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 מבוא

 סדר את לציבור מגישים אנו, מלאכתינו לסיום והגיענו שהחיינו, דעת לאדם החונן בעזרת
 . בישראל מתקדמת ליהדות התנועה של התפילות סידור הוא", שבלב העבודה"
 

 בניסוח הביטוי כנות על שמירה הוא הראשון העיקרון. בעבודתינו אותנו הינחו עקרונות ארבעה
 את וההופכים דחוקים פירושים בלי, בכוונה להתפלל יוכל זמננו בן יהודי שגם כדי, התפילות
 הבקשות כגון התפילות מסדר מסויימים דברים הוצאנו לפיכך. מלומדה אנשים למצוות תפילותיו
 ותקומת המתים תחיית על הברכות נוסח את שינינו וגם, המקדש בית ובנין הקורבנות להחזרת

 . דוד בית
 

 הדעת ישוב מתוך, בנחת לאומרה למתפלל לאפשר כדי, התפילה קיצור הוא שני עיקרון
 בנוסח קיצרנו ואף, אחרים בסידורים המקובלות החזרות מן חלק השמטנו כן על. והתעמקות

 כדי, אולם. המליצה תפארת של לשון בכפלי התפילה נתארכה בהם במקומות בעיקר, עצמו
 מסומנים והם, המתפלל לבחירת שונים קטעים להוסיף השתדלנו, לשיגרה תיהפך לא שהתפילה

 כגון, תפילות יש אלה בחירה מקטעי להבדיל. ובסופם בתחילתם מפריד בכוכב הסידור גוףב
, זה בצד זה המודפסים, חילופיים נוסחים שני היצענו בהן", הגאולה ברכת או" לשבח עלינו"

 . והגיונה התפילה רציפות לשם להיאמר חייב מהם כשאחד
 

 שהמתפלל כדי, ישראל עם של המתהווה החיים מציאות עם ההתמודדות הוא השלישי העיקרון
 דאגנו. ההווה לרחשי נאמן ביטוי גם אם כי, מקודשת מסורת של המשך רק לא בתפילתו יראה
 במאה עמנו את שפקדו המרכזיים המאורעות לשני הקבועה התפילה במסגרת מקום להעיד

 ברכת, שמע קריאת שלאחר הראשונה בברכה מוזכרים והם, ציון ושיבת השואה, העשרים
 ליום, והגבורה השואה ליום מיוחדים סדורים ערכנו זה מלבד. בשחרית וגם בערבית גם, הגאולה
 צורה ולבש חדש גוון קבל באב תשעה סדר גם. העצמאות וליום ישראל מלחמות לחללי הזיכרון
 ......"וניחמתים לששון אבלם והפכתי" בחינת, אחרת

 
. ליושנה הקודש עבודת של עטרתה להחזיר, והיא ,אחת למטרה מכוונים האלה העקרונות שלושת
 של להתבוננות, ולהוראה לעיון גם אם כי, הזה הסידור נועד בלבד הקודש לעבודת לא, אולם

 ככל לשמור, והוא רביעי עיקרון אימצנו כן ועל. מהי תפילה ידע שלא דור של ולחינוכו יחידים
 את ולציין. הדורות במשך ושנתקדש המסורתית מסגרתה ועל התפילה מטבע על האפשר

 . משם שנלקחו וקטעים פסוקים של ובתלמוד במשנה, במקרא המקורות
 

 כל. המוטעמת ההברה על)<(  במהפך מלעיל המטעמות המילים סומנו נכונה לקריאה עזר כאמצעי
 מן להבדילו כדי( )ָ ארוכה רגל ניתנה קצר כחולם הנשמע קמץ לכל. מלרע הטעמתן, המלים יתר

 הודפסו, שמע קריאת כגון, הנכונה בהטעמתם מיוחדת חשיבות שיש, מקרא פרקי. רגילה הקמץ
 . המקרא טעמי עם
 

* 
 

, (WUPJ) מתקדמת ליהדות העולמי האיגוד של הנדיבה לתמיכה הודות נתאפשרה זו הוצאה
 . לב מקרב תודתנו שלוחה הארגונים לשני. (CCAR) ב"בארה הרפורמיים הרבנים ואירגון

 
 את ידע, "שנאמר כפי, הבורא לעבודת לבבות יקרב אומנם" שבלב העבודה" זה סידורו יתן מי

 ". חפצה ובנפש שלם בלב ועבדהו, אביך אלוהי
 

 הסידור ועדת                                                                                           א"תשמ תמוז
 

 לישראל טובים ימים היו לא"

 "הכיפורים וכיום באב עשר חמישהכ
 ח', ד תענית משנה
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 תיקוני – אחרים, טעונות תיקוני חלקם. תיקונים מספר בו הוכנסו הסידור של שנייה בהדפסה

 . התנועה רבני של ניסיונם פי-על, התפילה לנוסח הנחיות הוספו כן כמו: נוסח

 

  מזור יהורם הרב                                                                    א"תשנ באב ו"ט

 הסידור ועדת ר"יו                                                                                             
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 הגיגים
 

 התפלל, הכנסת-בבית להתפלל יכול אתה אין ואם, שבעירך הכנסת-בבית התפלל, מתפלל כשאתה
 יכול אתה אין ואם. ביתך בתוך התפלל, שדך בתוך להתפלל יכול אתה אין םוא. שדך בתוך

 ."סלה ודמו משכבכם-על בליבכם אמרו: "שנאמר זהו. בליבך הרהר – מיטתך על להתפלל
 (ד, תהילים מדרש, טוב שוחר)                                                                              

 
 . יתפלל אל – לאו ואם, יתפלל – לבו את לכוין יכול אם, עצמו את אדם דימו לעולם

 ( ב"ע' ל ברכות)                                                                                              
 
' ל תברכו" )ליבו את שיכוין שצריך להתפלל מכאן. לבה על מדברת היא וחנה – המנונא רב אמר"
 ההרגש יתעורר, שבה השכלית הכוונה עצם שלבד צריך ובתפילה, לשכל מיוחס הדבור( ב"ע

, אמר כן על. השכל פעולת פי על מכוונת להיות צריכה כן גם ההרגש התעוררות ואמנם, שבלבב
 מכאן. שבלב רגשותיה את להפעיל, לבה על, הדיבור כח עיקר שהוא, בשכלה, מדברת שהיא

 . ליבו את כויןשי שצריך למתפלל
 

 ומתפלל חוזר – כונה בלא התפלל ואם: תפילה אינה – בכונה שאינה תפילה כל? כיצד הלב כונת
 הדרך-מן הבא לפיכך. דעתו שתתישב עד להתפלל לו אסור – טרוד ולבו משבשת דעתו מצא. בכונה
 עד מיםי שלושה ישהה: חכמים אמרו. דעתו שתתישב עד להתפלל לו אסור – מצר או, עיף והוא
 . יתפלל כך ואחר, דעתו ותתקרר שינוח
. השכינה לפני עומד הוא כאלו, עצמו ויראה המחשבות מכל ליבו-את שיפנה? הכונה היא כיצד
 ולא; ובתחנונים בנחת יתפלל כך ואחר, לבו-את לכון כדי – התפילה קדם מעט לישב צריך לפיכך
 – התפילה אחר מעט לישב צריך לפיכך. לו והולך ומשליכו משאו נושא שהיה כמי תפילתו יעשה
, תפילה לאחר אחת ושעה תפילה קודם אחת שעה שוהין היו הראשונים חסידים. יפטר כך ואחר

 . שעה בתפילה ומאריכין
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 מתוך ולא, שיחה מתוך ולא, ראש קלות מתוך ולא, שחוק מתוך ולא להתפלל עומדין אין וכן
 דברי שהם פי-על-אף, והלכה דין מתוך ולא. תורה דברי מתוך אלא – כעס מתוך ולא, מריבה
 הלכות: כגון, עיון בה שאין תורה דברי מתוך אלא – בהלכה טרוד ליבו יהא שלא כדי, תורה

 .פסוקות
  ( תפילה הלכות ם"רמב, אהבה ספר)                                                                        

 
 שבהם מצבים יש". מאמין-בלתי"כ בוודאות עצמו את המגדיר לאדם גם מורגש להתפלל הצורך
 ראשון סוג. סוגים משלושה הם אלה מצבים. בידו עולה אינו שרצונו אלא, להתפלל רוצה הוא
, וחג שבת: התרבות חיי של הקבוע במסלול הצבור עם עצמו את אדם משלב שבהם מצבים כולל

 אפשר אי אבל". דת"ה אל קשר להם אין שלכאורה הסטוריים מאורעות המציינים מועדים ואפילו
 שפתי כהבעת בלבד מרומזת היא ואפילו, תפילה של מחווה בלא לטקס אפשר ואי, טקס בלא להם
 אלה שלושה הרי? ייחול בלא אפשר כלום? ברכה בלא אפשר כלום? הודיה בלא אפשר כלום. אילם
 . תפילה של מעיינה הם
 של קבוע מסלול כפרט לחייו ונותן היחיד עם עצמו את הצבור משלב שבהם מצבים כולל שני סוג

 אלה כגון מאורעות. הנפטר הלווית, מצווה-בר חגיגת, הולדת ימי, ילדים הולדת, נישואין: תרבות
 ייחול בלא..., ל הודיה בלא........,  לפני חשבון בלא לטקס אפשר ואי, טקס בלא להם אפשר-אי
 . תפילה של, בלבד מרומזת היא אפילו, חווהמ בלא להם אפשר אי כלומר..., מ

 החיים רציפות את מהווים הם אבל קבע של במסלול נכנסים שאינם רבים מצבים יש ולבסוף
ובמורדותיה. רגעי צער ורגעי שמחה, רגעי ידידות ואהבה ורגעי ריב ושנאה, רגעי  בעליותיה כולה

 תקווה ורגעי פחד.
ל"רגיל", מביאים כל אדם לידי תודעת הגבול שהושם רגשות אלה כשהם מגיעים לעוצמה שמעל 

מה שמעבר לו. במצבים כאלה צריך אדם להתפלל. -לפניו. אדם יודע בהם שכל קיומו תלוי בדבר
 במצבים כאלה רוצה אדם להתפלל.

 אליעזר שביד                                                                                 

תפילה אין אנו פורשים מן העולם. אנו רק משקיפים עליו ממצפה אחר. העצמי איננו הציר בשעת ה
חיים, אין היא תחליף למעשה. -כי אם רק אחד החישוקים של הגלגל הסובב. אין התפילה סם

משולה היא לקרן אור מן הפנס בחושך לפנינו. באור זה אנו, המגששים והנכשלים בכל צעד, 
 אים, מה סביבנו ומהי הדרך עלינו ללכת בה.מגלים היכן אנו נמצ

יש שני מיני תפילה: התפילה כמעשה הבעה, והתפילה כמעשה התערות. הסוג הראשון נוצר כשאנו 
הרוח להתפלל -חשים דחיפה לשטוח בפני אלוהים את דאגתנו אנו. כאן הדאגה והרצון והלך

 כך. -קודמים; המלה באה אחר

רוח של תפילה לא תמיד קיים מראש. -ילה של התערות. הלךאך התפילה השכיחה יותר היא הנפ
ידי הזדהות עם הרעיונות הגלומים בהן, מתחוללת תפילה -ידי קריאה והרגשת המלים, על-רק על

כך... משמעות התפילה צומחת לפנינו ככל עושרה וסודה. -זו. כאן המלה קודמת, הרגש בא אחר
 ...  בהדרגה, בצאתנו לקראתה, אנו עולים לגדולתה

התפילה האמיתית היא מאורע בו עובר האדם על מידותיו. כמעט אין הוא תופס מה מתחולל בו. 
מן המלים והלאה... פעמים, כל מה שאנו עושים הוא  -מעבר מזה של המלה, סופה  –ראשיתה 

 להגות מלה אחת בכל לבנו, אך כאילו הרימו עולם מלא.

לצאת מן הועלם אל הגילוי, להתפשט על התפילה המתמדת של הנשמה מתאמצת היא תמיד 
כוחות החיים של כל הרוח והנפש וכל כוחות חיי הגויה כולה, והיא משתוקקת כן לגלות את 

עולם -של-מהותה וכח פעולתה על כל הסביבה, על העולם והחיים, ולשם כך צריכים אנו לחשבונו
ל הכמתה היא התגלותה ידי תורה וחכמה. ונמצא מתוך כך, שעבודת התורה כולה וכ-שבא על

 המתמידה של תפילתה הכמוסה של הנשמה. נשמת כל חי תברך את שמך יהוה אלהינו.

 הראי"ה קוק                                                                                

יא אם מתוך המחשבה שבאמת הנשמה היא תמיד מתפללת. הלא ה-התפילה באה כתקונה כי אין
עפה ומתרפקת על דודה בלא שום הפסק כלל, אלא שבשעת התפילה המעשית הרי התפילה 
המעשית הרי התפילה הנשמתית התדירית היא מתגלה בפעל. וזהו עידונה ועינוגה, הדרה 
ותפארתה, של התפילה, שהיא מתדמה לשושנה הפותחת את עליה לקראת הטל או נוכח קרני 

 כן "הלואי שיתפלל אדם כל היום כולו".השמש המופיעים עליה באורה, ול

 הראי"ה קוק                                                                                             
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התפילה מבקשת מהנשמת את תפקידה. כשעברו ימים ושנים בלא תפילה בכונה, מתקבצים בלב 
רוח פנימית. וכשרוח הטוב חוזר, ומתנת התפילה נתנת -נגף רבים, שמרגישים על ידם כבדות-אבני

ממרומים, הולכים בכל תפילה ומתפנים אותם המכשולים, והסיכורים הרבים, אשר נקבצו  בנחל 
הנובע של נשמת החיים העליונה, הולכים וסרים. ועם אותה העליה הנשמתית, שהיא עולה בכל 

ם בתור מרפא את חסרון העבר; אמנם לא תפילה ביוזם ביחס לערך זמנה, אחוזים ידועים באי
 בבת אחת נמנה החסרון, אלא הולך הוא ומתמלא, והצוהר של התפילה הולך ומגלה את אורותיה. 

 הראי"ה קוק                                                                                                    

בן יוחאי מאי דכתיב ואני תפילתי לך יהוה עת רצון, אימתי עת  אמר ר' יוחנן משום ר' שמעון"
רצון, בשעה שהצבור מתפללים" )ברכות ח'(. עיקר יסוד התפילה, הוא מה שהיא מועילה להטבה 
המוסרית של האדם, לרומם ולישב דעתו בחזוק כוחותיו הרוחניים. וההכרחיות הזאת היא לא כל 

השתתפותו עם זולתו מבני האדם וכל חייו החברתיים. על  אם מצד-כך בהיותו יחיד ומתבודד, כי
כן עיקר התפילה ותכליתה הוא מצד ההתקבצות הציבורית, כי להשלמת עצמותו של האדם 
באמתיות הדעות היה מגיע על ידי התורה גם מבלעדי התפילה, אבל המוסריות הדרושה לחיי 

א התפילה העיקרית, וגם תפילת החברה היא נקבעת על ידי התפילה. נמצא שתפילת הצבור הי
 היחיד תתן פריה ותועלתה בהתחברו עם הצבור, ועת רצון, בשעה שהצבור מתפללים. 

 הראי"ה קוק                                                                                                      
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 ערבית לימות החול

 תפילת פתיחה

 תהלים קלד

 מו שם
 שם פד

 
 שם עח 
 שם כ

ילֹות:  ית ְיהָוה ַבלֵּ ים ְבבֵּ י ְיהָוה, ָהֹעְמדִׁ ה ָבְרכּו ֶאת ְיהָוה, ָכל ַעְבדֵּ נֵּ יר ַהַמֲעלֹות, הִׁ שִׁ
ם ָוָאֶרץ:  ה ָשַמיִׁ ּיֹון, ֹעשֵּ צִׁ ֶכם ֹקֶדש ּוָבְרכּו ֶאת ְיהָוה: ְיָבֶרְכָך ְיהָוה מִׁ  ְשאּו ְידֵּ

ָמנּו ְצָבאֹות ְיהָוה ְשָגב, עִׁ י ָלנּו-מִׁ  : ֶסָלה ַיֲעֹקב ֱאֹלהֵּ
י, ְצָבאֹות ְיהָוה חַ  ָאָדם ַאְשרֵּ  :ָבְך ֹבטֵּ

 
ר ַרחּום ְוהּוא ית ְולֹא ֹן ָעו ְיַכפֵּ ְרָבה, ַיְשחִׁ יב ְוהִׁ יר ְולֹא ַאפֹו ְלָהשִׁ  : ֲחָמתֹו ָכל ָיעִׁ
יָעה ְיהָוה נּו ַהֶמֶלְך, הֹושִׁ נּו ְביֹום ַיֲענֵּ  : ָקְראֵּ

 

 

 ת שמע וברכותיהקריא

 ָבְרכּו ֶאת יהוה ַהְמֹבָרְך: 
 ָברּוְך יהוה ַהְמֹבָרְך ְלעֹוָלם ָוֶעד:

 
 ברכת "מעריב", הברכה הראשונה לפני קריאת שמע

ְתבּו ים, ּובִׁ ַח ְשָערִׁ ים, ְבָחְכָמה פֹותֵּ יב ֲעָרבִׁ ְדָברֹו ַמֲערִׁ ינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאֶשר בִׁ ָנה ָברּוְך ַאָתה יהוה ֱאֹלהֵּ
א ְרצֹונֹו. בֹורֵּ יַע כִׁ יֶהם ָבָרקִׁ ְשְמרותֵּ ים ְבמִׁ ר ֶאת ַהכֹוָכבִׁ ים, ּוְמַסדֵּ יף ֶאת ַהְזַמנִׁ ים ּוַמֲחלִׁ תִׁ יֹום  ְמַשֶנה עִׁ

ין יֹום יל בֵּ יא ָלְיָלה, ּוַמְבדִׁ בִׁ יר יֹום ּומֵּ י אֹור, ּוַמֲעבִׁ ְפנֵּ י חֶשְך ְוחֶשְך מִׁ ְפנֵּ ל אֹור מִׁ ין ָלְיָלה,  ָוָלְיָלה, גֹולֵּ ּובֵּ
ינּו ְלעֹוָלם ָוֶעד. ְמֹלְך ָעלֵּ יד יִׁ ל ַחי ְוַקָּים ָתמִׁ ים: יהוה ְצָבאֹות ְשמו: אֵּ יב ֲעָרבִׁ  ָברּוְך ַאָתה יהוה, ַהַמֲערִׁ

 
 ברכת "אהבה". הברכה השנייה לפני קריאת שמע

ית עֹוָלם ַאֲהַבת ל בֵּ ְשָראֵּ ְצֹות תֹוָרה, ָאָהְבָת  ַעְמָך יִׁ ים יםֻחקִׁ  ּומִׁ ְשָפטִׁ ַמְדָת  אֹוָתנּו ּומִׁ ן ַעל, לִׁ  יהוה כֵּ
ינּו נּו ֱאֹלהֵּ נּו ְבָשְכבֵּ יחַ  ּוְבקּומֵּ ְשַמח, ְבֻחֶקיָך ָנשִׁ י ְונִׁ ְברֵּ ְצֹוֶתיָך תֹוָרֶתָך ְבדִׁ י, ָוֶעד ְלעֹוָלם ּוְבמִׁ ם כִׁ ינּו הֵּ  ַחּיֵּ
ינּו ְוֹאֶרְך יר ַאל ֲהָבְתָךְוַא . ָוָלְיָלה יֹוָמם ֶנְהֶגה ּוָבֶהם ָימֵּ ֶמנּו ָתסִׁ ים מִׁ ב, יהוה ַאָתה ָברּוְך. ְלעֹוָלמִׁ  ַעמֹו אֹוהֵּ

ל ְשָראֵּ  : יִׁ
 

 דברים ו
 
 
 

 שם 
 
 
 
 
 
 

 שם יא 

ינּו יהוה |  ֶאָחד: ל יהוה ֱאֹלהֵּ ְשָראֵּ  ְשַמע יִׁ
ם ְכבוד ַמְלכּותֹו, ְלעֹוָלם ָוֶעד:  ָברּוְך שֵּ

 
ת יהוה ֱאֹלֶהיָך ְבכָ  ֶלה ֲאֶשר -ְלָבְבָך ּוְבָכל ַנְפְשָך ּוְבָכל-לְוָאַהְבָת אֵּ ים ָהאֵּ ְמֹאֶדָך: ְוָהיּו ַהְדָברִׁ

יֶתָך ּוְבֶלְכְתָך ַבדֶ  ְבְתָך ְבבֵּ ַבְרָת ָבם ְבשִׁ ַנְנָתם ְלָבֶניָך ְודִׁ י ְמַצְּוָך ַהּיֹום ַעל ְלָבֶבָך: ְושִׁ ֶרְך ָאֹנכִׁ
יֶניָך: ּוְכַתְבָתם ַעל ְמֻזזֹות  ּוְבָשְכְבָך ּוְבקּוֶמָך: ּוְקַשְרָתם ין עֵּ ְלאֹות ַעל ָיֶדָך. ְוָהיּו ְלֹטָטפות בֵּ

ְשָעֶריָך: יֶתָך ּובִׁ  בֵּ
 

 קבלת עול מצוות –הפרשה השנייה 
ם י ְמַצֶּוה ֶאְתֶכם ַהּיֹום ְלַאֲהָבה ֶאת ָשֹמעַ -ְוָהָיה אִׁ ְצֹוַתי ֲאֶשר ָאֹנכִׁ ְשְמעּו ֶאל מִׁ יהוה -תִׁ

יֶכם ּולְ  י ְמַטר-ָעְבדֹו ְבָכלֱאֹלהֵּ תֹו יוֶרה ּוַמְלקוש -ְלַבְבֶכם ּוְבָכל ַנְפְשֶכם: ְוָנַתתִׁ ַאְרְצֶכם ְבעִׁ
ָשְמר ְבֶהְמֶתָך ְוָאַכְלָת ְוָשָבְעָת: הִׁ ֶשב ְבָשְדָך לִׁ י עֵּ ְצָהֶרָך: ְוָנַתתִׁ ירְשָך ְויִׁ ּו ָלֶכם ְוָאַסְפָת ְדָגֶנָך ְותִׁ

ְפֶתה ְלַבְבֶכם יֶתם ָלֶהם: ְוָחָרה ַאף ֶפן יִׁ ְשַתֲחוִׁ ים ְוהִׁ רִׁ ים ֲאחֵּ יהוה -ְוַסְרֶתם ַוֲעַבְדֶתם ֱאלהִׁ
ם ְולא-ָבֶכם ְוָעַצר ֶאת ן ֶאת-ַהָשַמיִׁ תֵּ ְהֶיה ָמָטר ְוָהֲאָדָמה לא תִׁ ַעל -יִׁ ָרה מֵּ ְיבּוָלּה ַוֲאַבְדֶתם ְמהֵּ

ן ָלֶכם: ְוַשְמֶתם ֶאת  ֶלה ַעלָהָאֶרץ ַהֹטָבה ֲאֶשר יהוה ֹנתֵּ ַנְפְשֶכם -ְלַבְבֶכם ְוַעל-ְדָבַרי אֵּ
ַמְדֶתם אָתם ֶאת-ּוְקַשְרֶתם ֹאָתם ְלאֹות ַעל יֶכם: ְולִׁ ינֵּ ין עֵּ יֶכם -ֶיְדֶכם ְוָהיּו ְלטֹוָטֹפת בֵּ ְבנֵּ

יֶתָך ּוְבֶלְכְתָך ַבֶדֶרְך ּוְבָשְכְבָך ּוְבקּוֶמָך: ְבְתָך ְבבֵּ ר ָבם. ְבשִׁ יֶתָך ּוְכַתְבָת  ְלַדבֵּ ם ַעל ְמזּוזות בֵּ
ְשָעֶריָך:   ּובִׁ

י  ימֵּ ת ָלֶהם כִׁ יֶכם ָלתֵּ ְשַבע יהוה ַלֲאֹבתֵּ יֶכם ַעל ָהֲאָדָמה ֲאֶשר נִׁ י ְבנֵּ ימֵּ יֶכם וִׁ ְרבּו ְימֵּ ְלַמַען יִׁ
ם ַעל  ָהָאֶרץ:-ַהָשַמיִׁ
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י ְלָפֶניָך ַהּיֹום ֶאת שם ל  ה ָנַתתִׁ ים ְוֶאת-ְראֵּ י ְמַצְּוָך -ַהָמֶות ְוֶאת-תַהטֹוב ְוֶא -ַהַחּיִׁ ָהָרע: ֲאֶשר ָאֹנכִׁ
ְצו-ַהּיֹום ְלַאֲהָבה ֶאת ְשֹמר מִׁ ְדָרָכיו ְולִׁ יָת  ְיהָוה ֱאֹלֶהיָך ָלֶלֶכת בִׁ ְשָפָטיו ְוָחיִׁ ָֹתיו ְוֻחֹקָתיו ּומִׁ

ַרְכָך ְיהָוה ֱאֹלֶהיָך ָבָאֶרץ ֲאֶשר יָת ּובֵּ ְשָתּה: וְ -ַאָתה ָבא-ְוָרבִׁ םָשָמה ְלרִׁ ְפֶנה ְלָבְבָך ְולֹא -אִׁ יִׁ
י ָאֹבד  י ָלֶכם ַהּיֹום כִׁ ַגְדתִׁ ים ַוֲעַבְדָתם: הִׁ רִׁ ים ֲאחֵּ אֹלהִׁ יָת לֵּ ְשַתֲחוִׁ ַדְחָת ְוהִׁ ְשָמע ְונִׁ תִׁ

דּון: לֹא ים ַעל-תֹאבֵּ יֻכן ָימִׁ ר ֶאת-ַתֲארִׁ ְשָתּה: -ָהֲאָדָמה ֲאֶשר ַאָתה ֹעבֵּ ן ָלבֹוא ָשָמה ְלרִׁ ַהַּיְרדֵּ
דֹ  י ָבֶכם ַהּיֹום ֶאתַהעִׁ ם ְוֶאת-תִׁ י ְלָפֶניָך ַהְבָרָכה ְוַהְקָלָלה -ַהָשַמיִׁ ים ְוַהָמֶות ָנַתתִׁ ָהָאֶרץ ַהַחּיִׁ

ְחֶיה ַאָתה ְוַזְרֶעָך: ְלַאֲהָבה ֶאת ים ְלַמַען תִׁ ְשֹמַע ְבֹקלֹו ּוְלָדְבָקה-ּוָבַחְרָת ַבַחּיִׁ -ְיהָוה ֱאֹלֶהיָך לִׁ
י הּוא ַחֶּייָך ְשַבע ְיהָוה ַלֲאֹבֶתיָך ְלַאְבָרָהם -ְוֹאֶרְך ָיֶמיָך ָלֶשֶבת ַעל בֹו כִׁ ָהֲאָדָמה ֲאֶשר נִׁ

ת ָלֶהם:  ְצָחק ּוְלַיֲעֹקב ָלתֵּ  ְליִׁ
 

 במדבר טו

 

 
 יציאת מצרים  –הפרשה השלישית: פרשת ציצית 

ר ֶאל-ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֶאל אֹמר: ַדבֵּ ל ְוָאַמְרָת -ֹמֶשה לֵּ ְשָראֵּ י יִׁ ת ַעל  ְבנֵּ יצִׁ ֶהם ְוָעשּו ָלֶהם צִׁ ֲאלֵּ
יֶהם ְלֹדֹרָתם ְוָנְתנּו ַעל ְגדֵּ י בִׁ יֶתם -ַכְנפֵּ ת ּוְראִׁ יצִׁ ֶלת: ְוָהָיה ָלֶכם ְלצִׁ יל ְתכֵּ ת ַהָכָנף ְפתִׁ יצִׁ צִׁ

ְצו-ָכל-ֹאתֹו ּוְזַכְרֶתם ֶאת יֶתם ֹאָתם ְולֹא מִׁ י -ֹת ְיהָוה ַוֲעשִׁ י ְלַבְבֶכם ְוַאֲחרֵּ ָתתּורּו ַאֲחרֵּ
י יֶכם ֲאֶשרעֵּ יֶתם ֶאת-נֵּ ְזְכרּו ַוֲעשִׁ יֶהם: ְלַמַען תִׁ ים, ַאֲחרֵּ ְצו-ָכל-ַאֶתם ֹזנִׁ יֶתם  מִׁ ְהיִׁ ָֹתי וִׁ

ְהיֹות ָלֶכם  ם לִׁ ְצַריִׁ ֶאֶרץ מִׁ י ֶאְתֶכם מֵּ אתִׁ יֶכם ֲאֶשר הֹוצֵּ י ְיהָוה ֱאֹלהֵּ יֶכם: ֲאנִׁ אֹלהֵּ ים לֵּ ְקֹדשִׁ
יֶכם:  י ְיהָוה ֱאֹלהֵּ ים ֲאנִׁ אֹלהִׁ  לֵּ

 

 בציבור, הש"ץ מסיים  כשמתפללים
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יֶכם ֱאֶמתיהוה   .ֱאלהֵּ

 

 ברכת "גאולה", הברכה הראשונה שלאחר קריאת שמע

 
 

 איוב ט 
 תהלים סו 

ל ַעמֹו.  ְשָראֵּ ין זּוָלתֹו, ַוֲאַנְחנּו יִׁ ינּו ְואֵּ י הּוא יהוה ֱאֹלהֵּ ינּו, כִׁ ֱאֶמת ֶוֱאמּוָנה ָכל זֹאת ְוַקָּים ָעלֵּ
י ַּיד ְמָלכִׁ נּו מִׁ ים. ַהפֹודֵּ יצִׁ ַכף ָכל ֶהָערִׁ נּו מִׁ נּו ַהגֲאלֵּ ין ַעד ְגֹדלֹות הֹעֶשהם, ַמְלכֵּ ֶקר אֵּ , חֵּ

ְפָלאֹות ין ַעד ְונִׁ ְסָפר אֵּ נּו: . מִׁ ים, ְולא ָנַתן ַלמוט ַרְגלֵּ נּו ַבַחּיִׁ ים ַהָשם ַנְפשֵּ סִׁ ָהעֹוֶשה ָלנּו נִׁ
י ָחם ים ְבַאְדַמת ְבנֵּ ם אֹותֹות ַומֹוְפתִׁ ְצָריִׁ רּות . ְבמִׁ תוָכם ְלחֵּ ל מִׁ ְשָראֵּ יא ֶאת ַעמו יִׁ ַוּיֹוצִׁ

 . עֹוָלם

ְדָבר יְך ַעמֹו ַבמִׁ  ַהמֹולִׁ
יאֹו ֶאל ְגבּול ָקְדשֹו,   ַלֲהבִׁ
יָעם  ים ְלהֹושִׁ ָּוה שֹוְפטִׁ  צִׁ
ָליו.  יָבם אֵּ ים ַלֲהשִׁ יאִׁ  ּוְנבִׁ

ם  ין ַהגֹויִׁ ל בֵּ ְשָראֵּ ה יִׁ  ַהְמָזרֵּ
ָדָחיו ְכרֹו ץ נִׁ  ֶעהּוְמַקבֵּ

יא  י ָהְלכּו ְבגֵּ  ֶעְדרֹו. ַגם כִׁ
בֹוא  אֹות רִׁ ש מֵּ  ַצְלָמֶות, ֹשֵּ
ְמרֹות ָעָשן, ָפָקד ֶאת   ְבתִׁ

ית  אשִׁ ָטָתם, רֵּ ית ְפלֵּ רִׁ  ְשאֵּ
 ְגאּוָלתֹו ֶהְרָאה ָלֶהם 
ם ְבַהר  ָטעֵּ ם ַויִׁ יאֵּ  ַוְיבִׁ

 ַנֲחָלתֹו 

ְבחּו   ְוָראּו ָבָניו ְגבּוָרתֹו, שִׁ
ְש   מֹו, ּוַמְלכּותֹו ְוהּודּו לִׁ

יֶהם  ְבלּו ֲעלֵּ  ְבָרצֹון קִׁ
ל ְלָך ָענּו  ְשָראֵּ י יִׁ  ֹמֶשה ּוְבנֵּ

ְמָחה ַרָבה,  יָרה ְבשִׁ  שִׁ
 ְוָאְמרּו ֻכָלם: 

ים יהוה,               לִׁ י ָכֹמָכה ָבאֵּ  שמות טו"מִׁ
י ָכֹמָכה ֶנְאָדר ַבֹקֶדש,   מִׁ

ה ֶפֶלא":  ֹּלת ֹעשֵּ  נֹוָרא ְתהִׁ
ע ַמלְ   כּוְתָך ָראּו ָבֶניָך, בֹוקֵּ

י לִׁ ׁ ֶשה, ֶזה אֵּ י ֹמ ְפנֵּ  ָים לִׁ
 ָענּו ְוָאְמרּו:  

ְמֹלְך ְלֹעָלם ָוֶעד":           שם"יהוה יִׁ

  
ל: ירמיה לא ְשָראֵּ ֶמנּו": ָברּוְך ַאָתה יהוה, ָגַאל יִׁ ַּיד ָחָזק מִׁ י ָפָדה יהוה ֶאת ַיֲעֹקב, ּוְגָאלֹו מִׁ  "כִׁ

  
 ו", הברכה השנייה שלאחר קריאה שמע ברכת "השכבנ

ינּו ֻסַכת ְשלֹוֶמָך, ְוַתְקנֵּ  ים. ּוְפֹרש ָעלֵּ נּו ְלַחּיִׁ נּו ַמְלכֵּ ידֵּ ינּו ְלָשלֹום, ְוַהֲעמִׁ נּו יהוה ֱאֹלהֵּ יבֵּ ָצה ַהְשכִׁ נּו ְבעֵּ
עָ  ר מֵּ נּו, ְוָהסֵּ ן ַבֲעדֵּ נּו ְלַמַען ְשֶמָך. ְוָהגֵּ יעֵּ ְלָפֶניָך, ְוהֹושִׁ ב ֶדֶבר ְוֶחֶרב ְוָרָעב ְוָיגֹון, והרחק טֹוָבה מִׁ ינּו אֹויֵּ לֵּ

ל  י אֵּ נּו. כִׁ ירֵּ ל ְכָנֶפיָך ַתְסתִׁ ל ֶמֶלְך ַחנּון ְוַרחּום ָאָתהממנו עון ופשע. ּוְבצֵּ ים . אֵּ נּו ְלַחיִׁ נּו ּובֹואֵּ אתֵּ ּוְשֹמר צֵּ
ר ֶאת  ַעָתה ְוַעד עֹוָלם. ָברּוְך ַאָתה יהוה, שֹומֵּ ל ָלַעדּוְלָשלֹום מֵּ ְשָראֵּ  : ַעמֹו יִׁ

 
 חצי קדיש

יּה ְבַחּיֵּיכון ּוְביומֵּ  יְך ַמְלכּותֵּ יּה, ְוַיְמלִׁ ְרעּותֵּ י ְבָרא כִׁ ּה ַרָבא, ְבָעְלָמא דִׁ ְתַקַדש ְשמֵּ ְתַגַדל ְויִׁ י ְדכל יִׁ יכון ּוְבַחּיֵּ
א ְשמֵּ  ן. ְיהֵּ ְמרּו ָאמֵּ יב ְואִׁ ְזַמן ָקרִׁ ל, ַבֲעָגָלא ּובִׁ ְשָראֵּ ית יִׁ י ָעְלַמָּיא: בֵּ  ּה ַרָבא ְמָבַרְך ְלָעַלם ּוְלָעְלמֵּ

יּה ְדֻקְדָשא ְתַהָלל ְשמֵּ ְתַעֶלה ְויִׁ ְתַהָדר ְויִׁ א ְויִׁ ְתַנשֵּ ְתרוַמם ְויִׁ ְתָפַאר ְויִׁ ְשַתַבח ְויִׁ ְתָבַרְך ְויִׁ יָלא  יִׁ יְך הּוא, ְלעֵּ ְברִׁ
ְרכָ  בעשרת ימי תשובה מוסיפים) ן ָכל בִׁ ָלא( מִׁ יָרן ְבָעְלָמא, ּוְלעֵּ ְשְבָחָתא ְוֶנָחָמָתא, ַדֲאמִׁ יָרָתא. תִׁ ָתא ְושִׁ

ן: ְמרּו: ָאמֵּ  ְואִׁ
 

 
 תפילת עמידה

 
ָלֶתָך: תהלים נא יד ְתהִׁ י ַיגִׁ ְפַתח. ּופִׁ  ֲאדָני, ְשָפַתי תִׁ

 א   אבות | אמהות 
ינּו, י ֲאבֹותֵּ ֱאֹלהֵּ ינּו וֵּ  ָברּוְך ַאָתה יהוה, ֱאֹלהֵּ

י ַאְבָר  י ַיֲעֹקבֱאֹלהֵּ ֱאֹלהֵּ ְצָחק, וֵּ י יִׁ  ,ָהם, ֱאֹלהֵּ
י  ְצָחק ְוַיֲעֹקב ֱאֹלהֵּ י ַאְבָרָהם יִׁ ינּו, ֱאֹלהֵּ מֹותֵּ ְואִׁ

ָאה, ל ְולֵּ ְבָקה ָרחֵּ  ָשָרה רִׁ
 

י ָאבֹות ּומֵּ  ר ַחְסדֵּ ה ַהכל, ְוזֹוכֵּ ים, ְוקֹונֵּ ים טֹובִׁ ל ֲחָסדִׁ ל ֶעְליֹון, גֹומֵּ בֹור ְוַהנֹוָרא, אֵּ ל ַהָגדֹול ַהגִׁ יא ָהאֵּ בִׁ
יֶהם ְלַמַען ְשמֹו ְבַאֲהָבה.  י ְבנֵּ ְבנֵּ  ְגֻאָלה לִׁ
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 בעשרת ימי תשובה 

ים.  ים ַחּיִׁ ים, ְלַמֲעָנְך ֱאֹלהִׁ ֶפר ַהַחּיִׁ נּו ְבסֵּ ים, ְוָכְתבֵּ ץ ַבַחּיִׁ ים, ֶמֶלְך ָחפֵּ נּו ְלַחּיִׁ  ָזְכרֵּ
 

ן. ָברּוְך ַאָתה יהוה, יַע ּוָמגֵּ ר ּומושִׁ ן ַאְבָר  ֶמֶלְך עוזֵּ ד ָשָרה. ָמגֵּ ן ַאְבָרָהם ֹופֹוקֵּ  ָהם.   |   ָמגֵּ
 

 ב    גבורות 
יַע.  ם ַאָתה, ַרב ְלהֹושִׁ יל ַאף ְמרֹומֵּ בֹור ְלעֹוָלם ֲאֹדָני, ַמְשפִׁ  ַאָתה גִׁ

 
יד ַהָטל     א' של פסח-מ יד ַהֶגֶשם משמיני עצרת.       |     מֹורִׁ יב ָהרּוַח ּומֹורִׁ  . ַמשִׁ
 

ל ַחּיִׁ  ים, ְמַכְלכֵּ יר ֲאסּורִׁ ים, ּוַמתִׁ א חֹולִׁ ים, ְורֹופֵּ ְך נוְפלִׁ ים, סֹומֵּ ים ַרבִׁ ים ְבֶחֶסד, ְמַחֶּיה ַהֹכל ְבַרֲחמִׁ
יַח  ית ּוְמַחֶּיה ּוַמְצמִׁ מִׁ י דֹוֶמה ָלְך, ֶמֶלְך מֵּ י ָכמֹוָך ַבַעל ְגבּורֹות ּומִׁ י ָעָפר. מִׁ נֵּ ישֵּ   ְישּוָעה.ּוְמַקּיֵּם ֱאמּוָנתֹו לִׁ

 
 תשובה בעשרת ימי 

ים ים ְבַרֲחמִׁ ר ְיצּוָריו ְלַחּיִׁ י ָכמֹוָך ָאב ָהַרְחָמן, זֹוכֵּ  . מִׁ
 

 , ְמַחּיֵּה ַהֹכל:ְוֶנֱאָמן ַאָתה ְלַהֲחיֹות ָכל ַחי. ָברּוְך ַאָתה יהוה
 

 ג.   קדושת השם    
ים ְבָכל יֹום ְיַהְללּוָך ֶסָלה. ָברּו ְמָך ָקדֹוש, ּוְקדושִׁ בעשרת ימי תשובה ַהֶמֶלְך ְך ַאָתה יהוה, )ַאָתה ָקדוש ְושִׁ

ל ַהָקדוש:ַהָקדוש  ( ָהאֵּ
 

 תפילה קצרה מעין שמונה עשרה: "הבינגו"
 

בשעת הדחק, יתחיל "אד' שפתי תפתח" ויאמר אבות, גבורות וקדושת השם, ובמקום האמצעיות ברכה אחת 
 "הבינגו".  

 
ְתשּובָ  ה בִׁ ינּו, ּוְרצֵּ נּו יהוה ֱאֹלהֵּ נֵּ י ֲהבִׁ י ְבָרָכה, כִׁ ך ְשָנְתנּו ְבַטְללֵּ ינּו, ָברֵּ נּו ּוְרָפא ֳחָליֵּ ינּו, ְסַלח ָלנּו גֹוֲאלֵּ תֵּ

ְנַין י ָבְך ְבבִׁ ְשְמחּו ָכל חֹוסֵּ יַע. ְויִׁ ְשָעה ַתְכנִׁ ְשֹפט ְוָהרִׁ ים ָעֶליָך לִׁ ץ ְוַהתֹועִׁ ים ַאָתה ְתַקבֵּ יְרָך  ְמֻפָזרִׁ עֵּ
ְק  ישּוָעְתָך, ֶטֶרם נִׁ ָלה, ָברּוְך ַאָתה יהוהָרא ַאָתה ַתֲעֶנה. ּובִׁ ַע ְתפִׁ  : שומֵּ

 
 ואומר עבודה, הוראה וברכת שלום. 

