ּבָ ַ ָזכֹור ֶאת יֹום ַהּשׁ
י ָגְבָהה ֵנֶזר ַעל רֹאׁשֹו,  ַקְרנֹו ּכִ

ן ָהָאָדם ְלַנְפׁשֹו,  ן ִיּתֵ ַעל ּכֵ

ָחה.   ֶהם ְלׇמׁשְ ְמָחה ּבָ ֹעֶנג ְוַגם ׂשִ
ִמְנָחה ַעל ַמֲחַבת. ת ָלֵאל ֵיָרצּו ּכְ ן ִעם ַהּבַ ת ַהּבֵ ּבָ ֹוֵמר ׁשַ ַהּשׁ

ה,  ְלּכָ ת ַהּמַ ּבָ ֹקֶדׁש ִהיא ָלֶכם ׁשַ
ָרָכה,  יֶכם ְלָהִניַח ּבְ ּתֵ ֶאל ּתֹוְך ּבָ

בֹוֵתיֶכם לֹא ַתֲעׂשּו ְמָלאָכה,  ׇכל מֹוׁשְ ּבְ

ְפָחה.  ֵניֶכם ּוְבנֹוֵתיֶכם ֶעֶבד ְוַגם ׁשִ ּבְ
ִמְנָחה ַעל ַמֲחַבת. ת ָלֵאל ֵיָרצּו ּכְ ן ִעם ַהּבַ ת ַהּבֵ ּבָ ֹוֵמר ׁשַ ַהּשׁ

◆ ◆ ◆

ת ֹקֶדׁש – השומר שבת מוכשר לחיבת הקודש. ְמחֹוְללֹו – בוראו.  ר ִחּבַ ֶהְכׁשֵ
ֶתר ִהּלּוִמים – כתר  מּור )יום השבת(. ּכֶ ִלְתִמיִמים – כינוי לישראל. ָנצּור – ׁשָ

הולם אותו. ָיצּור – ישים, יקשור. 

ָחה – לגדולה. ְלׇמׁשְ
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ַב֮ת צּור עֹוָלִמים. י בֹו ׁשָ ּכִ ל ָיִמים,  ד ִמּכׇ ֻכּבָ Ôיֹום ֶזה מ

ִביִעי ֵלאלֶֹהיָך,  ְ ְויֹום ַהּשׁ ָך   ה ְמַלאְכּתֶ ֲעׂשֶ ת ָיִמים ּתַ ׁשֶ ׁשֵ
ת ָיִמים.  ׁשֶ ה ׁשֵ י ֹכל ָעׂשָ ּכִ ה בֹו ְמָלאָכה,   ת לֹא ַתֲעׂשֶ ּבָ ׁשַ

ַב֫ת צּור עֹוָלִמים. י בֹו ׁשָ ל ָיִמים, ּכִ ד ִמּכָ ֻכּבָ Ôיֹום ֶזה מ

ת ֹקֶדׁש,  ּבַ תֹון יֹום ׁשַ ּבָ יֹום ׁשַ ִראׁשֹון הּוא ְלִמְקָרֵאי ֹקֶדׁש,  
י ֶלֶחם ִיְבְצעּו ְתִמיִמים.  ּתֵ ַעל ׁשְ ׁש,  ֵיינֹו ְיַקּדֵ ל ִאיׁש ּבְ ן ּכׇ ַעל ּכֵ

ַב֫ת צּור עֹוָלִמים. י בֹו ׁשָ ל ָיִמים, ּכִ ד ִמּכָ ֻכּבָ Ôיֹום ֶזה מ

ן ְלׇכל ּבֹו ְדֵבִקים,  י ֵאל ִיּתֵ ּכִ ים,  ּקִ ֵתה ַמְמּתַ ים, ׁשְ ַמּנִ ֱאֹכל ַמׁשְ
ים.  ר ְוָדִגים ְוׇכל ַמְטַעּמִ ׂשָ ּבָ ים,  ֶגד ִלְלּבֹׁש ְוֶלֶחם ֻחּקִ ּבֶ

ַב֫ת צּור עֹוָלִמים. י בֹו ׁשָ ל ָיִמים, ּכִ ד ִמּכָ ֻכּבָ Ôיֹום ֶזה מ

 ֮ ְעּתָ ּוֵבַרְכּתָ ָב֫ ְוׂשָ  ֮ לֹא ֶתְחַסר ּכֹל ּבֹו ְוָאַכְלּתָ
ים.  ל ָהַעּמִ י ֵבַרְכָך֮ ִמּכׇ ּכִ  , ְבּתָ ר ָאַה֫ ֶאת יהוה ֱאלֶֹהיָך ֲאׁשֶ

ַב֫ת צּור עֹוָלִמים. י בֹו ׁשָ ל ָיִמים, ּכִ ד ִמּכָ ֻכּבָ Ôיֹום ֶזה מ

ם ָהָאֶרץ ָמְלָאה ַחְסּדֹו,  ַגּ בֹודֹו,  ִרים ּכְ ַמִים ְמַסּפְ ָ ַהּשׁ
לֹו ָתִמים.  ע� י הּוא ַהּצּור ּפָ ּכִ ָתה ָידֹו,  ה ָעׂשְ ְראּו ׇכל ֵאּלֶ

ַב֫ת צּור עֹוָלִמים. י בֹו ׁשָ ל ָיִמים, ּכִ ד ִמּכָ ֻכּבָ Ôיֹום ֶזה מ

◆ ◆ ◆

ִראׁשֹון הּוא ְלִמְקָרֵאי ֹקֶדׁש – בפרשת המועדים מתחיל הכתוב בשבת תחילה 
)ויקרא כג, ב-ג(.

י ֶלֶחם – לחם משנה. ִיְבְצעּו – יפרסו. ְתִמיִמים – כינוי לישראל. ֶלֶחם  ּתֵ ׁשְ
ים – לחם חוקו של האדם )מזונותיו הקבועים(.  ֻחּקִ
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מֹו ָבַבת, ְוִיְנׇצְרֶכם ּכְ ת  רֹור ִיְקָרא ְלֵבן ִעם ּבַ ּדְ
ת. ּבָ יֹום ׁשַ בּו נּוחּו ּבְ ׁשְ ת,   ּבַ ְמֶכם ְולֹא ֻיׁשְ ְנִעים ׁשִ

י, ה ִעּמִ ע ֲעׂשֵ ְואֹות ֶיׁשַ י   רֹוׁש ָנִוי ְואּוַלִמּ ּדְ
י. ֵני ַעּמִ ְוַעת ּבְ ֵעה ׁשַ ׁשְ ְרִמי,   תֹוְך ּכַ ְנַטע ׂשֹוֵרק ּבְ

ְבָרה, ר ּגָ ֶבל ֲאׁשֶ ְוַגם ּבָ ְצָרה   תֹוְך ּבׇ רְֹך ּפּוָרה ּבְ ּדְ
יֹום ֶאְקָרא. ַמע קֹוִלי ּבְ ׁשְ ַאף ֶעְבָרה,   ְנֹתץ ָצַרי ּבְ

ְדָהר, רֹוׁש ּתִ ה ּבְ ּטָ ֲהַדס ׁשִ ר ָהר,   ִמְדּבָ ן ּבְ ֱאלִֹהים ּתֵ

ֵמי ָנָהר. ן ּכְ לֹוִמים ּתֵ ׁשְ ְזָהר,   ְזִהיר ְוַלּנִ ְוַלּמַ

ה, מֹוג ֵלָבב ּוִבְמִגָנּ ּבְ א,   ֲהֹדְך ָקַמי, ֵאל ַקָנּ

ה. ְלׁשֹוֵננּו ְלָך ִרּנָ ה,   ּנָ ה ּוְנַמְלֶא֫ ְוַנְרִחיב ּפֶ

ָך, ְוִהיא ֶכֶתר ְלרֹאׁשֶ֫ ָך,   ֶ ֵעה ׇחְכָמה ְלַנְפ֫שׁ ּדְ
ָך. ת ְלׇקְדׁשֶ֫ ּבָ ֹמר ׁשַ ׁשְ ָך,   ְנֹצר ִמְצַות ְקדֹוׁשֶ֫

◆ ◆ ◆

יֹחַח.  ֵריַח ַהּנִ ִזְכרֹו ּכְ ּכַֹח.  תֹו֘ן ֵאין ִלׁשְ ּבָ יֹום ׁשַ

ם ָינּוחּו ְיִגיֵעי ֹכַח. ְוׁשָ יֹוָנ֮ה ָמְצָא֘ה בֹו ָמנֹוַח. 

ְמרֹו ָאבֹות ּוָבִנים. ְזִהיִרים ְלׁשׇ ד ִלְבֵני ֱאמּוִנים.  ַהּיֹום ִנְכּבָ

יץ ֹכַח:                        ֵמרֹב אֹוִנים ְוַאּמִ ֵני לּוחֹות ֲאָבִנים.  ׁשְ ָחקּוק ּבִ

ם ָינּוחּו ְיִגיֵעי ֹכַח. יֹוָנה ָמְצָאה בֹו ָמנֹוַח. ְוׁשָ

ְמֶכם  מֹו ָבַבת – כמו בבת עין. ְנִעים ׁשִ ִיְקָרא – )ה’(. ְוִיְנׇצְרֶכם – וישמרכם. ּכְ
י  ת – שמכם יהיה נעים בלי הפסק. ָנִוי – כינוי לבית המקדש. ְואּוַלִמּ ּבַ ְולֹא ֻיׁשְ
– האולם שלפני ההיכל. ׂשֹוֵרק – גפן. ּפּוָרה – גת שדורכים בה ענבים )עפ”י 
ֶבל – כאן כינוי לארצות  ְצָרה – כאן כינוי לארצות הנוצרים. ּבָ ישעיה סג, א(. ּבׇ

ֵמי ָנָהר –  ְזָהר – )בעצמו(. ֲהֹדְך – רמוס. ּכְ ְזִהיר – )אחרים(. ְוַלּנִ ערב. ְוַלּמַ

ה  מֹוג ֵלָבב – תן להם לב נמוג מפחד. ּוִבְמִגּנָ רבים ובלתי פוסקים כמי נהר.  ּבְ

– מגינת לב )צער עמוק(. יֹוָנה ָמְצָאה וכו’ - עם ישראל המשול ליונה מוצא 
מנוח ביום השבת. ֵמרֹב אֹוִנים וכו’ - עם ישראל שומר את השבת בכל כוחו. 
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ֶאָחד.  ַמע ָאְמרּו ּכְ ה ְוִנׁשְ ַנֲעׂשֶ ְבִרית ַיַחד  ם ּבִ ּוָבאּו ֻכּלָ

ֵעף ֹכַח:                                       רּוְך ַהּנֹוֵתן ַלּיָ ּבָ ּוָפְתחּו ְוָענּו יהוה ֶאָחד. 

ם ָינּוחּו ְיִגיֵעי ֹכַח. יֹוָנה ָמְצָאה בֹו ָמנֹוַח. ְוׁשָ

ֶפל,  ֵבי ָשׁ ְוַעל ָעב ֵהִרים יֹוׁשְ ּוִמּתֹוְך ֲעָרֶפל ֵהִאיר ֹאֶפל, 

ַאְך ָאֹנִכי ָמֵלאִתי ֹכַח. ל ָצִרי ֶאְרֶאה נֹוֵפל,   ּוִמְגּדַ

ם ָינּוחּו ְיִגיֵעי ֹכַח. יֹוָנה ָמְצָאה בֹו ָמנֹוַח. ְוׁשָ

מֹור. כֹור ְוׁשָ ִביִעי ָזַ ְ יֹום ַהׁשּ ַהר ַהּמֹור.  ׇקְדׁשֹו ּבְ ר ּבְ ּבֶ ּדִ

ץ ֹכַח: ק ׇמְתַנִים ְוַאּמֵ ַחּזֵ ּקּוָדיו ַיַחד ִלְגֹמר.  ְוׇכל ּפִ

ם ָינּוחּו ְיִגיֵעי ֹכַח. יֹוָנה ָמְצָאה בֹו ָמנֹוַח. ְוׁשָ

ם ַהְמַעד ַקְרֻסֵלי ָזִרים,  ּגַ ַעל אֹוְיִבים ְוָצִרים,   ּנַ רֹוְך ּבַ ְדּ

ְנֵפי רּוַח. ַהֵלְך ַעל ּכַ ֵאל ַהּמְ יִרים,   ׁשִ י ּבְ ָאז ַיֲענּו ָלְך ַעִמּ

ם ָינּוחּו ְיִגיֵעי ֹכַח. יֹוָנה ָמְצָאה בֹו ָמנֹוַח. ְוׁשָ

בּוָעה. ִרית ּוׁשְ ִיְזּכֹר ְלׇפְקדֹו ּבְ ָעה.  ר ָנע ְוַכּצֹאן ּתָ ָהָעם ֲאׁשֶ

ע ַעל ֵמי ֹנַח:                     ּבַ ר ִנׁשְ ֲאׁשֶ ּכַ ם ִמְקֵרה ָרָעה.  ְלַבל ַיֲעֹבר ּבָ

ם ָינּוחּו ְיִגיֵעי ֹכַח. יֹוָנה ָמְצָאה בֹו ָמנֹוַח. ְוׁשָ

◆ ◆ ◆

ינֹו  ִני, אֹות ִהיא ְלעֹוְלֵמי ַעד ּבֵ ְמֵר֫ ת ֵאל ִיׁשְ ּבָ ְמָר֘ה ׁשַ י ֶאׁשְ ּכִ

ּוֵביִני:

ְבֵרי  ּדִ ּבֹו  ר  ַדּבֵ ִמּלְ ם  ּגַ ָרִכים,  ּדְ ֲעׂשֹות  ֵחֶפץ,  ְמֹצא  ָאסּור 

תֹוַרת ֵאל  ה ּבְ ְבֵרי ְמָלִכים, ֶאְהּגֶ ְבֵרי ְסחֹוָרה ַאף ּדִ ְצָרִכים. ּדִ

ֵמִני: ּוְתַחּכְ

ינֹו ּוֵביִני. ִני, אֹות ִהיא ְלעֹוְלֵמי ַעד ּבֵ ְמֵר֫ ת ֵאל ִיׁשְ ּבָ ְמָר֘ה ׁשַ י ֶאׁשְ ּכִ

ּקּוָדיו - כל מצוות השבת. ְלַבל ַיֲעֹבר וכו’ -  ַהר ַהּמֹור - בהר סיני. ְוׇכל ּפִ ּבְ
אם ישראל ישמרו את השבת ה’ ישמור עליהם מאסונות.

ָאסּור ְמצֹא ֵחֶפץ וכו’ – איסורי מוקצה, הכנה משבת לחול ודיבורי חול בשבת וכו’.
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ָנַתן  ִראׁשֹון  ְלדֹור  ה  ִהּנֵ י,  ְלַנְפׁשִ ֹנֶפׁש  ָתִמיד  ֶאְמְצָאה  ּבֹו 

י  ִ ׁשּ ׁשִ ׇכל  ּבְ ָכה  ּכָ י,  ִ ׁשּ ִ ׁשּ ּבַ ֶנה  ֵתת ֶלֶחם ִמׁשְ ּבְ י. מֹוֵפת  ְקדֹוׁשִ

יל ְמזֹוִני: ְכּפִ ַיִ

ינֹו ּוֵביִני. ִני, אֹות ִהיא ְלעֹוְלֵמי ַעד ּבֵ ְמֵר֫ ת ֵאל ִיׁשְ ּבָ ְמָר֘ה ׁשַ י ֶאׁשְ ּכִ

ָפָניו.  ִנים ּבְ ַדת ָהֵאל ֹחק ֶאל ְסָגָניו, ּבֹו ַלֲערְֹך ֶלֶחם ּפָ ם ּבְ ָרׁשַ

ּפּור  י ְנבֹוָניו. ָאסּור, ְלַבד ִמּיֹום ּכִ ן ְלִהְתַעּנֹות ּבֹו ַעל ּפִ ַעל ּכֵ

ֲעֹוִני:

ינֹו ּוֵביִני. ִני, אֹות ִהיא ְלעֹוְלֵמי ַעד ּבֵ ְמֵר֫ ת ֵאל ִיׁשְ ּבָ ְמָר֘ה ׁשַ י ֶאׁשְ ּכִ

ר  ׂשָ ּבָ טֹוב  ְוַיִין  ֶלֶחם  ֲענּוִגים,  ּתַ יֹום  הּוא  ד  ְמֻכּבָ יֹום  הּוא 

ָמחֹות  י יֹום ׂשְ ּכִ ּבֹו ֵהם ָאחֹור ְנסֹוִגים,  ִלים  ְוָדִגים. ִמְתַאּבְ

ֵחִני: ּמְ הּוא ּוְתׂשַ

ינֹו ּוֵביִני. ִני, אֹות ִהיא ְלעֹוְלֵמי ַעד ּבֵ ְמֵר֫ ת ֵאל ִיׁשְ ּבָ ְמָר֘ה ׁשַ י ֶאׁשְ ּכִ

י  ִלּבִ ּבֹו  ס  ֲאַכּבֵ ן  ּכֵ ַעל  ְלַהְכִרית,  סֹופֹו  ּבֹו  ְמָלאָכה  ֵמֵחל 

ְוַגם  מּוָסף  ֲחִרית,  ְוׁשַ ַעְרִבית  ֵאל  ֶאל  ָלה  ּלְ ֶאְתּפַ ֹבִרית.  ּכְ

ִמְנָחה הּוא ַיֲעֵנִני:

ינֹו ּוֵביִני. ִני, אֹות ִהיא ְלעֹוְלֵמי ַעד ּבֵ ְמֵר֫ ת ֵאל ִיׁשְ ּבָ ְמָר֘ה ׁשַ י ֶאׁשְ ּכִ

◆ ◆ ◆

ם.  ַבְעּתֶ יְנקּו ּוׂשְ ְלַמַען ּתִ תֹוַתי   ּבְ ְמרּו ׁשַ ׁשִ

אֶתם.  י ָב֫ נּוָחה ּכִ ֶאל ַהּמְ ְרכֹוַתי   יז ּבִ ִמּזִ

ת ַהּיֹום ַליהוה. ּבָ י, ׁשַ ַני, ְוִעְדנּו ַמֲעַדּנַ ּוְלוּו ָעַלי ּבָ

ְלדֹור ִראׁשֹון – לדור יוצאי מצרים. ְסָגָניו - פקידיו, הכהנים. ְנבֹוָניו – חז”ל. 
ֹבִרית – כבסבון, משל לניקיון מושלם. ּכְ

יְנקּו וכו’ - שמירת השבת תגרום ליניקת ברכות ה’. ּוְלוּו ָעַלי וכו’ -  ְלַמַען ּתִ
ה’ מבטיח לסייע להחזרת חוב שנוצר מהלוואה לכבוד שבת. 
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ְרָכִתי.  י ֶאת ּבִ ְוָנַתּתִ ֶלָעֵמל ִקְראּו ְדרֹור 

ְמָחִתי.  ְלַגּלֹות ַעל יֹום ׂשִ ה ֶאל ֲאחֹוָתּה ִלְצרֹר  ָ ִאׁשּ

ֵקַני.  ְוִהְתּבֹוְננּו ִמּזְ ַני   ׁש ִעם ׁשָ ְגֵדי ׁשֵ ּבִ

ת ַהּיֹום ַליהוה: ּבָ ׁשַ

ת ַהּיֹום ַליהוה. ּבָ י, ׁשַ ַני, ְוִעְדנּו ַמֲעַדּנַ ּוְלוּו ָעַלי ּבָ

ר. ַבר ֶאְסּתֵ ַלֲעׂשֹות ֶאת ּדְ ֶנה  ַמֲהרּו ֶאת ַהּמָ

ם ָאֹכל ְוהֹוֵתר. ּלֵ ְלׁשַ בּו ִעם ַהּקֹוֶנה  ְוִחׁשְ

י. ַמּנַ תּו ֵיין ִמׁשְ ּוׁשְ ְטחּו ִבי ֱאמּוַני  ּבִ

ת ַהּיֹום ַליהוה: ּבָ ׁשַ

ת ַהּיֹום ַליהוה. ּבָ י, ׁשַ ַני, ְוִעְדנּו ַמֲעַדּנַ ּוְלוּו ָעַלי ּבָ

ֹמרּו.  ׁשְ ת ִאם ּתִ ּבָ יֹום ׁשַ ה  ֻאּלָ ה יֹום ּגְ ִהּנֵ

ֲעֹברּו. ִלינּו ְוַאַחר ּתַ ה  ם ִלי ְסֻגּלָ ִוְהִייֶתֵ

ְלאּו ְצפּוַני. ְוִתּמָ ְחיּו ְלָפַני  ְוָאז ּתִ

ת ַהּיֹום ַליהוה: ּבָ ׁשַ

ת ַהּיֹום ַליהוה. ּבָ י, ׁשַ ַני, ְוִעְדנּו ַמֲעַדּנַ ּוְלוּו ָעַלי ּבָ

ֵאל ֱאלִֹהים  ֶעְליֹון. ק ִקְרָיִתי  ַחּזֵ

יֹון. ְמָחה ּוְבִהּגָ ׂשִ ּבְ ב ֶאת ְנָוִתי  ְוָהׁשֵ

י ְוֹכֲהַני. ְלִוּיַ ם ְרָנַני  ְיׁשֹוְררּו ׁשָ

ת ַהּיֹום ַליהוה: ּבָ ׁשַ ג ַעל יהוה.  ְתַעּנַ ָאז ּתִ

ת ַהּיֹום ַליהוה. ּבָ י, ׁשַ ַני, ְוִעְדנּו ַמֲעַדּנַ ּוְלוּו ָעַלי ּבָ

”שיר המעלות” עמ’ 134, סדר זימון עמ’ 136, ברכת המזון עמ’ 137.

ַני - כמו ָשִני, בד  ה ֶאל ֲאחֹוָתּה וכו’ - הברכות תגענה רצופות זו לזו. ׁשָ ָ ִאׁשּ
ַבר  ֶנה - הזדרזו להכין את סעודות שבת. ַלֲעׂשֹות ֶאת ּדְ משובח. ַמֲהרּו ֶאת ַהּמָ

גם במוצ”ש צריך   - וכו’  ִלינּו  כמו שישראל שמעו לאסתר בשושן.   - ר  ֶאְסּתֵ
ְנָוִתי - בית המקדש.  ִקְרָיִתי - ירושלים.  לכבד את השבת. ְצפּוַני - ברכותיי. 

יֹון - ובזמר. ּוְבִהּגָ
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ת ב ש ל ה  ח נ מ ר  ד ס
יש אומרים לפני תפילת מנחה סדר הקרבנות )לעיל עמ’ 33(: פרשת הכיור, פרשת 

התמיד, סדר הקטורת עד אחרי ”אנא בכח” ואחר כך אומרים ”אשרי”.

ָלה:  ָך, עֹוד ְיַהְללּוָך, ּסֶ֫ ֵבי ֵביֶת֫ ֵרי יֹוׁשְ ַאׁשְ

יהוה ֱאלָֹהיו: ֵרי ָהָעם ׁשֶ ָכה ּלֹו, ַאׁשְ ּכָ֫ ֵרי ָהָעם ׁשֶ ַאׁשְ

ה ְלָדִוד, ִהּלָ ּתְ

ְמָך ְלעֹוָלם ָוֶעד:  ֶלְך, ַוֲאָבְרָכה ׁשִ ֲארֹוִמְמָך ֱאלֹוַהי ַהּמֶ

ְמָך ְלעֹוָלם ָוֶעד:  , ַוֲאַהְלָלה ׁשִ ּךָ ׇכל יֹום ֲאָבְרֶכ֫ ּבְ

תֹו ֵאין ֵחֶקר:  ל ְמֹאד, ְוִלְגֻדּלָ דֹול יהוה ּוְמֻהּלָ ּגָ

ידּו:  יָך, ּוְגבּורֶֹתיָך ַיּגִ ח ַמֲעׂשֶ ּבַ ּדֹור ְלדֹור ְיׁשַ

יָחה:  בֹוד הֹוֶדָך ְוִדְבֵרי ִנְפְלֹאֶתיָך ָאׂשִ֫ ֲהַדר ּכְ

ה:  ּנָ ֶר֫ ְתָך ֲאַסּפְ ֶוֱעזּוז נֹוְרֹאֶתיָך יֹאֵמרּו, ּוְגֻדּלָ

נּו:  יעּו, ְוִצְדָקְתָך ְיַרּנֵ ֵזֶכר ַרב טּוְבָך ַיּבִ

ִים ּוְגׇדל ָחֶסד:  ַחּנּון ְוַרחּום יהוה, ֶאֶרְך ַאּפַ

יו:  ל ַמֲעׂשָ טֹוב יהוה ַלּכֹל, ְוַרֲחָמיו ַעל ּכׇ

יָך, ַוֲחִסיֶדיָך ְיָבְר֫כּוָכה:  ל ַמֲעׂשֶ יֹו֫דּוָך יהוה ּכׇ

רּו:  בֹוד ַמְלכּוְתָך יֹאֵמרּו, ּוְגבּוָרְתָך ְיַדּבֵ ּכְ

בּורָֹתיו ּוְכבֹוד ֲהַדר ַמְלכּותֹו: ְלהֹוִדיַע ִלְבֵני ָהָאָדם ּגְ

ׇכל ּדֹור ָוֹדר:  ָך ּבְ ְלּתְ ל ֹעָלִמים, ּוֶמְמׁשַ ַמְלכּוְתָך ַמְלכּות ּכׇ

פּוִפים: סֹוֵמְך יהוה ְלׇכל ַהּנְֹפִלים, ְוזֹוֵקף ְלׇכל ַהּכְ

תהלים פד

שם קמד

שם קמה

ֵביֶתָך – בית ה’. עֹוד – לעד. ֲארֹוִמְמָך – אספר רוממותך. ֵאין ֵחֶקר – אין 
יָחה – אספר.ׁ ֶוֱעזּוז נֹוְרֹאֶתיָך – וחוזק  גבול; אי אפשר לחקור כל גדולתו. ָאׂשִ

ִים – מאריך אף;  נּו – יגידו ברינה. ֶאֶרְך ַאּפַ יעּו – יגידו. ְיַרּנֵ מעשי גבורתך. ַיּבִ

ל ֹעָלִמים – מן העולם ועד העולם, לנצח. ְוזֹוֵקף  זמן רב הוא כובש את כעסו. ּכָ

– מיישר קומתם. 
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ִעּתֹו:  ה נֹוֵתן ָלֶהם ֶאת ׇאְכָלם ּבְ רּו, ְוַאּתָ ּבֵ ֵעיֵני כֹל ֵאֶליָך ְיׂשַ
ָכל ַחי ָרצֹון:  Ôיַע ל ּבִ ּפֹוֵתַח ֶאת ָיֶדָך, ּוַמׂשְ

יו: ׇכל ַמֲעׂשָ ָרָכיו, ְוָחִסיד ּבְ ׇכל ּדְ יק יהוה ּבְ ַצּדִ
ר ִיְקָרֻאהּו ֶבֱאֶמת:  ָקרֹוב יהוה ְלׇכל ֹקְרָאיו, ְלֹכל ֲאׁשֶ

יֵעם: ַמע ְויֹוׁשִ ְוָעָתם ִיׁשְ ה, ְוֶאת ׁשַ ְרצֹון ְיֵרָאיו ַיֲעׂשֶ
ִמיד:  ִעים ַיׁשְ ל ָהְרׁשָ ל ֹאֲהָביו, ְוֵאת ּכׇ ׁשֹוֵמר יהוה ֶאת ּכׇ

י, ר ּפִ ּבֶ ת יהוה ְיַד֫ ִהּלַ ּתְ
ם ׇקְדׁשֹו, ְלעֹוָלם ָוֶעד:  ר ׁשֵ ׂשָ ל ּבָ ִויָבֵרְך ּכׇ

ה ְוַעד עֹוָלם, ַהְללּוָיּה: ַוֲאַנְחנּו ְנָבֵרְך֮ ָיּה, ֵמַעּתָ

קדושה דסידרא

ַיֲעֹקב, ְנֻאם יהוה:  ע ּבְ ׁשַ ֵבי ֶפ֫ ּוָבא ְלִצּיֹון ּגֹוֵאל ּוְלׁשָ
ר  ֲאׁשֶ רּוִחי  יהוה,  ָאַמר  אֹוָתם,  ִריִתי  ּבְ ֹזאת  ַוֲאִני 
יָך  ִפיָך לֹא ָימּוׁשּו ִמּפִ ּבְ י  ְמּתִ ר ׂשַ ָעֶליָך ּוְדָבַרי ֲאׁשֶ
ה  ֵמַעּתָ יהוה,  ָאַמר  ַזְרֲעָך,  ֶזַרע  י  ּוִמּפִ ַזְרֲעָך  י  ּוִמּפִ

ְוַעד עֹוָלם: 

ָרֵאל:  ִהּלֹות ִיׂשְ ב ּתְ ה ָקדֹוׁש, יֹוׁשֵ ְוַאּתָ
ְוָקָרא ֶזה ֶאל ֶזה, ְוָאַמר~

ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש יהוה ְצָבאֹות,
בֹודֹו:  ְמלֹא ׇכל ָהָאֶרץ ּכְ

ֵמי ְמרֹוָמא  ׁשְ יׁש ּבִ ין, ְוָאְמִרין~ ַקּדִ ין ִמן ּדֵ ִלין ּדֵ ּוְמַקּבְ

ּה,  בּוְרֵתּ יׁש ַעל ַאְרָעא עֹוַבד ּגְ ּה, ַקּדִ ִכיְנֵתּ ית ׁשְ ָאה ּבֵ ִעּלָ

תהלים קטו

ישעיה נט

תהלים כב

ישעיהו ו

תרגום יונתן שם

ְוָעָתם – צעקתם.  רּו – יקוו. ׁשַ ּבֵ ְיׂשַ
לֹא  תורתי.   – ּוְדָבַרי  ם.  ִאּתָ  – אֹוָתם  בתשובה.  לחוזרים   – ע  ֶפׁשַ ֵבי  ּוְלׁשָ
ָרֵאל – יושב ומצפה לתפילות ישראל.  ִהּלֹות ִיׂשְ ב ּתְ ָימּוׁשּו – לא יסורו. יֹוׁשֵ

ְמרֹוָמא  ֵמי  ׁשְ ּבִ יׁש  ַקּדִ מזה.  מזה  רשות  ונוטלים   – ין  ּדֵ ִמן  ין  ּדֵ ִלין  ּוְמַקּבְ
יׁש  ּה – מקום שכינתו. ַקּדִ ִכיְנּתֵ ית ׁשְ ָאה – קדוש בשמי מרום העליונים. ּבֵ ִעּלָ

ּה – קדוש על הארץ שהיא מעשה גבורתו.  בּוְרּתֵ ַעל ַאְרָעא עֹוַבד ּגְ



399

א ר ד י ס ד ה  ש ו ד תק ב ש ל ה  ח נ מ

א, יהוה ְצָבאֹות, ַמְלָיא  יׁש ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמּיָ ַקּדִ

ׇכל ַאְרָעא ִזיו ְיָקֵרּה.

דֹול: ַמע ַאֲחַרי קֹול ַרַעׁש ָגּ ֵאִני רּוַח, ָוֶאׁשְ ּשָׂ ַוּתִ

קֹומֹו: Ôבֹוד יהוה ִמּמ Ôרּוְך ּכ ּבָ

יא  ַסּגִ יַע  ִז֫ ָקל  ְתַרי  ּבַ ָמִעית  ּוׁשְ רּוָח֘א,  ְתִני  ּוְנָטַל֫

ית  ִריְך ְיָקָר֘א ַדיהוה ֵמֲאַתר ּבֵ ִחין ְוָאְמִרין ּבְ ּבְ ְמׁשַ ּדִ

ּה.  ִכיְנּתֵ ׁשְ

ָקֵאם  ַמְלכּוֵתּה  יהוה  ָוֶעד:  ְלֹעָלם  ִיְמלְֹך  יהוה 

֘א.  ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמּיָ

ְמָרה  ָרֵאל ֲאֹבֵתינּו,ׁשׇ יהוה ֱאלֵֹהי ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוִיׂשְ

ְוָהֵכן  ָך,  ַעּמֶ ְלַבב  בֹות  ַמְחׁשְ ֶצר  ְלֵי֫ ְלעֹוָלם  ּזֹאת 

ִחית,  ר ָעֹון ְולֹא ַיׁשְ ְלָבָבם ֵאֶליָך: ְוהּוא ַרחּום ְיַכּפֵ

י  ּכִ ֲחָמתֹו:  ל  ּכׇ ָיִעיר  ְולֹא  ַאּפֹו,  יב  ְלָהׁשִ ה  ְוִהְרּבָ

ֹקְרֶאיָך:  ְלׇכל  ֶחֶסד  ְוַרב  ח,  ְוַסּלָ טֹוב  ֲאֹדָני  ה  ַאּתָ

ֱאֶמת  ן  ּתֵ ּתִ ֱאֶמת:  ְותֹוָרְתָך  ְלעֹוָלם  ֶצֶדק  ִצְדָקְתָך 

ַלֲאֹבֵתינּו  ְעּתָ  ּבַ ִנׁשְ ר  ֲאׁשֶ ְלַאְבָרָהם,  ֶחֶסד  ְלַיֲעֹקב, 

רּוְך ֲאֹדָני יֹום יֹום ַיֲעׇמס ָלנּו, ָהֵאל  ֶדם: ּבָ יֵמי ֶק֫ ִמ֫

ָלנּו  ב  ּגָ ִמׂשְ נּו,  ִעּמָ ְצָבאֹות  יהוה  ֶסָלה:  ְיׁשּוָעֵתנּו, 

ֵרי ָאָדם ּבֵֹטַח  ֱאלֵֹהי ַיֲעֹקב, ֶסָלה: יהוה ְצָבאֹות, ַאׁשְ

ֶלְך ַיֲעֵננּו ְביֹום ׇקְרֵאנּו: יָעה, ַהּמֶ ְך: יהוה הֹוׁשִ֫ ּבָ

יחזקאל ג

תרגום יונתן שם

תרגום אונקלוס 
שם

שמות טו

לקט פסוקים 
ובקשות

ַמְלָיא  ולעולמי עולמים.  קדוש הוא לעד   – א  ָעְלַמּיָ ּוְלָעְלֵמי  ְלָעַלם  יׁש  ַקּדִ
ׇכל ַאְרָעא - )זה התרגום של מלוא כל הארץ(. ְיָקֵרּה – כבודו. ָקֵאם – עומד. 

ָך – להפנות  בֹות ְלַבב ַעּמֶ ְמָרה ּזֹאת – שמור את הברית הזאת. ְלֵיֶצר ַמְחׁשְ ׁשׇ
ן ֱאֶמת ְלַיֲעֹקב – תקיים אמונתך )הבטחתך( לזרע  ּתֵ יצריהם ומחשבותיהם אליך. ּתִ

יעקב. ֶחֶסד ְלַאְבָרָהם – חסדך לזרע אברהם. ַיֲעׇמס ָלנּו – ישפיע לנו מישועתו. 
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יָלנּו  ְוִהְבּדִ ִלְכבֹודֹו,  ָרָאנּו  ּבְ ׁשֶ ֱאלֵֹהינּו  הּוא  רּוְך  ּבָ

י עֹוָלם ָנַטע  ַתן ָלנּו ּתֹוַרת ֱאֶמת, ְוַחּיֵ ִמן ַהּתֹוִעים, ְוָנ֫

נּו  ִלּבֵ ם ּבְ תֹוָרתֹו, ְוָיׂשֵ נּו ּבְ ח ִלּבֵ תֹוֵכנּו. הּוא ִיְפּתַ ּבְ

ֵלָבב  ּבְ ּוְלׇעְבדֹו  ְרצֹונֹו  ְוַלֲעׂשֹות  ְוִיְרָאתֹו  ַאֲהָבתֹו 

ָהָלה. ֵלם, ְלַמַען לֹא ִניַגע ָלִריק ְולֹא ֵנֵלד ַלּבֶ ׁשָ

ָפֶניָך יהוה ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו,  ְיִהי ָרצֹון ִמּלְ

ה ְוִנְחֶיה ְוִנְרֶאה  ה, ְוִנְזּכֶ עֹוָלם ַהּזֶ יָך ּבָ ֹמר ֻחּקֶ ׁשְ ּנִ ׁשֶ

י  ּוְלַחּיֵ יַח  ׁשִ ַהּמָ ְימֹות  ֵני  ִלׁשְ ּוְבָרָכה  טֹוָבה  ְוִניַרׁש 

ְרָך ָכבֹוד ְולֹא ִיּדֹם, יהוה  א. ְלַמַען ְיַזּמֶ ָהעֹוָלם ַהּבָ

ִיְבַטח  ר  ֲאׁשֶ ֶבר  ֫ ַהּגֶ רּוְך  ּבָ  : אֹוֶדּךָ ְלעֹוָלם  ֱאלַֹהי 

ֲעֵדי  ַביהוה  ְטחּו  ּבִ ִמְבַטחֹו:  יהוה  ְוָהָיה  יהוה,  ּבַ

ָיּה יהוה צּור עֹוָלִמים: ְוִיְבְטחּו ְבָך יֹוְדֵעי  י ּבְ ַעד, ּכִ

ָחֵפץ  יהוה  יהוה:  יָך,  ֹדְרׁשֶ ָעַזְבּתָ  לֹא  י  ּכִ ֶמָך,  ׁשְ

יר: יל ּתֹוָרה ְוַיְאּדִ ְלַמַען ִצְדקֹו, ַיְגּדִ

ַהּתֹוִעים – עובדי עבודה זרה. לֹא ִניַגע ָלִריק – שכל יגיעתנו לא תהיה לשווא, 
ָיּה ה’ צּור  ּבְ י  ּכִ ִיכלו באבדון.  ותולדותינו לא   – ָהָלה  ַלּבֶ ֵנֵלד  ְולֹא  לחינם. 

ֶמָך – היודעים ומכירים  עֹוָלִמים – כי בה’ תמצאו מחסה עד עולם. יֹוְדֵעי ׁשְ
את גדולתך. ה’ ָחֵפץ ְלַמַען ִצְדקֹו – ה’ רוצה לזכות את ישראל, לכן ִהרבה להם 

תורה ללמוד ומצוות לקיים.
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שליח הציבור אומר חצי קדיש:

ִכְרעּוֵתּה,  ְבָרא  י  ּדִ ָעְלָמ֘א  ּבְ )אמן(  ֘א,  ַרּבָ ֵמּה  ׁשְ ׁש  ְוִיְתַקּדַ ל  ּדַ ִיְתּגַ

יכֹו֘ן  ַחּיֵ יֵחּה, )אמן( ּבְ ְרָקֵנּה ִויָקֵרב ְמׁשִ ְוַיְמִליְך ַמְלכּוֵתּה ְוַיְצַמח ּפֻ

ָקִריב, ּוִבְזַמן  ֲעָגָלא  ּבַ ָרֵאל,  ִיׂשְ ית  ּבֵ ְדׇכל  י  ּוְבַחּיֵ ּוְביֹוֵמיכֹו֘ן 

ְוִאְמרּו ָאֵמן. )אמן(

֘א. ַמּיָ Ôֵמי ָעל Ôָעַלם ּוְלָעל Ôָבַרְך ל Ô֘א מ ֵמּה ַרּבָ Ôֵהא ׁש Ôציבור וש”ץ: י

ה  ְוִיְתַעּלֶ ר  ְוִיְתַהּדָ א  ְוִיְתַנּשֵׂ ְוִיְתרֹוַמם  ַאר  ְוִיְתּפָ ח  ּבַ ּתַ ְוִיׁשְ ַרְך  ִיְתּבָ

ִריְך הּוא, )אמן(  ֘א ּבְ ֻקְדׁשָ ֵמּה ְדּ ל ׁשְ ְוִיְתַהּלָ

בשבת תשובה: 

ְרָכָת֘א ל ּבִ א ִמּכׇ ּלָ א ְלֵע֫ ּלָ ְלֵע֫ ְרָכָת֘א ל ּבִ א ִמן ּכׇ ּלָ ְלֵע֫

ָעְלָמ֘א, ְוִאְמרּו ָאֵמן. )אמן( ֲאִמיָר֘ן ּבְ ָחָת֘א ְוֶנָחָמָת֘א ּדַ ּבְ ׁשְ יָרָת֘א ּתֻ ְוׁשִ

ׇרב  ּבְ ֱאלִֹהים  ָרצֹון,  ֵעת  יהוה,  ְלָך,  ִתי  ְתִפּלָ ַוֲאִני 

ֶעָך: ֱאֶמת ִיׁשְ ָך ֲעֵנִני ּבֶ ֫ ַחְסּדֶ

ה ר ו ת ר  פ ס ת  א צ ו ה

בפתיחת ארון הקודש אומרים:

צּו  ה~ קּוָמ֮ה יהוה ְוָיֻפ֫ ְנֹסַע ָהָארֹן ַוּיֹאֶמר ֹמׁשֶ ַוְיִהי ּבִ

ֵצא  ּתֵ ּיֹון  ִמּצִ י  ּכִ ֶניָך:  ִמּפָ ְנֶאיָך  ְמׂשַ ְוָיֻנסּו  ֹאְיֶביָך 

ּתֹוָרה  ַתן  ּנָ ׁשֶ רּוְך  ּבָ ָלִם:  ִמירּוׁשָ יהוה  ּוְדַבר  תֹוָרה 

תֹו. ָ ְקֻדּשׁ ָרֵאל ּבִ ְלַעּמֹו ִיׂשְ

במדבר י

ישעיה ב

ֲעָגָלא –  ְרָקֵנּה – ישועתו. ּבַ א – שמו הגדול. ִכְרעּוֵתּה – כרצונו. ּפֻ ֵמּה ַרּבָ ׁשְ
ִריְך  א ּבְ ֻקְדׁשָ א – לעולם ולעולמי עולמים. ּדְ במהרה. ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמּיָ

ֲאִמיָרן – האמורות. א – למעלה. ּדַ הּוא – של הקדוש ברוך הוא. ְלֵעּלָ
ֶעָך – בישועת אמת. ֱאֶמת ִיׁשְ ֵעת ָרצֹון – )בעת רצון(. ּבֶ
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ְיֵהא  ְוַאְתָרְך.  ְתָרְך  ּכִ ִריְך  ּבְ ָעְלָמ֘א,  ָמֵר֘א  ּדְ ֵמּה  ׁשְ ִריְך  ּבְ
ַאֲחֵזי  ְיִמיָנְך  ּוֻפְרַקן  ְלָעַלם,  ָרֵאל  ִיׂשְ ְך  ַעּמָ ִעם  ְרעּוָתְך 
ָנא ִמּטּוב ְנהֹוָרְך,  ָל֫ ּוְלַאְמטֹוֵיי  ְך,  ׁשָ ֵבית ַמְקּדְ ּבְ ְך  ְלַעּמָ
תֹוִריְך  ּדְ ָדָמְך  ק� ַרֲעָוא  ְיֵהא  ַרֲחִמין.  ּבְ ָנא  ְצלֹוָת֫ ל  ּוְלַקּבֵ
א  יַקּיָ ַצּדִ גֹו  ּבְ ְפִקיָדא  ֲאָנא  ְוֶלֱהֵוי   , ִטיבּו֘ ּבְ ין  ַחּיִ ָלן 
ְך  ְלַעּמָ ְוִדי  ִלי  י  ּדִ ל  ּכׇ ְוַית  ָיִתי  ּוְלִמְנַטר  ָעַלי  ְלִמְרַחם 
ַאְנּתְ  א,  ּלָ ְלֹכ֫ ּוְמַפְרֵנס  א  ּלָ ְלֹכ֫ ָזן  הּוא  ַאְנּתְ  ָרֵאל.  ִיׂשְ
֘א,  ַמְלַכּיָ ַעל  יט  ּלִ ְדׁשַ הּוא  ַאְנּתְ  א,  ּלָ ּכֹ֫ ַעל  יט  ּלִ ׁשַ הּוא 
ִריְך  ּבְ ֘א  ְדֻקְדׁשָ ֘א  ַעְבּדָ ֲאָנ֘א  ִהיא.  יָלְך  ּדִ ּוַמְלכּוָת֘א 
ׇכל  ּבְ אֹוַרְיֵתּה  יַקר  ּדִ י  ּמֵ ּוִמּקַ ּה  ַקּמֵ יְדָנא  ָסִג֫ ּדְ הּוא, 
ֱאָלִהין  ר  ּבַ ַעל  ְוָלא  יְצָנא  ָרִח֫ ֱאָנׁש  ַעל  ן. ָלא  ְוִעּדָ ן  ִעּדָ
הּוא ֱאָלָה֘א ְקׁשֹוט,  ֘א, ּדְ ַמּיָ אָלָה֘א ִדׁשְ א ּבֵ יְכָנא, ֶאּלָ ָסִמ֫
ד  ְלֶמְעּבַ א  ּוַמְסּגֵ ְקׁשֹוט,  ּוְנִבי֫אֹוִהי  ְקׁשֹוט,  ְואֹוַרְיֵתּה֮ 
֮א  יׁשָ יָר֮א ַקּדִ ֵמּה ַיּקִ ּה ֲאָנא ָרִחיץ, ְוִלׁשְ ָטְבָון ּוְקׁשֹוט. ּבֵ
אי  ִלּבָ ח  ִתְפּתַ ּדְ ָדָמְך֘  ַרֲעָו֘א ק� ְיֵהא  ָחן.  ּבְ ׁשְ ּתֻ ֵאַמר  ֲאָנא 
ְך  ֘א ְדׇכל ַעּמָ אי ְוִלּבָ ִלּבָ ֲאִלין ּדְ ִלים ִמׁשְ אֹוַרְיָת֘א, ְוַתׁשְ ּבְ

ָלם. י֘ן ְוִלׁשְ ָרֵאל ְלַטב ּוְלַחּיִ ִיׂשְ

זוהר ויקהל

ּוְמקֹוֶמָך.  ְתְרָך  ּכִ רּוְך  ּבָ ָהעֹוָלם,  ֲאדֹון  ל  ׁשֶ מֹו  ׁשְ רּוְך  ּבָ  - ֵמּה  ׁשְ ִריְך  ּבְ תרגום 
ָך,  ׁשְ ִמְקּדָ ֵבית  ּבְ ָך  ְלַעּמְ ַהְרֵאה  ְיִמיְנָך  ע  ְוֵיׁשַ ְלעֹוָלם,  ָרֵאל  ִיׂשְ ָך  ַעּמְ ִעם  ְרצֹוְנָך  ְיִהי 

ֲאִריְך  ּתַ ׁשֶ ָפֶניָך  ִמּלְ ָרצֹון  ְיִהי  ַרֲחִמים.  ּבְ ִפּלֹוֵתינּו  ּתְ ל  ּוְלַקּבֵ ִמּטּוב אֹוְרָך,  ָלנּו  יַע  ּפִ ּוְלַהׁשְ

ל  ּכׇ ְוֶאת  אֹוִתי  ֹמר  ְוִלׁשְ ָעַלי  ְלַרֵחם  יִקים  ִדּ ַהּצַ ין  ּבֵ ִנְמֶנה  ֲאִני  ְוֶאְהֶיה  ֶחֶסד,  ּבְ ים  ַחּיִ ָלנּו 

יט  ּלִ ׁשַ הּוא  ה  ַאּתָ ַלּכֹל,   ּוְמַפְרֵנס  ַלּכֹל  ָזן  הּוא  ה  ַאּתָ ָרֵאל.  ִיׂשְ ָך  ְלַעּמְ ר  ַוֲאׁשֶ ִלי  ר  ֲאׁשֶ

ל  ׁשֶ ַעְבּדֹו  ֲאִני  ִהיא.  ָך  ּלְ ׁשֶ ְלכּות  ְוַהּמַ ָלִכים,  ַהּמְ ַעל  יט  ּלִ ַ ַהׁשּ הּוא  ה  ַאּתָ ַהּכֹל.  ַעל 

ָוֵעת.  ֵעת  ׇכל  ּבְ ּתֹוָרתֹו  בֹוד  ּכְ ְפֵני  ּוִמּלִ ְלָפָניו  ֲאִני  ֲחֶוה  ּתַ ּוִמׁשְ הּוא,  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ

הּוא  ׁשֶ ַמִים,  ָ ַהׁשּ אלֵֹהי  ּבֵ א  ֶאּלָ סֹוֵמְך,  ֲאִני  ַמְלָאְך  ַעל  ְולֹא  בֹוֵטַח  ֲאִני  ָאָדם  ַעל  לֹא 

ֲאִני  ּבֹו  ֶוֱאֶמת.  ֶחֶסד  ַלֲעׂשֹות  ה  ּוַמְרּבֶ ֱאֶמת,  ּוְנִביָאיו  ֱאֶמת,  ְותֹוָרתֹו  ֱאֶמת,  ֱאלִֹהים 

ח  ְפּתַ ּתִ ׁשֶ ָפֶניָך  ִמְלּ ָרצֹון  ְיִהי  חֹות.  ּבָ ׁשְ ּתִ אֹוֵמר  ֲאִני  דֹוׁש  ַהּקָ ד  ְכּבָ ַהּנִ מֹו  ְוִלׁשְ בֹוֵטַח, 

לֹום. ּוְלׁשָ ים  ּוְלַחּיִ ְלטֹוָבה  ָרֵאל  ִיׂשְ ָך  ַעּמְ ל  ּכׇ ְוֵלב  י  ִלּבִ ֲאלֹות  ִמׁשְ א  ּוְתַמּלֵ ּתֹוָרה,  ּבַ י  ִלּבִ

ר ֱאָלִהין – )לפי דניאל ג, כה - פירושו מלאך(. ּבַ
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הש”ץ נוטל את ספר התורה ואומר:

ו: מֹו ַיְחּדָ י, ּוְנרֹוְמָמ֮ה ׁשְ לּו ַליהוה ִאּתִ ּדְ ּגַ
סוגרים את ארון הקודש. בהליכת הש”ץ אל הבימה הקהל עונה:

ְוַההֹוד,  ַצח  ְוַהּנֵ ְפֶאֶרת  ְוַהּתִ בּוָרה  ְוַהּגְ ֘ה  ֻדּלָ ַהּגְ יהוה  ְלָך 

א  ְתַנּשֵׂ ְוַהּמִ ְמָלָכה  ַהּמַ יהוה  ְלָך  ּוָבָאֶרץ,  ַמִים  ָ ּשׁ ּבַ ֹכל  י  ּכִ

ְלֹכל ְלרֹאׁש: 

ֲחוּו ַלֲהֹדם ַרְגָליו ָקדֹוׁש הּוא:  ּתַ רֹוְממּו יהוה ֱאלֵֹהינּו ְוִהׁשְ

ָקדֹוׁש  י  ּכִ ׇקְדׁשֹו,  ְלַהר  ֲחוּו  ּתַ ְוִהׁשְ ֱאלֵֹהינּו  יהוה  רֹוְממּו 

יהוה ֱאלֵֹהינּו:

ִרית  ּבְ ְוִיְזּכֹור  ֲעמּוִסים,  ַעם  ְיַרֵחם  הּוא  ָהַרֲחִמים  ַאב 

ֵיֶצר  עֹות ָהָרעֹות, ְוִיְגַער ּבְ ָ יל ַנְפׁשֹוֵתינּו ִמן ַהּשׁ ֵאיָתִנים, ְוַיּצִ

א  ׂשּוִאים, ְוָיֹחן אֹוָתנּו ִלְפֵלַטת עֹוָלִמים, ִויַמּלֵ ָהָרע ִמן ַהּנְ

ה טֹוָבה ְיׁשּוָעה ְוַרֲחִמים. ִמּדָ ֲאלֹוֵתינּו ּבְ ִמׁשְ

מניחים את הספר על שולחן הקריאה, והקורא לעולים לתורה אומר:

ַעּמֹו  ּוְפֵלַטת  ֵלָטֵתנּו  ּפְ ְוָיֹחן  ָקרֹוב,  ְזַמן  ּבִ ָעֵלינּו  ַמְלכּותֹו  ְוֵתָרֶאה  ֶלה  ְוִתּגָ
ָרֵאל ְלֵחן ּוְלֶחֶסד ּוְלַרֲחִמים ּוְלָרצֹון, ְוֹנאַמר ָאֵמן.  ית ִיׂשְ ּבֵ

בן  )פלוני  ַיֲעֹמד  ְקָרב,  ּכֵֹהן  ַלּתֹוָרה.  ָכבֹוד  ּוְתנּו  ֵלאלֵֹהינּו  ֹגֶדל  ָהבּו֮  ַהּכֹל 
פלוני( ַהּכֵֹהן )אם אין כהן - יאמר ’יעמוד פלוני בן פלוני הלוי ]או: ישראל[ במקום 

תֹו. ָ ְקֻדּשׁ ָרֵאל ּבִ ַתן ּתֹוָרה ְלַעּמֹו ִיׂשְ ּנָ רּוְך ׁשֶ כהן’(. ּבָ

ֶכם ַהּיֹום: ּלְ ים ּכֻ יהוה ֱאלֵֹהיֶכם ַחּיִ ֵבִקים ּבַ ם ַהּדְ הקהל עונה: ְוַאּתֶ

הקריאות בתורה מעמ’ 623 ואילך. 

תהלים לד

דברי הימים א כט

תהלים צט

דברים ד

ַעם ֲעמּוִסים – הנשואים על ידי ה’ מעת היותם לעם. ֵאיָתִנים – האבות. ְוִיְגַער 
ׂשּוִאים – )ישראל, עפ”י ישעיה מו, ג(. ְוָיֹחן  ֵיֶצר ָהָרע – )שלא ישלוט(. ַהּנְ ּבְ

– יחונן )לשון חנינה(. 
ֵלָטֵתנּו – שאריתנו.  ְפּ
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ברכת התורה לפני הקריאה

העולה יחזיק בשתי ידות הספר, יסתכל במקום שיקראו לו, 

ואח”כ יעצום עיניו או יסב פניו ויאמר בקול רם:

ְרכּו ֶאת יהוה ַהְמֹבָרְך. ּבָ

רּוְך יהוה ַהְמֹבָרְך ְלעֹוָלם ָוֶעד. הקהל עונה: ּבָ

רּוְך יהוה ַהְמֹבָרְך ְלעֹוָלם ָוֶעד. העולה חוזר: ּבָ

ומברך:

ַחר  ר ּבָ֫ ה יהוה ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאׁשֶ רּוְך ַאּתָ ּבָ

ה  רּוְך ַאּתָ ַתן ָלנּו ֶאת ּתֹוָרתֹו. ּבָ ים, ְוָנ֫ ל ָהַעּמִ נּו ִמּכׇ ּבָ֫

יהוה, נֹוֵתן ַהּתֹוָרה.

הקורא יקרא בקול רם )והעולה קורא עמו בלחש(.

הברכה שלאחר הקריאה

אחר הקריאה מברך העולה בקול:

ַתן  ר ָנ֫ ה יהוה ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאׁשֶ רּוְך ַאּתָ ּבָ

רּוְך  ּבָ תֹוֵכנּו.  ּבְ ָנַטע  עֹוָלם  י  ְוַחּיֵ ֱאֶמת  ּתֹוַרת  ָלנּו 

ה יהוה, נֹוֵתן ַהּתֹוָרה. ַאּתָ

אין אומרים חצי קדיש אחרי קריאת התורה במנחה.

וגלילה הגבהה 

מגביהים את הספר כדי שיראה הקהל את הכתב וכורעים ואומרים:

י  ּפִ ַעל  ָרֵאל:  ִיׂשְ ֵני  ּבְ ִלְפֵני  ה  ֹמׁשֶ ם  ׂשָ ר  ֲאׁשֶ ַהּתֹוָרה  ְוֹזאת 

ה. ַיד ֹמׁשֶ יהוה ּבְ

דברים ד 
במדבר ט

י עֹוָלם – )תורה שבעלŒפה(.  ּתֹוַרת ֱאֶמת – )תורה שבכתב(. ְוַחּיֵ
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אחר הגבהת ספר התורה אומרים:

ְוֵעָדה:  ִרים  ְיׁשָ סֹוד  Ôּב ֵלָבב,  ׇכל  ּבְ יהוה  אֹוֶדה  ַהְללּוָיּה, 

ְוָהָדר  הֹוד  ֶחְפֵציֶהם:  ְלׇכל  ים  רּוׁשִ ּדְ יהוה,  י  ַמֲעׂשֵ ֹדִלים  Ôּג

ַחּנּון  ְלִנְפְלֹאָתיו,  ה  ָעׂשָ ֵזֶכר  ִצְדָקתֹו ֹעֶמֶדת ָלַעד:  Ôו לֹו,  ע� ּפָ

ַח  ִריתֹו: ּכֹ ְוַרחּום יהוה: ֶטֶרף ָנַתן ִליֵרָאיו, ִיְזּכֹר ְלעֹוָלם ּבְ

ָיָדיו  י  ַמֲעׂשֵ ּגֹוִים:  ַנֲחַלת  ָלֶהם  ָלֵתת  ְלַעּמֹו,  יד  ִהּגִ יו  ַמֲעׂשָ

מּוִכים ָלַעד ְלעֹוָלם,  Ôּקּוָדיו: ס ל ּפִ ט, ֶנֱאָמִנים ּכׇ ּפָ ֱאֶמת ּוִמׁשְ

ְלעֹוָלם  ה  ִצּוָ ְלַעּמֹו,  ַלח  ׁשָ דּות  Ôּפ ר:  ְוָיׁשָ ֱאֶמת  ּבֶ ֲעׂשּוִים 

יהוה,  ִיְרַאת  ׇחְכָמה  ית  ֵראׁשִ מֹו:  ׁשְ ְונֹוָרא  ָקדֹוׁש  ִריתֹו,  ּבְ

תֹו ֹעֶמֶדת ָלַעד: ִהּלָ Ôיֶהם, ּת ֶכל טֹוב ְלׇכל ֹעׂשֵ ׂשֵ

ִמְצֹוָתיו ָחֵפץ ְמֹאד:  Ôֵרי ִאיׁש ָיֵרא ֶאת יהוה, ּב ַהְללּוָיּה, ַאׁשְ

ר  ָוֹעׁשֶ הֹון  ְיֹבָרְך:  ִרים  ְיׁשָ ּדֹור  ַזְרעֹו,  ִיְהֶיה  ָאֶרץ  ּבָ ּבֹור  ִגּ

ִרים,  ַלְיׁשָ ְך אֹור  ֹחׁשֶ ּבַ ָזַרח  ָלַעד:  ֹעֶמֶדת  ִצְדָקתֹו  Ôו ֵביתֹו,  ּבְ

ָבָריו  ל ּדְ ַכְלּכֵ Ôיק: טֹוב ִאיׁש חֹוֵנן ּוַמְלֶוה, י ַחּנּון ְוַרחּום ְוַצּדִ

יק:  ֵזֶכר עֹוָלם ִיְהֶיה ַצּדִ Ôי ְלעֹוָלם לֹא ִיּמֹוט, ל ט: ּכִ ּפָ ִמׁשְ ּבְ

ָסמּוְך  יהוה:  ּבַ ֻטַח  ּבָ ִלּבֹו  ָנכֹון  ִייָרא,  לֹא  ָרָעה  מּוָעה  ְ ִמּשׁ

ר ָנַתן ָלֶאְביֹוִנים,  ּזַ ר ִיְרֶאה ְבָצָריו: ּפִ ִלּבֹו לֹא ִייָרא, ַעד ֲאׁשֶ

ִיְרֶאה  ע  ָרׁשָ ָכבֹוד:  ּבְ רּום  ּתָ ַקְרנֹו  ָלַעד,  ֹעֶמֶדת  ִצְדָקתֹו 

ִעים ּתֹאֵבד: ֲאַות ְרׁשָ יו ַיֲחרֹק ְוָנָמס, ּתַ ּנָ ְוָכַעס, ׁשִ

תהלים קיא

שם קיב

 – ֶנֱאָמִנים  מזון.   – ֶטֶרף  מובנים.   – ים  רּוׁשִ ּדְ במועצת.  באסיפה,   – סֹוד  ּבְ
אמיתיים. ְסמּוִכים – חזקים.

ִיְרֶאה ְבָצָריו - יראה את מפלת אויביו. ִיְרֶאה ְוָכַעס - )יראה בהצלחת הצדיק(.
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הש”ץ נוטל את ספר התורה ואומר:

מֹו ְלַבּדֹו ב ׁשְ ּגָ י ִנׂשְ ם יהוה ּכִ ְיַהְללּו ֶאת ׁשֵ

והקהל ממשיך אתו:

֘ה  ִהּלָ ּתְ ְלַעּמֹו,  ֶקֶרן  ֶרם  ֫ ַוּיָ ָמִים:  ְוׁשָ ֶאֶרץ  ַעל  הֹודֹו֘ 

, ַהְללּוָיּה: ָרֵאל ַעם ְקרֹבֹו֘ ְלׇכל ֲחִסיָדיו, ִלְבֵני ִיׂשְ

י  ֵבי ָבּה: ּכִ ׁשְ ֵבל ְויֹ֫ ְלָדִוד ִמְזמֹור, ַליהוה ָהָאֶרץ ּוְמלֹוָאּה, ּתֵ

ַיֲעֶלה ְבַהר  ָה: ִמי  ְיָסָדּה, ְוַעל ְנָהרֹות ְיכֹוְנֶנ֫ ים  ַיּמִ הּוא ַעל 

ר  ִים ּוַבר ֵלָבב, ֲאׁשֶ ְמקֹום ׇקְדׁשֹו: ְנִקי ַכּפַ֫ יהוה, ּוִמי ָיקּום ּבִ

ְבָרָכה  א  ִיּשָׂ ְלִמְרָמה:  ע  ּבַ ִנׁשְ ְולֹא  י  ַנְפׁשִ ְוא  ָ ַלּשׁ א  ָנׂשָ לֹא 

י  יו, ְמַבְקׁשֵ עֹו: ֶזה ּדֹור ּדְֹרׁשָ ֵמֵאת יהוה, ּוְצָדָקה ֵמֱאלֵֹהי ִיׁשְ

ְתֵחי  אּו ּפִ ׂשְ יֶכם ְוִהּנָ ָעִרים ָראׁשֵ אּו ׁשְ ָפֶניָך ַיֲעֹקב, ֶסָלה: ׂשְ

בֹוד, יהוה ִעּזּוז  בֹוד: ִמי ֶזה ֶמֶלְך ַהּכָ עֹוָלם, ְוָיבֹוא ֶמֶלְך ַהּכָ

אּו  יֶכם ּוׂשְ ָעִרים ָראׁשֵ אּו ׁשְ ּבֹור ִמְלָחָמה: ׂשְ ְוִגּבֹור, יהוה ּגִ

בֹוד,  בֹוד: ִמי הּוא ֶזה ֶמֶלְך ַהּכָ ְתֵחי עֹוָלם, ְוָיֹבא ֶמֶלְך ַהּכָ ּפִ

בֹוד, ֶסָלה: יהוה ְצָבאֹות הּוא ֶמֶלְך ַהּכָ

מכניסים את ספר התורה לארון הקודש ואומרים:

ָרֵאל: ּוְבֻנֹחה יֹאַמר, ׁשּוָב֮ה יהוה ִרְבבֹות ַאְלֵפי ִיׂשְ

ָך: ּכֲֹהֶניָך  ה ַוֲארֹון ֻעּזֶ קּוָמ֮ה יהוה ִלְמנּוָחֶתָך, ַאּתָ

ָך  ֫ ִוד ַעְבּדֶ ֲעבּור ּדָ נּו: ּבַ ׁשּו ֶצֶדק, ַוֲחִסיֶדיָך ְיַרּנֵ֫ ִיְלּבְ

י ָלֶכם,  י ֶלַקח טֹוב ָנַתּתִ יֶחָך: ּכִ ֵני ְמׁשִ ב ּפְ ׁשֵ ַאל ּתָ

תהלים קמח

שם כד

במדבר י

תהלים קלב

י – לא  ְוא ַנְפׁשִ ָ א ַלּשׁ ּוְמלֹוָאּה – כל אשר בה. ּוַבר ֵלָבב – טהורŒלב. לֹא ָנׂשָ
יו – כזה הוא  א – יקבל. ּוְצָדָקה – וחסד. ֶזה ּדֹור ּדְֹרׁשָ נשבע בשמי לשקר. ִיּשָׂ

אּו – התרוממו. ִעּזּוז – חזק מאוד.  ׂשְ הדור של דורשי ה’. ְוִהּנָ

ארון   – ָך  ֻעּזֶ ַוֲארֹון  אל תוך רבבות.   – ִרְבבֹות  )הארון(.  נח  כאשר   – ּוְבֻנֹחה 
 – ב  ׁשֵ ּתָ ַאל  יתאזרו בצדק.  ֶצֶדק –  ׁשּו  ִיְלּבְ הברית שבו אתה מראה את עוזך. 

)ריקם(. ֶלַקח – תורה.
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ֲחִזיִקים  ַלּמַ ִהיא  ים  ַחּיִ ֵעץ  ֲעֹזבּו:  ּתַ ַאל  ּתֹוָרִתי 

ְוׇכל  ַעם  ֹנ֫ ַדְרֵכי  ָרֶכיָה  ּדְ ר:  ָ ְמֻאּשׁ יָה  ְוֹתְמֶכ֫ ּה,  ּבָ

ּוָבה,  יֵבנּו יהוה ֵאֶליָך ְוָנׁש֫ לֹום: ֲהׁשִ ְנִתיבֹוֶתיָה ׁשָ

ֶדם: ֶק֫ ׁש ָיֵמינּו ּכְ ַחּדֵ

שליח ציבור אומר חצי קדיש:

ִכְרעּוֵתּה,  ְבָרא  י  ּדִ ָעְלָמ֘א  ּבְ )אמן(  ֘א,  ַרּבָ ֵמּה  ׁשְ ׁש  ְוִיְתַקּדַ ל  ּדַ ִיְתּגַ

יכֹו֘ן  ַחּיֵ יֵחּה, )אמן( ּבְ ְרָקֵנּה ִויָקֵרב ְמׁשִ ְוַיְמִליְך ַמְלכּוֵתּה ְוַיְצַמח ּפֻ

ָקִריב, ּוִבְזַמן  ֲעָגָלא  ּבַ ָרֵאל,  ִיׂשְ ית  ּבֵ ְדׇכל  י  ּוְבַחּיֵ ּוְביֹוֵמיכֹו֘ן 

ְוִאְמרּו ָאֵמן. )אמן(

֘א. ַמּיָ Ôֵמי ָעל Ôָעַלם ּוְלָעל Ôָבַרְך ל Ô֘א מ ֵמּה ַרּבָ Ôֵהא ׁש Ôגם הקהל אומר: י

ה  ְוִיְתַעּלֶ ר  ְוִיְתַהּדָ א  ְוִיְתַנּשֵׂ ְוִיְתרֹוַמם  ַאר  ְוִיְתּפָ ח  ּבַ ּתַ ְוִיׁשְ ַרְך  ִיְתּבָ

ִריְך הּוא, )אמן(  ֘א ּבְ ֻקְדׁשָ ֵמּה ְדּ ל ׁשְ ְוִיְתַהּלָ

בשבת תשובה: 

ְרָכָת֘א ל ּבִ א ִמּכׇ ּלָ א ְלֵע֫ ּלָ ְלֵע֫ ְרָכָת֘א ל ּבִ א ִמן ּכׇ ּלָ ְלֵע֫

ָעְלָמ֘א, ְוִאְמרּו ָאֵמן. )אמן( ֲאִמיָר֘ן ּבְ ָחָת֘א ְוֶנָחָמָת֘א ּדַ ּבְ ׁשְ יָרָת֘א ּתֻ ְוׁשִ

משלי ד

שם ג

איכה ה

ֲעָגָלא –  ְרָקֵנּה – ישועתו. ּבַ א – שמו הגדול. ִכְרעּוֵתּה – כרצונו. ּפֻ ֵמּה ַרּבָ ׁשְ
ִריְך  א ּבְ ֻקְדׁשָ א – לעולם ולעולמי עולמים. ּדְ במהרה. ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמּיָ

ֲאִמיָרן – האמורות.  א – למעלה. ּדַ הּוא – של הקדוש ברוך הוא. ְלֵעּלָ
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ומצמידים את  וחוזרים בשלושה צעדים למקום,  פוסעים שלושה צעדים אחורה 

הרגליים זו לזו, ”רגל ישרה”. מתפללים בלחש בעיניים עצומות או מסתכלים רק 

בסידור. מרכזים את כל כח הכוונה בעת התפילה. אין לזוז מן המקום, ואין להפסיק 

אף לא לדבר שבקדושה.

במילה  הברכיים  את  כופפים  ובסופה,  אבות  ברכת  שבתחילת  ה’”  אתה  ב”ברוך 

”ברוך”, משתחווים במילה ”אתה”, ומזדקפים ואומרים את השם.

ע ב ש ת  ל י פ ת

ם יהוה ֶאְקָרא ָהבּו ֹגֶדל ֵלאלֵֹהינּו: י ׁשֵ ּכִ

ָך: ֶת֫ ִהּלָ יד ּתְ ח, ּוִפי ַיּגִ ְפּתָ ָפַתי ּתִ ֲאֹדָני ׂשְ

א. אבות

ה יהוה ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו, ֱאלֵֹהי  רּוְך ַאּתָ ּבָ

דֹול  ַאְבָרָהם, ֱאלֵֹהי ִיְצָחק, ֵואלֵֹהי ַיֲעֹקב, ָהֵאל ַהּגָ

ּבֹור ְוַהּנֹוָרא, ֵאל ֶעְליֹון, ּגֹוֵמל ֲחָסִדים טֹוִבים,  ַהּגִ

ְוקֹוֵנה ַהּכֹל, ְוזֹוֵכר ַחְסֵדי ָאבֹות ּוֵמִביא גֹוֵאל ִלְבֵני 

ַאֲהָבה. מֹו ּבְ ְבֵניֶהם ְלַמַען ׁשְ

בשבת תשובה מוסיפים ”זכרנו” )ואם שכח אינו חוזר(:

ים, ְלַמַעְנָך  ֵסֶפר ַהַחּיִ ים, ְוׇכְתֵבנּו ּבְ ַחּיִ ים ֶמֶלְך ָחֵפץ ּבַ ׇזְכֵרנּו ְלַחּיִ

ים. ֱאלִֹהים ַחּיִ

יהוה,  ה  ַאּתָ רּוְך  ּבָ ּוָמֵגן.  יַע  ּומֹוׁשִ עֹוֵזר  ֶמֶלְך 

ָמֵגן ַאְבָרָהם.

ב. גבורות

֮ה,  ַאּתָ ֵמִתים  ה  ְמַחּיֵ ֲאֹדָני,  ְלעֹוָלם,  ּבֹור  ּגִ ה  ַאּתָ

יַע, ַרב ְלהֹוׁשִ

דברים לב

תהלים נא

הרגשתנו.  מצד   – ְוַהּנֹוָרא  מעשיו.  מצד   – ּבֹור  ַהּגִ עצמותו.  מצד   – דֹול  ַהּגָ
ְוקֹוֵנה – ובורא. 

יַע – מחלצו מצרה. ּוָמֵגן – מפני פגע שלא יבוא.  עֹוֵזר – לאדם במאמציו. ּומֹוׁשִ
יַע – רב יכולת להושיע.  ַרב ְלהֹוׁשִ
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מתחילים להזכיר ”מוריד הטל” בתפילת מוסף של יום א’ של פסח, ו”משיב הרוח” 
לראש  חוזר  הגשם”  ”מוריד  בקיץ  ואמר  טעה  עצרת.  שמיני  של  מוסף  מתפילת 
ואמר  טעה  אם  בחורף  אבל  התפילה.  לראש  חוזר   - הברכה  סיים  ואם  הברכה, 
לפני  נזכר  חוזר.  אינו   - החתימה  של  ה’”  אתה  ”ברוך  אמר  וכבר  הטל”  ”מוריד 

שסיים את הברכה, יאמר שם ”משיב הרוח ומוריד הגשם” וימשיך.

בקיץ:

ל, מֹוִריד ַהּטַ
בחורף:

ם, ׁשֶ יב ָהרּוַח ּומֹוִריד ַהּגֶ ִ ַמּשׁ

ים,  ַרֲחִמים ַרּבִ ה ֵמִתים ּבְ ֶחֶסד, ְמַחּיֵ ים ּבְ ל ַחּיִ ְמַכְלּכֵ

ֲאסּוִרים,  יר  ּוַמּתִ חֹוִלים,  ְורֹוֵפא  נֹוְפִלים,  סֹוֵמְך 

בּורֹות  ַעל ּגְ ֵני ָעָפר. ִמי ָכמֹוָך ּבַ ם ֱאמּוָנתֹו ִליׁשֵ ּוְמַקּיֵ

ה ּוַמְצִמיַח ְיׁשּוָעה. ְך, ֶמֶלְך ֵמִמית ּוְמַחּיֶ ּוִמי ֫דֹוֶמה ּלָ
בשבת תשובה מוסיפים ”מי כמוך” )ואם שכח אינו חוזר(:

ַרֲחִמים. ים ּבְ ִמי ָכמֹוָך ָאב ָהַרֲחָמן זֹוֵכר ְיצּוָריו ְלַחּיִ

יהוה,  ה  ַאּתָ רּוְך  ּבָ ֵמִתים.  ְלַהֲחיֹות  ה  ַאּתָ ְוֶנֱאָמן 

ִתים. ה ַהּמֵ ְמַחּיֵ
כשמגיע הש”ץ לברכת קדושת השם, עומדים ואומרים ״קדושה״.

ֵני ָעָפר  יב ָהרּוַח – עושה שתהא רוח נושבת. ֱאמּוָנתֹו – הבטחתו. ִליׁשֵ ִ ַמּשׁ
בּורֹות – )הגבורות שנאמרו לעיל: מחיה מתים, משיב  ּגְ ַעל  ּבַ – לשוכני עפר. 

הרוח, מכלכל חיים וכו’(. 

סֹוד  יַח  ׂשִ ֹנַעם  ּכְ והערצה.  קדושה  דברי  לפניך  ֹנאמר   – ְוַנֲעִריָצְך  ְך  יׁשָ ַנְקּדִ
 – ים  ׁשִ ּלְ ַהְמׁשַ הקדושים.  המלאכים  אסיפת  שיחת  כנעימת   – ֹקֶדׁש  ְרֵפי  ׂשַ

האומרים שלוש פעמים. 

...................................................................................................

קדושה

ים  ׁשִ ּלְ ְרֵפי ֹקֶדׁש ַהְמׁשַ יַח סֹוד ׂשַ ֹנַעם ׂשִ ְך ְוַנֲעִריָצְך ּכְ יׁשָ ַנְקּדִ

תּוב ַעל ַיד ְנִביֶאָך~ ְוָקָרא ֶזה ֶאל ֶזה ְוָאַמר~ ּכָ ה, ּכַ ָ ְלָך ְקֻדּשׁ

בֹודֹו:  Ôלֹא ׇכל ָהָאֶרץ ּכ Ôָבאֹות, מ Ôָקדֹוׁש, ָקדֹוׁש, ָקדֹוׁש יהוה צ

ִחים ְואֹוְמִרים~ ּבְ ָתם ְמׁשַ ְלֻעּמָ

קֹומֹו:  Ôבֹוד יהוה ִמּמ Ôרּוְך ּכ ּבָ

תּוב ֵלאֹמר~ ָך ּכָ ּוְבִדְבֵרי ׇקְדׁשְ

לּוָיּה: Ôדֹר ָודֹר, ַהל Ôעֹוָלם, ֱאלַֹהִיְך ִצּיֹון ל Ôִיְמלְֹך יהוה ל

ישעיה ו

יחזקאל ג

תהלים קמו
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ג. קדושת השם

יֹום  ׇכל  ּבְ ים  ּוְקדֹוׁשִ ָקדֹוׁש,  ְמָך  ְוׁשִ ָקדֹוׁש  ה  ַאּתָ

ה.  ּתָ ָא֫ ְוָקדֹוׁש  דֹול  ּגָ ֶמֶלְך  ֵאל  י  ּכִ ָלה,  ּסֶ לּוָך  ְיַהּלְ

יהוה,  ה  ַאּתָ רּוְך  ּבָ

דֹוׁש.  ָהֵאל ַהּקָ

בשבת תשובה: 

דֹוׁש. ֶלְך ַהּקָ ה יהוה, ַהּמֶ רּוְך ַאּתָ ּבָ

ואם טעה ואמר ”האל הקדוש” חוזר לראש 

התפילה.

ד. קדושת היום

ּגֹוי  ָרֵאל  ִיׂשְ ָך  ַעּמְ ּכְ ּוִמי  ֶאָחד,  ְמָך  ְוׁשִ ֶאָחד  ה  ַאּתָ

ה, ַוֲעֶטֶרת ְיׁשּוָעה, יֹום  ֻדּלָ ּגְ ְפֶאֶרת  ָאֶרץ. ּתִ ֶאָחד ּבָ

ִיְצָחק  ָיֵגל,  ַאְבָרָהם   . ָנַתּתָ ָך  ְלַעּמְ ה  ָ ּוְקֻדּשׁ ְמנּוָחה 

ן, ַיֲעֹקב ּוָבָניו ָינּוחּו בֹו. ְמנּוַחת ַאֲהָבה ּוְנָדָבה,  ְיַרּנֵ

ְלָוה  ְוׁשַ לֹום  ׁשָ ְמנּוַחת  ֶוֱאמּוָנה,  ֱאֶמת  ְמנּוַחת 

ּה,  ה רֹוֶצה ּבָ ַאּתָ ֵלָמה ׁשָ ֵקט ָוֶבַטח, ְמנּוָחה ׁשְ ְוַהׁשְ

ְוַעל  ְמנּוָחָתם  ִהיא  ָך  ֵמִאּתְ י  ּכִ ְוֵיְדעּו  ָבֶניָך  ירּו  ַיּכִ

ֶמָך. יׁשּו ֶאת ׁשְ ְמנּוָחָתם ַיְקּדִ

ִבְמנּוָחֵתנּו,  ָנא  ְרֵצה  ֲאבֹוֵתינּו,  ֵואלֵֹהי  ֱאלֵֹהינּו 

ֵענּו  ּבְ ׂשַ תֹוָרֶתָך,  ְבּ ֶחְלֵקנּו  ְוֵתן  ִמְצֹוֶתיָך  ּבְ נּו  ׁשֵ ַקּדְ

נּו  ִלּבֵ ְוַטֵהר  יׁשּוָעֶתָך,  ּבִ נּו  ַנְפׁשֵ ח  ּמַ ְוׂשַ ִמּטּוֶבָך 

ַאֲהָבה  ּבְ ֱאלֵֹהינּו  ְוַהְנִחיֵלנּו יהוה  ֱאֶמת.  ּבֶ ָך  ְלׇעְבּדְ

ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ּכׇ ָבם  ְוָינּוחּו  ָך,  ׇקְדׁשֶ תֹות  ּבְ ׁשַ ּוְבָרצֹון 

ת. ּבָ ׁש ַהׁשַּ ה יהוה, ְמַקּדֵ רּוְך ַאּתָ ֶמָך. ּבָ י ׁשְ ׁשֵ ְמַקּדְ

ים – מלאכי הקודש )וגם ישראל המקדשים את שמך(.  ּוְקדֹוׁשִ
ְוַעל ְמנּוָחָתם וכו’ - ועל ידי מנוחתם בשבת מתקדש שם ה’. 
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ה. עבודה

ָתם  ְוִלְתִפּלָ ָרֵאל  ִיׂשְ ָך  ַעּמְ ּבְ ֱאלֵֹהינּו  יהוה  ְרֵצה 

י  ֵ ְוִאּשׁ יֶתָך,  ּבֵ ִלְדִביר  ָהֲעבֹוָדה  ֶאת  ב  ְוָהׁשֵ ֵעה,  ׁשְ

ָרצֹון,  ּבְ ל  ְתַקּבֵ ַאֲהָבה  ּבְ ְמֵהָרה  ָתם  ּוְתִפּלָ ָרֵאל  ִיׂשְ

ָך. ָרֵאל ַעּמֶ ִמיד ֲעבֹוַדת ִיׂשְ ּוְתִהי ְלָרצֹון ּתָ

בשבת ראש חודש ובשבת חול המועד מוסיפים כאן ”יעלה ויבוא”.

שכח ולא אמר ”יעלה ויבוא”, חוזר ל”רצה”. ואם גמר תפילתו, חוזר לראש.

ואם נזכר בדיוק כשסיים ’המחזיר שכינתו לציון’ אומר ’יעלה ויבוא’ שם, 

וממשיך ’מודים’. 

...................................................................................................

ויבוא יעלה 

ְוֵיָרֶאה  יַע  ֫ ְוַיּגִ ְוָיבֹוא  ַיֲעֶלה  ֲאבֹוֵתינּו,  ֵואלֵֹהי  ֱאלֵֹהינּו 

ְוִזְכרֹון  ּוִפְקדֹוֵננּו  ִזְכרֹוֵננּו  ֵכר  ְוִיּזָ ֵקד  ְוִיּפָ ַמע  ָ ְוִיּשׁ ְוֵיָרֶצה 

ַלִים  ְירּוׁשָ ְוִזְכרֹון  ָך  ֫ ַעְבּדֶ ִוד  ּדָ ן  ּבֶ יַח  ָמׁשִ ְוִזְכרֹון  ֲאבֹוֵתינּו 

ָרֵאל, ְלָפֶניָך, ִלְפֵלָטה  ית ִיׂשְ ָך ּבֵ ל ַעּמְ ָך ְוִזְכרֹון ּכׇ ִעיר ׇקְדׁשֶ

יֹום ּבְ לֹום  ּוְלׁשָ ים  ְלַחּיִ ּוְלַרֲחִמים  ּוְלֶחֶסד  ְלֵחן  ְלטֹוָבה 
בראש חודש: 

רֹאׁש ַהֹחֶדׁש

בפסח: 

ּצֹות ַחג ַהּמַ

בסוכות: 

ּכֹות ַחג ַהּסֻ

ה. ׇזְכֵרנּו יהוה ֱאלֵֹהינּו ּבֹו ְלטֹוָבה, ּוׇפְקֵדנּו בֹו ִלְבָרָכה,  ַהּזֶ

ים טֹוִבים. ּוִבְדַבר ְיׁשּוָעה ְוַרֲחִמים חּוס  יֵענּו בֹו ְלַחּיִ ְוהֹוׁשִ

י ֵאל ֶמֶלְך  ינּו, ּכִ י ֵאֶליָך ֵעיֵנ֫ נּו, ּכִ יֵע֫ נּו ְוַרֵחם ָעֵלינּו ְוהֹוׁשִ ְוׇחּנֵ֫

ה. ּתָ ַחּנּון ְוַרחּום ָא֫
וממשיכים: ”ְוֶתֱחֶזיָנה” )בעמוד הבא(

ֵנה. ָהֲעבֹוָדה – )בבית המקדש: הקרבנות(. ִלְדִביר  ֵעה – ּפְ ְרֵצה – יהי לרצון. ׁשְ
י – וקרבנות.  ֵ - להיכל )כינוי לבית המקדש(. ְוִאּשׁ

ְוֵיָרֶצה – ויתקבל ברצון. ִלְפֵלָטה – להצלה. 
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רּוְך  ּבָ ַרֲחִמים.  ּבְ ְלִצּיֹון  ׁשּוְבָך  ּבְ ֵעיֵנינּו  ְוֶתֱחֶזיָנה 

ִכיָנתֹו ְלִצּיֹון. ֲחִזיר ׁשְ ה יהוה, ַהּמַ ַאּתָ
ו. הודאה

כורעים ושוחים בתחילת ברכת ההודאה ומזדקפים באמירת השם, ובסוף הברכה 
כופפים את הברכיים במילה ”ברוך”, שוחים במילה ”אתה”, ומזדקפים ואומרים 

את השם. 
כשהש”ץ מתחיל ”מודים” הקהל ׁשוחה אתו ואומר ”מודים דרבנן”.

ה  ַאּתָ מֹוִדים ֲאַנְחנּו ָלְך ׁשָ

הּוא יהוה ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי 

ָוֶעד,  ְלעֹוָלם  ֲאבֹוֵתינּו 

ֵענּו  ִיׁשְ ָמֵגן  ינּו,  ַחּיֵ צּור 

ָודֹור.  ְלדֹור  הּוא  ה  ַאּתָ

ֶתָך  ִהּלָ ר ּתְ ָך ּוְנַסּפֵ נֹוֶדה ּלְ

סּוִרים  ַהּמְ ינּו  ַחּיֵ ַעל 

מֹוֵתינּו  ִנׁשְ ְוַעל  ָיֶדָך,  ּבְ

יָך  קּודֹות ָלְך, ְוַעל ִנּסֶ ַהּפְ

ְוַעל  נּו,  ִעּמָ יֹום  ׇכל  ּבְ ׁשֶ

ְוטֹובֹוֶתיָך  ִנְפְלאֹוֶתיָך 

ָוֹבֶקר  ֶעֶרב  ֵעת,  ׇכל  ּבְ ׁשֶ

מודים דרבנן

ה  ַאּתָ מֹוִדים ֲאַנְחנּו ָלְך ׁשָ

הּוא יהוה ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי 

ר,  ׂשָ ֲאבֹוֵתינּו, ֱאלֵֹהי ׇכל ּבָ

ית.  ֵראׁשִ ּבְ יֹוֵצר  יֹוְצֵרנּו, 

ְמָך  ְלׁשִ ְוהֹוָדאֹות  ָרכֹות  ּבְ

ַעל  דֹוׁש  ְוַהּקָ דֹול  ַהּגָ

ן  ּכֵ נּו.  ְמּתָ ְוִקּיַ ֶהֱחִייָתנּו  ׁשֶ

ְוֶתֱאֹסף  ֵמנּו  ּוְתַקּיְ נּו  ַחּיֵ ּתְ

ָך  ֻלּיֹוֵתינּו ְלַחְצרֹות ׇקְדׁשֶ ּגָ

ְוַלֲעׂשֹות  יָך  ֻחּקֶ מֹור  ִלׁשְ

ֵלָבב  ּבְ ָך  ּוְלׇעְבּדְ ְרצֹוֶנָך 

מֹוִדים  ָאנּו  ׁשֶ ַעל  ֵלם,  ׁשָ

רּוְך ֵאל ַההֹוָדאֹות. ָלְך. ּבָ

י  ּכִ ְוַהְמַרֵחם  ַרֲחֶמיָך,  י לֹא ָכלּו֘  ּכִ ָרִים. ַהּטֹוב  ְוָצה�

ינּו ָלְך. י ֵמעֹוָלם ִקּוִ ּמּו ֲחָסֶדיָך, ּכִ לֹא ַת֫
בשבת חנוכה ובפורים של מוקפים שחל בשבת מוסיפים כאן ”ועל הנסים” 

)בעמוד הבא(

ְוֶתֱחֶזיָנה – ותראינה. 
המופקדות   – ָלְך  קּודֹות  ַהּפְ לנו.  ומושיע  מגן   – ֵענּו  ִיׁשְ ָמֵגן  חוזק.   – צּור 
)כפיקדון(. ֶעֶרב ָוֹבֶקר ְוָצָהָרִים – )מודים אנחנו לך(. ַהּטֹוב – )אתה הוא הטוב(. 

ָך – לבית המקדש,  ׇקְדׁשֶ ְלַחְצרֹות  ית – בורא העולם יש מאין.  ֵראׁשִ ּבְ יֹוֵצר 
ָאנּו מֹוִדים ָלְך – )מודים אנחנו לך על שזכינו להודות לך(.  לירושלים. ַעל ׁשֶ
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שכח לומר ”ועל הנסים” וכבר אמר ”ברוך אתה ה’” של חתימת הברכה, אינו חוזר.

נּו  ְמָך ַמְלּכֵ א ׁשִ ְוִיְתַנּשֵׂ ַרְך ְוִיְתרֹוַמם  ִיְתּבָ ם  ּלָ ּכֻ ְוַעל 

ִמיד, ְלעֹוָלם ָוֶעד. ּתָ
...................................................................................................

על הנסים 

ְוַעל  ׁשּועֹות  ַהּתְ ְוַעל  בּורֹות  ַהּגְ ְוַעל  ְרָקן  ַהּפֻ ְוַעל  ים  ּסִ ַהּנִ ְוַעל 
ַלֲאבֹוֵתינּו  יָת  ָעׂשִ ׁשֶ ְלָחמֹות  ַהּמִ ְוַעל  ָחמֹות  ַהּנֶ ְוַעל  ְפָלאֹות  ַהִנּ

ה. ַמן ַהּזֶ ּזְ ִמים ָהֵהם, ּבַ ּיָ ּבַ
בחנוכה

יֹוָחָנן  ן  ּבֶ ְתָיהּו  ַמּתִ יֵמי  ּבִ

ּוָבָניו,  מֹוַנאי  ַחׁשְ דֹול  ּגָ ּכֵֹהן 

ָעה  ָעְמָדה ַמְלכּות ָיָון ָהְרׁשָ ׁשֶ ּכְ

יָחם  ּכִ ְלַהׁשְ ָרֵאל  ִיׂשְ ָך  ַעּמְ ַעל 

י  ֵמֻחּקֵ ּוְלַהֲעִביָרם  ּתֹוָרֶתָך 

ַרֲחֶמיָך  ּבְ ה  ְוַאּתָ ְרצֹוֶנָך, 

ֵעת  ּבְ ָלֶהם  ְדּתָ  ָעַמ֫ ים  ָהַרּבִ

ְנּתָ  ּ ַד֫ ִריָבם,  ֶאת  ְבּתָ  ַר֫ ָצָרָתם, 

ְמּתָ ֶאת ִנְקָמָתם,  יָנם, ָנַק֫ ֶאת ּדִ

ים,  ׁשִ ַחּלָ ַיד  ּבְ ִגּבֹוִרים  ְרּתָ  ָמַס֫

ּוְטֵמִאים  ים,  ְמַעּטִ ַיד  ּבְ ים  ְוַרּבִ

ַיד  ּבְ ִעים  ּוְרׁשָ ְטהֹוִרים,  ַיד  ּבְ

עֹוְסֵקי  ַיד  ּבְ ְוֵזִדים  יִקים,  ַצּדִ

דֹול  ם ּגָ יָת ׁשֵ תֹוָרֶתָך, ּוְלָך ָעׂשִ֫

בפורים

ן  ׁשּוׁשַ ּבְ ר  ְוֶאְסּתֵ ַכי  ׇמְרּדְ יֵמי  ּבִ

ָעַמד ֲעֵליֶהם ָהָמן  ׁשֶ יָרה, ּכְ ַהּבִ

ִמיד ַלֲהרֹוג  ׁש ְלַהׁשְ ּקֵ ע, ּבִ ָהָרׁשָ

הּוִדים  ַהּיְ ל  ּכׇ ֶאת  ד  ּוְלַאּבֵ

ים  ְוָנׁשִ ַטף  ָזֵקן  ְוַעד  ַער  ִמּנַ֫

ר  ָעׂשָ ה  לֹוׁשָ ׁשְ ּבִ ֶאָחד,  יֹום  ּבְ

הּוא  ר,  ָעׂשָ ֵנים  ׁשְ ְלֹחֶדׁש 

ָלבֹוז.  ָלָלם  ּוׁשְ ֲאָדר,  ֹחֶדׁש 

ְרּתָ  ים ֵהַפ֫ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ה ּבְ ְוַאּתָ

ֶאת  ְלּתָ  ְוִקְלַק֫ ֲעָצתֹו,  ֶאת 

מּולֹו  ֫בֹוָת ּלֹו ּגְ ְבּתֹו, ַוֲהׁשֵ ַמֲחׁשַ

ָניו  רֹאׁשֹו, ְוָתלּו אֹותֹו ְוֶאת ּבָ ְבּ

ַעל ָהֵעץ.

ּוֻפְרָקן  ְגדֹוָלה  ׁשּוָעה  ּתְ יָת  ָעׂשִ֫ ָרֵאל  ִיׂשְ ָך  ּוְלַעּמְ עֹוָלֶמָך,  ּבְ ְוָקדֹוׁש 

יֶתָך, ּוִפּנּו ֶאת ֵהיָכֶלָך,  אּו ָבֶניָך ִלְדִביר ּבֵ ְך ּבָ ַחר ּכָ ה. ְוַא֫ ַהּיֹום ַהּזֶ ּכְ

ְוָקְבעּו  ָך,  ׇקְדׁשֶ ַחְצרֹות  ּבְ ֵנרֹות  יקּו  ְוִהְדִל֫ ָך,  ׁשֶ ִמְקּדָ ֶאת  ְוִטֲהרּו 

דֹול. ְמָך ַהּגָ ל ְלׁשִ ּלּו ְלהֹודֹות ּוְלַהּלֵ ה ֵא֫ מֹוַנת ְיֵמי ֲחֻנּכָ ׁשְ

ם” )בראש העמוד( ּלָ וממשיכים ”ְוַעל ּכֻ

אסתר ג

ְרָקן – הישועה.  ים – )נמשך אל ”מודים” שלמעלה(. ַהּפֻ ּסִ ְוַעל ַהּנִ
ם – )על כל הטובות והנסים(.  ּלָ ְוַעל ּכֻ
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בשבת תשובה מוסיפים ”וכתוב” )ואם שכח, אינו חוזר(:

ָך. ֵני ְבִריֶת֫ ל ּבְ ים טֹוִבים ּכׇ ּוְכֹתב ְלַחּיִ

ְמָך  ָלה, ִויַהְללּו ִויָבְרכּו ֶאת ׁשִ ים יֹו֫דּוָך ּסֶ֫ ְוׇכל ַהַחּיִ

ְיׁשּוָעֵתנּו  ָהֵאל  טֹוב,  י  ּכִ ְלעֹוָלם  ֱאֶמת  ּבֶ דֹול  ַהּגָ

יהוה,  ה  ַאּתָ רּוְך  ּבָ ַהּטֹוב.  ָהֵאל  ֶסָלה,  ְוֶעְזָרֵתנּו 

ְמָך ּוְלָך ָנֶאה ְלהֹודֹות. ַהּטֹוב ׁשִ

ז. ברכת שלום

ָוֶחֶסד ֵחן  ים  ַחּיִ ּוְבָרָכה,  טֹוָבה  לֹום  ׁשָ ים  ׂשִ

ְרֵכנּו  ּבָ ָך.  ַעּמֶ ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ּכׇ ְוַעל  ָעֵלינּו  ְוַרֲחִמים 

ֶניָך  ּפָ ְבאֹור  י  ּכִ ֶניָך,  ּפָ אֹור  ּבְ ֶאָחד  ּכְ נּו  ּלָ ּכֻ ָאִבינּו 

ְוַאֲהַבת ֶחֶסד  ים  ַחּיִ ּתֹוַרת  נּו יהוה ֱאלֵֹהינּו  ּלָ ָנַתּתָ 

לֹום. ְוטֹוב ִיְהֶיה  ים ְוׁשָ ּוְצָדָקה ּוְבָרָכה ְוַרֲחִמים ְוַחּיִ

ׇכל  ָרֵאל ּבְ ָך ִיׂשְ ל ַעּמְ ֵעיֶניָך ְלָבְרֵכנּו ּוְלָבֵרְך ֶאת ּכׇ ּבְ

לֹוֶמָך. ׁשְ ָעה ּבִ ֵעת ּוְבׇכל ׁשָ

בשבת תשובה מוסיפים ”בספר חיים” )ואם שכח, אינו חוזר(:

טֹובֹות,  ּוְגֵזרֹות  טֹוָבה,  ּוַפְרָנָסה  לֹום,  ְוׁשָ ָרָכה  ּבְ ים,  ַחּיִ ֵסֶפר  ּבְ

ית  ּבֵ ָך  ַעּמְ ְוׇכל  ֲאַנְחנּו  ְלָפֶניָך,  ֵתב  ְוִנּכָ ֵכר  ִנּזָ ְוֶנָחמֹות,  ְיׁשּועֹות 

לֹום. ים טֹוִבים ּוְלׁשָ ָרֵאל, ְלַחּיִ ִיׂשְ

לֹום. ָ ּשׁ ָרֵאל ּבַ ה יהוה, ַהְמָבֵרְך ֶאת ַעּמֹו ִיׂשְ רּוְך ַאּתָ ּבָ

ֹגֲאִלי: Ôיָך, יהוה צּוִרי ו ָפֶנ֫ Ôי ל ֶהְגיֹון ִלּבִ Ôָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ו Ôִיְהיּו ל

עד כאן חזרת הש”ץ

תהלים יט

ְמָך – ששמך טוב.  ָלה – לנצח. ַהּטֹוב ׁשִ ּסֶ
ְוַאֲהַבת  ים  ַחּיִ ּתֹוַרת  ֶניָך – בפניך המאירות )באהבתך הנגלית לנו(.  ּפָ ְבאֹור 

ֶחֶסד – התורה היא תורת חיים והיא מחנכת אותנו לאהבת חסד. 
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תפילת מר בריה דרבינא

ְוִלְמַקְלַלי  ִמְרָמה,  ר  ּבֵ ִמּדַ ָפַתי  ּוׂשְ ֵמָרע  ְלׁשֹוִני  ְנֹצר  ֱאלַֹהי, 

תֹוָרֶתָך,  י ּבְ ַתח ִלּבִ ְהֶיה. ּפְ ָעָפר ַלּכֹל ּתִ י ּכֶ י ִתּדֹם, ְוַנְפׁשִ ַנְפׁשִ

ִבים ָעַלי  ִמים ְוַהחֹוׁשְ י. ְוׇכל ַהּקָ ְרּדֹף ַנְפׁשִ ְוַאֲחֵרי ִמְצֹוֶתיָך ּתִ

ְלַמַען  ה  ֲעׂשֵ ם.  ְבּתָ ַמֲחׁשַ ְוַקְלֵקל  ָרָעה, ְמֵהָרה ָהֵפר ֲעָצָתם 

ה ְלַמַען  ה ְלַמַען ּתֹוָרֶתָך, ֲעׂשֵ ה ְלַמַען ְיִמיֶנָך, ֲעׂשֵ ֶמָך, ֲעׂשֵ ׁשְ

ִני: יָעה ְיִמיְנָך ַוֲעֵנ֫ ֶתָך. ְלַמַען ֵיָחְלצּון ְיִדיֶדיָך הֹוׁשִ֫ ָ ְקֻדּשׁ

ֹגֲאִלי: Ôיָך, יהוה צּוִרי ו ָפֶנ֫ Ôי ל ֶהְגיֹון ִלּבִ Ôָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ו Ôִיְהיּו ל

לפני ”עושה שלום” כורע ופוסע שלוש פסיעות אחורנית ומחווה קידה לשמאל, 

לימין ולאמצע, ושוהה מעט לפני שחוזר למקומו. 

בתפילה בציבור חוזר למקומו לקראת התחלת הקדושה )עמ’ 409(.

ְמרֹוָמיו, לֹום ּבִ ה ׁשָ ֹעׂשֶ
בשבת תשובה: 

ְמרֹוָמיו, לֹום ּבִ ָ ה ַהּשׁ ֹעׂשֶ

ָרֵאל, ְוִאְמרּו ָאֵמן. ל ִיׂשְ לֹום ָעֵלינּו ְוַעל ּכׇ ה ׁשָ הּוא ַיֲעׂשֶ

ׁש  ְקּדָ ית ַהּמִ ֶנה ּבֵ ּבָ ּיִ ָפֶניָך יהוה ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו, ׁשֶ ְיִהי ָרצֹון ִמּלְ

יֵמי עֹוָלם  ִיְרָאה ּכִ ם ַנֲעׇבְדָך ּבְ תֹוָרֶתָך. ְוׁשָ ְמֵהָרה ְבָיֵמינּו, ְוֵתן ֶחְלֵקנּו ּבְ ּבִ

יֵמי עֹוָלם  ָלִם ּכִ ִנים ַקְדמֹוִנּיֹות. ְוָעְרָבה ַליהוה ִמְנַחת ְיהּוָדה ִוירּוׁשָ ּוְכׁשָ

ִנים ַקְדֹמִניֹת: ּוְכׁשָ

הש”ץ חוזר על התפילה

בימים שאין אומרים תחנון בחול אין אומרים ”צדקתך” בשבת

ּוְבֵהָמה  ָאָדם  ה,  ַרּבָ הֹום  ּתְ ֶטיָך  ּפָ ִמׁשְ ֵאל,  ַהְרֵרי  ּכְ ִצְדָקְתָך 

יָת  ָעׂשִ ר  ֲאׁשֶ ָמרֹום,  ַעד  ֱאלִֹהים  ְוִצְדָקְתָך  יהוה:  יַע  ּתֹוׁשִ

ְלעֹוָלם  ֶצֶדק  ִצְדָקְתָך  ָכמֹוָך:  ִמי  ֱאלִֹהים,  ְגֹדלֹות, 

ְותֹוָרְתָך ֱאֶמת:

ברכות יז

תהלים ס 

תהלים יט

אבות פרק ה

מלאכי ג

תהלים לו

שם עא

שם קיט

ָעָפר – )שהכל  מֹור. ֵמָרע – מלדבר רע. ִתּדֹם – תשתוק )ולא תענה(. ּכֶ ְנֹצר – ׁשְ
ה’  )ימין   – ְיִמיֶנָך  ְלַמַען  בקשתי(.  )את   – ה  ֲעׂשֵ נעלב(.  ואינו  עליו,  דורכים 

י – מחשבות לבי.  הרוממה(. ֵיָחְלצּון – יינצלו. ְיִדיֶדיָך – ישראל. ְוֶהְגיֹון ִלּבִ

תֹוָרֶתָך – שנהיה עוסקים בתורה. ְוֵתן ֶחְלֵקנּו ּבְ
ה – עמוקים.  הֹום ַרּבָ ַהְרֵרי ֵאל – )ָרמים(. ּתְ ּכְ
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שליח ציבור אומר:

ִכְרעּוֵתּה,  ְבָרא  י  ּדִ ָעְלָמ֘א  ּבְ )אמן(  ֘א,  ַרּבָ ֵמּה  ׁשְ ׁש  ְוִיְתַקּדַ ל  ּדַ ִיְתּגַ

יכֹו֘ן  ַחּיֵ יֵחּה, )אמן( ּבְ ְרָקֵנּה ִויָקֵרב ְמׁשִ ְוַיְמִליְך ַמְלכּוֵתּה ְוַיְצַמח ּפֻ

ָקִריב, ּוִבְזַמן  ֲעָגָלא  ּבַ ָרֵאל,  ִיׂשְ ית  ּבֵ ְדׇכל  י  ּוְבַחּיֵ ּוְביֹוֵמיכֹו֘ן 

ְוִאְמרּו ָאֵמן. )אמן(

֘א. ַמּיָ Ôֵמי ָעל Ôָעַלם ּוְלָעל Ôָבַרְך ל Ô֘א מ ֵמּה ַרּבָ Ôֵהא ׁש Ôגם הקהל אומר: י

ה  ְוִיְתַעּלֶ ר  ְוִיְתַהּדָ א  ְוִיְתַנּשֵׂ ְוִיְתרֹוַמם  ַאר  ְוִיְתּפָ ח  ּבַ ּתַ ְוִיׁשְ ַרְך  ִיְתּבָ

ִריְך הּוא, )אמן(  ֘א ּבְ ֻקְדׁשָ ֵמּה ְדּ ל ׁשְ ְוִיְתַהּלָ

בשבת תשובה: 

ְרָכָת֘א ל ּבִ א ִמּכׇ ּלָ א ְלֵע֫ ּלָ ְלֵע֫ ְרָכָת֘א ל ּבִ א ִמן ּכׇ ּלָ ְלֵע֫

ָעְלָמ֘א, ְוִאְמרּו ָאֵמן. )אמן( ֲאִמיָר֘ן ּבְ ָחָת֘א ְוֶנָחָמָת֘א ּדַ ּבְ ׁשְ יָרָת֘א ּתֻ ְוׁשִ

ֲאבּוהֹו֘ן ָדם  ק� ָרֵאל  ִיׂשְ ית  ּבֵ ׇכל  ְדּ ּוָבעּוְתהֹו֘ן  ְצלֹוְתהֹו֘ן  ל  ְתַקּבַ ּתִ

֘א, ְוִאְמרּו ָאֵמן. )אמן( ַמּיָ י ִבׁשְ ּדִ

ָרֵאל,  ל ִיׂשְ ים טֹוִבים ָעֵלינּו ְוַעל ּכׇ ֘א ְוַחּיִ ַמּיָ ֘א ִמן ׁשְ ָלָמ֘א ַרּבָ ְיֵהא ׁשְ

ְוִאְמרּו ָאֵמן. )אמן(

בשבת תשובה: 

ְמרֹוָמיו, לֹום ּבִ ָ עֹוֶשֹה ַהּשׁ ְמרֹוָמיו, לֹום ּבִ עֹוֶשֹה ׁשָ

ָרֵאל, ְוִאְמרּו ָאֵמן. )אמן( ל ִיׂשְ לֹום ָעֵלינּו ְוַעל ּכׇ הּוא ַיֲעֶשֹה ׁשָ

ֲעָגָלא –  ְרָקֵנּה – ישועתו. ּבַ א – שמו הגדול. ִכְרעּוֵתּה – כרצונו. ּפֻ ֵמּה ַרּבָ ׁשְ
ִריְך  א ּבְ ֻקְדׁשָ א – לעולם ולעולמי עולמים. ּדְ במהרה. ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמּיָ

ֲאִמיָרן – האמורות. ְצלֹוְתהֹון  א – למעלה. ּדַ הּוא – של הקדוש ברוך הוא. ְלֵעּלָ
 – א  ַמּיָ ִבׁשְ י  ּדִ ֲאבּוהֹון  לפני.   – ָדם  ק� ותחינתם.   – ּוָבעּוְתהֹון  תפילתם.   –

א – יהי שלום רב מן השמים. ַמָיּ א ִמן ׁשְ ָלָמא ַרּבָ אביהם שבשמים. ְיֵהא ׁשְ
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תפילת סיום

ְליֹוֵצר  ה  ֻדּלָ ּגְ ָלֵתת  ַהּכֹל,  ַלֲאדֹון  ַח  ּבֵ ְלׁשַ ָעֵלינּו 

נּו  ָמ֫ ׂשָ ְולֹא  ָהֲאָרצֹות  גֹוֵיי  ּכְ נּו  ָע֫שָׂ א  לֹּ ׁשֶ ית,  ֵראׁשִ ּבְ

ֶהם  ּכָ ֶחְלֵקנּו  ם  ׂשָ א  לֹּ ׁשֶ ָהֲאָדָמה,  חֹות  ּפְ ִמׁשְ ּכְ

ֶבל ָוִריק  ֲחִוים ְלֶה֫ ּתַ ֵהם ִמׁשְ ׇכל ֲהמֹוָנם, ׁשֶ ְוגֹוָרֵלנּו ּכְ

ּכֹוְרִעים  ַוֲאַנְחנּו  יַע,  יֹוׁשִ לֹא  ֵאל  ֶאל  ִלים  ְלּ ּוִמְתּפַ

ָלִכים  ַהּמְ ַמְלֵכי  ֶמֶלְך  ִלְפֵני  ּומֹוִדים  ֲחִוים  ּתַ ּוִמׁשְ

ֶרץ,  ַמִים ְויֹוֵסד ָא֫ הּוא נֹוֶטה ׁשָ רּוְך הּוא, ׁשֶ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ

ׇגְבֵהי  ּבְ ֻעּזֹו  ִכיַנת  ּוׁשְ ַעל,  ִמּמַ ַמִים  ָ ּשׁ ּבַ ְיָקרֹו  ב  ּומֹוׁשַ

ֶפס  נּו, ֶא֫ ְמרֹוִמים. הּוא ֱאלֵֹהינּו, ֵאין עֹוד, ֱאֶמת ַמְלּכֵ

ֶאל  ֹבָת֮  ַוֲהׁשֵ ַהּיֹום   ֮ ְוָיַדְעּתָ תֹוָרתֹו~  ּבְ תּוב  ּכָ ּכַ זּוָלתֹו, 

ַעל ְוַעל  ַמִים ִמּמַ ָ ּשׁ י יהוה הּוא ָהֱאלִֹהים ּבַ ְלָבֶבָך, ּכִ

ַחת, ֵאין עֹוד: ָהָאֶרץ ִמּתָ

ְמֵהָרה  ִלְראֹות  ֱאלֵֹהינּו  יהוה  ָך  ּלְ ה  ְנַקּוֶ ן  ּכֵ ְוַעל 

ּלּוִלים ִמן ָהָאֶרץ ְוָהֱאִליִלים  ָך, ְלַהֲעִביר ּגִ ִתְפֶאֶרת ֻעּזֶ ּבְ

ְוׇכל  י,  ּדַ ׁשַ ַמְלכּות  ּבְ עֹוָלם  ן  ְלַתּקֵ ֵרתּו֮ן,  ִיּכָ רֹות  ּכָ

ֵעי  ִרׁשְ ל  ּכׇ ֵאֶליָך  ְלַהְפנֹות  ֶמָך,  ִבׁשְ ִיְקְראּו  ר  ָבׂשָ ֵני  ּבְ

ל  ְכַרע ּכׇ י ְלָך ּתִ ֵבי ֵתֵבל ּכִ ל יֹוׁשְ ירּו ְוֵיְדעּו ּכׇ ָאֶרץ, ַיּכִ

ל ָלׁשֹון. ְלָפֶניָך יהוה ֱאלֵֹהינּו ִיְכְרעּו  ַבע ּכׇ ָ ּשׁ ֶרְך, ּתִ ּבֶ

ֶאת  ם  ֻכּלָ לּו  ִויַקּבְ נּו,  ִיּתֵ ְיָקר  ְמָך  ׁשִ ְוִלְכבֹוד  ְוִיּפֹלּו, 

ָוֶעד.  ְלעֹוָלם  ְמֵהָרה  ֲעֵליֶהם  ְוִתְמלְֹך  ַמְלכּוֶתָך,  ֹעל 

דברים ד

בראשית.  )מעשי(  ליוצר   – ית  ֵראׁשִ ּבְ ְליֹוֵצר  גדולתו.  לספר   – ה  ֻדּלָ ּגְ ָלֵתת 
גֹוֵיי ָהֲאָרצֹות – )שאין להם תורה ומצוות(. ַוֲאַנְחנּו – אבל אנחנו. נֹוֶטה –  ּכְ

מותח, בורא. ְויֹוֵסד – )בורא(. ְיָקרֹו – כבודו. ֶאֶפס זּוָלתֹו – אין עוד מלבדו.

ּלּוִלים – אלילים. ְלַהְפנֹות – להטות לבם.  ּגִ
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ָכבֹוד,  ְמלְֹך ּבְ ָך ִהיא, ּוְלעֹוְלֵמי ַעד ּתִ ּלְ ְלכּות ׁשֶ י ַהּמַ ּכִ

תֹוָרֶתָך: יהוה ִיְמלְֹך ְלֹעָלם ָוֶעד: ְוֶנֱאַמר:  תּוב ּבְ ּכָ ּכַ

ּיֹום ַההּוא ִיְהֶיה  ל ָהָאֶרץ, ּבַ ְוָהָיה יהוה ְלֶמֶלְך ַעל ּכׇ

מֹו ֶאָחד: יהוה ֶאָחד ּוׁשְ

האבלים אומרים קדיש:

ִכְרעּוֵתּה,  ְבָרא  י  ּדִ ָעְלָמ֘א  ּבְ )אמן(  ֘א,  ַרּבָ ֵמּה  ׁשְ ׁש  ְוִיְתַקּדַ ל  ּדַ ִיְתּגַ

יכֹו֘ן  ַחּיֵ יֵחּה, )אמן( ּבְ ְרָקֵנּה ִויָקֵרב ְמׁשִ ְוַיְמִליְך ַמְלכּוֵתּה ְוַיְצַמח ּפֻ

ָקִריב, ּוִבְזַמן  ֲעָגָלא  ּבַ ָרֵאל,  ִיׂשְ ית  ּבֵ ְדׇכל  י  ּוְבַחּיֵ ּוְביֹוֵמיכֹו֘ן 

ְוִאְמרּו ָאֵמן. )אמן(

֘א. ַמּיָ Ôֵמי ָעל Ôָעַלם ּוְלָעל Ôָבַרְך ל Ô֘א מ ֵמּה ַרּבָ Ôֵהא ׁש Ôגם הקהל אומר: י

ה  ְוִיְתַעּלֶ ר  ְוִיְתַהּדָ א  ְוִיְתַנּשֵׂ ְוִיְתרֹוַמם  ַאר  ְוִיְתּפָ ח  ּבַ ּתַ ְוִיׁשְ ַרְך  ִיְתּבָ

ִריְך הּוא, )אמן(  ֘א ּבְ ֻקְדׁשָ ֵמּה ְדּ ל ׁשְ ְוִיְתַהּלָ

בשבת תשובה: 

ְרָכָת֘א ל ּבִ א ִמּכׇ ּלָ א ְלֵע֫ ּלָ ְלֵע֫ ְרָכָת֘א ל ּבִ א ִמן ּכׇ ּלָ ְלֵע֫

ָעְלָמ֘א, ְוִאְמרּו ָאֵמן. )אמן( ֲאִמיָר֘ן ּבְ ָחָת֘א ְוֶנָחָמָת֘א ּדַ ּבְ ׁשְ יָרָת֘א ּתֻ ְוׁשִ

ָרֵאל,  ל ִיׂשְ ים טֹוִבים ָעֵלינּו ְוַעל ּכׇ ֘א ְוַחּיִ ַמּיָ ֘א ִמן ׁשְ ָלָמ֘א ַרּבָ ְיֵהא ׁשְ

ְוִאְמרּו ָאֵמן. )אמן(

בשבת תשובה: 

ְמרֹוָמיו, לֹום ּבִ ָ עֹוֶשֹה ַהּשׁ ְמרֹוָמיו, לֹום ּבִ עֹוֶשֹה ׁשָ

ָרֵאל, ְוִאְמרּו ָאֵמן. )אמן( ל ִיׂשְ לֹום ָעֵלינּו ְוַעל ּכׇ הּוא ַיֲעֶשֹה ׁשָ

שמות טו 

זכריה יד 

יכירו כי ה’ הוא המלך על כל  כל הגויים   – ָהָאֶרץ  ל  ּכָ ַעל  ְלֶמֶלְך  ְוָהָיה ה’ 
מֹו ֶאָחד – )לא יזכירו שם אלהים אחרים(. הארץ. ּוׁשְ

ֲעָגָלא –  ְרָקֵנּה – ישועתו. ּבַ א – שמו הגדול. ִכְרעּוֵתּה – כרצונו. ּפֻ ֵמּה ַרּבָ ׁשְ
ִריְך  א ּבְ ֻקְדׁשָ א – לעולם ולעולמי עולמים. ּדְ במהרה. ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמּיָ

ֲאִמיָרן – האמורות.  א – למעלה. ּדַ הּוא – של הקדוש ברוך הוא. ְלֵעּלָ
א – יהי שלום רב מן השמים.  ַמּיָ א ִמן ׁשְ ָלָמא ַרּבָ ְיֵהא ׁשְ
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מא’ באלול עד הושענא רבה מוסיפים מזמור זה כאן 

)ויש נוהגים להוסיפו אחרי תפילת ערבית(.

י  י ִמּמִ י ִאיָרא, יהוה ָמעֹוז ַחּיַ ִעי ִמּמִ ְלָדִוד, יהוה אֹוִרי ְוִיׁשְ

ְוֹאְיַבי  ָצַרי  ִרי,  ׂשָ ּבְ ֶלֱאֹכל ֶאת  ְמֵרִעים  ָעַלי  ְקרֹב  ּבִ ֶאְפָחד: 

ִייָרא  לֹא  ַמֲחֶנה  ָעַלי  ֲחֶנה  ּתַ ִאם  לּו:  ְוָנָפ֫ לּו  ָכׁשְ ה  ֵהּמָ ִלי, 

ַאַחת  ַח:  בֹוֵט֫ ֲאִני  ֹזאת  ּבְ ִמְלָחָמה  ָעַלי  קּום  ּתָ ִאם  י,  ִלּבִ

ל  ֵבית יהוה ּכׇ י ּבְ ְבּתִ ׁש, ׁשִ י ֵמֵאת יהוה, אֹוָתּה ֲאַבּקֵ ְלּתִ ַא֫ ׁשָ

ֵנִני  ִיְצּפְ י  ּכִ ֵהיָכלֹו:  ּבְ ר  ּוְלַבּקֵ ַעם יהוה  ֹנ֫ ּבְ י, ַלֲחזֹות  ְיֵמי ַחּיַ

ִני:  צּור ְירֹוְמֵמ֫ לֹו, ּבְ ֵסֶתר ָאה� ִני ּבְ ֵר֫ יֹום ָרָעה, ַיְסּתִ ֻסּכֹה ּבְ ּבְ

לֹו  ְבָאה� ָחה  ְוֶאְזּבְ ְסִביבֹוַתי,  ֹאְיַבי  ַעל  י  רֹאׁשִ ָירּום  ה  ְוַעּתָ

ַמע יהוה קֹוִלי  ָרה ַליהוה: ׁשְ יָרה ַוֲאַזּמְ ִזְבֵחי ְתרּוָעה, ָאׁשִ

ֶניָך  ּפָ ֶאת  ָפָני,  ׁשּו  ּקְ ּבַ י  ִלּבִ ָאַמר  ְלָך  ִני:  ַוֲעֵנ֫ ִני  ְוׇחּנֵ֫ ֶאְקָרא, 

ָך,  ֫ ַאף ַעְבּדֶ ט ּבְ י, ַאל ּתַ ּנִ ֶניָך ִמּמֶ ר ּפָ ְסּתֵ ׁש: ַאל ּתַ יהוה ֲאַבּקֵ

י  ּכִ ִעי:  ִיׁשְ ֱאלֵֹהי  ִני  ַעְזֵב֫ ּתַ ְוַאל  ִני  ׁשֵ֫ ּטְ ּתִ ַאל  ָהִייָת,  ֶעְזָרִתי 

ָך  ְרּכֶ֫ ּדַ יהוה  ִני  הֹוֵר֫ ַיַאְסֵפִני:  ַויהוה  ֲעָז֫בּוִני,  י  ְוִאּמִ ָאִבי 

ֶנֶפׁש ָצָרי,  ִני ּבְ ֵנ֫ ּתְ ֹאַרח ִמיׁשֹור ְלַמַען ׁשֹוְרָרי: ַאל ּתִ ִני ּבְ ּוְנֵח֫

י ִלְראֹות  ֶקר ִויֵפַח ָחָמס: לּוֵלא ֶהֱאַמְנּתִ מּו ִבי ֵעֵדי ׁשֶ י ָק֫ ּכִ

ְוַיֲאֵמץ  ֲחַזק  יהוה,  ֶאל  ה  ַקּוֵ ים:  ַחּיִ ֶאֶרץ  ּבְ יהוה  טּוב  ּבְ

ה ֶאל יהוה: ָך, ְוַקּוֵ ִלּבֶ

יש נוהגים שהאבלים אומרים גם כאן קדיש )בעמ’ הקודם(. 

תהלים כז

 – ַמֲחֶנה  רשע.  אנשי   – ְמֵרִעים  חוזק.  מבצר,   – ָמעֹוז  וישועתי.   – ִעי  ְוִיׁשְ
ֻסּכֹה – יסתירני בסוכתו )במקדשו(.  ֵנִני ּבְ )של אויבים(. ַלֲחזֹות – לראות. ִיְצּפְ

צּור – בסלע. ִזְבֵחי ְתרּוָעה – שלמי תודה )בתרועה(. ְלָך  לֹו – מקדשו. ּבְ ָאה�
ֹאַרח ִמיׁשֹור –  ַאף – אל תדחה בכעס. ּוְנֵחִני – ונהגני. ּבְ ט ּבְ – בשמך. ַאל ּתַ
בדרך ישרה. ְלַמַען ׁשֹוְרָרי – בגלל אויביי המביטים עלי בעין רעה. ִויֵפַח ָחָמס 

י – )כי אז לא היתה לי תקווה(.  – מַדבר דברי רשע. לּוֵלא ֶהֱאַמְנּתִ
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י ש פ נ י  כ ר ב

י ש פ נ י  כ ר ב

משבת ”בראשית” עד לפני ”שבת הגדול” אומרים ”ברכי נפשי” ושירי המעלות.

ֹאד, הֹוד ְוָהָדר  ַדְלּתָ ְמּ י ֶאת יהוה, יהוה ֱאלַֹהי ּגָ ְרִכי ַנְפׁשִ ּבָ

ְיִריָעה: ַהְמָקֶרה  ַמִים ּכַ ְלָמה, נֹוֶטה ׁשָ ּשַׂ ֶטה אֹור ּכַ : ֹע֫ ּתָ ָלָבׁשְ

ְנֵפי  ּכַ ַעל  ְך  ַהְמַהּלֵ ְרכּובֹו,  ָעִבים  ם  ַהּשָׂ ֲעִלּיֹוָתיו,  ִים  ַבּמַ

ֶרץ  ַסד ֶא֫ ְרָתיו ֵאׁש לֵֹהט: ָי֫ ה ַמְלָאָכיו רּוחֹות, ְמׁשָ רּוַח: ֹעׂשֶ

יתֹו,  ּסִ בּוׁש ּכִ ּלְ הֹום ּכַ ּמֹוט עֹוָלם ָוֶעד: ּתְ ל ּתִ ַעל ְמכֹוֶניָה, ּבַ

ֲעָרְתָך ְינּוסּו֘ן, ִמן קֹול ַרַעְמָך  ִים: ִמן ּגַ ַעְמדּו ָמ֫ ַי֫ ַעל ָהִרים 

ְדּתָ  ָיַס֫ ֶזה  ְמקֹום  ֶאל  ְבָקעֹות,  ֵיְרדּו  ָהִרים,  ַיֲעלּו  ֵיָחֵפזּו֘ן: 

בּו֘ן ְלַכּסֹות ָהָאֶרץ:  ל ְיׁשֻ ל ַיֲעֹברּו֘ן, ּבַ ְמּתָ ּבַ בּול ֫שַׂ ָלֶהם: ּגְ

ל  ּכׇ קּו  ַיׁשְ כּו֘ן:  ְיַהּלֵ ָהִרים  ין  ּבֵ ָחִלים,  ּנְ ּבַ ַמְעָיִנים  ַח  ּלֵ ַהְמׁשַ

ַמִים  ָ ַהּשׁ עֹוף  ֲעֵליֶהם  ְצָמָאם:  ְפָרִאים  רּו  ּבְ ִיׁשְ ָדי,  ׂשָ ַחְיתֹו֘ 

ֶקה ָהִרים ֵמֲעִלּיֹוָתיו,  נּו קֹול: ַמׁשְ ָפאִים ִיּתְ ין ע� ּכֹון, ִמּבֵ ִיׁשְ

ב  ֵהָמה ְוֵעׂשֶ ע ָהָאֶרץ: ַמְצִמיַח ָחִציר ַלּבְ ּבַ ׂשְ יָך ּתִ ִרי ַמֲעׂשֶ ִמּפְ

ח ְלַבב  ּמַ ַלֲעֹבַדת ָהָאָדם, ְל֫הֹוִציא ֶלֶחם ִמן ָהָאֶרץ: ְוַיִין ְיׂשַ

ִיְסָעד:  ֱאנֹוׁש  ְלַבב  ְוֶלֶחם  ֶמן,  ָ֫ ִמּשׁ ִנים  ּפָ ְלַהְצִהיל  ֱאנֹוׁש 

ִרים  ם ִצּפ� ר ׁשָ ר ָנָטע: ֲאׁשֶ עּו ֲעֵצי יהוה, ַאְרֵזי ְלָבנֹון ֲאׁשֶ ּבְ ִיׂשְ

ֵעִלים,  ַלּיְ בֹוִהים  ַהּגְ ָהִרים  יָתּה:  ּבֵ ים  רֹוׁשִ ּבְ ֲחִסיָדה  נּו,  ְיַקּנֵ֫

ֶמׁש ָיַדע  ה ָיֵרַח ְלמֹוֲעִדים, ׁשֶ ים: ָעׂשָ ַפּנִ ְסָלִעים ַמְחֶסה ַלׁשְ

תהלים קד

חדריו   – ֲעִלּיֹוָתיו  תקרה.  בונה   – ַהְמָקֶרה  מותח.   – נֹוֶטה  עטוף.   – ֹעֶטה 
ם ָעִבים ְרכּובֹו – שם את העננים למרכבו )”ה’ רוכב  העליונים )השמים(. ַהּשָׂ

על עב קל” – ישעיה יט(. ַמְלָאָכיו רּוחֹות – הרוחות שליחיו הם. 

בּוׁש - התהום מכוסה במים כלבוש. ְינּוסּון  ּלְ ּכַ הֹום  ְמכֹוֶניָה – יסודותיה. ּתְ
ָדי – חיות השדה. ְפָרִאים – חיות  – )המים(. ָיַסְדּתָ – ייעדת, קבעת. ַחְיתֹו ׂשָ
ֶקה  ַמׁשְ ענפים.   – ָפאִים  ע� היבשה.  על  )למים(  להם  מסביב   – ֲעֵליֶהם  בר. 

יָך – מהגשמים. ְלַהְצִהיל – להאיר, לשמח.  ִרי ַמֲעׂשֶ ָהִרים – מוריד גשם. ִמּפְ
יָתּה – בונה ביתה על  ים ּבֵ רֹוׁשִ נּו – בונות קניהן. ּבְ עּו – )מן הגשם(. ְיַקּנֵ ּבְ ִיׂשְ

הברושים. ָיֵרַח ְלמֹוֲעִדים – לפי הירח אנו קובעים את המועדים. 
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ַער:  ל ַחְיתֹו ָי֫ יִהי ָלְיָלה, ּבֹו ִתְרֹמׂש ּכׇ ְך ִו֫ ת ֹחׁשֶ ׁשֶ ֫ ְמבֹואֹו: ּתָ

ְזַרח  ּתִ ׇאְכָלם:  ֵמֵאל  ׁש  ּוְלַבּקֵ ֶרף,  ֫ ַלּטָ ׁשֲֹאִגים  ִפיִרים  ַהּכְ

לֹו  ֵיֵצא ָאָדם ְלָפע� צּו֘ן:  ִיְרּבָ ֵיָאֵספּו֘ן ְוֶאל ְמעֹוֹנָתם  ֶמׁש  ֶ ַהּשׁ

ׇחְכָמה  ם ּבְ ּלָ יָך יהוה, ּכֻ ֶרב: ָמה ַרּבּו ַמֲעׂשֶ ְוַלֲעֹבָדתֹו ֲעֵדי ָע֫

ָיַדִים,  ּוְרַחב  דֹול  ּגָ ם  ַהּיָ ֶזה  ִקְנָיֶנָך:  ָהָאֶרץ  ָמְלָאה  יָת,  ָעׂשִ

ִנּיֹות  ם א� ֹדלֹות: ׁשָ ר, ַחּיֹות ְקַטּנֹות ִעם ּגְ ם ֶרֶמׂש ְוֵאין ִמְסּפָ ׁשָ

רּו֘ן  ּבֵ ְיׂשַ ֵאֶליָך  ם  ּלָ ּכֻ ּבֹו:  ֶחק  ְלׂשַ֫ ָיַצְרּתָ  ֶזה  ִלְוָיָתן  כּו֘ן,  ְיַהּלֵ

עּון  ּבְ ח ָיְדָך ִיׂשְ ְפּתַ ן ָלֶהם ִיְלֹקטּו֘ן, ּתִ ּתֵ ִעּתֹו: ּתִ ָלֵתת ׇאְכָלם ּבְ

ֵהלּו֘ן, ּתֵֹסף רּוָחם ִיְגָועּו֮ן, ְוֶאל ֲעָפָרם  ֶניָך ִיּבָ יר ּפָ ְסּתִ טֹוב: ּתַ

ְיִהי  ֲאָדָמה:  ֵני  ּפְ ׁש  ּוְתַחּדֵ ֵראּו֘ן,  ִיּבָ רּוֲחָך  ח  ּלַ ׁשַ ּתְ ְיׁשּובּו֘ן: 

יט ָלָאֶרץ  ּבִ יו: ַהּמַ ַמֲעׂשָ ַמח יהוה ּבְ ְכבֹוד יהוה ְלעֹוָלם, ִיׂשְ

ָרה  י, ֲאַזּמְ ַחּיָ יָרה ַליהוה ּבְ נּו: ָאׁשִ ָהִרים ְוֶיֱעׁשָ ע ּבֶ ְרָעד, ִיּגַ ַוּתִ

יהוה:  ּבַ ַמח  ֶאׂשְ ָאֹנִכי  יִחי,  ׂשִ ָעָליו  ֶיֱעַרב  עֹוִדי:  ּבְ ֵלאלַֹהי 

י  ַנְפׁשִ ְרִכי  ּבָ ִעים עֹוד ֵאיָנם,  ּוְרׁשָ ִאים ִמן ָהָאֶרץ  ַחּטָ ּמּו  ֫ ִיּתַ

ֶאת יהוה, ַהְללּוָיּה:

ֲעֵנִני: יהוה,  י ָקָראִתי ַוּיַ ָתה ּלִ ָר֫ ּצָ ֲעלֹות, ֶאל יהוה ּבַ יר ַהּמַ ׁשִ

ְלָך  ן  ּתֵ ִיּ ַמה  ה:  ְרִמּיָ ׁשֹון  ִמּלָ ֶקר,  ׁשֶ ַפת  ִמּשְׂ י  ַנְפׁשִ יָלה  ֫ ַהּצִ

ֲחֵלי  ּגַ ִעם  נּוִנים  ׁשְ ִגּבֹור  י  ִחּצֵ ה:  ְרִמּיָ ָלׁשֹון  ָלְך  ּיִֹסיף  ּוַמה 

ֵלי ֵקָדר:  י ִעם ָאה� ַכְנּתִ ְך, ׁשָ י ֶמׁשֶ י ַגְרּתִ י ּכִ ְרָתִמים: אֹוָיה ּלִ

ְוִכי  לֹום  ׁשָ ֲאִני  לֹום:  ׁשָ ׂשֹוֵנא  ִעם  י  ַנְפׁשִ ּה  ּלָ ְכָנה  ׁשָ ת  ַרּבַ

ְלָחָמה: ה ַלּמִ ר ֵהּמָ ֲאַדּבֵ

תהלים קכ

 – ִקְנָיֶנָך  למאורותיהם.  ייכנסו   – ֵיָאֵספּון  תשים.   – ת  ׁשֶ ּתָ דרכו.   – ְמבֹואֹו 
 – רּוָחם  ּתֵֹסף  השגחתך.  תסיר   – ֶניָך  ּפָ יר  ְסּתִ ּתַ יקוו.   – רּון  ּבֵ ְיׂשַ מעשיך. 

)בחיים(.   – עֹוִדי  ּבְ )בזעם(.   – יט  ּבִ ַהּמַ חיים.  רוח   – רּוֲחָך  נשמתם.  תאסוף 

יִחי – תפילתי, שירי. ֶיֱעַרב – ינעם. ׂשִ
ר – )להם לשלום(.  ְך – )שם אומה שמעשיהם רעים(. ֵקָדר – )שם אומה(. ֲאַדּבֵ ֶמׁשֶ
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ֶעְזִרי:  ָיֹבא  ֵמַאִין  ֶהָהִרים,  ֶאל  ֵעיַני  א  ֶאּשָׂ ֲעלֹות,  ַלּמַ יר  ׁשִ

ן ַלּמֹוט ַרְגֶלָך,  ַמִים ָוָאֶרץ: ַאל ִיּתֵ ה ׁשָ ֶעְזִרי ֵמִעם יהוה, ֹעׂשֵ

ָרֵאל:  ן ׁשֹוֵמר ִיׂשְ ה לֹא ָינּום ְולֹא ִייׁשָ ַאל ָינּום ׁשְֹמֶרָך: ִהּנֵ

ֶמׁש לֹא  ֶ ָך ַעל ַיד ְיִמיֶנָך: יֹוָמם ַהּשׁ יהוה ׁשְֹמֶרָך, יהוה ִצּלְ

ֶאת  ֹמר  ִיׁשְ ָרע,  ל  ִמּכׇ ׇמְרָך  ִיׁשְ יהוה  ְיָלה:  ּלָ ּבַ ְוָיֵרַח  ה,  ּכָ ַיּכֶ

ה ְוַעד עֹוָלם: ׇמר ֵצאְתָך ּובֹוֶאָך ֵמַעּתָ ָך: יהוה ִיׁשְ ַנְפׁשֶ

ית יהוה ֵנֵלְך:  ֹאְמִרים ִלי ּבֵ י ּבְ ַמְחּתִ ֲעלֹות ְלָדִוד, ׂשָ יר ַהּמַ ׁשִ

נּוָיה  ַהּבְ ָלִם  ְירּוׁשָ ָלִם:  ְירּוׁשָ ָעַרִיְך  ׁשְ ּבִ ַרְגֵלינּו  ָהיּו  ֹעְמדֹות 

ָיּה  ְבֵטי  ׁשִ ָבִטים  ׁשְ ָעלּו  ם  ָ ּשׁ ׁשֶ ו:  ַיְחּדָ ּה  ָלּ ָרה  ֻחּבְ ׁשֶ ִעיר  ּכְ

בּו  ָיׁשְ ה  ּמָ ׁשָ י  ּכִ יהוה:  ם  ְלׁשֵ ְלהֹודֹות  ָרֵאל,  ְלִיׂשְ ֵעדּות 

ָלִם,  לֹום ְירּוׁשָ ֲאלּו ׁשְ ִוד: ׁשַ ְסאֹות ְלֵבית ּדָ ט, ּכִ ּפָ ִכְסאֹות ְלִמׁשְ

ַאְרְמנֹוָתִיְך:  ּבְ ְלָוה  ׁשַ ֵחיֵלְך,  ּבְ לֹום  ׁשָ ְיִהי  ֹאֲהָבִיְך:  ָליּו  ִיׁשְ

ית יהוה  ְך: ְלַמַען ּבֵ לֹום ּבָ א ׁשָ ָרה ּנָ ְלַמַען ַאַחי ְוֵרָעי, ֲאַדּבְ

ה טֹוב ָלְך: ֱאלֵֹהינּו, ֲאַבְקׁשָ

ַמִים:  ָ ּשׁ ּבַ ִבי  ַהּיֹׁשְ ֵעיַני  ֶאת  אִתי  ָנׂשָ ֵאֶליָך  ֲעלֹות,  ַהּמַ יר  ׁשִ

ְפָחה ֶאל ַיד  ֵעיֵני ׁשִ ה ְכֵעיֵני ֲעָבִדים ֶאל ַיד ֲאדֹוֵניֶהם, ּכְ ִהּנֵ

נּו  ׇחּנֵ נּו:  ׇחּנֵ ּיְ ׁשֶ ַעד  ֱאלֵֹהינּו  יהוה  ֶאל  ֵעיֵנינּו  ן  ּכֵ ּה,  ִבְרּתָ ּגְ

נּו  ַנְפׁשֵ ּה  ָלּ ְבָעה  ׂשָ ת  ַרּבַ בּוז:  ַבְענּו  ׂשָ ַרב  י  ּכִ נּו,  ׇחּנֵ יהוה 

ים, ַהּבּוז ִלְגֵאי יֹוִנים: ֲאַנּנִ ַ ַעג ַהּשׁ ַהּלַ

ָנא  יֹאַמר  ָלנּו,  ָהָיה  ׁשֶ יהוה  לּוֵלי  ְלָדִוד,  ֲעלֹות  ַהּמַ יר  ׁשִ

ים  קּום ָעֵלינּו ָאָדם: ֲאַזי ַחּיִ ָיה ָלנּו ּבְ ָה֫ ָרֵאל: לּוֵלי יהוה ׁשֶ ִיׂשְ

תהלים קכא

שם קכב

שם קכג

שם קכד

ָך – מחסה לך.  ִצּלְ
יישבו   – ָליּו  ִיׁשְ פרצותיה.  שנסתמו   – ָרה  ֻחּבְ ׁשֶ )מחורבותיה(.   – נּוָיה  ַהּבְ

ֵחיֵלְך – בחומותייך. בשלווה. ּבְ

ִלְגֵאי יֹוִנים – לגאים המדכאים. 
ָהָיה ָלנּו – )לעזר(.  ׁשֶ
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ְחָלה ָעַבר  ָטפּונּו, ַנ֫ ִים ׁשְ נּו: ֲאַזי ַהּמַ ם ּבָ ֲחרֹות ַאּפָ ָלעּונּו, ּבַ ּבְ

רּוְך  ּבָ ידֹוִנים:  ַהּזֵ ִים  ַהּמַ נּו  ַנְפׁשֵ ַעל  ָעַבר  ֲאַזי  נּו:  ַנְפׁשֵ ַעל 

ִנְמְלָטה  ִצּפֹור  ּכְ נּו  ַנְפׁשֵ יֶהם:  ּנֵ ְלׁשִ ְנָתָננּו ֶטֶרף  ּלֹא  ׁשֶ יהוה, 

ם  ׁשֵ ּבְ ֶעְזֵרנּו  ִנְמָלְטנּו:  ַוֲאַנְחנּו  ר  ּבָ ִנׁשְ ח  ים, ַהּפַ ח יֹוְקׁשִ ִמּפַ

ַמִים ָוָאֶרץ: ה ׁשָ יהוה, ֹעׂשֵ

ַהר ִצּיֹון לֹא ִיּמֹוט ְלעֹוָלם  יהוה ּכְ ֲעלֹות, ַהּבְֹטִחים ּבַ יר ַהּמַ ׁשִ

ה  ַלִם ָהִרים ָסִביב ָלּה, ַויהוה ָסִביב ְלַעּמֹו ֵמַעּתָ ב: ְירּוׁשָ ֵיׁשֵ

יִקים,  ּדִ ע ַעל ּגֹוַרל ַהּצַ ֶבט ָהֶרׁשַ י לֹא ָינּוַח ׁשֵ ְוַעד עֹוָלם: ּכִ

ָתה ְיֵדיֶהם: ֵהִטיָבה יהוה  ַעְוָל֫ יִקים ּבְ ּדִ ְלחּו ַהּצַ ְלַמַען לֹא ִיׁשְ

ים ֲעַקְלַקּלֹוָתם יֹוִליֵכם  ּטִ ִלּבֹוָתם: ְוַהּמַ ִרים ּבְ ַלּטֹוִבים ְוִליׁשָ

ָרֵאל: לֹום ַעל ִיׂשְ יהוה ֶאת ּפֲֹעֵלי ָהָאֶון, ׁשָ

ֹחְלִמים:  יַבת ִצּיֹון ָהִיינּו ּכְ ׁשּוב יהוה ֶאת ׁשִ ֲעלֹות, ּבְ יר ַהּמַ ׁשִ

ַבּגֹוִים  יֹאְמרּו  ָאז  ה,  ִרּנָ ּוְלׁשֹוֵננּו  ינּו  ּפִ חֹוק  ׂשְ ֵלא  ִיָמּ ָאז 

נּו,  יל יהוה ַלֲעׂשֹות ִעּמָ ה: ִהְגּדִ יל יהוה ַלֲעׂשֹות ִעם ֵאּלֶ ִהְגּדִ

ֶגב:  ּנֶ ֲאִפיִקים ּבַ ִביֵתנּו ּכַ ה יהוה ֶאת ׁשְ ֵמִחים: ׁשּוָב֫ ָהִיינּו ׂשְ

ְך  א ֶמׁשֶ ה ִיְקֹצרּו: ָהלֹוְך ֵיֵלְך ּוָבֹכה ֹנׂשֵ ִרּנָ ִדְמָעה ּבְ ַהּזְֹרִעים ּבְ

א ֲאֻלּמָֹתיו: ה ֹנׂשֵ ַרע, ּבֹא ָיֹבא ְבִרּנָ ֫ ַהּזָ

ְוא ָעְמלּו  לֹֹמה, ִאם יהוה לֹא ִיְבֶנה ַבִית ׁשָ ֲעלֹות ִלׁשְ יר ַהּמַ ׁשִ

ְוא  ַקד ׁשֹוֵמר: ׁשָ ְוא ׁשָ ׇמר ִעיר ׁשָ בֹוָניו ּבֹו, ִאם יהוה לֹא ִיׁשְ

תהלים קכה

שם קכו

שם קכז

מים.  ֶטף  ׁשֶ נחל,   – ַנְחָלה  עלינו(.  )כעסו  אפם  חרה  כאשר   – ם  ַאּפָ ֲחרֹות  ּבַ
ֶעְזֵרנּו  ים – מלכודת של ציידים.  יֹוְקׁשִ ח  ִמּפַ ידֹוִנים – השוטפים בזדון.  ַהּזֵ

ם ה’ וכו’ - ה’ עושה השמים והארץ עוזר לנו כאשר אנו קוראים בשמו.  ׁשֵ ּבְ
בדרך   – ֲעַקְלַקּלֹוָתם  הטובה(.  )מדרך   – ים  ּטִ ְוַהּמַ יתמיד.  לא   – ָינּוַח  לֹא 

עקומה, רעה. ֶאת - ִעם.

בו  שנושאים  כלי   – ְך  ֶמׁשֶ רבה(.  עוצמה  בעל  )זרם  מים  כנחלי   – ֲאִפיִקים  ּכַ
זרעים. 

ְוא – לשווא.  ׁשָ
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ָהֲעָצִבים,  ֶלֶחם  ֹאְכֵלי  ֶבת,  ׁשֶ ְמַאֲחֵרי  קּום,  יֵמי  ּכִ֫ ַמׁשְ ָלֶכם 

ִרי  ּפְ ָכר  ׂשָ ִנים,  ּבָ יהוה  ַנֲחַלת  ה  ִהּנֵ ָנא:  ׁשֵ ִליִדידֹו  ן  ִיּתֵ ן  ּכֵ

ֶבר  ֵרי ַהּגֶ עּוִרים: ַאׁשְ ֵני ַהּנְ ן ּבְ ּבֹור, ּכֵ ַיד ּגִ ים ּבְ ִחִצּ ֶטן: ּכְ ַהּבָ

ֶאת  רּו  ְיַדּבְ י  ּכִ ֵיֹבׁשּו  לֹא  ֵמֶהם,  תֹו  ּפָ ַאׁשְ ֶאת  א  ִמּלֵ ר  ֲאׁשֶ

ַער: ָ ּשׁ אֹוְיִבים ּבַ

ְדָרָכיו: ְיִגיַע  ל ְיֵרא יהוה ַהֹהֵלְך ּבִ ֵרי ּכׇ ֲעלֹות, ַאׁשְ יר ַהּמַ ׁשִ

ה  ּפִֹרּיָ ֶגֶפן  ּכְ ָך  ּתְ ֶאׁשְ ָלְך:  ְוטֹוב  ֶריָך  ַאׁשְ ֹתאֵכל,  י  ּכִ יָך  ּפֶ ּכַ

ה  ְלָחֶנָך: ִהּנֵ ִתֵלי ֵזיִתים ָסִביב ְלׁשֻ ׁשְ ֶניָך ּכִ ֵתי ֵביֶתָך, ּבָ ַיְרּכְ ּבְ

ּוְרֵאה  ּיֹון,  ִמּצִ יהוה  ְיָבֶרְכָך  יהוה:  ְיֵרא  ֶבר  ּגָ ְיֹבַרְך  ֵכן  ִכי 

לֹום  ׁשָ ְלָבֶניָך,  ָבִנים  ּוְרֵאה  יָך:  ַחּיֶ ְיֵמי  ּכֹל  ָלִם  ְירּוׁשָ טּוב  ּבְ

ָרֵאל: ַעל ִיׂשְ

ָרֵאל:  ִיׂשְ ָנא  יֹאַמר  עּוָרי  ִמּנְ ְצָררּוִני  ת  ַרּבַ ֲעלֹות,  ַהּמַ יר  ׁשִ

ָחְרׁשּו  י  ּבִ ּגַ ַעל  ִלי:  ְכלּו  ָי֫ לֹא  ם  ּגַ עּוָרי,  ִמּנְ ְצָררּוִני  ת  ַרּבַ

ֲעבֹות  ץ  ִקּצֵ יק,  ַצּדִ יהוה  ְלַמֲעִניָתם:  ֶהֱאִריכּו  ים,  ֹחְרׁשִ

ֲחִציר  ּכַ ִיְהיּו  ִצּיֹון:  ׂשְֹנֵאי  ּכֹל  ָאחֹור  ְוִיּסֹגּו  ֵיבׁשּו  ִעים:  ְרׁשָ

ְוִחְצנֹו  קֹוֵצר  ַכּפֹו  א  ִמּלֵ ּלֹא  ׁשֶ ָיֵבׁש:  ַלף  ׁשָ ְדַמת  ּקַ ׁשֶ ּגֹות,  ּגַ

ַרְכנּו  ּבֵ ֲאֵליֶכם,  יהוה  ת  ְרּכַ ּבִ ָהֹעְבִרים  ָאְמרּו  ְולֹא  ר:  ְמַעּמֵ

ם יהוה: ׁשֵ ֶאְתֶכם ּבְ

ְמָעה  ׁשִ ֲאֹדָני  יהוה:  ְקָראִתיָך  ים  ֲעַמּקִ ִמּמַ ֲעלֹות,  ַהּמַ יר  ׁשִ

ֲעֹונֹות  ִאם  ֲחנּוָני:  ּתַ ְלקֹול  בֹות  ֻ ַקּשׁ ׇאְזֶניָך  ְהֶייָנה  ּתִ ְבקֹוִלי, 

ְלַמַען  ִליָחה,  ַהּסְ ָך  ִעּמְ י  ּכִ ַיֲעֹמד:  ִמי  ֲאֹדָני  ָיּה,  ׇמר  ׁשְ ּתִ

תהלים קכח

שם קכט

שם קל

תֹו – אשפה, נרתיק לחיצים.  ּפָ ָנא – שינה, מנוחה. ַאׁשְ ָהֲעָצִבים – ביגיעה. ׁשֵ
ת – הרבה. ְצָררּוִני – הציקו. ַמֲעִניָתם – מענית, חריץ בין תלמים. ֲעבֹות  ַרּבַ
ַלף ָיֵבׁש - התייבש עוד לפני שגדל. ְוִחְצנֹו –  ְדַמת ׁשָ ּקַ – חבל )המחרשה(. ׁשֶ

כנף בגדו. 
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י  י: ַנְפׁשִ י, ְוִלְדָברֹו הֹוָחְלּתִ ָתה ַנְפׁשִ יִתי יהוה, ִקּוְ ֵרא: ִקּוִ ּוָ ּתִ

ָרֵאל ֶאל  ִיׂשְ ַיֵחל  ַלּבֶֹקר:  ׁשְֹמִרים  ַלּבֶֹקר  ְֹמִרים  ִמּשׁ ַלאֹדָני, 

ה  ה ִעּמֹו ְפדּות: ְוהּוא ִיְפּדֶ י ִעם יהוה ַהֶחֶסד ְוַהְרּבֵ יהוה, ּכִ

ָרֵאל ִמּכֹל ֲעֹוֹנָתיו: ֶאת ִיׂשְ

י ְולֹא ָרמּו֘ ֵעיַני ְולֹא  ֲעלֹות ְלָדִוד, יהוה לֹא ָגַבּה ִלּבִ יר ַהּמַ ׁשִ

י  יִתי ְודֹוַמְמּתִ ּוִ י: ִאם לֹא ׁשִ ּנִ ְגֹדלֹות ּוְבִנְפָלאֹות ִמּמֶ י ּבִ ְכּתִ ִהּלַ

ָרֵאל ֶאל  י: ַיֵחל ִיׂשְ ֻמל ָעַלי ַנְפׁשִ ּגָ ּכַ ָגֻמל ֲעֵלי ִאּמֹו  י ּכְ ַנְפׁשִ

ה ְוַעד עֹוָלם: יהוה ֵמַעּתָ

ר  ֲאׁשֶ ֻעּנֹותֹו:  ל  ּכׇ ֵאת  ְלָדִוד  יהוה  ְזכֹור  ֲעלֹות,  ַהּמַ יר  ׁשִ

יִתי,  ּבֵ ֹאֶהל  ּבְ ַיֲעֹקב: ִאם ָאֹבא  ָנַדר ַלֲאִביר  ע ַליהוה,  ּבַ ִנׁשְ

י  ָנת ְלֵעיָני, ְלַעְפַעּפַ ן ׁשְ ִאם ֶאֱעֶלה ַעל ֶעֶרׂש ְיצּוָעי: ִאם ֶאּתֵ

ַלֲאִביר  נֹות  ּכָ ִמׁשְ ַליהוה,  ָמקֹום  ֶאְמָצא  ַעד  נּוָמה:  ּתְ

ָיַער:  ֵדי  ׂשְ ּבִ ְמָצאנּוָה  ְבֶאְפָרָתה,  ַמֲענּוָה  ׁשְ ה  ִהּנֵ ַיֲעֹקב: 

ַרְגָליו: קּוָמ֘ה יהוה  ֲחֶוה ַלֲהֹדם  ּתַ ִנׁשְ נֹוָתיו,  ּכְ ָנבֹוָאה ְלִמׁשְ

ׁשּו ֶצֶדק ַוֲחִסיֶדיָך  ָך: ּכֲֹהֶניָך ִיְלּבְ ה ַוֲארֹון ֻעּזֶ ִלְמנּוָחֶתָך, ַאּתָ

ע  ּבַ ִנׁשְ יֶחָך:  ְמׁשִ ֵני  ּפְ ב  ׁשֵ ּתָ ַאל  ָך  ַעְבּדֶ ִוד  ּדָ ֲעבּור  ּבַ נּו:  ְיַרּנֵ

ית  ָאׁשִ ִבְטְנָך  ִרי  ִמּפְ ה,  ּנָ ִמּמֶ ָיׁשּוב  לֹא  ֱאֶמת  ְלָדִוד,  יהוה 

ם  ֵדם, ּגַ ִריִתי ְוֵעֹדִתי זֹו ֲאַלּמְ ְמרּו ָבֶניָך ּבְ א ָלְך: ִאם ִיׁשְ ְלִכּסֵ

ּה  ִצּיֹון, ִאּוָ י ָבַחר יהוה ּבְ א ָלְך: ּכִ בּו ְלִכּסֵ ֵניֶהם ֲעֵדי ַעד ֵיׁשְ ּבְ

ִתיָה:  ִאּוִ י  ּכִ ב  ֵאׁשֵ ּפֹה  ֲעֵדי ַעד,  ב לֹו: ֹזאת ְמנּוָחִתי  ְלמֹוׁשָ

תהלים קלא

שם קלב

ְֹמִרים ַלּבֶֹקר – יותר משומרי  י – קיוויתי. ִמּשׁ ֵרא – שייראו מפניך. הֹוָחְלּתִ ּוָ ּתִ
לילה המצפים לבוקר. ַיֵחל – ֵקֵוה. 

ֲעֵלי  ָגֻמל  ּכְ – השתקתי.  י  ְודֹוַמְמּתִ ׂשמתי.   – יִתי  ּוִ ׁשִ נשבע אני.   – לֹא  ִאם 
ִאּמֹו – כגמול הסומך על אימו ואינו מבקש מאומה.

ק  ּה – ָחׁשַ ֲעבּור – בזכות. ִאּוָ ֻעּנֹותֹו – סבלו. ַלֲהֹדם ַרְגָליו – כינוי למקדש. ּבַ
אותה. 
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יׁש  יַע ָלֶחם: ְוֹכֲהֶניָה ַאְלּבִ ּבִ ֵרְך ֲאָבֵרְך, ֶאְביֹוֶניָה ַאׂשְ ֵציָדּה ּבָ

י  ם ַאְצִמיַח ֶקֶרן ְלָדִוד, ָעַרְכּתִ נּו: ׁשָ ן ְיַרּנֵ ע, ַוֲחִסיֶדיָה ַרּנֵ ֶיׁשַ

ת, ְוָעָליו ָיִציץ ִנְזרֹו: יׁש ּבֹׁשֶ יִחי: אֹוְיָביו ַאְלּבִ ֵנר ִלְמׁשִ

ֶבת ַאִחים  ִעים ׁשֶ ה ַמה ּטֹוב ּוַמה ּנָ ֲעלֹות ְלָדִוד, ִהּנֵ יר ַהּמַ ׁשִ

ָקן, ְזַקן ַאֲהרֹן  ֶמן ַהּטֹוב ַעל ָהרֹאׁש, יֵֹרד ַעל ַהּזָ ֶ ּשׁ ם ָיַחד: ּכַ ּגַ

ּיֵֹרד ַעל ַהְרֵרי ִצּיֹון,  ַטל ֶחְרמֹון ׁשֶ י ִמּדֹוָתיו: ּכְ ּיֵֹרד ַעל ּפִ ׁשֶ

ים ַעד ָהעֹוָלם: ָרָכה, ַחּיִ ה יהוה ֶאת ַהּבְ ם ִצּוָ י ׁשָ ּכִ

יהוה,  ַעְבֵדי  ל  ּכׇ יהוה  ֶאת  ְרכּו  ּבָ ה  ִהּנֵ ֲעלֹות,  ַהּמַ יר  ׁשִ

אּו ְיֵדֶכם ֹקֶדׁש ּוָבְרכּו ֶאת  ילֹות: ׂשְ ּלֵ ֵבית יהוה ּבַ ָהֹעְמִדים ּבְ

ַמִים ָוָאֶרץ: ה ׁשָ ּיֹון, ֹעׂשֵ יהוה: ְיָבֶרְכָך יהוה ִמּצִ

סדר סעודה שלישית להלן עמ’ 453.

תהלים קלג

שם קלד

י – אדליק.  ֵציָדּה – תבואתה. ֶקֶרן – עוז. ָעַרְכּתִ
ִמּדֹוָתיו – המדים שלו, בגדיו. 

ֹקֶדׁש – במקום הקודש.
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יִקים, ְלעֹוָלם  ם ַצִדּ ָלּ ְך ֻכּ ֱאַמר~ ְוַעֵמּ ֶנּ א, ֶשׁ ָרֵאל ֵיׁש ָלֶהם ֵחֶלק ָלעֹוָלם ַהָבּ ל ִיְשׂ ׇכּ

ֵאר: ה ָיַדי ְלִהְתָפּ ַעי ַמֲעֵשׂ ֶצר ַמָטּ ֶרץ, ֵנ֫ יְרׁשּו ָא֫ ִי֫

ן פרק ראשו

ַע ִלְזֵקִנים, ַע, ִויהֹוׁשֻ יַני, ּוְמָסָרּה ִליהֹוׁשֻ ל ּתֹוָרה ִמּסִ ה ִקּבֵ ֹֹשֶׁ א. מ

דֹוָלה. ֵהם  Ôַהּג ֶנֶסת  Ôי ּכ ַאְנׁשֵ Ôִלְנִביִאים, ּוְנִביִאים ְמָסרּוָה ל ּוְזֵקִנים 

ְלִמיִדים  ּתַ ְוַהֲעִמידּו  ין,  ּדִ ּבַ ֱהוּו ְמתּוִנים  ָבִרים:  ּדְ ה  לֹֹשָׁ ׁשְ ָאְמרּו 

ה, ַוֲעׂשּו ְסָיג ַלּתֹוָרה. ַהְרּבֵ

דֹוָלה. הּוא ָהָיה אֹוֵמר~ ֶנֶסת ַהּגְ ָיֵרי ּכְ ְ יק ָהָיה ִמּשׁ ּדִ ְמעֹון ַהּצַ ב. ׁשִ

ָהֲעבֹוָדה,  ְוַעל  ַהּתֹוָרה,  ַעל  ָהעֹוָלם עֹוֵמד:  ָבִרים  ּדְ ה  לֹֹשָׁ ׁשְ ַעל 

ִמילּות ֲחָסִדים.  ְוַעל ּגְ

יק. הּוא ָהָיה אֹוֵמר~  ּדִ ְמעֹון ַהּצַ ִ ל ִמּשׁ ג. ַאְנִטיְגנֹוס ִאיׁש סֹוכֹו ִקּבֵ

ָרס;  ּפְ ל  ְלַקּבֵ ְמָנת  ַעל  ָהַרב  ֶאת  ין  ׁשִ ּמְ ַהְמׁשַ ֲעָבִדים  ּכַ ְהיּו  ּתִ ַאל 

ל  ְלַקּבֵ ְמָנת  ַעל  ּלֹא  ׁשֶ ָהַרב  ֶאת  ין  ׁשִ ּמְ ַהְמׁשַ ֲעָבִדים  ּכַ ֱהוּו  א  ֶאּלָ

ַמִים ֲעֵליֶכם.  ָרס; ִויִהי מֹוָרא ׁשָ ּפְ

ַלִים  רּוׁשָ Ôי ִאיׁש  יֹוָחָנן  ן  ּבֶ יֹוֵסי  Ôו ֵרָדה,  Ôִאיׁש צ יֹוֶעֶזר  ן  ּבֶ ד. יֹוֵסי 

לּו ֵמֶהם. ִקּבְ

ק  ית ַוַעד ַלֲחָכִמים, ֶוֱהֵוי ִמְתַאּבֵ יְתָך ּבֵ ן יֹוֶעֶזר אֹוֵמר~ ְיִהי ּבֵ יֹוֵסי ּבֶ

ְבֵריֶהם.  ָמא ֶאת ּדִ ָצּ ֲעַפר ַרְגֵליֶהם, ֶוֱהֵוי ׁשֹוֶתה ּבַ ּבַ

תּוַח ִלְרָוָחה,  יְתָך ּפָ ַלִים אֹוֵמר~ ְיִהי ּבֵ רּוׁשָ Ôן יֹוָחָנן ִאיׁש י ה. יֹוֵסי ּבֶ

ּתֹו  ִאׁשְ ה. ּבְ ָ יָחה ִעם ָהִאּשׁ ה ׂשִ ְרּבֶ ֵני ֵביֶתָך, ְוַאל ּתַ ים ּבְ ְוִיְהיּו ֲעִנּיִ

ישעיה ס
סנהדרין פ”י מ”א

ת ו ב א י  ק ר פ
נוהגים לומר פרק אחד מפרקי אבות בכל אחת משבתות הקיץ לאחר מנחה,
ואומרים לפניו משנת ”כל ישראל” ואחריו משנת ”רבי חנניה בן עקשיא”.

יִקים – גם החוטאים. ְלעֹוָלם ִייְרׁשּו ָאֶרץ – רמז לעולם הבא. ם ַצִדּ ָלּ ֻכּ
דֹוָלה – בתחילת תקופת הבית השני. ְסָיג – גבול, תקנות  ֶנֶסת ַהּגְ י ּכְ א. ַאְנׁשֵ

לשמירת ההלכה. 

ָיֵרי – מאחרוני. ָהֲעבֹוָדה – עבודת הקרבנות.  ְ ב. ִמּשׁ
ָרס – גמול, שכר.  ג. ּפְ
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ל ְזַמן  אן ָאְמרּו ֲחָכִמים: ּכׇ ת ֲחֵברֹו! ִמּכָ ֵאׁשֶ ָאְמרּו, ַקל ָוֹחֶמר ּבְ

ּובֹוֵטל  ְלַעְצמֹו  ָרָעה  ּגֹוֵרם   – ה  ָ ָהִאּשׁ ִעם  יָחה  ׂשִ ה  ַמְרּבֶ ָאָדם  ׁשֶ

ם. יִהֹנּ ְבֵרי תֹוָרה, ְוסֹופֹו יֹוֵרׁש ּגֵ ִמּדִ

ן  ּבֶ ַע  הֹוׁשֻ Ôי ֵמֶהם.  לּו  ִקּבְ ִלי  ָהַאְרּבֵ אי  ִנּתַ Ôו ַרְחָיה  Ôּפ ן  ּבֶ ַע  הֹוׁשֻ Ôו. י

ל  ּכׇ ֶאת  ן  ּדָ ֶוֱהֵוי  ָחֵבר,  ְלָך  ּוְקֵנה  ַרב,  ְלָך  ה  ֲעׂשֵ אֹוֵמר~  ַרְחָיה  Ôּפ

ָהָאָדם ְלַכף ְזכּות.

ע, ר ָלָרׁשָ ְתַחּבֵ ֵכן ַרע, ְוַאל ּתִ ָ ִלי אֹוֵמר~ ַהְרֵחק ִמּשׁ אי ָהַאְרּבֵ ז. ִנּתַ

ְרָענּות.  ְתָיֵאׁש ִמן ַהּפֻ ְוַאל ּתִ

ן  ּבֶ הּוָדה  Ôי לּו ֵמֶהם.  ִקּבְ ָטח  ׁשָ ן  ּבֶ ְמעֹון  ׁשִ Ôאי ו ַטּבַ ן  ּבֶ הּוָדה  Ôח. י

ֲעֵלי  ְהיּו ּבַ ּיִ ִנין; ּוְכׁשֶ ּיָ עֹוְרֵכי ַהּדַ ַעׂש ַעְצְמָך ּכְ אי אֹוֵמר~ ַאל ּתַ ַטּבַ

ְפָטִרים  ּנִ ּוְכׁשֶ ִעים;  ְרׁשָ ּכִ ֵעיֶניָך  ּבְ ִיְהיּו  ְלָפֶניָך,  עֹוְמִדים  ִדיִנים 

ין. לּו ֲעֵליֶהם ֶאת ַהּדִ ּבְ ּקִ ׁשֶ ִאין, ּכְ ַזּכָ ֵעיֶניָך ּכְ ָפֶניָך, ִיְהיּו ּבְ ִמּלְ

ָהֵעִדים;  ֶאת  ַלֲחקֹור  ה  ַמְרּבֶ ֱהֵוי  אֹוֵמר~  ָטח  ׁשָ ן  ּבֶ ְמעֹון  ט. ׁשִ

ר. ּקֵ ֘א ִמּתֹוָכם ִיְלְמדּו ְלׁשַ ּמָ ְדָבֶריָך, ׁשֶ ֶוֱהֵוי ָזִהיר ּבִ

ֶאת  ֱאֹהב  אֹוֵמר~  ַמְעָיה  Ôׁש ֵמֶהם.  לּו  ִקּבְ ַאְבַטְליֹון  Ôו ַמְעָיה  Ôי. ׁש

ע ָלָרׁשּות. ְתַוּדַ נּות, ְוַאל ּתִ ָנא ֶאת ָהַרּבָ ָלאָכה, ּוׂשְ ַהּמְ

חּובּו  ֘א ּתָ ּמָ ִדְבֵריֶכם! ׁשֶ ֲהרּו ּבְ יא. ַאְבַטְליֹון אֹוֵמר~ ֲחָכִמים, ִהּזָ

ְלִמיִדים  ַהּתַ ּתּו  ְוִיׁשְ ָהָרִעים,  ַמִים  ִלְמקֹום  ְוִתְגלּו  לּות  ּגָ חֹוַבת 

ל. ַמִים ִמְתַחּלֵ ם ׁשָ ִאים ַאֲחֵריֶכם ְוָימּותּו, ְוִנְמָצא ׁשֵ ַהּבָ

ל  ְלִמיָדיו ׁשֶ ל אֹוֵמר~ ֱהֵוי ִמּתַ לּו ֵמֶהם. ִהּלֵ אי ִקּבְ ּמַ ׁשַ Ôל ו יב. ִהּלֵ

ִרּיֹות ּוְמָקְרָבן  לֹום, אֹוֵהב ֶאת ַהּבְ לֹום ְורֹוֵדף ׁשָ ַאֲהרֹן, אֹוֵהב ׁשָ

ַלּתֹוָרה.

ְתָיֵאׁש וכו’ – הפורענות לרשע תגיע לבסוף. ז. ְוַאל ּתִ
ַעׂש ַעְצְמָך וכו’ – לדיין אסור לייעץ לנידון מה לומר בדינו. ח. ַאל ּתַ

ע ָלָרׁשּות – התרחק מהשלטון  ְתַוּדַ נּות – השררה. ְוַאל ּתִ ָנא ֶאת ָהַרּבָ י. ּוׂשְ
הנוכרי.

ִדְבֵריֶכם – התרגלו לדייק בהוראתכם. ִלְמקֹום ַמִים ָהָרִעים –  ֲהרּו ּבְ יא. ִהּזָ
ּתּו וכו’ – תלמידיכם  כינוי למקום שנפוצות בו דעות שליליות בענייני יהדות. ְוִיׁשְ

יתקלקלו.
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ּוְדָלא מֹוִסיף –  ֵמּה,  ׁשְ ֲאַבד  ָמא –  ׁשְ ְנַגד  ָהָיה אֹוֵמר~  יג. הּוא 

ָתָג֮א – ֲחַלף. ׁש ּבְ ּמַ ּתַ ב, ְוִדׁשְ ָיִסיף, ּוְדָלא ָיֵליף – ְקָטָל֮א ַחּיָ

ֲאִני ְלַעְצִמי,  יד. הּוא ָהָיה אֹוֵמר~ ִאם ֵאין ֲאִני ִלי, ִמי ִלי? ּוְכׁשֶ

ו, ֵאיָמַתי? ָמה ֲאִני? ְוִאם לֹא ַעְכׁשָ

ה, ה ַהְרּבֵ ה ּתֹוָרְתָך ְקַבע, ֱאֹמר ְמַעט ַוֲעׂשֵ אי אֹוֵמר~ ֲעׂשֵ ּמַ טו. ׁשַ

ִנים ָיפֹות. ֵסֶבר ּפָ ל ָהָאָדם ּבְ ל ֶאת ּכׇ ֶוֱהֵוי ְמַקּבֵ

ֵפק, ְוַאל  ק ִמן ַהּסָ ּלֵ ה ְלָך ַרב, ְוִהְסּתַ ְמִליֵאל אֹוֵמר~ ֲעׂשֵ ן ּגַ טז. ַרּבָ

ר אֹוָמדֹות. ה ְלַעּשֵׂ ְרּבֶ ּתַ

ְולֹא  ַהֲחָכִמים,  ין  ּבֵ י  ַדְלּתִ ּגָ ָיַמי  ל  ּכׇ אֹוֵמר~  נֹו  ּבְ ְמעֹון  יז. ׁשִ

א  ר, ֶאּלָ ְדָרׁש הּוא ָהִעּקָ ִתיָקה. ְולֹא ַהּמִ א ׁשְ ָמָצאִתי ַלּגּוף טֹוב ֶאּלָ

ָבִרים ֵמִביא ֵחְטא. ה ּדְ ְרּבֶ ה. ְוׇכל ַהּמַ ֲעׂשֶ ַהּמַ

ָבִרים ָהעֹוָלם  ה ּדְ לֹֹשָׁ ְמִליֵאל אֹוֵמר~ ַעל ׁשְ ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ יח. ַרּבָ

”ֱאֶמת  ֱאַמר:  ּנֶ ׁשֶ לֹום,  ָ ַהּשׁ ְוַעל  ָהֱאֶמת  ְוַעל  ין  ַהּדִ ַעל  ם:  ַקּיָ

ֲעֵריֶכם”. ׁשַ ְפטּו ּבְ לֹום ׁשִ ט ׁשָ ּפַ ּוִמׁשְ

ָרֵאל,  ִיׂשְ ֶאת  ְלַזּכֹות  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ָרָצה  אֹוֵמר~  ָי֮א  ֲעַקׁשְ ן  ּבֶ ֲחַנְנָי֮א  י  ַרּבִ

יל  ַיְגּדִ ִצְדקֹו,  ְלַמַען  ָחֵפץ  יהוה  ֱאַמר:  ּנֶ ׁשֶ ּוִמְצֹות,  ּתֹוָרה  ָלֶהם  ה  ִהְרּבָ ְלִפיָכְך 

יר: ּתֹוָרה ְוַיְאּדִ

◆ ◆ ◆

זכריה ח

מכות פ”ג מט”ז

ישעיה מב

יג. ְנַגד וכו’ – הרוצה להתגאות ולגדל את שמו יאבד את שמו וכבודו. ּוְדָלא 
מֹוִסיף וכו’ – מי שאינו מתקדם בלימודו יאבד גם את מה שידע. ּוְדָלא ָיֵליף 
ׁש וכו’ - המשתמש  ּמַ ּתַ וכו’ – ומי שאינו לומד כלל אין לו זכות לחיות. ְוִדׁשְ

בכתר תורה עובר מן העולם.

טו. ְקַבע – עיקר.
בענייני הפרשת  גם  מן הספק  להסתלק  יש  מדויק;  לא  באופן   – אֹוָמדֹות  טז. 

מעשרות.
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יִקים, ְלעֹוָלם  ם ַצִדּ ָלּ ְך ֻכּ ֱאַמר~ ְוַעֵמּ ֶנּ א, ֶשׁ ָרֵאל ֵיׁש ָלֶהם ֵחֶלק ָלעֹוָלם ַהָבּ ל ִיְשׂ ׇכּ

ֵאר: ה ָיַדי ְלִהְתָפּ ַעי ַמֲעֵשׂ ֶצר ַמָטּ ֶרץ, ֵנ֫ יְרׁשּו ָא֫ ִי֫

י פרק שנ

ִהיא  ל ׁשֶ ֹבר לֹו ָהָאָדם? ּכָ ּיָ ָרה ׁשֶ ֶרְך ְיׁשָ י אֹוֵמר~ ֵאיזֹוִהי ּדֶ א. ַרּבִ

ִמְצָוה  ּבְ ָזִהיר  ֶוֱהֵוי  ָהָאָדם.  ִמן  לֹו  ְוִתְפֶאֶרת  יָה  ְלעֹוׂשֶ ְפֶאֶרת  ּתִ

ל ִמְצֹות. ֶוֱהֵוי  ָכָרן ׁשֶ ן ׂשְ ה יֹוֵדַע ַמּתַ ֵאין ַאּתָ ַבֲחמּוָרה, ׁשֶ ה ּכְ ַקּלָ

ֶנֶגד ֶהְפֵסָדּה.  ַכר ֲעֵבָרה ּכְ ָכָרּה, ּוׂשְ ֶנֶגד ׂשְ ב ֶהְפֵסד ִמְצָוה ּכְ ֵ ְמַחּשׁ

ַמה  ע  ּדַ ֲעֵבָרה;  ִליֵדי  א  ּבָ ה  ַאּתָ ְוִאי  ָבִרים,  ּדְ ה  לֹֹשָׁ ׁשְ ּבִ ל  ּכֵ ִהְסּתַ

ֶפר  ּסֵ ּבַ יָך  ַמֲעׂשֶ ְוׇכל  ׁשֹוַמַעת,  ְוֹאֶזן  רֹוָאה,  ַעִין  ָך:  ִמּמְ ַמְעָלה  ּלְ

ִבין. ִנְכּתָ

ְלמּוד  יא אֹוֵמר~ ָיֶפה ּתַ ׂשִ י ְיהּוָדה ַהּנָ ל ַרּבִ נֹו ׁשֶ ְמִליֵאל ּבְ ן ּגַ ב. ַרּבָ

ַחת ָעֹון. ְוׇכל ּתֹוָרה  ּכַ ֵניֶהם ְמׁשַ ִגיַעת ׁשְ ּיְ ֶרְך ֶאֶרץ, ׁשֶ ּתֹוָרה ִעם ּדֶ

ֵטָלה ְוגֹוֶרֶרת ָעֹון. ְוׇכל ָהֲעֵמִלים  ּה ְמָלאָכה – סֹוָפּה ּבְ ֵאין ִעּמָ ׁשֶ

כּות ֲאבֹוָתם  ּזְ ַמִים, ׁשֶ ם ׁשָ ֶהם ְלׁשֵ ּבּור – ִיְהיּו ֲעֵמִלים ִעּמָ ִעם ַהּצִ

ָכר  ם, ַמֲעֶלה ֲאִני ֲעֵליֶכם ׂשָ ָעַתן ְוִצְדָקָתם עֹוֶמֶדת ָלַעד. ְוַאּתֶ ְמַסּיְ

יֶתם. ִאּלּו ֲעׂשִ ה, ּכְ ַהְרּבֵ

ְלֹצֶרְך  א  ֶאּלָ ָלָאָדם  לֹו  ְמָקְרִבין  ֵאין  ׁשֶ ָרׁשּות,  ּבָ ְזִהיִרין  ג. ֱהוּו 

ַעת ֲהָנָאָתן, ְוֵאין עֹוְמִדין לֹו ָלָאָדם  ׁשְ אֹוֲהִבין ּבִ ַעְצָמן; ִנְרִאין ּכְ

ְחקֹו.  ַעת ּדׇ ׁשְ ּבִ

ה ְרצֹוָנְך  ֲעׂשֶ ּיַ ֵדי ׁשֶ ְרצֹוָנְך, ּכְ ה ְרצֹונֹו ּכִ ד. הּוא ָהָיה אֹוֵמר~ ֲעׂשֵ

ֲאֵחִרים  ְרצֹון  ל  ַבּטֵ ּיְ ׁשֶ ֵדי  ּכְ ְרצֹונֹו,  ֵני  ִמּפְ ְרצֹוָנְך  ל  ּטֵ ּבַ ְרצֹונֹו.  ּכִ

ֵני ְרצֹוָנְך. ִמּפְ

סנהדרין פ”י מ”א
ישעיה ס

ֹבר לֹו – שיבחר לעצמו. ְוִתְפֶאֶרת לֹו ִמן ָהָאָדם – גם הסובבים אותו  ּיָ א. ׁשֶ
משבחים אותו על דרכו. 

לשם  הציבור  עם  העמלים   – ם  ְוַאּתֶ פרנסה.  לצורך  מלאכה   – ֶאֶרץ  ֶרְך  ּדֶ ב. 
יֶתם – בעצמכם את המעשים הטובים שהציבור עשה. ִאּלּו ֲעׂשִ שמים. ּכְ

ַעת ֲהָנָאָתן – כשהם מפיקים מכם תועלת. ׁשְ ָרׁשּות – בשלטון הנוכרי. ּבִ ג. ּבָ
ד. ְרצֹונֹו – של ה’. 
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ַעְצָמְך ַעד  ֲאֵמן ּבְ ּבּור; ְוַאל ּתַ ְפרֹשׁ ִמן ַהּצִ ל אֹוֵמר~ ַאל ּתִ ה. ִהּלֵ

ְוַאל  ִלְמקֹומֹו;  יַע  ּגִ ּתַ ׁשֶ ַעד  ֲחֵבָרְך  ֶאת  ִדין  ּתָ ְוַאל  מֹוָתְך;  יֹום 

ֵמַע; ְוַאל ּתֹאַמר:  ָ ּסֹופֹו ְלִהּשׁ מֹוַע, ׁשֶ ר ִלׁשְ ִאי ֶאְפׁשָ ָבר ׁשֶ ּתֹאַמר ּדָ

ֶנה. ּפָ ֘א לֹא ּתִ ּמָ ֶנה”, ׁשֶ ֶנה ֶאׁשְ ֶאּפָ ”ִלְכׁשֶ

ו. הּוא ָהָיה אֹוֵמר~ ֵאין ּבּור ְיֵרא ֵחְטא, ְולֹא ַעם ָהָאֶרץ ָחִסיד, 

ְסחֹוָרה  ה ּבִ ְרּבֶ ל ַהּמַ ד, ְולֹא ּכׇ ָדן ְמַלּמֵ ּפְ ן ָלֵמד, ְולֹא ַהּקַ ְיׁשָ ְולֹא ַהּבַ

ל ִלְהיֹות ִאיׁש. ּדֵ ּתַ ים – ִהׁשְ ֵאין ֲאָנׁשִ ים, ּוִבְמקֹום ׁשֶ ַמְחּכִ

ִים. ָאַמר ָלּה: ֵני ַהּמַ ָפה ַעל ּפְ ּצָ ְלּגֶֹלת ַאַחת ׁשֶ ז. ַאף הּוא ָרָאה ּגֻ

ֲאֵטְפּתְ ַאְטפּוְך, ְוסֹוף ְמִטיַפִיְך ְיטּופּון”. ”ַעל ּדַ

ה ְנָכִסים –  ה; ַמְרּבֶ ה ִרּמָ ר – ַמְרּבֶ ׂשָ ה ּבָ ח. הּוא ָהָיה אֹוֵמר~ ַמְרּבֶ

ָפחֹות –  ה ׁשְ ִפים; ַמְרּבֶ ׁשָ ה ּכְ ים – ַמְרּבֶ ה ָנׁשִ ָאָגה; ַמְרּבֶ ה ּדְ ַמְרּבֶ

ה  ה ּתֹוָרה – ַמְרּבֶ ֵז֮ל; ַמְרּבֶ ה ּגָ ה ֲעָבִדים – ַמְרּבֶ ה; ַמְרּבֶ ה ִזּמָ ַמְרּבֶ

ה  ַמְרּבֶ  – ֵעָצה  ה  ַמְרּבֶ ׇחְכָמה;  ה  ַמְרּבֶ  – יָבה  ְיׁשִ ה  ַמְרּבֶ ים;  ַחּיִ

ָקָנה   – טֹוב  ם  ׁשֵ ָקָנה  לֹום.  ׁשָ ה  ַמְרּבֶ  – ְצָדָקה  ה  ַמְרּבֶ בּוָנה;  ּתְ

א. י ָהעֹוָלם ַהּבָ ְבֵרי תֹוָרה – ָקָנה לֹו ַחּיֵ ְלַעְצמֹו; ָקָנה לֹו ּדִ

אי. הּוא ָהָיה אֹוֵמר~  ּמַ ַ ל ּוִמּשׁ ל ֵמִהּלֵ אי ִקּבֵ ן ַזּכַ ן יֹוָחָנן ּבֶ ט. ַרּבָ

ְלָכְך  י  ּכִ ְלַעְצְמָך,  טֹוָבה  ֲחִזיק  ּתַ ַאל  ה,  ַהְרּבֵ ּתֹוָרה  ָלַמְדּתָ  ִאם 

. נֹוַצְרּתָ

י  אי, ְוֵאּלּו ֵהן: ַרּבִ ן ַזּכַ ן יֹוָחָנן ּבֶ ה ַתְלִמיִדים ָהיּו לֹו ְלַרּבָ ָ י. ֲחִמּשׁ

י  י יֹוֵסי ַהּכֵֹהן, ַרּבִ ן ֲחַנְנָיה, ַרּבִ ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ ן ֻהְרָקנֹוס, ַרּבִ ֱאִליֶעֶזר ּבֶ

ן ֲעָרְך. י ֶאְלָעָזר ּבֶ ן ְנַתְנֵאל ְוַרּבִ ְמעֹון ּבֶ ׁשִ

ן ֻהְרָקנֹוס – ּבֹור סּוד,  י ֱאִליֶעֶזר ּבֶ ָבָחן: ַרּבִ יא. הּוא ָהָיה מֹוֶנה ׁשְ

י יֹוֵסי –  ֵרי יֹוַלְדּתֹו; ַרּבִ ַע – ַאׁשְ י ְיהֹוׁשֻ ה; ַרּבִ ד ִטּפָ ֵאינֹו ְמַאּבֵ ׁשֶ

מֹוַע – אל תגלה סוד שאינך רוצה שיוודע. ר ִלׁשְ ִאי ֶאְפׁשָ ָבר ׁשֶ ה. ּדָ
ֲאֵטְפּתְ ַאְטפּוְך – על שהטבעת אחרים הטביעו אותך. ְוסֹוף ְמִטיַפִיְך  ז. ַעל ּדַ

ְיטּופּון – וסוף מטביעיך שגם הם יטבעו.
יָבה – לפני  ה ְיׁשִ ה – תולעת; תולעים רבים יאכלו את בשרו בקבר. ַמְרּבֶ ח. ִרּמָ

חכמים.

יא. ּבֹור סּוד – בור מים מטוייח היטב בסיד. 
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ן ֲעָרְך  י ֶאְלָעָזר ּבֶ ן ְנַתְנֵאל – ְיֵרא ֵחְטא; ְוַרּבִ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ָחִסיד; ַרּבִ

ר. ּבֵ ְתּגַ – ַמְעָין ַהּמִ

ַכף ֹמאְזַנִים,  ָרֵאל ּבְ ל ַחְכֵמי ִיׂשְ יב. הּוא ָהָיה אֹוֵמר~ ִאם ִיְהיּו ּכׇ

אּול  א ׁשָ ם. ַאּבָ ּלָ ה – ַמְכִריַע ֶאת ּכֻ ִנּיָ ַכף ׁשְ ן ֻהְרָקנֹוס ּבְ ֶוֱאִליֶעֶזר ּבֶ

י  ְוַרּבִ ַכף ֹמאְזַנִים,  ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ ַחְכֵמי  ל  ּכׇ ִיְהיּו  מֹו: ִאם  ְ ִמּשׁ אֹוֵמר 

 – ה  ִנּיָ ׁשְ ַכף  ּבְ ֶאְלָעָזר  י  ְוַרּבִ ֶהם,  ִעּמָ ַאף  ֻהְרָקנֹוס  ן  ּבֶ ֱאִליֶעֶזר 

ם.  ּלָ ַמְכִריַע ֶאת ּכֻ

ּה  ּבָ ק  ְדּבַ ּיִ ׁשֶ ָרה  ְיׁשָ ֶרְך  ּדֶ ֵאיזֹוִהי  ּוְראּו  ְצאּו  ָלֶהם:  יג. ָאַמר 

ַע אֹוֵמר~ ָחֵבר  י ְיהֹוׁשֻ י ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר~ ַעִין טֹוָבה. ַרּבִ ָהָאָדם. ַרּבִ

ְמעֹון אֹוֵמר~ ָהרֹוֶאה ֶאת  י ׁשִ ֵכן טֹוב. ַרּבִ י יֹוֵסי אֹוֵמר~ ׁשָ טֹוב. ַרּבִ

י ֶאְלָעָזר אֹוֵמר~ ֵלב טֹוב. ָאַמר ָלֶהם: רֹוֶאה ֲאִני ֶאת  ַהּנֹוָלד. ַרּבִ

ְבֵריֶכם. ָבָריו ּדִ ְכָלל ּדְ ּבִ ן ֲעָרְך, ׁשֶ ְבֵרי ֶאְלָעָזר ּבֶ ּדִ

ה  ּנָ ִמּמֶ ְתַרֵחק  ּיִ ׁשֶ ָרָעה  ֶרְך  ּדֶ ֵאיזֹוִהי  ּוְראּו  ְצאּו  ָלֶהם:  יד. ָאַמר 

ַע אֹוֵמר~ ָחֵבר  י ְיהֹוׁשֻ י ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר~ ַעִין ָרָעה. ַרּבִ ָהָאָדם. ַרּבִ

ְמעֹון אֹוֵמר~ ַהּלֶֹוה ְוֵאינֹו  י ׁשִ ֵכן ַרע. ַרּבִ י יֹוֵסי אֹוֵמר~ ׁשָ ַרע. ַרּבִ

רּוְך הּוא,  ּבָ קֹום  ַהּמָ ִמן  לֶֹוה  ּכְ ָהָאָדם,  ִמן  ַהּלֶֹוה  ֶאָחד  ם;  ּלֵ ְמׁשַ

י  ַרּבִ ְונֹוֵתן”.  חֹוֵנן  יק  ְוַצּדִ ם,  ּלֵ ְיׁשַ ְולֹא  ע  ָרׁשָ ”לֶֹוה  ֱאַמר:  ּנֶ ׁשֶ

ְבֵרי ֶאְלָעָזר  ֶאְלָעָזר אֹוֵמר~ ֵלב ַרע. ָאַמר ָלֶהם: רֹוֶאה ֲאִני ֶאת ּדִ

ְבֵריֶכם. ָבָריו ּדִ ְכָלל ּדְ ּבִ ן ֲעָרְך, ׁשֶ ּבֶ

י ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר~ ְיִהי  ָבִרים. ַרּבִ ה ּדְ לֹֹשָׁ ה ׁשְ לֹֹשָׁ טו. ֵהם ָאְמרּו ׁשְ

ִהי נֹוַח ִלְכעֹוס; ְוׁשּוב  ּתְ ְך, ְוַאל  ּלָ ׁשֶ ּכְ בֹוד ֲחֵבָרְך ָחִביב ָעֶליָך  ּכְ

ל ֲחָכִמים,  ֶנֶגד אּוָרן ׁשֶ ם ּכְ יֹום ֶאָחד ִלְפֵני ִמיָתָתְך; ֶוֱהֵוי ִמְתַחּמֵ

ׁשּוָעל,  יַכת  ְנׁשִ  – יָכָתן  ׁשִ ּנְ ׁשֶ ֶוה,  ּכָ ּתִ ּלֹא  ׁשֶ ַגַחְלָתן  ּבְ ָזִהיר  ֶוֱהֵוי 

ְוׇכל  ָרף,  ׂשָ ת  ְלִחיׁשַ  – ָתן  ּוְלִחיׁשָ ַעְקָרב,  ֲעִקיַצת   – ַוֲעִקיָצָתן 

ַגֲחֵלי ֵאׁש. ְבֵריֶהם ּכְ ּדִ

ִרּיֹות – ְנַאת ַהּבְ ַע אֹוֵמר~ ַעִין ָהַרע, ְוֵיֶצר ָהַרע, ְוׂשִ י ְיהֹוׁשֻ טז. ַרּבִ

מֹוִציִאין ֶאת ָהָאָדם ִמן ָהעֹוָלם.

תהלים לז

ָרף - נחש ארסי.  טו. ׂשָ
טז. ַעִין ָהַרע – עין רעה.
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ְך;  ּלָ ׁשֶ ּכְ ָעֶליָך  ָחִביב  ֲחֵבָרְך  ָממֹון  ְיִהי  אֹוֵמר~  יֹוֵסי  י  יז. ַרּבִ

יָך  ַמֲעׂשֶ ְוׇכל  ָלְך;  ה  ָ ְיֻרּשׁ ֵאיָנּה  ׁשֶ ּתֹוָרה,  ִלְלמֹוד  ַעְצָמְך  ְוַהְתֵקן 

ַמִים. ם ׁשָ ִיְהיּו ְלׁשֵ

ה;  ּוִבְתִפּלָ ַמע  ׁשְ ת  ְקִרּיַ ּבִ ָזִהיר  ֱהֵוי  אֹוֵמר~  ְמעֹון  ׁשִ י  יח. ַרּבִ

ַרֲחִמים  א  ֶאּלָ ְקַבע,  ְתָך  ִפּלָ ּתְ ַעׂש  ּתַ ַאל   – ל  ּלֵ ִמְתּפַ ה  ַאּתָ ּוְכׁשֶ

ְוַרחּום  ַחּנּון  י  ֱאַמר~ ”ּכִ ּנֶ ׁשֶ רּוְך הּוא,  ּבָ קֹום  ַהּמָ ִלְפֵני  ְוַתֲחנּוִנים 

ע  ָרׁשָ ִהי  ּתְ ְוַאל  ָהָרָעה”;  ְוִנָחם ַעל  ֶחֶסד  ְוַרב  ִים  ַאּפַ ֶאֶרְך  הּוא, 

ְפֵני ַעְצָמְך. ּבִ

ַמה  ְוַדע  ּתֹוָרה;  ִלְלמֹוד  קּוד  ׁשָ ֱהֵוי  אֹוֵמר~  ֶאְלָעָזר  י  יט. ַרּבִ

ַעל  ה ָעֵמל, ְוֶנֱאָמן הּוא ּבַ יקֹורֹוס; ְוַדע ִלְפֵני ִמי ַאּתָ יב ָלַאּפִ ׁשִ ּתָ ֶ ּשׁ

ָתְך. ֻעּלָ ַכר ּפְ ם ָלְך ׂשְ ּלֶ ׁשַ ּיְ ְך ׁשֶ ְמַלאְכּתָ

ה, ְוַהּפֹוֲעִלים  ָלאָכה ְמֻרּבָ י ַטְרפֹון אֹוֵמר~ ַהּיֹום ָקָצר, ְוַהּמְ כ. ַרּבִ

ִית ּדֹוֵחק. ה, ּוַבַעל ַהּבַ ָכר ַהְרּבֵ ֲעֵצִלים, ְוַהּשָׂ

ן  ה ּבֶ ָלאָכה ִלְגמֹור, ְולֹא ַאּתָ כא. הּוא ָהָיה אֹוֵמר~ לֹא ָעֶליָך ַהּמְ

ָכר  ה – נֹוְתִנים ָלְך ׂשָ ה; ִאם ָלַמְדּתָ ּתֹוָרה ַהְרּבֵ ּנָ ֵטל ִמּמֶ ֹחִרין ִלּבָ

ָתְך; ֻעּלָ ַכר ּפְ ם ָלְך ׂשְ ּלֶ ׁשַ ּיְ ְך, ׁשֶ ַעל ְמַלאְכּתָ ה; ְוֶנֱאָמן הּוא ּבַ ַהְרּבֵ

יִקים ֶלָעִתיד ָלֹבא. ל ַצּדִ ָכָרן ׁשֶ ן ׂשְ ְוַדע: ַמּתַ

ָרֵאל,  ִיׂשְ ֶאת  ְלַזּכֹות  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ָרָצה  אֹוֵמר~  ָי֮א  ֲעַקׁשְ ן  ּבֶ ֲחַנְנָי֮א  י  ַרּבִ

יל  ַיְגּדִ ִצְדקֹו,  ְלַמַען  ָחֵפץ  יהוה  ֱאַמר~  ּנֶ ׁשֶ ּוִמְצֹות,  ּתֹוָרה  ָלֶהם  ה  ִהְרּבָ ְלִפיָכְך 

יר: ּתֹוָרה ְוַיְאּדִ

◆ ◆ ◆

יואל ב

מכות פ”ג מט”ז

ישעיה מב

יח. ְקַבע – חובה קבועה, מעמסה.
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יִקים, ְלעֹוָלם  ם ַצִדּ ָלּ ְך ֻכּ ֱאַמר~ ְוַעֵמּ ֶנּ א, ֶשׁ ָרֵאל ֵיׁש ָלֶהם ֵחֶלק ָלעֹוָלם ַהָבּ ל ִיְשׂ ׇכּ

ֵאר: ה ָיַדי ְלִהְתָפּ ַעי ַמֲעֵשׂ ֶצר ַמָטּ ֶרץ, ֵנ֫ יְרׁשּו ָא֫ ִי֫

פרק שלישי

ְוִאי  ָבִרים  ּדְ ה  לֹֹשָׁ ׁשְ ּבִ ל  ּכֵ ִהְסּתַ אֹוֵמר~  ַמֲהַלְלֵאל  ן  ּבֶ א. ֲעַקְבָיא 

ה הֹוֵלְך, ְוִלְפֵני  אָת, ּוְלָאן ַאּתָ ע ֵמַאִין ּבָ א ִליֵדי ֲעֵבָרה: ּדַ ה ּבָ ַאּתָ

ה ְסרּוָחה.  ּפָ אָת? ִמּטִ ּבֹון. ֵמַאִין ּבָ ין ְוֶחׁשְ ן ּדִ ה ָעִתיד ִלּתֵ ִמי ַאּתָ

ה  ה ְותֹוֵלָעה. ְוִלְפֵני ִמי ַאּתָ ה הֹוֵלְך? ִלְמקֹום ָעָפר, ִרּמָ ּוְלָאן ַאּתָ

דֹוׁש  ַהּקָ ָלִכים  ַהּמְ ַמְלֵכי  ֶמֶלְך  ִלְפֵני  ּבֹון?  ְוֶחׁשְ ין  ּדִ ן  ִלּתֵ ָעִתיד 

רּוְך הּוא. ּבָ

ל  לֹוָמּה ׁשֶ ׁשְ ּבִ ל  ּלֵ ֱהֵוי ִמְתּפַ ַהּכֲֹהִנים אֹוֵמר~  ְסַגן  ֲחִניָנא  י  ב. ַרּבִ

עּו.  ָל֫ ים ּבָ ִאְלָמֵלא מֹוָרָאּה, ִאיׁש ֶאת ֵרֵעהּו ַחּיִ ַמְלכּות, ׁשֶ

יֵניֶהן  ּבֵ ְוֵאין  ִבין  ּיֹוׁשְ ׁשֶ ַנִים  ׁשְ אֹוֵמר~  ַרְדיֹון  ּתְ ן  ּבֶ ֲחַנְנָיה  י  ג. ַרּבִ

ב ֵלִצים  ֱאַמר~ ”ּוְבמֹוׁשַ ּנֶ ב ֵלִצים, ׁשֶ ְבֵרי תֹוָרה – ֲהֵרי ֶזה מֹוׁשַ ּדִ

 – תֹוָרה  ְבֵרי  ּדִ יֵניֶהם  ּבֵ ְוֵיׁש  ִבין  ּיֹוׁשְ ׁשֶ ַנִים  ׁשְ ֲאָבל  ב”;  ָיׁשָ לֹא 

רּו ִיְרֵאי יהוה ִאיׁש ֶאל ֵרֵעהּו,  ֱאַמר~ ”ָאז ִנְדּבְ ּנֶ יֵניֶהם, ׁשֶ ִכיָנה ּבֵ ׁשְ

יהוה  ְלִיְרֵאי  ְלָפָניו  רֹון  ִזּכָ ֵסֶפר  ֵתב  ּכָ ַוּיִ ָמע,  ׁשְ ַוּיִ יהוה  ב  ְקׁשֵ ַוּיַ

ב  ּיֹוׁשֵ ֲאִפּלּו ֶאָחד ׁשֶ ִין ׁשֶ ַנִים; ִמּנַ א ׁשְ מֹו”. ֵאין ִלי ֶאּלָ ֵבי ׁשְ ּוְלחֹֹשְׁ

ֱאַמר~  ּנֶ ָכר? ׁשֶ רּוְך הּוא קֹוֵבַע לֹו ׂשָ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ ּתֹוָרה, ׁשֶ ְועֹוֵסק ּבַ

י ָנַטל ָעָליו”. ָדד ְוִיּדֹם ּכִ ב ּבָ ”ֵיׁשֵ

ְולֹא  ֶאָחד,  ְלָחן  ׁשֻ ַעל  ָאְכלּו  ׁשֶ ה  לֹֹשָׁ ׁשְ אֹוֵמר~  ְמעֹון  ׁשִ י  ד. ַרּבִ

ֵמִתים”;  ִמ”ִזְבֵחי  ָאְכלּו  ּו  ִאּל֮ ּכְ  – תֹוָרה  ְבֵרי  ּדִ ָעָליו  ָאְמרּו 

ִלי ָמקֹום”; ֲאָבל  ְלָחנֹות ָמְלאּו ִקיא ֹצָאה ּבְ ל ׁשֻ י ּכׇ ֱאַמר~ ”ּכִ ּנֶ ׁשֶ

 – תֹוָרה  ְבֵרי  ּדִ ָעָליו  ְוָאְמרּו  ֶאָחד,  ְלָחן  ׁשֻ ַעל  ָאְכלּו  ׁשֶ ה  לֹֹשָׁ ׁשְ

ר  ֱאַמר~ ”ַוְיַדּבֵ ּנֶ רּוְך הּוא, ׁשֶ קֹום ּבָ ל ַהּמָ ְלָחנֹו ׁשֶ ֻ ִאּלּו ָאְכלּו ִמּשׁ ּכְ

ר ִלְפֵני יהוה”. ְלָחן ֲאׁשֶ ֻ ֵאַלי, ֶזה ַהּשׁ

סנהדרין פ”י מ”א
ישעיה ס

תהלים א

מלאכי ג

איכה ג

תהלים קו

ישעיה כח

יחזקאל מא

י ָנַטל ָעָליו – נטל שכר על ישיבתו. ג. ּכִ
על  מזכירין  כשאין   – ָמקֹום  ִלי  ּבְ זרה.  עבודה  של  זבח   – ֵמִתים  ִזְבֵחי  ד. 

השולחן את ה’. 
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ֶרְך  ּדֶ ְך ּבַ ְיָלה, ְוַהְמַהּלֵ ּלַ עֹור ּבַ ן ֲחִכיַנאי אֹוֵמר~ ַהּנֵ י ֲחַנְנָיא ּבֶ ה. ַרּבִ

ַנְפׁשֹו. ב ּבְ ָלה – ֲהֵרי ֶזה ִמְתַחּיֵ ה ִלּבֹו ְלַבּטָ ְיִחיִדי, ְוַהְמַפּנֶ

ל ָעָליו ֹעל ּתֹוָרה –  ל ַהְמַקּבֵ ָנה אֹוֵמר~ ּכׇ ן ַהּקָ ּבֶ י ְנחּוְנָיא  ו. ַרּבִ

ּנּו  ִמּמֶ ַהּפֹוֵרק  ְוׇכל  ֶאֶרץ;  ֶרְך  ּדֶ ְוֹעל  ַמְלכּות  ֹעל  ּנּו  ִמּמֶ ַמֲעִביִרין 

ֶרְך ֶאֶרץ. ֹעל ּתֹוָרה – נֹוְתִנין ָעָליו ֹעל ַמְלכּות ְוֹעל ּדֶ

ִבין  ּיֹוׁשְ ׁשֶ ָרה  ֲעׂשָ אֹוֵמר~  ֲחַנְנָיה  ַפר  ּכְ ִאיׁש  א  ֲחַלְפּתָ י  ז. ַרּבִ

ב  ֱאַמר~ ”ֱאלִֹהים ִנּצָ ּנֶ יֵניֶהם, ׁשֶ רּוָיה ּבֵ ִכיָנה ׁשְ ּתֹוָרה, ׁשְ ְועֹוְסִקין ּבַ

תֹו ַעל ֶאֶרץ  ֱאַמר~ ”ַוֲאֻגּדָ ּנֶ ׁשֶ ה?  ָ ֲחִמּשׁ ֲאִפּלּו  ִין  ּוִמּנַ ֲעַדת ֵאל”.  ּבַ

ּפֹט”.  ֶקֶרב ֱאלִֹהים ִיׁשְ ֱאַמר~ ”ּבְ ּנֶ ה? ׁשֶ לֹֹשָׁ ִין ֲאִפּלּו ׁשְ ְיָסָדּה”. ּוִמּנַ

ֶאל  ִאיׁש  יהוה  ִיְרֵאי  רּו  ִנְדּבְ ”ָאז  ֱאַמר~  ּנֶ ׁשֶ ַנִים?  ׁשְ ֲאִפּלּו  ִין  ּוִמּנַ

ֱאַמר~ ּנֶ ִין ֲאִפּלּו ֶאָחד? ׁשֶ ָמע” וגֹו’. ּוִמּנַ ׁשְ ב יהוה ַוּיִ ְקׁשֵ ֵרֵעהּו, ַוּיַ

יָך”. ִמי ָאבֹוא ֵאֶליָך ּוֵבַרְכּתִ יר ֶאת ׁשְ ר ַאְזּכִ קֹום ֲאׁשֶ ָכל ַהּמָ ”ּבְ

ְך  ּלָ ה ְוׁשֶ ַאּתָ ּלֹו, ׁשֶ ֶ ן לֹו ִמּשׁ ְרּתֹוָתא אֹוֵמר~ ּתֶ י ֶאְלָעָזר ִאיׁש ּבַ ח. ַרּבִ

ְדָך ָנַתּנּו ָלְך”. ָך ַהּכֹל ּוִמּיָ י ִמּמְ ָדִוד הּוא אֹוֵמר~ ”ּכִ ּלֹו; ְוֵכן ּבְ ׁשֶ

ָנתֹו,  ׁשְ ֶרְך ְוׁשֹוֶנה ּוַמְפִסיק ִמּמִ ּדֶ ְך ּבַ י ַיֲעֹקב אֹוֵמר~ ַהְמַהּלֵ ט. ַרּבִ

ֶאה ִניר ֶזה!” – ַמֲעֶלה ָעָליו  ֶאה ִאיָלן ֶזה! ּוַמה ּנָ ְואֹוֵמר~ ”ַמה ּנָ

ַנְפׁשֹו. ב ּבְ ִאּלּו ִמְתַחּיֵ תּוב ּכְ ַהּכָ

ֹוֵכַח  ל ַהּשׁ י ֵמִאיר אֹוֵמר~ ּכָ ּום ַרּבִ אי ִמּשׁ י ַיּנַ ַרּבִ אי ּבְ י ּדֹוְסּתַ י. ַרּבִ

ַנְפׁשֹו, ב ּבְ ִאּלּו ִמְתַחּיֵ תּוב ּכְ ָנתֹו – ַמֲעֶלה ָעָליו ַהּכָ ׁשְ ָבר ֶאָחד ִמּמִ ּדָ

ֶאת  ח  ּכַ ׁשְ ּתִ ן  ּפֶ ְמֹאד,  ָך  ַנְפׁשְ ֹמר  ּוׁשְ ְלָך  ֶמר  ָ ִהּשׁ ”ַרק  ֱאַמר~  ּנֶ ׁשֶ

ָנתֹו?  ִמׁשְ ָעָליו  ְקָפה  ּתָ ֲאִפּלּו  ָיכֹול  ֵעיֶניָך”.  ָראּו  ר  ֲאׁשֶ ָבִרים  ַהּדְ

יָך” – ָהא, ֵאינֹו  ָבְבָך ּכֹל ְיֵמי ַחּיֶ ְלמּוד לֹוַמר: ”ּוֶפן ָיסּורּו ִמּלְ ּתַ

ּבֹו. ב ִויִסיֵרם ִמּלִ ׁשֵ ּיֵ ַנְפׁשֹו ַעד ׁשֶ ב ּבְ ִמְתַחּיֵ

תהלים פב

עמוס ט

תהלים פב

מלאכי ג

שמות כ

דברים ד

שם

ֶרְך ֶאֶרץ – עול הפרנסה. ו. ֹעל ּדֶ
ֶקֶרב ֱאלִֹהים – בבית דין )שלושה  ּבְ תֹו – אגודה היא כף יד קמוצה.  ֲאֻגּדָ ז. 

דיינים(. 

ּלֹו – כי כל מה שיש לך הוא של הבורא.  ֶ ח. ִמּשׁ
ט. ִניר – שדה חרוש.

ְקָפה – כבדה. ָהא - הרי לך. י. ּתָ
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קֹוֶדֶמת  ֶחְטאֹו  ְרַאת  ּיִ ׁשֶ ל  ּכׇ אֹוֵמר~  ּדֹוָס֮א  ן  ּבֶ ֲחִניָנ֮א  י  יא. ַרּבִ

ְלִיְרַאת  קֹוֶדֶמת  ׇחְכָמתֹו  ׁשֶ ְוׇכל  ֶמת;  ִמְתַקּיֶ ׇחְכָמתֹו   – ְלׇחְכָמתֹו 

ֶמת. ֶחְטאֹו – ֵאין ׇחְכָמתֹו ִמְתַקּיֶ

ין ֵמׇחְכָמתֹו – ׇחְכָמתֹו  יו ְמֻרּבִ ֲעׂשָ ּמַ ל ׁשֶ יב. הּוא ָהָיה אֹוֵמר~ ּכׇ

ׇחְכָמתֹו  ֵאין   – יו  ֲעׂשָ ִמּמַ ה  ְמֻרּבָ ׇחְכָמתֹו  ׁשֶ ְוׇכל  ֶמת;  ִמְתַקּיֶ

ֶמת. ִמְתַקּיֶ

רּוַח   – ֵהיֶמּנּו  נֹוָחה  ִרּיֹות  ַהּבְ רּוַח  ׁשֶ ל  ּכׇ אֹוֵמר~  ָהָיה  יג. הּוא 

 – ֵהיֶמּנּו  נֹוָחה  ִרּיֹות  ַהּבְ רּוַח  ֵאין  ׁשֶ ְוׇכל  ֵהיֶמּנּו;  נֹוָחה  קֹום  ַהּמָ

קֹום נֹוָחה ֵהיֶמּנּו. ֵאין רּוַח ַהּמָ

ל  ׁשֶ ְוַיִין  ֲחִרית,  ׁשַ ל  ׁשֶ ָנה  ׁשֵ אֹוֵמר~  יַנ֘ס  ַהְרּכִ ן  ּבֶ ּדֹוָס֮א  י  יד. ַרּבִ

י ָהָאֶרץ – ל ַעּמֵ י ְכֵנִסּיֹות ׁשֶ ּתֵ יַבת ּבָ יַחת ַהְיָלִדים, ִויׁשִ ָרִים, ְוׂשִ ָצה√

מֹוִציִאין ֶאת ָהָאָדם ִמן ָהעֹוָלם.

ים,  ָדׁשִ ַהּק� ֶאת  ל  ַהְמַחּלֵ אֹוֵמר~  ַהּמֹוָדִעי  ֶאְלָעָזר  י  טו. ַרּבִ

ֵפר  ְוַהּמֵ ים,  ַרּבִ ּבָ ֲחֵברֹו  ֵני  ּפְ ין  ְלּבִ ְוַהּמַ ַהּמֹוֲעדֹות,  ֶאת  ה  ְוַהְמַבּזֶ

ּתֹוָרה  ִנים ּבַ ה ּפָ לֹום, ְוַהְמַגּלֶ ָ ל ַאְבָרָהם ָאִבינּו ָעָליו ַהּשׁ ִריתֹו ׁשֶ ּבְ

ים טֹוִבים –  ָידֹו ּתֹוָרה ּוַמֲעׂשִ ׁש ּבְ ּיֵ י ׁשֶ ֲהָלָכה, ַאף ַעל ּפִ ּלֹא ּכַ ׁשֶ

א. ֵאין לֹו ֵחֶלק ָלעֹוָלם ַהּבָ

ֹחֶרת, ֶוֱהֵוי  ׁשְ ָמֵעאל אֹוֵמר~ ֱהֵוי ַקל ָלרֹאׁש, ְוֹנַח ַלּתִ י ִיׁשְ טז. ַרּבִ

ְמָחה. ׂשִ ל ָהָאָדם ּבְ ל ֶאת ּכָ ְמַקּבֵ

ָלֶעְרָוה.  יִלין  ַמְרּגִ רֹאׁש  ְוַקּלּות  חֹוק  ׂשְ אֹוֵמר~  ֲעִקיָבא  י  יז. ַרּבִ

ְסָיג   – ְנָדִרים  ר;  ָלעֹֹשֶׁ ְסָיג   – רֹות  ַמַעׂשְ ַלּתֹוָרה;  ְסָיג   – ָמֹסֶרת 

ִתיָקה.  ִריׁשּות; ְסָיג ַלׇחְכָמה – ׁשְ ַלּפְ

ל  ׁשֶ ְכֵנִסּיֹות  י  ּתֵ ּבָ ֲחִרית – בשעות המאוחרות של הבוקר.  ׁשַ ל  ׁשֶ ָנה  ׁשֵ יד. 
י ָהָאֶרץ – התכנסויות שאין בהן דברי תורה וחכמה. ַעּמֵ

ה ֶאת  ַבּזֶ ים – אינו נשמר בטהרת בשר הקרבנות. ַהּמְ ָדׁשִ ל ֶאת ַהּק� טו. ַהְמַחּלֵ
ַהּמֹוֲעדֹות – נוהג בימי חול המועד כבימי חול.

ֹחֶרת – לצעירים.  ׁשְ טז. ַקל ָלרֹאׁש – זריז בפני אדם נכבד. ַלּתִ
יִלין ָלֶעְרָוה – מביאים את האדם להתנהגות לא צנועה. ְסָיג – מהווים  יז. ַמְרּגִ

ִריׁשּות – להנהגות שמעבר לשורת הדין. שמירה. ַלּפְ
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ְיֵתָרה  ה  ִחּבָ ֶצֶלם;  ּבְ ְבָרא  ּנִ ׁשֶ ָאָדם  ָחִביב  אֹוֵמר~  ָהָיה  יח. הּוא 

ֶאת  ה  ָעׂשָ ֱאלִֹהים  ֶצֶלם  ”ּבְ ֱאַמר~  ּנֶ ׁשֶ ֶצֶלם,  ּבְ ְבָרא  ּנִ ׁשֶ לֹו  נֹוַדַעת 

ְיֵתָרה  ה  ִחּבָ קֹום;  ַלּמָ ִנים  ּבָ ְקְראּו  ּנִ ׁשֶ ָרֵאל,  ִיׂשְ ֲחִביִבין  ָהָאָדם”. 

ם  ַאּתֶ ִנים  ”ּבָ ֱאַמר~  ּנֶ ׁשֶ קֹום,  ַלּמָ ִנים  ּבָ ְקְראּו  ּנִ ׁשֶ ָלֶהם  נֹוַדַעת 

ה;  ֶחְמּדָ ִלי  ּכְ ָלֶהם  ן  ּתַ ּנִ ׁשֶ ָרֵאל,  ִיׂשְ ֲחִביִבין  ֱאלֵֹהיֶכם”.  ַליהוה 

ִנְבָרא  ּבֹו  ׁשֶ ה  ֶחְמּדָ ִלי  ּכְ ָלֶהם  ן  ּתַ ּנִ ׁשֶ ָלֶהם,  נֹוַדַעת  ְיֵתָרה  ה  ִחּבָ

ֲעֹזבּו”. י ָלֶכם ּתֹוָרִתי ַאל ּתַ י ֶלַקח טֹוב ָנַתּתִ ֱאַמר~ ”ּכִ ּנֶ ָהעֹוָלם, ׁשֶ

ְוַהּכֹל  ִנּדֹון;  ָהעֹוָלם  ּוְבטֹוב  ְנתּוָנה;  ְוָהְרׁשּות  ָצפּוי,  יט. ַהּכֹל 

ה. ֲעׂשֶ ְלִפי רֹב ַהּמַ

ל  רּוָסה ַעל ּכָ ֵעָרבֹון, ּוְמצּוָדה ּפְ כ. הּוא ָהָיה אֹוֵמר~ ַהּכֹל ָנתּון ּבְ

ד  תּוַח, ְוַהּיָ ְנֵקס ּפָ יף, ְוַהּפִ תּוָחה, ְוַהֶחְנָוִני ַמּקִ ים. ַהֲחנּות ּפְ ַהַחּיִ

ִאים ַמֲחִזיִרים  ּבָ ְוִיְלֶוה, ְוַהּגַ ּכֹוֶתֶבת, ְוׇכל ָהרֹוֶצה ִלְלוֹות – ָיֹבא 

ְעּתֹו, ְוֵיׁש  ּלֹא ִמּדַ ְעּתֹו ְוׁשֶ ׇכל יֹום, ְוִנְפָרִעין ִמן ָהָאָדם ִמּדַ ִדיר ּבְ ּתָ

עּוָדה. ן ַלּסְ ין ֱאֶמת, ְוַהּכֹל ְמֻתּקָ ין – ּדִ ְסֹמכּו, ְוַהּדִ ּיִ ֶ ָלֶהם ַעל ַמה ּשׁ

ֶרְך  ּדֶ ֵאין   – ּתֹוָרה  ֵאין  ִאם  אֹוֵמר~  ֲעַזְרָיה  ן  ּבֶ ֶאְלָעָזר  י  כא. ַרּבִ

ֵאין   – ׇחְכָמה  ֵאין  ִאם  ּתֹוָרה.  ֵאין   – ֶאֶרץ  ֶרְך  ּדֶ ֵאין  ִאם  ֶאֶרץ; 

ַעת;  יָנה – ֵאין ּדַ ִיְרָאה; ִאם ֵאין ִיְרָאה – ֵאין ׇחְכָמה. ִאם ֵאין ּבִ

יָנה. ִאם ֵאין ֶקַמח – ֵאין ּתֹוָרה; ִאם ֵאין  ַעת – ֵאין ּבִ ִאם ֵאין ּדַ

ּתֹוָרה – ֵאין ֶקַמח.

יו, ְלַמה הּוא  ֲעׂשָ ה ִמּמַ ׇחְכָמתֹו ְמֻרּבָ ל ׁשֶ כב. הּוא ָהָיה אֹוֵמר~ ּכׇ

ָא֮ה  ּבָ ְוָהרּוַח  מּוָעִטין,  יו  ָרׁשָ ְוׁשָ ין  ְמֻרּבִ ֲעָנָפיו  ׁשֶ ְלִאיָלן  ּדֹוֶמה? 

בראשית ט

דברים יד

משלי ד

ה ְיֵתָרה נֹוַדַעת לֹו – חיבה יתרה הראה ה’ לאדם בכך שסיפר לו שהוא  יח. ִחּבָ
ה – התורה. ֶלַקח טֹוב – מתנה נאה. ִלי ֶחְמּדָ נברא בצלם אלוקים. ּכְ

יט. ַהּכֹל ָצפּוי וכו’ – למרות שכל העתיד ידוע לה’’ יש לאדם בחירה חופשית.
ֵעָרבֹון – כל מה שיש לאדם הוא אחראי עליו. ּוְמצּוָדה וכו’ –  כ. ַהּכֹל ָנתּון ּבְ
ִאים – הגובים, שליחי ה’חנווני’. ְוֵיׁש  ּבָ האדם לכוד בענייני העולם כל חייו. ַהּגַ

עּוָדה – כל ישראל  ן ַלּסְ ְסֹמכּו – כי הכל רשום. ְוַהּכֹל ְמֻתּקָ ּיִ ֶ ָלֶהם ַעל ַמה ּשׁ
יש להם חלק לעולם הבא לאחר שנגבה חובם לה’.

ַעת – אם אין הבנה אין תועלת בידיעה.  יָנה ֵאין ּדַ כא. ִאם ֵאין ּבִ
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ֲעָרָבה,  ַעְרָער ּבָ ֱאַמר: ”ְוָהָיה ּכְ ּנֶ ָניו, ׁשֶ ְועֹוַקְרּתֹו ְוהֹוַפְכּתֹו ַעל ּפָ

ר, ֶאֶרץ ְמֵלָחה ְולֹא  ְדּבָ ּמִ ַכן ֲחֵרִרים ּבַ בֹוא טֹוב, ְוׁשָ י ָי֫ ְולֹא ִיְרֶאה ּכִ

ין ֵמׇחְכָמתֹו, ְלַמה הּוא ּדֹוֶמה?  יו ְמֻרּבִ ֲעׂשָ ּמַ ל ׁשֶ ב”. ֲאָבל ּכׇ ֵתׁשֵ

ָהרּוחֹות  ל  ּכׇ ֲאִפּלּו֘  ׁשֶ ין,  ְמֻרּבִ יו  ָרׁשָ ְוׁשָ מּוָעִטין  ֲעָנָפיו  ׁשֶ ְלִאיָלן 

קֹומֹו,  ִמּמְ אֹותֹו  ְמִזיזֹות  ֵאין  ּבֹו,  בֹות  ְונֹוׁשְ אֹות  ּבָ עֹוָלם  ּבָ ׁשֶ

יו, ָרׁשָ ח ׁשָ ּלַ תּול ַעל ַמִים, ְוַעל יּוַבל ְיׁשַ ֵעץ ׁשָ ֱאַמר~ ”ְוָהָיה ּכְ ּנֶ ׁשֶ

לֹא  ּצֶֹרת  ּבַ ַנת  ּוִבׁשְ ַרֲעָנן,  ָעֵלהּו  ְוָהָיה  ֹחם,  ָיֹבא  י  ּכִ ִיְרֶאה  ְולֹא 

ִרי”. ִיְדָאג, ְולֹא ָיִמיׁש ֵמֲעׂשֹות ּפֶ

ה – ֵהן ֵהן ּגּוֵפי  ין ּוִפְתֵחי ִנּדָ י ֶאְלָעָזר ִחְסָמ֮א אֹוֵמר~ ִקּנִ כג. ַרּבִ

ָראֹות ַלׇחְכָמה. ְרּפְ אֹו֮ת – ּפַ ְטִרָיּ קּופֹות ְוִגּמַ ֲהָלכֹות; ּתְ

ָרֵאל,  ִיׂשְ ֶאת  ְלַזּכֹות  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ָרָצה  אֹוֵמר~  ָי֮א  ֲעַקׁשְ ן  ּבֶ ֲחַנְנָי֮א  י  ַרּבִ

יל  ַיְגּדִ ִצְדקֹו,  ְלַמַען  ָחֵפץ  יהוה  ֱאַמר~  ּנֶ ׁשֶ ּוִמְצֹות,  ּתֹוָרה  ָלֶהם  ה  ִהְרּבָ ְלִפיָכְך 

יר: ּתֹוָרה ְוַיְאּדִ
◆ ◆ ◆

יִקים, ְלעֹוָלם  ם ַצִדּ ָלּ ְך ֻכּ ֱאַמר~ ְוַעֵמּ ֶנּ א, ֶשׁ ָרֵאל ֵיׁש ָלֶהם ֵחֶלק ָלעֹוָלם ַהָבּ ל ִיְשׂ ׇכּ

ֵאר: ה ָיַדי ְלִהְתָפּ ַעי ַמֲעֵשׂ ֶצר ַמָטּ ֶרץ, ֵנ֫ יְרׁשּו ָא֫ ִי֫

פרק רביעי

ֱאַמר~  ּנֶ ל ָאָדם, ׁשֶ ן זֹוָמא אֹוֵמר~ ֵאיֶזהּו ָחָכם? ַהּלֹוֵמד ִמּכׇ א. ּבֶ

ִיְצרֹו,  ֶאת  ַהּכֹוֵבׁש  ּבֹור?  ּגִ ֵאיֶזהּו  י”.  ְלּתִ ּכַ ִהׂשְ ַדי  ְמַלּמְ ל  ”ִמּכׇ

רּוחֹו ִמּלֵֹכד ִעיר”. ל ּבְ ֹֹשֵׁ ּבֹור, ּומ ִים ִמּגִ ֱאַמר~ ”טֹוב ֶאֶרְך ַאּפַ ּנֶ ׁשֶ

י ֹתאֵכל  יָך ּכִ ּפֶ ֱאַמר~ ”ְיִגיַע ּכַ ּנֶ ֶחְלקֹו, ׁשֶ ֵמַח ּבְ יר? ַהּשָׂ ֵאיֶזהּו ָעׁשִ

 – ָלְך”  ”ְוטֹוב  ה,  ַהּזֶ עֹוָלם  ּבָ  – ֶריָך”  ”ַאׁשְ ָלְך”;  ְוטֹוב  ֶריָך  ַאׁשְ

י  ֱאַמר~ ”ּכִ ּנֶ ִרּיֹות, ׁשֶ ד ֶאת ַהּבְ ד? ַהְמַכּבֵ א. ֵאיֶזהּו ְמֻכּבָ ָלעֹוָלם ַהּבָ

ּלּו”. ד ּוֹבַזי ֵיָק֫ ַדי ֲאַכּבֵ ְמַכּבְ

ירמיה יז

שם

מכות פ”ג מט”ז

ישעיה מב

סנהדרין פ”י מ”א
ישעיה ס

תהלים קיט

משלי טז

תהלים קכח

שמואל א ב

כב. ֲחֵרִרים – מקום שמם. 
ספקות  של  במקרים  להביא  היולדת  שעל  הקרבנות  מספר  חשבון   – ין  ִקּנִ כג. 
ה – חשבון של ספירת ימי הנידה במקרים מסובכים. גופי  מסובכים. ּוִפְתֵחי ִנּדָ

אֹות –  ְטִרָיּ קּופֹות – חכמת התכונה. ְוִגּמַ ֲהָלכֹות - ולא חשבונות בעלמא. ּתְ
ָראֹות – תוספות מעוררות עניין. ְרּפְ חכמת החשבון וההנדסה. ּפַ

ּבֹור – חזק. א. ּגִ
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ַבֲחמּוָרה, ּובֹוֵרַח ִמן  ה ּכְ אי אֹוֵמר~ ֱהֵוי ָרץ ְלִמְצָוה ַקּלָ ן ַעּזַ ב. ּבֶ

ַכר  ּשְׂ ׁשֶ ֲעֵבָרה,  ּגֹוֶרֶרת  ַוֲעֵבָרה  ִמְצָוה  ּגֹוֶרֶרת  ְצָוה  ּמִ ׁשֶ ָהֲעֵבָרה; 

ַכר ֲעֵבָרה – ֲעֵבָרה. ִמְצָוה – ִמְצָוה, ּוׂשְ

ַמְפִליג  ִהי  ּתְ ְוַאל  ָאָדם,  ְלׇכל  ז  ּבָ ִהי  ּתְ ַאל  אֹוֵמר~  ָהָיה  ג. הּוא 

ֵאין  ָבר ׁשֶ ָעה, ְוֵאין ָלְך ּדָ ֵאין לֹו ׁשָ ֵאין ָלְך ָאָדם ׁשֶ ָבר; ׁשֶ ְלׇכל ּדָ

לֹו ָמקֹום.

רּוַח,  ַפל  ׁשְ ֱהֵוי  ְמֹאד  ְמֹאד  אֹוֵמר~  ַיְבֶנה  ִאיׁש  ְלִויָטס  י  ד. ַרּבִ

ה. ְקַות ֱאנֹוׁש ִרּמָ ּתִ ׁשֶ

ֶתר – ּסֵ ַמִים ּבַ ם ׁשָ ל ׁשֵ ל ַהְמַחּלֵ רֹוָקא אֹוֵמר~ ּכׇ Ôן ּב י יֹוָחָנן ּבֶ ה. ַרּבִ

ם. ֵ ִחּלּול ַהּשׁ לּוי. ֶאָחד ׁשֹוֵגג ְוֶאָחד ֵמִזיד ּבְ ּגָ ּנּו ּבַ ִנְפָרִעין ִמּמֶ

יִקין  ד – ַמְסּפִ נֹו אֹוֵמר~ ַהּלֹוֵמד ַעל ְמָנת ְלַלּמֵ Ôָמֵעאל ּב י ִיׁשְ ו. ַרּבִ

יִקין  ַמְסּפִ  – ַלֲעׂשֹות  ְמָנת  ַעל  ְוַהּלֹוֵמד  ד;  ּוְלַלּמֵ ִלְלמֹוד  ָידֹו  ּבְ

מֹור ְוַלֲעׂשֹות. ד, ִלׁשְ ָידֹו ִלְלמֹוד ּוְלַלּמֵ ּבְ

ְולֹא  ֶהם,  ּבָ ל  ּדֵ ְלִהְתּגַ ֲעָטָרה  ם  ֲעׂשֵ ּתַ ַאל  אֹוֵמר~  ָצדֹוק  י  ז. ַרּבִ

ָתָג֮א ֲחַלף. ׁש ּבְ ּמַ ּתַ ל אֹוֵמר~ ְוִדׁשְ ֶהם. ְוָכְך ָהָיה ִהּלֵ ֻקְרּדֹם ַלְחּפֹר ּבָ

יו ִמן ָהעֹוָלם. ְבֵרי תֹוָרה – נֹוֵטל ַחּיָ ֱהֶנה ִמּדִ ל ַהּנֶ : ּכׇ ָהא ָלַמְדּתָ

ד ַעל  ד ֶאת ַהּתֹוָרה – ּגּופֹו ְמֻכּבָ ל ַהְמַכּבֵ י יֹוֵסי אֹוֵמר~ ּכׇ ח. ַרּבִ

ִרּיֹות. ל ַעל ַהּבְ ל ֶאת ַהּתֹוָרה – ּגּופֹו ְמֻחּלָ ִרּיֹות; ְוׇכל ַהְמַחּלֵ ַהּבְ

ּפֹוֵרק  ין –  ַהּדִ ִמן  ַעְצמֹו  ְך  נֹו אֹוֵמר~ ַהחֹוׂשֵ Ôּב ָמֵעאל  ִיׁשְ י  ט. ַרּבִ

הֹוָרָאה – ׁשֹוֶטה,  ס ִלּבֹו ּבְ ְוא. ְוַהּגַ בּוַעת ׁשָ ּנּו ֵאיָבה ְוָגֵז֮ל ּוׁשְ ִמּמֶ

ע ְוַגס רּוַח. ָרׁשָ

ָבר – קובע שדברים מסוימים אינם יכולים לקרות. ג. ַמְפִליג ְלׇכל ּדָ
ה – כי סוף כל אדם לקבר, ומה יש לו להתגאות? ְקַות ֱאנֹוׁש ִרּמָ ּתִ ד. ׁשֶ

ָתָגא ֲחַלף –  ׁש ּבְ ּמַ ּתַ ם – את דברי התורה. ֲעָטָרה – כתר. ְוִדׁשְ ֲעׂשֵ ז. ַאל ּתַ
המשתמש בכתר עובר מן העולם.

ח. ּגּופֹו – הוא עצמו.
הֹוָרָאה – נחפז להורות תוך זלזול וחוסר דיוק.  ס ִלּבֹו ּבְ ט. ַהּגַ
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֘א  ֶאּלָ ְיִחיִדי  ן  ּדָ ֵאין  ׁשֶ ְיִחיִדי,  ן  ּדָ ִהי  ּתְ ַאל  אֹוֵמר~  ָהָיה  י. הּוא 

ה. ִאין ְולֹא ַאּתָ ָ ֵהן ַרּשׁ י”! ׁשֶ ְעּתִ לּו ּדַ ֶאָחד. ְוַאל ּתֹאַמר~ ”ַקּבְ

ָמּה  ם ֶאת ַהּתֹוָרה ֵמֹעִני – סֹופֹו ְלַקּיְ ל ַהְמַקּיֵ י יֹוָנָתן אֹוֵמר~ ּכׇ יא. ַרּבִ

ָלּה ֵמֹעִני. ר – סֹופֹו ְלַבּטְ ל ֶאת ַהּתֹוָרה ֵמעֹֹשֶׁ ר; ְוׇכל ַהְמַבּטֵ ֵמעֹֹשֶׁ

ֶוֱהֵוי  ּתֹוָרה;  ּבַ ַוֲעֹסק  ֵעֶסק,  ּבָ ֱהֵוי ְמַמֵעט  י ֵמִאיר אֹוֵמר~  יב. ַרּבִ

ָלְך  ֶיׁש   – ַהּתֹוָרה  ִמן  ְלּתָ  ּטַ ּבִ ְוִאם  ָאָדם;  ל  ּכׇ ְפֵני  ּבִ רּוַח  ַפל  ׁשְ

ה  ָכר ַהְרּבֵ ּתֹוָרה – ֶיׁש לֹו ׂשָ ְך; ְוִאם ָעַמְלּתָ ּבַ ֶנְגּדָ ה ּכְ ֵטִלים ַהְרּבֵ ּבְ

ן ָלְך. ִלּתֶ

ה ִמְצָוה ַאַחת – קֹוֶנה לֹו  ן ַיֲעֹקב אֹוֵמר~ ָהעֹוׂשֶ י ֱאִליֶעֶזר ּבֶ יג. ַרּבִ

יגֹור ֶאָחד. ַרְקִליט ֶאָחד; ְוָהעֹוֵבר ֲעֵבָרה ַאַחת – קֹוֶנה לֹו ַקּטֵ ּפְ

ְרָענּות. ְפֵני ַהּפֻ ְתִריס ּבִ ים טֹוִבים – ּכִ ׁשּוָבה ּוַמֲעׂשִ ּתְ

ַמִים – ם ׁשָ ִהיא ְלׁשֵ ה ׁשֶ ֵנִסּיָ ל ּכְ ָלר אֹוֵמר~ ּכׇ ְנּדְ י יֹוָחָנן ַהּסַ יד. ַרּבִ

ם. ַמִים – ֵאין סֹוָפּה ְלִהְתַקּיֵ ם ׁשָ ֵאיָנּה ְלׁשֵ ם; ְוׁשֶ סֹוָפּה ְלִהְתַקּיֵ

ָחִביב  ְלִמיָדְך  ּתַ בֹוד  ּכְ ְיִהי  אֹוֵמר~  ּמּוַע  ׁשַ ן  ּבֶ ֶאְלָעָזר  י  טו. ַרּבִ

 – ְך  ַרּבָ ּומֹוָרא  ְך,  ַרּבָ מֹוָרא  ּכְ  – ֲחֵבָרְך  ּוְכבֹוד  ְך,  ּלָ ׁשֶ ּכְ ָעֶליָך 

ַמִים.  מֹוָרא ׁשָ ּכְ

ְלמּוד  ּתַ ְגַגת  ִ ּשׁ ׁשֶ ְלמּוד,  ּתַ ּבַ ָזִהיר  ֱהֵוי  אֹוֵמר~  ְיהּוָדה  י  טז. ַרּבִ

עֹוָלה ָזדֹון. 

ֶתר ּתֹוָרה, ְוֶכֶתר  ָתִרים ֵהם: ּכֶ ּכְ ה  לֹֹשָׁ ְמעֹון אֹוֵמר~ ׁשְ י ׁשִ יז. ַרּבִ

יֶהן. ּבֵ ם טֹוב עֹוֶלה ַעל ּגַ ה, ְוֶכֶתר ַמְלכּות; ְוֶכֶתר ׁשֵ ֻהּנָ ּכְ

ּתֹאַמר  ְוַאל  ּתֹוָרה,  ִלְמקֹום  ּגֹוֶלה  ֱהֵוי  אֹוֵמר~  הֹוַראי  Ôנ י  יח. ַרּבִ

יָנְתָך ַאל  ָיֶדָך. ”ְוֶאל ּבִ מּוָה ּבְ ֲחֵבֶריָך ְיַקּיְ בֹוא ַאֲחֶריָך, ׁשֶ ִהיא ּתָ ׁשֶ

ֵען”. ָ ּשׁ ּתִ

משלי ג

ה – אינך יכול לחייב את האחרים לקבל את דעתך. י. ְולֹא ַאּתָ
ֵטִלים וכו’ – יש סביבך הרבה דברים שיבטלוך.  יב. ֶיׁש ָלְך ּבְ

ְתִריס – כמגן.  ַרְקִליט – מלמד זכות. ּכִ יג. ּפְ
ם – להשיג את מטרתה. ה – התכנסות. ְלִהְתַקּיֵ ֵנִסּיָ יד. ּכְ

ֲחֵבֶריָך וכו’ – אל תסמוך על כך שחבריך שלמדו וחזרו  ִהיא – התורה. ׁשֶ יח. ׁשֶ
ישלימו לך את ידיעותיך.
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ִעים, ְוַאף לֹא  ְלַות ָהְרׁשָ ַ ָיֵדינּו לֹא ִמּשׁ אי אֹוֵמר~ ֵאין ּבְ י ַיּנַ יט. ַרּבִ

יִקים. ּדִ ּסּוֵרי ַהּצַ ִמּיִ

ָאָדם,  ל  ּכׇ לֹום  ׁשְ ּבִ ים  ַמְקּדִ ֱהֵוי  אֹוֵמר~  ָחָרׁש  ן  ּבֶ ַמְתָיא  י  כ. ַרּבִ

ּוָעִלים. ִהי רֹאׁש ַלּשׁ ֶוֱהֵוי ָזָנב ָלֲאָריֹות, ְוַאל ּתְ

ְפֵני  ּבִ ִלְפרֹוְזּדֹור  ּדֹוֶמה  ה  ַהּזֶ ָהעֹוָלם  אֹוֵמר~  ַיֲעֹקב  י  כא. ַרּבִ

ַרְקִלין. ֵנס ַלּטְ ּכָ ּתִ ֵדי ׁשֶ רֹוְזּדֹור, ּכְ ּפְ א, ַהְתֵקן ַעְצָמְך ּבַ ָהעֹוָלם ַהּבָ

ים טֹוִבים  ְתׁשּוָבה ּוַמֲעׂשִ ָעה ַאַחת ּבִ כב. הּוא ָהָיה אֹוֵמר~ ָיָפה ׁשָ

ל קֹוַרת  ָעה ַאַחת ׁשֶ א; ְוָיָפה ׁשָ י ָהעֹוָלם ַהּבָ ל ַחּיֵ ה, ִמּכׇ עֹוָלם ַהּזֶ ּבָ

ה. י ָהעֹוָלם ַהּזֶ ל ַחּיֵ א, ִמּכׇ עֹוָלם ַהּבָ רּוַח ּבָ

ַעת  ׁשְ ה ֶאת ֲחֵבָרְך ּבִ ַרּצֶ ן ֶאְלָעָזר אֹוֵמר~ ַאל ּתְ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ כג. ַרּבִ

ַאל לֹו  ׁשְ ל ְלָפָניו, ְוַאל ּתִ תֹו ֻמּטָ ּמֵ ָעה ׁשֶ ׁשָ ַנֲחֶמּנּו ּבְ ֲעסֹו, ְוַאל ּתְ ּכַ

ַעת ַקְלָקָלתֹו. ׁשְ ל ִלְראֹותֹו ּבִ ּדֵ ּתַ ׁשְ ַעת ִנְדרֹו, ְוַאל ּתִ ׁשְ ּבִ

לֹו  ׁשְ ָמח, ּוִבּכָ ׂשְ ְנֹפל אֹוִיְבָך ַאל ּתִ ָטן אֹוֵמר~ ”ּבִ מּוֵאל ַהּקָ Ôכד. ׁש

יב ֵמָעָליו ַאּפֹו”. ֵעיָניו, ְוֵהׁשִ ן ִיְרֶאה יהוה ְוַרע ּבְ ָך, ּפֶ ַאל ָיֵגל ִלּבֶ

ן ֲאבּוָיה אֹוֵמר~ ַהּלֹוֵמד ֶיֶלד, ְלַמה הּוא ּדֹוֶמה?  ע ּבֶ כה. ֱאִליׁשָ

תּוָבה ַעל ְנָיר ָחָדׁש. ְוַהּלֹוֵמד ָזֵקן, ְלַמה הּוא ּדֹוֶמה? ִלְדיֹו  ִלְדיֹו ּכְ

תּוָבה ַעל ְנָיר ָמחּוק. ּכְ

ִמן  ַהּלֹוֵמד  אֹוֵמר~  ְבִלי  ַהּבַ ַפר  ּכְ ִאיׁש  ְיהּוָדה  ר  ּבַ יֹוֵסי  י  כו. ַרּבִ

ַיִין  ְוׁשֹוֶתה  ֵקהֹות  ֲעָנִבים  ְלאֹוֵכל  ּדֹוֶמה?  הּוא  ְלַמה  ים,  ַטּנִ ַהּקְ

ֲעָנִבים  ְלאֹוֵכל  ּדֹוֶמה?  ְלַמה הּוא  ֵקִנים,  ַהּזְ ִמן  ְוַהּלֹוֵמד  ּתֹו.  ִמּגִ

ן. ׁשּולֹות ְוׁשֹוֶתה ַיִין ָיׁשָ ּבְ

משלי כד

ַעת ִנְדרֹו – אל תנסה לבטל לו את נדרו בשעה שהוא  ׁשְ ַאל לֹו ּבִ ׁשְ כג. ַאל ּתִ
נודר, אלא המתן שיירגע. 

יב ֵמָעָליו ַאּפֹו – כעסו של ה’ יופנה כלפיך. כד. ְוֵהׁשִ
כה. ַהּלֹוֵמד ֶיֶלד – כשהוא צעיר. ַהּלֹוֵמד ָזֵקן – כאשר הוא מבוגר. ָמחּוק – 

שקשה להבין את הכתוב בו. 

ּתֹו – שלא תסס עדיין ואין בו טעם יין. כו. ֵקהֹות – בוסר. ִמּגִ
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ׁש ּבֹו; ּיֶ ה ׁשֶ ּמֶ א ּבַ ְנַקן, ֶאּלָ ּקַ ל ּבַ ּכֵ ְסּתַ י ֵמִאיר אֹוֵמר~ ַאל ּתִ כז. ַרִבּ

ֲאִפּלּו֘ ָחָדׁש ֵאין ּבֹו. ן – ׁשֶ ן, ְוָיׁשָ ֵיׁש ַקְנַקן ָחָדׁש ָמֵלא ָיׁשָ

 – בֹוד  ְוַהּכָ ֲאָוה,  ְוַהּתַ ְנָאה,  ַהּקִ אֹוֵמר~  ר  ּפָ ַהּקַ ֱאִליֶעֶזר  י  כח. ַרּבִ

מֹוִציִאין ֶאת ָהָאָדם ִמן ָהעֹוָלם.

ִתים – ְלַהֲחיֹות,  ְוַהּמֵ ּלֹוִדים – ָלמּות,  ַהּיִ כט. הּוא ָהָיה אֹוֵמר~ 

הּוא ֵאל, הּוא ַהּיֹוֵצר,  ַדע, ׁשֶ ים – ִלּדֹון; ֵליַדע ְלהֹוִדיַע ּוְלִהּוָ ְוַהַחּיִ

ין,  ַעל ּדִ ן, הּוא ֵעד, הּוא ּבַ ּיָ ִבין, הּוא ַהּדַ הּוא ַהּבֹוֵרא, הּוא ַהּמֵ

ְולֹא  ַעְוָלה,  לֹא  ְלָפָניו  ֵאין  ׁשֶ הּוא,  רּוְך  ּבָ ָלדּון.  ָעִתיד  ְוהּוא 

ּלֹו. ְוַדע,  ַהּכֹל ׁשֶ ֮ח ׁשַֹחד; ׁשֶ ֹוא ָפִנים, ְולֹא ִמּקַ ְכָחה, ְולֹא ַמּשׂ ׁשִ

ית ָמנֹוס  אֹול ּבֵ ְ ַהּשׁ ּבֹון. ְוַאל ַיְבִטיֲחָך ִיְצָרְך ׁשֶ ַהּכֹל ְלִפי ַהֶחׁשְ ׁשֶ

ְרָחְך  ה נֹוָלד, ְוַעל ּכׇ ְרָחְך ַאּתָ ה נֹוָצר, ְוַעל ּכׇ ְרָחְך ַאּתָ ַעל ּכׇ ָלְך; ׁשֶ

ין  ן ּדִ ה ָעִתיד ִלּתֵ ְרָחְך ַאּתָ ה ֵמת, ְוַעל ּכׇ ְרָחְך ַאּתָ ה ַחי, ְוַעל ּכׇ ַאּתָ

רּוְך הּוא. דֹוׁש ּבָ ָלִכים ַהּקָ ּבֹון ִלְפֵני ֶמֶלְך ַמְלֵכי ַהּמְ ְוֶחׁשְ

ָרֵאל,  ִיׂשְ ֶאת  ְלַזּכֹות  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ָרָצה  אֹוֵמר~  ָי֮א  ֲעַקׁשְ ן  ּבֶ ֲחַנְנָי֮א  י  ַרּבִ

יל  ַיְגּדִ ִצְדקֹו,  ְלַמַען  ָחֵפץ  יהוה  ֱאַמר:  ּנֶ ׁשֶ ּוִמְצֹות,  ּתֹוָרה  ָלֶהם  ה  ִהְרּבָ ְלִפיָכְך 

יר: ּתֹוָרה ְוַיְאּדִ

◆ ◆ ◆

יִקים, ְלעֹוָלם  ם ַצִדּ ָלּ ְך ֻכּ ֱאַמר~ ְוַעֵמּ ֶנּ א, ֶשׁ ָרֵאל ֵיׁש ָלֶהם ֵחֶלק ָלעֹוָלם ַהָבּ ל ִיְשׂ ׇכּ

ֵאר: ה ָיַדי ְלִהְתָפּ ַעי ַמֲעֵשׂ ֶצר ַמָטּ ֶרץ, ֵנ֫ יְרׁשּו ָא֫ ִי֫

פרק חמישי

ְלמּוד לֹוַמר? ַוֲהלֹא  ָרה ַמֲאָמרֹות ִנְבָרא ָהעֹוָלם. ּוַמה ּתַ ֲעׂשָ א. ּבַ

ִעים,  ָהְרׁשָ ִמן  ַרע  ְלִהּפָ א  ֶאּלָ רֹאות?  ְלִהּבָ ָיכֹול  ֶאָחד  ַמֲאָמר  ּבְ

ָכר  ׂשָ ן  ְוִלּתֵ ַמֲאָמרֹות;  ָרה  ֲעׂשָ ּבַ ְבָרא  ּנִ ׁשֶ ָהעֹוָלם  ֶאת  ִדין  ַאּבְ ּמְ ׁשֶ

ָרה ַמֲאָמרֹות. ֲעׂשָ ְבָרא ּבַ ּנִ ִמין ֶאת ָהעֹוָלם ׁשֶ ַקּיְ ּמְ יִקים, ׁשֶ ּדִ טֹוב ַלּצַ

מכות פ”ג מט”ז

ישעיה מב

סנהדרין פ”י מ”א
ישעיה ס

המתים.  בתחיית  לחיות  עתידים   – ְלַהֲחיֹות  למות.  עתידים   – ָלמּות  כט. 
ַיְבִטיֲחָך  ְוַאל  לכולם.  גלוי  הדבר  שיהיה   – ַדע  ּוְלִהּוָ לאחרים.   – ְלהֹוִדיַע 

ִיְצָרְך וכו’ – אל תתנחם בזה שלא ידונו אותך אחר מותך. 
א. ַמֲאָמרֹות – ויאמר אלוקים. 
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ִים  ַאּפַ ֶאֶרְך  ה  ּמָ ּכַ ְלהֹוִדיַע  ֹנַח,  ַעד  ֵמָאָדם  ּדֹורֹות  ָרה  ב. ֲעׂשָ

ֵהִביא ֲעֵליֶהם  ל ַהּדֹורֹות ָהיּו ַמְכִעיִסין ּוָבִאין, ַעד ׁשֶ ּכׇ ְלָפָניו, ׁשֶ

ּבּול. ֶאת ֵמי ַהּמַ

ִים  ַאּפַ ֶאֶרְך  ה  ּמָ ּכַ ְלהֹוִדיַע  ַאְבָרָהם,  ַעד  ִמּנַֹח  ּדֹורֹות  ָרה  ג. ֲעׂשָ

ַאְבָרָהם  א  ּבָ ׁשֶ ַעד  ּוָבִאין,  ַמְכִעיִסין  ָהיּו  ַהּדֹורֹות  ל  ּכׇ ׁשֶ ְלָפָניו, 

ם. ּלָ ַכר ּכֻ ל ָעָליו ׂשְ ְוִקּבֵ

לֹום, ְוָעַמד  ָ ה ַאְבָרָהם ָאִבינּו ָעָליו ַהּשׁ ָרה ִנְסיֹונֹות ִנְתַנּסָ ד. ֲעׂשָ

לֹום. ָ ל ַאְבָרָהם ָאִבינּו ָעָליו ַהּשׁ תֹו ׁשֶ ה ִחּבָ ּמָ ם, ְלהֹוִדיַע ּכַ ֻכּלָ ּבְ

ם.  ַהּיָ ַעל  ָרה  ַוֲעׂשָ ִמְצַרִים,  ּבְ ַלֲאבֹוֵתינּו  ַנֲעׂשּו  ים  ִנּסִ ָרה  ה. ֲעׂשָ

ִמְצַרִים,  ּבְ ים  ְצִרּיִ ַהּמִ ַעל  רּוְך הּוא  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ֵהִביא  ַמּכֹות  ר  ֶעׂשֶ

ם. ר ַעל ַהּיָ ְוֶעׂשֶ

ר, ְדּבָ ּמִ רּוְך הּוא ּבַ קֹום ּבָ ָרה ִנְסיֹונֹות ִנּסּו ֲאבֹוֵתינּו ֶאת ַהּמָ ו. ֲעׂשָ

קֹוִלי”. ְמעּו ּבְ ָעִמים, ְולֹא ׁשָ ר ּפְ ֱאַמר: ”ַוְיַנּסּו ֹאִתי ֶזה ֶעׂשֶ ּנֶ ׁשֶ

יָלה  ִהּפִ לֹא  ׁש:  ְקּדָ ַהּמִ ֵבית  ּבְ ַלֲאבֹוֵתינּו  ַנֲעׂשּו  ים  ִנּסִ ָרה  ז. ֲעׂשָ

ֵמעֹוָלם;  ַהּקֶֹדׁש  ר  ׂשַ ּבְ ִהְסִריַח  ְולֹא  ַהּקֶֹדׁש;  ר  ׂשַ ּבְ ֵמֵריַח  ה  ָ ִאּשׁ

דֹול  ּגָ ַחִים; ְולֹא ֵאַרע ֶקִרי ְלֹכֵהן  ְטּבְ ֵבית ַהּמִ ְולֹא ִנְרָאה ְזבּוב ּבְ

ֲעָרָכה; ְולֹא  ל ֲעֵצי ַהּמַ ִמים ֵאׁש ׁשֶ ׁשָ ּבּו ּגְ ּפּוִרים; ְולֹא ּכִ יֹום ַהּכִ ּבְ

י  ּתֵ ֹעֶמר ּוִבׁשְ סּול ּבָ ן; ְולֹא ִנְמָצא ּפְ ָנְצָחה ָהרּוַח ֶאת ַעּמּוד ֶהָעׁשָ

ְרָוִחים;  ֲחִוים  ּתַ ּוִמׁשְ ְצפּוִפים  עֹוְמִדים  ִנים;  ַהּפָ ּוְבֶלֶחם  ֶחם  ַהּלֶ

ָאָדם  ָאַמר  ְולֹא  ֵמעֹוָלם;  ַלִים  ירּוׁשָ ּבִ ְוַעְקָרב  ָנָחׁש  יק  ִהּזִ ְולֹא 

ַלִים”. ירּוׁשָ ָאִלין ּבִ קֹום ׁשֶ ַלֲחֵברֹו: ”ַצר ִלי ַהּמָ

ָמׁשֹות, ְוֵאּלּו ֵהן: ְ ין ַהּשׁ ת ּבֵ ּבָ ֶעֶרב ׁשַ ָבִרים ִנְבְראּו ּבְ ָרה ּדְ ח. ֲעׂשָ

ה,  ּטֶ ְוַהּמַ ן,  ְוַהּמָ ת,  ׁשֶ ְוַהּקֶ ָהָאתֹון,  ּוִפי  ֵאר,  ַהּבְ ּוִפי  ָהָאֶרץ,  י  ּפִ

במדבר יד

ר ַהּקֶֹדׁש – הריח החזק של בשר הקרבנות הנשרף בחצר המקדש.  ׂשַ ז. ֵמֵריַח ּבְ
ן  ַחִים – מקום שחיטת הקרבנות. ֶקִרי – טומאה. ַעּמּוד ֶהָעׁשָ ְטּבְ ֵבית ַהּמִ ּבְ

– העשן מעל המזבח היה מיתמר ישר כלפי מעלה. עֹוְמִדים – בחצר המקדש. 
י ָהָאֶרץ – שבלעה את  ת וכו’ – לקראת סוף בריאת העולם. ּפִ ּבָ ֶעֶרב ׁשַ ח. ּבְ
ה – של משה.  ּטֶ ֵאר – ששירתה את ישראל במדבר. ְוַהּמַ קורח ועדתו. ּוִפי ַהּבְ
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ַאף  אֹוְמִרים:  ֵיׁש  Ôו ְוַהּלּוחֹות.  ב,  ְכּתָ ְוַהּמִ ָתב,  ְוַהּכְ ִמיר,  ָ ְוַהּשׁ

ְוֵיׁש  ָאִבינּו.  ַאְבָרָהם  ל  ׁשֶ ְוֵאילֹו  ה,  ל ֹמשֶׁ ׁשֶ ּוְקבּוָרתֹו  יִקין,  ּזִ ַהּמַ

ְצַבת ֲעׂשּוָיה. אֹוְמִרים: ַאף ְצַבת ּבִ

ר  ְמַדּבֵ ֵאינֹו  ֶהָחָכם  ָחָכם.  ּבֶ ְבָעה  ְוׁשִ ּגֶֹלם  ּבַ ָבִרים  ּדְ ְבָעה  ט. ׁשִ

ְבֵרי  ּדִ ְלתֹוְך  ִנְכָנס  ְוֵאינֹו  ׇחְכָמה;  ּבְ ּנּו  ִמּמֶ דֹול  ּגָ הּוא  ׁשֶ ִמי  ְפֵני  ּבִ

ֲהָלָכה;  ּכַ יב  ּוֵמׁשִ ִעְנָין  ּכָ ׁשֹוֵאל  יב;  ְלָהׁשִ ִנְבָהל  ְוֵאינֹו  ֲחֵברֹו; 

ַמה  ְוַעל  ַאֲחרֹון;   – ַאֲחרֹון  ְוַעל  ִראׁשֹון,   – ִראׁשֹון  ַעל  ְואֹוֵמר 

י”; ּומֹוֶדה ַעל ָהֱאֶמת. ְוִחּלּוֵפיֶהן  ַמְעּתִ ַמע אֹוֵמר~ ”לֹא ׁשָ ּלֹא ׁשָ ֶ ּשׁ

ּגֶֹלם. ּבַ

ְבָעה ּגּוֵפי ֲעֵבָרה: ִאין ָלעֹוָלם, ַעל ׁשִ ְבָעה ִמיֵני ֻפְרָעֻנּיֹות ּבָ י. ׁשִ

א; ּצֶֹרת ּבָ ל ּבַ ִרין – ָרָעב ׁשֶ ִרין ּוִמְקָצָתן ֵאיָנן ְמַעּשְׂ ִמְקָצָתן ְמַעּשְׂ

ל  ר – ָרָעב ׁשֶ ּלֹא ְלַעּשֵׂ ְמרּו ׁשֶ ֵבִעים. ּגָ ִמְקָצָתן ְרֵעִבים ּוִמְקָצָתן ׂשְ

ל  ׁשֶ ָרָעב   – ה  ַהַחּלָ ֶאת  ִלּטֹול  ּלֹא  ְוׁשֶ א.  ּבָ ּצֶֹרת  ּבַ ל  ְוׁשֶ ְמהּוָמה 

א. ָלָיה ּבָ ּכְ

ּלֹא  ׁשֶ ּתֹוָרה,  ּבַ ָהֲאמּורֹות  ִמיתֹות  ַעל   – ָלעֹוָלם  א  ּבָ ֶבר  יא. ּדֶ

 – ָלעֹוָלם  א  ּבָ ֶחֶרב  ִביִעית.  ׁשְ רֹות  ּפֵ ְוַעל  ין;  ּדִ ְלֵבית  ִנְמְסרּו 

ּלֹא  ׁשֶ ּתֹוָרה  ּבַ ַהּמֹוִרים  ְוַעל  ין,  ַהּדִ ִעּוּות  ְוַעל  ין,  ַהּדִ ִעּנּוי  ַעל 

ֲהָלָכה. ּכַ

ִחּלּול  ְוַעל  ְוא,  ׁשָ בּוַעת  ׁשְ ַעל   – ָלעֹוָלם  ָאה  ּבָ ָרָעה  ה  יב. ַחּיָ

ּלּוי  ּגִ ְוַעל  ָזָרה,  ֲעבֹוָדה  עֹוְבֵדי  ַעל   – ָלעֹוָלם  א  ּבָ לּות  ּגָ ם.  ֵ ַהּשׁ

ָמַטת ָהָאֶרץ. ִמים, ְוַעל ַהׁשְ ִפיַכת ּדָ ֲעָריֹות, ְוַעל ׁשְ

ב – הכתב  ְכּתָ ִמיר – שהשתמשו בו לחיתוך האבנים בבניין המקדש. ְוַהּמִ ָ ְוַהּשׁ
ְצַבת ֲעׂשּוָיה – הצבת הראשונה  יִקין – רוחות. ְצַבת ּבִ ּזִ שעל לוחות הברית. ַהּמַ

ממנה יכלו לייצר צבתות וכלי ברזל.

ַמע – אינו יודע. א ׁשָ לֹּ ֶ ּגֶֹלם – באדם פגום בהבנתו. ִנְבָהל – נחפז. ׁשּ ט. ּבַ
י. ּגּוֵפי – סוגי.

ֶבר – מחלות מדבקות. יא. ּדֶ
ָמַטת ָהָאֶרץ – זלזול בדיני השמיטה. יב. ַהׁשְ
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ִביִעית,  ְ ּוַבּשׁ ְרִביִעית  ּבָ ה:  ִמְתַרּבֶ ֶבר  ַהּדֶ ָרִקים  ּפְ ָעה  ַאְרּבָ יג. ּבְ

ְרִביִעית  ָנה. ּבָ ָנה ְוׁשָ ׇכל ׁשָ ּבְ ִביִעית, ּוְבמֹוָצֵאי ֶהָחג ׁשֶ ּוְבמֹוָצֵאי ׁשְ

ר  ַמֲעׂשַ ֵני  ִמּפְ  – ִביִעית  ְ ּשׁ ּבַ ית;  ִליׁשִ ְ ּשׁ ּבַ ׁשֶ ָעִני  ר  ַמֲעׂשַ ֵני  ִמּפְ  –

ִביִעית;  ׁשְ רֹות  ּפֵ ֵני  ִמּפְ  – ִביִעית  ׁשְ ּוְבמֹוָצֵאי  ית;  ִ ּשׁ ִ ּשׁ ּבַ ׁשֶ ָעִני 

ים. נֹות ֲעִנּיִ ֶזל ַמּתְ ֵני ּגֶ ָנה – ִמּפְ ָנה ְוׁשָ ׇכל ׁשָ ּבְ ּוְבמֹוָצֵאי ֶהָחג ׁשֶ

ְך” – זֹו  ּלָ ְך ׁשֶ ּלָ י ְוׁשֶ ּלִ י ׁשֶ ּלִ ָאָדם: ָהאֹוֵמר~ ”ׁשֶ ע ִמּדֹות ּבָ יד. ַאְרּבַ

ְך  ּלָ ְך ְוׁשֶ ּלָ י ׁשֶ ּלִ ת ְסדֹום; ”ׁשֶ ֵיׁש אֹוְמִרים: זֹו ִמּדַ Ôינֹוִנית, ו ה ּבֵ ִמּדָ

י  ּלִ ְך” – ָחִסיד; ”ׁשֶ ּלָ ׁשֶ ְך  ּלָ ְוׁשֶ ְך  ּלָ ׁשֶ י  ּלִ י” – ַעם ָהָאֶרץ; ”ׁשֶ ּלִ ׁשֶ

ע. י” – ָרׁשָ ּלִ ְך ׁשֶ ּלָ י ְוׁשֶ ּלִ ׁשֶ

ָכרֹו  עֹות: נֹוַח ִלְכעֹוס ְונֹוַח ִלְרצֹות – ָיָצא ׂשְ ּדֵ ע ִמּדֹות ּבַ טו. ַאְרּבַ

ָכרֹו;  ׂשְ ה ִלְרצֹות – ָיָצא ֶהְפֵסדֹו ּבִ ה ִלְכעֹוס ְוָקׁשֶ ֶהְפֵסדֹו; ָקׁשֶ ּבְ

ה ִלְרצֹות  ה ִלְכעֹוס ְונֹוַח ִלְרצֹות – ָחִסיד; נֹוַח ִלְכעֹוס ְוָקׁשֶ ָקׁשֶ

ע.  – ָרׁשָ

 – ד  ְלַאּבֵ ּוַמֵהר  מֹוַע  ִלׁשְ ַמֵהר  ְלִמיִדים:  ּתַ ּבַ ִמּדֹות  ע  טז. ַאְרּבַ

ד – ָיָצא ֶהְפֵסדֹו  ה ְלַאּבֵ מֹוַע ְוָקׁשֶ ה ִלׁשְ ֶהְפֵסדֹו; ָקׁשֶ ָכרֹו ּבְ ָיָצא ׂשְ

מֹוַע  ִלׁשְ ה  ָקׁשֶ ָחָכם;   – ד  ְלַאּבֵ ה  ְוָקׁשֶ מֹוַע  ִלׁשְ ַמֵהר  ָכרֹו;  ׂשְ ּבִ

ד – ֶזה ֵחֶלק ַרע.  ּוַמֵהר ְלַאּבֵ

נּו ֲאֵחִרים  ן ְולֹא ִיּתְ ּתֵ ּיִ נֹוְתֵני ְצָדָקה: ָהרֹוֶצה ׁשֶ ע ִמּדֹות ּבְ יז. ַאְרּבַ

ֵעינֹו  ן –  ִיּתֵ ְוהּוא לֹא  ֲאֵחִרים  נּו  ִיּתְ ֲאֵחִרים;  ל  ׁשֶ ּבְ ָרָעה  ֵעינֹו   –

נּו  ִיּתְ ְולֹא  ן  ִיּתֵ לֹא  ָחִסיד;   – ֲאֵחִרים  נּו  ְוִיּתְ ן  ִיּתֵ ּלֹו;  ׁשֶ ּבְ ָרָעה 

ע. ֲאֵחִרים – ָרׁשָ

ה – ְדָרׁש: הֹוֵלְך ְוֵאינֹו עֹוׂשֶ הֹוְלֵכי ְלֵבית ַהּמִ ע ִמּדֹות ּבְ יח. ַאְרּבַ

ָידֹו;  ּבְ ה  ַמֲעׂשֶ ַכר  ׂשְ  – הֹוֵלְך  ְוֵאינֹו  ה  עֹוׂשֶ ָידֹו;  ּבְ ֲהִליָכה  ַכר  ׂשְ

ע. ה – ָרׁשָ ה – ָחִסיד; לֹא הֹוֵלְך ְולֹא עֹוׂשֶ הֹוֵלְך ְועֹוׂשֶ

ים – שלא הניחו  נֹות ֲעִנּיִ ֶזל ַמּתְ ָרִקים – זמנים. ֶהָחג – חג הסוכות. ּגֶ יג. ּפְ
לעניים את מתנות הקציר והבציר כפי ההלכה.

ה – לומד בביתו. ה – אינו מצליח בלימודו. עֹוׂשֶ יח. ְוֵאינֹו עֹוׂשֶ
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ְך,  ּפֵ ּוַמׁשְ ְספֹוג,  ֲחָכִמים:  ִלְפֵני  ֵבי  יֹוׁשְ ּבְ ִמּדֹות  ע  יט. ַאְרּבַ

ְכִניס  ּמַ ְך – ׁשֶ ּפֵ הּוא סֹוֵפג ֶאת ַהּכֹל; ַמׁשְ ֶמֶרת, ְוָנָפה. ְספֹוג – ׁשֶ ַמׁשְ

ִין ְוקֹוֶלֶטת ֶאת  ּמֹוִציָאה ֶאת ַהּיַ ֶמֶרת – ׁשֶ זֹו; ַמׁשְ זֹו ּומֹוִציא ּבָ ּבָ

ַמח ְוקֹוֶלֶטת ֶאת ַהּסֶֹלת. ּמֹוִציָאה ֶאת ַהּקֶ ָמִרים; ְוָנָפה – ׁשֶ ְ ַהּשׁ

ֵטָלה ַאֲהָבה; ָבר, ּבְ ֵטל ּדָ ָדָבר – ּבָ לּוָיה ּבְ ִהיא ּתְ ל ַאֲהָבה ׁשֶ כ. ּכׇ

ֵטָלה ְלעֹוָלם. ֵאיזֹו ִהיא ַאֲהָבה  ָדָבר – ֵאיָנּה ּבְ לּוָיה ּבְ ֵאיָנּה ּתְ ְוׁשֶ

ָדָבר? לּוָיה ּבְ ֵאיָנּה ּתְ ָדָבר? זֹו ַאֲהַבת ַאְמנֹון ְוָתָמר. ְוׁשֶ לּוָיה ּבְ ַהּתְ

ִוד ִויהֹוָנָתן. זֹו ַאֲהַבת ּדָ

ֵאיָנּה  ם; ְוׁשֶ ַמִים – סֹוָפּה ְלִהְתַקּיֵ ם ׁשָ ִהיא ְלׁשֵ ל ַמֲחלֶֹקת ׁשֶ כא. ּכׇ

ִהיא  ׁשֶ ַמֲחלֶֹקת  ִהיא  ֵאיזֹו  ם.  ְלִהְתַקּיֵ סֹוָפּה  ֵאין   – ַמִים  ׁשָ ם  ְלׁשֵ

ַמִים?  ם ׁשָ ֵאיָנּה ְלׁשֵ אי; ְוׁשֶ ּמַ ל ְוׁשַ ַמִים? זֹו ַמֲחלֶֹקת ִהּלֵ ם ׁשָ ְלׁשֵ

זֹו ַמֲחלֶֹקת ֹקַרח ְוׇכל ֲעָדתֹו.

ְוׇכל  ָידֹו;  ַעל  א  ּבָ ֵחְטא  ֵאין   – ים  ָהַרּבִ ֶאת  ה  ַהְמַזּכֶ ל  כב. ּכׇ

ׁשּוָבה.  ּתְ ַלֲעׂשֹות  ָידֹו  ּבְ יִקין  ַמְסּפִ ֵאין   – ים  ָהַרּבִ ֶאת  ֲחִטיא  ַהּמַ

ֱאַמר~  ּנֶ לּוָיה ּבֹו, ׁשֶ ים ּתְ ים, ְזכּות ָהַרּבִ ה ֶאת ָהַרּבִ ה ָזָכה ְוִזּכָ מֹֹשֶׁ

ָחָטא  ָיׇרְבָעם  ָרֵאל”.  ִיׂשְ ִעם  ָטיו  ּפָ ּוִמׁשְ ה,  ָעׂשָ יהוה  ”ִצְדַקת 

”ַעל  ֱאַמר:  ּנֶ ׁשֶ ּבֹו,  לּוי  ּתָ ים  ָהַרּבִ ֵחְטא  ים,  ָהַרּבִ ֶאת  ְוֶהֱחִטיא 

ָרֵאל”. ר ֶהֱחִטיא ֶאת ִיׂשְ ר ָחָטא, ַוֲאׁשֶ ַחּטֹאות ָיׇרְבָעם, ֲאׁשֶ

ל  ְלִמיָדיו ׁשֶ לּו – ִמּתַ ָבִרים ַהּלָ ּדְ ה  לֹֹשָׁ ָידֹו ׁשְ ּבְ ׁש  ּיֵ ׁשֶ ל ִמי  כג. ּכׇ

ְלָעם  ל ּבִ ְלִמיָדיו ׁשֶ ָבִרים ֲאֵחִרים – ִמּתַ ה ּדְ לֹֹשָׁ ַאְבָרָהם ָאִבינּו; ּוׁשְ

ְלִמיָדיו  ִמּתַ  – ָפָלה  ׁשְ ְוֶנֶפׁש  ְנמּוָכה,  ְורּוַח  טֹוָבה,  ַעִין  ע.  ָהָרׁשָ

 – ְרָחָבה  ְוֶנֶפׁש  בֹוָהה,  ּגְ ְורּוַח  ָרָעה,  ַעִין  ָאִבינּו;  ַאְבָרָהם  ל  ׁשֶ

ַאְבָרָהם  ל  ׁשֶ ְלִמיָדיו  ּתַ ין  ּבֵ ַמה  ע.  ָהָרׁשָ ְלָעם  ּבִ ל  ׁשֶ ְלִמיָדיו  ִמּתַ

ַאְבָרָהם  ל  ׁשֶ ְלִמיָדיו  ּתַ ע?  ָהָרׁשָ ְלָעם  ּבִ ל  ׁשֶ ְלַתְלִמיָדיו  ָאִבינּו 

ֱאַמר~  ּנֶ ׁשֶ א,  ַהּבָ עֹוָלם  ּבָ ְונֹוֲחִלין  ה  ַהּזֶ עֹוָלם  ּבָ אֹוְכִלין   – ָאִבינּו 

דברים לג

מלכים א טו

נשארת  שבה  מסננת   – ָנָפה  הפסולת.  נשארת  שבה  מסננת   – ֶמֶרת  ַמׁשְ יט. 
הסולת המובחרת.

כא. ַמֲחלֶֹקת – קבוצה החולקת עם אחרת. 
ָפָלה – מסתפק במועט.  כג. רּוַח ְנמּוָכה – ענו. ֶנֶפׁש ׁשְ
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ל  ׁשֶ ְלִמיָדיו  ּתַ ֲאָבל  א”;  ֲאַמּלֵ ְוֹאְצרֵֹתיֶהם  ֵיׁש,  ֹאֲהַבי  ”ְלַהְנִחיל 

ֱאַמר~  ּנֶ ׁשֶ ַחת,  ׁשַ ִלְבֵאר  ְויֹוְרִדין  ם  יִהּנָ ּגֵ ין  יֹוְרׁשִ  – ע  ָהָרׁשָ ְלָעם  ּבִ

לֹא  ּוִמְרָמה  ָדִמים  י  ַאְנׁשֵ ַחת,  ׁשַ ִלְבֵאר  ּתֹוִרֵדם  ֱאלִֹהים  ה  ”ְוַאּתָ

ְך”. ֶיֱחצּו ְיֵמיֶהם, ַוֲאִני ֶאְבַטח ּבָ

ִבי,  ּצְ ר, ְוָרץ ּכַ ׁשֶ ּנֶ ֵמר, ְוַקל ּכַ ּנָ יָמא אֹוֵמר~ ֱהֵוי ַעז ּכַ ן ּתֵ כד. ְיהּוָדה ּבֶ

ַמִים. הּוא ָהָיה אֹוֵמר~ ַעז  ָ ּשׁ ּבַ ֲאִרי, ַלֲעׂשֹות ְרצֹון ָאִביָך ׁשֶ ְוִגּבֹור ּכָ

יהוה  ָפֶניָך  ִמּלְ ָרצֹון  ְיִהי  ֵעֶדן.  ְלַגן  ִנים  ּפָ ת  ּוֹבשֶׁ ם,  ְלֵגיִהּנָ ִנים  ּפָ

תֹוָרֶתָך. ְמֵהָרה ְבָיֵמינּו, ְוֵתן ֶחְלֵקנּו ּבְ ְבֶנה ִעיָרְך ּבִ ּתִ ֱאלֵֹהינּו, ׁשֶ

ָנה, ׁשְ ר ַלּמִ ן ֶעׂשֶ ְקָרא, ּבֶ ִנים ַלּמִ ן ָחֵמׁש ׁשָ כה. הּוא ָהָיה אֹוֵמר~ ּבֶ

מֹוֶנה  ן ׁשְ ְלמּוד, ּבֶ ֵרה ַלּתַ ן ֲחֵמׁש ֶעׂשְ ְצֹות, ּבֶ ֵרה ַלּמִ לֹֹשׁ ֶעׂשְ ן ׁשְ ּבֶ

ִעים  ן ַאְרּבָ ים ַלּכַֹח, ּבֶ לֹֹשִׁ ן ׁשְ ִרים ִלְרּדֹוף, ּבֶ ן ֶעׂשְ ה, ּבֶ ֵרה ַלֻחּפָ ֶעׂשְ

ָבה, ְבִעים ַלּשֵׂ ן ׁשִ ְקָנה, ּבֶ ים ַלּזִ ִ ּשׁ ן ׁשִ ים ָלֵעָצה, ּבֶ ִ ן ֲחִמּשׁ יָנה, ּבֶ ַלּבִ

ֵמת  ִאּלּו֘  ּכְ ֵמָאה  ן  ּבֶ ָלׁשּוַח,  ִעים  ׁשְ ּתִ ן  ּבֶ בּוָרה,  ַלּגְ מֹוִנים  ׁשְ ן  ּבֶ

ְוָעַבר ּוָבֵטל ִמן ָהעֹוָלם. 

ֱחֵזי,  ּה; ּוָבּה ּתֶ א ָבּ ֹכּלָ ּה, ּדְ ּה ַוֲהֹפְך ּבָ ג אֹוֵמר~ ֲהֹפְך ּבָ ג ּבַ ן ּבַ כו. ּבֶ

ה. ה טֹוָבה ֵהיֶמּנָ ֵאין ָלְך ִמּדָ זּוַע, ׁשֶ ּה ָלא ּתְ ּה, ּוִמּנַ ְוִסיב ּוְבֵלה ָבּ

ן ֵהא ֵהא אֹוֵמר~ ְלפּום ַצֲעָרא ַאְגָרא. כז. ּבֶ

ָרֵאל,  ִיׂשְ ֶאת  ְלַזּכֹות  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ָרָצה  אֹוֵמר~  ָי֮א  ֲעַקׁשְ ן  ּבֶ ֲחַנְנָי֮א  י  ַרּבִ

יל  ַיְגּדִ ִצְדקֹו,  ְלַמַען  ָחֵפץ  יהוה  ֱאַמר~  ּנֶ ׁשֶ ּוִמְצֹות,  ּתֹוָרה  ָלֶהם  ה  ִהְרּבָ ְלִפיָכְך 

יר: ּתֹוָרה ְוַיְאּדִ

◆ ◆ ◆

משלי ח

מכות פ”ג מט”ז

ישעיה מב

ַחת – בור עמוק. ִלְבֵאר ׁשַ
ַעז  חזק.   – ְוִגּבֹור  זריז.   – ָרץ  – מדלג על מכשולים.  ַקל  אמיץ.   – ַעז  כד. 

ִנים – חצוף. ּפָ
כה. ִלְרּדֹוף – לדאוג לפרנסת ביתו. ָלׁשּוַח – הולך כפוף.

ֱחֵזי – ובתורה תתבונן.  ּה – כל החכמות נמצאות בתורה. ּוָבּה ּתֶ א ָבּ ֹכּלָ כו. ּדְ
זּוַע – ואותה לא  ּה ָלא ּתְ ּה – תזדקן תוך כדי לימוד תורה. ּוִמּנַ ְוִסיב ּוְבֵלה ָבּ

תעזוב. 

כז. ְלפּום ַצֲעָרא ַאְגָרא – לפי הצער יהיה השכר.
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יִקים, ְלעֹוָלם  ם ַצִדּ ָלּ ְך ֻכּ ֱאַמר~ ְוַעֵמּ ֶנּ א, ֶשׁ ָרֵאל ֵיׁש ָלֶהם ֵחֶלק ָלעֹוָלם ַהָבּ ל ִיְשׂ ׇכּ

ֵאר: ה ָיַדי ְלִהְתָפּ ַעי ַמֲעֵשׂ ֶצר ַמָטּ ֶרץ, ֵנ֫ יְרׁשּו ָא֫ ִי֫

פרק ששי

ָנָתם. ֶהם ּוְבִמׁשְ ַחר ּבָ ּבָ רּוְך ׁשֶ ָנה; ּבָ ׁשְ ְלׁשֹון ַהּמִ נּו ֲחָכִמים ּבִ ׁשָ

ָמּה – זֹוֶכה ִלְדָבִרים  ּתֹוָרה ִלׁשְ ל ָהעֹוֵסק ּבַ י ֵמִאיר אֹוֵמר~ ּכׇ א. ַרּבִ

ַדאי הּוא לֹו. ִנְקָרא  ּלֹו ּכְ ל ָהעֹוָלם ּכֻ ּכׇ א ׁשֶ ה; ְולֹא עֹוד, ֶאּלָ ַהְרּבֵ

ח  ּמֵ ְמׂשַ ִרּיֹות,  ַהּבְ ֶאת  אֹוֵהב  קֹום,  ַהּמָ ֶאת  אֹוֵהב  ָאהּוב,  ֵרַע, 

ְוִיְרָאה,  ֲעָנָוה  ּתֹו  ׁשְ ּוַמְלּבַ ִרּיֹות;  ַהּבְ ֶאת  ח  ּמֵ ְמׂשַ קֹום,  ַהּמָ ֶאת 

ִמן  ּוְמַרַחְקּתֹו  ְוֶנֱאָמן,  ר  ְוָיׁשָ ְוָחִסיד  יק  ַצּדִ ִלְהיֹות  ְרּתֹו  ּוַמְכׁשַ

יָנה  ה, ּבִ ּיָ ּנּו ֵעָצה ְותּוׁשִ ַהֵחְטא, ּוְמַקַרְבּתֹו ִליֵדי ְזכּות; ְוֶנֱהִנין ִמּמֶ

ְגבּוָרה”;  ִלי  ִביָנה  ֲאִני  ה,  ּיָ ְותּוׁשִ ֵעָצה  ”ִלי  ֱאַמר~  ּנֶ ׁשֶ ּוְגבּוָרה, 

ין לֹו ָרֵזי תֹוָרה, ין; ּוְמַגּלִ ָלה ְוִחּקּור ּדִ ְונֹוֶתֶנת לֹו ַמְלכּות ּוֶמְמׁשָ

ָצנּוַע,  ֶוֱהֵוי  ּפֹוֵסק;  ֵאינֹו  ׁשֶ ּוְכָנָהר  ר  ּבֵ ְתּגַ ַהּמִ ַמְעָין  ּכְ ה  ְוַנֲעׂשֶ

ל  ּכׇ ַעל  ּוְמרֹוַמְמּתֹו  ְלּתֹו  ּוְמַגּדַ ֶעְלּבֹונֹו;  ַעל  ּומֹוֵחל  רּוַח,  ְוֶאֶרְך 

ים. ֲעׂשִ ַהּמַ

יֹוֵצאת  קֹול  ת  ּבַ ָויֹום,  יֹום  ׇכל  ּבְ ֵלִוי:  ן  ּבֶ ַע  הֹוׁשֻ Ôי י  ַרּבִ ב. ָאַמר 

ל  ִרּיֹות ֵמֶעְלּבֹוָנּה ׁשֶ ֵמַהר חֹוֵרב ּוַמְכֶרֶזת ְואֹוֶמֶרת: אֹוי ָלֶהם ַלּבְ

ֱאַמר:  ּנֶ ׁשֶ ָנזּוף,  ִנְקָרא  ּתֹוָרה –  ּבַ ֵאינֹו עֹוֵסק  ׁשֶ ִמי  ל  ּכׇ ׁשֶ ּתֹוָרה! 

ֹחת  ה ָיָפה ְוָסַרת ָטַעם”. ְואֹוֵמר~ ”ְוַהּלֻ ָ ַאף ֲחִזיר, ִאּשׁ ”ֶנֶזם ָזָהב ּבְ

ב ֱאלִֹהים הּוא, ָחרּות ַעל  ב ִמְכּתַ ְכּתָ ה, ְוַהּמִ ה ֱאלִֹהים ֵהּמָ ַמֲעׂשֵ

ן ֹחִרין  ֵאין ָלְך ּבֶ א ”ֵחרּות”, ׁשֶ ְקָרא ”ָחרּות” ֶאּלָ ֹחת”, ַאל ּתִ ַהּלֻ

ִדיר  ּתֹוָרה ּתָ עֹוֵסק ּבַ ַתְלמּוד ּתֹוָרה. ְוׇכל ִמי ׁשֶ עֹוֵסק ּבְ א ִמי ׁשֶ ֶאּלָ

ֲחִליֵאל  ּוִמּנַ ַנֲחִליֵאל,  ָנה  ּתָ ”ּוִמּמַ ֱאַמר~  ּנֶ ׁשֶ ה,  ִמְתַעּלֶ ֶזה  ֲהֵרי   –

מֹות”. ּבָ

סנהדרין פ”י מ”א
ישעיה ס

משלי ח

משלי יא

במדבר כא

ַדאי הּוא לֹו – ראוי להיברא בשבילו. ֶוֱהֵוי ָצנּוַע ְוֶאֶרְך רּוַח – למרות  א. ּכְ
כל מעלותיו הוא נשאר צנוע וסבלן. 

ִדיר – בהתמדה וברציפות.  ב. ְוָסַרת ָטַעם – שוָטה. ּתָ
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סּוק ֶאָחד,  ֶרק ֶאָחד, אֹו ֲהָלָכה ַאַחת, אֹו ּפָ ג. ַהּלֹוֵמד ֵמֲחֵברֹו ּפֶ

ן  ּכֵ בֹוד; ׁשֶ ּבּור ֶאָחד, ֲאִפּלּו אֹות ַאַחת – ָצִריְך ִלְנהֹוג ּבֹו ּכָ אֹו ּדִ

ֵני  ׁשְ א  ֶאּלָ ֵמֲאִחיֹתֶפל  ָלַמד  ּלֹא  ׁשֶ ָרֵאל,  ִיׂשְ ֶמֶלְך  ָדִוד  ּבְ ָמִצינּו 

ה  ”ְוַאּתָ ֱאַמר~  ּנֶ ׁשֶ עֹו,  ּוְמֻיּדָ ַאּלּופֹו  ַרּבֹו,  ּוְקָראֹו  ְלַבד,  ּבִ ְדָבִרים 

ּוַמה  ָוֹחֶמר:  ָבִרים ַקל  ּדְ ַוֲהלֹא  ִעי”.  ּוְמֻיּדָ ַאּלּוִפי  י,  ֶעְרּכִ ּכְ ֱאנֹוׁש 

ְדָבִרים  ֵני  ׁשְ א  ֶאּלָ ֵמֲאִחיֹתֶפל  ָלַמד  ּלֹא  ׁשֶ ָרֵאל,  ִיׂשְ ֶמֶלְך  ִוד  ּדָ

ֶרק ֶאָחד,  עֹו; ַהּלֹוֵמד ֵמֲחֵברֹו ּפֶ ְלַבד – ְקָראֹו ַרּבֹו ַאּלּופֹו ּוְמֻיּדָ ּבִ

ּבּור ֶאָחד, ֲאִפּלּו אֹות ַאַחת  סּוק ֶאָחד, אֹו ּדִ אֹו ֲהָלָכה ַאַחת, אֹו ּפָ

בֹוד  ּכָ ְוֵאין  בֹוד!  ּכָ ּבֹו  ִלְנהֹוג  ִריְך  ּצָ ׁשֶ ה  ְוַכּמָ ה  ּמָ ּכַ ַאַחת  ַעל   –

בֹוד ֲחָכִמים ִיְנָחלּו”; ”ּוְתִמיִמים ִיְנֲחלּו  ֱאַמר~ ”ּכָ ּנֶ א ּתֹוָרה, ׁשֶ ֶאּלָ

י  ָנַתּתִ טֹוב  ֶלַקח  י  ”ּכִ ֱאַמר~  ּנֶ ׁשֶ ּתֹוָרה,  א  ֶאּלָ טֹוב  ְוֵאין  טֹוב”; 

ֲעֹזבּו”. ָלֶכם, ּתֹוָרִתי ַאל ּתַ

ְמׂשּוָרה  ֶמַלח ּתֹאֵכל, ”ּוַמִים ּבִ ת ּבְ ל ּתֹוָרה: ּפַ ּה ׁשֶ ְרּכָ ְך ִהיא ּדַ ד. ּכָ

ה  ַאּתָ ּוַבּתֹוָרה  ְחֶיה,  ּתִ ַצַער  י  ְוַחּיֵ ן,  יׁשַ ּתִ ָהָאֶרץ  ְוַעל  ה”,  ּתֶ ִתׁשְ

ֶריָך” –  ֶריָך ְוטֹוב ָלְך”: ”ַאׁשְ ה ֵכן – ”ַאׁשְ ה עֹוׂשֶ ָעֵמל; ְוִאם ַאּתָ

א. ה, ”ְוטֹוב ָלְך” – ָלעֹוָלם ַהּבָ עֹוָלם ַהּזֶ ּבָ

ּמּוָדְך  בֹוד. יֹוֵתר ִמּלִ ְחֹמד ּכָ ה ְלַעְצָמְך ְוַאל ּתַ ֻדּלָ ׁש ּגְ ַבּקֵ ה. ַאל ּתְ

דֹול  ּגָ ְלָחָנְך  ֻ ּשׁ ׁשֶ ְמָלִכים,  ל  ׁשֶ ְלָחָנם  ְלׁשֻ ה  ְתַאּוֶ ּתִ ְוַאל  ה;  ֲעׂשֵ

ְך,  ְמַלאְכּתָ ַעל  ּבַ הּוא  ְוֶנֱאָמן  ְתָרם;  ִמּכִ דֹול  ּגָ ְוִכְתָרְך  ְלָחָנם,  ֻ ִמּשׁ

ָתְך.  ֻעּלָ ַכר ּפְ ם ָלְך ׂשְ ּלֶ ׁשַ ּיְ ׁשֶ

ְלכּות  ַהּמַ ׁשֶ ְלכּות,  ַהּמַ ּוִמן  ה  ֻהּנָ ַהּכְ ִמן  יֹוֵתר  ּתֹוָרה  דֹוָלה  ו. ּגְ

ע, ְוַהּתֹוָרה  ִרים ְוַאְרּבַ ֶעׂשְ ה – ּבְ ֻהּנָ ים ַמֲעלֹות, ְוַהּכְ לֹֹשִׁ ׁשְ ִנְקֵנית ּבִ

ָהֹאֶזן,  ִמיַעת  ׁשְ ּבִ ַתְלמּוד,  ּבְ ָבִרים:  ּדְ מֹוָנה  ּוׁשְ ִעים  ַאְרּבָ ּבְ ִנְקֵנית 

ִיְרָאה,  ֵאיָמה, ּבְ ב, ּבְ ְכלּות ַהּלֵ ׂשִ ב, ּבְ ִביַנת ַהּלֵ ָפַתִים, ּבְ ֲעִריַכת ׂשְ ּבַ

ִפְלּפּול  ִדְקּדּוק ֲחֵבִרים, ְבּ ּמּוׁש ֲחָכִמים, ּבְ ׁשִ ְמָחה, ּבְ ׂשִ ֲעָנָוה, ּבְ ּבַ

ִמעּוט  ּבְ ָנה,  ׁשֵ ִמעּוט  ּבְ ָנה,  ִמׁשְ ּבְ ִמְקָרא,  ּבְ ּוב,  ִיּשׁ ּבְ ְלִמיִדים,  ַהּתַ

ֶאֶרץ,  ֶרְך  ּדֶ ִמעּוט  ּבְ חֹוק,  ׂשְ ִמעּוט  ּבְ ֲענּוג,  ּתַ ִמעּוט  ּבְ יָחה,  ׂשִ

תהלים נה

שם ד
שם כח

יחזקאל ד

תהלים קכח

ְמׂשּוָרה – בכמות מדודה, קטנה.  ד. ּבִ
ּמּוָדְך – מהרגלך. ה. ִמּלִ

ָפַתִים – חזרות בקול רם.  ֲעִריַכת ׂשְ ַתְלמּוד – בשקידה. ּבַ ו. ּבְ
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ּסּוִרין,  ַהּיִ ַלת  ַקּבָ ְבּ ֲחָכִמים,  ֱאמּוַנת  ּבֶ טֹוב,  ֵלב  ּבְ ִים,  ַאּפַ ֶאֶרְך  ּבְ

ִלְדָבָריו,  ְסָיג  ה  ְוָהעֹוׂשֶ ֶחְלקֹו,  ּבְ ֵמַח  ְוַהּשָׂ ְמקֹומֹו,  ֶאת  יר  ּכִ ַהּמַ

קֹום, אֹוֵהב  ַהּמָ ְלַעְצמֹו, ָאהּוב, אֹוֵהב ֶאת  ְוֵאינֹו ַמֲחִזיק טֹוָבה 

ָדקֹות, אֹוֵהב ֶאת ַהּתֹוָכחֹות, אֹוֵהב  ִרּיֹות, אֹוֵהב ֶאת ַהּצְ ֶאת ַהּבְ

ַתְלמּודֹו,  בֹוד, ְולֹא ֵמִגיס ִלּבֹו ּבְ ִרים, ִמְתַרֵחק ִמן ַהּכָ יׁשָ ֶאת ַהּמֵ

ֹעל ִעם ֲחֵברֹו, ַמְכִריעֹו ְלַכף ְזכּות, א ּבְ הֹוָרָאה, נֹוׂשֵ ֵמַח ּבְ ְוֵאינֹו ׂשָ

ִלּבֹו  ב  ֵ ִמְתַיּשׁ לֹום,  ָ ַהּשׁ ַעל  ַמֲעִמידֹו  ָהֱאֶמת,  ַעל  ַמֲעִמידֹו 

ְמָנת  ַעל  ַהּלֹוֵמד  ּומֹוִסיף,  ׁשֹוֵמַע  יב,  ּוֵמׁשִ ׁשֹוֵאל  ַתְלמּודֹו,  ּבְ

ן  ְוַהְמַכּוֵ ַרּבֹו,  ֶאת  ים  ְחּכִ ַהּמַ ַלֲעׂשֹות,  ְמָנת  ַעל  ְוַהּלֹוֵמד  ד,  ְלַלּמֵ

ל  ּכׇ ׁשֶ  : ָלַמְדּתָ ָהא  אֹוְמרֹו.  ם  ׁשֵ ּבְ ָבר  ּדָ ְוָהאֹוֵמר  מּוָעתֹו,  ׁשְ ֶאת 

ֱאַמר~   ּנֶ ׁשֶ ָלעֹוָלם,  ה  ֻאּלָ ּגְ ֵמִביא   – אֹוְמרֹו  ם  ׁשֵ ּבְ ָבר  ּדָ ָהאֹוֵמר 

ָכי”. ם ׇמְרּדְ ׁשֵ ֶלְך ּבְ ר ַלּמֶ ”ַוּתֹאֶמר ֶאְסּתֵ

ה  ַהּזֶ עֹוָלם  ּבָ יָה  ְלעֹוׂשֶ ים  ַחּיִ נֹוֶתֶנת  ִהיא  ׁשֶ ּתֹוָרה,  דֹוָלה  ז. ּגְ

רֹו  ׂשָ ים ֵהם ְלֹמְצֵאיֶהם ּוְלׇכל ּבְ י ַחּיִ ֱאַמר: ”ּכִ ּנֶ א, ׁשֶ ּוָבעֹוָלם ַהּבָ

ְלַעְצמֹוֶתיָך”;  ּקּוי  ְוׁשִ ָך  ֶרּ ְלׇשׁ ִהי  ּתְ ”ִרְפאּות  ְואֹוֵמר~  א”;  ַמְרּפֵ

ר”;  ָ ְמֻאּשׁ ְוֹתְמֶכיָה  ּה  ּבָ ֲחִזיִקים  ַלּמַ ִהיא  ים  ַחּיִ ”ֵעץ  ְואֹוֵמר~ 

רֶֹתיָך”; ְואֹוֵמר~ ָך ַוֲעָנִקים ְלַגְרּגְ י ִלְוַית ֵחן ֵהם ְלרֹאׁשֶ ְואֹוֵמר~ ”ּכִ

”; ְואֹוֵמר~ ”ֹאֶרְך  ֶנּךָ ַמּגְ ְפֶאֶרת ּתְ ָך ִלְוַית ֵחן, ֲעֶטֶרת ּתִ ן ְלרֹאׁשְ ּתֵ ”ּתִ

י ֹאֶרְך ָיִמים  ר ְוָכבֹוד”; ְואֹוֵמר~ ”ּכִ ֹמאוָלּה ֹעשֶׁ ׂשְ יִמיָנּה, ּבִ ָיִמים ּבִ

לֹום יֹוִסיפּו ָלְך”.  ים ְוׁשָ נֹות ַחּיִ ּוׁשְ

ן  ּבֶ ְמעֹון  ׁשִ י  ַרּבִ ּום  ִמּשׁ אֹוֵמר  ְמַנְסָי֮א  ן  ּבֶ ְמעֹון  ׁשִ י  ח. ַרּבִ

ְקָנה,  ְוַהּזִ ְוַהׇחְכָמה,  בֹוד,  ְוַהּכָ ר,  ְוָהעֹֹשֶׁ ְוַהּכַֹח,  ַהּנֹוי,  יֹוַחאי: 

ֱאַמר~  ּנֶ ׁשֶ ָלעֹוָלם,  ְוָנֶאה  יִקים  ּדִ ַלּצַ ָנֶאה   – ִנים  ְוַהּבָ יָבה,  ְוַהּשֵׂ

ֵצא”; ְואֹוֵמר~ ”ֲעֶטֶרת  ּמָ ֶדֶרְך ְצָדָקה ּתִ יָבה, ּבְ ְפֶאֶרת ׂשֵ ”ֲעֶטֶרת ּתִ

ְוִתְפֶאֶרת  ָבִנים,  ֵני  ּבְ ְזֵקִנים  ”ֲעֶטֶרת  ְואֹוֵמר~  ָרם”;  ׇעׁשְ ֲחָכִמים 

ְזֵקִנים  ַוֲהַדר  ּכָֹחם,  חּוִרים  ּבַ ְפֶאֶרת  ְואֹוֵמר~ ”ּתִ ִנים ֲאבֹוָתם”;  ּבָ

י ָמַלְך יהוה  ה, ּכִ ֘ה ַהַחּמָ ָבָנה ּובֹוׁשָ יָבה”; ְואֹוֵמר~ ”ְוָחְפָרה ַהּלְ ׂשֵ

אסתר ב

משלי ד

שם

ּוב – ישוב דעת. ֵמִגיס ִלּבֹו – מתגאה. ִיּשׁ ּבְ
רֶֹתיָך – תכשיט לצוארך.  ָך – לטבורך, למרכז גופך. ַוֲעָנִקים ְלַגְרּגְ ֶרּ ז. ְלׇשׁ
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ְמעֹון  י ׁשִ בֹוד”. ַרּבִ ַלִם, ְוֶנֶגד ְזֵקָניו ּכָ ַהר ִצּיֹון ּוִבירּוׁשָ ְצָבאֹות ּבְ

יִקים,  ּדִ ַלּצַ ֲחָכִמים  נּו  ּמָ ׁשֶ ִמּדֹות,  ַבע  ׁשֶ ֵאּלּו  אֹוֵמר~  ְמַנְסָי֮א  ן  ּבֶ

֘י ּוְבָבָניו.  ַרּבִ מּו ּבְ ם ִנְתַקּיְ ּלָ ּכֻ

ֶרְך,   ּדֶ ּבַ ְך  ַעם ַאַחת ָהִייִתי ְמַהּלֵ ּפַ ן ִקְסָמ֮א:  ּבֶ י יֹוֵסי  ַרּבִ ט. ָאַמר 

לֹום. ָאַמר  י לֹו ׁשָ ְוֶהֱחַזְרּתִ לֹום  ְוָנַתן ִלי ׁשָ י ָאָדם ֶאָחד,  ּבִ ּוָפַגע 

דֹוָלה  ּגְ ”ֵמִעיר  לֹו:  י  ָאַמְרּתִ ה”?  ַאּתָ ָמקֹום  ֵמֵאיֶזה  י,  ”ַרּבִ ִלי: 

דּור  ּתָ י, ְרצֹוָנְך ׁשֶ ל סֹוְפִרים ֲאִני”. ָאַמר ִלי: ”ַרּבִ ל ֲחָכִמים ְוׁשֶ ׁשֶ

יְנֵרי ָזָהב, ַוֲאָבִנים  ן ָלְך ֶאֶלף ֲאָלִפים ּדִ ְמקֹוֵמנּו? ַוֲאִני ֶאּתֶ נּו ּבִ ִעּמָ

ל  ּכׇ ִלי  נֹוֵתן  ה  ַאּתָ ִאם  ִני,  ”ּבְ לֹו:  י  ָאַמְרּתִ ִלּיֹות”.  ּוַמְרּגָ טֹובֹות 

֘א  ר ֶאּלָ עֹוָלם, ֵאיִני ּדָ ּבָ ִלּיֹות ׁשֶ ֶסף ְוָזָהב, ַוֲאָבִנים טֹובֹות ּוַמְרּגָ ּכֶ

ין  ְמַלּוִ ֵאין   – ָאָדם  ל  ׁשֶ ִטיָרתֹו  ּפְ ַעת  ׁשְ ּבִ ׁשֶ ְלִפי  ּתֹוָרה.  ְמקֹום  ּבִ

ִלּיֹות,  ּוַמְרּגָ טֹובֹות  ֲאָבִנים  ְולֹא  ָזָהב  ְולֹא  ֶסף  ּכֶ לֹא  ָלָאָדם,  לֹו 

ְכָך  ִהְתַהּלֶ ”ּבְ ֱאַמר~  ּנֶ ׁשֶ ְלַבד,  ּבִ טֹוִבים  ים  ּוַמֲעׂשִ ּתֹוָרה  א  ֶאּלָ

יֶחָך”.  ְתׂשִ ִהיא  ַוֲהִקיצֹוָת  ָעֶליָך,  ֹמר  ׁשְ ּתִ ָך  ְכּבְ ׁשׇ ּבְ ֹאָתְך,  ְנֶחה  ּתַ

ֹמר  ׁשְ ּתִ ָך  ְכּבְ ׁשׇ ”ּבְ ה;  ַהּזֶ עֹוָלם  ּבָ  – ֹאָתְך”  ְנֶחה  ּתַ ְכָך  ִהְתַהּלֶ ”ּבְ

א. ְוֵכן  יֶחָך” – ָלעֹוָלם ַהּבָ ֶבר; ”ַוֲהִקיצֹוָת ִהיא ְתׂשִ ּקֶ ָעֶליָך” – ּבַ

ִלי תֹוַרת  ָרֵאל: ”טֹוב  ִיׂשְ ֶמֶלְך  ִוד  ּדָ ְיֵדי  ים ַעל  ּלִ ּתִ ֵסֶפר  ּבְ תּוב  ּכָ

ְנֻאם  ָהב,  ַהּזָ ְוִלי  ֶסף  ַהּכֶ ְואֹוֵמר~ ”ִלי  ָוָכֶסף”;  ָזָהב  ֵמַאְלֵפי  יָך  ּפִ

יהוה ְצָבאֹות”.

עֹוָלמֹו, ְוֵאּלּו ֵהן:  רּוְך הּוא ּבְ דֹוׁש ּבָ ה ִקְנָיִנים ָקָנה ַהּקָ ָ י. ֲחִמּשׁ

ַמִים ָוָאֶרץ – ִקְנָין ֶאָחד, ַאְבָרָהם – ִקְנָין  ּתֹוָרה – ִקְנָין ֶאָחד, ׁשָ

ּתֹוָרה  ֶאָחד.  ִקְנָין   – ׁש  ְקּדָ ַהּמִ ית  ּבֵ ֶאָחד,  ִקְנָין   – ָרֵאל  ִיׂשְ ֶאָחד, 

ְרּכֹו, ֶקֶדם ִמְפָעָליו  ית ּדַ ְכִתיב: ”ה’ ָקָנִני ֵראׁשִ ִין? ּדִ ִקְנָין ֶאָחד ִמּנַ

ֱאַמר~ ”ּכֹה ָאַמר יהוה,  ּנֶ ִין? ׁשֶ ַמִים ָוָאֶרץ ִקְנָין ֶאָחד ִמּנַ ֵמָאז”. ׁשָ

ִלי,  ְבנּו  ּתִ ר  ֲאׁשֶ ַבִית  ֶזה  ֵאי  ַרְגָלי,  ֲהֹדם  ְוָהָאֶרץ  ְסִאי  ּכִ ַמִים  ָ ַהּשׁ

ם  ּלָ יָך יהוה, ּכֻ ְוֵאי ֶזה ָמקֹום ְמנּוָחִתי”; ְואֹוֵמר~ ”ָמה ַרּבּו ַמֲעׂשֶ

ִין?  יָת, ָמְלָאה ָהָאֶרץ ִקְנָיֶנָך”. ַאְבָרָהם ִקְנָין ֶאָחד ִמּנַ ׇחְכָמה ָעׂשִ ּבְ

משלי ו

תהלים קיט

משלי ח

ישעיה סו

יֶחָך – התורה תשוחח איתך, תגלה לך את סודותיה. ט. ְתׂשִ
י. ִקְנָיִנים – מיוחדים.
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ַמִים  רּוְך ַאְבָרם ְלֵאל ֶעְליֹון ֹקֵנה ׁשָ ְכִתיב: ”ַוְיָבְרֵכהּו ַוּיֹאַמר, ּבָ ּדִ

ָך יהוה,  ְכִתיב: ”ַעד ַיֲעֹבר ַעּמְ ִין? ּדִ ָרֵאל ִקְנָין ֶאָחד ִמּנַ ָוָאֶרץ”. ִיׂשְ

ה,  ָאֶרץ ֵהּמָ ר ּבָ ים ֲאׁשֶ ַעד ַיֲעֹבר ַעם זּו ָקִניָת”; ְואֹוֵמר~ ”ִלְקדֹוׁשִ

ֱאַמר:  ּנֶ ִין? ׁשֶ ׁש ִקְנָין ֶאָחד ִמּנַ ְקּדָ ית ַהּמִ ל ֶחְפִצי ָבם”. ּבֵ יֵרי ּכׇ ְוַאּדִ

בּול ׇקְדׁשֹו,  ָדׁש יהוה ּכֹוְננּו ָיֶדיָך”; ְואֹוֵמר~ ”ַוְיִביֵאם ֶאל ּגְ ”ִמּקְ

ַהר ֶזה ָקְנָתה ְיִמינֹו”. 

ָרא  ּבָ לֹא   – עֹוָלמֹו  ּבְ הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ָרא  ּבָ ֶ ּשׁ ַמה  ל  יא. ּכׇ

ָראִתיו,  ִמי ְוִלְכבֹוִדי ּבְ ְקָרא ִבׁשְ ֱאַמר: ”ּכֹל ַהּנִ ּנֶ א ִלְכבֹודֹו, ׁשֶ ֶאּלָ

יִתיו”; ְואֹוֵמר~ ”יהוה ִיְמלְֹך ְלֹעָלם ָוֶעד”. יו ַאף ֲעׂשִ ְיַצְרּתִ

ָרֵאל,  ִיׂשְ ֶאת  ְלַזּכֹות  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ָרָצה  אֹוֵמר~  ָי֮א  ֲעַקׁשְ ן  ּבֶ ֲחַנְנָי֮א  י  ַרּבִ

יל  ַיְגּדִ ִצְדקֹו,  ְלַמַען  ָחֵפץ  יהוה  ֱאַמר:  ּנֶ ׁשֶ ּוִמְצֹות,  ּתֹוָרה  ָלֶהם  ה  ִהְרּבָ ְלִפיָכְך 

יר: ּתֹוָרה ְוַיְאּדִ

◆ ◆ ◆

בראשית יד

שמות טו

שמות טו

ישעיה מג

מכות פ”ג מט”ז

ישעיה מב
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חייב אדם לאכול שלוש סעודות בשבת, בליל שבת, ביום שבת בשחרית, והסעודה 

השלישית אחרי חצות היום. בכל שלוש הסעודות חייבים לבצוע על לחם משנה. 

ובשעת הדחק, כגון שאדם ׂשבע מאוד והאֹוכל גורם לו צער, או בערב פסח שחל 

בשבת שאי אפשר לאכול פת, יוצאים ידי חובת סעודה שלישית במזונות או בפירות.

ַאְתִקינּו ְסֻעְדָת֮א

ֵליְמָת֮א, ְמֵהיְמנּוָת֮א ׁשְ ִדּ

֮א. יׁשָ ֮א ַקּדִ ַמְלּכָ ֶחְדְוָת֮א ְדּ

֮א. ַאְתִקינּו ְסֻעְדָת֮א ְדַמְלּכָ

א ִהיא ְסֻעְדָת֮א ּדָ

ין, ְזֵעיר ַאְנּפִ ִדּ

֮א יׁשָ יָק֮א ַקּדִ ְוַעּתִ

ין יׁשִ ּפּוִחין ַקּדִ ַוֲחַקל ּתַ

. ֲהֵדּה֮ ַאְתָי֮ן ְלַסֲעָד֮א ּבַ

הכינו את סעודת

האמונה השלימה

שמחת המלך הקדוש,

הכינו את סעודת המלך.

זו היא הסעודה

של ׳זעיר אנפין׳,

ו׳עתיק היומין׳ הקדוש

ו׳שדה התפוחים׳ הקדושים

באים לסעוד עמו.

בני היכל הנכספים ְכִסיִפין֮   ֵני ֵהיָכָל֮א, ִדּ ּבְ  

לראות את זיו ׳זעיר אנפין׳, ין,  ְלֶמֱחֵז֮י ִזיו ְזֵעיר ַאְנּפִ  

יהיו כאן בזה השולחן, ֮א,   ּכָ ַהאי ּתַ ְיהֹון ָהָכ֮א, ּבְ
שבו המלך בגילופין. ִגּלּוִפין.   ֮א ּבְ ֵבּה ַמְלּכָ ְדּ  

רצו מאוד באסיפה הזאת, ַהאי ַוֲעָד֮א,   ְצבּו ַלֲחָד֮א ּבְ
בין מלאכים וכל בעלי כנפיים. ְדִפין.  גֹו ִעיִרין ְוׇכל ַגּ ּבְ  

שמחו עתה בזו השעה, ֮א,  ְעּתָ ַהאי ׁשַ ֮א, ּבְ ּתָ ֲחדּו ַהׁשְ
שבה יש רצון ואין כעס. ֵבּה ַרֲעָו֮א ְוֵלית ַזֲעִפין.  ְדּ  

קרבו אלי ראו כוחי, ְקִריבּו ִלי ֲחזּו ֵחיִלי,  
שאין דינים חזקים. יִפין.   ַתּקִ יִני֮ן ּדְ ֵלית ּדִ ְדּ  

לחוץ נוסעים ואינם נכנסים, ְלַבר ַנְטִלי֮ן ְוָלא ָעאִלי֮ן,  
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אותם הכלבים החצופים. ֲחִציִפי֮ן.   ֮י ַכְלֵבי ַדּ ַהֵנּ  

והנה הכין עתיק יומין יק יֹוִמין   ְוָהא ַאְזִמין ַעּתִ
את מצחו, עד שהם יסתלקו. ְלִמְצֵחה, ֲעֵדי ְיהֹון ַחְלִפין.   

הרצון שלו שגלוי לו י ֵלּה   ַגֵלּ ְרעּו ִדיֵלּה ְדּ
לבטל את כל הקליפות. ִלְבטּוֵלי ְלׇכל ְקִליִפין.   

ישים אותם בנקרתם, נֹוְקֵביהֹון,   ֮י לֹון ּבְ ּוֵ ְיׁשַ
וייטמנו בתוך סלעים. גֹו ֵכִפין.   רּון ּבְ ְמּ ְוִיּטַ  

הרי עתה בעת מנחה, ִמְנָחָת֮א,   ֮א, ּבְ ּתָ ֲאֵרי ַהׁשְ
בשעת חדווה של ׳זעיר אנפין׳. ין.  ְזֵעיר ַאְנּפִ ֶחְדְוָת֮א ִדּ ּבְ  

יֵצִני,  א ַיְרּבִ ׁשֶ ְנאֹות ּדֶ ִמְזמֹור ְלָדִוד, יהוה רִֹעי לֹא ֶאְחָסר: ּבִ

ֵלי ֶצֶדק  י ְיׁשֹוֵבב, ַיְנֵחִני ְבַמְעּגְ ַעל ֵמי ְמֻנחֹות ְיַנֲהֵלִני: ַנְפׁשִ

ה  י ַאּתָ ֵגיא ַצְלָמֶות לֹא ִאיָרא ָרע ּכִ י ֵאֵלְך ּבְ ם ּכִ מֹו: ּגַ ְלַמַען ׁשְ

ְלָחן  ֲערְֹך ְלָפַני ׁשֻ ה ְיַנֲחֻמִני: ּתַ ָך ֵהּמָ ַעְנּתֶ֫ ְבְטָך ּוִמׁשְ ִדי, ׁשִ ִעּמָ

י ּכֹוִסי ְרָוָיה: ַאְך טֹוב ָוֶחֶסד  ֶמן רֹאׁשִ ֶ ְנּתָ ַבּשׁ ׁשַּ ֶנֶגד ֹצְרָרי, ּדִ

ֵבית יהוה ְלֹאֶרְך ָיִמים: ֮י ּבְ ְבּתִ י, ְוׁשַ ל ְיֵמי ַחּיָ פּוִני ּכׇ ִיְרּדְ

אין מקדשים בסעודה שלישית, אך יש נוהגים לברך על היין סמוך לפני הסעודה 

או בתוכה, ולהקדים לברכה את הפסוקים הבאים:

ת ַהּיֹום ַליהוה, ַהּיֹום לֹא  ָבּ י ַשׁ ה ִאְכֻלהּו ַהּיֹום ִכּ ַויֹּאֶמר ֹמֶשׁ

ן  ֵכּ ַעל  ת  ָבּ ׁ ַהַשּ ָלֶכם  ָנַתן  יהוה  י  ִכּ ְראּו  ֶדה:  ׂ ָשּ ַבּ ִתְמָצֻאהּו 

יו  ְחָתּ בּו ִאיׁש ַתּ י ֶלֶחם יֹוָמִים, ְשׁ ׁ ִשּ ׁ ּיֹום ַהִשּ הּוא ֹנֵתן ָלֶכם ַבּ

ּיֹום  תּו ָהָעם ַבּ ְבּ ְשׁ ִביִעי: ַוִיּ ׁ ּיֹום ַהְשּ ֹקמֹו ַבּ ַאל ֵיֵצא ִאיׁש ִמְמּ

הּו: ֵשׁ ת ַוְיַקְדּ ָבּ ׁ ַרְך יהוה ֶאת יֹום ַהַשּ ן ֵבּ ִבִעי: ַעל ֵכּ ׁ ַהְשּ

ָנן ְוַרּבֹוַתי. ַסְבִרי ָמָרָנן ְוַרּבָ

ֶפן. ִרי ַהּגָ ה יהוה ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ּבֹוֵרא ּפְ רּוְך ַאּתָ ּבָ

תהלים כג

שמות טז

שמות כ
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ְך ֶאל ְרצֹוָנְך,  ְמֹשְך ַעְבָדּ ֶפׁש, ָאב ָהַרֲחָמן,  ִדי֮ד ֶנ֫֫ יְ 

ֲחֶוה מּול ֲהָדָרְך, ּתַ ִיׁשְ ל,  מֹו ַאּיָ ְך ּכְ ָירּו֮ץ ַעְבּדָ  

ַעם. ִמּנֶֹפת צּוף ְוׇכל ָט֫ י ֶיֱעַר֮ב לֹו ְיִדידּוָתךְ  ּכִ  

֮י חֹוַלת ַאֲהָבָתְך,  ַנְפׁשִ דּור, ָנֶאה, ִזיו ָהעֹוָלם,   ָה 

ַהְראֹות ָלּה נֹוַעם ִזיָוְך,  ּבְ ֮א, ֵאל ָנא, ְרָפא ָנא ָלּה   ָאָנּ  

ְפַחת עֹוָלם. ְוָהְיָתה ָלְך ׁשִ א  ק ְוִתְתַרּפֵ ְתַחֵזּ ָאז ּתִ  

ן אֹוֲהָבְך,  ְוחּוס ָנא ַעל ּבֵ ִתיק, ֶיֱהמּו ַרֲחֶמיָך   וָ 

ְך,  ִתְפֶאֶרת ֻעּזָ ִלְראֹות ּבְ ה ִנְכֹסף ִנְכַסף   ּמֶ י ֶזה ּכַ ּכִ  

ם. ְתַעּלָ א, ְוַאל ּתִ ה ּנָ חּוׁשָ י,   ֮א ֵאִלי, ַמְחַמד ִלּבִ ָאּנָ  

לֹוָמְך,  ת ׁשְ ָעַלי ֶאת ֻסּכַ ֵל֮ה ָנא ּוְפרֹׂש, ָחִביב,   ּגָ ִה 

ְך,  ְמָחה ּבָ ָנִגיָלה ְוִנׂשְ בֹוָדְך,   ִאיר ֶאֶרץ ִמּכְ ּתָ  

יֵמי עֹוָלם. ִני ּכִ ְוׇחֵנּ י ָבא מֹוֵעד,  ַמֵהר, ָאהּוב, ּכִ  

ל ַרְעיֹון. ְעָלם ִמּכׇ ֶכל ַהּנֶ ֵ ְפִריר ֶחְביֹון. ַהׂשּ ׁשַ ר ּבְ ּתֵ ֵאל ִמְסּתַ

נּו ְלָך יהוה: ֶתר ִיּתְ ֶכֶתר ֶעְליֹון, ּכֶ ר ּבְ ת ָהִעּלֹות, ֻמְכּתָ ִעּלַ

תּוָמה. דּוָמה, ְרׁשּוָמה ׇחְכָמְתָך ַהּסְ ית ּתֹוָרְתָך ַהּקְ ֵראׁשִ ּבְ

ית ׇחְכָמה ִיְרַאת יהוה: ֵצא ְוִהיא ֶנְעָלָמה. ֵראׁשִ ּמָ ֵמַאִין ּתִ

בּוָנה. ים ִיְדֵלם ִאיׁש ּתְ ָהר ַנֲחֵלי ֱאמּוָנה. ַמִים ֲעֻמּקִ ְרחֹובֹות ַהּנָ

ֲעֵרי ִביָנה. ֱאמּוִנים נֹוֵצר יהוה: ים ׁשַ ִ ּתֹוְצאֹוֶתיָה ֲחִמׁשּ

ַמִים  ָ ַהׁשּ ַעל  דֹול  ּגָ ֶחֶסד  ַרב  ָך.  ֶנְגּדֶ ֹכל  ֵעיֵני  דֹול  ַהּגָ ָהֵאל 

יר  ַאְזּכִ יהוה  ַחְסֵדי  ָך.  ְלַעְבּדֶ ְזֹכר  ַאְבָרָהם  ֱאלֵֹהי  ָך.  ַחְסּדֶ

ִהּלֹת יהוה: ּתְ

ֶאל ְרצֹוָנְך – לעשות רצונך. ָהדּור, ָנֶאה, ִזיו ָהעֹוָלם – )תארים להקב”ה(. 
ָוִתיק – )תואר להקב”ה(.

ית וכו’ – תורת הנסתר טמונה בתורה הנגלית. ִיְדֵלם – ישאב אותם.  ֵראׁשִ ּבְ
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מּוָרה.  ֹכַח ּוְגבּוָרה. מֹוִציא אֹוָרה ֵמֵאין ּתְ ר ּבְ ָמרֹום ֶנְאּדָ

ה ִגּבֹור ְלעֹוָלם יהוה: ֵטנּו ָהִאיָרה. ַאּתָ ּפָ ַחד ִיְצָחק ִמׁשְ ּפַ

ה ְגדֹולֹות. ֲאִביר ַיֲעֹקב נֹוָרא ְתִהּלֹות. מֹוָך עֹוׂשֶ ִמי ֵאל ּכָ

י ׁשֹוֵמַע ֶאל ֶאְביֹוִנים  ִפּלֹות. ּכִ ָרֵאל ׁשֹוֵמַע ּתְ ְפֶאֶרת ִיׂשְ ּתִ

יהוה:

רֹוֵתינּו ְגָאֵלנּו. ָרֵאל ִמּצָ ָיּה ְזכּות ָאבֹות ָיֵגן ָעֵלינּו. ֵנַצח ִיׂשְ

ית  ּבֵ ְמֶלאֶכת  ַעל  ַח  ְלַנּצֵ ְוַהֲעֵלנּו,  ֵלנּו  ּדְ לּות  ּגָ ּוִמּבֹור 

יהוה:

ִביִאים. ֶנַצח ָוהֹוד ֵמֶהם ִנְמָצִאים. ֹמאל ְיִניַקת ַהּנְ ְ ִמין ּוִמׂשּ ִמּיָ

ַנִיְך ִלּמּוֵדי יהוה: ם ִנְקָרִאים. ְוׇכל ּבָ ׁשֵ ַעז ּבְ ָיִכין ּוֹב֫

ִרית הּוא ְלעֹוָלם. ְבָעה ֶנְעָלם. אֹות ּבְ ׁשִ יק ּבְ ְיסֹוד ַצּדִ

ה יהוה: יק ַאּתָ יק ְיסֹוד עֹוָלם. ַצּדִ ָרָכה ַצּדִ ֵמֵעין ַהּבְ

ָרה ּלֹו ִאּמֹו. ִעּטְ ֲעָטָרה ׁשֶ לֹֹמה. ּבָ ִוד ּוׁשְ ָנא ָהֵקם ַמְלכּות ּדָ

ְפֶאֶרת  ּתִ ֲעֶטֶרת  ְנִעיָמה.  ּבִ ְקרּוָאה  ה  ּלָ ּכַ ָרֵאל  ִיׂשְ ֶנֶסת  ּכְ

ַיד יהוה: ּבְ

ר ְסִפירֹות. ּוַמְפִריד ַאּלּוף לֹא ִיְרֶאה  ֶאָחד ֶעׂשֶ ָחָזק ְמַיֵחד ּכְ

ְלָפֶניָך  ִתי  ִרּנָ ְקַרב  ּתִ ְמִאירֹות.  ַיַחד  ְזָרָתם  ּגִ יר  ַסּפִ ְמאֹורֹות. 

יהוה:

ַחד ִיְצָחק – כינוי לה’.  ּפַ
ֲאִביר ַיֲעֹקב – כינוי לה’. 

ָרֵאל וכו’ – ה’ קורא באהבה לעם ישראל להתקרב אליו. ֶנֶסת ִיׂשְ ּכְ
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ְוֵעָדה:  ִרים  ְיׁשָ סֹוד  Ôּב ֵלָבב,  ׇכל  ּבְ יהוה  אֹוֶדה  ַהְללּוָיּה, 

ְוָהָדר  הֹוד  ֶחְפֵציֶהם:  ְלׇכל  ים  רּוׁשִ Ôּד יהוה,  י  ַמֲעׂשֵ ֹדִלים  Ôּג

ַחּנּון  ְלִנְפְלֹאָתיו,  ה  ָעׂשָ ֵזֶכר  ִצְדָקתֹו ֹעֶמֶדת ָלַעד:  Ôו לֹו,  ע� ּפָ

ַח  ִריתֹו: ּכֹ ְוַרחּום יהוה: ֶטֶרף ָנַתן ִליֵרָאיו, ִיְזּכֹר ְלעֹוָלם ּבְ

ָיָדיו  י  ַמֲעׂשֵ ּגֹוִים:  ַנֲחַלת  ָלֶהם  ָלֵתת  ְלַעּמֹו,  יד  ִהּגִ יו  ַמֲעׂשָ

מּוִכים ָלַעד ְלעֹוָלם,  Ôּקּוָדיו: ס ל ּפִ ט, ֶנֱאָמִנים ּכׇ ּפָ ֱאֶמת ּוִמׁשְ

ְלעֹוָלם  ה  ִצּוָ ְלַעּמֹו,  ַלח  ׁשָ דּות  Ôּפ ר:  ְוָיׁשָ ֱאֶמת  ּבֶ ֲעׂשּוִים 

יהוה,  ִיְרַאת  ׇחְכָמה  ית  ֵראׁשִ מֹו:  ׁשְ ְונֹוָרא  ָקדֹוׁש  ִריתֹו,  ּבְ

תֹו ֹעֶמֶדת ָלַעד: ִהּלָ Ôיֶהם, ּת ֶכל טֹוב ְלׇכל ֹעׂשֵ ׂשֵ

ִמְצֹוָתיו ָחֵפץ ְמֹאד:  Ôֵרי ִאיׁש ָיֵרא ֶאת יהוה, ּב ַהְללּוָיּה, ַאׁשְ

ר  ָועׁשֶ הֹון  ְיֹבָרְך:  ִרים  ְיׁשָ ּדֹור  ַזְרעֹו,  ִיְהֶיה  ָאֶרץ  ּבָ ּבֹור  ִגּ

ִרים,  ַלְיׁשָ ְך אֹור  ֹחׁשֶ ּבַ ָזַרח  ָלַעד:  ֹעֶמֶדת  ִצְדָקתֹו  Ôו ֵביתֹו,  ּבְ

ָבָריו  ל ּדְ ַכְלּכֵ Ôיק: טֹוב ִאיׁש חֹוֵנן ּוַמְלֶוה, י ַחּנּון ְוַרחּום ְוַצּדִ

יק:  ֵזֶכר עֹוָלם ִיְהֶיה ַצּדִ Ôי ְלעֹוָלם לֹא ִיּמֹוט, ל ט: ּכִ ּפָ ִמׁשְ ּבְ

ָסמּוְך  יהוה:  ּבַ ֻטַח  ּבָ ִלּבֹו  ָנכֹון  ִייָרא,  לֹא  ָרָעה  מּוָעה  ְ ִמּשׁ

ר ָנַתן ָלֶאְביֹוִנים,  ּזַ ר ִיְרֶאה ְבָצָריו: ּפִ ִלּבֹו לֹא ִייָרא, ַעד ֲאׁשֶ

ִיְרֶאה  ע  ָרׁשָ ָכבֹוד:  ּבְ רּום  ּתָ ַקְרנֹו  ָלַעד,  ֹעֶמֶדת  ִצְדָקתֹו 

ִעים ּתֹאֵבד: ֲאַות ְרׁשָ יו ַיֲחרֹק ְוָנָמס, ּתַ ּנָ ְוָכַעס, ׁשִ

”שיר המעלות” לעיל עמ’ 134. 
סדר זימון לעיל עמ’ 136.

ברכת המזון לעיל עמ’ 137.

תהלים קיא

שם קיב

 – ֶנֱאָמִנים  מזון.   – ֶטֶרף  מובנים.   – ים  רּוׁשִ ּדְ במועצת.  באסיפה,   – סֹוד  ּבְ
אמיתיים. ְסמּוִכים – חזקים.

ִיְרֶאה ְבָצָריו - יראה את מפלת אויביו. ִיְרֶאה ְוָכַעס - )יראה בהצלחת הצדיק(.
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ת ב ש י  א צ ו מ
במוצאי שבת מאחרים להתפלל ערבית.

יש נוהגים לומר בציבור שני פרקים אלו לפני תפילת ערבית של מוצאי שבת:

עֹוַתי  ֶאְצּבְ ַלְקָרב  ָיַדי  ד  ַהְמַלּמֵ צּוִרי  יהוה  רּוְך֮  ּבָ ְלָדִוד, 

י ּובֹו  י ּוְמַפְלִטי ִלי, ָמִגּנִ ּבִ ּגַ י ּוְמצּוָדִתי ִמׂשְ ְלָחָמה: ַחְסּדִ ַלּמִ

ן  ָדֵעהּו, ּבֶ י: יהוה, ָמה ָאָדם ַוּתֵ י ַתְחּתָ ָחִסיִתי, ָהרֹוֵדד ַעּמִ

עֹוֵבר:  ֵצל  ּכְ ָיָמיו  ָמ֮ה,  ּדָ ַלֶהֶבל  ָאָדם  ֵבהּו:  ְ ַחּשׁ ַוּתְ ֱאנֹוׁש 

ָרק  ּבָ רֹוק  ּבְ נּו:  ְוֶיֱעׁשָ ָהִרים  ּבֶ ע  ּגַ ְוֵתֵרד,  ֶמיָך  ׁשָ ַהט  יהוה, 

ֵצִני  ּפְ רֹום,  ִמּמָ ָיֶדיָך  ַלח  ׁשְ ם:  ּוְתֻהּמֵ יָך  ִחּצֶ ַלח  ׁשְ ּוְתִפיֵצם, 

ר  ּבֶ ּדִ יֶהם  ּפִ ר  ֲאׁשֶ ֵנָכר:  ֵני  ּבְ ד  ִמּיַ ים,  ַרּבִ ִים  ִמּמַ יֵלִני  ְוַהּצִ

ְך,  ּלָ יָרה  יר ָחָדׁש ָאׁשִ ֶקר: ֱאלִֹהים, ׁשִ ְוא ִויִמיָנם ְיִמין ׁשָ ׁשָ

ָלִכים, ַהּפֹוֶצה  ׁשּוָעה ַלּמְ ְך: ַהּנֹוֵת֮ן ּתְ ָר֮ה ּלָ ֵנֶבל ָעׂשֹור ֲאַזּמְ ּבְ

ֵנָכר  ֵני  ּבְ ד  ִמּיַ יֵלִני  ְוַהּצִ ֵצִני  ּפְ ָרָעה:  ֵמֶחֶרב  ַעְבּדֹו  ִוד  ּדָ ֶאת 

ֵנינּו  ּבָ ר  ֲאׁשֶ ֶקר:  ׁשָ ְיִמין  ִויִמיָנם  ְוא  ׁשָ ר  ּבֶ ּדִ יֶהם  ּפִ ר  ֲאׁשֶ

בֹות  ְמֻחּטָ ְכָזִוּיֹת  נֹוֵתינּו  ּבְ ְנעּוֵריֶהם,  ּבִ ִלים  ְמֻגּדָ ְנִטִעים  ּכִ

ן ֶאל ַזן, ֹצאוֵננּו  ְבִנית ֵהיָכל: ְמָזֵוינּו ְמֵלִאים ְמִפיִקים ִמּזַ ּתַ

ֵאין  ִלים,  ְמֻסּבָ ַאּלּוֵפינּו  חּוצֹוֵתינּו:  ּבְ בֹות  ְמֻרּבָ ַמֲאִליפֹות 

ָהָעם  ֵרי  ַאׁשְ ְרֹחֹבֵתינּו:  ּבִ ְצָוָחה  ְוֵאין  יֹוֵצאת  ְוֵאין  ֶרץ  ּפֶ

יהוה ֱאלָֹהיו: ֵרי ָהָעם ׁשֶ ָכה ּלֹו, ַאׁשְ ּכָ ׁשֶ

נּו ִויָבְרֵכנּו, ָיֵאר  יר: ֱאלִֹהים ְיׇחּנֵ ְנִגיֹנ֮ת ִמְזמֹור ׁשִ ַח ּבִ ַלְמַנּצֵ
ׇכל ּגֹוִים ְיׁשּוָעֶתָך:  ָך, ּבְ ְרּכֶ ָאֶרץ ּדַ נּו, ֶסָלה: ָלַדַעת ּבָ ָניו ִאּתָ ּפָ
נּו  ִויַרּנְ ְמחּו  ִיׂשְ ם:  ּלָ ּכֻ ים  ַעּמִ יֹודּוָך  ֱאלִֹהים,  ים  ַעּמִ יֹודּוָך 
ְנֵחם,  ּתַ ָאֶרץ  ּבָ ים  ּוְלֻאּמִ ִמיׁשֹר,  ים  ַעּמִ ּפֹט  ִתׁשְ י  ּכִ ים,  ְלֻאּמִ
ם: ֶאֶרץ ָנְתָנה  ּלָ ים ּכֻ ים ֱאלִֹהים, יֹודּוָך ַעּמִ ֶסָלה: יֹו֫דּוָך ַעּמִ
ְוִייְראּו  ֱאלִֹהים,  ְיָבְרֵכנּו  ֱאלֵֹהינּו:  ֱאלִֹהים  נּו  ְיָבְרֵכ֫ ְיבּוָלּה, 

ל ַאְפֵסי ָאֶרץ: אֹותֹו ּכׇ

תהלים קמד

תהלים סז

ם - )את האויבים(.  י - המכניע עמים. ַהט - הֵטה. ּוְתִפיֵצם, ּוְתֻהּמֵ ָהרֹוֵדד ַעּמִ
 - ְכָזִוּיֹת  - המושיע.  ַהּפֹוֶצה  נגינה(.  )כלי   - ָעׂשֹור  ֵנֶבל  ּבְ - הושיעני.  ֵצִני  ּפְ
ִלים  ְמֻסּבָ ַאּלּוֵפינּו  הרבה.  ממליטות   - בֹות  ְמֻרּבָ ַמֲאִליפֹות  המזבח.  פינות 

- פרינו חזקים.
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ומתפללים תפילת ערבית )עמ’ 192(, ואחריה מוסיפים ’ויהי נעם’ וכו’ )עמ’ 210(. 

בראשית החודש אומרים ’קידוש לבנה’ )עמ’ 479(.

יש נוהגים לומר פיוט זה לפני הבדלה )ויש נוהגים לאומרו אחריה(:

ְלָעִדי הּו ַהּגִ י ֵאִלּיָ ּבִ ׁשְ הּו ַהּתִ ִביא ֵאִלּיָ הּו ַהּנָ ֵאִלּיָ

ִוד: ן ּדָ יַח ּבֶ ְמֵהָרה ָיֹבא ֵאֵלינּו ִעם ָמׁשִ ּבִ

ם ָהֵאל. א ְלׁשֵ ר ִקּנֵ ִאיׁש ֲאׁשֶ

לֹום ַעל ַיד ְיקּוִתיֵאל. ר ׁשָ ַ ׂשּ ִאיׁש ּבֻ

ָרֵאל:  ֵני ִיׂשְ ר ַעל ּבְ ׁש ַוְיַכּפֵ ִאיׁש ּגָ

ִביא... הּו ַהּנָ ֵאִלּיָ

ר ָראּו ֵעיָניו. ֵנים ָעׂשָ ִאיׁש ּדֹורֹות ׁשְ

ָניו. ִסּמָ ָער ּבְ ַעל ׂשֵ ְקָרא ּבַ ִאיׁש ַהּנִ

ׇמְתָניו:  ִאיׁש ְוֵאזֹור עֹור ָאזּור ּבְ

ִביא... הּו ַהּנָ ֵאִלּיָ

ִנים. ִאיׁש ָזַעף ַעל עֹוְבֵדי ַחּמָ

ֵמי ְמעֹוִנים. ׁשְ ע ִמְהיֹות ּגִ ּבַ ִאיׁש ָחׁש ְוִנׁשְ

ִנים:  לֹׁש ׁשָ ִאיׁש ַטל ּוָמָטר ָעַצר ׁשָ

ִביא... הּו ַהּנָ ֵאִלּיָ

ִאיׁש ָיָצא ִלְמֹצא ְלַנְפׁשֹו ַנַחת.

ַחת. ַ לּוהּו ָהעֹוְרִבים ְולֹא ֵמת ַלׁשּ ְלּכְ ִאיׁש ּכִ

ַחת:  ד ְוַצּפַ ְרכּו ּכַ ִאיׁש ְלַמֲענֹו ִנְתּבָ

ִביא... הּו ַהּנָ ֵאִלּיָ

יבּו ְכֵמִהים. ִאיׁש מּוָסָריו ִהְקׁשִ

ֵמי ְגבֹוִהים. ְ ִאיׁש ַנֲעָנה ָבֵאׁש ִמׁשּ

ִאיׁש ָסחּו ַאֲחָריו יהוה הּוא ָהֱאלִֹהים: 

ִביא... הּו ַהּנָ ֵאִלּיָ

ניגש.   – ׁש  ּגָ פינחס(.  הוא  )לפי המדרש אליהו  רבנו  כינוי למשה   – ְיקּוִתיֵאל 
ֵמי ְמעֹוִנים –  ׁשְ ִנים – עובדי עבודה זרה. ָחׁש – נשבע. ִמְהיֹות ּגִ עֹוְבֵדי ַחּמָ
שלא ירד גשם מהשמים. ָיָצא ִלְמֹצא ְלַנְפׁשֹו ַנַחת – ברח למדבר כדי להינצל. 

ַחת – לבטלה. ְכֵמִהים – ישראל הכמהים אל ה’.  ַ ַלּשׁ
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ֵמי ֲעָרבֹות. ְ ַח ִמׁשּ ֵלּ ּתַ ִאיׁש ָעִתיד ְלִהׁשְ
ׂשֹורֹות טֹובֹות. ל ּבְ ִקיד ַעל ּכׇ ִאיׁש ּפָ

ִנים ַעל ָאבֹות:  יב ֵלב ּבָ ִאיׁש ִציר ֶנֱאָמן ְלָהׁשִ

ִביא... הּו ַהּנָ ֵאִלּיָ

ִתְפָאָרה. אִתי ַליהוה ּבְ ִאיׁש ָקָרא ַקּנֹא ִקּנֵ
ְסָעָרה. ִאיׁש ָרַכב ַעל סּוֵסי ֵאׁש ּבִ

ַעם ִמיָתה ּוְקבּוָרה:  ּלֹא ָטַע֮ם ַט֫ ִאיׁש ׁשֶ

ִביא... הּו ַהּנָ ֵאִלּיָ

מֹו ִנְקָרא. י ַעל ׁשְ ּבִ ׁשְ ִאיׁש ּתִ
ּתֹוָרה. ְצִליֵחנּו ַעל ָידֹו ּבַ ּתַ

ְמֵהָרה. ׂשֹוָרה טֹוָבה ּבִ יו ּבְ ִמיֵענּו ִמּפִ ׁשְ ּתַ
ּתֹוִציֵאנּו ֵמֲאֵפָלה ְלאֹוָרה: 

ִביא... הּו ַהּנָ ֵאִלּיָ

י ָהֲאָריֹות. יֵלנּו ִמּפִ ּצִ י ּתַ ּבִ ׁשְ ִאיׁש ּתִ
ׂשֹורֹות טֹובֹות. ֵרנּו ּבְ ְ ַבׂשּ ּתְ
ִנים ַעל ָאבֹות. ֵחנּו ּבָ ּמְ ׂשַ ּתְ

תֹות:  ּבָ מֹוָצֵאי ׁשַ ּבְ

ִביא ה ַהּנָ ה ָאֹנִכי ׁשֵֹלַח ָלֶכם ֵאת ֵאִלּיָ תּוב ִהּנֵ ּכָ ּכַ
דֹול ְוַהּנֹוָרא. ִלְפֵני ּבֹא יֹום יהוה ַהּגָ

ִנים ַעל ֲאבֹוָתם:  ִנים ְוֵלב ּבָ יב ֵלב ָאבֹות ַעל ּבָ ְוֵהׁשִ

ִביא... הּו ַהּנָ ֵאִלּיָ

ֲחלֹום. ָרָאה ָפָניו ּבַ ֵרי ִמי ׁשֶ ַאׁשְ
לֹום. לֹום ְוֶהֱחִזיר לֹו ׁשָ ַתן לֹו ׁשָ ּנָ ֵרי ִמי ׁשֶ ַאׁשְ

לֹום:  ָ יהוה ְיָבֵרְך ֶאת ַעּמֹו ַבׁשּ

ִביא... הּו ַהּנָ ֵאִלּיָ

י  ַאּפִ ּבְ ְוֶאְדְרֵכם  י  ִאּתִ ִאיׁש  ֵאין  ים  ּוֵמַעּמִ י  ְלַבּדִ י  ַרְכּתִ ּדָ ּפּוָרה 
ְלָכל  ָדִוד  ַוְיִהי  יהוה:  ֵעיֵני  ּבְ ֵחן  ָמָצא  ְוֹנַח  ֲחָמִתי.   ּבַ ְוֶאְרְמֵסם 

יל ַויהוה ִעּמֹו: ּכִ ָרָכו ַמׂשְ ּדְ

מלאכי ג

תהלים כט

ישעיה סג

 בראשית ו
שמ”א יח

י וכו’ - ה’ יעניש את רשעי העמים וירמוס אותם כמי שדורך  י ְלַבּדִ ַרְכּתִ ּפּוָרה ּדָ
גת )’פורה’ – גת שבה דורכים ענבים(.
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הבדלה

ה ל ד ב ה ר  ד ס
במוצאי יום טוב שאינו מוצאי שבת, מתחילים ”סברי מרנן” ואין מברכים לא על 

בשמים ולא על נר.

על הפסוקים  חול המועד, מדלגים  ובמוצאי שבת  טוב שחל בשבת  יום  במוצאי 
ומתחילים ”סברי מרנן”.

יקח בידו כוס מלאה בלפחות 86 סמ”ק יין, יגביה אותה מעל השולחן ויאמר:

ָיּה  ְוִזְמָרת  י  ׇעּזִ י  ּכִ ֶאְפָחד,  ְולֹא  ֶאְבַטח  ְיׁשּוָעִתי,  ֵאל  ה  ִהּנֵ
ַעְיֵני  ִמּמַ ׂשֹון  ׂשָ ּבְ ַמִים  ם  ַאְבּתֶ ּוׁשְ ִליׁשּוָעה:  ִלי  ַוְיִהי  יהוה, 
ָלה: יהוה  ָך ִבְרָכֶתָך, ּסֶ ַהְיׁשּוָעה: ַליהוה ַהְיׁשּוָעה, ַעל ַעּמְ
ב ָלנּו ֱאלֵֹהי ַיֲעֹקב, ֶסָלה: יהוה ְצָבאֹות,  ּגָ נּו, ִמׂשְ ְצָבאֹות ִעּמָ
ֶלְך ַיֲעֵננּו ְביֹום  יָעה, ַהּמֶ ְך: יהוה הֹוׁשִ ֵרי ָאָדם ּבֵֹטַח ּבָ ַאׁשְ
ן  ּכֵ ִויָקר:  ׂשֹון  ְוׂשָ ְמָחה  ְוׂשִ ָהְיָתה אֹוָרה  הּוִדים  ַלּיְ ׇקְרֵאנּו: 

ם יהוה ֶאְקָרא: א, ּוְבׁשֵ נּו. ּכֹוס ְיׁשּועֹות ֶאּשָׂ ְהֶיה ָלּ ּתִ

ַסְבִרי ָמָרָנן

ה יהוה ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם,  רּוְך ַאּתָ ּבָ
ֶפן. ִרי ַהּגָ ּבֹוֵרא ּפְ

מי שאין לו יין ומבדיל על משקה אחר יברך ”שהכל”.

יטול הבשמים בידו ויברך:

ה יהוה ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם,  רּוְך ַאּתָ ּבָ
ִמים. ויריח בהם. ּבֹוֵרא ִמיֵני ְבׂשָ

לאור האבוקה יברך: 

ה יהוה ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם,  רּוְך ַאּתָ ּבָ
ּבֹוֵרא ְמאֹוֵרי ָהֵאׁש. 

ויסתכל בקצות אצבעותיו לאור האבוקה.

שוב יטול הכוס בידו ויברך:

יל  ְבּדִ ַהּמַ ה יהוה ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם,  ַאּתָ רּוְך  ּבָ
ָרֵאל  ִיׂשְ ין  ּבֵ ְך,  ְלחֹֹשֶׁ אֹור  ין  ּבֵ ְלֹחל,  ֹקֶדׁש  ין  ּבֵ
ה.  ֲעׂשֶ ַהּמַ ְיֵמי  ת  ׁשֶ ְלׁשֵ ִביִעי  ְ ַהּשׁ יֹום  ין  ּבֵ ים,  ָלַעּמִ

ין ֹקֶדׁש ְלֹחל. יל ּבֵ ְבּדִ ה יהוה, ַהַמּ רּוְך ַאּתָ ּבָ
ישתה רוב הכוס, ואם שתה כדי רביעית יברך ברכה אחרונה מעין שלש )עמ’ 146(.

לקט פסוקים
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ַחּטֹאֵתינּו הּוא ִיְמֹחל.  ין ֹקֶדׁש ְלֹחֹל,   ְבִדיל ּבֵ ַהּמַ

ְיָלה.  ּלָ ְוַכּכֹוָכִבים ּבַ חֹול   ה ּכַ לֹוֵמנּו ַיְרּבֶ ַזְרֵענּו ּוׁשְ

ֶאְקָרא ָלֵאל ָעַלי ּגֹוֵמר,  ֶמר,   ֵצל ּתֹ֫ ָנה ּכְ יֹום ּפָ

ָאָתא ֹבֶקר ְוַגם ָלְיָלה.  ָאַמר ׁשֹוֵמר~     

ֲעֹבר,  ַעל ֲחָטַאי ָעבֹור ּתַ בֹור,    ַהר ּתָ ִצְדָקְתָך ּכְ

ְיָלה.  מּוָרה ַבּלָ ְוַאׁשְ י ַיֲעֹבר   יֹום ֶאְתמֹול ּכִ ּכְ  

ן ְמנּוָחִתי,  ִמי ִיּתֵ ָחְלָפה עֹוַנת ִמְנָחִתי,  

ׇכל ָלְיָלה.  ֶח֘ה ּבְ ַאׂשְ ַאְנָחִתי,   י ְבּ ְעּתִ ָיַג֫  

ל,  ַער ַהְמֻנּטָ ַתח ִלי ׁשַ ּפְ ל ֻיְנַטל,     קֹוִלי ּבַ

ְקֻוּצֹוַתי ְרִסיֵסי ָלְיָלה.  י ִנְמָל֘א ָטל,   אׁשִ רֹּ ׁשֶ  

ָנה ִפְדיֹום. ַע, ּתְ ּוֵ ֲאׁשַ ֵהָעֵתר נֹוָרא ְוָאיֹם,  

ִאיׁשֹון ָלְיָלה. ּבְ ֶעֶרב יֹום,   ף ּבְ ֶנׁשֶ ּבְ  

ים ּתֹוִדיֵעִני, ֹאַרח ַחּיִ יֵעִני,   ְקָראִתיָך ָיּה, הֹוׁשִ

ִמּיֹום ְוַעד ָלְיָלה. ֵעִני,    ַבְצּ ה ּתְ ּלָ ִמּדַ  

ן יֹאְמרּו ַמְכִעיַסי~ ּפֶ י,   ַטֵהר ִטּנּוף ַמֲעׂשַ

ְיָלה. ּלָ נֹוֵתן ְזִמירֹות ּבַ י,   ה ֱא֫לֹוּהַ ֹעָשׂ ַאֵיּ  

ְסַלח ָנא ַעל ַקל ָוֹחֶמר, ֹחֶמר,   ַנְחנּו ְבָיְדָך ּכַ

ְוַלְיָלה ְלָלְיָלה. ֶמר,   יַע ֹא֫ יֹום ְליֹום ַיּבִ  

ָצר, ְקָראנּוָך ִמן ַהּמֵ ל ָצר,    ֵאל ּפֹוֶדה ִמּכׇ

לֹא יֹום ְולֹא ָלְיָלה.  ָיְדָך לֹא ִתְקָצר,     

הּו ְוַגְבִריֵאל, ֵאִלּיָ ל,   ָרֵאֵ ר ִיׂשְ ִמיָכֵאל ׂשַ

ְיָלה.  ֲחִצי ַהּלָ קּומּו ּבַ ּבֹאּו ָנא ִעם ַהּגֹוֵאל,    

הבטחותיו.  מקיים   - ּגֹוֵמר  עובר.  כצל  הסתיים  השבת  יום   – וכו’  ָנה  ּפָ יֹום 
ָחְלָפה  הגיע(.  בא,   – )אתא  הגאולה  בוא  על  מבשר  ה’   – וכו’  ׁשֹוֵמר  ָאַמר 
ל ֻיְנַטל – לא ינטל ממני, שאוכל  ֶחה – אתפלל. ּבַ וכו’ – הסתיימה השבת. ַאׂשְ
ל – גבוה, נישא )שערי שמים(. ֵהָעֵתר וכו’ – ה’  להמשיך להתפלל לה’. ַהְמֻנּטָ

ֵעִני – תצילני. יֹום ְליֹום וכו’ – נתפלל  ַבְצּ שמע תפילתי. ִפְדיֹום – גאולה. ּתְ

אליך יומם ולילה. 
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ְבִריֵאל, ֹמאֵלנּו ּגַ ְ ּוִמׂשּ ִמיִמיֵננּו ִמיָכֵאל,   

ׇכל יֹום ּוְבׇכל ָלְיָלה.  ְבּ ִכיַנת ֵאל,   נּו ׁשְ ְוַעל רֹאׁשֵ  

ַגן ָרטֹוב, ַרֲעָנן ּכְ בּוַע טֹוב,   נּו ׁשָ ָנה ּלָ ּתְ

ְיָלה.  ל ַהּיֹום ְוׇכל ַהּלָ ׇכּ ּוֵמיהוה ָיבֹוא ַהּטֹוב,    

י ָנִביא ְוַגם חֹוֶזה, ִמּפִ ה,    ִית ַהֶזּ ְיבֹוַרְך ַהּבַ

ְמרֹו יֹוָמם ָוָלְיָלה.  ְלׁשׇ ה ֱאלֵֹהינּו ֶזה,   י ֵכן ְיַצּוֶ ּכִ  

ינּו ִמּיֹוַמִים, ְיַחּיֵ ין ַמִים ָלַמִים,   יל ּבֵ ְבּדִ ַהּמַ

ְיָלה. ּיֹום ּוַבּלָ ְוִלְמׁשֹול ּבַ ַלִים,   ַיְרֵאנּו ְבטּוב ְירּוׁשָ  

ין ֹקֶדׁש ְלֹחל... ְבִדיל ֵבּ ַהּמַ

♦ ♦ ♦

ְמאֹוֵדנּו, ָרָכה ּבִ ּבְ ֱאלִֹהים ִיְסָעֵדנוּ 

ַלח ָיֵדינּו.  ׇכל ִמׁשְ ּבְ ֵדנוּ  ְוֶזֶבד טֹוב ִיְזּבְ  

ֱאלִֹהים ִיְסָעֵדנּו...

ָרָכה, נּו ּבְ ְיַצו ִאּתָ יֹום ִראׁשֹון ִלְמָלאָכה  ּבְ

יק ֶאת סֹוֵדנּו.  ַיְמּתִ ָכה  ִני ּכָ ֵ ְויֹום ַהּשׁ  

ֱאלִֹהים ִיְסָעֵדנּו...

י ּוָבְרִביִעי, ִליׁשִ ְ ּשׁ ּבַ ִעי  ה ְצָבֵאי ִיׁשְ ַרּבֵ

ַלח ֶאת ּפֹוֵדנּו.  ִיׁשְ י ַאְך לֹא ְבִעי,  ֲחִמיׁשִ ּבַ  

ֱאלִֹהים ִיְסָעֵדנּו...

י ֶזַבח, ִ ּשׁ ִ יֹום ַהּשׁ ּבְ ָהֵכן ְטבֹוַח ֶטַבח, 

ינּו.  ל ַמֲחַמּדֵ ַעל ּכׇ ַבח  קֹוֶדׁש ִהּלּול ָוׁשֶ  

ֱאלִֹהים ִיְסָעֵדנּו...

נּו, יֹום ׇקְדׁשֵ ן ּבְ ִנּתַ נוּ  ים ְלַנְפׁשֵ ַמֲעַדּנִ

ֲעֵדנּו.  ְוַלְיָלה אֹור ּבַ נּו,  ְוַרֲעָנָנה ַעְרׂשֵ  

ֱאלִֹהים ִיְסָעֵדנּו...

מעשינו.  יצליח  ה’   – וכו’  ְוֶזֶבד  ברכושנו.   – ְמאֹוֵדנּו  ּבִ יעזרנו.   – ִיְסָעֵדנּו 
לי  וכו’ – הרבה וחזק את המסייעים  ה  ַרּבֵ יתן לנו מזל טוב.   – וכו’  יק  ַיְמּתִ
בימי השבוע. לֹא ְבִעי – בלי תקלה. ָהֵכן וכו’ – ביום שישי מכינים את סעודת 

ֲעֵדנּו – ליל שבת  ינּו – הטובות שעשה ה’ אתנו. ְוַלְיָלה אֹור ּבַ השבת. ַמֲחַמּדֵ

מאיר לנו.



ת ב ש י  א צ ו מ ר  ד תס ו ר י מ ז

464

י ַיֲעֹקב: יָרא ַעְבּדִ ַאל ּתִ ָאַמר יהוה ְלַיֲעֹקב 
י ַיֲעֹקב: יָרא ַעְבּדִ ַאל ּתִ ַיֲעֹקב  ַחר יהוה ּבְ ּבָ
י ַיֲעֹקב: יָרא ַעְבּדִ ַאל ּתִ ֲעֹקב  ַאל יהוה ֶאת ַיַ ּגָ
י ַיֲעֹקב: יָרא ַעְבּדִ ַאל ּתִ ֲעֹקב  ַרְך ּכֹוָכב ִמּיַ ּדָ
י ַיֲעֹקב: יָרא ַעְבּדִ ַאל ּתִ ֵרׁש ַיֲעֹקב  ִאים ַיׁשְ ַהּבָ
י ַיֲעֹקב: יָרא ַעְבּדִ ַאל ּתִ ֲעֹקב  ְוֵיְרּדְ ִמּיַ
י ַיֲעֹקב: יָרא ַעְבּדִ ַאל ּתִ ְזֹכר ֹזאת ְלַיֲעֹקב 
י ַיֲעֹקב: יָרא ַעְבּדִ ַאל ּתִ ֶחְדַות ְיׁשּועֹות ַיֲעֹקב 
י ַיֲעֹקב: יָרא ַעְבּדִ ַאל ּתִ ֹטבּו ֹאָהֶליָך ַיֲעֹקב 
י ַיֲעֹקב: יָרא ַעְבּדִ ַאל ּתִ ֶטיָך ְלַיֲעֹקב  ּפָ יֹורּו ִמׁשְ
י ַיֲעֹקב: יָרא ַעְבּדִ ַאל ּתִ ַיֲעֹקב  ַחׁש ּבְ י לֹא ַנ֫ ּכִ
י ַיֲעֹקב: יָרא ַעְבּדִ ַאל ּתִ ַיֲעֹקב  יט ָאֶון ּבְ לֹא ִהּבִ
י ַיֲעֹקב: יָרא ַעְבּדִ ַאל ּתִ ִמי ָמָנה ֲעַפר ַיֲעֹקב 
י ַיֲעֹקב: יָרא ַעְבּדִ ַאל ּתִ ע יהוה ְלַיֲעֹקב  ּבַ ִנְשׁ
י ַיֲעֹקב: יָרא ַעְבּדִ ַאל ּתִ ְסַלח ָנא ַלֲעֹון ַיֲעֹקב 
י ַיֲעֹקב: יָרא ַעְבּדִ ַאל ּתִ בּות ַיֲעֹקב  ב ׁשְ ה ָהׁשֵ ַעּתָ
י ַיֲעֹקב: יָרא ַעְבּדִ ַאל ּתִ ָדה יהוה ֶאת ַיֲעֹקב  ּפָ
י ַיֲעֹקב: יָרא ַעְבּדִ ַאל ּתִ ה ְיׁשּועֹות ַיֲעֹקב  ַצּוֵ
י ַיֲעֹקב: יָרא ַעְבּדִ ַאל ּתִ קֹול קֹול ַיֲעֹקב 
י ַיֲעֹקב: יָרא ַעְבּדִ ַאל ּתִ ְמִחי ְלַיֲעֹקב  י ְוׂשִ ׇרּנִ
י ַיֲעֹקב: יָרא ַעְבּדִ ַאל ּתִ בּות ַיֲעֹקב  ב יהוה ֶאת ׁשְ ׁשָ
י ַיֲעֹקב: יָרא ַעְבּדִ ַאל ּתִ ן ֱאֶמת ְלַיֲעֹקב  ּתֵ ּתִ

♦ ♦ ♦

ִמי ַוֲחָלִבי. ְוָיֵגל ּדָ י ּוְקָרִבי  ַמח ִלּבִ ִיְשׂ

ְלֵעת ָיִקיץ ַאְרֵיה ְוָלִביא ִבי  א ַמּצָ ׂ ְוָירּום ְוִנּשָ

ִביא הּו ַהּנָ ִביא, ֶאת ֵאִלּיָ הּו ַהּנָ ֶאת ֵאִלּיָ ֵואלֵֹהי ָאִבי ִלי ָיִביא 

ן ַעְצמֹוַתי, ׁ ׂשֹון ְיַדֵשּ ְוָשׂ ְלאּו ִכְליֹוַתי  ְוִנחּוִמים ִיָמּ

ִבי. ַחר ֲעִרָ י ֵיָהֵפְך ְלַשׁ ּכִ ֹבאָנה ַתְנחּומֹוַתי  ּיֹון ָתּ ּוִמּצִ

ִביא הּו ַהּנָ ִביא, ֶאת ֵאִלּיָ הּו ַהּנָ ֶאת ֵאִלּיָ ֵואלֵֹהי ָאִבי ִלי ָיִביא 

ִבי – הערב שלי, זמן הגלות.  ְלֵעת ָיִקיץ וכו’ – בזמן הגאולה. ֲעִרָ



ת ב ש י  א צ ו מ ר  ד ס

465

ת ו ר מי ז

ְך ֵאֵצא ָלאֹור, ֲחָשׁ ּוִמּמַ לּות ִלי ִיְקָרא ְדרֹור  ּוִמָגּ

י בֹור, ֲעַמֵקּ ְוִלְמרֹום ָהִרים ִמּמַ ְלָיה ְלַהר ַהּמֹור   ּוֵמֶאֶרץ ַמְאֵפּ

ל ֲעָצִבי.  ר טֹוב ָיִניס ׇכּ ׂ ּוְמַבֵשּ

ִביא הּו ַהּנָ ִביא, ֶאת ֵאִלּיָ הּו ַהּנָ ֵואלֵֹהי ָאִבי ִלי ָיִביא ֶאת ֵאִלּיָ

ֵיָאְספּו ַיַחד ַלֲעָדִרים, פֹוִצים ֵמֲעָבִרים  ּוָבַני ַהְנּ

ְפָזִרים, ל ַהּנִ ט ָכּ ְלַלֵקּ רֹאׁש ֶהָהִרים  ְוָירֹּנּו ְבּ

ֵאִני ַוֲעָנִבי.  ֶאל ֶאֶרץ ְתּ

ִביא הּו ַהּנָ ִביא, ֶאת ֵאִלּיָ הּו ַהּנָ ֵואלֵֹהי ָאִבי ִלי ָיִביא ֶאת ֵאִלּיָ

ַמִים, ְוִלְפָרִחים ְקמּוִלים ַטל ָשׁ ים,  ְוִלְלָבבֹות ֲאמּולֹות רּוַח ַחּיִ

ַלִים, ה ָיקּום ִמיהּוָדה ִוירּוָשׁ ַעָתּ ַרִים  ה� ים ֶחֶלד ִמָצּ ְוִלְנָפׁשֹות נֹוָאִשׁ

ִבי.  ח ְלַבב ְנָעִרי ְוָשׂ ּמַ ְלׂשַ

ִביא הּו ַהּנָ ִביא, ֶאת ֵאִלּיָ הּו ַהּנָ ֵואלֵֹהי ָאִבי ִלי ָיִביא ֶאת ֵאִלּיָ

ה נֹוֶפֶלת ְלחֹוָמה ְבצּוָרה, ְוֻסָכּ ְלאּו ְגבּוָרה  ִאים ִיָמּ ים ִנְדָכּ ִשׁ ְוַחָלּ

ָרֵאל ֵיָאֵמר: ֫עּוָרה ֫עּוָרה. ּוְלִיְשׂ ְמָחה ֲאזּוָרה  ִשׂ ַוֲעלּוַבת ֶנֶפׁש ְבּ

ְוָיׁשּוב ּוָפַרח ָוַחי ְלָבִבי. 

ִביא הּו ַהּנָ ִביא, ֶאת ֵאִלּיָ הּו ַהּנָ ֵואלֵֹהי ָאִבי ִלי ָיִביא ֶאת ֵאִלּיָ

♦ ♦ ♦

ֱאָמָנ֮ה, ָהֱאמּוָנה ַהּנֶ ְלָבֵבנּו   ה ּבִ ָלַעד ַחּיָ

ִוד ָחָנה. ּה ּדָ ִעיר ּבָ נּו,   ָלׁשּוב ְלֶאֶרץ ׇקְדׁשֵ

ַאב ֲהמֹון ָקָנה, ה ַנֲעֹמד ְלגֹוָרֵלנּו,   ּמָ ׁשָ

י ֲעַדת ִמי ָמָנה. ַחּיֵ ינּו,  ה ִנְחֶיה ַחּיֵ ּמָ ׁשָ

ְלָבֵבנּו... ה ּבִ ָלַעד ַחּיָ

ִגיָלה ּוִבְרָנָנה,  ֶחְדָוה ּבְ ּבְ ה ַנֲעֹבד ֱאלֵֹהינּו,   ּמָ ׁשָ

ָנה. ָ ׁשּ ָעִמים ּבַ לֹֹש ּפְ ׁשָ ה ַנֲעֶלה ִלְרָגֵלינּו,   ּמָ ׁשָ

ְלָבֵבנּו... ה ּבִ ָלַעד ַחּיָ

ֲעָצִבי – צערי. ֲאמּולֹות – אומללות. ֶחֶלד – זמן מאיר, מוצלח.
ּה וכו’ – ולעירו של דוד. ַנֲעֹמד ְלגֹוָרֵלנּו וכו’ – נחיה תחת השגחתו  ִעיר ּבָ

הישירה של ה’. ֲעַדת ִמי ָמָנה – עם ישראל. 
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ָנה,  י ֶעְליֹון ִנּתָ ִמּפִ ֵתנּו,   ים ֶחְמּדָ ּתֹוַרת ַחּיִ

ָנה. ר ַמּתָ ְדּבָ ִמּמִ ֶנַצח ִהיא ַנֲחָלֵתנּו  

ְלָבֵבנּו... ה ּבִ ָלַעד ַחּיָ

ְדָרָכיו: ל ְיֵרא יהוה ַהֹהֵלְך ּבִ ֵרי ּכׇ ֲעלֹות, ַאׁשְ יר ַהּמַ ׁשִ

ֶריָך ְוטֹוב ָלְך: י ֹתאֵכל, ַאׁשְ יָך ּכִ ּפֶ ְיִגיַע ּכַ

ֵתי ֵביֶתָך,  ַיְרּכְ ה ּבְ ֶגֶפן ּפִֹרּיָ ָך ּכְ ּתְ ֶאׁשְ

ְלָחֶנָך: ִתֵלי ֵזיִתים ָסִביב ְלׁשֻ ׁשְ ֶניָך ּכִ ּבָ

ֶבר ְיֵרא יהוה: ה ִכי ֵכן ְיֹבַרְך ּגָ ִהּנֵ

יָך: ָלִם, ּכֹל ְיֵמי ַחּיֶ טּוב ְירּוׁשָ ּיֹון, ּוְרֵאה ּבְ ְיָבֶרְכָך יהוה ִמּצִ

ָרֵאל: לֹום ַעל ִיׂשְ ּוְרֵאה ָבִנים ְלָבֶניָך, ׁשָ

ל  ִסיָמן טֹוב ּוְבַמּזָ ִליחֹות, ּבְ ִרּבֹון ָהעֹוָלִמים, ַאב ָהַרֲחִמים ְוַהּסְ

ה )כשחל יו”ט באמצע  ֲעׂשֶ ת ְיֵמי ַהּמַ ׁשֶ טֹוב ָהֵחל ָעֵלינּו ֶאת ׁשֵ

לֹום,  ְלׁשָ ִלְקָראֵתנּו  ִאים  ַהּבָ ה(  ֲעׂשֶ ַהּמַ ְיֵמי  רק  יאמר  השבוע 

ָמה  ְוַאׁשְ ָעֹון  ל  ִמּכׇ ים  ּוְמֻנּקִ ע  ָוֶפׁשַ ֵחְטא  ל  ִמּכׇ ֲחׂשּוִכים 

נּו  ים טֹוִבים. ְוׇחּנֵ ַתְלמּוד ּתֹוָרה ּוְבַמֲעׂשִ ִקים ּבְ ע. ּוְמֻדּבָ ָוֶרׁשַ

ְמָחה,  ׂשֹון ְוׂשִ ִמיֵענּו ָבֶהם ׂשָ ָך, ְוַתׁשְ ל ֵמִאּתְ ּכֵ יָנה ְוַהׂשְ ֵדָעה ּבִ

ֲעֶלה  ּתַ ְולֹא ַתֲעֶלה ִקְנָאֵתנּו ַעל ֵלב ָאָדם, ְולֹא ִקְנַאת ָאָדם 

ָרָכה ּוְרָוָחה  ים ּבְ נּו ֱאלֵֹהינּו, ָאב ָהַרֲחָמן, ׂשִ נּו. ַמְלּכֵ ַעל ִלּבֵ

ָך  ַעּמְ ְוַעל  ָעֵלינּו  ַהּיֹוֵעץ  ְוׇכל  ָיֵדינּו,  ה  ׇכל ַמֲעׂשֵ ּבְ ְוַהְצָלָחה 

לֹו  ּדְ צֹו ּוָבְרכֹו ּגַ ָבה טֹוָבה ַאּמְ ָרֵאל ֵעָצה טֹוָבה ּוַמֲחׁשָ ית ִיׂשְ ּבֵ

ן ְלָך ִכְלָבֶבָך ְוׇכל ֲעָצְתָך  ֱאַמר, ִיּתֶ ּנֶ ָבר ׁשֶ ּדָ ם ֲעָצתֹו, ּכַ מֹו, ַקּיֵ ְוַקּיְ

ָרֶכיָך ָנַגּה אֹור:  ׇקם ָלְך ְוַעל ּדְ א. ְוֶנֱאַמר, ְוִתְגַזר אֹוֶמר ְוָי֫ ְיַמּלֵ

ֵאיָנּה  ָרֵאל ֵעָצה ׁשֶ ית ִיׂשְ ָך ּבֵ ל ַעּמְ ְוׇכל ַהּיֹוֵעץ ָעֵלינּו ְוַעל ּכׇ

ֱאַמר,  ּנֶ ָבר ׁשֶ ּדָ ֵאיָנּה טֹוָבה ּתּוַפר ֲעָצתֹו, ּכַ ָבה ׁשֶ טֹוָבה ּוַמֲחׁשָ

ים. ְוֶנֱאַמר, ֻעצּו  בֹות ַעּמִ יהוה ֵהִפיר ֲעַצת ּגֹוִים ֵהִניא ַמְחׁשְ

תהלים קכח

שם כ

איוב כב

תהלים לג 
ישעיה ח

ֶנַצח וכו’ – התורה שלנו לֵנצח מאז שניתנה לנו במדבר סיני.
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נּו ֵאל: ּוְפַתח ָלנּו  י ִעּמָ ָבר ְולֹא ָיקּום ּכִ רּו ּדָ ּבְ ֵעָצה ְוֻתָפר ּדַ

בּוַע  ָ ֶזה ַהּשׁ ִליחֹות, ּבָ יהוה ֱאלֵֹהינּו, ַאב ָהַרֲחִמים ֲאדֹון ַהּסְ

ֲעֵרי  ִנים, ׁשַ ֲעֵרי ֹאֶרְך ָיִמים ְוׁשָ ֲעֵרי אֹוָרה, ׁשַ בּוַע, ׁשַ ּוְבׇכל ׁשָ

ֲעֵרי  ֲעֵרי ִגיָלה, ׁשַ ֲעֵרי ִביָנה, ׁשַ ֲעֵרי ְבָרָכה, ׁשַ ִים, ׁשַ ֲאִריַכת ַאּפַ

ֲעֵרי ֵדָעה,  ֲעֵרי ִדיָצה, ׁשַ ֲעֵרי ְגבּוָרה, ׁשַ ֲעֵרי ְגֻאָלה, ׁשַ ְגֻדָלה, ׁשַ

ַהְרָוָחה,  ֲעֵרי  ׁשַ ַהְצָלָחה,  ֲעֵרי  ׁשַ ָהָדר,  ֲעֵרי  ׁשַ הֹוד,  ֲעֵרי  ׁשַ

ֲעֵרי ְזֻכּיֹות,  ֲעֵרי ִזְמָרה, ׁשַ ֲעֵרי ְזִריזּות, ׁשַ ֲעֵרי ַוַעד טֹוב, ׁשַ ׁשַ

ֲעֵרי זַֹהר  ֲעֵרי זַֹהר ׇחְכָמה, ׁשַ ֲעֵרי זַֹהר ּתֹוָרה, ׁשַ ֲעֵרי ִזיו, ׁשַ ׁשַ

ֲעֵרי  ֲעֵרי ֶחְמָלה, ׁשַ ֲעֵרי ֶחְדָוה, ׁשַ ַעת, ׁשַ ֲעֵרי זַֹהר ּדַ יָנה, ׁשַ ּבִ

ֲעֵרי טֹוָבה,  ֲעֵרי ׇחְכָמה, ׁשַ ים טֹוִבים, ׁשַ ֲעֵרי ַחּיִ ֵחן ָוֶחֶסד, ׁשַ

ֲעֵרי  ָרה, ׁשַ ֲעֵרי ַכּפָ ר, ׁשַ ֲעֵרי יׁשֶ ֲעֵרי ְיׁשּוָעה, ׁשַ ֲעֵרי טַֹהר, ׁשַ ׁשַ

ֲעֵרי  ׁשַ ָמזֹון,  ֲעֵרי  ׁשַ ִלּמּוד,  ֲעֵרי  ׁשַ ָכבֹוד,  ֲעֵרי  ׁשַ ָלה,  ַכְלּכָ

ֲעֵרי  ֲעֵרי ֶנָחָמה, ׁשַ ע, ׁשַ ֲעֵרי ַמּדָ ֲעֵרי ְמִחילֹות, ׁשַ ְמנּוחֹות, ׁשַ

ֲעֵרי ֶעְזָרה,  א, ׁשַ ַמּיָ א ִדׁשְ ְעּתָ ֲעֵרי ִסּיַ ֲעֵרי ְסִליָחה, ׁשַ ְנִקּיּות, ׁשַ

ֲעֵרי  ׁשַ ְצָדָקה,  ֲעֵרי  ׁשַ טֹוָבה,  ַפְרָנָסה  ֲעֵרי  ׁשַ ְפדּות,  ֲעֵרי  ׁשַ

ֲעֵרי  ֲעֵרי ַרֲחִמים, ׁשַ ֲעֵרי קֹוְמִמיּות, ׁשַ ה, ׁשַ ֲעֵרי ְקֻדׁשָ ָלה, ׁשַ ָצה�

ְמָחה,  ֲעֵרי ׂשִ לֹום, ׁשַ ֲעֵרי ׁשָ ֵלָמה, ׁשַ ֲעֵרי ְרפּוָאה ׁשְ ָרצֹון, ׁשַ

ֲעֵרי  ֲעֵרי תֹוָרה, ׁשַ ְלָוה, ׁשַ ֲעֵרי ׁשַ מּועֹות טֹובֹות, ׁשַ ֲעֵרי שְׁ ׁשַ

ִדְכִתיב~ ּוְתׁשּוַעת  ֲעֵרי ְתׁשּוָעה, ּכְ ֲעֵרי ְתׁשּוָבה, ׁשַ ה, ׁשַ ְתִפּלָ

ֵטם,  ַעְזֵרם יהוה ַוְיַפּלְ ֵעת ָצָרה, ַוּיַ יִקים ֵמיהוה ָמעּוָזם ּבְ ַצּדִ

ף יהוה  סּו בֹו: ְוֶנֱאַמר~ ָחׂשַ י ָח֫ יֵעם ּכִ ִעים ְויֹוׁשִ ֵטם ֵמְרׁשָ ְיַפּלְ

ל ַאְפֵסי ָאֶרץ ֵאת  ל ַהּגֹוִים ְוָראּו ּכׇ ֶאת ְזרֹוַע ׇקְדׁשֹו ְלֵעיֵני ּכׇ

נּו,  ו ְיַרּנֵ אּו קֹול ַיְחּדָ ְיׁשּוַעת ֱאלֵֹהינּו: ְוֶנֱאַמר. קֹול צֹוַפִיְך ָנׂשְ

ם ָלנּו יהוה ֱאלֵֹהינּו  ׁשּוב יהוה ִצּיֹון: ְוַקּיֶ ַעִין ִיְראּו ּבְ י ַעִין ּבְ ּכִ

ִמיַע  ר ַמׁשְ אוּו ַעל ֶהָהִרים ַרְגֵלי ְמַבּשֵׂ תּוב~ ַמה ּנָ ּכָ ִמְקָרא ׁשֶ

ִמיַע ְיׁשּוָעה אֹוֵמר ְלִצּיֹון ָמַלְך ֱאלָֹהִיְך.  ר טֹוב ַמׁשְ לֹום ְמַבּשֵׂ ׁשָ

ן. ָאֵמן ֶסָלה: ר ֶאּתֵ ַלִים ְמַבּשֵׂ ם, ְוִלירּוׁשָ ה ִהּנָ ִראׁשֹון ְלִצּיֹון ִהּנֵ

תהלים לז

ישעיה נב

שם

שם

שם מא
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במוצאי שבת אומרים פסוקי ברכה, לסימן ברכה במעשי ידינו בכל ימי השבוע:

ָגן  י ָהָאֶרץ, ְורֹב ּדָ ַמּנֵ ַמִים ּוִמׁשְ ָ ל ַהּשׁ ן ְלָך ָהֱאלִֹהים ִמּטַ ְוִיּתֶ

ְגִביר  ֱהֵוה  ים,  ְלֻאּמִ ְלָך  ֲחוּו  ּתַ ְוִיׁשְ ים  ַעּמִ ַיַעְבדּוָך  ְוִתירֹׁש: 

ּוְמָבְרֶכיָך  ָארּור  ֹאְרֶריָך  ָך,  ִאּמֶ ֵני  ּבְ ְלָך  ֲחוּו  ּתַ ְוִיׁשְ ְלַאֶחיָך 

ִלְקַהל  ְוָהִייָת  ָך,  ְוַיְרּבֶ ְוַיְפְרָך  ֹאְתָך  ְיָבֵרְך  י  ּדַ ׁשַ ְוֵאל  רּוְך:  ּבָ

ְך,  ִאּתָ ּוְלַזְרֲעָך  ְלָך  ַאְבָרָהם  ת  ְרּכַ ּבִ ֶאת  ְלָך  ן  ְוִיּתֶ ים:  ַעּמִ

ר ָנַתן ֱאלִֹהים ְלַאְבָרָהם: ֵמֵאל  ָך ֶאת ֶאֶרץ ְמֻגֶריָך, ֲאׁשֶ ּתְ ְלִרׁשְ

ְרֹכת  ַמִים ֵמָעל ּבִ ְרֹכת ׁשָ , ּבִ י ִויָבְרֶכּךָ ּדַ ָאִביָך ְוַיְעְזֶרּךָ ְוֵאת ׁשַ

ְברּו  ְרֹכת ָאִביָך ָגּ ַדִים ָוָרַחם: ּבִ ְרֹכת ׁשָ ַחת, ּבִ הֹום רֶֹבֶצת ּתָ ּתְ

ְהֶייָן ְלרֹאׁש יֹוֵסף  ְבֹעת עֹוָלם, ּתִ ֲאַות ּגִ ְרֹכת הֹוַרי ַעד ּתַ ַעל ּבִ

ִרי  ּפְ ּוֵבַרְך  ָך,  ְוִהְרּבֶ ּוֵבַרְכָך  ַוֲאֵהְבָך  ֶאָחיו:  ְנִזיר  ּוְלׇקְדֹקד 

ַגר ֲאָלֶפיָך  ָך ְוִיְצָהֶרָך, ׁשְ ָגְנָך ְוִתירֹׁשְ ִבְטְנָך ּוְפִרי ַאְדָמֶתָך, ּדְ

ָלֶתת  ַלֲאֹבֶתיָך  ע  ּבַ ִנׁשְ ר  ֲאׁשֶ ָהֲאָדָמה  ַעל  ֹצאֶנָך  רֹת  ּתְ ְוַעׁשְ

ים, לֹא ִיְהֶיה ְבָך ָעָקר ַוֲעָקָרה  ל ָהַעּמִ ְהֶיה ִמּכׇ רּוְך ּתִ ָלְך: ּבָ

ִלי, ְוׇכל ַמְדֵוי ִמְצַרִים  ל ֹח֫ ָך ּכׇ ָך: ְוֵהִסיר יהוה ִמּמְ ּוִבְבֶהְמּתֶ

ְנֶאיָך: ׇכל ֹשׂ ְך, ּוְנָתָנם ּבְ יָמם ּבָ ר ָיַדְעּתָ לֹא ְיׂשִ ָהָרִעים ֲאׁשֶ

ֵרא  ְוִיּקָ ָעִרים,  ַהּנְ ֶאת  ְיָבֵרְך  ָרע  ל  ִמּכׇ ֹאִתי  ַהּגֵֹאל  ְלָאְך  ַהּמַ

ֶקֶרב  ּבְ ְוִיְדּגּו ָלרֹב  ְוִיְצָחק,  ם ֲאֹבַתי ַאְבָרָהם  ְוׁשֵ ִמי  ָבֶהם ׁשְ

כֹוְכֵבי  ֶכם ַהּיֹום ּכְ ה ֶאְתֶכם, ְוִהּנְ ָהָאֶרץ: יהוה ֱאלֵֹהיֶכם ִהְרּבָ

ֶכם  ּכָ ֲעֵליֶכם  יֵֹסף  ֲאבֹוֵתיֶכם  ֱאלֵֹהי  יהוה  ָלרֹב:  ַמִים  ָ ַהּשׁ

ר ָלֶכם: ּבֶ ר ּדִ ֲאׁשֶ ָעִמים, ִויָבֵרְך ֶאְתֶכם ּכַ ֶאֶלף ּפְ

לקט פסוקים

ַמִים – גשם.  ְרֹכת ׁשָ ים – לשבטים רבים. ּבִ ְגִביר – אדון, מושל. ִלְקַהל ַעּמִ
פסגת  מרום  עד   – עֹוָלם  ְבֹעת  ּגִ ֲאַות  ּתַ ַעד  מעיינות.  מי   – הֹום  ּתְ ְרֹכת  ּבִ
ַגר – ולדות.  ֲאָלֶפיָך –  הגבעות )עד אין סוף(. ְנִזיר ֶאָחיו – מורם מאחיו. ׁשְ

רֹת – ועדרים. ּתְ שוריך. ְוַעׁשְ

ְוִיְדּגּו – וירבו. 
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ֹבֶאָך,  ה ּבְ רּוְך ַאּתָ ֶדה: ּבָ ּשָׂ ה ּבַ ִעיר, ּוָברּוְך ַאּתָ ה ּבָ רּוְך ַאּתָ ּבָ

ִרי  רּוְך ּפְ ָך: ּבָ ַאְרּתֶ רּוְך ַטְנֲאָך ּוִמׁשְ ֵצאֶתָך: ּבָ ה ּבְ ּוָברּוְך ַאּתָ

רֹות  ּתְ ַגר ֲאָלֶפיָך ְוַעׁשְ ָך, ׁשְ ִבְטְנָך ּוְפִרי ַאְדָמְתָך ּוְפִרי ְבֶהְמּתֶ

ַלח  ֲאָסֶמיָך ּוְבֹכל ִמׁשְ ָרָכה ּבַ ָך ֶאת ַהּבְ ֹצאֶנָך: ְיַצו יהוה ִאּתְ

ח יהוה  ר יהוה ֱאלֶֹהיָך ֹנֵתן ָלְך: ִיְפּתַ ָאֶרץ ֲאׁשֶ ָיֶדָך, ּוֵבַרְכָך ּבָ

ִעּתֹו  ַמִים, ָלֵתת ְמַטר ַאְרְצָך ּבְ ָ ְלָך ֶאת אֹוָצרֹו ַהּטֹוב ֶאת ַהּשׁ

ה לֹא  ים ְוַאּתָ ה ָיֶדָך, ְוִהְלִויָת ּגֹוִים ַרּבִ ל ַמֲעׂשֵ ּוְלָבֵרְך ֵאת ּכׇ

ְוַהֲעַבְטּתָ  ָלְך,  ר  ּבֶ ּדִ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ַרְכָך  ּבֵ י יהוה ֱאלֶֹהיָך  ּכִ ִתְלֶוה: 

ים ּוְבָך לֹא  גֹוִים ַרּבִ ְלּתָ ּבְ ה לֹא ַתֲעֹבט, ּוָמׁשַ ים ְוַאּתָ ּגֹוִים ַרּבִ

יהוה, ָמֵגן  ע ּבַ ָרֵאל, ִמי ָכמֹוָך, ַעם נֹוׁשַ ֶריָך ִיׂשְ ִיְמׁשֹלּו: ַאׁשְ

ה ַעל  ֲחׁשּו ֹאְיֶביָך ָלְך, ְוַאּתָ ֲאָוֶתָך, ְוִיּכָ ר ֶחֶרב ּגַ ֶעְזֶרָך, ַוֲאׁשֶ

מֹוֵתימֹו ִתְדרְֹך: ּבָ

י  ּכִ ֵאַלי  ׁשּוָבה  ַחּטֹאֶתיָך,  ְוֶכָעָנן  ֶעיָך  ׁשָ ּפְ ָכָעב  ָמִחיִתי 

ּיֹות  ְחּתִ ּתַ ָהִריעּו  יהוה,  ה  ָעׂשָ י  ּכִ ַמִים  ׁשָ ׇרּנּו֘  יָך:  ְגַאְלּתִ

יהוה  ָגַאל  י  ּכִ ּבֹו,  ֵעץ  ְוׇכל  ַיַער  ה  ִרּנָ ָהִרים  ְצחּו  ּפִ ָאֶרץ, 

מֹו,  ׁשְ ְצָבאֹות  יהוה  ֲאֵלנּו  ּגֹ ָאר:  ִיְתּפָ ָרֵאל  ּוְבִיׂשְ ַיֲעֹקב 

ָרֵאל: ְקדֹוׁש ִיׂשְ

ְולֹא  ֵתֹבׁשּו  לֹא  עֹוָלִמים,  ׁשּוַעת  ּתְ יהוה  ּבַ ע  נֹוׁשַ ָרֵאל  ִיׂשְ

ם  ְלּתֶ בֹוַע, ְוִהּלַ ם ָאכֹול ְוׂשָ ְלמּו ַעד עֹוְלֵמי ַעד: ַוֲאַכְלּתֶ ִתּכָ

ְלַהְפִליא,  ֶכם  ִעּמָ ה  ָעׂשָ ר  ֲאׁשֶ ֱאלֵֹהיֶכם  יהוה  ם  ׁשֵ ֶאת 

ִני,  ָא֫ ָרֵאל  ִיׂשְ ְבֶקֶרב  י  ּכִ ם  ִויַדְעּתֶ ְלעֹוָלם:  י  ַעּמִ ֵיֹבׁשּו  ְולֹא 

ְלעֹוָלם:  י  ַעּמִ ֵיֹבׁשּו  ְולֹא  עֹוד,  ְוֵאין  ֱאלֵֹהיֶכם  יהוה  ַוֲאִני 

 – ֲאָסֶמיָך  ּבַ )הלחם(.  כלי העיסה   – ָך  ַאְרּתֶ ּוִמׁשְ )הפרי שבו(.  סלך   – ַטְנֲאָך 
מֹוֵתימֹו –  ּבָ ֲחׁשּו – יחניפו.  ְוִיּכָ ְוַהֲעַבְטּתָ – ותמשכן.  באוצרות תבואותיך. 

הריהם. 

ה – על אשר עשה. י ָעׂשָ ָכָעב – )העובר מהר(. ּכִ
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ָבעֹות  ְוַהּגְ ֶהָהִרים  ּתּוָבלּון,  לֹום  ּוְבׁשָ ֵתֵצאּו  ְמָחה  ְבׂשִ י  ּכִ

ה ֵאל  ֶדה ִיְמֲחאּו ָכף: ִהּנֵ ה ְוׇכל ֲעֵצי ַהּשָׂ ִיְפְצחּו ִלְפֵניֶכם ִרּנָ

י ְוִזְמָרת ָיּה יהוה, ַוְיִהי  י ׇעּזִ ְיׁשּוָעִתי, ֶאְבַטח ְולֹא ֶאְפָחד, ּכִ

ַהְיׁשּוָעה:  ַעְיֵני  ִמּמַ ׂשֹון,  ׂשָ ּבְ ַמִים  ם  ַאְבּתֶ ּוׁשְ ִליׁשּוָעה:  ִלי 

מֹו הֹוִדיעּו  ִבׁשְ ִקְראּו  ּיֹום ַההּוא~ הֹודּו ַליהוה  ּבַ ם  ַוֲאַמְרּתֶ

י  רּו יהוה ּכִ מֹו: ַזּמְ ב ׁשְ ּגָ י ִנׂשְ ירּו ּכִ ים ֲעִלילֹוָתיו, ַהְזּכִ ָבַעּמִ

ֶבת  יׁשֶ י  ָורֹּנִ ַצֲהִלי  ָהָאֶרץ:  ׇכל  ּבְ ה, מּוַדַעת ֹזאת  ָעׂשָ ֵגאּות 

ּיֹום ַההּוא~  ָרֵאל: ְוָאַמר ּבַ ְך ְקדֹוׁש ִיׂשְ ִקְרּבֵ י ָגדֹול ּבְ ִצּיֹון, ּכִ

לֹו,  ינּו  ִקּוִ יהוה  ֶזה  יֵענּו,  ְויֹוׁשִ לֹו  ינּו  ִקּוִ ֶזה  ֱאלֵֹהינּו  ה  ִהּנֵ

יׁשּוָעתֹו: ְמָחה ּבִ ָנִגיָלה ְוִנׂשְ

יָך  ִעּתֶ ֱאמּוַנת  ְוָהָיה  יהוה:  אֹור  ּבְ ְוֵנְלָכה  ְלכּו  ַיֲעֹקב  ית  ּבֵ

אֹוָצרֹו:  ִהיא  יהוה  ִיְרַאת  ָוַדַעת,  ׇחְכַמת  ְיׁשּועֹות  ֹחֶסן 

לֹום  ָדה ְבׁשָ יל, ַויהוה ִעּמֹו: ּפָ ּכִ ָרָכיו ַמׂשְ ַוְיִהי ָדִוד ְלׇכל ּדְ

ֶאל  ָהָעם  ַוּיֹאֶמר  ִדי:  ִעּמָ ָהיּו  ים  ְבַרּבִ י  ּכִ ִלי,  ׇרב  ִמּקְ י  ַנְפׁשִ

דֹוָלה ַהּזֹאת  ה ַהְיׁשּוָעה ַהּגְ ר ָעׂשָ אּול~ ֲהיֹוָנָתן ָימּות, ֲאׁשֶ ׁשָ

ֲעַרת רֹאׁשֹו ַאְרָצה,  ָרֵאל, ָחִליָלה, ַחי יהוה ִאם ִיּפֹל ִמּשַׂ ִיׂשְ ּבְ

ְפּדּו ָהָעם ֶאת יֹוָנָתן ְולֹא  ה, ַוּיִ ה ַהּיֹום ַהּזֶ י ִעם ֱאלִֹהים ָעׂשָ ּכִ

ְמַחת עֹוָלם  ה, ְוׂשִ ִרּנָ בּון ּוָבאּו ִצּיֹון ּבְ ֵמת: ּוְפדּוֵיי יהוה ְיׁשֻ

ַוֲאָנָחה:  ָיגֹון  ְוָנסּו  יגּו,  ַיּשִׂ ְמָחה  ְוׂשִ ׂשֹון  ׂשָ ם,  רֹאׁשָ ַעל 

ְמָחה:  ֵרִני ׂשִ ַאּזְ י ַוּתְ ּקִ ְחּתָ ׂשַ ּתַ חֹול ִלי, ּפִ ִדי ְלָמ֫ ָהַפְכּתָ ִמְסּפְ

יהוה  ֲהֹפְך  ַוּיַ ְלָעם,  ּבִ ֶאל  ֹמַע  ִלׁשְ ֱאלֶֹהיָך  יהוה  ָאָבה  ְולֹא 

י ֲאֵהְבָך יהוה ֱאלֶֹהיָך:  ָלָלה ִלְבָרָכה, ּכִ ָך ֶאת ַהּקְ ֱאלֶֹהיָך ְלּ

ו,  ַיְחּדָ ּוְזֵקִנים  ּוַבחּוִרים  ָמחֹול  ּבְ תּוָלה  ּבְ ַמח  ׂשְ ּתִ ָאז 

ים ִמיגֹוָנם: ְחּתִ ּמַ ים, ְוׂשִ ׂשֹון, ְוִנַחְמּתִ י ֶאְבָלם ְלׂשָ ְוָהַפְכּתִ

יָך – ביטחון בימים הטובים )לישראל(. ֹחֶסן ְיׁשּועֹות – אוצרות  ֱאמּוַנת ִעּתֶ
ִדי – נגדי.  ים – רבים. ִעּמָ ׇרב ִלי – מלהתקרב אליי )האויב(. ְבַרּבִ ישועות. ִמּקְ

י ִעם ֱאלִֹהים – כי בעזרת אלוקים.  ּכִ
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ָאַמר  רֹוב  ְוַלּקָ ָלָרחֹוק  לֹום  ׁשָ לֹום,  ׁשָ ָפָתִים,  ׂשְ ִניב  ּבֹוֵרא 

ים,  ִליׁשִ ָ י רֹאׁש ַהּשׁ ה ֶאת ֲעָמׂשַ יהוה, ּוְרָפאִתיו: ְורּוַח ָלְבׁשָ

לֹום ְלֹעְזֶרָך,  לֹום ְלָך ְוׁשָ לֹום, ׁשָ י, ׁשָ ָך ֶבן ִיׁשַ ְלָך ָדִויד, ְוִעּמְ

דּוד:  ַהּגְ י  ָראׁשֵ ּבְ ֵנם  ּתְ ַוּיִ ִויד  ּדָ ֵלם  ַוְיַקּבְ ֱאלֶֹהיָך,  ֲעָזְרָך  י  ּכִ

ר ְלָך  לֹום ְוֹכל ֲאׁשֶ לֹום ּוֵביְתָך ׁשָ ה ׁשָ ם ּכֹה ֶלָחי, ְוַאּתָ ַוֲאַמְרּתֶ

לֹום: ָ ן, יהוה ְיָבֵרְך ֶאת ַעּמֹו ַבּשׁ לֹום: יהוה ֹעז ְלַעּמֹו ִיּתֵ ׁשָ

ל  ׁשֶ תֹו  ֻדּלָ ּגְ מֹוֵצא  ה  ַאּתָ ׁשָ ָמקֹום  ׇכל  ּבְ יֹוָחָנן~  י  ַרּבִ ָאַמר 

ֶזה  ָבר  ּדָ ִעְנְוָתנּותֹו.  מֹוֵצא  ה  ַאּתָ ם  ׁשָ הּוא,  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ

תּוִבים. ּכְ ׁש ּבַ ּלָ ִביִאים, ּוְמׁשֻ ּנְ נּוי ּבַ ּתֹוָרה, ְוׁשָ תּוב ּבַ ּכָ

ָהֱאלִֹהים  ֱאלֵֹהי  הּוא  ֱאלֵֹהיֶכם  יהוה  י  ּכִ ּתֹוָרה~  ּבַ תּוב  ּכָ

א  ר לֹא ִיּשָׂ ּבֹר ְוַהּנֹוָרא, ֲאׁשֶ ֹדל ַהּגִ ַוֲאֹדֵני ָהֲאֹדִנים, ָהֵאל ַהּגָ

ָיתֹום  ט  ּפַ ִמׁשְ ה  ֹעׂשֶ ְתֵרּה~  ּבַ ּוְכִתיב  ׁשַֹחד:  ח  ִיּקַ ְולֹא  ָפִנים 

ִביִאים,  ּנְ נּוי ּבַ ְמָלה: ׁשָ ר ָלֶתת לֹו ֶלֶחם ְוׂשִ ְוַאְלָמָנה, ְוֹאֵהב ּגֵ

מֹו,  ׁשְ ְוָקדֹוׁש  ַעד  ׁשֵֹכן  א  ְוִנּשָׂ ָרם  ָאַמר  ֹכה  י  ּכִ ְכִתיב~  ּדִ

ַפל רּוַח, ְלַהֲחיֹות רּוַח  א ּוׁשְ ּכָ ּכֹון, ְוֶאת ּדַ ָמרֹום ְוָקדֹוׁש ֶאׁשְ

ְכִתיב~  תּוִבים, ּדִ ּכְ ׁש ּבַ ּלָ ִאים: ְמׁשֻ ָפִלים ּוְלַהֲחיֹות ֵלב ִנְדּכָ ׁשְ

מֹו  ָיּה ׁשְ ֲעָרבֹות ּבְ מֹו, ֹסּלּו ָלרֵֹכב ּבָ רּו ׁשְ ירּו ֵלאלִֹהים, ַזּמְ ׁשִ

ַאְלָמנֹות,  ן  ְוַדּיַ ְיתֹוִמים  ֲאִבי  ְתֵרּה~  ּבַ ּוְכִתיב  ְלָפָניו:  ְוִעְלזּו 

ְמעֹון ׇקְדׁשֹו: ֱאלִֹהים ּבִ

ר ָהָיה ִעם ֲאֹבֵתינּו, ַאל ַיַעְזֵבנּו  ֲאׁשֶ נּו ּכַ ְיִהי יהוה ֱאלֵֹהינּו ִעּמָ

ֶכם  ּלְ ים ּכֻ יהוה ֱאלֵֹהיֶכם, ַחּיִ ֵבִקים ּבַ ם ַהּדְ נּו: ְוַאּתֶ ׁשֵ ְוַאל ִיּטְ

מגילה לא

דברים י

ישעיה נז

תהלים סח

ָפָתִים – הדיבור. ִניב ׂשְ
א – ה’ שהוא רם ונישא. ׁשֵֹכן ַעד  ְתֵרּה – וכתוב אחרי זה. ָרם ְוִנּשָׂ ּוְכִתיב ּבַ
ַפל רּוַח  א ּוׁשְ ּכָ – קיים לנצח. ָמרֹום ְוָקדֹוׁש – במקום מרום וקדוש. ְוֶאת ּדַ
ֲעָרבֹות – לה’ העובר לפני  ּבָ ֹסּלּו – רוממו. ָלרֵֹכב  – נמצא לעזרת דך ועניו. 

עמו בערבות המדבר.
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ָרּה֮  ם ִמְדּבָ ׂשֶ ל ׇחְרֹבֶתיָה, ַוּיָ י ִנַחם יהוה ִצּיֹון ִנַחם ּכׇ ַהּיֹום: ּכִ

ֵצא ָבּה, ּתֹוָדה  ְמָחה ִיּמָ ׂשֹון ְוׂשִ ַגן יהוה, ׂשָ ֵעֶדן ְוַעְרָבָתּה ּכְ ּכְ

יר: יל ּתֹוָרה ְוַיְאּדִ ְוקֹול ִזְמָרה: יהוה ָחֵפץ ְלַמַען ִצְדקֹו, ַיְגּדִ

ְדָרָכיו: ְיִגיַע  ל ְיֵרא יהוה, ַהֹהֵלְך ּבִ ֵרי ּכׇ ֲעלֹות, ַאׁשְ יר ַהּמַ ׁשִ

ה  ּפִֹרּיָ ֶגֶפן  ּכְ ָך  ּתְ ֶאׁשְ ָלְך:  ְוטֹוב  ֶריָך  ַאׁשְ ֹתאֵכל,  י  ּכִ יָך  ּפֶ ּכַ

ה  ְלָחֶנָך: ִהּנֵ ִתֵלי ֵזיִתים ָסִביב ְלׁשֻ ׁשְ ֶניָך ּכִ ֵתי ֵביֶתָך, ּבָ ַיְרּכְ ּבְ

ּוְרֵאה  ּיֹון,  ִמּצִ יהוה  ְיָבֶרְכָך  יהוה:  ְיֵרא  ֶבר  ּגָ ַרְך  ְיֹב֫ ֵכן  ִכי 

לֹום  יָך: ּוְרֵאה ָבִנים ְלָבֶניָך, ׁשָ ָלִים, ּכֹל ְיֵמי ַחּיֶ טּוב ְירּוׁשָ ּבְ

ָרֵאל: ַעל ִיׂשְ

מצוה לאכול סעודה נוספת במוצאי שבת לכבוד השבת היוצאת 

)סעודת ׳מלוה מלכה’(. בשעת הדחק ניתן לקיימה במיני מזונות ופירות.

תהלים קכח



ש ד ו ח ש  א ר ר  ע ש



קידוש לבנה

הלל

מוסף לראש חודש
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בתחילת החודש, לאור הלבנה ההולכת ומתמלאת אומרים~

רֹוִמים: ְמּ ַמִים, ַהְל֫לּוהּו ּבַ ָ ַהְללּוָיּה, ַהְללּו ֶאת יהוה ִמן ַהּשׁ

ֶמׁש  ל ְצָבָאו: ַהְל֫לּוהּו ׁשֶ ּכׇ ל ַמְלָאָכיו, ַהְל֫לּוהּו  ּכׇ ַהְל֫לּוהּו 

ָמִים  ָ ַהּשׁ ֵמי  ׁשְ ַהְל֫לּוהּו  אֹור:  ֹוְכֵבי  ּכ֫ ל  ּכׇ ַהְל֫לּוהּו  ְוָיֵרַח, 

י הּוא  ם יהוה, ּכִ ָמִים: ְיַהְללּו ֶאת ׁשֵ ָ ר ֵמַעל ַהּשׁ ִים ֲאׁשֶ ְוַהּמַ

ֲעִמיֵדם ָלַעד ְלעֹוָלם, ׇחק ָנַתן ְולֹא ַיֲעבֹור: אּו: ַוּיַ ה ְוִנְבָר֫ ִצּוָ

א  ם ִיחּוד ֻקְדׁשָ ָבָנה, ְלׁשֵ ׁש ַהּלְ ְצָוה ְלַקּדֵ ם ֶאת ַהִמּ ֲהֵריִני מּוָכן ּוְמזּוָמן ְלַקּיֵ

ָרֵאל. ל ִיׂשְ ם ּכׇ ׁשֵ יּה ַעל ְיֵדי ַההּוא ָטִמיר ְוֶנְעָלם ּבְ ִכְנּתֵ ִריְך הּוא ּוׁשְ ּבְ

ברכת הלבנה

לפני אמירת הברכה נוהגים להביט רגע בלבנה החדשה.

ר  ֲאׁשֶ ָהעֹוָלם,  ֶמֶלְך  ֱאלֵֹהינּו  יהוה  ה  ַאּתָ רּוְך  ּבָ

ְצָבָאם,  ל  ּכׇ יו  ּפִ ּוְברּוַח  ָחִקים,  ׁשְ ָרא  ּבָ ַמֲאָמרֹו  ּבְ

ְפִקיָדם,  ּתַ ֶאת  ּנּו  ְיׁשַ ּלֹא  ׁשֶ ָלֶהם  ָנַתן  ּוְזַמן  ֹחק 

ֵמִחים ַלֲעׂשֹות ְרצֹון קֹוָנם, ּפֹוֵעל ֱאֶמת  ים ּוׂשְ ׂשִ ׂשָ

ׁש, ֲעֶטֶרת  ְתַחּדֵ ּתִ ָבָנה ָאַמר ׁשֶ ְוַלּלְ תֹו ֱאֶמת.  ֻעּלָ ּפְ ׁשֶ

ׁש  ְלִהְתַחּדֵ ֲעִתיִדים  ֵהם  ׁשֶ ָבֶטן,  ַלֲעמּוֵסי  ְפֶאֶרת  ּתִ

בֹוד ַמְלכּותֹו. ם ּכְ מֹוָתּה, ּוְלָפֵאר ְליֹוְצָרם ַעל ׁשֵ ּכְ

ים. ָדׁשִ ׁש ח� ה יהוה ְמַחּדֵ רּוְך ַאּתָ ּבָ

תהלים קמח

ה  ִצּוָ הּוא  סוף.  אין  מרומי   – ַמִים  ָ ַהׁשּ ֵמי  ׁשְ יצורי השמים.   – ַמִים  ָ ַהּשׁ ִמן 
 – ַיֲעבֹור  ְולֹא  הטבע.  חוקי  קבע   – ָנַתן  ׇחק  פיו.  באמרי  נבראו   – ְוִנְבָראּו 

)החוק(; ואינו מחליפו.  

 – ָבֶטן  ַלֲעמּוֵסי  והכוכבים(.  הירח  )השמש,   – ְצָבָאם  שמים.   – ָחִקים  ׁשְ
לישראל, הנשואים כביכול בחיק ה’.
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רּוְך ּבֹוְרֵאְך. רּוְך קֹוֵנְך, ּבָ ְך, ּבָ רּוְך עֹוׂשֵ רּוְך יֹוְצֵרְך, ּבָ ּבָ
רּוְך ּבֹוְרֵאְך. רּוְך קֹוֵנְך, ּבָ ְך, ּבָ רּוְך עֹוׂשֵ רּוְך יֹוְצֵרְך, ּבָ ּבָ

רּוְך ּבֹוְרֵאְך. רּוְך קֹוֵנְך, ּבָ ְך, ּבָ רּוְך עֹוׂשֵ רּוְך יֹוְצֵרְך, ּבָ ּבָ

ְך,  ְך ְוֵאיִני ָיכֹול ִלְנּגַֹע ּבָ ֶנְגּדֵ ֲאִני רֹוֵקד ּכְ ם ׁשֶ ׁשֵ ּכְ

י ְלָרָעה. ל אֹוְיַבי ִלְנּגַֹע ּבִ ְך לֹא יּוְכלּו ּכׇ ּכָ

ְך,  ְך ְוֵאיִני ָיכֹול ִלְנּגַֹע ּבָ ֶנְגּדֵ ֲאִני רֹוֵקד ּכְ ם ׁשֶ ׁשֵ ּכְ

י ְלָרָעה. ל אֹוְיַבי ִלְנּגַֹע ּבִ ְך לֹא יּוְכלּו ּכׇ ּכָ

ְך,  ְך ְוֵאיִני ָיכֹול ִלְנּגַֹע ּבָ ֶנְגּדֵ ֲאִני רֹוֵקד ּכְ ם ׁשֶ ׁשֵ ּכְ

י ְלָרָעה. ל אֹוְיַבי ִלְנּגַֹע ּבִ ְך לֹא יּוְכלּו ּכׇ ּכָ

ָאֶבן. מּו ּכָ ְגֹדל ְזרֹוֲעָך ִיּדְ ּפֹל ֲעֵליֶהם ֵאיָמָתה ָוַפַחד, ּבִ ּתִ
ָאֶבן. מּו ּכָ ְגֹדל ְזרֹוֲעָך ִיּדְ ּפֹל ֲעֵליֶהם ֵאיָמָתה ָוַפַחד, ּבִ ּתִ

ָאֶבן. מּו ּכָ ְגֹדל ְזרֹוֲעָך ִיּדְ ּפֹל ֲעֵליֶהם ֵאיָמָתה ָוַפַחד, ּבִ ּתִ

ּפֹל. ְגֹדל ָוַפַחד ֵאיָמָתה ֲעֵליֶהם ּתִ מּו ְזרֹוֲעָך ּבִ ָאֶבן ִיּדְ ּכָ
ּפֹל. ְגֹדל ָוַפַחד ֵאיָמָתה ֲעֵליֶהם ּתִ מּו ְזרֹוֲעָך ּבִ ָאֶבן ִיּדְ ּכָ

ּפֹל. ְגֹדל ָוַפַחד ֵאיָמָתה ֲעֵליֶהם ּתִ מּו ְזרֹוֲעָך ּבִ ָאֶבן ִיּדְ ּכָ

ם. ָרֵאל ַחי ְוַקּיָ ִוד ֶמֶלְך ִיׂשְ ּדָ
ם. ָרֵאל ַחי ְוַקּיָ ִוד ֶמֶלְך ִיׂשְ ּדָ

ם. ָרֵאל ַחי ְוַקּיָ ִוד ֶמֶלְך ִיׂשְ ּדָ

לֹום ֲעֵליֶכם. ואומר לשלושה~ ׁשָ

לֹום. והם משיבים לו~ ֲעֵליֶכם ׁשָ

ָרֵאל, ָאֵמן. ל טֹוב ְיֵהא ָלנּו ּוְלׇכל ִיׂשְ ן טֹוב ּוַמּזָ ִסּמָ
ָרֵאל, ָאֵמן. ל טֹוב ְיֵהא ָלנּו ּוְלׇכל ִיׂשְ ן טֹוב ּוַמּזָ ִסּמָ

ָרֵאל, ָאֵמן. ל טֹוב ְיֵהא ָלנּו ּוְלׇכל ִיׂשְ ן טֹוב ּוַמּזָ ִסּמָ

ַעל  ץ  ְמַקּפֵ ֶהָהִרים,  ַעל  ג  ְמַדּלֵ א,  ּבָ ֶזה  ה  ִהּנֵ ּדֹוִדי  קֹול 

ֶזה  ה  ִהּנֵ ִלים,  ָהַאּיָ ְלֹעֶפר  אֹו  ִלְצִבי  דֹוִדי  ּדֹוֶמה  ָבעֹות:  ַהּגְ

ים. יַח ִמן ַהַחּלֹונֹות ֵמִציץ ִמן ַהֲחַרּכִ ּגִ ְתֵלנּו, ַמׁשְ עֹוֵמד ַאַחר ּכׇ

שמות טו

שיר השירים ב
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ֶעְזִרי:  ָיבֹוא  ֵמַאִין  ֶהָהִרים  ֶאל  ֵעיַני  א  ֶאּשָׂ ֲעלֹות,  ַלּמַ יר  ׁשִ

ן ַלּמֹוט ַרְגֶלָך,  ַמִים ָוָאֶרץ: ַאל ִיּתֵ ה ׁשָ ֶעְזִרי ֵמִעם יהוה ֹעׂשֵ

ָרֵאל:  ן ׁשֹוֵמר ִיׂשְ ה לֹא ָינּום ְולֹא ִייׁשָ ַאל ָינּום ׁשְֹמֶרָך: ִהּנֵ

ֶמׁש לֹא  ֶ ָך ַעל ַיד ְיִמיֶנָך: יֹוָמם ַהּשׁ יהוה ׁשְֹמֶרָך, יהוה ִצּלְ

ֶאת  ֹמר  ִיׁשְ ָרע  ל  ִמּכׇ ׇמְרָך  ִיׁשְ יהוה  ְיָלה:  ּלָ ּבַ ְוָיֵרַח  ה,  ּכָ ַיּכֶ

ה ְוַעד עֹוָלם: ׇמר ֵצאְתָך ּובֹוֶאָך ֵמַעּתָ ָך: יהוה ִיׁשְ ַנְפׁשֶ

ְרִקיַע ֻעּזֹו: ַהְל֫לּוהּו  ׇקְדׁשֹו, ַהְל֫לּוהּו ּבִ ַהְללּוָיּה, ַהְללּו ֵאל ּבְ

ׁשֹוָפר,  ַקע  ֵת֫ ּבְ ַהְל֫לּוהּו  ְדלֹו:  ּגֻ רֹב  ּכְ ַהְל֫לּוהּו  ְגבּורָֹתיו,  ּבִ

ַהְללּוהּו  ּוָמחֹול,  ֹתף  ּבְ ַהְללּוהּו  ְוִכּנֹור:  ֶבל  ֵנ֫ ּבְ ַהְללּוהּו 

ְבִצְלְצֵלי  ַהְללּוהּו  ַמע,  ָ ֫שׁ ִצְלְצֵלי  ּבְ ַהְללּוהּו  ְוֻעָגב:  ים  ִמּנִ ּבְ

֮ל ָיּה, ַהְללּוָיּה: ַהּלֵ ָמה ּתְ ׁשָ ְתרּוָעה: ּכֹל ַהּנְ

א  ָרֵאל ֶאּלָ ָמֵעאל~ ִאְלָמֵלי לֹא ָזכּו ִיׂשְ י ִיׁשְ ָנא ְדֵבי ַרּבִ ּתָ

ֹחֶדׁש,  ַעם ַאַחת ּבַ ַמִים ּפַ ָ ּשׁ ּבַ ֵני ֲאִביֶהם ׁשֶ יל ּפְ ְלַהְקּבִ

ד. ְך ָצִריְך ְלֵמיְמָרא ְמֻעָמּ י~ ִהְלּכָ ֵיּ ָיּם. ָאַמר ַאּבַ ּדַ

ֶקת ַעל ּדֹוָדּה. ִויִהי  ר ִמְתַרּפֶ ְדּבָ ִמי זֹאת ֹעָלה ִמן ַהּמִ

ָפֶניָך יהוה ֱאלַֹהי ֵואלֵֹהי ֲאבֹוַתי, ְלַמּלֹאת  ָרצֹון ִמּלְ

ּה ׁשּום ִמעּוט, ִויִהי אֹור  ָבָנה ְולֹא ִיְהֶיה ּבָ ִגיַמת ַהּלְ ּפְ

ית  ְבַעת ְיֵמי ְבֵראׁשִ ה ּוְכאֹור ׁשִ אֹור ַהַחּמָ ָבָנה ּכְ ַהּלְ

ֵני  ׁשְ ֶאת  ֱאַמר~  ּנֶ ׁשֶ ִמעּוָטּה,  ֹקֶדם  ָהְיָתה  ׁשֶ מֹו  ּכְ

תהלים קכא

שם קנ

סנהדרין מב

בראשית א

ָך - עומד להגן עליך.  ַלּמֹוט - להתמוטט, ליפול. ִצּלְ
ְגבּורָֹתיו – בסיפור  ְרִקיַע ֻעּזֹו – בשמי מעוזו. ּבִ ּבִ ׇקְדׁשֹו – במקום קדשו.  ּבְ
ַמע –  ִצְלְצֵלי ׁשָ ים – כלי שיר. ּבְ ִמּנִ ְדלֹו – לפי רוב גודלו. ּבְ רֹב ּגֻ גבורותיו. ּכְ

ִצְלְצֵלי ְתרּוָעה – )של השופר(.  מצלתיים. ּבְ

ְלֵמיְמָרא ְמֻעָמד – לומר בעמידה. 
ית – )שבהם היה האור חזק ביותר(. קֹוֶדם ִמעּוָטּה  ְבַעת ְיֵמי ְבֵראׁשִ ּוְכאֹור ׁשִ
– כדברי חז”ל~ אמרה הלבנה לפני הקב”ה ”אפשר לשני מלכים שישתמשו בכתר 
אחד”? אמר לה~ ”לכי ומעטי את עצמך”. )חולין ס: מובא ברש”י, בראשית א, טז(. 
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תּוב~  ּכָ ׁשֶ ִמְקָרא  נּו  ּבָ ם  ְוִיְתַקֵיּ דֹוִלים.  ַהּגְ ֹארֹות  ַהּמְ

ם, ָאֵמן. ִויד ַמְלּכָ ּוִבְקׁשּו ֶאת יהוה ֱאלֵֹהיֶהם ְוֵאת ּדָ

נּו ִויָבְרֵכנּו, ָיֵאר  יר: ֱאלִֹהים ְיׇחּנֵ ְנִגיֹנת ִמְזמֹור ׁשִ ַח ּבִ ַלְמַנּצֵ

ׇכל ּגֹוִים ְיׁשּוָעֶתָך:  ָך, ּבְ ְרּכֶ ָאֶרץ ּדַ נּו, ֶסָלה: ָלַדַעת ּבָ ָניו ִאּתָ ּפָ

נּו  ִויַרּנְ ְמחּו  ִיׂשְ ם:  ּלָ ּכֻ ים  ַעּמִ יֹודּוָך  ֱאלִֹהים,  ים  ַעּמִ יֹודּוָך 

ְנֵחם,  ּתַ ָאֶרץ  ּבָ ים  ּוְלֻאּמִ ִמיׁשֹר,  ים  ַעּמִ ּפֹט  ִתׁשְ י  ּכִ ים,  ְלֻאּמִ

ם: ֶאֶרץ ָנְתָנה  ּלָ ים ּכֻ ים ֱאלִֹהים, יֹודּוָך ַעּמִ ֶסָלה: יֹו֫דּוָך ַעּמִ

ְוִייְראּו  ֱאלִֹהים,  ְיָבְרֵכנּו  ֱאלֵֹהינּו:  ֱאלִֹהים  נּו  ְיָבְרֵכ֫ ְיבּוָלּה, 

ל ַאְפֵסי ָאֶרץ: אֹותֹו ּכׇ

ְליֹוֵצר  ה  ֻדּלָ ּגְ ָלֵתת  ַהּכֹל,  ַלֲאדֹון  ַח  ּבֵ ְלׁשַ ָעֵלינּו 

נּו  ָמ֫ ׂשָ גֹוֵיי ָהֲאָרצֹות ְולֹא  ּכְ נּו  ּלֹא ָע֫שָׂ ית, ׁשֶ ֵראׁשִ ּבְ

ֶהם  ּכָ ֶחְלֵקנּו  ם  ׂשָ א  לֹּ ׁשֶ ָהֲאָדָמה,  חֹות  ּפְ ִמׁשְ ּכְ

ֶבל  ְלֶה֫ ֲחִוים  ּתַ ִמׁשְ ֵהם  ׁשֶ ֲהמֹוָנם,  ׇכל  ּכְ ְוגֹוָרֵלנּו 

ַוֲאַנְחנּו  יַע,  יֹוׁשִ לֹא  ֵאל  ֶאל  ִלים  ְלּ ּוִמְתּפַ ָוִריק 

ַמְלֵכי  ֶמֶלְך  ִלְפֵני  ּומֹוִדים  ֲחִוים  ּתַ ּוִמׁשְ ּכֹוְרִעים 

ַמִים  הּוא נֹוֶטה ׁשָ רּוְך הּוא, ׁשֶ דֹוׁש ּבָ ָלִכים ַהּקָ ַהּמְ

ִכיַנת  ַעל, ּוׁשְ ַמִים ִמּמַ ָ ּשׁ ב ְיָקרֹו ּבַ ֶרץ, ּומֹוׁשַ ְויֹוֵסד ָא֫

ׇגְבֵהי ְמרֹוִמים. הּוא ֱאלֵֹהינּו, ֵאין עֹוד, ֱאֶמת  ֻעּזֹו ּבְ

 ֮ ְוָיַדְעּתָ תֹוָרתֹו:  ּבְ תּוב  ּכָ ּכַ זּוָלתֹו,  ֶפס  ֶא֫ נּו,  ַמְלּכֵ

י יהוה הּוא ָהֱאלִֹהים  ּכִ ֹבָת֮ ֶאל ְלָבֶבָך,  ַוֲהׁשֵ ַהּיֹום 

ַחת, ֵאין עֹוד: ַעל ְוַעל ָהָאֶרץ ִמּתָ ַמִים ִמּמַ ָ ּשׁ ּבַ

הושע ג

תהלים סז

דברים ד

בראשית.  )מעשי(  ליוצר   – ית  ֵראׁשִ ּבְ ְליֹוֵצר  גדולתו.  לספר   – ה  ֻדּלָ ּגְ ָלֵתת 
גֹוֵיי ָהֲאָרצֹות – )שאין להם תורה ומצוות(. ַוֲאַנְחנּו – אבל אנחנו. נֹוֶטה –  ּכְ

מותח, בורא. ְויֹוֵסד – )בורא(. ְיָקרֹו – כבודו. ֶאֶפס זּוָלתֹו – אין עוד מלבדו.
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ְמֵהָרה  ִלְראֹות  ֱאלֵֹהינּו  יהוה  ָך  ּלְ ה  ְנַקּוֶ ן  ּכֵ ְוַעל 

ָהָאֶרץ  ִמן  ּלּוִלים  ּגִ ְלַהֲעִביר  ָך,  ֻעּזֶ ִתְפֶאֶרת  ּבְ

ַמְלכּות  ּבְ עֹוָלם  ן  ְלַתּקֵ ֵרתּו֮ן,  ִיּכָ רֹות  ּכָ ְוָהֱאִליִלים 

ֶמָך, ְלַהְפנֹות ֵאֶליָך  ר ִיְקְראּו ִבׁשְ ֵני ָבׂשָ י, ְוׇכל ּבְ ּדַ ׁשַ

י  ּכִ ֵתֵבל  ֵבי  יֹוׁשְ ל  ּכׇ ְוֵיְדעּו  ירּו  ַיּכִ ָאֶרץ,  ֵעי  ִרׁשְ ל  ּכׇ

ל ָלׁשֹון. ְלָפֶניָך יהוה  ַבע ּכׇ ָ ּשׁ ֶרְך, ּתִ ל ּבֶ ְכַרע ּכׇ ְלָך ּתִ

נּו,  ִיּתֵ ְיָקר  ְמָך  ׁשִ ְוִלְכבֹוד  ְוִיּפֹלּו,  ִיְכְרעּו  ֱאלֵֹהינּו 

ֲעֵליֶהם  ְוִתְמלְֹך  ַמְלכּוֶתָך,  ֹעל  ֶאת  ם  ֻכּלָ לּו  ִויַקּבְ

ִהיא,  ָך  ּלְ ׁשֶ ְלכּות  ַהּמַ י  ּכִ ָוֶעד.  ְלעֹוָלם  ְמֵהָרה 

תֹוָרֶתָך~ יהוה  תּוב ּבְ ּכָ ָכבֹוד, ּכַ ְמלְֹך ּבְ ּוְלעֹוְלֵמי ַעד ּתִ

ל  ִיְמלְֹך ְלֹעָלם ָוֶעד: ְוֶנֱאַמר~ ְוָהָיה יהוה ְלֶמֶלְך ַעל ּכׇ

מֹו ֶאָחד: ּיֹום ַההּוא ִיְהֶיה יהוה ֶאָחד ּוׁשְ ָהָאֶרץ, ּבַ

האבלים אומרים קדיש~

ִכְרעּוֵתּה,  ְבָרא  י  ּדִ ָעְלָמ֘א  ּבְ )אמן(  ֘א,  ַרּבָ ֵמּה  ׁשְ ׁש  ְוִיְתַקּדַ ל  ּדַ ִיְתּגַ

יכֹו֘ן  ַחּיֵ יֵחּה, )אמן( ּבְ ְרָקֵנּה ִויָקֵרב ְמׁשִ ְוַיְמִליְך ַמְלכּוֵתּה ְוַיְצַמח ּפֻ

ָקִריב, ּוִבְזַמן  ֲעָגָלא  ּבַ ָרֵאל,  ִיׂשְ ית  ּבֵ ְדׇכל  י  ּוְבַחּיֵ ּוְביֹוֵמיכֹו֘ן 

ְוִאְמרּו ָאֵמן.

֘א. ַמּיָ Ôֵמי ָעל Ôָעַלם ּוְלָעל Ôָבַרְך ל Ô֘א מ ֵמּה ַרּבָ Ôֵהא ׁש Ôציבור ואבל~ י

ה  ְוִיְתַעּלֶ ר  ְוִיְתַהּדָ א  ְוִיְתַנּשֵׂ ְוִיְתרֹוַמם  ַאר  ְוִיְתּפָ ח  ּבַ ּתַ ְוִיׁשְ ַרְך  ִיְתּבָ

ִריְך הּוא, )אמן(  ֘א ּבְ ֻקְדׁשָ ֵמּה ְדּ ל ׁשְ ְוִיְתַהּלָ

שמות טו 

זכריה יד 

ל  ּכׇ ַעל  ְלֶמֶלְך  יהוה  ְוָהָיה  לבם.  להטות   – ְלַהְפנֹות  אלילים.   – ּלּוִלים  ּגִ
מֹו ֶאָחד – )לא  ּוׁשְ ָהָאֶרץ – כל הגויים יכירו כי ה’ הוא המלך על כל הארץ. 

יזכירו שם אלהים אחרים(. 

ֲעָגָלא –  ְרָקֵנּה – ישועתו. ּבַ א – שמו הגדול. ִכְרעּוֵתּה – כרצונו. ּפֻ ֵמּה ַרּבָ ׁשְ
ִריְך  א ּבְ ֻקְדׁשָ א – לעולם ולעולמי עולמים. ּדְ במהרה. ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמּיָ

הּוא – של הקדוש ברוך הוא. 
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בעשרת ימי תשובה~ 

ְרָכָת֘א ל ּבִ א ִמּכׇ ּלָ א ְלֵע֫ ּלָ ְלֵע֫ ְרָכָת֘א ל ּבִ א ִמן ּכׇ ּלָ ְלֵע֫

ָאֵמן. ְוִאְמרּו  ָעְלָמ֘א,  ּבְ ֲאִמיָר֘ן  ּדַ ְוֶנֱחָמָת֘א  ָחָת֘א  ּבְ ׁשְ ּתֻ יָרָת֘א  ְוׁשִ

ָרֵאל,  ל ִיׂשְ ים טֹוִבים ָעֵלינּו ְוַעל ּכׇ ֘א ְוַחּיִ ַמּיָ ֘א ִמן ׁשְ ָלָמ֘א ַרּבָ ְיֵהא ׁשְ

ְוִאְמרּו ָאֵמן.

בעשרת ימי תשובה~ 

לֹום ָ ה ַהּשׁ עֹוׂשֶ לֹום ה ׁשָ עֹוׂשֶ

ָרֵאל, ְוִאְמרּו ָאֵמן. ל ִיׂשְ לֹום ָעֵלינּו ְוַעל ּכׇ ה ׁשָ ְמרֹוָמיו, הּוא ַיֲעׂשֶ ּבִ

ונוהגים לזמר~

ל,  ּכֵ ִביָנה ּוְבַהׂשְ ַדַעת ּבְ ְיָצָר֮ם ּבְ ָרא ֱאלֵֹהינּו,  ּבָ טֹוִבי֮ם ְמאֹורֹו֮ת ׁשֶ

ֵבל. ֶקֶרב ּתֵ ִלים ּבְ ִלְהיֹות מֹוׁשְ ֶהם,  ּכַֹח ּוְגבּוָרה ָנַתן ּבָ

ׇכל ָהעֹוָלם,  ָנֶאה ִזיָום ּבְ ְמֵלִאי֮ם ִזיו ּוְמִפיִקים ֹנַגּה, 

ֵאיָמה ְרצֹון קֹוָנם. ים ּבְ עׂׂשִ בֹוָאם,  ים ּבְ ׂשִ ֵצאָתם ְוׂשָ ֵמִחים ּבְ ׂשְ

֮ה ְלֵזֶכר ַמְלכּותֹו,  ָלה ְוִרּנָ ָצה� מֹו,  ֵאר ְוָכבֹוד נֹוְתִנים ִלׁשְ ּפְ

ָבָנה. ָרָאה ְוִהְתִקין צּוַרת ַהּלְ ְזַר֮ח אֹור,  ֶמׁש ַוּיִ ֶ ָקָרא ַלּשׁ

ל ל ה ר  ד ס
בליל ראשון של פסח וביומו, בשבועות, בכל ימי סוכות, בשמיני עצרת, בשמונת 

ימי חנוכה, ביום העצמאות וביום ירושלים גומרים את ההלל.

בראש חודש, בחול המועד פסח ובשביעי של פסח, קוראים הלל בדילוג. 

בסוכות נוטלים כאן את הלולב )עמ’ 510(.

יקפיד לבטא בשפתיו כל מילה, אלא אם כן שמע אותה בבירור מהש”ץ.

הברכה שלפני ההלל

ר  ֲאׁשֶ ָהעֹוָלם,  ֶמֶלְך  ֱאלֵֹהינּו  יהוה  ה  ַאּתָ רּוְך  ּבָ

ל. נּו ִלְקרֹא ֶאת ַהַהּלֵ ִמְצֹוָתיו, ְוִצּוָ נּו ּבְ ׁשָ ִקּדְ

א – יהי  ַמּיָ א ִמן ׁשְ ָלָמא ַרּבָ ֲאִמיָרן – האמורות. ְיֵהא ׁשְ א – למעלה. ּדַ ְלֵעּלָ
שלום רב מן השמים. 

ּוְמִפיִקים – ומקרינים. 
ָקָרא – ציווה. ָרָאה – רצה. 
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ם יהוה:  ַהְללּוָיּה, ַהְללּו ַעְבֵדי יהוה, ַהְללּו ֶאת ׁשֵ

ְזַרח  ִמּמִ ְוַעד עֹוָלם:  ה  ֵמַעּתָ ְמֹבָרְך  ם יהוה  ׁשֵ ְיִהי 

ל  ּכׇ ַעל  ָרם  יהוה:  ם  ׁשֵ ל  ְמֻהּלָ ְמבֹואֹו  ַעד  ֶמׁש  ׁשֶ

יהוה ֱאלֵֹהינּו  בֹודֹו: ִמי ּכַ ַמִים ּכְ ָ ּגֹוִים יהוה, ַעל ַהּשׁ

ַמִים  ָ ּשׁ ּבַ ִלְראֹות  יִלי  ּפִ ׁשְ ַהּמַ ֶבת:  ָלׁשָ יִהי  ְגּבִ ַהּמַ

ּפֹת ָיִרים ֶאְביֹון:  ל, ֵמַאׁשְ ּוָבָאֶרץ: ְמִקיִמי ֵמָעָפר ּדָ

יִבי  מֹוׁשִ ַעּמֹו:  ְנִדיֵבי  ִעם  ְנִדיִבים,  ִעם  יִבי  ְלהֹוׁשִ

ֵמָחה, ַהְללּוָיּה: ִנים ְשׂ ִית ֵאם ַהּבָ ֲעֶקֶרת ַהּבַ

לֵֹעז:  ֵמַעם  ַיֲעֹקב  ית  ּבֵ ְצָרִים,  ִמּמִ ָרֵאל  ִיְשׂ ֵצאת  ּבְ

ם  ַהּיָ לֹוָתיו:  ַמְמׁשְ ָרֵאל  ִיְשׂ ְלׇקְדׁשֹו,  ְיהּוָדה  ָהְיָתה 

ָרְקדּו  ֶהָהִרים  ְלָאחֹור:  ִיּסֹב  ן  ְרּדֵ ַהּיַ ֹנס  ַוּיָ ָרָאה 

י ָתנּוס,  ם ּכִ ָך ַהּיָ ְבֵני ֹצאן: ַמה ּלְ ָבעֹות ּכִ ְכֵאיִלים, ּגְ

ְכֵאיִלים,  ְרְקדּו  ּתִ ֶהָהִרים  ְלָאחֹור:  ּסֹב  ּתִ ן  ְרּדֵ ַהּיַ

ְפֵני  ְפֵני ָאדֹון ֫חּוִלי ָאֶרץ, ִמּלִ ְבֵני ֹצאן: ִמּלִ ָבעֹות ּכִ ּגְ

ִמיׁש  ַחּלָ ָמִים,  ֲאַגם  ַהּצּור  ַהֹהְפִכי  ַיֲעֹקב:  ֱאלֹוּהַ 

ְלַמְעְינֹו ָמִים:

כשקוראים הלל בדילוג מתחילים ”ה’ זכרנו” )בעמוד הבא(

ָך ַעל  בֹוד, ַעל ַחְסּדְ ן ּכָ ְמָך ּתֵ י ְלׁשִ לֹא ָלנּו יהוה לֹא ָלנּו, ּכִ

ֵואלֵֹהינּו  ֱאלֵֹהיֶהם:  ָנא  ה  ַאֵיּ ַהּגֹוִים  יֹאְמרּו  ה  ָלּמָ ָך:  ֲאִמּתֶ

ה  ֶסף ְוָזָהב, ַמֲעֵשׂ יֶהם ּכֶ ה: ֲעַצּבֵ ר ָחֵפץ ָעָשׂ ָמִים, ּכֹל ֲאׁשֶ ָ ַבּשׁ

ִיְראּו:  ְולֹא  ָלֶהם  ֵעיַנִים  רּו,  ְיַדּבֵ ְולֹא  ָלֶהם  ה  ּפֶ ָאָדם:  ְיֵדי 

תהלים קיג

שם קיד

שם קטו

המגביה,   - וכד’  יִלי  ּפִ ׁשְ ַהּמַ יִהי,  ְגּבִ ַהּמַ מערב.  השקיעה,  מקום   - ְמבֹואֹו 
ִית – העקרה שבבית.   המשפיל. ְנִדיִבים – מכובדים. ֲעֶקֶרת ַהּבַ

ֵמַעם לֹוֵעז – מעם זר. חּוִלי  - רעדי. ַהֹהְפִכי וכו’ – ההופך סלע למים )כפי 
ִמיׁש – אבן קשה.  שעשה לישראל במדבר(. ַחּלָ

ָך – למען חסדך.  ַעל ַחְסּדְ
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ְיֵדיֶהם  ְיִריחּון:  ְולֹא  ָלֶהם  ַאף  ָמעּו,  ִיׁשְ ְולֹא  ָלֶהם  ׇאְזַנִים 

ְגרֹוָנם:  ּבִ ֶיְהּגּו  לֹא  כּו,  ְיַהּלֵ ְולֹא  ַרְגֵליֶהם  ְיִמיׁשּון,  ְולֹא 

ַטח  ָרֵאל ּבְ ֶהם: ִיְשׂ ר ּבֵֹטַח ּבָ יֶהם, ּכֹל ֲאׁשֶ מֹוֶהם ִיְהיּו ֹעֵשׂ ּכְ

ְטחּו ַביהוה, ֶעְזָרם  ית ַאֲהרֹן ּבִ ם הּוא: ּבֵ יהוה, ֶעְזָרם ּוָמִגּנָ ּבַ

ם הּוא: ְטחּו ַביהוה, ֶעְזָרם ּוָמִגּנָ ם הּוא: ִיְרֵאי יהוה ּבִ ּוָמִגּנָ

ְיָבֵרְך  ָרֵאל,  ִיׂשְ ית  ּבֵ ֶאת  ְיָבֵרְך  ְיָבֵרְך,  ְזָכָרנּו  יהוה 

ִעם  ים  ַטּנִ ַהּקְ יהוה,  ִיְרֵאי  ְיָבֵרְך  ַאֲהרֹן:  ית  ּבֵ ֶאת 

ֵניֶכם:  ֹדִלים: יֵֹסף יהוה ֲעֵליֶכם, ֲעֵליֶכם ְוַעל ּבְ ַהּגְ

ַמִים  ָ ַמִים ָוָאֶרץ: ַהּשׁ ה ׁשָ ם ַליהוה ֹעֵשׂ רּוִכים ַאּתֶ ּבְ

ִתים  ַמִים ַליהוה, ְוָהָאֶרץ ָנַתן ִלְבֵני ָאָדם: לֹא ַהּמֵ ׁשָ

ֵרְך ָיּה  ל יֹוְרֵדי דּוָמה: ַוֲאַנְחנּו ְנָב֫ ְיַהְללּו ָיּה ְולֹא ּכׇ

ה ְוַעד עֹוָלם, ַהְללּוָיּה: ֵמַעּתָ

כשקוראים הלל בדילוג מתחילים ”מה אשיב” )בעמוד הבא(

ה ׇאְזנֹו ִלי  י ִהּטָ ֲחנּוָני: ּכִ ַמע יהוה ֶאת קֹוִלי ּתַ י ִיׁשְ י ּכִ ָאַהְבּתִ

אֹול ְמָצאּוִני,  ּוְבָיַמי ֶאְקָרא: ֲאָפפּוִני ֶחְבֵלי ָמֶות, ּוְמָצֵרי ׁשְ

ָטה  ה יהוה ַמּלְ ם יהוה ֶאְקָרא, ָאּנָ ָצָרה ְוָיגֹון ֶאְמָצא: ּוְבׁשֵ

ָתאִים  יק, ֵואלֵֹהינּו ְמַרֵחם: ׁשֵֹמר ּפְ י: ַחּנּון יהוה ְוַצּדִ ַנְפׁשִ

י יהוה  י ִלְמנּוָחְיִכי, ּכִ יַע: ׁשּוִב֮י ַנְפׁשִ ּלֹוִת֮י ְוִלי ְיהֹוׁשִ יהוה, ּדַ

ְמָעה,  ֶות, ֶאת ֵעיִני ִמן ּדִ י ִמּמָ ְצּתָ ַנְפׁשִ י ִחּלַ ַמל ָעָלְיִכי: ּכִ ּגָ

ים:  ַהַחּיִ ַאְרצֹות  ּבְ יהוה  ִלְפֵני  ְך  ֶאְתַהֵלּ ִחי:  ִמּדֶ ַרְגִלי  ֶאת 

תהלים קטז

לֹא ֶיְהּגּו – לא ישמיעו קול. 
ְזָכָרנּו – אשר זכר אותנו תמיד. דּוָמה – שאול.

ַמע – כאשר ישמע. ּוְבָיַמי – כל ימיי. ֲאָפפּוִני  י ִיׁשְ י – )את תחנוני(. ּכִ ָאַהְבּתִ
ְוִלי  דל.    כשהייתי   – ּלֹוִתי  ּדַ להיזהר.  יודעים  שאינם   – ָתאִים  ּפְ סבבוני.   –
ַמל ָעָלְיִכי – גמל עלייך )טוב  יַע – הושיע לי. ִלְמנּוָחְיִכי – למנוחתך. ּגָ ְיהֹוׁשִ

ים – בארץ ישראל.  ַאְרצֹות ַהַחּיִ ִחי – מכישלון. ּבְ וחסד(. ִמּדֶ
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ל  י ְבׇחְפִזי ּכׇ ר ֲאִני ָעִניִתי ְמֹאד: ֲאִני ָאַמְרּתִ י ֲאַדּבֵ י ּכִ ֶהֱאַמְנּתִ

ָהָאָדם ּכֵֹזב:

ּכֹוס  ָעָלי:  ְגמּולֹוִהי  ּתַ ל  ּכׇ ַליהוה  יב  ָאׁשִ ָמה 

ם יהוה ֶאְקָרא: ְנָדַרי ַליהוה  א, ּוְבׁשֵ ְיׁשּועֹות ֶאּשָׂ

יהוה  ֵעיֵני  ּבְ ָיָקר  ַעּמֹו:  ְלׇכל  א  ּנָ ֶנְגָדה  ם  ֵלּ ֲאׁשַ

ָך, ֲאִני  י ֲאִני ַעְבּדֶ ה יהוה ּכִ ְוָתה ַלֲחִסיָדיו: ָאּנָ ַהּמָ֫

ח ֶזַבח  ְחּתָ ְלמֹוֵסָרי: ְלָך ֶאְזּבַ ּתַ ן ֲאָמֶתָך, ּפִ ָך ּבֶ ַעְבּדְ

ם  ּלֵ ֲאׁשַ ַליהוה  ְנָדַרי  ֶאְקָרא:  יהוה  ם  ּוְבׁשֵ ּתֹוָדה 

ִכי  תֹוֵכ֫ ית יהוה ּבְ ַחְצרֹות ּבֵ א ְלׇכל ַעּמֹו: ּבְ ֶנְגָדה ּנָ

ָלִים, ַהְללּוָיּה: ְירּוׁשָ

י  ים: ּכִ ל ָהֻאּמִ חּוהּו ּכׇ ּבְ ל ּגֹוִים, ׁשַ ַהְללּו ֶאת יהוה ּכׇ

ָגַבר ָעֵלינּו ַחְסּדֹו ֶוֱאֶמת יהוה ְלעֹוָלם, ַהְללּוָיּה:

הש”ץ אומר פסוק וכשהוא מסיים הציבור אומרים אחריו ’הודו’ וכו’.

י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: ּכִ י טֹוב,   הֹודּו֮ ַליהוה ּכִ
י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: י טֹוב, ִכּ הֹוד֮וּ ַליהוה ִכּ

י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: ּכִ ָרֵאל,   יֹאַמר ָנא ִיׂשְ
י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: י טֹוב, ִכּ הֹוד֮וּ ַליהוה ִכּ

י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: ּכִ יֹאְמרּו ָנא ֵבית ַאֲהרֹן, 
י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: י טֹוב, ִכּ הֹוד֮וּ ַליהוה ִכּ

י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: ּכִ יֹאְמרּו ָנא ִיְרֵאי יהוה, 
י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: י טֹוב, ִכּ הֹוד֮וּ ַליהוה ִכּ

תהלים קיז

שם קיח

ר – כשהתפללתי. ֲאִני ָעִניִתי – כאשר הייתי עני,  י ֲאַדּבֵ י – )בה’(.  ּכִ ֶהֱאַמְנּתִ
מדוכא. ְבָחְפִזי – בייאושי. ּכֵֹזב – משקר )אין לסמוך על אדם(. 

ָיָקר  שעשה.  הישועה  על  יין  כוס   – ְיׁשּועֹות  ּכֹוס  תגמוליו.   – ְגמּולֹוִהי  ּתַ
היתרת.    – ְחּתָ  ּתַ ּפִ להמית.   – ְוָתה  ַהּמָ העם.  כל  מול   - וכו’  ֶנְגָדה  קשה.   –

תֹוֵכִכי - בתוך. ְלמֹוֵסָרי – את האזיקים שלי. ּבְ
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ְרַחב ָיּה: יהוה ִלי  ַצ֮ר ָקָראִתי ָיּה, ָעָנִני ַבּמֶ ִמן ַהּמֵ

עֹוְזָרי,  ּבְ ה ִלי ָאָדם: יהוה ִלי  ֲעֶשׂ ַיּ לֹא ִאיָרא, ַמה 

ֹטַח  ִמּבְ יהוה  ּבַ ַלֲחסֹות  ְבׂשְנָאי: טֹוב  ֶאְרֶאה  ַוֲאִני 

ל  ְנִדיִבים: ּכׇ ֹטַח ּבִ יהוה ִמּבְ ָאָדם: טֹוב ַלֲחסֹות ּבַ ּבָ

ַגם  ַסּבּוִני  ֲאִמיַלם:  י  ּכִ יהוה  ם  ׁשֵ ּבְ ְסָבבּוִני,  ּגֹוִים 

י ֲאִמיַלם: ַסּבּוִני ִכְדֹבִרים,  ּכִ ם יהוה  ׁשֵ ּבְ ְסָבבּוִני, 

ֹחה  י ֲאִמיַלם: ּדָ ם יהוה ּכִ ׁשֵ ֵאׁש קֹוִצים, ּבְ ּדֲֹעכּו ּכְ

י ְוִזְמָרת ָיּה, ַוְיִהי  ְדִחיַתִני ִלְנּפֹל, ַויהוה ֲעָזָרִני: ׇעּזִ

יִקים,  ַצּדִ ֵלי  ָאה� ּבְ ִויׁשּוָעה  ה  ִרּנָ קֹול  ִליׁשּוָעה:  ִלי 

ְיִמין  רֹוֵמָמה,  יהוה  ְיִמין  ָחִיל:  ה  ָשׂ ֹע֫ יהוה  ְיִמין 

ר  ַוֲאַסּפֵ ֶאְחֶיה,  י  ּכִ ָאמּות  לֹא  ָחִיל:  ה  ָשׂ ֹע֫ יהוה 

ְתחּו  ֶות לֹא ְנָתָנִני: ּפִ י ָיּה, ְוַלּמָ ַרּנִ י ָיּה: ַיּסֹר ִיּסְ ַמֲעֵשׂ

ַער  ַ ַהּשׁ ֶזה  ָיּה:  אֹוֶדה  ָבם  ָאֹבא  ֶצֶדק,  ֲעֵרי  ׁשַ ִלי 

יִקים ָיֹבאּו בֹו:  ַליהוה, ַצּדִ

ִהי ִלי ִליׁשּוָעה:  י ֲעִניָתִני ַוּתְ אֹוְדָך ּכִ
ִהי ִלי ִליׁשּוָעה:  י ֲעִניָתִני ַוּתְ אֹוְדָך ּכִ

ה:  ּנָ ֶאֶבן ָמֲאסּו ַהּבֹוִנים ָהְיָתה ְלרֹאׁש ּפִ
ה:  ּנָ ֶאֶבן ָמֲאסּו ַהּבֹוִנים ָהְיָתה ְלרֹאׁש ּפִ

ֵעיֵנינּו:  ֵמֵאת יהוה ָהְיָתה ֹזּאת, ִהיא ִנְפָלאת ּבְ
ֵעיֵנינּו:  ֵמֵאת יהוה ָהְיָתה ֹזּאת, ִהיא ִנְפָלאת ּבְ

ְמָחה בֹו:  ה יהוה, ָנִגיָלה ְוִנְשׂ ֶזה ַהּיֹום ָעָשׂ
ְמָחה בֹו: ה יהוה, ָנִגיָלה ְוִנְשׂ ֶזה ַהּיֹום ָעָשׂ

נכבו.   – ּדֲֹעכּו  אכריתם.   – ֲאִמיַלם  )נקמות(.   – ֶאְרֶאה  המצוקה.   – ַצר  ַהּמֵ
ה – ליסוד הבניין.  ּנָ רֹוֵמָמה – רמה, מנצחת. ָמֲאסּו – )אשר מאסו(. ְלרֹאׁש ּפִ

ִנְפָלאת – נפלאה. 
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אנא ה’ וכו’ )ארבע פעמים( ש”ץ וקהל:

יָע֮ה ָנא: ֮א יהוה הֹוִשׁ ָאָנּ יָע֮ה ָנא:  ֮א יהוה הֹוִשׁ ָאָנּ

א: ֮א יהוה ַהְצִליָח֮ה ָנּ ָאָנּ א:  ֮א יהוה ַהְצִליָח֮ה ָנּ ָאָנּ

יהוה:  ית  ִמּבֵ ַרְכנּוֶכם  ּבֵ יהוה,  ם  ׁשֵ ּבְ א  ַהּבָ רּוְך  ּבָ
ית יהוה:  ַרְכנּוֶכם ִמּבֵ ם יהוה, ּבֵ ׁשֵ א ּבְ רּוְך ַהּבָ ּבָ

ֶאר ָלנּו,  ֵאל יהוה ַוּיָ
ַח:  ְזּבֵ ֲעֹבִתים ַעד ַקְרנֹות ַהּמִ ִאְסרּו ַחג ּבַ

ַח:  ְזּבֵ ֲעֹבִתים ַעד ַקְרנֹות ַהּמִ ֶאר ָלנּו, ִאְסרּו ַחג ּבַ ֵאל יהוה ַוּיָ

 : , ֱאלַֹהי ֲארֹוְמֶמּךָ ה ְואֹוֶדּךָ ֵאִלי ַאּתָ
 : , ֱאלַֹהי ֲארֹוְמֶמּךָ ה ְואֹוֶדּךָ ֵאִלי ַאּתָ

י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו:  י טֹוב, ּכִ הֹודּו֮ ַליהוה ּכִ
י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: י טֹוב, ּכִ הֹודּו֮ ַליהוה ּכִ

הברכה שלאחר ההלל )ברכת השיר(

ַוֲחִסיֶדיָך  יָך,  ַמֲעֶשׂ ל  ּכׇ ֱאלֵֹהינּו  יהוה  ְיַהְללּוָך 

ה  ִרּנָ ָרֵאל ּבְ ית ִיְשׂ ָך ּבֵ י ְרצֹוֶנָך, ְוׇכל ַעּמְ יִקים עֹוֵשׂ ַצּדִ

ְוַיֲעִריצּו  ִוירֹוְממּו  ִויָפֲארּו  חּו  ּבְ ִויׁשַ ִויָבְרכּו  יֹודּו 

טֹוב  ְלָך  י  ּכִ נּו,  ַמְלּכֵ ְמָך  ׁשִ ֶאת  ְוַיְמִליכּו  יׁשּו  ְוַיְקּדִ

י ֵמעֹוָלם ְוַעד עֹוָלם  ר, ּכִ ְמָך ָנֶאה ְלַזּמֵ ְלהֹודֹות ּוְלׁשִ

חֹות. ּבָ ׁשְ ּתִ ל ּבַ ה יהוה, ֶמֶלְך ְמֻהּלָ רּוְך ַאּתָ ה ֵאל. ּבָ ַאּתָ

בסוכות אומרים כאן הושענות )עמ’ 537(, ויש נוהגים לומר הושענות אחרי מוסף.

ביום שיש בו מוסף אומרים קדיש שלם )עמ’ 105(, וממשיכים שיר של יום, קריאת 

התורה וכו’; ביום שאין בו מוסף – חצי קדיש )עמ’ 94(, שיר של יום )עמ’ 109(; 

בראש חודש לאחר שיר של יום אומרים ”ברכי נפשי” )עמ’ 114(.

ֲעֹבִתים – בחבלים.  ֶאר ָלנּו – האיר לנו. ִאְסרּו ַחג – קשרו את קרבן החג. ּבַ ַוּיָ
יָך – ברואיך.  ַמֲעֶשׂ
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ש ד ו ח ש  א ר ל ף  ס ו מ  

ומצמידים את  וחוזרים בשלושה צעדים למקום,  פוסעים שלושה צעדים אחורה 

הרגליים זו לזו, ”רגל ישרה”. מתפללים בלחש בעיניים עצומות או מסתכלים רק 

בסידור. מרכזים את כל כח הכוונה בעת התפילה. אין לזוז מן המקום, ואין להפסיק 

אף לא לדבר שבקדושה.

במילה  הברכיים  את  כופפים  ובסופה,  אבות  ברכת  שבתחילת  ה’”  אתה  ב”ברוך 

”ברוך”, משתחווים במילה ”אתה”, ומזדקפים ואומרים את השם.

ם יהוה ֶאְקָרא, ָהבּו ֹגֶדל ֵלאלֵֹהינּו: י ׁשֵ ּכִ

ָך: ֶת֫ ִהּלָ יד ּתְ ח, ּוִפי ַיּגִ ְפּתָ ָפַתי ּתִ ֲאֹדָני, ׂשְ

א. אבות

ה יהוה ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו, ֱאלֵֹהי  רּוְך ַאּתָ ּבָ

דֹול  ַאְבָרָהם, ֱאלֵֹהי ִיְצָחק, ֵואלֵֹהי ַיֲעֹקב, ָהֵאל ַהּגָ

ּבֹור ְוַהּנֹוָרא, ֵאל ֶעְליֹון, ּגֹוֵמל ֲחָסִדים טֹוִבים,  ַהּגִ

י ָאבֹות ּוֵמִביא גֹוֵאל ִלְבֵני  ְוקֹוֵנה ַהּכֹל, ְוזֹוֵכר ַחְסּדֵ

ַאֲהָבה. מֹו ּבְ ְבֵניֶהם ְלַמַען ׁשְ

יהוה,  ה  ַאּתָ רּוְך  ּבָ ּוָמֵגן.  יַע  ּומֹוׁשִ עֹוֵזר  ֶמֶלְך 

ָמֵגן ַאְבָרָהם.

ב. גבורות

֮ה,  ַאּתָ ֵמִתים  ה  ְמַחּיֵ ֲאֹדָני,  ְלעֹוָלם,  ּבֹור  ּגִ ה  ַאּתָ

יַע, ַרב ְלהֹוׁשִ

דברים לב

תהלים נא

הרגשתנו.  מצד   – ְוַהּנֹוָרא  מעשיו.  מצד   – ּבֹור  ַהּגִ עצמותו.  מצד   – דֹול  ַהּגָ
יַע – מחלצו מצרה. ּוָמֵגן –  ְוקֹוֵנה – ובורא. עֹוֵזר – לאדם במאמציו. ּומֹוׁשִ

מפני פגע שלא יבוא. 

יַע – רב יכולת להושיע.  ַרב ְלהֹוׁשִ
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בקיץ

ל, מֹוִריד ַהּטַ
בחורף

ם, ׁשֶ יב ָהרּוַח ּומֹוִריד ַהּגֶ ִ ַמּשׁ

ַרֲחִמים  ּבְ ֵמִתים  ה  ְמַחּיֵ ֶחֶסד,  ּבְ ים  ַחּיִ ל  ְמַכְלּכֵ
יר  ּוַמּתִ חֹוִלים,  ְורֹוֵפא  נֹוְפִלים,  סֹוֵמְך  ים,  ַרּבִ
ָכמֹוָך  ִמי  ָעָפר.  ֵני  ִליׁשֵ ֱאמּוָנתֹו  ם  ּוְמַקּיֵ ֲאסּוִרים, 
ה  ּוְמַחּיֶ ֵמִמית  ֶמֶלְך  ְך,  ּלָ ֹוֶמה  ֫דּ ּוִמי  בּורֹות  ּגְ ַעל  ּבַ

ּוַמְצִמיַח ְיׁשּוָעה.

יהוה,  ה  ַאּתָ רּוְך  ּבָ ֵמִתים.  ְלַהֲחיֹות  ה  ַאּתָ ְוֶנֱאָמן 
ִתים. ה ַהּמֵ ְמַחּיֵ

בחזרת הש”ץ אומרים כאן ”קדושה”.

ֵני ָעָפר  יב ָהרּוַח – עושה שתהא רוח נושבת. ֱאמּוָנתֹו – הבטחתו. ִליׁשֵ ִ ַמּשׁ
בּורֹות – )הגבורות שנאמרו לעיל~ מחיה מתים, משיב  ּגְ ַעל  ּבַ – לשוכני עפר. 

הרוח, מכלכל חיים וכו’(. 

...................................................................................................
קדושת כתר

ְעָלה, ִעם  נּו ְלָך, יהוה ֱאלֵֹהינּו, ַמְלָאִכים ֲה֫מֹוֵני ַמ֫ ֶתר ִיּתְ ּכֶ֫
ׁשּו,  ּלֵ ְיׁשַ ְלָך  ה  ָ ְקֻדּשׁ ם  ּלָ ּכֻ ַיַחד  ה,  ְק֫בּוֵצי ַמּטָ ָרֵאל  ִיׂשְ ָך  ַעּמְ

ָבר ָהָאמּור ַעל ַיד ְנִביֶאָך~ ְוָקָרא ֶזה ֶאל ֶזה ְוָאַמר~  ּדָ ּכַ
בֹודֹו:  Ôלֹא ׇכל ָהָאֶרץ ּכ Ôָבאֹות, מ Ôָקדֹוׁש ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש יהוה צ

ִחים ְואֹוְמִרים~ ּבְ ָתם ְמׁשַ ְלֻעּמָ
קֹומֹו:  Ôבֹוד יהוה ִמּמ Ôרּוְך ּכ ּבָ
תּוב ֵלאֹמר~ ָך ּכָ ּוְבִדְבֵרי ׇקְדׁשְ

לּוָיּה:  Ôדֹר ָודֹר, ַהל Ôעֹוָלם, ֱאלַֹהִיְך ִצּיֹון ל Ôִיְמלְֹך יהוה ל

יׁש,  ְתָך ַנְקּדִ ָ ְדֶלָך. ּוְלֵנַצח ְנָצִחים ְקֻדּשׁ יד ּגׇ ש”ץ ְלדֹור ָודֹור ַנּגִ

י ֵאל ֶמֶלְך  ינּו לֹא ָימּוׁש ְלעֹוָלם ָוֶעד, ּכִ ְבֲחָך ֱאלֵֹהינּו ִמּפִ ְוׁשִ
דֹוׁש. ה יהוה, ָהֵאל ַהָקּ רּוְך ַאָתּ ה. ָבּ ּתָ דֹול ְוָקדֹוׁש ָא֫ ּגָ

הש”ץ ממשיך בברכת ”קדושת היום” )”ראשי חודשים לעמך נתת”; בעמוד הבא(.

ישעיה ו 

יחזקאל ג

תהלים קמו

מתחילים להזכיר ”מוריד הטל” בתפילת מוסף של יום א’ של פסח, ו”משיב הרוח” 
לראש  חוזר  הגשם”  ”מוריד  בקיץ  ואמר  טעה  עצרת.  שמיני  של  מוסף  מתפילת 
ואמר  טעה  אם  בחורף  אבל  התפילה.  לראש  חוזר   - הברכה  סיים  ואם  הברכה, 
לפני  נזכר  חוזר.  אינו   - החתימה  של  ה’”  אתה  ”ברוך  אמר  וכבר  הטל”  ”מוריד 

שסיים את הברכה, יאמר שם ”משיב הרוח ומוריד הגשם” וימשיך.
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ג. קדושת השם

יֹום  ׇכל  ּבְ ים  ּוְקדֹוׁשִ ָקדֹוׁש,  ְמָך  ְוׁשִ ָקדֹוׁש  ה  ַאּתָ

ה.  ּתָ ָא֫ ְוָקדֹוׁש  דֹול  ּגָ ֶמֶלְך  ֵאל  י  ּכִ ָלה,  ּסֶ ְיַהְללּוָך 

דֹוׁש.  ה יהוה, ָהֵאל ַהּקָ רּוְך ַאּתָ ּבָ

ד. קדושת היום

ְלׇכל  ָרה  ּפָ ּכַ ְזַמן   , ָנָתּתָ ָך  ְלַעּמְ ים  ָדׁשִ ח� י  ָראׁשֵ

ָרצֹון  ִזְבֵחי  ְלָפֶניָך  ַמְקִריִבים  ְהיֹוָתם  ּבִ ּתֹוְלדֹוָתם, 

ִיְהיּו,  ם  ְלֻכּלָ רֹון  ִזּכָ ֲעָדם.  ּבַ ר  ְלַכּפֵ את  ַחּטָ ִעיֵרי  ּוׂשְ

ִצּיֹון  ּבְ ָחָדׁש  ַח  ִמְזּבֵ ׂשֹוֵנא.  ד  ִמּיַ ם  ַנְפׁשָ ּוְתׁשּוַעת 

ִעיֵרי  ּוׂשְ ָעָליו,  ַנֲעֶלה  ֹחֶדׁש  רֹאׁש  ְועֹוַלת  ִכין,  ּתָ

ׁש  ְקּדָ ַהּמִ ית  ּבֵ ּוַבֲעבֹוַדת  ְבָרצֹון,  ה  ַנֲעׂשֶ ים  ִעּזִ

ִעיֶרָך  ָמִעים ּבְ ׁשְ ָך ַהּנִ ִוד ַעְבּדְ יֵרי ּדָ נּו, ּוְבׁשִ ּלָ ַמח ּכֻ ִנׂשְ

ִביא ָלֶהם  ֶחָך, ַאֲהַבת עֹוָלם ּתָ ָהֲאמּוִרים ִלְפֵני ִמְזּבְ

ְזּכֹור. ַוֲהִביֵאנּו ְלִצּיֹון ִעיְרָך  ִנים ּתִ ּוְבִרית ָאבֹות ַלּבָ

עֹוָלם,  ְמַחת  ׂשִ ּבְ ָך  ׁשְ ִמְקּדָ ית  ּבֵ ַלִים  ְוִלירּוׁשָ ה  ִרּנָ ּבְ

ִמיִדים  נֹות חֹובֹוֵתינּו, ּתְ ְרּבְ ה ְלָפֶניָך ֶאת ׇקׇ ם ַנֲעׂשֶ ְוׁשָ

ִהְלָכָתם. ְוֶאת מּוַסף יֹום רֹאׁש  ִסְדָרם ּומּוָסִפים ּכְ ּכְ

ִמְצַות  ַאֲהָבה ּכְ ה ְוַנְקִריב ְלָפֶניָך ּבְ ה ַנֲעׂשֶ ַהֹחֶדׁש ַהּזֶ

ה  תֹוָרֶתָך ַעל ְיֵדי ֹמׁשֶ ַתְבּתָ ָעֵלינּו ּבְ ּכָ מֹו ׁשֶ ְרצֹוֶנָך, ּכְ

ָאמּור~ י ְכבֹוֶדָך, ּכָ ָך ִמּפִ ַעְבּדֶ

ְלׇכל ּתֹוְלדֹוָתם - על כל מה שאירע בהם.
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ִרים  ּפָ ַליהוה,  ֹעָלה  ְקִריבּו  ּתַ יֶכם  ׇחְדׁשֵ י  ּוְבָראׁשֵ

ָנה  ׁשָ ֵני  ּבְ ים  ָבׂשִ ּכְ ֶאָחד,  ְוַאִיל  ַנִים  ׁשְ ָבָקר  ֵני  ּבְ

ִמיִמם: ְבָעה, ּתְ ׁשִ

ר,  רִֹנים ַלּפָ ה ֶעׂשְ לֹׁשָ ר, ׁשְ ְמֻדּבָ יֶהם ּכִ ּוִמְנָחָתם ְוִנְסּכֵ

ִנְסּכֹו.  ֶבׂש, ְוַיִין ּכְ רֹון ַלּכֶ רִֹנים ָלָאִיל, ְוִעּשָׂ ֵני ֶעׂשְ ּוׁשְ

ִהְלָכָתם. ֵני ְתִמיִדים ּכְ ר, ּוׁשְ ִעיר ְלַכּפֵ ְוׂשָ

ׁש ָעֵלינּו ֶאת ַהֹחֶדׁש  ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו, ַחּדֵ

ְמָחה, ִליׁשּוָעה  ׂשֹון ּוְלׂשִ ה ְלטֹוָבה ְוִלְבָרָכה, ְלׂשָ ַהּזֶ

טֹוִבים  ים  ְלַחּיִ ָלה,  ּוְלַכְלּכָ ְלַפְרָנָסה  ּוְלֶנָחָמה, 

לֹום, ִלְמִחיַלת ֵחְטא ְוִלְסִליַחת ָעֹון )בשנת העיבור  ּוְלׁשָ

סֹוף  ַהֶזּה  ַהֹחֶדׁש  ִויִהי  ע(,  ׁשַ ּפָ֫ ַרת  ּוְלַכּפָ֫ ר”ח אדר שני:  עד 

נּו.  ה ָורֹאׁש ְלִפְדיֹון ַנְפׁשֵ ִחּלָ ְוֵקץ ְלׇכל ָצרֹוֵתינּו, ּתְ

י  י ָראׁשֵ ל ָהֻאּמֹות, ְוֻחּקֵ ַחְרּתָ ִמּכׇ ָרֵאל ּבָ ָך ִיׂשְ י ְבַעּמְ ּכִ

ׁש  ְמַקּדֵ יהוה,  ה  ַאּתָ רּוְך  ּבָ  . ָקָבְעּתָ ָלֶהם  ים  ָדׁשִ ח�

ים. ָדׁשִ י ח� ָרֵאל ְוָראׁשֵ ִיׂשְ

ה. עבודה

ָתם  ְוִלְתִפּלָ ָרֵאל  ִיׂשְ ָך  ַעּמְ ּבְ ֱאלֵֹהינּו  יהוה  ְרֵצה 

י  ֵ ְוִאּשׁ יֶתָך,  ּבֵ ִלְדִביר  ָהֲעבֹוָדה  ֶאת  ב  ְוָהׁשֵ ֵעה,  ׁשְ

ָרצֹון,  ּבְ ל  ְתַקּבֵ ַאֲהָבה  ּבְ ְמֵהָרה  ָתם  ּוְתִפּלָ ָרֵאל  ִיׂשְ

ָך. ָרֵאל ַעּמֶ ִמיד ֲעבֹוַדת ִיׂשְ ּוְתִהי ְלָרצֹון ּתָ

במדבר כח

הקרבנות(.  המקדש:  )בבית   – ָהֲעבֹוָדה  ֵנה.  ּפְ  – ֵעה  ׁשְ לרצון.  יהי   – ְרֵצה 
י – וקרבנות. ֵ ִלְדִביר - להיכל )כינוי לבית המקדש(. ְוִאּשׁ
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רּוְך  ּבָ ַרֲחִמים.  ּבְ ְלִצּיֹון  ׁשּוְבָך  ּבְ ֵעיֵנינּו  ְוֶתֱחֶזיָנה 
ִכיָנתֹו ְלִצּיֹון. ֲחִזיר ׁשְ ה יהוה, ַהּמַ ַאּתָ

כורעים ושוחים בתחילת ברכת ההודאה ומזדקפים באמירת השם, ובסוף הברכה

כופפים את הברכיים במילה ”ברוך”, שוחים במילה ”אתה”, ומזדקפים ואומרים

את השם. כשהש”ץ מתחיל ”מודים” הקהל ׁשוחה אתו ואומר ”מודים דרבנן”.

ו. הודאה

ה  ַאּתָ מֹוִדים ֲאַנְחנּו ָלְך ׁשָ

הּוא יהוה ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי 

ָוֶעד,  ְלעֹוָלם  ֲאבֹוֵתינּו 

ֵענּו  ִיׁשְ ָמֵגן  ינּו,  ַחּיֵ צּור 

ָודֹור.  ְלדֹור  הּוא  ה  ַאּתָ

ֶתָך  ִהּלָ ר ּתְ ָך ּוְנַסּפֵ נֹוֶדה ּלְ

סּוִרים  ַהּמְ ינּו  ַחּיֵ ַעל 

מֹוֵתינּו  ִנׁשְ ְוַעל  ָיֶדָך,  ּבְ

יָך  קּודֹות ָלְך, ְוַעל ִנּסֶ ַהּפְ

ְוַעל  נּו,  ִעּמָ יֹום  ׇכל  ּבְ ׁשֶ

ְוטֹובֹוֶתיָך  ִנְפְלאֹוֶתיָך 

ָוֹבֶקר  ֶעֶרב  ֵעת,  ׇכל  ּבְ ׁשֶ

מודים דרבנן

ה  ַאּתָ מֹוִדים ֲאַנְחנּו ָלְך ׁשָ

הּוא יהוה ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי 

ר,  ׂשָ ֲאבֹוֵתינּו, ֱאלֵֹהי ׇכל ּבָ

ית.  ֵראׁשִ ּבְ יֹוֵצר  יֹוְצֵרנּו, 

ְמָך  ְלׁשִ ְוהֹוָדאֹות  ָרכֹות  ּבְ

ַעל  דֹוׁש  ְוַהּקָ דֹול  ַהּגָ

ן  ּכֵ נּו.  ְמּתָ ְוִקּיַ ֶהֱחִייָתנּו  ׁשֶ

ְוֶתֱאֹסף  ֵמנּו  ּוְתַקּיְ נּו  ַחּיֵ ּתְ

ָך  ֻלּיֹוֵתינּו ְלַחְצרֹות ׇקְדׁשֶ ּגָ

ְוַלֲעׂשֹות  יָך  ֻחּקֶ מֹור  ִלׁשְ

ֵלָבב  ּבְ ָך  ּוְלׇעְבּדְ ְרצֹוֶנָך 

מֹוִדים  ָאנּו  ׁשֶ ַעל  ֵלם,  ׁשָ

רּוְך ֵאל ַההֹוָדאֹות. ָלְך. ּבָ

י  ּכִ ְוַהְמַרֵחם  ַרֲחֶמיָך,  י לֹא ָכלּו֘  ּכִ ָרִים. ַהּטֹוב  ְוָצה�

ינּו ָלְך. י ֵמעֹוָלם ִקּוִ ּמּו ֲחָסֶדיָך, ּכִ לֹא ַת֫

בחנוכה מוסיפים כאן ”ועל הנסים” )בעמוד הבא(

שכח לומר ”ועל הנסים” וכבר אמר ”ברוך אתה ה’” של חתימת הברכה, אינו חוזר.

ְוֶתֱחֶזיָנה – ותראינה. 
המופקדות   – ָלְך  קּודֹות  ַהּפְ לנו.  ומושיע  מגן   – ֵענּו  ִיׁשְ ָמֵגן  חוזק.   – צּור 
)כפיקדון(. ֶעֶרב ָוֹבֶקר ְוָצָהָרִים – )מודים אנחנו לך(. ַהּטֹוב – )אתה הוא הטוב(. 

ָך – לבית המקדש,  ית – בורא העולם יש מאין. ְלַחְצרֹות ׇקְדׁשֶ ֵראׁשִ יֹוֵצר ּבְ
ָאנּו מֹוִדים ָלְך – )מודים אנחנו לך על שזכינו להודות לך(. לירושלים. ַעל ׁשֶ
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על הנסים 

ׁשּועֹות  ַהּתְ ְוַעל  בּורֹות  ַהּגְ ְוַעל  ְרָקן  ַהּפֻ ְוַעל  ים  ּסִ ַהּנִ ְוַעל 

יָת  ָעׂשִ ׁשֶ ְלָחמֹות  ַהּמִ ְוַעל  ָחמֹות  ַהּנֶ ְוַעל  ַהִנְפָלאֹות  ְוַעל 

ה. ַמן ַהּזֶ ּזְ ִמים ָהֵהם, ּבַ ּיָ ַלֲאבֹוֵתינּו ּבַ

ָעְמָדה  ׁשֶ ּכְ ּוָבָניו,  מֹוַנאי  דֹול ַחׁשְ ּגָ ּכֵֹהן  יֹוָחָנן  ן  ּבֶ ְתָיהּו  ַמּתִ יֵמי  ּבִ

ּתֹוָרֶתָך  יָחם  ּכִ ְלַהׁשְ ָרֵאל  ִיׂשְ ָך  ַעּמְ ַעל  ָעה  ָהְרׁשָ ָיָון  ַמְלכּות 

ָלֶהם  ְדּתָ  ָעַמ֫ ים  ָהַרּבִ ַרֲחֶמיָך  ּבְ ה  ְוַאּתָ ְרצֹוֶנָך,  י  ֵמֻחּקֵ ּוְלַהֲעִביָרם 

ְמּתָ ֶאת ִנְקָמָתם,  יָנם, ָנַק֫ ְנּתָ ֶאת ּדִ ּ ְבּתָ ֶאת ִריָבם, ַד֫ ֵעת ָצָרָתם, ַר֫ ּבְ

ַיד  ים, ּוְטֵמִאים ּבְ ַיד ְמַעּטִ ים ּבְ ים, ְוַרּבִ ׁשִ ַיד ַחּלָ ְרּתָ ִגּבֹוִרים ּבְ ָמַס֫

תֹוָרֶתָך,  עֹוְסֵקי  ַיד  ּבְ ְוֵזִדים  יִקים,  ַצּדִ ַיד  ּבְ ִעים  ּוְרׁשָ ְטהֹוִרים, 

יָת  ָעׂשִ֫ ָרֵאל  ִיׂשְ ָך  ּוְלַעּמְ עֹוָלֶמָך,  ּבְ ְוָקדֹוׁש  דֹול  ּגָ ם  ׁשֵ יָת  ָעׂשִ֫ ּוְלָך 

אּו ָבֶניָך ִלְדִביר  ְך ּבָ ַחר ּכָ ה. ְוַא֫ ַהּיֹום ַהּזֶ ׁשּוָעה ְגדֹוָלה ּוֻפְרָקן ּכְ ּתְ

ֵנרֹות  יקּו  ְוִהְדִל֫ ָך,  ׁשֶ ִמְקּדָ ֶאת  ְוִטֲהרּו  ֵהיָכֶלָך,  ֶאת  ּוִפּנּו  יֶתָך,  ּבֵ

ל  ּלּו ְלהֹודֹות ּוְלַהּלֵ ה ֵא֫ מֹוַנת ְיֵמי ֲחֻנּכָ ָך, ְוָקְבעּו ׁשְ ַחְצרֹות ׇקְדׁשֶ ּבְ

דֹול. ְמָך ַהּגָ ְלׁשִ

ם” )בראש העמוד( ּלָ וממשיכים ”ְוַעל ּכֻ

נּו  ְמָך ַמְלּכֵ א ׁשִ ְוִיְתַנּשֵׂ ַרְך ְוִיְתרֹוַמם  ִיְתּבָ ם  ּלָ ּכֻ ְוַעל 

ִמיד ְלעֹוָלם ָוֶעד. ּתָ

ְמָך  ָלה, ִויַהְללּו ִויָבְרכּו ֶאת ׁשִ ים יֹו֫דּוָך ּסֶ֫ ְוֹכל ַהַחּיִ

נּו  ְיׁשּוָעֵת֫ ָהֵאל  טֹוב,  י  ּכִ ְלעֹוָלם  ֱאֶמת  ּבֶ דֹול  ַהּגָ

ְרָקן – הישועה.  ים – )נמשך אל ”מודים” שלמעלה(. ַהּפֻ ּסִ ְוַעל ַהּנִ
ם – )על כל הטובות והנסים(.  ּלָ ְוַעל ּכֻ
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יהוה,  ה  ַאּתָ רּוְך  ּבָ ַהּטֹוב.  ָהֵאל  ָלה,  ֶס֫ נּו  ְוֶעְזָרֵת֫

ְמָך ּוְלָך ָנֶאה ְלהֹודֹות. ַהּטֹוב ׁשִ
...................................................................................................

בחזרת הש”ץ אומרים ברכת כהנים. לפני הברכה אומרים הכהנים בלחש:

יָתנּו ְלָבֵרְך ֶאת  ּוִ ּצִ ָרָכה זֹו ׁשֶ ֵהא ּבְ ּתְ ָפֶניָך יהוה ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו, ׁשֶ ְיִהי ָרצֹון ִמּלְ
ה ְוַעד עֹוָלם. ּה ִמְכׁשֹול ְוָעוׂן ֵמַעּתָ ֵלָמה, ְולֹא ִיְהֶיה ּבָ ָרָכה ׁשְ ָרֵאל ּבְ ָך ִיׂשְ ַעּמְ

אם עלו כהנים לדוכן קוראים להם: ּכֲֹהִנים 

)לכהן יחיד אין קוראים( והכהנים מברכים:

ֶמֶלְך  ֱאלֵֹהינּו  יהוה  ה  ַאּתָ רּוְך  ּבָ
תֹו  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ נּו  ׁשָ ִקּדְ ר  ֲאׁשֶ ָהעֹוָלם, 
ַעּמֹו  ֶאת  ְלָבֵרְך  נּו  ְוִצּוָ ַאֲהרֹן,  ל  ׁשֶ
ַאֲהָבה. )הקהל: ָאֵמן(  ָרֵאל ּבְ ִיׂשְ

והש”ץ מקריא מלה במלה:

ָך: )הקהל: ָאֵמן( ְמֶר֫ ֶרְכָך֘ יהוה ְוִיׁשְ ְיָבֽ
 : ּךָ ָניו ֵאֶליָך ִויֻחּנֶ֫ ָיֵאר יהוה ּפָ

)הקהל: ָאֵמן(

ָניו ֵאֶליָך א יהוה ּפָ ִיּשָׂ
לֹום:         )הקהל: ָאֵמן( ם ְלָך ׁשָ ְוָיׂשֵ

אם אין כהנים עולים לדוכן, 

אומר הש”ץ:

ְרֵכנּו  ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו, ּבָ
ּתֹוָרה  ּבַ ת  ׁשֶ ּלֶ ַהְמׁשֻ ָרָכה  ּבְ ּבַ
ָך,  ַעְבּדֶ ה  ֹמׁשֶ ְיֵדי  ַעל  תּוָבה  ַהּכְ
ּוָבָניו  ַאֲהרֹן  י  ִמּפִ ָהֲאמּוָרה 

ָאמּור: ָך, ּכָ ּכֲֹהִנים ַעם ְקדֹוׁשֶ

ָך:   ְמֶר֫ ֶרְכָך֮ יהוה ְוִיׁשְ ְיָבֽ
ן ְיִהי ָרצֹון( )הקהל: ּכֵ

 : ּךָ ָניו ֵאֶליָך ִויֻחּנֶ֫ ָיֵאר יהוה ּפָ
ן ְיִהי ָרצֹון( )הקהל: ּכֵ

ָניו ֵאֶליָך  א יהוה ּפָ ִיּשָׂ
ן ְיִהי ָרצֹון( לֹום: )הקהל: ּכֵ ם ְלָך ׁשָ ְוָיׂשֵ

לֹום” )בעמוד הבא(. ים ׁשָ והש”ץ ממשיך ”ׂשִ

נוהגים לומר בלחש לאחר ברכת כהנים 
)במקור תוקן עבור מי שחלם חלום ונפשו עגומה עליו(:

ים  ׂשִ ּתָ לֹום. ְיִהי ָרצֹון ׁשֶ ְמָך ׁשָ לֹום ְוׁשִ ה ׁשָ ְגבּוָרה, ַאּתָ רֹום ׁשֹוֵכן ּבִ ּמָ יר ּבַ ַאּדִ
לֹום. ֶמֶרת ׁשָ ים ּוְבָרָכה ְלִמׁשְ ָרֵאל ַחּיִ ית ִיׂשְ ָך ּבֵ ל ַעְמּ ָעֵלינּו ְוַעל ּכׇ

ל עֹוָלם” )בסוף העמוד הבא(. והכהנים ממשיכים ”ִרּבֹונֹו ׁשֶ

במדבר ו

ְמָך – ששמך טוב.  ָלה – לנצח. ַהּטֹוב ׁשִ ּסֶ
ת - המורכבת משלושה פסוקי ברכה.  ׁשֶ ּלֶ ַהְמׁשֻ

לֹום  ה ׁשָ ְגבּוָרה – הגבורה היא כביכול משכנו של ה’. ַאּתָ יר – חזק. ׁשֹוֵכן ּבִ ַאּדִ
לֹום – )”מלך שהשלום שלו”; ”שלום” הוא אחד  ְמָך ׁשָ – אתה מקור השלום. ְוׁשִ

הכינויים של הקב”ה(. 
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ז. ברכת שלום

ים ֵחן ָוֶחֶסד ְוַרֲחִמים  לֹום טֹוָבה ּוְבָרָכה, ַחּיִ ים ׁשָ ׂשִ

נּו  ּלָ ּכֻ ָאִבינּו  נּו  ְרֵכ֫ ּבָ ָך.  ַעּמֶ ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ּכׇ ְוַעל  ָעֵלינּו 

נּו יהוה  ּתָ ּלָ ֶניָך ָנַת֫ י ְבאֹור ּפָ ֶניָך, ּכִ אֹור ּפָ ֶאָחד ּבְ ּכְ

ֶסד, ּוְצָדָקה ּוְבָרָכה  ים ְוַאֲהַבת ֶח֫ ֱאלֵֹהינּו ּתֹוַרת ַחּיִ

ֵעיֶניָך  ּבְ ִיְהֶיה  ְוטֹוב  לֹום.  ְוׁשָ ים  ְוַחּיִ ְוַרֲחִמים 

ֵעת  ׇכל  ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ ָך  ַעּמְ ל  ּכׇ ֶאת  ּוְלָבֵרְך  נּו  ְלָבְרֵכ֫

ה יהוה, ַהְמָבֵרְך  רּוְך ַאּתָ לֹוֶמָך. ּבָ ׁשְ ָעה ּבִ ּוְבׇכל ׁשָ

לֹום. ָ ּשׁ ָרֵאל ּבַ ֶאת ַעּמֹו ִיׂשְ

ֹגֲאִלי: Ôיָך, יהוה צּוִרי ו ָפֶנ֫ Ôי ל ֶהְגיֹון ִלּבִ Ôָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ו Ôִיְהיּו ל

ְוִלְמַקְלַלי  ִמְרָמה,  ר  ּבֵ ִמּדַ ָפַתי  ּוׂשְ ֵמָרע  ְלׁשֹוִני  ְנֹצר  ֱאלַֹהי, 

תֹוָרֶתָך,  י ּבְ ַתח ִלּבִ ְהֶיה. ּפְ ָעָפר ַלּכֹל ּתִ י ּכֶ י ִתּדֹם, ְוַנְפׁשִ ַנְפׁשִ

ִבים ָעַלי  ִמים ְוַהחֹוׁשְ י. ְוׇכל ַהּקָ ְרּדֹף ַנְפׁשִ ְוַאֲחֵרי ִמְצֹוֶתיָך ּתִ

ְלַמַען  ה  ֲעׂשֵ ם.  ְבּתָ ַמֲחׁשַ ְוַקְלֵקל  ָרָעה, ְמֵהָרה ָהֵפר ֲעָצָתם 

תהלים יט

ברכות יז

...................................................................................................

לאחר ברכת כהנים אומרים הכהנים:

מֹו  ּכְ נּו  ִעּמָ ה  ֲעׂשֵ ה  ַאּתָ ַאף  ָעֵלינּו,  ַזְרּתָ  ּגָ ׁשֶּ ַמה  ינּו  ָעׂשִ עֹוָלם,  ל  ׁשֶ ִרּבֹונֹו 

ֶאת  ָך  ַעּמְ ֶאת  ּוָבֵרְך  ַמִים  ָ ַהּשׁ ִמן  ָך  ׇקְדׁשְ עֹון  ִמּמְ יָפה  ִק֫ ַהׁשְ נּו~  ֫ ִהְבַטְחּתָ ׁשֶ

ְעּתָ ַלֲאֹבֵתינּו ֶאֶרץ ָזַבת  ּבַ ר ִנׁשְ ֲאׁשֶ ה ָלנּו, ּכַ ר ָנַתּתָ ָרֵאל ְוֵאת ָהֲאָדָמה ֲאׁשֶ ִיׂשְ

ָחָלב ּוְדָבׁש:

יש נוהגים שמי שחלם חלום רע אומר כאן ’רבונו של עולם אני שלך’ 
וכו’ )לעיל עמ’ 130(.

דברים כו

ים ְוַאֲהַבת  ֶניָך – בפניך המאירות  )באהבתך הנגלית לנו(. ּתֹוַרת ַחּיִ ְבאֹור ּפָ
ֶחֶסד – התורה היא תורת חיים והיא מחנכת אותנו לאהבת חסד. 

ָעָפר – )שהכל  מֹור. ֵמָרע – מלדבר רע. ִתּדֹם – תשתוק )ולא תענה(. ּכֶ ְנֹצר – ׁשְ
ה – )את בקשתי(.  דורכים עליו, ואינו נעלב(. ֲעׂשֵ
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ה ְלַמַען  ה ְלַמַען ּתֹוָרֶתָך, ֲעׂשֵ ה ְלַמַען ְיִמיֶנָך, ֲעׂשֵ ֶמָך, ֲעׂשֵ ׁשְ

ִני:  יָעה ְיִמיְנָך ַוֲעֵנ֫ ֶתָך. ְלַמַען ֵיָחְלצּון ְיִדיֶדיָך הֹוׁשִ֫ ָ ְקֻדּשׁ

ֹגֲאִלי: Ôיָך, יהוה צּוִרי ו ָפֶנ֫ Ôי ל ֶהְגיֹון ִלּבִ Ôָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ו Ôִיְהיּו ל

לפני ”עושה שלום” כורע ופוסע שלוש פסיעות אחורנית ומחווה קידה לשמאל, 

לימין ולאמצע, ושוהה מעט לפני שחוזר למקומו. 

בתפילה בציבור חוזר למקומו לקראת התחלת הקדושה )עמ’ 487(.

לֹום ָעֵלינּו  ה ׁשָ ְמרֹוָמיו, הּוא ַיֲעׂשֶ לֹום ּבִ ה ׁשָ ֹעׂשֶ

ָרֵאל, ְוִאְמרּו ָאֵמן. ל ִיׂשְ ְוַעל ּכׇ

ׁש  ְקּדָ ית ַהּמִ ֶנה ּבֵ ּבָ ּיִ ָפֶניָך יהוה ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו, ׁשֶ ְיִהי ָרצֹון ִמּלְ

יֵמי עֹוָלם  ִיְרָאה ּכִ ם ַנֲעׇבְדָך ּבְ תֹוָרֶתָך. ְוׁשָ ְמֵהָרה ְבָיֵמינּו, ְוֵתן ֶחְלֵקנּו ּבְ ּבִ

יֵמי  ּכִ ָלִים  ִוירּוׁשָ ְיהּוָדה  ִמְנַחת  ַליהוה  ְוָעְרָבה  ַקְדמֹוִנּיֹות.  ִנים  ּוְכׁשָ

ת: ִנים ַקְדֹמִניֹּ עֹוָלם ּוְכׁשָ

שליח ציבור חוזר על תפילת העמידה )עמ’ 486(.

אחרי חזרת הש”ץ, קדיש תתקבל )עמ’ 105( אין כאלהינו )עמ’ 116( 

עד סוף התפילה.

תהלים ס

שם יט

אבות פרק ה

מלאכי ג

ְלַמַען ְיִמיֶנָך – )ימין ה’ הרוממה(. ֵיָחְלצּון – יינצלו. ְיִדיֶדיָך – ישראל. ְוֶהְגיֹון 
י – מחשבות לבי.  ִלּבִ

תֹוָרֶתָך – שנהיה עוסקים בתורה. ְוֵתן ֶחְלֵקנּו ּבְ
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תפילת שבע ליום טוב

קידוש לליל יום טוב

נטילת לולב

סדר הקפות

הזכרת נשמות

מוסף לשלוש רגלים

קידושא רבה ליום טוב

פיוטי טל

פיוטי גשם

הושענות
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תפילת  את  מתחילים  ולכן  לתפילה,  ’גאולה’  להסמיך  צריך  ובשחרית  בערבית 

אחורה  צעדים  שלושה  פוסעים  שמע.  קריאת  ברכות  סיום  לאחר  מיד  העמידה 

ישרה”.  ”רגל  לזו,  זו  הרגליים  את  ומצמידים  למקום,  צעדים  בשלושה  וחוזרים 

כח  כל  את  מרכזים  בסידור.  רק  מסתכלים  או  עצומות  בעיניים  בלחש  מתפללים 

הכוונה בעת התפילה. אין לזוז מן המקום, ואין להפסיק אף לא לדבר שבקדושה.

במילה  הברכיים  את  כופפים  ובסופה,  אבות  ברכת  שבתחילת  ה’”  אתה  ב”ברוך 

”ברוך”, משתחווים במילה ”אתה”, ומזדקפים ואומרים את השם. 

בתפילת מנחה נוהגים להוסיף:

֮בּו ֹגֶדל ֵלאלֵֹהינּו: ם יהוה ֶאְקָרא, ָה֫ י ׁשֵ ּכִ

ָך: ֶת֫ ִהּלָ יד ּתְ ח, ּוִפי ַיּגִ ְפּתָ ָפַתי ּתִ ֲאֹדָני ׂשְ

א. אבות

ה יהוה ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו, ֱאלֵֹהי  רּוְך ַאּתָ ּבָ

דֹול  ַאְבָרָהם, ֱאלֵֹהי ִיְצָחק, ֵואלֵֹהי ַיֲעֹקב, ָהֵאל ַהּגָ

ּבֹור ְוַהּנֹוָרא, ֵאל ֶעְליֹון, ּגֹוֵמל ֲחָסִדים טֹוִבים,  ַהּגִ

ְוקֹוֵנה ַהּכֹל, ְוזֹוֵכר ַחְסֵדי ָאבֹות ּוֵמִביא גֹוֵאל ִלְבֵני 

ַאֲהָבה. מֹו ּבְ ְבֵניֶהם ְלַמַען ׁשְ

יהוה,  ה  ַאּתָ רּוְך  ּבָ ּוָמֵגן.  יַע  ּומֹוׁשִ עֹוֵזר  ֶמֶלְך 

ָמֵגן ַאְבָרָהם.

ב. גבורות

֮ה,  ַאּתָ ֵמִתים  ה  ְמַחּיֵ ֲאֹדָני,  ְלעֹוָלם,  ּבֹור  ּגִ ה  ַאּתָ

יַע, ַרב ְלהֹוׁשִ

דברים לב

תהלים נא

הרגשתנו.  מצד   – ְוַהּנֹוָרא  מעשיו.  מצד   – ּבֹור  ַהּגִ עצמותו.  מצד   – דֹול  ַהּגָ
ְוקֹוֵנה – ובורא. 

יַע – מחלצו מצרה. ּוָמֵגן – מפני פגע שלא יבוא.  עֹוֵזר – לאדם במאמציו. ּומֹוׁשִ
יַע – רב יכולת להושיע.  ַרב ְלהֹוׁשִ
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מתחילים להזכיר ”מוריד הטל” בתפילת מוסף של יום ראשון של פסח, ו”משיב 
הרוח” בתפילת מוסף של שמיני עצרת.

חוזר   - הברכה  סיים  ואם  הברכה,  לראש  חוזר  הגשם”  ”מוריד  בקיץ  ואמר  טעה 
לראש התפילה. אבל בחורף אם טעה ואמר ”מוריד הטל” וכבר אמר ”ברוך אתה 
ה’” של החתימה - אינו חוזר. נזכר לפני שסיים את הברכה, יאמר שם ”משיב הרוח 

ומוריד הגשם” וימשיך.

בקיץ:

ל, מֹוִריד ַהּטַ
בחורף:

ם, ׁשֶ יב ָהרּוַח ּומֹוִריד ַהּגֶ ִ ַמּשׁ

ים,  ַרֲחִמים ַרּבִ ה ֵמִתים ּבְ ֶחֶסד, ְמַחּיֵ ים ּבְ ל ַחּיִ ְמַכְלּכֵ

ֲאסּוִרים,  יר  ּוַמּתִ חֹוִלים,  ְורֹוֵפא  נֹוְפִלים,  סֹוֵמְך 

בּורֹות  ַעל ּגְ ֵני ָעָפר. ִמי ָכמֹוָך ּבַ ם ֱאמּוָנתֹו ִליׁשֵ ּוְמַקּיֵ

ה ּוַמְצִמיַח ְיׁשּוָעה. ְך, ֶמֶלְך ֵמִמית ּוְמַחּיֶ ּוִמי ֫דֹוֶמה ּלָ

יהוה,  ה  ַאּתָ רּוְך  ּבָ ֵמִתים.  ְלַהֲחיֹות  ה  ַאּתָ ְוֶנֱאָמן 

ִתים. ה ַהּמֵ ְמַחּיֵ
כשמגיע הש”ץ לברכת קדושת השם, עומדים ואומרים ”קדושה”.

יב ָהרּוַח – עושה שתהא רוח נושבת.  ִ ַמּשׁ
בּורֹות – )הגבורות  ַעל ּגְ ֵני ָעָפר – לשוכני עפר. ּבַ ֱאמּוָנתֹו – הבטחתו. ִליׁשֵ

שנאמרו לעיל: מחיה מתים, משיב הרוח, מכלכל חיים וכו’(. 

סֹוד  יַח  ׂשִ ֹנַעם  ּכְ והערצה.  קדושה  דברי  לפניך  נאמר   – ְוַנֲעִריָצְך  ְך  יׁשָ ַנְקּדִ
 – ים  ׁשִ ּלְ ַהְמׁשַ הקדושים.  המלאכים  אסיפת  שיחת  כנעימת   – ֹקֶדׁש  ְרֵפי  ׂשַ

האומרים שלוש פעמים. 

...................................................................................................

קדושה

ים  ׁשִ ּלְ ְרֵפי ֹקֶדׁש ַהְמׁשַ יַח סֹוד ׂשַ ֹנַעם ׂשִ ְך ְוַנֲעִריָצְך ּכְ יׁשָ ַנְקּדִ

תּוב ַעל ַיד ְנִביֶאָך~ ְוָקָרא ֶזה ֶאל ֶזה ְוָאַמר~  ּכָ ה, ּכַ ָ ְלָך ְקֻדּשׁ

בֹודֹו: ָקדֹוׁש, ָקדֹוׁש, ָקדֹוׁש יהוה ְצָבאֹות, ְמלֹא ׇכל ָהָאֶרץ ּכְ

ישעיה ו

בשחרית:

יר  דֹול ַאִדּ קֹול ַרַעׁש ָגּ  ָאז ְבּ

ִמיִעים קֹול,  ְוָחָזק ַמְשׁ

במנחה:

ִחים,  ּבְ ָתם ְמׁשַ ְלֻעּמָ

ְואֹוְמִרים~ 
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ג. קדושת השם

יֹום  ׇכל  ּבְ ים  ּוְקדֹוׁשִ ָקדֹוׁש,  ְמָך  ְוׁשִ ָקדֹוׁש  ה  ַאּתָ

ה.  ּתָ ָא֫ ְוָקדֹוׁש  דֹול  ּגָ ֶמֶלְך  ֵאל  י  ּכִ ָלה,  ּסֶ לּוָך  ְיַהּלְ

דֹוׁש.  ה יהוה, ָהֵאל ַהּקָ רּוְך ַאּתָ ּבָ

ד. קדושת היום

אֹוָתנּו  ָאַהְבּתָ  ים,  ָהַעּמִ ל  ִמּכׇ נּו  ְבַחְרּתָ ה  ַאּתָ

נּו  ּתָ ׁשְ ׁשֹונֹות, ְוִקּדַ ל ַהּלְ נּו ִמּכׇ נּו, ְורֹוַמְמּתָ ְוָרִציָת ּבָ

ְמָך  ְוׁשִ ַלֲעבֹוָדֶתָך,  נּו  ַמְלּכֵ נּו  ְוֵקַרְבּתָ ִמְצֹוֶתיָך,  ּבְ

דֹוׁש ָעֵלינּו ָקָראָת. דֹול ְוַהּקָ ַהּגָ

ים – מלאכי הקודש )וגם ישראל המקדשים את שמך(.  ּוְקדֹוׁשִ

...................................................................................................

המשך קדושה

ָרִפים,  ת ְשׂ ִאים ְלֻעּמַ ׂ ִמְתַנּשְ

ִחים,  ּבְ ָתם ְמׁשַ ְלֻעּמָ

בֹוד  רּוְך ּכְ ְואֹוְמִרים~ ּבָ

קֹומֹו: יהוה ִמּמְ

נּו תֹוִפיַע קֹוְמָך ַמְלּכֵ ִמּמְ

ים  ְמַחּכִ י  ּכִ ָעֵלינּו,  ְוִתְמלְֹך 

ְמלְֹך  ִתּ ָמַתי  ָלְך.  ֲאַנְחנּו 

ָיֵמינּו  ְבּ ָקרֹוב  ְבּ ִצּיֹון,  ְבּ

ַלִים  ְירּוׁשָ תֹוְך  ְבּ ׁש  ְוִתְתַקֵדּ ל  ֵדּ ְתַגּ ִתּ ן.  ֹכּ ְשׁ ִתּ ָוֶעד  ְלעֹוָלם 

ַצח ְנָצִחים. ְוֵעיֵנינּו ִתְרֶאיָנה ַמְלכּוֶתָך  ִעיְרָך ְלדֹור ָודֹור ּוְל֫נֵ

יַח ִצְדֶקָך: ִיְמלְֹך  ָך ַעל ְיֵדי ָדִוד ְמִשׁ ִשיֵרי ֻעֶזּ ָבר ָהָאמּור ְבּ ָדּ ּכַ

לּוָיּה: וממשיך: ”אתה  Ôדֹר ָודֹר, ַהל Ôעֹוָלם, ֱאלַֹהִיְך ִצּיֹון ל Ôיהוה ל
קדוש” )בראש העמוד(

יחזקאל ג

תהלים קמו

בֹוד יהוה  רּוְך ּכְ ּבָ

קֹומֹו:  ִמּמְ

תּוב  ָך ּכָ ּוְבִדְבֵרי ׇקְדׁשְ

ֵלאֹמר~ ִיְמלְֹך יהוה 

ְלעֹוָלם, ֱאלַֹהִיְך ִצּיֹון ְלדֹר 

ָודֹר, ַהְללּוָיּה:
וממשיך: ”אתה קדוש” )בראש העמוד(

מנחה:שחרית:
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הבדלה 

ֵדנּו  ַלּמְ ַוּתְ ִצְדֶקָך,  ֵטי  ּפְ ִמׁשְ ֶאת  ֱאלֵֹהינּו  יהוה  ַוּתֹוִדיֵענּו 

ִטים  ּפָ ִמׁשְ ֱאלֵֹהינּו  יהוה  ָלנּו  ן  ּתֶ ַוּתִ ְרצֹוֶנָך,  י  ֻחּקֵ ַלֲעׂשֹות 

י  ְנִחיֵלנּו ְזַמּנֵ ים ּוִמְצֹות טֹוִבים, ַוּתַ ִרים ְותֹורֹות ֱאֶמת, ֻחּקִ ְיׁשָ

ת  ּבָ ׁשַ ת  ַ ְקֻדּשׁ נּו  ַוּתֹוִריׁשֵ ְנָדָבה,  י  ְוַחּגֵ ֹקֶדׁש  ּומֹוֲעֵדי  ׂשֹון  ׂשָ

ין  ּבֵ ֱאלֵֹהינּו  יהוה  ל  ְבּדֵ ַוּתַ ָהֶרֶגל.  ַוֲחִגיַגת  מֹוֵעד  ּוְכבֹוד 

ין יֹום  ים, ּבֵ ָרֵאל ָלַעּמִ ין ִיׂשְ ְך, ּבֵ ין אֹור ְלֹחׁשֶ ֹקֶֹדׁש ְלֹחל, ּבֵ

ת  ַ ת ִלְקֻדּשׁ ּבָ ת ׁשַ ַ ין ְקֻדּשׁ ה. ּבֵ ֲעׂשֶ ת ְיֵמי ַהּמַ ׁשֶ ִביִעי ְלׁשֵ ְ ַהּשׁ

ה  ֲעׂשֶ ת ְיֵמי ַהַמּ ׁשֶ ֵ ִביִעי ִמּשׁ ְ , ְוֶאת יֹום ַהּשׁ ְלּתָ יֹום טֹוב ִהְבּדַ

ֶתָך.  ָ ְקֻדּשׁ ָרֵאל ּבִ ָך ִיׂשְ ּתָ ֶאת ַעּמְ ׁשְ ְלּתָ ְוִקּדַ , ִהְבּדַ ּתָ ׁשְ ִקּדַ

וממשיכים: ”ותתן לנו” )בראש העמוד(

כשיום טוב חל במוצאי שבת אומרים כאן ”ותודיענו” )בתחתית העמוד(.

תֹות  ּבָ )בשבת~ ׁשַ ַאֲהָבה  ּבְ ֱאלֵֹהינּו  יהוה  ָלנּו  ן  ּתֶ ַוּתִ
ׂשֹון,  ים ְלׂשָ ים ּוְזַמּנִ ְמָחה, ַחּגִ ִלְמנּוָחה ּו( מֹוֲעִדים ְלׂשִ

ֶאת יֹום 

ה ְוֶאת יֹום,  ת ַהּזֶ ּבָ בשבת~ ַהׁשַ

ה, ְזַמן ֵחרּוֵתנּו,  ּצֹות ַהּזֶ בפסח~ ַחג ַהּמַ

ן ּתֹוָרֵתנּו,  ה, ְזַמן ַמּתַ ֻבעֹות ַהּזֶ ָ בשבועות~ ַחג ַהּשׁ

ְמָחֵתנּו,  ה, ְזַמן ׂשִ ּכֹות ַהּזֶ בסוכות~ ַחג ַהּסֻ

ְמָחֵתנּו,  ה, ְזַמן ׂשִ ִמיִני ֲעֶצֶרת ַהַחג ַהּזֶ בשמע”צ~ ׁשְ

ַאֲהָבה( ִמְקָרא ֹקֶדׁש, ֵזֶכר ִליִציַאת ִמְצָרִים. )בשבת~ ּבְ

יַע ְוֵיָרֶאה ְוֵיָרֶצה  ֫ ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו, ַיֲעֶלה ְוָיבֹוא ְוַיּגִ

ֲאבֹוֵתינּו  ְוִזְכרֹון  ּוִפְקדֹוֵננּו  ִזְכרֹוֵננּו  ֵכר  ְוִיּזָ ֵקד  ְוִיּפָ ַמע  ָ ְוִיּשׁ

ָך  ַלִים ִעיר ׇקְדׁשֶ ָך ְוִזְכרֹון ְירּוׁשָ ֫ ִוד ַעְבּדֶ ן ּדָ יַח ּבֶ ְוִזְכרֹון ָמׁשִ

ְוֵיָרֶצה – ויתקבל ברצון. 
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ָרֵאל, ְלָפֶניָך, ִלְפֵלָטה ְלטֹוָבה ְלֵחן  ית ִיׂשְ ָך ּבֵ ל ַעּמְ ְוִזְכרֹון ּכׇ

יֹום לֹום ּבְ ים ּוְלׁשָ ּוְלֶחֶסד ּוְלַרֲחִמים ְלַחּיִ
ה.  ּצֹות ַהּזֶ בפסח~ ַחג ַהּמַ

ה. ֻבעֹות ַהּזֶ ָ בשבועות~ ַחג ַהּשׁ

ה.  ּכֹות ַהּזֶ בסוכות~ ַחג ַהּסֻ

ה. ִמיִני ֲעֶצֶרת ַהַחג ַהּזֶ בשמיני עצרת~ ׁשְ

ִלְבָרָכה,  בֹו  ּוׇפְקֵדנּו  ְלטֹוָבה,  ּבֹו  ֱאלֵֹהינּו  יהוה  ׇזְכֵרנּו 

ים טֹוִבים. ּוִבְדַבר ְיׁשּוָעה ְוַרֲחִמים חּוס  יֵענּו בֹו ְלַחּיִ ְוהֹוׁשִ

י ֵאל ֶמֶלְך  י ֵאֶליָך ֵעיֵנינּו, ּכִ יֵענּו, ּכִ נּו ְוַרֵחם ָעֵלינּו ְוהֹוׁשִ ְוׇחּנֵ

ה. ַחּנּון ְוַרחּום ָאּתָ

ים  ת מֹוֲעֶדיָך ְלַחּיִ ְרּכַ יֵאנּו יהוה ֱאלֵֹהינּו ֶאת ּבִ ְוַהּשִׂ

ר ָרִציָת ְוָאַמְרּתָ  ֲאׁשֶ ׂשֹון, ּכַ ְמָחה ּוְלׂשָ לֹום, ְלׂשִ ּוְלׁשָ

ָנא  ְרֵצה  ֲאבֹוֵתינּו,  ֵואלֵֹהי  ֱאלֵֹהינּו  )בשבת~  ְלָבְרֵכנּו, 

תֹוָרֶתָך,  ִמְצֹוֶתיָך ְוֵתן ֶחְלֵקנּו ּבְ נּו ּבְ ׁשֵ ִבְמנּוָחֵתנּו( ַקּדְ

ְוַטֵהר  יׁשּוָעֶתָך,  ּבִ נּו  ַנְפׁשֵ ח  ּמַ ְוׂשַ ִמּטּוֶבָך  ֵענּו  ּבְ ׂשַ

ֱאלֵֹהינּו  יהוה  ְוַהְנִחיֵלנּו  ֱאֶמת.  ּבֶ ָך  ְלׇעְבּדְ נּו  ִלּבֵ

)בשבת~  ׂשֹון  ּוְבׂשָ ְמָחה  ׂשִ ּבְ ּוְבָרצֹון(  ַאֲהָבה  ּבְ )בשבת~ 

ָרֵאל  ִיׂשְ ׇכל  ְבָך  ְמחּו  ְוִיׂשְ ָך,  ׇקְדׁשֶ מֹוֲעֵדי  ּו(  ת  ּבָ ׁשַ

)בשבת~  ׁש  ְמַקּדֵ יהוה,  ה  ַאּתָ רּוְך  ּבָ ֶמָך.  ׁשְ י  ׁשֵ ְמַקּדְ

ים. ַמּנִ ָרֵאל ְוַהְזּ ת ְו( ִיׂשְ ּבָ ַ ַהּשׁ

ה. עבודה

ָתם  ְוִלְתִפּלָ ָרֵאל  ִיׂשְ ָך  ַעּמְ ּבְ ֱאלֵֹהינּו  יהוה  ְרֵצה 

י  ֵ ְוִאּשׁ יֶתָך,  ּבֵ ִלְדִביר  ָהֲעבֹוָדה  ֶאת  ב  ְוָהׁשֵ ֵעה,  ׁשְ

ִלְפֵליָטה – להצלה.
יֵאנּו – והעניקנו )תן לנו במתנה(.  ְוַהּשִׂ

ֵנה. ָהֲעבֹוָדה – )בבית המקדש: הקרבנות(. ִלְדִביר  ֵעה – ּפְ ְרֵצה – יהי לרצון. ׁשְ
י – וקרבנות.  ֵ - להיכל )כינוי לבית המקדש(. ְוִאּשׁ
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ָרצֹון,  ּבְ ל  ְתַקּבֵ ַאֲהָבה  ּבְ ְמֵהָרה  ָתם  ּוְתִפּלָ ָרֵאל  ִיׂשְ

ָך. ָרֵאל ַעּמֶ ִמיד ֲעבֹוַדת ִיׂשְ ּוְתִהי ְלָרצֹון ּתָ

רּוְך  ּבָ ַרֲחִמים.  ּבְ ְלִצּיֹון  ׁשּוְבָך  ּבְ ֵעיֵנינּו  ְוֶתֱחֶזיָנה 

ִכיָנתֹו ְלִצּיֹון. ֲחִזיר ׁשְ ה יהוה, ַהּמַ ַאּתָ

יח. הודאה

כורעים ושוחים בתחילת ברכת ההודאה ומזדקפים באמירת השם, ובסוף הברכה 
כופפים את הברכיים במילה ”ברוך”, שוחים במילה ”אתה”, ומזדקפים ואומרים 

את השם. 
כשהש”ץ מתחיל ”מודים” הקהל ׁשוחה אתו ואומר ”מודים דרבנן”.

ה  ַאּתָ מֹוִדים ֲאַנְחנּו ָלְך ׁשָ

הּוא יהוה ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי 

ָוֶעד,  ְלעֹוָלם  ֲאבֹוֵתינּו 

ֵענּו  ִיׁשְ ָמֵגן  ינּו,  ַחּיֵ צּור 

ָודֹור. ְלדֹור  הּוא  ה  ַאּתָ

ֶתָך ִהּלָ ר ּתְ ָך ּוְנַסּפֵ נֹוֶדה ּלְ

סּוִרים  ַהּמְ ינּו  ַחּיֵ ַעל 

מֹוֵתינּו  ִנׁשְ ְוַעל  ָיֶדָך,  ּבְ

יָך  קּודֹות ָלְך, ְוַעל ִנּסֶ ַהּפְ

ְוַעל נּו,  ִעּמָ יֹום  ׇכל  ּבְ ׁשֶ

מודים דרבנן

ה  ַאּתָ מֹוִדים ֲאַנְחנּו ָלְך ׁשָ

הּוא יהוה ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי 

ר,  ׂשָ ֲאבֹוֵתינּו, ֱאלֵֹהי ׇכל ּבָ

ית.  ֵראׁשִ ּבְ יֹוֵצר  יֹוְצֵרנּו, 

ְמָך  ְלׁשִ ְוהֹוָדאֹות  ָרכֹות  ּבְ

ַעל  דֹוׁש  ְוַהּקָ דֹול  ַהּגָ

ן  ּכֵ נּו.  ְמּתָ ְוִקּיַ ֶהֱחִייָתנּו  ׁשֶ

ְוֶתֱאֹסף  ֵמנּו  ּוְתַקּיְ נּו  ַחּיֵ ּתְ

ָך  ֻלּיֹוֵתינּו ְלַחְצרֹות ׇקְדׁשֶ ּגָ

ְוַלֲעׂשֹות  יָך  ֻחּקֶ ֹמר  ִלׁשְ

ֵלָבב ּבְ ָך  ּוְלׇעְבּדְ ְרצֹוֶנָך 

ְוטֹובֹוֶתיָך  ִנְפְלאֹוֶתיָך 

ָוֹבֶקר  ֶעֶרב  ֵעת,  ׇכל  ּבְ ׁשֶ

מֹוִדים  ָאנּו  ׁשֶ ַעל  ֵלם,  ׁשָ

רּוְך ֵאל ַההֹוָדאֹות. ָלְך. ּבָ

ְוֶתֱחֶזיָנה – ותראינה. 
המופקדות   – ָלְך  קּודֹות  ַהּפְ לנו.  ומושיע  מגן   – ֵענּו  ִיׁשְ ָמֵגן  חוזק.   – צּור 
)כפיקדון(. ֶעֶרב ָוֹבֶקר ְוָצֳהָרִים – )מודים אנחנו לך(. ַהּטֹוב – )אתה הוא הטוב(. 

ָך – לבית המקדש,  ית – בורא העולם יש מאין. ְלַחְצרֹות ָקְדׁשֶ ֵראׁשִ יֹוֵצר ּבְ
ָאנּו מֹוִדים ָלְך – )מודים אנחנו לך על שזכינו להודות לך(.  לירושלים. ַעל ׁשֶ
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י  ּכִ ְוַהְמַרֵחם  ַרֲחֶמיָך,  י לֹא ָכלּו֘  ּכִ ָרִים. ַהּטֹוב  ְוָצה�

ינּו ָלְך. י ֵמעֹוָלם ִקּוִ ּמּו ֲחָסֶדיָך, ּכִ לֹא ַת֫

נּו  ְמָך ַמְלּכֵ א ׁשִ ְוִיְתַנּשֵׂ ַרְך ְוִיְתרֹוַמם  ִיְתּבָ ם  ּלָ ּכֻ ְוַעל 

ִמיד ְלעֹוָלם ָוֶעד. ּתָ

ְמָך  ָלה, ִויַהְללּו ִויָבְרכּו ֶאת ׁשִ ים יֹו֫דּוָך ּסֶ֫ ְוֹכל ַהַחּיִ

נּו  ְיׁשּוָעֵת֫ ָהֵאל  טֹוב,  י  ּכִ ְלעֹוָלם  ֱאֶמת  ּבֶ דֹול  ַהּגָ

יהוה,  ה  ַאּתָ רּוְך  ּבָ ַהּטֹוב.  ָהֵאל  ָלה,  ֶס֫ נּו  ְוֶעְזָרֵת֫

ְמָך ּוְלָך ָנֶאה ְלהֹודֹות. ַהּטֹוב ׁשִ
בחזרת הש”ץ של שחרית אומרים כאן ברכת כהנים.

ם – )על כל הטובות והנסים(.  ּלָ ְוַעל ּכֻ
ְמָך – ששמך טוב.  ָלה – לנצח. ַהּטֹוב ׁשִ ּסֶ

ת - המורכבת משלושה פסוקי ברכה.  ׁשֶ ּלֶ ַהְמׁשֻ

...................................................................................................

בחזרת הש”ץ אומרים ברכת כהנים. לפני הברכה אומרים הכהנים בלחש:

יָתנּו ְלָבֵרְך ֶאת  ּוִ ּצִ ָרָכה זֹו ׁשֶ ֵהא ּבְ ּתְ ָפֶניָך יהוה ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו, ׁשֶ ְיִהי ָרצֹון ִמּלְ
ה ְוַעד עֹוָלם. ּה ִמְכׁשֹול ְוָעוׂן ֵמַעּתָ ֵלָמה, ְולֹא ִיְהֶיה ּבָ ָרָכה ׁשְ ָרֵאל ּבְ ָך ִיׂשְ ַעּמְ

אם עלו כהנים לדוכן קוראים להם: ּכֲֹהִנים 

)לכהן יחיד אין קוראים( והכהנים מברכים:

ֶמֶלְך  ֱאלֵֹהינּו  יהוה  ה  ַאּתָ רּוְך  ּבָ
תֹו  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ נּו  ׁשָ ִקּדְ ר  ֲאׁשֶ ָהעֹוָלם, 
ַעּמֹו  ֶאת  ְלָבֵרְך  נּו  ְוִצּוָ ַאֲהרֹן,  ל  ׁשֶ
ַאֲהָבה. )הקהל: ָאֵמן(  ָרֵאל ּבְ ִיׂשְ

והש”ץ מקריא מלה במלה:

ָך: )הקהל: ָאֵמן( ְמֶר֫ ֶרְכָך֘ יהוה ְוִיׁשְ ְיָבֽ
 : ּךָ ָניו ֵאֶליָך ִויֻחּנֶ֫ ָיֵאר יהוה ּפָ

)הקהל: ָאֵמן(

ָניו ֵאֶליָך א יהוה ּפָ ִיּשָׂ
לֹום:         )הקהל: ָאֵמן( ם ְלָך ׁשָ ְוָיׂשֵ

אם אין כהנים עולים לדוכן, 

אומר הש”ץ:

ְרֵכנּו  ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו, ּבָ
ּתֹוָרה  ּבַ ת  ׁשֶ ּלֶ ַהְמׁשֻ ָרָכה  ּבְ ּבַ
ָך,  ַעְבּדֶ ה  ֹמׁשֶ ְיֵדי  ַעל  תּוָבה  ַהּכְ
ּוָבָניו  ַאֲהרֹן  י  ִמּפִ ָהֲאמּוָרה 

ָאמּור: ָך, ּכָ ּכֲֹהִנים ַעם ְקדֹוׁשֶ

ָך:   ְמֶר֫ ֶרְכָך֮ יהוה ְוִיׁשְ ְיָבֽ
ן ְיִהי ָרצֹון( )הקהל: ּכֵ

 : ּךָ ָניו ֵאֶליָך ִויֻחּנֶ֫ ָיֵאר יהוה ּפָ
ן ְיִהי ָרצֹון( )הקהל: ּכֵ

ָניו ֵאֶליָך  א יהוה ּפָ ִיּשָׂ
ן ְיִהי ָרצֹון( לֹום: )הקהל: ּכֵ ם ְלָך ׁשָ ְוָיׂשֵ

לֹום” )בעמוד הבא( ים ׁשָ והש”ץ ממשיך ”ׂשִ

במדבר ו
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ז. ברכת שלום

ָוֶחֶסד ֵחן  ים  ַחּיִ ּוְבָרָכה,  טֹוָבה  לֹום  ׁשָ ים  ׂשִ

ְרֵכנּו  ּבָ ָך.  ַעּמֶ ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ּכׇ ְוַעל  ָעֵלינּו  ְוַרֲחִמים 

ֶניָך  ּפָ ְבאֹור  י  ּכִ ֶניָך,  ּפָ אֹור  ּבְ ֶאָחד  ּכְ נּו  ּלָ ּכֻ ָאִבינּו 

ְוַאֲהַבת ֶחֶסד  ים  ַחּיִ ּתֹוַרת  נּו יהוה ֱאלֵֹהינּו  ּלָ ָנַתּתָ 

ְוטֹוב  לֹום.  ְוׁשָ ים  ְוַחּיִ ְוַרֲחִמים  ּוְבָרָכה  ּוְצָדָקה 

ָרֵאל  ָך ִיׂשְ ל ַעּמְ ֵעיֶניָך ְלָבְרֵכנּו ּוְלָבֵרְך ֶאת ּכׇ ִיְהֶיה ּבְ

ה יהוה,  רּוְך ַאּתָ לֹוֶמָך. ּבָ ׁשְ ָעה ּבִ ׇכל ֵעת ּוְבׇכל ׁשָ ּבְ

לֹום. ָ ּשׁ ָרֵאל ּבַ ַהְמָבֵרְך ֶאת ַעּמֹו ִיׂשְ
ֹגֲאִלי: Ôיָך, יהוה צּוִרי ו ָפֶנ֫ Ôי ל ֶהְגיֹון ִלּבִ Ôָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ו Ôִיְהיּו ל

ְוִלְמַקְלַלי  ִמְרָמה,  ר  ּבֵ ִמּדַ ָפַתי  ּוׂשְ ֵמָרע  ְלׁשֹוִני  ְנֹצר  ֱאלַֹהי, 

תֹוָרֶתָך,  י ּבְ ַתח ִלּבִ ְהֶיה. ּפְ ָעָפר ַלּכֹל ּתִ י ּכֶ י ִתּדֹם, ְוַנְפׁשִ ַנְפׁשִ

תהלים יט

ברכות יז

לֹום  ה ׁשָ ְגבּוָרה – הגבורה היא כביכול משכנו של ה’. ַאּתָ יר – חזק. ׁשֹוֵכן ּבִ ַאּדִ
לֹום – )”מלך שהשלום שלו”; ”שלום” הוא אחד  ְמָך ׁשָ – אתה מקור השלום. ְוׁשִ

הכינויים של הקב”ה(. 

ים ְוַאֲהַבת  ֶניָך – בפניך המאירות  )באהבתך הנגלית לנו(. ּתֹוַרת ַחּיִ ְבאֹור ּפָ
ֶחֶסד – התורה היא תורת חיים והיא מחנכת אותנו לאהבת חסד. 

ָעָפר – )שהכל  מֹור. ֵמָרע – מלדבר רע. ִתּדֹם – תשתוק )ולא תענה(. ּכֶ ְנֹצר – ׁשְ
דורכים עליו, ואינו נעלב(. 

...................................................................................................

נוהגים לומר בלחש לאחר ברכת כהנים 
)במקור תוקן עבור מי שחלם חלום ונפשו עגומה עליו(:

ים  ׂשִ ּתָ לֹום. ְיִהי ָרצֹון ׁשֶ ְמָך ׁשָ לֹום ְוׁשִ ה ׁשָ ְגבּוָרה, ַאּתָ רֹום ׁשֹוֵכן ּבִ ּמָ יר ּבַ ַאּדִ
לֹום. ֶמֶרת ׁשָ ים ּוְבָרָכה ְלִמׁשְ ָרֵאל ַחּיִ ית ִיׂשְ ָך ּבֵ ל ַעְמּ ָעֵלינּו ְוַעל ּכׇ

וכהנים ממשיכים:

מֹו  ּכְ נּו  ִעּמָ ה  ֲעׂשֵ ה  ַאּתָ ַאף  ָעֵלינּו,  ַזְרּתָ  ּגָ ׁשֶּ ַמה  ינּו  ָעׂשִ עֹוָלם,  ל  ׁשֶ ִרּבֹונֹו 

ֶאת  ָך  ַעּמְ ֶאת  ּוָבֵרְך  ַמִים  ָ ַהּשׁ ִמן  ָך  ׇקְדׁשְ עֹון  ִמּמְ יָפה  ִק֫ ַהׁשְ נּו~  ֫ ִהְבַטְחּתָ ׁשֶ

ְעּתָ ַלֲאֹבֵתינּו ֶאֶרץ ָזַבת  ּבַ ר ִנׁשְ ֲאׁשֶ ה ָלנּו, ּכַ ר ָנַתּתָ ָרֵאל ְוֵאת ָהֲאָדָמה ֲאׁשֶ ִיׂשְ

ָחָלב ּוְדָבׁש:
יש נוהגים שמי שחלם חלום רע אומר כאן ’רבונו של עולם אני שלך’ וכו’ 

)לעיל עמ’ 130(.

דברים כו
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ִבים ָעַלי  ִמים ְוַהחֹוׁשְ י. ְוׇכל ַהּקָ ְרּדֹף ַנְפׁשִ ְוַאֲחֵרי ִמְצֹוֶתיָך ּתִ

ְלַמַען  ה  ֲעׂשֵ ם.  ְבּתָ ַמֲחׁשַ ְוַקְלֵקל  ָרָעה, ְמֵהָרה ָהֵפר ֲעָצָתם 

ה ְלַמַען  ה ְלַמַען ּתֹוָרֶתָך, ֲעׂשֵ ה ְלַמַען ְיִמיֶנָך, ֲעׂשֵ ֶמָך, ֲעׂשֵ ׁשְ

ִני:  יָעה ְיִמיְנָך ַוֲעֵנ֫ ֶתָך. ְלַמַען ֵיָחְלצּון ְיִדיֶדיָך הֹוׁשִ֫ ָ ְקֻדּשׁ

י ְלָפֶניָך, יהוה צּוִרי ְוֹגֲאִלי:  ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגיֹון ִלּבִ

לפני ”עושה שלום” כורע ופוסע שלוש פסיעות אחורנית ומחווה קידה לשמאל, 

לימין ולאמצע, ושוהה מעט לפני שחוזר למקומו. 

בתפילה בציבור חוזר למקומו לקראת התחלת הקדושה )עמ’ 498(.

ל  ּכׇ ְוַעל  ָעֵלינּו  לֹום  ׁשָ ה  ַיֲעׂשֶ ְמרֹוָמיו, הּוא  ּבִ לֹום  ׁשָ ה  ֹעׂשֶ

ָרֵאל, ְוִאְמרּו ָאֵמן. ִיׂשְ

ׁש  ְקּדָ ית ַהּמִ ֶנה ּבֵ ּבָ ּיִ ָפֶניָך יהוה ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו, ׁשֶ ְיִהי ָרצֹון ִמּלְ

יֵמי עֹוָלם  ִיְרָאה ּכִ ם ַנֲעׇבְדָך ּבְ תֹוָרֶתָך. ְוׁשָ ְמֵהָרה ְבָיֵמינּו, ְוֵתן ֶחְלֵקנּו ּבְ ּבִ

יֵמי עֹוָלם  ָלִם ּכִ ִנים ַקְדמֹוִנּיֹות. ְוָעְרָבה ַליהוה ִמְנַחת ְיהּוָדה ִוירּוׁשָ ּוְכׁשָ

ת: ִנים ַקְדֹמִניֹּ ּוְכׁשָ

כאשר יום טוב חל בליל שבת אומרים ”ויכולו” ו”מעין שבע” )עמ’ 264(. 

480(, ואין אומרים ”מעין  בלילה הראשון של פסח קוראים כאן הלל שלם )עמ’ 

ההלל  אמירת  לאחר  הלל(.  לפני  אומרים  לבד  )’ויכולו’  בשבת  כשחל  גם  שבע” 

אומרים קדיש שלם )עמ’ 265(.

בשאר ימים טובים בערבית ובמנחה אומרים קדיש שלם. בליל שביעי של פסח  - 

ספירת העומר )עמ’ 218(, ”עלינו” וסיום התפילה. 

בשחרית אחרי חזרת הש”ץ קוראים הלל )עמ’ 480(, ובסוכות מוסיפים הושענות 

109(, קריאת התורה )עמ’  105(, שיר של יום )עמ’  537(. קדיש שלם )עמ’  )עמ’ 

347(, ומוסף )עמ’ 519(.

בשמיני עצרת בערב אומרים אחרי קדיש שלם ”אתה הראת” והקפות )עמ’ 511(. 

וביום – אחרי שיר של יום.

תהלים ס 

שם יט 

אבות פרק ה

מלאכי ג

ה – )את בקשתי(. ְלַמַען ְיִמיֶנָך – )ימין ה’ הרוממה(.  ֲעׂשֵ
י – מחשבות לבי. ְוֵתן ֶחְלֵקנּו  ֵיָחְלצּון – יינצלו. ְיִדיֶדיָך – ישראל. ְוֶהְגיֹון ִלּבִ

תֹוָרֶתָך – שנהיה עוסקים בתורה.  ּבְ
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תפילה כשנכנסים לסוכה

יש לכוון שהישיבה בסוכה נעשית לזיכרון יציאת מצרים 

והסוכות שישבו בהן אבותינו בהליכתם במדבר.

ַרְך  ִיְתּבָ ַהּבֹוֵרא  ִני  ִצּוַ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ה  ֻסּכָ ִמְצַות  ים  ְלַקּיֵ ן  ּוְמֻזָמּ מּוָכן  ֲהֵריִני 

ּכֹת: ּסֻ בּו ּבַ ָרֵאל ֵיׁשְ ִיְשׂ ל ָהֶאְזָרח ּבְ ְבַעת ָיִמים, ּכׇ בּו ׁשִ ׁשְ ּכֹת ּתֵ ּסֻ מֹו~ ּבַ ׁשְ

הֹוִציִאי  ּבְ ָרֵאל  ִיְשׂ ֵני  ּבְ ֶאת  י  ְבּתִ הֹוׁשַ ּכֹת  ַבּסֻ י  ּכִ ֹדרֵתיֶכם  ֵיְדעּו  ְלַמַען 

אֹוָתם ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים:

זין סדר אושפי

יבּו  ּתִ֫ ין,  יׁשִ ַקּדִ יִזין  ּפִ אּוׁשְ יבּו  ּתִ֫ יבּו  ּתִ֫ ִעָלִאין,  יִזין  ּפִ אּוׁשְ יבּו  ּתִ֫ יבּו  ּתִ֫

י  ְכִתיב~ ּכִ ִיׂשָרֵאל, ּדִ ָאה חּוְלֵקיהֹון ְדּ ְמֵהיְמנּוָת֮א, ַזּכָ יִזין ִדּ ּפִ יבּו אּוׁשְ ּתִ֫

ֵחֶלק יהוה ַעּמֹו, ַיֲעֹקב ֶחֶבל ַנֲחָלתֹו:

יֵנינּו,  ִכיָנְתָך ּבֵ ֶרה ׁשְ ׁשְ ּתַ ָפֶניָך יהוה ֱאלַֹהי ֵואלֵֹהי ֲאבֹוַתי ׁשֶ ְיִהי ָרצֹון ִמּלְ

ִמין  ְמַקּיְ ֲאַנְחנּו  ׁשֶ ה  ֻסּכָ ִמְצַות  ְזכּות  ּבִ לֹוֶמָך,  ׁשְ ת  ֻסּכַ ָעֵלינּו  ְוִתְפרֹׂש 

, ְלַיֲחָדא  ְדִחילּו֮ ּוְרִחימּו֮ ּה ּבִ ִכיְנּתֵ ִריְך הּוא ּוׁשְ ֮א ּבְ ָמא ְדקּוְדׁשָ ְלַיֲחָדא ׁשְ

יו  יף אֹוָתם ִמּזִ ָרֵאל, ּוְלַהּקִ ל ִיְשׂ ם ּכׇ ׁשֵ ִלים ּבְ ִיחּוָדא ׁשְ ם י”ה בו”ה ּבְ ׁשֵ

ר ָיִעיר ִקּנֹו,  ֶנׁשֶ ָמְעָלה ּכְ יֶהם ִמּלְ הֹור ָנטּוי ַעל ָראׁשֵ דֹוׁש ְוַהּטָ בֹוֶדָך ַהּקָ ּכְ

ּוִבְזכּות  ֲאָמֶתָך.  )פלוני בן  פלונית(  ָך  ְלַעְבּדֶ ים  ַהַחּיִ ַפע  ׁשֶ ע  ּפַ ֻיׁשְ ם  ָ ּוִמּשׁ

ִאּלּו֮  ּכְ ֹזאת  ִלי  ב  ֵיָחׁשֵ ָארּוָצה,  ִמְצֹוֶתיָך  ְוֶדֶרְך  ַהחּוָצה,  יִתי  ִמּבֵ ֵצאִתי 

יִזין  ּפִ ּוֵמאּוׁשְ ַטֲהֵרִני,  אִתי  ּוֵמַחּטָ ֵמֲעֹוִני  ֵסִני  ּבְ ּכַ ְוֶהֶרב  ְנדֹוד,  י  ִהְרַחְקּתִ

ָרכֹות,  ּבְ ַרב  ּובֹות  ַקּשׁ ׇאְזֶניָך  ְהֶייָנה  ּתִ ְמֵהיְמנּוָתא  ּדִ יִזין  ּפִ אּוׁשְ ִאין  ִעּלָ

ְזכּות  ִלי  ן  ְוִתּתֶ ֱאָמִנים.  ַהּנֶ ּוֵמיָמם  ַלְחָמם  ן  ּתֶ ְצֵמִאים  ם  ּגַ ְוׇלְרֵעִבים 

ְוַלֲחסֹות  ִטיָרִתי ִמן ָהעֹוָלם,  ּפְ ֵעת  ּבְ ָנֶפָך  ּכְ ֵסֶתר ֵצל  ּבְ ְוַלֲחסֹות  ֶבת  ָלׁשֶ

ִמְצַות  ֲחׁשּוָבה  ּוְתֵהא  ִחים.  ּפַ ִעים  ְרׁשָ ַעל  ַתְמִטיר  י  ּכִ ָטר,  ּוִמּמָ ֶרם  ִמּזֶ

ָרֶטיָה ְוִדְקּדּוֶקיָה ּוְתָנֶאיָה,  ׇכל ּפְ יָה ּבְ ְמּתִ ִאּלּו֮ ִקּיַ ם ּכְ ֲאִני ְמַקּיֵ ה זֹו ׁשֶ ֻסּכָ

ב ָיִמים  נּו ֵליׁשֵ ּה. ְוֵתיִטיב ָלנּו ַהֲחִתיָמה, ּוְתַזּכֵ לּויֹות ּבָ ְוׇכל ִמְצֹות ַהּתְ

ֲעבֹוָדֶתָך ּוְבִיְרָאֶתָך.  ים ַעל ָהֲאָדָמה ַאְדַמת ֹקֶדׁש ּבַ ַרּבִ

רּוְך יהוה ְלעֹוָלם ָאֵמן ְוָאֵמן: ּבָ

ויקרא כג

דברים לב

תהלים פט

עליונים, שבו שבו אורחים קדושים, שבו שבו  שבו שבו אורחים   - וכו’  יבּו  ּתִ
 - וכו’  ְלַיֲחָדא  וכו’.  כי  כמו שכתוב  ישראל,  של  חלקם  אשרי  האמונה,  אורחי 

ִלים - ביחוד  ִיחּוָדא ׁשְ לייחד את שמו של הקב”ה ושכינתו וביראה ובאהבה. ּבְ

ִחים - צרות.  שלם. ְוֶהֶרב - והרבה. ּפַ
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יש אומרים גם תפילות אלו:

ה ַאֲהרֹן  יִזין ִעָלִאין, ַאְבָרָהם ִיְצָחק ַיֲעֹקב ֹמׁשֶ ּפִ ין ִלְסעּוָדִתי אּוׁשְ ֲאַזִמּ

יֹוֵסף ְוָדִוד:

ביום הראשון אומר:

יֵזי  ּפִ ל אּוׁשְ ְך ּכׇ י ְוִעּמָ ַיְתֵבי ִעּמִ יִזי ִעָלֵאי, ְדּ ּפִ ָמֵטי ִמיָנְך ַאְבָרָהם אּוׁשְ ּבְ

ה ַאֲהרֹן יֹוֵסף ְוָדִוד: ִעָלֵאי ִיְצָחק ַיֲעֹקב ֹמׁשֶ

ביום השני אומר:

יֵזי  ּפִ אּוׁשְ ל  ּכׇ ְך  ְוִעּמָ י  ִעּמִ ַיְתֵבי  ְדּ ִעָלֵאי,  יִזי  ּפִ אּוׁשְ ִיְצָחק  ִמיָנְך  ָמֵטי  ּבְ

ה ַאֲהרֹן יֹוֵסף ְוָדִוד: ִעָלִאי ַאְבָרָהם ַיֲעֹקב ֹמׁשֶ

ביום השלישי אומר:

יֵזי  ּפִ אּוׁשְ ל  ּכׇ ְך  ְוִעּמָ י  ִעּמִ ַיְתֵבי  ְדּ ִעָלֵאי,  יִזי  ּפִ אּוׁשְ ַיֲעֹקב  ִמיָנְך  ָמֵטי  ּבְ

ה ַאֲהרֹן יֹוֵסף ְוָדִוד: ִעָלִאי ַאְבָרָהם ִיְצָחק ֹמׁשֶ

ביום הרביעי אומר:

יֵזי  ּפִ אּוׁשְ ל  ּכׇ ְך  ְוִעּמָ י  ִעּמִ ַיְתֵבי  ְדּ ִעָלֵאי,  יִזי  ּפִ אּוׁשְ ה  ֹמׁשֶ ִמיָנְך  ָמֵטי  ּבְ

ִעָלִאי ַאְבָרָהם ִיְצָחק ַיֲעֹקב ַאֲהרֹן יֹוֵסף ְוָדִוד:

ביום החמישי אומר:

יֵזי  ּפִ אּוׁשְ ל  ּכׇ ְך  ְוִעּמָ י  ִעּמִ ַיְתֵבי  ְדּ ִעָלֵאי,  יִזי  ּפִ אּוׁשְ ַאֲהרֹן  ִמיָנְך  ָמֵטי  ּבְ

ה יֹוֵסף ְוָדִוד: ִעָלִאי ַאְבָרָהם ִיְצָחק ַיֲעֹקב ֹמׁשֶ

ביום הששי אומר:

יֵזי  ּפִ אּוׁשְ ל  ּכׇ ְך  ְוִעּמָ י  ִעּמִ ַיְתֵבי  ְדּ ִעָלֵאי,  יִזי  ּפִ אּוׁשְ יֹוֵסף  ִמיָנְך  ָמֵטי  ּבְ

ה ַאֲהרֹן ְוָדִוד: ִעָלִאי ַאְבָרָהם ִיְצָחק ַיֲעֹקב ֹמׁשֶ

ביום השביעי אומר:

יֵזי ִעָלִאי  ּפִ ל אּוׁשְ ְך ּכׇ י ְוִעּמָ ַיְתֵבי ִעּמִ יִזי ִעָלֵאי, ְדּ ּפִ ָמֵטי ִמיָנְך ָדִוד אּוׁשְ ּבְ

ה ַאֲהרֹן ְויֹוֵסף: ַאְבָרָהם ִיְצָחק ַיֲעֹקב ֹמׁשֶ

תפילה כשיוצאים מן הסוכה בסוף החג:

י  ְמּתִ ִקּיַ ׁשֶ ם  ׁשֵ ּכְ ֲאבֹוֵתינּו,  ֵואלֵֹהי  ֱאלֵֹהינּו  יהוה  ָפֶניָך  ִמּלְ ָרצֹון  ְיִהי 

ל ִלְוָיָתן. ת עֹורֹו ׁשֶ ֻסּכָ ב ּבְ ה ֵליׁשֵ ן ֶאְזּכֶ ה זֹו, ּכֵ ֻסּכָ י ּבְ ְבּתִ ְוָיׁשַ

ָמֵטי וכו’ - בבקשה ממך אברהם אורחי העליון, שישבו עמי ועמך כל האורחים  ּבְ
העליונים. 
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ב ו ט ם  ו י ל  י ל ל ש  ו ד י ק
”סברי  מתחילים  הימים  ובשאר  השישי”  ”יום  מתחילים  בשבת  טוב  יום  כשחל 

מרנן”. אם חל במוצאי שבת, מוסיפים לפני ”שהחיינו” את ברכות הנר וההבדלה 

הכתובות להלן, וסימנן~ יקנה”ז, ראשי תיבות של~ יין, קידוש, נר, הבדלה, זמן.

בלילה הראשון של סוכות מוסיפים לפני ברכת ”שהחיינו” את ברכת הסוכה.

בשבת~

ַוְיַכל  ְצָבָאם:  ְוׇכל  ְוָהָאֶרץ  ַמִים  ָ ַהׁשּ ַוְיֻכּלּו֮  י:  ִ ׁשּ ִ ַהׁשּ יֹום 

ּיֹום  ּבֹת ּבַ ׁשְ ה, ַוּיִ ר ָעׂשָ ִביִעי ְמַלאְכּתֹו ֲאׁשֶ ְ ּיֹום ַהׁשּ ֱאלִֹהים ּבַ

ֶרְך ֱאלִֹהים ֶאת יֹום  ה: ַוְיָב֫ ר ָעׂשָ ל ְמַלאְכּתֹו ֲאׁשֶ ִביִעי ִמּכׇ ְ ַהׁשּ

ר  ֲאׁשֶ ְמַלאְכּתֹו,  ל  ִמּכׇ ַבת  ׁשָ בֹו  י  ּכִ ֹאתֹו,  ׁש  ַוְיַקּדֵ ִביִעי  ְ ַהׁשּ

ָרא ֱאלִֹהים ַלֲעׂשֹות: ּבָ

ַסְבִרי ָמָרָנן 

ברכת הגפן

ֶפן.  ִרי ַהּגָ ה יהוה ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ּבֹוֵרא ּפְ רּוְך ַאּתָ ּבָ

קדושת היום~

ר  ֲאׁשֶ ָהעֹוָלם,  ֶמֶלְך  ֱאלֵֹהינּו  יהוה  ה  ַאּתָ רּוְך  ּבָ

נּו  ׁשָ ְוִקּדְ ָלׁשֹון  ל  ִמּכׇ ְורֹוְמָמנּו  ָעם  ל  ִמּכׇ נּו  ּבָ ַחר  ּבָ

ַאֲהָבה )בשבת~  ן ָלנּו יהוה ֱאלֵֹהינּו ּבְ ּתֶ ַוּתִ ִמְצֹוָתיו,  ּבְ

ים  ים ּוְזַמּנִ ְמָחה, ַחּגִ תֹות ִלְמנּוָחה ּו( מֹוֲעִדים ְלׂשִ ּבָ ׁשַ

ׂשֹון, ֶאת יֹום ְלׂשָ

ה ְוֶאת יֹום,  ת ַהּזֶ ּבָ ַ בשבת~ ַהּשׁ

ה, ְזַמן ֵחרּוֵתנּו,  ּצֹות ַהּזֶ בפסח~ ַחג  ַהּמַ

ן ּתֹוָרֵתנּו,  ה, ְזַמן ַמּתַ ֻבעֹות ַהּזֶ בשבועות~ ַחג ַהׁשָ

ְמָחֵתנּו,  ה, ְזַמן ׂשִ ּכֹות ַהּזֶ בסוכות~ ַחג ַהּסֻ

ְמָחֵתנּו, ה, ְזַמן ׂשִ ִמיִני ֲעֶצֶרת ַהַחג ַהּזֶ בשמע”צ~ ׁשְ

ִמְצָרִים,  ִליִציַאת  ֵזֶכר  ֹקֶדׁש  ִמְקָרא  ַאֲהָבה(  ּבְ )בשבת~ 

בראשית ב
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ים,  ָהַעּמִ ל  ִמּכׇ ּתָ  ׁשְ ִקּדַ ְואֹוָתנּו  ָבַחְרּתָ  ָבנּו  י  ּכִ

ּוְבָרצֹון(  ַאֲהָבה  ּבְ ָך )בשבת~  ת( ּומֹוֲעֵדי ׇקְדׁשֶ ּבָ ְוׁשַ )בשבת~ 

יהוה,  ה  ַאּתָ רּוְך  ּבָ נּו.  ִהְנַחְלּתָ ׂשֹון  ּוְבׂשָ ְמָחה  ׂשִ ּבְ

ים. ַמּנִ ָרֵאל ְוַהּזְ ת ְו( ִיׂשְ ּבָ ַ ׁש )בשבת~ ַהּשׁ ְמַקּדֵ
מברכים ברכת הזמן )בתחתית העמוד(, מלבד בליל יום טוב האחרון של פסח.

ולאחריה  העמוד(  )בסוף  הסוכה  ברכת  כאן  מברכים  סוכות  של  הראשון  בלילה 

ברכת הזמן.

כשחל יום טוב במוצאי שבת מברכים כאן ברכות הנר וההבדלה )בהמשך העמוד(. 

אחרי הקידוש ישתה רוב כוס או ישתו המסובים.

למוצאי שבת

ברכת הנר

ה יהוה ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ּבֹוֵרא ְמאֹוֵרי ָהֵאׁש. רּוְך ַאּתָ ּבָ

ברכת ההבדלה

ין  ּבֵ יל  ְבּדִ ַהּמַ ָהעֹוָלם,  ֶמֶלְך  ֱאלֵֹהינּו  יהוה  ה  ַאּתָ רּוְך  ּבָ

ין יֹום  ים, ּבֵ ָרֵאל ָלַעּמִ ין ִיׂשְ ְך, ּבֵ ין אֹור ְלֹחׁשֶ ֹקֶדׁש ְלֹחל, ּבֵ

ת  ת ִלְקֻדַשּׁ ָבּ ת ַשׁ ין ְקֻדַשּׁ ה. ֵבּ ֲעׂשֶ ת ְיֵמי ַהּמַ ׁשֶ ִביִעי ְלׁשֵ ְ ַהּשׁ

ה  ֲעֶשׂ ת ְיֵמי ַהַמּ ֶשׁ ׁ ִביִעי ִמֵשּ ׁ , ְוֶאת יֹום ַהְשּ ְלָתּ יֹום טֹוב ִהְבַדּ

רּוְך  ֶתָך. ּבָ ׁ ְקֻדָשּ ָרֵאל ִבּ ָך ִיׂשְׂ ָתּ ֶאת ַעְמּ ְשׁ ְלָתּ ְוִקַדּ , ִהְבַדּ ָתּ ְשׁ ִקַדּ

ין ֹקֶדׁש ְלֹקֶדׁש.  יל ּבֵ ה יהוה, ַהַמְבּדִ ַאּתָ
ומברך ”שהחיינו”.

ברכת הסוכה

נּו  ׁשָ ִקּדְ ר  ֲאׁשֶ ָהעֹוָלם,  ֶמֶלְך  ֱאלֵֹהינּו  יהוה  ה  ַאּתָ רּוְך  ּבָ

ה. ומברך ”שהחיינו”. ּכָ ּסֻ ב ּבַ נּו ֵליׁשֵ ִמְצֹוָתיו ְוִצּוָ ּבְ

בכל פעם שמתכוון לאכול פת או מזונות או לשתות יין בסוכה בימי חג הסוכות, 

וכן אם נכנס לסוכה כדי לישון בה או להישאר בה זמן רב, יברך את ברכת הסוכה.

ברכת הזמן 

ֶהֱחָינּו  ׁשֶ ָהעֹוָלם,  ֶמֶלְך  ֱאלֵֹהינּו  יהוה  ה  ַאּתָ רּוְך  ּבָ

ה. ַמן ַהּזֶ יָענּו ַלּזְ ָמנּו, ְוִהּגִ ְוִקּיְ
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לפני  בסוכה  נוטלים  יש  לולב.  נוטלים  משבת(  )חוץ  הסוכות  חג  מימי  יום  בכל 

התפילה, ויש לפני קריאת ההלל.

יטול הלולב )אליו מחוברים מימין ל’שדרה’ שלושה הדסים ומשמאל שתי ערבות( 

בימינו והאתרוג בשמאלו כשפטמתו למטה, ויברך על נטילת לולב.

אחר הברכה יהפוך את האתרוג כשפטמתו למעלה, יצמיד אותו ללולב וינענע.

אחרי  וכו’  טוב’  כי  לה’  ’הודו  אמירת  בזמן  בלולב  מנענעים  ההלל  אמירת  בזמן 

הש”ץ, ובזמן אמירת ’אנא ה’ הושיעה נא’ אחרי הש”ץ פעמיים( וב’הודו’ האחרון.  

למטה  למעלה,  קדימה,  שמאלה,  ימינה,  הזה:  בסדר  פעם  בכל  לנענע  נוהגים 

ואחורה )ויש בכך מנהגים שונים(.

יש נוהגים לומר תפילה זו קודם נטילת לולב:

ְוַכּפֹת  ָהָדר  ֵעץ  ְפִרי  ּבִ ֲאבֹוַתי,  ֵואלֵֹהי  ֱאלַֹהי  יהוה  ָפֶניָך  ִמּלְ ָרצֹון  ְיִהי 

ָקֵרב ֶאָחד  ֻיָחד ּתְ ְמָך ַהּמְ ָמִרים ַוֲעַנף ֵעץ ָעבֹות ְוַעְרֵבי ָנַחל אֹוִתּיֹות ׁשִ ּתְ

ְוִייְראּו  ָעַלי  ִנְקָרא  ְמָך  ׁשִ ֵאיְך  ְוֵליַדע  ָיִדי,  ּבְ ַלֲאָחִדים  ְוָהיּו  ֶאָחד  ֶאל 

ַעת ֶעְליֹון ִלְנֵוה  ָרכֹות ִמּדַ ַפע ּבְ יַע ׁשֶ ּפִ ׁשְ ת ֵאַלי. ּוְבַנֲענּוִעי אֹוָתם ּתַ ׁשֶ ִמּגֶ

ָעה  ַאְרּבָ ִמְצַות  ְלָפֶניָך  ֲחׁשּוָבה  ּוְתֵהא  ֱאלֵֹהינּו.  ית  ּבֵ ִלְמכֹון  ְריֹון,  ַאּפִ

לּויֹות  יָה ְוַתְרַי”ג ִמְצֹות ַהּתְ ָרׁשֶ ָרטֹוֶתיָה ְוׁשָ ׇכל ּפְ יָה ּבְ ְמּתִ ִאּלּו ִקּיַ ִמיִנים ּכְ

ְדִחילּו  ּבִ יּה  ִכיְנּתֵ ּוׁשְ הּוא  ִריְך  ּבְ א  ְדֻקְדׁשָ ָמא  ׁשְ ְלַיֲחָדא  ָנִתי  ַכּוָ י  ּכִ ּה,  ּבָ

ָרֵאל. ָאֵמן.  ל ִיׂשְ ם ּכׇ ׁשֵ ִלים, ּבְ ִיחּוָדא ׁשְ ם י”ה ּבו”ה ּבְ ּוְרִחימּו, ְלַיֵחד ׁשֵ

רּוְך יהוה ְלעֹוָלם ָאֵמן ְוָאֵמן: ּבָ

ָעה ִמיִנים ֵאּלּו  ֵהא ֲחׁשּוָבה ְלָפֶניָך ִמְצַות ַאְרּבָ ּתְ ָפֶניָך, ׁשֶ ְיִהי ָרצֹון ִמּלְ

דֹוָלה: י ְכֶנֶסת ַהּגְ נּו ָבֶהם ַאְנׁשֵ ְוּ ּכִ נֹות ׁשֶ ּוָ ׇכל ַהּכַ י ּבְ ְנּתִ ּוַ ִאּלּו ּכִ ּכְ

ברכת לולב

ר  ֲאׁשֶ ָהעֹוָלם,  ֶמֶלְך  ֱאלֵֹהינּו  יהוה  ה  ַאּתָ רּוְך  ּבָ

נּו ַעל ְנִטיַלת לּוָלב. ִמְצֹוָתיו, ְוִצּוָ נּו ּבְ ׁשָ ִקּדְ

יום ראשון של סוכות בשבת, שאין  ואם חל  יברך גם ”שהחיינו”.  ביום הראשון 

נוטלים בו לולב, יברך ”שהחיינו” ביום השני. 

ברכת הזמן

ֶהֱחָינּו  ׁשֶ ָהעֹוָלם,  ֶמֶלְך  ֱאלֵֹהינּו  יהוה  ה  ַאּתָ רּוְך  ּבָ

ה. ַמן ַהּזֶ יָענּו ַלְזּ ָמנּו, ְוִהּגִ ְוִקּיְ

תהלים פט

ְריֹון - בית המקדש. ְוִייְראּו - כוחות הרשע. ַאּפִ
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בליל שמיני עצרת אחרי קדיש שלם, וביום אחרי שיר של יום, אומרים ש”ץ וקהל 

סדר הקפות פסוק פסוק.

ֵאין  ָהֱאלִֹהים,  הּוא  יהוה  י  ּכִ ָלַדַעת  ׇהְרֵאָת  ה  ַאּתָ

י  ּכִ ְלַבּדֹו,  ֹדלֹות  ּגְ ִנְפָלאֹות  ה  ְלֹעׂשֵ ַבּדֹו:  ִמּלְ עֹוד 

ְוֵאין  ֲאֹדָני,  ָבֱאלִֹהים  מֹוָך  ּכָ ֵאין  ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם 

יהוה  ַמח  ִיׂשְ ְלעֹוָלם,  יהוה  ְכבֹוד  ְיִהי  יָך:  ַמֲעׂשֶ ּכְ

ה ְוַעד עֹוָלם:  ם יהוה ְמֹבָרְך, ֵמַעּתָ יו: ְיִהי ׁשֵ ַמֲעׂשָ ּבְ

ר ָהָיה ִעם ֲאֹבֵתינּו,  ֲאׁשֶ ּכַ נּו  ְיִהי יהוה ֱאלֵֹהינּו ִעּמָ

ֱאלֵֹהי  יֵענּו  הֹוׁשִ ְוִאְמרּו,  נּו:  ׁשֵ ִיּטְ ְוַאל  ַיַעְזֵבנּו  ַאל 

ם  יֵלנּו ִמן ַהּגֹוִים, ְלהֹודֹות ְלׁשֵ ֵצנּו ְוַהּצִ ֵענּו, ְוַקּבְ ִיׁשְ

יהוה  ֶמֶלְך,  יהוה  ֶתָך:  ְתִהּלָ ּבִ ַח  ּבֵ ּתַ ְלִהׁשְ ָך,  ׇקְדׁשֶ

ן,  ָמָלְך, יהוה ִיְמלְֹך ְלעֹוָלם ָוֶעד: יהוה ֹעז ְלַעּמֹו ִיּתֵ

ֲאָמֵרינּו  ָנא  ְוִיְהיּו  לֹום:  ָ ַבּשׁ ַעּמֹו  ֶאת  ְיָבֵרְך  יהוה 

ְלָרצֹון, ִלְפֵני ֲאדֹון ּכֹל. פותחים את הארון 

יהוה  קּוָמ֮ה  ה,  ֹמׁשֶ ַוּיֹאֶמר  ָהָארֹן  ְנֹסַע  ּבִ ַוְיִהי 

ֶניָך: קּוָמ֮ה יהוה  ְנֶאיָך ִמּפָ ְוָיֻפצּו ֹאְיֶביָך, ְוָיֻנסּו ְמׂשַ

ׁשּו ֶצֶדק,  ָך: ּכֲֹהֶניָך ִיְלּבְ ה ַוֲארֹון ֻעּזֶ ִלְמנּוָחֶתָך, ַאּתָ

ב  ׁשֵ ּתָ ַאל  ָך,  ַעְבּדֶ ִוד  ּדָ ֲעבּור  ּבַ נּו:  ְיַרּנֵ ַוֲחִסיֶדיָך 

ֱאלֵֹהינּו  ה  ִהּנֵ ַההּוא,  ּיֹום  ּבַ ְוָאַמר  יֶחָך:  ְמׁשִ ֵני  ּפְ

ינּו לֹו, ָנִגיָלה  יֵענּו, ֶזה יהוה ִקּוִ ינּו לֹו ְויֹוׁשִ ֶזה, ִקּוִ

ל עֹוָלִמים,  יׁשּוָעתֹו: ַמְלכּוְתָך ַמְלכּות ּכׇ ְמָחה ּבִ ְוִנׂשְ

ֵצא תֹוָרה,  ּיֹון ּתֵ י ִמּצִ ׇכל ּדֹור ָודֹור: ּכִ ָך ּבְ ְלּתְ ּוֶמְמׁשַ

ָלִים: ּוְדַבר יהוה ִמירּוׁשָ

לקט פסוקים
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חֹומֹות  ְבֶנה  ּתִ ִצּיֹון,  ֶאת  ִבְרצֹוְנָך  ֵהיִטיָבה  ָהַרֲחִמים,  ָאב 

ֲאדֹון  א  ְוִנּשָׂ ָרם  ֵאל  ֶמֶלְך  ָטְחנּו,  ּבָ ְלַבד  ְבָך  י  ּכִ ָלִים:  ְירּוׁשָ

עֹוָלִמים.

אחר כך מוציאים את כל ספרי התורה שבהיכל. 

מסובבים את הבימה שבע פעמים ואומרים~ 

ָנא,  ַהְצִליָח֮ה  ֮א יהוה  ָאּנָ א,  ּנָ יָע֮ה  ֮א יהוה הֹוׁשִ ָאּנָ

ָהרּוחֹות  ֱאלֵֹהי  ׇקְרֵאנּו:  ְביֹום  ֲעֵננּו  יהוה  ֮א  ָאּנָ

ּגֹוֵאל  ָנא,  ַהְצִליָח֮ה  ְלָבבֹות  ּבֹוֵחן  א,  ּנָ יָע֮ה  הֹוׁשִ

ָחָזק ֲעֵננּו ְביֹום ׇקְרֵאנּו:

נוהגים לרקוד ולזמר לכבוד התורה. 

ויש נוהגים לומר קבוצת פסוקים מסוימת בכל הקפה:

ָהבּו֮  ְלָדִוד,  ִמְזמֹור  ָנֶפׁש.  יַבת  ְמׁשִ ִמיָמה,  ּתְ יהוה  ּתֹוַרת 

ַליהוה  ָהבּו֮  ָוֹעז:  בֹוד  ּכָ ַליהוה  ָהבּו֮  ֵאִלים,  ֵני  ּבְ ַליהוה 

ַהְדַרת ֹקֶדׁש: קֹול יהוה ַעל  ֲחוּו ַליהוה ּבְ ּתַ מֹו, ִהׁשְ בֹוד ׁשְ ּכְ

ַח  ים: ַלְמַנּצֵ בֹוד ִהְרִעים, יהוה ַעל ַמִים ַרּבִ ִים, ֵאל ַהּכָ ַהּמָ

ָניו  ּפָ ָיֵאר  ִויָבְרֵכנּו,  נּו  ְיׇחֵנּ ֱאלִֹהים  יר:  ׁשִ ִמְזמֹור  ְנִגיֹנת  ּבִ

י  ּכִ ְצרּוָרה.  יר  ּתִ ּתַ ְיִמיְנָך  ת  ֻדּלַ ּגְ ֹכַח  ּבְ ֮א,  ָאָנּ ֶסָלה:  נּו,  ִאּתָ

ֶנה.  י עֹוָלם ֶחֶסד ִיּבָ ָאַמְרּתִ

עד כאן הקפה ראשונה

ְלבּוׁשֹו ַהְצִליָח֮ה  א, ָהדּור ּבִ יָע֮ה ּנָ ּדֹוֵבר ְצָדקֹות הֹוׁשִ

ָנא, ָוִתיק ְוָחִסיד ֲעֵננּו ְביֹום ׇקְרֵאנּו:

ּכַֹח. ָלַדַעת  ִתי: קֹול יהוה ּבַ יַמת ּפֶ ֵעדּות יהוה ֶנֱאָמָנה, ַמְחּכִ

ֵבנּו,  ּגְ ָך, ׂשַ ת ַעּמְ ל ִרּנַ ׇכל ּגֹוִים ְיׁשּוָעֶתָך: ַקּבֵ ָך, ּבְ ְרּכֶ ָאֶרץ ּדַ ּבָ

רּום ְיִמיֶנָך:  ֹעז ָיְדָך ּתָ בּוָרה, ּתָ ַטֲהֵרנּו, נֹוָרא. ְלָך ְזרֹוַע ִעם ּגְ

עד כאן הקפה שנייה
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ַהְצִליָח֮ה ָנא,  ים  ִלּ ּדַ א, חֹוֵמל  ּנָ יָע֮ה  ר הֹוׁשִ ְוָיׁשָ ַזְך 

טֹוב ּוֵמִטיב ֲעֵננּו ְביֹום ׇקְרֵאנּו:

ָהָדר: יֹודּוָך  ֵחי ֵלב. קֹול יהוה ּבֶ ּמְ ִרים, ְמׂשַ ּקּוֵדי יהוה ְיׁשָ ּפִ

י ִיחּוְדָך  ם: ָנא ִגּבֹור, ּדֹוְרׁשֵ ּלָ ים ּכֻ ים ֱאלִֹהים, יֹודּוָך ַעּמִ ַעּמִ

ן ֱאֶמת ְלַיֲעֹקב, ֶחֶסד ְלַאְבָרָהם.  ּתֵ ְמֵרם. ּתִ ָבַבת ׁשׇ ּכְ

עד כאן הקפה שלישית

יר ְוָנאֹור ַהְצִליָח֮ה  ּבִ א, ּכַ יָע֮ה ּנָ בֹות הֹוׁשִ יֹוֵדַע ַמֲחׁשָ

ָנא, לֹוֵבׁש ְצָדקֹות ֲעֵננּו ְביֹום ׇקְרֵאנּו:

ָרה, ְמִאיַרת ֵעיָנִים: קֹול יהוה ׁשֹוֵבר ֲאָרִזים,  ִמְצַות יהוה ּבָ

מֹו ֵעֶגל, ְלָבנֹון  ְרִקיֵדם ּכְ ָבנֹון: ַוּיַ ר יהוה ֶאת ַאְרֵזי ַהּלְ ּבֵ ַוְיׁשַ

ּפֹוט  י ִתׁשְ ים, ּכִ נּו ְלֻאּמִ ְמחּו ִויַרּנְ מֹו ֶבן ְרֵאִמים: ִיׂשְ ְריֹן ּכְ ְוׂשִ

ְרֵכם, ַטֲהֵרם,  ְנֵחם, ֶסָלה: ּבָ ָאֶרץ ּתַ ים ּבָ ים ִמיׁשֹור, ּוְלֻאּמִ ַעּמִ

יִמיְנָך ֶנַצח:  ְמֵלם. ְנִעימֹות ּבִ ִמיד ּגׇ ַרֲחֵמי ִצְדָקְתָך ּתָ

עד כאן הקפה רביעית

יר ַהְצִליָח֮ה  א, ָנאֹור ְוַאּדִ יָע֮ה ּנָ ֶמֶלְך עֹוָלִמים הֹוׁשִ

ָנא, סֹוֵמְך נֹוְפִלים ֲעֵננּו ְביֹום ׇקְרֵאנּו:

ִיְרַאת יהוה ְטהֹוָרה, עֹוֶמֶדת ָלַעד. קֹול יהוה חֹוֵצב ַלֲהבֹות 

ם: ֲחִסין ָקדֹוׁש,  ּלָ ים ּכֻ ים ֱאלִֹהים, יֹודּוָך ַעּמִ ֵאׁש: יֹודּוָך ַעּמִ

ְמָך  ׁשִ יר  ַאּדִ ָמה  ֲאדֹוֵנינּו  יהוה  ֲעָדֶתָך.  ַנֵהל  טּוְבָך  רֹוב  ּבְ

ָמִים:  ָ ָנה הֹוְדָך ַעל ַהּשׁ ר ּתְ ׇכל ָהָאֶרץ, ֲאׁשֶ ּבְ

יש נוהגים לשיר כאן את הפיוט ’האדרת והאמונה’ )עמ’ 304-305(.

עד כאן הקפה חמישית

ַהְצִליָח֮ה  יל  ּוַמּצִ ּפֹוֶדה  א,  ּנָ יָע֮ה  הֹוׁשִ ים  ּלִ ּדַ עֹוֵזר 

ָנא, צּור עֹוָלִמים ֲעֵננּו ְביֹום ׇקְרֵאנּו:
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ר,  ו: קֹול יהוה ָיִחיל ִמְדּבָ ֵטי יהוה ֱאֶמת, ָצְדקּו ַיְחּדָ ּפְ ִמׁשְ

ר ָקֵדׁש: ֶאֶרץ ָנְתָנה ְיבּוָלּה, ְיָבְרֵכנּו ֱאלִֹהים  ָיִחיל יהוה ִמְדּבַ

יק  ַצּדִ ֶתָך.  ָ ְקֻדּשׁ זֹוְכֵרי  ֵנה,  ּפְ ָך  ְלַעּמְ ֶאה,  ּגֵ ָיִחיד  ֱאלֵֹהינּו: 

יו:  ׇכל ַמֲעׂשָ ָרָכיו, ְוָחִסיד ּבְ ׇכל ּדְ יהוה ּבְ

עד כאן הקפה שישית

ַהְצִליָח֮ה  ְוַחּנּון  א, ַרחּום  ּנָ יָע֮ה  ְונֹוָרא הֹוׁשִ ָקדֹוׁש 

ּתֹוֵמְך  ׇקְרֵאנּו:  ְביֹום  ֲעֵננּו  ִרית  ַהּבְ ׁשֹוֵמר  ָנא, 

ָנא,  ַהְצִליָח֮ה  ָלַעד  יף  ּקִ ּתַ א,  ּנָ יָע֮ה  הֹוׁשִ ִמיִמים  ּתְ

יו ֲעֵננּו ְביֹום ׇקְרֵאנּו: ַמֲעׂשָ ִמים ּבְ ּתָ

ַבׁש ְוֹנֶפת צּוִפים:  ז ָרב, ּוְמתּוִקים ִמְדּ ָהב ּוִמּפָ ֱחָמִדים ִמּזָ ַהּנֶ

ּלֹו  ּכֻ ּוְבֵהיָכלֹו  ְיָערֹות,  ֱחֹשף  ַוּיֶ לֹות  ַאּיָ ְיחֹוֵלל  יהוה  קֹול 

ב יהוה ֶמֶלְך ְלעֹוָלם:  ׁשֶ ב, ַוּיֵ ּבּול ָיׁשָ בֹוד: יהוה ַלּמַ אֹוֵמר ּכָ

לֹום: ְיָבְרֵכנּו  ָ ן, יהוה ְיָבֵרְך ֶאת ַעּמֹו ַבּשׁ יהוה ֹעז ְלַעּמֹו ִיּתֵ

ַמע  ל ּוׁשְ ְוָעֵתנּו ַקּבֵ ל ַאְפֵסי ָאֶרץ: ׁשַ ֱאלִֹהים ְוִייְראּו אֹותֹו ּכׇ

בּוָרה  ְוַהּגְ ה  ֻדּלָ ַהּגְ יהוה  ְלָך  ֲעלּומֹות.  ּתַ יֹוֵדַע  ַצֲעָקֵתנּו, 

ְלָך  ּוָבָאֶרץ:  ַמִים  ָ ּשׁ ּבַ ֹכל  י  ּכִ ְוַההֹוד,  ַצח  ְוַהּנֵ ְפֶאֶרת  ְוַהּתִ

א ְלֹכל ְלרֹאׁש: ְוָהָיה יהוה ְלֶמֶלְך  ְתַנּשֵׂ ְמָלָכה ְוַהּמִ יהוה ַהּמַ

מֹו ֶאָחד:  ּיֹום ַההּוא ִיְהֶיה יהוה ֶאָחד ּוׁשְ ל ָהָאֶרץ, ּבַ ַעל ּכׇ

ָרֵאל יהוה ֱאלֵֹהינּו יהוה  ַמע ִיׂשְ תּוב ֵלאֹמר~ ׁשְ ּוְבתֹוָרְתָך ּכָ

בֹוד ַמְלכּותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד.  ם ּכְ רּוְך ׁשֵ ֶאָחד: ּבָ

עד כאן הקפה שביעית

בהם.  לקרוא  שעומדים  לאלו  פרט  הקודש,  לארון  התורה  ספרי  את  מחזירים 

ממשיכים בסדר הוצאת ספר תורה )עמ’ 350( ובקריאת התורה )עמ’ 723(. 

בערבית נוהגים להעלות שלושה או חמישה קרואים בפרשת ’וזאת הברכה’, 

ומסיימים ב”עלינו” ו”יגדל”. ובשחרית נוהגים שכל המתפללים עולים לתורה. 
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בשביעי של פסח, בשבועות, בשמיני עצרת וביום הכיפורים 

מזכירים נשמות אחרי קריאת התורה.

רבים נוהגים שמי ששני הוריו בחיים יוצא מבית הכנסת בזמן אמירת ’יזכור’ על 

ההורים, ויש לו לחזור מיד כדי לומר ’יזכור’ על קרובי משפחה אחרים וכדי לשמוע 

את אמירת ה’יזכור’ של הש”ץ על הקדושים. יש שנוהגים לומר באותו זמן תפילה 

לשלום הוריהם ובני משפחותיהם.

לזכרון אב

ָהַלְך ְלעֹוָלמֹו,  ַמת ָאִבי מֹוִרי )פלוני בן פלוני( ׁשֶ ִיְזּכֹר ֱאלִֹהים ִנׁשְ

ֵהא ַנְפׁשֹו  ַכר ֶזה ּתְ ׂשְ ֲעדֹו. ּבִ ן ְצָדָקה ּבַ ִלי ֶנֶדר ֶאֵתּ ְבּ ֲעבּור ֶשׁ ּבַ

ְוַיֲעֹקב,  ִיְצָחק  מֹות ַאְבָרָהם  ִנׁשְ ים ִעם  ְצרֹור ַהַחּיִ ּבִ ְצרּוָרה 

ְוִצְדָקִנּיֹות  יִקים  ַצּדִ ָאר  ׁשְ ְוִעם  ְוֵלָאה,  ָרֵחל  ִרְבָקה  ָרה  ׂשָ

ַגן ֵעֶדן, ְוֹנאַמר ָאֵמן. ּבְ ׁשֶ

לזכרון אם

ָהְלָכה  ׁשֶ פלוני(  בת  )פלונית  מֹוָרִתי  י  ִאּמִ ַמת  ִנׁשְ ֱאלִֹהים  ִיְזּכֹר 

ַכר  ׂשְ ּבִ ֲעָדּה.  ּבַ ְצָדָקה  ן  ֶאֵתּ ֶנֶדר  ִלי  ְבּ ֶשׁ ֲעבּור  ּבַ ְלעֹוָלָמּה, 

מֹות ַאְבָרָהם  ים ִעם ִנׁשְ ְצרֹור ַהַחּיִ ּה ְצרּוָרה ּבִ ֵהא ַנְפׁשָ ֶזה ּתְ

יִקים  ָאר ַצּדִ ָרה ִרְבָקה ָרֵחל ְוֵלָאה, ְוִעם ׁשְ ִיְצָחק ְוַיֲעֹקב, ׂשָ

ַגן ֵעֶדן, ְוֹנאַמר ָאֵמן. ּבְ ְוִצְדָקִנּיֹות ׁשֶ

לזכרון קדושים

פלוני(  בת  פלונית  לנקבה~  פלוני;  בן  )פלוני  ַמת  ִנׁשְ ֱאלִֹהים  ִיְזּכֹור 

ד  ִמּצַ ְוֵהן  ָאִבי  ד  ִמּצַ ֵהן  ּוְקרֹובֹוַתי,  ְקרֹוַבי  ל  ּכׇ מֹות  ְוִנׁשְ

עּו  ְטּבְ ִנּ ְוׁשֶ ְרפּו  ׂשְ ִנּ ְוׁשֶ ֲחטּו  ׁשְ ִנּ ְוׁשֶ ֱהְרגּו  ֶנּ ְוׁשֶ הּוְמתּו  ׁשֶ י,  ִאּמִ

ן ְצָדָקה  ִלי ֶנֶדר ֶאּתֵ ּבְ ֲעבּור ׁשֶ ם, ּבַ ֵ ְחְנקּו ַעל ִקּדּוׁש ַהּשׁ ּנֶ ְוׁשֶ

ַנְפׁשֹוֵתיֶהם  ְהֶייָנה  ּתִ ֶזה  ַכר  ׂשְ ִבּ מֹוֵתיֶהם.  ִנׁשְ ַרת  ַהְזּכָ ַעד  ּבְ

מֹות ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעֹקב,  ים ִעם ִנׁשְ ְצרֹור ַהַחּיִ ְצרּורֹות ּבִ

ְוִצְדָקִנּיֹות  יִקים  ַצּדִ ָאר  ׁשְ ְוִעם  ְוֵלָאה,  ָרֵחל  ִרְבָקה  ָרה  ׂשָ

ַגן ֵעֶדן, ְוֹנאַמר ָאֵמן. ּבְ ׁשֶ
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אזכרה לקרובים

לגבר~

ׁשֹוֵכן  ַרֲחִמים  ָמֵלא  ֵאל 

ְמנּוָחה  ַהְמֵצא  רֹוִמים,  ּמְ ּבַ

ִכיָנה,  ְ ַהּשׁ ְנֵפי  ּכַ ַעל  ְנכֹוָנה 

ים  ְקדֹוׁשִ ַמֲעלֹות  ּבְ

ָהָרִקיַע  ֹזַהר  ּכְ ּוְטהֹוִרים, 

)פלוני  ַמת  ְלִנׁשְ ַמְזִהיִרים, 

ְלעֹוָלמֹו,  ָהַלְך  ׁשֶ פלוני(  בן 

ן  ֶאּתֵ ֶנֶדר  ִלי  ּבְ ׁשֶ ֲעבּור  ּבַ

ָמתֹו,   ַרת ִנׁשְ ַעד ַהְזּכָ ְצָדָקה ּבְ

ֵהא ְמנּוָחתֹו. ָלֵכן  ַגן ֵעֶדן ּתְ ּבְ

יֵרהּו  ַיְסּתִ ָהַרֲחִמים  ַעל  ּבַ

ְלעֹוָלִמים  ָנָפיו  ּכְ ֵסֶתר  ּבְ

ֶאת  ים  ַהַחּיִ ְצרֹור  ּבִ ְוִיְצרֹר 

ָמתֹו, יהוה הּוא ַנֲחָלתֹו,  ִנׁשְ

בֹו,  ּכָ לֹום ַעל ִמׁשְ ׁשָ ְוָינּוַח ּבְ

ְוֹנאַמר ָאֵמן.

לאישה~

ׁשֹוֵכן  ַרֲחִמים  ָמֵלא  ֵאל 

ַהְמֵצא  רֹוִמים,  ּמְ ּבַ

ְנֵפי  ּכַ ַעל  ְנכֹוָנה  ְמנּוָחה 

ַמֲעלֹות  ּבְ ִכיָנה,  ְ ַהּשׁ

ֹזַהר  ּכְ ּוְטהֹוִרים  ים  ְקדֹוׁשִ

ַמת  ְלִנׁשְ ַמְזִהיִרים  ָהָרִקיַע 

ָהְלָכה  ׁשֶ פלוני(  בת  )פלונית 

ִלי  ּבְ ׁשֶ ֲעבּור  ּבַ ְלעֹוָלָמּה, 

ַעד  ּבְ ְצָדָקה  ן  ֶאּתֵ ֶנֶדר 

ֵעֶדן  ַגן  ּבְ ָמָתּה,  ִנׁשְ ַרת  ַהְזּכָ

ַעל  ּבַ ָלֵכן  ְמנּוָחָתּה.  ֵהא  ּתְ

ֵסֶתר  ּבְ יָרּה  ַיְסּתִ ָהַרֲחִמים 

ְוִיְצרֹר  ְלעֹוָלִמים,  ָנָפיו  ּכְ

ָמָתּה,  ים ֶאת ִנׁשְ ְצרֹור ַהַחּיִ ּבִ

ְוָתנּוַח  ַנֲחָלָתּה,  הּוא  יהוה 

ָבּה,  ּכָ ִמׁשְ ַעל  לֹום  ׁשָ ּבְ

ְוֹנאַמר ָאֵמן.

אזכרה לחללי מערכות ישראל

רֹוִמים, ַהְמֵצא ְמנּוָחה  ּמְ ֵאל ָמֵלא ַרֲחִמים ׁשֹוֵכן ּבַ

ים  ְקדֹוׁשִ ַמֲעלֹות  ּבְ ִכיָנה,  ְ ַהּשׁ ְנֵפי  ּכַ ַעל  ְנכֹוָנה 

ַמְזִהיִרים,  ָהָרִקיַע  ֹזַהר  ּכְ ְוִגּבֹוִרים,  ְטהֹוִרים 

ַמַעְרכֹות  ָכל  ּבְ ְלֲחמּו  ּנִ ׁשֶ ים  דֹוׁשִ ַהּקְ מֹות  ְלִנׁשְ

ָרֵאל,  ְלִיׂשְ ַהֲהָגָנה  ּוִבְצָבא  ֶרת  ְחּתֶ ּמַ ּבַ ָרֵאל,  ִיׂשְ

ת  ַ ְקֻדּשׁ ַעל  ם  ַנְפׁשָ ּוָמְסרּו  ם  ִמְלַחְמּתָ ּבְ ְפלּו  ּנָ ְוׁשֶ

ָאנּו  ׁשֶ ֲעבּור  ּבַ ְוָהָאֶרץ,  ָהָעם  ת  ְקֻדׁשַ ְוַעל  ם,  ֵ ַהּשׁ
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ַעל ָהַרֲחִמים  מֹוֵתיֶהם. ָלֵכן ּבַ ִלים ְלִעּלּוי ִנׁשְ ּלְ ִמְתּפַ

ְצרֹור  ּבִ ְוִיְצרֹר  ְלעֹוָלִמים  ָנָפיו  ּכְ ֵסֶתר  ּבְ יֵרם  ַיְסּתִ

ַגן  ּבְ ַנֲחָלָתם,  הּוא  יהוה  מֹוֵתיֶהם,  ִנׁשְ ֶאת  ים  ַהַחּיִ

ָבם ְוַתֲעֹמד  ָכּ לֹום ַעל ִמְשׁ ׁשָ ֵעֶדן ְמנּוָחָתם, ְוָינּוחּו ּבְ

ִמין,  ָרֵאל ְזכּוָתם, ְוַיַעְמדּו ְלגֹוָרָלם ְלֵקץ ַהּיָ ְלׇכל ִיׂשְ

ְוֹנאַמר ָאֵמן.

אזכרה לקדושי השואה

ַאְלָמנֹות  ן  ּיַ ּדַ רֹוִמים,  ּמְ ּבַ ׁשֹוֵכן  ַרֲחִמים,  ָמֵלא  ֵאל 

ְלַדם  ק  ְוִתְתַאּפַ ה  ֶתֱחׁשֶ ָנא  ַאל  ְיתֹוִמים,  ַוֲאִבי 

ְנכֹוָנה  ְמנּוָחה  ַהְמֵצא  ִים.  ּמָ ַכּ ְך  ַפּ ׁשְ ִנּ ׁשֶ ָרֵאל  ִיׂשְ

ּוְטהֹוִרים,  ים  ְקדֹוׁשִ ַמֲעלֹות  ּבְ ִכיָנה,  ְ ַהּשׁ ְנֵפי  ּכַ ַעל 

ַאְלֵפי  ִרְבבֹות  מֹות  ְלִנׁשְ ַמְזִהיִרים,  ָהָרִקיַע  זַֹהר  ּכְ

ֲחטּו  ְוִנׁשְ ֶהְרגּו  ּנֶ ׁשֶ ָוַטף,  ים  ָנׁשִ ים  ֲאָנׁשִ ָרֵאל,  ִיׂשְ

ר ָנְגָעה  ֲאָרצֹות ֲאׁשֶ ים ָבּ רּו ַחּיִ ְרפּו ְוֶנְחְנקּו ְוִנְקּבְ ְוִנׂשְ

ם.  ֵ ְרָמִני ּוְגרּוָריו, ַעל ִקּדּוׁש ַהּשׁ ָבֶהן ַיד ַהּצֹוֵרר ַהּגֶ

יִקים,  ְוַצּדִ אֹוִנים  ּגְ ּוָבֶהם  ּוְטהֹוִרים,  ים  ְקדֹוׁשִ ם  ּלָ ּכֻ

ַעל ָהַרֲחִמים  ּבַ יֵרי ַהּתֹוָרה. ָלֵכן  ְוַאּדִ ָבנֹון  ַהּלְ ַאְרֵזי 

ְצרֹור  ּבִ ְוִיְצרֹר  ְלעֹוָלִמים  ָנָפיו  ּכְ ֵסֶתר  ּבְ יֵרם  ַיְסּתִ

מֹוֵתיֶהם, ִיְזּכֹר ֲעֵקָדָתם ְוַתֲעֹמד ָלנּו  ים ֶאת ִנׁשְ ַהַחּיִ

ְוַאל  ָמם  ּדָ י  ַכּסִ ּתְ ַאל  ֶאֶרץ  ִצְדָקָתם,  ָרֵאל  ִיׂשְ ּוְלׇכל 

ָרֵאל  ְזכּוָתם ָיׁשּובּו ִנְדֵחי ִיׂשְ ְיִהי ָמקֹום ְלַזֲעָקָתם, ּבִ

ֵהא  ּתְ ֵעֶדן  ַגן  ּבְ ַנֲחָלָתם,  הּוא  יהוה  ָתם,  ַלֲאֻחּזָ

ָבם, ְונאַמר ָאֵמן. ּכָ לֹום ַעל ִמׁשְ ְמנּוָחָתם, ְוָינּוחּו ְבׁשָ

ואומרים ’אב הרחמים’ )לעיל עמ’ 361(.
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יש נוהגים לומר פיוט זה לפני ”אשרי” ביו”ט ראשון של סוכות וביו”ט ראשון של 

פסח, אבל לא אם הם חלים בשבת.

ְוִיְהֶיה,  ָהָיה  ִלְקָראֶתָך.  ָבה  ֶאְתַיְצּ ְוגֹוֲאִלי  ֵאִלי  ָיּה 

ל ּגֹוי ַאְדָמֶתָך. ָהָיה ְוֹהֶוה, ּכׇ

ם  ְוָלָאׁשָ את  ְוַלַחּטָ ְנָחה  ְוַלּמִ ְוָלעֹוָלה  ְותֹוָדה 

ִנְלָאה  ְזכֹור  ֶנָך,  ׇקְרּבָ ל  ּכׇ לּוִאים,  ְוַלּמִ ָלִמים  ְ ְוַלּשׁ

ֲאַהְלֶלּךָ  ֶסָלה  ְלַאְדָמֶתָך,  יָבה  ְוָהׁשִ ָאה  ָנׂשְ ר  ֲאׁשֶ

ֵבי ֵביֶתָך. ֵרי יֹוׁשְ ַאׁשְ ּבְ

ֵחֶקר,  ֵאין  ְוִלְתבּוָנתֹו  ק,  ִנְבַדּ ֵאין  ַעד  ק  ּדַ ַעל  ק  ּדַ

ר. ין טֹוב ָלַרע ְיַבּקֵ ַאַחת ְסִקיָרה ּבֵ ָהֵאל נֹוָרא ּבְ

ם  ְוָלָאׁשָ את  ְוַלַחּטָ ְנָחה  ְוַלּמִ ְוָלעֹוָלה  ְותֹוָדה 

ִנְלָאה  ְזכֹור  ֶנָך,  ׇקְרּבָ ל  ּכׇ לּוִאים,  ְוַלּמִ ָלִמים  ְ ְוַלּשׁ

ֲאַהְלֶלּךָ  ֶסָלה  ְלַאְדָמֶתָך,  יָבה  ְוָהׁשִ ָאה  ָנׂשְ ר  ֲאׁשֶ

ֵבי ֵביֶתָך. ֵרי יֹוׁשְ ַאׁשְ ּבְ

לֹו,  ָאה� ל  ּכׇ ר  ִחּבֵ ָלאֹות  ּפְ רֹוב  ּבְ ְצָבאֹות,  ֲאדֹון 

לֹו. ע� ִמים ּפָ ְנִתיבֹות ֵלב ִלְבֵלב ַהּצּור ּתָ ּבִ

ם  ְוָלָאׁשָ את  ְוַלַחּטָ ְנָחה  ְוַלּמִ ְוָלעֹוָלה  ְותֹוָדה 

ִנְלָאה  ְזכֹור  ֶנָך,  ׇקְרּבָ ל  ּכׇ לּוִאים,  ְוַלּמִ ָלִמים  ְ ְוַלּשׁ

ֲאַהְלֶלּךָ  ֶסָלה  ְלַאְדָמֶתָך,  יָבה  ְוָהׁשִ ָאה  ָנׂשְ ר  ֲאׁשֶ

ֵבי ֵביֶתָך. ֵרי יֹוׁשְ ַאׁשְ ּבְ

ואומרים ’אשרי’ )לעיל עמ’ 362(.

ויקרא ז

ְותֹוָדה וכו’ – רשימה של קרבנות.  ַאְדָמֶתָך – כל היקום תלוי בה’.  ּגֹוי  ל  ּכׇ
ק  ק ַעל ּדַ ְזכֹור ִנְלָאה וכו’ – זכור את עם ישראל שסבל ונשא חטאו בגלות. ּדַ
ַאַחת ְסִקיָרה וכו’ – ה’  ּבְ וכו’ – כינויים לה’ שאין לו גוף ולא ניתן לראותו. 

במבט אחד מבדיל בין טוב לרע. ִלְבֵלב – ברא את העולם.
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ם י ל ג ר ש  ו ל ש ל ף  ס ו מ
ד ע ו מ ה ל  ו ח ב  , ב ו ט ם  ו י ב
ד ע ו מ ה ך  ו ת ב ש ת  ב ש ב ו

ביום ראשון של פסח אומרים בחזרת הש”ץ 

פיוטי טל )עמ’ 533(, ובשמיני עצרת פיוטי גשם )עמ’ 535(. 

לפני תפילת הלחש מכריז הגבאי ”מוריד הטל” \ ”משיב הרוח ומוריד הגשם”.

פוסעים שלושה צעדים אחורה וחוזרים בשלושה צעדים למקום, ומצמידים את 

מסתכלים  או  עצומות  בעיניים  בלחש  מתפללים  ישרה”.  ”רגל  לזו,  זו  הרגליים 

רק בסידור. מרכזים את כל כח הכוונה בעת התפילה. אין לזוז מן המקום, ואין 

להפסיק אף לא לדבר שבקדושה. 

ובסופה, כופפים את הברכיים במילה  ב”ברוך אתה ה’” שבתחילת ברכת אבות 

”ברוך”, משתחווים במילה ”אתה”, ומזדקפים ואומרים את השם.

ם יהוה ֶאְקָרא ָהבּו ֹגֶדל ֵלאלֵֹהינּו: י ׁשֵ ּכִ

ָך: ֶת֫ ִהּלָ יד ּתְ ח, ּוִפי ַיּגִ ְפּתָ ָפַתי ּתִ ֲאֹדָני ׂשְ

א. אבות

ה יהוה ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו, ֱאלֵֹהי  רּוְך ַאּתָ ּבָ

דֹול  ַאְבָרָהם, ֱאלֵֹהי ִיְצָחק, ֵואלֵֹהי ַיֲעֹקב, ָהֵאל ַהּגָ

ּבֹור ְוַהּנֹוָרא, ֵאל ֶעְליֹון, ּגֹוֵמל ֲחָסִדים טֹוִבים,  ַהּגִ

ְוקֹוֵנה ַהּכֹל, ְוזֹוֵכר ַחְסֵדי ָאבֹות ּוֵמִביא גֹוֵאל ִלְבֵני 

ַאֲהָבה. מֹו ּבְ ְבֵניֶהם ְלַמַען ׁשְ

יהוה,  ה  ַאּתָ רּוְך  ּבָ ּוָמֵגן.  יַע  ּומֹוׁשִ עֹוֵזר  ֶמֶלְך 

ָמֵגן ַאְבָרָהם.

ב. גבורות

֮ה,  ַאּתָ ֵמִתים  ה  ְמַחּיֵ ֲאֹדָני,  ְלעֹוָלם,  ּבֹור  ּגִ ה  ַאּתָ

יַע, ַרב ְלהֹוׁשִ

דברים לב

תהלים נא

הרגשתנו.  מצד   – ְוַהּנֹוָרא  מעשיו.  מצד   – ּבֹור  ַהּגִ עצמותו.  מצד   – דֹול  ַהּגָ
יַע – מחלצו מצרה. ּוָמֵגן –  ְוקֹוֵנה – ובורא. עֹוֵזר – לאדם במאמציו. ּומֹוׁשִ

מפני פגע שלא יבוא. 

יַע – רב יכולת להושיע.  ַרב ְלהֹוׁשִ
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מתחילים להזכיר ”מוריד הטל” בתפילת מוסף של יום א’ של פסח, ו”משיב הרוח” 
לראש  חוזר  הגשם”  ”מוריד  בקיץ  ואמר  טעה  עצרת.  שמיני  של  מוסף  מתפילת 
ואמר  טעה  אם  בחורף  אבל  התפילה.  לראש  חוזר   - הברכה  סיים  ואם  הברכה, 
לפני  נזכר  חוזר.  אינו   - החתימה  של  ה’”  אתה  ”ברוך  אמר  וכבר  הטל”  ”מוריד 

שסיים את הברכה, יאמר שם ”משיב הרוח ומוריד הגשם” וימשיך.

בשאר המועדות:

ל, מֹוִריד ַהּטַ
בשמיני עצרת:

ם, ׁשֶ יב ָהרּוַח ּומֹוִריד ַהּגֶ ִ ַמּשׁ
ַרֲחִמים  ּבְ ֵמִתים  ה  ְמַחּיֵ ֶחֶסד,  ּבְ ים  ַחּיִ ל  ְמַכְלּכֵ
יר  ּוַמּתִ חֹוִלים,  ְורֹוֵפא  נֹוְפִלים,  סֹוֵמְך  ים,  ַרּבִ
ָכמֹוָך  ִמי  ָעָפר.  ֵני  ִליׁשֵ ֱאמּוָנתֹו  ם  ּוְמַקּיֵ ֲאסּוִרים, 
ה  ּוְמַחּיֶ ֵמִמית  ֶמֶלְך  ְך,  ּלָ ֫דֹוֶמה  ּוִמי  בּורֹות  ּגְ ַעל  ּבַ

ּוַמְצִמיַח ְיׁשּוָעה.
יהוה,  ה  ַאּתָ רּוְך  ּבָ ֵמִתים.  ְלַהֲחיֹות  ה  ַאּתָ ְוֶנֱאָמן 

ִתים. ה ַהּמֵ ְמַחּיֵ
בחזרת הש”ץ אומרים כאן ”קדושה”.

...................................................................................................

ָך  נּו ְלָך, יהוה ֱאלֵֹהינּו, ַמְלָאִכים ֲהמֹוֵני ַמְעָלה, ִעם ַעּמְ ֶתר ִיּתְ ּכֶ
ָבר  ּדָ ּכַ ׁשּו,  ּלֵ ְיׁשַ ְלָך  ה  ָ ְקֻדּשׁ ם  ּלָ ּכֻ ַיַחד  ה.  ַמּטָ ְקבּוֵצי  ָרֵאל  ִיׂשְ

ָהָאמּור ַעל ַיד ְנִביֶאָך~ ְוָקָרא ֶזה ֶאל ֶזה ְוָאַמר~

ביום טוב, בשבת חוה”מ ובהושענא רבה

יהוה  ָקדֹוׁש  ָקדֹוׁש,  ָקדֹוׁש, 
ָהָאֶרץ  ׇכל  לֹא  Ôמ ָבאֹות,  Ôצ
עֹוָלם,  ָמֵלא  בֹודֹו  ּכְ בֹודֹו:   Ôּכ
ָלֶזה~  ֶזה  ׁשֹוֲאִלים  ְרָתיו  ְמׁשָ
ְלַהֲעִריצֹו,  בֹודֹו  ּכְ ְמקֹום  ה  ַאּיֵ
ְואֹוְמִרים~  ִחים  ּבְ ְמׁשַ ָתם  ְלֻעּמָ
קֹומֹו:   Ôִמּמ יהוה  בֹוד  Ôּכ רּוְך  ּבָ
ַרֲחָמיו  ּבְ ֶפן  ִי֫ הּוא  קֹומֹו  ִמּמְ
ַהְמַיֲחִדים  ַעם  ְוָיֹחן  ְלַעּמֹו, 

בחול המועד

יהוה  ָקדֹוׁש  ָקדֹוׁש,  ָקדֹוׁש, 
ָהָאֶרץ  ׇכל  לֹא  Ôמ ָבאֹות,  Ôצ
ִחים  ּבְ ְמׁשַ ָתם  ְלֻעּמָ בֹודֹו:  Ôּכ
בֹוד יהוה  Ôרּוְך ּכ ְואֹוְמִרים~ ּבָ
ָך  ׇקְדׁשְ ּוְבִדְבֵרי  קֹומֹו:  Ôִמּמ
יהוה  ִיְמלְֹך  ֵלאֹמר~  תּוב  ּכָ
ְלדֹר  ִצּיֹון  ֱאלַֹהִיְך  ְלעֹוָלם, 
ָודֹר, ַהְללּוָיּה: וממשיך: ”לדור 

ודור” )בסוף העמוד הבא(.

ַמע אֹוְמִרים~  ַאֲהָבה ׁשְ ֲעַמִים ּבְ ִמיד, ּפַ ׇכל יֹום ּתָ מֹו ֶעֶרב ָוֹבֶקר ּבְ ׁשְ
וממשיך: ”שמע ישראל” )בסוף העמוד הבא(

ישעיה ו

יחזקאל ג

ֵני ָעָפר  יב ָהרּוַח – עושה שתהא רוח נושבת. ֱאמּוָנתֹו – הבטחתו. ִליׁשֵ ִ ַמּשׁ
בּורֹות – )הגבורות שנאמרו לעיל: מחיה מתים, משיב  ּגְ ַעל  ּבַ – לשוכני עפר. 

הרוח, מכלכל חיים וכו’(. 
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ג. קדושת השם

יֹום  ׇכל  ּבְ ים  ּוְקדֹוׁשִ ָקדֹוׁש,  ְמָך  ְוׁשִ ָקדֹוׁש  ה  ַאּתָ

רּוְך  ה. ּבָ ּתָ דֹול ְוָקדֹוׁש ָא֫ י ֵאל ֶמֶלְך ּגָ ָלה, ּכִ ְיַהְללּוָך ּסֶ

דֹוׁש. ה יהוה, ָהֵאל ַהּקָ ַאּתָ

ד. קדושת היום

אֹוָתנּו  ָאַהְבּתָ  ים,  ָהַעּמִ ל  ִמּכׇ נּו  ְבַחְרּתָ ה  ַאּתָ

נּו  ּתָ ׁשְ ׁשֹונֹות, ְוִקּדַ ל ַהּלְ נּו ִמּכׇ נּו, ְורֹוַמְמּתָ ְוָרִציָת ּבָ

ְמָך  ְוׁשִ ַלֲעבֹוָדֶתָך,  נּו  ַמְלּכֵ נּו  ְוֵקַרְבּתָ ִמְצֹוֶתיָך,  ּבְ

דֹוׁש ָעֵלינּו ָקָראָת. דֹול ְוַהּקָ ַהּגָ

תֹות  ּבָ ׁשַ )בשבת  ַאֲהָבה  ּבְ ֱאלֵֹהינּו  יהוה  ָלנּו  ן  ּתֶ ַוּתִ

ים  ּוְזַמּנִ ים  ַחּגִ ְמָחה,  ְלׂשִ מֹוֲעִדים  ּו(  ִלְמנּוָחה 
...................................................................................................

הּוא  ֱאלֵֹהינּו,  הּוא  ֶאָחד:  יהוה  ֱאלֵֹהינּו,  יהוה  ָרֵאל,  ִיׂשְ ַמע  Ôׁש

ְוִיְגָאֵלנּו  יֵענּו  יֹוׁשִ ְוהּוא  יֵענּו,  מֹוׁשִ הּוא  נּו,  ַמְלּכֵ הּוא  ָאִבינּו, 

י ֶאְתֶכם  ַאְלּתִ ל ַחי ֵלאֹמר~ ֵהן ּגָ ַרֲחָמיו ְלֵעיֵני ּכׇ ִמיֵענּו ּבְ ִנית ְוַיׁשְ ׁשֵ

ית ִלְהיֹות ָלֶכם ֵלאלִֹהים, ֲאִני יהוה ֱאלֵֹהיֶכם:   ֵראׁשִ ַאֲחִרית ּכְ

ָמה  ֲאֹדֵנינּו,  יהוה  יֵרנּו,  ַאּדִ יר  ַאּדִ מוסיפים:  רבה  והושענא  טוב  ביום 

ּיֹום  ל ָהָאֶרץ, ּבַ ׇכל ָהָאֶרץ. ְוָהָיה יהוה ְלֶמֶלְך ַעל ּכׇ ְמָך ּבְ יר ׁשִ ַאּדִ

מֹו ֶאָחד:  ַההּוא ִיְהֶיה יהוה ֶאָחד ּוְשׁ

תּוב ֵלאֹמר~  ָך ָכּ ּוְבִדְבֵרי ׇקְדְשׁ

לּוָיּה: Ôדֹר ָודֹר, ַהל Ôעֹוָלם, ֱאלַֹהִיְך ִצּיֹון ל Ôִיְמלְֹך יהוה ל

יׁש,  ַנְקּדִ ְתָך  ָ ְקֻדּשׁ ְנָצִחים  ּוְלֵנַצח  ְדֶלָך  ּגׇ יד  ַנּגִ ָודֹור  ְלדֹור  ש”ץ 

דֹול  י ֵאל ֶמֶלְך ּגָ ינּו לֹא ָימּוׁש ְלעֹוָלם ָוֶעד, ּכִ ְבֲחָך ֱאלֵֹהינּו ִמּפִ ְוׁשִ

דֹוׁש. ה יהוה, ָהֵאל ַהּקָ רּוְך ַאּתָ ה. ּבָ ּתָ ְוָקדֹוׁש ָא֫

הש”ץ ממשיך ”אתה בחרתנו”

דברים ו

במדבר טו

זכריה יד

תהלים קמו

ים – מלאכי הקודש )וגם ישראל המקדשים את שמך(.  ּוְקדֹוׁשִ
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ׂשֹון, ֶאת יֹום ְלׂשָ

ה ְוֶאת יֹום, ת ַהּזֶ ּבָ בשבת~ ַהׁשַּ

ה, ְזַמן ֵחרּוֵתנּו, ּצֹות ַהּזֶ בפסח~ ַחג ַהּמַ

ן ּתֹוָרֵתנּו,  ה, ְזַמן ַמַתּ ֻבעֹות ַהּזֶ ָ בשבועות~ ַחג ַהּשׁ

ְמָחֵתנּו,  ה, ְזַמן ׂשִ ּכֹות ַהּזֶ בסוכות~ ַחג ַהּסֻ

ְמָחֵתנּו, ה, ְזַמן ׂשִ ִמיִני ֲעֶצֶרת ַהַחג ַהּזֶ בשמע”צ~ ׁשְ

ַאֲהָבה( ִמְקָרא ֹקֶדׁש, ֵזֶכר ִליִציַאת ִמְצָרִים. )בשבת~ ּבְ

ֵמַעל  ְוִנְתַרַחְקנּו  ֵמַאְרֵצנּו  ִלינּו  ּגָ ֲחָטֵאינּו  ֵני  ּוִמּפְ

ְוֵלָראֹות  ַלֲעלֹות  ְיכֹוִלים  ֲאַנְחנּו  ְוֵאין  ַאְדָמֵתנּו, 

ֵבית  ּבְ חֹובֹוֵתינּו  ְוַלֲעׂשֹות  ְלָפֶניָך  ֲחֹות  ּתַ ּוְלִהׁשְ

ְמָך  ׁשִ ְקָרא  ּנִ ׁשֶ דֹוׁש  ְוַהּקָ דֹול  ַהּגָ ִית  ּבַ ּבַ ִחיָרֶתָך,  ּבְ

ְיִהי  ָך.  ׁשֶ ִמְקּדָ ּבְ ָחה  ּלְ ּתַ ׁשְ ּנִ ׁשֶ ד  ַהּיָ ֵני  ִמּפְ ָעָליו, 

ֲאבֹוֵתינּו,  ֵואלֵֹהי  ֱאלֵֹהינּו  יהוה  ָפֶניָך  ִמּלְ ָרצֹון 

ָך  ׁשְ ׁשּוב ּוְתַרֵחם ָעֵלינּו ְוַעל ִמְקּדָ ּתָ ֶמֶלְך ַרֲחָמן, ׁשֶ

בֹודֹו.  ּכְ ל  ּוְתַגּדֵ ְמֵהָרה  ְוִתְבֵנהּו  ים,  ָהַרּבִ ַרֲחֶמיָך  ּבְ

בֹוד ַמְלכּוְתָך ָעֵלינּו ְמֵהָרה,  ה ּכְ ּלֵ נּו, ּגַ ָאִבינּו ַמְלּכֵ

זּוֵרינּו  ל ָחי, ְוָקֵרב ּפְ א ָעֵלינּו ְלֵעיֵני ּכׇ ׂשֵ ְוהֹוַפע ְוִהּנָ

ָאֶרץ,  ֵתי  ְרּכְ ִמּיַ ס  ּנֵ ּכַ ּוְנפּוצֹוֵתינּו  ַהּגֹוִים  ין  ִמּבֵ

ית  ּבֵ ַלִים  ְוִלירּוׁשָ ה  ִרּנָ ּבְ ִעיְרָך  ְלִצּיֹון  ַוֲהִביֵאנּו 

ֶאת  ְלָפֶניָך  ה  ַנֲעׂשֶ ם  ְוׁשָ עֹוָלם,  ְמַחת  ׂשִ ּבְ ָך  ׁשְ ִמְקּדָ

ּומּוָסִפים  ִסְדָרם  ּכְ ִמיִדים  ּתְ חֹובֹוֵתינּו,  נֹות  ׇקְרּבְ

ִהְלָכָתם. ּכְ
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ה ְויֹום/ ת ַהּזֶ ּבָ ַ ְוֶאת מּוַסף יֹום /בשבת~ ְוֶאת מּוְסֵפי יֹום ַהּשׁ

ה ּצֹות ַהּזֶ בפסח~ ַחג ַהּמַ

ה בּועֹות ַהּזֶ ָ בשבועות~ ַחג ַהּשׁ

ה ּכֹות ַהּזֶ בסוכות~ ַחג ַהּסֻ

ה ִמיִני ֲעֶצֶרת ַהַחג ַהּזֶ בשמיני עצרת~ ׁשְ

מֹו  ִמְצַות ְרצֹוֶנָך, ּכְ ַאֲהָבה ּכְ ה ְוַנְקִריב ְלָפֶניָך ּבְ ַנֲעׂשֶ

י  ָך ִמּפִ ה ַעְבּדֶ תֹוָרֶתָך ַעל ְיֵדי ֹמׁשֶ ַתְבּתָ ָעֵלינּו ּבְ ּכָ ׁשֶ

ָאמּור~ ְכבֹוֶדָך, ּכָ

בשבת 

ֵני  ּוׁשְ ִמיִמם,  ּתְ ָנה  ׁשָ ֵני  ּבְ ים  ְכָבׂשִ ֵני  ׁשְ ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ ּוְביֹום 

ת  ּבַ ׁשַ ֹעַלת  ְוִנְסּכֹו:  ֶמן  ֶ ַבּשׁ לּוָלה  ּבְ ִמְנָחה  ֹסֶלת  רִֹנים  ֶעׂשְ

ּה:  ִמיד ְוִנְסּכָ ּתֹו, ַעל ֹעַלת ַהּתָ ּבַ ׁשַ ּבְ

ביום ראשון של פסח

ַלֹחֶדׁש,  יֹום  ר  ָעׂשָ ָעה  ַאְרּבָ ּבְ ָהִראׁשֹון,  ּוַבֹחֶדׁש 

ה ָחג,  ר יֹום ַלֹחֶדׁש ַהּזֶ ה ָעׂשָ ָ ַסח ַליהוה: ּוַבֲחִמּשׁ ּפֶ

ּיֹום ָהִראׁשֹון ִמְקָרא  ּבַ ֵיָאֵכל:  ָיִמים ַמּצֹות  ְבַעת  ׁשִ

ם  ְוִהְקַרְבּתֶ ַתֲעׂשּו:  לֹא  ֲעֹבָדה  ְמֶלאֶכת  ל  ּכׇ ֹקֶדׁש, 

ַנִים ְוַאִיל ֶאָחד  ֵני ָבָקר ׁשְ ִרים ּבְ ה ֹעָלה ַליהוה, ּפָ ֶ ִאּשׁ

ִמיִמם ִיְהיּו ָלֶכם:  ָנה, ּתְ ֵני ׁשָ ים ּבְ ְבָעה ְכָבׂשִ ְוׁשִ

ר  רִֹנים ַלּפָ ה ֶעׂשְ לׁשָ ר, ׁשְ ְמֻדּבָ יֶהם ּכִ ּוִמְנָחָתם ְוִנְסּכֵ

ִנְסּכֹו.  ֶבׂש, ְוַיִין ּכְ רֹון ַלּכֶ רִֹנים ָלָאִיל, ְוִעּשָׂ ֵני ֶעׂשְ ּוׁשְ

ִהְלָכָתם. ֵני ְתִמיִדים ּכְ ר,  ּוׁשְ ִעיר ְלַכּפֵ ְוׂשָ

במדבר כח

שם
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בשאר ימי הפסח

ַנִים ְוַאִיל  ֵני ָבָקר ׁשְ ִרים ּבְ ה ֹעָלה ַליהוה, ּפָ ֶ ם ִאּשׁ ְוִהְקַרְבּתֶ

ִמיִמם ִיְהיּו ָלֶכם: ָנה, ּתְ ֵני ׁשָ ים ּבְ ְבָעה ְכָבׂשִ ֶאָחד ְוׁשִ

ֵני  ּוׁשְ ר,  ַלּפָ רִֹנים  ֶעׂשְ ה  לׁשָ ׁשְ ר,  ְמֻדּבָ ּכִ יֶהם  ְוִנְסּכֵ ּוִמְנָחָתם 

ר,   ִעיר ְלַכּפֵ ִנְסּכֹו. ְוׂשָ ֶבׂש, ְוַיִין ּכְ רֹון ַלּכֶ רִֹנים ָלָאִיל, ְוִעּשָׂ ֶעׂשְ

ִהְלָכָתם. ֵני ְתִמיִדים ּכְ ּוׁשְ

בשבועות

ה ַליהוה  ַהְקִריְבֶכם ִמְנָחה ֲחָדׁשָ ּכּוִרים, ּבְ ּוְביֹום ַהּבִ

ל ְמֶלאֶכת  ֻבֹעֵֹתיֶכם, ִמְקָרא ֹקֶדׁש ִיְהֶיה ָלֶכם, ּכׇ ׁשָ ּבְ

ִניֹחַח  ְלֵריַח  ֹעָלה  ם  ְוִהְקַרְבּתֶ ַתֲעׂשּו:  לֹא  ֲעֹבָדה 

ְבָעה  ׁשִ ַאִיל ֶאָחד,  ַנִים,  ׁשְ ָבָקר  ֵני  ּבְ ִרים  ּפָ ַליהוה, 

ָנה: ֵני ׁשָ ים ּבְ ְכָבׂשִ

ר,  רִֹנים ַלּפָ ה ֶעׂשְ לׁשָ ר, ׁשְ ְמֻדּבָ יֶהם ּכִ ּוִמְנָחָתם ְוִנְסּכֵ

ִנְסּכֹו. ֶבׂש, ְוַיִין ּכְ רֹון ַלּכֶ רִֹנים ָלָאִיל, ְוִעּשָׂ ֵני ֶעׂשְ ּוׁשְ

ִהְלָכָתם. ֵני ְתִמיִדים ּכְ ר,  ּוׁשְ ִעיר ְלַכּפֵ ְוׂשָ

ביום ראשון של סוכות

ִביִעי ִמְקָרא ֹקֶדׁש  ְ ר יֹום ַלֹחֶדׁש ַהּשׁ ה ָעׂשָ ָ ּוַבֲחִמּשׁ

ל ְמֶלאֶכת ֲעֹבָדה לֹא ַתֲעׂשּו, ְוַחּגֶֹתם  ִיְהֶיה ָלֶכם, ּכׇ

ה  ֵ ִאּשׁ ֹעָלה  ם  ְוִהְקַרְבּתֶ ָיִמים:  ְבַעת  ׁשִ ַליהוה  ַחג 

ר,  ָעׂשָ ה  לׁשָ ׁשְ ָבָקר  ֵני  ּבְ ִרים  ּפָ ַליהוה,  ִניֹחַח  ֵריַח 

ר,  ָעׂשָ ָעה  ַאְרּבָ ָנה  ׁשָ ֵני  ּבְ ים  ָבׂשִ ּכְ ָנִים,  ׁשְ ֵאיִלם 

ִמיִמם ִיְהיּו:  ּתְ

במדבר כח

שם

שם כט
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ר,  רִֹנים ַלּפָ ה ֶעׂשְ לׁשָ ר, ׁשְ ְמֻדּבָ יֶהם ּכִ ּוִמְנָחָתם ְוִנְסּכֵ

ִנְסּכֹו. ֶבׂש, ְוַיִין ּכְ רֹון ַלּכֶ רִֹנים ָלָאִיל, ְוִעּשָׂ ֵני ֶעׂשְ ּוׁשְ

ִהְלָכָתם. ֵני ְתִמיִדים ּכְ ר,  ּוׁשְ ִעיר ְלַכּפֵ ְוׂשָ

ביום ראשון של חול המועד סוכות

ָנִים,  ׁשְ ֵאיִלם  ר,  ָעׂשָ ֵנים  ׁשְ ָבָקר  ֵני  ּבְ ִרים  ּפָ ִני,  ֵ ַהּשׁ ּוַבּיֹום 

ִמיִמם:  ר, ּתְ ָעה ָעׂשָ ָנה ַאְרּבָ ֵני ׁשָ ים ּבְ ָבׂשִ ּכְ

ֵני  ּוׁשְ ר,  ַלּפָ רִֹנים  ֶעׂשְ ה  לׁשָ ׁשְ ר,  ְמֻדּבָ ּכִ יֶהם  ְוִנְסּכֵ ּוִמְנָחָתם 

ר,   ִעיר ְלַכּפֵ ִנְסּכֹו. ְוׂשָ ֶבׂש, ְוַיִין ּכְ רֹון ַלּכֶ רִֹנים ָלָאִיל, ְוִעּשָׂ ֶעׂשְ

ִהְלָכָתם. ֵני ְתִמיִדים ּכְ ּוׁשְ

ביום שני של חול המועד סוכות

ים  ָבׂשִ ּכְ ָנִים,  ר, ֵאיִלם ׁשְ י ָעׂשָ ּתֵ ִרים ַעׁשְ ּפָ י,  ִליׁשִ ְ ּוַבּיֹום ַהּשׁ

ִמיִמם:  ר, ּתְ ָעה ָעׂשָ ָנה ַאְרּבָ ֵני ׁשָ ּבְ

ֵני  ּוׁשְ ר,  ַלּפָ רִֹנים  ֶעׂשְ ה  לׁשָ ׁשְ ר,  ְמֻדּבָ ּכִ יֶהם  ְוִנְסּכֵ ּוִמְנָחָתם 

ר,   ִעיר ְלַכּפֵ ִנְסּכֹו. ְוׂשָ ֶבׂש, ְוַיִין ּכְ רֹון ַלּכֶ רִֹנים ָלָאִיל, ְוִעּשָׂ ֶעׂשְ

ִהְלָכָתם. ֵני ְתִמיִדים ּכְ ּוׁשְ

ביום שלישי של חול המועד סוכות

ֵני  ּבְ ים  ָבׂשִ ּכְ ָנִים,  ׁשְ ֵאיִלים  ָרה,  ֲעׂשָ ִרים  ּפָ ָהְרִביִעי,  ּוַבּיֹום 

ִמיִמם:  ר, ּתְ ָעה ָעׂשָ ָנה ַאְרּבָ ׁשָ

ֵני  ּוׁשְ ר,  ַלּפָ רִֹנים  ֶעׂשְ ה  לׁשָ ׁשְ ר,  ְמֻדּבָ ּכִ יֶהם  ְוִנְסּכֵ ּוִמְנָחָתם 

ר,   ִעיר ְלַכּפֵ ִנְסּכֹו. ְוׂשָ ֶבׂש, ְוַיִין ּכְ רֹון ַלּכֶ רִֹנים ָלָאִיל, ְוִעּשָׂ ֶעׂשְ

ִהְלָכָתם. ֵני ְתִמיִדים ּכְ ּוׁשְ

ביום רביעי של חול המועד סוכות

ֵני  ּבְ ים  ָבׂשִ ּכְ ָנִים,  ׁשְ ֵאיִלם  ָעה,  ׁשְ ּתִ ִרים  ּפָ י,  ַהֲחִמיׁשִ ּוַבּיֹום 

ִמיִמם: ר, ּתְ ָעה ָעׂשָ ָנה ַאְרּבָ ׁשָ

ֵני  ּוׁשְ ר,  ַלּפָ רִֹנים  ֶעׂשְ ה  לׁשָ ׁשְ ר,  ְמֻדּבָ ּכִ יֶהם  ְוִנְסּכֵ ִמְנָחָתם 

ר,   ִעיר ְלַכּפֵ ִנְסּכֹו. ְוׂשָ ֶבׂש, ְוַיִין ּכְ רֹון ַלּכֶ רִֹנים ָלָאִיל, ְוִעּשָׂ ֶעׂשְ

ִהְלָכָתם. ֵני ְתִמיִדים ּכְ ּוׁשְ
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ביום חמישי של חול המועד סוכות

ָנה  ֵני ׁשָ ים ּבְ ָבׂשִ ָנִים, ּכְ ֹמָנה, ֵאיִלם ׁשְ ִרים ׁשְ י, ּפָ ִ ּשׁ ִ ּוַבּיֹום ַהּשׁ

ִמיִמם:  ר, ּתְ ָעה ָעׂשָ ַאְרּבָ

ֵני  ּוׁשְ ר,  ַלּפָ רִֹנים  ֶעׂשְ ה  לׁשָ ׁשְ ר,  ְמֻדּבָ ּכִ יֶהם  ְוִנְסּכֵ ּוִמְנָחָתם 

ר,   ִעיר ְלַכּפֵ ִנְסּכֹו. ְוׂשָ ֶבׂש, ְוַיִין ּכְ רֹון ַלּכֶ רִֹנים ָלָאִיל, ְוִעּשָׂ ֶעׂשְ

ִהְלָכָתם. ֵני ְתִמיִדים ּכְ ּוׁשְ

בהושענא רבה

ֵני  ּבְ ים  ָבׂשִ ּכְ ָנִים,  ׁשְ ֵאיִלם  ְבָעה,  ׁשִ ִרים  ּפָ ִביִעי,  ְ ַהּשׁ ּוַבּיֹום 

ִמיִמם:  ר, ּתְ ָעה ָעׂשָ ָנה ַאְרּבָ ׁשָ

ֵני  ּוׁשְ ר  ַלּפָ רִֹנים  ֶעׂשְ ה  לׁשָ ׁשְ ר,  ְמֻדּבָ ּכִ יֶהם  ְוִנְסּכֵ ּוִמְנָחָתם 

ר,   ִעיר ְלַכּפֵ ִנְסּכֹו. ְוׂשָ ֶבׂש, ְוַיִין ּכְ רֹון ַלּכֶ רִֹנים ָלָאִיל, ְוִעּשָׂ ֶעׂשְ

ִהְלָכָתם. ֵני ְתִמיִדים ּכְ ּוׁשְ

ני עצרת  בשמי

ְמֶלאֶכת  ל  ּכׇ ָלֶכם,  ְהֶיה  ּתִ ֲעֶצֶרת  ִמיִני  ְ ַהּשׁ ּיֹום  ּבַ

ֵריַח  ה  ֵ ִאּשׁ ֹעָלה  ם  ְוִהְקַרְבּתֶ ַתֲעׂשּו:  לֹא  ֲעֹבָדה 

ֵני  ּבְ ים  ָבׂשִ ּכְ ֶאָחד,  ַאִיל  ֶאָחד,  ר  ּפַ ַליהוה,  ִניֹחַח 

ִמיִמם:  ְבָעה, ּתְ ָנה ׁשִ ׁשָ

ר,  רִֹנים ַלּפָ ה ֶעׂשְ לׁשָ ר, ׁשְ ְמֻדּבָ יֶהם ּכִ ִמְנָחָתם ְוִנְסּכֵ

ִנְסּכֹו.  ֶבׂש, ְוַיִין ּכְ רֹון ַלּכֶ רִֹנים ָלָאִיל, ְוִעּשָׂ ֵני ֶעׂשְ ּוׁשְ

ִהְלָכָתם. ֵני ְתִמיִדים ּכְ ר,  ּוׁשְ ִעיר ְלַכּפֵ ְוׂשָ

בשבת מוסיפים

י  ׁשֵ ת ְוקֹוְרֵאי ֹעֶנג. ַעם ְמַקּדְ ּבָ ְמחּו ְבַמְלכּוְתָך ׁשֹוְמֵרי ׁשַ ִיׂשְ

ִביִעי ָרִציָת ּבֹו  ְ גּו ִמּטּוֶבָך, ּוַבּשׁ עּו ְוִיְתַעּנְ ּבְ ם ִיׂשְ ּלָ ִביִעי, ּכֻ ׁשְ

ית. ה ְבֵראׁשִ ּתֹו, ֶחְמַדת ָיִמים אֹותֹו ָקָראָת, ֵזֶכר ְלַמֲעׂשֵ ׁשְ ְוִקּדַ
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ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו, ֶמֶלְך ַרֲחָמן ַרֵחם ָעֵלינּו, 

ֲהמֹון  ּבַ ָעֵלינּו  ׁשּוָב֮ה  ָלנּו,  ֶרׁש  ֫ ִהּדָ ּוֵמִטיב  טֹוב 

ֵביְתָך  ֵנה  ּבְ ְרצֹוֶנָך,  ָעׂשּו  ׁשֶ ָאבֹות  ְגַלל  ּבִ ַרֲחֶמיָך 

ְוַהְרֵאנּו  ְמכֹונֹו,  ַעל  ָך  ׁשְ ִמְקּדָ ְוכֹוֵנן  ה  ִחּלָ ַבּתְ ּכְ

ב ּכֲֹהִנים ַלֲעבֹוָדָתם  ִתּקּונֹו, ְוָהׁשֵ ֵחנּו ּבְ ּמְ ִבְנָינֹו ְוׂשַ ּבְ

ִלְנֵויֶהם.  ָרֵאל  ִיׂשְ ב  ְוָהׁשֵ ּוְלִזְמָרם,  יָרם  ְלׁשִ ם  ּוְלִוּיִ

ֲעֵמי  לֹׁש ּפַ ׁשָ ֲחֶוה ְלָפֶניָך ּבְ ּתַ ם ַנֲעֶלה ְוֵנָרֶאה ְוִנׁשְ ְוׁשָ

ָנה  ָ ּשׁ ּבַ ָעִמים  ּפְ לֹׁש  ׁשָ תֹוָרֶתָך~  ּבְ תּוב  ּכָ ּכַ ְרָגֵלינּו, 

קֹום  ּמָ ּבַ ֱאלֶֹהיָך  יהוה  ֵני  ּפְ ֶאת  ְזכּוְרָך  ׇכל  ֵיָרֶאה 

ֻבעֹות, ּוְבַחג  ָ ּצֹות, ּוְבַחג ַהּשׁ ַחג ַהּמַ ר ִיְבָחר, ּבְ ֲאׁשֶ

ִאיׁש  ֵריָקם:  יהוה  ֵני  ּפְ ֶאת  ֵיָרֶאה  ְולֹא  ּכֹות,  ַהּסֻ

ַתן ָלְך: ר ָנ֫ ת יהוה ֱאלֶֹהיָך ֲאׁשֶ ִבְרּכַ ַנת ָידֹו, ּכְ ַמּתְ ּכְ

ים  ת מֹוֲעֶדיָך ְלַחּיִ ְרּכַ יֵאנּו יהוה ֱאלֵֹהינּו ֶאת ּבִ ְוַהּשִׂ

ר ָרִציָת ְוָאַמְרּתָ  ֲאׁשֶ ׂשֹון, ּכַ ְמָחה ּוְלׂשָ לֹום, ְלׂשִ ּוְלׁשָ

ָנא  ְרֵצה  ֲאבֹוֵתינּו  ֵואלֵֹהי  ֱאלֵֹהינּו  )בשבת~  ְלָבְרֵכנּו, 

תֹוָרֶתָך,  ִמְצֹוֶתיָך ְוֵתן ֶחְלֵקנּו ּבְ נּו ּבְ ׁשֵ ִבְמנּוָחֵתנּו( ַקּדְ

ְוַטֵהר  יׁשּוָעֶתָך,  ִבּ נּו  ַנְפֵשׁ ח  ַמּ ְוַשׂ ִמּטּוֶבָך  ֵענּו  ּבְ ׂשַ

ֱאלֵֹהינּו  יהוה  ְוַהְנִחיֵלנּו  ֱאֶמת,  ּבֶ ָך  ְלׇעְבּדְ נּו  ִלּבֵ

ת  ּבָ ׂשֹון )בשבת~ ׁשַ ְמָחה ּוְבׂשָ ׂשִ ַאֲהָבה ּוְבָרצֹון( ּבְ )בשבת~ ּבְ

י  ׁשֵ ָרֵאל ְמַקּדְ ְמחּו ְבָך ׇכל ִיׂשְ ָך, ְוִיׂשְ ּו( מֹוֲעֵדי ׇקְדׁשֶ

ְו(  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ )בשבת~  ׁש  ְמַקּדֵ יהוה,  ה  ַאּתָ רּוְך  ּבָ ֶמָך.  ׁשְ

ים. ַמּנִ ָרֵאל ְוַהּזְ ִיׂשְ

דברים טז

לו.  ששייך  מה  בכל   – ִתּקּונֹו  ּבְ הנכון.  מקומו   – ְמכֹונֹו  בהמיית.   – ֲהמֹון  ּבַ
ִלְנֵויֶהם – למשכנותיהם.

יֵאנּו – והעניקנו )תן לנו במתנה(. ְוַהּשִׂ
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ה. עבודה

ָתם  ְוִלְתִפּלָ ָרֵאל  ִיׂשְ ָך  ַעּמְ ּבְ ֱאלֵֹהינּו  יהוה  ְרֵצה 

י  ֵ ְוִאּשׁ יֶתָך,  ּבֵ ִלְדִביר  ָהֲעבֹוָדה  ֶאת  ב  ְוָהׁשֵ ֵעה,  ׁשְ

ָרצֹון,  ּבְ ל  ְתַקּבֵ ַאֲהָבה  ּבְ ְמֵהָרה  ָתם  ּוְתִפּלָ ָרֵאל  ִיׂשְ

ָך. ָרֵאל ַעּמֶ ִמיד ֲעבֹוַדת ִיׂשְ ּוְתִהי ְלָרצֹון ּתָ

ביום טוב בחזרת הש”ץ אומרים ”ותערב” 

)לא בשבת חוה”מ, ולא כאשר כהנים אינם עולים לדוכן(.

קהל וש”ץ

ַרֲחֶמיָך  ּבְ ַרחּום  א  ָאָנּ ן.  ּוְכׇקְרּבָ עֹוָלה  ּכְ ֲעִתיָרֵתנּו  ְלָפֶניָך  ְוֵתָעֵרב 

ָלִים,  ִכיָנְתָך ְלִצּיֹון ִעיְרָך ְוֵסֶדר ָהֲעבֹוָדה ִלירּוׁשָ ב ׁשְ ים ָהׁשֵ ָהַרּבִ

ִנים ַקְדמֹוִנּיֹות.  יֵמי עֹוָלם ּוְכׁשָ ִיְרָאה ּכִ ם ַנֲעׇבְדָך ּבְ ְוׁשָ

רּוְך  ּבָ ַרֲחִמים.  ּבְ ְלִצּיֹון  ׁשּוְבָך  ּבְ ֵעיֵנינּו  ְוֶתֱחֶזיָנה 

ִכיָנתֹו ְלִצּיֹון. ֲחִזיר ׁשְ ה יהוה, ַהּמַ ַאּתָ

ו. הודאה

ה  ַאּתָ מֹוִדים ֲאַנְחנּו ָלְך ׁשָ

הּוא יהוה ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי 

ָוֶעד,  ְלעֹוָלם  ֲאבֹוֵתינּו 

ֵענּו  ִיׁשְ ָמֵגן  ינּו,  ַחּיֵ צּור 

ָודֹור.   ְלדֹור  הּוא  ה  ַאּתָ

ֶתָך ִהּלָ ר ּתְ ָך ּוְנַסּפֵ נֹוֶדה ּלְ

מודים דרבנן

ה  ַאּתָ מֹוִדים ֲאַנְחנּו ָלְך ׁשָ

הּוא יהוה ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי 

ר,  ׂשָ ֲאבֹוֵתינּו, ֱאלֵֹהי ׇכל ּבָ

ית.  ֵראׁשִ ּבְ יֹוֵצר  יֹוְצֵרנּו, 

ְמָך ְלׁשִ ְוהֹוָדאֹות  ָרכֹות  ּבְ

ַעל דֹוׁש  ְוַהּקָ דֹול  ַהּגָ

ֵנה. ָהֲעבֹוָדה – )בבית המקדש: הקרבנות(. ִלְדִביר  ֵעה – ּפְ ְרֵצה – יהי לרצון. ׁשְ
י – וקרבנות.  ֵ - להיכל )כינוי לבית המקדש(. ְוִאּשׁ

ְוֶתֱחֶזיָנה – ותראינה. 
ֵענּו – מגן ומושיע לנו. צּור – חוזק. ָמֵגן ִיׁשְ

ית – בורא העולם יש מאין.  ֵראׁשִ יֹוֵצר ּבְ
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סּוִרים ַהּמְ ינּו  ַחּיֵ ַעל 

מֹוֵתינּו  ִנׁשְ ְוַעל  ָיֶדָך,  ּבְ

יָך  קּודֹות ָלְך, ְוַעל ִנּסֶ ַהּפְ

ְוַעל  נּו,  ִעּמָ יֹום  ׇכל  ּבְ ׁשֶ

ְוטֹובֹוֶתיָך  ִנְפְלאֹוֶתיָך 

ָוֹבֶקר ֶעֶרב  ֵעת,  ׇכל  ּבְ ׁשֶ

ן ּכֵ נּו.  ְמּתָ ְוִקּיַ ֶהֱחִייָתנּו  ׁשֶ

ְוֶתֱאֹסף  ֵמנּו  ּוְתַקּיְ נּו  ַחּיֵ ּתְ

ָך  ֻלּיֹוֵתינּו ְלַחְצרֹות ׇקְדׁשֶ ּגָ

ְוַלֲעׂשֹות  יָך  ֻחּקֶ מֹור  ִלׁשְ

ֵלָבב  ּבְ ָך  ּוְלׇעְבּדְ ְרצֹוֶנָך 

מֹוִדים  ָאנּו  ׁשֶ ַעל  ֵלם,  ׁשָ

רּוְך ֵאל ַההֹוָדאֹות. ָלְך. ּבָ

י  ּכִ ְוַהְמַרֵחם  ַרֲחֶמיָך,  י לֹא ָכלּו֘  ּכִ ָרִים. ַהּטֹוב  ְוָצה�

ינּו ָלְך.  י ֵמעֹוָלם ִקּוִ ּמּו ֲחָסֶדיָך, ּכִ לֹא ַת֫

נּו  ְמָך ַמְלּכֵ א ׁשִ ְוִיְתַנּשֵׂ ַרְך ְוִיְתרֹוַמם  ִיְתּבָ ם  ּלָ ּכֻ ְוַעל 

ִמיד, ְלעֹוָלם ָוֶעד. ּתָ

ְמָך  ָלה, ִויַהְללּו ִויָבְרכּו ֶאת ׁשִ ים יֹודּוָך ּסֶ ְוֹכל ַהַחּיִ

ְיׁשּוָעֵתנּו  ָהֵאל  טֹוב,  י  ּכִ ְלעֹוָלם  ֱאֶמת  ּבֶ דֹול  ַהָגּ

יהוה,  ה  ַאּתָ רּוְך  ּבָ ַהּטֹוב.  ָהֵאל  ֶסָלה,  ְוֶעְזָרֵתנּו 

ְמָך ּוְלָך ָנֶאה ְלהֹודֹות. ַהּטֹוב ׁשִ

...................................................................................................

בחזרת הש”ץ אומרים ברכת כהנים. לפני הברכה אומרים הכהנים בלחש:

יָתנּו ְלָבֵרְך ֶאת  ּוִ ּצִ ָרָכה זֹו ׁשֶ ֵהא ּבְ ּתְ ָפֶניָך יהוה ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו, ׁשֶ ְיִהי ָרצֹון ִמּלְ
ה ְוַעד עֹוָלם. ּה ִמְכׁשֹול ְוָעוׂן ֵמַעּתָ ֵלָמה, ְולֹא ִיְהֶיה ּבָ ָרָכה ׁשְ ָרֵאל ּבְ ָך ִיׂשְ ַעּמְ

ָרִים – )מודים אנחנו  קּודֹות ָלְך – המופקדות )כפיקדון(. ֶעֶרב ָוֹבֶקר ְוָצה� ַהּפְ
לך(. ַהּטֹוב – )אתה הוא הטוב(. 

ָאנּו מֹוִדים ָלְך – )מודים  ָך – לבית המקדש, לירושלים. ַעל ׁשֶ ְלַחְצרֹות ׇקְדׁשֶ
אנחנו לך על שזכינו להודות לך(. 

ם – )על כל הטובות והנסים(.  ּלָ ְוַעל ּכֻ
ְמָך – ששמך טוב.  ָלה – לנצח. ַהּטֹוב ׁשִ ּסֶ
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אם עלו כהנים לדוכן קוראים להם: ּכֲֹהִנים 

)לכהן יחיד אין קוראים( והכהנים מברכים:

ֶמֶלְך  ֱאלֵֹהינּו  יהוה  ה  ַאּתָ רּוְך  ּבָ
תֹו  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ נּו  ׁשָ ִקּדְ ר  ֲאׁשֶ ָהעֹוָלם, 
ַעּמֹו  ֶאת  ְלָבֵרְך  נּו  ְוִצּוָ ַאֲהרֹן,  ל  ׁשֶ
ַאֲהָבה. )הקהל: ָאֵמן(  ָרֵאל ּבְ ִיׂשְ

והש”ץ מקריא מלה במלה:

ָך: )הקהל: ָאֵמן( ְמֶר֫ ֶרְכָך֘ יהוה ְוִיׁשְ ְיָבֽ
 : ּךָ ָניו ֵאֶליָך ִויֻחּנֶ֫ ָיֵאר יהוה ּפָ

)הקהל: ָאֵמן(

ָניו ֵאֶליָך א יהוה ּפָ ִיּשָׂ
לֹום:         )הקהל: ָאֵמן( ם ְלָך ׁשָ ְוָיׂשֵ

אם אין כהנים עולים לדוכן, 

אומר הש”ץ:

ְרֵכנּו  ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו, ּבָ
ּתֹוָרה  ּבַ ת  ׁשֶ ּלֶ ַהְמׁשֻ ָרָכה  ּבְ ּבַ
ָך,  ַעְבּדֶ ה  ֹמׁשֶ ְיֵדי  ַעל  תּוָבה  ַהּכְ
ּוָבָניו  ַאֲהרֹן  י  ִמּפִ ָהֲאמּוָרה 

ָאמּור: ָך, ּכָ ּכֲֹהִנים ַעם ְקדֹוׁשֶ

ָך:   ְמֶר֫ ֶרְכָך֮ יהוה ְוִיׁשְ ְיָבֽ
ן ְיִהי ָרצֹון( )הקהל: ּכֵ

 : ּךָ ָניו ֵאֶליָך ִויֻחּנֶ֫ ָיֵאר יהוה ּפָ
ן ְיִהי ָרצֹון( )הקהל: ּכֵ

ָניו ֵאֶליָך  א יהוה ּפָ ִיּשָׂ
ן ְיִהי ָרצֹון( לֹום: )הקהל: ּכֵ ם ְלָך ׁשָ ְוָיׂשֵ

לֹום” )בראש העמוד(. ים ׁשָ והש”ץ ממשיך ”ׂשִ

נוהגים לומר בלחש לאחר ברכת כהנים 
)במקור תוקן עבור מי שחלם חלום ונפשו עגומה עליו(:

ים  ׂשִ ּתָ לֹום. ְיִהי ָרצֹון ׁשֶ ְמָך ׁשָ לֹום ְוׁשִ ה ׁשָ ְגבּוָרה, ַאּתָ רֹום ׁשֹוֵכן ּבִ ּמָ יר ּבַ ַאּדִ
לֹום. ֶמֶרת ׁשָ ים ּוְבָרָכה ְלִמׁשְ ָרֵאל ַחּיִ ית ִיׂשְ ָך ּבֵ ל ַעְמּ ָעֵלינּו ְוַעל ּכׇ

לאחר ברכת כהנים אומרים הכהנים~

מֹו  ּכְ נּו  ִעּמָ ה  ֲעׂשֵ ה  ַאּתָ ַאף  ָעֵלינּו,  ַזְרּתָ  ּגָ ׁשֶ ַמה  ינּו  ָעׂשִ עֹוָלם,  ל  ׁשֶ ִרּבֹונֹו 
ֶאת  ָך  ַעּמְ ֶאת  ּוָבֵרְך  ַמִים  ָ ַהּשׁ ִמן  ָך  ׇקְדׁשְ עֹון  ִמּמְ יָפה  ִק֫ ַהׁשְ נּו~  ֫ ִהְבַטְחּתָ ׁשֶ
ְעּתָ ַלֲאֹבֵתינּו ֶאֶרץ ָזַבת  ּבַ ר ִנׁשְ ֲאׁשֶ ה ָלנּו, ּכַ ר ָנַתּתָ ָרֵאל ְוֵאת ָהֲאָדָמה ֲאׁשֶ ִיׂשְ

ָחָלב ּוְדָבׁש:

יש נוהגים שמי שחלם חלום רע אומר כאן ’רבונו של עולם אני שלך’ וכו’ 
)לעיל עמ’ 130(. 

במדבר ו

דברים כו

ת - המורכבת משלושה פסוקי ברכה.  ׁשֶ ַהְמֻשּלֶ
לֹום  ה ׁשָ ְגבּוָרה – הגבורה היא כביכול משכנו של ה’. ַאּתָ יר – חזק. ׁשֹוֵכן ּבִ ַאּדִ
לֹום – )”מלך שהשלום שלו”; ”שלום” הוא אחד  ְמָך ׁשָ – אתה מקור השלום. ְוׁשִ

הכינויים של הקב”ה(. 

ז. ברכת שלום

ים ֵחן ָוֶחֶסד ְוַרֲחִמים  לֹום טֹוָבה ּוְבָרָכה, ַחּיִ ים ׁשָ ׂשִ
נּו ּלָ ּכֻ ָאִבינּו  נּו  ְרֵכ֫ ּבָ ָך.  ַעּמֶ ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ּכׇ ְוַעל  ָעֵלינּו 
...................................................................................................
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נּו יהוה  ּתָ ּלָ ֶניָך ָנַת֫ י ְבאֹור ּפָ ֶניָך, ּכִ אֹור ּפָ ֶאָחד ּבְ ּכְ

ֶסד, ּוְצָדָקה ּוְבָרָכה  ים ְוַאֲהַבת ֶח֫ ֱאלֵֹהינּו ּתֹוַרת ַחּיִ

ֵעיֶניָך  ּבְ ִיְהֶיה  ְוטֹוב  לֹום.  ְוׁשָ ים  ְוַחּיִ ְוַרֲחִמים 

ֵעת  ׇכל  ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ ָך  ַעּמְ ל  ּכׇ ֶאת  ּוְלָבֵרְך  נּו  ְלָבְרֵכ֫

ה יהוה, ַהְמָבֵרְך  רּוְך ַאּתָ לֹוֶמָך. ּבָ ׁשְ ָעה ּבִ ּוְבׇכל ׁשָ

לֹום. ָ ּשׁ ָרֵאל ּבַ ֶאת ַעּמֹו ִיׂשְ

ֹגֲאִלי: Ôיָך, יהוה צּוִרי ו ָפֶנ֫ Ôי ל ֶהְגיֹון ִלּבִ Ôָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ו Ôִיְהיּו ל

ְוִלְמַקְלַלי  ִמְרָמה,  ר  ּבֵ ִמּדַ ָפַתי  ּוׂשְ ֵמָרע  ְלׁשֹוִני  ְנֹצר  ֱאלַֹהי, 

תֹוָרֶתָך,  י ּבְ ַתח ִלּבִ ְהֶיה. ּפְ ָעָפר ַלּכֹל ּתִ י ּכֶ י ִתּדֹם, ְוַנְפׁשִ ַנְפׁשִ

ִבים ָעַלי  ִמים ְוַהחֹוׁשְ י. ְוׇכל ַהּקָ ְרּדֹף ַנְפׁשִ ְוַאֲחֵרי ִמְצֹוֶתיָך ּתִ

ְלַמַען  ה  ֲעׂשֵ ם.  ְבּתָ ַמֲחׁשַ ְוַקְלֵקל  ָרָעה, ְמֵהָרה ָהֵפר ֲעָצָתם 

ה ְלַמַען  ה ְלַמַען ּתֹוָרֶתָך, ֲעׂשֵ ה ְלַמַען ְיִמיֶנָך, ֲעׂשֵ ֶמָך, ֲעׂשֵ ׁשְ

ִני:  יָעה ְיִמיְנָך ַוֲעֵנ֫ ֶתָך. ְלַמַען ֵיָחְלצּון ְיִדיֶדיָך הֹוׁשִ֫ ָ ְקֻדּשׁ

ֹגֲאִלי: Ôיָך, יהוה צּוִרי ו ָפֶנ֫ Ôי ל ֶהְגיֹון ִלּבִ Ôָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ו Ôִיְהיּו ל

לפני ”עושה שלום” כורע ופוסע שלוש פסיעות אחורנית ומחווה קידה לשמאל, 

לימין ולאמצע, ושוהה מעט לפני שחוזר למקומו. 

בתפילה בציבור חוזר למקומו לקראת התחלת הקדושה )עמ’ 520(.

ל  ּכׇ ְוַעל  ָעֵלינּו  לֹום  ׁשָ ה  ַיֲעׂשֶ ְמרֹוָמיו, הּוא  ּבִ לֹום  ׁשָ ה  ֹעׂשֶ

ָרֵאל, ְוִאְמרּו ָאֵמן. ִיׂשְ

ׁש  ְקּדָ ית ַהּמִ ֶנה ּבֵ ּבָ ּיִ ָפֶניָך יהוה ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו, ׁשֶ ְיִהי ָרצֹון ִמּלְ

יֵמי עֹוָלם  ִיְרָאה ּכִ ם ַנֲעׇבְדָך ּבְ תֹוָרֶתָך. ְוׁשָ ְמֵהָרה ְבָיֵמינּו, ְוֵתן ֶחְלֵקנּו ּבְ ּבִ

יֵמי  ּכִ ָלִים  ִוירּוׁשָ ְיהּוָדה  ִמְנַחת  ַליהוה  ְוָעְרָבה  ַקְדמֹוִנּיֹות.  ִנים  ּוְכׁשָ

ת: ִנים ַקְדֹמִניֹּ עֹוָלם ּוְכׁשָ

אחרי חזרת הש”ץ, קדיש תתקבל )בעמ’ 376(, 

אין כאלהינו וכו’ עד סוף התפילה.

תהלים יט

ברכות יז

תהלים ס, שם יט

תהלים יט

אבות פרק ה

מלאכי ג
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ב ו ט ם  ו י ל ה  ב ר א  ש ו ד י ק
בשבת יש נוהגים להתחיל מ’אם תשיב’ ויש נוהגים להתחיל מ’ושמרו’. 

ביום טוב שחל בחול מתחילים מ’אלה מועדי’. 

ת  ּבָ ַ ַלּשׁ אָת  ְוָקָר֫ י,  ׇקְדׁשִ יֹום  ּבְ ַרְגֶלָך, ֲעׂשֹות ֲחָפֶציָך  ת  ּבָ ַ ִמּשׁ יב  ׁשִ ּתָ ִאם 

ר  צֹוא ֶחְפְצָך ְוַדּבֵ ָרֶכיָך ִמּמְ ְדּתֹו ֵמֲעׂשֹות ּדְ ד, ְוִכּבַ ֹעֶנג ִלְקדֹוׁש יהוה ְמֻכּבָ

יָך  ֫ ְוַהֲאַכְלּתִ ָאֶרץ,  ֵתי  מ� ּבָ ַעל  יָך  ְבּתִ֫ ְוִהְרּכַ יהוה,  ַעל  ג  ְתַעּנַ ּתִ ָאז  ָבר:  ּדָ

ר: ּבֵ י יהוה ּדִ י ּפִ ַנֲחַלת ַיֲעֹקב ָאִביָך, ּכִ

ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ֶאת  ַלֲעׂשֹות  ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ ֶאת  ָרֵאל  ִיׂשְ ְבֵני  ְמרּו  ְוׁשָ

ִהיא  אֹות  ָרֵאל  ִיׂשְ ֵני  ּבְ ּוֵבין  יִני  ּבֵ עֹוָלם:  ִרית  ּבְ ְלֹדרָֹתם, 

ַמִים ְוֶאת ָהָאֶרץ,  ָ ה יהוה ֶאת ַהּשׁ ת ָיִמים ָעׂשָ ׁשֶ י ׁשֵ ְלֹעָלם, ּכִ

ַפׁש: ּנָ ַבת ַוּיִ ִביִעי ׁשָ ְ ּוַבּיֹום ַהּשׁ

יָת  ֲעֹבד ְוָעׂשִ֫ ת ָיִמים ּתַ ׁשֶ ׁשֹו: ׁשֵ ת ְלַקּדְ ּבָ ַ ָזכֹור ֶאת יֹום ַהּשׁ

לֹא  ֱאלֶֹהיָך,  ַליהוה  ת  ּבָ ׁשַ ִביִעי  ְ ַהּשׁ ְויֹום  ָך:  ְמַלאְכּתֶ ל  ּכׇ

ַוֲאָמְתָך  ָך  ַעְבּדְ ָך,  ֫ ּוִבּתֶ ּוִבְנָך  ה  ַאּתָ ְמָלאָכה,  ׇכל  ה  ַתֲעׂשֶ

ה יהוה  ת ָיִמים ָעׂשָ ׁשֶ י ׁשֵ יָך: ּכִ ָעֶר֫ ׁשְ ר ּבִ ָך, ְוֵגְרָך ֲאׁשֶ ֫ ּוְבֶהְמּתֶ

ַנח  ֫ ם, ַוּיָ ר ּבָ ל ֲאׁשֶ ם ְוֶאת ּכׇ ַמִים ְוֶאת ָהָאֶרץ, ֶאת ַהּיָ ָ ֶאת ַהּשׁ

הּו: ׁשֵ֫ ת ַוְיַקּדְ ּבָ ַ ַרְך יהוה ֶאת יֹום ַהּשׁ ן ּבֵ ִביִעי, ַעל ּכֵ ְ ּיֹום ַהּשׁ ּבַ

ְקְראּו ֹאָתם  ר ּתִ ה מֹוֲעֵדי יהוה ִמְקָרֵאי ֹקֶדׁש ֲאׁשֶ ֵאּלֶ

מֹוֲעָדם: ּבְ

ָרֵאל: ֵני ִיׂשְ ה ֶאת מֹוֲעֵדי יהוה ֶאל ּבְ ר ֹמׁשֶ ַוְיַדּבֵ

ַסְבִרי ָמָרָנן 

ִרי  ה יהוה ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ּבֹוֵרא ּפְ רּוְך ַאּתָ ּבָ

ֶפן. ַהּגָ

ר  ה יהוה ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאׁשֶ רּוְך ַאּתָ בסוכות~ ּבָ

ה. ּכָ ּסֻ ב ּבַ נּו ֵליׁשֵ ִמְצֹוָתיו ְוִצּוָ נּו ּבְ ׁשָ ִקּדְ
ישתה רוב כוס או ישתו המסובים.

ישעיה נח

שמות לא

שם כ

ויקרא כג

שם

ֳמֵתי ָאֶרץ – כינוי לארץ ישראל. ת ַרְגֶלָך – מללכת לעסקיך. ּבָ ּבָ ַ יב ִמּשׁ ׁשִ ִאם ּתָ
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בתפילת מוסף של יום ראשון של פסח )çמ’ 519( נוהגים לומר פיוטים בחזרת הש”ץ.

לפני חזרת הש”ץ פותחים את ארון הקודש, וכשהש”ץ מגיע אל ”ומושיע ומגן” 
הוא מתחיל בפיוט. ויש נוהגים לאומרו לפני הקדיש שלפני מוסף, ומתחילים רק 

מ’אלוהינו ואלהי אבותינו’.

ַטל ְלַהֲחדֹות.  זֹו ּבְ ַעם זּו ּבְ יָעה ִחידֹות, ּבְ ַדְעּתֹו ַאּבִ ּבְ

ִצּלֹו ְלֵהָחדֹות,  ּבְ ִצים  ֶאיָה ַלֲחדֹות, ָדּ ּוְדׁשָ יא  ַטל ֵגּ

ה יהוה,  רּוְך ַאּתָ אֹות ַיְלדּות ַטל ְלָהֵגן ְלתֹוָלדֹות. ּבָ

ָמֵגן ַאְבָרָהם.

֮ה, ַאָתּ ֵמִתים  ה  ְמַחֵיּ ֲאֹדָני,  ְלעֹוָלם,  ּבֹור  ִגּ ה  ַאָתּ

יַע. ַרב ְלהֹוׁשִ

א  ׁשֶ הֹומֹות ֲהדֹום ִלְרִסיסֹו ְכסּוִפים, ְוׇכל ְנאֹות ֶדּ ּתְ

ָחקּוק  מֹוִסיִפים,  בּורֹות  ְגּ ִזְכרֹו  ַטל  ִנְכָסִפים.  לֹו 

ת מּוָסִפים, ַטל ְלַהֲחיֹות ּבֹו ְנקּוֵקי ְסִעיִפים. ִגיׁשַ ּבְ

ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו,

ִדיָצְך,  יֵתנּו ְבָרָכה ּבְ ׁשִ ן ִלְרצֹות ַאְרָצְך,  ַטל ּתֵ

ָטל. ּבְ ּה ֶחְפָצךְ  קֹוֵמם ִעיר ּבָ ַהְפִריָצְך,   ָגן ְוִתירֹוׁש ּבְ ֹרב ָדּ

ַעם זּו – בקהל  ַדְעּתֹו – ברשותו )של הקב”ה(. ִחידֹות – מליצות סתומות. ּבְ ּבְ
לשמח.   – ְלַהֲחדֹות  זאת.  מוסף  בתפילת   – זֹו  ּבְ גאלת.  זו  עם  כנאמר~  ישראל, 

ִצים – שמחים. אֹות ַיְלדּות ַטל וכו’ – הטל הוא סמל  ָדּ ַלֲחדֹות – לחדש. 
)אות( לימים מקדם, בהם הבטיח להגן לתוָלדות.

רגלי.  הדום  והארץ  כנאמר:  לארץ,  כינוי   – ֲהדֹום  הארץ.  פנים   – הֹומֹות  ּתְ
ִלְרִסיסֹו – )של הטל(. ְכסּוִפים – מצפים. ַטל ִזְכרֹו וכו’ – על ידי שמזכירים 
ְנקּוֵקי  בתפילת.   – ת  ִגיׁשַ ּבְ נקבע.   – ָחקּוק  ה’.  גבורות  להזכיר  מוסיפים  טל 

כי  ורננו שוכני עפר  כנאמר~ הקיצו  בנקיקי אדמה,  המתים הקבורים   – ְסִעיִפים 
טל אורות טלך. 

לפרוץ   – ַהְפִריָצְך  ּבְ אותנו.  תעשה  שימנו,   – יֵתנּו  ׁשִ נחת.  לגרום   – ִלְרצֹות 
לרוב. קֹוֵמם – הקם. 
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ּוְלִתְפֶאֶרת,  ְלָגאֹון  ָהָאֶרץ  ִרי  ּפְ ֶרת,  ּוְמֻעֶטּ טֹוָבה  ָנה  ׁשָ ה  ַצּוֵ ַטל 

ָטל. ּבְ ָיְדָך ֲעֶטֶרת  יָמּה ּבְ ׂשִ ה נֹוֶתֶרת,  ּכָ ּסֻ ִעיר ּכַ
ְבָרָכה,  ֵענּו  ּבְ ׂשַ ַמִים  ׁשָ ֶגד  ִמּמֶ רּוָכה,   ַטל נֹוֵפף ֲעֵלי ֶאֶרץ ּבְ

ָטל.  ּבְ ה ַאֲחֶריָך ְמׁשּוָכה  ָנּ ּכַ ָכה,  ְלָהִאיר ִמּתֹוְך ֲחׁשֵ
ְמאֹוֶדָך ֻמְבָחִרים,  ְטֵעם ּבִ ַטל ַיֲעִסיס צּוף ָהִרים, 

ָטל. ּבְ ִזְמָרה ַנְנִעים ְוקֹול ָנִרים  ִרים,   ְסֵגּ ץ ִמַמּ ֲחנּוֶניָך ַחֵלּ
ׁש ָיֵמינּו,  ַחּדֵ ֲהָכֵעת ּתְ א ֲאָסֵמינּו,  ַטל ָוׂשַֹבע ַמּלֵ

ָטל. ּבְ יֵמנוּ  ן ָרֶוה ׂשִ ּגַ ֵמנּו,  ָך ַהֲעֵמד ׁשְ ֶעְרּכְ ּדֹוד, ּכְ
ינּו ַאל ְיִהי ָרזֹון,  ַמּנֵ ַמׁשְ ּבְ ַטל ּבֹו ְתָבֵרְך ָמזֹון, 

ָטל. ּבְ ֵפק ָלּה ָרצֹון  א ּתָ ָאָנּ ּצֹאן,  ְעּתָ ַכּ ר ִהּסַ ה ֲאׁשֶ ֲאֻיָמּ

הש”ץ מכריז~

ה הּוא יהוה ֱאלֵֹהינּו  ַאּתָ ׁשָ

ל יב ָהרּוַח ּומֹוִריד ַהּטַ ִ ַמּשׁ

הקהל אומר והש”ץ אחריו~

ִלְבָרָכה ְולֹא ִלְקָלָלה )ָאֵמן(,
ים ְולֹא ְלָמֶות )ָאֵמן(, ְלַחּיִ
ְלׂשַֹבע ְולֹא ְלָרזֹון )ָאֵמן(.

סוגרים את הארון,

והש”ץ ממשיך~ מכלכל חיים וכו’ )עמ’ 520(.

ה – שתיל; כינוי לישראל.  ָנּ ה נֹוֶתֶרת – )ירושלים(. נֹוֵפף – העלה. ּכַ ּכָ ּסֻ ִעיר ּכַ
ַיֲעִסיס – יעשה עסיס. צּוף – פירות מתוקים. ְטֵעם – תיטע אותם )את ישראל 
הכלא  מן   – ִרים  ְסֵגּ ִמַמּ ישראל(.  )בארץ  בקניינך   – ְמאֹוֶדָך  ּבִ המובחרים(. 

ָך – לנצח )כמו שאתה נצחי(.  ֶעְרּכְ ָרה וכו’. ֲהָכֵעת – הלא כעת. ּכְ )גלות(, ואז ִזְמּ

ֵפק – תוציא  ְעּתָ – )ממצרים(. ּתָ ה – אומה )כנאמר~ איומה כנדגלות(. ִהּסַ ֲאֻיָמּ
)לקראתה(. 
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בתפילת מוסף של שמיני עצרת )עמ’ 519( נוהגים לומר פיוטים בחזרת הש”ץ.

לפני חזרת הש”ץ פותחים את ארון הקודש, וכשהש”ץ מגיע אל ”ומושיע ומגן” 

הוא מתחיל בפיוט. ויש נוהגים לאומרו לפני הקדיש שלפני מוסף, 

ומתחילים רק מ’אלוהינו ואלהי אבותינו’.