 
 בעת סכנה כגון חייל בחזית וכדומה מתפללים תפילה קצרה זו: 

 
ינּו ְוֱאֹל ֹלהֵּ ְלָפֶניָך יהוה אֵּ י ָרצֹון מֵּ ים ְוַדְעָתם ְקָצָרה. ְיהִׁ ל ְמֻרבִׁ ְשָראֵּ י ַעְמָך יִׁ ן ְלָכל ָצְרכֵּ תֵּ ינּו ֶשתִׁ י ֲאבֹותֵּ הֵּ

י ַמְחסֹוָרה.  ָּיה דֵּ ָּיה ּוְגוִׁ י ַפְרָנָסתֹו ּוְלָכל ְגוִׁ ָלה, ָברּוְך ַאָתה יהוהֶאָחד ְוֶאָחד ְכדֵּ ַע ְתפִׁ  :  שומֵּ
 

 ד.  דעת  
יָנה ד ֶלֱאנוש בִׁ ן ְלָאָדם ַדַעת ּוְמַלמֵּ  . ַאָתה חֹונֵּ

 
 במוצאי שבת ויום טוב אומרים 

 
 הבדלה 

ְנָתנּו ַמָדע תֹוָרֶתָך ין אֹור ַאָתה חוֹנַ ין ֹקֶדש ְלֹחל, בֵּ ינּו בֵּ יל יהוה ֱאֹלהֵּ י ְרצֹוְנָך ַוַתְבדֵּ נּו ַלֲעשֹות ֻחקֵּ , ַוְתַלְמדֵּ
ינּו ַמְלכ י ַהַמֲעֶשה. ָאבִׁ ֶשת ְימֵּ י ְלשֵּ יעִׁ בִׁ ין יֹום ַהֹשְ ים, בֵּ ל ָלַעמִׁ ְשָראֵּ ין יִׁ ים ְלֹחֶשך, בֵּ ינּו ַהָּימִׁ ל ֲעלֵּ נּו ָהחֵּ

ְרָאֶתָך.   ים ְביִׁ ָכל ָעֹון ּוְמֻדָבקִׁ ְטא ּוְמנֻקים מִׁ ָכל חֵּ ים מִׁ נּו ְלָשלֹום ֲחשּוכִׁ ְקָראתֵּ ים לִׁ  ַהָבאִׁ
 

ן ַהָדַעת:  ל. ָברּוְך ַאָתה יהוה, חֹונֵּ יָנה ְוַהְשכֵּ ְתָך ָחְכָמה בִׁ אִׁ נּו מֵּ  ָחנֵּ
 

 ה.  תשובה 
נּו ָא  יבֵּ ָמה ְלָפֶניָך. ָברּוְך ַאָתה יהוֲהשִׁ ְתשּוָבה ְשלֵּ נּו בִׁ ירֵּ נּו ַלֲעבֹוָדֶתָך, ְוַהֲחזִׁ נּו ַמְלכֵּ ינּו ְלתֹוָרֶתָך, ְוָקְרבֵּ ה, בִׁ

ְתשּוָבה:   ָהרֹוֶצה בִׁ
 

 ו.   סליחה 
ל ְוס י מֹוחֵּ י ָפָשְענּו, כִׁ נּו כִׁ י ָחָטאנּו, ְמַחל ָלנּו ַמְלכֵּ ינּו כִׁ ח ָאָתה. ָברּוְך ַאָתה יהוה, ַחנּון ְסַלח ָלנּו ָאבִׁ ֹולֵּ

ְסלֹוַח:   ַהַמְרֶבה לִׁ
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 ז.   גאולה

ל ָחָזק ָאָתה. ָברּוְך ַאָתה י גֹואֵּ ָמה, כִׁ ָרה ְגֻאָלה ְשלֵּ נּו ְמהֵּ נּו, ְּוְגָאלֵּ יבֵּ יָבה רִׁ נּו, ְורִׁ ה ָנא ְבָעְניֵּ ל  ְראֵּ יהוה, גֹואֵּ
ל: ְשָראֵּ    יִׁ

 
 ח.   רפואה

נ נּו ָאָתה, ְוַהֲעֶלהְרָפאֵּ ָלתֵּ י ְתהִׁ ָעה, כִׁ ָּושֵּ נּו ְונִׁ יעֵּ א. הושִׁ ָרפֵּ ינּו, ּו יהוה ְונֵּ ָמה ְלָכל ַמכֹותֵּ   ְרפּוָאה ְשלֵּ
ינּווִׁ  י ֲאבֹותֵּ ֱאֹלהֵּ ינּו וֵּ ְלָפֶניָך יהוה ֱאֹלהֵּ י ָרצֹון מִׁ ָמה ְרפּוַאת ַהֶנֶפש ּוְרפּוַאת  יהִׁ ַרה ְרפּוָאה ְשלֵּ ְשַלח ְמהֵּ ֶשתִׁ
ל: הַ  ְשָראֵּ י יִׁ  גּוף ַלחֹוֶלה ַלחֹוָלה ................  ְבתֹוך ְשָאר חֹולֵּ

א ֶנֱאָמן ְוָרֲחָמן ָאָתה.  ל ֶמֶלך רֹופֵּ י אֵּ ל: כִׁ ְשָראֵּ י ַעמֹו יִׁ א חֹולֵּ  ָברּוְך ַאָתה יהוה, רֹופֵּ
 

 ט.  ברכת השנים
ינּו ֶאת ַהָשָנה ַהזֹאת וְ  ינּו ְיהָוה ֱאֹלהֵּ ְך ָעלֵּ י ָהֲאָדָמה.ָברֵּ ן ַעל ָכל־ְפנֵּ י ְתבּוָאָתּה ְלטֹוָבה. ְותֵּ ינֵּ  ֶאת ָכל־מִׁ

 
ְבָרָכה ַטל ּוָמָטר  ז' בחשוון -מ|                            ְבָרָכה א' של פסח-מ  לִׁ

נּו  ְך ְשָנתֵּ טּוָבה, ּוָברֵּ נּו מִׁ י ָהֲאָדָמה ְוַשְבעֵּ ים ַהטֹובֹותַעל ְפנֵּ ים:  ָברּוְך. ַכָשנִׁ ְך ַהָשנִׁ  ַאָתה יהוה, ְמָברֵּ
 

 י.   קיבוץ גלויות
ַאְרַבע ַכְנפֹות ָהָאֶרץ  נּו מֵּ ָדחֵּ ץ נִׁ ינּו ְוַקבֵּ ץ ָגֻלּיֹותֵּ ס ְלַקבֵּ נּו, ְוָשא נֵּ רּותֵּ נּו. ְתַקע ְבשֹוָפר ָגדֹול ְלחֵּ  ְלַאְרצֵּ

ל: ְשָראֵּ י ַעמֹו יִׁ ְדחֵּ ץ נִׁ  ָברּוְך ַאָתה יהוה, ְמַקבֵּ
 

 השבת המשפט   יא.
ינּו  ֶמנּו ָיגֹון ַוֲאָנָחה, ּוְמלֹוְך ָעלֵּ ר מִׁ ָלה. ְוָהסֵּ ינּו ְכַבְתחִׁ אשֹוָנה, ְויֹוֲעצֵּ ינּו ְכָברִׁ יָבה שֹוְפטֵּ ַאָתה יהוה ָהשִׁ

ְשָפט: ָברּוְך ַאָתה יהוה, ) נּו ָבמִׁ ים, ְוַצְדקֵּ ְשָפט(  ֶמֶלְך ַהמֶ   בעשרת ימי תשובהְלַבְדָך. ְבֶחֶסד ּוְבַרֲחמִׁ ֶלְך ַהמִׁ
ְשָפט:  ב ְצָדָקה ּומִׁ  אֹוהֵּ

** 
 יב.  על הרשעה

ינּו. ָברּוְך ַאָתה יהוה, ֶרשָ  ָרה ְבָימֵּ ְמהֵּ יע בִׁ ד, ְוַהָזדֹון ַתְכנִׁ ְשָעה תֹאבֵּ ֶליָך ָישּובּו, ְוָכל ָהרִׁ ים אֵּ ע ָהתֹועִׁ
יַע ָזדֹון.   ּוַמְכנִׁ

 
 יג.   על הצדיקים 

י י ַהֶצֶדק ַעל ַהַצדִׁ רֵּ יֶהם, ְוַעל גֵּ ית סֹוְפרֵּ יַטת בֵּ ל, ְוַעל ְפלֵּ ְשָראֵּ ית יִׁ י ַעְמָך בֵּ ְקנֵּ ים, ְוַעל זִׁ ידִׁ ים ְוַעל ַהֲחסִׁ קִׁ
נּו ים ֶחְלקֵּ ְמָך ֶבֱאֶמת, ְושִׁ ים ְבשִׁ ן ָשָכר טֹוב ְלָכל ַהבֹוְטחִׁ ינּו, ְותֵּ ינּו, ֶיֱהמּו ָנא ַרֲחֶמיָך יהוה ֱאֹלהֵּ  ְוָעלֵּ

ָמֶהם י ְבָך ָבָטְחנּו:עִׁ בֹוש כִׁ ים:  , ּוְלעֹוָלם לֹא נֵּ יקִׁ ְבָטח ַלַצדִׁ ְשָען ּומִׁ  ָברּוְך ַאָתה יהוה, מִׁ
 

 יד.  בניין ירושלים 
ְנַין עֹוָלם, ינּו בִׁ ָרה ְבָימֵּ ְמהֵּ ה אוָתּה בִׁ ַבְרָת, ּוְבנֵּ יְרָך ַכֲאֶשר דִׁ ם עִׁ יהוה,  ָברּוְך ַאָתה  ְשֹכן ְבתֹוְך ְירּוָשַליִׁ

ם: ה ְירּוָשָליִׁ  בֹונֵּ
 

 . 233בתשעה באב אומרים כאן תפילת "רחם" בעמוד 
 טו. ישועה 

 
ֶאֶרץ ֱאֶמת תהילים פה  ְצָמח מֵּ ם ְוֶצֶדק תִׁ ָשַמיִׁ ְשָקף מִׁ ינּו נִׁ ּוִׁ יּשּוָעְתָך קִׁ י לִׁ ישּוָעְתָך, כִׁ , ְוֶקֶרן ַעְמָך ָתרּום בִׁ

יַח ֶקֶרן ְישּוָעה: , ָברּוְך ַאָתה יהוהָכל ַהיֹום.   ַמְצמִׁ
 

 טז.   שומע תפילה
ַע ְת  ל שֹומֵּ י אֵּ נּו, כִׁ ָלתֵּ ים ּוְבָרצֹון ֶאת ְתפִׁ ל ְבַרֲחמִׁ ינּו, ְוַקבֵּ ם ָעלֵּ ינּו, חּוס ְוַרחֵּ נּו יהוה ֱאֹלהֵּ לֹות ְשַמע קולֵּ פִׁ

ים ָאָתה,  נּו, כִׁ ְוַתֲחנּונִׁ יבֵּ יָקם ַאל ְתשִׁ נּו רֵּ ְלָפֶניָך ַמְלכֵּ יַלת ָכל ֶפה. ּומִׁ ע ְתפִׁ , ָברּוְך ַאָתה יהוהי ַאָתה שֹומֵּ
יָלה:  ע ְתפִׁ  שֹומֵּ
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 יז.   עבודה 

ל עַ  ְשָראֵּ יד ֲעבֹוַדת יִׁ י ְלָרצֹון ָתמִׁ ל, ּוְתהִׁ ָלָתם ְבַאֲהָבה ְתַקבֵּ ל, וְתפִׁ ְשָראֵּ ינּו ְבַעְמָך יִׁ ה יהוה ֱאֹלהֵּ ֶמָך. ְרצֵּ
יד עֲ  י ְלָרצֹון ָתמִׁ ל ַעֶמָךּוְתהִׁ ְשָראֵּ ם. בֹוַדת יִׁ ירּוָשָליִׁ יֹון, ְוַיַעְבדּוָך ֲעָבֶדָך בִׁ  . ּוְשֹכן ְבצִׁ

 
 בראש חודש ובחול המועד 

ינּו, ְוזִׁ  ְכרון ֲאבֹותֵּ נּו ְוזִׁ ְקדֹונֵּ נּו ּופִׁ ְכרונֵּ ר זִׁ ָזכֵּ ד ְויִׁ ָפקֵּ ינּו, ַיֲעֶלה ְוָיבֹוא ְויִׁ י ֲאבֹותֵּ אֹלהֵּ ינּו וֵּ ם ְכרֹון ְירּוָשלַ ֱאֹלהֵּ יִׁ
ים, ְלַחּיִׁ  ן ְלֶחֶסד ּוְלַרֲחמִׁ יָטה ּוְלטֹוָבה. ְלחֵּ ְפלֵּ ל ְלָפֶניָך, לִׁ ְשָראֵּ ית יִׁ ְכרֹון ָכל ַעְמָך בֵּ יר ָקְדֶשָך, ְוזִׁ ים עִׁ

ינּו  בסוכותַחג ַהַמצות |  בפסחראש חֶדש  |  בראש חודשּוְלָשלֹום ְביֹום  נּו יהוה ֱאֹלהֵּ ַחג ַהֻסכות ַהֶזה. ָזְכרֵּ
ן:ְלטֹוָבה,  בו ְבָרָכה,  ָאמֵּ נּו בֹו לִׁ ן:ּוָפְקדֵּ ים חּוס  ָאמֵּ ְדַבר ְישּוָעה ְוַרֲחמִׁ ים. ּובִׁ ים טֹובִׁ נּו בֹו ְלַחּיִׁ יעֵּ ְוהֹושִׁ

ל ֶמֶלְך ַחנּון ְוַרחּום ָאָתה:  י אֵּ ינּו, כִׁ ינֵּ ֶליָך עֵּ י אֵּ נּו, כִׁ יעֵּ ינּו ְוהֹושִׁ ם ָעלֵּ נּו ְוַרחֵּ  ְוָחנֵּ
י ּיֹון:ְוֶתֱחֶזיָנה עֵּ יָנתֹו ְלצִׁ יר ְשכִׁ ים. ָברּוְך ַאָתה יהוה, ַהַמֲחזִׁ ּיון ְבַרֲחמִׁ ינּו ְבשּוְבָך ְלצִׁ  נֵּ

 
 יח.   הודאה 

נּו  ְשעֵּ ן יִׁ ינּו, ָמגֵּ ינּו ְלעֹוָלם ָוֶעד, צּור ַחּיֵּ י ֲאבֹותֵּ ֱאֹלהֵּ ינּו וֵּ ים ֲאַנְחנּו ָלְך ֶשַאָתה הּוא יהוה ֱאֹלהֵּ ַאָתה מֹודִׁ
ינּו ַהְפקּודֹות ָלְך, ְועַ הּוא ְלדֹור  ְשמֹותֵּ ים ְבָיֶדָך, ְוַעל נִׁ ינּו ַהְמסּורִׁ ָלֶתָך ַעל ַחּיֵּ ר ְתהִׁ ל ָודֹור. נֹוֶדה ְלָך ּוְנַספֵּ

ת, ֶעֶרב ָוֹבֶקר ְוצָ  ָמנּו, ֶשְבָכל עֵּ ְפְלאֹוֶתיָך ְוטֹובוֶתיָך ֶשְבָכל יֹום עִׁ ָמנּו, ְוַעל נִׁ ֶסיָך ֶשְבָכל יֹום עִׁ ם. הֳ נִׁ ָריִׁ
ינּו ָלְך:  ּוִׁ עֹוָלם קִׁ י מֵּ י לֹא ַתמּו ֲחָסֶדיָך, כִׁ ם, כִׁ י לֹא ָכלּו ַרֲחֶמיָך, ְוַהְמַרחֵּ  ַהטֹוב, כִׁ

 
 בחנוכה, בפורים וביום העצמאות 

ינ יָת ַלֲאבֹותֵּ ים ְוַעל ַהֻפְרָקן ְוַעל ַהְגבּורֹות ְוַעל ַהְתשּועֹות ְוַעל ַהֶנָחמֹות ֶשָעשִׁ סִׁ ם ַעל ַהנִׁ ים ָההֵּ ּו ְוָלנּו ַבָּימִׁ
 ּוַבְזַמן ַהֶזה. 

  
 בחנוכה 

י ּוָבָניו, ְכֶשָעְמָדה ַמְלכּות ָיָון ָהְרָשָעה ַעל ַעְמָך ן ָגדֹול ַחְשמֹוָנאִׁ ְתָיהּו ֶבן יֹוָחָנן ֹכהֵּ י ַמתִׁ ימֵּ ל  בִׁ ְשָראֵּ יִׁ
י ְרצֹוָנְך, וְ  ֻחקֵּ יָרם מֵּ ָחם תֹוָרֶתָך ּוְלַהֲעבִׁ ת ָצָרָתם, ַרְבָת ֶאת ְלַהְשכִׁ ים ָעַמְדָת ָלֶהם ְבעֵּ ַאָתה ְבַרֲחֶמיָך ָהַרבִׁ

ים, דַ  ים ְבַיד ְמַעטִׁ דִׁ ים, ְוזֵּ ים ְבַיד ְמַעטִׁ ים, ְוַרבִׁ ים ְבַיד ַחָלשִׁ בורִׁ יָנם, ָמַסְרָת גִׁ יָבם, ַדְנָת ֶאת דִׁ ְנָת ֶאת רִׁ
ים ְבַיד ַחָלשִׁ  בֹורִׁ יָנם, ָמַסְרָת גִׁ ם ָגדֹול דִׁ יָת שֵּ יֶתָך, ּוְלָך ָעשִׁ י ְברִׁ ים ְבַיד ְבנֵּ דִׁ ים, ְוזֵּ ים ְבַיד ְמַעטִׁ ים, ְוַרבִׁ

יָת ְתשּוָעה ְגדֹוָלה ּוֻפְרָקן ְכַהּיֹום ַהֶזה. ְוַאַחר ָכְך ָבאּו ל ָעשִׁ ְשָראֵּ יר  ְוָקדֹוש ְבעֹוָלֶמָך, ּוְלַעְמָך יִׁ ְדבִׁ ָבֶניָך לִׁ
נּו יֶתָך, ּופִׁ י ֲחנָֻכה  בֵּ רֹות ְבַחְצרֹות ָקְדֶשָך, ְוָקְבעּו ְשמֹוַנת ְימֵּ יקּו נֵּ ְדלִׁ ְקָדֶשָך, ְוהִׁ ֲהרּו ֶאת מִׁ יָכֶלָך, ְוטִׁ ֶאת הֵּ

ְמָך ַהָגדֹול.  ל ְלשִׁ לּו, ְלהֹודֹות ּוְלַהלֵּ  אֵּ
ים. ְותֹוֹשִׁ  ים, ָכְך ַתֲעֶשה ָלַאֲחרֹונִׁ אשֹונִׁ ים ָלרִׁ סִׁ יָת נִׁ ם ֶשָעשִׁ ם: ּוְכשֵּ ים ָההֵּ לּו ְכַבָּימִׁ ים ָהאֵּ נּו ַבָּימִׁ  יעֵּ

 
 בפורים 

יד  ש ְלַהְשמִׁ קֵּ ל, בִׁ ְשָראֵּ יָרה, ְכֶשָעַמד ָהָמן ָהָרָשע ַעל ַעְמָך יִׁ ר ְבשּוַשן ַהבִׁ י ָמְרְדַכי ְוֶאְסתֵּ ימֵּ ד בִׁ ַלֲהֹרג ּוְלַאבֵּ
י ן ַטף ְוָנשִׁ ַנַער ְוַעד ָזקֵּ ים מִׁ ים ָעָשר, הּוא ֹחֶדש ֲאָדר ֶאת ָכל ַהְּיהּודִׁ ְשֹלָשה ָעָשר, ְלֹחֶדש ְשנֵּ ם ְביֹום ֶאָחד בִׁ

ְלַקְלָת ֶאת ַמֲחַשְבתֹו,  ַפְרָת ֶאת ֲעָצתֹו, ְוקִׁ ים הֵּ ים ְבַיד ּוְשָלָלם ָלבֹוז, ְוַאָתה ְבַרֲחֶמיָך ָהַרבִׁ ָמַסְרָת ַרבִׁ
יְתָך. ּו י ְברִׁ ים ְבַיד ְבנֵּ דִׁ ים ְוזֵּ ם ָגדֹול ְוָקדֹוש ְבעֹוָלֶמָך, ּוְלַעְמָך ְמַעטִׁ יָת שֵּ לְלָך ָעשִׁ ְשָראֵּ יָת ְתשּוָעה  יִׁ ָעשִׁ

 ְגדֹוָלה ּוֻפְרָקן ְכַהיֹום ַהֶזה. 
הּו עֵּ יש ְלרֵּ ְשלֹוח ָמנֹות אִׁ ְמָחה ּומִׁ ְשֶתה ְושִׁ י מִׁ ים ַלֲעשֹות אֹוָתם ְימֵּ ֶלה פּורִׁ ים ָהאֵּ ן ָקְראּו ַלָּימִׁ  ַעל כֵּ

ים.   ּוַמָתנֹות ָלֶאְביֹונִׁ
יר  אסתר ט יָנה ְועִׁ יָנה ּוְמדִׁ ְשָפָחה ְמדִׁ ְשָפָחה ּומִׁ ים ְבָכל דֹור ָודֹור מִׁ ים ְוַנֲעשִׁ ְזָכרִׁ ֶלה נִׁ ים ָהאֵּ ְוַהָּימִׁ

ַזְרָעם ְכָרם לֹא ָיסּוף מִׁ ים ְוזִׁ תֹוְך ַהְּיהּודִׁ ֶלה לֹא ַיַעְברּו מִׁ ים ָהאֵּ י ַהפּורִׁ ימֵּ יר, וִׁ  : ָועִׁ
ים הָ  לּו ְכַבָּימִׁ ים ָהאֵּ נּו ַבָּימִׁ יעֵּ ים. ְותֹושִׁ ים, ָכְך ַתֲעֶשה ָלַאֲחרֹונִׁ אשֹונִׁ ים ָלרִׁ סִׁ יָת נִׁ ם ֶשָעשִׁ ם: ּוְכשֵּ  הֵּ

 
 ביום העצמאות 

י ַעְמָך ְמ  יָגה ּוְבנֵּ יא ַהֲהרֵּ גֵּ יָטה מִׁ ית ַהְפלֵּ רִׁ ָּיה ְכֶשָבָאה ְשאֵּ יֹון ַהְשנִׁ יַבת צִׁ י שִׁ ימֵּ יֶהם, ָשְלטּו בִׁ ָכל ְתפּוצֹותֵּ
ל ְשָראֵּ ית ַעְמָך יִׁ ים ְלַהְכרִׁ ְבָעה גֹוּיִׁ ים. ָאז ָקמּו שִׁ ְרָדפִׁ י נִׁ ְפנֵּ ים בִׁ ינּו ְוָנֲעלּו ְשָערִׁ ים ְבֶאֶרץ ָקְדשֵּ . ְוַאָתה ָזרִׁ

ל ְוַלֲעמֹוד ַעל ַנְפָשם ָקהֵּ ת ָצָרָתם ְלהִׁ ים ָעַמְדָת ָלֶהם ְבעֵּ יֶהם ְבַרֲחֶמיָך ָהַרבִׁ יֶהם ַלְקָרב ְוֶאְצְבעֹותֵּ ד ְידֵּ , ְלַלמֵּ
ם ָגדֹול ְוָקדֹוש בְ  יָת שֵּ יֶתָך. ּוְלָך ָעשִׁ י ְברִׁ ים ְבַיד ְבנֵּ דִׁ ים ְוזֵּ ים ְבַיד ְמַעטִׁ ְלָחָמה. ָמַסְרָת ַרבִׁ עֹוָלֶמָך ַלמִׁ

יָת ְתשּוָעה ְגדֹוָלה ּוֻפְרָקן ְכַהיֹום  ל ָעשִׁ ְשָראֵּ  ַהֶזה. ּוְלַעְמָך יִׁ
ְמָחה ָבנֹות ְבַאְרֶצָך ְוָקְבעּו ֶאת יֹום ָהַעְצָמאּות ַהֶזה יֹום ַחג ְושִׁ הִׁ ְבנֹות ּולִׁ ְקְבצּו ָבֶניָך לִׁ ן נִׁ ְלהֹודֹות  ְוַאַחר כֵּ

ים, ְותֹו ים, ָכְך ַתֲעֶשה ָלַאֲחרֹונִׁ אשֹונִׁ ים ָלרִׁ סִׁ יָת נִׁ ם ֶשָעשִׁ ְמּך ַהָגדֹול. ּוְכשֵּ ל ְלשִׁ לּו ּוְלַהלֵּ ים ָהאֵּ נּו ַבָּימִׁ יעֵּ שִׁ
ם.  ים ָההֵּ  ְכַבָּימִׁ

 
יד ְלעֹוָלם ָוֶעד.  נּו ָתמִׁ ְמָך ַמְלכֵּ א שִׁ ְתַנשֵּ ְתרוָמם ְויִׁ ְתָבַרְך ְויִׁ  ְוַעל ֻכָלם יִׁ

 
 בעשרת ימי תשובה

יֶתָך י ְברִׁ ים ָכל ְבנֵּ ים טֹובִׁ  . ּוְכֹתב ְלַחּיִׁ
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ים יֹודּוָך ֶסָלה יַהְלל, ְוָכל ַהַחּיִׁ ְמָך ֶבֱאֶמתוִׁ נּו ֶסָלה. ָברּוְך ַאָתה יהוה, ַהטֹוב , ּו ֶאת שִׁ נּו ְוֶעְזָרתֵּ ל ְישּוָעתֵּ ָהאֵּ
ְמָך ּוְלָך ָנֶאה ְלהֹודֹות:   שִׁ

 
 יט.   ברכת שלום 
לָשלֹום ָרב ַעל  ְשָראֵּ י ַאָתה הּוא ֶמֶלְך ָאדֹון ְלָכל ַהָשלֹום. ְוטֹוב יִׁ ים ְלעֹוָלם. כִׁ ְך ֶאת  ַעְמָך ָתשִׁ יֶניָך ְלָברֵּ ְבעֵּ

לַעְמָך  ְשָראֵּ ְשלֹוֶמָך.  יִׁ ת ּוְבָכל ָשָעה בִׁ ים ְבָכל עֵּ  ְוֶאת ָכל ָהַעמִׁ
 

 בעשרת ימי תשובה 
ְשָראֵּ  ית יִׁ ב ְלָפֶניָך ֲאַנְחנּו ְוָכל ַעְמָך בֵּ ָכתֵּ ר ְונִׁ ָזכֵּ ים, ְבָרָכה ְוָשלֹום, ּוַפְרָנָסה טֹוָבה, נִׁ ֶפר ַחּיִׁ ים ל לְ ְבסֵּ ַחּיִׁ

 ּוְלָשלום. 
 

ה ַהָשלֹום: ָברּוְך ַאָתה יהוה,   עֹושֵּ
 

 . 251המסיים תפילת עמידה יתייחד עם תפילות ליבו או יאמר את התפילה הבאה. לתפילות יחיד נוספות ראה עמוד 
 
 

 התייחדות שלאחר תפילת עמידה –כתר צלותא 
 

 ברכות יז
 
 

 תהלים ס

ָר  י מֵּ י ֶכָעָפר ַלֹכל ֱאֹלַהי, ְנצֹור ְלשֹונִׁ דֹום, ְוַנְפשִׁ י תִׁ ְמַקְלַלי ַנְפשִׁ ְרָמה, ְולִׁ ר מִׁ ַדבֵּ ע ְוְשָפַתי מִׁ
ר  ָרה ָהפֵּ ים ָעַלי ָרָעה, ְמהֵּ י. ְוָכל ַהחֹוְשבִׁ ְרדֹוף ַנְפשִׁ ְצֹוֶתיָך תִׁ י ְבתֹוָרֶתָך, ְוְבמִׁ בִׁ ְהֶיה. ְפַתח לִׁ תִׁ

ה ְלמַ  ל ַמְחְשבֹוָתם. ֲעשֵּ ה ֲעָצָתם ְוַקְלקֵּ ה ְלַמַען תֹוָרָתְך, ֲעשֵּ יָנְך, ֲעשֵּ ה ְלַמַען ְימִׁ ַען ְשָמְך, ֲעשֵּ
י:  נִׁ יְנָך ַוֲענֵּ יָעה ְימִׁ יֶדיָך הושִׁ ָחְלצּון ְידִׁ  ְלַמַען ְקֻדָשָתְך. ְלַמַען יֵּ

 מר בריה דרבינא                                                                                                                     
י. עֹוֶשה ָשלֹום  שם יט  י ְוֹגֲאלִׁ י ְלָפֶניָך, יהוה צּורִׁ בִׁ י ְוֶהְגיֹון לִׁ י פִׁ ְמרֵּ ְהיּו ְלָרצֹון אִׁ  בעשרת ימי תשובה)יִׁ

ׁ לֹום(  ן:ַהָש ְמרּו: ָאמֵּ ל ְואִׁ ְשָראֵּ ינּו, ְוַעל ָכל יִׁ ְמרֹוָמיו, הּוא ַיֲעֶשה ָשלֹום ָעלֵּ   בִׁ
 
 

 בפורים קוראים כאן מגילת אסתר. בט' באב קוראים כאן מגילת איכה. 
 . 163. במוצאי שבת עוברים לעמ' 20בספירת העומר סופרים בעמ' 

 
ית. אשִׁ ר ְברֵּ ת ְגֻדָלה ְליֹוצֵּ ַח ַלֲאדֹון ַהכל, ָלתֵּ ינּו ְלַשבֵּ   ָעלֵּ

י  ים                                  ֶשלֹא ָעָשנּו ְכגֹויֵּ ן ַהתֹועִׁ ָלנּו מִׁ ְבדִׁ  |     ֶשהִׁ
 |     ְוָנַתן ָלנּו תֹוַרת ֱאֶמת                             ְולֹא ָשָמנּו  ָהֲאָרצֹות

ְשְפחֹות ָהֲאָדָמה נּו.                         ,    ְכמִׁ  |     ְוַחּיֵּי עֹוָלם ָנַטע ְבתֹוכֵּ
נּו ָכֶהם  יש                         ֶשלֹא ָשם ֶחְלקֵּ ְלכּו אִׁ ים יֵּ י ָכל ָהַעמִׁ  |     כִׁ

נּו ְכָכל ֲהמֹוָנם ם ֱאֹלָהיו, ְוגֹוָרלֵּ  .                           |     ְבשֵּ
ים ַהָקדוש ָברּוְך הּוא.  י ַהְמָלכִׁ י ֶמֶלְך ַמְלכֵּ ְפנֵּ ים לִׁ ים ּומֹודִׁ ְשַתֲחוִׁ ים ומִׁ  ַוֲאַנְחנּו כֹוְרעִׁ

ים. הּוא ֱאֹלשֶ  י ְמרומִׁ יַנת ֻעזֹו ְבָגְבהֵּ ַמַעל, ּוְשכִׁ ם מִׁ ד ָאֶרץ, ּומוַשב ְיָקרֹו ַבָשַמיִׁ ם ְויֹוסֵּ ינּו, הּוא נֹוֶטה ָשַמיִׁ הֵּ
נּו, ֶאֶפס זּוָלתֹו, ַכָכתּוב ַבתוָרתֹו:  ין עוד. ֱאֶמת ַמְלכֵּ  אֵּ

בֹוָת ֶאל ְלָבבֶ  דברים ד  ָתַחת, "ְוָיַדְעָת ַהּיֹום ַוֲהשֵּ ַמַעל ְוַעל ָהָאֶרץ מִׁ ם מִׁ ים ַבָשַמיִׁ י יהוה הּוא ָהֱאֹלהִׁ ָך, כִׁ
ין עֹוד":  אֵּ

 
ילִׁ  ן ָהָאֶרץ, ְוָהֱאלִׁ ים מִׁ לּולִׁ יר גִׁ ְפֶאֶרת ֻעָזְך, ְלַהֲעבִׁ ָרה ְבתִׁ ְראֹות ְמהֵּ ינּו לִׁ ן ְנַקֶּוה ָלְך יהוה ֱאֹלהֵּ ים ַעל כֵּ

ן עֹוָלם  תּון, ְלַתקֵּ ָכרֵּ י ָאֶרץ. ָכרֹות יִׁ ְשעֵּ ֶליָך ָכל רִׁ ְשֶמָך. ְלַהְפנֹות אֵּ ְקְראּו בִׁ י ָבָשר יִׁ ְבַמְלכּות ַשַדי, ְוָכל ְבנֵּ
ינּו יִׁ  ָשַבע ָכל ָלשֹון. ְלָפֶניָך יהוה ֱאֹלהֵּ ְכַרע ָכל ֶבֶרְך, תִׁ י ְלָך תִׁ ל, כִׁ בֵּ י תֵּ ְדעּו ָכל יוְשבֵּ ירּו ְויֵּ פלּו, ַיכִׁ ְכְרעּו ְויִׁ

ְכבֹו י ַהַמְלכּוְולִׁ ָרה ְלעֹוָלם ָוֶעד. כִׁ יֶהם ְמהֵּ ְמלוְך ֲעלֵּ יַקְבלּו ֻכָלם ֶאת ֹעל ַמְלכּוֶתָך, ְותִׁ נּו, וִׁ תֵּ ְמָך ְיָקר יִׁ ת ד שִׁ
ְמֹלְך ְבָכבֹוד, ַכָכתּוב ְבתוָרָתְך: י ַעד תִׁ יא ּוְלעֹוְלמֵּ  ֶשְלָך הִׁ

 שמות טו
 זכריה יד

ְמֹלְך ְלֹעָלם ָוֶעד":  "יהוה יִׁ
ְהֶיה יהוה ֶאָחד ּוְשמו ֶאָחד":ְוֶנאֱ   ַמר: "ְוָהָיה יהוה ְלֶמֶלְך ַעל ָכל ָהָאֶרץ, ַבּיֹום ַההּוא יִׁ

 



 16 

 
 קדיש

 
י ְבָרא  ּה ַרָבא, ְבָעְלָמא דִׁ ְתַקַדש ְשמֵּ ְתַגַדל ְויִׁ יִׁ
יכון  יּה, ְבַחּיֵּיכון ּוְביומֵּ יְך ַמְלכּותֵּ יּה. ְוַיְמלִׁ ְרעּותֵּ כִׁ

י ְדכל בֵּ  יב ּוְבַחּיֵּ ְזַמן ָקרִׁ ל ַבֲעָגָלא ּובִׁ ְשָראֵּ ית יִׁ
י  ּה ַרָבא ְמָבַרְך ְלָעַלם ּוְלָעְלמֵּ א ְשמֵּ ן: ְיהֵּ ְמרּו ָאמֵּ ְואִׁ

 ָעְלַמָּיא: 
א  ְתַנשֵּ ְתרוַמם. ְויִׁ ְתָפַאר ְויִׁ ְשַתַבח ְויִׁ ְתָבַרְך ְויִׁ יִׁ
י ּה ְדֻקְדָשא ְברִׁ ְתַהָלל ְשמֵּ ְתַעֶלה ְויִׁ ְתַהָדר ְויִׁ ְך ְויִׁ

ָלא ) ן בעשרת ימי תשובה מוסיפים ולעלאהּוא, ְלעֵּ ( מִׁ
יָרן  ְשְבָחָתא ְוֶנָחָמָתא, ַדֲאמִׁ יָרָתא תִׁ ְרָכָתא ושִׁ ָכל בִׁ

ן: ְמרּו: ָאמֵּ  ְבָעְלָמא, ְואִׁ
 

ים  ן ְשַמָּיא וַחּיִׁ א ְשָלָמא ַרָבא מִׁ   ְיהֵּ
ן: עלינו ועל כל  ְמרּו: ָאמֵּ ל ְואִׁ ְשָראֵּ  יִׁ

 

ְתַגַדל וְ  ְתַקַדשיִׁ  שמֹו ַהָגדֹול, ָבעֹוָלם ֶשָבָרא  יִׁ
י  יֶכם ּוְבַחּיֵּ יֶכם ּוְבימֵּ יְך ַמְלכּותֹו, ְבַחּיֵּ ְרצֹונֹו, ְוַיְמלִׁ  כִׁ

ית  לָכל בֵּ ְשָראֵּ ְזַמן ָקרֹוב, ְוָאְמרּו  יִׁ ָרה ּובִׁ ְמהֵּ בִׁ
י  י ְשמֹו ַהָגדֹול ְמֹבָרך ְלעֹוָלם ּוְלעֹוְלמֵּ ן: ְיהִׁ ָאמֵּ

ים: ְתרוַמם.  עֹוָלמִׁ ְתָפַאר ְויִׁ ְשַתַבח ְויִׁ ְתָבַרְך ְויִׁ יִׁ
ְתַהָלל  ְתַעֶלה ְויִׁ ְתַהָדר ְויִׁ א ְויִׁ ְתַנשֵּ ְשמֹו ֶשל ְויִׁ

בעשרת ימי תשובה ַהָקדֹוֹש ָברּוְך הּוא, ַהַנַעֶלה )
ְשָגב מוסיפים ירּות, ְוַהנִׁ ָכל ַהְבָרכֹות ְוַהשִׁ ( מִׁ

ְשָבחֹות ְוַהֶנחָ  ְמרּו: מֹות, ַהֶנֱאָמרֹות ָבעֹוָלם, ַהתִׁ ְואִׁ
ן: ינּו ְוַעל  ָאמֵּ ים ָעלֵּ ם ְוַחּיִׁ ן ַהָשַמיִׁ י ָשלֹום ָרב מִׁ ְיהִׁ
לָכל  ְשָראֵּ ן: , יִׁ ְמרּו: ָאמֵּ  ְואִׁ

  
ן: ְמרּו: ָאמֵּ ל ְואִׁ ְשָראֵּ ינּו, ְוַעל ָכל יִׁ ְמרוָמיו, הּוא ַיֲעֶשה ָשלום ָעלֵּ    עוֶשה ָשלום בִׁ
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 ספירת העומרסדר 

 
יַרת ָהֹעֶמר ְכמֹו ֶשָכתּוב ָבתֹוָרה:  ה ֶשל ְספִׁ ְצַות ֲעשֵּ י מּוָכן ּוְמֻזָמן ְלַקּיֵּם מִׁ ְננִׁ  הִׁ

 ויקרא כג
 

 תהלים צ
 

 שם

ָמֳחַרת ָלֶכם ּוְסַפְרֶתם" ּיֹום ַהַשָבת מִׁ יֲאֶכם מִׁ יֹמת ַשָבתֹות ֶשַבע ַהְתנּוָפה ֹעֶמר ֶאת ֲהבִׁ  ְתמִׁ
ְהיֶ  ָמֳחַרת ַעד: יָנהתִׁ ת ַהַשָבת מִׁ יעִׁ ְסְפרּו ַהְשבִׁ ים תִׁ שִׁ   ":יֹום ֲחמִׁ

י " יהִׁ ינּו ֲאֹדָני ֹנַעם וִׁ ינּו ֱאֹלהֵּ ה ָעלֵּ ינּו ּוַמֲעשֵּ ינּו כֹוְנָנה ָידֵּ ה ָעלֵּ ינּו ּוַמֲעשֵּ הּו ָידֵּ  : כֹוְננֵּ
א ְלַבב ָחְכָמה:  ן הֹוַדע. ְוָנבִׁ ינּו כֵּ ְמנֹות ָימֵּ  לִׁ

 
 ירת העומר ברכת ספ

יַרת ָהֹעֶמר:  ָּונּו ַעל ְספִׁ ְצֹוָתיו ְוצִׁ ְדָשנּו ְבמִׁ ינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאֶשר קִׁ  ָברּוְך ַאָתה יהוה ֱאֹלהֵּ
 

 וסופר את הספירה של אותו  יום. 
 

 טז בניסן, א' של חול המועד 
 ַהּיֹום יֹום ֶאָחד ָלֹעֶמר.

 יז בניסן, ב' של חול המועד 
ים ָלֹעֶמר.ַהּיֹום ְשנֵּ   י ָימִׁ

 יח בניסן, ג' של חול העומד
ים ָלֹעֶמר.  ַהּיֹום ְשֹלָשה ָימִׁ
 יט בניסן, ד' של חול המועד 

ים ָלֹעֶמר.   ַהּיֹום ַאְרָבָעה ָימִׁ
 כ בניסן, ה' של חול המועד 

ים ָלֹעֶמר.  יָשה ָימִׁ  ַהּיֹום ֲחמִׁ
 כא בניסן, שביעי של פסח 
ים לָ  יָשה ָימִׁ  ֹעֶמר. ַהּיֹום שִׁ

 כב בניסן, מוצאי יום טוב
ם ָשבּוַע ֶאָחד ָלֹעֶמר.  ים ֶשהֵּ ְבָעה ָימִׁ  ַהּיֹום שִׁ

 כג בניסן 
ם ָשבּוַע ֶאָחד ְויֹום ֶאָחד ָלֹעֶמר.  ים ֶשהֵּ  ַהּיֹום ְשמֹוָנה ָימִׁ

 כד בניסן 
ים ָלֹעֶמר .  י ָימִׁ ם ָשבּוַע ֶאָחד ּוְשנֵּ ים ֶשהֵּ ְשָעה ָימִׁ  ַהּיֹום תִׁ

 כה בניסן 
ים ָלֹעֶמר.   ם ָשבּוַע ֶאָחד ּוְשֹלָשה ָימִׁ ים ֶשהֵּ  ַהּיֹום ֲעָשָרה ָימִׁ

 כו בניסן
ים ָלֹעֶמר.  ם ָשבּוַע ֶאָחד ְוַאְרָבָעה ָימִׁ  ַהּיֹום ַאַחד ָעָשר יֹום ֶשהֵּ

 כז בניסן, יום השואה
יָשה ם ָשבּוַע ֶאָחד ַוֲחמִׁ ים ָעָשר יֹום ֶשהֵּ ים ָלֹעֶמר ַהּיֹום ֶשנֵּ  ָימִׁ

 כח בניסן 
ים ָלֹעֶמר.  יָשה ָימִׁ ם ָשבּוע ֶאָחד ְושִׁ  ַהיֹום ְשֹלָשה ָעָשר יֹום ֶשהֵּ

 כט בניסן 
י ָשבּועֹות ָלֹעֶמר.  ם ְשנֵּ  ַהּיֹום ַאְרָבָעה ָעָשר יֹום ֶשהֵּ

 ל בניסן, א. דראש חודש 
י ָשבּוע ם ְשנֵּ יָשה ָעָשר יֹום ֶשהֵּ  ֹות ְויֹום ֶאָחד ָלֹעֶמר ַהיֹום ֲחמִׁ

 א באייר, ב דראש חודש 
ים ָלֹעֶמר. י ָימִׁ י ָשבּועֹות ּוְשנֵּ ם ְשנֵּ יָשה ָעָשר יֹום ֶשהֵּ  ַהיֹום שִׁ

 ב באייר 
ים ָלֹעֶמר. י ָשבּועֹות ּוְשלֹוָשה ָימִׁ ם ְשנֵּ ְבָעה ָעָשר יֹום ֶשהֵּ  ַהיֹום שִׁ

 ג באייר 
ים ָלֹעֶמר. ַהיֹום ְשמֹוָנה ָעָשר יֹום  י ָשבּועֹות ְוַאְרָבָעה ָימִׁ ם ְשנֵּ  ֶשהֵּ

 ד באייר, יום הזיכרון 
ים ָלֹעֶמר  יָשה ָימִׁ י ָשבּועֹות ַוֲחמִׁ ם ְשנֵּ ְשָעה ָעָשר יֹום ֶשהֵּ  ַהיֹום תִׁ

 ה באייר, יום העצמאות
י ָשבּועֹות ָלֹעֶמר.  ם ְשנֵּ ים יֹום ֶשהֵּ  ַהיֹום ֶעְשרִׁ

  באייר  ו
  ֶשֵהם יֹום ְוֶעְשִרים ֶאָחד םַהיֹו

 . ָלֹעֶמר ָשבּועֹות ְשֹלָשה
 ז באייר 

ם ְשֹלָשה ָשבּועֹות ְויֹום ֶאָחד ָלֹעֶמר  ׁ ֹם ֶשהֵּ ים יו ם ְוֶעְשרִׁ  ַהיֹום ְשַניִׁ
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 ח' באייר
ׁ ֶמר. ים ָלע י ָימִׁ ם ְשֹלָשה ָשבּועֹות ּוְשנֵּ ים יֹום ֶשהֵּ  ַהיֹום ְשֹלָשה ְוֶעְשרִׁ

 ט באייר 
ים ָלֹעֶמר.  ם ְשֹלָשה ָשבּועֹות ּוְשלֹוָשה ָימִׁ ים יֹום ֶשהֵּ  ַהיֹום ַאְרָבָעה ְוֶעְשרִׁ

 י באייר
ים ָלֹעֶמר  ָעה ָימִׁ ָּ ׁ ם ְשֹלָשה ָשבּועֹות ְוַאְרב ים יֹום ֶשהֵּ יָשה ְוֶעְשרִׁ  ַהיֹום ֲחמִׁ

 יא באייר 
ם ְש  ים יֹום ֶשהֵּ ָשה ְוֶעְשרִׁ ים ָלֹעֶמר. ַהיֹום שִׁ יָשה ָימִׁ  ֹלָשה ָשבּועֹות ַוֲחמִׁ

 יב באייר 
ים ָלֹעֶמר.  ָשה ָימִׁ ם ְשֹלָשה ָשבּועֹות ְושִׁ ים יֹום ֶשהֵּ ְבָעה ְוֶעְשרִׁ  ַהיֹום שִׁ

 יג באייר 
ם ַאְרָבָעה ָשבּועֹות ָלֹעֶמר.  ים יֹום ֶשהֵּ  ַהיֹום ְשמֹוָנה ְוֶעְשרִׁ

 יד באייר, פסח שני 
ם ַאְרָבָעה ָשבּועֹות ְויֹום ֶאָחד ָלֹעֶמר. ַהי ים יֹום ֶשהֵּ ְשָעה ְוֶעְשרִׁ  ֹום תִׁ

 טו באייר 
ׁ ֶמר.  ים ָלע י ָימִׁ ם ַאְרָבָעה ָשבּועֹות ּוְשנֵּ ים יֹום ֶשהֵּ  ַהיֹום ְשֹלשִׁ

 טז באייר
ם ַאְרָבָעה ָשבּועֹות ּוְשֹלָשה ָימִׁ  ים יֹום ֶשהֵּ  ים ָלֹעֶמר ַהיֹום ֶאָחד ּוְשֹלשִׁ

 יז באייר
ים ָלֹעֶמר  ם ַאְרָבָעה ָשבּועֹות ְוַאְרָבָעה ָימִׁ ים יֹום ֶשהֵּ ם ּוְשֹלשִׁ  ַהיֹום ְשַניִׁ

 יח באייר, ל"ג בעומר
ים ָלֹעֶמר יָשה ָימִׁ ם ַאְרָבָעה ָשבּועֹות ַוֲחמִׁ ים יֹום ֶשהֵּ  ַהיֹום ְשֹלָשה ּוְשֹלשִׁ

 יט באייר
ים ָלֹעֶמר. ַהיֹום ַאְרָבָעה ָשה ָימִׁ ם ַאְרָבָעה ָשבּועֹות ְושִׁ ים יֹום ֶשהֵּ  ּוְשֹלשִׁ

 כ באייר 
יָשה ָשבּועֹות ָלֹעֶמר.  ם ֲחמִׁ ים יֹום ֶשהֵּ יָשה ּוְשֹלשִׁ  ַהיֹום ֲחמִׁ

 כא באייר 
יָשה ָשבּועֹות ְויֹום ֶאָחד ָלֹעֶמר.  ם ֲחמִׁ ים יֹום ֶשהֵּ יָשה ּוְשֹלשִׁ  ַהיֹום שִׁ