ּוְלַהֲעִנין  ְלַהֲעִביב  ָמָטר,  ר  ׂשַ ם  ׁשֵ ת  ֻאּתַ ִרי  ּבְ ַאף 
יא ַלֲעַטר, ְלַבל  ם ּגֵ ים ּבָ ְלָהִריק ּוְלַהְמַטר, ַמִים ִאּבִ
ׁשֹוֲאֵלי  ם  ּבָ נֹון  ּגְ ֱאמּוִנים  ָטר,  ׁשְ יֹון  ִנׁשְ ּבְ ֻיֲעָצרּו 

ה יהוה ָמֵגן ַאְבָרָהם. רּוְך ַאּתָ ָמָטר. ּבָ
֮ה, ַאָתּ ֵמִתים  ה  ְמַחֵיּ ֲאֹדָני,  ְלעֹוָלם,  ּבֹור  ִגּ ה  ַאָתּ

ַרב ְלהֹוִשיַע. 
ַצחּות  י ּבְ ֵני ֶנׁשִ ם, ְלמֹוֵגג ּפְ ׁשֶ ֶלג ּגֶ ג ִמּפֶ ַיְטִריַח ְלַפּלֵ
ַרֲעָפם  יַע ּבְ ם, ְלַהְרִגּ ֶרׁשֶ יָת ּבְ ּנִ ָרְך ּכִ ם, ַמִים ְלַאְדּ ֶלׁשֶ

ם. ׁשֶ בּורֹות ַהּגָ יִרים ּגְ ם, ְלַהֲחיֹות ַמְזּכִ ִלְנפּוֵחי ֶנׁשֶ

ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו

ַעל  תּול  ׁשָ ֵעץ  ּכְ ַרְכּתֹו  ּבֵ ִים,  ּמַ ּכַ ַאֲחֶריָך  ְך  ִנְמׁשַ ָאב  ְזכֹור 

ּתֹו  ַרׁשְ ּדְ ִים,  ּוִמּמַ ֵמֵאׁש  ְלּתֹו  ִהּצַ ַנְנּתֹו  ּגְ ַמִים,  ְלֵגי  ּפַ

ל ָמִים. ׇזְרעֹו ַעל ּכׇ ּבְ

ְמַנע ָמִים. ֲעבּורֹו ַאל ּתִ הקהל עונה~ ּבַ

ִרי וכו’ – שמו של שר המטר נקרא )ֻאַתת מלשון אות( אף ברי )ותפקידו  ַאף ּבְ
הוא( להביא עבים ועננים להריק גשם ולהמטיר. להעטיר את הארץ )גיא( במים 

)שהקב”ה  )הגשמים( בחטאתינו  ייעצרו  אביב(, שלא  רכים של  )צמחים  לאיבים 

נושה בנו(. ובגלל אבות )אמונים( הגן על ישראל )שואלי מטר(.

ג וכו’ – הקב”ה מצֶווה )יטריח( לחלק את פלגי הגשם, לרכך את  ַיְטִריַח ְלַפּלֵ
פני האדמה בטיפות צחות כאבן טובה )לשם(. במקרא )ברשם( רמזת )כינית( לאדר 

נשם(, להחיות בתחיית  )לנפוחי  כנותן מים, להרגיע בהמטרתם לבני אדם  אותך 

המתים את ישראל המזכירים גשם בברכת גבורות.

)בעת שהלך לעקוד את   – ִים  ּוִמּמַ )באור כשדים(.   – ֵמֵאׁש  )אברהם(.   – ָאב 
ּתֹו – ניסית אותו. ַרׁשְ יצחק(. ּדְ
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ְלהֹורֹו  ְחּתָ  ְוׂשַ ַמִים,  ְמַעט  ָנא  ח  ֻיּקַ ְבׂשֹוַרת  ּבִ ַהּנֹוָלד  ְזכֹור 

ּפְֹך ֵלב  ם הּוא ִלׁשְ ִים, ִזֵהר ּגַ ּמַ מֹו ּכַ ּפְֹך ּדָ ֲחטֹו ִלׁשְ ְלׁשׇ

ֵארֹות ָמִים. ִים, ָחַפר ּוָמָצא ּבְ ּמַ ּכַ

ַרת ָמִים. ִצְדקֹו חֹון ַחׁשְ הקהל עונה~ ּבְ

י  ְוָגל ֶאֶבן ִמּפִ ן ַמִים, ִיַחד ֵלב  ַיְרּדֵ ְוָעַבר  ְזכֹור ָטַען ַמְקלֹו 

ִים, ָלֵכן  לּול ֵמֵאׁש ּוִמּמַ ר ּבָ ֶנֱאַבק לֹו ׂשַ Ôְבֵאר ַמִים, ּכ

ִים. ֵאׁש ּוַבּמָ ִהְבַטְחּתֹו ֱהיֹות ִעּמֹו ּבָ

ְמַנע ָמִים. ֲעבּורֹו ַאל ּתִ הקהל עונה~ ּבַ

ָקה  לֹה ָדָלה ְוִהׁשְ ִים, ָנמּו ּדָ ֵתַבת ּגֶֹמא ִמן ַהּמַ ְזכֹור  ָמׁשּוי ּבְ

ָהְך  ַלע  ַהּסֶ ַעל  ְלַמִים,  גּוֶליָך ֵעת ָצְמאּו  Ôס ַמִים,  ֹצאן 

ְצאּו ָמִים. ַוּיֵ

ַרת ָמִים. ִצְדקֹו חֹון ַחׁשְ הקהל עונה~ ּבְ

צֹוֶעה  ִים,  ּמַ ּבַ ְטִבילֹות  ָחֵמׁש  טֹוֵבל  תֹות  ׁשָ ִקיד  Ôּפ ְזכֹור 

ַרת ַמִים,  ה ָטה� ִקּדּוׁש ַמִים, קֹוֵרא ּוַמּזֶ יו ּבְ ּפָ ּוַמְרִחיץ ּכַ

ִים. ּמָ ַחז ּכַ ֻרַחק ֵמַעם ּפַ֫
ְמַנע ָמִים. ֲעבּורֹו ַאל ּתִ הקהל עונה~ ּבַ

ְקּתָ  ִהְמּתַ ִגְזַרת ַמִים, ׁשֶ ֶהֱעַבְרּתָ ּבְ ָבִטים ׁשֶ ר ׁשְ ֵנים ָעׂשָ Ôְזכֹור  ׁש

ָעֶליָך  ָמם  ּדָ ְך  ּפַ ִנׁשְ ּתֹוְלדֹוָתם  ַמִים,  ְמִרירּות  ָלמֹו 

נּו ָאְפפּו ָמִים. י ַנְפׁשֵ ֶפן, ּכִ ִים, ּתֵ ּמַ ּכַ

ַרת ָמִים. ִצְדָקם חֹון ַחׁשְ   הקהל עונה~ ּבְ

ַרת – ענני. ְחּתָ – ואמרת. ְלהֹורֹו – לאביו. חֹון – )אותנו(. ַחׁשְ ַהּנֹוָלד - )יצחק(. ְוׂשַ
ִים – )מלאך(. לּול ֵמֵאׁש ּוִמּמַ ָטַען – אחז )יעקב(. ְוָגל – גלל. ּבָ

ה.  ָמׁשּוי – )משה(. ָנמּו – אמרו )בנות יתרו(. ְסגּוֶליָך – )ישראל(. ָהְך – ִהּכֵ
ביום   – ְטִבילֹות  ָחֵמׁש  )אהרן(.  המקדש  בית  על  הממונה   – תֹות  ׁשָ ִקיד  ּפְ
הכיפורים. צֹוֶעה – הולך. קֹוֵרא – בתורה. ֻרַחק – )שבעה ימים לפני יוה”כ(. 

ִים – כינוי לישראל. ּמָ ַחז ּכַ ַפּ
)במרה(.   – ַמִים  ְמִרירּות  ָלמֹו  ְקּתָ  ִהְמּתַ ׁשֶ סוף(.  )בים   – ַמִים  ִגְזַרת  ּבְ
)אלינו  תפנה   – ֶפן  ּתֵ השם(.  קידוש  על  שנהרגו  ישראל  )בני   – ּתֹוְלדֹוָתם 

ברחמים(. ָאְפפּו – הקיפו )באו מים עד נפש(. 
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הש”ץ מכריז~ 

ה הּוא יהוה ֱאלֵֹהינּו  ַאּתָ ׁשָ
ם ׁשֶ יב ָהרּוַח ּומֹוִריד ַהֶגּ ִ ַמּשׁ

הקהל אומר והש”ץ אחריו~

ִלְבָרָכה ְולֹא ִלְקָלָלה )ָאֵמן(,
ים ְולֹא ְלָמֶות )ָאֵמן(, ְלַחּיִ
ְלׂשַֹבע ְולֹא ְלָרזֹון )ָאֵמן(.

סוגרים את הארון.
והש”ץ ממשיך~ מכלכל חיים וכו’ )עמ’ 520(.

...................................................................................................

ב ו ט ם  ו י ל ה  ח נ מ ר  ד ס
אומרים אשרי, ובא לציון גואל ואחריהם חצי קדיש )עמ’ 397(. 

אם חל בשבת, אומרים ואני תפילתי, מוציאים ספר תורה וקוראים שלושה אנשים 
בפרשת השבוע הבא. מחזירים ספר התורה למקומו ואומרים חצי קדיש.

אחרי חצי קדיש מתפללים תפילת שבע )עמ’ 501(, הש”ץ חוזר על התפילה, קדיש 
שלם, עלינו לשבח )עמ’ 416(.

ב ו ט ם  ו י י  א צ ו מ ל ת  י ב ר ע ר  ד ס
 .)192 )עמ’  חול  של  ערבית  מתפללים  המועד,  לחול  או  לחול  טוב  יום  במוצאי 
פסח  של  יו”ט  במוצאי  ויבוא(.  יעלה   - המועד  )ובחול  חוננתנו”  ”אתה  מוסיפים 
סופרים ספירת העומר )עמ’ 218(. אחר התפילה מבדילים על היין )עמ’ 464( בלי 

ברכת הבשמים ובלי ברכת הנר, אלא אם כן הוא מוצאי שבת.

...................................................................................................

ד  ע ו מ ה ל  ו ח ל ו ב  ו ט ם  ו י ל ת  ו נ ע ש ו ה
ת ו כ ו ס ל  ש

אומרים הושענות אחרי קריאת הלל )ויש אומרים אחרי מוסף(.
הכל נוטלין את לולביהם בידיהם, אחד מן הקהל פותח את ארון הקודש, מוציא 

מתוכו ספר תורה ומחזיקו על הבימה שבאמצע בית הכנסת.
החזן פותח בארבע השורות הראשונות בכל יום, ואחר כך ממשיך בפיוט השייך 
לאותו היום כרשום להלן. עם תחילת הפיוט החזן פונה ומתחיל להקיף את הבימה 
אחריו.  ומקיפים  אליו  מצטרפים  הכנסת  שבבית  הלולבים  בעלי  וכל  ימין  דרך 
יום  בכל  מן הא”ב.  אות  כל  ”הושענא” אחרי  על המלה  חוזרים  נוהגים שבפיוט 

אחרי הפיוט ממשיכים ”אני והו” )עמ’ 541(.
)”הושיעה את עמך”( מחזירים את ספר התורה  בסוף אמירת הפיסקה האחרונה 

למקומו וסוגרים הארון ושליח ציבור אומר קדיש תתקבל, 
וממשיכים בשיר של יום, בקריאת התורה ובמוסף.
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ת ו נ ע ש ו ה י  ט ו י פ ר  ד ס

אומרים את ההושענות בסדר הזה:

אם יו”ט 
ראשון 

חל ביום:
ביו״ט 
ראשון

א׳ של 
חוהמ״ס

ב׳ של 
חוהמ״ס

ג׳ של 
חוהמ״ס

ד׳ של 
חוהמ״ס

ה׳ של 
חוהמ״ס

שני
בשבוע

ְלַמַען 
ְך ֲאִמּתָ

ֶאֶבן 
ה ִתּיָ ׁשְ

ֶאֱערְֹך 
ׁשּוִעי

ֹאם ֲאִני 
חֹוָמה

ֵאל 
עֹות ְלמֹוׁשָ

הושענא 
לשבת

שלישי
בשבוע

ְלַמַען 
ְך ֲאִמּתָ

ֶאֶבן 
ה ִתּיָ ׁשְ

ֶאֱערְֹך 
ׁשּוִעי

ֵאל 
עֹות ְלמֹוׁשָ

הושענא 
לשבת

ָאדֹון 
יַע ַהּמֹוׁשִ

חמישי
בשבוע

ְלַמַען 
ְך ֲאִמּתָ

ֶאֶבן 
ה ִתּיָ ׁשְ

הושענא 
לשבת

ֶאֱערְֹך
ׁשּוִעי

ֵאל 
עֹות ְלמֹוׁשָ

ָאדֹון 
יַע ַהּמֹוׁשִ

שבת
הושענא 
לשבת

ְלַמַען 
ְך ֲאִמּתָ

ֶאֱערְֹך 
ׁשּוִעי

ֶאֶבן
ה ִתּיָ ׁשְ

ֵאל 
עֹות ְלמֹוׁשָ

ָאדֹון 
יַע ַהּמֹוׁשִ

בכל יום לפני הפיוט אומרים~

ע ָנא.  ע ָנא, ְלַמַעְנָך ֱאלֵֹהינּו, הֹוׁשַ חזן וקהל~ הֹוׁשַ

ע ָנא. ע ָנא, ְלַמַעְנָך ּבֹוְרֵאנּו, הֹוׁשַ חזן וקהל~ הֹוׁשַ

ע ָנא. ע ָנא, ְלַמַעְנָך ּגֹוֲאֵלנּו, הֹוׁשַ חזן וקהל~ הֹוׁשַ

ע ָנא. נּו, הֹוׁשַ ע ָנא, ְלַמַעְנָך ּדֹוְרׁשֵ חזן וקהל~ הֹוׁשַ

ע ָנא הֹוׁשַ
ְך,  ְוִתְפַאְרּתָ ְדָלְך  ּגׇ ְלַמַען  ִריָתְך,  ְבּ ְלַמַען  ְך,  ֲאִמּתָ ְלַמַען 
ָתְך, ְלַמַען הֹוָדְך, ְלַמַען ִועּוָדְך, ְלַמַען ִזְכָרְך, ְלַמַען  ְלַמַען ּדָ
ַמַען  Ôל בֹוָדְך,  Ôּכ ִיחּוָדְך, ְלַמַען  טּוָבְך, ְלַמַען  ְך, ְלַמַען  ַחְסּדָ
ִלּמּוָדְך, ְלַמַען ַמְלכּוָתְך, ְלַמַען ִנְצָחְך, ְלַמַען סֹוָדְך, ְלַמַען 
ָתְך, ְלַמַען  ָ ֻדּשׁ Ôֵאָרְך, ְלַמַען ִצְדָקָתְך, ְלַמַען ק ְך, ְלַמַען ּפְ ֻעָזּ
ע ָנא. ָתְך, הֹוׁשַ ִהּלָ Ôִכיָנָתְך, ְלַמַען ּת Ôים, ְלַמַען ׁש ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ

וממשיכים ”אני והו” )עמ’ 541(

ִלּמּוָדְך – תורתך שאנו לומדים.  ִועּוָדְך – בתי הכנסת שישראל נועדים בהם. 
ֵאָרְך – ישראל )ישראל אשר  סֹוָדְך – עצתך )סוד ה’ ליראיו, תהלים כה, יד(. ּפְ

בך אתפאר. ישעיה מט, ג(.



539

ת ו נ ע ש ו ה ר  ד ס ת ו כ ו ס ל

ע ָנא הֹוׁשַ

ְצָנע, ַהר  ִביר ַהּמֻ ֶרן ׇאְרָנן, ּדְ ִחיָרה, ּגֹ ית ַהּבְ ה, ּבֵ ִתּיָ ֶאֶבן ׁשְ
טֹוב  ָדִוד,  ָחָנה  ָך,  ְפַאְרּתֶ ּתִ בּול  Ôז ֵיָרֶאה,  ְוַהר  ה,  ַהּמֹוִרּיָ

ִליַנת  יִֹפי,  ִליַלת  Ôּכ ָהָאֶרץ,  ל  ּכׇ ְמׂשֹוׂש  נֹוף  ֵפה  Ôי ָבנֹון,  ַהּלְ

ת  ֲעִלּיַ ֵלם,  ׁשָ ת  ֻסּכַ ֲאָנן,  ׁשַ ָנֶוה  ָך,  ְבּתֶ ְלׁשִ ָמכֹון  ֶדק,  ַהּצֶ

ים, ָרצּוף  ָדׁשִ ֶנת, ֹקֶדׁש ַהּק� ת ִיְקַרת, ִצּיֹון ַהְמֻצּיֶ ַנּ ָבִטים, ּפִ ׁשְ

ע ָנא. ּיֹות, הֹוׁשַ ְלּפִ ל ּתַ בֹוֶדָך, ּתֵ ִכיַנת ּכְ Ôַאֲהָבה, ׁש

וממשיכים ”אני והו” )עמ’ 541(

ע ָנא הֹוׁשַ

יָך  ּתִ ַרׁשְ ּדְ ִעי,  ׁשְ ּפִ ַבּצֹום  יִתי  ּלִ ּגִ ְוִעי,  ׁשַ ֵבית  ּבְ ׁשּוִעי,  ֶאֱערְֹך 
יִעי, ְזֹכר  קּוָמה ְוהֹוׁשִ Ôְוִעי, ו יָבה ְלקֹול ׁשַ יִעי, ַהְקׁשִ בֹו ְלהֹוׁשִ

יּוַחׁש  ִעי,  ׁשְ ֶאֶנק  ּבְ טֹוב  ִעי,  ְעׁשְ ׁשַ ּתְ ן  ּכֵ ַחי  יִעי,  ְוַרֵחם מֹוׁשִ

ֱאלֵֹהי  ַמֵהר  יִעי,  ְרׁשִ ּתַ עֹוד  ְלַבל  יִעי,  ַמְרׁשִ ה  ּלֵ ּכַ יִעי,  מֹוׁשִ

ִעי,  ׁשְ ִעי, ֲעבֹור ַעל ּפִ א ָנא ֲעֹון ִרׁשְ יִעי, ׂשָ ִעי, ֶנַצח ְלהֹוׁשִ ִיׁשְ

ְוִעי, רֹוֵמם  ל ָנא ׁשַ יִעי, ַקּבֵ יק מֹוׁשִ יִעי, צּור ַצּדִ ֵנה ָנא ְלהֹוׁשִ ּפְ
ע ָנא.  יִעי, הֹוׁשַ יִעי, ּתֹוִפיַע ְותֹוׁשִ י מֹוׁשִ ּדַ ִעי, ׁשַ ֶקֶרן ִיׁשְ

וממשיכים ”אני והו” )עמ’ 541(

ּגֶֹרן  ה – כינוי לבית המקדש )שממנה הושתת העולם. יומא נג, ע”ב(.  ִתּיָ ׁשְ ֶאֶבן 
ְצָנע – כינוי לקודש  ִביר ַהּמֻ ׇאְרָנן – שעליו נבנה בית המקדש )דבה”י א, כא, יח(. ּדְ
הקדשים. ְוַהר ֵיָרֶאה – הר הבית )בראשית כב, יד(. ְזבּול – בית מעון )מלכים א, 

ָבנֹון – בית המקדש )ההר  ח, ג(. ָחָנה ָדִוד – ירושלים )ישעיה כט, א(. טֹוב ַהּלְ

ֶדק – ירושלים )צדק ילין בה. ישעיה  הטוב הזה והלבנון. דברים ג, כה(. ִליַנת ַהּצֶ

ָבִטים  ת ׁשְ ֵלם – ירושלים )ויהי בשלם סכו. תהלים עו, ג(. ֲעִלּיַ ת ׁשָ א, כא(. ֻסּכַ

ת ִיְקַרת – )אבן בחן פנת יקרת. ישעיה כח, טז(.  ַנּ – מקום עליית שבטים לרגל. ּפִ
ֶנת – )במצוֹות(. ָרצּוף ַאֲהָבה – )על שם הארון והכרובים והלוחות שבו(.  ַהְמֻצּיֶ

ּיֹות – בית המקדש )תל שכל פיות פונים בו. ברכות ל, ע”א(. ְלּפִ ל ּתַ ּתֵ
ְוִעי – בבית תפילתי. ַבּצֹום – ביום  ֵבית ׁשַ ֶאֱערֹך ׁשּוִעי – אסדר שוועתי. ּבְ
ֶאֶנק  ּבְ ִעי – תשמחני. טֹוב – כינוי לה’.  ְעׁשְ ׁשַ ּתְ ַחי – כינוי לה’.  הכיפורים. 

יִעי – יוחש בואו  ִעי – פנה לתפילתי )אנקת אסיר. תהלים עט, יא(. יּוַחׁש מֹוׁשִ ׁשְ
יִעי – השטן. של משיח. ַמְרׁשִ
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ְמָתה  ּדָ ְוסּוָרה,  ּגֹוָלה  ה,  ַחּמָ ּכַ ָרה  ּבָ חֹוָמה,  ֲאִני  ֹאם 
ְזרּוָיה  ִטְבָחה,  ֹצאן  ּכְ ֶבת  ְוֶנֱחׁשֶ ָעֶליָך,  ַהֲהרּוָגה  ְלָתָמר, 

ְך, ְיִחיָדה  ְך, טֹוֶעֶנת ֻעּלָ ין ַמְכִעיֶסיָה, ֲחבּוָקה ּוְדבּוָקה ּבָ ּבֵ

ֶלִחי,  ְמרּוַטת  ִיְרָאָתְך,  לֹוֶמֶדת  ַבּגֹוָלה,  ה  בּוׁשָ ּכְ ְלַיֲחָדְך, 

ה,  דּוַית טֹוִבּיָ ה ֹסֲעָרה, ּפְ ים, סֹוֶבֶלת ִסְבָלְך, ֲעִנּיָ ְנתּוָנה ְלַמּכִ
ׁשֹוֲאִגים  ֶמָך,  ׁשְ ּבִ ְרׁשּוִמים  ַיֲעֹקב,  ִהּלֹות  Ôק ים,  ׇקָדׁשִ ֹצאן 

ע ָנא. מּוִכים ָעֶליָך, הֹוׁשַ ע ָנא, ּתְ הֹוׁשַ
וממשיכים ”אני והו” )בעמוד הבא(

ע ָנא הֹוׁשַ

ְועֹות, ּדֹוְפֵקי  ׁשַ ים ּבְ ׁשִ בּועֹות, ּגָ ע ׁשְ ַאְרּבַ עֹות, ּבְ ֵאל ְלמֹוׁשָ
עֹות,  ְעׁשְ ּתַ ִמׁשְ ְוִחידֹוָתם  ֲעׁשּועֹות,  ׁשַ הֹוֵגי  ׁשּועֹות,  ֶעֶרְך 

עֹות,  ׁשְ ָך  ּבְ ְטפּוִלים  ְיׁשּועֹות,  חֹוֵכי  עֹות,  ְלַהׁשְ זֹוֲעִקים 
מּועֹות,  ׁשְ ְלָהִבין  ְועֹות,  ׁשַ ּבְ ּכֹוְרֶעיָך  עֹות,  ׁשָ ִבין  יֹוְדֵעי 
ָמעֹות, ֵעדּות  ׁשּועֹות, ְספּורֹות ַמׁשְ ָמעֹות, נֹוֵתן ּתְ יָך ִנׁשְ ִמּפִ
ׁשּועֹות,  עֹות, ִקְרַית ּתְ יק נֹוׁשָ ִמיעֹות, ּפֹוֵעל ְיׁשּועֹות, ַצּדִ ַמׁשְ

ע ָנא. ִחיׁש ִלְתׁשּועֹות, הֹוׁשַ עֹות, ּתָ לֹׁש ׁשָ ׁשּואֹות, ׁשָ ֶרֶגׁש ּתְ
וממשיכים ”אני והו” )בעמוד הבא(

ָרה – בהירה. ּגֹוָלה ְוסּוָרה –  ֹאם ֲאִני חֹוָמה – אומה חזקה באמונה כחומה. ּבָ
)מארצה(. ְזרּוָיה – פזורה. ְיִחיָדה ְלַיֲחָדְך – אומה יחידה המייחדת את ה’ אחד. 

מּוִכים – סמוכים. ה – שנגאלה על ידי משה שנקרא טוביה. ּתְ דּוַית טֹוִבּיָ ּפְ
בּועֹות – שנשבע לתת לנו את הארץ )דבה”י א, טז, טז-יז(. ּדֹוְפֵקי  ע ׁשְ ַאְרּבַ ּבְ
 - ֲעׁשּועֹות  ֶעֶרְך ׁשּועֹות – דופקים על דלתות בית הכנסת לערוך תפילות. ׁשַ
עֹות – שמחים בפתרון סתומות.  ְעׁשְ ּתַ התורה )ע”פ משלי ח, ל(. ְוִחידֹוָתם ִמׁשְ

עֹות – דבוקים בך ופונים אליך.  ָך ׁשְ עֹות – שיפנה אליהם. ְטפּוִלים ּבְ ְלַהׁשְ
ְועֹות –  ׁשַ עֹות – יודעי בינה לעתים )דבה”י א, יב, לג(. ּכֹוְרֶעיָך ּבְ יֹוְדֵעי ִבין ׁשָ
יָך  מּועֹות – מתפללים להבין דברי תורה. ִמּפִ כורעים בעת תפילתם. ְלָהִבין ׁשְ

עֹות  יק נֹוׁשָ ָמעֹות – סופרים אותיות בתורה. ַצּדִ – אשר מפיך. ְספּורֹות ַמׁשְ
ׁשּועֹות – כינוי  ּתְ – ישלח את המשיח )צדיק ונושע הוא. זכריה ט, ט(. ִקְרַית 
לֹׁש  ׁשָ ברגש.  אלוהים  לבית  העולה  המון  קול   – ׁשּואֹות  ּתְ ֶרֶגׁש  לירושלים. 

עֹות – )שבהן הקב”ה פורע מעשיו ומאלופיו. שיר השירים רבה, ד, יז(. ׁשָ
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יַע,  ּבֹור ְוַרב ְלהֹוׁשִ יַע, ּגִ ָך ַאִין ְלהֹוׁשִ ְלּתְ יַע, ּבִ ָאדֹון ַהּמֹוׁשִ
יַע,  ּומֹוׁשִ יל  ּוַמּצִ יַע,  ַהּמֹוׁשִ ָהֵאל  יַע,  ְיהֹוׁשִ ְוִלי  ּלֹוִתי  ּדַ
ְיבּול  יַע,  ּבִ ׂשְ ּתַ ְטָלֶאיָך  יַע,  הֹוׁשִ חֹוֶכיָך  יַע,  ּתֹוׁשִ זֹוֲעֶקיָך 
יַע,  ְרׁשִ ּתַ ל  ּבַ ְלֵגיא  יַע,  ְותֹוׁשִ א  ְדׁשֵ ּתַ יַח  ׂשִ ל  ּכׇ יַע,  ּפִ ְלַהׁשְ

ִעיִרים ְלָהִניַע,  Ôיַע, ׂש יִאים ְלַהּסִ יַע, ְנׂשִ יק ְותֹוׁשִ ְמּתִ ְמָגִדים ּתַ
יַע,  ּבִ ׂשְ ּתַ ְצֵמֶאיָך  יַע,  ּבִ ּוַמׂשְ ָיד  ּפֹוֵתַח  ַהְמִניַע,  ִמּלְ ֲעָנִנים 
יַע,  הֹוׁשִ ׁשֹוֲחֶריָך  יַע,  ּתֹוׁשִ ְרחּוֶמיָך  יַע,  ּתֹוׁשִ קֹוְרֶאיָך 

ע ָנא. יַע, הֹוׁשַ ִמיֶמיָך ּתֹוׁשִ ּתְ

ממשיכים כאן

א. יָע֮ה ּנָ ֲאִני ָוהּו הֹוׁשִ

ְך,  לּוד ִעּמָ ְעּתָ ֵאִלים ּבְ הֹוׁשַ ּכְ

ע ָנא.  ן הֹוׁשַ ּכֵ ְך,  ע ַעּמָ ֵצאְתָך ְלֵיׁשַ Ôּב  

ְעּתָ ּגֹוי ֵואלִֹהים,  הֹוׁשַ ּכְ

ע ָנא.  ן הֹוׁשַ ּכֵ ע ֱאלִֹהים,  ים ְלֵיׁשַ רּוׁשִ ּ Ôד
ְעּתָ ֲהמֹון ְצָבאֹות,  הֹוׁשַ ּכְ

ע ָנא.  ן הֹוׁשַ ּכֵ ם ַמְלֲאֵכי ְצָבאֹות,   ְוִעּמָ
ית ֲעָבִדים,  ים ִמּבֵ ְעּתָ ַזּכִ הֹוׁשַ ּכְ

ע ָנא.  ן הֹוׁשַ ּכֵ ָיָדם ַמֲעִביִדים,   ַחּנּון ּבְ

יַע –  ְרׁשִ ל ּתַ חֹוֶכיָך – המצפים לך. ְטָלֶאיָך – צאן מרעיתך. ְלֵגיא – לארץ. ּבַ
ִעיִרים ְלָהִניַע – מטרות דקים לפזר  יִאים – עננים. ׂשְ שלא תורשע בעווננו. ְנׂשִ

ַהְמִניַע – שלא ייעצרו. על הצמחים. ִמּלְ

ֲאִני ָוהּו – אותי ואותו. )כביכול ִעמו אנוכי בצרה. תהלים צא, טו(. הפיוט הזה 
מיוסד על המדרשים הרבים, כי בשעה שיצאו בני ישראל ממצרים נגאל כביכול 

הוא ִעמם. בכל מקום שגלו גלתה שכינה ִעמם. )מגילה כט, ע”א(. ֵאִלים – כינוי 

ְך – כביכול כאילו  לּוד – במצרים )בראשית י, יג(. ִעּמָ לישראל )ישעיה סא, ג(. ּבְ

הקב”ה נגאל עמם. )אשר פדית לך ממצרים גוים ואלהיו. שמואל ב, ז, כג(. ֲהמֹון 

ְצָבאֹות – יוצאי מצרים.
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ָזִרים,  צּול ּגְ בּוִעים ּבְ Ôְעּתָ ט הֹוׁשַ ּכְ

ע ָנא.  ן הֹוׁשַ ּכֵ ם ַמֲעִביִרים,   ְיׇקְרָך ִעּמָ
ע,  ֹוׁשַ ה ְמׁשֹוֶרֶרת ַוּי֫ ּנָ ְעּתָ ּכַ הֹוׁשַ ּכְ

ע ָנא.  ן הֹוׁשַ ּכֵ ע,   ׁשַ ּוָ ֶנת ַוּיִ ְלגֹוָחּה ְמֻצּיֶ
ְעּתָ ַמֲאַמר ְוהֹוֵצאִתי ֶאְתֶכם,  הֹוׁשַ ּכְ

ע ָנא.  ן הֹוׁשַ ּכֵ ֶכם,   ָנקּוב ְוהּוֵצאִתי ִאּתְ
ַח,  ְעּתָ סֹוְבֵבי ִמְזּבֵ הֹוׁשַ ּכְ

ע ָנא.  ן הֹוׁשַ ּכֵ ַח,   יף ִמְזּבֵ עֹוְמֵסי ֲעָרָבה ְלַהּקִ
ע,  ֻהְפׁשַ ְלֵאי ָארֹון ּכְ ְעּתָ ּפִ הֹוׁשַ ּכְ

ע ָנא.  ן הֹוׁשַ ּכֵ ע,   ֲחרֹון ַאף ְונֹוׁשַ ת ּבַ ֶלׁשֶ ִצֵער ּפְ
 , ְחּתָ ַלּ ֶבָלה ׁשִ ְעּתָ ְקִהּלֹות ּבָ הֹוׁשַ ּכְ

ע ָנא.  ן הֹוׁשַ ּכֵ  , ְחּתָ ּלַ ַרחּום ְלַמֲעָנם ׁשֻ
ְבֵטי ַיֲעֹקב,  בּות ׁשִ Ôְעּתָ ׁש הֹוׁשַ ּכְ

א.  יָע֮ה ּנָ ְוהֹוׁשִ ֵלי ַיֲעֹקב,  בּות ָאה� יב ׁשְ ׁשּוב ְוָתׁשִ ּתָ
ְעּתָ ׁשֹוְמֵרי ִמְצֹות ְוחֹוֵכי ְיׁשּועֹות,  הֹוׁשַ ּכְ

א. יָע֮ה ּנָ עֹות, ְוהֹוׁשִ ֵאל ְלמֹוׁשָ

א. יָע֮ה ּנָ ֲאִני ָוהּו הֹוׁשִ
ַעד  ֵאם  ְוַנּשְׂ ּוְרֵעם  ַנֲחָלֶתָך,  ֶאת  ּוָבֵרְך  ָך,  ַעּמֶ ֶאת  יָעה  הֹוׁשִ֫

יהוה,  ִלְפֵני  י  ְנּתִ ִהְתַחּנַ ר  ֲאׁשֶ ה  ֵאּלֶ ָבַרי  ּדְ ְוִיְהיּו  ָהעֹוָלם: 

ט  ּפַ ִמׁשְ ַלֲעׂשֹות  ָוָלְיָלה,  יֹוָמם  ֱאלֵֹהינּו  יהוה  ֶאל  ְקרִֹבים 

ַעת  ּדַ ְלַמַען  יֹומֹו:  ּבְ יֹום  ַבר  ּדְ ָרֵאל  ִיׂשְ ַעּמֹו  ט  ּפַ ּוִמׁשְ ַעְבּדֹו 

י יהוה הּוא ָהֱאלִֹהים, ֵאין עֹוד: י ָהָאֶרץ, ּכִ ל ַעּמֵ ּכׇ
קדיש  אומר  ציבור  ושליח  וסוגרים את הארון  מחזירים את ספר התורה למקומו 

תתקבל )עמ’ 105(, וממשיכים בשיר של יום, בקריאת התורה ובמוסף.

תהלים כח

מלכים א, ח

ה – כינוי לישראל  ּנָ ָזִרים – במצולה בין גזרי ים סוף. ְיָקְרָך – כבודך. ּכַ צּול ּגְ ּבְ
ע - כתוב ויֹושע ואפשר גם לקרוא  ַוּיֹוׁשַ ְלגֹוָחּה – למוציאּה.  )תהלים פ, טז(. 

ע – ארון  ֻהְפׁשַ ויָושע. ָנקּוב – מבואר. כתוב והֹוצאתי ואפשר לקרוא והּוצאתי. ּכְ

ְחּתָ – גלו לבבל שכינה  ַלּ אלוהים שנשבה על ידי הפלשתים בגלל פשעי ישראל. ׁשִ

עמהם שנאמר )ישעיה מג, יד(: למענכם ֻשלחתי בבלה )מגילה כט, א(. 
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ת ו כ ו ס ה ג  ח ב ש ת  ב ש ה ם  ו י ל ת  ו נ ע ש ו ה

להושענא של שבת פותחים את הארון, אבל אין מוציאים ספר תורה ואין מקיפים 

את הבימה.

יום בארבע השורות הנאמרות ע”י חזן וקהל, ואחרי כן אומרים  מתחילים כבכל 

נוהגים לחזור על מלת ”הושענא” אחרי  וגם בו  את הפיוט ”אום נצורה כבבת”, 

כל אות מן הא”ב.

ע ָנא.  ע ָנא, ְלַמַעְנָך ֱאלֵֹהינּו, הֹוׁשַ חזן וקהל~ הֹוׁשַ

ע ָנא. ע ָנא, ְלַמַעְנָך ּבֹוְרֵאנּו, הֹוׁשַ חזן וקהל~ הֹוׁשַ

ע ָנא. ע ָנא, ְלַמַעְנָך ּגֹוֲאֵלנּו, הֹוׁשַ חזן וקהל~ הֹוׁשַ

ע ָנא. נּו, הֹוׁשַ ע ָנא, ְלַמַעְנָך ּדֹוְרׁשֵ חזן וקהל~ הֹוׁשַ

ע ָנא הֹוׁשַ

יַבת, ּגֹוֶמֶרת ִהְלכֹות  ַדת ֶנֶפׁש ְמׁשִ ָבַבת, ּבֹוֶנֶנת ּבְ ם ְנצּוָרה ּכְ ֹאֹ
ת,  ּבָ חּום ׁשַ ִים ּתְ ת, ַהּקֹוַבַעת ַאְלּפַ ּבָ ַאת ׁשַ ת ַמׂשְ ת, ּדֹוֶרׁשֶ ּבָ ׁשַ

ה  ת, ָחׁשָ ּבָ ַ ּשׁ ֶמת ּבַ מֹור ְמַקּיֶ ת, ָזכֹור ְוׁשָ ּבָ ַ יַבת ֶרֶגל ִמּשׁ ּוְמׁשִ
ֶבת  יֹוׁשֶ ת,  ּבָ ַ ַלּשׁ ה  ָ ּשׁ ִ ִמּשׁ ּכֹל  טֹוַרַחת  ת,  ּבָ ׁשַ יַאת  ּבִ ְלַמֵהר 

ת, ְלבּוׁש  ּבָ ַ בֹוד ָוֹעֶנג קֹוְרָאה ַלּשׁ ת, ּכָ ּבָ לֹות ׁשַ ֶנת ַעד ּכְ ּוַמְמּתֶ

ת, ֹנַעם  ּבָ ַ ה ְמִכיָנה ַלּשׁ ּתֶ ת, ַמֲאָכל ּוִמׁשְ ּבָ ַ ּשׁ ֶפת ּבַ ּוְכסּות ְמַחּלֶ

ת, ַעל  ּבָ ַ ּשׁ ֶמת ּבַ לֹׁש ְמַקּיֶ עּודֹות ׁשָ Ôת, ס ּבָ ַ ְמָגִדים ַמְנֶעֶמת ַלּשׁ

ת,  ּבָ ַ ּשׁ ע ְרֻשיֹות ּבַ ת, ּפֹוֶרֶטת ַאְרּבַ ּבָ ַ ּשׁ רֹות ּבֹוַצַעת ּבַ י ִכּכָ ּתֵ ׁשְ

ת  ׁשֶ ְמַקּדֶ ַהּיֹום  ִקּדּוׁש  ת,  ּבָ ַ ּשׁ ּבַ ַמְדֶלֶקת  ֵנר  ַהְדָלַקת  ִצּוּוי 
קֹוְרָאה  ת  ַבּדָ ְבָעה  ׁשִ ת,  ּבָ ַ ּשׁ ּבַ ֶלת  ְמַפּלֶ ַבע  ׁשֶ ֶרֶנן  ת,  ּבָ ַ ּשׁ ּבַ

ע ָנא. ת, הֹוׁשַ ּבָ ּלֹו ׁשַ ּכֻ ה ְליֹום ׁשֶ ְנִחיֶלּנָ ת, ּתַ ּבָ ַ ּשׁ ַבּ

א. יָע֫ה ּנָ ֲאִני ָוהּו הֹוׁשִ
יָך ְלגֹוְנָנה,  ּפֶ ְעּתָ ָאָדם ְיִציר ּכַ הֹוׁשַ ּכְ

ע ָנא.  ן הֹוׁשַ ּכֵ ת ֹקֶדׁש ִהְמֵצאתֹו ּכֶֹפר ַוֲחִניָנה,  ּבַ ׁשַ Ôּב

ָבַבת – שמורה כבבת עין. ּבֹוֶנֶנת וכו’ – לומדת תורה שהיא משיבת  ְנצּוָרה ּכְ
לֹות  ת – טלטול בשבת. ּכְ ּבָ ַאת ׁשַ נפש. ּגֹוֶמֶרת – לומדת )מלשון גמרא(. ַמׂשְ

ת – בתורה.  ת – צאת הכוכבים )להוסיף מחול על הקודש(. ֶרֶנן – תפילה. ַבּדָ ּבָ ׁשַ
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ים ֹחֶֹפׁש,  ן ְמַקּוִ ְעּתָ ּגֹוי ְמֻצּיָ הֹוׁשַ ּכְ

ע ָנא. ן הֹוׁשַ ּכֵ ִביִעי ְלֹנֶפׁש,   נּו ָלבּור ׁשְ ּוְ ָעה ּכִ ּדֵ
ּצֹאן ְלַהְנחֹות,  ְעּתָ ָהָעם ִנַהְגּתָ ּכַ הֹוׁשַ ּכְ

ע ָנא.  ן הֹוׁשַ ּכֵ ְמּתָ ְבָמָרה ַעל ֵמי ְמנּוחֹות,   ֹחק ׂשַ Ôו
ֲחֶנה,  ַמּ ר ִסין ּבַ ִמְדּבַ בּוֶדיָך ּבְ Ôְעּתָ ז הֹוׁשַ ּכְ

ע ָנא.  ן הֹוׁשַ ּכֵ ֶנה,   י ֶלֶחם ִמׁשְ ִ ּשׁ ִ ָחְכמּו ְוָלְקטּו ַבּשׁ
ָעם,  ַמּדָ פּוֶליָך הֹורּו ֲהָכָנה ּבְ Ôְעּתָ ט הֹוׁשַ ּכְ

ע ָנא.  ן הֹוׁשַ ּכֵ ר ּכָֹחם ְוהֹוָדה ָלמֹו רֹוָעם,   ַ ִיּשׁ
ר,  ּמָ ֹעֶנג ָמן ַהְמׁשֻ לּו ּבְ ְלּכְ ְעּתָ ּכֻ הֹוׁשַ ּכְ

ע ָנא.  ן הֹוׁשַ ּכֵ לֹא ָהַפְך ֵעינֹו ְוֵריחֹו לֹא ָנָמר,  
ָמרּו,  ת ּגָ ּבָ אֹות ׁשַ ֵטי ַמׂשְ ּפְ ְעּתָ ִמְשֹ הֹוׁשַ ּכְ

ע ָנא.  ן הֹוׁשַ ּכֵ ָמרּו,   ּיֹות ּוְתחּוִמים ׁשָ ְבתּו ְרֻשׁ ָנחּו ְוׁשָ
ִדּבּור ְרִביִעי,  ְמעּו ּבְ ְעּתָ ִסיַני ׇהׁשְ הֹוׁשַ ּכְ

ע ָנא.  ן הֹוׁשַ ּכֵ ִביִעי,   ׁש ׁשְ מֹור ְלַקּדֵ ִעְנַין ָזכֹור ְוׁשָ
ף,  ַבע ְלַהּקֵ דּו ְיִריחֹו ׁשֶ ּקְ ְעּתָ ּפֻ הֹוׁשַ ּכְ

ע ָנא.  ן הֹוׁשַ ּכֵ ף,   ת ְלַתּקֵ ּבָ ַ ּשׁ ּה ּבַ ָצרּו ַעד ִרְדּתָ
ֵבית עֹוָלִמים,  ְעּתָ ֹקֶהֶלת ְוַעּמֹו ּבְ הֹוׁשַ ּכְ

ע ָנא.  ן הֹוׁשַ ּכֵ ְבָעה ָיִמים,   ְבָעה ְוׁשִ ׇחְגָגם ׁשִ ִרּצּוָך ּבְ
ִבים עֹוֵלי גֹוָלה ְלִפְדיֹום,  ְעּתָ ׁשָ הֹוׁשַ ּכְ

ע ָנא.  ן הֹוׁשַ ּכֵ ָחג יֹום יֹום,   ׇקְרָאם ּבֶ ּתֹוָרְתָך ּבְ
ׁש,  ִני ַהְמֻחּדָ ִבְנַין ׁשֵ ֶחיָך ּבְ ּמְ ׂשַ Ôְעּתָ מ הֹוׁשַ ּכְ

ע ָנא.  ן הֹוׁשַ ּכֵ ׁש,   ְקּדָ ִמּ ְבָעה ּבַ ל ׁשִ נֹוְטִלין לּוָלב ּכׇ
ת ַמְדִחים,  ּבָ ְעּתָ ִחּבּוט ֲעָרָבה ׁשַ הֹוׁשַ ּכְ

ן – )מלמד שהיו מצוינים שם(. ָלבּור – לבחור )כבר במצרים בחרו להם  ְמֻצּיָ
יום שביעי לנופש. שמות רבה פרק א, לב(. ְזבּוֶדיָך – הדבקים בך. ְטפּוֶליָך – 

הדבקים בך. רֹוָעם – )משה(. לֹא ָהַפְך ֵעינֹו – לא שינה את צבעו. ָנָמר – פג.

ְבָעה – )מלכים א, ח, סה(. יֹום יֹום – )נחמיה ח,  ְבָעה ְוׁשִ ֹקֶהֶלת – שלמה. ׁשִ
ת ַמְדִחים – חיבוט הערבה דוחה שבת אם חל בה יום הערבה.  ּבָ יח(. ׁשַ
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ע ָנא.  ן הֹוׁשַ יִחים, ּכֵ ַח ַמּנִ ּיֹות מֹוָצא ִליסֹוד ִמְזּבֵ ֻמְרּבִ
ִסים,  ַרּכֹות ַוֲאֻרּכֹות ּוְגבֹוהֹות ְמַעּלְ Ôְעּתָ ּב הֹוׁשַ ּכְ

ע ָנא.  ן הֹוׁשַ ּכֵ ִסים,   ַח ְמַקּלְ ְפִטיָרָתן, יִֹֹפי ְלָך ִמְזּבֵ ּבִ
ים,  ּנִ ְעּתָ מֹוִדים ּוְמַיֲחִלים ְולֹא ְמׁשַ הֹוׁשַ ּכְ

ע ָנא.  ן הֹוׁשַ ּכֵ נּו ָאנּו ְלָיּה ְוֵעיֵנינּו ְלָיּה ׁשֹוִנים,   ּלָ ּכֻ
ַרֲעָנָנה,  ְעּתָ ֶיֶקב ַמֲחָצֶביָך סֹוְבִבים ּבְ הֹוׁשַ ּכְ

ע ָנא.  ן הֹוׁשַ ּכֵ א,   יָעה ּנָ רֹוְנִנים ֲאִני ָוהּו הֹוׁשִ
ְמנּוָחה,  ְרִתים ּבִ ִריִזים ְמׁשָ Ôְעּתָ ֵחיל ז הֹוׁשַ ּכְ

ע ָנא.  ן הֹוׁשַ ּכֵ פּול עֹוָלה ּוִמְנָחה,   ת ּכָ ּבָ ן ׁשַ ׇקְרּבַ
ת,  יָך ַעל ּדּוָכָנם ְלַהְרּבָ ְעּתָ ְלִוּיֶ הֹוׁשַ ּכְ

ע ָנא.  ן הֹוׁשַ ּכֵ ת,   ּבָ ַ יר ְליֹום ַהּשׁ אֹוְמִרים ִמְזמֹור ׁשִ

עּון,  ַעׁשְ ּתַ ִמיד ִיׁשְ ִמְצֹוֶתיָך ּתָ ְעּתָ ִנחּוֶמיָך ּבְ הֹוׁשַ ּכְ

ע ָנא.  ן הֹוׁשַ ּכֵ עּון,  ׁשֵ ּוָבה ָוַנַחת ִיּוָ ׁש֫ ּוְרֵצם ְוַהֲחִליֵצם ּבְ

ְבֵטי ַיֲעֹקב,  בּות ׁשִ ְעּתָ ׁשְ הֹוׁשַ ּכְ

א. יָעה ּנָ ְוהֹוׁשִ ֵלי ַיֲעֹקב,  בּות ָאה� יב ׁשְ ׁשּוב ְוָתׁשִ ּתָ

ְעּתָ ׁשֹוְמֵרי ִמְצֹות ְוחֹוֵכי ְיׁשּועֹות,  הֹוׁשַ ּכְ

א. יָעה ּנָ עֹות, ְוהֹוׁשִ ֵאל ְלמֹוׁשָ

א. יָע֮ה ּנָ ֲאִני ָוהּו הֹוׁשִ
ַעד  ֵאם  ְוַנּשְׂ ּוְרֵעם  ַנֲחָלֶתָך,  ֶאת  ּוָבֵרְך  ָך,  ַעּמֶ ֶאת  יָעה  ִ הֹו֫שׁ

יהוה,  ִלְפֵני  י  ְנּתִ ִהְתַחּנַ ר  ֲאׁשֶ ה  ֵאּלֶ ָבַרי  ּדְ ְוִיְהיּו  ָהעֹוָלם: 

ט  ּפַ ִמׁשְ ַלֲעׂשֹות  ָוָלְיָלה,  יֹוָמם  ֱאלֵֹהינּו  יהוה  ֶאל  ְקרֹוִבים 

ַעת  ּדַ ְלַמַען  יֹומֹו:  ּבְ יֹום  ַבר  ּדְ ָרֵאל  ִיׂשְ ַעּמֹו  ט  ּפַ ּוִמׁשְ ַעְבּדֹו 

י יהוה הּוא ָהֱאלִֹהים, ֵאין עֹוד: י ָהָאֶרץ, ּכִ ל ַעּמֵ ּכׇ
סוגרים הארון ושליח ציבור אומר קדיש תתקבל )עמ’ 343(, 

וממשיכים בשיר של יום, בקריאת התורה ובמוסף.

תהלים כח

מלכים א, ח

ד,  פרק  סוכה,  )משנה  ירושלים.  יד  נחל ממוצא שעל  ערבי   – מֹוָצא  ּיֹות  ֻמְרּבִ
ִסים – משבחים )יופי לך מזבח. משנה שם(. ׁשֹוִנים – אומרים. ֶיֶקב  מ”ה(. ְמַעּלְ

ְמנּוָחה – ביום  ַרֲעָנָנה – ענפי ערבות. ְזִריִזים – כהנים. ּבִ – כינוי למזבח. ּבְ
ׁשּוָבה – במרגוע. המנוחה. ִנחּוֶמיָך – אותם שאתה מנחמם. ּבְ
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פותחים את ארון הקודש )והוא נשאר פתוח עד גמר ההושענות(. מוציאים מתוכו 

את כל ספרי התורה ומעמידים אותם על הבימה.

החזן מתחיל בארבע השורות הראשונות כמו בכל יום ואח”כ פונה להקפה ראשונה 

ההקפה  גמר  עם  אחריו.  מקיפים  הלולבים  בעלי  וכל  אמתך”  ”למען  באמירת 

שנייה  בהקפה  ממשיכים  ומיד  וכו’”  אמרתי  ”כי  הפסוק  את  אומרים  הראשונה 

וכן הלאה עד גמר ההקפה השביעית. אחרי זה ממשיכים  באמירת ”אבן שתיה” 

”אני והו” וכו’.

ע ָנא.  ע ָנא, ְלַמַעְנָך ֱאלֵֹהינּו, הֹוׁשַ חזן וקהל~ הֹוׁשַ

ע ָנא. ע ָנא, ְלַמַעְנָך ּבֹוְרֵאנּו, הֹוׁשַ חזן וקהל~ הֹוׁשַ

ע ָנא. ע ָנא, ְלַמַעְנָך ּגֹוֲאֵלנּו, הֹוׁשַ חזן וקהל~ הֹוׁשַ

ע ָנא. נּו, הֹוׁשַ ע ָנא, ְלַמַעְנָך ּדֹוְרׁשֵ חזן וקהל~ הֹוׁשַ

ע ָנא הֹוׁשַ

ְך,  ְוִתְפַאְרּתָ ְדָלְך  ּגׇ ְלַמַען  ִריָתְך,  ּ Ôב ְלַמַען  ְך,  ֲאִמּתָ ְלַמַען 

ָתְך, ְלַמַען הֹוָדְך, ְלַמַען ִועּוָדְך, ְלַמַען ִזְכָרְך, ְלַמַען  ְלַמַען ּדָ

ַמַען  Ôל בֹוָדְך,  Ôּכ ִיחּוָדְך, ְלַמַען  טּוָבְך, ְלַמַען  ְך, ְלַמַען  ַחְסּדָ
ִלּמּוָדְך, ְלַמַען ַמְלכּוָתְך, ְלַמַען ִנְצָחְך, ְלַמַען סֹוָדְך, ְלַמַען 

ָתְך, ְלַמַען  ָ ֻדּשׁ Ôֵאָרְך, ְלַמַען ִצְדָקָתְך, ְלַמַען ק Ôְך, ְלַמַען ּפ ֻעָזּ
ע ָנא. ָתְך, הֹוׁשַ ִהּלָ Ôִכיָנָתְך, ְלַמַען ּת ים, ְלַמַען ׁשְ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ

ֶנה:  י עֹוָלם ֶחֶסד ִיּבָ י ָאַמְרּתִ אחרי ההקפה הראשונה אומרים~ ּכִ

ע ָנא הֹוׁשַ

ְצָנע, ַהר  ִביר ַהּמֻ Ôֶרן ׇאְרָנן, ּד ִחיָרה, ּגֹ ית ַהּבְ ה, ּבֵ ִתּיָ ֶאֶבן ׁשְ
טֹוב  ָדִוד,  ָחָנה  ָך,  ְפַאְרּתֶ ּתִ בּול  Ôז ֵיָרֶאה,  ַהר  Ôו ה,  ַהּמֹוִרּיָ

ִליַנת  יִֹפי,  ִליַלת  Ôּכ ָהָאֶרץ,  ל  ּכׇ ְמׂשֹוׂש  נֹוף  ֵפה  Ôי ָבנֹון,  ַהּלְ

ת  ֲעִלּיַ ֵלם,  ׁשָ ת  ֻסּכַ ֲאָנן,  ׁשַ ָנֶוה  ָך,  ְבּתֶ ְלׁשִ ָמכֹון  ֶדק,  ַהּצֶ

ים, ָרצּוף  ָדׁשִ ֶנת, ֹקֶדׁש ַהּק� ת ִיְקַרת, ִצּיֹון ַהְמֻצּיֶ ַנּ ָבִטים, ּפִ ׁשְ

ע ָנא. ּיֹות, הֹוׁשַ ְלּפִ ל ּתַ בֹוֶדָך, ּתֵ ִכיַנת ּכְ Ôַאֲהָבה, ׁש

רּום ְיִמיֶנָך: ֹעז ָיְדָך ּתָ בּוָרה, ּתָ אחרי ההקפה השנייה אומרים~ ְלָך ְזרֹוַע ִעם ּגְ

תהלים פט

שם
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ע ָנא הֹוׁשַ

ְמָתה  ּדָ ְוסּוָרה,  ּגֹוָלה  ה,  ַחּמָ ּכַ ָרה  ּבָ חֹוָמה,  ֲאִני  ֹאם 
רּוָיה  Ôז ִטְבָחה,  ֹצאן  ּכְ ֶבת  ֶנֱחׁשֶ Ôו ָעֶליָך,  ַהֲהרּוָגה  ְלָתָמר, 

ִחיָדה  Ôְך, י ְך, טֹוֶעֶנת ֻעּלָ ין ַמְכִעיֶסיָה, ֲחבּוָקה ּוְדבּוָקה ּבָ ּבֵ

ֶלִחי,  רּוַטת  Ôמ ִיְרָאָתְך,  לֹוֶמֶדת  ַבּגֹוָלה,  ה  בּוׁשָ Ôּכ ְלַיֲחָדְך, 

ה,  דּוַית טֹוִבּיָ Ôה ֹסֲעָרה, ּפ ים, סֹוֶבֶלת ִסְבָלְך, ֲעִנּיָ תּוָנה ְלַמּכִ Ôנ
ׁשֹוֲאִגים  ֶמָך,  ׁשְ ּבִ ׁשּוִמים  Ôר ַיֲעֹקב,  ִהּלֹות  Ôק ים,  ָקָדׁשִ ֹצאן 

ע ָנא. מּוִכים ָעֶליָך, הֹוׁשַ Ôע ָנא, ּת הֹוׁשַ

ן ֱאֶמת ְלַיֲעֹקב ֶחֶסד ְלַאְבָרָהם:  ּתֵ אחרי ההקפה השלישית אומרים: ּתִ

ע ָנא הֹוׁשַ

יַע,  ּבֹור ְוַרב ְלהֹוׁשִ יַע, ּגִ ָך ַאִין ְלהֹוׁשִ ְלּתְ יַע, ּבִ ָאדֹון ַהּמֹוׁשִ
יַע,  ּומֹוׁשִ יל  ּוַמּצִ יַע,  ַהּמֹוׁשִ ָהֵאל  יַע,  ְיהֹוׁשִ ְוִלי  ּלֹוִתי  ּדַ
בּול  Ôי יַע,  ּבִ ׂשְ ּתַ ָלֶאיָך  Ôט יַע,  הֹוׁשִ חֹוֶכיָך  יַע,  ּתֹוׁשִ זֹוֲעֶקיָך 
יַע,  ְרׁשִ ּתַ ל  ּבַ ֵגיא  Ôל יַע,  ְותֹוׁשִ א  ְדׁשֵ ּתַ יַח  ׂשִ ל  ּכׇ יַע,  ּפִ ְלַהׁשְ

ִעיִרים ְלָהִניַע,  Ôיַע, ׂש יִאים ְלַהּסִ ׂשִ Ôיַע, נ יק ְותֹוׁשִ ְמּתִ ָגִדים ּתַ Ôמ
יַע,  ּבִ ׂשְ ּתַ ֵמֶאיָך  Ôצ יַע,  ּבִ ּוַמׂשְ ָיד  ּפֹוֵתַח  ַהְמִניַע,  ִמּלְ ֲעָנִנים 
יַע,  הֹוׁשִ ׁשֹוֲחֶריָך  יַע,  ּתֹוׁשִ חּוֶמיָך  Ôר יַע,  ּתֹוׁשִ קֹוְרֶאיָך 

ע ָנא. יַע, הֹוׁשַ ִמיֶמיָך ּתֹוׁשִ Ôּת
יִמיְנָך ֶנַצח: אחרי ההקפה הרביעית אומרים: ְנִעמֹות ּבִ

ע ָנא הֹוׁשַ

ְוׇקְרָמה,  ְוֶעֶצם  יד  ּגִ ָמה,  ּוְנׁשָ ְורּוַח  ר  ׂשָ ּבָ ּוְבֵהָמה,  ָאָדם 
ֵהמֹות  ּבְ ּכַ ל  ִנְמׁשַ Ôו ָמה,  ּדָ הֹוד ַלֶהֶבל  ְוִרְקָמה,  ְוֶצֶלם  מּות  Ôּד
ֲעֵצי  ִטיַעת  ֲאָדָמה,  ֵני  ּפְ ִחּדּוׁש  ְוקֹוָמה,  ְוֹתַאר  ִזיו  ִנְדָמה, 

ָמה,  ַהְמֻסּיָ ֵתֵבל  Ôל ְקָמה,  ְוׁשִ ָרִמים  Ôּכ ְוָקָמה,  ָקִבים  Ôי ה,  ּמָ ְנׁשַ

ְלקֹוְמָמה,  יִחים  ׂשִ ָמה,  ְלַקּיְ ה  ּיָ ׁשִ Ôנ ָמה,  ְלַסּמְ ֹעז  ִמְטרֹות 

מיכה ז

תהלים טז

ָמה – אדם )תהלים קמד, ד(. ִטיַעת –  ְוׇקְרָמה – קרום, בשר. הֹוד ַלֶהֶבל ּדָ
ָמה – מלשון סם,  ָמה – המוגבלת. ְלַסּמְ ה – ארץ השוממה. ַהְמֻסּיָ ּמָ נטיעת. ְנׁשַ

ה – ארץ.  ּיָ תרופה. הגשם מבריא את האדמה. ְנׁשִ
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ָמה,  ְלׇגׁשְ ָמִחים  Ôצ יָמה,  ְלַהֲעִצ֫ ָרִחים  Ôּפ ְלׇעְצָמה,  ֲעָדִנים 
לּוָיה  Ôה ְלרֹוְמָמה, ּת ִתּיָ Ôְלָמה, ׁש ִביִבים ְלׂשַ Ôָקִרים ְלׇזְרָמה, ר

ע ָנא. ִליָמה, הֹוׁשַ ַעל ּבְ

אחרי ההקפה החמישית אומרים~  

ָמִים:  ָ ָנה הֹוְדָך ַעל ַהּשׁ ר ּתְ ׇכל ָהָאֶרץ ֲאׁשֶ ְמָך ּבְ יר ׁשִ יהוה ֲאֹדֵנינּו ָמה ַאּדִ

ע ָנא הֹוׁשַ

ֶקת,  ּלֶ ָגן ִמּדַ ָזם, ּדָ ֶלת, ּגֶֹרן ִמּגָ ּכֶ ׁשַ ֵהָמה ִמּמְ Ôֲאָדָמה ֵמֶאֶרר, ּב
ֵמָחָגב,  ה  ִחּטָ ל,  ׁשֶ ִמּנֶ ַזִית  הּוָמה,  ִמּמְ ֹאֶכל  Ôו ֵאָרה,  ִמּמְ הֹון 
ה,  ֵמַאְרּבֶ ֶלֶקׁש  ִמּתֹוַלַעת,  ֶרם  ּכֶ ֶלק,  ִמּיֶ ֶיֶקב  ִמּגֹוַבי,  ֶטֶרף 
ֲעָדִרים  ְלָעם,  ִמּסׇ ׂשַֹבע  ָהָלה,  ִמּבֶ ֶנֶפׁש  ָלַצל,  ִמּצְ ֶמֶגד 
ָלָלה,  ִמּקְ ָקִציר  ִמיתּות,  ִמּצְ ֹצאן  פֹון,  ּדָ ִ ִמּשׁ רֹות  ּפֵ ּלּות,  ִמּדַ

ע ָנא. בּוָאה ֵמָחִסיל, הֹוׁשַ Ôמֹון, ּת ּנָ ּבֹוֶלת ִמּצִ רֹוב ֵמָרזֹון, ׁשִ
יו: ׇכל ַמֲעׂשָ ָרָכיו ְוָחִסיד ּבְ ׇכל ּדְ יק יהוה ּבְ אחרי ההקפה השישית אומרים~ ַצּדִ

ע ָנא הֹוׁשַ

ַלַהב ֵאׁש.  ְזָרק ּבְ ְלַמַען ֵאיָתן ַהּנִ

ֱעַקד ַעל ֵעִצים ָוֵאׁש.  ן ַהּנֶ ְלַמַען ּבֵ

ר ֵאׁש.  ֱאַבק ִעם ׂשַ ּבֹור ַהּנֶ ְלַמַען ּגִ

ָעָנן ְואֹור ֵאׁש.  ָגִלים ָנִחיָת ּבֶ Ôְלַמַען ּד

ַמְלֲאֵכי ֵאׁש.  ה ּכְ רֹום ְוִנְתַעּלָ ְלַמַען ֹהֲעָלה ַלּמָ

י ֵאׁש.  ֶאְרֶאּלֵ ֶסֶגן ּבְ הּוא ְלָך ּכְ Ôְלַמַען ו

תהלים ח

שם קמה

ָמה – להגשים עליהם. ָקִרים – מים.  ֲעָדִנים ְלׇעְצָמה – להרבות מגדים. ְלׇגׁשְ
 – ה  ִתּיָ ׁשְ כַשלמה.  בצמחים  הארץ  את  יכסו  שהגשמים   – ָמה  ּלְ ְלׂשַ ְרִביִבים 

ִליָמה – הארץ. לּוָיה ַעל ּבְ יסודות הארץ )הכוחות שבקרבה(. ּתְ

ֵאָרה – מקללה.  ֶקת – )של הדגן(. ִמּמְ ּלֶ ָזם – מארבה. ִמּדַ ֵמֶאֶרר – מקללה. ִמּגָ
תבואה   – ֶלֶקׁש  מ(.  כח,  )דברים  ישל  שלא   – ל  ׁשֶ ִמּנֶ מבלבול.   – הּוָמה  ִמּמְ
ִמיתּות – מכיליון.  ִמּצְ ָלַצל – מין ארבה.  ּצְ ֶמֶגד – פירות.  הנזרעת באיחור. 

רֹוב – )ריבוי הון(. 
ֶסֶגן – )אהרן(.  רֹום – )משה(. ּכְ ֵאיָתן – כינוי לאברהם. ֹהֲעָלה ַלּמָ
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תּונֹות ֵמֵאׁש.  רֹות ַהּנְ ּבְ ְלַמַען ֶזֶבד ּדִ

ְלַמַען ִחּפּוי ְיִריעֹות ַוֲעַנן ֵאׁש. 

ֵאׁש.  ְלַמַען ֶטֶכס ַהר ָיַרְדּתָ ָעָליו ּבָ

ֵמי ֵאׁש.  ְ ר ָאַהְבּתָ ִמּשׁ ִית ֲאׁשֶ ִדידּות ּבַ Ôְלַמַען י

ְקָעה ָהֵאׁש.  ַמּה ַעד ׁשָ ְלַמַען ּכָ

ת ֵאׁש ְוֵהִסיר ֲחרֹון ֵאׁש.  ְלַמַען ָלַקח ַמְחּתַ

ֵאׁש.  א ִקְנָאה ְגדֹוָלה ּבָ ַקּנֵ Ôְלַמַען מ

ְלַמַען ָנף ָידֹו ְוָיְרדּו ַאְבֵני ֵאׁש. 

ִליל ֵאׁש.  ם ְטֵלה ָחָלב ּכְ ְלַמַען ׂשָ

ה ָבֵאׁש.  ֶרן ְוִנְתַרּצָ ֹגּ ְלַמַען ָעַמד ּבַ

ֲעָזָרה ְוָיְרָדה ָהֵאׁש.  ל ּבָ ּלֵ ְלַמַען ּפִ

ֶרֶכב ְוסּוֵסי ֵאׁש.  ה ּבְ ְלַמַען ִציר ָעָלה ְוִנְתַעּלָ

ֵאׁש.  ָלִכים ּבָ ים ֻמׁשְ דֹוׁשִ Ôְלַמַען ק

ְלַמַען ִרּבֹו ִרְבָבן ָחז ְוַנֲהֵרי ֵאׁש. 

רּוָפה ָבֵאׁש.  ְממֹות ִעיְרָך ַהּשְׂ ְלַמַען ׁשִ

ע ָנא. ִכּיֹור ֵאׁש, הֹוׁשַ ים ּכְ ׂשִ ְלַמַען ּתֹוְלדֹות ַאּלּוֵפי ְיהּוָדה ּתָ

אחרי ההקפה השביעית אומרים~  

ַמִים  ָ ּשׁ י ֹכל ּבַ ַצח ְוַההֹוד, ּכִ ְפֶאֶרת ְוַהּנֵ בּוָרה ְוַהּתִ ה ְוַהּגְ ֻדּלָ ְלָך יהוה ַהּגְ

א ְלֹכל ְלרֹאׁש: ְוָהָיה יהוה ְלֶמֶלְך  ְתַנּשֵׂ ְמָלָכה ְוַהּמִ ּוָבָאֶרץ, ְלָך יהוה ַהּמַ

ּוְבתֹוָרְתָך  ֶאָחד:  מֹו  ּוׁשְ ֶאָחד  יהוה  ִיְהֶיה  ַההּוא  ּיֹום  ּבַ ָהָאֶרץ  ל  ּכׇ ַעל 

בֹוד  ם ּכְ רּוְך ׁשֵ ָרֵאל יהוה ֱאלֵֹהינּו יהוה ֶאָחד: ּבָ ַמע ִיׂשְ תּוב ֵלאֹמר~ ׁשְ ּכָ

ַמְלכּותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד:

דבה”י א, כט

זכריה יד

דברים ו

ידידות  )מה  המשכן   – ְיִדידּות  המשכן.   – ְיִריעֹות  ִחּפּוי  מתנה.   – ֶזֶבד 
יא,  – התפלל עד כלות הנפש )משה. במדבר  ַמּה  ּכָ ב(.  משכנותיך. תהלים פד, 

 – ָנף  יא(.  כה  )פינחס. במדבר,   – א  ְמַקּנֵ יב(.  יז,  )אהרן. במדבר   – ָלַקח  ב(. 
ם – )שמואל א, ז, ט(. ָעַמד – )דוד. שמואל ב, כד, כה(.  הניף )יהושע י, יא(. ׂשָ

ל – התפלל )שלמה. דבה”י ב, ז, א(. ִציר – שליח )אליהו. מלכים ב, ב, יא(.  ּלֵ ּפִ
ים – )חנניה מישאל ועזריה. דניאל ג, כג(. ָחז – ראה. ַאּלּוֵפי ְיהּוָדה  ְקדֹוׁשִ

– )זכריה יב, ו(. 
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א. יָע֮ה ּנָ ֲאִני ָוהּו הֹוׁשִ

ְך,  לּוד ִעּמָ ְעּתָ ֵאִלים ּבְ הֹוׁשַ ּכְ

ע ָנא.  ן הֹוׁשַ ּכֵ ְך,  ע ַעּמָ ֵצאְתָך ְלֵיׁשַ ּבְ
ְעּתָ ּגֹוי ֵואלִֹהים,  הֹוׁשַ ּכְ

ע ָנא.  ן הֹוׁשַ ּכֵ ע ֱאלִֹהים,   ים ְלֵיׁשַ רּוׁשִ ְדּ
ְעּתָ ֲהמֹון ְצָבאֹות,  הֹוׁשַ ּכְ

ע ָנא.  ן הֹוׁשַ ּכֵ ם ַמְלֲאֵכי ְצָבאֹות,   ְוִעּמָ
ית ֲעָבִדים,  ים ִמּבֵ ְעּתָ ַזּכִ הֹוׁשַ ּכְ

ע ָנא.  ן הֹוׁשַ ּכֵ ָיָדם ַמֲעִביִדים,   ַחּנּון ּבְ
ָזִרים,  צּול ּגְ ְעּתָ ְטבּוִעים ּבְ הֹוׁשַ ּכְ

ע ָנא.  ן הֹוׁשַ ּכֵ ם ַמֲעִביִרים,   ְיָקְרָך ִעּמָ
ע,  ֹוׁשַ ה ְמׁשֹוֶרֶרת ַוּי֫ ּנָ ְעּתָ ּכַ הֹוׁשַ ּכְ

ע ָנא.  ן הֹוׁשַ ּכֵ ע,   ׁשַ ּוָ ֶנת ַוּיִ ְלגֹוָחּה ְמֻצּיֶ
ְעּתָ ַמֲאַמר ְוהֹוֵצאִתי ֶאְתֶכם,  הֹוׁשַ ּכְ

ע ָנא.  ן הֹוׁשַ ּכֵ ֶכם,   ָנקּוב ְוהּוֵצאִתי ִאּתְ
ַח,  ְעּתָ סֹוְבֵבי ִמְזּבֵ הֹוׁשַ ּכְ

ע ָנא.  ן הֹוׁשַ ּכֵ ַח,  יף ִמְזּבֵ עֹוְמֵסי ֲעָרָבה ְלַהּקִ
ע,  ֻהְפׁשַ ְלֵאי ָארֹון ּכְ ְעּתָ ּפִ הֹוׁשַ ּכְ

ע ָנא.  ן הֹוׁשַ ּכֵ ע,  ֲחרֹון ַאף ְונֹוׁשַ ת ּבַ ֶלׁשֶ ִצֵער ּפְ
 , ְחּתָ ַלּ ֶבָלה ׁשִ ְעּתָ ְקִהּלֹות ּבָ הֹוׁשַ ּכְ

ע ָנא.  ן הֹוׁשַ ּכֵ   , ְחּתָ ּלַ ַרחּום ְלַמֲעָנם ׁשֻ
ְבֵטי ַיֲעֹקב,  בּות ׁשִ Ôְעּתָ ׁש הֹוׁשַ ּכְ

א. יָע֮ה ּנָ ְוהֹוׁשִ ֵלי ַיֲעֹקב,  בּות ָאה� יב ׁשְ ׁשּוב ְוָתׁשִ ּתָ
ְעּתָ ׁשֹוְמֵרי ִמְצֹות ְוחֹוֵכי ְיׁשּועֹות,  הֹוׁשַ ּכְ

א. יָע֮ה ּנָ ְוהֹוׁשִ עֹות,  ֵאל ְלמֹוׁשָ

א. יָע֮ה ּנָ ֲאִני ָוהּו הֹוׁשִ
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ה,  ם ְוִלְתִהּלָ ֵננּו ְלׁשֵ Ôּת ּתִ

ֲחָלה,  יֵבנּו ֶאל ַהֶחֶבל ְוֶאל ַהּנַ ׁשִ ּתְ

רֹוְמֵמנּו ְלַמְעָלה ְלַמְעָלה,  ּתְ

ה,  ִפּלָ ֵצנּו ְלֵבית ַהּתְ ַקּבְ ּתְ

תּוָלה,  ְלֵגי ַמִים ׁשְ ֵעץ ַעל ּפַ יֵבנּו ּכְ ּצִ ּתַ

ל ֶנַגע ּוַמֲחָלה,  נּו ִמּכׇ ְפּדֵ ּתִ

ַאֲהָבה ְכלּוָלה,  ֵרנּו ּבְ ַעּטְ ּתְ

ה,  ִפּלָ ֵבית ַהּתְ ֵחנּו ּבְ ּמְ ׂשַ ּתְ

ַנֲהֵלנּו ַעל ֵמי ְמנּוחֹות ֶסָלה,  ּתְ

ְכָלה,  ֵאנּו ׇחְכָמה ְוׂשִ ַמְלּ ּתְ

ה,  נּו ֹעז ּוְגֻדּלָ יׁשֵ ְלּבִ ּתַ

לּוָלה,  ֶכֶתר ּכְ יֵרנּו ּבְ ְכּתִ ּתַ

ֹאַרח ְסלּוָלה,  ֵרנּו ְבּ ְ ַיּשׁ ּתְ

ה,  ר ְמִסּלָ יֹׁשֶ ֵענּו ּבְ ּטָ ּתִ

ַרֲחִמים ּוְבֶחְמָלה,  נּו ּבְ ׇחּנֵ ּתְ

ִמי ֹזאת עֹוָלה,  יֵרנּו ּבְ ְזּכִ ּתַ

ה,  ֻאּלָ יֵענּו ְלֵקץ ַהּגְ ּתֹוׁשִ
ה,  ִזיו ֲהֻמָלּ ֵרנּו ּבְ ַהּדְ ּתְ

ֵאזֹור ֲחתּוָלה,  יֵקנּו ּכְ ְדּבִ ּתַ

דֹוָלה,  ָיד ַהּגְ ֵלנּו ּבְ ַגּדְ ּתְ

ָלה,  ה ְוָצה� ִרּנָ ִביֵאנּו ְלֵביְתָך ּבְ ּתְ

ע ְוִגיָלה,  ֶיׁשַ ֵרנּו ּבְ ַאּדְ ּתְ

ָלה,  ֶרַוח ְוַהּצָ ֵצנּו ּבְ ַאּמְ ּתְ

ה,  ִחּלָ ַבּתְ ִבְנַין ִעיְרָך ּכְ ֵבנּו ּבְ ַלּבְ ּתְ

ְכלּוָלּה,  ׁשִ עֹוְרֵרנּו ְלִצּיֹון ְבּ ּתְ

ה – חיות הקודש  ֲהֻמָלּ ִמי ֹזאת עֹוָלה – כנסת ישראל )שיר השירים ג, ו(.  ּבְ
ֵאזֹור ֲחתּוָלה – כחגורה המקיפה את הגוף )ירמיה יג, יא(.  )יחזקאל א, כד(. ּכְ
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ּה,  ּלָ ִנְבְנָתה ָהִעיר ַעל ּתִ נּו ּבְ ַזּכֵ ּתְ

ׂשֹון ְוִגיָלה,  ׂשָ יֵצנּו ּבְ ְרּבִ ּתַ

ע ָנא. ֵקנּו ֱאלֵֹהי ַיֲעֹקב ֶסָלה, הֹוׁשַ ּ Ôַחז ּתְ

א. יָע֮ה ּנָ א הֹוׁשִ ש”ץ וקהל~ ָאּנָ

ָעְך,  ֵאֵבי ִיׁשְ א ֱאזֹון ִחין ּתְ ָאּנָ

א.  יָע֮ה ּנָ ְוהֹוׁשִ ָעְך,   ְעׁשְ ַעְרֵבי ַנַחל ְלׁשַ ּבְ
ת ִנְטָעְך,  ּנַ ַאל ּכַ א ְגּ ָאּנָ

א.  יָע֮ה ּנָ ְוהֹוׁשִ ַטְאְטָאְך,    ּדּוָמה ּבְ
ִרית ִטְבָעְך,  ט ַלּבְ א ַהּבֵ ָאּנָ

א.  יָע֮ה ּנָ ְוהֹוׁשִ יָעְך,    ַהְטּבִ י ֶאֶרץ ּבְ ּכֵ ּוַמֲחׁשַ
ָעְך,  ׇכר ָלנּו ָאב ִיּדְ Ôא ז ָאּנָ

א.  יָע֮ה ּנָ ְוהֹוׁשִ הֹוִדיָעְך,    מֹו ּבְ ָך ָל֫ ַחְסּדְ
ַהְפִליָאְך,  הֹוֵרי ֵלב ּבְ Ôא ט ָאּנָ

א.  יָע֮ה ּנָ ְוהֹוׁשִ י הּוא ִפְלָאְך,    ַדע ּכִ ִיּוָ
ָעְך,  ן ָלנּו ִיׁשְ יר ּכַֹח ּתֶ ּבִ א ּכַ ָאּנָ

א.  יָע֮ה ּנָ ְוהֹוׁשִ ְבָעְך,    ָ ִהּשׁ ַלֲאבֹוֵתינּו ּכְ
ָעְך,  ְוּ ֲאלֹות ַעם ְמׁשַ א ִמׁשְ א ַמּלֵ ָאּנָ

א.  יָע֮ה ּנָ ְוהֹוׁשִ ָעְך,    ּוְ מֹו ׁשִ ַהר מֹור ּכְ ֶנֱעַקד ּבְ
ֵלי ִנְטָעְך,  ב ֶאׁשְ א ַסּגֵ ָאּנָ

א.  יָע֮ה ּנָ ְוהֹוׁשִ יָעְך,    ַהּנִ ָעִריִצים ּבְ

ת  ּנַ ּכַ ָעְך – לשמחך.  ְעׁשְ ְלׁשַ ֵאֵבי – המתאווים.  ּתְ ִחין – שמע תחינה.  ֱאזֹון 
ִנְטָעְך – כינוי לישראל )תהלים פ, טז(. ּדּוָמה – כינוי לאדום )ישעיה כא, יא(. 
יותר  יהיה  )שלא  שבטבע  לקשת   – ִטְבָעְך  ִרית  ַלּבְ בהשמידך.   – ַטאְטָאְך  ּבְ
י  ּכִ תושיע.  תפליא,  כאשר   – ַהְפִליָאְך  ּבְ המבול.  בזמן   – יָעְך  ַהְטּבִ ּבְ מבול(. 

ָעְך – כמו ששיווע אליך. ּוְ מֹו ׁשִ הּוא ִפְלָאְך – שהפלא הוא ממך. ּכְ
ֵלי – עצי.  ב – חזק. ֶאׁשְ ַסּגֵ
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ַתח ָלנּו אֹוְצרֹות ִרְבָעְך,  Ôא ּפ ָאּנָ

א.  יָע֮ה ּנָ ְוהֹוׁשִ יָעְך,    ַהְרּבִ ה ֵמֶהם ּבְ ִצּיָ
רֹוֲעָעְך,  א קֹוְרֶאיָך ֶאֶרץ ְבּ ָאּנָ

א.  יָע֮ה ּנָ ְוהֹוׁשִ טּוב ִמְרָעְך,    ֵעם ּבְ Ôר
ׁשֹוָאְך,  ַעל ִמּמְ ָעֶריָך ּתַ Ôא ׁש ָאּנָ

א. יָע֮ה ּנָ ְוהֹוׁשִ יָאְך,    ִ ַהׂשּ ּיֹות ּבְ ְלּפִ ל ּתַ ּתֵ

א. יָעה ּנָ ע ָנא, ְוהֹוׁשִ א ֵאל ָנא, הֹוׁשַ ש”ץ וקהל~ ָאּנָ

ה אֹוֵבד,  ׂשֶ ִעינּו ּכְ ֵאל ָנא ּתָ

א.  יָע֮ה ּנָ ע ָנא ְוהֹוׁשִ הֹוׁשַ ד,  ַאּבֵ ְפְרָך ַאל ּתְ ֵמנּו ִמּסִ Ôׁש
ֵעה ֶאת ֹצאן ַהֲהֵרָגה,  Ôֵאל ָנא ר

א.  יָע֮ה ּנָ ע ָנא ְוהֹוׁשִ הֹוׁשַ צּוָפה ְוָעֶליָך ֲהרּוָגה,  Ôק
ֵאל ָנא ֹצאְנָך ְוֹצאן ַמְרִעיֶתָך, 

א.  יָע֮ה ּנָ ע ָנא ְוהֹוׁשִ הֹוׁשַ ְתָך ְוַרְעָיֶתָך,  ֻעָלּ Ôּפ
י ַהּצֹאן,  ֵאל ָנא ֲעִנּיֵ

א.  יָע֮ה ּנָ ע ָנא ְוהֹוׁשִ הֹוׁשַ ֵעת ָרצֹון,  יָחם ֲעֵנה ּבְ ׂשִ
ֵאי ְלָך ַעִין,  ֵאל ָנא נֹוׂשְ

א.  יָע֮ה ּנָ ע ָנא ְוהֹוׁשִ הֹוׁשַ ִמְתקֹוְמֶמיֵהם ִיְהיּו ְכַאִין, 
ֵכי ְלָך ַמִים,  ֵאל ָנא ִלְמַנּסְ

ֲאבּון ַמִים,   ַעְיֵני ַהְיׁשּוָעה ִיׁשְ ִמּמַ Ôּכ
א.  יָע֮ה ּנָ ע ָנא ְוהֹוׁשִ הֹוׁשַ  

יִעים,  ֵאל ָנא ַיֲעלּו ְלִצּיֹון מֹוׁשִ

ִעים,  ְמָך נֹוׁשָ ָך ּוְבׁשִ פּוִלים ּבְ Ôט
א.  יָע֮ה ּנָ ע ָנא ְוהֹוׁשִ הֹוׁשַ  

רֹוֲעָעְך – כשאתה ממוטט את  יָעְך – בהפרותך. ֶאֶרץ ְבּ ַהְרּבִ ִרְבָעָך – גשמך. ּבְ
ׁשֹוָאְך –  ַעל ִמּמְ ָעֶריָך – שערי בית המקדש. ּתַ הארץ. ְרֵעם – )את קוראיך(. ׁשְ

יָאְך – כאשר תנשא. ִ ַהׂשּ ָרבֹות. ּבְ העלה ֵמָהח�
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ָגִדים,  ֵאל ָנא ֲחמּוץ ּבְ

א.  יָע֮ה ּנָ ע ָנא ְוהֹוׁשִ הֹוׁשַ ל ּבֹוְגִדים,  ֹעם ְלַנֵער ּכׇ Ôז
ְזּכֹֹר,  ָזכֹור ּתִ Ôֵאל ָנא ו

א.  יָע֮ה ּנָ ע ָנא ְוהֹוׁשִ הֹוׁשַ ֶלֶתְך ָוכֹור,  כּוִרים ּבְ ַהּנְ
ַעְנֵפי ֲעָרבֹות,  יָך ּבְ ֵאל ָנא ּדֹוְרׁשֶ

א.  יָע֮ה ּנָ ע ָנא ְוהֹוׁשִ הֹוׁשַ ֵעה ֵמֲעָרבֹות,  ְעָים ׁשְ ּגַ
ָנה,  ִעּטּור ׁשָ ֵרְך ּבְ ֵאל ָנא ּבָ

ְעָנא,  יֹום הֹוׁשַ ִפּלּוִלי ּבְ ֲאָמַרי ְרֵצה ּבְ
א. יָע֮ה ּנָ ע ָנא ְוהֹוׁשִ הֹוׁשַ  

א,  יָע֮ה ּנָ ע ָנא, ְוהֹוׁשִ א ֵאל ָנא, הֹוׁשַ ש”ץ וקהל~ ָאּנָ

ה. ּתָ ָאִבינּו ָא֫
רֹוב ִצְדקֹוָתיו,  ְמָלט ּבְ דֹורֹוָתיו, ַהּנִ ִמים ּבְ ְלַמַען ּתָ

ֹבא ַמּבּול ַמִים,  ֶטף ּבְ ֶ ל ִמּשׁ   ֻמּצָ

ה.  ּתָ א ָאִבינּו ָא֫ יָע֮ה ּנָ ע ָנא ְוהֹוׁשִ ְלֹאם ֲאִני חֹוָמה הֹוׁשַ  

ים,  ָרה ִנּסִ ֲעׂשָ ה ּבַ ּסֶ ים, ַהְמּנֻ ׇכל ַמֲעׂשִ ֵלם ּבְ ְלַמַען ׁשָ

ח ָנא ְמַעט ַמִים,  ר ַמְלָאִכים ָנם ֻיּקַ ׁשָ ּכְ  

ה.  ּתָ א ָאִבינּו ָא֫ יָע֮ה ּנָ ע ָנא ְוהֹוׁשִ הֹוׁשַ ה  ַחּמָ ְלָבָרה ּכַ  

ה ְלעֹוָלה,  ה ַהּשֶׂ ִרי ְלֵמָאה, ָזַעק ַאּיֵ ְלַמַען ַרְך ְוָיִחיד ֶנֱחַנט ּפְ

רּוהּו ֲעָבָדיו ָמָצאנּו ַמִים.  ׂשְּ ּבִ

ה.  ּתָ א ָאִבינּו ָא֫ יָע֮ה ּנָ ע ָנא ְוהֹוׁשִ הֹוׁשַ ְלגֹוָלה ְוסּוָרה 

ה,  ְמָך ִחּכָ ָטם ּוְלׁשִ ׂשְ ָרָכה, ַהּנִ ֵאת ּבְ ם ׂשְ ְלַמַען ִקּדַ

ִים,  ְקתֹות ַהּמַ ׁשִ ְקלֹות ּבְ ַמּ ְמַיֵחם ּבַ

ְעָים –  ּגַ כּוִרים – ישראל )הושע ג, ב(.  ַהְנּ ָגִדים – )ישעיה סג, א(.  ּבְ ֲחמּוץ 
ָנה – עטר את השנה בברכה.  ִעּטּור ׁשָ ֵרְך ּבְ צעקתם. ֵמֲעָרבֹות – מהשמים. ּבָ

ם - )יעקב(.  ֵלם - )אברהם אבינו(. ַרְך - )יצחק(. ִקּדַ דֹורֹוָתיו – )נח(. ׁשָ ִמים ּבְ ּתָ
ר – כאשר ראה. ָנם – אמר.  ׁשָ ּכְ
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ה.  ּתָ א ָאִבינּו ָא֫ יָע֮ה ּנָ ע ָנא ְוהֹוׁשִ הֹוׁשַ ְלָדְמָתה ְלָתָמר 

ֵאר ְיַכֵהן,  ָחָתן ּפְ ְלַמַען ָצַדק ֱהיֹות ְלָך ְלֹכֵהן, ּכֶ

ֵמי ְמִריַבת ַמִים,  ה ּבְ ַמּסָ ה ּבְ ְמֻנּסֶ

ה.  ּתָ א ָאִבינּו ָא֫ יָע֮ה ּנָ ע ָנא ְוהֹוׁשִ הֹוׁשַ ְלָהָהר ַהּטֹוב 

ֶאָחיו, ַבר ּבְ ר ּגָ ִביר ְלֶאָחיו, ְיהּוָדה ֲאׁשֶ ַאר ֱהיֹות ּגְ ְלַמַען ּפֹ

ל ַמִים,  ְלָיו ִיּזַ ר רַֹבע ִמּדָ ִמְסּפַ

י ִאם ְלַמַעְנָך  לֹוא ָלנּו ּכִ
ה.  ּתָ א ָאִבינּו ָא֫ יָע֮ה ּנָ ע ָנא ְוהֹוׁשִ הֹוׁשַ

ן,  ל ַהּמָ ְלּכֵ ִצְדקֹו ּכִ ר ּבְ ְלַמַען ָעָנו ִמּכֹל ְוֶנֱאָמן, ֲאׁשֶ

ִים,  ָמׁשּוְך ְלגֹוֵאל ּוָמׁשּוי ִמּמַ

ה.  ּתָ א ָאִבינּו ָא֫ יָע֮ה ּנָ ע ָנא ְוהֹוׁשִ ָקָפה הֹוׁשַ ׁשְ ְלֹזאת ַהּנִ
ים,  ַמְלֲאֵכי ְמרֹוִמים, ַהּלֹוֵבׁש אּוִרים ְוֻתִמּ ְמּתֹו ּכְ ְלַמַען ׂשַ

ִקּדּוׁש ָיַדִים ְוַרְגַלִים ּוְרִחיַצת ׁש ּבְ ְקּדָ ה ָלבֹוא ַבּמִ ְמֻצּוֶ

 ַמִים, 

ה.  ּתָ א ָאִבינּו ָא֫ יָע֮ה ּנָ ע ָנא ְוהֹוׁשִ הֹוׁשַ ְלחֹוַלת ַאֲהָבה 

ָמה ֵעיַנִים, ִביָאה ְמחֹוַלת ַמֲחַנִים, ִלְכֵמֵהי ֵלב הּוׂשְ Ôְלַמַען נ

ֵאר ַמִים,   ְלַרְגָלּה ָרָצה ֲעלֹות ָוֶרֶדת ּבְ

ה.  ּתָ א ָאִבינּו ָא֫ יָע֮ה ּנָ ע ָנא ְוהֹוׁשִ הֹוׁשַ ְלֹטבּו ֹאָהָליו 

ֵרת לֹא ָמׁש ֵמֹאֶהל, ְורּוַח ַהּקֶֹדׁש ָעָליו ִאֵהל,  ׁשָ Ôְלַמַען מ

ִים,  ן ִנְכְרתּו ַהּמַ ׇעְברֹו ַבַיְרּדֵ ּבְ

ה.  ּתָ א ָאִבינּו ָא֫ יָע֮ה ּנָ ע ָנא ְוהֹוׁשִ הֹוׁשַ ְלָיָפה ּוָבָרה 
ה ִנְפָלאֹות,  ד ְראֹות ְלטֹוָבה אֹות, ָזַעק ַאֵיּ ְלַמַען ִלַמּ

ֶפל ַמִים,  ה ְמלֹא ַהּסֵ ּזָ ה ַטל ִמּגִ ִמּצָ

ה.  א ָאִבינּו ָאּתָ יָע֮ה ּנָ ע ָנא ְוהֹוׁשִ הֹוׁשַ ת ְלָבנֹון  ְלַכּלַ

)מרים(.   - ְנִביָאה  )אהרן(.   - ְמּתֹו  ׂשַ )דברים לג, ח(.   - ה  ְמֻנֶסּ )לוי(.   - ָצַדק 
”עיני  )כמו  מנהיגה  נעשתה   – ֵעיַנִים  ָמה  הּוׂשְ המדבר.  דור   – ֵלב  ִלְכֵמֵהי 
ה  ד – )גדעון(. ְלטֹוָבה אֹות – )הטל על הגזה. שופטים ו, לז(. ַאֵיּ העדה”(. ִלּמַ

ִנְפָלאֹות – )שם, פסוק יג(. 
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ה ְיׁשּוָעֶתָך, ּתָ ָיָדם ּתַ ר ּבְ ָך, ֲאׁשֶ לּוֵלי ֲעׂשֹות ִמְלַחְמּתֶ Ôְלַמַען ּכ

ָיָדם ַמִים,  ָלְקָקם ּבְ  ְצרּוֵפי ִמּגֹוי ּבְ

ה.  ּתָ א ָאִבינּו ָא֫ יָע֮ה ּנָ ע ָנא ְוהֹוׁשִ הֹוׁשַ ְגדּו ָבךְ  ְללֹא ּבָ

ׁש,  ר ֵמֶרֶחם ְלָנִזיר ֻהְקּדָ ׁש, ֲאׁשֶ ְלַמַען ָיִחיד צֹוְרִרים ּדָ

ׁש ֶלִחי ִהְבַקְעּתָ ּלֹו ַמִים,  ְכּתֵ ִמּמַ

ה.  ּתָ א ָאִבינּו ָא֫ יָע֮ה ּנָ ע ָנא ְוהֹוׁשִ ָך הֹוׁשַ ם ׇקְדׁשְ ְלַמַען ׁשֵ

ל,  ק ֵעָדה ִחּדֵ ר ֵמֹעׁשֶ ְלַמַען טֹוב הֹוֵלְך ְוָגֵדל, ֲאׁשֶ

ׇאב ַמִים,  ׁשּוב ָעם ֵמֵחְטא ָצו ׁשְ ּבְ

ה.  ּתָ א ָאִבינּו ָא֫ יָע֮ה ּנָ ע ָנא ְוהֹוׁשִ ָלִים הֹוׁשַ ירּוׁשָ ְלָנאָוה ּכִ

יר,  ֵלי ׁשִ ׇכל ּכְ ד ּתֹוָרה ּבְ יר, ַהְמַלּמֵ ׁשִ ר ּבְ ְך ְמַכְרּכֵ ְלַמַען ַחָיּ

תֹות ַמִים,  ָתַאב ׁשְ ְך ְלָפֶניָך ּכְ ְמַנּסֵ

ה.  ּתָ א ָאִבינּו ָא֫ יָע֮ה ּנָ ע ָנא ְוהֹוׁשִ מּו ְבָך ִסְבָרם הֹוׁשַ ְלׂשָ

יב ֶעְבָרה,  א ּוֵמׁשִ ְלַמַען ָזְך ָעָלה ִבְסָעָרה, ַהְמַקּנֵ

ְלִפּלּולֹו ָיְרָדה ֵאׁש ְוִלֲחָכה ָעָפר ּוַמִים, 

ה.  ּתָ א ָאִבינּו ָא֫ יָע֮ה ּנָ ע ָנא ְוהֹוׁשִ הֹוׁשַ ְלֵעיֶניָה ְבֵרכֹות 

רּוחֹו ֶנֱאַצל ּבֹו, ַנִים ּבְ י ׁשְ ֱאֶמת ְלַרּבֹו, ּפִ ֵרת ּבֶ ׁשֵ Ôְלַמַען ו

ִבים ַמִים,   אּו ֵגּ ן ִנְתַמּלְ ַקְחּתֹו ְמַנּגֵ ּבְ

ה. ּתָ א ָאִבינּו ָא֫ יָע֮ה ּנָ ע ָנא ְוהֹוׁשִ ְלָפצּו ִמי ָכֹמָכה הֹוׁשַ

ׁשּוָב֮ה ְלֹצאֶנָך,  ְכִריז ּתְ ְלַמַען ִהְרֵהר ֲעׂשֹות ְרצֹוֶנָך, ַהּמַ

ֹבא ְמָחֵרף ָסַתם ֵעינֹות ַמִים,   ָאז ּבְ

ה. ּתָ א ָאִבינּו ָא֫ יָע֮ה ּנָ ע ָנא ְוהֹוׁשִ ְלִצּיֹון ִמְכַלל יִֹפי הֹוׁשַ

מֹו ִנְגָלה,  תֹוְך ַהּגֹוָלה, ְוסֹוְדָך ָל֫ ָרׁשּוָך ּבְ Ôְלַמַען ּד

ְרׁשּו ֵזְרעֹוִנים ּוַמִים,  ֵאל ּדָ ִלי ְלִהְתּגָ ּבְ

ה.  ּתָ א ָאִבינּו ָא֫ יָע֮ה ּנָ ע ָנא ְוהֹוׁשִ הֹוׁשַ ר  ּצָ ְלקֹוְרֶאיָך ּבַ

לּוֵלי – הנבחרים של גדעון )שם ז, ז(. ָיִחיד – )שמשון(. טֹוב – )שמואל(.  ּכְ
ְך ְלָפֶניָך – )שמואל ב,  ְך – )דוד(. ְמַנּסֵ הולך וגדל וטוב )שמואל א, ב, כו(. ַחָיּ

ן – )מלכים ב, ג, טו(. ִהְרֵהר  ֵרת – )אלישע(. ְמַנּגֵ כג, טז(. ָזְך – )אליהו(. ְוׁשֵ

ָרׁשּוָך – )דניאל וחבריו(.  – )חזקיה(. ָסַתם ֵעינֹות ַמִים – )דבה”י ב, לב, ד(. ּדְ
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ׁש ֲאָמָנה, ַמר ׇחְכָמה ּוִביָנה, סֹוֵפר ָמִהיר ְמַפּלֵ ְלַמַען ּגָ

ַרֲחֵבי ַמִים,  ׁשּוִלים ּבְ ֵמנּו ֲאָמִרים ַהְמּ ְמַחּכְ

ה.  ּתָ א ָאִבינּו ָא֫ יָע֮ה ּנָ ע ָנא ְוהֹוׁשִ הֹוׁשַ ִתי ָעם  ְלַרּבָ֫

לֹא ֵלב יַח ּבְ ׇכל ֵלב, ׁשֹוְפִכים ְלָך ׂשִ ֵאי ְלָך ַהּיֹום ּבְ ְלַמַען ּבָ

ָך ֹעז ִמְטרֹות ַמִים,   ָוֵלב, ׁשֹוֲאִלים ִמּמְ

ה.  ּתָ א ָאִבינּו ָא֫ יָע֮ה ּנָ ע ָנא ְוהֹוׁשִ הֹוׁשַ ם  ְלׁשֹוְררּו ַבָיּ

ָך,  ֶמָך, ְוֵהם ַנֲחָלְתָך ְוַעּמֶ ל ׁשְ ְלַמַען אֹוְמֵרי ִיְגּדַ

ִים,  ֶאֶרץ ֲעֵיָפה ַלַמּ ֲעָך ּכְ ְצֵמִאים ְלֶיׁשְ

ְלַתְרּתָ ָלמֹו ְמנּוָחה 

ה. א ָאִבינּו ָאּתָ יָע֮ה ּנָ ע ָנא ְוהֹוׁשִ הֹוׁשַ

א.  יָע֮ה ּנָ א הֹוׁשִ ע ָנא, ֵאל ָנא, ָאּנָ ש”ץ וקהל~ הֹוׁשַ

יֵענּו ֵאל  א, ְוהֹוׁשִ ע ָנא, ְסַלח ָנא, ְוַהְצִליָח֮ה ָנּ הֹוׁשַ

נּו. ָמֻעֵזּ

כשמגיעים לכאן מניחים את הלולב והאתרוג, ונוטלים את הערבה המיוחדת ליום 

זה עד שעת חבטתה. 

א,  יָע֮ה ּנָ ְוהֹוׁשִ ִים,  ּמַ ֲעֶנה ֱאמּוִנים ׁשֹוְפִכים ְלָך ֵלב ּכַ ּתַ

ח ָנא ְמַעט ַמִים,   ַזר ְוָנם ֻיּקַ ִים, ּגָ א ָבֵאׁש ּוַבּמַ ְלַמַען ּבָ

נּו. יֵענּו ֵאל ָמֻעּזֵ א ְוהֹוׁשִ ְוַהְצִליָח֮ה ָנּ

א,  יָע֮ה ּנָ ְוהֹוׁשִ ְזֵרי ַמִים,   זּו ִגּ ָגִלים ּגָ Ôֲעֶנה ד ּתַ

ֵארֹות ַמִים,   ב ְוָחַפר ּבְ ׁשָ Ôַמִים, ו ָ ַער ַהּשׁ ׁשַ ֱעַקד ּבְ ְלַמַען ַהּנֶ

נּו.  יֵענּו ֵאל ָמֻעּזֵ א ְוהֹוׁשִ ְוַהְצִליָח֮ה ָנּ

א,  יָע֮ה ּנָ ְוהֹוׁשִ ים חֹוִנים ֲעֵלי ַמִים,   ֲעֶנה ַזּכִ ּתַ

ֵאר ַמִים,   ִים, ָטַען ְוָגל ֶאֶבן ִמּבְ ְקתֹות ַהּמַ ׁשִ ל ַמְקלֹות ּבְ ְלַמַען ָחָלק ְמַפּצֵ

נּו.  יֵענּו ֵאל ָמֻעּזֵ א ְוהֹוׁשִ ְוַהְצִליָח֮ה ָנּ

שבטי   – ְדָגִלים  מלמדנו.   – ֵמנּו  ְמַחּכְ מפרסם.   – ׁש  ְמַפּלֵ )עזרא(.   – ַמר  ּגָ
זּו – עברו. ָטַען – הרים את המשא.  ישראל. ּגָ
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א,  יָע֮ה ּנָ ְוהֹוׁשִ ִדיִדים נֹוֲחֵלי ָדת ְמׁשּוַלת ַמִים,   Ôֲעֶנה י ּתַ

ָהִכין ָלמֹו ּוְלֶצֱאָצֵאימֹו ַמִים,   Ôֲענֹוָתם ַמִים, ל ִמׁשְ רּו ּבְ ְלַמַען ּכָ

נּו.  יֵענּו ֵאל ָמֻעּזֵ א ְוהֹוׁשִ ְוַהְצִליָח֮ה ָנּ

א,  יָע֮ה ּנָ ְוהֹוׁשִ ימֹון ֲעֵלי ַמִים,   ִביׁשִ ִנים ּכְ ֲעֶנה ִמְתַחּנְ ּתַ

זּובּו ַמִים,  יק ָלָעם ַמִים, ֶסַלע ָהְך ַוּיָ ִית ַמְסּפִ ְלַמַען ֶנֱאַמן ּבַ

נּו.   יֵענּו ֵאל ָמֻעּזֵ א ְוהֹוׁשִ ְוַהְצִליָח֮ה ָנּ

א,  יָע֮ה ּנָ ְוהֹוׁשִ ֲעֶנה עֹוִנים ֲעִלי ְבֵאר ַמִים,  ּתַ

קֹות ַמִים,   ֵמִאים ְלַהׁשְ Ôֵמי ְמִריַבת ַמִים, צ ד ּבְ ּקַ ְלַמַען ּפֻ

נּו.  יֵענּו ֵאל ָמֻעּזֵ א ְוהֹוׁשִ ְוַהְצִליָח֮ה ָנּ

א,  יָע֮ה ּנָ ְוהֹוׁשִ ִכים ְלָך ַמִים,  ים ְמַנּסְ דֹוׁשִ Ôֲעֶנה ק ּתַ

ב ְוָנַסְך ְלָך ַמִים,  תֹות ַמִים, ׁשָ ָתַאב ׁשְ ְלַמַען רֹאׁש ְמׁשֹוְרִרים ּכְ

נּו.  יֵענּו ֵאל ָמֻעּזֵ א ְוהֹוׁשִ ְוַהְצִליָח֮ה ָנּ

א,  יָע֮ה ּנָ ְוהֹוׁשִ ֵלי ַמִים,  ִרּבּוַע ֶאׁשְ ֲעֶנה ׁשֹוֲאִלים ּבְ ּתַ

ַמִים,  ח ֶאֶרץ ְוַתְרִעיף ׁשָ ְפּתַ ּיֹות מֹוָצא ַמִים, ּתִ ְלּפִ ל ּתַ ְלַמַען ּתֵ

נּו. יֵענּו ֵאל ָמֻעּזֵ א ְוהֹוׁשִ ְוַהְצִליָח֮ה ָנּ

רּון,  חזן וקהל~ ַרֶחם ָנא ְקַהל ֲעַדת ְיׁשֻ

ֵענּו. יֵענּו ֱאלֵֹהי ִיׁשְ ְסַלח ּוְמַחל ֲעֹוָנם, ְוהֹוׁשִ

ֵעיֵני ֲעָבִדים ֶאל ַיד ֲאדֹוִנים,  ָאז ּכְ
ֵענּו.  יֵענּו ֱאלֵֹהי ִיׁשְ ְוהֹוׁשִ אנּו ְלָפֶניָך ִנּדֹוִנים,  ּבָ

רּו ָבנּו ְמָדִנים,  ֶאה ֲאדֹוֵני ָהֲאדֹוִנים, ִנְתּגָ ּגֵ
ֵענּו.  יֵענּו ֱאלֵֹהי ִיׁשְ ְוהֹוׁשִ ׁשּונּו ּוְבָעלּונּו זּוָלְתָך ֲאדֹוִנים,  ּדָ

ַתֲחנּון, ָעֶדיָך ַרחּום ְוַחּנּון,  נּו ַהּיֹום ּבְ ׁשְ ֵהן ּגַ
ֵענּו.  יֵענּו ֱאלֵֹהי ִיׁשְ ְוהֹוׁשִ ּנּון,  ׁשִ ְרנּו ִנְפְלאֹוֶתיָך ּבְ ִסּפַ Ôו

יָבׁש,  ָזַבת ָחָלב ּוְדָבׁש, ָנא ַאל ּתִ
ֵענּו.  יֵענּו ֱאלֵֹהי ִיׁשְ ְוהֹוׁשִ ׁש,  ְחּבָ ֵאָבּה ּתֶ ַרת ַמִים ּכְ ַחׁשְ

 – ְמׁשֹוְרִרים  )משה(. רֹאׁש  ד –  ּקַ ּפֻ יח(.  )נשיאי ישראל. במדבר כא,   – רּו  ּכָ
ֵלי ַמִים – ארבעה צמחים הגדלים על המים. מֹוָצא ַמִים  ִרּבּוַע ֶאׁשְ ּבְ )דוד(. 

ַרת  – בית המקדש )יחזקאל מז, א(. ְוַתְרִעיף – תטיף. ְמָדִנים – אנשי מדון. ַחׁשְ
ַמִים – ענני מים. 
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מֹוָנה,  ְבָעה ּוׁשְ ַיד ׁשִ ֵמָנה, ּבְ ְ ֵענּו ַבּשׁ Ôט
ֵענּו.  יֵענּו ֱאלֵֹהי ִיׁשְ ְוהֹוׁשִ יק ֵאל ֱאמּוָנה,  ר ַצּדִ ָיׁשָ

ל ְיֵמי ָהָאֶרץ,  ַרּתָ ְבִרית ָלָאֶרץ, עֹוד ּכׇ ּכָ
ֵענּו.  יֵענּו ֱאלֵֹהי ִיׁשְ ְוהֹוׁשִ ֶרץ,  ּה ּפָ ׇרץ ּבָ י ְפּ ִבְלּתִ Ôל

ֲעָרִבים ַעל ִיְבֵלי ַמִים,  ִנים ֲעֵלי ַמִים, ַכּ ִמְתַחּנְ
ֵענּו.  יֵענּו ֱאלֵֹהי ִיׁשְ ְוהֹוׁשִ ִים,  ָנא ְזׇכר ָלמֹו ִנּסּוְך ַהּמַ

ְוָעָתם,  ׁשַ ָעָתם, עֹוְמִסים ּבְ ֶדֶרְך ַמּטָ יִחים ּבְ ׂשִ
ֵענּו.  יֵענּו ֱאלֵֹהי ִיׁשְ ְוהֹוׁשִ ִגיָעָתם,  קֹול ּפְ ֲעֵנם ּבְ

עֹות, ֵנה ְלִפּלּוָלם ׁשְ ּפֹוֵעל ְיׁשּועֹות, ּפְ
ֵענּו.  יֵענּו ֱאלֵֹהי ִיׁשְ ְוהֹוׁשִ עֹות,  ֵקם ֵאל ְלמֹוׁשָ ַצּדְ

ע,  ח ֶאֶרץ ְוִיְפרּו ֶיׁשַ ְפּתַ ע, ּתִ ׁשַ ם ּתִ קֹול ִרְגׁשָ
ֵענּו. יֵענּו ֱאלֵֹהי ִיׁשְ ְוהֹוׁשִ ע,  יַע ְולֹא ָחֵפץ ֶרׁשַ ַרב ְלהֹוׁשִ

ח,  ַתח, ְואֹוָצְרָך ַהּטֹוב ָלנּו ִתְפּתַ ַמִים ּפְ ֲעֵרי ׁשָ ש”ץ וקהל~ ׁשַ

ֵענּו. יֵענּו ֱאלֵֹהי ִיׁשְ ְוהֹוׁשִ ח,  ְמּתַ יֵענּו ְוִריב ַאל ּתִ ּתֹוׁשִ

ר ְואֹוֵמר.  ר ְמַבּשֵׂ ש”ץ וקהל~ קֹול ְמַבּשֵׂ

ר ְואֹוֵמר.  ְמַבּשֵׂ א,   ה ֶזה ּבָ א, קֹול ּדֹוִדי ִהּנֵ ֲעָך ּבָ ֹאֶמץ ֶיׁשְ
ְואֹוֵמר.  ר  ְמַבּשֵׂ יִתים,  ַהּזֵ ַהר  ַעל  ַלֲעֹמד  ים,  ּתִ ּכִ ִרְבבֹות  ּבְ א  ּבָ
ר ְואֹוֵמר.  ְמַבּשֵׂ ַקע,   יו ַהר ִיּבָ ְחּתָ ֹוָפר ִלְתַקע, ּתַ ּשׁ ּתֹו ּבַ ׁשְ ּגִ
ְואֹוֵמר.  ר  ְמַבּשֵׂ ְזָרח,  ִמּמִ ָהָהר  ֲחִצי  ּוָמׁש  ְוָזַרח,  ְוֵהִציץ  ַפק  ּדָ
ר ְואֹוֵמר.  ְמַבּשֵׂ יו ִעּמֹו,   ֵהִקים ִמּלּול ֹנֲאמֹו, ּוָבא הּוא ְוׇכל ְקדֹוׁשָ
ר ְואֹוֵמר.  ְמַבּשֵׂ עֹוָלם,   ַמע ּבָ ָ ת קֹול ִיּשׁ ֵאי ָהעֹוָלם, ּבַ ּוְלׇכל ּבָ
ר ְואֹוֵמר.  ְמַבּשֵׂ ֵעי ִאּמֹו,   ֶיֶלד ִמּמְ ֶזַרע ֲעמּוֵסי ְרָחמֹו, נֹוְלדּו ּכְ
ר ְואֹוֵמר.  ְמַבּשֵׂ ֹזאת,   ַמע ּכָ ָלה ְוָיְלָדה ִמי ֹזאת, ִמי ׁשָ ָח֫

צמחים.   – יִחים  ׂשִ ד(.  ה,  )מיכה   – מֹוָנה  ּוׁשְ ְבָעה  ׁשִ אותנו.  נטע   – ְטֵענּו 
ְוָעָתם - נושאים בעת תפילתם.  ׁשַ ָעָתם – כדרך גידולם. עֹוְמִסים ּבְ ֶדֶרְך ַמּטָ ּבְ

ע – ִתשֶעה. ׁשַ ם – הקול הרוגש. ּתִ ְלִפּלּוָלם – לתפילתם. קֹול ִרְגׁשָ
ים – כיתות מלאכים.  ּתִ ר – )את הגאולה העתידה(. ֹאֶמץ – חוזק. ּכִ קֹול ְמַבּשֵׂ
ִמּלּול ֹנֲאמֹו – דיבור נבואתו. ֲעמּוֵסי ְרָחמֹו – )ישראל. ישעיה מו, ג(. נֹוְלדּו 

– )מחדש(. 
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ר ְואֹוֵמר.  ְמַבּשֵׂ ה,   ֵאּלֶ ה, ִמי ָרָאה ּכָ ל ֵאּלֶ ַעל ּכׇ ָטהֹור ּפָ
ר ְואֹוֵמר.  ְמַבּשֵׂ יֹום ֶאָחד,   ַחל ֶאֶרץ ּבְ ע ּוְזָמן הּוַחד, ֲהיּו֫ ֶיׁשַ
ר ְואֹוֵמר.  ְמַבּשֵׂ ַעם ֶאָחת,   ֶלד ּגֹוי ּפַ ֫ יר רֹום ָוַתַחת, ִאם ִיּוָ ּבִ ּכַ
ר ְואֹוֵמר.  ֵעת ִיְגַאל ַעּמֹו ָנאֹור, ְוָהָיה ְלֵעת ֶעֶרב ִיְהֶיה אֹור, ְמַבּשֵׂ Ôל

ם ָיְלָדה ִצּיֹון,  ָלה ּגַ י ָח֫ יִעים ַיֲעלּו ְלַהר ִצּיֹון, ּכִ מֹוׁשִ
ר ְואֹוֵמר.  ְמַבּשֵׂ  

ר ְואֹוֵמר.  ְמַבּשֵׂ ֵלְך,   בּוֵלְך, ַהְרִחיִבי ְמקֹום ָאה� ׇכל ּגְ ַמע ּבְ ִנְשֹ
ִלי ָבַנִיְך ּוְבנֹוַתִיְך,  נֹוַתִיְך, ַקּבְ ּכְ ק ִמׁשְ ׂשֶ ּמֶ יִמי ַעד ּדַ ׂשִ

ר ְואֹוֵמר.  ְמַבּשֵׂ  

ר ְואֹוֵמר.  ְמַבּשֵׂ ֵני ֶחְברֹון,   י ָקמּו ְיׁשֵ רֹון, ּכִ ָ ֶלת ַהּשׁ ִעְלִזי ֲחַבּצֶ
ר ְואֹוֵמר.  ְמַבּשֵׂ ָמעּו,   קֹוִלי ִתׁשְ עּו, ַהּיֹום ִאם ּבְ ׁשְ נּו ֵאַלי ְוִהּוָ ּפְ
ר ְואֹוֵמר.  ְמַבּשֵׂ ַעְצמֹו,   ִוד ּבְ מֹו, הּוא ּדָ ָצַמח ִאיׁש ֶצַמח ׁשְ
ר ְואֹוֵמר.  ְמַבּשֵׂ נּו ׁשֹוְכֵני ָעָפר,   י ָעָפר, ָהִקיצּו ְוַרּנְ פּוׁשֵ קּומּו ּכְ
ר ְואֹוֵמר.  ְמַבּשֵׂ ַהְמִליכֹו, ִמְגּדֹול ְיׁשּועֹות ַמְלּכֹו,   ִתי ָעם ּבְ ַרּבָ֫

יחֹו ְלָדִוד,  ה ֶחֶסד ִלְמׁשִ ִעים ְלַהֲאִביד, ֫עֹׂשֶ ם ְרׁשָ ׁשֵ
ר ְואֹוֵמר.  ְמַבּשֵׂ  

ָנה ְיׁשּועֹות ְלַעם עֹוָלם, ְלָדִוד ּוְלַזְרעֹו ַעד עֹוָלם,  Ôּת
ר ְואֹוֵמר. ְמַבּשֵׂ  

ר ְואֹוֵמר.  ר ְמַבּשֵׂ ש”ץ וקהל ג’ פעמים~ קֹול ְמַבּשֵׂ

ַעד  ֵאם  ְוַנּשְׂ ּוְרֵעם  ַנֲחָלֶתָך,  ֶאת  ּוָבֵרְך  ָך,  ַעּמֶ ֶאת  יָעה  הֹוׁשִ

יהוה,  ִלְפֵני  י  ְנּתִ ִהְתַחּנַ ר  ֲאׁשֶ ה  ֵאּלֶ ָבַרי  ּדְ ְוִיְהיּו  ָהעֹוָלם: 

ט  ּפַ ִמׁשְ ַלֲעׂשֹות  ָוָלְיָלה,  יֹוָמם  ֱאלֵֹהינּו  יהוה  ֶאל  ְקרֹוִבים 

ַעת  ּדַ ְלַמַען  יֹומֹו:  ּבְ יֹום  ַבר  ּדְ ָרֵאל  ִיׂשְ ַעּמֹו  ט  ּפַ ּוִמׁשְ ַעְבּדֹו 

י יהוה הּוא ָהֱאלִֹהים, ֵאין עֹוד: י ָהָאֶרץ ּכִ ל ַעּמֵ ּכׇ

תהלים כח

מלכים א, ח

ִתי ָעם – ירושלים. י – הכבושים. ַרּבָ פּוׁשֵ הּוָחד – נקבע בדיוק. ּכְ
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)עמ’  תתקבל  קדיש  אומר  והש”ץ  הארון  את  סוגרים  התורה,  ספרי  את  מחזירים 

105(. נוהגים לחבוט את הערבה חמש פעמים על הקרקע. 

אחר חביטת הערבה יש אומרים תחינה זו~

ַהּבֹוֵחר  ָפֶניָך יהוה ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו,  ִמְלּ ְיִהי ָרצֹון 

ַרֲחִמים  ל ּבְ ַקּבֵ ּתְ ְנִביִאים טֹוִבים ּוְבִמְנֲהֵגיֶהם ַהּטֹוִבים, ׁשֶ ּבִ

ְבַעת  ׁשִ ְזכּות  ָלנּו  ּוְזׇכר  פֹוֵתינּו.  ְוַהָקּ ֵתנּו  ִפּלָ ּתְ ֶאת  ּוְבָרצֹון 

ּוֵביֶניָך,  יֵנינּו  ּבֵ ְפֶסֶקת  ַהּמַ ְרֶזל  ַהּבַ ת  ְמִחַצּ ְוָתִסיר  ִמיֶמיָך,  ּתְ

ַעל  ֶאֶרץ  ּתֹוֶלה  ַהֲחִתיָמה,  ָלנּו  ְוֵתיִטיב  ְוָעֵתנּו,  ׁשַ ְוַתֲאִזין 

ן  ּתֵ ּתִ ה  ַהּזֶ ְוַהּיֹום  טֹוִבים.  ים  ַחּיִ ֵסֶפר  ּבְ ְוׇחְתֵמנּו  ִליָמה,  ּבְ

ֲחִביַטת  ְיֵדי  ַעל  קֹות  ְמֻמּתָ בּורֹות  ּגְ ָחֵמׁש  ָך  ֻעּזֶ ִכיַנת  ׁשְ ּבִ

יֵניֶהם,  ים, ְוִתְתעֹוֵרר ָהַאֲהָבה ּבֵ דֹוׁשִ ֲעָרָבה ִמְנַהג ְנִביֶאיָך ַהּקְ

ְוׇכל  בּורֹות  ַהּגְ ל  ּכׇ ֶקת  ַמְמּתֶ יָך,  ּפִ יקֹות  ׁשִ ִמּנְ ֵקנּו  ְ ּוְתַנּשׁ

הּוא  ׁשֶ וא”ו(  ה”א  )יו”ד  ם  ׁשֵ ְבּ ָך  ֻעּזֶ ִכיַנת  ִלׁשְ ְוָתִאיר  יִנין.  ַהּדִ

ל  ּלֵ ְתּפַ ַהּמִ ָך  ְלַעְבּדְ ַפע  ׁשֶ יַע  ּפִ ׁשְ ּתַ ם  ָ ּוִמּשׁ ָך,  ַטּלֶ אֹורֹות  ַטל 

ַוֲעֹונֹוָתיו  ֲחָטָאיו  לֹו  ְוִתְמַחל  ָיָמיו,  ֲאִריְך  ּתַ ׁשֶ ְלָפֶניָך, 

ֵלָמה  ׁשְ ְתׁשּוָבה  ּבִ לֹו  ְלַקּבְ ְוָיְדָך  ְיִמיְנָך  ְוִתְפׁשֹט  ָעיו,  ּוְפׁשָ

יַע ַמִים ֶנֶפׁש ׁשֹוֵקָקה,  ּבִ ח ְלַהׂשְ ְפּתַ ְלָפֶניָך. ְואֹוָצְרָך ַהּטֹוב ּתִ

ַמִים  ָ ח יהוה ְלָך ֶאת אֹוָצרֹו ַהּטֹוב ֶאת ַהּשׁ תּוב~ ִיְפּתַ ּכָ מֹו ׁשֶ ּכְ

ה ָיֶדָך. ָאֵמן. ל ַמֲעׂשֵ ִעּתֹו ּוְלָבֵרְך ֶאת ּכׇ ָלֵתת ְמַטר ַאְרְצָך ּבְ
...................................................................................................

בהושענא רבה אומרים אחרי י”ג מדות )עמ’ 348( ’רבונו של עולם’ בנוסח זה:

ֵאָלִתי, ְוִתְמֹחל  ֲאלֹוַתי ְלטֹוָבה, ְוָהֵפק ְרצֹוִני, ְוֵתן ׁשְ א ִמׁשְ ל עֹוָלם, ַמּלֵ ִרּבֹונֹו ׁשֶ

ַרֲחִמים.  ֶחֶסד, ְמִחיָלה ּבְ י ֵביִתי ְמִחיָלה ּבְ ל ֲעֹונֹות ַאְנׁשֵ ל ֲעֹונֹוַתי ְוַעל ּכׇ ִלי ַעל ּכׇ

ת  ְפֻקּדַ רֹון טֹוב ְלָפֶניָך, ּוׇפְקֵדִני ּבִ ִזּכָ ַעי, ְוׇזְכֵרִני ּבְ ׁשָ ְוַטֲהֵרִני ֵמֲחָטַאי ּוֵמֲעֹוַני ּוִמּפְ

ּוַפְרָנָסה  לֹום,  ּוְלׁשָ טֹוִבים  ים  ְלַחּיִ ֲארּוִכים,  ים  ְלַחּיִ ְוׇזְכֵרִני  ְוַרֲחִמים.  ְיׁשּוָעה 

ר ְוָכבֹוד, ְואֹוֶרְך ָיִמים ַלֲהגֹות  ָלה ְוֶלֶחם ֶלֱאכֹול ּוֶבֶגד ִלְלּבׁש ְועׁשֶ טֹוָבה ְוַכְלּכָ

סֹודֹוֶתיָה.  ִעְמֵקי  יל  ּכִ ּוְלַהֹשְ ְלָהִבין  ּוִביָנה  ֶכל  ְוֹשֵ ִמְצוֶתיָה,  ּוְלַקֵיים  תֹוָרֶתָך  ּבְ

ְוִתְגֹזר  ָיֵדינּו.  ה  ַמֲעֹשֵ ל  ּכׇ ֶאת  ּוְתָבֵרְך  ַמְכאֹוֵבינּו.  ְלׇכל  ֵלָמה  ׁשְ ְרפּוָאה  ְוָהֵפק 

ֵזרֹות ָקׁשֹות ְוָרעֹות.  ל ּגְ ל ֵמָעֵלינּו ּכׇ ֵזרֹות טֹובֹות ְיׁשּועֹות ְוֶנָחמֹות. ּוַבּטֵ ָעֵלינּו ּגְ

ָריֵהן ָעֵלינּו ְלטֹוָבה. ָאֵמן, ְוֵכן ְיִהי ָרצֹון. ְלכּויּות ְויֹוֲעָציֵהן ְוֹשָ ֵלב הּמַ ְוֵתן ּבְ

דברים כח
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ה כ ו נ ח ת  ו ר נ ת  ק ל ד ה ר  ד ס
’בימי  הניסים’,  ’ועל  מוסיפים  המזון  בברכת  וכן  בחנוכה  העמידה  תפילות  בכל 

מתתיהו’. בכל ערב משמונת ימי חנוכה מדליקים נרות חנוכה. בערב הראשון נר 

אחד, בערב השני שני נרות, ומוסיף והולך נר בכל ערב. לפני ההדלקה מברכים 

”להדליק נר” ו”שעשה נסים”, ובערב הראשון מוסיפים ברכת ”שהחיינו”.

ר  ֲאׁשֶ ָהעֹוָלם,  ֶמֶלְך  ֱאלֵֹהינּו  יהוה  ה  ַאּתָ רּוְך  ּבָ

ה. נּו ְלַהְדִליק ֵנר ֲחֻנּכָ ִמְצֹוָתיו, ְוִצּוָ נּו ּבְ ׁשָ ִקּדְ

ה  ָעׂשָ ׁשֶ ָהעֹוָלם,  ֶמֶלְך  ֱאלֵֹהינּו  יהוה  ה  ַאּתָ רּוְך  ּבָ

ה. ַמן ַהּזֶ ּזְ ִמים ָהֵהם ּבַ ּיָ ים ַלֲאבֹוֵתינּו ּבַ ִנּסִ

בערב הראשון מוסיפים גם ”שהחיינו”~

ָמנּו  ְוִקּיְ ֶהֱחָינּו  ׁשֶ ָהעֹוָלם,  ֶמֶלְך  ֱאלֵֹהינּו  יהוה  ה  ַאּתָ רּוְך  ּבָ

ה. ַמן ַהּזֶ יָענּו ַלּזְ ְוִהּגִ

מן הערב השני ואילך מתחילים להדליק מהנר הנוסף, משמאל לימין.

אחר ההדלקה יאמר ”הנרות הללו” וישירו ”מעוז צור ישועתי”.

ְפָלאֹות  ַהּנִ ְוַעל  ים  ּסִ ַהּנִ ַעל  ַמְדִליִקים  ֲאַנְחנּו  לּו  ַהּלָ רֹות  ַהּנֵ

ִמים  ּיָ יָת ַלֲאבֹוֵתינּו ּבַ ָעׂשִ ְלָחמֹות ׁשֶ ׁשּועֹות ְוַעל ַהּמִ ְוַעל ַהּתְ

מֹוַנת ְיֵמי  ים. ְוׇכל ׁשְ דֹוׁשִ ה, ַעל ְיֵדי ּכֲֹהֶניָך ַהּקְ ַמן ַהּזֶ ּזְ ָהֵהם ּבַ

ׁש  ּמֵ ּתַ לּו ֹקֶדׁש ֵהם, ְוֵאין ָלנּו ְרׁשּות ְלִהׁשְ רֹות ַהּלָ ה ַהּנֵ ֲחֻנּכָ

ְמָך  ְלׁשִ ל  ּוְלַהּלֵ ְלהֹודֹות  ֵדי  ּכְ ְלָבד,  ּבִ ִלְראֹוָתם  א  ֶאּלָ ֶהם,  ּבָ

יָך ְוַעל ִנְפְלאֹוֶתיָך ְוַעל ְיׁשּוָעֶתָך. דֹול ַעל ִנּסֶ ַהּגָ

ַח,   ּבֵ ְלָך ָנֶאה ְלׁשַ ָמעֹו֮ז צּור ְיׁשּוָעִתי   
ַח,  ם ּתֹוָדה ְנַזּבֵ ְוׁשָ ִתי   ִפּלָ ית ּתְ ּכֹו֮ן ּבֵ ּתִ

ַח,  ר ַהְמַנּבֵ ִמּצָ ַח   ִכין ַמְטּבֵ ְלֵעת ּתָ

ַח. ְזּבֵ ת ַהּמִ ֲחֻנּכַ יר ִמְזמֹור    ׁשִ ּבְ ָאז ֶאְגֹמר  

ברכת הנר

ברכת הנסים

ברכת הזמן

מסכת סופרים פרק כ

בית   – ִתי  ִפּלָ ּתְ ית  ּבֵ תכונן.   – ּכֹון  ּתִ לה’.  כינויים   – ְיׁשּוָעִתי  צּור  ָמעֹוז 
ַח – המחרף.  ַח – ֶטַבח. ַהְמַנּבֵ המקדש. ַמְטּבֵ
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ָלה,  ָיגֹון ּכִֹחי ּכָ ּבְ י   ְבָעה ַנְפׁשִ ָרעֹות ׂשָ

ְעּבּוד ַמְלכּות ֶעְגָלה,  ׁשִ ּבְ י    ׁשִ ֹק֫ י ֵמְררּו ּבְ ַחּיַ

ה,  ֻגּלָ הֹוִציא ֶאת ַהּסְ דֹוָלה    ּוְבָידֹו ַהּגְ

ְמצּוָלה. ָיְרדּו ְכֶאֶבן ּבִ ְוׇכל ַזְרעוֹ  ְרֹעה  ֵחיל ּפַ

י,  ַקְטּתִ ם לֹא ׁשָ ְוַגם ׁשָ ִני   ִביר ׇקְדׁשֹו ֱהִביַא֫ ּדְ

י,  י ָזִרים ָעַבְדּתִ ּכִ ּוָבא נֹוֵגׂש ְוִהְגַלִני,  

י,  ָעַבְרּתִ ְמַעט ׁשֶ ּכִ י   ְוֵיין ַרַעל ָמַסְכּתִ

י. ְעּתִ ְבִעים נֹוׁשָ ְלֵקץ ׁשִ ֶבל,   ְזֻרּבָ ֶבל,  ֵקץ ּבָ

ָדָתא,  ן ַהּמְ ֲאָגִגי ּבֶ ׁש   ּקֵ רֹוׁש ּבִ רֹת קֹוַמת ּבְ ּכְ
ָתה,  ּבָ ְוַגֲאָותֹו ִנׁשְ ְוִנְהָיָתה לֹו ְלמֹוֵקׁש  

מֹו ָמִחיָת,  ְואֹוֵיב ׁשְ אָת,   רֹאׁש ְיִמיִני ִנּשֵׂ

ִליָת. ַעל ָהֵעץ ּתָ ְוִקְנָיָניו     ָניו   רֹב ּבָ

י֮ם,  ַמּנִ יֵמי ַחׁשְ ֲאַזי ּבִ צּו ָעַלי   ְיָוִנים ִנְקּבְ
ָמִנים,  ְ ל ַהּשׁ אּו ּכׇ ְוִטּמְ ַלי   ּוָפְרצּו חֹומֹות ִמְגּדָ

ים,  ּנִ ֹוׁשַ ה ֵנס ַלּשׁ ַנֲעׂשָ ים    ּוִמּנֹוַתר ַקְנַקּנִ

יר ּוְרָנִנים. ָקְבעּו ׁשִ מֹוָנה  ְיֵמי ׁשְ ֵני ִביָנה  ּבְ

ְוָקֵרב ֵקץ ַהְיׁשּוָעה,  ָך   ֲחׂשֹף ְזרֹוַע ָקְדׁשֶ֫
ָעה,  ה ָהְרׁשָ ֵמֻאּמָ ם ֲעָבֶדיָך   ְנֹקם ִנְקַמת ַדּ

ְוֵאין ֵקץ ִליֵמי ָהָרָעה,  ָעה,   ָ י ָאְרָכה ַהּשׁ ּכִ

ְבָעה. ָהֵקם ָלנּו רֹוִעים ׁשִ ֵצל ַצְלמֹון  ּבְ ֵחה ַאְדמֹון  ּדְ

ה – ישראל. ֻגּלָ י – בשעבוד קשה. ַמְלכּות ֶעְגָלה – כינוי למצרים. ַהּסְ ֹֹשִׁ ק ּבְ
ְמַעט  ּכִ השקוני.   – י  ָמַסְכּתִ אויב.   – נֹוֵגׂש  המקדש.  בית   – ָקְדׁשֹו  ִביר  ּדְ

י – )מן העולם(. ָעַבְרּתִ ׁשֶ
רֹוׁש – כינוי למרדכי. ְיִמיִני – מרדכי איש ימיני.  רֹת – לכרות. ּבְ ּכְ

ִביָנה  ֵני  ּבְ ים – ומפך השמן הנותר.  ַקְנַקּנִ ּוִמּנֹוַתר  ים – חשמונאים.  ַמּנִ ַחׁשְ
ֵצל ַצְלמֹון – בצל  ֵחה ַאְדמֹון – דחה את עשיו. ּבְ – בית דין של חשמונאים. ּדְ

ְבָעה – כנאמר~ והקימונו עליו שבעה רועים )מיכה ה(. צלמוות. רֹוִעים ׁשִ
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בכל תפילות העמידה וכן בברכת המזון מוסיפים ”ועל הנסים” ”בימי מרדכי”.

קוראים את המגילה בערב אחר תפילת ערבית, וביום אחר קריאת התורה.

הקורא מברך שלוש ברכות~

ר  ֲאׁשֶ ָהעֹוָלם,  ֶמֶלְך  ֱאלֵֹהינּו  יהוה  ה  ַאּתָ רּוְך  ּבָ

ה. נּו ַעל ִמְקָרא ְמִגּלָ ִמְצֹוָתיו, ְוִצּוָ נּו ּבְ ׁשָ ִקּדְ

ה  ָעׂשָ ׁשֶ ָהעֹוָלם,  ֶמֶלְך  ֱאלֵֹהינּו  יהוה  ה  ַאּתָ רּוְך  ּבָ

ה. ַמן ַהּזֶ ּזְ ִמים ָהֵהם ּבַ ּיָ ים ַלֲאבֹוֵתינּו ּבַ ִנּסִ

ֶהֱחָינּו  ׁשֶ ָהעֹוָלם,  ֶמֶלְך  ֱאלֵֹהינּו  יהוה  ה  ַאּתָ רּוְך  ּבָ

ה. ַמן ַהּזֶ יָענּו ַלּזְ ָמנּו ְוִהּגִ ְוִקּיְ

אחרי קריאת המגילה מברך הקורא~

ה יהוה ֱאלֵֹֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ָהָרב ֶאת  רּוְך ַאּתָ ּבָ

ִנְקָמֵתנּו,  ֶאת  ְוַהּנֹוֵקם  יֵננּו,  ּדִ ֶאת  ן  ְוַהּדָ ִריֵבנּו, 

ָלנּו  ְפָרע  ְוַהּנִ נּו,  ַנְפׁשֵ אֹוְיֵבי  ְלׇכל  מּול  ּגְ ם  ּלֵ ְוַהְמׁשַ

ָרֵאל  ִיׂשְ ְפָרע ְלַעּמֹו  ה יהוה, ַהּנִ רּוְך ַאּתָ ֵרינּו. ּבָ ִמּצָ

יַע. ל ָצֵריֶהם, ָהֵאל ַהּמֹוׁשִ ִמּכׇ

בשחרית  מדלגים על ”אשר הניא” ומתחילים מ”שושנת יעקב” )בעמוד הבא(.

בֹות ֲערּוִמים,  ֶפר ַמְחׁשְ ֫ ר  ֵהִניא ֲעַצת ּגֹוִים ַוּיָ ֲאׁשֶ

ַרע ֲעָמֵלק.  ע, ֵנֶצר ָזדֹון ִמּזֶ קּום ָעֵלינּו ָאָדם ָרׁשָ ּבְ

ֶכד.  ה ּלֹו ָל֫ ְקׁשָ תֹו ָי֫ רֹו ְוָכָרה לֹו ּבֹור, ּוְגֻדּלָ ָאה ְבׇעׁשְ ּגָ

ַמד ְמֵהָרה.  ִמיד ְוִנׁשְ ׁש ְלַהׁשְ ּקֵ ד, ּבִ ה ְבַנְפׁשֹו ִלְלּכֹד ְוִנְלּכַ ּמָ ּדִ

ִנים,  ַלּבָ ַאִחים  ְנַאת  ׂשִ ְועֹוֵרר  ֲאבֹוָתיו  ֵאיַבת  הֹוִדיַע  ָהָמן 

נֹוַלד אֹוֵיב.  ֲאָגג  ַעל  ְבֶחְמָלתֹו  י  ּכִ אּול,  ׁשָ ַרֲחֵמי  ָזַכר  ְולֹא 

ברכת מגילה

ברכת הנסים

ברכת הזמן

ָמה לו מוקש.  ה – ׂשָ ֵהִניא – ביטל. ֵנֶצר – ענף, בן. ָיְקׁשָ
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יֵדי ָטהֹור.  ד ָטֵמא ּבִ יק, ְוִנְלּכַ ע ְלַהְכִרית ַצּדִ ָזַמם ָרׁשָ

ע הֹוִסיף ֵחְטא ַעל ֲחָטָאיו.  ְגַגת ָאב, ְוָרׁשָ ַבר ַעל ׁשִ ּגָ ֶחֶסד 

ר ַלֲעׂשֹות ָרָעה.  ְתַמּכֵ בֹות ֲערּוָמיו, ַוּיִ ִלּבֹו ַמְחׁשְ ָטַמן ּבְ

ְסּפֹו ָנַתן ְלַהְכִרית ִזְכָרם.  י ֵאל, ּכַ ְק֫דֹוׁשֵ ַלח ּבִ ָידֹו ׁשָ

ן,  נּו ְבׁשּוׁשָ ָצא ֶקֶצף ְוָדֵתי ָהָמן ִנּתְ י ָי֫ ַכי ּכִ ְראֹות ׇמְרּדְ ִכּ

ב ַעל ָהֵאֶפר.  ׁשֶ ֫ ַזר צֹום ַוּיֵ ד ְוָג֫ ר ִמְסּפֵ ק ְוָקׁשַ ָלַבׁש ׂשַ

את ֲעֹון ֲאבֹוֵתינּו.  ָגָגה ְוִלְמֹחל ַחּטַ ר ׁשְ ִמי ֶזה ַיֲעֹמד ְלַכּפֵ

ִנים.  ה ָעְמָדה ְלעֹוֵרר ְיׁשֵ ַרח ִמּלּוָלב, ֵהן ֲהַדּסָ ֵנץ ּפָ

יִנים.  ּנִ קֹותֹו ֵיין ֲחַמת ּתַ ָסִריֶסיָה ִהְבִהילּו ְלָהָמן ְלַהׁשְ

ָעָליו.  ְוִנְתָלה  ֵעץ  לֹו  ה  ָעׂשָ עֹו,  ִרׁשְ ּבְ ְוָנַפל  רֹו  ׇעׁשְ ּבְ ָעַמד 

ְך ְלפּוֵרנּו.  י פּור ָהָמן ֶנְהּפַ ֵבי ֵתֵבל, ּכִ ל יֹוׁשְ ְתחּו ּכׇ יֶהם ּפָ ּפִ

ַחת ַנְפׁשֹו.  ן ּתַ ע, אֹוֵיב ִנּתַ ד ָרׁשָ יק ֶנֱחַלץ ִמּיַ ַצּדִ

ָנה.  ְוׁשָ ָנה  ׁשָ ׇכל  ּבְ ֹמַח  ְוִלׂשְ ּפּוִרים  ַלֲעׂשֹות  ֲעֵליֶהם  מּו  ִקּיְ

ִליָת. ר, ָהָמן ּוָבָניו ַעל ָהֵעץ ּתָ ַכי ְוֶאְסּתֵ ת ׇמְרּדְ ִפּלַ ָרִאיָת ֶאת ּתְ

ֵכֶלת  ְראֹוָתם ַיַחד ּתְ ָחה ּבִ ֵמ֫ ֮ת ַיֲעֹקב ָצֲהָלה ְוׂשָ ּנַ ׁשֹוׁשַ

ּדֹור  ׇכל  ּבְ ְוִתְקָוָתם  ָלֶנַצח,  יָת  ָהִי֫ ׁשּוָעָתם  ּתְ ָכי.  ׇמְרּדְ

ְלמּו  ִיּכָ ְולֹא  ֵיבֹׁשּו,  לֹא  ֹקֶויָך  ל  ּכׇ ׁשֶ ְלהֹוִדיַע  ָודֹור. 

ִדי,  ׁש ְלַאּבְ ֵקּ ר ּבִ ְך. ָארּור ָהָמן ֲאׁשֶ ל ַהחֹוִסים ּבָ ָלֶנַצח ּכׇ

ת ַמְפִחיִדי,  הּוִדי, ֲארּוָר֮ה ֶזֶרׁש ֵאׁשֶ ַכי ַהּיְ רּוְך ׇמְרּדְ ּבָ

רּוִכים  ִעים, ּבְ ל ָהְרׁשָ ֲעִדי, ֲארּוִרי֮ם ּכׇ ר ּבַ רּוָכה ֶאְסּתֵ ּבְ

ָרֵאל, ְוַגם ַחְרבֹוָנ֘ה ָזכּור ַלּטֹוב. ל ִיׂשְ ּכׇ

קדוש”  ”ואתה  ”תתקבל”,  בלי  שלם  קדיש  המגילה  קריאת  אחר  אומרים  בלילה 

)במוצאי שבת ”ויהי נועם”, ”ואתה קדוש” עמ’ 210(, ואח”כ מזמור כ”ב, קדיש יתום, 

ברכו, ”עלינו לשבח”. בשחרית ממשיכים ”אשרי” ”ובא לציון גואל” )עמ’ 100(.

ַרח ִמּלּוָלב – )זאת אסתר(. פּור ָהָמן – גורל המן. ְלפּוֵרנּו – למזלנו.  ֵנץ ּפָ
ת ַיֲעֹקב – כנסת ישראל שבשושן הבירה. ּנַ ׁשֹוׁשַ
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ת ו א מ צ ע ה ם  ו י ר  ד ס

לפני  שחרית  בתפילת  אומרים  צה”ל,  לחללי  הזיכרון  יום  העצמאות,  יום  בערב 

נוהגים לקרוא תהלים פרק ט  ויש   ,)516 )עמ’  ’אשרי’ את האזכרה לחללי צה”ל 

)למנצח על מּות לֵבן(. במנחה אין אומרים תחנון. 

לקראת הלילה לובשים בגדי יום טוב ומתכנסים בבית הכנסת ברוב עם. 

לפני תפילת ערבית אומרים~

אּוֵלי יהוה,  י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: יֹאְמרּו ּגְ י טֹוב, ּכִ הֹודּו֮ ַליהוה ּכִ

ֲעָרב,  ְזָרח ּוִמּמַ ָצם, ִמּמִ ד ָצר: ּוֵמֲאָרצֹות ִקּבְ ָאָלם ִמּיַ ר ּגְ ֲאׁשֶ

ב לֹא  ֶרְך, ִעיר מֹוׁשָ ֫ ימֹון ּדָ יׁשִ ר ּבִ ְדּבָ עּו ַבּמִ ם: ּתָ פֹון ּוִמּיָ ִמּצָ

ְצֲעקּו  ף: ַוּיִ ְתַעּטָ ֶהם ּתִ ם ּבָ ם ְצֵמִאים, ַנְפׁשָ אּו: ְרֵעִבים ּגַ ָמָצ֫

ֶדֶרְך  ְדִריֵכם ּבְ יֵלם: ַוּיַ צּוקֹוֵתיֶהם ַיּצִ ר ָלֶהם, ִמּמְ ּצַ ֶאל יהוה ּבַ

ב: יֹודּו ַליהוה ַחְסּדֹו ְוִנְפְלאֹוָתיו  ָרה ָלֶלֶכת ֶאל ִעיר מֹוׁשָ ְיׁשָ

א  ִמּלֵ ְרֵעָבה  ְוֶנֶפׁש  ׁשֵֹקָקה,  ֶנֶפׁש  יַע  ּבִ ִהׂשְ י  ּכִ ָאָדם:  ִלְבֵני 

ִהְמרּו  י  ּכִ ּוַבְרֶזל:  ִנ֮י  ע� ֲאִסיֵרי  ְוַצְלָמֶות,  ְך  ֹחׁשֶ ֵבי  ׁשְ יֹ֫ טֹוב: 

לּו  ׁשְ ּכָ ם,  ִלּבָ ָעָמל  ּבֶ ְכַנע  ַוּיַ צּו:  ָנָא֫ ֶעְליֹון  ַוֲעַצת  ֵאל,  ִאְמֵרי 

צּוקֹוֵתיֶהם  ִמּמְ ָלֶהם,  ר  ּצַ ּבַ יהוה  ֶאל  ְזֲעקּו  ַוּיִ ֹעֵזר:  ְוֵאין 

ק:  ְיַנּתֵ ּומֹוְסרֹוֵתיֶהם  ְוַצְלָמֶות,  ְך  ֵמֹחׁשֶ יֹוִציֵאם  יֵעם:  יֹוׁשִ

ר  ּבַ ׁשִ י  ּכִ ָאָדם:  ִלְבֵני  ְוִנְפְלאֹוָתיו  ַחְסּדֹו,  ַליהוה  יֹודּו 

ָעם,  ׁשְ ֶרְך ּפִ ַע: ֱאִויִלים ִמּדֶ ּדֵ ת ּוְבִריֵחי ַבְרֶזל ּגִ ְלתֹות ְנֹחׁשֶ ּדַ

ַעד  יעּו  ּגִ ַוּיַ ם,  ַנְפׁשָ ַתֵעב  ּתְ ֶכל  ֹא֫ ל  ּכׇ ִיְתַעּנּו:  ּוֵמֲעֹונֹוֵתיֶהם 

צּוקֹוֵתיֶהם  ִמּמְ ָלֶהם,  ר  ּצַ ּבַ יהוה  ֶאל  ְזֲעקּו  ַוּיִ ָמֶות:  ֲעֵרי  ַ ֫שׁ

ִחיתֹוָתם:  ְ ִמּשׁ ט  ִויַמּלֵ ֵאם,  ְוִיְרּפָ ָברֹו  ּדְ ַלח  ִיׁשְ יֵעם:  יֹוׁשִ

ִזְבֵחי  חּו  ְוִיְזּבְ ָאָדם:  ִלְבֵני  ְוִנְפְלאֹוָתיו  ַחְסּדֹו  ַליהוה  יֹודּו 

י  עֹוׂשֵ ִנּיֹות,  א� ּבָ ם  ַהּיָ יֹוְרֵדי  ה:  ִרּנָ ּבְ יו  ַמֲעׂשָ רּו  ִויַסּפְ תֹוָדה, 

י יהוה, ְוִנְפְלאֹוָתיו  ה ָראּו ַמֲעׂשֵ ים: ֵהּמָ ַמִים ַרּבִ ְמָלאָכה ּבְ

יו: ַיֲעלּו  ּלָ רֹוֵמם ּגַ ֲעֵמד רּוַח ְסָעָרה, ַוּתְ ְמצּוָלה: ַוּיֹאֶמר ַוּיַ ּבִ

ָרָעה ִתְתמֹוָגג: ָיחֹוּגּו ְוָינּועּו  ם ּבְ ַמִים, ֵיְרדּו ְתהֹומֹות, ַנְפׁשָ ׁשָ

תהלים קז

ָעָמל  ּבֶ ָנָאצּו – מאסו.  עינוי.  ֳעִני –  ׁשֵֹקָקה – צמאה.  ף – תתעלף.  ְתַעּטָ ּתִ
עוונותיהם.  בגלל   – ּוֵמֲעֹונֹוֵתיֶהם  כבליהם.   – ּומֹוְסרֹוֵתיֶהם  בסבל.   –

ִחיתֹוָתם - מיסוריהם. ִתְתמֹוָגג - תימס. ָיחֹוּגּו – יסתובבו.  ְ ִמּשׁ
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ר  ּצַ ּבַ יהוה  ֶאל  ְצֲעקּו  ַוּיִ ע:  ּלָ ְתּבַ ּתִ ׇחְכָמָתם  ְוׇכל  ּכֹור,  ִ ּשׁ ּכַ

ֱחׁשּו  צּוֹקֵתיֶהם יֹוִציֵאם: ָיֵקם ְסָעָרה ִלְדָמָמה, ַוּיֶ ָלֶהם, ּוִמּמְ

ְנֵחם ֶאל ְמחֹוז ֶחְפָצם: יֹודּו  קּו, ַוּיַ ּתֹ֫ ְמחּו ִכי ִיׁשְ ׂשְ יֶהם: ַוּיִ ּלֵ ּגַ

ְקַהל  ּבִ ִוירֹוְמ֫מּוהּו  ָאָדם:  ִלְבֵני  ְוִנְפְלאֹוָתיו  ַחְסּדֹו  ַליהוה 

ֵאי  ר ּומֹוָצ֫ ם ְנָהרֹות ְלִמְדּבָ ב ְזֵקִנים ְיַהְללּוהּו: ָיׂשֵ ָעם, ּוְבמֹוׁשַ

ם  ֵבי ָבּה: ָיׂשֵ ִרי ִלְמֵלָחה, ֵמָרַעת ֫יֹוׁשְ אֹון: ֶאֶרץ ּפְ ַמִים ְלִצּמָ

ם  ׁשָ ב  ֹוׁשֶ ַוּי֫ ָמִים:  ֵאי  ְלֹמָצ֫ ה  ִצּיָ ְוֶאֶרץ  ַמִים,  ַלֲאַגם  ר  ִמְדּבָ

עּו ְכָרִמים,  ּטְ דֹות ַוּיִ ְזְרעּו ׂשָ ב: ַוּיִ ְרֵעִבים, ַוְיכֹוְננּו ִעיר מֹוׁשָ

לֹא  ם  ּוְבֶהְמּתָ ְמֹאד,  ְרּבּו  ַוּיִ ַוְיָבְרֵכם  ְתבּוָאה:  ִרי  ּפְ ֲעׂשּו  ַוּיַ

ַעל  ּבּוז  ׁשֵֹפְך  ְוָיגֹון:  ָרָעה  ֶצר  ֵמֹע֫ חּו  ׁשֹ֫ ַוּיָ ְמֲעטּו  ַוּיִ ַיְמִעיט: 

ם  ׂשֶ ֫ ב ֶאְביֹון ֵמ֫עֹוִני, ַוּיָ ּגֵ ֶרְך: ַוְיׂשַ הּו לֹא ָד֫ ֹת֫ ְתֵעם ּבְ ְנִדיִבים, ַוּיַ

ְפָצה  חּו, ְוׇכל ַעְוָלה ָק֫ ָמ֫ ִרים ְוִיׂשְ חֹות: ִיְראּו ְיׁשָ ּפָ ּצֹאן ִמׁשְ ּכַ

ה, ְוִיְתּבֹוְננּו ַחְסֵדי יהוה: ׇמר ֵאּלֶ יָה: ִמי ָחָכם ְוִיׁשְ ּפִ֫

ָעָנן  ים:  ַרּבִ ים  ִאּיִ ְמחּו  ִיׂשְ ָהָאֶרץ,  ֵגל  ּתָ ָמָלְך  יהוה 

ֵאׁש  ְסאֹו:  ּכִ ְמכֹון  ט  ּפָ ּוִמׁשְ ֶצֶדק  ְסִביָביו,  ַוֲעָרֶפל 

ְבָרָקיו  ֵהִאירּו  ָצָריו:  ָסִביב  ּוְתַלֵהט  ֵלְך,  ּתֵ ְלָפָניו 

ּסּו  ָנַמ֫ ּדֹוַנ֮ג  ּכַ ָהִרים  ָהָאֶרץ:  ֵחל  ַוּתָ ָרֲאָתה  ֵבל,  ּתֵ

ידּו  ִהּגִ ָהָאֶרץ:  ל  ּכׇ ֲאדֹון  ְפֵני  ִמּלִ יהוה,  ְפֵני  ִמּלִ

ל  בֹודֹו: ֵיֹבׁשּו ּכׇ ים ּכְ ַמִים ִצְדקֹו, ְוָראּו ׇכל ָהַעּמִ ָ ַהּשׁ

לֹו  ֲחוּו  ּתַ ִהׁשְ ֱאִליִלים,  ּבָ ְתַהְלִלים  ַהּמִ ֶפֶסל  ְבֵדי  ֹע֫

נֹות  ּבְ ְלָנה  ֵג֫ ַוּתָ ִצּיֹון,  ַמח  ׂשְ ַוּתִ ְמָעה  ׁשָ ֱאלִֹהים:  ל  ּכׇ

ה יהוה ֶעְליֹון  י ַאּתָ ֶטיָך יהוה: ּכִ ּפָ ְיהּוָדה, ְלַמַען ִמׁשְ

ל ֱאלִֹהים: ֹאֲהֵבי  ל ָהָאֶרץ, ְמֹאד ַנֲעֵליָת ַעל ּכׇ ַעל ּכׇ

תהלים צז

ֱחׁשּו – ישתקו. ִלְמֵלָחה – אדמה מלוחה שאינה מצמיחה.  ע - תאבד. ַוּיֶ ּלָ ְתּבַ ּתִ
ב – ויחזק. ַעְוָלה –  ּגֵ ׁשֹחּו – שפלו. ֵמֹעֶצר – משלטון. ַוְיׂשַ ה – מדבר. ַוּיָ ִצּיָ

אנשי רשע. ָקְפָצה – סגרה.

ֵחל – וָרעדה. ים – )יושבי איים(. ְמכֹון – יסוד. ַוּתָ ִאּיִ
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ה י ד ו ה י  ר ו מ ז תמ ו א מ צ ע ה ם  ו י ל  י ל

ִעים  ד ְרׁשָ ְנאּו ָרע, ׁשֵֹמר ַנְפׁשֹות ֲחִסיָדיו, ִמּיַ יהוה ׂשִ

ְמָחה:  ׂשִ ֵלב  ֵרי  ּוְלִיׁשְ יק,  ּדִ ַלּצַ ָזֻרַע  אֹור  יֵלם:  ַיּצִ

יהוה, ְוהֹודּו ְלֵזֶכר ׇקְדׁשֹו: יִקים ּבַ ְמחּו ַצּדִ ׂשִ

ִנְפָלאֹות  י  ּכִ ָחָדׁש,  יר  ׁשִ ַליהוה  ירּו  ׁשִ ִמְזמֹור, 

הֹוִדיַע  ׇקְדׁשֹו:  ּוְזרֹוַע  ְיִמינֹו  ּלֹו  יָעה  הֹוׁשִ ה,  ָעׂשָ

ָזַכר  ִצְדָקתֹו:  ה  ּלָ ּגִ ַהּגֹוִים  ְלֵעיֵני  ְיׁשּוָעתֹו,  יהוה 

ָרֵאל, ָראּו ׇכל ַאְפֵסי ָאֶרץ  ַחְסּדֹו ֶוֱאמּוָנתֹו ְלֵבית ִיׂשְ

ָהָאֶרץ,  ל  ּכׇ ַליהוה  ָהִריעּו  ֱאלֵֹהינּו:  ְיׁשּוַעת  ֵאת 

ִכּנֹור  ּבְ ִכּנֹור,  ּבְ ַליהוה  רּו  ַזּמְ רּו:  ְוַזּמֵ֫ נּו  ְוַרּנְ ְצחּו  ּפִ

ִלְפֵני  ָהִריעּו  ׁשֹוָפר  ְוקֹול  ֲחֹצְצרֹות  ּבַ ִזְמָרה:  ְוקֹול 

ֵבי ָבּה:  ׁשְ ֵבל ְויֹ֫ ם ּוְמלֹאֹו, ּתֵ ֶלְך יהוה: ִיְרַעם ַהּיָ ַהּמֶ

ִלְפֵני יהוה  נּו:  ְיַרּנֵ֫ ָהִרים  ַיַחד  ָכף,  ִיְמֲחאּו  ְנָהרֹות 

ים  ְוַעּמִ ֶדק  ֶצ֫ ּבְ ֵבל  ּתֵ ּפֹט  ִיׁשְ ָהָאֶרץ,  ּפֹט  ִלׁשְ ָבא  י  ּכִ

ִרים: ֵמיׁשָ ּבְ

ׁש ֶמֶלְך ִעיר ְמלּוָכה,  ִמְקּדַ  

֫קּוִמי ְצִאי ִמּתֹוְך ַהֲהֵפָכה,   

ָכא,  ֵעֶמק ַהּבָ ֶבת ּבְ ַרב ָלְך ׁשֶ  

ְוהּוא ַיֲחֹמל ָעַלִיְך ֶחְמָלה.   

ְמָחה בֹו: ה יהוה ָנִגיָלה ְוִנׂשְ ֶזה ַהּיֹום ָעׂשָ  

ִהְתַנֲעִרי ֵמָעָפר, ֫קּוִמי, 

י,  ְך ַעּמִ ְגֵדי ִתְפַאְרּתֵ י ּבִ ִלְבׁשִ  

תהלים צח

ְצחּו – פתחו )בשירה(. ַאְפֵסי – קצווי. ּפִ
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ת ו א מ צ ע ה ם  ו י ל  י הל י ד ו ה י  ר ו מ ז מ

ְחִמי,  ית ַהּלַ י ּבֵ ן ִיׁשַ ַעל ַיד ּבֶ  

י, ְגָאָלּה.  ׇקְרָבה ֶאל ַנְפׁשִ  

ְמָחה בֹו: ה יהוה ָנִגיָלה ְוִנׂשְ ֶזה ַהּיֹום ָעׂשָ  

ִהְתעֹוְרִרי ִהְתעֹוְרִרי, 

י ָבא אֹוֵרְך ֫קּוִמי ֫אֹוִרי,  ּכִ  

ִרי,  ּבֵ֫ יר ּדַ ֫עּוִרי ֫עּוִרי, ׁשִ  

בֹוד יהוה ָעַלִיְך ִנְגָלה.  ּכְ  

ְמָחה בֹו: ה יהוה ָנִגיָלה ְוִנׂשְ ֶזה ַהּיֹום ָעׂשָ  

ְלִמי,  י ְולֹא ִתּכָ לֹא ֵת֫בֹׁשִ

ֱהִמי,  ּתֹוֲחִחי ּוַמה ּתֶ ׁשְ ַמה ּתִ  

י,  ֮י ַעּמִ ְך ֶיֱחסּו ֲעִנּיֵ ּבָ  

ּה.  ּלָ ְוִנְבְנָתה ִעיר ַעל ּתִ  

ְמָחה בֹו:  ה יהוה ָנִגיָלה ְוִנׂשְ ֶזה ַהּיֹום ָעׂשָ  

ה ׁשֹאָסִיְך,  ּסָ ְוָהיּו ִלְמׁשִ

ָעִיְך,  ל ְמַבּלְ ְוָרֲחקּו ּכׇ  

יׂש ָעַלִיְך ֱאלָֹהִיְך,  ָיׂשִ  

ה.  ּלָ ְמׂשֹוׂש ָחָתן ַעל ּכַ ּכִ  

ְמָחה בֹו:  ה יהוה ָנִגיָלה ְוִנׂשְ ֶזה ַהּיֹום ָעׂשָ  

ִצי,  ְפרֹ֫ ֹמאל ּתִ ָיִמין ּוׂשְ

יִצי,  ֲעִר֫ ְוֶאת יהוה ּתַ  

ְרִצי,  ן ּפַ ַעל ַיד ִאיׁש ּבֶ  

יָלה. ְמָחה ְוָנִג֫ ְוִנׂשְ  

ְמָחה בֹו: ה יהוה ָנִגיָלה ְוִנׂשְ ֶזה ַהּיֹום ָעׂשָ  
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ה ל י פ ת ה ם  ו י תס ו א מ צ ע ה ם  ו י ל  י ל

מתפללים ערבית )עמ’ 193( בנעימה חגיגית. 

אחרי קדיש תתקבל פותחים את הארון, והש”ץ אומר והקהל עונה~

ָרֵאל, יהוה ֱאלֵֹהינּו, יהוה ֶאָחד: ַמע ִיׂשְ ׁשְ

יהוה הּוא ָהֱאלִֹהים: שלוש פעמים

הש”ץ אומר והקהל חוזר אחריו~

ים ַלֲאבֹוֵתינּו ְוָלנּו ּוְגָאָלנּו ֵמַעְבדּות ְלֵחרּות,  ה ִנּסִ ָעׂשָ ִמי ׁשֶ

ע  ֵחינּו ֵמַאְרּבַ ץ ִנּדָ ָקרֹוב, ִויַקּבֵ ֵלָמה ּבְ ה ׁשְ הּוא ִיְגָאֵלנּו ְגֻאּלָ

ָרֵאל, ְוֹנאַמר ָאֵמן. ל ִיׂשְ ְנפֹות ָהָאֶרץ, ֲחֵבִרים ּכׇ ּכַ

הש”ץ אומר~

ם  ֶאְתֶכ֔ ר  ַהּצֵֹר֣ ֙ר  ַעל־ַהּצַ ם  ַאְרְצֶכ֗ ּבְ ה  ִמְלָחָמ֜ אּו  י־ָתֹב֨ ְוִכֽ

ם  ֵהיֶכ֔ ֱאלֹֽ יה֣וה  ִלְפֵנ֙י  ם  ְרּתֶ֗ ְוִנְזּכַ ת  ֲחֹצְצרֹ֑ ּבַ ם  ַוֲהֵרֹעֶת֖

ְבמֹוֲעֵדיֶכ֘ם  ּוֽ ם  ְמַחְתֶכ֥ ׂשִ ּוְב֨יֹום  ם:  ֵמֹאְיֵביֶכֽ ם  ֖ ְעּתֶ ְונֹוׁשַ

ל  ְוַע֖ ם  ֵתיֶכ֔ ֹעלֹ֣ ל  ַע֚ ת  ְצרֹ֗ ֲחֹצֽ ּבַ ם  ֣ ּוְתַקְעּתֶ יֶכ֒ם  ׇחְדׁשֵ י  ֣ ּוְבָראׁשֵ

ם ֲאִנ֖י יה֣וה  ֵהיֶכ֔ רֹו֙ן ִלְפֵנ֣י ֱאלֹֽ ם ְלִזּכָ ְלֵמיֶכ֑ם ְוָה֨יּו ָלֶכ֤ י ׁשַ ִזְבֵח֣

ם:  ֱאלֵֹהיֶכֽ

תוקעים תקיעה גדולה, ואומרים בקול רם~

נּוָיה. ַלִים ַהּבְ ירּוׁשָ ָאה ּבִ ָנה ַהּבָ ַלׁשָּ

כל הקהל אומר~

ם  ׁשֵ ּכְ ָפֶניָך יהוה ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו, ׁשֶ ְיִהי ָרצֹון ִמְלּ

ֹמַע קֹול ׁשֹוָפרֹו  ִלׁשְ ה  ִנְזּכֶ ן  ּכֵ ה,  ִדְגֻאּלָ ֮א  ְלַאְתַחְלּתָ ִכינּו  ּזָ ׁשֶ

ָיֵמינּו. ְמֵהָרה ּבְ יַח ִצְדֵקנּו ּבִ ל ְמׁשִ ׁשֶ

דברים ו

מל”א יח

במדבר י
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ת ו א מ צ ע ה ם  ו הי ר ט פ ה

ושרים במנגינת ”התקווה”

ֹחְלִמים:  יַבת ִצּיֹון ָהִיינּו ּכְ ׁשּוב יהוה ֶאת ׁשִ ֲעלֹות, ּבְ יר ַהּמַ ׁשִ

ַבּגֹוִים,  יֹאְמרּו  ָאז  ה,  ִרּנָ ּוְלׁשֹוֵננּו  ינּו  ּפִ חֹוק  ׂשְ ֵלא  ִיּמָ ָאז 

נּו,  יל יהוה ַלֲעׂשֹות ִעּמָ ה: ִהְגּדִ יל יהוה ַלֲעׂשֹות ִעם ֵאּלֶ ִהְגּדִ

ֶגב:  ּנֶ ֲאִפיִקים ּבַ ִביֵתנּו ּכַ ֵמִחים: ׁשּוָב֮ה יהוה ֶאת ׁשְ ָהִיינּו ׂשְ

ְך  א ֶמׁשֶ ה ִיְקֹצרּו: ָהלֹוְך ֵיֵלְך ּוָבֹכה ֹנׂשֵ ִרּנָ ִדְמָעה ּבְ ַהּזְֹרִעים ּבְ

א ֲאֻלּמָֹתיו: ה ֹנׂשֵ ַרע, ּבֹא ָיֹבא ְבִרּנָ ַהּזָ

סוגרים את הארון. קדיש יתום, ברכו, ספירת העומר )עמ’ 218(, 

עלינו לשבח )עמ’ 215( ושרים ”אני מאמין”~

יַח,  ׁשִ ַהּמָ ִביַאת  ּבְ ֵלָמה  ׁשְ ֱאמּוָנה  ּבֶ ַמֲאִמין  ֲאִני 

ׇכל  ה ּלֹו ּבְ ל ֶזה ֲאַחּכֶ ְתַמְהֵמּהַ ִעם ּכׇ ּיִ י ׁשֶ ְוַאף ַעל ּפִ

ֹבא. ּיָ יֹום ׁשֶ
מברכים איש את רעהו בברכת

ֵלָמה. ה ׁשְ ְמָחה ִלְגֻאּלָ מֹוֲעִדים ְלׂשִ

אוכלים סעודת מצווה חגיגית בשירות ותשבחות, בשעת הסעודה מדליקים נרות.

ת ו א מ צ ע ה ם  ו י ב ת  י ר ח ש ת  ל י פ ת
מתפללים פסוקי דזמרה של יום טוב )עמ’ 291(. ב”ברוך שאמר” עוברים לתפילת 

חול )עמ’ 50(. יש נוהגים לומר שירת הים פסוק בפסוק.
ואחריו אומר הש”ץ חצי קדיש   )480 )עמ’  אחרי חזרת הש”ץ קוראים הלל שלם 
)עמ’ 94, ואם חל ביום חמישי קוראים בתורה(. קוראים )בלי ברכות( הפטרה ״עוד 

היום בנוב״:

ת[־ ר )בית( ]ּבַ ף ָידֹו֙ ַה֣ ד ְיֹנֵפ֤ ֲעֹמ֑ ב ַלֽ ֹנ֣ ֹום ּבְ ֥עֹוד ַהּי֖

ם: ָלִֽ ת ְירּוׁשָ ְבַע֖ ֹון ּגִ ִצּי֔

ה  ַמֲעָרָצ֑ ה ּבְ אָר֖ ף ּפֻ ֤ה ָהָאדֹו֙ן יה֣וה ְצָב֔אֹות ְמָסֵע֥ ִהּנֵ

ף  ֛ ְוִנּקַ לּו:  ֽ ּפָ ִיׁשְ ים  ֹבִה֖ ְוַהּגְ ים  דּוִע֔ ּגְ ַהּקֹוָמ֙ה  י  ְוָרֵמ֤

ֹול: יר ִיּפֽ ֥ ַאּדִ ָב֖נֹון ּבְ ְרֶז֑ל ְוַהּלְ ּבַ ַ֖ער ּבַ י ַהּיַ ְבֵכ֥ ִסֽ

תהלים קכו

ישעיה י

בו  שנושאים  כלי   – ְך  ֶמׁשֶ רבה(.  עוצמה  בעל  )זרם  מים  כנחלי   – ֲאִפיִקים  ּכַ
זרעים. 
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ה ר ט פ תה ו א מ צ ע ה ם  ו י

ה  ה: ְוָנָח֥ יו ִיְפֶרֽ ֥ ָרׁשָ ָ י ְוֵנֶ֖צר ִמּשׁ ֑ ַזע ִיׁשָ ֣ ֶטר ִמּגֵ א ֹח֖ ְוָיָצ֥

ֵעָצ֙ה  ֤רּוַח  ה  ּוִביָנ֗ ה  ׇחְכָמ֣ ֧רּוַח  יה֑וה  ֣רּוַח  ָעָל֖יו 

ת  ִיְרַא֣ ּבְ ַוֲהִרי֖חֹו  יהֽוה:  ת  ְוִיְרַא֥ ַעת  ֖ ּדַ ֥רּוַח  ה  ּוְגבּוָר֔

ע  ַמ֥ א־ְלִמׁשְ ְולֹֽ ֹוט  ּפ֔ ִיׁשְ ֵעיָני֙ו  ה  א־ְלַמְרֵא֤ ְולֹֽ יה֑וה 

ֹור  ִמיׁש֖ יַח ּבְ ים ְוהֹוִכ֥ ּלִ֔ ֶד֙ק ּדַ ֶצ֙ ט ּבְ ַפ֤ יַח: ְוׁשָ ׇאְזָנ֖יו יֹוִכֽ

יו  ָפָת֖ יו ּוְב֥רּוַח ׂשְ ֶבט ּפִ֔ ֣ ׁשֵ ֶר֙ץ ּבְ ה־ֶא֙ ּכָ ֶרץ ְוִהֽ ְלַעְנֵוי־ָא֑

ְוָהֱאמּוָנ֖ה  ׇמְתָנ֑יו  ֵא֣זֹור  ֶדק  ֶצ֖ ָיה  ְוָה֥ ע:  ֽ ָרׁשָ ית  ָיִמ֥

י  ִד֣ ִעם־ּגְ ְוָנֵמ֖ר  ֶבׂש  ִעם־ּכֶ֔ ְזֵא֙ב  ְוָג֤ר  יו:  ֲחָלָצֽ ֵא֥זֹור 

ם:  ֽ ג ּבָ ן ֹנֵה֥ ו ְוַנַ֥ער ָקֹט֖ ֔ יר ּוְמִרי֙א ַיְחּדָ ֶגל ּוְכִפ֤ ץ ְוֵע֨ ֑ ִיְרּבָ

ְוַאְרֵי֖ה  ן  ַיְלֵדיֶה֑ ֣צּו  ִיְרּבְ ו  ֖ ַיְחּדָ יָנה  ְרֶע֔ ּתִ ָוֹד֙ב  ה  ּוָפָר֤

ֶתן ְוַעל֙  ֑ ר ּפָ ע יֹוֵנ֖ק ַעל־ֻח֣ ֥ ֲעׁשַ ֽ ֶבן: ְוׁשִ ֽ אַכל־ּתֶ ר יֹֽ ָק֥ ּבָ ּכַ

א־ ְולֹֽ עּו  א־ָיֵר֥ לֹֽ ה:  ָהָדֽ ָי֥דֹו  ֖מּול  ּגָ י  ִצְפעֹוִנ֔ ת  ְמאּוַר֣

ָע֙ה ֶאת  ֶרץ ּדֵ ה ָהָא֗ י־ָמְלָא֣ ֽ י ּכִ ֑ ר ׇקְדׁשִ ׇכל־ַה֣ יתּו ּבְ ִח֖ ַיׁשְ

ים: ֽ ֥ם ְמַכּסִ ִים ַלּיָ ֖ ּמַ יהוה  ּכַ

ים  ר ֹעֵמ֙ד ְלֵנ֣ס ַעּמִ֔ ֤ י ֲאׁשֶ ֶרׁש ִיׁשַ֗ ֹום ַה֔הּוא ׁשֹ֣ ּי֣ ְוָהָי֙ה ּבַ

ֽבֹוד: ה ְמֻנָח֖תֹו ּכָ ׁשּו ְוָהְיָת֥ ם ִיְדרֹ֑ ֵאָל֖יו ּגֹוִי֣

ָי֔דֹו ִלְק֖נֹות  ִני֙ת  יף ֲאֹדָנ֤י׀ ׁשֵ ֹום ַה֗הּוא יֹוִס֨ ּי֣ ּבַ ְוָהָי֣ה׀ 

ִים  ְצַר֜ ּוִמּמִ ּור  ֨ ֵמַאּשׁ ֵא֩ר  ָ ִיּשׁ ר  ֣ ֲאׁשֶ ֹו  ַעּמ֑ ר  ָא֣ ֶאת־ׁשְ

֖י  ת ּוֵמִאּיֵ ֲחָמ֔ ְנָע֙ר ּוֵמ֣ ִ ם ּוִמּשׁ ּוׁש ּוֵמֵעיָל֤ ְת֣רֹוס ּוִמּכ֗ ּוִמּפַ

ל ּוְנֻפ֤צֹות  ָרֵא֑ י ִיׂשְ ף ִנְדֵח֣ ם ְוָאַס֖ א ֵנ֙ס ַלּגֹוִי֔ ֥ ֽם: ְוָנׂשָ ַהּיָ

ת  ָר֙ה ִקְנַא֣ ֶרץ: ְוָס֙ ְנ֥פֹות ָהָאֽ ֖ע ּכַ ץ ֵמַאְרּבַ ְיהּוָד֙ה ְיַקּבֵ֔

֣א  א־ְיַקּנֵ לֹֽ ִי֙ם  ֶאְפַר֙ תּו  ֵר֑ ִיּכָ ה  ְיהּוָד֖ י  ְוֹצְרֵר֥ ִים  ֶאְפַר֔
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ת ו א מ צ ע ה ם  ו הי ר ט פ ה

ְוָע֨פּו  ִים:  ֶאת־ֶאְפָרֽ ר  א־ָיֹצ֥ לֹֽ ה  יהּוָד֖ ִוֽ ה  ֶאת־ְיהּוָד֔

ֶדם  ֵני־ֶק֑ ֶאת־ּבְ ּזּו  ָיֹב֣ ו  ֖ ַיְחּדָ ה  ּמָ ָי֔ י֙ם  ּתִ ִלׁשְ ּפְ ף  ְבָכֵת֤

ם:  ֽ ַמְעּתָ ֹון ִמׁשְ ם ּוְבֵנ֥י ַעּמ֖ ֣לֹוַח ָיָד֔ ֱא֤דֹום ּומֹוָא֙ב ִמׁשְ

ָי֛דֹו  יף  ְוֵהִנ֥ ִים  ָים־ִמְצַר֔ ֹון  ְלׁש֣ ת  ֵא֚ יה֔וה  ים  ְוֶהֱחִר֣

ים  ְנָחִל֔ ה  ְבָע֣ ְלׁשִ הּו֙  ְוִהּכָ֙ רּו֑חֹו  ְעָי֣ם  ּבַ ָה֖ר  ַעל־ַהּנָ

ר  ֥ ֹו ֲאׁשֶ ר ַעּמ֔ ָא֣ ה ִלׁשְ ה ְמִסּלָ֔ ים: ְוָהְיָת֣ ָעִלֽ ּנְ יְך ּבַ ְוִהְדִר֖

֥יֹום ֲעלֹ֖תֹו  ל ּבְ ָרֵא֔ ְיָת֙ה ְלִיׂשְ ר ָהֽ ֤ ֲאׁשֶ ּור ּכַ ֑ ַאּשׁ ֵא֖ר ֵמֽ ָ ִיּשׁ

יה֔וה  אֹוְדָך֣  ַה֔הּוא  ֹום  ּי֣ ּבַ  ֙ ַמְרּתָ ְוָאֽ ִים:  ִמְצָרֽ ֶרץ  ֵמֶא֥

י  ל ְיׁשּוָעִת֛ ה ֵא֧ ִני: ִהּנֵ֨ ְתַנֲחֵמֽ ָך֖ ּוֽ ב ַאּפְ י ָיׁשֹ֥ ֑ י ָאַנְ֖פּתָ ּבִ ֥ ּכִ

ְיִהי־ ַוֽ ָיּ֣ה יה֔וה  י ְוִזְמָר֙ת  ֤ י־ׇעּזִ ֽ ּכִ ד  א ֶאְפָח֑ ח ְולֹ֣ ֶאְבַט֖

ַעְיֵנ֖י  ִמּמַ ֹון  ׂש֑ ׂשָ ּבְ ִים  ם־ַמ֖ ַאְבּתֶ ּוׁשְ ה:  ִליׁשּוָעֽ י  ִל֖

יה֨וה  ַלֽ הֹו֤דּו  ַה֗הּוא  ֹום  ּי֣ ּבַ ם  ַוֲאַמְרּתֶ֞ ה:  ַהְיׁשּוָעֽ

י  ֥ ירּו ּכִ יו ַהְזּכִ֕ ילָֹת֑ ים ֲעִלֽ ֖ ַעּמִ יעּו ָבֽ ֔מֹו הֹוִד֥ ִקְר֣אּו ִבׁשְ

ה )מידעת(  ֑ י ֵג֖אּות ָעׂשָ ֥ ֣רּו יה֔וה ּכִ ֽמֹו: ַזּמְ ֖ב ׁשְ ּגָ ִנׂשְ

ֹון  ֶבת ִצּי֑ ֣ י יֹוׁשֶ ּנִ י ָורֹ֖ ֶרץ: ַצֲהִל֥ ׇכל־ָהָאֽ את ּבְ ַעת[ ֹז֖ ]מּוַד֥

ל:  ָרֵאֽ ְך ְק֥דֹוׁש ִיׂשְ ֖ ִקְרּבֵ י־ָג֥דֹול ּבְ ֽ ּכִ

אזכרה   ,)359 )עמ’  צה”ל  לחיילי  שבירך  מי   ,)358 )עמ’  המדינה  לשלום  תפילה 

לחללי צה”ל )עמ’ 516(, אשרי ובא לציון וכו’ )עמ’ 100(.

אחרי סיום התפילה שרים:

יַח, ְוַאף  ׁשִ ִביַאת ַהּמָ ֵלָמה ּבְ ֱאמּוָנה ׁשְ ֲאִני ַמֲאִמין ּבֶ

ׇכל יֹום  ה ּלֹו ּבְ ל ֶזה ֲאַחּכֶ ְתַמְהֵמּהַ ִעם ּכׇ ּיִ י ׁשֶ ַעל ּפִ

ֹבא. ּיָ ׁשֶ
בסעודת היום מרבים בזמירות והודאות על הנסים שנעשו לנו ביום הזה.

בתפילת מנחה אין אומרים תחנון.
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ה ל י פ ת י  ר ד םס י ל ש ו ר י ם  ו י

ם י ל ש ו ר י ם  ו י
)כ”ח באייר(

במנחה שלפניו אין אומרים תחנון, ואם חל במוצאי שבת אין אומרים בה צדקתך. 

בערב נוהגים ללבוש בגדי חג ולהתכנס בבית הכנסת ברוב עם. לפני תפילת ערבית 

נוהגים לומר כבליל יום העצמאות תהלים מזמור קז )לעיל עמ’ 569(,

ויש נוהגים גם לשיר ’מקדש מלך’ וכו’ )עמ’ 571-572(. 

אח”כ יש נוהגים לומר פסוק בפסוק:

ית יהוה ֵנֵלְך:  ֹאְמִרים ִלי ּבֵ י ּבְ ַמְחּתִ ֲעלֹות, ְלָדִוד, ׂשָ יר ַהּמַ ׁשִ

נּוָיה  ַהּבְ ַלִם  ְירּוׁשָ ָלִם:  ְירּוׁשָ ָעַרִיְך  ׁשְ ּבִ ַרְגֵלינּו  ָהיּו  ֹעְמדֹות 

ָיּה  ְבֵטי  ׁשִ ָבִטים  ׁשְ ָעלּו  ם  ָ ּשׁ ׁשֶ ו:  ַיְחּדָ ּה  ּלָ ָרה  ֻחּבְ ׁשֶ ִעיר  ּכְ

בּו ִכְסאֹות  ה ָיׁשְ ּמָ י ׁשָ ם יהוה: ּכִ ָרֵאל, ְלֹהדֹות ְלׁשֵ ֵעדּות ְלִיׂשְ

ָלִם,  ְירּוׁשָ לֹום  ׁשְ ֲאלּו  ׁשַ ִוד:  ּדָ ְלֵבית  ְסאֹות  ּכִ ט,  ּפָ ְלִמׁשְ

ַאְרְמנֹוָתִיְך:  ּבְ ְלָוה  ׁשַ ֵחיֵלְך,  ּבְ לֹום  ׁשָ ְיִהי  ֹאֲהָבִיְך:  ָליּו  ִיׁשְ

ית יהוה  ְך: ְלַמַען ּבֵ לֹום ּבָ א ׁשָ ָרה ּנָ ְלַמַען ַאַחי ְוֵרָעי, ֲאַדּבְ

ה טֹוב ָלְך: ֱאלֵֹהינּו, ֲאַבְקׁשָ

ויש מוסיפים גם את תהלים פרק מח )שיר של יום שני, לעיל עמ’ 109(, 

ואת פרקים קכד-קכה )לעיל עמ’ 422-423(.

מתפללים בניגון של יום טוב, סופרים ספירת העומר )מ”ג לעומר, חסד שבמלכות(, 

ומוסיפים מזמורי הודיה: יש נוהגים לשיר במנגינת ”התקוה” את מזמור קכו )לעיל 

עמ’ 574(, ואחר כך שרים את הפסוקים הבאים:

י  ק ְלׁשֹוִני ְלִחּכִ ְדּבַ ח ְיִמיִני: ּתִ ּכַ ׁשְ ַלִים ּתִ ֵחְך ְירּוׁשָ ּכָ ִאם ֶאׁשְ

רֹאׁש  ַעל  ַלִים  ְירּוׁשָ ֶאת  ַאֲעֶלה  לֹא  ִאם  ִכי,  ֵר֫ ֶאְזּכְ לֹא  ִאם 

ְמָחִתי: ׂשִ

נּוָיה. ירּוָשַלִים ַהּבְ ָא֘ה ּבִ ָנ֘ה ַהּבָ ומוסיפים: ַלׁשָ

בשחרית מתפללים פסוקי דזמרה של יום טוב )עמ’ 291(. ב”ברוך שאמר” עוברים 

480( אומרים  50(. אחרי חזרת הש”ץ גומרים את ההלל )עמ’  לתפילת חול )עמ’ 

תפילה לשלום המדינה )עמ’ 358( ומי שבירך לחיילי צה”ל )עמ’ 359(, וממשיכים 

את התפילה כרגיל. מסיימים את התפילה בשירת ’אני מאמין... בביאת המשיח’ 

וכו’, ו’לשנה הבאה בירושלים הבנויה’.

גם בתפילת מנחה אין אומרים תחנון.

תהלים קכב

שם קלז

יּו –  ו – כל חלקי ירושלים מחוברים יחד, עיר בצורה. ִיְשְלָ ָרה ָלּה ַיְחָדּ ֻחְבּ ׁשֶ
ֵרִכי - אזכרְך. ֵחיֵלְך – בחומתך. ֶאְזּכְ יישבו בשלווה. ְבּ
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סליחות לעשרה בטבת

סליחות לתענית אסתר

סליחות לשבעה עשר בתמוז
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ת ב ט ב ה  ר ש ע ל

ת ב ט ב ה  ר ש ע ל ת  ו ח י ל ס

י ַרּבּו ֲעֹוֵנינּו: נּו ּכִ ִגינּו, ְמַחל ָלנּו ַמְלּכֵ נּו ׁשָ ְלּתֵ רֹב ִאּוַ י ּבְ ְסַלח ָלנּו ָאִבינּו ּכִ

י”ג מידות

ׁשּוָבה  ה, ּוַבַעל ָהַרֲחִמים ִנְקֵראָת, ְוֶדֶרְך ּתְ ִים ַאּתָ ֵאל ֶאֶרְך ַאּפַ

ְזּכֹר ַהּיֹום ּוְבׇכל יֹום ְלֶזַרע  ת ַרֲחֶמיָך ַוֲחָסֶדיָך ּתִ ֻדּלַ הֹוֵריָת, ּגְ

ַעל ָהַרֲחִמים.  ה הּוא ּבַ י ַאּתָ ַרֲחִמים, ּכִ ֶפן ֵאֵלינּו ּבְ ְיִדיֶדיָך. ּתֵ֫

ֶדם.  ֫ ִמּקֶ ֶלָעָנו  הֹוַדְעּתָ  ּכְ ם,  ְנַקּדֵ ֶניָך  ּפָ ה  ּוִבְתִפּלָ ַתֲחנּון  ּבְ

ָנֶפיָך ֶנְחֶסה  תּוב. ּוְבֵצל ּכְ תֹוָרְתָך ּכָ מֹו ּבְ ָך ׁשּוב, ּכְ ֵמֲחרֹון ַאּפְ

ע ְוִתְמֶחה  ׁשַ ֲעֹבר ַעל ּפֶ ָעָנן. ּתַ ֶרד יהוה ּבֶ יֹום ַוּיֵ ְוִנְתלֹוָנן, ּכְ

יב ֶמּנּו  ְוָעֵתנּו ְוַתְקׁשִ ֲאִזין ׁשַ ם. ּתַ ב ִעּמֹו ׁשָ ְתַיּצֵ יֹום ַוּיִ ם, ּכְ ָאׁשָ

ם ֶנֱאַמר~  ם יהוה, ְוׁשָ ְקָרא ְבׁשֵ יֹום ַוּיִ ַמֲאָמר, ּכְ

ְקָרא ָניו, ַוּיִ ֲעֹבר יהוה ַעל ּפָ ַוּיַ

ְוַרב  ִים  ַאּפַ ֶאֶרְך  ְוַחּנּון,  ַרחּום  ֵאל  יהוה,  יהוה, 

ע  א ָעֹון ָוֶפׁשַ ֶסד ָלֲאָלִפים, ֹנׂשֵ ֶסד ֶוֱאֶמת: ֹנֵצ֮ר ֶח֫ ֶח֫

אֵתנּו  ּוְלַחּטָ ַלֲעֹוֵננּו  ְוָסַלְחּתָ  ה:  ְוַנּקֵ ָאה,  ְוַחּטָ

ָלנּו  ְמַחל  ָחָטאנּו,  י  ּכִ ָאִבינּו  ָלנּו  ְסַלח  נּו:  ּוְנַחְלּתָ֫

ח, ְוַרב  ה ֲאֹדָני טֹוב ְוַסּלָ י ַאּתָ ְענּו. ּכִ י ָפׁשָ נּו ּכִ ַמְלּכֵ

ֶחֶסד ְלׇכל ֹקְרֶאיָך:

ה ִעּמֹו ְפדּות:  י ִעם יהוה ַהֶחֶסד ְוַהְרּבֵ ּכִ

ָרֵאל ִמּכֹל ָצרֹוָתיו:  ֵדה ֱאלִֹהים ֶאת ִיׂשְ ּפְ

שמות לד

שם

תהלים פו

תהלים קלה

שם כה
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ָרֵאל ִמּכֹל ֲעֹונֹוָתיו:  ה ֶאת ִיׂשְ ְוהּוא ִיְפּדֶ

ל  ּכׇ מּו  ֶיְאׁשְ ְולֹא  ֲעָבָדיו  ֶנֶפׁש  יהוה  ּפֹוֶדה 

ַהחֹוִסים ּבֹו:

ַרֵחם יהוה ָעֵלינּו. ַליהוה ַהְיׁשּוָעה,  ן ּתְ ִנים ּכֵ ַרֵחם ָאב ַעל ּבָ ּכְ

ָלנּו  ב  ּגָ ִמׂשְ נּו,  ִעּמָ ְצָבאֹות  יהוה  ָלה:  ֶסּ ִבְרָכֶתָך,  ָך  ַעּמְ ַעל 

ְך:  ֵרי ָאָדם ּבֹוֵטַח ּבָ ֱאלֵֹהי ַיֲעֹקב, ֶסָלה: יהוה ְצָבאֹות ַאׁשְ

ֶלְך ַיֲעֵננּו ְביֹום ׇקְרֵאנּו: יָעה, ַהּמֶ יהוה הֹוׁשִ

ר  ָך, ְוַכֲאׁשֶ ֹגֶדל ַחְסּדֶ ה ּכְ ש”ץ: ְסַלח ָנא ַלֲעֹון ָהָעם ַהּזֶ

ם ֶנֱאַמר~ ה, ְוׁשָ ְצַרִים ְוַעד ֵהּנָ ה ִמּמִ אָת ָלָעם ַהּזֶ ָנׂשָ

ְדָבֶרָך: י ּכִ קהל ואח”כ ש”ץ: ַוּיֹאֶמר יהוה ָסַלְחּתִ

ׁשֹוְממֹוֵתינּו  ּוְרֵאה  ֵעיֶניָך  ַקח  ּפְ ָמע,  ּוׁשְ ׇאְזְנָך  ֱאלַֹהי  ה  ַהּטֵ

י לֹא ַעל ִצְדקֹוֵתינּו ֲאַנְחנּו  ְמָך ָעֶליָה, ּכִ ר ִנְקָרא ׁשִ ְוָהִעיר ֲאׁשֶ

ֲאֹדָני  ים:  ָהַרּבִ ַרֲחֶמיָך  ַעל  י  ּכִ ְלָפֶניָך  ֲחנּוֵנינּו  ּתַ יִלים  ַמּפִ

ַאַחר,  ּתְ ַאל  ה  ַוֲעׂשֵ יָבה  ַהְקׁשִ ֲאֹדָני  ְסָלָחה,  ֲאֹדָני  ָמָעה,  ׁשְ

ָך: ְמָך ִנְקָרא ַעל ִעיְרָך ְוַעל ַעּמֶ י ׁשִ ְלַמַעְנָך ֱאלַֹהי, ּכִ

ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו 

ִני.  ר ְקָרַא֫ ָרה ָמצֹוק ֲאׁשֶ Ôֶאְזּכ

ִני.  ה ִהּכַ ֹחֶדׁש ַהּזֶ לֹׁש ַמּכֹות ּבַ ׁשָ ּבְ

ִני.  ה ֶהְלָא֫ ַאְך ַעּתָ ִני.  ִני ִהְכ֫אַ ִני ֱהִניַא֫ ַע֫ ּדְ ּגִ

תהלים קל

שם לד

שם ג

שם מו

שם פד

שם כ

במדבר יד

דניאל ט

לֹשׁ ַמּכֹות וכו’ - המפורטות להלן.  ׁשָ ָמצֹוק – מצוקה, צרה. ְקָרַאִני - קרה לי. ּבְ
ַעִני – כרת אותי. ֱהִניַאִני – ביטל אותי. ִהְכַאִני – הכאיב לי. ֶהְלָאִני – התיש  ּדְ ּגִ

אותי. 



ת ו ח י ל ס ר  ד ס

583

ת ב ט ב ה  ר ש ע ל

ָמאִלית ִויָמִנית.  מֹוָנה בֹו ׂשְ ׁשְ ֲעַכִני ּבִ ּדִ

י ַתֲעִנית.  ן ָקַבְעּתִ ּתָ ׇלׁשְ ֲהלֹא ׁשְ

ת ְיָוִנית.  ַסִני ִלְכּתֹוב ּדַ ּוֶמֶלְך ָיָון ִאּנְ

ים ֶהֱאִריכּו ַמֲעִנית.  י ָחְרׁשּו חֹוְרׁשִ ּבִ ַעל ּגַ  

ה ָוֵחֶפר.  ְכִלָמּ ָעה בֹו ּבִ ִתׁשְ י ּבְ זַֹעְמּתִ

ְך ֵמָעַלי ְמִעיל הֹוד ָוֶצֶפר.  ָחׂשַ

הּוא ֶעְזָרא ַהּסֹוֵפר.  ֶפר.   ָטרֹף טֹוַרף ּבֹו ַהּנֹוֵתן ִאְמֵרי ׁשֶ

ן ּבּוִזי ַהחֹוֶזה.  ה ּבֶ יִרי ֻצּוָ יֹום ֲעׂשִ

ֲחֶזה.  ֵסֶפר ַהּמַ ׇתב ְלָך ּבְ ּכְ

ה.  ֶאת ֶעֶצם ַהּיֹום ַהּזֶ רֹון ְלַעם ָנֵמס ְוִנְבֶזה.   ְלִזּכָ

ָרה ּבֹו ֵהִעיר.  ֲעׂשָ ים ּבַ ָדׁשִ ִמְנַין ֵסֶדר ח�

מֹו ִפי ַאְפִעיר.  ְנִהי ִויֵלל ּבְ

תֹוְך ְלָבִבי ַיְבִעיר.  ְרָעֻנּיֹת ּבְ ֵסֶדר ּפֻ

ָתה ָהִעיר.  ִליט ֵלאֹמר ֻהּכְ ֹבא ֵאַלי ַהּפָ ּבְ  

ַני ָאָבק ֵזִריִתי.  ה ַעל ּפָ ַעל ֵאּלֶ

י ָיִריִתי.  ִלּבִ ן לּו ֵחץ ּבְ ְעּתָ י ַעל ַאְרּבַ ְצּתִ ּפַ

ִריִתי.  ה ֶקֶבר ִלי ּכָ ָצרֹות ַעל ֵאּלֶ

י ִפיהּו ָמִריִתי.  יק הּוא יהוה ּכִ ַצּדִ  

ִויָמִנית –  ָמאִלית  מֹוָנה בֹו – ח’ בטבת. ׂשְ ׁשְ ֲעַכִני – החשיך את עולמי. ּבִ ּדִ
ן – ח’, ט’ וי’ טבת. ּוֶמֶלְך ָיָון וכו’ – תלמי ציווה לתרגם  ּתָ ׇלׁשְ מכל הצדדים. ׁשְ

ְך וכו’ – הופשטתי  את התורה ליוונית. ַמֲעִנית – תלם, חרשו עמוק על גבי. ָחׂשַ

נפטר.   – ָטרֹוף טַֹרף  ועטרה, מצנפת הכהן הגדול.   - ָוֶצֶפר  מבגדי המכובדים. 

ֲחֶזה - ספר הנבואות.  ן ּבּוִזי – יחזקאל. ֵסֶפר ַהּמַ יִרי – עשרה בטבת. ּבֶ יֹום ֲעׂשִ
ָרה  ֲעׂשָ ה – התחלת המצור על ירושלים. ּבַ ָנֵמס - נמאס, שנוא. ֶעֶצם ַהּיֹום ַהּזֶ
ּבֹו – טבת הוא החודש העשירי. ֵהִעיר - יחזקאל. ְנִהי - קינה. ַאְפִעיר – אפתח 
ה  ן - הצרות הנזכרות לעיל. ָצרֹות ַעל ֵאּלֶ ְעּתָ י – אמרתי. ַאְרּבַ ְצּתִ פי )בבכי(. ּפַ

- על הצרות האלו. 
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ְמָך ִמְתַנֵחם ַעל ָרָעִתי.  ָקָראִתי ׁשִ

ִגיָעִתי.  ַמע קֹול ּפְ ְרֵאה ׇעְנִיי ּוׁשְ

ִתי ִחיׁש ָנא ְיׁשּוָעִתי.  ִחּנָ ַמע ּתְ ׁשְ

ְוָעִתי.  ְעֵלם ׇאְזְנָך ְלַרְוָחִתי ְלׁשַ ַאל ּתַ  

ַרח ֵטֵבת ְמֹאד ָלִקיִתי בֹו.  ֶיּ

ּנּו ָעַלי ִסְדֵרי ְנִתיבֹו.  ּתַ ְוִנׁשְ

ה ִלי טּובֹו.  י ְיַגּלֶ ְעּתִ ׁשַ י ּפָ ָסַרְרּתִ

ם ַעד ּפֹה ָתֹבא. ָהאֹוֵמר ַלּיָ  

ֲחִסידּות,  א ַרֲחִמים, ִמְתַנֵהג ּבַ ּסֵ ב ַעל ּכִ ֵאל ֶמֶלְך יֹוׁשֵ

ה  מֹוֵחל ֲעֹונֹות ַעּמֹו, ַמֲעִביר ִראׁשֹון ִראׁשֹון, ַמְרּבֶ

ה  ֹעׂשֶ ִעים,  ַלּפֹוׁשְ ּוְסִליָחה  ִאים  ְלַחּטָ ְמִחיָלה 

ְגֹמל.  ּתִ ְכָרָעָתם  לֹא  ָורּוַח,  ר  ׂשָ ּבָ ל  ּכׇ ִעם  ְצָדקֹות 

ֵרה, ְזֹכר ָלנּו ַהּיֹום  לֹׁש ֶעׂשְ נּו לֹוַמר ׁשְ ֵאל הֹוֵריָת ּלָ

מֹו  ּכְ ֶדם,  ִמּקֶ ֶלָעָנו  הֹוַדְעּתָ  ּכְ ֵרה,  ֶעׂשְ לֹׁש  ׁשְ ִרית  ּבְ

ְקָרא  ם. ַוּיִ ב ִעּמֹו ׁשָ ְתַיּצֵ ָעָנן ַוּיִ ֶרד יהוה ּבֶ תּוב~ ַוּיֵ ּכָ ׁשֶ

ם יהוה: ְבׁשֵ

ְקָרא ָניו, ַוּיִ ֲעֹבר יהוה ַעל ּפָ ַוּיַ

שמות לד

ה ִלי טּובֹו - אחרי שחזרתי  ִגיָעִתי – תפילתי. ִסְדֵרי ְנִתיבֹו - סדר מהלכו. ְיַגּלֶ ּפְ
בתשובה. ָהאֹוֵמר וכו’ – ה’.

ֵרה – י”ג מידות של  לׁש ֶעׂשְ ַמֲעִביר וכו’ – סולח על העוונות הראשונים. ׁשְ
רחמים. ֶלָעָניו – למשה רבנו.
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ְוַרב  ִים  ַאּפַ ֶאֶרְך  ְוַחּנּון,  ַרחּום  ֵאל  יהוה,  יהוה, 

ע  א ָעֹון ָוֶפׁשַ ֶסד ָלֲאָלִפים, ֹנׂשֵ ֶסד ֶוֱאֶמת: ֹנֵצ֮ר ֶח֫ ֶח֫

אֵתנּו  ּוְלַחּטָ ַלֲעֹוֵננּו  ְוָסַלְחּתָ  ה.  ְוַנּקֵ ָאה,  ְוַחּטָ

ָלנּו  ְמַחל  ָחָטאנּו,  י  ּכִ ָאִבינּו  ָלנּו  ְסַלח  נּו:  ּוְנַחְלּתָ֫

ח, ְוַרב  ה ֲאֹדָני טֹוב ְוַסּלָ י ַאּתָ ְענּו. ּכִ י ָפׁשָ נּו ּכִ ַמְלּכֵ

ֶחֶסד ְלׇכל ֹקְרֶאיָך:

ֵהיַכל  ֶאת  אּו  ִטּמְ ַנֲחָלֶתָך,  ּבְ גֹוִים  אּו  ּבָ ֱאלִֹהים, 

ים:  ַלִים ְלִעּיִ מּו ֶאת ְירּוׁשָ ָך, ׂשָ ׇקְדׁשֶ

ְקׁשּו  ּבִ ָעִריִצים  ַוֲעַדת  ָעֵלינּו,  ָקמּו  ֵזִדים  ֱאלִֹהים, 

ם: מּוָך ְלֶנְגּדָ נּו, ְולֹא ׂשָ ַנְפׁשֵ

ַרֵחם יהוה ָעֵלינּו. ַליהוה ַהְיׁשּוָעה,  ן ּתְ ִנים ּכֵ ַרֵחם ָאב ַעל ּבָ ּכְ

ָלנּו  ב  ּגָ ִמׂשְ נּו,  ִעּמָ ְצָבאֹות  יהוה  ָלה:  ֶסּ ִבְרָכֶתָך,  ָך  ַעּמְ ַעל 

ְך:  ֵרי ָאָדם ּבֹוֵטַח ּבָ ֱאלֵֹהי ַיֲעֹקב, ֶסָלה: יהוה ְצָבאֹות ַאׁשְ

ֶלְך ַיֲעֵננּו ְביֹום ׇקְרֵאנּו: יָעה, ַהּמֶ יהוה הֹוׁשִ

ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו. 

ה.  ה. ְונֹוֲחֵלי מֹוָרׁשָ ים ְוַלֲחִריׁשָ ה. ְלִעּיִ ֶאֶבן ָהרֹאׁשָ

ְלֻאִמים. ְמנֹוד רֹאׁש ּבַ  

ֵאין ָאב.  ַאְרנּו ּכְ י ֵלב ִנְכָאב. ִנְדֶוה ְוִנְדָאב. ִנׁשְ ִקְרּבִ ּבְ

יתֹוִמים. ְוָהִיינּו ּכִ  

שמות לד

תהלים פו

שם עט

שם ג

שם מו

שם פד

שם כ

ם – אינם מפחדים ממך.  מּוָך ְלֶנְגּדָ ים – לחורבות. לֹא ׂשָ ְלִעּיִ
ים – לחורבות.  ה – האבן המרכזית בבנין, רמז לבית המקדש. ְלִעּיִ ֶאֶבן ָהרֹאׁשָ
ֻאִמים – הגויים מזלזלים  ּלְ ּבַ ְמנֹוד רֹאׁש  ה - מקבלי התורה.  ְונֹוֲחֵלי מֹוָרׁשָ

בעם ישראל. 
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ה ִהיא נּוָגה.  ים סּוָגה. ַעּתָ ּנִ ֹוׁשַ ּשׁ ה. ּבַ ה ַוֲעֻנּגָ ַרּכָ

ַיד ָקִמים.  ְמסּוָרה ּבְ  

ַאְלָמָנה. ִקְרָיה ֶנֱאָמָנה. ְוֶזַרע ִמי ָמָנה.  ָהְיָתה ּכְ

ִמים.  לֹא ּדָ רּו ּבְ ִנְמּכְ  

ה. ָצְלָחה ִלְמלּוָכה. ּוַמֲעִניָתּה ָאְרָכה.  ָגה ְוַרּכָ ְמֻעּנָ

ִנים ְוָיִמים.  ה ׁשָ ּמָ ֶזה ּכַ  

יָזה.  ה. ָהִעיר ָהַעּלִ ה. ְלַלַעג ּוְלִעּזָ ית ַיֲעֹקב ְלִבּזָ ּבֵ

ֵעי ְכָרִמים.  ְלַמּטָ  

ֵני ַעְוָלה. ָהְרצּוָיה ְכעֹוָלה.  ַיד ּבְ ְרוּוָיה ַתְרֵעָלה. ּבְ

ים.  ּמִ ְוִכְקֹטֶרת ַהּסַ  

ָמֲאָסה ִלְזנֹוַח. ּתֹוַרת ֲאִבי ָזנֹוַח. ְולֹא ָמְצָאה ָמנֹוַח. 

ֵלילֹות ְוָיִמים.   

יב ְלִריב ִצּיֹון.  ָך ְיִהי ִצְביֹון. ְלָהׁשִ נֹוָרא ֵאל ֶעְליֹון. ִמּמְ

ּלּוִמים.  ַנת ׁשִ ׁשְ  

ֶמר ֹאֶדם.   ּצֶ ן ּכַ ֶקֶדם. ְמעֹוָנה ֱאלֵֹהי ֶקֶדם. ְוַלּבֵ ׁש ָיֵמינּו ּכְ ַחּדֵ

ָתִמים.  ֶלג ּכְ ֶ ְוַכּשׁ  

יׁשּוָעֶתָך.  ִיְרָאֶתָך. ּוְבִקּיּום ּתֹוָרֶתָך. ּוׇפְקֵדנּו ּבִ ֵקנּו ּבְ ַחּזְ

ֵאל ָמֵלא ַרֲחִמים.  

ֲחִסידּות,  א ַרֲחִמים, ִמְתַנֵהג ּבַ ּסֵ ב ַעל ּכִ ֵאל ֶמֶלְך יֹוׁשֵ

ה  מֹוֵחל ֲעֹונֹות ַעּמֹו, ַמֲעִביר ִראׁשֹון ִראׁשֹון, ַמְרּבֶ

ה – כינוי מזלזל לעם  ָגה ְוַרּכָ ָקִמים – אויבים. ְוֶזַרע ִמי ָמָנה – עם ישראל. ְמֻעּנָ
יָזה  ה – ולזלזול. ָהַעּלִ ּוְלִעּזָ הרומאי. ּוַמֲעִניָתּה ָאְרָכה - העמיקה את סכינה. 

ָמֲאָסה וכו’ – כל  כי העיר חרבה.  ְכָרִמים –  ֵעי  ְלַמּטָ )ירושלים(.  – השמחה 
זה קרה בגלל דחיית תורת משה )’אבי זנוח’(. ִצְביֹון – עת רצון. ְלִריב ִצּיֹון – 

ן וכו’ – שהאדום יהפך לבן, רמז לכפרת  ּלּוִמים – נקמה. ְוַלּבֵ לאויבי ירושלים. ׁשִ

העוונות. ַמֲעִביר וכו’ – סולח על העוונות הראשונים. 
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ה  ֹעׂשֶ ִעים,  ַלּפֹוׁשְ ּוְסִליָחה  ִאים  ְלַחּטָ ְמִחיָלה 

ְגֹמל.  ּתִ ְכָרָעָתם  לֹא  ָורּוַח,  ר  ׂשָ ּבָ ל  ּכׇ ִעם  ְצָדקֹות 

ֵרה, ְזֹכר ָלנּו ַהּיֹום  לֹׁש ֶעׂשְ נּו לֹוַמר ׁשְ ֵאל הֹוֵריָת ּלָ

מֹו  ּכְ ֶדם,  ִמּקֶ ֶלָעָנו  הֹוַדְעּתָ  ּכְ ֵרה,  ֶעׂשְ לֹׁש  ׁשְ ִרית  ּבְ

ְקָרא  ם. ַוּיִ ב ִעּמֹו ׁשָ ְתַיּצֵ ָעָנן ַוּיִ ֶרד יהוה ּבֶ תּוב~ ַוּיֵ ּכָ ׁשֶ

ם יהוה:  ְבׁשֵ

ְקָרא ָניו, ַוּיִ ֲעֹבר יהוה ַעל ּפָ ַוּיַ

ְוַרב  ִים  ַאּפַ ֶאֶרְך  ְוַחּנּון,  ַרחּום  ֵאל  יהוה,  יהוה, 

ע  א ָעֹון ָוֶפׁשַ ֶסד ָלֲאָלִפים, ֹנׂשֵ ֶסד ֶוֱאֶמת: ֹנֵצ֮ר ֶח֫ ֶח֫

אֵתנּו  ּוְלַחּטָ ַלֲעֹוֵננּו  ְוָסַלְחּתָ  ה:  ְוַנּקֵ ָאה,  ְוַחּטָ

ָלנּו  ְמַחל  ָחָטאנּו,  י  ּכִ ָאִבינּו  ָלנּו  ְסַלח  נּו:  ּוְנַחְלּתָ֫

ח, ְוַרב  ה ֲאֹדָני טֹוב ְוַסּלָ י ַאּתָ ְענּו. ּכִ י ָפׁשָ נּו ּכִ ַמְלּכֵ

ֶחֶסד ְלׇכל ֹקְרֶאיָך:

נוהגים לומר פיוט זה בית בית ]בתחילה ש”ץ ואח”כ קהל, 

ומהבית השני הקהל מקדים את הש”ץ[.

ם ֱאלֵֹהי צּוִרי.  ׁשֵ י ָבְטחּו ּבְ ֲאבֹוַתי ּכִ

ְדלּו ְוִהְצִליחּו ְוַגם ָעֹשּו ֶפִרי.  ּגָ

חּו ְוָהְלכּו ִעּמֹו ֶקִרי.  ּוֵמֵעת ֻהּדָ

יִרי. ָהיּו ָהלֹוְך ְוָחסֹור ַעד ַהֹחֶדׁש ָהֲעׂשִ  

שמות לד

שם

תהלים פו

ֵרה – י”ג מידות של רחמים. ֶלָעָנו – למשה רבנו.  לֹֹשׁ ֶעׂשְ ׁשְ
ֶקִרי – מרד בה’. 
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ֶבל.  יִרי ַלֹחֶדׁש ָסַמְך ֶמֶלְך ּבָ ֲעׂשִ ּבָ

ְוָצר ַעל ִעיר ַהּקֶֹדׁש ְוִנְקַרב ַרב ַהחֹוֵבל. 

ֶבל.  יִתי ַבּכֶ י ָהֵדׁש ְוֻעּנֵ ּתִ ֻנּתַ
ּנֹוִרי. י ֹחֶדׁש ְלֵאֶבל ּכִ ְוָהָיה ִמּדֵ  

ית ַהֵחֶרם.  ּכּוָרה ְלֵראׁשִ ית ּבִ ֵראׁשִ

יָרה ְוֶהָעֹון ּגֹוֵרם.  ם ֲאֵחִרים ִהְזּכִ ׁשֵ

ָפה ְבֶזֶרם.  ּטְ יָרה ְוׁשֻ ֵני ֵאל לֹא ִהּכִ ּפְ

ְמִריא. רֹום ּתַ ּמָ ֵעת ּבַ יָרה ּכָ ַמְבּכִ ָצָרה ּכְ  

ָהֱאלִֹהים ֵהִביא יֹום ָרָעה ּוָמצֹור. 

ה ָצַרי ְסִביַבי עֹוָלַלי ִלְבֹצר.  ִצּוָ

יֹום ֵהַרְך ְלָבִבי ְוֵאין ּכַֹח ַלֲעֹצר. 

ִרי. ית ַהּמֶ ר ֶאל ָנִביא ְמֹשל ֶאל ּבֵ ְוִדּבֶ  

ֶרת.  ַער ֶהֱעִביר ַאּדֶ ֵבי ׁשַ ִמּיׁשְ

ֵאׁש ִהְבִעיר ְוֵהִרים ֲעֶטֶרת.  ֲחָמתֹו ּכָ

ְפֶאֶרת.  ִליְך ּתִ ָבנֹון ַיַער ִהׁשְ ּוִמּלְ

ִרי. ׂשָ ֲעַרת ּבְ ר ׂשַ ַסּמֵ ְורּוַח סֹוָעה ָוַסַער ּתְ  

ית.  ה ְקדֹוַרִנּ ְלּתְ ְוַעּתָ ׇיְפָיִפית ִנְמׁשַ

ית.  ְך ֲאחֹוַרִנּ ְלּתְ ְוִלּבֵ י ָכׁשַ ָעֹון ּכִ ּבֶ

ִנית.  ְלּתְ ִראׁשֹוָנה ְוׁשֵ בּוְך ְוֶנֱחׁשַ ִזּנְ

ִרי. ְלּתְ ְמַעט צ� ל לֹא ֻחּתַ ְוׇהְחּתֵ  

ָסַמְך – חנה )סביב ירושלים(. ַרב ַהחֹוֵבל – נבוזראדן מפקד צבא בבל. ָהֵדׁש 
העמים.  כֹור  ְבּ ישראל,  עם   – ּכּוָרה  ּבִ ית  ֵראׁשִ אזיקים.   – ֶבל  ַבּכֶ להידרס.   –
יָרה וכו’  ַמְבּכִ ם ֲאֵחִרים וכו’ – משום שישראל עבדו עבודה זרה. ָצָרה ּכְ ׁשֵ
 – ִלְבֹצר  עֹוָלַלי  עולה עד השמים.  מי שיולדת לראשונה,  – הכאב שלה, כמו 
ר וכו’ – ה’ אמר ליחזקאל להינבא על עם ישראל  לפגוע בילדי עם ישראל. ְוִדּבֶ

ַיַער  ָבנֹון  ּוִמּלְ ַער – משופטי ישראל. ֲעֶטֶרת – כתר.  ׁשַ ֵבי  ִמּיׁשְ שמרדו בו. 

ָיְפָיִפית וכו’ – משל לעם ישראל, שקודם  – מבית המקדש. סֹוָעה – חזקה. 
ִנית –  נחשב כאישה יפה ועתה כמכוערת, בגלל שעבד עבודה זרה. ִראׁשֹוָנה ְוׁשֵ

ל וכו’ – לא נחבשו פצעייך.  בחורבן הבית הראשון והשני. ְוׇהְחּתֵ
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ם ְנֹשֹוא ָעֹון ִנְלָאה.  יק ַהּצּור ּתָ ַצּדִ

ָאה.  ג ּדָ ת ּגַ ן ְלִפּנַ רּוב ְלִמְפּתָ ִמּכְ

ָאה.  ם ְוַצֲעָקָתם ּבָ ְכּתָ ֵמָעֹון ַהּנִ

ִרי. ה ּפֶ ֵעץ ֹעׂשֶ ה ָרָעָתם ּכְ ַרּבָ  

ל ָקַמי ּתֹוֵכ֮ן ָהֲעִלילֹות.  ק ּכׇ ִחּזֵ

רַֹע ִמְפָעלֹות.  י ָמְלאּו ָיַמי ּבְ ּכִ

י ְגמּולֹות.  ַכְחּתִ ת ֲעלּוַמי ׁשָ ּוִמּבֹׁשֶ

י ְוַצְמִרי. ּתִ ׁשְ נֹוֵתן ַלְחִמי ּוֵמיַמי ּפִ  

עּו.  ּלֵ֫ ֲערּו ְוַנֲחָלִתי ּבִ יֶהם ּפָ ָקַמי ּפִ

 . תּו ְוָלעּו֮ ָברּו ְוָדִמי ׁשָ ְמֹאד ָעַלי ּגָ

רּו ְוֶאת ַאַחי ֵהֵרעּו.  ׇנְכִרים ָעַלי ָצ֫

ִעיר ַהחֹוִרי. ֵני ׂשֵ ָהאֹוְמִרים ָערּו ָערּו ּבְ  

יָתה ִזְכָרם.  ּבִ ם ְוַנׁשְ ָאְמרּו ְלכּו ְנַכּלֵ

ְבָרם.  אּו ֶאת ׁשִ ְמֵלם ִיׂשְ ֵאל ַקּנֹא ְונֹוֵקם ּגׇ

ְבָרם.  ם ְוֵיֹבׁשּו ִמׂשִּ ּלֵ יֶהם ׁשַ ַמֲעׂשֵ ּכְ

י ֹחִרי. ה ַסּלֵ לֹׁשָ ִאיׁש ֲחלֹום חֹוֵלם ׁשְ ּכְ  

ָכה ְוַחּבּורֹוַתי ֶרַצח.  ְצִעי לֹא ֻרּכָ֫ ּפִ

ָתה צֹוָפה ְלדֹוִדי ַצח.  ְוֵעיִני ֻהְכָה֫

ָכה ֲחָמתֹו ָלֶנַצח.  ָכ֫ ַהעֹוד לֹא ׁשָ

ִרי. ָכה ּוֶמה ח� ה ּכָ ַעל ֶמה ָעׂשָ  

ָאה – השכינה  ְנשֹֹוא ָעֹון ִנְלָאה – כביכול ה’ התעייף מלמחול לעוונות ישראל. ּדָ
עזבה את המקדש והארץ. ָקַמי – אויביי. ּתֹוֵכן ָהֲעִלילֹות – ה’ היודע את הנעשה 

 – ְוָלעּו  טובה.  להשיב   – ְגמּולֹות  רעים.  במעשים   - ִמְפָעלֹות  רַֹע  ּבְ בעולם. 

- יתאכזבו  ְבָרם  ִמׂשִּ ְוֵיבֹשּׁו  ָערּו – קריאה להחריב את ירושלים.  ָערּו  ומצצו. 

ִאיׁש וכו’ – שר האופים שנתלה. צֹוָפה ְלדֹוִדי ַצח – מצפה לה’.  מתקוותם. ּכְ
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ְזַנח.  ַרחּום ֶזה ֵאִלי ַאל ָלַעד ּתִ

י ֶנֱאָנח.  ָאְרכּו ְיֵמי ֶאְבִלי ְועֹוד ִלּבִ

ח.  ּנַ ִלי ְמקֹוְמָך ַאל ּתַ ׁשּוָבה ֵאל ְלָאה�

ָכִרי. י ָתֹבא ַעל ׂשְ ם ְיֵמי ֶאְבִלי ּכִ ּלֵ ׁשַ  

ה ִלי ְלֶעְזָרה.  יהוה ְמָנת ֶחְלִקי חּוׁשָ

ָרה.  ְמָחה ִלי ְלַאּזְ י ׂשִ ּקִ ְחּתָ ׂשַ ּוִפּתַ

יָרה.  י ְבאֹוְרָך ְלָהִא֫ ּכִ יּהַ ֶאת ׇחׁשְ ְוַתּגִ

ה ֵנִרי. י ַאּתָ ִקי ּכִ ף ִחׁשְ ֶאת ֶנׁשֶ  

י.  ֵדה ֵאל ֶאת ַנְפׁשִ גֹון ַוֲאָנָחה ּפְ ִמּיָ

י.  י ּוְקדֹוׁשִ ָך ֲהָנָחה ַמְלּכִ ה ְלַעּמְ ֲעׂשֵ

י.  ֲהפֹוְך ִלְרָוָחה ֶאת צֹום ַהֲחִמיׁשִ ּתַ

יִרי. ְמָחה צֹום ָהְרִביִעי ְוצֹום ָהֲעׂשִ ֹשֹון ּוְלׂשִ ְלׂשָ  

ֲחִסידּות,  א ַרֲחִמים, ִמְתַנֵהג ּבַ ּסֵ ב ַעל ּכִ ֵאל ֶמֶלְך יֹוׁשֵ

ה  מֹוֵחל ֲעֹונֹות ַעּמֹו, ַמֲעִביר ִראׁשֹון ִראׁשֹון, ַמְרּבֶ

ה  ֹעׂשֶ ִעים,  ַלּפֹוׁשְ ּוְסִליָחה  ִאים  ְלַחּטָ ְמִחיָלה 

ְגֹמל.  ּתִ ְכָרָעָתם  לֹא  ָורּוַח,  ר  ׂשָ ּבָ ל  ּכׇ ִעם  ְצָדקֹות 

ֵרה, ְזֹכר ָלנּו ַהּיֹום  לֹׁש ֶעׂשְ נּו לֹוַמר ׁשְ ֵאל הֹוֵריָת ּלָ

מֹו  ּכְ ֶדם,  ִמּקֶ ֶלָעָנו  הֹוַדְעּתָ  ּכְ ֵרה,  ֶעׂשְ לֹׁש  ׁשְ ִרית  ּבְ

ְקָרא  ם. ַוּיִ ב ִעּמֹו ׁשָ ְתַיּצֵ ָעָנן ַוּיִ ֶרד יהוה ּבֶ תּוב~ ַוּיֵ ּכָ ׁשֶ

ם יהוה:  ְבׁשֵ

שמות לד

ִקי  ף ִחׁשְ ָרה – לחגור. ֶנׁשֶ ם – השלם, סיים. ְלַאּזְ ּלֵ ִלי – לבית המקדש. ׁשַ ְלָאה�
י - תשעה באב. ָהְרִביִעי - י”ז  – ליל הגאולה. ֲהָנָחה - מנוחה, שלוה. ַהֲחִמיׁשִ

יִרי - עשרה בטבת.  בתמוז. ָהֲעׂשִ

ֵרה – י”ג מידות של  לֹֹשׁ ֶעׂשְ ַמֲעִביר וכו’ – סולח על העוונות הראשונים. ׁשְ
רחמים. ֶלָעָנו – למשה רבנו.
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ְקָרא ָניו, ַוּיִ ֲעֹבר יהוה ַעל ּפָ ַוּיַ

ְוַרב  ִים  ַאּפַ ֶאֶרְך  ְוַחּנּון,  ַרחּום  ֵאל  יהוה,  יהוה, 

ע  א ָעֹון ָוֶפׁשַ ֶסד ָלֲאָלִפים, ֹנׂשֵ ֶסד ֶוֱאֶמת: ֹנֵצ֮ר ֶח֫ ֶח֫

אֵתנּו  ּוְלַחּטָ ַלֲעֹוֵננּו  ְוָסַלְחּתָ  ה:  ְוַנּקֵ ָאה,  ְוַחּטָ

ָלנּו  ְמַחל  ָחָטאנּו,  י  ּכִ ָאִבינּו  ָלנּו  ְסַלח  נּו:  ּוְנַחְלּתָ֫

ח, ְוַרב  ה ֲאֹדָני טֹוב ְוַסּלָ י ַאּתָ ְענּו. ּכִ י ָפׁשָ נּו ּכִ ַמְלּכֵ

ֶחֶסד ְלׇכל ֹקְרֶאיָך:

ׇזְכֵרנּו יהוה  ה:  י ֵמעֹוָלם ֵהּמָ ּכִ ַוֲחָסֶדיָך  ַרֲחֶמיָך יהוה  ְזֹכר 

ֶקֶדם,  ָקִניָת  ֲעָדְתָך  ְזֹכר  יׁשּוָעֶתָך:  ּבִ ׇפְקֵדנּו  ָך  ַעּמֶ ְרצֹון  ּבִ

יהוה  ְזֹכר  ּבֹו:  ַכְנּתָ  ׁשָ ֶזה  ִצּיֹון  ַהר  ַנֲחָלֶתָך,  ֶבט  ׁשֵ ַאְלּתָ  ּגָ

ה ָתקּום  ח ָלֶנַצח: ַאּתָ ּכַ ׁשְ ָלִים, ַאֲהַבת ִצּיֹון ַאל ּתִ ת ְירּוׁשָ ִחּבַ

י ָבא מֹוֵעד: ְזֹכר יהוה ִלְבֵני  י ֵעת ְלֶחְנָנּה ּכִ ּכִ ַרֵחם ִצּיֹון  ּתְ

סֹוד  ַהּיְ ַעד  ָערּו  ָערּו  ָהאֹוְמִרים  ָלִים,  ְירּוׁשָ יֹום  ֵאת  ֱאדֹום 

ר  ֲאׁשֶ ֲעָבֶדיָך,  ָרֵאל  ּוְלִיׂשְ ְלִיְצָחק  ְלַאְבָרָהם  ְזֹכר  ּה:  ּבָ

כֹוְכֵבי  ה ֶאת ַזְרֲעֶכם ּכְ ר ֲאֵלֶהם ַאְרּבֶ ַדּבֵ ְך, ַוּתְ ְעּתָ ָלֶהם ּבָ ּבַ ִנׁשְ

ְלַזְרֲעֶכם  ן  ֶאּתֵ י  ָאַמְרּתִ ר  ֲאׁשֶ ַהּזֹאת  ָהָאֶרץ  ְוׇכל  ַמִים,  ָ ַהּשׁ

ּוְלַיֲעֹקב,  ְלִיְצָחק  ְלַאְבָרָהם  ַלֲעָבֶדיָך  ְזֹכר  ְלעֹוָלם:  ְוָנֲחלּו 

אתֹו: עֹו ְוֶאל ַחּטָ ה ְוֶאל ִרׁשְ י ָהָעם ַהּזֶ ֶפן ֶאל ְקׁשִ ַאל ּתֵ

ר  ַוֲאׁשֶ נֹוַאְלנּו  ר  ֲאׁשֶ את  ַחּטָ ָעֵלינּו  ת  ָתׁשֵ ָנא  ַאל  וקהל:  חזן 

ָחָטאנּו:

חזן וקהל: ָחָטאנּו צּוֵרנּו ְסַלח ָלנּו יֹוְצֵרנּו: 

שם

תהלים פו

לקט פסוקים
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נוהגים לומר פיוט זה בית בית ]בתחילה ש”ץ ואח”כ קהל, 

ומהבית השני הקהל מקדים את הש”ץ[.

ַוֲחפּוָרה  ה  ּבֹוׁשָ ה.  ּפֹוִרּיָ ֶגֶפן  ֲחלּוֵאי  ּתַ ָנא  ָפא  Ôר ָנא  ֵאל 

ָעִניָת  ׁשֶ ה. ֲעֵננּו ּכְ ה ְטִרּיָ ּכָ ַחת ּוִמּמַ ַ ה ִמּשׁ ָאֶלּנָ ְרָיּה. ּגְ ְוֻאְמַלל ּפִ

ה:  ַהר ַהּמֹוִרּיָ ְלַאְבָרָהם ָאִבינּו ּבְ

ִיְהיּו  ְוַאל  ֶגף  ִמּנֶ ל  ַהּצֵ ָחֹשּוף.  ְזרֹוַע  ּבִ דּוֵיי  ּפְ ָעם  ְגֵלי  ּדִ

ֲעֵננּו  ְכסֹוף.  ּתִ ָיֶדיָך  ה  ְלַמֲעׂשֵ ְקִריָאֵתנּו  ְוַתֲעֶנה  ּסּוף.  ְלׁשִ

ָעִניָת ַלֲאבֹוֵתינּו ַעל ַים סּוף:  ׁשֶ ּכְ

ר  יֹׁשֶ ֵכנּו ֵמֶאֶנף ּוְנֵחנּו ּבְ ב ַהּיֹום ָלנּו ְתַגל. ׇחׂשְ ְזכּות צּור ֻחּצַ

ֲעֵננּו  ַגל.  ֵעיֵנינּו  ּתֹוָרְתָך  ְוִלְמאֹור  ֻטְמָאֵתנּו  ַטֵהר  ל.  ַמְעּגָ

ל:  ְלּגָ ּגִ ַע ּבַ ָעִניָת ִליהֹוׁשֻ ׁשֶ ּכְ

ֶבר  ה ׁשֹוד ָוׁשֶ ּלֵ ן ָעקּוד ְוַהְצַמח ָלנּו ְתרּוָפה. ּכַ ָיּה ְרֵאה ֶדׁשֶ

ֲעֵננּו  רּוָפה.  ַהּצְ ִאְמָרְתָך  ֵמנּו  ְוַחּכְ ֵדנּו  ַלּמְ ְוסּוָפה.  ַסַער 

ה:  ְצּפָ ּמִ מּוֵאל ּבַ ָעִניָת ִלׁשְ ׁשֶ ּכְ

ֶמץ  ְוׁשֶ ֶתם  ִמּכֶ נּו  ַנּקֵ ְקֵמל.  ּתַ ַאל  יו  ָרׁשָ ׁשָ ֵמֶרֶחם  ֻמְתָמם 

ֲעֵננּו  ֵמל.  ִנּגָ ֲחָסֶדיָך  ְוָאְרחֹות  ָעה  ׁשֵ ְוִנּוָ ְסָעֵדנּו  ֵנָאֵמל.  ְולֹא 

ְרֶמל:  ַהר ַהּכַ הּו ּבְ ָעִניָת ְלֵאִלּיָ ׁשֶ ּכְ

ֵדנּו  ּפְּ ּוְמׁשּוָגה.  ָזדֹון  ר  ְוַכּפֵ ִים  ִמּמַ ָמׁשּוי  ֶצֶדק  ּבְ עֹוְדֵדנּו 

ה ְיׁשּוָעֵתנּו ּוַבֲעֹונֹוֵתינּו  ֹוָגה. ַצּוֵ ל ִנּס֫ הּוַמת ָמֶות ְוָאחֹור ּבַ ִמּמְ

ָגה:  ְמֵעי ַהּדָ ָעִניָת ְליֹוָנה ּבִ ׁשֶ ַאל ִנְתמֹוְגָגה. ֲעֵננּו ּכְ

י  עֹוֵרר ּכִ ֲעַמִים. ַרֲחֶמיָך ּתְ ת ִאיׁש ֲחִסיֶדָך ְזֹכר ִליַפת ּפַ ַ ְקֻדּשׁ

ף ׁשּוַלִים.  ֶקף ְלִיְרָאֶתָך ְולֹא ֵנָחׂשֵ ִכְפַלִים. ׁשּוֵבנּו ּתֹ ינּו ּבְ ֻלּקִ

ַלִים:  ירּוׁשָ לֹֹמה ְבנֹו ּבִ ָעִניָת ְלָדִוד ְוִלׁשְ ׁשֶ ֲעֵננּו ּכְ

ְוַעת צֹוֲעֶקיָך  ַמע ׁשַ ׁשְ עֹוִנים. ּתִ ת ִמּמְ ֲעֶנה ְלקֹוְרֶאיָך ְוַהְסּכֵ ּתַ

ִנים.  ַרֵחם ָאב ַעל ּבָ ֶניָך ּכְ ַרֵחם ַעל ּבָ ׁשֹוֵמַע ֶאל ֶאְביֹוִנים. ּתְ
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ים  ֲחִמׁשִּ ָהֵעץ  ַעל  ְוָתלּו  ר,  ְוֶאְסּתֵ ַכי  ְלׇמְרּדְ ָעִניָת  ׁשֶ ּכְ ֲעֵננּו 

ִנים: ָהָאב ִעם ַהּבָ

ַלח ָלנּו יֹוְצֵרנּו: Ôָחָטאנּו צּוֵרנּו ס

ִריִתי  ּבְ ֶאת  י  ְוָזַכְרּתִ ָאַמְרּתָ  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ָאבֹות  ִרית  ּבְ ָלנּו  ְזֹכר 

ַאְבָרָהם  ִריִתי  ּבְ ֶאת  ְוַאף  ִיְצָחק  ִריִתי  ּבְ ֶאת  ְוַאף  ַיֲעקֹוב 

ר  ֲאׁשֶ ּכַ ִראׁשֹוִנים  ִרית  ּבְ ָלנּו  ְזֹכר  ֶאְזּכֹור:  ְוָהָאֶרץ  ֶאְזּכֹור 

ר הֹוֵצאִתי אֹוָתם  ִרית ִראׁשֹוִנים ֲאׁשֶ י ָלֶהם ּבְ ָאַמְרּתָ ְוָזַכְרּתִ

ֲאִני  ֵלאלִֹהים  ָלֶהם  ִלְהיֹות  ַהּגֹוִים  ְלֵעיֵני  ִמְצַרִים  ֵמֶאֶרץ 

ְהיֹוָתם  ם ֹזאת ּבִ נּו ְוַאף ּגַ ִהְבַטְחּתָ ָמה ׁשֶ נּו ּכְ ה ִעּמָ יהוה: ֲעׂשֵ

ים ְלַכּלֹוָתם ְלָהֵפר  ים ְולֹא ְגַעְלּתִ ֶאֶרץ אֹוְיֵביֶהם לֹא ְמַאְסּתִ ּבְ

בּוֵתנּו ְוַרֲחֵמנּו  ב ׁשְ י ֲאִני יהוה ֱאלֵֹהיֶהם: ָהׁשֵ ם ּכִ ִריִתי ִאּתָ ּבְ

ְוִרֲחֶמָך  בּוְתָך  ׁשְ ֶאת  ֱאלֶֹהיָך  יהוה  ב  ְוׁשָ תּוב  ּכָ ׁשֶ ָמה  ּכְ

ֱאלֶֹהיָך  יהוה  ֱהִפיְצָך  ר  ֲאׁשֶ ים  ָהַעּמִ ל  ִמּכׇ ְצָך  ְוִקּבֶ ב  ְוׁשָ

ְקֵצה  ּבִ ֲחָך  ִנּדַ ִיְהֶיה  תּוב ִאם  ּכָ ָמה ׁשֶ ּכְ ֵחינּו  ִנּדָ ץ  ה: ַקּבֵ ּמָ ׁשָ

ְמֵחה  ֶחָך:  ִיּקָ ם  ָ ּוִמּשׁ ֱאלֶֹהיָך  יהוה  ְצָך  ְיַקּבֶ ם  ָ ִמּשׁ ָמִים  ָ ַהּשׁ

ֶעיָך  ׁשָ ּפְ ָכָעב  ָמִחיִתי  תּוב  ּכָ ׁשֶ ָמה  ּכְ ְוֶכָעָנן  ָעב  ּכָ ֵעינּו  ְפׁשָ

ֵעינּו  ְפׁשָ ְמֵחה  יָך:  ְגַאְלּתִ י  ּכִ ֵאַלי  ׁשּוָבה  ַחּטֹאֶתיָך  ְוֶכָעָנן 

ֶעיָך ְלַמֲעִני  ר ָאַמְרּתָ ָאֹנִכי ָאֹנִכי הּוא ֹמֶחה ְפׁשָ ֲאׁשֶ ְלַמַעְנָך ּכַ

ָמה  ֶמר ּכְ ֶלג ְוַכּצֶ ֶ ּשׁ ן ֲחָטֵאינּו ּכַ ְוַחּטֹאֶתיָך לֹא ֶאְזּכֹור: ַהְלּבֵ

ֲחָטֵאיֶכם  ִיְהיּו  ִאם  יהוה  יֹאַמר  ְכָחה  ְוִנּוָ ָנא  ְלכּו  תּוב  ּכָ ׁשֶ

ִיְהיּו:  ֶמר  ּצֶ ּכַ ַכּתֹוָלע  ימּו  ַיְאּדִ ִאם  ינּו,  ַיְלּבִ ֶלג  ֶ ּשׁ ּכַ ִנים  ָ ּשׁ ּכַ

י  ְוָזַרְקּתִ תּוב  ּכָ ׁשֶ ָמה  ּכְ ְוַטֲהֵרנּו  ְטהֹוִרים  ַמִים  ָעֵלינּו  ְזרֹק 

ל  ּוִמּכׇ ֻטְמֹאֵתיֶכם  ִמּכֹל  ם  ּוְטַהְרּתֶ ְטהֹוִרים  ַמִים  ֲעֵליֶכם 

ָמה  ִחיֵתנּו ּכְ ׁשְ ּלּוֵליֶכם ֲאַטֵהר ֶאְתֶכם: ַרֵחם ָעֵלינּו ְוַאל ּתַ ּגִ

ִחיֶתָך  ָך ְולֹא ַיׁשְ י ֵאל ַרחּום יהוה ֱאלֶֹהיָך לֹא ַיְרּפְ תּוב. ּכִ ּכָ ׁשֶ

לקט בקשות 

ופסוקים
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ע ָלֶהם: מֹול ֶאת  ּבַ ר ִנׁשְ ִרית ֲאֹבֶתיָך ֲאׁשֶ ח ֶאת ּבְ ּכַ ְולֹא ִיׁשְ

תּוב ּוָמל יהוה ֱאלֶֹהיָך  ּכָ ָמה ׁשֶ ֶמָך ּכְ ְלָבֵבנּו ְלַאֲהָבה ֶאת ׁשְ

ׇכל  ֶאת ְלָבְבָך ְוֶאת ְלַבב ַזְרֶעָך ְלַאֲהָבה ֶאת יהוה ֱאלֶֹהיָך ּבְ

ֵתנּו  ׁשָ ַבּקָ ּבְ ָלנּו  ֵצא  ִהּמָ יָך:  ַחּיֶ ְלַמַען  ָך  ַנְפׁשְ ּוְבׇכל  ְלָבְבָך 

י  ם ֶאת יהוה ֱאלֶֹהיָך ּוָמָצאָת ּכִ ָ ם ִמּשׁ ּתֶ ׁשְ תּוב ּוִבּקַ ּכָ ָמה ׁשֶ ּכְ

ָך  ִביֵאנּו ֶאל ַהר ׇקְדׁשֶ ָך: ּתְ ׇכל ְלָבְבָך ּוְבׇכל ַנְפׁשֶ ּנּו ּבְ ִתְדְרׁשֶ

ֶאל  ַוֲהִביאֹוִתים  תּוב  ּכָ ׁשֶ ָמה  ּכְ ֶתָך  ִפּלָ ּתְ ֵבית  ּבְ ֵחנּו  ּמְ ְוׂשַ

ְוִזְבֵחיֶהם  ִתי עֹולֹוֵתיֶהם  ִפּלָ ּתְ ֵבית  ּבְ ים  ְחּתִ ּמַ ְוׂשִ י  ׇקְדׁשִ ַהר 

ים: ֵרא ְלׇכל ָהַעּמִ ה ִיּקָ ִפּלָ ית ּתְ י ֵביִתי ּבֵ ִחי ּכִ ְלָרצֹון ַעל ִמְזּבְ

נוהגים לפתוח את ארון הקודש, 

ולומר את חמשת המשפטים הבאים פסוק בפסוק, ש”ץ וקהל:

ָעֵלינּו,  ְוַרֵחם  חּוס  ֱאלֵֹהינּו,  יהוה  קֹוֵלנּו  ַמע  ׁשְ

ֵתנּו. ִפּלָ ַרֲחִמים ּוְבָרצֹון ֶאת ּתְ ל ּבְ ְוַקּבֵ

ֶקֶדם: ׁש ָיֵמינּו ּכְ יֵבנּו יהוה ֵאֶליָך ְוָנׁשּוָבה, ַחּדֵ ֲהׁשִ

יָנה ֲהִגיֵגנּו: ֲאָמֵרינּו ַהֲאִזיָנה יהוה, ּבִ֫

ח  ּקַ ּתִ ַאל  ָך  ׇקְדׁשְ ְורּוַח  ָפֶניָך,  ִמּלְ ִליֵכנּו  ׁשְ ּתַ ַאל 

ּנּו:  ִמּמֶ

ַעְזֵבנּו: ְכלֹות ּכֵֹחנּו ַאל ּתַ ִליֵכנּו ְלֵעת ִזְקָנה, ּכִ ׁשְ ַאל ּתַ

נּו  ִעּמָ ה  ֲעׂשֵ נּו:  ִמּמֶ ְרַחק  ּתִ ַעְזֵבנּו יהוה, ֱאלֵֹהינּו ַאל  ּתַ ַאל 

נּו  ה יהוה ֲעַזְרּתָ י ַאּתָ אֹות ְלטֹוָבה, ְוִיְראּו ֹשֹוְנֵאינּו ְוֵיֹבׁשּו ּכִ

ה ַתֲעֶנה ֲאֹדָני ֱאלֵֹהינּו:  י ְלָך יהוה הֹוָחְלנּו, ַאּתָ נּו: ּכִ ְוִנַחְמּתָ

צּוֵרנּו  יהוה  ְלָפֶניָך,  נּו  ִלּבֵ ְוֶהְגיֹון  ִפינּו  ִאְמֵרי  ְלָרצֹון  ִיְהיּו 

ְוגֹוֲאֵלנּו:

סוגרים את ארון הקודש.
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י וידו

ְוַאל  ֵתנּו  ִפּלָ ּתְ ְלָפֶניָך  בֹוא  ּתָ ֲאבֹוֵתינּו,  ֵואלֵֹהי  ֱאלֵֹהינּו 

ֶרף לֹוַמר  י ֹע֫ י ָפִנים ּוְקׁשֵ ֵאין ָאנּו ַעּזֵ ֵתנּו, ׁשֶ ִחּנָ ם ִמּתְ ְתַעּלַ ּתִ

יִקים ֲאַנְחנּו ְולֹא  ְלָפֶניָך יהוה ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו ַצּדִ

ָחָטאנּו, ֲאָבל ֲאַנְחנּו ַוֲאבֹוֵתינּו ָחָטאנּו.

ֶהֱעִוינּו,  ִפי,  ֹד֫ ְרנּו  ּבַ ּדִ ַזְלנּו,  ּגָ ַגְדנּו,  ּבָ ְמנּו,  ָאׁשַ
ָיַעְצנּו  ֶקר,  ׁשֶ ָטַפְלנּו  ָחַמְסנּו,  ַזְדנּו,  ְענּו,  ְוִהְרׁשַ
ָעִוינּו,  ָסַרְרנּו,  ִנַאְצנּו,  ָמַרְדנּו,  ַלְצנּו,  ְבנּו,  ּזַ ּכִ ָרע, 

ַחְתנּו,  ׁשִ ְענּו,  ָרׁשַ ֹעֶרף,  ינּו  ִ ִקּשׁ ָצַרְרנּו,  ְענּו,  ׁשַ ּפָ
ְענּו. ְעּתָ ִעינּו, ּתִ ַעְבנּו, ּתָ ּתִ

ה  ָוה ָלנּו, ְוַאּתָ ֶטיָך ַהּטֹוִבים ְולֹא ׁשָ֫ ּפָ ׁשְ ְצֹוֶתיָך ּוִמּמִ ַסְרנּו ִמּמִ

ְענּו: יָת, ַוֲאַנְחנּו ִהְרׁשָ י ֱאֶמת ָעׂשִ א ָעֵלינּו, ּכִ ל ַהּבָ יק ַעל ּכׇ ַצּדִ

ֶרְך  נּו ַלֲעֹזב ּדֶ ִלּבֵ ְענּו, ְוֵתן ּבְ ְענּו ָלֵכן לֹא נֹוׁשָ ְענּו ּוָפׁשַ ִהְרׁשַ

ע  ָרׁשָ ַיֲעֹזב  ְנִביֶאָך  ַיד  ַעל  תּוב  ּכָ ּכַ ע,  ֶיׁשַ ָלנּו  ְוִחיׁש  ע  ֶרׁשַ

ֹבָתיו ְוָיֹשב ֶאל יהוה ִויַרֲחֵמהּו ְוֶאל  ְרּכֹו ְוִאיׁש ָאֶון ַמְחׁשְ ּדַ

ה ִלְסלַֹח: י ַיְרּבֶ ֱאלֵֹהינּו ּכִ

ִני:  רֹות ַנּקֵ ְסּתָ ִגיאֹות ִמי ָיִבין ִמּנִ יַח ִצְדֶקָך ָאַמר ְלָפֶניָך ׁשְ ׁשִ Ôמ

ל ֻטְמאֹוֵתינּו,  ֵעינּו ְוַטֲהֵרנּו ִמּכׇ ׁשָ ל ּפְ נּו יהוה ֱאלֵֹהינּו ִמּכׇ ַנּקֵ

ְנִביֶאָך  ַיד  ַעל  תּוב  ּכָ ּכַ ְוַטֲהֵרנּו,  ְטהֹוִרים  ַמִים  ָעֵלינּו  ּוְזרֹק 

ֻטְמאֹוֵתיֶכם  ִמּכֹל  ם  ּוְטַהְרּתֶ ְטהֹוִרים  ַמִים  ֲעֵליֶכם  י  ְוָזַרְקּתִ

ָך ְוַנֲחָלְתָך, ְרֵעֵבי טּוְבָך,  ּלּוֵליֶכם ֲאַטֵהר ֶאְתֶכם: ַעּמְ ל ּגִ ּוִמּכׇ

י ַליהוה ֱאלֵֹהינּו  ירּו ְוֵיְדעּו ּכִ ֶעָך, ַיּכִ ֵאֵבי ִיׁשְ ָך, ּתְ ְצֵמֵאי ַחְסּדֶ

ִליחֹות: ָהַרֲחִמים ְוַהּסְ

יהוה  ֶמָך.  ׁשְ ִנְקָרא  נּו  ּבָ ֶמָך.  ׁשְ ַחּנּון  ֵאל  ֶמָך.  ׁשְ ַרחּום  ֵאל 

ֶמָך: ה ְלַמַען ׁשְ ֲעׂשֵ

נחמיה ט

ישעיה נה

תהלים יט

יחזקאל לו

ירמיה יד
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ִריָתְך.  ה ְלַמַען ּבְ ְך. ֲעׂשֵ ה ְלַמַען ֲאִמּתָ ֲעׂשֵ

ָך.  ְדָלָך ְוִתְפַאְרּתָ ה ְלַמַען ּגׇ ֲעׂשֵ

ה ְלַמַען הֹוָדְך.  ָתְך. ֲעׂשֵ ה ְלַמַען ּדָ ֲעׂשֵ

ְך.  ה ְלַמַען ַחְסּדָ ה ְלַמַען ִזְכָרְך. ֲעׂשֵ ה ְלַמַען ִועּוָדְך. ֲעׂשֵ ֲעׂשֵ

ה ְלַמַען ִיחּוָדְך.  ה ְלַמַען טּוָבְך. ֲעׂשֵ ֲעׂשֵ

ה ְלַמַען ִלּמּוָדְך.  בֹוָדְך. ֲעׂשֵ ה ְלַמַען ּכְ ֲעׂשֵ

ה ְלַמַען ִנְצָחְך.  ה ְלַמַען ַמְלכּוָתְך. ֲעׂשֵ ֲעׂשֵ

ֵאָרְך.  ּפְ ְלַמַען  ה  ֲעׂשֵ ְך.  ֻעּזָ ְלַמַען  ה  ֲעׂשֵ סֹוָדְך.  ְלַמַען  ה  ֲעׂשֵ

ה ְלַמַען ְקֻדשָתְך.  ה ְלַמַען ִצְדָקָתְך. ֲעׂשֵ ֲעׂשֵ

ִכיָנָתְך.  ה ְלַמַען ׁשְ ים. ֲעׂשֵ ה ְלַמַען ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ֲעׂשֵ

ָתְך. ִהּלָ ה ְלַמַען ּתְ ֲעׂשֵ

ה ְלַמַען אֹוֲהֶביָך ׁשֹוְכֵני ָעָפר.  ֲעׂשֵ

ה ְלַמַען ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעֹקב.  ֲעׂשֵ

ה ְוַאֲהרֹן.  ה ְלַמַען ֹמׁשֶ ֲעׂשֵ

לֹֹמה.  ִוד ּוׁשְ ה ְלַמַען ּדָ ֲעׂשֵ

ָך.  ַלִים ִעיר ׇקְדׁשֶ ה ְלַמַען ְירּוׁשָ ֲעׂשֵ

בֹוֶדָך.  ן ּכְ ּכַ ה ְלַמַען ִצּיֹון ִמׁשְ ֲעׂשֵ

ֶחָך.  ה ְלַמַען ֲהִריסּות ִמְזּבְ ְממֹות ֵהיָכֶלָך. ֲעׂשֵ ה ְלַמַען ׁשִ ֲעׂשֵ

ָך.  ם ׇקְדׁשֶ ה ְלַמַען ֲהרּוִגים ַעל ׁשֵ ֲעׂשֵ

ה ְלַמַען ְטבּוִחים ַעל ִיחּוֶדָך.  ֲעׂשֵ

ֶמָך.  ִים ַעל ִקּדּוׁש ׁשְ ֵאי ָבֵאׁש ּוַבּמַ ה ְלַמַען ּבָ ֲעׂשֵ

ּלֹא ָחְטאּו.  ַדִים ׁשֶ ה ְלַמַען יֹוְנֵקי ׁשָ ֲעׂשֵ

עּו.  ׁשְ ּלֹא ּפָ מּוֵלי ָחָלב ׁשֶ ה ְלַמַען ּגְ ֲעׂשֵ

ן.  ית ַרּבָ ל ּבֵ ינֹוקֹות ׁשֶ ה ְלַמַען ּתִ ֲעׂשֵ

יֵענּו: ה ְלַמַעְנָך ְוהֹוׁשִ ה ְלַמַעְנָך ִאם לֹא ְלַמֲעֵננּו. ֲעׂשֵ ֲעׂשֵ
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ֲעֵננּו יהוה ֲעֵננּו. ֲעֵננּו ֱאלֵֹהינּו ֲעֵננּו.

ֲעֵננּו.  ּגֹוֲאֵלנּו  ֲעֵננּו  ֲעֵננּו.  ּבֹוְרֵאנּו  ֲעֵננּו  ֲעֵננּו.  ָאִבינּו  ֲעֵננּו 

ָוִתיק  ֲעֵננּו  ֲעֵננּו.  ֱאָמן  ַהּנֶ ָהֵאל  ֲעֵננּו  ֲעֵננּו.  נּו  ּדֹוְרׁשֵ ֲעֵננּו 

ם ֲעֵננּו. ֲעֵננּו  ר ֲעֵננּו. ֲעֵננּו ַחי ְוַקּיָ ְוָחִסיד ֲעֵננּו. ֲעֵננּו ַזְך ְוָיׁשָ

ָעִסים  טֹוב ּוֵמִטיב ֲעֵננּו. ֲעֵננּו יֹוֵדַע ֶיֶצר ֲעֵננּו. ֲעֵננּו ּכֹוֵבׁש ּכְ

ָלִכים  ֲעֵננּו. ֲעֵננּו לֹוֵבׁש ְצָדקֹות ֲעֵננּו. ֲעֵננּו ֶמֶלְך ַמְלֵכי ַהּמְ

ֲעֵננּו.  ּומֹוֵחל  סֹוֵלַח  ֲעֵננּו  ֲעֵננּו.  ב  ּגָ ְוִנׂשְ נֹוָרא  ֲעֵננּו  ֲעֵננּו. 

יל ֲעֵננּו. ֲעֵננּו  ֵעת ָצָרה ֲעֵננּו. ֲעֵננּו ּפֹוֶדה ּוַמּצִ ֲעֵננּו עֹוֶנה ּבְ

ַרחּום  ֲעֵננּו  ֲעֵננּו.  ְלקֹוְרָאיו  ָקרֹוב  ֲעֵננּו  ֲעֵננּו.  ר  ְוָיׁשָ יק  ַצּדִ

ּתֹוֵמְך  ֲעֵננּו  ֲעֵננּו.  ֶאְביֹוִנים  ֶאל  ׁשֹוֵמַע  ֲעֵננּו  ֲעֵננּו.  ְוַחּנּון 

ִמיִמים ֲעֵננּו. ּתְ

ֲעֵננּו ֱאלֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו ֲעֵננּו. ֲעֵננּו ֱאלֵֹהי ַאְבָרָהם ֲעֵננּו. 

ַחד ִיְצָחק ֲעֵננּו. ֲעֵננּו ֲאִביר ַיֲעֹקב ֲעֵננּו. ֲעֵננּו  ֲעֵננּו ּפַ

ֲעֵננּו.  הֹות  ִאּמָ ב  ּגַ ִמׂשְ ֲעֵננּו  ֲעֵננּו.  ָבִטים  ְ ַהּשׁ ֶעְזַרת 

ה ִלְכֹעס ֲעֵננּו. ֲעֵננּו ַרְך ִלְרצֹות ֲעֵננּו. ֲעֵננּו  ֲעֵננּו ָקׁשֶ

ֲעֵננּו.  ְיתֹוִמים  ֲאִבי  ֲעֵננּו  ֲעֵננּו.  ָרצֹון  ֵעת  ּבְ עֹוֶנה 

ן ַאְלָמנֹות ֲעֵננּו: ּיַ ֲעֵננּו ּדַ

הּוא ַיֲעֵננּו.  ה   ַהר ַהּמֹוִרּיָ ָעָנה ְלַאְבָרָהם ָאִבינּו ּבְ ִמי ׁשֶ

ַח  ְזּבֵ י ַהּמִ ּבֵ ֱעַקד ַעל ּגַ ּנֶ ׁשֶ נֹו ּכְ ָעָנה ְלִיְצָחק ּבְ ִמי ׁשֶ

הּוא ַיֲעֵננּו.   

הּוא ַיֲעֵננּו.  ֵבית ֵאל  ָעָנה ְלַיֲעֹקב ּבְ ִמי ׁשֶ

הּוא ַיֲעֵננּו.  ֵבית ָהֲאסּוִרים   ָעָנה ְליֹוֵסף ּבְ ִמי ׁשֶ

הּוא ַיֲעֵננּו.  ָעָנה ַלֲאבֹוֵתינּו ַעל ַים סּוף,   ִמי ׁשֶ

הּוא ַיֲעֵננּו.  חֹוֵרב,   ה ּבְ ָעָנה ְלֹמׁשֶ ִמי ׁשֶ

הּוא ַיֲעֵננּו.  ה,   ְחּתָ ּמַ ָעָנה ְלַאֲהרֹן ּבַ ִמי ׁשֶ
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הּוא ַיֲעֵננּו.  קּומֹו ִמּתֹוְך ָהֵעָדה   ָעָנה ְלִפיְנָחס ּבְ ִמי ׁשֶ

הּוא ַיֲעֵננּו.  ל   ְלּגָ ּגִ ַע ּבַ ָעָנה ִליהֹוׁשֻ ִמי ׁשֶ

הּוא ַיֲעֵננּו.  ה   ְצּפָ ּמִ מּוֵאל ּבַ ָעָנה ִלׁשְ ִמי ׁשֶ

הּוא ַיֲעֵננּו.  ָלִים   ירּוׁשָ לֹֹמה ְבנֹו ּבִ ָעָנה ְלָדִוד ּוׁשְ ִמי ׁשֶ

הּוא ַיֲעֵננּו.  ְרֶמל   ַהר ַהּכַ הּו ּבְ ָעָנה ְלֵאִלּיָ ִמי ׁשֶ

הּוא ַיֲעֵננּו.  יִריחֹו   ע ּבִ ָעָנה ֶלֱאִליׁשָ ִמי ׁשֶ

הּוא ַיֲעֵננּו.  ָגה   ְמֵעי ַהּדָ ָעָנה ְליֹוָנה ּבִ ִמי ׁשֶ

הּוא ַיֲעֵננּו.  ׇחְליֹו   הּו ֶמֶלְך ְיהּוָדה ּבְ ָעָנה ְלִחְזִקּיָ ִמי ׁשֶ

תֹוְך  ֵאל ַוֲעַזְרָיה ּבְ ָעָנה ַלֲחַנְנָיה ִמיׁשָ ִמי ׁשֶ

הּוא ַיֲעֵננּו.  ן ָהֵאׁש   ְבׁשַ ּכִ

הּוא ַיֲעֵננּו.  ֹגב ָהֲאָריֹות   ָעָנה ְלָדִנּיֵאל ּבְ ִמי ׁשֶ

הּוא ַיֲעֵננּו.  יָרה   ן ַהּבִ ׁשּוׁשַ ר ּבְ ַכי ְוֶאְסּתֵ ָעָנה ְלׇמְרּדְ ִמי ׁשֶ

הּוא ַיֲעֵננּו.  ּגֹוָלה   ָעָנה ְלֶעְזָרא ּבַ ִמי ׁשֶ

יִקים ְוַהֲחִסיִדים  ּדִ ָעָנה ְלׇכל ַהּצַ ִמי ׁשֶ

הּוא ַיֲעֵננּו.  ִרים  ׁשָ ִמיִמים ְוַהּיְ ְוַהּתְ

א  ִלּבָ ִלְתִביֵרי  ְדָעֵני  ַרֲחָמָנא  ֲעֵניָנן.  י  ַלֲעִנֵיּ ְדָעֵני  ַרֲחָמָנא 

ֲעֵניָנן.  ַרֲחָמָנא  ֲעֵניָנן.  יֵכי רּוָחא  ְלַמּכִ ְדָעֵני  ַרֲחָמָנא  ֲעֵניָנן. 

ְרַחם  ַרֲחָמָנא  ִזיב.  ׁשְ ַרֲחָמָנא  רֹק.  ּפְ ַרֲחָמָנא  חּוס.  ַרֲחָמָנא 

ֲעָגָלא ּוִבְזַמן ָקִריב: א ּבַ ּתָ ֲעָלן, ַהׁשְ

אבינו מלכנו )עמ’ 86(, נפילת אפים )בשני וחמישי גם ’והוא רחום’ וכו’( 

והמשך התפילה.

ַרֲחָמָנא וכו’ - ה’ העונה לעניים עננו, ה’ העונה לשבורי לב עננו, ה’ העונה לשפלי 
רוח עננו, ה’ עננו, ה’ חוס, ה’ ְגאל, ה’ הצל, ה’ רחם עלינו, עתה במהרה ובזמן קרוב. 
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י ַרּבּו ֲעֹוֵנינּו: נּו ּכִ ִגינּו, ְמַחל ָלנּו ַמְלּכֵ נּו ׁשָ ְלּתֵ רֹב ִאּוַ י ּבְ ְסַלח ָלנּו ָאִבינּו ּכִ

י”ג מידות

ׁשּוָבה  ה, ּוַבַעל ָהַרֲחִמים ִנְקֵראָת, ְוֶדֶרְך ּתְ ִים ַאּתָ ֵאל ֶאֶרְך ַאּפַ

ְזּכֹר ַהּיֹום ּוְבׇכל יֹום ְלֶזַרע  ת ַרֲחֶמיָך ַוֲחָסֶדיָך ּתִ ֻדּלַ הֹוֵריָת, ּגְ

ַעל ָהַרֲחִמים.  ה הּוא ּבַ י ַאּתָ ַרֲחִמים, ּכִ ֶפן ֵאֵלינּו ּבְ ְיִדיֶדיָך. ּתֵ֫

ֶדם.  ֫ ִמּקֶ ֶלָעָנו  הֹוַדְעּתָ  ּכְ ם,  ְנַקּדֵ ֶניָך  ּפָ ה  ּוִבְתִפּלָ ַתֲחנּון  ּבְ

ָנֶפיָך ֶנְחֶסה  תּוב. ּוְבֵצל ּכְ תֹוָרְתָך ּכָ מֹו ּבְ ָך ׁשּוב, ּכְ ֵמֲחרֹון ַאּפְ

ע ְוִתְמֶחה  ׁשַ ֲעֹבר ַעל ּפֶ ָעָנן. ּתַ ֶרד יהוה ּבֶ יֹום ַוּיֵ ְוִנְתלֹוָנן, ּכְ

יב ֶמּנּו  ְוָעֵתנּו ְוַתְקׁשִ ֲאִזין ׁשַ ם. ּתַ ב ִעּמֹו ׁשָ ְתַיּצֵ יֹום ַוּיִ ם, ּכְ ָאׁשָ

ם ֶנֱאַמר~  ם יהוה, ְוׁשָ ְקָרא ְבׁשֵ יֹום ַוּיִ ַמֲאָמר, ּכְ

ְקָרא ָניו, ַוּיִ ֲעֹבר יהוה ַעל ּפָ ַוּיַ

ְוַרב  ִים  ַאּפַ ֶאֶרְך  ְוַחּנּון,  ַרחּום  ֵאל  יהוה,  יהוה, 

ע  א ָעֹון ָוֶפׁשַ ֶסד ָלֲאָלִפים, ֹנׂשֵ ֶסד ֶוֱאֶמת: ֹנֵצ֮ר ֶח֫ ֶח֫

אֵתנּו  ּוְלַחּטָ ַלֲעֹוֵננּו  ְוָסַלְחּתָ  ה:  ְוַנּקֵ ָאה,  ְוַחּטָ

ָלנּו  ְמַחל  ָחָטאנּו,  י  ּכִ ָאִבינּו  ָלנּו  ְסַלח  נּו:  ּוְנַחְלּתָ֫

ח, ְוַרב  ה ֲאֹדָני טֹוב ְוַסּלָ י ַאּתָ ְענּו. ּכִ י ָפׁשָ נּו ּכִ ַמְלּכֵ

ֶחֶסד ְלׇכל ֹקְרֶאיָך:

ְוָעֵתנּו.  ׁשַ ַמע  ַוּיׁשְ ֵאֵלינּו  ט  ַוּיֵ ינּו ֶאל יהוה  ִקּוִ ה  ַקּוֹ

ּוְלִזְכְרָך  ְמָך  ְלׁשִ ינּוָך  ִקּוִ יהוה  ֶטיָך  ּפָ ִמׁשְ ֹאַרח  ַאף 

ֲאַות ָנֶפׁש: ּתַ

שמות לד

שם

תהלים פו

ישעיה כו

ֲאַות ָנֶפׁש – תקוותנו. ּתַ
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ַרֵחם יהוה ָעֵלינּו. ַליהוה ַהְיׁשּוָעה,  ן ּתְ ִנים ּכֵ ַרֵחם ָאב ַעל ּבָ ּכְ

ָלנּו  ב  ּגָ ִמׂשְ נּו,  ִעּמָ ְצָבאֹות  יהוה  ָלה:  ּסֶ ִבְרָכֶתָך,  ָך  ַעּמְ ַעל 

ְך:  ֵרי ָאָדם ּבֹוֵטַח ּבָ ֱאלֵֹהי ַיֲעֹקב, ֶסָלה: יהוה ְצָבאֹות ַאׁשְ

ֶלְך ַיֲעֵננּו ְביֹום ׇקְרֵאנּו: יָעה, ַהּמֶ יהוה הֹוׁשִ

ר  ָך, ְוַכֲאׁשֶ ֹגֶדל ַחְסּדֶ ה ּכְ ש”ץ: ְסַלח ָנא ַלֲעֹון ָהָעם ַהּזֶ

ם ֶנֱאַמר~ ה, ְוׁשָ ְצַרִים ְוַעד ֵהּנָ ה ִמּמִ אָת ָלָעם ַהּזֶ ָנׂשָ

ְדָבֶרָך: י ּכִ קהל ואח”כ ש”ץ: ַוּיֹאֶמר יהוה ָסַלְחּתִ

ׁשֹוְממֹוֵתינּו  ּוְרֵאה  ֵעיֶניָך  ַקח  ּפְ ָמע,  ּוׁשְ ׇאְזְנָך  ֱאלַֹהי  ה  ַהּטֵ

י לֹא ַעל ִצְדקֹוֵתינּו ֲאַנְחנּו  ְמָך ָעֶליָה, ּכִ ר ִנְקָרא ׁשִ ְוָהִעיר ֲאׁשֶ

ֲאֹדָני  ים:  ָהַרּבִ ַרֲחֶמיָך  ַעל  י  ּכִ ְלָפֶניָך  ֲחנּוֵנינּו  ּתַ יִלים  ַמּפִ

ַאַחר,  ּתְ ַאל  ה  ַוֲעׂשֵ יָבה  ַהְקׁשִ ֲאֹדָני  ְסָלָחה,  ֲאֹדָני  ָמָעה,  ׁשְ

ָך: ְמָך ִנְקָרא ַעל ִעיְרָך ְוַעל ַעּמֶ י ׁשִ ְלַמַעְנָך ֱאלַֹהי, ּכִ

ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו. 

קּום ָעֵלינּו ִחיל ֲאָחַזְתנּו ִלְרֹעד.  ָאָדם ּבְ

ְלנּו ִלְמֹעד.  ׁשַ ְמַעט ּכָ חֹו ְלַמְלכּות ָחֵנף ּכִ ּפְ ִהְסּתַ ּבְ

ִלי ִמְסֹעד.  ֵתל ְוָחִריץ ּבְ ְמרּו ְלׇמְכֵרנּו ּכְ ּגָ

ָרֵאל עֹוד: ם ִיׂשְ ֵכר ׁשֵ ָאְמרּו ְלכּו ְוַנְכִחיֵדם ִמּגֹוי ְולֹא ִיּזָ

רֹום ְקָראִתיָך אֹוְיַבי ָלֹקב.  ּלּו֮ ֵעיַני ַלּמָ ּדַ

ם ִלְרֹקב.  ָאר ּוְמֵחה ׁשֵ ם ּוׁשְ ַהְכֵרת ׁשֵ

לּו ַלֲעֹקב.  ר ִנּכְ ִנְכֵליֶהם ֲאׁשֶ ְוֹצר צֹוְרַרי ּבְ

ּה ְולֹא ָיִבין ֱאלֵֹהי ַיֲעֹקב:  ַוּיֹאְמרּו לֹא ִיְרֶאה ָיּ

תהלים ג

שם מו

שם פד

שם כ

במדבר יד

דניאל ט

ְמרּו  חֹו וכו’ – כאשר התחבר לאחשוורוש. ּגָ ּפְ ִהְסּתַ ָאָדם – המן. ִחיל – פחד. ּבְ
ֵתל וכו’ – בשיתוף פעולה.  – החליטו. ּכְ

ָאר – משפחות האויבים. ַלֲעֹקב -  ּוׁשְ ם  ּלּו – התרוממו. ָלֹקב – לקלל. ׁשֵ ּדַ
לשקר. 
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ב ְלַכּלֹוָתם.  ה ְולֹא ִמּלֵ ּגֶ ה ַוּיַ ְזרּוִיים ִעּנָ

ַעת ְלַהֲחלֹוָתם.  ֲהָסַרת ַטּבַ ם ּבַ בּו ְלָפִנים ְוִרּדָ ָח֫

ָברֹו ֵהִקים ְלֵעיֵני ַהּגֹוִים ְלַהֲעלֹוָתם.  טֹוב ּדְ

ים ְלַכּלֹוָתם:  ים ְולֹא ְגַעְלּתִ ֶאֶרץ אֹוְיֵביֶהם לֹא ְמַאְסּתִ ּבְ

ס.  ר ּוְמֻהּדָ ע ֶרֶמז ַהּקֹורֹות ְלַעם ְמֻעּפָ ִיּדַ

ס.  רֹור ְמֻפְרּדָ יר ּוׇמר ּדְ ר ַאְסּתִ ָתב ַהְסּתֵ ּכְ

ס.  ָרת ֲהִמן ָהֵעץ ֻקְנּדָ ח� ּבֹות ָהָמן ִמּמָ ִלׁשְ

ד ַיֲעֶלה ֲהַדס:  ְרּפַ ֲעצּוץ ַיֲעֶלה ְברֹוׁש ְוַתַחת ַהּסִ ַחת ַהּנַ ּתַ

ְטָנה ָוֶעֶצב.  ַתב ׂשִ ֶקר ּכָ ַבר ׁשֶ יב ְדּ ַמְקׁשִ

ִמְנַין ֶקֶצב.  ָטָעה ּבְ ָרד ּכְ ִבְגֵדי ׂשְ ף ּבְ ִנְתַעּטֵ

ֲחֵצב.  ית ַהּמַ ֵלי ּבֵ ׁשֹוִנים ּכְ ׁש ּבְ ּמֵ ּתַ ר ְלִהׁשְ ַסּדַ

ב:  תֹוָכם ְלִהְתַיּצֵ ָטן ּבְ ֹבא ַגם ַהׂשָּ ַוּיָ

ַבח ׇעְכָרם.  ׇאְכָלם ִמּזֶ ן ּבְ ׁשּוׁשָ ְמְצִאים ּבְ ַעם ַהּנִ

ַיד נֹוֵתן ִמְכָרם.  יָרם ּבְ ִטיָנם ּוְלַהְסּגִ יו ְלַהׂשְ ַער ּפִ ּפָ

ְבָרם.  ד ׂשִ ֶרת ְלַאּבֵ ים ִלְכּתֹב ִאּגֶ צּור ִהְסּכִ

ֱאנֹוׁש ִזְכָרם:  יָתה ֵמּ ּבִ י ַאְפֵאיֶהם ַאׁשְ ָאַמְרּתִ  

ב וכו’  ְזרּוִיים וכו’ – ה’ החליט לפגוע בעם ישראל המפוזרים בגלות. ְולֹא ִמּלֵ
ם – הוכיח  - ה’ לא חשב לכלותם באמת, כמו שהם עבדו ע”ז רק כלפי חוץ. ְוִרּדָ
ר  ע וכו’ – ה’ רמז מראש למה שיקרה בדור זה. ְלַעם ְמֻעּפָ אותם. טֹוב – ה’. ִיּדַ

רמזים   – רֹור  ּדְ ּוׇמר  יר  ַאְסּתִ ר  ַהְסּתֵ בעפר.  שנדרס  ישראל  לעם   – ס  ּוְמֻהּדָ
ּבֹת ָהָמן וכו’ – עוד שני  ס – פרי שגדל בפרדס. ִלׁשְ בתורה לתקופה זו. ְמֻפְרּדָ

ס – עץ  ֻקְנּדָ רמזים, שביתת המן עם הכניסה לארץ, ושאלת ה’ לאדם הראשון. 

ף  יב וכו’ – אחשוורוש. ִנְתַעּטֵ תקוע באדמה עליו תלו את המן למחרת. ַמְקׁשִ

וכו’ – אחשוורוש לבש בגדי כהן גדול והשתמש בכלי המקדש במשתה כי טעה 
שרוצה  מי   – ׇעְכָרם  המקדש.  בית   - ֲחֵצב  ַהּמַ ית  ּבֵ תימשך.  שהגלות  וחשב 

ְבָרם – תקוותם. ַאְפֵאיֶהם – אשמיד  יו – השטן נגדם. ׂשִ ַער ּפִ להשמידם. ּפָ

אותם. 
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ְצָעָקה.  יּון ּבִ ֵרת ַמר ִיְבּכָ ָ ים ַמְלֲאֵכי ַהּשׁ ְקדֹוׁשִ

ֵפר ְלַהְרִחיָקה.  ִרית ְוַאל ּתָ ט ַלּבְ ַרחּום ַהּבֵ

ְגֵדי ַאְלְמנּות ּומּוָעָקה.  ׁש ּבִ ְלּבַ ה ַוּתִ ְמָעה מֹוָרׁשָ ׁשָ

ָקה:  ֶלְך ָהלֹוְך ְוָזָע֫ ּה ַוּתֵ ם ָיָדּה ַעל רֹאׁשָ ׂשֶ ַוּתָ

ת.  ְחּבֹׁשֶ ׇמְתָניו ּתַ ק ּבְ ם ֵאזֹור ׂשַ י ׂשָ ּבִ ׁשְ ּתִ

ת.  לֹׁשֶ ל ָאבֹות ׁשְ ֵני ַמְכּפֵ ִמֵהר ְוהֹוִדיַע ְיׁשֵ

ת.  ֵ ם ְלִהְתַעּשׁ ָך ִנְרּדָ ָנַח֮ץ ְלרֹוֶעה ַמה ּלְ

ת:  ֵ קּום ְקָרא ֶאל ֱאלֶֹהיָך אּוַלי ִיְתַעּשׁ

ר.  ן ִסּפֵ ה ְלִבְלׁשָ ר ַנֲעׂשָ חֹוַתם ִטיט ֲאׁשֶ

ַעס ְלָהֵפר.  ֵזָרה ּכַ יְנֵוה ָלְמדּו ְלַאַחר ּגְ ִמּנִ

ֶפר.  ית ַהּסֵ ְלתֹות ּבֵ יׁש ּדַ ן ִקיׁש ִהּקִ ּבֶ

ב ַעל ָהֵאֶפר:  ׁשֶ ק ַוּיֵ ַוְיַכס ׂשַ

ִנים.  ה ָצִמים ּוֻמְכּפָ לֹׁשָ ינֹוקֹות ְלָפָניו ָיִמים ׁשְ ץ ּתִ ִרּבֵ

ִנים.  קֹול ַיֲעֹקב ַלֲחלֹׁש ְיֵדי ַעז ּפָ ּבְ

יֵלִני ֵמֶעְלּבֹוִנים.  ָיָדיו ֱאמּוָנה ָלֵאל ַהּצִ

ִנים:  ִני ֵאם ַעל ּבָ ן ָיבֹוא ְוִהּכַ ּפֶ

ַני.  ֵני ֵאיָתַני ְוַרּבָ ה ּבְ ה ֵאּלֶ ה ּוִמּזֶ ה ֵאּלֶ ִמּזֶ

ְוָעָתם ֶאל יהוה.  ַעל ׁשַ ם ָצֲעקּו ַוּתַ ּלָ ּכֻ

ַאל ִלְפָני.  בֹוא ׁשָ ָיּה ְלקֹול ִרּנּון ּכְ

ׇאְזָני:  ה ּבְ ּוֶמה קֹול ַהּצֹאן ַהּזֶ

ָנַחץ  במותניו.  שק  חבש  הנביא  אליהו   – וכו’  י  ּבִ ׁשְ ּתִ התורה.   – ה  מֹוָרׁשָ
יבטל את העונש. חֹוַתם וכו’ –  ת –  ֵ ִיְתַעּשׁ ְלרֹוֶעה – מיהר אל משה רבנו. 
יְנֵוה  אליהו סיפר למרדכי )’בלשן’( על האגרת החתומה בשמים נגד ישראל. ִמּנִ

ץ –  ן ִקיׁש – מרדכי. ִרּבֵ – למדו מסיפור יונה ונינוה שתשובה מכפרת תמיד. ּבֶ
ִנים – מורעבים, צמים. ֵאיָתַני – צדיקים. ִלְפָני – את המלאכים.  אסף. ּוֻמְכּפָ
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י ֹקֶדׁש ֶזַרע.  יבֹו ֵהם ְקַטּנֵ רֹוֶעה ֱהׁשִ

ֶות ֵמאֹוֵיב ָהַרע.  ל ְלקּוִחים ַלּמָ ָיּה ַהּצֵ

ׁש ִלְבּכֹות ַהְמֹאָרע.  ַחּנּון ִנְכְמרּו ַרֲחָמיו ַוְיַבּקֵ

ְקָרע:  ֶפר ַוּיִ ָרֵאל ֶאת ַהּסֵ ְקרֹא ֶמֶלְך ִיׂשְ ַוְיִהי ּכִ

ה ַוֲאִביֶהם ִמְלַמְעָלה.  ְיהּוִדי הֹוִקיַע ְיָלָדיו ְלַמּטָ

ה.  יר ְמֻגּלָ לֹׁש ַאּמֹות ְוׇהְרִביִעית ַאּוֵ ׁשָ ִאיׁש ִאיׁש ּבְ

ה.  ִהּלָ ח ּתְ ַמח ְוׂשָ ֶנה ָנָקם ָחָזה ְוׂשָ ִמׁשְ

י ְואֹותֹו ָתָלה:  ּנִ יב ַעל ּכַ אֹוִתי ֵהׁשִ

ל ְמהֹוִדים.  ְבַהּלֵ ר ּתֶֹקף ִלְקרֹות ּכִ ְכּתֹב ֶאְסּתֵ ַוּתִ

ה ּדֹוִדים.  לּו ְלַמּטָ ּבְ ּקִ ֶ מּו ַמה ּשׁ ִמְלַמְעָלה ִקּיְ

ְלאֹו ַמְסִהיִדים.  ָאז ּפִ ֵנס ְינֹוֵסס ְלַפְרֵסם ּכְ

הּוִדים:  ָלה ַיֲעמֹוד ַלּיְ ֵעת ַהּזֹאת ֶרַוח ְוַהּצָ ּבָ

ֲחִסידּות,  א ַרֲחִמים, ִמְתַנֵהג ּבַ ּסֵ ב ַעל ּכִ ֵאל ֶמֶלְך יֹוׁשֵ

ה  מֹוֵחל ֲעֹונֹות ַעּמֹו, ַמֲעִביר ִראׁשֹון ִראׁשֹון, ַמְרּבֶ

ה  ֹעׂשֶ ִעים,  ַלּפֹוׁשְ ּוְסִליָחה  ִאים  ְלַחּטָ ְמִחיָלה 

ְגֹמל.  ּתִ ְכָרָעָתם  לֹא  ָורּוַח,  ר  ׂשָ ּבָ ל  ּכׇ ִעם  ְצָדקֹות 

ֵרה, ְזֹכר ָלנּו ַהּיֹום  לֹׁש ֶעׂשְ נּו לֹוַמר ׁשְ ֵאל הֹוֵריָת ּלָ

מֹו  ּכְ ֶדם,  ִמּקֶ ֶלָעָנו  הֹוַדְעּתָ  ּכְ ֵרה,  ֶעׂשְ לֹׁש  ׁשְ ִרית  ּבְ

רֹוֶעה – משה. ְיהּוִדי וכו’ – מרדכי תלה את המן למעלה ובניו מתחתיו, עם 
רווח של אמה בן אדם לאדם. ְמהֹוִדים – מודים )קריאת המגילה תוקנה במקום 

אמירת הלל(. ּדֹוִדים – אהובים )ישראל(. ֵנס ְינֹוֵסס – שה’ ימשיך לעשות לנו 

ניסים. ַמְסִהיִדים – מעידים. 

ֵרה – י”ג מידות של  לֹֹשׁ ֶעׂשְ ַמֲעִביר וכו’ – סולח על העוונות הראשונים. ׁשְ
רחמים. ֶלָעָנו – למשה רבנו.
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ְקָרא  ם. ַוּיִ ב ִעּמֹו ׁשָ ְתַיּצֵ ָעָנן ַוּיִ ֶרד יהוה ּבֶ תּוב~ ַוּיֵ ּכָ ׁשֶ

ם יהוה:   ְבׁשֵ

ְקָרא ָניו, ַוּיִ ֲעֹבר יהוה ַעל ּפָ ַוּיַ

ְוַרב  ִים  ַאּפַ ֶאֶרְך  ְוַחּנּון,  ַרחּום  ֵאל  יהוה,  יהוה, 

ע  א ָעֹון ָוֶפׁשַ ֶסד ָלֲאָלִפים, ֹנׂשֵ ֶסד ֶוֱאֶמת: ֹנֵצ֮ר ֶח֫ ֶח֫

אֵתנּו  ּוְלַחּטָ ַלֲעֹוֵננּו  ְוָסַלְחּתָ  ה.  ְוַנּקֵ ָאה,  ְוַחּטָ

ָלנּו  ְמַחל  ָחָטאנּו,  י  ּכִ ָאִבינּו  ָלנּו  ְסַלח  נּו:  ּוְנַחְלּתָ֫

ח, ְוַרב  ה ֲאֹדָני טֹוב ְוַסּלָ י ַאּתָ ְענּו. ּכִ י ָפׁשָ נּו ּכִ ַמְלּכֵ

ֶחֶסד ְלׇכל ֹקְרֶאיָך:

אֹוְרָך ִנְרֶאה אֹור:  ים ּבְ ָך ְמקֹור ַחּיִ י ִעּמְ ּכִ

נּו  ר ִהְרַחְבּתָ ָלנּו ׇחּנֵ ּצָ ֵענּו ּבַ ׇקְרֵאנּו ֲעֵננּו ֱאלֵֹהי ִיׁשְ ּבְ

ֵתנּו:  ִפּלָ ַמע ּתְ ּוׁשְ

ְרּתָ ֵלאֹמר: ּבַ ר ּדִ ֲאׁשֶ ל ָנא ּכַֹח ֲאֹדָני ּכַ ה ִיְגּדַ ְוַעּתָ

ַרֵחם יהוה ָעֵלינּו. ַליהוה ַהְיׁשּוָעה,  ן ּתְ ִנים ּכֵ ַרֵחם ָאב ַעל ּבָ ּכְ

ָלנּו  ב  ּגָ ִמׂשְ נּו,  ִעּמָ ְצָבאֹות  יהוה  ָלה:  ּסֶ ִבְרָכֶתָך,  ָך  ַעּמְ ַעל 

ְך:  ֵרי ָאָדם ּבֹוֵטַח ּבָ ֱאלֵֹהי ַיֲעֹקב, ֶסָלה: יהוה ְצָבאֹות ַאׁשְ

ֶלְך ַיֲעֵננּו ְביֹום ׇקְרֵאנּו: יָעה, ַהּמֶ יהוה הֹוׁשִ

ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו. 

ָלאֹות.  Ôה פ ה ָהֵאל עֹוׂשֵ ַאּתָ

ים הֹוַדְעּתָ ֹעז נֹוָראֹות.  ַעּמִ ּבָ

ָלאֹות.  ָך ִמּתְ ְזרֹוַע ַעּמְ ַאְלּתָ ּבִ ָגּ

שמות לד

שם

תהלים פו

שם לו

תהלים ד

במדבר יד

תהלים ג

שם מו

שם פד

שם כ
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מֹוֵתי ַתֲחלּואֹות:  יָת ָצֵריֶהם ּבְ ּכִ ּדִ

קּומֹו ְלעֹוֵרר ְמָדִנים.  ָהאֹוֵיב ּבְ

ְרֵחי ֲעָדִנים.  ה ְלַהְכִרית ּפִ ְוִדּמָ

ֹקל ְלִגְנֵזי ֲאדֹוִנים.  ָזַמם ִלׁשְ

ֵרי ֲאָדִנים:  ּכְ ֲחִליֵפי ְמַאת ּכִ

ים.  ְקֵליֶהם ְלַהְקּדִ ְטָלֶאיָך ִהְזַהְרּתָ ׁשִ

ָקִדים.  ּתָ ִנׁשְ ָיַדְעּתָ ָהֲעִתידֹות ְוָדַרׁשְ

ּבּוי ְלַהְמִציא ְלַלַהב יֹוְקִדים.  ּכִ

ֶות ְלֶתִחי ִנְפָקִדים:  ְלקּוִחים ַלּמָ

ׇעְבָדם ְלָפִנים.  ָכה ָצָרה ּבְ ַמּסֵ

ִנְמְסרּו ְלָהֵתז ְקנֹוְקנֹות ּוְגָפִנים. 

ָפִנים.  ׇכל ּדְ ים ּבְ ְסָבבּום מֹוְקׁשִ

ִנים:  ֵעיֵניֶהם ְלָך ּתֹוִלים ּוְבִסְתְרָך ִנְצּפָ

לֹט.  אֹוְיִבים ִלׁשְ ְך ּבְ ּפּור ֶנְהּפַ

ְצִליָבה הּוַכן ֲאָגִגי ִלְקלֹט. 

ֵני ַהּלֹוט ַהּלֹוט.  ע ּפְ ע ּוַבּלַ ַקּלַ

ים ַלֲעלֹט:  ַמּנִ ַאׁשְ ִריֵבי ָעם ּבְ

ב ְלׇכל ַצד.  לֹום ֶוֱאֶמת ִנְכּתַ ׁשָ

ע ֶסַלע ּוְמַצד.  ּתֶֹקף ֶיׁשַ

ּתֹו נֹוַצד.  ד ּוְבִרׁשְ ּדַ ׁשֹוֵדד ֻהׁשְ

ְרֵחי ֲעָדִנים – עם ישראל שהוא כפירות גן עדן. ֲחִליֵפי וכו’ - במקום הכסף  ּפִ
ָקִדים – ממהרים. ְלַלַהב יֹוְקִדים –  לאדני המשכן. ְטָלֶאיָך – עם ישראל. ִנׁשְ

ָכה ָצָרה – עבודה זרה. ְלָהֵתז וכו’  לאש יוקדת, מסוכנת. ְלֶתִחי – לתחייה. ַמּסֵ

ִנים – מגינים על  – להכרית את חלקי הגפן השונים )משל לישראל(. ּוְבִסְתְרָך ִנְצּפָ
ע וכו’ – ה’ השחית וביטל את הכיסוי שכיסה את הרשעים.  ע ּוַבּלַ עצמם בצלך. ַקּלַ

ע וכו’ – חוזק ההצלה. ׁשֹוֵדד  ִריֵבי ָעם וכו’ – ה’ החשיך לשונאי ישראל. ֶיׁשַ
וכו’ – הרשע נשדד ונלכד ברשת שטמן. 
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ִני ִנְסַחף ִנְצַמת ְוִנְרַצד:  ְמׇלׁשְ

ָמחֹות ְוַלּדֹורֹות ְקָבעּום. ָעֹשּו ׂשְ

עּום.  ׁשּום ְולֹא ִרּבְ ּלְ ּוִמְקָראֹות ׁשִ

עּום.  ה ִטּבְ ַעל ּוְלַמּטָ מּו ִמּמַ ִנְסּכְ

ָבעּום:  ֶפר ֶנֱחַקק ַעל ַמה ְקּ ּסֵ ּבַ

ִעים.  ָמה ָיְדָך ִלְסלַֹח ַלּפֹוׁשְ ָר֫

יִעים.  ה ֵהַקְמּתָ מֹוׁשִ ְיהּוִדי ַוֲהַדּסָ

ֲעׁשּוִעים.  ִצְדָקָתם עֹוֶמֶדת ָלַעד ְלׁשַ

ִעים:  ֵכר ְלנֹוׁשָ בֹוָדם ְלִהּזָ ֵחֶקר ּכְ

ׁש.  ְמָך נֹוָרא ְוִנְקּדָ א ְלׁשִ ַקּנֵ

ׁש.  ֲחֵזה ַכְרְמָך ֶנֱהָרס ְוִנּדָ

ׁש.  יר ְלָך ְיֻחּדָ ץ ְוׁשִ ְזרּוֵיינּו ַקּבֵ

ׁש:  ְקּדָ ית ַהּמִ ִבְנַין ּבֵ ֵמם ְוַהֲחֵים ּבְ ַקּיְ

ִמים.  אֹוָתן ַהּיָ ְוַכֲעֹשֹוְתָך נֹוָראֹות ּבְ

ׁשּוַעת עֹוָלִמים.  נּו ַהְפֵלא ּתְ ִאּתָ

צֹוא ְלָפֶניָך ּכֶֹפר ְוַתְנחּוִמים.  Ôמ

א ַרֲחִמים: ּסֵ ב ַעל ּכִ ֵאל ֶמֶלְך יֹוׁשֵ

ֲחִסידּות,  א ַרֲחִמים, ִמְתַנֵהג ּבַ ּסֵ ב ַעל ּכִ ֵאל ֶמֶלְך יֹוׁשֵ

ה  מֹוֵחל ֲעֹונֹות ַעּמֹו, ַמֲעִביר ִראׁשֹון ִראׁשֹון, ַמְרּבֶ

ה  ֹעׂשֶ ִעים,  ַלּפֹוׁשְ ּוְסִליָחה  ִאים  ְלַחּטָ ְמִחיָלה 

נזכר  עמלק   – וכו’  ׁשּום  ּלְ ׁשִ במארב.  ונפל  ונכרת  נתפס  המן   – וכו’  ִני  ְמׇלׁשְ
במקרא רק שלוש פעמים, ובכל זאת הסכימו משמים להזכירו פעם נוספת ולקבוע 

ֲעׁשּוִעים – לעוסקים בתורה. ֵחֶקר וכו’ – כשנזכרים  חג נוסף על השמדתו. ְלׁשַ

ישראל  עם   – ְזרּוֵיינּו  עמך.   – ַכְרְמָך  ה’.  נזכרים בתשועות  הנס  בכבודם אחרי 

שבגלות. ּכֶֹפר - כפרה.

ַמֲעִביר וכו’ – סולח על העוונות הראשונים. 
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ְגֹמל.  ּתִ ְכָרָעָתם  לֹא  ָורּוַח,  ר  ׂשָ ּבָ ל  ּכׇ ִעם  ְצָדקֹות 

ֵרה, ְזֹכר ָלנּו ַהּיֹום  לֹׁש ֶעׂשְ נּו לֹוַמר ׁשְ ֵאל הֹוֵריָת ּלָ

מֹו  ּכְ ֶדם,  ִמּקֶ ֶלָעָנו  הֹוַדְעּתָ  ּכְ ֵרה,  ֶעׂשְ לֹׁש  ׁשְ ִרית  ּבְ

ְקָרא  ם. ַוּיִ ב ִעּמֹו ׁשָ ְתַיּצֵ ָעָנן ַוּיִ ֶרד יהוה ּבֶ תּוב~ ַוּיֵ ּכָ ׁשֶ

ם יהוה:   ְבׁשֵ

ְקָרא ָניו, ַוּיִ ֲעֹבר יהוה ַעל ּפָ ַוּיַ

ְוַרב  ִים  ַאּפַ ֶאֶרְך  ְוַחּנּון,  ַרחּום  ֵאל  יהוה,  יהוה, 

ע  א ָעֹון ָוֶפׁשַ ֶסד ָלֲאָלִפים, ֹנׂשֵ ֶסד ֶוֱאֶמת: ֹנֵצ֮ר ֶח֫ ֶח֫

אֵתנּו  ּוְלַחּטָ ַלֲעֹוֵננּו  ְוָסַלְחּתָ  ה:  ְוַנּקֵ ָאה,  ְוַחּטָ

ָלנּו  ְמַחל  ָחָטאנּו,  י  ּכִ ָאִבינּו  ָלנּו  ְסַלח  נּו:  ּוְנַחְלּתָ֫

ח, ְוַרב  ה ֲאֹדָני טֹוב ְוַסּלָ י ַאּתָ ְענּו. ּכִ י ָפׁשָ נּו ּכִ ַמְלּכֵ

ֶחֶסד ְלׇכל ֹקְרֶאיָך:

נוהגים לומר פיוט זה בית בית ]בתחילה ש”ץ ואח”כ קהל, 

ומהבית השני הקהל מקדים את הש”ץ[.

ינּו ָפֶניָך.  ר ִחּלִ ְמֵתי ִמְסּפָ ּבִ

ְעֵלם ׇאְזֶנָך.  ְוַעת ְנֵכִאים ַאל ּתַ ְלׁשַ

ֵמי ְמעֹוֶנָך.  ְ ָתם ִמּשׁ ִחּנָ ב ּתְ ַהְקׁשֵ

ְעּתָ ָבֶניָך.  ִביֵמי מֹור ַוֲהַדס הֹוׁשַ ּכְ

ב.  ה יֹוׁשֵ ָרֵאל ַאּתָ ִהּלֹות ִיׂשְ ּתְ

ב.  ָתם קֹוׁשֵ ְוָעָתם ַמֲאִזין ְוִרּנָ ׁשַ

שמות לד

שם

תהלים פו

ֵרה – י”ג מידות של רחמים. ֶלָעָנו – למשה רבנו. לֹֹשׁ ֶעׂשְ ׁשְ
ינּו ָפֶניָך – אנו מתפללים לפניך. ְנֵכִאים – עצובים. מֹור ַוֲהַדס – מרדכי  ִחּלִ

ואסתר. 
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ב.  ֵ ים ּוְמַחּשׁ ִרְפאּות ְלַמַחץ ַמְקּדִ

ב. ֵ ְקנּוֶייָך ְלֵהיִטיב ְוָנֵויֶהם ְלַיּשׁ

ָצר ְואֹוֵיב ִהְלִטיׁש ֵעיָניו. 

אֹוף ָעָנו.  יהּו ָפַער ִלׁשְ ּפִ

ִמיד ְקַהל ֲהמֹוָניו.  ּלֹו ְלַהׁשְ ׁשֶ ת ּבְ ֵ ִעּשׁ

ָוָניו. ּתְ ִנׁשְ ד ָחַרת ּבְ ֶסֶגל ְלַאּבֵ

נֹוֵקם ְלָצִרים ְונֹוֵטר ְלאֹוְיִבים. 

דּו ַלֲאהּוִבים.  ָז֫ ָתם ּכְ ָמַדְדּתָ ִמּדָ

לֹוֵחם ְוִניָניו ֻהְתלּו ֻמְצָלִבים. 

חּוִבים. ִגים ֹחְרזּו ּתְ ַבֲחרֶֹזת ּדָ ּכְ

רּו צֹוְרִרים.  ּבְ ר ׂשִ יֹום ֲאׁשֶ

ַעם ְנצּוִרים.  ית ּבְ ִטְבָחה ָלׁשִ

ת ְוָנְפלּו ְפָגִרים.  ָפה ַהּדָ ֻחּלְ

ִרים. ֻזְלֲעפּו זֹוֲעמּו מּוָבִסים ֻמָגּ

א.  ְמָך ְוִיְתַנּשָ ה ׁשִ ּוְבֵכן ִיְתַעּלֶ

ה.  ּסָ ַמִים ּכִ ֵמי ׁשָ הֹוְדָך ׁשְ

ה,  ּסָ רֹוִמְמָך ְנתּוִנים ִלְמׁשִ ים ּבְ ּכִ ּדַ

ה. ְתָך ְמַכּסָ ִהּלָ יא ַוֲאָפֶסיָה ּתְ ּגֵ

ר.  ה ּוְרֵאה ַבּצָ יָנה ֲהִגיֵננּו ַעּתָ ּבִ֫

ר.  ָך קּוָמה ַעל צֹוֵרר ַהּצָ ַאּפְ ּבְ

לפגוע   – ָעָנו  ֹאף  ִלׁשְ שלך.  שהוא  ישראל  עם   – ְקנּוֶייָך  למכה.   – ְלַמַחץ 
ּלֹו - חשב בגללו. ֶסֶגל וכו’ – כתב באגרותיו להשמיד את  ׁשֶ ת ּבְ ֵ במרדכי. ִעּשׁ

ית – לעשות.  ָזדּו – תכננו לפגוע. לֹוֵחם ְוִניָניו – המן ובניו. ָלׁשִ עם סגולה. ּכְ

 – וכו’  ים  ּכִ ּדַ - מושלכים.  ִרים  ֻמָגּ נפגעו.   – ֻזְלֲעפּו  פקודת המלך.   – ת  ַהּדָ
הקשב   – וכו’  יָנה  ּבִ בתהילתך.  יתמלא  העולם  כל  ישראל  עם  את  כשתרומם 

ר - בצרותינו.  לתפילתנו גם עכשיו. ַבּצָ
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ָצר.  ָאדֹון ְקָראנּוָך ִמן ַהּמֵ

ר. ֵצנּו ִמּצָ ְרָחב ְוַחּלְ א הֹוִציֵאנּו ַלּמֶ ָאּנָ

ה ָלנּו ְמִחיָלה.  ְרּבֶ ְמֹאד ּתַ

ְפָלה.  ה ְוַהֲעֵבר ּתִ ִפּלָ ַמע ּתְ ׁשְ

ַאם ַחְלָחָלה.  לֹוֲחֵצינּו ַהְמַעד ּוַמְלּ

ּנּו ַרֲחֶמיָך ָלַעד לֹא ִתְכָלא. ִמּמֶ

ֲחִסידּות,  א ַרֲחִמים, ִמְתַנֵהג ּבַ ּסֵ ב ַעל ּכִ ֵאל ֶמֶלְך יֹוׁשֵ

ה  מֹוֵחל ֲעֹונֹות ַעּמֹו, ַמֲעִביר ִראׁשֹון ִראׁשֹון, ַמְרּבֶ

ה  ֹעׂשֶ ִעים,  ַלּפֹוׁשְ ּוְסִליָחה  ִאים  ְלַחּטָ ְמִחיָלה 

ְגֹמל.  ּתִ ְכָרָעָתם  לֹא  ָורּוַח,  ר  ׂשָ ּבָ ל  ּכׇ ִעם  ְצָדקֹות 

ֵרה, ְזֹכר ָלנּו ַהּיֹום  לֹׁש ֶעׂשְ נּו לֹוַמר ׁשְ ֵאל הֹוֵריָת ּלָ

מֹו  ּכְ ֶדם,  ִמּקֶ ֶלָעָנו  הֹוַדְעּתָ  ּכְ ֵרה,  ֶעׂשְ לֹׁש  ׁשְ ִרית  ּבְ

ְקָרא  ם. ַוּיִ ב ִעּמֹו ׁשָ ְתַיּצֵ ָעָנן ַוּיִ ֶרד יהוה ּבֶ תּוב~ ַוּיֵ ּכָ ׁשֶ

ם יהוה:  ְבׁשֵ

ְקָרא ָניו, ַוּיִ ֲעֹבר יהוה ַעל ּפָ ַוּיַ

ְוַרב  ִים  ַאּפַ ֶאֶרְך  ְוַחּנּון,  ַרחּום  ֵאל  יהוה,  יהוה, 

ע  א ָעֹון ָוֶפׁשַ ֶסד ָלֲאָלִפים, ֹנׂשֵ ֶסד ֶוֱאֶמת: ֹנֵצ֮ר ֶח֫ ֶח֫

אֵתנּו  ּוְלַחּטָ ַלֲעֹוֵננּו  ְוָסַלְחּתָ  ה:  ְוַנּקֵ ָאה,  ְוַחּטָ

שמות לד

שם

ְפָלה - טפשות, עוונות. ּתִ
ֵרה – י”ג מידות של  לֹֹשׁ ֶעׂשְ ַמֲעִביר וכו’ – סולח על העוונות הראשונים. ׁשְ

רחמים. ֶלָעָנו – למשה רבנו.
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ָלנּו  ְמַחל  ָחָטאנּו,  י  ּכִ ָאִבינּו  ָלנּו  ְסַלח  נּו:  ּוְנַחְלּתָ֫

ח, ְוַרב  ה ֲאֹדָני טֹוב ְוַסּלָ י ַאּתָ ְענּו. ּכִ י ָפׁשָ נּו ּכִ ַמְלּכֵ

ֶחֶסד ְלׇכל ֹקְרֶאיָך:

׳זכור רחמיך’ וכו’ )לעיל עמ’ 591(.

ז ו מ ת ב ר  ש ע ה  ע ב ש ל ת  ו ח י ל ס

י ַרּבּו ֲעֹוֵנינּו: נּו ּכִ ִגינּו, ְמַחל ָלנּו ַמְלּכֵ נּו ׁשָ ְלּתֵ רֹב ִאּוַ י ּבְ ְסַלח ָלנּו ָאִבינּו ּכִ

י”ג מידות

ׁשּוָבה  ה, ּוַבַעל ָהַרֲחִמים ִנְקֵראָת, ְוֶדֶרְך ּתְ ִים ַאּתָ ֵאל ֶאֶרְך ַאּפַ

ְזּכֹר ַהּיֹום ּוְבׇכל יֹום ְלֶזַרע  ת ַרֲחֶמיָך ַוֲחָסֶדיָך ּתִ ֻדּלַ הֹוֵריָת, ּגְ

ַעל ָהַרֲחִמים.  ה הּוא ּבַ י ַאּתָ ַרֲחִמים, ּכִ ֶפן ֵאֵלינּו ּבְ ְיִדיֶדיָך. ּתֵ֫

ֶדם.  ֫ ִמּקֶ ֶלָעָנו  הֹוַדְעּתָ  ּכְ ם,  ְנַקּדֵ ֶניָך  ּפָ ה  ּוִבְתִפּלָ ַתֲחנּון  ּבְ

ָנֶפיָך ֶנְחֶסה  תּוב. ּוְבֵצל ּכְ תֹוָרְתָך ּכָ מֹו ּבְ ָך ׁשּוב, ּכְ ֵמֲחרֹון ַאּפְ

ע ְוִתְמֶחה  ׁשַ ֲעֹבר ַעל ּפֶ ָעָנן. ּתַ ֶרד יהוה ּבֶ יֹום ַוּיֵ ְוִנְתלֹוָנן, ּכְ

יב ֶמּנּו  ְוָעֵתנּו ְוַתְקׁשִ ֲאִזין ׁשַ ם. ּתַ ב ִעּמֹו ׁשָ ְתַיּצֵ יֹום ַוּיִ ם, ּכְ ָאׁשָ

ם ֶנֱאַמר:  ם יהוה, ְוׁשָ ְקָרא ְבׁשֵ יֹום ַוּיִ ַמֲאָמר, ּכְ

ְקָרא ָניו, ַוּיִ ֲעֹבר יהוה ַעל ּפָ ַוּיַ

ְוַרב  ִים  ַאּפַ ֶאֶרְך  ְוַחּנּון,  ַרחּום  ֵאל  יהוה,  יהוה, 

ע  א ָעֹון ָוֶפׁשַ ֶסד ָלֲאָלִפים, ֹנׂשֵ ֶסד ֶוֱאֶמת: ֹנֵצ֮ר ֶח֫ ֶח֫

אֵתנּו  ּוְלַחּטָ ַלֲעֹוֵננּו  ְוָסַלְחּתָ  ה:  ְוַנּקֵ ָאה,  ְוַחּטָ

ָלנּו  ְמַחל  ָחָטאנּו,  י  ּכִ ָאִבינּו  ָלנּו  ְסַלח  נּו:  ּוְנַחְלּתָ֫

ח, ְוַרב  ה ֲאֹדָני טֹוב ְוַסּלָ י ַאּתָ ְענּו. ּכִ י ָפׁשָ נּו ּכִ ַמְלּכֵ

ֶחֶסד ְלׇכל ֹקְרֶאיָך:

תהלים פו

שמות לד

שם

תהלים פו
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ַלִים  ים ֶאת ְירּוׁשָ ִמי לֹו ַעד ְיכֹוֵנן ְוַעד ָיׂשִ נּו ד� ּתְ ַאל ּתִ

ָאֶרץ:  ה ּבָ ִהּלָ ּתְ

אֹוְרָך ִנְרֶאה אֹור:  ים ּבְ ָך ְמקֹור ַחּיִ י ִעּמְ ּכִ

ֲעֹוֵנינּו. ינּו ְוִנְכַלְמנּו ּבַ ַמֲעׂשֵ נּו ּבְ ֱאלֵֹהינּו ּבֹׁשְ

ַרֵחם יהוה ָעֵלינּו. ַליהוה ַהְיׁשּוָעה,  ן ּתְ ִנים ּכֵ ַרֵחם ָאב ַעל ּבָ ּכְ

ָלנּו  ב  ּגָ ִמׂשְ נּו,  ִעּמָ ְצָבאֹות  יהוה  ָלה:  ֶסּ ִבְרָכֶתָך,  ָך  ַעּמְ ַעל 

ְך:  ֵרי ָאָדם ּבֹוֵטַח ּבָ ֱאלֵֹהי ַיֲעֹקב, ֶסָלה: יהוה ְצָבאֹות ַאׁשְ

ֶלְך ַיֲעֵננּו ְביֹום ׇקְרֵאנּו: יָעה, ַהּמֶ יהוה הֹוׁשִ

ר  ָך, ְוַכֲאׁשֶ ֹגֶדל ַחְסּדֶ ה ּכְ ש”ץ: ְסַלח ָנא ַלֲעֹון ָהָעם ַהּזֶ

ם ֶנֱאַמר~ ה, ְוׁשָ ְצַרִים ְוַעד ֵהּנָ ה ִמּמִ אָת ָלָעם ַהּזֶ ָנׂשָ

ְדָבֶרָך: י ּכִ קהל ואח”כ ש”ץ: ַוּיֹאֶמר יהוה ָסַלְחּתִ

ׁשֹוְממֹוֵתינּו  ּוְרֵאה  ֵעיֶניָך  ַקח  ּפְ ָמע,  ּוׁשְ ׇאְזְנָך  ֱאלַֹהי  ה  ַהּטֵ

י לֹא ַעל ִצְדקֹוֵתינּו ֲאַנְחנּו  ְמָך ָעֶליָה, ּכִ ר ִנְקָרא ׁשִ ְוָהִעיר ֲאׁשֶ

ֲאֹדָני  ים:  ָהַרּבִ ַרֲחֶמיָך  ַעל  י  ּכִ ְלָפֶניָך  ֲחנּוֵנינּו  ּתַ יִלים  ַמּפִ

ַאַחר,  ּתְ ַאל  ה  ַוֲעׂשֵ יָבה  ַהְקׁשִ ֲאֹדָני  ְסָלָחה,  ֲאֹדָני  ָמָעה,  ׁשְ

ָך: ְמָך ִנְקָרא ַעל ִעיְרָך ְוַעל ַעּמֶ י ׁשִ ְלַמַעְנָך ֱאלַֹהי, ּכִ

ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו:

ָאָתאנּו ְלָך יֹוֵצר רּוחֹות. 

ְבדּו ֲאָנחֹות.  רֹוב ֲעֹוֵנינּו ּכָ ּבְ

ּבּו ְצִריחֹות.  ֵזרֹות ָעְצמּו ְוַר֫ ּגְ

רּו ַהּלּוחֹות.  ּבְ ּתַ ַתּמּוז ִנׁשְ ר ּבְ ְבָעה ָעׂשָ ׁשִ י ּבְ ּכִ

ישעיה סב

תהלים לו

שם ג 

שם מו

שם פד

שם כ

במדבר יד

דניאל ט

ָאָתאנּו - באנו. 
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ִחיָרה.  ית ַהּבְ ִלינּו ִמּבֵ ּגָ

ֵזָרה.  ם ְוִנְגְזָרה ּגְ יֵננּו ֶנְחּתַ ּדִ

ֲעֵדנּו אֹוָרה.  ְך ּבַ ְוָחׁשַ

ְרָפה ַהּתֹוָרה.  ַתּמּוז ִנׂשְ ר ּבְ ְבָעה ָעׂשָ ׁשִ י ּבְ ּכִ

ָהְרסּו אֹוְיֵבינּו ַהֵהיָכל. 

ִוית ֵהיָכל.  ִכיָנה ִמּזָ ּוָבְרָחה ׁשְ

ל.  יֵדי ֵזִדים ְלִהְתַאּכָ ְוִנְמַסְרנּו ּבִ

ֵהיָכל.  ַמד ֶצֶלם ּבְ ַתּמּוז ָהע� ר ּבְ ְבָעה ָעׂשָ ׁשִ י ּבְ ּכִ

ֵזרּונּו ֵמִעיר ֶאל ִעיר. 

ּנּו ַרב ְוָצִעיר.  ד ֶמ֫ ְוִנְלּכַ

ּה ִהְבִעיר.  ָחְרָבה ִעיֵרנּו ְוֵאׁש ּבָ

ַתּמּוז ׇהְבְקָעה ָהִעיר.  ר ּבְ ְבָעה ָעׂשָ ׁשִ י ּבְ ּכִ

ִמיד.  ׁשְ נּו ַצר ַהּמַ ׁשֵ ִמְקּדָ ָטַפׁש ּבְ

ה ֶאְצָעָדה ְוָצִמיד.  ל ֵמָחָתן ְוַכּלָ ְוֻנּטַ

ִמיד.  ּנּו ְלַהׁשְ ֫ ַעְסנּוָך ִנּתַ ַיַען ּכִ

ִמיד.  ל ַהּתָ ּטַ ַתּמּוז ּבֻ ר ּבְ ְבָעה ָעׂשָ ׁשִ י ּבְ ּכִ

ַבח.  ל הֹוד ָוׁשֶ ָלה ֶמּנּו ּכׇ ּכָ

ַלף אֹוֵיב ָעֵלינּו ָלֶאַבח.  ַחְרּבֹו ׁשָ

ַבח.  ִלְהיֹות עֹוְלִלים ְויֹוְנִקים מּוָכִנים ַלּטֶ

ְטלּו עֹוָלה ָוֶזַבח.  ַתּמּוז ּבָ ר ּבְ ְבָעה ָעׂשָ ׁשִ י ּבְ ּכִ

ָמַרְדנּו ְלׁשֹוֵכן ְמעֹונֹות. 

ּנֹות.  ׇכל ּפִ ְרנּו ּבְ ּזַ ָלֵכן ִנְתּפַ

ְך ְמחֹוֵלנּו ְלִקינֹות.  ֶנְהּפַ

נֹות.  ְטלּו ׇקְרּבָ ַתּמּוז ּבָ ר ּבְ ְבָעה ָעׂשָ ׁשִ י ּבְ ּכִ

ֵזרּונּו - הגלונו. ָטַפׁש – קלקל. ָלֶאַבח – לשחיטה. 
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ָסַרְרנּו ְלָפֶניָך ֵמִריב ְלׁשֹונֹות. 

ָלֵכן ָלְמָדה ְלׁשֹוֵננּו לֹוַמר ִקינֹות. 

נֹות.  ִלי ְלִהּמָ ְבנּו ּבְ ֻעּזַ

ְרמּו ָלנּו ֲעֹונֹות.  ַתּמּוז ּגָ ר ּבְ ְבָעה ָעׂשָ ׁשִ י ּבְ ּכִ

ִלי ְמֹצא ְרָוָחה.  ְרנּו ּבְ ּזַ ּפֻ

נּו ֲאָנָחה.  ָלֵכן ָרְבָתה ּבָ

ָחה.  ָ י ֫שׁ נּו ּכִ צּור ְרֵאה ַנְפׁשֵ

ְמָחה.  ֹשֹון ּוְלׂשִ ַתּמּוז ֲהׇפְך ָלנּו ְלׂשָ ר ּבְ ְבָעה ָעׂשָ ְוׁשִ

ינּו ֹעֶרף ְוָרְבָתה ָבנּו ָאסֹון.  ִ ִקּשׁ

ה ְוִרְפׁשֹון.  ּסָ ּנּו ִלְמׁשִ ָלֵכן ִנּתַ

ֵצנּו ֵמָאסֹון.  ְרֵאה יהוה ְוַחּלְ

ֹשֹון.  ְמָחה ּוְלׂשָ ַתּמּוז ֲהׇפְך ָלנּו ְלׂשִ ר ּבְ ְבָעה ָעׂשָ ְוׁשִ

ֵענּו ׁשֵֹכן רּוָמה.  ׁשְ

ְצוֹות ֲאָדָמה.  ץ ְנפּוצֹוֵתינּו ִמּקַ ְוַקּבֵ

אַמר ְלִצּיֹון קּוָמה.  ּתֹ

ַתּמּוז ֲהׇפְך ָלנּו ְליֹום ְיׁשּוָעה ְוֶנָחָמה. ר ּבְ ְבָעה ָעׂשָ ְוׁשִ

ֲחִסידּות,  א ַרֲחִמים, ִמְתַנֵהג ּבַ ּסֵ ב ַעל ּכִ ֵאל ֶמֶלְך יֹוׁשֵ

ה  מֹוֵחל ֲעֹונֹות ַעּמֹו, ַמֲעִביר ִראׁשֹון ִראׁשֹון, ַמְרּבֶ

ה  ֹעׂשֶ ִעים,  ַלּפֹוׁשְ ּוְסִליָחה  ִאים  ְלַחּטָ ְמִחיָלה 

ְגֹמל.  ּתִ ְכָרָעָתם  לֹא  ָורּוַח,  ר  ׂשָ ּבָ ל  ּכׇ ִעם  ְצָדקֹות 

ֵרה, ְזֹכר ָלנּו ַהּיֹום  לֹׁש ֶעׂשְ נּו לֹוַמר ׁשְ ֵאל הֹוֵריָת ּלָ

מֹו  ּכְ ֶדם,  ִמּקֶ ֶלָעָנו  הֹוַדְעּתָ  ּכְ ֵרה,  ֶעׂשְ לֹׁש  ׁשְ ִרית  ּבְ

ֵענּו - שעה לתפילותינו.  ֵמִריב ְלׁשֹונֹות – לשון הרע. ְוִרְפׁשֹון – לזוהמה. ׁשְ
ֵרה – י”ג מידות של  לֹֹשׁ ֶעׂשְ ַמֲעִביר וכו’ – סולח על העוונות הראשונים. ׁשְ

רחמים. ֶלָעָנו – למשה רבנו.
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ְקָרא  ם. ַוּיִ ב ִעּמֹו ׁשָ ְתַיּצֵ ָעָנן ַוּיִ ֶרד יהוה ּבֶ תּוב~ ַוּיֵ ּכָ ׁשֶ

ם יהוה:  ְבׁשֵ

ְקָרא ָניו, ַוּיִ ֲעֹבר יהוה ַעל ּפָ ַוּיַ

ְוַרב  ִים  ַאּפַ ֶאֶרְך  ְוַחּנּון,  ַרחּום  ֵאל  יהוה,  יהוה, 

ע  א ָעֹון ָוֶפׁשַ ֶסד ָלֲאָלִפים, ֹנׂשֵ ֶסד ֶוֱאֶמת: ֹנֵצ֮ר ֶח֫ ֶח֫

אֵתנּו  ּוְלַחּטָ ַלֲעֹוֵננּו  ְוָסַלְחּתָ  ה:  ְוַנּקֵ ָאה,  ְוַחּטָ

ָלנּו  ְמַחל  ָחָטאנּו,  י  ּכִ ָאִבינּו  ָלנּו  ְסַלח  נּו:  ּוְנַחְלּתָ֫

ח, ְוַרב  ה ֲאֹדָני טֹוב ְוַסּלָ י ַאּתָ ְענּו. ּכִ י ָפׁשָ נּו ּכִ ַמְלּכֵ

ֶחֶסד ְלׇכל ֹקְרֶאיָך:

קֹוט ֵאל:  ׁשְ ֱחַרׁש ְוַאל ּתִ ִמי ָלְך ַאל ּתֶ ֱאלִֹהים ַאל ּד�

אּו רֹאׁש:  ְנֶאיָך ָנׂשְ ה אֹוְיֶביָך ֶיֱהָמיּון ּוְמׂשַ י ִהּנֵ ּכִ

ֵאל ְנָקמֹות יהוה ֵאל ְנָקמֹות הֹוִפיַע:

ַרֵחם יהוה ָעֵלינּו. ַליהוה ַהְיׁשּוָעה,  ן ּתְ ִנים ּכֵ ַרֵחם ָאב ַעל ּבָ ּכְ

ָלנּו  ב  ּגָ ִמׂשְ נּו,  ִעּמָ ְצָבאֹות  יהוה  ָלה:  ּסֶ ִבְרָכֶתָך,  ָך  ַעּמְ ַעל 

ְך:  ֵרי ָאָדם ּבֹוֵטַח ּבָ ֱאלֵֹהי ַיֲעֹקב, ֶסָלה: יהוה ְצָבאֹות ַאׁשְ

ֶלְך ַיֲעֵננּו ְביֹום ׇקְרֵאנּו: יָעה, ַהּמֶ יהוה הֹוׁשִ

ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו. 

ִעי.  לּוָחה ּבְ ֵני ָיד ׁשְ ֶבִכי ִמּפְ ֲאָמֵרר ּבְ

ִבְגִדי ְוׇקְבִעי.  יתֹו ּבְ תֹוְך ּבֵ ַנֲאִצי ּבְ ּבְ

שמות לד

שם

תהלים פו

שם פג

שם צד

שם ג

שם מו

שם פד

שם כ

ִבְגִדי ְוׇקְבִעי – בגלל בגידתי וחטאתי.  ַנֲאִצי - כשהכעסתי. ּבְ ִעי – בכעס. ּבְ ּבְ
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ִביִעי.  ְ ר ְוָעָלה ַלּשׁ ח ּוָבַרח ְוָנַסע ֶעׂשֶ ָגּ

ֹחֶדׁש ָהְרִביִעי.  יַקִני ּבַ יַקִני ִהּסִ ִני ִהּצִ ּמַ ּדִ

חּוֵרי ִגּמּוז.  ּבֹר ּבַ ְמֵלָאתֹו ִלׁשְ ֵהִביא מֹוֵעד ּבִ

ִמְסמּוס ּוִמְזמּוז.  ה בֹו ַפֲעַמִים ּבְ ְוִרּבָ

ּמּוז.  ֲאַנּנֹות ְמַבּכֹות ֶאת ַהּתַ ר ׁשַ ׁשָ ְזבּולֹו ּכְ

ּמּוז.  ֶיַרח ּתַ ַבִני ֲאַזי ּבְ ַבִני ִאּיְ ִחּיְ

חֹות.  ּלָ ָלאֹות ְמׁשֻ ִמְקָרא ּתְ ה ּבְ ָ ָטְמנּו ַפִחים ֲחִמּשׁ

ֲאִליחֹות.  ר ּבֹו ּבַ ְבָעה ָעׂשָ ׁשִ ָיְכלּו ִלי ּבְ

ְלָוה ְוַהְצָלחֹות.  ת ׁשַ ֻחּפַ ה ֲעלּוָבה ּבְ ַכּלָ י ּכְ ּתִ י נֹוַקׁשְ ּכִ

חֹות.  רּו ַהּלֻ ּבְ ּתַ ׁש ְוִנׁשְ י ׁשֵ ְנּתִ ְלרֹוִעי לֹא ִהְמּתַ

דֹו ָעִדיִתי ֲחִלי ָוֶכֶתם ֶאְצָעָדה ְוָצִמיד.  ִמּיָ

ִמיד.  י ְדָרַכי ְלַהׁשְ ַחּתִ ׁשִ יֹום ַאּפֹו ּכְ רֹות ּבְ ִנּגָ

י ְלַהֲעִמיד.  חֹו ַקְצּתִ ֵסֶדר ֲעבֹוָדתֹו ְוֵקיץ ִמְזּבְ

ִמיד.  ל ַהּתָ ּטַ ָלִאים ּבֻ ת ַהּטְ ּכַ ׁשְ ן ִמּלִ ַעל ּכֵ

ה.  ָרה ֹסֲעָרה ֲעִנּיָ ּזְ ּפֹור ִהְתּפֹוְרָרה ְוִנְתּפַ

ה.  ִנּיָ א� ִלי חֹוֵבל ְוִנְטְרָפה ּכָ ָלה ִמּבְ ה ִנְמׁשְ ִצּיָ

ִני – הכרית  ּמַ ח וכו’ – השכינה גלתה עשר מסעות ועלתה לרקיע השביעי. ּדִ ָגּ
יַקִני – שרף אותי. ֵהִביא מֹוֵעד וכו’ – ה’ גרם שחודש תמוז במדבר  אותי. ִהּסִ

 – ּבֹו  פרחים.   – ִגּמּוז  באב.  בתשעה  יחול  המרגלים  שחטא  כדי  מלא,  יהיה 

כאשר   – וכו’  ְזבּולֹו  ורעדה.  בחולשה   – ּוִמְזמּוז  ִמְסמּוס  ּבְ באב.  בתשעה 

ה  ָ ה’ ראה שנשים עובדות ע”ז בבית המקדש הוא נהפך לי לאויב. ַפִחים ֲחִמּשׁ

חֹות – צרות שיפגעו  ּלָ ָלאֹות ְמׁשֻ – חמשת הדברים הרעים שקרו בי”ז בתמוז. ּתְ
י וכו’ – נכשלתי במעשה העגל ככלה  ּתִ ֲאִליחֹות – בגלל פשעיי. נֹוַקׁשְ בי. ּבַ
ׁש – שש שעות, עד שירד  ׁשֵ ְלרֹוִעי – למשה.  שבגדה בבעלה בשעת החופה. 

רֹות  דֹו ָעִדיִתי וכו’ – ה’ ענד לי תכשיטים לקראת מתן תורה. ִנּגָ מהר סיני. ִמּיָ

וכו’ – הם הורדו ממני כשה’ כעס. ֵסֶדר ֲעבֹוָדתֹו וכו’ – זלזלתי בעבודת בית 
ה – אוניה.  המקדש ולכן בטל התמיד. ִצּיָ
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ה.  ה ַוֲאִנּיָ ֲאִנּיָ ּה ּוְבֶכֶפל ּתַ רֹאׁשָ אָתּה ּבְ ַחּטָ ּה ּבְ ַקְחּתָ

ה.  ִנּיָ ְ ּשׁ ַהּיֹום ְוׇהְבְקָעה ָהִעיר ּבַ ִרי֫בּוָה ָצֶריָה ּכְ

יָרה.  ח ֵמֵאין ּדֹוֵרׁש ְלַהְסּתִ֫ ְצִבי ֻמּדָ ָחה ּכִ ּלְ ׁשֻ

יָרה.  ּה ְלַהּתִ֫ ה ַצְמָרּה ְוֶחְלּבָ ׂשֶ ְננּו ְלׁשֹוָנם ּוְנָתנּוָה ּכְ ׁשָ

ָרה.  ּבֹו ִנְכּתָ֫ ה ׁשֶ ִלי ֶחְמּדָ ְצַעק ַעל ּכְ ּתִ

ַרף ַאּפֹוְסְטמֹוס ַהּתֹוָרה.  ׂשָ ל ּכְ ֲחמּוד ֵעיֶניָה ֻנּצַ ּתַ

ֲעבּור ַהְרִעיָמם ָסָכל.  ֵחֵר֮ף ֲעׁשּוִקים ּוְרצּוִצים ּבַ

ל.  ּכָ ִהְסּתַ ִנים ִמּלְ ר ּפָ ְוָהָיה ֶלֱאכֹול ּוְבַהְסּתֵ ְירּוִדים ּבִ

ּקּוִצים ֶנֱאָכל.  ַנף ׁשִ ִלים ִמּכְ ָיד ִהׁשְ

ֵהיָכל.  ַמד ֶצֶלם ּבַ ס ְוָהע� ּנֵ ִהְתּכַ ֵעת ָצָרה ּכְ

ֶדם ִראׁשֹוִנים.  ִנים ֶהָהיּו ִמּקֶ וּוִיים ְסגּוִפים ּבָ ּדְ

ִנים.  ה ׁשָ ּמָ ְסמּוכֹות ָצרֹוֵתיֶהם זֹו ְלזֹו ּכַ

ים ׁשֹוִנים. בֹוִרים ְוָהַעְקַרּבִ יָנה ַהּדְ ֲעׂשֶ ר ּתַ ֲאׁשֶ לֹוִקים ּכַ

ִאיׁשֹוִנים.  ְבָרם ּוָבֵטל ִסּכּוָים ּבְ הֹוִגים ָאַבד ׂשִ

ִנים ְרטּוִבים.  ׁשֵ ַמְקִניֶאיָך ּדְ ק ּבְ ִהְתַאּפֵ א ּבְ ֵאל ַקּנָ

ִבים  ְמֻחּטָ ְנִטיִעים  ּכִ ְלעֹוָלִמים  עֹוְמִדים  ִקים  ּתָ ים  ְמַחּכִ

ֲאָהִבים.  ּבַ

צֹומֹות ֲחטּוִבים.  לֹום ּבְ ָ ָהֱאֶמת ְוַהּשׁ

ֹשֹון ּוְלמֹוֲעִדים טֹוִבים.  ְמָחה ּוְלׂשָ ֶנַצח ֱהיֹוָתם ְלׂשִ

ָחה  ּלְ ה – צער וכאב. ִריבּוָה – נלחמו בה. ׁשֻ ה ַוֲאִנּיָ ֲאִנּיָ ּה – לקחה. ּתַ ַקְחּתָ
יָרה – האויבים התירו  וכו’ – גורשה כחיה נרדפת שאין מי שיסתיר אותה. ְלַהּתִ
 – ל  ֻנּצַ ֵעיֶניָה  ֲחמּוד  ּתַ התורה.   – ה  ֶחְמּדָ ִלי  ּכְ כשה.  אותה  לטרוף  לעצמם 

מחמד עיניה נלקח ממנה. ֵחֵרף וכו’ - האויב הטיפש הכעיס את ישראל המעונים, 

ִלים וכו’ - רמז  וכאילו ציווה עליהם לקרוא בפסוקי הקללה שבתורה. ָיד ִהׁשְ

לשני הצלמים שהוכנסו להיכל. ֶהָהיּו – שהיו. ִראׁשֹוִנים – עליונים. הֹוִגים 

במחשך   – ִאיׁשֹוִנים  ּבְ היהודים.  הגויים אומרים שאבדה תקוותם של   – וכו’ 
ים – עם  ק וכו’ – בגלל התאפקותך הגויים מתגברים. ְמַחּכִ ִהְתַאּפֵ ּבְ הגלות. 

ְנִטיִעים וכו’ - כמו נטעים מגודלים יפה בטיפול אוהב.  ּכִ ישראל המחכה לך. 

ֲחטּוִבים – חרוטים, רשומים. ֶנַצח – לנצח. 
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ֲחִסידּות,  א ַרֲחִמים, ִמְתַנֵהג ּבַ ּסֵ ב ַעל ּכִ ֵאל ֶמֶלְך יֹוׁשֵ

ה  מֹוֵחל ֲעֹונֹות ַעּמֹו, ַמֲעִביר ִראׁשֹון ִראׁשֹון, ַמְרּבֶ

ה  ֹעׂשֶ ִעים,  ַלּפֹוׁשְ ּוְסִליָחה  ִאים  ְלַחּטָ ְמִחיָלה 

ְגֹמל.  ּתִ ְכָרָעָתם  לֹא  ָורּוַח,  ר  ׂשָ ּבָ ל  ּכׇ ִעם  ְצָדקֹות 

ֵרה, ְזֹכר ָלנּו ַהּיֹום  לֹׁש ֶעׂשְ נּו לֹוַמר ׁשְ ֵאל הֹוֵריָת ּלָ

מֹו  ּכְ ֶדם,  ִמּקֶ ֶלָעָנו  הֹוַדְעּתָ  ּכְ ֵרה,  ֶעׂשְ לֹׁש  ׁשְ ִרית  ּבְ

ְקָרא  ם. ַוּיִ ב ִעּמֹו ׁשָ ְתַיּצֵ ָעָנן ַוּיִ ֶרד יהוה ּבֶ תּוב~ ַוּיֵ ּכָ ׁשֶ

ם יהוה:   ְבׁשֵ

ְקָרא ָניו, ַוּיִ ֲעֹבר יהוה ַעל ּפָ ַוּיַ

ְוַרב  ִים  ַאּפַ ֶאֶרְך  ְוַחּנּון,  ַרחּום  ֵאל  יהוה,  יהוה, 

ע  א ָעֹון ָוֶפׁשַ ֶסד ָלֲאָלִפים, ֹנׂשֵ ֶסד ֶוֱאֶמת: ֹנֵצ֮ר ֶח֫ ֶח֫

אֵתנּו  ּוְלַחּטָ ַלֲעֹוֵננּו  ְוָסַלְחּתָ  ה:  ְוַנּקֵ ָאה,  ְוַחּטָ

ָלנּו  ְמַחל  ָחָטאנּו,  י  ּכִ ָאִבינּו  ָלנּו  ְסַלח  נּו:  ּוְנַחְלּתָ֫

ח, ְוַרב  ה ֲאֹדָני טֹוב ְוַסּלָ י ַאּתָ ְענּו. ּכִ י ָפׁשָ נּו ּכִ ַמְלּכֵ

ֶחֶסד ְלׇכל ֹקְרֶאיָך:

שמות לד

שם

תהלים פו

ֵרה – י”ג מידות של  לֹֹשׁ ֶעׂשְ ַמֲעִביר וכו’ – סולח על העוונות הראשונים. ׁשְ
רחמים. ֶלָעָנו – למשה רבנו.
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נוהגים לומר פיוט זה בית בית )בתחילה ש”ץ ואח”כ קהל, 

ומהבית השני הקהל מקדים את הש”ץ(.

ִעיר. ְלָך ֶיֱהֶמה ֶזה  ֶבל ְוַגם ׂשֵ ַיד ּבָ ר ִנְמַסר ּבְ ֵעה ֶנֱאַסר ֲאׁשֶ Ôׁש

ֶבן ָצִעיר.  ן ּכְ ה ְוִיְתַחּנֵ ּמֶ ּכַ

ַקע ָהִעיר. ּבָ ַבר ָהאֹוֵיב ַוּתִ יֹום ּגָ

ְזרֹוִני. ְוַעל ֶרֶגל ָהֵעֶגל  ׁש ּפִ יֹום ִחּמֵ ף ּבְ ף ְוֶאְסּפֹק ּכַ ְלֹזאת ִאּכַ

ֱהִביַאִני.  ּוַבּסּוַגר  ִמיד  ַהּתָ ִמיד  ִהׁשְ ְוַגם  ְיָצאּוִני.  ַהּלּוחֹות 

ְנָחה  ְוַהּמִ ָלַאִני.  ּכְ ּוֵמֲעָצתֹו  ִליל  ּכְ ֵהיַכל  ּבְ ֱאִליל  ם  ְוהּוׂשַ

ֵאׁש ִהְבִעיר.  הּוָנָחה ְוָדְתָך ָצר ּבָ

ַקע ָהִעיר. ּבָ ַבר ָהאֹוֵיב ַוּתִ יֹום ּגָ

ִפיפֹון  ְ ְוַהּשׁ ָחַפִני.  ּדְ י  ּדַ ׁשַ יֹום  ּבְ ָוֶאְתַחְלַחל  ֶאְתַחל  ְמֹאד 

ּדּור  מֹו ּכַ ְך ּכְ ׁשַ ְך ְוַגם ׁשֵ ָטַפִני. ְמאֹור ָחׁשַ ּבֶֹלת ׁשְ ׁשִ פֹון ּכְ ִמּצָ

ִעיר.  ִפיר ְוַהׂשָּ ַלח ָיד ְוַהּצָ ד ׁשָ ּיָ ְצָנַפִני. ְוַהּצַ

ַקע ָהִעיר. ּבָ ַבר ָהאֹוֵיב ַוּתִ יֹום ּגָ

ן. ֲהלֹא ִתְרֶאה ַעם ִנְלֶאה  ָך ֶיֱעׁשַ י ֲהָלַעד ַאּפְ ּבִ ּגַ י ּוִמׂשְ הֹוד ִלּבִ

ּוֵמֶחֶדק  ְרִצי  ּפַ ֶבן  ּבְ ְרִצי  ּפִ ֹדר  ּגְ ן.  ְבׁשָ ּכִ מֹו  ּכְ ַחר  ׇהׁשְ ר  ֲאׁשֶ

ן.  ׁשָ ְרֶמל ְוַהּבָ בּול ַהּכַ יב ּגְ ית ְזבּול ְלָהׁשִ ֵנה ּבֵ ן. ּבְ ְלקֹוט ׁשֹוׁשָ

ם  ּלֵ ם ְוָאז ְיׁשַ ֹפט ִאּלֵ ן. ׁשְ יׁשָ ַקח ְוָנָקם ַקח ֵמֵאֶצר ּוִמּדִ ְוַעִין ּפְ

ְבִעיר.  ְבֶעה ְוַהּמַ ַהּמַ

ַקע ָהִעיר. ּבָ ַבר ָהאֹוֵיב ַוּתִ יֹום ּגָ

ֶבן ָצִעיר - כילד שאביו מרחם עליו.  ֵעה ֶנֱאַסר – פנה אל עם ישראל הכבוש. ּכְ ׁשְ
ְזרֹוִני - נגזרו עלי חמש גזירות. ְוַעל ֶרֶגל – בגלל.  ׁש ּפִ ף – אני כפוף. ִחּמֵ ִאּכַ
נבוכדנצר.  נחש,   – ִפיפֹון  ְ ְוַהּשׁ אהיה חולה ומלא פחד.   – ָוֶאְתַחְלַחל  ֶאְתַחל 
ד – מלכות  ּיָ ְך – בבל. ְצָנַפִני – הקיף אותי. ְוַהּצַ ׁשַ ּבֶֹלת – כשטף מים חזק. ׁשֵ ׁשִ ּכְ
ְרִצי –  דֹור ּפִ י – ה’. ִנְלֶאה – עייף. ּגְ ּבִ ּגַ י ּוִמׂשְ ִפיר – יון. הֹוד ִלּבִ אדום. ְוַהּצָ

ְרִצי – במלך המשיח. ּוֵמֶחֶדק וכו’ – תושיע  ֶבן ּפַ תקן את הגדר המגינה עלי. ּבְ

עם ישראל.   – ם  ִאּלֵ בני שעיר.   – ן  יׁשָ ּוִמּדִ ֵמֵאֶצר  את השושנה מבין הקוצים. 

ְבִעיר – הגוים המזיקים.  ְבֶעה ְוַהּמַ ַהּמַ
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ז ו מ ת ב ר  ש ע ה  ע ב ש ל

ֲחִסידּות,  א ַרֲחִמים, ִמְתַנֵהג ּבַ ּסֵ ב ַעל ּכִ ֵאל ֶמֶלְך יֹוׁשֵ

ה  מֹוֵחל ֲעֹונֹות ַעּמֹו, ַמֲעִביר ִראׁשֹון ִראׁשֹון, ַמְרּבֶ

ה  ֹעׂשֶ ִעים,  ַלּפֹוׁשְ ּוְסִליָחה  ִאים  ְלַחּטָ ְמִחיָלה 

ְגֹמל.  ּתִ ְכָרָעָתם  לֹא  ָורּוַח,  ר  ׂשָ ּבָ ל  ּכׇ ִעם  ְצָדקֹות 

ֵרה, ְזֹכר ָלנּו ַהּיֹום  לֹׁש ֶעׂשְ נּו לֹוַמר ׁשְ ֵאל הֹוֵריָת ּלָ

מֹו  ּכְ ֶדם,  ִמּקֶ ֶלָעָנו  הֹוַדְעּתָ  ּכְ ֵרה,  ֶעׂשְ לֹׁש  ׁשְ ִרית  ּבְ

ְקָרא  ם. ַוּיִ ב ִעּמֹו ׁשָ ְתַיּצֵ ָעָנן ַוּיִ ֶרד יהוה ּבֶ תּוב~ ַוּיֵ ּכָ ׁשֶ

ם יהוה:   ְבׁשֵ

ְקָרא ָניו, ַוּיִ ֲעֹבר יהוה ַעל ּפָ ַוּיַ

ְוַרב  ִים  ַאּפַ ֶאֶרְך  ְוַחּנּון,  ַרחּום  ֵאל  יהוה,  יהוה, 

ע  א ָעֹון ָוֶפׁשַ ֶסד ָלֲאָלִפים, ֹנׂשֵ ֶסד ֶוֱאֶמת: ֹנֵצ֮ר ֶח֫ ֶח֫

אֵתנּו  ּוְלַחּטָ ַלֲעֹוֵננּו  ְוָסַלְחּתָ  ה:  ְוַנּקֵ ָאה,  ְוַחּטָ

ָלנּו  ְמַחל  ָחָטאנּו,  י  ּכִ ָאִבינּו  ָלנּו  ְסַלח  נּו:  ּוְנַחְלּתָ֫

ח, ְוַרב  ה ֲאֹדָני טֹוב ְוַסּלָ י ַאּתָ ְענּו. ּכִ י ָפׁשָ נּו ּכִ ַמְלּכֵ

ֶחֶסד ְלׇכל ֹקְרֶאיָך:

’זכור רחמיך’ וכו’ )לעיל עמ’ 591(.

שמות לד

שם

תהלים פו

ֵרה – י”ג מידות של  לֹֹשׁ ֶעׂשְ ַמֲעִביר וכו’ – סולח על העוונות הראשונים. ׁשְ
רחמים. ֶלָעָנו – למשה רבנו.





שער הקריאות בתורה וההפטרות



למנחה בשבת ולשני וחמישי

לראש חודש

לתענית ציבור

לשלושת הרגלים

לחנוכה

לפורים

לתשעה באב

טבלת הקריאות בתורה וההפטרות בנביא
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ה ר ו ת ה ת  א י ר ק

ת ו י ש ר פ ר  ד ס

י ש י מ ח ו י  נ ש ל ו ת  ב ש ב ה  ח נ מ ל

ת י ש א ר ב

ֶרץ  ֶרץ׃ ב ְוָהָא֗ ת ָהָאֽ ִים ְוֵא֥ ַמ֖ ָ ת ַהּשׁ ים ֵא֥ א ֱאלִֹה֑ ָר֣ ית ּבָ ֖ ֵראׁשִ Ôא ּב

ֶפת  ים ְמַרֶח֖ ֵנ֣י ְת֑הֹום ְו֣רּוַח ֱאלִֹה֔ ְך ַעל־ּפְ ׁשֶ הּו ְוֹח֖ הּו֙ ָוֹב֔ ה ֹת֨ ְיָת֥ ָהֽ

ְרא  ֧ ְיִהי־ֽאֹור׃ ד ַוּיַ י ֑אֹור ַוֽ ים ְיִה֣ אֶמר ֱאלִֹה֖ ִים׃ ג ַוּיֹ֥ ֽ ֵנ֥י ַהּמָ ַעל־ּפְ

ין  ּוֵב֥ ין ָה֖אֹור  ֥ ּבֵ ים  ל ֱאלִֹה֔ ֣ ְבּדֵ ַוּיַ י־֑טֹוב  ּכִ ים ֶאת־ָה֖אֹור  ֱאלִֹה֛

ְיָלה  ָל֑ ָרא  ָק֣ ְך  ׁשֶ ְוַלֹח֖ ֔יֹום  ָלאֹו֙ר  ים ׀  ֱאלִֹה֤ א  ְקָר֨ ה ַוּיִ ְך׃  ׁשֶ ַהֹחֽ

ים  ֱאלִֹה֔ אֶמר  פ לוי ו ַוּיֹ֣ ד׃  ֶאָחֽ ֥יֹום  ֶקר  ְיִהי־ֹב֖ ַוֽ ֶרב  ְיִהי־ֶע֥ ַוֽ

ִים׃ ָלָמֽ ִים  ַמ֖ ין  ֥ ּבֵ יל  ֔ ַמְבּדִ י  ִויִה֣ ִים  ֑ ַהּמָ ֣תֹוְך  ּבְ יַע  ָרִק֖ י  ְיִה֥

ַחת  ֣ ֙ר ִמּתַ ִי֙ם ֲאׁשֶ ין ַהּמַ֨ ֤ ל ּבֵ ֗ ְבּדֵ ָרִקיַע֒ ַוּיַ ַ֣עׂש ֱאלִֹהי֮ם ֶאת־ָהֽ ז ַוּיַ

א  ְקָר֧ ח ַוּיִ ן׃  ְיִהי־ֵכֽ ַוֽ יַע  ָרִק֑ ָלֽ ל  ֵמַע֣ ר  ֖ ֲאׁשֶ ִים  ַהּמַ֔ ין  ּוֵב֣ יַע  ָרִק֔ ָלֽ

פ י׃  ִנֽ ׁשֵ ֥יֹום  ֶקר  ְיִהי־ֹב֖ ַוֽ ֶרב  ְיִהי־ֶע֥ ַוֽ ִים  ָמ֑ ׁשָ יַע  ָרִק֖ ָלֽ ים  ֱאלִֹה֛

ֶאל־ ִי֙ם  ַמ֨ ָ ַהּשׁ ַחת  ֤ ִמּתַ ִים  ַהּמַ֜ ֨וּו  ִיּקָ ים  ֱאלִֹה֗ אֶמר  ישראל ט ַוּיֹ֣

ים ׀  ֱאלִֹה֤ א  ְקָר֨ י ַוּיִ ן׃  ְיִהי־ֵכֽ ַוֽ ה  ֑ ׁשָ ּבָ ַהּיַ ָרֶא֖ה  ְוֵתֽ ד  ֶאָח֔ ָמ֣קֹום 

י־ ים ּכִ ְרא ֱאלִֹה֖ ֥ ים ַוּיַ ֑ א ַיּמִ ִים ָקָר֣ ֖ ֶרץ ּוְלִמְקֵו֥ה ַהּמַ ֙ה ֶא֔ ׁשָ ּבָ ַלּיַ

יַע  ַמְזִר֣ ב  ֵ֤עׂשֶ א  ׁשֶ ֗ ּדֶ ֶר֙ץ  ָהָא֨ א  ֤ ְדׁשֵ ֽ ּתַ ים  ֱאלִֹה֗ אֶמר  יא ַוּיֹ֣ ֽטֹוב׃ 

ֶרץ  ַעל־ָהָא֑ ַזְרעֹו־֖בֹו  ר  ֥ ֲאׁשֶ ְלִמי֔נֹו  ִר֙י  ּפְ ה  ׂשֶ ֹע֤ י  ִר֞ ּפְ ץ  ֵע֣ ַרע  ֶז֔

הּו  ַר֙ע ְלִמיֵנ֔ יַע ֶז֨ ב ַמְזִר֤ ׂשֶ א ֵע֣ ׁשֶ ֠ ֶרץ ּדֶ א ָהָא֜ ן׃ יב ַוּתֹוֵצ֨ ְיִהי־ֵכֽ ַוֽ

י־ ּכִ ים  ֱאלִֹה֖ ְרא  ֥ ַוּיַ ְלִמיֵנ֑הּו  ַזְרעֹו־֖בֹו  ר  ֥ ֲאׁשֶ י  ִר֛ ה־ּפְ ׂשֶ ֹעֽ ץ  ְוֵע֧

י׃ פ ֽ ִליׁשִ ֶקר ֥יֹום ׁשְ ְיִהי־ֹב֖ ֶרב ַוֽ ְיִהי־ֶע֥ ֽטֹוב׃ יג ַוֽ

ח נ

יו  רָֹת֑ ֹדֽ ּבְ ָהָי֖ה  ים  ִמ֥ ּתָ יק  ֛ ַצּדִ יׁש  ִא֥ ַח  ֹנ֗ ַח  ֹנ֔ ת  ֹוְלֹד֣ ּתֽ ה  ט ֵ֤אּלֶ

ֶאת־ ָבִנ֑ים  ה  ֣ לֹׁשָ ׁשְ ַח  ֹנ֖ ֹוֶלד  ַוּי֥ י  ַח׃  ְך־ֹנֽ ְתַהּלֶ ִהֽ ים  ֱאלִֹה֖ ֶאת־ָהֽ

ים  ֱאלִֹה֑ ָהֽ ִלְפֵנ֣י  ֶרץ  ָהָא֖ ת  ֵח֥ ָ ּשׁ יא ַוּתִ ְוֶאת־ָיֶֽפת׃  ם  ֶאת־ָח֥ ֖ם  ׁשֵ

בראשית א   

בראשית ו   
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֣ה  ְוִהּנֵ ֶרץ  ֶאת־ָהָא֖ ים  ֱאלִֹה֛ ְרא  ֧ יב ַוּיַ ס׃  ָחָמֽ ֶרץ  ָהָא֖ א  ֵל֥ ּמָ ַוּתִ

ס  ֶרץ׃  ַעל־ָהָאֽ ֹו  ְרּכ֖ ֶאת־ּדַ ר  ֛ ׂשָ ל־ּבָ ּכׇ ית  ִח֧ י־ִהׁשְ ֽ ּכִ ָתה  ָח֑ ִנׁשְ

ה  ְלָא֥ י־ָמֽ ֽ ּכִ י  ְלָפַנ֔ א  ֣ ּבָ ֙ר  ׂשָ ל־ּבָ ּכׇ ץ  ֵק֤ ַח  ְלֹנ֗ ים  ֱאלִֹה֜ אֶמר  יג ַוּיֹ֨

ה  ֤ ֶרץ׃ יד ֲעׂשֵ ם ֶאת־ָהָאֽ ִחיָת֖ י ַמׁשְ ם ְוִהְנִנ֥ ֵניֶה֑ ס ִמּפְ ֶרץ ָחָמ֖ ָהָא֛

ּה  ֹאָת֛  ֥ ַפְרּתָ ְוָכֽ ה  ָב֑ ֶאת־ַהּתֵ ה  ֣ ֲעׂשֶ ֽ ּתַ ֖ים  ִקּנִ ֶפר  ֲעֵצי־ֹג֔ ת  ַב֣ ּתֵ ְלָך֙ 

ׁש  לֹ֧ ׁשְ ּה  ֹאָת֑ ה  ֖ ֲעׂשֶ ֽ ּתַ ר  ֥ ֲאׁשֶ ה  ְוֶז֕ טו  ֶפר׃  ּכֹֽ ּבַ ּוִמ֖חּוץ  ִית  ֥ ִמּבַ

ים  ֥ לֹׁשִ ּוׁשְ ּה  ׇרְחּבָ֔ ֙ה  ַאּמָ ים  ֤ ִ ֲחִמּשׁ ה  ָב֔ ַהּתֵ ֹ֤אֶרְך  ה  ַאּמָ֗ ֵמ֣אֹות 

ה  ּנָ ַכֶל֣ ּתְ ֙ה  ְוֶאל־ַאּמָ ה  ָב֗ ַלּתֵ ה  ֣ ֲעׂשֶ ֽ ּתַ ַהר ׀  טז ֹצ֣ ּה׃  ֽקֹוָמָתֽ ה  ֖ ַאּמָ

ם  ֥ ִנּיִ ׁשְ ֛ם  ּיִ ְחּתִ ּתַ ים  ֑ ׂשִ ּתָ ּה  ֣ ִצּדָ ּבְ ָב֖ה  ַהּתֵ ַתח  ּוֶפ֥ ְעָלה  ִמְלַמ֔

ּול  ּב֥ ֶאת־ַהּמַ יא  ֵמִב֨ ִהְנִנ֩י  י  ָה׃ לוי יז ַוֲאִנ֗ ֽ ֲעׂשֶ ֽ ּתַ ים  ֖ ִלׁשִ ּוׁשְ

ַחת  ֖ ים ִמּתַ ֔ ר־ּבֹו֙ ֣רּוַח ַחּיִ ר ֲאׁשֶ ׂשָ֗ ל־ּבָ ת ּכׇ ֵח֣ ֶרץ ְלׁשַ ִי֙ם ַעל־ָהָא֔ ַמ֨

ְך  ֑ י ִאּתָ ִריִת֖ י ֶאת־ּבְ ֲהִקֹמִת֥ ע׃ יח ַוֽ ֶרץ ִיְגָוֽ ָא֖ ר־ּבָ ל ֲאׁשֶ ִים ּכֹ֥ ָמ֑ ָ ַהּשׁ

ְך׃  ֽ ִאּתָ י־ָבֶנ֖יָך  ֽ ּוְנׁשֵ ָך֥  ּתְ ְוִאׁשְ ּוָבֶנ֛יָך  ה  ַאּתָ֕ ה  ָב֔ ֶאל־ַהּתֵ ּוָבאָת֙ 

ָב֖ה  ֶאל־ַהּתֵ יא  ִב֥ ּתָ ל  ִמּכֹ֛ ַנִ֧ים  ׁשְ ר  ׂשָ֞ ל־ּבָ ּכׇ ִמֽ ַחי  ל־ָה֠ יט ּוִמּכׇ

הּו  ָה֣עֹוף ְלִמיֵנ֗ ְהֽיּו׃ ישראל כ ֵמֽ ר ּוְנֵקָב֖ה ִיֽ ְך ָזָכ֥ ֑ ת ִאּתָ ְלַהֲחיֹ֣

ַנִ֧ים  ׁשְ ְלִמיֵנ֑הּו  ה  ֲאָדָמ֖ ָהֽ ֶמׂש  ֶר֥ ל  ִמּכֹ֛ ּה  ְלִמיָנ֔ ֵהָמ֙ה  ּוִמן־ַהּבְ

ֲאָכל֙  ל־ַמֽ ִמּכׇ ַקח־ְלָך֗  ה  ֣ כא ְוַאּתָ ֲחֽיֹות׃  ְלַהֽ ֵאֶל֖יָך  אּו  ָיֹב֥ ל  ִמּכֹ֛

ַ֖עׂש  ה׃ כב ַוּיַ יָך ְוָהָי֛ה ְלָך ְוָלֶה֖ם ְלׇאְכָלֽ ֖ ֵאֶל֑ ַסְפּתָ ל ְוָאֽ ר ֵיָֽאֵכ֔ ֣ ֲאׁשֶ

ה׃ ס ֽ ן ָעׂשָ ֥ ים ּכֵ ה ֹא֛תֹו ֱאלִֹה֖ ֥ ר ִצּוָ ֹכל ֲאׁשֶ֨ ַח ּכְ֠ ֹנ֑

ך ל ך  ל

ָך֖  ֹוַלְדּתְ ּוִמּמֽ ֵמַאְרְצָך֥  ֶלְך־ְלָך֛  ם  ֶאל־ַאְבָר֔ ְיֹהָו֙ה  אֶמר  א ַוּיֹ֤

ְל֣גֹוי  ָך֙  ֶעׂשְ ב ְוֶאֽ ׃  ּךָ ַאְרֶאֽ ר  ֥ ֲאׁשֶ ֶרץ  ֶאל־ָהָא֖ יָך  ָאִב֑ ית  ֣ ּוִמּבֵ

ְרָכ֙ה  ֲאָבֽ ג ַוֽ ה׃  ָרָכֽ ּבְ ְהֵי֖ה  ֶוֽ ָך  ֶמ֑ ׁשְ ָל֖ה  ַוֲאַגּדְ ֶרְכָך֔  ַוֲאָב֣ ֔דֹול  ּגָ

ת  ֹח֥ ּפְ ִמׁשְ ל  ּכֹ֖ ְבָך֔  ְוִנְבְר֣כּו  ר  ָאֹא֑ ְלָך֖  ּוְמַקּלֶ יָך  ְרֶכ֔ ְמָב֣

ה  ְיהָו֔ ֵאָלי֙ו  ר  ֤ ּבֶ ּדִ ר  ֲאׁשֶ֨ ּכַ ם  ַאְבָר֗ ֶ֣לְך  ה׃ לוי ד ַוּיֵ ֲאָדָמֽ ָהֽ

ה  ָנ֔ ׁשָ ים  ְבִע֣ ְוׁשִ ִני֙ם  ׁשָ ׁש  ן־ָחֵמ֤ ּבֶ ם  ְוַאְבָר֗ ֑לֹוט  ֹו  ִאּת֖ ֶ֥לְך  ַוּיֵ
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ְוֶאת־ ֹו  ּת֜ ִאׁשְ י  ַר֨ ֶאת־ׂשָ ַאְבָר֩ם  ח  ֣ ּקַ ה ַוּיִ ן׃  ֵמָחָרֽ ֵצא֖תֹו  ּבְ

ֶ֖פׁש  ְוֶאת־ַהּנֶ ׁשּו  ָרָכ֔ ר  ֣ ֲאׁשֶ ֙ם  ל־ְרכּוׁשָ ְוֶאת־ּכׇ יו  ן־ָאִח֗ ּבֶ ֣לֹוט 

ְרָצה  ַא֥ אּו  ֹב֖ ַוּיָ ַען  ַנ֔ ּכְ ְרָצה  ַא֣ ֶכ֙ת  ְצ֗אּו ָלֶל֨ ַוּיֵ ן  ּו ְבָחָר֑ ר־ָעׂש֣ ֲאׁשֶ

ֵא֣לֹון  ד  ַע֖ ם  ֶכ֔ ׁשְ ְמ֣קֹום  ַ֤עד  ֶרץ  ָא֔ ּבָ ַאְבָר֙ם  ר  ֲעֹב֤ ו ַוּיַ ָנַֽען׃  ּכְ

אֶמר  ם ַוּיֹ֕ א ְיֹהָו֙ה ֶאל־ַאְבָר֔ ָר֤ ֶרץ׃ ז ַוּיֵ ָאֽ ז ּבָ ֲעִנ֖י ָא֥ ַנֽ ּכְ ה ְוַהֽ מֹוֶר֑

ַליהָו֖ה  ַח  ִמְזּבֵ֔ ֙ם  ׁשָ ֶבן  ֤ ַוּיִ את  ַהּזֹ֑ ֶרץ  ֶאת־ָהָא֣ ן  ֖ ֶאּתֵ ְרֲעָך֔  ְלַז֨

֣ט  ל ַוּיֵ ית־ֵא֖ ֶדם ְלֵבֽ ֛ ָרה ִמּקֶ ם ָהָה֗ ָ֜ ק ִמּשׁ ְעּתֵ֨ יו׃ ח ַוּיַ ה ֵאָלֽ ְרֶא֥ ַהּנִ

ה  יהָו֔ ַח֙ ַלֽ ם ִמְזּבֵ֨ ֤ ֶבן־ׁשָ ֽ ֶדם ַוּיִ ֔ י ִמּקֶ ֙ם ְוָהַע֣ ל ִמּיָ ית־ֵא֤ ֽ ה ּבֵ לֹ֑ ָאה�

ה׃  ְגּבָ ֽ ַהּנֶ ְוָנ֖סֹוַע  ָה֥לֹוְך  ם  ַאְבָר֔ ע  ֣ ּסַ ט ַוּיִ ה׃  ְיהָוֽ ם  ֥ ׁשֵ ּבְ ְקָר֖א  ַוּיִ

ָל֣גּור  ְיָמ֙ה  ִמְצַר֨ ם  ַאְבָר֤ ֶרד  ֨ ַוּיֵ ֶרץ  ָא֑ ּבָ ב  ָרָע֖ י  פ ישראל י ַוְיִה֥

ָל֣בֹוא  יב  ִהְקִר֖ ר  ֥ ֲאׁשֶ ֽ ּכַ י  ַוְיִה֕ יא  ֶרץ׃  ָאֽ ּבָ ב  ָרָע֖ ָהֽ ד  י־ָכֵב֥ ֽ ּכִ ם  ׁשָ֔

ה  ֥ ָ י ִאּשׁ ֛ י ּכִ ְעּתִ ה־ָנ֣א ָיַד֔ ֹו ִהּנֵ ּת֔ י ִאׁשְ ַר֣ אֶמ֙ר ֶאל־ׂשָ ְיָמה ַוּיֹ֨ ִמְצָר֑

ְמ֖רּו  ְוָאֽ ים  ְצִר֔ ַהּמִ ֹאָתְך֙  י־ִיְר֤אּו  ֽ ּכִ ה  יב ְוָהָי֗ ׃  ּתְ ָאֽ ְיַפת־ַמְרֶא֖ה 

ּתְ  ִתי ָא֑ ּו׃ יג ִאְמִרי־ָנ֖א ֲאֹח֣ ְך ְיַחּיֽ י ְוֹאָת֥ ְר֥גּו ֹאִת֖ את ְוָהֽ ֹו ֹז֑ ּת֣ ִאׁשְ

ְך׃ ְגָלֵלֽ י ּבִ ֖ ה ַנְפׁשִ ְיָת֥ ְך ְוָחֽ ֲעבּוֵר֔ י ַבֽ יַטב־ִל֣ ַע֙ן ִיֽ ְלַמ֨

א ר י ו

ֶהל  ַתח־ָהֹא֖ ֽ ּפֶ ב  ֥ יֹׁשֵ ְו֛הּוא  א  ַמְמֵר֑ לֵֹנ֖י  ֵאֽ ּבְ ה  ְיהָו֔ ֵאָלי֙ו  א  ָר֤ א ַוּיֵ

ים  ֲאָנׁשִ֔ ה  ֣ לֹׁשָ ׁשְ ֙ה  ְוִהּנֵ ְרא  ֔ ַוּיַ ֵעיָני֙ו  א  ֤ ּשָׂ ב ַוּיִ ֹום׃  ַהּיֽ ם  ֹח֥ ּכְ

חּו  ֖ ּתַ ׁשְ ַוּיִ ֶהל  ָהֹא֔ ַתח  ֣ ִמּפֶ ִלְקָראָת֙ם  ׇרץ  ֤ ַוּיָ ְרא  ֗ ַוּיַ יו  ָעָל֑ ים  ִב֖ ִנּצָ

ַאל־ָנ֥א  יָך  ֵעיֶנ֔ ּבְ ֵח֙ן  אִתי  ָמָצ֤ א  ִאם־ָנ֨ י  ֲאֹדָנ֗ ר  ג ַוּיֹאַמ֑ ְרָצה׃  ָאֽ

ַרְגֵליֶכ֑ם  ֲח֖צּו  ְוַרֽ ִים  ְמַעט־ַמ֔ ח־ָנ֣א  ֽ ד ֻיּקַ ָך׃  ֽ ַעְבּדֶ ל  ֵמַע֥ ר  ֲעֹב֖ ַתֽ

ֶכ֙ם  ִלּבְ ֲע֤דּו  ְוַסֽ ֶחם  ַפת־ֶל֜ ה  ה ְוֶאְקָח֨ ץ׃  ָהֵעֽ ַחת  ֥ ּתַ ֲע֖נּו  ֽ ָ ּשׁ ְוִהֽ

ן  ֥ ּכֵ אְמ֔רּו  ַוּיֹ֣ ֶכ֑ם  ל־ַעְבּדְ ַעֽ ם  ֖ ֲעַבְרּתֶ ן  ֥ י־ַעל־ּכֵ ֽ ּכִ רּו  ֲעֹב֔ ֽ ּתַ ר  ַאַח֣

ֱהָלה  ָהֹא֖ ַאְבָרָה֛ם  ר  ׃ לוי ו ַוְיַמֵה֧ ְרּתָ ֽ ּבַ ּדִ ר  ֥ ֲאׁשֶ ֽ ּכַ ה  ֖ ֲעׂשֶ ּתַ

י  ֥ ֲעׂשִ י ַוֽ ֶלת ֖לּוׁשִ ַמח ֹס֔ ׁש ְסִאי֙ם ֶק֣ לֹ֤ י ׁשְ אֶמר ַמֲהִר֞ ה ַוּיֹ֗ ָר֑ ֶאל־ׂשָ

ָוטֹו֙ב  ְך  ַר֤ ר  ָק֜ ן־ּבָ ּבֶ ח  ֨ ּקַ ַוּיִ ם  ַאְבָרָה֑ ץ  ָר֣ ר  ָק֖ ז ְוֶאל־ַהּבָ ֻעֽגֹות׃ 

בראשית יח   



ת ו י ש ר הפ ר ו ת ה ת  א י ר ק

626

ב  ה ְוָחָל֗ ח ֶחְמָא֜ ֨ ּקַ ֹות ֹאֽתֹו׃ ח ַוּיִ ֲעׂש֥ ַער ַוְיַמֵה֖ר ַלֽ ן ֶאל־ַהּנַ֔ ֣ ּתֵ ַוּיִ

ֲעֵליֶה֛ם  ד  ְוֽהּוא־ֹעֵמ֧ ם  ִלְפֵניֶה֑ ן  ֖ ּתֵ ַוּיִ ה  ָעׂשָ֔ ר  ֣ ֲאׁשֶ ָק֙ר  ּוֶבן־ַהּבָ

ה  ָר֣ ׂשָ ה  ַאּיֵ֭ ֹיֹו  ָל֔ ֵאֹ אְמ֣רּו  ּיֹֽ לּו׃ ישראל ט ַוֽ ַוּיֹאֵכֽ ץ  ָהֵע֖ ַחת  ֥ ּתַ

ת  ֵע֣ יָך֙ ּכָ ּוב ֵאֶל֨ ֹוב ָאׁש֤ אֶמר ׁש֣ ֶהל׃ י ַוּיֹ֗ ֥ה ָבֹאֽ אֶמר ִהּנֵ ָך ַוּיֹ֖ ֑ ּתֶ ִאׁשְ

ֶהל  ָהֹא֖ ַתח  ֥ ּפֶ ַעת  ׁשַֹמ֛ ה  ָר֥ ְוׂשָ ָך  ֑ ּתֶ ִאׁשְ ה  ָר֣ ְלׂשָ ן  ה־ֵב֖ ְוִהּנֵ ה  ֔ ַחּיָ

ים ָחַדל֙  ִמ֑ ּיָ ים ּבַ ִא֖ ים ּבָ ָר֙ה ְזֵקִנ֔ ם ְוׂשָ יו׃ יא ְוַאְבָרָה֤ ָרֽ ֲחֽ ְו֥הּוא ַאֽ

ר  ּה ֵלאֹמ֑ ֣ ִקְרּבָ ה ּבְ ָר֖ ק ׂשָ ְצַח֥ ים׃ יב ַוּתִ ֽ ׁשִ ּנָ ַרח ּכַ ה ֹא֖ ָר֔ ְה֣יֹות ְלׂשָ ִלֽ

ְיהָו֖ה  אֶמר  יג ַוּיֹ֥ ן׃  ָזֵקֽ אֹדִנ֖י  ַוֽ ה  ֶעְדָנ֔ י  ֣ ְיָתה־ּלִ ָהֽ ְבלִֹת֙י  י  ַאֲחֵר֤

ף ֻאְמָנ֛ם ֵאֵל֖ד  ר ַהַא֥ ה ֵלאֹמ֗ ָר֜ ה ׂשָ ֩ה ָצֲחָק֨ ה ּזֶ ּמָ ם ָל֣ ֶאל־ַאְבָרָה֑

ֵאֶל֛יָך  ּוב  ָאׁש֥ ד  ַלּמֹוֵע֞ ר  ָב֑ ּדָ ְיהָו֖ה  ֵמֽ א  ֵל֥ יד ֲהִיּפָ י׃  ְנּתִ ָזַקֽ י  ַוֲאִנ֥

ן׃ ה ֵבֽ ָר֥ ֖ה ּוְלׂשָ ת ַחּיָ ֵע֥ ּכָ

ה ר ש י  י ח

ִנ֑ים  ׁשָ ַבע  ֣ ְוׁשֶ ָנ֖ה  ׁשָ ים  ִר֥ ְוֶעׂשְ ָנ֛ה  ׁשָ ה  ֵמָא֥ ה  ָר֔ ׂשָ ֣י  ַחּיֵ ְהיּו֙  ֽ א ַוּיִ

ֶחְב֖רֹון  וא  ִה֥ ֛ע  ַאְרּבַ ִקְרַי֥ת  ּבְ ה  ָר֗ ׂשָ ׇמת  ֣ ב ַוּתָ ה׃  ָרֽ ׂשָ ֥י  ַחּיֵ ֵנ֖י  ׁשְ

ׇק֙ם  ֨ ּה׃ ג ַוּיָ ה ְוִלְבּכָֹתֽ ָר֖ ד ְלׂשָ ם ִלְסּפֹ֥ ֹב֙א ַאְבָרָה֔ ָנַ֑ען ַוּיָ ֶרץ ּכְ ֶא֣ ּבְ

ר־ ד ּגֵ ר׃  ֵלאֹמֽ ֵני־ֵח֖ת  ֶאל־ּבְ ר  ֥ ַוְיַדּבֵ ֵמ֑תֹו  ֵנ֣י  ּפְ ל  ֵמַע֖ ם  ַאְבָרָה֔

ה  ָר֥ ְוֶאְקּבְ ם  ֶכ֔ ִעּמָ ֶב֙ר  ת־ֶק֨ ֲאֻחּזַ י  ִל֤ ֨נּו  ּתְ ֶכ֑ם  ִעּמָ י  ֹנִכ֖ ָאֽ ב  ֥ ְותֹוׁשָ

ֽלֹו׃  ר  ֵלאֹמ֥ ֶאת־ַאְבָרָה֖ם  ְבֵני־ֵח֛ת  ֲע֧נּו  ה ַוּיַ ָפָנֽי׃  ִמּלְ י  ֵמִת֖

ר  ִמְבַח֣ ּבְ נּו  תֹוֵכ֔ ּבְ ֙ה  ַאּתָ ים  ֱאלִֹה֤ יא  ְנׂשִ֨ י  ֲאֹדִנ֗ נּו ׀  ָמֵע֣ ו ׁשְ

ה  א־ִיְכֶל֥ לֹֽ ֶאת־ִקְב֛רֹו  ּנּו  ִמּמֶ֔ יׁש  ִא֣ ָך  ֶאת־ֵמֶת֑ ר  ְקֹב֖ ינּו  ְקָבֵר֔

ֶרץ  ְלַעם־ָהָא֖ חּו  ֥ ּתַ ׁשְ ַוּיִ ַאְבָרָה֛ם  ׇ֧קם  ז ַוּיָ ָך׃  ֵמֶתֽ ר  ֹב֥ ִמּקְ ָך֖  ִמּמְ

ת־ ֶאֽ ִאם־ֵיׁ֣ש  ר  ֵלאֹמ֑ ם  ֖ ִאּתָ ר  ֥ ת׃ לוי ח ַוְיַדּבֵ ִלְבֵני־ֵחֽ

ֶעְפ֥רֹון  י ּבְ ָמ֕עּוִני ּוִפְגעּו־ִל֖ י ׁשְ ָפַנ֔ ר ֶאת־ֵמִת֙י ִמּלְ ם ִלְקּבֹ֤ ֶכ֗ ַנְפׁשְ

ר  ֖ ֲאׁשֶ ר־֔לֹו  ֲאׁשֶ ָל֙ה  ְכּפֵ ַהּמַ ת  ֶאת־ְמָעַר֤ י  ן־ִל֗ ט ְוִיּתֶ ַחר׃  ן־ֹצֽ ּבֶ

ת־ ֲאֻחּזַ ַלֽ ֽתֹוְכֶכ֖ם  ּבְ י  ִל֛ ה  ּנָ ֶנ֥ ִיּתְ א  ָמֵל֜ ֶסף  ֶכ֨ ּבְ הּו  ֵד֑ ׂשָ ה  ְקֵצ֣ ּבִ

י  ֤ ַהִחּתִ ֶעְפ֨רֹון  ַע֩ן  ּיַ ַו֩ ת  ֵני־ֵח֑ ּבְ ֣תֹוְך  ּבְ ב  ֖ יֹׁשֵ י ְוֶעְפ֥רֹון  ֶבר׃  ָקֽ

בראשית כג   



ת ו פרשי

627

ה ר ו ת ה ת  א י ר ק

ר׃  ֵלאֹמֽ ַער־ִעי֖רֹו  ֽ ׁשַ י  ֵא֥ ּבָ ל  ְלֹכ֛ ת  ְבֵני־ֵח֔ ׇאְזֵנ֣י  ּבְ ֶאת־ַאְבָרָה֙ם 

ֹו ְלָך֣  ר־ּב֖ ה ֲאׁשֶ ָעָר֥ ְך ְוַהּמְ י ָל֔ ּתִ ֶד֙ה ָנַת֣ ִני ַהּשָׂ ָמֵע֔ י ׁשְ א־ֲאֹדִנ֣ יא לֹֽ

חּו֙  ּתַ֨ ׁשְ יב ַוּיִ ָך׃  ֵמֶתֽ ר  ְקֹב֥ ְך  ֖ ּלָ יָה  ֥ ְנַתּתִ י  ֛ ְבֵנֽי־ַעּמִ ְלֵעיֵנ֧י  יָה  ֑ ְנַתּתִ

ֶאל־ֶעְפ֜רֹון  ר  ֶרץ׃ ישראל יג ַוְיַדּבֵ֨ ָהָאֽ ם  ַע֥ ִלְפֵנ֖י  ם  ַאְבָרָה֔

י  ּתִ ָנַת֜ ִני  ָמֵע֑ ׁשְ ֖לּו  ה  ֥ ִאם־ַאּתָ ְך  ַא֛ ר  ֵלאֹמ֔ ֶר֙ץ  ַעם־ָהָא֨ ׇאְזֵנ֤י  ּבְ

ַ֧ען  יד ַוּיַ ה׃  ּמָ ֽ ׁשָ י  ֶאת־ֵמִת֖ ה  ָר֥ ְוֶאְקּבְ י  ּנִ ִמּמֶ֔ ח  ַק֣ ֶד֙ה  ַהּשָׂ ֶסף  ֤ ּכֶ

ע  ֶר֩ץ ַאְרּבַ֨ ִני ֶא֩ ָמֵע֔ י ׁשְ ר ֽלֹו׃ טו ֲאֹדִנ֣ ֶעְפ֛רֹון ֶאת־ַאְבָרָה֖ם ֵלאֹמ֥

ר׃  ְקֹבֽ ְתָך֖  ְוֶאת־ֵמֽ וא  ַמה־ִה֑ יְנָך֖  ּוֵבֽ י  יִנ֥ ּבֵ ֶ֛סף  ֶקל־ּכֶ ֽ ׁשֶ ת  ֵמֹא֧

ן ֶאת־ ל ַאְבָרָה֙ם ְלֶעְפרֹ֔ ֹק֤ ׁשְ ע ַאְבָרָה֮ם ֶאל־ֶעְפרֹו֒ן ַוּיִ ַמ֣ ׁשְ טז ַוּיִ

ֶסף  ּכֶ֔ ֶקל  ֣ ע ֵמאֹו֙ת ׁשֶ ֤ ת ַאְרּבַ ׇאְזֵנ֣י ְבֵני־ֵח֑ ֖ר ּבְ ּבֶ ּדִ ר  ֥ ֶסף ֲאׁשֶ ַהּכֶ֕

ר׃ ֹעֵב֖ר ַלּסֵֹחֽ

ת ו ד ל ו ת

ֶאת־ יד  הֹוִל֥ ַאְבָרָה֖ם  ם  ן־ַאְבָרָה֑ ּבֶ ק  ִיְצָח֖ ת  ֹוְלֹד֥ ּתֽ ה  ּלֶ יט ְוֵא֛

ה  ֹו ֶאת־ִרְבָק֗ ַקְחּת֣ ה ּבְ ָנ֔ ים ׁשָ ִע֣ ן־ַאְרּבָ י ִיְצָח֙ק ּבֶ ק׃ כ ַוְיִה֤ ִיְצָחֽ

֥לֹו  י  ֖ ֲאַרּמִ ָהֽ ן  ָלָב֥ ֲא֛חֹות  ם  ֲאָר֑ ן  ֖ ּדַ ִמּפַ י  ֲאַרּמִ֔ ָהֽ תּוֵאל֙  ת־ּבְ ּבַ

וא  י ֲעָקָר֖ה ִה֑ ֥ ֹו ּכִ ּת֔ ַכח ִאׁשְ יהָו֙ה ְלֹנ֣ ק ַלֽ ר ִיְצָח֤ ְעּתַ֨ ה׃ כא ַוּיֶ ֽ ָ ְלִאּשׁ

ִני֙ם  ַהּבָ ְצ֤צּו  ְתרֹֽ כב ַוּיִ ֹו׃  ּתֽ ִאׁשְ ה  ִרְבָק֥ ַהר  ֖ ַוּתַ ה  ְיהָו֔ לֹו֙  ֶתר  ָע֤ ַוּיֵ

ֶאת־ ׁש  ִלְדרֹ֥ ֶלְך  ֖ ַוּתֵ ִכי  ָאֹנ֑ ֖ה  ּזֶ ה  ּמָ ָל֥ ן  ִאם־ּכֵ֔ אֶמר  ַוּתֹ֣ ּה  ִקְרּבָ֔ ּבְ

ְך  ִבְטֵנ֔ ֵנ֤י )גיים( ]גֹוִים[ ּבְ ּה ׁשְ ה ָל֗ אֶמר ְיהָו֜ ה׃ לוי כג ַוּיֹ֨ ְיהָוֽ

ב  ְוַר֖ ץ  ֱאָמ֔ ֶיֽ ם  ִמְלֹא֣ ּוְלֹא֙ם  דּו  ֵר֑ ִיּפָ ִיְך  ַע֖ ִמּמֵ ים  ְלֻאּמִ֔ ֵנ֣י  ּוׁשְ

ִבְטָנּֽה׃  ם ּבְ ֥ה תֹוִמ֖ ֶדת ְוִהּנֵ יָה ָלֶל֑ ְמְל֥אּו ָיֶמ֖ יר׃ כד ַוּיִ ד ָצִעֽ ֲעֹב֥ ַיֽ

ְקְר֥אּו  ַוּיִ ר  ָע֑ ׂשֵ ֶרת  ֣ ַאּדֶ ּכְ ֹו  ּל֖ ּכֻ י  ַאְדמֹוִנ֔ ִראׁשֹו֙ן  ָהֽ א  ֵצ֤ כה ַוּיֵ

ב  ֲעֵק֣ ּבַ ֶז֙ת  ֹאֶח֨ ְוָי֤דֹו  יו  ָאִח֗ א  ָיָצ֣ ן  ֲחֵרי־ֵכ֞ כו ְוַאֽ ו׃  ֽ ֵעׂשָ ֖מֹו  ׁשְ

ֶדת  ֶל֥ ּבְ ָנ֖ה  ׁשָ ים  ֥ ִ ּשׁ ן־ׁשִ ּבֶ ְוִיְצָח֛ק  ב  ַיֲעֹק֑ ֖מֹו  ׁשְ א  ְקָר֥ ַוּיִ ו  ֵעׂשָ֔

ִיד  ַע ַצ֖ יׁש יֵֹד֥ ו ִא֛ י ֵעׂשָ֗ ים ַוְיִה֣ ָעִר֔ לּו֙ ַהּנְ ְגּדְ ּיִ ם׃ ישראל כז ַוֽ ֹאָתֽ

ב ִיְצָח֛ק  ֱאַה֥ ֽ ים׃ כח ַוּיֶ ָהִלֽ ב ֹאֽ ֖ ם יֹׁשֵ יׁש ּתָ֔ ֲעֹק֙ב ִא֣ ה ְוַיֽ ֶד֑ יׁש ׂשָ ִא֣

בראשית כו   



ת ו י ש ר הפ ר ו ת ה ת  א י ר ק

628

ֶזד  ֥ כט ַוּיָ ב׃  ֲעֹקֽ ת־ַיֽ ֶאֽ ֶבת  ֹאֶה֥ ה  ְוִרְבָק֖ יו  ִפ֑ ּבְ ִיד  י־ַצ֣ ּכִ ו  ֖ ֶאת־ֵעׂשָ

ו  אֶמר ֵעׂשָ֜ ף׃ ל ַוּיֹ֨ ה ְו֥הּוא ָעֵיֽ ֶד֖ ו ִמן־ַהּשָׂ ֛ א ֵעׂשָ ֹב֥ יד ַוּיָ ב ָנִז֑ ֲעֹק֖ ַיֽ

ִכי  י ָעֵי֖ף ָאֹנ֑ ֥ ה ּכִ ֔ ם ָהָאֹד֙ם ַהּזֶ ִני ָנ֙א ִמן־ָהָאֹד֤ ב ַהְלִעיֵט֤ ֲעֹק֗ ל־ַיֽ ֶאֽ

ֹום ֶאת־ ה ַכּי֛ ב ִמְכָר֥ אֶמר ַיֲעֹק֑ ֖מֹו ֱאֽדֹום׃ לא ַוּיֹ֖ ָרא־ׁשְ ן ָקֽ ֥ ַעל־ּכֵ

ה־ ּמָ ְך ָל֑מּות ְוָלֽ י הֹוֵל֖ ֹנִכ֥ ֛ה ָאֽ ו ִהּנֵ אֶמר ֵעׂשָ֔ י׃ לב ַוּיֹ֣ ָרְתָך֖ ִלֽ ֹכֽ ּבְ

ַב֖ע ֑לֹו  ָ ּשׁ ֹום ַוּיִ ּי֔ ֙י ּכַ ְבָעה ּלִ ֤ ָ ב ִהּשׁ ֲעֹק֗ אֶמר ַיֽ ה׃ לג ַוּיֹ֣ ֹכָרֽ י ּבְ ֥ה ִל֖ ּזֶ

יד  ו֤ ֶלֶחם ּוְנִז֣ ן ְלֵעׂשָ֗ ב ָנַת֣ ֲעֹק֞ ב׃ לד ְוַיֽ ֲעֹקֽ ֹכָר֖תֹו ְלַיֽ ר ֶאת־ּבְ ְמּכֹ֥ ַוּיִ

ה׃ ס ֹכָרֽ ו ֶאת־ַהּבְ ֖ ֶבז ֵעׂשָ ֥ ְך ַוּיִ ַל֑ ׇ֖קם ַוּיֵ ּתְ ַוּיָ ׁשְ ֔ אַכל ַוּיֵ ים ַוּיֹ֣ ֲעָדׁשִ֔

י  יֵמ֣ ר ָהָי֖ה ּבִ ֥ ֹון ֲאׁשֶ ב ָהִראׁש֔ ַב֙ד ָהָרָע֣ ֶרץ ִמּלְ ָא֔ י ָרָע֙ב ּבָ א ַוְיִה֤

ָרה׃  ָרֽ ּגְ ים  ֖ ּתִ ִלׁשְ ֶלְך־ּפְ ֶמֽ ֶלְך  ֶאל־ֲאִביֶמ֥ ִיְצָח֛ק  ֶ֧לְך  ַוּיֵ ם  ַאְבָרָה֑

ֶרץ  ָא֔ ּבָ ן  ֹכ֣ ׁשְ ְיָמה  ִמְצָר֑ ד  ֵר֣ ַאל־ּתֵ אֶמר  ַוּיֹ֖ ה  ְיהָו֔ ֵאָלי֙ו  א  ָר֤ ב ַוּיֵ

ּךָ  ָך֖ ַוֲאָבְרֶכ֑ ְהֶי֥ה ִעּמְ את ְוֶאֽ ֶרץ ַהּזֹ֔ ָא֣ יָך׃ ג ּ֤גּור ּבָ ר ֵאֶלֽ ר ֹאַמ֥ ֖ ֲאׁשֶ

ֶאת־ ֹמִת֙י  ַוֲהִקֽ ל  ָהֵא֔ ת  ֲאָרֹצ֣ ל־ָהֽ ֶאת־ּכׇ ֙ן  ֶאּתֵ ְלַזְרֲעָך֗  ּוֽ י־ְלָך֣  ֽ ּכִ

ת־ ֶאֽ י  יִת֤ ד ְוִהְרּבֵ יָך׃  ָאִבֽ ם  י ְלַאְבָרָה֥ ְעּתִ ֖ ּבַ ִנׁשְ ר  ֥ ה ֲאׁשֶ ֻבָע֔ ְ ַהּשׁ

ת  ֲאָרֹצ֖ ל־ָהֽ ּכׇ ת  ֵא֥ ְלַזְרֲעָך֔  י  ֣ ְוָנַֽתּתִ ִים  ַמ֔ ָ ַהּשׁ י  ֽכֹוְכֵב֣ ּכְ ַזְרֲעָך֙ 

ע  ַמ֥ ר־ׁשָ ֶקב ֲאׁשֶ ֶרץ׃ ה ֵע֕ ל ּגֹוֵי֥י ָהָאֽ ְר֣כּו ְבַזְרֲעָך֔ ּכֹ֖ ֽ ל ְוִהְתּבָ ָהֵא֑

י׃ י ְוֽתֹורָֹתֽ י ֻחּקֹוַת֥ י ִמְצֹוַת֖ ֔ ַמְרּתִ ֹמ֙ר ִמׁשְ ׁשְ י ַוּיִ ֹקִל֑ ַאְבָרָה֖ם ּבְ

א צ י ו

ֶ֤לן  ֜קֹום ַוּיָ ּמָ ע ּבַ ֨ ְפּגַ ָנה׃ יא ַוּיִ ֶ֖לְך ָחָרֽ ַבע ַוּיֵ ֑ ר ׁשָ ֵא֣ ב ִמּבְ א ַיֲעֹק֖ ֵצ֥ י ַוּיֵ

יו  ֲאׁשָֹת֑ ם ְמַרֽ ׂ֖שֶ ֔קֹום ַוּיָ ַאְבֵנ֣י ַהּמָ ֙ח ֵמֽ ּקַ ֶמׁש ַוּיִ ֶ֔ א ַהּשׁ י־ָב֣ ֙ם ּכִ ׁשָ

ְרָצה  ַא֔ ב  ֣ ֻמּצָ ֙ם  ֻסּלָ ֤ה  ְוִהּנֵ ם  ֲחלֹ֗ ֽ ּיַ ַוֽ יב  ַהֽהּוא׃  ֥קֹום  ּמָ ּבַ ֖ב  ּכַ ׁשְ ַוּיִ

ים  ְרִד֖ ים ְויֹֽ ים ֹעִל֥ י ֱאלִֹה֔ ֙ה ַמְלֲאֵכ֣ ְיָמה ְוִהּנֵ ָמ֑ ָ יַע ַהּשׁ ֣ ֹו ַמּגִ ְורֹאׁש֖

ה ֱאלֵֹה֙י  י ְיהָו֗ ב ָעָלי֮ו ַוּיֹאַמ֒ר ֲאִנ֣ ֣ ה ִנּצָ ה ְיהָו֜ ֹו: לוי יג ְוִהּנֵ֨ ּבֽ

יָה  ב ָעֶל֔ ֙ה ׁשֵֹכ֣ ר ַאּתָ ֤ ֶרץ ֲאׁשֶ ק ָהָא֗ אלֵֹה֖י ִיְצָח֑ יָך ֵוֽ ם ָאִב֔ ַאְבָרָה֣

ה  ֛ ָיּ֥מָ ַרְצּתָ ֶרץ ּוָפֽ ר ָהָא֔ ֲעַפ֣ ֽ ָך׃ יד ְוָהָי֤ה ַזְרֲעָך֙ ּכַ ה ּוְלַזְרֶעֽ ֶנּ֖נָ ְלָך֥ ֶאּתְ

ה  ֲאָדָמ֖ ָהֽ ת  ֹח֥ ּפְ ל־ִמׁשְ ּכׇ ְבָך֛  ְוִנְבְר֥כּו  ה  ָוֶנְ֑גּבָ ָנה  ְוָצֹפ֣ ְדָמה  ָוֵק֖

בראשית כח



ת ו פרשי

629

ה ר ו ת ה ת  א י ר ק

ְך  ֵל֔ ר־ּתֵ ֲאׁשֶ ל  ֹכ֣ ּבְ יָך֙  ֨ ַמְרּתִ ּוׁשְ ְך  ִעּמָ֗ י  ֹנִכ֜ ָאֽ ה  ְוִהּנֵ֨ טו  ָך׃  ּוְבַזְרֶעֽ

ר ִאם־ ֣ ֱעׇזְבָך֔ ַ֤עד ֲאׁשֶ א ֶאֽ י לֹ֣ את ּ֤כִ ה ַהּזֹ֑ יָך ֶאל־ָהֲאָדָמ֖ ֹבִת֔ ֣ ֲהׁשִ ַוֽ

אֶמר  ָנתֹו֒ ַוּיֹ֕ ְ ֲעֹק֮ב ִמּשׁ ץ ַיֽ יַק֣ ְך׃ טז ַוּיִ י ָלֽ ְרּתִ ֖ ּבַ ר־ּדִ ת ֲאׁשֶ יִתי ֵא֥ ָעׂשִ֔

יָר֙א  יז ַוּיִ י׃  ְעּתִ ָיָדֽ א  לֹ֥ י  ֹנִכ֖ ְוָאֽ ֑ה  ַהּזֶ ֖קֹום  ּמָ ּבַ ה  ְיהָו֔ ֵיׁ֣ש  ָאֵכ֙ן 

ים  ית ֱאלִֹה֔ ֣ י ִאם־ּבֵ ה ּ֤כִ ין ֶז֗ ֑ה ֵא֣ ֣קֹום ַהּזֶ א ַהּמָ ר ַמה־ּנֹוָר֖ ַוּיֹאַמ֔

ח  ֤ ּקַ ַוּיִ ֶקר  ּבֹ֗ ּבַ ב  ַיֲעֹק֜ ם  ּכֵ֨ ׁשְ ַוּיַ ִים: ישראל יח  ָמֽ ָ ַהּשׁ ַער  ֥ ׁשַ ְוֶז֖ה 

ק  ֹצ֥ ַוּיִ ה  ָב֑ ַמּצֵ ּה  ֹאָת֖ ם  ׂ֥שֶ ַוּיָ יו  ֲאׁשָֹת֔ ְמַרֽ ם  ֣ ר־ׂשָ ֲאׁשֶ ֶב֙ן  ֶאת־ָהֶא֨

ל  ית־ֵא֑ ֽ ֥קֹום ַה֖הּוא ּבֵ ם־ַהּמָ ֽ ְקָר֛א ֶאת־ׁשֵ ּה׃ יט ַוּיִ ֽ ֶמן ַעל־רֹאׁשָ ֖ ׁשֶ

ר  ֶנֶ֣דר ֵלאֹמ֑ ב  ֲעֹק֖ ַיֽ ר  ֥ ּדַ ַוּיִ אׁשָֹנֽה׃ כ  יר ָלִרֽ ם־ָהִע֖ ְואּוָל֛ם ֥לּוז ׁשֵ

י  ָאֹנִכ֣ ר  ֣ ֲאׁשֶ ֙ה  ַהּזֶ ֶרְך  ֤ ּדֶ ּבַ ִנ֙י  ָמַר֨ ּוׁשְ י  ִד֗ ִעּמָ ים  ֱאלִֹה֜ ה  ִאם־ִיְהֶי֨

֖לֹום  י ְבׁשָ ֥ ְבּתִ ׁש׃ כא ְוׁשַ ֶגד ִלְלּבֹֽ ל ּוֶב֥ ֱאֹכ֖ י ֶלֶ֛חם ֶלֽ ְך ְוָנַֽתן־ִל֥ הֹוֵל֔

את  ַהּזֹ֗ ֶבן  ְוָהֶא֣ כב  ים׃  אלִֹהֽ ֵלֽ י  ִל֖ ְיהָו֛ה  ְוָהָי֧ה  י  ָאִב֑ ית  ֣ ֶאל־ּבֵ

י  ן־ִל֔ ּתֶ ּתִ ר  ֣ ֲאׁשֶ ְוֹכל֙  ים  ֱאלִֹה֑ ית  ֣ ּבֵ ְהֶי֖ה  ִיֽ ה  ָב֔ ַמּצֵ ֙י  ְמּתִ ר־ׂשַ֨ ֲאׁשֶ

ְך׃ ּנּו ָלֽ ֶר֥ ר ֲאַעּשְׂ ֖ ַעּשֵׂ

ח ל ש י ו

יר  ִע֖ ְרָצה ׂשֵ יו ַא֥ ו ָאִח֑ ֖ יו ֶאל־ֵעׂשָ ב ַמְלָאִכי֙ם ְלָפָנ֔ ֲעֹק֤ ח ַיֽ ַל֨ ׁשְ ד ַוּיִ

ו  ֑ אֹדִנ֖י ְלֵעׂשָ אְמ֔רּון ַלֽ ה ֹתֽ ר ּכֹ֣ ו ֹאָת֙ם ֵלאֹמ֔ ה ֱאֽדֹום׃ ה ַוְיַצ֤ ֵד֥ ׂשְ

ו  ה׃  ּתָ ַעד־ָעֽ ר  ֵאַח֖ ָוֽ י  ְרּתִ ֔ ּגַ ן  ִעם־ָלָב֣ ב  ֲעֹק֔ ַיֽ ָך֣  ַעְבּדְ ָאַמ֙ר  ה  ּכֹ֤

יד  ֣ ְלָח֙ה ְלַהּגִ ֶאׁשְ ה ָוֽ ְפָח֑ ֶבד ְוׁשִ אן ְוֶע֣ ֲח֔מֹור ֹצ֖ ֹור ַוֽ ְיִהי־ִל֙י ׁש֣ ַוֽ

ל־ ים ֶאֽ ְלָאִכ֔ בּו֙ ַהּמַ ׁשֻ֨ ֵעיֶנֽיָך׃ לוי ז ַוּיָ ן ּבְ י ִלְמֹצא־ֵח֖ אֹדִנ֔ ַלֽ

אְתָך֔  ְך ִלְקָרֽ ו ְוַג֙ם ֹהֵל֣ יָך֙ ֶאל־ֵעׂשָ֔ אנּו ֶאל־ָאִח֨ ֤ ר ּבָ ב ֵלאֹמ֑ ֲעֹק֖ ַיֽ

ַחץ  ֜ ֶ֣צר ֑לֹו ַוּיַ ד ַוּיֵ ב ְמֹא֖ א ַיֲעֹק֛ יָר֧ ֹו׃ ח ַוּיִ יׁש ִעּמֽ ע־ֵמ֥אֹות ִא֖ ְוַאְרּבַ

ים  ֖ ַמּלִ ְוַהּגְ ר  ָק֛ ְוֶאת־ַהּבָ אן  ְוֶאת־ַהּצֹ֧ ֹו  ר־ִאּת֗ ֲאׁשֶ ם  ֶאת־ָהָע֣

ת  ַאַח֖ ֲחֶנ֥ה ָהֽ ֽ ו ֶאל־ַהּמַ ֛ אֶמר ִאם־ָי֥בֹוא ֵעׂשָ ֲחֽנֹות׃ ט ַוּיֹ֕ ֵנ֥י ַמֽ ִלׁשְ

ה׃ ישראל י ַוּיֹאֶמ֮ר  ר ִלְפֵליָטֽ ָא֖ ׁשְ ֲחֶנ֥ה ַהּנִ ֽ ֑הּו ְוָהָי֛ה ַהּמַ ְוִהּכָ

ר  ֹאֵמ֣ ָהֽ ה  ק ְיהָו֞ ִיְצָח֑ י  אלֵֹה֖י ָאִב֣ ֵוֽ ם  י ַאְבָרָה֔ ַיֲעֹק֒ב ֱאלֵֹה֙י ָאִב֣
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י  ְנּתִ יא ָקֹט֜ ְך׃  ֽ ִעּמָ יָבה  ְוֵאיִט֥ ָך֖  ּוְלֽמֹוַלְדּתְ ְלַאְרְצָך֛  ּוב  ׁש֧ י  ֵאַל֗

י  ֣ ּכִ ָך  ֑ ֶאת־ַעְבּדֶ יָת  ֖ ָעׂשִ ר  ֥ ֲאׁשֶ ת  ֱאֶמ֔ ל־ָה֣ ּוִמּכׇ ֲחָסִדי֙ם  ַהֽ ל  ִמּכֹ֤

ֲחֽנֹות׃  ֵנ֥י ַמֽ ה ָהִי֖יִתי ִלׁשְ ֥ ה ְוַעּתָ ֔ ן ַהּזֶ ֣ ְרּדֵ ֙י ֶאת־ַהּיַ ְרּתִ י ָעַב֨ ְבַמְקִל֗

ן־ ּפֶ ֹא֔תֹו  ֹנִכ֙י  ָאֽ א  י־ָיֵר֤ ֽ ּכִ ו  ֑ ֵעׂשָ ֣ד  ִמּיַ י  ָאִח֖ ֥ד  ִמּיַ ָנ֛א  ִני  יֵל֥ יב ַהּצִ

יב  ֵאיִט֖ ב  ֵהיֵט֥ ְרּתָ  ָאַמ֔ ה  ֣ יג ְוַאּתָ ים׃  ִנֽ ַעל־ּבָ ֵא֖ם  ִני  ְוִהּכַ֔ ָי֣בֹוא 

ב׃ ֵפ֖ר ֵמרֹֽ א־ִיּסָ ר לֹֽ ֥ ם ֲאׁשֶ ֔ ֣חֹול ַהּיָ ת־ַזְרֲעָך֙ ּכְ י ֶאֽ ֤ ְמּתִ ְך ְוׂשַ ֑ ִעּמָ

ב ש י ו

ה ׀  ּלֶ ב ֵא֣ ָנַֽען׃  ּכְ ֶרץ  ֶא֖ ּבְ יו  ָאִב֑ י  ְמגּוֵר֣ ֶרץ  ֶא֖ ּבְ ב  ֲעֹק֔ ַיֽ ב  ׁ֣שֶ א ַוּיֵ

ה ֶאת־ ה רֶֹע֤ ָהָי֨ ָנ֙ה  ׁשָ ה  ֵר֤ ע־ֶעׂשְ ַבֽ ן־ׁשְ ּבֶ ף  יֹוֵס֞ ב  ַיֲעֹק֗ ְל֣דֹות  ּתֹֽ

י  ֣ ֖ה ְנׁשֵ ֵנ֥י ִזְלּפָ ֵנ֥י ִבְלָה֛ה ְוֶאת־ּבְ ַער ֶאת־ּבְ אן ְו֣הּוא ַנ֗ ּצֹ֔ ֶאָחי֙ו ּבַ

ל  ָרֵא֗ ג ְוִיׂשְ ם׃  ֶאל־ֲאִביֶהֽ ה  ָרָע֖ ם  ָת֥ ּבָ ף ֶאת־ּדִ יֹוֵס֛ א  ֵב֥ ַוּיָ יו  ָאִב֑

ה  ׂשָ ְוָע֥ ֑לֹו  ֖הּוא  ים  י־ֶבן־ְזֻקִנ֥ ֽ ּכִ יו  ָנ֔ ל־ּבָ ִמּכׇ ֶאת־יֹוֵס֙ף  ב  ָאַה֤

ב  ָאַה֤ י־ֹא֞תֹו  ֽ ּכִ יו  ֶאָח֗ ְר֣אּו  ים׃ לוי ד ַוּיִ ֽ ּסִ ּפַ ֶנת  ֹת֥ ּכְ ֖לֹו 

ם׃  לֹֽ ֥רֹו ְלׁשָ ּבְ ּדַ ָיְכ֖לּו  א  ְנ֖אּו ֹא֑תֹו ְולֹ֥ ׂשְ ּיִ ַוֽ יו  ל־ֶאָח֔ ֲאִביֶה֙ם ִמּכׇ

א ֹאֽתֹו׃  ֹנ֥ פּו ֖עֹוד ׂשְ ַוּיֹוִס֥ יו  ֖ד ְלֶאָח֑ ּגֵ ַוּיַ ם יֹוֵס֙ף ֲח֔לֹום  ֲחלֹ֤ ֽ ה ַוּיַ

י׃  ְמּתִ ָחָלֽ ר  ֥ ֲאׁשֶ ֖ה  ַהּזֶ ַהֲח֥לֹום  א  ְמעּו־ָנ֕ ׁשִ ם  ֲאֵליֶה֑ אֶמר  ו ַוּיֹ֖

ָמה  ָק֥ ֛ה  ְוִהּנֵ ה  ֶד֔ ַהּשָׂ ֣תֹוְך  ּבְ י֙ם  ֲאֻלּמִ ים  ִמ֤ ְמַאּלְ ְחנּו  ֲאַנ֜ ה  ִהּנֵ֠ ז ְו֠

ֲחֶו֖יָן  ּתַ ׁשְ ֽ ַוּתִ ם  ֵתיֶכ֔ ֲאֻלּמֹ֣ יָנ֙ה  ְתֻסּבֶ֨ ֤ה  ְוִהּנֵ ָבה  ֑ ְוַגם־ִנּצָ י  ִת֖ ֲאֻלּמָ

ינּו  ְמלְֹך֙ ָעֵל֔ ְך ּתִ יו ֲהָמלֹ֤ אְמרּו לֹו֙ ֶאָח֔ י׃ ישראל ח ַוּיֹ֤ ִתֽ ֲאֻלּמָ ַלֽ

יו  ֹמָת֖ א ֹא֔תֹו ַעל־ֲחלֹֽ ֹנ֣ פּו עֹו֙ד ׂשְ נּו ַוּיֹוִס֤ ֑ ל ּבָ ְמׁשֹ֖ ֹול ּתִ ִאם־ָמׁש֥

יו  ר ֹא֖תֹו ְלֶאָח֑ ֥ ר ַוְיַסּפֵ ם עֹו֙ד ֲח֣לֹום ַאֵח֔ ֲחלֹ֥ ֽ יו׃ ט ַוּיַ ָבָרֽ ְוַעל־ּדְ

ד  ַח ְוַאַח֤ ֵר֗ ֶמׁש ְוַהּיָ ֣ ֶ ֧ה ַהּשׁ י ֲחלֹו֙ם ֔עֹוד ְוִהּנֵ ֽ ְמּתִ ה ָחַל֤ אֶמר ִהּנֵ֨ ַוּיֹ֗

ר ֶאל־ָאִבי֮ו ְוֶאל־ֶאָחי֒ו  ֣ י׃ י ַוְיַסּפֵ ים ִלֽ ֲחִו֖ ּתַ ׁשְ ים ִמֽ ֹוָכִב֔ ֙ר ּכֽ ָעׂשָ

ְמּתָ  ָחָל֑ ר  ֣ ֲאׁשֶ ֖ה  ַהּזֶ ֲח֥לֹום  ַהֽ ָמ֛ה  ֔לֹו  אֶמר  ַוּיֹ֣ יו  ָאִב֔ ֹו  ְגַער־ּב֣ ַוּיִ

ְרָצה׃  ָאֽ ְלָך֖  ת  ֲחֹו֥ ֽ ּתַ ְלִהׁשְ יָך  ְוַאֶח֔ ָך֣  ְוִאּמְ ֲאִנ֙י  ָנ֗בֹוא  ֲה֣בֹוא 

ר׃ ָבֽ ר ֶאת־ַהּדָ ַמ֥ יו ׁשָ יו ְוָאִב֖ יא ַוְיַקְנאּו־֖בֹו ֶאָח֑
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ר׃  ד ַעל־ַהְיֹאֽ ֖ה ֹעֵמ֥ ם ְוִהּנֵ ה ֹחֵל֔ ים ּוַפְרֹע֣ ִים ָיִמ֑ ָנַת֣ ץ ׁשְ ֖ י ִמּקֵ א ַוְיִה֕

ת  ּוְבִריֹא֣ ַמְרֶא֖ה  ְי֥פֹות  ֔רֹות  ּפָ ַבע  ֣ ׁשֶ ֹעלֹ֙ת  ר  ִמן־ַהְיֹא֗ ֣ה  ב ְוִהּנֵ

ֹע֤לֹות  ֲאֵח֗רֹות  ֣רֹות  ּפָ ַבע  ֧ ׁשֶ ה  חּו׃ ג ְוִהּנֵ֞ ָאֽ ּבָ יָנה  ְרֶע֖ ַוּתִ ר  ֑ ׂשָ ּבָ

ֶצל  ְדָנה ֵא֥ ֲעֹמ֛ ֽ ּתַ ר ַוֽ ֑ ׂשָ ֹות ּבָ ר ָר֥עֹות ַמְרֶא֖ה ְוַדּק֣ ַאֲחֵריֶה֙ן ִמן־ַהְיֹא֔

ְרֶא֙ה  ֗רֹות ָר֤עֹות ַהּמַ ְלָנה ַהּפָ ר׃ ד ַוּתֹאַכ֣ ת ַהְיֹאֽ ַפ֥ ֖רֹות ַעל־ׂשְ ַהּפָ

ת  ִריֹא֑ ְוַהּבְ ְרֶא֖ה  ַהּמַ ת  ְיֹפ֥ ֔רֹות  ַהּפָ ַבע  ֣ ׁשֶ ֵ֤את  ר  ׂשָ֔ ַהּבָ ת  ְוַדּקֹ֣

ַבע  ֣ ׁשֶ ֣ה ׀  ְוִהּנֵ ִנ֑ית  ׁשֵ ם  ֲחלֹ֖ ֽ ּיַ ַוֽ ן  יׁשָ֕ ה׃ לוי ה ַוּיִ ְרֹעֽ ּפַ ץ  יַק֖ ַוּיִ

ַבע  ֣ ׁשֶ ֙ה  ו ְוִהּנֵ ְוטֹֽבֹות׃  ִרי֥אֹות  ּבְ ד  ֶאָח֖ ָקֶנ֥ה  ּבְ ֹע֛לֹות  ים  ִל֗ ּב� ׁשִ

ְעָנ֙ה  ְבַל֨ ן׃ ז ַוּתִ ֲחֵריֶהֽ ְמ֖חֹות ַאֽ ים ֹצֽ ת ָקִד֑ דּוֹפ֣ ֹות ּוׁשְ ּק֖ ים ּדַ ִל֔ ּב� ׁשִ

ֵל֑אֹות  ִרי֖אֹות ְוַהּמְ ים ַהּבְ ִל֔ ּב� ִ ּשׁ ַבע ַהֽ ֣ ֹות ֵ֤את ׁשֶ ּק֔ ים ַהּדַ ִל֣ ּב� ִ ַהּשׁ

ֶעם  ֣ ּפָ ַוּתִ ֶק֙ר  ַבּבֹ֨ י  ֲחֽלֹום׃ ישראל ח ַוְיִה֤ ֥ה  ְוִהּנֵ ה  ְרֹע֖ ּפַ ץ  יַק֥ ַוּיִ

ל־ ְוֶאת־ּכׇ ִים  ִמְצַר֖ י  ֥ ל־ַחְרֻטּמֵ ֶאת־ּכׇ ְקָר֛א  ַוּיִ ח  ַל֗ ׁשְ ַוּיִ רּו֔חֹו 

ם  אֹוָת֖ ר  ְוֵאין־ּפֹוֵת֥ ֶאת־ֲחלֹ֔מֹו  ָלֶה֙ם  ה  ְרֹע֤ ּפַ ר  ַוְיַסּפֵ֨ יָה  ֲחָכֶמ֑

ֶאת־ ר  ֵלאֹמ֑ ה  ְרֹע֖ ֶאת־ּפַ ים  ִק֔ ׁשְ ַהּמַ ר  ֣ ׂשַ ֙ר  ט ַוְיַדּבֵ ה׃  ְלַפְרֹעֽ

ן  ּתֵ֨ ַוּיִ יו  ַעל־ֲעָבָד֑ ף  ָקַצ֣ ה  ְרֹע֖ י ּפַ ֹום׃  ַהּיֽ יר  ֥ ַמְזּכִ ֲאִנ֖י  י  ֲחָטַא֕

ים׃  ֹאִפֽ ָהֽ ר  ֥ ׂשַ ְוֵא֖ת  י  ֹאִת֕ ים  ִח֔ ּבָ ַהּטַ ר  ֣ ׂשַ ית  ּ֤בֵ ר  ַמ֗ ִמׁשְ ּבְ י  ֹאִת֜

ִפְת֥רֹון  ּכְ יׁש  ִא֛ ָו֑הּוא  י  ֲאִנ֣ ד  ֶאָח֖ ְיָלה  ַל֥ ּבְ ֲח֛לֹום  ה  ַֽחְלָמ֥ יא ַוּנַ

ים  ִח֔ ּבָ ר ַהּטַ ֣ י ֶ֤עֶבד ְלׂשַ נּו ַנַ֣ער ִעְבִר֗ ֜ ם ִאּתָ ְמנּו׃ יב ְוׁשָ֨ ֲחלֹ֖מֹו ָחָלֽ

ר׃  ָתֽ ּפָ ֲחלֹ֖מֹו  ֽ ּכַ יׁש  ִא֥ ינּו  ֹמֵת֑ ֶאת־ֲחלֹֽ ר־ָל֖נּו  ְפּתׇ ַוּיִ ר־֔לֹו  ַסּפֶ ַוּנְ֨

ְוֹא֥תֹו  ֖י  ּנִ ַעל־ּכַ יב  ֥ ֵהׁשִ י  ֹאִת֛ ָהָי֑ה  ן  ֣ ּכֵ ַתר־ָל֖נּו  ֽ ּפָ ר  ֥ ֲאׁשֶ ֽ ּכַ י  יג ַוְיִה֛

ֹור  הּו ִמן־ַהּב֑ ף ַוְיִריֻצ֖ א ֶאת־יֹוֵס֔ ְקָר֣ ְרֹע֙ה ַוּיִ ח ּפַ ַל֤ ׁשְ ה׃ יד ַוּיִ ָתָלֽ

ה׃ ְרֹעֽ א ֶאל־ּפַ ֹב֖ יו ַוּיָ ְמלָֹת֔ ף ׂשִ ֣ ֙ח ַוְיַחּלֵ ַוְיַגּלַ

ש ג י ו

ָך֤ ָדָב֙ר  א ַעְבּדְ ר־ָנ֨ י ֲאֹדִנ֒י ְיַדּבֶ ֣ ה ַוּיֹאֶמ֮ר ּבִ יו ְיהּוָד֗ ׁש ֵאָל֜ ֨ ּגַ יח ַוּיִ

ה׃  ַפְרֹעֽ ּכְ ָכ֖מֹוָך  י  ֥ ּכִ ָך  ֑ ַעְבּדֶ ּבְ ָך֖  ַאּפְ ַחר  ְוַאל־ִי֥ י  ֲאֹדִנ֔ ׇאְזֵנ֣י  ּבְ
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ח׃  אֹו־ָאֽ ב  ָא֖ ם  ֲהֵיׁש־ָלֶכ֥ ר  ֵלאֹמ֑ יו  ֶאת־ֲעָבָד֖ ל  ַא֔ ׁשָ י  יט ֲאֹדִנ֣

יו  ן ְוָאִח֣ ן ְוֶיֶ֥לד ְזֻקִנ֖ים ָקָט֑ ב ָזֵק֔ נּו֙ ָא֣ י ֶיׁש־ָל֨ אֶמ֙ר ֶאל־ֲאֹדִנ֔ כ ַוּנֹ֨

אֶמ֙ר  יו ֲאֵהֽבֹו׃ לוי כא ַוּתֹ֨ ֹו ְוָאִב֥ ֹו ְלִאּמ֖ ר ֧הּוא ְלַבּד֛ ֵת֨ ּוָ ת ַוּיִ ֵמ֔

אֶמ֙ר  יו׃ כב ַוּנֹ֨ ָעָלֽ ֵעיִנ֖י  יָמה  ֥ ְוָאׂשִ י  ֵאָל֑ הּו  ֽהֹוִרֻד֖ יָך  ֶאל־ֲעָבֶד֔

יו  ְוָעַז֥ב ֶאת־ָאִב֖ יו  ב ֶאת־ָאִב֑ ֲעֹז֣ ַלֽ ַ֖ער  ַהּנַ ל  א־יּוַכ֥ י לֹֽ ֶאל־ֲאֹדִנ֔

ן  ֹט֖ ַהּקָ ם  ֲאִחיֶכ֥ ד  ֵיֵר֛ א  ִאם־לֹ֥ יָך  ֶאל־ֲעָבֶד֔ אֶמ֙ר  ת׃ כג ַוּתֹ֨ ָוֵמֽ

ָך֖  ל־ַעְבּדְ ינּו ֶאֽ י ָעִל֔ ֣ ְיִה֙י ּכִ ָנֽי׃ כד ַוֽ א ֹתִס֖פּון ִלְר֥אֹות ּפָ ֶכ֑ם לֹ֥ ִאּתְ

ינּו  ָאִב֑ אֶמר  י׃ ישראל כה ַוּיֹ֖ ֲאֹדִנֽ י  ְבֵר֥ ּדִ ֵא֖ת  ד־֔לֹו  ּגֶ ַוּנַ֨ י  ָאִב֑

ֶדת ִאם־ א נּוַכ֖ל ָלֶר֑ אֶמר לֹ֥ ֶכל׃ כו ַוּנֹ֕ נּו ְמַעט־ֹאֽ ְברּו־ָל֥ בּו ׁשִ ֖ ׁשֻ

ֵנ֣י  ּפְ ִלְראֹו֙ת  ל  נּוַכ֗ א  י־לֹ֣ ּכִ ְדנּו  ְוָיַר֔ נּו֙  ֨ ִאּתָ ן  ֹט֤ ַהּקָ ינּו  ָאִח֨ ֵיׁש֩ 

י  ָאִב֖ ָך֥  ַעְבּדְ אֶמר  נּו׃ כז ַוּיֹ֛ ֽ ִאּתָ ֵאיֶנּ֥נּו  ן  ֹט֖ ַהּקָ ינּו  ְוָאִח֥ יׁש  ָהִא֔

א  ֵצ֤ ַוּיֵ י׃ כח  ֽ ּתִ ִאׁשְ י  ֥ ְלָדה־ּלִ ָיֽ ַנִ֖ים  ׁשְ י  ֥ ּכִ ם  ְיַדְעּתֶ֔ ם  ֣ ַאּתֶ ינּו  ֵאֵל֑

ה׃  ּנָ יו ַעד־ֵהֽ א ְרִאיִת֖ ף ְולֹ֥ ף ֹטָר֑ ְך ָטרֹ֣ ר ַא֖ ֹאַמ֕ י ָוֽ ֔ ִאּתִ ֶאָח֙ד ֵמֽ ָהֽ

ם  ֧ ְוֽהֹוַרְדּתֶ ָא֑סֹון  הּו  ְוָקָר֣ ַנ֖י  ּפָ ם  ֵמִע֥ ם־ֶאת־ֶז֛ה  ּגַ ם  ֧ כט ּוְלַקְחּתֶ

י  ָאִב֔ ָך֣  ֶאל־ַעְבּדְ ֹבִא֙י  ּכְ ה  ָלה׃ ל ְוַעּתָ֗ ֹאֽ ׁשְ ה  ָרָע֖ ּבְ י  יָבִת֛ ֽ ֶאת־ׂשֵ

ֹו׃ ה ְבַנְפׁשֽ ֹו ְקׁשּוָר֥ נּו ְוַנְפׁש֖ ֑ ּו ִאּתָ ַ֖ער ֵאיֶנּנ֣ ְוַהּנַ

י ח י ו

י  ַוְיִה֤ ָנ֑ה  ׁשָ ה  ֵר֖ ֶעׂשְ ע  ַב֥ ׁשְ ִים  ִמְצַר֔ ֶרץ  ֶא֣ ּבְ ֲעֹק֙ב  ַיֽ י  כח ַוְיִח֤

ָנֽה׃  ׁשָ ת  ּוְמַא֖ ים  ִע֥ ְוַאְרּבָ ים  ִנ֔ ׁשָ ַבע  ֣ ׁשֶ יו  ֔ ַחּיָ ֵנ֣י  ׁשְ ֲעֹק֙ב  י־ַיֽ ְיֵמֽ

אֶמר לֹו֙  ף ַוּיֹ֤ א ׀ ִלְב֣נֹו ְליֹוֵס֗ ְקָר֣ ָרֵא֮ל ָלמּו֒ת ַוּיִ י־ִיׂשְ ְקְר֣בּו ְיֵמֽ כט ַוּיִ

יָת  ֤ י ְוָעׂשִ ַחת ְיֵרִכ֑ ֣ ְדָך֖ ּתַ ים־ָנ֥א ָיֽ ֽ יָך ׂשִ ֵעיֶנ֔ אִתי ֵח֙ן ּבְ א ָמָצ֤ ִאם־ָנ֨

֙י  ַכְבּתִ ֽ ל ְוׁשָ ִים׃  ִמְצָרֽ ּבְ ִני  ֵר֖ ִתְקּבְ ַאל־ָנ֥א  ת  ֱאֶמ֔ ֶוֽ ֶסד  ֶח֣ ִד֙י  ִעּמָ

ר  ַוּיֹאַמ֕ ם  ָרָת֑ ְקֻבֽ ּבִ ִני  ֖ ּוְקַבְרּתַ ִים  ְצַר֔ ִמּמִ ִנ֙י  אַת֨ ּוְנׂשָ י  ִעם־ֲאֹבַת֔

֑לֹו  ַב֖ע  ָ ּשׁ ַוּיִ י  ִל֔ ְבָע֙ה  ֽ ָ ִהּשׁ אֶמר  ַוּיֹ֗ לא  ָך׃  ִכְדָבֶרֽ ה  ֥ ֱעׂשֶ ֶאֽ י  ָאֹנִכ֖

ֲחֵר֙י  ַאֽ י  א ַוְיִה֗ ה: לוי פ  ֽ ּטָ ַהּמִ אׁש  ַעל־רֹ֥ ָרֵא֖ל  ִיׂשְ חּו  ֥ ּתַ ׁשְ ַוּיִ

ח ֶאת־ ֞ ּקַ יָך ֹחֶל֑ה ַוּיִ ֥ה ָאִב֖ ף ִהּנֵ אֶמר ְליֹוֵס֔ ה ַוּיֹ֣ ּלֶ ים ָהֵא֔ ָבִר֣ ַהּדְ

בראשית מז   
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ב  ֲעֹק֔ ְלַיֽ ֣ד  ּגֵ ב ַוּיַ ִים׃  ְוֶאת־ֶאְפָרֽ ֖ה  ֶ ֶאת־ְמַנּשׁ ֹו  ִעּמ֔ ָבָני֙ו  ֵנ֤י  ׁשְ

ב  ׁ֖שֶ ַוּיֵ ל  ָרֵא֔ ִיׂשְ ֙ק  ְתַחּזֵ ַוּיִ יָך  ֵאֶל֑ א  ֣ ּבָ ף  יֹוֵס֖ ְנָך֥  ּבִ ֛ה  ִהּנֵ אֶמר  ַוּיֹ֕

י  ה־ֵאַל֥ ִנְרָאֽ י  ֛ ּדַ ׁשַ ל  ֵא֥ ף  ֲעֹק֙ב ֶאל־יֹוֵס֔ ַיֽ אֶמר  ג ַוּיֹ֤ ה׃  ֽ ּטָ ַעל־ַהּמִ

י  י ִהְנִנ֤ אֶמר ֵאַל֗ י: ישראל ד ַוּיֹ֣ ֶרְך ֹאִתֽ ָנַ֑ען ַוְיָב֖ ֶרץ ּכְ ֶא֣ ֖לּוז ּבְ ּבְ

ֶרץ  ֶאת־ָהָא֧ י  ַתּתִ֜ ְוָנ֨ ים  ֑ ַעּמִ ל  ִלְקַה֣ יָך  ֖ ּוְנַתּתִ ָך  יִת֔ ְוִהְרּבִ ַמְפְרָך֙ 

ֵנֽי־ָבֶניָך֩  ׁשְ ה  ה ְוַעּתָ֡ ם׃  עֹוָלֽ ֥ת  ֲאֻחּזַ יָך  ֲחֶר֖ ַאֽ ְלַזְרֲעָך֥  את  ַהּזֹ֛

ִלי־ ְיָמה  ִמְצַר֖ ֵאֶל֛יָך  י  ַעד־ּבִֹא֥ ִים  ִמְצַר֗ ֶרץ  ֶא֣ ּבְ ְלָך֜  ים  ַהּנֹוָלִד֨

ָך֛  י׃ ו ּוֽמֹוַלְדּתְ ְהיּו־ִלֽ ְמ֖עֹון ִיֽ ן ְוׁשִ ְראּוֵב֥ ה ּכִ ֶ֔ ִי֙ם ּוְמַנּשׁ ם ֶאְפַר֨ ֵה֑

ְר֖אּו  ֽ ִיּקָ ֲאֵחיֶה֛ם  ם  ֧ ׁשֵ ל  ַע֣ ִיְה֑יּו  ְלָך֣  ֲחֵריֶה֖ם  ַאֽ ְדּתָ  ר־הֹוַל֥ ֲאׁשֶ

ַע֙ן  ַנ֨ ֶרץ ּכְ ֶא֤ ל ּבְ י ָרֵח֜ ָת֩ה ָעַל֨ ן ֵמ֩ ֗ ּדָ י ִמּפַ ֹבִא֣ י ׀ ּבְ ֲאִנ֣ ם׃ ז ַוֽ ֲחָלָתֽ ַנֽ ּבְ

ֶרְך  ֶד֣ ֙ם ּבְ ָ ָה ּשׁ ֶר֤ ֶאְקּבְ ָתה ָוֽ א ֶאְפָר֑ ֶרץ ָלֹב֣ ְבַרת־ֶא֖ ֥עֹוד ּכִ ֶרְך ּבְ ֔ ּדֶ ּבַ

אֶמר  ף ַוּיֹ֖ ֵנ֣י יֹוֵס֑ ָרֵא֖ל ֶאת־ּבְ ְרא ִיׂשְ ֥ ֶחם׃ ח ַוּיַ ית ָלֽ ֥ וא ּבֵ ת ִה֖ ֶאְפָר֔

י  ר־ָנַֽתן־ִל֥ ֲאׁשֶ ם  ֵה֔ ַנ֣י  ּבָ יו  ֶאל־ָאִב֔ יֹוֵס֙ף  אֶמר  ט ַוּיֹ֤ ה׃  ּלֶ ִמי־ֵאֽ

ם׃ ֲאָבְרֵכֽ ֶחם־ָנ֥א ֵאַל֖י ַוֽ ר ָקֽ ֶז֑ה ַוּיֹאַמ֕ ים ּבָ ֱאלִֹה֖

ת ו מ ש

ב  ַיֲעֹק֔ ת  ֵא֣ ְיָמה  ִמְצָר֑ ים  ִא֖ ַהּבָ ל  ָרֵא֔ ִיׂשְ ֵנ֣י  ּבְ מֹו֙ת  ׁשְ ה  ּלֶ א ְוֵא֗

ר  שָכ֥ ה׃ ג ִיּשָׂ יהּוָדֽ י ִוֽ ְמ֔עֹון ֵלִו֖ ן ׁשִ אּו׃ ב ְראּוֵב֣ ֽ יׁש ּוֵבי֖תֹו ּבָ ִא֥

ל־ֶנֶ֛פׁש  ּכׇ י  ְיִה֗ ה ַוֽ ר׃  ֽ ְוָאׁשֵ ד  ֥ ּגָ י  ִל֖ ְוַנְפּתָ ן  ֥ ד ּדָ ן׃  ּוִבְנָיִמֽ ן  ְזבּוֻל֖

ִים׃  ְבִמְצָרֽ ָהָי֥ה  ף  ְויֹוֵס֖ ָנֶ֑פׁש  ים  ְבִע֣ ׁשִ ב  ֲעֹק֖ ֶרְך־ַיֽ ֶיֽ י  ְצֵא֥ יֹֽ

ל  ָרֵא֗ ִיׂשְ ז ּוְבֵנ֣י  ַהֽהּוא׃  ֹור  ַהּד֥ ל  ְוֹכ֖ יו  ְוׇכל־ֶאָח֔ יֹוֵס֙ף  ׇ֤מת  ו ַוּיָ

ֶרץ  ָהָא֖ א  ֵל֥ ּמָ ַוּתִ ד  ְמֹא֑ ד  ְמֹא֣ ּבִ ַעְצ֖מּו  ֽ ַוּיַ ּו  ְרּב֥ ַוּיִ ְר֛צּו  ׁשְ ּיִ ַוֽ ֧רּו  ּפָ

א־ לֹֽ ר  ֥ ֲאׁשֶ ִים  ַעל־ִמְצָר֑ ׁש  ֶלְך־ָחָד֖ ֶמֽ ׇ֥קם  ח ַוּיָ ם: לוי פ  ֹאָתֽ

ל  ָרֵא֔ ִיׂשְ ֵנ֣י  ּבְ ַ֤עם  ה  ִהּנֵ֗ ֹו  ֶאל־ַעּמ֑ אֶמר  ט ַוּיֹ֖ ף׃  ֶאת־יֹוֵסֽ ע  ָיַד֖

ה  ְוָהָי֞ ה  ן־ִיְרּבֶ֗ ּפֶ ֑לֹו  ה  ָמ֖ ְתַחּכְ ִנֽ ָבה  י ָה֥ ּנּו׃  ֽ ִמּמֶ ְוָע֖צּום  ב  ַר֥

ינּו ְוִנְלַחם־ ְנֵא֔ ם־הּו֙א ַעל־ׂשֹ֣ ף ּגַ אָנה ִמְלָחָמ֙ה ְונֹוַס֤ י־ִתְקֶר֤ ֽ ּכִ

ַען  ְלַמ֥ ים  ִמּסִ֔ י  ֵר֣ ׂשָ ָעָלי֙ו  ימּו  ֤ ׂשִ יא ַוּיָ ֶרץ׃  ִמן־ָהָאֽ ה  ְוָעָל֥ נּו  ֖ ּבָ

שמות א 
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ם ְוֶאת־ ֹת֖ ה ֶאת־ּפִ נֹו֙ת ְלַפְרֹע֔ י ִמְסּכְ ֶבן ָעֵר֤ ֜ ם ַוּיִ ִסְבלָֹת֑ ֖תֹו ּבְ ַעּנֹ

צּו  ֻק֕ ַוּיָ ץ  ִיְפרֹ֑ ן  ְוֵכ֣ ֖ה  ִיְרּבֶ ן  ֥ ּכֵ ֹא֔תֹו  ּו  ְיַעּנ֣ ֙ר  ֲאׁשֶ יב ְוַכֽ ס׃  ַעְמֵסֽ ַרֽ

ֵנ֥י  ֶאת־ּבְ ִים  ִמְצַר֛ דּו  ֲעִב֧ ֽ ל: ישראל יג ַוּיַ ָרֵאֽ ִיׂשְ ֵנ֥י  ּבְ ֵנ֖י  ִמּפְ

ֶמ֙ר  ֹח֨ ה ּבְ ה ָקׁשָ֗ ֲעֹבָד֣ ֽ ם ּבַ יֶה֜ ְר֨רּו ֶאת־ַחּיֵ ֶרְך׃ יד ַוְיָמֽ ָפֽ ל ּבְ ָרֵא֖ ִיׂשְ

ְב֥דּו  ר־ָעֽ ם ֲאׁשֶ ָדָת֔ ל־ֲעֹב֣ ה֤ ֵאת ּכׇ ֶד֑ ּשָׂ ה ּבַ ים ּוְבׇכל־ֲעֹבָד֖ ּוִבְלֵבִנ֔

ת  ִעְבִרּיֹ֑ ָהֽ ת  ֹד֖ ְמַיּלְ ַלֽ ִים  ִמְצַר֔ ֶלְך  ֶמ֣ אֶמ֙ר  טו ַוּיֹ֨ ֶרְך׃  ָפֽ ּבְ ָבֶה֖ם 

אֶמר  טז ַוּיֹ֗ ה׃  ּפּוָעֽ ִנ֖ית  ֵ ַהּשׁ ם  ֥ ְוׁשֵ ה  ְפָר֔ ׁשִ ַאַח֙ת  ָהֽ ם  ֤ ׁשֵ ר  ֲאׁשֶ֨

הּו֙א  ן  ֥ ִאם־ּבֵ ׇאְבָנִ֑ים  ַעל־ָהֽ ן  ּוְרִאיֶת֖ ֹות  ִעְבִרּי֔ ֶאת־ָהֽ ְדֶכ֙ן  ַיּלֶ ּבְ

ֹד֙ת  ְמַיּלְ ַהֽ אָן  יֶר֤ יז ַוּתִ ָיה׃  ָוָחֽ יא  ִה֖ ת  ֥ ְוִאם־ּבַ ֹא֔תֹו  ן  ֣ ֲהִמּתֶ ַוֽ

ִים  ִמְצָר֑ ֶלְך  ֶמ֣ ן  ֲאֵליֶה֖ ר  ֥ ּבֶ ּדִ ֛ר  ֲאׁשֶ ּכַ ּו  ָעׂש֔ א  ְולֹ֣ ים  ֱאלִֹה֔ ֶאת־ָה֣

ים: ֖יָן ֶאת־ַהְיָלִדֽ ַחּיֶ ַוּתְ

א ר א ו

א  ֵאָר֗ ה׃ ג ָוֽ י ְיהָוֽ אֶמר ֵאָל֖יו ֲאִנ֥ ה ַוּיֹ֥ ֑ ים ֶאל־ֹמׁשֶ ר ֱאלִֹה֖ ֥ ב ַוְיַדּבֵ

ה  ְיהָו֔ י  ִמ֣ ּוׁשְ י  ֑ ּדָ ׁשַ ל  ֵא֣ ּבְ ב  ֲעֹק֖ ל־ַיֽ ְוֶאֽ ק  ֶאל־ִיְצָח֥ ֶאל־ַאְבָרָה֛ם 

ת ָלֶה֖ם  ם ָלֵת֥ ִריִת֙י ִאּתָ֔ ִתי ֶאת־ּבְ ם ֲהִקֹמ֤ ם׃ ד ְוַג֨ י ָלֶהֽ ְעּתִ א נֹוַד֖ לֹ֥

י  ּה׃ ה ְוַג֣ם ׀ ֲאִנ֣ ֥רּו ָבֽ ר־ּגָ ֵריֶה֖ם ֲאׁשֶ ֶרץ ְמֻגֽ ָנַ֑ען ֵא֛ת ֶא֥ ֶרץ ּכְ ֶאת־ֶא֣

ם  ים ֹאָת֑ ֲעִבִד֣ ִים ַמֽ ר ִמְצַר֖ ֥ ל ֲאׁשֶ ָרֵא֔ ֵנ֣י ִיׂשְ ֲאַק֙ת ּבְ ת־ַנֽ י ֶאֽ ְעּתִ ַמ֗ ׁשָ

י  ֲאִנ֣ ָרֵא֮ל  ִלְבֵנֽי־ִיׂשְ ר  ֱאֹמ֥ ן  י: לוי ו ָלֵכ֞ ִריִתֽ ֶאת־ּבְ ר  ֶאְזּכֹ֖ ָוֽ

י ֶאְתֶכ֖ם  ֥ ְלּתִ ִים ְוִהּצַ ת ִמְצַר֔ ַח֙ת ִסְבלֹ֣ ם ִמּתַ֨ י ֶאְתֶכ֗ ְיֹהָו֒ה ְוֽהֹוֵצאִת֣

ים׃  ֹדִלֽ ים ּגְ ָפִט֖ ה ּוִבׁשְ ְז֣רֹוַע ְנטּוָי֔ י ֶאְתֶכ֙ם ּבִ ֤ ַאְלּתִ ם ְוָגֽ ָדָת֑ ֲעֹבֽ ֵמֽ

י  ֣ ם ּכִ יַדְעּתֶ֗ ים ִוֽ אלִֹה֑ יִתי ָלֶכ֖ם ֵלֽ ם ְוָהִי֥ ם ִל֙י ְלָע֔ י ֶאְתֶכ֥ ֨ ַקְחּתִ ז ְוָלֽ

ִים׃  ַחת ִסְב֥לֹות ִמְצָרֽ ֖ ם ִמּתַ יא ֶאְתֶכ֔ ם ַהּמֹוִצ֣ ֵהיֶכ֔ י ְיֹהָו֙ה ֱאלֹ֣ ֲאִנ֤

ת  ָלֵת֣ י  ֶאת־ָיִד֔ אִת֙י  ָנׂשָ֨ ר  ֤ ֲאׁשֶ ֶרץ  ֶאל־ָהָא֔ ֶאְתֶכ֙ם  י  ֵבאִת֤ ח ְוֵהֽ

ה  ֖ ּה ָלֶכ֛ם ֽמֹוָרׁשָ י ֹאָת֥ ֨ ב ְוָנַֽתּתִ ֲעֹק֑ ְלַיֽ ק ּוֽ ם ְלִיְצָח֖ ּה ְלַאְבָרָה֥ ֹאָת֔

ְמעּו֙  ֽ ׁשָ א  ְולֹ֤ ל  ָרֵא֑ ִיׂשְ ֵנ֣י  ֶאל־ּבְ ן  ֖ ּכֵ ֛ה  ֹמׁשֶ ר  ֥ ט ַוְיַדּבֵ ה׃  ְיֹהָוֽ י  ֲאִנ֥

ר  ֥ י ַוְיַדּבֵ ה: ישראל פ  ֽ ה ָקׁשָ ֲעֹבָד֖ ּוֵמֽ ֔רּוַח  ֶצר  ִמּקֹ֣ ה  ֶאל־ֹמׁשֶ֔
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ִים  ֶלְך ִמְצָר֑ ה ֶמ֣ ְרֹע֖ ר ֶאל־ּפַ א ַדּבֵ֔ ר׃ יא ּבֹ֣ אֹמֽ ה ּלֵ ֥ ְיֹהָו֖ה ֶאל־ֹמׁשֶ

ה ִלְפֵנ֥י ְיֹהָו֖ה  ר ֹמׁשֶ֔ ֣ ַאְרֽצֹו׃ יב ַוְיַדּבֵ ָרֵא֖ל ֵמֽ ֵנֽי־ִיׂשְ ח ֶאת־ּבְ ֥ ּלַ יׁשַ ִוֽ

ה  ִני ַפְרֹע֔ ָמֵע֣ י ְוֵאיְך֙ ִיׁשְ ְמ֣עּו ֵאַל֔ ֽ א־ׁשָ ָרֵאל֙ לֹֽ ֵנֽי־ִיׂשְ ן ּבְ ר ֵה֤ ֵלאֹמ֑

ֲהרֹ֒ן  ל־ַאֽ ְוֶאֽ ה  ֣ ר ְיהָו֮ה ֶאל־ֹמׁשֶ ֣ ַוְיַדּבֵ יג פ  ִים׃  ָפָתֽ ׂשְ ל  ֲעַר֥ ֲאִנ֖י  ַוֽ

יא  ְלהֹוִצ֥ ִים  ִמְצָר֑ ֶלְך  ֶמ֣ ה  ְרֹע֖ ְוֶאל־ּפַ ל  ָרֵא֔ ִיׂשְ ֵנ֣י  ֶאל־ּבְ ֙ם  ַוְיַצּוֵ

ִים׃  ֶרץ ִמְצָרֽ ָרֵא֖ל ֵמֶא֥ ֵנֽי־ִיׂשְ ֶאת־ּבְ

א ב

י  ְדּתִ ֤ ִהְכּבַ י  י־ֲאִנ֞ ֽ ּכִ ה  ְרֹע֑ ֶאל־ּפַ א  ּבֹ֖ ה  ֶאל־ֹמׁשֶ֔ ְיהָו֙ה  אֶמר  א ַוּיֹ֤

ֹו׃  ִקְרּבֽ ּבְ ה  ּלֶ י ֵא֖ ֹתַת֥ י ֹאֽ ִת֛ ַען ׁשִ יו ְלַמ֗ ב ֲעָבָד֔ ֶאת־ִלּבֹו֙ ְוֶאת־ֵל֣

֙י  ְלּתִ ִהְתַעּלַ֨ ר  ֤ ֲאׁשֶ ת  ֵא֣ ְנָך֗  ּוֶבן־ּבִ ִבְנָך֜  י  ׇאְזֵנ֨ ּבְ ֩ר  ַסּפֵ ּתְ ַען  ב ּוְלַמ֡

י  י־ֲאִנ֥ ֽ ּכִ ם  ֖ יַדְעּתֶ ִוֽ ם  ָב֑ י  ְמּתִ ֣ ר־ׂשַ ֲאׁשֶ י  ֹתַת֖ ְוֶאת־ֹאֽ ִים  ִמְצַר֔ ּבְ

ה־ ּכֹֽ יו  ֵאָל֗ אְמ֣רּו  ַוּיֹֽ ְרֹע֒ה  ֶאל־ּפַ ֲהרֹ֮ן  ְוַאֽ ה  ֣ ֹמׁשֶ א  ֹב֨ ג ַוּיָ ה׃  ְיהָוֽ

ָנ֑י  ִמּפָ ת  ָעֹנ֖ ֵלֽ ְנּתָ  ֵמַא֔ י  ַעד־ָמַת֣ ים  ִעְבִר֔ ָהֽ י  ֱאלֵֹה֣ ְיהָו֙ה  ר  ָאַמ֤

ַח  ֣ ּלֵ ְלׁשַ ה  ֖ ַאּתָ ן  ִאם־ָמֵא֥ י  ֛ ִני: לוי ד ּכִ ַעְבֻדֽ ְוַיֽ י  ֖ ַעּמִ ח  ֥ ּלַ ׁשַ

ֶאת־ ֙ה  ה ְוִכּסָ ָך׃  ְגֻבֶלֽ ּבִ ֖ה  ַאְרּבֶ ָמָח֛ר  יא  ֵמִב֥ י  ִהְנִנ֨ י  ֑ ֶאת־ַעּמִ

ֶאת־ֶיֶ֣תר  ל ׀  ְוָאַכ֣ ֶרץ  ֶאת־ָהָא֑ ת  ִלְרֹא֣ יּוַכ֖ל  א  ְולֹ֥ ֶרץ  ָהָא֔ ין  ֵע֣

ץ  ל־ָהֵע֔ ֶאת־ּכׇ ְוָאַכל֙  ד  ָר֔ ִמן־ַהּבָ ָלֶכ֙ם  ֶרת  ֶא֤ ׁשְ ַהּנִ ה  ֵלָט֗ ַהּפְ

ׇכל־ֲעָבֶדיָך֮  י  ֣ ּוָבּתֵ יָך  ֜ ָבּתֶ ְל֨אּו  ו ּוָמֽ ה׃  ֶדֽ ִמן־ַהּשָׂ ָלֶכ֖ם  ַח  ַהּצֵֹמ֥

יָך  ֲאֹבֶת֔ ת  ֲאבֹו֣ ַוֽ יָך֙  ֲאֹבֶת֨ א־ָר֤אּו  לֹֽ ר  ֲאׁשֶ֨ ׇכל־ִמְצַרִי֒ם  י  ֣ ּוָבּתֵ

ם  ֵצ֖א ֵמִע֥ ַוּיֵ ֶפן  ֥ ַוּיִ ֑ה  ַהּזֶ ֹום  ַהּי֣ ד  ַע֖ ה  ֲאָדָמ֔ ֹום ֱהיֹוָת֙ם ַעל־ָה֣ ִמּי֗

ַעד־ָמַת֙י  יו  ֵאָל֗ ה  ַפְרֹע֜ י  ַעְבֵד֨ אְמרּו֩  ה: ישראל ז ַוּיֹֽ ְרֹעֽ ּפַ

ה  ַעְב֖דּו ֶאת־ְיהָו֣ ים ְוַיֽ ֲאָנׁשִ֔ ֙ח ֶאת־ָה֣ ּלַ ׁש ׁשַ נּו֙ ְלמֹוֵק֔ ה ֶז֥ה ָל֨ ִיְהֶי֨

ֶאת־ ב  ח ַוּיּוׁשַ֞ ִים׃  ִמְצָרֽ ה  ְבָד֖ ָאֽ י  ֥ ּכִ ע  ַד֔ ּתֵ ֶרם  ֲהֶט֣ ם  ֵהיֶה֑ ֱאלֹֽ

ם ְל֥כּו ִעְב֖דּו ֶאת־ אֶמר ֲאֵלֶה֔ ה ַוּיֹ֣ ְרֹע֔ ֲהרֹ֙ן ֶאל־ּפַ ת־ַאֽ ה ְוֶאֽ ֤ ֹמׁשֶ

ינּו  ְנָעֵר֥ ּבִ ה  ֹמׁשֶ֔ אֶמר  ט ַוּיֹ֣ ים׃  ְלִכֽ ַהֹהֽ י  ָוִמ֖ י  ִמ֥ ֵהיֶכ֑ם  ה ֱאלֹֽ ְיהָו֣

י  ֥ ּכִ ְך  ֵנֵל֔ נּו֙  ֹצאֵנ֤נּו ּוִבְבָקֵר֨ נּו ּבְ ינּו ּוִבְבנֹוֵת֜ ָבֵנ֨ ּבְ ְך  ֵנֵל֑ ּוִבְזֵקֵנ֖ינּו 
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֛ר  ֲאׁשֶ ם ּכַ ֶכ֔ ן ְיהָו֙ה ִעּמָ י ֵכ֤ ם ְיִה֨ אֶמר ֲאֵלֶה֗ נּו׃ י ַוּיֹ֣ ַחג־ְיהָו֖ה ָלֽ

ם׃  ֵניֶכֽ ּפְ ֶגד  ֶנ֥ ה  ָרָע֖ י  ֥ ּכִ ְר֕אּו  ֶכ֑ם  ת־ַטּפְ ְוֶאֽ ֶאְתֶכ֖ם  ח  ֥ ּלַ ֲאׁשַ

ם  ֣ ּה ַאּתֶ י ֹאָת֖ ֥ ה ּכִ ָבִרי֙ם ְוִעְב֣דּו ֶאת־ְיהָו֔ ן ְלֽכּו־ָנ֤א ַהּגְ א ֵכ֗ יא לֹ֣

ה׃ פ ֵנ֥י ַפְרֹעֽ ם ֵמֵא֖ת ּפְ ֶרׁש ֹאָת֔ ים ַוְיָג֣ ֑ ְמַבְקׁשִ

ח ל ש ב

ֶרְך  ּדֶ ֤ ים  ֱאלִֹה֗ ם  א־ָנָח֣ ְולֹֽ ֶאת־ָהָע֒ם  ְרֹע֮ה  ּפַ ח  ֣ ּלַ ׁשַ ּבְ י  יז ַוְיִה֗

ם  ֵח֥ ן־ִיּנָ ֽ ּפֶ ים  ֱאלִֹה֗ ר  ָאַמ֣ י ׀  ֣ ּכִ ֑הּוא  ָק֖רֹוב  י  ֥ ּכִ ים  ּתִ֔ ִלׁשְ ּפְ ֶרץ  ֶא֣

ים ׀  ֱאלִֹה֧ ב  ּסֵ֨ יח ַוּיַ ְיָמה׃  ִמְצָרֽ בּו  ֥ ְוׁשָ ה  ִמְלָחָמ֖ ם  ְרֹאָת֥ ּבִ ם  ָהָע֛

ָרֵא֖ל  ֵני־ִיׂשְ ים ָע֥לּו ְבֽ ֛ ֲחֻמׁשִ ֖ר ַים־֑סּוף ַוֽ ְדּבָ ֶרְך ַהּמִ ֥ ם ּדֶ ֶאת־ָהָע֛

֩י  ּכִ ֹו  ִעּמ֑ ף  יֹוֵס֖ ֶאת־ַעְצ֥מֹות  ֛ה  ֹמׁשֶ ח  ֥ ּקַ יט ַוּיִ ִים׃  ִמְצָרֽ ֶרץ  ֵמֶא֥

ד ֱאלִֹהי֙ם  ד ִיְפֹק֤ ֹק֨ ר ּפָ ָרֵאל֙ ֵלאֹמ֔ ֵנ֤י ִיׂשְ יַע ֶאת־ּבְ ּבִ֜ ַע ִהׁשְ ּבֵ֨ ַהׁשְ

ת  ּכֹ֑ ְס֖עּו ִמּסֻ ם׃ כ ַוּיִ ֶכֽ ֖ה ִאּתְ י ִמּזֶ ם ֶאת־ַעְצֹמַת֛ ֲעִליֶת֧ ם ְוַהֽ ֶאְתֶכ֔

ם  ם יֹוָמ֜ ה ֹהֵלְך֩ ִלְפֵניֶה֨ יהָו֡ ר׃ כא ַוֽ ֽ ְדּבָ ְקֵצ֖ה ַהּמִ ם ּבִ ֲח֣נּו ְבֵאָת֔ ֽ ַוּיַ

יר  ְלָהִא֣ ׁש  ֵא֖ ּוד  ַעּמ֥ ּבְ ְיָלה  ְוַל֛ ֶרְך  ֔ ַהּדֶ ם  ַלְנֹחָת֣ ָעָנ֙ן  ּוד  ַעּמ֤ ּבְ

ם  יֹוָמ֔ ָעָנ֙ן  ֶהֽ ּוד  ַעּמ֤ יׁש  א־ָיִמ֞ כב לֹֽ ְיָלה׃  ָוָלֽ ם  יֹוָמ֥ ָלֶלֶ֖כת  ם  ָלֶה֑

ר ְיֹהָו֖ה ֶאל־ ֥ ם׃ פ לוי א ַוְיַדּבֵ ְיָלה ִלְפֵנ֖י ָהָעֽ ׁש ָל֑ ּוד ָהֵא֖ ְוַעּמ֥

י  ֣ בּו ְוַיֲחנּו֙ ִלְפֵנ֙י ּפִ ָרֵא֒ל ְוָיׁשֻ֗ ֵנ֣י ִיׂשְ ֮ר ֶאל־ּבְ ּבֵ ר׃ ב ּדַ אֹמֽ ה ּלֵ ֥ ֹמׁשֶ

ַתֲח֖נּו  ִנְכ֥חֹו  ן  ְצֹפ֔ ַעל  ֣ ּבַ ִלְפֵנ֙י  ֑ם  ַהּיָ ין  ּוֵב֣ ל  ִמְגּדֹ֖ ין  ֥ ּבֵ ת  ִחירֹ֔ ַהֽ

ֶרץ  ָא֑ ּבָ ֵה֖ם  ים  ְנֻבִכ֥ ל  ָרֵא֔ ִיׂשְ ִלְבֵנ֣י  ְרֹע֙ה  ּפַ ר  ג ְוָאַמ֤ ֽם׃  ַעל־ַהּיָ

ף  ְוָרַד֣ ְרֹע֮ה  ֶאת־ֵלב־ּפַ י  ֣ ְקּתִ ד ְוִחּזַ ר׃  ֽ ְדּבָ ַהּמִ ֲעֵליֶה֖ם  ָסַג֥ר 

י־ ֽ ִים ּכִ ְד֥עּו ִמְצַר֖ ַפְרֹע֙ה ּוְבׇכל־ֵחי֔לֹו ְוָיֽ ה ּבְ ְבָד֤ ֽ ֲחֵריֶה֒ם ְוִאּכָ ַאֽ

י  ֥ ּכִ ִים  ִמְצַר֔ ֶלְך  ְלֶמ֣ ֙ד  ּגַ ן: ישראל ה ַוּיֻ ֲעׂשּו־ֵכֽ ֽ ַוּיַ ה  ְיהָו֑ י  ֲאִנ֣

אְמרּו֙  ַוּיֹֽ ם  ֶאל־ָהָע֔ ֲעָבָדי֙ו  ַוֽ ה  ְרֹע֤ ּפַ ב  ְלַב֨ ְך  ָֽהֵפ֠ ּיֵ ַו֠ ם  ָהָע֑ ח  ָבַר֖

ר  ְאֹס֖ נּו׃ ו ַוּיֶ ׇעְבֵדֽ ָרֵא֖ל ֵמֽ ְחנּו ֶאת־ִיׂשְ ֥ ּלַ י־ׁשִ ֽ ינּו ּכִ את ָעׂשִ֔ ַמה־ּזֹ֣

ֶכ֙ב  ֶר֨ ׁש־ֵמ֥אֹות  ׁשֵ ח  ֗ ּקַ ז ַוּיִ ֹו׃  ִעּמֽ ח  ָלַק֥ ֹו  ְוֶאת־ַעּמ֖ ֹו  ֶאת־ִרְכּב֑

ה  ְיֹהָו֗ ֣ק  ח ַוְיַחּזֵ ֹו׃  ּלֽ ַעל־ּכֻ ם  ֖ ִלׁשִ ֽ ְוׁשָ ִים  ִמְצָר֑ ֶכב  ֶר֣ ל  ְוֹכ֖ ֔חּור  ּבָ

שמות יג 
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ל ּוְבֵנ֣י  ָרֵא֑ ֵנ֣י ִיׂשְ י ּבְ ֲחֵר֖ ף ַאֽ ְרּדֹ֕ ִים ַוּיִ ֶלְך ִמְצַר֔ ְרֹע֙ה ֶמ֣ ב ּפַ ֶאת־ֵל֤

ה׃ ָי֥ד ָרָמֽ ים ּבְ ְצִא֖ ל יֹֽ ָרֵא֔ ִיׂשְ

ו ר ת י

ה  ֤ ָעׂשָ ר  ל־ֲאׁשֶ֨ ּכׇ ֵא֩ת  ה  ֹמׁשֶ֔ ן  ֹחֵת֣ ִמְדָי֙ן  ן  ֹכֵה֤ ִיְת֨רֹו  ע  ַמ֞ ׁשְ א ַוּיִ

ָרֵא֖ל  יא ְיהָו֛ה ֶאת־ִיׂשְ י־הֹוִצ֧ ֽ ֹו ּכִ ָרֵא֖ל ַעּמ֑ ה ּוְלִיׂשְ ֱאלִֹהי֙ם ְלֹמׁשֶ֔

ה  ֑ ת ֹמׁשֶ ׁשֶ ה ֵא֣ ה ֶאת־ִצּפָֹר֖ ן ֹמׁשֶ֔ ח ִיְתרֹו֙ ֹחֵת֣ ֗ ּקַ ִים׃ ב ַוּיִ ְצָרֽ ִמּמִ

י  ֣ ם ּכִ ְרׁשֹ֔ ֽ ֶאָח֙ד ּגֵ ם ָהֽ ֤ ר ׁשֵ ֵנ֣י ָבֶנ֑יָה ֲאׁשֶ֨ יָה׃ ג ְוֵא֖ת ׁשְ ּלּוֶחֽ ר ׁשִ ַאַח֖

י־ ֽ ּכִ ֶזר  ֱאִליֶע֑ ד  ֶאָח֖ ָהֽ ם  ֥ ד ְוׁשֵ ֽה׃  ׇנְכִרּיָ ֶרץ  ֶא֖ ּבְ יִתי  ָהִי֔ ֣ר  ּגֵ ר  ָאַמ֔

א ִיְת֨רֹו  ֹב֞ ה׃ לוי ה ַוּיָ ְרֹעֽ ֶרב ּפַ ִני ֵמֶח֥ ֵל֖ ּצִ י ַוּיַ ֶעְזִר֔ י ָאִב֙י ּבְ ֱאלֵֹה֤

ר־֛הּוא  ר ֲאׁשֶ ְדּבָ֔ ה ֶאל־ַהּמִ ֑ ֹו ֶאל־ֹמׁשֶ ּת֖ ֛ה ּוָבָנ֥יו ְוִאׁשְ ן ֹמׁשֶ ֹחֵת֥

ֶתְנָך֥ ִיְת֖רֹו  ה ֲאִנ֛י ֹחֽ אֶמ֙ר ֶאל־ֹמׁשֶ֔ ים׃ ו ַוּיֹ֨ ֱאלִֹהֽ ר ָהֽ ם ַה֥ ֖ ֹחֶנ֥ה ׁשָ

את  ה ִלְקַר֣ א ֹמׁשֶ֜ ֵצ֨ ּה׃ ז ַוּיֵ ֽ ֵנ֥י ָבֶנ֖יָה ִעּמָ ָך֔ ּוׁשְ ּתְ ׁשְ יָך ְוִא֨ א ֵאֶל֑ ֣ ּבָ

֑לֹום  ְלׁשָ הּו  ִאיׁש־ְלֵרֵע֖ ֲא֥לּו  ׁשְ ַוּיִ ק־֔לֹו  ַ ּשׁ ַוּיִ חּו֙  ּתַ֨ ׁשְ ַוּיִ ְת֗נֹו  ֹחֽ

ה  ֤ ר ָעׂשָ ל־ֲאׁשֶ֨ ְת֔נֹו ֵא֩ת ּכׇ ֙ה ְלֹח֣ ר ֹמׁשֶ ֤ ֱהָלה׃ ח ַוְיַסּפֵ אּו ָהֹאֽ ֹב֖ ַוּיָ

ָלָא֙ה  ל־ַהּתְ ת ּכׇ ל ֵא֤ ָרֵא֑ ת ִיׂשְ ל אֹוֹד֣ ִים ַע֖ ה ּוְלִמְצַר֔ ְיהָו֙ה ְלַפְרֹע֣

ִיְת֔רֹו  ַחּדְ  ֣ ה׃ ישראל ט ַוּיִ ֵל֖ם ְיהָוֽ ּצִ ַוּיַ ֶרְך  ֔ ּדֶ ּבַ ַתם  ר ְמָצָא֣ ֣ ֲאׁשֶ

י֖לֹו  ִהּצִ ר  ֥ ֲאׁשֶ ל  ָרֵא֑ ְלִיׂשְ ְיהָו֖ה  ה  ֥ ר־ָעׂשָ ֲאׁשֶ ה  ל־ַהּטֹוָב֔ ּכׇ ַ֤על 

יל ֶאְתֶכ֛ם  ֥ ר ִהּצִ ה ֲאׁשֶ֨ ֣רּוְך ְיהָו֔ אֶמר ִיְתרֹו֒ ּבָ ִים׃ י ַוּיֹ֮ ֥ד ִמְצָרֽ ִמּיַ

ַחת ַיד־ ֖ ם ִמּתַ יל֙ ֶאת־ָהָע֔ ר ִהּצִ ֤ ה ֲאׁשֶ ְרֹע֑ ֣ד ּפַ ִים ּוִמּיַ ֥ד ִמְצַר֖ ִמּיַ

י  ֣ ּכִ ים  ֱאלִֹה֑ ל־ָהֽ ִמּכׇ ְיהָו֖ה  י־ָג֥דֹול  ֽ ּכִ י  ְעּתִ ָיַד֔ ה  ֣ יא ַעּתָ ִים׃  ִמְצָרֽ

ה  ֹעָל֥ ֛ה  ֹמׁשֶ ן  ֹחֵת֥ ִיְת֨רֹו  ח  ֞ ּקַ יב ַוּיִ ם׃  ֲעֵליֶהֽ ָז֖דּו  ר  ֥ ֲאׁשֶ ר  ָב֔ ַבּדָ

ֱאׇכל־ ֶלֽ ל  ָרֵא֗ ִיׂשְ ִזְקֵנ֣י  ל ׀  ְוֹכ֣ ן  ֲהרֹ֜ ַאֽ א  ֹב֨ ַוּיָ ים  אלִֹה֑ ֵלֽ ים  ּוְזָבִח֖

ים׃ ֱאלִֹהֽ ה ִלְפֵנ֥י ָהֽ ֖ ן ֹמׁשֶ ֶלֶ֛חם ִעם־ֹחֵת֥

ם י ט פ ש מ

ֶבד  י ִתְקֶנ֙ה ֶע֣ ֤ ם׃ ב ּכִ ים ִלְפֵניֶהֽ ֖ ׂשִ ר ּתָ ֥ ים ֲאׁשֶ ִט֔ ּפָ ׁשְ ֙ה ַהּמִ ּלֶ א ְוֵא֨

ֽם׃ ג ִאם־ י ִחּנָ ֖ ׇחְפׁשִ א ַלֽ ת ֵיֵצ֥ ִבִע֔ ְ ּשׁ ד ּוַב֨ ֲעֹב֑ ִנ֖ים ַיֽ ׁש ׁשָ ֥ י ׁשֵ ִעְבִר֔

שמות יח 
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ֹו  ּת֖ ִאׁשְ ה  ְצָא֥ ְוָיֽ ֔הּוא  ֙ה  ָ ִאּשׁ ַעל  ֤ ִאם־ּבַ א  ֵיֵצ֑ ֹו  ַגּפ֣ ּבְ א  ָיֹב֖ ֹו  ַגּפ֥ ּבְ

ֹו ָבִנ֖ים ֣אֹו ָב֑נֹות  ְלָדה־֥לּ ְוָיֽ ה  ָ֔ ן־֣לֹו ִאּשׁ ֹו׃ ד ִאם־ֲאֹדָני֙ו ִיּתֶ ִעּמֽ

ה ְוִאם־ ֹו׃  ְבַגּפֽ א  ֵיֵצ֥ ְו֖הּוא  יָה  אֹדֶנ֔ ַלֽ ְהֶי֙ה  ֽ ּתִ יָה  יָלֶד֗ ִוֽ ה  ֣ ָ ִאּשׁ ָהֽ

ָנ֑י  ְוֶאת־ּבָ י  ֖ ּתִ ֶאת־ִאׁשְ י  ֶאת־ֲאֹדִנ֔ ֙י  ְבּתִ ָאַה֨ ֶבד  ָהֶע֔ יֹאַמ֙ר  ר  ָאֹמ֤

יׁשֹו֙  ְוִהּגִ ים  ֱאלִֹה֔ ֶאל־ָה֣ ֲאֹדָני֙ו  ֹו  יׁש֤ ו ְוִהּגִ י׃  ֽ ׇחְפׁשִ ֵאֵצ֖א  א  לֹ֥

ַע  ְרֵצ֔ ּמַ ע ֲאֹדָנ֤יו ֶאת־ׇאְזנֹו֙ ּבַ זּוָז֑ה ְוָרַצ֨ ֶלת ֖אֹו ֶאל־ַהּמְ ֔ ֶאל־ַהּדֶ

ה  ְלָאָמ֑ ֹו  ּת֖ ֶאת־ּבִ יׁש  ִא֛ ר  י־ִיְמּכֹ֥ ס לוי ז ְוִכֽ ם׃  ְלֹעָלֽ ֲעָב֖דֹו  ַוֽ

ר־ ֵעיֵנ֧י ֲאֹדֶנ֛יָה ֲאׁשֶ ה ּבְ ים׃ ח ִאם־ָרָע֞ את ָהֲעָבִדֽ ֵצ֥ א ֵתֵצ֖א ּכְ לֹ֥

ּה  ְלׇמְכָר֖ ל  לֹא־ִיְמׁשֹ֥ י  ׇנְכִר֛ ם  ְלַע֥ ּה  ֑ ְוֶהְפּדָ ּה  ְיָעָד֖ ]לֹו[  )לא( 

ה־ ֲעׂשֶ ַיֽ ֖נֹות  ט ַהּבָ ֥ ּפַ ִמׁשְ ּכְ ה  ּנָ יָעֶד֑ ִיֽ ּה׃ ט ְוִאם־ִלְב֖נֹו  ִבְגדֹו־ָבֽ ּבְ

א  לֹ֥ ּה  ָנָת֖ ְוֹעֽ ּה  סּוָת֥ ּכְ ּה  ֵאָר֛ ׁשְ ח־֑לֹו  ּקַ ִיֽ ֶרת  י ִאם־ַאֶח֖ ּה׃  ֽ ּלָ

ין  ֵא֥ ֖ם  ִחּנָ ה  ְצָא֥ ְוָיֽ ּה  ָל֑ ה  ֖ ַיֲעׂשֶ א  לֹ֥ ה  ּלֶ ׁש־ֵא֔ ָל֨ יא ְוִאם־ׁשְ ע׃  ִיְגָרֽ

֙ר  ֲאׁשֶ יג ַוֽ ת׃  יּוָמֽ ֥מֹות  ָוֵמ֖ת  יׁש  ִא֛ ה  ֥ יב ַמּכֵ ֶסף׃ ישראל ס  ֽ ּכָ

ר ָי֖נּוס  ֥ י ְלָך֙ ָמ֔קֹום ֲאׁשֶ ֤ ְמּתִ ֣ה ְלָי֑דֹו ְוׂשַ ים ִאּנָ ֱאלִֹה֖ ה ְוָהֽ א ָצָד֔ לֹ֣

ם  ֵמִע֣ ה  ְבׇעְרָמ֑ ְלׇהְר֣גֹו  הּו  ַעל־ֵרֵע֖ יׁש  ִא֛ ד  יד ְוִכי־ָיִז֥ ס  ה׃  ּמָ ֽ ׁשָ

ת׃  יּוָמֽ ֹו ֥מֹות  ְוִאּמ֖ יו  ָאִב֛ ה  ֥ טו ּוַמּכֵ ָלֽמּות׃ ס  ּנּו  ֶח֖ ּקָ ּתִ י  ִח֔ ִמְזּבְ

ל  ֥ ּוְמַקּלֵ יז  ס  ת׃  יּוָמֽ ֥מֹות  ְבָי֖דֹו  א  ְוִנְמָצ֥ ּוְמָכ֛רֹו  יׁש  ִא֧ ב  טז ְוֹגֵנ֨

ה־ִאיׁש֙  ים ְוִהּכָ ן ֲאָנׁשִ֔ י־ְיִריֻב֣ ת׃ ס יח ְוִכֽ ֹו ֥מֹות יּוָמֽ יו ְוִאּמ֖ ָאִב֛

ב׃  ֽ ּכָ ְלִמׁשְ ל  ְוָנַפ֥ ָי֖מּות  א  ְולֹ֥ ף  ְבֶאְגרֹ֑ ֣אֹו  ֶבן  ֶא֖ ּבְ הּו  ֶאת־ֵרֵע֔

ק  ֑ה ַר֥ ּכֶ ה ַהּמַ ֣ ֹו ְוִנּקָ ַעְנּת֖ ֛חּוץ ַעל־ִמׁשְ ְך ּבַ ֥ יט ִאם־ָי֞קּום ְוִהְתַהּלֵ

א׃ ֽ א ְיַרּפֵ ן ְוַרּפֹ֥ ֖ ֹו ִיּתֵ ְבּת֛ ׁשִ

ה מ ו ר ת

ל  ָרֵא֔ ִיׂשְ ֵנ֣י  ֶאל־ּבְ ֙ר  ּבֵ ב ּדַ ר׃  אֹמֽ ּלֵ ה  ֥ ֶאל־ֹמׁשֶ ְיהָו֖ה  ר  ֥ א ַוְיַדּבֵ

ְק֖חּו  ּתִ ֹו  ִלּב֔ ּנּו  ֶב֣ ִיּדְ ר  ֣ ֲאׁשֶ ל־ִאיׁש֙  ּכׇ ת  ֵמֵא֤ ה  רּוָמ֑ ּתְ י  ְוִיְקחּו־ִל֖

ב  ָזָה֥ ם  ֑ ֵמִאּתָ ְק֖חּו  ּתִ ר  ֥ ֲאׁשֶ ה  רּוָמ֔ ַהּתְ י׃ ג ְוֹזא֙ת  ֽרּוָמִתֽ ֶאת־ּתְ

ׁש  ֥ ְוׁשֵ ִנ֖י  ׁשָ ַעת  ְותֹוַל֥ ן  ָמ֛ ְוַאְרּגָ ת׃ ד ּוְתֵכֶ֧לת  ׁשֶ ּוְנֹחֽ ָוֶכֶ֖סף 

שמות כה 
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י  ֲעֵצ֥ ַוֽ ים  ֖ ָחׁשִ ּתְ ת  ְוֹערֹ֥ ים  ִמ֛ ְמׇאּדָ ם  ֵאיִל֧ ת  ה ְוֹערֹ֨ ים׃  ֽ ְוִעּזִ

ה  ָח֔ ׁשְ ַהּמִ ֶמן  ֣ ְלׁשֶ ִמי֙ם  ׂשָ ּבְ ר  ֹא֑ ַלּמָ ֶמן  ֖ ים׃ לוי ו ׁשֶ ֽ ּטִ ׁשִ

ד  ֵאֹפ֖ ָלֽ ים  ִא֑ ִמּלֻ ְוַאְבֵנ֖י  ַהם  ים׃ ז ַאְבֵני־ׁשֹ֕ ֽ ּמִ ַהּסַ ֶרת  ְוִלְקֹט֖

ר  ֤ ל ֲאׁשֶ ֹכ֗ ם׃ ט ּכְ תֹוָכֽ י ּבְ ֖ ַכְנּתִ ֽ ְוׁשָ ׁש  ֑ י ִמְקּדָ ִל֖ ׂשּו  ן׃ ח ְוָע֥ ׁשֶ ְוַלֹחֽ

יו  ָל֑ ל־ּכֵ ית ּכׇ ְבִנ֣ ן ְוֵא֖ת ּתַ ּכָ֔ ׁשְ ית ַהּמִ ְבִנ֣ ֤ ֵאת ּתַ ה ֽאֹוְתָך֔ ֲאִנ֙י ַמְרֶא֣

ִים  ַת֨ ַאּמָ ים  ֑ ּטִ ׁשִ י  ֲעֵצ֣ ֲא֖רֹון  ּו  י ְוָעׂש֥ ּו׃ ישראל ס  ֲעׂשֽ ֽ ּתַ ן  ְוֵכ֖

יָת֤  ָמֽתֹו׃ יא ְוִצּפִ ִצי ֹקֽ ה ָוֵח֖ ֥ ֹו ְוַאּמָ ִצ֙י ׇרְחּב֔ ה ָוֵח֨ ֤ ֹו ְוַאּמָ ִצי ׇאְרּכ֗ ָוֵח֜

יָת ָעָל֛יו ֵז֥ר ָזָה֖ב  ֧ ּנּו ְוָעׂשִ ֑ ַצּפֶ ִית ּוִמ֖חּוץ ּתְ ֥ ב ָט֔הֹור ִמּבַ ֹאתֹו֙ ָזָה֣

ע  ֣ ַאְרּבַ ל  ַע֖ ה  ְוָנַ֣תּתָ֔ ב  ָזָה֔ ת  ֹע֣ ַטּבְ ֙ע  ַאְרּבַ ֹו  ּל֗ ְקּתָ  יב ְוָיַצ֣ יב׃  ָסִבֽ

ת ַעל־ ֹע֔ ֙י ַטּבָ ּתֵ ת ּוׁשְ ֶאָח֔ ת ַעל־ַצְלעֹו֙ ָהֽ ֹע֗ י ַטּבָ ֣ ּתֵ יו ּוׁשְ ֲעֹמָת֑ ֽ ּפַ

ב׃  ם ָזָהֽ יָת֥ ֹאָת֖ ים ְוִצּפִ ֑ ּטִ י ׁשִ י ֲעֵצ֣ ֖ יָת ַבּדֵ ֥ ית׃ יג ְוָעׂשִ ִנֽ ֵ ַצְל֖עֹו ַהּשׁ

את  ֥ ָלׂשֵ ן  ָארֹ֑ ָהֽ ת  ַצְלֹע֣ ל  ַע֖ ת  ֹע֔ ּבָ ּטַ ּבַ י֙ם  ּדִ ֶאת־ַהּבַ ֵבאָת֤  יד ְוֵהֽ

רּו  ָיֻס֖ א  לֹ֥ ים  ֑ ּדִ ַהּבַ ְה֖יּו  ִיֽ ן  ָארֹ֔ ָהֽ ֹע֙ת  ַטּבְ טו ּבְ ם׃  ֶהֽ ּבָ ן  ָארֹ֖ ֶאת־ָהֽ

יָך׃ ן ֵאֶלֽ ֖ ר ֶאּתֵ ֥ ת ֲאׁשֶ ֵעֻד֔ ן ֵ֤את ָהֽ ָארֹ֑ ֖ ֶאל־ָהֽ ּנּו׃ טז ְוָנַֽתּתָ ֽ ִמּמֶ

ה ו צ ת

ְך  ִית ָז֛ ֶמן ַז֥ ֣ יָך ׁשֶ ל ְוִיְק֨חּו ֵאֶל֜ ָרֵא֗ ֵנ֣י ִיׂשְ ה ׀ ֶאת־ּבְ ֣ ַצּוֶ ה ּתְ כ ְוַאּתָ֞

ִמ֨חּוץ  מֹוֵע֩ד  ֶהל  ֹא֣ כא ּבְ יד׃  ִמֽ ּתָ ֵנ֖ר  ת  ֲעלֹ֥ ְלַהֽ ֑אֹור  ַלּמָ ית  ִת֖ ּכָ

ֶרב  ֵמֶע֥ ּוָבָנ֛יו  ן  ֲהרֹ֧ ַאֽ ֹא֨תֹו  ֲערְֹך֩  ַיֽ ת  ֻד֗ ֵעֽ ַעל־ָהֽ ר  ֣ ֲאׁשֶ ֶכת  רֹ֜ ַלּפָ

ל׃  ָרֵאֽ ֵנ֥י ִיׂשְ ם ֵמֵא֖ת ּבְ רָֹת֔ ת עֹוָל֙ם ְלֹד֣ ֤ ה ֻחּקַ ֶקר ִלְפֵנ֣י ְיהָו֑ ַעד־ּבֹ֖

ֹו  ִאּת֗ ָנ֣יו  ְוֶאת־ּבָ יָך  ָאִח֜ ן  ֲהרֹ֨ ֶאת־ַאֽ ֶליָך֩  ֵא֩ ב  ַהְקֵר֣ ה  א ְוַאּתָ֡ ס 

ֲאִבי֛הּוא ֶאְלָעָז֥ר  ב ַוֽ ן ָנָד֧ ֲהרֹ֕ י ַאֽ ֲהנֹו־ִל֑ ל ְלַכֽ ָרֵא֖ ֵנ֥י ִיׂשְ ֹוְך ּבְ ִמּת֛

יָך  ָאִח֑ ן  ֲהרֹ֣ ְלַאֽ ֶדׁש  ִבְגֵדי־ֹק֖ יָת  ֥ ב ְוָעׂשִ ן׃  ֲהרֹֽ ַאֽ ֵנ֥י  ּבְ ר  יָתָמ֖ ְוִאֽ

ב  ל־ַחְכֵמי־ֵל֔ ֶאל־ּכׇ ֙ר  ַדּבֵ ּתְ ה  ג ְוַאּתָ֗ ֶרת׃  ּוְלִתְפָאֽ ְלָכ֖בֹוד 

ֹו  ׁש֖ ן ְלַקּדְ ֲהרֹ֛ י ַאֽ ְגֵד֧ ּו ֶאת־ּבִ ה ְוָעׂש֞ יו ֣רּוַח ׇחְכָמ֑ אִת֖ ר ִמּלֵ ֥ ֲאׁשֶ

ְוֵאפֹו֙ד  ן  ׁשֶ ֹח֤ ּו  ֲעׂש֗ ַיֽ ר  ֣ ֲאׁשֶ ים  ָגִד֜ ַהּבְ ה  ּלֶ ד ְוֵא֨ י׃  ֲהנֹו־ִלֽ ְלַכֽ

ֶדׁש  ִבְגֵדי־ֹק֜ ּו  ְוָעׂש֨ ְוַאְבֵנ֑ט  ִמְצֶנֶ֣פת  ֖ץ  ּבֵ ׁשְ ּתַ ֶנת  ּוְכֹת֥ יל  ּוְמִע֔

שמות כז 



ת ו י ש ר הפ ר ו ת ה ת  א י ר ק

640

ב  ָה֔ ֶאת־ַהּזָ ִיְק֣חּו  ה ְוֵה֙ם  י׃  ֲהנֹו־ִלֽ ְלַכֽ ּוְלָבָנ֖יו  יָך  ָאִח֛ ן  ֲהרֹ֥ ְלַאֽ

ְוֶאת־ ִנ֖י  ָ ַהּשׁ ַעת  ְוֶאת־ּתֹוַל֥ ן  ָמ֑ ַאְרּגָ ְוֶאת־ָהֽ ֵכֶ֖לת  ת־ַהּתְ ְוֶאֽ

ן  ָמ֜ ְוַאְרּגָ ֶלת  ֵכ֨ ּתְ ב  ָה֠ ָז֠ ד  ֵאֹפ֑ ֶאת־ָהֽ ּו  ו ְוָעׂש֖ ׁש: לוי פ  ֽ ֵ ַהּשׁ

ת  ְכֵתֹפ֣ י  ֧ ּתֵ ז ׁשְ ב׃  ֽ ֹחׁשֵ ה  ֥ ַמֲעׂשֵ ָז֖ר  ׇמׁשְ ׁש  ֥ ְוׁשֵ ִנ֛י  ׁשָ ַעת  ּתֹוַל֧

תֹו֙  ב ֲאֻפּדָ ׁשֶ ר׃ ח ְוֵח֤ ֽ ְוֻחּבָ יו  ֵנ֥י ְקצֹוָת֖ ֹו ֶאל־ׁשְ ְהֶיה־ּל֛ ִיֽ ת  ְברֹ֗ ֹחֽ

ן  ָמ֛ ְוַאְרּגָ ֵכֶ֧לת  ּתְ ב  ָזָה֗ ְהֶי֑ה  ִיֽ ּנּו  ֣ ִמּמֶ הּו  ֖ ֲעׂשֵ ַמֽ ּכְ יו  ָעָל֔ ר  ֣ ֲאׁשֶ

ַהם  י ַאְבֵני־ׁשֹ֑ ֖ ּתֵ ַקְחּתָ֔ ֶאת־ׁשְ ָזֽר׃ ט ְוָל֣ ׁש ׇמׁשְ ֥ ִנ֖י ְוׁשֵ ַעת ׁשָ ְותֹוַל֥

֙ה  ָ ּשׁ ל׃ ישראל י ׁשִ ָרֵאֽ ִיׂשְ ֵנ֥י  ּבְ ֖מֹות  ׁשְ ם  ֲעֵליֶה֔  ֣ ְחּתָ ּוִפּתַ

ים  ֹוָתִר֛ ה ַהּנֽ ֧ ָ ּשׁ ִ ֞מֹות ַהּשׁ ת ְוֶאת־ׁשְ ֶאָח֑ ֶבן ָהֽ ל ָהֶא֣ ם ַע֖ ֹמָת֔ ְ ִמּשׁ

י  ּתּוֵח֣ ה ָחַרׁש֮ ֶאֶב֒ן ּפִ ֣ ם׃ יא ַמֲעׂשֵ ֽתֹוְלֹדָתֽ ִנ֖ית ּכְ ֵ ֶבן ַהּשׁ ַעל־ָהֶא֥

ל  ָרֵא֑ ִיׂשְ ֵנ֣י  ּבְ ת  ֹמ֖ ַעל־ׁשְ ים  ֲאָבִנ֔ ָהֽ י  ֣ ּתֵ ֶאת־ׁשְ ֙ח  ַפּתַ ּתְ ם  ֹחָת֗

י  ֣ ּתֵ ֶאת־ׁשְ ְמּתָ֞  יב ְוׂשַ ם׃  ֹאָתֽ ה  ֥ ֲעׂשֶ ֽ ּתַ ָזָה֖ב  ֥צֹות  ּבְ ִמׁשְ ת  ַסּבֹ֛ ֻמֽ

֩א  ל ְוָנׂשָ ָרֵא֑ ן ִלְבֵנ֣י ִיׂשְ רֹ֖ ד ַאְבֵנ֥י ִזּכָ ֵאֹפ֔ ת ָהֽ ְתֹפ֣ ים ַ֤על ּכִ ֲאָבִנ֗ ָהֽ

ן׃  רֹֽ י ְכֵתָפ֖יו ְלִזּכָ ֥ ּתֵ ם ִלְפֵנ֧י ְיהָו֛ה ַעל־ׁשְ מֹוָת֜ ן ֶאת־ׁשְ ַאֲהרֹ֨

א ש ת י  כ

ֵנֽי־ אׁש ּבְ א ֶאת־רֹ֥ י ִתּשָׂ֞ ֣ ר׃ יב ּכִ אֹמֽ ה ּלֵ ֥ ר ְיהָו֖ה ֶאל־ֹמׁשֶ ֥ יא ַוְיַדּבֵ

ד  ְפֹק֣ ּבִ ַליהָו֖ה  ֹו  ַנְפׁש֛ ֶפר  ּכֹ֧ יׁש  ִא֣ ְת֜נּו  ְוָנ֨ ֵדיֶה֒ם  ִלְפֻקֽ ָרֵא֮ל  ִיׂשְ

ל־ ּכׇ ֗נּו  ִיּתְ יג ֶז֣ה ׀  ם׃  ֹאָתֽ ד  ְפֹק֥ ּבִ ֶנֶ֖גף  ָבֶה֛ם  ְולֹא־ִיְהֶי֥ה  ם  ֹאָת֑

ים  ִר֤ ֶדׁש ֶעׂשְ ֶקל ַהּקֹ֑ ֣ ׁשֶ ֶקל ּבְ ֖ ֶ ית ַהּשׁ ים ַמֲחִצ֥ ֻקִד֔ ֹעֵב֙ר ַעל־ַהּפְ ָהֽ

ל  ה: לוי יד ּכֹ֗ יהָוֽ ַלֽ ה  רּוָמ֖ ּתְ ֶקל  ֶ֔ ַהּשׁ ית  ַמֲחִצ֣ ֶקל  ֶ֔ ַהּשׁ ָר֙ה  ּגֵ

ת  רּוַמ֥ ן ּתְ ֖ ְעָלה ִיּתֵ ָנ֖ה ָוָמ֑ ים ׁשָ ִר֥ ן ֶעׂשְ ֛ ים ִמּבֶ ֻקִד֔ ֹעֵב֙ר ַעל־ַהּפְ ָהֽ

ית  ֲחִצ֖ ּמַ ִמֽ יט  ַיְמִע֔ א  לֹ֣ ל֙  ְוַהּדַ ה  א־ַיְרּבֶ֗ לֹֽ יר  ֣ ָעׁשִ טו ֶהֽ ה׃  ְיהָוֽ

ם׃  ֵתיֶכֽ ַעל־ַנְפׁשֹֽ ֖ר  ְלַכּפֵ ה  ְיהָו֔ ת  רּוַמ֣ ֶאת־ּתְ ָלֵת֙ת  ֶקל  ֑ ָ ַהּשׁ

֣ ֹא֔תֹו  ל ְוָנַֽתּתָ ָרֵא֔ ֵנ֣י ִיׂשְ ים ֵמֵא֙ת ּבְ ִר֗ ּפֻ ֶסף ַהּכִ ֣ ַקְחּתָ֞ ֶאת־ּכֶ טז ְוָלֽ

ִלְפֵנ֣י  רֹו֙ן  ְלִזּכָ ל  ָרֵא֤ ִיׂשְ י  ִלְבֵנ֨ ְוָהָי֩ה  ד  מֹוֵע֑ ֶהל  ֹא֣ ת  ַעל־ֲעֹבַד֖

ְיהָו֖ה  ר  ֥ יז ַוְיַדּבֵ ם: ישראל פ  ֵֹתיֶכֽ ַעל־ַנְפֽשׁ ֖ר  ְלַכּפֵ ה  ְיהָו֔

שמות ל 
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ה ר ו ת ה ת  א י ר ק

ת  ׁשֶ ְנֹח֖ ֹו  ְוַכּנ֥ ת  ׁשֶ ְנֹח֛ ֹור  ּי֥ ּכִ יָת  יח ְוָעׂשִ֜ ר׃  אֹמֽ ּלֵ ה  ֥ ֶאל־ֹמׁשֶ

 ֥ ְוָנַֽתּתָ ַח  ְזּבֵ֔ ַהּמִ ין  ּוֵב֣ מֹוֵע֙ד  ֶהל  ין־ֹא֤ ֽ ּבֵ ֹא֗תֹו   ֣ ְוָנַֽתּתָ ה  ְלׇרְחָצ֑

ּנּו ֶאת־ְיֵדיֶה֖ם ְוֶאת־ ֑ ּוָבָנ֖יו ִמּמֶ ן  ֲח֛צּו ַאֲהרֹ֥ ִים׃ יט ְוָרֽ ה ָמֽ ּמָ ֖ ׁשָ

תּו  ָיֻמ֑ א  ְולֹ֣ ִים  ִיְרֲחצּו־ַמ֖ ד  ֶהל מֹוֵע֛ ם ֶאל־ֹא֧ ֹבָא֞ ם׃ כ ּבְ ַרְגֵליֶהֽ

ה׃  יהָוֽ ַלֽ ה  ֖ ֶ ִאּשׁ יר  ְלַהְקִט֥ ת  ֵר֔ ְלׁשָ ַח֙  ְזּבֵ֨ ֶאל־ַהּמִ ם  ֤ ּתָ ְבִגׁשְ ֣אֹו 

ׇחק־ ם  ָלֶה֧ ה  ְיָת֨ ְוָהֽ תּו  ָיֻמ֑ א  ְולֹ֣ ְוַרְגֵליֶה֖ם  ם  ְיֵדיֶה֥ כא ְוָרֲח֛צּו 

ם׃  רָֹתֽ עֹוָל֛ם ֥לֹו ּוְלַזְר֖עֹו ְלֹדֽ

ל ה ק י ו

ם  ֲאֵלֶה֑ אֶמר  ַוּיֹ֣ ָרֵא֖ל  ִיׂשְ ֵנ֥י  ּבְ ת  ל־ֲעַד֛ ת־ּכׇ ֶאֽ ה  ֹמׁשֶ֗ ל  ְקֵה֣ א ַוּיַ

ת ָיִמי֮ם  ׁשֶ ֣ ם׃ ב ׁשֵ ת ֹאָתֽ ֲעׂשֹ֥ ה ְיהָו֖ה ַלֽ ֥ ר־ִצּוָ ים ֲאׁשֶ ָבִר֔ ה ַהּדְ ֵ֤אּלֶ

ת  ֥ ּבַ ׁשַ ֶדׁש  ֹק֛ ם  ָלֶכ֥ ה  ִיְהֶי֨ י  ִביִע֗ ְ ַהּשׁ ֹום  ּוַבּי֣ ְמָלאָכ֒ה  ה  ֣ ָעׂשֶ ּתֵ

ֲע֣רּו  א־ְתַבֽ ת׃ ג לֹֽ ה ֛בֹו ְמָלאָכ֖ה יּוָמֽ ֥ ֹעׂשֶ ל־ָהֽ ה ּכׇ יהָו֑ ֖תֹון ַלֽ ּבָ ׁשַ

ה  אֶמר ֹמׁשֶ֔ ת: לוי פ ד ַוּיֹ֣ ֽ ּבָ ַ ֖יֹום ַהּשׁ ֵתיֶכ֑ם ּבְ ֹבֽ ׁשְ ל ֹמֽ ֹכ֖ ׁש ּבְ ֵא֔

ה ְיהָו֖ה  ֥ ר־ִצּוָ ר ֲאׁשֶ ָב֔ ר ֶז֣ה ַהּדָ ָרֵא֖ל ֵלאֹמ֑ ֵנֽי־ִיׂשְ ת ּבְ ל־ֲעַד֥ ֶאל־ּכׇ

ָה  ֹו ְיִביֶא֕ יב ִלּב֔ ה֤ ּכֹל ְנִד֣ יהָו֔ רּוָמ֙ה ַלֽ ם ּתְ ֶכ֤ ִאּתְ ר׃ ה ְק֨חּו ֵמֽ ֵלאֹמֽ

ן  ָמ֛ ְוַאְרּגָ ו ּוְתֵכֶ֧לת  ת׃  ׁשֶ ּוְנֹחֽ ָוֶכֶ֖סף  ב  ָזָה֥ ה  ְיהָו֑ ת  רּוַמ֣ ּתְ ֵא֖ת 

ת  ְוֹערֹ֥ ים  ִמ֛ ְמׇאּדָ ם  ֵאיִל֧ ת  ז ְוֹערֹ֨ ים׃  ֽ ְוִעּזִ ׁש  ֥ ְוׁשֵ ִנ֖י  ׁשָ ַעת  ְותֹוַל֥

ֶמן  ֣ ְלׁשֶ ִמי֙ם  ּוְבׂשָ ֑אֹור  ַלּמָ ֶמן  ֖ ח ְוׁשֶ ים׃  ֽ ּטִ ׁשִ י  ֲעֵצ֥ ַוֽ ים  ֖ ָחׁשִ ּתְ

ים  ִא֑ ִמּלֻ ְוַאְבֵנ֖י  ַהם  ְבֵני־ׁשֹ֔ ט ְוַא֨ ים׃  ֽ ּמִ ַהּסַ ֶרת  ְוִלְקֹט֖ ה  ָח֔ ׁשְ ַהּמִ

ֵא֛ת  ּו  ֲעׂש֔ ְוַיֽ אּו  ָיֹב֣ ֶכ֑ם  ּבָ י ְוׇכל־ֲחַכם־ֵל֖ב  ן׃  ׁשֶ ְוַלֹחֽ ָלֵא֖פֹוד 

֖לֹו  ה� ת־ָאֽ ֶאֽ ן  ּכָ֔ ׁשְ ת־ַהּמִ ה: ישראל יא ֶא֨ ְיהָוֽ ֖ה  ִצּוָ ר  ֥ ל־ֲאׁשֶ ּכׇ

ֶאת־ ו  ִריָח֕ ֶאת־ּבְ יו  ְוֶאת־ְקָרׁשָ֔ ֶאת־ְקָרָסי֙ו  הּו  ְוֶאת־ִמְכֵס֑

ֶרת  ּפֹ֑ ֶאת־ַהּכַ יו  ֖ ּדָ ְוֶאת־ּבַ ן  יב ֶאת־ָהָארֹ֥ ְוֶאת־ֲאָדָנֽיו׃  יו  ָד֖ ַעּמֻ

ל־ ְוֶאת־ּכׇ יו  ֖ ּדָ ְוֶאת־ּבַ ן  ְלָח֥ ֻ יג ֶאת־ַהּשׁ ְך׃  ָסֽ ַהּמָ ֶכת  רֹ֥ ּפָ ְוֵא֖ת 

ֶל֖יָה  ְוֶאת־ּכֵ ֛אֹור  ַהּמָ ת  יד ְוֶאת־ְמֹנַר֧ ים׃  ִנֽ ַהּפָ ֶחם  ֶל֥ ְוֵא֖ת  יו  ָל֑ ּכֵ

ֶר֙ת  ֹט֨ ַהּקְ ח  ֤ טו ְוֶאת־ִמְזּבַ ֽאֹור׃  ַהּמָ ֶמן  ֥ ׁשֶ ְוֵא֖ת  יָה  ְוֶאת־ֵנרֶֹת֑
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ְוֶאת־ ים  ֑ ּמִ ַהּסַ ֶרת  ְקֹט֣ ְוֵא֖ת  ה  ָח֔ ׁשְ ַהּמִ ֶמן  ֣ ׁשֶ ְוֵא֙ת  יו  ֔ ּדָ ְוֶאת־ּבַ

ְוֶאת־ ה  ָל֗ ֹעֽ ָהֽ ח  ֣ ִמְזּבַ ת ׀  טז ֵא֣ ן׃  ֽ ּכָ ׁשְ ַהּמִ ַתח  ְלֶפ֥ ַ֖תח  ַהּפֶ ְך  ָמַס֥

ר  ּיֹ֖ יו ֶאת־ַהּכִ ָל֑ ל־ּכֵ יו ְוֶאת־ּכׇ ֖ ּדָ ר־֔לֹו ֶאת־ּבַ ֙ת ֲאׁשֶ ׁשֶ ֹח֨ ר ַהּנְ ֤ ִמְכּבַ

ת  יו ְוֶאת־ֲאָדֶנ֑יָה ְוֵא֕ ָד֖ ר ֶאת־ַעּמֻ ָחֵצ֔ י ֶהֽ ֹו׃ יז ֵ֤את ַקְלֵע֣ ּנֽ ְוֶאת־ּכַ

ת ֶהָחֵצ֖ר  ן ְוֶאת־ִיְתֹד֥ ֛ ּכָ ׁשְ ת ַהּמִ ר׃ יח ֶאת־ִיְתֹד֧ ָחֵצֽ ַער ֶהֽ ֥ ְך ׁשַ ָמַס֖

ֶאת־ ֶדׁש  ּקֹ֑ ּבַ ת  ֵר֣ ְלׁשָ ד  ָר֖ ַהּשְׂ י  ְגֵד֥ יט ֶאת־ּבִ ם׃  יְתֵריֶהֽ ְוֶאת־ֵמֽ

ְֽצ֛אּו  ן׃ כ ַוּיֵ י ָבָנ֖יו ְלַכֵהֽ ְגֵד֥ ן ְוֶאת־ּבִ ן ַהּכֵֹה֔ ֶדׁש֙ ְלַאֲהרֹ֣ י ַהּקֹ֨ ְגֵד֤ ּבִ

ה׃ ֽ ְפֵנ֥י ֹמׁשֶ ָרֵא֖ל ִמּלִ ֵנֽי־ִיׂשְ ת ּבְ ל־ֲעַד֥ ּכׇ

י ד ו ק פ

ַעל־ ד  ֖ ּקַ ּפֻ ר  ֥ ֲאׁשֶ ת  ֵעֻד֔ ָהֽ ן  ֣ ּכַ ִמׁשְ ֙ן  ּכָ ׁשְ ַהּמִ י  ְפקּוֵד֤ ה  ּלֶ כא ֵא֣

ן׃  ַהּכֵֹהֽ ן  ן־ַאֲהרֹ֖ ֽ ּבֶ ר  יָתָמ֔ ִאֽ ַי֙ד  ּבְ ַהלוים  ֲעֹבַד֙ת  ה  ֑ ֹמׁשֶ י  ֣ ּפִ

ל־ ה ֵא֛ת ּכׇ ה ָעׂשָ֕ ה ְיהּוָד֑ ֣ י ֶבן־֖חּור ְלַמּטֵ ן־אּוִר֥ כב ּוְבַצְלֵא֛ל ּבֶ

ְך  יָסָמ֛ ן־ֲאִחֽ ב ּבֶ ִליָא֞ ה� ֹו ָאֽ ה׃ כג ְוִאּת֗ ֽ ה ְיהָו֖ה ֶאת־ֹמׁשֶ ֥ ר־ִצּוָ ֲאׁשֶ

ַעת  ן ּוְבתֹוַל֥ ָמ֔ ַאְרּגָ ֶל֙ת ּוָבֽ ֵכ֨ ּתְ ם ּבַ ב ְורֵֹק֗ ֑ ׁש ְוֹחׁשֵ ן ָחָר֣ ה־ָד֖ ְלַמּטֵ

ה  ָלאָכ֔ ַלּמְ ָעׂשּו֙י  ֶהֽ ב  ָה֗ ל־ַהּזָ כד ּכׇ ׁש: לוי ס  ֽ ֵ ּוַבּשׁ ִנ֖י  ָ ַהּשׁ

ִרי֙ם  ְוֶעׂשְ ע  ׁשַ ֤ ּתֵ ה  נּוָפ֗ ַהּתְ ב  ְזַה֣ י ׀  ַוְיִה֣ ֶדׁש  ַהּקֹ֑ אֶכת  ְמֶל֣ ל  ֹכ֖ ּבְ

ֶדׁש׃ כה ְוֶכֶ֛סף  ֶקל ַהּקֹֽ ֥ ׁשֶ ֶקל ּבְ ֖ ים ׁשֶ ֛ לֹׁשִ ע ֵמ֧אֹות ּוׁשְ ַב֨ ר ּוׁשְ ּכָ֔ ּכִ

ה  ֧ ָ ֲחִמּשׁ ַוֽ ֵמ֜אֹות  ע  ַב֨ ּוׁשְ ְוֶאֶל֩ף  ר  ֑ ּכָ ּכִ ת  ְמַא֣ ה  ֵעָד֖ ָהֽ י  קּוֵד֥ ּפְ

ית  ֲחִצ֥ ַמֽ ֶלת  ְלּגֹ֔ ַלּגֻ ַקע  כו ּ֤בֶ ֶדׁש׃  ַהּקֹֽ ֶקל  ֥ ׁשֶ ּבְ ֶקל  ֖ ׁשֶ ים  ְבִע֛ ְוׁשִ

ן  ִמּבֶ֨ ים  ֻקִד֗ ַעל־ַהּפְ ר  ֹעֵב֜ ָהֽ ל  ְלֹכ֨ ֶדׁש  ַהּקֹ֑ ֶקל  ֣ ׁשֶ ּבְ ֶקל  ֖ ֶ ַהּשׁ

ים  ֲאָלִפ֔ ת  ׁשֶ לֹ֣ ּוׁשְ ֶל֙ף  ֶא֨ ׁש־ֵמ֥אֹות  ְלׁשֵ ְעָלה  ָוַמ֔ ָנ֙ה  ׁשָ ים  ִר֤ ֶעׂשְ

ֶקת  ָלֶצ֗ ֶסף  ַהּכֶ֔ ר  ֣ ּכַ ּכִ ְמַא֙ת  י  ים׃ כז ַוְיִה֗ ֽ ִ ֲחִמּשׁ ַוֽ ֵמ֖אֹות  ׁש  ֲחֵמ֥ ַוֽ

ת  ִלְמַא֥ ֲאָדִנ֛ים  ת  ְמַא֧ ֶכת  רֹ֑ ַהּפָ ַאְדֵנ֣י  ְוֵא֖ת  ֶדׁש  ַהּקֹ֔ ַאְדֵנ֣י  ֵ֤את 

אֹו֙ת  ע ַהּמֵ ַב֤ ֶלף ּוׁשְ ֶדן׃ ישראל כח ְוֶאת־ָהֶא֜ ר ָלָאֽ ֥ ּכָ ֖ר ּכִ ּכָ ַהּכִ

יֶה֖ם  אׁשֵ ָרֽ ה  ֥ ְוִצּפָ ים  ַעּמּוִד֑ ָלֽ ים  ָוִו֖ ה  ֥ ָעׂשָ ים  ְבִע֔ ְוׁשִ ה  ֣ ָ ַוֲחִמּשׁ

ִים  ֥ ְוַאְלּפַ ר  ֑ ּכָ ּכִ ים  ְבִע֣ ׁשִ נּוָפ֖ה  ַהּתְ ת  ׁשֶ כט ּוְנֹח֥ ם׃  ֹאָתֽ ק  ֥ ַ ְוִחּשׁ
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ֶהל  ֹא֣ ַתח  ּ֤פֶ ֶאת־ַאְדֵנ֙י  ּה  ּבָ֗ ַ֣עׂש  ל ַוּיַ ֶקל׃  ֽ ׁשָ ע־ֵמ֖אֹות  ְוַאְרּבַ

ר־֑לֹו  ֲאׁשֶ ת  ׁשֶ ֹח֖ ַהּנְ ר  ֥ ְוֶאת־ִמְכּבַ ת  ׁשֶ ֹח֔ ַהּנְ ח  ֣ ִמְזּבַ ְוֵא֙ת  ד  מֹוֵע֔

ְוֶאת־ יב  ָסִב֔ ָחֵצ֙ר  ֶהֽ לא ְוֶאת־ַאְדֵנ֤י  ַח׃  ֽ ְזּבֵ ַהּמִ י  ֵל֥ ל־ּכְ ּכׇ ְוֵא֖ת 

ת  ל־ִיְתֹד֥ ן ְוֶאת־ּכׇ ֛ ּכָ ׁשְ ַהּמִ ת  ל־ִיְתֹד֧ ּכׇ ת  ְוֵא֨ ר  ָחֵצ֑ ֶהֽ ַער  ֣ ׁשַ ַאְדֵנ֖י 

ּו  י ָעׂש֥ ִנ֔ ָ ַעת ַהּשׁ ָמ֙ן ְותֹוַל֣ ַאְרּגָ ֶלת ְוָהֽ ֵכ֤ יב׃ א ּוִמן־ַהּתְ ָחֵצ֖ר ָסִבֽ ֶהֽ

ר  ֣ ֲאׁשֶ ֶדׁש֙  ַהּקֹ֨ י  ְגֵד֤ ֶאת־ּבִ ּו  ֲעׂש֞ ֽ ַוּיַ ֶדׁש  ּקֹ֑ ּבַ ת  ֵר֣ ְלׁשָ ד  ָר֖ י־ׂשְ ִבְגֵדֽ

ה׃ ֽ ה ְיהָו֖ה ֶאת־ֹמׁשֶ ֥ ֛ר ִצּוָ ֲאׁשֶ ֽ ן ּכַ ֲהרֹ֔ ְלַאֽ

א ר ק י ו

ר׃  ד ֵלאֹמֽ ֶהל מֹוֵע֖ יו ֵמֹא֥ ר ְיהָו֙ה ֵאָל֔ ֤ ה ַוְיַדּבֵ ֑ ְקָר֖א ֶאל־ֹמׁשֶ א ַוּיִ

יב  י־ַיְקִר֥ ֽ ּכִ ם  ָאָד֗ ם  ֲאֵלֶה֔  ֣ ַמְרּתָ ְוָאֽ ָרֵאל֙  ִיׂשְ ֵנ֤י  ֶאל־ּבְ ר  ּבֵ֞ ב ּדַ

אן  ּוִמן־ַהּצֹ֔ ָק֙ר  ִמן־ַהּבָ ה  ֵהָמ֗ ִמן־ַהּבְ ה  יהָו֑ ַלֽ ן  ֖ ׇקְרּבָ ֛ם  ִמּכֶ

ר  ָזָכ֥ ר  ָק֔ ִמן־ַהּבָ נֹו֙  ׇקְרּבָ ה  ג ִאם־ֹעָל֤ ם׃  ְנֶכֽ ֶאת־ׇקְרּבַ יבּו  ְקִר֖ ּתַ

ִלְרֹצ֖נֹו  ֹא֔תֹו  יב  ַיְקִר֣ מֹוֵע֙ד  ֶהל  ֹא֤ ַתח  ֶאל־ּפֶ֜ ּנּו  ַיְקִריֶב֑ ים  ִמ֖ ּתָ

ר  ֥ ה ֖לֹו ְלַכּפֵ ה ְוִנְרָצ֥ ֹעָל֑ אׁש ָהֽ ל רֹ֣ ְך ָי֔דֹו ַע֖ ה׃ ד ְוָסַמ֣ ִלְפֵנ֥י ְיהָוֽ

יבּו  ְקִר֠ ְוִה֠ ה  ְיהָו֑ ִלְפֵנ֣י  ר  ָק֖ ַהּבָ ן  ֥ ַח֛ט ֶאת־ּבֶ יו: לוי ה ְוׁשָ ָעָלֽ

ַח֙  ְזּבֵ֨ ם ַעל־ַהּמִ ֤ ְר֨קּו ֶאת־ַהּדָ ְוָזֽ ם  ֔ ֲהִני֙ם ֶאת־ַהּדָ ן ַהּכֹֽ ֲהרֹ֤ י ַאֽ ֵנ֨ ּבְ

ח  ֥ ה ְוִנּתַ ֹעָל֑ יט ֶאת־ָהֽ ֖ ד׃ ו ְוִהְפׁשִ ֶהל מֹוֵעֽ ַ֖תח ֹא֥ ר־ּפֶ יב ֲאׁשֶ ָסִב֔

ַח  ֑ ְזּבֵ ַעל־ַהּמִ ׁש  ֵא֖ ן  ַהּכֵֹה֛ ן  ֲהרֹ֧ ַאֽ י  ֵנ֨ ּבְ ז ְוָנְֽתנּו  יָה׃  ִלְנָתֶחֽ ּה  ֹאָת֖

ֵ֤את  ים  ֲהִנ֔ ַהּכֹ֣ ֲהרֹ֙ן  ַאֽ ֵנ֤י  ּבְ ְר֗כּו  ח ְוָעֽ ׁש׃  ַעל־ָהֵאֽ ים  ֵעִצ֖ ְר֥כּו  ְוָעֽ

ַעל־ ר  ֣ ֲאׁשֶ ֵעִצי֙ם  ַעל־ָהֽ ֶדר  ֑ ְוֶאת־ַהּפָ אׁש  ֶאת־ָהרֹ֖ ים  ָתִח֔ ַהּנְ

ִים  ֑ ּמָ ּבַ ץ  ִיְרַח֣ יו  ּוְכָרָע֖ ֹו  ט ְוִקְרּב֥ ַח׃  ֽ ְזּבֵ ַעל־ַהּמִ ר  ֖ ֲאׁשֶ ׁש  ָהֵא֔

יַח־ִני֖חֹוַח  ה ֵרֽ ֥ ֵ ָחה ֹעָל֛ה ִאּשׁ ְזּבֵ֔ ן ֶאת־ַהּכֹל֙ ַהּמִ יר ַהּכֵֹה֤ ְוִהְקִט֨

ים  ִב֛ ׂשָ ִמן־ַהּכְ ֧נֹו  ׇקְרּבָ אן  י ְוִאם־ִמן־ַהּצֹ֨ ה: ישראל ס  יהָוֽ ַלֽ

ֹא֜תֹו  ט  ַח֨ ְוׁשָ יא  ּנּו׃  ַיְקִריֶבֽ ים  ִמ֖ ּתָ ר  ָזָכ֥ ה  ְלֹעָל֑ ֖ים  ִעּזִ ִמן־ָהֽ ֥אֹו 

ֲהִנ֧ים  ן ַהּכֹֽ ֲהרֹ֨ ֵנ֩י ַאֽ ְר֡קּו ּבְ ה ְוָזֽ ָנה ִלְפֵנ֣י ְיהָו֑ ַ֛ח ָצֹפ֖ ְזּבֵ ֶרְך ַהּמִ ל ֶי֧ ַע֣

ְוֶאת־ יו  ִלְנָתָח֔ ֹאתֹו֙  ח  ֤ יב ְוִנּתַ יב׃  ָסִבֽ ַ֖ח  ְזּבֵ ַעל־ַהּמִ ֛מֹו  ֶאת־ּדָ

ויקרא א 
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ר ַעל־ ֣ ֵעִצי֙ם ֲאׁשֶ ם ַעל־ָהֽ ְך ַהּכֵֹה֙ן ֹאָת֔ ְד֑רֹו ְוָעַר֤ ֹו ְוֶאת־ּפִ רֹאׁש֖

ִים  ֑ ּמָ ּבַ ץ  ִיְרַח֣ ִים  ָרַע֖ ְוַהּכְ ֶרב  ֥ יג ְוַהּקֶ ַח׃  ֽ ְזּבֵ ר ַעל־ַהּמִ ֖ ׁש ֲאׁשֶ ָהֵא֔

֛ה  ֵ ה ֗הּוא ִאּשׁ ָחה ֹעָל֣ ְזּבֵ֔ יר ַהּמִ ן ֶאת־ַהּכֹל֙ ְוִהְקִט֣ יב ַהּכֵֹה֤ ְוִהְקִר֨

ה׃ פ ַח ַליהָוֽ יַח ִניֹח֖ ֵר֥

ו צ

ָנ֣יו  ֲהרֹ֙ן ְוֶאת־ּבָ ת־ַאֽ ו ֶאֽ ר׃ ב ַצ֤ אֹמֽ ה ּלֵ ֥ ר ְיהָו֖ה ֶאל־ֹמׁשֶ ֥ א ַוְיַדּבֵ

ַעל־ ה  ֽמֹוְקָד֨ ַעל֩  ה  ָהֹעָל֡ וא  ִה֣ ה  ָהֹעָל֑ ת  ּתֹוַר֖ את  ֹז֥ ר  ֵלאֹמ֔

ֹו׃  ּבֽ ּוַקד  ּת֥ ַ֖ח  ְזּבֵ ַהּמִ ׁש  ְוֵא֥ ֶקר  ַעד־ַהּבֹ֔ ְיָל֙ה  ל־ַהּלַ֨ ּכׇ ַח  ֤ ְזּבֵ ַהּמִ

ים  רֹו֒ ְוֵהִר֣ ׂשָ ׁש ַעל־ּבְ ֣ ְכְנֵסי־ַב֮ד ִיְלּבַ ד ּוִמֽ ֹו ַב֗ ן ִמּד֣ ׁש ַהּכֵֹה֜ ג ְוָלַב֨

֕מֹו  ַח ְוׂשָ ֑ ְזּבֵ ֹעָל֖ה ַעל־ַהּמִ ל ָהֵאׁ֛ש ֶאת־ָהֽ ר ּתֹאַכ֥ ן ֲאׁשֶ֨ ׁשֶ ֗ ֶאת־ַהּדֶ

ים  ָגִד֣ ּבְ ְוָלַבׁ֖ש  יו  ָגָד֔ ֶאת־ּבְ ֙ט  ַח: לוי ד ּוָפׁשַ ֽ ְזּבֵ ַהּמִ ֶצל  ֵא֖

ֶאל־ָמ֖קֹום  ה  ֲחֶנ֔ ֽ ּמַ ַלֽ ֶאל־ִמ֣חּוץ  ֙ן  ׁשֶ ֨ ֶאת־ַהּדֶ יא  ְוהֹוִצ֤ ים  ֲאֵחִר֑

ר  ּוִבֵע֨ ה  ִתְכּבֶ֔ א  לֹ֣ ּוַקד־ּבֹו֙  ּתֽ ַח  ֤ ְזּבֵ ַעל־ַהּמִ ׁש  ְוָהֵא֨ ה  ָטֽהֹור׃ 

יר  ה ְוִהְקִט֥ ֹעָל֔ יָה֙ ָהֽ ְך ָעֶל֨ ֶקר ְוָעַר֤ ּבֹ֑ ֶקר ּבַ ּבֹ֣ ים ּבַ ן ֵעִצ֖ יָה ַהּכֵֹה֛ ָעֶל֧

א  ַ֖ח לֹ֥ ְזּבֵ ד ַעל־ַהּמִ יד ּתּוַק֥ ִמ֛ ׁש ּתָ ים׃ ו ֵא֗ ָלִמֽ ְ י ַהּשׁ ָעֶל֖יָה ֶחְלֵב֥

ּה  ֹאָת֤ ב  ַהְקֵר֨ ה  ְנָח֑ ַהּמִ ת  ּתֹוַר֖ את  ז ְוֹז֥ ה: ישראל ס  ִתְכֶבּֽ

ּנּו  ִמּמֶ֜ ים  ח ְוֵהִר֨ ַח׃  ֽ ְזּבֵ ַהּמִ ֵנ֖י  ֶאל־ּפְ ה  ְיהָו֔ ִלְפֵנ֣י  ֲהרֹ֙ן  ֵנֽי־ַאֽ ּבְ

ר  ֖ ֲאׁשֶ ה  ֹבָנ֔ ל־ַהּלְ ּכׇ ְוֵא֙ת  ּה  ְמָנ֔ ַ ּוִמּשׁ ְנָח֙ה  ַהּמִ ֶלת  ִמּסֹ֤ ֻקְמ֗צֹו  ּבְ

ה׃  יהָוֽ ּה ַלֽ ָרָת֖ ֽ ַח ַאְזּכָ יַח ִניֹח֛ ַח ֵר֧ ְזּבֵ֗ יר ַהּמִ ה ְוִהְקִט֣ ְנָח֑ ַעל־ַהּמִ

ָמ֣קֹום  ָאֵכל֙ ּבְ ֽ ֹות ּתֵ ן ּוָבָנ֑יו ַמּצ֤ ֲהרֹ֣ אְכ֖לּו ַאֽ ה יֹֽ ּנָ ֶרת ִמּמֶ֔ ט ְוַהּנֹוֶת֣

ם  ץ ֶחְלָק֛ ָאֶפ֙ה ָחֵמ֔ א ֵתֽ אְכֽלּוָה׃ י לֹ֤ ד יֹֽ ֶהל־מֹוֵע֖ ר ֹאֽ ֲחַצ֥ ֽ ׁש ּבַ ָקֹד֔

ם׃ יא  ֽ ָאׁשָ ֖את ְוָכֽ ַחּטָ ֽ וא ּכַ י֙ם ִה֔ ָדׁשִ ֶדׁש ָקֽ י ֹק֤ ֑ ָ ִאּשׁ ּה ֵמֽ י ֹאָת֖ ּתִ ָנַת֥

י  ֖ ֵ ִאּשׁ ֵמֽ ם  ֵתיֶכ֔ ְלֹדרֹ֣ ה ׇחק־עֹוָל֙ם  ּנָ אְכֶל֔ יֹֽ ֲהרֹ֙ן  ַאֽ ְבֵנ֤י  ּבִ ר  ל־ָזָכ֞ ּכׇ

ׁש׃ ֽ ֶה֖ם ִיְקּדָ ֥ע ּבָ ר־ִיּגַ ל ֲאׁשֶ ה ּכֹ֛ ְיהָו֑
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ּוְלִזְקֵנ֖י  ּוְלָבָנ֑יו  ן  ֲהרֹ֖ ְלַאֽ ה  ֹמׁשֶ֔ א  ָקָר֣ י  ִמיִנ֔ ְ ַהּשׁ ֹום  ּי֣ ּבַ ְיִה֙י  א ַוֽ

֛את  ר ְלַחּטָ ָק֧ ן־ּבָ ֶגל ּבֶ ָך֠ ֵע֣ ן ַקח־ְל֠ ֲהרֹ֗ ל־ַאֽ אֶמר ֶאֽ ל׃ ב ַוּיֹ֣ ָרֵאֽ ִיׂשְ

ֵנ֥י  ג ְוֶאל־ּבְ ה׃  ְיהָוֽ ִלְפֵנ֥י  ְוַהְקֵר֖ב  ם  ִמיִמ֑ ּתְ ְלֹעָל֖ה  ִיל  ְוַא֥

ֶגל  ְוֵע֨ את  ְלַחּטָ֔ י֙ם  ִעיר־ִעּזִ ׂשְ ְק֤חּו  ר  ֵלאֹמ֑ ר  ֣ ַדּבֵ ּתְ ל  ָרֵא֖ ִיׂשְ

ים  ָלִמ֗ ִלׁשְ ִיל  ָוַא֜ ֹור  ד ְוׁש֨ ה׃  ְלֹעָלֽ ם  ִמיִמ֖ ּתְ ָנ֛ה  ֵנֽי־ׁשָ ּבְ ָוֶכֶ֧בׂש 

ְיהָו֖ה  ֹום  ַהּי֔ י  ֣ ּכִ ֶמן  ֑ ָ ַבּשׁ ה  לּוָל֣ ּבְ ה  ּוִמְנָח֖ ה  ְיהָו֔ ִלְפֵנ֣י  ַח֙  ִלְזּבֹ֨

ֶהל  ֵנ֖י ֹא֣ ה ֶאל־ּפְ ה ֹמׁשֶ֔ ֣ ר ִצּוָ ֣ ְק֗חּו ֵ֤את ֲאׁשֶ ם׃ ה ַוּיִ ה ֲאֵליֶכֽ ִנְרָא֥

אֶמר  ו ַוּיֹ֣ ה׃  ְיהָוֽ ִלְפֵנ֥י  ַעְמ֖דּו  ֽ ַוּיַ ה  ֵעָד֔ ל־ָה֣ ּכׇ ְקְרבּו֙  ּיִ ַוֽ ד  מֹוֵע֑

ֲאֵליֶכ֖ם  א  ְוֵיָר֥ ּו  ֲעׂש֑ ֽ ּתַ ְיהָו֖ה  ה  ֥ ר־ִצּוָ ֲאׁשֶ ָב֛ר  ַהּדָ ֶז֧ה  ה  ֹמׁשֶ֔

ֶאל־ ב  ְקַר֤ ן  ֲהרֹ֗ ל־ַאֽ ֶאֽ ה  ֹמׁשֶ֜ אֶמר  ה: לוי ז ַוּיֹ֨ ְיהָוֽ ֥בֹוד  ּכְ

ַעְדָך֖  ֽ ּבַ ר  ֥ ְוַכּפֵ ָך  ָלֶת֔ ְוֶאת־ֹע֣ אְתָך֙  ֽ ֶאת־ַחּטָ ה  ֲעׂשֵ֞ ַוֽ ַח֙  ְזּבֵ֨ ַהּמִ

ר  ֖ ֲאׁשֶ ֽ ּכַ ם  ֲעָד֔ ֽ ּבַ ר  ֣ ְוַכּפֵ ָהָע֙ם  ן  ֤ ֶאת־ׇקְרּבַ ה  ֲעׂשֵ֞ ַוֽ ם  ָהָע֑ ד  ּוְבַע֣

ֶגל  ֶאת־ֵע֥ ַח֛ט  ׁשְ ַוּיִ ַח  ֑ ְזּבֵ ֶאל־ַהּמִ ן  ֲהרֹ֖ ַאֽ ב  ְקַר֥ ח ַוּיִ ה:  ְיהָוֽ ה  ֥ ִצּוָ

ֵאָלי֒ו  ֮ם  ֶאת־ַהּדָ ן  ֲהרֹ֣ ַאֽ י  ֵנ֨ ּבְ בּו  ְקִר֠ ּיַ ט ַו֠ ר־ֽלֹו׃  ֲאׁשֶ ֖את  ַחּטָ ַהֽ

ם  ֣ ְוֶאת־ַהּדָ ַח  ֑ ְזּבֵ ַהּמִ ַעל־ַקְר֣נֹות  ן  ֖ ּתֵ ַוּיִ ם  ֔ ּדָ ּבַ עֹו֙  ֶאְצּבָ ל  ְטּבֹ֤ ַוּיִ

ְוֶאת־ ת  ָליֹ֜ ְוֶאת־ַהּכְ ֶלב  י ְוֶאת־ַהֵח֨ ַח׃  ֽ ְזּבֵ ַהּמִ ֶאל־ְי֖סֹוד  ק  ָיַצ֔

֛ר  ֲאׁשֶ ּכַ ָחה  ֑ ְזּבֵ ַהּמִ יר  ִהְקִט֖ את  ַחּטָ֔ ִמן־ַה֣ ֵב֙ד  ִמן־ַהּכָ ֶרת  ַהּיֶֹת֤

ר ְוֶאת־ָה֑עֹור  ֖ ׂשָ ה: ישראל יא ְוֶאת־ַהּבָ ֽ ה ְיהָו֖ה ֶאת־ֹמׁשֶ ֥ ִצּוָ

אּו  ְמִצ֠ ּיַ ַו֠ ה  ֹעָל֑ ט ֶאת־ָהֽ ַח֖ ׁשְ ֲחֶנֽה׃ יב ַוּיִ ֽ ּמַ ׁש ִמ֖חּוץ ַלֽ ֵא֔ ף ּבָ ַר֣ ׂשָ

יב׃  ָסִבֽ ַ֖ח  ְזּבֵ ַעל־ַהּמִ הּו  ְזְרֵק֥ ַוּיִ ם  ֔ ֶאת־ַהּדָ ֵאָלי֙ו  ן  ֲהרֹ֤ ַאֽ י  ֵנ֨ ּבְ

ר  ְקֵט֖ אׁש ַוּיַ יָה ְוֶאת־ָהרֹ֑ יאּו ֵאָל֛יו ִלְנָתֶח֖ ה ִהְמִצ֧ ֹעָל֗ יג ְוֶאת־ָהֽ

ר  ְקֵט֥ ַוּיַ ִים  ָרָע֑ ְוֶאת־ַהּכְ ֶרב  ֖ ֶאת־ַהּקֶ ץ  ְרַח֥ ַח׃ יד ַוּיִ ֽ ְזּבֵ ַעל־ַהּמִ

ח ֶאת־ ֞ ּקַ ם ַוּיִ ן ָהָע֑ ֣ ב ֵא֖ת ׇקְרּבַ ְקֵר֕ ָחה׃ טו ַוּיַ ֽ ְזּבֵ ֹעָל֖ה ַהּמִ ַעל־ָהֽ

ֹון׃  ִראׁשֽ ֽ ֵא֖הּו ּכָ ְיַחּטְ הּו ַוֽ ָחֵט֥ ׁשְ ם ַוּיִ ר ָלָע֔ ֣ א֙ת ֲאׁשֶ ַחּטָ יר ַהֽ ִע֤ ׂשְ

ט׃ ֽ ּפָ ׁשְ ּמִ ָה ּכַ ֖ ֲעׂשֶ ֽ ּיַ ה ַוֽ ֹעָל֑ ְקֵר֖ב ֶאת־ָהֽ טז ַוּיַ
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ָרֵאל֙  ִיׂשְ ֵנ֤י  ֶאל־ּבְ ר  ּבֵ֞ ב ּדַ ר׃  אֹמֽ ּלֵ ה  ֥ ֶאל־ֹמׁשֶ ְיהָו֖ה  ר  ֥ א ַוְיַדּבֵ

ים  ָיִמ֔ ת  ְבַע֣ ְמָא֙ה ׁשִ ְוָטֽ ר  ָזָכ֑ ה  ְלָד֖ ְוָיֽ יַע  ַתְזִר֔ י  ֣ ּכִ ֙ה  ָ ר ִאּשׁ ֵלאֹמ֔

ר  ֥ ׂשַ ּבְ ֹול  ִיּמ֖ י  ִמיִנ֑ ְ ַהּשׁ ֹום  ג ּוַבּי֖ א׃  ְטָמֽ ּתִ ּה  ֹוָת֖ ּדְ ת  ֥ ִנּדַ י  יֵמ֛ ּכִ

ה  ָר֑ י ָטה� ְדֵמ֣ ב ּבִ ֖ ׁשֵ ים ּתֵ ת ָיִמ֔ ׁשֶ לֹ֣ ים יֹו֙ם ּוׁשְ ֥ לֹׁשִ ׇעְרָלֽתֹו׃ ד ּוׁשְ

את  ַעד־ְמלֹ֖ א  ָתֹב֔ א  לֹ֣ ׁש֙  ְקּדָ ְוֶאל־ַהּמִ ע  ֗ א־ִתּגָ לֹֽ ֶדׁש  ׇכל־ֹק֣ ּבְ

ִים  ֻבַע֖ ׁשְ ה  ְמָא֥ ְוָטֽ ד  ֵתֵל֔ ה  ּה: לוי ה ְוִאם־ְנֵקָב֣ ָרֽ ה� ָטֽ י  ְיֵמ֥

ה׃  ָרֽ ה� ָטֽ י  ֵמ֥ ב ַעל־ּדְ ֖ ׁשֵ ּתֵ ים  ָיִמ֔ ת  ׁשֶ ֣ ְוׁשֵ יֹו֙ם  ים  ֥ ִ ּשׁ ְוׁשִ ּה  ָת֑ ִנּדָ ּכְ

ן־ ּבֶ ֶבׂש  ֤ ּכֶ יא  ִב֞ ּתָ ְלַב֒ת  ֣אֹו  ְלֵב֮ן  ּה  ָר֗ ה� ָטֽ י  ְיֵמ֣ את ׀  ו ּוִבְמלֹ֣

ֶהל־ ֹאֽ ַתח  ֥ ֶאל־ּפֶ את  ֑ ְלַחּטָ ר  אֹו־ֹת֖ ּוֶבן־יֹוָנ֥ה  ה  ְלֹעָל֔ ָנתֹו֙  ׁשְ

יָה  ָעֶל֔ ר  ֣ ְוִכּפֶ ְיהָו֙ה  ִלְפֵנ֤י  ז ְוִהְקִרי֞בֹו  ן׃  ֶאל־ַהּכֵֹהֽ ד  מֹוֵע֖

ה׃  ֵקָבֽ ָכ֖ר ֥אֹו ַלּנְ ֶדת ַלּזָ את ּתֹוַר֙ת ַהּיֶֹל֔ יָה ֹז֤ ֶמ֑ ר ּדָ ֹק֣ ה ִמּמְ ֲהָר֖ ְוָטֽ

ֵנ֙י  ים ֤אֹו ׁשְ י־ֹתִר֗ ֽ ּתֵ ה ׁשְ ְקָח֣ ֒ה ְוָלֽ י ׂשֶ ֣ א ָיָדּה֮ ּדֵ א ִתְמָצ֣ ח ְוִאם־לֹ֨

ן  ַהּכֵֹה֖ ָעֶל֛יָה  ר  ֥ ְוִכּפֶ את  ֑ ְלַחּטָ ד  ְוֶאָח֣ ְלֹעָל֖ה  ד  ֶאָח֥ ה  יֹוָנ֔ ֵנ֣י  ּבְ

ן  ל־ַאֲהרֹ֖ ְוֶאֽ ה  ֥ ֶאל־ֹמׁשֶ ה  ְיהָו֔ ר  ֣ פ ישראל א ַוְיַדּבֵ ָרה׃  ְוָטֵהֽ

ַח֙ת ֣אֹו  ת ֽאֹו־ַסּפַ֨ ֵא֤ רֹו֙ ׂשְ ׂשָ י־ִיְהֶי֤ה ְבעֹור־ּבְ ֽ ם ּכִ ר׃ ב ָאָד֗ ֵלאֹמֽ

ן  ֲהרֹ֣ ֶאל־ַאֽ ְוהּוָב֙א  ַעת  ָצָר֑ ְלֶנַ֣גע  ֖רֹו  ׂשָ ְבעֹור־ּבְ ְוָהָי֥ה  ֶרת  ַבֶה֔

ֶאת־ ן  ַהּכֵֹה֣ ה  ג ְוָרָא֣ ים׃  ֲהִנֽ ַהּכֹֽ ָנ֖יו  ִמּבָ ד  ֶאל־ַאַח֥ ֛אֹו  ן  ַהּכֵֹה֔

ַג֙ע  ה ַהּנֶ֨ ן ּוַמְרֵא֤ ְך ׀ ָלָב֗ ַגע ָהַפ֣ ּנֶ֜ ר ּבַ ָע֨ ר ְוׂשֵ ׂשָ֠ ּבָ ֽעֹור־ַה֠ ַ֣גע ּבְ ַהּנֶ

א  ֥ ְוִטּמֵ ן  ַהּכֵֹה֖ הּו  ְוָרָא֥ ֑הּוא  ַעת  ָצַר֖ ַגע  ֶנ֥ ֔רֹו  ׂשָ ּבְ ֵמ֣עֹור  ָעֹמ֙ק 

ֵאין־ ְוָעֹמ֙ק  ֗רֹו  ׂשָ ּבְ ֣עֹור  ּבְ וא  ִה֜ ה  ְלָבָנ֨ ֶר֩ת  ֶה֩ ְוִאם־ּבַ ד  ֹאֽתֹו׃ 

ן  ַהּכֵֹה֛ יר  ֧ ְוִהְסּגִ ן  ָלָב֑ ְך  לֹא־ָהַפ֣ ה  ָעָר֖ ּוׂשְ ִמן־ָה֔עֹור  ָה  ַמְרֶא֣

ִביִע֒י  ְ ַהּשׁ ֹום  ּי֣ ּבַ ַהּכֵֹה֮ן  הּו  ה ְוָרָא֣ ים׃  ָיִמֽ ת  ְבַע֥ ׁשִ ַ֖גע  ֶאת־ַהּנֶ

י֧רֹו  ְוִהְסּגִ ֑עֹור  ּבָ ַ֖גע  ַהּנֶ ה  ֥ א־ָפׂשָ יו לֹֽ ֵעיָנ֔ ּבְ ד  ָעַמ֣ ַג֙ע  ַהּנֶ֨ ֤ה  ְוִהּנֵ

ית׃ ִנֽ ים ׁשֵ ת ָיִמ֖ ְבַע֥ ן ׁשִ ַהּכֵֹה֛

ויקרא יב 
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ע ר ו צ מ

ת  ּתֹוַר֣ ְהֶי֙ה  ֽ ּתִ את  ב ֹז֤ ר׃  אֹמֽ ּלֵ ה  ֥ ֶאל־ֹמׁשֶ ְיהָו֖ה  ר  ֥ א ַוְיַדּבֵ

ן  ַהּכֵֹה֔ ג ְוָיָצ֙א  ן׃  ֶאל־ַהּכֵֹהֽ ְוהּוָב֖א  ָר֑תֹו  ה� ָטֽ ֖יֹום  ּבְ ע  ֹצָר֔ ַהּמְ

ַעת  ַר֖ ֶנַֽגע־ַהּצָ א  ֥ ִנְרּפָ ֛ה  ְוִהּנֵ ן  ַהּכֵֹה֔ ְוָרָא֙ה  ֲחֶנ֑ה  ֽ ּמַ ַלֽ ֶאל־ִמ֖חּוץ 

ים  ִר֥ י־ִצּפ� ֽ ּתֵ ׁשְ ֵה֛ר  ּטַ ַלּמִ ח  ְוָלַק֧ ן  ַהּכֵֹה֔ ֙ה  ד ְוִצּוָ ֽרּוַע׃  ִמן־ַהּצָ

֙ה  ה ְוִצּוָ ב׃  ְוֵאֹזֽ תֹוַלַ֖עת  י  ִנ֥ ּוׁשְ ֶרז  ֶא֔ ץ  ְוֵע֣ ְטֹה֑רֹות  ֹות  ַחּי֖

ִים  ַעל־ַמ֥ ֶרׂש  ִלי־ֶח֖ ֶאל־ּכְ ת  ֶאָח֑ ָהֽ ֹור  ּפ֣ ֶאת־ַהּצִ ט  ַח֖ ְוׁשָ ן  ַהּכֵֹה֔

ֶרז  ץ ָהֶא֛ ּה ְוֶאת־ֵע֥ ח ֹאָת֔ ֣ ֙ה ִיּקַ ַחּיָ ר ַהֽ ּפֹ֤ ים׃ לוי ו ֶאת־ַהּצִ ֽ ַחּיִ

ר  ּפֹ֣ ַהּצִ ת ׀  ְוֵא֣ ם  ל אֹוָת֜ ְוָטַב֨ ב  ֵאֹז֑ ְוֶאת־ָהֽ ַהּתֹוַלַ֖עת  י  ִנ֥ ְוֶאת־ׁשְ

ה  ֗ ז ְוִהּזָ ים׃  ֽ ַחּיִ ַהֽ ִים  ֥ ַהּמַ ל  ַע֖ ה  ֻחָט֔ ְ ַהּשׁ ר  ּפֹ֣ ַהּצִ ַד֙ם  ּבְ ה  ֗ ַחּיָ ַהֽ

֛ח ֶאת־ ּלַ ֲה֔רֹו ְוׁשִ ים ְוִט֣ ָעִמ֑ ַבע ּפְ ֣ ַעת ׁשֶ ַר֖ ֵה֛ר ִמן־ַהּצָ ּטַ ל ַהּמִ ַע֧

יו  ָגָד֜ ר ֶאת־ּבְ ֵה֨ ּטַ ֩ס ַהּמִ ה׃ ח ְוִכּבֶ ֶדֽ ֵנ֥י ַהּשָׂ ֖ה ַעל־ּפְ ַחּיָ ר ַהֽ ּפֹ֥ ַהּצִ

ָי֣בֹוא ֶאל־ ר  ְוַאַח֖ ר  ְוָטֵה֔ ִי֙ם  ּמַ֨ ּבַ ץ  ְוָרַח֤ ָע֗רֹו  ל־ׂשְ ח ֶאת־ּכׇ ֣ ְוִגּלַ

ֹום  ַבּי֨ ט ְוָהָי֩ה  ים׃  ָיִמֽ ת  ְבַע֥ ׁשִ ֖לֹו  ה� ְלָאֽ ִמ֥חּוץ  ב  ֛ ְוָיׁשַ ֲחֶנ֑ה  ֽ ּמַ ַהֽ

ְוֵא֙ת  ְוֶאת־ְזָקנֹו֙  ֹו  ֶאת־רֹאׁש֤ ָע֗רֹו  ל־ׂשְ ֶאת־ּכׇ ח  ֣ ְיַגּלַ י  ִביִע֜ ְ ַהּשׁ

ץ  ְוָרַח֧ יו  ָגָד֗ ֶאת־ּבְ ס  ֣ ְוִכּבֶ ַח  ֑ ְיַגּלֵ ָע֖רֹו  ל־ׂשְ ְוֶאת־ּכׇ יו  ֵעיָנ֔ ת  ּבֹ֣ ּגַ

ח  ֤ ִיּקַ י  ִמיִנ֗ ְ ַהּשׁ ֹום  ר: ישראל י ּוַבּי֣ ְוָטֵהֽ ִים  ֖ ּמַ ּבַ ֛רֹו  ׂשָ ֶאת־ּבְ

ה  ִמיָמ֑ ּתְ ּה  ָנָת֖ ת־ׁשְ ּבַ ַאַח֛ת  ה  ֥ ְוַכְבׂשָ ים  ִמיִמ֔ ּתְ י֙ם  ֵנֽי־ְכָבׂשִ ׁשְ

ד  ֶאָח֖ ג  ְולֹ֥ ֶמן  ֶ֔ ַבּשׁ ה  לּוָל֣ ּבְ ִמְנָח֙ה  ֶלת  ֹס֤ ים  רִֹנ֗ ֶעׂשְ ה  ֣ לֹׁשָ ּוׁשְ

ם  ֵה֖ר ְוֹאָת֑ ּטַ יׁש ַהּמִ ר ֵא֛ת ָהִא֥ ְמַטֵה֗ ן ַהֽ יד ַהּכֵֹה֣ ֱעִמ֞ ֶמן׃ יא ְוֶהֽ ֽ ׁשָ

ֶבׂש  ֣ ֶאת־ַהּכֶ ן  ַהּכֵֹה֜ ח  יב ְוָלַק֨ ד׃  מֹוֵעֽ ֶהל  ֹא֥ ַ֖תח  ּפֶ ה  ְיהָו֔ ִלְפֵנ֣י 

ם  ֹאָת֛ יף  ְוֵהִנ֥ ֶמן  ֑ ָ ַהּשׁ ג  ְוֶאת־לֹ֣ ם  ֖ ְלָאׁשָ ֹא֛תֹו  יב  ְוִהְקִר֥ ד  ֶאָח֗ ָהֽ

ה׃ נּוָפ֖ה ִלְפֵנ֥י ְיהָוֽ ּתְ

ת ו מ י  ר ח א

ם  ׇקְרָבָת֥ ן ּבְ ֲהרֹ֑ ֵנ֣י ַאֽ ֵנ֖י ּבְ י ֔מֹות ׁשְ ֲחֵר֣ ה ַאֽ ר ְיהָו֙ה ֶאל־ֹמׁשֶ֔ ֤ א ַוְיַדּבֵ

ֶאל־ ֮ר  ּבֵ ּדַ ה  ֶאל־ֹמׁשֶ֗ ה  ְיהָו֜ אֶמר  ַוּיֹ֨ ב  תּו׃  ֻמֽ ַוּיָ ִלְפֵנֽי־ְיהָו֖ה 

ויקרא יד 

ויקרא טז 
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ֶכת  רֹ֑ ֖ית ַלּפָ ֶדׁש ִמּבֵ א ְבׇכל־ֵע֙ת ֶאל־ַהּקֹ֔ יָך֒ ְוַאל־ָיֹב֤ ן ָאִח֒ ֲהרֹ֣ ַאֽ

ָרֶא֖ה  ן ֵאֽ ָעָנ֔ ֽ י ּבֶ א ָי֔מּות֤ ּכִ ר ַעל־ָהָארֹ֙ן ְולֹ֣ ֤ ֶרת ֲאׁשֶ ּפֹ֜ י ַהּכַ ֵנ֨ ֶאל־ּפְ

ר  ָק֛ ן־ּבָ ר ּבֶ ַפ֧ ֶדׁש ּבְ ן ֶאל־ַהּקֹ֑ א ַאֲהרֹ֖ את ָיֹב֥ ֹז֛ ֶרת׃ ג ּבְ ּפֹֽ ַעל־ַהּכַ

ְכְנֵסי־ ּוִמֽ ׁש  ִיְלּבָ֗ ֶדׁש  ֹק֜ ד  ֶנת־ּבַ֨ ֹתֽ ד ּכְ ה׃  ְלֹעָלֽ ִיל  ְוַא֥ ֖את  ְלַחּטָ

ף  ֖ד ִיְצֹנ֑ ר ּוְבִמְצֶנֶ֥פת ּבַ ֙ד ַיְחּגֹ֔ רֹו֒ ּוְבַאְבֵנ֥ט ּבַ ׂשָ ְה֣יּו ַעל־ּבְ ַב֮ד ִיֽ

ת  ה ּוֵמֵא֗ ם׃  ֽ ּוְלֵבׁשָ ֖רֹו  ׂשָ ֶאת־ּבְ ִים  ֛ ּמַ ּבַ ץ  ְוָרַח֥ ם  ֵה֔ ֶדׁש  ְגֵדי־ֹק֣ ּבִ

ִיל  ְוַא֥ את  ֑ ְלַחּטָ ֖ים  ִעּזִ י  ִעיֵר֥ ֵנֽי־ׂשְ ׁשְ ח  ֛ ִיּקַ ל  ָרֵא֔ ִיׂשְ ֵנ֣י  ּבְ ֲעַד֙ת 

ר־֑לֹו  ֲאׁשֶ ֖את  ַחּטָ ַהֽ ר  ֥ ֶאת־ּפַ ן  ֲהרֹ֛ ַאֽ יב  ו ְוִהְקִר֧ ה׃  ְלֹעָלֽ ד  ֶאָח֖

ם  ִעיִר֑ ֵנ֣י ַהּשְׂ ח ֶאת־ׁשְ יֽתֹו: לוי ז ְוָלַק֖ ד ּבֵ ֲע֖דֹו ּוְבַע֥ ֽ ר ּבַ ֥ ְוִכּפֶ

ן  ֲהרֹ֛ ן ַאֽ ד׃ ח ְוָנַת֧ ֶהל מֹוֵעֽ ַ֖תח ֹא֥ ה ּפֶ יד ֹאָת֙ם ִלְפֵנ֣י ְיהָו֔ ֱעִמ֤ ְוֶהֽ

ד  ֶאָח֖ ל  ְוגֹוָר֥ ה  יהָו֔ ַלֽ ֶאָח֙ד  ל  ּגֹוָר֤ ֹוָר֑לֹות  ּגֽ ם  ִעיִר֖ ַהּשְׂ ֵנ֥י  ַעל־ׁשְ

ָעָל֛יו  ה  ָעָל֥ ר  ֲאׁשֶ֨ יר  ִע֔ ֶאת־ַהּשָׂ ֲהרֹ֙ן  ַאֽ יב  ט ְוִהְקִר֤ ֲעָזאֵזֽל׃  ַלֽ

יו  ה ָעָל֤ ֩ר ָעָל֨ יר ֲאׁשֶ ִע֗ את׃ י ְוַהּשָׂ ֽ הּו ַחּטָ ֖ ה ְוָעׂשָ יהָו֑ ל ַלֽ ַהּגֹוָר֖

ח  ֥ ּלַ ְלׁשַ יו  ָעָל֑ ר  ֣ ְלַכּפֵ ְיהָו֖ה  ִלְפֵנ֥י  י  ַמד־ַח֛ ע� ָיֽ ל  ֲעָזאֵז֔ ַלֽ ַהּגֹוָרל֙ 

א֙ת  ַחּטָ ר ַהֽ ֤ ן ֶאת־ּפַ ֲהרֹ֜ יב ַאֽ ָרה׃ יא ְוִהְקִר֨ ֽ ְדּבָ ֲעָזאֵז֖ל ַהּמִ ֹא֛תֹו ַלֽ

֖את  ַחּטָ ר ַהֽ ֥ ַח֛ט ֶאת־ּפַ י֑תֹו ְוׁשָ ד ּבֵ ֲע֖דֹו ּוְבַע֣ ֽ ּבַ ר  ֥ ר־֔לֹו ְוִכּפֶ ֲאׁשֶ

ׁש  ֲחֵלי־ֵא֞ ֽ ּגַ ה  ְחּתָ֠ ּמַ א־ַה֠ ְמלֹֽ ח  ר־ֽלֹו: ישראל יב ְוָלַק֣ ֲאׁשֶ

ה  ֑ ּקָ ים ּדַ ֖ ֶרת ַסּמִ יו ְקֹט֥ א ׇחְפָנ֔ ה ּוְמלֹ֣ ְפֵנ֣י ְיהָו֔ ַח֙ ִמּלִ ְזּבֵ֨ ל ַהּמִ ֵמַע֤

ׁש ִלְפֵנ֣י  ֶרת ַעל־ָהֵא֖ ֹט֛ ת־ַהּקְ ן ֶאֽ ֶכת׃ יג ְוָנַת֧ רֹֽ ית ַלּפָ ֥ יא ִמּבֵ ְוֵהִב֖

ַעל־ָהֵע֖דּות  ר  ֥ ֲאׁשֶ ֶרת  ּפֹ֛ ֶאת־ַהּכַ ֶרת  ֹט֗ ַהּקְ ֲעַנ֣ן  ה ׀  ֣ ְוִכּסָ ה  ְיהָו֑

ֵנ֥י  ַעל־ּפְ ֛עֹו  ְבֶאְצּבָ ֧ה  ְוִהּזָ ר  ַהּפָ֔ ם  ֣ ִמּדַ יד ְוָלַק֙ח  ָיֽמּות׃  א  ְולֹ֥

ם  ֖ ים ִמן־ַהּדָ ָעִמ֛ ַבע־ּפְ ֽ ֧ה ׁשֶ ֶרת ַיּזֶ ּפֹ֗ ְדָמה ְוִלְפֵנ֣י ַהּכַ ֶרת ֵק֑ ּפֹ֖ ַהּכַ

ם ְוֵהִבי֙א  ר ָלָע֔ ֣ א֙ת ֲאׁשֶ ַחּטָ יר ַהֽ ִע֤ ט ֶאת־ׂשְ ַח֞ ֽעֹו׃ טו ְוׁשָ ֶאְצּבָ ּבְ

֙ה  ָעׂשָ ר  ֤ ֲאׁשֶ ּכַ ֗מֹו  ֶאת־ּדָ ה  ֣ ְוָעׂשָ ֶכת  רֹ֑ ַלּפָ ֖ית  ֶאל־ִמּבֵ ֔מֹו  ֶאת־ּדָ

ר  ֣ ֶרת׃ טז ְוִכּפֶ ּפֹֽ ֶרת ְוִלְפֵנ֥י ַהּכַ ּפֹ֖ ֥ה ֹא֛תֹו ַעל־ַהּכַ ר ְוִהּזָ ם ַהּפָ֔ ְלַד֣

ם  ֵעיֶה֖ם ְלׇכל־ַחּטֹאָת֑ ׁשְ ל ּוִמּפִ ָרֵא֔ ֵנ֣י ִיׂשְ ְמֹא֙ת ּבְ ֶדׁש ִמּטֻ ַעל־ַהּקֹ֗

ם׃  ֻטְמֹאָתֽ ֖תֹוְך  ּבְ ם  ִאּתָ֔ ן  ֵֹכ֣ ַהּשׁ ד  מֹוֵע֔ ֶהל  ְלֹא֣ ֙ה  ֲעׂשֶ ַיֽ ן  ְוֵכ֤
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ֶדׁש  ּקֹ֖ ּבַ ר  ֥ ְלַכּפֵ ֹב֛אֹו  ּבְ ד  מֹוֵע֗ ֶהל  ֹא֣ ּבְ לֹא־ִיְהֶי֣ה ׀  ם  יז ְוׇכל־ָאָד֞

ל: ָרֵאֽ ל ִיׂשְ ל־ְקַה֥ ד ּכׇ י֔תֹו ּוְבַע֖ ד ּבֵ ֲעדֹו֙ ּוְבַע֣ ֽ ר ּבַ ֤ ַעד־ֵצא֑תֹו ְוִכּפֶ

ם י ש ו ד ק

ֵנֽי־ ת ּבְ ל־ֲעַד֧ ר ֶאל־ּכׇ ּבֵ֞ ר׃ ב ּדַ אֹמֽ ה ּלֵ ֥ ר ְיהָו֖ה ֶאל־ֹמׁשֶ ֥ א ַוְיַדּבֵ

ה  י ָק֔דֹוׁש ֲאִנ֖י ְיהָו֥ ֣ ְה֑יּו ּכִ ֽ ים ּתִ ֣ ֥ ֲאֵלֶה֖ם ְקֹדׁשִ ַמְרּתָ ָרֵא֛ל ְוָאֽ ִיׂשְ

רּו  ֹמ֑ ׁשְ י ּתִ ֹתַת֖ ּבְ אּו ְוֶאת־ׁשַ יָר֔ ֹו ְוָאִבי֙ו ּתִ יׁש ִאּמ֤ ם׃ ג ִא֣ ֵהיֶכֽ ֱאלֹֽ

אלֵֹה֙י  ֵוֽ ם  ֱאִליִל֔ ֶאל־ָה֣ ְפנּו֙  ד ַאל־ּתִ ם׃  ֵהיֶכֽ ֱאלֹֽ ה  ְיהָו֥ ֲאִנ֖י 

י  ם: לוי ה ְוִכ֧ ֵהיֶכֽ ֱאלֹֽ ה  ְיהָו֥ ֲאִנ֖י  ָלֶכ֑ם  ּו  ֲעׂש֖ ַתֽ א  לֹ֥ ה  ָכ֔ ַמּסֵ

֧יֹום  ו ּבְ הּו׃  ֻחֽ ְזּבָ ּתִ ְרֹצְנֶכ֖ם  ִלֽ ה  יהָו֑ ַלֽ ים  ָלִמ֖ ׁשְ ֶזַ֥בח  ֛חּו  ִתְזּבְ

ׁש  ֵא֖ ּבָ י  ִליׁשִ֔ ְ ַהּשׁ ַעד־֣יֹום  ְוַהּנֹוָת֙ר  ת  ָר֑ ח� ֽ ּמָ ּוִמֽ ֵיָֽאֵכ֖ל  ִזְבֲחֶכ֛ם 

֖הּוא  ּול  ּג֥ ּפִ י  ֑ ִליׁשִ ְ ַהּשׁ ֹום  ּי֣ ּבַ ֵיָֽאֵכ֖ל  ל  ֵהָאֹכ֥ ם  ף׃ ז ְוִא֛ ֵרֽ ִיּשָׂ

ל  ֑ ִחּלֵ ְיהָו֖ה  ֶדׁש  י־ֶאת־ֹק֥ ֽ ּכִ א  ִיּשָׂ֔ ֲעֹו֣נֹו  ְכָלי֙ו  ח ְוֹאֽ ה׃  ָרֶצֽ ֵיֽ א  לֹ֥

יר  ֶאת־ְקִצ֣ ְבֻקְצְרֶכ֙ם  ט ּוֽ יָה׃  ֽ ַעּמֶ ֵמֽ וא  ַהִה֖ ֶ֥פׁש  ַהּנֶ ה  ְוִנְכְרָת֛

א  לֹ֥ יְרָך֖  ְקִצֽ ֶקט  ְוֶל֥ ר  ִלְקֹצ֑ ְדָך֖  ֽ ׂשָ ת  ַא֥ ּפְ ֛ה  ְתַכּלֶ א  לֹ֧ ם  ַאְרְצֶכ֔

י  ָעִנ֤ ט ֶלֽ ֑ א ְתַלּקֵ ְרְמָך֖ לֹ֣ ֶרט ּכַ ל ּוֶפ֥ א ְתעֹוֵל֔ ט׃ י ְוַכְרְמָך֙ לֹ֣ ֽ ְתַלּקֵ

א  ם: ישראל יא לֹ֖ ֵהיֶכֽ ֱאלֹֽ ה  ְיהָו֥ ֲאִנ֖י  ם  ֹאָת֔ ב  ֲעֹז֣ ֽ ּתַ ֙ר  ְוַלּגֵ

א־ יב ְולֹֽ ֲעִמיֽתֹו׃  ֽ ּבַ יׁש  ִא֥ ֖רּו  ּקְ א־ְתׁשַ ְולֹֽ ּו  ְולֹא־ְתַכֲחׁש֥ בּו  ְגֹנ֑ ּתִ

ה׃  י ְיהָוֽ ם ֱאלֶֹה֖יָך ֲאִנ֥ ֥ ֛ ֶאת־ׁשֵ ְלּתָ ֶקר ְוִחּלַ ֑ ָ י ַלּשׁ ִמ֖ ְב֥עּו ִבׁשְ ָ ִתּשׁ

יר  ִכ֛ ׂשָ ת  ֥ ֻעּלַ ּפְ ין  א־ָתִל֞ לֹֽ ל  ִתְגֹז֑ א  ְולֹ֣ ֲעָך֖  ֶאת־ֵרֽ ק  א־ַתֲעׁשֹ֥ יג לֹֽ

ן  ֖ ִתּתֵ א  לֹ֥ ר  ֔ ִעּוֵ ְוִלְפֵנ֣י  ׁש  ֵחֵר֔ ל  ֣ א־ְתַקּלֵ יד לֹֽ ֶקר׃  ַעד־ּבֹֽ ָך֖  ִאּתְ

ה׃  י ְיהָוֽ ֱאלֶֹה֖יָך ֲאִנ֥ ֽ אָת ּמֵ ל ְוָיֵר֥ ִמְכׁשֹ֑

ר מ א

ן  ֲהרֹ֑ ַאֽ ֵנ֣י  ּבְ ֲהִנ֖ים  ֶאל־ַהּכֹֽ ר  ֱאֹמ֥ ה  ֶאל־ֹמׁשֶ֔ ְיהָו֙ה  אֶמר  א ַוּיֹ֤

ֵא֔רֹו  י ִאם־ִלׁשְ יו׃ ב ּ֤כִ ֽ ַעּמָ א ּבְ ֖ ּמָ א־ִיּטַ ם ְלֶנֶ֥פׁש לֹֽ ֣ ֲאֵלֶה֔ ַמְרּתָ ְוָאֽ

ֲאֹח֤תֹו  יו׃ ג ְוַלֽ ֹו ּוְלָאִחֽ יו ְוִלְב֥נֹו ּוְלִבּת֖ ֹו ּוְלָאִב֔ יו ְלִאּמ֣ ב ֵאָל֑ רֹ֖ ַהּקָ

ויקרא יט 
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א׃  ֽ ּמָ יׁש ָלּ֖ה ִיּטַ ה ְלִא֑ ְיָת֖ א־ָהֽ ר לֹֽ ֥ יו ֲאׁשֶ ה ֵאָל֔ רֹוָב֣ תּוָל֙ה ַהּקְ ַהּבְ

א־ )יקרחה( ]ִיְקְרחּו[  ֹו׃ ה לֹֽ יו ְלֵהַ֖חּלֽ ֑ ַעּמָ ַעל ּבְ ֣ א ּבַ ֖ ּמָ א ִיּטַ ד לֹ֥

ְר֖טּו  א ִיׂשְ ם לֹ֥ ָר֔ ְבׂשָ ֑חּו ּוִב֨ א ְיַגּלֵ ת ְזָקָנ֖ם לֹ֣ ם ּוְפַא֥ רֹאׁשָ֔ ׇקְרָח֙ה ּבְ

ם  ֵהיֶה֑ ם ֱאלֹֽ ֖ ֔לּו ׁשֵ א ְיַחּלְ ם ְולֹ֣ ֵהיֶה֔ ְהיּו֙ ֵלאלֹ֣ ים ִיֽ ֤ ֶטת׃ ו ְקֹדׁשִ ָרֽ ׂשָ

יּו  ְוָה֥ ם  ַמְקִריִב֖ ם  ֵה֥ ֵהיֶה֛ם  ֱאלֹֽ ֶלֶ֧חם  ה  ְיהָו֜ י  ֵ֨ ֶאת־ִאּשׁ ֩י  ּכִ

ה  ֥ רּוׁשָ ה ּגְ ֛ ָ חּו ְוִאּשׁ ֔ א ִיּקָ ֲחָלָל֙ה לֹ֣ ה ֹזָנ֤ה ַוֽ ָ֨ ֶדׁש: לוי ז ִאּשׁ ֹקֽ

י־ ֽ ּכִ ֹו  ּת֔ ׁשְ ּדַ ח ְוִק֨ יו׃  אלָֹהֽ ֵלֽ ֖הּוא  ׁש  י־ָקֹד֥ ֽ ּכִ חּו  ֑ ִיּקָ א  לֹ֣ ּה  ֖ ֵמִאיׁשָ

י  י ָק֔דֹוׁש ֲאִנ֥ ֣ ְך ּכִ ְהֶיה־ּלָ֔ יב ָקֹדׁש֙ ִיֽ ֶחם ֱאלֶֹה֖יָך ֣הּוא ַמְקִר֑ ֶאת־ֶל֥

יָה֙  י ֵתֵח֖ל ִלְז֑נֹות ֶאת־ָאִב֨ ֥ ן ּכִ יׁש ּכֵֹה֔ ם׃ ט ּוַב֙ת ִא֣ ֶכֽ ׁשְ ְיהָו֖ה ְמַקּדִ

ר־ יו ֲאׁשֶ ֶאָח֜ ֨דֹול ֵמֽ ף׃ ס י ְוַהּכֵֹה֩ן ַהּגָ ֵרֽ ּשָׂ ׁש ּתִ ֵא֖ ֶלת ּבָ יא ְמַחּלֶ֔ ִה֣

ׁש  ִלְלּבֹ֖ ֶאת־ָי֔דֹו  א  ֣ ּוִמּלֵ ָח֙ה  ׁשְ ַהּמִ ֶמן  ֤ ׁשֶ ֹו ׀  ַעל־רֹאׁש֣ ק  יּוַצ֥

ל  ם׃ יא ְוַע֛ א ִיְפרֹֽ יו לֹ֥ ע ּוְבָגָד֖ א ִיְפָר֔ ים ֶאת־רֹאׁשֹו֙ לֹ֣ ָגִד֑ ֶאת־ַהּבְ

יב ּוִמן־ א׃  ֽ ּמָ ִיּטַ א  ֹו לֹ֥ ּוְלִאּמ֖ יו  א ְלָאִב֥ ָיֹב֑ א  ת ֵמ֖ת לֹ֣ ל־ַנְפׁשֹ֥ ּכׇ

ֶמן  ֣ ֶזר ׁשֶ י ֵנ֠ יו ּכִ֡ ׁש ֱאלָֹה֑ ֣ ל ֵא֖ת ִמְקּדַ א ְיַחּלֵ֔ א ְולֹ֣ א ֵיֵצ֔ ׁש֙ לֹ֣ ְקּדָ ַהּמִ

ה  ֥ ָ ִאּשׁ ה: ישראל יג ְו֕הּוא  ְיהָוֽ י  ֲאִנ֥ ָעָל֖יו  ֱאלָֹה֛יו  ת  ַח֧ ִמׁשְ

ה  ּלֶ ֶאת־ֵא֖ ה  ֹזָנ֔ ה  ֲחָלָל֣ ַוֽ ֙ה  ּוְגרּוׁשָ יד ַאְלָמָנ֤ה  ח׃  ֽ ִיּקָ ִבְבתּוֶל֖יָה 

ל  ֥ א־ְיַחּלֵ טו ְולֹֽ ה׃  ֽ ָ ִאּשׁ ח  ֥ ִיּקַ יו  ֖ ַעּמָ ֵמֽ ה  תּוָל֥ ִאם־ּבְ י  ֛ ּכִ ח  ֑ ִיּקָ א  לֹ֣

ֹו׃ ׁשֽ י ְיהָו֖ה ְמַקּדְ י ֲאִנ֥ ֛ יו ּכִ ֑ ַעּמָ ַזְר֖עֹו ּבְ

ר ה ב

ֶאל־ ר  ּבֵ֞ ב ּדַ ר׃  ֵלאֹמֽ ִסיַנ֖י  ר  ַה֥ ּבְ ה  ֶאל־ֹמׁשֶ֔ ְיהָו֙ה  ר  ֤ א ַוְיַדּבֵ

ר  ֥ ֲאׁשֶ ֶרץ  ֶאל־ָהָא֔ אּו֙  ָתֹב֨ י  ֤ ּכִ ם  ֲאֵלֶה֔  ֣ ַמְרּתָ ְוָאֽ ָרֵאל֙  ִיׂשְ ֵנ֤י  ּבְ

ִני֙ם  ׁשָ ׁש  ֤ ג ׁשֵ ה׃  יהָוֽ ַלֽ ֖ת  ּבָ ׁשַ ֶרץ  ָהָא֔ ה  ְבָת֣ ְוׁשָ ָלֶכ֑ם  ן  ֹנֵת֣ ֲאִנ֖י 

ֶאת־  ֖ ַסְפּתָ ְוָאֽ ָך  ְרֶמ֑ ּכַ ר  ְזֹמ֣ ּתִ ִנ֖ים  ׁשָ ׁש  ֥ ְוׁשֵ ָך  ֶד֔ ׂשָ ע  ְזַר֣ ּתִ

ְהֶי֣ה  ִיֽ תֹו֙ן  ּבָ ׁשַ ת  ֤ ּבַ ׁשַ ת  ִביִע֗ ְ ַהּשׁ ָנ֣ה  ָ ּה: לוי ד ּוַבּשׁ ֽבּוָאָתֽ ּתְ

ת  ר׃ ה ֵא֣ א ִתְזֹמֽ ע ְוַכְרְמָך֖ לֹ֥ א ִתְזָר֔ ְדָך֙ לֹ֣ ֽ ה ׂשָ יהָו֑ ֖ת ַלֽ ּבָ ֶרץ ׁשַ ָלָא֔

ַנ֥ת  ר ׁשְ א ִתְבֹצ֑ ָך לֹ֣ י ְנִזיֶר֖ ֵב֥ א ִתְק֔צֹור ְוֶאת־ִעּנְ יְרָך֙ לֹ֣ יַח ְקִצֽ ְסִפ֤
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ה  ְלׇאְכָל֔ ָלֶכ֙ם  ֶרץ  ָהָא֤ ת  ּבַ֨ ׁשַ ה  ְיָת֠ ו ְוָה֠ ֶרץ׃  ָלָאֽ ְהֶי֥ה  ִיֽ ֖תֹון  ּבָ ׁשַ

ְך׃  ֽ ִעּמָ ים  ִר֖ ַהּגָ ְבָך֔  ֣ ּוְלתֹוׁשָ יְרָך֙  ִכֽ ְוִלׂשְ ָך  ֲאָמֶת֑ ְוַלֽ ָך֣  ּוְלַעְבּדְ ְלָך֖ 

ּה  ֽבּוָאָת֖ ׇכל־ּתְ ְהֶי֥ה  ֽ ּתִ ָך  ַאְרֶצ֑ ּבְ ר  ֣ ֲאׁשֶ ֖ה  ַחּיָ ְוַלֽ ָך֔  ְבֶהְמּתְ ז ְוִל֨

ַבע  ֥ ים ׁשֶ ִנ֔ ת ׁשָ ֹת֣ ּבְ ַבע ׁשַ ׁ֤שֶ ֣ ְלָך֗  ַפְרּתָ ל׃ ישראל ס ח ְוָסֽ ֱאֹכֽ ֶלֽ

ים  ִנ֔ ָ ַהּשׁ ת  ֹת֣ ּבְ ׁשַ ַבע  ׁ֤שֶ ְיֵמ֙י  ְלָך֗  ְוָה֣יּו  ים  ָעִמ֑ ּפְ ַבע  ֣ ׁשֶ ִנ֖ים  ׁשָ

ֶדׁש  ֹח֣ ּבַ רּוָע֙ה  ּתְ ר  ׁשֹוַפ֤  ֞ ֲעַבְרּתָ ט ְוַהֽ ָנֽה׃  ׁשָ ים  ִע֖ ְוַאְרּבָ ע  ׁשַ ֥ ּתֵ

ׇכל־ ירּו ׁשֹוָפ֖ר ּבְ ֲעִב֥ ֽ ים ּתַ ִר֔ ּפֻ יֹו֙ם ַהּכִ ֶדׁש ּבְ ֹור ַלֹח֑ ָעׂש֖ ֽ י ּבֶ ִבִע֔ ְ ַהּשׁ

ם  ּוְקָראֶת֥ ה  ָנ֔ ׁשָ י֙ם  ִ ֲחִמּשׁ ַהֽ ַנ֤ת  ׁשְ ת  ֵא֣ ם  ּתֶ֗ ׁשְ י ְוִקּדַ ם׃  ַאְרְצֶכֽ

ם  ְבּתֶ֗ ְוׁשַ ם  ָלֶכ֔ ְהֶי֣ה  ֽ ּתִ ִהו֙א  ל  יֹוֵב֥ יָה  ֶב֑ ׁשְ ְלׇכל־יֹֽ ֶרץ  ָא֖ ּבָ ֛רֹור  ּדְ

וא  ל ִה֗ בּו׃ יא יֹוֵב֣ ֽ ׁשֻ ֹו ּתָ ְחּת֖ ּפַ יׁש ֶאל־ִמׁשְ ֔תֹו ְוִא֥ ִ֤איׁש ֶאל־ֲאֻחּזָ

ִתְקְצרּו֙  א  ְולֹ֤ עּו  ִתְזָר֔ א  לֹ֣ ָלֶכ֑ם  ְהֶי֣ה  ֽ ּתִ ָנ֖ה  ׁשָ ים  ֥ ִ ֲחִמּשׁ ַהֽ ַנ֛ת  ׁשְ

ֶדׁש  וא ֹק֖ ל ִה֔ י יֹוֵב֣ יָה׃ יב ּ֤כִ א ִתְבְצ֖רּו ֶאת־ְנִזֶרֽ יָה ְולֹ֥ ֶאת־ְסִפיֶח֔

ַנ֥ת  ׁשְ יג ּבִ ּה׃  ֽבּוָאָתֽ ֶאת־ּתְ אְכ֖לּו  ּתֹֽ ה  ֶד֔ ן־ַהּשָׂ ִמ֨ ָלֶכ֑ם  ְהֶי֣ה  ֽ ּתִ

ֽתֹו׃ יׁש ֶאל־ֲאֻחּזָ בּו ִא֖ ׁשֻ֕ את ּתָ ַהּיֹוֵב֖ל ַהּזֹ֑

י ת ק ח ב

יֶת֖ם  ֲעׂשִ ַוֽ ְמ֔רּו  ׁשְ ּתִ י  ְוֶאת־ִמְצֹוַת֣ כּו  ֵל֑ ּתֵ י  ֻחּקַֹת֖ ג ִאם־ּבְ

ּה  ְיבּוָל֔ ֶר֙ץ  ָהָא֨ ְוָנְֽתָנ֤ה  ם  ֑ ִעּתָ ּבְ ֵמיֶכ֖ם  ִגׁשְ י  ֥ ד ְוָנַֽתּתִ ם׃  ֹאָתֽ

יר  ִצ֔ ֶאת־ּבָ ִיׁש֙  ֨ ּדַ ם  ָלֶכ֥ יג  ְוִהּשִׂ֨ ה  ְרֽיֹו׃  ּפִ ן  ֥ ִיּתֵ ה  ֶד֖ ַהּשָׂ ץ  ְוֵע֥

ם  ֥ ְבּתֶ יׁשַ ִוֽ ַבע  ָלׂשֹ֔ ַלְחְמֶכ֙ם  ם  ֤ ֲאַכְלּתֶ ַוֽ ַרע  ֶאת־ָז֑ יג  ֣ ַיּשִׂ יר  ּוָבִצ֖

ם  ֖ ַכְבּתֶ ּוׁשְ ֶרץ  ָא֔ ּבָ לֹו֙ם  ׁשָ י  ֤ ם: לוי ו ְוָנַֽתּתִ ַאְרְצֶכֽ ּבְ ָלֶבַ֖טח 

א־ לֹֽ ֶרב  ְוֶח֖ ֶרץ  ִמן־ָהָא֔ ָרָע֙ה  ֤ה  ַחּיָ י  ֞ ּתִ ּבַ ְוִהׁשְ יד  ֲחִר֑ ַמֽ ין  ְוֵא֣

ִלְפֵניֶכ֖ם  ְוָנְֽפ֥לּו  ְיֵביֶכ֑ם  ֶאת־ֹאֽ ם  ֖ ז ּוְרַדְפּתֶ ם׃  ַאְרְצֶכֽ ּבְ ר  ַתֲעֹב֥

ה  ְרָבָב֣ ֖ם  ִמּכֶ ה  ּוֵמָא֥ ה  ֵמָא֔ ֙ה  ָ ֲחִמּשׁ ֤ם  ִמּכֶ ְדפּו֙  ח ְוָרֽ ֶרב׃  ֶלָחֽ

ם  ֲאֵליֶכ֔ יִתי  ט ּוָפִנ֣ ֶרב׃  ֶלָחֽ ִלְפֵניֶכ֖ם  ְיֵביֶכ֛ם  ֹאֽ ְוָנְֽפ֧לּו  פּו  ִיְרּדֹ֑

י  ִריִת֖ ֶאת־ּבְ י  ֲהִקיֹמִת֥ ַוֽ ֶאְתֶכ֑ם  י  יִת֖ ְוִהְרּבֵ ם  ֶאְתֶכ֔ י  ְוִהְפֵריִת֣

ׁש  ָחָד֖ ֵנ֥י  ִמּפְ ן  ְוָיׁשָ֕ ן  ֑ נֹוׁשָ ן  ֖ ָיׁשָ ם  ֥ ֲאַכְלּתֶ ם׃ ישראל י ַוֽ ֶכֽ ִאּתְ

ויקרא כו 
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י  ֖ ַנְפׁשִ ל  א־ִתְגַע֥ ְולֹֽ ֽתֹוְכֶכ֑ם  ּבְ ִנ֖י  ּכָ ִמׁשְ י  ֥ יאּו׃ יא ְוָנַֽתּתִ ּתֹוִצֽ

ים  אלִֹה֑ ֵלֽ ָלֶכ֖ם  יִתי  ְוָהִי֥ ם  ֣תֹוְכֶכ֔ ּבְ ֙י  ְכּתִ ם׃ יב ְוִהְתַהּלַ ֶאְתֶכֽ

אִתי  ר הֹוֵצ֤ ם ֲאׁשֶ֨ ֵהיֶכ֗ ה ֱאלֹֽ י ְיהָו֣ ם׃ יג ֲאִנ֞ י ְלָעֽ ְהיּו־ִל֥ ֽ ם ּתִ ֖ ְוַאּתֶ

ת  ֹמֹט֣ ּבֹ֙ר  ֶאׁשְ ָוֽ ים  ֲעָבִד֑ ָלֶה֖ם  ת  ְהיֹ֥ ִמֽ ִים  ִמְצַר֔ ֶרץ  ֵמֶא֣ ֶאְתֶכ֙ם 

ּות׃  ְך ֶאְתֶכ֖ם ֽקֹוְמִמּיֽ אֹוֵל֥ ם ָוֽ ֶכ֔ ֻעּלְ

ר ב ד מ ב

ֶאָח֩ד  ד ּבְ ֶהל מֹוֵע֑ ֹא֣ ר ִסיַנ֖י ּבְ ֥ ִמְדּבַ ֛ה ּבְ ר ְיֹהָו֧ה ֶאל־ֹמׁשֶ א ַוְיַדּבֵ֨

ר׃  ִים ֵלאֹמֽ ֶרץ ִמְצַר֖ ם ֵמֶא֥ ית ְלֵצאָת֛ ִנ֗ ֵ ָנ֣ה ַהּשׁ ָ ּשׁ י ּבַ ִנ֜ ֵ ֶדׁש ַהּשׁ ַלֹח֨

ית  ְלֵב֣ ם  ֹחָת֖ ּפְ ְלִמׁשְ ל  ָרֵא֔ ֵנֽי־ִיׂשְ ּבְ ת  ל־ֲעַד֣ ּכׇ ֶאת־רֹאׁש֙  ֗אּו  ב ׂשְ

ים  ִר֤ ֶעׂשְ ן  ג ִמּבֶ֨ ם׃  לָֹתֽ ְלֻגְלּגְ ל־ָזָכ֖ר  ּכׇ ֔מֹות  ׁשֵ ר  ֣ ִמְסּפַ ּבְ ם  ֲאֹבָת֑

ם  ם ְלִצְבֹאָת֖ ְפְק֥דּו ֹאָת֛ ל ּתִ ָרֵא֑ ִיׂשְ א ָצָב֖א ּבְ ל־יֵֹצ֥ ְעָלה ּכׇ ָנ֙ה ָוַמ֔ ׁשָ

אׁש  רֹ֥ יׁש  ִא֛ ה  ֑ ּטֶ ַלּמַ יׁש  ִא֖ יׁש  ִא֥ ְה֔יּו  ִיֽ ם  ֶכ֣ ד ְוִאּתְ ן׃  ֲהרֹֽ ְוַאֽ ה  ֥ ַאּתָ

ר  ֥ ֲאׁשֶ ים  ֲאָנׁשִ֔ ָהֽ ֣מֹות  ׁשְ ֙ה  ּלֶ ֽהּוא׃ לוי ה ְוֵא֨ יו  ְלֵבית־ֲאֹבָת֖

ְמ֕עֹון  ו ְלׁשִ ֵדיֽאּור׃  ן־ׁשְ ּבֶ ֱאִלי֖צּור  ן  ִלְראּוֵב֕ ֶכ֑ם  ִאּתְ ַעְמ֖דּו  ַיֽ

ב׃  יָנָדֽ ֽ ן־ַעּמִ ּבֶ ֹון  ַנְחׁש֖ ה  יהּוָד֕ י׃ ז ִלֽ ֽ ּדָ יׁשַ ן־צּוִרֽ ּבֶ ִמיֵא֖ל  ֻלֽ ׁשְ

ן׃  ן־ֵחלֹֽ ּבֶ ב  ֱאִליָא֖ ן  ר׃ ט ִלְזבּוֻל֕ ן־צּוָעֽ ּבֶ ְנַתְנֵא֖ל  ר  שָכ֔ ּשָׂ ח ְלִי֨

ְמִליֵא֖ל  ה ּגַ ֶ֕ י֑הּוד ִלְמַנּשׁ ן־ַעּמִ ע ּבֶ ָמ֖ יׁשָ ִים ֱאִלֽ ף ְלֶאְפַר֕ י ִלְבֵנ֣י יֹוֵס֔

ֶזר  ֲאִחיֶע֖ ן  יב ְלָד֕ י׃  ְדֹעִנֽ ן־ּגִ ּבֶ ן  ֲאִביָד֖ ן  ְנָיִמ֔ ְלִב֨ ָדהֽצּור׃ יא  ן־ּפְ ּבֶ

ף  ֶאְלָיָס֖ ד  יד ְלָג֕ ן׃  ן־ׇעְכָרֽ ּבֶ ְגִעיֵא֖ל  ּפַ ר  י׃ יג ְלָאׁשֵ֕ ֽ ּדָ יׁשַ ֽ ן־ַעּמִ ּבֶ

)קריאי(  ה  טז ֵ֤אּלֶ ן־ֵעיָנֽן׃  ּבֶ ע  ֲאִחיַר֖ י  ִל֔ ְפּתָ ל׃ טו ְלַנ֨ עּוֵאֽ ן־ּדְ ּבֶ

ָרֵא֖ל  י ִיׂשְ י ַאְלֵפ֥ ֛ ם ָראׁשֵ ֹות ֲאבֹוָת֑ י ַמּט֣ יֵא֖ ה ְנׂשִ ֵעָד֔ י[ ָהֽ ]ְקרּוֵא֣

ה  ּלֶ ָהֵא֔ ים  ֣ ֲאָנׁשִ ָהֽ ֵ֤את  ן  ֲהרֹ֑ ְוַאֽ ֖ה  ֹמׁשֶ ח  ֥ ּקַ ם׃ ישראל יז ַוּיִ ֵהֽ

ֶאָח֙ד  ּבְ ילּו  ִהְקִה֗ ה  ֵעָד֜ ל־ָהֽ ּכׇ ת  ֽמֹות׃ יח ְוֵא֨ ׁשֵ ּבְ ֖בּו  ִנּקְ ר  ֥ ֲאׁשֶ

ר  ֣ ִמְסּפַ ם ּבְ ית ֲאֹבָת֑ ם ְלֵב֣ ֹחָת֖ ּפְ ְל֥דּו ַעל־ִמׁשְ ְתַיֽ י ַוּיִ ִנ֔ ֵ ֶדׁש ַהּשׁ ַלֹח֣

ה  ֥ ֛ר ִצּוָ ֲאׁשֶ ם׃ יט ּכַ לָֹתֽ ְעָלה ְלֻגְלּגְ ָנ֛ה ָוַמ֖ ים ׁשָ ִר֥ ן ֶעׂשְ ֗מֹות ִמּבֶ֨ ׁשֵ

ר ִסיָנֽי׃  ֥ ִמְדּבַ ְפְקֵד֖ם ּבְ ּיִ ה ַוֽ ֑ ְיֹהָו֖ה ֶאת־ֹמׁשֶ

במדבר א 
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ֵנ֥י  ּבְ אׁש  ֶאת־רֹ֛ א  כב ָנׂשֹ֗ ר׃  אֹמֽ ּלֵ ה  ֥ ֶאל־ֹמׁשֶ ְיֹהָו֖ה  ר  ֥ כא ַוְיַדּבֵ

ים  לֹׁשִ֨ ׁשְ ֩ן  כג ִמּבֶ ם׃  ֹחָתֽ ּפְ ְלִמׁשְ ם  ֲאֹבָת֖ ית  ְלֵב֥ ם  ם־ֵה֑ ּגַ ֹון  ְרׁש֖ ֵגֽ

֙א  ל־ַהּבָ ּכׇ ם  ד אֹוָת֑ ְפֹק֣ ּתִ ָנ֖ה  ׁשָ ים  ֥ ִ ן־ֲחִמּשׁ ּבֶ ד  ַע֛ ְעָלה  ָוַמ֗ ה  ָנ֜ ׁשָ

ת  ֲעֹבַד֔ את  כד ֹז֣ ד׃  מֹוֵעֽ ֶהל  ֹא֥ ּבְ ה  ֲעֹבָד֖ ד  ֲעֹב֥ ַלֽ א  ָצָב֔ א  ִלְצֹב֣

ֶאת־ ֜אּו  ׂשְ א׃ לוי כה ְוָנ֨ ֽ ּוְלַמּשָׂ ד  ֲעֹב֖ ַלֽ ֑י  ּנִ ְרׁשֻ ֽ ַהּגֵ ת  ֹח֖ ּפְ ִמׁשְ

ַחׁש  ֥ ַהּתַ ּוִמְכֵס֛ה  הּו  ִמְכֵס֕ ד  מֹוֵע֔ ֶהל  ְוֶאת־ֹא֣ ֙ן  ּכָ ׁשְ ַהּמִ ת  ְיִריֹע֤

ד׃ כו ְוֵא֩ת  ֶהל מֹוֵעֽ ַ֖תח ֹא֥ ּפֶ ְך  ת־ָמַס֔ ְוֶא֨ ְעָלה  ר־ָעָל֖יו ִמְלׇמ֑ ֲאׁשֶ

ַעל־ ר  ֲאׁשֶ֨ ר  ָחֵצ֗ ֶהֽ ַער  ֣ ׁשַ ַתח ׀  ֣ ּפֶ ְך ׀  ְוֶאת־ָמַס֣ ר  ָחֵצ֜ ֶהֽ י  ַקְלֵע֨

ֵל֖י  ל־ּכְ ת־ּכׇ ְוֶאֽ ם  יְתֵריֶה֔ ֵמֽ ְוֵא֙ת  יב  ָסִב֔ ַח֙  ְזּבֵ֨ ְוַעל־ַהּמִ ן  ֤ ּכָ ׁשְ ַהּמִ

ן  ֲהרֹ֨ ֩י ַאֽ דּו׃ כז ַעל־ּפִ ֛ה ָלֶה֖ם ְוָעָבֽ ר ֵיָֽעׂשֶ ֧ ל־ֲאׁשֶ ת ּכׇ ם ְוֵא֨ ָדָת֑ ֲעֹבֽ

ל  ּוְלֹכ֖ ם  ָא֔ ְלׇכל־ַמּשָׂ י  ּנִ֔ ְרׁשֻ ֽ ַהּגֵ ֵנ֣י  ּבְ ל־ֲעֹבַד֙ת  ּכׇ ה  ְהֶי֗ ֽ ּתִ יו  ּוָבָנ֜

את  ם׃ כח ֹז֣ ָאֽ ל־ַמּשָׂ ֶרת ֵא֖ת ּכׇ ֶמ֔ ִמׁשְ ם ֲעֵלֶה֙ם ּבְ ֤ ם ּוְפַקְדּתֶ ֲעֹבָדָת֑

ם  ַמְרּתָ֔ ׁשְ ּוִמ֨ ד  מֹוֵע֑ ֶהל  ֹא֣ ּבְ ֖י  ּנִ ְרׁשֻ ֽ ַהּגֵ ֵנ֥י  ּבְ ת  ֹח֛ ּפְ ִמׁשְ ת  ֲעֹבַד֗

י  ְמָרִר֑ ֵנ֖י  כט ּבְ ן׃ ישראל פ  ַהּכֵֹהֽ ן  ֲהרֹ֖ ן־ַאֽ ֽ ּבֶ ר  יָתָמ֔ ִאֽ ַי֙ד  ּבְ

ים  לֹׁשִ֨ ׁשְ ֩ן  ל ִמּבֶ ם׃  ֹאָתֽ ד  ְפֹק֥ ּתִ ם  ְלֵבית־ֲאֹבָת֖ ם  ֹחָת֥ ּפְ ְלִמׁשְ

֙א  ל־ַהּבָ ּכׇ ְפְקֵד֑ם  ּתִ ָנ֖ה  ׁשָ ים  ֥ ִ ן־ֲחִמּשׁ ּבֶ ד  ְוַע֛ ְעָלה  ָוַמ֗ ה  ָנ֜ ׁשָ

ֶרת  ֶמ֣ ִמׁשְ לא ְוזֹא֙ת  ד׃  מֹוֵעֽ ֶהל  ֹא֥ ת  ֶאת־ֲעֹבַד֖ ד  ֲעֹב֕ ַלֽ א  ָב֔ ַלּצָ

יו  ן ּוְבִריָח֖ ּכָ֔ ׁשְ ֙י ַהּמִ ד ַקְרׁשֵ ֶהל מֹוֵע֑ ֹא֣ ם ּבְ ָדָת֖ ם ְלׇכל־ֲעֹבֽ ָא֔ ַמּשָׂ

דָֹת֙ם  ם ִויֵתֽ יב ְוַאְדֵניֶה֗ ר ָסִב֜ ָחֵצ֨ ֲאָדָנֽיו׃ לב ְוַעּמּוֵד֩י ֶהֽ יו ַוֽ ְוַעּמּוָד֥

ְפְק֔דּו  ּתִ ת  ֹמ֣ ּוְבׁשֵ ם  ֲעֹבָדָת֑ ל  ּוְלֹכ֖ ם  ֵליֶה֔ ְלׇכל־ּכְ ם  יְתֵריֶה֔ ּוֵמ֣

י  ֵנ֣י ְמָרִר֔ ֹח֙ת ּבְ ּפְ ת ִמׁשְ את ֲעֹבַד֗ ָאֽם׃ לג ֹז֣ ֶרת ַמּשָׂ ֶמ֥ ֵל֖י ִמׁשְ ֶאת־ּכְ

ן׃ ן ַהּכֵֹהֽ ֲהרֹ֖ ן־ַאֽ ֽ ר ּבֶ יָתָמ֔ ַי֙ד ִאֽ ד ּבְ ֶהל מֹוֵע֑ ֹא֣ ם ּבְ ְלׇכל־ֲעֹבָדָת֖

רבים נוהגים להוסיף כאן עוד ארבעה פסוקים:  

ית  ם ּוְלֵב֥ ֹחָת֖ ּפְ י ְלִמׁשְ ָהִת֑ ֵנ֣י ַהּקְ ה ֶאת־ּבְ י ָהֵעָד֖ יֵא֥ ן ּוְנׂשִ ה ְוַאֲהרֹ֛ ֧ ד ֹמׁשֶ ְפֹק֨ לד ַוּיִ

֙א  ל־ַהּבָ ּכׇ ָנ֑ה  ׁשָ ים  ֣ ִ ן־ֲחִמּשׁ ּבֶ ד  ְוַע֖ ְעָלה  ָוַמ֔ ָנ֙ה  ׁשָ ים  ֤ לֹׁשִ ׁשְ ן  ִמּבֶ֨ לה  ם:  ֲאֹבָתֽ
ע  ַב֥ ִים ׁשְ ם ַאְלּפַ֕ ֹחָת֑ ּפְ ְה֥יּו ְפֻקֵדיֶה֖ם ְלִמׁשְ ד: לו ַוּיִ ֶהל מֹוֵעֽ ֹא֥ ה ּבְ א ַלֲעֹבָד֖ ָב֔ ַלּצָ
ֶהל  ֹא֣ ּבְ ל־ָהעֹוֵב֖ד  ּכׇ י  ָהִת֔ ַהּקְ ת  ֹח֣ ּפְ ִמׁשְ ְפקּוֵד֙י  ה  ּלֶ ֵא֤ לז  ים:  ֽ ִ ַוֲחִמּשׁ ֵמ֖אֹות 

ה: ס ֽ ַיד־ֹמׁשֶ י ְיֹהָוה ּבְ ֥ ן ַעל־ּפִ ֙ה ְוַאֲהרֹ֔ ד ֹמׁשֶ ַק֤ ר ּפָ ד ֲאׁשֶ֨ מֹוֵע֑
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ך ת ל ע ה ב

 ֖ ַמְרּתָ ְוָאֽ ן  ֲהרֹ֔ ל־ַאֽ ֶאֽ ֙ר  ּבֵ ב ּדַ ר׃  אֹמֽ ּלֵ ה  ֥ ֶאל־ֹמׁשֶ ְיֹהָו֖ה  ר  ֥ א ַוְיַדּבֵ

ירּו  ָיִא֖ ה  נֹוָר֔ ַהּמְ ֵנ֣י  ּפְ ֶאל־מּול֙  ת  רֹ֔ ֶאת־ַהּנֵ ְתָך֙  ֲעלֹֽ ַהֽ ּבְ יו  ֵאָל֑

ֱעָל֖ה  ה ֶהֽ נֹוָר֔ ֵנ֣י ַהּמְ ן ֶאל־מּול֙ ּפְ ֲהרֹ֔ ֙ן ַאֽ ַ֤עׂש ּכֵ ֽרֹות׃ ג ַוּיַ ת ַהּנֵ ְבַע֥ ׁשִ

ֹנָר֙ה  ה ַהּמְ ֤ ֲעׂשֵ ה ַמֽ ה׃ ד ְוֶז֨ ֽ ה ְיֹהָו֖ה ֶאת־ֹמׁשֶ ֥ ֛ר ִצּוָ ֲאׁשֶ ֽ ּכַ יָה  ֵנֽרֶֹת֑

ה  ְרֶא֗ ּמַ ּכַ וא  ִה֑ ה  ֣ ִמְקׁשָ ּה  ְרָח֖ ַעד־ּפִ ּה  ַעד־ְיֵרָכ֥ ב  ָזָה֔ ה  ֣ ִמְקׁשָ

ה׃ לוי פ  ֹנָרֽ ה ֶאת־ַהּמְ ֖ ן ָעׂשָ ֥ ה ּכֵ ה ְיֹהָו֙ה ֶאת־ֹמׁשֶ֔ ר ֶהְרָא֤ ֲאׁשֶ֨

ֵנ֣י  ֹוְך ּבְ ם ִמּת֖ ר׃ ו ַ֤קח ֶאת־ַהְלִוּיִ אֹמֽ ה ּלֵ ֥ ר ְיֹהָו֖ה ֶאל־ֹמׁשֶ ֥ ה ַוְיַדּבֵ

֥ה  ַהּזֵ ם  ֲהָר֔ ְלַטֽ ָלֶה֙ם  ה  ֤ ה־ַתֲעׂשֶ ז ְוֹכֽ ם׃  ֹאָתֽ  ֖ ַהְרּתָ ְוִטֽ ל  ָרֵא֑ ִיׂשְ

֥סּו  ְוִכּבְ ם  ָר֔ ׂשָ ל־ּבְ ַעל־ּכׇ ַע֙ר  ַת֨ ירּו  ֱעִב֤ ְוֶהֽ את  ֑ ַחּטָ י  ֵמ֣ ֲעֵליֶה֖ם 

ֶלת  ֹס֖ ְנָח֔תֹו  ּוִמ֨ ר  ָק֔ ן־ּבָ ּבֶ ר  ֣ ּפַ ְקחּו֙  ח ְוָלֽ רּו׃  ָהֽ ְוִהּטֶ ִבְגֵדיֶה֖ם 

 ֙ את׃ ט ְוִהְקַרְבּתָ ֽ ח ְלַחּטָ ֥ ּקַ ר ּתִ ָק֖ י ֶבן־ּבָ ִנ֥ ֶמן ּוַפר־ׁשֵ ֑ ָ ה ַבּשׁ לּוָל֣ ּבְ

ֵנ֥י  ּבְ ת  ל־ֲעַד֖ ת־ּכׇ ֶאֽ  ֔ ְקַהְלּתָ ְוִה֨ ד  מֹוֵע֑ ֶהל  ֹא֣ ִלְפֵנ֖י  ם  ֔ ֶאת־ַהְלִוּיִ

ְמ֧כּו  ה ְוָסֽ ם ִלְפֵנ֣י ְיֹהָו֑ ֥ ֶאת־ַהְלִוּיִ ל׃ ישראל י ְוִהְקַרְבּתָ ָרֵאֽ ִיׂשְ

ֶאת־ ן  ֲהרֹ֨ ַאֽ יא ְוֵהִני֩ף  ם׃  ֽ ַעל־ַהְלִוּיִ ֶאת־ְיֵדיֶה֖ם  ָרֵא֛ל  ְבֵנֽי־ִיׂשְ

ד ֶאת־ ֲעֹב֖ ל ְוָה֕יּו ַלֽ ָרֵא֑ ֵנ֣י ִיׂשְ ה ֵמֵא֖ת ּבְ נּוָפ֙ה ִלְפֵנ֣י ְיֹהָו֔ ם ּתְ ַהְלִוּיִ

ים  ִר֑ אׁש ַהּפָ ל רֹ֣ ם ַע֖ ֙ם ִיְסְמ֣כּו ֶאת־ְיֵדיֶה֔ ת ְיֹהָו֖ה׃ יב ְוַהְלִוּיִ ֲעֹבַד֥

֖ר  ְלַכּפֵ ה  יהָו֔ ַלֽ ֹעָל֙ה  ד  ֶאָח֤ ְוֶאת־ָהֽ את  ַחּטָ֜ ד  ֶאָח֨ ֶאת־ָהֽ ה  ֲעׂשֵ ַוֽ

ן ְוִלְפֵנ֣י ָבָנ֑יו  ֲהרֹ֖ ם ִלְפֵנ֥י ַאֽ ֔ ֙ ֶאת־ַהְלִוּיִ ֲעַמְדּתָ ם׃ יג ְוַהֽ ֽ ַעל־ַהְלִוּיִ

ֹוְך  ם ִמּת֖ ֔ ֙ ֶאת־ַהְלִוּיִ ְלּתָ ה׃ יד ְוִהְבּדַ יהָוֽ נּוָפ֖ה ַלֽ ם ּתְ ֥ ֹאָת֛ ַנְפּתָ ְוֵהֽ

ם׃ ֽ י ַהְלִוּיִ יּו ִל֖ ל ְוָה֥ ָרֵא֑ ֵנ֣י ִיׂשְ ּבְ

ך ל ח  ל ש

רּו֙  ים ְוָיֻת֨ ַלח־ְלָך֣ ֲאָנׁשִ֗ ר׃ ב ׁשְ אֹמֽ ה ּלֵ ֥ ר ְיֹהָו֖ה ֶאל־ֹמׁשֶ ֥ א ַוְיַדּבֵ

יׁש  יׁש ֶאָח֩ד ִא֨ ל ִא֣ ָרֵא֑ ן ִלְבֵנ֣י ִיׂשְ י ֹנֵת֖ ר־ֲאִנ֥ ַען ֲאׁשֶ ַנ֔ ֶרץ ּכְ ֶאת־ֶא֣

ח  ַל֨ ׁשְ ג ַוּיִ ם׃  ָבֶהֽ יא  ֥ ָנׂשִ ל  ּכֹ֖ חּו  ָל֔ ׁשְ ּתִ ֲאֹבָתי֙ו  ה  ֤ ְלַמּטֵ ד  ֶאָח֜

י  ֥ ים ָראׁשֵ ם ֲאָנׁשִ֔ ֣ ּלָ ה ּכֻ י ְיֹהָו֑ ֣ ן ַעל־ּפִ אָר֖ ר ּפָ ֥ ְדּבַ ֛ה ִמּמִ ם ֹמׁשֶ ֹאָת֥

במדבר ח 
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ן  ְראּוֵב֔ ה  ֣ ְלַמּטֵ ם  מֹוָת֑ ׁשְ ה  ּלֶ ה׃ לוי ד ְוֵא֖ ּמָ ֵהֽ ָרֵא֖ל  ְבֵנֽי־ִיׂשְ

ה  ֣ י׃ ו ְלַמּטֵ ן־חֹוִרֽ ָפ֖ט ּבֶ ְמ֔עֹון ׁשָ ה ׁשִ ֣ ּור׃ ה ְלַמּטֵ ן־ַזּכֽ ּוַע ּבֶ ּמ֖ ׁשַ

ף׃  ן־יֹוֵסֽ ּבֶ ל  ִיְגָא֖ ר  שָכ֔ ִיּשָׂ ה  ֣ ז ְלַמּטֵ ֽה׃  ן־ְיֻפּנֶ ּבֶ ֵל֖ב  ּכָ ה  ְיהּוָד֔

ן־ י ּבֶ ְלִט֖ ן ּפַ ה ִבְנָיִמ֔ ֣ ן־ֽנּון׃ ט ְלַמּטֵ ַע ּבִ ֥ ִים הֹוׁשֵ ה ֶאְפָר֖ ֥ ח ְלַמּטֵ

ף  יֹוֵס֖ ה  ֥ י׃ יא ְלַמּטֵ ן־סֹוִדֽ ּבֶ יֵא֖ל  ּדִ ּגַ ן  ְזבּוֻל֔ ה  ֣ ָרֽפּוא׃ י ְלַמּטֵ

ן־ ּבֶ יֵא֖ל  ַעּמִ ן  ָד֔ ה  ֣ י׃ יב ְלַמּטֵ ן־סּוִסֽ ּבֶ י  ֖ ּדִ ּגַ ה  ֑ ֶ ְמַנּשׁ ה  ֣ ְלַמּטֵ

י  ִל֔ ַנְפּתָ ה  ֣ ל׃ יד ְלַמּטֵ יָכֵאֽ ן־ִמֽ ּבֶ ְס֖תּור  ר  ָאׁשֵ֔ ה  ֣ י׃ יג ְלַמּטֵ ֽ ַמּלִ ּגְ

ה  י׃ טז ֵ֤אּלֶ ן־ָמִכֽ ּבֶ אּוֵא֖ל  ּגְ ד  ָג֔ ה  ֣ י׃ טו ְלַמּטֵ ן־ׇוְפִסֽ ּבֶ י  ֖ ַנְחּבִ

א  ְקָר֥ ֶרץ ַוּיִ ֖ה ָל֣תּור ֶאת־ָהָא֑ ח ֹמׁשֶ ַל֥ ר־ׁשָ ים ֲאׁשֶ ֲאָנׁשִ֔ ֣מֹות ָהֽ ׁשְ

ֹאָת֙ם  ח  ַל֤ ׁשְ ַע׃ ישראל יז ַוּיִ ֽ ְיהֹוׁשֻ ן־֖נּון  ּבִ ַע  ֥ ְלהֹוׁשֵ ֛ה  ֹמׁשֶ

ֶגב  ּנֶ֔ ּבַ ֶז֙ה  ֲע֥לּו  ם  ֲאֵלֶה֗ אֶמר  ַוּיֹ֣ ָנַ֑ען  ּכְ ֶרץ  ֶאת־ֶא֣ ָל֖תּור  ה  ֹמׁשֶ֔

ְוֶאת־ וא  ַמה־ִה֑ ֶרץ  ֶאת־ָהָא֖ ם  יח ּוְרִאיֶת֥ ר׃  ֶאת־ָהָהֽ ם  ֲעִליֶת֖ ַוֽ

ִאם־ ֖הּוא  ט  ַהְמַע֥ ה  ֲהָרֶפ֔ הּו֙א  ָחָז֥ק  ֶהֽ יָה  ָעֶל֔ ב  ֣ ַהּיֹׁשֵ ָהָע֙ם 

וא ִאם־ ִה֖ ה  ֲהטֹוָב֥ ּה  ּבָ֔ ב  ֣ יֹׁשֵ ר־הּו֙א  ֲאׁשֶ ֶרץ  ָהָא֗ ה  ב׃ יט ּוָמ֣ ָרֽ

ם  ִא֥ ֲחִנ֖ים  ַמֽ ַהּבְ ה  ּנָ ֵה֔ ּבָ ב  ֣ יֹוׁשֵ ר־הּו֙א  ֲאׁשֶ ים  ָעִר֗ ֶהֽ ה  ּוָמ֣ ה  ָרָע֑

ּה  ֥ ֲהֵיֽׁש־ּבָ ה  וא ִאם־ָרָז֗ ה ִה֜ ֵמָנ֨ ְ ֶרץ ַהּשׁ ָא֠ ָה֠ ה  ים׃ כ ּוָמ֣ ִמְבָצִרֽ ּבְ

ים  ִמ֔ ּיָ ְוַה֨ ֶרץ  ָהָא֑ י  ִר֣ ִמּפְ ם  ֖ ּוְלַקְחּתֶ ם  ְקּתֶ֔ ְתַחּזַ ְוִה֨ ִין  ִאם־ַא֔ ֵע֙ץ 

ים׃ י ֲעָנִבֽ ּכּוֵר֥ י ּבִ ְיֵמ֖

ח ר ק

ֵנ֧י  ם ּבְ ֲאִביָר֜ ַוֽ ן  י ְוָדָת֨ ן־ֵלִו֑ ן־ְקָה֖ת ּבֶ ר ּבֶ ן־ִיְצָה֥ ַרח ּבֶ ח ֹק֔ ֣ ּקַ א ַוּיִ

ה  ֹמׁשֶ֔ ִלְפֵנ֣י  מּו֙  ֻק֨ ב ַוּיָ ן׃  ְראּוֵבֽ ֵנ֥י  ּבְ ֶ֖לת  ן־ּפֶ ּבֶ ְו֥אֹון  ֱאִליָא֛ב 

י  ה ְקִרֵא֥ י ֵעָד֛ יֵא֥ ִים ְנׂשִ ים ּוָמאָת֑ ֣ ִ ָרֵא֖ל ֲחִמּשׁ ֵנֽי־ִיׂשְ ים ִמּבְ ֥ ֲאָנׁשִ ַוֽ

אְמ֣רּו  ַוּיֹֽ ן  ֲהרֹ֗ ל־ַאֽ ְוַעֽ ה  ֣ ֲה֞לּו ַעל־ֹמׁשֶ ֽ ּקָ ֽ ג ַוּיִ ם׃  ֽ י־ׁשֵ ַאְנׁשֵ ד  מֹוֵע֖

ים ּוְבתֹוָכ֖ם ְיֹהָו֑ה  ם ְקֹדׁשִ֔ ֣ ּלָ ֵעָד֙ה ּכֻ י ׇכל־ָהֽ ֤ ֲאֵלֶה֮ם ַרב־ָלֶכ֒ם ּכִ

ה  ֹמׁשֶ֔ ע  ַמ֣ ׁשְ ְיֹהָו֖ה׃ לוי ד ַוּיִ ל  ַעל־ְקַה֥ ֖אּו  ְתַנּשְׂ ֽ ּתִ ּוַע  ּוַמּד֥

ֵלאֹמ֒ר  ל־ֲעָדתֹו֮  ל־ּכׇ ְוֶאֽ ַרח  ֶאל־ֹק֜ ר  ה ַוְיַדּבֵ֨ ָנֽיו׃  ַעל־ּפָ ל  ּפֹ֖ ַוּיִ

במדבר טז 
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יו  יב ֵאָל֑ ֖דֹוׁש ְוִהְקִר֣ ר־֛לֹו ְוֶאת־ַהּקָ ע ְיֹהָו֧ה ֶאת־ֲאׁשֶ ֶקר ְויַֹד֨ ּבֹ֠

ם  ְקֽחּו־ָלֶכ֣ ּו  ֲעׂש֑ את  ו ֹז֖ יו׃  ֵאָלֽ יב  ַיְקִר֥ ֹו  ִיְבַחר־ּב֖ ר  ֥ ֲאׁשֶ ְוֵא֛ת 

ן ׀  ימּו֩ ֲעֵליֶה֨ ׁש ְו֩שִׂ ן ׀ ֵא֡ ַרח ְוׇכל־ֲעָדֽתֹו׃ ז ּוְת֣נּו ָבֵה֣ ֹות ֹק֖ ַמְחּת֔

ר ְיֹהָו֖ה ֣הּוא  ר־ִיְבַח֥ יׁש ֲאׁשֶ ה ָהִא֛ ר ְוָהָי֗ ֶרת ִלְפֵנ֤י ְיֹהָו֙ה ָמָח֔ ְקֹט֜

ֶאל־ ֖ה  ֹמׁשֶ אֶמר  י׃ ישראל ח ַוּיֹ֥ ֵלִוֽ ֵנ֥י  ּבְ ַרב־ָלֶכ֖ם  ֑דֹוׁש  ַהּקָ

י  ֱאלֵֹה֨ יל֩  י־ִהְבּדִ ֽ ּכִ ם  ִמּכֶ֗ ט  ט ַהְמַע֣ י׃  ֵלִוֽ ֵנ֥י  ּבְ ְמעּו־ָנ֖א  ׁשִ ַרח  ֹק֑

ד  ֲעֹב֗ יו ַלֽ יב ֶאְתֶכ֖ם ֵאָל֑ ל ְלַהְקִר֥ ָרֵא֔ ת ִיׂשְ ֲעַד֣ ל ֶאְתֶכ֙ם ֵמֽ ָרֵא֤ ִיׂשְ

ם׃  ְרָתֽ ֽ ְלׁשָ ה  ֵעָד֖ ָהֽ ִלְפֵנ֥י  ד  ֲעֹמ֛ ְוַלֽ ה  ְיֹהָו֔ ן  ֣ ּכַ ִמׁשְ ֶאת־ֲעֹבַד֙ת 

ם־ ם ּגַ ֖ ּתֶ ׁשְ ְך ּוִבּקַ ֑ י ִאּתָ יָך ְבֵנֽי־ֵלִו֖ ל־ַאֶח֥ ְתָך֔ ְוֶאת־ּכׇ ְקֵר֙ב ֹאֽ י ַוּיַ

ן  ֲהרֹ֣ ְוַאֽ ה  ים ַעל־ְיֹהָו֑ ָעִד֖ ַהּנֹֽ ְתָך֔  ְוׇכל־ֲעָד֣ ֙ה  ַאּתָ ן  יא ָלֵכ֗ ֽה׃  ֻהּנָ ּכְ

א  ה ִלְקרֹ֛ ח ֹמׁשֶ֔ ַל֣ ׁשְ יו׃ יב ַוּיִ ינּו[ ָעָלֽ י )תלונו( ]ַתּלִ ֥ ַמה־֔הּוא ּכִ

ט  ְמַע֗ ַהֽ יג  ה׃  ֲעֶלֽ ַנֽ א  לֹ֥ אְמ֖רּו  ַוּיֹֽ ב  ֱאִליָא֑ ֵנ֣י  ּבְ ם  ֲאִביָר֖ ְוַלֽ ן  ְלָדָת֥

י־ ֽ ר ּכִ ֑ ְדּבָ ּמִ נּו ּבַ ֲהִמיֵת֖ ׁש ַלֽ ת ָחָל֙ב ּוְדַב֔ ֶרץ ָזַב֤ נּו֙ ֵמֶא֨ ֱעִליָת֨ י ֶהֽ ֤ ּכִ

ר׃ ֵרֽ ּתָ ם־ִהׂשְ ר ָעֵל֖ינּו ּגַ ֵר֥ ּתָ ִתׂשְ

ת ק ח

ת  ֣ ֻחּקַ ֹ֤זאת  ב  ר׃  ֵלאֹמֽ ן  ֲהרֹ֖ ל־ַאֽ ְוֶאֽ ה  ֥ ֶאל־ֹמׁשֶ ה  ְיֹהָו֔ ר  ֣ א ַוְיַדּבֵ

ל  ָרֵא֗ ִיׂשְ ֵנ֣י  ֶאל־ּבְ ר ׀  ֣ ּבֵ ּדַ ר  ֵלאֹמ֑ ְיֹהָו֖ה  ה  ֥ ר־ִצּוָ ֲאׁשֶ ה  ַהּתֹוָר֔

֛ר  ּה֙ ֔מּום ֲאׁשֶ ין־ּבָ ר ֵאֽ ֤ ה ֲאׁשֶ ִמיָמ֗ ה ּתְ ה ֲאֻדּמָ֜ ֶליָך֩ ָפָר֨ ְוִיְק֣חּו ֵא֩

ן  ַהּכֵֹה֑ ֶאל־ֶאְלָעָז֖ר  ּה  ֹאָת֔ ם  ֣ ּוְנַתּתֶ ג  ל׃  ֹעֽ ָעֶל֖יָה  ה  לֹא־ָעָל֥

ד  ְלָפָנֽיו׃  ּה  ֹאָת֖ ט  ַח֥ ְוׁשָ ה  ֲחֶנ֔ ֽ ּמַ ַלֽ ֶאל־ִמ֣חּוץ  ֹאָתּה֙  יא  ְוהֹוִצ֤

ֵנ֧י  ּפְ ַכח  ֶאל־ֹנ֨ ה  ֞ ְוִהּזָ ֑עֹו  ֶאְצּבָ ּבְ ּה  ָמ֖ ִמּדָ ן  ַהּכֵֹה֛ ֶאְלָעָז֧ר  ח  ְוָלַק֞

ה  ָר֖ ֶאת־ַהּפָ ף  ַר֥ ְוׂשָ ה  ים׃  ָעִמֽ ּפְ ַבע  ֥ ׁשֶ ּה  ָמ֖ ִמּדָ ד  ֶהל־מֹוֵע֛ ֹאֽ

ף׃  רֹֽ ּה ִיׂשְ ֖ ְרׁשָ ּה ַעל־ּפִ ָמ֔ ָרּה֙ ְוֶאת־ּדָ ׂשָ ּה ְוֶאת־ּבְ ְלֵעיָנ֑יו ֶאת־ֹעָר֤

ֹוְך  יְך ֶאל־ּת֖ ִל֕ ַעת ְוִהׁשְ י תֹוָל֑ ִנ֣ ֶרז ְוֵא֖זֹוב ּוׁשְ ץ ֶא֛ ן ֵע֥ ח ַהּכֵֹה֗ ו ְוָלַק֣

רֹו֙  ׂשָ ּבְ ץ  ְוָרַח֤ ן  ַהּכֵֹה֗ יו  ָגָד֜ ּבְ ס  ה׃ לוי ז ְוִכּבֶ֨ ָרֽ ַהּפָ ת  ֵרַפ֥ ׂשְ

ֶרב׃ ח  ן ַעד־ָהָעֽ א ַהּכֵֹה֖ ֲחֶנ֑ה ְוָטֵמ֥ ֽ ּמַ ר ָי֣בֹוא ֶאל־ַהֽ ִים ְוַאַח֖ ּמַ֔ ּבַ
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ה ר ו ת ה ת  א י ר ק

ִים ְוָטֵמ֖א  ֑ ּמָ ֖רֹו ּבַ ׂשָ ץ ּבְ ִים ְוָרַח֥ ּמַ֔ ָגָדי֙ו ּבַ ס ּבְ ֤ ּה ְיַכּבֵ ף ֹאָת֔ ֵֹר֣ ְוַהּשׂ

֛יַח  ְוִהּנִ ה  ָר֔ ַהּפָ ֶפר  ֵא֣ ֵ֤את  ָט֗הֹור  יׁש  ִא֣ ף ׀  ְוָאַס֣ ט  ֶרב׃  ַעד־ָהָעֽ

ל  ָרֵא֧ ֵנֽי־ִיׂשְ ּבְ ת  ֲעַד֨ ַלֽ ְיָתה  ָהֽ ְוֽ ָט֑הֹור  ָמ֣קֹום  ּבְ ֲחֶנ֖ה  ֽ ּמַ ַלֽ ִמ֥חּוץ 

ף  ֹאֵס֨ ס ָהֽ ִכּבֶ֠ וא׃ ישראל י ְו֠ את ִהֽ ֥ ה ַחּטָ ֖ ִנּדָ י  ֶרת ְלֵמ֥ ֶמ֛ ְלִמׁשְ

ה ִלְבֵנ֣י  ְיָת֞ ָהֽ ֶרב ְוֽ יו ְוָטֵמ֖א ַעד־ָהָע֑ ָגָד֔ ָר֙ה ֶאת־ּבְ ֶפר ַהּפָ ֶאת־ֵא֤

ֵמ֖ת  ּבְ ַע  ֵג֥ ַהּנֹ יא  ם׃  עֹוָלֽ ת  ֥ ְלֻחּקַ תֹוָכ֖ם  ּבְ ֥ר  ַהּגָ ֛ר  ְוַלּגֵ ל  ָרֵא֗ ִיׂשְ

א־֞בֹו  ִיְתַחּטָ יב ֣הּוא  ים׃  ָיִמֽ ת  ְבַע֥ ׁשִ ְוָטֵמ֖א  ם  ָאָד֑ ְלׇכל־ֶנֶ֣פׁש 

א  ֜ ִיְתַחּטָ א  ְוִאם־לֹ֨ ר  ִיְטָה֑ י  ִביִע֖ ְ ַהּשׁ ֹום  ּוַבּי֥ י  ֛ ִליׁשִ ְ ַהּשׁ ֹום  ּי֧ ּבַ

ת  ֵמ֣ ַע ּבְ ֵג֡ ל־ַהּנֹ ֽ ר׃ יג ּכׇ א ִיְטָהֽ י לֹ֥ ִביִע֖ ְ ֹום ַהּשׁ י ּוַבּי֥ ֛ ִליׁשִ ְ ֹום ַהּשׁ ּי֧ ּבַ

ְיֹהָו֙ה  ן  ֤ ּכַ ֶאת־ִמׁשְ א  ֗ ִיְתַחּטָ א  ְולֹ֣ ר־ָי֜מּות  ֲאׁשֶ ם  ָהָאָד֨ ֶפׁש֩  ֶנ֩ ּבְ

ק  ה לֹא־ֹזַר֤ ֜ י ִנּדָ ֩י ֵמ֨ ל ּכִ ָרֵא֑ ׂשְ וא ִמּיִ ֶ֥פׁש ַהִה֖ ה ַהּנֶ א ְוִנְכְרָת֛ ִטּמֵ֔

י־ ֽ ם ּכִ ה ָאָד֖ ה ֖עֹוד ֻטְמָא֥תֹו ֽבֹו׃ יד֤ ֹזאת ַהּתֹוָר֔ ְהֶי֔ א ִיֽ ָעָלי֙ו ָטֵמ֣

א  ֶהל ִיְטָמ֖ ֹא֔ ר ּבָ ֣ ֶהל֙ ְוׇכל־ֲאׁשֶ א ֶאל־ָהֹא֨ ֤ ל־ַהּבָ ֶהל ּכׇ ֹא֑ ָי֣מּות ּבְ

יל  ִת֖ ּפָ יד  ֵאין־ָצִמ֥ ֛ר  ֲאׁשֶ ָפ֔תּוַח  י  ִל֣ ּכְ ְוֹכל֙  טו  ים׃  ָיִמֽ ת  ְבַע֥ ׁשִ

ֲחַלל־ ֽ ה ּבַ ֶד֗ ֵנ֣י ַהּשָׂ ע ַעל־ּפְ ֜ ר־ִיּגַ ל ֲאׁשֶ יו ָטֵמ֖א ֽהּוא׃ טז ְוֹכ֨ ָעָל֑

ת  ְבַע֥ ׁשִ א  ִיְטָמ֖ ֶבר  ְבָק֑ ֣אֹו  ם  ָאָד֖ ֶצם  ֽאֹו־ְבֶע֥ ת  ְבֵמ֔ ֣אֹו  ֶר֙ב  ֶח֨

ן ָעָל֛יו  ְוָנַת֥ את  ֑ ַחּטָ ת ַהֽ ֵרַפ֣ ֲעַפ֖ר ׂשְ א ֵמֽ ֵמ֔ ְקחּו֙ ַלּטָ ְוָלֽ יז  ים׃  ָיִמֽ

ִלי׃ ֽ ֖ים ֶאל־ּכֶ ִים ַחּיִ ַמ֥

ק ל ב

י׃  ֱאֹמִרֽ ָרֵא֖ל ָלֽ ה ִיׂשְ ֥ ר־ָעׂשָ ל־ֲאׁשֶ ֹור ֵא֛ת ּכׇ ן־ִצּפ֑ ָל֖ק ּבֶ ְרא ּבָ ֥ ב ַוּיַ

ֵנ֖י  ב ִמּפְ ׇ֣קץ מֹוָא֔ י ַרב־֑הּוא ַוּיָ ֣ ד ּכִ ם ְמֹא֖ ֵנ֥י ָהָע֛ ב ִמּפְ ׇגר מֹוָא֜ ֨ ג ַוּיָ

ֲח֤כּו  ְיַלֽ ה  ַעּתָ֞ ן  ִמְדָי֗ ֶאל־ִזְקֵנ֣י  ב  מֹוָא֜ אֶמר  ד ַוּיֹ֨ ל׃  ָרֵאֽ ִיׂשְ ֵנ֥י  ּבְ

ה  ֶד֑ ַהּשָׂ ֶרק  ֶי֣ ֵא֖ת  ֹור  ֔ ַהּשׁ ְך  ְלֹח֣ ּכִ ינּו  יֹבֵת֔ ל־ְסִב֣ ֶאת־ּכׇ ָהל֙  ַהּקָ

ח  ַל֨ ׁשְ וא׃ לוי ה ַוּיִ ת ַהִהֽ ֵע֥ ב ּבָ ֶלְך ְלמֹוָא֖ ֹור ֶמ֥ ן־ִצּפ֛ ק ּבֶ ּוָבָל֧

ֶרץ  ָה֛ר ֶא֥ ר ַעל־ַהּנָ ֧ ֠תֹוָרה ֲאׁשֶ ֗עֹור ּפְ֠ ן־ּבְ ם ּבֶ ְלָע֣ ים ֶאל־ּבִ ַמְלָאִכ֜

֤ה  ִהּנֵ ִי֙ם  ְצַר֨ ִמּמִ א  ָיָצ֤ ם  ַע֣ ה  ּנֵ֠ ִה֠ ר  ֵלאֹמ֗ ִלְקרֹא־֑לֹו  ֹו  ֵנֽי־ַעּמ֖ ּבְ
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א  ְלָכה־ּנָ֨ ֩ה  ו ְוַעּתָ י׃  ִלֽ ִמּמֻ ב  ֖ יֹׁשֵ ְו֥הּוא  ֶרץ  ָהָא֔ ין  ֶאת־ֵע֣ ֙ה  ִכּסָ

אּוַכל֙  י  אּוַל֤ י  ּנִ ִמּמֶ֔ הּו֙א  י־ָע֥צּום  ֽ ּכִ ה  ֗ ַהּזֶ ם  ֶאת־ָהָע֣ י  ָרה־ּלִ֜ ָאֽ

ָבֵרְך֙  ר־ּתְ ֲאׁשֶ ת  ֵא֤ י  ְעּתִ ָיַד֗ י  ֣ ּכִ ֶרץ  ִמן־ָהָא֑ ּנּו  ֖ ְרׁשֶ ֲאָגֽ ַוֽ ֹו  ה־ּב֔ ַנּכֶ

ן  ִמְדָי֔ ְוִזְקֵנ֣י  מֹוָא֙ב  ִזְקֵנ֤י  ְל֜כּו  ֨ ז ַוּיֵ ר׃  יּוָאֽ ר  ֹא֖ ּתָ ר  ֥ ֲאׁשֶ ַוֽ ְך  ְמֹבָר֔

י  ְבֵר֥ ּדִ ֵאָל֖יו  ֥רּו  ַוְיַדּבְ ם  ְלָע֔ ֶאל־ּבִ אּו֙  ֹב֨ ַוּיָ ם  ָיָד֑ ּבְ ים  ּוְקָסִמ֖

י  ֹבִת֤ ֽ ֲהׁשִ ְיָלה ַוֽ ינּו ֹפ֙ה ַהּלַ֔ ם ִל֤ אֶמר ֲאֵליֶה֗ ק׃ ישראל ח ַוּיֹ֣ ָבָלֽ

ב  י־מֹוָא֖ ֵרֽ ׂשָ ֥בּו  ֽׁשְ ַוּיֵ י  ֵאָל֑ ְיֹהָו֖ה  ר  ֥ ְיַדּבֵ ֛ר  ֲאׁשֶ ֽ ּכַ ר  ָב֔ ּדָ ֶאְתֶכ֙ם 

ים  ֥ ֲאָנׁשִ י ָהֽ אֶמר ִמ֛ ם ַוּיֹ֕ ְלָע֑ ים ֶאל־ּבִ א ֱאלִֹה֖ ֹב֥ ם׃ ט ַוּיָ ְלָעֽ ִעם־ּבִ

ר  ן־ִצּפֹ֛ ּבֶ ק  ָל֧ ּבָ ים  ֱאלִֹה֑ ֶאל־ָהֽ ם  ְלָע֖ ּבִ אֶמר  י ַוּיֹ֥ ְך׃  ֽ ִעּמָ ה  ּלֶ ָהֵא֖

ִים ַוְיַכ֖ס  ְצַר֔ א ִמּמִ ֤ה ָהָע֙ם ַהּיֵֹצ֣ י׃ יא ִהּנֵ ח ֵאָלֽ ַל֥ ב ׁשָ ֶלְך מֹוָא֖ ֶמ֥

ֶחם  ֥ י אּוַכ֛ל ְלִהּלָ ֙י ֹא֔תֹו אּוַל֥ ָבה־ּלִ ה ָקֽ ה ְלָכ֤ ֶרץ ַעּתָ֗ ין ָהָא֑ ֶאת־ֵע֣

ם  ֶה֑ ְך ִעּמָ א ֵתֵל֖ ם לֹ֥ ְלָע֔ אֶמר ֱאלִֹהי֙ם ֶאל־ּבִ יו׃ יב ַוּיֹ֤ ֽ ּתִ ַרׁשְ ֹו ְוֵגֽ ּב֖

י ָב֖רּוְך ֽהּוא׃ ֥ ם ּכִ א ָתֹא֙ר ֶאת־ָהָע֔ לֹ֤

ס ח נ י פ

ר  ן־ֶאְלָעָז֜ ּבֶ ס  יְנָח֨ ֽ ר׃ יא ּפִ אֹמֽ ּלֵ ה  ֥ ֶאל־ֹמׁשֶ ְיֹהָו֖ה  ר  ֥ י ַוְיַדּבֵ

ל  ָרֵא֔ ֵנֽי־ִיׂשְ ּבְ ל  ֵמַע֣ ֶאת־ֲחָמִת֙י  יב  ֤ ֵהׁשִ ן  ַהּכֵֹה֗ ן  ן־ַאֲהרֹ֣ ּבֶ

ֵנֽי־ ֶאת־ּבְ יִתי  ֥ ְולֹא־ִכּלִ תֹוָכ֑ם  ּבְ י  ֶאת־ִקְנָאִת֖ ַקְנ֥אֹו  ּבְ

י  ִריִת֖ ֶאת־ּבְ ֛לֹו  ן  ֹנֵת֥ י  ִהְנִנ֨ ר  ֱאֹמ֑ ן  י׃ יב ָלֵכ֖ ִקְנָאִתֽ ּבְ ָרֵא֖ל  ִיׂשְ

ם  ֣ת עֹוָל֑ ֻהּנַ ית ּכְ ִר֖ יו ּבְ ְיָתה ּלֹו֙ ּוְלַזְר֣עֹו ַאֲחָר֔ ֽלֹום׃ לוי יג ְוָה֤ ׁשָ

ם  ל׃ יד ְוׁשֵ֩ ָרֵאֽ ִיׂשְ ֵנ֥י  ַעל־ּבְ ֖ר  ַוְיַכּפֵ יו  אלָֹה֔ ֵלֽ ֙א  ִקּנֵ ר  ֤ ֲאׁשֶ ַחת  ּתַ֗

ן  ּבֶ י  ִזְמִר֭ ית  ְדָיִנ֔ ַהּמִ ֶאת־  ֙ה  ֻהּכָ ר  ֤ ֲאׁשֶ ה  ּכֶ֗ ַהּמֻ ל  ָרֵא֜ ִיׂשְ יׁש  ִא֙

֛ה  ּכָ ַהּמֻ ה  ֧ ָ ִאּשׁ ָהֽ ם  י: טו ְוׁשֵ ְמֹעִנֽ ִ ַלּשׁ ב  ית־ָא֭ ֵבֽ יא  ֥ ְנׂשִ ָס֑לּוא 

ן  ִמְדָי֭ ּבְ ית־ָא֛ב  ּבֵ ֹות  ֻאּמ֥ אׁש  רֹ֣ ַבת־֑צּור  י  ֣ ְזּבִ ּכׇ ית  ְדָיִנ֭ ַהּמִ

ר: יז ָצ֖רֹור  אֹמֽ ּלֵ ה  ֥ ֶאל־ֹמׁשֶ ְיֹהָֹוה  ר  ֥ ֽהּוא: ישראל טז ַוְיַדּבֵ

ם  ָלֶכ֔ ֵה֙ם  ים  ֹצְרִר֥ י  ֣ ם: יח ּכִ אֹוָתֽ ם  יֶת֖ ְוִהּכִ ְדָיִנ֑ים  ֶאת־ַהּמִ

י  ְזּבִ֨ ר ּכׇ ַב֞ ֑עֹור ְוַעל־ּדְ ַבר־ּפְ ֥לּו ָלֶכ֖ם ַעל־ּדְ ר ִנּכְ ִנְכֵליֶה֛ם ֲאׁשֶ ּבְ
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ַבר־ ַעל־ּדְ ָפ֖ה  ּגֵ ְביֹום־ַהּמַ ה  ֥ ּכָ ַהּמֻ ם  ֲאֹחָת֔ ִמְדָי֙ן  יא  ֤ ַבת־ְנׂשִ

ל  ה ְוֶא֧ אֶמר ְיֹהָו֙ה ֶאל־ֹמׁשֶ֔ ה ס ַוּיֹ֤ ָפ֑ ֵגּ י ַהַמּ ֲחֵר֣ י ַאֽ ֽעֹור: א ַוְיִה֖ ּפְ

ת  ל־ֲעַד֣ אׁש ׀ ּכׇ ֞אּו ֶאת־רֹ֣ ר׃ ב ׂשְ ן ֵלאֹמֽ ן ַהּכֵֹה֖ ן־ַאֲהרֹ֥ ֶאְלָעָז֛ר ּבֶ

ל־ ּכׇ ם  ֲאֹבָת֑ ית  ְלֵב֣ ְעָלה  ָוַמ֖ ָנ֛ה  ׁשָ ים  ִר֥ ֶעׂשְ ן  ִמּבֶ֨ ל  ָרֵא֗ ֵנֽי־ִיׂשְ ּבְ

ם  ֹאָת֖ ן  ַהּכֵֹה֛ ְוֶאְלָעָז֧ר  ה  ֹמׁשֶ֜ ר  ל׃ ג ַוְיַדּבֵ֨ ָרֵאֽ ִיׂשְ ּבְ ָצָב֖א  א  יֵֹצ֥

ָנ֖ה  ים ׁשָ ִר֥ ן ֶעׂשְ ֛ ר׃ ד ִמּבֶ ן ְיֵר֖חֹו ֵלאֹמֽ ֥ ב ַעל־ַיְרּדֵ ת מֹוָא֑ ְרֹב֣ ַעֽ ּבְ

ים  ְצִא֖ ל ַהּיֹֽ ָרֵא֔ ֙ה ּוְבֵנ֣י ִיׂשְ ה ֶאת־ֹמׁשֶ ה ְיֹהָו֤ ֨ ֩ר ִצּוָ ֲאׁשֶ ְעָלה ּכַ ָוָמ֑

ִים׃ ֶרץ ִמְצָרֽ ֵמֶא֥

ת ו ט מ

ר  ֵלאֹמ֑ ָרֵא֖ל  ִיׂשְ ִלְבֵנ֥י  ֹות  ּט֔ ַהּמַ י  ֣ ֶאל־ָראׁשֵ ֙ה  ֹמׁשֶ ר  ֤ ב ַוְיַדּבֵ פ 

ה  יהָו֗ ַלֽ ֶדר  ֶנ֜ ר  י־ִיּדֹ֨ ֽ ּכִ ג ִאיׁש֩  ה׃  ְיֹהָוֽ ה  ֥ ִצּוָ ר  ֖ ֲאׁשֶ ר  ָב֔ ַהּדָ ֶז֣ה 

ָב֑רֹו  ּדְ ַיֵח֖ל  א  לֹ֥ ֹו  ַעל־ַנְפׁש֔ ֙ר  ִאּסָ ר  ֶלְאֹס֤ ֻבָע֙ה  ׁשְ ַבע  ֤ ָ ֽאֹו־ִהּשׁ

ה  יהָו֑ ַלֽ ֶנֶ֖דר  ר  י־ִתּדֹ֥ ֽ ּכִ ה  ָ֕ ד ְוִאּשׁ ה׃  ֽ ֲעׂשֶ ַיֽ יו  ֖ ִמּפִ א  ׇכל־ַהּיֵֹצ֥ ּכְ

ֶאת־ יָה  ָאִב֜ ע  ַמ֨ יָה׃ ה ְוׁשָ ְנֻעֶרֽ ּבִ יָה  ָאִב֖ ית  ֵב֥ ּבְ ֛ר  ִאּסָ ה  ְסָר֥ ְוָאֽ

יָה  ָאִב֑ ָלּ֖ה  יׁש  ֱחִר֥ ְוֶהֽ ּה  ַעל־ַנְפׁשָ֔ ה  ְסָר֣ ָאֽ ר  ֣ ֲאׁשֶ ֱאָסָרּה֙  ֶוֽ ּה  ִנְדָר֗

ָיֽקּום׃  ּה  ֖ ה ַעל־ַנְפׁשָ ְסָר֥ ר־ָאֽ ֛ר ֲאׁשֶ ְוׇכל־ִאּסָ יָה  ל־ְנָדֶר֔ ּכׇ מּו֙  ְוָק֨

יָה  ֱאָסֶר֛ ֶוֽ יָה  ל־ְנָדֶר֗ ּכׇ ְמעֹו֒  ׁשׇ ֣יֹום  ּבְ ֹאָתּה֮  יָה  ָאִב֣ יא  ו ְוִאם־ֵהִנ֨

י־ ֽ ּכִ ּה  ְסַלח־ָל֔ ִיֽ יהָו֙ה  ַוֽ ָי֑קּום  א  לֹ֣ ּה  ֖ ַעל־ַנְפׁשָ ה  ְסָר֥ ר־ָאֽ ֲאׁשֶ

יָה  ָעֶל֑ יָה  ּוְנָדֶר֖ יׁש  ְלִא֔ ְהֶי֙ה  ִתֽ ז ְוִאם־ָה֤יֹו  ּה׃  ֹאָתֽ יָה  ָאִב֖ יא  ֵהִנ֥

ּה  ֛ ע ִאיׁשָ ַמ֥ ּה׃ ח ְוׁשָ ֽ ה ַעל־ַנְפׁשָ ְסָר֖ ר ָאֽ ֥ יָה ֲאׁשֶ ָפֶת֔ א ׂשְ ֚אֹו ִמְבָט֣

ר־ ֲאׁשֶ ָה  ֱאָסֶר֛ ֶוֽ יָה  ְנָדֶר֗ מּו  ְוָק֣ ּה  ָל֑ יׁש  ֱחִר֣ ְוֶהֽ ְמ֖עֹו  ׁשׇ ֥יֹום  ּבְ

יא  ָיִנ֣ ּה֮  ִאיׁשָ ַע  ֹמ֣ ׁשְ ֨יֹום  ּבְ ם  ִא֠ מּו׃ ט ְו֠ ָיֻקֽ ּה  ֖ ַעל־ַנְפׁשָ ה  ְסָר֥ ָאֽ

יָה  ָפֶת֔ ׂשְ א  ִמְבָט֣ ְוֵא֙ת  יָה  ָעֶל֔ ר  ֣ ֲאׁשֶ ֶאת־ִנְדָרּה֙  ר  ְוֵהֵפ֗ אֹוָתּה֒ 

ֶדר  ּה׃ לוי י ְוֵנ֥ ח־ָלֽ ְסַלֽ ִיֽ יהָו֖ה  ַוֽ ּה  ֑ ַעל־ַנְפׁשָ ה  ְסָר֖ ָאֽ ר  ֥ ֲאׁשֶ

ָי֥קּום  ּה  ֖ ַעל־ַנְפׁשָ ה  ְסָר֥ ר־ָאֽ ֲאׁשֶ ל  ּכֹ֛ ה  ֑ ּוְגרּוׁשָ ַאְלָמָנ֖ה 

ּה  ֖ ֛ר ַעל־ַנְפׁשָ ה ִאּסָ ָרה ֽאֹו־ָאְסָר֥ ּה ָנָד֑ ֖ ית ִאיׁשָ ֥ יָה׃ יא ְוִאם־ּבֵ ָעֶלֽ

מּו֙  ּה ְוָק֨ א ֵהִנ֖יא ֹאָת֑ ּה לֹ֥ ׁש ָל֔ ֱחִר֣ ּה֙ ְוֶהֽ ע ִאיׁשָ ַמ֤ ה׃ יב ְוׁשָ ֻבָעֽ ׁשְ ּבִ
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ּה ָיֽקּום׃ יג ְוִאם־ ֖ ה ַעל־ַנְפׁשָ ְסָר֥ ר־ָאֽ ֛ר ֲאׁשֶ יָה ְוׇכל־ִאּסָ ל־ְנָדֶר֔ ּכׇ

יָה  ָפֶת֧ ׂשְ א  ל־מֹוָצ֨ ּכׇ ְמעֹו֒  ׁשׇ ֣יֹום  ּבְ ּה֮  ִאיׁשָ ם ׀  ֹאָת֥ ר  ָיֵפ֨ ָהֵפ֩ר 

יהָו֖ה  ַוֽ ם  ֲהֵפָר֔ ּה  ֣ ִאיׁשָ ָי֑קּום  א  לֹ֣ ּה  ֖ ַנְפׁשָ ר  ֥ ּוְלִאּסַ יָה  ִלְנָדֶר֛

ת  ְלַעּנֹ֣ ר  ֖ ִאּסָ ת  ֻבַע֥ ְוׇכל־ׁשְ ל־ֵנֶ֛דר  ּה׃ ישראל יד ּכׇ ח־ָלֽ ְסַלֽ ִיֽ

יׁש  ֲחִר֨ ַיֽ ֲחֵרׁש֩  ּנּו׃ טו ְוִאם־ַהֽ ְיֵפֶרֽ ּה  ֥ ְוִאיׁשָ ּנּו  ְיִקיֶמ֖ ּה  ֥ ִאיׁשָ ָנֶ֑פׁש 

ֶאת־ ֥אֹו  יָה  ל־ְנָדֶר֔ ֶאת־ּכׇ ְוֵהִקי֙ם  ֶאל־יֹו֒ם  ֹום  ִמּי֣ ּה֮  ִאיׁשָ ּה  ָל֥

֥יֹום  ּבְ ָלּ֖ה  ׁש  ֱחִר֥ י־ֶהֽ ּכִ ם  ֹאָת֔ ים  ֵהִק֣ יָה  ָעֶל֑ ר  ֣ ֲאׁשֶ יָה  ל־ֱאָסֶר֖ ּכׇ

ֶאת־ א  ֖ ְוָנׂשָ ְמ֑עֹו  ׁשׇ י  ַאֲחֵר֣ ם  ֹאָת֖ ָיֵפ֛ר  ר  ְמֽעֹו׃ טז ְוִאם־ָהֵפ֥ ׁשׇ

יׁש  ין ִא֖ ֥ ה ּבֵ ה ְיֹהָו֙ה ֶאת־ֹמׁשֶ֔ ֤ ר ִצּוָ ים ֲאׁשֶ֨ ֗ ֻחּקִ ה ַהֽ ּלֶ ֲעֹוָנּֽה׃ יז ֵא֣

יָה׃ פ ית ָאִבֽ ֥ יָה ּבֵ ְנֻעֶר֖ ֹו ּבִ ב ְלִבּת֔ ין־ָא֣ ֽ ֹו ּבֵ ּת֑ ְלִאׁשְ

י ע ס מ

ִים  ִמְצַר֖ ֶרץ  ֵמֶא֥ ְצ֛אּו  ָיֽ ר  ֥ ֲאׁשֶ ל  ָרֵא֗ ְבֵנֽי־ִיׂשְ י  ַמְסֵע֣ ה  ּלֶ א ֵא֜

ֶאת־ ה  ֹמׁשֶ֜ ב  ְכּתֹ֨ ן׃ ב ַוּיִ ֲהרֹֽ ְוַאֽ ה  ֖ ַיד־ֹמׁשֶ ּבְ ם  ְלִצְבֹאָת֑

ַמְסֵעיֶה֖ם  ה  ּלֶ ְוֵא֥ ה  ְיֹהָו֑ י  ֣ ַעל־ּפִ ְלַמְסֵעיֶה֖ם  ֵאיֶה֛ם  מֹוָצֽ

ה  ֥ ָ ֲחִמּשׁ ֽ ּבַ ֹון  ִראׁש֔ ָהֽ ֶדׁש  ֹח֣ ּבַ ַרְעְמֵס֙ס  ֵמֽ ְס֤עּו  ג ַוּיִ ם׃  ֵאיֶהֽ ְלמֹוָצֽ

ְבֵנֽי־ ָיְצ֤אּו  ַסח  ַהּפֶ֗ ת  ַר֣ ח� ֽ ִמּמָ ֹון  ִראׁש֑ ָהֽ ֶדׁש  ַלֹח֣ ֖יֹום  ר  ֛ ָעׂשָ

ִים  ִים׃ לוי ד ּוִמְצַר֣ ל־ִמְצָרֽ ּכׇ ְלֵעיֵנ֖י  ה  ָרָמ֔ ָי֣ד  ּבְ ָרֵאל֙  ִיׂשְ

ם  ֵהיֶה֔ ֑כֹור ּוֵבאלֹ֣ ל־ּבְ ֶה֖ם ּכׇ ֧ה ְיֹהָו֛ה ּבָ ר ִהּכָ ים ֵא֩ת ֲאׁשֶ֨ ִר֗ ְמַקּבְ

ס  ַרְעְמֵס֑ ֵמֽ ָרֵא֖ל  ְבֵנֽי־ִיׂשְ ְס֥עּו  ה ַוּיִ ים׃  ָפִטֽ ׁשְ ְיֹהָו֖ה  ה  ֥ ָעׂשָ

ה  ְקֵצ֥ ּבִ ר  ֖ ֲאׁשֶ ם  ְבֵאָת֔ ֲח֣נּו  ֽ ַוּיַ ת  ּכֹ֑ ִמּסֻ ְס֖עּו  ת׃ ו ַוּיִ ֻסּכֹֽ ּבְ ֲח֖נּו  ֽ ּיַ ַוֽ

ת  ִחירֹ֔ ַהֽ י  ֣ ַעל־ּפִ ֙ב  ׁשׇ ֨ ַוּיָ ם  ֵאָת֔ ֵמֽ ְסעּו֙  ר׃ ישראל ז ַוּיִ ֽ ְדּבָ ַהּמִ

ֵנ֣י  ְסעּו֙ ִמּפְ ל׃ ח ַוּיִ ֲח֖נּו ִלְפֵנ֥י ִמְגּדֹֽ ּיַ ַעל ְצ֑פֹון ַוֽ ֣ ֵנ֖י ּבַ ר ַעל־ּפְ ֥ ֲאׁשֶ

ת  ׁשֶ לֹ֤ ׁשְ ֶרְך  ֣ ּדֶ ְל֜כּו  ֨ ַוּיֵ ָרה  ֑ ְדּבָ ַהּמִ ֖ם  ְבתֹוְך־ַהּיָ ַעְב֥רּו  ֽ ַוּיַ ת  ִחירֹ֔ ַהֽ

אּו  ֹב֖ ַוּיָ ה  ָר֔ ִמּמָ ְסעּו֙  ה׃ ט ַוּיִ ָמָרֽ ּבְ ֲח֖נּו  ֽ ּיַ ַוֽ ם  ֵאָת֔ ר  ֣ ִמְדּבַ ּבְ ָיִמי֙ם 

ים  ָמִר֖ ים ּתְ ְבִע֥ ִים ְוׁשִ ת ַמ֛ ה ֵעיֹנ֥ ֵר֞ ים ֶעׂשְ ֣ ּתֵ ם ׁשְ ֵאיִל֠ ָמה ּוְב֠ ֵאיִל֑

ֲח֖נּו ַעל־ַים־ֽסּוף׃ ֽ ּיַ ם ַוֽ ֵאיִל֑ ְס֖עּו ֵמֽ ם׃ י ַוּיִ ֽ ֲחנּו־ׁשָ ֽ ּיַ ַוֽ
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ם י ר ב ד

ֶבר  ֵע֖ ּבְ ל  ָרֵא֔ ל־ִיׂשְ ֶאל־ּכׇ ֙ה  ֹמׁשֶ ר  ֤ ּבֶ ּדִ ר  ֲאׁשֶ֨ ים  ָבִר֗ ַהּדְ ה  ּלֶ א ֵא֣

ֶפל  ין־ּתֹ֛ ּוֵבֽ ן  אָר֧ ין־ּפָ ֽ ּבֵ ֜סּוף  ֨מֹול  ֲעָרָב֩ה  ֽ ּבָ ר  ְדּבָ֡ ּמִ ּבַ ן  ֑ ְרּדֵ ַהּיַ

ֶרְך ַהר־ ֖ ב ּדֶ ֹחֵר֔ ר יֹו֙ם ֵמֽ ֥ ד ָעׂשָ ב׃ ב ַאַח֨ י ָזָהֽ ת ְוִד֥ ֲחֵצרֹ֖ ן ַוֽ ְוָלָב֥

ר  ֥ י־ָעׂשָ ֽ ּתֵ ַעׁשְ ה ּבְ ָנ֔ ים ׁשָ ִע֣ ַאְרּבָ ְיִה֙י ּבְ ְרֵנַֽע׃ ג ַוֽ ׁש ּבַ ד ָקֵד֥ יר ַע֖ ִע֑ ׂשֵ

ר  ל ֲאׁשֶ֨ ֹכ֠ ל ּכְ֠ ָרֵא֔ ֵנ֣י ִיׂשְ ֙ה ֶאל־ּבְ ר ֹמׁשֶ ֤ ּבֶ ֶדׁש ּדִ ד ַלֹח֑ ֶאָח֣ ֶדׁש ּבְ ֹח֖

ִסיֹח֙ן  ֵ֚את  ַהּכֹ֗תֹו  י  ֲחֵר֣ ַאֽ ם׃ לוי ד  ֲאֵלֶהֽ ֹא֖תֹו  ְיֹהָו֛ה  ה  ֧ ִצּוָ

ן  ׁשָ֔ ַהּבָ ֶלְך  ֶמ֣ ֚עֹוג  ת  ְוֵא֗ ֹון  ּב֑ ֶחׁשְ ּבְ ב  ֖ יֹוׁשֵ ר  ֥ ֲאׁשֶ י  ֱאֹמִר֔ ָהֽ ֶלְך  ֶמ֣

ֶרץ  ֶא֣ ּבְ ן  ֖ ְרּדֵ ַהּיַ ֶבר  ֵע֥ ּבְ ה  ִעי׃  ֶאְדֶרֽ ּבְ ת  רֹ֖ ּתָ ַעׁשְ ּבְ ב  ֥ ר־יֹוׁשֵ ֲאׁשֶ

ר׃ ו ְיֹהָו֧ה  את ֵלאֹמֽ ה ַהּזֹ֖ ֵא֛ר ֶאת־ַהּתֹוָר֥ ה ּבֵ יל ֹמׁשֶ֔ ב הֹוִא֣ מֹוָא֑

ֽה׃  ר ַהּזֶ ָה֥ ֶבת ּבָ ֖ ם ׁשֶ ר ַרב־ָלֶכ֥ ב ֵלאֹמ֑ ֹחֵר֣ ר ֵאֵל֖ינּו ּבְ ֥ ּבֶ ֱאלֵֹה֛ינּו ּדִ

ה  ֲעָרָב֥ ֽ ֵכָני֒ו ּבָ ל־ׁשְ ֱאֹמִר֮י ְוֶאל־ּכׇ ר ָהֽ אּו ַה֥ ם ּוֹב֨ ֣נּו ׀ ּוְס֣עּו ָלֶכ֗ ז ּפְ

ָב֔נֹון  ְוַהּלְ ֲעִנ֙י  ַנֽ ּכְ ַהֽ ֶרץ  ֶא֤ ֑ם  ַהּיָ ּוְב֣חֹוף  ֶ֖גב  ּוַבּנֶ ה  ֵפָל֥ ְ ּוַבּשׁ ָבָה֛ר 

י ִלְפֵניֶכ֖ם  ּתִ ת׃ ישראל ח ְרֵא֛ה ָנַת֥ ָרֽ ל ְנַהר־ּפְ ֹד֖ ר ַהּגָ ָה֥ ַעד־ַהּנָ

הָו֠ה  ְי֠ ע  ֣ ּבַ ִנׁשְ ר  ֣ ֲאׁשֶ ֶרץ  ֶאת־ָהָא֔ ּו  ּוְרׁש֣ ּ֚בֹאּו  ֶרץ  ֶאת־ָהָא֑

ם  ּוְלַזְרָע֖ ם  ָלֶה֔ ת  ָלֵת֣ ֲעֹק֙ב  ְלַיֽ ּוֽ ק  ְלִיְצָח֤ ם  ְלַאְבָרָה֨ ם  ֵתיֶכ֜ ֲאֹב֨ ַלֽ

ל  א־אּוַכ֥ לֹֽ ר  ֵלאֹמ֑ וא  ַהִה֖ ת  ֵע֥ ּבָ ם  ֲאֵלֶכ֔ ר  ֹאַמ֣ ָוֽ ט  ם׃  ַאֲחֵריֶהֽ

ם  ֶכ֣ ה ֶאְתֶכ֑ם ְוִהּנְ ֣ ֵהיֶכ֖ם ִהְרּבָ ה ֱאלֹֽ ם׃ י ְיֹהָו֥ ת ֶאְתֶכֽ ֵא֥ י ׂשְ ֖ ְלַבּדִ

ף  ם יֵֹס֧ י ֲאֽבֹוֵתֶכ֗ ה ֱאלֵֹה֣ ב׃ יא ְיֹהָו֞ ִים ָלרֹֽ ַמ֖ ָ י ַהּשׁ ֽכֹוְכֵב֥ ֹום ּכְ ַהּי֔

ם׃ ר ָלֶכֽ ֥ ּבֶ ר ּדִ ֖ ֲאׁשֶ ֽ ם ּכַ ְך ֶאְתֶכ֔ ים ִוֽיָבֵר֣ ָעִמ֑ ֶלף ּפְ ֶכ֖ם ֶא֣ ֲעֵליֶכ֛ם ּכָ

ן נ ח ת א ו

ה  ֤ ה ַאּתָ ר׃ כד ֲאדָֹנ֣י ְיֹהִו֗ וא ֵלאֹמֽ ת ַהִה֖ ֵע֥ ה ּבָ ֖ן ֶאל־ְיֹהָו֑ ֶאְתַחּנַ כג ָוֽ

ה  ֲחָזָק֑ ַהֽ ְדָך֖  ְוֶאת־ָיֽ ְדְלָך֔  ת־ּגׇ ֶא֨ ָך֔  ת־ַעְבּדְ ֶאֽ ְלַהְר֣אֹות  ֹוָת֙  ִחּל֨ ַהֽ

יָך  ֖ ֲעׂשֶ ְכַמֽ ה  ֥ ֲעׂשֶ ר־ַיֽ ֲאׁשֶ ֶרץ  ּוָבָא֔ ִים  ַמ֣ ָ ּשׁ ּבַ ִמי־ֵאל֙  ר  ֤ ֲאׁשֶ

ר  ֖ ה ֲאׁשֶ ֶרץ ַהּטֹוָב֔ א ְוֶאְרֶא֙ה ֶאת־ָהָא֣ ָרה־ּנָ֗ ָך׃ כה ֶאְעּבְ ְוִכְגֽבּורֶֹתֽ

ר  ְתַעּבֵ֨ ָבֽנֹון׃ לוי כו ַוּיִ ֖ה ְוַהּלְ ֹוב ַהּזֶ ר ַהּט֛ ן ָהָה֥ ֑ ְרּדֵ ֶבר ַהּיַ ֵע֣ ּבְ
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ְך  ה ֵאַל֙י ַרב־ָל֔ אֶמר ְיֹהָו֤ י ַוּיֹ֨ ע ֵאָל֑ ַמ֖ א ׁשָ ם ְולֹ֥ ַעְנֶכ֔ ֙י ְלַמ֣ ה ּבִ ְיֹהָו֥

ה  ֗ ְסּגָ אׁש ַהּפִ ה ׀ רֹ֣ ֽה׃ כז ֲעֵל֣ ר ַהּזֶ ָב֥ ּדָ ר ֵאַל֛י ֖עֹוד ּבַ ֥ ּבֵ ֹוֶסף ּדַ ַאל־ּת֗

ְבֵעיֶנ֑יָך  ה  ּוְרֵא֣ ָחה  ּוִמְזָר֖ ָנה  ְוֵתיָמ֥ ָנה  ְוָצֹפ֛ ה  ָיּ֧מָ ֵעיֶנ֛יָך  א  ֥ ְוׂשָ

הּו  ֵק֣ ַע ְוַחּזְ ֖ ו ֶאת־ְיהֹוׁשֻ ֽה׃ כח ְוַצ֥ ן ַהּזֶ ֥ ְרּדֵ ר ֶאת־ַהּיַ ֲעֹב֖ א ַתֽ י־לֹ֥ ּכִ

ם  יל אֹוָת֔ ה ְוהּו֙א ַיְנִח֣ ֔ ם ַהּזֶ ר ִלְפֵנ֙י ָהָע֣ ֲעֹב֗ י־֣הּוא ַיֽ הּו ּכִ ֵצ֑ ְוַאּמְ

ֽעֹור׃ ית ּפְ ֥ ְיא ֖מּול ּבֵ ֔ ּגָ ב ּבַ ׁ֣שֶ ה׃ כט ַוּנֵ ְרֶאֽ ר ּתִ ֥ ֶרץ ֲאׁשֶ ֶאת־ָהָא֖

ר  ֧ ים ֲאׁשֶ ִט֔ ּפָ ׁשְ י֙ם ְוֶאל־ַהּמִ ֻחּקִ ע ֶאל־ַהֽ ַמ֤ ל ׁשְ ָרֵא֗ ה ִיׂשְ ֣ פ א ְוַעּתָ

ם  ֣ ּתֶ יִרׁשְ ְח֗יּו ּוָבאֶת֙ם ִוֽ ֽ ַען ּתִ ֹות ְלַמ֣ ֲעׂש֑ ד ֶאְתֶכ֖ם ַלֽ ֥ י ְמַלּמֵ ֹנִכ֛ ָאֽ

א  ב לֹ֣ ם׃  ָלֶכֽ ן  ֹנֵת֥ ֵתיֶכ֖ם  ֲאֹבֽ י  ֱאלֵֹה֥ ְיֹהָו֛ה  ר  ֧ ֲאׁשֶ ֶרץ  ֶאת־ָהָא֔

ּנּו  ֑ א ִתְגְר֖עּו ִמּמֶ ם ְולֹ֥ ה ֶאְתֶכ֔ ֣ ֹנִכ֙י ְמַצּוֶ ר ָאֽ ֤ ָב֙ר ֲאׁשֶ פּו ַעל־ַהּדָ ֹתִס֗

ם׃  ה ֶאְתֶכֽ ֥ י ְמַצּוֶ ֹנִכ֖ ר ָאֽ ֥ ם ֲאׁשֶ ֵהיֶכ֔ ה ֱאלֹֽ ר ֶאת־ִמְצֹו֙ת ְיֹהָו֣ ֹמ֗ ִלׁשְ

י ׇכל־ ֣ ֑עֹור ּכִ ַעל ּפְ ַב֣ ה ְיֹהָו֖ה ּבְ ֥ ר־ָעׂשָ ת ֵא֛ת ֲאׁשֶ רֹֹא֔ יֵניֶכ֙ם ָהֽ ג ֵעֽ

ה ֱאלֶֹה֖יָך  ִמי֛דֹו ְיֹהָו֥ ֔עֹור ִהׁשְ ַעל־ּפְ י ַבֽ ֲחֵר֣ ר ָהַלְך֙ ַאֽ ֤ יׁש ֲאׁשֶ ָהִא֗

ֶכ֖ם  ּלְ ּכֻ ים  ֥ ַחּיִ ֱאלֵֹהיֶכ֑ם  יהָו֖ה  ַבּֽ ים  ֵבִק֔ ַהּדְ ֙ם  ד ְוַאּתֶ ָך׃  ֽ ְרּבֶ ִמּקִ

ים  ִט֔ ּפָ ּוִמׁשְ י֙ם  ֻחּקִ ם  ֶאְתֶכ֗ י  ְדּתִ ֣ ִלּמַ ה ׀  ֹום׃ ישראל ה ְרֵא֣ ַהּיֽ

ר  ֥ ֲאׁשֶ ֶרץ  ָהָא֔ ֶרב  ֶק֣ ּבְ ן  ּכֵ֔ ֹות  ֲעׂש֣ ַלֽ י  ֱאלָֹה֑ ה  ְיֹהָו֣ ִ֖ני  ִצּוַ ר  ֥ ֲאׁשֶ ּכַ

וא  ִה֤ י  ֣ ּכִ יֶת֒ם  ֲעׂשִ ַוֽ ֮ם  ַמְרּתֶ ו ּוׁשְ ּה׃  ֽ ּתָ ְלִרׁשְ ה  ּמָ ֖ ׁשָ ים  ִא֥ ּבָ ֛ם  ַאּתֶ

ל־ ְמ֗עּון ֵ֚את ּכׇ ר ִיׁשְ ֣ ים ֲאׁשֶ ֑ ַעּמִ ם ְלֵעיֵנ֖י ָהֽ יַנְתֶכ֔ ׇחְכַמְתֶכ֙ם ּוִב֣

֖דֹול  ַהּגָ ֹוי  ַהּג֥ ְוָנ֔בֹון  ם  ַעם־ָחָכ֣ ַרק  ֚ ְמ֗רּו  ְוָאֽ ה  ּלֶ ָהֵא֔ ים  ֣ ֻחּקִ ַהֽ

יו  ֵאָל֑ ים  ְקרִֹב֣ ים  ֱאלִֹה֖ ר־֥לֹו  ֲאׁשֶ ֔דֹול  ּגָ ִמי־֣גֹוי  י  ז ּ֚כִ ֽה׃  ַהּזֶ

ר־֛לֹו  ֔דֹול ֲאׁשֶ ֹוי ּגָ יו׃ ח ּוִמ֙י ּג֣ נּו ֵאָלֽ ׇכל־ׇקְרֵא֖ ינּו ּבְ ה ֱאלֵֹה֔ יהָו֣ ֽ ּכַ

י  ֹנִכ֛ ָאֽ ר  ֧ ֲאׁשֶ את  ַהּזֹ֔ ה  ַהּתֹוָר֣ ֹכל֙  ּכְ ם  יִק֑ ַצּדִ ים  ִט֖ ּפָ ּוִמׁשְ ים  ֥ ֻחּקִ

ֹום׃ ן ִלְפֵניֶכ֖ם ַהּיֽ ֹנֵת֥

ב ק ע

ם  ֥ ַמְרּתֶ ּוׁשְ ה  ּלֶ ָהֵא֔ ִטי֙ם  ּפָ ׁשְ ַהּמִ ת  ֵא֤ ְמ֗עּון  ׁשְ ּתִ ֶקב  ֵע֣ ְוָהָי֣ה ׀  יב 

ְוֶאת־ ִרי֙ת  ת־ַהּבְ ֶאֽ ְלָך֗  יָך  ֱאלֶֹה֜ ה  ְיֹהָו֨ ַמ֩ר  ְוׁשָ ם  ֹאָת֑ ם  יֶת֖ ֲעׂשִ ַוֽ
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ָך  ֑ ְוִהְרּבֶ ַרְכָך֖  ּוֵבֽ ְבָך֔  ֲאֵה֣ ַוֽ יג  יָך׃  ֲאֹבֶתֽ ַלֽ ֖ע  ּבַ ִנׁשְ ר  ֥ ֲאׁשֶ ֶסד  ַהֶח֔