 כב באייר 
ים ָלֹעֶמר. י ָימִׁ יָשה ָשבּועֹות ּוְשנֵּ ם ֲחמִׁ ים יֹום ֶשהֵּ ׁ שִׁ ְבָעה ּוְשל  ַהיֹום שִׁ

 כג באייר 
ים ָלֹעֶמר.  יָשה ָשבּועֹות ּוְשֹלָשה ָימִׁ ם ֲחמִׁ ים יֹום ֶשהֵּ  ַהיֹום ְשמֹוָנה ּוְשֹלשִׁ

 כד באייר
ם ֲחמִׁ  ים יֹום ֶשהֵּ ְשָעה ּוְשֹלשִׁ ים ָלֹעֶמר.ַהיֹום תִׁ  יָשה ָשבּועֹות ְוַאְרָבָעה ָימִׁ

 כה באייר
ים  יָשה ָימִׁ יָשה ָשבּועֹות ֲוַחמִׁ יָשה ָשבּועֹות ַוֲחמִׁ ם ֲחמִׁ ים יֹום ֶשהֵּ ַהיֹום ַאְרָבעִׁ

 ָלֹעֶמר.
 כו באייר 

ׁ ֶֹמר ים ָלע ָשה ָימִׁ יָשה ָשבּועּות ְושִׁ ם ֲחמִׁ ים יֹום ֶשהֵּ  . ַהיֹום ֶאָחד ְוַאְרָבעִׁ
 כז באייר 

ָשה ָשבּועֹות ְויֹום ֶאָחד ָלֹעֶמר. ם שִׁ ים יֹום ֶשהֵּ ם ְוַאְרָבעִׁ  ַהיֹום ְשַניִׁ
 כח באייר, יום ירושלים

ָשה ָשבּועֹות ְויֹום ֶאָחד ָלֹעֶמר ם שִׁ ים יֹום ֶשהֵּ    ַהיֹום ְשֹלָשה ְוַאְרָבעִׁ
 כט באייר 

ים יֹום ֶשהֵּ  ׁ ֶֹמר. ַהיֹום ַאְרָבָעה ְוַאְרָבעִׁ ים ָלע י ָימִׁ ָשה ָשבּועֹות ּוְשנֵּ  ם שִׁ
 א בסיון, ליל ראש חודש 

ים ָלֹעֶמר. ָשה ָשבּועֹות ּוְשֹלָשה ָימִׁ ם שִׁ ים יֹום ֶשהֵּ יָשה ְוַאְרָבעִׁ  ַהיֹום ֲחמִׁ
 ב בסיון 

ים  ָשה ָשבּועֹות ְוַאְרָבָעה ָימִׁ ם שִׁ ים יֹום ֶשהֵּ ָשה ְוַאְרָבעִׁ  ָלֹעֶמר.ַהיֹום שִׁ
 ג בסיון 

ים ָלֹעֶמר.  יָשה ָימִׁ ָשה ָשבּועֹות ַוֲחמִׁ ם שִׁ ים יֹום ֶשהֵּ ְבָעה ְוַאְרָבעִׁ  ַהיֹום שִׁ
 ד בסיון 

ים ָלֹעֶמר.  ָשה ָימִׁ ָשה ָשבּועֹות ְושִׁ ם שִׁ ים יֹום ֶשהֵּ  ַהיֹום ְשמֹוָנה ְוַאְרָבעִׁ
 ה בסיון, ערב שבועות 
ְשָעה ְוַאְר  ְבָעה ָשבּועֹות ָלֹעֶמר.  ַהיֹום תִׁ ם שִׁ ים יֹום ֶשהֵּ  ָבעִׁ
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חַ  תהלים סז  יֹנת ַלְמַנצֵּ ְנגִׁ ְזמֹור בִׁ יר מִׁ ים: שִׁ נּו ֱאֹלהִׁ נּו ְיָחנֵּ יָבְרכֵּ ר, וִׁ ָתנּו ָפָניו ָיאֵּ  ָבָאֶרץ ָלַדַעת: ֶסָלה, אִׁ
ם ְבָכל, ַדְרֶכָך ים יֹודּוָך: ְישּוָעֶתָך גֹויִׁ ים ַעמִׁ ים יֹודּוָך: ֱאֹלהִׁ ְשְמחּו: ֻכָלם ַעמִׁ יַרְננּו יִׁ  וִׁ

ים י, ְלֻאמִׁ ְשֹפט כִׁ ים תִׁ יֹשר ַעמִׁ ים, מִׁ ם ָבָאֶרץ ּוְלֻאמִׁ ים יֹודּוָך: ֶסָלה ַתְנחֵּ ים ַעמִׁ  יֹודּוָך, ֱאֹלהִׁ
ים נּו, ְיבּוָלּה ָנְתָנה ֶאֶרץ: ֻכָלם ַעמִׁ ים ְיָבְרכֵּ ינּו ֱאֹלהִׁ נּו: ֱאֹלהֵּ יםאֱ  ְיָבְרכֵּ יְראּו, ֹלהִׁ  ָכל אֹותֹו ְויִׁ
י  : ָאֶרץ ַאְפסֵּ

 
 

י:  ם. ֶעֶבד ֲאֹדָני הּוא ְלַבד ָחְפשִׁ ים הֵּ י ֲעָבדִׁ י ְזַמן, ַעְבדֵּ  ַעְבדֵּ
ב אֹוָתנּו ַלֲעבֹוָדתֹו ים יֹום ְלַמַען ָקרֵּ ישִׁ ְסֹפר ֲחמִׁ ָונּו לִׁ ם, ְוצִׁ ְצָריִׁ ַעְבדּות מִׁ יָאנּו מֵּ . הּוא ָברּוְך ַהָמקֹום ֶשהֹוצִׁ

ּיֹות:ַּ ים ַקְדמֹונִׁ י עֹוָלם ּוְכָשנִׁ ימֵּ ְרָאה כִׁ נּו ְבתֹוָרתֹו, ְלָעְבדֹו ְביִׁ בֵּ ְפַתח לִׁ  יִׁ
 

 קריאת שמע שעל המיטה
 

כְ  ין בִׁ י בֵּ ין ְבָממֹונִׁ י בֵּ ין ְבגּופִׁ י בֵּ י, או ֶשָחָטא ְכֶנְגדִׁ יט אֹותִׁ ְקנִׁ יס ְוהִׁ ְכעִׁ הִׁ י שֵּ ָכל מִׁ ל לֵּ י מֹוחֵּ ינִׁ יןֲהרֵּ י בֵּ  בֹודִׁ
 ֹ ין ְבַמֲעֶשה, ְול יבּור בֵּ ין ְבדִׁ יד, בֵּ זִׁ ין ְבמֵּ ג, בֵּ ין בשֹוגֵּ ין ְבָרצֹון, בֵּ ין ְבֹאֶנס. בֵּ י, בֵּ ָענֵּש שּום ְבָכל ֲאֶשר לִׁ א יֵּ

י:  ָבתִׁ  ָאָדם ְבסִׁ
 

ינּו יהוה |  ֶאָחד: דברים ו  ל יהוה ֱאֹלהֵּ ְשָראֵּ  ְשַמע יִׁ
ם ְכבֹוד ַמְלכּותֹו,  ְלעֹוָלם ָוֶעד: ָברּוְך שֵּ

 
י  ְָוָאַהְבת שם ֶלה ֲאֶשר ָאֹנכִׁ ים ָהאֵּ ת יהוה ֱאֹלֶהיָך. ְבָכל ְלָבְבָך ּוְבָכל ַנְפְשָך ּוְבָכל ְמֹאֶדָך: ְוָהיּו ַהְדָברִׁ אֵּ

יֶתָך ּוְבלֶ  ְבְתָך ְבבֵּ ַבְרָת ָבם. ְבשִׁ ַנְנָתם ְלָבֶניָך ְודִׁ ְכְתָך ַבֶדֶרְך ּוְבָשְכְבָך ְמַצְּוָך ַהּיֹום ַעל ְלָבֶבָך: ְושִׁ
יֶתָך  יֶניָך: ּוְכַתְבָתם ַעל ְמֻזזֹות בֵּ ין עֵּ ּוְבקּוֶמָך: ּוְקַשְרָתם ְלאֹות ַעל ָיֶדָך. ְוָהיּו ְלֹטָטפֹות בֵּ

ְשָעֶריָך:  ּובִׁ
 

נּו יבֵּ ינּו ְלָשלֹום,  ַהְשכִׁ יםיהוה ֱאֹלהֵּ נּו ְלַחּיִׁ נּו ַמְלכֵּ ידֵּ ינּו ֻסַכת ְשלֹוֶמָך ּוְפרֹוש. ְוַהֲעמִׁ ָצה , ָעלֵּ נּו ְבעֵּ ְוַתְקנֵּ
ְלָפֶניָך נּו ְלַמַען ְשֶמָך, טֹוָבה מִׁ יעֵּ נּו. ְוהֹושִׁ ן ַבֲעדֵּ ב ֶדֶבר ְוֶחֶרב ְוָרָעב ְוָיגֹון,, ְוָהגֵּ ינּו אֹויֵּ ָעלֵּ ר מֵּ ק  ְוָהסֵּ ְוַהְרחֵּ

ֶמנּו ָעוֹון ָוֶפָשע.  נּומִׁ ירֵּ ל ְכָנֶפיָך ַתְסתִׁ ָכל ָדָבר ָרעאֵּ . ּוְבצֵּ נּו ָאָתה מִׁ ילֵּ נּו ּוַמצִׁ ל ֶמֶלְך ַחנּון , ל שֹוְמרֵּ י אֵּ כִׁ
ַעָתה ְוַעד עֹוָלם ְוַרחּום ָאָתה. ים ּוְלָשלֹום מֵּ נּו ְלַחּיִׁ נּו ּובֹואֵּ אתֵּ ר ַעמֹו יהוה, ָברּוְך ַאָתה . ּוְשֹמר צֵּ שומֵּ
ל ָלַעד ְשָראֵּ  : יִׁ

 
 איוב יב 

 תהלים לא
 
 
 
 

 חברראשית מ

י  ָברּוְך ְיהָוה ַבּיֹום, ָברּוְך ְיהָוה ַבָלְיָלה, נּו. כִׁ נּו, ָברּוְך יהוה ְבקּומֵּ ָברּוְך יהוה ְבָשְכבֵּ
ים.  תִׁ יש ְבַשר ָכל ְורּוחַ  ָחי ָכל ֶנֶפש ְבָידֹו ֲאֶשרְבָיְדָך ַנְפשֹות ַהַחּיֵּים ְוַהמֵּ : ְבָיְדָך אִׁ

יָת  י, ָפדִׁ יד רּוחִׁ ְמָך ְוַקּיֵּם ַאְפקִׁ ם, ַיַחד שִׁ ינּו ֶשַבָשַמיִׁ ל ֱאֶמת: ֱאֹלהֵּ י יהוה אֵּ אֹותִׁ
ינּו ְלעֹוָלם ָוֶעד:  יד, ּוְמֹלְך ָעלֵּ  ַמְלכּוְתָך ָתמִׁ

 
ל ַהַמְלָאְך י ַהֹגאֵּ ָכל ֹאתִׁ ְך ָרע מִׁ ים ֶאת ְיָברֵּ א, ַהְנָערִׁ ָקרֵּ י ָבֶהם ְויִׁ ם ְשמִׁ  ֲאֹבַתי ְושֵּ
ְצָחק ַאְבָרָהם ְדגּווְ , ְויִׁ  :ָהָאֶרץ ְבֶקֶרב ָלֹרב יִׁ

 
 ברכת המפיל 

יר לאִׁ  אִׁ יַני ּוְתנּוָמה ַעל ַעְפַעָפי, ּומֵּ ָנה ַעל עֵּ י שֵּ יל ֶחְבלֵּ ינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ַהַמפִׁ ישֹון ָברּוְך ַאָתה יהוה ֱאֹלהֵּ
ַת  י ֲאבֹוַתי, ֹשֶ אֹלהֵּ ְלָפֶניָך יהוה ֱאֹלַהי וֵּ י ָרצֹון מִׁ יהִׁ ן, וִׁ ים ַבת ָעיִׁ ים טֹובִׁ י ְלַחּיִׁ נִׁ ידֵּ י ְלָשלֹום ְוַתֲעמִׁ נִׁ יבֵּ ְשכִׁ

יר ָלעֹוָלם כֻ  אִׁ ים. ָברּוך ַאָתה יהוה, ַהמֵּ ים ָרעִׁ ְרהּורִׁ ים ְוהִׁ י ַרְעיֹוַני ַוֲחלֹומֹות ָרעִׁ לֹו ּוְלָשלֹום, ְוַאל ְיַבֲהלּונִׁ
ְכבֹודֹו:   בִׁ
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 שחרית לימות החול
 

 כשמתעוררים משינה אומרים
י ְבֶחְמָלה ַרָבה ֱאמּוָנֶתָך: מוֶדה/ מֹו ְשָמתִׁ י נִׁ י ְלָפֶניָך ֶמֶלְך ַחי ְוַקָּים ֶשֶהֱחַזְרָת בִׁ  ֶדה ֲאנִׁ

 
 

 כשנכנסים לבית הכנסת אומרים
 

 במדבר כד
 תהלים ה
 שם כו 

 
 שם סט 

ְשְכֹנֶתיָך, ַיֲעֹקב ֹאָהֶליָך ֹטבּו ַמה ל מִׁ ְשָראֵּ י: יִׁ  ָאבֹוא ַחְסְדָך ְבֹרב ַוֲאנִׁ
יֶתָך יַכל ֶאל ֶאְשַתֲחֶוה, בֵּ ְרָאֶתָך ָקְדְשָך הֵּ י ְיהָוה: ְביִׁ יֶתָך ְמעֹון ָאַהְבתִׁ  בֵּ

ְשַכן ּוְמקֹום י יהוה : ְכבֹוֶדָך מִׁ ְפנֵּ י ֶאְשַתֲחֶוה ְוֶאְכָרָעה, ֶאְבְרָכה לִׁ  ַוֲאנִׁ
י. י ֹעשִׁ י ַוֲאנִׁ ָלתִׁ ת ְיהָוה ְלָך ְתפִׁ ים, ָרצֹון עֵּ י ,ָךַחְסדֶ  ְבָרב ֱאֹלהִׁ נִׁ  ֶבֱאֶמת ֲענֵּ
ְשֶעָך  : יִׁ

 

  

  

 
 ברכת נשמה 
 ברכות ס 

 
 
 

 איוב יב 

י ְטהֹוָרה יא. ַאָתה ְבָראָתּה, ַאָתה ְיַצְרָתּה, ַאָתה  ֱאלַהי. ְנָשָמה ֶשָנַתָת בִׁ הִׁ
ֶמנִׁ  ְטָלּה מִׁ יד לִׁ י, ְוַאָתה ָעתִׁ ְרבִׁ י, ְוַאָתה ְמַשְמָרּה ְבקִׁ י עֹוָלם. י ְנַפְחָתּה בִׁ ְלַחּיֵּ

י ְלָפֶניָךָכל ְזַמן  י מֹוֶדה/מֹוָדה ֲאנִׁ ְרבִׁ י , ֶשַהְנָשָמה ְבקִׁ אלהֵּ יהוה ֱאלַהי וֵּ
ים ֲאדֹון ָכל ַהְנָשמֹות. בון ָכל ַהַמֲעשִׁ  ְבָידֹו ֲאֶשריהוה, ָברּוְך ַאָתה  ֲאבוַתי רִׁ

יש ְבַשר ָכל ְורּוחַ , ָחי ָכל ֶנֶפש  : אִׁ
 
 

 ות התורה ברכ
י  ְברֵּ ָּונּו ָלֲעֹסק ְבדִׁ ְצֹוָתיו ְוצִׁ ְדָשנּו ְבמִׁ ינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאֶשר קִׁ ָברּוְך ַאָתה יהוה ֱאֹלהֵּ

 תֹוָרה: 
ב ְהֶיה ֲאַנְחנּו -ְוַהֲערֵּ ל, ְונִׁ ְשָראֵּ ית יִׁ י ַעְמָך בֵּ ינּו ּוְבפִׁ י תֹוָרְתָך ְבפִׁ ְברֵּ ינּו ֶאת דִׁ ָנא יהוה ֱאֹלהֵּ
ְשָמּה: ָברּוְך ְוֶצֱאצָ  י תֹוָרְתָך לִׁ י ְשֶמָך ְולֹוְמדֵּ ל, ֻכָלנּו יֹוְדעֵּ ְשָראֵּ ית יִׁ י ַעְמָך בֵּ ינּו ְוֶצֱאָצאֵּ אֵּ

ל: ְשָראֵּ ד תֹוָרה ְלַעמֹו יִׁ  ַאָתה יהוה, ַהְמַלמֵּ
 תפילתו של ר' יוחנן                                                                                              

 

 

ינּו יהוה ַאָתה ָברּוְך ָכל ָבנּו-ָבַחר ֲאֶשר, ָהעֹוָלם ֶמֶלְך ֱאֹלהֵּ ים מִׁ  ֶאת ָלנּו-ְוָנַתן ָהַעמִׁ
ן יהוה ַאָתה ָברּוְך. תֹוָרתֹו  :ַהתֹוָרה נֹותֵּ

 

 
 
 

 במדבר ו 
 
 

   פאה א
 שבת קכז 

ר אֹמר ֹמֶשה ֶאל ְיהָוה ַוְיַדבֵּ אֹמר ָבָניו ְוֶאל ַאֲהֹרן ֶאל רַדבֵּ : לֵּ י ֶאת ְתָבְרכּו ֹכה לֵּ ל ְבנֵּ ְשָראֵּ , יִׁ
ְשְמֶרָך ְיהָוה ְיָבֶרְכָך:ָלֶהם ָאמֹור ר: ְויִׁ ֶליָך ָפָניו ְיהָוה ָיאֵּ יֻחֶנּךָ  אֵּ ָשא: וִׁ ֶליָך ָפָניו ְיהָוה יִׁ ם אֵּ  ְוָישֵּ

י ֶאת ְוָשמּו: ָשלֹום ְלָך י ַעל, ְשמִׁ ְשָר  ְבנֵּ ליִׁ י אֵּ ם ַוֲאנִׁ  : ֲאָבְרכֵּ
ים ְוַתְלמּוד תֹוָרה:  ילֹות ֲחָסדִׁ ָאיֹון ּוְגמִׁ ים ְוָהרֵּ כּורִׁ ָאה ְוַהבִׁ עּור: ַהפֵּ ין ָלֶהם שִׁ ים ֶשאֵּ לּו ְדָברִׁ  אֵּ

יֶהם ָבעֹוָלם ַהֶזה ְוַהֶקֶרן ַקֶּיֶמת רֹותֵּ ל פֵּ ים ֶשָאָדם אֹוכֵּ לּו ְדָברִׁ לּו הֵּ  אֵּ ן: לֹו ָלעֹוָלם ַהָבא, ְואֵּ
ית, ְוַהְכָנַסת  ית ְוַעְרבִׁ ְדָרש ַשֲחרִׁ ית ַהמִׁ ים, ְוַהְשָכַמת בֵּ ילּות ֲחָסדִׁ ם, ּוְגמִׁ בּוד ָאב ָואֵּ כִׁ
ין ָאָדם  יָלה, ַוֲהָבַאת ָשלֹום בֵּ ּיּון ְתפִׁ ת, ְועִׁ ים, ְוַהְכָנַסת ָכָלה, ּוְלָוַית ָהמֵּ קּור חֹולִׁ ים, ּובִׁ אֹוְרחִׁ

יש לְ  ין אִׁ רֹו ּובֵּ ְשתֹו, ְוַתְלמּוד תֹוָרה ְכֶנֶגד ֻכָלם: ַלֲחבֵּ  אֵּ
 

 אחרי לימוד תורה שבעל פה בציבור 
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 קדיש דרבנן 

 
 קדיש

י ְבָרא  ּה ַרָבא, ְבָעְלָמא דִׁ ְתַקַדש ְשמֵּ ְתַגַדל ְויִׁ יִׁ
יכון  יּה, ְבַחּיֵּיכון ּוְביומֵּ יְך ַמְלכּותֵּ יּה. ְוַיְמלִׁ ְרעּותֵּ כִׁ

ית י ְדכל בֵּ יב  ּוְבַחּיֵּ ְזַמן ָקרִׁ ל, ַבֲעָגָלא ּובִׁ ְשָראֵּ יִׁ
ן:  ְמרּו ָאמֵּ  ְואִׁ

י ָעְלַמָּיא:  ּה ַרָבא ְמָבַרְך ְלָעַלם ּוְלָעְלמֵּ א ְשמֵּ  ְיהֵּ
א  ְתַנשֵּ ְתרוַמם ְויִׁ ְתָפַאר ְויִׁ ְשַתַבח ְויִׁ ְתָבַרְך ְויִׁ יִׁ
יְך  ּה ְדֻקְדָשא ְברִׁ ְתַהָלל ְשמֵּ ְתַעֶלה ְויִׁ ְתַהָדר ְויִׁ ְויִׁ

ָלא ) ָלאהּוא, ְלעֵּ ן בעשרת ימי תשובה מוסיפים ּוְלעֵּ ( מִׁ
יָרן  ְשְבָחָתא ְוֶנָחָמָתא, ַדֲאמִׁ יָרָתא תִׁ ְרָכָתא ושִׁ ָכל בִׁ

ן: ְמרּו: ָאמֵּ  ְבָעְלָמא, ְואִׁ
  

ים  ן ְשַמָּיא וַחּיִׁ א ְשָלָמא ַרָבא מִׁ   ְיהֵּ
ן: עלינו ועל כל  ְמרּו: ָאמֵּ ל ְואִׁ ְשָראֵּ  יִׁ

 

ְתַגדַ  ְתַקַדש יִׁ  ְשמֹו ַהָגדֹול, ָבעֹוָלם ֶשָבָרא ל ְויִׁ
י  יֶכם ּוְבַחּיֵּ ימֵּ יֶכם ּובִׁ יְך ַמְלכּותֹו, ְבַחּיֵּ ְרצֹונֹו, ְוַיְמלִׁ  כִׁ

ית  לָכל בֵּ ְשָראֵּ ְמרּו  יִׁ ְזַמן ָקרֹוב, ְואִׁ ָרה ּובִׁ ְמהֵּ בִׁ
ן:   ָאמֵּ

י עֹולָ  י ְשמֹו ַהָגדֹול ְמֹבָרְך ְלעֹוָלם ּוְלעֹוְלמֵּ ים: ְיהִׁ  מִׁ
א  ְתַנשֵּ ְתרוַמם ְויִׁ ְתָפַאר ְויִׁ ְשַתַבח ְויִׁ ְתָבַרְך ְויִׁ יִׁ

ְתַהָלל  ְתַעֶלה ְויִׁ ְתַהָדר ְויִׁ ְשמֹו ֶשל ַהָקדֹוש ָברּוְך ְויִׁ
ְשָגב(    בעשרת ימי תשובה מוסיפיםהּוא, ַהַנֲעֶלה ) ְוַהנִׁ

ְשָבחֹות ְוהַ  ירֹות ַהתִׁ ָכל ַהְבָרכֹות ְוַהשִׁ ֶנָחמֹות, מִׁ
ן:ַהֶנֱאָמרֹות ָבעֹוָלם,  ְמרּו ָאמֵּ  ְואִׁ

ם ן ַהָשַמיִׁ י ָשלֹום ַרב מִׁ ינּו ְוַעל ָכל  ְיהִׁ ים ָעלֵּ  ְוַחּיִׁ
ן:  ְמרּו: ָאמֵּ ל ְואִׁ ְשָראֵּ  יִׁ

  
ְש ַהָשלֹום(  בעשרת ימי תשובה) עוֶשה ָשלום ינּו ְוַעל ָכל יִׁ ְמרֹוָמיו, הּוא ַיֲעֶשה ָשלֹום ָעלֵּ ְמרּו בִׁ ל, ְואִׁ ָראֵּ

ן:   ָאמֵּ
 
 

 
 עטיפת טלית

 
י תהלים קד י ָבְרכִׁ  :ָלָבְשָת  ְוָהָדר הֹוד, ְמֹאד ָגַדְלָת  ֱאֹלַהי ְיהָוה, ְיהָוה ֶאת ַנְפשִׁ

ם נֹוֶטה, ַכַשְלָמה אֹור-ֹעֶטה יָעה ָשַמיִׁ  : ַכְירִׁ
 

 

 
 לפני העטיפה יברך בעמידה 

 
 ברכת טלית 

ינּו ֶמֶלְך ָהעוָלם ָברּוְך ַאָתה יהוה ית, ֱאלהֵּ יצִׁ ף ְבצִׁ ְתַעטֵּ ָּונּו ְלהִׁ ְצוָתיו ְוצִׁ ְדָשנּו ְבמִׁ  : ֲאֶשר קִׁ
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ינּו ַחְסְדָך ָּיָקר ַמה תהלים לו י, ֱאֹלהִׁ ל ָאָדם ּוְבנֵּ ְרְויֻן: ֶיֱחָסיּון ְכָנֶפיָך ְבצֵּ ֶדֶשן יִׁ יֶתָך מִׁ ם ֲעָדֶניָך ְוַנַחל בֵּ : ַתְשקֵּ
י ים ְמקֹור ְמָךעִׁ  כִׁ ְרֶאה ְבאֹוְרָך, ַחּיִׁ ְדָקְתָך ְלֹיְדֶעיָך ַחְסְדָך ְמֹשְך: אֹור נִׁ י ְוצִׁ ְשרֵּ ב ְליִׁ  .לֵּ

 
 

 הנחת תפילין
 
 

 דברים ו 
 
 
 
 
 

יחַ  ָּונּו ְלָהנִׁ י, ֶשצִׁ ְצַות בֹוְראִׁ ין ְלַקּיֵּם מִׁ לִׁ ן ַבֲהָנַחת ְתפִׁ י ְמַכּוֵּ ְננִׁ ין הִׁ לִׁ תּוב ְבתֹוְתפִׁ ָרתֹו: , כַכָּ
ין ְלֹטָטֹפת ְוָהיּו, ָיֶדָך ַעל ְלאֹות ּוְקַשְרָתם" יֶניָך בֵּ לּו: ְשַמע, ְוָהָיה "עֵּ יֹות אֵּ ם ַאְרַבע ָפְרֹשִׁ : ְוהֵּ

ם ָשֹמע, ַקֶדש יַח -אִׁ ָּונּו ְלָהנִׁ מֹו. ְוצִׁ ְתָבַרְך ֹשְ חּודֹו ְוַאְחדּותֹו יִׁ יֲאָך, ֶשּיֵּש ָבֶהם יִׁ י ְיבִׁ י, ְוָהָיה כִׁ לִׁ
נּו  בֵּ ד ָבֶזה ַתֲאוֹות ּוַמְחְשבֹות לִׁ יא ֶנֶגד ָהֶלב ְלָשְעבֵּ ְכרֹון ְזרֹוע ַהְנטּוָיה, ְוֶשהִׁ ַעל ַהָּיד ְלזִׁ
י ְוֹכחֹוַתי ֻכָלם ם ְשָאר חּושִׁ י עִׁ ְתָבַרְך ְשמֹו, ְוַעל ָהרֹאש ֶנֶגד ַהֹמַח, ֶשַהְנָשָמה ֶשְבֹמחִׁ  ַלֲעבֹוָדתֹו יִׁ

ְהיּו ְמֻשעְ  ְתָבַרך ְשמֹו: יִׁ ים ַלֲעבֹוָדתֹו יִׁ  ָבדִׁ
 
 

 
יניח תפילה של יד על הקיבורת )השריר שבחחלק העליון של היד( של שמאל )איטר, על של ימין(. נטויה 

 לצד הלב, ולפני הקשירה יברך

ָּונ  ְצֹוָתיו ְוצִׁ ְדָשנּו ְבמִׁ ינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאֶשר קִׁ ין:ָברּוְך ַאָתה יהוה ֱאֹלהֵּ לִׁ יַח ְתפִׁ   ּו ְלָהנִׁ

מיד יהדק ) יקשור( את הרצועה ויכרוך בה שבע כריכות סביב הזרוע, ותכף בלי הפסקה יניח תפלין של  
 ראש על מקומה, ועל השערות שממעל למצח, ויברך 

ָּונּו  ְצֹוָתיו, ְוצִׁ ְדָשנּו ְבמִׁ ינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאֶשר קִׁ ין:  ָברּוְך ַאָתה יהוה ֱאֹלהֵּ לִׁ ְצַות ְתפִׁ  ַעל מִׁ
יְך השע ב  ַרְשתִׁ י ְואֵּ יְך: ְלעֹוָלם לִׁ ַרְשתִׁ י ְואֵּ ְשָפט ְבֶצֶדק לִׁ ים ּוְבֶחֶסד ּוְבמִׁ יְך: ּוְבַרֲחמִׁ ַרְשתִׁ י ְואֵּ  לִׁ

 : ְיהָוה ֶאת ְוָיַדַעְת , ֶבֱאמּוָנה
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 ברכות השחר 

ינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם י ְבַצְלמֹו: , שֶ ָברּוְך ַאָתה יהוה ֱאֹלהֵּ  ָעַשנִׁ
ינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ין: ָברּוְך ַאָתה יהוה ֱאֹלהֵּ  , ֶשָעַשני ֶבן חֹורִׁ
ינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ל, ֶשָעַשני ָברּוְך ַאָתה יהוה ֱאֹלהֵּ ְשָראֵּ  : יִׁ
ינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם י:ָברּוְך ַאָתה יהוה ֱאֹלהֵּ י ָכל ָצְרכִׁ  , ֶשָעָשה לִׁ

ינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ָברּוְך ר ַאָתה יהוה ֱאֹלהֵּ ל, אֹוזֵּ ְשָראֵּ ְגבּוָרה: יִׁ  בִׁ
ינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ר ָברּוְך ַאָתה יהוה ֱאֹלהֵּ ל, עֹוטֵּ ְשָראֵּ ְפָאָרה:  יִׁ  ְבתִׁ
ינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ף ֹכח: ָברּוְך ַאָתה יהוה ֱאֹלהֵּ ן ַלָּיעֵּ  , ַהנֹותֵּ

ַעְפַעָפי: ינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלםָברּוְך ַאָתה יהוה ֱאֹלהֵּ  י ּוְתנּוָמה מֵּ ינֵּ עֵּ ָנה מֵּ יר שֵּ  , ַהַמֲעבִׁ
 

ְצֹוֶתיָך, וְ  נּו ְבמִׁ נּו ְבתוָרֶתָך. ְוַדְביקֵּ ילֵּ נּו, ֶשַתְרגִׁ י ֲאבֹותֵּ ֱאֹלהֵּ נּו וֵּ ְלָפֶניָך יהוה ֱאֹלהֵּ י ָרצֹון מִׁ נּו לֹא ְיהִׁ יאֵּ ַאל ְתבִׁ
ָר  י ֲעבֵּ ידֵּ ְטא ְולֹא לִׁ י חֵּ ידֵּ ָזיֹון, ְוַאל ַתְשֶלטלִׁ י בִׁ ידֵּ ָסיֹון. ְולֹא לִׁ י נִׁ ידֵּ נּו -ה ְוָעֹון, ְולֹא לִׁ יקֵּ ֶצר ָהָרע, ְוַהְרחִׁ ָבנּו ּיֵּ

ְשַתְעֶבד נּו ְלהִׁ ְצרֵּ ים ְוֹכף ֶאת יִׁ ים טֹובִׁ ֶצר ַהטוב ּוְבַמֲעשִׁ נּו ְביֵּ ר ָרע, ְוַדְביקֵּ ָחבֵּ ָאָדם ָרע ּומֵּ נּו -מֵּ ָלְך, ּוְתנֵּ
נּו,ַהּיום ּוְבכָ  י ָכל רואֵּ ינֵּ יֶניָך ּוְבעֵּ ים ְבעֵּ ן ּוְלֶחֶסד ּוְלַרֲחמִׁ ים. ָברּוְך ַאָתה  ל יום ְלחֵּ ים טֹובִׁ נּו ֲחָסדִׁ ְגְמלֵּ ְותִׁ

ל: ְשָראֵּ ים ְלַעמֹו יִׁ ל ֲחָסדִׁ  יהוה, ַהגֹומֵּ
 

י ַהּיֹום ּוְבָכל נִׁ ילֵּ י ֲאבֹוַתי, ֶשַתצִׁ ֱאֹלהֵּ ְלָפֶניָך יהוה ֱאֹלַהי וֵּ י ָרצֹון מִׁ ים, -ְיהִׁ ַעזּות ָפנִׁ ים ּומֵּ י ָפנִׁ ַעזֵּ יֹום מֵּ
ין ֶשהּוא ֶבן ְברִׁ  ין ָקֶשה, בֵּ ַבַעל דִׁ ין ָקֶשה, ּומִׁ דִׁ ֶפַגע ָרע, מִׁ ן ָרע, ּומִׁ ָשכֵּ ר ָרע, ּומִׁ ָחבֵּ ָאָדם ָרע, ּומֵּ ין מֵּ ית, ּובֵּ

ית: ינו ֶבן ְברִׁ  ֶשאֵּ
 תפילתו של רבי יהודה הנשיא                                                                                                                      

 
 

 התעוררות 
ם ְויֹאמַ  ְלָבבֹו, ְוַיְשכֵּ ר ֱאֶמת בִׁ ֶתר ּוַבַגלּוי ּומֹוֶדה ַעל ָהֱאֶמת ְודֹובֵּ ם ַבסֵּ א ָשַמיִׁ א ָאָדם ְירֵּ  ר: ְלעֹוָלם ְיהֵּ

בֹון ים ָכל רִׁ י ַעל ַרֲחֶמיָך וַ  ָהעֹוָלמִׁ ינּו ְלָפֶניָך, כִׁ ים ַתֲחנּונֵּ ילִׁ ינּו ֲאַנְחנּו ַמפִׁ ְדקֹותֵּ ים, לֹא ַעל צִׁ י ָהֲאדֹונִׁ ֲאדֹונֵּ
ינּו, ַמה נּו, ַמה ְגבּוָרתֵּ נּו, ַמה ֹכחֵּ נּו, ַמה ְּישּוָעתֵּ ְדקֵּ נּו, ַמה צִׁ ינּו, ַמה ַחְסדֵּ ים. ָמה ָאנּו, ָמה ַחּיֵּ נֹאַמר  ָהַרבִׁ

ים ְלָפֶניּך י ם ְכלֹא ָהיּו, ַוֲחָכמִׁ י ַהשֵּ ן ְלָפֶניָך, ְוַאְנשֵּ ים ְכַאיִׁ בֹורִׁ ינּו, ֲהלֹא ָכל ַהגִׁ י ֲאבֹותֵּ אֹלהֵּ ינּו וֵּ הוה ֱאֹלהֵּ
יֶהם ֶהֶבל ְלָפֶניָך:  י ַחּיֵּ ימֵּ יֶהם תּהּו, וִׁ י רֹוב ַמֲעֹשֵּ ל, כִׁ י ַהְשכֵּ ְבלִׁ ים כִׁ י ַמָדע, ּוְנבֹונִׁ ְבלִׁ  כִׁ

ידֹו ֶשֶנֱעַק ֲאָבל ֲאַנְחנּו עַ  ְצָחק ְיחִׁ ָיה, ֶזָרע יִׁ ְשַבְעָת לֹו ְבַהר ַהמֹורִׁ י ַאְבָרָהם ֹאַהְבָך ֶשנִׁ יֶתָך, ְבנֵּ י ְברִׁ ד ְמָך ְבנֵּ
ְמָחְתָך ֶשָשַמְחָת  שִׁ ַאֲהָבְתָך ֶשָאַהְבָת אֹותֹו ּומִׁ ְנָך ְבכֹוֶרָך ֶשמֵּ ַח, ֲעַדת ַיֲעֹקב בִׁ ְזבֵּ י ַהמִׁ ֹו ָקָראָת ֶאת  בַעל ַגבֵּ

יֻשרּון:  ל וִׁ ְשָראֵּ  ְשמֹו יִׁ
ים ְלהֹודֹות ְלָך ּוְלַשְבָחְך ּוְלָפֲאָרְך יָכְך ֲאַנְחנּו ַחָּיבִׁ נּו,  ְלפִׁ ְשֶמָך. ַאְשרֵּ ן ֶשַבח ְוהֹוָדָיה לִׁ תֵּ ש ְולִׁ ְך ּוְלַקדֵּ ּוְלָברֵּ

נּו, ּוַמה ָּיָפה יְ  ים גֹוָרלֵּ נּו, ּוַמה ָנעִׁ נּו: ַמה טֹוב ֶחְלקֵּ  ֻרָשתֵּ
 

 ברכה שלפני שלפני פסוקי דזמרה 
 

 . ָהעֹוָלם ְוָהָיה ֶשָאַמר ָברּוְך
ית ֹעֶשה ָברּוְך אשִׁ  . ְברֵּ
ר ָברּוְך  . ְוֹעֶשה אֹומֵּ
ר ָברּוְך  . ּוְמַקּיֵּם גֹוזֵּ
ם ָברּוְך  .ָהָאֶרץ ַעל ְמַרחֵּ
ם ָברּוְך ּיֹות ַעל ְמַרחֵּ  . ַהְברִׁ
ם ָברּוְך ָאיו טֹוב ָכרשָ  ְמַשלֵּ ירֵּ  .  לִׁ
יר ָברּוְך ָלה ַמֲעבִׁ יא ֲאפֵּ בִׁ  . אֹוָרה ּומֵּ
 . ָלֶנַצח ְוַקָּים ָלַעד ַחי ָברּוְך
יל פֹוֶדה ָברּוְך  .  ּוַמצִׁ

 :  הּוא ָברּוְך
 :  ְשמֹוברוך 
 :  הּוא ָברּוְך
 :  ְשמֹוברוך 
 :  הּוא ָברּוְך
 :  ְשמֹוברוך 
 :  הּוא ָברּוְך
 :  מֹוְש ברוך 
 :  הּוא ָברּוְך
 :  ְשמֹו ָברּוְךּו הּוא ָברּוְך

 
 

ינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ְלשֹון  ָברּוְך ַאָתה יהוה ֱאֹלהֵּ ל ָאב ָהַרְחָמן ַהְמֻהָלל ְבֶפה ַעמֹו. ְמֻשָבח ּוְמפָאר בִׁ ָהאֵּ
יָדיו ַוֲעָבָדיו. ְש   ֲחסִׁ   ָבחֹות: ָברּוְך ַאָתה יהוה ֶמֶלְך ְמֻהָלל ַבתִׁ
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 תהלים ק

ירּו לֹו ַזְמרּו יֹלָתיו. שִׁ ים ֲעלִׁ יעּו ָבַעמִׁ ְשמֹו הֹודִׁ ְראּו בִׁ יחּו ְבָכל-הֹודּו ַליהָוה קִׁ -לֹו שִׁ
ְרשּו יְ  י ְיהָוה. דִׁ ב ְמַבְקשֵּ ְשַמח לֵּ ם ָקְדשֹו יִׁ ְתַהְללּו ְבשֵּ ְפְלֹאָתיו. הִׁ הָוה ְוֻעזֹו ַבְקשּו נִׁ

י ְשְפטֵּ ְפְלֹאָתיו ֲאֶשר ָעָשה ֹמְפָתיו ּומִׁ ְכרּו נִׁ יד. זִׁ י -ָפָניו ָתמִׁ ל ַעְבדֹו ְבנֵּ ְשָראֵּ יהּו. ֶזַרע יִׁ פִׁ
ינּו ְבָכל יָריו. הּוא ְיהָוה ֱאֹלהֵּ ָּוה -ַיֲעֹקב ְבחִׁ יֹו ָדָבר צִׁ ְכרּו ְלעֹוָלם ְברִׁ ְשָפָטיו. זִׁ ָהָאֶרץ מִׁ

יֶדָה ְלַיֲעֹקב ְלֹחק -ֶלף דֹור. ֲאֶשר ָכַרת ֶאתְלֶא  ְצָחק. ַוַּיֲעמִׁ ַאְבָרָהם ּוְשבּוָעתֹו ְליִׁ
ן ֶאֶרץ אֹמר ְלָך ֶאתֵּ ית עֹוָלם. לֵּ ל ְברִׁ ְשָראֵּ י -ְליִׁ ְהיֹוְתֶכם ְמתֵּ ְכָנַען ֶחֶבל ַנֲחַלְתֶכם. בִׁ

גֹוי  ְתַהְלכּו מִׁ ים ָבּה. ַוּיִׁ ְמַעט ְוָגרִׁ ְסָפר כִׁ ַמְמָלָכה ֶאל-ֶאלמִׁ ר. לֹא-גֹוי ּומִׁ יַח -ַעם ַאחֵּ נִׁ הִׁ
ים. ַאל יֶהם ְמָלכִׁ יש ְלָעְשָקם ַוּיֹוַכח ֲעלֵּ יַאי ַאל-ְלאִׁ ְנבִׁ יָחי ּובִׁ ְמשִׁ ְגעּו בִׁ ירּו -תִׁ עּו. שִׁ ָתרֵּ

ּיֹום-ַליהָוה ָכל ם ֶאת-ֶאל-ָהָאֶרץ ַבְשרּו מִׁ -ְבָכל ְכבֹודֹו-יֹום ְישּוָעתֹו. ַסְפרּו ַבגֹויִׁ
י ָגדֹול ְיהָוה ּוְמֻהָלל ְמֹאד ְונֹוָרא הּוא ַעל ְפְלֹאָתיו. כִׁ ים נִׁ ים.-ָכל-ָהַעמִׁ  ֱאֹלהִׁ

 
יעּו ַליהָוה, ָכל ְזמֹור ְלתֹוָדה: ָהרִׁ ְמָחה, ֹבאּו ְלָפָניו -מִׁ ְבדּו ֶאת ְיהָוה ְבשִׁ ָהָאֶרץ: עִׁ

ים, הּוא ָעשָ  י ְיהָוה הּוא ֱאֹלהִׁ ְרָנָנה. ְדעּו כִׁ יתֹו: ֹבאּו בִׁ נּו ְולו ֲאַנְחנּו, ַעמֹו ְוצֹאן ַמְרעִׁ
י טֹוב ְיהָוה ְלעֹוָלם ַחְסדֹו,  ָלה, הֹודּו לֹו, ָבְרכּו ְשמֹו: כִׁ ְתהִׁ ֹרָתיו בִׁ ְשָעָריו ְבתֹוָדה, ֲחצֵּ

 ְוַעד ֹדר ָוֹדר ֱאמּוָנתֹו: 
 

 לקט פסוקים
 שם קד 

 
 שם קיג 

 
 שם קלה 
 שם קלב 
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 משלי יט
 תהלים לג 
 שם קלב 

 
 

 שם צד 
 שם עח 
 שם כ 

 
 

י ְשַמח, ְלעֹוָלם ְיהָוה ְכבֹוד ְיהִׁ י: ְבַמֲעָשיו ְיהָוה יִׁ   ְיהִׁ
ם ַעָתה ְמֹבָרְך ְיהָוה שֵּ ְזַרח: עֹוָלם ְוַעד מֵּ מִׁ  ַעד ֶשֶמש מִׁ

ם ְמֻהָלל, ְמבֹואֹו ם ָכל ַעל ָרם: ְיהָוה שֵּ  ַעל ְיהָוה גֹויִׁ
םַהשָ  ְמָך ְיהָוה: ְכבֹודֹו ַמיִׁ ְכְרָך ְיהָוה, ְלעֹוָלם שִׁ   ְלֹדר זִׁ
 : ָוֹדר

ל ָהָאֶרץ ם ְוָתגֵּ ְשְמחּו ַהָשַמיִׁ ם יהוה ָמָלְך: יהוה ֶמֶלְך, יהוה ָמָלְך, , יִׁ ְויֹאְמרּו ַבגֹויִׁ
ְמֹלְך ְלעֹוָלם ָוֶעד:    יהוה יִׁ

יש, ַוֲעַצת ְיהָוה-ַרבֹות ַמֲחָשבֹות ְבֶלב יא ָתקּום:  אִׁ  הִׁ
בֹו, ְלֹדר ָוֹדר:   ֲעַצת ְיהָוה, ְלעֹוָלם ַתֲעֹמד; ַמְחְשבֹות לִׁ

י ָּוּה, ְלמֹוָשב לֹו:  כִׁ ּיֹון, אִׁ  ָבַחר ְיהָוה ְבצִׁ
י ְסגָֻלתֹו:  כִׁ ל לִׁ ְשָראֵּ  ַיֲעֹקב ָבַחר לֹו ָיּה, יִׁ
ֹטש ְיהָוה ַעמֹו, ְוַנֲחָלתֹו לֹא ַיֲעֹזב:  לֹא  יִׁ