ָך  ְוִיְצָהֶר֗ ָך֣  ירֹׁשְ ְוִתֽ ְנָך֜  ָג֨ ּדְ ָך  ְדָמֶת֠ י־ַא֠ ּוְפִרֽ י־ִבְטְנָך֣  ִרֽ ּפְ ְך  ּוֵבַר֣

ע  ֥ ּבַ ר־ִנׁשְ ֲאׁשֶ ה  ֲאָדָמ֔ ָהֽ ַ֚על  ָך  ֹצאֶנ֔ ת  רֹ֣ ּתְ ְוַעׁשְ יָך֙  ַגר־ֲאָלֶפ֨ ׁשְ

ְהֶי֥ה  א־ִיֽ ים לֹֽ ֑ ַעּמִ ל־ָהֽ ְהֶי֖ה ִמּכׇ ֽ ּתִ ֥רּוְך  יד ּבָ ְך׃  ָלֽ ֶתת  ָל֥ יָך  ַלֲאֹבֶת֖

ִלי  ל־ֹח֑ ָך֖ ּכׇ יר ְיֹהָו֛ה ִמּמְ ָך׃ טו ְוֵהִס֧ ֽ ֲעָקָר֖ה ּוִבְבֶהְמּתֶ ר ַוֽ ְבָך֛ ָעָק֥

ְך ּוְנָתָנ֖ם  יָמ֙ם ּבָ֔ א ְיׂשִ ְעּתָ לֹ֤ ר ָיַד֗ ֣ ים ֲאׁשֶ ִים ָהָרִע֜ ְוׇכל־ַמְדֵו֩י ִמְצַר֨

יָך֙  ה ֱאלֶֹה֨ ר ְיֹהָו֤ ים ֲאׁשֶ֨ ַעּמִ֗ ל־ָהֽ ֣ ֶאת־ּכׇ ַכְלּתָ יָך׃ טז ְוָאֽ ְנֶאֽ ׇכל־ׂשֹֽ ּבְ

ם  ֵהיֶה֔ ֶאת־ֱאלֹ֣ ַתֲעֹב֙ד  א  ְולֹ֤ ם  ֲעֵליֶה֑ יְנָך֖  ֵעֽ ס  א־ָתֹח֥ לֹֽ ְך  ָל֔ ן  ֹנֵת֣

ם  ַהּגֹוִי֥ ים  ֛ ַרּבִ ְבָך֔  ְלָב֣ ּבִ ֹתאַמ֙ר  י  ֤ יז ּכִ ס  ְך׃  ָלֽ ֖הּוא  ׁש  י־מֹוֵק֥ ֽ ּכִ

ר  ם ָזֹכ֣ א ֵמֶה֑ א ִתיָר֖ ם׃ יח לֹ֥ ֽ ה אּוַכ֖ל ְלֽהֹוִריׁשָ י ֵאיָכ֥ ּנִ ֑ ה ִמּמֶ ּלֶ ָהֵא֖

ִים׃  ה ּוְלׇכל־ִמְצָרֽ יָך ְלַפְרֹע֖ ה ֱאלֶֹה֔ ֙ה ְיֹהָו֣ ר־ָעׂשָ ת ֲאׁשֶ ר ֵא֤ ְזּכֹ֗ ּתִ

ְפִתי֙ם  ְוַהּמֹֽ ת  ֹאֹת֤ ְוָהֽ יָך  ֵעיֶנ֗ ר־ָר֣אּו  ֲאׁשֶ ת  ֹדלֹ֜ ַהּגְ ת  ּסֹ֨ יט ַהּמַ

יָך  ֱאלֶֹה֑ ה  ְיֹהָו֣ ֲאָך֖  הֹוִצֽ ר  ֥ ֲאׁשֶ ה  טּוָי֔ ַהּנְ ַע  רֹ֣ ְוַהּזְ ֲחָזָק֙ה  ַהֽ ֤ד  ְוַהּיָ

א  ָיֵר֖ ה  ֥ ר־ַאּתָ ֲאׁשֶ ים  ַעּמִ֔ ְלׇכל־ָה֣ יָך֙  ֱאלֶֹה֨ ה  ְיֹהָו֤ ה  ֲעׂשֶ֞ ן־ַיֽ ֽ ּכֵ

ם ַעד־ ֑ ה ֱאלֶֹה֖יָך ּבָ ֛ח ְיֹהָו֥ ּלַ ה ְיׁשַ ְרָע֔ ם׃ כ ְוַג֙ם ֶאת־ַהּצִ ֵניֶהֽ ִמּפְ

ם  ֵניֶה֑ ץ ִמּפְ ֲערֹ֖ א ַתֽ ֶנֽיָך׃ כא לֹ֥ ים ִמּפָ ִר֖ ְסּתָ ים ְוַהּנִ ָאִר֛ ׁשְ ד ַהּנִ ֲאֹב֗

ל֩  ְוָנׁשַ א׃ לוי כב  ֖דֹול ְונֹוָרֽ ּגָ ל  ָך ֵא֥ ִקְרּבֶ֔ ּבְ יָך֙  ה ֱאלֶֹה֨ י־ְיֹהָו֤ ֽ ּכִ

א תּוַכל֙  ט לֹ֤ ט ְמָע֑ ֶנ֖יָך ְמַע֣ ם ָהֵא֛ל ִמּפָ יָך ֶאת־ַהּגֹוִי֥ ה ֱאלֶֹה֜ ְיֹהָו֨

ה  ְיֹהָו֥ כג ּוְנָתָנ֛ם  ה׃  ֶדֽ ַהּשָׂ ֥ת  ַחּיַ ָעֶל֖יָך  ה  ֥ ְרּבֶ ן־ּתִ ּפֶ ר  ַמֵה֔ ם  ּלָֹת֣ ּכַ

ן  ם׃ כד ְוָנַת֤ ְמָדֽ ֽ ָ ד ִהּשׁ ה ַע֖ ה ְגֹדָל֔ ֱאלֶֹה֖יָך ְלָפֶנ֑יָך ְוָהָמ֙ם ְמהּוָמ֣

א־ לֹֽ ִים  ָמ֑ ָ ַהּשׁ ַחת  ֖ ִמּתַ ם  ָמ֔ ֶאת־ׁשְ  ֣ ֲאַבְדּתָ ְוַהֽ ָך  ָיֶד֔ ּבְ ַמְלֵכיֶה֙ם 

ֵהיֶה֖ם  י ֱאלֹֽ ִסיֵל֥ ם׃ כה ּפְ ְדָך֖ ֹאָתֽ ִמֽ ד ִהׁשְ יָך ַע֥ ָפֶנ֔ ּבְ ב ִאיׁש֙  ֥ ִיְתַיּצֵ

ְך  ָל֔  ֣ ְוָלַקְחּתָ ֲעֵליֶה֙ם  ב  ְוָזָה֤ ֶסף  ּכֶ֨ א־ַתְחֹמ֩ד  לֹֽ ׁש  ֵא֑ ּבָ ְר֣פּון  ׂשְ ּתִ

יא  א־ָתִב֤ ה ֱאלֶֹה֖יָך ֽהּוא׃ כו ְולֹֽ י תֹוֲעַב֛ת ְיֹהָו֥ ֧ ֹו ּכִ ׁש ּב֔ ֵק֣ ּוָ ן ּתִ ּ֚פֶ

ֶצּ֛נּו  ּקְ ׁשַ ּתְ ץ ׀  ֧ ּקֵ ׁשַ הּו  ֹמ֑ ּכָ ֶרם  ֵח֖ יָת  ְוָהִי֥ ָך  יֶת֔ ֶאל־ּבֵ ֽתֹוֵעָב֙ה 

י  ֹנִכ֧ ר ָאֽ ה ֲאׁשֶ֨ ְצָו֗ ל־ַהּמִ ֶרם ֽהּוא׃ פ א ּכׇ י־ֵח֥ ֲעֶבּ֖נּו ּכִ ַתֽ ֽ ב ׀ ּתְ ְוַתֵע֥

ם ּוָבאֶת֙ם  ְח֜יּון ּוְרִביֶת֗ ֽ ַען ּתִ ֹות ְלַמ֨ ֲעׂש֑ ְמ֣רּון ַלֽ ׁשְ ֹום ּתִ ָך֛ ַהּי֖ ְמַצּוְ
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 ֣ ַכְרּתָ ם׃ ב ְוָזֽ ֵתיֶכֽ ֲאֹבֽ ע ְיֹהָו֖ה ַלֽ ֥ ּבַ ר־ִנׁשְ ֶרץ ֲאׁשֶ ם ֶאת־ָהָא֔ ֣ ּתֶ יִרׁשְ ִוֽ

ים  ִע֥ ַאְרּבָ ֶז֛ה  ֱאלֶֹה֛יָך  ה  ְיֹהָו֧ יְכָך֜  ֹהִלֽ ר  ֲאׁשֶ֨ ֶרְך  ֗ ל־ַהּדֶ ֶאת־ּכׇ

ְבָך֛  ְלָבֽ ֽ ר ּבִ ֧ ַעת ֶאת־ֲאׁשֶ ְתָך֗ ָלַד֜ ְתָך֜ ְלַנּסֹֽ ַען ַעּנֹֽ ר ְלַמ֨ ֑ ְדּבָ ּמִ ָנ֖ה ּבַ ׁשָ

ֶאת־ ְלָך֤  ֲאִכֽ ֽ ַוּיַ ְרִעֶבָך֒  ַוּיַ ָך֮  ְיַעּנְ ג ַוֽ א׃  ִאם־לֹֽ ִמְצֹוָתו֭  ר  ֹמ֥ ֲהִתׁשְ

י  ֲעָך֗ ּכִ֠ ַען הֹוִדֽ יָך ְלַמ֣ ְד֖עּון ֲאֹבֶת֑ א ָיֽ ְעּתָ ְולֹ֥ א־ָיַד֔ ר לֹֽ ֣ ֙ן ֲאׁשֶ ַהּמָ

י־ ִפֽ א  ל־מֹוָצ֥ ַעל־ּכׇ י  ֛ ּכִ ם  ָאָד֔ ָהֽ ִיְחֶי֣ה  ְלַבּדֹו֙  ֶחם  ֤ ַעל־ַהּלֶ א  לֹ֣

יָך  ָעֶל֔ ְלָת֙ה ֵמֽ א ָבֽ ְתָך֜ לֹ֤ ְמָל֨ ם׃ ישראל ד ׂשִ ָאָדֽ ְיֹהָו֖ה ִיְחֶי֥ה ָהֽ

י  ָך ּכִ֗ ֖ ִעם־ְלָבֶב֑ ַדְעּתָ ָנֽה׃ ה ְוָיֽ ים ׁשָ ִע֥ ָקה ֶז֖ה ַאְרּבָ א ָבֵצ֑ ְוַרְגְלָך֖ לֹ֣

 ֔ ַמְרּתָ ֣ ׃ ו ְוׁשָ ּךָ ֶרֽ ה ֱאלֶֹה֖יָך ְמַיּסְ ֔נֹו ְיֹהָו֥ ר ִאיׁש֙ ֶאת־ּבְ ֥ ר ְיַיּסֵ ֲאׁשֶ֨ ֽ ּכַ

ז  ֹאֽתֹו׃  ה  ּוְלִיְרָא֥ ְדָרָכ֖יו  ּבִ ֶכת  ָלֶל֥ יָך  ֱאלֶֹה֑ ה  ְיֹהָו֣ ת  ֶאת־ִמְצֹו֖

ִים  ָמ֔ ֲחֵלי  ַנ֣ ֶ֚אֶרץ  ה  ֶרץ טֹוָב֑ יֲאָך֖ ֶאל־ֶא֣ ְמִבֽ יָך  ֱאלֶֹה֔ ה  ְיֹהָו֣ י  ּ֚כִ

ה  ֹעָר֔ ֙ה ּוׂשְ ֶרץ ִחּטָ ר׃ ח ֶא֤ ה ּוָבָהֽ ְקָע֖ ּבִ ים ּבַ ְצִא֥ ת יֹֽ ֲעָיֹנ֙ת ּוְתֹהֹמ֔

א  ר לֹ֤ ֶרץ ֲאׁשֶ֨ ׁש׃ ט֚ ֶא֗ ֶמן ּוְדָבֽ ֖ ֶרץ־ֵז֥ית ׁשֶ ֹון ֶאֽ ְוֶגֶ֥פן ּוְתֵאָנ֖ה ְוִרּמ֑

ר  ֣ ֲאׁשֶ ֶאֶרץ  ּה  ֑ ּבָ ל  ּכֹ֖ ר  א־ֶתְחַס֥ לֹֽ ֶחם  ֶל֔ ּה  ֣ אַכל־ּבָ ּתֹֽ ֻנ֙ת  ְבִמְסּכֵ

ְעּתָ  ָב֑ ְוׂשָ  ֖ ַכְלּתָ ְוָאֽ י  ת׃  ׁשֶ ְנֹחֽ ב  ְחֹצ֥ ּתַ יָה  ֲהָרֶר֖ ּוֵמֽ ל  ַבְרֶז֔ ֲאָבֶנ֣יָה 

ְך׃ ר ָנַֽתן־ָלֽ ֥ ֶרץ ַהּטָֹב֖ה ֲאׁשֶ יָך ַעל־ָהָא֥ ה ֱאלֶֹה֔ ֙ ֶאת־ְיֹהָו֣ ַרְכּתָ ּוֵבֽ

ה א ר

ת־ ֶאֽ כז  ה׃  ּוְקָלָלֽ ָרָכ֖ה  ּבְ ֹום  ַהּי֑ ִלְפֵניֶכ֖ם  ן  ֹנֵת֥ י  ֹנִכ֛ ָאֽ ה  כו ְרֵא֗

י  ֹנִכ֛ ר ָאֽ ֧ ם ֲאׁשֶ ֵהיֶכ֔ ה ֱאלֹֽ ְמ֗עּו ֶאל־ִמְצֹו֙ת ְיֹהָו֣ ׁשְ ר ּתִ ֣ ָרָכ֑ה ֲאׁשֶ ַהּבְ

ְמעּו֙ ֶאל־ִמְצֹו֙ת  א ִתׁשְ ה ִאם־לֹ֤ ָלָל֗ ֹום׃ כח ְוַהּקְ ה ֶאְתֶכ֖ם ַהּיֽ ֥ ְמַצּוֶ

ה ֶאְתֶכ֖ם  ֥ י ְמַצּוֶ ֹנִכ֛ ר ָאֽ ֧ ֶרְך ֲאׁשֶ ֔ ם ִמן־ַהּדֶ ֣ ם ְוַסְרּתֶ ֵהיֶכ֔ ה ֱאלֹֽ ְיֹהָו֣

ם׃ ס כט  ֽ א־ְיַדְעּתֶ ר לֹֽ ֥ ים ֲאׁשֶ ים ֲאֵחִר֖ י ֱאלִֹה֥ ֲחֵר֛ ֶכת ַאֽ ֹום ָלֶל֗ ַהּי֑

ה ָבא־ ֥ ר־ַאּתָ ֲאׁשֶ ֶרץ  יָך ֶאל־ָהָא֕ ֱאלֶֹה֔ ה  ְיֹהָו֣ יֲאָך֙  ְיִבֽ י  ֤ ּכִ ה  ְוָהָי֗

ְוֶאת־ ים  ִרִז֔ ּגְ ר  ַעל־ַה֣ ָרָכ֙ה  ֶאת־ַהּבְ ה  ֤ ְוָנַֽתּתָ ּה  ֑ ּתָ ְלִרׁשְ ה  ּמָ ֖ ׁשָ

ֲחֵר֙י  ַאֽ ן  ֗ ְרּדֵ ַהּיַ ֶבר  ֵע֣ ּבְ ה  ּמָ ֲהלֹא־ֵה֜ ל  ל׃  ֵעיָבֽ ר  ַעל־ַה֥ ָלָל֖ה  ַהּקְ

֚מּול  ה  ֲעָרָב֑ ֽ ּבָ ב  ֖ ַהּיֹׁשֵ י  ֲעִנ֔ ַנֽ ּכְ ַהֽ ֶר֙ץ  ֶא֨ ּבְ ֶמׁש  ֶ֔ ַהּשׁ ְמ֣בֹוא  ֶרְך  ּ֚דֶ

דברים יא 
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ן  ֔ ְרּדֵ ֶאת־ַהּיַ ים  ְבִר֣ ֹעֽ ֙ם  ַאּתֶ י  ֤ ּכִ לא  ה׃  ֹמֶרֽ לֹוֵנ֥י  ֵאֽ ֶצל  ֵא֖ ל  ֔ ְלּגָ ַהּגִ

ָלֶכ֑ם  ן  ֹנֵת֣ ֵהיֶכ֖ם  ֱאלֹֽ ה  ר־ְיֹהָו֥ ֲאׁשֶ ֶרץ  ֶאת־ָהָא֔ ת  ׁשֶ ָלֶר֣ ָלֹב֙א 

ֹות  ֲעׂש֔ ַלֽ ם  ֣ ַמְרּתֶ ּה׃ לוי לב ּוׁשְ ֽ ם־ּבָ ְבּתֶ יׁשַ ִוֽ ּה  ֹאָת֖ ם  ֥ ּתֶ יִרׁשְ ִוֽ

ִלְפֵניֶכ֖ם  ן  ֹנֵת֥ י  ֹנִכ֛ ָאֽ ר  ֧ ֲאׁשֶ ים  ִט֑ ּפָ ׁשְ ים ְוֶאת־ַהּמִ ֖ ֻחּקִ ל־ַהֽ ּכׇ ת  ֵא֥

ֲעׂשֹו֒ת  ְמ֣רּון ַלֽ ׁשְ ר ּתִ ֣ ִטי֮ם ֲאׁשֶ ּפָ ׁשְ ים ְוַהּמִ ֣ ֻחּקִ ה ַהֽ ּלֶ ֹום׃ א ֵא֠ ַהּיֽ

ים  ִמ֔ ל־ַהּיָ ּה ּכָ֙ ֑ ּתָ יָך ְלָך֖ ְלִרׁשְ י ֲאֹבֶת֛ ה ֱאלֵֹה֧ ן ְיֹהָו֜ ֩ר ָנַת֨ ֶרץ ֲאׁשֶ ָא֕ ּבָ

ל־ ת־ּכׇ ֶאֽ ֠דּון  ַאּבְ ּתְ֠ ד  ֣ ַאּבֵ ב  ה׃  ֲאָדָמֽ ַעל־ָהֽ ֖ים  ַחּיִ ם  ֥ ר־ַאּתֶ ֲאׁשֶ

ם  ים ֹאָת֖ ֥ ְרׁשִ ֛ם יֹֽ ר ַאּתֶ ֥ ם ֲאׁשֶ ם ַהּגֹוִי֗ ֣ ְבדּו־ׁשָ ר ָעֽ ֧ ֹק֞מֹות ֲאׁשֶ ַהּמְ

ל־ ַחת ּכׇ ָב֔עֹות ְוַת֖ ָרִמי֙ם ְוַעל־ַהּגְ ים ָהֽ ָהִר֤ ם ַעל־ֶהֽ ֵהיֶה֑ ֶאת־ֱאלֹֽ

ם  ֹבָת֔ ֣ ֙ם ֶאת־ַמּצֵ ְרּתֶ ּבַ ם ְוׁשִ ֹחָת֗ ם ֶאת־ִמְזּבְ ֣ ְצּתֶ ץ ַרֲעָנן׃ ג ְוִנּתַ ֵע֥

֑עּון  ַגּדֵ ּתְ ֵהיֶה֖ם  ֱאלֹֽ י  ּוְפִסיֵל֥ ׁש  ֵא֔ ּבָ ְר֣פּון  ׂשְ ּתִ ֵריֶה֙ם  ֽ ֲאׁשֵ ַוֽ

ן  ּכֵ֔ ּון  א־ַתֲעׂש֣ ד לֹֽ ַהֽהּוא׃  ֖קֹום  ִמן־ַהּמָ ם  ָמ֔ ֶאת־ׁשְ ם  ֣ ְדּתֶ ְוִאּבַ

ה  ְיֹהָו֤ ר  ר־ִיְבַח֨ ֲאׁשֶ ֞קֹום  ם־ֶאל־ַהּמָ ִאֽ י  ּכִ֠ ה  ם׃  ֵהיֶכֽ ֱאלֹֽ ַליהָו֖ה 

ְכ֥נֹו  ְלׁשִ ם  ֑ ׁשָ ֖מֹו  ֶאת־ׁשְ ּום  ָלׂש֥ ם  ְבֵטיֶכ֔ ל־ׁשִ ִמּכׇ ֵהיֶכ֙ם  ֱאלֹֽ

ֵתיֶכ֙ם  ה ֹעלֹֽ ּמָ ׁשָ֗ ם  ֲהֵבאֶת֣ ה׃ ישראל ו ַוֽ ּמָ ֽ ׁשָ אָת  ּוָב֥ ּו  ִתְדְרׁש֖

ְוִנְדֵריֶכ֙ם  ֶיְדֶכ֑ם  ת  רּוַמ֣ ּתְ ְוֵא֖ת  ם  ֵתיֶכ֔ רֹ֣ ַמְעׂשְ ְוֵא֙ת  ם  ְוִזְבֵחיֶכ֔

ם ִלְפֵנ֙י  ם־ׁשָ֗ ֲאַכְלּתֶ ם׃ ז ַוֽ אְנֶכֽ ַקְרֶכ֖ם ְוֹצֽ ת ּבְ ם ּוְבֹכרֹ֥ ֵתיֶכ֔ ְוִנְדֹב֣

יֶכ֑ם  ּתֵ ם ּוָבֽ ֖ ם ַאּתֶ ח ֶיְדֶכ֔ ַל֣ ֹכל֙ ִמׁשְ ם ּבְ ַמְחּתֶ֗ ם ּוׂשְ ֵהיֶכ֔ ה ֱאלֹֽ ְיֹהָו֣

ר ֲאַנְ֧חנּו  ל ֲאׁשֶ֨ ֹכ֠ ּון ּכְ֠ ֲעׂש֔ א ַתֽ יָך׃ ח לֹ֣ ה ֱאלֶֹהֽ ַרְכָך֖ ְיֹהָו֥ ֽ ר ּבֵ ֥ ֲאׁשֶ

ם  א־ָבאֶת֖ לֹֽ י  ֥ ט ּכִ ֵעיָנֽיו׃  ּבְ ר  ֥ ׁשָ ל־ַהּיָ ּכׇ יׁש  ִא֖ ֹום  ַהּי֑ ה  ּפֹ֖ ים  ֛ ֹעׂשִ

ֱאלֶֹה֖יָך  ה  ר־ְיֹהָו֥ ֲאׁשֶ ה  ֲחָל֔ ֽ ּנַ ְוֶאל־ַהֽ נּוָח֙ה  ֶאל־ַהּמְ ה  ּתָ ַעד־ָע֑

ה  ר־ְיֹהָו֥ ֶרץ ֲאׁשֶ ָא֔ ם ּבָ ֣ ְבּתֶ יׁשַ ֒ן ִוֽ ְרּדֵ ֮ם ֶאת־ַהּיַ ֲעַבְרּתֶ ְך׃ י ַוֽ ן ָלֽ ֹנֵת֥

יב  ִב֖ ְיֵביֶכ֛ם ִמּסָ ל־ֹאֽ יַח ָלֶכ֧ם ִמּכׇ יל ֶאְתֶכ֑ם ְוֵהִנ֨ ֱאלֵֹהיֶכ֖ם ַמְנִח֣

ַטח׃ ֽ ם־ּבֶ ְבּתֶ יׁשַ ִוֽ
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ְיֹהָו֧ה  ר  ֲאׁשֶ֨ יָך  ָעֶר֔ ׇכל־ׁשְ ּבְ ן־ְלָך֙  ּתֶ ֽ ּתִ ים  ְטִר֗ ְוׁשֹֽ ים  ְֹפִט֣ יח ֽשׁ

ֶדק׃  ט־ֶצֽ ּפַ ם ִמׁשְ ְפ֥טּו ֶאת־ָהָע֖ ֽ יָך ְוׁשָ ָבֶט֑ ן ְלָך֖ ִלׁשְ ֱאלֶֹה֛יָך ֹנֵת֥

י  ֣ ּכִ ַחד  ׁשֹ֔ ח  ֣ א־ִתּקַ ְולֹֽ ִנ֑ים  ּפָ יר  ֖ ַתּכִ א  לֹ֥ ט  ּפָ֔ ִמׁשְ ה  ֣ א־ַתּטֶ יט לֹֽ

ֶדק  כ ֶצ֥ ם׃  יִקֽ ַצּדִ י  ְבֵר֥ ּדִ ף  ֖ יַסּלֵ ִוֽ ים  ֲחָכִמ֔ ֵעיֵנ֣י  ֙ר  ְיַעּוֵ ַחד  ֹ֗ ַהּשׁ

ה  ר־ְיֹהָו֥ ֲאׁשֶ ֶרץ  ֶאת־ָהָא֔  ֣ ּתָ ַרׁשְ ְוָיֽ ְחֶי֙ה  ֽ ּתִ ַען  ְלַמ֤ ף  ְרּדֹ֑ ּתִ ֶדק  ֶצ֖

ץ  ל־ֵע֑ ּכׇ ה  ָר֖ ֲאׁשֵ ְלָך֛  ע  ֥ א־ִתּטַ כא לֹֽ ְך׃ לוי ס  ָלֽ ן  ֹנֵת֥ ֱאלֶֹה֖יָך 

ים  א־ָתִק֥ ְך׃ כב ְולֹֽ ֽ ה־ּלָ ֲעׂשֶ ֽ ּתַ ר  ֥ ה ֱאלֶֹה֖יָך ֲאׁשֶ ֛ח ְיֹהָו֥ ֶצל ִמְזּבַ ֵא֗

ה  יהָו֨ ֩ח ַלֽ א־ִתְזּבַ יָך׃ ס א לֹֽ ה ֱאלֶֹהֽ ֵנ֖א ְיֹהָו֥ ר ׂשָ ֥ ה ֲאׁשֶ ָב֑ ְלָך֖ ַמּצֵ

י  ֧ ּכִ ע  ָר֑ ר  ָב֣ ּדָ ל  ּכֹ֖ ֔מּום  בֹו֙  ְהֶי֥ה  ִיֽ ר  ֲאׁשֶ֨ ה  ָוׂשֶ֗ ֹור  ׁש֣ יָך  ֱאלֶֹה֜

ד  ַאַח֣ ּבְ ָך֙  ְבִקְרּבְ א  ֵצ֤ י־ִיּמָ ֽ ב ּכִ ס  ֽהּוא׃  ֱאלֶֹה֖יָך  ה  ְיֹהָו֥ ֽתֹוֲעַב֛ת 

ר  ֲאׁשֶ֨ ה  ָ֗ ֽאֹו־ִאּשׁ יׁש  ִא֣ ְך  ָל֑ ן  ֹנֵת֣ ֱאלֶֹה֖יָך  ה  ר־ְיֹהָו֥ ֲאׁשֶ יָך  ָעֶר֔ ׁשְ

ֶלְך  ֗ ִריֽתֹו׃ ג ַוּיֵ ר ּבְ ֲעֹב֥ ה־ֱאלֶֹה֖יָך ַלֽ ֵעיֵנ֥י ְיֹהָוֽ ע ּבְ ה ֶאת־ָהַר֛ ֧ ֲעׂשֶ ַיֽ

ַח ֛אֹו  ֵר֗ ֶמׁש ׀ ֣אֹו ַלּיָ ֣ ֶ ם ְוַלּשׁ חּו ָלֶה֑ ֖ ּתַ ׁשְ ים ַוּיִ ים ֲאֵחִר֔ ֲעֹב֙ד ֱאלִֹה֣ ֽ ּיַ ַוֽ

ְעּתָ  ָמ֑ ְוׁשָ ד־ְלָך֖  ּגַ ד ְוֻהֽ יִתי׃  ֽ א־ִצּוִ לֹֽ ר  ֥ ֲאׁשֶ ִים  ַמ֖ ָ ַהּשׁ א  ְלׇכל־ְצָב֥

ה  ֹוֵעָב֥ ַהּתֽ ה  ָת֛ ֶנֶֽעׂשְ ר  ָב֔ ַהּדָ ָנ֣כֹון  ֱאֶמ֙ת  ֤ה  ְוִהּנֵ ב  ֵהיֵט֔  ֣ ּתָ ַרׁשְ ְוָדֽ

ֶאת־ אֹו֩  ַה֡הּוא  יׁש  ֶאת־ָהִא֣ ה ְוֽהֹוֵצאָת֣  ל׃  ָרֵאֽ ִיׂשְ ּבְ את  ַהּזֹ֖

יָך  ָעֶר֔ ֙ה ֶאל־ׁשְ ע ַהּזֶ ר ָהָר֤ ָב֨ ּו ֶאת־ַהּדָ ֠שׂ ר ָע֠ ֣ וא ֲאׁשֶ ה ַהִה֜ ָ֨ ִאּשׁ ָהֽ

תּו׃ ו ַעל־ ֲאָבִנ֖ים ָוֵמֽ ֽ ם ּבָ ֥ ה ּוְסַקְלּתָ ֑ ָ ִאּשׁ יׁש ֖אֹו ֶאת־ָהֽ ֶאת־ָהִא֕

ת  יּוַמ֔ א  לֹ֣ ת  ֑ ַהּמֵ ת  יּוַמ֣ ים  ֵעִד֖ ה  ֥ לֹׁשָ ׁשְ ֛אֹו  ים  ֵעִד֗ ַנִ֣ים  ׁשְ י ׀  ֣ ּפִ

ֲהִמי֔תֹו  אׁשָֹנ֙ה ַלֽ ֹו ָבִרֽ ְהֶיה־ּב֤ ֽ ים ּתִ ֵעִד֞ ד׃ ז ַי֣ד ָהֽ ד ֶאָחֽ י ֵע֥ ֖ ַעל־ּפִ

ֵל֩א  י ִיּפָ ֣ ָך׃ פ ח ּכִ ֽ ְרּבֶ ע ִמּקִ ֥ ָהָר֖ ַעְרּתָ ֲחרָֹנ֑ה ּוִבֽ ַאֽ ם ּבָ ל־ָהָע֖ ְוַי֥ד ּכׇ

ין  ּוֵב֥ ין  ְלִד֗ ין  ֣ ין־ּדִ ֽ ּבֵ ם  ְלָד֜ ם ׀  ֨ ין־ּדָ ֽ ּבֵ ט  ּפָ֗ ׁשְ ַלּמִ ר  ָדָב֜ ָך֙  ִמּמְ

֔קֹום  ל־ַהּמָ יָת ֶא֙ ֣ ְוָעִל֔ יָך ְוַקְמּתָ ָעֶר֑ ׁשְ ת ּבִ י ִריֹב֖ ְבֵר֥ ַגע ּדִ ַג֙ע ָלֶנ֔ ֶנ֨

ם  ֲהִני֙ם ַהְלִוִיּ ֹו׃ ט ּוָבאָת֗ ֶאל־ַהּכֹֽ ה ֱאלֶֹה֖יָך ּבֽ ר ְיֹהָו֥ ר ִיְבַח֛ ֥ ֲאׁשֶ

ְלָך֔  יֽדּו  ֣ ְוִהּגִ  ֙ ּתָ ַרׁשְ ְוָדֽ ם  ָהֵה֑ ים  ִמ֣ ּיָ ּבַ ְהֶי֖ה  ִיֽ ר  ֥ ֲאׁשֶ ט  ֵֹפ֔ ל־ַהּשׁ ְוֶא֙

יֽדּו  ֣ ַיּגִ ר  ֣ ֲאׁשֶ ָב֙ר  ַהּדָ י  ֤ ַעל־ּפִ יָת  ט׃ י ְוָעׂשִ֗ ֽ ּפָ ׁשְ ַהּמִ ר  ַב֥ ּדְ ֵא֖ת 
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ֹות  ֲעׂש֔ ַלֽ  ֣ ַמְרּתָ ֽ ְוׁשָ ה  ְיֹהָו֑ ר  ִיְבַח֣ ר  ֖ ֲאׁשֶ ַה֔הּוא  ֣קֹום  ִמן־ַהּמָ ְלָך֔ 

יֹו֗רּוָך  ר  ֣ ֲאׁשֶ ה  ַהּתֹוָר֜ י  יֹוֽרּוָך׃ ישראל יא ַעל־ּפִ֨ ר  ֥ ֲאׁשֶ ל  ֹכ֖ ּכְ

ָב֛ר  א ָת֗סּור ִמן־ַהּדָ ה לֹ֣ ֑ ֲעׂשֶ ֽ אְמ֥רּו ְלָך֖ ּתַ ר־יֹֽ ֛ט ֲאׁשֶ ּפָ ׁשְ ְוַעל־ַהּמִ

ה  ֣ ֲעׂשֶ ר־ַיֽ ֲאׁשֶ יׁש  יב ְוָהִא֞ אל׃  ֹמֽ ּוׂשְ ין  ָיִמ֥ ְלָך֖  יֽדּו  ֥ ר־ַיּגִ ֲאׁשֶ

ה  ֙ם ֶאת־ְיֹהָו֣ ֶרת ׁשָ ֤ ד ְלׁשָ ַע ֶאל־ַהּכֵֹה֙ן ָהֹעֵמ֞ ֹמ֤ י ׁשְ ֨ ְבָז֗דֹון ְלִבְלּתִ

ע  ָהָר֖  ֥ ַעְרּתָ ּוִבֽ ַה֔הּוא  יׁש  ָהִא֣ ּוֵמ֙ת  ט  ֵֹפ֑ ֶאל־ַהּשׁ ֖אֹו  יָך  ֱאלֶֹה֔

א ְיִזי֖דּון ֽעֹוד׃ ס אּו ְולֹ֥ ְמ֣עּו ְוִיָר֑ ם ִיׁשְ ל׃ יג ְוׇכל־ָהָע֖ ָרֵאֽ ׂשְ ִמּיִ

א צ ת י  כ

ָך  ָיֶד֖ ּבְ ְיֹהָו֧ה ֱאלֶֹה֛יָך  ּוְנָת֞נֹו  יָך  ְיֶב֑ ה ַעל־ֹאֽ ְלָחָמ֖ ַלּמִ א  י־ֵתֵצ֥ ֽ י ּכִ

 ֣ ְקּתָ ׁשַ ְוָחֽ ַאר  ת ְיַפת־ּתֹ֑ ׁשֶ ֵא֖ ה  ְבָי֔ ִ ּשׁ ּבַ יָת֙  יא ְוָרִא֙ ְבֽיֹו׃  יָת ׁשִ ִב֥ ְוׁשָ

ָח֙ה  ָך ְוִגּלְ יֶת֑ ֹוְך ּבֵ ּה ֶאל־ּת֣ ֲהֵבאָת֖ ה׃ יב ַוֽ ֽ ָ ֥ ְלָך֖ ְלִאּשׁ ַקְחּתָ ּה ְוָלֽ ָב֔

ת  ְמַל֨ ֶאת־ׂשִ יָר֩ה  ְרֶנֽיָה׃ יג ְוֵהִס֩ ֶאת־ִצּפׇ ה  ָת֖ ׂשְ ְוָעֽ ּה  ֶאת־רֹאׁשָ֔

ְוֶאת־ יָה  ֶאת־ָאִב֥ ה  ְכָת֛ ּוָבֽ ָך  ֵביֶת֔ ּבְ ָב֙ה  ׁשְ ְוָיֽ יָה  ָעֶל֗ ֵמֽ ּה  ְבָי֜ ׁשִ

ה  ְיָת֥ ְוָהֽ ּה  ֔ ּוְבַעְלּתָ יָה֙  ֵאֶל֨ ֤בֹוא  ּתָ ן  ּכֵ֜ ַחר  ְוַא֨ ים  ָיִמ֑ ַרח  ֶי֣ ּה  ֖ ִאּמָ

ּה  ּה֙ ְלַנְפׁשָ֔ ְחּתָ ּלַ ּה ְוׁשִ ְצּתָ ּבָ֗ א ָחַפ֣ ה ִאם־לֹ֧ ה׃ יד ְוָהָי֞ ֽ ָ ְלָך֖ ְלִאּשׁ

ר  ֥ ֲאׁשֶ ַחת  ֖ ּתַ ּה  ּבָ֔ ר  ֣ א־ִתְתַעּמֵ לֹֽ ֶסף  ֑ ּכָ ּבַ ה  ּנָ ֶר֖ א־ִתְמּכְ לֹֽ ר  ּוָמֹכ֥

ת  ַאַח֤ ָהֽ ים  ָנׁשִ֗ י  ֣ ּתֵ ׁשְ יׁש  ְלִא֜ יָן  י־ִתְהֶי֨ ֽ טו ּכִ ּה׃ לוי ס  יָתֽ ִעּנִ

ה  נּוָא֑ ֲאהּוָב֖ה ְוַהּשְׂ ים ָהֽ ְלדּו־֣לֹו ָבִנ֔ ה ְוָיֽ נּוָא֔ ת ׂשְ ֲאהּוָב֙ה ְוָהַאַח֣

יו  ָנ֔ יֹו֙ם ַהְנִחי֣לֹו ֶאת־ּבָ ה ּבְ ה׃ טז ְוָהָי֗ ִניָאֽ ֖כֹור ַלּשְׂ ן ַהּבְ ֥ ְוָהָי֛ה ַהּבֵ

ַעל־ ה  ֲאהּוָב֔ ן־ָה֣ ֙ר ֶאת־ּבֶ ְלַבּכֵ ל  יּוַכ֗ א  לֹ֣ ֑לֹו  ְהֶי֖ה  ר־ִיֽ ֲאׁשֶ ת  ֵא֥

יר  ה ַיּכִ֗ נּוָא֜ ן־ַהּשְׂ ר ּבֶ ֹכ֨ ֩י ֶאת־ַהּבְ ר׃ יז ּכִ ֹכֽ ה ַהּבְ נּוָא֖ ֵנ֥י ֶבן־ַהּשְׂ ּפְ

ית ֹא֔נֹו  ֣ י־הּו֙א ֵראׁשִ ֵצ֖א ֑לֹו ּכִ ר־ִיּמָ ל ֲאׁשֶ ֹכ֥ ִים ּבְ ַנ֔ י ׁשְ ֣ ֶתת לֹו֙ ּפִ ָל֤

ר  ן סֹוֵר֣ יׁש ּ֚בֵ י־ִיְהֶי֣ה ְלִא֗ ֽ ה׃ ישראל ס יח ּכִ ֹכָרֽ ט ַהּבְ ֥ ּפַ ֖לֹו ִמׁשְ

א  ֣רּו ֹא֔תֹו ְולֹ֥ ֹו ְוִיּסְ יו ּוְב֣קֹול ִאּמ֑ ֥קֹול ָאִב֖ ַע ּבְ ה ֵאיֶנּ֣נּו ׁשֵֹמ֔ ּומֹוֶר֔

יאּו ֹא֛תֹו ֶאל־ ֹו ְוהֹוִצ֧ יו ְוִאּמ֑ ְפׂשּו ֖בֹו ָאִב֣ ם׃ יט ְוָת֥ ע ֲאֵליֶהֽ ַמ֖ ִיׁשְ

ֵנ֤נּו  ְמ֞רּו ֶאל־ִזְקֵנ֣י ִעי֗רֹו ּבְ ַער ְמֹקֽמֹו׃ כ ְוָאֽ ֥ ִזְקֵנ֥י ִעי֖רֹו ְוֶאל־ׁשַ
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הּו  ְרָגֻמ֠ א׃ כא ּו֠ נּו זֹוֵל֖ל ְוֹסֵבֽ ֹקֵל֑ ַע ּבְ ה ֵאיֶנּ֥נּו ׁשֵֹמ֖ ר ּוֹמֶר֔ ֶז֙ה סֹוֵר֣

ְוׇכל־ ָך  ֑ ְרּבֶ ִמּקִ ע  ָהָר֖  ֥ ַעְרּתָ ּוִבֽ ת  ָוֵמ֔ ֲאָבִני֙ם  ָבֽ ִעי֤רֹו  י  ל־ַאְנׁשֵ֨ ּכׇ

אּו׃  ְמ֥עּו ְוִיָרֽ ָרֵא֖ל ִיׁשְ ִיׂשְ

א ו ב ת י  כ

ְלָך֖  ן  ֹנֵת֥ יָך  ֱאלֶֹה֔ ה  ְיֹהָו֣ ֙ר  ֲאׁשֶ ֶרץ  ֶאל־ָהָא֔ י־ָת֣בֹוא  ֽ ּכִ א ְוָהָי֙ה 

ל־ ּכׇ ית ׀  ֣ ֵראׁשִ ֵמֽ  ֞ ַקְחּתָ ּה׃ ב ְוָלֽ ֽ ּבָ ְבּתָ  ֥ ְוָיׁשַ ּה  ֖ ּתָ יִרׁשְ ִוֽ ה  ֲחָל֑ ַנֽ

ן  ר ְיֹהָו֧ה ֱאלֶֹה֛יָך ֹנֵת֥ ַאְרְצָך֛ ֲאׁשֶ֨ יא ֵמֽ ִב֧ ר ּתָ ה ֲאׁשֶ֨ ֲאָדָמ֗ י ָהֽ ִר֣ ּפְ

ה  ְיֹהָו֣ ִיְבַח֙ר  ר  ֤ ֲאׁשֶ ֔קֹום  ֶאל־ַהּמָ  ֙ ַלְכּתָ ְוָהֽ ֶנא  ֑ ַבּטֶ  ֣ ְמּתָ ְוׂשַ ְך  ָל֖

ִיְהֶי֖ה  ר  ֥ ֲאׁשֶ ן  ֶאל־ַהּכֵֹה֔ ם׃ ג ּוָבאָת֙  ֽ ׁשָ ֖מֹו  ׁשְ ן  ֥ ּכֵ ְלׁשַ יָך  ֱאלֶֹה֔

יָך  ֱאלֶֹה֔ ה  יהָו֣ ַלֽ ַהּיֹו֙ם  י  ְדּתִ ֤ ִהּגַ יו  ֵאָל֗  ֣ ַמְרּתָ ְוָאֽ ם  ָהֵה֑ ים  ִמ֣ ּיָ ּבַ

ֶתת  ָל֥ ינּו  ֲאֹבֵת֖ ַלֽ ְיֹהָו֛ה  ע  ֧ ּבַ ִנׁשְ ר  ֲאׁשֶ֨ ֶרץ  ֶאל־ָהָא֔ אִת֙י  י־ָב֨ ּכִ

֖ח  י ִמְזּבַ י֔חֹו ִלְפֵנ֕ ּנִ ָך ְוִה֨ ֶד֑ ֶנא ִמּיָ ֖ ן ַהּטֶ ח ַהּכֵֹה֛ נּו׃ לוי ד ְוָלַק֧ ָלֽ

֙י  יָך ֲאַרּמִ ה ֱאלֶֹה֗ ֜ ִלְפֵנ֣י ׀ ְיֹהָו֣ ַמְרּתָ יָת ְוָאֽ יָך׃ ה ְוָעִנ֨ ה ֱאלֶֹהֽ ְיֹהָו֥

ם  ְיִהי־ׁשָ֕ ַוֽ ט  ְמָע֑ י  ְמֵת֣ ּבִ ם  ֖ ׁשָ ׇגר  ֥ ַוּיָ ְיָמה  ִמְצַר֔ ֶרד  ֣ ַוּיֵ י  ָאִב֔ ד  ֹאֵב֣

ּונּו  ַוְיַעּנ֑ ים  ְצִר֖ ַהּמִ נּו  ֹאָת֛ עּו  ֵר֧ ו ַוּיָ ב׃  ָוָרֽ ָע֥צּום  ֖דֹול  ּגָ ְל֥גֹוי 

ינּו  י ֲאֹבֵת֑ ק ֶאל־ְיֹהָו֖ה ֱאלֵֹה֣ ְצַע֕ ה׃ ז ַוּנִ ֽ ה ָקׁשָ ֥נּו ָעֵל֖ינּו ֲעֹבָד֥ ּתְ ַוּיִ

ת־ ְרא ֶאת־ׇעְנֵי֛נּו ְוֶאת־ֲעָמֵל֖נּו ְוֶאֽ ֧ נּו ַוּיַ ע ְיֹהָו֙ה ֶאת־ֹקֵל֔ ַמ֤ ׁשְ ַוּיִ

ה  ַע ְנטּוָי֔ ָי֤ד ֲחָזָק֙ה ּוִבְזרֹ֣ ִים ּבְ ְצַר֔ נּו ְיֹהָו֙ה ִמּמִ ֹוִצֵא֤ נּו׃ ח ַוּיֽ ֲחֵצֽ ַלֽ

֑ה  ֣קֹום ַהּזֶ נּו ֶאל־ַהּמָ ים׃ ט ַוְיִבֵא֖ ְפִתֽ ל ּוְבֹא֖תֹות ּוְבֹמֽ ֹד֑ א ּגָ ּוְבֹמָר֖

ה  ׁש׃ י ְוַעּתָ֗ ת ָחָל֖ב ּוְדָבֽ ֶרץ ָזַב֥ את ֶא֛ ֶרץ ַהּזֹ֔ נּו֙ ֶאת־ָהָא֣ ן־ָל֨ ּתֶ ַוּיִ

י  ֖ ּלִ ה  ּתָ ר־ָנַת֥ ֲאׁשֶ ה  ֲאָדָמ֔ ָהֽ י  ִר֣ ּפְ י֙ת  ֶאת־ֵראׁשִ אִת֙י  ֵהֵב֨ ֤ה  ִהּנֵ

ה  ְיֹהָו֥ ִלְפֵנ֖י  יָת  ֲחִו֔ ֽ ּתַ ׁשְ ְוִהֽ יָך  ֱאלֶֹה֔ ה  ְיֹהָו֣ ִלְפֵנ֙י  ֹו  ְחּת֗ ְוִהּנַ ה  ְיֹהָו֑

ה ֱאלֶֹה֖יָך  ר ָנַֽתן־ְלָך֛ ְיֹהָו֥ ֧ ֹוב ֲאׁשֶ ֣ ְבׇכל־ַהּט֗ ַמְחּתָ ֽ יָך׃ יא ְוׂשָ ֱאלֶֹהֽ

י  ֣ ָך׃ ישראל ס יב ּכִ ֽ ִקְרּבֶ ר ּבְ ֥ ֖ר ֲאׁשֶ י ְוַהּגֵ ִו֔ ֙ה ְוַהּלֵ ָך ַאּתָ ּוְלֵביֶת֑

ת  ֖ ִליׁשִ ְ ַהּשׁ ָנ֥ה  ָ ּשׁ ּבַ ְתָך֛  בּוָאֽ ּתְ ר  ֧ ל־ַמְעׂשַ ֶאת־ּכׇ ר  ְעׂשֵ֠ ַל֠ ה  ְתַכּלֶ֞

ְכ֥לּו  ְוָאֽ ה  ַאְלָמָנ֔ ְוָלֽ ֣תֹום  ַלּיָ ֙ר  ַלּגֵ י  ִו֗ ַלּלֵ ה  ֣ ְוָנַֽתּתָ ר  ֑ ֲעׂשֵ ֽ ּמַ ַהֽ ַנ֣ת  ׁשְ
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י  ְרּתִ ַע֧ ּבִ יָך  ֱאלֶֹה֜ ה  ְיֹהָו֨ ִלְפֵנ֩י   ֡ ַמְרּתָ עּו׃ יג ְוָאֽ ֵבֽ ְוׂשָ יָך  ָעֶר֖ ִבׁשְ

ה  ַאְלָמָנ֔ ֣תֹום ְוָלֽ ֙ר ַלּיָ ִוי ְוַלּגֵ יו ַלֵלּ ֤ ם ְנַתּתִ ִית ְוַג֨ ֶדׁש ִמן־ַהּבַ֗ ַהּקֹ֣

א  ְולֹ֥ יָך  ְצֹוֶת֖ ִמּמִ י  ְרּתִ א־ָעַב֥ לֹֽ ִני  יָת֑ ִצּוִ ר  ֣ ֲאׁשֶ ׇכל־ִמְצָוְתָך֖  ּכְ

ּנּו֙  ִמּמֶ֨ י  ְרּתִ א־ִבַע֤ ְולֹֽ ּנּו  ִמּמֶ֗ י  ְבֹאִנ֜ י  ְלּתִ א־ָאַכ֨ י׃ יד לֹֽ ְחּתִ ָכֽ ׁשָ

י  ֱאלָֹה֔ ה  ְיֹהָו֣ קֹול֙  ּבְ י  ְעּתִ ַמ֗ ׁשָ ת  ְלֵמ֑ ּנּו  ֖ ִמּמֶ י  ּתִ א־ָנַת֥ ְולֹֽ א  ָטֵמ֔ ּבְ

ָך֜ ִמן־ ֨עֹון ׇקְדׁשְ ִקיָפ֩ה ִמּמְ ִני׃ טו ַהׁשְ יָתֽ ר ִצּוִ ֥ ל ֲאׁשֶ ֹכ֖ יִתי ּכְ ָעׂשִ֕

ר  ֥ ֲאׁשֶ ה  ֲאָדָמ֔ ָהֽ ְוֵא֙ת  ל  ָרֵא֔ ֶאת־ִיׂשְ ָך֙  ת־ַעּמְ ֶאֽ ְך  ּוָבֵר֤ ִים  ַמ֗ ָ ַהּשׁ

ׁש׃ ת ָחָל֖ב ּוְדָבֽ ֶרץ ָזַב֥ ינּו ֶא֛ ֲאֹבֵת֔ ֙ ַלֽ ְעּתָ ּבַ֨ ר ִנׁשְ ֤ ֲאׁשֶ ֽ נּו ּכַ ה ָל֑ ּתָ ָנַת֖

ם י ב צ נ

יֶכ֣ם  אׁשֵ ֵהיֶכ֑ם ָרֽ ה ֱאלֹֽ ְיֹהָו֣ ם ִלְפֵנ֖י  ֶכ֔ ּלְ ּכֻ ים ַהּיֹו֙ם  ִב֤ ִנּצָ ם  ט ַאּתֶ֨

ם  ֶכ֣ י ַטּפְ ל׃  ָרֵאֽ ִיׂשְ יׁש  ִא֥ ל  ּכֹ֖ ם  ְטֵריֶכ֔ ְוׁשֹ֣ ִזְקֵניֶכ֙ם  ם  ְבֵטיֶכ֗ ׁשִ

ב  ׁשֵֹא֥ ד  ַע֖ יָך  ֵעֶצ֔ ב  ֹחֵט֣ ֵמֽ ֲחֶנ֑יָך  ַמֽ ֶרב  ֶק֣ ּבְ ר  ֖ ֲאׁשֶ ְרָך֔  ְוֵג֣ ם  יֶכ֔ ְנׁשֵ

֙ר  ֲאׁשֶ ָל֑תֹו  ּוְבָאֽ ֱאלֶֹה֖יָך  ה  ְיֹהָו֥ ית  ְבִר֛ ּבִ יא ְלׇעְבְרָך֗  יָך׃  ֵמיֶמֽ

ים־ ָהִקֽ ַען  ֹום׃ לוי יב ְלַמ֣ ַהּיֽ ָך֖  ִעּמְ ת  ּכֵֹר֥ יָך  ֱאלֶֹה֔ ה  ְיֹהָו֣

ר  ֖ ֲאׁשֶ ּכַ ים  אלִֹה֔ ֵלֽ ָך֙  ְהֶיה־ּלְ ִיֽ ְו֤הּוא  ם  ְלָע֗ ֜לֹו  ֹום ׀  ַהּי֨ ֹאְתָך֩ 

ק  ְלִיְצָח֖ ם  ְלַאְבָרָה֥ יָך  ֲאֹבֶת֔ ַלֽ ֙ע  ּבַ ִנׁשְ ר  ֤ ְוַכֲאׁשֶ ְך  ר־ָל֑ ּבֶ ּדִ

ית  ִר֣ ֶאת־ַהּבְ ּכֵֹר֙ת  י  ֹנִכ֗ ָאֽ ֶכ֑ם  ְלַבּדְ ֶכ֖ם  ִאּתְ א  יג ְולֹ֥ ב׃  ְלַיֲעֹקֽ ּוֽ

נּו֙  ִעּמָ֨ ה  ּפֹ֗ ֜נֹו  ֶיׁשְ ר  ֩י ֶאת־ֲאׁשֶ֨ יד ּכִ את׃  ַהּזֹֽ ָאָל֖ה  ְוֶאת־ָהֽ את  ַהּזֹ֔

נּו  ֥ ה ִעּמָ ר ֵאיֶנּ֛נּו ּפֹ֖ ֥ ת ֲאׁשֶ ינּו ְוֵא֨ ה ֱאלֵֹה֑ ֹום ִלְפֵנ֖י ְיֹהָו֣ ד ַהּי֔ ֹעֵמ֣

ֶרץ  ֶא֣ ְבנּו ּבְ ֖ ר־ָיׁשַ ת ֲאׁשֶ ם ֵא֥ ם ְיַדְעּתֶ֔ ֣ י־ַאּתֶ ֽ ֹום׃ ישראל טו ּכִ ַהּיֽ

ם׃  ֽ ֲעַבְרּתֶ ר  ֥ ֲאׁשֶ ַהּגֹוִי֖ם  ֶרב  ֶק֥ ּבְ ְרנּו  ר־ָעַב֛ ֲאׁשֶ ת  ְוֵא֧ ִים  ִמְצָר֑

ֶסף ְוָזָה֖ב  ֥ ֶבן ּכֶ ץ ָוֶא֔ ם ֵע֣ ֵליֶה֑ ֽ ּלֻ ם ְוֵא֖ת ּגִ ּוֵציֶה֔ ּק֣ ְראּו֙ ֶאת־ׁשִ טז ַוּתִ

ה  ָח֣ ּפָ ִמׁשְ ֧אֹו  ה  ָ֞ ֽאֹו־ִאּשׁ יׁש  ִא֣ ם  ֶכ֠ ּבָ֠ ן־ֵיׁ֣ש  יז ּפֶ ם׃  ֶהֽ ִעּמָ ר  ֥ ֲאׁשֶ

ֶכת  ינּו ָלֶל֣ ה ֱאלֵֹה֔ ֩ר ְלָב֨בֹו ֹפֶנ֤ה ַהּיֹו֙ם ֵמִע֙ם ְיֹהָו֣ ֶבט ֲאׁשֶ אֹו־ׁשֵ֗

אׁש  ה רֹ֖ ֶרׁש ּפֶֹר֥ ם ׁשֹ֛ ֶכ֗ ן־ֵיׁ֣ש ּבָ ם ּפֶ ם ָהֵה֑ ד ֶאת־ֱאלֵֹה֖י ַהּגֹוִי֣ ַלֲעֹב֔

ְך  ֵר֨ את ְוִהְתּבָ ה ַהּזֹ֗ ָאָל֜ י ָהֽ ְבֵר֨ ְמעֹו֩ ֶאת־ּדִ ׁשׇ ה ּבְ ֲעָנֽה׃ יח ְוָהָי֡ ְוַלֽ
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ַען  ְך ְלַמ֛ י ֵאֵל֑ ֖ ִר֥רּות ִלּבִ ׁשְ י ּבִ ֛ י ּכִ ְהֶיה־ּלִ֔ ֣לֹום ִיֽ ְלָב֤בֹו ֵלאֹמ֙ר ׁשָ ּבִ

י  ֣ ּכִ לֹו֒  ַחֽ  ְסלֹ֣ ְיֹהָו֮ה  ה  א־יֹאֶב֣ יט לֹֽ ה׃  ֵמָאֽ ָרָו֖ה ֶאת־ַהּצְ ָהֽ ְס֥פֹות 

ל־ ּכׇ ּבֹו֙  ְבָצה  ְוָר֤ ַה֔הּוא  יׁש  ִא֣ ּבָ ְוִקְנָאתֹו֙  ה  ן ַאף־ְיֹהָו֤ ֶיְעׁשַ֨ ז  ָא֠

ַחת  ֖ ֔מֹו ִמּתַ ה ְיֹהָו֙ה ֶאת־ׁשְ ֑ה ּוָמָח֤ ֶפר ַהּזֶ ֣ ּסֵ תּוָב֖ה ּבַ ה ַהּכְ ָאָל֔ ָה֣

ֹכל֙  ל ּכְ ָרֵא֑ י ִיׂשְ ְבֵט֣ ל ׁשִ ה ִמּכֹ֖ י֤לֹו ְיֹהָו֙ה ְלָרָע֔ ִים׃ כ ְוִהְבּדִ ָמֽ ָ ַהּשׁ

ֹור  ר ַהּד֣ ֽה׃ כא ְוָאַמ֞ ה ַהּזֶ ֶפר ַהּתֹוָר֖ ֵס֥ ה ּבְ תּוָב֕ ית ַהּכְ ִר֔ ָא֣לֹות ַהּבְ

א  ר ָיֹב֖ ֥ י ֲאׁשֶ ְכִר֔ ּנׇ ם ְוַה֨ ֲחֵריֶכ֔ ר ָי֨קּומּו֙ ֵמַא֣ ֤ ֵניֶכ֙ם ֲאׁשֶ ֲח֗רֹון ּבְ ָהַאֽ

יָה  ֲחֻלֶא֔ ֣ ֶרץ ַהִהו֙א ְוֶאת־ּתַ ֹות ָהָא֤ ָר֠אּו ֶאת־ַמּכ֞ ה ְו֠ ֶרץ ְרחֹוָק֑ ֵמֶא֣

ׇכל־ַאְרָצּה֒  ה  ֵרָפ֣ ׂשְ ָוֶמַל֮ח  ית  ְפִר֣ ּגׇ כב  ּה׃  ֽ ּבָ ְיֹהָו֖ה  ה  ֥ ר־ִחּלָ ֲאׁשֶ

ת  ַכ֞ ַמְהּפֵ ֽ ּכְ ב  ׂשֶ ל־ֵע֑ ּכׇ ָבּ֖ה  ה  א־ַיֲעֶל֥ ְולֹֽ ַח  א ַתְצִמ֔ ְולֹ֣ ַר֙ע  ִתּזָ א  לֹ֤

ה  ְך ְיֹהָו֔ ֙ר ָהַפ֣ ה )וצביים( ]ּוְצבֹוִים[ ֲאׁשֶ ֲעֹמָר֙ה ַאְדָמ֣ ַוֽ ם  ְסֹד֤

ְיֹהָו֛ה  ה  ֧ ָעׂשָ ה  ַעל־ֶמ֨ ם  ל־ַהּגֹוִי֔ ּכׇ ְמרּו֙  כג ְוָאֽ ֲחָמֽתֹו׃  ּוַבֽ ֹו  ַאּפ֖ ּבְ

ְמ֔רּו֚ ַעל  ֽה׃ כד ְוָא֣ ֖דֹול ַהּזֶ ף ַהּגָ י ָהַא֥ ִר֛ ה ח� את ֶמ֥ ֶרץ ַהּזֹ֑ ָ֖כה ָלָא֣ ּכָ

ם  ת ִעּמָ֔ ַר֣ ֙ר ּכָ ם ֲאׁשֶ י ֲאֹבָת֑ ית ְיֹהָו֖ה ֱאלֵֹה֣ ִר֥ ְז֔בּו ֶאת־ּבְ ר ָעֽ ֣ ֲאׁשֶ

ים  ֱאלִֹה֣ ַעְבדּו֙  ֽ ַוּיַ ְֽל֗כּו  כה ַוּיֵ ִים׃  ִמְצָרֽ ֶרץ  ֵמֶא֥ ם  ֹאָת֖ הֹוִצי֥אֹו  ּבְ

א ָחַל֖ק  א־ְיָד֔עּום ְולֹ֥ ר לֹֽ ֣ ם ֱאלִֹהי֙ם ֲאׁשֶ ּו ָלֶה֑ ֲחּו֖ ּתַ ׁשְ ֽ ים ַוּיִ ֲאֵחִר֔

ֶאת־ יָה֙  ָעֶל֨ יא  ְלָהִב֤ וא  ַהִה֑ ֶרץ  ָא֣ ּבָ ְיֹהָו֖ה  ף  ַחר־ַא֥ ֽ ַוּיִ כו  ם׃  ָלֶהֽ

ל  ֵמַע֣ ְיֹהָו֙ה  ם  ֤ ׁשֵ ּתְ כז ַוּיִ ֽה׃  ַהּזֶ ֶפר  ֥ ּסֵ ּבַ תּוָב֖ה  ַהּכְ ה  ָלָל֔ ל־ַהּקְ ּכׇ

ֶרץ  ֶאל־ֶא֥ ִלֵכ֛ם  ׁשְ ַוּיַ ֑דֹול  ּגָ ֶצף  ּוְבֶק֣ ה  ּוְבֵחָמ֖ ף  ַא֥ ּבְ ם  ַאְדָמָת֔

ׄנּוׄ  ת ָל֤ׄ ְגלֹ֞ ינּו ְוַהּנִ יהָו֖ה ֱאלֵֹה֑ ת ַלֽ רֹ֔ ְסּתָ ּנִ ֽה׃ כח ַה֨ ֹום ַהּזֶ ּי֥ ֶרת ּכַ ַאֶח֖

את׃ ה ַהּזֹֽ י ַהּתֹוָר֥ ְבֵר֖ ל־ּדִ ֹות ֶאת־ּכׇ ֲעׂש֕ ם ַלֽ ד־עֹוָל֔ ׄיׄנּו֙ׄ ַעׄ ֵנ֙ׄ ָבׄ ְלׄ ּוׄ

ך ל י ו

ל׃  ָרֵאֽ ל־ִיׂשְ ֶאל־ּכׇ ה  ּלֶ ָהֵא֖ ים  ָבִר֥ ֶאת־ַהּדְ ֛ר  ַוְיַדּבֵ ה  ֑ ֹמׁשֶ ֶ֖לְך  א ַוּיֵ

א־ לֹֽ ֹום  ַהּי֔ ֹנִכ֙י  ָאֽ ָנ֤ה  ׁשָ ים  ִר֨ ְוֶעׂשְ ן־ֵמָא֩ה  ּבֶ ם  ֲאֵלֶה֗ אֶמר  ב ַוּיֹ֣

ר ֶאת־ ַתֲעֹב֖ א  י לֹ֥ ֵאַל֔ ר  ָאַמ֣ יהָו֙ה  ַוֽ ְוָל֑בֹוא  את  ָלֵצ֣ ֖עֹוד  ל  אּוַכ֥

יד  ִמ֞ יָך ֽהּוא־ַיׁשְ ר ְלָפֶנ֗ יָך ֣הּוא ׀ ֹעֵב֣ ה ֱאלֶֹה֜ ֽה׃ ג ְיֹהָו֨ ן ַהּזֶ ֥ ְרּדֵ ַהּיַ

דברים לא 



ת ו פרשי

671

ה ר ו ת ה ת  א י ר ק

ר  ֹעֵב֣ ֚הּוא  ַע  ְיהֹוׁשֻ֗ ם  ֑ ּתָ יִרׁשְ ִוֽ ָפֶנ֖יָך  ִמּלְ ה  ָהֵאּ֛לֶ ם  ֶאת־ַהּגֹוִי֥

ר  ֣ ֲאׁשֶ ם ּכַ ה ְיֹהָו֙ה ָלֶה֔ ֤ ה׃ לוי ד ְוָעׂשָ ר ְיֹהָוֽ ֥ ּבֶ ר ּדִ ֖ ֲאׁשֶ יָך ּכַ ְלָפֶנ֔

יד  ִמ֖ ר ִהׁשְ ֥ ם ֲאׁשֶ י ּוְלַאְרָצ֑ ֱאֹמִר֖ י ָהֽ ה ְלִסי֥חֹון ּוְל֛עֹוג ַמְלֵכ֥ ָעׂשָ֗

ה  ְצָו֔ ל־ַהּמִ ָכ֙ ּכְ ם  ָלֶה֔ ם  יֶת֣ ֲעׂשִ ַוֽ ִלְפֵניֶכ֑ם  ְיֹהָו֖ה  ה ּוְנָתָנ֥ם  ם׃  ֹאָתֽ

ַעְר֖צּו  ֽ יְר֥אּו ְוַאל־ּתַ ֽ יִתי ֶאְתֶכֽם׃ ו ִחְז֣קּו ְוִאְמ֔צּו ַאל־ּתִ ֖ ר ִצּוִ ֥ ֲאׁשֶ

א  ָך֖ ְולֹ֥ א ַיְרּפְ ְך לֹ֥ ְך ִעּמָ֔ יָך ֚הּוא ַהֹהֵל֣ ה ֱאלֶֹה֗ י ׀ ְיֹהָו֣ ֣ ם ּכִ ֵניֶה֑ ִמּפְ

יו  ֵאָל֜ אֶמר  ַוּיֹ֨ ַע  יהֹוׁשֻ֗ ִלֽ ה  ֹמׁשֶ֜ א  ְקָר֨ ז ַוּיִ ׃ ישראל פ  ּךָ ַעְזֶבֽ ַיֽ

ה  ֔ ם ַהּזֶ בֹו֙א ֶאת־ָהָע֣ ה ּתָ י ַאּתָ֗ ֣ ֱאָמ֒ץ ּכִ ָרֵא֮ל ֲחַז֣ק ֶוֽ ְלֵעיֵנ֣י ׇכל־ִיׂשְ

ה  ֖ ְוַאּתָ ם  ָלֶה֑ ת  ָלֵת֣ ם  ֲאבָֹת֖ ַלֽ ְיֹהָו֛ה  ע  ֧ ּבַ ִנׁשְ ר  ֲאׁשֶ֨ ֶרץ  ֶאל־ָהָא֕

ְהֶי֣ה  ִיֽ הּוא  יָך  ְלָפֶנ֗ ְך  ֹהֵל֣ ַהֽ ֣הּוא ׀  ה  יהָו֞ ח ַוֽ ם׃  אֹוָתֽ ה  ּנָ ְנִחיֶל֥ ּתַ

ב  ְכּתֹ֣ ט ַוּיִ ת׃  ֵתָחֽ א  ְולֹ֥ א  ִתיָר֖ א  לֹ֥ ּךָ  ַעְזֶב֑ ַיֽ א  ְולֹ֣ ָך֖  ַיְרּפְ א  לֹ֥ ְך  ִעּמָ֔

י  ֵלִו֔ ֵנ֣י  ּבְ ֲהִני֙ם  ֶאל־ַהּכֹֽ ּה  ָנ֗ ּתְ ּיִ ַוֽ ַהּזֹא֒ת  ה  ֶאת־ַהּתֹוָר֣ ֮ה  ֹמׁשֶ

ו  ל׃ י ַוְיַצ֥ ָרֵאֽ ל־ִזְקֵנ֖י ִיׂשְ ית ְיֹהָו֑ה ְוֶאל־ּכׇ ִר֣ ים ֶאת־ֲא֖רֹון ּבְ ִא֔ ׂשְ ַהּנֹ֣

֖ה  ִמּטָ ְ ַנ֥ת ַהּשׁ ד ׁשְ ֹמֵע֛ ים ּבְ ִנ֗ ַבע ׁשָ ֣ ץ ׀ ׁשֶ ֣ ר ִמּקֵ ם ֵלאֹמ֑ ֖ה אֹוָת֣ ֹמׁשֶ

ה  ְיֹהָו֣ ֵנ֙י  ֶאת־ּפְ ָראֹו֙ת  ֵלֽ ל  ָרֵא֗ ׇכל־ִיׂשְ ֣בֹוא  יא ּבְ ֹות׃  ּכֽ ַהּסֻ ג  ַח֥ ּבְ

ֶנֶ֥גד  את  ַהּזֹ֛ ה  ֶאת־ַהּתֹוָר֥ א  ְקָר֞ ּתִ ר  ִיְבָח֑ ר  ֣ ֲאׁשֶ ֖קֹום  ּמָ ּבַ יָך  ֱאלֶֹה֔

י֙ם  ׁשִ ים ְוַהּנָ ֤ ֲאָנׁשִ ם ָהֽ ל ֶאת־ָהָע֗ ם׃ יב ַהְקֵה֣ ׇאְזֵניֶהֽ ָרֵא֖ל ּבְ ל־ִיׂשְ ּכׇ

ִיְלְמ֗דּו  ַען  ּוְלַמ֣ ְמ֜עּו  ִיׁשְ ַען  ְלַמ֨ יָך  ָעֶר֑ ׁשְ ּבִ ר  ֣ ֲאׁשֶ ְרָך֖  ְוֵגֽ ף  ֔ ְוַהּטַ

י  ְבֵר֖ ל־ּדִ ֶאת־ּכׇ ֹות  ַלֲעׂש֔ ְמ֣רּו  ֽ ְוׁשָ ם  ֵהיֶכ֔ ֱאלֹֽ ה  ֶאת־ְיֹהָו֣ ְראּו֙  ְוָיֽ

ְמ֔דּו  ְוָל֣ ְמעּו֙  ִיׁשְ ְד֗עּו  לֹא־ָיֽ ר  ֣ ֲאׁשֶ ם  יג ּוְבֵניֶה֞ את׃  ַהּזֹֽ ה  ַהּתֹוָר֥

י֙ם ַעל־ ם ַחּיִ ֤ ר ַאּתֶ ים ֲאׁשֶ֨ ִמ֗ ל־ַהּיָ ֵהיֶכ֑ם ּכׇ ה ֱאלֹֽ ְלִיְרָא֖ה ֶאת־ְיֹהָו֣

ּה׃  ֽ ּתָ ה ְלִרׁשְ ּמָ ֖ ן ׁשָ ֛ ְרּדֵ ים ֶאת־ַהּיַ ְבִר֧ ם ֹעֽ ר ַאּתֶ֜ ה ֲאׁשֶ֨ ֲאָדָמ֔ ָה֣

ו נ י ז א ה

י׃  ִאְמֵרי־ִפֽ ֶרץ  ָהָא֖ ע  ַמ֥ ְוִתׁשְ ָרה  ֑ ֲאַדּבֵ ַוֽ ִים  ַמ֖ ָ ַהּשׁ ינּו  ֲאִז֥ א ַהֽ

ֲעֵלי־ ם  ִעיִר֣ ׂשְ ּכִ י  ִאְמָרִת֑ ל  ֖ ּטַ ּכַ ֥ל  ּזַ ּתִ י  ִלְקִח֔ ָט֙ר  ּמָ ּכַ ף  ב ַיֲערֹ֤

ָה֥בּו  א  ֶאְקָר֑ ְיֹהָו֖ה  ם  ֥ ׁשֵ י  ֛ ב׃ ג ּכִ ׂשֶ ֲעֵלי־ֵעֽ ים  ְוִכְרִביִב֖ א  ׁשֶ ֶד֔
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ָרָכ֖יו  ׇכל־ּדְ י  ֥ ּכִ ֔לֹו  ע� ֽ ּפָ ים  ִמ֣ ּתָ ינּו׃ לוי ד ַהּצּו֙ר  אלֵֹהֽ ֵלֽ ֶדל  ֹג֖

ת ֛לֹו  ֵח֥ ר ֽהּוא׃ ה ׁשִ ֖ יק ְוָיׁשָ ֥ ֶול ַצּדִ ין ָע֔ ל ֱאמּוָנ֙ה ְוֵא֣ ט ֵא֤ ֑ ּפָ ִמׁשְ

ְגְמלּו־ ּתִ ְלֲיֹהָו֙ה  ל׃ ו ַה  ּוְפַתְלּתֹֽ ׁש  ֖ ִעּקֵ ֹור  ּד֥ ם  מּוָמ֑ ָנ֣יו  ּבָ א  לֹ֖

ָך֖  ׂשְ ָעֽ ָך ֥הּוא  ֶנ֔ ּקָ יָך  א ָחָכ֑ם ֲהלֹוא־הּו֙א ָאִב֣ ם ָנָב֖ל ְולֹ֣ את ַע֥ ֹז֔

ּדֹר־ָו֑דֹר  ֣נֹות  ׁשְ ינּו  ֖ ּבִ ם  עֹוָל֔ ְי֣מֹות  ְיֹכְנֶנָֽך׃ ישראל ז ְזֹכ֙ר  ַוֽ

ֶעְליֹו֙ן  ל  ַהְנֵח֤ ְך׃ ח ּבְ ָלֽ אְמרּו  ְויֹ֥ ְזֵקֶנ֖יָך  ְדָך  ֔ ְוַיּגֵ יָך֙  ָאִב֨ ל  ַא֤ ׁשְ

ֵנ֥י  ּבְ ֖ר  ְלִמְסּפַ ים  ַעּמִ֔ ת  ֻבלֹ֣ ּגְ ֙ב  ַיּצֵ ם  ָאָד֑ ֵנ֣י  ּבְ ַהְפִרי֖דֹו  ּבְ ם  ּגֹוִי֔

הּו֙  ֲחָלֽתֹו׃ י ִיְמָצֵא֨ ֶבל ַנֽ ב ֶח֥ ֲעֹק֖ ֹו ַיֽ ֶלק ְיֹהָֹו֖ה ַעּמ֑ י ֵח֥ ֛ ל׃ ט ּכִ ָרֵאֽ ִיׂשְ

ְנהּו  ֶר֖ הּו ִיּצְ ְנהּו֙ ְי֣בֹוְנֵנ֔ ְבֶב֨ ן ְיֹסֽ ֹמ֑ ל ְיׁשִ הּו ְיֵל֣ ר ּוְבֹת֖ ֶרץ ִמְדּבָ֔ ֶא֣ ּבְ

ׂש  ִיְפרֹ֤ ף  ְיַרֵח֑ ֹוָזָל֖יו  ַעל־ּגֽ ֹו  ִקּנ֔ יר  ָיִע֣ ֙ר  ׁשֶ ֶנ֨ יא ּכְ ֵעיֽנֹו׃  ֹון  ִאיׁש֥ ּכְ

ין  ּנּו ְוֵא֥ ד ַיְנֶח֑ ָד֣ ֵא֖הּו ַעל־ֶאְבָרֽתֹו׃ יב ְיֹהָו֖ה ּבָ הּו ִיּשָׂ ֵח֔ ָנָפי֙ו ִיּקָ ּכְ

ר׃ ל ֵנָכֽ ֹו ֵא֥ ִעּמ֖

ה כ ר ב ה ת  א ז ו

ֵנ֣י  ֶאת־ּבְ ים  ֱאלִֹה֖ ָהֽ יׁש  ִא֥ ֛ה  ֹמׁשֶ ְך  ַר֥ ּבֵ ר  ֲאׁשֶ֨ ה  ָרָכ֗ ַהּבְ את  א ְוֹז֣

ִעי֙ר  ח ִמּשֵׂ ֙א ְוָזַר֤ יַנ֥י ּבָ ה ִמּסִ ר ְיֹהָו֞ ל ִלְפֵנ֖י מֹוֽתֹו׃ ב ַוּיֹאַמ֗ ָרֵא֑ ִיׂשְ

יִמי֕נֹו  ִמֽ ֶדׁש  ֹק֑ ת  ְבֹב֣ ֵמִרֽ ה  ְוָאָת֖ ן  אָר֔ ּפָ ר  ֵמַה֣ יַע֙  הֹוִפ֨ מֹו  ָל֔

ָך  ָיֶד֑ יו ּבְ ֖ ל־ְקֹדׁשָ ים ּכׇ ב ַעּמִ֔ מֹו׃ ג ַ֚אף ֹחֵב֣ ת[ ָלֽ )אׁשדת( ]ֵאׁש ּדָ

ה  ֑ ה־ָל֖נּו ֹמׁשֶ ה ִצּוָ יָך׃ ד ּתֹוָר֥ רֶֹתֽ ּבְ א ִמּדַ ֖ ָך ִיּשָׂ ּו ְלַרְגֶל֔ ּכ֣ ְוֵה֙ם ּתֻ

י  אׁשֵ ֙ף ָר֣ ִהְתַאּסֵ ֶלְך ּבְ ֖רּון ֶמ֑ יׁשֻ י ִבֽ ב׃ ה ַוְיִה֥ ֲעֹקֽ ת ַיֽ ֥ ה ְקִהּלַ ֖ ֽמֹוָרׁשָ

יו  י ְמָת֖ ת ִויִה֥ ן ְוַאל־ָיֹמ֑ י ְראּוֵב֖ ל׃ ו ְיִח֥ ָרֵאֽ י ִיׂשְ ְבֵט֥ ם ַיַ֖חד ׁשִ ָע֔

ה  ְיהּוָד֔ ֣קֹול  ְיֹהָו֙ה  ע  ַמ֤ ׁשְ ַוּיֹאַמ֒ר  יהּוָד֮ה  ִלֽ את  ז ְוֹז֣ ס  ר׃  ֽ ִמְסּפָ

ְהֶיֽה׃ לוי ס  ֽ יו ּתִ ָר֖ ֶזר ִמּצָ ב ֔לֹו ְוֵע֥ ּנּו ָיָדי֙ו ָר֣ ִביֶא֑ ֹו ּתְ ְוֶאל־ַעּמ֖

יתֹו֙  ִנּסִ ר  ֤ ֲאׁשֶ ָך  ֲחִסיֶד֑ יׁש  ְלִא֣ יָך  ְואּוֶר֖ יָך  ֥ ּמֶ ּתֻ ר  ָאַמ֔ י  ח ּוְלֵלִו֣

א  יו ּוְלִאּמֹו֙ לֹ֣ ר ְלָאִב֤ ֹאֵמ֞ ה׃ ט ָהֽ י ְמִריָבֽ ִריֵב֖הּו ַעל־ֵמ֥ ה ּתְ ַמּסָ֔ ּבְ

ְמרּו֙  ֽ ׁשָ י  ֤ ּכִ ע  ָיָד֑ א  לֹ֣ ָנ֭ו  ְוֶאת־ּבָ יר  ִהּכִ֔ א  לֹ֣ ְוֶאת־ֶאָחי֙ו  יו  ְרִאיִת֔

ְתָך֖  ְותֹוָרֽ ב  ֲעֹק֔ ְלַיֽ יָך֙  ֶט֨ ּפָ ִמׁשְ י יֹו֤רּו  רּו׃  ִיְנֹצֽ יְתָך֖  ּוְבִרֽ ָך  ִאְמָרֶת֔

ְך  ֵר֤ ָך׃ יא ּבָ ֶחֽ ל־ִמְזּבְ יל ַעֽ ָך ְוָכִל֖ ַאּפֶ֔ ימּו ְקטֹוָר֙ה ּבְ ֤ ל ָיׂשִ ָרֵא֑ ְלִיׂשְ
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ש ד ו ח ש  א ר ל

יו  ְנָא֖ יו ּוְמׂשַ ץ ׇמְתַנִ֧ים ָקָמ֛ ה ְמַח֨ ְרֶצ֑ יו ּתִ ַעל ָיָד֖ ְיֹהָו֙ה ֵחי֔לֹו ּוֹפ֥

ָלֶבַ֖טח  ן  ּכֹ֥ ִיׁשְ ה  ְיֹהָו֔ יד  ְיִד֣ ר  ָאַמ֔ ן  יב ְלִבְנָיִמ֣ ס  ִמן־ְיקּוֽמּון׃ 

ן׃ ישראל ס  ֵכֽ ׁשָ ֵתיָפ֖יו  ּכְ ין  ּוֵב֥ ֹום  ל־ַהּי֔ ּכׇ ָעָלי֙ו  ף  ֹחֵפ֤ יו  ָעָל֑

ל  ֔ ִמּטָ ִי֙ם  ַמ֨ ׁשָ ֶגד  ֤ ִמּמֶ ַאְר֑צֹו  ְיֹהָו֖ה  ֶכת  ְמֹבֶר֥ ר  ָאַמ֔ ף  ּוְליֹוֵס֣ יג 

ֶגד  ֖ ּוִמּמֶ ֶמׁש  ֑ ׁשָ ת  בּוֹא֣ ּתְ ֶגד  ֖ ּוִמּמֶ יד  ַחת׃  ֽ ּתָ ֶצת  רֶֹב֥ ֖הֹום  ּוִמּתְ

ם׃  ְב֥עֹות עֹוָלֽ ֶגד ּגִ ֖ ֶדם ּוִמּמֶ אׁש ַהְרֵרי־ֶק֑ ים׃ טו ּוֵמרֹ֖ ֶרׁש ְיָרִחֽ ֥ ּגֶ

אׁש  ֨בֹואָת֙ה ְלרֹ֣ ְכִנ֖י ְסֶנ֑ה ּתָ ּה ּוְר֥צֹון ׁשֹֽ ֶ֚אֶרץ ּוְמלָֹא֔ ֶגד  טז ּוִמּמֶ֗

ְוַקְרֵנ֤י  ֗לֹו  ר  ָהָד֣ ׁשֹו֜רֹו  ֨כֹור  יז ּבְ יו׃  ֶאָחֽ יר  ְנִז֥ ד  ּוְלׇקְדֹק֖ ף  יֹוֵס֔

ֶרץ ְוֵה֙ם ִרְב֣בֹות  ו ַאְפֵסי־ָא֑ ֖ ֥ח ַיְחּדָ ים ְיַנּגַ ֛ ם ַעּמִ ֶה֗ יו ּבָ ְרֵא֙ם ַקְרָנ֔

ה׃ ֽ ֶ י ְמַנּשׁ ִים ְוֵה֖ם ַאְלֵפ֥ ֶאְפַר֔

ש ד ו ח ש  א ר ל ה  ר ו ת ה ת  א י ר ק ר  ד ס

מפסוק  וקוראים  חוזרים  ללוי  תמיד”.  ”ֹעלה  עד  פסוקים,  שלושה  קוראים  לכהן 

עד  תמיד”  ”עלת  מן  ממשיכים  לשלישי  ההין”.  ”רביעית  עד  להם”  ”ואמרת 

)בתוך  טבת  בר”ח  הפרשה.  סוף  עד  חדשיכם”  ”ובראשי  מן  לרביעי  ”ונסכה”. 

חנוכה( מוציאים שני ספרי תורה. בספר הראשון קוראים לשלושה עולים בפרשת 

השני  בספר  קוראים  ולרביעי  מ’ובראשי’(,  ולשלישי  תמיד’  מ’עולת  )ללוי  ר”ח 

’ביום השישי נשיא’ וביום השני של ר”ח ’ביום השביעי נשיא’ )עמ’  734(.

ל  ָרֵא֔ ִיְשׂ ֵנ֣י  ֶאת־ְבּ ו  ַצ֚ ר׃ ב  אֹמֽ ֵלּ ה  ֥ ֶאל־ֹמֶשׁ ְיֹהָו֖ה  ר  ֥ ַוְיַדֵבּ א 

י  יֹחִח֔ ִנֽ יַח  ֵר֚ י  ֗ ׁ ְלִאַשּ י  ַלְחִמ֜ י  ִנ֨ ֶאת־ׇקְרָבּ ם  ֲאֵלֶה֑  ֖ ְוָאַמְרָתּ

ה  ֔ ׁ ִאֶשּ ָהֽ ה  ֶז֚ ם  ָלֶה֔  ֣ ַמְרָתּ ְוָאֽ ג  ֽמֹוֲעֽדֹו׃  ְבּ י  ִל֖ יב  ְלַהְקִר֥ ְמ֕רּו  ְשׁ ִתּ

ִים  ַנ֥ ְשׁ ם  ְתִמיִמ֛ ה  נָ֧ ֵנֽי־ָשׁ ְבּ ים  ָבִשׂ֨ ְכּ ה  ַליהָו֑ יבּו  ְקִר֖ ַתּ ר  ֥ ֲאֶשׁ

ה  ֣ ֲעֶשׂ ֽ ד ַתּ ֶבׂש ֶאָח֖ ֥ יד׃ עד כאן לכהן ד ֶאת־ַהֶכּ ה ָתִמֽ ֹום ֹעָל֥ ַלּי֖

ית  יִר֧ ִים׃ ה ַוֲעִשׂ ֽ ַעְרָבּ ין ָהֽ ֥ ה ֵבּ ֖ ֲעֶשׂ ֽ י ַתּ ִנ֔ ׁ ֶבׂש ַהֵשּ ֣ ֶקר ְוֵא֙ת ַהֶכּ ַבֹבּ֑

ין׃ ַהִהֽ ת  ְרִביִע֥ ית  ִת֖ ָכּ ֶמן  ֥ ֶשׁ ְבּ לּוָל֛ה  ְבּ ה  ֶלת ְלִמְנָח֑ ֹס֖ ָהֵאיָפ֛ה 

ה  ֖ ׁ ַח ִאֶשּ יַח ִניֹח֔ י ְלֵר֣ ר ִסיַנ֔ ַה֣ ָי֙ה ְבּ ֲעֻשׂ יד ָהֽ ִמ֑ ישראל ו ֹעַל֖ת ָתּ

ְך  ֛ ַהֵסּ ֶדׁש  ֹקּ֗ ַבּ ד  ֶאָח֑ ָהֽ ֶ֖בׂש  ַלֶכּ ין  ַהִה֔ ת  ְרִביִע֣ ז  ְוִנְסּכֹו֙  ה׃  יהָוֽ ַלֽ

ִים  ֑ ַעְרָבּ ין ָהֽ ֣ ה ֵבּ ֖ ֲעֶשׂ ֽ י ַתּ ִנ֔ ׁ ֶבׂש ַהֵשּ ֣ ה׃ ח ְוֵא֙ת ַהֶכּ ָכ֖ר ַליהָוֽ ֶנֶ֥סְך ֵשׁ

ה׃ פ ט  יהָוֽ ַח ַלֽ יַח ִניֹח֖ ֛ה ֵר֥ ׁ ה ִאֵשּ ֲעֶשׂ֔ ֶקר ּוְכִנְסּכֹו֙ ַתּ ת ַהֹבּ֤ ִמְנַח֨ ְכּ

במדבר כח
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ים  רִֹנ֗ ֵנ֣י ֶעְשׂ ם ּוְשׁ ִמיִמ֑ ָנ֖ה ְתּ ֵנֽי־ָשׁ ים ְבּ ֵנֽי־ְכָבִשׂ֥ ת ְשׁ ָבּ֔ ׁ ּוְביֹו֙ם ַהַשּ

ֹו  ּת֑ ַבּ ַשׁ ְבּ ת  ֖ ַבּ ַשׁ ת  ֹעַל֥ י  ֹו׃  ְוִנְסּכֽ ֶמן  ֖ ׁ ַבֶשּ ה  לּוָל֥ ְבּ ִמְנָח֛ה  ֶלת  ֹס֧

ם  יֶכ֔ ׇחְדֵשׁ ֙י  ּוְבָראֵשׁ פ רביעי יא  ּה׃  ְוִנְסָכּֽ יד  ִמ֖ ַהָתּ ת  ַעל־ֹעַל֥

ד  ֶאָח֔ ִיל  ְוַא֣ ִי֙ם  ַנ֙ ְשׁ ר  ֵנֽי־ָבָק֤ ְבּ ים  ִר֨ ָפּ ה  יהָו֑ ַלֽ ֹעָל֖ה  יבּו  ְקִר֥ ַתּ

ים  רִֹנ֗ ֶעְשׂ ה  ֣ לָֹשׁ ּוְשׁ ם׃ יב  ִמיִמֽ ְתּ ה  ְבָע֖ ִשׁ ָנ֛ה  ֵנֽי־ָשׁ ְבּ ים  ָבִשׂ֧ ְכּ

ֶלת  ים ֹס֤ רִֹנ֗ ֵנ֣י ֶעְשׂ ד ּוְשׁ ֶאָח֑ ר ָהֽ ֖ ֶמן ַלָפּ ֔ ׁ ה ַבֶשּ לּוָל֣ ֶלת ִמְנָח֙ה ְבּ ֹס֤

ֶלת  ֗רֹון ֹס֤ ׂ ן ִעָשּ רֹ֣ ׂ ד׃ יג ְוִעָשּ ֶאָחֽ ִיל ָהֽ ֶמן ָלַא֖ ֔ ׁ ה ַבֶשּ לּוָל֣ ִמְנָח֙ה ְבּ

ה  ֖ ׁ ַח ִאֶשּ יַח ִניֹח֔ ד ֹעָל֙ה ֵר֣ ֶאָח֑ ֶ֖בׂש ָהֽ ֶמן ַלֶכּ ֔ ׁ ה ַבֶשּ לּוָל֣ ִמְנָח֙ה ְבּ

ין  ַהִה֣ ת  ֧ ִליִשׁ ּוְשׁ ר  ֜ ַלָפּ ה  ְהֶי֨ ִיֽ י ַהִהי֩ן  ֲחִצ֣ ם  יֶה֗ ְוִנְסֵכּ יד  ה׃  ַליהָוֽ

ֹו  ׇחְדׁש֔ ְבּ ֹחֶ֙דׁש֙  ת  ֹעַל֥ את  ֹז֣ ִין  ָי֑ ֶ֖בׂש  ַלֶכּ ין  ַהִה֛ ת  ּוְרִביִע֥ ִיל  ָלַא֗

ה ַעל־ יהָו֑ את ַלֽ ֖ ים ֶאָח֛ד ְלַחָטּ יר ִעִזּ֥ ִע֨ ָנֽה׃ טו ּוְשׂ ׁ י ַהָשּ ֖ ְלׇחְדֵשׁ

ֹו׃ ס ה ְוִנְסּכֽ ֖ יד ֵיָֽעֶשׂ ִמ֛ ת ַהָתּ ֹעַל֧

 סדר קריאת התורה לתענית ציבור
המנהג לומר את המשפטים המודגשים קודם הקהל בקול רם ואח”כ הקורא.

ְיֹהָו֙ה  ה  ָלָמ֤ אֶמר  ַוּיֹ֗ יו  ֱאלָֹה֑ ה  ְיֹהָו֣ ֵנ֖י  ֶאת־ּפְ ה  ֹמׁשֶ֔ ל  יא ַוְיַח֣

ַח  ֹכ֥ ּבְ ִים  ִמְצַר֔ ֶרץ  ֵמֶא֣ אָת֙  הֹוֵצ֨ ר  ֤ ֲאׁשֶ ָך  ַעּמֶ֔ ּבְ ָך֙  ַאּפְ ה  ֶיֱחֶר֤

ה  ָרָע֤ ּבְ ר  ֵלאֹמ֗ ִים  ִמְצַר֜ אְמ֨רּו  יֹֽ ֩ה  יב ָלּמָ֩ ה׃  ֲחָזָקֽ ּוְבָי֥ד  ֖דֹול  ּגָ

ה  ֲאָדָמ֑ ָהֽ ֵנ֣י  ּפְ ל  ֵמַע֖ ם  ְלַכּלָֹת֔ ּו֨ ים  ָהִר֔ ֽ ּבֶ ֹאָת֙ם  ג  ֲהרֹ֤ ַלֽ ֽהֹוִציָא֙ם 

ר  יג ְזֹכ֡ ָך׃  ֽ ְלַעּמֶ ה  ָרָע֖ ַעלŒָהֽ ם  ֵח֥ ְוִהּנָ ָך  ֔ ַאּפֶ ֵמֲח֣רֹון  ׁ֤שּוב 

ְך֒  ְעּתָ ָלֶה֮ם ּבָ ֣ ּבַ ר ִנׁשְ יָך ֲאׁשֶ֨ ל ֲעָבֶד֗ ָרֵא֜ ק ּוְלִיׂשְ ְלַאְבָרָה֩ם ְלִיְצָח֨

ְוׇכל־ ִים  ָמ֑ ָ ַהּשׁ ֽכֹוְכֵב֖י  ּכְ ם  ת־ַזְרֲעֶכ֔ ֶאֽ ֙ה  ַאְרּבֶ ם  ֲאֵלֶה֔ ר  ֣ ַדּבֵ ַוּתְ

ם׃  ְלֹעָלֽ ֲח֖לּו  ְוָנֽ ם  ְלַזְרֲעֶכ֔ ֙ן  ֶאּתֵ י  ְרּתִ ָאַמ֗ ר  ֣ ֲאׁשֶ את  ַהּזֹ֜ ֶרץ  ָהָא֨

ֹו׃ לוי  ֹות ְלַעּמֽ ֲעׂש֥ ֖ר ַלֽ ּבֶ ר ּדִ ֥ ה ֲאׁשֶ ָרָע֔ ה ַעל־ָה֣ ֶ֖חם ְיֹהָו֑ ּנָ יד ַוּיִ

ֲאָבִנ֖ים  ת  ֵנֽי־ֻלֹח֥ ׁשְ ׇסל־ְלָך֛  ּפְ ה  ֶאל־ֹמׁשֶ֔ ְיֹהָו֙ה  אֶמר  א ַוּיֹ֤

ר ָה֛יּו ַעל־ ֥ ים ֲאׁשֶ ָבִר֔ ת־ַהּדְ ת ֶא֙ ֹח֔ ֙י ַעל־ַהּלֻ ַתְבּתִ ִראׁשִֹנ֑ים ְוָכֽ ּכָ

יָת  ֶקר ְוָעִל֤ ְהֵי֥ה ָנ֖כֹון ַלּבֹ֑ ׃ ב ֶוֽ ְרּתָ ֽ ּבַ ר ׁשִ ֥ אׁשִֹנ֖ים ֲאׁשֶ ת ָהִרֽ ֹח֥ ַהּלֻ

ר׃ ג ְוִאיׁש֙  אׁש ָהָהֽ ם ַעל־רֹ֥ ֖ י ׁשָ ֥ ִל֛ ְבּתָ י ְוִנּצַ ר ִסיַנ֔ ֶק֙ר ֶאל־ַה֣ ַבּבֹ֨

שמות לב

שם לד
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אן  ם־ַהּצֹ֤ ּגַ ר  ׇכל־ָהָה֑ ּבְ א  ַאל־ֵיָר֖ יׁש  ְוַגם־ִא֥ ְך  ִעּמָ֔ ה  ֲעֶל֣ א־ַיֽ לֹֽ

ל  ְפֹס֡ ר ַהֽהּוא׃ ישראל ד ַוּיִ ָק֙ר ַאל־ִיְר֔עּו ֶאל־֖מּול ָהָה֥ ְוַהּבָ

ַעל֙  ֨ ַוּיַ ֶק֙ר  ַבּבֹ֨ ה  ֤ ֹמׁשֶ ם  ּכֵ֨ ׁשְ ַוּיַ ים  אׁשִֹנ֗ ִרֽ ּכָ ים  ֲאָבִנ֜ ת  ֵנֽי־ֻלֹח֨ ׁשְ

ת  ֵנ֖י ֻלֹח֥ ָי֔דֹו ׁשְ ח ּבְ ֣ ּקַ ה ְיֹהָו֖ה ֹא֑תֹו ַוּיִ ֥ ֛ר ִצּוָ ֲאׁשֶ ֽ י ּכַ ר ִסיַנ֔ ֶאל־ַה֣

ם  ֖ א ְבׁשֵ ְקָר֥ ם ַוּיִ ֑ ֹו ׁשָ ב ִעּמ֖ ֥ ְתַיּצֵ ן ַוּיִ ָעָנ֔ ֽ ֶרד ְיֹהָו֙ה ּבֶ ֤ ים׃ ה ַוּיֵ ֲאָבִנֽ

ל  ֵא֥ ה  ְיֹהָו֔ ה ׀  ְיֹהָו֣ ְקָר֒א  ַוּיִ ָני֮ו  ַעל־ּפָ ה ׀  ְיֹהָו֥ ר  ֲעֹב֨ ֽ ה׃ ו ַוּיַ ְיֹהָוֽ

ֶס֙ד  ֶח֨ ר  ת׃ ז ֹנֵצ֥ ֱאֶמֽ ֶוֽ ֶסד  ְוַרבŒֶח֥ ִים  ֖ ַאּפַ ֶרְך  ֶא֥ ּון  ְוַחּנ֑ ַר֖חּום 

ד ׀  ּפֵֹק֣ ה  ֔ ְיַנּקֶ א  לֹ֣ ֙ה  ְוַנּקֵ ה  ָא֑ ְוַחּטָ ע  ָוֶפׁ֖שַ ן  ָעֹו֛ א  ֥ ֹנׂשֵ ים  ֲאָלִפ֔ ָלֽ

ְוַעל־ ים  ֖ ׁשִ ּלֵ ַעל־ׁשִ ים  ָבִנ֔ ֵנ֣י  ְוַעל־ּבְ ִני֙ם  ַעל־ּבָ ָא֗בֹות  ן  ֲעֹו֣

אֶמר  חּו׃ ט ַוּיֹ֡ ֽ ּתָ ׁשְ ַוּיִ ְרָצה  ַא֖ ד  ּקֹ֥ ַוּיִ ה  ֑ ֹמׁשֶ ַוְיַמֵה֖ר  ים׃ ח  ִעֽ ִרּבֵ

נּו  ֑ ִקְרּבֵ ּבְ ֲאֹדָנ֖י  ֶלְך־ָנ֥א  ֵיֽ י  ֲאֹדָנ֔ יָך֙  ֵעיֶנ֨ ּבְ ן  ֵח֤ אִתי  ָמָצ֨ ִאם־ָנ֩א 

נּו  אֵת֖ ּוְלַחּטָ ַלֲעֹוֵנ֥נּו   ֛ ַלְחּתָ ְוָסֽ ֔הּוא  ֶר֙ף  ה־ֹע֨ ַעם־ְקׁשֵ י  ֤ ּכִ

ָך֙  ל־ַעּמְ ֽ ּכׇ ֶנֶ֤גד  ִרי֒ת  ּבְ ת  ּכֵֹר֣ ֹנִכ֮י  ָאֽ ֣ה  ִהּנֵ אֶמר  נּו׃ י ַוּיֹ֗ ֽ ּוְנַחְלּתָ

ם  ֶרץ ּוְבׇכל־ַהּגֹוִי֑ א־ִנְבְר֥אּו ְבׇכל־ָהָא֖ ֛ר לֹֽ ת ֲאׁשֶ ה ִנְפָלֹא֔ ֣ ֱעׂשֶ ֶאֽ

י־ ֽ ּכִ ְיֹהָו֙ה  ה  ֤ ֲעׂשֵ ֹו ֶאת־ַמֽ ְבִקְרּב֜ ה  ר־ַאּתָ֨ ֲאׁשֶ ם  ָע֠ ה ׇכל־ָה֠ ְוָרָא֣

ְך׃ ֽ ה ִעּמָ ֥ ר ֲאִנ֖י ֹעׂשֶ ֥ א ֔הּוא ֲאׁשֶ נֹוָר֣

בשחרית שליח ציבור אומר חצי קדיש:

ִכְרעּוֵתּה,  ְבָרא  י  ּדִ ָעְלָמ֘א  ּבְ )אמן(  ֘א,  ַרּבָ ֵמּה  ׁשְ ׁש  ְוִיְתַקּדַ ל  ּדַ ִיְתּגַ

יכֹו֘ן  ַחּיֵ יֵחּה, )אמן( ּבְ ְרָקֵנּה ִויָקֵרב ְמׁשִ ְוַיְמִליְך ַמְלכּוֵתּה ְוַיְצַמח ּפֻ

ָקִריב, ּוִבְזַמן  ֲעָגָלא  ּבַ ָרֵאל,  ִיׂשְ ית  ּבֵ ְדׇכל  י  ּוְבַחּיֵ ּוְביֹוֵמיכֹו֘ן 

ְוִאְמרּו ָאֵמן. )אמן(

֘א. ַמּיָ Ôֵמי ָעל Ôָעַלם ּוְלָעל Ôָבַרְך ל Ô֘א מ ֵמּה ַרּבָ Ôֵהא ׁש Ôגם הקהל אומר: י

ה  ְוִיְתַעּלֶ ר  ְוִיְתַהּדָ א  ְוִיְתַנּשֵׂ ְוִיְתרֹוַמם  ַאר  ְוִיְתּפָ ח  ּבַ ּתַ ְוִיׁשְ ַרְך  ִיְתּבָ

ִריְך הּוא, )אמן(  ֘א ּבְ ֵמּה ְדֻקְדׁשָ ל ׁשְ ְוִיְתַהּלָ

בעשרת ימי תשובה: 

ְרָכָת֘א ל ּבִ א ִמּכׇ ּלָ א ְלֵע֫ ּלָ ְלֵע֫ ְרָכָת֘א ל ּבִ א ִמן ּכׇ ּלָ ְלֵע֫

ָעְלָמ֘א, ְוִאְמרּו ָאֵמן. )אמן( ֲאִמיָר֘ן ּבְ ָחָת֘א ְוֶנָחָמָת֘א ּדַ ּבְ ׁשְ יָרָת֘א ּתֻ ְוׁשִ

 בשחרית מגביהים וגוללים וממשיכים בתפילה )עמ’ 100(.
במנחה מגביהים וגוללים וקוראים את ההפטרה )בעמוד הבא(.
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אומרים את הברכה שלפני ההפטרה )עמ’ 354(. 

֙ע  ב ָרׁשָ ֲעֹז֤ ְהיֹו֥תֹו ָקֽרֹוב׃ ז ַיֽ ֽ הּו ּבִ ְצ֑אֹו ְקָרֻא֖ ִהּמָ ּו ְיֹהָו֖ה ּבְ ְרׁש֥ ו ּדִ

הּו ְוֶאל־ ֲחֵמ֔ יַרֽ ב ֶאל־ְיֹהָו֙ה ִוֽ יו ְוָיׁשֹ֤ ֹבָת֑ ֶון ַמְחׁשְ יׁש ָא֖ ֹו ְוִא֥ ְרּכ֔ ּדַ

ם  ֣בֹוֵתיֶכ֔ בֹוַת֙י ַמְחׁשְ א ַמְחׁשְ י לֹ֤ ֣ ה ִלְסֽלֹוַח׃ ח ּכִ ֥ י־ַיְרּבֶ ֽ ֱאלֵֹה֖ינּו ּכִ

ֶרץ  ֵמָא֑ ִים  ַמ֖ ׁשָ ְב֥הּו  י־ָגֽ ֽ ה׃ ט ּכִ ְיֹהָוֽ ם  ְנֻא֖ י  ָרָכ֑ ּדְ ַדְרֵכיֶכ֖ם  א  ְולֹ֥

י  י ּכִ֡ ם׃  ֵתיֶכֽ ֹבֽ ְחׁשְ ִמּמַ י  ֹבַת֖ ּוַמְחׁשְ ם  ְרֵכיֶכ֔ ִמּדַ ְדָרַכ֙י  ְב֤הּו  ֽ ּגָ ן  ֣ ּכֵ

י  ּוב֤ ּכִ א ָיׁש֔ ֙ה לֹ֣ ּמָ ִים ְוׁשָ֨ ַמ֗ ָ ֶלג ִמן־ַהּשׁ ֶ֜ ם ְוַהּשׁ ׁשֶ ֨ ר ֵיֵר֩ד ַהּגֶ ֣ ֲאׁשֶ ֽ ּכַ

ַע  ַר֙ע ַלּזֵֹר֔ ּה ְוָנַ֤תן ֶז֨ ּה ְוִהְצִמיָח֑ ֶרץ ְוֽהֹוִליָד֖ ה ֶאת־ָהָא֔ ִאם־ִהְרָו֣

ּוב  א־ָיׁש֥ לֹֽ י  ִמּפִ֔ א  ֵיֵצ֣ ר  ֣ ֲאׁשֶ ְדָבִר֙י  ְהֶי֤ה  ִיֽ ן  ֣ יא ּכֵ ל׃  ֹאֵכֽ ָלֽ ְוֶלֶ֖חם 

ר  ֥ ֲאׁשֶ יַח  ְוִהְצִל֖ י  ְצּתִ ָחַפ֔ ר  ֣ ֶאת־ֲאׁשֶ ֙ה  ִאם־ָעׂשָ י  ֤ ּכִ ם  ֵריָק֑ ֵאַל֖י 

ים  ָהִר֣ ֶהֽ ּוָב֑לּון  ּתֽ ֖לֹום  ּוְבׁשָ אּו  ֵתֵצ֔ ה  ְמָח֣ י־ְבׂשִ ֽ יו׃ יב ּכִ ֽ ַלְחּתִ ׁשְ

ִיְמֲחאּו־ ה  ֶד֖ ַהּשָׂ י  ְוׇכל־ֲעֵצ֥ ה  ִרּנָ֔ ִלְפֵניֶכ֙ם  ִיְפְצ֤חּו  ָב֗עֹות  ְוַהּגְ

֖ד  ְרּפַ ה ְב֔רֹוׁש )ַתַחת( ]ְוַתַחת[ ַהּסִ ֲעֶל֣ ֲעצּו֙ץ ַיֽ ֽ ּנַ ַחת ַהֽ ֤ ף׃ יג ּתַ ָכֽ

ת׃  ֵרֽ ִיּכָ א  לֹ֥ עֹוָל֖ם  ְל֥אֹות  ם  ְלׁשֵ֔ יהָו֙ה  ַלֽ ְוָהָי֤ה  ס  ֲהַד֑ ה  ֲעֶל֣ ַיֽ

ה  י־ְקרֹוָב֤ ֽ ּכִ ה  ּו ְצָדָק֑ ֲעׂש֣ ַוֽ ֖ט  ּפָ ְמ֥רּו ִמׁשְ ׁשִ ה  ְיֹהָו֔ ר  ּ֤כֹה ָאַמ֣ א ס 

ה־ ֲעׂשֶ ַיֽ ֱאנֹוׁש֙  י  ֵר֤ ב ַאׁשְ ֽלֹות׃  ְלִהּגָ י  ְוִצְדָקִת֖ ָל֔בֹוא  ּוָעִת֙י  ְיׁשֽ

ָי֖דֹו  ר  ְוׁשֵֹמ֥ ֔לֹו  ַחּלְ ֵמֽ ֙ת  ּבָ ׁשַ ר  ׁשֵֹמ֤ ּה  ֑ ּבָ יק  ֲחִז֣ ַיֽ ם  ּוֶבן־ָאָד֖ את  ּזֹ֔

ה ֶאל־ְיֹהָו֙ה  ְלָו֤ ר ַהּנִ ָכ֗ ן־ַהּנֵ ר ּבֶ ע׃ ס ג ְוַאל־יֹאַמ֣ ל־ָרֽ ֹות ּכׇ ֲעׂש֥ ֵמֽ

יס  ִר֔ ֹו ְוַאל־יֹאַמ֙ר ַהּסָ ל ַעּמ֑ ִני ְיֹהָו֖ה ֵמַע֣ יַל֛ ל ַיְבּדִ ֧ ר ַהְבּדֵ ֵלאֹמ֔

ר  ֤ ֲאׁשֶ ִריִסי֙ם  ֽ ַלּסָ ה  ְיֹהָו֗ ר  ָאַמ֣ ה ׀  י־ֹכ֣ ד ּכִ ס  ׁש׃  ָיֵבֽ ץ  ֵע֥ ֲאִנ֖י  ן  ֵה֥

ים  ֲחִזיִק֖ ּוַמֽ י  ְצּתִ ָחָפ֑ ר  ֣ ֲאׁשֶ ֽ ּבַ ֲח֖רּו  ּוָבֽ י  תֹוַת֔ ּבְ ֶאת־ׁשַ ְמרּו֙  ִיׁשְ

֖טֹוב  ם  ָוׁשֵ֔ ָי֣ד  ּוְבֽחֹוֹמַת֙י  י  ֵביִת֤ ּבְ ם  ָלֶה֜ י  ֨ ה ְוָנַֽתּתִ י׃  ְבִריִתֽ ּבִ

ת׃ ס ו ּוְבֵנ֣י  ֵרֽ א ִיּכָ ר לֹ֥ ֖ ן־֔לֹו ֲאׁשֶ ם עֹוָל֙ם ֶאּתֶ ֤ ֑נֹות ׁשֵ ים ּוִמּבָ ִנ֣ ִמּבָ

ה  ְיֹהָו֔ ם  ֣ ֶאת־ׁשֵ ֲהָב֙ה  ְלַאֽ ּוֽ ְר֔תֹו  ֣ ְלׁשָ ַעל־ְיֹהָו֙ה  ים  ְלִו֤ ַהּנִ ר  ָכ֗ ַהּנֵ

ים  ֲחִזיִק֖ ּוַמֽ ֔לֹו  ַחּלְ ֵמֽ ֙ת  ּבָ ׁשַ ר  ל־ׁשֵֹמ֤ ּכׇ ים  ֲעָבִד֑ ַלֽ ֖לֹו  ְה֥יֹות  ִלֽ

ישעיה נה

שם נו
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לפסח

ית  ֵב֣ ּבְ י֙ם  ְחּתִ ּמַ ְוׂשִ י  ׇקְדׁשִ֗ ר  ֶאל־ַה֣ ים  יאֹוִת֞ ֲהִבֽ ז ַוֽ י׃  ְבִריִתֽ ּבִ

י  ֵביִת֔ י  ֣ ּכִ י  ִח֑ ל־ִמְזּבְ ַעֽ ְלָר֖צֹון  ְוִזְבֵחיֶה֛ם  ם  ֵתיֶה֧ עֹולֹֽ י  ִת֔ ִפּלָ ּתְ

֖ץ  ה ְמַקּבֵ ים׃ ח ְנֻא֙ם ֲאֹדָנ֣י ֱיֹהִו֔ ֽ ַעּמִ ֵר֖א ְלׇכל־ָהֽ ה ִיּקָ ֥ ִפּלָ ית־ּתְ ּבֵ

יו׃ ָצֽ ץ ָעָל֖יו ְלִנְקּבָ ֥ ל ֛עֹוד ֲאַקּבֵ ָרֵא֑ י ִיׂשְ ִנְדֵח֣

’מגן דוד’. מכניסים את ספר  355( עד  אומרים את הברכות אחרי ההפטרה )עמ’ 

התורה, אומרים חצי קדיש ואח”כ תפילת עמידה )עמ’ 166(.

ם י ל ג ר ש  ו ל ש ל ה  ר ו ת ה ת  א י ר ק ר  ד ס
ח ס פ ל  ש ן  ו ש א ר ב  ו ט ם  ו י ל ה  ר ו ת ה ת  א י ר ק

֗כּו  ׁשְ ִמֽ ם  ֲאֵלֶה֑ אֶמר  ַוּיֹ֣ ָרֵא֖ל  ִיׂשְ ְלׇכל־ִזְקֵנ֥י  ֛ה  ֹמׁשֶ א  ְקָר֥ כא ַוּיִ

ם  ַסח׃ כב ּוְלַקְחּתֶ֞ ֽ ֲח֥טּו ַהּפָ ֽ ֵתיֶכ֖ם ְוׁשַ ֹחֽ ּפְ אן ְלִמׁשְ ם ֹצ֛ ּוְק֨חּו ָלֶכ֥

ֶאל־ ם  ֤ ְעּתֶ ְוִהּגַ ֒ף  ּסַ ר־ּבַ ֲאׁשֶ ם  ֣ ּדָ ּבַ ֮ם  ּוְטַבְלּתֶ ֵא֗זֹוב  ת  ֣ ֲאֻגּדַ

א  ם לֹ֥ ף ְוַאּתֶ֗ ֑ ּסָ ר ּבַ ֣ ם ֲאׁשֶ ֖ ת ִמן־ַהּדָ זּוֹז֔ י ַהּמְ ֣ ּתֵ קֹו֙ף ְוֶאל־ׁשְ ׁשְ ַהּמַ

ף ֶאת־ ר ְיֹהָו֮ה ִלְנּגֹ֣ ֶקר׃ כג ְוָעַב֣ י֖תֹו ַעד־ּבֹֽ ַתח־ּבֵ ֽ יׁש ִמּפֶ ְצ֛אּו ִא֥ ֵתֽ

ת  זּוֹז֑ ַהּמְ י  ֣ ּתֵ ׁשְ ל  ְוַע֖ ֔קֹוף  ׁשְ ַעל־ַהּמַ ֙ם  ֶאת־ַהּדָ ה  ְוָרָא֤ ִמְצַרִי֒ם 

יֶכ֖ם  ּתֵ ֽ א ֶאל־ּבָ ית ָלֹב֥ ִח֔ ׁשְ ֙ן ַהּמַ א ִיּתֵ ַתח ְולֹ֤ ח ְיֹהָו֙ה ַעל־ַהּפֶ֔ ּוָפַס֤

ַעד־ ּוְלָבֶנ֖יָך  ְלׇחק־ְלָך֥  ֑ה  ַהּזֶ ר  ָב֣ ם ֶאת־ַהּדָ ֖ ַמְרּתֶ כד ּוׁשְ ף׃  ִלְנּגֹֽ

ן ְיֹהָו֛ה  ֧ ר ִיּתֵ ֶרץ ֲאׁשֶ֨ אּו ֶאל־ָהָא֗ י־ָתֹב֣ ֽ ה ּכִ ם: לוי כה ְוָהָי֞ עֹוָלֽ

י־ ֽ ה ּכִ את׃ כו ְוָהָי֕ ה ַהּזֹֽ ֲעֹבָד֥ ם ֶאת־ָהֽ ֖ ַמְרּתֶ ר ּוׁשְ ֑ ּבֵ ר ּדִ ֣ ֲאׁשֶ ֽ ָלֶכ֖ם ּכַ

ם  ֲאַמְרּתֶ֡ ם׃ כז ַוֽ את ָלֶכֽ ה ַהּזֹ֖ ֲעֹבָד֥ ֵניֶכ֑ם ָמ֛ה ָהֽ יֹאְמ֥רּו ֲאֵליֶכ֖ם ּבְ

ָרֵאל֙  ְבֵנֽי־ִיׂשְ י  ֤ ּתֵ ַעל־ּבָ ח  ַס֠ ּפָ֠ ר  ֣ ֲאׁשֶ ה  יהָו֗ ַלֽ ֜הּוא  ַסח  ֶזַֽבח־ּפֶ֨

ם  ד ָהָע֖ ּקֹ֥ ַוּיִ יל  ֑ ינּו ִהּצִ ֣ ּתֵ ִים ְוֶאת־ּבָ ֹו ֶאת־ִמְצַר֖ ׇנְגּפ֥ ִים ּבְ ִמְצַר֔ ּבְ

ְיֹהָו֛ה  ה  ֧ ִצּוָ ר  ֲאׁשֶ֨ ֽ ּכַ ל  ָרֵא֑ ִיׂשְ ֵנ֣י  ּבְ ּו  ֲעׂש֖ ֽ ּיַ ַוֽ ְֽל֥כּו  כח ַוּיֵ ּו׃  ֲחּוֽ ֽ ּתַ ׁשְ ֽ ַוּיִ

י  ֲחִצ֣ ֽ ּבַ י ׀  כט ַוְיִה֣ ּו: ישראל ס  ָעׂשֽ ן  ֥ ּכֵ ן  ֲהרֹ֖ ְוַאֽ ה  ֥ ֶאת־ֹמׁשֶ

ְרֹע֙ה  ר ּפַ ֹכ֤ ֶרץ ִמְצַרִי֒ם ִמּבְ ֶא֣ כֹו֮ר ּבְ ה ׇכל־ּבְ ֣ יהָו֮ה ִהּכָ ְיָלה ַוֽ ַהּלַ֗

ל  ְוֹכ֖ ֹור  ַהּב֑ ית  ֵב֣ ּבְ ר  ֖ ֲאׁשֶ י  ִב֔ ְ ַהּשׁ ֣כֹור  ּבְ ַ֤עד  ְס֔אֹו  ַעל־ּכִ ב  ֣ ַהּיֹׁשֵ

ְוׇכל־ ְוׇכל־ֲעָבָדי֙ו  ֤הּוא  ְיָלה  ַל֗ ה  ְרֹע֜ ּפַ ׇקם  ֨ ל ַוּיָ ה׃  ֵהָמֽ ּבְ ֥כֹור  ּבְ

ין־ ר ֵאֽ ֥ ִית ֲאׁשֶ ין ּבַ֔ י־ֵא֣ ֽ ִים ּכִ ִמְצָר֑ ה ְגֹדָל֖ה ּבְ י ְצָעָק֥ ִה֛ ִים ַוּתְ ִמְצַר֔

שמות יב
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אּו֙  אֶמ֙ר ֤קּומּו ּצְ ְיָלה ַוּיֹ֨ ן ַל֗ ְלַאֲהרֹ֜ ה ּוֽ ְקָר֩א ְלֹמׁשֶ֨ ת׃ לא ַוּיִ ם ֵמֽ ֖ ׁשָ

ל ּוְל֛כּו ִעְב֥דּו ֶאת־ְיֹהָו֖ה  ָרֵא֑ ֵנ֣י ִיׂשְ ם־ּבְ ם ּגַ ֖ ם־ַאּתֶ י ּגַ ֹוְך ַעּמִ֔ ִמּת֣

ם  ֖ ְרּתֶ ּבַ ּדִ ר  ֥ ֲאׁשֶ ֽ ּכַ ְק֛חּו  ם  ַקְרֶכ֥ ם־ּבְ ּגַ ם  אְנֶכ֨ ם־ֹצֽ לב ּגַ ם׃  ְרֶכֽ ַדּבֶ ּכְ

ִי֙ם ַעל־ ֱחַז֤ק ִמְצַר֨ ֽ י׃ )בשבת רביעי( לג ַוּתֶ ם־ֹאִתֽ ּגַ ם  ֖ ַרְכּתֶ ּוֵבֽ כּו  ָוֵל֑

ים׃  ֵמִתֽ נּו  ֥ ּלָ ּכֻ ְמ֖רּו  ָאֽ י  ֥ ּכִ ֶרץ  ִמן־ָהָא֑ ם  ָח֣ ּלְ ְלׁשַ ְלַמֵה֖ר  ם  ָהָע֔

ת  ְצֻררֹ֥ ם  ֲארָֹת֛ ִמׁשְ ץ  ֶיְחָמ֑ ֶרם  ֶט֣ ֵצ֖קֹו  ֶאת־ּבְ ם  ָהָע֛ א  ֥ ּשָׂ לד ַוּיִ

ה  ֑ ֹמׁשֶ ר  ְדַב֣ ּכִ ּו  ָעׂש֖ ל  ָרֵא֥ לה ּוְבֵנֽי־ִיׂשְ ם׃  ְכָמֽ ַעל־ׁשִ ם  ְמלָֹת֖ ׂשִ ּבְ

ה  יהָו֞ לו ַוֽ ת׃  ָמלֹֽ ּוׂשְ ָזָה֖ב  י  ּוְכֵל֥ ֵלי־ֶכֶ֛סף  ּכְ ִים  ְצַר֔ ִמּמִ ֲאלּו֙  ׁשְ ּיִ ַוֽ

ֶאת־ ֖לּו  ְיַנּצְ ַוֽ ִא֑לּום  ׁשְ ַוּיַ ִים  ִמְצַר֖ ֵעיֵנ֥י  ּבְ ם  ָהָע֛ ן  ֶאת־ֵח֥ ן  ָנַת֨

ַרְעְמֵס֖ס  ָרֵא֛ל ֵמֽ ְס֧עּו ְבֵנֽי־ִיׂשְ ִים׃ פ רביעי )בשבת חמישי( לז ַוּיִ ִמְצָרֽ

ף׃ לח ְוַגם־ ֽ ד ִמּטָ ים ְלַב֥ ָבִר֖ י ַהּגְ ֶלף ַרְגִל֛ ׁש־ֵמ֨אֹות ֶא֧ ׁשֵ ָתה ּכְ ֻסּכֹ֑

ד׃ לט ַוּיֹא֨פּו  ד ְמֹאֽ ֵב֥ ר ִמְקֶנ֖ה ּכָ אן ּוָבָק֔ ם ְוֹצ֣ ֑ ה ִאּתָ ב ָעָל֣ ֶרב ַר֖ ֵע֥

ץ  א ָחֵמ֑ י לֹ֣ ֣ ֹות ּכִ ת ַמּצ֖ ִים ֻעֹג֥ ְצַר֛ יאּו ִמּמִ ר הֹוִצ֧ ק ֲאׁשֶ֨ ֵצ֜ ֶאת־ַהּבָ

א־ לֹֽ ה  ְוַגם־ֵצָד֖ ּהַ  ְלִהְתַמְהֵמ֔ ְכלּו֙  ָיֽ א  ְולֹ֤ ִים  ְצַר֗ ִמּמִ ּו  י־ֹגְרׁש֣ ֽ ּכִ

ִים  ִמְצָר֑ ּבְ ֖בּו  ׁשְ ָיֽ ר  ֥ ֲאׁשֶ ל  ָרֵא֔ ִיׂשְ ֵנ֣י  ּבְ ֙ב  מ ּומֹוׁשַ ם׃  ָלֶהֽ ּו  ָעׂש֥

ים  ֣ לֹׁשִ ׁשְ ֙ץ  ִמּקֵ י  מא ַוְיִה֗ ָנֽה׃  ׁשָ ֵמ֖אֹות  ע  ֥ ְוַאְרּבַ ה  ָנ֔ ׁשָ ים  ֣ לֹׁשִ ׁשְ

ל־ ְצ֛אּו ּכׇ ה ָיֽ ֔ ֹום ַהּזֶ ֶצ֙ם ַהּי֣ ֶע֨ י ּבְ ָנ֑ה ַוְיִה֗ ע ֵמ֖אֹות ׁשָ ֥ ה ְוַאְרּבַ ָנ֔ ׁשָ

ה  יהָו֔ ַלֽ ים הּו֙א  ִר֥ ּמֻ ׁשִ יל  מב ֵל֣ ִים׃  ִמְצָרֽ ֶרץ  ֵמֶא֥ ְיֹהָו֖ה  ִצְב֥אֹות 

ים  ִר֛ ּמֻ ה ׁשִ יהָו֔ ֙ה ַלֽ ְיָלה ַהּזֶ ֤ ִים ֽהּוא־ַהּלַ ֶרץ ִמְצָר֑ ם ֵמֶא֣ ְלֽהֹוִציָא֖

אֶמר ְיֹהָו֙ה  ם׃ חמישי )בשבת שישי( פ מג ַוּיֹ֤ רָֹתֽ ָרֵא֖ל ְלֹדֽ ֵנ֥י ִיׂשְ ְלׇכל־ּבְ

אַכל  ן־ֵנָכ֖ר לֹא־יֹ֥ ל־ּבֶ ּכׇ ַסח  ֑ ַהּפָ ת  ֣ ֻחּקַ את  ֹז֖ ן  ֲהרֹ֔ ְוַאֽ ה  ֣ ֶאל־ֹמׁשֶ

אַכל  יֹ֥ ז  ָא֖ ֹא֔תֹו  ה  ֣ ּוַמְלּתָ ֶסף  ֑ ִמְקַנת־ּכָ יׁש  ִא֖ ֶבד  מד ְוׇכל־ֶע֥ ֹו׃  ּבֽ

ל  ֵיָֽאֵכ֔ ֶאָח֙ד  ִית  ַב֤ מו ּבְ ֹו׃  אַכל־ּבֽ לֹא־יֹ֥ יר  ִכ֖ ְוׂשָ ב  ֥ מה ּתֹוׁשָ ֹו׃  ּבֽ

רּו־ ּבְ א ִתׁשְ ֶצם לֹ֥ ר ֑חּוָצה ְוֶע֖ ֖ ׂשָ ִית ִמן־ַהּבָ ֛ יא ִמן־ַהּבַ א־תֹוִצ֧ לֹֽ

י־ מח ְוִכֽ שביעי(  )בשבת  ֹאֽתֹו׃  ּו  ֲעׂש֥ ַיֽ ָרֵא֖ל  ִיׂשְ ת  ל־ֲעַד֥ מז ּכׇ ֽבֹו׃ 

ְוָא֙ז  ר  ׇכל־ָזָכ֗ ֣לֹו  ֹול  ִהּמ֧ ַליהָו֒ה  ַס֮ח  ֶפ֮ ה  ׂשָ ְוָע֣ ר  ֗ ּגֵ ָך֜  ִאּתְ ָי֨גּור 

ֹו׃  אַכל ּבֽ א־יֹ֥ ל לֹֽ ֶרץ ְוׇכל־ָעֵר֖ ח ָהָא֑ ֶאְזַר֣ ֲעׂשֹ֔תֹו ְוָהָי֖ה ּכְ ב ַלֽ ִיְקַר֣

ּו  ֲעׂש֖ ֽ ּיַ נ ַוֽ ם׃  ֽתֹוְכֶכֽ ּבְ ר  ֥ ַהּגָ ֖ר  ְוַלּגֵ ח  ֶאְזָר֑ ָלֽ ְהֶי֖ה  ִיֽ ת  ה ַאַח֔ מט ּתֹוָר֣
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ן  ת־ַאֲהרֹ֖ ְוֶאֽ ה  ֥ ֶאת־ֹמׁשֶ ְיֹהָו֛ה  ֧ה  ִצּוָ ר  ֲאׁשֶ֨ ּכַ ל  ָרֵא֑ ִיׂשְ ֵנ֣י  ל־ּבְ ּכׇ

ֵנ֧י  ה ֶאת־ּבְ ְיֹהָו֜ יא  ֑ה הֹוִצ֨ ַהּזֶ ֹום  ַהּי֣ ֶצם  ֶע֖ ּבְ י  נא ַוְיִה֕ ס  ּו׃  ָעׂשֽ ן  ֥ ּכֵ

ם׃ פ  ִים ַעל־ִצְבֹאָתֽ ֶרץ ִמְצַר֖ ָרֵא֛ל ֵמֶא֥ ִיׂשְ
מניחים את הספר השני על הבימה. אומרים חצי קדיש )עמ’ 684(, מגביהים וגוללים, 

ולמפטיר קוראים בספר השני~

ה׃  יהָוֽ ַ֖סח ַלֽ ֶדׁש ּפֶ ר ֖יֹום ַלֹח֑ ֛ ה ָעׂשָ ָע֥ ַאְרּבָ ֹון ּבְ ִראׁש֗ ֶדׁש ָהֽ טז ּוַבֹח֣

ֹות  ים ַמּצ֖ ת ָיִמ֔ ְבַע֣ ג ׁשִ ֖ה ָח֑ ֶדׁש ַהּזֶ ר ֛יֹום ַלֹח֥ ֥ ה ָעׂשָ ָ֨ ֲחִמּשׁ יז ּוַבֽ

ה  ֲעֹבָד֖ אֶכת  ל־ְמֶל֥ ּכׇ ֶדׁש  ִמְקָרא־ֹק֑ ֹון  ִראׁש֖ ָהֽ ֹום  ּי֥ יח ּבַ ל׃  ֵיָֽאֵכֽ

ֵני־ ּבְ ים  ִר֧ ּפָ ה  יהָו֔ ַלֽ ֹעָל֙ה  ה  ֤ ֶ ִאּשׁ ם  יט ְוִהְקַרְבּתֶ֨ ּו׃  ֲעׂשֽ ַתֽ א  לֹ֥

ם  ִמיִמ֖ ּתְ ה  ָנ֔ ׁשָ ֵנ֣י  ּבְ י֙ם  ְכָבׂשִ ה  ְבָע֤ ְוׁשִ ד  ֶאָח֑ ִיל  ְוַא֣ ַנִ֖ים  ׁשְ ר  ָבָק֛

ים  רִֹנ֜ ה ֶעׂשְ לֹׁשָ֨ ֶמן ׁשְ ֑ ָ ה ַבּשׁ לּוָל֣ ֶלת ּבְ ם ֹס֖ ְנָחָת֔ ם׃ כ ּוִמ֨ ְה֥יּו ָלֶכֽ ִיֽ

ה  ֲעׂשֶ֔ ֽ רֹו֙ן ּתַ ֤רֹון ִעּשָׂ וּ׃ כא ִעּשָׂ ֲעׂשֽ ֽ ִיל ּתַ רִֹנ֛ים ָלַא֖ ֵנ֧י ֶעׂשְ ר ּוׁשְ ַלּפָ֗

ד  ֶאָח֑ ֖את  ַחּטָ יר  ִע֥ כב ּוׂשְ ים׃  ֽ ָבׂשִ ַהּכְ ת  ְבַע֖ ְלׁשִ ד  ֶאָח֑ ָהֽ ֶ֖בׂש  ַלּכֶ

יד  ִמ֑ ַהּתָ ת  ְלֹעַל֣ ר  ֖ ֲאׁשֶ ֶקר  ַהּבֹ֔ ת  ֹעַל֣ ַב֙ד  כג ִמּלְ ם׃  ֲעֵליֶכֽ ֖ר  ְלַכּפֵ

ים ֶלֶ֛חם  ת ָיִמ֔ ְבַע֣ ּו ַלּיֹו֙ם ׁשִ ֲעׂש֤ ֽ ה ּתַ ּלֶ ֵא֜ ה׃ כד ּכָ ּלֶ ּו ֶאת־ֵאֽ ֲעׂש֖ ּתַ

ֹו׃  ְוִנְסּכֽ ה  ֖ ֵיָֽעׂשֶ יד  ִמ֛ ַהּתָ ת  ַעל־עֹוַל֧ ה  יהָו֑ ַלֽ ַח  יַח־ִניֹח֖ ֵרֽ ה  ֥ ֵ ִאּשׁ

אֶכת  ל־ְמֶל֥ ּכׇ ָלֶכ֑ם  ְהֶי֣ה  ִיֽ ֶדׁש  ִמְקָרא־ֹק֖ י  ִביִע֔ ְ ַהּשׁ כה ּוַבּיֹו֙ם 

ּו׃ ס  ֲעׂשֽ א ַתֽ ה לֹ֥ ֲעֹבָד֖

ח ס פ ל  ש ן  ו ש א ר ב  ו ט ם  ו י ל ה  ר ט פ ה

אומרים את הברכה שלפני ההפטרה )עמ’ 354(.

בקצת קהילות מתחילים כאן:

ְיֹהָו֛ה  ה  ֧ ֲעׂשֶ ַיֽ ר  י ָמָח֗ ֣ ּכִ ׁשּו  ֑ ם ִהְתַקּדָ ַע ֶאל־ָהָע֖ ֛ אֶמר ְיהֹוׁשֻ ה ַוּיֹ֧

ר  ֵלאֹמ֔ ים  ֲהִנ֣ ֶאל־ַהּכֹֽ ַע֙  ְיהֹוׁשֻ֨ אֶמר  ו ַוּיֹ֤ ִנְפָלֽאֹות׃  ֶכ֖ם  ִקְרּבְ ּבְ

אּו֙ ֶאת־ֲא֣רֹון  ׂשְ ם ַוּיִ ית ְוִעְב֖רּו ִלְפֵנ֣י ָהָע֑ ִר֔ אּו֙ ֶאת־ֲא֣רֹון ַהּבְ ׂשְ

ֹום  ַע ַהּי֣ אֶמר ְיֹהָו֙ה ֶאל־ְיהֹוׁשֻ֔ ם׃ ס ז ַוּיֹ֤ ְֽל֖כּו ִלְפֵנ֥י ָהָעֽ ית ַוּיֵ ִר֔ ַהּבְ

ר  ֥ ֲאׁשֶ ֽ י ּכַ ְד֔עּון ּכִ֗ ֙ר ֵיֽ ל ֲאׁשֶ ָרֵא֑ ל־ִיׂשְ ֵעיֵנ֖י ּכׇ ְלָך֔ ּבְ ּדֶ ּגַ ה ָאֵחל֙  ֗ ַהּזֶ

ְך׃ ֽ ְהֶי֥ה ִעּמָ ה ֶאֽ ֖ ָהִי֛יִתי ִעם־ֹמׁשֶ

במדבר כח

יהושע ג
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ויש קהילות בהן מתחילים כאן~

ְר֣בֹות  ַחֽ ְלָך֖  ה  ֥ ֲעׂשֵ ַע  ֶאל־ְיהֹוׁשֻ֔ ְיֹהָו֙ה  ר  ָאַמ֤ יא  ַהִה֗ ת  ֵע֣ ב ּבָ ס 

ַע  ֖ ַעׂש־֥לֹו ְיהֹוׁשֻ ֽ ית׃ ג ַוּיַ ִנֽ ָרֵא֖ל ׁשֵ ֵנֽי־ִיׂשְ ל ֶאת־ּבְ ּוב ֹמ֥ ים ְוׁש֛ ֻצִר֑

ֲעָרֽלֹות׃  ָהֽ ת  ְבַע֖ ל ֶאל־ּגִ ָרֵא֔ ִיׂשְ ֵנ֣י  ֶאת־ּבְ ׇמל֙  ֨ ַוּיָ ים  ֻצִר֑ ְר֣בֹות  ַחֽ

ִים  ְצַר֨ ִמּמִ ַהּיֵֹצ֩א  ם  ל־ָהָע֣ ּכׇ ַע  ֑ ְיהֹוׁשֻ ל  ר־ָמ֣ ֲאׁשֶ ָב֖ר  ַהּדָ ד ְוֶז֥ה 

ם  ֵצאָת֖ ֶרְך ּבְ ֔ ּדֶ ֙ר ּבַ ְדּבָ תּו ַבּמִ ה ֵמ֤ ְלָחָמ֗ י ַהּמִ ֣ ל ׀ ַאְנׁשֵ ים ּכֹ֣ ָכִר֜ ַהּזְ

ם  ָע֠ ְוׇכל־ָה֠ ים  ְצִא֑ ַהּיֹֽ ם  ל־ָהָע֖ ּכׇ ָה֔יּו  ים  י־ֻמִל֣ ֽ ִים׃ ה ּכִ ְצָרֽ ִמּמִ

י ׀  ֣ ו ּכִ לּו׃  ִים לֹא־ָמֽ ְצַר֖ ם ִמּמִ ֵצאָת֥ ּבְ ֶרְך  ֛ ּדֶ ּבַ ר  ֥ ְדּבָ ּמִ ּבַ ים  ּלִֹד֨ ַהּיִ

ל־ ּכׇ ם  ַעד־ּתֹ֨ ֒ר  ְדּבָ ּמִ ּבַ ָרֵא֮ל  ְבֵנֽי־ִיׂשְ ְל֣כּו  ָהֽ ה  ָנ֗ ׁשָ ים  ִע֣ ַאְרּבָ

ְמ֖עּו  א־ׁשָ ר לֹֽ ֥ ִים ֲאׁשֶ ְצַר֔ ים ִמּמִ ְצִא֣ ַהּיֹֽ ְלָחָמ֙ה  ַהּמִ י  ֤ ַאְנׁשֵ ֹוי  ַהּג֜

ם ֶאת־ י ַהְראֹוָת֣ ם ְלִבְלּתִ֞ ע ְיֹהָו֙ה ָלֶה֔ ֤ ּבַ ר ִנׁשְ ה ֲאׁשֶ֨ ֣קֹול ְיֹהָו֑ ּבְ

ת  ָזַב֥ ֶרץ  ֶא֛ נּו  ָל֔ ֶתת  ָל֣ ֲאבֹוָת֙ם  ַלֽ ה  ְיֹהָו֤ ע  ּבַ֨ ִנׁשְ ֩ר  ֲאׁשֶ ֶרץ  ָהָא֗

ַע  ֑ ל ְיהֹוׁשֻ ם ָמ֣ ם ֹאָת֖ ְחּתָ֔ ים ּתַ ֵניֶה֙ם ֵהִק֣ ׁש׃ ז ְוֶאת־ּבְ ָחָל֖ב ּוְדָבֽ

ר־ ֲאׁשֶ ֽ ּכַ י  ח ַוְיִה֛ ֶרְך׃  ֽ ּדָ ּבַ ם  אֹוָת֖ לּו  לֹא־ָמ֥ י  ֛ ּכִ ָה֔יּו  ים  י־ֲעֵרִל֣ ֽ ּכִ

ם׃  ד ֲחיֹוָתֽ ֲחֶנ֖ה ַע֥ ֽ ּמַ ֽ ּבַ ם  ֛ ֥בּו ַתְחּתָ ֽׁשְ ַוּיֵ ֹול  ֹוי ְלִהּמ֑ ּמּו ׇכל־ַהּג֖ ֥ ּתַ

ִים  ת ִמְצַר֖ ֥ ֹוִתי ֶאת־ֶחְרּפַ ּל֛ ֹום ּגַ ַע ַהּי֗ אֶמר ְיֹהָו֙ה ֶאל־ְיהֹוׁשֻ֔ פ ט ַוּיֹ֤

ֽה׃  ַהּזֶ ֹום  ַהּי֥ ד  ַע֖ ל  ֔ ְלּגָ ּגִ ַההּו֙א  ֤קֹום  ַהּמָ ם  ֣ ׁשֵ א  ְקָר֞ ַוּיִ ֲעֵליֶכ֑ם  ֵמֽ

ָע֩ה  ַאְרּבָ ּבְ ַסח  ֶאת־ַהּפֶ֡ ּו  ֲעׂש֣ ֽ ַוּיַ ֑ל  ְלּגָ ּגִ ּבַ ָרֵא֖ל  ְבֵנֽי־ִיׂשְ ֲח֥נּו  ֽ י ַוּיַ

ֲע֥בּור  אְכ֜לּו ֵמֽ ְר֥בֹות ְיִריֽחֹו׃ יא ַוּיֹ֨ ַעֽ ֶרב ּבְ ֶע֖ ֶדׁש ּבָ ר ֥יֹום ַלֹח֛ ָעׂשָ֨

ֽה׃  ַהּזֶ ֹום  ַהּי֥ ֶצם  ֶע֖ ּבְ ְוָק֑לּוי  ֹות  ַמּצ֣ ַ֖סח  ַהּפֶ ת  ַר֥ ח� ֽ ִמּמָ ֶרץ  ָהָא֛

ָיה  ְולֹא־ָה֥ ֶרץ  ָהָא֔ ֲע֣בּור  ֵמֽ ׇאְכָל֙ם  ּבְ ת  ָר֗ ח� ֽ ּמָ ִמֽ ן  ַהּמָ֜ ת  ּבֹ֨ ׁשְ יב ַוּיִ

ָנ֖ה  ָ ּשׁ ּבַ ַען  ַנ֔ ּכְ ֶרץ  ֶא֣ בּוַא֙ת  ִמּתְ אְכ֗לּו  ַוּיֹֽ ן  ָמ֑ ָרֵא֖ל  ִיׂשְ ִלְבֵנ֥י  ֛עֹוד 

ְרא  ֔ ַוּיַ ֵעיָני֙ו  א  ֤ ּשָׂ ַוּיִ יִריחֹו֒  ֽ ּבִ ַע֮  ְיהֹוׁשֻ ְה֣יֹות  ֽ ּבִ י  יג ַוְיִה֗ ס  יא׃  ַהִהֽ

ַע  ֤ ְיהֹוׁשֻ ֶלְך  ֨ ַוּיֵ ָי֑דֹו  ּבְ לּוָפ֖ה  ׁשְ ֹו  ְוַחְרּב֥ ֹו  ְלֶנְגּד֔ ד  ֹעֵמ֣ ה־ִאיׁש֙  ְוִהּנֵ

י  ֛ ּכִ א  אֶמר ׀ לֹ֗ ינּו׃ יד ַוּיֹ֣ ה ִאם־ְלָצֵרֽ ֖ ַאּתָ נּו  ֲהָל֥ ֔לֹו  אֶמר  ַוּיֹ֣ ֵאָלי֙ו 

חּו  ּתָ֔ ׁשְ ְרָצ֙ה ַוּיִ ָנ֥יו ַא֨ ַע ֶאל־ּפָ ּפֹל֩ ְיהֹוׁשֻ֨ אִתי ַוּיִ ה ָב֑ ֣ י ְיֹהָו֖ה ַעּתָ ֲאִנ֥

א  ר־ְצָב֨ ׂשַ טו ַוּיֹ֩אֶמ֩ר  ֹו׃  ֶאל־ַעְבּדֽ ר  ֥ ְמַדּבֵ ֲאדִֹנ֖י  ה  ָמ֥ ֔לֹו  אֶמר  ַוּיֹ֣
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ר  ֥ ֲאׁשֶ ֗קֹום  ַהּמָ י  ֣ ּכִ ָך  ַרְגֶל֔ ל  ֵמַע֣ ל־ַנַֽעְלָך֙  ׁשַ ַע  ֶאל־ְיהֹוׁשֻ֗ ה  ְיֹהָו֜

ֶרת  יִריחֹו֙ ֹסֶג֣ ן׃ א ִוֽ ֽ ַע ּכֵ ֖ ַ֥עׂש ְיהֹוׁשֻ ֶדׁש ֑הּוא ַוּיַ ד ָעָל֖יו ֹק֣ ה ֹעֵמ֥ ֛ ַאּתָ

א׃ ֽ ין ּבָ ין יֹוֵצ֖א ְוֵא֥ ל ֵא֥ ָרֵא֑ ֵנ֣י ִיׂשְ ֵנ֖י ּבְ ֶרת ִמּפְ ֔ ּוְמֻסּגֶ

הברכות שלאחר ההפטרה בעמ’ 355

קריאת התורה ליום ראשון של חול המועד פסח

י  ֣ ב אֹו־ֵע֙ז ּכִ ׂשֶ ֹור אֹו־ֶכ֤ ר׃ כז ׁש֣ אֹמֽ ה ּלֵ ֥ ר ְיֹהָו֖ה ֶאל־ֹמׁשֶ ֥ כו ַוְיַדּבֵ

ְלָאה  ִמיִנ֙י ָוָה֔ ְ ֹום ַהּשׁ ֹו ּוִמּי֤ ַחת ִאּמ֑ ֣ ים ּתַ ת ָיִמ֖ ְבַע֥ ד ְוָהָי֛ה ׁשִ ֵל֔ ִיּוָ

ְוֶאת־ ֹא֣תֹו  ה  ֑ אֹו־ׂשֶ ֹור  כח ְוׁש֖ ה׃  יהָוֽ ַלֽ ה  ֖ ֶ ִאּשׁ ן  ֥ ְלׇקְרּבַ ה  ָרֶצ֕ ֵיֽ

ה  ֶזַֽבח־ּתֹוָד֖ ֥חּו  י־ִתְזּבְ כט ְוִכֽ ד׃  ֶאָחֽ ֥יֹום  ּבְ ֲח֖טּו  ִתׁשְ א  לֹ֥ ֔נֹו  ּבְ

ירּו  א־תֹוִת֥ לֹֽ ל  ֵיָֽאֵכ֔ ַההּו֙א  ֹום  ּי֤ ל ּבַ חּו׃  ֽ ְזּבָ ּתִ ְרֹצְנֶכ֖ם  ִלֽ ה  יהָו֑ ַלֽ

ם  יֶת֖ ֲעׂשִ ַוֽ י  ִמְצֹוַת֔ ֙ם  ַמְרּתֶ לא ּוׁשְ ה׃  ְיֹהָוֽ ֲאִנ֖י  ֶקר  ַעד־ּבֹ֑ ּנּו  ֖ ִמּמֶ

י  ֔ ּתִ ׁשְ ְקּדַ ְוִנ֨ י  ׇקְדׁשִ֔ ם  ֣ לּו֙ ֶאת־ׁשֵ ְתַחּלְ א  לב ְולֹ֤ ה׃  ְיֹהָוֽ ֲאִנ֖י  ם  ֹאָת֑

יא ֶאְתֶכ֙ם  ם׃ לג ַהּמֹוִצ֤ ֶכֽ ׁשְ י ְיֹהָו֖ה ְמַקּדִ ל ֲאִנ֥ ָרֵא֑ ֵנ֣י ִיׂשְ ֖תֹוְך ּבְ ּבְ

ר  ֥ ה׃ פ א ַוְיַדּבֵ ים ֲאִנ֖י ְיֹהָוֽ אלִֹה֑ ְה֥יֹות ָלֶכ֖ם ֵלֽ ִים ִלֽ ֶרץ ִמְצַר֔ ֵמֶא֣

 ֣ ַמְרּתָ ְוָאֽ ָרֵאל֙  ִיׂשְ ֵנ֤י  ֶאל־ּבְ ר  ּבֵ֞ ב ּדַ ר׃  אֹמֽ ּלֵ ה  ֥ ֶאל־ֹמׁשֶ ְיֹהָו֖ה 

ה  ּלֶ ֶדׁש ֵא֥ י ֹק֑ ם ִמְקָרֵא֣ ְקְר֥אּו ֹאָת֖ ר־ּתִ ה ֲאׁשֶ י ְיֹהָו֔ ם ֽמֹוֲעֵד֣ ֲאֵלֶה֔

י  ִביִע֗ ְ ֹום ַהּשׁ ה ְמָלאָכ֒ה ּוַבּי֣ ֣ ָעׂשֶ ֽ ת ָיִמי֮ם ּתֵ ׁשֶ ֣ י׃ ג ׁשֵ ֵה֖ם ֽמֹוֲעָדֽ

ת  ֥ ּבָ ׁשַ ּו  ֲעׂש֑ ַתֽ א  לֹ֣ ל־ְמָלאָכ֖ה  ּכׇ ֶדׁש  ִמְקָרא־ֹק֔ תֹו֙ן  ּבָ ׁשַ ת  ֤ ּבַ ׁשַ

ה  ְיֹהָו֔ י  ֽמֹוֲעֵד֣ ה  ד ֵ֚אּלֶ פ  ם׃  ֵתיֶכֽ ֹבֽ ֽמֹוׁשְ ל  ֹכ֖ ּבְ ה  יהָו֔ ַלֽ ִהו֙א 

ֶדׁש  ֹח֣ ה ּבַ ם׃  ֽמֹוֲעָדֽ ּבְ ם  ֹאָת֖ ְקְר֥אּו  ר־ּתִ ֲאׁשֶ ֶדׁש  ֹק֑ י  ִמְקָרֵא֖

ה׃  יהָוֽ ַ֖סח ַלֽ ִים ּפֶ ֑ ַעְרּבָ ין ָהֽ ֣ ֶדׁש ּבֵ ר ַלֹח֖ ֛ ה ָעׂשָ ָע֥ ַאְרּבָ ֹון ּבְ ִראׁש֗ ָהֽ

ה  יהָו֑ ַלֽ ֹות  ּצ֖ ַהּמַ ג  ַח֥ ה  ֔ ַהּזֶ ֶדׁש  ַלֹח֣ יֹו֙ם  ר  ֥ ָעׂשָ ה  ָ֨ ֲחִמּשׁ ּוַבֽ ו 

ֶדׁש  ֹון ִמְקָרא־ֹק֖ ִראׁש֔ ּיֹו֙ם ָהֽ לּו׃ ז ּבַ ֹות ּתֹאֵכֽ ים ַמּצ֥ ת ָיִמ֖ ְבַע֥ ׁשִ

ם  ֥ ח ְוִהְקַרְבּתֶ ּו׃  ֲעׂשֽ ַתֽ א  לֹ֥ ה  ֲעֹבָד֖ אֶכת  ל־ְמֶל֥ ּכׇ ָלֶכ֑ם  ְהֶי֣ה  ִיֽ

ֶדׁש  ִמְקָרא־ֹק֔ ִביִע֙י  ְ ַהּשׁ ֹום  ּי֤ ּבַ ים  ָיִמ֑ ת  ְבַע֣ ׁשִ יהָו֖ה  ַלֽ ֛ה  ֶ ִאּשׁ

ר ְיֹהָו֖ה ֶאל־ ֥ ּו׃ לוי פ ט ַוְיַדּבֵ ֲעׂשֽ א ַתֽ ה לֹ֥ אֶכת ֲעֹבָד֖ ל־ְמֶל֥ ּכׇ

י־ ֽ ּכִ ם  ֲאֵלֶה֔  ֣ ַמְרּתָ ְוָאֽ ָרֵאל֙  ִיׂשְ ֵנ֤י  ֶאל־ּבְ ר  ּבֵ֞ י ּדַ ר׃  אֹמֽ ּלֵ ה  ֥ ֹמׁשֶ

יהושע ו

ויקרא כב

ויקרא כג



ת ו פרשי

682

לפסח

ּה  ם ֶאת־ְקִציָר֑ ֖ ם ּוְקַצְרּתֶ ן ָלֶכ֔ ר ֲאִנ֙י ֹנֵת֣ ֤ ֶרץ ֲאׁשֶ אּו ֶאל־ָהָא֗ ָתֹב֣

ן׃ יא ְוֵהִנ֧יף  ֶאל־ַהּכֵֹהֽ יְרֶכ֖ם  ְקִצֽ ית  ֥ ֵראׁשִ ֶמר  ֶאת־ֹע֛ ם  ֲהֵבאֶת֥ ַוֽ

ְיִניֶפּ֖נּו  ת  ּבָ֔ ַ ַהּשׁ ַר֙ת  ח� ֽ ּמָ ִמֽ ְרֹצְנֶכ֑ם  ִלֽ ְיֹהָו֖ה  ִלְפֵנ֥י  ֶמר  ֶאת־ָהֹע֛

ים  ִמ֧ ּתָ ֶבׂש  ֣ ּכֶ ֶמר  ֶאת־ָהֹע֑ יְפֶכ֖ם  ֲהִנֽ ֥יֹום  ּבְ ם  יֶת֕ ֲעׂשִ יב ַוֽ ן׃  ַהּכֵֹהֽ

ֶלת  ֹס֣ ים  רִֹנ֜ ֶעׂשְ י  ֵנ֨ ׁשְ יג ּוִמְנָחתֹו֩  ה׃  יהָוֽ ַלֽ ְלֹעָל֖ה  ָנ֛תֹו  ן־ׁשְ ּבֶ

ת  ְרִביִע֥ ַיִ֖ין  ה  ְוִנְסּכֹ֥ ַח  ִניֹח֑ יַח  ֵר֣ יהָו֖ה  ַלֽ ה  ֥ ֶ ִאּשׁ ֶמן  ֛ ֶ ַבּשׁ ה  לּוָל֥ ּבְ

ה  ֔ ֹום ַהּזֶ ֶצ֙ם ַהּי֣ אְכ֗לּו ַעד־ֶע֨ א ֹתֽ ל לֹ֣ י ְוַכְרֶמ֜ ין׃ יד ְוֶלֶח֩ם ְוָקִל֨ ַהִהֽ

ל  ֹכ֖ ם ּבְ ֵתיֶכ֔ ת עֹוָל֙ם ְלֹדרֹ֣ ֤ ֵהיֶכ֑ם ֻחּקַ ן ֱאלֹֽ ֖ ם ֶאת־ׇקְרּבַ יֲאֶכ֔ ַ֚עד ֲהִב֣

ת  ּבָ֔ ַ ַהּשׁ ת  ַר֣ ח� ִמּמָ ָלֶכ֙ם  ם  ֤ טו ּוְסַפְרּתֶ ם׃ שלישי ס  ֵתיֶכֽ ֹבֽ ׁשְ ֹמֽ

ת  ִמיֹמ֥ ּתְ ֖תֹות  ּבָ ׁשַ ַבע  ֥ ׁשֶ ה  נּוָפ֑ ַהּתְ ֶמר  ֶאת־ֹע֖ ם  יֲאֶכ֔ ֲהִב֣ ִמּיֹו֙ם 

ים  ֣ ִ ֖רּו ֲחִמּשׁ ְסּפְ ת ּתִ ִביִע֔ ְ ֙ת ַהּשׁ ּבָ ַ ת ַהּשׁ ַר֤ ח� ֽ ּמָ ד ִמֽ ְהֶיֽיָנה׃ טז ַע֣ ֽ ּתִ

ם  ֵתיֶכ֜ ֹב֨ ּמֹוׁשְ ִמֽ יז  ה׃  יהָוֽ ַלֽ ה  ֖ ֲחָדׁשָ ה  ִמְנָח֥ ֛ם  ְוִהְקַרְבּתֶ ֑יֹום 

יָנה  ְהֶי֔ ֽ ּתִ ֶלת  ֹס֣ ים  רִֹנ֔ ֶעׂשְ ֵנ֣י  ׁשְ ִי֨ם  ֨ ּתַ ׁשְ ה  נּוָפ֗ ּתְ ֶחם  ֶל֣ יּאּו ׀  ִב֣ ּתָ

ֶחם  ַעל־ַהּלֶ֗ ם  ֣ יח ְוִהְקַרְבּתֶ ה׃  יהָוֽ ַלֽ ים  ּכּוִר֖ ּבִ יָנה  ָאֶפ֑ ֽ ּתֵ ָחֵמ֖ץ 

ם  ד ְוֵאיִל֣ ר ֶאָח֖ ָק֛ ן־ּבָ ר ּבֶ ה ּוַפ֧ ָנ֔ ֵנ֣י ׁשָ ִמיִמ֙ם ּבְ ים ּתְ ֤ ָבׂשִ ת ּכְ ְבַע֨ ׁשִ

ַח  יַח־ִניֹח֖ ה ֵרֽ ֥ ֵ ם ִאּשׁ יֶה֔ ה ּוִמְנָחָת֙ם ְוִנְסּכֵ יהָו֔ ָנִ֑ים ִיְה֤יּו ֹעָל֙ה ַלֽ ׁשְ

ים  ֛ ֵנ֧י ְכָבׂשִ את ּוׁשְ ֑ ד ְלַחּטָ ים ֶאָח֖ ֥ ִעיר־ִעּזִ יֶת֛ם ׂשְ ֲעׂשִ ה׃ יט ַוֽ יהָוֽ ַלֽ

ֶחם  ֶל֨ ַעל֩  ם  ֹאָת֡ ן ׀  ַהּכֵֹה֣ יף  כ ְוֵהִנ֣ ים׃  ָלִמֽ ׁשְ ְלֶזַ֥בח  ָנ֖ה  ׁשָ ֵנ֥י  ּבְ

ְה֥יּו  ִיֽ ֶדׁש  ֹק֛ ים  ֑ ָבׂשִ ּכְ ֵנ֖י  ַעל־ׁשְ ה  ְיֹהָו֔ ִלְפֵנ֣י  נּוָפ֙ה  ּתְ ים  ּכּוִר֤ ַהּבִ

ֶדׁש֙  ְקָרא־ֹק֨ ה ִמֽ ֗ ֹום ַהּזֶ ֶצם ׀ ַהּי֣ ֶע֣ ם ּבְ ן׃ כא ּוְקָראֶת֞ ַליהָו֖ה ַלּכֵֹהֽ

ׇכל־ ת עֹוָל֛ם ּבְ ֥ ּו ֻחּקַ ֲעׂש֑ א ַתֽ ה לֹ֣ אֶכת ֲעֹבָד֖ ל־ְמֶל֥ ם ּכׇ ִיְהֶי֣ה ָלֶכ֔

ם  ַאְרְצֶכ֗ יר  ֶאת־ְקִצ֣ ם  ְבֻקְצְרֶכ֞ כב ּוֽ ם׃  ֵתיֶכֽ ְלֹדרֹֽ ֵתיֶכ֖ם  ֹב֥ מֹוׁשְ

ט  ֑ ְתַלּקֵ א  לֹ֣ יְרָך֖  ְקִצֽ ֶקט  ְוֶל֥ ָך  ֻקְצֶר֔ ּבְ ְדָך֙  ֽ ׂשָ ת  ַא֤ ּפְ ֞ה  א־ְתַכּלֶ לֹֽ

ר ְיֹהָו֖ה  ֥ ם׃ ס כג ַוְיַדּבֵ ֵהיֶכֽ ה ֱאלֹֽ ם ֲאִנ֖י ְיֹהָו֥ ב ֹאָת֔ ֲעֹז֣ ֙ר ּתַ י ְוַלּגֵ ָעִנ֤ ֶלֽ

ֶדׁש  ֹח֨ ּבַ ר  ֵלאֹמ֑ ָרֵא֖ל  ִיׂשְ ֵנ֥י  ֶאל־ּבְ ֛ר  ּבֵ כד ּדַ ר׃  אֹמֽ ּלֵ ה  ֥ ֶאל־ֹמׁשֶ

ה  רּוָע֖ ּתְ ִזְכ֥רֹון  ֔תֹון  ּבָ ׁשַ ָלֶכ֙ם  ְהֶי֤ה  ִיֽ ֶדׁש  ַלֹח֗ ד  ֶאָח֣ ּבְ י  ִביִע֜ ְ ַהּשׁ

ם  ֥ ְוִהְקַרְבּתֶ ּו  ֲעׂש֑ ַתֽ א  לֹ֣ ה  ֲעֹבָד֖ אֶכת  ל־ְמֶל֥ כה ּכׇ ֶדׁש׃  ִמְקָרא־ֹקֽ
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ְך  כז ַא֡ ר׃  אֹמֽ ּלֵ ה  ֥ ֶאל־ֹמׁשֶ ְיֹהָו֖ה  ר  ֥ כו ַוְיַדּבֵ ס  ה׃  יהָוֽ ַלֽ ה  ֖ ֶ ִאּשׁ

ְקָרא־ ִמֽ ֗הּוא  ים  ִר֣ ּפֻ ַהּכִ ֧יֹום  ה  ֜ ַהּזֶ י  ִביִע֨ ְ ַהּשׁ ַל֩חֶֹדׁש֩  ֹור  ָעׂש֣ ֽ ּבֶ

ה  ֖ ֶ ִאּשׁ ם  ֥ ְוִהְקַרְבּתֶ ֵתיֶכ֑ם  ֶאת־ַנְפׁשֹֽ ם  יֶת֖ ְוִעּנִ ם  ָלֶכ֔ ְהֶי֣ה  ִיֽ ֶדׁש֙  ֹק֨

י ֤יֹום  ֣ ֑ה ּכִ ֹום ַהּזֶ ֶצם ַהּי֣ ֶע֖ ּו ּבְ ֲעׂש֔ א ַתֽ ה׃ כח ְוׇכל־ְמָלאָכ֙ה לֹ֣ יהָוֽ ַלֽ

י ׇכל־ ֤ ם׃ כט ּכִ ֵהיֶכֽ ה ֱאלֹֽ ם ִלְפֵנ֖י ְיֹהָו֥ ר ֲעֵליֶכ֔ ֣ ִרי֙ם ֔הּוא ְלַכּפֵ ּפֻ ּכִ

יָה׃  ֽ ַעּמֶ ה ֵמֽ ֑ה ְוִנְכְרָת֖ ֹום ַהּזֶ ֶצם ַהּי֣ ֶע֖ ה ּבְ א־ְתֻעּנֶ֔ ר לֹֽ ֣ ֶפׁש֙ ֲאׁשֶ ַהּנֶ֨

֑ה  ַהּזֶ ֹום  ַהּי֣ ֶצם  ֶע֖ ּבְ ה  ל־ְמָלאָכ֔ ּכׇ ֙ה  ֲעׂשֶ ּתַ ר  ֤ ֲאׁשֶ ֶפׁש  ל ְוׇכל־ַהּנֶ֗

ל־ְמָלאָכ֖ה  לא ּכׇ ּה׃  ֽ ַעּמָ ֶרב  ֥ ִמּקֶ וא  ַהִה֖ ֶ֥פׁש  ֶאת־ַהּנֶ י  ֛ ֲאַבְדּתִ ְוַהֽ

ת  ּבַ֨ ם׃ לב ׁשַ ֵתיֶכֽ ֹבֽ ׁשְ ל ֹמֽ ֹכ֖ ם ּבְ ֵתיֶכ֔ ת עֹוָל֙ם ְלֹדרֹ֣ ֤ ּו ֻחּקַ ֲעׂש֑ א ַתֽ לֹ֣

ֶדׁש֙  ה ַלֹח֨ ָע֤ ִתׁשְ ֵֹתיֶכ֑ם ּבְ ם ֶאת־ַנְפֽשׁ יֶת֖ ם ְוִעּנִ ֥תֹון הּו֙א ָלֶכ֔ ּבָ ׁשַ

ר ְיֹהָו֖ה  ֥ ם׃ פ לג ַוְיַדּבֵ ֶכֽ ּתְ ּבַ ֖תּו ׁשַ ּבְ ׁשְ ֶרב ּתִ ֶרב ַעד־ֶע֔ ֶרב ֵמֶע֣ ֶע֔ ּבָ

ה  ָ֨ ֲחִמּשׁ ר ּבַ ָרֵא֖ל ֵלאֹמ֑ ֵנ֥י ִיׂשְ ֛ר ֶאל־ּבְ ּבֵ ר׃ לד ּדַ אֹמֽ ה ּלֵ ֥ ֶאל־ֹמׁשֶ

ים  ָיִמ֖ ת  ְבַע֥ ׁשִ ֹות  ּכ֛ ַהּסֻ ג  ַח֧ ה  ֔ ַהּזֶ ִביִע֙י  ְ ַהּשׁ ֶדׁש  ַלֹח֤ ֗יֹום  ר  ָעׂשָ֜

ה  אֶכת ֲעֹבָד֖ ל־ְמֶל֥ ֶדׁש ּכׇ ֹון ִמְקָרא־ֹק֑ ִראׁש֖ ֹום ָהֽ ּי֥ ה׃ לה ּבַ יֹהָוֽ ַלֽ

ֹום  ּי֣ ּבַ ה  ַליהָו֑ ֖ה  ֶ ִאּשׁ יבּו  ְקִר֥ ּתַ ים  ָיִמ֔ ת  ְבַע֣ לו ׁשִ ּו׃  ֲעׂשֽ ַתֽ א  לֹ֥

יהָו֙ה  ַלֽ ה  ֤ ֶ ִאּשׁ ם  ְוִהְקַרְבּתֶ֨ ם  ָלֶכ֜ ה  ִיְהֶי֨ ִמְקָרא־֩קֶֹדׁש֩  י  ִמיִנ֡ ְ ַהּשׁ

י  ה ֽמֹוֲעֵד֣ ּו׃ לז ֵ֚אּלֶ ֲעׂשֽ א ַתֽ ה לֹ֥ אֶכת ֲעֹבָד֖ ל־ְמֶל֥ וא ּכׇ ֶרת ִה֔ ֲעֶצ֣

ה  ֶ֜ ִאּשׁ יב  ְלַהְקִר֨ ֶדׁש  ֹק֑ י  ִמְקָרֵא֣ ם  ֹאָת֖ ְקְר֥אּו  ר־ּתִ ֲאׁשֶ ה  ְיֹהָו֔

לח  יֹוֽמֹו׃  ּבְ ַבר־֥יֹום  ּדְ ים  ּוְנָסִכ֖ ֶזַ֥בח  ּוִמְנָח֛ה  ה  ֹעָל֧ ה  יהָו֗ ַלֽ

ל־ִנְדֵריֶכ֙ם  ד ּכׇ ַב֤ ם ּוִמּלְ ֽנֹוֵתיֶכ֗ ד ַמּתְ ַב֣ ה ּוִמּלְ ת ְיֹהָו֑ ֹת֣ ּבְ ַב֖ד ׁשַ ִמּלְ

֩ה  ָ ֲחִמּשׁ ֽ ְך ּבַ ה׃ לט ַא֡ יהָוֽ ֖נּו ַלֽ ּתְ ר ּתִ ֥ ם ֲאׁשֶ ל־ִנְד֣בֹוֵתיֶכ֔ ַב֙ד ּכׇ ּוִמּלְ

ֶרץ  ָהָא֔ ת  בּוַא֣ ֶאת־ּתְ ֶכ֙ם  ׇאְסּפְ ּבְ י  ִביִע֗ ְ ַהּשׁ ֶדׁש  ַלֹח֣ ֜יֹום  ר  ָעׂשָ֨

֔תֹון  ּבָ ׁשַ ִראׁשֹו֙ן  ָהֽ ֹום  ּי֤ ּבַ ים  ָיִמ֑ ת  ְבַע֣ ׁשִ ֶאת־ַחג־ְיֹהָו֖ה  ּגּו  ֹח֥ ּתָ

ֹון  ִראׁש֗ ָהֽ ֹום  ּי֣ ּבַ ם  ָלֶכ֜ ם  מ ּוְלַקְחּתֶ֨ ֽתֹון׃  ּבָ ׁשַ ִמיִנ֖י  ְ ַהּשׁ ֹום  ּוַבּי֥

ְוַעְרֵבי־ָנַ֑חל  ת  ֵעץ־ָעֹב֖ ף  ֲעַנ֥ ַוֽ ים  ָמִר֔ ּתְ ת  ּפֹ֣ ּכַ ָהָד֙ר  ץ  ֵע֤ י  ִר֨ ּפְ

ם  מא ְוַחּגֶֹת֤ ים׃  ָיִמֽ ת  ְבַע֥ ׁשִ ֵהיֶכ֖ם  ֱאלֹֽ ה  ְיֹהָו֥ ִלְפֵנ֛י  ם  ַמְחּתֶ֗ ּוׂשְ

ם  ֵתיֶכ֔ ת עֹוָל֙ם ְלֹדרֹ֣ ֤ ָנ֑ה ֻחּקַ ָ ּשׁ ים ּבַ ת ָיִמ֖ ְבַע֥ ה ׁשִ יהָו֔ ג ַלֽ ֹאתֹו֙ ַח֣
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ים  ת ָיִמ֑ ְבַע֣ ֖בּו ׁשִ ׁשְ ת ּתֵ ּכֹ֥ ּסֻ ּגּו ֹאֽתֹו׃ מב ּבַ ֹח֥ י ּתָ ִביִע֖ ְ ֶדׁש ַהּשׁ ֹח֥ ּבַ

ֵתיֶכ֒ם  ַע֮ן ֵיְד֣עּו ֹדרֹֽ ת׃ מג ְלַמ֮ ּכֹֽ ּסֻ ֖בּו ּבַ ל ֵיֽׁשְ ָרֵא֔ ִיׂשְ ֶאְזָר֙ח ּבְ ל־ָהֽ ּכׇ

ם  אֹוָת֖ י  ֽהֹוִציִא֥ ּבְ ל  ָרֵא֔ ִיׂשְ ֵנ֣י  ֶאת־ּבְ ֙י  ְבּתִ הֹוׁשַ֨ ֹות  ּכ֗ ַבּסֻ י  ֣ ּכִ

ֶאת־ ה  ֹמׁשֶ֔ ר  ֣ מד ַוְיַדּבֵ ם׃  ֵהיֶכֽ ֱאלֹֽ ה  ְיֹהָו֥ ֲאִנ֖י  ִים  ִמְצָר֑ ֶרץ  ֵמֶא֣

ל׃ פ ָרֵאֽ ֵנ֖י ִיׂשְ ה ֶאל־ּבְ י ְיֹהָו֑ ֲעֵד֖ ֹמֽ

מניחים את הספר השני על הבימה, ומגביהים וגוללים את הספר הראשון.

לרביעי קוראים בספר השני ”והקרבתם”

ַנִ֖ים  ׁשְ ר  ֵנֽי־ָבָק֛ ּבְ ים  ִר֧ ּפָ ה  יהָו֔ ַלֽ ֹעָל֙ה  ה  ֤ ֶ ִאּשׁ ם  יט ְוִהְקַרְבּתֶ֨

ם׃  ָלֶכֽ ְה֥יּו  ִיֽ ם  ִמיִמ֖ ּתְ ה  ָנ֔ ׁשָ ֵנ֣י  ּבְ י֙ם  ְכָבׂשִ ה  ְבָע֤ ְוׁשִ ד  ִיל ֶאָח֑ ְוַא֣

ֵנ֧י  ר ּוׁשְ ים ַלּפָ֗ רִֹנ֜ ה ֶעׂשְ לֹׁשָ֨ ֶמן ׁשְ ֑ ָ ה ַבּשׁ לּוָל֣ ֶלת ּבְ ם ֹס֖ ְנָחָת֔ כ ּוִמ֨

ֶ֖בׂש  ַלּכֶ ה  ֲעׂשֶ֔ ֽ ּתַ רֹו֙ן  ִעּשָׂ ֤רֹון  כא ִעּשָׂ ּו׃  ֲעׂשֽ ֽ ּתַ ִיל  ָלַא֖ רִֹנ֛ים  ֶעׂשְ

֖ר  ְלַכּפֵ ד  ֶאָח֑ ֖את  ַחּטָ יר  ִע֥ כב ּוׂשְ ים׃  ֽ ָבׂשִ ַהּכְ ת  ְבַע֖ ְלׁשִ ד  ֶאָח֑ ָהֽ

ּו  ֲעׂש֖ ֽ ּתַ יד  ִמ֑ ַהּתָ ת  ְלֹעַל֣ ר  ֖ ֲאׁשֶ ֶקר  ַהּבֹ֔ ת  ֹעַל֣ ַב֙ד  כג ִמּלְ ם׃  ֲעֵליֶכֽ

ה  ֥ ֵ ִאּשׁ ים ֶלֶ֛חם  ָיִמ֔ ת  ְבַע֣ ׁשִ ַלּיֹו֙ם  ּו  ֲעׂש֤ ֽ ּתַ ה  ּלֶ ֵא֜ כד ּכָ ה׃  ּלֶ ֶאת־ֵאֽ

ֹו׃ כה ּוַבּיֹו֙ם  ה ְוִנְסּכֽ ֖ יד ֵיָֽעׂשֶ ִמ֛ ת ַהּתָ ה ַעל־עֹוַל֧ יהָו֑ ַח ַלֽ יַח־ִניֹח֖ ֵרֽ

א  לֹ֥ ה  ֲעֹבָד֖ אֶכת  ל־ְמֶל֥ ּכׇ ָלֶכ֑ם  ְהֶי֣ה  ִיֽ ֶדׁש  ִמְקָרא־ֹק֖ י  ִביִע֔ ְ ַהּשׁ

ּו׃ ֲעׂשֽ ַתֽ

שליח ציבור אומר חצי קדיש:

ִכְרעּוֵתּה,  ְבָרא  י  ּדִ ָעְלָמ֘א  ּבְ )אמן(  ֘א,  ַרּבָ ֵמּה  ׁשְ ׁש  ְוִיְתַקּדַ ל  ּדַ ִיְתּגַ

יכֹו֘ן  ַחּיֵ יֵחּה, )אמן( ּבְ ְרָקֵנּה ִויָקֵרב ְמׁשִ ְוַיְמִליְך ַמְלכּוֵתּה ְוַיְצַמח ּפֻ

ָקִריב, ּוִבְזַמן  ֲעָגָלא  ּבַ ָרֵאל,  ִיׂשְ ית  ּבֵ ְדׇכל  י  ּוְבַחּיֵ ּוְביֹוֵמיכֹו֘ן 

ְוִאְמרּו ָאֵמן. )אמן(

֘א. ַמּיָ Ôֵמי ָעל Ôָעַלם ּוְלָעל Ôָבַרְך ל Ô֘א מ ֵמּה ַרּבָ Ôֵהא ׁש Ôגם הקהל אומר: י

ה  ְוִיְתַעּלֶ ר  ְוִיְתַהּדָ א  ְוִיְתַנּשֵׂ ְוִיְתרֹוַמם  ַאר  ְוִיְתּפָ ח  ּבַ ּתַ ְוִיׁשְ ַרְך  ִיְתּבָ

ְרָכָת֘א  ל ּבִ א ִמן ּכׇ ּלָ ִריְך הּוא, )אמן( ְלֵע֫ ֘א ּבְ ֵמּה ְדֻקְדׁשָ ל ׁשְ ְוִיְתַהּלָ

ָעְלָמ֘א, ְוִאְמרּו ָאֵמן. ֲאִמיָר֘ן ּבְ ָחָת֘א ְוֶנָחָמָת֘א ּדַ ּבְ ׁשְ יָרָת֘א ּתֻ ְוׁשִ

במדבר כח
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קריאת התורה ליום שני של חול המועד פסח
ואם חל בשבת קוראים ”ראה אתה אומר” )בעמ’ 690(.

ֶטר  ֤ ֜כֹור ּפֶ י ׇכל־ּבְ ׁש־ִל֨ ר׃ ב ַקּדֶ אֹמֽ ה ּלֵ ֥ ר ְיֹהָו֖ה ֶאל־ֹמׁשֶ ֥ א ַוְיַדּבֵ

אֶמר  י ֽהּוא׃ ג ַוּיֹ֨ ה ִל֖ ֵהָמ֑ ם ּוַבּבְ ָאָד֖ ֽ ּבָ ל  ָרֵא֔ ְבֵנ֣י ִיׂשְ ֶח֙ם ּבִ ל־ֶר֨ ּכׇ

ִי֙ם  ְצַר֨ ם ִמּמִ ר ְיָצאֶת֤ ֙ה ֲאׁשֶ֨ ֹום ַהּזֶ ם ָז֞כֹור ֶאת־ַהּי֤ ה ֶאל־ָהָע֗ ֹמׁשֶ֜

א ֵיָֽאֵכ֖ל  ֑ה ְולֹ֥ יא ְיֹהָו֛ה ֶאְתֶכ֖ם ִמּזֶ ד הֹוִצ֧ ֶזק ָי֔ ֹח֣ י ּבְ ים֚ ּכִ ית ֲעָבִד֔ ֣ ִמּבֵ

יב׃ לוי ה ְוָהָי֣ה  ָאִבֽ ֶדׁש ָהֽ ֹח֖ ים ּבְ ְצִא֑ ם יֹֽ ֣ ֹום ַאּתֶ ץ׃ ד ַהּי֖ ָחֵמֽ

י  ֣ ִחּוִ ְוַהֽ י  ֱאֹמִר֜ ְוָהֽ י  ֨ ִחּתִ ְוַהֽ י  ַנֲעִנ֠ ּכְ ַהֽ֠ ֶרץ  ֶאל־ֶא֣ ה  ְיֹהָו֡ יֲאָך֣  י־ְיִבֽ ִכֽ

ָחָל֖ב  ת  ָזַב֥ ֶרץ  ֶא֛ ְך  ָל֔ ֶתת  ָל֣ יָך֙  ֲאֹבֶת֨ ַלֽ ע  ֤ ּבַ ִנׁשְ ר  ֲאׁשֶ֨ י  ְוַהְיבּוִס֗

ת  ְבַע֥ ו ׁשִ ֽה׃  ַהּזֶ ֶדׁש  ֹח֥ ּבַ את  ַהּזֹ֖ ה  ֲעֹבָד֥ ֶאת־ָהֽ  ֛ ַבְדּתָ ְוָעֽ ׁש  ּוְדָב֑

ל  ה׃ ז ַמּצֹו֙ת ֵיָֽאֵכ֔ יהָוֽ ג ַלֽ י ַח֖ ִביִע֔ ְ ת ּוַבּיֹו֙ם ַהּשׁ ל ַמּצֹ֑ ים ּתֹאַכ֣ ָיִמ֖

ר  ֹא֖ ה ְלָך֛ ׂשְ ָרֶא֥ א־ֵיֽ ץ ְולֹֽ ה ְלָך֜ ָחֵמ֗ ָרֶא֨ א־ֵיֽ ים ְולֹֽ ִמ֑ ת ַהּיָ ְבַע֣ ֵא֖ת ׁשִ

ה  ֲע֣בּור ֶז֗ ֽ ר ּבַ ֹום ַה֖הּוא ֵלאֹמ֑ ּי֥ ֣ ְלִבְנָך֔ ּבַ ְדּתָ ָך׃ ח ְוִהּגַ ֻבֶלֽ ׇכל־ּגְ ּבְ

ַעל־ ְל֜אֹות  ְלָך֨  ט ְוָהָי֩ה  ִים׃  ְצָרֽ ִמּמִ י  ֵצאִת֖ ּבְ י  ִל֔ ְיֹהָו֙ה  ה  ֤ ָעׂשָ

י  יָך ּ֚כִ ִפ֑ ת ְיֹהָו֖ה ּבְ ְהֶי֛ה ּתֹוַר֥ ֽ ַען ּתִ יָך ְלַמ֗ ין ֵעיֶנ֔ ֣ רֹו֙ן ּבֵ ְדָך֗ ּוְלִזּכָ ָיֽ

ה  ֥ ֻחּקָ ֶאת־ַהֽ  ֛ ַמְרּתָ ֽ י ְוׁשָ ִים׃  ְצָרֽ ִמּמִ ְיֹהָו֖ה  ֲאָך֥  הֹוִצֽ ה  ֲחָזָק֔ ָי֣ד  ּבְ

י־ ֽ ּכִ ה  יא ְוָהָי֞ יָמה׃ שלישי ס  ָיִמֽ ים  ִמ֖ ִמּיָ ּה  ְלֽמֹוֲעָד֑ את  ַהּזֹ֖

יָך  ֲאֹבֶת֑ ְוַלֽ ְלָך֖  ע  ֥ ּבַ ִנׁשְ ֛ר  ֲאׁשֶ ֽ ּכַ י  ֲעִנ֔ ַנֽ ּכְ ַהֽ ֶרץ  ְיֹהָו֙ה ֶאל־ֶא֣ ֲאָך֤  ְיִבֽ

ֶטר ׀  ֣ ְוׇכל־ּפֶ ה  יֹהָו֑ ַלֽ ֶחם  ֶטר־ֶר֖ ֽ ׇכל־ּפֶ  ֥ ֲעַבְרּתָ יב ְוַהֽ ְך׃  ָלֽ ּוְנָתָנּ֖ה 

ֶטר  ֤ יג ְוׇכל־ּפֶ ה׃  יהָוֽ ַלֽ ים  ָכִר֖ ַהּזְ ְלָך֛  ְהֶי֥ה  ִיֽ ר  ֲאׁשֶ֨ ה  ֵהָמ֗ ּבְ ֶגר  ֣ ׁשֶ

ם  ֥כֹור ָאָד֛ ל ּבְ ֹו ְוֹכ֨ ֲעַרְפּת֑ ה ַוֽ ֖ א ִתְפּדֶ ה ְוִאם־לֹ֥ ה ְבׂשֶ֔ ֣ ְפּדֶ ֲחֹמ֙ר ּתִ

ַמה־ ר  ֵלאֹמ֣ ר  ָמָח֖ ִבְנָך֛  ְלָך֥  ָאֽ י־ִיׁשְ ֽ ּכִ ה  יד ְוָהָי֞ ה׃  ֽ ְפּדֶ ּתִ ָבֶנ֖יָך  ּבְ

ית  ֥ ִים ִמּבֵ ְצַר֖ נּו ְיֹהָו֛ה ִמּמִ ד ֽהֹוִציָא֧ ֶזק ָי֗ ֹח֣ יו ּבְ ֣ ֵאָל֔ ַמְרּתָ את ְוָאֽ ּזֹ֑

ה  ְיֹהָו֤ ג  ֲהרֹ֨ ֽ ַוּיַ ֵחנּו֒  ּלְ ְלׁשַ ַפְרֹע֮ה  ה  ֣ י־ִהְקׁשָ ֽ ּכִ י  טו ַוְיִה֗ ים׃  ֲעָבִדֽ

ה  ֵהָמ֑ ּבְ ֣כֹור  ְוַעד־ּבְ ם  ָאָד֖ ר  ֹכ֥ ִמּבְ ִים  ִמְצַר֔ ֶרץ  ֶא֣ ּבְ כֹו֙ר  ל־ּבְ ּכׇ

֥כֹור  ים ְוׇכל־ּבְ ָכִר֔ ֶח֙ם ַהּזְ ֶטר ֶר֨ ֤ ל־ּפֶ ה ּכׇ יהָו֗ ַח ַלֽ י ֹזֵב֜ ֩ן ֲאִנ֨ ַעל־ּכֵ

ין ֵעיֶנ֑יָך  ֣ ת ּבֵ ה ּוְלֽטֹוָטֹפ֖ ְדָכ֔ ה׃ טז ְוָהָי֤ה ְלאֹו֙ת ַעל־ָי֣ ֽ ַנ֖י ֶאְפּדֶ ּבָ

ִים׃ ְצָרֽ נּו ְיֹהָו֖ה ִמּמִ ד ֽהֹוִציָא֥ ֶזק ָי֔ ֹח֣ י ּבְ ּ֚כִ

לרביעי קוראים בספר שני ”והקרבתם” )בעמ’ 684(.
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אם יום שלישי של חוה”מ חל ביום ראשון בשבוע קוראים ”קדש לי” 

)בעמוד הקודם(.

לֹא־ִתְהֶי֥ה  ְך  ִעּמָ֔ ָעִנ֙י  ֶאת־ֶהֽ י  ֶאת־ַעּמִ֗ ה  ְלֶו֣ ּתַ ֶסף ׀  ֣ כד ִאם־ּכֶ

ל  ְחּבֹ֖ ּתַ ל  כה ִאם־ָחֹב֥ ְך׃  ֶנֽׁשֶ ָעָל֖יו  י֥מּון  א־ְתׂשִ לֹֽ ה  ֑ ֹנׁשֶ ּכְ ֖לֹו 

וא ְכסּוֹתה  י ִה֤ ֣ ּנּו ֽלֹו׃ כו ּכִ יֶב֥ ׁשִ ֶמׁש ּתְ ֖ ֶ א ַהּשׁ ָך ַעד־ּבֹ֥ ת ֵרֶע֑ ְלַמ֣ ׂשַ

י  ק ֵאַל֔ י־ִיְצַע֣ ֽ ב ְוָהָי֙ה ּכִ ּכָ֔ ה ִיׁשְ ֣ ּמֶ ְמָל֖תֹו ְלֹע֑רֹו ּבַ וא ׂשִ ּה ִה֥ ֔ ְלַבּדָ

יא  ֥ ְוָנׂשִ ֑ל  ְתַקּלֵ א  לֹ֣ ים  כז ֱאלִֹה֖ ס  לוי  ִני׃  ָאֽ ּון  י־ַחּנ֥ ֽ ּכִ י  ֖ ַמְעּתִ ֽ ְוׁשָ

ֶנ֖יָך  ֥כֹור ּבָ ר ּבְ א ְתַאֵח֑ ְתָך֥ ְוִדְמֲעָך֖ לֹ֣ ר׃ כח ְמֵלָאֽ א ָתֹאֽ ָך֖ לֹ֥ ְבַעּמְ

ְהֶי֣ה  ִיֽ ָיִמי֙ם  ת  ְבַע֤ ׁשִ ְלֹצאֶנָ֑ך  ְרָך֖  ְלׁשֹֽ ה  ֥ ֲעׂשֶ ֽ ן־ּתַ ֽ כט ּכֵ י׃  ֽ ן־ּלִ ּתֶ ּתִ

י  ְה֣יּון ִל֑ ֽ ֶדׁש ּתִ י־ֹק֖ י׃ ל ְוַאְנׁשֵ נֹו־ִלֽ ּתְ ִמיִנ֖י ּתִ ְ ֹום ַהּשׁ ּי֥ ֹו ּבַ ִעם־ִאּמ֔

ס  ֹאֽתֹו׃  ִל֥כּון  ׁשְ ּתַ ֶ֖לב  ַלּכֶ לּו  ֹתאֵכ֔ א  לֹ֣ ְטֵרָפ֙ה  ה  ֶד֤ ּשָׂ ּבַ ר  ּוָבׂשָ֨

ד  ת ֵע֥ ְהיֹ֖ ִלֽ ע  ְדָך֙ ִעם־ָרׁשָ֔ ָיֽ ת  ׁשֶ ֤ ְוא ַאל־ּתָ ֑ ׁשָ ַמע  ֣ א ׁשֵ ֖ א ִתּשָׂ א לֹ֥

ַעל־ א־ַתֲעֶנ֣ה  ְולֹֽ ת  ְלָרֹע֑ ים  ֖ י־ַרּבִ ֲחֵרֽ ַאֽ א־ִתְהֶי֥ה  ב לֹֽ ס  ס׃  ָחָמֽ

ִריֽבֹו׃ ס  ר ּבְ ֖ א ֶתְהּדַ ל לֹ֥ ת׃ ג ְוָד֕ ים ְלַהּטֹֽ ֖ י ַרּבִ ֲחֵר֥ ת ַאֽ ב ִלְנֹט֛ ִר֗

ֽלֹו׃  יֶבּ֖נּו  ׁשִ ּתְ ב  ֥ ָהׁשֵ ה  ּתֶֹע֑ ֲחֹמ֖רֹו  ֥אֹו  ִיְבָך֛  ֹאֽ ֹור  ׁש֧ ע  ֞ ִתְפּגַ י  ֣ ד ּכִ

ב  ֲעֹז֣ ֖ ֵמֽ ַדְלּתָ ֔אֹו ְוָחֽ ַחת ַמּשָׂ ֣ ֲאָך֗ רֵֹב֙ץ ּתַ ה ֲח֣מֹור ׂשַֹנֽ י־ִתְרֶא֞ ֽ ס ה ּכִ

ְנָך֖  ט ֶאְביֹֽ ֥ ּפַ ֛ה ִמׁשְ א ַתּטֶ ֹו׃ ס שלישי ו לֹ֥ ב ִעּמֽ ֲעֹז֖ ֽ ב ּתַ ֑לֹו ָעֹז֥

א־ י לֹֽ ֥ ג ּכִ ֲהרֹ֔ ֽ ל־ּתַ י֙ק ַאֽ י ְוַצּדִ ק ְוָנִק֤ ְרָח֑ ֶקר ּתִ ֖ ַבר־ׁשֶ ִריֽבֹו׃ ז ִמּדְ ּבְ

ים  ְקִח֔ ּפִ ר  ֣ ְיַעּוֵ ַח֙ד  ֹ֨ ַהּשׁ י  ֤ ּכִ ח  ֑ ִתּקָ א  לֹ֣ ַחד  ח ְוׁשֹ֖ ע׃  ֽ ָרׁשָ יק  ֖ ַאְצּדִ

֙ם ֶאת־ ם ְיַדְעּתֶ ץ ְוַאּתֶ֗ א ִתְלָח֑ ים׃ ט ְוֵג֖ר לֹ֣ יִקֽ י ַצּדִ ְבֵר֥ ף ּדִ ֖ יַסּלֵ ִוֽ

ִנ֖ים  ׁשָ ׁש  ֥ י ְוׁשֵ ִים׃  ִמְצָרֽ ֶרץ  ֶא֥ ּבְ ם  ֱהִייֶת֖ ים  י־ֵגִר֥ ֽ ּכִ ר  ֔ ַהּגֵ ֶנֶ֣פׁש 

ת  ִביִע֞ ְ יא ְוַהּשׁ ּה׃  ֽבּוָאָתֽ ֶאת־ּתְ  ֖ ַסְפּתָ ְוָאֽ ָך  ֶאת־ַאְרֶצ֑ ע  ְזַר֣ ּתִ

֣ת  ם ּתֹאַכ֖ל ַחּיַ ָך ְוִיְתָר֕ ְכלּו֙ ֶאְביֵֹנ֣י ַעּמֶ֔ ּה ְוָאֽ ֗ ּתָ ה ּוְנַטׁשְ ּנָ ְמֶט֣ ׁשְ ּתִ

ה  ֣ ֲעׂשֶ ֽ ּתַ ָיִמי֙ם  ת  ׁשֶ ֤ יב ׁשֵ ָך׃  ְלֵזיֶתֽ ְלַכְרְמָך֖  ה  ֥ ֲעׂשֶ ֽ ן־ּתַ ֽ ּכֵ ה  ֶד֑ ַהּשָׂ

ָך  ֲחֹמֶר֔ ֹוְרָך֙ ַוֽ ַען ָי֗נּוַח ׁשֽ ת ְלַמ֣ ּבֹ֑ ׁשְ י ּתִ ִביִע֖ ְ ֹום ַהּשׁ יָך ּוַבּי֥ ֲעׂשֶ֔ ַמֽ

ֲאֵליֶכ֖ם  י  ְרּתִ ר־ָאַמ֥ ֲאׁשֶ ל  יג ּוְבֹכ֛ ֽר׃  ְוַהּגֵ ְתָך֖  ן־ֲאָמֽ ּבֶ ׁש  ֵפ֥ ְוִיּנָ

שמות כב
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ע ַעל־ ַמ֖ ָ ִיּשׁ א  לֹ֥ ירּו  ַתְזּכִ֔ א  לֹ֣ ֲאֵחִרי֙ם  ים  ֱאלִֹה֤ ם  ְוׁשֵ֨ רּו  ֵמ֑ ָ ּשׁ ּתִ

ּצֹו֮ת  ַהּמַ ג  טו ֶאת־ַח֣ ָנֽה׃  ָ ּשׁ ּבַ י  ִל֖ ג  ֹח֥ ּתָ ים  ְרָגִל֔ ׁש  לֹ֣ יד ׁשָ יָך׃  ֽ ּפִ

ְלמֹוֵע֙ד  ָך  יִת֗ ִצּוִ ר  ֣ ֲאׁשֶ ֽ ּכַ ֹות  ַמּצ֜ ל  ּתֹאַכ֨ ָיִמי֩ם  ת  ְבַע֣ ׁשִ ֹמ֒ר  ׁשְ ּתִ

ם׃  א־ֵיָר֥אּו ָפַנ֖י ֵריָקֽ ִים ְולֹֽ ְצָר֑ אָת ִמּמִ י־֖בֹו ָיָצ֣ יב ּכִ ָאִב֔ ֶדׁש ָהֽ ֹח֣

ג  ְוַח֤ ה  ֶד֑ ּשָׂ ּבַ ע  ְזַר֖ ּתִ ר  ֥ ֲאׁשֶ יָך  ֲעׂשֶ֔ ַמֽ י  ּכּוֵר֣ ּבִ ִצי֙ר  ַהּקָ ג  טז ְוַח֤

ה׃  ֶדֽ ִמן־ַהּשָׂ יָך  ֖ ת־ַמֲעׂשֶ ֶאֽ ָך֥  ׇאְסּפְ ּבְ ה  ָנ֔ ָ ַהּשׁ את  ֵצ֣ ּבְ ָאִס֙ף  ָהֽ

ן ׀  ָאֹד֥ ָהֽ ֵנ֖י  ֶאל־ּפְ ל־ְז֣כּוְרָך֔  ּכׇ ָרֶא֙ה  ֵיֽ ָנ֑ה  ָ ּשׁ ּבַ ים  ָעִמ֖ ּפְ ׁש  לֹ֥ יז ׁשָ

ֶלב־ ֵחֽ ין  א־ָיִל֥ ְולֹֽ י  ם־ִזְבִח֑ ּדַ ַעל־ָחֵמ֖ץ  ח  ֥ א־ִתְזּבַ יח לֹֽ ה׃  ְיֹהָוֽ

ה  ֖ית ְיֹהָו֣ יא ּבֵ ִב֕ ְתָך֔ ּתָ ּכּוֵר֙י ַאְדָמ֣ ית ּבִ ֶקר׃ יט ֵראׁשִ֗ ֖י ַעד־ּבֹֽ ַחּגִ

ֹו׃ ב ִאּמֽ ֲחֵל֥ ֽ י ּבַ ִד֖ ל ּגְ ֥ ֵ א־ְתַבּשׁ יָך לֹֽ ֱאלֶֹה֑

ולרביעי קוראים בספר שני ”והקרבתם” )עמ’ 684(.

קריאת התורה ליום רביעי של חול המועד פסח

ואם הוא חל ביום שני בשבוע קוראים ”אם כסף תלוה” )בעמוד הקודם(, ואם הוא 

חל בשבת קוראים ”ראה אתה אומר אלי” )עמ’ 690(.

ֲאָבִנ֖ים  ת  ֵנֽי־ֻלֹח֥ ׁשְ ׇסל־ְלָך֛  ּפְ ה  ֶאל־ֹמׁשֶ֔ ְיֹהָו֙ה  אֶמר  א ַוּיֹ֤

ר ָה֛יּו ַעל־ ֥ ים ֲאׁשֶ ָבִר֔ ת ֶאת־ַהּדְ ֹח֔ ֙י ַעל־ַהּלֻ ַתְבּתִ אׁשִֹנ֑ים ְוָכֽ ִרֽ ּכָ

יָת  ֶקר ְוָעִל֤ ְהֵי֥ה ָנ֖כֹון ַלּבֹ֑ ׃ ב ֶוֽ ְרּתָ ֽ ּבַ ר ׁשִ ֥ אׁשִֹנ֖ים ֲאׁשֶ ת ָהִרֽ ֹח֥ ַהּלֻ

ר׃ ג ְוִאיׁש֙  אׁש ָהָהֽ ם ַעל־רֹ֥ ֖ י ׁשָ ֥ ִל֛ ְבּתָ י ְוִנּצַ ר ִסיַנ֔ ֶק֙ר ֶאל־ַה֣ ַבּבֹ֨

אן  ם־ַהּצֹ֤ ּגַ ר  ׇכל־ָהָה֑ ּבְ א  ַאל־ֵיָר֖ יׁש  ְוַגם־ִא֥ ְך  ִעּמָ֔ ה  ֲעֶל֣ א־ַיֽ לֹֽ

ל  ְפֹס֡ ַהֽהּוא׃ לוי ד ַוּיִ ר  ָהָה֥ ֶאל־֖מּול  ַאל־ִיְר֔עּו  ָק֙ר  ְוַהּבָ

ַעל֙ ֶאל־ ֨ ֶק֙ר ַוּיַ ה ַבּבֹ֨ ֤ ם ֹמׁשֶ ּכֵ֨ ׁשְ ים ַוּיַ אׁשִֹנ֗ ִרֽ ים ּכָ ת ֲאָבִנ֜ ֵנֽי־ֻלֹח֨ ׁשְ

ים׃  ת ֲאָבִנֽ ֵנ֖י ֻלֹח֥ ָי֔דֹו ׁשְ ח ּבְ ֣ ּקַ ה ְיֹהָו֖ה ֹא֑תֹו ַוּיִ ֥ ֛ר ִצּוָ ֲאׁשֶ י ּכַ ר ִסיַנ֔ ַה֣

ה׃  ְיֹהָוֽ ם  ֖ ְבׁשֵ א  ְקָר֥ ַוּיִ ם  ֑ ׁשָ ֹו  ִעּמ֖ ב  ֥ ְתַיּצֵ ַוּיִ ן  ָעָנ֔ ֽ ּבֶ ְיֹהָו֙ה  ֶרד  ֤ ה ַוּיֵ

ּון  ל ַר֖חּום ְוַחּנ֑ ה ֵא֥ ה ׀ ְיֹהָו֔ ְקָר֒א ְיֹהָו֣ ָני֮ו ַוּיִ ה ׀ ַעל־ּפָ ר ְיֹהָו֥ ֲעֹב֨ ֽ ו ַוּיַ

ן  א ָעֹו֛ ֥ ים ֹנׂשֵ ֲאָלִפ֔ ֶס֙ד ָלֽ ר ֶח֨ ת׃ ז ֹנֵצ֥ ֱאֶמֽ ֶסד ֶוֽ ִים ְוַרב־ֶח֥ ֖ ֶרְך ַאּפַ ֶא֥

ִני֙ם  ן ָא֗בֹות ַעל־ּבָ ד ׀ ֲעֹו֣ ּפֵֹק֣ ה  ֔ ְיַנּקֶ א  ֙ה לֹ֣ ְוַנּקֵ ה  ָא֑ ע ְוַחּטָ ָוֶפׁ֖שַ

שמות לד
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ה  ֑ ֹמׁשֶ ח ַוְיַמֵה֖ר  ים׃  ִעֽ ְוַעל־ִרּבֵ ים  ֖ ׁשִ ּלֵ ַעל־ׁשִ ים  ָבִנ֔ ֵנ֣י  ְוַעל־ּבְ

יָך֙  ֵעיֶנ֨ ן ּבְ אִתי ֵח֤ אֶמר ִאם־ָנ֩א ָמָצ֨ חּו׃ ט ַוּיֹ֡ ֽ ּתָ ׁשְ ְרָצה ַוּיִ ד ַא֖ ּקֹ֥ ַוּיִ

 ֛ ַלְחּתָ ֶר֙ף ֔הּוא ְוָסֽ ה־ֹע֨ י ַעם־ְקׁשֵ ֤ נּו ּכִ ֑ ִקְרּבֵ י ֵיֶֽלְך־ָנ֥א ֲאדָֹנ֖י ּבְ ֲאדָֹנ֔

ִרי֒ת  ת ּבְ ֹנִכ֮י ּכֵֹר֣ ֣ה ָאֽ אֶמר ִהּנֵ נּו׃ י ַוּיֹ֗ ֽ נּו ּוְנַחְלּתָ אֵת֖ ֲעֹוֵנ֥נּו ּוְלַחּטָ ַלֽ

ֶרץ  א־ִנְבְר֥אּו ְבׇכל־ָהָא֖ ֛ר לֹֽ ת ֲאׁשֶ ה ִנְפָלֹא֔ ֣ ֱעׂשֶ ָך֙ ֶאֽ ל־ַעּמְ ֽ ֶנֶ֤גד ּכׇ

ֶאת־ ֹו  ְבִקְרּב֜ ה  ר־ַאּתָ֨ ֲאׁשֶ ם  ָע֠ ׇכל־ָה֠ ה  ְוָרָא֣ ם  ּוְבׇכל־ַהּגֹוִי֑

ר־ ׇמ֨ ְך׃ יא ׁשְ ֽ ה ִעּמָ ֥ ר ֲאִנ֖י ֹעׂשֶ ֥ א ֔הּוא ֲאׁשֶ י־נֹוָר֣ ֽ ה ְיֹהָו֙ה ּכִ ֤ ֲעׂשֵ ַמֽ

ֶאת־ יָך  ֶנ֗ ִמּפָ ׁש  ֹגֵר֣ ִהְנִנ֧י  ֹום  ַהּי֑ ָך֣  ְמַצּוְ י  ֹנִכ֖ ָאֽ ר  ֥ ֲאׁשֶ ֵא֛ת  ְלָך֔ 

ֶמר  ֣ ָ י׃ יב ִהּשׁ י ְוַהְיבּוִסֽ ֖ ִחּוִ י ְוַהֽ ֔ ִרּזִ ֙י ְוַהּפְ ִחּתִ י ְוַהֽ ַנֲעִנ֔ ּכְ ֱאֹמִר֙י ְוַהֽ ָהֽ

יָה  ָעֶל֑ א  ֣ ּבָ ה  ֖ ַאּתָ ר  ֥ ֲאׁשֶ ֶרץ  ָהָא֔ ב  ֣ ְליֹוׁשֵ ִרי֙ת  ּבְ ת  ְכרֹ֤ ן־ּתִ ּפֶ ְלָך֗ 

ּתֹ֔צּון ְוֶאת־ ֹחָת֙ם ּתִ י ֶאת־ִמְזּבְ ֤ ָך׃ יג ּכִ ֽ ִקְרּבֶ ׁש ּבְ ְהֶי֥ה ְלמֹוֵק֖ ן־ִיֽ ּפֶ

ֲחֶו֖ה  ֽ ּתַ ׁשְ א ִתֽ י לֹ֥ ֛ ְכרֹֽתּון׃ יד ּכִ יו ּתִ ָר֖ ֑רּון ְוֶאת־ֲאׁשֵ ּבֵ ׁשַ ם ּתְ ֹבָת֖ ֽ ַמּצֵ

ת  ְכרֹ֥ ן־ּתִ טו ּפֶ ֖א ֽהּוא׃  ַקּנָ ל  ֵא֥ ֔מֹו  ׁשְ ֣א  ַקּנָ ְיֹהָו֙ה  י  ֤ ּכִ ר  ַאֵח֑ ל  ְלֵא֣

ם  ֵהיֶה֔ ם ְוָזְֽבחּו֙ ֵלאלֹ֣ ֵהיֶה֗ י ֱאלֹֽ ֲחֵר֣ ֶרץ ְוָז֣נּו ׀ ַאֽ ב ָהָא֑ ֣ ית ְליֹוׁשֵ ִר֖ ּבְ

ְוָז֣נּו  ְלָבֶנ֑יָך  יו  ֹנָת֖ ִמּבְ  ֥ ַקְחּתָ ְבֽחֹו׃ טז ְוָלֽ ִמּזִ  ֖ ַכְלּתָ ְוָאֽ ְלָך֔  א  ְוָקָר֣

ן׃  ֵהיֶהֽ ֱאלֹֽ י  ֲחֵר֖ ַאֽ יָך  ֶנ֔ ֶאת־ּבָ ְוִהְזנּו֙  ן  ֵהיֶה֔ ֱאלֹ֣ ֲחֵר֙י  ַאֽ יו  ְבֹנָת֗

ּצֹו֮ת  ג ַהּמַ ְך׃ שלישי יח ֶאת־ַח֣ ֽ ה־ּלָ ֲעׂשֶ א ַתֽ ָכ֖ה לֹ֥ י ַמּסֵ יז ֱאלֵֹה֥

ֶדׁש  ד ֹח֣ ָך ְלמֹוֵע֖ יִת֔ ר ִצּוִ ֣ ל ַמּצֹו֙ת ֲאׁשֶ ים ּתֹאַכ֤ ת ָיִמ֜ ְבַע֨ ֹמ֒ר ׁשִ ׁשְ ּתִ

ֶחם  ֶטר ֶר֖ ֥ ל־ּפֶ ִים׃ יט ּכׇ ְצָרֽ יב ָיָצ֖אָת ִמּמִ ָאִב֔ ֶדׁש ָהֽ ֹח֣ י ּבְ יב ּ֚כִ ָאִב֑ ָהֽ

ה  ֣ ְפּדֶ ֶטר ֲחמֹו֙ר ּתִ ה׃ כ ּוֶפ֤ ֽ ֹור ָוׂשֶ ֶ֖טר ׁש֥ ר ּפֶ ָכ֔ ּזָ י ְוׇכל־ִמְקְנָך֙ ּתִ ִל֑

א־ ה ְולֹֽ ֔ ְפּדֶ יָך֙ ּתִ ֶנ֨ ֤כֹור ּבָ ל ּבְ ֹו ּכֹ֣ ֲעַרְפּת֑ ה ַוֽ ֖ א ִתְפּדֶ ה ְוִאם־לֹ֥ ְבׂשֶ֔

י  ִביִע֖ ְ ַהּשׁ ֹום  ּוַבּי֥ ד  ֲעֹב֔ ֽ ּתַ ָיִמי֙ם  ת  ׁשֶ ֤ כא ׁשֵ ם׃  ֵריָקֽ ָפַנ֖י  ֵיָר֥אּו 

ה ְלָך֔  ֣ ֲעׂשֶ ֽ ֻבֹע֙ת ּתַ ֽ ג ׁשָ ת׃ כב ְוַח֤ ּבֹֽ ׁשְ יר ּתִ ִצ֖ יׁש ּוַבּקָ ָחִר֥ ֽ ת ּבֶ ּבֹ֑ ׁשְ ּתִ

ׁש  לֹ֥ ָנֽה׃ כג ׁשָ ָ ַהּשׁ קּוַפ֖ת  ּתְ יף  ָאִס֔ ָהֽ ְוַח֙ג  ים  ֑ ִחּטִ יר  ְקִצ֣ י  ּכּוֵר֖ ּבִ

י  ן ׀ ְיֹהָו֖ה ֱאלֵֹה֥ ָאֹד֥ ֵנ֛י ָהֽ ל־ְז֣כּוְרָך֔ ֶאת־ּפְ ָרֶא֙ה ּכׇ ָנ֑ה ֵיֽ ָ ּשׁ ים ּבַ ָעִמ֖ ּפְ

ָך  בּוֶל֑ ֶאת־ּגְ י  ֖ ְוִהְרַחְבּתִ יָך  ֶנ֔ ִמּפָ ּגֹוִי֙ם  יׁש  י־אֹוִר֤ ֽ ל׃ כד ּכִ ָרֵאֽ ִיׂשְ

ה  ֵנ֙י ְיֹהָו֣ ָראֹו֙ת ֶאת־ּפְ ְתָך֗ ֵלֽ ֲעלֹֽ ֽ ת־ַאְרְצָך֔ ּבַ ֶאֽ ד ִאיׁש֙  א־ַיְחֹמ֥ ְולֹֽ
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ם־ ט ַעל־ָחֵמ֖ץ ּדַ ַח֥ א־ִתׁשְ ָנֽה׃ כה לֹֽ ָ ּשׁ ים ּבַ ָעִמ֖ ׁש ּפְ לֹ֥ יָך ׁשָ ֱאלֶֹה֔

ּכּוֵר֙י  ּבִ ית  כו ֵראׁשִ֗ ַסח׃  ֽ ַהּפָ ג  ַח֥ ֶזַ֖בח  ֶקר  ַלּבֹ֔ ין  א־ָיִל֣ ְולֹֽ י  ִזְבִח֑

ב  ֲחֵל֥ ֽ ּבַ י  ִד֖ ּגְ ל  ֥ ֵ לֹא־ְתַבּשׁ יָך  ֱאלֶֹה֑ ה  ְיֹהָו֣ ֖ית  ּבֵ יא  ִב֕ ּתָ ְתָך֔  ַאְדָמ֣

ֹו׃ ִאּמֽ

ולרביעי קוראים בספר שני ”והקרבתם” )עמ’ 684(.

קריאת התורה ליום חמישי של חול המועד פסח

ם  ית ְלֵצאָת֨ ִנ֜ ֵ ה ַהּשׁ ָנ֨ ָ ּשׁ י ּבַ יַנ֠ ר־ִס֠ ה ְבִמְדּבַ ֣ ה ֶאל־ֹמׁשֶ ר ְיֹהָו֣ ֣ א ַוְיַדּבֵ

ָרֵא֛ל  ּו ְבֵני־ִיׂשְ ֲעׂש֧ ר׃ ב ְוַיֽ ֹון ֵלאֹמֽ ִראׁש֖ ֶדׁש ָהֽ ֹח֥ ִים ּבַ ֶרץ ִמְצַר֛ ֵמֶא֧

ין  ֧ ה ּבֵ ֜ ֶדׁש ַהּזֶ ֹח֨ ר־֠יֹום ּבַ ֽ ה ָעׂשָ ָע֣ ַאְרּבָ ֽמֹוֲעֽדֹו׃ ג ּבְ ַ֖סח ּבְ ֶאת־ַהּפָ

יו  ָט֖ ּפָ יו ּוְכׇכל־ִמׁשְ ׇכל־ֻחּקָֹת֥ ֽמֹוֲע֑דֹו ּכְ ּו ֹא֖תֹו ּבְ ֲעׂש֥ ֽ ִים ּתַ ֛ ֲעְרּבַ ָהֽ

ַסח׃  ֽ ת ַהּפָ ֲעׂשֹ֥ ָרֵא֖ל ַלֽ ֵנ֥י ִיׂשְ ֛ה ֶאל־ּבְ ר ֹמׁשֶ ֥ ּו ֹאֽתֹו׃ ד ַוְיַדּבֵ ֲעׂש֥ ֽ ּתַ

ין  ֥ ֶדׁש ּבֵ ר ֥יֹום ַלֹח֛ ָע֩ה ָעׂשָ֨ ַאְרּבָ ֹון ּבְ ִראׁש֡ ֽ ַסח ּבָ ּו ֶאת־ַהּפֶ֡ ֲעׂש֣ ֽ ה ַוּיַ

ן  ֥ ּכֵ ה  ְיֹהָו֙ה ֶאת־ֹמׁשֶ֔ ה  ֤ ִצּוָ ר  ֲאׁשֶ֨ ל  ֹכ֠ ּכְ֠ ִסיָנ֑י  ר  ֣ ִמְדּבַ ּבְ ִים  ֖ ַעְרּבַ ָהֽ

ְטֵמִאי֙ם  ָה֤יּו  ר  ֲאׁשֶ֨ ים  ֲאָנׁשִ֗ י  ל׃ לוי ו ַוְיִה֣ ָרֵאֽ ִיׂשְ ֵנ֥י  ּבְ ּו  ָעׂש֖

ְקְר֞בּו  ּיִ ַוֽ ַה֑הּוא  ֹום  ּי֣ ּבַ ַ֖סח  ֲעׂשֹת־ַהּפֶ ַלֽ ְכ֥לּו  א־ָיֽ ְולֹֽ ם  ָאָד֔ ְלֶנֶ֣פׁש 

ים  ֤ ָהֲאָנׁשִ אְמ֠רּו  ז ַוּיֹֽ֠ ַהֽהּוא׃  ֹום  ּי֥ ּבַ ן  ֲהרֹ֖ ַאֽ ְוִלְפֵנ֥י  ֛ה  ֹמׁשֶ ִלְפֵנ֥י 

ע  ַר֗ ִנּגָ ה  ּמָ ָל֣ ם  ָאָד֑ ְלֶנֶ֣פׁש  ים  ְטֵמִא֖ ֲאַנְ֥חנּו  יו  ֵאָל֔ ֙ה  ּמָ ָהֵה֨

ל׃  ָרֵאֽ ֵנ֥י ִיׂשְ ֖תֹוְך ּבְ ֲע֔דֹו ּבְ ֹמ֣ ן ְיֹהָו֙ה ּבְ ֤ יב ֶאת־ׇקְרּבַ י ַהְקִר֜ ֨ ְלִבְלּתִ

ְיֹהָו֖ה  ה  ֥ ַמה־ְיַצּוֶ ה  ְמָע֔ ְוֶאׁשְ ִעְמ֣דּו  ה  ֑ ֹמׁשֶ ֲאֵלֶה֖ם  אֶמר  ח ַוּיֹ֥

֛ר  ּבֵ י ּדַ ר׃  אֹמֽ ּלֵ ה  ֥ ֶאל־ֹמׁשֶ ְיֹהָו֖ה  ר  ֥ ט ַוְיַדּבֵ ָלֶכֽם׃ שלישי פ 

ֶפׁש  ָלֶנ֡ א ׀  י־ִיְהֶיֽה־ָטֵמ֣ ּכִ יׁש  ִא֣ יׁש  ִא֣ ר  ֵלאֹמ֑ ָרֵא֖ל  ִיׂשְ ֵנ֥י  ֶאל־ּבְ

ה׃  ַליהָוֽ ֶפַ֖סח  ה  ׂשָ ְוָע֥ ם  ֵתיֶכ֔ ְלדֹרֹ֣ ֚אֹו  ם  ָלֶכ֗ ׄה  ְרֹחָק֜ ֶרְך  ְבֶד֨ אֹו֩ 

ּו  ֲעׂש֣ ַיֽ ִים  ֖ ַעְרּבַ ָהֽ ין  ֥ ּבֵ ֛יֹום  ר  ֥ ָעׂשָ ה  ָע֨ ַאְרּבָ ּבְ י  ִנ֜ ֵ ַהּשׁ ֶדׁש  ֹח֨ יא ּבַ

ּנּו֙ ַעד־ ירּו ִמּמֶ֨ ִא֤ א־ַיׁשְ הּו׃ יב לֹֽ אְכֻלֽ ים יֹֽ ֹות ּוְמרִֹר֖ ֹא֑תֹו ַעל־ַמּצ֥

ֹאֽתֹו׃  ּו  ֲעׂש֥ ַיֽ ַ֖סח  ַהּפֶ ת  ֥ ׇכל־ֻחּקַ ּכְ רּו־֑בֹו  ּבְ ִיׁשְ א  לֹ֣ ֶצם  ְוֶע֖ ֶקר  ּבֹ֔

ֹות  ֲעׂש֣ ַלֽ ְוָחַדל֙  ה  ֶרְך לֹא־ָהָי֗ ּוְבֶד֣ ָט֜הֹור  ר־֨הּוא  ֲאׁשֶ יג ְוָהִאיׁש֩ 

במדבר ט
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לפסח

א  ה לֹ֤ ְיֹהָו֗ ן  ֣ ׇקְרּבַ י ׀  ֣ ּכִ יָה  ֑ ַעּמֶ ֵמֽ וא  ֶ֥פׁש ַהִה֖ ַהּנֶ ה  ְוִנְכְרָת֛ ַסח  ַהּפֶ֔

ם  ֶכ֜ י־ָי֨גּור ִאּתְ יׁש ַהֽהּוא׃ יד ְוִכֽ א ָהִא֥ ֖ ֲע֔דֹו ֶחְט֥אֹו ִיּשָׂ ֹמ֣ ִהְקִרי֙ב ּבְ

ה  ֑ ֲעׂשֶ ן ַיֽ ֣ ֖טֹו ּכֵ ּפָ ַ֛סח ּוְכִמׁשְ ת ַהּפֶ ֥ ֻחּקַ ה ּכְ יהָו֔ ַס֙ח ַלֽ ה ֶפ֨ ֽ ׂשָ ר ְוָע֤ ֗ ּגֵ

ֶרץ׃ ח ָהָאֽ ֖ר ּוְלֶאְזַר֥ ם ְוַלּגֵ ה ַאַח֙ת ִיְהֶי֣ה ָלֶכ֔ ֤ ֻחּקָ

ולרביעי קוראים ”והקרבתם” )עמ’ 684(.

קריאת התורה לשבת חול המועד )פסח וסוכות(

ַ֚הַעל ֶאת־ ֵאַל֙י  ר  ֹאֵמ֤ ה  ַאּתָ֞ ה  ֵא֠ ְר֠ ה  ה ֶאל־ְיֹהָו֗ ֹמׁשֶ֜ אֶמר  ַוּיֹ֨ יב 

ה  ֤ י ְוַאּתָ ֑ ַל֖ח ִעּמִ ׁשְ ר־ּתִ ת ֲאׁשֶ ִני ֵא֥ ֔ א ֽהֹוַדְעּתַ ֙ה לֹ֣ ה ְוַאּתָ ֔ ם ַהּזֶ ָהָע֣

ה ִאם־ ֵעיָנֽי׃ יג ְוַעּתָ֡ ן ּבְ אָת ֵח֖ ם ְוַגם־ָמָצ֥ יָךֽ ְבׁשֵ֔ ֣ ֙ ְיַדְעּתִ ְרּתָ ָאַמ֨

ַען  ֲעָך֔ ְלַמ֥ ָך ְוֵאָד֣ ָרֶכ֔ ִני ָנ֙א ֶאת־ּדְ יָך ֽהֹוִדֵע֤ ֵעיֶנ֗ ן ּבְ אִתי ֵח֜ ָנ֩א ָמָצ֨

ַנ֥י  ר ּפָ ֽה׃ יד ַוּיֹאַמ֑ ֹוי ַהּזֶ ָך֖ ַהּג֥ י ַעּמְ ֥ ה ּכִ ֵעיֶנ֑יָך ּוְרֵא֕ ן ּבְ ֶאְמָצא־ֵח֖

ים  ְלִכ֔ ֹהֽ יָך֙  ֶנ֨ ּפָ ין  ִאם־ֵא֤ יו  ֵאָל֑ אֶמר  טו ַוּיֹ֖ ְך׃  ָלֽ ִתי  ֲהִנֹח֥ ַוֽ ֵיֵל֖כּו 

ן  ֵח֤ אִתי  י־ָמָצ֨ ֽ ּכִ ֵא֗פֹוא  ע  ַד֣ ִיּוָ ה ׀  ֣ טז ּוַבּמֶ ֽה׃  ִמּזֶ ֲעֵל֖נּו  ֽ ל־ּתַ ַאֽ

ָך֔  י ְוַעּמְ ינּו֙ ֲאִנ֣ נּו ְוִנְפ֨לִ ֑ ָך֣ ִעּמָ ֶלְכּתְ ָך ֲה֖לֹוא ּבְ י ְוַעּמֶ֔ יָך֙ ֲאִנ֣ ֵעיֶנ֨ ּבְ

אֶמר ְיֹהָו֙ה  ה׃ לוי פ יז ַוּיֹ֤ ֲאָדָמֽ ֵנ֥י ָהֽ ר ַעל־ּפְ ֖ ם ֲאׁשֶ ל־ָהָע֔ ִמּכָ֨

י־ ֽ ּכִ ה  ֑ ֱעׂשֶ ֶאֽ ְרּתָ  ֖ ּבַ ּדִ ר  ֥ ֲאׁשֶ ֛ה  ַהּזֶ ר  ָב֥ ֶאת־ַהּדָ ֣ם  ּגַ ה  ֶאל־ֹמׁשֶ֔

ָנ֖א ֶאת־ ִני  ַהְרֵא֥ ר  יח ַוּיֹאַמ֑ ם׃  ֽ ׁשֵ ּבְ ֲעָך֖  ָוֵאָדֽ י  ֵעיַנ֔ ּבְ ֵח֙ן  אָת  ָמָצ֤

י  אִתֽ ְוָקָר֧ יָך  ֶנ֔ ַעל־ּפָ ל־טּוִב֙י  ּכׇ יר  ֲעִב֤ ַאֽ י  ֲאִנ֨ אֶמר  יט ַוּיֹ֗ ָך׃  ֹבֶדֽ ּכְ

ר  ֥ י ֶאת־ֲאׁשֶ ֖ ן ְוִרַחְמּתִ ר ָאֹח֔ ֣ ֛ם ְיֹהָו֖ה ְלָפֶנ֑יָך ְוַחּנִֹת֙י ֶאת־ֲאׁשֶ ְבׁשֵ

א־ י לֹֽ ֛ ָנ֑י ּכִ ת ֶאת־ּפָ א תּוַכ֖ל ִלְרֹא֣ אֶמר לֹ֥ ם׃ שלישי כ ַוּיֹ֕ ֲאַרֵחֽ

 ֖ ְבּתָ י ְוִנּצַ ֑ ֥ה ָמ֖קֹום ִאּתִ ה ִהּנֵ אֶמר ְיֹהָו֔ י׃ כא ַוּיֹ֣ ם ָוָחֽ ָאָד֖ ִני ָהֽ ִיְרַא֥

ּור  ַהּצ֑ ת  ִנְקַר֣ ּבְ יָך  ֖ ְמּתִ ְוׂשַ י  ֹבִד֔ ּכְ ר  ֲעֹב֣ ֽ ּבַ כב ְוָהָי֙ה  ּור׃  ַעל־ַהּצֽ

יָת  ְוָרִא֖ י  ּפִ֔ ֶאת־ּכַ רִֹת֙י  ֲהִסֽ כג ַוֽ י׃  ַעד־ׇעְבִרֽ ָעֶל֖יָך  י  ֛ ַכּפִ י  ּכִֹת֥ ְוׂשַ

ֶאל־ ְיֹהָו֙ה  אֶמר  א ַוּיֹ֤ ָרֽאּו׃ רביעי פ  ֵיֽ א  לֹ֥ ּוָפַנ֖י  י  ֶאת־ֲאֹחָר֑

ַעל־ ֙י  ַתְבּתִ ְוָכֽ אׁשִֹנ֑ים  ִרֽ ּכָ ֲאָבִנ֖ים  ת  ֵנֽי־ֻלֹח֥ ׁשְ ׇסל־ְלָך֛  ּפְ ה  ֹמׁשֶ֔

ר  ֥ אׁשִֹנ֖ים ֲאׁשֶ ת ָהִרֽ ֹח֥ ר ָה֛יּו ַעל־ַהּלֻ ֥ ים ֲאׁשֶ ָבִר֔ ת ֶאת־ַהּדְ ֹח֔ ַהּלֻ

 ֥ ְבּתָ י ְוִנּצַ ר ִסיַנ֔ ֶק֙ר ֶאל־ַה֣ יָת ַבּבֹ֨ ֶקר ְוָעִל֤ ְהֵי֥ה ָנ֖כֹון ַלּבֹ֑ ׃ ב ֶוֽ ְרּתָ ֽ ּבַ ׁשִ

שמות לג

שמות לד
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ד ע ו מ ה ל  ו ח ת  ב ש ל

יׁש  ְוַגם־ִא֥ ְך  ִעּמָ֔ ה  ֲעֶל֣ א־ַיֽ לֹֽ ג ְוִאיׁש֙  ר׃  ָהָהֽ אׁש  ַעל־רֹ֥ ם  ֖ ׁשָ י  ִל֛

ֶאל־֖מּול  ַאל־ִיְר֔עּו  ָק֙ר  ְוַהּבָ אן  ם־ַהּצֹ֤ ּגַ ר  ׇכל־ָהָה֑ ּבְ א  ַאל־ֵיָר֖

ים  אׁשִֹנ֗ ִרֽ ים ּכָ ת ֲאָבִנ֜ ֵנֽי־ֻלֹח֨ ל ׁשְ ְפֹס֡ ר ַהֽהּוא׃ חמישי ד ַוּיִ ָהָה֥

ְיֹהָו֖ה  ה  ֥ ִצּוָ ֛ר  ֲאׁשֶ ֽ ּכַ י  ִסיַנ֔ ר  ֶאל־ַה֣ ַעל֙  ֨ ַוּיַ ֶק֙ר  ַבּבֹ֨ ה  ֤ ֹמׁשֶ ם  ּכֵ֨ ׁשְ ַוּיַ

ב  ֥ ְתַיּצֵ ן ַוּיִ ָעָנ֔ ֽ ֶרד ְיֹהָו֙ה ּבֶ ֤ ים׃ ה ַוּיֵ ת ֲאָבִנֽ ֵנ֖י ֻלֹח֥ ָי֔דֹו ׁשְ ח ּבְ ֣ ּקַ ֹא֑תֹו ַוּיִ

ְקָר֒א  ָני֮ו ַוּיִ ה ׀ ַעל־ּפָ ר ְיֹהָו֥ ֲעֹב֨ ֽ ה׃ ו ַוּיַ ֖ם ְיֹהָוֽ א ְבׁשֵ ְקָר֥ ם ַוּיִ ֑ ֹו ׁשָ ִעּמ֖

ת׃  ֱאֶמֽ ֶסד ֶוֽ ִים ְוַרב־ֶח֥ ֖ ֶרְך ַאּפַ ּון ֶא֥ ל ַר֖חּום ְוַחּנ֑ ה ֵא֥ ה ׀ ְיֹהָו֔ ְיֹהָו֣

א  לֹ֣ ֙ה  ְוַנּקֵ ה  ָא֑ ְוַחּטָ ע  ָוֶפׁ֖שַ ן  ָעֹו֛ א  ֥ ֹנׂשֵ ים  ֲאָלִפ֔ ָלֽ ֶס֙ד  ֶח֨ ר  ז ֹנֵצ֥

ים  ֖ ׁשִ ּלֵ ים ַעל־ׁשִ ֵנ֣י ָבִנ֔ ִני֙ם ְוַעל־ּבְ ן ָא֗בֹות ַעל־ּבָ ד ׀ ֲעֹו֣ ה ּפֵֹק֣ ֔ ְיַנּקֶ

אֶמר  חּו׃ ט ַוּיֹ֡ ֽ ּתָ ׁשְ ְרָצה ַוּיִ ד ַא֖ ּקֹ֥ ה ַוּיִ ֑ ים׃ ח ַוְיַמֵה֖ר ֹמׁשֶ ִעֽ ְוַעל־ִרּבֵ

י  ֤ ּכִ נּו  ֑ ִקְרּבֵ ֵיֶֽלְך־ָנ֥א ֲאדָֹנ֖י ּבְ י  יָך֙ ֲאדָֹנ֔ ֵעיֶנ֨ ן ּבְ אִתי ֵח֤ ִאם־ָנ֩א ָמָצ֨

נּו׃  ֽ ּוְנַחְלּתָ נּו  אֵת֖ ּוְלַחּטָ ֲעֹוֵנ֥נּו  ַלֽ  ֛ ַלְחּתָ ְוָסֽ ֶר֙ף ֔הּוא  ה־ֹע֨ ַעם־ְקׁשֵ

ת  ה ִנְפָלֹא֔ ֣ ֱעׂשֶ ָך֙ ֶאֽ ל־ַעּמְ ֽ ִרי֒ת ֶנֶ֤גד ּכׇ ת ּבְ ֹנִכ֮י ּכֵֹר֣ ֣ה ָאֽ אֶמר ִהּנֵ י ַוּיֹ֗

ם  ָע֠ ה ׇכל־ָה֠ ְוָרָא֣ ם  ּוְבׇכל־ַהּגֹוִי֑ ֶרץ  א־ִנְבְר֥אּו ְבׇכל־ָהָא֖ ֛ר לֹֽ ֲאׁשֶ

ר  ֥ ֲאׁשֶ ֔הּוא  א  י־נֹוָר֣ ֽ ּכִ ְיֹהָו֙ה  ה  ֤ ֲעׂשֵ ֶאת־ַמֽ ֹו  ְבִקְרּב֜ ה  ר־ַאּתָ֨ ֲאׁשֶ

ָך֣  י ְמַצּוְ ֹנִכ֖ ר ָאֽ ֥ ר־ְלָך֔ ֵא֛ת ֲאׁשֶ ׇמ֨ ְך׃ שישי יא ׁשְ ֽ ה ִעּמָ ֥ ֲאִנ֖י ֹעׂשֶ

י  ֔ ִרּזִ ֙י ְוַהּפְ ִחּתִ י ְוַהֽ ֲעִנ֔ ַנֽ ּכְ ֱאֹמִר֙י ְוַהֽ יָך ֶאת־ָהֽ ֶנ֗ ׁש ִמּפָ ֹום ִהְנִנ֧י ֹגֵר֣ ַהּי֑

ב  ֣ ְליֹוׁשֵ ִרי֙ת  ּבְ ת  ְכרֹ֤ ן־ּתִ ּפֶ ְלָך֗  ֶמר  ֣ ָ יב ִהּשׁ י׃  ְוַהְיבּוִסֽ י  ֖ ִחּוִ ְוַהֽ

ָך׃  ֽ ִקְרּבֶ ּבְ ׁש  ְלמֹוֵק֖ ְהֶי֥ה  ן־ִיֽ ּפֶ יָה  ָעֶל֑ א  ֣ ּבָ ה  ֖ ַאּתָ ר  ֥ ֲאׁשֶ ֶרץ  ָהָא֔

ְוֶאת־ ֑רּון  ּבֵ ׁשַ ּתְ ם  ֹבָת֖ ֽ ְוֶאת־ַמּצֵ ּתֹ֔צּון  ּתִ ֹחָת֙ם  ֶאת־ִמְזּבְ י  ֤ יג ּכִ

ְיֹהָו֙ה  י  ֤ ּכִ ר  ַאֵח֑ ל  ְלֵא֣ ֲחֶו֖ה  ֽ ּתַ ׁשְ ִתֽ א  לֹ֥ ֛י  יד ּכִ ְכרֹֽתּון׃  ּתִ יו  ָר֖ ֲאׁשֵ

ֶרץ  ב ָהָא֑ ֣ ית ְליֹוׁשֵ ִר֖ ּבְ ת  ְכרֹ֥ ן־ּתִ ֖א ֽהּוא׃ טו ּפֶ ל ַקּנָ ֔מֹו ֵא֥ ֣א ׁשְ ַקּנָ

 ֖ ְוָאַכְלּתָ ְלָך֔  א  ְוָקָר֣ ם  ֵהיֶה֔ ֵלאלֹ֣ ְוָזְֽבחּו֙  ם  ֵהיֶה֗ ֱאלֹֽ י  ֲחֵר֣ ַאֽ ְוָז֣נּו ׀ 

ן  ֵהיֶה֔ ֲחֵר֙י ֱאלֹ֣ יו ַאֽ יו ְלָבֶנ֑יָך ְוָז֣נּו ְבֹנָת֗ ֹנָת֖ ֥ ִמּבְ ַקְחּתָ ְבֽחֹו׃ טז ְוָלֽ ִמּזִ

ה־ ֲעׂשֶ א ַתֽ ָכ֖ה לֹ֥ י ַמּסֵ ן׃ יז ֱאלֵֹה֥ ֵהיֶהֽ י ֱאלֹֽ ֲחֵר֖ יָך ַאֽ ֶנ֔ ְוִהְזנּו֙ ֶאת־ּבָ

ל  ים ּתֹאַכ֤ ת ָיִמ֜ ְבַע֨ ֹמ֒ר ׁשִ ׁשְ ּצֹו֮ת ּתִ ג ַהּמַ ְך׃ שביעי יח ֶאת־ַח֣ ֽ ּלָ

יב  ָאִב֔ ֶדׁש ָהֽ ֹח֣ י ּבְ יב ּ֚כִ ָאִב֑ ֶדׁש ָהֽ ד ֹח֣ ָך ְלמֹוֵע֖ יִת֔ ר ִצּוִ ֣ ַמּצֹו֙ת ֲאׁשֶ
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ְוׇכל־ִמְקְנָך֙  י  ִל֑ ֶחם  ֶר֖ ֶטר  ֥ ל־ּפֶ ּכׇ יט  ִים׃ שביעי   ְצָרֽ ָיָצ֖אָת ִמּמִ

ְוִאם־ ה  ְבׂשֶ֔ ה  ֣ ְפּדֶ ּתִ ֲחמֹו֙ר  ֶטר  כ ּוֶפ֤ ה׃  ֽ ָוׂשֶ ֹור  ׁש֥ ֶ֖טר  ּפֶ ר  ָכ֔ ּזָ ּתִ

ָפַנ֖י  א־ֵיָר֥אּו  ְולֹֽ ה  ֔ ְפּדֶ ּתִ יָך֙  ֶנ֨ ּבָ ֤כֹור  ּבְ ל  ּכֹ֣ ֹו  ֲעַרְפּת֑ ַוֽ ה  ֖ ִתְפּדֶ א  לֹ֥

יׁש  ָחִר֥ ֽ ת ּבֶ ּבֹ֑ ׁשְ י ּתִ ִביִע֖ ְ ֹום ַהּשׁ ד ּוַבּי֥ ֲעֹב֔ ת ָיִמי֙ם ּתַ ׁשֶ ֤ ם׃ כא ׁשֵ ֵריָקֽ

יר  ְקִצ֣ י  ּכּוֵר֖ ּבִ ְלָך֔  ה  ֣ ֲעׂשֶ ֽ ּתַ ֻבֹע֙ת  ֽ ׁשָ ג  כב ְוַח֤ ת׃  ּבֹֽ ׁשְ ּתִ יר  ִצ֖ ּוַבּקָ

ָנ֑ה  ָ ּשׁ ים ּבַ ָעִמ֖ ׁש ּפְ לֹ֥ ָנֽה׃ כג ׁשָ ָ קּוַפ֖ת ַהּשׁ יף ּתְ ָאִס֔ ים ְוַח֙ג ָהֽ ֑ ִחּטִ

י־ ֽ ל׃ כד ּכִ ָרֵאֽ י ִיׂשְ ן ׀ ְיֹהָו֖ה ֱאלֵֹה֥ ָאֹד֥ ֵנ֛י ָהֽ ל־ְז֣כּוְרָך֔ ֶאת־ּפְ ָרֶא֙ה ּכׇ ֵיֽ

ד ִאיׁש֙  א־ַיְחֹמ֥ ָך ְולֹֽ בּוֶל֑ י ֶאת־ּגְ ֖ יָך ְוִהְרַחְבּתִ ֶנ֔ יׁש ּגֹוִי֙ם ִמּפָ אֹוִר֤

ׁש  לֹ֥ ׁשָ יָך  ֱאלֶֹה֔ ה  ְיֹהָו֣ ֵנ֙י  ֶאת־ּפְ ָראֹו֙ת  ֵלֽ ְתָך֗  ֲעלֹֽ ֽ ּבַ ת־ַאְרְצָך֔  ֶאֽ

ין  י ְולֹא־ָיִל֣ ם־ִזְבִח֑ ט ַעל־ָחֵמ֖ץ ּדַ ַח֥ א־ִתׁשְ ָנֽה׃ כה לֹֽ ָ ּשׁ ים ּבַ ָעִמ֖ ּפְ

֖ית  יא ּבֵ ִב֕ ְתָך֔ ּתָ ּכּוֵר֙י ַאְדָמ֣ ית ּבִ ַסח׃ כו ֵראׁשִ֗ ֽ ג ַהּפָ ֶקר ֶזַ֖בח ַח֥ ַלּבֹ֔

ֹו׃  ב ִאּמֽ ֲחֵל֥ ֽ י ּבַ ִד֖ ל ּגְ ֥ ֵ א־ְתַבּשׁ יָך לֹֽ ה ֱאלֶֹה֑ ְיֹהָו֣

מניחים את הספר השני על הבימה ואומרים חצי קדיש )עמ’ 684(.

מגביהים וגוללים את הספר הראשון

בשבת חוה”מ פסח קוראים למפטיר בספר השני ”והקרבתם”, 

ובשבת חוה”מ סוכות קוראים את היום המתאים )עמ’ 719-720(.

ַנִ֖ים  ׁשְ ר  ֵנֽי־ָבָק֛ ּבְ ים  ִר֧ ּפָ ה  יהָו֔ ַלֽ ֹעָל֙ה  ה  ֤ ֶ ִאּשׁ ם  יט ְוִהְקַרְבּתֶ֨

ם׃  ְה֥יּו ָלֶכֽ ם ִיֽ ִמיִמ֖ ה ּתְ ָנ֔ ֵנ֣י ׁשָ י֙ם ּבְ ה ְכָבׂשִ ְבָע֤ ד ְוׁשִ ִיל ֶאָח֑ ְוַא֣

ר  ַלּפָ֗ ים  רִֹנ֜ ֶעׂשְ ה  לֹׁשָ֨ ׁשְ ֶמן  ֑ ָ ַבּשׁ ה  לּוָל֣ ּבְ ֶלת  ֹס֖ ם  ְנָחָת֔ כ ּוִמ֨

ה  ֲעׂשֶ֔ ֽ ּתַ רֹו֙ן  ִעּשָׂ ֤רֹון  כא ִעּשָׂ ּו׃  ֲעׂשֽ ֽ ּתַ ִיל  ָלַא֖ רִֹנ֛ים  ֶעׂשְ ֵנ֧י  ּוׁשְ

ד  ֶאָח֑ ֖את  ַחּטָ יר  ִע֥ כב ּוׂשְ ים׃  ֽ ָבׂשִ ַהּכְ ת  ְבַע֖ ְלׁשִ ד  ֶאָח֑ ָהֽ ֶ֖בׂש  ַלּכֶ

יד  ִמ֑ ת ַהּתָ ר ְלֹעַל֣ ֖ ֶקר ֲאׁשֶ ת ַהּבֹ֔ ַב֙ד ֹעַל֣ ם׃ כג ִמּלְ ֖ר ֲעֵליֶכֽ ְלַכּפֵ

ים ֶלֶ֛חם  ת ָיִמ֔ ְבַע֣ ּו ַלּיֹו֙ם ׁשִ ֲעׂש֤ ֽ ה ּתַ ּלֶ ֵא֜ ה׃ כד ּכָ ּלֶ ּו ֶאת־ֵאֽ ֲעׂש֖ ֽ ּתַ

ֹו׃  ה ְוִנְסּכֽ ֖ ָעׂשֶ ֵיֽ יד  ִמ֛ ת ַהּתָ ה ַעל־עֹוַל֧ יהָו֑ ַח ַלֽ יַח־ִניֹח֖ ה ֵרֽ ֥ ֵ ִאּשׁ

אֶכת  ל־ְמֶל֥ ּכׇ ָלֶכ֑ם  ְהֶי֣ה  ִיֽ ֶדׁש  ִמְקָרא־ֹק֖ י  ִביִע֔ ְ ַהּשׁ כה ּוַבּיֹו֙ם 

ּו׃ ֲעׂשֽ א ַתֽ ה לֹ֥ ֲעֹבָד֖

במדבר כח
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ח ס פ ד  ע ו מ ה ל  ו ח ת  ב ש ל ה  ר ט פ ה

הברכה שלפני ההפטרה בעמ’ 354.

יש קהילות בהן מתחילים כאן~

ָרֵא֖ל  ית־ִיׂשְ ְלֵבֽ ׁש  ֵר֥ ִאּדָ את  ֹז֛ ֗עֹוד  ה  ֱיֹהִו֔ ֲאֹדָנ֣י  ָאַמ֙ר  ה  לז ּכֹ֤ ס 

ים  ָדׁשִ֗ ָקֽ אן  ֹצ֣ ּכְ לח  ם׃  ָאָדֽ אן  ּצֹ֖ ּכַ ם  ֹאָת֛ ה  ֥ ַאְרּבֶ ם  ָלֶה֑ ֹות  ֲעׂש֣ ַלֽ

ֵר֔בֹות  ח� ֶהֽ ים  ָעִר֣ ֶהֽ יָנ֙ה  ְהֶי֨ ֽ ּתִ ן  ֤ ּכֵ יָה  ֣מֹוֲעֶד֔ ּבְ ִ֙ם  ַל֨ ְיֽרּוׁשָ אן  ֹצ֤ ּכְ

ה׃ ס י ְיֹהָוֽ י־ֲאִנ֥ ֽ ְד֖עּו ּכִ ם ְוָיֽ אן ָאָד֑ ְמֵל֖אֹות ֹצ֣

ויש קהילות בהן מתחילים כאן~

֣תֹוְך  ּבְ ִני  ַוְיִניֵח֖ ה  ְיֹהָו֔ ְב֨רּוַח֙  ִני  ֹוִצֵא֤ ַוּיֽ ַיד־ְיֹהָו֒ה  ָעַל֮י  ה  ְיָת֣ א ָהֽ

יב ׀  ִני ֲעֵליֶה֖ם ָסִב֣ ֱעִביַר֥ ה ֲעָצֽמֹות׃ ב ְוֶהֽ יא ְמֵלָא֥ ה ְוִה֖ ְקָע֑ ַהּבִ

ֹות  ְיֵבׁש֥ ֖ה  ְוִהּנֵ ה  ְקָע֔ ַהּבִ ֵנ֣י  ַעל־ּפְ ְמֹא֙ד  ֹות  ַרּב֤ ה  ְוִהּנֵ֨ יב  ָסִב֑

ה  ּלֶ ָהֵא֑ ֲעָצ֣מֹות  ָהֽ ְחֶי֖יָנה  ֲהִתֽ ם  ן־ָאָד֕ ּבֶ י  ֵאַל֔ אֶמר  ג ַוּיֹ֣ ד׃  ְמֹאֽ

ַעל־ ֵב֖א  ִהּנָ י  ֵאַל֔ אֶמר  ד ַוּיֹ֣ ׃  ְעּתָ ָיָדֽ ה  ֥ ַאּתָ ה  ֱיֹהִו֖ ֲאדָֹנ֥י  ר  ֹאַמ֕ ָוֽ

ְמ֖עּו  ֹות ׁשִ ֲעָצמֹו֙ת ַהְיֵבׁש֔ ם ָהֽ ֣ ֲאֵליֶה֔ ַמְרּתָ ה ְוָאֽ ּלֶ ֲעָצ֣מֹות ָהֵא֑ ָהֽ

י  ה ֲאִנ֜ ה ִהּנֵ֨ ּלֶ ֲעָצ֖מֹות ָהֵא֑ ה ָלֽ ה ָאַמ֙ר ֲאדָֹנ֣י ֱיֹהִו֔ ה׃ ה ּכֹ֤ ַבר־ְיֹהָוֽ ּדְ

י  ֲעֵלִת֧ ַהֽ ְוֽ ים  ִד֜ ּגִ ם  ֲעֵליֶכ֨ ֩י  ו ְוָנַֽתּתִ ם׃  ִוְחִייֶתֽ ֖רּוַח  ָבֶכ֛ם  יא  ֵמִב֥

ם  ְחִייֶת֑ י ָבֶכ֛ם ֖רּוַח ִוֽ ֥ י ֲעֵליֶכ֙ם ֔עֹור ְוָנַֽתּתִ ֤ ַרְמּתִ ר ְוָקֽ ׂשָ֗ ֲעֵליֶכ֣ם ּבָ

ְיִהי־֤קֹול  ַוֽ יִתי  ֑ ֻצּוֵ ר  ֣ ֲאׁשֶ ֽ ּכַ ֖אִתי  ז ְוִנּבֵ ה׃  ְיֹהָוֽ י  י־ֲאִנ֥ ֽ ּכִ ם  ֖ יַדְעּתֶ ִוֽ

ֶאל־ַעְצֽמֹו׃  ֶצם  ֶע֖ ֲעָצ֔מֹות  ְקְר֣בּו  ַוּתִ ַעׁש  ה־ַר֔ ְוִהּנֵ ְֽבִא֙י  ִהּנָ ּכְ

ֲעֵליֶה֛ם  ְקַר֧ם  ַוּיִ ה  ָעָל֔ ר  ֣ ּוָבׂשָ ִדי֙ם  ּגִ ם  ֽה־ֲעֵליֶה֤ ְוִהּנֵ יִתי  ח ְוָרִא֜

ֶאל־ ֵב֖א  ִהּנָ י  ֵאַל֔ אֶמר  ט ַוּיֹ֣ ם׃  ֶהֽ ּבָ ין  ֵא֥ ְו֖רּוַח  ְעָלה  ִמְלָמ֑ ֖עֹור 

ֲאדָֹנ֣י  ר ׀  ה־ָאַמ֣ ּכֹֽ ֶאל־ָה֜רּוַח   ֙ ַמְרּתָ ְוָאֽ ם  ָד֠ ֶבן־ָא֠ א  ֵב֣ ִהּנָ ָה֑רּוַח 

ה  ּלֶ ָהֵא֖ ים  ֲהרּוִג֥ ֽ ּבַ י  ּוְפִח֛ ָה֔רּוַח  ִאי  ּבֹ֣ רּוחֹו֙ת  ע  ֤ ַאְרּבַ ֵמֽ ה  ֱיֹהִו֗

ְח֗יּו  ֽ ַוּיִ ָה֜רּוַח  ם  ָבֶה֨ בֹו֩א  ַוּתָ ִני  ֑ ִצּוָ ר  ֣ ֲאׁשֶ ֽ ּכַ ֖אִתי  ּבֵ י ְוִהּנַ ְחֽיּו׃  ְוִיֽ

יא ַוּיֹאֶמ֮ר  ד׃  ְמֹאד־ְמֹאֽ ֥דֹול  ּגָ ִיל  ַח֖ ם  ַעל־ַרְגֵליֶה֔ ַעְמדּו֙  ֽ ַוּיַ

֣ה  ה ִהּנֵ ּמָ ָרֵא֖ל ֵה֑ ִיׂשְ ית  ֥ ל־ּבֵ ה ּכׇ ּלֶ ֲעָצ֣מֹות ָהֵא֔ ם ָהֽ ן־ָאָד֕ ֵאַל֒י ּבֶ

נּו׃ יב ָלֵכ֩ן  ְרנּו ָלֽ נּו ִנְגַז֥ ה ִתְקָוֵת֖ ְבָד֥ ינּו ְוָאֽ ּו ַעְצמֹוֵת֛ ְבׁש֧ ים ָיֽ ְמִר֗ ֹאֽ

יחזקאל לו

יחזקאל לז
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ַח  י ֹפֵת֜ ֩ה ֲאִנ֨ ה־ָאַמ֮ר ֲאדָֹנ֣י ֱיֹהִו֒ה ִהּנֵ ם ּכֹֽ ֜ ֲאֵליֶה֗ ַמְרּתָ א ְוָאֽ ֵב֨ ִהּנָ

י  ֵבאִת֥ י ְוֵהֽ ֑ ְבֽרֹוֵתיֶכ֖ם ַעּמִ י ֶאְתֶכ֛ם ִמּקִ ֲעֵליִת֥ ם ְוַהֽ ֶאת־ִקְבֽרֹוֵתיֶכ֗

י  ִפְתִח֣ ה ּבְ י ְיֹהָו֑ י־ֲאִנ֣ ֽ ם ּכִ ֖ יַדְעּתֶ ל׃ יג ִוֽ ָרֵאֽ ת ִיׂשְ ֶאְתֶכ֖ם ֶאל־ַאְדַמ֥

י׃  ֽ ַעּמִ ְבֽרֹוֵתיֶכ֖ם  ִמּקִ ֶאְתֶכ֛ם  י  ּוְבַהֲעלֹוִת֥ ם  ֶאת־ִקְבֽרֹוֵתיֶכ֗

ֶאְתֶכ֖ם ַעל־ַאְדַמְתֶכ֑ם  י  ֥ ְחּתִ ְוִהּנַ ם  ְחִייֶת֔ ִוֽ ָבֶכ֙ם  י  י רּוִח֤ יד ְוָנַֽתּתִ֨

ה׃ יִתי ְנֻאם־ְיֹהָוֽ ֖ י ְוָעׂשִ ְרּתִ ֥ ּבַ י־ֲאִנ֧י ְיֹהָו֛ה ּדִ ֽ ם ּכִ יַדְעּתֶ֞ ִוֽ

יש קהילות בהן מוסיפים:

ם ַקח־ְלָך֙  ה ֶבן־ָאָד֗ ֣ ר׃ טז ְוַאּתָ י ֵלאֹמֽ י ְדַבר־ְיֹהָו֖ה ֵאַל֥ פ טו ַוְיִה֥

ּוְלַק֙ח  ָרֵא֖ל ֲחֵבָרֹו  ִיׂשְ ְוִלְבֵנ֥י  ה  יהּוָד֔ ִלֽ ב ָעָלי֙ו  ּוְכֹת֤ ד  ץ ֶאָח֔ ֵע֣

ָרֵא֖ל  ית ִיׂשְ ֥ ִים ְוׇכל־ּבֵ ץ ֶאְפַר֔ יו ְליֹוֵס֙ף ֵע֣ ד ּוְכ֣תֹוב ָעָל֗ ץ ֶאָח֔ ֵע֣

ְוָה֥יּו  ד  ֶאָח֑ ץ  ְלֵע֣ ְלָך֖  ֶאל־ֶאָח֛ד  ד  ֶאָח֧ ם  ֹאָת֜ ב  ְוָקַר֨ יז  ו׃  ֲחֵבָרֽ

ָך׃  ָיֶדֽ ים ּבְ ֲאָחִד֖ ַלֽ

הברכות שלאחר ההפטרה בעמ’ 355.

ח ס פ ל  ש י  ע י ב ש ל ה  ר ו ת ה ת  א י ר ק

ֶרץ  ֶרְך ֶא֣ ים֚ ּדֶ ם ֱאלִֹה֗ א־ָנָח֣ ְרֹע֮ה ֶאת־ָהָע֒ם ְולֹֽ ח ּפַ ֣ ּלַ ׁשַ י ּבְ יז ַוְיִה֗

ם  ם ָהָע֛ ֵח֥ ן־ִיּנָ ֽ ּפֶ ים  ר ֱאלִֹה֗ י ׀ ָאַמ֣ ֣ ּכִ י ָק֖רֹוב ֑הּוא  ֥ ּכִ ים  ּתִ֔ ִלׁשְ ּפְ

ֶאת־ ים ׀  ֱאלִֹה֧ ב  ּסֵ֨ יח ַוּיַ ְיָמה׃  ִמְצָרֽ בּו  ֥ ְוׁשָ ה  ִמְלָחָמ֖ ם  ְרֹאָת֥ ּבִ

ל  ָרֵא֖ ְבֵנֽי־ִיׂשְ ָע֥לּו  ים  ֛ ֲחֻמׁשִ ַוֽ ַים־֑סּוף  ֖ר  ְדּבָ ַהּמִ ֶרְך  ֥ ּדֶ ם  ָהָע֛

֩י  ּכִ ֹו  ִעּמ֑ ף  יֹוֵס֖ ֶאת־ַעְצ֥מֹות  ֛ה  ֹמׁשֶ ח  ֥ ּקַ יט ַוּיִ ִים׃  ִמְצָרֽ ֶרץ  ֵמֶא֥

ד ֱאלִֹהי֙ם  ד ִיְפֹק֤ ֹק֨ ר ּפָ ָרֵאל֙ ֵלאֹמ֔ ֵנ֤י ִיׂשְ יַע ֶאת־ּבְ ּבִ֜ ַע ִהׁשְ ּבֵ֨ ַהׁשְ

כ )בשבת  ם׃  ֶכֽ ִאּתְ ֖ה  ִמּזֶ י  ֶאת־ַעְצֹמַת֛ ם  ֲעִליֶת֧ ְוַהֽ ם  ֶאְתֶכ֔

ה  יהָו֡ ר׃ כא ַוֽ ֽ ְדּבָ ְקֵצ֖ה ַהּמִ ם ּבִ ֲח֣נּו ְבֵאָת֔ ֽ ת ַוּיַ ּכֹ֑ ְס֖עּו ִמּסֻ לוי( ַוּיִ

ְיָלה  ְוַל֛ ֶרְך  ֔ ַהּדֶ ם  ַלְנֹחָת֣ ָעָנ֙ן  ּוד  ַעּמ֤ ּבְ ם  יֹוָמ֜ ם  ִלְפֵניֶה֨ ֹהֵלְך֩ 

יׁש  א־ָיִמ֞ ְיָלה׃ כב לֹֽ ם ָוָלֽ ם ָלֶלֶ֖כת יֹוָמ֥ יר ָלֶה֑ ׁש ְלָהִא֣ ּוד ֵא֖ ַעּמ֥ ּבְ

ם׃ פ לוי  ִלְפֵנ֖י ָהָעֽ ְיָלה  ָל֑ ׁש  ָהֵא֖ ּוד  ְוַעּמ֥ ם  יֹוָמ֔ ָעָנ֙ן  ֶהֽ ּוד  ַעּמ֤

֮ר ֶאל־ ּבֵ ר׃ ב ּדַ אֹמֽ ה ּלֵ ֥ ר ְיֹהָו֖ה ֶאל־ֹמׁשֶ ֥ )בשבת שלישי( א ַוְיַדּבֵ

שמות יג 

שמות יד
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ין  ל ּוֵב֣ ין ִמְגּדֹ֖ ֥ ת ּבֵ ִחירֹ֔ י ַהֽ ֣ ֲחנּו֙ ִלְפֵנ֙י ּפִ בּו ְוַיֽ ָרֵא֒ל ְוָיׁשֻ֗ ֵנ֣י ִיׂשְ ּבְ

ְרֹע֙ה  ר ּפַ ֽם׃ ג ְוָאַמ֤ ֲח֖נּו ַעל־ַהּיָ ן ִנְכ֥חֹו ַתֽ ַעל ְצֹפ֔ ֣ ּבַ ֑ם ִלְפֵנ֙י  ַהּיָ

ר׃  ֽ ְדּבָ ַהּמִ ֲעֵליֶה֖ם  ר  ָסַג֥ ֶרץ  ָא֑ ּבָ ֵה֖ם  ים  ְנֻבִכ֥ ל  ָרֵא֔ ִיׂשְ ִלְבֵנ֣י 

ַפְרֹע֙ה  ה ּבְ ְבָד֤ ֽ ף ַאֲחֵריֶה֒ם ְוִאּכָ ְרֹע֮ה ְוָרַד֣ י ֶאת־ֵלב־ּפַ ֣ ְקּתִ ד ְוִחּזַ

ן׃ )בשבת  ֲעׂשּו־ֵכֽ ֽ ה ַוּיַ י ְיֹהָו֑ י־ֲאִנ֣ ֽ ִים ּכִ ְד֥עּו ִמְצַר֖ ּוְבׇכל־ֵחי֔לֹו ְוָיֽ

ב  ְלַב֨ ְך  ָהֵפ֠ ֽ ַוּיֵ֠ ם  ָהָע֑ ח  ָבַר֖ י  ֥ ּכִ ִים  ִמְצַר֔ ֶלְך  ְלֶמ֣ ֙ד  ּגַ רביעי( ה ַוּיֻ

י־ ֽ ּכִ ינּו  ָעׂשִ֔ את  ַמה־ּזֹ֣ אְמרּו֙  ַוּיֹֽ ם  ֶאל־ָהָע֔ ַוֲעָבָדי֙ו  ה  ְרֹע֤ ּפַ

ְוֶאת־ ֹו  ֶאת־ִרְכּב֑ ר  ְאֹס֖ ו ַוּיֶ נּו׃  ֵמׇעְבֵדֽ ָרֵא֖ל  ֶאת־ִיׂשְ ְחנּו  ֥ ּלַ ׁשִ

ֶכב  ֶר֣ ל  ְוֹכ֖ ֔חּור  ּבָ ֶכ֙ב  ֶר֨ ׁש־ֵמ֥אֹות  ׁשֵ ח  ֗ ּקַ ז ַוּיִ ֹו׃  ִעּמֽ ח  ָלַק֥ ֹו  ַעּמ֖

ְרֹע֙ה  ּפַ ב  ֶאת־ֵל֤ ה  ְיֹהָו֗ ֣ק  ח ַוְיַחּזֵ ֹו׃  ּלֽ ַעל־ּכֻ ם  ֖ ִלׁשִ ֽ ְוׁשָ ִים  ִמְצָר֑

ים  ְצִא֖ ל יֹֽ ָרֵא֔ ל ּוְבֵנ֣י ִיׂשְ ָרֵא֑ ֵנ֣י ִיׂשְ י ּבְ ֲחֵר֖ ף ַאֽ ְרּדֹ֕ ִים ַוּיִ ֶלְך ִמְצַר֔ ֶמ֣

ם  ֲחֵריֶה֗ ִים ַאֽ ֨פּו ִמְצַר֜ ְרּדְ ה׃ שלישי )בשבת חמישי( ט ַוּיִ ָי֥ד ָרָמֽ ּבְ

יו  ֖ ָרׁשָ ה ּוָפֽ ְרֹע֔ ֶכב ּפַ ל־סּו֙ס ֶר֣ ם ּכׇ ֔ ים ַעל־ַהּיָ יגּו אֹוָת֙ם ֹחִנ֣ ֤ ּשִׂ ַוּיַ

יב  ִהְקִר֑ ה  י ּוַפְרֹע֖ ן׃  ְצֹפֽ ַעל  ֥ ּבַ ִלְפֵנ֖י  ת  ִחירֹ֔ ַהֽ ֙י  ַעל־ּפִ ְוֵחי֑לֹו 

ַע  ֹנֵס֣ ִים ׀  ִמְצַר֣ ֥ה  ְוִהּנֵ ם  יֵניֶה֜ ֶאת־ֵעֽ ל  ָרֵא֨ ְבֵנֽי־ִיׂשְ אּו֩  ׂשְ ַוּיִ

ה׃  ֶאל־ְיֹהָוֽ ָרֵא֖ל  ְבֵנֽי־ִיׂשְ ְצֲע֥קּו  ַוּיִ ד  ְמֹא֔ יְראּו֙  ֽ ַוּיִ ם  ֲחֵריֶה֗ ַאֽ

נּו  ֖ ִים ְלַקְחּתָ ִמְצַר֔ י ֵאין־ְקָבִרי֙ם ּבְ ִל֤ ֒ה ֲהִמּבְ אְמרּו֮ ֶאל־ֹמׁשֶ יא ַוּיֹֽ

ִים׃  ְצָרֽ ִמּמִ נּו  ְלֽהֹוִציָא֖ נּו  ּלָ֔ יָת  ֣ ָעׂשִ ַמה־ּזֹא֙ת  ר  ֑ ְדּבָ ּמִ ּבַ ָל֣מּות 

ל  ר ֲחַד֥ ִי֙ם ֵלאֹמ֔ יָך ְבִמְצַר֨ ְרנּו ֵאֶל֤ ּבַ֨ ֩ר ּדִ ר ֲאׁשֶ ָב֗ יב ֲהלֹא־ֶז֣ה ַהּדָ

ִים  ד ֶאת־ִמְצַר֔ ֲעֹב֣ נּו֙  ָל֨ ֥טֹוב  י  ֣ ּכִ ִים  ה ֶאת־ִמְצָר֑ ְוַנַֽעְבָד֣ ּנּו  ֖ ִמּמֶ

אּו֒  יָר֒ ַאל־ּתִ ֶאל־ָהָע֮ם  ה  ֣ ֹמׁשֶ אֶמר  יג ַוּיֹ֨ ר׃  ֽ ְדּבָ ּמִ ּבַ נּו  ֵת֖ ִמּמֻ

ֹום  ַהּי֑ ָלֶכ֖ם  ה  ֥ ֲעׂשֶ ר־ַיֽ ֲאׁשֶ ה  ְיֹהָו֔ ת  ֶאת־ְיׁשּוַע֣ ּוְראּו֙  ְתַיְצ֗בּו  ִהֽ

ם ֖עֹוד  יפּו ִלְרֹאָת֥ א ֹתִס֛ ֹום לֹ֥ ִי֙ם ַהּי֔ ם ֶאת־ִמְצַר֨ ר ְרִאיֶת֤ י ֲאׁשֶ֨ ּכִ֗

ּון׃ פ רביעי  ֲחִריׁשֽ ֽ ם ּתַ ֖ ם ָלֶכ֑ם ְוַאּתֶ ֵח֣ ם׃ יד ְיֹהָו֖ה ִיּלָ ַעד־עֹוָלֽ

י  ֵאָל֑ ק  ְצַע֖ ַמה־ּתִ ה  ֶאל־ֹמׁשֶ֔ ְיֹהָו֙ה  אֶמר  שישי( טו ַוּיֹ֤ )בשבת 

ָך֗  ת־ַמּטְ ֶאֽ ם  ָהֵר֣ ה  טז ְוַאּתָ֞ עּו׃  ֽ ְוִיּסָ ל  ָרֵא֖ ֵנֽי־ִיׂשְ ֶאל־ּבְ ר  ֥ ּבֵ ּדַ

֥תֹוְך  ָרֵא֛ל ּבְ אּו ְבֵנֽי־ִיׂשְ הּו ְוָיֹב֧ ֖ם ּוְבָקֵע֑ ְדָך֛ ַעל־ַהּיָ ה ֶאת־ָיֽ ּוְנֵט֧
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אּו  ְוָיֹב֖ ִים  ִמְצַר֔ ב  ֶאת־ֵל֣ ֙ק  ְמַחּזֵ י  ִהְנִנ֤ י  יז ַוֲאִנ֗ ה׃  ֽ ׁשָ ּבָ ּיַ ּבַ ֖ם  ַהּיָ

יו׃  ֽ ֹו ּוְבָפָרׁשָ ִרְכּב֖ ַפְרֹע֙ה ּוְבׇכל־ֵחי֔לֹו ּבְ ה ּבְ ְבָד֤ ֽ ם ְוִאּכָ ֲחֵריֶה֑ ַאֽ

ֹו  ִרְכּב֖ ּבְ ה  ַפְרֹע֔ ּבְ י  ְבִד֣ ִהּכׇ ּבְ ה  ְיֹהָו֑ י  י־ֲאִנ֣ ֽ ּכִ ִים  ִמְצַר֖ ְד֥עּו  יח ְוָיֽ

ֲחֵנ֣ה  ַמֽ ִלְפֵנ֙י  ֹהֵלְך֙  ַהֽ ים  ֱאלִֹה֗ ָהֽ ְך  ַמְלַא֣ ע  ּסַ֞ ַוּיִ יט  יו׃  ֽ ָרׁשָ ּוְבָפֽ

ד  ֲעֹמ֖ ֽ ּיַ ם ַוֽ ֵניֶה֔ ָעָנ֙ן ִמּפְ ּוד ֶהֽ ע ַעּמ֤ ּסַ֞ ם ַוּיִ ֲחֵריֶה֑ ֶ֖לְך ֵמַאֽ ל ַוּיֵ ָרֵא֔ ִיׂשְ

ל  ָרֵא֔ ֲחֵנ֣ה ִיׂשְ ִים ּוֵבי֙ן ַמֽ ֲחֵנ֣ה ִמְצַר֗ ין ׀ ַמֽ ֣ א ּבֵ ֹב֞ ם׃ כ ַוּיָ ֲחֵריֶהֽ ֵמַאֽ

ב ֶז֛ה ֶאל־ֶז֖ה  א־ָקַר֥ ְיָלה ְולֹֽ ֑ ֶ֖אר ֶאת־ַהּלָ ְך ַוּיָ ׁשֶ ָעָנ֙ן ְוַהֹח֔ י ֶהֽ ַוְיִה֤

ה ׀  ְיֹהָו֣ ֹוֶלְך  ַוּי֣ ֒ם  ַעל־ַהּיָ ֶאת־ָידֹו֮  ה  ֣ ֹמׁשֶ ט  ֨ כא ַוּיֵ ְיָלה׃  ֽ ל־ַהּלָ ּכׇ

֖ם  ֶאת־ַהּיָ ם  ׂשֶ ֥ ַוּיָ ְיָלה  ל־ַהּלַ֔ ּכׇ ֙ה  ַעּזָ ים  ָקִד֤ ֨רּוַח  ּבְ ם  ּיָ֠ ֶאת־ַה֠

֖ם  ַהּיָ ֥תֹוְך  ּבְ ָרֵא֛ל  ְבֵנֽי־ִיׂשְ אּו  ֹב֧ כב ַוּיָ ִים׃  ֽ ַהּמָ ְק֖עּו  ֽ ּבָ ַוּיִ ה  ָרָב֑ ֶלָחֽ

֤פּו  ְרּדְ ם׃ כג ַוּיִ ֹמאָלֽ יִמיָנ֖ם ּוִמּשְׂ ה ִמֽ ִים ָלֶה֙ם ֹחָמ֔ ֤ ה ְוַהּמַ ֑ ׁשָ ּבָ ּיַ ּבַ

יו ֶאל־ ֑ ָרׁשָ ֹו ּוָפֽ ה ִרְכּב֖ ְרֹע֔ ם֚ ּכֹל ֣סּוס ּפַ ֲחֵריֶה֔ אּו ַאֽ ֹב֣ ִי֙ם ַוּיָ ִמְצַר֨

ֶאל־ ְיֹהָו֙ה  ף  ֵק֤ ׁשְ ַוּיַ ֶקר  ַהּבֹ֔ ֶרת  ֹמ֣ ַאׁשְ ּבְ ְיִה֙י  כד ַוֽ ֽם׃  ַהּיָ ֹוְך  ּת֖

ִים׃  ֲחֵנ֥ה ִמְצָרֽ ׇהם ֵא֖ת ַמֽ ֕ ׁש ְוָעָנ֑ן ַוּיָ ּוד ֵא֖ ַעּמ֥ ִים ּבְ ֲחֵנ֣ה ִמְצַר֔ ַמֽ

ִים  אֶמר ִמְצַר֗ ת ַוּיֹ֣ ְכֵבֻד֑ ֲהֵג֖הּו ּבִ ְיַנֽ יו ַוֽ ֹבָת֔ ן ַמְרּכְ ַסר֚ ֵאת ֹאַפ֣ ֗ כה ַוּיָ

ִים׃ חמישי  ִמְצָרֽ ם ָלֶה֖ם ּבְ ה ִנְלָח֥ י ְיֹהָו֔ ֣ ל ּכִ ָרֵא֔ ֵנ֣י ִיׂשְ ָא֨נּוָס֙ה ִמּפְ

ְדָך֖ ַעל־ ה ֶאת־ָיֽ ה ְנֵט֥ אֶמר ְיֹהָו֙ה ֶאל־ֹמׁשֶ֔ )בשבת שביעי( פ כו ַוּיֹ֤

יו׃  ֽ ָרׁשָ ֽ ְוַעל־ּפָ ֹו  ַעל־ִרְכּב֖ ִים  ַעל־ִמְצַר֔ ִי֙ם  ַהּמַ֨ בּו  ֤ ְוָיׁשֻ ֑ם  ַהּיָ

ֶק֙ר  ּבֹ֨ ִלְפ֥נֹות  ם  ֜ ַהּיָ ב  ׁשׇ ֨ ַוּיָ ם  ֗ ַעל־ַהּיָ ֶאת־ָי֜דֹו  ה  ֹמׁשֶ֨ ֩ט  כז ַוּיֵ

ִים  ֶאת־ִמְצַר֖ ְיֹהָו֛ה  ר  ַוְיַנֵע֧ ִלְקָרא֑תֹו  ים  ָנִס֣ ִים  ּוִמְצַר֖ יָת֔נֹו  ְלֵא֣

ְוֶאת־ ֶכ֙ב  ֶאת־ָהֶר֨ ּו  ַוְיַכּס֤ ִים  ַהּמַ֗ בּו  ֣ ׁשֻ כח ַוּיָ ֽם׃  ַהּיָ ֥תֹוְך  ּבְ

א־ לֹֽ ֑ם  ּיָ ּבַ ֲחֵריֶה֖ם  ַאֽ ים  ִא֥ ַהּבָ ה  ְרֹע֔ ּפַ יל  ֵח֣ ְלֹכל֙  ים  ָרׁשִ֔ ֣ ַהּפָ

֣תֹוְך  ה ּבְ ֖ ׁשָ ּבָ ְל֥כּו ַבּיַ ָרֵא֛ל ָהֽ ד׃ כט ּוְבֵנ֧י ִיׂשְ ֶה֖ם ַעד־ֶאָחֽ ר ּבָ ַא֥ ִנׁשְ

ע  ֹוׁשַ ל ַוּי֨ ם׃  ֹמאָלֽ ּוִמּשְׂ יִמיָנ֖ם  ִמֽ ה  ֹחָמ֔ ָלֶה֙ם  ִים  ֤ ְוַהּמַ ֑ם  ַהּיָ

ָרֵאל֙  ִיׂשְ ְרא  ֤ ַוּיַ ִים  ִמְצָר֑ ֣ד  ִמּיַ ל  ָרֵא֖ ַה֛הּוא ֶאת־ִיׂשְ ֹום  ּי֥ ּבַ ה  ְיֹהָו֜

֣ד  ל ֶאת־ַהּיָ ָרֵא֜ ִיׂשְ ְרא  ֨ ֽם׃ לא ַוּיַ ַהּיָ ת  ַפ֥ ִים ֵמ֖ת ַעל־ׂשְ ֶאת־ִמְצַר֔

ה  ם ֶאת־ְיֹהָו֑ יְר֥אּו ָהָע֖ ֽ ִים ַוּיִ ִמְצַר֔ ה ְיֹהָו֙ה ּבְ ֤ ר ָעׂשָ ה ֲאׁשֶ֨ ֹדָל֗ ַהּגְ
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י  ּוְבֵנ֨ ֩ה  יר־ֹמׁשֶ ׁשִ ָיֽ ז  א ָא֣ פ  ֹו׃  ַעְבּדֽ ה  ֖ ּוְבֹמׁשֶ ה  יהָו֔ ֽ ּבַ ינּו֙  ֲאִמ֨ ֽ ּיַ ַוֽ

יָרה  ֤ ר ָאׁשִ אְמ֖רּו ֵלאֹמ֑ ה ַוּיֹֽ יהָו֔ ה ַהּזֹא֙ת ַלֽ יָר֤ ִ ל ֶאת־ַהּשׁ ָרֵא֜ ִיׂשְ

י ְוִזְמָר֙ת  ֤ ֽם׃ ב ׇעּזִ ה ַבּיָ ְכ֖בֹו ָרָמ֥ ה ֥סּוס ְורֹֽ ָא֔ ּגָ ה  י־ָגֹא֣ ֽ ּכִ יהָו֙ה  ַלֽ

י  ָאִב֖ י  ֱאלֵֹה֥ הּו  ְוַאְנֵו֔ ֵאִל֙י  ֶז֤ה  ה  יׁשּוָע֑ ִלֽ י  ְיִהי־ִל֖ ַוֽ ּה  ָי֔

ת  ֹב֥ ֽמֹו׃ ד ַמְרּכְ ׁשְ ְיֹהָו֖ה  ה  ִמְלָחָמ֑ יׁש  ִא֣ ְנהּו׃ ג ְיֹהָו֖ה  ְמֶמֽ ֲארֹֽ ַוֽ

ְבַים־ ֥עּו  ֻטּבְ יו  ֖ ִלׁשָ ֽ ׁשָ ר  ּוִמְבַח֥ ֑ם  ַבּיָ ה  ָיָר֣ ְוֵחי֖לֹו  ה  ְרֹע֛ ּפַ

יְנָך֣  ו ְיִמֽ ֶבן׃  מֹו־ָאֽ ּכְ ת  ִבְמצֹולֹ֖ ְר֥דּו  ָיֽ מּו  ְיַכְסֻי֑ ת  ֹהֹמ֖ ֽסּוף׃ ה ּתְ

ֽאֹוְנָך֖  ב ּגְ ץ אֹוֵיֽב׃ ז ּוְברֹ֥ ְרַע֥ יְנָך֥ ְיֹהָו֖ה ּתִ ַח ְיִמֽ ּכֹ֑ י ּבַ ִר֖ ה ֶנְאּדָ ְיֹהָו֔

יָך֙  ׁש׃ ח ּוְב֤רּוַח ַאּפֶ֨ ֽ ּקַ ְנָך֔ יֹאְכֵל֖מֹו ּכַ ֙ח ֲחרֹ֣ ּלַ ׁשַ יָך ּתְ ס ָקֶמ֑ ֲהרֹ֣ ֽ ּתַ

ֶלב־ָיֽם׃  ּבְ ת  ְתֹהֹמ֖ ְפ֥אּו  ָקֽ ים  ְזִל֑ ֹנֽ ֥בּו ְכמֹו־ֵנ֖ד  ִנּצְ ִים  ַמ֔ ֶנֶ֣עְרמּו 

י  ַנְפׁשִ֔ מֹו  ְמָלֵא֣ ּתִ ל  ָל֑ ׁשָ ק  ֣ ֲאַחּלֵ יג  ֖ ַאּשִׂ ף  ֶאְרּדֹ֥ אֹוֵי֛ב  ר  ט ָאַמ֥

ֲללּו֙  מֹו ָי֑ם ָצֽ ֣ ּסָ ְפּתָ ְבֽרּוֲחָך֖ ּכִ ֥ י׃ י ָנׁשַ מֹו ָיִדֽ ֖ ֹוִריׁשֵ י ּתֽ יק ַחְרּבִ֔ ָאִר֣

י  ִמ֥ ה  ְיֹהָו֔ ֵאִל֙ם  ֽ ּבָ ָכה  י־ָכֹמ֤ יא ִמֽ ים׃  יִרֽ ַאּדִ ִים  ַמ֖ ּבְ ֶרת  עֹוֶפ֔ ֽ ּכַ

יָת֙  יב ָנִט֨ ֶלא׃  ֶפֽ ה  ׂשֵ ֹע֥ ת  ְתִהּלֹ֖ א  נֹוָר֥ ֶדׁש  ּקֹ֑ ּבַ ר  ֣ ֶנְאּדָ ָכה  ֹמ֖ ּכָ

ְלּתָ  ְלּתָ ֵנַה֥ ָא֑ ָך֖ ַעם־֣זּו ּגָ יָת ְבַחְסּדְ ֶרץ׃ יג ָנִח֥ מֹו ָאֽ ְבָלֵע֖ יְנָך֔ ּתִ ְיִמ֣

ז  ָאַח֔ יל  ִח֣ ֑זּון  ִיְרּגָ ים  ֖ ַעּמִ ְמ֥עּו  ֽ יד ׁשָ ָך׃  ֽ ׇקְדׁשֶ ה  ֶאל־ְנֵו֥ ָך֖  ְבׇעּזְ

ב  מֹוָא֔ י  ֵאיֵל֣ ֱא֔דֹום  י  ַאּלּוֵפ֣ ִנְבֲהלּו֙  ז  טו ָא֤ ת׃  ׁשֶ ָלֽ ּפְ ֵב֖י  ׁשְ יֹֽ

ָת֙ה  ם ֵאיָמ֨ ל ֲעֵליֶה֤ ּפֹ֨ י ְכָנַֽען׃ טז ּתִ ֵב֥ ׁשְ ל יֹֽ גּו ּכֹ֖ ַעד ָנֹמ֕ אֲחֵז֖מֹו ָר֑ יֹֽ

ד־ ה ַעֽ ָך֙ ְיֹהָו֔ ר ַעּמְ ֲעֹב֤ ֶבן ַעד־ַיֽ ָא֑ ֣מּו ּכָ ל ְזֽרֹוֲעָך֖ ִיּדְ ְגֹד֥ ַחד ּבִ ָוַפ֔

ְתָך֔ ָמ֧כֹון  ֲחָלֽ ר ַנֽ ַה֣ מֹו֙ ּבְ ֵע֨ מֹו ְוִתּטָ ִבֵא֗ יָת׃ יז ּתְ ר ַעם־֥זּו ָקִנֽ ֲעֹב֖ ַיֽ

ה ׀  יָך׃ יח ְיֹהָו֥ ָיֶדֽ ֹוְנ֥נּו  ּכֽ ֲאֹדָנ֖י  ׁש  ָד֕ ִמּקְ ה  ְיֹהָו֑ ְלּתָ  ַע֖ ּפָ ָך֛  ְבּתְ ְלׁשִ

י֙ו  ָרׁשָ ּוְבָפֽ ֹו  ִרְכּב֤ ּבְ ה  ְרֹע֜ ּפַ י ָב֩א ֨סּוס  ֣ ד׃ יט ּכִ ָוֶעֽ ם  ְך ְלֹעָל֥ ִיְמלֹ֖

ְל֥כּו  ָהֽ ָרֵא֛ל  ִיׂשְ ּוְבֵנ֧י  ֑ם  ַהּיָ י  ֶאת־ֵמ֣ ֲעֵלֶה֖ם  ְיֹהָו֛ה  ב  ׁ֧שֶ ַוּיָ ם  ֔ ּיָ ּבַ

ן  ֲהרֹ֛ ה ֲא֧חֹות ַאֽ ִביָא֜ ם ַהּנְ ֩ח ִמְרָי֨ ּקַ ֽם׃ פ כ ַוּתִ ֥תֹוְך ַהּיָ ה ּבְ ֖ ׁשָ ּבָ ַבּיַ

ים  ֖ ֻתּפִ ּבְ יָה  ַאֲחֶר֔ י֙ם  ׁשִ ׇכל־ַהּנָ אָן  ֶצ֤ ַוּתֵ ּה  ָיָד֑ ּבְ ף  ֶאת־ַהּתֹ֖

ה  ָא֔ ה ּגָ י־ָגֹא֣ ֽ יהָו֙ה ּכִ ירּו ַלֽ ֤ ַען ָלֶה֖ם ִמְרָי֑ם ׁשִ ֥ ת׃ כא ַוּתַ ּוִבְמֹחלֹֽ

ם־ ָרֵאל֙ ִמּיַ ה ֶאת־ִיׂשְ ֤ ע ֹמׁשֶ ּסַ֨ ֽם׃ ס כב ַוּיַ ה ַבּיָ ְכ֖בֹו ָרָמ֥ ֥סּוס ְורֹֽ

שמות טו
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֖ר  ְדּבָ ּמִ ּבַ ים  ת־ָיִמ֛ ׁשֶ לֹֽ ׁשְ ְל֧כּו  ֽ ַוּיֵ ּור  ר־ׁש֑ ֶאל־ִמְדּבַ ְֽצ֖אּו  ַוּיֵ ֔סּוף 

ִי֙ם  ַמ֨ ת  ּתֹ֥ ִלׁשְ ְכ֗לּו  ָיֽ א  ְולֹ֣ ָתה  ָמָר֔ אּו  ֹב֣ ִים׃ כג ַוּיָ ָמֽ ְצאּו  ְולֹא־ָמ֥

נּו  ּלֹ֧ ה׃ כד ַוּיִ ָמָרֽ ּה  ָמ֖ א־ׁשְ ָרֽ ָקֽ ן  ֥ ַעל־ּכֵ ם  ֵה֑ ים  ָמִר֖ י  ֥ ּכִ ה  ָר֔ ִמּמָ

ה  ֶאל־ְיֹהָו֗ ק  ְצַע֣ ה׃ כה ַוּיִ ֽ ּתֶ ׁשְ ַמה־ּנִ ר  אֹמ֖ ּלֵ ה  ֥ ַעל־ֹמׁשֶ ם  ָהָע֛

ם  ֥ ם ׂשָ ֣ ִים ׁשָ ֑ ֖קּו ַהּמָ ְמּתְ ּיִ ִים ַוֽ ֵלְך֙ ֶאל־ַהּמַ֔ ׁשְ ץ ַוּיַ הּו ְיֹהָו֙ה ֵע֔ ַוּיֹוֵר֤

ע  ַמ֜ ׁשְ ּתִ ֨מֹוַע  ִאם־ׁשָ הּו׃ כו ַוּיֹאֶמ֩ר  ֽ ִנּסָ ם  ֥ ְוׁשָ ֖ט  ּפָ ּוִמׁשְ ק  ֹח֥ ֛לֹו 

 ֙ ֲאַזְנּתָ ְוַהֽ ה  ֲעׂשֶ֔ ֽ ּתַ ֵעיָני֙ו  ּבְ ר  ֤ ׁשָ ְוַהּיָ יָך  ֱאלֶֹה֗ ה  ְיֹהָו֣ ְל֣קֹול ׀ 

י  ְמּתִ ֤ ר־ׂשַ ֲאׁשֶ ה  ֲחָל֞ ֽ ל־ַהּמַ ּכׇ יו  ֑ ל־ֻחּקָ ּכׇ  ֖ ַמְרּתָ ֽ ְוׁשָ יו  ְלִמְצֹוָת֔

ָך׃  ְפֶאֽ י ְיֹהָו֖ה רֹֽ י ֲאִנ֥ ֛ יָך ּכִ ים ָעֶל֔ ֣ א־ָאׂשִ ִי֙ם לֹֽ ְבִמְצַר֨

חצי קדיש, וקוראים למפטיר ”והקרבתם” )שניהם בעמ’ 684(.

ח ס פ ל  ש י  ע י ב ש ם  ו י ל ה  ר ט פ ה

הברכה שלפני ההפטרה בעמ’ 354

יל  יֹו֩ם ִהּצִ֨ את ּבְ ה ַהּזֹ֑ יָר֣ ִ י ַהּשׁ ְבֵר֖ ה ֶאת־ּדִ יהָו֔ ִו֙ד ַלֽ ר ּדָ ֤ א ַוְיַדּבֵ

ְיֹהָו֛ה  ר  ֽאּול׃ ב ַוּיֹאַמ֑ ׁשָ ף  ֥ ּוִמּכַ ְיָב֖יו  ל־ֹאֽ ּכׇ ף  ֥ ִמּכַ ֹא֛תֹו  ה  ְיֹהָו֥

י  ִגּנִ֞ ֹו ָמֽ ֱחֶסה־ּב֑ י ֶאֽ י צּוִר֖ י׃ ג ֱאלֵֹה֥ י ּוְמַפְלִטי־ִלֽ ָדִת֖ י ּוְמֻצֽ ְלִע֥ ַסֽ

֖ל  ִני׃ ד ְמֻהּלָ ֵעֽ ׁשִ ס ּתֹֽ ָחָמ֖ י ֵמֽ ִע֕ ׁשִ י ֹמֽ ֙י ּוְמנּוִס֔ ּבִ ּגַ י ִמׂשְ ִע֗ ֶרן ִיׁשְ ְוֶק֣

ֶות  ֵרי־ָמ֑ ּבְ ִמׁשְ ִני  ֲאָפֻפ֖ י  ֥ ַע׃ ה ּכִ ֽ ׁשֵ ִאּוָ י  ְיַב֖ ּוֵמֹאֽ ה  ְיֹהָו֑ א  ֶאְקָר֣

י־ ְקׁשֵ ִני ֹמֽ ֻמ֖ ִני ִקּדְ ֑ ֖אֹול ַסּבֻ י ׁשְ ִני׃ ו ֶחְבֵל֥ ֲעֻתֽ ַ֖על ְיַבֽ י ְבִלּיַ ֲחֵל֥ ַנֽ

ע  ַמ֤ ׁשְ ַוּיִ א  ֶאְקָר֑ י  ְוֶאל־ֱאלַֹה֖ ה  ְיֹהָו֔ א  ֶאְקָר֣ ר־ִל֙י  ּצַ ֶות׃ ז ּבַ ָמֽ

ַעׁש[  ]ַוִיְתּגָ )ותגעׁש(  ח  ׇאְזָנֽיו׃  ּבְ י  ְוָעִת֖ ְוׁשַ י  קֹוִל֔ יָכלֹו֙  ֵמֵהֽ

ָרה  י־ָח֥ ּו ּכִ ֲעׁש֖ ֽ ְתּגָ ֽ ֑זּו ַוּיִ ִים ִיְרּגָ ַמ֖ ָ ֶרץ מֹוְס֥דֹות ַהּשׁ ְרַעׁש֙ ָהָא֔ ַוּתִ

ֲע֥רּו  ֽ ּבָ ים  ָחִל֖ ֽ ּגֶ ּתֹאֵכ֑ל  יו  ֖ ִמּפִ ׁש  ְוֵא֥ ֹו  ַאּפ֔ ּבְ ֙ן  ָעׁשָ ה  ט ָעָל֤ ֽלֹו׃ 

ב  ֥ ְרּכַ יו׃ יא ַוּיִ ַרְגָלֽ ַחת  ֥ ּתַ ֲעָרֶפ֖ל  ַוֽ ד  ַר֑ ַוּיֵ ִים  ַמ֖ ׁשָ ֥ט  י ַוּיֵ ּנּו׃  ֽ ִמּמֶ

ְך  ׁשֶ ֹח֛ ת  ׁשֶ ֥ ְנֵפי־ֽרּוַח׃ יב ַוּיָ ַעל־ּכַ א  ָר֖ ַוּיֵ ף  ֹע֑ ַוּיָ ֖רּוב  ַעל־ּכְ

ֹו  ֶנְגּד֑ ַגּה  יג ִמּנֹ֖ ים׃  ָחִקֽ ׁשְ י  ָעֵב֥ ִים  ַרת־ַמ֖ ׁשְ ַחֽ ֹות  ֻסּכ֑ יו  יֹבָת֖ ְסִבֽ

שמואל ב, כב
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ן  ֥ ִיּתֵ ְוֶעְל֖יֹון  ה  ְיֹהָו֑ ִים  ַמ֖ ִמן־ׁשָ ם  יד ַיְרֵע֥ ׁש׃  ֲחֵלי־ֵאֽ ֽ ּגַ ֲע֖רּו  ֽ ּבָ

]ַוָיֹהם[׃  )ויהמם(  ק  ָר֖ ּבָ ם  ַוְיִפיֵצ֑ ים  ֖ ִחּצִ ח  ַל֥ ׁשְ קֹוֽלֹו׃ טו ַוּיִ

ת  ַמ֖ ׁשְ ה ִמּנִ ת ְיֹהָו֔ ֲעַר֣ ַגֽ ל ּבְ ֵב֑ ְס֣דֹות ּתֵ ֖לּו ֹמֽ ם ִיּגָ ֵקי ָי֔ ָראּו֙ ֲאִפ֣ ֽ טז ַוּיֵ

ים׃  ֽ ַרּבִ ִים  ֥ ִמּמַ ִני  ֖ ְמׁשֵ ַיֽ ִני  ֵח֑ ִיּקָ ֖רֹום  ִמּמָ ח  ַל֥ ֹו׃ יז ִיׁשְ ַאּפֽ ֥רּוַח 

֣יֹום  ִני ּבְ ֻמ֖ י׃ יט ְיַקּדְ ּנִ ֽ ְמ֖צּו ִמּמֶ י ָאֽ ֥ י ּכִ ְנַא֔ ֹ֣ ז ִמּשׂ י ָע֑ ְיִב֖ ִני ֵמֹאֽ יֵל֕ יח ַיּצִ

ִני  ֵצ֖ ְיַחּלְ י  ֹאִת֑ ב  ְרָח֖ ַלּמֶ א  כ ַוּיֵֹצ֥ י׃  ִלֽ ן  ָע֖ ִמׁשְ ְיֹהָו֛ה  י  ַוְיִה֧ י  ֵאיִד֑

יב  ֥ ָיׁשִ י  ָיַד֖ ר  ֹב֥ ּכְ י  ִצְדָקִת֑ ּכְ ְיֹהָו֖ה  ִני  כא ִיְגְמֵל֥ י׃  ֽ ּבִ ץ  ֵפֽ י־ָח֥ ּכִ

י  ֥ כג ּכִ י׃  ֱאלָֹהֽ ֵמֽ י  ְעּתִ ֖ ָרׁשַ א  ְולֹ֥ ה  ְיֹהָו֑ י  ְרֵכ֣ ּדַ י  ְרּתִ ַמ֖ ׁשָ י  ֥ כב ּכִ י׃  ִלֽ

ְהֶי֥ה  כד ָוֶאֽ ה׃  ּנָ ֽ ִמּמֶ א־ָא֥סּור  לֹֽ יו  ְוֻחּקָֹת֖ י  ֑ ְלֶנְגּדִ ָטֹו  ּפָ ׇכל־ִמׁשְ

י  ִצְדָקִת֑ ּכְ י  ִל֖ ְיֹהָו֛ה  ב  ׁ֧שֶ י׃ כה ַוּיָ ֲעֹוִנֽ ֵמֽ ה  ָר֖ ּמְ ּתַ ֶאׁשְ ָוֽ ֑לֹו  ים  ָתִמ֖

ים  ִמ֖ ּתָ ֹור  ּב֥ ִעם־ּגִ ד  ֑ ְתַחּסָ ּתִ יד  כו ִעם־ָחִס֖ ֵעיָנֽיו׃  ֶגד  ְלֶנ֥ י  ֹבִר֖ ּכְ

ם  ל׃ כח ְוֶאת־ַע֥ ֽ ּפָ ּתַ ּתִ ׁש  ֖ ְוִעם־ִעּקֵ ר  ָב֑ ּתָ ּתִ ם׃ כז ִעם־ָנָב֖ר  ֽ ּמָ ּתַ ּתִ

י  ֵניִר֖ ה  ֥ י־ַאּתָ ֽ יל׃ כט ּכִ ֽ ּפִ ׁשְ ּתַ ים  ַעל־ָרִמ֥ ְוֵעיֶנ֖יָך  יַע  ֑ ּתֹוׁשִ ָעִנ֖י 

י  אלַֹה֖ ֽ ּבֵ ֑דּוד  ּגְ ָא֣רּוץ  ְבָכ֖ה  י  ֥ ל ּכִ י׃  ֽ ּכִ ׇחׁשְ יּהַ  ֥ ַיּגִ יהָו֖ה  ַוֽ ה  ְיֹהָו֑

ן  ה ָמֵג֣ ת ְיֹהָו֙ה ְצרּוָפ֔ ֹו ִאְמַר֤ ְרּכ֑ ים ּדַ ִמ֣ ל ּתָ ּור׃ לא ָהֵא֖ ג־ׁשֽ ֲאַדּלֶ

י ֖צּור  ה ּוִמ֥ י ְיֹהָו֑ ְלֲעֵד֣ י ִמי־ֵא֖ל ִמּבַ ֥ ֹו׃ לב ּכִ ים ּבֽ ֹחִס֥ ל ַהֽ ֔הּוא ְלֹכ֖

ים )דרכו(  ִמ֖ ר ּתָ ֥ ּתֵ ִיל ַוּיַ ֖י ָח֑ עּוּזִ ל ָמֽ ינּו׃ לג ָהֵא֥ י ֱאלֵֹהֽ ְלֲעֵד֥ ּבַ ִמֽ

י  מֹוַת֖ ֽ ּבָ ל  ְוַע֥ ֑לֹות  ַאּיָ ֽ ּכָ ]ַרְגָלי[  )רגליו(  ה  ֥ ּוֶ לד ְמׁשַ י[׃  ]ַדְרּכִ

ה  ֖ ת־ְנחּוׁשָ ׁשֶ ֶקֽ ת  ְוִנַח֥ ה  ְלָחָמ֑ ַלּמִ י  ָיַד֖ ד  ֥ ִני׃ לה ְמַלּמֵ ֲעִמֵדֽ ַיֽ

יב  ְרִח֥ ִני׃ לז ּתַ ֽ ְרּבֵ ּתַ ְתָך֖  ֲעֹנֽ ַוֽ ָך  ֶע֑ ִיׁשְ ן  ָמֵג֣ י  ן־ִל֖ ּתֶ י׃ לו ַוּתִ ֹעָתֽ ְזרֹֽ

ם  ִמיֵד֑ ַאׁשְ י ָוֽ ְיַב֖ ה ֹאֽ ָפ֥ י׃ לח ֶאְרּדְ ֽ ֲע֖דּו ַקְרֻסּלָ א ָמֽ ִני ְולֹ֥ ֑ ְחּתֵ י ּתַ ֲעִד֖ ַצֽ

א ְיקּו֑מּון  ֶאְמָחֵצ֖ם ְולֹ֣ ָוֽ ם  ֥ ֲאַכּלֵ ם׃ לט ָוֽ ּלֹוָתֽ ּוב ַעד־ּכַ א ָאׁש֖ ְולֹ֥

י  ָקַמ֖ יַע  ְכִר֥ ּתַ ה  ְלָחָמ֑ ַלּמִ ִיל  ַח֖ ִני  ְזֵר֥ מ ַוּתַ י׃  ַרְגָלֽ ַחת  ֥ ּתַ ֖לּו  ּפְ ּיִ ַוֽ

ם׃  ָוַאְצִמיֵתֽ י  ְנַא֖ ְמׂשַ ֶרף  ֹע֑ י  ֖ ּלִ ה  ּתָ ֥ ּתַ י  ְיַב֔ מא ְוֹא֣ ִני׃  ֽ ְחּתֵ ּתַ

ם  ָחֵק֖ ָעָנֽם׃ מג ְוֶאׁשְ א  ְולֹ֥ ֶאל־ְיֹהָו֖ה  יַע  ֑ ֹמׁשִ ין  ְוֵא֣ ֖עּו  מב ִיׁשְ

ִני  ֵט֔ ַפּלְ ּתְ ם׃ מד ַוֽ ֶאְרָקֵעֽ ם  ֖ ֲאִדּקֵ ִטיט־חּו֥צֹות  ּכְ ֶרץ  ֲעַפר־ָא֑ ֽ ּכַ
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ִני׃  י ַיַעְבֻדֽ ְעּתִ ַד֖ א־ָיֽ ם לֹֽ ם ַע֥ אׁש ּגֹוִי֔ ִנ֙י ְלרֹ֣ ְמֵר֨ ׁשְ י ּתִ ֑ ִריֵב֖י ַעּמִ ֵמֽ

ֵנ֥י  י׃ מו ּבְ ִלֽ ְמעּו  ֥ ָ ִיּשׁ ֶזן  ֹא֖ ֥מֹוַע  ִלׁשְ י  ֲחׁשּו־ִל֑ ֽ ִיְתּכַ ֵנָכ֖ר  ֵנ֥י  מה ּבְ

י  צּוִר֑ ּוָב֣רּוְך  ם׃ מז ַחי־ְיֹהָו֖ה  רֹוָתֽ ְסּגְ ִמּמִ ֖רּו  ְוַיְחּגְ לּו  ִיּבֹ֑ ֵנָכ֖ר 

יד  ּומֹוִר֥ י  ִל֑ ת  ְנָקֹמ֖ ן  ֵת֥ ַהּנֹ ל  י׃ מח ָהֵא֕ ִעֽ ִיׁשְ ֥צּור  ֱאלֵֹה֖י  ם  ְוָיֻר֕

יׁש  ִני ֵמִא֥ ֣רֹוְמֵמ֔ ַמ֙י ּתְ י ּוִמּקָ ְיָב֑ י ֵמֹאֽ ִני׃ מט ּוֽמֹוִציִא֖ ֽ ְחּתֵ ים ּתַ ֖ ַעּמִ

ְמָך֖  ּוְלׁשִ ם  ּגֹוִי֑ ּבַ ְיֹהָו֖ה  אֹוְדָך֥  ֛ן  ִני׃ נ ַעל־ּכֵ יֵלֽ ּצִ ּתַ ים  ֲחָמִס֖

ֶסד  ה־ֶח֧ ׂשֶ ְוֹעֽ ֹו  ַמְלּכ֑ ְיׁשּו֣עֹות  ]ִמְגּדֹול[  ר׃ נא )מגדיל(  ֽ ֲאַזּמֵ

ם׃ פ ד ּוְלַזְר֖עֹו ַעד־עֹוָלֽ י֛חֹו ְלָדִו֥ ִלְמׁשִ

הברכות שלאחרי ההפטרה בעמ’ 355.
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ת ו ע ו ב ש ל ה  ר ו ת ה ת  א י ר ק ר  ד ס

נהגו  לומר פיוט זה לאחר שהכהן נקרא לעלות לתורה ולפני שהוא מברך. קוראים 

אותו פיסקה אחרי פיסקה, הש”ץ והקהל לסירוגין. 

ין מּות ִמִלּ ַאְקָדּ

ָריּות ׁשּוָת֮א ְוׁשָ   

ִקיְלָנ֮א ַאְוָלא ׁשָ

ַהְרָמן ּוְרׁשּוָת֮א.  

ֵרי ּוְתַלת ָבֵבי ּתְ ּבְ

ַנְקׁשּוָת֮א, ח ּבְ ֶאְפּתַ ְדּ   

ָבֵרי ְדָבֵרי ּבְ

יׁשּוָת֮א. ְוָטֵרי ֲעֵדי ְלַקׁשִּ  

בּוָרן ָעְלִמין ֵלּה ְגּ

ִריׁשּוָת֮א, ק ּפְ ְוָלא ִסּפֵ   

ִויל ִאּלּו ְרִקיֵעי, ְגּ

ָת֮א. ל ֻחְרׁשָ ְקֵני ּכׇ  

י  יֹו ִאּלּו ַיּמֵ ְדּ

ִניׁשּוָת֮א, ְוׇכל ֵמי ּכְ   

ְיֵרי ַאְרָעא ַסְפֵרי  ָדּ

ָוָת֮א. ֵמי ַרׁשְ ְוַרׁשְ  

א  ַמָיּ ֲהַדר ָמֵרי ׁשְ

֮א, ּתָ ׁשְ ַיּבֶ יט ּבְ ִלּ ְוׁשַ   

ֲהֵקם ָעְלָמא ְיִחיָדֵאי 

ׁשּוָת֮א. ַכּבְ ּה ּבְ ׁשֵ ְוַכּבְ  

ראשית הדברים א 

ופתיחת שיח  

אקח תחילה  

הסכמה ורשות.  

בשתיים ושלוש שורות ב 

שאפתח בחרדה   

על קדושת בורא העולם  

ונושאו עד ִזקנה.  

גבורות עולם לו ג 

ואין סיפק לפרשן,   

)גם( אילו היו הרקיעים גוויל  

וכל היערות קולמוסים,  

אילו דיו היו הימים ד 

וכל מקוי מים,   

ודיירי ארץ סופרים  

ורושמי רשימות –   

)את( הדר אדון השמים ה 

והשליט ביבשה,   

)אשר( הקים יחידי את העולם  

ואין חקר ליסודותיו.  

)מחבר הפיוט הוא ר’ מאיר ברבי יצחק שליח ציבור, שחי בזמן רבותיו של רש”י, 

והוא גם חיבר הרבה פיוטים שנהגו לאומרם באשכנז. הפיוט הזה נכתב בארמית, 

בא”ב כפול, ולבסוף רשם הפיטן את שמו בראשי תיבות: מאיר ביר רבי יצחק יגדל 

בתורה ובמעשים טובים אמן וחזק ואמץ(.

עד ִזקנה – ועד זקנה אני הוא )ישעיה מו, ד(. 
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ְכְלֵלּה,  ּוְבָלא ֵלאּו ׁשַ

ׁשּוָת֮א, ּוְבָלא ְתׁשָ   

יָלא,  ּוְבָאָתא ַקִלּ

ׁשּוָת֮א. ּה ְמׁשָ ֵלית ּבָ ְדּ  

ּה  ל ֲעִביְדּתֵ ין ּכׇ ַזִמּ

א, ּתָ ַהְך יֹוֵמי ׁשִ ּבְ   

ֵזהֹור ְיָקֵרּה ֲעִלי, 

ָת֮א. ֱאׁשָ ֲעֵלי ֻכְרֵסּה ּדֶ  

ֲחָיל ֶאֶלף ַאְלִפין 

ׁשּוָת֮א, ׇמּ ְוִרּבֹוא ְלׁשַ   

ין ְנבֹוט ְלַצְפִרין,  ַחְדּתִ

יָאה ְטָרׁשּוָת֮א. ַסִגּ  

ָרִפין,  ְטֵפי ְיִקיִדין ׂשְ

֮א, ּתָ י ׁשִ ּפֵ לּול ַגּ ּכְ   

ְטֵעם ַעד ִיְתְיֵהב 

֮א. ּתָ ׁשְ ַאִדּ ִתיִקין ְבּ ְלהֹון ׁשְ  

ין  ין ִמן ֵדּ לּון ֵדּ ְיַקּבְ

֮א, ּתָ ׁשְ ָלא ְבׁשַ ֵוי ְדּ ׁשָ   

ְיַקר ְמֵלי ׇכל ַאְרָעא, 

֮א. ּתָ ִלְתלֹוֵתי ְקֻדׁשְ  

י  ַדּ ָדם ׁשַ ָקל ִמן ק� ּכְ

ָקל ֵמי ְנִפיׁשּוָת֮א, ּכְ   

ין  ִלּ ְלּגַ ֵבל ַגּ רּוִבין ק� ּכְ

ָת֮א. ַאְוׁשָ ְמרֹוְמִמין ּבְ  

ובלי לאות שכללו ו 

ובלי כל חולשה,   

באות קלילה  

שאין בה ממשות.  

הכין כל מלאכתו  ז 

באלה ששת הימים,   

ואור כבודו העלה   

על כסא של אש.  

צבא אלף אלפים  ח 

ורבבה לשרתו,   

חדשים נובטים לבקרים  

רבה אמונתו.  

ועוד שרפים יוקדים ט 

כלולים בשש כנפיים,   

ועד שלא ניתן להם הצו  

ידמו בדממה.  

וקוראים זה אל זה י 

יחד בלי איחור,   

”מלוא כל הארץ כבודו”   

ושלוש קדושות.  

כקול מלפני שדי, כ 

כקול מים רבים,   

כרובים לעומת אופנים,  

מרימים )קולם( ברעש.   

אות קלה שאין בה ממשות.  נברא בה”א, שהיא  הזה  – העולם  קלילה  באות 
כג(. ושלוש  ג,  )איכה  – ע”פ הכתוב~ חדשים לבקרים, רבה אמונתך  חדשים 

קדושות – )ישעיה ו, ג(. 
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א  ְלֶמֱחֵזי ְבַאְנּפָ

֮א, ּתָ יֵרי ַקׁשְ ַות ִגּ ֵעין ּכְ   

ִחין,  ְלּ ּתַ ִמׁשְ ְלׇכל ֲאַתר ְדּ

ָוָת֮א. ַאׁשְ ְזִריִזין ּבְ  

ִריְך ְיָקֵרּה  ְמָבְרִכין ּבְ

ן ְלִחיׁשּוָת֮א, ׇכל ְלׁשָ ּבְ   

ּה,  ִכיְנּתֵ ית ׁשְ ֵמֲאַתר ּבֵ

ִחיׁשּוָת֮א. ָלא ָצִריְך ּבְ ְדּ  

ל ֵחיל ְמרֹוָמא,  ְנִהים ּכׇ

֮א, ּתָ ׁשְ ֲחׁשַ ִסין ּבַ ְמַקְלּ   

ְנִהיָרא ַמְלכּוֵתּה, 

֮א. ּתָ ְלָדר ְוָדר ְלַאְפַרׁשְ  

֮א,  ּתָ הֹון ְקֻדׁשְ ְסִדיָרא ּבְ

֮א, ְעּתָ ְוַכד ָחְלָפא ׁשַ   

ִסּיּוָמא ִדְלָעַלם, 

בּוֲעָת֮א. ְואֹוף ָלא ִלׁשְ  

ּה  ֲעַדב ְיַקר ַאֲחַסְנּתֵ

֮א  ִבְקַבְעּתָ ֲחִביִבין, ְדּ  

ֲעִביִדין ֵליּה ֲחִטיָבא,   

֮א. ַקְעּתָ ְדַנח ּוׁשְ ּבִ  

לחזות בפנים מראה ל 

כעין ִחֵצי הקשת,   

לכל מקום שמשתלחים  

ממהרים בזריזות.  

מברכים ”ברוך כבוד ה’ ממקומו” מ 

בכל לשון לחישה,   

ממקום בית שכינתו  

שלא נחוץ לחפשו.  

המון כל צבא מרום נ 

משבחים באימה,   

)את( הדר מלכותו  

לפרש לדור ודור.  

סדורה הקדושה אצלם,  ס 

ואם עברה השעה   

יסיימו לנצח   

ואף לא לשמיטה.  

חבל נחלת כבודו,  ע 

חביבים הם )מהמלאכים(,   

שבקביעות מאמירים אותו   

שחרית וערבית.  

ברוך כבוד – )יחזקאל ג, יב(. לשמיטה – מדרש~ חביבין ישראל לפני הקב”ה 
יותר ממלאכי השרת, שישראל אומרים שירה בכל שעה ומלאכי השרת אין אומרים 

בעולם.  אחת...  פעם  לה  ואמרי  שנים(  )שבע  בשבוע  אחת...  פעם  אלא  שירה 

מאמירים – את ה’ האמרת וכו’ )דברים כו, יז(, אמר להם הקב”ה לישראל אתם 
ו,  עשיתוני חטיבה אחת בעולם ואני אעשה אתכם חטיבה אחת בעולם. )ברכות 

ע”א(. 
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ן ְלָמָנֵתּה,  ִריׁשָ ּפְ

ד ֵליּה ְרעּוָת֮א, ְלֶמְעּבַ   

ָבֵחּה  י ׁשְ ֵתּ ִרׁשְ ּפְ

עּוָת֮א. ׁשָ ְיַחּוּון ּבְ  

ְצִבי ְוָחִמיד ְוָרִגיג 

ָלעּוָת֮א, ִיְלאּון ּבְ ְדּ   

ל  ֵכן ְמַקּבֵ ְצלֹוְתהֹון ּבְ

ְוַהְנָיא ָבעּוָת֮א.  

ְקִטיָרא ְלֵחי ָעְלָמא 

בּוָעָת֮א, ׁשְ ָתָגא ּבִ ּבְ   

֮א  ֵבל ְיַקר טֹוֶטְפּתָ ק�

ְיִתיָבא ִבְקִביעּוָת֮א.  

יָמא ִהיא גּוָפא  ְרׁשִ

֮א, ׇחְכְמָתא ּוְבַדְעּתָ ּבְ   

ָרֵאל,  ִיׂשְ ְרבּוְתהֹון ְדּ

֮א. ַמְעּתָ ְקָרֵאי ִבׁשְ  

ַבח ִרּבֹון ָעְלָמא,  ׁשְ

ֲאִמיָרא ַדְכָוָת֮א,   

ַפר ֲעַלי ְלַחּוֹוֵיי,  ׁשְ

ָוָת֮א. י ַמְלּכְ ַאּפֵ ּבְ  

ין  ְנׁשִ ִאין ּוִמְתּכַ ּתָ

ֵחיזּו ַאְדָוָת֮א, ּכְ   

ֵמִהין ְוָשְיִלין ַלּה  ּתְ

ֵעֶסק ַאְתָוָת֮א. ּבְ  

מופרשים לחלקו,  פ 

לעשות לו רצונו,   

נפלאות תהילותיו   

יספרו בשיחה.  

ָחמד וָחשק  רצה,  צ 

שיעמלו בתורה,   

לכן יקבל תפילתם   

ותועיל בקשתם.  

קשורה )התפילה( לחי    ק 

העולמים בכתר בשבועה,   

כנגד פֵאר התפילין )של הקב”ה(   

יושבת בקביעות.  

רשומה היא עצמה ר 

בחכמה ובדעת   

גדולתם של ישראל   

הקוראים בדברי תורה.  

)את( שבח ריבון העולמים ש 

)היא( אמירה זכה,   

נאה לי לספר  

בפני המלכות.  

באים )המלאכים( ומתכנסים ת 

כדמות גלים,   

תמהים ושואלים אותה  

על דבר האותיות.  

ומי כעמך ישראל  – הני תפילין דמרי עלמא מה כתיב בהן, אמר ליה~  תפילין 
גוי אחד בארץ )ברכות י, ע”א(. אתותא - אותיות התורה שישראל עוסקים בה.
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ְמָנן ּוָמאן הּוא ְרִחיָמְך, 

יָרא ְבֵריָוָת֮א, ּפִ ׁשַ   

ִגיֵנּה ָסִפית  ֲארּום ּבְ

ְמדֹור ַאְרְיָוָת֮א.  

 , ְיָקָרא ְוָיָאה ַאּתְ

ַעְרִבי ְלַמְרָוָת֮א, ִאין ּתַ   

ְרעּוֵתְך ַנֲעֵביד ִליְך, 

ׇכל ַאְתְרָוָת֮א. ּבְ  

ׇחְכְמָתא ְמִתיָבָת֮א  ּבְ

ְלהֹון ְקָצת ְלהֹוָדעּוָת֮א,   

ִמין  ְיַדְעּתּון ַחּכְ

מֹוָדעּוָת֮א. ּתְ ִאׁשְ ֵלּה ּבְ  

יָבא  ְרבּוְתכֹון ָמה ֲחׁשִ

֮א, ַבְחּתָ ֵבל ַהִהיא ׁשְ ק�   

ד ִלי,  ְרבּוָתא ְדַיְעֵבּ

ֲעָת֮א. ד ַמְטָיא ְיֻשׁ ּכַ  

ֵמיֵתי ִלי ְנהֹוָרא,  ּבְ

ֲהָת֮א, ְוַתֲחֵפי ְלכֹון ּבַ   

ִלי  ד ִאְתְגּ ְיָקֵרּה ּכַ

א ּוְבֵגיְוָת֮א. ֻתְקָפּ ּבְ  

א,  מּוַלָיּ ם ְגּ ֵלּ ְיׁשַ

ְלָסְנֵאי ְוַנְגָוָת֮א,   

ִצְדָקָתא ְלַעם ָחִביב 

י ַזְכָוָת֮א. ְוַסּגִ  

”מי ומי הוא אוהבך  מ 

יפת המראה,   

כי למענו את סובלת  א 

במעונות אריות?  

יקרה ונאה את,  י 

אם תתערבי לשלטוננו,   

רצונך נעשה לך  ר 

בכל מקומותינו”.  

בחכמה משיבה ב 

להם קצת להודיעם:   

לו חכמתם  י 

הייתם יודעים ומכירים  

מה חשיבות לגדולתכם ר 

לעומת אותו השבח,   

הגדּולה שיעשה לי  ר 

כאשר תגיע הישועה.  

בהביאו לי אורה,  ב 

ואתכם תכסה בושה,   

כבודו כשיתגלה  י 

בתוקף ובגאון.  

ישלם גמול  י 

לשונאיו ולאיי הים   

וצדקות לעם חביב  צ 

ורב זכויות.  
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ֵמיֵתי  ֵלָמא ּבְ ֲחדּו ׁשְ

ּוָמֵני ַדְכָוָתא,   

ֵלם  ִקְרְיָתא ִדירּוׁשְ

ְלָוָתא. ׁש ַגּ ד ְיַכֵנּ ּכַ  

ְיָקֵרּה ָמֵטל ֲעַלּה 

יֹוֵמי ְוֵליָלָת֮א, ּבְ   

ּה  ד ּבַ נּוֵנּה ְלֶמְעּבַ ְגּ

ִליָלָת֮א. ָחן ּכְ ּבְ ֻתׁשְ ּבְ  

א  ֵזהֹור ֲעָנַנּיָ ְדּ

יָלָת֮א, ר ּכִ ּפַ ְלִמׁשְ   

א  ְלפּוֵמי ַדֲעִבְדּתָ

֮א. ְלּתָ ֲעִביָדן ְמַטּלַ  

יָזא  ַהב ּפִ י ְדּ ֵקּ ַתְכּתַ ּבְ

ַבע ַמְעָלָת֮א ּוׁשְ   

יֵקי  ִחיִמין ַצִדּ ּתְ

ָלָת֮א. ע� ָדם ַרב ּפָ ק�  

ֵמי  ְוֵריֵויהֹון ָדּ

ְבָעא ֶחְדָוָת֮א, ְלׂשָ   

ֵזיהֹוֵרּה ְרִקיָעא ּבְ

ְוכֹוְכֵבי ִזיָוָת֮א.  

ר  ָלא ֶאְפׁשַ ֲהָדָרא ְדּ

ְפָוָת֮א, ׂשִ ְלִמְפַרט ּבְ   

ַמע ְוָחֵמי ְנִביָאן,  ּתְ ְוָלא ִאׁשְ

ֶחְזָוָת֮א.  

שמחה שלמה תבוא  ח 

הטהורים הכלים  את  בהביאו   

לקריית ירושלים,  ק  

כאשר יקבץ את הגלויות.  

כבודו יפרוש עליה  י 

יומם ולילה,   

חופתו יכונן בה  ג 

מלּוָוה בתשבחות.  

בענני זוהר  ד 

יפאר חופתו,   

לפי המעשים  ל 

עושים את סוכתו.  

בכורסאות זהבŒפז  ב 

ושבע מעלות   

מותחמים הצדיקים  ת 

לפני רב העלילות.  

ומראיהם דומה  ו 

לשובע שמחות,   

כרקיע בזהרו  ר 

וכזיו הכוכבים.  

הדר שאי אפשר  ה 

לפרט בשפתיים,   

ולא שמעו ולא ראו  ו 

הנביאים בחזיונם.  

חופתו – שכל אחד ואחד עושה לו הקב”ה חופה לפי כבודו )בבא בתרא עה, 
ע”א(. 
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ְלָטא ֵבּה ֵעין,  ָלא ׁשָ ּבְ

ָת֮א, ּנְ גֹו ֵעֶדן ִגּ ּבְ   

א,  ֵלי ֵבּה ִחְנּגָ ְמַטְיּ

֮א. ִכיְנּתָ ְלַבֲהֵדי ִדׁשְ  

ֲעֵלּה ָרְמֵזי ֵדין הּוא, 

ֶאְמָתנּוָת֮א, ַרם ּבְ ּבְ   

ְבָין,  ׁשִ ְרָנא ֵלּה ּבְ ּבַ ׂשַ

קֹוף ֵהָמנּוָת֮א. ּתְ  

ר ָלן ָעְלִמין  ַיְדּבֵ

ֲעֵלִמין ְמַדּמּוָת֮א,   

ַקְדִמין  ִמּלְ יָלן ּדְ ְמָנת ִדּ

ֲאָרמּוָת֮א. ֵרׁש ּבַ ּפָ  

ְטלּוָלא ְדִלְוָיָתן 

ְותֹור טּור ָרמּוָת֮א,   

י ָסִביְך  ַחד ּכִ ְוַחד ּבְ

ְוָעֵבד ְקָרבּוָת֮א.  

ח  ַקְרנֹוִהי ְמַנּגַ ּבְ

ְרבּוָת֮א, ֵהמֹות ּבִ ּבְ   

ְיַקְרַטע נּון ְלִקְבֵלּה 

֮א. ְגֻבְרּתָ ִציצֹוי ּבִ ּבְ  

עין לא ראתה  ב 

בתוך גן עדן   

מטיילים בו במחול  מ 

עם השכינה.  

עליו יצביעו~ זה הוא!  ע 

אבל באימה,   

קיווינו לו בִשְבָיה  ש 

באמונתנּו הרבה.  

ינהגנו עולמות  י 

כעָלמות )במחול(,   

)זאת( חלקנו שמבראשית  ם 

הפרישנו תרומה.  

סוכת עורו של לויתן  ט 

ושור ההרים הגבוהים,   

ואחד באחד יסתבך  ו 

ויעשה מלחמה.  

בקרניו ינגח  ב 

בהמות בגאָותו,   

יַקפץ הדג כנגדו  י 

בסנפיריו בגבורה.  

גן עדן – עין לא ראתה וכו’, זה עדן שלא שלטה בו עין כל בריה )ברכות לד, 
בגן  ביניהם  יושב  והוא  לצדיקים  מחול  לעשות  הקב”ה  עתיד   – ע”ב(. במחול 

עדן, וכל אחד ואחד מראה באצבעו, שנאמר )ישעיה כה, ט(~ ואמר ביום ההוא, הנה 

אלהינו זה קוינו לו ויושיענו )תענית לא, ע”א(. הפרישנו תרומה – קדש ישראל 

לה’ ראשית תבואתה )ירמיה ב, ג(. סוכת עורו של לויתן – )בבא בתרא עה, 

ע”א(. ושור ההרים – )שם עד, ע”ב(. בקרניו ינגח – )שם(. 
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ְרֵיּה  ְמָקֵרב ֵלּה ּבָ

ַרְבְרבּוָת֮א, ּה ּבְ ַחְרּבֵ ּבְ   

יֵקי  ֲאִרְסטֹון ְלַצּדִ

רּוָת֮א. ן ְוׁשֵ ְיַתֵקּ  

י  ְמַסֲחִרין ֲעֵלי ַתּכֵ

֮א, ְדַכְדּכֹד ְוגּוַמְרּתָ   

יהֹון  ְנִגיִדין ַקֵמּ

ֲאַפְרְסמֹון ַנֲהָרָת֮א.  

ִקין ְוָרוֹו  ְנּ ּוִמְתּפַ

י ְרָוָיָת֮א, ַכֵסּ ּבְ   

ית  ֵראׁשִ ִמּבְ ֲחַמר ְמַרת ְדּ

י ַנֲעָוָת֮א. ְנִטיר ּבֵ  

◆ ◆ ◆

ַמְעּתּון  ד ׁשְ ִאין, ּכַ ַזּכָ

יָרָת֮א, א ׁשִ ַבח ָדּ ׁשְ   

ֱהוּון  ן ּתֶ ְקִביִעין ּכֵ

ַהְנהּו ֲחבּוָרָת֮א. ּבְ  

י ֵתיְתבּון  ְוִתְזּכּון ִדּ

א ָדָרָת֮א, ֵעָלּ ּבְ   

ֲאֵרי ְתִציתּון ְלִמּלֹוי, 

ַהְדָרָת֮א. ׇנְפִקין ּבְ ְדּ  

ְמרֹוָמם הּוא ֱאָלִהין 

ַקְדְמָתא ּוַבְתַרְיָת֮א, ּבְ   

ְצִבי ְוִאְתְרִעי ָבן 

ּוְמַסר ָלן אֹוַרְיָת֮א.  

יגש אליו בוראו  מ 

בחרבו הגדולה,   

סעודה לצדיקים  א 

יתקין וארוחה.  

מסיבים לשולחנות  מ 

של כדכוד ואבני אקדח,   

ונהרות אפרסמון  ן 

נשפכים לפניהם.  

ומתעדנים וָרווים  ו 

בכוסות רוויה,   

יין עסיס שמבראשית  ח 

שמּור בֶיקב.  

צדיקים, כמו ששמעתם  ז 

שבח השירה הזאת,   

כן תהיו קבועים  ק 

באותן החבורות.  

ותזכו לשבת  ו 

במעלות העליונות,   

כי תשמעו לדבריו  א 

היוצאים בהדר.  

מרומם הוא אלוהינו  מ 

בראשית ובאחרית,   

חפץ ורצה בנו  ץ 

ונתן לנו את התורה.  

ימי  יין המשומר בענביו מששת  זה   – יין עסיס  )שם(.   – סעודה לצדיקים 
בראשית )ברכות לד, ע”ב(.
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ת עו ו לשב

ת ו ע ו ב ש ה ג  ח ל ה  ר ו ת ה ת  א י ר ק

ֹום  ּי֣ ִים ּבַ ֶרץ ִמְצָר֑ ָרֵא֖ל ֵמֶא֣ ֵנֽי־ִיׂשְ את ּבְ י ְלֵצ֥ ִליׁשִ֔ ְ ֶדׁש֙ ַהּשׁ ֹח֨ א ּבַ

י  ר ִסיַנ֔ ֣ אּו֙ ִמְדּבַ ֹב֨ ים ַוּיָ ְרִפיִד֗ ְס֣עּו ֵמֽ ר ִסיָנֽי׃ ב ַוּיִ ֥ ֖אּו ִמְדּבַ ה ּבָ ֔ ַהּזֶ

ָעָל֖ה  ה  ֥ ּוֹמׁשֶ ג  ר׃  ָהָהֽ ֶגד  ֶנ֥ ָרֵא֖ל  ִיׂשְ ם  ֥ ַחן־ׁשָ ֽ ַוּיִ ר  ֑ ְדּבָ ּמִ ּבַ ֲח֖נּו  ֽ ּיַ ַוֽ

ה ֹתאַמ֙ר  ר ּכֹ֤ ר ֵלאֹמ֔ יו ְיֹהָו֙ה ִמן־ָהָה֣ א ֵאָל֤ ְקָר֨ ים ַוּיִ ֱאלִֹה֑ ֶאל־ָהֽ

ר  ֥ ֲאׁשֶ ם  ְרִאיֶת֔ ם  ֣ ד ַאּתֶ ל׃  ָרֵאֽ ִיׂשְ ִלְבֵנ֥י  ֖יד  ְוַתּגֵ ב  ֲעֹק֔ ַיֽ ית  ְלֵב֣

א  ָאִב֥ ָוֽ ים  ִר֔ ְנׁשָ י  ְנֵפ֣ ַעל־ּכַ ֶאְתֶכ֙ם  א  ֤ ֶאּשָׂ ָוֽ ִים  ְלִמְצָר֑ יִתי  ֖ ָעׂשִ

ם  ֖ ַמְרּתֶ ּוׁשְ י  ֹקִל֔ ּבְ ְמעּו֙  ׁשְ ּתִ ֤מֹוַע  ה ִאם־ׁשָ ְוַעּתָ֗ ה  י׃  ֵאָלֽ ֶאְתֶכ֖ם 

ל־ ּכׇ י  י־ִל֖ ּכִ ים  ַעּמִ֔ ל־ָה֣ ִמּכׇ ֙ה  ְסֻגּלָ י  ִל֤ יֶתם  ְהִי֨ ִוֽ י  ִריִת֑ ֶאת־ּבְ

ה  ֲהִנ֖ים ְו֣גֹוי ָק֑דֹוׁש ֵ֚אּלֶ ֶכת ּכֹֽ י ַמְמֶל֥ ְהיּו־ִל֛ ֽ ם ּתִ ֧ ֶרץ׃ ו ְוַאּתֶ ָהָאֽ

ה  א ֹמׁשֶ֔ ֹב֣ ל׃ לוי ז ַוּיָ ָרֵאֽ ֵנ֥י ִיׂשְ ֖ר ֶאל־ּבְ ַדּבֵ ר ּתְ ֥ ים ֲאׁשֶ ָבִר֔ ַהּדְ

ה  ּלֶ ים ָהֵא֔ ָבִר֣ ל־ַהּדְ ם ֵ֚את ּכׇ ם ִלְפֵניֶה֗ ׂ֣שֶ ם ַוּיָ ְקָר֖א ְלִזְקֵנ֣י ָהָע֑ ַוּיִ

ר־ ל ֲאׁשֶ אְמ֔רּו ּכֹ֛ ֙ו ַוּיֹ֣ ם ַיְחּדָ ֲע֨נּו ׇכל־ָהָע֤ ֽ ה׃ ח ַוּיַ ֖הּו ְיֹהָוֽ ר ִצּוָ ֥ ֲאׁשֶ

ה׃  ֶאל־ְיֹהָוֽ ם  ָהָע֖ י  ְבֵר֥ ֶאת־ּדִ ֛ה  ֹמׁשֶ ב  ׁ֧שֶ ַוּיָ ה  ֑ ֲעׂשֶ ַנֽ ְיֹהָו֖ה  ר  ֥ ּבֶ ּדִ

ָעָנ֒ן  ֶהֽ ב  ַע֣ ּבְ יָך֮  ֵאֶל֮ א  ֣ ּבָ י  ֹנִכ֜ ָאֽ ה  ִהּנֵ֨ ה  ֶאל־ֹמׁשֶ֗ ה  ְיֹהָו֜ אֶמר  ט ַוּיֹ֨

ם  ְלעֹוָל֑ ינּו  ֲאִמ֣ ַיֽ ָך֖  ְוַגם־ּבְ ְך  ִעּמָ֔ י  ִר֣ ַדּבְ ּבְ ָהָע֙ם  ע  ַמ֤ ִיׁשְ ֲע֞בּור  ֽ ּבַ

ה ֶאל־ ְיֹהָו֤ אֶמר  י ַוּיֹ֨ ה׃  ם ֶאל־ְיֹהָוֽ ָהָע֖ י  ְבֵר֥ ֛ה ֶאת־ּדִ ֹמׁשֶ ֥ד  ּגֵ ַוּיַ

ם׃  ְמלָֹתֽ ֖סּו ׂשִ ר ְוִכּבְ ֹום ּוָמָח֑ ם ַהּי֖ ֥ ּתָ ׁשְ ם ְוִקּדַ ְך ֶאל־ָהָע֔ ֙ה ֵל֣ ֹמׁשֶ

ְיֹהָו֛ה  ד  ֵיֵר֧ י  ִלׁשִ֗ ְ ֹום ַהּשׁ ּי֣ ּבַ י׀  ֣ ּכִ י  ֑ ִליׁשִ ְ ֹום ַהּשׁ יא ְוָה֥יּו ְנֹכִנ֖ים ַלּי֣

יב  ָסִב֣ ֶאת־ָהָע֙ם   ֤ ְלּתָ יב ְוִהְגּבַ ִסיָנֽי׃  ר  ַעל־ַה֥ ם  ׇכל־ָהָע֖ ְלֵעיֵנ֥י 

ֵגַ֥ע  ל־ַהּנֹ ּכׇ הּו  ָקֵצ֑ ּבְ ַע  ּוְנֹג֣ ָה֖ר  ּבָ ֲע֥לֹות  ָלֶכ֛ם  ְמ֥רּו  ֽ ָ ִהּשׁ ר  ֵלאֹמ֔

ה  ֵקל֙ ֽאֹו־ָירֹ֣ י־ָס֤קֹול ִיּסָ ֽ ד ּכִ ֹו ָי֗ ע ּב֜ ֨ א־ִתּגַ ת׃ יג לֹֽ ָה֖ר ֥מֹות יּוָמֽ ּבָ

ה  ֵהּ֖מָ ל  ַהּיֵֹב֔ ְמׁשְֹך֙  ּבִ ְחֶי֑ה  ִיֽ א  לֹ֣ יׁש  ִאם־ִא֖ ה  ֵהָמ֥ ִאם־ּבְ ה  ֶר֔ ִיּיָ

ם  ֶאל־ָהָע֑ ִמן־ָהָה֖ר  ֛ה  ֹמׁשֶ ֶרד  ֧ ר׃ שלישי יד ַוּיֵ ָבָהֽ ֲע֥לּו  ַיֽ

ם ֱה֥יּו  אֶמ֙ר ֶאל־ָהָע֔ ם׃ טו ַוּיֹ֨ ְמלָֹתֽ ֖סּו ׂשִ ְיַכּבְ ם ַוֽ ׁש֙ ֶאת־ָהָע֔ ַוְיַקּדֵ

ֹום  ַבּי֨ טז ַוְיִה֩י  ה׃  ֽ ָ ֶאל־ִאּשׁ ּו  ׁש֖ ּגְ ל־ּתִ ַאֽ ים  ָיִמ֑ ת  ׁשֶ לֹ֣ ִלׁשְ ְנֹכִנ֖ים 

ֵב֙ד ַעל־ ּכָ ן  ְוָעָנ֤ ים  ּוְבָרִק֜ ת  ֹקלֹ֨ ַוְיִה֩י  ֶקר  ַהּבֹ֗ ת  ְהיֹ֣ ֽ ּבִ י  ִליׁשִ֜ ְ ַהּשׁ

שמות יט
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ֲחֶנֽה׃  ּמַ ֽ ר ּבַ ֥ ם ֲאׁשֶ ל־ָהָע֖ ד ּכׇ ֱחַר֥ ֽ ד ַוּיֶ ל ׁשָֹפ֖ר ָחָז֣ק ְמֹא֑ ר ְוֹק֥ ָהָה֔

ֲחֶנ֑ה  ּמַ ִמן־ַהֽ ים  ֱאלִֹה֖ ָהֽ את  ִלְקַר֥ ם  ֶאת־ָהָע֛ ה  ֧ ֹמׁשֶ א  יז ַוּיֹוֵצ֨

ר  י ֲאׁשֶ֨ ֵנ֠ ּפְ ֹו ִמ֠ ּל֔ ן ּכֻ ֣ ר ִסיַנ֙י ָעׁשַ ר׃ יח ְוַה֤ ית ָהָהֽ ֥ ַתְחּתִ ֖בּו ּבְ ְתַיּצְ ֽ ַוּיִ

ד  ֱחַר֥ ֽ ַוּיֶ ן  ְבׁשָ֔ ַהּכִ ן  ׁשֶ ֶע֣ ּכְ נֹו֙  ֲעׁשָ ַ֤על  ַוּיַ ׁש  ֵא֑ ּבָ ְיֹהָו֖ה  ָעָל֛יו  ד  ָיַר֥

ה  ֣ ד ֹמׁשֶ ְך ְוָחֵז֣ק ְמֹא֑ ר הֹוֵל֖ ֹוָפ֔ ְיִה֙י ֣קֹול ַהּשׁ ד׃ יט ַוֽ ל־ָהָה֖ר ְמֹאֽ ּכׇ

ר  ֶרד ְיֹהָו֛ה ַעל־ַה֥ ֧ ֲעֶנּ֥נּו ְבֽקֹול׃ רביעי כ ַוּיֵ ים ַיֽ ֱאלִֹה֖ ר ְוָהֽ ְיַדּבֵ֔

ָהָה֖ר  אׁש  ֶאל־רֹ֥ ֛ה  ְלֹמׁשֶ ְיֹהָו֧ה  א  ְקָר֨ ַוּיִ ר  ָהָה֑ אׁש  ֶאל־רֹ֣ ִסיַנ֖י 

ן־ ּפֶ ם  ָע֑ ּבָ ד  ָהֵע֣ ד  ֵר֖ ה  ְיֹהָו֙ה ֶאל־ֹמׁשֶ֔ אֶמר  כא ַוּיֹ֤ ה׃  ֽ ֹמׁשֶ ַ֥על  ַוּיַ

ֲהִנ֛ים  ַהּכֹֽ כב ְוַג֧ם  ב׃  ָרֽ ּנּו  ֖ ִמּמֶ ל  ְוָנַפ֥ ִלְר֔אֹות  ֶאל־ְיֹהָו֙ה  ֶיֶֽהְר֤סּו 

אֶמר  ה׃ כג ַוּיֹ֤ ֶה֖ם ְיֹהָוֽ ץ ּבָ ן־ִיְפרֹ֥ ׁשּו ּפֶ ֑ ים ֶאל־ְיֹהָו֖ה ִיְתַקּדָ ֥ ׁשִ ּגָ ַהּנִ

ה  י־ַאּתָ֞ ֽ ר ִסיָנ֑י ּכִ ת ֶאל־ַה֣ ֲעלֹ֖ ם ַלֽ ל ָהָע֔ א־יּוַכ֣ ה לֹֽ ֙ה ֶאל־ְיֹהָו֔ ֹמׁשֶ

אֶמר  כד ַוּיֹ֨ ֹו׃  ּתֽ ׁשְ ְוִקּדַ ֶאת־ָהָה֖ר  ל  ֥ ַהְגּבֵ ר  ֵלאֹמ֔ נּו֙  ּבָ֨ ָתה  ַהֵעֹד֤

ים  ֲהִנ֣ ְוַהּכֹֽ ְך  ֑ ִעּמָ ן  ֲהרֹ֣ ְוַאֽ ה  ֖ ַאּתָ יָת  ְוָעִל֥ ד  ֶלְך־ֵר֔ ְיֹהָו֙ה  יו  ֵאָל֤

ֶרד  ֥ כה ַוּיֵ ם׃  ֽ ן־ִיְפׇרץ־ּבָ ּפֶ ֶאל־ְיֹהָו֖ה  ת  ֲעלֹ֥ ַלֽ ַאל־ֶיֶֽהְר֛סּו  ם  ְוָהָע֗

ל־ ים ֵא֛ת ּכׇ ר ֱאלִֹה֔ ֣ ם׃ ס א ַוְיַדּבֵ אֶמר ֲאֵלֶהֽ ם ַוּיֹ֖ ֖ה ֶאל־ָהָע֑ ֹמׁשֶ

ה  י ְיֹהָו֣ ֹנִכ֙ ר׃ ס )עשרת הדברות בטעם עליון( ָאֽ ה ֵלאֹמֽ ּלֶ ים ָהֵא֖ ָבִר֥ ַהּדְ

א  לֹ֣ ים  ֲעָבִד֗ ית  ִמֵבּ֣ ִים  ִמְצַר֜ ֶרץ  ֵמֶא֨ ֽהֹוֵצאִתיָך֩  ֣ר  ֲאֶשׁ יָך  ֱאלֶֹה֔

׀  ֶסל  ֶפ֣ ה־ְלָך֣  ַתֲעֶשׂ א  לֹ֣ י  ַנ֗ ַעל־ָפּ ים  ֲאֵחִר֜ ים  ֱאלִֹה֨ ְלָך֩  ִיְהֶי֣ה 

ַחת  ִמַתּ֜ ֶרץ  ָא֨ ָבּ ֩ר  ַוֲאֶשׁ ַעל  ִמַמּ֡ ׀  ִים  ַמ֣ ׁ ָשּ ַבּ ר  ֲאֶשׁ֣ ָנה  מּו֡ ְוׇכל־ְתּ

א  ְולֹ֣ ָלֶה֮ם  ה  ֲחֶו֣ ַתּֽ א־ִתְשׁ לֹֽ ֶרץ  ָלָא֗ ַחת  ִמַתּ֣ ׀  ִים  ַמּ֣ ַבּ ר  ַוֲאֶשׁ֣

ת  ָאֹב֧ ן  ֲעֹו֨ ד  ֵק֠ ֹפּ א  ַקָנּ֔ ל  ֵא֣ יָך֨  ֱאלֶֹה֨ ה  ְיֹהָו֤ י  ֹנִכ֞ ָאֽ י  ִכּ֣ ָתׇעְבֵד֒ם 

ֶס֙ד  ֶח֙ ה  ֶשׂ ְוֹע֤ י  ְנָא֑ ׂ ְלֹשֽ ִע֭ים  ְוַעל־ִרֵבּ ים  ִשׁ֥ ֵלּ ַעל־ִשׁ ִנ֛ים  ַעל־ָבּ

ם־ ֶאת־ֵשׁ א  ׂ ִתָשּ֛ א  לֹ֥ ס  י:  ִמְצֹוָתֽ י  ְמֵר֥ ּוְלֹשֽׁ ֲהַב֖י  ְלֹאֽ ים  ַלֲאָלִפ֔

א ֶאת־ ׂ ר־ִיָשּ֥ ה ֵא֛ת ֲאֶשׁ ֨ה ְיֹהָו֔ א ְיַנֶקּ י לֹ֤ ְוא ִכּ֣ ׁ ה ֱאלֶֹה֖יָך ַלָשּ֑ ְיֹהָו֥

ים  ָיִמ֣ ת  ֶשׁ ֵשׁ֣ ֹו  ׁש֗ ְלַקְדּ ת  ָבּ֜ ׁ ַהַשּ ָזכֹו֩ר ֶאת־֨יֹום  ְוא: פ  ׁ ַלָשּֽ ֖מֹו  ְשׁ

ה  ת ׀ ַליֹהָו֣ ָבּ֣ י ַשׁ ִביִע֜ ׁ ָך֒ ְו֙יֹום ַהְשּ ֒ ל־ְמַלאְכֶתּ יָת ָכּ ד ְוָעִשׂ֣ ֲעֹב֮ ַתּֽ

ָך  ָך ַעְבְדּ֨ ִבֶתּ֠ ּו֠ ה ׀ ּוִבְנָך֣  ה ַאָתּ֣ ה ׇכל־ְמָלאָכ֡ א ַתֲעֶשׂ֣ יָך לֹ֣ ֱאלֶֹה֗

שמות כ



ת ו פרשי

711

ת עו ו לשב

ה  ת־ָיִמי֩ם ָעָשׂ֨ ֶשׁ י ֵשֽׁ יָך ִכּ֥ ָעֶר֔ ְשׁ ר ִבּ ְרָך֨ ֲאֶשׁ֣ ָך ְוֵגֽ ְתָך֜ ּוְבֶהְמֶתּ֗ ַוֲאָמֽ

ר־ ל־ֲאֶשׁ ְוֶאת־ָכּ ֙ם  ֶאת־ַהָיּ ֶרץ  ְוֶאת־ָהָא֗ ִים  ַמ֣ ׁ ֶאת־ַהָשּ ה  ְיֹהָו֜

ת  ָבּ֖ ׁ ְך ְיֹהָו֛ה ֶאת־֥יֹום ַהַשּ ַר֧ ן ֵבּ י ַעל־ֵכּ֗ ִביִע֑ ׁ ֹום ַהְשּ ּי֣ ַנח ַבּ ּ֖ ם ַוָי ָבּ֔

יָך  ַע֙ן ַיֲאִר֣כּון ָיֶמ֔ ָך ְלַמ֨ יָך ְוֶאת־ִאֶמּ֑ ד ֶאת־ָאִב֖ ֵבּ֥ הּו: ס ַכּ ֵשֽׁ ְיַקְדּ ַוֽ

ס  ח:  ְרָצֽ ִתּ א  ְך: ס לֹ֖ ָלֽ ן  ֹנֵת֥ ה ֱאלֶֹה֖יָך  ר־ְיֹהָו֥ ֲאֶשׁ ה  ל־ָהֲאָדָמ֔ ַע֚

א  ֶקר: ס לֹ֥ ד ָשֽׁ ֲעָך֖ ֵע֖ ֲעֶנ֥ה ְבֵרֽ א־ַתֽ ב: ס לֹֽ ְגֹנֽ א ִתּ ף: ס לֹ֖ ְנָאֽ א ִתּ לֹ֖

ַוֲאָמתֹו֙  ֹו  ְוַעְבּד֤ ָך  ֵרֶע֗ ת  ֶשׁ ֵא֣ ד  א־ַתְחֹמ֞ לֹֽ ס  ָך  ֵרֶע֑ ית  ֵבּ֣ ד  ַתְחֹמ֖

טו ְוׇכל־ָהָע֩ם  חמישי פ  ָך:  ְלֵרֶעֽ ר  ֲאֶשׁ֥ ל  ְוֹכ֖ ַוֲחֹמ֔רֹו  ְוׁשֹו֣רֹו 

ְוֶאת־ ר  ָֹפ֔ ַהּשׁ ֣קֹול  ְוֵא֙ת  ם  יִד֗ ּפִ ְוֶאת־ַהּלַ ת  ֶאת־ַהּקֹולֹ֜ ים  רִֹא֨

אְמרּו֙ ֶאל־ ק׃ טז ַוּיֹֽ ָרֹחֽ ַעְמ֖דּו ֵמֽ ֽ עּו ַוּיַ ֻנ֔ ְרא ָהָע֙ם ַוּיָ ֤ ן ַוּיַ ֑ ָהָה֖ר ָעׁשֵ

ים  נּו ֱאלִֹה֖ ֛ ִעּמָ ר  ֥ ְוַאל־ְיַדּבֵ ָעה  ָמ֑ ְוִנׁשְ נּו  ֖ ִעּמָ ה  ֥ ר־ַאּתָ ּבֵ ּדַ ה  ֹמׁשֶ֔

ֲעבּו֙ר  י ְלַבֽ יָראּו֒ ּכִ֗ ה ֶאל־ָהָע֮ם ַאל־ּתִ ֣ אֶמר ֹמׁשֶ ן־ָנֽמּות׃ יז ַוּיֹ֨ ּפֶ

ֵניֶכ֖ם  ְהֶי֧ה ִיְרָא֛תֹו ַעל־ּפְ ֽ ֲע֗בּור ּתִ ים ּוַבֽ ֱאלִֹה֑ ֖א ָהֽ ם ּבָ ֹות ֶאְתֶכ֔ ַנּס֣

ֶאל־ ׁש  ֣ ִנּגַ ֙ה  ּוֹמׁשֶ ק  ָרֹח֑ ֵמֽ ם  ָהָע֖ ד  ֲעֹמ֥ ֽ יח ַוּיַ אּו׃  ֱחָטֽ ֶתֽ י  ֥ ְלִבְלּתִ

ה  ֶאל־ֹמׁשֶ֔ ְיֹהָו֙ה  אֶמר  יט ַוּיֹ֤ פ  ים׃  ֱאלִֹהֽ ָהֽ ם  ֖ ר־ׁשָ ֲאׁשֶ ל  ֲעָרֶפ֔ ָהֽ

ִים  ַמ֔ ָ ִמן־ַהּשׁ י  ּ֤כִ ם  ְרִאיֶת֔ ם  ֣ ַאּתֶ ל  ָרֵא֑ ִיׂשְ ֵנ֣י  ֶאל־ּבְ ר  ֹתאַמ֖ ה  ּכֹ֥

ב  י ָזָה֔ אלֵֹה֣ ֶס֙ף ֵוֽ ֵהי ֶכ֨ י ֱאלֹ֤ ֑ ּון ִאּתִ א ַתֲעׂש֖ ם׃ כ לֹ֥ ֶכֽ י ִעּמָ ְרּתִ ֖ ּבַ ּדִ

יו  ָעָל֗  ֣ ַבְחּתָ ְוָזֽ ֒י  ה־ּלִ ֲעׂשֶ ֽ ּתַ ֲאָדָמ֮ה  ח  ֣ כא ִמְזּבַ ם׃  ָלֶכֽ ּו  ֲעׂש֖ ַתֽ א  לֹ֥

ׇכל־ ּבְ ָך  ָקֶר֑ ְוֶאת־ּבְ אְנָך֖  ֶאת־ֹצֽ יָך  ָלֶמ֔ ְוֶאת־ׁשְ יָך֙  ֶאת־ֹעלֶֹת֨

יָך׃  ֽ ַרְכּתִ ּוֵבֽ ֵאֶל֖יָך  ָא֥בֹוא  י  ִמ֔ ֶאת־ׁשְ יר  ֣ ַאְזּכִ ר  ֣ ֲאׁשֶ קֹו֙ם  ַהּמָ

י  ֧ ית ּכִ ִז֑ ן ּגָ א־ִתְבֶנ֥ה ֶאְתֶה֖ י לֹֽ ה־ּלִ֔ ֲעׂשֶ ֽ ח ֲאָבִני֙ם ּתַ ֤ כב ְוִאם־ִמְזּבַ

ת ַעל־ ֲעלֹ֖ ה ְבַמֽ ֲעֶל֥ א־ַתֽ ָה׃ כג ְולֹֽ ְלֶלֽ ַחֽ ּתְ ַוֽ ָך֛ ֵהַנְ֥פּתָ ָעֶל֖יָה  ַחְרּבְ

יו׃ פ ְתָך֖ ָעָלֽ ה ֶעְרָוֽ ֶל֥ א־ִתּגָ ֛ר לֹֽ י ֲאׁשֶ ִח֑ ִמְזּבְ

מניחים את הספר השני על הבמה ואומרים חצי קדיש )עמ’ 684(. 

מגביהים וגוללים את הספר הראשון, 

וקוראים למפטיר בספר שני ”וביום הבכורים”.



712

ת עו ו לשב הפטרה

ה  יהָו֔ ַלֽ ֙ה  ֲחָדׁשָ ה  ִמְנָח֤ ם  יְבֶכ֜ ַהְקִר֨ ּבְ ים  ּכּוִר֗ ַהּבִ כו ּוְב֣יֹום  ס 

א  ה לֹ֥ אֶכת ֲעֹבָד֖ ל־ְמֶל֥ ם ּכׇ ֶדׁש֙ ִיְהֶי֣ה ָלֶכ֔ ְקָרא־ֹק֨ ֵתיֶכ֑ם ִמֽ ֻבֹע֖ ֽ ׁשָ ּבְ

ֵנֽי־ ים ּבְ ִר֧ ה ּפָ יהָו֔ ַח֙ ַלֽ יַח ִניֹח֨ ה ְלֵר֤ ם עֹוָל֜ ּו׃ כז ְוִהְקַרְבּתֶ֨ ֲעׂשֽ ַתֽ

ם  ְנָחָת֔ ָנֽה׃ כח ּוִמ֨ ֵנ֥י ׁשָ ים ּבְ ֖ ה ְכָבׂשִ ְבָע֥ ד ׁשִ ִיל ֶאָח֑ ַנִ֖ים ַא֣ ר ׁשְ ָבָק֛

ֵנ֙י  ׁשְ ד  ֶאָח֔ ָהֽ ר  ֣ ַלּפָ רִֹני֙ם  ֶעׂשְ ה  ֤ לֹׁשָ ׁשְ ֶמן  ֑ ָ ַבּשׁ ה  לּוָל֣ ּבְ ֶלת  ֹס֖

ד  ֶאָח֑ ָהֽ ֶ֖בׂש  ַלּכֶ ֔רֹון  ִעּשָׂ רֹו֙ן  כט ִעּשָׂ ד׃  ֶאָחֽ ָהֽ ִיל  ָלַא֖ ים  רִֹנ֔ ֶעׂשְ

ם׃  ֲעֵליֶכֽ ֖ר  ְלַכּפֵ ד  ֶאָח֑ ֖ים  ִעּזִ יר  ִע֥ ל ׂשְ ים׃  ֽ ָבׂשִ ַהּכְ ת  ְבַע֖ ְלׁשִ

ְהיּו־ָלֶכ֖ם  ִיֽ ם  ִמיִמ֥ ּתְ ּו  ֲעׂש֑ ֽ ּתַ ּוִמְנָח֖תֹו  יד  ִמ֛ ַהּתָ ת  ֹעַל֧ ד  ַב֞ לא ִמּלְ

ם׃ פ יֶהֽ ְוִנְסּכֵ

הברכה שלפני ההפטרה בעמ’ 354.

ת ו ע ו ב ש ה ג  ח ל ה  ר ט פ ה

י  ֲאִנ֥ ַוֽ ֶדׁש  ַלֹח֔ ה  ֣ ָ ֲחִמּשׁ ֽ ּבַ ְרִביִע֙י  ֽ ּבָ ה  ָנ֗ ׁשָ ים  ֣ לֹׁשִ ׁשְ ּבִ י׀  א ַוְיִה֣

ֶאְרֶא֖ה  ָוֽ ִים  ַמ֔ ָ ַהּשׁ חּו֙  ִנְפּתְ ר  ָב֑ ַעל־ְנַהר־ּכְ ְבֽתֹוְך־ַהּגֹוָל֖ה 

ית  ֲחִמיׁשִ֔ ָנ֣ה ַהֽ ָ ֶדׁש ִ֤היא ַהּשׁ ה ַלֹח֑ ֖ ָ ֲחִמּשׁ ֽ ים׃ ב ּבַ ַמְר֥אֹות ֱאלִֹהֽ

אל  ה ֶאל־ְיֶחְזֵק֨ הָו֠ ָהָי֣ה ְדַבר־ְי֠ ה  ג ָהיֹ֣ ין׃  ֽיֹוָיִכֽ ֶלְך  ֥ ַהּמֶ ְלָג֖לּות 

ָעָל֛יו  י  ִה֥ ַוּתְ ר  ָב֑ ַעל־ְנַהר־ּכְ ים  ֖ ּדִ ׂשְ ּכַ ֶרץ  ֶא֥ ּבְ ן  ַהּכֵֹה֛ י  ן־ּבּוִז֧ ּבֶ

֗פֹון  ִמן־ַהּצָ ה  ָא֣ ּבָ ה  ְסָעָר֜ ֨רּוַח  ֩ה  ְוִהּנֵ ֶרא  ד ָוֵא֡ ה׃  ַיד־ְיֹהָוֽ ם  ֖ ׁשָ

ין  ֵע֥ ּכְ ּה  ּתֹוָכ֔ ּוִמ֨ יב  ָסִב֑ ֖לֹו  ּה  ַגֽ ְוֹנ֥ ַחת  ֔ ִמְתַלּקַ ׁש  ְוֵא֣ דֹול֙  ּגָ ן  ָעָנ֤

ֹות  ַחּי֑ ע  ֣ ַאְרּבַ ֖מּות  ּדְ ּה  ּתֹוָכ֔ ה ּוִמ֨ ׁש׃  ָהֵאֽ ֹוְך  ִמּת֥ ל  ַמ֖ ַחׁשְ ַהֽ

ת  ְלֶאָח֑ ָפִנ֖ים  ה  ָע֥ ו ְוַאְרּבָ ה׃  ּנָ ָלֵהֽ ם  ָאָד֖ ֥מּות  ּדְ ן  ַמְרֵאיֶה֔ ְוֶז֙ה 

ף  ְוַכ֣ ה  ָר֑ ְיׁשָ ֶגל  ֶר֣ ז ְוַרְגֵליֶה֖ם  ם׃  ָלֶהֽ ת  ְלַאַח֥ ִים  ָנַפ֖ ּכְ ע  ֥ ְוַאְרּבַ

ל׃ ח )וידו(  ת ָקָלֽ ׁשֶ ין ְנֹח֥ ֵע֖ ים ּכְ ְצִצ֔ ֶגל ְוֹנ֣ ֶגל ֵע֔ ַכ֙ף ֶר֣ ם ּכְ ַרְגֵליֶה֗

ם  ם ּוְפֵניֶה֥ ַעת ִרְבֵעיֶה֑ ֣ ל ַאְרּבַ ם ַע֖ ְנֵפיֶה֔ ַח֙ת ּכַ ֨ ם ִמּתַ ]ִויֵדי[ ָאָד֗

ם  ְנֵפיֶה֑ ּה ּכַ ה ֶאל־ֲאחֹוָת֖ ֥ ָ ת ִאּשׁ ְברֹ֛ ם׃ ט ֹחֽ ֽ ְעּתָ ְוַכְנֵפיֶה֖ם ְלַאְרּבַ

ֵניֶה֮ם  כּו׃ י ּוְד֣מּות ּפְ ָנ֖יו ֵיֵלֽ ֶבר ּפָ יׁש ֶאל־ֵע֥ ן ִא֛ ּבּו ְבֶלְכּתָ֔ ֣ לֹא־ִיּסַ

ֹור  ּוְפֵני־ׁש֥ ם  ְעּתָ֔ ְלַאְרּבַ ִמי֙ן  ֶאל־ַהּיָ ַאְרֵי֤ה  י  ּוְפֵנ֨ ָאָד֒ם  ֵנ֣י  ּפְ

במדבר כח

יחזקאל א
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ם  יא ּוְפֵניֶה֕ ן׃  ֽ ְעּתָ ְלַאְרּבַ ר  ּוְפֵני־ֶנׁ֖שֶ ן  ֑ ְעּתָ ְלַאְרּבַ אול  ֹמ֖ ַהּשְׂ ֵמֽ

יׁש  ִא֔ ֹחְב֣רֹות  ִים  ּתַ ׁ֤שְ יׁש  ְלִא֗ ְעָלה  ִמְלָמ֑ ֻר֖דֹות  ּפְ ם  ְוַכְנֵפיֶה֥

ָנ֖יו  ּפָ ֶבר  ֶאל־ֵע֥ יׁש  יב ְוִא֛ ָנה׃  ֵתּיֶהֽ ִויֹֽ ּגְ ֵא֖ת  ֹות  ְמַכּס֔ ִים  ֣ ּתַ ּוׁשְ

ּבּו  ֖ ִיּסַ א  לֹ֥ כּו  ֵיֵל֔ ֶכ֙ת  ָלֶל֨ ָה֤רּוַח  ה  ּמָ ְהֶיה־ׁשָ֨ ִיֽ ֩ר  ֲאׁשֶ ל  ֶא֣ כּו  ֵיֵל֑

ֲערֹו֙ת  ּבֹֽ ׁש  ֲחֵלי־ֵא֗ ַגֽ ּכְ ם  ַמְרֵאיֶה֣ ֹות  ַחּי֜ ַהֽ יג ּוְד֨מּות  ן׃  ֽ ֶלְכּתָ ּבְ

ׁש  ָלֵא֔ ַגּה  ְוֹנ֣ ֹות  ַחּי֑ ַהֽ ין  ֣ ּבֵ ֶ֖כת  ִמְתַהּלֶ יא  ִה֕ ים  ִד֔ ּפִ ַהּלַ ה  ַמְרֵא֣ ּכְ

ַמְרֵא֖ה  ּכְ ֹוב  ָוׁש֑ ָר֣צֹוא  ֹות  ַחּי֖ יד ְוַהֽ ק׃  ָבָרֽ א  יֹוֵצ֥ ׁש  ּוִמן־ָהֵא֖

ֶצל  ֵא֥ ֶרץ  ָא֛ ּבָ ד  ֶאָח֥ ן  אֹוַפ֨ ֩ה  ְוִהּנֵ ֹות  ַחּי֑ ַהֽ ֶרא  טו ָוֵא֖ ָזֽק׃  ַהּבָ

ין  ֵע֣ יֶה֙ם ּכְ ֲעׂשֵ ים ּוַמֽ ֤ ה ָהֽאֹוַפּנִ ָנֽיו׃ טז ַמְרֵא֨ ַעת ּפָ ֥ ֹות ְלַאְרּבַ ַחּי֖ ַהֽ

ם  יֶה֔ ֲעׂשֵ ּוַמ֣ ּוַמְרֵאיֶה֙ם  ן  ֑ ְעּתָ ְלַאְרּבַ ד  ֶאָח֖ ּוְד֥מּות  יׁש  ְרׁשִ֔ ּתַ

ן  ַעת ִרְבֵעיֶה֖ ֥ ן׃ יז ַעל־ַאְרּבַ אֹוָפֽ ֥תֹוְך ָהֽ ן ּבְ אֹוַפ֖ ֛ר ִיְהֶי֥ה ָהֽ ֲאׁשֶ ֽ ּכַ

ָלֶה֖ם  ַבּה  ְוֹג֥ ן  יֶה֔ ּבֵ יח ְוַג֨ ן׃  ֽ ֶלְכּתָ ּבְ ּבּו  ֖ ִיּסַ א  לֹ֥ ֵיֵל֑כּו  ם  ֣ ֶלְכּתָ ּבְ

ן׃  ֽ ְעּתָ ְלַאְרּבַ יב  ָסִב֖ ֵעיַנִ֛ים  ת  ְמֵלֹא֥ ם  ְוַגּבָֹת֗ ם  ָלֶה֑ ה  ְוִיְרָא֣

ַחּיֹו֙ת  ַהֽ א  ֤ ׂשֵ ּוְבִהּנָ ם  ֶאְצָל֑ ֖ים  ָהֽאֹוַפּנִ ֵיְֽל֥כּו  ֹות  ַחּי֔ ַהֽ ֶכ֙ת  יט ּוְבֶל֨

ם ָה֤רּוַח  ָ֨ ְהֶיה־ּשׁ ֩ר ִיֽ ל ֲאׁשֶ ים׃ כ ַע֣ ֽ ֖אּו ָהֽאֹוַפּנִ ֽׂשְ ֶרץ ִיּנָ ל ָהָא֔ ֵמַע֣

ם  ָת֔ אּו֙ ְלֻעּמָ ׂשְ ים ִיּנָ ֶכת ְוָהאֹוַפּנִ֗ ה ָה֖רּוַח ָלֶל֑ ּמָ ֥ כּו ׁשָ ֶכ֙ת ֵיֵל֔ ָלֶל֨

דּו  ֲעֹמ֑ ם ַיֽ כּו ּוְבׇעְמָד֖ ם ֵיֵל֔ ֣ ֶלְכּתָ ים׃ כא ּבְ ֽ אֹוַפּנִ ֖ה ּבָ י ֥רּוַח ַהַחּיָ ֛ ּכִ

֥רּוַח  י  ֛ ּכִ ם  ָת֔ ְלֻעּמָ י֙ם  ָהֽאֹוַפּנִ ֤אּו  ֽׂשְ ִיּנָ ֶרץ  ָהָא֗ ל  ֵמַע֣ ם  ָא֞ ֽׂשְ ְבִהּנָ ּוֽ

ין  ֵע֖ ּכְ יַע  ָרִק֔ ֙ה  ַחּיָ ַהֽ י  ֤ ַעל־ָראׁשֵ כב ּוְד֞מּות  ים׃  ֽ ֽאֹוַפּנִ ּבָ ֖ה  ַחּיָ ַהֽ

ַח֙ת  כג ְוַת֨ ְעָלה׃  ִמְלָמֽ יֶה֖ם  אׁשֵ ַעל־ָרֽ ָנ֥טּוי  א  ַהּנֹוָר֑ ַרח  ֣ ַהּקֶ

ִים  ֤ ּתַ ׁשְ יׁש  ְלִא֗ ּה  ֶאל־ֲאחֹוָת֑ ה  ֖ ָ ִאּשׁ ֔רֹות  ְיׁשָ ם  ְנֵפיֶה֣ ּכַ יַע  ָרִק֔ ָהֽ

ם׃  ֵתיֶהֽ ִוּיֹֽ ה ֵא֖ת ּגְ ּנָ ִים ְמַכּסֹו֙ת ָלֵה֔ ֤ ּתַ יׁש ׁשְ ה ּוְלִא֗ ּנָ ְמַכּסֹו֙ת ָלֵה֔

֙י  ּדַ קֹול־ׁשַ ּכְ ים  ֤ ַרּבִ ִים  ַמ֨ קֹול֩  ּכְ ם  ְנֵפיֶה֡ ּכַ ע ֶאת־֣קֹול  ַמ֣ ֶאׁשְ כד ָוֽ

ן׃  יָנה ַכְנֵפיֶהֽ ֥ ַרּפֶ ם ּתְ ׇעְמָד֖ ֲחֶנ֑ה ּבְ ֣קֹול ַמֽ ֖ה ּכְ ם ֥קֹול ֲהֻמּלָ ֶלְכּתָ֔ ּבְ

יָנה  ֥ ַרּפֶ ם ּתְ ׇעְמָד֖ ם ּבְ ֑ ר ַעל־רֹאׁשָ ֣ יַע ֲאׁשֶ ָרִק֖ ל ָלֽ כה ַוְיִהי־֕קֹול ֵמַע֕

ֶבן־ ה ֶאֽ ַמְרֵא֥ ם ּכְ ר ַעל־רֹאׁשָ֔ ֣ יַע֙ ֲאׁשֶ ָרִק֨ ַעל ָלֽ ן׃ כו ּוִמּמַ֗ ַכְנֵפיֶהֽ

ם  ָאָד֛ ה  ַמְרֵא֥ ּכְ ֞מּות  ּדְ א  ּסֵ֔ ַהּכִ ֣מּות  ּדְ ְוַעל֙  א  ֑ ּסֵ ּכִ ֣מּות  ּדְ יר  ֖ ַסּפִ
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ית־ ֽ ׁש ּבֵ ַמְרֵאה־ֵא֤ ל ּכְ ַמ֗ ין ַחׁשְ ֵע֣ ֶרא׀ ּכְ ְעָלה׃ כז ָוֵא֣ ָעָל֖יו ִמְלָמֽ

ה  ּטָ ה ׇמְתָני֙ו ּוְלַמ֔ ְרֵא֤ ְעָלה ּוִמּמַ ה ׇמְתָנ֖יו ּוְלָמ֑ ְרֵא֥ יב ִמּמַ ָלּה֙ ָסִב֔

ת  ׁשֶ ֡ ַהּקֶ ה  ַמְרֵא֣ כח ּכְ יב׃  ָסִבֽ ֖לֹו  ּה  ַגֽ ְוֹנ֥ ׁש  ַמְרֵאה־ֵא֔ ּכְ יִת֙י  ָרִא֨

יב ֕הּוא  ַגּה֙ ָסִב֔ ה ַהּנֹ֨ ן ַמְרֵא֤ ֣ ם ּכֵ ׁשֶ ֗ ֣יֹום ַהּגֶ ן ּבְ ָעָנ֜ ה ֶבֽ ְהֶי֨ ֩ר ִיֽ ֲאׁשֶ

ע  ַמ֖ ׁשְ ָוֶאֽ י  ַנ֔ ַעל־ּפָ ל  ֶאּפֹ֣ ָוֽ ֶאְרֶא֙ה  ָוֽ ה  בֹוד־ְיֹהָו֑ ּכְ ֣מּות  ּדְ ַמְרֵא֖ה 

ַעׁש  ַר֣ ֖קֹול  י  ֲחַר֔ ַאֽ ע  ַמ֣ ֶאׁשְ ָוֽ ֔רּוַח  ִני  ֵא֣ ּשָׂ יב ַוּתִ ס  ר׃  ֽ ְמַדּבֵ ֥קֹול 

קֹוֽמֹו׃ בֹוד־ְיֹהָו֖ה ִמּמְ ֥רּוְך ּכְ ֑דֹול ּבָ ּגָ

הברכות שלאחר ההפטרה בעמ’ 355.

ת ו כ ו ס ל  ש ן  ו ש א ר ם  ו י ל ה  ר ו ת ה ת  א י ר ק

י  ֣ ב אֹו־ֵע֙ז ּכִ ׂשֶ ֹור אֹו־ֶכ֤ ר׃ כז ׁש֣ אֹמֽ ה ּלֵ ֥ ר ְיֹהָו֖ה ֶאל־ֹמׁשֶ ֥ כו ַוְיַדּבֵ

ְלָאה  ִמיִנ֙י ָוָה֔ ְ ֹום ַהּשׁ ֹו ּוִמּי֤ ַחת ִאּמ֑ ֣ ים ּתַ ת ָיִמ֖ ְבַע֥ ד ְוָהָי֛ה ׁשִ ֵל֔ ִיּוָ

֔נֹו  ה ֹא֣תֹו ְוֶאת־ּבְ ֑ ֹור אֹו־ׂשֶ ה׃ כח ְוׁש֖ יהָוֽ ֖ה ַלֽ ֶ ן ִאּשׁ ֥ ה ְלׇקְרּבַ ָרֶצ֕ ֵיֽ

ה  יהָו֑ ה ַלֽ ֶזַֽבח־ּתֹוָד֖ ֥חּו  י־ִתְזּבְ ד׃ כט ְוִכֽ ֥יֹום ֶאָחֽ ּבְ ֲח֖טּו  א ִתׁשְ לֹ֥

ּנּו ַעד־ ֖ ירּו ִמּמֶ א־תֹוִת֥ ל לֹֽ ֹום ַההּו֙א ֵיָֽאֵכ֔ ּי֤ חּו׃ ל ּבַ ֽ ְזּבָ ְרֹצְנֶכ֖ם ּתִ ִלֽ

ה׃  ם ֲאִנ֖י יהָוֽ ם ֹאָת֑ יֶת֖ ֲעׂשִ י ַוֽ ֙ם ִמְצֹוַת֔ ַמְרּתֶ ה׃ לא ּוׁשְ ֶקר ֲאִנ֖י יהָוֽ ּבֹ֑

ל  ָרֵא֑ ֵנ֣י ִיׂשְ ֖תֹוְך ּבְ י ּבְ ֔ ּתִ ׁשְ ְקּדַ י ְוִנ֨ ם ׇקְדׁשִ֔ ֣ לּו֙ ֶאת־ׁשֵ א ְתַחּלְ לב ְולֹ֤

ִים  ִמְצַר֔ ֶרץ  ֵמֶא֣ ֶאְתֶכ֙ם  יא  לג ַהּמֹוִצ֤ ם׃  ֶכֽ ׁשְ ְמַקּדִ ְיֹהָו֖ה  י  ֲאִנ֥

ר  ֥ לוי( א ַוְיַדּבֵ פ )בשבת  ה׃  ְיֹהָוֽ ֲאִנ֖י  ים  ֵלאלִֹה֑ ָלֶכ֖ם  ִלְה֥יֹות 

 ֣ ַמְרּתָ ְוָאֽ ָרֵאל֙  ִיׂשְ ֵנ֤י  ֶאל־ּבְ ר  ּבֵ֞ ב ּדַ ר׃  אֹמֽ ּלֵ ה  ֥ ֶאל־ֹמׁשֶ ְיֹהָו֖ה 

ה  ּלֶ ֶדׁש ֵא֥ י ֹק֑ ם ִמְקָרֵא֣ ְקְר֥אּו ֹאָת֖ ר־ּתִ ה ֲאׁשֶ י ְיֹהָו֔ ם ֽמֹוֲעֵד֣ ֲאֵלֶה֔

י  ִביִע֗ ְ ֹום ַהּשׁ ה ְמָלאָכ֒ה ּוַבּי֣ ֣ ָעׂשֶ ת ָיִמי֮ם ּתֵ ׁשֶ ֣ י׃ ג ׁשֵ ֵה֖ם ֽמֹוֲעָדֽ

ת  ֥ ּבָ ׁשַ ּו  ַתֲעׂש֑ א  לֹ֣ ל־ְמָלאָכ֖ה  ּכׇ ֶדׁש  ִמְקָרא־ֹק֔ תֹו֙ן  ּבָ ׁשַ ת  ֤ ּבַ ׁשַ

ה  ֹבֵתיֶכֽם׃ פ לוי )בשבת שלישי( ד ֵ֤אּלֶ ל ֽמֹוׁשְ ֹכ֖ ה ּבְ יהָו֔ ִהו֙א ַלֽ

ם׃  ֽמֹוֲעָדֽ ּבְ ם  ֹאָת֖ ְקְר֥אּו  ר־ּתִ ֲאׁשֶ ֶדׁש  ֹק֑ י  ִמְקָרֵא֖ ה  ְיֹהָו֔ י  ֽמֹוֲעֵד֣

ִים  ֑ ַעְרּבָ ָהֽ ין  ֣ ּבֵ ֶדׁש  ַלֹח֖ ר  ֛ ָעׂשָ ה  ָע֥ ַאְרּבָ ּבְ ֹון  ִראׁש֗ ָהֽ ֶדׁש  ֹח֣ ה ּבַ

ֹות  ּצ֖ ג ַהּמַ ה ַח֥ ֔ ֶדׁש ַהּזֶ ר יֹו֙ם ַלֹח֣ ֥ ה ָעׂשָ ָ֨ ֲחִמּשׁ ה׃ ו ּוַבֽ יהָוֽ ַ֖סח ַלֽ ּפֶ

יחזקאל ג

ויקרא כב

ויקרא כג
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ֹון ִמְקָרא־ ִראׁש֔ ּיֹו֙ם ָהֽ לּו׃ ז ּבַ ֹות ּתֹאֵכֽ ים ַמּצ֥ ת ָיִמ֖ ְבַע֥ ה ׁשִ יהָו֑ ַלֽ

ם  ֥ ּו׃ ח ְוִהְקַרְבּתֶ ֲעׂשֽ א ַתֽ ה לֹ֥ אֶכת ֲעֹבָד֖ ל־ְמֶל֥ ֶדׁש ִיְהֶי֣ה ָלֶכ֑ם ּכׇ ֹק֖

ל־ ֶדׁש ּכׇ ִביִע֙י ִמְקָרא־ֹק֔ ְ ֹום ַהּשׁ ּי֤ ים ּבַ ת ָיִמ֑ ְבַע֣ יהָו֖ה ׁשִ ֛ה ַלֽ ֶ ִאּשׁ

ר ְיֹהָו֖ה  ֥ ּו׃ )בשבת רביעי( פ ט ַוְיַדּבֵ ֲעׂשֽ א ַתֽ ה לֹ֥ אֶכת ֲעֹבָד֖ ְמֶל֥

י־ ֽ ם ּכִ ֣ ֲאֵלֶה֔ ַמְרּתָ ָרֵאל֙ ְוָאֽ ֵנ֤י ִיׂשְ ר ֶאל־ּבְ ּבֵ֞ ר׃ י ּדַ אֹמֽ ה ּלֵ ֥ ֶאל־ֹמׁשֶ

ּה  ֖ם ֶאת־ְקִציָר֑ ם ּוְקַצְרּתֶ ן ָלֶכ֔ ר ֲאִנ֙י ֹנֵת֣ ֤ ֶרץ ֲאׁשֶ אּו ֶאל־ָהָא֗ ָתֹב֣

ן׃ יא ְוֵהִנ֧יף  ֶאל־ַהּכֵֹהֽ יְרֶכ֖ם  ְקִצֽ ית  ֥ ֵראׁשִ ֶמר  ֶאת־ֹע֛ ם  ֲהֵבאֶת֥ ַוֽ

ְיִניֶפּ֖נּו  ת  ּבָ֔ ַ ַהּשׁ ַר֙ת  ח� ֽ ִמּמָ ְרֹצְנֶכ֑ם  ִלֽ ְיֹהָו֖ה  ִלְפֵנ֥י  ֶמר  ֶאת־ָהֹע֛

ים  ִמ֧ ּתָ ֶבׂש  ֣ ּכֶ ֶמר  ֶאת־ָהֹע֑ יְפֶכ֖ם  ֲהִנֽ ֥יֹום  ּבְ ם  יֶת֕ ֲעׂשִ יב ַוֽ ן׃  ַהּכֵֹהֽ

ֶלת  ֹס֣ ים  רִֹנ֜ ֶעׂשְ י  ֵנ֨ ׁשְ יג ּוִמְנָחתֹו֩  ה׃  יהָוֽ ַלֽ ְלֹעָל֖ה  ָנ֛תֹו  ן־ׁשְ ּבֶ

ת  ְרִביִע֥ ַיִ֖ין  ה  ְוִנְסּכֹ֥ ַח  ִניֹח֑ יַח  ֵר֣ יהוה  ַלֽ ה  ֥ ֶ ִאּשׁ ֶ֛מן  ֶ ַבּשׁ ה  לּוָל֥ ּבְ

ה  ֔ ֹום ַהּזֶ ֶצ֙ם ַהּי֣ אְכ֗לּו ַעד־ֶע֨ א ֹתֽ ל לֹ֣ י ְוַכְרֶמ֜ ֶח֩ם ְוָקִל֨ ין׃ יד ְוֶל֩ ַהִהֽ

ם  ֵתיֶכ֔ ְלדֹרֹ֣ עֹוָל֙ם  ת  ֤ ֻחּקַ ֵהיֶכ֑ם  ֱאלֹֽ ן  ֖ ֶאת־ׇקְרּבַ ם  יֲאֶכ֔ ֲהִב֣ ַ֚עד 

ָלֶכ֙ם  ם  ֤ טו ּוְסַפְרּתֶ חמישי( ס  )בשבת  ֵתיֶכֽם׃ שלישי  ֹבֽ ׁשְ ֹמֽ ל  ֹכ֖ ּבְ

ַבע  ֥ ׁשֶ ה  נּוָפ֑ ַהּתְ ֶמר  ֶאת־ֹע֖ ם  יֲאֶכ֔ ֲהִב֣ ִמּיֹו֙ם  ת  ּבָ֔ ַ ַהּשׁ ת  ַר֣ ח� ֽ ִמּמָ

ת  ִביִע֔ ְ ֙ת ַהּשׁ ּבָ ַ ת ַהּשׁ ַר֤ ח� ֽ ּמָ ד ִמֽ ְהֶיֽיָנה׃ טז ַע֣ ֽ ת ּתִ ִמיֹמ֥ ֖תֹות ּתְ ּבָ ׁשַ

יז  ה׃  יהָוֽ ַלֽ ה  ֖ ֲחָדׁשָ ה  ִמְנָח֥ ֛ם  ְוִהְקַרְבּתֶ ֑יֹום  ים  ֣ ִ ֲחִמּשׁ ֖רּו  ְסּפְ ּתִ

ים  רִֹנ֔ ֶעׂשְ ֵנ֣י  ׁשְ ִי֨ם  ֨ ּתַ ׁשְ ה  נּוָפ֗ ּתְ ֶחם  ֶל֣ יּאּו ׀  ִב֣ ּתָ ם  ֵתיֶכ֜ ֹב֨ ִמּמֹוׁשְ

ם  ֣ ה׃ יח ְוִהְקַרְבּתֶ יהָוֽ ים ַלֽ ּכּוִר֖ יָנה ּבִ ָאֶפ֑ ֽ יָנה ָחֵמ֖ץ ּתֵ ְהֶי֔ ֽ ֶלת ּתִ ֹס֣

ר  ָק֛ ן־ּבָ ר ּבֶ ּוַפ֧ ה  ָנ֔ ֵנ֣י ׁשָ ּבְ ִמיִמ֙ם  ים ּתְ ֤ ָבׂשִ ּכְ ת  ְבַע֨ ֶחם ׁשִ ַעל־ַהּלֶ֗

ם  יֶה֔ ְוִנְסּכֵ ּוִמְנָחָת֙ם  ה  יהָו֔ ַלֽ ֹעָל֙ה  ְה֤יּו  ִיֽ ָנִ֑ים  ׁשְ ם  ְוֵאיִל֣ ד  ֶאָח֖

ד  ֶאָח֖ ים  ֥ ִעיר־ִעּזִ ׂשְ יֶת֛ם  ֲעׂשִ יט ַוֽ ה׃  יהָוֽ ַלֽ ַח  יַח־ִניֹח֖ ֵרֽ ה  ֥ ֵ ִאּשׁ

יף  כ ְוֵהִנ֣ ים׃  ָלִמֽ ׁשְ ְלֶזַ֥בח  ָנ֖ה  ׁשָ ֵנ֥י  ּבְ ים  ֛ ְכָבׂשִ ֵנ֧י  ּוׁשְ את  ֑ ְלַחּטָ

ֵנ֖י  ה ַעל־ׁשְ נּוָפ֙ה ִלְפֵנ֣י ְיֹהָו֔ ים ּתְ ּכּוִר֤ ֶחם ַהּבִ ם ַעל֩ ֶל֨ ן ׀ ֹאָת֡ ַהּכֵֹה֣

ֹום  ֶצם ׀ ַהּי֣ ֶע֣ ם ּבְ ן׃ כא ּוְקָראֶת֞ ְה֥יּו ַליהָו֖ה ַלּכֵֹהֽ ֶדׁש ִיֽ ים ֹק֛ ֑ ָבׂשִ ּכְ

ּו  ֲעׂש֑ א ַתֽ ה לֹ֣ אֶכת ֲעֹבָד֖ ל־ְמֶל֥ ם ּכׇ ֶדׁש֙ ִיְהֶי֣ה ָלֶכ֔ ְקָרא־ֹק֨ ה ִמֽ ֗ ַהּזֶ

ם ֶאת־ ְבֻקְצְרֶכ֞ ם׃ כב ּוֽ ֵתיֶכֽ ֵתיֶכ֖ם ְלדֹרֹֽ ֹבֽ֥ ׇכל־מֹוׁשְ ת עֹוָל֛ם ּבְ ֥ ֻחּקַ
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יְרָך֖  ֶקט ְקִצֽ ָך ְוֶל֥ ֻקְצֶר֔ ְדָך֙ ּבְ ֽ ת ׂשָ ַא֤ ֞ה ּפְ א־ְתַכּלֶ ם לֹֽ יר ַאְרְצֶכ֗ ְקִצ֣

ם׃ רביעי  ֵהיֶכֽ ה ֱאלֹֽ ם ֲאִנ֖י ְיֹהָו֥ ב ֹאָת֔ ֲעֹז֣ ֽ ֙ר ּתַ י ְוַלּגֵ ָעִנ֤ ט ֶלֽ ֑ א ְתַלּקֵ לֹ֣

֛ר ֶאל־ ּבֵ ר׃ כד ּדַ אֹמֽ ה ּלֵ ֥ ר ְיֹהָו֖ה ֶאל־ֹמׁשֶ ֥ )בשבת שישי( ס כג ַוְיַדּבֵ

ְהֶי֤ה  ִיֽ ֶדׁש  ַלֹח֗ ד  ֶאָח֣ ּבְ י  ִביִע֜ ְ ַהּשׁ ֶדׁש  ֹח֨ ּבַ ר  ֵלאֹמ֑ ָרֵא֖ל  ִיׂשְ ֵנ֥י  ּבְ

אֶכת  ל־ְמֶל֥ כה ּכׇ ֶדׁש׃  ִמְקָרא־ֹקֽ ה  רּוָע֖ ּתְ ִזְכ֥רֹון  ֔תֹון  ּבָ ׁשַ ָלֶכ֙ם 

ר  ֥ כו ַוְיַדּבֵ ס  ה׃  יהָוֽ ַלֽ ֖ה  ֶ ִאּשׁ ם  ֥ ְוִהְקַרְבּתֶ ּו  ֲעׂש֑ ַתֽ א  לֹ֣ ה  ֲעֹבָד֖

י  ִביִע֨ ְ ַהּשׁ ַל֩חֶֹדׁש֩  ֹור  ָעׂש֣ ֽ ּבֶ ְך  כז ַא֡ ר׃  אֹמֽ ּלֵ ה  ֥ ֶאל־ֹמׁשֶ ְיֹהָו֖ה 

ם  יֶת֖ ְוִעּנִ ם  ָלֶכ֔ ְהֶי֣ה  ִיֽ ֶדׁש֙  ְקָרא־ֹק֨ ִמֽ ֗הּוא  ים  ִר֣ ּפֻ ַהּכִ ֧יֹום  ה  ֜ ַהּזֶ

כח ְוׇכל־ְמָלאָכ֙ה  ה׃  יהָוֽ ַלֽ ֖ה  ֶ ִאּשׁ ם  ֥ ְוִהְקַרְבּתֶ ֵתיֶכ֑ם  ֶאת־ַנְפׁשֹֽ

ר  ֣ ְלַכּפֵ ֔הּוא  ִרי֙ם  ּפֻ ּכִ ֤יֹום  י  ֣ ּכִ ֑ה  ַהּזֶ ֹום  ַהּי֣ ֶצם  ֶע֖ ּבְ ּו  ֲעׂש֔ ַתֽ א  לֹ֣

א־ לֹֽ ר  ֣ ֲאׁשֶ ֶפׁש֙  ׇכל־ַהּנֶ֨ י  ֤ כט ּכִ ם׃  ֵהיֶכֽ ֱאלֹֽ ה  ְיֹהָו֥ ִלְפֵנ֖י  ם  ֲעֵליֶכ֔

ֶפׁש  ל ְוׇכל־ַהּנֶ֗ יָה׃  ֽ ַעּמֶ ֵמֽ ה  ְוִנְכְרָת֖ ֑ה  ַהּזֶ ֹום  ַהּי֣ ֶצם  ֶע֖ ּבְ ה  ְתֻעּנֶ֔

י ֶאת־ ֛ ֲאַבְדּתִ ֑ה ְוַהֽ ֹום ַהּזֶ ֶצם ַהּי֣ ֶע֖ ה ּבְ ל־ְמָלאָכ֔ ֙ה ּכׇ ֲעׂשֶ ר ּתַ ֤ ֲאׁשֶ

ת  ֤ ּו ֻחּקַ ֲעׂש֑ א ַתֽ ל־ְמָלאָכ֖ה לֹ֣ ּה׃ לא ּכׇ ֽ ֶרב ַעּמָ ֥ וא ִמּקֶ ֶ֥פׁש ַהִה֖ ַהּנֶ

הּו֙א  ֥תֹון  ּבָ ׁשַ ת  ּבַ֨ לב ׁשַ ם׃  ֵתיֶכֽ ֹבֽ ׁשְ ֹמֽ ל  ֹכ֖ ּבְ ם  ֵתיֶכ֔ ְלדֹרֹ֣ עֹוָל֙ם 

ֶרב  ֶרב ֵמֶע֣ ֶע֔ ֶדׁש֙ ּבָ ה ַלֹח֨ ָע֤ ִתׁשְ ֵתיֶכ֑ם ּבְ יֶת֖ם ֶאת־ַנְפׁשֹֽ ם ְוִעּנִ ָלֶכ֔

ר  ֥ ֶכֽם׃ חמישי )בשבת שביעי( פ לג ַוְיַדּבֵ ּתְ ּבַ ֖תּו ׁשַ ּבְ ׁשְ ֶרב ּתִ ַעד־ֶע֔

ר  ֵלאֹמ֑ ָרֵא֖ל  ִיׂשְ ֵנ֥י  ֶאל־ּבְ ֛ר  ּבֵ לד ּדַ ר׃  אֹמֽ ּלֵ ה  ֥ ֶאל־ֹמׁשֶ ְיֹהָו֖ה 

ת  ְבַע֥ ֹות ׁשִ ּכ֛ ג ַהּסֻ ה ַח֧ ֔ ִביִע֙י ַהּזֶ ְ ֶדׁש ַהּשׁ ר ֗יֹום ַלֹח֤ ה ָעׂשָ֜ ָ֨ ֲחִמּשׁ ֽ ּבַ

אֶכת  ל־ְמֶל֥ ּכׇ ֶדׁש  ִמְקָרא־ֹק֑ ֹון  ִראׁש֖ ָהֽ ֹום  ּי֥ לה ּבַ ה׃  יֹהָוֽ ַלֽ ים  ָיִמ֖

ה  ַליהָו֑ ֖ה  ֶ ִאּשׁ יבּו  ְקִר֥ ּתַ ים  ָיִמ֔ ת  ְבַע֣ לו ׁשִ ּו׃  ֲעׂשֽ ַתֽ א  לֹ֥ ה  ֲעֹבָד֖

ה  ֤ ֶ ִאּשׁ ם  ְוִהְקַרְבּתֶ֨ ם  ָלֶכ֜ ה  ִיְהֶי֨ ִמְקָרא־֩קֶֹדׁש֩  י  ִמיִנ֡ ְ ַהּשׁ ֹום  ּי֣ ּבַ

ה  לז ֵ֚אּלֶ ּו׃  ֲעׂשֽ ַתֽ א  ה לֹ֥ ֲעֹבָד֖ אֶכת  ל־ְמֶל֥ ּכׇ וא  ִה֔ ֶרת  ֲעֶצ֣ יהָו֙ה  ַלֽ

יב  ְלַהְקִר֨ ֶדׁש  ֹק֑ י  ִמְקָרֵא֣ ם  ֹאָת֖ ְקְר֥אּו  ר־ּתִ ֲאׁשֶ ה  ְיֹהָו֔ י  ֽמֹוֲעֵד֣

יֹוֽמֹו׃ לח  ַבר־֥יֹום ּבְ ים ּדְ ה ֹעָל֧ה ּוִמְנָח֛ה ֶזַ֥בח ּוְנָסִכ֖ ה ַלֽיהָו֗ ֶ֜ ִאּשׁ

ל־ִנְדֵריֶכ֙ם  ד ּכׇ ַב֤ ם ּוִמּלְ ֽנֹוֵתיֶכ֗ ד ַמּתְ ַב֣ ה ּוִמּלְ ת ְיֹהָו֑ ֹת֣ ּבְ ַב֖ד ׁשַ ִמּלְ

֩ה  ָ ֲחִמּשׁ ְך ּבַ ה׃ לט ַא֡ יהָוֽ ֖נּו ַלֽ ּתְ ר ּתִ ֥ ם ֲאׁשֶ ל־ִנְד֣בֹוֵתיֶכ֔ ַב֙ד ּכׇ ּוִמּלְ
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ֶרץ  ָהָא֔ ת  בּוַא֣ ֶאת־ּתְ ֶכ֙ם  ׇאְסּפְ ּבְ י  ִביִע֗ ְ ַהּשׁ ֶדׁש  ַלֹח֣ ֜יֹום  ר  ָעׂשָ֨

֔תֹון  ּבָ ׁשַ ִראׁשֹו֙ן  ָהֽ ֹום  ּי֤ ּבַ ים  ָיִמ֑ ת  ְבַע֣ ׁשִ ֶאת־ַחג־ְיֹהָו֖ה  ּגּו  ֹח֥ ּתָ

ֹון  ִראׁש֗ ָהֽ ֹום  ּי֣ ּבַ ם  ָלֶכ֜ ם  מ ּוְלַקְחּתֶ֨ ֽתֹון׃  ּבָ ׁשַ ִמיִנ֖י  ְ ַהּשׁ ֹום  ּוַבּי֥

ְוַעְרֵבי־ָנַ֑חל  ת  ֵעץ־ָעֹב֖ ֲעַנ֥ף  ַוֽ ים  ָמִר֔ ּתְ ת  ּפֹ֣ ּכַ ָהָד֙ר  ץ  ֵע֤ י  ִר֨ ּפְ

ם  מא ְוַחּגֶֹת֤ ים׃  ָיִמֽ ת  ְבַע֥ ׁשִ ֱאלֵֹהיֶכ֖ם  ה  ְיֹהָו֥ ִלְפֵנ֛י  ם  ַמְחּתֶ֗ ּוׂשְ

ם  ֵתיֶכ֔ ת עֹוָל֙ם ְלדֹרֹ֣ ֤ ָנ֑ה ֻחּקַ ָ ּשׁ ים ּבַ ת ָיִמ֖ ְבַע֥ ה ׁשִ יהָו֔ ג ַלֽ ֹאתֹו֙ ַח֣

ים  ת ָיִמ֑ ְבַע֣ ֖בּו ׁשִ ׁשְ ֽ ת ּתֵ ּכֹ֥ ּסֻ ּגּו ֹאֽתֹו׃ מב ּבַ ֹח֥ י ּתָ ִביִע֖ ְ ֶדׁש ַהּשׁ ֹח֥ ּבַ

ֵתיֶכ֒ם  ְד֣עּו דֹרֹֽ ַע֮ן ֵיֽ ת׃ מג ְלַמ֘ ּכֹֽ ּסֻ ֖בּו ּבַ ל ֵיֽׁשְ ָרֵא֔ ִיׂשְ ֶאְזָר֙ח ּבְ ל־ָהֽ ּכׇ

ֶרץ  ם ֵמֶא֣ י אֹוָת֖ ֽהֹוִציִא֥ ל ּבְ ָרֵא֔ ֵנ֣י ִיׂשְ ֙י ֶאת־ּבְ ְבּתִ ֹות הֹוׁשַ֨ ּכ֗ י ַבּסֻ ֣ ּכִ

ה  י ְיֹהָו֑ ה ֶאת־ֹמֲעֵד֖ ר ֹמׁשֶ֔ ֣ ם׃ מד ַוְיַדּבֵ ֵהיֶכֽ ה ֱאלֹֽ ִים ֲאִנ֖י ְיֹהָו֥ ִמְצָר֑

ל׃ פ ָרֵאֽ ֵנ֖י ִיׂשְ ֶאל־ּבְ
חצי קדיש )עמ’ 684(.

למפטיר קוראים בספר שני ”ובחמשה עשר”

ְהֶי֣ה  ֶדׁש֙ ִיֽ ְקָרא־ֹק֨ י ִמֽ ִביִע֗ ְ ֶדׁש ַהּשׁ ר ֜יֹום ַלֹח֣ ֩ה ָעׂשָ֨ ָ ֲחִמּשׁ פ יב ּוַבֽ

יהָו֖ה  ַלֽ ג  ַח֛ ם  ְוַחּגֶֹת֥ ּו  ֲעׂש֑ ַתֽ א  לֹ֣ ה  ֲעֹבָד֖ אֶכת  ל־ְמֶל֥ ּכׇ ם  ָלֶכ֔

ה  יהָו֔ ַלֽ ַח֙  ִניֹח֨ יַח  ֵר֤ ה  ֵ֨ ִאּשׁ ה  ֹעָל֜ ם  ים׃ יג ְוִהְקַרְבּתֶ֨ ָיִמֽ ת  ְבַע֥ ׁשִ

ֵנֽי־ ּבְ ים  ֧ ָבׂשִ ּכְ ָנִ֑ים  ׁשְ ם  ֵאיִל֣ ר  ֖ ָעׂשָ ה  ֥ לֹׁשָ ׁשְ ר  ֵנֽי־ָבָק֛ ּבְ ים  ִר֧ ּפָ

ה  לּוָל֣ ֶלת ּבְ ם ֹס֖ ְנָחָת֔ ְהֽיּו׃ יד ּוִמ֨ ם ִיֽ ִמיִמ֥ ר ּתְ ֖ ה ָעׂשָ ָע֥ ָנ֛ה ַאְרּבָ ׁשָ

ים  ִר֔ ּפָ ֙ר  ָעׂשָ ה  ֤ לֹׁשָ ִלׁשְ ד  ֶאָח֗ ָהֽ ר  ֣ ַלּפָ ים  רִֹנ֜ ֶעׂשְ ה  לֹׁשָ֨ ׁשְ ֶמן  ֑ ָ ַבּשׁ

֨ן  רֹוׄ ם׃ טו ְוִעּשָׂ ֵאיִלֽ ָהֽ ֵנ֖י  ִלׁשְ ד  ֶאָח֔ ָהֽ ִיל  ָלַא֣ רִֹני֙ם  ֶעׂשְ ֵנ֤י  ׁשְ

ִעיר־ ים׃ טז ּוׂשְ ֽ ָבׂשִ ּכְ ר  ֖ ָעׂשָ ה  ָע֥ ְלַאְרּבָ ד  ֶאָח֑ ָהֽ ֶבׂש  ַלּכֶ֭ ֔רֹון  ִעּשָׂ

ּה׃  ֽ ּה ְוִנְסּכָ יד ִמְנָחָת֖ ִמ֔ ת ַהּתָ ַב֙ד ֹעַל֣ את ִמּלְ ֑ ד ַחּטָ ים ֶאָח֖ ֥ ִעּזִ

הברכה שלפני ההפטרה בעמ’ 354.

ת ו כ ו ס ל  ש ן  ו ש א ר ם  ו י ל ה  ר ט פ ה

י  ְוָאַסְפּתִ֨ ב  ְך׃  ֽ ִקְרּבֵ ּבְ ְך  ָלֵל֖ ׁשְ ק  ֥ ְוֻחּלַ ה  יהָו֑ ַלֽ ֖א  ֽיֹום־ּבָ ֥ה  א ִהּנֵ

יר  ָהִע֗ ה  ָד֣ ְוִנְלּכְ ְלָחָמ֒ה  ַלּמִ ַלִ֮ם  ל־ְיֽרּוׁשָ ֶאֽ ם׀  ל־ַהּגֹוִי֥ ֶאת־ּכׇ

י  א ֲחִצ֤ ַכְבָנה[ ְוָיָצ֞ ֑ ָ ׁשּ ים )תׁשגלנה( ]ּתִ ֖ ׁשִ ים ְוַהּנָ ּתִ֔ ֣ ּסּו֙ ַהּבָ ְוָנׁשַ֨

במדבר כט

זכריה יד
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ה  א ְיֹהָו֔ יר׃ ג ְוָיָצ֣ ת ִמן־ָהִעֽ ֵר֖ א ִיּכָ ם לֹ֥ ה ְוֶיֶ֣תר ָהָע֔ ּגֹוָל֔ ָהִעי֙ר ּבַ

ד ְוָעְמ֣דּו  ב׃  ְקָרֽ ֥יֹום  ּבְ ֲח֖מֹו  ֽ ּלָ ִהֽ ֥יֹום  ּכְ ם  ָהֵה֑ ם  ּגֹוִי֣ ּבַ ם  ְוִנְלַח֖

֮ם  ַלִ֘ ֵנ֥י ְירּוׁשָ ר ַעל־ּפְ ים ֲאׁשֶ֨ יִת֜ ר ַהּזֵ ֠הּוא ַעל־ַה֨ ּיֹום־ַה֠ יו ּבַ ַרְגָל֣

ה  דֹוָל֣ ֖יא ּגְ ה ּגֵ ּמָ ָחה ָוָי֔ ֶחְציֹו֙ ִמְזָר֣ ים ֵמֽ יִת֤ ר ַהּזֵ ֶד֒ם ְוִנְבַק֩ע ַה֨ ִמּקֶ

ֽיא־ ּגֵ ם  ֣ ה ְוַנְסּתֶ ה׃  ְוֶחְציֹו־ֶנְֽגּבָ ָצ֖פֹוָנה  ָהָה֛ר  י  ֲחִצ֥ ׁש  ּוָמ֨ ד  ְמֹא֑

ֵנ֣י  ֙ם ִמּפְ ר ַנְסּתֶ ֤ ֲאׁשֶ ֽ ם ּכַ י־ָהִרי֮ם ֶאל־ָאַצ֒ל ְוַנְסּתֶ֗ ֽ יַע ּגֵ ֣ י־ַיּגִ ֽ י ּכִ ָהַר֗

ל־ ּכׇ י  ֱאלַֹה֔ ה  ְיֹהָו֣ ּוָב֙א  ה  ֶלְך־ְיהּוָד֑ ֶמֽ ֣ה  ּיָ ֻעּזִ י  יֵמ֖ ּבִ ַעׁש  ָהַר֔

ְיָק֖רֹות  ֔אֹור  ְהֶי֣ה  א־ִיֽ לֹֽ ַה֑הּוא  ֹום  ּי֣ ּבַ ו ְוָהָי֖ה  ְך׃  ֽ ִעּמָ ים  ֖ ְקֹדׁשִ

יהָו֖ה  ַלֽ ע  ַד֥ ִיּוָ ֛הּוא  ד  יֹום־ֶאָח֗ ז ְוָהָי֣ה  ֽאֹון[׃  ]ְוִקָפּ )יקפאון( 

ְהֶיה־ֽאֹור׃ ח ְוָהָי֣ה׀  ִיֽ ֶרב  ת־ֶע֖ ְלֵעֽ ְוָהָי֥ה  ְיָלה  ְולֹא־ָל֑ לֹא־֣יֹום 

֙ם  ֶאל־ַהּיָ ם  ֶחְצָי֗ ִם  ַל֔ ִמי֣רּוׁשָ י֙ם  ִים־ַחּיִ ַמֽ ֵיְֽצ֤אּו  ַה֗הּוא  ֹום  ּי֣ ּבַ

ְהֶיֽה׃  ִיֽ ֶרף  ּוָבֹח֖ ִיץ  ֥ ּקַ ּבַ ֲח֑רֹון  ָהַאֽ ֣ם  ֶאל־ַהּיָ ְוֶחְצָי֖ם  י  ְדמֹוִנ֔ ַהּקַ

ֹום ַה֗הּוא ִיְהֶי֧ה ְיֹהָו֛ה  ּי֣ ֶרץ ּבַ ל־ָהָא֑ ֶלְך ַעל־ּכׇ ט ְוָהָי֧ה ְיֹהָו֛ה ְלֶמ֖

ֹון  ַ֣בע ְלִרּמ֔ ֲעָרָב֙ה ִמּגֶ ֽ ֶרץ ּכָ ל־ָהָא֤ ֹוב ּכׇ ד׃ י ִיּס֨ ֥מֹו ֶאָחֽ ד ּוׁשְ ֶאָח֖

ן ַעד־ ְנָיִמ֗ ַער ּבִ ֣ ַ יָה ְלִמּשׁ ה ַתְחּתֶ֜ ָב֨ ׁשְ ֲאָמ֩ה ְוָיֽ ָרֽ ִם ְוֽ ָל֑ ֶנֶ֖גב ְיֽרּוׁשָ

ד  ַע֖ ל  ֲחַנְנֵא֔ ל  ֣ ּוִמְגּדַ ים  ּנִ֔ ַהּפִ ַער  ֣ ִראׁשֹו֙ן ַעד־ׁשַ ָהֽ ַער  ֤ ׁשַ ְמ֞קֹום 

ה  ָב֥ ׁשְ ְוָיֽ ְהֶיה־֑עֹוד  ִיֽ א  לֹ֣ ֶרם  ְוֵח֖ ּה  ָב֔ בּו  ֶלְך׃ יא ְוָיׁ֣שְ ֽ ַהּמֶ י  ִיְקֵב֥

ְיֹהָו֙ה  ף  ִיּגֹ֤ ר  ֲאׁשֶ֨ ה  ָפ֗ ּגֵ ַהּמַ ְהֶי֣ה  ֽ ּתִ את׀  יב ְוֹז֣ ַטח׃  ָלֶבֽ ִם  ַל֖ ְיֽרּוׁשָ

֗רֹו  ׂשָ ּבְ ק׀  ָהֵמ֣ ִם  ָל֑ ַעל־ְיֽרּוׁשָ ְב֖אּו  ָצֽ ר  ֥ ֲאׁשֶ ים  ַעּמִ֔ ל־ָה֣ ֶאת־ּכׇ

ק  ֥ ּמַ ן ּוְלׁשֹו֖נֹו ּתִ ֵריֶה֔ ְקָנה ְבֹחֽ ֣ ּמַ יו ְוֵעיָני֙ו ּתִ ד ַעל־ַרְגָל֔ ְוהּו֙א ֹעֵמ֣

֖ה  ַרּבָ ְמֽהּוַמת־ְיֹהָו֛ה  ְהֶי֧ה  ֽ ּתִ ַה֔הּוא  ֹום  ּי֣ ּבַ יג ְוָהָי֙ה  ם׃  ִפיֶהֽ ּבְ

הּו׃  ֵרֵעֽ ַעל־ַי֥ד  ָי֖דֹו  ה  ְלָת֥ ְוָעֽ הּו  ֵרֵע֔ ַי֣ד  ִ֚איׁש  יקּו  ֱחִז֗ ְוֶהֽ ם  ֶה֑ ּבָ

יב  ם ָסִב֗ ל־ַהּגֹוִי֜ יל ּכׇ ֩ף ֵח֨ ִם ְוֻאּסַ ָל֑ יֽרּוׁשָ ֵח֖ם ּבִ ּלָ ה ּתִ ם־ְיהּוָד֔ יד ְוַג֨

ּוס  ַהּס֗ ת  ַפ֣ ַמּגֵ ה  ְהֶי֜ ֽ ּתִ ן  ד׃ טו ְוֵכ֨ ְמֹאֽ ב  ָלרֹ֥ ים  ּוְבָגִד֖ ָוֶכֶ֛סף  ב  ָזָה֥

ֲח֣נֹות  ֽ ּמַ ּבַ ְהֶי֖ה  ִיֽ ר  ֥ ֲאׁשֶ ה  ֵהָמ֔ ל־ַהּבְ ְוָכ֨ ֲח֔מֹור  ְוַהֽ ל  ָמ֣ ַהּגָ ֶר֙ד  ַהּפֶ֨

ם  ל־ַהּגֹוִי֔ ִמּכׇ ל־ַהּנֹוָת֙ר  ּכׇ ה  טז ְוָהָי֗ את׃  ַהּזֹֽ ָפ֖ה  ּגֵ ּמַ ּכַ ה  ּמָ ָהֵה֑

ֲחֹו֙ת  ֽ ּתַ ׁשְ ְלִהֽ ה  ָנ֗ ְבׁשָ ָנ֣ה  ׁשָ י  ֧ ִמּדֵ ְוָע֞לּו  ִם  ָל֑ ַעל־ְיֽרּוׁשָ ים  ִא֖ ַהּבָ

ר  ֲאׁשֶ֨ ָי֠ה  יז ְוָה֠ ֹות׃  ּכֽ ַהּסֻ ג  ֶאת־ַח֥ ג  ְוָלֹח֖ ְצָב֔אֹות  ה  ְיֹהָו֣ ֶלְך֙  ְלֶמ֨
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ת  ֲחֹו֔ ֽ ּתַ ׁשְ ִם ְלִהֽ ַל֔ ֶר֙ץ ֶאל־ְי֣רּוׁשָ ֤חֹות ָהָא֨ ּפְ ת ִמׁשְ ה ֵמֵא֨ ֲעֶל֜ א־ַיֽ לֹֽ

ְוִאם־ יח  ם׃  ׁשֶ ֽ ַהּגָ ְהֶי֥ה  ִיֽ ֲעֵליֶה֖ם  א  ְולֹ֥ ְצָב֑אֹות  ה  ְיֹהָו֣ ֶלְך  ְלֶמ֖

ְהֶי֣ה  ֽ ם ּתִ א ֲעֵליֶה֑ ה ְולֹ֣ א ָבָא֖ א־ַתֲעֶל֛ה ְולֹ֥ ִים לֹֽ ַחת ִמְצַר֧ ּפַ֨ ִמׁשְ

ג  ָלֹח֖ ֲע֔לּו  ַיֽ א  לֹ֣ ֙ר  ֲאׁשֶ ם  ֶאת־ַהּגֹוִי֔ ְיֹהָו֙ה  ף  ִיּגֹ֤ ר  ֲאׁשֶ֨ ה  ָפ֗ ּגֵ ַהּמַ

ל־ א֙ת ּכׇ ִים ְוַחּטַ את ִמְצָר֑ ֣ ְהֶי֖ה ַחּטַ ֽ את ּתִ ֹות׃ יט ֹז֥ ּכֽ ג ַהּסֻ ֶאת־ַח֥

ֹום ַה֗הּוא  ּי֣ ֹות׃ כ ּבַ ּכֽ ג ַהּסֻ ג ֶאת־ַח֥ ֲע֔לּו ָלֹח֖ א ַיֽ ֙ר לֹ֣ ם ֲאׁשֶ ַהּגֹוִי֔

ית  ֵב֣ ירֹו֙ת ּבְ ה ְוָהָי֤ה ַהּסִ יהָו֑ ֶדׁש ַלֽ ּוס ֹק֖ ֹות ַהּס֔ ְהֶי֙ה ַעל־ְמִצּל֣ ִיֽ

ִם  ַל֜ יֽרּוׁשָ יר ּבִ ל־ִס֨ ָי֠ה ּכׇ ַח׃ כא ְוָה֠ ֽ ְזּבֵ ים ִלְפֵנ֥י ַהּמִ ְזָרִק֖ ּמִ ה ּכַ ְיֹהָו֔

ְק֥חּו  ְוָלֽ ים  ְבִח֔ ל־ַהּזֹ֣ ּכׇ אּו֙  ּוָב֨ ְצָב֔אֹות  ה  ַלֽיהָו֣ ֹ֚קֶדׁש  ה  יהּוָד֗ ּוִבֽ

ה  ֵבית־ְיֹהָו֥ ּבְ ֛עֹוד  י  ֲעִנ֥ ְכַנֽ ה  א־ִיְהֶי֨ ְולֹֽ ם  ָבֶה֑ ֣לּו  ְ ּוִבּשׁ ֵמֶה֖ם 

ֹום ַהֽהּוא׃ ּי֥ ְצָב֖אֹות ּבַ

הברכות שלאחר ההפטרה בעמ’ 355.

ת ו כ ו ס מ  ” ה ו ח ל  ש ן  ו ש א ר ם  ו י ל ה  א י ר ק
קוראים לארבעה עולים ”וביום השני”

ָנִ֑ים  ׁשְ ם  ֵאיִל֣ ר  ֖ ָעׂשָ ֵנ֥ים  ׁשְ ר  ֵנֽי־ָבָק֛ ּבְ ים  ִר֧ ּפָ י  ִנ֗ ֵ ַהּשׁ ֹום  ּוַבּי֣

ם  יח ּוִמְנָחָת֣ ם׃  ִמיִמֽ ּתְ ר  ֖ ָעׂשָ ה  ָע֥ ַאְרּבָ ָנ֛ה  ֵנֽי־ׁשָ ּבְ ים  ֧ ָבׂשִ ּכְ

ט׃  ֽ ּפָ ׁשְ ּמִ ּכַ ם  ָר֖ ִמְסּפָ ּבְ ים  ֛ ָבׂשִ ְוַלּכְ ם  ֵאיִל֧ ָלֽ ים  ִר֠ ּפָ ַל֠ ם  יֶה֡ ְוִנְסּכֵ

ּה  יד ּוִמְנָחָת֖ ִמ֔ ת ַהּתָ ַב֙ד ֹעַל֣ את ִמּלְ ֑ ד ַחּטָ ים ֶאָח֖ ֥ ִעיר־ִעּזִ יט ּוׂשְ

ם׃ ס יֶהֽ ְוִנְסּכֵ
חצי קדיש )עמ’ 684(.

ת ו כ ו ס מ  ” ה ו ח ל  ש י  נ ש ם  ו י ל ה  א י ר ק
קוראים לארבעה עולים ”וביום השלישי”

ים  ֧ ָבׂשִ ּכְ ָנִ֑ים  ׁשְ ם  ֵאיִל֣ ר  ֖ י־ָעׂשָ ּתֵ ַעׁשְ ים  ִר֥ ּפָ י  ֛ ִליׁשִ ְ ַהּשׁ ֹום  כ ּוַבּי֧

ם  יֶה֡ ְוִנְסּכֵ ם  ם׃ כא ּוִמְנָחָת֣ ִמיִמֽ ּתְ ר  ֖ ָעׂשָ ה  ָע֥ ַאְרּבָ ָנ֛ה  ֵנֽי־ׁשָ ּבְ

יר  ִע֥ ט׃ כב ּוׂשְ ֽ ּפָ ׁשְ ּמִ ּכַ ם  ָר֖ ִמְסּפָ ּבְ ים  ֛ ָבׂשִ ְוַלּכְ ם  ֵאיִל֧ ָלֽ ים  ִר֠ ּפָ ַל֠

ּה׃  ֽ ּה ְוִנְסּכָ יד ּוִמְנָחָת֖ ִמ֔ ת ַהּתָ ַב֙ד ֹעַל֣ ד ִמּלְ ֖את ֶאָח֑ ַחּטָ

חצי קדיש )עמ’ 684(.

במדבר כט

שם
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ת ו כ ו ס ל ם ו י ה ת  ו נ ב ר ק

ת ו כ ו ס מ  ” ה ו ח ל  ש י  ש י ל ש ם  ו י ל ה  א י ר ק
קוראים לארבעה עולים ”וביום הרביעי”. 

ֵנֽי־ ּבְ ים  ֧ ָבׂשִ ּכְ ָנִ֑ים  ׁשְ ם  ֵאיִל֣ ה  ָר֖ ֲעׂשָ ים  ִר֥ ּפָ י  ְרִביִע֛ ָהֽ ֹום  כג ּוַבּי֧

ים  ִר֠ ּפָ ַל֠ ם  יֶה֡ ְוִנְסּכֵ ם  כד ִמְנָחָת֣ ם׃  ִמיִמֽ ּתְ ר  ֖ ָעׂשָ ה  ָע֥ ַאְרּבָ ָנ֛ה  ׁשָ

ים  ֥ ִעיר־ִעּזִ כה ּוׂשְ ט׃  ֽ ּפָ ׁשְ ּמִ ּכַ ם  ָר֖ ִמְסּפָ ּבְ ים  ֛ ָבׂשִ ְוַלּכְ ם  ֵאיִל֧ ָלֽ

ּה׃  ֽ ּה ְוִנְסּכָ יד ִמְנָחָת֖ ִמ֔ ת ַהּתָ ַב֙ד ֹעַל֣ את ִמּלְ ֑ ד ַחּטָ ֶאָח֖

חצי קדיש )עמ’ 684(.

ת ו כ ו ס מ  ” ה ו ח ל  ש י  ע י ב ר ם  ו י ל ה  א י ר ק
קוראים לארבעה עולים ”וביום החמישי”. 

ֵנֽי־ ים ּבְ ֧ ָבׂשִ ָנִ֑ים ּכְ ם ׁשְ ה ֵאיִל֣ ָע֖ ׁשְ ים ּתִ ִר֥ י ּפָ ֛ ֲחִמיׁשִ ֹום ַהֽ כו ּוַבּי֧

ים  ִר֠ ּפָ ַל֠ ם  יֶה֡ ְוִנְסּכֵ ם  ם׃ כז ּוִמְנָחָת֣ ִמיִמֽ ּתְ ר  ֖ ָעׂשָ ה  ָע֥ ַאְרּבָ ָנ֛ה  ׁשָ

֖את  ַחּטָ יר  ִע֥ ט׃ כח ּוׂשְ ֽ ּפָ ׁשְ ּמִ ּכַ ם  ָר֖ ִמְסּפָ ּבְ ים  ֛ ָבׂשִ ְוַלּכְ ם  ֵאיִל֧ ָלֽ

ּה׃  ֽ ּה ְוִנְסּכָ יד ּוִמְנָחָת֖ ִמ֔ ת ַהּתָ ַב֙ד ֹעַל֣ ד ִמּלְ ֶאָח֑

חצי קדיש )עמ’ 684(.

ת ו כ ו ס מ  ” ה ו ח ל  ש י  ש י מ ח ם  ו י ל ה  א י ר ק
קוראים לארבעה עולים ”וביום הששי”. 

ֵנֽי־ ּבְ ים  ֧ ָבׂשִ ּכְ ָנִ֑ים  ׁשְ ם  ֵאיִל֣ ֹמָנ֖ה  ׁשְ ים  ִר֥ ּפָ י  ֛ ִ ּשׁ ִ ַהּשׁ ֹום  כט ּוַבּי֧

ים  ִר֠ ּפָ ַל֠ ם  יֶה֡ ְוִנְסּכֵ ם  ל ּוִמְנָחָת֣ ם׃  ִמיִמֽ ּתְ ר  ֖ ָעׂשָ ה  ָע֥ ַאְרּבָ ָנ֛ה  ׁשָ

֖את  ַחּטָ יר  ִע֥ לא ּוׂשְ ט׃  ֽ ּפָ ׁשְ ּמִ ּכַ ם  ָר֖ ִמְסּפָ ּבְ ים  ֛ ָבׂשִ ְוַלּכְ ם  ֵאיִל֧ ָלֽ

יָה׃  ּה ּוְנָסֶכֽ יד ִמְנָחָת֖ ִמ֔ ת ַהּתָ ַב֙ד ֹעַל֣ ד ִמּלְ ֶאָח֑

חצי קדיש )עמ’ 684(.

במדבר כט

שם

שם
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ה ב ר א  נ ע ש ו ה ל ה  א י ר ק
קוראים לארבעה עולים ”וביום השביעי”.

ֵנֽי־ ים ּבְ ֧ ָבׂשִ ָנִ֑ים ּכְ ם ׁשְ ה ֵאיִל֣ ְבָע֖ ים ׁשִ ִר֥ י ּפָ ִביִע֛ ְ ֹום ַהּשׁ לב ּוַבּי֧

ים  ִר֠ ּפָ ַל֠ ם  ֶה֡ ְוִנְסּכֵ ם  לג ּוִמְנָחָת֣ ם׃  ִמיִמֽ ּתְ ר  ֖ ָעׂשָ ה  ָע֥ ַאְרּבָ ָנ֛ה  ׁשָ

֖את  יר ַחּטָ ִע֥ ּוׂשְ ם׃ לד  ָטֽ ּפָ ִמׁשְ ּכְ ם  ָר֖ ִמְסּפָ ּבְ ים  ֛ ָבׂשִ ְוַלּכְ ם  ֵאיִל֧ ָלֽ

ּה׃  ֽ ּה ְוִנְסּכָ יד ִמְנָחָת֖ ִמ֔ ת ַהּתָ ַב֙ד ֹעַל֣ ד ִמּלְ ֶאָח֑

חצי קדיש )עמ’ 684(.

ת ו כ ו ס מ  ” ה ו ח ל  ש ת  ב ש ל ה  א י ר ק
קוראים בספר שמות לג ”ראה אתה אמר אלי”

690. בספר שני קוראים למפטיר את קרבן המוסף של  - עמ’  כמו בחוה”מ פסח 

אותו היום.

ת ו כ ו ס ל  ש ד  ע ו מ ה ל  ו ח ת  ב ש ל ה  ר ט פ ה
הברכה שלפני ההפטרה בעמ’ 354.

ל  ָרֵא֔ ִיׂשְ ת  ַעל־ַאְדַמ֣ גֹו֙ג  ֹוא  ּב֥ ֨יֹום  ּבְ ַה֗הּוא  ֹום  ּי֣ ּבַ יח ְוָהָי֣ה׀ 

ְבֵאׁש־ י  יט ּוְבִקְנָאִת֥ י׃  ֽ ַאּפִ ּבְ י  ֲחָמִת֖ ה  ֲעֶל֥ ֽ ּתַ ה  ֱיהִו֑ ֲאֹדָנ֣י  ם  ְנֻא֖

ל  ַע֖ ֔דֹול  ּגָ ַעׁש  ַר֣ ְהֶי֙ה  ִיֽ ֹום ַה֗הּוא  ּי֣ ּבַ א׀  י ִאם־לֹ֣ ְרּתִ ֑ ּבַ ּדִ י  ֶעְבָרִת֖

ִים  ַמ֜ ָ ַהּשׁ ְו֨עֹוף  ֩ם  ַהּיָ ֵג֣י  ּדְ י  ַנ֡ ִמּפָ ּו  ֲעׁש֣ כ ְוָרֽ ל׃  ָרֵאֽ ִיׂשְ ת  ַאְדַמ֥

ם  ָאָד֔ ָהֽ ה ְוֹכל֙  ֲאָדָמ֔ ׂש ַעל־ָהֽ ֶמׂש֙ ָהרֵֹמ֣ ה ְוׇכל־ָהֶר֨ ֶד֗ ֣ת ַהּשָׂ ְוַחּיַ

ְדֵר֔גֹות  ַהּמַ ְוָנְֽפלּו֙  ים  ָהִר֗ ֶהֽ ְוֶנֶֽהְר֣סּו  ה  ֲאָדָמ֑ ָהֽ ֵנ֣י  ַעל־ּפְ ר  ֖ ֲאׁשֶ

ֶרב  יו ְלׇכל־ָהַר֙י ֶח֔ אִתי ָעָל֤ ֹול׃ כא ְוָקָר֨ ּפֽ ּתִ ֶרץ  ה ָלָא֥ ְוׇכל־חֹוָמ֖

ֹו  י ִאּת֖ ֥ ְטּתִ ּפַ ְהֶיֽה׃ כב ְוִנׁשְ ֽ יו ּתִ ָאִח֥ יׁש ּבְ ֶרב ִא֖ ה ֶח֥ ם ֲאֹדָנ֣י ֱיהִו֑ ְנֻא֖

ית  ְוׇגְפִר֗ ׁש  ֵא֣ יׁש  ִב֜ ֶאְלּגָ י  ְוַאְבֵנ֨ ׁשֹוֵט֩ף  ם  ְוֶגׁ֣שֶ ם  ּוְבָד֑ ֶבר  ֶד֣ ּבְ

ֹו׃  ִאּתֽ ר  ֥ ֲאׁשֶ ים  ֖ ַרּבִ ים  ֥ ְוַעל־ַעּמִ יו  ְוַעל־ֲאַגּפָ֔ ָעָלי֙ו  יר  ַאְמִט֤

ְד֖עּו  ים ְוָיֽ ֑ ם ַרּבִ י ְלֵעיֵנ֖י ּגֹוִי֣ ֔ י ְו֣נֹוַדְעּתִ ֔ ּתִ ׁשְ ֙י ְוִהְתַקּדִ ְלּתִ ּדִ כג ְוִהְתּגַ

ה  ֔ ּכֹ֥ ַמְרּתָ ֹוג ְוָא֣ א ַעל־ּג֔ ֵב֣ ה ֶבן־ָאָד֙ם ִהּנָ ֤ ה׃ ס א ְוַאּתָ י ְיֹהָוֽ י־ֲאִנ֥ ֽ ּכִ

ל׃  ְך ְוֻתָבֽ ׁשֶ אׁש ֶמ֥ יא רֹ֖ ֹוג ְנׂשִ֕ יָך֙ ּג֔ י ֵאֶל֨ ה ִהְנִנ֤ ר ֲאֹדָנ֣י ֱיהִו֑ ָאַמ֖

במדבר כט

יחזקאל לח

שם לט
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ָך  אֹוִת֖ ֲהִבֽ י ָצ֑פֹון ַוֽ ֵת֣ ְרּכְ יָך ִמּיַ ֲעִליִת֖ יָך ְוַהֽ אִת֔ ֵ ּשׁ יָך֙ ְוׁשִ ֨ ַבְבּתִ ב ְוׁשֹֽ

יָך  ֕ ְוִחּצֶ ָך  ֹמאוֶל֑ ׂשְ ֣ד  ִמּיַ ָך֖  ּתְ ַקׁשְ י  יִת֥ ג ְוִהּכֵ ל׃  ָרֵאֽ ִיׂשְ י  ַעל־ָהֵר֥

ְוׇכל־ ֙ה  ַאּתָ ֹול  ּפ֗ ּתִ ל  ָרֵא֜ ִיׂשְ י  ד ַעל־ָהֵר֨ יל׃  ֽ ַאּפִ יְנָך֖  ְיִמֽ ֥ד  ִמּיַ

ה  ֶד֖ ֥ת ַהּשָׂ ָנ֛ף ְוַחּיַ ל־ּכָ ֹור ּכׇ יט ִצּפ֧ ְך ְלֵע֨ ֑ ר ִאּתָ ֣ ים ֲאׁשֶ ֖ יָך ְוַעּמִ ֲאַגּפֶ֔

ם  י ְנֻא֖ ְרּתִ י ִדּבַ֔ י ֲאִנ֣ ֹול֚ ּכִ ּפ֑ ה ּתִ ֶד֖ ֵנ֥י ַהּשָׂ ה׃ ה ַעל־ּפְ יָך ְלׇאְכָלֽ ֥ ְנַתּתִ

ַטח  ֖ים ָלֶב֑ ִאּיִ י ָהֽ ֵב֥ ׁשְ ָמ֔גֹוג ּוְביֹֽ ׁש ּבְ י־ֵא֣ ְחּתִ ּלַ ה׃ ו ְוׁשִ ֲאֹדָנ֥י ֱיהִוֽ

י  ֣ ַעּמִ תֹוְך֙  ּבְ יַע  י אֹוִד֗ ׇקְדׁשִ֜ ם  ְוֶאת־ׁשֵ֨ ז  ה׃  ְיֹהָוֽ י  י־ֲאִנ֥ ֽ ּכִ ְד֖עּו  ְוָיֽ

י־ ּכִ ַהּגֹוִי֙ם  ְד֤עּו  ְוָיֽ ֑עֹוד  י  ֖ ם־ׇקְדׁשִ ֶאת־ׁשֵ ל  א־ַאֵח֥ ְולֹֽ ל  ָרֵא֔ ִיׂשְ

ם ֲאֹדָנ֣י  ָתה ְנֻא֖ ְהָי֔ ֤ה ָבָא֙ה ְוִנֽ ל׃ ח ִהּנֵ ָרֵאֽ ִיׂשְ ה ָק֖דֹוׁש ּבְ י ְיֹהָו֔ ֲאִנ֣

ל  ָרֵא֗ י ִיׂשְ י׀ ָעֵר֣ ֵב֣ ׁשְ ְצ֞אּו יֹֽ ָיֽ י׃ ט ְוֽ ְרּתִ ֽ ּבַ ר ּדִ ֥ ֹום ֲאׁשֶ ה ֥הּוא ַהּי֖ ֱיהִו֑

ל  ֥ ים ּוְבַמּקֵ ת ּוְבִחּצִ֔ ׁשֶ ֶק֣ ֙ה ּבְ ן ְוִצּנָ ק ּוָמֵג֤ ׁשֶ ֶנ֨ יקּו ּבְ ּוִבֲע֡רּו ְוִהּשִׂ

ים  ֨אּו ֵעִצ֜ א־ִיׂשְ ים׃ י ְולֹֽ ִנֽ ַבע ׁשָ ֥ ׁש ׁשֶ ֲע֥רּו ָבֶה֛ם ֵא֖ ַמח ּוִבֽ ָי֖ד ּוְברֹ֑

ׁש  ֲערּו־ֵא֑ ְיַבֽ ק  ׁ֖שֶ ַבּנֶ י  ֥ ּכִ ים  ָעִר֔ ַיְחְטבּו֙ ִמן־ַהּיְ א  ְולֹ֤ ה  ֶד֗ ִמן־ַהּשָׂ

ה׃ ס  ם ֲאֹדָנ֥י ֱיהִוֽ ם ְנֻא֖ ְזֵזיֶה֔ ְזזּו֙ ֶאת־ּבֹ֣ ם ּוָבֽ ְלֵליֶה֗ ְל֣לּו ֶאת־ׁשֹֽ ֽ ְוׁשָ

֤י  ל ּגֵ ָרֵא֗ ִיׂשְ ֶבר ּבְ ם ֶק֜ ן ְלגֹו֩ג׀ ְמֽקֹום־ׁשָ֨ ֣ ֹום ַה֡הּוא ֶאּתֵ יא ְוָהָי֣ה ַבּי֣

ם  ְברּו ׁשָ֗ ים ְוָק֣ ְבִר֑ יא ֶאת־ָהֹעֽ ֶמת ִה֖ ם ְוֹחֶס֥ ֔ ת ַהּיָ ְבִרי֙ם ִקְדַמ֣ ָהֹעֽ

ֹוג׃ יב ּוְקָברּו֙ם  ֖יא ֲה֥מֹון ּגֽ ְר֔אּו ּגֵ ה ְוָק֣ ל־ֲהמֹוֹנ֔ ֶאת־ּגֹו֙ג ְוֶאת־ּכׇ

ים׃  ֽ ָדׁשִ ח� ה  ְבָע֖ ׁשִ ֶרץ  ֶאת־ָהָא֑ ר  ַטֵה֣ ַען  ְלַמ֖ ל  ָרֵא֔ ִיׂשְ ית  ֣ ּבֵ

ם  י ְנֻא֖ ְבִד֔ ֣ ֚יֹום ִהּכָ ם  ֑ ֶרץ ְוָהָי֥ה ָלֶה֖ם ְלׁשֵ ם ָהָא֔ ל־ַע֣ ְברּו֙ ּכׇ יג ְוָקֽ

ים  ִר֣ ֶרץ ְמַקּבְ ָא֔ ים ּבָ ְבִר֣ ילּו֙ ֹעֽ ֨ יד ַיְבּדִ י ָתִמ֤ ה׃ יד ְוַאְנׁשֵ֨ ֲאֹדָנ֥י ֱיהִוֽ

ה  ּה ִמְקֵצ֥ ֲהָר֑ ֶרץ ְלַטֽ ֵנ֥י ָהָא֖ ים ַעל־ּפְ ֹוָתִר֛ ים ֶאת־ַהּנֽ ְבִר֗ ֶאת־ָהֹעֽ

ְוָרָא֙ה  ֶרץ  ָא֔ ּבָ ְבִרי֙ם  ָהֹעֽ ְב֤רּו  טו ְוָעֽ רּו׃  ַיְחֹקֽ ים  ֖ ָדׁשִ ה־ח� ְבָעֽ ׁשִ

ים ֶאל־ ִר֔ ְמַקּבְ ְב֤רּו ֹאתֹו֙ ַהֽ ד ָקֽ ּון ַע֣ ם ּוָבָנ֥ה ֶאְצ֖לֹו ִצּי֑ ֶצם ָאָד֔ ֶע֣

ֶרץ׃ ֲה֥רּו ָהָאֽ יר ֲהמֹוָנ֖ה ְוִטֽ ם־ִע֛ ֹוג׃ טז ְוַג֥ם ׁשֶ ֖יא ֲה֥מֹון ּגֽ ּגֵ

הברכות שלאחר ההפטרה בעמ’ 355.
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נוהגים לחזור ולקרוא )עד ’ובגאותו שחקים’( עד שכל הקהל עולה לתורה.

אם שמחת תורה חל בשבת קוראים לכהן עד ”מדברתיך” 

ולשביעי מ”מענה” עד ”על במותימו תדרך”.

ֵנ֣י  ֶאת־ּבְ ים  ֱאלִֹה֖ ָהֽ יׁש  ִא֥ ֛ה  ֹמׁשֶ ְך  ַר֥ ּבֵ ר  ֲאׁשֶ֨ ה  ָרָכ֗ ַהּבְ את  א ְוֹז֣

ִעי֙ר  ח ִמּשֵׂ ֙א ְוָזַר֤ יַנ֥י ּבָ ה ִמּסִ ר ְיֹהָו֞ ל ִלְפֵנ֖י מֹוֽתֹו׃ ב ַוּיֹאַמ֗ ָרֵא֑ ִיׂשְ

יִמי֕נֹו )אשדת(  ֶדׁש ִמֽ ת ֹק֑ ה ֵמִרְבֹב֣ ן ְוָאָת֖ אָר֔ ר ּפָ יַע֙ ֵמַה֣ מֹו הֹוִפ֨ ָל֔

ּו  ּכ֣ ָך ְוֵה֙ם ּתֻ ָיֶד֑ יו ּבְ ֖ ל־ְקֹדׁשָ ים ּכׇ ב ַעּמִ֔ מֹו׃ ג ַ֚אף ֹחֵב֣ ֭ת[ ָלֽ ]ֵאׁ֥ש ּדָ

ה  ֑ ֹמׁשֶ ה־ָל֖נּו  ִצּוָ ה  ד ּתֹוָר֥ לוי(  )בשבת  יָך׃  רֶֹתֽ ּבְ ִמּדַ א  ֖ ִיּשָׂ ָך  ְלַרְגֶל֔

י  אׁשֵ ֙ף ָר֣ ִהְתַאּסֵ ֶלְך ּבְ ֖רּון ֶמ֑ יׁשֻ י ִבֽ ב׃ ה ַוְיִה֥ ֲעֹקֽ ת ַיֽ ֥ ה ְקִהּלַ ֖ ֽמֹוָרׁשָ

יו  י ְמָת֖ ת ִויִה֥ ן ְוַאל־ָיֹמ֑ י ְראּוֵב֖ ל׃ ו ְיִח֥ ָרֵאֽ י ִיׂשְ ְבֵט֥ ם ַיַ֖חד ׁשִ ָע֔

ה  ְיהּוָד֔ ֣קֹול  ְיֹהָו֙ה  ע  ַמ֤ ׁשְ ַוּיֹאַמ֒ר  יהּוָד֮ה  ִלֽ את  ז ְוֹז֣ ס  ר׃  ֽ ִמְסּפָ

ְהֶיֽה׃ לוי  ֽ ּתִ יו  ָר֖ ִמּצָ ֶזר  ְוֵע֥ ֔לֹו  ב  ָר֣ ָיָדי֙ו  ּנּו  ִביֶא֑ ּתְ ֹו  ְוֶאל־ַעּמ֖

ָך  ֲחִסיֶד֑ יׁש  ְלִא֣ יָך  ְואּוֶר֖ יָך  ֥ ּמֶ ּתֻ ר  ָאַמ֔ י  ח ּוְלֵלִו֣ ס  שלישי(  )בשבת 

ר  ֹאֵמ֞ ט ָהֽ ה׃  ְמִריָבֽ י  ַעל־ֵמ֥ ִריֵב֖הּו  ּתְ ה  ַמּסָ֔ ּבְ יתֹו֙  ִנּסִ ר  ֤ ֲאׁשֶ

ָנ֭ו  ְוֶאת־ּבָ יר  ִהּכִ֔ א  לֹ֣ ְוֶאת־ֶאָחי֙ו  יו  ְרִאיִת֔ א  לֹ֣ ּוְלִאּמֹו֙  יו  ְלָאִב֤

יָך֙  ֶט֨ ּפָ רּו׃ י יֹו֤רּו ִמׁשְ יְתָך֖ ִיְנֹצֽ ָך ּוְבִרֽ ְמרּו֙ ִאְמָרֶת֔ ֽ י ׁשָ ֤ ע ּכִ א ָיָד֑ לֹ֣

יל  ְוָכִל֖ ָך  ַאּפֶ֔ ּבְ ְקטֹוָר֙ה  ימּו  ֤ ָיׂשִ ל  ָרֵא֑ ְלִיׂשְ ְתָך֖  ְותֹוָרֽ ב  ֲעֹק֔ ְלַיֽ

ץ  ְמַח֨ ה  ְרֶצ֑ ּתִ יו  ָיָד֖ ַעל  ּוֹפ֥ ֵחי֔לֹו  ְיֹהָו֙ה  ְך  ֵר֤ יא ּבָ ָך׃  ֶחֽ ל־ִמְזּבְ ַעֽ

יד  ר ְיִד֣ ן ָאַמ֔ יו ִמן־ְיקּוֽמּון׃ ס יב ְלִבְנָיִמ֣ ְנָא֖ יו ּוְמׂשַ ׇמְתַנִ֧ים ָקָמ֛

ֵתיָפ֖יו  ין ּכְ ֹום ּוֵב֥ ל־ַהּי֔ ף ָעָלי֙ו ּכׇ יו ֹחֵפ֤ ן ָלֶבַ֖טח ָעָל֑ ּכֹ֥ ה ִיׁשְ ְיֹהָו֔

ְיֹהָו֖ה  ֶכת  ְמֹבֶר֥ ר  ָאַמ֔ ף  ּוְליֹוֵס֣ יג  רביעי(  )בשבת  ס שלישי  ן׃  ֵכֽ ׁשָ

ֶגד  ֖ ַחת׃ יד ּוִמּמֶ ֽ ֶצת ּתָ ֖הֹום רֶֹב֥ ל ּוִמּתְ ֔ ִי֙ם ִמּטָ ַמ֨ ֶגד ׁשָ ֤ ַאְר֑צֹו ִמּמֶ

ֶדם  אׁש ַהְרֵרי־ֶק֑ ים׃ טו ּוֵמרֹ֖ ֶרׁש ְיָרִחֽ ֥ ֶגד ּגֶ ֖ ֶמׁש ּוִמּמֶ ֑ ת ׁשָ בּוֹא֣ ּתְ

ְכִנ֖י  ּה ּוְר֥צֹון ׁשֹֽ ֶגד ֶ֚אֶרץ ּוְמלָֹא֔ ם׃ טז ּוִמּמֶ֗ ְב֥עֹות עֹוָלֽ ֶגד ּגִ ֖ ּוִמּמֶ

֨כֹור  יז ּבְ יו׃  ֶאָחֽ יר  ְנִז֥ ד  ּוְלׇקְדֹק֖ ף  יֹוֵס֔ אׁש  ְלרֹ֣ ֨בֹואָת֙ה  ּתָ ְסֶנ֑ה 

ו  ֖ ַיְחּדָ ֥ח  ְיַנּגַ ים  ֛ ַעּמִ ם  ֶה֗ ּבָ יו  ַקְרָנ֔ ְרֵא֙ם  ְוַקְרֵנ֤י  ֗לֹו  ר  ָהָד֣ ׁשֹו֜רֹו 

ה׃ רביעי  ֽ ֶ י ְמַנּשׁ ִים ְוֵה֖ם ַאְלֵפ֥ ֶרץ ְוֵה֙ם ִרְב֣בֹות ֶאְפַר֔ ַאְפֵסי־ָא֑

דברים לג
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ָך  ֵצאֶת֑ ּבְ ן  ְזבּוֻל֖ ח  ַמ֥ ׂשְ ר  ָאַמ֔ ן  יח ְוִלְזבּוֻל֣ חמישי( ס  )בשבת 

ִזְבֵחי־ ֣חּו  ִיְזּבְ ם  ֖ ׁשָ אּו  ַהר־ִיְקָר֔ י֙ם  יט ַעּמִ יָך׃  ָהֶלֽ ֹאֽ ּבְ שָכ֖ר  ְוִיּשָׂ

כ ּוְלָג֣ד  ס  ֽחֹול׃  ְט֥מּוֵני  פּוֵנ֖י  ּוׂשְ קּו  ִייָנ֔ י֙ם  ַיּמִ ַפע  ֤ ׁשֶ י  ֣ ּכִ ֶדק  ֶצ֑

ד׃  ף ְז֖רֹוַע ַאף־ׇקְדֹקֽ ן ְוָטַר֥ ֵכ֔ יא ׁשָ ָלִב֣ ֑ד ּכְ יב ּגָ ֖רּוְך ַמְרִח֣ ר ּבָ ָאַמ֔

י  אׁשֵ ֵת֙א ָר֣ ֙ ק ָס֑פּון ַוּיֵ ת ְמֹחֵק֖ ֛ם ֶחְלַק֥ י־ׁשָ י֙ת ֔לֹו ּכִ ְרא ֵראׁשִ ֤ כא ַוּיַ

ל׃ חמישי  ָרֵאֽ ִעם־ִיׂשְ יו  ָט֖ ּפָ ּוִמׁשְ ה  ָעׂשָ֔ ְיֹהָו֙ה  ת  ִצְדַק֤ ם  ָע֔

ן׃  ֽ ׁשָ ֖ק ִמן־ַהּבָ ּור ַאְרֵי֑ה ְיַזּנֵ ן ּג֣ ֖ ר ּדָ ן ָאַמ֔ )בשבת שישי( ס כב ּוְלָד֣

ה ָי֥ם  ת ְיֹהָו֑ ֣ ְרּכַ ע ָר֔צֹון ּוָמֵל֖א ּבִ ַב֣ ִל֙י ׂשְ ר ַנְפּתָ י ָאַמ֔ ִל֣ כג ּוְלַנְפּתָ

י  ְיִה֤ ר  ֑ ָאׁשֵ ִנ֖ים  ִמּבָ ֥רּוְך  ּבָ ר  ָאַמ֔ ר  ֣ כד ּוְלָאׁשֵ ס  ה׃  ׁשָ ְיָרֽ ְוָד֖רֹום 

ָך  ִמְנָעֶל֑ ת  ׁשֶ ּוְנֹח֖ ְרֶז֥ל  ַרְגֽלֹו׃ כה ּבַ ֶמן  ֖ ֶ ּשׁ ּבַ ל  ְוֹטֵב֥ יו  ֶאָח֔ ְרצּו֙י 

ָך  ֶעְזֶר֔ ְבּ ִי֙ם  ַמ֨ ׁשָ ב  רֵֹכ֤ ֑רּון  ְיׁשֻ ֵא֖ל  ּכָ ין  ָך׃ כו ֵא֥ ְבֶאֽ ּדׇ יָך  ּוְכָיֶמ֖

ים׃ ָחִקֽ ֲאָו֖תֹו ׁשְ ּוְבַגֽ

בשבת קוראים לשביעי מ”מענה” עד ”תדרך”.

ֶנ֛יָך  ִמּפָ ֶרׁש  ַוְיָג֧ ם  עֹוָל֑ ת  ְזרֹֹע֣ ַחת  ֖ ּוִמּתַ ֶדם  ֶק֔ ֵהי  ֱאלֹ֣ כז ְמֹעָנ֙ה 

ב  ֲעֹק֔ ין ַיֽ ָד֙ד ֵע֣ ַטח ּבָ ֤ ל ּבֶ ָרֵא֨ ּכֹ֩ן ִיׂשְ ׁשְ ד׃ כח ַוּיִ ֵמֽ אֶמר ַהׁשְ אֹוֵי֖ב ַוּיֹ֥

יָך  ֶר֨ כט ַאׁשְ ל׃  ָטֽ ַעְרפּו  ַיֽ יו  ָמ֖ ַאף־ׁשָ ְוִתי֑רֹוׁש  ן  ָג֣ ּדָ ֶרץ  ֶאל־ֶא֖

ֶרב  ר־ֶח֖ ָך ַוֲאׁשֶ ן ֶעְזֶר֔ ה ָמֵג֣ יהָו֔ ֽ ע ּבַ ֣ י ָכ֗מֹוָך ַ֚עם נֹוׁשַ ל ִמ֣ ָרֵא֜ ִיׂשְ

ְך׃ ס ימֹו ִתְדרֹֽ מֹוֵת֥ ֽ ה ַעל־ּבָ ֖ ְך ְוַאּתָ יָך֙ ָל֔ ּו ֹאְיֶב֨ ֲחׁש֤ ֽ ָך ְוִיּכָ ֲאָוֶת֑ ּגַ

ה ר ו ת ן  ת ח ל ת  ו ש ר

ִניִנים ְיָקָרה,  ז ּוִמּפְ ּבֹור ְוַהּנֹוָרא, ּוֵמְרׁשּות ִמּפָ דֹול ַהּגִ ֵמְרׁשּות ָהֵאל ַהּגָ

יבֹות  ְיׁשִ י  ָראׁשֵ ּוֵמְרׁשּות  רּוָרה,  ְוַהּבְ ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ַסְנֶהְדִרין  ּוֵמְרׁשּות 

יָרה  ׁשִ י ּבְ ח ּפִ ֵבי ׁשּוָרה, ֶאְפּתַ ְוַאלּוֵפי תֹוָרה, ּוֵמְרׁשּות ְזֵקִנים ּוְנָעִרים יֹוׁשְ

ִיְרָאתֹו  ּבְ ָמנּו  ְוִקְיּ ֶהֱחָינּו  ׁשֶ ְנהֹוָרא,  ּבִ ְלָדר  ל  ְלַהּלֵ ְלהֹודֹות  ּוְבִזְמָרה, 

ְוֵעיַנִים  ֵלב  ַחת  ּמַ ַהְמׂשַ ַהּתֹוָרה,  ְמַחת  ׂשִ ּבְ ֹמַח  ִלׂשְ יָענּו  ְוִהּגִ הֹוָרה,  ַהְטּ

הֹוְלֶכיָה  ֶרת  ֶ ַהְמַאׁשּ ְוִתְפָאָרה,  ְוָכבֹוד  ר  ָוֹעׁשֶ ים  ַחּיִ ַהּנֹוֶתֶנת  ְמִאיָרה, 

ְלאֹוֲהֶביָה  בּוָרה,  ּגְ ּומֹוֶסֶפת  ָיִמים  ֲאֶרֶכת  ַהּמַ ָרה,  ְוַהְיׁשָ ַהּטֹוָבה  ֶרְך  ּדֶ ּבַ

ּוְבמֹוָרא,  ַאֲהָבה  ּבְ ּוְלנֹוְצֶריָה  ְלעֹוְסֶקיָה  ְוַאְזָהָרה,  ִצּוּוי  ּבְ ּוְלׁשֹוְמֶריָה 

י  ים ָוֶחֶסד ְוֶנֶזר ַוֲעָטָרה, ְלַרּבִ בּוָרה, ָלֵתת ַחּיִ ְפֵני ַהּגְ ּוְבֵכן ְיִהי ָרצֹון ִמּלִ
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לֹו  ְלַגּדְ ְלָבְרכֹו  צֹו  ְלַאְמּ ַהּתֹוָרה,  ִלים  ְלַהׁשְ ְבַחר  ַהּנִ פלוני(  ב”ר  )פלוני 

ְלַזּכֹותֹו  ֲחבּוָרה,  ּבַ ְלַוֲעדֹו  רֹו  ְלַהּדְ ים  ְלַחּיִ ְלׇדְרׁשֹו  ּתֹוָרה,  ַתְלמּוד  ּבְ

ּוְסָבָרה,  ֶלַקח  דֹו  ְלַלּמְ לֹו  ְלַכּלְ רֹו  ְ ְלַיּשׁ אֹוָרה,  ֶטֶכס  ּבְ סֹו  ְלַטּכְ ְלַחּיֹותֹו 

ַעם  ּבְ קֹו  ְלַצּדְ ְלַפְרְנסֹו  נֹו  ְלַעּדְ רּוָרה,  ּבְ ַסַעד  ּבְ ְלַסֲעדֹו  אֹו  ְ ְלַנׂשּ טֹו  ְלַמּלְ

ְלׇתְמכֹו  ְלׇתְקפֹו  ְוָצָרה,  צּוָקה  ל  ִמּכׇ ְמרֹו  ּוְלׁשׇ ְלַרֲחמֹו  ְלָקְרבֹו  ִנְבָרא, 

י )פלוני ב”ר פלוני( ֲחַתן ַהּתֹוָרה,  ָרה ֲעֹמד ֲעֹמד ַרּבִ ּבָ רּוַח ִנׁשְ ְלתֹוְממֹו ּבְ

ִנים  ה ֵמֵאל נֹוָרא, ִלְראֹות ּבָ ְזֶכּ ַכר ֶזה ּתִ דֹול ְונֹוָרא, ּוִבׂשְ בֹוד ְלֵאל ּגָ ְוֵתן ּכָ

ה  תֹוְך ַעם ָיָפה ּוָבָרה, ְוִתְזּכֶ ֵמי ִמְצֹות ּבְ ּתֹוָרה, ּוְמַקּיְ ּוְבֵני ָבִנים עֹוְסִקים ּבַ

ְקַלְרָיא  ַאְסּפַ ּכְ ְצָדָקה  ּבִ ְלָהִאיר  ּוָפֶניָך  ִחיָרה,  ַהּבְ ית  ּבֵ ְמַחת  ׂשִ ּבְ ֹמַח  ִלׂשְ

ַלִים  ְמחּו ֶאת ְירּוׁשָ ְעָיהּו ָמֵלא רּוַח ֵעָצה ּוְגבּוָרה. ׂשִ א ְיׁשַ ִנּבָ ִאיָרה, ּכְ ַהּמְ

ֶאְבָלה  ִלים ָעֶליָה ּבְ ְתַאּבְ ל ַהִמּ ּה ָמׂשֹוׂש ּכׇ יׂשּו ִאּתָ ְוִגילּו ָבּה ְמֵהָרה, ׂשִ

ל  י )פלוני ב”ר פלוני( ֲחַתן ַהּתֹוָרה, ֵמְרׁשּות ּכׇ ְוָצָרה. ֲעֹמד ֲעֹמד ֲעֹמד ַרּבִ

י )פלוני ב”ר פלוני( ֲחָתן ּתֹוָרה. ֵלם ַהּתֹוָרה. ַיֲעֹמד ַרִבּ ה ְוַהׁשְ דֹוׁש ַהּזֶ ָהל ַהּקָ ַהּקָ

ֶנ֛יָך  ִמּפָ ֶרׁש  ַוְיָג֧ ם  עֹוָל֑ ת  ְזרֹֹע֣ ַחת  ֖ ּוִמּתַ ֶדם  ֶק֔ ֵהי  ֱאלֹ֣ כז ְמֹעָנ֙ה 

ב  ֲעֹק֔ ין ַיֽ ָד֙ד ֵע֣ ַטח ּבָ ֤ ל ּבֶ ָרֵא֨ ּכֹ֩ן ִיׂשְ ׁשְ ד׃ כח ַוּיִ ֵמֽ אֶמר ַהׁשְ אֹוֵי֖ב ַוּיֹ֥

יָך  ֶר֨ כט ַאׁשְ ל׃  ָטֽ ַעְרפּו  ַיֽ יו  ָמ֖ ַאף־ׁשָ ְוִתי֑רֹוׁש  ן  ָג֣ ּדָ ֶרץ  ֶאל־ֶא֖

ֶרב  ר־ֶח֖ ֲאׁשֶ ָך ֽוַ ן ֶעְזֶר֔ ה ָמֵג֣ יהָו֔ ֽ ע ּבַ ֣ י ָכ֗מֹוָך ַ֚עם נֹוׁשַ ל ִמ֣ ָרֵא֜ ִיׂשְ

ְך׃ ס ימֹו ִתְדרֹֽ מֹוֵת֥ ֽ ה ַעל־ּבָ ֖ ְך ְוַאּתָ יָך֙ ָל֔ ְיֶב֨ ּו ֹאֽ ֲחׁש֤ ֽ ָך ְוִיּכָ ֲאָוֶת֑ ֽ ּגַ

ר  ֖ ה ֲאׁשֶ ֔ ְסּגָ ר ְנ֔בֹו רֹאׁש ַהּפִ ת מֹוָא֙ב ֶאל־ַה֣ ַעְרֹב֤ ה ֵמֽ ַעל ֹמׁשֶ֜ ֨ א ַוּיַ

ד  ְלָע֖ ֶאת־ַהּגִ ֶרץ  ל־ָהָא֛ ֶאת־ּכׇ ְיֹהָו֧ה  הּו  ְרֵא֨ ַוּיַ ְיֵר֑חֹו  ֵנ֣י  ַעל־ּפְ

ְוֵא֙ת  ה  ֑ ֶ ּוְמַנּשׁ ִים  ֶאְפַר֖ ֶרץ  ְוֶאת־ֶא֥ י  ִל֔ ל־ַנְפּתָ ּכׇ ב ְוֵא֙ת  ן׃  ֽ ַעד־ּדָ

ֶאת־ ְוֽ ֶגב  ג ְוֶאת־ַהּנֶ֗ ֲחֽרֹון׃  ָהַאֽ ֥ם  ַהּיָ ד  ַע֖ ה  ְיהּוָד֔ ֶרץ  ל־ֶא֣ ּכׇ

ה  אֶמר ְיֹהָו֜ ַער׃ ד ַוּיֹ֨ ים ַעד־ֹצֽ ָמִר֖ יר ַהּתְ ת ְיֵר֛חֹו ִע֥ ְקַע֧ ר ּבִ ּכָ֞ ַהּכִ

ֲעֹק֙ב  ְלַיֽ ק ּוֽ ם ְלִיְצָח֤ י ְלַאְבָרָה֨ ְעּתִ ּבַ֠ ׁשְ ר ִנ֠ ֣ ֶר֙ץ ֲאׁשֶ את ָהָא֨ יו ֹז֤ ֵאָל֗

ר׃  ֲעֹבֽ א ַתֽ ה לֹ֥ ּמָ ֖ יָך ְוׁשָ יָך ְבֵעיֶנ֔ ה ֶהְרִאיִת֣ ֶנּ֑נָ ר ְלַזְרֲעָך֖ ֶאּתְ ֵלאֹמ֔

ה׃  ְיֹהָוֽ י  ֥ ַעל־ּפִ ב  ֶרץ מֹוָא֖ ֶא֥ ּבְ ֶבד־ְיֹהָו֛ה  ֶעֽ ה  ֧ ֹמׁשֶ ם  ׁשָ֜ ׇמת  ֨ ַוּיָ ה 

ע  א־ָיַד֥ ְולֹֽ ֑עֹור  ּפְ ית  ֣ ּבֵ ֖מּול  ב  מֹוָא֔ ֶרץ  ֶא֣ ּבְ ֙י  ַבּגַ ֹא֤תֹו  ר  ְקּבֹ֨ ו ַוּיִ

ים  ִר֛ ה ְוֶעׂשְ ן־ֵמָא֧ ה ּבֶ ֽה׃ ז ּוֹמׁשֶ֗ ֹום ַהּזֶ ד ַהּי֥ ָר֔תֹו ַע֖ ִאיׁש֙ ֶאת־ְקֻב֣

י  ְבֵנ֨ ְבּכּו֩  ח ַוּיִ ה׃  ֵלֹחֽ ְולֹא־ָנ֥ס  ֵעי֖נֹו  ה  א־ָכֲהָת֥ לֹֽ ֹמ֑תֹו  ּבְ ָנ֖ה  ׁשָ

דברים לג

שם לד
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֔מּו  ּתְ ּיִ ַוֽ ֑יֹום  ים  ֣ לֹׁשִ ׁשְ ב  מֹוָא֖ ת  ְרֹב֥ ַעֽ ּבְ ֛ה  ֶאת־ֹמׁשֶ ל  ָרֵא֧ ִיׂשְ

ה  ׇחְכָמ֔ ֣רּוַח  ָמֵל֙א  ן־֗נּון  ּבִ ַע  ֣ יהֹוׁשֻ ט ִוֽ ה׃  ֽ ֹמׁשֶ ֶבל  ֵא֥ י  ְבִכ֖ י  ְיֵמ֥

ָרֵאל֙  ֵנֽי־ִיׂשְ ּבְ יו  ֵאָל֤ ְמ֨עּו  ׁשְ ַוּיִ יו  ָעָל֑ יו  ֶאת־ָיָד֖ ֛ה  ֹמׁשֶ ְך  י־ָסַמ֥ ֽ ּכִ

֛עֹוד  יא  ָנִב֥ ם  א־ָק֨ י ְולֹֽ ה׃  ֽ ְיֹהָו֖ה ֶאת־ֹמׁשֶ ה  ֥ ִצּוָ ֛ר  ֲאׁשֶ ֽ ּכַ ּו  ֲעׂש֔ ּיַ ַוֽ

ים׃ יא ְלׇכל־ ִנֽ ִנ֖ים ֶאל־ּפָ ה ּפָ ֙ר ְיָד֣עֹו ְיֹהָו֔ ה ֲאׁשֶ ֑ ֹמׁשֶ ָרֵא֖ל ּכְ ִיׂשְ ּבְ

ִים  ֶרץ ִמְצָר֑ ֶא֣ ֹות ּבְ ֲעׂש֖ ה ַלֽ ָלחֹו֙ ְיֹהָו֔ ר ׁשְ ֤ ים ֲאׁשֶ ֹוְפִת֗ ֹא֜תֹת ְוַהּמֽ ָה֨

ה  ֲחָזָק֔ ַהֽ ֣ד  ַהּיָ יב ּוְלֹכל֙  ּוְלׇכל־ַאְרֽצֹו׃  יו  ּוְלׇכל־ֲעָבָד֖ ה  ְלַפְרֹע֥

ל׃ ָרֵאֽ ל־ִיׂשְ ה ְלֵעיֵנ֖י ּכׇ ה ֹמׁשֶ֔ ֣ ֙ר ָעׂשָ ֑דֹול ֲאׁשֶ א ַהּגָ ל ַהּמֹוָר֣ ּוְלֹכ֖
נוהגים שהקהל ואחריו הקורא אומרים ’חזק חזק ונתחָזק’.

מניחים את הספר השני על הבימה, ומגביהים וגוללים ספר ראשון.

ת י ש א ר ב ן  ת ח ל ת  ו ש ר
ְוִזְמָרה,  ה  ִהּלָ ּתְ ל  ּכׇ ַעל  נֹוָרא  יָרה,  ְוׁשִ ָרָכה  ּבְ ל  ּכׇ ַעל  ְמרֹוָמם  ֵמְרׁשּות 

ְיִציָרה,  ל  ּכׇ ֲאדֹון  עֹוָלם  ל  ּומֹוׁשֵ ּוְגבּוָרה,  ּכַֹח  יץ  ְוַאּמִ ֵלָבב  ֲחַכם 

ִים  ַאְלּפַ ִקְנָינֹו  ית  ֵראׁשִ ֲעצּוָרה,  ִניָמה  ּפְ ֶמֶלְך  ַבת  ה  בּוּדָ ּכְ ּוֵמְרׁשּות 

ה  מֹוָרׁשָ ָנה  ִנּתְ רּון  ְיׁשֻ ּוַמֲחִזיָרה,  ֶנֶפׁש  יַבת  ְמׁשִ ִמיָמה  ּתְ ָרה  ּבָ ֲאצּוָרה, 

ִליל הֹוד  ֶדיָה ְגאֹוֵני ַיֲעֹקב ְלׇפְתָחה ּוְלׇסְגָרה, ּכְ ְמָרּה, ְמֻלּמְ ְלׇעְבָדּה ּוְלׁשׇ

י  ְעָרה, ָראׁשֵ יֵבי ִמְלָחָמה ׁשָ֫ ין ְמׁשִ ֵבי ַעל ִמּדִ ָרה, יֹוׁשְ ׂשְ ה ַהּמִ יא ַמְרּבֵ ָנׂשִ

ָרה,  ָ ַהְמֻאּשׁ ֵעָדה  ֶצֶדק  ּוֵמְרׁשּות ֲחבּוַרת  ְפזּוָרה,  י גֹוָלה  יבֹות ָראׁשֵ ְיׁשִ

ְמַחת ּתֹוָרה,  ׇכל ׁשּוָרה ְוׁשּוָרה, ְקבּוִצים ּפֹה ַהּיֹום ְלׂשִ ְזֵקִנים ּוְנָעִרים ּבְ

יֹום ְנִתיָנָתּה  ִבים ּכְ ִגיל ּוְבמֹוָרא, אֹוָתּה ְמַחּבְ ם ּוְלָהֵחל ּבְ ְוֶנֱעָצִרים ְלַסּיֵ

ָלֹמץ  ְצֵמִאים  ָעְבָרה,  ׁשֶ ָנה  ַכְיׁשָ ְולֹא  ה  ֲחָדׁשָ ּכַ ּה  ּבָ ְמַסְלְסִלים  ֲהָדָרה,  ּבַ

ַעְשעּו  ְנחּוֶמיָה ְיׁשַ ַחת ֵלב ְוֶעֶצב ְמִסיָרה, ּתַ ּמַ יז ְיָקָרּה, ְמׂשַ ג ִמּזִ ּוְלִהְתַעּנֵ

ָנה ּוְגָמָרא, ָרִצים  ִמׁשְ ָדה ּבְ ִמְקָרא ְוַהּגָ ֲאָרה, ְוהֹוִגים ּבְ ּה ְלִהְתּפָ ם ּבָ ַנְפׁשָ

ָלֵכן  ַאְזָהָרה,  ּבְ ים  ַמֲעׂשִ ם  ּגַ ים  ְועֹוׂשִ ָהֲעִתיָרה,  ְלֵבית  ם  ַטּפָ ּוְמִביִאים 

ֵאִבים  ְמַחת עֹוָלם ְקׁשּוָרה, ּתְ ם ׂשִ בּוָרה, ַעל רֹאׁשָ ָכָרם ֵמֵאת ַהּגְ דֹול ׂשְ ּגָ

חּור  ּבָ ְלָבְרָרה,  ם  ּלָ ּכֻ ַדַעת  י  ְמּתִ ִנְסּכַ ּוְבֵכן  ִחיָרה.  ַהּבְ ית  ּבֵ ְנַין  ּבִ ִלְראֹות 

יָרה, ֶצֶדק ָוֶחֶסד  ֲהִרימֹוִתי ֵמָעם ּתֹוְך ַהֲחבּוָרה, ְמָצאִתיו ֵלב ָנבֹון ְלַהְסּבִ

ה  ִחּלָ ּתְ ְלִהְתעֹוְרָרה,  רּוחֹו  ְוָנְדָבה  ִלּבֹו  אֹו  ּוְנׂשָ ָרה,  ְיׁשָ ֹאַרח  ּבְ רֹוֵדף 

י )פלוני ב”ר פלוני( ֲעֹמד  ה קּום ַרּבִ ְוִראׁשֹון ֱהיֹות ְלַהְתִחיל ַהּתֹוָרה, ְוַעּתָ

ית ִלְכבֹוד  ה ְבֵראׁשִ ב ַוֲעֹמד ִליִמיִני ּוְקָרא, ַמֲעׂשֶ ָרה, ּבֹוא ְוִהְתַיּצֵ ְלִהְתַאּזְ

ּלֹא  ְתִדיָרה, ַעד ׁשֶ ּבִ ָלָמה  ָרא, ַעל ֹזאת ַמְתִכיִפים ַהְתָחָלה ְלַהׁשְ צּור ּבָ
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ַרב  ָמה  ְגמּוָרה,  ְלִמְצָוה  ִראׁשֹון  יָת  ַנֲעׂשֵ ַיַען  ָרה.  ּקְ ְלׁשַ זּו  ַעם  ּבְ ל  ְיַרּגֵ

ְרכֹות  ׇעְצָרה, ּוִמּבִ ִנְדָבְתָך ִמּלְ ֹבַרְך ּבְ ָך ְיֵתָרה, טֹוב ַעִין ּתְ ְרּתְ ּכֻ טּוְבָך ּוַמׂשְ

ְצִפיָרה, ְיִהי  ד ּתֹוָרה ּבִ ל ַהְמַכּבֵ ּכׇ ֲעבּור ׁשֶ ָרה, ּבַ ַקּצְ ֹבַרְך ָיְדָך ִמּלְ ּבֹוְרֶאָך ּתְ

י )פלוני ב”ר פלוני(  ָרה, ַמֵהר ֲעֹמד ֲעֹמד ֲעֹמד ַרּבִ ֹכַח ְלִהְתַאׁשְּ ד ּבְ גּופֹו ְמֻכּבָ

דֹול ְונֹוָרא,  ה ְלָבֵרְך ֵאל ּגָ דֹוׁש ַהּזֶ ָהל ַהּקָ ָרא, ֵמְרׁשּות ַהּקָ ית ּבָ ֵראׁשִ ֲחַתן ּבְ

ית. ֵראִשׁ י )פלוני ב”ר פלוני( ֲחָתן ְבּ ָאֵמן ַיֲענּו ַאֲחֶריָך ַהּכֹל ְמֵהָרה. ַיֲעֹמד ַרִבּ

נוהגים שהציבור קורא בקול ’ויהי ערב ויהי בוקר’ וכו’ של כל יום, וכן את פרשת 
’ויכולו’, ואחריו הש”ץ.

ֶרץ  ֶרץ׃ ב ְוָהָא֗ ת ָהָאֽ ִים ְוֵא֥ ַמ֖ ָ ת ַהּשׁ ים ֵא֥ א ֱאלִֹה֑ ָר֣ ית ּבָ ֖ ֵראׁשִ א ּבְ

ֶפת  ים ְמַרֶח֖ ֵנ֣י ְת֑הֹום ְו֣רּוַח ֱאלִֹה֔ ְך ַעל־ּפְ ׁשֶ הּו ְוֹח֖ הּו֙ ָוֹב֔ ה ֹת֨ ְיָת֥ ָהֽ

ְרא  ֧ ְיִהי־ֽאֹור׃ ד ַוּיַ י ֑אֹור ַוֽ ים ְיִה֣ אֶמר ֱאלִֹה֖ ִים׃ ג ַוּיֹ֥ ֽ ֵנ֥י ַהּמָ ַעל־ּפְ

ין  ּוֵב֥ ין ָה֖אֹור  ֥ ּבֵ ים  ל ֱאלִֹה֔ ֣ ְבּדֵ ַוּיַ י־֑טֹוב  ּכִ ים ֶאת־ָה֖אֹור  ֱאלִֹה֛

ְיָלה  ָל֑ ָרא  ָק֣ ְך  ׁשֶ ְוַלֹח֖ ֔יֹום  ָלאֹו֙ר  ים׀  ֱאלִֹה֤ א  ְקָר֨ ְך׃ ה ַוּיִ ׁשֶ ַהֹחֽ

י  ְיִה֥ ים  ֱאלִֹה֔ אֶמר  ו ַוּיֹ֣ פ  ד׃  ֶאָחֽ ֥יֹום  ֶקר  ְיִהי־ֹב֖ ַוֽ ֶרב  ְיִהי־ֶע֥ ַוֽ

ַ֣עׂש  ז ַוּיַ ִים׃  ָלָמֽ ִים  ַמ֖ ין  ֥ ּבֵ יל  ֔ ַמְבּדִ י  ִויִה֣ ִים  ֑ ַהּמָ ֣תֹוְך  ּבְ יַע  ָרִק֖

יַע  ָרִק֔ ַחת ָלֽ ֣ ֙ר ִמּתַ ִי֙ם ֲאׁשֶ ין ַהּמַ֨ ֤ ל ּבֵ ֗ ְבּדֵ יַע֒ ַוּיַ ָרִק֒ ֱאלִֹהי֮ם ֶאת־ָהֽ

ים  ֱאלִֹה֛ א  ְקָר֧ ן׃ ח ַוּיִ ְיִהי־ֵכֽ ַוֽ יַע  ָרִק֑ ָלֽ ל  ֵמַע֣ ר  ֖ ֲאׁשֶ ִים  ַהּמַ֔ ין  ּוֵב֣

אֶמר  ט ַוּיֹ֣ פ  י׃  ִנֽ ׁשֵ ֥יֹום  ֶקר  ְיִהי־ֹב֖ ַוֽ ֶרב  ְיִהי־ֶע֥ ַוֽ ִים  ָמ֑ ׁשָ יַע  ָרִק֖ ָלֽ

ָרֶא֖ה  ד ְוֵתֽ ִי֙ם ֶאל־ָמ֣קֹום ֶאָח֔ ַמ֨ ָ ַחת ַהּשׁ ֤ ִים ִמּתַ ֨וּו ַהּמַ֜ ים ִיּקָ ֱאלִֹה֗

ּוְלִמְקֵו֥ה  ֶרץ  ֶא֔ ֙ה  ׁשָ ּבָ ַלּיַ ים׀  א ֱאלִֹה֤ ְקָר֨ י ַוּיִ ן׃  ְיִהי־ֵכֽ ַוֽ ה  ֑ ׁשָ ּבָ ַהּיַ

ים  אֶמר ֱאלִֹה֗ י־ֽטֹוב׃ יא ַוּיֹ֣ ים ּכִ ְרא ֱאלִֹה֖ ֥ ים ַוּיַ ֑ א ַיּמִ ִים ָקָר֣ ֖ ַהּמַ

ִר֙י  ּפְ ה  ׂשֶ ֹע֤ י  ִר֞ ּפְ ץ  ֵע֣ ַרע  ֶז֔ יַע  ַמְזִר֣ ב  ֵ֚עׂשֶ א  ׁשֶ ֗ ּדֶ ֶר֙ץ  ָהָא֨ א  ֤ ְדׁשֵ ֽ ּתַ

ֶרץ  א ָהָא֜ ן׃ יב ַוּתֹוֵצ֨ ְיִהי־ֵכֽ ֶרץ ַוֽ ר ַזְרעֹו־֖בֹו ַעל־ָהָא֑ ֥ ְלִמי֔נֹו ֲאׁשֶ

ר ַזְרעֹו־ ֥ י ֲאׁשֶ ִר֛ ה־ּפְ ׂשֶ ץ ֹעֽ הּו ְוֵע֧ ַר֙ע ְלִמיֵנ֔ יַע ֶז֨ ב ַמְזִר֤ ׂשֶ א ֵע֣ ׁשֶ ֠ ּדֶ

ֶקר  ְיִהי־ֹב֖ ַוֽ ֶרב  ְיִהי־ֶע֥ יג ַוֽ י־ֽטֹוב׃  ּכִ ים  ֱאלִֹה֖ ְרא  ֥ ַוּיַ ְלִמיֵנ֑הּו  ֖בֹו 

ִים  ַמ֔ ָ יַע ַהּשׁ ְרִק֣ י ְמֹארֹ֙ת ּבִ ים ְיִה֤ אֶמר ֱאלִֹה֗ י׃ פ יד ַוּיֹ֣ ֽ ִליׁשִ ֥יֹום ׁשְ

ים  ּוְל֣מֹוֲעִד֔ ְלֹאֹת֙ת  ְוָה֤יּו  ְיָלה  ֑ ַהּלָ ין  ּוֵב֣ ֹום  ַהּי֖ ין  ֥ ּבֵ יל  ֕ ְלַהְבּדִ

יר  ְלָהִא֖ ִים  ַמ֔ ָ ַהּשׁ יַע  ְרִק֣ ּבִ ִלְמאֹורֹ֙ת  ְוָה֤יּו  ים׃ טו  ִנֽ ְוׁשָ ים  ּוְלָיִמ֖

ת  ֹארֹ֖ ַהּמְ ֵנ֥י  ֶאת־ׁשְ ים  ֱאלִֹה֔ ַ֣עׂש  ן׃ טז ַוּיַ ְיִהי־ֵכֽ ַוֽ ֶרץ  ַעל־ָהָא֑

בראשית א
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֤אֹור  ְוֶאת־ַהּמָ ֹום  ַהּי֔ ֶלת  ֣ ְלֶמְמׁשֶ ֹדל֙  ַהּגָ ֤אֹור  ים ֶאת־ַהּמָ ֹדִל֑ ַהּגְ

ם  ֹאָת֛ ן  ֥ ּתֵ ים׃ יז ַוּיִ ֹוָכִבֽ ַהּכֽ ְוֵא֖ת  ְיָלה  ַהּלַ֔ ֶלת  ֣ ְלֶמְמׁשֶ ֹט֙ן  ַהּקָ

ֹום  ּי֣ ֶרץ׃ יח ְוִלְמׁשֹל֙ ּבַ יר ַעל־ָהָאֽ ִים ְלָהִא֖ ָמ֑ ָ יַע ַהּשׁ ְרִק֣ ים ּבִ ֱאלִֹה֖

י־ ים ּכִ ְרא ֱאלִֹה֖ ֥ ְך ַוּיַ ׁשֶ ין ַהֹח֑ ין ָה֖אֹור ּוֵב֣ ֥ יל ּבֵ ֔ ַלַהְבּדִ ְיָלה ּוֽ ּוַבּלַ֔

ים  אֶמר ֱאלִֹה֔ י׃ פ כ ַוּיֹ֣ ֶקר ֥יֹום ְרִביִעֽ ְיִהי־ֹב֖ ֶרב ַוֽ ְיִהי־ֶע֥ ֽטֹוב׃ יט ַוֽ

ֶרץ ַעל־ ף ַעל־ָהָא֔ ֑ה ְועֹו֙ף ְיעֹוֵפ֣ ֶרץ ֶנֶ֣פׁש ַחּיָ ֖ ִים ׁשֶ ְר֣צּו ַהּמַ֔ ִיׁשְ

ים  ֹדִל֑ יִנ֖ם ַהּגְ ּנִ ים ֶאת־ַהּתַ א ֱאלִֹה֔ ְבָר֣ ִים׃ כא ַוּיִ ָמֽ ָ יַע ַהּשׁ ֵנ֖י ְרִק֥ ּפְ

ם  יֵנֶה֗ ִים ְלִמֽ ְר֨צּו ַהּמַ֜ ֽ ֩ר ׁשָ ת ֲאׁשֶ ׂשֶ רֶֹמ֡ ֣ה׀ ָהֽ ַחּיָ ל־ֶנֶ֣פׁש ַהֽ ת ּכׇ ְוֵא֣

ֶרְך  י־ֽטֹוב׃ כב ַוְיָב֧ ים ּכִ ְרא ֱאלִֹה֖ ֥ הּו ַוּיַ ָנ֙ף ְלִמיֵנ֔ ל־֤עֹוף ּכָ ת ּכׇ ְוֵא֨

ים  ּמִ֔ ּיַ ּבַ ִי֙ם  ֶאת־ַהּמַ֨ ּוִמְל֤אּו  ּוְר֗בּו  ֣רּו  ּפְ ר  ֵלאֹמ֑ ים  ֱאלִֹה֖ ם  ֹאָת֛

י׃  ֽ ֲחִמיׁשִ ֥יֹום  ֶקר  ְיִהי־ֹב֖ ַוֽ ֶרב  ְיִהי־ֶע֥ כג ַוֽ ֶרץ׃  ָאֽ ּבָ ֶרב  ִי֥ ְוָה֖עֹוף 

ה  ֵהָמ֥ ּה ּבְ ֙ה ְלִמיָנ֔ ֶרץ ֶנֶ֤פׁש ַחּיָ א ָהָא֜ ים ּתֹוֵצ֨ אֶמר ֱאלִֹה֗ פ כד ַוּיֹ֣

ַ֣עׂש ֱאלִֹהי֩ם ֶאת־ ן׃ כה ַוּיַ ְיִהי־ֵכֽ ַוֽ ֶרץ ְלִמיָנּ֑ה  ְיתֹו־ֶא֖ ְוַחֽ ֶמׂש  ָוֶר֛

ֶמׂש  ל־ֶר֥ ּכׇ ְוֵא֛ת  ּה  ְלִמיָנ֔ ֵהָמ֙ה  ְוֶאת־ַהּבְ ּה  ְלִמיָנ֗ ֶרץ  ָהָא֜ ת  ֨ ַחּיַ

ים  ֱאלִֹה֔ אֶמר  כו ַוּיֹ֣ י־ֽטֹוב׃  ּכִ ים  ֱאלִֹה֖ ְרא  ֥ ַוּיַ ְלִמיֵנ֑הּו  ה  ֲאָדָמ֖ ָהֽ

ּוְב֣עֹוף  ם  ֜ ַהּיָ ת  ִבְדַג֨ ְוִיְרּדּו֩  נּו  ְדמּוֵת֑ ּכִ נּו  ַצְלֵמ֖ ּבְ ם  ָאָד֛ ה  ֥ ֲעׂשֶ ַנֽ

ׂש ַעל־ רֵֹמ֥ ֶמׂש ָהֽ ֶרץ ּוְבׇכל־ָהֶר֖ ֵהָמ֙ה ּוְבׇכל־ָהָא֔ ּוַבּבְ ִים  ַמ֗ ָ ַהּשׁ

ים  ֶלם ֱאלִֹה֖ ֶצ֥ ַצְל֔מֹו ּבְ ָאָד֙ם ּבְ ים׀ ֶאת־ָהֽ א ֱאלִֹה֤ ְבָר֨ ֶרץ׃ כז ַוּיִ ָהָאֽ

ֹאָת֮ם ֱאלִֹהי֒ם  ֶרְך  כח ַוְיָב֣ ם׃  ֹאָתֽ א  ָר֥ ּבָ ּוְנֵקָב֖ה  ר  ָזָכ֥ ֹא֑תֹו  א  ָר֣ ּבָ

ָה  ֑ ֶרץ ְוִכְבׁשֻ ֥רּו ּוְר֛בּו ּוִמְל֥אּו ֶאת־ָהָא֖ ים ּפְ ם ֱאלִֹה֗ אֶמר ָלֶה֜ ַוּיֹ֨

ת ַעל־ ׂשֶ רֶֹמ֥ ֖ה ָהֽ ִים ּוְבׇכל־ַחּיָ ַמ֔ ָ ֙ם ּוְב֣עֹוף ַהּשׁ ְדַג֤ת ַהּיָ ּוְר֞דּו ּבִ

׀  ב  ׂשֶ ל־ֵע֣ ֶאת־ּכׇ ם  ָלֶכ֜ י  ּתִ ָנַת֨ ֩ה  ִהּנֵ ים  ֱאלִֹה֗ אֶמר  ֶרץ׃ כט ַוּיֹ֣ ָהָאֽ

ֹו  ר־ּב֥ ץ ֲאׁשֶ ל־ָהֵע֛ ֶרץ ְוֶאת־ּכׇ ֵנ֣י ׇכל־ָהָא֔ ֙ר ַעל־ּפְ ַרע ֲאׁשֶ ַע ֶז֗ ֹזֵר֣

ֶרץ  ָא֠ ֣ת ָה֠ ְלׇכל־ַחּיַ ה׃ ל ּוֽ ְהֶי֖ה ְלׇאְכָלֽ ם ִיֽ ַרע ָלֶכ֥ ַע ָז֑ ץ ֹזֵר֣ ְפִרי־ֵע֖

ר־ּבֹו֙ ֶנֶ֣פׁש  ֶרץ ֲאׁשֶ ׂש ַעל־ָהָא֗ ל׀ רֹוֵמ֣ ִים ּוְלֹכ֣ ַמ֜ ָ ּוְלׇכל־֨עֹוף ַהּשׁ

ֱאלִֹהי֙ם  ְרא  ֤ ן׃ לא ַוּיַ ְיִהי־ֵכֽ ַוֽ ה  ְלׇאְכָל֑ ב  ׂשֶ ֵע֖ ֶרק  ל־ֶי֥ ֶאת־ּכׇ ה  ֔ ַחּיָ

ֶקר  ְיִהי־ֹב֖ ַוֽ ֶרב  ְיִהי־ֶע֥ ַוֽ ד  ה־֖טֹוב ְמֹא֑ ְוִהּנֵ ה  ָעׂשָ֔ ר  ֣ ל־ֲאׁשֶ ֶאת־ּכׇ

ל  ם׃ ב ַוְיַכ֤ ֶרץ ְוׇכל־ְצָבָאֽ ִים ְוָהָא֖ ַמ֥ ָ ּו ַהּשׁ י׃ פ א ַוְיֻכּל֛ ֽ ִ ּשׁ ִ ֥יֹום ַהּשׁ בראשית ב
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ֹום  ּי֣ ּבֹ֙ת ּבַ ׁשְ ַוּיִ ה  ֑ ר ָעׂשָ ֣ ֹו ֲאׁשֶ י ְמַלאְכּת֖ ִביִע֔ ְ ֹום ַהּשׁ ּי֣ ֱאלִֹהי֙ם ּבַ

ֱאלִֹהי֙ם  ֶרְך  ג ַוְיָב֤ ה׃  ֽ ָעׂשָ ר  ֥ ֲאׁשֶ ֹו  ל־ְמַלאְכּת֖ ִמּכׇ י  ִביִע֔ ְ ַהּשׁ

ֹו  ל־ְמַלאְכּת֔ ַב֙ת ִמּכׇ י ֤בֹו ׁשָ ֣ ׁש ֹא֑תֹו ּכִ ֖ י ַוְיַקּדֵ ִביִע֔ ְ ֶאת־֣יֹום ַהּשׁ

ֹות׃  ֲעׂשֽ ים ַלֽ א ֱאלִֹה֖ ָר֥ ר־ּבָ ֲאׁשֶ
חצי קדיש )עמ’ 684(.

מניחים את ספר המפטיר על הבימה, מגביהים וגוללים ספר שני, 

ולמפטיר קוראים בספר שלישי ”ביום השמיני”. 

א  ה לֹ֥ אֶכת ֲעֹבָד֖ ל־ְמֶל֥ ְהֶי֣ה ָלֶכ֑ם ּכׇ ֽ ֶרת ּתִ י ֲעֶצ֖ ִמיִנ֔ ְ ּיֹו֙ם ַהּשׁ לה ּבַ

ד  ר ֶאָח֖ ֥ ה ּפַ יהָו֔ ַח֙ ַלֽ יַח ִניֹח֨ ה ֵר֤ ֵ֨ ה ִאּשׁ ם ֹעָל֜ ּו׃ לו ְוִהְקַרְבּתֶ֨ ַתֲעׂשֽ

ם  ם׃ לז ִמְנָחָת֣ ִמיִמֽ ּתְ ה  ְבָע֖ ׁשִ ָנ֛ה  ֵנֽי־ׁשָ ּבְ ים  ֧ ָבׂשִ ּכְ ד  ֶאָח֑ ִיל  ַא֣

ם  ָר֖ ִמְסּפָ ּבְ ים  ֛ ָבׂשִ ְוַלּכְ ִיל  ָלַא֧ ר  ַלּפָ֨ ם  יֶה֗ ְוִנְסּכֵ

יד  ִמ֔ ַהּתָ ת  ֹעַל֣ ַב֙ד  ִמּלְ ד  ֶאָח֑ ֖את  ַחּטָ יר  ִע֥ ט׃ לח ּוׂשְ ֽ ּפָ ׁשְ ּמִ ּכַ

ד  ְלַב֨ ֽמֹוֲעֵדיֶכ֑ם  ּבְ יהָו֖ה  ַלֽ ּו  ֲעׂש֥ ֽ ּתַ ה  ּלֶ ּה׃ לט ֵא֛ ֽ ְוִנְסּכָ ּה  ּוִמְנָחָת֖

יֶכ֖ם  ּוְלִנְסּכֵ ם  ֵתיֶכ֔ ּוְלִמְנֹח֣ ֵתיֶכ֙ם  ְלֹעלֹֽ ם  ֵתיֶכ֗ ְוִנְדֹבֽ ם  ְדֵריֶכ֜ ִמּנִ

ר־ ֲאׁשֶ ל  ֹכ֛ ּכְ ל  ָרֵא֑ ִיׂשְ ֵנ֣י  ֶאל־ּבְ ֖ה  ֹמׁשֶ אֶמר  א ַוּיֹ֥ ם׃  ְלֵמיֶכֽ ּוְלׁשַ

ה׃  ֽ ה ְיֹהָו֖ה ֶאת־ֹמׁשֶ ֥ ִצּוָ
הברכה שלפני ההפטרה בעמ’ 354.
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ַע  ֣ אֶמר ְיֹהָו֙ה ֶאל־ְיהֹוׁשֻ ה ַוּיֹ֤ ֶבד ְיֹהָו֑ ֖ה ֶע֣ י ֥מֹות ֹמׁשֶ ֲחֵר֛ י ַאֽ ְיִה֗ א ַוֽ

֩ה ֨קּום  ת ְוַעּתָ י ֵמ֑ ֖ ה ַעְבּדִ ֥ ר׃ ב ֹמׁשֶ ֖ה ֵלאֹמֽ ת ֹמׁשֶ ֵר֥ ן־֔נּון ְמׁשָ ּבִ

ר  ֧ ֶרץ ֲאׁשֶ ה ֶאל־ָהָא֕ ֔ ם ַהּזֶ ֙ה ְוׇכל־ָהָע֣ ה ַאּתָ ֗ ן ַהּזֶ ֣ ְרּדֵ ר ֶאת־ַהּיַ ֲעֹב֜

ף־ ֽ ְך ּכַ ְדרֹ֧ ר ּתִ ל־ָמ֗קֹום ֲאׁשֶ֨ ל׃ ג ּכׇ ָרֵאֽ ן ָלֶה֖ם ִלְבֵנ֥י ִיׂשְ י ֹנֵת֥ ֹנִכ֛ ָאֽ

֩ר  ְדּבָ ַהּמִ ה׃ ד ֵמֽ ֽ י ֶאל־ֹמׁשֶ ְרּתִ ֖ ּבַ ר ּדִ ֥ ֲאׁשֶ ֽ יו ּכַ ֑ ֹו ָלֶכ֣ם ְנַתּתִ ַרְגְלֶכ֛ם ּב֖

ים  ִחּתִ֔ ֶרץ ַהֽ ת ּ֚כֹל ֶא֣ ָר֗ ֣דֹול ְנַהר־ּפְ ר ַהּגָ ָה֧ ַעד־ַהּנָ ה ְוֽ ֜ ָב֨נֹון ַהּזֶ ְוַהּלְ

ב  ֥ א־ִיְתַיּצֵ ם׃ ה לֹֽ ֽבּוְלֶכֽ ְהֶי֖ה ּגְ ֶמׁש ִיֽ ֑ ָ ֖דֹול ְמ֣בֹוא ַהּשׁ ֥ם ַהּגָ ְוַעד־ַהּיָ

ְהֶי֣ה  ֶאֽ ֙ה  ִעם־ֹמׁשֶ יִתי  ָהִי֤ ר  ֲאׁשֶ֨ ֽ ּכַ ֑יָך  ַחּיֶ י  ְיֵמ֣ ל  ּכֹ֖ יָך  ְלָפֶנ֔ ִאיׁש֙ 

ְנִחיל֙  ה ּתַ י ַאּתָ֗ ֣ ץ ּכִ ֱאָמ֑ ׃ ו ֲחַז֖ק ֶוֽ ּךָ ֶעְזֶבֽ א ֶאֽ ָך֖ ְולֹ֥ א ַאְרּפְ ְך לֹ֥ ִעּמָ֔

ת  ָלֵת֥ ם  ֲאבֹוָת֖ ַלֽ י  ְעּתִ ֥ ּבַ ר־ִנׁשְ ֲאׁשֶ ֶרץ  ֶאת־ָהָא֕ ה  ֔ ַהּזֶ ם  ֶאת־ָהָע֣

במדבר כט

שם ל

יהושע א
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ה  ׇכל־ַהּתֹוָר֗ ּכְ ֲעׂשֹו֙ת  ַלֽ ר  ֹמ֤ ִלׁשְ ד  ְמֹא֗ ץ  ֱאַמ֜ ֶוֽ ק  ֲחַז֨ ז ַר֩ק  ם׃  ָלֶהֽ

ַען  אול ְלַמ֣ ֹמ֑ ין ּוׂשְ ּנּו ָיִמ֣ ֖ ֥סּור ִמּמֶ י ַאל־ּתָ ֔ ה ַעְבּדִ ֣ ָך֙ ֹמׁשֶ ר ִצּוְ ֤ ֲאׁשֶ

ה  ֜ ַהּזֶ ה  ַהּתֹוָר֨ ֶפ֩ר  ֵס֩ א־ָי֡מּוׁש  ח לֹֽ ְך׃  ֵלֽ ּתֵ ר  ֥ ֲאׁשֶ ל  ֹכ֖ ּבְ יל  ּכִ֔ ׂשְ ּתַ

ׇכל־ ֹות ּכְ ֲעׂש֔ ר ַלֽ ֹמ֣ ׁשְ ַע֙ן ּתִ ְיָלה ְלַמ֨ ָוַל֔ ם  יָת ּבֹו֙ יֹוָמ֣ יָך ְוָהִג֤ ִמּפִ֗

יל׃ ט ֲה֤לֹוא  ֽ ּכִ ׂשְ ז ּתַ ָך ְוָא֥ ָרֶכ֖ יַח ֶאת־ּדְ ְצִל֥ ז ּתַ י־ָא֛ ֹו ּכִ ֖תּוב ּב֑ ַהּכָ

ה  ְיֹהָו֣ ָך֙  ִעּמְ י  ֤ ּכִ ת  ָח֑ ְוַאל־ּתֵ ץ  ֲערֹ֖ ֽ ל־ּתַ ַאֽ ץ  ֱאָמ֔ ֶוֽ ֲחַז֣ק  יָך֙  יִת֨ ִצּוִ

ְך׃ פ יש מסיימים כאן. ֵלֽ ר ּתֵ ֥ ל ֲאׁשֶ ֹכ֖ יָך ּבְ ֱאלֶֹה֔

ֶרב  ֶק֣ ּבְ ר׃ יא ִעְב֣רּו׀  ֵלאֹמֽ ם  ָהָע֖ י  ְטֵר֥ ֶאת־ׁשֹֽ ַע  ְיהֹוׁשֻ֔ ו  י ַוְיַצ֣

֣עֹוד׀  י ּבְ ה ּכִ֞ ינּו ָלֶכ֖ם ֵציָד֑ ר ָהִכ֥ ּו ֶאת־ָהָע֙ם ֵלאֹמ֔ ה ְוַצּו֤ ֲחֶנ֗ ֽ ּמַ ַהֽ

ת  ׁשֶ ָלֶר֣ ָלבֹו֙א  ה  ֔ ַהּזֶ ן  ֣ ְרּדֵ ֶאת־ַהּיַ ְבִרי֙ם  ֹעֽ ֙ם  ַאּתֶ ים  ָיִמ֗ ת  ׁשֶ לֹ֣ ׁשְ

ס  ּה׃  ֽ ּתָ ְלִרׁשְ ָלֶכ֖ם  ן  ֹנֵת֥ ם  ֵהיֶכ֔ ֱאלֹֽ ה  ְיֹהָו֣ ֙ר  ֲאׁשֶ ֶרץ  ֶאת־ָהָא֔

ַע  ֖ ְיהֹוׁשֻ ר  ָאַמ֥ ה  ֑ ֶ ְמַנּשׁ ַהֽ ֶבט  ֣ ׁשֵ י  ֲחִצ֖ ְוַלֽ י  ִד֔ ְוַלּגָ יב ְוָלֽראּוֵבִנ֙י 

ֶבד־ ֶעֽ ה  ֥ ֹמׁשֶ ֶאְתֶכ֛ם  ה  ֥ ִצּוָ ר  ֲאׁשֶ֨ ר  ָב֔ ֶאת־ַהּדָ ר׃ יג ָזכֹו֙ר  ֵלאֹמֽ

ֶאת־ ָלֶכ֖ם  ן  ְוָנַת֥ ם  ָלֶכ֔ יַח  ֵמִנ֣ ֱאלֵֹהיֶכ֙ם  ה  ְיֹהָו֤ ר  ֵלאֹמ֑ ְיֹהָו֖ה 

ר  ֶרץ ֲאׁשֶ֨ ָא֕ ֕בּו ּבָ ֶכ֮ם ּוִמְקֵניֶכ֒ם ֵיֽׁשְ יֶכ֣ם ַטּפְ את׃ יד ְנׁשֵ ֶרץ ַהּזֹֽ ָהָא֥

ים ִלְפֵנ֣י  ַעְב֨רּו ֲחֻמׁשִ֜ ֽ ּתַ ֩ם  ן ְוַאּתֶ ֑ ְרּדֵ ֶבר ַהּיַ ֵע֣ ּבְ ֖ה  ן ָלֶכ֛ם ֹמׁשֶ ָנַת֥

יַח  ר־ָיִנ֨ ֲאׁשֶ ד  ם׃ טו ַע֠ ֖ם אֹוָתֽ ֲעַזְרּתֶ ַוֽ ִיל  ַהַח֔ י  ּבֹוֵר֣ ּגִ ּ֚כֹל  ם  ֲאֵחיֶכ֗

ר־ ֲאׁשֶ ֶרץ  ֶאת־ָהָא֕ ה  ּמָ ַגם־ֵה֔ ּו  ְרׁש֣ ְוָיֽ ֶכ֒ם  ּכָ ֲאֵחיֶכ֮ם  ַלֽ ה׀  ְיֹהָו֥

ם  ֣ ּתֶ יִרׁשְ ְתֶכ֙ם ִוֽ ַ ֶרץ ְיֻרּשׁ ם ְלֶא֤ ְבּתֶ֞ ם ְוׁשַ ן ָלֶה֑ ֵהיֶכ֖ם ֹנֵת֣ ה ֱאלֹֽ ְיֹהָו֥

ח  ן ִמְזַר֥ ֖ ְרּדֵ ֶבר ַהּיַ ֵע֥ ה ּבְ ֶבד ְיֹהָו֔ ֙ה ֶע֣ ם ֹמׁשֶ ן ָלֶכ֗ ר׀ ָנַת֣ ֣ ּה ֲאׁשֶ אֹוָת֔

ה  ֲעׂשֶ֔ נּו֙ ַנֽ יָת֨ ר־ִצּוִ ל ֲאׁשֶ ר ּכֹ֤ ַע ֵלאֹמ֑ ֖ ֲע֔נּו ֶאת־ְיהֹוׁשֻ ֽ ּיַ ֶמׁש׃ טז ַוֽ ֽ ָ ַהּשׁ

ֶאל־ ְענּו֙  ַמ֨ ר־ׁשָ ֲאׁשֶ ל  ֹכ֤ ְך׃ יז ּכְ ֵנֵלֽ נּו  ָלֵח֖ ׁשְ ּתִ ר  ֥ ל־ֲאׁשֶ ל־ּכׇ ְוֶאֽ

ר  ֥ ֲאׁשֶ ֽ ּכַ ְך  יָך֙ ִעּמָ֔ ה ֱאלֶֹה֨ ה ְיֹהָו֤ ְהֶי֞ ִיֽ ק  יָך ַר֠ ע ֵאֶל֑ ַמ֣ ן ִנׁשְ ֖ ה ּכֵ ֹמׁשֶ֔

א־ ְולֹֽ יָך  ֶאת־ּפִ֗ ה  ר־ַיְמֶר֣ ֲאׁשֶ יׁש  ל־ִא֞ ה׃ יח ּכׇ ֽ ִעם־ֹמׁשֶ ָהָי֖ה 

ץ׃ פ ק ֲחַז֥ק ֶוֱאָמֽ ת ַר֖ ּ֖נּו יּוָמ֑ ַצּוֶ ר־ּתְ ל ֲאׁשֶ יָך ְלֹכ֥ ָבֶר֛ ע ֶאת־ּדְ ַמ֧ ִיׁשְ

הברכות שלאחר ההפטרה בעמ’ 355.
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ה כ ו נ ח ל ה  ר ו ת ה ת  א י ר ק ר  ד ס

בחנוכה קוראים בנשיאים. ביום ראשון של חנוכה מתחילים בברכת כהנים, ויש 

מתחילים ב’ויהי ביום כלות’. וקוראים עד סוף הקרבן של נחשון בן עמינדב. בימים 

נשיא אחד, מן השני עד השביעי: לכהן  יום קרבן  ב’-ז’ של חנוכה קוראים בכל 

וקורא  חוזר  לשלישי  היום,  אותו  של  הנשיא  סוף  עד   - ללוי  קטרת,  מלאה  עד   -

כל הנשיא של אותו היום. ביום שמיני של חנוכה )זאת חנוכה( קוראים לשלישי 

מ’ביום התשיעי’ עד ”כן עשה את המנורה”. בר”ח טבת ]היום השישי ולעיתים גם 

השביעי של חנוכה[ מוציאים שני ספרי תורה, שלושת העולים הראשונים קוראים 

בפרשת קרבנות ר”ח )להלן עמ’ 673(, והרביעי בספר השני את קרבן הנשיא של 

אותו יום. אחרי הקריאה אומרים חצי קדיש )עמ’ 684(.

קריאת התורה ליום ראשון של חנוכה

ָנ֣יו  ֲהרֹ֙ן ְוֶאל־ּבָ ל־ַאֽ ר ֶאֽ ֤ ּבֵ ר׃ כג ּדַ אֹמֽ ה ּלֵ ֥ ר יהָו֖ה ֶאל־ֹמׁשֶ ֥ כב ַוְיַדּבֵ

ֶרְכָך֥  ם׃ ס כד ְיָבֽ ל ָא֖מֹור ָלֶהֽ ָרֵא֑ ֵנ֣י ִיׂשְ ְר֖כּו ֶאת־ּבְ ה ְתָבֽ ר ּכֹ֥ ֵלאֹמ֔

א  ׃ ס כו ִיּשָׂ֨ ּֽךָ יֻחּנֶ ָנ֛יו ֵאֶל֖יָך ִוֽ ר ְיֹהָו֧ה ׀ ּפָ ָך׃ ס כה ָיֵא֨ ְמֶרֽ ְיֹהָו֖ה ְוִיׁשְ

י ַעל־ ִמ֖ ֥מּו ֶאת־ׁשְ ֽלֹום׃ ס כז ְוׂשָ ם ְלָך֖ ׁשָ ֥ יָך ְוָיׂשֵ ָני֙ו ֵאֶל֔ ה ׀ ּפָ ְיֹהָו֤

ים  ה ְלָהִק֣ ֹות ֹמׁשֶ֜ ּל֨ יֹו֩ם ּכַ י ּבְ ם׃ א ַוְיִה֡ ֲרֵכֽ ֲאִנ֖י ֲאָבֽ ל ַוֽ ָרֵא֑ ֵנ֣י ִיׂשְ ּבְ

יו ְוֶאת־ ָל֔ ל־ּכֵ ׁש ֹאתֹו֙ ְוֶאת־ּכׇ ֤ ח ֹא֜תֹו ַוְיַקּדֵ ְמׁשַ֨ ן ַוּיִ ּכָ֗ ׁשְ ֶאת־ַהּמִ

יבּו֙  ְקִר֨ ב ַוּיַ ם׃  ֹאָתֽ ׁש  ֥ ַוְיַקּדֵ ֵח֖ם  ְמׁשָ ַוּיִ יו  ָל֑ ל־ּכֵ ְוֶאת־ּכׇ ַ֖ח  ְזּבֵ ַהּמִ

ם  ֵה֥ ת  ּטֹ֔ ַהּמַ י  יֵא֣ ְנׂשִ ֵ֚הם  ם  ֲאֹבָת֑ ית  ֣ ּבֵ י  ֖ ָראׁשֵ ל  ָרֵא֔ ִיׂשְ י  יֵא֣ ְנׂשִ

ה  ְיֹהָו֗ ִלְפֵנ֣י  ם  ָנ֜ ֶאת־ׇקְרּבָ יאּו  ִב֨ ג ַוּיָ ים׃  ֻקִדֽ ַעל־ַהּפְ ים  ְמִד֖ ָהֹעֽ

ים  ִא֖ ׂשִ ַהּנְ ֵנ֥י  ַעל־ׁשְ ֲעָגָל֛ה  ר  ָק֔ ּבָ ר  ֣ ָעׂשָ ֵנ֣י  ּוׁשְ ָצ֙ב  ת  ׁש־ֶעְגלֹ֥ ׁשֵ

ְיֹהָו֖ה  ּיֹאֶמר  ן׃ ד ַו֥ ֽ ּכָ ׁשְ ם ִלְפֵנ֥י ַהּמִ יבּו אֹוָת֖ ְקִר֥ ַוּיַ ד  ֹור ְלֶאָח֑ ְוׁש֣

ֶהל  ת ֹא֣ ד ֶאת־ֲעֹבַד֖ ֲעֹב֕ ם ְוָה֕יּו ַלֽ ִאּתָ֔ ר׃ ה ַ֚קח ֵמֽ אֹמֽ ה ּלֵ ֥ ֶאל־ֹמׁשֶ

ח  ֣ ּקַ ָדֽתֹו׃ ו ַוּיִ ֲעֹבֽ י  ִפ֥ ּכְ יׁש  ִא֖ ם  ה אֹוָת֙ם ֶאל־ַהְלִוִיּ֔ ֤ ְוָנַֽתּתָ ד  מֹוֵע֑

ֶאל־ַהְלִוִיּם׃  ם  אֹוָת֖ ן  ֥ ּתֵ ַוּיִ ר  ָק֑ ְוֶאת־ַהּבָ ת  ֲעָגלֹ֖ ֶאת־ָהֽ ה  ֹמׁשֶ֔

ֹון  ְרׁש֑ ֵגֽ ִלְבֵנ֣י  ן  ָנַת֖ ר  ָק֔ ַהּבָ ַעת  ֣ ַאְרּבַ ְוֵא֙ת  ת  ֲעָגלֹ֗ ָהֽ י  ֣ ּתֵ ׁשְ ת ׀  ז ֵא֣

ר  ָק֔ ַהּבָ ֹמַנ֣ת  ׁשְ ְוֵא֙ת  ת  ֲעָגלֹ֗ ָהֽ ע  ֣ ַאְרּבַ ת ׀  ח ְוֵא֣ ם׃  ָדָתֽ ֲעֹבֽ י  ִפ֖ ּכְ

ן׃  ן ַהּכֵֹהֽ ן־ַאֲהרֹ֖ ֽ ר ּבֶ יָתָמ֔ ַי֙ד ִאֽ ם ּבְ ָדָת֔ ִפ֙י ֲעֹב֣ י ּכְ ן ִלְבֵנ֣י ְמָרִר֑ ָנַת֖

אּו׃  ֽ ף ִיּשָׂ ֵת֖ ּכָ ם ּבַ ֶדׁש֙ ֲעֵלֶה֔ ת ַהּקֹ֨ י־ֲעֹבַד֤ ֽ ן ּכִ א ָנָת֑ ט ְוִלְבֵנ֥י ְקָה֖ת לֹ֣

במדבר ו

שם ז
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ֹא֑תֹו  ח  ֣ ׁשַ ִהּמָ ֖יֹום  ּבְ ַח  ְזּבֵ֔ ַהּמִ ת  ֣ ֲחֻנּכַ ֵ֚את  ים  ִא֗ ׂשִ ַהּנְ יבּו  ְקִר֣ י ַוּיַ

אֶמר ְיֹהָו֖ה  ַח׃ יא ַוּיֹ֥ ֽ ְזּבֵ ָנ֖ם ִלְפֵנ֥י ַהּמִ ם ֶאת־ׇקְרּבָ יִא֛ ׂשִ יבּו ַהּנְ ְקִר֧ ַוּיַ

יבּו֙ ֶאת־ ֹום ַיְקִר֨ יא ֶאָח֙ד ַלּי֔ ֤ ֹום ָנׂשִ ד ַלּי֗ יא ֶאָח֜ ה ָנׂשִ֨ ֑ ֶאל־ֹמׁשֶ

ֹום  ּי֥ ּבַ יב  ְקִר֛ ַהּמַ י  יב ַוְיִה֗ ַח׃ לוי ס  ֽ ְזּבֵ ַהּמִ ֖ת  ֲחֻנּכַ ַלֽ ם  ָנ֔ ׇקְרּבָ

ה׃  ְיהּוָדֽ ה  ֥ ְלַמּטֵ ב  יָנָד֖ ֽ ן־ַעּמִ ּבֶ ֹון  ַנְחׁש֥ ֑נֹו  ֶאת־ׇקְרּבָ ֹון  ִראׁש֖ ָהֽ

ק  ָקָלּה֒ ִמְזָר֤ ים ּוֵמָא֮ה ִמׁשְ ֣ לֹׁשִ ת ׁשְ ֶסף ַאַח֗ ֣ ֲעַרת־ּכֶ ֞נֹו ַקֽ יג ְוׇקְרּבָ

ים  ְמֵלִא֗ ם ׀  ֵניֶה֣ ׁשְ ֶדׁש  ַהּקֹ֑ ֶקל  ֣ ׁשֶ ּבְ ֶקל  ֖ ׁשֶ ים  ְבִע֥ ׁשִ ֶסף  ּכֶ֔ ֶאָח֙ד 

ה  ה ָזָה֖ב ְמֵלָא֥ ָר֥ ף ַאַח֛ת ֲעׂשָ ֥ ה׃ יד ּכַ ֶמן ְלִמְנָחֽ ֖ ֶ ה ַבּשׁ לּוָל֥ ֶלת ּבְ ֹס֛

ד  ֶבׂש־ֶאָח֥ ֽ ִיל ֶאָח֛ד ּכֶ ר ַא֧ ָק֗ ן־ּבָ ד ּבֶ ר ֶאָח֞ ֣ ֶרת׃ שלישי טו  ּפַ ְקֹטֽ

יז ּוְלֶזַ֣בח  את׃  ֽ ְלַחּטָ ד  ֶאָח֖ ים  ֥ ִעיר־ִעּזִ טז ׂשְ ה׃  ְלֹעָלֽ ָנ֖תֹו  ן־ׁשְ ּבֶ

ים  ֥ ָבׂשִ ה ּכְ ָ֔ ים ֲחִמּשׁ ֙ה ַעּתּוִד֣ ָ ם ֲחִמּשׁ ַנִי֒ם ֵאיִל֤ ר ׁשְ ָק֣ ָלִמי֮ם ּבָ ְ ַהּשׁ

ב׃ יָנָדֽ ֽ ן־ַעּמִ ֹון ּבֶ ן ַנְחׁש֖ ֥ ה ֶז֛ה ׇקְרּבַ ֑ ָ ָנ֖ה ֲחִמּשׁ ֵנֽי־ׁשָ ּבְ

קריאת התורה ליום שני של חנוכה

ר׃  שָכֽ ִיּשָׂ יא  ֖ ְנׂשִ ר  ן־צּוָע֑ ּבֶ ל  ְנַתְנֵא֣ יב  ִהְקִר֖ י  ִנ֔ ֵ ַהּשׁ ּיֹו֙ם  יח ּבַ

ּוֵמָא֮ה  ים  ֣ לֹׁשִ ׁשְ ת  ַאַח֗ ֶסף  ֣ ֲעַרת־ּכֶ ַקֽ ֜נֹו  ֶאת־ׇקְרּבָ ב  יט ִהְקִר֨

ֶדׁש  ַהּקֹ֑ ֶקל  ֣ ׁשֶ ּבְ ֶקל  ֖ ׁשֶ ים  ְבִע֥ ׁשִ ֶסף  ּכֶ֔ ֶאָח֙ד  ק  ִמְזָר֤ ָקָלּה֒  ִמׁשְ

ף ַאַח֛ת  ֥ ה׃ כ ּכַ ֶמן ְלִמְנָחֽ ֖ ֶ ה ַבּשׁ לּוָל֥ ֶלת ּבְ ים ֹס֛ ם ׀ ְמֵלִא֗ ֵניֶה֣ ׁשְ

ִיל  ר ַא֧ ָק֗ ן־ּבָ ד ּבֶ ר ֶאָח֞ ֣ ֶרת׃ לוי כא ּפַ ה ְקֹטֽ ה ָזָה֖ב ְמֵלָא֥ ָר֥ ֲעׂשָ

ד  ֶאָח֖ ים  ֥ ִעיר־ִעּזִ כב ׂשְ ה׃  ְלֹעָלֽ ָנ֖תֹו  ן־ׁשְ ּבֶ ד  ֶבׂש־ֶאָח֥ ֽ ּכֶ ֶאָח֛ד 

֙ה  ָ ֲחִמּשׁ ם  ֵאיִל֤ ַנִי֒ם  ׁשְ ר  ָק֣ ּבָ ָלִמי֮ם  ְ ַהּשׁ כג ּוְלֶזַ֣בח  את׃  ֽ ְלַחּטָ

ן ְנַתְנֵא֖ל  ֥ ה ֶז֛ה ׇקְרּבַ ֑ ָ ָנ֖ה ֲחִמּשׁ ֵנֽי־ׁשָ ים ּבְ ֥ ָבׂשִ ה ּכְ ָ֔ ים ֲחִמּשׁ ִד֣ ַעּתֻ

ר׃  ן־צּוָעֽ ּבֶ

קריאת התורה ליום שלישי של חנוכה

ן׃  ן־ֵחלֹֽ ּבֶ ב  ֱאִליָא֖ ן  ְזבּוֻל֑ ִלְבֵנ֣י  יא  ֖ ָנׂשִ י  ִליׁשִ֔ ְ ַהּשׁ ּיֹו֙ם  כד ּבַ

ק  ָקָלּה֒ ִמְזָר֤ ים ּוֵמָא֮ה ִמׁשְ ֣ לֹׁשִ ת ׁשְ ֶסף ַאַח֗ ֣ ֲעַרת־ּכֶ ֞נֹו ַקֽ כה ׇקְרּבָ
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ים  ְמֵלִא֗ ם ׀  ֵניֶה֣ ׁשְ ֶדׁש  ַהּקֹ֑ ֶקל  ֣ ׁשֶ ּבְ ֶקל  ֖ ׁשֶ ים  ְבִע֥ ׁשִ ֶסף  ּכֶ֔ ֶאָח֙ד 

ה  ה ָזָה֖ב ְמֵלָא֥ ָר֥ ף ַאַח֛ת ֲעׂשָ ֥ ה׃ כו ּכַ ֶמן ְלִמְנָחֽ ֖ ֶ ה ַבּשׁ לּוָל֥ ֶלת ּבְ ֹס֛

ד  ֶבׂש־ֶאָח֥ ֽ ּכֶ ֶאָח֛ד  ִיל  ַא֧ ר  ָק֗ ן־ּבָ ּבֶ ד  ֶאָח֞ ר  ֣ ֶרת׃ לוי כז ּפַ ְקֹטֽ

את׃ כט ּוְלֶזַ֣בח  ֽ ד ְלַחּטָ ים ֶאָח֖ ֥ ִעיר־ִעּזִ ה׃ כח ׂשְ ָנ֖תֹו ְלֹעָלֽ ן־ׁשְ ּבֶ

ים  ֥ ָבׂשִ ה ּכְ ָ֔ ים ֲחִמּשׁ ִד֣ ֙ה ַעּתֻ ָ ם ֲחִמּשׁ ַנִי֒ם ֵאיִל֤ ר ׁשְ ָק֣ ָלִמי֮ם ּבָ ְ ַהּשׁ

ן׃ ן־ֵחלֹֽ ב ּבֶ ן ֱאִליָא֖ ֥ ה ֶז֛ה ׇקְרּבַ ֑ ָ ָנ֖ה ֲחִמּשׁ ֵני־ׁשָ ּבְ

קריאת התורה ליום רביעי של חנוכה

ֵדיֽאּור׃  ן־ׁשְ ּבֶ ֱאִלי֖צּור  ן  ְראּוֵב֑ ִלְבֵנ֣י  יא  ֖ ָנׂשִ י  ְרִביִע֔ ָהֽ ּיֹו֙ם  ל ּבַ

ק  ָקָלּה֒ ִמְזָר֤ ים ּוֵמָא֮ה ִמׁשְ ֣ לֹׁשִ ת ׁשְ ֶסף ַאַח֗ ֣ ֲעַרת־ּכֶ ֞נֹו ַקֽ לא ׇקְרּבָ

ים  ְמֵלִא֗ ם ׀  ֵניֶה֣ ׁשְ ֶדׁש  ַהּקֹ֑ ֶקל  ֣ ׁשֶ ּבְ ֶקל  ֖ ׁשֶ ים  ְבִע֥ ׁשִ ֶסף  ּכֶ֔ ֶאָח֙ד 

ה  ה ָזָה֖ב ְמֵלָא֥ ָר֥ ף ַאַח֛ת ֲעׂשָ ֥ ה׃ לב ּכַ ֶמן ְלִמְנָחֽ ֖ ֶ ה ַבּשׁ לּוָל֥ ֶלת ּבְ ֹס֛

ד  ֶבׂש־ֶאָח֥ ֽ ּכֶ ֶאָח֛ד  ִיל  ַא֧ ר  ָק֗ ן־ּבָ ּבֶ ד  ֶאָח֞ ר  ֣ ֶרת׃ לוי לג ּפַ ְקֹטֽ

את׃ לה ּוְלֶזַ֣בח  ֽ ְלַחּטָ ד  ֶאָח֖ ים  ֥ ִעיר־ִעּזִ ה׃ לד ׂשְ ְלֹעָלֽ ָנ֖תֹו  ן־ׁשְ ּבֶ

ים  ֥ ָבׂשִ ה ּכְ ָ֔ ים ֲחִמּשׁ ִד֣ ֙ה ַעּתֻ ָ ם ֲחִמּשׁ ַנִי֒ם ֵאיִל֤ ר ׁשְ ָק֣ ָלִמי֮ם ּבָ ְ ַהּשׁ

ֵדיֽאּור׃ ן־ׁשְ ן ֱאִלי֖צּור ּבֶ ֥ ה ֶז֛ה ׇקְרּבַ ֑ ָ ָנ֖ה ֲחִמּשׁ ֵנֽי־ׁשָ ּבְ

קריאת התורה ליום חמישי של חנוכה

ן־ ּבֶ ִמיֵא֖ל  ֻלֽ ׁשְ ְמ֑עֹון  ׁשִ ִלְבֵנ֣י  יא  ֖ ָנׂשִ י  ֲחִמיׁשִ֔ ַהֽ ּיֹו֙ם  לו ּבַ

ּוֵמָא֮ה  ים  ֣ לֹׁשִ ׁשְ ת  ַאַח֗ ֶסף  ֣ ֲעַרת־ּכֶ ַקֽ ֞נֹו  י׃ לז ׇקְרּבָ ֽ ּדָ יׁשַ צּוִרֽ

ֶדׁש  ַהּקֹ֑ ֶקל  ֣ ׁשֶ ּבְ ֶקל  ֖ ׁשֶ ים  ְבִע֥ ׁשִ ֶסף  ּכֶ֔ ֶאָח֙ד  ק  ִמְזָר֤ ָקָלּה֒  ִמׁשְ

ף ַאַח֛ת  ֥ ה׃ לח ּכַ ֶמן ְלִמְנָחֽ ֖ ֶ ה ַבּשׁ לּוָל֥ ֶלת ּבְ ים ֹס֛ ם ׀ ְמֵלִא֗ ֵניֶה֣ ׁשְ

ר  ָק֗ ן־ּבָ ּבֶ ד  ֶאָח֞ ר  ֣ ֶרת׃ לוי לט ּפַ ְקֹטֽ ה  ְמֵלָא֥ ָזָה֖ב  ה  ָר֥ ֲעׂשָ

ים  ֥ ִעיר־ִעּזִ מ ׂשְ ה׃  ְלֹעָלֽ ָנ֖תֹו  ן־ׁשְ ּבֶ ד  ֶבׂש־ֶאָח֥ ֽ ּכֶ ֶאָח֛ד  ִיל  ַא֧

ם  ֵאיִל֤ ַנִי֒ם  ׁשְ ר  ָק֣ ּבָ ָלִמי֮ם  ְ ַהּשׁ מא ּוְלֶזַ֣בח  את׃  ֽ ְלַחּטָ ד  ֶאָח֖

ן  ֥ ה ֶז֛ה ׇקְרּבַ ֑ ָ ָנ֖ה ֲחִמּשׁ ֵנֽי־ׁשָ ים ּבְ ֥ ָבׂשִ ה ּכְ ָ֔ ים ֲחִמּשׁ ִד֣ ֙ה ַעּתֻ ָ ֲחִמּשׁ

י׃  ֽ ּדָ יׁשַ ן־צּוִרֽ ִמיֵא֖ל ּבֶ ֻלֽ ׁשְ
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קריאת התורה ליום שישי של חנוכה

֞נֹו  ל׃ מג ׇקְרּבָ עּוֵאֽ ן־ּדְ ף ּבֶ יא ִלְבֵנ֣י ָג֑ד ֶאְלָיָס֖ ֖ י ָנׂשִ ִ֔ ּשׁ ִ ּיֹו֙ם ַהּשׁ מב ּבַ

ֶאָח֙ד  ק  ִמְזָר֤ ָקָלּה֒  ִמׁשְ ּוֵמָא֮ה  ים  ֣ לֹׁשִ ׁשְ ת  ַאַח֗ ֶסף  ֣ ֲעַרת־ּכֶ ַקֽ

ֶלת  ֹס֛ ים  ְמֵלִא֗ ם ׀  ֵניֶה֣ ׁשְ ֶדׁש  ַהּקֹ֑ ֶקל  ֣ ׁשֶ ּבְ ֶקל  ֖ ׁשֶ ים  ְבִע֥ ׁשִ ֶסף  ּכֶ֔

ה  ְמֵלָא֥ ָזָה֖ב  ה  ָר֥ ֲעׂשָ ַאַח֛ת  ף  ֥ ה׃ מד ּכַ ְלִמְנָחֽ ֶמן  ֖ ֶ ַבּשׁ ה  לּוָל֥ ּבְ

ד  ֶבׂש־ֶאָח֥ ֽ ּכֶ ֶאָח֛ד  ִיל  ַא֧ ר  ָק֗ ן־ּבָ ּבֶ ד  ֶאָח֞ ר  ֣ ֶרת׃ לוי מה ּפַ ְקֹטֽ

מז ּוְלֶזַ֣בח  את׃  ֽ ְלַחּטָ ד  ֶאָח֖ ים  ֥ ִעיר־ִעּזִ ה׃ מו ׂשְ ְלֹעָלֽ ָנ֖תֹו  ן־ׁשְ ּבֶ

ים  ֥ ָבׂשִ ה ּכְ ָ֔ ים ֲחִמּשׁ ִד֣ ֙ה ַעּתֻ ָ ם ֲחִמּשׁ ַנִי֒ם ֵאיִל֤ ר ׁשְ ָק֣ ָלִמי֮ם ּבָ ְ ַהּשׁ

ל׃  עּוֵאֽ ן־ּדְ ף ּבֶ ן ֶאְלָיָס֖ ֥ ה ֶז֛ה ׇקְרּבַ ֑ ָ ָנ֖ה ֲחִמּשׁ ֵנֽי־ׁשָ ּבְ

קריאת התורה ליום שביעי של חנוכה

ן־ ּבֶ ע  ָמ֖ יׁשָ ֱאִלֽ ִים  ֶאְפָר֑ ִלְבֵנ֣י  יא  ֖ ָנׂשִ י  ִביִע֔ ְ ַהּשׁ ּיֹו֙ם  מח ּבַ

ּוֵמָא֮ה  ים  ֣ לֹׁשִ ׁשְ ת  ַאַח֗ ֶסף  ֣ ֲעַרת־ּכֶ ַקֽ ֞נֹו  יֽהּוד׃ מט ׇקְרּבָ ַעּמִ

ֶדׁש  ַהּקֹ֑ ֶקל  ֣ ׁשֶ ּבְ ֶקל  ֖ ׁשֶ ים  ְבִע֥ ׁשִ ֶסף  ּכֶ֔ ֶאָח֙ד  ק  ִמְזָר֤ ָקָלּה֒  ִמׁשְ

ף ַאַח֛ת  ֥ ה׃ נ ּכַ ֶמן ְלִמְנָחֽ ֖ ֶ ה ַבּשׁ לּוָל֥ ֶלת ּבְ ים ֹס֛ ם ׀ ְמֵלִא֗ ֵניֶה֣ ׁשְ

ר  ָק֗ ן־ּבָ ּבֶ ד  ֶאָח֞ ר  ֣ ֶרת׃ לוי נא ּפַ ְקֹטֽ ה  ְמֵלָא֥ ָזָה֖ב  ה  ָר֥ ֲעׂשָ

ים  ֥ ִעיר־ִעּזִ נב ׂשְ ה׃  ְלֹעָלֽ ָנ֖תֹו  ן־ׁשְ ּבֶ ד  ֶבׂש־ֶאָח֥ ֽ ּכֶ ֶאָח֛ד  ִיל  ַא֧

ם  ֵאיִל֤ ַנִי֒ם  ׁשְ ר  ָק֣ ּבָ ָלִמי֮ם  ְ ַהּשׁ נג ּוְלֶזַ֣בח  את׃  ֽ ְלַחּטָ ד  ֶאָח֖

ן  ֥ ה ֶז֛ה ׇקְרּבַ ֑ ָ ָנ֖ה ֲחִמּשׁ ֵנֽי־ׁשָ ים ּבְ ֥ ָבׂשִ ה ּכְ ָ֔ ים ֲחִמּשׁ ִד֣ ֙ה ַעּתֻ ָ ֲחִמּשׁ

יֽהּוד׃  ן־ַעּמִ ע ּבֶ ָמ֖ יׁשָ ֱאִלֽ

קריאת התורה ליום שמיני של חנוכה

ָדה־ ן־ּפְ ּבֶ ְמִליֵא֖ל  ּגַ ה  ֑ ֶ ְמַנּשׁ ִלְבֵנ֣י  יא  ֖ ָנׂשִ י  ִמיִנ֔ ְ ַהּשׁ ּיֹו֙ם  נד ּבַ פ 

ָקָלּה֒  ִמׁשְ ּוֵמָא֮ה  ים  ֣ לֹׁשִ ׁשְ ת  ַאַח֗ ֶסף  ֣ ֲעַרת־ּכֶ ַקֽ ֞נֹו  נה ׇקְרּבָ ֽצּור׃ 

ם ׀  ֵניֶה֣ ׁשְ ֶדׁש  ַהּקֹ֑ ֶקל  ֣ ׁשֶ ּבְ ֶקל  ֖ ׁשֶ ים  ְבִע֥ ׁשִ ֶסף  ּכֶ֔ ֶאָח֙ד  ק  ִמְזָר֤

ה  ָר֥ ֲעׂשָ ַאַח֛ת  ף  ֥ נו ּכַ ה׃  ְלִמְנָחֽ ֶמן  ֖ ֶ ַבּשׁ ה  לּוָל֥ ּבְ ֶלת  ֹס֛ ים  ְמֵלִא֗

ֶאָח֛ד  ִיל  ַא֧ ר  ָק֗ ן־ּבָ ּבֶ ד  ֶאָח֞ ר  ֣ ֶרת׃ לוי נז ּפַ ְקֹטֽ ה  ְמֵלָא֥ ָזָה֖ב 



ת ו פרשי

735

כה ו לחנ

את׃  ֽ ד ְלַחּטָ ים ֶאָח֖ ֥ ִעיר־ִעּזִ ה׃ נח ׂשְ ָנ֖תֹו ְלֹעָלֽ ן־ׁשְ ד ּבֶ ֶבׂש־ֶאָח֥ ֽ ּכֶ

ים  ִד֣ ַעּתֻ ֙ה  ָ ֲחִמּשׁ ם  ֵאיִל֤ ַנִי֒ם  ׁשְ ר  ָק֣ ּבָ ָלִמי֮ם  ְ ַהּשׁ נט ּוְלֶזַ֣בח 

ן־ ּבֶ ְמִליֵא֖ל  ּגַ ן  ֥ ׇקְרּבַ ֶז֛ה  ה  ֑ ָ ֲחִמּשׁ ָנ֖ה  ֵני־ׁשָ ּבְ ים  ֥ ָבׂשִ ּכְ ה  ָ֔ ֲחִמּשׁ

ן  ִבְנָיִמ֑ ִלְבֵנ֣י  יא  ֖ ָנׂשִ י  יִע֔ ׁשִ ַהּתְ ּיֹו֙ם  ס ּבַ ָדהֽצּור׃ ישראל פ  ּפְ

ים  ֣ לֹׁשִ ׁשְ ת  ַאַח֗ ֶסף  ֣ ֲעַרת־ּכֶ ַקֽ ֞נֹו  סא ׇקְרּבָ י׃  ְדֹעִנֽ ן־ּגִ ּבֶ ן  ֲאִביָד֖

ֶקל  ֣ ׁשֶ ּבְ ֶקל  ֖ ׁשֶ ים  ְבִע֥ ׁשִ ֶסף  ּכֶ֔ ֶאָח֙ד  ק  ִמְזָר֤ ָקָלּה֒  ִמׁשְ ּוֵמָא֮ה 

ף  ֥ ה׃ סב ּכַ ֶמן ְלִמְנָחֽ ֖ ֶ ה ַבּשׁ לּוָל֥ ֶלת ּבְ ים ֹס֛ ם ׀ ְמֵלִא֗ ֵניֶה֣ ֶדׁש ׁשְ ַהּקֹ֑

ִיל  ר ַא֧ ָק֗ ן־ּבָ ד ּבֶ ר ֶאָח֞ ֣ ֶרת׃ סג ּפַ ה ְקֹטֽ ה ָזָה֖ב ְמֵלָא֥ ָר֥ ַאַח֛ת ֲעׂשָ

ד  ֶאָח֖ ים  ֥ ִעיר־ִעּזִ סד ׂשְ ה׃  ְלֹעָלֽ ָנ֖תֹו  ן־ׁשְ ּבֶ ד  ֶבׂש־ֶאָח֥ ֽ ּכֶ ֶאָח֛ד 

֙ה  ָ ֲחִמּשׁ ם  ֵאיִל֤ ַנִי֒ם  ׁשְ ר  ָק֣ ּבָ ָלִמי֮ם  ְ ַהּשׁ סה ּוְלֶזַ֣בח  את׃  ֽ ְלַחּטָ

ן  ן ֲאִביָד֖ ֥ ה ֶז֛ה ׇקְרּבַ ֑ ָ ָנ֖ה ֲחִמּשׁ ֵני־ׁשָ ים ּבְ ֥ ָבׂשִ ה ּכְ ָ֔ ים ֲחִמּשׁ ִד֣ ַעּתֻ

ֶזר  ֲאִחיֶע֖ ן  ָד֑ ִלְבֵנ֣י  יא  ֖ ָנׂשִ י  יִר֔ ֲעׂשִ ָהֽ ּיֹו֙ם  סו ּבַ פ  י׃  ְדֹעִנֽ ן־ּגִ ּבֶ

ּוֵמָא֮ה  ים  ֣ לֹׁשִ ׁשְ ת  ַאַח֗ ֶסף  ֣ ֲעַרת־ּכֶ ַקֽ ֞נֹו  סז ׇקְרּבָ י׃  ֽ ּדָ יׁשַ ֽ ן־ַעּמִ ּבֶ

ֶדׁש  ַהּקֹ֑ ֶקל  ֣ ׁשֶ ּבְ ֶקל  ֖ ׁשֶ ים  ְבִע֥ ׁשִ ֶסף  ּכֶ֔ ֶאָח֙ד  ק  ִמְזָר֤ ָקָלּה֒  ִמׁשְ

ף ַאַח֛ת  ֥ ה׃ סח ּכַ ֶמן ְלִמְנָחֽ ֖ ֶ ה ַבּשׁ לּוָל֥ ֶלת ּבְ ים ֹס֛ ם ׀ ְמֵלִא֗ ֵניֶה֣ ׁשְ

ִיל ֶאָח֛ד  ר ַא֧ ָק֗ ן־ּבָ ד ּבֶ ר ֶאָח֞ ֣ ֶרת׃ סט ּפַ ה ְקֹטֽ ה ָזָה֖ב ְמֵלָא֥ ָר֥ ֲעׂשָ

את׃  ֽ ד ְלַחּטָ ים ֶאָח֖ ֥ ִעיר־ִעּזִ ה׃ ע ׂשְ ָנ֖תֹו ְלֹעָלֽ ן־ׁשְ ד ּבֶ ֶבׂש־ֶאָח֥ ֽ ּכֶ

ים  ִד֣ ַעּתֻ ֙ה  ָ ֲחִמּשׁ ם  ֵאיִל֤ ַנִי֒ם  ׁשְ ר  ָק֣ ּבָ ָלִמי֮ם  ְ ַהּשׁ עא ּוְלֶזַ֣בח 

ן־ ּבֶ ֶזר  ֲאִחיֶע֖ ן  ֥ ׇקְרּבַ ֶז֛ה  ה  ֑ ָ ֲחִמּשׁ ָנ֖ה  ֵנֽי־ׁשָ ּבְ ים  ֥ ָבׂשִ ּכְ ה  ָ֔ ֲחִמּשׁ

ר  ֑ ָאׁשֵ ִלְבֵנ֣י  יא  ֖ ָנׂשִ ֔יֹום  ר  ֣ ָעׂשָ י  ֣ ּתֵ ַעׁשְ יֹו֙ם  עב ּבְ פ  י׃  ֽ ּדָ יׁשַ ֽ ַעּמִ

ים  ֣ לֹׁשִ ׁשְ ת  ַאַח֗ ֶסף  ֣ ֲעַרת־ּכֶ ַקֽ ֞נֹו  עג ׇקְרּבָ ן׃  ן־ׇעְכָרֽ ּבֶ ְגִעיֵא֖ל  ּפַ

ֶקל  ֣ ׁשֶ ּבְ ֶקל  ֖ ׁשֶ ים  ְבִע֥ ׁשִ ֶסף  ּכֶ֔ ֶאָח֙ד  ק  ִמְזָר֤ ָקָלּה֒  ִמׁשְ ּוֵמָא֮ה 

ה׃  ְלִמְנָחֽ ֶמן  ֖ ֶ ַבּשׁ ה  לּוָל֥ ּבְ ֶלת  ֹס֛ ים  ְמֵלִא֗ ם ׀  ֵניֶה֣ ׁשְ ֶדׁש  ַהּקֹ֑

ר  ָק֗ ן־ּבָ ד ּבֶ ר ֶאָח֞ ֣ ֶרת׃ עה ּפַ ה ְקֹטֽ ה ָזָה֖ב ְמֵלָא֥ ָר֥ ף ַאַח֛ת ֲעׂשָ ֥ עד ּכַ

ד  ים ֶאָח֖ ֥ ִעיר־ִעּזִ ה׃ עו ׂשְ ָנ֖תֹו ְלֹעָלֽ ן־ׁשְ ד ּבֶ ֶבׂש־ֶאָח֥ ֽ ִיל ֶאָח֛ד ּכֶ ַא֧

֙ה  ָ ֲחִמּשׁ ם  ֵאיִל֤ ַנִי֒ם  ׁשְ ר  ָק֣ ּבָ ָלִמי֮ם  ְ ַהּשׁ עז ּוְלֶזַ֣בח  את׃  ֽ ְלַחּטָ

ְגִעיֵא֖ל  ן ּפַ ֥ ה ֶז֛ה ׇקְרּבַ ֑ ָ ָנ֖ה ֲחִמּשׁ ֵנֽי־ׁשָ ים ּבְ ֥ ָבׂשִ ה ּכְ ָ֔ ים ֲחִמּשׁ ִד֣ ַעּתֻ

י  ִל֑ ַנְפּתָ ִלְבֵנ֣י  יא  ֖ ָנׂשִ ֔יֹום  ר  ֣ ָעׂשָ ֵנ֣ים  ׁשְ יֹו֙ם  עח ּבְ פ  ן׃  ן־ׇעְכָרֽ ּבֶ
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כה ו לחנ

ים  ֣ לֹׁשִ ׁשְ ת  ַאַח֗ ֶסף  ֣ ֲעַרת־ּכֶ ַקֽ ֞נֹו  עט ׇקְרּבָ ן־ֵעיָנֽן׃  ּבֶ ע  ֲאִחיַר֖

ֶקל  ֣ ׁשֶ ּבְ ֶקל  ֖ ׁשֶ ים  ְבִע֥ ׁשִ ֶסף  ּכֶ֔ ֶאָח֙ד  ק  ִמְזָר֤ ָקָלּה֒  ִמׁשְ ּוֵמָא֮ה 

ף  ֥ ה׃ פ ּכַ ֶמן ְלִמְנָחֽ ֖ ֶ ה ַבּשׁ לּוָל֥ ֶלת ּבְ ים ֹס֛ ם ׀ ְמֵלִא֗ ֵניֶה֣ ֶדׁש ׁשְ ַהּקֹ֑

ִיל  ר ַא֧ ָק֗ ן־ּבָ ד ּבֶ ר ֶאָח֞ ֣ ֶרת׃ פא ּפַ ה ְקֹטֽ ה ָזָה֖ב ְמֵלָא֥ ָר֥ ַאַח֛ת ֲעׂשָ

ד  ֶאָח֖ ים  ֥ ִעיר־ִעּזִ פב ׂשְ ה׃  ְלֹעָלֽ ָנ֖תֹו  ן־ׁשְ ּבֶ ד  ֶבׂש־ֶאָח֥ ֽ ּכֶ ֶאָח֛ד 

֙ה  ָ ֲחִמּשׁ ם  ֵאיִל֤ ַנִי֒ם  ׁשְ ר  ָק֣ ּבָ ָלִמי֮ם  ְ ַהּשׁ פג ּוְלֶזַ֣בח  את׃  ֽ ְלַחּטָ

ע  ן ֲאִחיַר֖ ֥ ה ֶז֛ה ׇקְרּבַ ֑ ָ ָנ֖ה ֲחִמּשׁ ֵנֽי־ׁשָ ים ּבְ ֥ ָבׂשִ ה ּכְ ָ֔ ים ֲחִמּשׁ ִד֣ ַעּתֻ

ח ֹא֔תֹו ֵמֵא֖ת  ֣ ׁשַ יֹו֙ם ִהּמָ ַח ּבְ ְזּבֵ֗ ת ַהּמִ ֣ את ׀ ֲחֻנּכַ ן־ֵעיָנֽן׃ פ פד ֹז֣ ּבֶ

ֶס֙ף  ְזְרֵקי־ֶכ֨ ִמֽ ה  ֵר֗ ֶעׂשְ ים  ֣ ּתֵ ׁשְ ֶסף  ּכֶ֜ ת  ֲערֹ֨ ַקֽ ל  ָרֵא֑ ִיׂשְ י  יֵא֣ ְנׂשִ

ה  ּוֵמָא֗ ים  ֣ לֹׁשִ פה ׁשְ ה׃  ֵרֽ ֶעׂשְ ים  ֥ ּתֵ ׁשְ ָזָה֖ב  ֹות  ּפ֥ ּכַ ר  ָעׂשָ֔ ֵנ֣ים  ׁשְ

ֶסף  ֣ ּכֶ ּ֚כֹל  ד  ָהֶאָח֑ ק  ְזָר֣ ַהּמִ ים  ְבִע֖ ְוׁשִ ֶסף  ּכֶ֔ ַאַח֙ת  ָהֽ ה  ָעָר֤ ַהּקְ

ב  ֹות ָזָה֤ ּפ֨ ֶדׁש׃ פו ּכַ ֶקל ַהּקֹֽ ֥ ׁשֶ ע־ֵמ֖אֹות ּבְ ִים ְוַאְרּבַ ֥ ים ַאְלּפַ ִל֔ ַהּכֵ

ֶקל  ֣ ׁשֶ ּבְ ף  ֖ ַהּכַ ה  ָר֛ ֲעׂשָ ה  ָר֧ ֲעׂשָ ֶרת  ְקֹט֔ ת  ְמֵלֹא֣ ֵר֙ה  ים־ֶעׂשְ ּתֵ ׁשְ

ה  ֹעָל֜ ר ָלֽ ָק֨ ל־ַהּבָ ה׃ פז ּכׇ ים ּוֵמָאֽ ִר֥ ֹות ֶעׂשְ ּפ֖ ב ַהּכַ ל־ְזַה֥ ֶדׁש ּכׇ ַהּקֹ֑

ָנ֛ה  ֵנֽי־ׁשָ ּבְ ים  ֧ ָבׂשִ ּכְ ֙ר  ֵנים־ָעׂשָ ׁשְ ם  ֵאיִל֤ ים  ִר֗ ּפָ ר  ֣ ָעׂשָ ֵנ֧ים  ׁשְ

את׃  ֽ ְלַחּטָ ר  ֖ ָעׂשָ ֵנ֥ים  ׁשְ ֛ים  ִעּזִ י  ִעיֵר֥ ּוׂשְ ם  ּוִמְנָחָת֑ ר  ֖ ָעׂשָ ֵנ֥ים  ׁשְ

ם  ִרי֒ם ֵאיִל֤ ָע֮ה ּפָ ים ְוַאְרּבָ ִר֣ ים ֶעׂשְ ָלִמ֗ ְ ר ׀ ֶזַ֣בח ַהּשׁ ַק֣ ל ּבְ פח ְוֹכ֞

ת  ֣ ים֚ ֹזאת ֲחֻנּכַ ֑ ִ ּשׁ ָנ֖ה ׁשִ ֵנֽי־ׁשָ ים ּבְ ֥ ָבׂשִ ים ּכְ ִ֔ ּשׁ ים ׁשִ ִד֣ י֙ם ַעּתֻ ִ ּשׁ ׁשִ

ֶהל מֹוֵע֮ד  ה ֶאל־ֹא֣ א ֹמׁשֶ֜ ח ֹאֽתֹו׃ פט ּוְבֹב֨ ֥ ׁשַ י ִהּמָ ֲחֵר֖ ַח ַאֽ ְזּבֵ֔ ַהּמִ

ֶר֙ת  ּפֹ֨ ַהּכַ ל  ֵמַע֤ יו  ֵאָל֗ ר  ֣ ּבֵ ִמּדַ ֹול  ֶאת־ַהּק֜ ע  ַמ֨ ׁשְ ַוּיִ ִאּתֹו֒  ר  ֣ ְלַדּבֵ

פ  יו׃  ֵאָלֽ ֖ר  ַוְיַדּבֵ ים  ֻרִב֑ ַהּכְ ֵנ֣י  ׁשְ ֖ין  ִמּבֵ ת  ָהֵעֻד֔ ן  ַעל־ֲארֹ֣ ֙ר  ֲאׁשֶ

 ֖ ַמְרּתָ ְוָאֽ ן  ֲהרֹ֔ ל־ַאֽ ֶאֽ ֙ר  ּבֵ ב ּדַ ר׃  אֹמֽ ּלֵ ה  ֥ ְיֹהָו֖ה ֶאל־ֹמׁשֶ ר  ֥ א ַוְיַדּבֵ

ירּו  ָיִא֖ ה  נֹוָר֔ ַהּמְ ֵנ֣י  ּפְ ֶאל־מּול֙  ת  רֹ֔ ֶאת־ַהּנֵ ְתָך֙  ֲעלֹֽ ַהֽ ּבְ יו  ֵאָל֑

ה  נֹוָר֔ ַהּמְ ֵנ֣י  ּפְ ֶאל־מּול֙  ן  ֲהרֹ֔ ַאֽ ֙ן  ּכֵ ַ֤עׂש  ג ַוּיַ ֽרֹות׃  ַהּנֵ ת  ְבַע֥ ׁשִ

ה  ֤ ַמֲעׂשֵ ה  ד ְוֶז֨ ה׃  ֽ ֶאת־ֹמׁשֶ ְיֹהָו֖ה  ה  ֥ ִצּוָ ֛ר  ֲאׁשֶ ֽ ּכַ יָה  ֵנֽרֶֹת֑ ֱעָל֖ה  ֶהֽ

וא  ִה֑ ה  ֣ ִמְקׁשָ ּה  ְרָח֖ ַעד־ּפִ ּה  ַעד־ְיֵרָכ֥ ב  ָזָה֔ ה  ֣ ִמְקׁשָ ֹנָר֙ה  ַהּמְ

ה׃ ֹנָרֽ ה ֶאת־ַהּמְ ֖ ן ָעׂשָ ֥ ה ּכֵ ה ְיֹהָו֙ה ֶאת־ֹמׁשֶ֔ ר ֶהְרָא֤ ה ֲאׁשֶ֨ ְרֶא֗ ּמַ ּכַ
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ם י ר ו לפ

ם י ר ו פ ל ה  ר ו ת ה ת  א י ר ק ר  ד ס

בפורים קוראים שלושה אנשים בסוף פרשת בשלח

אֶמר  ם׃ ט ַוּיֹ֨ ְרִפיִדֽ ּבִ ָרֵא֖ל  ִעם־ִיׂשְ ֶחם  ֥ ּלָ ַוּיִ ֲעָמֵל֑ק  א  ֹב֖ ח ַוּיָ

ֲעָמֵל֑ק  ֽ ּבַ ם  ֵח֣ ִהּלָ ְוֵצ֖א  ים  ֲאָנׁשִ֔ נּו  ַחר־ָל֣ ּבְ ַע֙  ֶאל־ְיהֹוׁשֻ֨ ה  ֤ ֹמׁשֶ

י׃  ָיִדֽ ּבְ ים  ֱאלִֹה֖ ָהֽ ה  ֥ ּוַמּטֵ ה  ְבָע֔ ַהּגִ אׁש  ַעל־רֹ֣ ֙ב  ִנּצָ י  ֹנִכ֤ ָאֽ ר  ָמָח֗

ֲעָמֵל֑ק  ֽ ּבַ ֵח֖ם  ְלִהּלָ ה  ֹמׁשֶ֔ ַמר־לֹו֙  ָאֽ ר  ֤ ֲאׁשֶ ֽ ּכַ ַע  ְיהֹוׁשֻ֗ ַ֣עׂש  י ַוּיַ

ה  ה׃ לוי יא ְוָהָי֗ ְבָעֽ ַהּגִ אׁש  רֹ֥ ָע֖לּו  ְו֔חּור  ן  ַאֲהרֹ֣ ֙ה  ּוֹמׁשֶ

ר  ר ָיִנ֛יַח ָי֖דֹו ְוָגַב֥ ֥ ֲאׁשֶ ל ְוַכֽ ָרֵא֑ ר ִיׂשְ ֛ה ָי֖דֹו ְוָגַב֣ ים ֹמׁשֶ ר ָיִר֥ ֲאׁשֶ֨ ֽ ּכַ

יו  ֖ ַתְחּתָ ימּו  ֥ ׂשִ ַוּיָ ְקחּו־ֶאֶ֛בן  ַוּיִ ים  ֵבִד֔ ּכְ ֙ה  ֹמׁשֶ י  יב ִויֵד֤ ק׃  ֲעָמֵלֽ

֣ה  ּוִמּזֶ ֶאָח֙ד  ֤ה  ִמּזֶ יו  ְבָיָד֗ ְמ֣כּו  ֽ ּתָ ְו֜חּור  ן  ֲהרֹ֨ ְוַאֽ יָה  ָעֶל֑ ב  ׁ֣שֶ ַוּיֵ

ַע  ֛ ׁש ְיהֹוׁשֻ ֲחלֹ֧ ֽ ֶמׁש׃ יג ַוּיַ ֽ ָ א ַהּשׁ יו ֱאמּוָנ֖ה ַעד־ּבֹ֥ ָיָד֛ י  ַוְיִה֥ ד  ֶאָח֔

ה  אֶמר ְיֹהָו֜ ֶרב׃ פ שלישי יד ַוּיֹ֨ ֹו ְלִפי־ָחֽ ק ְוֶאת־ַעּמ֖ ֶאת־ֲעָמֵל֥

י־ ֽ ַע ּכִ ֑ ׇאְזֵנ֣י ְיהֹוׁשֻ ים ּבְ ֖ ֶפר ְוׂשִ ּסֵ֔ רֹו֙ן ּבַ את ִזּכָ ב ֹז֤ ֹת֨ ה ּכְ ֶאל־ֹמׁשֶ֗

֖ה  ֶבן ֹמׁשֶ ֥ ִים׃ טו ַוּיִ ָמֽ ָ ַחת ַהּשׁ ֖ ק ִמּתַ ה ֶאְמֶח֙ה ֶאת־ֵזֶ֣כר ֲעָמֵל֔ ָמֹח֤

ּה  ס ָי֔ ֣ י־ָי֙ד ַעל־ּכֵ אֶמר ּכִ י׃ טז ַוּיֹ֗ ֽ ה ׀ ִנּסִ ֖מֹו ְיֹהָו֥ א ׁשְ ְקָר֥ ַח ַוּיִ ֑ ִמְזּבֵ

ר׃ פ ר ּדֹֽ ֲעָמֵל֑ק ִמּדֹ֖ ֽ יהָו֖ה ּבַ ה ַלֽ ִמְלָחָמ֥

סדר קריאת התורה לתשעה באב שחרית

בתשעה באב שחרית קוראים שלושה אנשים בפרשת ואתחנן מ’כי תוליד’, 

והשלישי מפטיר בנביא.

ם  ַחּתֶ֗ ְוִהׁשְ ֶרץ  ָא֑ ּבָ ם  ֖ ְנּתֶ ְוֽנֹוׁשַ ים  ָבִנ֔ ּוְבֵנ֣י  ִני֙ם  ּבָ יד  י־תֹוִל֤ ֽ כה ּכִ

ֵעיֵנ֥י ְיֹהָוה־ֱאלֶֹה֖יָך  ע ּבְ ם ָהַר֛ יֶת֥ ֲעׂשִ ל ַוֽ ֣מּוַנת ּכֹ֔ ֶסל֙ ּתְ יֶתם ּפֶ֨ ֤ ֲעׂשִ ַוֽ

ֶרץ  ִים ְוֶאת־ָהָא֗ ַמ֣ ָ ֹום ֶאת־ַהּשׁ ם ַהּי֜ ִעיֹדִת֩י ָבֶכ֨ ְלַהְכִעיֽסֹו׃ כו ַהֽ

ים ֶאת־ ְבִר֧ ם ֹעֽ ר ַאּתֶ֜ ֶרץ ֲאׁשֶ֨ ל ָהָא֔ אֵבדּו֮ן ַמֵה֒ר ֵמַע֣ ד ּתֹֽ י־ָאֹב֣ ֽ ּכִ

ד  ֵמ֖ ָ ִהּשׁ י  ֥ ּכִ יָה  ָעֶל֔ ָיִמי֙ם  ן  א־ַתֲאִריֻכ֤ ּה לֹֽ ֑ ּתָ ְלִרׁשְ ה  ּמָ ֖ ׁשָ ן  ֛ ְרּדֵ ַהּיַ

י  ְמֵת֣ ֙ם  ַאְרּתֶ ְוִנׁשְ ים  ֑ ַעּמִ ֽ ּבָ ֶאְתֶכ֖ם  ְיֹהָו֛ה  יץ  כז ְוֵהִפ֧ ֵמֽדּון׃  ֽ ָ ּשׁ ּתִ

ם־ ֲעַבְדּתֶ ה׃ כח ַוֽ ּמָ ֽ ג ְיֹהָו֛ה ֶאְתֶכ֖ם ׁשָ ר ְיַנֵה֧ ם ֲאׁשֶ֨ ּגֹוִי֕ ר ּבַ ִמְסּפָ֔

שמות יז

דברים ד
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ב א ב ה  ע ש ת ל

א־ִיְראּו֙ן  לֹֽ ר  ֤ ֲאׁשֶ ֶבן  ָוֶא֔ ץ  ֵע֣ ם  ָאָד֑ י  ְיֵד֣ ה  ֖ ֲעׂשֵ ַמֽ ים  ֱאלִֹה֔ ם  ֣ ׁשָ

ם  ֛ ָ ִמּשׁ ם  ֥ ּתֶ ׁשְ ן׃ כט ּוִבּקַ ְיִריֻחֽ א  ְולֹ֥ אְכ֖לּון  יֹֽ א  ְולֹ֥ ְמ֔עּון  ִיׁשְ א  ְולֹ֣

ְבָך֖ ּוְבׇכל־ ׇכל־ְלָבֽ ּבְ ּנּו  י ִתְדְרׁשֶ֔ ֣ ּכִ אָת  ּוָמָצ֑ ה ֱאלֶֹה֖יָך  ֶאת־ְיֹהָו֥

ה  ּלֶ ָהֵא֑ ים  ָבִר֣ ַהּדְ ל  ּכֹ֖ ּוְמָצ֕אּוָך  ְלָך֔  ר  ֣ ּצַ ָך׃ לוי ל ּבַ ֽ ַנְפׁשֶ

ֹקֽלֹו׃  ּבְ  ֖ ַמְעּתָ ֽ ְוׁשָ יָך  ה ֱאלֶֹה֔ ֙ ַעד־ְיֹהָו֣ ְבּתָ ְוׁשַ ים  ִמ֔ ַהּיָ ַאֲחִרי֙ת  ּבְ

א  ָך ְולֹ֤ ִחיֶת֑ א ַיׁשְ ָך֖ ְולֹ֣ א ַיְרּפְ יָך לֹ֥ ה ֱאלֶֹה֔ ל ַרחּו֙ם ְיֹהָו֣ י ֵא֤ ֣ לא ּכִ

ַאל־ ׁשְ י  ֣ לב ּכִ ם׃  ָלֶהֽ ֖ע  ּבַ ִנׁשְ ר  ֥ ֲאׁשֶ יָך  ֲאֹבֶת֔ ית  ִר֣ ֶאת־ּבְ ֙ח  ּכַ ִיׁשְ

א  ָר֨ ֩ר ּבָ יָך ְלִמן־ַהּיֹו֙ם ֲאׁשֶ ר־ָה֣יּו ְלָפֶנ֗ ים ֲאׁשֶ אׁשִֹנ֜ ים ִרֽ ָנ֩א ְלָיִמ֨

ה  ְוַעד־ְקֵצ֣ ִים  ַמ֖ ָ ַהּשׁ ה  ּוְלִמְקֵצ֥ ֶרץ  ַעל־ָהָא֔ ָאָד֙ם  ים ׀  ֱאלִֹה֤

הּו׃  ֹמֽ ּכָ ע  ַמ֥ ֲהִנׁשְ ֖אֹו  ה  ֔ ַהּזֶ דֹול֙  ַהּגָ ר  ָב֤ ּדָ ּכַ ה  ְהָי֗ ֲהִנֽ ִים  ָמ֑ ָ ַהּשׁ

ר־ ֲאׁשֶ ֽ ּכַ ִמּתֹוְך־ָהֵאׁ֛ש  ר  ֧ ְמַדּבֵ ים  ֱאלִֹה֜ ֨קֹול  ָע֩ם  ע  ַמֽ ֣ לג ֲהׁשָ

ַחת ֣לֹו  ֠בֹוא ָלַק֨ ים ָל֠ ה ֱאלִֹה֗ ֣ ִֽחי׃ לד ֣אֹו ׀ ֲהִנּסָ ַוּיֶ ה  ֖ ְעּתָ ַאּתָ ַמ֥ ׁשָ

ּוְבָי֤ד  ה  ּוְבִמְלָחָמ֗ ים  ּוְבֽמֹוְפִת֜ ת  ֹאֹת֨ ּבְ ַמּסֹ֩ת  ּבְ ּגֹו֒י  ֶרב  ֣ ִמּקֶ גֹו֮י 

ה  ר־ָעׂשָ֨ ֲאׁשֶ ל  ֹכ֠ ּכְ֠ ים  ֹדִל֑ ּגְ ים  ּוְבֽמֹוָרִא֖ ה  ְנטּוָי֔ ּוִבְז֣רֹוַע  ֲחָזָק֙ה 

ָת  ׇהְרֵא֣ ֙ה  ְלֵעיֶנֽיָך׃ לה ַאּתָ ִים  ִמְצַר֖ ּבְ ֱאלֵֹהיֶכ֛ם  ְיֹהָו֧ה  ם  ָלֶכ֜

ֹו׃ ישראל לו  ַבּדֽ ין ֖עֹוד ִמְלּ ים ֵא֥ י ְיֹהָו֖ה ֣הּוא ָהֱאלִֹה֑ ֥ ַעת ּכִ ָלַד֔

ֶהְרֲאָך֙  ֶרץ  ְוַעל־ָהָא֗ ּךָ  ֶר֑ ְלַיּסְ ֶאת־ֹק֖לֹו  יֲעָך֥  ִמֽ ִהׁשְ ִים  ַמ֛ ָ ִמן־ַהּשׁ

י  ֤ ַחת ּכִ ׁש׃ לז ְוַת֗ ֹוְך ָהֵאֽ ְעּתָ ִמּת֥ ַמ֖ יו ׁשָ ה ּוְדָבָר֥ דֹוָל֔ ֹו ַהּגְ ֣ ֶאת־ִאּשׁ

ֹכ֥חֹו  ָפָנ֛יו ּבְ ֲאָך֧ ּבְ יו ַוּיֹוִצֽ ַזְר֖עֹו ַאֲחָר֑ ר ּבְ ְבַח֥ יָך ַוּיִ ָאַה֙ב ֶאת־ֲאֹבֶת֔

ָך֖  ִמּמְ ים  ֲעֻצִמ֛ ַוֽ ים  ֹדִל֧ ּגְ ּגֹוִי֛ם  יׁש  ִים׃ לח ְלהֹוִר֗ ְצָרֽ ִמּמִ ל  ֹד֖ ַהּגָ

ֽה׃  ַהּזֶ ֹום  ּי֥ ּכַ ֲחָל֖ה  ַנֽ ֶאת־ַאְרָצ֛ם  ֶתת־ְלָך֧  ָלֽ יֲאָך֗  ֲהִבֽ ַלֽ ֶנ֑יָך  ִמּפָ

ים  ֱאלִֹה֔ י ְיֹהָו֙ה ֣הּוא ָהֽ ֤ ָך֒ ּכִ ֹבָת֮ ֶאל־ְלָבֶב֒ ֲהׁשֵ ֹום ַוֽ ֣ ַהּי֗ ַדְעּתָ לט ְוָיֽ

 ֞ ַמְרּתָ ֽעֹוד׃ מ ְוׁשָ ין  ֵא֖ ַחת  ֑ ִמּתָ ֶרץ  ְוַעל־ָהָא֖ ַעל  ִמּמַ֔ ִים  ַמ֣ ָ ּשׁ ּבַ

ב  ֙ר ִייַט֣ ֹום ֲאׁשֶ ָך֙ ַהּי֔ י ְמַצּוְ ֹנִכ֤ ר ָאֽ יו ֲאׁשֶ֨ יו ְוֶאת־ִמְצֹוָת֗ ֣ ֶאת־ֻחּקָ

ר  ה ֲאׁשֶ֨ ֲאָדָמ֔ יְך ָיִמי֙ם ַעל־ָה֣ ֲאִר֤ ֽ ַען ּתַ יָך ּוְלַמ֨ ֲחֶר֑ ְלָך֔ ּוְלָבֶנ֖יָך ַאֽ

ים׃ ִמֽ ל־ַהּיָ ן ְלָך֖ ּכׇ ְיֹהָו֧ה ֱאלֶֹה֛יָך ֹנֵת֥

שליח ציבור אומר חצי קדיש )בעמוד הבא(:
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ִכְרעּוֵתּה,  ְבָרא  י  ּדִ ָעְלָמ֘א  ּבְ )אמן(  ֘א,  ַרּבָ ֵמּה  ׁשְ ׁש  ְוִיְתַקּדַ ל  ּדַ ִיְתּגַ

יכֹו֘ן  ַחּיֵ יֵחּה, )אמן( ּבְ ְרָקֵנּה ִויָקֵרב ְמׁשִ ְוַיְמִליְך ַמְלכּוֵתּה ְוַיְצַמח ּפֻ

ָקִריב, ּוִבְזַמן  ֲעָגָלא  ּבַ ָרֵאל,  ִיׂשְ ית  ּבֵ ְדׇכל  י  ּוְבַחּיֵ ּוְביֹוֵמיכֹו֘ן 

ְוִאְמרּו ָאֵמן. )אמן(

֘א. ַמּיָ Ôֵמי ָעל Ôָעַלם ּוְלָעל Ôָבַרְך ל Ô֘א מ ֵמּה ַרּבָ Ôֵהא ׁש Ôגם הקהל אומר: י

ה  ְוִיְתַעּלֶ ר  ְוִיְתַהּדָ א  ְוִיְתַנּשֵׂ ְוִיְתרֹוַמם  ַאר  ְוִיְתּפָ ח  ּבַ ּתַ ְוִיׁשְ ַרְך  ִיְתּבָ

ְרָכָת֘א  ל ּבִ א ִמן ּכׇ ּלָ ִריְך הּוא, )אמן( ְלֵע֫ ֘א ּבְ ֵמּה ְדֻקְדׁשָ ל ׁשְ ְוִיְתַהּלָ

ָאֵמן.  ְוִאְמרּו  ָעְלָמ֘א,  ּבְ ֲאִמיָר֘ן  ּדַ ְוֶנָחָמָת֘א  ָחָת֘א  ּבְ ׁשְ ּתֻ יָרָת֘א  ְוׁשִ

)אמן(

מגביהים וגוללים

ת י ר ח ש ב  א ב ה  ע ש ת ל ה  ר ט פ ה

ברכת ההפטרה שלפניה בעמ’ 354, וברכות ההפטרה שלאחריה 

עד מגן דוד, בעמ’ 355. נוהגים לקרוא את ההפטרה במנגינת ’איכה’.

ים  ֵאִנ֣ ּתְ ין  ְוֵא֧ ֶפן  ֜ ּגֶ ּבַ ים  ֲעָנִב֨ ֵאי֩ן  ה  ְנֻאם־ְיֹהָו֑ ֲאִסיֵפ֖ם  ף  ָאֹס֥ יג 

ַעְבֽרּום׃ יד ַעל־ָמ֙ה ֲאַנְ֣חנּו  ן ָלֶה֖ם ַיֽ ֥ ל ָוֶאּתֵ ָעֶל֙ה ָנֵב֔ ה ְוֶהֽ ֵאָנ֗ ּתְ ּבַ

֩י  ּכִ ם  ֑ ָ ָמה־ּשׁ ְוִנּדְ ְבָצ֖ר  ַהּמִ י  ֶאל־ָעֵר֥ ְוָנ֛בֹוא  ְס֗פּו  ֵהָאֽ ים  ִב֔ ׁשְ יֹֽ

ה׃  יהָוֽ אנּו ַלֽ י ָחָט֖ ֥ אׁש ּכִ נּו ֵמי־רֹ֔ ֵק֣ ׁשְ נּו֙ ַוּיַ ינּו ֲהִדּמָ֨ ה ֱאלֵֹה֤ ְיֹהָו֨

ן  ֤ ה׃ טז ִמּדָ ֥ה ְבָעָתֽ ֖ה ְוִהּנֵ ת ַמְרּפֵ ין ֑טֹוב ְלֵע֥ ֖לֹום ְוֵא֣ ה ְלׁשָ ֥ טו ַקּוֵ

ל־ ּכׇ ה  ֖ ֲעׁשָ ָרֽ יו  יָר֔ ַאּבִ ִמְצֲה֣לֹות  ִמּקֹול֙  יו  סּוָס֗ ת  ַנְחַר֣ ַמ֙ע  ִנׁשְ

֩י  ּה׃ ס יז ּכִ ֵבי ָבֽ ׁשְ יר ְויֹ֥ ּה ִע֖ ֶרץ ּוְמלֹוָא֔ אְכלּו֙ ֶא֣ ֗בֹואּו ַוּיֹֽ ֶרץ ַוּיָ ָהָא֑

ַחׁש  ָל֑ ֵאין־ָלֶה֖ם  ר  ֥ ֲאׁשֶ ים  ִצְפֹעִנ֔ י֙ם  ְנָחׁשִ ם  ֶכ֗ ּבָ ַח  ּלֵ֜ ְמׁשַ י  ִהְנִנ֨

י  ֥ י ָי֑גֹון ָעַל֖י ִלּבִ י ֲעֵל֣ יִגיִת֖ ה׃ ס יח ַמְבִל֥ ֥כּו ֶאְתֶכ֖ם ְנֻאם־ְיֹהָוֽ ְ ְוִנּשׁ

יהָו֙ה  ַהֽ ים  ֔ ַמְרַחּקִ ֶר֙ץ  ֵמֶא֨ י  ת־ַעּמִ֗ ּבַ ת  ְוַע֣ ֽ ׁשַ ה־֞קֹול  יט ִהּנֵ י׃  ֽ ַדּוָ

ֵליֶה֖ם  ְפִסֽ ּבִ ִהְכִע֛סּוִני  ּוַע  ַמּד֗ ּה  ֑ ּבָ ין  ֵא֣ ּ֖ה  ֹון ִאם־ַמְלּכָ ִצּי֔ ּבְ ין  ֵא֣

ְענּו׃  ֽ ֲאַנְ֖חנּו ֥לֹוא נֹוׁשָ ִיץ ַוֽ ָלה ָק֑ ֣ יר ּכָ ר ָקִצ֖ ר׃ כ ָעַב֥ י ֵנָכֽ ַהְבֵל֥ ּבְ

ְתִני׃  ֱחִזָקֽ ֶהֽ ה  ֖ ּמָ ׁשַ י  ְרּתִ ָקַד֕ י  ְרּתִ ֑ ּבָ ׇהׁשְ י  ֖ ת־ַעּמִ ּבַ ֶבר  ֥ כא ַעל־ׁשֶ

ירמיה ח
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ה  ְלָת֔ א ָעֽ ּוַע֙ לֹ֣ י ַמּד֨ ם ּכִ֗ ֑ ין ׁשָ ד ִאם־רֵֹפ֖א ֵא֣ ִגְלָע֔ ין ּבְ ִר֙י ֵא֣ כב ַהצ�

ה  ְמָע֑ ִים ְוֵעיִנ֖י ְמ֣קֹור ּדִ ֙י ַמ֔ ן רֹאׁשִ ֤ י־ִיּתֵ י׃ כג ִמֽ ֽ ת־ַעּמִ ֲאֻרַכ֖ת ּבַ

ֵנִ֣ני  י־ִיּתְ י׃ א ִמֽ ֽ ַבת־ַעּמִ י  ְלֵל֥ ַחֽ ֵא֖ת  ְיָלה  ָוַל֔ ם  יֹוָמ֣ ֙ה  ְוֶאְבּכֶ

י  ֤ ם ּכִ ֑ ִאּתָ ְלָכ֖ה ֵמֽ י ְוֵאֽ ֶעְזָב֙ה ֶאת־ַעּמִ֔ ים ְוֶאֽ ְרִח֔ ר ְמלֹו֙ן ֹאֽ ְדּבָ֗ ַבּמִ

ם  ֣ ּתָ ְדְר֤כּו ֶאת־ְלׁשֹוָנ֙ם ַקׁשְ ּיַ ים׃ ב ַוֽ ְגִדֽ ֶרת ּבֹֽ ים ֲעֶצ֖ ֲאִפ֔ ֙ם ְמָנ֣ ֻכּלָ

ה ׀ ָיָצ֛אּו  ה ֶאל־ָרָע֧ ָרָע֨ ֩י ֵמֽ ֶרץ ּכִ ְב֣רּו ָבָא֑ ֽ ֱאמּוָנ֖ה ּגָ א ֶלֽ ֶקר ְולֹ֥ ׁשֶ֔

רּו ְוַעל־ ֵמ֔ ָ הּו֙ ִהּשׁ ֵרֵע֨ יׁש ֵמֽ ה׃ ס ג ִא֤ עּו ְנֻאם־ְיֹהָוֽ א־ָיָד֖ י לֹֽ ְוֹאִת֥

יל  ַע ָרִכ֥ ב ְוׇכל־ֵר֖ י ׇכל־ָא֙ח ָע֣קֹוב ַיְעֹק֔ ֤ חּו ּכִ ְבָט֑ ל־ָא֖ח ַאל־ּתִ ּכׇ

֧דּו  ִלּמְ רּו  ֑ ְיַדּבֵ א  לֹ֣ ֱאֶמ֖ת  ֶוֽ ּלּו  ְיָהֵת֔ הּו֙  ֵרֵע֨ ּבְ יׁש  ד ְוִא֤ ְך׃  ֲהלֹֽ ַיֽ

ה  ִמְרָמ֑ ֣תֹוְך  ּבְ ָך֖  ְבּתְ ה ׁשִ ִנְלֽאּו׃  ה  ֲעֵו֥ ַהֽ ֶקר  ֖ ר־ׁשֶ ּבֶ ּדַ ְלׁשֹוָנ֛ם 

ָאַמ֙ר  ה  ּכֹ֤ ן  ו ָלֵכ֗ ס  ה׃  ְנֻאם־ְיֹהָוֽ י  ַעת־אֹוִת֖ ַדֽ ֲא֥נּו  ֵמֽ ִמְרָמ֛ה  ּבְ

ֵנ֖י  ה ִמּפְ ֱעׂשֶ֔ יְך ֶאֽ י־ֵא֣ ֽ ים ּכִ ֑ י ֽצֹוְרָפ֖ם ּוְבַחְנּתִ ה ְצָב֔אֹות ִהְנִנ֥ ְיֹהָו֣

יו  ִפ֗ ר ּבְ ֑ ה ִדּבֵ ֛חּוט[ ְלׁשֹוָנ֖ם ִמְרָמ֣ ץ )ׁשוחט( ]ׁשָ י׃ ז ֵח֥ ֽ ת־ַעּמִ ּבַ

ה  ּלֶ ַעל־ֵא֥ ֹו׃ ח ַהֽ ים ׇאְרּבֽ ֥ ֹו ָיׂשִ ר ּוְבִקְרּב֖ הּו֙ ְיַדּבֵ֗ ֤לֹום ֶאת־ֵרֵע֨ ׁשָ

ם  ֖ א ִתְתַנּקֵ ה לֹ֥ ֶז֔ ר־ּכָ ֣גֹוי ֲאׁשֶ ה ִ֚אם ּבְ ֖ם ְנֻאם־ְיֹהָו֑ א־ֶאְפׇקד־ּבָ לֹֽ

֙ר  ִמְדּבָ ְוַעל־ְנ֤אֹות  ִהי  ָוֶנ֗ י  ְבִכ֣ א  ֧ ֶאּשָׂ ים  ָהִר֜ ַעל־ֶה֨ ט ס  י׃  ֽ ַנְפׁשִ

ִמְקֶנ֑ה  ֣קֹול  ְמ֖עּו  ֽ ׁשָ א  ְולֹ֥ ר  ֹעֵב֔ יׁש  ִלי־ִא֣ ִמּבְ תּו֙  ִנּצְ י  ֤ ּכִ ה  ִקיָנ֔

ֶאת־ י  ֧ י ְוָנַֽתּתִ כּו׃  ָהָלֽ ְד֖דּו  ָנֽ ה  ֵהָמ֔ ְוַעד־ּבְ ִי֙ם  ַמ֨ ָ ַהּשׁ ֵמ֤עֹוף 

ה  ָמָמ֖ ן ׁשְ ֥ ה ֶאּתֵ י ְיהּוָד֛ ֑ים ְוֶאת־ָעֵר֧ ּנִ ים ְמ֣עֹון ּתַ ֖ ַלִ֛ם ְלַגּלִ ְירּוׁשָ

ר  ֲאׁשֶ֨ ַוֽ את  ֶאת־ֹז֔ ן  ְוָיֵב֣ ָחָכ֙ם  ֶהֽ יׁש  י־ָהִא֤ יא ִמֽ ס  ב׃  ֽ יֹוׁשֵ י  ִל֖ ִמּבְ

ה  ָת֥ ִנּצְ ֶרץ  ָהָא֔ ה  ָאְבָד֣ ַעל־ָמ֙ה  ּה  ָד֑ ְוַיּגִ ֵאָל֖יו  י־ְיֹהָו֛ה  ֽ ּפִ ר  ֧ ּבֶ ּדִ

י  ֹוָרִת֔ ה ַעל־ׇעְזָב֙ם ֶאת־ּת֣ אֶמר ְיֹהָו֔ ר׃ ס יב ַוּיֹ֣ י ֹעֵבֽ ִל֖ ֖ר ִמּבְ ְדּבָ ַכּמִ

ּה׃  ָבֽ ְלכּו  ְולֹא־ָה֥ י  ְבקֹוִל֖ ְמ֥עּו  ֽ א־ׁשָ ְולֹֽ ם  ִלְפֵניֶה֑ י  ּתִ ָנַת֖ ר  ֥ ֲאׁשֶ

֖דּום  ר ִלּמְ ֥ ים ֲאׁשֶ ָעִל֔ ֲחֵר֙י ַהּבְ ם ְוַאֽ ֑ ִר֣רּות ִלּבָ י ׁשְ ֲחֵר֖ ְ֣ל֔כּו ַאֽ יג ַוּיֵ

ל  ָרֵא֔ ִיׂשְ י  ֱאלֵֹה֣ ְצָבאֹו֙ת  ה  ְיֹהָו֤ ר  ה־ָאַמ֞ ּכֹֽ ן  יד ָלֵכ֗ ס  ם׃  ֲאבֹוָתֽ

אׁש׃  ים ֵמי־רֹֽ ִקיִת֖ ֲעָנ֑ה ְוִהׁשְ ֖ה ַלֽ ם ַהּזֶ ֲאִכיָל֛ם ֶאת־ָהָע֥ ִהְנִנ֧י ַמֽ

י  ֤ ְחּתִ ּלַ ם ְוׁשִ ֲאבֹוָת֑ ה ַוֽ ְד֔עּו ֵהּ֖מָ א ָיֽ ֙ר לֹ֣ ם ֲאׁשֶ ּגֹוִי֔ צֹוִתי֙ם ּבַ ֲהִפֽ טו ַוֽ

שם ט
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ה  ה ָאַמ֙ר ְיֹהָו֣ ם׃ פ טז ּכֹ֤ י אֹוָתֽ ּלֹוִת֖ ד ּכַ ֶרב ַע֥ ֲחֵריֶה֙ם ֶאת־ַהֶח֔ ַאֽ

ְוֶאל־ יָנה  ּוְתבֹוֶא֑ ַלְמֽקֹוְנ֖נֹות  ְוִקְר֥אּו  ֹוְנ֛נּו  ִהְתּבֽ ְצָב֔אֹות 

ָנה ָעֵל֖ינּו ֶנִ֑הי  ֥ ְרָנה ְוִתּשֶׂ ְל֖חּו ְוָתֽבֹואָנה׃ יז ּוְתַמֵה֕ ֲחָכ֥מֹות ׁשִ ַהֽ

י  י ֥קֹול ְנִה֛ ֣ ִים׃ יח ּכִ לּו־ָמֽ ֖ינּו ִיּזְ ה ְוַעְפַעּפֵ ְמָע֔ ינּו֙ ּדִ ְדָנה ֵעיֵנ֨ ְוֵתַר֤

י  ֥ ּכִ ֶרץ  ָא֔ ְבנּו  י־ָעַז֣ ֽ ּכִ ְמֹא֙ד  ֽנּו  ׁשְ ּבֹ֤ ְדנּו  ֑ ּדָ ׁשֻ יְך  ֵא֣ ֹון  ּי֖ ִמּצִ ע  ַמ֥ ִנׁשְ

ה  ַבר־ְיֹהָו֔ ּדְ י֙ם  ָנׁשִ ְעָנה  ַמ֤ י־ׁשְ ֽ יט ּכִ ס  ינּו׃  נֹוֵתֽ ּכְ ִמׁשְ יכּו  ִל֖ ִהׁשְ

ה  ֥ ָ ְוִאּשׁ ִהי  ֶנ֔ ְבֽנֹוֵתיֶכ֙ם  ְדָנה  ֤ ְוַלּמֵ יו  ֑ ַבר־ּפִ ּדְ ׇאְזְנֶכ֖ם  ח  ֥ ְוִתּקַ

ינּו  ַאְרְמנֹוֵת֑ ּבְ ֖א  ּבָ ינּו  ַחּלֹוֵנ֔ ּבְ ֶו֙ת  ָמ֨ ָלה  י־ָע֤ ֽ כ ּכִ ִקיָנֽה׃  ּה  ְרעּוָת֖

ר ּ֚כֹה ְנֻאם־ ּבֵ֗ ְרֹחֽבֹות׃ כא ּדַ ים ֵמֽ חּוִר֖ ֽ ית עֹוָלל֙ ִמ֔חּוץ ּבַ ְלַהְכִר֤

יר  ּוְכָעִמ֛ ה  ֶד֑ ַהּשָׂ ֵנ֣י  ַעל־ּפְ ֶמן  ֹד֖ ּכְ ם  ָאָד֔ ָהֽ ת  ִנְבַל֣ ְוָנְֽפָל֙ה  ה  ְיֹהָו֔

ַאל־ ה  ְיֹהָו֗ ר  ָאַמ֣ ה ׀  כב ּכֹ֣ ס  ף׃  ֽ ְמַאּסֵ ין  ְוֵא֥ ַהּקֵֹצ֖ר  י  ֲחֵר֥ ֵמַאֽ

ְגֽבּוָר֑תֹו ַאל־ ֹור ּבִ ּב֖ ל ַהּגִ ֥ ׇחְכָמ֔תֹו ְוַאל־ִיְתַהּלֵ ל ָחָכ֙ם ּבְ ֤ ִיְתַהּלֵ

ל  ְתַהּלֵ֗ ַהּמִ ל  ֣ ִיְתַהּלֵ ֹז֞את  י ִאם־ּבְ ֣ כג ּכִ ֽרֹו׃  ׇעׁשְ ּבְ יר  ֖ ָעׁשִ ל  ֥ ִיְתַהּלֵ

ה  ט ּוְצָדָק֖ ֥ ּפָ ה ֶחֶ֛סד ִמׁשְ ׂשֶ ה ֹע֥ י ְיֹהָו֔ י ֲאִנ֣ ַע אֹוִת֒י ּ֚כִ ֮ל ְוָיֹד֣ ּכֵ ַהׂשְ

ה׃ י ְנֻאם־ְיֹהָוֽ ה ָחַפְ֖צּתִ ּלֶ י־ְבֵא֥ ֽ ֶרץ ּכִ ָא֑ ּבָ

ברכות ההפטרה שלאחריה עד ”מגן דוד” בעמ’ 355. 

מחזירים את הספר לארון )עמ’ 106(, ואומרים קינות.
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743

ת ו ר ט פ ה ה ו ת  ו א י ר ק ה ת  ל ב ט

מס׳ העוליםהפטרה בנביאהקריאה בספר שניהקריאה בתורה                                                      היום

ו׳
של פסח

בהעלותך
במדבר ט 1–14

פסח שני

פנחס
במדבר כח 19–25

 – – –
1 + 3

כי תשאשבת חוה”מ
שמות לג 12–לד 26
״ראה אתה אומר״

פנחס
במדבר כח 19–25

יחזקאל לז 
1–14 ״העצמות 

היבשות״
7 + מפטיר

שביעי
של פסח

שירת הים, בשלח
שמות יג 17–22

יד, טו 1–26

פנחס
במדבר כח 19–25

שמואל ב׳ כב 
51–1

״שירת דוד״

5 + מפטיר
בשבת:

7 + מפטיר

יום 
העצמאות

ישעיה י 32–יב 6– – –– – –
״עוד היום בֹנב 

לעֹמד״

חג
השבועות

יתרו
שמות יט 1–כ 23
״בחדש השלישי״

פנחס
במדבר כח 26–31

יחזקאל א
1–28 + ג 12
מעשה מרכבה

5 + מפטיר

א׳
דראש השנה

וירא
בראשית כא 1–34

״וה׳ פקד את שרה״

פנחס
במדבר כט 1–6

שמואל א׳ א 
1–ב 10

פקידת חנה

5 + מפטיר
בשבת:

7 + מפטיר

ב׳
דראש השנה

עקדה, וירא
בראשית כב 1–24

פנחס
במדבר כט 1–6

ירמיה לא 1–19
״מצא חן 
במדבר״

5 + מפטיר

יום 
הכיפורים 

שחרית

עבודת כהן גדול 
אחרי מות

ויקרא טז 1–34

פנחס
במדבר כט 7–11

ישעיה נז 14–נח 
14

״ואמר סלו סלו״

6  + מפטיר
בשבת:

7 + מפטיר

יום 
הכיפורים 

מנחה

פרשת עריות
״אחרי מות״

ויקרא יח 1–30
– – –

ספר יונה
+ מיכה ו 18–20

3
)ה-3 מפטיר(

א׳
של סוכות

אמור
ויקרא כב 26–כג 44

״שור או כשב״

פנחס
במדבר כט 12–16

זכריה יד 1–21
״הנה יום בא״

5 + מפטיר
בשבת:

7 + מפטיר

ב׳
של סוכות

פנחס
במדבר כט 17–19

״וביום השני״
)4 פעמים(

– – –– – –4

ג׳
של סוכות

פנחס
במדבר כט 20–22
״וביום השלישי״

)4 פעמים(

– – –– – –4

ד׳
של סוכות

פנחס
במדבר כט 23–25
״וביום הרביעי״

)4 פעמים(

– – –– – –
4

ה׳
של סוכות

פנחס
במדבר כט 26–28
״וביום החמישי״

)4 פעמים(

– – –– – –4



744

ת ו ר ט פ ה ה ו ת  ו א י ר ק ה ת  ל ב ט

מס׳ העוליםהפטרה בנביאהקריאה בספר שניהקריאה בתורה                                                      היום

ו׳
של סוכות

פנחס
במדבר כט 29–31
״וביום השישי״

)4 פעמים(

- - -- - -4

הושענא 
רבה

פנחס
במדבר כט 32–34
״וביום השביעי״

)4 פעמים(

- - -- - -4

שבת 
חוהמ”ס

כי תשא
ויקרא לג 12–לד 26
״ראה אתה אומר״

פנחס, במדבר כט
)היום המתאים(

יחזקאל
לח 18–לט 16
מלחמת גוג 

ומגוג

7 + מפטיר

שמיני עצרת 
בערב

וזאת הברכה
3 או 5- - -- - -דברים לג 1–26

שמיני עצרת
)שמחת תורה(

בספר הראשון:
״וזאת הברכה״ 

דברים לג 1–לד 12

בספר השני:
בראשית א 1–ב 3

בספר השלישי:
פנחס

במדבר כט 35–ל 1

יהושע א 1–18
״ויהי אחרי״

  5
+1+1+מפטיר

בשבת:
  7

+1+1+מפטיר

שבתות וימים מיוחדים
שבת

ערב ר”ח
פרשת השבוע

- - -
שמואל א׳ כ 
18–42 ״מחר 

חדש״
7 + מפטיר

פנחסראש חודש
במדבר כח 1–15

״צו את בני ישראל״
- - -- - -4

שבת ראש 
חודש

פנחספרשת השבוע
במדבר כח 9–15

ישעיה סו 1–24 
”השמים כסאי”

7 + מפטיר

חנוכה
א׳

של חנוכה
הנשיאים

נֹשא ו 22–ז 17
״ויהי ביום״ 

- - -- - -3

ב׳
של חנוכה

הנשיאים
נֹשא ז 18–23
״ביום השני״

- - -- - -3

ג׳
של חנוכה

הנשיאים
נֹשא ז 24–29

״ביום השלישי״
- - -- - -3

ד׳
של חנוכה

הנשיאים
נֹשא ז 30–35

״ביום הרביעי״
- - -- - -3

ה׳
של חנוכה

הנשיאים
נֹשא ז 36–41

״ביום החמישי״
- - -- - -3



745

ת ו ר ט פ ה ה ו ת  ו א י ר ק ה ת  ל ב ט

מס׳ העוליםהפטרה בנביאהקריאה בספר שניהקריאה בתורה                                                      היום

ו׳
של חנוכה

הנשיאים
נֹשא ז 42–47

״ביום השישי״
- - -- - -3

ז׳
של חנוכה

הנשיאים
נֹשא ז 48–53

״ביום השביעי״
- - -- - -3

ח׳
של חנוכה
זאת חנוכה

הנשיאים
נֹשא ז 54–ח 4

״ביום השמיני״
- - -- - -3

ראש חודש  
טבת

וחנוכה

פנחס
במדבר כח 1–15

״צו את בני ישראל״

הנשיא של אותו יום
- - -1 + 3

זכריה ב 14–ד 7הנשיא של אותו יוםפרשת השבועשבת חנוכה
7 + מפטיר״רני ושמחי״

שבת שניה 
של חנוכה

במדבר ז 54–ח 4פרשת השבוע
“זאת חנוכת המזבח״

מלכים א׳ ז 
40–50 ״ויעש 

חירום״
7 + מפטיר

שבת
ראש חודש 

טבת
וחנוכה

בספר הראשון:
פרשת השבוע

בספר השני:
פנחס

במדבר כח 9–15
בספר השלישי:

הנשיא של אותו יום

זכריה ב 14–ד 7
״רני ושמחי״

6 + 1 + מפטיר

פורים
בשלחפורים

שמות יז 8–16
״ויבוא עמלק״

- - -- - -3

פורים בשבת 
בירושלים

בשלח, שמות יז 8–16פרשת השבוע
״ויבוא עמלק״

שמואל א טו 
2–34 ״פקדתי״

7 + מפטיר

תעניות
תענית ציבור 

שחרית
כי תשא, שמות

לב 11–14 לד 1–10
״ויחל״

- - -- - -3

תענית ציבור 
מנחה

כי תשא, שמות
לב 11–14 לד 1–10

״ויחל״
- - -

ישעיה נה 6–נו 8 
״דרשו״

3
)השלישי מפטיר(

שלוש הפטרות של פורענות
שבת 1

“בין המצרים״
ירמיה א 1–ב 3- - -פרשת השבוע

7 + מפטיר״דברי ירמיה״

שבת 2
“בין המצרים״

פרשת השבוע
- - -

ירמיה ב 4–28 
)ג 4(

״שמעו״
7 + מפטיר

שבת
לפני ט׳ באב

פרשת השבוע
ישעיה א 1–27- - -דברים )תמיד(

7 + מפטיר״חזון ישעיהו״
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תשעה באב
תשעה באב 

שחרית
ואתחנן

דברים ד 25–40
״כי תוליד בנים״

- - -
ירמיה ח 13–ט 

23 ״אסוף 
אסיפם״

3
)השלישי מפטיר(

תשעה באב 
מנחה

כי תשא, שמות
לב 11–14 לד 1–10

״ויחל״
- - -

ישעיה נה 6–נו 8 
״דרשו״

3
)השלישי מפטיר(

שבע הפטרות של נחמה
שבת

אחרי ט׳ באב
פרשת השבוע
ישעיה מ 1–26- - -ואתחנן )תמיד(

7 + מפטיר״נחמו״

פרשת השבוע2
- - -עקב

ישעיה מט 14–
נא 3

״ותאמר ציון״
7 + מפטיר

פרשת השבוע3
- - -ראה*

ישעיה נד 11–
נה 5

״עניה סוערה״
7 + מפטיר

פרשת השבוע4
- - -שופטים

ישעיה נא 12–נב 
12

״אנכי אנכי״
7 + מפטיר

פרשת השבוע5
ישעיה נד 1–10- - -כי תצא**

7 + מפטיר״רני עקרה״

פרשת השבוע6
ישעיה ס 1–22- - -כי תבוא

7 + מפטיר״קומי אורי״

פרשת השבוע7
- - -נצבים או נצבים-וילך

ישעיה סא 10–
סג 9

״שוש אשיש״
7 + מפטיר

שבת תשובה
)או: שבת 

שובה(
שלפני יום 
הכיפורים

פרשת השבוע

- - -

הושע יד 2–10
״שובה ישראל״

]יואל ב 11–14 
״וה׳ נתן קולו״[

יואל ב 15–27
״תקעו שופר״

]מיכה ז 18–20 
״מי אל כמוך״[

7 + מפטיר

קריאת חמש המגילות בציבור
מגילת שיר השיריםבשבת שבתוך הפסח

מגילת רותביום חג השבועות

מגילת איכהבליל תשעה באב )ויש נוהגים גם ביומו(

מגילת קהלתבשבת שבתוך שבעת ימי סוכות

מגילת אסתרבליל פורים וביומו

כשחל בר”ח קוראים את הפטרת שבת ור”ח )”השמים כסאי”(.  *

כאשר פרשת ראה חלה בר”ח ממשיכים בהפטרה אחרי ”רני עקרה” וקוראים גם ”עניה סוערה”   **
)עד ישעיה נה 5(.
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ספר תהלים מורכב מחמישה ספרים: ספר ראשון פרקים א-מא; ספר שני פרקים 
מב-עב; ספר שלישי פרקים עג-פט; ספר רביעי פרקים צ-קו; ספר חמישי פרקים 

קז-קנ. 
חלוקה אחרת היא לימות השבוע: ביום ראשון אומרים את הפרקים א-כט; יום שני 
ל-נ; יום שלישי נא-עב; יום רביעי עג-פט; יום חמישי צ-קו; יום שישי קז-קיט; 

שבת קכ-קנ.

חלוקה נוספת היא לימי החודש: א א-ט; ב י-יז; ג יח-כב; ד כג-כח; ה כט-לד; 
ו לה-לח; ז לט-מג; ח מד-מח; ט מ-נד; י נה-נט; יא ס-סה; יב סו-סח; יג סט-עא; 
צז-קג;  כ  צ-צו;  יט  פח-פט;  יח  פג-פז;  יז  עט-פב;  טז  עז-עח;  טו  עב-עו;  יד 
כא קד-קה; כב קו-קז; כג קח-קיב; כד קיג-קיח; כה קיט ]א-ל[; כו קיט ]מ-ת[; 
כז קכ-קלד; כח קלה-קלט; כט קמ-קנ ]בחודש מעובר: כט קמ-קמד; ל קמה-קנ[.

תפילה לפני אמירת תהילים
ָדִוד ַעְבּדֹו  ָפֶניָך יהוה ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו, ַהּבֹוֵחר ּבְ ְיִהי ָרצֹון ִמּלְ
ֶאל  ַרֲחִמים  ּבְ ֶפן  ֫ ּתֵ ׁשֶ חֹות,  ּבָ ְוִתׁשְ ירֹות  ׁשִ ּבְ ְוַהּבֹוֵחר  ַאֲחָריו  ּוְבַזְרעֹו 
לֹום  ׁ ַהָשּ ָעָליו  ֶלְך  ַהּמֶ ִוד  ּדָ ֲאָמָרם  ִאּלּו֘  ּכְ ֶאְקָרא  ׁשֶ ים  ִהִלּ ַהּתְ ִמְזמֹוֵרי 
ּוְזכּות  ים  ִהּלִ ַהּתְ סּוֵקי  ּפְ ְזכּות  ָלנּו  ְוַיֲעְמדּו  ָעֵלינּו.  ָיֵגן  ְזכּותֹו  ַעְצמֹו,  ּבְ
ָהיֹוְצִאים  מֹות  ְוָהׁשֵּ ְוַטֲעֵמיֶהם  ּוְנקּודֹוֵתיֶהם  ְואֹוִתיֹוֵתיֶהם  ֵתבֹוֵתיֶהם 
ַוֲעֹונֹוֵתינּו  ַחֹטאֵתינּו  ר  ְלַכּפֵ בֹות  ַהּתֵ ּוִמּסֹוֵפי  בֹות  ַהּתֵ י  ֵמָראׁשֵ ֵמֶהם 
ל ַהחֹוִחים ְוַהּקֹוִצים ַהּסֹוְבִבים  ר ָעִריִצים, ְוְלַהְכִרית ּכׇ ּוְפָשֵעינּו, ּוְלַזּמֵ
ַאֲהָבה  ְבּ ּדֹוָדּה  ִעם  ְנעּוִרים  ת  ֵאׁשֶ ר  ּוְלַחּבֵ ָהֶעְליֹוָנה,  ה  ּנָ ֹוׁשַ ַהּשׁ ֶאת 
ְלַטֲהֵרנּו  ָמה  ּוְנׁשָ ְורּוַח  ְלֶנֶפׁש  ָפע  ׁשֶ ָלנּו  ְך  ׁשֵ ִיּמָ ם  ָ ּוִמׁשּ ְוֵרעּות.  ְוַאֲחָוה 
ְלָדִוד  ַלְחָת  ּסָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ֵעינּו,  ׁשָ ְפּ ר  ּוְלַכּפֵ ַחֹטאֵתינּו,  ְוִלְסלֹוַח  ֵמֲעֹונֹוֵתינּו, 
ֶנֱאַמר~ ַגם יהוה ֶהֱעִביר ַחָטאְתָך  מֹו ׁשֶ ָאָמר ִמְזמֹוִרים ֵאלּו ְלָפֶניָך, ּכְ ׁשֶ
ְלַחִיים  ה  ְוִנְזּכֶ ְזַמֵננּו,  ֹקֶדם  ה  ַהּזֶ ֵמָהעֹוָלם  ֵחנּו  ִתּקָ ְוַאל  ָתמּות.  לֹא 
יַחְתנּו.  ׁשִ ר  ֲאׁשֶ ֶאת  ְלַתֵקן  ּנּוַכל  ׁשֶ ֹאֶפן  ּבְ ּוְמתּוָקִנים  טֹוִבים  ים  ֲארּוּכִ
ָך ַעד  ַתֲאִריְך ָאּפְ לֹום ָיֵגן ָעֵלינּו ּוַבֲעֵדנּו ׁשֶ ָ ֶלְך ָעָליו ַהּשׁ ִוד ָהּמֶ ּוְזכּות ּדָ
ִדְכִתיב:  ְכּ נּו,  ם ׇחּנֵ ָנת ִחּנָ ֵלָמה ְלָפֶניָך, ּוֵמאֹוָצר ַמּתְ ְתׁשּוָבה ׁשְ ּבִ ׁשּוֵבנּו 
ָאנּו אֹוְמִרים  ר ֲאַרֵחם. ּוְכֵשׁם ׁשֶ ר ָאחֹון ְוִרַחְמִתי ֶאת ֲאׁשֶ ְוַחּנֹוִתי ֶאת ֲאׁשֶ
יר  ׁשִ ֱאלֵֹהינּו  ְלָפֶניְך יהוה  ה לֹוַמר  ִנְזּכֶ ְך  ּכָ ה,  ַהּזֶ עֹוָלם  ּבָ יָרה  ׁשִ ְלָפֶניָך 
רֹון  ָ ֶלת ַהׁשּ ים ִתְתעֹוֵרר ֲחַבּצֶ א. ְוַעל ְיֵדי ֲאִמיַרת ְתִהִלּ ָבָחה ָלעֹוָלם ַהָבּ ּוׁשְ
ֵבית  בֹוד ַהְלָבנֹון ִנַתן ָלּה הֹוד ְוָהָדר ּבְ ִגיַלת ְוַרֵנן, ּכְ קֹול ָנִעים ְבּ יר ּבְ ָלׁשִ

ְמֵהָרה ְבָיֵמינּו. ָאֵמן ֶסָלה. ֱאלֵֹהינּו, ּבִ

ְזִמרֹות  תֹוָדה, ּבִ ָמ֮ה ָפָניו ּבְ נּו: ְנַקּדְ ֫עֵ יָעה ְלצּור ִיׁשְ ָנה ַליהוה, ָנִר֫ ְלכּו ְנַרּנְ

ל ֱאלִֹהים: דֹול ַעל ּכָ דֹול יהוה, ּוֶמֶלְך ּגָ י ֵאל ּגָ יַע לֹו: ּכִ ָנִר֫

שמ”ב יב

שמות לג

תהלים צה
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תפילה אחרי אמירת תהילים
ַיֲעֹקב  ָיֵגל  ַעּמֹו  בּות  ׁשְ יהוה  ׁשּוב  ּבְ ָרֵאל,  ִיׂשְ ְיׁשּוַעת  ּיֹון  ִמּצִ ן  ִיּתֵ ִמי 

ְעְזֵרם  ֵעת ָצָרה~ ַוּיַ ם ּבְ יִקים ֵמיהוה, ָמעּוּזָ ָרֵאל: ּוְתׁשּוַעת ַצּדִ ַמח ִיְשׂ ִיׂשְ

סּו בֹו~ י ָח֫ יֵעם ּכִ ִעים ְויֹוׁשִ ֵטם ֵמְרׁשָ ֵטם, ְיַפּלְ יהוה ַוְיַפּלְ

ָפֶניָך יהוה ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו, ְיִהי ָרצֹון ִמּלְ

אחרי אמירת כל ספר תהילים: 

י  ה ֻחְמׁשֵ ָ ֶנֶגד ָחִמיׁשּ הּוא ְכּ ָראנּו ְלָפֶניָך ׁשֶ ָקּ ים ׁשֶ ִהִלּ ִבְזכּות ֵסֶפר ּתְ ׁשֶ
בֹוָתיו,  ֵתּ ּוִבְזכּות  סּוָקיו,  ּפְ ּוִבְזכּות  ִמְזמֹוָריו,  ּוִבְזכּות  ּתֹוָרה, 
ּוִבְזכּות  ְטָעָמיו,  ּוִבְזכּות  ְנקּודֹוָתיו,  ּוִבְזכּות  אֹוִתיֹוָתיו,  ּוִבְזכּות 

נּו - הֹוִרים ַהיֹוְצִאים ִמֶמּ ים ְוַהּטְ דֹוׁשִ מֹוֶתיָך ַהּקְ ׁשְ

אחרי אמירת ספר אחד מחמשת ספרי תהילים: 

ים  ִהִלּ ּתְ ּבַ י ֶשׁ י \ ְרִביִעי \ ֲחִמיׁשִ ִליׁשִ ִני \ ׁשְ ִבְזכּות ֵסֶפר ִראׁשֹון \ ׁשֵ ׁשֶ
 \ ְקָרא  ַוִיּ  \ מֹות  ׁשְ  \ ית  ֵראׁשִ ּבְ ֵסֶפר  ֶנֶגד  ְכּ הּוא  ׁשֶ ְלָפֶניָך,  ָקָראנּו  ׁשֶ
ּוִבְזכּות  סּוָקיו,  ּפְ ּוִבְזכּות  ִמְזמֹוָריו,  ּוִבְזכּות  ְדָבִרים,   \ ר  ִמְדּבַ ְבּ
ּוִבְזכּות ְטָעָמיו,  ּוִבְזכּות ְנקּודֹוָתיו,  ּוִבְזכּות אֹוִתיֹוָתיו,  בֹוָתיו,  ֵתּ

נּו - הֹוִרים ַהּיֹוְצִאים ִמֶמּ ים ְוַהּטְ דֹוׁשִ מֹוֶתיָך ַהּקְ ּוִבְזכּות ׁשְ

אחרי אמירת כמה מזמורי תהילים: 

סּוֵקיֶהם  ּפְ ּוִבְזכּות  ְלָפֶניָך,  ָקָראנּו  ׁשֶ ים  ִהִלּ ַהּתְ ִמְזמֹוֵרי  ִבְזכּות  ׁשֶ
ּוִבְזכּות  ְוַטֲעֵמיֶהם,  ּוְנקּודֹוֵתיֶהם  ְואֹוִתיֹוֵתיֶהם  ְוֵתבֹוֵתיֶהם 

הֹוִרים ַהיֹוְצִאים ֵמֶהם - ים ְוַהּטְ דֹוׁשִ מֹוֶתיָך ַהּקְ ׁשְ

ביום חול ממשיכים: 

אֵתינּו,  ַחֹטּ ל  ּכׇ ַעל  ָלנּו  ר  ַכּפֶ ּתְ
ֲעֹונֹוֵתינּו,  ל  ּכׇ ַעל  ָלנּו  ְוִתְסָלח 
ֵעינּו,  ׁשָ ּפְ ל  ּכׇ ַעל  ָלנּו  ְוִתְמַחל 
ַשְענּו  ּפָ ְוׁשֶ ָעִוינּו  ְוׁשֶ ָחָטאנּו  ׁשֶ
ְתׁשּוָבה  ּבִ ְוַהֲחִזיֵרנּו  ְלָפֶניָך. 
ְוַהְדִריֵכנּו  ְלָפֶניָך,  ֵלָמה  ׁשְ
נּו  ִלּבֵ ְוִתְפַתח  ַלֲעבֹוָדֶתָך, 
ָלח  ְוִתׁשְ תֹוָרֶתָך.  ַתְלמּוד  ּבְ

תהלים יד

שם לז

בשבת ממשיכים: 

ֲאִמיַרת  ָלנּו  ֶבת  ֶנֱחֶשׁ ֵהא  ְתּ
ִאּלּו֘  ּכְ ֵאּלּו  ים  ְתִהּלִ ִמְזמֹוֵרי 
ָרֵאל  ִיׂשְ ֶמֶלְך  ִוד  ּדָ ֲאָמָרם 
ָעֵלינּו.  ָיֵגן  ְזכּותֹו  ַעְצמֹו,  ּבְ
ת  ֵאֶשׁ ר  ְלַחּבֵ ָלנּו  ְוַיֲעמֹוד 
ַאֲהָבה  ּבְ ּדֹוָדּה  ִעם  ְנעּוִרים 
ְך  ֵשׁ ִיּמָ ם  ָ ְוִמׁשּ ְוֵרעּות,  ְוַאֲחָוה 
ָמה.  ּוְנָשׁ רּוַח  ְלֶנֶפׁש  ַפע  ׁשֶ ָלנּו 
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בשבתביום חול

ָך  ַעֶמּ ְלחֹוֵלי  ֵלָמה  ׁשְ ְרפּוָאה 
 / פלונית  בן  פלוני  )ולחולה 
ְוִתְקָרא  פלונית(,  בת  פלונית 
ְוַלֲאסּוִרים  רֹור  ְדּ בּוִיים  ִלׁשְ
ַקח קֹוַח, ְוׇכל הֹוְלֵכי ְדָרִכים  ּפְ
ָך  ֵמַעּמְ ּוְנָהרֹות  ים  ָיִמּ ְועֹוְבֵרי 
ָצָער  ל  ִמּכׇ יֵלם  ּצִ ּתַ ָרֵאל  ִיׂשְ
ֶחְפָצם  ִלְמחֹוז  יֵעם  ְוַתּגִ ָוֶנֶזק 
לֹום. ְוִתְפקֹוד ְלׇכל  ְלַחִיים ּוְלׁשָ
ָמא  ל ַקּיָ ֶזַרע ׁשֶ ְבּ ֲחׂשּוֵכי ָבִנים 
רֹות  ַלֲעבֹוָדֶתך ּוְלִיְרָאֶתָך, ְועּוּבָ

ְלָנה ְוָלדֹוֵתיֶהן, ְוׇהּיֹוְשבֹות  לֹא ַתּפֵ יֵלן ׁשֶ ּצִ ָרֵאל ַתּ ית ִיׂשְ ָך ּבֵ ל ַעּמְ ׁשֶ
ַהֵמִניקֹות  ְוֶאל  ָרע,  ל  ִמּכׇ יֵלן  ּצִ ַתּ ים  ָהַרּבִ ַרֲחֶמיָך  ּבְ ר  ּבֵ ַהַמׁשְ ַעל 
ִדין  ְוׁשֵ ָרה  ַאְסּכְ ִיְמשֹול  ְוַאל  יֶהן,  ּדֵ ִמּדַ ָחָלב  ֶיְחַסר  לֹא  ׁשֶ יע  ּפִ ְשׁ ַתּ
ית  ּבֵ ָך  ַעּמְ ַיְלֵדי  ׇכל  ּבְ ין  יִשׁ ּבִ ּוַמְרִעין  ָגִעים  ּפְ ְוׇכל  ְוִליִלין  ְורּוִחין 
יֵלם ֵמַעִין  ָמּה, ְוַתּצִ ֵלם ְלתֹוָרֶתָך ִלְלמֹוד ּתֹוָרה ִלְשׁ ָרֵאל, ּוְתַגּדְ ִיׂשְ
ל  ל ֵמָעֵלינּו ּוִמׇכּ ֶצר ָהָרע. ּוְתַבּטֵ ָטן ּוִמּיֵ ׂ ֵגָפה ּוִמּשָ ֶבר ּוִמּמָ ָהָרע ּוִמּדֶ
ְוָרעֹות,  ָקשֹות  ֵזרֹות  ְגּ ל  ּכׇ ֵהם,  ׁשֶ ָמקֹום  ׇכל  ּבְ ָרֵאל,  ִיׂשְ ית  ּבֵ ָך  ַעּמְ
ֵזרֹות טֹובֹות,  ה ֵלב ַהַמְלכּויֹות ָעֵלינּו ְלטֹוָבה. ְוִתְגזֹור ָעֵלינּו ְגּ ְוַתּטֶ
ְרָנָסֵתינּו  ּפַ ְוָהֵכן  ָיֵדינּו,  ה  ַמֲעֵשׂ ׇכל  ּבְ ְוַהְצָלָחה  ָרָכה  ּבְ ַלח  ְוִתְשׁ
ֶזה  ָרֵאל  ִיׂשְ ית  ּבֵ ָך  ַעּמְ ִיְצָטְרכּו  ְולֹא  ֵלָאה,  ְוַהּמְ ָהְרָחָבה  ְדָך  ִמּיָ
ה  ִוּיָ ְרָנָסתֹו ּוְלׇכל ְגּ ָלֶזה ְולֹא ְלַעם ַאֵחר, ְוֵתן ְלׇכל ִאיׁש ָוִאיׁש ֵדי ּפַ
נּו  ֵשׁ ית ִמְקּדָ ֵלנּו, ְוִתְבֶנה ּבֵ ה ֵדי ַמְחסֹוָרּה. ּוְתַמֵהר ְוָתִחיׁש ְלָגא� ּוְגִוּיָ
תּוִבים  ל ַרֲחִמים ַהּכְ ֵרה ִמּדֹוֶתיָך ׁשֶ לֹוׁש ֶעְשׂ ְוִתְפַאְרֵתנּו. ּוִבְזכּות ׁשְ
ִים  ֱאַמר~ יהוה | יהוה ֵאל ַרחּום ְוַחּנּון ֶאֶרְך ַאּפַ ֶנּ מֹו ׁשֶ תֹוָרֶתָך, ּכְ ְבּ
ָאה  ְוַחָטּ ע  ָוֶפָשׁ ָעֹון  א  ֹנׂשֵ ָלֲאָלִפים  ֶחֶסד  ֹנֵצר  ֶוֱאֶמת  ֶחֶסד  ְוַרב 
ַבר  ֵענּו ַעל ְדּ ָפֶניָך, ׇעְזֵרנּו ֱאלֵֹהי ִיׁשְ ֵאיָנן חֹוְזרֹות ֵריָקם ִמּלְ ה, ׁשֶ ְוַנֵקּ
רּוְך יהוה  ֶמָך: ּבָ ר ַעל ַחּטֹאֵתינּו ְלַמַען ׁשְ יֵלנּו ְוַכּפֵ ֶמָך ְוַהּצִ בֹוד ׁשְ ּכְ

ְלעֹוָלם ָאֵמן ְוָאֵמן~

שמות לד

תהלים עט

שם פט

אֹוְמִרים  ַאֲנְחנּו  ׁשֶ ם  ּוְכֵשׁ
ה  ְך ִנְזּכֶ ה, ּכַ עֹוָלם ַהּזֶ יִרים ּבָ ׁשִ
ֱאלֵֹהינּו  יהוה  ְלָפֶניָך  לֹוַמר 
ָבָחה  ּוְשׁ יר  ׁשִ ֲאבֹוֵתינּו  ֵואלֵֹהי 
א, ְוַעל ְיֵדי ֲאִמיַרת  ָלעֹוָלם ַהּבָ
ֶלת  ֲחַבּצֶ ְתעֹוֵרר  ִתּ ים  ִהּלִ ְתּ
ָנִעים  קֹול  ּבְ יר  ָלׁשִ רֹון  ׁ ַהָשּ
ָבנֹון ִניַתן  בֹוד ַהּלְ ן, ּכְ יַלת ְוַרּנֵ ּגִ
ֱאלֵֹהינּו  ֵבית  ְבּ ְוָהָדר  ָלּה, הֹוד 

ְמֵהָרה ְבָיֵמינּו. ָאֵמן ֶסָלה. ּבִ
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א ם  ו י ל

ספר תהלים
ספר ראשון

ליום ראשון

לֹא  ִאים  ַחּטָ ּוְבֶדֶרְך  ִעים,  ְרׁשָ ֲעַצת  ּבַ ָהַלְך  לֹא  ר  ֲאׁשֶ ָהִאיׁש  ֵרי  ַאׁשְ א. 
תֹוַרת יהוה ֶחְפצֹו, ּוְבתֹוָרתֹו  י ִאם ּבְ ב: ּכִ ב ֵלִצים לֹא ָיׁשָ ָעָמד, ּוְבמֹוׁשַ
ן  ִיּתֵ ְריֹו  ּפִ ר  ֲאׁשֶ ָמִים  ְלֵגי  ּפַ ַעל  תּול  ׁשָ ֵעץ  ּכְ ְוָהָיה  ָוָלְיָלה:  יֹוָמם  ה  ֶיְהּגֶ
י  ִעים, ּכִ ה ַיְצִליַח: לֹא ֵכן ָהְרׁשָ ר ַיֲעׂשֶ ִעּתֹו ְוָעֵלהּו לֹא ִיּבֹול, ְוֹכל ֲאׁשֶ ּבְ
ִאים  ט, ְוַחּטָ ּפָ ׁשְ ּמִ ִעים ּבַ ן לֹא ָיֻקמּו ְרׁשָ ֶפּנּו רּוַח: ַעל ּכֵ ּדְ ר ּתִ ּמֹץ ֲאׁשֶ ִאם ּכַ

ִעים ּתֹאֵבד: יִקים, ְוֶדֶרְך ְרׁשָ ֶרְך ַצּדִ י יֹוֵדַע יהוה ּדֶ יִקים: ּכִ ֲעַדת ַצּדִ ּבַ

ְורֹוְזִנים  ֶאֶרץ  ַמְלֵכי  בּו  ִיְתַיּצְ ִריק:  ֶיְהּגּו  ים  ּוְלֻאּמִ גֹוִים,  ָרְגׁשּו  ה  ָלּמָ ב. 
ִליָכה  ָקה ֶאת מֹוְסרֹוֵתימֹו, ְוַנׁשְ יחֹו: ְנַנּתְ נֹוְסדּו ָיַחד, ַעל יהוה ְוַעל ְמׁשִ
ר ֵאֵלימֹו  ָחק, ֲאֹדָני ִיְלַעג ָלמֹו: ָאז ְיַדּבֵ ַמִים ִיׂשְ ָ ּשׁ ב ּבַ ּנּו ֲעֹבֵתימֹו: יֹוׁשֵ ִמּמֶ
י:  ׇקְדׁשִ ַהר  ִצּיֹון  ַעל  י,  ַמְלּכִ י  ָנַסְכּתִ ַוֲאִני  ְיַבֲהֵלמֹו:  ּוַבֲחרֹונֹו  ְבַאּפֹו, 
ַאל  יָך: ׁשְ ְיִלְדּתִ ַהּיֹום  ה, ֲאִני  ִני ַאּתָ ּבְ ָרה ֶאל ֹחק, יהוה ָאַמר ֵאַלי  ֲאַסּפְ
ְרֶזל,  ֶבט ּבַ ׁשֵ רֵֹעם ּבְ ְתָך ַאְפֵסי ָאֶרץ: ּתְ ָנה גֹוִים ַנֲחָלֶתָך, ַוֲאֻחּזָ י ְוֶאּתְ ּנִ ִמּמֶ
ְסרּו ׁשְֹפֵטי ָאֶרץ: ִעְבדּו  ילּו, ִהּוָ ּכִ ה ְמָלִכים ַהׂשְ ֵצם: ְוַעּתָ ַנּפְ ְכִלי יֹוֵצר ּתְ ּכִ
י  ן ֶיֱאַנף, ְוֹתאְבדּו ֶדֶרְך ּכִ קּו ַבר ּפֶ ְ ְרָעָדה: ַנּשׁ ִיְרָאה, ְוִגילּו ּבִ ֶאת יהוה ּבְ

ל חֹוֵסי בֹו: ֵרי ּכׇ ְמַעט ַאּפֹו, ַאׁשְ ִיְבַער ּכִ

ֵאין  י  ְלַנְפׁשִ ֹאְמִרים  ים  ַרּבִ ָעָלי:  ָקִמים  ים  ַרּבִ ָצָרי,  ַרּבּו  ָמה  יהוה,  ג. 
ּוֵמִרים  בֹוִדי  ּכְ ֲעִדי,  ּבַ ָמֵגן  יהוה  ה  ְוַאּתָ ֶסָלה:  ֵבאלִֹהים,  ּלֹו  ָתה  ְיׁשּוָע֫
י  ַכְבּתִ ֲעֵנִני ֵמַהר ׇקְדׁשֹו, ֶסָלה: ֲאִני ׁשָ ַוּיַ י: קֹוִלי ֶאל יהוה ֶאְקָרא,  רֹאׁשִ
ר  ֲאׁשֶ ָעם,  ֵמִרְבבֹות  ִאיָרא  לֹא  ִיְסְמֵכִני:  יהוה  י  ּכִ ֱהִקיצֹוִתי  ָנה,  ָוִאיׁשָ֫
ל ֹאְיַבי  יָת ֶאת ּכׇ י ִהּכִ יֵעִני ֱאלַֹהי, ּכִ תּו ָעָלי: קּוָמ֘ה יהוה, הֹוׁשִ ָסִביב ׁשָ֫

ָלה: ָך, ּסֶ ָך ִבְרָכֶת֫ : ַליהוה ַהְיׁשּוָעה, ַעל ַעּמְ ְרּתָ ּבַ ִעים ׁשִ י ְרׁשָ ּנֵ ֶלִחי, ׁשִ

ר  ּצָ ּבַ ִצְדִקי,  ֱאלֵֹהי  ֲעֵנִני  ׇקְרִאי  ּבְ ְלָדִוד:  ִמְזמֹור  ְנִגינֹות  ּבִ ַח  ַלְמַנּצֵ ד. 
ה  ִלְכִלּמָ ְכבֹוִדי  ֶמה  ַעד  ִאיׁש,  ֵני  ּבְ ִתי:  ִפּלָ ּתְ ַמע  ּוׁשְ ִני  ׇחּנֵ י,  ּלִ ִהְרַחְבּתָ 
י ִהְפָלה יהוה ָחִסיד לֹו, יהוה  ַבְקׁשּו ָכָזב, ֶסָלה: ּוְדעּו ּכִ ֱאָהבּון ִריק, ּתְ ּתֶ
ְבֶכם  ּכַ ֱחָטאּו, ִאְמרּו ִבְלַבְבֶכם ַעל ִמׁשְ ׇקְרִאי ֵאָליו: ִרְגזּו ְוַאל ּתֶ ַמע ּבְ ִיׁשְ
ִמי  ֹאְמִרים  ים  ַרּבִ יהוה:  ֶאל  ּוִבְטחּו  ֶצֶדק,  ִזְבֵחי  ִזְבחּו  ֶסָלה:  ְוֹדּמּו, 
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ֵמֵעת  י,  ְבִלּבִ ְמָחה  ׂשִ ה  ָנַתּתָ ֶניָך, יהוה:  ּפָ ָעֵלינּו אֹור  ְנָסה  ַיְרֵאנּו טֹוב, 
יהוה  ה  ַאּתָ י  ּכִ ן,  ְוִאיׁשָ ָבה  ּכְ ֶאׁשְ ו  ַיְחּדָ לֹום  ׁשָ ּבְ ָרּבּו:  ם  ְוִתירֹוׁשָ ָגָנם  ּדְ

יֵבִני:  ְלָבָדד, ָלֶבַטח ּתֹוׁשִ

יָנה  ּבִ יהוה,  ַהֲאִזיָנה  ֲאָמַרי  ְלָדִוד:  ִמְזמֹור  ִחילֹות  ַהּנְ ֶאל  ַח  ַלְמַנּצֵ ה. 
ל: יהוה,  ּלָ י ֵאֶליָך ֶאְתּפַ ּכִ י ֵואלָֹהי,  ְוִעי ַמְלּכִ ׁשַ יָבה ְלקֹול  ֲהִגיִגי: ַהְקׁשִ
ה,  ע ָאּתָ י לֹא ֵאל ָחֵפץ ֶרׁשַ ה: ּכִ ַמע קֹוִלי, ּבֶֹקר ֶאֱעָרְך ְלָך ַוֲאַצּפֶ ׁשְ ּבֶֹקר ּתִ
ל ּפֲֹעֵלי ָאֶון:  ֵנאָת ּכׇ בּו הֹוְלִלים ְלֶנֶגד ֵעיֶניָך, ׂשָ לֹא ְיֻגְרָך ָרע: לֹא ִיְתַיּצְ
ָך  ַחְסּדְ רֹב  ּבְ ַוֲאִני  ְיָתֵעב יהוה:  ּוִמְרָמה  ִמים  ּדָ ִאיׁש  ָכָזב,  ּדְֹבֵרי  ד  ַאּבֵ ּתְ
ִיְרָאֶתָך: יהוה, ְנֵחִני ְבִצְדָקֶתָך  ָך ּבְ ֲחֶוה ֶאל ֵהיַכל ׇקְדׁשְ ּתַ ָאבֹוא ֵביֶתָך, ֶאׁשְ
ם  ִפיהּו ְנכֹוָנה, ִקְרּבָ י ֵאין ּבְ ָך: ּכִ ְרּכֶ ר[ ְלָפַני ּדַ ְלַמַען ׁשֹוְרָרי, )הושר( ]ַהְיׁשַ
לּו  ִיּפְ ֱאלִֹהים,  יֵמם  ַהֲאׁשִ ַיֲחִליקּון:  ְלׁשֹוָנם  רֹוָנם,  ּגְ תּוַח  ּפָ ֶקֶבר  ַהּוֹות, 
ְמחּו ׇכל חֹוֵסי  י ָמרּו ָבְך: ְוִיׂשְ יֵחמֹו ּכִ ֵעיֶהם ַהּדִ ׁשְ רֹב ּפִ ִמּמֲֹעצֹוֵתיֶהם, ּבְ
ה  ַאּתָ י  ּכִ ֶמָך:  ׁשְ ֹאֲהֵבי  ְבָך  ְוַיְעְלצּו  ָעֵלימֹו,  ְוָתֵסְך  נּו  ְיַרּנֵ ְלעֹוָלם  ָבְך, 

ְעְטֶרּנּו: ה ָרצֹון ּתַ ּנָ ּצִ יק, יהוה, ּכַ ָבֵרְך ַצּדִ ּתְ

ָך  ַאּפְ ּבְ ַאל  יהוה,  ְלָדִוד:  ִמְזמֹור  ִמיִנית  ַהׁשְ ַעל  ְנִגינֹות  ִבּ ח  ַלְמַנֵצּ ו. 
ְרָפֵאִני  ִני,  ָא֫ ֻאְמַלל  י  ּכִ יהוה  ִני  ׇחּנֵ ֵרִני:  ְתַיּסְ ֲחָמְתָך  ּבַ ְוַאל  תֹוִכיֵחִני, 
ָמָתי:  ַעד  יהוה  ה  ְוַאּתָ ְמֹאד,  ִנְבֲהָלה  י  ְוַנְפׁשִ ֲעָצָמי:  ִנְבֲהלּו  י  ּכִ יהוה 
ֶות  ּמָ ּבַ ֵאין  י  ּכִ ָך:  ַחְסּדֶ ְלַמַען  יֵעִני  הֹוׁשִ י,  ַנְפׁשִ ָצה  ַחּלְ יהוה,  ׁשּוָב֮ה 
ִתי,  ֶחה ְבׇכל ַלְיָלה ִמּטָ ַאְנָחִתי, ַאׂשְ י ְבּ ְעּתִ ְך: ָיַג֫ אֹול ִמי ֫יֹוֶדה ּלָ ׁשְ ִזְכֶרָך, ּבִ
ׇכל צֹוְרָרי: ֫סּורּו  ַעס ֵעיִני, ָעְתָקה ּבְ ה ִמּכַ ׁשָ י ַאְמֶסה: ָעׁשְ ִדְמָעִתי ַעְרׂשִ ּבְ
ִתי, יהוה  ִחּנָ ַמע יהוה ּתְ ְכִיי: ׁשָ ַמע יהוה קֹול ּבִ י ׁשָ ֶון, ּכִ ֲעֵלי ָא֫ ל ּפֹ֫ י ּכׇ ּנִ ִמּמֶ

ַגע: בּו ֵי֫בׁשּו ָר֫ ל ֹאְיָבי, ָיׁשֻ֫ ֲהלּו ְמֹאד ּכׇ ׁשּו ְוִיּבָ ח: ֵיֹב֫ ִתי ִיּקָ ִפּלָ ּתְ

ן ְיִמיִני: יהוה ֱאלַֹהי,  ְבֵרי כּוׁש ּבֶ ר ַליהוה ַעל ּדִ ר ׁשָ יֹון ְלָדִוד, ֲאׁשֶ ּגָ ז. ׁשִ
י,  ַנְפׁשִ ַאְרֵיה  ּכְ ִיְטרֹף  ן  ּפֶ יֵלִני:  ְוַהּצִ רְֹדַפי  ל  ִמּכׇ יֵעִני  הֹוׁשִ ָחִסיִתי,  ָך  ּבְ
י:  ַכּפָ ּבְ ָעֶול  ֶיׁש  ִאם  ֹזאת,  יִתי  ָעׂשִ ִאם  ֱאלַֹהי,  יהוה  יל:  ַמּצִ ְוֵאין  ּפֵֹרק 
ג  י ְוַיּשֵׂ ָצה צֹוְרִרי ֵריָקם: ִיַרּדֹף אֹוֵיב ַנְפׁשִ י ׁשֹוְלִמי ָרע, ָוֲאַחּלְ ַמְלּתִ ִאם ּגָ
א  ׂשֵ ָך, ִהּנָ ַאּפֶ ן, ֶסָלה: קּוָמה יהוה ּבְ ּכֵ י, ּוְכבֹוִדי ֶלָעָפר ַיׁשְ ְוִיְרֹמס ָלָאֶרץ ַחּיָ
 , סֹוְבֶבּךָ ּתְ ים  ְלֻאּמִ ַוֲעַדת  יָת:  ִצּוִ ט  ּפָ ִמׁשְ ֵאַלי  ְועּוָרה  צֹוְרָרי,  ַעְברֹות  ּבְ
י  ִצְדִקי ּוְכֻתּמִ ְפֵטִני יהוה ּכְ ים, ׁשׇ רֹום ׁשּוָבה: יהוה ָיִדין ַעּמִ ְוָעֶליָה ַלּמָ
יק, ּוֹבֵחן ִלּבֹות ּוְכָליֹות ֱאלִֹהים  ִעים, ּוְתכֹוֵנן ַצּדִ ָעָלי: ִיְגָמר ָנא ַרע ְרׁשָ
יק, ְוֵאל  ֵרי ֵלב: ֱאלִֹהים ׁשֹוֵפט ַצּדִ יַע ִיׁשְ י ַעל ֱאלִֹהים, מֹוׁשִ יק: ָמִגּנִ ַצּדִ
ּתֹו ָדַרְך ַוְיכֹוְנֶנָה: ְולֹו  ׇכל יֹום: ִאם לֹא ָיׁשּוב ַחְרּבֹו ִיְלטֹוׁש, ַקׁשְ ֹזֵעם ּבְ
ל ָאֶון, ְוָהָרה ָעָמל ְוָיַלד  ה ְיַחּבֶ יו ְלֹדְלִקים ִיְפָעל: ִהּנֵ ֵלי ָמֶות, ִחּצָ ֵהִכין ּכְ
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ֲעָמלֹו ְברֹאׁשֹו,  ָיׁשּוב  ִיְפָעל:  ַחת  ׁשַ ּבְ ּפֹל  ַוּיִ ֵרהּו,  ְחּפְ ַוּיַ ָרה  ּכָ ּבֹור  ֶקר:  ׁשָ
ם יהוה ֶעְליֹון:  ָרה ׁשֵ ִצְדקֹו, ַוֲאַזּמְ דֹו ֲחָמסֹו ֵיֵרד: אֹוֶדה יהוה ּכְ ְוַעל ׇקְדק�

ְמָך  ׁשִ יר  ַאּדִ ָמה  ֲאֹדֵנינּו,  יהוה  ְלָדִוד:  ִמְזמֹור  ית  ּתִ ַהּגִ ַעל  ַח  ַלְמַנּצֵ ח. 
ְדּתָ  י עֹוְלִלים ְויְֹנִקים ִיּסַ ָמִים: ִמּפִ ָ ָנה הֹוְדָך ַעל ַהּשׁ ר ּתְ ׇכל ָהָאֶרץ, ֲאׁשֶ ּבְ
י  ַמֲעׂשֵ ֶמיָך  ׁשָ ֶאְרֶאה  י  ּכִ ם:  ּוִמְתַנּקֵ אֹוֵיב  ית  ּבִ ְלַהׁשְ צֹוְרֶריָך,  ְלַמַען  ֹעז 
ּוֶבן  ֶרּנּו,  ִתְזּכְ י  ּכִ ֱאנֹוׁש  ָמה  ה:  ּכֹוׇנְנּתָ ר  ֲאׁשֶ ְוכֹוָכִבים  ָיֵרַח  ֹעֶתיָך,  ֶאְצּבְ
ֵרהּו:  ַעּטְ ּתְ ְוָהָדר  ְוָכבֹוד  ֵמֱאלִֹהים,  ַעט  ּמְ ֵרהּו  ַחּסְ ַוּתְ ִתְפְקֶדּנּו:  י  ּכִ ָאָדם 
ם,  ּלָ ּכֻ ַוֲאָלִפים  ֹצֶנה  ַרְגָליו:  ַתַחת  ה  ּתָ ׁשַ ּכֹל  ָיֶדיָך,  י  ַמֲעׂשֵ ּבְ יֵלהּו  ְמׁשִ ּתַ
ים: יהוה  ַיּמִ ֹעֵבר ָאְרחֹות  ם,  ַהּיָ ּוְדֵגי  ַמִים  ׁשָ ִצּפֹור  ָדי:  ׂשָ ֲהמֹות  ּבַ ְוַגם 

ׇכל ָהָאֶרץ: ְמָך ּבְ יר ׁשִ ֲאֹדֵנינּו, ָמה ַאּדִ

ָרה  י, ֲאַסּפְ ׇכל ִלּבִ ן ִמְזמֹור ְלָדִוד: אֹוֶדה יהוה ּבְ ַח ַעְלמּות ַלּבֵ ט. ַלְמַנּצֵ
ׁשּוב  ּבְ ֶעְליֹון:  ְמָך  ׁשִ ָרה  ֲאַזּמְ ָבְך,  ְוֶאֶעְלָצה  ְמָחה  ֶאׂשְ ִנְפְלאֹוֶתיָך:  ל  ּכׇ
ְבּתָ  ִטי ְוִדיִני, ָיׁשַ ּפָ יָת ִמׁשְ י ָעׂשִ ֶניָך: ּכִ לּו ְויֹאְבדּו ִמּפָ ׁשְ אֹוְיַבי ָאחֹור, ִיּכָ
ְלעֹוָלם  ָמִחיָת  ָמם  ׁשְ ע,  ָרׁשָ ְדּתָ  ִאּבַ גֹוִים,  ַעְרּתָ  ּגָ ֶצֶדק:  ׁשֹוֵפט  א  ְלִכּסֵ
ה:  ֵהּמָ ִזְכָרם  ָאַבד  ּתָ  ָנַתׁשְ ְוָעִרים  ָלֶנַצח,  ָרבֹות  ח� ּמּו  ּתַ ָהאֹוֵיב  ָוֶעד: 
ֶצֶדק,  ּבְ ֵבל  ּתֵ ּפֹט  ִיׁשְ ְוהּוא  ְסאֹו:  ּכִ ט  ּפָ ׁשְ ַלּמִ ּכֹוֵנן  ב,  ֵיׁשֵ ְלעֹוָלם  ַויהוה 
ָרה:  ּצָ ב ְלִעּתֹות ּבַ ּגָ ְך, ִמׂשְ ב ַלּדָ ּגָ ִרים: ִויִהי יהוה ִמׂשְ ֵמיׁשָ ים ּבְ ָיִדין ְלֻאּמִ
ַליהוה  רּו  ַזּמְ יהוה:  יָך  ֹדְרׁשֶ ָעַזְבּתָ  לֹא  י  ּכִ ֶמָך,  ׁשְ יֹוְדֵעי  ְבָך  ְוִיְבְטחּו 
לֹא  ָזָכר,  אֹוָתם  ִמים  ּדָ ֹדֵרׁש  י  ּכִ ֲעִלילֹוָתיו:  ים  ָבַעּמִ ידּו  ַהּגִ ִצּיֹון,  ב  יֹׁשֵ
ְֹנָאי, ְמרֹוְמִמי  ַכח ַצֲעַקת )עניים( ]ֲעָנִוים[: ׇחְנֵנִני יהוה, ְרֵאה ׇעְנִיי ִמּשׂ ׁשָ
ָאִגיָלה  ִצּיֹון  ַבת  ֲעֵרי  ׁשַ ּבְ ֶתיָך,  ִהּלָ ּתְ ל  ּכׇ ָרה  ֲאַסּפְ ְלַמַען  ָמֶות:  ֲעֵרי  ַ ִמּשׁ
ַרְגָלם:  ָדה  ִנְלּכְ ָטָמנּו  זּו  ת  ֶרׁשֶ ּבְ ָעׂשּו,  ַחת  ׁשַ ּבְ גֹוִים  ָטְבעּו  יׁשּוָעֶתָך:  ּבִ
יֹון ֶסָלה: ָיׁשּובּו  ע, ִהּגָ יו נֹוֵקׁש ָרׁשָ ּפָ ֹפַעל ּכַ ה, ּבְ ט ָעׂשָ ּפָ נֹוַדע יהוה ִמׁשְ
ַכח ֶאְביֹון,  ָ י לֹא ָלֶנַצח ִיּשׁ ֵכֵחי ֱאלִֹהים: ּכִ ל ּגֹוִים ׁשְ אֹוָלה, ּכׇ ִעים ִלׁשְ ְרׁשָ
ְפטּו  ָ ים[ ּתֹאַבד ָלַעד: קּוָמה יהוה, ַאל ָיֹעז ֱאנֹוׁש, ִיּשׁ ְקַות )ענוים( ]ֲעִנּיִ ּתִ
ָלה: ה, ּסֶ יָתה יהוה מֹוָרה ָלֶהם, ֵיְדעּו גֹוִים ֱאנֹוׁש ֵהּמָ ֶניָך: ׁשִ גֹוִים ַעל ּפָ

ע ִיְדַלק  ַגֲאַות ָרׁשָ ָרה: ּבְ ּצָ ְעִלים ְלִעּתֹות ּבַ ָרחֹוק, ּתַ ֲעֹמד ּבְ י. ָלָמה יהוה ּתַ
ֲאַות ַנְפׁשֹו, ּוֹבֵצַע  ע ַעל ּתַ ל ָרׁשָ י ִהּלֵ בּו: ּכִ ְמִזּמֹות זּו ָחׁשָ ְפׂשּו ּבִ ָעִני, ִיּתָ
ל ְמִזּמֹוָתיו:  ל ִיְדרֹׁש, ֵאין ֱאלִֹהים ּכׇ ֹגַבּה ַאּפֹו ּבַ ע ּכְ ֵרְך ִנֵאץ יהוה: ָרׁשָ ּבֵ
ל צֹוְרָריו ָיִפיַח  ְגּדֹו, ּכׇ ֶטיָך ִמּנֶ ּפָ ׇכל ֵעת, ָמרֹום ִמׁשְ ָיִחילּו )דרכו( ]ְדָרָכיו[ ּבְ
יהּו ָמֵלא  ר לֹא ְבָרע: ָאָלה ּפִ ל ֶאּמֹוט, ְלֹדר ָוֹדר ֲאׁשֶ ִלּבֹו ּבַ ֶהם: ָאַמר ּבְ ּבָ
ִרים  ְסּתָ ּמִ ַמְאַרב ֲחֵצִרים, ּבַ ב ּבְ ַחת ְלׁשֹונֹו ָעָמל ָוָאֶון: ֵיׁשֵ ּוִמְרמֹות ָוֹתְך, ּתַ
ֶיֱארֹב  ְבֻסּכֹה,  ַאְרֵיה  ּכְ ר  ְסּתָ ּמִ ּבַ ֶיֱארֹב  ִיְצּפֹנּו:  ְלֵחְלָכה  ֵעיָניו  ָנִקי,  ַיֲהרֹג 
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ְוָנַפל  ָיׁשַֹח,  ה[  ]ִיְדּכֶ )ודכה(  ּתֹו:  ְבִרׁשְ כֹו  ׇמׁשְ ּבְ ָעִני  ַיְחֹטף  ָעִני,  ַלֲחטֹוף 
ָניו,  ּפָ יר  ַכח ֵאל, ִהְסּתִ ִלּבֹו ׁשָ ּבְ ִאים[: ָאַמר  ּכָ ֲעצּוָמיו )חלכאים( ]ֵחיל  ּבַ
ח )עניים( ]ֲעָנִוים[:  ּכַ ׁשְ א ָיֶדָך, ַאל ּתִ ל ָרָאה ָלֶנַצח: קּוָמה יהוה, ֵאל ְנׂשָ ּבַ
ה ָעָמל  י ַאּתָ ִלּבֹו לֹא ִתְדרֹׁש: ָרִאָתה ּכִ ע ֱאלִֹהים, ָאַמר ּבְ ַעל ֶמה ִנֵאץ ָרׁשָ
עֹוֵזר:  ָהִייָת  ה  ַאּתָ ָיתֹום  ֵחֶלָכה,  ַיֲעֹזב  ָעֶליָך  ָיֶדָך,  ּבְ ָלֵתת  יט  ּבִ ּתַ ָוַכַעס 
ְמָצא: יהוה ֶמֶלְך עֹוָלם ָוֶעד,  עֹו ַבל ּתִ ְדרֹוׁש ִרׁשְ ע, ָוָרע ּתִ ֹבר ְזרֹוַע ָרׁשָ ׁשְ
יב  ְקׁשִ ּתַ ם  ִלּבָ ִכין  ּתָ יהוה,  ַמְעּתָ  ׁשָ ֲעָנִוים  ֲאַות  ּתַ ֵמַאְרצֹו:  גֹוִים  ָאְבדּו 

ל יֹוִסיף עֹוד, ַלֲערֹץ ֱאנֹוׁש ִמן ָהָאֶרץ:  ּפֹט ָיתֹום ָוָדְך, ּבַ ׇאְזֶנָך: ִלׁשְ

]נּוִדי[  )נודו(  י  ְלַנְפׁשִ ּתֹאְמרּו  ֵאיְך  ָחִסיִתי,  יהוה  ּבַ ְלָדִוד,  ַח  ַלְמַנּצֵ יא. 
ֶיֶתר,  ַעל  ם  ִחּצָ ּכֹוְננּו  ת,  ֶקׁשֶ ִיְדְרכּון  ִעים  ָהְרׁשָ ה  ִהּנֵ י  ּכִ ִצּפֹור:  ַהְרֶכם 
ָעל: יהוה  יק ַמה ּפָ תֹות ֵיָהֵרסּון, ַצּדִ ָ י ַהּשׁ ֵרי ֵלב: ּכִ מֹו ֹאֶפל ְלִיׁשְ ִלירֹות ּבְ
ֵני  ּבְ ִיְבֲחנּו  יו  ַעְפַעּפָ ֶיֱחזּו,  ֵעיָניו  ְסאֹו,  ּכִ ַמִים  ָ ּשׁ ּבַ יהוה  ׇקְדׁשֹו,  ֵהיַכל  ּבְ
ְנָאה ַנְפׁשֹו: ַיְמֵטר ַעל  ע ְוֹאֵהב ָחָמס, ׂשָ ְוָרׁשָ ִיְבָחן,  יק  ָאָדם: יהוה ַצּדִ
יק יהוה,  י ַצּדִ ִחים, ֵאׁש ְוׇגְפִרית ְורּוַח ִזְלָעפֹות ְמָנת ּכֹוָסם: ּכִ ִעים ּפַ ְרׁשָ

ר ֶיֱחזּו ָפֵנימֹו: ְצָדקֹות ָאֵהב, ָיׁשָ

ָגַמר  י  ּכִ יהוה  יָעה  הֹוׁשִ ְלָדִוד:  ִמְזמֹור  ִמיִנית  ְ ַהּשׁ ַעל  ַח  ַלְמַנּצֵ יב. 
ַפת  רּו ִאיׁש ֶאת ֵרֵעהּו, ׂשְ ְוא ְיַדּבְ ֵני ָאָדם: ׁשָ י ַפּסּו ֱאמּוִנים ִמּבְ ָחִסיד, ּכִ
ֶרת  ְפֵתי ֲחָלקֹות, ָלׁשֹון ְמַדּבֶ ל ׂשִ רּו: ַיְכֵרת יהוה ּכׇ ֵלב ָוֵלב ְיַדּבֵ ֲחָלקֹות, ּבְ
ֹד  נּו, ִמי ָאדֹון ָלנּו: ִמּשׁ ָפֵתינּו ִאּתָ יר ׂשְ ר ָאְמרּו ִלְלׁשֵֹננּו ַנְגּבִ ֹדלֹות: ֲאׁשֶ ּגְ
ָיִפיַח  ע  ֵיׁשַ ּבְ ית  ָאׁשִ יֹאַמר יהוה,  ה ָאקּום  ַעּתָ ֶאְביֹוִנים,  ֵמַאְנַקת  ים  ֲעִנּיִ
ק  ְמֻזּקָ ָלָאֶרץ,  ֲעִליל  ּבַ ָצרּוף  ֶסף  ּכֶ ְטֹהרֹות,  ֲאָמרֹות  יהוה  ִאֲמרֹות  לֹו: 
ָסִביב  ְלעֹוָלם:  זּו  ַהּדֹור  ִמן  ֶרּנּו  ּצְ ּתִ ְמֵרם,  ׁשְ ּתִ יהוה  ה  ַאּתָ ְבָעָתִים:  ׁשִ

ֻרם ֻזּלּות ִלְבֵני ָאָדם: כּון, ּכְ ִעים ִיְתַהּלָ ְרׁשָ

יר  ְסּתִ ֵחִני ֶנַצח, ַעד ָאָנה ּתַ ּכָ ׁשְ ַח ִמְזמֹור ְלָדִוד: ַעד ָאָנה יהוה ּתִ יג. ַלְמַנּצֵ
ְלָבִבי יֹוָמם, ַעד  י, ָיגֹון ּבִ ַנְפׁשִ ית ֵעצֹות ּבְ י: ַעד ָאָנה ָאׁשִ ּנִ ֶניָך ִמּמֶ ֶאת ּפָ
ן  ן ִאיׁשַ יָטה ֲעֵנִני יהוה ֱאלָֹהי, ָהִאיָרה ֵעיַני ּפֶ ָאָנה ָירּום ֹאְיִבי ָעָלי: ַהּבִ
ָך  ַחְסּדְ ּבְ ַוֲאִני  ֶאּמֹוט:  י  ּכִ ָיִגילּו  ָצַרי  יו,  ְיׇכְלּתִ ֹאְיִבי  יֹאַמר  ן  ּפֶ ֶות:  ַהּמָ

י ָגַמל ָעָלי: יָרה ַליהוה ּכִ יׁשּוָעֶתָך, ָאׁשִ י ּבִ י, ָיֵגל ִלּבִ ָבַטְחּתִ

ִהְתִעיבּו  ִחיתּו  ִהׁשְ ֱאלִֹהים,  ֵאין  ִלּבֹו  ּבְ ָנָבל  ָאַמר  ְלָדִוד,  ַח  ַלְמַנּצֵ יד. 
ֵני ָאָדם, ִלְראֹות  ּבְ ִקיף ַעל  ַמִים ִהׁשְ ָ ה טֹוב: יהוה ִמּשׁ ֲעִליָלה, ֵאין ֹעׂשֵ
ה טֹוב,  ו ֶנֱאָלחּו, ֵאין ֹעׂשֵ יל ּדֵֹרׁש ֶאת ֱאלִֹהים: ַהּכֹל ָסר ַיְחּדָ ּכִ ֲהֵיׁש ַמׂשְ
י ָאְכלּו ֶלֶחם, יהוה  ל ּפֲֹעֵלי ָאֶון, ֹאְכֵלי ַעּמִ ם ֶאָחד: ֲהלֹא ָיְדעּו ּכׇ ֵאין ּגַ
יק: ֲעַצת ָעִני ָתִביׁשּו,  דֹור ַצּדִ י ֱאלִֹהים ּבְ ֲחדּו ָפַחד, ּכִ ם ּפָ לֹא ָקָראּו: ׁשָ
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בּות  ׁשְ ׁשּוב יהוה  ּבְ ָרֵאל,  ִיׂשְ ְיׁשּוַעת  ּיֹון  ִמּצִ ן  ִיּתֵ ִמי  ַמְחֵסהּו:  י יהוה  ּכִ
ָרֵאל: ַמח ִיׂשְ ַעּמֹו ָיֵגל ַיֲעֹקב ִיׂשְ

ָך: הֹוֵלְך  ַהר ׇקְדׁשֶ ּכֹן ּבְ ֶלָך, ִמי ִיׁשְ ָאה� טו. ִמְזמֹור ְלָדִוד, יהוה, ִמי ָיגּור ּבְ
ה  ְלָבבֹו: לֹא ָרַגל ַעל ְלׁשֹנֹו, לֹא ָעׂשָ ּבִ ִמים, ּוֹפֵעל ֶצֶדק, ְוֹדֵבר ֱאֶמת  ּתָ
ֵעיָניו ִנְמָאס, ְוֶאת ִיְרֵאי  א ַעל ְקרֹבֹו: ִנְבֶזה ּבְ ה לֹא ָנׂשָ ְלֵרֵעהּו ָרָעה, ְוֶחְרּפָ
ְך, ְוׁשַֹחד ַעל  ֶנׁשֶ ּבְ ְסּפֹו לֹא ָנַתן  ּכַ ע ְלָהַרע ְולֹא ָיִמר:  ּבַ ִנׁשְ ד,  ְיַכּבֵ יהוה 

ה לֹא ִיּמֹוט ְלעֹוָלם: ה ֵאּלֶ ָנִקי לֹא ָלָקח, ֹעׂשֵ

ה,  ּתָ י ָחִסיִתי ָבְך: ָאַמְרּתְ ַליהוה, ֲאֹדָני ָא֫ ִני ֵאל ּכִ ְמֵר֫ ם ְלָדִוד, ׁשָ טז. ִמְכּתָ
ל ֶחְפִצי ָבם:  יֵרי ּכׇ ה, ְוַאּדִ ּמָ ֶרץ ֵה֫ ָא֫ ר ּבָ ים ֲאׁשֶ ל ָעֶליָך: ִלְקדֹוׁשִ טֹוָבִתי ּבַ
ֶאת  א  ֶאּשָׂ ּוַבל  ם,  ִמּדָ יֶהם  ִנְסּכֵ יְך  ַאּסִ ל  ּבַ רּו,  ָמָה֫ ַאֵחר  בֹוָתם,  ַעּצְ ִיְרּבּו 
ּגֹוָרִלי:  ּתֹוִמיְך  ה  ַאּתָ ְוכֹוִסי,  ֶחְלִקי  ְמָנת  יהוה,  ָפָתי:  ׂשְ ַעל  מֹוָתם  ׁשְ
ר  ְפָרה ָעָלי: ֲאָבֵרְך ֶאת יהוה ֲאׁשֶ ִעִמים, ַאף ַנֲחָלת ׁשָ ּנְ ֲחָבִלים ָנְפלּו ִלי ּבַ
י ִמיִמיִני  י ָתִמיד, ּכִ יִתי יהוה ְלֶנְגּדִ ֫ ּוִ ֫רּוִני ִכְליֹוָתי: ׁשִ ִני, ַאף ֵלילֹות ִיּסְ ְיָעָצ֫
י  ּכִ ַטח:  ָלֶב֫ ּכֹן  ִיׁשְ ִרי  ׂשָ ּבְ ַאף  בֹוִדי,  ּכְ ֶגל  ֫ ַוּיָ י  ִלּבִ ַמח  ׂשָ ָלֵכן  ֶאּמֹוט:  ל  ּבַ
ִני ֹאַרח  ַחת: ּתֹוִדיֵע֫ ן ֲחִסיְדָך ִלְראֹות ׁשָ אֹול, לֹא ִתּתֵ י ִלׁשְ לֹא ַתֲעֹזב ַנְפׁשִ

ַצח:   יִמיְנָך ֶנ֫ יָך, ְנִעמֹות ּבִ ֶנ֫ ָמחֹות ֶאת ּפָ ַֹבע ׂשְ ים, ׂש֫ ַחּיִ

ִתי  ְתִפּלָ ַהֲאִזיָנה  ִתי,  ִרּנָ יָבה  ַהְקׁשִ ֶצֶדק,  ְמָעה יהוה  ׁשִ ְלָדִוד,  ה  ִפּלָ ּתְ יז. 
ִרים:  ֵמיׁשָ ֱחֶזיָנה  ּתֶ ֵעיֶניָך  ֵיֵצא,  ִטי  ּפָ ִמׁשְ ָפֶניָך  ִמּלְ ִמְרָמה:  ְפֵתי  ׂשִ לֹא  ּבְ
י:  ּפִ ַיֲעׇבר  ל  ּבַ ַזּמִֹתי  ְמָצא,  ּתִ ַבל  ִני  ְצַרְפּתַ ְיָלה,  ּלַ ַקְדּתָ  ּפָ י,  ִלּבִ ַחְנּתָ  ּבָ
ַרי  ֹמְך ֲאׁשֻ ִריץ: ּתָ י ָאְרחֹות ּפָ ַמְרּתִ ָפֶתיָך, ֲאִני ׁשָ ְדַבר ׂשְ ִלְפֻעּלֹות ָאָדם ּבִ
ל ָנמֹוּטּו ְפָעָמי: ֲאִני ְקָראִתיָך ִכי ַתֲעֵנִני ֵאל, ַהט ׇאְזְנָך ִלי  לֹוֶתיָך, ּבַ ַמְעּגְ ּבְ
יִמיֶנָך:  ּבִ ְתקֹוְמִמים  ִמּמִ יַע חֹוִסים,  ֲחָסֶדיָך מֹוׁשִ ַהְפֵלה  ִאְמָרִתי:  ַמע  ׁשְ
ּדּוִני,  ִעים זּו ׁשַ ֵני ְרׁשָ יֵרִני: ִמּפְ ְסּתִ ָנֶפיָך ּתַ ֵצל ּכְ ת ָעִין, ּבְ ִאיׁשֹון ּבַ ְמֵרִני ּכְ ׁשׇ
ֵרינּו  ֻ ַאּשׁ ְבֵגאּות:  רּו  ּבְ ּדִ ימֹו  ּפִ ְגרּו,  ּסָ מֹו  ֶחְלּבָ ָעָלי:  יפּו  ַיּקִ ֶנֶפׁש  ּבְ ֹאְיַבי 
ַאְרֵיה  ְמיֹנֹו ּכְ ָאֶרץ: ּדִ יתּו ִלְנטֹות ּבָ ה )סבבוני( ]ְסָבבּונּו[, ֵעיֵניֶהם ָיׁשִ ַעּתָ
ָפָניו,  ָמה  ַקּדְ יהוה,  קּוָמה  ִרים:  ִמְסּתָ ּבְ ב  יֹׁשֵ ְוִכְכִפיר  ִלְטרֹוף,  ִיְכסֹוף 
ִמְמִתים  יהוה,  ָיְדָך,  ִמְמִתים  ָך:  ַחְרּבֶ ע  ֵמָרׁשָ י  ַנְפׁשִ ָטה  ּלְ ּפַ ַהְכִריֵעהּו, 
ָבִנים  עּו  ּבְ ִיׂשְ ִבְטָנם,  א  ַמּלֵ ּתְ ]ּוְצפּוְנָך[  ים, )וצפינך(  ַחּיִ ּבַ ֵמֶחֶלד, ֶחְלָקם 
ְבָהִקיץ  ָעה  ּבְ ֶאׂשְ ָפֶניָך,  ֶאֱחֶזה  ֶצֶדק  ּבְ ֲאִני  ְלעֹוְלֵליֶהם:  ִיְתָרם  יחּו  ְוִהּנִ