ר ָעוְוהּוא ַרח ית,   ֹן ְולֹא ּום, ְיַכפֵּ  ַיְשחִׁ
יב ַאפֹו, ְולֹא ְרָבה ְלָהשִׁ יר ָכל ְוהִׁ  ֲחָמתֹו: ָיעִׁ

נּו ְביֹום יָעה, ַהֶמֶלְך ַיֲענֵּ נּו:  ְיהָוה הֹושִׁ  ָקְראֵּ

  
 הללויה פרקי 

י ֶאת ְיהָוה: ֲאַהְלָלה ְיהָוה ְבַחָּיי, ֲאזַ  תהלים קמו  י ַנְפשִׁ י:ַהְללּוָיּה, ַהְללִׁ אֹלַהי ְבעֹודִׁ  ְמָרה לֵּ
א רּוחֹו ָיֻשב ְלַאְדָמתֹו, ַבּיֹום  צֵּ ין לֹו ְתשּוָעה:תֵּ ים ְבֶבן ָאָדם, ֶשאֵּ יבִׁ ְנדִׁ ְבְטחּו בִׁ ַאל תִׁ
ְברֹו, ַעל ְיהָוה ֱאֹלָהיו:ֹעֶשה  ל ַיֲעֹקב ְבֶעְזרֹו שִׁ י ֶשאֵּ ַההּוא ָאְבדּו ֶעְשֹתֹנָתיו:ַאְשרֵּ

ם ָוָאֶרץ ֶאת ְשָפט  ָשַמיִׁ ר ֱאֶמת ְלעֹוָלם:ֹעֶשה מִׁ ַהָּים ְוֶאת ָכל ֲאֶשר ָבם, ַהֹשמֵּ
ף  ים ְיהָוה, ֹזקֵּ ְורִׁ ַח עִׁ ים: ְיהָוה ֹפקֵּ יר ֲאסּורִׁ ים, ְיהָוה ַמתִׁ בִׁ ן ֶלֶחם ָלְרעֵּ ים ֹנתֵּ ָלֲעשּוקִׁ

ים ָיתֹום ְוַאְלָמָנה  רִׁ ר ֶאת גֵּ ים:ְיהָוה ֹשמֵּ יקִׁ ב ַצדִׁ ים, ְיהָוה ֹאהֵּ ד, ְוֶדֶרְך ְכפּופִׁ ְיעֹודֵּ
ּיֹון ְלֹדר ָוֹדר,ַהְללּוָיּה. ְך צִׁ ְמֹלְך ְיהָוה ְלעֹוָלם ֱאֹלַהיִׁ ת:יִׁ ים ְיַעּוֵּ  ְרָשעִׁ

  
י  תהילים קמז  ְדחֵּ ִׁם ְיהָוה, נִׁ ה ְירּוָשַל ָלה: בֹונֵּ ים ָנאָוה ְתהִׁ י ָנעִׁ ינו כִׁ י טֹוב ַזְמָרה ֱאֹלהֵּ ַהְללּוָיּה, כִׁ

ס: ָהרֹ  ל ְיַכנֵּ ְשָראֵּ ים, ְלֻכָלם יִׁ ְסָפר ַלכֹוָכבִׁ ש ְלַעְצבֹוָתם: מֹוֶנה מִׁ ב, ּוְמַחבֵּ י לֵּ ְשבּורֵּ א לִׁ פֵּ
ים ְיהָוה,  ד ֲעָנוִׁ ְסָפר: ְמעֹודֵּ ין מִׁ ְתבּוָנתֹו אֵּ ינּו ְוַרב ֹכַח, לִׁ ְקָרא: ָגדֹול ֲאדֹונֵּ מֹות יִׁ שֵּ

י ָאֶרץ: ֱענּו ַליהָוה ְבתֹוָדה, ַזְמר ים ֲעדֵּ יל ְרָשעִׁ נֹור:ַמְשפִׁ ינּו ְבכִׁ אֹלהֵּ ַהְמַכֶסה  ּו לֵּ
י  ְבנֵּ ָמה ַלְחָמּה, לִׁ ְבהֵּ ן לִׁ יר: נֹותֵּ ים ָחצִׁ יַח ָהרִׁ ין ָלָאֶרץ ָמָטר,ַהַמְצמִׁ כִׁ ים ַהמֵּ ם ְבָעבִׁ ָשַמיִׁ
ְרֶצה: רֹוֶצה ְיהָוה  יש יִׁ י ָהאִׁ ְגבּוַרת ַהסּוס ֶיְחָפץ, לֹא ְבשֹוקֵּ ְקָראּו:לֹא בִׁ ב ֲאֶשר יִׁ ֹערֵּ

ָאיו ים ְלַחְסדֹו:ֶאת ְירֵּ י  , ֶאת ַהְמַיֲחלִׁ ּיֹון: כִׁ ְך צִׁ י ֱאֹלַהיִׁ ִׁם ֶאת ְיהָוה, ַהְללִׁ י ְירּוָשַל ַשְבחִׁ
ים,  טִׁ ֶלב חִׁ ְך ָשלֹום, חֵּ ְך:ַהָשם ְגבּולֵּ ְרבֵּ ְך ְבקִׁ ַרְך ָבַניִׁ ְך, בֵּ י ְשָעָריִׁ יחֵּ ַזק, ְברִׁ חִׁ

ָר  ְמָרתֹו ָאֶרץ, ַעד ְמהֵּ ַח אִׁ ְך:ַהֹשלֵּ יעֵּ ֶפר ַיְשבִׁ ן ֶשֶלג ַכָצֶמר, ְכפֹור ָכאֵּ ה ָירּוץ ְדָברֹו:ַהֹנתֵּ
י ַיֲעֹמד: י ָקָרתֹו מִׁ ְפנֵּ ים, לִׁ תִׁ יְך ַקְרחֹו ְכפִׁ ר: ַמְשלִׁ ב רּוחֹו  ְיַפזֵּ ם, ַישֵּ ְשַלח ְדָברֹו ְוַיְמסֵּ יִׁ

ל:  ְשָראֵּ ְשָפָטיו ְליִׁ יד ְדָבָרו ְלַיֲעֹקב, ֻחָקיו ּומִׁ ם: ַמגִׁ ְזלּו ָמיִׁ ן ְלָכל גֹוי יִׁ לֹא ָעָשה כֵּ
ים ַבל ְיָדעּום, ַהְללּוָיּה: ְשָפטִׁ  ּומִׁ
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ים: ַהְללּוהּו ָכל ַמְלָאָכיו,  תהלים קמח  ם, ַהְללּוהּו ַבְמרֹומִׁ ן ַהָשַמיִׁ ַהְללּוָיּה ַהְללּו ֶאת ְיהָוה מִׁ

ַח, ַהְללּוהּו ָכל י  ַהְללּוהּו ָכל ְצָבָאו: ַהְללּוהּו ֶשֶמש ְוָירֵּ י אֹור: ַהְללּוהּו ְשמֵּ כֹוְכבֵּ
ם: ְיַהְללּו, ֶאת ַעל ַהָשָמיִׁ ם, ֲאֶשר מֵּ ם ְוַהַמיִׁ ְבָראּו:-ַהָשָמיִׁ ָּוה ְונִׁ י הּוא צִׁ ם ְיהָוה, כִׁ  שֵּ

ן ם ָלַעד ְלעֹוָלם, ָחק ָנַתן ְולֹא ַיֲעבֹור: ַהְללּו ֶאת ְיהָוה מִׁ ידֵּ ים, ְוָכל -ַוַּיֲעמִׁ ינִׁ ָהָאֶרץ, ַתנִׁ
ץ  ֹות:ְתֹהמ ים ְוָכל ְגָבעֹות, עֵּ יטֹור, רּוַח ְסָעָרה ֹעָשה ְדָברֹו: ֶהָהרִׁ ש ּוָבָרד, ֶשֶלג ְוקִׁ אֵּ

ים: ַהַחָּיה ְוָכל י ְוָכל ֲאָרזִׁ ים, -ְפרִׁ י ֶאֶרץ ְוָכל ְלֻאמִׁ פֹור ָכָנף: ַמְלכֵּ ָמה, ֶרֶמש ְוצִׁ ְבהֵּ
ים ְוַגם ְבתּולֹו י ָאֶרץ: ַבחּורִׁ ים ְוָכל ֹשְפטֵּ ים:ָשרִׁ ם ְנָערִׁ ים עִׁ נִׁ ם  ת, ְזקֵּ ְיַהְללּו ֶאת שֵּ

ָלה ְלָכל ם: ַוָּיֶרם ֶקֶרן ְלַעמֹו, ְתהִׁ ְשָגב ְשמֹו ְלַבדֹו: הֹודֹו ַעל ֶאֶרץ ְוָשָמיִׁ י נִׁ -ְיהָוה, כִׁ
ל ַעם ְקֹרבֹו: ְשָראֵּ י יִׁ ְבנֵּ יָדיו לִׁ   ַהְללּוָיּה. ֲחסִׁ

  
ל ְבָק  תהלים קנ יַע ֻעזֹו: ַהְללּוָיּה, ַהְללּו אֵּ ְרקִׁ  ְדשֹו, ַהְללּוהּו בִׁ

ְגבּוֹרָתיו; ַהְללּוהּו, ְכֹרב גְֻדלֹו:  ַהְללּוהּו בִׁ
נֹור: ֶבל ְוכִׁ ַקע שֹוָפר, ַהְללּוהּו ְבנֵּ  ַהְללּוהּו ְבתֵּ
ים ְוֻעָגב: נִׁ  ַהְללּוהּו ְבֹתף ּוָמחֹול, ַהְללּוהּו ְבמִׁ

י ָשַמע, ַהְללּוהּו בְ  ְלְצלֵּ י ְתרּוָעה:ַהְללּוהּו ְבצִׁ ְלְצלֵּ  צִׁ
ל ָיּה, ַהְללּוָיּה:  ֹכל ַהְנָשָמה, ְתַהלֵּ

 
 

 פסוקי הסיום של ספר תהלים 
 

 תהלים פט
 שם קלה 
 שם עב

ן, ְלעֹוָלם ְיהָוה ָברּוְך ן ָאמֵּ ּיֹון ְיהָוה ָברּוְך: ְוָאמֵּ צִׁ ן, מִׁ ִׁם ֹשכֵּ  : ַהְללּוָיּה, ְירּוָשָל
ים ֲאֹלהֵּ  ְיהָוה ָברּוְך א ֱאֹלהִׁ ָמלֵּ ם ְכבֹודֹו ְלעּוָלם, ְויִׁ ְפָלאֹות ְלַבדֹו: ֹוָברּוְך שֵּ ה נִׁ ל, עֹושֵּ ְשָראֵּ י יִׁ

ן:  ן ְוָאמֵּ  ְכבֹודֹו ֶאת ָכל ָהָאֶרץ, ָאמֵּ
 

 שירת הים  
 שמות טו

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 תהלים כב
 עובדיה א 
 זכריה יד

יר ָאז י ֹמֶשה ָישִׁ ל ּוְבנֵּ ְשָראֵּ יָרה ֶאת יִׁ אֹמר ַוּיֹאְמרּו ַליהָוה תַהזֹא ַהשִׁ יָרה לֵּ י ַליהָוה ָאשִׁ  כִׁ
י: ַבָּים ָרָמה ְוֹרְכבֹו סּוס ָגָאה ָגֹאה ְמָרת ָעזִׁ י ָיּה ְוזִׁ י ַוְיהִׁ ישּוָעה לִׁ י ֶזה לִׁ לִׁ הּו אֵּ י ְוַאְנוֵּ  ֱאֹלהֵּ
י יש ְיהָוה: ַוֲאֹרְמֶמְנהּו ָאבִׁ ְלָחָמה אִׁ יל ַפְרֹעה ַמְרְכֹבת: ְשמֹו ְיהָוה מִׁ ְבַחר ַבָּים ָיָרה ֹוְוחֵּ  ּומִׁ

ָשיו ְמצֹוֹלת ָיְרדּו ְיַכְסיֻמּו ְתֹהֹמת: סּוף-ְבַים ֻטְבעּו ָשלִׁ יְנָך: ָאֶבן ְכמֹו בִׁ י ְיהָוה ְימִׁ  ֶנְאָדרִׁ
יְנָך ַבֹכחַ  ְרַעץ ְיהָוה ְימִׁ ב תִׁ מֹו ֲחֹרְנָך ְתַשַלח ָקֶמיָך ַתֲהֹרס ְגאֹוְנָך ּוְבֹרב: אֹויֵּ : שַכַק  יֹאְכלֵּ

ם ֶנֶעְרמּו ַאֶפיָך ּוְברּוחַ  ְצבּו ַמיִׁ ד-ְכמֹו נִׁ ים נֵּ  ֶאְרֹדף אֹויֵּב ָאַמר: ָים ְבֶלב ְתֹהֹמת ָקְפאּו ֹנְזלִׁ
יג ק ַאשִׁ מֹו ָשָלל ֲאַחלֵּ ְמָלאֵּ י תִׁ יק ַנְפשִׁ י ָארִׁ מֹו ַחְרבִׁ ישֵּ י תֹורִׁ ָסמֹו, ְברּוֲחָך ָנַשְפָת : ָידִׁ  ָים כִׁ
ם ַכעֹוֶפֶרת ָצְללּו ים ְבַמיִׁ ירִׁ י: ַאדִׁ ם ָכֹמָכה-מִׁ לִׁ י ְיהָוה ָבאֵּ  נֹוָרא ַבֹקֶדש ֶנְאָדר ָכֹמָכה מִׁ

ֹּלת ה ְתהִׁ יָת . ֶפֶלא ֹעשֵּ יְנָך, ָנטִׁ מֹו ְימִׁ ְבָלעֵּ יָת : ָאֶרץ תִׁ ַהְלָת  ָגָאְלָת  זּו ַעם ְבַחְסְדָך ָנחִׁ  ְבָעְזָך נֵּ
ה ֶאל ים ָשְמעּו: ָקְדֶשָך ְנוֵּ ְרגָ  ַעמִׁ יל זּוןיִׁ י ָאַחז חִׁ ְבֲהלּו ָאז: ְפָלֶשת ֹיְשבֵּ י נִׁ י ֱאדֹום ַאלּופֵּ ילֵּ  אֵּ

מֹו מֹוָאב י ֹכל ָנֹמגּו ָרַעד יֹאֲחזֵּ ֹפל: ְכָנַען ֹיְשבֵּ יֶהם תִׁ יָמָתה ֲעלֵּ ְגֹדל ָוַפַחד אֵּ ְדמּו ְזרֹוֲעָך בִׁ  יִׁ
יָת  זּו ַעם ַיֲעֹבר ַעד ְיהָוה ַעְמָך ַיֲעֹבר ַעד ָכָאֶבן מֹו: ָקנִׁ אֵּ מֹו ְתבִׁ ָטעֵּ  ָמכֹון ַנֲחָלְתָך ְבַהר ְותִׁ

ְבְתָך ְקָדש ְיהָוה ָפַעְלָת  ְלשִׁ ְמֹלְך ְיהָוה: ָיֶדיָך כֹוְננּו ֲאֹדָני מִׁ  : ָוֶעד ְלֹעָלם יִׁ
 
י ל ַהְמלּוָכה ַליהָוה כִׁ ם ּוֹמשֵּ ים ְוָעלּו: ַבגֹויִׁ עִׁ ּיֹון ְבַהר מֹושִׁ ְשֹפט צִׁ ָשו ַהר ֶאת לִׁ  ְוָהְיָתה, עֵּ

ְהֶיה יהוה ֶאָחד ּוְשמו : ַהְמלּוָכה ַליהָוה ְוָהָיה יהוה ְלֶמֶלְך ַעל ָכל ָהָאֶרץ, ַבּיום ַההּוא יִׁ
  ֶאָחד:

 
 ברכה שלאחר פסוקי דזימרה

י לְ  ם ּוָבָאֶרץ. כִׁ ל ַהֶמֶלְך ַהָגדֹול ְוַהָקדֹוש ַבָשַמיִׁ נּו, ָהאֵּ ְמָך ָלַעד, ַמְלכֵּ ְשַתַבח שִׁ ינּו יִׁ ָך ָנֶאה, יהוה ֱאֹלהֵּ
ַעָתה ְוַעד עֹוָלם:   ְמָרה, ְבָרכֹות ְוהֹוָדאֹות מִׁ ל ְוזִׁ יר ּוְשָבָחה, ַהלֵּ ינּו, שִׁ י ֲאבֹותֵּ ֱאֹלהֵּ  וֵּ
ירֵּ  ר ְבשִׁ ְפָלאות, ַהבֹוחֵּ ל ַההוָדאות, ֲאדֹון ַהנִׁ ְשָבחות' אֵּ ל ֶמֶלְך ָגדֹול ּוְמֻהָלל ַבתִׁ י ָברּוְך ַאָתה יהוה, אֵּ

ים: י ָהעֹוָלמִׁ ל, חֵּ ְמָרה, ֶמֶלְך, אֵּ   זִׁ
 

יכו ּה ְבַחּיֵּיכון ּוְביומֵּ יְך ַמְלכּותֵּ ּה, ְוַיְמלִׁ ְרעּותֵּ י ְבָרא כִׁ ּה ַרָבא, ְבָעְלָמא דִׁ ְתַקַדש ְשמֵּ ְתַגַדל ְויִׁ י ְדָכל יִׁ ן ּוְבַחּיֵּ
א ן: ְיהֵּ ְמרּו: ָאמֵּ יב, ְואִׁ ְזַמן ָקרִׁ ל, ַבֲעָגָלא ּובִׁ שָראֵּ ית יִׁ י ָעְלַמָּיא:  בֵּ ּה ַרָבא ְמָבַרְך ְלָעַלם ּוְלָעְלמֵּ  ְשמֵּ

ּה ְדֻקְדָשא בְ  ְתַהָלל ְשמֵּ ְתַעֶלה ְויִׁ ְתַהָדר ְויִׁ ְתַנּשא ְויִׁ ם ְויִׁ ְתרומֵּ ר ְויִׁ ְתָפאֵּ ְשַתַבח ְויִׁ ְתָבַרְך ְויִׁ ָלא יִׁ יְך הּוא, ְלעֵּ רִׁ
ְרכָ  בעשרת ימי תשובה מוסיפים) ן ָכל בִׁ ָלא( מִׁ יָרן ְבָעְלָמא, ּוְלעֵּ יָרָתא ֻתְשְבָחָתא ְוֶנֱחָמָתא, ַדֲאמִׁ ָתא ְושִׁ

ן: ְמרּו: ָאמֵּ  ְואִׁ
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 קריאת שמע וברכותיה 
 

 בתפילת יחיד אומרים במקום "ברכו"
ָּונּו ַעל  ְצֹוָתיו ְוצִׁ ְדָשנּו ְבמִׁ ינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאֶשר קִׁ יַא ָברּוְך ַאָתה יהוה, ֱאֹלהֵּ ְצַות ְקרִׁ יכֹו מִׁ ת ְשַמע, ְלַהְמלִׁ

ָצה:  ב טֹוב, ּוְלָעְבדֹו ְבֶנֶפש ֲחפֵּ ם, ּוְלַיְחדֹו ְבלֵּ ָבב ָשלֵּ  ְבלֵּ
 
 

 ָבְרכּו ֶאת יהוה ַהְמבָרְך: 
 :ָברּוְך יהוה ַהְמבָרְך ְלעוָלם ָוֶעד

 
 שמע -ברכת "יוצר אור" הברכה הראשונה שלפני קריאת

ינּו ֶמֶלְך  א ֶאת ַהֹכל. ָהעֹוָלם, ָברּוְך ַאָתה יהוה, ֱאֹלהֵּ א ֹחֶשְך, ֹעֶשה ָשלֹום ּובֹורֵּ ר אֹור ּובֹורֵּ  יֹוצֵּ
 

תהלים 
 קד 

ית:  אשִׁ ה ְברֵּ יד ַמֲעשֵּ ש ְבָכל יֹום ָתמִׁ ים, ּוְבטּובו ְמַחדֵּ ים ָעֶליָה ְבַרֲחמִׁ יר ָלָאֶרץ ְוַלָדרִׁ אִׁ ַהמֵּ
יָת.  ְנָיֶניָך: ָמה ַרבּו ַמֲעֶשיָך יהוה ֻכָלם ְבָחְכָמה ָעשִׁ  ָמְלָאה ָהָאֶרץ קִׁ

ימות עוָלם,  א מִׁ ְתַנשֵּ ָאז, ַהְמֻשָבח ְוַהְמפָאר ְוַהמִׁ  ַהֶמֶלְך ַהְמרוָמם ְלַבדֹו מֵּ
ְשָגב  נּו, מִׁ ְשעֵּ ן יִׁ נּו, ָמגֵּ ְשַגבֵּ נּו, צּור מִׁ ינּו, ֲאדֹון ֻעזֵּ ם ָעלֵּ ים ַרחֵּ י עוָלם, ְבַרֲחֶמיָך ָהַרבִׁ ֱאֹלהֵּ

נּו  . ַבֲעדֵּ
ר ַהְמאֹורֹות:  ָרה ְלאֹורֹו. ָברּוְך ַאָתה יהוה, יֹוצֵּ ְזֶכה ֻכָלנּו ְמהֵּ יר ְונִׁ ּיֹון ָתאִׁ  אֹור ָחָדש ַעל צִׁ

 
 שמע-ברכת "אהבה", הברכה השנייה שלפני קריאת

ינּו ינּו. ָאבִׁ ָרה ָחַמְלָת ָעלֵּ יתֵּ ינּו, ֶחְמָלה ְגדוָלה וִׁ ינּו  ַאֲהָבה ַרָבה ֲאַהְבָתנּו יהוה ֱאלהֵּ נּו, ַבֲעבּור ֲאבותֵּ ַמְלכֵּ
ם  ם, ַרחֵּ ינּו, ָהָאב ָהַרֲחָמן ַהְמַרחֵּ ינּו. ָאבִׁ נּו ּוְתַלְמדֵּ ן ְתָחנֵּ ים, כֵּ י ַחּיִׁ ם ֻחקֵּ ן ֶשָבְטחּו ָבְך ַוְתַלְמדֵּ ינּו ְותֵּ ָעלֵּ

ְשֹמר ְולַ  ד, לִׁ ְלמוד ּוְלַלמֵּ ְשֹמַע, לִׁ יל, לִׁ ין ּוְלַהְשכִׁ נּו ְלָהבִׁ בֵּ י ַתְלמּוד תוָרְתָך ְבלִׁ ְברֵּ ֲעשֹות ּוְלַקּיֵּם ֶאת ָכל דִׁ
ְרָאה ֶאת ְשמֶ  נּו ְלַאֲהָבה ּוְליִׁ ד ְלָבבֵּ ְצוֶתיָך, ְוַיחֵּ נּו ְבמִׁ בֵּ ק לִׁ ינּו ְבתוָרֶתָך, ְוַדבֵּ ינֵּ ר עֵּ ָך, ְולֹא ְבַאֲהָבה. ְוָהאֵּ

ל ְלעֹוָלם ָוֶעד.  ָכשֵּ ם ְולֹא נִׁ ָכלֵּ בֹוש ְולֹא נִׁ  נֵּ
י ְבשֵּ  ָרהכִׁ ינּו ְבָרָכה ְוָשלֹום ְמהֵּ א ָעלֵּ ישּוָעֶתָך. ְוָהבֵּ ְשְמָחה בִׁ יָלה ְונִׁ  ם ָקְדְשָך ַהָגדֹול ְוַהנֹוָרא ָבָטְחנּו, ָנגִׁ

כָ  ל ְישּועֹות ַאָתה. ּוָבנּו ָבַחְרָת מִׁ ל פֹועֵּ י אֵּ נּו. כִׁ ּיּות ְלַאְרצֵּ ם קֹוְממִׁ יכֵּ ַאְרַבע ַכְנפֹות ָהָאֶרץ, ְותֹולִׁ ַעם -למֵּ
ְמָך ַהָגדול ֶסָלה ֶבֱאֶמת ְלהֹודֹות ָלְך ּוְלַיֶחְדָך ְבַאֲהָבה. ָברּוְך ַאָתה נּו ְלשִׁ ַרְבָתנּו ַמְלכֵּ , יהוה, ְוָלשון, ְוקֵּ

ל ְבַאֲהָבה: ְשָראֵּ ר ְבַעמו יִׁ  ַהבֹוחֵּ
 

 קבלת עול מלכות שמים –הפרשה הראשונה של קריאת שמע 
 

 דברים ו
 
 

 שם
 

ְש  ינּו יהוה |  ֶאָחד:ְשַמע יִׁ ל יהוה ֱאֹלהֵּ  ָראֵּ
ם ְכבוד ַמְלכּותֹו, ְלעֹוָלם ָוֶעד:  ָברּוְך שֵּ

ת יהוה ֱאלֶהיָך ְבָכל ְלָבְבָך ּוְבָכל ְָוָאַהְבת ֶלה ֲאֶשר -אֵּ ים ָהאֵּ ַנְפְשָך ּוְבָכל ְמֹאֶדָך: ְוָהיּו ַהְדָברִׁ
י ְמַצְּוָך ַהּיום ַעל ַנְנָתם-ָאנכִׁ יֶתָך ּוְבֶלְכְתָך ַבֶדֶרְך  ְלָבֶבָך: ְושִׁ ְבְתָך ְבבֵּ ַבְרָת ָבם ְבשִׁ ְלָבֶניָך ְודִׁ

יֶניָך: ּוְכַתְבָתם ַעל ְמֻזזֹות  ין עֵּ ּוְבָשְכְבָך ּוְבקּוֶמָך: ּוְקַשְרָתם ְלאות ַעל ָיֶדָך ְוָהיּו ְלֹטָטפֹות בֵּ
ְשָעֶריָך: יֶתָך ּובִׁ  בֵּ

 קבלת עול מצוות –הפרשה השנייה  

י ְמַצֶּוה ֶאְתֶכם ַהּיֹום ְלַאֲהָבה ֶאת שם יא ְצֹוַתי ֲאֶשר ָאֹנכִׁ ְשְמעּו ֶאל מִׁ ם ָשמַע תִׁ יהוה -ְוָהָיה אִׁ
י ְמַטר יֶכם ּוְלָעְבדֹו ְבָכל ְלַבְבֶכם ּוְבָכל ַנְפְשֶכם: ְוָנַתתִׁ תֹו יֹוֶרה ּוַמְלקֹוש -ֱאֹלהֵּ ַאְרְצֶכם ְבעִׁ

ירְש  ָשְמרּו ָלֶכם ְוָאַסְפָת ְדָגֶנָך ְותִׁ ְבֶהְמֶתָך ְוָאַכְלָת ְוָשָבְעָת: הִׁ ֶשב ְבָשְדָך לִׁ י עֵּ ְצָהֶרָך: ְוָנַתתִׁ ָך ְויִׁ
יֶתם ָלֶהם: ְוָחָרה ַאף-ֶפן ְשַתֲחוִׁ ים ְוהִׁ רִׁ ים ֲאחֵּ ְפֶתה ְלַבְבֶכם. ְוַסְרֶתם ַוֲעַבְדֶתם ֱאֹלהִׁ יהוה -יִׁ

ם ְולֹא-ָבֶכם ְוָעַצר ֶאת ְהיֶ -ַהָשַמיִׁ ן ֶאתיִׁ תֵּ ַעל -ה ָמָטר ְוָהֲאָדָמה לא תִׁ ָרה מֵּ ְיבּוָלּה. ַוֲאַבְדֶתם ְמהֵּ
ן ָלֶכם:   ָהָאֶרץ ַהֹטָבה ֲאֶשר יהוה ֹנתֵּ

ֶלה ַעל ֶיְדֶכם ְוָהיּו -ְלַבְבֶכם ְוַעל ַנְפְשֶכם ּוְקַשְרֶתם אָתם ְלאֹות ַעל-ְוַשְמֶתם ֶאת ְדָבַרי אֵּ
מַ  יֶכם: ְולִׁ ינֵּ ין עֵּ יֶתָך ּוְבֶלְכְתָך ַבֶדֶרְך -ְדֶתם אָתם ֶאתְלטוָטפת בֵּ ְבְתָך ְבבֵּ ר ָבם ְבשִׁ יֶכם ְלַדבֵּ ְבנֵּ

יֶכם ַעל  י ְבנֵּ ימֵּ יֶכם וִׁ ְרבּו ְימֵּ ְשָעֶריָך: ְלַמַען יִׁ יֶתָך ּובִׁ ּוְבָשְכְבָך ּוְבקּוֶמָך: ּוְכַתְבָתם ַעל ְמזּוזות בֵּ
י ְשַבע יהוה ַלֲאבתֵּ ם ַעלָהֲאָדָמה ֲאֶשר נִׁ י ַהָשַמיִׁ ימֵּ ת ָלֶהם כִׁ  ָהָאֶרץ:-ֶכם ָלתֵּ

 
 

י ְלָפֶניָך ַהּיֹום ֶאת דברים ב  ה ָנַתתִׁ ים ְוֶאת-ְראֵּ י ְמַצְּוָך -ַהָמֶות ְוֶאת-ַהטֹוב ְוֶאת-ַהַחּיִׁ ָהָרע: ֲאֶשר ָאֹנכִׁ
ְצו-ַהּיֹום ְלַאֲהָבה ֶאת ְשֹמר מִׁ ְדָרָכיו ְולִׁ יָת  ָֹתיו ְיהָוה ֱאֹלֶהיָך ָלֶלֶכת בִׁ ְשָפָטיו ְוָחיִׁ ְוֻחֹקָתיו ּומִׁ

ַרְכָך ְיהָוה ֱאֹלֶהיָך ָבָאֶרץ ֲאֶשר ַאָתה ָבא יָת ּובֵּ ם-ְוָרבִׁ ְשָתּה: ְואִׁ ְפֶנה ְלָבְבָך, ְולֹא -ָשָמה ְלרִׁ יִׁ
י ָלֶכם ַהּיֹום כִׁ  ַגְדתִׁ ים ַוֲעַבְדָתם: הִׁ רִׁ ים ֲאחֵּ אֹלהִׁ יָת לֵּ ְשַתֲחוִׁ ַדְחָת ְוהִׁ ְשָמע ְונִׁ דּון תִׁ י ָאֹבד תֹאבֵּ

י  ֹדתִׁ ְשָתּה: ַהעִׁ ן ָלבֹוא ָשָמה ְלרִׁ ר ֶאת ַהַּיְרדֵּ ים ַעל ָהֲאָדָמה ֲאֶשר ַאָתה ֹעבֵּ יֻכן ָימִׁ לֹא ַתֲארִׁ
י ְלָפֶניָך ַהְבָרָכה ְוַהְקָלָלה ּוָבַחְרָת  ים ְוַהָמֶות ָנַתתִׁ ם ְוֶאת ָהָאֶרץ ַהַחּיִׁ ָבֶכם ַהּיֹום ֶאת ַהָשַמיִׁ

ְחֶיה ַאָתה ְוַזְרֶעָך: ְלַאֲהָבה ֶאתַבחַ  ים  ְלַמַען תִׁ ְשֹמַע ְבֹקלֹו ּוְלָדְבָקה-ּיִׁ י -ְיהָוה ֱאֹלֶהיָך לִׁ בֹו כִׁ
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ְצָחק -הּוא ַחֶּייָך ְוֹאֶרְך ָיֶמיָך ָלֶשֶבת ַעל ְשַבע ְיהָוה ַלֲאֹבֶתיָך ְלַאְבָרָהם ְליִׁ ָהֲאָדָמה ֲאֶשר נִׁ
ת ָלֶהם:   ּוְלַיֲעֹקב ָלתֵּ

 יציאת מצרים –רשה השלישית: פרשת ציצית הפ 

ר ֶאל-ַוּיֹאֶמר ְיהָוה, ֶאל במדבר טו  אֹמר: ַדבֵּ ת ַעל -ֹמֶשה לֵּ יצִׁ ֶהם ְוָעשּו ָלֶהם צִׁ ל ְוָאַמְרָת ֲאלֵּ ְשָראֵּ י יִׁ ְבנֵּ
יֶהם ְלֹדֹרָתם ְוָנְתנּו ַעל ְגדֵּ י בִׁ ֶלת: ְוָהָיה ָלֶכם לְ -ַכְנפֵּ יל ְתכֵּ ת ַהָכָנף ְפתִׁ יצִׁ יֶתם צִׁ ת ּוְראִׁ יצִׁ צִׁ

ְצו-ָכל-ֹאתֹו ּוְזַכְרֶתם ֶאת יֶתם ֹאָתם ְולֹא מִׁ י -ֹת ְיהָוה, ַוֲעשִׁ י ְלַבְבֶכם ְוַאֲחרֵּ ָתתּורּו ַאֲחרֵּ
יֶכם ֲאֶשר ינֵּ יֶתם ֶאת-עֵּ ְזְכרּו ַוֲעשִׁ יֶהם: ְלַמַען תִׁ ים ַאֲחרֵּ ְצו-ָכל-ַאֶתם ֹזנִׁ יֶתם  מִׁ ְהיִׁ ָֹתי וִׁ

יֶכם: אֲ  אֹלהֵּ ים לֵּ ְהיֹות ָלֶכם ְקֹדשִׁ ם לִׁ ְצַריִׁ ֶאֶרץ מִׁ י ֶאְתֶכם מֵּ אתִׁ יֶכם ֲאֶשר הֹוצֵּ י ְיהָוה ֱאֹלהֵּ נִׁ
יֶכם:   י ְיהָוה ֱאֹלהֵּ ים ֲאנִׁ אֹלהִׁ  לֵּ

 
 

 שמע-ברכת "גאולה", הברכה שלאחר קריאת
נּו י עֹוָלם ַמְלכֵּ ינּו ְלעֹוָלם ָוֶעד. ֱאֶמת, ֱאֹלהֵּ יב, ְוַקָּים ַהָדָבר ַהֶזה ָעלֵּ נּו, ְלֹדר ֱאֶמת, ְוַיצִׁ ְשעֵּ ן יִׁ , צּור ַיֲעֹקב ָמגֵּ

ים ים ְוַקָּימִׁ ְסאֹו ָנכֹון, ּוַמְלכּותֹו ֶוֱאמּוָנתֹו ָלַעד ַקֶּיֶמת. ּוְדָבָריו ַחּיִׁ ים ָוֹדר הּוא ַקָּים ּוְשמֹו ַקָּים, ְוכִׁ , ֶנֱאָמנִׁ
ינּו ְוַעל ָבנֵּ  ינּו וָעלֵּ ים, ַעל ֲאבֹותֵּ י עֹוָלמִׁ ים ָלַעד ּוְלעֹוְלמֵּ ינּו, ְוַעל ָכל דורות ֶזַרע ְוֶנֱחָמדִׁ ינּו ְוַעל דֹורֹותֵּ

ל ֲעָבֶדיָך: ְשָראֵּ  יִׁ
 

ים, ָדָבר טֹוב ְוַקָּים ְלעֹוָלם ָוֶעד. ים ְוַעל ָהַאֲחרונִׁ אשונִׁ  ַעל ָהרִׁ
נּו ֶמֶלְך  ינּו ַמְלכֵּ מֹותֵּ ינּו ְואִׁ נּו ֱאֶמת ֶוֱאמּוָנה, ֹחק ְולֹא ַיֲעֹבר, ֱאֶמת ֶשַאָתה הּוא יהוה ֱאֹלהֵּ ינּו, גֹוֲאלֵּ ֲאבותֵּ
ים זּוָלְתָך.  ין ֱאלהִׁ עוָלם ְשֶמָך, אֵּ נּו מֵּ ילֵּ נּו ּוַמצִׁ נּו, פודֵּ נּו צּור ְישּוָעתֵּ ינּו; יוְצרֵּ מֹותֵּ ל אִׁ  גואֵּ

 
יֶהם ְבָכל דֹור ָודֹור. ְברּו יֶהם ַאֲחרֵּ ְבנֵּ יַע ָלֶהם ְולִׁ ן ּומושִׁ עוָלם, ָמגֵּ ינּו ַאָתה הּוא מֵּ ם עֹוָלם ֶעְזַרת ֲאבֹותֵּ
ְצוֶתיָך ְותוָרְתָך ּוְדָבְר  ְשַמע ְלמִׁ יש ֶשּיִׁ י אִׁ י ָאֶרץ. ֱאֶמת, ַאְשרֵּ ְדָקְתָך ַעד ַאְפסֵּ ְשָפֶטיָך ְוצִׁ ים מוָשֶבָך, ּומִׁ ָך ָישִׁ

יַע.  ל ּומושִׁ ין ָלנּו ֶמֶלְך גואֵּ ַבְלָעֶדיָך אֵּ אשון ְוַאָתה הּוא ַאֲחרון, ּומִׁ בו. ַאָתה הּוא רִׁ  ַעל לִׁ
ַלְטָת מִׁ  י ֶחֶנק מִׁ יטֵּ ָצְלָת, ּוְפלִׁ י ֶחֶרב הִׁ ידֵּ יָתנּו, ְשרִׁ ים ְפדִׁ ית ֲעָבדִׁ בֵּ ינּו ומִׁ ם ְגַאְלָתנּו, יהוה ֱאלהֵּ ְצַריִׁ ים מִׁ ָדחִׁ , נִׁ

ל, ְוָנְתנּו יְ  ים ְורוְממּו אֵּ ְבחּו ֲאהּובִׁ ְגבּוָלם. ַעל זֹאת שִׁ ים לִׁ ַבְצָת ְוָשבּו ָבנִׁ ים תהילות ָאַסְפָת ּוְנפּוצֹות קִׁ ידִׁ דִׁ
ְמָחה ַרָבה ְוָאְמרּו ֻכָלם: יָרה ְבשִׁ ל ְלָך ָענּו שִׁ ְשָראֵּ י יִׁ ל ֶעְליֹון, ָברּוְך הּוא ּוְמבּוָרְך, כמֶשה ּוְבנֵּ  ְלאֵּ

 
 שמות טו

 
 
 
 
 

 שם
 
 

 ישעיה מז

ה  ֹּלת ֹעשֵּ י ָכֹמָכה ֶנְאָדר ַבֹקֶדש. נֹוָרא ְתהִׁ ים, יהוה, מִׁ לִׁ י ָכֹמָכה ָבאֵּ   ֶפֶלא"."מִׁ
 

יכּו  ְמלִׁ ְמָך ַהָגדֹול ַעל ְשַפת ַהָּים, ַיַחד ֻכָלם הּודּו ְוהִׁ ים ְלשִׁ ְבחּו ְגאּולִׁ יָרה ֲחָדָשה שִׁ שִׁ
 ְוָאְמרּו: 

 
ְמֹלְך ְלעֹוָלם ָוֶעד:  יהוה יִׁ

 
ל .  ְשָראֵּ ְנֻאֶמָך ְיהּוָדה ְויִׁ ה כִׁ ל, ּוְפדֵּ ְשָראֵּ ל, קֹּוָמה ְבֶעְזַרת יִׁ ְשָראֵּ  צּור יִׁ

ל ְשָראֵּ נּו ְיהָוה ְצָבאֹות ְשמֹו ְקדֹוש יִׁ ל:ָברּוְך ַאָתה יהוה, : ֹגֲאלֵּ ְשָראֵּ ל יִׁ  גֹואֵּ
 
 
 
 

 תפילת עמידה
 

ָלֶתָך: תהלים נא יד ְתהִׁ י ַיגִׁ ְפַתח. ּופִׁ  ֲאדָני, ְשָפַתי תִׁ

 אבות | אמהות   .א
ינּו, י ֲאבֹותֵּ אֹלהֵּ ינּו וֵּ  ָברּוְך ַאָתה יהוה, ֱאֹלהֵּ

י ַיֲעקבֱאֹלהֵּ  אֹלהֵּ ְצָחק, וֵּ י יִׁ  ,י ַאְבָרָהם, ֱאֹלהֵּ
י  ְצָחק ְוַיֲעֹקב ֱאֹלהֵּ י ַאְבָרָהם יִׁ ינּו, ֱאֹלהֵּ מֹותֵּ ְואִׁ

ָאה, ל ְולֵּ ְבָקה ָרחֵּ  ָשָרה רִׁ
 

י ָאבֹו ר ַחְסדֵּ ה ַהכל, ְוזֹוכֵּ ים, ְוקֹונֵּ ים טובִׁ ל ֲחָסדִׁ ל ֶעְליֹון, גֹומֵּ בֹור ְוַהנֹוָרא, אֵּ ל ַהָגדֹול ַהגִׁ יא ָהאֵּ בִׁ ת ּומֵּ
יֶהם ְלַמַען ְשמֹו ְבַאֲהָבה.  י ְבנֵּ ְבנֵּ  ְגֻאָלה לִׁ

 
 בעשרת ימי תשובה

ים: ים ַחּיִׁ ים, ְלַמֲעָנְך ֱאלהִׁ ֶפר ַהַחּיִׁ נּו ְבסֵּ ים, ְוָכְתבֵּ ץ ַבַחּיִׁ ים, ֶמֶלְך ָחפֵּ נּו ְלַחּיִׁ  ָזְכרֵּ
 

ן ַאְבָר  ן. ָברּוְך ַאָתה יהוה, ָמגֵּ יַע ּוָמגֵּ ר ּומושִׁ ד ָשָרה. ֶמֶלְך עוזֵּ ן ַאְבָרָהם ּופֹוקֵּ  ָהם: |  ָמגֵּ
 

 ב.  גבורות 
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יַע.  ם ַאָתה, ַרב ְלהושִׁ יל ַאף ְמרֹומֵּ בֹור ְלעֹוָלם ֲאֹדָני, ַמְשפִׁ  ַאָתה גִׁ
 
יד ַהָטל א' של פסח -מ יד ַהֶגֶשם משמיני עצרת|   . מורִׁ יב ָהרּוַח ּומורִׁ   . ַמשִׁ

ים ְבֶחֶסד, ְמחַ  ל ַחּיִׁ ים, ּוְמַקּיֵּם ְמַכְלכֵּ יר ֲאסּורִׁ ים, ּוַמתִׁ א חֹולִׁ ים ְורֹופֵּ ְך נֹוְפלִׁ ים, סֹומֵּ ים ַרבִׁ ֶּיה הכל ְבַרֲחמִׁ
יַח ְישּוָעה. ית ּוְמַחֶּיה ּוַמְצמִׁ מִׁ י דֹוֶמה ָלְך, ֶמֶלְך מֵּ י ָכמֹוָך ַבַעל ְגבּורֹות ּומִׁ י ָעָפר. מִׁ נֵּ ישֵּ  ֱאמּוָנתו לִׁ

 
 בעשרת ימי תשובה
י ָכמוָך ָאב הָ  ים. ְוֶנֱאָמן ַאָתה ְלַהֲחיֹות ָכל ַחי. ָברּוְך ַאָתה יהוה , מִׁ ים ְבַרֲחמִׁ ר ְיצּוָריו ְלַחּיִׁ ַרְחָמן, זֹוכֵּ

 ְמַחֶּיה ַהֹכל:
 

 ג.  קדושת השם                          המתפלל בלחש ממשיך ב"אתה קדוש" בהמשך העמוד. 
 בתפילה בקול אומרים כאן קדושה מלאה 

 
 ישעיה  ו 

 
 

 יחזקאל ג 
 
 

 תהלים קמו  

ש ְמָך ֶאת ְנַקדֵּ ם, ָבעֹוָלם שִׁ ים ְכשֵּ ישִׁ י אֹותֹו ֶשַמְקדִׁ ְשמֵּ יֶאָך ַיד ַעל ַכָכתּוב, ָמרֹום בִׁ  : ְנבִׁ
  ְוָקָרא ֶזה ֶאל ֶזה ְוָאַמר ָקדֹוש:  "
 

   .ָקדֹוש, ָקדֹוש, ָקדֹוש, ְיהָוה ְצָבאֹות, ְמלֹא ָכל ָהָאֶרץ ְכבֹודֹו"
רּו  : ְלֻעָמָתם ָברּוְך יאמֵּ

ְמקומו"  ": ָברּוְך ְכבוד ה' מִׁ
אֹמר י ָקְדְשָך ָכתּוב לֵּ ְברֵּ   :ּוְבדִׁ

ּיֹון ְלֹדר ָוֹדר ַהְללָּויּה" ְך צִׁ ְמֹלְך יהוה ְלעֹוָלם ֱאֹלַהיִׁ  ":יִׁ
 

יש, ְושִׁ  ים ְקֻדָשְתָך ַנְקדִׁ ַצח ְנָצחִׁ יד ָגְדֶלָך ּוְלנֵּ ינּו לֹא ָימּוש ְלעֹוָלם ָוֶעדְלדֹור ָודֹור ַנגִׁ פִׁ י , ְבֲחָך ֱאלהינּו מִׁ כִׁ
ל ֶמֶלְך ָגדֹול ְוָקדֹוש ָאָתה. ָברּוְך ַאָתה יהוָה,  ל ַהָקדֹוש.)בעשרת ימי תשובה ַהֶמֶלְך ַהָקדֹוש: ( אֵּ  ָהאֵּ

 ממשיכים בברכת "דעת" בעמוד הבא                                                                                           
 

 בתפילה בלחש אומרים
 , ָוהֵּ ים ְבָכל יום ְיַהְללּוָך ֶסָלה, ָברּוְך ַאָתה יהֵּ ְמָך ָקדוש, ּוְקדושִׁ )בעשרת ימי תשובה ַהֶמֶלְך ַאָתה ָקדוש ְושִׁ

ל ַהָקדוש:  ַהָקדוש:(  ָהאֵּ
 

 ממשיכים בברכת "דעת" בעמוד הבא.                                                                                                
 

 בתפילה בלחש אומרים 
( , ָוהֵּ ים ְבָכל יֹום ְיַהְללּוָך ֶסָלה, ָברּוְך ַאָתה יהֵּ ְמָך ָקדֹוש, ּוְקדֹושִׁ בעשרת ימי תשובה אומרים ַאָתה ָקדֹוש ְושִׁ

ל ַהָקדֹוש: דֹושַהֶמֶלְך ַהקָ  -  ( ָהאֵּ
 

 
 

 תפילה קצרה מעין שמונה עשרה: "הביננו".
 

בשעת הדחק, יתחיל "אד' שפתי תפתח" ויאמר אבות, גבורות וקדושת השם, ובמקום האמצעיות ברכה אחת 
 "הביננו". 

 
נּו ּוְרָפא ינּו, ְסַלח ָלנּו גֹוֲאלֵּ ְתשּוָבתֵּ ה בִׁ ינּו, ּוְרצֵּ נּו יהוה ֱאֹלהֵּ ינֵּ י  ֲהבִׁ י ְבָרָכה, כִׁ נּו ְבַטְללֵּ ְך ְשָנתֵּ ינּו, ָברֵּ ֳחָלּיֵּ

ְניַ  י ָבְך ְבבִׁ ְשְמחּו ָכל חֹוסֵּ יַע. ְויִׁ ְשָעה ַתְכנִׁ ְשֹפט ְוָהרִׁ ים ָעֶליָך לִׁ ץ ְוַהתֹועִׁ ים ַאָתה ְתַקבֵּ יְרָך ְמֻפָזרִׁ ן עִׁ
ְקָרא ַאָתה ַתֲעֶנה. ָברּוְך ַאָתה  ם נִׁ ישּוָעְתָך, ֶטרֵּ יָלה: ּובִׁ ַע ְתפִׁ  יהוה, שֹומֵּ

 
 ואומר עבודה, הודאה וברכה שלום. 

 
 בעת סכנה כגון חייל בחזית וכדומה מתפללים תפילה קצרה זו: 

 
ינּו שתִׁ  י ֲאבֹותֵּ ֱאֹלהֵּ ינּו וֵּ ְלָפֶניָך יהוה ֱאֹלהֵּ י ָרצֹון מִׁ ים ְוַדְעָתם ְקָצָרה. ְיהִׁ ל ְמֻרבִׁ ְשָראֵּ י ַעְמָך יִׁ ן ְלָכל ָצְרכֵּ תֵּ

י ַמְחסֹוָרה. ָברּוְךֶא  ָיה דֵּ ָּיה ּוְגוִׁ י ַפְרָנָסתֹו ּוְלָכל ְגוִׁ יָלה:  ָחד ְוֶאָחד ְכדֵּ ע ְתפִׁ  ַאָתה יהוה, שֹומֵּ
 

 ד.  דעת 
יָנה.  ד ֶלֱאנוש בִׁ ן ְלָאָדם ַדַעת ּוְמַלמֵּ  ַאָתה חונֵּ

ן ַהדָ  ְתָך דעה בינה והשכל. ָברּוְך ַאָתה יהוה, חונֵּ אִׁ נּו מֵּ  ַעת: ָחנֵּ
 

 ה.  תשובה
ָמה ְלָפֶניָך.  ְתשּוָבה ְשלֵּ נּו בִׁ ירֵּ נּו ַלֲעבֹוָדֶתָך, ְוַהֲחזִׁ נּו ַמְלכֵּ ינּו ְלתֹוָרֶתָך, ְוָקְרבֵּ נּו ָאבִׁ יבֵּ  ֲהשִׁ

ְתשּוָבה:   ָברּוְך ַאָתה יהוה, ָהרֹוֶצה בִׁ
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 ו.  סליחה

נּו כִׁ  י ָחָטאנּו, ְמַחל ָלנּו ַמְלכֵּ ינּו כִׁ ח ָאָתה. ָברּוְך ַאָתה יהוה, ַחנּון ְסַלח ָלנּו ָאבִׁ ל ְוסֹולֵּ י מֹוחֵּ י ָפָשְענּו, כִׁ
ְסלוַח:  ַהַמְרֶבה לִׁ

 
 ז.   גאולה 

ל ָחָזק ָאָתה.  י גֹואֵּ ָמה, כִׁ ָרה ְגֻאָלה ְשלֵּ נּו ְמהֵּ נּו, ּוְגָאלֵּ יבֵּ יָבה רִׁ נּו, ְורִׁ ה ָנא ְבָעְניֵּ  ְראֵּ
ְשָר  ל יִׁ ל: ָברּוְך ַאָתה יהוה, גֹואֵּ  אֵּ

 
 ח.  רפואה 

נּו ָאָתה, ְוַהֲעֶלה  ָלתֵּ י ְתהִׁ ָעה, כִׁ ָּושֵּ נּו ְונִׁ יעֵּ א, הושִׁ ָרפֵּ נּו יהוה ְונֵּ ינּוְרָפאֵּ ָמה ְלָכל ַמכֹותֵּ י ָרצֹון , ְרפּוָאה ְשלֵּ ְיהִׁ וִׁ
ינּו י ֲאבֹותֵּ אֹלהֵּ ינּו וֵּ ְלָפֶניָך, יהוה ֱאֹלהֵּ ָמה ְרפּוַא  מִׁ ָרה ְרפּוַאה ְשלֵּ הֵּ ְשַלח מֵּ ת ַהֶנֶפש ּורפּוַאת ַהגּוף ֶשתִׁ

ל:  ְשָראֵּ י יִׁ  ַלחֹוֶלה/ַלחֹוָלה ............ ֶבתֹוְך ְשָאר חֹולֵּ
א ֶנֱאָמן ְוַרְחָמן ָאָתה. ל רֹופֵּ י אֵּ  כִׁ

ל: ְשָראֵּ י ַעמֹו יִׁ א חֹולֵּ  ָברּוְך ַאָתה יהוה, רֹופֵּ
 

 ט.   ברכת השנים 
ינּו ֶאת ַהשָ  ינּו יהוה ֱאֹלהֵּ ְך ָעלֵּ ן ָברֵּ י ְתבּוָאָתּה ְלטֹוָבה, ְותֵּ ינֵּ  ָנה ַהזֹאת ְוֶאת ָכל מִׁ

ְבָרָכה ז' בחשוון -מ|  ְבָרָכה א' של פסח -מ   ַטל ּוָמָטר לִׁ
ים ַהטובות נּו ַכָשנִׁ ְך ְשָנתֵּ טּוָבּה, ּוָברֵּ נּו מִׁ י ָהֲאָדָמה ְוַשְבעֵּ ים: .ַעל ְפנֵּ ְך ַהָשנִׁ  ָברּוְך ַאָתה יהוה, ְמָברֵּ

  
 קיבוץ גלויות   י.

ַאְרַבע ַכְנפֹות ָהָאֶרץ לְ  נּו מֵּ ָדחֵּ ץ נִׁ ינּו, ְוַקבֵּ ץ ָגֻלּיותֵּ ס ְלַקבֵּ נּו, ְוָשא נֵּ רּותֵּ נּו. ָברּוְך ְתַקע ְבשוָפר ָגדול ְלחֵּ ַאְרצֵּ
ל:  ְשָראֵּ י ַעמֹו יִׁ ְדחֵּ ץ נִׁ  ַאָתה יהוה, ְמַקבֵּ

 
 יא.  השבת המשפט 

ינּו ְכבָ  יָבה שוְפטֵּ ינּו ַאָתה יהוה ָהשִׁ ֶמנּו ָיגֹון ַוֲאָנָחה, ּוְמלֹוְך ָעלֵּ ר מִׁ ָלה, ְוָהסֵּ ינּו ְכַבְתחִׁ אשוָנה, ְויוֲעצֵּ רִׁ
ְשָפט( מֶ  ְשָפט. ָברּוְך ַאָתה יהוה, )בעשרת ימי תשובה ַהֶמֶלְך ַהמִׁ ָבמִׁ ּׁ נּו ים, ְוַצְדקֵּ ֶלְך ְלַבְדָך ְבֶחֶסד ּוְבַרֲחמִׁ

ב ְצָדָקה ּומִׁ   ְשָפט: אוהֵּ
 

 יב על הרשעה 
ינּו. ָברּוְך ַאָתה יהוה, ש ָרה ְבָימֵּ ְמהֵּ יַע בִׁ ד, ְוַהָזדֹון ַתְכנִׁ ְשָעה תֹאבֵּ ֶליָך ָישּובּו, ְוָכל ָהרִׁ ים אֵּ ע ַהתֹועִׁ ר ֶרשֵּ ֹובֵּ

יַע ָזדֹון:   ּוַמְכנִׁ
 

 יג.  על הצדיקים 
י  ְקנֵּ ים, ְוַעל זִׁ ידִׁ ים ְוַעל ַהֲחסִׁ יקִׁ לַעְמ ַעל ַהַצדִׁ ְשָראֵּ ית יִׁ י ַהֶצֶדק ָך בֵּ רֵּ יֶהם, ְוַעל גֵּ ית סוְפרֵּ יַטת בֵּ , ְוַעל ְפלֵּ

נּו  ים ֶחְלקֵּ ְמָך ֶבֱאֶמת, ְושִׁ ים ְבשִׁ ן ָשָכר טוב ְלָכל ַהבוְטחִׁ ינּו, ְותֵּ ינּו, ֶיֱהמּו ָנא ַרֲחֶמיָך יהוה ֱאלהֵּ ְוָעלֵּ
י ְבָך ָבָטְחנּו.  בוש כִׁ ָמֶהם, ּוְלעוָלם לֹא נֵּ ים:עִׁ יקִׁ ְבָטח ַלַצדִׁ ְשָען ּומִׁ  ָברּוְך ַאָתה יהוה, מִׁ

 
 יד.  בניין ירושלים

ַבְרָת,  יְרָך ַכֲאֶשר דִׁ ם עִׁ ְנַין עֹוָלםְשֹכן ְבתֹוְך ְירּוָשַליִׁ ינּו בִׁ ָרה ְבָימֵּ ְמהֵּ ה אֹוָתּה בִׁ , ָברּוְך ַאָתה יהוה, ּוְבנֵּ
ם: ה ְירּוָשָליִׁ  בֹונֵּ

 
 טו.  ישועה
ְשָקף ה  תהלים פ ם נִׁ ָשַמיִׁ ְצָמח ְוֶצֶדק מִׁ ֶאֶרץ תִׁ ינּו , ֱאֶמת מֵּ ּוִׁ ישּוָעְתָך קִׁ י לִׁ ישּוָעֶתָך, כִׁ ְוֶקֶרן ָעְמָך ָתרּום בִׁ

יַח ֶקֶרן ְישּוָעה:   ָכל ַהּיום. ָברּוְך ַאָתה יהוה, ַמְצמִׁ
 

 טז.  שומע תפילה 
ם ָעלֵּ  ינּו, חּוס וַרחֵּ נּו יהוה ֱאֹלהֵּ לות ְשַמע קֹולֵּ ַע ְתפִׁ ל שומֵּ י אֵּ נּו, כִׁ ָלתֵּ ים ּוְבָרצֹון ֶאת ְתפִׁ ל ְבַרֲחמִׁ ינּו, ְוַקבֵּ

ים ָאָתה,  יָקם ַאלְוַתֲחנּונִׁ נּו רֵּ ְלָפֶניָך ַמְלכֵּ ַלת ָכל ּומִׁ ַע ְתפִׁ י ַאָתה שֹומֵּ נּו, כִׁ יבֵּ ֶפה. ָברּוְך ַאָתה יהוה,  ְתשִׁ
ָלה: ַע ְתפִׁ  שֹומֵּ

 
 יז.  עבודה

הְר  ינּו יהוה צֵּ ל ְבַעְמָך ֱאֹלהֵּ ְשָראֵּ ָלָתם, יִׁ ל ְבַאֲהָבה ּוְתפִׁ י, ְתַקבֵּ יד ְלָרצֹון ּוְתהִׁ ל ֲעבֹוַדת ָתמִׁ ְשָראֵּ  כל. ַעֶמָך יִׁ
י יד ְלָרצֹון ּוְתהִׁ ל ֲעבֹוַדת ָתמִׁ ְשָראֵּ  . ַעֶמָך יִׁ
ּיֹון ּוְשֹכן ם ֲעָבֶדיָך ְוַיַעְבדּוָך, ְבצִׁ ירּוָשָליִׁ  . בִׁ
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ינּו, ַיֲעֶלה ְוָיבֹא י ֲאבֹותֵּ ֱאֹלהֵּ ינּו וֵּ ם  ֱאֹלהֵּ ְכרֹון ְירּוָשַליִׁ ינּו, ְוזִׁ ְכרֹון ֲאבֹותֵּ נּו ְוזִׁ ְקדֹונֵּ נּו ּופִׁ ְכרונֵּ ר זִׁ ָזכֵּ ד ְויִׁ ָפקֵּ ְויִׁ
יָטה ְלטֹובָ  ְפלֵּ ל ְלָפֶניָך, לִׁ ְשָראֵּ ית יִׁ ְכרֹון ָכל ַעְמָך בֵּ יר ָקְדֶשיָך, ְוזִׁ ים עִׁ ים, ְלַחּיִׁ ן ּוְלֶחֶסד ּוְלַרֲחמִׁ ה, ְלחֵּ

 ּוְלָשלום ְביום 
 ַחג ַהֻסכֹות ַהֶזה.  - בסוכותַחג ַהַמצֹות |  בפסחראש ַהֹחֶדש |  בראש חודש

ינּו בו ְלטֹוָבה,  נּו יהוה ֱאֹלהֵּ ןָזְכרֵּ ְבָרָכה, ָאמֵּ נּו בֹו לִׁ ן: ּוָפְקדֵּ ים טֹובִׁ ָאמֵּ נּו בֹו ְלַחּיִׁ יעֵּ ןים, : ְוהושִׁ ְדַבר ָאמֵּ :  ובִׁ
ל ֶמֶלְך ַחנּון ְוַרחּום י אֵּ ינּו, כִׁ ינֵּ ֶליָך עֵּ י אֵּ נּו, כִׁ יעֵּ ינּו ְוהושִׁ ם ָעלֵּ נּו ְוַרחֵּ ים חּוס ְוָחנֵּ  ָאָתה:   ְישּוָעה ְוַרֲחמִׁ

י יר ְשכִׁ ים. ָברּוְך ַאָתה יהוה, ַהַמֲחזִׁ ּיון ְבַרֲחמִׁ ינּו ְבשּוְבָך ְלצִׁ ינֵּ ּיון: ְוֶתֱחֶזיָנה עֵּ  ָנתו ְלצִׁ
 

 יח. הודאה 
נּו  ְשעֵּ ן יִׁ ינּו, ָמגֵּ ינּו ְלעֹוָלם ָוֶעד, צּור ַחּיֵּ י ֲאבֹותֵּ ֱאֹלהֵּ ינּו וֵּ ים ֲאַנְחנּו ָלְך ֶשַאָתה הּוא יהוה ֱאֹלהֵּ ַאָתה מֹודִׁ

ים ְבָיֶדָך, וְ  ינּו ַהְמסּורִׁ ָלֶתָך ַעל ַחּיֵּ ר ְתהִׁ ינּו ַהְפקּודֹות ָלְך, ְוַעל הּוא ְלדֹור ָודֹור. נֹוֶדה ְלָך ּוְנַספֵּ ְשמֹותֵּ ַעל נִׁ
י ל ם. ַהטֹוב, כִׁ ת, ֶעֶרב ָוֹבֶקר ְוָצֳהָריִׁ ְפְלאוֶתיָך ְוטֹובֹוֶתיָך ֶשְבָכל עֵּ ָמנּו, ְוַעל נִׁ ֶסיָך ֶשְבָכל יֹום עִׁ א ָכלּו נִׁ

ינּו ָלְך:  ּוִׁ עֹוָלם קִׁ י מֵּ י לֹא ַתמּו ֲחָסֶדיָך כִׁ ם, כִׁ  ַרֲחֶמיָך, וַהְמַרחֵּ
 

 בחנוכה, בפורים וביום העצמאות 
ינּו ַבָּימִׁ  יָת ַלֲאבֹותֵּ ים ְוַעל ַהֻפְרָקן ְוַעל ַהְגבּורֹות ְוַעל ַהְתשּועֹות ְוַעל ַהֶנָחמֹות, ֶשָעשִׁ סִׁ ם ְוַעל ַהנִׁ ים ָההֵּ

 ּוַבְזַמן ַהֶזה.
 

 בחנוכה
י  ימֵּ ְתָיהּו בִׁ ן יוָחָנן ֶבן ַמתִׁ ל ַעְמָך ַעל ָהְרָשָעה ָיָון ַמְלכּות ְכֶשָעְמָדה, ּוָבָניו ַחְשמוָנאי ָגדֹול ֹכהֵּ ְשָראֵּ  יִׁ

ָחם יָרם תֹוָרָתְך ְלַהְשכִׁ י ּוְלַהֲעבִׁ ֻחקֵּ ים ְבַרֲחֶמיָך ְוַאָתה, ְרצוָנְך מֵּ ת ָלֶהם ָעַמְדָת  ָהַרבִׁ  ֶאת ַרְבָת , ָצָרָתם ְבעֵּ
יָבם יָנם ֶאת ַדְנָת , רִׁ י ָמַסְרָת , דִׁ בורִׁ ים ְבַיד םגִׁ ים, ַחָלשִׁ ים ְבַיד ְוַרבִׁ ים, ְמַעטִׁ דִׁ י ְבַיד ְוזֵּ יֶתָך ְבנֵּ  ּוְלָך, ְברִׁ
יָת  ם ָעשִׁ ל ּוְלַעְמָך, ְבעֹוָלְמָך ְוָקדֹוש ָגדֹול שֵּ ְשָראֵּ יָת  יִׁ ן ְוַאַחר. ַהֶזה ְכַהּיֹום ּוֻפְרָקן ְגדֹוָלה ְתשּוָעה ָעשִׁ  ָבאּו כֵּ
יר ָבֶניָך ְדבִׁ נּו, יֶתָךבֵּ  לִׁ יָכֶלָך ֶאת ּופִׁ ֲהרּו, הֵּ ְקָדֶשָך ֶאת ְוטִׁ יקּו, מִׁ ְדלִׁ רות ְוהִׁ  ְשמֹוַנת ְוָקְבעּו, ָקְדֶשָך ְבַחְצרֹות נֵּ
י לּו ֲחנָֻכה ְימֵּ ל ְלהֹודֹות, אֵּ ְמָך ּוְלַהלֵּ  .  ַהָגדֹול ְלשִׁ
 

ים, ָכְך ַתֲעֶשה ָלַאֲחר אשֹונִׁ ים ָלרִׁ סִׁ יָת נִׁ ם: ּוְכֶשם ֶשָעשִׁ ים ָההֵּ לּו ְכַבָּימִׁ ים ָהאֵּ ינּו ַבָימִׁ יעֵּ ים, ְותֹושִׁ  ֹונִׁ
 

 בפורים
יָרה, ְכֶשָעַמד ָהָמן ָהָרָשע  ר ְבשּוַשן ַהבִׁ י ָמְרְדַכי ְוֶאְסתֵּ ימֵּ לבִׁ ְשָראֵּ ד ַעל ַעְמָך יִׁ יד ַלֲהרֹוג ּוְלַאבֵּ ש ְלַהְשמִׁ קֵּ , בִׁ

ַנַער ְוַעד ָזקֵּ  ים מִׁ ים ָעָשר, הּוא ֹחֶדש ֶאת ָכל ַהְּיהּודִׁ ְשלָשה ָעָשר, ְלֹחֶדש ְשנֵּ ים ְביֹום ֶאָחד, בִׁ ן ַטף ְוָנשִׁ
ים  ְלַקְלָת ֶאת ַמֲחַשְבתֹוֲאָדר ּוְשָלָלם ָלבֹוז, ְוַאָתה ְבַרֲחֶמיָך ָהַרבִׁ ַפְרָת ֶאת ֲעָצתֹו, ְוקִׁ ים ְבַיד , הֵּ ָמַסְרָת ַרבִׁ

ים ְבַיד  דִׁ ים, ְוזֵּ ם ָגדֹול ְוָקדֹוש ְבעֹוָלְמָך, ּוְלַעְמָך בְ ְמַעטִׁ יָת שֵּ יֶתָך. ּוְלָך ָעשֵּ י ְברִׁ לנֵּ ְשָראֵּ יָת ְתשּוָעה  יִׁ ָעשִׁ
 ְגדֹוָלה ּוֻפְרָקן ְכַהּיֹום ַהֶזה. 

ְשלֹוַח ָמנֹות ְמָחה ּומִׁ ְשֶתה ְושִׁ י מִׁ ים ַלֲעשֹות אֹוָתם ְימֵּ ֶלה פּורִׁ ים ָהאֵּ ן ָקְראּו ַלָּימִׁ הּו  ַעל כֵּ עֵּ יש ְלרֵּ אִׁ
ים.   ּוַמָתנֹות ָלֶאְביֹונִׁ

יר  אסתר ט יָנה ְועִׁ יָנה ּוְמדִׁ ְשָפָחה ְמדִׁ ְשָפָחה ּומִׁ ים ְבָכל דֹור ָודֹור מִׁ ים ְוַנֲעשִׁ ְזָכרִׁ ֶלה נִׁ ים ָהאֵּ ְוַהָּימִׁ
ְכָרם לֹא יָ  ים ְוזִׁ תֹוְך ַהְּיהּודִׁ ֶלה לֹא ַיַעְברּו מִׁ ים ָהאֵּ י ַהפּורִׁ ימֵּ יר, וִׁ ַזְרָעם: ָועִׁ   סּוף מִׁ

ים ָההֵּ  לּו ְכַבָּימִׁ ים ָהאֵּ נּו ַבָּימִׁ יעֵּ ים. ְותֹושִׁ ים, ָכְך ַתֲעֶשה ָלַאֲחרֹונִׁ אשֹונִׁ ים ָלרִׁ סִׁ יָת נִׁ ם ֶשָעשִׁ  ם: ּוְכשֵּ
 

 ביום העצמאות
יָגה ּו יא ַהֲהרֵּ גֵּ יָטה מִׁ ית ַהְפלֵּ רִׁ ָּיה ְכֶשָבָאה ְשאֵּ יֹון ַהְשנִׁ יַבת צִׁ י שִׁ ימֵּ יֶהם, ָשְלטּו בִׁ ָכל ְתפּוצֹותֵּ י ַעְמָך מִׁ ְבנֵּ

ית ַעְמָך  ים ְלַהְכרִׁ ְבָעה גֹוּיִׁ ים. ָאז ָקמּו שִׁ ְרָדפִׁ י נִׁ ְפנֵּ ים בִׁ ינּו ְוָנֲעלּו ְשָערִׁ ים ְבֶאֶרץ ָקְדשֵּ לָזרִׁ ְשָראֵּ . ְוַאָתה יִׁ
ל ְוַלֲעמ ָקהֵּ ת ָצָרָתם ְלהִׁ ים ָעַמְדָת ָלֶהם ְבעֵּ יֶהם ְבַרֲחֶמיָך ָהַרבִׁ יֶהם ַלְקָרב ְוֶאְצְבעֹותֵּ ד ְידֵּ ֹוד ַעל ַנְפָשם, ְלַלמֵּ

ים  ים ְבַיד ְמַעטִׁ ְלָחָמה. ָמַסְרָת ַרבִׁ ים ְבַיד ַלמִׁ דִׁ יֶתָך. ְוזֵּ י ְברִׁ ם ָגדֹול ְוָקדֹוש ְבעֹוָלָמְך ּוְלַעְמָך ְבנֵּ יָת שֵּ ּוְלָך ָעשִׁ
יָת ְתשּוָעה ְגדֹוָלה ּוֻפְר  ל ָעשִׁ ְשָראֵּ  . ָקן ְכַהּיֹום ַהֶזהיִׁ

ְמָחה ָבנֹות ְבַאְרֶצָך ְוָקְבעּו ֶאת יֹום ָהַעְצָמאּות ַהֶזה יֹום ַחג ְושִׁ ְבנֹות ּוְלהִׁ ְקְבצּו ָבֶניָך לִׁ ן נִׁ ְלהֹודֹות  ְוַאַחר כֵּ
ים, ָכְך ַתֲעֶשה ָלַא  ֹאשֹונִׁ ים ָלרִׁ סִׁ יָת נִׁ ם ֶשָעשִׁ ְמָך ַהָגדֹול. ּוְכֹשֵּ ל ְלשִׁ לּו ּוְלַהלֵּ ים ָהאֵּ נּו ַבָּימִׁ יעֵּ ים, ְותֹושִׁ ֲחרֹונִׁ

ם.  ים ָההֵּ  ְכַבָּימִׁ
יד ְלעוָלם ָוֶעד. ְמָך ָתמִׁ א שִׁ ְתַנשֵּ ְתרֹוָמם ְויִׁ ְתָבַרְך ְויִׁ  ְוַעל ֻכָלם יִׁ

 
 בעשרת ימי תשובה

יֶתָך: י ְברִׁ ים ָכל ְבנֵּ ים טֹובִׁ  ּוְכֹתב ְלַחּיִׁ
 

יהַ  ים יֹודּוָך ֶסָלה, וִׁ נּו ֶסָלה. ָברּוְך ְוֹכל ַהַחּיִׁ נּו ְוֶעְזָרתֵּ ל ְישּוָעתֵּ ְמָך ַהָגדֹול ֶבֱאֶמת, ָהאֵּ יָבְרכּו ֶאת שִׁ ְללּו וִׁ
ְמָך ּוְלָך ָנֶאה ְלהֹודֹות:  ַאָתה יהוה ַהטֹוב שִׁ

ינּו,  י ֲאבֹותֵּ ֱאֹלהֵּ ינּו וֵּ ינּו ַבְבָרָכה ַהְמֻשֶלֶשת ָבתֹוָרה: ֱאֹלהֵּ  ָבְרכֵּ
ְשְמֶרָך: ְיָבֶרְכָך במדבר ו    יהוה ְויִׁ

יֻחֶנָּך: ֶליָך וִׁ ר יהוה | ָפָניו אֵּ  ָיאֵּ
ן  יכֵּ   ָרצֹון ְיהִׁ
ן  יכֵּ  ָרצֹון ְיהִׁ
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ם ְלָך ָשלֹום ֶליָך ְוָישֵּ ָשא יהוה | ָפָניו אֵּ ן  יִׁ יכֵּ  ָרצֹון ְיהִׁ

 
 

 יט.  ברכת שלום 
ים ָעלֵּ  ן ָוֶחֶסד ְוַרֲחמִׁ ים חֵּ ים ָשלֹום טֹוָבה ּוְבָרָכה, ַחּיִׁ ינּו ֻכָלנּו ְכֶאָחד שִׁ נּו ָאבִׁ ל ַעֶמָך. ָבְרכֵּ ְשָראֵּ ינּו ְוַעל ָכל יִׁ

ים וַאֲהָבת ֶחֶסד, וְצָדָקה ְוְבָרָכה ְוַר  ַחּיִׁ ְׁ ינּו תֹוָרת י ְבאֹור ָפֶניָך ָנַתָת ָלנּו יהוה ֱאֹלהֵּ ים ְבאֹור ָפֶניָך, כִׁ ֲחמִׁ
ְך  יֶניָך ְלָברֵּ ים ְוָשלום. ְוטֹוב ְבעֵּ ְשלֹוְמָך. ְוַחּיִׁ ים ְבָכל עת ּוְבָכל ָשָעה בִׁ ל ְוֶאת ָכל ָהַעמִׁ ְשָראֵּ  ֶאת ַעְמָך יִׁ

 
 בעשרת ימי תשובה. 

ב ְלָפֶניָך, ֲאַנְחנּו ְוָכל ָכתֵּ ר ְונִׁ ָזכֵּ ים, ְבָרָכה ְוָשלֹום, ּוַפְרָנָסה טֹוָבה , נִׁ ֶפר ַחּיִׁ ים  ְבסֵּ ל, ְלַחּיִׁ ְשָראֵּ ית יִׁ ַעְמָך בֵּ
ים ּולְ   ָשלֹום.טֹובִׁ

ה ַהָשלֹום: ָברּוְך ַאָתה יהוה  , עֹושֵּ
 
 

 . 251המסיים תפילת עמידה יתייחד עם תפילות ליבו או יאמר את התפילה הבאה. לתפילות יחיד נוספות ראה עמוד 
 

 התיחדות שלאחר תפילת עמידה –בתר צלותא 

 
 

 ברכות יז
 
 
 

 תהילים ס  

פְ  ָרע ְושִׁ י מֵּ י ֶכָעָפר ַלֹכל ֱאלַהי, ְנצֹור ְלשֹונִׁ דֹום, ְוַנְפשִׁ י תִׁ ְמַקְלַלי ַנְפשִׁ ְרָמה, ְולִׁ ר מִׁ ַדבֵּ תֹוַתי מִׁ
ר  ָרה ָהפֵּ ים ָעַלי ָרָעה, ְמהֵּ י. ְוָכל ַהחֹוְשבִׁ ְרדוף ַנְפשִׁ ְצֹוֶתיָך תִׁ י ְבתֹוָרֶתָך, ְובמִׁ בִׁ ְהֶיה. ְפַתח לִׁ תִׁ

ה ְלַמַען ְשמָ  ל ַמְחְשבוָתם. ֲעשֵּ ה ֲעָצָתם ְוַקְלקֵּ ה ְלַמַען תֹוָרָתְך, ֲעשֵּ יָנְך, ֲעשֵּ ה ְלַמַען ְימִׁ ְך, ֲעשֵּ
י: נִׁ יְנָך ַוֲענֵּ יָעה ְימִׁ יֶדיָך הושִׁ ָחְלצּון ְידִׁ  ְלַמַען ְקֻדָשָתְך. ְלַמַען יֵּ

 
 שם יט 

י: י ְוגֹוֲאלִׁ י ְלָפֶניָך, יהוה צּורִׁ בִׁ י ְוֶהְגיון לִׁ י פִׁ ְמרֵּ ְהיּו ְלָרצֹון אִׁ  יִׁ
ינּו, ְוַעל ָכל  שרת ימי תשובהבעעוֶשה ָשלֹום ) ְמרֹוָמיו הּוא ְבַרֲחָמיו ַיֲעֶשה ָשלֹום ָעלֵּ ַהָשלֹום( בִׁ

ן: ְמרּו: ָאמֵּ ל ְואִׁ ְשָראֵּ  יִׁ
 
 

 בשני ובחמישי, בראש חודש, ברגלים, בתעניות, בחנוכה, בפורים וביום העצמאות קוראים בתורה 
 

 
 

 הוצאת ספר תורה
 
 

 במדבר י 
 
 

 ישעיה ב
 
 
 
 

 ים צט תהל
 

 דברי הימים א' כט 
 

 תהלים צט 
 
 
 
 

 דברים ד

י ְנֹסעַ  ַוְיהִׁ  ְמַשְנֶאיָך ְוָינֻסּו, ֹאְיֶביָך ְוָיֻפצּו, ְיהָוה קּוָמה: ֹמֶשה ַוּיֹאֶמר ָהָאֹרן בִׁ
ָפֶניָך  : מִׁ

י ּיֹון כִׁ צִׁ א מִׁ צֵּ ִׁם ְיהָוה ּוְדַבר תֹוָרה תֵּ ירּוָשָל  : מִׁ
 

ְקֻדָשתוָברּוְך ֶשָנַתן תוָרה ְלעַ  ל בִׁ שָראֵּ  .מֹו יִׁ
 

י ַליהָוה ַגְדלּו תִׁ  : ַיְחָדו ְשמֹו ּוְנרֹוְמָמה אִׁ
 

ם ּוָבָאֶרץ. ְלָך  י ֹכל ַבָשַמיִׁ ַצח ְוַההֹוד, כִׁ ְפֶאֶרת ְוַהנֵּ ְלָך ְיהָוה ַהְגֻדָלה ְוַהְגבּוָרה ְוַהתִׁ
א ְלֹכל ְלרֹאש.  ְתַנשֵּ  ְיהָוה ַהַמְמָלָכה ְוַהמִׁ

ינּו רֹו ְשַתֲחוּו ַלֲהֹדם ַרְגָליו ָקדֹוש הּוא: רֹוְממּו יהוה ֱאֹלהֵּ ינּו ְוהִׁ ְממּו יהוה ֱאֹלהֵּ
י ָקדֹוש יהוה  ְשַתֲחוּו ְלַהר ָקְדשֹו כִׁ ינּו: ְוהִׁ  ֱאֹלהֵּ

ל  שָראֵּ ינּו ּוְתנּו ָכבוד ַלתוָרה. ָברּוְך ֶשָנַתן תוָרה ְלַעמו יִׁ אלהֵּ ַהכל ָהבּו גֶדל לֵּ
ְק   ֻדָשתו: בִׁ

ים ֻכְלֶכם ַהּיֹום יֶכם ַחּיִׁ ים ַביהָוה ֱאֹלהֵּ קִׁ  :  ְוַאֶתם ַהְדבֵּ
 
 

 
 

 עלייה לתורה
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 ָבְרכּו ֶאת יהוה ַהְמֹבָרְך: 
 ָברּוְך יהוה ַהְמֹבָרְך ְלעֹוָלם ָוֶעד:
  ָברּוְך יהוה ַהְמֹבָרְך ְלעֹוָלם ָוֶעד:

  
 

 ברכת התורה לפני הקריאה 
ינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאֶשר ָבַחרָברּוְך ַאָתה  ים, ְוָנַתן ָלנּו ֶאת תֹוָרתֹו. ָברּוְך ַאָתה -יהוה ֱאֹלהֵּ ָכל ָהַעמִׁ ָבנּו מִׁ

ן ַהתֹוָרה:   יהוה, נֹותֵּ
 

 הברכה לאחר הקריאה 
ינּו ֶמֶלְך ָהעוָלם, ֲאֶשר ָנַתן נּו. ֱאֶמת וְ -ָלנּו ֶאת תוָרתֹו תוַרת-ָברּוְך ַאָתה יהוה ֱאֹלהֵּ י עוָלם ָנַטע ְבתוכֵּ ַחּיֵּ

ן ַהתֹוָרה:   ָברּוְך ַאָתה יהוה, נֹותֵּ
 

 ברכת הגומל
י ָכל טֹוב:  ים טֹובֹות, ֶשְגָמַלנִׁ ל ְלַחָּיבִׁ ינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ַהגומֵּ  ָברּוְך ַאָתה יהוה ֱאֹלהֵּ

 
 והקהל עונה

ְגָמְלָך ָכל ן. מי ֶשְגָמָלְך ָכל טֹוב, הּוא יִׁ  טֹוב, ֶסָלה:  ָאמֵּ
 
 

 הגבהה וגלילה
 

ל,  דברים ד ְשָראֵּ י יִׁ י ְבנֵּ ְפנֵּ י ְיהָוה ְבַיד ַעלְוזֹאת ַהתֹוָרה ֲאֶשר ָשם מֶשה לִׁ  : ֹמֶשה פִׁ
 
 

 הכנסת ספר תורה
 

 הש"ץ נוטל את ספר התורה ואומר
ְשָגב ְשמו ְלַבדֹו. תהלים קמח י נִׁ ם יהוה, כִׁ  ְיַהְללּו ֶאת שֵּ

 
 משיך איתו והקהל מ

ל ַעם ְקרֹובֹו,  ְשָראֵּ י יִׁ ְבנֵּ יָדיו, לִׁ ָלה ְלָכל ֲחסִׁ ם: ַוָּיֶרם ֶקֶרן ְלַעמֹו, ְתהִׁ הֹודֹו ַעל ֶאֶרץ ְוָשָמיִׁ
 ַהְללּוָיּה:

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ים תהלים כד י הּוא ַעל ַימִׁ י ָבּה: כִׁ ל ְויְשבֵּ בֵּ ְזמֹור, ַליהוה ָהָאֶרץ ּוְמלוָאּה, תֵּ ד מִׁ ְיָסָדּה, ְוַעל ְנָהרֹות  ְלָדוִׁ
ָבב ֲאֶשר לא ָנָשא  ם ּוַבר לֵּ י ַכַפּיִׁ ְמקֹום ָקְדשו: ְנקִׁ י ָיקּום בִׁ י ַיֲעֶלה ְבַהר יהוה, ּומִׁ ְיכוְנֶנָה: מִׁ
ְשעֹו: ֶזה דֹור  י יִׁ ֱאלהֵּ ת יהוה. ּוְצָדָקה מֵּ אֵּ ָשא ְבָרָכה מֵּ ְרָמה: יִׁ ְשַבע ְלמִׁ י ְולא נִׁ ַלָשְּוא ַנְפשִׁ

י עוָלם, ְוָיבוא דֹו ְתחֵּ ָנְשאּו פִׁ יֶכם ְוהִׁ ים ָראשֵּ י ָפֶניָך ַיֲעֹקב, ֶסָלה: ְשאּו ְשָערִׁ ְרָשיו. ְמַבְקשֵּ
י ֶזה ֶמֶלְך ַהָכבֹוד,  זּוז ְיהָוהֶמֶלְך ַהָכבֹוד, מִׁ בֹור עִׁ בֹור ְיהָוה, ְוגִׁ ְלָחָמה גִׁ ים ְשאּו: מִׁ  ְשָערִׁ

יֶכם י ּוְשאּו ָראשֵּ ְתחֵּ י: ַהָכבֹוד ֶמֶלְך ְוָיבֹא, ָלםעֹו פִׁ  ְצָבאֹות ְיהָוה, ַהָכבֹוד ֶמֶלְך ֶזה הּוא מִׁ
 :ֶסָלה, ַהָכבֹוד ֶמֶלְך הּוא

 
 מכניסים את ספר התורה לארון הקודש ואומרים 

 
 במדבר י 
 משלי ד

 
 שם ג

 
 איכה ה

ל: ְשָראֵּ י יִׁ ְבבֹות ַאְלפֵּ  ּוְבנֹֻחה יֹאַמר שּוָבה ְיהָוה רִׁ
י ֶלַקח  י ַאל ַתֲעֹזבּוכִׁ י ָלֶכם, תֹוָרתִׁ  :טֹוב ָנַתתִׁ

ים ָבּה, ְוֹתְמֶכיָה ְמֻאָשר: יקִׁ יא ַלַמֲחזִׁ ים הִׁ ץ ַחּיִׁ  עֵּ
י ְדָרֶכיהָ  יבֹוֶתיהָ  ְוָכל ֹנַעם-ַדְרכֵּ  :ָשלֹום ְנתִׁ

ינּו ְכֶקֶדם. ש ָימֵּ ֶליָך ְוָנשּוָבה, ַחדֵּ נּו ְיהָוה אֵּ יבֵּ  ֲהשִׁ
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 עלינו לשבח 

ינּו לְ  ית,ָעלֵּ אשִׁ ר ְברֵּ ת ְגֻדָלה ְליֹוצֵּ ַח ַלֲאדֹון ַהכל, ָלתֵּ   ַשבֵּ
י  ים                                  ֶשלא ָעָשנּו ְכגויֵּ ן ַהתֹועִׁ ָלנּו מִׁ ְבדִׁ  |     ֶשהִׁ

 |     ְוָנַתן ָלנּו תֹוַרת ֱאֶמת                             ְולא ָשָמנּו  ָהֲאָרצות
ְש  נּו.                         ,    ְפחות ָהֲאָדָמהְכמִׁ  |     ְוַחּיֵּי עֹוָלם ָנַטע ְבתֹוכֵּ

נּו ָכֶהם  יש                         ֶשלא ָשם ֶחְלקֵּ ְלכּו אִׁ ים יֵּ י ָכל ָהַעמִׁ  |     כִׁ
נּו ְכָכל ֲהמוָנם ם ֱאֹלָהיוְוגוָרלֵּ  , .                           |     ְבשֵּ

ים ַהָקדוש ָברּוְך הּוא.  י ַהְמָלכִׁ י ֶמֶלְך ַמְלכֵּ ְפנֵּ ים לִׁ ים ּומֹודִׁ ְשַתֲחוִׁ ים ומִׁ  ַוֲאַנְחנּו כֹוְרעִׁ
ים. הּוא  י ְמרומִׁ יַנת ֻעזֹו ְבָגְבהֵּ ַמַעל, ּוְשכִׁ ם מִׁ ד ָאֶרץ, ּומוַשב ְיָקרֹו ַבָשַמיִׁ ם ְויֹוסֵּ ינּו, ֶשהּוא נֹוֶטה ָשַמיִׁ ֱאֹלהֵּ

ין ע נּו, ֶאֶפס זּוָלתֹו. ַכָכתּוב ְבתֹוָרתֹווד. אֵּ  : ֱאֶמת ַמְלכֵּ
ֹבָת  ַהּיֹום ְוָיַדְעָת " דברים ד י, ְלָבֶבָך ֶאל ַוֲהשֵּ ים הּוא ְיהָוה כִׁ ם ָהֱאֹלהִׁ ַמַעל ַבָשַמיִׁ  ָהָאֶרץ ְוַעל מִׁ

ָתַחת ין, מִׁ  ":עֹוד אֵּ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 שמות טו
 זכריה יד

ן ְנַקֶּוה ָלְך  ן ָהָאֶרץ, ַעל כֵּ ים מִׁ לּולִׁ יר גִׁ ְפֶאֶרת ֻעָזְך, ְלַהֲעבִׁ ָרה ְבתִׁ ְראֹות ְמהֵּ ינּו לִׁ יהוה ֱאֹלהֵּ
ְשֶמָך.  ְקְראּו בִׁ י ָבָשר יִׁ ן עֹוָלם ְבַמְלכּות ַשַדי. ְוָכל ְבנֵּ תּון, ְלַתקֵּ ָכרֵּ ים ָכרֹות יִׁ ילִׁ ְוָהֱאלִׁ

ירּו וְ  י ָאֶרץ. ַיכִׁ ְשעֵּ ֶליָך ָכל רִׁ ְכַרע, ָכל ֶבֶרְך, ְלַהְפנֹות אֵּ י ְלָך תִׁ ל, כִׁ בֵּ י תֵּ ְדעּו ָכל יֹוְשבֵּ יֵּ
יַקְבלּו  נּו, וִׁ תֵּ ְמָך ְיָקר יִׁ ְכבֹוד שִׁ פלּו, ְולִׁ ְכְרעּו ְויִׁ ינּו יִׁ ָשַבע ָכל ָלשֹון. ְלָפֶניָך יהוה ֱאֹלהֵּ תִׁ

ָרה ְלעֹוָלם ָוֶעד.  יֶהם ְמהֵּ ְמלֹוְך ֲעלֵּ יא ֻכָלם ֶאת עֹול ַמְלכּוֶתָך, ְותִׁ י ַהַמְלכּות ֶשְלָך הִׁ כִׁ
ְמלֹוְך ְבָכבֹוד, ַכָכתּוב ְבתֹוָרָתְך:  י ַעד תִׁ  ּוְלעֹוְלמֵּ

ְמֹלְך ְלֹעָלם ָוֶעד":   "יהוה יִׁ
ְהֶיה יהוה ֶאָחד ּוְשמֹו ֶאָחד":  ְוֶנֱאַמר: "ְוָהָיה יהוה ְלֶמֶלְך ַעל ָכל ָהָאֶרץ, ַבּיֹום ַההּוא יִׁ

 
 

 קדיש
 

ְתַגַדל ְויִׁ  י ְבָרא יִׁ ּה ַרָבא, ְבָעְלָמא דִׁ ְתַקַדש ְשמֵּ
יכון  יּה, ְבַחּיֵּיכון ּוְביומֵּ יְך ַמְלכּותֵּ יּה, ְוַיְמלִׁ ְרעּותֵּ כִׁ

יב  ְזַמן ָקרִׁ ל ַבֲעָגָלא ּובִׁ ְשָראֵּ ית יִׁ י ְדכל בֵּ ּוְבַחּיֵּ
י  ּה ַרָבא ְמָבַרְך ְלָעַלם ּוְלָעְלמֵּ א ְשמֵּ ן: ְיהֵּ ְמרּו ָאמֵּ ְואִׁ