מּוָנֶתָך: ּתְ

יָרה  ִ ַהּשׁ ְבֵרי  ּדִ ֶאת  ַליהוה  ר  ּבֶ ּדִ ר  ֲאׁשֶ ְלָדִוד,  יהוה  ְלֶעֶבד  ַח  ַלְמַנּצֵ יח. 
ַוּיֹאַמר,  אּול:  ׁשָ ד  ּוִמּיַ ֹאְיָביו  ל  ּכׇ ף  ִמּכַ אֹותֹו  יהוה  יל  ִהּצִ יֹום  ּבְ ַהּזֹאת 
ֶאְרׇחְמָך יהוה ִחְזִקי: יהוה ַסְלִעי ּוְמצּוָדִתי ּוְמַפְלִטי, ֵאִלי צּוִרי ֶאֱחֶסה 
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ַע:  ׁשֵ ִאּוָ ֹאְיַבי  ּוִמן  ֶאְקָרא יהוה,  ל  ְמֻהּלָ י:  ּבִ ּגַ ִמׂשְ ִעי  ִיׁשְ ְוֶקֶרן  י  ָמִגּנִ ּבֹו, 
ְסָבבּוִני,  אֹול  ׁשְ ֶחְבֵלי  ְיַבֲעתּוִני:  ַעל  ְבִלּיַ ְוַנֲחֵלי  ָמֶות,  ֶחְבֵלי  ֲאָפפּוִני 
ַמע  ִיׁשְ ַע,  ּוֵ ֲאׁשַ ְוֶאל ֱאלַֹהי  ֶאֲקָרא יהוה  ִלי  ר  ּצַ ּבַ ָמֶות:  י  מּוִני מֹוְקׁשֵ ִקּדְ
ָהָאֶרץ  ְרַעׁש  ַוּתִ ְגַעׁש  ַוּתִ ְבׇאְזָניו:  בֹוא  ּתָ ְלָפָניו  ְוָעִתי  ְוׁשַ קֹוִלי,  ֵמֵהיָכלֹו 
יו  ַאּפֹו ְוֵאׁש ִמּפִ ן ּבְ י ָחָרה לֹו: ָעָלה ָעׁשָ ֲעׁשּו ּכִ ְתּגָ זּו, ַוּיִ ּומֹוְסֵדי ָהִרים ִיְרּגָ
ַרְגָליו:  ַחת  ּתַ ַוֲעָרֶפל  ַרד,  ַוּיֵ ַמִים  ׁשָ ט  ַוּיֵ ּנּו:  ִמּמֶ ֲערּו  ּבָ ָחִלים  ּגֶ ּתֹאֵכל, 
ְך ִסְתרֹו, ְסִביבֹוָתיו  ת ֹחׁשֶ ְנֵפי רּוַח: ָיׁשֶ ֶדא ַעל ּכַ ֹעף, ַוּיֵ רּוב ַוּיָ ב ַעל ּכְ ְרּכַ ַוּיִ
ָרד ְוַגֲחֵלי  ָחִקים: ִמּנַֹגּה ֶנְגּדֹו, ָעָביו ָעְברּו ּבָ ַכת ַמִים ָעֵבי ׁשְ תֹו, ֶחׁשְ ֻסּכָ
ַלח  ׁשְ ָרד ְוַגֲחֵלי ֵאׁש: ַוּיִ ן ֹקלֹו, ּבָ ַמִים יהוה, ְוֶעְליֹון ִיּתֵ ָ ּשׁ ְרֵעם ּבַ ֵאׁש: ַוּיַ
לּו מֹוְסדֹות  ּגָ ָראּו ֲאִפיֵקי ַמִים, ַוּיִ ם: ַוּיֵ יו ַוְיִפיֵצם, ּוְבָרִקים ָרב ַוְיֻהּמֵ ִחּצָ
ִני  ֵחִני, ַיְמׁשֵ רֹום ִיּקָ ַלח ִמּמָ ָך: ִיׁשְ ַמת רּוַח ַאּפֶ ׁשְ ֲעָרְתָך יהוה, ִמּנִ ֵבל, ִמּגַ ּתֵ
מּוִני ְביֹום  י: ְיַקּדְ ּנִ י ָאְמצּו ִמּמֶ ְֹנַאי ּכִ יֵלִני ֵמֹאְיִבי ָעז, ּוִמּשׂ ים: ַיּצִ ִים ַרּבִ ִמּמַ
י:  י ָחֵפץ ּבִ ֵצִני ּכִ ְרָחב, ְיַחּלְ ָען ִלי: ַוּיֹוִציֵאִני ַלּמֶ ֵאיִדי, ַוְיִהי יהוה ְלִמׁשְ
ְרֵכי יהוה, ְולֹא  י ּדַ ַמְרּתִ י ׁשָ יב ִלי: ּכִ ֹבר ָיַדי ָיׁשִ ִצְדִקי, ּכְ ִיְגְמֵלִני יהוה ּכְ
י: ָוֱאִהי  י, ְוֻחּקָֹתיו לֹא ָאִסיר ֶמּנִ ָטיו ְלֶנְגּדִ ּפָ י ׇכל ִמׁשְ י ֵמֱאלָֹהי: ּכִ ְעּתִ ָרׁשַ
ְלֶנֶגד  ָיַדי  ֹבר  ּכְ ְכִצְדִקי,  ִלי  יהוה  ב  ׁשֶ ַוּיָ ֵמֲעֹוִני:  ר  ּמֵ ּתַ ָוֶאׁשְ ִעּמֹו,  ָתִמים 
ָרר,  ְתּבָ ּתִ ָנָבר  ִעם  ם:  ּמָ ּתַ ּתִ ִמים  ּתָ ַבר  ּגְ ִעם  ד,  ְתַחּסָ ּתִ ָחִסיד  ִעם  ֵעיָניו: 
י  יל: ּכִ ּפִ ׁשְ יַע, ְוֵעיַנִים ָרמֹות ּתַ ה ַעם ָעִני תֹוׁשִ י ַאּתָ ל: ּכִ ּתָ ְתּפַ ׁש ּתִ ְוִעם ִעּקֵ
דּוד, ּוֵבאלַֹהי  י ְבָך ָאֻרץ ּגְ י: ּכִ ּכִ יּהַ ׇחׁשְ ַיּגִ ִאיר ֵנִרי, יהוה ֱאלַֹהי  ה ּתָ ַאּתָ
ְלֹכל  הּוא  ָמֵגן  ְצרּוָפה,  יהוה  ִאְמַרת  ְרּכֹו,  ּדַ ִמים  ּתָ ָהֵאל  ׁשּור:  ג  ֲאַדּלֶ
ְלֲעֵדי יהוה, ּוִמי צּור זּוָלִתי ֱאלֵֹהינּו: ָהֵאל  י ִמי ֱאלֹוּהַ ִמּבַ ַהֹחִסים ּבֹו: ּכִ
ֹמַתי  ּבָ ְוַעל  לֹות,  ַאּיָ ּכָ ַרְגַלי  ה  ּוֶ ְמׁשַ י:  ְרּכִ ּדַ ִמים  ּתָ ן  ּתֵ ַוּיִ ָחִיל,  ֵרִני  ַהְמַאּזְ
ן  ּתֶ ַוּתִ ְזרֹוֹעָתי:  ה  ְנחּוׁשָ ת  ֶקׁשֶ ְוִנֲחָתה  ְלָחָמה,  ַלּמִ ָיַדי  ד  ְמַלּמֵ ַיֲעִמיֵדִני: 
י,  ְרִחיב ַצֲעִדי ַתְחּתָ ִני: ּתַ ֶעָך, ִויִמיְנָך ִתְסָעֵדִני, ְוַעְנַוְתָך ַתְרּבֵ ִלי ָמֵגן ִיׁשְ
ּלֹוָתם:  ּכַ ַעד  ָאׁשּוב  ְולֹא  יֵגם,  ְוַאּשִׂ אֹוְיַבי  ֶאְרּדֹוף  י:  ַקְרֻסּלָ ָמֲעדּו  ְולֹא 
ְלָחָמה,  ַלּמִ ַחִיל  ֵרִני  ַאּזְ ַוּתְ ַרְגָלי:  ַחת  ּתַ לּו  ִיּפְ קּום,  ֻיְכלּו  ְולֹא  ֶאְמָחֵצם 
עּו  ּוְ ְיׁשַ ְנַאי ַאְצִמיֵתם:  ּוְמׂשַ י ֹעֶרף,  ּלִ ה  ָנַתּתָ ְוֹאְיַבי  י:  ְחּתָ ּתַ ְכִריַע ָקַמי  ּתַ
ִטיט  ֵני רּוַח, ּכְ ָעָפר ַעל ּפְ ָחֵקם ּכְ יַע ַעל יהוה ְולֹא ָעָנם: ְוֶאׁשְ ְוֵאין מֹוׁשִ
לֹא  ַעם  ּגֹוִים,  ְלרֹאׁש  יֵמִני  ׂשִ ּתְ ָעם,  ֵמִריֵבי  ֵטִני  ַפּלְ ּתְ ֲאִריֵקם:  חּוצֹות 
ֵני ֵנָכר  ֵני ֵנָכר ְיַכֲחׁשּו ִלי: ּבְ ְמעּו ִלי, ּבְ ָ ַמע ֹאֶזן ִיּשׁ י ַיַעְבדּוִני: ְלׁשֵ ָיַדְעּתִ
ֱאלֹוֵהי  ְוָירּום  צּוִרי,  ּוָברּוְך  יהוה  ַחי  רֹוֵתיֶהם:  ְסּגְ ִמּמִ ְוַיְחְרגּו  ִיּבֹלּו, 
ֵמֹאְיָבי,  ִטי  ְמַפּלְ י:  ְחּתָ ּתַ ים  ַעּמִ ר  ְדּבֵ ַוּיַ ִלי,  ְנָקמֹות  ַהּנֹוֵתן  ָהֵאל  ִעי:  ִיׁשְ
ן אֹוְדָך ַבּגֹוִים יהוה,  יֵלִני: ַעל ּכֵ ּצִ רֹוְמֵמִני, ֵמִאיׁש ָחָמס ּתַ ַאף ִמן ָקַמי ּתְ
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יחֹו,  ה ֶחֶסד ִלְמׁשִ יל[ ְיׁשּועֹות ַמְלּכֹו, ְוֹעׂשֶ ָרה: )מגדל( ]ַמְגּדִ ְמָך ֲאַזּמֵ ּוְלׁשִ
ְלָדִוד ּוְלַזְרעֹו, ַעד עֹוָלם: 

ָיָדיו  ה  ּוַמֲעׂשֵ ֵאל,  בֹוד  ּכְ ִרים  ְמַסּפְ ַמִים  ָ ַהּשׁ ְלָדִוד:  ִמְזמֹור  ַח  ַלְמַנּצֵ יט. 
ֵאין  ַעת:  ּדָ ה  ְיַחּוֶ ַלְיָלה  ְלּ ְוַלְיָלה  ֹאֶמר,  יַע  ַיּבִ ְליֹום  יֹום  ָהָרִקיַע:  יד  ַמּגִ
ּוִבְקֵצה  ם  ַקּוָ ָיָצא  ָהָאֶרץ  ׇכל  ּבְ קֹוָלם:  ָמע  ִנׁשְ ִלי  ּבְ ָבִרים,  ּדְ ְוֵאין  ֶמר  ֹא֫
יׂש  תֹו, ָיׂשִ ָחָתן יֵֹצא ֵמֻחּפָ ֶהם: ְוהּוא ּכְ ם ֹאֶהל ּבָ ֶמׁש ׂשָ ֶ יֶהם, ַלּשׁ ֵתֵבל ִמּלֵ
ַמִים מֹוָצאֹו, ּוְתקּוָפתֹו ַעל ְקצֹוָתם, ְוֵאין  ָ ִגּבֹור ָלרּוץ ֹאַרח: ִמְקֵצה ַהּשׁ ּכְ
יַבת ָנֶפׁש, ֵעדּות יהוה ֶנֱאָמָנה  ִמיָמה ְמׁשִ֫ תֹו: ּתֹוַרת יהוה ּתְ ר ֵמַחּמָ ִנְסּתָ
ָרה  ּבָ יהוה  ִמְצַות  ֵלב,  ֵחי  ּמְ ְמׂשַ ִרים  ְיׁשָ יהוה  ּקּוֵדי  ּפִ ִתי:  ּפֶ יַמת  ַמְחּכִ֫
ֵטי יהוה ֱאֶמת  ּפְ ֶדת ָלַעד, ִמׁשְ ְמִאיַרת ֵעיָנִים: ִיְרַאת יהוה ְטהֹוָרה עֹוֶמ֫
ַבׁש ְוֹנֶפת צּוִפים:  ז ָרב, ּוְמתּוִקים ִמּדְ ָהב ּוִמּפָ ֱחָמִדים ִמּזָ ו: ַהֶנּ ָצְדקּו ַיְחּדָ
רֹות  ְסּתָ ִגיאֹות ִמי ָיִבין, ִמּנִ ְמָרם ֵעֶקב ָרב: ׁשְ ׁשׇ ֶהם, ּבְ ָך ִנְזָהר ּבָ ם ַעְבּדְ ּגַ
ע  ׁשַ יִתי ִמּפֶ לּו ִבי, ָאז ֵאיָתם ְוִנּקֵ ָך, ַאל ִיְמׁשְ ִדים ֲחׂשְֹך ַעְבּדֶ ם ִמּזֵ ִני: ּגַ ַנּקֵ

י ְלָפֶניָך, יהוה צּוִרי ְוֹגֲאִלי: ָרב: ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגיֹון ִלּבִ

ֱאלֵֹהי  ם  ׁשֵ ְבָך֘  ּגֶ ְיׂשַ ָצָרה,  יֹום  ּבְ יהוה  ַיַעְנָך  ְלָדִוד:  ִמְזמֹור  ַח  ַלְמַנּצֵ כ. 
ל ִמְנֹחֶתָך, ְועֹוָלְתָך  : ִיְזּכֹר ּכׇ ּךָ ּיֹון ִיְסָעֶד֫ ַלח ֶעְזְרָך ִמּקֶֹדׁש, ּוִמּצִ ַיֲעֹקב: ִיׁשְ
יׁשּוָעֶתָך,  ּבִ ָנה  ְנַרּנְ א:  ְיַמּלֵ ֲעָצְתָך  ְוׇכל  ָך,  ִכְלָבֶב֫ ְלָך  ן  ִיּתֶ ָלה:  ֶס֫ ֶנה,  ְ ְיַדּשׁ
י  ּכִ י  ָיַדְעּתִ ה  ַעּתָ ֲאלֹוֶתיָך:  ִמׁשְ ל  ּכׇ יהוה  א  ְיַמּלֵ ִנְדּגֹל,  ֱאלֵֹהינּו  ם  ּוְבׁשֵ
ה  ע ְיִמינֹו: ֵאּלֶ ׁשַ ֵי֫ ְגֻברֹות  ֵמי ׇקְדׁשֹו ּבִ ְ יחֹו, ַיֲעֵנהּו ִמּשׁ יַע יהוה ְמׁשִ הֹוׁשִ
ְרעּו  ה ּכָ יר: ֵהּמָ ם יהוה ֱאלֵֹהינּו ַנְזּכִ ׁשֵ ה ַבּסּוִסים, ַוֲאַנְחנּו ּבְ ָבֶרֶכב ְוֵאּלֶ
ְביֹום  נּו  ַיֲעֵנ֫ ֶלְך  ַהּמֶ יָעה,  ִ הֹו֫שׁ יהוה  ְתעֹוָדד:  ַוּנִ ְמנּו  ַקּ ַוֲאַנְחנּו  ְוָנָפלּו, 

ׇקְרֵאנּו:

ּוִביׁשּוָעְתָך ַמה  ַמח ֶמֶלְך,  ִיׂשְ ָך  ׇעּזְ ּבְ ַח ִמְזמֹור ְלָדִוד: יהוה,  כא. ַלְמַנּצֵ
 , ָמַנְעּתָ ל  ּבַ ָפָתיו  ׂשְ ת  ַוֲאֶרׁשֶ ּלֹו,  ה  ָנַתּתָ ִלּבֹו  ֲאַות  ּתַ ְמֹאד:  ֶגל[  ]ּיָ )יגיל( 

ַאל  ים ׁשָ ז: ַחּיִ ית ְלרֹאׁשֹו ֲעֶטֶרת ּפָ ׁשִ ְרכֹות טֹוב, ּתָ ֶמּנּו ּבִ י ְתַקּדְ ָלה: ּכִ ּסֶ
הֹוד  יׁשּוָעֶתָך,  ּבִ בֹודֹו  ּכְ דֹול  ּגָ ָוֶעד:  עֹוָלם  ָיִמים  ֹאֶרְך  ּלֹו,  ה  ָנַתּתָ ָך  ִמּמְ
ֶאת  ְמָחה  ְבׂשִ הּו  ַחּדֵ ּתְ ָלַעד,  ְבָרכֹות  יֵתהּו  ְתׁשִ י  ּכִ ָעָליו:  ה  ּוֶ ׁשַ ּתְ ְוָהָדר 
ָיְדָך  ְמָצא  ּתִ ִיּמֹוט:  ל  ּבַ ֶעְליֹון  ּוְבֶחֶסד  יהוה,  ּבַ ּבֵֹטַח  ֶלְך  ַהּמֶ י  ּכִ ֶניָך:  ּפָ
ֶניָך,  ּפָ ְלֵעת  ֵאׁש  ַתּנּור  ּכְ יֵתמֹו  ׁשִ ּתְ ׂשְֹנֶאיָך:  ְמָצא  ּתִ ְיִמיְנָך  ֹאְיֶביָך,  ְלׇכל 
ְוַזְרָעם  ד,  ַאּבֵ ּתְ ֵמֶאֶרץ  ְרָימֹו  ּפִ ֵאׁש:  ְוֹתאְכֵלם  ֵעם,  ְיַבּלְ ַאּפֹו  ּבְ יהוה 
יֵתמֹו  ׁשִ י ּתְ ל יּוָכלּו: ּכִ ה ּבַ בּו ְמִזּמָ י ָנטּו ָעֶליָך ָרָעה, ָחׁשְ ֵני ָאָדם: ּכִ ִמּבְ
ָרה  יָרה ּוְנַזּמְ ָך, ָנׁשִ ֻעּזֶ ֵניֶהם: רּוָמה יהוה ּבְ כֹוֵנן ַעל ּפְ ֵמיָתֶריָך ּתְ ֶכם, ּבְ ׁשֶ

בּוָרֶתָך: ּגְ
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ִני,  ֲעַזְבּתָ ָלָמה  ֵאִלי  ֵאִלי  ְלָדִוד:  ִמְזמֹור  ַחר  ַ ַהּשׁ ֶלת  ַאּיֶ ַעל  ַח  ַלְמַנּצֵ כב. 
ֲאָגִתי: ֱאלַֹהי ֶאְקָרא יֹוָמם ְולֹא ַתֲעֶנה, ְוַלְיָלה  ְבֵרי ׁשַ ָרחֹוק ִמיׁשּוָעִתי ּדִ
ְטחּו ֲאֹבֵתינּו,  ָך ּבָ ָרֵאל: ּבְ ִהּלֹות ִיׂשְ ב ּתְ ה ָקדֹוׁש יֹוׁשֵ ה ִלי: ְוַאּתָ ְולֹא דּוִמּיָ
ְוָאֹנִכי  ְולֹא בֹוׁשּו:  ָבְטחּו  ָך  ּבְ ְוִנְמָלטּו,  ָזֲעקּו  ֵאֶליָך  ֵטמֹו:  ַפּלְ ַוּתְ ְטחּו  ּבָ
ַיְפִטירּו  ַיְלִעגּו ִלי,  ל רַֹאי  ּכׇ ּוְבזּוי ָעם:  ת ָאָדם  תֹוַלַעת ְולֹא ִאיׁש, ֶחְרּפַ
י  ּכִ ּבֹו:  ָחֵפץ  י  ּכִ יֵלהּו  ַיּצִ ֵטהּו,  ְיַפּלְ יהוה  ֶאל  ּגֹל  רֹאׁש:  ָיִניעּו  ָפה,  ְבׂשָ
ֶטן  י ֵמָרֶחם, ִמּבֶ ַלְכּתִ י: ָעֶליָך ׇהׁשְ ֵדי ִאּמִ ֶטן, ַמְבִטיִחי ַעל ׁשְ ה ֹגִחי ִמּבָ ַאּתָ
י ֵאין עֹוֵזר: ְסָבבּוִני  י ָצָרה ְקרֹוָבה, ּכִ י, ּכִ ּנִ ְרַחק ִמּמֶ ה: ַאל ּתִ י ֵאִלי ָאּתָ ִאּמִ
יֶהם, ַאְרֵיה ֹטֵרף ְוׁשֵֹאג:  צּו ָעַלי ּפִ רּוִני: ּפָ ּתְ ן ּכִ יֵרי ָבׁשָ ים, ַאּבִ ִרים ַרּבִ ּפָ
תֹוְך  ּבְ ָנֵמס  ּדֹוָנג,  ּכַ י  ִלּבִ ָהָיה  ַעְצמֹוָתי,  ל  ּכׇ ְרדּו  ְוִהְתּפָ י  ְכּתִ ּפַ ִנׁשְ ִים  ּמַ ּכַ
ֵתִני:  ּפְ ׁשְ ק ַמְלקֹוָחי, ְוַלֲעַפר ָמֶות ּתִ ֶחֶרׂש ּכִֹחי, ּוְלׁשֹוִני ֻמְדּבָ ֵמָעי: ָיֵבׁש ּכַ
ל  ר ּכׇ ֲאִרי ָיַדי ְוַרְגָלי: ֲאַסּפֵ יפּוִני, ּכָ ָלִבים, ֲעַדת ְמֵרִעים ִהּקִ י ְסָבבּוִני ּכְ ּכִ
ילּו  י ַיּפִ קּו ְבָגַדי ָלֶהם, ְוַעל ְלבּוׁשִ יטּו ִיְראּו ִבי: ְיַחּלְ ה ַיּבִ ַעְצמֹוָתי, ֵהּמָ
יָלה ֵמֶחֶרב  ה: ַהּצִ ְרָחק, ֱאָילּוִתי ְלֶעְזָרִתי חּוׁשָ ה יהוה ַאל ּתִ גֹוָרל: ְוַאּתָ
ְרֵני ֵרִמים ֲעִניָתִני:  י ַאְרֵיה, ּוִמּקַ יֵעִני ִמּפִ ֶלב ְיִחיָדִתי: הֹוׁשִ ד ּכֶ י, ִמּיַ ַנְפׁשִ
ל ֶזַרע  : ִיְרֵאי יהוה ַהְללּוהּו, ּכׇ תֹוְך ָקָהל ֲאַהְלֶלּךָ ְמָך ְלֶאָחי, ּבְ ָרה ׁשִ ֲאַסּפְ
ץ  ּקַ ׁשִ ְולֹא  ָבָזה  לֹא  י  ּכִ ָרֵאל:  ִיׂשְ ֶזַרע  ל  ּכׇ ּנּו  ִמּמֶ ְוגּורּו  דּוהּו,  ּבְ ּכַ ַיֲעֹקב 
ִתי  ָך ְתִהּלָ ֵמַע: ֵמִאּתְ עֹו ֵאָליו ׁשָ ּוְ ּנּו, ּוְבׁשַ ָניו ִמּמֶ יר ּפָ ֱענּות ָעִני, ְולֹא ִהְסּתִ
ְיַהְללּו  עּו,  ּבָ ְוִיׂשְ ֲעָנִוים  יֹאְכלּו  ְיֵרָאיו:  ֶנֶגד  ם  ּלֵ ֲאׁשַ ְנָדַרי  ָרב,  ָקָהל  ּבְ
ל ַאְפֵסי ָאֶרץ,  בּו ֶאל יהוה ּכׇ רּו ְוָיׁשֻ יו, ְיִחי ְלַבְבֶכם ָלַעד: ִיְזּכְ יהוה ּדְֹרׁשָ
ּגֹוִים:  ל ּבַ לּוָכה ּוֹמׁשֵ י ַליהוה ַהּמְ חֹות ּגֹוִים: ּכִ ּפְ ל ִמׁשְ ֲחוּו ְלָפֶניָך ּכׇ ּתַ ְוִיׁשְ
ל יֹוְרֵדי ָעָפר, ְוַנְפׁשֹו לֹא  ֵני ֶאֶרץ, ְלָפָניו ִיְכְרעּו ּכׇ ׁשְ ל ּדִ ֲחוּו ּכׇ ּתַ ׁשְ ָאְכלּו ַוּיִ
ידּו ִצְדָקתֹו ְלַעם נֹוָלד  ר ַלאֹדָני ַלּדֹור: ָיֹבאּו ְוַיּגִ ה: ֶזַרע ַיַעְבֶדּנּו, ְיֻסּפַ ִחּיָ

ה:  י ָעׂשָ ּכִ

יֵצִני, ַעל ֵמי  א ַיְרּבִ ׁשֶ ְנאֹות ֶדּ כג. ִמְזמֹור ְלָדִוד, יהוה רִֹעי לֹא ֶאְחָסר: ּבִ
י  ם ּכִ מֹו: ּגַ ֵלי ֶצֶדק ְלַמַען ׁשְ י ְיׁשֹוֵבב, ַיְנֵחִני ְבַמְעּגְ ְמֻנחֹות ְיַנֲהֵלִני: ַנְפׁשִ
ה  ּמָ ָך ֵה֫ ֫ ַעְנּתֶ ְבְטָך ּוִמׁשְ ִדי, ׁשִ ה ִעּמָ י ַאּתָ ֵגיא ַצְלָמֶות לֹא ִאיָר֮א ָרע ּכִ ֵאֵלְך ּבְ
י ּכֹוִסי ְרָוָיה:  ֶמן רֹאׁשִ ֶ ְנּתָ ַבּשׁ ַ ּשׁ ְלָחן ֶנֶגד צֹוְרָרי, ִדּ ֲערְֹך ְלָפַני ׁשֻ ְיַנֲחֻמִני: ּתַ

ֵבית יהוה ְלֹאֶרְך ָיִמים: י ּבְ ֫ ְבּתִ י, ְוׁשַ ל ְיֵמי ַחּיָ פּוִני ּכׇ ַאְך טֹוב ָוֶחֶסד ִיְרּדְ

הּוא  י  ּכִ ָבּה:  ֵבי  ׁשְ ְויֹ֫ ֵבל  ּתֵ ּוְמלֹוָאּה,  ָהָאֶרץ  ַליהוה  ִמְזמֹור,  ְלָדִוד  כד. 
ָיקּום  ּוִמי  ְבַהר יהוה,  ַיֲעֶלה  ִמי  ָה:  ְיכֹוְנֶנ֫ ְנָהרֹות  ְוַעל  ְיָסָדּה,  ים  ַיּמִ ַעל 
י ְולֹא  ְוא ַנְפׁשִ ָ א ַלּשׁ ר לֹא ָנׂשָ ִים ּוַבר ֵלָבב, ֲאׁשֶ ְמקֹום ׇקְדׁשֹו: ְנִקי ַכּפַ֫ ּבִ
עֹו: ֶזה ּדֹור  א ְבָרָכה ֵמֵאת יהוה, ּוְצָדָקה ֵמֱאלֵֹהי ִיׁשְ ע ְלִמְרָמה: ִיּשָׂ ּבַ ִנׁשְ
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אּו  ׂשְ ְוִהּנָ יֶכם  ָראׁשֵ ָעִרים  ׁשְ אּו  ׂשְ ֶסָלה:  ַיֲעֹקב,  ָפֶניָך  י  ְמַבְקׁשֵ יו,  ּדְֹרׁשָ
ִעּזּוז  יהוה  בֹוד,  ַהּכָ ֶמֶלְך  ֶזה  ִמי  בֹוד:  ַהּכָ ֶמֶלְך  ְוָיבֹוא  עֹוָלם,  ְתֵחי  ּפִ
ְתֵחי עֹוָלם,  אּו ּפִ יֶכם ּוׂשְ ָעִרים ָראׁשֵ אּו ׁשְ ּבֹור ִמְלָחָמה: ׂשְ ְוִגּבֹור, יהוה ּגִ
בֹוד, יהוה ְצָבאֹות הּוא ֶמֶלְך  בֹוד: ִמי הּוא ֶזה ֶמֶלְך ַהּכָ ְוָיֹבא ֶמֶלְך ַהּכָ

בֹוד, ֶסָלה: ַהּכָ

ה, ַאל  י ַאל ֵאבֹוׁשָ ָך ָבַטְחּתִ א: ֱאלַֹהי, ּבְ י ֶאּשָׂ כה. ְלָדִוד, ֵאֶליָך יהוה ַנְפׁשִ
ָרֶכיָך  ל ֹקֶויָך לֹא ֵיֹבׁשּו, ֵיֹבׁשּו ַהּבֹוְגִדים ֵריָקם: ּדְ ם ּכׇ ַיַעְלצּו ֹאְיַבי ִלי: ּגַ
ה  י ַאּתָ ֵדִני, ּכִ ָך ְוַלּמְ ֵדִני: ַהְדִריֵכִני ַבֲאִמּתֶ יהוה הֹוִדיֵעִני, ֹאְרחֹוֶתיָך ַלּמְ
י  ּכִ ַוֲחָסֶדיָך,  יהוה  ַרֲחֶמיָך  ְזֹכר  ַהּיֹום:  ל  ּכׇ יִתי  ִקּוִ אֹוְתָך  ִעי,  ִיׁשְ ֱאלֵֹהי 
ה  ָך ְזָכר ִלי ַאּתָ ַחְסּדְ ְזּכֹר, ּכְ ַעי ַאל ּתִ ה: ַחּטֹאות ְנעּוַרי ּוְפׁשָ ֵמעֹוָלם ֵהּמָ
ֶרְך: ַיְדֵרְך  ּדָ ִאים ּבַ ן יֹוֶרה ַחּטָ ר יהוה, ַעל ּכֵ ְלַמַען טּוְבָך, יהוה: טֹוב ְוָיׁשָ
ֶוֱאֶמת,  ֶחֶסד  יהוה  ָאְרחֹות  ל  ּכׇ ְרּכֹו:  ּדַ ֲעָנִוים  ד  ִויַלּמֵ ט,  ּפָ ׁשְ ּמִ ּבַ ֲעָנִוים 
י ַרב הּוא:  ְמָך יהוה, ְוָסַלְחּתָ ַלֲעֹוִני ּכִ ְלֹנְצֵרי ְבִריתֹו ְוֵעֹדָתיו: ְלַמַען ׁשִ
ִלין, ְוַזְרעֹו  טֹוב ּתָ ֶדֶרְך ִיְבָחר: ַנְפׁשֹו ּבְ ִמי ֶזה ָהִאיׁש ְיֵרא יהוה, יֹוֶרּנּו ּבְ
ִמיד ֶאל יהוה,  ִייַרׁש ָאֶרץ: סֹוד יהוה ִליֵרָאיו, ּוְבִריתֹו ְלהֹוִדיָעם: ֵעיַני ּתָ
י ָיִחיד ְוָעִני ָאִני: ָצרֹות  ִני, ּכִ ֵנה ֵאַלי ְוׇחּנֵ ת ַרְגָלי: ּפְ י הּוא יֹוִציא ֵמֶרׁשֶ ּכִ
ְלׇכל  א  ְוׂשָ ַוֲעָמִלי,  ׇעְנִיי  ְרֵאה  הֹוִציֵאִני:  צּוקֹוַתי  ִמּמְ ִהְרִחיבּו,  ְלָבִבי 
י  ַנְפׁשִ ְמָרה  ׁשָ ֵנאּוִני:  ׂשְ ָחָמס  ְנַאת  ְוׂשִ ׇרּבּו,  י  ּכִ אֹוְיַבי  ְרֵאה  ַחּטֹאוָתי: 
ֵדה  יִתיָך: ּפְ י ִקּוִ רּוִני ּכִ ר ִיּצְ ם ָויֹׁשֶ י ָחִסיִתי ָבְך: ּתֹ יֵלִני, ַאל ֵאבֹוׁש ּכִ ְוַהּצִ

ָרֵאל ִמּכֹל ָצרֹוָתיו: ֱאלִֹהים ֶאת ִיׂשְ

לֹא  י  ַטְחּתִ ּבָ ּוַביהוה  י,  ָהַלְכּתִ י  ֻתּמִ ּבְ ֲאִני  י  ּכִ יהוה,  ְפֵטִני  ׁשׇ ְלָדִוד,  כו. 
ָך  ַחְסּדְ י  ּכִ י:  ְוִלּבִ ִכְליֹוַתי  ]ָצְרָפה[  ִני, )צרופה(  ְוַנּסֵ ָחֵנִני יהוה  ּבְ ֶאְמָעד: 
ְוִעם  ְוא,  ׁשָ ְמֵתי  ִעם  י  ְבּתִ ָיׁשַ לֹא  ָך:  ֲאִמּתֶ ּבַ י  ְכּתִ ְוִהְתַהּלַ ֵעיָני,  ְלֶנֶגד 
ב: ֶאְרַחץ  ִעים לֹא ֵאׁשֵ ֵנאִתי ְקַהל ְמֵרִעים, ְוִעם ְרׁשָ ַנֲעָלִמים לֹא ָאבֹוא: ׂשָ
ר  קֹול ּתֹוָדה, ּוְלַסּפֵ ִמַע ּבְ ֲחָך, יהוה: ַלׁשְ י, ַוֲאֹסְבָבה ֶאת ִמְזּבַ ּפָ יֹון ּכַ ִנּקָ ּבְ
בֹוֶדָך:  ּכְ ן  ּכַ ִמׁשְ ּוְמקֹום  יֶתָך,  ּבֵ ְמעֹון  י  ָאַהְבּתִ יהוה,  ִנְפְלאֹוֶתיָך:  ל  ּכׇ
יֵדיֶהם  ּבִ ר  ֲאׁשֶ י:  ַחּיָ ָדִמים  י  ַאְנׁשֵ ְוִעם  י,  ַנְפׁשִ ִאים  ַחּטָ ִעם  ֱאֹסף  ּתֶ ַאל 
ִני: ַרְגִלי ָעְמָדה  ֵדִני ְוׇחּנֵ י ֵאֵלְך, ּפְ ֻתּמִ ַֹחד: ַוֲאִני ּבְ ה, ִויִמיָנם ָמְלָאה ּשׁ ִזּמָ

ַמְקֵהִלים ֲאָבֵרְך יהוה:  ְבִמיׁשֹור, ּבְ

י ֶאְפָחד:  י ִמּמִ י ִאיָרא, יהוה ָמעֹוז ַחּיַ ִעי ִמּמִ כז. ְלָדִוד, יהוה אֹוִרי ְוִיׁשְ
לּו:  לּו ְוָנָפ֫ ה ָכׁשְ ִרי, ָצַרי ְוֹאְיַבי ִלי, ֵהּמָ ׂשָ ְקרֹב ָעַלי ְמֵרִעים ֶלֱאֹכל ֶאת ּבְ ּבִ
ֹזאת ֲאִני  קּום ָעַלי ִמְלָחָמה ּבְ י, ִאם ּתָ ֲחֶנה ָעַלי ַמֲחֶנה לֹא ִייָרא ִלּבִ ִאם ּתַ
יהוה  ֵבית  ּבְ י  ְבּתִ ׁשִ ׁש,  ֲאַבּקֵ אֹוָתּה  יהוה,  ֵמֵאת  י  ְלּתִ ַא֫ ׁשָ ַאַחת  ַח:  בֹוֵט֫
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ֻסּכֹה  ּבְ ֵנִני  ִיְצּפְ י  ּכִ ֵהיָכלֹו:  ּבְ ר  ּוְלַבּקֵ יהוה  ַעם  ֹנ֫ ּבְ ַלֲחזֹות  י,  ַחּיַ ְיֵמי  ל  ּכׇ
י  רֹאׁשִ ָירּום  ה  ְוַעּתָ ִני:  ְירֹוְמֵמ֫ צּור  ּבְ לֹו,  ָאה� ֵסֶתר  ּבְ ִני  ֵר֫ ַיְסּתִ ָרָעה,  יֹום  ּבְ
ָרה  ַוֲאַזּמְ יָרה  ָאׁשִ ְתרּוָעה,  ִזְבֵחי  לֹו  ְבָאה� ָחה  ְוֶאְזּבְ ְסִביבֹוַתי,  ֹאְיַבי  ַעל 
ׁשּו ָפָני,  ּקְ י ּבַ ִני: ְלָך ָאַמר ִלּבִ ִני ַוֲעֵנ֫ ַמע יהוה קֹוִלי ֶאְקָרא, ְוׇחּנֵ֫ ַליהוה: ׁשְ
ָך,  ֫ ַעְבּדֶ ַאף  ּבְ ט  ּתַ ַאל  י,  ּנִ ִמּמֶ ֶניָך  ּפָ ר  ְסּתֵ ּתַ ַאל  ׁש:  ֲאַבּקֵ יהוה  ֶניָך  ּפָ ֶאת 
י  ְוִאּמִ ָאִבי  י  ּכִ ִעי:  ִיׁשְ ֱאלֵֹהי  ִני  ַעְזֵב֫ ּתַ ְוַאל  ִני  ׁשֵ֫ ּטְ ּתִ ַאל  ָהִייָת,  ֶעְזָרִתי 
ֹאַרח ִמיׁשֹור ְלַמַען  ִני ּבְ ָך ּוְנֵח֫ ְרּכֶ֫ ִני יהוה ּדַ ֲעָז֫בּוִני, ַויהוה ַיַאְסֵפִני: הֹוֵר֫
ֶקר ִויֵפַח ָחָמס: לּוֵלא  מּו ִבי ֵעֵדי ׁשֶ י ָק֫ ֶנֶפׁש ָצָרי, ּכִ ִני ּבְ ֵנ֫ ּתְ ׁשֹוְרָרי: ַאל ּתִ
ה ֶאל יהוה, ֲחַזק ְוַיֲאֵמץ  ים: ַקּוֵ ֶאֶרץ ַחּיִ טּוב יהוה ּבְ י ִלְראֹות ּבְ ֶהֱאַמְנּתִ

ה ֶאל יהוה: ָך, ְוַקּוֵ ִלּבֶ

י  ּנִ ה ִמּמֶ ֱחׁשֶ ן ּתֶ י, ּפֶ ּנִ ֱחַרׁש ִמּמֶ כח. ְלָדִוד, ֵאֶליָך יהוה ֶאְקָרא, צּוִרי ַאל ּתֶ
ִאי ָיַדי  ׇנׂשְ ִעי ֵאֶליָך, ּבְ ּוְ ׁשַ ֲחנּוַני ּבְ ַמע קֹול ּתַ י ִעם יֹוְרֵדי בֹור: ׁשְ ְלּתִ ְוִנְמׁשַ
לֹום  ִעים ְוִעם ּפֲֹעֵלי ָאֶון, ּדְֹבֵרי ׁשָ ֵכִני ִעם ְרׁשָ ְמׁשְ ָך: ַאל ּתִ ִביר ׇקְדׁשֶ ֶאל ּדְ
ה  ַמֲעׂשֵ ָלם ּוְכרַֹע ַמַעְלֵליֶהם, ּכְ ָפע� ן ָלֶהם ּכְ ְלָבָבם: ּתֶ ִעם ֵרֵעיֶהם ְוָרָעה ּבִ
ֻעּלֹת יהוה ְוֶאל  י לֹא ָיִבינּו ֶאל ּפְ מּוָלם ָלֶהם: ּכִ ב ּגְ ן ָלֶהם, ָהׁשֵ ְיֵדיֶהם ּתֵ
ֲחנּוָני:  ּתַ קֹול  ַמע  ׁשָ י  ּכִ יהוה,  רּוְך  ּבָ ִיְבֵנם:  ְולֹא  ֶיֶהְרֵסם  ָיָדיו,  ה  ַמֲעׂשֵ
יִרי ֲאהֹוֶדּנּו:  ִ י, ּוִמּשׁ ֲעלֹז ִלּבִ י, ַוּיַ י ְוֶנֱעׇזְרּתִ י, ּבֹו ָבַטח ִלּבִ י ּוָמִגּנִ יהוה ֻעּזִ
ָך, ּוָבֵרְך  יָעה ֶאת ַעּמֶ יחֹו הּוא: הֹוׁשִ יהוה ֹעז ָלמֹו, ּוָמעֹוז ְיׁשּועֹות ְמׁשִ

ֵאם ַעד ָהעֹוָלם: ֶאת ַנֲחָלֶתָך, ּוְרֵעם ְוַנּשְׂ

ָוֹעז:  בֹוד  ּכָ ַליהוה  ָהבּו֮  ֵאִלים,  ֵני  ּבְ ַליהוה,  ָהבּו֮  ְלָדִוד,  ִמְזמֹור  כט. 
ַהְדַרת ֹקֶדׁש: קֹול יהוה ַעל  ֲחוּו ַליהוה ּבְ ּתַ מֹו, ִהׁשְ בֹוד ׁשְ ָהבּו֮ ַליהוה ּכְ
ּכַֹח, קֹול  ים: קֹול יהוה ּבַ בֹוד ִהְרִעים, יהוה ַעל ַמִים ַרּבִ ִים, ֵאל ַהּכָ ַהּמָ
ָבנֹון:  ר יהוה ֶאת ַאְרֵזי ַהּלְ ּבֵ ָהָדר: קֹול יהוה ׁשֵֹבר ֲאָרִזים, ַוְיׁשַ יהוה ּבֶ
ֹחֵצב  יהוה  קֹול  ְרֵאִמים:  ֶבן  מֹו  ּכְ ְריֹן  ְוׂשִ ְלָבנֹון  ֵעֶגל,  מֹו  ּכְ ְרִקיֵדם  ַוּיַ
קֹול  ָקֵדׁש:  ר  ִמְדּבַ יהוה  ָיִחיל  ר,  ִמְדּבָ ָיִחיל  יהוה  קֹול  ֵאׁש:  ַלֲהבֹות 
יהוה  בֹוד:  ּכָ ֹאֵמר  ּלֹו  ּכֻ ּוְבֵהיָכלֹו  ְיָערֹות,  ֱחׂשֹף  ַוּיֶ לֹות  ַאּיָ ְיחֹוֵלל  יהוה 
ן, יהוה ְיָבֵרְך  ב יהוה ֶמֶלְך ְלעֹוָלם: יהוה ֹעז ְלַעּמֹו ִיּתֵ ׁשֶ ֫ ב, ַוּיֵ ּבּול ָיׁשָ ַלּמַ

לֹום: ָ ֶאת ַעּמֹו ַבּשׁ

ליום שני

ְולֹא  ִני,  יָת֫ ִדּלִ י  ּכִ ֲארֹוִמְמָך יהוה,  ְלָדִוד:  ִית,  ַהּבַ ת  ֲחֻנּכַ יר  ׁשִ ִמְזמֹור  ל. 
ֵאִני: יהוה, ֶהֱעִליָת  ְרּפָ י ֵאֶליָך ַוּתִ ְעּתִ ּוַ ְחּתָ ֹאְיַבי ִלי: יהוה ֱאלָֹהי, ׁשִ ּמַ ׂשִ
רּו ַליהוה ֲחִסיָדיו,  ְרִדי[ בֹור: ַזּמְ יַתִני )מיורדי( ]ִמּיָ י, ִחּיִ אֹול ַנְפׁשִ ִמן ׁשְ
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ִכי,  ּבֶ֫ ָיִלין  ֶעֶרב  ּבָ ְרצֹונֹו,  ּבִ ים  ַחּיִ ַאּפֹו,  ּבְ ֶרַגע  י  ּכִ ׇקְדׁשֹו:  ְלֵזֶכר  ְוהֹודּו֘ 
ְרצֹוְנָך  ּבִ יהוה,  ְלעֹוָלם:  ֶאּמֹוט  ל  ּבַ ְלִוי  ְבׁשַ י  ָאַמְרּתִ ַוֲאִני  ה:  ִרּנָ ְוַלּבֶֹקר 
ְרּתָ ָפֶניָך ָהִייִתי ִנְבָהל: ֵאֶליָך יהוה ֶאְקָרא,  ֫ ה ְלַהְרִרי ֹעז, ִהְסּתַ ְדּתָ ֶהֱעַמ֫
יד  ַחת, ֲהיֹוְדָך ָעָפר, ֲהַיּגִ י ֶאל ׁשָ֫ ִרְדּתִ ָדִמי ּבְ ַצע ּבְ ן: ַמה ּבֶ ְוֶאל ֲאֹדָני ֶאְתַחּנָ
חֹול  ִדי ְלָמ֫ ְכּתָ ִמְסּפְ ִני, יהוה ֱהֵיה ֹעֵזר ִלי: ָהַפ֫ ַמע יהוה ְוׇחּנֵ֫ ָך: ׁשְ ֲאִמּתֶ
ְרָך ָכבֹוד ְולֹא ִיּדֹם, יהוה  ְמָחה: ְלַמַען ְיַזּמֶ ֵרִני ׂשִ ַאּזְ י ַוּתְ ּקִ ְחּתָ ׂשַ ֫ ּתַ ִלי, ּפִ

: ּךָ ֱאלַֹהי, ְלעֹוָלם אֹוֶד֫

ְלעֹוָלם,  ה  ֵאבֹוׁשָ ַאל  ָחִסיִתי,  יהוה  ָך  ּבְ ְלָדִוד:  ִמְזמֹור  ַח  ַלְמַנּצֵ לא. 
יֵלִני, ֱהֵיה ִלי ְלצּור ָמעֹוז,  ה ֵאַלי ׇאְזְנָך, ְמֵהָרה ַהּצִ ֵטִני: ַהּטֵ ִצְדָקְתָך ַפּלְ ּבְ
ְנֵחִני  ְמָך ּתַ ה, ּוְלַמַען ׁשִ י ַסְלִעי ּוְמצּוָדִתי ָאּתָ יֵעִני: ּכִ ְלֵבית ְמצּודֹות ְלהֹוׁשִ
ָיְדָך ַאְפִקיד  י: ּבְ ה ָמעּוּזִ י ַאּתָ ת זּו ָטְמנּו ִלי, ּכִ ּוְתַנֲהֵלִני: ּתֹוִציֵאִני ֵמֶרׁשֶ
ְוא, ַוֲאִני  ְֹמִרים ַהְבֵלי ׁשָ ֵנאִתי ַהּשׁ ִדיָתה אֹוִתי יהוה, ֵאל ֱאֶמת: ׂשָ רּוִחי, ּפָ
ׇעְנִיי,  ֶאת  ָרִאיָת  ר  ֲאׁשֶ ָך,  ַחְסּדֶ ּבְ ְמָחה  ְוֶאׂשְ ָאִגיָלה  י:  ָטְחּתִ ּבָ יהוה  ֶאל 
ְרָחב ַרְגָלי:  ַיד אֹוֵיב, ֶהֱעַמְדּתָ ַבּמֶ ִני ּבְ ְרּתַ י: ְולֹא ִהְסּגַ ָצרֹות ַנְפׁשִ ָיַדְעּתָ ּבְ
י ָכלּו ְבָיגֹון  י ּוִבְטִני: ּכִ ה ְבַכַעס ֵעיִני ַנְפׁשִ ׁשָ י ַצר ִלי, ָעׁשְ ִני יהוה ּכִ ׇחּנֵ
ל ֹצְרַרי ָהִייִתי  ׁשּו: ִמּכׇ ֲעֹוִני ֹכִחי ַוֲעָצַמי ָעׁשֵ ל ּבַ ׁשַ ֲאָנָחה, ּכָ נֹוַתי ּבַ י ּוׁשְ ַחּיַ
י  ְחּתִ ּכַ י: ִנׁשְ ּנִ חּוץ ָנְדדּו ִמּמֶ ָעי, רַֹאי ּבַ ֵכַני ְמֹאד, ּוַפַחד ִלְמֻיּדָ ה, ְוִלׁשֲ ֶחְרּפָ
ִביב,  ים, ָמגֹור ִמּסָ ת ַרּבִ ּבַ ּדִ י  ַמְעּתִ י ׁשָ ּכִ ְכִלי ֹאֵבד:  ּכִ ב, ָהִייִתי  ֵמת ִמּלֵ ּכְ
יהוה,  י  ָבַטְחּתִ ָעֶליָך  ַוֲאִני  ָזָממּו:  י  ַנְפׁשִ ָלַקַחת  ָעַלי,  ַיַחד  ְסָדם  ִהּוׇ ּבְ
ד אֹוְיַבי ּוֵמרְֹדָפי: ָהִאיָרה  יֵלִני ִמּיַ ָיְדָך ִעּתָֹתי, ַהּצִ ה: ּבְ י ֱאלַֹהי ָאּתָ ָאַמְרּתִ
ְקָראִתיָך,  י  ּכִ ה  ֵאבֹוׁשָ ַאל  יהוה,  ָך:  ְבַחְסּדֶ יֵעִני  הֹוׁשִ ָך,  ַעְבּדֶ ַעל  ָפֶניָך 
יק  ֶקר ַהּדְֹברֹות ַעל ַצּדִ ְפֵתי ׁשָ ָאַלְמָנה ׂשִ אֹול: ּתֵ מּו ִלׁשְ ִעים ִיּדְ ֵיֹבׁשּו ְרׁשָ
ַעְלּתָ ַלֹחִסים  יֵרֶאיָך, ּפָ ר ָצַפְנּתָ ּלִ ַגֲאָוה ָובּוז: ָמה ַרב טּוְבָך ֲאׁשֶ ָעָתק ּבְ
ה,  ֻסּכָ ֵנם ּבְ ְצּפְ ֶניָך ֵמֻרְכֵסי ִאיׁש, ּתִ ֵסֶתר ּפָ יֵרם ּבְ ְסּתִ ֵני ָאָדם: ּתַ ְך ֶנֶגד ּבְ ּבָ
ַוֲאִני  ָמצֹור:  ִעיר  ּבְ ִלי  ַחְסּדֹו  ִהְפִליא  י  ּכִ יהוה,  רּוְך  ּבָ ְלׁשֹנֹות:  ֵמִריב 
ִעי  ּוְ ׁשַ ּבְ ֲחנּוַני  ּתַ ַמְעּתָ קֹול  ׁשָ ָאֵכן  ֵעיֶניָך,  ֶגד  ִמּנֶ י  ִנְגַרְזּתִ ְבׇחְפִזי  י  ָאַמְרּתִ
ם ַעל ֶיֶתר  ּלֵ ל ֲחִסיָדיו, ֱאמּוִנים ֹנֵצר יהוה, ּוְמׁשַ ֵאֶליָך: ֶאֱהבּו ֶאת יהוה ּכׇ

ל ַהְמַיֲחִלים ַליהוה: ה ַגֲאָוה: ִחְזקּו ְוַיֲאֵמץ ְלַבְבֶכם ּכׇ ֹעׂשֵ

לֹא  ָאָדם  ֵרי  ַאׁשְ ֲחָטָאה:  סּוי  ּכְ ע,  ׁשַ ּפֶ ְנׂשּוי  ֵרי  ַאׁשְ יל,  ּכִ ַמׂשְ ְלָדִוד  לב. 
ֲעָצָמי,  לּו  ּבָ י,  ּתִ ֶהֱחַרׁשְ י  ּכִ ה:  ְרִמּיָ רּוחֹו  ּבְ ְוֵאין  ָעֹון,  לֹו  יהוה  ַיְחׁשֹב 
י  ּדִ ְלׁשַ ְך  ֶנְהּפַ ָיֶדָך,  ָעַלי  ד  ְכּבַ ּתִ ָוַלְיָלה  יֹוָמם  י  ּכִ ַהּיֹום:  ל  ּכׇ ֲאָגִתי  ׁשַ ּבְ
י אֹוֶדה  יִתי, ָאַמְרּתִ אִתי אֹוִדיֲעָך ַוֲעֹוִני לֹא ִכּסִ ַחְרֹבֵני ַקִיץ, ֶסָלה: ַחּטָ ּבְ
ל  ּלֵ ִיְתּפַ אִתי, ֶסָלה: ַעל ֹזאת  ֲעֹון ַחּטָ אָת  ָנׂשָ ה  ְוַאּתָ ַעי ַליהוה,  ְפׁשָ ֲעֵלי 
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ה  יעּו: ַאּתָ ים ֵאָליו לֹא ַיּגִ ֶטף ַמִים ַרּבִ ל ָחִסיד ֵאֶליָך ְלֵעת ְמֹצא, ַרק ְלׁשֵ ּכׇ
ֶדֶרְך  יְלָך ְואֹוְרָך ּבְ ּכִ סֹוְבֵבִני, ֶסָלה: ַאׂשְ ט ּתְ י ַפּלֵ ֵרִני, ׇרּנֵ ּצְ ר ּתִ ֵסֶתר ִלי ִמּצַ
ֶמֶתג  ּבְ ָהִבין,  ֵאין  ֶפֶרד  ּכְ סּוס  ּכְ ְהיּו  ּתִ ֵעיִני: ַאל  ָעֶליָך  ִאיֲעָצה  ֵתֵלְך,  זּו 
ע, ְוַהּבֹוֵטַח  ים ַמְכאֹוִבים ָלָרׁשָ ל ְקרֹב ֵאֶליָך: ַרּבִ ָוֶרֶסן ֶעְדיֹו ִלְבלֹום, ּבַ
ֵרי  ל ִיׁשְ יִקים, ְוַהְרִנינּו ּכׇ ְמחּו ַביהוה ְוִגילּו ַצּדִ יהוה ֶחֶסד ְיסֹוְבֶבּנּו: ׂשִ ּבַ

ֵלב:

ִכּנֹור,  ּבְ ה: הֹודּו ַליהוה  ִרים ָנאָוה ְתִהּלָ יהוה, ַלְיׁשָ יִקים ּבַ נּו ַצּדִ ַרּנְ לג. 
י  ְתרּוָעה: ּכִ ן ּבִ יבּו ַנּגֵ יר ָחָדׁש, ֵהיִט֫ ירּו לֹו ׁשִ רּו לֹו: ׁשִ ֵנֶבל ָעׂשֹור ַזּמְ ּבְ
ט, ֶחֶסד יהוה  ּפָ ֱאמּוָנה: ֹאֵהב ְצָדָקה ּוִמׁשְ הּו ּבֶ ַבר יהוה, ְוׇכל ַמֲעׂשֵ ר ְדּ ָיׁשָ
ל ְצָבָאם: ּכֵֹנס  יו ּכׇ ַמִים ַנֲעׂשּו, ּוְברּוַח ּפִ ְדַבר יהוה ׁשָ ָמְלָאה ָהָאֶרץ: ּבִ
ּנּו  ל ָהָאֶרץ, ִמּמֶ הֹומֹות: ִייְראּו ֵמיהוה ּכׇ אֹוָצרֹות ּתְ ם, ֹנֵתן ּבְ ד ֵמי ַהּיָ ּנֵ ּכַ
ֲעֹמד: יהוה ֵהִפיר  ה ַוּיַ ִהי, הּוא ִצּוָ י הּוא ָאַמר ַוּיֶ ֵבי ֵתֵבל: ּכִ ל יֹׁשְ ָיגּורּו ּכׇ
בֹות  ֲעֹמד, ַמְחׁשְ ים: ֲעַצת יהוה ְלעֹוָלם ּתַ בֹות ַעּמִ ֲעַצת ּגֹוִים, ֵהִניא ַמְחׁשְ
ַחר ְלַנֲחָלה לֹו:  ר יהוה ֱאלָֹהיו, ָהָעם ּבָ ֵרי ַהּגֹוי ֲאׁשֶ ִלּבֹו ְלֹדר ָוֹדר: ַאׁשְ
יַח,  ּגִ ְבּתֹו ִהׁשְ כֹון ׁשִ ֵני ָהָאָדם: ִמּמְ ל ּבְ יט יהוה, ָרָאה ֶאת ּכׇ ַמִים ִהּבִ ָ ִמּשׁ
יֶהם: ֵאין  ל ַמֲעׂשֵ ּכׇ ִבין ֶאל  ם, ַהּמֵ ִלּבָ ַיַחד  ַהּיֵֹצר  ֵבי ָהָאֶרץ:  יֹׁשְ ל  ּכׇ ֶאל 
ֶקר ַהּסּוס ִלְתׁשּוָעה,  ׇרב ּכַֹח: ׁשֶ ֵצל ּבְ ּבֹור לֹא ִיּנָ ׇרב ָחִיל, ּגִ ע ּבְ ֶלְך נֹוׁשָ ַהּמֶ
ְלַחְסּדֹו:  ַלְמַיֲחִלים  ְיֵרָאיו,  ֶאל  ֵעין יהוה  ה  ִהּנֵ ט:  ְיַמּלֵ ֵחילֹו לֹא  ּוְברֹב 
ֶעְזֵרנּו  ַליהוה,  ָתה  ִחּכְ נּו  ַנְפׁשֵ ָרָעב:  ּבָ ּוְלַחּיֹוָתם  ם,  ַנְפׁשָ ֶות  ִמּמָ יל  ְלַהּצִ
ָך  ַחְסּדְ ְיִהי  ם ׇקְדׁשֹו ָבָטְחנּו:  י ְבׁשֵ ּכִ נּו,  ִלּבֵ ַמח  ִיׂשְ י בֹו  ּכִ נּו הּוא:  ּוָמִגּנֵ

ר ִיַחְלנּו ָלְך: ֲאׁשֶ יהוה ָעֵלינּו ּכַ

ַלְך: ֲאָבְרָכה  הּו ַוּיֵ ּנֹותֹו ֶאת ַטְעמֹו ִלְפֵני ֲאִביֶמֶלְך ַוְיָגְרׁשֵ ׁשַ לד. ְלָדִוד, ּבְ
ְמעּו  י, ִיׁשְ ל ַנְפׁשִ ְתַהּלֵ יהוה ּתִ ִפי: ּבַ תֹו ּבְ ִהּלָ ִמיד ּתְ ׇכל ֵעת, ּתָ ֶאת יהוה ּבְ
י ֶאת  ּתִ ַרׁשְ ו: ּדָ מֹו ַיְחּדָ י, ּוְנרֹוְמָמה ׁשְ לּו ַליהוה ִאּתִ ּדְ חּו: ַגּ ָמ֫ ֲעָנִוים ְוִיׂשְ
רּו, ּוְפֵניֶהם ַאל  יטּו ֵאָליו ְוָנָה֫ יָלִני: ִהּבִ ל ְמגּורֹוַתי ִהּצִ יהוה ְוָעָנִני, ּוִמּכׇ
יעֹו: ֹחֶנה ַמְלַאְך  ל ָצרֹוָתיו הֹוׁשִ ֵמַע, ּוִמּכׇ רּו: ֶזה ָעִני ָקָרא ַויהוה ׁשָ ֶיְחּפָ֫
ֶבר  ֵרי ַהּגֶ י טֹוב יהוה, ַאׁשְ ֵצם: ַטֲעמּו ּוְראּו ּכִ יהוה ָסִביב ִליֵרָאיו ַוְיַחּלְ
ִפיִרים ָרׁשּו֮  י ֵאין ַמְחסֹור ִליֵרָאיו: ּכְ יו, ּכִ ֶיֱחֶסה ּבֹו: ְיראּו ֶאת יהוה ְקֹדׁשָ
ְמעּו ִלי, ִיְרַאת  י יהוה לֹא ַיְחְסרּו ׇכל טֹוב: ְלכּו ָבִנים ׁשִ בּו, ְוֹדְרׁשֵ ְוָרֵע֫
ים, ֹאֵהב ָיִמים ִלְראֹות טֹוב: ְנצֹור  ְדֶכם: ִמי ָהִאיׁש ֶהָחֵפץ ַחּיִ יהוה ֲאַלּמֶ
לֹום  ׁש ׁשָ ּקֵ ה טֹוב, ּבַ ר ִמְרָמה: סּור ֵמָרע ַוֲעׂשֵ ּבֵ ָפֶתיָך ִמּדַ ְלׁשֹוְנָך ֵמָרע, ּוׂשְ
י  ׂשֵ ֹע֫ ֵני יהוה ּבְ ְוָעָתם: ּפְ יִקים, ְוׇאְזָניו ֶאל ׁשַ הּו: ֵעיֵני יהוה ֶאל ַצּדִ ְוׇרְדֵפ֫
יָלם:  ל ָצרֹוָתם ִהּצִ ַע, ּוִמּכׇ ֵמ֫ ָרע, ְלַהְכִרית ֵמֶאֶרץ ִזְכָרם: ָצֲעקּו ַויהוה ׁשָ
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יק,  ַצּדִ ָרעֹות  ַרּבֹות  יַע:  יֹוׁשִ רּוַח  ֵאי  ּכְ ּדַ ְוֶאת  ֵלב,  ֵרי  ּבְ ְלִנׁשְ ָקרֹוב יהוה 
ָרה:  ּבָ֫ ִנׁשְ לֹא  ה  ּנָ ֵמֵה֫ ַאַחת  ַעְצמֹוָתיו,  ל  ּכׇ ׁשֵֹמר  יהוה:  יֶלּנּו  ַיּצִ ם  ּלָ ּוִמּכֻ
מּו: ּפֹוֶדה יהוה ֶנֶפׁש ֲעָבָדיו, ְולֹא  יק ֶיְאׁשָ֫ ע ָרָעה, ְוׂשְֹנֵאי ַצּדִ מֹוֵתת ָרׁשָ ּתְ

ל ַהחֹוִסים ּבֹו: מּו ּכׇ ֶיְאׁשְ

ה,  לה. ְלָדִוד, ִריָבה יהוה ֶאת ְיִריַבי, ְלַחם ֶאת לֲֹחָמי: ַהֲחֵזק ָמֵגן ְוִצּנָ
ָעֵתְך  י ְיׁשֻ ֶעְזָרִתי: ְוָהֵרק ֲחִנית ּוְסֹגר ִלְקַראת רְֹדָפי, ֱאֹמר ְלַנְפׁשִ ְוקּוָמה ּבְ
ָרָעִתי:  ֵבי  ֹחׁשְ רּו  ְוַיְחּפְ ִיּסֹגּו ָאחֹור  י,  ַנְפׁשִ י  ְמַבְקׁשֵ ְלמּו  ְוִיּכָ ֵיֹבׁשּו  ָאִני: 
ְך ַוֲחַלְקַלּקֹות,  ם ֹחׁשֶ ֹמץ ִלְפֵני רּוַח, ּוַמְלַאְך יהוה ּדֹוֶחה: ְיִהי ַדְרּכָ ִיְהיּו ּכְ
ָחְפרּו  ם  ִחּנָ ם,  ּתָ ִרׁשְ ַחת  ׁשַ ִלי  ָטְמנּו  ם  ִחּנָ י  ּכִ רְֹדָפם:  יהוה  ּוַמְלַאְך 
ׁשֹוָאה  ּבְ דֹו,  ְלּכְ ּתִ ר ָטַמן  ּתֹו ֲאׁשֶ ְוִרׁשְ בֹוֵאהּו ׁשֹוָאה לֹא ֵיָדע,  י: ּתְ ְלַנְפׁשִ
ל ַעְצמֹוַתי ּתֹאַמְרָנה  יׁשּוָעתֹו: ּכׇ יׂש ּבִ ׂשִ יהוה, ּתָ ִגיל ּבַ י ּתָ ּה: ְוַנְפׁשִ ל ּבָ ִיּפָ
ְיקּומּון  ִמּגְֹזלֹו:  ְוֶאְביֹון  ְוָעִני  ּנּו,  ִמּמֶ ֵמָחָזק  ָעִני  יל  ַמּצִ ִמי ָכמֹוָך,  יהוה 
טֹוָבה,  ַחת  ּתַ ָרָעה  מּוִני  ּלְ ְיׁשַ ָאלּוִני:  ִיׁשְ י  ָיַדְעּתִ לֹא  ר  ֲאׁשֶ ָחָמס,  ֵעֵדי 
ִתי  י, ּוְתִפּלָ יִתי ַבּצֹום ַנְפׁשִ ק, ִעּנֵ י ׂשָ ֲחלֹוָתם ְלבּוׁשִ י: ַוֲאִני ּבַ כֹול ְלַנְפׁשִ ׁשְ
חֹוִתי:  ׁשַ ֹקֵדר  ֵאם  ֲאֶבל  ּכַ י,  ְכּתִ ִהְתַהּלׇ ִלי  ָאח  ּכְ ֵרַע  ּכְ ָתׁשּוב:  ֵחיִקי  ַעל 
י, ָקְרעּו ְולֹא ָדּמּו:  ְמחּו ְוֶנֱאָספּו, ֶנֶאְספּו ָעַלי ֵנִכים ְולֹא ָיַדְעּתִ ּוְבַצְלִעי ׂשָ
י  יָבה ַנְפׁשִ ה ִתְרֶאה, ָהׁשִ ּמָ ימֹו: ֲאֹדָני, ּכַ ּנֵ ַחְנֵפי ַלֲעֵגי ָמעֹוג ָחרֹק ָעַלי ׁשִ ּבְ
 : ֲאַהְלֶלּךָ ַעם ָעצּום  ּבְ ָקָהל ָרב,  ּבְ ְיִחיָדִתי: אֹוְדָך  ִפיִרים  ִמּכְ ֵֹאיֶהם,  ִמּשׁ
רּו,  לֹום ְיַדּבֵ י לֹא ׁשָ ם ִיְקְרצּו ָעִין: ּכִ ֶקר, ׂשְֹנַאי ִחּנָ ְמחּו ִלי ֹאְיַבי ׁשֶ ַאל ִיׂשְ
יֶהם, ָאְמרּו ֶהָאח  ְרִחיבּו ָעַלי ּפִ ְבֵרי ִמְרמֹות ַיֲחׁשֹבּון: ַוּיַ ְוַעל ִרְגֵעי ֶאֶרץ ּדִ
י:  ּנִ ְרַחק ִמּמֶ ֱחַרׁש, ֲאֹדָני ַאל ּתִ ֶהָאח ָרֲאָתה ֵעיֵנינּו: ָרִאיָתה יהוה ַאל ּתֶ
ְפֵטִני ְכִצְדְקָך יהוה  ִטי, ֱאלַֹהי ַואֹדָני ְלִריִבי: ׁשׇ ּפָ ָהִעיָרה ְוָהִקיָצה ְלִמׁשְ
יֹאְמרּו  ַאל  נּו,  ַנְפׁשֵ ֶהָאח  ם  ְבִלּבָ יֹאְמרּו  ַאל  ִלי:  ְמחּו  ִיׂשְ ְוַאל  ֱאלָֹהי, 
ה  ּוְכִלּמָ ת  ֹבׁשֶ ׁשּו  ִיְלּבְ ָרָעִתי,  ֵמֵחי  ׂשְ ו  ַיְחּדָ רּו  ְוַיְחּפְ ֵיֹבׁשּו  ֲענּוהּו:  ּלַ ּבִ
ל יהוה,  ְמחּו ֲחֵפֵצי ִצְדִקי, ְויֹאְמרּו ָתִמיד ִיְגּדַ יִלים ָעָלי: ָירֹּנּו ְוִיׂשְ ְגּדִ ַהּמַ

ֶתָך: ִהּלָ ל ַהּיֹום ּתְ ה ִצְדֶקָך, ּכׇ ְהּגֶ לֹום ַעְבּדֹו: ּוְלׁשֹוִני ּתֶ ֶהָחֵפץ ׁשְ

ַחד  י, ֵאין ּפַ ֶקֶרב ִלּבִ ע ּבְ ע ָלָרׁשָ ׁשַ ַח ְלֶעֶבד יהוה ְלָדִוד: ְנֻאם ּפֶ לו. ַלְמַנּצֵ
ְבֵרי  ֹנא: ּדִ ֵעיָניו, ִלְמֹצא ֲעֹונֹו ִלׂשְ י ֶהֱחִליק ֵאָליו ּבְ ֱאלִֹהים ְלֶנֶגד ֵעיָניו: ּכִ
ב  בֹו, ִיְתַיּצֵ ּכָ יל ְלֵהיִטיב: ָאֶון ַיְחׁשֹב ַעל ִמׁשְ ּכִ ִפיו ָאֶון ּוִמְרָמה, ָחַדל ְלַהׂשְ
ֱאמּוָנְתָך  ָך,  ַחְסּדֶ ַמִים  ָ ַהּשׁ ּבְ יהוה,  ִיְמָאס:  לֹא  ָרע  טֹוב,  לֹא  ֶרְך  ּדֶ ַעל 
ּוְבֵהָמה  ה, ָאָדם  ַרּבָ הֹום  ּתְ ֶטָך  ּפָ ִמׁשְ ַהְרֵרי ֵאל,  ּכְ ִצְדָקְתָך  ָחִקים:  ׁשְ ַעד 
ָנֶפיָך ֶיֱחָסיּון:  ֵצל ּכְ ָך ֱאלִֹהים, ּוְבֵני ָאָדם ּבְ ָקר ַחְסּדְ יַע יהוה: ַמה ּיָ תֹוׁשִ
אֹוְרָך  ים, ּבְ ָך ְמקֹור ַחּיִ י ִעּמְ ֵקם: ּכִ יֶתָך, ְוַנַחל ֲעָדֶניָך ַתׁשְ ן ּבֵ ׁשֶ ִיְרְוֻין ִמּדֶ
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בֹוֵאִני ֶרֶגל  ֵרי ֵלב: ַאל ּתְ ָך ְליְֹדֶעיָך, ְוִצְדָקְתָך ְלִיׁשְ ִנְרֶאה אֹור: ְמׁשְֹך ַחְסּדְ
ם ָנְפלּו ּפֲֹעֵלי ָאֶון, ּדֹחּו ְולֹא ָיְכלּו קּום:  ִנֵדִני: ׁשָ ִעים ַאל ּתְ ֲאָוה, ְוַיד ְרׁשָ ּגַ

ֶכָחִציר  י  ּכִ ַעְוָלה:  י  ֹעׂשֵ ּבְ א  ַקּנֵ ּתְ ַאל  ֵרִעים,  ּמְ ּבַ ְתַחר  ּתִ ַאל  ְלָדִוד,  לז. 
ָכן ֶאֶרץ  ה טֹוב, ׁשְ יהוה ַוֲעׂשֵ ַטח ּבַ א ִיּבֹולּון: ּבְ ׁשֶ לּו, ּוְכֶיֶרק ּדֶ ְמֵהָרה ִיּמָ
ַעל  ּגֹול  ָך:  ִלּבֶ ֲאלֹת  ִמׁשְ ְלָך  ן  ְוִיּתֶ יהוה,  ַעל  ג  ְוִהְתַעּנַ ֱאמּוָנה:  ּוְרֵעה 
ֶטָך  ּפָ ה: ְוהֹוִציא ָכאֹור ִצְדֶקָך, ּוִמׁשְ ָך, ּוְבַטח ָעָליו ְוהּוא ַיֲעׂשֶ ְרּכֶ יהוה ּדַ
ִאיׁש  ְרּכֹו, ּבְ ַמְצִליַח ּדַ ְתַחר ּבְ ָרִים: ּדֹום ַליהוה ְוִהְתחֹוֵלל לֹו, ַאל ּתִ ה� ּצָ ּכַ
י ְמֵרִעים  ְתַחר ַאְך ְלָהֵרַע: ּכִ ה ְמִזּמֹות: ֶהֶרף ֵמַאף ַוֲעֹזב ֵחָמה, ַאל ּתִ ֹעׂשֶ
ע, ְוִהְתּבֹוַנְנּתָ  ה ִייְרׁשּו ָאֶרץ: ְועֹוד ְמַעט ְוֵאין ָרׁשָ ֵרתּון, ְוֹקֵוי יהוה ֵהּמָ ִיּכָ
לֹום: ֹזֵמם  גּו ַעל רֹב ׁשָ ַעל ְמקֹומֹו ְוֵאיֶנּנּו: ַוֲעָנִוים ִייְרׁשּו ָאֶרץ, ְוִהְתַעּנְ
י ָיֹבא יֹומֹו:  י ָרָאה ּכִ ַחק לֹו, ּכִ יו: ֲאֹדָני ִיׂשְ ּנָ יק, ְוֹחֵרק ָעָליו ׁשִ ּדִ ע ַלּצַ ָרׁשָ
ֵרי  ִיׁשְ יל ָעִני ְוֶאְביֹון, ִלְטבֹוַח  ם, ְלַהּפִ ּתָ ִעים ְוָדְרכּו ַקׁשְ ְתחּו ְרׁשָ ֶחֶרב ּפָ
יק,  ּדִ ַלּצַ ְמַעט  טֹוב  ַבְרָנה:  ָ ּשׁ ּתִ תֹוָתם  ְ ְוַקּשׁ ם,  ְבִלּבָ בֹוא  ּתָ ם  ַחְרּבָ ָדֶרְך: 
יִקים  ַצּדִ ְוסֹוֵמְך  ַבְרָנה,  ָ ּשׁ ּתִ ִעים  ְרׁשָ ְזרֹועֹות  י  ּכִ ים:  ַרּבִ ִעים  ְרׁשָ ֵמֲהמֹון 
ֵעת  ְהֶיה: לֹא ֵיֹבׁשּו ּבְ יהוה: יֹוֵדַע יהוה ְיֵמי ְתִמיִמם, ְוַנֲחָלָתם ְלעֹוָלם ּתִ
ִרים,  יַקר ּכָ ִעים יֹאֵבדּו, ְוֹאְיֵבי יהוה ּכִ י ְרׁשָ עּו: ּכִ ּבָ ָרָעה, ּוִביֵמי ְרָעבֹון ִיׂשְ
י ְמֹבָרָכיו  יק חֹוֵנן ְונֹוֵתן: ּכִ ם, ְוַצּדִ ּלֵ ע ְולֹא ְיׁשַ לּו: לֶֹוה ָרׁשָ ן ּכָ לּו ֶבָעׁשָ ּכָ
ץ:  ֵרתּו: ֵמיהוה ִמְצֲעֵדי ֶגֶבר ּכֹוָננּו, ְוַדְרּכֹו ֶיְחּפָ ָליו ִיּכָ ִייְרׁשּו ָאֶרץ, ּוְמֻקּלָ
ְולֹא  י,  ָזַקְנּתִ ם  ּגַ ָהִייִתי,  ַנַער  ָידֹו:  סֹוֵמְך  יהוה  י  ּכִ יּוָטל,  לֹא  ִיּפֹל  י  ּכִ
ְוַזְרעֹו  ל ַהּיֹום חֹוֵנן ּוַמְלֶוה,  ׁש ָלֶחם: ּכׇ ְוַזְרעֹו ְמַבּקֶ יק ֶנֱעָזב  ָרִאיִתי ַצּדִ
ט,  ּפָ י יהוה ֹאֵהב ִמׁשְ ֹכן ְלעֹוָלם: ּכִ ה טֹוב, ּוׁשְ ִלְבָרָכה: סּור ֵמָרע ַוֲעׂשֵ
יִקים  ַצּדִ ִנְכָרת:  ִעים  ְרׁשָ ְוֶזַרע  ָמרּו,  ִנׁשְ ַיֲעֹזב ֶאת ֲחִסיָדיו, ְלעֹוָלם  ְולֹא 
ר  ַדּבֵ ה ׇחְכָמה, ּוְלׁשֹונֹו ּתְ יק ֶיְהּגֶ י ַצּדִ נּו ָלַעד ָעֶליָה: ּפִ ּכְ ִייְרׁשּו ָאֶרץ, ְוִיׁשְ
יק  ּדִ ַלּצַ ע  ָרׁשָ צֹוֶפה  ָריו:  ֲאׁשֻ ִתְמַעד  לֹא  ִלּבֹו,  ּבְ ֱאלָֹהיו  ּתֹוַרת  ט:  ּפָ ִמׁשְ
ְפטֹו:  ׇ ִהּשׁ ּבְ יֶעּנּו  ַיְרׁשִ ְולֹא  ְבָידֹו,  ַיַעְזֶבּנּו  לֹא  יהוה  ַלֲהִמיתֹו:  ׁש  ּוְמַבּקֵ
ִעים  ְרׁשָ ֵרת  ִהּכָ ּבְ ָאֶרץ,  ת  ָלֶרׁשֶ ִוירֹוִמְמָך  ְרּכֹו,  ּדַ ֹמר  ּוׁשְ יהוה  ֶאל  ה  ַקּוֵ
ה ֵאיֶנּנּו,  ֲעֹבר ְוִהּנֵ ֶאְזָרח ַרֲעָנן: ַוּיַ ע ָעִריץ, ּוִמְתָעֶרה ּכְ ְרֶאה: ָרִאיִתי ָרׁשָ ּתִ
לֹום:  י ַאֲחִרית ְלִאיׁש ׁשָ ר, ּכִ ם ּוְרֵאה ָיׁשָ ׇמר ּתָ הּו ְולֹא ִנְמָצא: ׁשְ ָוֲאַבְקׁשֵ
יִקים  ַצּדִ ּוְתׁשּוַעת  ִנְכָרָתה:  ִעים  ְרׁשָ ַאֲחִרית  ו,  ַיְחּדָ ְמדּו  ִנׁשְ ִעים  ּוֹפׁשְ
ִעים  ֵמְרׁשָ ֵטם  ְיַפּלְ ֵטם,  ַוְיַפּלְ ְעְזֵרם יהוה  ַוּיַ ָצָרה:  ֵעת  ּבְ ם  ָמעּוּזָ ֵמיהוה, 

י ָחסּו בֹו: יֵעם, ּכִ ְויֹוׁשִ

ּוַבֲחָמְתָך  תֹוִכיֵחִני  ָך  ֶקְצּפְ ּבְ ַאל  יהוה,  יר:  ְלַהְזּכִ ְלָדִוד  ִמְזמֹור  לח. 
ֵני  ִרי ִמּפְ ְבׂשָ ְנַחת ָעַלי ָיֶדָך: ֵאין ְמֹתם ּבִ יָך ִנֲחתּו ִבי, ַוּתִ י ִחּצֶ ֵרִני: ּכִ ְתַיּסְ
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א  ַמּשָׂ י, ּכְ י ֲעֹוֹנַתי ָעְברּו רֹאׁשִ אִתי: ּכִ ֵני ַחּטָ ֲעָצַמי ִמּפְ לֹום ּבַ ַזְעֶמָך, ֵאין ׁשָ
ֹחִתי  י: ַנֲעֵויִתי ׁשַ ְלּתִ ֵני ִאּוַ י: ִהְבִאיׁשּו ָנַמּקּו ַחּבּורָֹתי ִמּפְ ּנִ דּו ִמּמֶ ָכֵבד ִיְכּבְ
ְמֹתם  ְוֵאין  ִנְקֶלה,  ָמְלאּו  ְכָסַלי  י  ּכִ י:  ְכּתִ ִהּלָ ֹקֵדר  ַהּיֹום  ל  ּכׇ ְמֹאד,  ַעד 
ָך  י: ֲאֹדָני, ֶנְגּדְ ֲהַמת ִלּבִ י ִמּנַ ַאְגּתִ יִתי ַעד ְמֹאד, ׁשָ ִרי: ְנפּוגֹוִתי ְוִנְדּכֵ ְבׂשָ ּבִ
י ְסַחְרַחר, ֲעָזַבִני ֹכִחי, ְואֹור  ָרה: ִלּבִ ָך לֹא ִנְסּתָ ֲאָוִתי, ְוַאְנָחִתי ִמּמְ ׇכל ּתַ
ּוְקרֹוַבי ֵמָרֹחק  ַיֲעֹמדּו,  ִנְגִעי  ֶגד  ִמּנֶ ְוֵרַעי  י: ֹאֲהַבי  ם ֵהם ֵאין ִאּתִ ּגַ ֵעיַני 
ל  רּו ַהּוֹות, ּוִמְרמֹות ּכׇ ּבְ י ָרָעִתי ּדִ י, ְוֹדְרׁשֵ י ַנְפׁשִ ָעָמדּו: ַוְיַנְקׁשּו ְמַבְקׁשֵ
ִאיׁש  יו: ָוֱאִהי ּכְ ח ּפִ ם לֹא ִיְפּתַ ָמע, ּוְכִאּלֵ ַהּיֹום ֶיְהּגּו: ַוֲאִני ְכֵחֵרׁש לֹא ֶאׁשְ
ה ַתֲעֶנה  י, ַאּתָ י ְלָך יהוה הֹוׇחְלּתִ ִפיו ּתֹוָכחֹות: ּכִ ר לֹא ׁשֵֹמַע, ְוֵאין ּבְ ֲאׁשֶ
י  ּכִ ילּו:  ִהְגּדִ ָעַלי  ַרְגִלי  מֹוט  ּבְ ִלי,  ְמחּו  ִיׂשְ ן  ּפֶ י  ָאַמְרּתִ י  ּכִ ֱאלָֹהי:  ֲאֹדָני 
אִתי:  יד, ֶאְדַאג ֵמַחּטָ י ֲעֹוִני ַאּגִ י ָתִמיד: ּכִ ֲאִני ְלֶצַלע ָנכֹון, ּוַמְכאֹוִבי ֶנְגּדִ
טֹוָבה  ַחת  ּתַ ָרָעה  ֵמי  ּלְ ּוְמׁשַ ֶקר:  ׁשָ ׂשְֹנַאי  ְוַרּבּו  ָעֵצמּו,  ים  ַחּיִ ְוֹאְיַבי 
ְרַחק  ַעְזֵבִני יהוה ֱאלַֹהי, ַאל ּתִ ַחת )רדופי( ]ׇרְדִפי[ טֹוב: ַאל ּתַ ְטנּוִני ּתַ ִיׂשְ

ׁשּוָעִתי: ה ְלֶעְזָרִתי ֲאֹדָני ּתְ י: חּוׁשָ ּנִ ִמּמֶ

ְמָרה ְדָרַכי  י ֶאׁשְ ַח )לידיתון( ]ִלידּותּון[ ִמְזמֹור ְלָדִוד: ָאַמְרּתִ לט. ַלְמַנּצֵ
י  ֶנֱאַלְמּתִ י:  ְלֶנְגּדִ ע  ָרׁשָ ֹעד  ּבְ ַמְחסֹום  ְלִפי  ְמָרה  ֶאׁשְ ִבְלׁשֹוִני,  ֵמֲחטֹוא 
ֲהִגיִגי ִתְבַער  י, ּבַ ִקְרּבִ י ּבְ ר: ַחם ִלּבִ יִתי ִמּטֹוב, ּוְכֵאִבי ֶנְעּכָ ה, ֶהֱחׁשֵ דּוִמּיָ
ת ָיַמי ַמה ִהיא, ֵאְדָעה  י, ּוִמּדַ ְלׁשֹוִני: הֹוִדיֵעִני יהוה ִקּצִ י ּבִ ְרּתִ ּבַ ֵאׁש, ּדִ
ל ֶהֶבל  ָך, ַאְך ּכׇ י ְכַאִין ֶנְגּדֶ ה ָיַמי, ְוֶחְלּדִ ה ְטָפחֹות ָנַתּתָ ֶמה ָחֵדל ָאִני: ִהּנֵ
ְך ִאיׁש, ַאְך ֶהֶבל ֶיֱהָמיּון, ִיְצּבֹר  ֶצֶלם ִיְתַהּלֶ ב, ֶסָלה: ַאְך ּבְ ל ָאָדם ִנּצָ ּכׇ
ל  ִמּכׇ ִהיא:  ְלָך  י  ּתֹוַחְלּתִ ֲאֹדָני,  יִתי  ּוִ ּקִ ה ַמה  ְוַעּתָ ֹאְסָפם:  ִמי  ֵיַדע  ְולֹא 
י  ּכִ י,  ּפִ ח  ֶאְפּתַ לֹא  י  ֶנֱאַלְמּתִ יֵמִני:  ׂשִ ּתְ ַאל  ָנָבל  ת  ֶחְרּפַ יֵלִני,  ַהּצִ ַעי  ׁשָ ּפְ
תֹוָכחֹות ַעל  ְגַרת ָיְדָך ֲאִני ָכִליִתי: ּבְ יָת: ָהֵסר ֵמָעַלי ִנְגֶעָך, ִמּתִ ה ָעׂשִ ַאּתָ
ְמָעה  ל ָאָדם, ֶסָלה: ׁשִ ָעׁש ֲחמּודֹו, ַאְך ֶהֶבל ּכׇ ֶמס ּכָ ְרּתָ ִאיׁש, ַוּתֶ ָעֹון ִיּסַ
ָאֹנִכי  ֵגר  י  ּכִ ֱחַרׁש,  ּתֶ ַאל  ְמָעִתי  ּדִ ֶאל  ַהֲאִזיָנה,  ְוָעִתי  ְוׁשַ יהוה,  ִתי  ְתִפּלָ

י:  ֶטֶרם ֵאֵלְך ְוֵאיֶנּנִ י ְוַאְבִליָגה, ּבְ ּנִ ע ִמּמֶ ׇכל ֲאבֹוָתי: ָהׁשַ ב ּכְ ְך, ּתֹוׁשָ ִעּמָ

ְוָעִתי:  ַמע ׁשַ ׁשְ ט ֵאַלי, ַוּיִ יִתי יהוה, ַוּיֵ ה ִקּוִ ַח ְלָדִוד ִמְזמֹור: ַקּוֹ מ. ַלְמַנּצֵ
ן  ּתֵ ָרי: ַוּיִ ֶקם ַעל ֶסַלע ַרְגַלי, ּכֹוֵנן ֲאׁשֻ ֵון, ַוּיָ יט ַהּיָ אֹון, ִמּטִ ֲעֵלִני ִמּבֹור ׁשָ ַוּיַ
יהוה:  ים ְוִייָראּו ְוִיְבְטחּו ּבַ ה ֵלאלֵֹהינּו, ִיְראּו ַרּבִ ִהּלָ יר ָחָדׁש, ּתְ ִפי ׁשִ ּבְ
ֵטי ָכָזב:  ם יהוה ִמְבַטחֹו, ְולֹא ָפָנה ֶאל ְרָהִבים ְוׂשָ ר ׂשָ ֶבר ֲאׁשֶ ֵרי ַהּגֶ ַאׁשְ
ֹבֶתיָך ֵאֵלינּו, ֵאין ֲערְֹך  ה יהוה ֱאלַֹהי, ִנְפְלֹאֶתיָך ּוַמְחׁשְ יָת ַאּתָ ַרּבֹות ָעׂשִ
, ׇאְזַנִים  ר: ֶזַבח ּוִמְנָחה לֹא ָחַפְצּתָ ּפֵ ָרה, ָעְצמּו ִמּסַ יָדה ַוֲאַדּבֵ ֵאֶליָך, ַאּגִ
ת  ְמִגּלַ ּבִ ָבאִתי,  ה  ִהּנֵ י  ָאַמְרּתִ ָאז   : ָאְלּתָ ׁשָ ַוֲחָטָאה לֹא  י, עֹוָלה  ּלִ ִריָת  ּכָ
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ֵמָעי:  תֹוְך  ּבְ ְותֹוָרְתָך  י,  ָחׇפְצּתִ ֱאלַֹהי  ְרצֹוְנָך  ַלֲעׂשֹות  ָעָלי:  תּוב  ּכָ ֵסֶפר 
 : ָיָדְעּתָ ה  ַאּתָ יהוה,  ֶאְכָלא,  לֹא  ָפַתי  ׂשְ ה  ִהּנֵ ָרב,  ָקָהל  ּבְ ֶצֶדק  י  ְרּתִ ּשַׂ ּבִ
י  י, לֹא ִכַחְדּתִ י, ֱאמּוָנְתָך ּוְתׁשּוָעְתָך ָאׇמְרּתִ תֹוְך ִלּבִ יִתי ּבְ ִצְדָקְתָך לֹא ִכּסִ
ָך  י, ַחְסּדְ ּנִ ה יהוה לֹא ִתְכָלא ַרֲחֶמיָך ִמּמֶ ָך ְלָקָהל ָרב: ַאּתָ ָך ַוֲאִמּתְ ַחְסּדְ
יגּוִני  ִהּשִׂ ר,  ִמְסּפָ ֵאין  ַעד  ָרעֹות  ָעַלי  ָאְפפּו  י  ּכִ רּוִני:  ִיּצְ ִמיד  ּתָ ָך  ַוֲאִמּתְ
י ֲעָזָבִני: ְרֵצה  ְוִלּבִ י,  ֲערֹות רֹאׁשִ י ִלְראֹות, ָעְצמּו ִמּשַׂ ָיֹכְלּתִ ֲעֹוֹנַתי ְולֹא 
י  י ַנְפׁשִ רּו ַיַחד ְמַבְקׁשֵ ה: ֵיֹבׁשּו ְוַיְחּפְ יֵלִני, יהוה ְלֶעְזָרִתי חּוׁשָ יהוה ְלַהּצִ
ם  ּתָ ׁשְ ּבׇ ֵעֶקב  ַעל  ָיׁשֹּמּו  ָרָעִתי:  ֲחֵפֵצי  ְלמּו  ְוִיּכָ ָאחֹור  ִיּסֹגּו  ִלְסּפֹוָתּה, 
יֹאְמרּו  יָך,  ְמַבְקׁשֶ ל  ּכׇ ָך  ּבְ ְמחּו  ְוִיׂשְ יׂשּו  ָיׂשִ ֶהָאח:  ֶהָאח  ִלי  ָהֹאְמִרים 
ב ִלי,  ׁשּוָעֶתָך: ַוֲאִני ָעִני ְוֶאְביֹון, ֲאֹדָני ַיֲחׁשָ ל יהוה ֹאֲהֵבי ּתְ ָתִמיד ִיְגּדַ

ַאַחר:  ה, ֱאלַֹהי ַאל ּתְ ֶעְזָרִתי ּוְמַפְלִטי ַאּתָ

ֵטהּו  יֹום ָרָעה ְיַמּלְ ל, ּבְ יל ֶאל ּדָ ּכִ ֵרי ַמׂשְ ַח ִמְזמֹור ְלָדִוד: ַאׁשְ מא. ַלְמַנּצֵ
ֶנֶפׁש  ֵנהּו ּבְ ּתְ ָאֶרץ, ְוַאל ּתִ ר[ ּבָ ַ הּו )יאשר( ]ְוֻאּשׁ ְמֵרהּו ִויַחּיֵ יהוה: יהוה ִיׁשְ
ֲאִני  ְבׇחְליֹו:  ָהַפְכּתָ  בֹו  ּכָ ִמׁשְ ל  ּכׇ ָוי,  ּדְ ֶעֶרׂש  ַעל  ִיְסָעֶדּנּו  יהוה  ֹאְיָביו: 
י ָחָטאִתי ָלְך: אֹוְיַבי יֹאְמרּו ַרע ִלי,  י ּכִ ִני, ְרָפָאה ַנְפׁשִ י יהוה ׇחּנֵ ָאַמְרּתִ
ץ ָאֶון לֹו,  ר, ִלּבֹו ִיְקּבָ ְוא ְיַדּבֵ א ִלְראֹות ׁשָ מֹו: ְוִאם ּבָ ָמַתי ָימּות ְוָאַבד ׁשְ
בּו ָרָעה ִלי:  ל ׂשְֹנָאי, ָעַלי ַיְחׁשְ ר: ַיַחד ָעַלי ִיְתַלֲחׁשּו ּכׇ ֵיֵצא ַלחּוץ ְיַדּבֵ
לֹוִמי  ם ִאיׁש ׁשְ ּגַ ַכב לֹא יֹוִסיף ָלקּום:  ר ׁשָ ַוֲאׁשֶ ַעל ָיצּוק ּבֹו,  ִלּיַ ּבְ ַבר  ּדְ
ִני  ׇחּנֵ יהוה  ה  ְוַאּתָ ָעֵקב:  ָעַלי  יל  ִהְגּדִ ַלְחִמי,  אֹוֵכל  בֹו,  י  ַטְחּתִ ּבָ ר  ֲאׁשֶ
י לֹא ָיִריַע ֹאְיִבי  י, ּכִ י ָחַפְצּתָ ּבִ י ּכִ ֹזאת ָיַדְעּתִ ָמה ָלֶהם: ּבְ ּלְ ַוֲהִקיֵמִני ַוֲאׁשַ
רּוְך יהוה ֱאלֵֹהי  יֵבִני ְלָפֶניָך ְלעֹוָלם: ּבָ ּצִ י, ַוּתַ ַמְכּתָ ּבִ י ּתָ ֻתּמִ ָעָלי: ַוֲאִני ּבְ

ָרֵאל ֵמָהעֹוָלם ְוַעד ָהעֹוָלם, ָאֵמן ְוָאֵמן: ִיׂשְ

ספר שני
י  ן ַנְפׁשִ ֲערֹג ַעל ֲאִפיֵקי ָמִים, ּכֵ ל ּתַ ַאּיָ יל ִלְבֵני ֹקַרח: ּכְ ּכִ ַח ַמׂשְ מב. ַלְמַנּצֵ
י ֵלאלִֹהים ְלֵאל ָחי, ָמַתי ָאבֹוא ְוֵאָרֶאה  ַתֲערֹג ֵאֶליָך ֱאלִֹהים: ָצְמָאה ַנְפׁשִ
ל ַהּיֹום  ֱאֹמר ֵאַלי ּכׇ י ִדְמָעִתי ֶלֶחם יֹוָמם ָוָלְיָלה, ּבֶ ֵני ֱאלִֹהים: ָהְיָתה ּלִ ּפְ
ם  ּדֵ ְך ֶאּדַ ּסָ י ֶאֱעֹבר ּבַ י, ּכִ ָכה ָעַלי ַנְפׁשִ ּפְ ָרה ְוֶאׁשְ ה ֶאְזּכְ ה ֱאלֶֹהיָך: ֵאּלֶ ַאּיֵ
י  ּתֹוֲחִחי ַנְפׁשִ ׁשְ ה ְותֹוָדה ָהמֹון חֹוֵגג: ַמה ּתִ קֹול ִרּנָ ית ֱאלִֹהים, ּבְ ַעד ּבֵ
ָניו: ֱאלַֹהי, ָעַלי  י עֹוד אֹוֶדּנּו, ְיׁשּועֹות ּפָ ֱהִמי ָעָלי, הֹוִחיִלי ֵלאלִֹהים ּכִ ַוּתֶ
ִמְצָער:  ֵמַהר  ְוֶחְרמֹוִנים  ן  ַיְרּדֵ ֵמֶאֶרץ  ְרָך  ֶאְזּכׇ ן  ּכֵ ַעל  ּתֹוָחח,  ִתׁשְ י  ַנְפׁשִ
יָך ָעַלי ָעָברּו:  ֶריָך ְוַגּלֶ ּבָ ל ִמׁשְ הֹום קֹוֵרא ְלקֹול ִצּנֹוֶריָך, ּכׇ הֹום ֶאל ּתְ ּתְ
י:  ַחּיָ ה ְלֵאל  ִפּלָ ּתְ י,  ִעּמִ ירֹו  ׁשִ ְיָלה שירה  ּוַבּלַ ה יהוה ַחְסּדֹו,  ְיַצּוֶ יֹוָמם 
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ֶרַצח  ַלַחץ אֹוֵיב: ּבְ ה ֹקֵדר ֵאֵלְך ּבְ ִני, ָלּמָ ַכְחּתָ אֹוְמָרה ְלֵאל ַסְלִעי ָלָמה ׁשְ
ַמה  ֱאלֶֹהיָך:  ה  ַאּיֵ ַהּיֹום  ל  ּכׇ ֵאַלי  ׇאְמָרם  ּבְ צֹוְרָרי,  ֵחְרפּוִני  ַעְצמֹוַתי  ּבְ
אֹוֶדּנּו,  עֹוד  י  ּכִ ֵלאלִֹהים  הֹוִחיִלי  ָעָלי,  ֱהִמי  ּתֶ ּוַמה  י,  ַנְפׁשִ ּתֹוֲחִחי  ׁשְ ּתִ

ַני ֵואלָֹהי: ְיׁשּוֹעת ּפָ

ְפֵטִני ֱאלִֹהים ְוִריָבה ִריִבי ִמּגֹוי לֹא ָחִסיד, ֵמִאיׁש ִמְרָמה ְוַעְוָלה  מג. ׁשׇ
ַלַחץ  ְך ּבְ ה ֹקֵדר ֶאְתַהּלֵ ִני, ָלּמָ י ָלָמה ְזַנְחּתָ ה ֱאלֵֹהי ָמעּוּזִ י ַאּתָ ֵטִני: ּכִ ְתַפּלְ
ְוֶאל  ָך  ׇקְדׁשְ ַהר  ֶאל  ְיִביאּוִני  ַיְנחּוִני,  ה  ֵהּמָ ָך  ַוֲאִמּתְ ַלח אֹוְרָך  ׁשְ אֹוֵיב: 
יִלי, ְואֹוְדָך  ְמַחת ּגִ ח ֱאלִֹהים, ֶאל ֵאל ׂשִ נֹוֶתיָך: ְוָאבֹוָאה ֶאל ִמְזּבַ ּכְ ִמׁשְ
ָעָלי, הֹוִחיִלי  ֱהִמי  ּתֶ ּוַמה  י  ַנְפׁשִ ּתֹוֲחִחי  ׁשְ ּתִ ְבִכּנֹור ֱאלִֹהים ֱאלָֹהי: ַמה 

ַני ֵואלָֹהי: י עֹוד אֹוֶדּנּו, ְיׁשּוֹעת ּפָ ֵלאלִֹהים ּכִ

ֲאבֹוֵתינּו  ַמְענּו,  ׁשָ ׇאְזֵנינּו  ּבְ ֱאלִֹהים,  יל:  ּכִ ַמׂשְ ֹקַרח  ִלְבֵני  ַח  ַלְמַנּצֵ מד. 
ּתָ  הֹוַרׁשְ ּגֹוִים  ָיְדָך  ה  ַאּתָ ֶקֶדם:  יֵמי  ּבִ ִביֵמיֶהם  ַעְלּתָ  ּפָ ּפַֹעל  ָלנּו,  רּו  ִסּפְ
ּוְזרֹוָעם  ָאֶרץ,  ָיְרׁשּו  ם  ְבַחְרּבָ י לֹא  ּכִ ֵחם:  ּלְ ׁשַ ַוּתְ ים  ְלֻאּמִ ַרע  ּתָ ֵעם,  ּטָ ַוּתִ
ה הּוא  י ְרִציָתם: ַאּתָ ֶניָך, ּכִ י ְיִמיְנָך ּוְזרֹוֲעָך ְואֹור ּפָ מֹו, ּכִ יָעה ּלָ לֹא הֹוׁשִ
ְמָך ָנבּוס ָקֵמינּו:  ׁשִ ַח, ּבְ ָך ָצֵרינּו ְנַנּגֵ ה ְיׁשּועֹות ַיֲעֹקב: ּבְ י ֱאלִֹהים, ַצּוֵ ַמְלּכִ
ֵרינּו,  ִמּצָ נּו  ְעּתָ הֹוׁשַ י  ּכִ יֵעִני:  תֹוׁשִ לֹא  י  ְוַחְרּבִ ֶאְבָטח,  י  ּתִ ְבַקׁשְ לֹא  י  ּכִ
ְמָך ְלעֹוָלם נֹוֶדה,  ְוׁשִ ַהּיֹום,  ְלנּו ׇכל  ִהּלַ אלִֹהים  ּבֵ ְנֵאינּו ֱהִביׁשֹוָת:  ּוְמׂשַ
י  יֵבנּו ָאחֹור ִמּנִ ׁשִ ִצְבאֹוֵתינּו: ּתְ ְכִליֵמנּו, ְולֹא ֵתֵצא ּבְ ֶסָלה: ַאף ָזַנְחּתָ ַוּתַ
ְמּכֹר  ֹצאן ַמֲאָכל, ּוַבּגֹוִים ֵזִריָתנּו: ּתִ ֵננּו ּכְ ּתְ סּו ָלמֹו: ּתִ ְנֵאינּו ׁשָ ָצר, ּוְמׂשַ
ֵכֵנינּו, ַלַעג  ה ִלׁשְ יֵמנּו ֶחְרּפָ ׂשִ ְמִחיֵריֶהם: ּתְ יָת ּבִ ָך ְבלֹא הֹון, ְולֹא ִרּבִ ַעּמְ
ל  ים: ּכׇ ל ֻאּמִ ּגֹוִים, ְמנֹוד רֹאׁש ּבַ ל ּבַ יֵמנּו ָמׁשָ ׂשִ ָוֶקֶלס ִלְסִביבֹוֵתינּו: ּתְ
ֵני אֹוֵיב  ף, ִמּפְ ְתִני: ִמּקֹול ְמָחֵרף ּוְמַגּדֵ ּסׇ ַני ּכִ ת ּפָ י, ּוֹבׁשֶ ִתי ֶנְגּדִ ִלּמָ ַהּיֹום ּכְ
לֹא  ְבִריֶתָך:  ּבִ ְרנּו  ּקַ ׁשִ ְולֹא  ַכֲחנּוָך,  ׁשְ ְולֹא  ַאְתנּו  ּבָ ֹזאת  ל  ּכׇ ם:  ּוִמְתַנּקֵ
ים,  ּנִ ְמקֹום ּתַ יָתנּו ּבִ י ִדּכִ י ׇאְרֶחָך: ּכִ ֵרינּו ִמּנִ ט ֲאׁשֻ נּו, ַוּתֵ ָנסֹוג ָאחֹור ִלּבֵ
ינּו ְלֵאל ָזר:  ּפֵ ְפרֹׂש ּכַ ם ֱאלֵֹהינּו, ַוּנִ ַכְחנּו ׁשֵ ַכס ָעֵלינּו ְבַצְלָמֶות: ִאם ׁשָ ַוּתְ
ֹהַרְגנּו  ָעֶליָך  י  ּכִ ֵלב:  ֲעֻלמֹות  ּתַ יֵֹדַע  י הּוא  ּכִ ֹזאת,  ַיֲחׇקר  ֱאלִֹהים  ֲהלֹא 
ן ֲאֹדָני, ָהִקיָצה, ַאל  ה ִתיׁשַ ֹצאן ִטְבָחה: עּוָרה, ָלּמָ ְבנּו ּכְ ׇכל ַהּיֹום, ֶנְחׁשַ
ָחה ֶלָעָפר  י ׁשָ ח ׇעְנֵינּו ְוַלֲחֵצנּו: ּכִ ּכַ ׁשְ יר, ּתִ ה ָפֶניָך ַתְסּתִ ְזַנח ָלֶנַצח: ָלּמָ ּתִ

ָך: נּו, ּוְפֵדנּו ְלַמַען ַחְסּדֶ ְטֵננּו: קּוָמה ֶעְזָרָתה ּלָ ְבָקה ָלָאֶרץ ּבִ נּו, ּדָ ַנְפׁשֵ

ָבר  י ּדָ יר ְיִדיֹדת: ָרַחׁש ִלּבִ יל ׁשִ ּכִ ים ִלְבֵני ֹקַרח ַמׂשְ ּנִ ַח ַעל ׁשֹׁשַ מה. ַלְמַנּצֵ
ֵני  ִמּבְ ׇיְפָיִפיָת  ָמִהיר:  סֹוֵפר  ֵעט  ְלׁשֹוִני  ְלֶמֶלְך,  י  ַמֲעׂשַ ָאִני  ֹאֵמר  טֹוב, 
ָך  ַרְכָך ֱאלִֹהים ְלעֹוָלם: ֲחגֹור ַחְרּבְ ן ּבֵ ְפתֹוֶתיָך, ַעל ּכֵ ׂשִ ָאָדם, הּוַצק ֵחן ּבְ
ְוַעְנָוה  ַבר ֱאֶמת  ּדְ ַוֲהׇדְרָך ְצַלח ְרַכב ַעל  ַוֲהָדֶרָך:  ּבֹור, הֹוְדָך  ּגִ ָיֵרְך  ַעל 
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ֵלב  לּו ּבְ יָך ִיּפְ ְחּתֶ ים ּתַ נּוִנים, ַעּמִ יָך ׁשְ ֶצֶדק, ְותֹוְרָך נֹוָראֹות ְיִמיֶנָך: ִחּצֶ
ֶבט ַמְלכּוֶתָך:  ֶבט ִמיׁשֹר, ׁשֵ ְסֲאָך ֱאלִֹהים עֹוָלם ָוֶעד, ׁשֵ ֶלְך: ּכִ אֹוְיֵבי ַהּמֶ
ׂשֹון  ֶמן ׂשָ ֲחָך ֱאלִֹהים ֱאלֶֹהיָך ׁשֶ ן ְמׁשָ ּכֵ ע, ַעל  ָנא ֶרׁשַ ׂשְ ַוּתִ ֶדק  ּצֶ ָאַהְבּתָ 
חּוָך:  ּמְ י ׂשִ ן ִמּנִ ְגֹדֶתיָך, ִמן ֵהיְכֵלי ׁשֵ ל ּבִ ֵמֲחֵבֶריָך: ֹמר ַוֲאָהלֹות ְקִציעֹות ּכׇ
ְמִעי ַבת  ֶכֶתם אֹוִפיר: ׁשִ ַגל ִליִמיְנָך ּבְ ָבה ׁשֵ רֹוֶתיָך, ִנּצְ ִיּקְ נֹות ְמָלִכים ּבְ ּבְ
י  ּכִ ׇיְפֵיְך,  ֶלְך  ַהּמֶ ְוִיְתָאו  ָאִביְך:  ּוֵבית  ְך  ַעּמֵ ְכִחי  ְוׁשִ ׇאְזֵנְך,  י  ְוַהּטִ ּוְרִאי 
יֵרי ָעם:  ֲעׁשִ ְיַחּלּו  ַנִיְך  ּפָ ִמְנָחה  ּבְ ּוַבת ֹצר,  ֲחִוי לֹו:  ּתַ ְוִהׁשְ ֲאֹדַנִיְך,  הּוא 
ּה: ִלְרָקמֹות ּתּוַבל  צֹות ָזָהב ְלבּוׁשָ ּבְ ׁשְ ִניָמה, ִמּמִ ה ַבת ֶמֶלְך ּפְ בּוּדָ ל ּכְ ּכׇ
ָמֹחת ָוִגיל,  ׂשְ תּולֹות ַאֲחֶריָה ֵרעֹוֶתיָה מּוָבאֹות ָלְך: ּתּוַבְלָנה ּבִ ֶלְך, ּבְ ַלּמֶ
ׇכל  ִרים ּבְ יֵתמֹו ְלׂשָ ׁשִ ַחת ֲאֹבֶתיָך ִיְהיּו ָבֶניָך, ּתְ ֵהיַכל ֶמֶלְך: ּתַ ֹבֶאיָנה ּבְ ּתְ

ים ְיהֹוֻדָך ְלֹעָלם ָוֶעד:  ן ַעּמִ ׇכל ּדֹר ָוֹדר, ַעל ּכֵ ְמָך ּבְ יָרה ׁשִ ָהָאֶרץ: ַאְזּכִ

יר: ֱאלִֹהים ָלנּו ַמֲחֶסה ָוֹעז, ֶעְזָרה  ַח ִלְבֵני ֹקַרח ַעל ֲעָלמֹות ׁשִ מו. ַלְמַנּצֵ
ֵלב  ָהִמיר ָאֶרץ, ּוְבמֹוט ָהִרים ּבְ ן לֹא ִניָרא ּבְ ְבָצרֹות ִנְמָצא ְמֹאד: ַעל ּכֵ
ָלָגיו  ּפְ ָנָהר  ֶסָלה:  ַגֲאָותֹו,  ּבְ ָהִרים  ִיְרֲעׁשּו  ֵמיָמיו,  ֶיְחְמרּו  ֶיֱהמּו  ים:  ַיּמִ
ּמֹוט,  ל ּתִ ּה ּבַ ִקְרּבָ ֵני ֶעְליֹון: ֱאלִֹהים ּבְ ּכְ חּו ִעיר ֱאלִֹהים, ְקֹדׁש ִמׁשְ ּמְ ְיׂשַ
מּוג  קֹולֹו ּתָ ַיְעְזֶרָה ֱאלִֹהים ִלְפנֹות ּבֶֹקר: ָהמּו גֹוִים ָמטּו ַמְמָלכֹות, ָנַתן ּבְ
ֲחזּו  ְלכּו  ֶסָלה:  ַיֲעֹקב,  ֱאלֵֹהי  ָלנּו  ב  ּגָ ִמׂשְ נּו,  ִעּמָ ְצָבאֹות  יהוה  ָאֶרץ: 
ְקֵצה  ַעד  ִמְלָחמֹות  ית  ּבִ ַמׁשְ ָאֶרץ:  ּבָ ּמֹות  ׁשַ ם  ׂשָ ר  ֲאׁשֶ ִמְפֲעלֹות יהוה, 
י  ּכִ ּוְדעּו  ַהְרּפּו  ֵאׁש:  ּבָ רֹף  ִיׂשְ ץ ֲחִנית, ֲעָגלֹות  ְוִקּצֵ ר  ּבֵ ְיׁשַ ת  ָהָאֶרץ, ֶקׁשֶ
ב  ּגָ נּו, ִמׂשְ ָאֶרץ: יהוה ְצָבאֹות ִעּמָ ּגֹוִים ָארּום ּבָ ָאֹנִכי ֱאלִֹהים, ָארּום ּבַ

ָלנּו ֱאלֵֹהי ַיֲעֹקב, ֶסָלה:

ְקעּו ָכף, ָהִריעּו ֵלאלִֹהים  ים ּתִ ל ָהַעּמִ ַח ִלְבֵני ֹקַרח ִמְזמֹור: ּכׇ מז. ַלְמַנּצֵ
ים  ר ַעּמִ ל ָהָאֶרץ: ַיְדּבֵ דֹול ַעל ּכׇ י יהוה ֶעְליֹון נֹוָרא, ֶמֶלְך ּגָ ה: ּכִ קֹול ִרּנָ ּבְ
אֹון ַיֲעֹקב  ַחת ַרְגֵלינּו: ִיְבַחר ָלנּו ֶאת ַנֲחָלֵתנּו, ֶאת ּגְ ים ּתַ ינּו, ּוְלֻאּמִ ְחּתֵ ּתַ
רּו  ַזּמְ ׁשֹוָפר:  קֹול  ּבְ יהוה  ְתרּוָעה,  ּבִ ֱאלִֹהים  ָעָלה  ֶסָלה:  ָאֵהב,  ר  ֲאׁשֶ
רּו  ַזּמְ ל ָהָאֶרץ ֱאלִֹהים,  ּכׇ י ֶמֶלְך  ּכִ רּו:  ַזּמֵ נּו  רּו ְלַמְלּכֵ ַזּמְ רּו,  ַזּמֵ ֱאלִֹהים 
ְנִדיֵבי  ׇקְדׁשֹו:  א  ּסֵ ּכִ ב ַעל  ָיׁשַ ּגֹוִים, ֱאלִֹהים  ָמַלְך ֱאלִֹהים ַעל  יל:  ּכִ ַמׂשְ
י ֶאֶרץ, ְמֹאד ַנֲעָלה: י ֵלאלִֹהים ָמִגּנֵ ים ֶנֱאָספּו, ַעם ֱאלֵֹהי ַאְבָרָהם, ּכִ ַעּמִ

ִעיר ֱאלֵֹהינּו ַהר  ל ְמֹאד ּבְ דֹול יהוה ּוְמֻהּלָ יר ִמְזמֹור ִלְבֵני ֹקַרח: ּגָ מח. ׁשִ
ֵתי ָצפֹון, ִקְרַית ֶמֶלְך  ל ָהָאֶרץ, ַהר ִצּיֹון ַיְרּכְ ׇקְדׁשֹו: ְיֵפה נֹוף, ְמׂשֹוׂש ּכׇ
ָלִכים נֹוֲעדּו, ָעְברּו  ה ַהּמְ י ִהּנֵ ב: ּכִ ּגָ ַאְרְמנֹוֶתיָה נֹוַדע ְלִמׂשְ ָרב: ֱאלִֹהים ּבְ
ִחיל  ם,  ׁשָ ַתם  ֲאָחָז֫ ְרָעָדה  זּו:  ֶנְחּפָ֫ ִנְבֲהלּו  הּו,  ָמ֫ ּתָ ן  ּכֵ ָראּו  ה  ּמָ ֵה֫ ו:  ַיְחּדָ
ן ָרִאינּו  ַמְענּו ּכֵ ר ׁשָ ֲאׁשֶ יׁש: ּכַ ְרׁשִ ִנּיֹות ּתַ ר א� ּבֵ ׁשַ רּוַח ָקִדים ּתְ ּיֹוֵלָדה: ּבְ ּכַ
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ָלה:  ֶס֫ עֹוָלם,  ַעד  ָה  ְיכֹוְנֶנ֫ ֱאלִֹהים  ֱאלֵֹהינּו,  ִעיר  ּבְ ְצָבאֹות  יהוה  ִעיר  ּבְ
ַעל  ְתָך  ִהּלָ ּתְ ן  ּכֵ ֱאלִֹהים  ְמָך  ׁשִ ּכְ ֵהיָכֶלָך:  ֶקֶרב  ּבְ ָך  ַחְסּדֶ ֱאלִֹהים  ינּו  ּמִ֫ ּדִ
נֹות ְיהּוָדה,  ְלָנה ּבְ ֵג֫ ַמח ַהר ִצּיֹון, ּתָ ֶדק ָמְלָאה ְיִמיֶנָך: ִיׂשְ ַקְצֵוי ֶאֶרץ, ֶצ֫
ֶכם  ִלּבְ יתּו  ׁשִ֫ ֶליָה:  ִמְגּדָ ִסְפרּו  י֫פּוָה,  ְוַהּקִ ִצּיֹון  ּבּו  ֹס֫ ֶטיָך:  ּפָ ִמׁשְ ְלַמַען 
י ֶזה ֱאלִֹהים  רּו ְלדֹור ַאֲחרֹון: ּכִ ַסּפְ יָה, ְלַמַען ּתְ גּו ַאְרְמנֹוֶת֫ ּסְ ְלֵחיָלה, ּפַ

נּו ַעל מּות:  ֱאלֵֹהינּו עֹוָלם ָוֶעד, הּוא ְיַנֲהֵג֫

ל  ּכׇ ַהֲאִזינּו  ים,  ָהַעּמִ ל  ּכׇ ֹזאת  ְמעּו  ׁשִ ִמְזמֹור:  ֹקַרח  ִלְבֵני  ַח  ֫ ַלְמַנּצֵ מט. 
ר  י ְיַדּבֵ יר ְוֶאְביֹון: ּפִ ַחד ָעׁשִ ֵני ִאיׁש, ַי֫ ם ּבְ ֵני ָאָדם, ּגַ ם ּבְ ֶלד: ּגַ ֵבי ָח֫ יֹׁשְ
ִכּנֹור ִחיָדִתי:  ח ּבְ ל ׇאְזִני, ֶאְפּתַ ה ְלָמׁשָ י ְתבּונֹות: ַאּטֶ ׇחְכמֹות, ְוָהגּות ִלּבִ
ּוְברֹב  ֵחיָלם,  ַעל  ַהּבְֹטִחים  ִני:  ְיסּוּבֵ֫ ֲעֵקַבי  ֲעֹון  ָרע,  יֵמי  ּבִ֫ ִאיָרא  ה  ּמָ ָל֫
ְפרֹו: ְוֵיַקר  ן ֵלאלִֹהים ּכׇ ה ִאיׁש, לֹא ִיּתֵ לּו ָאח לֹא ָפֹדה ִיְפּדֶ ָרם ִיְתַהּלָ֫ ׇעׁשְ
י  ּכִ ַחת:  ָ֫ ַהּשׁ ִיְרֶאה  לֹא  ַצח,  ָלֶנ֫ עֹוד  ִויִחי  ְלעֹוָלם:  ְוָחַדל  ם,  ַנְפׁשָ ְדיֹון  ּפִ
דּו, ְוָעְזבּו ַלֲאֵחִרים ֵחיָלם:  ַער יֹאֵב֫ ִסיל ָוַב֫ ִיְרֶאה ֲחָכִמים ָימּותּו, ַיַחד ּכְ
ֲעֵלי  מֹוָתם  ִבׁשְ ָקְראּו  ָוֹדר,  ְלדֹור  ֹנָתם  ּכְ ִמׁשְ ְלעֹוָלם,  ימֹו  ּתֵ֫ ּבָ ם  ִקְרּבָ
ֶסל  ם ּכֵ֫ ֵהמֹות ִנְדמּו: ֶזה ַדְרּכָ ּבְ ל ּכַ ל ָיִלין, ִנְמׁשַ יָקר ּבַ ֲאָדמֹות: ְוָאָדם ּבִ
ּתּו, ָמֶות ִיְרֵעם,  ׁשַ֫ אֹול  ּצֹאן ִלׁשְ ּכַ ִפיֶהם ִיְרצּו, ֶסָלה:  ּבְ מֹו, ְוַאֲחֵריֶהם  ָל֫
ֻבל לֹו: ַאְך  אֹול ִמּזְ ִרים ַלּבֶֹקר, )וצירם( ]ְוצּוָרם[ ְלַבּלֹות ׁשְ ְרּדּו ָבם ְיׁשָ ַוּיִ
ר  י ַיֲעׁשִ יָרא ּכִ ִני, ֶסָלה: ַאל ּתִ ֵח֫ ִיּקָ י  אֹול, ּכִ ד ׁשְ י ִמּיַ ה ַנְפׁשִ ֱאלִֹהים ִיְפּדֶ
ח ַהּכֹל, לֹא ֵיֵרד ַאֲחָריו  ִיּקַ י לֹא ְבמֹותֹו  יתֹו: ּכִ בֹוד ּבֵ ה ּכְ ִיְרּבֶ י  ּכִ ִאיׁש, 
ּדֹור  ַעד  בֹוא  ּתָ ָלְך:  ֵתיִטיב  י  ּכִ ָך  ְויֹוֻד֫ ְיָבֵרְך,  יו  ַחּיָ ּבְ ַנְפׁשֹו  י  ּכִ בֹודֹו:  ּכְ
ֵהמֹות  ּבְ ל ּכַ יָקר ְולֹא ָיִבין, ִנְמׁשַ ַצח לֹא ִיְראּו אֹור: ָאָדם ּבִ ֲאבֹוָתיו, ַעד ֵנ֫

ִנְדמּו: 

ֶמׁש  ׁשֶ ְזַרח  ִמּמִ ָאֶרץ,  ְקָרא  ַוּיִ ר  ּבֶ ּדִ יהוה  ֱאלִֹהים  ֵאל  ְלָאָסף,  ִמְזמֹור  נ. 
ּיֹון ִמְכַלל יִֹפי ֱאלִֹהים הֹוִפיַע: ָיֹבא ֱאלֵֹהינּו ְוַאל ֶיֱחַרׁש,  ַעד ְמֹבאֹו: ִמּצִ
ֵמָעל,  ַמִים  ָ ַהּשׁ ֶאל  ִיְקָרא  ְמֹאד:  ֲעָרה  ִנׂשְ ּוְסִביָביו  ּתֹאֵכל,  ְלָפָניו  ֵאׁש 
ידּו  ּגִ ְוֶאל ָהָאֶרץ ָלִדין ַעּמֹו: ִאְספּו ִלי ֲחִסיָדי, ּכְֹרֵתי ְבִריִתי ֲעֵלי ָזַבח: ַוּיַ
ָרה,  ַוֲאַדּבֵ י  ַעּמִ ְמָעה  ׁשִ ֶסָלה:  הּוא,  ׁשֵֹפט  ֱאלִֹהים  י  ּכִ ִצְדקֹו,  ַמִים  ׁשָ
אֹוִכיֶחָך,  ְזָבֶחיָך  ַעל  לֹא  ָאֹנִכי:  ֱאלֶֹהיָך  ֱאלִֹהים  ְך,  ּבָ ְוָאִעיָדה  ָרֵאל  ִיׂשְ
ַעּתּוִדים:  ְכְלֹאֶתיָך  ִמּמִ ָפר,  יְתָך  ִמּבֵ ח  ֶאּקַ לֹא  ָתִמיד:  י  ְלֶנְגּדִ ְועֹולֶֹתיָך 
ל עֹוף ָהִרים, ְוִזיז  י ּכׇ ַהְרֵרי ָאֶלף: ָיַדְעּתִ ֵהמֹות ּבְ י ִלי ׇכל ַחְיתֹו ָיַער, ּבְ ּכִ
ר  ׂשַ י ִלי ֵתֵבל ּוְמלָֹאּה: ַהאֹוַכל ּבְ ִדי: ִאם ֶאְרַעב לֹא ֹאַמר ָלְך, ּכִ ַדי ִעּמָ ׂשָ
ְלֶעְליֹון  ם  ּלֵ ְוׁשַ ּתֹוָדה,  ֵלאלִֹהים  ְזַבח  ה:  ּתֶ ֶאׁשְ ַעּתּוִדים  ְוַדם  יִרים,  ַאּבִ
ָאַמר ֱאלִֹהים,  ע  ְוָלָרׁשָ ֵדִני:  ּוְתַכּבְ ְצָך  ֲאַחּלֶ ָצָרה,  יֹום  ּבְ ּוְקָרֵאִני  ְנָדֶריָך: 
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ֵלְך  ׁשְ ֵנאָת מּוָסר, ַוּתַ ה ׂשָ א ְבִריִתי ֲעֵלי ִפיָך: ְוַאּתָ ּשָׂ י, ַוּתִ ר ֻחּקָ ָך ְלַסּפֵ ַמה ּלְ
יָך  ּפִ ֶחְלֶקָך:  ְמָנֲאִפים  ְוִעם  ִעּמֹו,  ֶרץ  ַוּתִ ב  ַגּנָ ָרִאיָת  ִאם  ַאֲחֶריָך:  ָבַרי  ּדְ
ָך  ֶבן ִאּמְ ר, ּבְ ָאִחיָך ְתַדּבֵ ב ּבְ ׁשֵ ְצִמיד ִמְרָמה: ּתֵ ַלְחּתָ ְבָרָעה, ּוְלׁשֹוְנָך ּתַ ׁשָ
יָת ֱהיֹות ֶאְהֶיה ָכמֹוָך, אֹוִכיֲחָך  ּמִ ּדִ י,  ּתִ ְוֶהֱחַרׁשְ יָת  ָעׂשִ ה  ֵאּלֶ ּדִֹפי:  ן  ּתֶ ּתִ
יל:  ַמּצִ ְוֵאין  ֶאְטרֹף  ן  ּפֶ  , ֱאלֹוּהַ ׁשְֹכֵחי  ֹזאת  ָנא  ינּו  ּבִ ְלֵעיֶניָך:  ְוֶאֶעְרָכה 

ע ֱאלִֹהים: ֵיׁשַ ֶרְך ַאְרֶאּנּו ּבְ ם ּדֶ ׇדְנִני, ְוׂשָ ֹזֵבַח ּתֹוָדה ְיַכּבְ

ליום שלישי

ת  א ֶאל ּבַ ר ּבָ ֲאׁשֶ ִביא ּכַ בֹוא ֵאָליו ָנָתן ַהּנָ ַח ִמְזמֹור ְלָדִוד: ּבְ נא. ַלְמַנּצֵ
ָעי: )הרבה( ]ֶהֶרב[  רֹב ַרֲחֶמיָך ְמֵחה ְפׁשָ ָך, ּכְ ַחְסּדֶ ִני ֱאלִֹהים ּכְ ַבע: ׇחּנֵ ׁשָ
י  ֶנְגּדִ אִתי  ְוַחּטָ ֵאָדע,  ֲאִני  ַעי  ְפׁשָ י  ּכִ ַטֲהֵרִני:  אִתי  ּוֵמַחּטָ ֵמֲעֹוִני,  ֵסִני  ּבְ ּכַ
ׇדְבֶרָך,  ק ּבְ ְצּדַ יִתי, ְלַמַען ּתִ ֵעיֶניָך ָעׂשִ ָך ָחָטאִתי, ְוָהַרע ּבְ ָתִמיד: ְלָך ְלַבּדְ
ֱאֶמת  ֵהן  י:  ִאּמִ ֶיֱחַמְתִני  ּוְבֵחְטא  י,  חֹוׇלְלּתִ ָעוֹון  ּבְ ֵהן  ְפֶטָך:  ְבׁשׇ ה  ְזּכֶ ּתִ
ְוֶאְטָהר,  ְבֵאזֹוב  ֵאִני  ַחּטְ ּתְ תֹוִדיֵעִני:  ׇחְכָמה  ּוְבָסֻתם  חֹות,  ַבּטֻ ָחַפְצּתָ 
ֲעָצמֹות  ֵגְלָנה  ּתָ ְמָחה,  ְוׂשִ ׂשֹון  ׂשָ ִמיֵעִני  ׁשְ ּתַ ין:  ַאְלּבִ ֶלג  ֶ ּוִמּשׁ ֵסִני  ַכּבְ ּתְ
ִלי  ָרא  ּבְ ָטהֹור  ֵלב  ְמֵחה:  ֲעֹוֹנַתי  ְוׇכל  ֵמֲחָטָאי,  ֶניָך  ּפָ ר  ַהְסּתֵ יָת:  ּכִ ּדִ
ָך  ָפֶניָך, ְורּוַח ׇקְדׁשְ ִליֵכִני ִמּלְ ׁשְ י: ַאל ּתַ ִקְרּבִ ׁש ּבְ ֱאלִֹהים, ְורּוַח ָנכֹון ַחּדֵ
ִתְסְמֵכִני:  ְנִדיָבה  ְורּוַח  ֶעָך,  ִיׁשְ ׂשֹון  ׂשְ י  ּלִ יָבה  ָהׁשִ י:  ּנִ ִמּמֶ ח  ּקַ ּתִ ַאל 
ִמים ֱאלִֹהים  יֵלִני ִמּדָ ִאים ֵאֶליָך ָיׁשּובּו: ַהּצִ ָרֶכיָך, ְוַחּטָ ִעים ּדְ ָדה ֹפׁשְ ֲאַלּמְ
יד  ַיּגִ ּוִפי  ח,  ְפּתָ ּתִ ָפַתי  ׂשְ ֲאֹדָני  ִצְדָקֶתָך:  ְלׁשֹוִני  ן  ַרּנֵ ּתְ ׁשּוָעִתי,  ּתְ ֱאלֵֹהי 
ִזְבֵחי ֱאלִֹהים  ָנה, עֹוָלה לֹא ִתְרֶצה:  ְוֶאּתֵ ֶזַבח  ַתְחּפֹץ  י לֹא  ּכִ ֶתָך:  ִהּלָ ּתְ
ה ֱאלִֹהים לֹא ִתְבֶזה: ֵהיִטיָבה ִבְרצֹוְנָך ֶאת  ר ְוִנְדּכֶ ּבָ ָרה, ֵלב ִנׁשְ ּבָ רּוַח ִנׁשְ
ְוָכִליל, ָאז  ִזְבֵחי ֶצֶדק עֹוָלה  ְחּפֹץ  ּתַ ָלִם: ָאז  ְבֶנה חֹומֹות ְירּוׁשָ ּתִ ִצּיֹון, 

ֲחָך ָפִרים:  ַיֲעלּו ַעל ִמְזּבַ

ַוּיֹאֶמר  אּול  ְלׁשָ ד  ּגֵ ַוּיַ ָהֲאֹדִמי  ּדֹוֵאג  בֹוא  ּבְ ְלָדִוד:  יל  ּכִ ַמׂשְ ַח  ַלְמַנּצֵ נב. 
ֵאל  ֶחֶסד  ּבֹור,  ַהּגִ ָרָעה  ּבְ ל  ְתַהּלֵ ּתִ ַמה  ֲאִחיֶמֶלְך:  ית  ּבֵ ֶאל  ָדִוד  א  ּבָ לֹו 
ע  ה: ָאַהְבּתָ ּרָ ה ְרִמּיָ ׁש ֹעׂשֵ ַתַער ְמֻלּטָ ְחׁשֹב ְלׁשֹוֶנָך, ּכְ ל ַהּיֹום: ַהּוֹות ּתַ ּכׇ
ְבֵרי ָבַלע, ְלׁשֹון ִמְרָמה:  ר ֶצֶדק, ֶסָלה: ָאַהְבּתָ ׇכל ּדִ ּבֵ ֶקר ִמּדַ ִמּטֹוב, ׁשֶ
ים, ֶסָלה:  ָך ֵמֶאֶרץ ַחּיִ ֶרׁשְ ֲחָך ֵמֹאֶהל, ְוׁשֵ ָך ְוִיּסָ ְצָך ָלֶנַצח, ַיְחּתְ ם ֵאל ִיּתׇ ּגַ
ֱאלִֹהים  ים  ָיׂשִ לֹא  ֶבר  ַהּגֶ ה  ִהּנֵ ָחקּו:  ִיׂשְ ְוָעָליו  ְוִייָראּו,  יִקים  ַצּדִ ְוִיְראּו 
ֵבית ֱאלִֹהים,  ַזִית ַרֲעָנן ּבְ תֹו: ַוֲאִני ּכְ ַהּוָ רֹו, ָיֹעז ּבְ רֹב ׇעׁשְ ְבַטח ּבְ ָמעּוּזֹו, ַוּיִ
ה  ַוֲאַקּוֶ יָת,  ָעׂשִ י  ּכִ ְלעֹוָלם  אֹוְדָך  ָוֶעד:  עֹוָלם  ֱאלִֹהים  ְבֶחֶסד  י  ַטְחּתִ ּבָ

ְמָך ִכי טֹוב ֶנֶגד ֲחִסיֶדיָך:  ׁשִ
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ֱאלִֹהים,  ֵאין  ִלּבֹו  ּבְ ָנָבל  ָאַמר  ְלָדִוד:  יל  ּכִ ַמׂשְ ָמֲחַלת  ַעל  ַח  ַלְמַנּצֵ נג. 
ִקיף ַעל  ַמִים ִהׁשְ ָ ה טֹוב: ֱאלִֹהים ִמּשׁ ִחיתּו ְוִהְתִעיבּו ָעֶול, ֵאין ֹעׂשֵ ִהׁשְ
ו ֶנֱאָלחּו,  ּלֹו ָסג, ַיְחּדָ יל ּדֵֹרׁש ֶאת ֱאלִֹהים: ּכֻ ּכִ ֵני ָאָדם, ִלְראֹות ֲהֵיׁש ַמׂשְ ּבְ
י ָאְכלּו  ם ֶאָחד: ֲהלֹא ָיְדעּו ּפֲֹעֵלי ָאֶון, ֹאְכֵלי ַעּמִ ה טֹוב, ֵאין ּגַ ֵאין ֹעׂשֵ
ֱאלִֹהים  י  ּכִ ָפַחד,  ָהָיה  לֹא  ַפַחד  ֲחדּו  ּפָ ם  ׁשָ ָקָראּו:  לֹא  ֱאלִֹהים  ֶלֶחם, 
עֹות  ְיׁשֻ ּיֹון  ִמּצִ ן  ִיּתֵ י ֱאלִֹהים ְמָאָסם: ִמי  ּכִ ֹחָנְך, ֱהִבׁשָֹתה  ר ַעְצמֹות  ּזַ ּפִ

ָרֵאל:  ַמח ִיׂשְ בּות ַעּמֹו ָיֵגל ַיֲעֹקב ִיׂשְ ׁשּוב ֱאלִֹהים ׁשְ ָרֵאל, ּבְ ִיׂשְ

אּול ֲהלֹא  יִפים ַוּיֹאְמרּו ְלׁשָ בֹוא ַהּזִ יל ְלָדִוד: ּבְ ּכִ ְנִגיֹנת ַמׂשְ ַח ּבִ נד. ַלְמַנּצֵ
ְתִדיֵנִני:  ּוִבְגבּוָרְתָך  יֵעִני,  הֹוׁשִ ְמָך  ׁשִ ּבְ ֱאלִֹהים,  נּו:  ִעּמָ ר  ּתֵ ִמְסּתַ ָדִוד 
י ָזִרים ָקמּו ָעַלי, ְוָעִריִצים  ִתי, ַהֲאִזיָנה ְלִאְמֵרי ִפי: ּכִ ִפּלָ ַמע ּתְ ֱאלִֹהים, ׁשְ
ה ֱאלִֹהים ֹעֵזר ִלי, ֲאֹדָני  ם, ֶסָלה: ִהּנֵ מּו ֱאלִֹהים ְלֶנְגּדָ י, לֹא ׂשָ ְקׁשּו ַנְפׁשִ ּבִ
ְנָדָבה  ָך ַהְצִמיֵתם: ּבִ ֲאִמּתְ יב[ ָהַרע ְלׁשְֹרָרי, ּבַ י: )ישוב( ]ָיׁשִ ֹסְמֵכי ַנְפׁשִ ּבְ
יָלִני, ּוְבֹאְיַבי  ל ָצָרה ִהּצִ י ִמּכׇ י טֹוב: ּכִ ְמָך יהוה ּכִ ִ ְך, אֹוֶדה ּשׁ ָחה ּלָ ֶאְזּבְ

ָרֲאָתה ֵעיִני: 

ְוַאל  ִתי,  ִפּלָ ּתְ ֱאלִֹהים  ַהֲאִזיָנה  ְלָדִוד:  יל  ּכִ ַמׂשְ ְנִגיֹנת  ּבִ ַח  ַלְמַנּצֵ נה. 
ְוָאִהיָמה: ִמּקֹול  יִחי  ׂשִ ּבְ ַוֲעֵנִני, ָאִריד  י  ּלִ יָבה  ַהְקׁשִ ִתי:  ִחּנָ ִמּתְ ם  ְתַעּלַ ּתִ
י ָיִחיל  ְטמּוִני: ִלּבִ י ָיִמיטּו ָעַלי ָאֶון, ּוְבַאף ִיׂשְ ע, ּכִ ֵני ָעַקת ָרׁשָ אֹוֵיב, ִמּפְ
צּות:  ּלָ ִני ּפַ ַכּסֵ י, ְוֵאימֹות ָמֶות ָנְפלּו ָעָלי: ִיְרָאה ָוַרַעד ָיֹבא ִבי, ַוּתְ ִקְרּבִ ּבְ
ה ַאְרִחיק ְנֹדד, ָאִלין  ּכָֹנה: ִהּנֵ ּיֹוָנה, ָאעּוָפה ְוֶאׁשְ י ֵאֶבר ּכַ ן ּלִ ָוֹאַמר, ִמי ִיּתֶ
ג  ּלַ ע ֲאֹדָני, ּפַ ּלַ ַער: ּבַ ה ִמְפָלט ִלי ֵמרּוַח ֹסָעה ִמּסָ ר, ֶסָלה: ָאִחיׁשָ ְדּבָ ּמִ ּבַ
ִעיר: יֹוָמם ָוַלְיָלה ְיסֹוְבֻבָה ַעל חֹוֹמֶתיָה,  י ָרִאיִתי ָחָמס ְוִריב ּבָ ְלׁשֹוָנם, ּכִ
ּוִמְרָמה:  ּתְֹך  ֵמְרֹחָבּה  ָיִמיׁש  ְולֹא  ּה,  ִקְרּבָ ּבְ ַהּוֹות  ּה:  ִקְרּבָ ּבְ ְוָעָמל  ְוָאֶון 
ּנּו:  ִמּמֶ ֵתר  ְוֶאּסָ יל  ִהְגּדִ ָעַלי  ְנִאי  ְמׂשַ לֹא  א,  ְוֶאּשָׂ ְיָחְרֵפִני  אֹוֵיב  לֹא  י  ּכִ
ֵבית  ּבְ סֹוד,  יק  ַנְמּתִ ו  ַיְחּדָ ר  ֲאׁשֶ ִעי:  ּוְמֻיּדָ ַאּלּוִפי  י,  ֶעְרּכִ ּכְ ֱאנֹוׁש  ה  ְוַאּתָ
ים,  ַחּיִ אֹול  ֵיְרדּו ׁשְ י ָמֶות[ ָעֵלימֹו,  ִ ָרֶגׁש: )ישימות( ]ַיּשׁ ּבְ ְך  ְנַהּלֵ ֱאלִֹהים 
יֵעִני:  יֹוׁשִ ַויהוה  ֶאְקָרא,  ֱאלִֹהים  ֶאל  ֲאִני  ם:  ִקְרּבָ ּבְ ְמגּוָרם  ּבִ ָרעֹות  י  ּכִ
לֹום  ְבׁשָ ָדה  ּפָ קֹוִלי:  ַמע  ׁשְ ַוּיִ ְוֶאֱהֶמה,  יָחה  ָאׂשִ ַרִים  ְוָצה� ָוֹבֶקר  ֶעֶרב 
ב ֶקֶדם  ְויֹׁשֵ ְוַיֲעֵנם,  ַמע ֵאל  ִיׁשְ ִדי:  ִעּמָ ים ָהיּו  ְבַרּבִ י  ּכִ ִלי,  ׇרב  ִמּקְ י  ַנְפׁשִ
לָֹמיו,  ׁשְ ַלח ָיָדיו ּבִ ר ֵאין ֲחִליפֹות ָלמֹו, ְולֹא ָיְראּו ֱאלִֹהים: ׁשָ ֶסָלה, ֲאׁשֶ
ה  ֶמן ְוֵהּמָ ֶ יו ּוֲקָרב ִלּבֹו, ַרּכּו ְדָבָריו ִמּשׁ ִריתֹו: ָחְלקּו ַמְחָמֹאת ּפִ ל ּבְ ִחּלֵ
ן ְלעֹוָלם מֹוט  ִיּתֵ ֶלָך, לֹא  ְיַכְלּכְ ְוהּוא  ְיָהְבָך  ֵלְך ַעל יהוה  ַהׁשְ ְפִתחֹות: 
ּוִמְרָמה לֹא  י ָדִמים  ַאְנׁשֵ ַחת,  ׁשַ ִלְבֵאר  ּתֹוִרֵדם  ה ֱאלִֹהים  ְוַאּתָ יק:  ּדִ ַלּצַ

ְך: ֶיֱחצּו ְיֵמיֶהם, ַוֲאִני ֶאְבַטח ּבָ
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ים  ּתִ ְפִלׁשְ ֹאתֹו  ֱאֹחז  ּבֶ ם,  ִמְכּתָ ְלָדִוד  ְרֹחִקים  ֵאֶלם  יֹוַנת  ַעל  ַח  ַלְמַנּצֵ נו. 
ֲאפּו  ׁשָ ִיְלָחֵצִני:  לֵֹחם  ַהּיֹום  ל  ּכׇ ֱאנֹוׁש,  ָאַפִני  ׁשְ י  ּכִ ֱאלִֹהים  ִני  ׇחּנֵ ַגת:  ּבְ
ֵאֶליָך  ֲאִני  ִאיָרא,  יֹום  ָמרֹום:  ִלי  לֲֹחִמים  ים  ַרּבִ י  ּכִ ַהּיֹום,  ל  ּכׇ ׁשֹוְרַרי 
ה  ֲעׂשֶ י לֹא ִאיָרא, ַמה ּיַ ַטְחּתִ אלִֹהים ּבָ ָברֹו, ּבֵ ל ּדְ אלִֹהים ֲאַהּלֵ ֶאְבָטח: ּבֵ
ֹבָתם ָלָרע: ָיגּורּו )יצפינו(  ל ַמְחׁשְ בּו, ָעַלי ּכׇ ָבַרי ְיַעּצֵ ל ַהּיֹום ּדְ ר ִלי: ּכׇ ָבׂשָ
ַאף  ט ָלמֹו, ּבְ ּלֶ י: ַעל ָאֶון ּפַ ר ִקּוּו ַנְפׁשִ ֲאׁשֶ ֹמרּו, ּכַ ה ֲעֵקַבי ִיׁשְ ]ִיְצּפֹונּו[, ֵהּמָ
ֲהלֹא  ְבֹנאֶדָך,  ִדְמָעִתי  יָמה  ׂשִ ה,  ָאּתָ ה  ָסַפְרּתָ ֹנִדי  ֱאלִֹהים:  ים הֹוֵרד  ַעּמִ
י ֱאלִֹהים ִלי:  י ּכִ יֹום ֶאְקָרא, ֶזה ָיַדְעּתִ ִסְפָרֶתָך: ָאז ָיׁשּובּו אֹוְיַבי ָאחֹור ּבְ ּבְ
י לֹא ִאיָרא,  ַטְחּתִ אלִֹהים ּבָ ָבר: ּבֵ ל ּדָ יהוה ֲאַהּלֵ ָבר, ּבַ ל ּדָ אלִֹהים ֲאַהּלֵ ּבֵ
ְלּתָ  ִהּצַ י  ּכִ ָלְך:  ּתֹודֹת  ם  ּלֵ ֲאׁשַ ְנָדֶריָך,  ָעַלי ֱאלִֹהים  ִלי:  ה ָאָדם  ֲעׂשֶ ּיַ ַמה 

ים: אֹור ַהַחּיִ ְך ִלְפֵני ֱאלִֹהים ּבְ ִחי, ְלִהְתַהּלֵ ֶות, ֲהלֹא ַרְגַלי ִמּדֶ י ִמּמָ ַנְפׁשִ

ִני  ָעָרה: ׇחּנֵ ּמְ אּול ּבַ ֵני ׁשָ ׇבְרחֹו ִמּפְ ם, ּבְ ֵחת ְלָדִוד ִמְכּתָ ׁשְ ַח ַאל ּתַ נז. ַלְמַנּצֵ
ָנֶפיָך ֶאְחֶסה ַעד ַיֲעֹבר ַהּוֹות:  י, ּוְבֵצל ּכְ י ְבָך ָחָסָיה ַנְפׁשִ ִני, ּכִ ֱאלִֹהים ׇחּנֵ
יֵעִני ֵחֵרף  ַמִים ְויֹוׁשִ ָ ַלח ִמּשׁ ֶאְקָרא ֵלאלִֹהים ֶעְליֹון, ָלֵאל ּגֵֹמר ָעָלי: ִיׁשְ
ָבה  ּכְ תֹוְך ְלָבִאם ֶאׁשְ י ּבְ ַלח ֱאלִֹהים ַחְסּדֹו ַוֲאִמּתֹו: ַנְפׁשִ ׁשֲֹאִפי ֶסָלה, ִיׁשְ
רּוָמה  ה:  ַחּדָ ֶחֶרב  ּוְלׁשֹוָנם  ים  ְוִחּצִ ֲחִנית  יֶהם  ּנֵ ׁשִ ָאָדם  ֵני  ּבְ לֲֹהִטים, 
ַפף  ת ֵהִכינּו ִלְפָעַמי, ּכָ בֹוֶדָך: ֶרׁשֶ ל ָהָאֶרץ ּכְ ַמִים ֱאלִֹהים, ַעל ּכׇ ָ ַעל ַהּשׁ
ָנכֹון  י ֱאלִֹהים,  ִלּבִ ָנכֹון  ָנְפלּו ְבתֹוָכּה, ֶסָלה:  יָחה,  ׁשִ ְלָפַני  רּו  ּכָ י,  ַנְפׁשִ
ַחר:  ָ ֶבל ְוִכּנֹור, ָאִעיָרה ּשׁ ָרה: עּוָרה ְכבֹוִדי, עּוָרה ַהּנֵ יָרה ַוֲאַזּמֵ י, ָאׁשִ ִלּבִ
ָך, ְוַעד  ַמִים ַחְסּדֶ י ָגֹדל ַעד ׁשָ ים: ּכִ ל ֻאּמִ ְרָך ּבַ ים ֲאֹדָני, ֲאַזּמֶ אֹוְדָך ָבַעּמִ

בֹוֶדָך: ל ָהָאֶרץ ּכְ ַמִים ֱאלִֹהים, ַעל ּכׇ ָך: רּוָמה ַעל ׁשָ ָחִקים ֲאִמּתֶ ׁשְ

רּון,  ַדּבֵ ּתְ ֶצֶדק  ֵאֶלם  ַהֻאְמָנם  ם:  ִמְכּתָ ְלָדִוד  ֵחת  ׁשְ ּתַ ַאל  ַח  ַלְמַנּצֵ נח. 
ֲחַמס  ָאֶרץ  ּבָ ְפָעלּון,  ּתִ עֹולֹת  ֵלב  ּבְ ַאף  ָאָדם:  ֵני  ּבְ טּו  ּפְ ׁשְ ּתִ ִרים  ֵמיׁשָ
ֲחַמת  ָכָזב:  ּדְֹבֵרי  ֶטן  ִמּבֶ עּו  ּתָ ֵמָרֶחם,  ִעים  ְרׁשָ ֹזרּו  סּון:  ַפּלֵ ּתְ ְיֵדיֶכם 
ַמע  ר לֹא ִיׁשְ מֹו ֶפֶתן ֵחֵרׁש ַיְאֵטם ׇאְזנֹו: ֲאׁשֶ ְדמּות ֲחַמת ָנָחׁש, ּכְ ָלמֹו ּכִ
ִפימֹו,  ּבְ ימֹו  ּנֵ ׁשִ ֲהָרס  ֱאלִֹהים,  ם:  ְמֻחּכָ ֲחָבִרים  ים, חֹוֵבר  ְמַלֲחׁשִ ְלקֹול 
ִיְדרְֹך  ָלמֹו,  כּו  ִיְתַהּלְ ַמִים  ְכמֹו  ֲאסּו  ִיּמָ יהוה:  ְנֹתץ  ִפיִרים  ּכְ עֹות  ַמְלּתְ
ֶמׁש:  ל ָחזּו ׁשָ ת ּבַ ֶמס ַיֲהלְֹך, ֵנֶפל ֵאׁשֶ לּול ּתֶ ּבְ מֹו ׁשַ מֹו ִיְתֹמָללּו: ּכְ ו ּכְ ִחּצָ
יק  ַמח ַצּדִ ָעֶרּנּו: ִיׂשְ מֹו ָחרֹון ִיׂשְ מֹו ַחי ּכְ ירֵֹתיֶכם ָאָטד, ּכְ ֶטֶרם ָיִבינּו ּסִ ּבְ
יק,  ּדִ ִרי ַלּצַ ע: ְויֹאַמר ָאָדם ַאְך ּפְ ַדם ָהָרׁשָ ָעָמיו ִיְרַחץ ּבְ י ָחָזה ָנָקם, ּפְ ּכִ

ָאֶרץ: ַאְך ֵיׁש ֱאלִֹהים ׁשְֹפִטים ּבָ

ִית  ְמרּו ֶאת ַהּבַ ׁשְ אּול ַוּיִ לַֹח ׁשָ ׁשְ ם, ּבִ ֵחת ְלָדִוד ִמְכּתָ ׁשְ ַח ַאל ּתַ נט. ַלְמַנּצֵ
יֵלִני ִמּפֲֹעֵלי  ֵבִני: ַהּצִ ּגְ ׂשַ ְתקֹוְמַמי ּתְ יֵלִני ֵמֹאְיַבי ֱאלָֹהי, ִמּמִ ַלֲהִמיתֹו: ַהּצִ
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ים,  י, ָיגּורּו ָעַלי ַעּזִ ה ָאְרבּו ְלַנְפׁשִ י ִהּנֵ יֵעִני: ּכִ י ָדִמים הֹוׁשִ ָאֶון, ּוֵמַאְנׁשֵ
ִלי ָעֹון ְירּוצּון ְוִיּכֹוָננּו, עּוָרה ִלְקָראִתי  אִתי יהוה: ּבְ ִעי ְולֹא ַחּטָ לֹא ִפׁשְ
ל  ּכׇ ִלְפֹקד  ָהִקיָצה  ָרֵאל  ִיׂשְ ֱאלֵֹהי  ְצָבאֹות  ֱאלִֹהים  יהוה  ה  ְוַאּתָ ּוְרֵאה: 
ֶלב,  ַכּכָ ֶיֱהמּו  ָלֶעֶרב,  ָיׁשּובּו  ֶסָלה:  ָאֶון,  ּבְֹגֵדי  ל  ּכׇ ֹחן  ּתָ ַאל  ַהּגֹוִים, 
י ִמי ׁשֵֹמַע:  ְפתֹוֵתיֶהם, ּכִ ׂשִ ִפיֶהם, ֲחָרבֹות ּבְ יעּון ּבְ ה ַיּבִ ִויסֹוְבבּו ִעיר: ִהּנֵ
י  ּכִ ֹמָרה,  ֶאׁשְ ֵאֶליָך  ֻעּזֹו  ּגֹוִים:  ְלׇכל  ְלַעג  ּתִ ָלמֹו,  ַחק  ׂשְ ּתִ יהוה  ה  ְוַאּתָ
ֵמִני, ֱאלִֹהים ַיְרֵאִני ְבׁשְֹרָרי:  י[ ְיַקּדְ י: ֱאלֵֹהי )חסדו( ]ַחְסּדִ ּבִ ּגַ ֱאלִֹהים ִמׂשְ
נּו ֲאֹדָני:  י, ֲהִניֵעמֹו ְבֵחיְלָך ְוהֹוִריֵדמֹו, ָמִגּנֵ חּו ַעּמִ ּכְ ִיׁשְ ן  ּפֶ ַהְרֵגם  ַאל ּתַ
רּו:  ַחׁש ְיַסּפֵ ְכדּו ִבְגאֹוָנם, ּוֵמָאָלה ּוִמּכַ ָפֵתימֹו, ְוִיּלָ ַבר ׂשְ ימֹו ּדְ את ּפִ ַחּטַ
ְלַאְפֵסי  ַיֲעֹקב  ּבְ ל  ֹמׁשֵ ֱאלִֹהים  י  ּכִ ְוֵיְדעּו  ְוֵאיֵנמֹו,  ה  ּלֵ ּכַ ְבֵחָמה,  ה  ּלֵ ּכַ
ה )ינועון(  ֶלב, ִויסֹוְבבּו ִעיר: ֵהּמָ ָהָאֶרץ, ֶסָלה: ְוָיׁשּובּו ָלֶעֶרב ,ֶיֱהמּו ַכּכָ
ן ַלּבֶֹקר  ָך, ַוֲאַרּנֵ יר ֻעּזֶ ִלינּו: ַוֲאִני ָאׁשִ עּו ַוּיָ ּבְ ]ְיִניעּון[ ֶלֱאֹכל, ִאם לֹא ִיׂשְ
י  ָרה, ּכִ י ֵאֶליָך ֲאַזּמֵ יֹום ַצר ִלי: ֻעּזִ ב ִלי ּוָמנֹוס ּבְ ּגָ י ָהִייָת ִמׂשְ ָך, ּכִ ַחְסּדֶ

י: י, ֱאלֵֹהי ַחְסּדִ ּבִ ּגַ ֱאלִֹהים ִמׂשְ

ֲאַרם  ֶאת  ַהּצֹותֹו  ּבְ ד:  ְלַלּמֵ ְלָדִוד  ם  ִמְכּתָ ֵעדּות  ן  ׁשּוׁשַ ַעל  ַח  ַלְמַנּצֵ ס. 
ֵנים  ֵגיא ֶמַלח ׁשְ ְך ֶאת ֱאדֹום ּבְ ב יֹוָאב ַוּיַ ׁשׇ ַנֲהַרִים ְוֶאת ֲאַרם צֹוָבה, ַוּיָ
ה  ּתָ ׁשֹוֵבב ָלנּו: ִהְרַעׁשְ נּו, ָאַנְפּתָ ּתְ נּו, ְפַרְצּתָ ר ָאֶלף: ֱאלִֹהים ְזַנְחּתָ ָעׂשָ
ִקיָתנּו  ה, ִהׁשְ ָך ָקׁשָ ָבֶריָה ִכי ָמָטה: ִהְרִאיָתה ַעּמְ ּה, ְרָפה ׁשְ ַצְמּתָ ֶאֶרץ ּפְ
ְלַמַען  ֶסָלה:  ט,  ֹקׁשֶ ֵני  ִמּפְ ְלִהְתנֹוֵסס  ס  ּנֵ יֵרֶאיָך  ּלִ ה  ָנַתּתָ ְרֵעָלה:  ּתַ ַיִין 
ׇקְדׁשֹו  ר ּבְ ּבֶ יָעה ְיִמיְנָך )ועננו( ]ַוֲעֵנִני[: ֱאלִֹהים ּדִ ֵיָחְלצּון ְיִדיֶדיָך הֹוׁשִ
ה,  ֶ ְמַנּשׁ ְוִלי  ִגְלָעד  ִלי  ד:  ֲאַמּדֵ ֻסּכֹות  ְוֵעֶמק  ֶכם,  ׁשְ ָקה  ֲאַחּלְ ֶאְעלָֹזה, 
ֱאדֹום  ַעל  ַרְחִצי,  ִסיר  מֹוָאב  ְמֹחְקִקי:  ְיהּוָדה  י,  רֹאׁשִ ָמעֹוז  ְוֶאְפַרִים 
ת ִהְתרָֹעִעי: ִמי יִֹבֵלִני ִעיר ָמצֹור, ִמי ָנַחִני ַעד  ֶלׁשֶ ִליְך ַנֲעִלי, ָעַלי ּפְ ַאׁשְ
ִצְבאֹוֵתינּו:  ּבְ ֱאלִֹהים  ֵתֵצא  ְולֹא  נּו,  ְזַנְחּתָ ֱאלִֹהים  ה  ַאּתָ ֲהלֹא  ֱאדֹום: 
ָחִיל,  ה  ַנֲעׂשֶ אלִֹהים  ּבֵ ָאָדם:  ׁשּוַעת  ּתְ ְוא  ְוׁשָ ר,  ִמּצָ ֶעְזָרת  נּו  ּלָ ָהָבה 

ְוהּוא ָיבּוס ָצֵרינּו:

ִתי:  ִפּלָ יָבה ּתְ ִתי, ַהְקׁשִ ְמָעה ֱאלִֹהים ִרּנָ ַח ַעל ְנִגיַנת ְלָדִוד: ׁשִ סא. ַלְמַנּצֵ
י  ּכִ ַתְנֵחִני:  י  ּנִ ִמּמֶ ָירּום  צּור  ּבְ י  ִלּבִ ֲעֹטף  ּבַ ֶאְקָרא,  ֵאֶליָך  ָהָאֶרץ  ִמְקֵצה 
ֵני אֹוֵיב: ָאגּוָרה ְבָאׇהְלָך עֹוָלִמים, ֶאֱחֶסה  ל ֹעז ִמּפְ ָהִייָת ַמְחֶסה ִלי, ִמְגּדַ
ת ִיְרֵאי  ַ ַמְעּתָ ִלְנָדָרי, ָנַתּתָ ְיֻרּשׁ ה ֱאלִֹהים ׁשָ י ַאּתָ ָלה: ּכִ ָנֶפיָך, ּסֶ ְבֵסֶתר ּכְ
עֹוָלם  ב  ֵיׁשֵ ָוֹדר:  ֹדר  מֹו  ּכְ נֹוָתיו  ׁשְ ּתֹוִסיף,  ֶמֶלְך  ְיֵמי  ַעל  ָיִמים  ֶמָך:  ׁשְ
ִמי  ּלְ ְמָך ָלַעד, ְלׁשַ ָרה ׁשִ ן ֲאַזּמְ ִלְפֵני ֱאלִֹהים, ֶחֶסד ֶוֱאֶמת ַמן ִיְנְצֻרהּו: ּכֵ

ְנָדַרי יֹום יֹום:
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י,  ַנְפׁשִ ה  ּדּוִמּיָ ֱאלִֹהים  ֶאל  ַאְך  ְלָדִוד:  ִמְזמֹור  ְידּותּון  ַעל  ַח  ַלְמַנּצֵ סב. 
ה: ַעד  י לֹא ֶאּמֹוט ַרּבָ ּבִ ּגַ ּנּו ְיׁשּוָעִתי: ַאְך הּוא צּוִרי ִויׁשּוָעִתי, ִמׂשְ ִמּמֶ
חּוָיה: ַאְך  ֵדר ַהּדְ ִקיר ָנטּוי, ּגָ ֶכם, ּכְ חּו ֻכּלְ ָרּצְ הֹוְתתּו ַעל ִאיׁש, ּתְ ָאָנה ּתְ
ם ְיַקְללּו, ֶסָלה: ַאְך  ִפיו ְיָבֵרכּו ּוְבִקְרּבָ יַח ִיְרצּו ָכָזב, ּבְ ֵאתֹו ָיֲעצּו ְלַהּדִ ִמּשְׂ
י  ּבִ ּגַ ְקָוִתי: ַאְך הּוא צּוִרי ִויׁשּוָעִתי, ִמׂשְ ּנּו ּתִ י ִמּמֶ י, ּכִ י ַנְפׁשִ ֵלאלִֹהים ּדֹוּמִ
ְטחּו  אלִֹהים: ּבִ י, ַמְחִסי ּבֵ ִעי ּוְכבֹוִדי, צּור ֻעּזִ לֹא ֶאּמֹוט: ַעל ֱאלִֹהים ִיׁשְ
נּו, ֶסָלה: ַאְך  ְפכּו ְלָפָניו ְלַבְבֶכם, ֱאלִֹהים ַמֲחֶסה ּלָ בֹו ְבׇכל ֵעת ָעם, ׁשִ
ה ֵמֶהֶבל ָיַחד: ַאל  ֹמאְזַנִים ַלֲעלֹות ֵהּמָ ֵני ִאיׁש, ּבְ ָזב ּבְ ֵני ָאָדם, ּכָ ֶהֶבל ּבְ
יתּו ֵלב: ַאַחת  ׁשִ י ָינּוב ַאל ּתָ לּו, ַחִיל ּכִ ְהּבָ ק, ּוְבָגֵזל ַאל ּתֶ ְבְטחּו ְבֹעׁשֶ ּתִ
י  ּכִ ָחֶסד,  ֲאֹדָני  ּוְלָך  ֵלאלִֹהים:  ֹעז  י  ּכִ י,  ׇמְעּתִ ׁשָ זּו  ִים  ּתַ ׁשְ ֱאלִֹהים  ר  ּבֶ ּדִ

הּו: ַמֲעׂשֵ ם ְלִאיׁש ּכְ ּלֵ ה ְתׁשַ ַאּתָ

 , ֲחֶרּךָ ה ֲאׁשַ ר ְיהּוָדה: ֱאלִֹהים ֵאִלי, ַאּתָ ִמְדּבַ ְהיֹותֹו ּבְ סג. ִמְזמֹור ְלָדִוד ּבִ
ּקֶֹדׁש  ן ּבַ ִלי ָמִים: ּכֵ ה ְוָעֵיף ּבְ ֶאֶרץ ִצּיָ ִרי, ּבְ ַמּה ְלָך ְבׂשָ י, ּכָ ָצְמָאה ְלָך ַנְפׁשִ
חּוְנָך:  ּבְ ָפַתי ְיׁשַ ים, ׂשְ ָך ֵמַחּיִ י טֹוב ַחְסּדְ ָך ּוְכבֹוֶדָך: ּכִ ֲחִזיִתיָך ִלְראֹות ֻעּזְ
י,  ַנְפׁשִ ע  ּבַ ׂשְ ּתִ ן  ָוֶדׁשֶ ֵחֶלב  מֹו  ּכְ י:  ַכּפָ א  ֶאּשָׂ ְמָך  ׁשִ ּבְ י,  ְבַחּיָ ֲאָבֶרְכָך  ן  ּכֵ
ְך:  ה ּבָ ֻמרֹות ֶאְהּגֶ ַאׁשְ יָך ַעל ְיצּוָעי, ּבְ י: ִאם ְזַכְרּתִ ל ּפִ ְפֵתי ְרָננֹות ְיַהּלֶ ְוׂשִ
ְמָכה  י ּתָ י ַאֲחֶריָך, ּבִ ְבָקה ַנְפׁשִ ן: ּדָ ָנֶפיָך ֲאַרּנֵ י, ּוְבֵצל ּכְ י ָהִייָת ֶעְזָרָתה ּלִ ּכִ
יֻרהּו  ַיּגִ ּיֹות ָהָאֶרץ:  ַתְחּתִ ּבְ ָיֹבאּו  י,  ַנְפׁשִ ְיַבְקׁשּו  ה ְלׁשֹוָאה  ְוֵהּמָ ְיִמיֶנָך: 
ל  ל ּכׇ אלִֹהים, ִיְתַהּלֵ ַמח ּבֵ ֶלְך ִיׂשְ ָעִלים ִיְהיּו: ְוַהּמֶ ַעל ְיֵדי ָחֶרב, ְמָנת ׁשֻ

ֶקר: י דֹוְבֵרי ׁשָ ֵכר ּפִ י ִיּסָ ע ּבֹו, ּכִ ּבָ ׁשְ ַהּנִ

אֹוֵיב  ַחד  ִמּפַ יִחי,  ְבׂשִ קֹוִלי  ֱאלִֹהים  ַמע  ׁשְ ְלָדִוד:  ִמְזמֹור  ַח  ַלְמַנּצֵ סד. 
ְננּו  ׁשָ ר  ֲאׁשֶ ָאֶון:  ּפֲֹעֵלי  ת  ֵמִרְגׁשַ ְמֵרִעים,  ִמּסֹוד  יֵרִני  ְסּתִ ּתַ י:  ַחּיָ ּצֹר  ּתִ
ְתֹאם יֹֻרהּו  ם, ּפִ ִרים ּתָ ְסּתָ ּמִ ָבר ָמר: ִלירֹות ּבַ ם ּדָ ְרכּו ִחּצָ ַכֶחֶרב ְלׁשֹוָנם, ּדָ
ִמי  ָאְמרּו  ים,  מֹוְקׁשִ ִלְטמֹון  רּו  ְיַסּפְ ָרע,  ָבר  ּדָ ָלמֹו  קּו  ְיַחּזְ ִייָראּו:  ְולֹא 
ׂש, ְוֶקֶרב ִאיׁש ְוֵלב ָעֹמק:  ְמנּו ֵחֶפׂש ְמֻחּפָ ׂשּו עֹולֹת ּתַ מֹו: ַיְחּפְ ִיְרֶאה ּלָ
ְלׁשֹוָנם,  ָעֵלימֹו  ילּוהּו  ְכׁשִ ַוּיַ ַמּכֹוָתם:  ָהיּו  ְתאֹום  ּפִ ֵחץ  ֱאלִֹהים,  ַוּיֵֹרם 
הּו  ידּו ּפַֹעל ֱאלִֹהים, ּוַמֲעׂשֵ ּגִ ל ָאָדם, ַוּיַ יְראּו ּכׇ ל רֵֹאה ָבם: ַוּיִ ִיְתֹנֲדדּו ּכׇ

ֵרי ֵלב: ל ִיׁשְ יהוה ְוָחָסה בֹו, ְוִיְתַהְללּו ּכׇ יק ּבַ ַמח ַצּדִ ילּו: ִיׂשְ ּכִ ִהׂשְ

ִצּיֹון, ּוְלָך  ה ֱאלִֹהים ּבְ ה ְתִהּלָ יר: ְלָך ֻדִמּיָ ַח ִמְזמֹור ְלָדִוד ׁשִ סה. ַלְמַנּצֵ
י,  ְברּו ֶמּנִ ְבֵרי ֲעֹוֹנת ּגָ ר ָיֹבאּו: ּדִ ׂשָ ל ּבָ ה, ָעֶדיָך ּכׇ ִפּלָ ם ֶנֶדר: ׁשֵֹמַע ּתְ ּלַ ְיׁשֻ
ָעה  ּבְ ִנׂשְ ֲחֵצֶריָך,  ּכֹן  ִיׁשְ ּוְתָקֵרב  ְבַחר  ּתִ ֵרי  ַאׁשְ ֵרם:  ְתַכּפְ ה  ַאּתָ ֵעינּו  ׁשָ ּפְ
ֵענּו,  ִיׁשְ ֱאלֵֹהי  ֲעֵננּו  ּתַ ֶצֶדק  ּבְ נֹוָראֹות  ֵהיָכֶלָך:  ְקֹדׁש  יֶתָך  ּבֵ טּוב  ּבְ
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ְגבּוָרה:  ֹכחֹו, ֶנְאָזר ּבִ ל ַקְצֵוי ֶאֶרץ ְוָים ְרֹחִקים: ֵמִכין ָהִרים ּבְ ִמְבָטח ּכׇ
ֵבי ְקָצֹות  יְראּו יֹׁשְ ים: ַוּיִ יֶהם ַוֲהמֹון ְלֻאּמִ ּלֵ אֹון ּגַ ים, ׁשְ אֹון ַיּמִ יַח ׁשְ ּבִ ַמׁשְ
ת  ַרּבַ ׁשְֹקֶקָה,  ַוּתְ ָהָאֶרץ  ַקְדּתָ  ּפָ ְרִנין:  ּתַ ָוֶעֶרב  ֹבֶקר  מֹוָצֵאי  ֵמאֹוֹתֶתיָך, 
ָלֶמיָה  ּתְ ִכיֶנָה:  ּתְ ֵכן  י  ּכִ ָגָנם  ּדְ ִכין  ּתָ ֶלג ֱאלִֹהים ָמֵלא ָמִים,  ּפֶ ה,  ֶרּנָ ְעׁשְ ּתַ
ַנת  ׁשְ ְרּתָ  ִעּטַ ָבֵרְך:  ּתְ ִצְמָחּה  ה,  ֹמְגֶגּנָ ּתְ ְרִביִבים  ּבִ דּוֶדיָה,  ּגְ ַנֵחת  ה,  ַרּוֵ
ָבעֹות  ּגְ ְוִגיל  ר,  ִמְדּבָ ְנאֹות  ִיְרֲעפּו  ן:  ׁשֶ ּדָ ִיְרֲעפּון  ֶליָך  ּוַמְעּגָ טֹוָבֶתָך, 
ירּו:  ְחּגְֹרָנה: ָלְבׁשּו ָכִרים ַהּצֹאן, ַוֲעָמִקים ַיַעְטפּו ָבר, ִיְתרֹוֲעעּו ַאף ָיׁשִ ּתַ

מֹו,  רּו ְכבֹוד ׁשְ ל ָהָאֶרץ: ַזּמְ יר ִמְזמֹור, ָהִריעּו ֵלאלִֹהים ּכׇ ַח ׁשִ סו. ַלְמַנּצֵ
ָך  ֻעּזְ רֹב  ּבְ יָך,  ַמֲעׂשֶ ּנֹוָרא  ַמה  ֵלאלִֹהים  ִאְמרּו  תֹו:  ִהּלָ ּתְ ָכבֹוד  ימּו  ׂשִ
ְמָך,  ׁשִ רּו  ְיַזּמְ ָלְך,  רּו  ִויַזּמְ ְלָך  ֲחוּו  ּתַ ִיׁשְ ָהָאֶרץ  ל  ּכׇ ֹאְיֶביָך:  ְלָך  ְיַכֲחׁשּו 
ֵני ָאָדם: ָהַפְך ָים  ֶסָלה: ְלכּו ּוְראּו ִמְפֲעלֹות ֱאלִֹהים, נֹוָרא ֲעִליָלה ַעל ּבְ
ְגבּוָרתֹו עֹוָלם,  ל ּבִ ְמָחה ּבֹו: ֹמׁשֵ ם ִנׂשְ ָהר ַיַעְברּו ְבָרֶגל, ׁשָ ּנָ ה, ּבַ ׁשָ ְלַיּבָ
ְרכּו  יָנה, ַהּסֹוְרִרים ַאל )ירימו( ]ָירּומּו[ ָלמֹו, ֶסָלה: ּבָ ְצּפֶ ּגֹוִים ּתִ ֵעיָניו ּבַ
ְולֹא  ים,  ַחּיִ ּבַ נּו  ַנְפׁשֵ ם  ַהּשָׂ תֹו:  ִהּלָ ּתְ קֹול  ִמיעּו  ְוַהׁשְ ֱאלֵֹהינּו,  ים  ַעּמִ
ֶסף: ֲהֵבאָתנּו  ְצָרף ּכָ נּו ּכִ נּו ֱאלִֹהים, ְצַרְפּתָ י ְבַחְנּתָ ָנַתן ַלּמֹוט ַרְגֵלנּו: ּכִ
אנּו ָבֵאׁש  נּו, ּבָ ְבּתָ ֱאנֹוׁש ְלרֹאׁשֵ ְמּתָ מּוָעָקה ְבׇמְתֵנינּו: ִהְרּכַ צּוָדה, ׂשַ ַבּמְ
ְנָדָרי:  ְלָך  ם  ּלֵ ֲאׁשַ ְבעֹולֹות,  ֵביְתָך  ָאבֹוא  ָלְרָוָיה:  ַוּתֹוִציֵאנּו  ִים,  ּוַבּמַ
ְך ִעם ְקֹטֶרת  ר ִלי: ֹעלֹות ֵמִחים ַאֲעֶלה ּלָ ּצַ י ּבַ ר ּפִ ָפָתי, ְוִדּבֶ צּו ׂשְ ר ּפָ ֲאׁשֶ
ל ִיְרֵאי  ָרה ּכׇ ְמעּו ַוֲאַסּפְ ה ָבָקר ִעם ַעּתּוִדים, ֶסָלה: ְלכּו ׁשִ ֵאיִלים, ֶאֱעׂשֶ
ַחת ְלׁשֹוִני: ָאֶון  י ָקָראִתי, ְורֹוַמם ּתַ י: ֵאָליו ּפִ ה ְלַנְפׁשִ ר ָעׂשָ ֱאלִֹהים, ֲאׁשֶ
קֹול  יב ּבְ ַמע ֱאלִֹהים, ִהְקׁשִ ַמע ֲאֹדָני: ָאֵכן ׁשָ י, לֹא ִיׁשְ ִאם ָרִאיִתי ְבִלּבִ

י:  ִתי ְוַחְסּדֹו ֵמִאּתִ ִפּלָ ר לֹא ֵהִסיר ּתְ רּוְך ֱאלִֹהים ֲאׁשֶ ִתי: ּבָ ִפּלָ ּתְ

ָניו  ּפָ ָיֵאר  נּו,  ִויָבְרֵכ֫ נּו  ְיׇחּנֵ֫ ֱאלִֹהים  יר:  ׁשִ ִמְזמֹור  ְנִגינֹות  ּבִ ַח  ַלְמַנּצֵ סז. 
ים  ַעּמִ יֹו֫דּוָך  ְיׁשּוָעֶתָך:  ּגֹוִים  ׇכל  ּבְ ָך,  ְרּכֶ ּדַ ָאֶרץ  ּבָ ָלַדַעת  ָלה:  ֶס֫ נּו,  ִאּתָ
ים  ַעּמִ ּפֹט  ִתׁשְ י  ּכִ ים,  ְלֻאּמִ נּו  ִויַרּנְ ְמחּו  ִיׂשְ ם:  ּלָ ּכֻ ים  ַעּמִ יֹו֫דּוָך  ֱאלִֹהים, 
ים  ים ֱאלִֹהים, יֹו֫דּוָך ַעּמִ ָלה: יֹו֫דּוָך ַעּמִ ְנֵחם, ֶס֫ ָאֶרץ ּתַ ים ּבָ ִמיׁשֹר, ּוְלֻאּמִ
ֱאלִֹהים,  ְיָבְרֵכנּו  ֱאלֵֹהינּו:  ֱאלִֹהים  נּו  ְיָבְרֵכ֫ ְיבּוָלּה,  ָנְתָנה  ֶאֶרץ  ם:  ּלָ ּכֻ

ל ַאְפֵס֮י ָאֶרץ: ְוִייְראּו אֹותֹו ּכׇ

ְוָינּוסּו  אֹוְיָביו,  ָיפּוצּו  ֱאלִֹהים,  ָיקּום  יר:  ׁשִ ִמְזמֹור  ְלָדִוד  ַח  ַלְמַנּצֵ סח. 
יֹאְבדּו  ֵאׁש,  ֵני  ִמּפְ ּדֹוַנג  ס  ִהּמֵ ּכְ ְנּדֹף,  ּתִ ן  ָעׁשָ ִהְנּדֹף  ּכְ ָניו:  ִמּפָ ְנָאיו  ְמׂשַ
יׂשּו  ְמחּו, ַיַעְלצּו ִלְפֵני ֱאלִֹהים, ְוָיׂשִ יִקים ִיׂשְ ֵני ֱאלִֹהים: ְוַצּדִ ִעים ִמּפְ ְרׁשָ
מֹו  ׁשְ ָיּה  ּבְ ֲעָרבֹות  ּבָ ָלרֵֹכב  ֹסּלּו  מֹו,  ׁשְ רּו  ַזּמְ ֵלאלִֹהים  ירּו  ׁשִ ְמָחה:  ְבׂשִ
ׇקְדׁשֹו:  ְמעֹון  ּבִ ֱאלִֹהים  ַאְלָמנֹות,  ן  ְוַדּיַ ְיתֹוִמים  ֲאִבי  ְלָפָניו:  ְוִעְלזּו 
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רֹות, ַאְך סֹוֲרִרים  ּכֹוׁשָ ְיָתה, מֹוִציא ֲאִסיִרים ּבַ יב ְיִחיִדים ּבַ ֱאלִֹהים מֹוׁשִ
ימֹון, ֶסָלה:  ָך ִביׁשִ ַצְעּדְ ּבְ ָך,  ֵצאְתָך ִלְפֵני ַעּמֶ ְכנּו ְצִחיָחה: ֱאלִֹהים, ּבְ ׁשָ
ֱאלִֹהים  ֵני  ִמּפְ ִסיַני  ֶזה  ֱאלִֹהים,  ֵני  ִמּפְ ָנְטפּו,  ַמִים  ׁשָ ַאף  ה,  ָרָעׁשָ ֶאֶרץ 
ה  ַאּתָ ְוִנְלָאה  ַנֲחָלְתָך  ֱאלִֹהים,  ִניף  ּתָ ְנָדבֹות  ם  ׁשֶ ּגֶ ָרֵאל:  ִיׂשְ ֱאלֵֹהי 
ן ֹאֶמר,  טֹוָבְתָך ֶלָעִני ֱאלִֹהים: ֲאֹדָני ִיּתֶ ִכין ּבְ בּו ָבּה, ּתָ ְתָך ָיׁשְ ּה: ַחּיָ כֹוַנְנּתָ
ק  ַחּלֵ ּתְ ִית  ּבַ ּוְנַות  ִיּדֹדּון,  ִיּדֹדּון  ְצָבאֹות  ַמְלֵכי  ָרב:  ָצָבא  רֹות  ַהְמַבּשְׂ
ֶסף, ְוֶאְברֹוֶתיָה  ה ַבּכֶ ְנֵפי יֹוָנה ֶנְחּפָ ּכַ ִים,  ַפּתָ ין ׁשְ בּון ּבֵ ּכְ ׁשְ ָלל: ִאם ּתִ ׁשָ
ַצְלמֹון: ַהר ֱאלִֹהים  ּבְ ֵלג  ׁשְ ּתַ ּה  ּבָ ְמָלִכים  י  ּדַ ׁשַ ָפֵרׂש  ּבְ יַרְקַרק ָחרּוץ:  ּבִ
ים, ָהָהר ָחַמד  ְבֻנּנִ דּון ָהִרים ּגַ ַרּצְ ה ּתְ ן: ָלּמָ ׁשָ ים ַהר ּבָ ְבֻנּנִ ן, ַהר ּגַ ׁשָ ַהר ּבָ
ַאְלֵפי  ִרּבַֹתִים  ֱאלִֹהים  ֶרֶכב  ָלֶנַצח:  ּכֹן  ִיׁשְ יהוה  ַאף  ְבּתֹו,  ְלׁשִ ֱאלִֹהים 
נֹות  ִבי, ָלַקְחּתָ ַמּתָ ֶ ִביָת ּשׁ רֹום, ׁשָ ּקֶֹדׁש: ָעִליָת ַלּמָ ְנָאן, ֲאֹדָני ָבם ִסיַני ּבַ ׁשִ
ַיֲעׇמס  יֹום,  יֹום  ֲאֹדָני  רּוְך  ּבָ ֱאלִֹהים:  ָיּה  ּכֹן  ִלׁשְ סֹוְרִרים  ְוַאף  ָאָדם,  ּבָ
ֲאֹדָני  ְוֵליהוה  עֹות,  ְלמֹוׁשָ ֵאל  ָלנּו  ָהֵאל  ֶסָלה:  ְיׁשּוָעֵתנּו,  ָהֵאל  ָלנּו, 
ְך  ִמְתַהּלֵ ָער  ׂשֵ ׇקְדֹקד  ֹאְיָביו,  ִיְמַחץ רֹאׁש  ַאְך ֱאלִֹהים  ּתֹוָצאֹות:  ֶות  ַלּמָ
ְמַחץ  ֻצלֹות ָים: ְלַמַען ּתִ יב ִמּמְ יב, ָאׁשִ ן ָאׁשִ ׁשָ ָמיו: ָאַמר ֲאֹדָני, ִמּבָ ֲאׁשָ ּבַ
ֱאלִֹהים,  ֲהִליכֹוֶתיָך  ָראּו  הּו:  ִמּנֵ ֵמֹאְיִבים  ָלֶביָך  ּכְ ְלׁשֹון  ָדם,  ּבְ ַרְגְלָך 
ֲעָלמֹות  תֹוְך  ּבְ ֹנְגִנים  ַאַחר  ִרים  ׁשָ מּו  ִקּדְ ַבּקֶֹדׁש:  י  ַמְלּכִ ֵאִלי  ֲהִליכֹות 
ְנָיִמן  ם ּבִ ָרֵאל: ׁשָ קֹור ִיׂשְ ְרכּו ֱאלִֹהים, יהוה ִמּמְ ַמְקֵהלֹות ּבָ ּתֹוֵפפֹות: ּבְ
ה ֱאלֶֹהיָך  ִלי: ִצּוָ ֵרי ַנְפּתָ ֵרי ְזֻבלּון ׂשָ ֵרי ְיהּוָדה ִרְגָמָתם, ׂשָ ָצִעיר רֵֹדם, ׂשָ
יֹוִבילּו  ְלָך  ָלִם,  ְירּוׁשָ ַעל  ֵמֵהיָכֶלָך  נּו:  ּלָ ַעְלּתָ  ּפָ זּו  ֱאלִֹהים  ה  עּוּזָ ָך,  ֻעּזֶ
י  ַרּצֵ ס ּבְ ים, ִמְתַרּפֵ ֶעְגֵלי ַעּמִ יִרים ּבְ ת ָקֶנה, ֲעַדת ַאּבִ ַער ַחּיַ י: ּגְ ְמָלִכים ׁשָ
ּכּוׁש  ִמְצָרִים,  י  ִמּנִ ים  ַמּנִ ַחׁשְ ֶיֱאָתיּו  צּו:  ֶיְחּפָ ְקָרבֹות  ים  ַעּמִ ר  ּזַ ּבִ ָכֶסף, 
רּו ֲאֹדָני, ֶסָלה:  ירּו ֵלאלִֹהים ַזּמְ ִריץ ָיָדיו ֵלאלִֹהים: ַמְמְלכֹות ָהָאֶרץ ׁשִ ּתָ
נּו ֹעז ֵלאלִֹהים, ַעל  קֹולֹו קֹול ֹעז: ּתְ ן ּבְ ֵמי ֶקֶדם, ֵהן ִיּתֵ ֵמי ׁשְ ׁשְ ָלרֵֹכב ּבִ
ָרֵאל,  יָך, ֵאל ִיׂשְ ׁשֶ ְקּדָ ָחִקים: נֹוָרא ֱאלִֹהים ִמּמִ ְ ּשׁ ֲאָותֹו, ְוֻעּזֹו ּבַ ָרֵאל ּגַ ִיׂשְ

רּוְך ֱאלִֹהים: הּוא ֹנֵתן ֹעז ְוַתֲעֻצמֹות ָלָעם, ּבָ

ַעד  ַמִים  ָבאּו  י  ִכּ ֱאלִֹהים,  יֵעִני  הֹוִשׁ ְלָדִוד:  ים  ִנּ ׁשֹוַשׁ ַעל  ַח  ַלְמַנֵצּ סט. 
ֶלת  ֹבּ י ַמִים ְוִשׁ אִתי ְבַמֲעַמֵקּ ָמד, ָבּ יֵון ְמצּוָלה ְוֵאין ָמע� י ִבּ ָנֶפׁש: ָטַבְעִתּ
ַרּבּו  ֵלאלָֹהי:  ְמַיֵחל  ֵעיַני  לּו  ָכּ רֹוִני,  ְגּ ִנַחר  ְבׇקְרִאי,  י  ָיַגְעִתּ ָטׇפְתִני:  ְשׁ
לֹא  ר  ֲאֶשׁ ֶקר,  ֶשׁ ֹאְיַבי  ַמְצִמיַתי  ָעְצמּו  ם,  ִחָנּ ְנַאי  ֹשׂ י  רֹאִשׁ ֲערֹות  ׂ ִמַשּ
לֹא  ָך  ִמְמּ מֹוַתי  ְוַאְשׁ י,  ְלִתּ ְלִאַוּ ָיַדְעָתּ  ה  ַאָתּ ֱא לִֹהים,  יב:  ָאִשׁ ָאז  י  ָגַזְלִתּ
ְלמּו  ִיָכּ ְצָבאֹות, ַאל  )יהוה( ]ֱא לִֹהים[  ֲאֹדָני  ֹקֶויָך  ִבי  ֵיֹבׁשּו  ִנְכָחדּו: ַאל 
ה  ְכִלָמּ ָתה  ְסּ ִכּ ה,  ֶחְרָפּ אִתי  ָנָשׂ ָעֶליָך  י  ִכּ ָרֵאל:  ִיְשׂ ֱאלֵֹהי  יָך  ְמַבְקֶשׁ ִבי 
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ֲאָכׇלְתִני,  יְתָך  ֵבּ ִקְנַאת  י  ִכּ י:  ִאִמּ ִלְבֵני  ְוׇנְכִרי  ְלֶאָחי,  ָהִייִתי  מּוָזר  ָפָני: 
ִהי ַלֲחָרפֹות ִלי:  י, ַוְתּ ה ַבּצֹום ַנְפִשׁ ְוֶחְרּפֹות חֹוְרֶפיָך ָנְפלּו ָעָלי: ָוֶאְבֶכּ
ַער, ּוְנִגינֹות  ֵבי ָשׁ יחּו ִבי יְֹשׁ ל: ָיִשׂ ק, ָוֱאִהי ָלֶהם ְלָמָשׁ י ָשׂ ָנה ְלבּוִשׁ ָוֶאְתּ
ָך ֲעֵנִני  ׇרב ַחְסֶדּ ִתי ְלָך, יהוה, ֵעת ָרצֹון, ֱאלִֹהים ְבּ ָכר: ַוֲאִני ְתִפָלּ ׁשֹוֵתי ֵשׁ
י  ֲעַמֵקּ ְנַאי ּוִמַמּ ׂ ְצָלה ִמֹשּ ָעה, ִאָנּ יט ְוַאל ֶאְטָבּ יֵלִני ִמִטּ ֶעָך: ַהִצּ ֱאֶמת ִיְשׁ ֶבּ
ְאַטר ָעַלי  ְבָלֵעִני ְמצּוָלה, ְוַאל ֶתּ ֶלת ַמִים, ְוַאל ִתּ ֹבּ ְטֵפִני ִשׁ ְשׁ ָמִים: ַאל ִתּ
ר  ְסֵתּ ֵנה ֵאָלי: ְוַאל ַתּ רֹב ַרֲחֶמיָך ְפּ ָך, ְכּ י טֹוב ַחְסֶדּ יָה: ֲעֵנִני יהוה ִכּ ֵאר ִפּ ְבּ
י ְגָאָלּה, ְלַמַען ֹאְיַבי  י ַצר ִלי, ַמֵהר ֲעֵנִני: ָקְרָבה ֶאל ַנְפִשׁ ָך, ִכּ ֶניָך ֵמַעְבֶדּ ָפּ
ה  ֶחְרָפּ צֹוְרָרי:  ל  ָכּ ָך  ֶנְגְדּ ִתי  ּוְכִלָמּ י  ִתּ ּוׇבְשׁ ִתי  ֶחְרָפּ ָיַדְעָתּ  ה  ַאָתּ ֵדִני:  ְפּ
ָמָצאִתי:  ְולֹא  ְוַלְמַנֲחִמים  ָוַאִין,  ָלנּוד  ה  ָוֲאַקֶוּ ה,  ָוָאנּוָשׁ י  ִלִבּ ְבָרה  ָשׁ
ִלְפֵניֶהם  ְלָחָנם  ֻשׁ ְיִהי  ֹחֶמץ:  קּוִני  ַיְשׁ ְוִלְצָמִאי  רֹאׁש,  ָברּוִתי  ְבּ נּו  ְתּ ַוִיּ
ִמיד  ְכָנה ֵעיֵניֶהם ֵמְראֹות, ּוׇמְתֵניֶהם ָתּ ְחַשׁ לֹוִמים ְלמֹוֵקׁש: ֶתּ ְלָפח, ְוִלְשׁ
ה,  ָמּ ִהי ִטיָרָתם ְנַשׁ יֵגם: ְתּ ׂ ָך ַיִשּ ָפְך ֲעֵליֶהם ַזְעֶמָך, ַוֲחרֹון ַאְפּ ַהְמַעד: ְשׁ
יָת ָרָדפּו, ְוֶאל ַמְכאֹוב ֲחָלֶליָך  ר ִהִכּ ה ֲאֶשׁ י ַאָתּ ב: ִכּ ֵליֶהם ַאל ְיִהי יֵֹשׁ ָאה� ְבּ
ים,  ַחִיּ ֶפר  ִמֵסּ חּו  ִיָמּ ִצְדָקֶתָך:  ְבּ ָיֹבאּו  ְוַאל  ֲעו ָֹנם,  ַעל  ָעֹון  ָנה  ְתּ רּו:  ְיַסֵפּ
ֵבִני:  ְגּ ַשׂ ֵתבּו: ַוֲאִני ָעִני ְוכֹוֵאב, ְיׁשּוָעְתָך ֱאלִֹהים ְתּ יִקים ַאל ִיָכּ ְוִעם ַצִדּ
ֹור  ִמּשׁ ַליהוה  ְוִתיַטב  ְבתֹוָדה:  ֶלּנּו  ַוֲאַגְדּ יר,  ִשׁ ְבּ ֱאלִֹהים  ם  ֵשׁ ֲאַהְלָלה 
י  י ֱאלִֹהים ִויִחי ְלַבְבֶכם: ִכּ ְרֵשׁ ָמחּו, ֹדּ ר ַמְקִרן ַמְפִריס: ָראּו ֲעָנִוים ִיְשׂ ָפּ
ַמִים ָוָאֶרץ,  ֵמַע ֶאל ֶאְביֹוִנים יהוה, ְוֶאת ֲאִסיָריו לֹא ָבָזה: ְיַהְללּוהּו ָשׁ ֹשׁ
בּו  יַע ִצּיֹון ְוִיְבֶנה ָעֵרי ְיהּוָדה, ְוׇיְשׁ י ֱאלִֹהים יֹוִשׁ ם: ִכּ ים ְוׇכל רֵֹמׂש ָבּ ַיִמּ

נּו ָבּה: ְכּ מֹו ִיְשׁ ם ִויֵרׁשּוָה: ְוֶזַרע ֲעָבָדיו ִיְנָחלּוָה, ְוֹאֲהֵבי ְשׁ ָשׁ

ה:  חּוָשׁ ְלֶעְזָרִתי  יהוה  יֵלִני,  ְלַהִצּ ֱאלִֹהים  יר:  ְלַהְזִכּ ְלָדִוד  ַח  ַלְמַנֵצּ ע. 
ְלמּו ֲחֵפֵצי ָרָעִתי: ָיׁשּובּו  גּו ָאחֹור ְוִיָכּ י, ִיֹסּ י ַנְפִשׁ רּו ְמַבְקֵשׁ ֵיֹבׁשּו ְוַיְחְפּ
יָך,  ל ְמַבְקֶשׁ ָך ָכּ ְמחּו ְבּ יׂשּו ְוִיְשׂ ם ָהֹאְמִרים ֶהָאח ֶהָאח: ָיִשׂ ָתּ ְשׁ ַעל ֵעֶקב ָבּ
ל ֱאלִֹהים ֹאֲהֵבי ְיׁשּוָעֶתָך: ַוֲאִני ָעִני ְוֶאְביֹון, ֱאלִֹהים  ְויֹאְמרּו ָתִמיד ִיְגַדּ

ַאַחר: ה, יהוה ַאל ְתּ י, ֶעְזִרי ּוְמַפְלִטי ַאָתּ ה ִלּ חּוָשׁ

ֵטִני,  יֵלִני ּוְתַפְלּ ִצּ ִצְדָקְתָך ַתּ ה ְלעֹוָלם: ְבּ ָך יהוה ָחִסיִתי, ַאל ֵאבֹוָשׁ עא. ְבּ
יָת  ִצִוּ ִמיד  ָתּ ָלבֹוא,  ָמעֹון  ְלצּור  ִלי  ֱהֵיה  יֵעִני:  ְוהֹוִשׁ ׇאְזְנָך  ֵאַלי  ה  ַהֵטּ
ף  ִמַכּ ע,  ָרָשׁ ד  ִמַיּ ֵטִני  ְלּ ַפּ ֱא לַֹהי,  ה:  ָאָתּ ּוְמצּוָדִתי  ַסְלִעי  י  ִכּ יֵעִני,  ְלהֹוִשׁ
עּוָרי:  ה ִתְקָוִתי, ֲאֹדָני )יהוה( ]ֱא לִֹהים[ ִמְבַטִחי ִמְנּ י ַאָתּ ל ְוחֹוֵמץ: ִכּ ְמַעֵוּ
מֹוֵפת  ִתי ָתִמיד: ְכּ ָך ְתִהָלּ ה גֹוִזי, ְבּ י ַאָתּ ֵעי ִאִמּ ֶטן, ִמְמּ י ִמֶבּ ָעֶליָך ִנְסַמְכִתּ
ָך:  ְפַאְרֶתּ ל ַהּיֹום ִתּ ֶתָך, ָכּ ִהָלּ ֵלא ִפי ְתּ ה ַמֲחִסי ֹעז: ִיָמּ ים, ְוַאָתּ ָהִייִתי ְלַרִבּ
י ָאְמרּו אֹוְיַבי ִלי,  ַעְזֵבִני: ִכּ ִחי ַאל ַתּ ְכלֹות ֹכּ ִליֵכִני ְלֵעת ִזְקָנה, ִכּ ְשׁ ַאל ַתּ
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י  ִכּ ְוִתְפׂשּוהּו  ִרְדפּו  ֲעָזבֹו,  ו: ֵלאֹמר, ֱאלִֹהים  ַיְחָדּ נֹוֲעצּו  י  ַנְפִשׁ ְמֵרי  ְוֹשׁ
ה[:  י, ֱאלַֹהי ְלֶעְזָרִתי )חישה( ]חּוָשׁ ִנּ ְרַחק ִמֶמּ יל: ֱאלִֹהים, ַאל ִתּ ֵאין ַמִצּ
ִמיד  י ָרָעִתי: ַוֲאִני ָתּ ה ְמַבְקֵשׁ ה ּוְכִלָמּ י, ַיֲעטּו ֶחְרָפּ ְטֵני ַנְפִשׁ ֵיֹבׁשּו ִיְכלּו ֹשׂ
ׁשּוָעֶתָך,  ל ַהּיֹום ְתּ ר ִצְדָקֶתָך, ָכּ י ְיַסֵפּ ֶתָך: ִפּ ִהָלּ ל ְתּ י ַעל ָכּ ֲאַיֵחל, ְוהֹוַסְפִתּ
יר  ַאְזִכּ ]ֱא לִֹהים[,  )יהוה(  ֲאֹדָני  ְגֻברֹות  ִבּ ָאבֹוא  ְסֹפרֹות:  י  ָיַדְעִתּ לֹא  י  ִכּ
יד ִנְפְלאֹוֶתיָך:  ה ַאִגּ עּוָרי, ְוַעד ֵהָנּ ִני ִמְנּ ְדַתּ ָך: ֱא לִֹהים, ִלַמּ ִצְדָקְתָך ְלַבֶדּ
יד ְזרֹוֲעָך ְלדֹור, ְלׇכל  ַעְזֵבִני, ַעד ַאִגּ יָבה ֱאלִֹהים ַאל ַתּ ְוַגם ַעד ִזְקָנה ְוֵשׂ
יָת ְגֹדלֹות, ֱאלִֹהים  ר ָעִשׂ בּוָרֶתָך: ְוִצְדָקְתָך ֱאלִֹהים ַעד ָמרֹום, ֲאֶשׁ ָיבֹוא ְגּ
ׁשּוב  ָתּ ְוָרעֹות,  ַרּבֹות  ָצרֹות  ]ִהְרִאיַתִני[  )הראיתנו(  ר  ֲאֶשׁ ָכמֹוָך:  ִמי 
ב  ִתי, ְוִתֹסּ ֻדָלּ ֶרב ְגּ ֲעֵלִני: ֶתּ ׁשּוב ַתּ ֹהמֹות ָהָאֶרץ ָתּ יִני[, ּוִמְתּ ַחֵיּ )תחיינו( ]ְתּ

ְבִכּנֹור,  ְלָך  ָרה  ֲאַזְמּ ָך ֱאלָֹהי,  ֲאִמְתּ ֶנֶבל,  ִבְכִלי  ֲאִני אֹוְדָך  ם  ַגּ ַנֲחֵמִני:  ְתּ
ם  ַגּ ִדיָת:  ָפּ ר  י ֲאֶשׁ ְוַנְפִשׁ ְך,  ָלּ ָרה  ֲאַזְמּ י  ִכּ ָפַתי  ה ְשׂ ָנּ ַרֵנּ ְתּ ָרֵאל:  ִיְשׂ ְקדֹוׁש 

י ָרָעִתי: י ֹבׁשּו ִכי ָחְפרּו ְמַבְקֵשׁ ה ִצְדָקֶתָך, ִכּ ְהֶגּ ל ַהּיֹום ֶתּ ְלׁשֹוִני ָכּ

ָיִדין  ֶמֶלְך:  ְלֶבן  ְוִצְדָקְתָך  ן,  ֵתּ ְלֶמֶלְך  ֶטיָך  ָפּ ִמְשׁ ֱא לִֹהים  לֹֹמה,  ִלְשׁ עב. 
ּוְגָבעֹות  ָלָעם,  לֹום  ָשׁ ָהִרים  אּו  ִיְשׂ ט:  ָפּ ְבִמְשׁ יָך  ַוֲעִנֶיּ ְבֶצֶדק,  ָך  ַעְמּ
ק: ִייָראּוָך ִעם  א עֹוֵשׁ יַע ִלְבֵני ֶאְביֹון, ִויַדֵכּ י ָעם, יֹוִשׁ ט עֲ ִנֵיּ ֹפּ ְצָדָקה: ִיְשׁ ִבּ
ְרִביִבים ַזְרִזיף ָאֶרץ:  ז, ִכּ ָמָטר ַעל ֵגּ ֶמׁש, ְוִלְפֵני ָיֵרַח ּדֹור ּדֹוִרים: ֵיֵרד ְכּ ָשׁ
ָהר  ם ַעד ָים, ּוִמָנּ ִלי ָיֵרַח: ְוֵיְרְדּ ִמָיּ לֹום ַעד ְבּ יק, ְורֹב ָשׁ ָיָמיו ַצִדּ ִיְפַרח ְבּ
יׁש  ים, ְוֹאְיָביו ָעָפר ְיַלֵחכּו: ַמְלֵכי ַתְרִשׁ ַעד ַאְפֵסי ָאֶרץ: ְלָפָניו ִיְכְרעּו ִצִיּ
ֲחוּו לֹו  ַתּ ְוִיְשׁ ַיְקִריבּו:  ר  ָכּ ֶאְשׁ ּוְסָבא  ָבא  ְשׁ ַמְלֵכי  יבּו,  ָיִשׁ ִמְנָחה  ים  ְוִאִיּ
ַע, ְוָעִני ְוֵאין ֹעֵזר  ֵוּ יל ֶאְביֹון ְמַשׁ י ַיִצּ ל ּגֹוִים ַיַעְבדּוהּו: ִכּ ׇכל ְמָלִכים, ָכּ
יַע: ִמּתֹוְך ּוֵמָחָמס ִיְגַאל  ל ְוֶאְביֹון, ְוַנְפׁשֹות ֶאְביֹוִנים יֹוִשׁ לֹו: ָיֹחס ַעל ַדּ
ֲעדֹו  ל ַבּ ֵלּ ָבא, ְוִיְתַפּ ַהב ְשׁ ן לֹו ִמְזּ ֵעיָניו: ִויִחי, ְוִיֶתּ ָמם ְבּ ם, ְוֵייַקר ָדּ ַנְפָשׁ
ִיְרַעׁש  ָהִרים,  רֹאׁש  ְבּ ָאֶרץ  ָבּ ר  ַבּ ת  ִפַסּ ְיִהי  ְיָבֲרֶכְנהּו:  ַהּיֹום  ל  ָכּ ָתִמיד, 
ִלְפֵני  ְלעֹוָלם,  מֹו  ְשׁ ְיִהי  ָהָאֶרץ:  ב  ֵעֶשׂ ְכּ ֵמִעיר  ְוָיִציצּו  ְריֹו,  ִפּ ָבנֹון  ְלּ ַכּ
רּוְך יהוה  רּוהּו: ָבּ ׁ ל ּגֹוִים ְיַאְשּ ְרכּו בֹו, ָכּ מֹו, ְוִיְתָבּ ֶמׁש )ינין( ]ִיּנֹון[ ְשׁ ֶשׁ
בֹודֹו ְלעֹוָלם,  ם ְכּ ה ִנְפָלאֹות ְלַבּדֹו: ּוָברּוְך ֵשׁ ָרֵאל, ֹעֵשׂ ֱאלִֹהים ֱאלֵֹהי ִיְשׂ

י: ן ִיָשׁ ִוד ֶבּ ּלּו ְתִפּלֹות ָדּ ל ָהָאֶרץ, ָאֵמן ְוָאֵמן: ָכּ ֵלא ְכבֹודֹו ֶאת ֹכּ ְוִיָמּ

ספר שלישי
ליום רביעי

ְמַעט  ָרֵאל ֱאלִֹהים, ְלָבֵרי ֵלָבב: ַוֲאִני ִכּ עג. ִמְזמֹור ְלָאָסף, ַאְך טֹוב ְלִיְשׂ
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הֹוְלִלים,  אִתי ַבּ י ִקֵנּ ָרי: ִכּ כּו[ ֲאֻשׁ ְפּ ַאִין )שפכה( ]ֻשׁ )נטוי( ]ָנָטיּו[ ַרְגָלי, ְכּ

ֲעַמל  י ֵאין ַחְרֻצּבֹות ְלמֹוָתם, ּוָבִריא אּוָלם: ַבּ ִעים ֶאְרֶאה: ִכּ לֹום ְרָשׁ ְשׁ
ית  ִשׁ ַיֲעָטף  ַגֲאָוה,  ֲעָנַקְתמֹו  ָלֵכן  עּו:  ְיֻנָגּ לֹא  ָאָדם  ְוִעם  ֵאיֵנמֹו,  ֱאנֹוׁש 
רּו  ִויַדְבּ ָיִמיקּו  ֵלָבב:  ּיֹות  ִכּ ַמְשׂ ָעְברּו  ֵעיֵנמֹו,  ֵמֵחֶלב  ָיָצא  ָלמֹו:  ָחָמס 
ָאֶרץ:  ֲהַלְך ָבּ יֶהם, ּוְלׁשֹוָנם ִתּ ַמִים ִפּ ׁ ּתּו ַבָשּ רּו: ַשׁ רֹום ְיַדֵבּ ק, ִמָמּ ְבָרע ֹעֶשׁ
ֵאיָכה  ְוָאְמרּו,  ָלמֹו:  צּו  ִיָמּ ָמֵלא  ּוֵמי  ֲהלֹם,  ַעּמֹו  ]ָיׁשּוב[  )ישיב(  ָלֵכן 
ּגּו  ִהְשׂ עֹוָלם  ְלֵוי  ְוַשׁ ִעים,  ְרָשׁ ה  ֵאֶלּ ה  ִהֵנּ ְבֶעְליֹון:  ָעה  ֵדּ ְוֵיׁש  ֵאל,  ָיַדע 
ל ַהּיֹום,  י: ָוֱאִהי ָנגּוַע ָכּ ָפּ יֹון ַכּ ִנָקּ יִתי ְלָבִבי, ָוֶאְרַחץ ְבּ ָחִיל: ַאְך ִריק ִזִכּ
י:  ֶניָך ָבׇגְדִתּ ה דֹור ָבּ ָרה ְכמֹו, ִהֵנּ י ֲאַסְפּ ָקִרים: ִאם ָאַמְרִתּ י ַלְבּ ְותֹוַכְחִתּ
י  ֵשׁ ָבה ָלַדַעת ֹזאת, ָעָמל )היא( ]הּוא[ ְבֵעיָני: ַעד ָאבֹוא ֶאל ִמְקְדּ ׁ ָוֲאַחְשּ
ּואֹות:  ם ְלַמּשׁ ְלָתּ ית ָלמֹו, ִהַפּ ִשׁ ֲחָלקֹות ָתּ ֵאל, ָאִביָנה ְלַאֲחִריָתם: ַאְך ַבּ
ֲאֹדָני  ֵמָהִקיץ,  ֲחלֹום  ַכּ הֹות:  ָלּ ַבּ ִמן  ַתּמּו  ָספּו  ְכָרַגע,  ה  ָמּ ְלַשׁ ָהיּו  ֵאיְך 
ַבַער  ַוֲאִני  ּתֹוָנן:  ֶאְשׁ ְוִכְליֹוַתי  ְלָבִבי,  ץ  ִיְתַחֵמּ י  ִכּ ְבֶזה:  ִתּ ַצְלָמם  ִעיר  ָבּ
ְיִמיִני:  ַיד  ְבּ ָאַחְזָתּ  ְך,  ִעָמּ ָתִמיד  ַוֲאִני  ְך:  ִעָמּ ָהִייִתי  ֵהמֹות  ְבּ ֵאָדע,  ְולֹא 
י  ָך לֹא ָחַפְצִתּ ָמִים, ְוִעְמּ ׁ ֵחִני: ִמי ִלי ַבָשּ ָקּ בֹוד ִתּ ֲעָצְתָך ַתְנֵחִני, ְוַאַחר ָכּ ַבּ
ה  י ִהֵנּ ֵאִרי ּוְלָבִבי, צּור ְלָבִבי ְוֶחְלִקי, ֱאלִֹהים ְלעֹוָלם: ִכּ ָלה ְשׁ ָבָאֶרץ: ָכּ
ִלי טֹוב,  ִקֲרַבת ֱאלִֹהים  ַוֲאִני   : ָךּ ִמֶמּ זֹוֶנה  ל  ָכּ ה  ִהְצַמָתּ יֹאֵבדּו,  ְרֵחֶקיָך 

ל ַמְלֲאכֹוֶתיָך: ר ָכּ אֹדָני )יהוה( ]ֱא לִֹהים[ ַמְחִסי, ְלַסֵפּ י ַבּ ִתּ ַשׁ

ֹצאן  ְבּ ָך  ַאְפּ ן  ֶיְעַשׁ ָלֶנַצח,  ָזַנְחָתּ  ֱאלִֹהים  ָלָמה  ְלָאָסף,  יל  ִכּ ַמְשׂ עד. 
ֶזה  ִצּיֹון  ַהר  ַנֲחָלֶתָך,  ֶבט  ֵשׁ ַאְלָתּ  ָגּ ֶדם,  ֶקּ ָקִניָת  ֲעָדְתָך  ְזֹכר  ַמְרִעיֶתָך: 
ֲאגּו  ֶדׁש: ָשׁ ֹקּ ל ֵהַרע אֹוֵיב ַבּ אֹות ֶנַצח, ָכּ ׁ ַכְנָתּ ּבֹו: ָהִריָמה ְפָעֶמיָך ְלַמֻשּ ָשׁ
ְלׇמְעָלה,  ֵמִביא  ְכּ ַדע  ִיָוּ ֹאתֹות:  אֹוֹתָתם  מּו  ָשׂ מֹוֲעֶדָך,  ֶקֶרב  ְבּ ֹצְרֶריָך 
ת  ְוֵכיַלֹפּ יל  ׁ ַכִשּ ְבּ ַחד,  ָיּ ּתּוֶחיָה  ִפּ ה[  ]ְוַעָתּ )ועת(  ּמֹות:  ַקְרֻדּ ֵעץ  ֲסָבְך  ִבּ
ָאְמרּו  ֶמָך:  ְשׁ ן  ַכּ ִמְשׁ לּו  ִחְלּ ָלָאֶרץ  ָך,  ֶשׁ ִמְקָדּ ָבֵאׁש  ְלחּו  ִשׁ ַיֲהלֹמּון: 
ָרִאינּו,  לֹא  אֹוֹתֵתינּו  ָאֶרץ:  ָבּ ֵאל  מֹוֲעֵדי  ׇכל  ְרפּו  ָשׂ ָיַחד,  ִניָנם  ם  ְבִלָבּ
ָצר,  ְיָחֶרף  ֱאלִֹהים  ָמַתי  ַעד  ָמה:  ַעד  יֵֹדַע  נּו  ִאָתּ ְולֹא  ָנִביא,  עֹוד  ֵאין 
ֶרב )חוקך( ]ֵחיְקָך[  יב ָיְדָך ִויִמיֶנָך, ִמֶקּ ה ָתִשׁ ְמָך ָלֶנַצח: ָלָמּ ְיָנֵאץ אֹוֵיב ִשׁ
ה פֹוַרְרָתּ  ֶקֶרב ָהָאֶרץ: ַאָתּ ֵעל ְיׁשּועֹות ְבּ ֶדם, ֹפּ י ִמֶקּ ה: ֵואלִֹהים ַמְלִכּ ַכֵלּ
י ִלְוָיָתן,  ְצָתּ ָראֵשׁ ה ִרַצּ ִים: ַאָתּ יִנים ַעל ַהָמּ י ַתִנּ ְרָתּ ָראֵשׁ ַבּ ָך ָים, ִשׁ ְבׇעְזּ
ָתּ  הֹוַבְשׁ ה  ַאָתּ ָוָנַחל,  ַמְעָין  ָבַקְעָתּ  ה  ַאָתּ ים:  ְלִצִיּ ְלָעם  ַמֲאׇכל  ֶנּנּו  ְתּ ִתּ
ה  ֶמׁש: ַאָתּ ה ֲהִכינֹוָת ָמאֹור ָוָשׁ ַנֲהרֹות ֵאיָתן: ְלָך יֹום ַאף ְלָך ָלְיָלה, ַאָתּ
ם: ְזָכר ֹזאת אֹוֵיב ֵחֵרף  ה ְיַצְרָתּ בּולֹות ָאֶרץ, ַקִיץ ָוֹחֶרף ַאָתּ ל ְגּ ְבָתּ ָכּ ִהַצּ
יָך ַאל  ת ֲעִנֶיּ ת ֶנֶפׁש ּתֹוֶרָך, ַחַיּ ן ְלַחַיּ ֵתּ ֶמָך: ַאל ִתּ יהוה, ְוַעם ָנָבל ִנֲאצּו ְשׁ
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י ֶאֶרץ ְנאֹות ָחָמס: ַאל  ֵכּ י ָמְלאּו ַמֲחַשׁ ִכּ ִרית,  ַלְבּ ט  ַהֵבּ ָלֶנַצח:  ח  ַכּ ְשׁ ִתּ
ֶמָך: קּוָמה ֱאלִֹהים, ִריָבה ִריֶבָך,  ְך ִנְכָלם, ָעִני ְוֶאְביֹון ְיַהְללּו ְשׁ ב ַדּ ָיֹשׁ
אֹון ָקֶמיָך  ח קֹול ֹצְרֶריָך, ְשׁ ַכּ ְשׁ ל ַהּיֹום: ַאל ִתּ י ָנָבל ָכּ ְתָך ִמִנּ ְזֹכר ֶחְרָפּ

ֹעֶלה ָתִמיד:

ָך ֱא לִֹהים, הֹוִדינּו  יר: הֹוִדינּו ְלּ ֵחת ִמְזמֹור ְלָאָסף ִשׁ ְשׁ ַח ַאל ַתּ עה. ַלְמַנֵצּ
ט:  ֹפּ ִרים ֶאְשׁ ח מֹוֵעד, ֲאִני ֵמיָשׁ י ֶאַקּ רּו ִנְפְלאֹוֶתיָך: ִכּ ֶמָך, ִסְפּ ְוָקרֹוב ְשׁ
י ַלהֹוְלִלים  ָלה: ָאַמְרִתּ י ַעּמּוֶדיָה, ֶסּ ְנִתּ ֶביָה, ָאֹנִכי ִתַכּ ְנֹמִגים ֶאֶרץ ְוׇכל יְֹשׁ
ַקְרְנֶכם,  רֹום  ַלָמּ ִרימּו  ָתּ ַאל  ָקֶרן:  ִרימּו  ָתּ ַאל  ִעים  ְוׇלְרָשׁ ֹהּלּו,  ָתּ ַאל 
י  ר ָהִרים: ִכּ ְדַבּ ֲעָרב, ְולֹא ִמִמּ י לֹא ִמּמֹוָצא ּוִמַמּ אר ָעָתק: ִכּ רּו ְבַצָוּ ַדְבּ ְתּ
ַיד יהוה, ְוַיִין ָחַמר ָמֵלא  י כֹוס ְבּ יל ְוֶזה ָיִרים: ִכּ ִפּ ֵפט, ֶזה ַיְשׁ ֱאלִֹהים ֹשׁ
יד  ַאִגּ ַוֲאִני  ֵעי ָאֶרץ:  ִרְשׁ ל  ֹכּ ּתּו  ִיְשׁ ִיְמצּו  ָמֶריָה  ְשׁ ַאְך  ה,  ִמֶזּ ר  ֵגּ ַוַיּ ֶמֶסְך, 
רֹוַמְמָנה  ְתּ ַע,  ֲאַגֵדּ ִעים  ְרָשׁ ַקְרֵני  ְוׇכל  ַיֲעֹקב:  ֵלאלֵֹהי  ָרה  ֲאַזְמּ ְלֹעָלם, 

יק:  ַקְרנֹות ַצִדּ

ָרֵאל  ִיְשׂ יהּוָדה ֱאלִֹהים, ְבּ יר: נֹוָדע ִבּ ְנִגיֹנת ִמְזמֹור ְלָאָסף ִשׁ ַח ִבּ עו. ַלְמַנֵצּ
ת,  ֵפי ָקֶשׁ ר ִרְשׁ ַבּ ה ִשׁ ָמּ ֵלם ֻסּכֹו, ּוְמעֹוָנתֹו ְבִצּיֹון: ָשׁ מֹו: ַוְיִהי ְבָשׁ דֹול ְשׁ ָגּ
ּתֹוְללּו  יר, ֵמַהְרֵרי ָטֶרף: ֶאְשׁ ה ַאִדּ ָמֵגן ְוֶחֶרב ּוִמְלָחָמה, ֶסָלה: ָנאֹור ַאָתּ
ֲעָרְתָך,  ִמַגּ ְיֵדיֶהם:  ַחִיל  י  ַאְנֵשׁ ׇכל  ָמְצאּו  ְולֹא  ָנָתם,  ְשׁ ָנמּו  ֵלב,  יֵרי  ַאִבּ
ְלָפֶניָך  ַיֲעֹמד  ּוִמי  ה,  ַאָתּ נֹוָרא  ה  ַאָתּ ָוסּוס:  ְוֶרֶכב  ם  ִנְרָדּ ַיֲעֹקב,  ֱאלֵֹהי 
ט  ָפּ ְשׁ קּום ַלִמּ ָקָטה: ְבּ ין, ֶאֶרץ ָיְרָאה ְוָשׁ ַמְעָתּ ִדּ ַמִים ִהְשׁ ׁ ָך: ִמָשּ ֵמָאז ַאֶפּ
ֵאִרית  ְשׁ  , ּתֹוֶדָךּ ָאָדם  ֲחַמת  י  ִכּ ֶסָלה:  ֶאֶרץ,  ַעְנֵוי  ל  ָכּ יַע  ְלהֹוִשׁ ֱאלִֹהים, 
י  ַשׁ יֹוִבילּו  ְסִביָביו  ל  ָכּ ֱא לֵֹהיֶכם,  ַליהוה  מּו  ְלּ ְוַשׁ ִנֲדרּו  ר:  ְחֹגּ ַתּ ֵחֹמת 

ַלּמֹוָרא: ִיְבֹצר רּוַח ְנִגיִדים, נֹוָרא ְלַמְלֵכי ָאֶרץ:

ֱאלִֹהים  ֶאל  קֹוִלי  ִמְזמֹור:  ְלָאָסף  ]ְידּותּון[  )ידיתון(  ַעל  ַח  ַלְמַנֵצּ עז. 
י, ָיִדי  ִתּ ׇרְשׁ יֹום ָצָרִתי ֲאֹדָני ָדּ ְוֶאְצָעָקה, קֹוִלי ֶאל ֱאלִֹהים ְוַהֲאִזין ֵאָלי: ְבּ
ָרה ֱאלִֹהים ְוֶאֱהָמָיה,  י: ֶאְזְכּ ֵחם ַנְפִשׁ ָרה ְולֹא ָתפּוג, ֵמֲאָנה ִהָנּ ַלְיָלה ִנְגּ
ְולֹא  י  ִנְפַעְמִתּ ֵעיָני,  ֻמרֹות  ְשׁ ָאַחְזָתּ  ֶסָלה:  רּוִחי,  ף  ְוִתְתַעֵטּ יָחה  ָאִשׂ
ְיָלה,  ָלּ ָרה ְנִגיָנִתי ַבּ נֹות עֹוָלִמים: ֶאְזְכּ ֶדם, ְשׁ י ָיִמים ִמֶקּ ְבִתּ ׁ ר: ִחַשּ ֲאַדֵבּ
יִֹסיף  ְולֹא  ֲאֹדָני,  ִיְזַנח  ַהְלעֹוָלִמים  רּוִחי:  ׂש  ַוְיַחֵפּ יָחה,  ָאִשׂ ְלָבִבי  ִעם 
ַחּנֹות  ַכח  ֲהָשׁ ָוֹדר:  ְלֹדר  ֹאֶמר  ַמר  ָגּ ַחְסּדֹו,  ָלֶנַצח  ֶהָאֵפס  ִלְרצֹות עֹוד: 
ְיִמין  נֹות  ְשׁ ִהיא,  ַחּלֹוִתי  ָוֹאַמר  ֶסָלה:  ַרֲחָמיו,  ַאף  ְבּ ָקַפץ  ִאם  ֵאל, 
ְלֶאָך: ְוָהִגיִתי  ֶדם ִפּ ָרה ִמֶקּ י ֶאְזְכּ ִכּ ֶעְליֹון: )אזכיר( ]ֶאְזּכֹור[ ַמַעְלֵלי ָיּה, 
ֵאל  ִמי  ָך,  ְרֶכּ ַדּ ֶדׁש  ֹקּ ַבּ ֱאלִֹהים  יָחה:  ָאִשׂ ּוַבֲעִלילֹוֶתיָך  ֶלָך,  ע� ָפּ ְבׇכל 
ַאְלָתּ  ָגּ ָך:  ֻעֶזּ ים  ָבַעִמּ הֹוַדְעָתּ  ֶפֶלא,  ה  ֹעֵשׂ ָהֵאל  ה  ַאָתּ אלִֹהים:  ֵכּ דֹול  ָגּ
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ִים  ַמּ ִים, ֱא לִֹהים, ָראּוָך  ַמּ ְויֹוֵסף, ֶסָלה: ָראּוָך  ַיֲעֹקב  ֵני  ְבּ ָך,  ַעֶמּ ְזרֹוַע  ִבּ
ַאף  ָחִקים,  ְשׁ ָנְתנּו  קֹול  ָעבֹות,  ַמִים  ֹזְרמּו  ְתֹהמֹות:  זּו  ִיְרְגּ ַאף  ָיִחילּו, 
ְרַעׁש  ֵבל, ָרְגָזה ַוִתּ ל, ֵהִאירּו ְבָרִקים ֵתּ ְלַגּ ַגּ כּו: קֹול ַרַעְמָך ַבּ ֲחָצֶציָך ִיְתַהָלּ
לֹא  בֹוֶתיָך  ְוִעְקּ ים,  ַרִבּ ַמִים  ְבּ ִביְלָך[  ]ּוְשׁ )ושביליך(  ָך  ְרֶכּ ַדּ ם  ָיּ ַבּ ָהָאֶרץ: 

ה ְוַאֲהרֹן: ַיד ֹמֶשׁ ָך ְבּ אן ַעֶמּ ֹנָדעּו: ָנִחיָת ַכֹצּ

ִפי:  ְלִאְמֵרי  ׇאְזְנֶכם  ַהּטּו  ּתֹוָרִתי,  י  ַעִמּ ַהֲאִזיָנה  ְלָאָסף,  יל  ִכּ ַמְשׂ עח. 
ָדֵעם,  ַוֵנּ ַמְענּו  ָשׁ ר  ֲאֶשׁ ֶקֶדם:  י  ִמִנּ ִחידֹות  יָעה  ַאִבּ י,  ִפּ ל  ְבָמָשׁ ָחה  ֶאְפְתּ
ִהּלֹות  ִרים ְתּ ֵניֶהם, ְלדֹור ַאֲחרֹון, ְמַסְפּ רּו ָלנּו: לֹא ְנַכֵחד ִמְבּ ַוֲאבֹוֵתינּו ִסְפּ
ם  ַיֲעֹקב, ְותֹוָרה ָשׂ ֶקם ֵעדּות ְבּ ה: ַוָיּ ר ָעָשׂ יהוה ֶוֱעזּוזֹו ְוִנְפְלאֹוָתיו ֲאֶשׁ
ה ֶאת ֲאבֹוֵתינּו ְלהֹוִדיָעם ִלְבֵניֶהם: ְלַמַען ֵיְדעּו ּדֹור  ר ִצָוּ ָרֵאל, ֲאֶשׁ ִיְשׂ ְבּ
ְסָלם,  ימּו ֵבאלִֹהים ִכּ רּו ִלְבֵניֶהם: ְוָיִשׂ ֵלדּו, ָיֻקמּו ִויַסְפּ ִנים ִיָוּ ַאֲחרֹון, ָבּ
ֲאבֹוָתם, ּדֹור סֹוֵרר  חּו ַמַעְלֵלי ֵאל, ּוִמְצו ָֹתיו ִיְנֹצרּו: ְולֹא ִיְהיּו ַכּ ְכּ ְולֹא ִיְשׁ
ֵקי  ֵני ֶאְפַרִים נֹוְשׁ ּוֹמֶרה, ּדֹור לֹא ֵהִכין ִלּבֹו ְולֹא ֶנֶאְמָנה ֶאת ֵאל רּוחֹו: ְבּ
ִרית ֱאלִֹהים, ּוְבתֹוָרתֹו ֵמֲאנּו  ְמרּו ְבּ יֹום ְקָרב: לֹא ָשׁ ת, ָהְפכּו ְבּ רֹוֵמי ָקֶשׁ
ה  ר ֶהְרָאם: ֶנֶגד ֲאבֹוָתם ָעָשׂ חּו ֲעִלילֹוָתיו, ְוִנְפְלאֹוָתיו ֲאֶשׁ ְכּ ְשׁ ָלֶלֶכת: ַוִיּ
מֹו ֵנד:  ב ַמִים ְכּ ֶצּ ֲעִביֵרם, ַוַיּ ַקע ָים ַוַיּ ֵדה ֹצַען: ָבּ ֶאֶרץ ִמְצַרִים ְשׂ ֶפֶלא, ְבּ
ְק  ְשׁ ר, ַוַיּ ְדָבּ ִמּ ע ֻצִרים ַבּ אֹור ֵאׁש: ְיַבַקּ ְיָלה ְבּ ָעָנן יֹוָמם, ְוׇכל ַהַלּ ְנֵחם ֶבּ ַוַיּ
ַוּיֹוִסיפּו  ָמִים:  ָהרֹות  ְנּ ַכּ ַוּיֹוֶרד  ַלע,  ִמָסּ נֹוְזִלים  ַוּיֹוִצא  ה:  ַרָבּ ְתֹהמֹות  ִכּ
ָאל ֹאֶכל  ְלָבָבם, ִלְשׁ ִבּ ַוְיַנּסּו ֵאל  ה:  ָיּ ִצּ ַבּ עֹוד ַלֲחֹטא לֹו, ַלְמרֹות ֶעְליֹון 
ר: ֵהן  ְדָבּ ִמּ ְלָחן ַבּ אלִֹהים, ָאְמרּו ֲהיּוַכל ֵאל ַלֲערְֹך ֻשׁ רּו ֵבּ ם: ַוְיַדְבּ ְלַנְפָשׁ
ָיִכין  ת, ִאם  ֵתּ יּוַכל  ֹטפּו, ֲהַגם ֶלֶחם  ִיְשׁ ּוְנָחִלים  ַמִים  זּובּו  ַוָיּ ה צּור  ִהָכּ
ַאף  ְוַגם  ְבַיֲעֹקב,  ָקה  ׂ ִנְשּ ְוֵאׁש  ר,  ְתַעָבּ ַוִיּ יהוה  ַמע  ָשׁ ָלֵכן  ְלַעּמֹו:  ֵאר  ְשׁ
יׁשּוָעתֹו: ַוְיַצו  אלִֹהים, ְולֹא ָבְטחּו ִבּ י לֹא ֶהֱאִמינּו ֵבּ ָרֵאל: ִכּ ָעָלה ְבִיְשׂ
ּוְדַגן  ֶלֱאֹכל,  ָמן  ֲעֵליֶהם  ְמֵטר  ַוַיּ ָתח:  ָפּ ַמִים  ָשׁ ְוַדְלֵתי  ַעל,  ִמָמּ ָחִקים  ְשׁ
ַבע:  ָלֹשׂ ָלֶהם  ַלח  ָשׁ ֵציָדה  ִאיׁש,  ָאַכל  יִרים  ַאִבּ ֶלֶחם  ָנַתן ָלמֹו:  ַמִים  ָשׁ
ֵאר,  ְשׁ ָעָפר  ֶכּ ֲעֵליֶהם  ְמֵטר  ַוַיּ ֵתיָמן:  ֻעּזֹו  ְבּ ַוְיַנֵהג  ָמִים,  ׁ ָשּ ַבּ ָקִדים  ע  ַיַסּ
אְכלּו  ֹנָתיו: ַויֹּ ְכּ ֶקֶרב ַמֲחֵנהּו, ָסִביב ְלִמְשׁ ל ְבּ ֵפּ ָנף: ַוַיּ ים עֹוף ָכּ ּוְכחֹול ַיִמּ
ׇאְכָלם  עֹוד  ֲאָוָתם,  ִמַתּ ָזרּו  לֹא  ָלֶהם:  ָיִבא  ְוַתֲאָוָתם  ְמֹאד,  עּו  ְבּ ְשׂ ַוִיּ
ָרֵאל  יֶהם, ּוַבחּוֵרי ִיְשׂ ַמֵנּ ִמְשׁ ֲהרֹג ְבּ ִפיֶהם: ְוַאף ֱאלִֹהים ָעָלה ָבֶהם, ַוַיּ ְבּ
ֶהֶבל  ִנְפְלאֹוָתיו: ַוְיַכל ַבּ ׇכל ֹזאת ָחְטאּו עֹוד, ְולֹא ֶהֱאִמינּו ְבּ ִהְכִריַע: ְבּ
ֵאל:  ֲחרּו  ְוִשׁ בּו  ְוָשׁ ּוְדָרׁשּוהּו,  ֲהָרָגם  ִאם  ָהָלה:  ֶבּ ַבּ נֹוָתם  ּוְשׁ ְיֵמיֶהם, 
ִפיֶהם, ּוִבְלׁשֹוָנם  ֲאָלם: ַוְיַפּתּוהּו ְבּ י ֱאלִֹהים צּוָרם, ְוֵאל ֶעְליֹון ֹגּ רּו ִכּ ְזְכּ ַוִיּ
ר  ְבִריתֹו: ְוהּוא ַרחּום ְיַכֵפּ ם לֹא ָנכֹון ִעּמֹו, ְולֹא ֶנֶאְמנּו ִבּ בּו לֹו: ְוִלָבּ ְיַכְזּ
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י  ר ִכּ ְזֹכּ ל ֲחָמתֹו: ַוִיּ יב ַאּפֹו, ְולֹא ָיִעיר ָכּ ה ְלָהִשׁ ִחית, ְוִהְרָבּ ָעו ֹן, ְולֹא ַיְשׁ
ַיֲעִציבּוהּו  ר,  ְדָבּ ַבִמּ ַיְמרּוהּו  ה  ָמּ ַכּ ָיׁשּוב:  ְולֹא  הֹוֵלְך  רּוַח  ה,  ֵהָמּ ר  ָבָשׂ
ָרֵאל ִהְתוּו: לֹא ָזְכרּו ֶאת ָידֹו,  ׁשּובּו ַוְיַנּסּו ֵאל, ּוְקדֹוׁש ִיְשׂ ימֹון: ַוָיּ יִשׁ ִבּ
ֵדה  ְשׂ ִמְצַרִים ֹאתֹוָתיו, ּומֹוְפָתיו ִבּ ם ְבּ ר ָשׂ י ָצר: ֲאֶשׁ ָדם ִמִנּ ר ָפּ יֹום ֲא ֶשׁ
ָערֹב  ֶהם  ָבּ ח  ַלּ ְיַשׁ יּון:  ָתּ ִיְשׁ ל  ַבּ ְוֹנְזֵליֶהם  ְיֹאֵריֶהם,  ְלָדם  ֲהֹפְך  ַוַיּ ֹצַען: 
ה:  ָלַאְרֶבּ ִויִגיָעם  ְיבּוָלם,  ֶלָחִסיל  ן  ֵתּ ַוִיּ ִחיֵתם:  ְשׁ ַוַתּ ַע  ּוְצַפְרֵדּ אְכֵלם,  ַויֹּ
ִעיָרם, ּוִמְקֵניֶהם  ָרד ְבּ ר ַלָבּ ְסֵגּ ֲחָנַמל: ַוַיּ ְקמֹוָתם ַבּ ְפָנם, ְוִשׁ ָרד ַגּ ָבּ ַיֲהרֹג ַבּ
ַלַחת ַמְלֲאֵכי  ם ֲחרֹון ַאּפֹו, ֶעְבָרה ָוַזַעם ְוָצָרה, ִמְשׁ ח ָבּ ַלּ ִפים: ְיַשׁ ׇלְרָשׁ
יר:  ֶבר ִהְסִגּ ָתם ַלֶדּ ם, ְוַחָיּ ֶות ַנְפָשׁ ְך ִמָמּ ס ָנִתיב ְלַאּפֹו, לֹא ָחַשׂ ָרִעים: ְיַפֵלּ
אן ַעּמֹו,  ֹצּ ע ַכּ ַסּ ֵלי ָחם: ַוַיּ ָאה� ית אֹוִנים ְבּ ִמְצָרִים, ֵראִשׁ כֹור ְבּ ל ְבּ ְך ָכּ ַוַיּ
ה  ָסּ ְנֵחם ָלֶבַטח ְולֹא ָפָחדּו, ְוֶאת אֹוְיֵביֶהם ִכּ ר: ַוַיּ ְדָבּ ִמּ ֵעֶדר ַבּ ַוְיַנֲהֵגם ַכּ
ֵניֶהם  ִמְפּ ַוְיָגֶרׁש  ְיִמינֹו:  ָקְנָתה  ֶזה  ַהר  ׇקְדׁשֹו,  בּול  ְגּ ֶאל  ַוְיִביֵאם  ם:  ַהָיּ
ַוְיַנּסּו  ָרֵאל:  ִיְשׂ ְבֵטי  ִשׁ ֵליֶהם  ָאה� ְבּ ן  ֵכּ ְשׁ ַוַיּ ַנֲחָלה,  ֶחֶבל  ְבּ יֵלם  ִפּ ַוַיּ ּגֹוִים, 
ֲאבֹוָתם,  דּו ַכּ ְבְגּ גּו ַוִיּ ֹסּ ָמרּו: ַוִיּ ְמרּו ֶאת ֱאלִֹהים ֶעְליֹון, ְוֵעדֹוָתיו לֹא ָשׁ ַוַיּ
ַיְקִניאּוהּו:  ּוִבְפִסיֵליֶהם  ָבמֹוָתם,  ְבּ ְכִעיסּוהּו  ַוַיּ ה:  ְרִמָיּ ת  ֶקֶשׁ ְכּ כּו  ֶנְהְפּ
לֹו, ֹאֶהל  ן ִשׁ ַכּ ׁש ִמְשׁ ֹטּ ָרֵאל: ַוִיּ ִיְשׂ ְמַאס ְמֹאד ְבּ ר, ַוִיּ ְתַעָבּ ַמע ֱאלִֹהים ַוִיּ ָשׁ
ַעּמֹו,  ַלֶחֶרב  ר  ְסֵגּ ַוַיּ ְבַיד ָצר:  ְוִתְפַאְרּתֹו  ֻעּזֹו,  ִבי  ׁ ַלְשּ ן  ֵתּ ַוִיּ ָאָדם:  ָבּ ן  ֵכּ ִשׁ
ֲהָניו  ֹכּ לּו:  ּוְבתּולָֹתיו לֹא הּוָלּ ֵאׁש,  ָאְכָלה  חּוָריו  ַבּ ר:  ִהְתַעָבּ ּוְבַנֲחָלתֹו 
ִגּבֹור ִמְתרֹוֵנן  ן ֲאֹדָני, ְכּ ָיֵשׁ ַקץ ְכּ יָנה: ַוִיּ ֶחֶרב ָנָפלּו, ְוַאְלְמֹנָתיו לֹא ִתְבֶכּ ַבּ
יֹוֵסף,  ֹאֶהל  ְבּ ְמַאס  ַוִיּ ָלמֹו:  ָנַתן  עֹוָלם  ת  ֶחְרַפּ ָאחֹור,  ָצָריו  ְך  ַוַיּ ִין:  ִמָיּ
ר  ֶבט ְיהּוָדה, ֶאת ַהר ִצּיֹון ֲאֶשׁ ְבַחר ֶאת ֵשׁ ֶבט ֶאְפַרִים לֹא ָבָחר: ַוִיּ ּוְבֵשׁ
ָדִוד  ְבּ ְבַחר  ַוִיּ ְלעֹוָלם:  ְיָסָדּה  ֶאֶרץ  ְכּ ׁשֹו,  ִמְקָדּ ָרִמים  מֹו  ְכּ ֶבן  ַוִיּ ָאֵהב: 
ַיֲעֹקב  ְבּ ִלְרעֹות  ֱהִביאֹו,  ָעלֹות  ֵמַאַחר  ֹצאן:  ְכְלֹאת  ִמִמּ ֵחהּו  ָקּ ַוִיּ ַעְבּדֹו, 

יו ַיְנֵחם: ָפּ ֹתם ְלָבבֹו, ּוִבְתבּונֹות ַכּ ְרֵעם ְכּ ָרֵאל ַנֲחָלתֹו: ַוִיּ ַעּמֹו ּוְבִיְשׂ

ָך,  אּו ֶאת ֵהיַכל ׇקְדֶשׁ ַנֲחָלֶתָך, ִטְמּ אּו גֹוִים ְבּ עט. ִמְזמֹור ְלָאָסף, ֱא לִֹהים ָבּ
ָמִים,  ׁ ים: ָנְתנּו ֶאת ִנְבַלת ֲעָבֶדיָך ַמֲאׇכל ְלעֹוף ַהָשּ לַ ִם ְלִעִיּ מּו ֶאת ְירּוָשׁ ָשׂ
לָ ִם, ְוֵאין  ִים ְסִביבֹות ְירּוָשׁ ַמּ ְפכּו ָדָמם ַכּ ר ֲחִסיֶדיָך ְלַחְיתֹו ָאֶרץ: ָשׁ ַשׂ ְבּ
ֵכֵנינּו, ַלַעג ָוֶקֶלס ִלְסִביבֹוֵתינּו: ַעד ָמה יהוה  ה ִלְשׁ קֹוֵבר: ָהִיינּו ֶחְרָפּ
ר לֹא  ֹפְך ֲחָמְתָך ֶאל ַהּגֹוִים ֲאֶשׁ מֹו ֵאׁש ִקְנָאֶתָך: ְשׁ ְבַער ְכּ ֱאַנף ָלֶנַצח, ִתּ ֶתּ
י ָאַכל ֶאת ַיֲעֹקב, ְוֶאת  ְמָך לֹא ָקָראּו: ִכּ ִשׁ ר ְבּ ְיָדעּוָך, ְוַעל ַמְמָלכֹות ֲאֶשׁ
י  ִכּ ַרֲחֶמיָך  מּונּו  ְיַקְדּ ִנים, ַמֵהר  ֲעו ֹֹנת ִראֹשׁ ָלנּו  ר  ְזָכּ ִתּ ּמּו: ַאל  ֵהַשׁ ָנֵוהּו 
ר  יֵלנּו, ְוַכֵפּ ֶמָך, ְוַהִצּ בֹוד ְשׁ ַבר ְכּ ֵענּו ַעל ְדּ ַדּלֹונּו ְמֹאד: ׇעְזֵרנּו ֱאלֵֹהי ִיְשׁ
ַדע  ִיָוּ ֱא לֵֹהיֶהם,  ה  ַאֵיּ ַהּגֹוִים  יֹאְמרּו  ה  ָלָמּ ֶמָך:  ְשׁ ְלַמַען  אֵתינּו,  ַחֹטּ ַעל 
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בֹוא ְלָפֶניָך ֶאְנַקת  פּוְך: ָתּ ׁ ם ֲעָבֶדיָך ַהָשּ ּגֹוִים[ ְלֵעיֵנינּו ִנְקַמת ַדּ )בגיים( ]ַבּ

ְבָעַתִים ֶאל  ֵכֵנינּו ִשׁ ב ִלְשׁ ֵני ְתמּוָתה: ְוָהֵשׁ ֹגֶדל ְזרֹוֲעָך הֹוֵתר ְבּ ָאִסיר, ְכּ
ָך ְוֹצאן ַמְרִעיֶתָך נֹוֶדה  ר ֵחְרפּוָך, ֲאֹדָני: ַוֲאַנְחנּו ַעְמּ ָתם ֲאֶשׁ ֵחיָקם, ֶחְרָפּ

ֶתָך:  ִהָלּ ר ְתּ ָך ְלעֹוָלם, ְלֹדר ָוֹדר ְנַסֵפּ ְלּ

ַהֲאִזיָנה,  ָרֵאל  ִיְשׂ רֵֹעה  ִמְזמֹור:  ְלָאָסף  ֵעדּות  ים  ִנּ ַשׁ ֹשׁ ֶאל  ַח  ַלְמַנֵצּ פ. 
ה  ׁ רּוִבים הֹוִפיָעה: ִלְפֵני ֶאְפַרִים ּוִבְנָיִמן ּוְמַנֶשּ ב ַהְכּ אן יֹוֵסף יֵֹשׁ ֹצּ ֹנֵהג ַכּ
ְוָהֵאר  יֵבנּו,  ֲהִשׁ ֱאלִֹהים  נּו:  ָלּ ָעָתה  ִליֻשׁ ּוְלָכה  בּוָרֶתָך,  ְגּ ֶאת  עֹוְרָרה 
ָך:  ַעֶמּ ת  ְתִפַלּ ִבּ ְנָתּ  ָעַשׁ ָמַתי  ַעד  ְצָבאֹות,  ֱאלִֹהים  ָעה: יהוה  ֵשׁ ְוִנָוּ ֶניָך  ָפּ
ָמדֹון  יֵמנּו  ִשׂ ְתּ ִליׁש:  ָשׁ ְדָמעֹות  ִבּ ֵקמֹו  ְשׁ ַוַתּ ְמָעה,  ִדּ ֶלֶחם  ם  ֶהֱאַכְלָתּ
ֶניָך  ָפּ ְוָהֵאר  יֵבנּו,  ֲהִשׁ ְצָבאֹות  ֱאלִֹהים  ָלמֹו:  ִיְלֲעגּו  ְוֹאְיֵבינּו  ֵכֵנינּו,  ִלְשׁ
ְלָפֶניָה,  יָת  ִנּ ִפּ ֶעָה:  ָטּ ַוִתּ ּגֹוִים  ָגֵרׁש  ְתּ יַע,  ִסּ ַתּ ְצַרִים  ִמִמּ ֶפן  ֶגּ ָעה:  ֵשׁ ְוִנָוּ
ֵאל:  ַאְרֵזי  ַוֲעָנֶפיָה  ּה,  ִצָלּ ָהִרים  ּסּו  ָכּ ָאֶרץ:  א  ַמֵלּ ַוְתּ יָה  ָרֶשׁ ָשׁ ֵרׁש  ְשׁ ַוַתּ
ַרְצָתּ ְגֵדֶריָה, ְוָארּוָה  ה ָפּ ח ְקִציֶרָה ַעד ָים, ְוֶאל ָנָהר יֹוְנקֹוֶתיָה: ָלָמּ ַלּ ַשׁ ְתּ
ֱאלִֹהים  ה:  ִיְרֶעָנּ ַדי  ָשׂ ְוִזיז  ַער,  ִמָיּ ֲחִזיר  ה  ְיַכְרְסֶמָנּ ָדֶרְך:  ֹעְבֵרי  ל  ָכּ
ר  ֲאֶשׁ ה  ְוַכָנּ ֹזאת:  ֶפן  ֶגּ ּוְפֹקד  ּוְרֵאה,  ַמִים  ׁ ִמָשּ ט  ַהֵבּ ָנא,  ׁשּוב  ְצָבאֹות, 
ֶניָך  ֲעַרת ָפּ סּוָחה, ִמַגּ ֻרָפה ָבֵאׁש ְכּ ְך: ְשׂ ה ָלּ ְצָתּ ן ִאַמּ ָנְטָעה ְיִמיֶנָך, ְוַעל ֵבּ
ְך: ְולֹא ָנסֹוג  ָלּ ְצָתּ  ִאַמּ ן ָאָדם  ֶבּ ְיִמיֶנָך, ַעל  ָיְדָך ַעל ִאיׁש  ִהי  ְתּ יֹאֵבדּו: 
ֶניָך  יֵבנּו, ָהֵאר ָפּ ְמָך ִנְקָרא: יהוה ֱאלִֹהים ְצָבאֹות ֲהִשׁ נּו ּוְבִשׁ ַחֵיּ , ְתּ ָךּ ִמֶמּ

ָעה: ֵשׁ ְוִנָוּ

יעּו ֵלאלֵֹהי  נּו, ָהִר֫ ינּו ֵלאלִֹהים עּוּזֵ ית ְלָאָסף: ַהְרִנ֫ ּתִ ַח ַעל ַהּגִ פא. ַלְמַנּצֵ
ְקעּו ַבֹחֶדׁש ׁשֹוָפר,  ֶבל: ּתִ ּנֹור ָנִעים ִעם ָנ֫ אּו ִזְמָרה ּוְתנּו ֹתף, ּכִ ַיֲעֹקב: ׂשְ
ט ֵלאלֵֹהי ַיֲעֹקב: ֵעדּות  ּפָ ָרֵאל הּוא, ִמׁשְ י ֹחק ְלִיׂשְ נּו: ּכִ ֶסה ְליֹום ַחּגֵ ּכֵ֫ ּבַ
ָמע:  ֶאׁשְ י  ְעּתִ ָיַד֫ לֹא  ַפת  ׂשְ ִמְצָרִים,  ֶאֶרץ  ַעל  ֵצאתֹו  ּבְ מֹו֮  ׂשָ יהֹוֵסף  ּבִ
 , ּךָ ֶצ֫ אָת ָוֲאַחּלְ ָרה ָקָר֫ ּצָ ְרָנה: ּבַ ֲעֹב֫ יו ִמּדּוד ּתַ ּפָ ְכמֹו, ּכַ ֶבל ׁשִ ֲהִסי֫רֹוִתי ִמּסֵ֫
ְך,  יָדה ּבָ י ְוָאִע֫ ַמע ַעּמִ ָלה: ׁשְ ַעם, ֶאְבׇחְנָך ַעל ֵמי ְמִריָבה, ֶס֫ ֵסֶתר ַר֫ ֶאֶעְנָך ּבְ
ֲחֶוה ְלֵאל ֵנָכר:  ּתַ ַמע ִלי: לֹא ִיְהֶיה ְבָך ֵאל ָזר ְולֹא ִתׁשְ ׁשְ ָרֵאל ִאם ּתִ ִיׂשְ
יָך ַוֲאַמְלֵאהּו: ְולֹא  ַעְלָך ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים, ַהְרֶחב ּפִ ָאֹנִכי יהוה ֱאלֶֹהיָך ַהּמַ
ם,  ִלּבָ ִרירּות  ׁשְ ּבִ הּו  ֵח֫ ּלְ ָוֲאׁשַ ִלי:  ָבה  ָא֫ ָרֵאל לֹא  ְוִיׂשְ ְלקֹוִלי,  י  ַעּמִ ַמע  ׁשָ
ְמַעט  כּו: ּכִ ְדָרַכי ְיַהּלֵ ָרֵאל ּבִ ַע ִלי, ִיׂשְ י ׁשֵֹמ֫ מֹוֲעצֹוֵתיֶהם: לּו ַעּמִ ֵיְלכּו ּבְ
ְנֵאי יהוה ְיַכֲחׁשּו לֹו, ִויִהי  יב ָיִדי: ְמׂשַ יַע ְוַעל ָצֵריֶהם ָאׁשִ אֹוְיֵביֶהם ַאְכִנ֫

יֶעָך:  ּבִ ַבׁש ַאׂשְ ה, ּוִמּצּור - ּדְ ֲאִכיֵלהּו ֵמֵחֶלב ִחּטָ ם ְלעֹוָלם: ַוּיַ ִעּתָ

ּפֹט: ַעד  ֶקֶרב ֱאלִֹהים ִיׁשְ ֲעַדת ֵאל, ּבְ ב ּבַ פב. ִמְזמֹור ְלָאָסף, ֱאלִֹהים ִנּצָ
ָעִני  ְוָיתֹום,  ַדל  ְפטּו  ׁשִ ֶסָלה:  אּו,  ׂשְ ּתִ ִעים  ְרׁשָ ּוְפֵני  ֶול,  ָע֫ טּו  ּפְ ׁשְ ּתִ ָמַתי 
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ְולֹא  ָיְדעּו  ילּו: לֹא  ַהּצִ֫ ִעים  ְרׁשָ ד  ִמּיַ ְוֶאְביֹון,  ַדל  טּו  ּלְ ּפַ יקּו:  ַהְצּדִ ָוָרׁש 
ֱאלִֹהים  י  ָאַמְרּתִ ֲאִני  ֶרץ:  ָא֫ ֫מֹוְסֵדי  ל  ּכׇ ֹוטּו  ִיּמ֫ כּו,  ִיְתַהּלָ ָכה  ֲחׁשֵ ּבַ ָיִבינּו 
לּו:  ּפֹ֫ ּתִ ִרים  ַהּשָׂ ּוְכַאַחד  מּותּון  ּתְ ָאָדם  ּכְ ָאֵכן  ֶכם:  ּלְ ּכֻ ֶעְליֹון  ּוְבֵני  ם  ַאּתֶ

ׇכל ַהּגֹוִים: ה ִתְנַחל ּבְ י ַאּתָ ְפָטה ָהָאֶרץ, ּכִ קּוָמ֮ה ֱאלִֹהים, ׁשׇ

ֹקט  ְשׁ ֱחַרׁש ְוַאל ִתּ ִמי ָלְך, ַאל ֶתּ ּ יר ִמְזמֹור ְלָאָסף: ֱאלִֹהים ַאל ד� פג. ִשׁ
ָך ַיֲעִרימּו  אּו רֹאׁש: ַעל ַעְמּ ְנֶאיָך ׇנְשׂ ה אֹוְיֶביָך ֶיֱהָמיּון, ּוְמַשׂ י ִהֵנּ ֵאל: ִכּ
ם  ֵכר ֵשׁ ִיָזּ ְולֹא  ִמּגֹוי,  ְוַנְכִחיֵדם  ְוִיְתָיֲעצּו ַעל ְצפּוֶניָך: ָאְמרּו ְלכּו  סֹוד, 
ֱאדֹום  ֵלי  ָאה� ִיְכרֹתּו:  ִרית  ְבּ ָעֶליָך  ו,  ַיְחָדּ ֵלב  נֹוֲעצּו  י  ִכּ עֹוד:  ָרֵאל  ִיְשׂ
ֵבי  יְֹשׁ ִעם  ת  ֶלֶשׁ ְפּ ַוֲעָמֵלק,  ְוַעּמֹון  ָבל  ְגּ ְוַהְגִרים:  מֹוָאב  ְמֵעאִלים,  ְוִיְשׁ
ָלֶהם  ה  ֲעֵשׂ ֶסָלה:  לֹוט,  ִלְבֵני  ְזרֹוַע  ָהיּו  ם,  ִעָמּ ִנְלָוה  ּור  ַאּשׁ ם  ַגּ צֹור: 
ֶמן  ֹדּ ָהיּו  אר,  ֹדּ ְבֵעין  ְמדּו  ִנְשׁ ִקיׁשֹון:  ַנַחל  ְבּ ְכָיִבין  ִסיְסָרא,  ְכּ ִמְדָין,  ְכּ
ל ְנִסיֵכמֹו:  ע ָכּ ֹעֵרב ְוִכְזֵאב, ּוְכֶזַבח ּוְכַצְלֻמָנּ יֵתמֹו ְנִדיֵבמֹו ְכּ ָלֲאָדָמה: ִשׁ
ל,  ְלַגּ ַכַגּ יֵתמֹו  ִשׁ ֱא לַֹהי,  ֱאלִֹהים:  ְנאֹות  ֵאת  נּו,  ָלּ ה  ִניֲרָשׁ ָאְמרּו,  ר  ֲאֶשׁ
ֵפם  ְרְדּ ן ִתּ ַלֵהט ָהִרים: ֵכּ ְבַער ָיַער, ּוְכֶלָהָבה ְתּ ֵאׁש ִתּ ַקׁש ִלְפֵני רּוַח: ְכּ ְכּ
ְמָך, יהוה:  א ְפֵניֶהם ָקלֹון, ִויַבְקׁשּו ִשׁ ַסֲעֶרָך, ּוְבסּוָפְתָך ְתַבֲהֵלם: ַמֵלּ ְבּ
יהוה  ְמָך  ִשׁ ה  ַאָתּ י  ִכּ ְוֵיְדעּו  ְויֹאֵבדּו:  רּו  ְוַיְחְפּ ַעד,  ֲעֵדי  ֲהלּו  ְוִיָבּ ֵיֹבׁשּו 

ל ָהָאֶרץ: ָך, ֶעְליֹון ַעל ָכּ ְלַבֶדּ

נֹוֶתיָך  ְכּ ִמְשׁ ִדידֹות  ְיּ ַמה  ִמְזמֹור:  ֹקַרח  ִלְבֵני  ית  ִתּ ַהִגּ ַעל  ַח  ַלְמַנֵצּ פד. 
ִרי  ּוְבָשׂ י  ִלִבּ יהוה,  ְלַחְצרֹות  י  ַנְפִשׁ ְלָתה  ָכּ ְוַגם  ִנְכְסָפה  ְצָבאֹות:  יהוה 
ָתה  ָשׁ ר  ֲאֶשׁ ָלּה,  ֵקן  ּוְדרֹור  ַבִית  ָמְצָאה  ִצּפֹור  ם  ַגּ ָחי:  ֵאל  ֶאל  נּו  ְיַרְנּ
ֵבי  יֹוְשׁ ֵרי  ַאְשׁ ֵואלָֹהי:  י  ַמְלִכּ ְצָבאֹות  יהוה  חֹוֶתיָך  ִמְזְבּ ֶאת  ֶאְפרֶֹחיָה, 
ְלָבָבם:  ִבּ ְמִסּלֹות  ָבְך,  לֹו  עֹוז  ָאָדם  ֵרי  ַאְשׁ ָלה:  ֶסּ ְיַהְללּוָך  עֹוד  ֵביֶתָך, 
ֵיְלכּו  מֹוֶרה:  ַיְעֶטה  ָרכֹות  ְבּ ם  ַגּ יתּוהּו,  ְיִשׁ ַמְעָין  ָכא  ַהָבּ ֵעֶמק  ְבּ ֹעְבֵרי 
ְמָעה  ִצּיֹון: יהוה ֱאלִֹהים ְצָבאֹות ִשׁ ֵמַחִיל ֶאל ָחִיל, ֵיָרֶאה ֶאל ֱאלִֹהים ְבּ
ֵני  ְפּ ט  ְוַהֵבּ ֱאלִֹהים,  ְרֵאה  נּו  ָמִגֵנּ ֶסָלה:  ַיֲעֹקב,  ֱאלֵֹהי  ַהֲאִזיָנה  ִתי,  ְתִפָלּ
ֱאלַֹהי  ֵבית  ְבּ ִהְסּתֹוֵפף  י  ַחְרִתּ ָבּ ֵמָאֶלף,  ֲחֵצֶריָך  ַבּ יֹום  י טֹוב  ִכּ יֶחָך:  ְמִשׁ
ן יהוה,  ֶמׁש ּוָמֵגן יהוה ֱאלִֹהים, ֵחן ְוָכבֹוד ִיֵתּ י ֶשׁ ע: ִכּ ֵלי ֶרַשׁ ָאה� ִמּדּור ְבּ

ְך: ֵטַח ָבּ ֵרי ָאָדם ֹבּ ָתִמים: יהוה ְצָבאֹות, ַאְשׁ לֹא ִיְמַנע טֹוב ַלֹהְלִכים ְבּ

)שבות(  ְבָתּ  ַשׁ ַאְרֶצָך,  יהוה  ָרִציָת  ִמְזמֹור:  ֹקַרח  ִלְבֵני  ַח  ַלְמַנֵצּ פה. 
ָאַסְפָתּ  ֶסָלה:  אָתם,  ַחָטּ ׇכל  יָת  ִסּ ִכּ ָך,  ַעֶמּ ֲעו ֹן  אָת  ָנָשׂ ַיֲעֹקב:  ִבית[  ]ְשׁ
ַעְסָך  ֵענּו, ְוָהֵפר ַכּ ָך: ׁשּוֵבנּו ֱאלֵֹהי ִיְשׁ יבֹוָת ֵמֲחרֹון ַאֶפּ ׇכל ֶעְבָרֶתָך, ֱהִשׁ
ׁשּוב  ה ָתּ ָך ְלֹדר ָוֹדר: ֲהלֹא ַאָתּ ְך ַאְפּ ְמֹשׁ נּו, ִתּ ֱאַנף ָבּ נּו: ַהְלעֹוָלם ֶתּ ִעָמּ
ָלנּו:  ן  ֶתּ ִתּ ֲעָך  ְוֶיְשׁ ָך,  ַחְסֶדּ יהוה  ַהְרֵאנּו  ָבְך:  ְמחּו  ִיְשׂ ָך  ְוַעְמּ נּו,  ַחֵיּ ְתּ
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לֹום ֶאל ַעּמֹו ְוֶאל ֲחִסיָדיו,  ר ָשׁ י ְיַדֵבּ ר ָהֵאל יהוה, ִכּ ְמָעה ַמה ְיַדֵבּ ֶאְשׁ
ַאְרֵצנּו:  ְבּ בֹוד  ָכּ ן  ֹכּ ִלְשׁ עֹו,  ִיְשׁ ִליֵרָאיו  ָקרֹוב  ַאְך  ְלִכְסָלה:  ָיׁשּובּו  ְוַאל 
ְוֶצֶדק  ְצָמח,  ִתּ ֵמֶאֶרץ  ֱאֶמת  קּו:  ָנָשׁ לֹום  ְוָשׁ ֶצֶדק  ׁשּו,  ִנְפָגּ ֶוֱאֶמת  ֶחֶסד 
ן ְיבּוָלּה: ֶצֶדק ְלָפָניו  ֵתּ ן ַהּטֹוב, ְוַאְרֵצנּו ִתּ ם יהוה ִיֵתּ ָקף: ַגּ ַמִים ִנְשׁ ׁ ִמָשּ

ָעָמיו: ם ְלֶדֶרְך ְפּ ְך, ְוָיֵשׂ ְיַהֵלּ

ְמָרה  ׁשָ ִני:  ָא֫ ְוֶאְביֹון  ָעִני  י  ּכִ ֲעֵנִני,  ׇאְזְנָך  ה יהוה  ַהּטֵ ְלָדִוד,  ה  ִפּלָ ּתְ פו. 
ִני  ׇחּנֵ֫ ֵאֶליָך:  ַהּבֹוֵטַח  ֱאלַֹהי,  ה  ַאּתָ  , ָך֘ ַעְבּדְ ע  הֹוׁשַ ִני,  ָא֫ ָחִסיד  י  ּכִ י  ַנְפׁשִ
י  י ֵאֶליָך ֲאֹדָני ַנְפׁשִ ָך, ּכִ ֫ ַח ֶנֶפׁש ַעְבּדֶ ּמֵ ל ַהּיֹום: ׂשַ י ֵאֶליָך ֶאְקָרא ּכׇ ֲאֹדָני, ּכִ
ח, ְוַרב ֶחֶסד ְלׇכל ֹקְרֶאיָך: ַהֲאִזיָנה יהוה  ה ֲאֹדָני טֹוב ְוַסּלָ י ַאּתָ א: ּכִ ֶאּשָׂ
ַתֲעֵנִני:  י  ּכִ ּךָ  ֶאְקָרֶא֫ ָצָרִתי  יֹום  ּבְ ֲחנּונֹוָתי:  ּתַ קֹול  ּבְ יָבה  ְוַהְקׁשִ ִתי,  ִפּלָ ּתְ
יָת ָיבֹואּו  ר ָעׂשִ ל ּגֹוִים ֲאׁשֶ יָך: ּכׇ ַמֲעׂשֶ מֹוָך ָבֱאלִֹהים ֲאֹדָני ְוֵאין ּכְ ֵאין ּכָ
ה ִנְפָלאֹות,  ה ְוֹעׂשֵ י ָגדֹול ַאּתָ ֶמָך: ּכִ דּו ִלׁשְ ֲחוּו ְלָפֶניָך ֲאֹדָני, ִויַכּבְ ּתַ ְוִיׁשְ
ְלָבִבי  ַיֵחד  ָך,  ֫ ֲאִמּתֶ ּבַ ְך  ֲאַהּלֵ ָך,  ְרּכֶ ַדּ יהוה  הֹוֵרִני  ָך:  ְלַבּדֶ ֱאלִֹהים  ה  ַאּתָ
י  ְמָך ְלעֹוָלם: ּכִ ָדה ׁשִ ׇכל ְלָבִבי, ַוֲאַכּבְ ֶמָך: אֹוְדָך ֲאֹדָני ֱאלַֹהי ּבְ ְלִיְרָאה ׁשְ
מּו  ָק֫ ֵזִדים  ה: ֱאלִֹהים,  ּיָ ְחּתִ ּתַ אֹול  ְ י ִמּשׁ ַנְפׁשִ ְלּתָ  ֫ ְוִהּצַ דֹול ָעָלי,  ּגָ ָך  ַחְסּדְ
ה ֲאֹדָני ֵאל  ם: ְוַאּתָ ֫מּוָך ְלֶנְגּדָ י, ְולֹא ׂשָ ְקׁשּו ַנְפׁשִ ָעַלי ַוֲעַדת ָעִריִצים ּבִ
ָך  ֻעּזְ ָנה  ִני, ּתְ ְוׇחּנֵ ֵנה ֵאַלי  ּפְ ִים ְוַרב ֶחֶסד ֶוֱאֶמת:  ַרחּום ְוַחּנּון, ֶאֶרְך ַאּפַ
ׂשְנַאי  ְוִיְראּו  ְלטֹוָבה,  י אֹות  ִעּמִ ה  ֲעׂשֵ ָך:  ֲאָמֶת֫ ְלֶבן  יָעה  ִ ְוהֹו֫שׁ ָך  ֫ ְלַעְבּדֶ

ִני: ֫ ִני ְוִנַחְמּתָ ֫ ה יהוה ֲעַזְרּתַ י ַאּתָ ׁשּו ּכִ ְוֵיֹב֫

ֲעֵרי  ַשׁ ֹאֵהב יהוה  ֹקֶדׁש:  ַהְרֵרי  ְבּ ְיסּוָדתֹו  יר,  ִשׁ ִמְזמֹור  ֹקַרח  ִלְבֵני  פז. 
ֶסָלה:  ָהֱאלִֹהים,  ִעיר  ְך  ָבּ ר  ְמֻדָבּ דֹות  ִנְכָבּ ַיֲעֹקב:  נֹות  ְכּ ִמְשׁ ל  ִמֹכּ ִצּיֹון 
ם:  ָשׁ ד  ֻיַלּ ֶזה  ּכּוׁש,  ִעם  ְוצֹור  ת  ְפֶלֶשׁ ה  ִהֵנּ ְליְֹדָעי,  ּוָבֶבל  ַרַהב  יר  ַאְזִכּ
ר  ִיְסֹפּ יהוה  ֶעְליֹון:  ְיכֹוְנֶנָה  ְוהּוא  ּה,  ָבּ ד  ֻיַלּ ְוִאיׁש  ִאיׁש  ֵיָאַמר  ּוֲלִצּיֹון 

ְך: ל ַמְעָיַני ָבּ ֹחְלִלים, ָכּ ִרים ְכּ ם, ֶסָלה: ְוָשׁ ד ָשׁ ים, ֶזה ֻיַלּ ְכתֹוב ַעִמּ ִבּ

יל ְלֵהיָמן  ִכּ ַח ַעל ָמֲחַלת ְלַעּנֹות, ַמְשׂ יר ִמְזמֹור ִלְבֵני ֹקַרח, ַלְמַנֵצּ פח. ִשׁ
בֹוא ְלָפֶניָך  ָך: ָתּ ְיָלה ֶנְגֶדּ י ַבַלּ ָהֶאְזָרִחי: יהוה ֱאלֵֹהי ְיׁשּוָעִתי, יֹום ָצַעְקִתּ
אֹול  ִלְשׁ י  ְוַחַיּ י,  ַנְפִשׁ ְבָרעֹות  ְבָעה  ָשׂ י  ִכּ ִתי:  ְלִרָנּ ׇאְזְנָך  ה  ַהֵטּ ִתי,  ִפָלּ ְתּ
י,  ִתים ׇחְפִשׁ ֵמּ ֶגֶבר ֵאין ֱאָיל: ַבּ י ִעם יֹוְרֵדי בֹור, ָהִייִתי ְכּ ְבִתּ יעּו: ֶנְחַשׁ ִהִגּ
ִנְגָזרּו:  ְדָך  ִמָיּ ה  ְוֵהָמּ עֹוד,  ם  ְזַכְרָתּ לֹא  ר  ֲאֶשׁ ֶקֶבר,  ְכֵבי  ֹשׁ ֲחָלִלים  מֹו  ְכּ
ְוׇכל  ֲחָמֶתָך,  ָסְמָכה  ָעַלי  ְמֹצלֹות:  ִבּ ים  ִכּ ַמֲחַשׁ ְבּ ּיֹות,  ְחִתּ ַתּ בֹור  ְבּ ִני  ַתּ ַשׁ
ֻלא  ִני תֹוֵעבֹות ָלמֹו, ָכּ ַתּ י, ַשׁ ִנּ ַעי ִמֶמּ ָלה: ִהְרַחְקָתּ ְמֻיָדּ יָת, ֶסּ ֶריָך ִעִנּ ָבּ ִמְשׁ
י ֵאֶליָך  ְחִתּ ַטּ ׇכל יֹום, ִשׁ י ֹעִני, ְקָראִתיָך יהוה ְבּ ְולֹא ֵאֵצא: ֵעיִני ָדֲאָבה ִמִנּ
ר  ַהְיֻסַפּ ָלה:  ֶסּ יֹודּוָך,  ָיקּומּו  ְרָפִאים  ֶלא, ִאם  ֶפּ ה  ֲעֶשׂ ַתּ ִתים  ֲהַלֵמּ י:  ַכָפּ
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ֶאֶרץ  ְלֶאָך, ְוִצְדָקְתָך ְבּ ְך ִפּ ֹחֶשׁ ַדע ַבּ ֲאַבּדֹון: ֲהִיָוּ ָך, ֱאמּוָנְתָך ָבּ ֶבר ַחְסֶדּ ֶקּ ַבּ
: ָלָמה יהוה  ֶמָךּ ִתי ְתַקְדּ ִפָלּ ֶקר ְתּ י, ּוַבֹבּ ְעִתּ ַוּ ה: ַוֲאִני ֵאֶליָך יהוה ִשׁ ָיּ ְנִשׁ
ֵאֶמיָך  אִתי  ָנָשׂ ַער,  ִמֹנּ ְוֹגֵוַע  ֲאִני  ָעִני  י:  ִנּ ִמֶמּ ֶניָך  ָפּ יר  ְסִתּ ַתּ י,  ַנְפִשׁ ְזַנח  ִתּ
ל ַהּיֹום,  ִים ָכּ תּוֻתִני: ַסּבּוִני ַכַמּ עּוֶתיָך ִצְמּ ָאפּוָנה: ָעַלי ָעְברּו ֲחרֹוֶניָך, ִבּ

ְך: ַעי ַמְחָשׁ י ֹאֵהב ָוֵרַע, ְמֻיָדּ ִנּ יפּו ָעַלי ָיַחד: ִהְרַחְקָתּ ִמֶמּ ִהִקּ

ָוֹדר  ְלֹדר  יָרה,  ָאִשׁ עֹוָלם  יהוה  ַחְסֵדי  ָהֶאְזָרִחי,  ְלֵאיָתן  יל  ִכּ ַמְשׂ פט. 
ִכן  ָתּ ַמִים  ָשׁ ֶנה,  ִיָבּ ֶחֶסד  עֹוָלם  י  ָאַמְרִתּ י  ִכּ ִפי:  ְבּ ֱאמּוָנְתָך  אֹוִדיַע 
י: ַעד עֹוָלם  י ְלָדִוד ַעְבִדּ ְעִתּ ַבּ י ְבִרית ִלְבִחיִרי, ִנְשׁ ַרִתּ ֱאמּוָנְתָך ָבֶהם: ָכּ
ְלֲאָך יהוה,  ַמִים ִפּ ְסֲאָך, ֶסָלה: ְויֹודּו ָשׁ ָאִכין ַזְרֶעָך, ּוָבִניִתי ְלֹדר ָודֹור ִכּ
ַחק ַיֲערְֹך ַליהוה, ִיְדֶמה ַליהוה  ׁ י ִמי ַבַשּ ים: ִכּ ְקַהל ְקֹדִשׁ ַאף ֱאמּוָנְתָך ִבּ
ְסִביָביו:  ל  ָכּ ַעל  ְונֹוָרא  ה,  ַרָבּ ים  ְקֹדִשׁ סֹוד  ְבּ ַנֲעָרץ  ֵאל  ֵאִלים:  ְבֵני  ִבּ
ה  ַאָתּ ְסִביבֹוֶתיָך:  ֶוֱאמּוָנְתָך  ָיּה,  ֲחִסין  ִמי ָכמֹוָך  ְצָבאֹות,  ֱאלֵֹהי  יהוה 
ֶכָחָלל  אָת  ִדִכּ ה  ַאָתּ ֵחם:  ְבּ ְתַשׁ ה  ַאָתּ יו  ַגָלּ ׂשֹוא  ְבּ ם,  ַהָיּ ֵגאּות  ְבּ ל  מֹוֵשׁ
ֵבל ּוְמלָֹאּה  ַמִים ַאף ְלָך ָאֶרץ, ֵתּ ְרָתּ אֹוְיֶביָך: ְלָך ָשׁ ַזּ ָך ִפּ ְזרֹוַע ֻעְזּ ָרַהב, ִבּ
נּו:  ְמָך ְיַרֵנּ ִשׁ בֹור ְוֶחְרמֹון ְבּ ה ְבָראָתם, ָתּ ם: ָצפֹון ְוָיִמין ַאָתּ ה ְיַסְדָתּ ַאָתּ
ְמכֹון  ט  ָפּ ּוִמְשׁ ֶצֶדק  ְיִמיֶנָך:  רּום  ָתּ ָיְדָך  ֹעז  ָתּ בּוָרה,  ְגּ ִעם  ְזרֹוַע  ְלָך 
יהוה  ְתרּוָעה,  יֹוְדֵעי  ָהָעם  ֵרי  ַאְשׁ ָפֶניָך:  מּו  ְיַקְדּ ֶוֱאֶמת  ֶחֶסד  ְסֶאָך,  ִכּ
י  ִכּ ָירּומּו:  ּוְבִצְדָקְתָך  ַהּיֹום,  ל  ָכּ ְיִגילּון  ְמָך  ִשׁ ְבּ כּון:  ְיַהֵלּ ֶניָך  ָפּ אֹור  ְבּ
נּו,  י ַליהוה ָמִגֵנּ רּום[ ַקְרֵננּו: ִכּ ה, ּוִבְרֹצְנָך )תרים( ]ָתּ מֹו ָאָתּ ִתְפֶאֶרת ֻעָזּ
יִתי  ִוּ ִשׁ אֶמר  ַוֹתּ ַלֲחִסיֶדיָך,  ְבָחזֹון  ְרָתּ  ַבּ ִדּ ָאז  נּו:  ַמְלֵכּ ָרֵאל  ִיְשׂ ְוִלְקדֹוׁש 
י  ֶמן ׇקְדִשׁ ֶשׁ י, ְבּ ִוד ַעְבִדּ ּבֹור, ֲהִרימֹוִתי ָבחּור ֵמָעם: ָמָצאִתי ָדּ ֵעֶזר ַעל ִגּ
א אֹוֵיב ּבֹו,  ׁ ֶצּנּו: לֹא ַיִשּ ּכֹון ִעּמֹו, ַאף ְזרֹוִעי ְתַאְמּ ר ָיִדי ִתּ יו: ֲאֶשׁ ְחִתּ ְמַשׁ
ְנָאיו ֶאּגֹוף: ֶוֶאמּוָנִתי  ָניו ָצָריו, ּוְמַשׂ ּנּו: ְוַכּתֹוִתי ִמָפּ ּוֶבן ַעְוָלה לֹא ְיַעֶנּ
ְיִמינֹו:  ָהרֹות  ּוַבְנּ ָידֹו,  ם  ַבָיּ י  ְמִתּ ְוַשׂ ַקְרנֹו:  רּום  ָתּ ִמי  ּוִבְשׁ ִעּמֹו,  י  ְוַחְסִדּ
ֵנהּו,  ֶאְתּ כֹור  ְבּ ָאִני  ַאף  ְיׁשּוָעִתי:  ְוצּור  ֵאִלי  ה,  ָאָתּ ָאִבי  ִיְקָרֵאִני  הּוא 
ּוְבִריִתי  י,  ַחְסִדּ לֹו  ָמר[  ]ֶאְשׁ )אשמור(  ְלעֹוָלם  ָאֶרץ:  ְלַמְלֵכי  ֶעְליֹון 
ָבָניו  ַיַעְזבּו  ָמִים: ִאם  ָשׁ יֵמי  ִכּ ְוִכְסאֹו  ַזְרעֹו,  ָלַעד  י  ְמִתּ ְוַשׂ ֶנֱאֶמֶנת לֹו: 
ֹמרּו:  לּו, ּוִמְצו ַֹתי לֹא ִיְשׁ ַתי ְיַחֵלּ ַטי לֹא ֵיֵלכּון: ִאם ֻחֹקּ ָפּ ּתֹוָרִתי, ּוְבִמְשׁ
ֵמִעּמֹו,  ָאִפיר  לֹא  י  ְוַחְסִדּ ֲעו ָֹנם:  ּוִבְנָגִעים  ָעם,  ְשׁ ִפּ ֶבט  ְבֵשׁ י  ּוָפַקְדִתּ
ה:  ֶנּ ֲאַשׁ לֹא  ָפַתי  ְשׂ ּומֹוָצא  ִריִתי,  ְבּ ל  ֲאַחֵלּ לֹא  ֱאמּוָנִתי:  ֶבּ ר  ֵקּ ֲאַשׁ ְולֹא 
ְוִכְסאֹו  ִיְהֶיה,  ַזְרעֹו ְלעֹוָלם  ב:  ֲאַכֵזּ ְלָדִוד  י, ִאם  ְבׇקְדִשׁ י  ְעִתּ ַבּ ִנְשׁ ַאַחת 
ה ָזַנְחָתּ  ַחק ֶנֱאָמן, ֶסָלה: ְוַאָתּ ׁ ַשּ ָיֵרַח ִיּכֹון עֹוָלם, ְוֵעד ַבּ י: ְכּ ֶמׁש ֶנְגִדּ ׁ ַכֶשּ
ָלָאֶרץ  ְלָתּ  ִחַלּ ָך,  ַעְבֶדּ ִרית  ְבּ ה  ֵנַאְרָתּ יֶחָך:  ְמִשׁ ִעם  ְרָתּ  ִהְתַעַבּ ְמָאס,  ַוִתּ
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ל ֹעְבֵרי ָדֶרְך,  הּו ָכּ ֻסּ ה: ַשׁ ְמָתּ ִמְבָצָריו ְמִחָתּ ֵדרָֹתיו, ַשׂ ַרְצָתּ ׇכל ְגּ ִנְזרֹו: ָפּ
ַאף  אֹוְיָביו:  ל  ָכּ ַמְחָתּ  ִהְשׂ ָצָריו,  ְיִמין  ֲהִרימֹוָת  ֵכָניו:  ִלְשׁ ה  ֶחְרָפּ ָהָיה 
ְוִכְסאֹו  ָהרֹו,  ִמְטּ ָתּ  ַבּ ִהְשׁ ְלָחָמה:  ִמּ ַבּ ֲהֵקיֹמתֹו  ְולֹא  ַחְרּבֹו,  צּור  יב  ִשׁ ָתּ
ה, ֶסָלה: ַעד  ה: ִהְקַצְרָתּ ְיֵמי ֲעלּוָמיו, ֶהֱעִטיָת ָעָליו ּבּוָשׁ ְרָתּ ָלָאֶרץ ִמַגּ
מֹו ֵאׁש ֲחָמֶתָך: ְזָכר ֲאִני ֶמה ָחֶלד, ַעל  ְבַער ְכּ ֵתר ָלֶנַצח, ִתּ ָסּ ָמה יהוה ִתּ
ט  ְיַמֵלּ ֶות,  ָמּ ִיְרֶאה  ְולֹא  ִיְחֶיה  ֶגֶבר  ִמי  ֵני ָאָדם:  ְבּ ָראָת ׇכל  ָבּ ְוא  ׁ ָשּ ַמה 
ְעָתּ ְלָדִוד  ַבּ ִנים ֲאֹדָני, ִנְשׁ ה ֲחָסֶדיָך ָהִראֹשׁ אֹול, ֶסָלה: ַאֵיּ ד ְשׁ ַנְפׁשֹו ִמַיּ
ים:  ים ַעִמּ ל ַרִבּ ָכּ ֵאִתי ְבֵחיִקי  ת ֲעָבֶדיָך, ְשׂ ֱאמּוָנֶתָך: ְזֹכר ֲאֹדָני ֶחְרַפּ ֶבּ
רּוְך יהוה  ָבּ יֶחָך:  ְמִשׁ בֹות  ִעְקּ ֵחְרפּו  ר  ֲאֶשׁ ֵחְרפּו אֹוְיֶביָך יהוה,  ר  ֲאֶשׁ

ְלעֹוָלם, ָאֵמן ְוָאֵמן:

ספר רביעי
ליום חמישי

ֹדר ָוֹדר:  נּו ּבְ ה ָהִייָת ּלָ ה ִאיׁש ָהֱאלִֹהים, ֲאֹדָני, ָמעֹון ַאּתָ ה ְלֹמׁשֶ ִפּלָ צ. ּתְ
ה ֵאל:  ֫חֹוֵלל ֶאֶרץ ְוֵתֵבל, ּוֵמעֹוָלם ַעד עֹוָלם ַאּתָ דּו ַוּתְ ֶטֶרם ָהִרים ֻיּלָ ּבְ
ֵעיֶניָך  ִנים ּבְ י ֶאֶלף ׁשָ א, ַוּתֹאֶמר ׁשּובּו ְבֵני ָאָדם: ּכִ ּכָ ב ֱאנֹוׁש ַעד ּדַ ׁשֵ ּתָ
ּבֶֹקר  ּבַ ִיְהיּו,  ָנה  ם ׁשֵ ְזַרְמּתָ ְיָלה:  ַבּלָ מּוָרה  ְוַאׁשְ ַיֲעֹבר,  י  ּכִ יֹום ֶאְתמֹול  ּכְ
ָך,  י ָכִלינּו ְבַאּפֶ ּבֶֹקר ָיִציץ ְוָחָלף, ָלֶעֶרב ְימֹוֵלל ְוָיֵבׁש: ּכִ ָחִציר ַיֲחלֹף: ּבַ ּכֶ
י ׇכל  ֶניָך: ּכִ ָך, ֲעֻלֵמנּו ִלְמאֹור ּפָ ה ֲעֹוֹנֵתינּו ְלֶנְגּדֶ ּתָ ּוַבֲחָמְתָך ִנְבָהְלנּו: ׁשַ
ְבִעים  נֹוֵתינּו ָבֶהם ׁשִ ֵנינּו ְכמֹו ֶהֶגה: ְיֵמי ׁשְ ינּו ׁשָ ּלִ נּו ְבֶעְבָרֶתָך, ּכִ ָיֵמינּו ּפָ
ִחיׁש  ָגז  י  ּכִ ֶון,  ָוָא֫ ָעָמל  ם  ְוׇרְהּבָ ָנה,  ׁשָ מֹוִנים  ׁשְ ְגבּורֹת  ּבִ ְוִאם  ָנה,  ׁשָ
ן הֹוַדע,  ָך: ִלְמנֹות ָיֵמינּו ּכֵ ָך, ּוְכִיְרָאְתָך ֶעְבָרֶת֫ ָפה: ִמי יֹוֵדַע ֹעז ַאּפֶ ֻע֫ ַוּנָ
ֵענּו  ּבְ ֵחם ַעל ֲעָבֶדיָך: ׂשַ ְוָנִבא ְלַבב ׇחְכָמה: ׁשּוָב֮ה יהוה ַעד ָמָתי, ְוִהּנָ
יָתנּו,  ִעּנִ ימֹות  ּכִ ֵחנּו  ּמְ ׂשַ ָיֵמינּו:  ׇכל  ּבְ ְמָחה  ְוִנׂשְ ָנה  ּוְנַרּנְ ָך,  ַחְסּדֶ ַבּבֶֹקר 
ִויִהי  ֵניֶהם:  ּבְ ַוֲהָדְרָך ַעל  ֶלָך,  ֵיָרֶאה ֶאל ֲעָבֶדיָך ָפע� נֹות ָרִאינּו ָרָעה:  ׁשְ
ָיֵדינּו  ה  ּוַמֲעׂשֵ ָעֵלינּו,  ּכֹוְנָנה  ָיֵדינּו  ה  ּוַמֲעׂשֵ ָעֵלינּו,  ֱאלֵֹהינּו  ֲאֹדָני  ַעם  ֹנ֫

הּו: ּכֹוְנֵנ֫

י ִיְתלֹוָנן: ֹאַמר ַליהוה ַמְחִסי ּוְמצּוָדִתי,  ּדַ ֵצל ׁשַ ֵסֶתר ֶעְליֹון, ּבְ ב ּבְ צא. יֹׁשֵ
ֶאְבָרתֹו  ּבְ ַהּוֹות:  ֶבר  ִמּדֶ ָיקּוׁש,  ח  ִמּפַ יְלָך  ַיּצִ י הּוא  ּכִ ּבֹו:  ֶאְבַטח  ֱאלַֹהי 
ַחד  ִמּפַ ִתיָרא  לֹא  ֲאִמּתֹו:  ְוֹסֵחָרה  ה  ִצּנָ ְחֶסה,  ּתֶ ָנָפיו  ּכְ ְוַתַחת  ָלְך  ֶסְך  ָי֫
ָרִים: ִיּפֹל  ֶטב ָיׁשּוד ָצה� ֹאֶפל ַיֲהלְֹך, ִמּקֶ ֶבר ּבָ ָלְיָלה, ֵמֵחץ ָיעּוף יֹוָמם: ִמּדֶ
ַמת  ּלֻ יט, ְוׁשִ ֵעיֶניָך ַתּבִ ׁש: ַרק ּבְ ָך ֶאֶלף ּוְרָבָבה ִמיִמיֶנָך, ֵאֶליָך לֹא ִיּגָ ּדְ ִמּצִ
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ה  ְמּתָ ְמעֹוֶנָך: לֹא ְתֻאּנֶ ה יהוה ַמְחִסי, ֶעְליֹון ׂשַ י ַאּתָ ְרֶאה: ּכִ ִעים ּתִ ְרׁשָ
ׇמְרָך  ִלׁשְ ְך,  ּלָ ה  ְיַצּוֶ ַמְלָאָכיו  י  ּכִ ֶלָך:  ָאה� ּבְ ִיְקַרב  לֹא  ְוֶנַגע  ָרָעה,  ֵאֶליָך 
ַחל ָוֶפֶתן  ֶאֶבן ַרְגֶלָך: ַעל ׁשַ ּגֹוף ּבָ ן ּתִ ֫אּוְנָך, ּפֶ ִים ִיּשָׂ ּפַ ָרֶכיָך: ַעל ּכַ ׇכל ּדְ ּבְ
ָיַדע  י  ּכִ ֵבהּו  ּגְ ֲאׂשַ ֵטהּו,  ַוֲאַפּלְ ק  ָחׁשַ ִבי  י  ּכִ ין:  ְוַתּנִ ִפיר  ּכְ ְרֹמס  ּתִ ְדרְֹך,  ּתִ
ֶרְך  ֹא֫ ֵדהּו:  ַוֲאַכּבְ ֵצהּו  ֲאַחּלְ ְבָצָרה,  ָאֹנִכי  ִעּמֹו  ְוֶאֱעֵנהּו,  ִיְקָרֵאִני  ִמי:  ׁשְ

יׁשּוָעִתי:  יֵעהּו ְוַאְרֵאהּו ּבִ ּבִ ָיִמים ַאׂשְ

ְמָך  ְלׁשִ ר  ּוְלַזּמֵ ַליהוה,  ְלֹהדֹות  טֹוב  ת:  ּבָ ַ ַהּשׁ ְליֹום  יר  ׁשִ ִמְזמֹור  צב. 
ֶבל,  ילֹות: ֲעֵלי ָעׂשֹור ַוֲעֵלי ָנ֫ ּלֵ ָך, ֶוֱאמּוָנְתָך ּבַ ּבֶֹקר ַחְסּדֶ יד ּבַ ֶעְליֹון: ְלַהּגִ
ן: ַמה  י ָיֶדיָך ֲאַרּנֵ ַמֲעׂשֵ ֶלָך, ּבְ ָפע� ִני יהוה ּבְ ְחּתַ ּמַ י ׂשִ ִכּנֹור: ּכִ יֹון ּבְ ֲעֵלי ִהּגָ
ַער לֹא ֵיָדע, ּוְכִסיל  ֹבֶתיָך: ִאיׁש ּבַ֫ יָך יהוה, ְמֹאד ָעְמקּו ַמְחׁשְ ְדלּו ַמֲעׂשֶ ּגָ
ֶון,  ָא֫ ֲעֵלי  ּפֹ֫ ל  ּכׇ ִציצּו  ַוּיָ ב  ֵעׂשֶ מֹו  ּכְ ִעים  ְרׁשָ ְפרַֹח  ּבִ ֹזאת:  ֶאת  ָיִבין  לֹא 
ה ֹאְיֶביָך, יהוה,  י ִהּנֵ ּכִ ה ָמרֹום ְלֹעָלם יהוה:  ְמָדם ֲעֵדי ַעד: ְוַאּתָ ָ ְלִהּשׁ
ַקְרִני,  ְרֵאים  ּכִ ֶרם  ַוּתָ֫ ֶון:  ָא֫ ֲעֵלי  ּפֹ֫ ל  ּכׇ ְרדּו  ִיְתּפָ דּו,  יֹאֵב֫ ֹאְיֶביָך  ה  ִהּנֵ י  ּכִ
ַמְעָנה  ׁשְ ִמים ָעַלי ְמֵרִעים, ּתִ ּקָ ׁשּוָרי, ּבַ ט ֵעיִני ּבְ ּבֵ ֶמן ַרֲעָנן: ַוּתַ ׁשֶ ִת֮י ּבְ לֹּ ּבַ
ֵבית יהוה,  תּוִלים ּבְ ה: ׁשְ ּגֶ ָבנֹון ִיׂשְ ּלְ ֶאֶרז ּבַ ָמר ִיְפָרח, ּכְ ּתָ יק ּכַ ׇאְזָני: ַצּדִ
ים ִיְהיּו:  ִנים ְוַרֲעַנּנִ ׁשֵ יָבה, ּדְ ׂשֵ ַחְצרֹות ֱאלֵֹהינּו ַיְפִריחּו: עֹוד ְינּובּו֮ן ּבְ ּבְ

ָתה[ ּבֹו: ר יהוה, צּוִרי ְולֹא )עלתה( ]ַעְוָל֫ י ָיׁשָ יד ּכִ ְלַהּגִ

ֵבל  ּתֵ ּכֹון  ּתִ ַאף  ר,  ִהְתַאּזָ ֹעז  יהוה,  ָלֵבׁש  ָלֵבׁש,  אּות  ּגֵ ָמָלְך,  יהוה  צג. 
אּו  אּו ְנָהרֹות יהוה, ָנׂשְ ה: ָנׂשְ ּתָ ְסֲאָך ֵמָאז, ֵמעֹוָלם ָא֫ ּמֹוט: ָנכֹון ּכִ ל ּתִ ּבַ
ֵרי  ּבְ יִרים ִמׁשְ ים, ַאּדִ ְכָים: ִמּקֹלֹות ַמִים ַרּבִ אּו ְנָהרֹות ּדׇ ְנָהרֹות קֹוָלם, ִיׂשְ
רֹום יהוה: ֵעֹדֶתיָך ֶנֶאְמנּו ְמֹאד, ְלֵביְתָך ָנֲאָוה ֹקֶדׁש, יהוה  ּמָ יר ּבַ ָים, ַאּדִ

ְלֹאֶרְך ָיִמים:

ב  ָהׁשֵ ָהָאֶרץ,  ׁשֵֹפט  ֘א  ׂשֵ ִהּנָ יַע:  הֹוִפ֫ ְנָקמֹות  ֵאל  יהוה,  ְנָקמֹות  ֵאל  צד. 
יעּו,  זּו: ַיּבִ֫ ִעים ַיֲעלֹ֫ ִעים, יהוה, ַעד ָמַתי ְרׁשָ ִאים: ַעד ָמַתי ְרׁשָ מּול ַעל ּגֵ ּגְ
אּו ְוַנֲחָלְתָך ְיַעּנּו:  ָך יהוה ְיַדּכְ ֶון: ַעּמְ ֲעֵלי ָא֫ ל ּפֹ֫ רּו ּכׇ רּו ָעָתק, ִיְתַאּמְ ְיַדּבְ
ָיִבין  ְולֹא  ּה  ּיָ ִיְרֶאה  לֹא  ַוּיֹאְמרּו  חּו:  ְיַרּצֵ֫ ִויתֹוִמים  גּו  ַיֲהרֹ֫ ְוֵגר  ַאְלָמָנה 
ֶזן  ֹא֫ ַטע  ֲהֹנ֫ ילּו:  ּכִ֫ ׂשְ ּתַ ָמַתי  ּוְכִסיִלים  ָעם,  ּבָ ּבֲֹעִרים  ינּו  ּבִ֫ ַיֲעֹקב:  ֱאלֵֹהי 
ד  יַח, ַהְמַלּמֵ יט: ֲהיֵֹסר ּגֹוִים ֲהלֹא יֹוִכ֫ ִין ֲהלֹא ַיּבִ ֵצר ַע֫ ָמע, ִאם יֹ֫ ֲהלֹא ִיׁשְ
ר  ֶבר ֲאׁשֶ ֵרי ַהּגֶ ֶבל: ַאׁשְ ה ָה֫ ּמָ י ֵה֫ בֹות ָאָדם, ּכִ ַעת: יהוה יֵֹדַע ַמְחׁשְ ֫ ָאָדם ּדָ
ע  ֶרה ָלָרׁשָ יֵמי ָרע, ַעד ִיּכָ ִקיט לֹו ִמ֫ ּנּו: ְלַהׁשְ ֶד֫ ּה, ּוִמּתֹוָרְתָך ְתַלּמְ ֶרּנּו ּיָ ַיּסְ ּתְ
ָיׁשּוב  ֶדק  ֶצ֫ ַעד  י  ּכִ ַיֲעזֹב:  לֹא  ְוַנֲחָלתֹו  ַעּמֹו,  יהוה  ִיּטֹׁש  לֹא  י  ּכִ ַחת:  ׁשָ
֘ב ִלי  ִיְתַיּצֵ ֵרי ֵלב: ִמי ָיקּום ִלי ִעם ְמֵרִעים, ִמי  ִיׁשְ ל  ּכׇ ְוַאֲחָריו  ט,  ּפָ ִמׁשְ
י: ִאם  ַנְפׁשִ ְכָנה דּוָמה  ׁשָ ְמַעט  ּכִ י  ּלִ ָתה  ֶעְזָר֫ ֶון: לּוֵלי יהוה  ָא֫ ֲעֵלי  ּפֹ֫ ִעם 



ם י תהל

789

ה ם  ו י ל

יָך  ְנחּוֶמ֫ י ּתַ ִקְרּבִ י ּבְ ְרַעּפַ רֹב ׂשַ ִני: ּבְ ָך יהוה ִיְסָעֵד֫ ָטה ַרְגִלי, ַחְסּדְ י ָמ֫ ְרּתִ ָאַמ֫
א ַהּוֹות, יֵֹצר ָעָמל ֲעֵלי ֹחק: ָי֫גֹוּדּו ַעל ֶנֶפׁש  ּסֵ י: ַהְיׇחְבְרָך ּכִ עּו ַנְפׁשִ ַעׁשְ ְיׁשַ
ַמְחִסי:  ְלצּור  ֵואלַֹהי  ב,  ּגָ ְלִמׂשְ ִלי  יהוה  ַוְיִהי  יעּו:  ַיְרׁשִ ָנִקי  ְוָדם  יק  ַצּדִ

ב ֲעֵליֶהם ֶאת אֹוָנם ּוְבָרָעָתם ַיְצִמיֵתם, ַיְצִמיֵתם יהוה ֱאלֵֹהינּו:  ׁשֶ ֫ ַוּיָ

תֹוָדה,  ּבְ ָפָניו  ָמ֮ה  ְנַקּדְ נּו:  ֵע֫ ִיׁשְ ְלצּור  יָעה  ָנִר֫ ַליהוה,  ָנה  ְנַרּנְ ְלכּו  צה. 
ר  ל ֱאלִֹהים: ֲאׁשֶ דֹול ַעל ּכׇ דֹול יהוה, ּוֶמֶלְך ּגָ י ֵאל ּגָ יַע לֹו: ּכִ ְזִמרֹות ָנִר֫ ּבִ
הּו,  ָעׂשָ ְוהּוא  ם  ַהּיָ לֹו  ר  ֲאׁשֶ לֹו:  ָהִרים  ְותֹוֲעפֹות  ֶרץ,  ָא֫ ֶמְחְקֵרי  ָידֹו  ּבְ
י  נּו: ּכִ ָעה, ִנְבְרָכה ִלְפֵני יהוה ֹעׂשֵ ֲחֶוה ְוִנְכָר֫ ּתַ ת ָיָדיו ָיָצרּו: ּבֹאּו ִנׁשְ ׁשֶ ְוַיּבֶ
עּו:  ָמ֫ ֹקלֹו ִתׁשְ הּוא ֱאלֵֹהינּו, ַוֲאַנְחנּו ַעם ַמְרִעיתֹו ְוֹצאן ָידֹו, ַהּיֹום ִאם ּבְ
ר ִנּסּוִני ֲאבֹוֵתיֶכם,  ר: ֲאׁשֶ ְדּבָ ּמִ ה ּבַ יֹום ַמּסָ ְמִריָבה, ּכְ ְקׁשּו ְלַבְבֶכם ּכִ ַאל ּתַ
דֹור, ָוֹאַמר ַעם ּתֵֹעי ֵלָבב  ָנה ָאקּוט ּבְ ִעים ׁשָ ִלי: ַאְרּבָ ם ָראּו ָפע� ָח֫נּוִני ּגַ ּבְ
י, ִאם ְיֹבאּון ֶאל ְמנּוָחִתי: י ְבַאּפִ ְעּתִ ּבַ ר ִנׁשְ ֵהם, ְוֵהם לֹא ָיְדעּו ְדָרָכי: ֲאׁשֶ

ְרכּו  ירּו ַליהוה, ּבָ ל ָהָאֶרץ: ׁשִ ירּו ַליהוה ּכׇ יר ָחָדׁש, ׁשִ ירּו ַליהוה ׁשִ צו. ׁשִ֫
ים  ָהַעּמִ ׇכל  ּבְ בֹודֹו,  ּכְ ַבּגֹוִים  רּו  ַסּפְ ְיׁשּוָעתֹו:  ְליֹום  ִמּיֹום  רּו  ּשְׂ ּבַ מֹו,  ׁשְ
י  ל ֱאלִֹהים: ּכִ ל ְמֹאד, נֹוָרא הּוא ַעל ּכׇ י ָגדֹול יהוה ּוְמֻהּלָ ִנְפְלאֹוָתיו: ּכִ
ה: הֹוד ְוָהָדר ְלָפָניו, ֹעז  ַמִים ָעׂשָ ים ֱאִליִלים, ַויהוה ׁשָ ל ֱאלֵֹהי ָהַעּמִ ּכׇ
בֹוד  ּכָ ַליהוה  ָהבּו֮  ים,  ַעּמִ חֹות  ּפְ ִמׁשְ ַליהוה  ָהבּו֮  ׁשֹו:  ִמְקּדָ ּבְ ְוִתְפֶאֶרת 
ֲחוּו  ּתַ אּו ִמְנָחה ּוֹבאּו ְלַחְצרֹוָתיו: ִהׁשְ מֹו, ׂשְ בֹוד ׁשְ ָוֹעז: ָהבּו֮ ַליהוה ּכְ
ל ָהָאֶרץ: ִאְמרּו ַבּגֹוִים יהוה ָמָלְך,  ָניו ּכׇ ילּו ִמּפָ ַהְדַרת ֹקֶדׁש, ִח֫ ַליהוה ּבְ
ַמִים  ָ ַהּשׁ ְמחּו  ִיׂשְ ִרים:  ֵמיׁשָ ּבְ ים  ַעּמִ ָיִדין  ּמֹוט,  ּתִ ל  ּבַ ֵבל  ּתֵ ּכֹון  ּתִ ַאף 
ל  נּו ּכׇ ר ּבֹו, ָאז ְיַרּנְ ַדי ְוׇכל ֲאׁשֶ ם ּוְמלֹאֹו: ַיֲעלֹז ׂשָ ְוָתֵגל ָהָאֶרץ, ִיְרַעם ַהּיָ
ֶצֶדק  ֵב֮ל ּבְ ּפֹט ּתֵ ּפֹט ָהָאֶרץ, ִיׁשְ י ָבא ִלׁשְ י ָבא, ּכִ ֲעֵצי ָיַער: ִלְפֵני יהוה ּכִ

ֱאמּוָנתֹו: ים ּבֶ ְוַעּמִ

ים: ָעָנן ַוֲעָרֶפל ְסִביָביו,  ים ַרּבִ ְמחּו ִאּיִ ֵגל ָהָאֶרץ, ִיׂשְ צז. יהוה ָמָלְך ּתָ
ָצָריו:  ָסִביב  ּוְתַלֵהט  ֵלְך,  ּתֵ ְלָפָניו  ֵאׁש  ְסאֹו:  ּכִ ְמכֹון  ט  ּפָ ּוִמׁשְ ֶצֶדק 
ְפֵני  ִמּלִ ּסּו  ָנַמ֫ ּדֹוַנ֮ג  ּכַ ָהִרים  ֵחל ָהָאֶרץ:  ַוּתָ ָרֲאָתה  ֵבל,  ּתֵ ְבָרָקיו  ֵהִאירּו 
ים  ַמִים ִצְדקֹו, ְוָראּו ׇכל ָהַעּמִ ָ ידּו ַהּשׁ ל ָהָאֶרץ: ִהּגִ ְפֵני ֲאדֹון ּכׇ יהוה, ִמּלִ
ל  ֲחוּו לֹו ּכׇ ּתַ ֱאִליִלים, ִהׁשְ ְתַהְלִלים ּבָ ְבֵדי ֶפֶסל ַהּמִ ל ֹע֫ בֹודֹו: ֵיֹבׁשּו ּכׇ ּכְ
ֶטיָך  ּפָ נֹות ְיהּוָדה, ְלַמַען ִמׁשְ ְלָנה ּבְ ֵג֫ ַמח ִצּיֹון, ַוּתָ ׂשְ ְמָעה ַוּתִ ֱאלִֹהים: ׁשָ
ל  ּכׇ ַעל  ַנֲעֵליָת  ְמֹאד  ָהָאֶרץ,  ל  ּכׇ ַעל  ֶעְליֹון  יהוה  ה  ַאּתָ י  ּכִ יהוה: 
ִעים  ְרׁשָ ד  ִמּיַ ֲחִסיָדיו,  ַנְפׁשֹות  ׁשֵֹמר  ָרע,  ְנאּו  ׂשִ יהוה  ֹאֲהֵבי  ֱאלִֹהים: 
יהוה,  יִקים ּבַ ְמחּו ַצּדִ ְמָחה: ׂשִ ֵרי ֵלב ׂשִ יק, ּוְלִיׁשְ ּדִ יֵלם: אֹור ָזֻרַע ַלּצַ ַיּצִ

ְוהֹודּו ְלֵזֶכר ׇקְדׁשֹו:
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ּלֹו  יָעה  ה, הֹוׁשִ ִנְפָלאֹות ָעׂשָ י  ּכִ יר ָחָדׁש,  ׁשִ ירּו ַליהוה  ׁשִ צח. ִמְזמֹור, 
ה ִצְדָקתֹו:  ּלָ ְיִמינֹו ּוְזרֹוַע ׇקְדׁשֹו: הֹוִדיַע יהוה ְיׁשּוָעתֹו, ְלֵעיֵני ַהּגֹוִים ּגִ
ְיׁשּוַעת  ֵאת  ָאֶרץ  ַאְפֵסי  ׇכל  ָראּו  ָרֵאל,  ִיׂשְ ְלֵבית  ֶוֱאמּוָנתֹו  ַחְסּדֹו  ָזַכר 
ַליהוה  רּו  ַזּמְ רּו:  ְוַזּמֵ֫ נּו  ְוַרּנְ ְצחּו  ּפִ ָהָאֶרץ,  ל  ּכׇ ַליהוה  ָהִריעּו  ֱאלֵֹהינּו: 
ֶלְך  ֲחֹצְצרֹות ְוקֹול ׁשֹוָפר ָהִריעּו ִלְפֵני ַהּמֶ ִכּנֹור ְוקֹול ִזְמָרה: ּבַ ִכּנֹור, ּבְ ּבְ
ַיַחד  ָכף,  ִיְמֲחאּו  ְנָהרֹות  ָבּה:  ֵבי  ׁשְ ְויֹ֫ ֵבל  ּתֵ ּוְמלֹאֹו,  ם  ַהּיָ ִיְרַעם  יהוה: 
ֶדק  ֶצ֫ ּבְ ֵבל  ּתֵ ּפֹט  ִיׁשְ ָהָאֶרץ,  ּפֹט  ִלׁשְ ָבא  י  ּכִ יהוה  ִלְפֵני  נּו:  ְיַרּנֵ֫ ָהִרים 

ִרים: ֵמיׁשָ ים ּבְ ְוַעּמִ

ִצּיֹון  נּוט ָהָאֶרץ: יהוה ּבְ רּוִבים ּתָ ב ּכְ ים, יֹׁשֵ זּו ַעּמִ ִיְרּגְ צט. יהוה ָמָלְך 
דֹול ְונֹוָרא, ָקדֹוׁש הּוא:  ְמָך ּגָ ים: יֹודּו ׁשִ ל ָהַעּמִ דֹול, ְוָרם הּוא ַעל ּכׇ ּגָ
ַיֲעֹקב  ּבְ ּוְצָדָקה  ט  ּפָ ִרים, ִמׁשְ ּכֹוַנְנּתָ ֵמיׁשָ ה  ט ָאֵהב, ַאּתָ ּפָ ְוֹעז ֶמֶלְך ִמׁשְ
ָקדֹוׁש  ַרְגָליו,  ַלֲהֹדם  ֲחוּו  ּתַ ְוִהׁשְ ֱאלֵֹהינּו,  יהוה  רֹוְממּו  יָת:  ָעׂשִ ה  ַאּתָ
מֹו, ֹקִראים ֶאל יהוה  ׁשְ ֹקְרֵאי  ּבְ מּוֵאל  ּוׁשְ ֹכֲהָניו,  ּבְ ְוַאֲהרֹן  ה  הּוא: ֹמׁשֶ
ַתן ָלמֹו:  ָנ֫ ְוֹחק  ֵעֹדָתיו  ְמרּו  ׁשָ ֲאֵליֶהם,  ר  ְיַדּבֵ ָעָנן  ַעּמּוד  ּבְ ַיֲעֵנם:  ְוהּוא 
ְוֹנֵקם ַעל ֲעִלילֹוָתם:  א ָהִייָת ָלֶהם  ֹנׂשֵ ה ֲעִניָתם, ֵאל  יהוה ֱאלֵֹהינּו ַאּתָ

י ָקדֹוׁש יהוה ֱאלֵֹהינּו: ֲחוּו ְלַהר ׇקְדׁשֹו, ּכִ ּתַ רֹוְממּו יהוה ֱאלֵֹהינּו ְוִהׁשְ

ְמָחה,  ׂשִ ל ָהָאֶרץ: ִעְבדּו ֶאת יהוה ּבְ ק. ִמְזמֹור ְלתֹוָדה, ָהִריעּו ַליהוה ּכׇ
נּו )ולא( ]ְולֹו[  י יהוה הּוא ֱאלִֹהים, הּוא ָעׂשָ֫ עּו ּכִ ְרָנָנה: ּדְ ּבֹאּו ְלָפָניו ּבִ
ה,  ְתִהּלָ ּבִ ֲחֵצרָֹתיו  תֹוָדה,  ּבְ ָעָריו  ׁשְ ּבֹאּו  ַמְרִעיתֹו:  ְוֹצאן  ַעּמֹו  ֲאַנְחנּו, 
ָוֹדר  ּדֹר  ְוַעד  ַחְסּדֹו,  ְלעֹוָלם  יהוה,  טֹוב  י  ּכִ מֹו:  ׁשְ ְרכּו  ּבָ לֹו,  ֫הֹודּו 

ֱאמּוָנתֹו: 

יָלה  ִכּ ָרה: ַאְשׂ יָרה, ְלָך יהוה ֲאַזֵמּ ט ָאִשׁ ָפּ קא. ְלָדִוד ִמְזמֹור, ֶחֶסד ּוִמְשׁ
לֹא  יִתי:  ֵבּ ֶקֶרב  ְבּ ְלָבִבי  ָתם  ְבּ ְך  ֶאְתַהֵלּ ֵאָלי,  בֹוא  ָתּ ָמַתי  ִמים  ָתּ ֶדֶרְך  ְבּ
י: ֵלָבב  ק ִבּ ֵנאִתי, לֹא ִיְדַבּ ה ֵסִטים ָשׂ ַעל, ֲעֹשׂ ִלָיּ ַבר ְבּ ית ְלֶנֶגד ֵעיַני ְדּ ָאִשׁ
ֶתר ֵרֵעהּו אֹותֹו  ִני[ ַבֵסּ י, ָרע לֹא ֵאָדע: )מלושני( ]ְמׇלְשׁ ִנּ ׁש ָיסּור ִמֶמּ ִעֵקּ
ֶאֶרץ  ֶנֶאְמֵני  ְבּ ֵעיַני  אּוָכל:  לֹא  ֹאתֹו  ֵלָבב  ּוְרַחב  ֵעיַנִים  ַבּה  ְגּ ַאְצִמית, 
יִתי  ֵבּ ֶקֶרב  ְבּ ב  ֵיֵשׁ ְרֵתִני: לֹא  ְיָשׁ ִמים הּוא  ָתּ ֶדֶרְך  ְבּ ֹהֵלְך  ִדי,  ִעָמּ ֶבת  ָלֶשׁ
ל  ָכּ ַאְצִמית  ָקִרים  ַלְבּ ֵעיָני:  ְלֶנֶגד  ִיּכֹון  לֹא  ָקִרים  ְשׁ ֵבר  ֹדּ ה,  ְרִמָיּ ה  ֹעֵשׂ

ֲעֵלי ָאֶון:  ל ֹפּ ֵעי ָאֶרץ, ְלַהְכִרית ֵמִעיר יהוה ָכּ ִרְשׁ

ְמָעה  ִשׁ יהוה  יחֹו:  ִשׂ ְך  ֹפּ ִיְשׁ יהוה  ְוִלְפֵני  ַיֲעֹטף,  ִכי  ְלָעִני  ה  ִפָלּ ְתּ קב. 
ה  יֹום ַצר ִלי, ַהֵטּ י ְבּ ִנּ ֶניָך ִמֶמּ ר ָפּ ְסֵתּ ְוָעִתי ֵאֶליָך ָתבֹוא: ַאל ַתּ ִתי, ְוַשׁ ְתִפָלּ
מֹו ֵקד  ן ָיָמי, ְוַעְצמֹוַתי ְכּ י ָכלּו ְבָעָשׁ יֹום ֶאְקָרא ַמֵהר ֲעֵנִני: ִכּ ֵאַלי ׇאְזֶנָך, ְבּ
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י ֵמֲאֹכל ַלְחִמי: ִמּקֹול ַאְנָחִתי  ַכְחִתּ י ָשׁ י, ִכּ ַבׁש ִלִבּ ב ַוִיּ ה ָכֵעֶשׂ ִנָחרּו: הּוָכּ
ָרבֹות:  ח� כֹוס  ְכּ ָהִייִתי  ר,  ִמְדָבּ ִלְקַאת  ִמיִתי  ָדּ ִרי:  ִלְבָשׂ ַעְצִמי  ְבָקה  ָדּ
ל ַהּיֹום ֵחְרפּוִני אֹוְיָבי, ְמהֹוָלַלי  ג: ָכּ ִצּפֹור ּבֹוֵדד ַעל ָגּ י ָוֶאְהֶיה ְכּ ַקְדִתּ ָשׁ
ֵני ַזַעְמָך  י: ִמְפּ ְבִכי ָמׇסְכִתּ ַוי ִבּ ֻקּ י, ְוִשׁ ֶחם ָאׇכְלִתּ ֶלּ י ֵאֶפר ַכּ עּו: ִכּ ָבּ י ִנְשׁ ִבּ
ִאיָבׁש:  ב  ֵעֶשׂ ָכּ ַוֲאִני  ָנטּוי,  ֵצל  ְכּ ָיַמי  ִליֵכִני:  ְשׁ ַוַתּ אַתִני  ְנָשׂ י  ִכּ ָך,  ְוִקְצֶפּ
י  ַרֵחם ִצּיֹון, ִכּ ה ָתקּום ְתּ ב, ְוִזְכְרָך ְלֹדר ָוֹדר: ַאָתּ ֵשׁ ה יהוה ְלעֹוָלם ֵתּ ְוַאָתּ
י ָרצּו ֲעָבֶדיָך ֶאת ֲאָבֶניָה ְוֶאת ֲעָפָרּה ְיֹחֵננּו:  י ָבא מֹוֵעד: ִכּ ֵעת ְלֶחְנָנּה, ִכּ
י ָבָנה יהוה  בֹוֶדָך: ִכּ ם יהוה, ְוׇכל ַמְלֵכי ָהָאֶרץ ֶאת ְכּ ְוִייְראּו גֹוִים ֶאת ֵשׁ
ָתם:  ִפָלּ ְתּ ת ָהַעְרָער, ְולֹא ָבָזה ֶאת  ִפַלּ ְתּ ָנה ֶאל  ָפּ ְכבֹודֹו:  ִבּ ִנְרָאה  ִצּיֹון 
רֹום  ִמְמּ ִקיף  ִהְשׁ י  ִכּ ָיּה:  ל  ְיַהֶלּ ִנְבָרא  ְוַעם  ַאֲחרֹון,  ְלדֹור  ֹזאת  ֶתב  ָכּ ִתּ
ֵני  ַח ְבּ ֹמַע ֶאְנַקת ָאִסיר, ְלַפֵתּ יט: ִלְשׁ ַמִים ֶאל ֶאֶרץ ִהִבּ ׁ ׇקְדׁשֹו, יהוה ִמָשּ
ים  ַעִמּ ֵבץ  ִהָקּ ְבּ לָ ִם:  ירּוָשׁ ִבּ תֹו  ּוְתִהָלּ ם יהוה,  ִצּיֹון ֵשׁ ְבּ ר  ְלַסֵפּ ְתמּוָתה: 
ר ָיָמי:  ִחי[, ִקַצּ ֶרְך )כחו( ]ֹכּ ה ַבֶדּ ו, ּוַמְמָלכֹות ַלֲעֹבד ֶאת יהוה: ִעָנּ ַיְחָדּ
נֹוֶתיָך: ְלָפִנים ָהָאֶרץ  דֹור ּדֹוִרים ְשׁ ֲחִצי ָיָמי, ְבּ ֲעֵלִני ַבּ ֹאַמר, ֵאִלי ַאל ַתּ
ֶגד  ֶבּ ַכּ ם  ְוֻכָלּ ַתֲעֹמד,  ה  ְוַאָתּ יֹאֵבדּו  ה  ֵהָמּ ָמִים:  ָשׁ ָיֶדיָך  ה  ּוַמֲעֵשׂ  , ָיַסְדָתּ
ֵני  ּמּו: ְבּ נֹוֶתיָך לֹא ִיָתּ ה הּוא, ּוְשׁ ֲחִליֵפם ְוַיֲחלֹפּו: ְוַאָתּ בּוׁש ַתּ ְלּ ִיְבלּו, ַכּ

ּכֹונּו, ְוַזְרָעם ְלָפֶניָך ִיּכֹון: ֲעָבֶדיָך ִיְשׁ

י  ֲרִכי ַנְפִשׁ ם ׇקְדׁשֹו: ָבּ י ֶאת יהוה, ְוׇכל ְקָרַבי ֶאת ֵשׁ ֲרִכי ַנְפִשׁ קג. ְלָדִוד, ָבּ
ְלׇכל  ָהרֵֹפא  ֲעו ֵֹנִכי,  ְלׇכל  ֵלַח  ַהֹסּ מּוָליו:  ְגּ ל  ָכּ ִחי  ְכּ ְשׁ ִתּ ְוַאל  יהוה,  ֶאת 
ַיע  ִבּ ְשׂ ֵרִכי ֶחֶסד ְוַרֲחִמים: ַהַמּ ְיִכי, ַהְמַעְטּ ַחת ַחָיּ ׁ ֲחֻלׇאְיִכי: ַהּגֹוֵאל ִמַשּ ַתּ
ִטים  ָפּ ה ְצָדקֹות יהוה, ּוִמְשׁ ר ְנעּוׇרְיִכי: ֹעֵשׂ ֶשׁ ֶנּ ׁש ַכּ ְתַחֵדּ ּטֹוב ֶעְדֵיְך, ִתּ ַבּ
ַרחּום  ֲעִלילֹוָתיו:  ָרֵאל  ִיְשׂ ִלְבֵני  ה,  ְלֹמֶשׁ ָרָכיו  ְדּ יֹוִדיַע  ֲעׁשּוִקים:  ְלׇכל 
ִים ְוַרב ָחֶסד: לֹא ָלֶנַצח ָיִריב, ְולֹא ְלעֹוָלם ִיּטֹור:  ְוַחּנּון יהוה, ֶאֶרְך ַאַפּ
ַמִים ַעל  י ִכְגֹבַהּ ָשׁ ַמל ָעֵלינּו: ִכּ ה ָלנּו, ְולֹא ַכֲעו ֹֹנֵתינּו ָגּ לֹא ַכֲחָטֵאינּו ָעָשׂ
ּנּו ֶאת  ֲעָרב ִהְרִחיק ִמֶמּ ְרֹחק ִמְזָרח ִמַמּ ַבר ַחְסּדֹו ַעל ְיֵרָאיו: ִכּ ָהָאֶרץ, ָגּ
י הּוא ָיַדע ִיְצֵרנּו,  ִנים ִרַחם יהוה ַעל ְיֵרָאיו: ִכּ ַרֵחם ָאב ַעל ָבּ ֵעינּו: ְכּ ָשׁ ְפּ
י  ִכּ ָיִציץ:  ן  ֵכּ ֶדה  ׂ ַהָשּ ִציץ  ְכּ ָיָמיו,  ָחִציר  ֶכּ ֱאנֹוׁש  ֲאָנְחנּו:  ָעָפר  י  ִכּ ָזכּור 
יֶרּנּו עֹוד ְמקֹומֹו: ְוֶחֶסד יהוה ֵמעֹוָלם ְוַעד  רּוַח ָעְבָרה ּבֹו ְוֵאיֶנּנּו ְולֹא ַיִכּ
ָדיו  ִפֻקּ ּוְלֹזְכֵרי  ְמֵרי ְבִריתֹו,  ְלֹשׁ ִלְבֵני ָבִנים:  ְוִצְדָקתֹו  ְיֵרָאיו,  עֹוָלם ַעל 
ֲרכּו  ָבּ ָלה:  ָמָשׁ ל  ֹכּ ַבּ ּוַמְלכּותֹו  ְסאֹו,  ִכּ ֵהִכין  ַמִים  ׁ ָשּ ַבּ יהוה  ַלֲעׂשֹוָתם: 
ֲרכּו יהוה  ָברֹו: ָבּ קֹול ְדּ ֹמַע ְבּ י ְדָברֹו, ִלְשׁ ֵרי ֹכַח ֹעֵשׂ ֹבּ יהוה ַמְלָאָכיו, ִגּ
ׇכל ְמֹקמֹות  יו ְבּ ל ַמֲעָשׂ ֲרכּו יהוה ָכּ י ְרצֹונֹו: ָבּ ְרָתיו ֹעֵשׂ ל ְצָבָאיו, ְמָשׁ ָכּ

י ֶאת יהוה: ֲרִכי ַנְפִשׁ ְלּתֹו, ָבּ ֶמְמַשׁ
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 : ּתָ ֹאד, הֹוד ְוָהָדר ָלָבׁשְ ַדְלּתָ ְמּ י ֶאת יהוה, יהוה ֱאלַֹהי ּגָ ְרִכי ַנְפׁשִ קד. ּבָ
ֲעִלּיֹוָתיו,  ִים  ַבּמַ ַהְמָקֶרה  ְיִריָעה:  ּכַ ַמִים  ׁשָ נֹוֶטה  ְלָמה,  ּשַׂ ּכַ אֹור  ֶטה  ֹע֫
רּוחֹות,  ַמְלָאָכיו  ה  ֹעׂשֶ רּוַח:  ְנֵפי  ּכַ ַעל  ְך  ַהְמַהּלֵ ְרכּובֹו,  ָעִבים  ם  ַהּשָׂ
הֹום  ּמֹוט עֹוָלם ָוֶעד: ּתְ ל ּתִ ֶרץ ַעל ְמכֹוֶניָה, ּבַ ַסד ֶא֫ ְרָתיו ֵאׁש לֵֹהט: ָי֫ ְמׁשָ
ֲעָרְתָך ְינּוסּו֘ן, ִמן קֹול ַרַעְמָך  ִים: ִמן ּגַ ַעְמדּו ָמ֫ יתֹו, ַעל ָהִרים ַי֫ ּסִ בּוׁש ּכִ ּלְ ּכַ
בּול  ּגְ ָלֶהם:  ְדּתָ  ָיַס֫ ֶזה  ְמקֹום  ֶאל  ְבָקעֹות,  ֵיְרדּו  ָהִרים,  ַיֲעלּו  ֵיָחֵפזּו֘ן: 
ָחִלים,  ּנְ ַח ַמְעָיִנים ּבַ ּלֵ בּו֘ן ְלַכּסֹות ָהָאֶרץ: ַהְמׁשַ ל ְיׁשֻ ל ַיֲעֹברּו֘ן, ּבַ ְמּתָ ּבַ ֫שַׂ
רּו ְפָרִאים ְצָמָאם: ֲעֵליֶהם  ּבְ ָדי, ִיׁשְ ל ַחְיתֹו֘ ׂשָ קּו ּכׇ כּו֘ן: ַיׁשְ ין ָהִרים ְיַהּלֵ ּבֵ
ֶקה ָהִרים ֵמֲעִלּיֹוָתיו,  נּו קֹול: ַמׁשְ ָפאִים ִיּתְ ין ע� ּכֹון, ִמּבֵ ַמִים ִיׁשְ ָ עֹוף ַהּשׁ
ַלֲעֹבַדת  ב  ְוֵעׂשֶ ֵהָמה  ַלּבְ ָחִציר  ַמְצִמיַח  ָהָאֶרץ:  ע  ּבַ ׂשְ ּתִ יָך  ַמֲעׂשֶ ִרי  ִמּפְ
ְלַהְצִהיל  ֱאנֹוׁש  ְלַבב  ח  ּמַ ְיׂשַ ְוַיִין  ָהָאֶרץ:  ִמן  ֶלֶחם  ְל֫הֹוִציא  ָהָאָדם, 
עּו ֲעֵצי יהוה, ַאְרֵזי ְלָבנֹון  ּבְ ֶמן, ְוֶלֶחם ְלַבב ֱאנֹוׁש ִיְסָעד: ִיׂשְ ָ֫ ִנים ִמּשׁ ּפָ
ָהִרים  יָתּה:  ּבֵ ים  רֹוׁשִ ּבְ ֲחִסיָדה  נּו,  ְיַקּנֵ֫ ִרים  ִצּפ� ם  ׁשָ ר  ֲאׁשֶ ָנָטע:  ר  ֲאׁשֶ
ְלמֹוֲעִדים,  ָיֵרַח  ה  ָעׂשָ ים:  ַפּנִ ַלׁשְ ַמְחֶסה  ְסָלִעים  ֵעִלים,  ַלּיְ בֹוִהים  ַהּגְ
ַער:  ל ַחְיתֹו ָי֫ יִהי ָלְיָלה, ּבֹו ִתְרֹמׂש ּכׇ ְך ִו֫ ת ֹחׁשֶ ׁשֶ ֫ ֶמׁש ָיַדע ְמבֹואֹו: ּתָ ׁשֶ
ֶמׁש ֵיָאֵספּו֘ן  ֶ ְזַרח ַהּשׁ ׁש ֵמֵאל ׇאְכָלם: ּתִ ֶרף, ּוְלַבּקֵ ֫ ִפיִרים ׁשֲֹאִגים ַלּטָ ַהּכְ
ֶרב: ָמה ַרּבּו  לֹו ְוַלֲעֹבָדתֹו ֲעֵדי ָע֫ צּו֘ן: ֵיֵצא ָאָדם ְלָפע� ְוֶאל ְמעֹוֹנָתם ִיְרּבָ
דֹול  ם ּגָ יָת, ָמְלָאה ָהָאֶרץ ִקְנָיֶנָך: ֶזה ַהּיָ ׇחְכָמה ָעׂשִ ם ּבְ ּלָ יָך יהוה, ּכֻ ַמֲעׂשֶ
ִנּיֹות  ם א� ֹדלֹות: ׁשָ ר, ַחּיֹות ְקַטּנֹות ִעם ּגְ ם ֶרֶמׂש ְוֵאין ִמְסּפָ ּוְרַחב ָיַדִים, ׁשָ
ׇאְכָלם  ָלֵתת  רּו֘ן  ּבֵ ְיׂשַ ֵאֶליָך  ם  ּלָ ּכֻ ּבֹו:  ֶחק  ְלׂשַ֫ ָיַצְרּתָ  ֶזה  ִלְוָיָתן  כּו֘ן,  ְיַהּלֵ
ֶניָך  ּפָ יר  ְסּתִ ּתַ טֹוב:  עּון  ּבְ ִיׂשְ ָיְדָך  ח  ְפּתַ ּתִ ִיְלֹקטּו֘ן,  ָלֶהם  ן  ּתֵ ּתִ ִעּתֹו:  ּבְ
ֵראּו֘ן,  ח רּוֲחָך ִיּבָ ּלַ ׁשַ ֵהלּו֘ן, ּתֵֹסף רּוָחם ִיְגָועּו֮ן, ְוֶאל ֲעָפָרם ְיׁשּובּו֘ן: ּתְ ִיּבָ
יו:  ַמֲעׂשָ ּבְ ַמח יהוה  ִיׂשְ ְלעֹוָלם,  ְכבֹוד יהוה  ְיִהי  ֲאָדָמה:  ֵני  ּפְ ׁש  ּוְתַחּדֵ
י,  ַחּיָ ּבְ ַליהוה  יָרה  ָאׁשִ נּו:  ְוֶיֱעׁשָ ָהִרים  ּבֶ ע  ִיּגַ ְרָעד,  ַוּתִ ָלָאֶרץ  יט  ּבִ ַהּמַ
ּמּו  ֫ יהוה: ִיּתַ ַמח ּבַ יִחי, ָאֹנִכי ֶאׂשְ עֹוִדי: ֶיֱעַרב ָעָליו ׂשִ ָרה ֵלאלַֹהי ּבְ ֲאַזּמְ
י ֶאת יהוה, ַהְללּוָיּה: ְרִכי ַנְפׁשִ ִעים עֹוד ֵאיָנם, ּבָ ִאים ִמן ָהָאֶרץ ּוְרׁשָ ַחּטָ