 ָעְלַמָּיא: 
א  ְתַנשֵּ ְתרוַמם ְויִׁ ְתָפַאר ְויִׁ ְשַתַבח ְויִׁ ְתָבַרְך ְויִׁ יִׁ
יְך  ּה ְדֻקְדָשא ְברִׁ ְתַהָלל ְשמֵּ ְתַעֶלה ְויִׁ ְתַהָדר ְויִׁ ְויִׁ

ָלא ) ָלאהּוא, ְלעֵּ ן בעשרת ימי תשובה מוסיפים ּוְלעֵּ ( מִׁ
יָר  ְשְבָחָתא ְוֶנָחָמָתא, ַדֲאמִׁ יָרָתא תִׁ ְרָכָתא ְושִׁ ן ָכל בִׁ

ן: ְמרּו: ָאמֵּ  ְבָעְלָמא, ְואִׁ
 

ים  ן ְשַמָּיא וַחּיִׁ א ְשָלָמא ַרָבא מִׁ   ְיהֵּ
ן: עלינו ועל כל  ְמרּו: ָאמֵּ ל, ְואִׁ ְשָראֵּ  יִׁ

 

ְתַקַדש ְתַגַדל ְויִׁ  שמֹו ַהָגדֹול, ָבעֹוָלם ֶשָבָרא  יִׁ
יֶכם ּובְ  יֶכם ּוְבימֵּ יְך ַמְלכּותֹו, ְבַחּיֵּ ְרצֹונֹו, ְוַיְמלִׁ י כִׁ  ַחּיֵּ

ית  לָכל בֵּ ְשָראֵּ ְזַמן ָקרֹוב, ְוָאְמרּו  יִׁ ָרה ּובִׁ ְמהֵּ בִׁ
י  י ְשמֹו ַהָגדֹול ְמֹבָרך ְלעֹוָלם ּוְלעֹוְלמֵּ ן: ְיהִׁ ָאמֵּ

ים:  ְתרוַמם עֹוָלמִׁ ְתָפַאר ְויִׁ ְשַתַבח ְויִׁ ְתָבַרְך ְויִׁ יִׁ
ְתַהָלל  ְתַעֶלה ְויִׁ ְתַהָדר ְויִׁ א ְויִׁ ְתַנשֵּ  ְשמֹו ֶשלְויִׁ

בעשרת ימי תשובה ַהָקדֹוֹש ָברּוְך הּוא, ַהַנַעֶלה )
ְשָגב מוסיפים ירּות, ְוַהנִׁ ָכל ַהְבָרכֹות ְוַהשִׁ ( מִׁ

ְשָבחֹות ְוַהֶנָחמֹות, ַהֶנֱאָמרֹות ָבעֹוָלם,  ְמרּו: ַהתִׁ ְואִׁ
ן: ינּו ְוַעל  ָאמֵּ ים ָעלֵּ ם ְוַחּיִׁ ן ַהָשַמיִׁ י ָשלֹום ָרב מִׁ ְיהִׁ
ְש ָכל  ליִׁ ן: , ָראֵּ ְמרּו: ָאמֵּ  ְואִׁ

ן ְמרּו: ָאמֵּ ל ְואִׁ ְשָראֵּ ינּו ְוַעל ָכל ַעמֹו יִׁ ְמרֹוָמיו. הּוא ְבַרֲחָמיו ַיֲעֶשה ָשלֹום ָעלֵּ  : עוֶשה ָשלֹום בִׁ
 

 ברכות סד
 ישעיה נד

 תהלים קיט 
 שם קכב
 שם כט 

י ֲחָכמִׁ  ידֵּ יָנא: ַתְלמִׁ י ֲחנִׁ בִׁ י ֶאְלָעָזר ָאַמר רִׁ בִׁ ים ָשלֹום ָבעֹוָלם. ָאַמר רִׁ ֶשֶנֱאַמר: " ים ַמְרבִׁ
ְך. י ְיהָוה. ְוַרב ְשלֹום ָבָניִׁ מּודֵּ ְך לִׁ ך". ְוָכל ָבַניִׁ ְך", ֶאָלא "בֹוָניִׁ ְקָרא "ָבָניִׁ ָשלֹום ָרב " ַאל תִׁ

ְכשֹול ין ָלמֹו מִׁ י תֹוָרֶתָך. ְואֵּ ְך, ַשְלָוה ְבַאְרְמנ: ְלֹאֲהבֵּ ילֵּ י־ָשלֹום ְבחֵּ ִֽ ְך׃ ְלַמַען ַאַחי ְיהִׁ יִׁ ֹוָתִֽ
ָעי ֲאַדְבָרה ָנא ָשלֹום ָבְך ינּו.: ְורֵּ ית יהוה ֱאלהֵּ ֲאַבְקָשה טֹוב ָלְך: יהוה ֹעז ְלַעמֹו  ְלַמַען בֵּ

ְך ֶאת ַעמֹו ַבָשלום:  ן. יהוה ְיָברֵּ תֵּ  יִׁ
 

נּו יעֵּ ין ְכמושִׁ נּו, אֵּ ין ְכַמְלכֵּ נּו, אֵּ ין ַכאדונֵּ ינּו, אֵּ אלהֵּ ין כֵּ  .  אֵּ
נּו.  יעֵּ י ְכמושִׁ נּו, מִׁ י ְכַמְלכֵּ נּו, מִׁ י ַכאדונֵּ ינּו, מִׁ אלהֵּ י כֵּ  מִׁ

נּו.  יעֵּ נּו, נוֶדה ְלמושִׁ נּו, נוֶדה ְלַמְלכֵּ ינּו, נוֶדה ַלאדונֵּ אלהֵּ  נוֶדה לֵּ
נּו.  יעֵּ נּו, ָברּוְך מושִׁ נּו, ָברּוְך ַמְלכֵּ ינּו, ָברּוְך ֲאדונֵּ  ָברּוְך ֱאלהֵּ

נּו. ַאָתה הּוא ֱאלהֵּ  יעֵּ נּו, ַאָתה הּוא מושִׁ נּו, ַאָתה הּוא ַמְלכֵּ  ינּו, ַאָתה הּוא ֲאדונֵּ
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ְשַתַבח,   ים ַחי ְויִׁ ְגַדל ֱאֹלהִׁ  יִׁ
חּודֹו,  יד ְכיִׁ ין ָיחִׁ  ֶאָחד ְואֵּ

ינֹו גּוף,  ין לֹו ְדמּות ַהגּוף ְואֵּ  אֵּ
ְבָרא,  ַקְדמֹון ְלָכל ָדָבר ֲאֶשר נִׁ

נו ֲאדֹון עֹולָ   ם ְלָכל נוָצר הִׁ
 ֶשַפע ְנבּוָאתֹו ְנָתנֹו  

ל ְכמֶשה עֹוד,  ְשָראֵּ  לא ָקם ְביִׁ
ל,   תֹוַרת ֱאֶמת ָנַתן ְלַעמֹו אֵּ

יר ָדתֹו ל ְולֹא ָימִׁ יף ָהאֵּ  לֹא ַיֲחלִׁ
ינּו, ַע ְסָתרֵּ  צֹוֶפה ְויֹודֵּ

ְפָעלֹו,  יד ְכמִׁ יש ָחסִׁ ל ְלאִׁ  גֹומֵּ
ים ְגֻאָלתֹו,  ץ ָימִׁ ְשַלח ְלקֵּ  יִׁ

ל ְבֹרב ַחְסדֹו,  ל אֵּ ים ְמַכְלכֵּ  ַחּיִׁ

יאּותֹו.  ת ֶאל ְמצִׁ ין עֵּ ְמָצא ְואֵּ  נִׁ
ין סֹוף ְלַאְחדּותֹו.  ֶנְעָלם ְוַגם אֵּ

ָליו ְקֻדָשתֹו.   לֹא ַנֲעֹרְך אֵּ
יתֹו. אשִׁ ית ְלרֵּ אשִׁ ין רֵּ אשֹון ְואֵּ  רִׁ

 יֹוֶרה ְגֻדָלתֹו ּוַמְלכּותֹו. 
ְפַא  י ְסגָֻלתֹו ְותִׁ  ְרתֹו.  ֶאל ַאְנשֵּ

יט ֶאת ְתמּוָנתֹו. יא ּוַמבִׁ  ָנבִׁ
יתֹו.  יאֹו ֶנֱאַמן בֵּ  ַעל ַיד ְנבִׁ

ים ְלזּוָלתֹו.   ְלעֹוָלמִׁ
יט ְלסֹוף ָדָבר ְבַקְדמּותֹו.   ַמבִׁ

ְשָעתֹו. ן ְלָרָשע ָרע ְכרִׁ  נֹותֵּ
ץ ְישּוָעתֹו.  י קֵּ ְפדֹות ְמַחכֵּ  לִׁ
ָלתֹו.  ם ְתהִׁ י ַעד שֵּ  ָברּוְך ֲעדֵּ

 על פי ר' דניאל בן יהודה הדיין                                    
 
 

 מנחה לימות החול 
 

 תהלים פד 
 שם קמד 

 
 שם קמה

יֶתָך. עֹוד ְיַהְללּוָך ֶסָלה:  י בֵּ י יוְשבֵּ  ַאְשרֵּ
י ָהָעם ֶשיהוה ֱאֹלָהיו: י ָהָעם ֶשָכָכה לֹו, ַאְשרֵּ  ַאְשרֵּ

ד ָלה ְלָדוִׁ  ְתהִׁ

 
 

 ב()סימן: א"
 

ְמָך ְלעֹוָלם ָוֶעד: ְמָך ֱאלֹוַהי ַהֶמֶלְך, ַוֲאָבְרָכה שִׁ   ֲארֹומִׁ
ְמָך ְלעֹוָלם ָוֶעד:   ְבָכל יֹום ֲאָבְרֶכָּך, ַוֲאַהְלָלה שִׁ
ֶקר:  ין חֵּ ְגֻדָלתֹו אֵּ   ָגדֹול יהוה ּוְמֻהָלל ְמֹאד, ְולִׁ

ידּו׃ ִֽ   דֹור ְלדֹור ְיַשַבח ַמֲעֶשיָך, ּוְגבּוֹרֶתיָך ַיגִׁ
ְפְלֹאֶתיָך ָאשיָחה:  י נִׁ ְברֵּ  ֲהַדר ְכבֹוד הֹוֶדָך ְודִׁ
רּו, ּוְגֻדָלְתָך ֲאַסְפֶרָנה:    ֶוֱעזּוז נֹוְרֹאֶתיָך יֹאמֵּ

נּו: ְדָקְתָך ְיַרנֵּ יעּו, ְוצִׁ ֶכר ַרב טּוְבָך ַיבִׁ   זֵּ
ם, ַחנּון ְוַרחּום יהוה  : ָחֶסד-ּוְגָדל ֶאֶרְך ַאַפיִׁ

  יו ַעל ָכל ַמֲעָשיו: טֹוב יהוה ַלֹכל, ְוַרֲחמָ 
יֶדיָך ְיָבְרכּוָכה  : יודּוָך יהוה ָכל ַמֲעֶשיָך, ַוֲחסִׁ

רּו רּו, ּוְגבּוָרְתָך ְיַדבֵּ  : ְכבֹוד ַמְלכּוְתָך יֹאמֵּ
י ָהָאָדם ְגבּוֹרָתיו ּוְכבֹוד ֲהַדר ַמְלכּותֹו ְבנֵּ יַע לִׁ  : ְלהֹודִׁ

ים, ּוֶמְמֶשלְ   : ְתָך ְבָכל דֹור ָודֹור ַמְלכּוְתָך ַמְלכּות ָכל ֹעָלמִׁ
ים:  ף ְלָכל ַהְכפּופִׁ ים, ְוזוקֵּ ְך יהוה ְלָכל ַהֹנְפלִׁ   סומֵּ

י ינֵּ תו: -עֵּ ן ָלֶהם ֶאת ָאְכָלם ְבעִׁ רּו, ְוַאָתה נותֵּ ֶליָך ְיַשבֵּ   כל אֵּ
יַע ְלָכל ַחי ָרצֹון:  ַח ֶאת ָיֶדָך, ּוַמְשבִׁ   פֹותֵּ

יק יהוה ְבָכל ְדָרָכיו, ְוחָ  יד ְבָכל ַמֲעָשיוַצדִׁ  : סִׁ
ְקָרֻאהּו ֶבֱאֶמת  : ָקרֹוב ְיהָוה ְלָכל ֹקְרָאיו, ְלֹכל ֲאֶשר יִׁ

ם יעֵּ ְשַמע ְויֹושִׁ ָאיו ַיֲעֶשה ְוֶאת ַשְוָעָתם יִׁ  : ְרצֹון ְירֵּ
יד׃  ִֽ ים ַיְשמִׁ ת ָכל ָהְרָשעִׁ ר ְיהָוה ֶאת ָכל ֹאֲהָביו ְואֵּ  שֹומֵּ

 
ַלת יהוה ְיַדֶבר י, וִׁ -ְתהִׁ ם ָקְדשֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד: פִׁ ְך ָכל ָבָשר שֵּ  יָברֵּ

ַעָתה ְוַעד עוָלם, ַהְללּוָיּה: תהלים קטו ְך ָיּה, מֵּ  ַוֲאַנְחנּו ְנָברֵּ
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 חצי קדיש

יכון  יּה, ְבַחּיֵּ יְך ַמְלכּותֵּ יּה, ְוַיְמלִׁ ְרעּותֵּ י ְבָרא כִׁ ּה ַרָבא, ְבָעְלָמא דִׁ ְתַקַדש ְשמֵּ ְתַגַדל ְויִׁ י יִׁ יכון ּוְבַחּיֵּ ּוְביומֵּ
ן:  ְמרּו: ָאמֵּ יב, ְואִׁ ְזַמן ָקרִׁ ל, ַבֲעָגָלא ּובִׁ ְשָראֵּ ית יִׁ  ְדכל בֵּ

ּה ְדֻקְדָשא  ְתַהָלל ְשמֵּ ְתַעֶלה ְויִׁ ְתַהָדר ְויִׁ א ְויִׁ ְתַנשֵּ ְתרוַמם ְויִׁ ְתָפַאר ְויִׁ ְשַתַבח ְויִׁ ְתָבַרְך ְויִׁ יְך הּוא, יִׁ  ְברִׁ
ָלא )בעשרת ימי  יָרן ְלעֵּ ְשְבָחָתא ְוֶנָחָמָתא, ַדֲאמִׁ יָרָתא תִׁ ְרָכָתא ושִׁ ן ָכל בִׁ ָלא( מִׁ תשובה מוסיפים ּוְלעֵּ

ן:  ְמרּו: ָאמֵּ  ְבָעְלָמא, ְואִׁ
 

 תפילת עמידה
ָלֶתָך: תהלים נא יד ְתהִׁ י ַיגִׁ ְפַתח. ּופִׁ  ֲאדָני, ְשָפַתי תִׁ

 אבות | אמהות   .א
ינּו ׁ ֹהֵּ ינּו, ָברּוְך ַאָתה יהוה, ֱאל י ֲאבֹותֵּ ֱאֹלהֵּ  וֵּ

י ַיֲעקב ֱאֹלהֵּ ְצָחק, וֵּ י יִׁ י ַאְבָרָהם, ֱאֹלהֵּ  ,ֱאֹלהֵּ
י  ְצָחק ְוַיֲעֹקב ֱאֹלהֵּ י ַאְבָרָהם יִׁ ינּו, ֱאֹלהֵּ מֹותֵּ ְואִׁ

ָאה, ל ְולֵּ ְבָקה ָרחֵּ  ָשָרה רִׁ
 

ים, ְוקֹונֵּ  ים טובִׁ ל ֲחָסדִׁ ל ֶעְליֹון, גֹומֵּ בֹור ְוַהנֹוָרא, אֵּ ל ַהָגדֹול ַהגִׁ יא ָהאֵּ בִׁ י ָאבֹות ּומֵּ ר ַחְסדֵּ ה ַהכל, ְוזֹוכֵּ
יֶהם ְלַמַען ְשמֹו ְבַאֲהָבה.  י ְבנֵּ ְבנֵּ  ְגֻאָלה לִׁ

 
 בעשרת ימי תשובה 

 
ים:  ים ַחּיִׁ ים, ְלַמֲעָנְך ֱאלהִׁ ֶפר ַהַחּיִׁ נּו ְבסֵּ ים, ְוָכְתבֵּ ץ ַבַחּיִׁ ים, ֶמֶלְך ָחפֵּ נּו ְלַחּיִׁ  ָזְכרֵּ

ן. יַע ּוָמגֵּ ר ּומושִׁ ן ַאְבָרָהם  ֶמֶלְך עוזֵּ ד ָשָרה. ָברּוְך ַאָתה יהוה, ָמגֵּ ן ַאְבָרָהם ּופֹוקֵּ  :   |   ָמגֵּ
 

 ב.    גבורות  
יַע.  ם ַאָתה, ַרב ְלהושִׁ יל ַאף ְמרֹומֵּ בֹור ְלעֹוָלם ֲאֹדָני, ַמְשפִׁ  ַאָתה גִׁ

 

 ב.  גבורות 
ם ַאָת  יל ַאף ְמרֹומֵּ בֹור ְלעֹוָלם ֲאֹדָני, ַמְשפִׁ יַע. ַאָתה גִׁ  ה, ַרב ְלהושִׁ

 
יד ַהָטל.|  א' של פסח-מ יד ַהֶגֶשם משמיני עצרתמורִׁ יב ָהרּוַח ּומורִׁ  . ַמשִׁ
 

ים, ּוְמ  יר ֲאסּורִׁ ים, ּוַמתִׁ א חֹולִׁ ים ְורֹופֵּ ְך נֹוְפלִׁ ים סֹומֵּ ים ַרבִׁ ים ְבֶחֶסד, ְמַחֶּיה הֹכל ְבַרֲחמִׁ ל ַחּיִׁ ַקּיֵּם ְמַכְלכֵּ
י ָעפָ  נֵּ ישֵּ יַח ְישּוָעה.ֱאמּוָנתֹו לִׁ ית ּוְמַחֶּיה ּוַמְצמִׁ מִׁ י דֹוֶמה ָלְך, ֶמֶלְך מֵּ י ָכמֹוָך ַבַעל ְגבּורֹות ּומִׁ  ר. מִׁ

 
 בעשרת ימי תשובה

ים.  ים ְבַרֲחמִׁ ר ְיצּוָריו ְלַחּיִׁ י ָכמֹוָך ָאב ָהַרְחָמן, זֹוכֵּ  מִׁ
 ֹכל:ְוֶנֱאָמן ַאָתה ְלַהֲחיֹות ָכל ַחי. ָברּוְך ַאָתה יהוה, ְמַחֶּיה הַ 

 

 המתפלל בלחש ממשיך ב"אתה קדוש" בעמוד הבא                             ג.   קדושת השם

 בתפילה בקול אומרים כאן קדושה מלאה

 

  ישעיהו ו

 

 

 יחזקאל ג

 

 תהילים קמו

י ָמרֹום, ָכַכתּוב ַעל ְשמֵּ ים אֹותֹו בִׁ שִׁ ְמָך ָבעֹוָלם, ְכֶשם ֶשַמְקדִׁ ש ֶאת שִׁ יֶאָך:  ְנַקדֵּ ַיד ְנבִׁ
 "ְוָקָרא ֶזה ֶאל ֶזה ְוָאַמר:

 ָקדֹוש, ָקדֹוש, ָקדֹוש יהוה ְצָבאֹות, ְמלֹא ָכל ָהָאֶרץ ְכבֹודֹו": 

רּו:  ְלֻעָמָתם ָברּוְך יֹאמֵּ
ְמקֹומֹו": -"ָברּוְך ְכבֹוד  יהוה מִׁ

אֹמר: י ָקְדְשָך ָכתּוב לֵּ ְברֵּ  ּוְבדִׁ
ְמֹלך יהוה ְלעֹוָלם, ֱאֹלַהיִׁ  יֹון ְלֹדר וֹדר, ַהְללּוָּיה":"יִׁ  ְך צִׁ

 
יש, ים ְקֻדָשְתָך ַנְקדִׁ ַצח ְנָצחִׁ יד ָגְדֶלָך ּוְלנֵּ י  ְלדֹור ָודֹור ַנגִׁ ינּו לא ָימּוש ְלעֹוָלם ָוֶעד, כִׁ פִׁ ינּו מִׁ ְבֲחָך ֱאֹלהֵּ ְושִׁ

ל ֶמֶלְך ָגדֹול ְוָקדוש ָאָתה: ָוהֵּ , ) אֵּ ל ַהָקדוש:  הבעשרת ימי תשובָברּוְך ַאָתה יהֵּ  ַהֶמֶלְך ַהָקדוש(  ָהאֵּ
 ממשיכים בברכת "דעת" בעמוד הבא                                                                                                

 
 בתפילה בלחש אומרים

ים ְבָכל יֹום ְיַהְללּוָך  ְמָך ָקדוש, ּוְקדושִׁ ָוהֵּ , )ַאָתה ָקדוש ְושִׁ  בעשרת ימי תשובהֶסָלה: ָברּוְך ַאָתה יהֵּ
ל ַהָקדוש:  -אומרים   ַהֶמֶלְך ַהָקדוש(  ָהאֵּ
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 תפילה קצרה מעין שמונה עשרה: "הביננו"

בשעת הדחק, יתחיל "אד' שפתי תפתח" ויאמר אבות, גבורות וקדושת השם, ובמקום האמצעיות ברכה אחת 
 "הבינגו".  

 
נּו יהוה  נֵּ יֲהבִׁ י ְבָרָכה, כִׁ ְך ְשָנְתנּו ְבַטְללֵּ ינּו, ָברֵּ נּו ּוְרָפא ֳחָליֵּ ינּו, ְסַלח ָלנּו גֹוֲאלֵּ ְתשּוָבתֵּ ה בִׁ ינּו, ּוְרצֵּ  ֱאֹלהֵּ

ְנַין י ָבְך ְבבִׁ ְשְמחּו ָכל חֹוסֵּ יַע. ְויִׁ ְשָעה ַתְכנִׁ ְשֹפט ְוָהרִׁ ים ָעֶליָך לִׁ ץ ְוַהתֹועִׁ ים ַאָתה ְתַקבֵּ יְר  ְמֻפָזרִׁ ָך עִׁ
יָלה:  ַע ְתפִׁ ְקָרא ַאָתה ַתֲעֶנה. ָברּוְך ַאָתה יהוה, שֹומֵּ ישּוָעְתָך, ֶטֶרם נִׁ  ּובִׁ

 
 ואומר עבודה, הוראה וברכת שלום. 

 
 בעת סכנה כגון חייל בחזית וכדומה מתפללים תפילה קצרה זו: 

 
ים ְוַדְעָתם ְקָצָרה.  ל ְמֻרבִׁ ְשָראֵּ י ַעְמָך יִׁ י ָרצֹון מִׁ ָצְרכֵּ ן לָכל יהִׁ תֵּ ינּו ֶשתִׁ י ֲאבֹותֵּ אֹלהֵּ ינּו וֵּ לָפֶניָך יהוה ֱאֹלהֵּ

י ַמְחסֹוָרּה ָּיה דֵּ ָּיה ּוְגוִׁ י ַפְרָנָסתֹו ּוְלכל גוִׁ יָלה: . ֶאָחד וֶאָחד כדֵּ ע תפִׁ  ָברּוְך ַאָתה יהוה שֹומֵּ

 ד     דעת 
יָנה.  ד ֶלֱאנוש בִׁ ן ְלָאָדם ַדַעת ּוְמַלמֵּ  ַאָתה חֹונֵּ

ן ַהָדַעת:ְוָחנֵּ  ל. ָברּוְך ַאָתה יהוה , חֹונֵּ יָנה ְוַהְשכֵּ ָעה בִׁ ְתָך דֵּ אִׁ  נּו מֵּ
 

 ה.    תשובה
ָמה ְלָפֶניָך.  ְתשּוָבה ְשלֵּ נּו בִׁ ירֵּ נּו ַלֲעבוָדֶתָך, ְוַהֲחזִׁ נּו ַמְלכֵּ ינּו ְלתוָרֶתָך, ְוָקְרבֵּ נּו ָאבִׁ יבֵּ  ֲהשִׁ

ְתשּו  ָבה: ָברּוְך ַאָתה יהוה , ָהרֹוֶצה בִׁ
 

 ו.   סליחה
ַח ָאָתה:  ל ְוסֹולֵּ י מֹוחֵּ י ָפָשְענּו, כִׁ נּו כִׁ י ָחָטאנּו, ְמַחל ָלנּו ַמְלכֵּ ינּו כִׁ  ְסַלח ָלנּו ָאבִׁ

ְסלוַח:   ָברּוְך ַאָתה יהוה, ַחנּון ַהַמְרֶבה לִׁ
 

 ז.   גאולה 
ָרה גְ  נּו ְמהֵּ נּו, ְוָגֳאלֵּ יבֵּ יָבה רִׁ נּו, ְורִׁ ה ָנא ְבָעְניֵּ ל ְראֵּ ל ָחָזק ָאָתה: ָברּוְך ַאָתה יהוה, גֹואֵּ י גֹואֵּ ָמה, כִׁ ֻאָלה ְשלֵּ

ל:   ְשָראֵּ  יִׁ
 

 ח.   רפואה 
נּו ָאָתה, ְוַהֲעֶלה ָלתֵּ י ְתהִׁ ָעה, כִׁ ָּושֵּ נּו ְונִׁ יעֵּ א, הושִׁ ָרפֵּ נּו יהוה ְונֵּ ינּו, ְרָפאֵּ ָמה ְלָכל ַמכֹותֵּ   ְרפּוָאה ְשלֵּ

ְלָפֶניָך וִׁ  י ָרצֹון מִׁ ינּויהִׁ י ֲאבֹותֵּ ֱאֹלהֵּ ינּו וֵּ ָמה ְרפּוַאת ַהֶנֶפש ּוְרפּוַאת  יהוה ֱאֹלהֵּ ַרה ְרפּוָאה ְשלֵּ ְשַלח ְמהֵּ ֶשתִׁ
ל:  ְשָראֵּ י יִׁ  ַהגּוף ַלחֹוֶלה ַלחֹוָלה ................  ְבתֹוך ְשָאר חֹולֵּ

א ֶנֱאָמן ְוָרֲחָמן ָאָתה.  ל ֶמֶלך רֹופֵּ י אֵּ ל: ָברּוְך ַאָתה יהוה, כִׁ ְשָראֵּ י ַעמו יִׁ א חולֵּ  רופֵּ
 

 ט.   ברכת השנים 
ן  י ְתבּוָאָתּה ְלטֹוָבה, ְותֵּ ינֵּ ינּו ֶאת ַהָשָנה ַהזאת ְוֶאת ָכל מִׁ ינּו יהוה ֱאֹלהֵּ ְך ָעלֵּ  -מְבָרָכה |  א' של פסח -מָברֵּ

י ָהֲאָדָמה  ז' בחשוון ְבָרָכה ַעל ְפנֵּ טּוָבּהַטל ּוָמָטר לִׁ נּו מִׁ ים ַהטֹובֹותּו, ְוַשְבעֵּ נּו ַכָשנִׁ ְך ְשָנתֵּ . ָברּוְך ַאָתה ָברֵּ
ים:  ְך ַהָשנִׁ  יהוה, ְמָברֵּ

 
 י.   קיבוץ גלויות

ינּו, ְוַקְבץ   ץ ָגֻלּיותֵּ ס ְלַקבֵּ נּו, ְוָשא נֵּ רּותֵּ ינּו ְתַקע ְבשֹוָפר ָגדֹול ְלחֵּ ָדחֵּ נּו. נִׁ ַאְרַבע ַכְנפות ָהָאֶרץ ְלַאְרצֵּ  מֵּ
ל: ָברּוְך ַא  ְשָראֵּ י ַעמֹו יִׁ ְדחֵּ ץ נִׁ  ָתה יהוה, ְמַקבֵּ

 
 יא.  השבת המשפט

ינּו ְמ  ֶמנּו ָיגֹון ַוֲאָנָחה, ּוְמֹלְך ָעלֵּ ר מִׁ ָלה, ְוָהסֵּ ינּו ְכַבְתחִׁ אשֹוָנה, ְויֹוֲעצֵּ ינּו ְכָברִׁ יָבה שוְפטֵּ ָרה ַאָתה ָהשִׁ הֵּ
ְשפָ  נּו ַבמִׁ ים, ְוַצְדקֵּ ְשָפט( ֶמֶלְך יהוה ְבֶחֶסד ּוְבַרֲחמִׁ ט. ָברּוְך ַאָתה יהוה, )בעשרת ימי תשובה ַהֶמֶלְך ַהמִׁ

ְשָפט:  ב ְצָדָקה ּומִׁ  אֹוהֵּ
 

 יב.   על הרשעה 
ינּו. ָברּוְך ַאָתה יהוה, ש ָרה ְבָימֵּ ְמהֵּ יַע בִׁ ד, ְוַהָזדֹון ַתְכנִׁ ְשָעה תֹאבֵּ ֶליָך ָישּובּו, ְוָכל ָהרִׁ ים אֵּ ר ֶרַשעַהתֹועִׁ  ֹובֵּ

יַע ָזדֹון:   ּוַמְכנִׁ
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 יג.  על הצדיקים
רֵּ  יֶהם, ְוַעל גֵּ ית סֹוְפרֵּ יַטת בֵּ ל, ְוַעל ְפלֵּ ְשָראֵּ ית יִׁ ית ַעְמָך בֵּ רִׁ ים, ְוַעל ְשאֵּ ידִׁ ים ְוַעל ַהֲחסִׁ יקִׁ י ַהֶצֶדק ַעל ַהַצדִׁ

ן ָשָכר טֹוב ְלָכל הַ  ינּו, ְותֵּ ינּו, ֶיֱהמּו ָנא ַרֲחֶמיָך יהוה ֱאֹלהֵּ נּו ְוָעלֵּ ים ֶחְלקֵּ ְמָך ֶבֱאֶמת, ְושִׁ ים ְבשִׁ בֹוְטחִׁ
ים: יקִׁ ְבָטח ַלַצדִׁ ְשָען ּומִׁ י ְבָך ָבָטְחנּו. ָברּוְך ַאָתה יהוה, מִׁ בוש כִׁ ָמֶהם, ּוְלעֹוָלם לֹא נֵּ  עִׁ

 
 יד.  בניין ירושלים 

ַבְרָת,  יְרָך ַכֲאֶשר דִׁ ם עִׁ ה אֹוָת ְשכון ְבתֹוְך ְירּוָשַליִׁ ְנַין עֹוָלם*: ָברּוְך ַאָתה יהוה,  ּהּוְבנֵּ ינּו בִׁ ָרה ְבָימֵּ ְמהֵּ בִׁ
ם: ה ְירּוָשָליִׁ  בֹונֵּ

 
  בתשעה באב מוסיפים

כאן ברכת "רחם" בעמ' 
233  . 

 טו.  ישועה 
 

ְשָקף,  תהלים פה  ם נִׁ ָשַמיִׁ ְצָמח ְוֶצֶדק מִׁ ֶאֶרץ תִׁ י לִׁ ֱאֶמת מֵּ ישּוָעֶתָך כִׁ ינּו ְוֶקֶרן ַעְמָך ָתרּום בִׁ ּוִׁ ישּוָעְתָך קִׁ
יַח ֶקֶרן ְישּוָעה. ָכל ַהּיֹום  : ָברּוְך ַאָתה יהוה, ַמְצמִׁ

 
 

 טז.   שומע תפילה 
ַע ְת  ל שֹומֵּ י אֵּ נּו, כִׁ ָלתֵּ ים ּוְבָרצֹון ֶאת ְתפִׁ ל ְבַרֲחמִׁ ינּו, ְוַקבֵּ ם ָעלֵּ ינּו, חּוס וַרחֵּ נּו יהוה ֱאֹלהֵּ לות ְשַמע קֹולֵּ פִׁ

ים ָא  ַלת ָכל ֶפה: ְוַתֲחנּונִׁ ַע ְתפִׁ י ַאָתה שֹומֵּ נּו, כִׁ יבֵּ יָקם ַאל ְתשִׁ נּו רֵּ ְלָפֶניָך ַמְלכֵּ  ָברּוְך ַאָתה יהוהָתה, ּומִׁ
יָלה:  ע ְתפִׁ  שֹומֵּ

 
 יז.   עבודה 

י ְלָרצֹון ָת  ל, ּוְתהִׁ ָלָתם ְבַאֲהָבה ְתַקבֵּ ְתפִׁ ל, ְולִׁ ְשָראֵּ ינּו ְבַעְמָך יִׁ ה יהוה ֱאֹלהֵּ ל ַעֶמָך. ְרצֵּ ְשָראֵּ יד ֲעבֹוַדת יִׁ מִׁ
ם.  ירּוָשַליִׁ יֹון, ְוַיַעְבדּוָך ֲעָבֶדיָך בִׁ  ֹוְשֹכן ְבצִׁ

 
 בראש חודש ובחול המועד 

ְכרֹון  נּו ְוזִׁ ְכרֹונֵּ ר זִׁ ָזכֵּ ד ְויִׁ ָפקֵּ ינּו, ַיֲעֶלה ְוָיבֹא ְויִׁ י ֲאבֹותֵּ ֱאֹלהֵּ ינּו וֵּ ינּוֱּאֹלהֵּ ְכרֹון ֲאבֹותֵּ נּו ְוזִׁ ְקדֹונֵּ ְכרֹון , ּופִׁ וזִׁ
ן ְלֶחֶסד ּוְלַרחֲ  יָטה ּוְלטֹוָבה, ְלחֵּ ְפלֵּ ל ְלָפֶניָך לִׁ ְשָראֵּ ית יִׁ ְכרֹון ָכל ַעְמָך בֵּ יר ָקְדֶשָך, ְוזִׁ ם עִׁ ים,  ְירּוָשַליִׁ מִׁ

ים ּוְלָשלום ְביום   ְלַחּיִׁ
נּו יבסוכות ַחג ַהַמצות |  בפסחראש חֶדש |  בראש חודש ינּו בֹו ְלטֹוָבה, ַחג ַהֻסכות ַהֶזה. ָזְכרֵּ הוה ֱאֹלהֵּ

ים. ים טֹובִׁ נּו בֹו ְלַחּיִׁ יעֵּ ן: ְוהושִׁ ְבָרָכה, ָאמֵּ נּו בֹו לִׁ ן: ּוָפְקדֵּ נּו  ָאמֵּ ים חּוס ְוָחנֵּ ְדַבר ְישּוָעה ְוַרֲחמִׁ ן: ובִׁ ָאמֵּ
ל ֶמֶלְך ַחנּון ְוַרח י אֵּ ינּו, כִׁ ינֵּ ֶליָך עֵּ י אֵּ נּו, כִׁ יעֵּ ינּו ְוהושִׁ ם ָעלֵּ  ּום ָאָתה: ַוֲחמול ְוַרחֵּ

 
ּיֹון:  יָנתֹו ְלצִׁ יר ְשכִׁ ים. ָברּוְך ַאָתה יהוה, ַהַמֲחזִׁ ּיֹון ְבַרֲחמִׁ ינּו ְבשּוְבָך ְלצִׁ ינֵּ  ְוֶתֱחֶזיָנה עֵּ

 
 יח.   הודאה

ינ נּו צּור ַחּיֵּ ינּו ְלעֹוָלם ָוֶעד, צּורֵּ י ֲאבֹותֵּ ֱאֹלהֵּ ינּו וֵּ ים ֲאַנְחנּו ָלְך ֶשַאָתה הּוא יהוה ֱאֹלהֵּ נּו מֹודִׁ ְשעֵּ ן יִׁ ּו, ָמגֵּ
ינּו הַ  ְשמֹותֵּ ים ְבָיֶדָך, ְוַעל נִׁ ינּו ַהְמסּורִׁ ָלֶתָך. ַעל ַחּיֵּ ר ְתהִׁ ְפקּודות ָלְך, ַאָתה הּוא ְלדֹור ָודֹור. נֹוֶדה ְלָך ּוְנַספֵּ

ת, ֶעֶר  ְפְלאֹוֶתיָך ְוטֹובֹוֶתיָך ֶשְבָכל עֵּ ָמנּו, ְוַעל נִׁ ֶסיָך ֶשְבָכל יֹום עִׁ י לֹא ָכלּו ְוַעל נִׁ ם. ַהטֹוב, כִׁ ב ָוֹבֶקר ְוָצֳהָריִׁ
ינּו ָלְך:  ּוִׁ עוָלם קִׁ י מֵּ י לא ַתמּו ֲחָסֶדיָך, כִׁ ם כִׁ  ַרֲחֶמיָך, ְוַהְמַרחֵּ

 
 בחנוכה, בפורים וביום העצמאות

ים ְוַעל ַהֻפְרָקן ְוַעל ַהְגבּורֹות ְוַעל ַהְתשּועֹות ְוַעל ַהֶנָחמֹות, ֶשָעשִׁ  סִׁ ם ְוַעל ַהנִׁ ים ָההֵּ ינּו ַבָּימִׁ יָת ַלֲאבֹותֵּ
 ַבְזַמן ַהֶזה. 

 
 בחנוכה

ְש  ן ָגדֹול ַחְשמוָנאי ּוָבָניו, ְכֶשָעְמָדה ַמְלכּות ָיָון ָהְרָשָעה ַעל ַעְמָך יִׁ ְתָיה ֶבן יוָחָנן ֹכהֵּ י ַמתִׁ ימֵּ ל בִׁ ָראֵּ
י ְרצֹוָנְך, ְוַא  ֻחקֵּ יָרם מֵּ יָחם תוָרָתְך ּוְלַהֲעבִׁ ת ָצָרָתם, ַרְבָת ֶאת ְלַהְשכִׁ ים ָעַמְדָת ָלֶהם ְבעֵּ ָתה ְבַרֲחֶמיָך ָהַרבִׁ

ים,  ים ְבַיד ְמַעטִׁ ים, ְוַרבִׁ ים ְבַיד ַחָלשִׁ בֹורִׁ יָנם, ָמַסְרָת גִׁ יָבם, ַדְנָת ֶאת דִׁ יֶתָךרִׁ י ְברִׁ ים ְבַיד ְבנֵּ דִׁ , וְלָך ְוזֵּ
ם ָגדֹול ְוָקדֹוש ְבעֹוָלָמְך, יָת שֵּ יָת ְתשּוָעה ְגדֹוָלה ּוֻפְרָקן ְכַהּיֹום ַהֶזה. ְוַאַחר ָכְך  ָעשִׁ ל ָעשִׁ ְשָראֵּ ּוְלַעְמָך יִׁ

רֹות ְבַחְצרֹות ָקְדשֶ  יקּו נֵּ ְדלִׁ ְקָדֶשָך, ְוהִׁ ֲהרּו ֶאת מִׁ יָכֶלָך, ְוטִׁ נּו ֶאת הֵּ יֶתָך,  ּופִׁ יר בֵּ ְדבִׁ ָך, ְוָקְבעּו ָבאּו ָבֶניָך לִׁ
י ֲחנֻכָ  לּו, ְשמוַנת ְימֵּ ְמָך ַהָגדֹולה אֵּ ל ְלשִׁ  . ְלהֹודֹות ּוְלַהלֵּ
יָת  ם: ּוְכֶשם ֶשָעשִׁ ים ָההֵּ לּו ְכַבָּימִׁ ים ָהאֵּ ינּו ַבָּימִׁ עֵּ ים, ְותֹושִׁ ים, ָכְך ַתֲעֶשה ָלַאֲחרֹונִׁ אשֹונִׁ ים ָלרִׁ סִׁ  נִׁ

 
 
 

 בפורים
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יָרה, ְכֶשעָ  ר ְבשּוַשן ַהבִׁ י ָמְרְדַכי ְוֶאְסתֵּ ימֵּ ד בִׁ יד ַלֲהֹרג ּוְלַאבֵּ ש ְלַהְשמִׁ קֵּ ל, בִׁ ְשָראֵּ ַמד ָהָמן ָהָרָשע ַעל ַעְמָך יִׁ
ים ָעָשר, הּוא חֶדש ְשלָשה ָעָשר, ְלחֶדש ְשנֵּ ים ְביֹום ֶאָחד בִׁ ן ַטף ְוָנשִׁ ַנַער ְוַעד ָזקֵּ ים מִׁ ֲאָדר  ֶאת ָכל ַהְּיהּודִׁ

ְלַקְלָת ֶאת ַמֲחַשְבתו, ּוְשָלָלם ָלבוז, ְוַאָתה ְבַרֲחֶמיָך הָ  ַפְרָת ֶאת ֲעָצתו, ְוקִׁ ים הֵּ  ַרבִׁ

ם ָגדֹול ְוָקדֹוש ְבעֹוָלֶמָך, ּולְ  יָת שֵּ יְתָך. ּוְלָך ָעשִׁ י ְברִׁ ים ְבַיד ְבנֵּ דִׁ ים ְוזֵּ ים ְבַיד ְמַעטִׁ  ִיְשָרֵאלַעְמָך ָמַסְרָת ַרבִׁ
יָת ְתשּוָעה ְגדֹוָלה ּוֻפְרָקן ְכַהיֹו  ם ַהֶזה. ָעשִׁ

הּו  עֵּ יש ְלרֵּ ְשלֹוח ָמנֹות אִׁ ְמָחה ּומִׁ ְשֶתה ְושִׁ י מִׁ ים ַלֲעשֹות אֹוָתם ְימֵּ ֶלה פּורִׁ ים ָהאֵּ ן ָקְראּו ַלָּימִׁ ַעל כֵּ
ים.   ּוַמָתנֹות ָלֶאְביֹונִׁ

ְשפָ  אסתר ט ְשָפָחה ּומִׁ ים ְבָכל דֹור ָודֹור מִׁ ים ְוַנֲעשִׁ ְזָכרִׁ ֶלה נִׁ ים ָהאֵּ יר ְוַהָּימִׁ יָנה ְועִׁ יָנה ּוְמדִׁ ָחה ְמדִׁ
ַזְרָעם:  ְכָרם לֹא ָיסּוף מִׁ ים ְוזִׁ תֹוְך ַהְּיהּודִׁ ֶלה לֹא ַיַעְברּו מִׁ ים ָהאֵּ י ַהפּורִׁ ימֵּ יר, וִׁ  ָועִׁ

לּו ְכַבּיָ  ים ָהאֵּ נּו ַבָּימִׁ יעֵּ ים. ְותֹושִׁ ים, ָכְך ַתֲעֶשה ָלַאֲחרֹונִׁ אשֹונִׁ ים ָלרִׁ סִׁ יָת נִׁ ם ֶשָעשִׁ ם: ּוְכשֵּ ים ָההֵּ  מִׁ
 
 

 ביום העצמאות 
יהֶ  י ַעְמָך ְמָכל ְתפּוצֹותֵּ יָגה ּוְבנֵּ יא ַהֲהרֵּ גֵּ יָטה מִׁ ית ַהְפלֵּ רִׁ ָּיה ְכֶשָבָאה ְשאֵּ יֹון ַהְשנִׁ יַבת צִׁ י שִׁ ימֵּ ם, ָשְלטּו בִׁ

ְבָעה ג ים. ָאז ָקמּו שִׁ ְרָדפִׁ י נִׁ ְפנֵּ ים בִׁ ינּו ְוָנֲעלּו ְשָערִׁ ים ְבֶאֶרץ ָקְדשֵּ ל. ְוַאָתה ָזרִׁ ְשָראֵּ ית ַעְמָך יִׁ ים ְלַהְכרִׁ ֹוּיִׁ
יֶהם ַלְקָרב ְוֶאְצבְ  ד ְידֵּ ל ְוַלֲעמֹוד ַעל ַנְפָשם, ְלַלמֵּ ָקהֵּ ת ָצָרָתם ְלהִׁ ים ָעַמְדָת ָלֶהם ְבעֵּ יֶהם ְבַרֲחֶמיָך ָהַרבִׁ עֹותֵּ

י בְ  ים ְבַיד ְבנֵּ דִׁ ים ְוזֵּ ים ְבַיד ְמַעטִׁ ְלָחָמה. ָמַסְרָת ַרבִׁ ם ָגדֹול ְוָקדֹוש ְבעֹוָלֶמָך ַלמִׁ יָת שֵּ יֶתָך. ּוְלָך ָעשִׁ רִׁ
יָת ְתשּוָעה ְגדֹוָלה ּוֻפְרָקן ְכַהיֹום ַהֶזה.  ל ָעשִׁ ְשָראֵּ  ּוְלַעְמָך יִׁ

ָבנֹות ְבַאְרֶצָך ְוָקְבעּו ֶאת יֹום ָהַעְצָמאּות ַהֶזה יֹום חַ  הִׁ ְבנֹות ּולִׁ ְקְבצּו ָבֶניָך לִׁ ן נִׁ ְמָחה ְלהֹודֹות ְוַאַחר כֵּ ג ְושִׁ
נּו ַבּיָ  יעֵּ ים, ְותֹושִׁ ים, ָכְך ַתֲעֶשה ָלַאֲחרֹונִׁ אשֹונִׁ ים ָלרִׁ סִׁ יָת נִׁ ם ֶשָעשִׁ ְמּך ַהָגדֹול. ּוְכשֵּ ל ְלשִׁ לּו ּוְלַהלֵּ ים ָהאֵּ מִׁ

ם.  ים ָההֵּ  ְכַבָּימִׁ
 

נּו ְמָך ַמְלכֵּ א שִׁ ְתַנשֵּ ְתרֹוָמם ְויִׁ ְתָבַרְך ְויִׁ יד ְלעוָלם ָוֶעד.  ְוַעל ֻכָלם יִׁ  ָתמִׁ
 

 בעשרת ימי תשובה 
יֶתָך. י ְברִׁ ים ָכל ְבנֵּ ים טֹובִׁ  ּוְכתֹוב ְלַחּיִׁ

 
נּו ֶסָלה. ָברּוְך נּו ְוֶעְזָרתֵּ ל ְישּוָעתֵּ ְמָך ֶבֱאֶמת, ָהאֵּ יָבְרכּו ֶאת שִׁ יַהְללּו וִׁ ים יֹודּוָך ֶסָלה, וִׁ  ַאָתה ְוָכל ַהַחּיִׁ

ְמָך ּוְלָך  ָנֶאה ְלהֹודֹות:  יהוה, ַהטֹוב שִׁ
 

 יט.   ברכת שלום 
ְך יֶניָך ְלָברֵּ י ַאָתה הּוא ֶמֶלְך ָאדֹון ְלָכל ַהָשלוֹם. ְוטֹוב ְבעֵּ ים ְלעֹוָלם. כִׁ ל ַעְמָך ָתשִׁ שָראֵּ  ֶאת שלֹום ָרב ַעל יִׁ

ל  שָראֵּ ְשלֹוֶמָךְוֶאת ָכל ָהַעֶמים ַעְמָך יִׁ ת ּוְבָכל ָשָעה בִׁ  .  ְבָכל עֵּ
 

 ימי תשובה בעשרת
ב ְלָפֶניָך, ֲאַנְחנּו ְוָכל ָכתֵּ ר ְונִׁ ָזכֵּ ים, ְבָרָכה ְוָשלֹום, ּוַפְרָנָסה טֹוָבה , נִׁ ֶפר ַחּיִׁ ים  ְבסֵּ ל ְלַחּיִׁ ְשָראֵּ ית יִׁ ַעְמָך בֵּ

ים ּוְלָשלֹום.  טֹובִׁ
 

ה ַהָשלֹום:   ָברּוְך ַאָתה יהוה, עֹושֵּ
 

 . 251ו או יאמר את התפילה הבאה. לתפילות יחיד נוספות ראה עמוד המסיים תפילת עמידה יתייחד עם תפילות ליב
 התיחדות שלאחר תפילת עמידה –בתר צלותא 
               

 ברכות יז. 
 
 

 תהלים ס
 
 
 
 
 
 

 שם יט 

י ֶכעָ  דום, ְוַנְפשִׁ י תִׁ ְמַקְלַלי ַנְפשִׁ ְרָמה, ְולִׁ ר מִׁ ַדבֵּ ְפתוַתי מִׁ ָרע ְושִׁ י מֵּ ָפר ֱאֹלַהי, ְנֹצר ְלשונִׁ
ה ְלַמַען  ל ַמְחְשבוָתם. ֲעשֵּ ר ֲעָצָתם ְוַקְלקֵּ ָרה ָהפֵּ י ְבתוָרֶתָך, ְמהֵּ בִׁ ְהֶיה. ְפַתח לִׁ ַלכל תִׁ
ָחְלצּון  ה ְלַמַען ְקֻדָשָתְך. ְלַמַען יֵּ ה ְלַמַען תוָרָתְך, ֲעשֵּ יָנְך, ֲעשֵּ ה ְלַמַען ְימִׁ ְשָמְך, ֲעשֵּ

נִׁ  יְנָך ַוֲענֵּ יָעה ְימִׁ יֶדיָך הושִׁ  י:ְידִׁ
 מר בריה דרבינא                                                                                                

 
 
 
י: עֹוֶשה ָשלֹום )י י ְוֹגֲאלִׁ י ְלָפֶניָך, יהוה צּורִׁ בִׁ י ְוֶהְגיֹון לִׁ י פִׁ ְמרֵּ בעשרת ימי ְִׁהיּו ְלָרצֹון אִׁ

ְמרֹוָמיותשובה  ל  ַהָשלֹום( בִׁ ְשָראֵּ ינּו, ְוַעל ָכל ַעמֹו יִׁ הּוא ְבַרֲחָמיו ַיֲעֶשה ָשלֹום ָעלֵּ
ן:    ְמרּו: ָאמֵּ  ְואִׁ

 

  

 
 עלינו לשבח 

ית. אשִׁ ר ְברֵּ ת ְגֻדָלה ְליֹוצֵּ ַח ַלֲאדֹון ַהכל, ָלתֵּ ינּו ְלַשבֵּ   ָעלֵּ
י  ים |     ֶשהִׁ                                  ֶשלא ָעָשנּו ְכגויֵּ ן ַהתֹועִׁ ָלנּו מִׁ  ְבדִׁ

 |     ְוָנַתן ָלנּו תֹוַרת ֱאֶמת                             ְולא ָשָמנּו  ָהֲאָרצות



 38 

ְשְפחות ָהֲאָדָמה נּו.                         ,    ְכמִׁ  |     ְוַחּיֵּי עֹוָלם ָנַטע ְבתֹוכֵּ
נּו ָכֶהם  יש                         ֶשלא ָשם ֶחְלקֵּ ְלכּו אִׁ ים יֵּ י ָכל ָהַעמִׁ  |     כִׁ

נּו ְכָכל ֲהמוָנם ם ֱאֹלָהיו, ְוגוָרלֵּ  .                           |     ְבשֵּ
ים ַהָקדוש ָברּוְך הּוא.  י ַהְמָלכִׁ י ֶמֶלְך ַמְלכֵּ ְפנֵּ ים לִׁ ים ּומֹודִׁ ְשַתֲחוִׁ ים ומִׁ  ַוֲאַנְחנּו כֹוְרעִׁ

ינּו, ֶשהּוא נֹוֶטה ָשַמיִׁ  ים. הּוא ֱאֹלהֵּ י ְמרומִׁ יַנת ֻעזֹו ְבָגְבהֵּ ַמַעל, ּוְשכִׁ ם מִׁ ד ָאֶרץ, ּומוַשב ְיָקרֹו ַבָשַמיִׁ ם ְויֹוסֵּ
נּו, ֶאֶפס זּוָלתֹו, ַכָכתּוב ַבתוָרתֹו:  ין עוד. ֱאֶמת ַמְלכֵּ  אֵּ

י יהוה הּוא הָ  דברים ד  בוָת ֶאל ְלָבֶבָך, כִׁ ָתַחת, "ְוָיַדְעָת ַהּיום ַוֲהשֵּ ַמַעל ְוַעל ָהָאֶרץ מִׁ ם מִׁ ים ַבָשַמיִׁ ֱאלהִׁ
ין עוד":  אֵּ

 
 
 
 
 
 

 שמות טו 
 זכריה יד

 

ן ָהָאֶרץ,  ים מִׁ לּולִׁ יר גִׁ ְפֶאֶרת ֻעָזְך, ְלַהֲעבִׁ ָרה ְבתִׁ ְראֹות ְמהֵּ ינּו לִׁ ן ְנַקֶּוה ָלְך יהוה ֱאֹלהֵּ ַעל כֵּ
ן עֹוָלם תּון, ְלַתקֵּ ָכרֵּ ים ָכרֹות יִׁ ילִׁ ְשֶמָך. ְלַהְפנֹות  ְוָהֱאלִׁ ְקְראּו בִׁ י ָבָשר יִׁ ְבַמְלכּות ַשַדי. ְוָכל ְבנֵּ

ָשַבע ָכל ָלשֹון ְכַרע ָכל ֶבֶרְך, תִׁ י ְלָך תִׁ ל, כִׁ בֵּ י תֵּ ְדעּו ָכל יוְשבֵּ ירּו ְויֵּ י ָאֶרץ. ַיכִׁ ְשעֵּ ֶליָך ָכל רִׁ . אֵּ
ְכב ֹפלּו, ְולִׁ ְכְרעּו ְויִׁ ינּו יִׁ יַקְבלּו ֻכָלם ֶאת ֹעל ַמְלכּוֶתָך. ְלָפֶניָך יהוה ֱאֹלהֵּ נּו, וִׁ תֵּ ְמָך ְיָקר יִׁ ֹוד שִׁ

ְמלֹוְך ְבָכבֹוד,  י ַעד תִׁ יא. ּוְלעֹוְלמֵּ י ַהַמְלכּות ֶשְלָך הִׁ ָרה ְלעֹוָלם ָוֶעד. כִׁ יֶהם ְמהֵּ ְמֹלְך ֲעלֵּ ְותִׁ
ְמֹלְך ְלֹעָלם ָוֶעד":  ַכָכתּוב ְבתוָרָתְך: "יהוה יִׁ

ְהֶיה יהוה ֶאָחד ּוְשמֹו ֶאָחד":ְוֶנֱאַמר: "ְוָהיָ   ה יהוה ְלֶמֶלְך ַעל ָכל ָהָאֶרץ, ַבּיֹום ַההּוא יִׁ

 
 קדיש

י ְבָרא  ּה ַרָבא, ְבָעְלָמא דִׁ ְתַקַדש ְשמֵּ ְתַגַדל ְויִׁ יִׁ
יכון  יּה, ְבַחּיֵּיכון ּוְביומֵּ יְך ַמְלכּותֵּ יּה. ְוַיְמלִׁ ְרעּותֵּ כִׁ

ל ְשָראֵּ ית יִׁ י ְדכל בֵּ יב ּוְבַחּיֵּ ְזַמן ָקרִׁ , ַבֲעָגָלא ּובִׁ
ּה ַרָבא ְמָבַרְך ְלָעַלם  א ְשמֵּ ן: ְיהֵּ ְמרּו: ָאמֵּ ְואִׁ

י ָעְלַמָּיא:   ּוְלָעְלמֵּ
א  ְתַנשֵּ ְתרוַמם. ְויִׁ ְתָפַאר ְויִׁ ְשַתַבח ְויִׁ ְתָבַרְך ְויִׁ יִׁ
יְך  ּה ְדֻקְדָשא ְברִׁ ְתַהָלל ְשמֵּ ְתַעֶלה ְויִׁ ְתַהָדר ְויִׁ ְויִׁ

ָלאָלא )הּוא, ְלעֵּ  ן בעשרת ימי תשובה מוסיפים ּוְלעֵּ ( מִׁ
יָרן  ְשְבָחָתא ְוֶנָחָמָתא, ַדֲאמִׁ יָרָתא תִׁ ְרָכָתא ושִׁ ָכל בִׁ

ן: ְמרּו: ָאמֵּ  ְבָעְלָמא, ְואִׁ
 

ים  ן ְשַמָּיא וַחּיִׁ א ְשָלָמא ַרָבא מִׁ   ְיהֵּ
ן: עלינו ועל כל  ְמרּו: ָאמֵּ ל ְואִׁ ְשָראֵּ  יִׁ

 

ְתַקדַ  ְתַגַדל ְויִׁ  שמֹו ַהָגדֹול, ָבעֹוָלם ֶשָבָרא  שיִׁ
י  יֶכם ּוְבַחּיֵּ יֶכם ּוְבימֵּ יְך ַמְלכּותֹו, ְבַחּיֵּ ְרצֹונֹו, ְוַיְמלִׁ  כִׁ

ית  לָכל בֵּ ְשָראֵּ ְזַמן ָקרֹוב, ְוָאְמרּו  יִׁ ָרה ּובִׁ ְמהֵּ בִׁ
י  י ְשמֹו ַהָגדֹול ְמֹבָרך ְלעֹוָלם ּוְלעֹוְלמֵּ ן: ְיהִׁ ָאמֵּ

ים:  ְתבָ עֹוָלמִׁ ְתרוַמם. יִׁ ְתָפַאר ְויִׁ ְשַתַבח ְויִׁ ַרְך ְויִׁ
ְתַהָלל  ְתַעֶלה ְויִׁ ְתַהָדר ְויִׁ א ְויִׁ ְתַנשֵּ ְשמֹו ֶשל ְויִׁ

בעשרת ימי תשובה ַהָקדֹוֹש ָברּוְך הּוא, ַהַנַעֶלה )
ְשָגב מוסיפים ירּות, ְוַהנִׁ ָכל ַהְבָרכֹות ְוַהשִׁ ( מִׁ

ְשָבחֹות ְוַהֶנָחמֹות, הַ  ְמרּו: ֶנֱאָמרֹות ָבעֹוָלם, ַהתִׁ ְואִׁ
ן: ינּו ְוַעל  ָאמֵּ ים ָעלֵּ ם ְוַחּיִׁ ן ַהָשַמיִׁ י ָשלֹום ָרב מִׁ ְיהִׁ
לָכל  ְשָראֵּ ן: , יִׁ ְמרּו: ָאמֵּ  ְואִׁ

ן: ְמרּו: ָאמֵּ ל ְואִׁ ְשָראֵּ ינּו, ְוַעל ָכל יִׁ ְמרֹוָמיו, הּוא ַיֲעֶשה ָשלֹום ָעלֵּ  עוֶשה ָשלום בִׁ
 

 ברכות טד
 ישעיה נד

 
 תהלים קיט 

 שם קכב 
 

 שם כט 
 

 
ים ָשלֹום ָבעֹוָלם.  ים ַמְרבִׁ י ֲחָכמִׁ ידֵּ יָנא: ַתְלמִׁ י ֲחנִׁ בִׁ י ֶאְלָעָזר ָאַמר רִׁ בִׁ ָאַמר רִׁ
ְך"  א "ָבַניִׁ ְקרֵּ ְך". ַאל תִׁ י יהוה. ְוַרב ְשלֹום ָבָניִׁ מּודֵּ ְך לִׁ ֶשֶנֱאַמר: "ְוָכל ָבַניִׁ

ְך": ָשלֹום ָרב לְ  י תֹוָרֶתָך. ֶאָלא "בוָניִׁ  ֹאֲהבֵּ
ָעי.  ְך: ְלַמַען ַאַחי ְורֵּ ְך, ַשְלָוה ְבַאְרְמנֹוָתיִׁ ילֵּ י ָשלֹום ְבחֵּ ְכשֹול: ְיהִׁ ין ָלמֹו מִׁ ְואֵּ
ינּו. ֲאַבְקָשה טֹוב ָלְך:  יהוה  ית יהוה ֱאֹלהֵּ ֲאַדְבָרה ָנא ָשלֹום ָבְך: ְלַמַען בֵּ

ְך ֶאת ַעמֹו  ן. ה' ְיָברֵּ תֵּ  ַבָשלֹום: ֹעז ְלַעמֹו יִׁ
 

 בבית האבל מוסיפים 
י ָאָדם,  תהלים מט  י ָחֶלד: ַגם ְבנֵּ ינּו ָכל ֹיְשבֵּ ים, ַהֲאזִׁ ְמעּו זֹאת ָכל ָהַעמִׁ ְזמֹור: שִׁ י ֹקַרח מִׁ ְבנֵּ ַח לִׁ ַלְמַנצֵּ

י ְתבּונֹות בִׁ ר ָחְכמֹות, ְוָהגּות לִׁ י ְיַדבֵּ יר ְוֶאְביֹון: פִׁ יש, ַיַחד ָעשִׁ י אִׁ : ַאֶטה ְלָמָשל ַגם ְבנֵּ
יָלם.  ים ַעל חֵּ י: ַהבְטחִׁ נִׁ ַבי ְיסּובֵּ י ָרע, ֲעֹון ֲעקֵּ ימֵּ יָרא בִׁ י: ָלָמה אִׁ יָדתִׁ נֹור חִׁ י, ֶאְפַתח ְבכִׁ ָאְזנִׁ
ְדיֹון  ים ָכְפרּו: ְויֵַּקר פִׁ אֹלהִׁ ן לֵּ תֵּ יש. לֹא יִׁ ְפֶדה אִׁ ְתַהָללּו: ָאח לֹא ָפֹדה יִׁ ּוְבֹרב ָעְשָרם יִׁ

ים ָימּותּו, ַיַחד ַנְפָשם ְוחָ  ְרֶאה ֲחָכמִׁ י יִׁ ְרֶאה ַהָשַחת: כִׁ י עֹוד ָלֶנַצח, לֹא יִׁ יחִׁ ַדל ְלעֹוָלם: וִׁ
ְשְכנָתם ְלדֹור ָוֹדר,  ימֹו ְלעֹוָלם, מִׁ ְרָבם ָבתֵּ יָלם: קִׁ ים חֵּ רִׁ דּו ְוָעְזבּו ַלֲאחֵּ יל ָוַבַער יאבֵּ ְכסִׁ

יָק  י ֲאָדמֹות: ְוָאָדם בִׁ ְשמֹוָתם ֲעלֵּ ְדמּו: ֶזה ַדְרָכם ָקְראּו בִׁ מֹות נִׁ ְמַשל ַכְבהֵּ ין. נִׁ ר ַבל ָילִׁ
ְרדּו ָבם  ם, ַוּיִׁ ְרעֵּ ְשאֹול ַשתּו, ָמֶות יִׁ ְרצּו, ֶסָלה: ַכצֹאן לִׁ יֶהם יִׁ יֶהם ְבפִׁ ֶכֶסל ָלמֹו, ְוַאֲחרֵּ

ְפֶדה נַ  ים יִׁ ְזֻבל לֹו: ַאְך ֱאֹלהִׁ ים ַלֹבֶקר, ְוצּוָרם ְלַבלֹות ְשאֹול מִׁ י ְיָשרִׁ ַּיד ְשאֹול, כִׁ י מִׁ ְפשִׁ
ַקח ַהֹכל, לא  י לֹא ְבמֹותֹו יִׁ יתֹו: כִׁ ְרֶבה ְכבֹוד בֵּ י יִׁ יש, כִׁ ר אִׁ י ַיֲעשִׁ יָרא כִׁ י ֶסָלה: ַאל תִׁ נִׁ ָקחֵּ יִׁ

יב ָלְך: ָתבֹא ַעד דֹור אֲ  יטִׁ י תֵּ ְך, ְויֹוֻדָך כִׁ י ַנְפשֹו ְבַחָּייו ְיָברֵּ ד ַאֲחָריו ְכבֹודֹו: כִׁ רֵּ בֹוָתיו, ַעד יֵּ
ְראּו אֹור: ַצח לֹא יִׁ יָקר ְוָאָדם  נֵּ ין ְולֹא בִׁ ְמַשל, ָיבִׁ מֹות נִׁ ְדמּו ַכְבהֵּ  : נִׁ
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 במדבר כד 
 תהלים ה

 שם כו
 

 שם סט

יֶתָך,-ַמה י ְבֹרב ַחְסְדָך, ָאבֹוא בֵּ ל: ַוֲאנִׁ ְשָראֵּ ְשְכֹנֶתיָך יִׁ ֶאְשַתֲחֶוה  ֹטבּו ֹאָהֶליָך, ַיֲעֹקב, מִׁ
יַכל-ֶאל ְרָאֶתָך.-הֵּ י  ָקְדְשָך, ְביִׁ ְשַכן ְכבֹוֶדָך. ַוֲאנִׁ יֶתָך; ּוְמקֹום, מִׁ י, ְמעֹון בֵּ ְיהָוה ָאַהְבתִׁ

י.  י יהוה ֹעשִׁ ְפנֵּ ַתֲחֶוה ְוֶאְכָרָעה, ֶאְבְרָכה לִׁ יֶאֹשְ ָלתִׁ י ְתפִׁ ת ָרצֹון ַוֲאנִׁ  ֱאֹלִהים ְבָרב, ְלָך ְיהָוה, עֵּ

ְשֶעָך ,ַחְסֶדָך י ֶבֱאֶמת יִׁ נִׁ  : ֲענֵּ
 
 
 

 שמות לא 

י.  ְצַות בֹוְראִׁ י מּוכן ּוְמֻזָמן ְלַקּיֵּם מִׁ ְננִׁ  הִׁ
 ְכמֹו ֶשָכתּוב ַבתֹוָרה:

 ": ַהַשָבת ּוְשַמְרֶתם ֶאת "
 

 פסוקים לשירה מתוך שיר השירים 
 שיר השירים ד'

 
 
 

 שם ה
 

 שם ד
 
 

 שם ב
 שם ג

 
 

 שם ד
 
 
 

 שם ו
 

 שם ז
 
 
 
 

 שם ו
 
 
 
 
 

 שם ב
 

י, ְלָבנֹון ָתבֹואִׁ י מִׁ תִׁ ְלָבנֹון ַכָלה, אִׁ י מִׁ תִׁ  אִׁ
יר ְוֶחְרמֹון. רֹאש ְשנִׁ רֹאש ֲאָמָנה, מֵּ י מֵּ  ָתשּורִׁ

ים:  רִׁ י ְנמֵּ ַהְררֵּ ְמֹענֹות ֲאָריֹות, מֵּ  מִׁ
ִׁם:  י, ְבנֹות ְירּוָשָל עִׁ י ְוֶזה רֵּ  ֶזה דֹודִׁ

י, ָנְך ָיָפה ַרְעָיתִׁ ָנְך יָ  הִׁ   .ָפההִׁ
ְך:  ַבַעד ְלַצָמתֵּ ים. מִׁ ְך יֹונִׁ יַניִׁ  עֵּ

 
ים י לֹו, ָהֹרֶעה ַבשֹוַשנִׁ י ַוֲאנִׁ י לִׁ  : דֹודִׁ

ְמרֹות ָעָשןַהִמְדָבר-ִמי זֹאת, ֹעָלה ִמן  . ְכתִׁ
ל: ֹכל ַאְבַקת רֹוכֵּ  ְמֻקֶטֶרת ֹמר ּוְלבֹוָנה, מִׁ

יָמן  י תֵּ י ָצפֹון, ּובֹואִׁ  .עּורִׁ
י, יִׁ  י ַגנִׁ יחִׁ  : ְזלּו ְבָשָמיוָהפִׁ

 
י ַהָנַחל. ". בֵּ ְראֹות ְבאִׁ י, לִׁ ַנת ֱאגֹוז ָיַרְדתִׁ   ֶאל גִׁ

ים ֹמנִׁ צּו ָהרִׁ נֵּ ְראֹות ֲהָפְרָחה ַהֶגֶפן, הֵּ  : לִׁ
ים׃  ִֽ יָנה ַבְכָפרִׁ א ַהָשֶדה, ָנלִׁ צֵּ י נֵּ  ְלָכה דֹודִׁ

ם ְרֶאה אִׁ ים, נִׁ יָמה ַלְכָרמִׁ  ָפְרָחה ַהֶגֶפן, -ַנְשכִׁ
ַתח  יםפִׁ מֹונִׁ צּו ָהרִׁ נֵּ  :  ַהְסָמַדר, הֵּ

 
ים ְך, ַהָּיָפה ַבָנשִׁ  .ָאָנה ָהַלְך דֹודֵּ
ָמְך ְך, ּוְנַבְקֶשנּו עִׁ  :ָאָנה ָפָנה דֹודֵּ

י ָיַרד ְלַגנֹו, ַלֲערּוגֹות ַהֹבֶשם  .דֹודִׁ
ים: ְלֹקט שֹוַשנִׁ ים, ְולִׁ ְרעֹות ַבַגנִׁ   לִׁ

 
ים  ין ַהחֹוחִׁ ין ַהָבנֹותְכשֹוַשָנה בֵּ י בֵּ ן ַרְעָיתִׁ  :כֵּ

ים ין ַהָבנִׁ י בֵּ ן דֹודִׁ י ַהַּיַער, כֵּ  :ְכַתפּוַח ַבֲעצֵּ
 

יעַ  גִׁ יר הִׁ ת ַהָזמִׁ ְראּו ָבָאֶרץ, עֵּ ים נִׁ ָצנִׁ  :ַהנִׁ
ה ַהְסָתו ָעָברת, ַהֶגֶשם ָחַלף, ָהַלְך  נֵּ י הִׁ  לֹו:כִׁ

יחַ  ים ְסָמַדר, ָנְתנּו רֵּ  .ְוַהְגָפנִׁ
 

י בְ  ָגהיֹוָנתִׁ ֶתר ַהַמְדרֵּ י ַהֶסַלע, ְבסֵּ  .ַחְגוֵּ
ְך,  י ֶאת קֹולֵּ ינִׁ יעִׁ ְך ַהְשמִׁ י ֶאת ַמְרַאיִׁ ינִׁ  ַהְראִׁ

י יְך ָנאֶוה-כִׁ ב, ּוַמְראֵּ ְך ָערֵּ  :                                            קֹולֵּ
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 ידיד נפש 
 )סימן: יהוה(

 
יד ֶנֶפש ָאב ָהַרֲחָמן,  ֶאל ְרצֹוָנְך ְמֹשְך ַעְבָדְך  ְידִׁ

ְשַתֲחֶוה מּול ֲהָדָרְך,  ָירּוץ ַעְבָדְך ְכמֹו ַאָּיל,  יִׁ

ידּוָתְך י ֶיֱעַרב לֹו ְידִׁ ֹנֶפת צּוף ְוָכל ַטַעם.  כִׁ  מִׁ

   

יו ָהעֹוָלם. י חֹוַלת ַאֲהָבָתְך.  ָהדּור ָנֶאה זִׁ  ַנְפשִׁ

ל ָנא ְרָפא ָנא ָלּה  יָוְך.ְבַהְראֹות ָלּה ֹנַעם זִׁ   ָאָנא אֵּ

א ְתַרפֵּ ק ְותִׁ ְתַחזֵּ ְפַחת עֹוָלם.  ָאז תִׁ  ְוָהְיָתה ָלְך שִׁ

   

יק ֶיֱהמּו ַרֲחֶמיָך  ְוחּוָסה ָנא ַעל ֶבן אֹוֲהָבְך,  ָותִׁ

ְכַסף ְכֹסף נִׁ י ֶזה ַכֶמה נִׁ ְפֶאֶרת ֻעָזְך.  כִׁ ְראֹות ְבתִׁ  לִׁ

י ָאָנא לִׁ י, אֵּ בִׁ ְתעַ  חּוָשה ָנא  ַמְחַמד לִׁ  ָלם.ְוַאל תִׁ

   

יב, ָגֶלה ָנא ּוְפֹרש ָחבִׁ  ָעַלי ֶאת ֻסַכת ְשלֹוָמְך,  הִׁ

ְכבֹוָדְך, יר ֶאֶרץ מִׁ ְשְמָחה ָבְך.  ָתאִׁ יָלה ְונִׁ  ָנגִׁ

ד, י ָבא מֹועֵּ ר ָאהּוב כִׁ י עֹוָלם.  ַמהֵּ ימֵּ י כִׁ נִׁ  ְוָחנֵּ

 
 ר' אליעזר אזכרי                                                                                                                            

 
 

 שלום לבוא שבת
 

מָחה  ָשלֹום ְלבֹוא ַשָבת, ָשלֹום ְושִׁ
 ָשלֹום ְלָך ָשלֹום, יֹום ַהְמנּוָחה:

 
י יעִׁ י ָבא ְשבִׁ י ַיעֹקב, כִׁ ישּו ְבנֵּ  שִׁ
ילּו ְבֶלַקח טֹוב, יֹום ַשֲעשּועִׁ   יגִׁ

י עִׁ י ְורֵּ  ּוְראּו ֱאֶמת ַמה טֹוב, דֹודִׁ
מָחה:  ֶאמָצא ְביֹום ֶזה טֹוב, ָששֹון ְושִׁ

מָחה  ָשלֹום ְלבֹוא ַשָבת, ָשלֹום ְושִׁ
 ָשלֹום ְלָך ָשלֹום, יֹום ַהְמנּוָחה:

 ר' שלום שבזי                                                                                                                    
 

יַע ֻעזֹו,  תהלים קנ ְרקִׁ ל ְבָקְדשֹו, ַהְללּוהּו בִׁ  ַהְללּוָיּה, ַהְללּו אֵּ
ְגבּוֹרָתיו, ַהְללּוהּו ְכֹרב גְֻדלֹו:   ַהְללּוהּו בִׁ

נֹור:  ֶבל ְוכִׁ ַקע שֹוָפר, ַהְללּוהּו ְבנֵּ  ַהְללּוהּו ְבתֵּ
ים ְוֻעָגב: ַהְללּוהּו ְבֹתף  נִׁ  ּוָמחֹול, ַהְללּוהּו ְבמִׁ

י ְתרּוָעה: ְלְצלֵּ י ָשַמע, ַהְללּוהּו ְבצִׁ ְלְצלֵּ  ַהְללּוהּו ְבצִׁ
ל ָיּה ַהְללּו  ָיּה: -ֹכל ַהְנָשָמה ְתַהלֵּ
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 שבת המלכה 

 
ְסַתְלָקה.  יָלנֹות נִׁ רֹאש ָהאִׁ  ַהַחָמה מֵּ

ְקַראת ַשָבת א לִׁ צֵּ  .ָכהַהַמלְ  בֹואּו ְונֵּ
יא יֹוֶרֶדת, ַהְקדֹוָשה, ַהְברּוָכה.  ה הִׁ נֵּ  הִׁ

ָמּה ים, ְצָבא ָשלֹום ּוְמנּוָחה.  ְועִׁ  ַמְלָאכִׁ
י י ַהַמְלָכה. בֹואִׁ י בֹואִׁ י ַהַמְלָכה. בֹואִׁ  בֹואִׁ

י ַהָשלֹום יֶכם, ַמְלֲאכֵּ  :ָשלֹום ֲעלֵּ
 

 ח"נ ביאליק                                                                                                                 
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 הדלקת הנרות לשבת
 

ר ֶשל ַשָבת.  יק נֵּ ָּונּו ְלַהְדלִׁ ְצֹוָתיו ְוצִׁ ְדָשנּו ְבמִׁ ינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאֶשר קִׁ  ָברּוְך ַאָתה יהוה ֱאֹלהֵּ
 

ְהיּו ַהְנרֹות ַהָללּו אֹות ְבָרכָ  ינּו ֶחְדַות ַשָבת: יִׁ  ה ְבַשַבת ָקְדְשָך, ְוַיְשרּו ָעלֵּ
 

ים, ְמקֹור ָכל ה-ַאב ָהַרֲחמִׁ יל-ַהְבָרכֹות. ְשעֵּ לֵּ ינּו בֵּ יָלתֵּ ְתפִׁ נּו -ָנא לִׁ ָשא ְלָבבֵּ ינּו, נִׁ ֶליָך, ֱאֹלהֵּ ַשָבת ֶזה. אֵּ
ינּו ְביֹום ַקְדשֵּ ָּיה, ֶשתִׁ פִׁ י צִׁ אֵּ ְצֹוֶתיּך, ַהְמ -ְבהֹוָדָיה, ְמלֵּ נּו ְבמִׁ בֵּ ק לִׁ ינּו ְבתֹוָרֶתָך, ְוַדבֵּ ינֵּ ר עֵּ נּוָחה ַהֶזה. ָהאֵּ

ְרָאה ֶאת ינּו, ְלַאֲהָבה ּוְליִׁ ד ְלָבבֵּ ינּו, ּוְשלֹוְמָך ַעל-ְוַיחֵּ ית-ָכל-ְשֶמָך. ְשַלח אֹוְרָך ָעלֵּ ל. ְונֹאַמר: -בֵּ ְשָראֵּ יִׁ
ן:   ָאמֵּ

 
י -א ְלֹמֶשה: "ֹמֶשה, ַמָתָנה טֹוָבה ֶישהּו-ָברּוְך-ָאַמר לֹו ַהָקדֹוש שבת י ית ְגָנָזי, ְוַשָבת ְשָמה, ַוֲאנִׁ י ְבבֵּ לִׁ

בֹונֹו ם". רִׁ יעֵּ ְך ְוהֹודִׁ ל. לֵּ ְשָראֵּ ְתָנּה ְליִׁ ש לִׁ ים ֲאַנְחנּו ָלְך ַעל-ֶשל-ְמַבקֵּ ַהַמָתָנה ַהטֹוָבה -עֹוָלם, מֹודִׁ
יר ֹזַהר ַהּיֹום ַהֶזה ֶאתֶשָנַתָת ָלנּו, יֹום ַהָשָבת, ֶחְמ  ְלָפֶניָך, ֶשָּיאִׁ י ָרצֹון מִׁ ים. ְיהִׁ ינּו, -ַדת ַהָּימִׁ ַדְרכֵּ

ן ֶאת ן:-ְויַכּוֵּ יֹות. ְונֹאַמר: ָאמֵּ י ַהְברִׁ ְפנֵּ ינּו, ַלֲעשֹות ַהָּיָשר ְלָפֶניָך ְולִׁ  ַמֲעשֵּ
 
 

 הדלקת הנרות לרגלים
 

ינּו ֶמֶלְך ָהעֹולָ  ר ֶשל )ַשָבת וֶשל( יֹום ָברּוְך ַאָתה יהוה ֱאֹלהֵּ יק נֵּ ָּונּו ְלַהְדלִׁ ְצֹוָתיו ְוצִׁ ְדָשנּו ְבמִׁ ם, ֲאֶשר קִׁ
 טֹוב:

ינּו י ֲאבותֵּ אלהֵּ ינּו וֵּ רֹות ַהָללּו ֶאתֱאלהֵּ ירּו ַהנֵּ י ָרצֹון ֶשָּיאִׁ נּו ְביֹום -, ְיהִׁ  ַחגֵּ
 ַהַמצֹות -ַחג בפסח

 ַהָשבּועות -ַחג בשבועות
 ות ַהֻסכ-ַחג בסוכות

י ֲעֶצֶרת ַהַחג ַהֶזה. בשמיני עצרת ינִׁ   ְשמִׁ
ם ינּו ֶשַבָשַמיִׁ ְשַמח ְבַחֶגך. ָאבִׁ נּו ֶבֱאמּוָנְתָך ְונִׁ בֵּ ר לִׁ  , ָהאֵּ

 
י תהלים לו  נּו, כִׁ ְמעֹונֵּ ְמָחה בִׁ ים ָשלֹום, אֹוָרה ְושִׁ ְרֶאה-שִׁ ים. ְבאֹוְרָך נִׁ ְמָך ְמקֹור ַחּיִׁ אֹור. ְונֹאַמר: -עִׁ

ן  : ָאמֵּ
 

 בערב הראשון של יום טוב ובערב עצרת מוסיפים ברכה "שהחיינו" 
 

יָענּו ַלְזַמן ַהֶזה: גִׁ ְּיָמנּו ְוהִׁ ינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֶשֶהֱחָיינּו ְוקִׁ  ָברּוְך ַאָתה יהוה, ֱאֹלהֵּ
 

 
 קבלת שבת

 
 ( 74בעמוד בערב יום טוב, ביום טוב ובחוה"מ מקבלים שבת באמירת "מזמיר שיר ליום השבת" )

 
 תהלים צה

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

נּו:  ְשעֵּ יָעה ְלצּור יִׁ  ְלכּו ְנַרְנָנה ליהוה, ָנרִׁ
יַע לֹו: רֹות ָנרִׁ ְזמִׁ  ְנַקְדָמה ָפָניו ְבתֹוָדה, בִׁ

ל ָגדֹול יהוה, ּוֶמלֶ  י אֵּ ים:כִׁ  ְך ָגדֹול ַעל ָכל ֱאֹלהִׁ
ים לֹו: י ָאֶרץ, ְותֹוֲעפֹות ָהרִׁ  ֲאֶשר ְבָידֹו ֶמְחְקרֵּ
 ֲאֶשר לֹו ַהָּים ְוהּוא ָעָשהּו, ְוַיֶבֶשת ָיָדיו ָיָצרּו:

נּו:  י יהוה ֹעשֵּ ְפנֵּ ְבְרָכה לִׁ ְכָרָעה, נִׁ ְשַתֲחֶוה ְונִׁ  באּו נִׁ
ינּו, ַוֲאַנְחנּו ַעם מַ  י הּוא ֱאֹלהֵּ יתֹו ְוצֹאן ָידֹו, ַהּיֹום כִׁ  ְרעִׁ

ְשָמעּו: ם ְבֹקלֹו תִׁ  אִׁ
ְדָבר: יָבה, ְכיֹום ַמָסה ַבמִׁ ְמרִׁ  ַאל ַתְקשּו ְלַבְבֶכם כִׁ

י: י ַגם ָראּו ָפֳעלִׁ יֶכם, ְבָחנּונִׁ י ֲאבֹותֵּ סּונִׁ  ֲאֶשר נִׁ
ם,  ָבב הֵּ י לֵּ ים ָשָנה ָאקּוט ְבדֹור, ָוֹאַמר ַעם ֹתעֵּ  ַאְרָבעִׁ

 ם לֹא ָיְדעּו ְדָרָכי:ְוהֵּ 
י: ם ְיֹבאּון ֶאל ְמנּוָחתִׁ י, אִׁ י ְבַאפִׁ ְשַבְעתִׁ  ֲאֶשר נִׁ
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 תהלים צו
 
 
 
 
 
 
 
 

 תהלים צט
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 תהלים צח
 
 
 
 
 
 
 

 תהלים צט
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 תהלים כט
 
 

ירּו ַליהָוה ָכל יר ָחָדש, שִׁ ירּו ַליהָוה שִׁ ּיֹום  שִׁ ירּו ַליהָוה, ָבְרכּו ְשמֹו, ַבְשרּו מִׁ ָהָאֶרץ: שִׁ
ם ְכבֹודֹו, ְבָכל הָ  י ָגדֹול ְיהָוה ּוְמֻהָלל ְמֹאד, ְליֹום ְישּוָעתֹו: ַסְפרּו ַבגֹויִׁ ְפְלאֹוָתיו: כִׁ ים נִׁ ַעמִׁ

ם ָעָשה: ים, ַויהָוה ָשַמיִׁ ילִׁ ים ֱאלִׁ י ָהַעמִׁ י ָכל ֱאֹלהֵּ ים: כִׁ  נֹוָרא הּוא, ַעל ָכל ֱאֹלהִׁ
ְנָחה ְקָדשֹו: ָהבּו ַליהָוה ְכבֹוד ְשמֹו, ְשאּו מִׁ ְפֶאֶרת ְבמִׁ ּוֹבאּו  הֹוד ְוָהָדר ְלָפָניו, ֹעז ְותִׁ

ְשַתֲחוּו ַליהָוה ְבַהְדַרת ם ְיהָוה -ְלַחְצרֹוָתיו: הִׁ ְמרּו ַבגֹויִׁ ָפָניו ָכל ָהָאֶרץ: אִׁ ילּו מִׁ ֹקֶדש, חִׁ
ל ָהָאֶרץ,  ם ְוָתגֵּ ְשְמחּו ַהָשַמיִׁ ים: יִׁ יָשרִׁ ים ְבמֵּ ין ַעמִׁ מֹוט, ָידִׁ ל ַבל תִׁ בֵּ כֹון תֵּ ָמָלְך, ַאף תִׁ

ְרַעם ַהָּים ּוְמֹלא י יִׁ י ָבא, כִׁ י ְיהָוה כִׁ ְפנֵּ י ָיַער: לִׁ ֹו: ַיֲעֹלז ָשַדי ְוָכל ֲאֶשר בֹו, ָאז ְיַרְננּו, ָכל ֲעצֵּ
ים ֶבֱאמּוָנתֹו: ל ְבֶצֶדק ְוַעמִׁ בֵּ ְשֹפט תֵּ ְשֹפט ָהָאֶרץ, יִׁ  ָבא לִׁ

יבָ  ים: ָעָנן ַוֲעָרֶפל ְסבִׁ ים ַרבִׁ ּיִׁ ְשְמחּו אִׁ ל ָהָאֶרץ, יִׁ ְשָפט ְמכֹון ְיהָוה ָמָלְך ָתגֵּ יו, ֶצֶדק ּומִׁ
ל ָהָאֶרץ:  ל, ָרֲאָתה ַוָתחֵּ בֵּ ירּו ְבָרָקיו תֵּ אִׁ יב ָצָריו: הֵּ ט ָסבִׁ ְך, ּוְתַלהֵּ לֵּ ש ְלָפָניו תֵּ ְסאֹו: אֵּ כִׁ

ְדקֹו, ְוָראּו ם צִׁ ידּו ַהָשַמיִׁ גִׁ י ֲאדֹון ָכל ָהָאֶרץ: הִׁ ְפנֵּ לִׁ י ְיהָוה, מִׁ ְפנֵּ לִׁ ים ַכדֹוַנג ָנַמסּו מִׁ ָכל  ָהרִׁ
ְשַתֲחוּו ים, הִׁ ילִׁ ים ָבֱאלִׁ ְתַהְללִׁ י ֶפֶסל  ַהמִׁ ים ְכבֹודֹו: יֵֹּבשּו ָכל ֹעְבדֵּ ים:-לֹו ָכל-ָהַעמִׁ  ֱאֹלהִׁ

י ַאָתה ְיהָוה ֶעְליֹון  ְשָפֶטיָך ְיהָוה: כִׁ ְלָנה ְבנֹות ְיהּוָדה, ְלַמַען מִׁ ּיֹון, ַוָתגֵּ ְשַמח צִׁ ָשְמָעה ַותִׁ
יָדיו, ַעל ָכל ָהָאֶרץ, ְמ  ר ַנְפשֹות ֲחסִׁ ְנאּו ָרע, ֹשמֵּ י ְיהָוה שִׁ ים: ֹאֲהבֵּ יָת ַעל ָכל ֱאֹלהִׁ ֹאד ַנֲעלֵּ

י ְשרֵּ יק, ּוְליִׁ ם: אֹור ָזֻרַע ַלַצדִׁ ילֵּ ים ַיצִׁ ַּיד ְרָשעִׁ ים ַביהָוה, ְוהֹודּו -מִׁ יקִׁ ְמחּו ַצדִׁ ְמָחה: שִׁ ב שִׁ לֵּ
ֶכר ָקְדשֹו:   ְלזֵּ

ירּו ַליהָוה שִׁ  ְזמֹור, שִׁ יָעהמִׁ ְפָלאֹות ָעָשה, הֹושִׁ י נִׁ יַע -יר ָחָדש, כִׁ ינֹו ּוְזרֹוַע ָקְדשֹו: הֹודִׁ לֹו ְימִׁ
ל, ָראּו ָכל  ְשָראֵּ ית יִׁ ְדָקתֹו: ָזַכר ַחְסדֹו ֶוֱאמּוָנתֹו ְלבֵּ ָלה צִׁ ם גִׁ י ַהגֹויִׁ ינֵּ ְיהָוה ְישּוָעתֹו,  ְלעֵּ

יעּו  ינּו: ָהרִׁ ת, ְישּוַעת ֱאֹלהֵּ י ָאֶרץ אֵּ רּו: ַזְמרּו ַאְפסֵּ ְצחּו ְוַרְננּו ְוַזמֵּ ַליהָוה ָכל ָהָאֶרץ, פִׁ
ְרַעם  י ַהֶמֶלְך ְיהָוה: יִׁ ְפנֵּ יעּו לִׁ ְמָרה: ַבֲחֹצְצרֹות ְוקֹול שֹוָפר ָהרִׁ נֹור ְוקֹול זִׁ נֹור, ְבכִׁ ַליהָוה ְבכִׁ

ְמֲחאּו ָכף, ַיַחד הָ  י ָבּה: ְנָהרֹות יִׁ ל ְוֹיְשבֵּ בֵּ נּו: ַהָּים ּוְמֹלאֹו, תֵּ ים ְיַרנֵּ  רִׁ
 

ּיֹון ָגדֹול, ְוָרם הּוא ַעל ָכל  ים ָתנּוט ָהָאֶרץ: ְיהָוה ְבצִׁ ב ְכרּובִׁ ים, ֹישֵּ ְרְגזּו ַעמִׁ ְיהָוה ָמָלְך יִׁ
ב, ַאָתה כֹוַנְנָת  ְשָפט ָאהֵּ ְמָך ָגדֹול ְונֹוָרא, ָקדֹוש הּוא: ְוֹעז ֶמֶלְך מִׁ ים: יֹודּו שִׁ ָהַעמִׁ

ים, מִׁ  יָשרִׁ ְשַתֲחוּו ַלֲהֹדם מֵּ ינּו ְוהִׁ יָת: רֹוְממּו ְיהָוה ֱאֹלהֵּ ְשָפט ּוְצָדָקה ְבַיֲעֹקב ַאָתה ָעשִׁ
אים ֶאל ְיהָוה ְוהּוא  י ְשמֹו, ֹקרִׁ ל ְבֹקְראֵּ ַרְגָליו, ָקדֹוש הּוא: ֹמֶשה ְוַאֲהֹרן ְבֹכֲהָניו, ּוְשמּואֵּ