ירּו לֹו,  ים ֲעִלילֹוָתיו: ִשׁ מֹו, הֹוִדיעּו ָבַעִמּ ְשׁ ִבּ קה. הֹודּו ַליהוה ִקְראּו 
ֵלב  ַמח  ִיְשׂ ׇקְדׁשֹו,  ם  ֵשׁ ְבּ ִהְתַהְללּו  ִנְפְלאֹוָתיו:  ׇכל  ְבּ יחּו  ִשׂ לֹו,  רּו  ַזְמּ
ִנְפְלאֹוָתיו  ִזְכרּו  ִמיד:  ָתּ ָפָניו  ׁשּו  ְקּ ַבּ ְוֻעּזֹו,  ְרׁשּו יהוה  ִדּ י יהוה:  ְמַבְקֵשׁ
ַיֲעֹקב  ֵני  ְבּ ַעְבּדֹו,  ַאְבָרָהם  ֶזַרע  ִפיו:  ֵטי  ְפּ ּוִמְשׁ ֹמְפָתיו  ה,  ָעָשׂ ר  ֲאֶשׁ
ִריתֹו,  ָטיו: ָזַכר ְלעֹוָלם ְבּ ָפּ ׇכל ָהָאֶרץ ִמְשׁ ִחיָריו: הּוא יהוה ֱאלֵֹהינּו, ְבּ ְבּ
ָחק:  ְלִיְשׂ בּוָעתֹו  ּוְשׁ ַאְבָרָהם,  ֶאת  ַרת  ָכּ ר  ֲאֶשׁ ּדֹור:  ְלֶאֶלף  ה  ִצָוּ ָבר  ָדּ
ן ֶאת ֶאֶרץ  ִרית עֹוָלם: ֵלאֹמר, ְלָך ֶאֵתּ ָרֵאל ְבּ ֲעִמיֶדָה ְלַיֲעֹקב ְלֹחק, ְלִיְשׂ ַוַיּ
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כּו  ְתַהְלּ ּה: ַוִיּ ְמַעט ְוָגִרים ָבּ ר, ִכּ ְהיֹוָתם ְמֵתי ִמְסָפּ ָנַען, ֶחֶבל ַנֲחַלְתֶכם: ִבּ ְכּ
ָקם, ַוּיֹוַכח  יַח ָאָדם ְלׇעְשׁ ְמָלָכה ֶאל ַעם ַאֵחר: לֹא ִהִנּ ִמּגֹוי ֶאל ּגֹוי, ִמַמּ
ְקָרא ָרָעב ַעל  ֵרעּו: ַוִיּ יָחי, ְוִלְנִביַאי ַאל ָתּ עּו ִבְמִשׁ ְגּ ֲעֵליֶהם ְמָלִכים: ַאל ִתּ
ר יֹוֵסף:  ַלח ִלְפֵניֶהם ִאיׁש, ְלֶעֶבד ִנְמַכּ ָבר: ָשׁ ה ֶלֶחם ָשׁ ל ַמֵטּ ָהָאֶרץ, ָכּ
א ְדָברֹו, ִאְמַרת  ָאה ַנְפׁשֹו: ַעד ֵעת ֹבּ ְרֶזל ָבּ ֶבל )רגליו( ]ַרְגלֹו[, ַבּ ִעּנּו ַבֶכּ
מֹו ָאדֹון  ֵחהּו: ָשׂ ים ַוְיַפְתּ ל ַעִמּ יֵרהּו, ֹמֵשׁ ִתּ ַלח ֶמֶלְך ַוַיּ יהוה ְצָרָפְתהּו: ָשׁ
ֹבא  ַוָיּ ם:  ְיַחֵכּ ּוְזֵקָניו  ַנְפׁשֹו,  ְבּ ָריו  ָשׂ ֶלְאֹסר  ִקְנָינֹו:  ׇכל  ְבּ ל  ּוֹמֵשׁ ְלֵביתֹו, 
ֲעִצֵמהּו  ֶפר ֶאת ַעּמֹו ְמֹאד, ַוַיּ ֶאֶרץ ָחם: ַוֶיּ ר ְבּ ָרֵאל ִמְצָרִים, ְוַיֲעֹקב ָגּ ִיְשׂ
ה ַעְבּדֹו,  ַלח ֹמֶשׁ ֲעָבָדיו: ָשׁ ל ַבּ ֹנא ַעּמֹו, ְלִהְתַנֵכּ ם ִלְשׂ ָריו: ָהַפְך ִלָבּ ִמָצּ
ָחם:  ֶאֶרץ  ְבּ ּוֹמְפִתים  ֹאתֹוָתיו,  ְבֵרי  ִדּ ָבם  מּו  ָשׂ ּבֹו:  ַחר  ָבּ ר  ֲאֶשׁ ַאֲהרֹן 
ָהַפְך ֶאת ֵמיֵמיֶהם  ָברֹו[:  ]ְדּ ְולֹא ָמרּו ֶאת )דבריו(  ְך,  ְחִשׁ ַוַיּ ְך  ֹחֶשׁ ַלח  ָשׁ
ַחְדֵרי ַמְלֵכיֶהם: ָאַמר  ִעים, ְבּ ַרץ ַאְרָצם ְצַפְרְדּ ָגָתם: ָשׁ ֶמת ֶאת ְדּ ְלָדם, ַוָיּ
ַאְרָצם:  ָרד, ֵאׁש ֶלָהבֹות ְבּ ֵמיֶהם ָבּ ְשׁ בּוָלם: ָנַתן ִגּ ׇכל ְגּ ים ְבּ ִנּ ֹבא ָערֹב, ִכּ ַוָיּ
ה, ְוֶיֶלק ְוֵאין  ֹבא ַאְרֶבּ ַוָיּ בּוָלם: ָאַמר  ר ֵעץ ְגּ ֵבּ ְפָנם ּוְתֵאָנָתם, ַוְיַשׁ ַגּ ְך  ַוַיּ
כֹור  ְבּ ל  ָכּ ְך  ַוַיּ ִרי ַאְדָמָתם:  ְפּ אַכל  ַויֹּ ַאְרָצם,  ְבּ ב  ֵעֶשׂ ל  ָכּ אַכל  ַויֹּ ר:  ִמְסָפּ
ָבָטיו  ְשׁ ִבּ ְוֵאין  ְוָזָהב,  ֶכֶסף  ְבּ ַוּיֹוִציֵאם  אֹוָנם:  ְלׇכל  ית  ֵראִשׁ ַאְרָצם,  ְבּ
ַרׂש ָעָנן ְלָמָסְך,  ם ֲעֵליֶהם: ָפּ ְחָדּ י ָנַפל ַפּ ֵצאָתם, ִכּ ַמח ִמְצַרִים ְבּ ל: ָשׂ ּכֹוֵשׁ
ַתח צּור  יֵעם: ָפּ ִבּ ַמִים ַיְשׂ ָלו, ְוֶלֶחם ָשׁ ֵבא ְשׂ ַאל ַוָיּ ְוֵאׁש ְלָהִאיר ָלְיָלה: ָשׁ
ַאְבָרָהם  ׇקְדׁשֹו, ֶאת  ַבר  ְדּ ָזַכר ֶאת  י  ִכּ ָנָהר:  ּיֹות  ִצּ ַבּ ָהְלכּו  ָמִים,  זּובּו  ַוָיּ
ן ָלֶהם ַאְרצֹות ּגֹוִים,  ֵתּ ִחיָריו: ַוִיּ ה ֶאת ְבּ ִרָנּ ׂשֹון, ְבּ ַעְבּדֹו: ַוּיֹוִצא ַעּמֹו ְבָשׂ

יו ְותֹורָֹתיו ִיְנֹצרּו, ַהְללּוָיּה: ְמרּו ֻחָקּ ֲעבּור ִיְשׁ ים ִייָרׁשּו: ַבּ ַוֲעַמל ְלֻאִמּ

בּורֹות  ל ְגּ י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: ִמי ְיַמֵלּ י טֹוב, ִכּ קו. ַהְללּוָיּה, הֹודּו ַליהוה ִכּ
ה ְצָדָקה ְבׇכל ֵעת:  ט, ֹעֵשׂ ָפּ ְמֵרי ִמְשׁ ֵרי ֹשׁ תֹו: ַאְשׁ ִהָלּ ל ְתּ ִמיַע ָכּ יהוה, ַיְשׁ
ִחיֶריָך,  ְבּ טֹוַבת  יׁשּוָעֶתָך: ִלְראֹות ְבּ ִבּ ְקֵדִני  ָפּ ָך,  ְרצֹון ַעֶמּ ִבּ ׇזְכֵרִני יהוה 
ֲאבֹוֵתינּו,  ִעם  ָחָטאנּו  ַנֲחָלֶתָך:  ִעם  ל  ְלִהְתַהֵלּ ּגֹוֶיָך,  ְמַחת  ִשׂ ְבּ ֹמַח  ִלְשׂ
ילּו ִנְפְלאֹוֶתיָך, לֹא ָזְכרּו  ִכּ ְענּו: ֲאבֹוֵתינּו ְבִמְצַרִים לֹא ִהְשׂ ֶהֱעִוינּו, ִהְרָשׁ
מֹו, ְלהֹוִדיַע  יֵעם ְלַמַען ְשׁ ַים סּוף: ַוּיֹוִשׁ ְמרּו ַעל ָים ְבּ ֶאת רֹב ֲחָסֶדיָך, ַוַיּ
ר:  ְדָבּ ִמּ ַכּ ֹהמֹות  ְתּ ַבּ ַוּיֹוִליֵכם  ֱחָרב,  ַוֶיּ סּוף  ַים  ְבּ ְגַער  ַוִיּ בּוָרתֹו:  ְגּ ֶאת 
ֶאָחד  ָצֵריֶהם,  ַמִים  ַוְיַכּסּו  אֹוֵיב:  ד  ִמַיּ ְגָאֵלם  ַוִיּ ׂשֹוֵנא,  ד  ִמַיּ יֵעם  ַוּיֹוִשׁ
יו,  ְכחּו ַמֲעָשׂ תֹו: ִמֲהרּו ָשׁ ִהָלּ ירּו ְתּ ֲאִמינּו ִבְדָבָריו, ָיִשׁ ֵמֶהם לֹא נֹוָתר: ַוַיּ
ן ָלֶהם  ֵתּ ימֹון: ַוִיּ יִשׁ ר, ַוְיַנּסּו ֵאל ִבּ ְדָבּ ִמּ ְתַאּוּו ַתֲאָוה ַבּ לֹא ִחּכּו ַלֲעָצתֹו: ַוִיּ
ֲחֶנה, ְלַאֲהרֹן ְקדֹוׁש  ַמּ ה ַבּ ם: ַוְיַקְנאּו ְלֹמֶשׁ ַנְפָשׁ ח ָרזֹון ְבּ ַלּ ֱאָלָתם, ַוְיַשׁ ֶשׁ
ְבַער ֵאׁש  ַכס ַעל ֲעַדת ֲאִביָרם: ַוִתּ ָתן, ַוְתּ ְבַלע ָדּ ח ֶאֶרץ, ַוִתּ ְפַתּ יהוה: ִתּ
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ָכה:  ֲחוּו ְלַמֵסּ ַתּ ְשׁ ֹחֵרב, ַוִיּ ִעים: ַיֲעׂשּו ֵעֶגל ְבּ ַלֵהט ְרָשׁ ֲעָדָתם, ֶלָהָבה ְתּ ַבּ
יָעם,  מֹוִשׁ ֵאל  ְכחּו  ָשׁ ב:  ֵעֶשׂ ֹאֵכל  ׁשֹור  ַתְבִנית  ְבּ בֹוָדם  ְכּ ֶאת  ִמירּו  ַוָיּ
סּוף:  ַים  ַעל  נֹוָראֹות  ָחם,  ֶאֶרץ  ְבּ ִנְפָלאֹות  ִמְצָרִים:  ְבּ ְגֹדלֹות  ה  ֹעֶשׂ
יב  ְלָהִשׁ ְלָפָניו,  ֶרץ  ֶפּ ַבּ ָעַמד  ְבִחירֹו  ה  ֹמֶשׁ לּוֵלי  ִמיָדם,  ְלַהְשׁ אֶמר  ַויֹּ
ָרְגנּו  ַוֵיּ ה, לֹא ֶהֱאִמינּו ִלְדָברֹו:  ֶאֶרץ ֶחְמָדּ ְבּ ְמֲאסּו  ַוִיּ ִחית:  ֲחָמתֹו ֵמַהְשׁ
אֹוָתם  יל  ְלַהִפּ ָלֶהם,  ָידֹו  א  ׂ ָשּ ַוִיּ יהוה:  קֹול  ְבּ ְמעּו  ָשׁ לֹא  ֵליֶהם,  ְבָאה�
ְלַבַעל  ְמדּו  ָצּ ַוִיּ ֲאָרצֹות:  ָבּ ּוְלָזרֹוָתם  ּגֹוִים,  ַבּ ַזְרָעם  יל  ּוְלַהִפּ ר:  ְדָבּ ִמּ ַבּ
ָפה:  ם ַמֵגּ ְפָרץ ָבּ ַמַעְלֵליֶהם, ַוִתּ ְכִעיסּו ְבּ אְכלּו ִזְבֵחי ֵמִתים: ַוַיּ עֹור, ַויֹּ ְפּ
ב לֹו ִלְצָדָקה, ְלֹדר ָוֹדר  ָחֶשׁ ָפה: ַוֵתּ ֵגּ ָעַצר ַהַמּ ל, ַוֵתּ יְנָחס ַוְיַפֵלּ ֲעֹמד ִפּ ַוַיּ
ִהְמרּו  י  ִכּ ֲעבּוָרם:  ַבּ ה  ְלֹמֶשׁ ַרע  ַוֵיּ ְמִריָבה,  ֵמי  ַעל  ְקִציפּו  ַוַיּ ַעד עֹוָלם: 
ר ָאַמר יהוה  ים ֲאֶשׁ ִמידּו ֶאת ָהַעִמּ ָפָתיו: לֹא ִהְשׁ ְשׂ א ִבּ ֶאת רּוחֹו, ַוְיַבֵטּ
ְהיּו  יֶהם, ַוִיּ ַעְבדּו ֶאת ֲעַצֵבּ יֶהם: ַוַיּ ְלְמדּו ַמֲעֵשׂ ְתָעְרבּו ַבּגֹוִים, ַוִיּ ָלֶהם: ַוִיּ
כּו ָדם  ְפּ ְשׁ ִדים: ַוִיּ ׁ נֹוֵתיֶהם ַלֵשּ ֵניֶהם ְוֶאת ְבּ חּו ֶאת ְבּ ְזְבּ ָלֶהם ְלמֹוֵקׁש: ַוִיּ
ָהָאֶרץ  ֱחַנף  ַוֶתּ ְכָנַען,  י  ַלֲעַצֵבּ חּו  ִזְבּ ר  ֲאֶשׁ ּוְבנֹוֵתיֶהם  ֵניֶהם  ְבּ ם  ַדּ ָנִקי, 
ַעּמֹו,  ַחר ַאף יהוה ְבּ ַמַעְלֵליֶהם: ַוִיּ ְזנּו ְבּ יֶהם, ַוִיּ ְטְמאּו ְבַמֲעֵשׂ ִמים: ַוִיּ ָדּ ַבּ
ְלָחצּום  ְנֵאיֶהם: ַוִיּ לּו ָבֶהם ֹשׂ ְמְשׁ ַיד ּגֹוִים, ַוִיּ ֵנם ְבּ ְתּ ַוְיָתֵעב ֶאת ַנֲחָלתֹו: ַוִיּ
ַיְמרּו  ה  ְוֵהָמּ יֵלם,  ַיִצּ ַרּבֹות  ָעִמים  ְפּ ָיָדם:  ַחת  ַתּ ְנעּו  ָכּ ַוִיּ אֹוְיֵביֶהם, 
ר  ְזֹכּ ַוִיּ ָתם:  ִרָנּ ֶאת  ְמעֹו  ָשׁ ְבּ ָלֶהם,  ר  ַצּ ַבּ ְרא  ַוַיּ ֲעו ָֹנם:  ַבּ ֹמּכּו  ַוָיּ ַבֲעָצָתם, 
ן אֹוָתם ְלַרֲחִמים ִלְפֵני  ֵתּ ַוִיּ רֹב )חסדו( ]ֲחָסָדיו[:  ְכּ ֵחם  ָנּ ַוִיּ ִריתֹו,  ְבּ ָלֶהם 
ם  ֵצנּו ִמן ַהּגֹוִים, ְלֹהדֹות ְלֵשׁ יֵענּו יהוה ֱאלֵֹהינּו, ְוַקְבּ ל ׁשֹוֵביֶהם: הֹוִשׁ ָכּ
ָרֵאל ִמן ָהעֹוָלם ְוַעד  רּוְך יהוה ֱאלֵֹהי ִיְשׂ ֶתָך: ָבּ ְתִהָלּ ַח ִבּ ֵבּ ַתּ ָך, ְלִהְשׁ ׇקְדֶשׁ

ל ָהָעם ָאֵמן, ַהְללּוָיּה: ָהעֹוָלם, ְוָאַמר ָכּ

ספר חמישי
ליום השישי

יהוה,  אּוֵלי  ּגְ יֹאְמרּו  ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  י  ּכִ טֹוב,  י  ּכִ ַליהוה  הֹודּו֮  קז. 
פֹון  ִמּצָ ֲעָרב,  ּוִמּמַ ְזָרח  ִמּמִ ָצם,  ִקּבְ ּוֵמֲאָרצֹות  ָצר:  ד  ִמּיַ ָאָלם  ּגְ ר  ֲאׁשֶ
ְרֵעִבים  אּו:  ָמָצ֫ לֹא  ב  מֹוׁשָ ִעיר  ֶרְך,  ֫ ּדָ ימֹון  יׁשִ ּבִ ר  ְדּבָ ַבּמִ עּו  ּתָ ם:  ּוִמּיָ
ָלֶהם,  ר  ּצַ ּבַ יהוה  ֶאל  ְצֲעקּו  ַוּיִ ף:  ְתַעּטָ ּתִ ֶהם  ּבָ ם  ַנְפׁשָ ְצֵמִאים,  ם  ּגַ
ב:  ָרה ָלֶלֶכת ֶאל ִעיר מֹוׁשָ ֶדֶרְך ְיׁשָ ְדִריֵכם ּבְ יֵלם: ַוּיַ צּוקֹוֵתיֶהם ַיּצִ ִמּמְ
ׁשֵֹקָקה,  ֶנֶפׁש  יַע  ּבִ ִהׂשְ י  ּכִ ָאָדם:  ִלְבֵני  ְוִנְפְלאֹוָתיו  ַחְסּדֹו  ַליהוה  יֹודּו 
י  ִנ֮י ּוַבְרֶזל: ּכִ ְך ְוַצְלָמֶות, ֲאִסיֵרי ע� ֵבי ֹחׁשֶ א טֹוב: יֹׁשְ ְוֶנֶפׁש ְרֵעָבה ִמּלֵ
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לּו ְוֵאין  ׁשְ ם, ּכָ ָעָמל ִלּבָ ְכַנע ּבֶ צּו: ַוּיַ ִהְמרּו ִאְמֵרי ֵאל, ַוֲעַצת ֶעְליֹון ָנָא֫
יֹוִציֵאם  יֵעם:  יֹוׁשִ צּוקֹוֵתיֶהם  ִמּמְ ָלֶהם,  ר  ּצַ ּבַ יהוה  ֶאל  ְזֲעקּו  ַוּיִ ֹעֵזר: 
ק: יֹודּו ַליהוה ַחְסּדֹו, ְוִנְפְלאֹוָתיו  ְך ְוַצְלָמֶות, ּומֹוְסרֹוֵתיֶהם ְיַנּתֵ ֵמֹחׁשֶ
ֶרְך  ַע: ֱאִויִלים ִמּדֶ ּדֵ ת ּוְבִריֵחי ַבְרֶזל ּגִ ְלתֹות ְנֹחׁשֶ ר ּדַ ּבַ י ׁשִ ִלְבֵני ָאָדם: ּכִ
ֲעֵרי  יעּו ַעד ׁשַ ּגִ ם, ַוּיַ ַתֵעב ַנְפׁשָ ל ֹאֶכל ּתְ ָעם, ּוֵמֲעֹונֹוֵתיֶהם ִיְתַעּנּו: ּכׇ ׁשְ ּפִ
ַלח  ִיׁשְ יֵעם:  יֹוׁשִ צּוקֹוֵתיֶהם  ִמּמְ ָלֶהם,  ר  ּצַ ּבַ יהוה  ֶאל  ְזֲעקּו  ַוּיִ ָמֶות: 
ְוִנְפְלאֹוָתיו  ַחְסּדֹו  ַליהוה  יֹודּו  ִחיתֹוָתם:  ְ ִמּשׁ ט  ִויַמּלֵ ֵאם,  ְוִיְרּפָ ָברֹו  ּדְ
ה: û יֹוְרֵדי  ִרּנָ ּבְ יו  ַמֲעׂשָ רּו  ִויַסּפְ ִזְבֵחי תֹוָדה,  חּו  ְוִיְזּבְ ָאָדם:  ִלְבֵני 
י  ַמֲעׂשֵ ָראּו  ה  ֵהּמָ   û :ים ַרּבִ ַמִים  ּבְ ְמָלאָכה  י  עֹוׂשֵ ִנּיֹות,  א� ּבָ ם  ַהּיָ
רֹוֵמם  ֲעֵמד רּוַח ְסָעָרה, ַוּתְ ְמצּוָלה: û ַוּיֹאֶמר ַוּיַ יהוה, ְוִנְפְלאֹוָתיו ּבִ
  û :ָרָעה ִתְתמֹוָגג ם ּבְ ַמִים, ֵיְרדּו ְתהֹומֹות, ַנְפׁשָ יו: û ַיֲעלּו ׁשָ ּלָ ּגַ
ְצֲעקּו ֶאל יהוה  ע: û  ַוּיִ ּלָ ְתּבַ ּכֹור, ְוׇכל ׇחְכָמָתם ּתִ ִ ּשׁ ָיחֹוּגּו ְוָינּועּו ּכַ
ֱחׁשּו  ַוּיֶ ִלְדָמָמה,  ְסָעָרה  ָיֵקם  יֹוִציֵאם:  צּוֹקֵתיֶהם  ּוִמּמְ ָלֶהם,  ר  ּצַ ּבַ
ַליהוה  יֹודּו  ֶחְפָצם:  ְמחֹוז  ֶאל  ְנֵחם  ַוּיַ קּו,  ּתֹ֫ ִיׁשְ ִכי  ְמחּו  ׂשְ ַוּיִ יֶהם:  ּלֵ ּגַ
ב  ּוְבמֹוׁשַ ָעם,  ְקַהל  ּבִ ִוירֹוְמ֫מּוהּו  ָאָדם:  ִלְבֵני  ְוִנְפְלאֹוָתיו  ַחְסּדֹו 
ֶאֶרץ  אֹון:  ְלִצּמָ ַמִים  ֵאי  ּומֹוָצ֫ ר  ְלִמְדּבָ ְנָהרֹות  ם  ָיׂשֵ ְיַהְללּוהּו:  ְזֵקִנים 
ה  ר ַלֲאַגם ַמִים, ְוֶאֶרץ ִצּיָ ם ִמְדּבָ ֵבי ָבּה: ָיׂשֵ ִרי ִלְמֵלָחה, ֵמָרַעת ֫יֹוׁשְ ּפְ
דֹות  ְזְרעּו ׂשָ ב: ַוּיִ ם ְרֵעִבים, ַוְיכֹוְננּו ִעיר מֹוׁשָ ב ׁשָ ֹוׁשֶ ֵאי ָמִים: ַוּי֫ ְלֹמָצ֫
ם  ּוְבֶהְמּתָ ְמֹאד,  ְרּבּו  ַוּיִ ַוְיָבְרֵכם  ְתבּוָאה:  ִרי  ּפְ ֲעׂשּו  ַוּיַ ְכָרִמים,  עּו  ּטְ ַוּיִ
ַעל  ּבּוז  ְוָיגֹון: û ׁשֵֹפְך  ָרָעה  ֶצר  ֵמֹע֫ חּו  ׁשֹ֫ ַוּיָ ְמֲעטּו  ַוּיִ ַיְמִעיט:  לֹא 
ּצֹאן  ּכַ ם  ׂשֶ ֫ ַוּיָ ֵמ֫עֹוִני,  ֶאְביֹון  ב  ּגֵ ַוְיׂשַ ֶרְך:  ָד֫ לֹא  הּו  ֹת֫ ּבְ ְתֵעם  ַוּיַ ְנִדיִבים, 
ָחָכם  ִמי  יָה:  ּפִ֫ ְפָצה  ָק֫ ַעְוָלה  ְוׇכל  חּו,  ָמ֫ ְוִיׂשְ ִרים  ְיׁשָ ִיְראּו  חֹות:  ּפָ ִמׁשְ

ה, ְוִיְתּבֹוְננּו ַחְסֵדי יהוה: ׇמר ֵאּלֶ ְוִיׁשְ

בֹוִדי:  ָרה, ַאף ְכּ יָרה ַוֲאַזְמּ י ֱאלִֹהים, ָאִשׁ יר ִמְזמֹור ְלָדִוד: ָנכֹון ִלִבּ קח. ִשׁ
ל  ַבּ ְרָך  ַוֲאַזֶמּ יהוה,  ים  ָבַעִמּ אֹוְדָך  ַחר:  ׁ ָשּ ָאִעיָרה  ְוִכּנֹור,  ֶבל  ַהֵנּ עּוָרה 
ַעל  רּוָמה  ָך:  ֲאִמֶתּ ָחִקים  ְשׁ ְוַעד  ָך,  ַחְסֶדּ ַמִים  ָשׁ ֵמַעל  ָגדֹול  י  ִכּ ים:  ֻאִמּ
יָעה  בֹוֶדָך: ְלַמַען ֵיָחְלצּון ְיִדיֶדיָך, הֹוִשׁ ל ָהָאֶרץ ְכּ ַמִים ֱאלִֹהים, ְוַעל ָכּ ָשׁ
ֶכם, ְוֵעֶמק ֻסּכֹות  ָקה ְשׁ ׇקְדׁשֹו ֶאְעלָֹזה, ֲאַחְלּ ר ְבּ ֶבּ ְיִמיְנָך ַוֲעֵנִני: ֱאלִֹהים ִדּ
ְמֹחְקִקי:  ְיהּוָדה  י,  רֹאִשׁ ָמעֹוז  ְוֶאְפַרִים  ה,  ׁ ְמַנֶשּ ִלי  ִגְלָעד,  ִלי  ד:  ֲאַמֵדּ
ִמי  ֶאְתרֹוָעע:  ת  ְפֶלֶשׁ ֲעֵלי  ַנֲעִלי,  ִליְך  ַאְשׁ ֱאדֹום  ַעל  ַרְחִצי,  ִסיר  מֹוָאב 
ְולֹא  נּו,  ְזַנְחָתּ ֱאלִֹהים  ֲהלֹא  ֱאדֹום:  ַעד  ָנַחִני  ִמי  ִמְבָצר,  ִעיר  יִֹבֵלִני 
ׁשּוַעת ָאָדם:  ְוא ְתּ ְוָשׁ ר,  נּו ֶעְזָרת ִמָצּ ָלּ ִצְבֹאֵתינּו: ָהָבה  ְבּ ֵתֵצא ֱאלִֹהים 

ה ָחִיל, ְוהּוא ָיבּוס ָצֵרינּו:  אלִֹהים ַנֲעֶשׂ ֵבּ
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ע ּוִפי  י ִפי ָרָשׁ ֱחַרׁש: ִכּ ִתי ַאל ֶתּ ַח ְלָדִוד ִמְזמֹור, ֱאלֵֹהי ְתִהָלּ קט. ַלְמַנֵצּ
ְסָבבּוִני,  ְנָאה  ִשׂ ְוִדְבֵרי  ֶקר:  ָשׁ ְלׁשֹון  י  ִאִתּ רּו  ְבּ ִדּ ָתחּו,  ָפּ ָעַלי  ִמְרָמה 
ימּו ָעַלי ָרָעה  ִשׂ ה: ַוָיּ ְטנּוִני, ַוֲאִני ְתִפָלּ ַחת ַאֲהָבִתי ִיְשׂ ם: ַתּ ֲחמּוִני ִחָנּ ָלּ ַוִיּ
ַיֲעֹמד  ָטן  ְוָשׂ ע,  ָרָשׁ ָעָליו  ַהְפֵקד  ַאֲהָבִתי:  ַחת  ַתּ ְנָאה  ְוִשׂ טֹוָבה,  ַחת  ַתּ
ָיָמיו  ִיְהיּו  ַלֲחָטָאה:  ְהֶיה  ִתּ תֹו  ּוְתִפָלּ ע,  ָרָשׁ ֵיֵצא  ְפטֹו  ׁ ִהָשּ ְבּ ְיִמינֹו:  ַעל 
ְונֹוַע  ּתֹו ַאְלָמָנה:  ְוִאְשׁ ָבָניו ְיתֹוִמים  ִיְהיּו  ח ַאֵחר:  ִיַקּ תֹו  ֻקָדּ ְפּ ים,  ְמַעִטּ
ר לֹו,  ֲאֶשׁ ה ְלׇכל  נֹוֶשׁ ׁש  ְיַנֵקּ ְוָדְרׁשּו ֵמָחְרבֹוֵתיֶהם:  ֵאלּו  ְוִשׁ ָבָניו,  ָינּועּו 
ְך ָחֶסד, ְוַאל ְיִהי חֹוֵנן ִליתֹוָמיו: ְיִהי  ְוָיֹבּזּו ָזִרים ְיִגיעֹו: ַאל ְיִהי לֹו ֹמֵשׁ
ֵכר ֲעו ֹן ֲאֹבָתיו ֶאל יהוה,  ָמם: ִיָזּ ח ְשׁ דֹור ַאֵחר ִיַמּ ַאֲחִריתֹו ְלַהְכִרית, ְבּ
ִזְכָרם:  ֵמֶאֶרץ  ְוַיְכֵרת  ִמיד,  ָתּ יהוה  ֶנֶגד  ִיְהיּו  ח:  ָמּ ִתּ ַאל  ִאּמֹו  את  ְוַחַטּ
ֵלָבב  ְוִנְכֵאה  ְוֶאְביֹון  ָעִני  ִאיׁש  ף  ְרֹדּ ַוִיּ ָחֶסד,  ֲעׂשֹות  ָזַכר  לֹא  ר  ֲאֶשׁ ַיַען 
ּנּו:  ִמֶמּ ְרַחק  ַוִתּ ְבָרָכה  ִבּ ָחֵפץ  ְולֹא  בֹוֵאהּו,  ַוְתּ ְקָלָלה  ֱאַהב  ַוֶיּ ְלמֹוֵתת: 
ִהי  ְתּ ַעְצמֹוָתיו:  ְבּ ֶמן  ׁ ְוַכֶשּ ִקְרּבֹו  ְבּ ִים  ַכַמּ ֹבא  ַוָתּ ַמּדֹו,  ְכּ ְקָלָלה  ׁש  ְלַבּ ַוִיּ
ְטַני ֵמֵאת יהוה,  ת ֹשׂ ֻעַלּ ֶרָה: ֹזאת ְפּ ִמיד ַיְחְגּ ֶבֶגד ַיְעֶטה, ּוְלֵמַזח ָתּ לֹו ְכּ
י  ֶמָך, ִכּ י ְלַמַען ְשׁ ה ִאִתּ ה ְיהִוה ֲאֹדָני, עֲ ֵשׂ י: ְוַאָתּ ְבִרים ָרע ַעל ַנְפִשׁ ְוַהֹדּ
ֵצל  ְכּ י:  ִקְרִבּ ְבּ ָחַלל  י  ְוִלִבּ ָאֹנִכי,  ְוֶאְביֹון  ָעִני  י  ִכּ יֵלִני:  ַהִצּ ָך,  ַחְסְדּ טֹוב 
ַחׁש  ָכּ ִרי  ּוְבָשׂ ִמּצֹום,  לּו  ְשׁ ָכּ י  ְרַכּ ִבּ ה:  ַאְרֶבּ ָכּ י  ִנְנַעְרִתּ י,  ֶנֱהׇלְכִתּ ְנטֹותֹו  ִכּ
יהוה  ׇעְזֵרִני  ם:  רֹאָשׁ ְיִניעּון  ִיְראּוִני  ָלֶהם,  ה  ֶחְרָפּ ָהִייִתי  ַוֲאִני  ֶמן:  ׁ ִמָשּ
יָתּה:  ֲעִשׂ יהוה  ה  ַאָתּ ֹזּאת,  ָיְדָך  י  ִכּ ְוֵיְדעּו  ָך:  ְכַחְסֶדּ יֵעִני  הֹוִשׁ ֱאלָֹהי, 
ׁשּו ׂשֹוְטַני  ָמח: ִיְלְבּ ָך ִיְשׂ ֹבׁשּו ְוַעְבְדּ ַוֵיּ ה ְתָבֵרְך, ָקמּו  ה ְוַאָתּ ְיַקְללּו ֵהָמּ
ים  ַרִבּ ּוְבתֹוְך  ִפי,  ְבּ ְמֹאד  יהוה  אֹוֶדה  ם:  ָתּ ְשׁ ָבּ ַכְמִעיל  ְוַיֲעטּו  ה,  ִלָמּ ְכּ

ְפֵטי ַנְפׁשֹו: ׁ יַע ִמֹשּ י ַיֲעֹמד ִליִמין ֶאְביֹון, ְלהֹוִשׁ ֲאַהְלֶלּנּו: ִכּ

ית ֹאְיֶביָך ֲהֹדם  ב ִליִמיִני, ַעד ָאִשׁ קי. ְלָדִוד ִמְזמֹור, ְנֻאם יהוה ַלאֹדִני, ֵשׁ
ָך ְנָדֹבת  ֶקֶרב ֹאְיֶביָך: ַעְמּ ּיֹון, ְרֵדה ְבּ ַלח יהוה ִמִצּ ָך ִיְשׁ ה ֻעְזּ ְלַרְגֶליָך: ַמֵטּ
ע יהוה  ַבּ ָחר, ְלָך ַטל ַיְלֻדֶתיָך: ִנְשׁ ַהְדֵרי ֹקֶדׁש ֵמֶרֶחם ִמְשׁ יֹום ֵחיֶלָך, ְבּ ְבּ
י ֶצֶדק: ֲאֹדָני ַעל ְיִמיְנָך,  ְבָרִתי, ַמְלִכּ ה ֹכֵהן ְלעֹוָלם, ַעל ִדּ ֵחם, ַאָתּ ְולֹא ִיָנּ
ּגֹוִים ָמֵלא ְגִוּיֹות, ָמַחץ רֹאׁש ַעל ֶאֶרץ  יֹום ַאּפֹו ְמָלִכים: ָיִדין ַבּ ָמַחץ ְבּ

ן ָיִרים רֹאׁש: ה, ַעל ֵכּ ֶתּ ֶרְך ִיְשׁ ֶדּ ַחל ַבּ ה: ִמַנּ ַרָבּ

ֹדִלים  ּגְ ְוֵעָדה:  ִרים  ְיׁשָ סֹוד  ּבְ ֵלָבב,  ׇכל  ּבְ יהוה  אֹוֶדה  ַהְללּוָיּה,  קיא. 
לֹו, ְוִצְדָקתֹו ֹעֶמֶדת  ע� ים ְלׇכל ֶחְפֵציֶהם: הֹוד ְוָהָדר ּפָ רּוׁשִ י יהוה, ּדְ ַמֲעׂשֵ
ה ְלִנְפְלֹאָתיו, ַחּנּון ְוַרחּום יהוה: ֶטֶרף ָנַתן ִליֵרָאיו, ִיְזּכֹר  ָלַעד: ֵזֶכר ָעׂשָ
י  יד ְלַעּמֹו, ָלֵתת ָלֶהם ַנֲחַלת ּגֹוִים: ַמֲעׂשֵ יו ִהּגִ ַח ַמֲעׂשָ ִריתֹו: ּכֹ ְלעֹוָלם ּבְ
ּקּוָדיו: ְסמּוִכים ָלַעד ְלעֹוָלם, ֲעׂשּוִים  ל ּפִ ט, ֶנֱאָמִנים ּכׇ ּפָ ָיָדיו ֱאֶמת ּוִמׁשְ
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ְונֹוָרא  ָקדֹוׁש  ִריתֹו,  ּבְ ְלעֹוָלם  ה  ִצּוָ ְלַעּמֹו,  ַלח  ׁשָ דּות  ּפְ ר:  ְוָיׁשָ ֱאֶמת  ּבֶ
תֹו  ִהּלָ ּתְ יֶהם,  ֹעׂשֵ ְלׇכל  טֹוב  ֶכל  ׂשֵ יהוה,  ִיְרַאת  ׇחְכָמה  ית  ֵראׁשִ מֹו:  ׁשְ

ֹעֶמֶדת ָלַעד:

ּבֹור  ִמְצֹוָתיו ָחֵפץ ְמֹאד: ִגּ ֵרי ִאיׁש ָיֵרא ֶאת יהוה, ּבְ קיב. ַהְללּוָיּה, ַאׁשְ
ֵביתֹו, ְוִצְדָקתֹו ֹעֶמֶדת  ר ּבְ ִרים ְיֹבָרְך: הֹון ָוֹעׁשֶ ָאֶרץ ִיְהֶיה ַזְרעֹו, ּדֹור ְיׁשָ ּבָ
יק: טֹוב ִאיׁש חֹוֵנן  ִרים, ַחּנּון ְוַרחּום ְוַצּדִ ְך אֹור ַלְיׁשָ ֹחׁשֶ ָלַעד: ָזַרח ּבַ
י ְלעֹוָלם לֹא ִיּמֹוט, ְלֵזֶכר עֹוָלם ִיְהֶיה  ט: ּכִ ּפָ ִמׁשְ ָבָריו ּבְ ל ּדְ ּוַמְלֶוה, ְיַכְלּכֵ
ִלּבֹו  ָסמּוְך  יהוה:  ּבַ ֻטַח  ּבָ ִלּבֹו  ָנכֹון  ִייָרא,  לֹא  ָרָעה  מּוָעה  ְ ִמּשׁ יק:  ַצּדִ
ִצְדָקתֹו ֹעֶמֶדת  ָלֶאְביֹוִנים,  ָנַתן  ר  ּזַ ּפִ ִיְרֶאה ְבָצָריו:  ר  ַעד ֲאׁשֶ ִייָרא,  לֹא 
ֲאַות  יו ַיֲחרֹק ְוָנָמס, ּתַ ּנָ ע ִיְרֶאה ְוָכַעס, ׁשִ ָכבֹוד: ָרׁשָ רּום ּבְ ָלַעד, ַקְרנֹו ּתָ

ִעים ּתֹאֵבד: ְרׁשָ

ם יהוה  ם יהוה: ְיִהי ׁשֵ קיג. ַהְללּוָיּה, ַהְללּו ַעְבֵדי יהוה, ַהְללּו ֶאת ׁשֵ
ם יהוה:  ל ׁשֵ ֶמׁש ַעד ְמבֹואֹו ְמֻהּלָ ְזַרח ׁשֶ ה ְוַעד עֹוָלם: ִמּמִ ְמֹבָרְך ֵמַעּתָ
יִהי  ְגּבִ יהוה ֱאלֵֹהינּו ַהּמַ בֹודֹו: ִמי ּכַ ַמִים ּכְ ָ ל ּגֹוִים יהוה, ַעל ַהּשׁ ָרם ַעל ּכׇ
ּפֹת  ל, ֵמַאׁשְ ַמִים ּוָבָאֶרץ: ְמִקיִמי ֵמָעָפר ּדָ ָ ּשׁ יִלי ִלְראֹות ּבַ ּפִ ׁשְ ֶבת: ַהּמַ ָלׁשָ
ֲעֶקֶרת  יִבי  מֹוׁשִ ַעּמֹו:  ְנִדיֵבי  ִעם  ְנִדיִבים,  ִעם  יִבי  ְלהֹוׁשִ ֶאְביֹון:  ָיִרים 

ֵמָחה, ַהְללּוָיּה: ִנים ְשׂ ִית ֵאם ַהּבָ ַהּבַ

ְיהּוָדה  ָהְיָתה  לֵֹעז:  ֵמַעם  ַיֲעֹקב  ית  ּבֵ ְצָרִים,  ִמּמִ ָרֵאל  ִיְשׂ ֵצאת  ּבְ קיד. 
ְלָאחֹור:  ִיּסֹב  ן  ְרּדֵ ַהּיַ ֹנס  ַוּיָ ָרָאה  ם  ַהּיָ לֹוָתיו:  ַמְמׁשְ ָרֵאל  ִיְשׂ ְלׇקְדׁשֹו, 
ן  ְרּדֵ י ָתנּוס, ַהּיַ ם ּכִ ָך ַהּיָ ְבֵני ֹצאן: ַמה ּלְ ָבעֹות ּכִ ֶהָהִרים ָרְקדּו ְכֵאיִלים, ּגְ
ְפֵני ָאדֹון  ְבֵני ֹצאן: ִמּלִ ָבעֹות ּכִ ְרְקדּו ְכֵאיִלים, ּגְ ּסֹב ְלָאחֹור: ֶהָהִרים ּתִ ּתִ
ִמיׁש  ַחּלָ ָמִים,  ֲאַגם  ַהּצּור  ַהֹהְפִכי  ַיֲעֹקב:  ֱאלֹוּהַ  ְפֵני  ִמּלִ ָאֶרץ,  ֫חּוִלי 

ְלַמְעְינֹו ָמִים:

ָך:  ָך ַעל ֲאִמּתֶ בֹוד, ַעל ַחְסּדְ ן ּכָ ְמָך ּתֵ י ְלׁשִ קטו. לֹא ָלנּו יהוה לֹא ָלנּו, ּכִ
ר ָחֵפץ  ָמִים, ּכֹל ֲאׁשֶ ָ ה ָנא ֱאלֵֹהיֶהם: ֵואלֵֹהינּו ַבּשׁ ה יֹאְמרּו ַהּגֹוִים ַאֵיּ ָלּמָ
רּו,  ְיַדּבֵ ְולֹא  ָלֶהם  ה  ּפֶ ָאָדם:  ְיֵדי  ה  ַמֲעֵשׂ ְוָזָהב,  ֶסף  ּכֶ יֶהם  ֲעַצּבֵ ה:  ָעָשׂ
ָמעּו, ַאף ָלֶהם ְולֹא ְיִריחּון:  ֵעיַנִים ָלֶהם ְולֹא ִיְראּו: ׇאְזַנִים ָלֶהם ְולֹא ִיׁשְ
מֹוֶהם  ּכְ ְגרֹוָנם:  ּבִ ֶיְהּגּו  כּו, לֹא  ְיַהּלֵ ְולֹא  ַרְגֵליֶהם  ְיִמיׁשּון,  ְולֹא  ְיֵדיֶהם 
ם  יהוה, ֶעְזָרם ּוָמִגּנָ ַטח ּבַ ָרֵאל ּבְ ֶהם: ִיְשׂ ר ּבֵֹטַח ּבָ יֶהם, ּכֹל ֲאׁשֶ ִיְהיּו ֹעֵשׂ
ְטחּו  ם הּוא: ִיְרֵאי יהוה ּבִ ְטחּו ַביהוה, ֶעְזָרם ּוָמִגּנָ ית ַאֲהרֹן ּבִ הּוא: ּבֵ
ָרֵאל,  ית ִיׂשְ ם הּוא: יהוה ְזָכָרנּו ְיָבֵרְך, ְיָבֵרְך ֶאת ּבֵ ַביהוה, ֶעְזָרם ּוָמִגּנָ
יֵֹסף  ֹדִלים:  ַהּגְ ִעם  ים  ַטּנִ ַהּקְ יהוה,  ִיְרֵאי  ְיָבֵרְך  ַאֲהרֹן:  ית  ּבֵ ֶאת  ְיָבֵרְך 
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ַמִים  ׁשָ ה  ם ַליהוה ֹעֵשׂ רּוִכים ַאּתֶ ּבְ ֵניֶכם:  ּבְ ְוַעל  יהוה ֲעֵליֶכם, ֲעֵליֶכם 
ִתים  ַהּמֵ לֹא  ָאָדם:  ִלְבֵני  ָנַתן  ְוָהָאֶרץ  ַליהוה,  ַמִים  ׁשָ ַמִים  ָ ַהּשׁ ָוָאֶרץ: 
ְוַעד עֹוָלם,  ה  ָיּה ֵמַעּתָ ֵרְך  ְנָב֫ ַוֲאַנְחנּו  יֹוְרֵדי דּוָמה:  ל  ּכׇ ָיּה ְולֹא  ְיַהְללּו 

ַהְללּוָיּה:

ה ׇאְזנֹו ִלי ּוְבָיַמי  י ִהּטָ ֲחנּוָני: ּכִ ַמע יהוה ֶאת קֹוִלי ּתַ י ִיׁשְ י ּכִ קטז. ָאַהְבּתִ
אֹול ְמָצאּוִני, ָצָרה ְוָיגֹון ֶאְמָצא:  ֶאְקָרא: ֲאָפפּוִני ֶחְבֵלי ָמֶות, ּוְמָצֵרי ׁשְ
יק,  ְוַצּדִ יהוה  ַחּנּון  י:  ַנְפׁשִ ָטה  ַמּלְ יהוה  ה  ָאּנָ ֶאְקָרא,  יהוה  ם  ּוְבׁשֵ
י  יַע: ׁשּוִב֮י ַנְפׁשִ ּלֹוִת֮י ְוִלי ְיהֹוׁשִ ָתאִים יהוה, ּדַ ֵואלֵֹהינּו ְמַרֵחם: ׁשֵֹמר ּפְ
ֶות, ֶאת ֵעיִני ִמן  י ִמּמָ ְצּתָ ַנְפׁשִ י ִחּלַ ַמל ָעָלְיִכי: ּכִ י יהוה ּגָ ִלְמנּוָחְיִכי, ּכִ
י  ים: ֶהֱאַמְנּתִ ַאְרצֹות ַהַחּיִ ְך ִלְפֵני יהוה ּבְ ִחי: ֶאְתַהֵלּ ְמָעה, ֶאת ַרְגִלי ִמּדֶ ּדִ
ָמה  ּכֵֹזב:  ָהָאָדם  ל  ּכׇ ְבׇחְפִזי  י  ָאַמְרּתִ ֲאִני  ְמֹאד:  ָעִניִתי  ֲאִני  ר  ֲאַדּבֵ י  ּכִ
יהוה  ם  ּוְבׁשֵ א,  ֶאּשָׂ ְיׁשּועֹות  ּכֹוס  ָעָלי:  ְגמּולֹוִהי  ּתַ ל  ּכׇ ַליהוה  יב  ָאׁשִ
יהוה  ֵעיֵני  ּבְ ָיָקר  ַעּמֹו:  ְלׇכל  א  ּנָ ֶנְגָדה  ם  ֵלּ ֲאׁשַ ַליהוה  ְנָדַרי  ֶאְקָרא: 
ֲאָמֶתָך,  ן  ּבֶ ָך  ַעְבּדְ ֲאִני  ָך,  ַעְבּדֶ ֲאִני  י  ּכִ יהוה  ה  ָאּנָ ַלֲחִסיָדיו:  ְוָתה  ַהּמָ֫
ם יהוה ֶאְקָרא: ְנָדַרי ַליהוה  ח ֶזַבח ּתֹוָדה ּוְבׁשֵ ְחּתָ ְלמֹוֵסָרי: ְלָך ֶאְזּבַ ּתַ ּפִ
ָלִים,  ְירּוׁשָ ִכי  תֹוֵכ֫ ּבְ יהוה  ית  ּבֵ ַחְצרֹות  ּבְ ַעּמֹו:  ְלׇכל  א  ּנָ ֶנְגָדה  ם  ּלֵ ֲאׁשַ

ַהְללּוָיּה:

ָעֵלינּו  ָגַבר  י  ּכִ ים:  ָהֻאּמִ ל  ּכׇ חּוהּו  ּבְ ׁשַ ּגֹוִים,  ל  ּכׇ יהוה  ֶאת  ַהְללּו  קיז. 
ַחְסּדֹו ֶוֱאֶמת יהוה ְלעֹוָלם, ַהְללּוָיּה:

י  ּכִ ָרֵאל,  ִיׂשְ ָנא  יֹאַמר  ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  י  ּכִ טֹוב,  י  ּכִ ַליהוה  הֹודּו֮  קיח. 
ָנא  יֹאְמרּו  ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  י  ּכִ ַאֲהרֹן,  ֵבית  ָנא  יֹאְמרּו  ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם 
ְרַחב  ַבּמֶ ָעָנִני  ָיּה,  ָקָראִתי  ר  ַצ֮ ַהּמֵ ִמן  ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  י  ּכִ יהוה,  ִיְרֵאי 
ַוֲאִני  עֹוְזָרי,  ּבְ ִלי  יהוה  ָאָדם:  ִלי  ה  ֲעֶשׂ ַיּ ַמה  ִאיָרא,  לֹא  ִלי  יהוה  ָיּה: 
יהוה  ָאָדם: טֹוב ַלֲחסֹות ּבַ ֹטַח ּבָ יהוה ִמּבְ ֶאְרֶאה ְבׂשְנָאי: טֹוב ַלֲחסֹות ּבַ
י ֲאִמיַלם: ַסּבּוִני ַגם  ם יהוה ּכִ ׁשֵ ל ּגֹוִים ְסָבבּוִני, ּבְ ְנִדיִבים: ּכׇ ֹטַח ּבִ ִמּבְ
ֵאׁש קֹוִצים,  ּכְ ּדֲֹעכּו  ַסּבּוִני ִכְדֹבִרים,  י ֲאִמיַלם:  ּכִ ם יהוה  ׁשֵ ּבְ ְסָבבּוִני, 
י ְוִזְמָרת  ֹחה ְדִחיַתִני ִלְנּפֹל, ַויהוה ֲעָזָרִני: ׇעּזִ י ֲאִמיַלם: ּדָ ם יהוה ּכִ ׁשֵ ּבְ
ְיִמין יהוה  יִקים,  ַצּדִ ֵלי  ָאה� ּבְ ִויׁשּוָעה  ה  ִרּנָ ִליׁשּוָעה: קֹול  ִלי  ַוְיִהי  ָיּה, 
י  ּכִ ָאמּות  לֹא  ָחִיל:  ה  ָשׂ ֹע֫ יהוה  ְיִמין  רֹוֵמָמה,  יהוה  ְיִמין  ָחִיל:  ה  ָשׂ ֹע֫
ְתחּו ִלי  ֶות לֹא ְנָתָנִני: ּפִ י ָיּה, ְוַלּמָ ַרּנִ י ָיּה: ַיּסֹר ִיּסְ ר ַמֲעֵשׂ ֶאְחֶיה, ַוֲאַסּפֵ
יִקים ָיֹבאּו בֹו:  ַער ַליהוה, ַצּדִ ַ ֲעֵרי ֶצֶדק, ָאֹבא ָבם אֹוֶדה ָיּה: ֶזה ַהּשׁ ׁשַ
ִהי ִלי ִליׁשּוָעה: ֶאֶבן ָמֲאסּו ַהּבֹוִנים ָהְיָתה ְלרֹאׁש  י ֲעִניָתִני ַוּתְ אֹוְדָך ּכִ
ה  ָעָשׂ ַהּיֹום  ֶזה  ֵעיֵנינּו:  ּבְ ִנְפָלאת  ִהיא  ֹזּאת,  ָהְיָתה  יהוה  ֵמֵאת  ה:  ּנָ ּפִ
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יָע֮ה  ֮א יהוה הֹוִשׁ יָע֮ה ָנא: ָאָנּ ֮א יהוה הֹוִשׁ ְמָחה בֹו: ָאָנּ יהוה, ָנִגיָלה ְוִנְשׂ
ם  ׁשֵ א ּבְ רּוְך ַהּבָ א: ּבָ ֮א יהוה ַהְצִליָח֮ה ָנּ א: ָאָנּ ֮א יהוה ַהְצִליָח֮ה ָנּ ָנא: ָאָנּ
ֲעֹבִתים  ֶאר ָלנּו, ִאְסרּו ַחג ּבַ ית יהוה: ֵאל יהוה ַוּיָ ַרְכנּוֶכם ִמּבֵ יהוה, ּבֵ
: הֹודּו֮ ַליהוה  , ֱאלַֹהי ֲארֹוְמֶמּךָ ה ְואֹוֶדּךָ ַח:  ֵאִלי ַאּתָ ְזּבֵ ַעד ַקְרנֹות ַהּמִ

י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: י טֹוב, ּכִ ּכִ

ֵרי ֹנְצֵרי ֵעֹדָתיו,  תֹוַרת יהוה: ַאְשׁ ֵרי ְתִמיֵמי ָדֶרְך, ַהֹהְלִכים ְבּ קיט. ַאְשׁ
יָתה  ה ִצִוּ ְדָרָכיו ָהָלכּו: ַאָתּ ׇכל ֵלב ִיְדְרׁשּוהּו: ַאף לֹא ָפֲעלּו ַעְוָלה, ִבּ ְבּ
יָך: ָאז לֹא ֵאבֹוׁש,  ֻחֶקּ ֹמר  ִלְשׁ ְדָרָכי,  נּו  ִיֹכּ ֹמר ְמֹאד: ַאֲחַלי  ִלְשׁ ֶדיָך  ִפֻקּ
ֵטי ִצְדֶקָך:  ְפּ ׇלְמִדי ִמְשׁ ְבּ ר ֵלָבב,  יֶֹשׁ ְבּ ל ִמְצו ֶֹתיָך: אֹוְדָך  ָכּ יִטי ֶאל  ַהִבּ ְבּ

ַעְזֵבִני ַעד ְמֹאד: ֹמר, ַאל ַתּ יָך ֶאְשׁ ֶאת ֻחֶקּ

ַאל  יָך,  ִתּ ְדַרְשׁ י  ִלִבּ ׇכל  ְבּ ְדָבֶרָך:  ִכּ ֹמר  ִלְשׁ ׇאְרחֹו  ֶאת  ַער  ַנּ ה  ְיַזֶכּ ה  ֶמּ ַבּ
רּוְך  י ִאְמָרֶתָך, ְלַמַען לֹא ֶאֱחָטא ָלְך: ָבּ י ָצַפְנִתּ ִלִבּ ְצו ֶֹתיָך: ְבּ ִני ִמִמּ ֵגּ ְשׁ ַתּ
ֶדֶרְך  ְבּ ִפיָך:  ֵטי  ְפּ ִמְשׁ ל  ֹכּ י  ְרִתּ ִסַפּ ָפַתי  ְשׂ ִבּ יָך:  ֻחֶקּ ֵדִני  ַלְמּ יהוה,  ה  ַאָתּ
ֹאְרֹחֶתיָך:  יָטה  ְוַאִבּ יָחה,  ָאִשׂ ֶדיָך  ִפֻקּ ְבּ הֹון:  ל  ָכּ ַעל  ְכּ י  ִתּ ְשׂ ַשׂ ֵעְדו ֶֹתיָך 

ָבֶרָך: ח ְדּ ַכּ ע, לֹא ֶאְשׁ ֲעָשׁ ַתּ ֶתיָך ֶאְשׁ ֻחֹקּ ְבּ

ִנְפָלאֹות  יָטה  ְוַאִבּ ֵעיַני  ל  ַגּ ְדָבֶרָך:  ְמָרה  ְוֶאְשׁ ֶאְחֶיה,  ָך  ַעְבְדּ ַעל  ְגֹמל 
י  ַנְפִשׁ ְרָסה  ָגּ ִמְצו ֶֹתיָך:  י  ִנּ ִמֶמּ ר  ְסֵתּ ַתּ ַאל  ָבָאֶרץ,  ָאֹנִכי  ר  ֵגּ ִמּתֹוָרֶתָך: 
ְצו ֶֹתיָך:  ִגים ִמִמּ ׁ ַעְרָתּ ֵזִדים ֲארּוִרים ַהֹשּ ֶטיָך ְבׇכל ֵעת: ָגּ ָפּ ְלַתֲאָבה ֶאל ִמְשׁ
רּו,  ִנְדָבּ י  ִבּ ִרים  ָשׂ בּו  ָיְשׁ ם  ַגּ י:  ָנָצְרִתּ ֵעֹדֶתיָך  י  ִכּ ָובּוז,  ה  ֶחְרָפּ ֵמָעַלי  ל  ַגּ

י ֲעָצִתי: ָעי ַאְנֵשׁ ֲעֻשׁ ם ֵעֹדֶתיָך ַשׁ יָך: ַגּ ֻחֶקּ יַח ְבּ ָך ָיִשׂ ַעְבְדּ

יָך:  ֵדִני ֻחֶקּ ֲעֵנִני, ַלְמּ י ַוַתּ ְרִתּ ָרַכי ִסַפּ ְדָבֶרָך: ְדּ ִני ִכּ י, ַחֵיּ ְבָקה ֶלָעָפר ַנְפִשׁ ָדּ
ִמּתּוָגה,  י  ַנְפִשׁ ְלָפה  ָדּ ִנְפְלאֹוֶתיָך:  ְבּ יָחה  ְוָאִשׂ ֲהִביֵנִני,  ּקּוֶדיָך  ִפּ ֶרְך  ֶדּ
ֱאמּוָנה  ֶרְך  ֶדּ ִני:  ָחֵנּ ְותֹוָרְתָך  י,  ִנּ ִמֶמּ ָהֵסר  ֶקר  ֶשׁ ֶרְך  ֶדּ ְדָבֶרָך:  ִכּ ֵמִני  ַקְיּ
ֶרְך  ִני: ֶדּ ִביֵשׁ י ְבֵעְדו ֶֹתיָך, יהוה, ַאל ְתּ ַבְקִתּ יִתי: ָדּ ִוּ ֶטיָך ִשׁ ָפּ י, ִמְשׁ ָבׇחְרִתּ

י: י ַתְרִחיב ִלִבּ ִמְצו ֶֹתיָך ָארּוץ, ִכּ

תֹוָרֶתָך,  ָרה  ְוֶאְצּ ֲהִביֵנִני  ֵעֶקב:  ה  ֶרָנּ ְוֶאְצּ יָך,  ֻחֶקּ ֶרְך  ֶדּ יהוה  הֹוֵרִני 
י  י: ַהט ִלִבּ י בֹו ָחׇפְצִתּ ְנִתיב ִמְצו ֶֹתיָך, ִכּ ה ְבׇכל ֵלב: ַהְדִריֵכִני ִבּ ְמֶרָנּ ְוֶאְשׁ
ִני:  ַחֵיּ ְדָרֶכָך  ִבּ ְוא,  ָשׁ ֵמְראֹות  ֵעיַני  ַהֲעֵבר  ַצע:  ָבּ ֶאל  ְוַאל  ֵעְדו ֶֹתיָך,  ֶאל 
י  ִכּ י,  ָיֹגְרִתּ ר  ֲאֶשׁ ִתי  ֶחְרָפּ ַהֲעֵבר  ְלִיְרָאֶתָך:  ר  ֲאֶשׁ ִאְמָרֶתָך  ָך  ְלַעְבְדּ ָהֵקם 

ִני: ִצְדָקְתָך ַחֵיּ ֶדיָך, ְבּ י ְלִפֻקּ ַאְבִתּ ה ָתּ ֶטיָך טֹוִבים: ִהֵנּ ָפּ ִמְשׁ

י  ִכּ ָדָבר,  ֹחְרִפי  ְוֶאֱעֶנה  ִאְמָרֶתָך:  ְכּ ׁשּוָעְתָך  ְתּ יהוה,  ֲחָסֶדָך  ִויֹבֻאִני 
ֶטָך  ָפּ ְלִמְשׁ י  ִכּ ְמֹאד,  ַעד  ֱאֶמת  ְדַבר  י  ִמִפּ ל  ֵצּ ַתּ ְוַאל  ְדָבֶרָך:  ִבּ י  ָבַטְחִתּ
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י  ָכה ָבְרָחָבה, ִכּ ְמָרה תֹוָרְתָך ָתִמיד ְלעֹוָלם ָוֶעד: ְוֶאְתַהְלּ י: ְוֶאְשׁ ִיׇחְלִתּ
ע  ֲעַשׁ ַתּ ָרה ְבֵעֹדֶתיָך ֶנֶגד ְמָלִכים ְולֹא ֵאבֹוׁש: ְוֶאְשׁ י: ַוֲאַדְבּ ִתּ ֶדיָך ָדׇרְשׁ ִפֻקּ
י,  ָאׇהְבִתּ ר  ֲאֶשׁ ִמְצו ֶֹתיָך  ֶאל  י  ַכַפּ א  ׂ ְוֶאָשּ י:  ָאׇהְבִתּ ר  ֲאֶשׁ ִמְצו ֶֹתיָך  ְבּ

יָך: יָחה ְבֻחֶקּ ְוָאִשׂ

ִאְמָרְתָך  י  ִכּ ְבׇעְנִיי,  ֶנָחָמִתי  ֹזאת  ִני:  ִיַחְלָתּ ר  ֲאֶשׁ ַעל  ָך,  ְלַעְבֶדּ ָבר  ָדּ ְזֹכר 
ֶטיָך  ָפּ י ִמְשׁ ְתִני: ֵזִדים ֱהִליֻצִני ַעד ְמֹאד, ִמּתֹוָרְתָך לֹא ָנִטיִתי: ָזַכְרִתּ ִחָיּ
ּתֹוָרֶתָך:  ֹעְזֵבי  ִעים  ֵמְרָשׁ ֲאָחַזְתִני  ַזְלָעָפה  ָוֶאְתֶנָחם:  יהוה,  ֵמעֹוָלם 
ְמָרה  ְמָך יהוה, ָוֶאְשׁ ְיָלה ִשׁ י ַבַלּ ֵבית ְמגּוָרי: ָזַכְרִתּ יָך ְבּ ְזִמרֹות ָהיּו ִלי ֻחֶקּ

י: ֶדיָך ָנׇצְרִתּ י ִפֻקּ י, ִכּ ּתֹוָרֶתָך: ֹזאת ָהְיָתה ִלּ

ִני  ָחֵנּ ֵלב,  ְבׇכל  ָפֶניָך  יִתי  ִחִלּ ָבֶריָך:  ְדּ ֹמר  ִלְשׁ י,  ָאַמְרִתּ יהוה  ֶחְלִקי 
ְולֹא  י  ִתּ ַחְשׁ ֵעֹדֶתיָך:  ֶאל  ַרְגַלי  יָבה  ָוָאִשׁ ְדָרָכי,  י  ְבִתּ ׁ ִחַשּ ִאְמָרֶתָך:  ְכּ
לֹא  ּתֹוָרְתָך  ֻדִני,  ִעְוּ ִעים  ְרָשׁ ֶחְבֵלי  ִמְצו ֶֹתיָך:  ֹמר  ִלְשׁ י  ִהְתַמְהׇמְהִתּ
ֵטי ִצְדֶקָך: ָחֵבר ָאִני  ְפּ י: ֲחצֹות ַלְיָלה ָאקּום ְלהֹודֹות ָלְך ַעל ִמְשׁ ׇכְחִתּ ָשׁ
יָך  ָך יהוה ָמְלָאה ָהָאֶרץ, ֻחֶקּ ּקּוֶדיָך: ַחְסְדּ ְמֵרי ִפּ ר ְיֵראּוָך, ּוְלֹשׁ ְלׇכל ֲאֶשׁ

ֵדִני: ַלְמּ

י  ִכּ ֵדִני,  ַלְמּ ָוַדַעת  ַטַעם  טּוב  ְדָבֶרָך:  ִכּ יהוה  ָך  ַעְבְדּ ִעם  יָת  ָעִשׂ טֹוב 
י: טֹוב  ׇמְרִתּ ה ִאְמָרְתָך ָשׁ ֵגג, ְוַעָתּ י: ֶטֶרם ֶאֱעֶנה ֲאִני ֹשׁ ְבִמְצו ֶֹתיָך ֶהֱאׇמְנִתּ
ר  ׇכל ֵלב ֱאֹצּ ֶקר ֵזִדים, ֲאִני ְבּ יָך: ָטְפלּו ָעַלי ֶשׁ ֵדִני ֻחֶקּ ה ּוֵמִטיב, ַלְמּ ַאָתּ
יִתי,  י: טֹוב ִלי ִכי ֻעֵנּ ְעִתּ ֲעָשׁ ם, ֲאִני ּתֹוָרְתָך ִשׁ ֵחֶלב ִלָבּ ּקּוֶדיָך: ָטַפׁש ַכּ ִפּ

יָך ֵמַאְלֵפי ָזָהב ָוָכֶסף: יָך: טֹוב ִלי תֹוַרת ִפּ ְלַמַען ֶאְלַמד ֻחֶקּ

ִיְראּוִני  ְיֵרֶאיָך  ִמְצו ֶֹתיָך:  ְוֶאְלְמָדה  ֲהִביֵנִני  ַוְיכֹוְננּוִני,  ָעׂשּוִני  ָיֶדיָך 
ֶוֱאמּוָנה  ֶטיָך,  ָפּ ִמְשׁ ֶצֶדק  י  ִכּ י יהוה  ָיַדְעִתּ י:  ִיׇחְלִתּ ִלְדׇבְרָך  י  ִכּ ָמחּו  ְוִיְשׂ
ַרֲחֶמיָך  ְיֹבאּוִני  ָך:  ְלַעְבֶדּ ִאְמָרְתָך  ְכּ ְלַנֲחֵמִני,  ָך  ַחְסְדּ ָנא  ְיִהי  יָתִני:  ִעִנּ
יַח  ֲאִני ָאִשׂ תּוִני,  ִעְוּ ֶקר  ֶשׁ י  ִכּ ֵזִדים  ֵיֹבׁשּו  ָעי:  ֲעֻשׁ ַשׁ י תֹוָרְתָך  ִכּ ְוֶאְחֶיה, 
ָתִמים  י  ִלִבּ ְיִהי  ֵעֹדֶתיָך:  ]ְויְֹדֵעי[  )וידעו(  ְיֵרֶאיָך  ִלי  ָיׁשּובּו  ִפּקּוֶדיָך:  ְבּ

יָך, ְלַמַען לֹא ֵאבֹוׁש: ֻחֶקּ ְבּ

ֵלאֹמר  ְלִאְמָרֶתָך,  ֵעיַני  לּו  ָכּ י:  ִיׇחְלִתּ ִלְדׇבְרָך  י,  ַנְפִשׁ ִלְתׁשּוָעְתָך  ְלָתה  ָכּ
ה ְיֵמי  ָמּ י: ַכּ ׇכְחִתּ יָך לֹא ָשׁ ִקיטֹור, ֻחֶקּ ֹנאד ְבּ י ָהִייִתי ְכּ ַנֲחֵמִני: ִכּ ָמַתי ְתּ
לֹא  ר  ֲאֶשׁ יחֹות,  ִשׁ ֵזִדים  ִלי  רּו  ָכּ ט:  ָפּ ִמְשׁ ְברְֹדַפי  ה  ֲעֶשׂ ַתּ ָמַתי  ָך,  ַעְבֶדּ
ּלּוִני  ִכּ ְמַעט  ִכּ ׇעְזֵרִני:  ְרָדפּוִני,  ֶקר  ֶשׁ ֱאמּוָנה,  ִמְצו ֶֹתיָך  ל  ָכּ ְכתֹוָרֶתָך: 

יָך: ְמָרה ֵעדּות ִפּ ִני, ְוֶאְשׁ ָך ַחֵיּ ַחְסְדּ וֶדיָך: ְכּ י ִפֻקּ ָבָאֶרץ, ַוֲאִני לֹא ָעַזְבִתּ

ֶאֶרץ  ּכֹוַנְנָתּ  ֱאמּוָנֶתָך,  ָוֹדר  ְלֹדר  ָמִים:  ׁ ָשּ ַבּ ב  ִנָצּ ׇבְרָך  ְדּ יהוה  ְלעֹוָלם 
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תֹוָרְתָך  לּוֵלי  ֲעָבֶדיָך:  ל  ַהֹכּ י  ִכּ ַהּיֹום,  ָעְמדּו  ֶטיָך  ָפּ ְלִמְשׁ ֲעֹמד:  ַוַתּ
יָתִני:  י ָבם ִחִיּ ּקּוֶדיָך, ִכּ ח ִפּ ַכּ י ְבׇעְנִיי: ְלעֹוָלם לֹא ֶאְשׁ ָעי, ָאז ָאַבְדִתּ ֲעֻשׁ ַשׁ
ֵדִני, ֵעֹדֶתיָך  ִעים ְלַאְבּ י: ִלי ִקּוּו ְרָשׁ ִתּ י ִפּקּוֶדיָך ָדׇרְשׁ יֵעִני, ִכּ ְלָך ֲאִני הֹוִשׁ

ְכָלה ָרִאיִתי ֵקץ, ְרָחָבה ִמְצָוְתָך ְמֹאד: ֶאְתּבֹוָנן: ְלׇכל ִתּ

י  ֵמִני, ִמְצו ֶֹתָך ִכּ ַחְכּ יָחִתי: ֵמֹאְיַבי ְתּ ל ַהּיֹום ִהיא ִשׂ י תֹוָרֶתָך, ָכּ ָמה ָאַהְבִתּ
ֵקִנים  י: ִמְזּ יָחה ִלֿ י ֵעְדו ֶֹתיָך ִשׂ י, ִכּ ְלִתּ ַכּ ַדי ִהְשׂ ל ְמַלְמּ ְלעֹוָלם ִהיא ִלי: ִמָכּ
ֹמר  ִלאִתי ַרְגָלי ְלַמַען ֶאְשׁ ל ֹאַרח ָרע ָכּ י: ִמָכּ י ִפּקּוֶדיָך ָנׇצְרִתּ ֶאְתּבֹוָנן, ִכּ
י  ְלִחִכּ ְמְלצּו  ִנּ ַמה  הֹוֵרָתִני:  ה  ַאָתּ י  ִכּ י,  ׇסְרִתּ לֹא  ֶטיָך  ָפּ ְשׁ ִמִמּ ָבֶרָך:  ְדּ
ֶקר: ל ֹאַרח ָשׁ ֵנאִתי ָכּ ן ָשׂ ּקּוֶדיָך ֶאְתּבֹוָנן, ַעל ֵכּ ַבׁש ְלִפי: ִמִפּ ִאְמָרֶתָך, ִמְדּ

ֵטי  ְפּ ִמְשׁ ֹמר  ִלְשׁ ָמה  ָוֲאַקֵיּ י  ְעִתּ ַבּ ִנְשׁ ִלְנִתיָבִתי:  ְואֹור  ְדָבֶרָך,  ְלַרְגִלי  ֵנר 
י ְרֵצה ָנא יהוה,  ִני ִכְדָבֶרָך: ִנְדבֹות ִפּ ִצְדֶקָך: ַנֲעֵניִתי ַעד ְמֹאד, יהוה ַחֵיּ
ָנְתנּו  י:  ׇכְחִתּ ָשׁ לֹא  ְותֹוָרְתָך  ָתִמיד,  י  ְבַכִפּ י  ַנְפִשׁ ֵדִני:  ַלְמּ ֶטיָך  ָפּ ּוִמְשׁ
י  ִכּ ְלעֹוָלם,  ֵעְדו ֶֹתיָך  י  ָנַחְלִתּ ָתִעיִתי:  לֹא  ּקּוֶדיָך  ּוִמִפּ ִלי,  ח  ַפּ ִעים  ְרָשׁ

יָך, ְלעֹוָלם ֵעֶקב: י ַלֲעׂשֹות ֻחֶקּ ה: ָנִטיִתי ִלִבּ י ֵהָמּ ׂשֹון ִלִבּ ְשׂ

י:  ה, ִלְדׇבְרָך ִיׇחְלִתּ י ָאָתּ י: ִסְתִרי ּוָמִגִנּ ֵנאִתי, ְותֹוָרְתָך ָאׇהְבִתּ ֵסֲעִפים ָשׂ
ָרה ִמְצו ֹת ֱאלָֹהי: ׇסְמֵכִני ְכִאְמָרְתָך ְוֶאְחֶיה, ְוַאל  י ְמֵרִעים, ְוֶאְצּ ִנּ סּורּו ִמֶמּ
ל  ָכּ ָסִליָת  ָתִמיד:  יָך  ְבֻחֶקּ ָעה  ְוֶאְשׁ ָעה,  ֵשׁ ְוִאָוּ ְסָעֵדִני  ְבִרי:  ׂ ִמִשּ ִני  ִביֵשׁ ְתּ
ֵעי ָאֶרץ, ָלֵכן  ָתּ ׇכל ִרְשׁ ַבּ ְרִמיָתם: ִסִגים ִהְשׁ ֶקר ַתּ י ֶשׁ יָך, ִכּ ׁשֹוִגים ֵמֻחֶקּ

ֶטיָך ָיֵראִתי: ָפּ ְשׁ ִרי, ּוִמִמּ ָך ְבָשׂ ְחְדּ י ֵעֹדֶתיָך: ָסַמר ִמַפּ ָאַהְבִתּ

ַאל  ְלטֹוב,  ָך  ַעְבְדּ ֲערֹב  ָקי:  ְלֹעְשׁ יֵחִני  ִנּ ַתּ ל  ַבּ ָוֶצֶדק,  ט  ָפּ ִמְשׁ יִתי  ָעִשׂ
ָך  ה ִעם ַעְבְדּ ּוְלִאְמַרת ִצְדֶקָך: ֲעֵשׂ לּו ִליׁשּוָעֶתָך  ָכּ ֻקִני ֵזִדים: ֵעיַני  ַיַעְשׁ
ָך ָאִני ֲהִביֵנִני, ְוֵאְדָעה ֵעֹדֶתיָך: ֵעת ַלֲעׂשֹות  ֵדִני: ַעְבְדּ יָך ַלְמּ ָך, ְוֻחֶקּ ְכַחְסֶדּ
ל  ן ָכּ ז: ַעל ֵכּ ָהב ּוִמָפּ י ִמְצו ֶֹתיָך ִמָזּ ן ָאַהְבִתּ ַליהוה, ֵהֵפרּו ּתֹוָרֶתָך: ַעל ֵכּ

ֵנאִתי: ֶקר ָשׂ ל ֹאַרח ֶשׁ י, ָכּ ְרִתּ ׁ ּקּוֵדי ֹכל ִיָשּ ִפּ

ֵמִבין  ָיִאיר,  ָבֶריָך  ְדּ ַתח  ֵפּ י:  ַנְפִשׁ ְנָצָרַתם  ן  ֵכּ ַעל  ֵעְדו ֶֹתיָך,  ְפָלאֹות 
ִני,  ְוָחֵנּ ֵאַלי  ֵנה  ְפּ י:  ָיׇאְבִתּ ְלִמְצו ֶֹתיָך  י  ִכּ ָאָפה,  ָוֶאְשׁ י  ָפַעְרִתּ י  ִפּ ָתִיים:  ְפּ
י ׇכל ָאֶון:  ֶלט ִבּ ְשׁ ִאְמָרֶתָך, ְוַאל ַתּ ָעַמי ָהֵכן ְבּ ֶמָך: ְפּ ט ְלֹאֲהֵבי ְשׁ ָפּ ִמְשׁ ְכּ
ֵדִני ֶאת  ָך, ְוַלְמּ ַעְבֶדּ ֶניָך ָהֵאר ְבּ ּקּוֶדיָך: ָפּ ְמָרה ִפּ ק ָאָדם, ְוֶאְשׁ ֵדִני ֵמֹעֶשׁ ְפּ

ְמרּו תֹוָרֶתָך: ְלֵגי ַמִים ָיְרדּו ֵעיָני, ַעל לֹא ָשׁ יָך: ַפּ ֻחֶקּ

יָת ֶצֶדק ֵעֹדֶתיָך, ֶוֱאמּוָנה ְמֹאד:  ֶטיָך: ִצִוּ ָפּ ר ִמְשׁ ה יהוה, ְוָיָשׁ יק ַאָתּ ַצִדּ
ָך  ְכחּו ְדָבֶריָך ָצָרי: ְצרּוָפה ִאְמָרְתָך ְמֹאד, ְוַעְבְדּ י ָשׁ ַתְתִני ִקְנָאִתי, ִכּ ִצְמּ
י: ִצְדָקְתָך ֶצֶדק ְלעֹוָלם,  ׇכְחִתּ ֶדיָך לֹא ָשׁ ֻקּ ֲאֵהָבּה: ָצִעיר ָאֹנִכי ְוִנְבֶזה, ִפּ
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ֵעְדו ֶֹתיָך  ֶצֶדק  ָעי:  ֲעֻשׁ ַשׁ ִמְצו ֶֹתיָך  ְמָצאּוִני,  ּוָמצֹוק  ַצר  ֱאֶמת:  ְותֹוָרְתָך 
ְלעֹוָלם, ֲהִביֵנִני ְוֶאְחֶיה:

ְמָרה  יֵעִני ְוֶאְשׁ ָרה: ְקָראִתיָך הֹוִשׁ יָך ֶאֹצּ ָקָראִתי ְבׇכל ֵלב, ֲעֵנִני יהוה, ֻחֶקּ
מּו  ִקְדּ י:  ִיׇחְלִתּ ]ִלְדׇבְרָך[  )לדבריך(  ָעה,  ֵוּ ָוֲאַשׁ ף  ֶשׁ ַבֶנּ י  ְמִתּ ִקַדּ ֵעֹדֶתיָך: 
ֶטָך  ָפּ ִמְשׁ ָך, יהוה ְכּ ְמָעה ְכַחְסֶדּ ִאְמָרֶתָך: קֹוִלי ִשׁ יַח ְבּ ֻמרֹות ָלִשׂ ֵעיַני ַאְשׁ
ה יהוה, ְוׇכל ִמְצו ֶֹתיָך  ה, ִמּתֹוָרְתָך ָרָחקּו: ָקרֹוב ַאָתּ ִני: ָקְרבּו רְֹדֵפי ִזָמּ ַחֵיּ

ם: י ְלעֹוָלם ְיַסְדָתּ י ֵמֵעֹדֶתיָך, ִכּ ֱאֶמת: ֶקֶדם ָיַדְעִתּ

י: ִריָבה ִריִבי ּוְגָאֵלִני, ְלִאְמָרְתָך  ׇכְחִתּ י תֹוָרְתָך לֹא ָשׁ ֵצִני, ִכּ ְרֵאה ׇעְנִיי ְוַחְלּ
ים יהוה,  יָך לֹא ָדָרׁשּו: ַרֲחֶמיָך ַרִבּ י ֻחֶקּ ִעים ְיׁשּוָעה, ִכּ ִני: ָרחֹוק ֵמְרָשׁ ַחֵיּ
ים רְֹדַפי ְוָצָרי, ֵמֵעְדו ֶֹתיָך לֹא ָנִטיִתי: ָרִאיִתי ֹבְגִדים  ִני: ַרִבּ ֶטיָך ַחֵיּ ָפּ ִמְשׁ ְכּ
י, יהוה  י ִפּקּוֶדיָך ָאׇהְבִתּ ָמרּו: ְרֵאה ִכּ ר ִאְמָרְתָך לֹא ָשׁ ָוֶאְתקֹוָטָטה, ֲאֶשׁ

ט ִצְדֶקָך: ַפּ ל ִמְשׁ ׇבְרָך ֱאֶמת, ּוְלעֹוָלם ָכּ ִני: רֹאׁש ְדּ ָך ַחֵיּ ַחְסְדּ ְכּ

ַעל  ָאֹנִכי  ׂש  ָשׂ י:  ִלִבּ ַחד  ָפּ ׇבְרָך[  ]ּוִמְדּ )ומדבריך(  ם,  ִחָנּ ְרָדפּוִני  ִרים  ָשׂ
י:  ָאׇהְבִתּ ּתֹוָרְתָך  ַוֲאַתֵעָבה,  ֵנאִתי  ָשׂ ֶקר  ֶשׁ ָרב:  ָלל  ָשׁ מֹוֵצא  ְכּ ִאְמָרֶתָך 
תֹוָרֶתָך,  ְלֹאֲהֵבי  ָרב  לֹום  ָשׁ ִצְדֶקָך:  ֵטי  ְפּ ִמְשׁ ַעל  יָך  ְלִתּ ִהַלּ ּיֹום  ַבּ ַבע  ֶשׁ
ְמָרה  יִתי: ָשׁ י ִליׁשּוָעְתָך, יהוה, ּוִמְצו ֶֹתיָך ָעִשׂ ְרִתּ ַבּ ְוֵאין ָלמֹו ִמְכׁשֹול: ִשׂ
ָרַכי  ְדּ ׇכל  י  ִכּ ְוֵעֹדֶתיָך,  ִפּקּוֶדיָך  י  ַמְרִתּ ָשׁ ְמֹאד:  ָוֹאֲהֵבם  ֵעֹדֶתיָך,  י  ַנְפִשׁ

ָך: ֶנְגֶדּ

ִאְמָרְתָך  ִתי ְלָפֶניָך, ְכּ ִחָנּ בֹוא ְתּ ְדָבְרָך ֲהִביֵנִני: ָתּ ִתי ְלָפֶניָך יהוה, ִכּ ְקַרב ִרָנּ ִתּ
ַען ְלׁשֹוִני ִאְמָרֶתָך,  יָך: ַתּ ֵדִני ֻחֶקּ י ְתַלְמּ ה, ִכּ ִהָלּ ָפַתי ְתּ ְעָנה ְשׂ ַבּ יֵלִני: ַתּ ַהִצּ
י  ַאְבִתּ ָתּ י:  ָבׇחְרִתּ ִפּקּוֶדיָך  י  ִכּ ְלׇעְזֵרִני  ָיְדָך  ִהי  ְתּ ֶדק:  ֶצּ ִמְצו ֶֹתיָך  ׇכל  י  ִכּ
ֶטָך  ָפּ ּוִמְשׁ  , ּוְתַהְלֶלָךּ י  ַנְפִשׁ ִחי  ְתּ ָעי:  ֲעֻשׁ ַשׁ ְותֹוָרְתָך  יהוה,  ִליׁשּוָעְתָך 

י: ׇכְחִתּ י ִמְצו ֶֹתיָך לֹא ָשׁ ָך, ִכּ ׁש ַעְבֶדּ ֵקּ ה ֹאֵבד, ַבּ ֶשׂ ִעיִתי ְכּ ַיֲעְזֻרִני: ָתּ

ליום שבת

יָלה  ֫ ֲעֵנִני: יהוה, ַהּצִ י ָקָראִתי ַוּיַ ָתה ּלִ ָר֫ ּצָ ֲעלֹות, ֶאל יהוה ּבַ יר ַהּמַ קכ. ׁשִ
ָלׁשֹון  ָלְך  ּיִֹסיף  ּוַמה  ְלָך  ן  ּתֵ ִיּ ַמה  ה:  ְרִמּיָ ׁשֹון  ִמּלָ ֶקר,  ׁשֶ ַפת  ִמּשְׂ י  ַנְפׁשִ
ְך,  י ֶמׁשֶ י ַגְרּתִ י ּכִ ֲחֵלי ְרָתִמים: אֹוָיה ּלִ נּוִנים ִעם ּגַ י ִגּבֹור ׁשְ ה: ִחּצֵ ְרִמּיָ
ֲאִני  לֹום:  ׁשָ ׂשֹוֵנא  ִעם  י  ַנְפׁשִ ּה  ּלָ ְכָנה  ׁשָ ת  ַרּבַ ֵקָדר:  ֵלי  ָאה� ִעם  י  ַכְנּתִ ׁשָ

ְלָחָמה: ה ַלּמִ ר ֵהּמָ לֹום ְוִכי ֲאַדּבֵ ׁשָ

ֶעְזִרי  ֶעְזִרי:  ָיֹבא  ֵמַאִין  ֶהָהִרים  ֶאל  ֵעיַני  א  ֶאּשָׂ ֲעלֹות,  ַלּמַ יר  ׁשִ קכא. 
ן ַלּמֹוט ַרְגֶלָך, ַאל ָינּום ׁשְֹמֶרָך:  ַמִים ָוָאֶרץ: ַאל ִיּתֵ ה ׁשָ ֵמִעם יהוה ֹעׂשֵ
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ָך ַעל ַיד  ָרֵאל: יהוה ׁשְֹמֶרָך, יהוה ִצּלְ ן ׁשֹוֵמר ִיׂשְ ה לֹא ָינּום ְולֹא ִייׁשָ ִהּנֵ
ל ָרע  ׇמְרָך ִמּכׇ ְיָלה: יהוה ִיׁשְ ּלָ ה, ְוָיֵרַח ּבַ ּכָ ֶמׁש לֹא ַיּכֶ ֶ ְיִמיֶנָך: יֹוָמם ַהּשׁ

ה ְוַעד עֹוָלם: ׇמר ֵצאְתָך ּובֹוֶאָך ֵמַעּתָ ָך: יהוה ִיׁשְ ֹמר ֶאת ַנְפׁשֶ ִיׁשְ

ֵנֵלְך:  יהוה  ית  ּבֵ ִלי  ֹאְמִרים  ּבְ י  ַמְחּתִ ׂשָ ְלָדִוד,  ֲעלֹות  ַהּמַ יר  ׁשִ קכב. 
ָרה  ֻחּבְ ִעיר ׁשֶ נּוָיה ּכְ ַלִם ַהּבְ ָלִם: ְירּוׁשָ ָעַרִיְך ְירּוׁשָ ׁשְ ֹעְמדֹות ָהיּו ַרְגֵלינּו ּבִ
ם  ָרֵאל, ְלֹהדֹות ְלׁשֵ ְבֵטי ָיּה ֵעדּות ְלִיׂשְ ָבִטים ׁשִ ם ָעלּו ׁשְ ָ ּשׁ ו: ׁשֶ ָלּה ַיְחּדָ
לֹום  ֲאלּו ׁשְ ִוד: ׁשַ ְסאֹות ְלֵבית ּדָ ט, ּכִ ּפָ בּו ִכְסאֹות ְלִמׁשְ ה ָיׁשְ ּמָ י ׁשָ יהוה: ּכִ
ַאְרְמנֹוָתִיְך: ְלַמַען  ְלָוה ּבְ ֵחיֵלְך, ׁשַ לֹום ּבְ ָליּו ֹאֲהָבִיְך: ְיִהי ׁשָ ָלִם, ִיׁשְ ְירּוׁשָ
ה  ית יהוה ֱאלֵֹהינּו, ֲאַבְקׁשָ ְך: ְלַמַען ּבֵ לֹום ּבָ א ׁשָ ָרה ּנָ ַאַחי ְוֵרָעי, ֲאַדּבְ

טֹוב ָלְך:

ה  ִהּנֵ ָמִים:  ָ ּשׁ ּבַ ִבי  ַהּיֹׁשְ ֵעיַני,  ֶאת  אִתי  ָנׂשָ ֵאֶליָך  ֲעלֹות,  ַהּמַ יר  ׁשִ קכג. 
ן ֵעיֵנינּו  ּה, ּכֵ ִבְרּתָ ְפָחה ֶאל ַיד ּגְ ֵעיֵני ׁשִ ְכֵעיֵני ֲעָבִדים ֶאל ַיד ֲאדֹוֵניֶהם, ּכְ
בּוז:  ַבְענּו  ׂשָ ַרב  י  ּכִ נּו,  ׇחּנֵ יהוה  נּו  ׇחּנֵ נּו:  ׇחּנֵ ּיְ ׁשֶ ַעד  ֱאלֵֹהינּו  יהוה  ֶאל 
ים, ַהּבּוז )לגאיונים( ]ִלְגֵאי יֹוִנים[: ֲאַנּנִ ַ ַעג ַהּשׁ נּו ַהּלַ ּה ַנְפׁשֵ ְבָעה ּלָ ת ׂשָ ַרּבַ

ָרֵאל:  ָיה ָלנּו, יֹאַמר ָנא ִיׂשְ ָה֫ ֲעלֹות ְלָדִוד, לּוֵלי יהוה ׁשֶ יר ַהּמַ קכד. ׁשִ
ֲחרֹות  ּבַ ָלעּונּו,  ּבְ ים  ַחּיִ ֲאַזי  ָאָדם:  ָעֵלינּו  קּום  ּבְ ָלנּו  ָיה  ָה֫ ׁשֶ לּוֵלי יהוה 
ַעל  ָעַבר  ֲאַזי  נּו:  ַנְפׁשֵ ַעל  ָעַבר  ְחָלה  ַנ֫ ָטפּונּו,  ׁשְ ִים  ַהּמַ ֲאַזי  נּו:  ּבָ ם  ַאּפָ
יֶהם:  ּנֵ ְלׁשִ ֶטֶרף  ְנָתָננּו  א  לֹּ ׁשֶ יהוה,  רּוְך  ּבָ ידֹוִנים:  ַהּזֵ ִים  ַהּמַ נּו  ַנְפׁשֵ
ִנְמָלְטנּו:  ַוֲאַנְחנּו  ר  ּבָ ִנׁשְ ח  ַהּפַ ים,  יֹוְקׁשִ ח  ִמּפַ ִנְמְלָטה  ִצּפֹור  ּכְ נּו  ַנְפׁשֵ

ַמִים ָוָאֶרץ: ה ׁשָ ם יהוה ֹעׂשֵ ׁשֵ ֶעְזֵרנּו ּבְ

ב:  ַהר ִצּיֹון לֹא ִיּמֹוט ְלעֹוָלם ֵיׁשֵ יהוה ּכְ ֲעלֹות, ַהּבְֹטִחים ּבַ יר ַהּמַ קכה. ׁשִ
י  ּכִ עֹוָלם:  ְוַעד  ה  ֵמַעּתָ ְלַעּמֹו  ָסִביב  ַויהוה  ָלּה,  ָסִביב  ָהִרים  ַלִם  ְירּוׁשָ
יִקים  ּדִ ְלחּו ַהּצַ יִקים, ְלַמַען לֹא ִיׁשְ ּדִ ע ַעל ּגֹוַרל ַהּצַ ֶבט ָהֶרׁשַ לֹא ָינּוַח ׁשֵ
ים  ּטִ ִלּבֹוָתם: ְוַהּמַ ִרים ּבְ ָתה ְיֵדיֶהם: ֵהִטיָבה יהוה ַלּטֹוִבים ְוִליׁשָ ַעְוָל֫ ּבְ

ָרֵאל: לֹום ַעל ִיׂשְ ֲעַקְלַקּלֹוָתם יֹוִליֵכם יהוה ֶאת ּפֲֹעֵלי ָהָאֶון, ׁשָ

ֹחְלִמים: ָאז  יַבת ִצּיֹון ָהִיינּו ּכְ ׁשּוב יהוה ֶאת ׁשִ ֲעלֹות, ּבְ יר ַהּמַ קכו. ׁשִ
יל יהוה ַלֲעׂשֹות  ה, ָאז יֹאְמרּו ַבּגֹוִים ִהְגּדִ ינּו ּוְלׁשֹוֵננּו ִרּנָ חֹוק ּפִ ֵלא ׂשְ ִיָמּ
ה יהוה ֶאת  ֵמִחים: ׁשּוָב֫ נּו, ָהִיינּו ׂשְ יל יהוה ַלֲעׂשֹות ִעּמָ ה: ִהְגּדִ ִעם ֵאּלֶ
ִיְקֹצרּו:  ה  ִרּנָ ּבְ ִדְמָעה  ּבְ ַהּזְֹרִעים  ֶגב:  ּנֶ ּבַ ֲאִפיִקים  ּכַ ִביֵתנּו[  ]ׁשְ )שבותנו( 

א ֲאֻלּמָֹתיו: ה ֹנׂשֵ ַרע, ּבֹא ָיֹבא ְבִרּנָ ֫ ְך ַהּזָ א ֶמׁשֶ ָהלֹוְך ֵיֵלְך ּוָבֹכה ֹנׂשֵ

ְוא ָעְמלּו בֹוָניו  לֹֹמה, ִאם יהוה לֹא ִיְבֶנה ַבִית ׁשָ ֲעלֹות ִלׁשְ יר ַהּמַ קכז. ׁשִ
יֵמי קּום,  ּכִ֫ ְוא ָלֶכם ַמׁשְ ַקד ׁשֹוֵמר: ׁשָ ְוא ׁשָ ׇמר ִעיר ׁשָ ּבֹו, ִאם יהוה לֹא ִיׁשְ
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ה ַנֲחַלת  ָנא: ִהּנֵ ן ִליִדידֹו ׁשֵ ן ִיּתֵ ֶבת, ֹאְכֵלי ֶלֶחם ָהֲעָצִבים, ּכֵ ְמַאֲחֵרי ׁשֶ
עּוִרים:  ַהּנְ ֵני  ּבְ ן  ּכֵ ּבֹור,  ּגִ ַיד  ּבְ ים  ִחִצּ ּכְ ֶטן:  ַהּבָ ִרי  ּפְ ָכר  ׂשָ ִנים,  ּבָ יהוה 
ֶאת  רּו  ְיַדּבְ י  ּכִ ֵיֹבׁשּו  לֹא  ֵמֶהם,  תֹו  ּפָ ַאׁשְ ֶאת  א  ִמּלֵ ר  ֲאׁשֶ ֶבר  ַהּגֶ ֵרי  ַאׁשְ

ַער: ָ ּשׁ אֹוְיִבים ּבַ

יָך  ּפֶ ְדָרָכיו: ְיִגיַע ּכַ ל ְיֵרא יהוה ַהֹהֵלְך ּבִ ֵרי ּכׇ ֲעלֹות, ַאׁשְ יר ַהּמַ קכח. ׁשִ
ֶניָך  ֵתי ֵביֶתָך, ּבָ ַיְרּכְ ה ּבְ ֶגֶפן ּפִֹרּיָ ָך ּכְ ּתְ ֶריָך ְוטֹוב ָלְך: ֶאׁשְ י ֹתאֵכל, ַאׁשְ ּכִ
ֶבר ְיֵרא יהוה: ְיָבֶרְכָך  ה ִכי ֵכן ְיֹבַרְך ּגָ ְלָחֶנָך: ִהּנֵ ִתֵלי ֵזיִתים ָסִביב ְלׁשֻ ׁשְ ּכִ
יָך: ּוְרֵאה ָבִנים ְלָבֶניָך,  ָלִם ּכֹל ְיֵמי ַחּיֶ טּוב ְירּוׁשָ ּיֹון, ּוְרֵאה ּבְ יהוה ִמּצִ

ָרֵאל: לֹום ַעל ִיׂשְ ׁשָ

ת  ַרּבַ ָרֵאל:  ִיׂשְ ָנא  יֹאַמר  עּוָרי  ִמּנְ ְצָררּוִני  ת  ַרּבַ ֲעלֹות,  ַהּמַ יר  ׁשִ קכט. 
ֶהֱאִריכּו  ים,  ֹחְרׁשִ ָחְרׁשּו  י  ּבִ ּגַ ַעל  ִלי:  ְכלּו  ָי֫ לֹא  ם  ּגַ עּוָרי,  ִמּנְ ְצָררּוִני 
ִעים: ֵיבׁשּו ְוִיּסֹגּו  ץ ֲעבֹות ְרׁשָ יק, ִקּצֵ )למענותם( ]ְלַמֲעִניָתם[: יהוה ַצּדִ

ּלֹא  ׁשֶ ָיֵבׁש:  ַלף  ׁשָ ְדַמת  ּקַ ׁשֶ ּגֹות,  ּגַ ֲחִציר  ּכַ ִיְהיּו  ִצּיֹון:  ׂשְֹנֵאי  ּכֹל  ָאחֹור 
ת יהוה ֲאֵליֶכם,  ְרּכַ ר: ְולֹא ָאְמרּו ָהֹעְבִרים ּבִ א ַכּפֹו קֹוֵצר ְוִחְצנֹו ְמַעּמֵ ִמּלֵ

ם יהוה: ׁשֵ ַרְכנּו ֶאְתֶכם ּבְ ּבֵ

ְבקֹוִלי,  ְמָעה  ׁשִ ֲאֹדָני  יהוה:  ְקָראִתיָך  ים  ֲעַמּקִ ִמּמַ ֲעלֹות,  ַהּמַ יר  ׁשִ קל. 
ׇמר ָיּה, ֲאֹדָני ִמי  ׁשְ ֲחנּוָני: ִאם ֲעֹונֹות ּתִ בֹות ְלקֹול ּתַ ֻ ְהֶייָנה ׇאְזֶניָך ַקּשׁ ּתִ
י,  ַנְפׁשִ ָתה  ִקּוְ יהוה,  יִתי  ִקּוִ ֵרא:  ּוָ ּתִ ְלַמַען  ִליָחה,  ַהּסְ ָך  ִעּמְ י  ּכִ ַיֲעֹמד: 
ְֹמִרים ַלּבֶֹקר ׁשְֹמִרים ַלּבֶֹקר: ַיֵחל  י ַלאֹדָני, ִמּשׁ י: ַנְפׁשִ ְוִלְדָברֹו הֹוָחְלּתִ
ה  ה ִעּמֹו ְפדּות: ְוהּוא ִיְפּדֶ י ִעם יהוה ַהֶחֶסד ְוַהְרּבֵ ָרֵאל ֶאל יהוה, ּכִ ִיׂשְ

ָרֵאל ִמּכֹל ֲעֹוֹנָתיו: ֶאת ִיׂשְ

י  ְכּתִ י ְולֹא ָרמּו֘ ֵעיַני ְולֹא ִהּלַ ֲעלֹות ְלָדִוד, יהוה לֹא ָגַבּה ִלּבִ יר ַהּמַ קלא. ׁשִ
ָגֻמל ֲעֵלי  י ּכְ י ַנְפׁשִ יִתי ְודֹוַמְמּתִ ּוִ י: ִאם לֹא ׁשִ ּנִ ְגֹדלֹות ּוְבִנְפָלאֹות ִמּמֶ ּבִ

ה ְוַעד עֹוָלם: ָרֵאל ֶאל יהוה ֵמַעּתָ י: ַיֵחל ִיׂשְ ֻמל ָעַלי ַנְפׁשִ ּגָ ִאּמֹו ּכַ

ע  ּבַ ִנׁשְ ר  ֲאׁשֶ ֻעּנֹותֹו:  ל  ּכׇ ֵאת  ְלָדִוד  יהוה  ְזכֹור  ֲעלֹות,  ַהּמַ יר  ׁשִ קלב. 
יִתי, ִאם ֶאֱעֶלה ַעל ֶעֶרׂש  ֹאֶהל ּבֵ ַליהוה, ָנַדר ַלֲאִביר ַיֲעֹקב: ִאם ָאֹבא ּבְ
נּוָמה: ַעד ֶאְמָצא ָמקֹום ַליהוה,  י ּתְ ָנת ְלֵעיָני, ְלַעְפַעּפַ ן ׁשְ ְיצּוָעי: ִאם ֶאּתֵ
ֵדי ָיַער:  ׂשְ ַמֲענּוָה ְבֶאְפָרָתה, ְמָצאנּוָה ּבִ ה ׁשְ נֹות ַלֲאִביר ַיֲעֹקב: ִהּנֵ ּכָ ִמׁשְ
ִלְמנּוָחֶתָך,  יהוה  קּוָמ֘ה  ַרְגָליו:  ַלֲהֹדם  ֲחֶוה  ּתַ ִנׁשְ נֹוָתיו,  ּכְ ְלִמׁשְ ָנבֹוָאה 
ִוד  ּדָ ֲעבּור  ּבַ נּו:  ְיַרּנֵ ַוֲחִסיֶדיָך  ֶצֶדק  ׁשּו  ִיְלּבְ ּכֲֹהֶניָך  ָך:  ֻעּזֶ ַוֲארֹון  ה  ַאּתָ
ָיׁשּוב  לֹא  ֱאֶמת  ְלָדִוד,  יהוה  ע  ּבַ ִנׁשְ יֶחָך:  ְמׁשִ ֵני  ּפְ ב  ׁשֵ ּתָ ַאל  ָך  ַעְבּדֶ
ִריִתי ְוֵעֹדִתי  ְמרּו ָבֶניָך ּבְ א ָלְך: ִאם ִיׁשְ ית ְלִכּסֵ ִרי ִבְטְנָך ָאׁשִ ה, ִמּפְ ּנָ ִמּמֶ
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ִצּיֹון,  י ָבַחר יהוה ּבְ א ָלְך: ּכִ בּו ְלִכּסֵ ֵניֶהם ֲעֵדי ַעד ֵיׁשְ ם ּבְ ֵדם, ּגַ זֹו ֲאַלּמְ
ֵציָדּה  ִתיָה:  ִאּוִ י  ּכִ ב  ֵאׁשֵ ּפֹה  ַעד,  ֲעֵדי  ְמנּוָחִתי  ֹזאת  לֹו:  ב  ְלמֹוׁשָ ּה  ִאּוָ
ַוֲחִסיֶדיָה  ע,  ֶיׁשַ יׁש  ַאְלּבִ ְוֹכֲהֶניָה  ָלֶחם:  יַע  ּבִ ַאׂשְ ֶאְביֹוֶניָה  ֲאָבֵרְך,  ֵרְך  ּבָ
יׁש  יִחי: אֹוְיָביו ַאְלּבִ י ֵנר ִלְמׁשִ ם ַאְצִמיַח ֶקֶרן ְלָדִוד, ָעַרְכּתִ נּו: ׁשָ ן ְיַרּנֵ ַרּנֵ

ת, ְוָעָליו ָיִציץ ִנְזרֹו: ּבֹׁשֶ

ם  ּגַ ַאִחים  ֶבת  ׁשֶ ִעים  ּנָ ּוַמה  ּטֹוב  ַמה  ה  ִהּנֵ ְלָדִוד,  ֲעלֹות  ַהּמַ יר  ׁשִ קלג. 
ַעל  ּיֵֹרד  ׁשֶ ַאֲהרֹן  ְזַקן  ָקן,  ַהּזָ ַעל  יֵֹרד  ָהרֹאׁש,  ַעל  ַהּטֹוב  ֶמן  ֶ ּשׁ ּכַ ָיַחד: 
ה יהוה ֶאת  ם ִצּוָ י ׁשָ ּיֵֹרד ַעל ַהְרֵרי ִצּיֹון, ּכִ ַטל ֶחְרמֹון ׁשֶ י ִמּדֹוָתיו: ּכְ ּפִ

ים ַעד ָהעֹוָלם: ָרָכה, ַחּיִ ַהּבְ

ָהֹעְמִדים  יהוה,  ַעְבֵדי  ל  ּכׇ יהוה  ֶאת  ְרכּו  ּבָ ה  ִהּנֵ ֲעלֹות,  ַהּמַ יר  ׁשִ קלד. 
אּו ְיֵדֶכם ֹקֶדׁש ּוָבְרכּו ֶאת יהוה: ְיָבֶרְכָך יהוה  ילֹות: ׂשְ ּלֵ ֵבית יהוה ּבַ ּבְ

ַמִים ָוָאֶרץ: ה ׁשָ ּיֹון, ֹעׂשֵ ִמּצִ

ֵבית  ֹעְמִדים ּבְ ם יהוה, ַהְללּו ַעְבֵדי יהוה: ׁשֶ קלה. ַהְללּוָיּה, ַהְללּו ֶאת ׁשֵ
י  ּכִ מֹו  רּו ִלׁשְ ַזּמְ י טֹוב יהוה,  ּכִ ית ֱאלֵֹהינּו: ַהְללּוָיּה  ַחְצרֹות ּבֵ ּבְ יהוה, 
י ָגדֹול  י ּכִ י ֲאִני ָיַדְעּתִ תֹו: ּכִ ָרֵאל ִלְסֻגּלָ ַחר לֹו ָיּה, ִיׂשְ י ַיֲעֹקב ּבָ ָנִעים: ּכִ
ַמִים  ָ ּשׁ ּבַ ה,  ָעׂשָ יהוה  ָחֵפץ  ר  ֲאׁשֶ ּכֹל  ֱאלִֹהים:  ל  ִמּכׇ ַוֲאֹדֵנינּו  יהוה, 
ָרִקים  ּבְ ָהָאֶרץ,  ִמְקֵצה  ִאים  ְנׂשִ ַמֲעֶלה  הֹומֹות:  ּתְ ְוׇכל  ים  ּמִ ּיַ ּבַ ּוָבָאֶרץ, 
כֹוֵרי ִמְצָרִים, ֵמָאָדם ַעד  ה ּבְ ִהּכָ ה, מֹוֵצא ֫רּוַח ֵמאֹוְצרֹוָתיו: ׁשֶ ָטר ָעׂשָ ַלּמָ
ַפְרֹעה ּוְבׇכל ֲעָבָדיו:  ִכי ִמְצָרִים, ּבְ תֹוֵכ֫ ַלח אֹוֹתת ּומֹוְפִתים ּבְ ֵהָמה: ׁשָ ּבְ
ים, ְוָהַרג ְמָלִכים ֲעצּוִמים: ְלִסיחֹון ֶמֶלְך ָהֱאֹמִרי, ּוְלעֹוג  ה ּגֹוִים ַרּבִ ִהּכָ ׁשֶ
ָרֵאל  ַען: ְוָנַתן ַאְרָצם ַנֲחָלה, ַנֲחָלה ְלִיׂשְ ָנ֫ ן, ּוְלֹכל ַמְמְלכֹות ּכְ ׁשָ ֶמֶלְך ַהּבָ
י ָיִדין יהוה ַעּמֹו, ְוַעל  ְמָך ְלעֹוָלם, יהוה ִזְכְרָך ְלֹדר ָוֹדר: ּכִ ַעּמֹו: יהוה ׁשִ
ָלֶהם  ה  ּפֶ ָאָדם:  ְיֵדי  ה  ַמֲעׂשֵ ְוָזָהב,  ֶסף  ּכֶ ַהּגֹוִים  י  ֲעַצּבֵ ִיְתֶנָחם:  ֲעָבָדיו 
רּו, ֵעיַנִים ָלֶהם ְולֹא ִיְראּו: ׇאְזַנִים ָלֶהם ְולֹא ַיֲאִזינּו, ַאף ֵאין ֶיׁש  ְולֹא ְיַדּבֵ
ָרֵאל  ית ִיׂשְ ֶהם: ּבֵ ר ּבֵֹטַח ּבָ יֶהם, ּכֹל ֲאׁשֶ מֹוֶהם ִיְהיּו ֹעׂשֵ ִפיֶהם: ּכְ רּוַח ּבְ
ְרכּו ֶאת יהוה,  ִוי ּבָ ית ַהּלֵ ְרכּו ֶאת יהוה: ּבֵ ית ַאֲהרֹן ּבָ ְרכּו ֶאת יהוה, ּבֵ ּבָ
ָלִם, ַהְללּוָיּה: ּיֹון, ׁשֵֹכן ְירּוׁשָ רּוְך יהוה ִמּצִ ְרכּו ֶאת יהוה: ּבָ ִיְרֵאי יהוה ּבָ

י  י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: הֹודּו ֵלאלֵֹהי ָהֱאלִֹהים, ּכִ י טֹוב, ּכִ קלו. הֹודּו ַליהוה ּכִ
ה ִנְפָלאֹות  י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: ְלֹעׂשֵ ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: הֹודּו ַלֲאֹדֵני ָהֲאֹדִנים, ּכִ
י ְלעֹוָלם  ּכִ ְתבּוָנה,  ּבִ ַמִים  ָ ַהּשׁ ה  ְלֹעׂשֵ ַחְסּדֹו:  י ְלעֹוָלם  ּכִ ְלַבּדֹו,  ֹדלֹות  ּגְ
אֹוִרים  ה  ְלֹעׂשֵ ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  י  ּכִ ִים,  ַהּמָ ַעל  ָהָאֶרץ  ְלרֹוַקע  ַחְסּדֹו: 
ְלעֹוָלם  י  ּכִ ּיֹום,  ּבַ ֶלת  ְלֶמְמׁשֶ ֶמׁש  ֶ ַהּשׁ ֶאת  ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  י  ּכִ ֹדִלים,  ּגְ
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ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  י  ּכִ ְיָלה,  ּלָ ּבַ לֹות  ְלֶמְמׁשְ ְוכֹוָכִבים  ַח  ֵר֫ ַהּיָ ֶאת  ַחְסּדֹו: 
ִמּתֹוָכם,  ָרֵאל  ִיׂשְ ַוּיֹוֵצא  ַחְסּדֹו:  י ְלעֹוָלם  ּכִ ְבכֹוֵריֶהם,  ּבִ ִמְצַרִים  ה  ְלַמּכֵ
י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: ְלֹגֵזר  ּכִ ּוִבְזרֹוַע ְנטּוָיה,  ָיד ֲחָזָקה  ּבְ י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו:  ּכִ
י ְלעֹוָלם  תֹוכֹו, ּכִ ָרֵאל ּבְ י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: ְוֶהֱעִביר ִיׂשְ ַים סּוף ִלְגָזִרים, ּכִ
ַעּמֹו  ַחְסּדֹו: ְלמֹוִליְך  י ְלעֹוָלם  ּכִ ְבַים סּוף,  ְוֵחילֹו  ְרֹעה  ּפַ ְוִנֵער  ַחְסּדֹו: 
ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  י  ּכִ ֹדִלים,  ּגְ ְמָלִכים  ה  ְלַמּכֵ ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  י  ּכִ ר,  ְדּבָ ּמִ ּבַ
י  ּכִ ָהֱאֹמִרי,  ֶמֶלְך  ְלִסיחֹון  ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  י  ּכִ יִרים,  ַאּדִ ְמָלִכים  ֲהרֹג  ַוּיַ
ַאְרָצם  ְוָנַתן  ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  י  ּכִ ן,  ׁשָ ַהּבָ ֶמֶלְך  ּוְלעֹוג  ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם 
ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  י  ּכִ ַעְבּדֹו,  ָרֵאל  ְלִיׂשְ ַנֲחָלה  ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  י  ּכִ ְלַנֲחָלה, 
ְלעֹוָלם  י  ּכִ ֵרינּו,  ִמּצָ ְפְרֵקנּו  ַוּיִ ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  י  ּכִ ָלנּו,  ַכר  ָז֫ ְפֵלנּו  ׁשִ ּבְ ׁשֶ
י  ָמִים, ּכִ ָ י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: הֹודּו ְלֵאל ַהּשׁ ר, ּכִ ׂשָ ַחְסּדֹו: נֹוֵתן ֶלֶחם ְלׇכל ּבָ

ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו:

ַעל  ִצּיֹון:  ֶאת  ׇזְכֵרנּו  ּבְ ִכינּו  ּבָ ם  ּגַ ְבנּו  ָיׁשַ ם  ׁשָ ֶבל,  ּבָ ַנֲהרֹות  ַעל  קלז. 
יר  ׁשִ ְבֵרי  ּדִ ׁשֹוֵבינּו  ֵאלּונּו  ׁשְ ם  ׁשָ י  ּכִ ּנֹרֹוֵתינּו:  ּכִ ִלינּו  ּתָ תֹוָכּה  ּבְ ֲעָרִבים 
יר יהוה ַעל  יר ֶאת ׁשִ יר ִצּיֹון: ֵאיְך ָנׁשִ ִ ירּו ָלנּו ִמּשׁ ְמָחה, ׁשִ ְותֹוָלֵלינּו ׂשִ
י  ק ְלׁשֹוִני ְלִחּכִ ְדּבַ ח ְיִמיִני: ּתִ ּכַ ׁשְ ָלִם ּתִ ֵחְך ְירּוׁשָ ּכָ ַאְדַמת ֵנָכר: ִאם ֶאׁשְ
ְזֹכר  ְמָחִתי:  ׂשִ ָלִם ַעל רֹאׁש  ְירּוׁשָ ַאֲעֶלה ֶאת  ִכי, ִאם לֹא  ֵר֫ ֶאְזּכְ ִאם לֹא 
ּה:  רּו ַעד ַהְיסֹוד ּבָ רּו ָע֫ ָלִם ָהֹאְמִרים ָע֫ יהוה ִלְבֵני ֱאדֹום ֵאת יֹום ְירּוׁשָ
ֵרי  ַמְלּתְ ָלנּו: ַאׁשְ ּגָ מּוֵלְך ׁשֶ ם ָלְך ֶאת ּגְ ּלֶ ְיׁשַ ֵרי ׁשֶ דּוָדה, ַאׁשְ ְ ֶבל ַהּשׁ ת ּבָ ּבַ

ַלע: ץ ֶאת ֹעָלַלִיְך ֶאל ַהּסָ֫ ּיֹאֵחז ְוִנּפֵ ׁשֶ

ֲחֶוה ֶאל ֵהיַכל  ַתּ : ֶאְשׁ ֶרָךּ י, ֶנֶגד ֱאלִֹהים ֲאַזְמּ קלח. ְלָדִוד, אֹוְדָך ְבׇכל ִלִבּ
ְמָך  ל ִשׁ ְלָתּ ַעל ָכּ י ִהְגַדּ ָך, ִכּ ָך ְוַעל ֲאִמֶתּ ֶמָך ַעל ַחְסְדּ ָך, ְואֹוֶדה ֶאת ְשׁ ׇקְדְשׁ
ל  ָכּ יהוה  יֹודּוָך  ֹעז:  י  ְבַנְפִשׁ ְרִהֵבִני  ַתּ ֲעֵנִני,  ַוַתּ ָקָראִתי  יֹום  ְבּ ִאְמָרֶתָך: 
בֹוד  י ָגדֹול ְכּ ַדְרֵכי יהוה, ִכּ ירּו ְבּ ְמעּו ִאְמֵרי ִפיָך: ְוָיִשׁ י ָשׁ ַמְלֵכי ָאֶרץ, ִכּ
ֶקֶרב  ְרָחק ְיֵיָדע: ִאם ֵאֵלְך ְבּ ָפל ִיְרֶאה, ְוָגֹבַהּ ִמֶמּ י ָרם יהוה ְוָשׁ יהוה: ִכּ
ִיְגֹמר  יהוה  ְיִמיֶנָך:  יֵעִני  ְותֹוִשׁ ָיֶדָך  ַלח  ְשׁ ִתּ ֹאְיַבי  ַאף  ַעל  ִני,  ַחֵיּ ְתּ ָצָרה 

ֶרף: י ָיֶדיָך ַאל ֶתּ ָך ְלעֹוָלם, ַמֲעֵשׂ ֲעִדי, יהוה ַחְסְדּ ַבּ

ָיַדְעָתּ  ה  ַאָתּ ָדע:  ַוֵתּ ִני  ֲחַקְרַתּ יהוה  ִמְזמֹור,  ְלָדִוד  ַח  ַלְמַנֵצּ קלט. 
ָרַכי  ְדּ ְוׇכל  ֵזִריָת,  ְוִרְבִעי  ׇאְרִחי  ֵמָרחֹוק:  ְלֵרִעי  ה  ְנָתּ ַבּ ְוקּוִמי,  י  ְבִתּ ִשׁ
ָוֶקֶדם  ָאחֹור  ּה:  ֻכָלּ ָיַדְעָתּ  יהוה  ֵהן  ְלׁשֹוִני,  ִבּ ה  ִמָלּ ֵאין  י  ִכּ ה:  ְנָתּ ִהְסַכּ
ָבה לֹא  ְגּ י, ִנְשׂ ִנּ ִליָאה[ ַדַעת ִמֶמּ ָכה: )פלאיה( ]ְפּ ֶפּ ת ָעַלי ַכּ ֶשׁ ִני, ַוָתּ ַצְרָתּ
ַמִים  ָשׁ ק  ֶאַסּ ֶניָך ֶאְבָרח: ִאם  ִמָפּ ְוָאָנה  אּוַכל ָלּה: ָאָנה ֵאֵלְך ֵמרּוֶחָך, 
ַאֲחִרית  ָנה ְבּ ְכּ ַחר, ֶאְשׁ א ַכְנֵפי ָשׁ ׂ : ֶאָשּ ָךּ אֹול ִהֶנּ ׁ יָעה ְשּ ה, ְוַאִצּ ם ָאָתּ ָשׁ

ת ב ש ם  ו י ל
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ְיׁשּוֵפִני,  ְך  ֹחֶשׁ ַאְך  ָוֹאַמר,  ְיִמיֶנָך:  ְוֹתאֲחֵזִני  ַתְנֵחִני,  ָיְדָך  ם  ָשׁ ם  ַגּ ָים: 
ָיִאיר,  ּיֹום  ַכּ ְוַלְיָלה  ָך,  ִמֶמּ יְך  ַיְחִשׁ לֹא  ְך  ֹחֶשׁ ם  ַגּ ֲעֵדִני:  ַבּ אֹור  ְוַלְיָלה 
י: אֹוְדָך ַעל  ֶבֶטן ִאִמּ ִני ְבּ ֻסֵכּ ה ָקִניָת ִכְליָֹתי, ְתּ י ַאָתּ אֹוָרה: ִכּ יָכה ָכּ ֲחֵשׁ ַכּ
ִנְכַחד  יַֹדַעת ְמֹאד: לֹא  י  ְוַנְפִשׁ יָך,  ִנְפָלִאים ַמֲעֶשׂ ִנְפֵליִתי,  י נֹוָראֹות  ִכּ
ְלִמי ָראּו  ּיֹות ָאֶרץ: ָגּ ַתְחִתּ י ְבּ ְמִתּ ֶתר, ֻרַקּ יִתי ַבֵסּ ׂ ר ֻעֵשּ , ֲאֶשׁ ָךּ ׇעְצִמי ִמֶמּ
ֶהם:  ָבּ ]ְולֹו[ ֶאָחד  )ולא(  רּו,  ֻיָצּ ָיִמים  ֵתבּו,  ִיָכּ ם  ָלּ ֻכּ ִסְפְרָך  ְוַעל  ֵעיֶניָך, 
ִיְרּבּון,  ֵרם ֵמחֹול  יֶהם: ֶאְסְפּ ֵרֶעיָך ֵאל, ֶמה ָעְצמּו ָראֵשׁ ְקרּו  ָיּ ְוִלי ַמה 
י:  י ָדִמים סּורּו ֶמִנּ ע, ְוַאְנֵשׁ ְקֹטל ֱאלֹוַהּ ָרָשׁ ְך: ִאם ִתּ ֱהִקיֹצִתי ְועֹוִדי ִעָמּ
ָנא,  ְנֶאיָך יהוה ֶאְשׂ ְוא ָעֶריָך: ֲהלֹוא ְמַשׂ ׁ א ַלָשּ ה, ָנֻשׂ ר יֹאְמֻרָך ִלְמִזָמּ ֲאֶשׁ
ִלי:  ָהיּו  ְלאֹוְיִבים  ֵנאִתים,  ְשׂ ְנָאה  ִשׂ ְכִלית  ַתּ ֶאְתקֹוָטט:  ּוִבְתקֹוְמֶמיָך 
י,  ִבּ ֶרְך ֹעֶצב  ֶדּ ּוְרֵאה ִאם  י:  ְרַעָפּ ַשׂ ָחֵנִני ְוַדע  ְבּ ׇחְקֵרִני ֵאל ְוַדע ְלָבִבי, 

ֶדֶרְך עֹוָלם: ּוְנֵחִני ְבּ

ֲחָמִסים  ֵמִאיׁש  ָרע,  ֵמָאָדם  יהוה  ֵצִני  ַחְלּ ְלָדִוד:  ִמְזמֹור  ַח  ַלְמַנֵצּ קמ. 
ֲננּו  ָשׁ ִמְלָחמֹות:  ָיגּורּו  יֹום  ל  ָכּ ֵלב,  ְבּ ָרעֹות  בּו  ׇחְשׁ ר  ֲאֶשׁ ְנְצֵרִני:  ִתּ
ְמֵרִני יהוה  ָשׁ ֶסָלה:  ָפֵתימֹו,  ְשׂ ַחת  ַתּ ַעְכׁשּוב  ֲחַמת  ָנָחׁש,  מֹו  ְכּ ְלׁשֹוָנם 
ָעָמי: ָטְמנּו  בּו ִלְדחֹות ְפּ ר ׇחְשׁ ְנְצֵרִני, ֲאֶשׁ ע, ֵמִאיׁש ֲחָמִסים ִתּ ִמיֵדי ָרָשׁ
תּו ִלי, ֶסָלה:  ים ָשׁ ל, ֹמְקִשׁ ת ְלַיד ַמְעָגּ ְרׂשּו ֶרֶשׁ ח ִלי, ַוֲחָבִלים ָפּ ֵגִאים ַפּ
ֲחנּוָני: )יהוה( ]ֱאלִֹהים[  ה, ַהֲאִזיָנה יהוה קֹול ַתּ י ַליהוה ֵאִלי ָאָתּ ָאַמְרִתּ
י  ַמֲאַוֵיּ יהוה  ן  ֵתּ ִתּ ַאל  ק:  ָנֶשׁ יֹום  ְבּ י  ְלרֹאִשׁ ָתה  ַסֹכּ ְיׁשּוָעִתי,  ֹעז  ֲאֹדָני 
ָפֵתימֹו )יכסומו(  י ֲעַמל ְשׂ ֵפק, ָירּומּו, ֶסָלה: רֹאׁש ְמִסָבּ ע, ְזָממֹו ַאל ָתּ ָרָשׁ
ל  ַמֲהֹמרֹות ַבּ ֵלם, ְבּ ֵאׁש ַיִפּ ָחִלים, ָבּ מֹו[: )ימיטו( ]ִיּמֹוטּו[ ֲעֵליֶהם ֶגּ ]ְיַכֵסּ
ָאֶרץ, ִאיׁש ָחָמס ָרע, ְיצּוֶדּנּו ְלַמְדֵחֹפת:  ל ִיּכֹון ָבּ ָיקּומּו: ִאיׁש ָלׁשֹון ַבּ
יִקים  ט ֶאְביִֹנים: ַאְך ַצִדּ ַפּ ין ָעִני, ִמְשׁ ה יהוה ִדּ י ַיֲעֶשׂ י[ ִכּ )ידעת( ]ָיַדְעִתּ

ֶניָך: ִרים ֶאת ָפּ בּו ְיָשׁ ֶמָך, ֵיְשׁ יֹודּו ִלְשׁ

ׇקְרִאי  ְבּ ַהֲאִזיָנה קֹוִלי  י,  ִלּ ה  ְלָדִוד, יהוה ְקָראִתיָך, חּוָשׁ קמא. ִמְזמֹור 
יָתה יהוה  י ִמְנַחת ָעֶרב: ִשׁ ַפּ ַאת ַכּ ִתי ְקֹטֶרת ְלָפֶניָך, ַמְשׂ ִפָלּ ּכֹון ְתּ ָלְך: ִתּ
ְלִהְתעֹוֵלל  ָרע,  ְלָדָבר  י  ִלִבּ ט  ַתּ ָפָתי: ַאל  ְשׂ ל  ַדּ ַעל  ָרה  ִנְצּ ְלִפי,  ְמָרה  ָשׁ
יֶהם: ֶיֶהְלֵמִני  ַמְנַעֵמּ ֲעֵלי ָאֶון, ּוַבל ֶאְלַחם ְבּ ים ֹפּ ע ֶאת ִאיִשׁ ֶרַשׁ ֲעִללֹות ְבּ
ִתי  ּוְתִפָלּ עֹוד  י  ִכּ י,  רֹאִשׁ ָיִני  ַאל  רֹאׁש  ֶמן  ֶשׁ ְויֹוִכיֵחִני,  ֶחֶסד  יק  ַצִדּ
מֹו  י ָנֵעמּו: ְכּ ְמעּו ֲאָמַרי ִכּ ְפֵטיֶהם, ְוָשׁ ְמטּו ִביֵדי ֶסַלע ֹשׁ ָרעֹוֵתיֶהם: ִנְשׁ ְבּ
י ֵאֶליָך )יהוה( ]ֱאלִֹהים[  אֹול: ִכּ ָאֶרץ, ִנְפְזרּו ֲעָצֵמינּו ְלִפי ְשׁ ֹפֵלַח ּוֹבֵקַע ָבּ
ִלי,  ָיְקׁשּו  ַפח  ִמיֵדי  ְמֵרִני  ָשׁ י:  ַנְפִשׁ ַער  ְתּ ַאל  ָחִסיִתי,  ָכה  ְבּ ֵעיָני,  ֲאֹדָני 

ִעים, ַיַחד ָאֹנִכי ַעד ֶאֱעבֹור: לּו ְבַמְכֹמָריו ְרָשׁ ֲעֵלי ָאֶון: ִיְפּ ּוֹמְקׁשֹות ֹפּ
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ה: קֹוִלי ֶאל יהוה ֶאְזָעק, קֹוִלי  ָעָרה ְתִפָלּ ְהיֹותֹו ַבְמּ יל ְלָדִוד, ִבּ ִכּ קמב. ַמְשׂ
ף  ִהְתַעֵטּ ְבּ יד:  ַאִגּ ְלָפָניו  יִחי, ָצָרִתי  ִשׂ ְלָפָניו  ְך  ֹפּ ֶאְשׁ ן:  ֶאל יהוה ֶאְתַחָנּ
יט  ְך ָטְמנּו ַפח ִלי: ַהֵבּ ֹאַרח זּו ֲאַהֵלּ ה ָיַדְעָתּ ְנִתיָבִתי, ְבּ ָעַלי רּוִחי, ְוַאָתּ
י  י: ָזַעְקִתּ י, ֵאין ּדֹוֵרׁש ְלַנְפִשׁ ִנּ יר, ָאַבד ָמנֹוס ִמֶמּ ָיִמין ּוְרֵאה ְוֵאין ִלי ַמִכּ
יָבה ֶאל  ים: ַהְקִשׁ ֶאֶרץ ַהַחִיּ ה ַמְחִסי, ֶחְלִקי ְבּ י ַאָתּ ֵאֶליָך, יהוה, ָאַמְרִתּ
ר  ְסֵגּ י: הֹוִציָאה ִמַמּ ִנּ י ָאְמצּו ִמֶמּ יֵלִני ֵמרְֹדַפי ִכּ י ַדּלֹוִתי ְמֹאד, ַהִצּ ִתי ִכּ ִרָנּ

י ִתְגֹמל ָעָלי: יִקים ִכּ רּו ַצִדּ י ַיְכִתּ ֶמָך, ִבּ י ְלהֹודֹות ֶאת ְשׁ ַנְפִשׁ

ֱאֻמָנְתָך  ֲחנּוַני, ֶבּ ִתי, ַהֲאִזיָנה ֶאל ַתּ ִפָלּ ַמע ְתּ קמג. ִמְזמֹור ְלָדִוד, יהוה ְשׁ
ק ְלָפֶניָך ׇכל  י לֹא ִיְצַדּ ָך, ִכּ ט ֶאת ַעְבֶדּ ָפּ בֹוא ְבִמְשׁ ִצְדָקֶתָך: ְוַאל ָתּ ֲעֵנִני ְבּ
ֵמֵתי  ים ְכּ ִכּ יַבִני ְבַמֲחַשׁ ִתי, הֹוִשׁ א ָלָאֶרץ ַחָיּ ָכּ י, ִדּ י ָרַדף אֹוֵיב ַנְפִשׁ ָחי: ִכּ
ֶדם,  י ָיִמים ִמֶקּ י: ָזַכְרִתּ ּתֹוֵמם ִלִבּ תֹוִכי ִיְשׁ ף ָעַלי רּוִחי, ְבּ ְתַעֵטּ עֹוָלם: ַוִתּ
י  ַנְפִשׁ ֵאֶליָך,  ָיַדי  י  ִתּ ַרְשׂ ֵפּ ֲאׂשֹוֵחַח:  ָיֶדיָך  ה  ַמֲעֵשׂ ְבּ ֶלָך,  ע� ָפּ ְבׇכל  ָהִגיִתי 
ֶניָך  ר ָפּ ְסֵתּ ְלָתה רּוִחי, ַאל ַתּ ֶאֶרץ ֲעֵיָפה ְלָך, ֶסָלה: ַמֵהר ֲעֵנִני יהוה, ָכּ ְכּ
י,  י ְבָך ָבׇטְחִתּ ָך ִכּ ֶקר ַחְסֶדּ ִמיֵעִני ַבֹבּ י ִעם יְֹרֵדי בֹור: ַהְשׁ ְלִתּ י ְוִנְמַשׁ ִנּ ִמֶמּ
ֵמֹאְיַבי יהוה,  יֵלִני  ַהִצּ י:  ַנְפִשׁ אִתי  ָנָשׂ ֵאֶליָך  י  ִכּ ֵאֵלְך,  זּו  ֶרְך  ֶדּ הֹוִדיֵעִני 
טֹוָבה,  רּוֲחָך  ֱאלֹוָהי,  ה  ַאָתּ י  ִכּ ְרצֹוֶנָך,  ַלֲעׂשֹות  ֵדִני  ַלְמּ ִתי:  ִכִסּ ֵאֶליָך 
ָרה  ִצְדָקְתָך תֹוִציא ִמָצּ ִני, ְבּ ַחֵיּ ְמָך יהוה ְתּ ֶאֶרץ ִמיׁשֹור: ְלַמַען ִשׁ ְנֵחִני ְבּ ַתּ
ָך: י ֲאִני ַעְבֶדּ י, ִכּ ל ֹצֲרֵרי ַנְפִשׁ ְצִמית ֹאְיָבי, ְוַהֲאַבְדָתּ ָכּ ָך ַתּ י: ּוְבַחְסְדּ ַנְפִשׁ

ְלָחָמה:  עֹוַתי ַלּמִ ד ָיַדי ַלְקָרב ֶאְצּבְ רּוְך֮ יהוה צּוִרי ַהְמַלּמֵ קמד. ְלָדִוד, ּבָ
י  ַעּמִ ָהרֹוֵדד  ָחִסיִתי,  ּובֹו  י  ָמִגּנִ ִלי,  ּוְמַפְלִטי  י  ּבִ ּגַ ִמׂשְ ּוְמצּוָדִתי  י  ַחְסּדִ
ַלֶהֶבל  ָאָדם  ֵבהּו:  ְ ַחּשׁ ַוּתְ ֱאנֹוׁש  ן  ּבֶ ָדֵעהּו,  ַוּתֵ ָאָדם  ָמה  יהוה,  י:  ַתְחּתָ
נּו:  ְוֶיֱעׁשָ ָהִרים  ּבֶ ע  ּגַ ְוֵתֵרד,  ֶמיָך  ׁשָ ֵצל עֹוֵבר: יהוה, ַהט  ּכְ ָיָמיו  ָמ֮ה,  ּדָ
ֵצִני  ּפְ רֹום,  ִמּמָ ָיֶדיָך  ַלח  ׁשְ ם:  ּוְתֻהּמֵ יָך  ִחּצֶ ַלח  ׁשְ ּוְתִפיֵצם,  ָרק  ּבָ רֹוק  ּבְ
ִויִמיָנם  ְוא  ׁשָ ר  ּבֶ ּדִ יֶהם  ּפִ ר  ֲאׁשֶ ֵנָכר:  ֵני  ּבְ ד  ִמּיַ ים,  ַרּבִ ִים  ִמּמַ יֵלִני  ְוַהּצִ
ְך:  ָר֮ה ּלָ ֵנֶבל ָעׂשֹור ֲאַזּמְ ְך, ּבְ יָרה ּלָ יר ָחָדׁש ָאׁשִ ֶקר: ֱאלִֹהים, ׁשִ ְיִמין ׁשָ
ֵצִני  ּפְ ָרָעה:  ֵמֶחֶרב  ַעְבּדֹו  ִוד  ּדָ ֶאת  ַהּפֹוֶצה  ָלִכים,  ַלּמְ ׁשּוָעה  ּתְ ַהּנֹוֵת֮ן 
ר  ֶקר: ֲאׁשֶ ְוא ִויִמיָנם ְיִמין ׁשָ ר ׁשָ ּבֶ יֶהם ּדִ ר ּפִ ֵני ֵנָכר ֲאׁשֶ ד ּבְ יֵלִני ִמּיַ ְוַהּצִ
ְבִנית  ּתַ בֹות  ְמֻחּטָ ְכָזִוּיֹת  נֹוֵתינּו  ּבְ ְנעּוֵריֶהם,  ּבִ ִלים  ְמֻגּדָ ְנִטִעים  ּכִ ֵנינּו  ּבָ
בֹות  ן ֶאל ַזן, ֹצאוֵננּו ַמֲאִליפֹות ְמֻרּבָ ֵהיָכל: ְמָזֵוינּו ְמֵלִאים ְמִפיִקים ִמּזַ
ְצָוָחה  ְוֵאין  יֹוֵצאת  ְוֵאין  ֶרץ  ּפֶ ֵאין  ִלים,  ְמֻסּבָ ַאּלּוֵפינּו  חּוצֹוֵתינּו:  ּבְ

יהוה ֱאלָֹהיו: ֵרי ָהָעם ׁשֶ ָכה ּלֹו, ַאׁשְ ּכָ ֵרי ָהָעם ׁשֶ ְרֹחֹבֵתינּו: ַאׁשְ ּבִ

ת ב ש ם  ו י ל



ם י תהל

809

ְלעֹוָלם  ְמָך  ׁשִ ַוֲאָבְרָכה  ֶלְך,  ַהּמֶ ֱאלֹוַהי  ֲארֹוִמְמָך  ְלָדִוד,  ה  ִהּלָ ּתְ קמה. 
ל  דֹול יהוה ּוְמֻהּלָ ְמָך ְלעֹוָלם ָוֶעד: ּגָ , ַוֲאַהְלָלה ׁשִ ּךָ ׇכל יֹום ֲאָבְרֶכ֫ ָוֶעד: ּבְ
ידּו:  יָך, ּוְגבּורֶֹתיָך ַיּגִ ח ַמֲעׂשֶ ּבַ תֹו ֵאין ֵחֶקר: ּדֹור ְלדֹור ְיׁשַ ְמֹאד, ְוִלְגֻדּלָ
יֹאֵמרּו,  נֹוְרֹאֶתיָך  ֶוֱעזּוז  יָחה:  ָאׂשִ֫ ִנְפְלֹאֶתיָך  ְוִדְבֵרי  הֹוֶדָך  בֹוד  ּכְ ֲהַדר 
נּו:  ְיַרּנֵ יעּו, ְוִצְדָקְתָך  ה: ֵזֶכר ַרב טּוְבָך ַיּבִ ּנָ ֶר֫ ְתָך[ ֲאַסּפְ )וגדלותיך( ]ּוְגֻדּלָ

ְוַרֲחָמיו  ַלּכֹל,  יהוה  טֹוב  ָחֶסד:  ּוְגׇדל  ִים  ַאּפַ ֶאֶרְך  יהוה,  ְוַרחּום  ַחּנּון 
בֹוד  ּכְ ְיָבְר֫כּוָכה:  ַוֲחִסיֶדיָך  יָך,  ַמֲעׂשֶ ל  ּכׇ יהוה  יֹו֫דּוָך  יו:  ַמֲעׂשָ ל  ּכׇ ַעל 
בּורָֹתיו  ּגְ ָהָאָדם  ִלְבֵני  ְלהֹוִדיַע  רּו:  ְיַדּבֵ ּוְגבּוָרְתָך  יֹאֵמרּו,  ַמְלכּוְתָך 
ׇכל  ּבְ ָך  ְלּתְ ּוֶמְמׁשַ ֹעָלִמים,  ל  ּכׇ ַמְלכּות  ַמְלכּוְתָך  ַמְלכּותֹו:  ֲהַדר  ּוְכבֹוד 
ֵעיֵני ֹכל  פּוִפים:  ַהּכְ ְלׇכל  ְוזֹוֵקף  ַהּנְֹפִלים,  ְלׇכל  סֹוֵמְך יהוה  ָוֹדר:  ּדֹור 
ָיֶדָך,  ֶאת  ּפֹוֵתַח  ִעּתֹו:  ּבְ ׇאְכָלם  ֶאת  ָלֶהם  נֹוֵתן  ה  ְוַאּתָ רּו,  ּבֵ ְיׂשַ ֵאֶליָך 
יו:  ׇכל ַמֲעׂשָ ָרָכיו, ְוָחִסיד ּבְ ׇכל ּדְ יק יהוה ּבְ יַע ְלׇכל ַחי ָרצֹון: ַצּדִ ּבִ ּוַמׂשְ
ה,  ר ִיְקָרֻאהּו ֶבֱאֶמת: ְרצֹון ְיֵרָאיו ַיֲעׂשֶ ָקרֹוב יהוה ְלׇכל ֹקְרָאיו, ְלֹכל ֲאׁשֶ
ל  ּכׇ ְוֵאת  ֹאֲהָביו,  ל  ּכׇ ֶאת  יהוה  ׁשֹוֵמר  יֵעם:  ְויֹוׁשִ ַמע  ִיׁשְ ְוָעָתם  ׁשַ ְוֶאת 
ם ׇקְדׁשֹו,  ר ׁשֵ ׂשָ ּבָ ל  ּכׇ י, ִויָבֵרְך  ּפִ ר  ּבֶ ְיַד֫ ת יהוה  ִהּלַ ִמיד: ּתְ ַיׁשְ ִעים  ׇהְרׁשָ

ְלעֹוָלם ָוֶעד: 

ָרה  ֲאַזּמְ י,  ַחּיָ ּבְ יהוה  ֲאַהְלָלה  יהוה:  ֶאת  י  ַנְפׁשִ ַהְלִלי  ַהְללּוָיּה,  קמו. 
ְתׁשּוָעה:  לֹו  ֵאין  ׁשֶ ָאָדם  ֶבן  ּבְ ִבְנִדיִבים,  ְבְטחּו  ּתִ ַאל  עֹוִדי:  ּבְ ֵלאלַֹהי 
ֵאל  ֵרי ׁשֶ ּתֹֹנָתיו: ַאׁשְ ּיֹום ַההּוא ָאְבדּו ֶעׁשְ ּבַ ב ְלַאְדָמתֹו,  ָיׁשֻ ֵצא רּוחֹו  ּתֵ
ם ְוֶאת  ַמִים ָוָאֶרץ, ֶאת ַהּיָ ה ׁשָ ְברֹו ַעל יהוה ֱאלָֹהיו: ֹעׂשֶ ֶעְזרֹו, ׂשִ ַיֲעֹקב ּבְ
ֶחם  ט ַלֲעׁשּוִקים, ֹנֵתן ֶל֫ ּפָ ה ִמׁשְ ֵֹמר ֱאֶמת ְלעֹוָלם: ֹעׂשֶ ם, ַהּשׁ ר ּבָ ל ֲאׁשֶ ּכׇ
פּוִפים,  ַח ִעְוִרים, יהוה ֹזֵקף ּכְ יר ֲאסּוִרים: יהוה ּפֵֹק֫ ׇלְרֵעִבים, יהוה ַמּתִ
ִרים, ָיתֹום ְוַאְלָמָנה ְיעֹוֵדד, ְוֶדֶרְך  יִקים: יהוה ׁשֵֹמר ֶאת ּגֵ יהוה ֹאֵהב ַצּדִ

ת: ִיְמלְֹך יהוה ְלעֹוָלם, ֱאלַֹהִיְך ִצּיֹון ְלֹדר ָוֹדר, ַהְללּוָיּה: ִעים ְיַעּוֵ ְרׁשָ

ּבֹוֵנה  ה:  ְתִהּלָ ָנאָוה  ָנִעים  י  ּכִ ֱאלֵֹהינּו,  ָרה  ַזּמְ טֹוב  י  ּכִ ַהְללּוָיּה,  קמז. 
ׁש  ּוְמַחּבֵ ֵלב,  ֫בּוֵרי  ִלׁשְ ָהרֵֹפא  ס:  ְיַכּנֵ ָרֵאל  ִיׂשְ ִנְדֵחי  יהוה,  ַלִם  ְירּוׁשָ
דֹול ֲאדֹוֵנינּו  מֹות ִיְקָרא: ּגָ ם ׁשֵ ר ַלּכֹוָכִבים, ְלֻכּלָ בֹוָתם: מֹוֶנה ִמְסּפָ ְלַעּצְ
ִעים  ְרׁשָ יל  ּפִ ַמׁשְ ֲעָנִוים יהוה,  ר: ְמעֹוֵדד  ִמְסּפָ ֵאין  ִלְתבּוָנתֹו  ּכַֹח,  ְוַרב 
ַמִים  ה ׁשָ רּו ֵלאלֵֹהינּו ְבִכּנֹור: ַהְמַכּסֶ תֹוָדה, ַזּמְ ֲעֵדי ָאֶרץ: ֱענּו ַליהוה ּבְ
ִלְבֵהָמה  נֹוֵתן  ָחִציר:  ָהִרים  ְצִמיַח  ַהּמַ ָמָטר,  ָלָאֶרץ  ִכין  ַהּמֵ ָעִבים,  ּבְ
ץ, לֹא ְבׁשֹוֵקי  אּו: לֹא ִבְגבּוַרת ַהּסּוס ֶיְחּפָ ר ִיְקָר֫ ַלְחָמּה, ִלְבֵני ֹעֵרב ֲאׁשֶ
ִחי  ּבְ ׁשַ ְלַחְסּדֹו:  ַהְמַיֲחִלים  ֶאת  ְיֵרָאיו,  ֶאת  יהוה  רֹוֶצה  ִיְרֶצה:  ָהִאיׁש 
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ַרְך  ּבֵ ִיְך,  ָעָר֫ ׁשְ ִריֵחי  ּבְ ק  ִחּזַ י  ּכִ ִצּיֹון:  ֱאלַֹהִיְך  ַהְלִלי  ֶאת יהוה,  ַלִם  ְירּוׁשָ
ֵֹלַח  ַהּשׁ יֵעְך:  ּבִ ַיׂשְ ים  ִחּטִ ֶלב  ֵח֫ לֹום,  ׁשָ בּוֵלְך  ּגְ ם  ַהּשָׂ ְך:  ִקְרּבֵ ּבְ ַנִיְך  ּבָ
ֶפר  ֵא֫ ּכָ פֹור  ּכְ ֶמר,  ּצָ ּכַ ֶלג  ׁשֶ ַהּנֵֹתן  ָברֹו:  ּדְ ָירּוץ  ִאְמָרתֹו ָאֶרץ, ַעד ְמֵהָרה 
ָברֹו ְוַיְמֵסם,  ַלח ּדְ ים, ִלְפֵני ָקָרתֹו ִמי ַיֲעֹמד: ִיׁשְ ִליְך ַקְרחֹו ְכִפּתִ ר: ַמׁשְ ְיַפּזֵ
ָרֵאל:  ְלִיׂשְ ָטיו  ּפָ ּוִמׁשְ יו  ָבָרו ְלַיֲעֹקב, ֻחּקָ ּדְ יד  לּו ָמִים: ַמּגִ ִיּזְ ב רּוחֹו  ֵ ַיּשׁ

ל ְיָדעּום, ַהְללּוָיּה: ִטים ּבַ ּפָ ה ֵכן ְלׇכל ּגֹוי, ּוִמׁשְ ׂשָ לֹא ָע֫

רֹוִמים:  ּמְ ּבַ ַהְל֫לּוהּו  ַמִים,  ָ ַהּשׁ ִמן  יהוה  ֶאת  ַהְללּו  ַהְללּוָיּה,  קמח. 
ֶמׁש ְוָיֵרַח, ַהְללּוהּו  ל ְצָבָאו: ַהְללּוהּו ׁשֶ ַהְל֫לּוהּו ׇכל ַמְלָאָכיו, ַהְל֫לּוהּו ּכׇ
ָמִים:  ָ ַהּשׁ ֵמַעל  ר  ֲאׁשֶ ִים  ְוַהּמַ ָמִים,  ָ ַהּשׁ ֵמי  ׁשְ ַהְללּוהּו  אֹור:  ֹוְכֵבי  ּכ֫ ל  ּכׇ
ְלעֹוָלם,  ָלַעד  ֲעִמיֵדם  ַוּיַ אּו:  ְוִנְבָר֫ ה  ִצּוָ הּוא  י  ּכִ יהוה  ם  ׁשֵ ֶאת  ְיַהְללּו 
ֹהמֹות:  יִנים ְוׇכל ּתְ ּנִ ָחק ָנַתן ְולֹא ַיֲעבֹור: ַהְללּו ֶאת יהוה ִמן ָהָאֶרץ, ּתַ
ָבעֹות,  ה ְדָברֹו: ֶהָהִרים ְוׇכל ְגּ ֶלג ְוִקיטֹור, רּוַח ְסָעָרה ֹעׂשָ ֵאׁש ּוָבָרד, ׁשֶ
ֶרץ  ָנף: ַמְלֵכי ֶא֫ ֶמׂש ְוִצּפֹור ּכָ ֵהָמה, ֶר֫ ה ְוׇכל ּבְ ִרי ְוׇכל ֲאָרִזים: ַהַחּיָ ֵעץ ּפְ
ְזֵקִנים  תּולֹות,  ּבְ ְוַגם  חּוִרים  ּבַ ָאֶרץ:  ְפֵטי  ׁשֹ֫ ְוׇכל  ִרים  ׂשָ ים,  ְלֻאּמִ ְוׇכל 
מֹו ְלַבּדֹו, הֹודֹו֘ ַעל ֶאֶרץ  ב ׁשְ ּגָ י ִנׂשְ ם יהוה ּכִ ִעם ְנָעִרים: ְיַהְללּו ֶאת ׁשֵ
ָרֵאל ַעם ְקרֹבֹו,  ה ְלׇכל ֲחִסיָדיו, ִלְבֵני ִיׂשְ ִהּלָ ֶרם ֶקֶרן ְלַעּמֹו, ּתְ ָמִים: ַוּיָ ְוׁשָ

ַהְללּוָיּה:

ֲחִסיִדים:  ְקַהל  ּבִ תֹו  ִהּלָ ּתְ ָחָדׁש,  יר  ׁשִ ַליהוה  ירּו  ׁשִ֫ ַהְללּוָיּה,  קמט. 
מֹו ְבָמחֹול,  ם: ְיַהְללּו ׁשְ ילּו ְבַמְלּכָ ֵני ִצּיֹון ָיִג֫ יו, ּבְ ֹעׂשָ ָרֵאל ּבְ ַמח ִיׂשְ ִיׂשְ
יׁשּוָעה:  ּבִ ֲעָנִוים  ְיָפֵאר  ַעּמֹו,  ּבְ יהוה  רֹוֶצה  י  ּכִ לֹו:  רּו  ְיַזּמְ ְוִכּנֹור  ֹתף  ּבְ
ְגרֹוָנם,  ּבִ ֵאל  רֹוְממֹות  בֹוָתם:  ּכְ ִמׁשְ ַעל  נּו  ְיַרּנְ ָכבֹוד,  ּבְ ֲחִסיִדים  ַיְעְלזּו 
ים: ֶלְאֹסר  ְלֻאּמִ ָיָדם: ַלֲעׂשֹות ְנָקָמה ַבּגֹוִים, ּתֹוֵכחֹות ּבַ יִפּיֹות ּבְ ְוֶחֶרב ּפִ
תּוב,  ט ּכָ ּפָ ֶהם ִמׁשְ ַכְבֵלי ַבְרֶזל: ַלֲעׂשֹות ּבָ ֵדיֶהם ּבְ ים, ְוִנְכּבְ ִזּקִ ַמְלֵכיֶהם ּבְ

ָהָדר הּוא ְלׇכל ֲחִסיָדיו, ַהְללּוָיּה:

ַהְל֫לּוהּו  ֻעּזֹו:  ְרִקיַע  ּבִ ַהְל֫לּוהּו  ׇקְדׁשֹו,  ּבְ ֵאל  ַהְללּו  ַהְללּוָיּה,  קנ. 
ֶבל  ֵנ֫ ַקע ׁשֹוָפר, ַהְללּוהּו ּבְ ֵת֫ ְדלֹו: ַהְללּוהּו ּבְ רֹב ּגֻ ִבְגבּורָֹתיו, ַהְל֫לּוהּו ּכְ
ים ְוֻעָגב: ַהְללּוהּו ְבִצְלְצֵלי  ִמּנִ ֹתף ּוָמחֹול, ַהְללּוהּו ּבְ ְוִכּנֹור: ַהְללּוהּו ּבְ

֮ל ָיּה, ַהְללּוָיּה: ַהּלֵ ָמה ּתְ ׁשָ ִצְלְצֵלי ְתרּוָעה: ּכֹל ַהּנְ ַמע, ַהְללּוהּו ְבּ ׁשָ֫
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ן הכנות ליום הדי

ת ו ח י ל ס

להשכים  מתחילים  אלול  חודש  של  האחרונה  השבת  ממוצאי 

באשמורת הבוקר לאמירת ”סליחות”, ויש נוהגים להקדים ולאומרן 

בלילה )בחצות או סמוך לו(. ואם חל ראש השנה ביום שני או שלישי 

מתחילים לומר סליחות ממוצאי השבת שלפני האחרונה.

ה נ ש ה ש  א ר ב  ר ע

אין אומרים תחנון בתפילה, אף על פי שבסליחות אומרים תחנון 

גם אם אמירתן נמשכה באור יום. אחרי תפילת שחרית נוהגים לעשות 

”התרת נדרים” ולמסור ”מודעה” על הנדרים בעתיד )להלן עמ’ 774. 

העבר,  נדרי  את  להתיר  כשליחּה  בעלה  את  תמנה  אשה  שכל  רצוי 

ושתאמר בעצמה את ה”מודעה” על נדרי העתיד(. אם חל ראש השנה 

”עירוב  רביעי(  )ביום  טוב  יום  בערב  מערבים  ושישי  חמישי  בימי 

תבשילין” )עמ’ 229(. אחרי תפילת מנחה ולפני ערבית של יום טוב 

נוהגים לומר את הפיוט ”אחות קטנה” )נמצא במחזור לראש השנה(.

תשרי

ה נ ש ה ש  א ר  –  ’ ב - ו  ’ א

לפני כניסת החג מדליקים נרות ומברכים שתי ברכות: ”להדליק 

ו”שהחיינו”.  טוב”(  יום  ושל  ”של שבת  )ובשבת:  טוב”  יום  של  נר 

שבה   - לשבת  פרט  הכנסת,  מבית  שחוזרים  אחרי  מדליקים  )ויש 

מדליקים תמיד לפני השקיעה(.

בערב: ברכו, קריאת שמע וברכותיה של יום טוב )ואם חל בשבת 

דודי”,  ”לכה  הבו”,  לדוד  ”מזמור  מקוצרת:  שבת  קבלת  מקדימים 

בשלום”,  ”בואי  ושמאל”,  ”ימין  שבת”,  ”לקראת  וזכור”,  ”שמור 

”מזמור שיר ליום השבת”, ”ה’ מלך”; ואין אומרים ”במה מדליקין” 

משנים  כיפור  יום  עד  השנה.  ראש  של  עמידה  תפילת  ו”כגוונא”(, 

מסיימים  כמוך’,  ’מי  לחיים’,  ’זכרנו  מוסיפים  העמידה:  בתפילות 

ו”מעין  ”ויכולו”  )בשבת:   - העמידה  אחרי  וכו’.  הקדוש’  ’המלך 

שבע”( ”לדוד מזמור לה’ הארץ ומלואה” )מזמור כ”ד(, קדיש שלם, 
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עלינו. ונוהגים לברך זה את זה בברכת ”לשנה טובה תכתב ותחתם” 

)לאשה: ”תכתבי ותחתמי”, לרבים: ”תכתבו ותחתמו” וכו’(. בבית – 

קידוש של ראש השנה )בשבת מקדימים ”יום השישי”( ואת פרוסת 

”המוציא” טובלים בדבש )ויש הנוהגים כך בכל הסעודות עד הושענא 

רבה(. בתוך הסעודה אוכלים תפוח מתוק בדבש ואת שאר ה”סימנים” 

ואומרים ”יהי רצון”.

שחרית  של  הש”ץ  טוב.  ויום  שבת  של  דזמרה  פסוקי  בשחרית: 

לפני  מŒ”המלך”.  מתחיל  דזמרה  פסוקי  אחרי  שחרית”(  )”בעל 

שמע  קריאת  ברכו,  ממעמקים”,  המעלות  ”שיר  אומרים  קדיש  חצי 

 – ואם חל בשבת  ’יוצר’ של חול,  – ברכת  )אם חל בחול  וברכותיה 

של שבת(. תפילת שבע של ראש השנה, בחזרת הש”ץ נוהגים לומר 

”אבינו  אומרים  אין  )בשבת  מלכנו”  ”אבינו  החזרה  ואחרי  פיוטים, 

ספרי  בהוצאת  אורי’.  ה’  ’לדוד  יום,  של  שיר  שלם,  קדיש  מלכנו”(. 

תורה אומרים ”שלוש עשרה מידות” )יש נוהגים לאומרם גם אם חל 

בשבת(. מוציאים שני ספרי תורה )קריאה והפטרה – ראה בטבלה(. 

- חמישה קרואים )בשבת שבעה(, אחריהם מניחים גם את  בראשון 

ספר התורה השני על הבימה, חצי קדיש, הגבהה וגלילת ספר ראשון, 

תפילה  פורקן(,  יקום  )בשבת:  וברכותיה  הפטרה  מפטיר.   - בשני 

לשלום המדינה ו’מי שבירך’ לחיילי צה”ל. תקיעת שופר )”תקיעות 

ע”י  הספרים  הכנסת  אשרי,  כלל(,  תוקעים  אין  ובשבת  דמיושב”, 

הש”ץ של שחרית. 

לש”ץ  מיוחדת  תפילה  לומר  נוהג  מוסף”(  )”בעל  הש”ץ  במוסף 

”הנני העני ממעש” )בקשה שיתקבלו תפילותיו(, חצי קדיש, ועומדים 

זכרונות  מלכויות,  הן  האמצעיות  ברכות,  תשע  מוסף:  להתפלל 

רכות מלכויות זכרונות ושופרות בין בתפילת  ושופרות. תוקעים אחרי ּבִ

לחש ובין בחזרת הש”ץ )”תקיעות דמעומד”; ויש נוהגים לתקוע רק 

בחזרת הש”ץ ולהוסיף אחריה עוד תקיעות(; בחזרת הש”ץ אומרים 

כורעים”,  ל”ואנחנו  הש”ץ  כשמגיע  לשבח”,  ”עלינו  בפיוט  פיוטים. 

כל הציבור כורעים ונופלים על פניהם יחד עם הש”ץ. שוטחים מפה 

להשתחוות  שלא  הרצפה  ובין  הכורע  פני  בין  להפסיק  אחר  בגד  או 

תוקעים  ”תתקבל”  לפני  השלם  בקדיש  א(.  כו,  ויקרא  )עי’  אבן  על 

בפעם האחרונה, ומסיימים את התקיעות ב”תקיעה גדולה” )בסך הכל 

שומעים מאה ”קולות”(, גומרים את הקדיש, אין כאלהינו, עלינו.
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קוראים  )ובשבת  קדיש  חצי  גואל,  לציון  ובא  אשרי,  במנחה: 

בתורה בפרשת האזינו, הכנסת הספר, חצי קדיש(, תפילת שבע של 

ראש השנה. אחרי חזרת הש”ץ ”אבינו מלכנו” )בשבת ובערב שבת 

אין אומרים(, קדיש שלם, עלינו, לדוד ה’ אורי. נוהגים ללכת לנהר או 

למקור מים לתפילת ”תשליך” )ואם חל בשבת, הולכים ביום השני(.

ה ” ר ל  ש י  נ ש ל  י ל

אין להדליק נר לכבוד יום טוב שני ולא לעשות שום הכנה אחרת 

עד שיהיה ודאי לילה. )אם חל במוצאי שבת, אומרים בתפילת עמידה 

של ערבית ”ותודיענו” לפני ”ותתן לנו”(. בהדלקת הנרות וכן בשעת 

בברכת  ומכוונים  חדש,  בגד  לובשים  או  חדש  פרי  מניחים  הקידוש 

הזמן )”שהחיינו”( גם על הפרי או על הבגד, אבל גם אם אין פרי חדש 

או בגד חדש מברכים ברכת הזמן. )במוצאי שבת סדר ברכות הקידוש 

וההבדלה הוא לפי הסימן ”יקנה”ז”: יין, קידוש, נר, הבדלה, זמן(.

ה ” ר ל  ש י  נ ש ם  ו י

סדרֹו כמו ביום הראשון, רק הפיוטים, קריאת התורה וההפטרה 

שונים )ראה בטבלה(.

ה ב ו ש ת י  מ י ת  ר ש ע

הימים מר”ה ועד יום הכיפורים הם ”עשרת ימי תשובה” )עשי”ת(. 

בשחרית  ואומרים  הכיפורים,  יום  עד  לסליחות  להשכים  ממשיכים 

לפני חצי קדיש שלפני ”ברכו” ”שיר המעלות ממעמקים” ש”ץ וקהל 

פסוק בפסוק. בכל יום חול בשחרית ובמנחה אומרים ”אבינו מלכנו”, 

רק לא בערב שבת במנחה ולא בערב יום הכיפורים.

ר ו ב י צ ת  י נ ע ת  ” ה י ל ד ג ם  ו צ ”  - י  ר ש ת ב  ’ ג

)ואם חל בשבת נדחית התענית ליום ראשון(. ממשיכים להשכים 

בן  גדליה  הריגת  על  נקבעה  התענית  הכיפורים.  יום  עד  לסליחות 

אחיקם, שהרגֹו ישמעאל בן נתניה בעצת מלך עמון )ראה מלכים ב’ 

כ”ה וירמיה מ”א(, וכך נכזבה התקווה לקימום היישוב היהודי בארץ 

מיד לאחר חורבן בית ראשון.

בשחרית: הש”ץ מוסיף ברכת התענית )”עננו”( בחזרת העמידה 

קריאת  מלכנו”,  ”אבינו  תחנון,  לרפואה,  גאולה  בין  נפרדת  כברכה 

התורה )ראה בטבלה( שלושה קרואים.
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במנחה: אשרי, חצי קדיש, קריאת התורה, השלישי מפטיר בנביא 

קדיש.  חצי  הספר,  הכנסת  דוד”.  ”מגן  עד  ומברך  בטבלה(  )ראה 

בתפילת העמידה אומר היחיד ”עננו” בברכת ”שומע תפילה” והש”ץ 

לשקיעה  סמוך  מתפללים  אם  לרפואה.  גאולה  בין  נפרדת  כברכה 

הכהנים עולים לדוכן. תחנון, ”אבינו מלכנו”, עלינו, לדוד ה’ אורי.

” ה ב ו ש ת  ב ש ”

)או ”שבת תשובה”( השבת שבין ר”ה ליום הכיפורים: בליל שבת 

ב”מעין שבע” אומרים ”המלך הקדוש”.

ומוסיפים פסוקים  י”ד: ”שובה ישראל”  מפטירין בהושע  ביום: 

”ברכי  ולא  אבות  פרקי  לא  זו  בשבת  אומרים  אין  וממיכה.  מיואל 

נפשי”, אלא הולכים לשמוע את דרשת הרב בענייני תשובה.

ם י ר ו פ י כ ה ם  ו י ב  ר ע  - י  ר ש ת ב  ’ ט

מקצרים בסליחות. אין אומרים ”מזמור לתודה” ולא תחנון ולא 

יום  בערב  אומרים  בשבת  הכיפורים  יום  חל  )אם  מלכנו”.  ”אבינו 

הכיפורים בשחרית ”אבינו מלכנו”(. מצווה לאכול ולשתות ביום זה. 

וצריך כל אדם לפייס כל אדם שיתכן שפגע בו או שחטא כנגדו, כי 

את  שיָרצה  עד  מכפר  הכיפורים  יום  אין  לחברו  אדם  שבין  עבירות 

חברו. רבים נוהגים לקיים את מנהג ה’כפרות’ על תרנגול או על מטבע 

)או על צמח - עי’ רש”י שבת פא, ב ד”ה האי פרפיסא(.

סדר  היחיד  אומר  נצור”  ”אלהי  לפני  העמידה  בתפילת  במנחה: 

ואין  וידוי,  בלי  התפילה  על  חוזר  הש”ץ  הכיפורים.  יום  של  וידוי 

אומרים ”אבינו מלכנו”. אחרי מנחה יש נוהגים להשתטח על הקרקע 

וָשָמש בית הכנסת מלקה אותם ”מלקויות” על גבם ברצועה, והנלקה 

אומר וידוי וגם ”והוא רחום”.

כל הגברים טובלים בערב יום הכיפורים במקווה.

אחרי ”הסעודה המפסקת” מדליקים נרות יום הכיפורים ומברכים 

”להדליק נר של יום הכיפורים” )ובשבת ”להדליק נר של שבת ושל 

ומשתדלים  נשמה”,  ”נר  מדליקים  וכן  ו”שהחיינו”.  הכיפורים”(  יום 

שיהיה נר דלוק עד מוצאי יום הכיפורים כדי לקחת ממנו אש להבדלה. 

נוהגים ללבוש בגדי לבן. חולצים נעלי עור, ומתעטפים בטלית מבעוד 

יום ומברכים ”להתעטף בציצית” כמו לפני תפילת הבוקר )עמ’ 20(. 



ו מ ו י ב ם  ו י ר  ב ד

817

י  ר ש ת

ההורים מברכים את בניהם ובנותיהם, והולכים באימה וביראה לבית 

הכנסת ל”כל נדרי” ולתפילת ערבית.

הכיפורים  יום  הזה  השביעי  לחודש  בעשור  ”אך  התורה:  אמרה 

הוא, מקרא קודש יהיה לכם, ועיניתם את נפשותיכם... כי יום כיפורים 

הוא לכפר עליכם לפני ה’ אלוהיכם” )ויקרא כג, כד-כח(. ”ועיניתם” 

– זה הוא איסור אכילה ושתייה. נוסף לכך מֻצווים אנו להימנע ביום 

זה מרחיצת הגוף וסיכתו, מנעילת הסנדל )וכל נעל של עור( ומיחסי 

אישות )”חמישה עינויים”(.

ם י ר ו פ י כ ה ם  ו י  - י  ר ש ת ב  ’ י

מוציאים  )במחזורים(.  זכה”  ”תפילה  אומרים  נדרי”  ”כל  לפני 

ושניים מחשובי  שני ספרי תורה, משאירים את ארון הקודש פתוח, 

הקהל מחזיקים את הספרים בידיהם ועומדים מימין הש”ץ ומשמאלו. 

הש”ץ אומר ”כל נדרי” שלוש פעמים ואחר כך כל הקהל מברכים יחד 

את ברכת הזמן )”שהחיינו”( על יום החג הזה, שאין בו לא קידוש ולא 

סעודה )אשה שבירכה ’זמן’ בהדלקת נרות אינה מברכת פעם נוספת(. 

מקוצרת  שבת  קבלת  אומרים  בשבת  חל  אם  הספרים.  את  מחזירים 

)ראה לעיל בר”ה(. ערבית של יום טוב )ובקריאת שמע אומרים ”ברוך 

בשחרית(  למחרת  וכן   – רם  בקול  ועד”  לעולם  מלכותו  כבוד  שם 

ועמידה של יום הכיפורים.

אחרי תפילת לחש )אם חל בשבת: אחרי ”ויכולו” ו”מעין שבע”( 

מלכנו”  ”אבינו  ואחריהם  במחזור  ככתוב  ווידויים  סליחות  אומרים 

עלינו,  שלם,  קדיש  כ”ד(,  )מזמור  מזמור”  ”לדוד  בשבת(,  לא  )אך 

ונוהגים לקרוא בציבור ארבעת המזמורים הראשונים שבספר תהילים 

ואומרים  הכנסת  בבית  ֶשֶבת  מאחרים  רבים  יתום.  קדיש  ואחריהם 

ותשבחות,  שירות  ועוד  הכבוד”  ו”שיר  היחוד”  ”שירי  את  בציבור 

תחינות ובקשות, ולומדים מעניין היום ועבודתו והלכותיו.

השנה  בראש  כמו  ויו”ט(  שבת  )או  טוב  יום  תפילת  בשחרית: 

ועמידה של יום הכיפורים.

היום  תפילות  כל  של  בחזרות  )וכן  כתר  קדושת  הש”ץ  בחזרת 

אומרים ”כתר”(. נוהגים לומר פיוטים, והש”ץ אומר סדר וידוי בתוך 

”אבינו  עמו.  מתוודים  והקהל  היום”(  )”קדושת  הרביעית  הברכה 

אורי,  ה’  יום, לדוד  )אבל לא בשבת(, קדיש שלם, שיר של  מלכנו” 
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הוצאת שני ספרי תורה. אומרים י”ג מידות ואפילו בשבת. בראשון – 

שישה קרואים )ובשבת שבעה(, חצי קדיש. בשני – מוסף היום )ראה 

צה”ל  לחיילי  ”מי שבירך”  פורקן(.  יקום  )בשבת  הפטרה.  בטבלה(. 

ותפילה לשלום המדינה, הזכרת נשמות של קרובים, קדושי השואה, 

הרחמים,  אב  ואילך(,   515 )עמ’  צה”ל  קדושי  ישראל,  ארץ  קדושי 

אשרי, הכנסת הספרים ע”י הש”ץ של שחרית. 

”בעל מוסף” מתפלל תפילת יחיד ”הנני העני ממעש”. חצי קדיש 

ועומדים להתפלל תפילת מוסף.

בבית  גדול  כהן  עבודת  מעשי  בפיוטים  מזכירים  מוסף  בחזרת 

המקדש ביום זה )”סדר העבודה”(, וכשמזכירים ”והכהנים והעם... 

היו כורעים”, כורע כל הציבור עם הש”ץ ומשתחווה )וצריך להפסיק 

ואין  קדיש שלם,  חזרת הש”ץ  אחרי  לרצפה(.  הכורע  פני  בין  בבגד 

אומרים ’אין כאלוקינו’ ו’עלינו לשבח’.

בטבלה(,  )ראה  קרואים  שלושה  תורה.  ספר  הוצאת  במנחה: 

הפטרה, ברכות ההפטרה עד ”מגן דוד”, חצי קדיש, ועומדים בתפילת 

מנחה. חזרת הש”ץ, קדושת כתר, פיוטים ווידוי כבכל תפילות היום. 

ואלהי  אלהינו  אומר  הש”ץ  אבל  במנחה,  לדוכן  עולים  הכהנים  אין 

אבותינו וכו’.

היום,  בסוף  הוא  שזמנה  נעילה”  ”תפילת  נוספת  היום  לתפילות 

כשהחמה עומדת בראש האילנות: אשרי, ובא לציון גואל, חצי קדיש, 

עמידה של נעילה.

עד  פתוח  נשאר  והוא  הקודש  ארון  את  פותחים  הש”ץ  לחזרת 

סיום התפילה. קדושת כתר, פיוטים וסליחות ואומרים י”ג מידות בין 

”כתיבה” בכל ההוספות  אומרים לשון ”חתימה” במקום  הסליחות, 

שבתפילה וכן ב”אבינו מלכנו”, שאומרים אותו אפילו אם חל בשבת. 

אומרים פסוקי קבלת עול מלכות שמים )”שמע ישראל”, ”ברוך שם 

כבוד מלכותו לעולם ועד”, ”ה’ הוא האלוהים”( ובגמר היום אומרים 

הקדיש.  את  גומרים  תשר”ת,  תוקעים  ”תתקבל”  ולפני  שלם,  קדיש 

”לשנה הבאה בירושלים הבנויה”.

י ר ש ת ב א  ” י

במוצאי יום הכיפורים מתפללים בכוונה יתירה )למרות החולשה 

והעייפות( ערבית של חול )בלי ההוספות של ”עשרת ימי תשובה”(, 



ו מ ו י ב ם  ו י ר  ב ד

819

י  ר ש ת

אומרים ”אתה חוננתנו” בברכת הדעת. קידוש לבנה, הבדלה )מברכים 

”בורא מאורי האש” על ”נר ששבת” – שדלק מערב יוה”כ, או על נר 

שהודלק ממנו(, בלי בשמים. אחרי הסעודה שאחרי הצום מתחילים 

)ממצווה  חיל”  אל  מחיל  ”ילכו  לקיים  כדי  הסוכה,  בהקמת  לטפל 

למצווה(. בבוקר משכימים לבית הכנסת יותר מן הרגיל.

אין אומרים תחנון עד אחרי ר”ח מרחשון, ואין מתענים בין יום 

הכיפורים לסוכות חוץ מחתן ביום חתונתו.

ת ו כ ו ס ב  ר ע  - י  ר ש ת ב ד  ” י

ובקישוטיה  הסוכה  בבניית  הקשורות  העבודות  כל  את  גומרים 

ב”נוי סוכה”. אוגדים את הלולב עם ההדסים והערבות )כששלושת 

הערבות  משתי  יותר  קצת  וגבוהים  הלולב  לשדרת  מימין  ההדסים 

יהיה  ההדסים  שקצה  כך  לאוגדם  יש  לכתחילה  לשדרה;  שמשמאל 

נמוך טפח ויותר מסוף שדרת הלולב ]לא מקצה הלולב![(. מדליקים 

נרות מבעוד יום ומברכים ”להדליק נר של יום טוב” )ובשבת: ”של 

שבת ושל יום טוב”( ו”שהחיינו” )כשהחג חל בחול יש שמדליקים 

אחרי שחוזרים מבית הכנסת ע”י העברת אש מנר דולק(.

ת ו כ ו ס  - י  ר ש ת ב ו  ” ט

בערב: ברכו, קריאת שמע וברכותיה של יום טוב )אם חל בשבת 

מקדימים קבלת שבת מקוצרת, כדלעיל בראש השנה עמ’ 745(. תפילת 

שבע של יום טוב )עמ’ 497. ובשבת אומרים אחרי העמידה ”ויכולו” 

הכנסת  מבית  יוצאים  עלינו.  שלם,  קדיש   .)264 עמ’  שבע”,  ו”מעין 

והאושפיזא  יום  )כל  אושפיזין”  ”סדר  אומרים  יש  לסוכה.  והולכים 

שלו: ביום ראשון של סוכות – אברהם, ביום שני – יצחק, ביום שלישי 

- יעקב, ביום רביעי – משה, ביום חמישי – אהרן, ביום שישי – יוסף, 

ביום השביעי – דוד ]יש נוהגים שביום הרביעי יוסף, ואח”כ משה, 

”שהחיינו”.  לפני  בסוכה”  ”לישב  מברכים  בקידוש  ודוד[(.  אהרן 

חייבים לאכול כזית פת בסוכה בלילה הראשון, ולכוון בזמן האכילה 

של  ולישיבה  מצרים  ליציאת  כזכר  נעשית  בסוכה  הישיבה  שמצַות 

אבותינו בסוכות ובצל ענני הכבוד בזמן ההליכה במדבר.

שחרית  של  הש”ץ  טוב.  ויום  שבת  של  דזמרה  פסוקי  בשחרית: 

בחול  חל  )אם  וברכותיה  שמע  קריאת  בתעצומות”,  ”האל  מתחיל 



ו מ ו י ב ם  ו י ר  ב ד

820

י  ר ש ת

)בעמ’  טוב  יום  עמידה של  - של שבת(.  ובשבת  חול,  ברכות של   –

497(, אחרי חזרת העמידה נוטלים לולב )”ארבעה מינים”(, ומברכים 

”על נטילת לולב” וביום הראשון גם ”שהחיינו” )ואם חל יום ראשון 

יש  השני.  ביום  ”שהחיינו”  מברכים  לולב,  בו  נוטלים  בשבת, שאין 

מברכים  אינם  והם  התפילה,  לפני  בסוכה  הלולב  את  ליטול  נוהגים 

 .)510 בעמ’  לולב’  נטילת  ’סדר  וראה  ’הלל’.  לפני  הלולב  על  שנית 

קוראים הלל שלם )עמ’ 480(, מוציאים ספר תורה אל הבימה ומקיפים 

אותו באמירת ”הושענות” כשהלולבים בידיהם )עמ’ 537(. מחזירים 

את הספר, קדיש שלם, של שיר יום, ’לדוד ה’ אורי׳ )אם חל יום ראשון 

של חג בשבת, אין נוטלים לולב ואין מוציאים ספר תורה להושענות 

ואין מקיפים את הבימה, וקוראים בו מגילת ”קהלת”(. מוציאים שני 

ספרי תורה, אומרים בעת ההוצאה י”ג מידות )ובשבת אין אומרים(. 

בראשון - חמישה קרואים )ובשבת שבעה(, חצי קדיש. בשני - מפטיר, 

הפטרה )ראה בטבלה(. )בשבת יקום פורקן(, תפילה לשלום המדינה 

ו’מי שבירך’ לחיילי צה”ל. אשרי, הכנסת ספרי התורה, חצי קדיש, 

חוזרים  עלינו.  כאלהינו,  אין  שלם,  קדיש   ,)519 )עמ’  מוסף  תפילת 

ומברכים  רבה”  ”קידושא  מקדשים  לסוכה,  ונכנסים  הכנסת  מבית 

בסוכה”  ”לישב  מברכים  החג  ימי  שבעת  )בכל  בסוכה”  ”לישב  גם 

כשיושבים לאכול סעודה קבועה. ונוהגים לברך ”לישב בסוכה” אחרי 

ברכת ”המוציא” או אחרי ”בורא מיני מזונות” או ”בורא פרי הגפן”. 

אם נשארים זמן רב בסוכה או ישנים בה - מברכים ”לישב בסוכה” 

גם בלי אכילה(.

במנחה: אשרי, ובא לציון גואל, חצי קדיש )ובשבת קריאת התורה 

בפרשת ”וזאת הברכה”, החזרת הספר, חצי קדיש(, תפילת שבע של 

יום טוב )עמ’ 497(, עלינו, לדוד ה’ אורי.

ד ע ו מ ה ל  ו ח

בערבית, בשחרית ובמנחה מוסיפים ”יעלה ויבוא” בברכת עבודה 

שבשמונה עשרה )וכן בברכת המזון(. במוצאי יום טוב לחול המועד 

בשמונה  חוננתנו”  ”אתה  אומרים  המועד  לחול  שבת  במוצאי  וכן 

ישועתי”,  אל  ”הנה  פסוקי  אומרים  ואין  היין  על  מבדילים  עשרה. 

ברכות  גם  מוסיפים  ובמוצאי שבת  וברכת המבדיל,  הגפן  ברכת  רק 

הבשמים והנר.
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לולב,  נטילת  חול,  של  שחרית  תפילין.  מניחים  אין  בשחרית: 

תורה,  ספר  הוצאת  יום,  קדיש שלם, שיר של  הושענות,  הלל שלם, 

ובא לציון  יום, חצי קדיש, אשרי,  ארבעה קרואים במוסף של אותו 

גואל, הכנסת הספר, חצי קדיש, תפילת מוסף של חג )עמ’ 519(, חזרת 

העמידה, קדושת ”כתר” מקוצרת, קדיש שלם, אין כאלהינו, עלינו, 

לדוד ה’ אורי.

ת ו כ ו ס ד  ע ו מ ה ל  ו ח ת  ב ש

בשבת(,  שחל  השנה  בראש  )כנ”ל  מקוצרת  שבת  קבלת  בערב: 

עמידה של שבת ומוסיפים ”יעלה ויבוא”, השאר כמו בכל שבת.

לולב  נוטלים  )ואין  ויבוא’  ’יעלה  עם  שבת  תפילת  בשחרית: 

בשבת(, הלל שלם, הושענות )בפתיחת הארון, אך בלי הוצאת ספר 

תורה ובלי הקפה(, קדיש שלם, שיר של יום, ’לדוד ה’ אורי’, מגילת 

קהלת. מוציאים שני ספרי תורה, בראשון - שבעה קרואים, חצי קדיש, 

ההפטרה  בברכות  בטבלה(.  ראה  ההפטרה  )קריאת  מפטיר   - בשני 

חותמים ”מקדש השבת וישראל והזמנים”. יקום פורקן, תפילה לשלום 

המדינה ו’מי שבירך’ לחיילי צה”ל. אשרי, הכנסת ספרי התורה, חצי 

קדיש, תפילת מוסף של חג )עמ’ 519( ומזכירים בה של שבת.

ה ב ר א  נ ע ש ו ה

בערב: נוהגים להיות ערים בלילה בלימוד תורה. יש נוהגים לקרוא 

תורה”; פרשת  )”משנה  דברים  כל ספר  רבה”,  ליל הושענא  ”תיקון 

תהילים.  וספר  תרגום(  ואחד  מקרא  שניים  אומרים  הברכה’  ’וזאת 

מכינים ”הושענות” )ערבות לחביטה( מבערב לצורך מחר.

נוראים,  בימים  כמו  לבן  בגדי  לובש  שהש”ץ  נוהגים  בשחרית: 

ומתפללים בניגון של ימים נוראים, פסוקי דזמרה של שבת ויום טוב 

עד ”ברוך שאמר”; מכאן עד אחרי שמונה עשרה – של חול. )אומרים 

”מזמור לתודה” ואין אומרים ”מזמור שיר ליום השבת” ו”ה’ מלך”, 

ולא ”נשמת”(. הלל שלם. מוציאים כל ספרי התורה שבארון הקודש 

אל הבימה. אומרים ”הושענות” ומקיפים בעת אמירתן שבע פעמים 

את הבימה כשהלולבים בידי המקיפים. לקראת סוף אמירת ההושענות 

ונוטלים את הערבות. קדיש שלם. אחרי  מניחים את ארבעת המינים 

קדיש חובטים את הערבות בקרקע חמש פעמים )אין שום צורך להסיר 
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תורה  ספר  הוצאת  לפני  אורי.  ה’  לדוד  יום,  של  שיר  העלים(.  את 

אומרים ”אתה הראת”, י”ג מידות, ”שמע ישראל”, ”אחד אלוהינו... 

קדוש ונורא שמו”, ”גדלו”, ”על הכל”, ”ויעזור” )עמ’ 347( וקוראים 

גואל,  לציון  ובא  אשרי,  קדיש,  חצי  היום.  במוסף  קרואים  ארבעה 

בחזרת   .)519 )עמ’  חג  של  מוסף  תפילת  קדיש,  חצי  הספר,  החזרת 

הש”ץ אומרים קדושת ”כתר” של יום טוב. השאר כמו בחול המועד. 

לפנות ערב נוהגים לפנות ערב לאכול ולשתות עוד משהו בסוכה 

ה’  ומלפניך  רצון  ”יהי  אומרים  הפרידה  ובשעת  ממנה,  ”ולהיפרד” 

אלהינו ואלוהי אבותינו, שכשם שקיימתי וישבתי בסוכה זו, כן אזכה 

כלים  הסוכה  מן  הביתה  מחזירים  לויתן”.  של  עורו  בסוכת  לשבת 

הנחוצים בבית ביום טוב של שמיני עצרת. אסור לפרק את הסוכה עד 

למוצאי יו”ט.

ת ר צ ע י  נ י מ ש

”רגל בפני עצמו”, בארץ ישראל חוגגים בו את ”שמחת תורה”.

הדלקת הנרות כבכל יום טוב, ומברכים ”שהחיינו”. תפילת ערבית 

של יום טוב, ומזכירים את שם החג ”יום שמיני עצרת החג הזה” )וכן 

בכל מקום שמזכירים את שם החג(. אחרי העמידה )בשבת: ”ויכולו” 

ו”מעין שבע”( קדיש שלם ועורכים ”הקפות”: אומרים ”אתה הראת” 

מכבדים  הקודש.  שבארון  התורה  ספרי  כל  מוציאים  בפסוק,  פסוק 

יחידים מן הציבור בנשיאת ספרי התורה, ומקיפים בהם את הבימה 

בידיהם  אוחזים  הילדים  וזקן.  נער  ובריקודים,  בשירה  פעמים  שבע 

דגלים לכבוד ”שמחת תורה”. נוהגים לקרוא בתורה אף בערב ב”וזאת 

לתורה  עולים  חמישה  או  שלושה  להעלות  נוהגים  )ויש  הברכה” 

בברכה(. ’עלינו לשבח’, ’יגדל’. חוזרים מבית הכנסת ואוכלים בבית 

ולא בסוכה. גם בקידוש מברכים ”שהחיינו”.

יום,  יום טוב, הלל שלם )בלי לולב(, שיר של  בשחרית: תפילת 

את  מחזירים  ההקפות  אחרי  אמש.  בליל  כמו  ”הקפות”  עורכים 

הספרים לארון הקודש ומשאירים שלושה ספרים לקריאה. בראשון 

שחקים”  ”ובגאותו  עד  הברכה”  ”וזאת  מן  קרואים  חמישה  קוראים 

על  חוזרים  כך  אחר  תדרוך”(,  במותימו  ”על  עד  שבעה,  )ובשבת 

הקריאות הללו עד שכל אחד ואחד מן הציבור עלה לתורה לכבודה של 

התורה )כשהציבור גדול מוציאים ספרי תורה רבים ומתחלקים לכמה 

י ר ש ת
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שיודעים  שילדים  נוהגים  רבים  סבירה(.  בשעה  לסיים  כדי  קבוצות 

יודעים  לברך ]ולקרוא[ עולים לתורה. נוהגים שילדים שעדיין אינם 

לברך בעצמם, מעלים אותם הוריהם על הבימה, ומבוגר אחד עולה 

עמהם, מכסים את כולם בטלית אחת פרושה כעין חופה, והעולה ”עם 

כל הנערים” מברך את הברכות, וקוראים לפניהם מן ”מעונה” עד ”על 

הקהל  כל  אומר  הקריאה  שלאחר  הברכה  ואחרי  תדרוך”,  במותימו 

הראשון  בספר  העולים  אחרון  הגואל”.  ”המלאך  הילדים  עם  יחד 

הוא ”חתן תורה”, וקוראים לו לעלות בפיוט מיוחד )”מרשות” וכו’(. 

נוהגים לפרוש טלית כעין חופה מעל ה”חתן”. אחרי הפסוק האחרון 

את  להגביה  נוהגים  יש  ונתחזק”.  חזק  ”חזק  הקהל:  אומר  שבתורה 

הספר ”הפוך” )כשהכתב כלפי הקהל, ולא כלפי פני המגביה(. בספר 

וקוראים ל”חתן בראשית” בפיוט  השני מתחילים בקריאת בראשית 

אלהים  ברא  ”אשר  עד  ברא”  מ”בראשית  קוראים  אֵחר.  ”מרשות” 

קורא  בוקר”  ויהי  ערב  ל”ויהי  מגיע  פעם כשהקורא  ובכל  לעשות”, 

הקהל את הפסוק בקול רם, והקורא משלים אחריו. וכשמגיע ל”יום 

השישי” קורא הקהל גם מ”ויכולו” עד ”לעשות”, חצי קדיש, ובספר 

הפטרה.  בטבלה(.  )ראה  היום  של  מוסף  למפטיר  קוראים  השלישי 

יש נוהגים שגם אחרי הקריאה שרים ורוקדים ”שישו ושמחו” ועוד. 

לחיילי  שבירך’  ו’מי  המדינה  לשלום  תפילה  פורקן(.  יקום  )בשבת 

התורה.  ספרי  החזרת  אשרי,  הרחמים,  אב  נשמות,  הזכרת  צה”ל. 

נוהגים ש”בעל מוסף” לובש בגדי לבן לתפילת מוסף. בתפילת מוסף 

מתחילים להזכיר ”משיב הרוח ומוריד הגשם”, ובחזרה מוסיף הש”ץ 

פיוטי ”גשם”. יש נוהגים לומר את פיוטי הטל והגשם לפני התפילה 

בלחש. השאר כמו בכל יום טוב.

מנחה: כמו בכל יום טוב. ואם חל בשבת קוראים שלושה בתורה 

’מוריד  במקום  התפילות  בכל  הקיץ  ועד  )מכאן  בראשית.  בפרשת 

הטל’ אומרים ’משיב הרוח ומוריד הגשם’(.

י ר ש ת ב ג  ” כ

”אסרו חג” )בגולה הוא יום שמחת תורה(. מרבים בו קצת בשמחה 

ובסעודה. אין אומרים תחנון ולמנצח )תחנון  אין אומרים עד ראש 

חודש מרחשון(, ולא ”אב הרחמים” ו”צדקתך” בשבת.

י ר ש ת
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ת י ש א ר ב ת  ב ש

החודש  מברכים  וכן  )יומיים(,  מרחשון  חודש  ראש  מברכים 

חוץ  חודש,  ראש  שלפני  בשבת  חודש  כל  בסוף  מברכים”(  )”שבת 

מסוף אלול שאין מכריזים על ר”ח תשרי, שהוא ראש השנה. אם חלה 

וכן  כ’(,  א’  )שמואל  חודש”  ”מחר  מפטירים  בתשרי  בכ”ט  השבת 

בכל ראש חודש שחל ביום ראשון בשבוע – קוראים בשבת שלפניו 

הפטרת ”מחר חודש”.

מרחשון

ן ו ש ח ר מ ב  ’ א ו י  ר ש ת ב  ’ ל

ובמנחה  בשחרית  בערבית,  מרחשון.  חודש  ראש  ימי  שני  הם 

מוסיפים ”יעלה ויבוא” בברכת עבודה שבתפילת העמידה וכן בברכת 

המזון בברכת ”בונה ירושלים”.

בשחרית: מתפללים כביום חול עד אחר תפילת העמידה. אחרי 

שלם,  קדיש  אומר  והש”ץ   )480 )עמ’  בדילוג  הלל  אומרים  החזרה 

יתום. מוציאים ספר  נפשי”, קדיש  יתום, ”ברכי  יום, קדיש  שיר של 

תורה וקוראים ארבעה אנשים )ראה בטבלה(, חצי קדיש, אשרי, ובא 

לציון גואל, החזרת ספר התורה והש”ץ אומר חצי קדיש. חולצים את 

התפילין ועומדים להתפלל מוסף )עמ’ 486(. בחזרת הש”ץ אומרים 

קדושת ”כתר” מקוצרת. הש”ץ אומר קדיש שלם, אין כאלהינו, עלינו 

)וכן בכל ראש חודש(.

ת ב ש ב ל  ח ש ש  ד ו ח ש  א ר

בברכת  וכן  ובמנחה  בשחרית  בערבית,  ויבוא”  ”יעלה  מוסיפים 

תפילת  עד  שבת  תפילת  בשחרית:  והחליצנו”.  ”רצה  אחרי  המזון 

העמידה, ואחרי החזרה הלל בדילוג, הש”ץ אומר קדיש שלם, שיר 

של יום, ”ברכי נפשי”, קדיש יתום. מוציאים שני ספרי תורה: באחד 

קוראים  ובשני  קדיש,  חצי  השבוע,  בפרשת  קרואים  שבעה  קוראים 

מוסף של שבת וראש חודש )ראה בטבלה(, ובנביא הפטרת ”השמים 

ראש  שבת  של  מוסף  מתפללים  התורה  ספרי  החזרת  אחרי  כסאי”. 

חודש: ”אתה יצרת”.

ן   ו ש ח ר מ  - י  ר ש ת
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ב ” ה ב ת  ו י נ ע ת

בקצת קהילות מברכים בשבת שאחרי ראש חודש מרחשון )וכך 

גם בחודש אייר( את מי שיקבל עליו להתענות תעניות שני וחמישי 

המתענים  מוסיפים  אלה  בתעניות  ושלאחריו.  הבא  בשבוע  ושני 

מתענים  של  במניין  ובמנחה  מלכנו”,  ו”אבינו  ”סליחות”  בשחרית 

תענית  בכל  כמו  ”עננו”  ומוסיפים  בנביא  ומפטירים  בתורה  קוראים 

ציבור )ראה צום גדליה(.

ן ו ש ח ר מ ב  ’ ז

יום  עשר  ארבעה  )בדיוק  במרחשון  ז’  ליל  של  ערבית  מתפילת 

אחר מוצאי החג( מתחילים לשאול את הגשמים )”טל ומטר”( בברכת 

’תקופת  אחר  יום  שישים  גשמים  לשאול  מתחילים  )בגולה  השנים. 

תשרי’, שהוא על פי רוב יום 4 בדצמבר בערב בתפילת ערבית(.

ש ד ו ח ש  א ר ב  ר ע

)ואם  ר”ח  ערב  בכל  קטן”  כיפור  ”יום  סדר  לעשות  נוהגים  יש 

הוא בערב שבת או בשבת מקדימים ליום חמישי(, אומרים סליחות 

קוראים בתורה  יש עשרה מתענים  ואם  בו,  ויש שמתענים  ווידויים, 

במנחה כבתענית ציבור. אין עושים יום כיפור קטן בסוף תשרי ובסוף 

כסלו, בסוף ניסן ובסוף אלול.

כסלו

ו ל ס כ ש  ד ו ח ש  א ר

יכול להיות יום אחד או יומיים.

סוף  עד  תחנון  אומרים  אין  במנחה  חנוכה(  )ערב  בכסלו  בכ”ד 

החנוכה.

: ה כ ו נ ח י  מ י ת  נ ו מ ש ו  ל ס כ ב ה  ” כ מ

העמידה  בתפילות  מתתיהו”  ו”בימי  הנסים”  ”ועל  מוסיפים 

תפילת  בסוף  הארץ.  בברכת  המזון  בברכת  וכן  ההודאה,  בברכת 

ערבית )ויש נוהגים לפני תפילת ערבית( מדליקים נרות חנוכה בבית 

הכנסת, ”משום פרסומי ניסא”. בבית כל אחד מבני הבית מדליק נרות 

ו ל ס כ  - ן  ו ש ח ר מ
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חנוכה )אך מעיקר הדין בעל הבית מדליק ומוציא ידי חובה את כל בני 

הבית(. בלילה הראשון מדליקים נר אחד, ומוסיפים בכל לילה עוד נר 

נוסף. נוסף על הנרות של מצווה מדליקים לידם עוד נר אחד הנקרא 

״ַשָמש”, שבו מדליקים את כל הנרות ולאורו מותר להשתמש, אבל 

מברכים  הראשון  בלילה  המצַוה.  נרות  של  לאורם  להשתמש  אסור 

נסים”  ”שעשה  חנוכה”,  נר  ”להדליק  ברכות:  שלוש  ההדלקה  לפני 

ו”שהחיינו”. בשאר הלילות אין מברכים ”שהחיינו”. אחרי ההדלקה 

ועוד  )שם(  צור”  ”מעוז  ושרים   )565 )עמ’  הללו”  ”הנרות  אומרים 

שירות ותשבחות.

קוראים  קדיש,  חצי  שלם,  הלל  הש”ץ  חזרת  אחרי  בשחרית: 

בתורה שלושה קרואים בפרשת הנשיאים )ראה בטבלה(, חצי קדיש, 

אשרי, ובא לציון גואל, קדיש שלם, הכנסת ספר תורה, שיר של יום, 

אין כאלהינו, עלינו. וכך בכל ימי חנוכה, חוץ משבת ומראש חודש.

ה כ ו נ ח ת  ב ש

בערב שבת מדליקים נרות חנוכה לפני הדלקת נר של שבת, וצריך 

שהנרות ידלקו עד לפחות חצי שעה אחרי צאת הכוכבים.

בשחרית: מתפללים כבכל שבת, ואחרי חזרת הש”ץ קוראים הלל 

באחד  תורה:  ספרי  שני  ומוציאים  יום.  של  שיר  שלם,  קדיש  שלם, 

קוראים שבעה קרואים בפרשת השבוע )על פי רוב היא פרשת ”מקץ”( 

ובשני קוראים בנשיא של אותו יום הפטרה של שבת חנוכה.

חנוכה,  נרות  הכנסת  בבית  מדליקים  ערבית  אחרי  שבת  במוצאי 

)ויש  חנוכה  נרות  ומדליקים  הכוס  על  מבדילים  הביתה  וכשבאים 

נוהגים בבית להדליק תחילה ואחר כך להבדיל(.

ה כ ו נ ח ב ת  ו ת ב ש י  ת ש ש  י ם  א

הראשונה היא ראשון של חנוכה וקוראים פרשת ”וישב” ובספר 

שני קריאת ראשון של חנוכה. והשבת השנייה היא אחרון של חנוכה, 

וקוראים פרשת ”מקץ” ובספר שני ”זאת חנוכה” )ראה בטבלה(.

ו ל ס כ
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טבת

ת ב ט ח  ” ר

יכול להיות יום אחד או יומיים, שישי של חנוכה או שישי ושביעי 

חודש.  ראש  כבכל  העמידה  עד  מתפללים  בשחרית  חנוכה.  של 

קדיש  שלם,  הלל  הנסים”,  ”ועל  ויבוא”  ”יעלה  מוסיפים  בעמידה 

תורה, באחד  נפשי”. מוציאים שני ספרי  ”ברכי  יום,  שלם, שיר של 

קוראים שלושה בקריאת ראש חודש ובשני קוראים לרביעי בקריאת 

חנוכה של אותו יום, אח”כ חצי קדיש, וממשיכים כמו בראש חודש. 

גם במוסף מוסיפים ”ועל הנסים”.

ה כ ו נ ח ת  ב ש ב ת  ב ט ש  ד ו ח ש  א ר

הנסים”,  ”ועל  וגם  ויבוא”  ”יעלה  העמידה  בתפילות  מוסיפים 

ובברכת המזון גם ”רצה”.

בשחרית: מוציאים שלושה ספרי תורה: בראשון שישה קרואים 

)לעולה  קריאה  בשני  מקץ(,  פרשת  תמיד  )שהיא  השבוע  בפרשת 

השביעי( של שבת וראש חודש, חצי קדיש. בשלישי מפטיר בקריאת 

חנוכה, והפטרה של שבת חנוכה )ראה בטבלה(. )ויש נוהגים להוסיף 

יום  גם  להפטרה פסוק ראשון ואחרון של הפטרת ראש חודש, ואם 

ראשון שלמחרת הוא ראש חודש מוסיפים גם פסוק ראשון ואחרון 

של הפטרת ”מחר חודש”(. השאר כמו בשבת ראש חודש.

היום האחרון של חנוכה נקרא ”זאת חנוכה” על שם הקריאה של 

אותו יום, שבה מסיימים את קריאת כל הנשיאים וממשיכים בפרשה 

המתחילה ”זאת חנוכת המזבח” )ראה בטבלה(.

ר ו ב י צ ת  י נ ע ת  - ת  ב ט ב ה  ר ש ע

ביום הזה הביא נבוכדנצר את ירושלים במצור בסוף תקופת בית 

ראשון, עד שלאחר כשנה וחצי נבקעה החומה, ונשרף בית המקדש 

זהו הצום  ויהודה הלכה בגולה. תחילת הפורענות היתה ביום הזה. 

היחיד שמתענים בו ביום גם אם חל ביום שישי.

בין  התענית  ברכת  מוסיף  מנחה הש”ץ  ושל  בחזרה של שחרית 

גואל לרופא, והיחידים אומרים אותה בלי חתימה רק במנחה בתוך 

תחנון.  מלכנו”,  ”אבינו  סליחות,  בשחרית  תפילה”.  ”שומע  ברכת 

וקוראים בתורה שלושה קרואים בפרשת ”ויחל” )ראה בטבלה(.

ת ב ט
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לאחר השואה האיומה באירופה בשנים ת”ש-תש”ה, שהושמדו 

וטף  נשים  אנשים  יהודים,  מיליון  שישה  הנאצים  הצוררים  ע”י  בה 

הרבנות  קבעה  פטירתם,  יום  ידוע  לא  ורובם  דמם,  יקום  ה’  וטף, 

וכיום  לשואה  זיכרון  כיום  בטבת  עשרה  צום  את  לישראל  הראשית 

קדיש כללי לקדושי השואה שלא ידוע תאריך רציחתם. אחרי קריאת 

התורה אומרים ’אזכרה’ לקדושי השואה )עמ’ 517(, ובסוף התפילה 

יש נוהגים לומר את פרק מד בתהילים.

במנחה – קוראים בתורה ומפטירים בנביא )ראה בטבלה(, ”עננו” 

גם ליחידים וגם לש”ץ, ”אבינו מלכנו”, תחנון.

ת י ש א ר ב ר  פ ס ם  ו י ס

ספר  סיום  ויחי,  פרשת  השבתות  באחת  קוראים  טבת  בחודש 

ספר  של  האחרון  הפסוק  את  לקרוא  מסיים  וכשהקורא  בראשית, 

בראשית אומר הקהל בקול: ”חזק חזק ונתחזק” )וכן אחרי סיום כל 

ספר מחמישה חומשי תורה(.

שבט

ראש חודש שבט תמיד יום אחד.

ט ב ש ב ר  ש ע ה  ש י מ ח

ראש השנה לאילנות לעניין תרומות ומעשרות, עורלה ורבעי. אין 

אומרים בו תחנון )וגם לא במנחה שלפניו( ולא ”למנצח” ואין צמים 

ארץ  בהם  שנשתבחה  המינים  שבעת  מפירות  בו  לאכול  נוהגים  בו. 

לנטוע  נוהגים  יש  ובדורות האחרונים  פירות האילן,  ומשאר  ישראל 

בו נטיעות חדשות.

ת ו י ש ר פ ע  ב ר א

בנוסף  פרשיות  ארבע  קוראים  אדר  ובחודש  שבט  חודש  בסוף 

לפרשת השבוע )ראה בטבלה הקריאות וההפטרות(.

בשבת שלפני ראש חודש אדר קוראים פרשת ’שקלים’ )אם חל 

ר”ח בשבת קוראים פרשת שקלים בראש חודש עצמו, ומוציאים בו 

שלושה ספרי תורה(. בשנה מעוברת )שיש בה אדר ראשון ואדר שני( 

קוראים את הפרשיות מהשבת הסמוכה לראש חודש אדר שני )שהוא 

חודש אדר ה’אמיתי’; חודש אדר ראשון הוא חודש התוספת(.

ט ב ש  - ת  ב ט
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זו  פרשה  ובקריאת  ’זכור’,  פרשת  קוראים  פורים  שלפני  בשבת 

מקיימים את מצַות התורה לזכור את אשר עשה עמלק. בשבת שחריה 

בין  הפסקה  של  שבת  תהיה  השנים  ברוב  ’פרה’.  פרשת  קוראים 

’שקלים’ ל’זכור’, ולפעמים יש הפסקה בין ’זכור’ לפרשת ’פרה’, אך 

פרשת ’פרה’ חלה תמיד בשבת שלפני פרשת החודש. 

אם  ”החודש”.  פרשת  קוראים  ניסן  חודש  ראש  שלפני  בשבת 

עצמו,  חודש  בראש  החודש  פרשת  קוראים  בשבת  חודש  ראש  חל 

ומוציאים שלושה ספרי תורה.

הש”ץ  בחזרת  אלה  לשבתות  מיוחדים  פיוטים  לומר  נוהגים  יש 

בשחרית, ובשבתות שקלים והחודש אף במוסף.

אדר

ר ד א ח  ” ר

תמיד  אדר(  חודשי  שני  של   - מעוברת  )בשנה  אדר  חודש  ראש 

יומיים.

פורים  חוגגים  מעוברת  בשנה  בשמחה”.  מרבים  אדר  ”משנכנס 

באדר שני )הוא חודש אדר ה’אמיתי’, כנ”ל(.

ן ט ק ם  י ר ו פ

תחנון  אומרים  אין  מעוברת,  בשנה  ראשון,  באדר  ובט”ו  בי”ד 

ו”למנצח” ואין מתענים בהם ומרבים בהם קצת בסעודה.

ר ת ס א ת  י נ ע ת  - ר  ד א ב ג  ” י

ליום  התענית  את  מקדימים  בשבת  חל  )ואם  בטבת  עשרה  ראה 

חמישי י”א באדר(. במנחה אין אומרים ”אבינו מלכנו” ותחנון )אם 

ותחנון(.  מלכנו”  ”אבינו  בה  אומרים  באדר  לי”א  התענית  הוקדמה 

אחר תפילת מנחה נוהגים לתת לצדקה ”זכר למחצית השקל” שלושה 

כסף,  שקל  חצאי  שלושה  לתת  נוהגים  ויש  ’חצי’,  של  מטבעות 

הממשלתית  החברה  הנפיקה  כאלו  )מטבעות  תורה  כשל  שמשקלן 

אותן  ונותנים  הכנסת  בית  מגבאי  אותן  קונים  ומטבעות,  למדליות 

לצדקה(. רבים נוהגים לתת לצדקה שלושה חצאי שקלים )או מטבע 

אחר( עבור כל נפש מבני הבית.

ר ד א  - ט  ב ש
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ם י ר ו פ  , ר ד א ב ד  ” י

 )בירושלים בט”ו בו; בערים ה’מסופקות’ – בי”ד ובט”ו( מוסיפים 

”ועל הנסים” ו”בימי מרדכי” בתפילות ובברכת המזון.

)בשנה  בט”ו  ולא  בי”ד  לא  תחנון  אומרים  אין  המקומות  בכל 

ובתענית,  בהספד  בהם  ואסורים  אדר(,  חודשי  בשני   – מעוברת 

ומרבים קצת בשמחה ובסעודה גם ביום שלא חוגגים בו את פורים 

באותו מקום.

קוראים  שלם,  קדיש  הש”ץ  אומר  העמידה  תפילת  אחרי  בערב: 

את המגילה בברכות לפניה ולאחריה, ”ואתה קדוש” )ובמוצאי שבת 

”ויהי נועם” ”ואתה קדוש”(, קדיש שלם בלי תתקבל, עלינו.

בשחרית: אחרי חזרת הש”ץ חצי קדיש, הוצאת ספר תורה, שלושה 

המגילה  קריאת  הספר,  החזרת  קדיש,  חצי  בטבלה(,  )ראה  קרואים 

בברכותיה, אשרי, ובא לציון גואל, קדיש שלם, וממשיכים כמו בחול.

לשני  לפחות  )צדקה(  מתנות  הפורים  ביום  לתת  חייב  אדם  כל 

אביונים, וכל המרבה הרי זה משובח )אפשר לתת לגבאי צדקה מראש 

מנות’  ’משלוח  לתת  חייב  אחד  וכל  ביום(,  בו  לאביונים  שיתנו  כדי 

לרעהו )לפחות שתי מנות אוכל, לפחות לאדם אחד(. אוכלים סעודת 

פורים ושותים בה ”עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי”.

ם י ל ש ו ר י ב ת  ב ש ב ם  י ר ו פ

”פורים משולש” – מצוות החג מחולקות על פני שלושה ימים: 

בליל  בירושלים  גם  המגילה  את  קוראים  בשבת,  באדר  ט”ו  כשחל 

יום שישי, י”ד בו, וביומו, ונותנים ביום זה מתנות לאביונים. למחרת 

בשבת מוסיפים ”ועל הנסים” בכל התפילות ובברכת המזון, ומוציאים 

השבוע,  בפרשת  קרואים  שבעה  קוראים  בראשון  תורה:  ספרי  שני 

חצי קדיש, בשני ’מפטיר’ ”ויבא עמלק”, ומפטירים בנביא ”פקדתי” 

)ראה בטבלה(. למחרת ביום ראשון, ט”ז באדר, עורכים סעודת פורים 

ושולחים מנות איש לרעהו.
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ניסן

ן ס י נ ש  ד ו ח ש  א ר

יום אחד. אין מתענים כל החודש כי אם הבכורים בערב פסח וחתן 

ביום חתונתו. ואין אומרים ”תחנון” בימות החול ולא ”אב הרחמים” 

ו”צדקתך” בשבת.

ם י א י ש נ

מר”ח ניסן ועד י”ב בו הקריבו נשיאי ישראל את קורבנם לחנוכת 

המזבח במשכן, נשיא אחד ליום. לכן נוהגים לקרוא בכל יום בסוף 

נֹשא(,  פרשת  )סוף  יום  לאותו  השייך  הנשיא  קרבן  את  התפילה 

וביום האחרון  ביום כלות משה”,  ”ויהי  ביום הראשון מתחילים מן 

ויש   .)731 )עמ’  הפרשה  סוף  עד  המזבח”  חנוכת  ב”זאת  ממשיכים 

שקוראים ביום י”ג גם בפרשה הסמוכה ”בהעלותך” עד ”כן עשה את 

המנורה”.

ל ו ד ג ה ת  ב ש

בה  ומפטירים  הגדול”,  ”שבת  נקראת  הפסח  שלפני  השבת 

לקרוא  מנחה  תפילת  לאחר  נוהגים  יש  בטבלה(.  )ראה  ”וערבה” 

בהגדה של פסח מן ”עבדים היינו” עד ”לכפר על כל עוונותינו”. הרב 

אומרים  אין  שבת  במוצאי  הציבור.  כל  לפני  הפסח  בהלכות  דורש 

”ויהי נועם” ”ואתה קדוש” )אפילו אם שבת חלה בח’ בניסן, בגלל 

ערב פסח שיחול ביום שישי וגם הוא מעין יום טוב(.

ח ס פ ב  ר ע  , ן ס י נ ב ד  ” י

”אור לארבעה עשר )בערב שלפני י”ד בניסן( בודקים את החמץ 

לאור הנר”. אחרי הבדיקה מבטלים את החמץ באמירת ”כל חמירא” 

בשחרית  ושמור.  נפרד  במקום  שומרים  שנותר  החמץ  ואת  וכו’, 

”למנצח”.  ולא  אפיים”  ”אל ארך  ולא  לתודה”  ”מזמור  אומרים  אין 

הבכורים מתענים בערב הפסח, ונוהגים לערוך אחר התפילה ’סיום’ 

מסכת בתלמוד או סדר משניות, ובסעודת מצווה שבסיום משתתפים 

גם הבכורים ואז מותר להם לאכול ביום זה.

מותר לאכול חמץ רק עד שליש היום )ארבע שעות ’זמניות’, שליש 

הזמן שמן הזריחה עד השקיעה. הזמנים המדויקים נרשמים בלוחות 
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השנה ובמודעות(. עוד שעה אחת מותר להאכיל חמץ לבהמות ולעופות 

ולתת או למכור אותו לגוי, אך לפני כלות השעה החמישית הזו שורפים 

השני.  חמירא”  ”כל  את  אומרים  שריפתו  ואחרי  שנשאר,  החמץ  את 

במשך כל היום אסור לאכול מצה, עד אכילת המצה ב’סדר’.

אחרי  פסח”  ערב  ”מצות  לאפות  נוהגים  מעשה  ואנשי  חסידים 

ואותן  ואפייתן,  המצות  עריכת  בשעת  הלל  באמירת  היום,  חצות 

קיום  לשם  ראשון  כזית  לאכילת  ב’סדר’,  מצוה”  ל”מצת  לוקחים 

וכזית  ל”כורך”  וכזית  מצות”  תאכלו  ”בערב  התורה  מן  מצַות עשה 

יום.  עורכים את השולחן מבעוד  לכל אחד מבני הבית.  ”אפיקומן” 

”זרוע”,  מצווה,  מצות  שלוש  שמים  שעליה  ”הקערה”  את  מכינים 

ענבים  מיץ  או  יין  מכינים  ”כרפס”.  ”חרוסת”,  ”מרור”,  ”ביצה”, 

ל”ארבע כוסות” לכל אחד מבני הבית, וכל מה שנחוץ ל”סדר”, וכן 

מכינים את ה”הסיבה” )כרים על כורסא או על כסאות(.

ובירושלים  פסח,  קרבן  הקרבת  סדר  לקרוא  נוהגים  מנחה  אחרי 

רבים הולכים לשם זה אל הכותל המערבי או למקום הצופה אל הר 

הבית.

ת ב ש ב ל  ח ש ח  ס פ ב  ר ע

הנערך  )והסיום  הבכורים’  ’תענית  את  מקדימים  זה  במקרה 

בשבילם( ליום חמישי י”ב בניסן. ביום חמישי בערב )אור לשלושה 

ומשיירים  חמירא”,  ”כל  ואומרים  החמץ  את  בודקים  בניסן(  עשר 

ושבת  שבת  ליל  ולסעודות  שישי  ביום  לאכילה  חמץ  נפרד  במקום 

בבוקר. למחרת ביום שישי, שורפים את החמץ המיותר לפני חצות 

היום, אבל עדיין אין אומרים את ”כל חמירא” השני. משאירים פת 

חמץ במקום נפרד ושמור רק לצורך סעודות בני הבית עד שבת בבוקר.

במשך יום השישי מכינים כל מה שאפשר בשביל הסדר במוצאי 

או  הלילה  לקראת  הכנה  שום  לעשות  אין  עצמה  בשבת  כי  שבת, 

לקראת ימי הפסח.

להכינם  צריך  חמץ  ותבשילים  מאכלים  מכינים  אם  זו  לשבת 

בכלים שקל יהיה לנקותם ולהעמידם בצד עד אחרי פסח. יש מכינים 

לשבת זו מאכלים כשרים לפסח בסירים של פסח, וייזהרו שלא יהיה 

מגע בין כלי פסח לכלי חמץ כאשר הם חמים )כדאי ורצוי להשתמש 

בשבת זו בכלים חד פעמיים(.
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בשחרית מקדימים את תפילת הבוקר )”שבת הגדול” שחלה בערב 

פסח( כדי להספיק לסיים את סעודת החמץ לפני סוף זמן אכילת חמץ 

)שליש היום(. יש שמחלקים את סעודת הבוקר לשניים כדי לקיים גם 

המזון  ברכת  מברכים  אחת  מנה  אחרי  היינו:  בפת,  שלישית  סעודה 

ושוהים קצת, אחרי כן נוטלים ידיים, בוצעים על הפת ואוכלים את שאר 

הסעודה לשם סעודה שלישית. אחרים מקיימים סעודה שלישית אחרי 

הצהריים בפירות ומאכלים שאינם חמץ.

)באופן המותר בשבת( את הבית  היום מנקים  לאחר סוף שליש 

לרוח  אותו  מפוררים  החוצה,  אותו  מוציאים  חמץ,  של  פירור  מכל 

לפורר  גם  )ואפשר  המזדמן  לגוי  נותנים  או  הציפורים  למאכל  או 

ידוע  שאינו  החמץ  ואת   – המים(  את  ולהוריד  לאסלה  ולהשליך 

מפקירים ומבטלים, ואז אומרים ”כל חמירא” בנוסח של הבוקר לפני 

סוף השעה החמישית.

בליל יום טוב בערבית מוסיפים ”ותודיענו”, ועל הכוס הראשונה 

של ליל הסדר מקדשים ומבדילים לפי סימן יקנה”ז )עמ’ 508(.

ח ס פ  , ן ס י נ ב ו  ” ט

– קבלת שבת מקוצרת, כדלעיל  )בשבת  יום טוב  בערב: תפילת 

בראש השנה(. אחרי תפילת העמידה )בשבת – אומרים ”ויכולו” אך 

אין אומרים ”מעין שבע”(, הלל שלם, קדיש שלם, עלינו.

בליל הסדר נוהגים שעורך הסדר לובש חלוק לבן )קיטל(.

שאר ענייני הסדר – בהגדה של פסח.

סוכות  של  ראשון  ביום  לעיל  ככתוב  טוב  יום  תפילת  בשחרית: 

)עמ’ 751( עד אחרי חזרת הש”ץ, הלל שלם, קדיש שלם, שיר של יום 

)ואם חל בשבת קוראים מגילת ”שיר השירים”(. מוציאים שני ספרים 

י”ג מדות )אך לא בשבת(, בראשון חמישה קרואים  )ראה בטבלה(, 

הפטרה  בטבלה(,  )ראה  מפטיר  בשני  קדיש,  חצי  שבעה(,  )בשבת 

לחיילי  שבירך’  ו’מי  המדינה  לשלום  תפילה  פורקן(,  יקום  )בשבת 

צה”ל. אשרי, הכנסת ספרי התורה, חצי קדיש. בתפילת מוסף מכריזים 

ואחר כך מתחילים לומר ”מוריד הטל”, והש”ץ בחזרה מוסיף פיוטי 

טל. נוהגים ש”בעל מוסף” לובש בגדי לבן לתפילת מוסף.

מנחה של יום טוב )בשבת מוציאים ספר תורה וקוראים שלושה 

קרואים בפרשת השבת הבאה(.
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ד ע ו מ ה ל  ו ח

)ראה חול המועד של סוכות(. ממוצאי יום טוב הראשון מפסיקים 

ואומרים ”ותן ברכה” בברכת השנים. בתפילת  לשאול את הגשמים 

העמידה מוסיפים יעלה ויבוא ואחריה קדיש שלם. 

מתחילים לספור ספירת העומר, וסופרים בכל לילה קודם ”עלינו 

מלהזכיר  להימנע  צריך  הספירה  בלילות  שבועות.  ערב  עד  לשבח” 

בדיבור סתמי ש”היום כך וכך ימים לעומר” למן תחילת בין השמשות 

עד שיספור כראוי ובברכה, כי אפשר שעלŒידי דיבורו כבר ִקיים מצַות 

הספירה באותו ערב ושוב לא יוכל לברך כשיספור. לכן אדם הצריך 

לשאול את חברו שלא ספר עוד באיזו יום בספירה עומדים, ישאלנו: 

כמה ספרו אתמול? כדי שלא יאמר את הספירה של היום לפני שבירך 

וספר. לרוב הדעות ספירת העומר בזמן הזה היא מצוה מדרבנן.

בדילוג, קדיש שלם,  אין אומרים מזמור לתודה, הלל  בשחרית: 

קרואים  שלושה  בראשון  תורה,  ספרי  שני  מוציאים  יום,  של  שיר 

בטבלה(,  )ראה  פסח  של  במוסף  רביעי  קורא  ובשני  היום  בפרשת 

חצי קדיש, אשרי, ובא לציון גואל, הכנסת ספרי התורה, חצי קדיש. 

מתפללים מוסף של חג ובחזרה אומרים קדושת ”כתר” המקוצרת.

ח ס פ ד  ע ו מ ה ל  ו ח ת  ב ש

בערב: קבלת שבת מקוצרת ותפילת שבת בתוספת יעלה ויבוא.

בשחרית: תפילת שבת עד אחרי העמידה עם ”יעלה ויבוא”, הלל 

השירים”  ”שיר  מגילת  קוראים  יום,  של  שיר  שלם,  קדיש  בדילוג, 

חותמים בשל  בברכות ההפטרה  ראה בטבלה(.  וההפטרה  )הקריאה 

שבת בלבד. מוסף של חג ומזכירים של שבת.

ח ס פ ל  ש י  ע י ב ש

אם חל שביעי של פסח בערב שבת מערבים עירוב תבשילין )עמ’ 

229( בערב יום טוב )יום חמישי(.

בערב: אין מברכים שהחיינו לא בהדלקת הנרות ולא בקידוש על 

היין )ואם חל בשבת – קבלת שבת מקוצרת(, תפילת יום טוב )בשבת 

– ”ויכולו” ו”מעין שבע”(, קדיש שלם וסופרים שישה ימים לעומר, 

עלינו לשבח.
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בשחרית: תפילת יום טוב, הלל בדילוג )כשחל בשבת - מגילת שיר 

השירים(, אחרי קריאת התורה )בשבת: יקום פורקן( הזכרת נשמות 

ומוסף של יום טוב.

ב ו ט ם  ו י י  א צ ו מ

– של  כל התפילות  קבלת שבת מקוצרת, שאר  חל בשבת:  )אם 

שבת, ואין אוכלים חמץ כל השבת עד אחרי הבדלה של מוצאי שבת(, 

ימים לעומר, מבדילים בלי בשמים  ”אתה חוננתנו”, סופרים שבעה 

ובלי נר )ואם חל במוצאי שבת: מברכים גם על על הבשמים והנר(.

ן ס י נ ב ב  ” כ

755(. בימי ספירת העומר אין  עי’ כ”ג תשרי איסרו חג סוכות )עמ’ 

עורכים חתונות ואין מסתפרים עד ל”ג בעומר )ויש נוהגים עד ר”ח 

סיון(. אין אומרים ”תחנון” עד סוף חודש ניסן.

בשבת שאחרי פסח מברכים ראש חודש אייר, מתחילים ללמוד אחרי 

שלפני  בשבת  ומסיימים  שבת,  בכל  אחד  פרק  אבות”  ”פרקי  מנחה 

שבועות. ויש ממשיכים וחוזרים על כל ששת הפרקים ארבע פעמים 

עד השבת שלפני ראש השנה.

ן ס י נ ב ז  ” כ

אזכרה  יום  הכנסת,  החלטת  לפי  ולגבורה  לשואה  הזיכרון  יום 

לשישה מיליוני היהודים שהושמדו על קידוש השם בשואה ובתוכם 

גיבורי המרד בגטאות, הי”ד. בשחרית לפני ”אשרי” אומרים ”אזכרה” 

לזכר קדושי השואה )עמ’ 517(, ובסוף התפילה יש נוהגים לומר את 

פרק מד בתהילים.

אייר
ר”ח אייר תמיד יומיים.

ר י י א ב  ’ ד

ולכל  צה”ל  לחללי  הזיכרון  כיום  נקבע  העצמאות  יום  ערב 

הקדושים שמסרו את נפשם על שחרור הארץ מעול הזרים מהשנים 

515(. אחרי תפילת  הסמוכות לפני קום המדינה. אזכרות )ראה עמ’ 

או  והיתומים  תהילים,  פרקי  קוראים  נשמה,  נרות  מדליקים  ערבית 
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ר  י י א

של  התאריך  הכנסת  החלטת  )לפי  קדיש.  אומרים  השכולים  האבות 

יום הזיכרון לחללי צה”ל משתנה לעיתים קרובות ]בדרך כלל מוקדם 

ביוםŒיומיים[ כדי שלא לפגוע בקדושת השבת באירועים הציבוריים 

הראשית  והרבנות  להם,  ובהכנות  העצמאות  ויום  הזיכרון  יום  של 

קבעה שסדרי התפילות ישתנו בהתאם(.

ת ו א מ צ ע ה ם  ו י  – ר  י י א ב  ’ ה

התאריך משתנה לעיתים קרובות כנ”ל.

פסוקי  בשחרית:   .)569 )עמ’  חגיגית  תפילה  מתפללים  בערבית 

דזמרה של שבת ויום טוב עד ”ברוך שאמר”. מן ”ברוך שאמר” עד 

אחר העמידה תפילת חול. אחרי חזרת הש”ץ הלל שלם, חצי קדיש 

)אם חל ביום חמישי קוראים בתורה(, הפטרה ”עוד היום בנב לעמוד” 

בלי ברכות. )תפילה לשלום המדינה וכו’ ראה עמ’ 576(, אשרי, ובא 

לציון גואל, קדיש שלם, שיר של יום, אין כאלהינו, עלינו לשבח.

י נ ש ח  ס פ  – ר  י י א ב ד  ” י

אין אומרים בו תחנון, אבל אומרים במנחה שלפניו. בעיר הקודש 

טבריה עורכים הילולה על קבר ר’ מאיר בעל הנס.

ר מ ו ע ב ג  ” ל  – ר  י י א ב ח  ” י

קצת  בו  ומרבים  שלפניו,  במנחה  ולא  תחנון  בו  אומרים  אין 

בשמחה, ואין מתענים בו, חוץ מחתן ביום חתונתו. מותר לערוך בו 

חתונות ולהסתפר. אם חל ל”ג בעומר ביום ראשון בשבוע מסתפרים 

ר’  הילולה על קבר  עורכים  בערב שבת שלפניו. במירון שליד צפת 

הראשית  הרבנות  קבעה  שבת  חילול  למנוע  )כדי  יוחאי.  בר  שמעון 

שאם ל”ג בעומר חל ביום ראשון רצוי לא להדליק מדורות במוצ”ש 

אלא ביום ראשון אחה”צ(.

ם י ל ש ו ר י ת  ו ר י ח ם  ו י  – ר  י י א ב ח  ” כ

אין אומרים תחנון, גם לא במנחה שלפניו.

של  דזמרה  פסוקי  בשחרית:  חגיגית.  תפילה  מתפללים  בערבית 

שבת ויום טוב עד ”ברוך שאמר”. מן ”ברוך שאמר” עד אחר העמידה 

תפילת חול, אחרי חזרת הש”ץ הלל שלם, חצי קדיש, תפילה לשלום 

המדינה וממשיכים בתפילה כבכל יום, אך אין אומרים ’למנצח’.



ו מ ו י ב ם  ו י ר  ב ד

837

ן  ו י ס  - ר  י י א

י ת ו ק ו ח ב ת  ב ש

בה נקראת פרשת הברכות והקללות )”התוכחה”(. נוהגים לקרוא 

את  ישמע  הציבור  שכל  בתנאי  אבל  יותר,  נמוך  בקול  הקללות  את 

הקריאה. הקורא בתורה )”בעל הקריאה”( הוא עצמו עולה לתורה – 

אם רק אפשר.

בסיום הפרשה ”חזק חזק ונתחזק” לסיום ספר ויקרא.

קריאת  בין  שבתות(  שתי  )ולפעמים  אחת  שבת  ישנה  תמיד 

התוכחה לבין חג השבועות.

ון סי
ראש חודש סיון – יום אחד.

ה ל ב ג ה י  מ י ת  ש ו ל ש

ימי ג’ ד’ וה’ בסיון נקראים ”שלושת ימי הגבלה” על שם ”הגבל 

ימי  הם  בו  י”ב  עד  ז’  הימים  תורה.  מתן  שלפני  וקדשתו”  ההר  את 

תשלומי החג, שבהם היו מביאים עולי הרגל בזמן המקדש את קרבנות 

”עולת ראייה” ו”שלמי שמחה” שלא הקריבום ביום טוב עצמו. לכן 

אין אומרים תחנון מראש חודש סיון עד לאחר י”ב בו, ואין מתענים 

בימים אלו חוץ מחתן ביום חתונתו.

ת ו ע ו ב ש ב  ר ע  – ן  ו י ס ב  ’ ה

אם חל ביום חמישי בשבוע, מערבים עירוב תבשילין )עמ’ 229(. 

בענפים  הדירה(  את  גם  נוהגים  )ויש  הכנסת  בית  את  לקשט  נוהגים 

ירוקים.

ת ו ע ו ב ש  , ן ו י ס ב  ’ ו

בערב: יש נוהגים לאכול בליל שבועות מאכלי חלב. נוהגים להיות 

ערים כל הלילה, לומר ”תיקון ליל שבועות”, וללמוד עד אור הבוקר.

בשחרית: תפילת יום טוב, הלל שלם, קוראים מגילת רות. לפני 

קריאת התורה )ראה בטבלה( נוהגים לומר ”אקדמות”, הזכרת נשמות. 

השאר כמו בכל יום טוב.
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תמוז
ראש חודש תמוז תמיד יומיים.

ר ו ב י צ ת  י נ ע ת  - ז  ו מ ת ב ר  ש ע ה  ע ב ש

בתמוז...  עשר  בשבעה  אבותינו  את  אירעו  דברים  ”חמישה 

שני(  בית  )בחורבן  העיר  והובקעה  התמיד  ובטל  הלוחות  נשתברו 

ושרף אפוסטומוס את התורה, והועמד צלם בהיכל” )משנה תענית ד, 

ו(. אם חל י”ז בתמוז בשבת נדחית התענית ליום ראשון.

סדר התפילה בשחרית ובמנחה ראה בעשרה בטבת.

” ם י ר צ ְמ ה ן  י ב ”

או  נקראים ”בין הְמצרים”  י”ז בתמוז ותשעה באב  הימים שבין 

לברך  ולא  אלה,  בימים  להסתפר  לא  נוהגים  השבועות”.  ”שלושת 

שהחיינו על פרי חדש או על בגד חדש, ולכן אין לובשים בגד חדש 

וממעטים קצת בשמחה. בשבתות  עורכים חתונות  אין  אלא בשבת. 

דפורענותא”  ”תלתא  הנקראות  הפטרות  קוראים  המצרים”  ”בין 

)”שלוש של הפורענות”(, בהן הנביא מנבא פורענות אם לא ייטיבו 

ישראל את דרכם(. )ראה טבלה(.

אב
ראש חודש אב – תמיד יום אחד.

בברכת החודש קוראים לו ”מנחם אב”. בימים שבין ראש חודש 

לתשעה באב )”תשעת הימים”( ממעטים בשמחה, ואין אוכלים בהם 

ולא  ולגהץ  לכבס  ואסור  יין,  בהם  שותים  ואין  בשר  החול(  )בימות 

ללבוש בגדים מכובסים, ולא להתרחץ ”רחיצה של תענוג”.

 ” ן ו ז ח ת  ב ש ”

בשבת שלפני תשעה באב או בשבת שחל בה תשעה באב קוראים 

תמיד בתורה פרשת דברים, וקוראים לשבת זו ”שבת חזון” על שם 

תשעה  חל  אם  פורענות(.  של  )השלישית  ישעיהו”  ”חזון  ההפטרה 

באב בשבת נדחית התענית ליום ראשון.
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ב א ב ה  ע ש ת ב  ר ע

על  נגזר  באב...  בתשעה  אבותינו  את  אירעו  דברים  ”חמישה 

הבית  וחרב  לארץ,  ייכנסו  שלא  המרגלים(  חטא  )בעקבות  אבותינו 

בראשונה ובשנייה, ונלכדה ביתר, ונחרשה העיר” )משנה תענית ד, ו(.

פת  הכוללת  המפסקת”  ”סעודה  אוכלים  מנחה  תפילת  אחרי 

אוכלים  ואין  לפת(,  )נוסף  אחד  מתבשיל  יותר  לא  אך  וכד’,  וירקות 

ביצה  לאכול  ונוהגים  בזימון,  להתחייב  שלא  יחד  גברים  שלושה 

קשה )סימן לאבילות( עם מעט אפר. מפסיקים מלאכול ולשתות וכו’ 

לפני שקיעת החמה. ואם התענית מתחילה במוצאי שבת )בין שהיא 

נדחית משבת ליום המחרת ובין שחל ט’ באב ביום ראשון( אין עושים 

בסעודה שלישית שום סימני אבלות, אלא אוכלים ”כסעודת שלמה 

בשעתו”, אך צריך לסיים את הסעודה לפני שקיעת החמה.

ר ו ב י צ ת  י נ ע ת  – ב  א ב  ’ ט

משקיעת החמה של יום ח’ באב עד צאת הכוכבים של ט’ בו. נוסף 

הסנדל  נעילת  סיכתו,  הגוף,  רחיצת  גם  בו  אסורים  ושתיה  לאכילה 

)וכל נעל של עור( ויחסי אישות )”חמישה עינויים”(. ומותר ללמוד 

תורה רק בענייני אבלות וחורבן ופרקי פורענות כגון איכה, איוב וכד’. 

ואין שואלים בשלום כל אדם, ואם שאל אדם בשלום מתוך איŒידיעה 

מארון  הפרוכת  את  מסירים  ראש.  ובכובד  רפה  בשפה  לו  משיבים 

הקודש ואת הקישוטים מספרי התורה עד חצות היום, וכן יושבים עד 

חצות היום על הארץ או קרוב לה. שאר האיסורים, כגון נעילת הסנדל 

באור  הכנסת  בית  את  מאירים  הלילה.  עד  אסורים  תורה,  ותלמוד 

ובעצבות  דממה  בקול  מתפללים  בקינות.  לקרוא  הצורך  כדי  עמום, 

כאבלים. ָאֵבל בימי ה”שבעה” שלו יכול לצאת לבית הכנסת ואף יכול 

לעלות לתורה ולהפטיר.

בערב: אחרי תפילת העמידה אומר הש”ץ קדיש שלם )תתקבל(. 

קוראים מגילת ”איכה”, קינות, ”ואתה קדוש” )בלי ויהי נועם גם אם 

הוא מוצאי שבת, ובמוצ”ש גם אין מבדילים על הכוס, כי אם מברכים 

לאור הנר ”בורא מאורי האש”. בסוף התענית מבדילים על הכוס – 

ברכת הגפן וברכת המבדיל בלבד(, קדיש שלם בלי תתקבל, עלינו.

בשחרית: מתפללים שחרית בלי טלית ותפילין, הש”ץ אומר עננו 

מלכנו”  ”אבינו  ולא  כהנים  ברכת  אומרים  אין  אך  ציבור,  כבתענית 
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ולא תחנון וסליחות. אחרי חזרת הש”ץ חצי קדיש, הוצאת ספר תורה. 

שלישי  העולה  קדיש.  חצי  בטבלה(,  )ראה  קרואים  שלושה  עולים 

עד  ההפטרה  ברכות  בטבלה(,  )ראה  אסיפם”  ”אסוף  הפטרה  קורא 

”מגן דוד”, החזרת הספר, קינות, אשרי, ובא לציון, קדיש שלם בלי 

תתקבל, עלינו וקדיש יתום )ויש קוראים גם ביום מגילת איכה(.

מה  משלימים  תפילין.  ומניחים  בטלית  מתעטפים  במנחה: 

חצי  אשרי,  ועוד.  כאלהינו  אין  יום,  של  שיר  בשחרית:  שהחסירו 

מפטיר  והשלישי  לתורה  עולים  שלושה  תורה,  ספר  הוצאת  קדיש, 

כמו בכל תענית ציבור )ראה בטבלה(, הכנסת ספר תורה, חצי קדיש. 

בתפילת עמידה מוסיפים ”נחם” בברכת ”בונה ירושלים” וכן מוסיפים 

”עננו” כבכל תענית ציבור. הכהנים עולים לדוכן )אם התפילה סמוכה 

לשקיעה(, ואם אין כהן הש”ץ אומר פסוקי ברכת הכהנים לפני ”שים 

שלום”, עלינו.

ראשון  יום  הוא  )ואם  הלבנה  את  מקדשים  ערבית  תפילת  אחרי 

בערב - מבדילים לפני שאוכלים ככתוב לעיל(.

ו מ ח נ ת  ב ש

בשבת שאחרי תשעה באב קוראים תמיד פרשת ואתחנן ולהפטרה 

”נחמו נחמו עמי” וקוראים לשבת זו ”שבת נחמו”. שבע ההפטרות 

מ”שבת נחמו” עד שבת שלפני ראש השנה נקראות ”שבע דנחמתא” 

– ”שבע ]ההפטרות[ של הנחמות” )ראה בטבלה(.

ב א ב ו  ” ט

נוהגים בו קצת שמחה. אין אומרים בו תחנון ולא במנחה שלפניו. 

זכר  היא  אינו מתענה בט”ו באב. השמחה  ביום חופתו  אפילו חתן 

לכמה דברים שאירעו ביום הזה: ”יום שפסקו בו מתי מדבר”, ”יום 

לבוא  בנימין  שבט  שהותר  ”יום  בזה”,  זה  לבוא  השבטים  שהותרו 

בקהל”, ”יום שביטל הושע בן אלה פרדיסאות )מחסומים( שהושיב 

ירבעם על הדרכים שלא יעלו ישראל לרגל לירושלים”, ”יום שפסקו 

בו מלכרות עצים למערכה”, ”יום שניתנו הרוגי ביתר לקבורה”. וכך 

באב  עשר  כחמישה  לישראל  טובים  ימים  היו  ”לא  במשנה:  נאמר 

וכיום הכיפורים, שבהן בנות ירושלים יוצאות בכלי לבן שאולין, שלא 

לבייש את מי שאין לו... ובנות ירושלים יוצאות וחולות בכרמים... 
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בעטרה  שלמה,  במלך  ציון  בנות  וראינה  ’צאינה  אומר:  הוא  וכן 

שעטרה לו אמו ביום חתונתו וביום שמחת לבו’. ביום חתונתו – זה 

מתן תורה, וביום שמחת לבו – זה בניין בית המקדש שייבנה במהרה 

בימינו. אמן”. )משנה תענית ד, ח(.

אלול
ראש חודש אלול תמיד יומיים.

החל מא’ אלול מוסיפים בשחרית ובמנחה מזמור כ”ז ”לדוד ה’ 

אורי וישעי”, ואומרים אותו עד הושענא רבה ועד בכלל. וכן מתחילים 

לתקוע בשופר, ותוקעים בכל יום בימות החול אחר תפילת שחרית, 

עד ערב ראש השנה ולא עד בכלל )המשך חודש אלול ב”הכנות ליום 

הדין”, בהתחלת ”דבר יום ביומו” לעיל עמ’ 813(.
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ת ו צ ח ן  ו ק י ת

נפסק בשו”ע )או”ח סימן א סעיף ג( שראוי לכל ירא שמים שיהא מיצר ודואג על 

של  קובץ  הלילה  בחצות  לומר  תיקנו  הקדומים  המקובלים  המקדש.  בית  חורבן 

פסוקים ותפילות על צער החורבן ועל גאולת עם ישראל )ויש מוסיפים עוד פסוקים 

ופיוטים שלא הובאו כאן(. אומרים ’תיקון חצות’ מחצות הלילה )12 שעות בדיוק 

מחצות היום, בדרך כלל בין השעות 23:20-24:00 לפי הזמנים המשתנים במשך 

השנה ]ושעה אחת מאוחר יותר כשחל שעון קיץ[(, אך לא אחרי עמוד השחר )90 

דקות לפני הנץ החמה(. המנהג בשעת אמירת ’תיקון רחל’ לחלוץ נעליים ולשבת 

על הארץ ולקיים מנהגי אבילות שונים, אך אין זה מעכב. גם מי שאינו אומר תיקון 

חצות כל יום ראוי שיאמר אותו לעיתים מזומנות. מי שזמנו דחוק יאמר רק את שני 

הפרקים הראשונים )עד ’נספר תהלתך’(.

אין אומרים כלל תיקון חצות בלילות שבת ויו”ט ובלילות חוה”מ פסח.

שנת  ובמהלך  העומר,  ספירת  בימי  בעשי”ת,  תחנון,  אומרים  אין  שלמחרתם  בלילות 

השמיטה, אומרים רק ’תיקון לאה’ ומדלגים בו על פרק כ )’למנצח... יענך ה’ ביום צרה’(.

ל ח ר ן  ו ק י ת

ֵתנּו ְוַאל  ִפָלּ בֹוא ְלָפֶניָך ְתּ א יהוה ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו, ָתּ ָאָנּ
י ֫עֶֹרף לֹוַמר ְלָפֶניָך  י ָפִנים ּוְקׁשֵ ֵאין ָאנּו ַעֵזּ ֵתנּו, ׁשֶ ִחָנּ ם ִמְתּ ְתַעַלּ ִתּ
יִקים ֲאַנְחנּו ְולֹא ָחָטאנּו, ֲאָבל  יהוה ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו ַצִדּ

ֲאַנְחנּו ַוֲאבֹוֵתינּו ָחָטאנּו.

ַזְדנּו,  ְענּו,  ְוִהְרׁשָ ֶהֱעִוינּו,  ֫דִֹפי,  ְרנּו  ַבּ ִדּ ַזְלנּו,  ָגּ ַגְדנּו,  ָבּ ְמנּו,  ָאׁשַ
ְבנּו, ַלְצנּו, ָמַרְדנּו, ִנַאְצנּו,  ַזּ ֶקר, ָיַעְצנּו ָרע, ִכּ ָחַמְסנּו, ָטַפְלנּו ׁשֶ
ַחְתנּו,  ׁשִ ְענּו,  ָרׁשָ ֹעֶרף,  ינּו  ִ ִקּשׁ ָצַרְרנּו,  ְענּו,  ׁשָ ּפָ ָעִוינּו,  ָסַרְרנּו, 

ְענּו. ְעָתּ ִעינּו, ִתּ ַעְבנּו, ָתּ ּתִ

ה  ְוַאָתּ ָלנּו,  ָוה  ׁשָ֫ ְולֹא  ַהּטֹוִבים  ֶטיָך  ּפָ ׁשְ ּוִמּמִ ְצֹוֶתיָך  ִמּמִ ַסְרנּו 
ְענּו:  יָת, ַוֲאַנְחנּו ִהְרׁשָ י ֱאֶמת ָעִשׂ א ָעֵלינּו, ּכִ ל ַהָבּ יק ַעל ּכׇ ַצִדּ

ָחִקים,  ר ְלָפֶניָך ׁשֹוֵכן ְשׁ ַסֵפּ ב ָמרֹום, ּוַמה ְנּ אַמר ְלָפֶניָך יֹוֵשׁ ַמה ֹנּ
ה יֹוֵדַע ָרֵזי עֹוָלם  ה יֹוֵדַע. ַאָתּ ְגלֹות ַאָתּ ְוַהִנּ רֹות  ְסָתּ ֲהלֹא ׇכל ַהִנּ
ּובֹוֵחן  ָבֶטן  ַחְדֵרי  ל  ָכּ חֹוֵפׂש  ה  ַאָתּ ָחי.  ׇכל  ִסְתֵרי  ְוַתֲעלּומֹות 
ֶגד ֵעיֶניָך. ְיִהי  ר ִמֶנּ ּךָ ְוֵאין ִנְסָתּ ֫ ָבר ֶנְעָלם ִמֶמּ ָליֹות ָוֵלב. ֵאין ָדּ ְכּ
ַעל  ָלנּו  ְסַלח  ִתּ ֶשׁ ֲאבֹוֵתינּו  ֵואלֵֹהי  ֱאלֵֹהינּו  יהוה  ָפֶניָך  ִמְלּ ָרצֹון 
ל  ר ָלנּו ַעל ּכׇ ל ֲעֹונֹוֵתינּו, ּוְתַכּפֶ אֵתינּו, ְוִתְמׇחל ָלנּו ַעל ׇכּ ל ַחֹטּ ׇכּ

ֵעינּו. ָשׁ ְפּ
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ַעל  ִצּיֹון:  ֶאת  ׇזְכֵרנּו  ְבּ ִכינּו  ָבּ ם  ַגּ ְבנּו  ָיׁשַ ם  ׁשָ ֶבל,  ָבּ ַנֲהרֹות  ַעל 
ְבֵרי  ֵאלּונּו ׁשֹוֵבינּו ִדּ ם ׁשְ י ׁשָ ּנֹרֹוֵתינּו: ִכּ ִלינּו ִכּ תֹוָכּה ָתּ ֲעָרִבים ְבּ
ֶאת  יר  ָנׁשִ ֵאיְך  ִצּיֹון:  יר  ִ ִמּשׁ ָלנּו  ירּו  ׁשִ ְמָחה,  ִשׂ ְותֹוָלֵלינּו  יר  ׁשִ
ח ְיִמיִני:  ַכּ ׁשְ ָלִם ִתּ ֵחְך ְירּוׁשָ ָכּ יר יהוה ַעל ַאְדַמת ֵנָכר: ִאם ֶאׁשְ ׁשִ
ָלִם  ִכי, ִאם לֹא ַאֲעֶלה ֶאת ְירּוׁשָ ֵר֫ י ִאם לֹא ֶאְזְכּ ק ְלׁשֹוִני ְלִחִכּ ְדַבּ ִתּ
ָלִם  ְירּוׁשָ יֹום  ֵאת  ֱאדֹום  ִלְבֵני  יהוה  ְזֹכר  ְמָחִתי:  ִשׂ רֹאׁש  ַעל 
ֵרי  ַאׁשְ דּוָדה,  ְ ַהּשׁ ֶבל  ָבּ ת  ַבּ ּה:  ָבּ ַהְיסֹוד  ַעד  רּו  ָע֫ רּו  ָע֫ ָהֹאְמִרים 
ץ ֶאת  ְוִנּפֵ אֵחז  יֹּ ׁשֶ ֵרי  ַאׁשְ ָלנּו:  ַמְלְתּ  ָגּ ׁשֶ מּוֵלְך  ְגּ ָלְך ֶאת  ם  ֶלּ ְיׁשַ ׁשֶ

ַלע: ֹעָלַלִיְך ֶאל ַהּסָ֫

ֵהיַכל  ֶאת  אּו  ִטְמּ ַנֲחָלֶתָך,  ְבּ גֹוִים  אּו  ָבּ ֱא לִֹהים  ְלָאָסף,  ִמְזמֹור 
ים: ָנְתנּו ֶאת ִנְבַלת ֲעָבֶדיָך ַמֲאָכל  לַ ִם ְלִעִיּ מּו ֶאת ְירּוָשׁ ָך, ָשׂ ׇקְדֶשׁ
ִים  ַמּ ַכּ ְפכּו ָדָמם  ָשׁ ְלַחְיתֹו ָאֶרץ:  ר ֲחִסיֶדיָך  ַשׂ ְבּ ָמִים,  ׁ ַהָשּ ְלעֹוף 
ַלַעג  ֵכֵנינּו,  ִלְשׁ ה  ֶחְרָפּ ָהִיינּו  קֹוֵבר:  ְוֵאין  לָ ִם,  ְירּוָשׁ ְסִביבֹות 
מֹו ֵאׁש  ְבַער ְכּ ֱאַנף ָלֶנַצח, ִתּ ָוֶקֶלס ִלְסִביבֹוֵתינּו: ַעד ָמה יהוה ֶתּ
ר לֹא ְיָדעּוָך, ְוַעל ַמְמָלכֹות  ֹפְך ֲחָמְתָך ֶאל ַהּגֹוִים ֲאֶשׁ ִקְנָאֶתָך: ְשׁ
ּמּו:  י ָאַכל ֶאת ַיֲעֹקב, ְוֶאת ָנֵוהּו ֵהַשׁ ִכּ ְמָך לֹא ָקָראּו:  ִשׁ ְבּ ר  ֲאֶשׁ
ַדּלֹונּו  י  ִכּ ַרֲחֶמיָך  מּונּו  ְיַקְדּ ַמֵהר  ִנים,  ִראֹשׁ ֲעֹוֹנת  ָלנּו  ר  ְזָכּ ִתּ ַאל 
ר  יֵלנּו, ְוַכֵפּ ֶמָך, ְוַהִצּ בֹוד ְשׁ ַבר ְכּ ֵענּו ַעל ְדּ ְמֹאד: ׇעְזֵרנּו ֱאלֵֹהי ִיְשׁ
ה ֱא לֵֹהיֶהם,  ה יֹאְמרּו ַהּגֹוִים ַאֵיּ ֶמָך: ָלָמּ אֵתינּו, ְלַמַען ְשׁ ַעל ַחֹטּ
ְלָפֶניָך  בֹוא  ָתּ פּוְך:  ׁ ַהָשּ ֲעָבֶדיָך  ם  ַדּ ִנְקַמת  ְלֵעיֵנינּו  ּגֹוִים  ַבּ ַדע  ִיָוּ
ֵכֵנינּו  ב ִלְשׁ ֵני ְתמּוָתה: ְוָהֵשׁ ֹגֶדל ְזרֹוֲעָך הֹוֵתר ְבּ ֶאְנַקת ָאִסיר, ְכּ
ָך  ר ֵחְרפּוָך, ֲאֹדָני: ַוֲאַנְחנּו ַעְמּ ָתם ֲאֶשׁ ְבָעַתִים ֶאל ֵחיָקם, ֶחְרָפּ ִשׁ

ֶתָך: ִהָלּ ר ְתּ ָך ְלעֹוָלם, ְלֹדר ָוֹדר ְנַסֵפּ ְוֹצאן ַמְרִעיֶתָך נֹוֶדה ְלּ

ַנֲחָלֵתנּו  ֵתנּו:  ֶחְרָפּ ֶאת  ּוְרֵאה  יָטה  ַהִבּ ָלנּו,  ָהָיה  ֶמה  יהוה  ֹכר  Ôז
ָאב,  ְוֵאין  ָהִיינּו  ְיתֹוִמים  ְלׇנְכִרים:  ינּו  ֵתּ ָבּ ְלָזִרים,  ֶנֶהְפָכה 
ְמִחיר  ִבּ ֵעֵצינּו  ִתינּו,  ָשׁ ֶכֶסף  ְבּ ֵמיֵמינּו  ַאְלָמנֹות:  ְכּ ִאּמֹוֵתינּו 
ִמְצַרִים  ָלנּו:  הּוַנח  ְולֹא  ָיַגְענּו  ְפנּו,  ִנְרָדּ אֵרנּו  ַצָוּ ַעל  ָיֹבאּו: 
ַוֲאַנְחנּו  ְוֵאיָנם,  ָחְטאּו  ֲאֹבֵתינּו  ֶחם:  ָל֫ ַע  ֹבּ ִלְשׂ ּור  ַאׁשּ ָיד,  ָנַתּנּו 
נּו  ַנְפֵשׁ ָדם: ְבּ ֵרק ֵאין ִמָיּ נּו, ֹפּ לּו ָב֫ ְשׁ ֲעֹונֹוֵתיֶהם ָסָבְלנּו: ֲעָבִדים ָמ֫
ֵני  ִמְפּ רּו  ִנְכָמ֫ ַתּנּור  ְכּ עֹוֵרנּו  ר:  ְדָבּ ַהִמּ ֶחֶרב  ֵני  ִמְפּ ַלְחֵמנּו  ָנִביא 
ִרים  ָשׂ ְיהּוָדה:  ָעֵרי  ְבּ ֻתּלֹת  ְבּ ִעּנּו,  ִצּיֹון  ְבּ ים  ָנִשׁ ָרָעב:  ַזְלֲעפֹות 
אּו,  ָנָשׂ ְטחֹון  חּוִרים  ַבּ רּו:  ֶנְהָדּ לֹא  ְזֵקִנים  ֵני  ְפּ ִנְתלּו,  ָיָדם  ְבּ
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ִגיָנָתם:  ּ Ôחּוִרים ִמנ ָבתּו, ַבּ ַער ָשׁ ׁ לּו: ְזֵקִנים ִמַשּ ָשׁ ֵעץ ָכּ ּוְנָעִרים ָבּ
נּו,  ְך ְלֵאֶבל ְמחֹוֵלנּו: ָנְפָלה ֲעֶטֶרת רֹאֵשׁ נּו, ֶנְהַפּ ַבת ְמׂשֹוׂש ִלֵבּ ָשׁ
כּו  ה ָחְשׁ נּו, ַעל ֵאֶלּ י ָחָטאנּו: ַעל ֶזה ָהָיה ָדֶוה ִלֵבּ אֹוי ָנא ָלנּו ִכּ
יהוה  ה  ַאָתּ בֹו:  כּו  ִהְלּ ׁשּוָעִלים  ֵמם,  ׁ ָשּ ֶשׁ ִצּיֹון  ַהר  ַעל  ֵעיֵנינּו: 
ַעְזֵבנּו  ֵחנּו, ַתּ ָכּ ְשׁ ה ָלֶנַצח ִתּ ְסֲאָך ְלדֹור ָודֹור: ָלָמּ ב, ִכּ ֵשׁ ְלעֹוָלם ֵתּ
ֶקֶדם:  ׁש ָיֵמינּו ְכּ יֵבנּו יהוה ֵאֶליָך ְוָנׁשּוָבה, ַחֵדּ ְלֹאֶרְך ָיִמים: ֲהִשׁ
יֵבנּו יהוה ֵאֶליָך  נּו, ָקַצְפָתּ ָעֵלינּו ַעד ְמֹאד: ֲהִשׁ י ִאם ָמֹאס ְמַאְסָתּ ִכּ

ֶקֶדם: ׁש ָיֵמינּו ְכּ ְוָנׁשּוָבה, ַחֵדּ

ִקְנָאְתָך  ה  ַאֵיּ ָך,  ְוִתְפַאְרֶתּ ָך  ׇקְדְשׁ ִמְזּבּול  ּוְרֵאה,  ַמִים  ׁ ִמָשּ ט  ַהֵבּ
ה ָאִבינּו,  י ַאָתּ קּו: ִכּ ּוְגבּורֶֹתָך, ֲהמֹון ֵמֶעיָך ְוַרֲחֶמיָך ֵאַלי ִהְתַאָפּ
ָאִבינּו  יהוה  ה  ַאָתּ יָרנּו,  ַיִכּ לֹא  ָרֵאל  ְוִיְשׂ ְיָדָענּו,  לֹא  ַאְבָרָהם  י  ִכּ
נּו  יַח ִלֵבּ ְקִשׁ ָרֶכיָך, ַתּ ה ַתְתֵענּו יהוה ִמְדּ ֶמָך, ָלָמּ ֲאֵלנּו ֵמעֹוָלם ְשׁ ֹגּ
ָיְרׁשּו  ְצָער  ַלִמּ ַנֲחָלֶתָך:  ְבֵטי  ִשׁ ֲעָבֶדיָך  ְלַמַען  ׁשּוב  ְרָאֶתָך:  ִמִיּ
ה,  ָאָתּ ָאִבינּו  יהוה  ה  ְוַעָתּ ָך:  ֶשׁ ִמְקָדּ ּבֹוְססּו  ָצֵרינּו  ָך,  ׇקְדֶשׁ ַעם 
ְקֹצף יהוה  נּו: ַאל ִתּ ָלּ ה ָיְדָך ֻכּ ה יְֹצֵרנּו, ּוַמֲעֵשׂ ֲאַנְחנּו ַהֹחֶמר ְוַאָתּ
ָעֵרי  נּו:  ֻכָלּ ָך  ַעְמּ ָנא,  ט  ַהֶבּ ֵהן  ָעֹון,  ר  ְזֹכּ ִתּ ָלַעד  ְוַאל  ְמֹאד,  ַעד 
ית  ֵבּ ָמָמה:  ְשׁ ַלִים  ְירּוָשׁ ָתה,  ָהָי֫ ר  ִמְדָבּ ִצּיֹון  ר,  ִמְדָבּ ָהיּו  ָך  ׇקְדְשׁ
ֵאׁש,  ֵרַפת  ִלְשׂ ָהָיה  ֲאֹבֵתינּו  ִהְללּוָך  ר  ֲאֶשׁ נּו  ְוִתְפַאְרֵתּ נּו  ׇקְדֵשׁ
ה  ֱחֶשׁ ֶתּ ק יהוה,  ה ִתְתַאַפּ ה: ַהַעל ֵאֶלּ ינּו ָהָיה ְלׇחְרָבּ ְוׇכל ַמֲחַמֵדּ
ל  ָכּ ְמִרים,  ֹשׁ י  ִהְפַקְדִתּ ַלִם  ְירּוָשׁ חֹוֹמַתִיְך  ַעל  ְמֹאד:  ַעד  נּו  ּוְתַעֵנּ
ִמי  ּ ִרים ֶאת יהוה ַאל ד� ְזִכּ ִמיד לֹא ֶיֱחׁשּו, ַהַמּ ְיָלה ָתּ ַהּיֹום ְוׇכל ַהַלּ
ה  ִהָלּ ַלִם ְתּ ים ֶאת ְירּוָשׁ ִמי לֹו, ַעד ְיכֹוֵנן ְוַעד ָיִשׂ נּו ד� ְתּ ָלֶכם: ְוַאל ִתּ
ָגֵנְך עֹוד  ן ֶאת ְדּ יִמינֹו ּוִבְזרֹוַע ֻעּזֹו, ִאם ֶאֵתּ ע יהוה ִבּ ַבּ ָאֶרץ: ִנְשׁ ָבּ
י  ר ָיַגַעְתּ ּבֹו: ִכּ ְך ֲאֶשׁ ירֹוֵשׁ ּתּו ְבֵני ֵנָכר ִתּ ַמֲאׇכל ְלֹאְיַבִיְך, ְוִאם ִיְשׁ
ַחְצרֹות  ְבּ הּו  ֻתּ ִיְשׁ ָציו  ּוְמַקְבּ יהוה,  ֶאת  ְוִהְללּו  יֹאְכֻלהּו  ְמַאְסָפיו 
י  י ָבא מֹוֵעד: ִכּ י ֵעת ְלֶחְנָנּה, ִכּ ַרֵחם ִצּיֹון, ִכּ ה ָתקּום, ְתּ י: ַאָתּ ׇקְדִשׁ
ַלִים יהוה,  ָרצּו ֲעָבֶדיָך ֶאת ֲאָבֶניָה, ְוֶאת ֲעָפָרּה ְיֹחֵננּו: ּבֹוֵנה ְירּוָשׁ

ס: ָרֵאל ְיַכֵנּ ִנְדֵחי ִיְשׂ

לקט פסוקים
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י הּוא  ֵבי ָבּה: ִכּ ֵבל ְו֫יֹׁשְ ְלָדִוד ִמְזמֹור, ַליהוה ָהָאֶרץ ּוְמלֹוָאּה, ֵתּ
ּוִמי  ַיֲעֶלה ְבַהר יהוה,  ָה: ִמי  ְיכֹוְנ֫נֶ ְנָהרֹות  ְוַעל  ְיָסָדּה,  ים  ַיּמִ ַעל 
ְוא  ׇ א ַלּשׁ ר לֹא ָנָשׂ ִים ּוַבר ֵלָבב, ֲאׁשֶ ְמקֹום ׇקְדׁשֹו: ְנִקי ַכּפַ֫ ָיקּום ִבּ
ּוְצָדָקה  יהוה,  ֵמֵאת  ְבָרָכה  א  ׂ ִיּשָ ְלִמְרָמה:  ע  ַבּ ִנׁשְ ְולֹא  י  ַנְפׁשִ
אּו  י ָפֶניָך ַיֲעֹקב, ֶסָלה: ְשׂ יו, ְמַבְקׁשֵ עֹו: ֶזה ּדֹור ּדְֹרׁשָ ֵמֱאלֵֹהי ִיׁשְ
בֹוד: ִמי  ְתֵחי עֹוָלם, ְוָיבֹוא ֶמֶלְך ַהָכּ אּו ּפִ ְשׂ יֶכם ְוִהָנּ ָעִרים ָראׁשֵ ׁשְ
אּו  ְשׂ ִמְלָחָמה:  ּבֹור  ִגּ ְוִגּבֹור, יהוה  ִעּזּוז  בֹוד, יהוה  ַהָכּ ֶמֶלְך  ֶזה 
בֹוד: ִמי הּוא  ְתֵחי עֹוָלם, ְוָיֹבא ֶמֶלְך ַהָכּ אּו ּפִ יֶכם ּוְשׂ ָעִרים ָראׁשֵ ׁשְ

בֹוד, ֶסָלה: בֹוד, יהוה ְצָבאֹות הּוא ֶמֶלְך ַהָכּ ֶזה ֶמֶלְך ַהָכּ

ן  ּכֵ ָמִים,  ֲאִפיֵקי  ַעל  ֲערֹג  ּתַ ל  ַאּיָ ּכְ ֹקַרח:  ִלְבֵני  יל  ּכִ ַמׂשְ ַח  ַלְמַנּצֵ
י ֵלאלִֹהים ְלֵאל ָחי, ָמַתי  י ַתֲערֹג ֵאֶליָך ֱאלִֹהים: ָצְמָאה ַנְפׁשִ ַנְפׁשִ
י ִדְמָעִתי ֶלֶחם יֹוָמם ָוָלְיָלה,  ֵני ֱאלִֹהים: ָהְיָתה ּלִ ָאבֹוא ְוֵאָרֶאה ּפְ
ָכה ָעַלי  ּפְ ָרה ְוֶאׁשְ ה ֶאְזּכְ ה ֱאלֶֹהיָך: ֵאּלֶ ל ַהּיֹום ַאּיֵ ֱאֹמר ֵאַלי ּכׇ ּבֶ
ה ְותֹוָדה  קֹול ִרּנָ ית ֱאלִֹהים, ּבְ ם ַעד ּבֵ ּדֵ ְך ֶאּדַ ּסָ י ֶאֱעֹבר ּבַ י, ּכִ ַנְפׁשִ
ֱהִמי ָעָלי, הֹוִחיִלי ֵלאלִֹהים  י ַוּתֶ ּתֹוֲחִחי ַנְפׁשִ ׁשְ ָהמֹון חֹוֵגג: ַמה ּתִ
ּתֹוָחח, ַעל  י ִתׁשְ ָניו: ֱאלַֹהי, ָעַלי ַנְפׁשִ י עֹוד אֹוֶדּנּו, ְיׁשּועֹות ּפָ ּכִ
הֹום  הֹום ֶאל ּתְ ן ְוֶחְרמֹוִנים ֵמַהר ִמְצָער: ּתְ ְרָך ֵמֶאֶרץ ַיְרּדֵ ן ֶאְזּכׇ ּכֵ
ה  יָך ָעַלי ָעָברּו: יֹוָמם ְיַצּוֶ ֶריָך ְוַגּלֶ ּבָ ל ִמׁשְ קֹוֵרא ְלקֹול ִצּנֹוֶריָך, ּכׇ
אֹוְמָרה  י:  ַחּיָ ְלֵאל  ה  ִפּלָ ּתְ י,  ִעּמִ ירֹה  ׁשִ ְיָלה  ּוַבּלַ ַחְסּדֹו,  יהוה 
ֶרַצח  ַלַחץ אֹוֵיב: ּבְ ה ֹקֵדר ֵאֵלְך ּבְ ִני, ָלּמָ ַכְחּתָ ְלֵאל ַסְלִעי ָלָמה ׁשְ
ה ֱאלֶֹהיָך:  ל ַהּיֹום ַאּיֵ ׇאְמָרם ֵאַלי ּכׇ ַעְצמֹוַתי ֵחְרפּוִני צֹוְרָרי, ּבְ ּבְ
י עֹוד  ֱהִמי ָעָלי, הֹוִחיִלי ֵלאלִֹהים ּכִ י, ּוַמה ּתֶ ּתֹוֲחִחי ַנְפׁשִ ׁשְ ַמה ּתִ

ַני ֵואלָֹהי: אֹוֶדּנּו, ְיׁשּוֹעת ּפָ

ִמְרָמה  ֵמִאיׁש  ָחִסיד,  לֹא  ִמּגֹוי  ִריִבי  ְוִריָבה  ֱאלִֹהים  ְפֵטִני  ׁשָ
ה ֹקֵדר  ִני, ָלּמָ י ָלָמה ְזַנְחּתָ ה ֱאלֵֹהי ָמעּוּזִ י ַאּתָ ֵטִני: ּכִ ְוַעְוָלה ְתַפּלְ
ה ַיְנחּוִני, ְיִביאּוִני  ָך ֵהּמָ ַלח אֹוְרָך ַוֲאִמּתְ ַלַחץ אֹוֵיב: ׁשְ ְך ּבְ ֶאְתַהּלֵ
ח ֱאלִֹהים, ֶאל  נֹוֶתיָך: ְוָאבֹוָאה ֶאל ִמְזּבַ ּכְ ָך ְוֶאל ִמׁשְ ֶאל ַהר ׇקְדׁשְ
ּתֹוֲחִחי  ׁשְ ּתִ יִלי, ְואֹוְדָך ְבִכּנֹור ֱאלִֹהים ֱאלָֹהי: ַמה  ּגִ ְמַחת  ֵאל ׂשִ
י עֹוד אֹוֶדּנּו, ְיׁשּוֹעת  ֱהִמי ָעָלי, הֹוִחיִלי ֵלאלִֹהים ּכִ י ּוַמה ּתֶ ַנְפׁשִ

ַני ֵואלָֹהי: ּפָ
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ם  ׁשֵ ְבָך֮  ּגֶ ְיׂשַ ָצָרה,  יֹום  ְבּ יהוה  ַיַעְנָך  ְלָדִוד:  ִמְזמֹור  ַח  ַלְמַנֵצּ
ל  ָכּ ִיְזּכֹר   : ּךָ ִיְסָעֶד֫ ּיֹון  ּוִמִצּ ִמּקֶֹדׁש,  ֶעְזְרָך  ַלח  ִיׁשְ ַיֲעֹקב:  ֱאלֵֹהי 
ֲעָצְתָך  ְוׇכל  ָך,  ִכְלָבֶב֫ ְלָך  ן  ִיֶתּ ָלה:  ֶס֫ ֶנה,  ְ ְיַדּשׁ ְועֹוָלְתָך  ִמְנֹחֶתָך, 
יהוה  א  ְיַמֵלּ ל,  ִנְדֹגּ ֱאלֵֹהינּו  ם  ּוְבׁשֵ יׁשּוָעֶתָך,  ִבּ ָנה  ְנַרְנּ א:  ְיַמֵלּ
ַיֲעֵנהּו  יחֹו,  ְמׁשִ יַע יהוה  י הֹוׁשִ ִכּ י  ָיַדְעִתּ ה  ַעָתּ ֲאלֹוֶתיָך:  ִמׁשְ ל  ׇכּ
ה ַבּסּוִסים,  ה ָבֶרֶכב ְוֵאֶלּ ע ְיִמינֹו: ֵאֶלּ ׁשַ ְגֻברֹות ֵי֫ ֵמי ׇקְדׁשֹו ִבּ ְ ִמּשׁ
ַוֲאַנְחנּו  ְוָנָפלּו,  ְרעּו  ָכּ ה  יר: ֵהּמָ ַנְזִכּ ם יהוה ֱאלֵֹהינּו  ׁשֵ ְבּ ַוֲאַנְחנּו 

נּו ְביֹום ׇקְרֵאנּו: ֶלְך ַיֲע֫נֵ יָעה, ַהּמֶ ְתעֹוָדד: יהוה הֹוׁשִ֫ ְמנּו ַוִנּ ַקּ

ָניו  נּו ִויָבְרֵכנּו, ָיֵאר ּפָ יר: ֱאלִֹהים ְיָחֵנּ ְנִגיֹנ֮ת ִמְזמֹור ׁשִ ַח ִבּ ַלְמַנֵצּ
יֹודּוָך  ְיׁשּוָעֶתָך:  ּגֹוִים  ׇכל  ְבּ ָך,  ְרֶכּ ַדּ ָאֶרץ  ָבּ ָלַדַעת  ֶסָלה:  נּו,  ִאָתּ
י  ִכּ ים,  ְלֻאּמִ נּו  ִויַרְנּ ְמחּו  ִיְשׂ ם:  ָלּ ֻכּ ים  ַעּמִ יֹודּוָך  ֱאלִֹהים,  ים  ַעּמִ
ים  ְנֵחם, ֶסָלה: יֹו֫דּוָך ַעּמִ ָאֶרץ ַתּ ים ָבּ ים ִמיׁשֹר, ּוְלֻאּמִ ּפֹט ַעּמִ ִתׁשְ
נּו ֱאלִֹהים  ם: ֶאֶרץ ָנְתָנה ְיבּוָלּה, ְיָבְרֵכ֫ ָלּ ים ֻכּ ֱאלִֹהים, יֹודּוָך ַעּמִ

ל ַאְפֵסי ָאֶרץ: ֱאלֵֹהינּו: ְיָבְרֵכנּו ֱאלִֹהים, ְוִייְראּו אֹותֹו ָכּ

ֹדִלים  ְגּ ְוֵעָדה:  ִרים  ְיׁשָ סֹוד  ְבּ ֵלָבב,  ׇכל  ְבּ יהוה  אֹוֶדה  ַהְללּוָיּה, 
לֹו, ְוִצְדָקתֹו  ע� ים ְלׇכל ֶחְפֵציֶהם: הֹוד ְוָהָדר ּפָ רּוִשׁ י יהוה, ְדּ ַמֲעֵשׂ
ה ְלִנְפְלֹאָתיו, ַחּנּון ְוַרחּום יהוה: ֶטֶרף ָנַתן  ֹעֶמֶדת ָלַעד: ֵזֶכר ָעׂשָ
יד ְלַעּמֹו, ָלֵתת ָלֶהם  יו ִהִגּ ִריתֹו: ּכַֹח ַמֲעָשׂ ִליֵרָאיו, ִיְזּכֹר ְלעֹוָלם ְבּ
ּקּוָדיו:  ּפִ ל  ׇכּ ֶנֱאָמִנים  ט,  ּפָ ּוִמׁשְ ֱאֶמת  ָיָדיו  י  ַמֲעֵשׂ ּגֹוִים:  ַנֲחַלת 
ַלח ְלַעּמֹו,  דּות ׁשָ ר: ּפְ ֱאֶמת ְוָיׁשָ ְסמּוִכים ָלַעד ְלעֹוָלם, ֲעׂשּוִים ֶבּ
ִיְרַאת  ׇחְכָמה  ית  ֵראׁשִ מֹו:  ׁשְ ְונֹוָרא  ָקדֹוׁש  ִריתֹו,  ְבּ ְלעֹוָלם  ה  ִצָוּ

תֹו ֹעֶמֶדת ָלַעד: ִהָלּ יֶהם, ְתּ ֶכל טֹוב ְלׇכל ֹעֵשׂ יהוה, ֵשׂ

ֶאל  א  ּבָ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ִביא  ַהּנָ ָנָתן  ֵאָליו  בֹוא  ּבְ ְלָדִוד:  ִמְזמֹור  ַח  ַלְמַנּצֵ
ָעי:  ְפׁשָ ְמֵחה  ַרֲחֶמיָך  רֹב  ּכְ ָך,  ַחְסּדֶ ּכְ ֱאלִֹהים  ִני  ׇחּנֵ ַבע:  ׁשָ ת  ּבַ
ֵאָדע,  ֲאִני  ַעי  ְפׁשָ י  ּכִ ַטֲהֵרִני:  אִתי  ּוֵמַחּטָ ֵמֲעֹוִני,  ֵסִני  ּבְ ּכַ ֶרב  ֶה֫
יִתי,  ֵעיֶניָך ָעׂשִ ָך ָחָטאִתי, ְוָהַרע ּבְ י ָתִמיד: ְלָך ְלַבּדְ אִתי ֶנְגּדִ ְוַחּטָ
י,  חֹוָלְלּתִ ָעוֹון  ּבְ ֵהן  ְפֶטָך:  ְבׁשׇ ה  ְזּכֶ ּתִ ׇדְבֶרָך,  ּבְ ק  ְצּדַ ּתִ ְלַמַען 
חֹות, ּוְבָסֻתם ׇחְכָמה  י: ֵהן ֱאֶמת ָחַפְצּתָ ַבּטֻ ּוְבֵחְטא ֶיֱחַמְתִני ִאּמִ
ין:  ַאְלּבִ ֶלג  ֶ ּוִמּשׁ ֵסִני  ַכּבְ ּתְ ְוֶאְטָהר,  ְבֵאזֹוב  ֵאִני  ַחּטְ ּתְ תֹוִדיֵעִני: 
ֶניָך  ּפָ ר  ַהְסּתֵ יָת:  ּכִ ּדִ ֲעָצמֹות  ֵגְלָנה  ּתָ ְמָחה,  ְוׂשִ ׂשֹון  ׂשָ ִמיֵעִני  ׁשְ ּתַ
ְורּוַח  ֱאלִֹהים,  ִלי  ָרא  ּבְ ָטהֹור  ֵלב  ְמֵחה:  ֲעֹוֹנַתי  ְוׇכל  ֵמֲחָטָאי, 
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ח  ּקַ ָך ַאל ּתִ ָפֶניָך, ְורּוַח ׇקְדׁשְ ִליֵכִני ִמּלְ ׁשְ י: ַאל ּתַ ִקְרּבִ ׁש ּבְ ָנכֹון ַחּדֵ
ָדה  ֶעָך, ְורּוַח ְנִדיָבה ִתְסְמֵכִני: ֲאַלּמְ ׂשֹון ִיׁשְ י ׂשְ יָבה ּלִ י: ָהׁשִ ּנִ ִמּמֶ
ִמים ֱאלִֹהים  יֵלִני ִמּדָ ִאים ֵאֶליָך ָיׁשּובּו: ַהּצִ ָרֶכיָך, ְוַחּטָ ִעים ּדְ ֹפׁשְ
ח, ּוִפי  ְפּתָ ָפַתי ּתִ ן ְלׁשֹוִני ִצְדָקֶתָך: ֲאֹדָני ׂשְ ַרּנֵ ׁשּוָעִתי, ּתְ ֱאלֵֹהי ּתְ
ִתְרֶצה:  לֹא  עֹוָלה  ָנה,  ְוֶאּתֵ ֶזַבח  ַתְחּפֹץ  לֹא  י  ּכִ ֶתָך:  ִהּלָ ּתְ יד  ַיּגִ
ה ֱאלִֹהים לֹא ִתְבֶזה:  ר ְוִנְדּכֶ ּבָ ָרה, ֵלב ִנׁשְ ּבָ ִזְבֵחי ֱאלִֹהים רּוַח ִנׁשְ
ְחּפֹץ  ּתַ ָלִם: ָאז  ְירּוׁשָ ְבֶנה חֹומֹות  ּתִ ִצּיֹון,  ֵהיִטיָבה ִבְרצֹוְנָך ֶאת 

ֲחָך ָפִרים: ִזְבֵחי ֶצֶדק עֹוָלה ְוָכִליל, ָאז ַיֲעלּו ַעל ִמְזּבַ

ֹחְלִמים: ָאז  יַבת ִצּיֹון ָהִיינּו ְכּ ׁשּוב יהוה ֶאת ׁשִ ֲעלֹות, ְבּ יר ַהּמַ ׁשִ
יל יהוה  ה, ָאז יֹאְמרּו ַבּגֹוִים ִהְגִדּ ינּו ּוְלׁשֹוֵננּו ִרָנּ חֹוק ּפִ ֵלא ְשׂ ִיּמָ
ֵמִחים:  נּו, ָהִיינּו ְשׂ יל יהוה ַלֲעׂשֹות ִעּמָ ה: ִהְגִדּ ַלֲעׂשֹות ִעם ֵאֶלּ
ִדְמָעה  ְבּ ְרִעים  ַהֹזּ ֶגב:  ֶנּ ַבּ ֲאִפיִקים  ַכּ ִביֵתנּו  ׁשְ ֶאת  יהוה  ׁשּוָב֮ה 
ה  ַרע, ּבֹא ָיֹבא ְבִרָנּ ּ ְך ַהָז֫ א ֶמׁשֶ ה ִיְקֹצרּו: ָהלֹוְך ֵיֵלְך ּוָבֹכה ֹנֵשׂ ִרָנּ ְבּ

א ֲאֻלּמָֹתיו: ֹנֵשׂ

ִצּיֹון  ַרֵחם  ְתּ קּום  ָתּ ָלִים,  ירּוָשׁ ִבּ ד  ּוִמְסֵפּ ְבִצּיֹון  ְכָיה  ִבּ ָאָנה  ַעד 
ָלִים. ְבֶנה חֹומֹות ְירּוָשׁ ִתּ

ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו, ֶמֶלְך ַרֲחָמן ַרֵחם ָעֵלינּו, טֹוב ּוֵמִטיב 
ָעׂשּו  ׁשֶ ָאבֹות  ְגַלל  ִבּ ַרֲחֶמיָך  ֲהמֹון  ַבּ ָעֵלינּו  ׁשּוָב֮ה  ָלנּו,  ֶרׁש  ִהָדּ֫
ָך ַעל ְמכֹונֹו, ְוַהְרֵאנּו  ׁשְ ה ְוכֹוֵנן ִמְקָדּ ִחָלּ ַבְתּ ֵנה ֵביְתָך ְכּ ְרצֹוֶנָך, ְבּ
ם  ּוְלִוִיּ ַלֲעבֹוָדָתם  ּכֲֹהִנים  ב  ְוָהׁשֵ ִתּקּונֹו,  ְבּ ֵחנּו  ּמְ ְוַשׂ ִבְנָינֹו  ְבּ
ְוֵנָרֶאה  ַנֲעֶלה  ם  ְוׁשָ ִלְנֵויֶהם.  ָרֵאל  ִיְשׂ ב  ְוָהׁשֵ ּוְלִזְמָרם,  יָרם  ְלׁשִ
ֵואלֵֹהי  ֱאלֵֹהינּו  יהוה  ָפֶניָך,  ִמְלּ ָרצֹון  ְיִהי  ְלָפֶניָך.  ֲחֶוה  ַתּ ְוִנׁשְ
ם  ְוׁשָ ְגבּוֵלנּו,  ִבּ נּו  ֵע֫ ְוִתּטָ ְלַאְרֵצנּו  ְמָחה  ְבִשׂ ֲעֵלנּו  ַתּ ׁשֶ ֲאבֹוֵתינּו, 
ִסְדָרם ּומּוָסִפים  ִמיִדים ְכּ נֹות חֹובֹוֵתינּו ְתּ ה ְלָפֶניָך ֶאת ָקְרְבּ ַנֲעֶשׂ

ִהְלָכָתם. ְכּ

תהלים קכו

ת ו צ ח ן  ו ק י ת ה א ל ן  ו ק י ת
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התרת נדרים

נוהגים להתיר נדרים בסוף תפילת שחרית של ערב ראש השנה. שלושת המתירים 

נוסח  את  ואומר)ים(  מולם  עומד)ים(  והאומר)ים(  יושבים,  דין  כבית  שמשמשים 

שהתרת  להדגיש  חשוב  ה’מודעה’.  את  אומרים  ההתרה  ואחרי  הנדרים,  התרת 

נדרים מועילה רק לנדרים ושבועות שאדם נודר או נשבע הנוגעים לו עצמו; נדרים 

או שבועות הנוגעים לאחרים אין התרת נדרים עוסקת בהם כלל.

ר אֹו קֹוָנם אֹו ֵחֶרם  בּוָעה אֹו ִאּסָ ל ֶנֶדר אֹו ׁשְ ְמעּו ָנא ַרּבֹוַתי. ּכׇ ׁשִ

ְנִזירּויֹות  ִמיֵני  ְוׇכל  ַבֲחלֹום,  אֹו  ָהִקיץ  ּבְ י  ְעּתִ ּבַ ִנׁשְ אֹו  י  ַדְרּתִ ּנָ ׁשֶ

י ָעַלי אֹו  ָאַסְרּתִ י ָעַלי, ְוׇכל ִאּסּור, ַוֲאִפּלּו ִאּסּור ֲהָנָאה, ׁשֶ ְלּתִ ּבַ ּקִ ׁשֶ

ָלה  ל ִאּסּור אֹו ֵחֶרם אֹו קֹוָנם, ְוׇכל ַקּבָ ׇכל ָלׁשֹון ׁשֶ ַעל ֲאֵחִרים ּבְ

ְלׁשֹון ְנָדָבה  ין ּבִ ְלׁשֹון ֶנֶדר ּבֵ ין ּבִ י ָעַלי ּבֵ ְלּתִ ּבַ ּקִ ל ִמְצָוה ׁשֶ ֲאִפּלּו ׁשֶ

ף, ְוׇכל  ְתִקיַעת ּכָ ה ּבִ ֲעֹשָ ׇכל ָלׁשֹון ְוַגם ַהּנַ בּוָעה ּבְ ְלׁשֹון ׁשְ ין ּבִ ּבֵ

ָצא  ּיָ ָפַתי ׁשֶ י, ְוׇכל מֹוָצא ֹשְ ַהְגּתִ ּנָ ל ִמְצָוה ׁשֶ ֶנֶדר ּוְנָדָבה ּוִמְנָהג ׁשֶ

ְצֹות,  י ַלֲעֹשֹות ׁשּום ִמְצָוה ֵמַהּמִ י ְבִלּבִ י ְוָגַמְרּתִ ַדְרּתִ ּנָ י אֹו ׁשֶ ִמּפִ

ָעִמים  לׁש ּפְ י ׁשָ ַהְגּתִ ּנָ אֹו ֵאיזֹו ַהְנָהָגה טֹוָבה אֹו ֵאיֶזה ָדָבר טֹוב ׁשֶ

ִלי ֶנֶדר, ֵהן ַעל ַעְצִמי ֵהן ַעל ֲאֵחִרים, ֵהן  ֵהא ּבְ ּיְ ְולֹא ִהְתֵניִתי ׁשֶ

הֹון ִאְתֲחַרְטָנא  ֻכּלְ י, ּבְ ַכְחּתִ ָבר ׁשָ ּכְ אֹוָתן ַהְידּוִעים ִלי ֵהן אֹוָתן ׁשֶ

י  ָרה ֲעֵליֶהם, ּכִ ֲעַלְתֶכם ַהּתָ ׁש ֲאִני ִמּמַ ָרא ְוׁשֹוֵאל ּוְמַבּקֵ ְבהֹון ֵמִעּקָ

בּועֹות  ֲעוֹון ְנָדִרים ּוׁשְ לֹום ּבַ י ַחס ְוׁשָ ְדּתִ ל ְוִנְלּכַ ׁשֵ ן ֶאּכָ ָיֵראִתי ּפֶ

ֲאִני  ְוֵאין  מֹות.  ְוַהְסּכָ ְוקֹוָנמֹות  ְוִאּסּוִרין  ַוֲחָרמֹות  ּוְנִזירּויֹות 

יִתי,  ָעֹשִ ים ַהּטֹוִבים ָהֵהם ׁשֶ ֲעֹשִ לֹום ַעל ִקּיּום ַהּמַ תֹוֵהה ַחס ְוׁשָ

בּוָעה  ׁשְ אֹו  ֶנֶדר  ְלׁשֹון  ּבִ ָהִעְנָיִנים  ַלת  ַקּבָ ַעל  ִמְתָחֵרט  ֲאִני  ַרק 

ָלה  ַקּבָ אֹו  ָמה  ַהְסּכָ אֹו  קֹוָנם  אֹו  ֵחֶרם  אֹו  ִאּסּור  אֹו  ְנִזירּות  אֹו 

ה ָדָבר ֶזה  ִהְנִני עֹוֹשֶ י ׁשֶ ּלֹא ָאַמְרּתִ ְבֵלב, ּוִמְתָחֵרט ֲאִני ַעל ֶזה ׁשֶ

ְבֵלב.  ָלה  ְוַקּבָ ְוקֹוָנם  ְוִאּסּור  ְוֵחֶרם  ּוְנִזירּות  בּוָעה  ּוׁשְ ֶנֶדר  ִלי  ּבְ

ר,  ְזּכָ ַהּנִ ל  ּכׇ ַעל  ִמְתָחֵרט  ֲאִני  הֹון.  ֻכּלְ ּבְ ָרה  ַהּתָ ׁשֹוֵאל  ֲאִני  ָלֵכן 

ָבִרים  ין ִמּדְ ָממֹון, ּבֵ ָבִרים ַהּנֹוְגִעים ּבְ ים ִמּדְ ֲעֹשִ ין ִאם ָהיּו ַהּמַ ּבֵ

הֹון ֲאִני  ֻכּלְ ָמה, ּבְ ׁשָ ָבִרים ַהּנֹוְגִעים ֶאל ַהּנְ ין ִמּדְ ּגּוף, ּבֵ ַהּנֹוְגִעים ּבַ

ְוקֹוָנם  ְוֵחֶרם  ְוִאּסּור  ּוְנִזירּות  בּוָעה  ּוׁשְ ֶנֶדר  ְלׁשֹון  ַעל  ִמְתָחֵרט 

ָלה ְבֵלב. ְוַקּבָ



849

ם י ר ד נ ת  ר ת ה

ֶדר.  ָרה ָצִריְך ִלְפרט ַהּנֶ ׁש ַהּתָ ְתָחֵרט ְוַהְמַבּקֵ ין ַהּמִ ד ַהּדִ ה ִמּצַ ְוִהּנֵ

ים ֵהם, ְוֵאין ֲאִני  י ַרּבִ ר ְלׇפְרָטם ּכִ י ִאי ֶאְפׁשָ עּו ָנא ַרּבֹוַתי ּכִ ַאְך ּדְ

ן  ּכֵ ַעל  יר אֹוָתם,  ְלַהּתִ ֵאין  ׁשֶ ָדִרים  ַהּנְ אֹוָתם  ַעל  ָרה  ַהּתָ ׁש  ְמַבּקֵ

ִאּלּו ָהִייִתי פֹוְרָטם. ִיְהיּו ָנא ְבֵעיֵניֶכם ּכְ

והמתירים משיבים לו )להם( שלוש פעמים בלשון זו:

ַהּכל  )ָלֶכם(  ָלְך  ְמחּוִלים  ַהּכל  )ָלֶכם(  ָלְך  ִרים  ֻמּתָ ִיְהיּו  ַהּכל 

ְנִזירּות  ְולֹא  בּוָעה  ׁשְ ְולֹא  ֶנֶדר  אן לֹא  ּכָ ָלְך )ָלֶכם(. ֵאין  רּוִים  ׁשְ

א ְולֹא ָארּור,  ְמּתָ ְולֹא ֵחֶרם ְולֹא ִאּסּור ְולֹא קֹוָנם ְולֹא ִנּדּוי ְולֹא ׁשַ

ֵבית  יִרים ּבְ ּתִ ּמַ ם ׁשֶ ָרה. ּוְכׁשֵ אן ְמִחיָלה ּוְסִליָחה ְוַכּפָ ֲאָבל ֵיׁש ּכָ

ל ַמְעָלה. ין ׁשֶ ֵבית ּדִ ִרים ּבְ ְך ִיְהיּו ֻמּתָ ה ּכָ ל ַמּטָ ין ׁשֶ ּדִ

או  ידור  אם  לעתיד  הזו  המודעה  ותועיל  לפניהם.  ]תנאי[  מודעה  ימסור  ואח”כ 

ישבע, ובעיקר אם ינהג או יתחייב לנהוג מנהג טוב, בשעה שאינו זוכר את מסירת 

המודעה הזו.

יאמר בלשון זו:

אן  ל ִמּכַ ֲהֵרי ֲאִני מֹוֵסר מֹוָדָעה ִלְפֵניֶכם, ַוֲאִני ְמַבּטֵ

ְוַהְנִזירּויֹות  בּועֹות  ְוָהׁשְ ָדִרים  ַהּנְ ל  ּכׇ ֵאת  א  ּוְלַהּבָ

מֹות  ְוָהַהְסּכָ ְוָהֲחָרמֹות  ְוַהקֹוָנמֹות  ְוָהִאּסּוִרין 

ֵהן  ָהִקיץ  ּבְ ֵהן  ָעַלי  ל  ֲאַקּבֵ ׁשֶ ְבֵלב  לֹות  ְוַהַקּבָ

ְוִאם  ִמְנָחה.  ַעת  ׁשְ ּבִ ַתֲעִנית  ְדֵרי  ִמּנִ חּוץ  ֲחלֹום,  ּבַ

ח ִלְתַנאי ַהמֹוָדָעה ַהּזֹאת ְוֶאּדר ֵמַהּיֹום עֹוד,  ּכַ ֶאׁשְ

ְהיּו  ּיִ ה ֲאִני ִמְתָחֵרט ֲעֵליֶהם ּוַמְתֶנה ֲעֵליֶהם ׁשֶ ֵמַעּתָ

ִמין ְוָלא  ִריִרין ְוָלא ַקּיָ ִלין ָלא ׁשְ ֵטִלין ּוְמֻבּטָ ן ּבְ ּלָ ּכֻ

ְבהֹון  ִאְתֲחַרְטָנא  ן  ֻכּלָ ּבְ ּוְכָלל,  ָלל  ּכְ ָחִלין  ְיהֹון 

ה ְוַעד עֹוָלם. ֵמַעּתָ
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ת  ַר ֹו ּת ׁש  ֹטּ ִתּ ל  ַא ְו  , ָך י ִב ָא ר  ַס ּו מ י  ִנ ְבּ ע  ַמ ְשׁ

ָך  ֶמּ ִא

ַנַחת ְלׇכל ָאָדם ּוְבׇכל ֵעת,  ָבֶריָך ְבּ ל ְדּ ר ָכּ ִמיד ְלַדֵבּ ְתַנֵהג ָתּ א. ִתּ

ָאָדם.  ֵני  ְבּ ְלַהְחִטיא  ָרָעה  ה  ִמָדּ ִהיא  ֶשׁ ַעס  ַהַכּ ִמן  ֵצל  ָנּ ִתּ ה  ּוָבֶזּ

ֵגיִהּנֹום ׁשֹוְלִטים  ל ִמיֵני  ׇכּ ל ַהּכֹוֵעס  ׇכּ ַרּבֹוֵתינּו ז”ל  ְוֵכן ָאְמרּו 

ֶרָך, ְוֵאין ָרָעה  ָשׂ ָך ְוַהֲעֵבר ָרָעה ִמְבּ ֶבּ ַעס ִמִלּ ֱאַמר ְוָהֵסר ַכּ ֶנּ ּבֹו ֶשׁ

ע ְליֹום ָרָעה. ֱאַמר ְוַגם ָרָשׁ ֶנּ א ֵגיִהּנֹום ֶשׁ ֶאָלּ

ִהיא  ת ָהֲעָנָוה, ֶשׁ ָך ִמַדּ ֲעֶלה ַעל ִלְבּ ַעס ַתּ ֵצל ִמן ַהַכּ ָנּ ר ִתּ ב. ְוַכֲאֶשׁ

ִיְרַאת  ֲעָנָוה  ֵעֶקב  ֱאַמר  ֶנּ ֶשׁ ַהּטֹובֹות,  ּדֹות  ַהּמִ ל  ִמָכּ ה טֹוָבה  ִמָדּ

ה’.

ֶאל  ן  ִתֵתּ י  ִכּ ְרָאה,  ַהִיּ ת  ִמַדּ ָך  ִלְבּ ַעל  ֲעֶלה  ַתּ ָהֲעָנָוה  ּוַבֲעבּור  ג. 

ה ְותֹוֵלָעה  ה ִרָמּ ַאָתּ ה הֹוֵלְך, ְוֶשׁ אָת ּוְלָאן ַאָתּ ִמיד ֵמַאִין ָבּ ָך ָתּ ִלְבּ

ּבֹון  ין ְוֶחְשׁ ן ִדּ ה ָעִתיד ִלֵתּ מֹוָתְך, ְוִלְפֵני ִמי ַאָתּ י ְבּ יָך ְוַאף ִכּ ַחֶיּ ְבּ

לֹא  ַמִים  ַהָשּׁ ֵמי  ּוְשׁ ַמִים  ׁ ַהָשּ ה  ִהֵנּ ֱאַמר  ֶנּ ֶשׁ בֹוד,  ַהָכּ ֶמֶלְך  ִלְפֵני 

ִים  ַמּ ַהָשׁ ֶאת  ֲהלֹוא  ְוֶנֱאַמר  ָאָדם,  ֵני  ְבּ ִלּבֹות  י  ִכּ ַאף  לּוָך  ְיַכְלְכּ

ה  ֵאֶלּ ל  ׇכּ ַעל  ב  ֲחֹשׁ ַתּ ר  ְוַכֲאֶשׁ ה’.  ְנֻאם  ָמֵלא  ֲאִני  ָהָאֶרץ  ְוֶאת 

ְהֶיה ָשֵֹמַח  ה ִתּ ּדֹות ָהֵאֶלּ ֵמר ִמן ַהֵחְטא, ּוַבִמּ ׁ יָרא ִמּבֹוְרֶאָך ְוִתָשּ ִתּ

ֶחְלֶקָך. ְבּ

ּנּו  ֵחד ִמֶמּ ׁש ּוְלִהְתַפּ ת ָהֲעָנָוה ְלִהְתּבֹוֵשׁ ִמַדּ ְתַנֵהג ְבּ ר ִתּ ד. ְוַכֲאֶשׁ

י  בֹוָדּה, ְוַחֵיּ ִכיָנה, ְוִזיו ְכּ ׁ ֶרה ָעֶליָך רּוַח ַהְשּ ְשׁ ּוִמן ַהֵחְטא – ָאז ִתּ

א. עֹוָלם ַהָבּ

ִרּיֹות – מֹוֵרד  ִלּבֹו ַעל ַהְבּ ֶאה ְבּ ְתָגּ י ַהִמּ ע ּוְרֵאה, ִכּ ִני ַדּ ה ְבּ ה. ְוַעָתּ

ַמִים,  ְלבּוׁש ַמְלכּות ָשׁ ֵאר הּוא ִבּ י ִמְתָפּ ַמִים, ִכּ ַמְלכּות ָשׁ הּוא ְבּ

ָהָאָדם?  ֵלב  ֶאה  ִיְתָגּ ה  ּוַבֶמּ וגו’.  ָלֵבׁש  אּות  ֵגּ ָמָלְך  ה’  ֱאַמר  ֶנּ ֶשׁ

ָכבֹוד – ֲהלֹא ֵלאלִֹהים  יר, ְוִאם ְבּ ר – ה’ מֹוִריׁש ּוַמֲעִשׁ ֹעֶשׁ ִאם ְבּ

ְכבֹוד  ֵאר ִבּ ָפֶניָך, ְוֵאיְך ִמְתָפּ בֹוד ִמְלּ ר ְוַהָכּ ֱאַמר ְוָהֹעֶשׁ ֶנּ הּוא, ֶשׁ
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ְוַטַעם  ְלֶנֱאָמִנים  ָשָֹפה  ֵמִסיר   - ׇחְכָמה  ְבּ ֵאר  ִמְתָפּ ְוִאם  קֹונֹו? 

יל  ִפּ י ְבַאּפֹו ַמְשׁ קֹום, ִכּ ִוים ִלְפֵני ַהָמּ ח. ִנְמָצא ַהּכֹל ָשׁ ְזֵקִנים ִיַקָ

ֲאָך  ִויַנַשֹּ ַעְצְמָך,  ל  ֵפּ ַהְשׁ ָלֵכן  ָפִלים.  ְשׁ יַהּ  ַמְגִבּ ּוִבְרצֹונֹו  ִאים  ֵגּ

קֹום. ַהָמּ

ּה  ָבּ ָלֶלֶכת  ָהֲעָנָוה,  ת  ִמַדּ ְבּ ְתַנֵהג  ִתּ ֵאיְך  ְלָך  ֲאָפֵרׁש  ן  ֵכּ ַעל  ו. 

יטּו  ַיִבּ ְוֵעיֶניָך  פּוף,  ָכּ ָך  ְורֹאְשׁ ַנַחת,  ְבּ ִיְהיּו  ָבֶריָך  ְדּ ל  ָכּ ִמיד:  ָתּ

ְרָך  ַדֶבּ ְבּ ָאָדם  ְפֵני  ִבּ יט  ִבּ ַתּ ְוַאל  ְלַמְעָלה.  ָך  ְוִלְבּ ָלָאֶרץ,  ה  ְלַמָטּ

יר  ָעִשׁ ָחָכם אֹו  ִאם  ֵעיֶניָך,  ְבּ ָך  ִמְמּ ָגדֹול  ִיְהֶיה  ָאָדם  ְוׇכל  ִעּמֹו. 

ּנּו  יר אֹו ָחָכם ִמֶמּ ה ָעִשׁ דֹו, ְוִאם ָרׁש הּוא ְוַאָתּ הּוא – ָעֶליָך ְלַכְבּ

ִאם  ֶשׁ ָך,  ִמְמּ אי  ַזַכּ ְוהּוא  ּנּו  ִמֶמּ ב  ַחָיּ ה  ַאָתּ י  ִכּ ָך  ִלְבּ ְבּ ב  ֲחֹשׁ  –

ּוַמֲעֶשֹיָך  ָבֶריָך  ְדּ ׇכל  ְבּ ֵמִזיד  ה  ְוַאָתּ ׁשֹוֵגג,  הּוא   – חֹוֵטא  הּוא 

בֹוֶתיָך. ּוַמְחְשׁ

רּוְך  דֹוׁש ָבּ ה עֹוֵמד ִלְפֵני ַהָקּ ִאלּו ַאָתּ ְך ְכּ ִלָבּ ז. ּוְבׇכל ֵעת ֲחׁשֹוב ְבּ

ִיְהיּו  ּוְדָבֶריָך  ָהעֹוָלם.  ָמֵלא  בֹודֹו  ְכּ י  ִכּ ָעֶליָך,  ִכיָנתֹו  ּוְשׁ הּוא 

ְוִאם  ָאָדם.  ל  ִמָכּ ׁש  ֵיּ ְוִתְתַבּ ַרּבֹו.  ִלְפֵני  ֶעֶבד  ְכּ ּוְבִיְרָאה,  ֵאיָמה  ְבּ

ִלְפֵני  עֹוֵמד  ְכּ ַנַחת,  ְבּ ַרק  ָרם  קֹול  ְבּ ֲעֵנהּו  ַתּ ַאל   – ִאיׁש  ִיְקָרֲאָך 

ַרּבֹו.

ָמּה.  ְלַקְיּ ּתּוַכל  ר  ֲאֶשׁ ִמיד,  ָתּ ּתֹוָרה  ַבּ ִלְקרֹות  ָזִהיר  ֶוֱהֵוי  ח. 

ּבֹו  ֵיׁש  ִאם  ָלַמְדָתּ  ר  ֲאֶשׁ ַבּ ֹש  ַחֵפּ ְתּ  – ֶפר  ַהֵסּ ִמן  קּום  ָתּ ר  ְוַכֲאֶשׁ

ּוָבֶעֶרב,  ֶקר  ֹבּ ַבּ ַמֲעֶשֹיָך  ְבּ ׁש  ֵפּ ּוְתַפְשׁ מֹו.  ְלַקְיּ ּתּוַכל  ר  ֲאֶשׁ ָדָבר 

ְתׁשּוָבה. ל ָיֶמיָך ִבּ ּוָבֶזה ִיְהיּו ָכּ

ָך  ִלְבּ ְוָהֵכן  ה,  ִפָלּ ַהְתּ ֵעת  ְבּ ָך  ִמִלְבּ ָהעֹוָלם  ְבֵרי  ִדּ ל  ׇכּ ְוָהֵסר  ט. 

ֹקֶדם  ּבּור  ַהִדּ ב  ַוֲחֹשׁ ַרֲעיֹוֶניָך,  ְוַטֵהר  רּוְך הּוא.  ָבּ קֹום  ַהָמּ ִלְפֵני 

ָבר  ָדּ ׇכל  ְבּ ֶהְבֶלָך  י  ַחֵיּ ְיֵמי  ל  ׇכּ ֲעֶשֹה  ַתּ ְוֵכן  יָך.  ִמִפּ ּתֹוִציֶאּנּו  ֶשׁ

בֹוֶתיָך  ּוַמְחְשׁ ּוַמֲעֶשֹיָך  ָבֶריָך  ְדּ ִיְהיּו  ּוָבֶזה  ֶתֱחָטא.  ְולֹא  ְוָדָבר, 

ֶלת  ּוְמֻקֶבּ ֶנת  ּוְמֻכֶוּ ה  ּוְנִקָיּ ּוָבָרה  ה  ַזָכּ ְהֶיה  ִתּ ְתָך  ּוְתִפָלּ ִרים,  ְיָשׁ

יב ׇאְזֶנָך. ְקִשׁ ם – ַתּ ִכין ִלָבּ ֱאַמר ָתּ ֶנּ רּוְך הּוא, ֶשׁ קֹום ָבּ ִלְפֵני ַהָמּ
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ָמּה  בּוַע ְולֹא ִתְפֹחת, ְלַקְיּ ָשׁ ַעם ַאַחת ְבּ ֶרת ַהֹזּאת ַפּ ְקָרא ָהִאֶגּ י. ִתּ

ָרֶכיָך,  ׇכל ְדּ ְצִליַח ְבּ ַרְך, ְלַמַען ַתּ ם ִיְתָבּ ׁ ִמיד ַאַחר ַהֵשּ ּה ָתּ ְוָלֶלֶכת ָבּ

ה –  ְקָרֶאָנּ ִתּ יִקים. ּוְבׇכל יֹום ֶשׁ ִדּ פּון ַלַצּ א ַהָצּ ה ָלעֹוָלם ַהָבּ ְוִתְזֶכּ

ֹאל, ַעד עֹוָלם. ָך ִלְשׁ ר ַיֲעֶלה ַעל ִלְבּ ֲאֶשׁ ַמִים ַכּ ׁ ַיֲענּוָך ִמן ַהָשּ

ָאֵמן ֶסָלה.

...................................................................................................

ה ר ו ת ד  ו מ י ל י  נ פ ל ה  ל י פ ת

ַבר  ּלֹא ֶיֲאַרע ּדְ ְיִהי ָרצֹון ִמְלָפֶניָך יהוה ֱאלַֹהי ֵואלַֹהי ֲאבֹוַתי, ׁשֶ

י ֲחֵבַרי. ְולֹא  ְמחּו ּבִ ְדַבר ֲהָלָכה, ְוִיׂשְ ל ּבִ ׁשֵ ָקָלה ַעל ָיִדי, ְולֹא ֶאּכָ ּתַ

אֹוַמר ַעל ָטֵמא ָטהֹור ְולֹא ַעל ָטהֹור ָטֵמא, ְולֹא ַעל מּוָתר ָאסּור 

ַמח  ְדַבר ֲהָלָכה, ְוֶאׂשְ לּו ֲחֵבַרי ּבִ ׁשְ ְולֹא ַעל ָאסּור מּוָתר. ְולֹא ִיּכָ

יָטה  ל ֵעיַני ְוַאּבִ ַעת ּוְתבּוָנה: ּגַ יו ּדַ י יהוה ִיֵתן ׇחְכָמה, ִמִפּ ֶהם. ּכִ ּבָ

ִנְפָלאֹות ִמּתֹוָרֶתָך:

ה ר ו ת ד  ו מ י ל י  ר ח א ה  ל י פ ת

ֵחְלִקי  ְמּתָ  ׂשַּ ׁשֶ ֲאבֹוַתי,  ֵואלַֹהי  ֱאלַֹהי  יהוה  ְלָפֶניָך  ֲאִני  מֹוֶדה 

ֲאִני  ֵבי ְקָרנֹות. ׁשֶ ְמּתָ ֵחְלִקי ִמּיֹוׁשְ ְדָרׁש ְולֹא ׂשַ ית ַהּמִ ּבֵ ֵבי  ִמּיֹוׁשְ

ְוֵהם  ּתֹוָרה  ְלִדְבֵרי  ים  ּכִ ַמׁשְ ֲאִני  יִמים,  ּכִ ַמׁשְ ְוֵהם  ים  ּכִ ַמׁשְ

ָעֵמל  ֲאִני  ֲעֵמִלים,  ְוֵהם  ָעֵמל  ֲאִני  ֵטִלים.  ּבְ ִלְדָבִרים  יִמים  ּכִ ַמׁשְ

ְוֵהם  ָרץ  ֲאִני  ָכר.  ׁשָ ִלים  ְמַקּבְ ְוֵאיָנם  ֲעֵמִלים  ְוֵהם  ָכר  ׂשָ ל  ּוְמַקּבֵ

ַחת. א ְוֵהם ָרִצים ִלְבֵאר ׁשַ י ָהעֹוָלם ַהּבָ ָרִצים, ֲאִני ָרץ ְלַחּיֵ

משלי ב
תהלים קיט

ן ״ ב מ ר ה ת  ר ג א



853

ן י נ ה נ ה ת  ו כ ר ב ח  ו ל
צ  ” ל ש א ר ה י  ק ס פ פ  ” ע ר  צ ו ק מ ו ד  ב ו ע מ

ל ” צ ז ו  ה י ל א מ  ” ר ג ה

הוא  אם   – וכד’(  בייגלך  )עוגות,  דגן  מיני  מחמישה  אפויים  א.  מזונות 
’קובע עליהם סעודה’ - אוכל מהם 230 גרם או יותר, הרי הם כלחם, 
וצריך ליטול ידיו ולברך המוציא ואחריהם ברכת המזון. גם אם התכוון 
אם בדיעבד אכל כמות זו  לאכול פחות ולכן בירך בתחילה מזונות – 
חייב לברך ברכת המזון )מזונות מבושלים מחמשת מיני דגן, אטריות 

למשל, גם בכמות גדולה אינם כלחם(.

בתוך סעודת פת בדרך כלל לא מברכים בנפרד על המאכלים שבסעודה  ב. 
)מלבד על מאכל שבא רק לקינוח סעודה(, ולכן הכללים פה הם כאשר 

אוכלים שלא בסעודת פת.

או  הרוב  הוא  וכד’(  אטריות  )ירקות,  המילוי  אם   - למיניהם  מרקים  ג. 
לנוזל  טעם  לתת  רק  בא  המילוי  אם  המילוי;  לפי  מברך   - העיקר 
שבמרק - מברך שהכל; אם לשניהם יש חשיבות מברך גם על המילוי 

וגם שהכל. 

פירות וירקות וקטניות מרוסקים וטחונים - אם ניכרות ברסק חתיכות  ד. 
הפרי\הירק מברך לפי הפרי\הירק, ואם המוצר מרוסק לגמרי – מברך 

שהכל )וי”א שמברך העץ\האדמה(.

סלט, או תערובת של מוצרים )כגון חתיכות בשר ואורז בצלחת אחת,  ה. 
או סלט פירות שיש בו חתיכות אבטיח( – אם לשניהם חשיבות מברך 

על שניהם, אם האחד חשוב והשני רק תוספת – מברך על העיקר.

תרופות  בלי  טעם -  לא מברך עליהן, וגם לא על המים ששותה בשביל  ו. 
לסייע בבליעתן. תרופות בעלות טעם – מברך עליהן שהכל. אם הוא 
בזמן  מים  בעזרת  או  מים,  שאינו  משקה  בעזרת  התרופה  את  בולע 

שהוא צמא – מברך על המים או המשקה.
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~ א ~
ָאבֹוָקדֹו ...................................................  העץ

ֱאגֹוִזים למיניהם ...................................  העץ

אֹוֶרז  לבן  או  חום .............................  מזונות 

......... בורא  נפשות ברכה  אחרונה  על  אורז

.............................  מזונות  ִאְטִרּיֹות  לסוגיהן 

מרק  אטריות ...............  ראה עמ’ 849 סע’ ג

................................................  העץ ֻאְכָמִנּיֹות 

ִאְלָסר .......................................................  העץ

......................................................  העץ ָאּנֹוָנה 

ָאָנָנס.................................................... האדמה

......................................... האדמה ָרגֹוס  ַאְסּפָ

............................................... האדמה ֲאפּוָנה 

.................  ראה עמ’ 849 סע’ ג מרק אפונה 

...............................................  העץ ֲאַפְרְסמֹון 

ֲאַפְרְשִזיף ...............................................  העץ

ַאְרִטיׁשֹוק ......................................... האדמה

ֶאְתרֹוג )טעים למאכל( ........................  העץ

~ ב ~
............................................. האדמה ִנים  Ôּבֹוט

ים’  ִנים ’ֲאֵמִריָקִאִיּ Ôּבֹוט

)אפויים בציפוי  העשוי מקמח( .....  מזונות

ּבּוֶרַקס ................................................  מזונות 

אם אכל כמות גדולה   ראה עמ’ 849 סע’ א

................................................  מזונות  יָגֶלה  ּבֵ

אם אכל כמות גדולה   ראה עמ’ 849 סע’ א

ִלי  מקמח  חיטה )בכל הטעמים( Ôיס ּבִ

...............................................................  מזונות 

.....................................................  שהכל יָרה ּבִ

ֶצ’ס..............................................  מזונות Ôִלינ ּבְ

...................................................  שהכל ה ּבָ Ôמ ּבַ

ְמָיה................................................... האדמה ּבַ

ָנָנה.................................................... האדמה ּבָ

ס...................................... האדמה Ôָנָנה  ִצ’יּפ ּבָ

ָצל יבש או ירוק.......................... האדמה ּבָ

ל....................................  מזונות ָ ְרּגּול  ְמֻבׁשּ ּבֻ

רֹוקֹוִלי............................................. האדמה ּבְ

ר   )גם קציצות ו”בשר  צמחי”(... שהכל ׂשָ ּבָ

~ ג ~
ָדִנּיֹות .................................................העץ Ôְדּג ּגֻ

....................................................העץ ּגּוָיאָבה 

ִעיָסה  עם טעם........................ שהכל Ôּגּוִמי  ל

.............................. האדמה ֶזר  חי ו מבושל ּגֶ

........................................................ שהכל  ’ִלי ּגֶ

 עם  פירות ...................... ראה עמ’ 849 סע’ ה

ָגִביע Ôִליָדה  ּב Ôּג

כשאוכלם יחד...................................... שהכל

על הגביע  כשאוכלו בנפרד.............  מזונות

................................................. מזונות ִליִלית Ôּג

ַראנֹוָלה  משיבולת  שועל Ôּג

....................... האדמה  אם  הגרעינים  שלמים

וכשמעורבים בדברים נוספים דינם  כדין 

 תערובת .......................  ראה עמ’ 849 סע’ ה

אם  הגרעינים  התפוררו  או  שנדבקו  יחדיו, 

 אף  שהם  המיעוט בתערובת.............  מזונות

יָרס..................................... האדמה יֵרי  ּתִ ְרִגּ ּגַ

....................................... מזונות ִניָנה Ôִריֵסי  ּפ Ôּג

ְרִעיִנים  אבטיח  ודלעת     ּגַ

אם  הפרי  נזרע  לשם  גרעינים.......... האדמה 

אם  לא  נזרעו  לשם  גרעינים,  כגון שקלה 

 גרעינים שנטל מאבטיח שלו............ שהכל

חֹוִרים, חמניות......... האדמה Ôְרִעיִנים  ׁש ּגַ

ן י נ ה נ ה ת  ו כ ר ב ח  ו ל
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~ ד ~
ַבש  דבורים  או  תמרים................. שהכל Ôּד

ָבִנים...................................................העץ Ôְבּד ּדֻ

........ שהכל ג  מטוגן  בציפוי   פירורי  לחם ּדָ

ל כשהגרעינים  לא  נמעכו ֻבׁשָּ Ôּדַֹחן  מ 
.............................................................  האדמה

........................................ שהכל  נמעכו  לגמרי

ְיָסה  ממיני  דגן,  אם  סמיכה  מעט...  מזונות ּדַ

............................................ שהכל  ואם  דלילה

דייסה  מקמח  תירס  או  מפתיתי  סובין

.................................................................  שהכל 
דייסה  מאורז................................... האדמה 

)וי”א מזונות(

ּלֹוִרית............................................... האדמה ּדָ

ַלַעת.................................................. האדמה  Ôּד

~ ו ~
ָקה, ויסקי......................................  שהכל Ôוֹוד

............................. מזונות ַוְפִלים ממיני  דגן

......... שהכל ופלים מקמח  תפוחי  אדמה

~ ז ~
ַזִית  כבוש  או  מבושל..............................העץ

ַבש.................................... מזונות  Ôּד ַזְנּגֹוָלה  ּבִ

.....................  מזונות ָיה ) סולת  בדבש( אּבִ ַזּלָ

~ ח ~
ַחּבּוׁש.........................................................העץ

................................... ראה  בלינצ’ס ֲחִביִתּיֹות

חּומּוס – גרגרים.............................. האדמה

סלט חומוס....... ראה ’רסק’ עמ’ 849 סע’ ד

.................... מזונות  ֲחִטיִפים:  מקמח  חיטה

 אם הקמח בא רק להדביק  או  לייצב 

................................................................. שהכל 

............ שהכל   מקמח  תפוחי  האדמה או תירס

 מחתיכות  תפוחי  אדמה  כגון  תפוצ’ יפס

................................................................. אדמה 

ָחָלב ומוצריו...................................... שהכל 

 ָחָלב  ֶאגֹוז  קֹוקּוס............................... שהכל
כשאוכל  מהאגוז  ושותה  מהחלב........... העץ

................................ האדמה ה  לא  טחון ִחְלּבָ

תּוָקה מעט Ôה  מ ַחָלּ

לאשכנזים.......................................... המוציא 

לספרדים............................................... מזונות  

אם אכל כמות גדולה.. ראה עמ’ 847 סע’ א

................................................... שהכל ַחְלוָוה

..................... שהכל  ַחְלקּום -  מתירס  וסוכר

מעמילן  חיטה...................................... מזונות

...................................... ראה  גרעינים ֲחָמִנּיֹות

ֲחִציִלים.............................................. האדמה

רסק, ממרח................... ראה עמ’ 849 סע’ ד

ל )ממרח(..................................... שהכל ַחְרּדָ

ָחרּוב..........................................................העץ

....................... האדמה ֻחְרָשף )ארטישוק(

~ ט ~
ט........................................... ראה  צנימים Ôטֹוס

.................................... שהכל טֹוִפי,  סוכריה

ִחיָנה................................................... שהכל Ôט

ן י נ ה נ ה ת  ו כ ר ב ח  ו ל
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~ י ~
ַיִין מזוג במים ואין  רוב  יין  

 ספרדים.................................................. שהכל 

............. הגפן אשכנזים - אם יש שישית יין

ָרף ) קוניאק(...............................  שהכל ֵיין  ׂשָ
ּפּוִחים.......................................... שהכל ֵיין  ּתַ

~ כ ~
ֵמִהין.................................................... שהכל Ôּכ

............................................... האדמה ָרה ְסּבָ ּכֻ

ָעִכים.................................................. מזונות Ôּכ

........................... מזונות אֹות  )קניידלך( ְפָתּ ּכֻ

רּוִבית.................................. האדמה Ôרּוב, ּכ Ôּכ

......................................  האדמה ס, סלרי ְרּפַ ּכַ

~ ל ~
ִביבֹות, סופגניות........................... מזונות Ôל

עשויות מתפו” א........................... ראה  לטקס

................................... שהכל )י”א העץ( ֶלֶדר

................................................. האדמה ָיה לּוּבְ

לֹוקּום  עשוי  מלחם...................... המוציא

ֶלֶחם  מטוגן  בשמן  וביצים........ המוציא

ַלְטֶקס  לביבות, קציצות מקמח  ........ מזונות 

אם קמח  החיטה  בא רק לדבק  

או  לייצב................................................ שהכל

ַלְטֶקס  ֵמעוף  וביצים........................ שהכל

............. ראה עמ’ 849 סע’ ד   מתפוחי  אדמה

ִלימֹון  ָחמּוץ,  אם  נהנה..................... שהכל

לא  נהנה.......................................... לא  מברך

............................................העץ ִלימֹון  ָמתֹוק

ִלימֹוָנָדה............................................... שהכל

ִליִצ’ י..........................................................העץ

ֶלֶפת..................................................... האדמה

~ מ ~
........................................................ שהכל ַמִים

אם שותה  להקל על הבליעה............. לא  מברך

רֹות, גם אם ניכר טעם  מּוֵרי  ּפֵ ֵמי  ׁשִ
הפירות................................................... שהכל

) אם  אוכל  גם  מהפירות  נפטר בברכת  הפירות(

ִמיץ  ענבים............................................. הגפן 

מיץ פירות  או  ירקות.......................  שהכל

ַלאַוח..................... המוציא )י”א מזונות( Ôמ

ֶמלֹון.................................................... האדמה

ֻמָלִאים.................... מברך על המילוי בלבד  Ôמ

אם הוא העיקר, ועל הכיסוי אם הוא עיקר 

)כמו בבורקס(

ק  מקמח  חיטה  שהוא חלק מהטעם,  ַמְמּתָ

 כגון  קליק  וכו’..................................... מזונות 

אם הקמח  ניתן  לדבק  או  לייצב........... שהכל 

 ממתק מפירות  שניכרת  צורתם,  כגון 

.........................................העץ  ממתק  שקדים 

 ממתק מ ירקות  שניכרת  צורתן,  כגון ממתק 

 בוטנים ...............................................  האדמה 

...........................................................העץ  ַמְנּגֹו

................................ ראה  גומי  לעיסה  ַמְסִטיק

ה................................................... המוציא ַמּצָ

לספרדים )שלא בפסח(..................... מזונות 

... ראה עמ’ 849 סע’ א ואם אכל כמות גדולה

יֹות................................................... מזונות  ַמּצִ

אם אכל כמות גדולה.. ראה עמ’ 849 סע’ א

......................................העץ  ְמָיה ) אגוז( ְמַקּדַ

................................................. מזונות ָמָקרֹוִני

ָמָרק  ָנֵמס.............................................. שהכל

ָרִקים........................... ראה עמ’ 849 סע’ ג Ôמ

.................................העץ  ֵמׁש יבש  או  חי ִמׁשְ

ֶמלֹו............................................... שהכל Ôַמְרׁש

ן י נ ה נ ה ת  ו כ ר ב ח  ו ל
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~ נ ~
ָטִריָנה...................................................העץ Ôַנק

..................................................... שהכל ַנְקִניק

~ ס ~
.........................................................העץ ֶרס Ôַסּב

..................................................... שהכל ין סּוּבִ

סֹוָיה  כשהפולים  ניכרים................. האדמה

 לא  ניכרים,  למשל ב”בשר  צמחי”... שהכל

...................................................... שהכל ר סּוּכָ

יֹות................................................ שהכל Ôר סּוּכָ

.................... מזונות  ֶלת -  סמיכה ֹסֶלת  ְמֻבֶשּ

................................................. שהכל דלילה

ַסְמּבּוַסק............................................... מזונות

.................................................. מזונות ֶגִטי ּפַ Ôס

ִנּיֹות............................................... מזונות ֻסְפּגָ

~ ע ~
ה חיה או מבושלת............... האדמה ַעְגָבִנּיָ

ים............................................... האדמה ֲעָדׁשִ

................................ מזונות עּוגֹות   מ מיני  דגן

אם אכל כמות גדולה.. ראה עמ’ 849 סע’ א

.... שהכל  אם  הדגן  נועד  רק להחזיק  או  לדבק

ים............................................... האדמה ָלׁשִ ע�

ַעָרק........................................................ שהכל

~ פ ~
ל................................................. מזונות Ôֶפאְרפ

ג................................................... שהכל Ôּפּוִדינ

ּפֹוִלים................................................. האדמה

..................... שהכל )וי”א אדמה( ן Ôקֹור Ôּפֹוּפ

ֶטל ) תות  סנה(.....................................  העץ   ּפֶ

................................................... העץ   יג’ֹוָיה ּפִ

................................................... העץ   ה יַטְנַגּ ּפִ

.............................................. שהכל   ִרּיֹות Ôיט ּפִ

י....................................... העץ   טּוק  ַחַלּבִ Ôִפיס

יָצה – אם טעם החלב או הקטשופ ניכר  ּפִ

.................................................מזונות במאפה

לאשכנזים רק אם הטעם 

ניכר משמעותית.................................מזונות

................ המוציא ואם הטעם דומה ללחם

בכל מקרה אם אכל כמות גדולה

......................................... ראה עמ’ 849 סע’ א

יֶרה..................... ראה רסק עמ’ 849 סע’ ד ּפִ

רֹות  ְמֻרָסִקים....... ראה רסק עמ’ 849 סע’ ד ּפֵ

ָפָלאֶפל ) הכדורים(.............................  שהכל 

אם הוסיפו קמח למטרת טעם......... מזונות 

ל  ָחִריף...................................... האדמה  ְלּפֵ ּפִ

.......................................העץ  ְניֹוֶנס ) צנובר( ּפִ

ּפסיפלורה ) שעונית(...................... האדמה 

 )וי”א שהוא ספק עורלה בשלוש השנים 

הראשונות(

אָיה................................................ האדמה  ּפַ ּפַ

)וי”א שהוא ספק עורלה בשלוש השנים 

הראשונות( 

ִריִכּיֹות  אֹוֶרז..................................... שהכל Ôּפ

....................  מזונות ְפִריָקַסה ) בצק  ממולא(

ִטיָדה........................................  ראה  לטקס ׁשְ ּפַ

...  שהכל ְצּפּוֵצי  אֹוֶרז,  אורז  תפוח ִתיֵתי  ּוּפִ ּפְ

~ צ ~
............................................................העץ ר ַצּבָ

ָצָלף..................................................... האדמה

................................................. האדמה ס Ôִצ’יּפ

ן י נ ה נ ה ת  ו כ ר ב ח  ו ל
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....................................................העץ  ִצּמּוִקים

........................................................העץ  ר נֹוּבָ Ôצ

נֹוִנית..................................... האדמה Ôנֹון,  צ Ôצ

.................. המוציא  ִניִמים, לחם מיובש Ôצ

~ ק ~
.......................................... מזונות  ה מדגן קּוּבֶ

..................................................... שהכל מאורז

............. מזונות קּוֶגל  מדגן )איטריות וכד’(

.................................. האדמה  מתפוחי  אדמה

י............................................... האדמה ַרּבִ Ôקֹול

ַיאק.................................................. שהכל  Ôקֹונ

קּוס................................................ מזונות Ôקּוס

ַוֶקר )שבבי שיבולת  שועל מאודים(  Ôק

................................................................ מזונות

............................. שהכל  לֹור  )דייסה( Ôקֹוֶרְנפ

.......................... שהכל  ֶלְקס ) מתירס( Ôקֹוֶרְנפ

............................................................העץ  ִקיִוי

ִרי  ָהָדר  מצופות  שוקולד  או  Ôִליּפֹות  ּפ Ôק

...................................................... שהכל  סוכר
.......... מזונות ַלך )גם  מ מצה מפוררת( Ôְקֵניד

.................................... שהכל  ֶפת  לסוגיה ַקּצֶ

................................... שהכל  ֶרם  בלי  עוגה Ôק

................... שהכל  ֶרְמּבֹו  עם  הביסקוויט Ôק

ָקַרְמּבּוָלה.................................................העץ 

............................... מזונות  ֵרֶקִרים ) מציות( Ôק

אם אכל כמות גדולה ראה עמ’ 849 סע’ א

..........................................................העץ יּו ְ ַקׁשּ

~ ר ~
רסק פירות וירקות... ראה עמ’ 849 סע’ א

~ ש ~
........................................... האדמה ׂשּום Ôׂשּומ

ר.................................................... האדמה ָמּ ׁשֻ

................................................ שהכל  ׁשֹוקֹוַלד

טרּוֶדל )עוגת פירות(.................... מזונות Ôׁש

אם אכל כמות גדולה ראה עמ’ 849 סע’ א

ְלָוה )גרעיני חיטה  תפוחים(...... האדמה ׁשַ
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