יֶהם, שָ  ר ֲאלֵּ ם: ְבַעמּוד ָעָנן ְיַדבֵּ יָתם,ַיֲענֵּ ינּו ַאָתה ֲענִׁ ֹדָתיו ְוֹחק ָנַתן ָלמֹו: ְיהָוה ֱאֹלהֵּ  ְמרּו עֵּ
ְשַתֲחוּו ְלַהר ָקְדשֹו,  ינּו ְוהִׁ ילֹוָתם: רֹוְממּו ְיהָוה ֱאֹלהֵּ ם ַעל ֲעלִׁ יָת ָלֶהם, ְוֹנקֵּ א ָהיִׁ ל ֹנשֵּ  אֵּ

ינּו:  י ָקדֹוש ְיהָוה ֱאֹלהֵּ  כִׁ

לִׁ  י אֵּ ד, ָהבּו ַליהָוה, ְבנֵּ ְזמֹור ְלָדוִׁ ים, ָהבּו ַליהָוה ָכבֹוד ָוֹעז: ָהבּו ַליהָוה ְכבֹוד ְשמֹו,  מִׁ
ם  ים, ְיהָוה ַעל ַמיִׁ ְרעִׁ ל ַהָכבֹוד הִׁ ם, אֵּ ְשַתֲחוּו ַליהָוה ְבַהְדַרת ֹקֶדש: קֹול ְיהָוה ַעל ַהָמיִׁ הִׁ

ים, וַ  ר ֲאָרזִׁ ים: קֹול ְיהָוה ַבֹכַח, קֹול ְיהָוה ֶבָהָדר: קֹול ְיהָוה ֹשבֵּ י ַרבִׁ ר ְיהָוה ֶאת ַאְרזֵּ ְיַשבֵּ
ְרֹין ְכמֹו ֶבן ֶגל, ְלָבנֹון ְושִׁ ם ְכמֹו עֵּ ידֵּ ש: -ַהְלָבנֹון: ַוַּיְרקִׁ ב ַלֲהבֹות אֵּ ים. קֹול ְיהָוה ֹחצֵּ מִׁ ְראֵּ

ל ַאָּילֹות ַוֶּיֱחֹשף ְיָערֹות ש: קֹול ְיהָוה ְיחֹולֵּ ְדַבר ָקדֵּ יל ְיהָוה מִׁ ְדָבר, ָיחִׁ יל מִׁ , קֹול ְיהָוה ָיחִׁ
ֶשב ְיהָוה ֶמֶלְך ְלעֹוָלם: ְיהָוה ֹעז ְלַעמֹו  ר ָכבֹוד: ְיהָוה ַלַמבּול ָיָשב, ַוּיֵּ יָכלֹו ֻכלֹו ֹאמֵּ ּוְבהֵּ

ְך ֶאת ַעמֹו ַבָשלֹום:  ן, ְיהָוה ְיָברֵּ תֵּ  יִׁ
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י ַשָבת ְנַקְבָלה ְקַראת ַכָלה, ְפנֵּ י לִׁ  . ְלָכה דֹודִׁ

י ַשָבת ְנַקְבָלה ְקַראת ַכָלה, ְפנֵּ י לִׁ  ְלָכה דֹודִׁ

בּור ֶאָחד  שָ   מֹור ְוָזכֹור ְבדִׁ
ל ַהְמיּוָחד,   יָענּו אֵּ ְשמִׁ  הִׁ
 יהוה ֶאָחד ּוְשמֹו ֶאָחד 

ָלה.  ְתהִׁ ְפֶאֶרת ְולִׁ ם ּוְלתִׁ  ְלשֵּ
י ַשָבת ְנַקְבָלה ְקַראת ַכָלה, ְפנֵּ י לִׁ  . ְלָכה דֹודִׁ

ְלָכה, ְק  לִׁ   ַראת ַשָבת ְלכּו ְונֵּ
יא ְמקור ַהְבָרָכה,  י הִׁ  כִׁ
ֶקֶדם ְנסּוָכה,  רֹאש מִׁ  מֵּ

ָלה.   סֹוף ַמֲעֶשה ְבַמֲחָשָבה ְתחִׁ
י ַשָבת ְנַקְבָלה.  ְקַראת ַכָלה, ְפנֵּ י לִׁ  ְלָכה דֹודִׁ

יר ְמלּוָכה,  מִׁ   ְקַדש ֶמֶלְך עִׁ
ָכה,  תֹוְך ַהֲהפֵּ י מִׁ י ְצאִׁ  קּומִׁ

ֶמק ַהָבָכא ַר   ב ָלְך ֶשֶבת ְבעֵּ
ְך ֶחְמָלה.   ְוהּוא ַיְחמול ָעַליִׁ

י ַשָבת ְנַקְבָלה.  ְקַראת ַכָלה, ְפנֵּ י לִׁ  ְלָכה דֹודִׁ

י,  הִׁ  ָעָפר, קּומִׁ י מֵּ  ְתַנֲערִׁ
י,  ְך ַעמִׁ ְפַאְרתֵּ י תִׁ ְגדֵּ י בִׁ ְבשִׁ  לִׁ
י  ית ַהַלְחמִׁ ַשי בֵּ  ַעל ַיד ֶבן יִׁ

 י ְגָאָלּה.  ָקְרָבה ֶאל ַנְפשִׁ 
י ַשָבת ְנַקְבָלה.  ְקַראת ַכָלה, ְפנֵּ י לִׁ  ְלָכה דֹודִׁ

י  הִׁ  ְתעֹוְררִׁ י הִׁ  ְתעֹוְררִׁ
י,  י אּורִׁ ְך קּומִׁ י ָבא אֹורֵּ  כִׁ

י,   רִׁ יר ַדבֵּ י שִׁ י עּורִׁ  עּורִׁ
ְגָלה.  ְך נִׁ  ְכבֹוד יהוה ָעַליִׁ

י ַשָבת ְנַקְבלָ  ְקַראת ַכָלה, ְפנֵּ י לִׁ  ה. ְלָכה דֹודִׁ

 ֹ י,  ל ָכְלמִׁ י ְולֹא תִׁ בושִׁ  א תֵּ
י,  י ּוַמה ֶתֱהמִׁ ְשתֹוֲחחִׁ  ַמה תִׁ

י,   י ַעמִׁ ּיֵּ  ָבְך ֶיֱחסּו ֲענִׁ
ָלּה.   יר ַעל תִׁ ְבְנָתה עִׁ  ְונִׁ

י ַשָבת ְנַקְבָלה.  ְקַראת ַכָלה, ְפנֵּ י לִׁ  ְלָכה דֹודִׁ

ְך,  וְ  ָסה שוָסיִׁ ְמשִׁ  ָהיּו לִׁ
ְך ְוָרֲחקּו ָכל ְמַבְלעָ   יִׁ

ְך  ְך ֱאלָהיִׁ יש ָעַליִׁ  ָישִׁ
ְמשֹוש ָחָתן ַעל ַכָלה.   כִׁ

י ַשָבת ְנַקְבָלה.  ְקַראת ַכָלה, ְפנֵּ י לִׁ  ְלָכה דֹודִׁ

י,  י ְפֹרצִׁ ין ּוְשמֹאל תִׁ  ָמִׁ
י  יצִׁ  ְוֶאת יהוה ַתֲערִׁ
י  יש ֶבן ַפְרצִׁ  ַעל ַיד אִׁ

יָלה.  ְשְמָחה ְוָנגִׁ  ְונִׁ
ְקַרא י לִׁ י ַשָבת ְנַקְבָלה. ְלָכה דֹודִׁ  ת ַכָלה, ְפנֵּ

 
 נוהגים לקום ולפנות עבר הכניסה 

י ְבָשלֹום ֲעֶטֶרת ַבְעָלּה  בֹואִׁ
ָנה ּוְבָצֳהָלה ְמָחה ְברִׁ  ַגם ְבשִׁ

י ַעם ְסגָֻלה,   תֹוְך ֱאמּונֵּ
י ַכָלה. י ַכָלה, בֹואִׁ  בּואִׁ

י ַשָבת ְקַראת ַכָלה, ְפנֵּ י לִׁ   ְנַקְבָלה. ְלָכה דֹודִׁ
 

 שלמה הלוי אלקבץ                                                                                                                           
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 תהלים צב
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 תהלים צג
 
 
 
 
 

 תהלים טו
 
 
 
 
 
 

 ישעיהו נח 

יר, ְליֹום ַהַשבָ  ְזמֹור שִׁ  ת: מִׁ
ְמָך ֶעְליֹון:  ר ְלשִׁ  טֹוב ְלֹהדֹות ַליהָוה, ּוְלַזמֵּ
ילֹות:  יד ַבֹבֶקר ַחְסֶדָך ֶוֱאמּוָנְתָך ַבלֵּ  ְלַהגִׁ
נֹור:  ָגיֹון ְבכִׁ י הִׁ י ָנֶבל, ֲעלֵּ י ָעשֹור ַוֲעלֵּ  ֲעלֵּ

ן:  י ָיֶדיָך ֲאַרנֵּ י ְיהָוה ְבָפֳעֶלָך, ְבַמֲעשֵּ ַמְחַתנִׁ י שִׁ  כִׁ
 לּו ַמֲעֶשיָך ְיהָוה, ְמֹאד ָעְמקּו ַמְחְשֹבֶתיָך: ַמה ָגְד 

ין ֶאת זֹאת:  יל לֹא ָיבִׁ ָדע, ּוְכסִׁ יש ַבַער, לֹא יֵּ  אִׁ
י ַעד: ָשְמָדם ֲעדֵּ י ָאֶון, ְלהִׁ יצּו ָכל ֹפֲעלֵּ ֶשב ַוָּיצִׁ ים ְכמֹו עֵּ ְפֹרַח ְרָשעִׁ  בִׁ

 ְוַאָתה ָמרֹום ְלֹעָלם ְיהָוה: 
ה ֹאְיֶביָך נֵּ י הִׁ דּו: כִׁ ה ֹאְיֶביָך יֹאבֵּ נֵּ י הִׁ  ְיהָוה, כִׁ

י ָאֶון:  ְתָפְרדּו ָכל ֹפֲעלֵּ  יִׁ
י ְבֶשֶמן ַרֲעָנן:  י, ַבֹּלתִׁ ים ַקְרנִׁ ְראֵּ  ַוָתֶרם כִׁ

ְשַמְעָנה ָאְזָני:  ים, תִׁ עִׁ ים ָעַלי ְמרֵּ י ְבשּוָרי, ַבָקמִׁ ינִׁ ט עֵּ  ַוַתבֵּ
ְפָרח, ְכֶאֶרז ַבלְ  יק ַכָתָמר יִׁ ְשֶגה:ַצדִׁ  ָבנֹון יִׁ

יחּו: ינּו ַיְפרִׁ ית ְיהָוה, ְבַחְצרֹות ֱאֹלהֵּ ים ְבבֵּ  ְשתּולִׁ
ְהיּו: ים יִׁ ים ְוַרֲעַננִׁ נִׁ יָבה, ְדשֵּ  עֹוד ְינּובּון ְבשֵּ
י ְולֹא ַעְוָלָתה בֹו. י ָיָשר ְיהָוה, צּורִׁ יד כִׁ  ְלַהגִׁ

ְתַא  ש ְיהָוה, ֹעז הִׁ ש, ָלבֵּ ְסֲאָך ְיהָוה ָמָלְך, גֵּאּות ָלבֵּ מֹוט: ָנכֹון כִׁ ל ַבל תִׁ בֵּ כֹון תֵּ ָזר, ַאף תִׁ
ְשאּו ְנָהרֹות ָדְכָים:  עֹוָלם ָאָתה: ָנְשאּו ְנָהרֹות ְיהָוה, ָנְשאּו ְנָהרֹות קֹוָלם, יִׁ ָאז, מֵּ מֵּ

ֹדֶתיָך ֶנֶא  יר ַבָמרֹום ְיהָוה: עֵּ י ָים, ַאדִׁ ְשְברֵּ ים מִׁ ירִׁ ים, ַאדִׁ ם ַרבִׁ קֹולֹות ַמיִׁ ְמנּו ְמֹאד, מִׁ
ים:  יְתָך ַנֲאָוה ֹקֶדש, ְיהָוה, ְלֹאֶרְך ָימִׁ  ְלבֵּ

ל ֶצֶדק,  ים ּוֹפעֵּ ְך ָתמִׁ ְשֹכן ְבַהר ָקְדֶשָך: הֹולֵּ י יִׁ י ָיגּור ְבָאֳהֶלָך, מִׁ ד, ְיהָוה מִׁ ְזמֹור ְלָדוִׁ מִׁ
ְלָבבֹו: לֹא ָרַגל ַעל ר ֱאֶמת בִׁ הּו ָרָעה, וְ -ְוֹדבֵּ עֵּ  ָנָשא ַעל ְקֹרבֹו: -ֶחְרָפה לֹאְלֹשנֹו לֹא ָעָשה ְלרֵּ

ר: ַכְספֹו לֹא ָנַתן ְבֶנֶשְך   ְשַבע ְלָהַרע ְולֹא ָימִׁ ד, נִׁ י ְיהָוה ְיַכבֵּ ְראֵּ ְמָאס, ְוֶאת יִׁ יָניו נִׁ ְבֶזה ְבעֵּ נִׁ
מֹוט ְלעֹוָלם:  ֶלה, לֹא יִׁ ה אֵּ י לֹא ָלָקח, ֹעשֵּ  ְוֹשַחד ַעל ָנקִׁ

ם ַשָבת ַרְגֶלָך-אִׁ יב מִׁ ְקדֹוש ְיהָוה ְמֻכָבד  ָתשִׁ י ְוָקָראָת ַלַשָבת ֹעֶנג לִׁ ֲעשֹות ֲחָפֶצָך ְביֹום ָקְדשִׁ
ְתַעַנג ַעל ר ָדָבר: ָאז תִׁ ְמצֹוא ֶחְפְצָך ְוַדבֵּ ֲעשֹות ְדָרֶכיָך מִׁ ַבְדתֹו מֵּ יָך ַעל-ְוכִׁ ְרַכְבתִׁ -ְיהָוה ְוהִׁ

יָך ַנֲחַלת ַיֲעֹקב י ָאֶרץ ְוַהֲאַכְלתִׁ ר:  ָבֳמתֵּ בֵּ י ְיהָוה דִׁ י פִׁ יָך כִׁ  ָאבִׁ
 
 

 קריאת שמע וברכותיה

 ָבְרכּו ֶאת יהוה ַהְמֹבָרְך: 
 ָברּוְך יהוה ַהְמֹבָרְך ְלעֹוָלם ָוֶעד:

 
ינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאֶשר  ָברּוְך ַאָתה יהוה, ֱאֹלהֵּ
ים  ַח ְשָערִׁ ים, ְבָחְכָמה פותֵּ יב ֲעָרבִׁ ְדָברֹו ַמֲערִׁ בִׁ

ְתבּונָ  ים, בִׁ יף ֶאת ַהְזַמנִׁ ים ּוַמֲחלִׁ תִׁ ה, ְמַשֶנה עִׁ
יַע  יֶהם ָבָרקִׁ ְשְמרֹותֵּ ים ְבמִׁ ר ֶאת ַהכֹוָכבִׁ ּוְמַסדֵּ

ְרצֹונֹו.   כִׁ
 

ינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאֶשר  ָברּוְך ַאָתה יהוה, ֱאֹלהֵּ
ים,  יב ֲעָרבִׁ ְדָברֹו ַמֲערִׁ ָלה ַמֲעָשיו ַביֹום בִׁ ְוכִׁ

י, ַוּיִׁ  יעִׁ הּו ֹעֶנג ַשַבתַהְשבִׁ ֶעֶרב ַעד-ְקָראֵּ -ָקְדשֹו. מֵּ
ְרצֹונֹו. ל כִׁ ְשָראֵּ ין ְמנּוָחה ְלַעמֹו יִׁ ְתקִׁ  ֶעֶרב הִׁ

 
 )נוסח מחזור בני רומי(                                      

 
י י אֹור. ַוַמֲעבִׁ ְפנֵּ י חֶשְך ְוחֶשְך מִׁ ְפנֵּ ל אֹור מִׁ א יֹוָמם ָוָלְיָלה, גֹולֵּ ין יֹום בֹורֵּ יל בֵּ יא ָלְיָלה, ּוַמְבדִׁ בִׁ ר יֹום ּומֵּ
ים: יב ֲעָרבִׁ ין ָלְיָלה, יהוה ְצָבאֹות ְשמֹו. ָברּוְך ַאָתה יהוה, ַהַמֲערִׁ  ּובֵּ

 ברכה "אהבה", הברכה השנייה לפני קריאת שמע 
ְש  ים ּומִׁ ְצֹות ֻחקִׁ ל ַעְמָך ָאָהְבָת, תֹוָרה ּומִׁ ְשָראֵּ ית יִׁ ן יהוה ַאֲהַבת עֹוָלם בֵּ ַמְדָת, ַעל כֵּ ים אֹוָתנּו לִׁ ָפטִׁ

ְצֹוֶתיָך ְלעֹוָלם  י ַתְלמּוד תֹוָרֶתָך ּומִׁ ְברֵּ ְשַמח ְבדִׁ יַח ְבֻחֶקיָך, ְונִׁ נּו ָנשִׁ נּו ּוְבקּומֵּ ינּו ְבָשְכבֵּ ם ֱאֹלהֵּ י הֵּ ָוֶעד, כִׁ
ינּו, ּוָבֶהם ֶנְהֶגה יֹוָמם ָוָלְיָלה. ְוַאֲהבָ  ינּו ְואֹוֶרְך ָימֵּ ים. ָברּוְך ַאָתה יהוה, ַחּיֵּ ֶמנּו ְלעֹוָלמִׁ ְתָך לא ָתסּור מִׁ

ל:  ְשָראֵּ ב ֶאת ַעמֹו יִׁ  אֹוהֵּ
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 קבלת עול מלכות שמים –הפרשה הראשונה של קריאת שמע 

 
 דברים ו 

 
 
 

 שם 
 
 
 
 

 שם יא 
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 במדבר טו 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 איוב ט
 תהלים סו 

 
 
 

 ישעיה מד
 
 

ינּו יהוה |  ֶאחָ  עְשמַ  ל יהוה ֱאֹלהֵּ ְשָראֵּ  :דיִׁ
ם ְכבֹוד ַמְלכּותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד                                          . ָברּוְך שֵּ

 
ת יהוה ֱאֹלֶהיָך ְבָכל ְלָבְבָך, ּוְבָכל ַנְפְשָך ּוְבָכל ְוָאַהְבָת  ֶלה ְמֹאֶדָך: -אֵּ ים ָהאֵּ ְוָהיּו ַהְדָברִׁ

יֶתָך ּוְבֶלְכְת  ְבְתָך ְבבֵּ ַבְרָת ָבם ְבשִׁ ַנְנָתם ְלָבֶניָך ְודִׁ י ְמַצְּוָך ַהּיֹום ַעל ְלָבֶבָך: ְושִׁ ָך ֲאֶשר ָאֹנכִׁ
ינֶ  ין עֵּ יָך: ּוְכַתְבָתם ַעל ַבֶדֶרְך ּוְבָשְכְבָך ּוְבקּוֶמָך: ּוְקַשְרָתם ְלאות ַעל ָיֶדָך ְוָהיּו ְלֹטָטֹפת בֵּ

ְשָעֶריָך:  יֶתָך ּובִׁ  ְמֻזזֹות בֵּ
 

 קבלת עול מצוות  –השנייה  –הפרשה 
י ְמַצֶּוה ֶאְתֶכם ַהּיֹום ְלַאֲהָבה ֶאת יהוה  ְצֹוַתי ֲאֶשר ָאֹנכִׁ ְשְמעּו ֶאל מִׁ ם ָשֹמַע תִׁ ְוָהָיה אִׁ

יֶכם ּוְלָעְבדֹו ְבָכל ְלַבְבֶכם ּוְבָכל ַנְפְשֶכם:  תֹו יֹוֶרה ּוַמְלקֹוש ֱאֹלהֵּ י ְמַטר ַאְרְצֶכם ְבעִׁ ְוָנַתתִׁ
ְצָהֶרָך:  ירְשָך ְויִׁ  ְוָאַסְפָת ְדָגֶנָך ְותִׁ
ְפֶתה ְלַבְבֶכם ְוַסְרֶתם  ָשְמרּו ָלֶכם ֶפן יִׁ ְבֶהְמֶתָך ְוָאַכְלָת ְוָשָבְעָת: הִׁ ֶשב ְבָשְדָך לִׁ י עֵּ ְוָנַתתִׁ

ים רִׁ ים ֲאחֵּ יֶתם ָלֶהם: ְוָחָרה ַאף ַוֲעַבְדֶתם ֱאֹלהִׁ ְשַתֲחוִׁ ם -ְוהִׁ יהוה ָבֶכם ְוָעַצר ֶאת ַהָשַמיִׁ
ַעל ָהָאֶרץ ַהֹטָבה ֲאֶשר  ָרה מֵּ ן ֶאת ְיבּוָלּה ַוֲאַבְדֶתם ְמהֵּ תֵּ ְהֶיה ָמָטר ְוָהֲאָדָמה לֹא תִׁ ְולֹא יִׁ
ן ָלֶכם:    יהוה ֹנתֵּ

ֶלה ַעל ְלַבְבֶכם ְוַעל נַ  ְפְשֶכם ּוְקַשְרֶתם ֹאָתם ְלאֹות ַעל ֶיְדֶכם ְוָהיּו ְוַשְמֶתם ֶאת ְדָבַרי אֵּ
יֶתָך ּוְבֶלְכְתָך  ְבְתָך ְבבֵּ ר ָבם ְבשִׁ יֶכם ְלַדבֵּ ַמְדֶתם ֹאָתם ֶאת ְבנֵּ יֶכם: ְולִׁ ינֵּ ין עֵּ ְלטֹוָטֹפת בֵּ

ְשָעֶר  יֶתָך ּובִׁ י ַבֶדֶרְך ּוְבָשְכְבָך ּוְבקּוֶמָך: ּוְכַתְבָתם ַעל ְמזּוזות בֵּ ימֵּ יֶכם וִׁ ְרבּו ְימֵּ יָך: ְלַמַען יִׁ
ם ַעל ָהָאֶרץ: י ַהָשַמיִׁ ימֵּ ת ָלֶהם כִׁ יֶכם ָלתֵּ ְשַבע יהוה ַלֲאֹבתֵּ יֶכם ַעל ָהֲאָדָמה ֲאֶשר נִׁ  ְבנֵּ

 
ים ְוֶאת י ְלָפֶניָך ַהּיֹום ֶאת ַהַחּיִׁ ה ָנַתתִׁ י ְמַצְּוָך -ְראֵּ ַהטֹוב ְוֶאת ַהָמֶות ְוֶאת ָהָרע: ֲאֶשר ָאֹנכִׁ

ְצו ְשֹמר מִׁ ְדָרָכיו ְולִׁ יָת  ַהּיֹום ְלַאֲהָבה ֶאת ְיהָוה ֱאֹלֶהיָך ָלֶלֶכת בִׁ ְשָפָטיו ְוָחיִׁ ָֹתיו ְוֻחֹקָתיו ּומִׁ
ַרְכָך ְיהָוה ֱאֹלֶהיָך ָבָאֶרץ ֲאֶשר יָת ּובֵּ ם-ַאָתה ָבא-ְוָרבִׁ ְשָתּה: ְואִׁ ְפֶנה ְלָבְבָך ְולֹא -ָשָמה ְלרִׁ יִׁ

ַדְחָת  ְשָמע ְונִׁ י ָאֹבד  תִׁ י ָלֶכם ַהּיֹום כִׁ ַגְדתִׁ ים ַוֲעַבְדָתם: הִׁ רִׁ ים ֲאחֵּ אֹלהִׁ יָת לֵּ ְשַתֲחוִׁ ְוהִׁ
דּון לֹא ים ַעל-תֹאבֵּ יֻכן ָימִׁ ְשָתּה: -ַתֲארִׁ ן ָלבֹוא ָשָמה ְלרִׁ ר ֶאת ַהַּיְרדֵּ ָהֲאָדָמה ֲאֶשר ַאָתה ֹעבֵּ

י ָבֶכם ַהּיֹום ֶאת ֹדתִׁ ם ְוֶאת-ַהעִׁ י ְלָפֶניָך ַהְבָרָכה ְוַהְקָלָלה ָהָאֶרץ הַ -ַהָשַמיִׁ ים ְוַהָמֶות ָנַתתִׁ ַחּיִׁ
ְשֹמַע ְבֹקלֹו  ְחֶיה ַאָתה ְוַזְרֶעָך: ְלַאֲהָבה ֶאת ְיהָוה ֱאֹלֶהיָך לִׁ ים ְלַמַען תִׁ ּוָבַחְרָת ַבַחּיִׁ

י הּוא ַחֶּייָך ְוֹאֶרְך ָיֶמיָך ָלֶשֶבת ַעל ָהֲאָדָמה ֲאֶשר נִׁ -ּוְלָדְבָקה ְשַבע ְיהָוה ַלֲאֹבֶתיָך בֹו כִׁ
ת ָלֶהם:  ְצָחק ּוְלַיֲעֹקב ָלתֵּ  ְלַאְבָרָהם ְליִׁ

 
 

 יציאת מצרים  –הפרשה השלישית: פרשת ציצית 
ר ֶאל אֹמר: ַדבֵּ ת ַעל-ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֶאל ֹמֶשה לֵּ יצִׁ ֶהם ְוָעשּו ָלֶהם צִׁ ל ְוָאַמְרָת ֲאלֵּ ְשָראֵּ י יִׁ -ְבנֵּ

יֶהם ְלֹדרֹ  ְגדֵּ י בִׁ יֶתם -ָתם ְוָנְתנּו ַעלַכְנפֵּ ת ּוְראִׁ יצִׁ ֶלת: ְוָהָיה ָלֶכם ְלצִׁ יל ְתכֵּ ת ַהָכָנף ְפתִׁ יצִׁ צִׁ
ְצו-ָכל-ֹאתֹו ּוְזַכְרֶתם ֶאת יֶתם ֹאָתם ְולֹא מִׁ י -ֹת ְיהָוה ַוֲעשִׁ י ְלַבְבֶכם ְוַאֲחרֵּ ָתתּורּו ַאֲחרֵּ

יֶכם ֲאֶשר ינֵּ ְזְכרּו וַ -עֵּ יֶהם: ְלַמַען תִׁ ים ַאֲחרֵּ יֶתם ֶאת ָכלַאֶתם ֹזנִׁ ְצו-ֲעשִׁ יֶתם  מִׁ ְהיִׁ ָֹתי וִׁ
ְהיֹות ָלֶכם  ם לִׁ ְצַריִׁ ֶאֶרץ מִׁ י ֶאְתֶכם מֵּ אתִׁ יֶכם ֲאֶשר הֹוצֵּ י ְיהָוה ֱאֹלהֵּ יֶכם: ֲאנִׁ אֹלהֵּ ים לֵּ ְקֹדשִׁ

יֶכם: י ְיהָוה ֱאֹלהֵּ ים ֲאנִׁ אֹלהִׁ  לֵּ
 

 כשמתפללים בציבור, הש"ץ מסיים 

 

 יהוה אלהכם אמת.

 נה שלאחר קריאת שמע ברכת "גאולה", הברכה הרראשו

ל  ְשָראֵּ ין זּוָלתֹו, ַוֲאַנְחנּו יִׁ ינּו ְואֵּ י הּוא יהוה ֱאֹלהֵּ ינּו, כִׁ ֱאֶמת ֶוֱאמּוָנה ָכל זֹאת ְוַקָּים ָעלֵּ
ין  ים. ָהעֹוֶשה ְגדֹולֹות ַעד אֵּ יצִׁ ַכף ָכל ֶהָערִׁ נּו מִׁ נּו ַהגֹוֲאלֵּ ים, ַמְלכֵּ ַּיד ְמָלכִׁ נּו מִׁ ַעמֹו. ַהפֹודֵּ

ֶקר, וְ  נּו: ָהעֹוֶשה ָלנּו חֵּ ים, ְולֹא ָנַתן ַלמֹוט ַרְגלֵּ נּו ַבַחּיִׁ ְסָפר. ַהָשם ַנְפשֵּ ין מִׁ ְפָלאֹות ַעד אֵּ נִׁ
תֹוָכם  ל מִׁ ְשָראֵּ א ֶאת ַעמֹו יִׁ י ָחם. ַוּיֹוצֵּ ים ְבַאְדַמת ְבנֵּ ם אֹותֹות ּומֹוְפתִׁ ְצָריִׁ ים ְבמִׁ סִׁ נִׁ

רּות עֹוָלם.   ְלחֵּ
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 שמות טו

 
 

 שם 
 ירמיה לא 

 
 
  

 

ים ְדַבר ַעְבדֹו  קִׁ ָבֶניָנה מֵּ י ְיהּוָדה תִׁ ִׁם תּוָשב ּוְלָערֵּ ירּוָשַל ר לִׁ ים ָהֹאמֵּ ַוֲעַצת ַמְלָאָכיו ַיְשלִׁ
ם.   ְוָחְרבֹוֶתיָה ֲאקֹומֵּ

י  יֶהם, כֹמֶשה ּוְבנֵּ ְבלּו ֲעלֵּ ְשמֹו, ּוַמְלכּותֹו ְבָרצֹון קִׁ ְבחּו ְוהֹודּו לִׁ ְוָראּו ָבָניו ְגבּוָרתֹו, שִׁ
ל ְלָך ָענּו שִׁ  שָראֵּ ְמָחה ַרָבה, ְוָאְמרּו ֻכָלם: יִׁ  יָרה ְבשִׁ

ה ֶפֶלא":  לות ֹעשֵּ י ָכֹמָכה ֶנְאָדר ַבֹקֶדש, נֹוָרא ְתהִׁ ים יהוה. מִׁ לִׁ י ָכֹמָכה ָבאֵּ  "מִׁ
י ָענּו. ְוָאְמרּו:  לִׁ י מֶשה, ֶזה אֵּ ְפנֵּ ַע ָים לִׁ  ַמְלכּוְתָך ָראּו ָבֶניָך, בֹוקֵּ
ְמֹלְך ְלֹעָלם ָוֶעד":   "יהוה יִׁ
ל  ֶמנּו": ָברּוְך ַאָתה יהוה, גֹואֵּ ַּיד ָחָזק מִׁ י ָפָדה יהוה ֶאת ַיֲעֹקב, ּוְגָאלֹו מִׁ ְוֶנֱאַמר: "כִׁ

ל:  ְשָראֵּ  יִׁ
 ברכת "השכיבינו", הברכה השנייה שלאחר קריאת שמע

ים. ּוְפרֹוש עָ  נּו ְלַחּיִׁ נּו ַמְלכֵּ ידֵּ ינּו ְלָשלֹום, ְוַהֲעמִׁ נּו יהוה ֱאֹלהֵּ יבֵּ ָצה ַהְשכִׁ נּו ְבעֵּ ינּו ֻסַכת ְשלֹוֶמָך, ְוַתְקנֵּ לֵּ
ב ֶדֶבר ְוֶחֶרב ְוָרָעב ְויָ  ינּו אֹויֵּ ָעלֵּ ר מֵּ נּו, ְוָהסֵּ ן ַבֲעדֵּ נּו ְלַמַען ְשֶמָך. ְוָהגֵּ יעֵּ ְלָפֶניָך, ְוהֹושִׁ ק טֹוָבה מִׁ גֹון, ְוַהְרחֵּ

י  נּו.  כִׁ ירֵּ ל ְכָנֶפיָך ַתְסתִׁ ֶמנּו ָעֹון ָוֶפַשע. ּוְבצֵּ ל ֶמֶלְך ַחנּון ְוַרחּום ָאָתה. מִׁ י אֵּ נּו ָאָתה, כִׁ ילֵּ נּו ּוַמצִׁ ל שֹוְמרֵּ אֵּ
ַעָתה ְוַעד עֹוָלם.  ים ּוְלָשלֹום מֵּ נּו ְלַחיִׁ נּו ּובֹואֵּ אתֵּ  ּוְשמֹור צֵּ

 
ינּו  ינּו ְוַעלֻסַכת ְשלוֶמָךּוְפֹרש ָעלֵּ ש ֻסַכת ָשלֹום ָעלֵּ ל ְוַעל -לכָֹ -. ָברּוְך ַאָתה יהוה, ַהפֹורֵּ ְשָראֵּ ַעמֹו יִׁ
ם:   ְירּוָשָליִׁ

 
 תהלים קמא

 
 
 
 
 
 

 שמות לא 
 
 
 
 
 

 ויקרא כג

יַני ֶאל יר ַלַמֲעלֹות, ֶאָשא עֵּ ם -שִׁ ה ָשַמיִׁ ם ְיהָוה, ֹעשֵּ עִׁ י מֵּ י: ֶעְזרִׁ ן ָיבֹא ֶעְזרִׁ ַאיִׁ ים, מֵּ ֶהָהרִׁ
נֵּ  ן ַלמֹוט ַרְגֶלָך, ַאל ָינּום ֹשְמֶרָך: הִׁ תֵּ ל: ָוָאֶרץ: ַאל יִׁ ְשָראֵּ ר יִׁ יָשן שֹומֵּ ה לֹא ָינּום ְולֹא יִׁ

ְלָך ַעל יֶנָך: יֹוָמם ַהֶשֶמש לֹא-ְיהָוה ֹשְמֶרָך, ְיהָוה צִׁ ַח ַבָלְיָלה: ְיהָוה -ַיד ְימִׁ ַיֶכָכה, ְוָירֵּ
ְשָמר ְשֹמר ֶאת ַנְפֶשָך: ְיהָוה יִׁ ָכל ָרע יִׁ ְשָמְרָך מִׁ ַעָתה ְועַ -יִׁ אְתָך ּובֹוֶאָך מֵּ  ד עֹוָלם: צֵּ

 בשבת 
ית עֹוָלם:  ל ֶאת ַהַשָבת ַלֲעשֹות ֶאת ַהַשָבת ְלֹדֹרָתם ְברִׁ ְשָראֵּ י יִׁ  ְוָשְמרּו ְבנֵּ

ם ְוֶאת ָהָאֶרץ  ים ָעָשה יהוה ֶאת ַהָשַמיִׁ ֶשת ָימִׁ י שֵּ יא ְלֹעָלם כִׁ ל אֹות הִׁ ְשָראֵּ י יִׁ ין ְבנֵּ י ּובֵּ ינִׁ בֵּ
י ָשַבת  יעִׁ ָנַפש:ּוַבּיֹום ַהְשבִׁ  ַוּיִׁ
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ר ֹמֶשה את י ְיהָוה  ֶאל-ַוְיַדבֵּ ל -מֹוֲעדֵּ ְשָראֵּ י יִׁ  : ְבנֵּ
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ָלֶתָך: תהלים נא יד ְתהִׁ י ַיגִׁ ְפַתח. ּופִׁ  ֲאדָני, ְשָפַתי תִׁ

 אבות | אמהות   .א
ינּו,ָברּו י ֲאבותֵּ אלהֵּ ינּו וֵּ י  ְך ַאָתה יהוה, ֱאלהֵּ ֱאלהֵּ

י ַיֲעקב אלהֵּ ְצָחק, וֵּ י יִׁ  ,ַאְבָרָהם, ֱאלהֵּ
י  ְצָחק ְוַיֲעֹקב ֱאֹלהֵּ י ַאְבָרָהם יִׁ ינּו, ֱאֹלהֵּ מֹותֵּ ְואִׁ

ָאה, ל ְולֵּ ְבָקה ָרחֵּ  ָשָרה רִׁ
ל ֲחָסדִׁ  ל ֶעְליֹון, גֹומֵּ בֹור ְוַהנֹוָרא, אֵּ ל ַהָגדֹול ַהגִׁ יא ָהאֵּ בִׁ י ָאבֹות ּומֵּ ר ַחְסדֵּ ה ַהכל, ְוזֹוכֵּ ים, ְוקֹונֵּ ים טובִׁ

יֶהם ְלַמַען ְשמֹו ְבַאֲהָבה.  י ְבנֵּ ְבנֵּ  ְגֻאָלה לִׁ
 

ים.  בשבת תשובה ים ַחּיִׁ ים, ְלַמֲעָנְך ֱאלהִׁ ֶפר ַהַחּיִׁ נּו ְבסֵּ ים, ְוָכְתבֵּ ץ ַבַחּיִׁ ים, ֶמֶלְך ָחפֵּ נּו ְלַחּיִׁ  ָזְכרֵּ
 

י ר ּומושִׁ ן.ֶמֶלְך עוזֵּ ן ַאְבָרָהם  ַע ּוָמגֵּ ד ָשָרה. ָברּוְך ַאָתה יהוה, ָמגֵּ ן ַאְבָרָהם ּופֹוקֵּ  :   |   ָמגֵּ
 
 ב.    גבורות  

יַע.  ם ַאָתה, ַרב ְלהושִׁ יל ַאף ְמרֹומֵּ בֹור ְלעֹוָלם ֲאֹדָני, ַמְשפִׁ  ַאָתה גִׁ
יד ַהָטל.|  א' של פסח-מ יב ָהרּוַח ּומֹורִׁ  משמיני עצרתמֹורִׁ  יד ַהֶגֶשם. ַמשִׁ
 

ים,  יר ֲאסּורִׁ ים, ּוַמתִׁ א חֹולִׁ ים, ְורֹופֵּ ְך נֹוְפלִׁ ים, סֹומֵּ ים ַרבִׁ ים ְבֶחֶסד, ְמַחֶּיה ַהֹכל ְבַרֲחמִׁ ל ַחּיִׁ ְמַכְלכֵּ
ית ּוְמַחֶּיה ּוַמצְ  מִׁ י דֹוֶמה ָלְך, ֶמֶלְך מֵּ י ָכמֹוָך ַבַעל ְגבּורות ּומִׁ י ָעָפר, מִׁ נֵּ ישֵּ יַח ְישּוָעה. ּוְמַקּיֵּם ֱאמּוָנתו לִׁ  מִׁ
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ים.  בשבת תשובה ים ְבַרֲחמִׁ ר ְיצּוָריו ְלַחּיִׁ י ָכמֹוָך ָאב ָהַרְחָמן, זֹוכֵּ  מִׁ
 ְוֶנֱאָמן ַאָתה ְלַהֲחיֹות ָכל ַחי. ָברּוְך ַאָתה יהוה, ְמַחֶּיה ַהֹכל:

 
 ג.   קדושת השם 

ים ְבָכל יום ְיַהְללּו ְמָך ָקדוש, ּוְקדושִׁ , )ַאָתה ָקדוש ְושִׁ ָוהֵּ ַהֶמֶלְך בשבת תשובה ָך ֶסָלה. ָברּוְך ַאָתה יהֵּ
ל ַהָקדוש  : ַהָקדוש( ָהאֵּ

 
 ד.  קדושת היום

דַ  ים, ְוקִׁ ָכל ַהָּימִׁ ַרְכתֹו מִׁ ם ָוָאֶרץ, ּובֵּ ה ָשַמיִׁ ית ַמֲעשֵּ ְשֶמָך, ַתְכלִׁ י לִׁ יעִׁ ַדְשָת ֶאת יֹום ַהְשבִׁ ָכל ַאָתה קִׁ ְשתֹו מִׁ
ן ָכתּוב ְבתוָרָתְך: ַהְזַמנִׁ   ים, ְוכֵּ

 
ְשבת  בראשית ב י ְמַלאְכתֹו ֲאֶשר ָעָשה ַוּיִׁ יעִׁ ים ַבּיום ַהְשבִׁ ם ְוָהָאֶרץ ְוָכל ְצָבָאם: ַוְיַכל ֱאֹלהִׁ ַוְיֻכלּו ַהָשַמיִׁ

ָכל י בֹו ָשַבת מִׁ ש ֹאתו כִׁ י ַוְיַקדֵּ יעִׁ ים ַלֲעשֹות:ְמַלאְכתֹו ֲאֶשר ָבָרא ֱאֹל-ַבּיום ַהְשבִׁ  הִׁ
 

נּו ְבתֹוָרֶתָך, ַשְבעֵּ  ן ֶחְלקֵּ ְצֹוֶתיָך ְותֵּ נּו ְבמִׁ נּו. ַקְדשֵּ ְמנּוָחתֵּ ה ָנא בִׁ ינּו, ְרצֵּ י ֲאבֹותֵּ ֱאֹלהֵּ ינּו וֵּ טּוָבְך ֱאֹלהֵּ נּו מִׁ
ינ נּו יהוה ֱאֹלהֵּ ילֵּ נּו ְלָעְבְדָך ֶבֱאֶמת. ְוַהְנחִׁ בֵּ ר לִׁ ישּוָעָתְך. ְוַטהֵּ נּו בִׁ ּו ְבַאֲהָבה ּוְבָרצֹון ַשָבת ָקְדֶשָך, ְוַשְמחֵּ
ש ַהַשָבת:  י ְשֶמָך. ָברּוְך ַאָתה יהוה, ְמַקדֵּ ל ְמַקְדשֵּ ְשָראֵּ  ְוָינּוחּו ָבּה ָכל יִׁ

 
 ה.   עבודה

י י ְלָרצֹון ָתמִׁ ל, ּוְתהִׁ יָלָתם ְבַאֲהָבה ְתַקבֵּ ל ּוְתפִׁ ְשָראֵּ ינּו ְבַעְמָך יִׁ ה יהוה ֱאֹלהֵּ ל ַעֶמָךְרצֵּ ְשָראֵּ . ד ֲעבֹוַדת יִׁ
ם. ירּוָשָליִׁ יֹון ְוַיַעְבדּוָך ֲעָבֶדיָך בִׁ   ּוְשֹכן ְבצִׁ

 
 בשבת ראש חודש ובשבת חול המועד

ְכרֹונֵּ  ר זִׁ ָזכֵּ ד ְויִׁ ָפקֵּ ָשַמע ְויִׁ ָרֶצה ְויִׁ ָרֶאה ְויֵּ יַע, ְויֵּ ינּו, ַיֲעֶלה ְוָיבֹא ְוַיגִׁ י ֲאבֹותֵּ ֱאֹלהֵּ ינּו וֵּ ְכרֹון נּו ּופִׁ ֱאֹלהֵּ נּו ְוזִׁ ְקדֹונֵּ
ן ְלֶחֶסד ּוְלַרחֲ  יָטה ְלטֹוָבה, ְלחֵּ ְפלֵּ ל ְלָפֶניָך, לִׁ ְשָראֵּ ית יִׁ ְכרֹון ָכל ַעְמָך בֵּ יר ָקְדֶשָך, ְוזִׁ ם עִׁ ים, ְירּוָשַליִׁ מִׁ

ים ּוְלָשלום ְביום נּו יהוה  ַחג ַהֻסכֹות ַהֶזה סוכות| ַחג ַהַמצֹות  פסח רֹאש ַהֹחֶדש | בראש חודש ְלַחּיִׁ ָזְכרֵּ
ינּו בֹו ְלטֹוָבה.  ן.ֱאֹלהֵּ ְבָרָכה.  ָאמֵּ נּו בו לִׁ ן.ּוָפְקדֵּ ים.  ָאמֵּ ים טובִׁ נּו בו ְלַחּיִׁ יעֵּ ן.ְוהושִׁ ְדַבר ְישּוָעה  ָאמֵּ ובִׁ

ל ֶמֶלְך ַחנ י אֵּ ינּו, כִׁ ינֵּ ֶליָך עֵּ י אֵּ נּו, כִׁ יעֵּ ינּו ְוהושִׁ ם ָעלֵּ נּו ַוֲחמֹול ְוַרחֵּ ים חּוס ְוָחנֵּ   ּון ְוַרחּום ָאָתה:ְוַרֲחמִׁ
ים ּיֹון ְבַרֲחמִׁ ינּו ְבשּוְבָך ְלצִׁ ינֵּ ּיֹון. ָברּוְך ַאָתה יהוה, ְוֶתֱחֶזיָנה עֵּ יָנתֹו ְוַעמֹו ְלצִׁ יר ְשכִׁ  : ַהַמֲחזִׁ

 
 ו.  הודאה 

ינּו ְלעֹוָלם ָוֶעד, צּור  י ֲאבֹותֵּ ֱאֹלהֵּ ינּו וֵּ ים ֲאַנְחנּו ָלְך ֶשַאָתה הּוא יהוה ֱאֹלהֵּ נּו ַאָתה מֹודִׁ ְשעֵּ ן יִׁ ינּו, ָמגֵּ ַחּיֵּ
ינּו ַהְפקּודֹו ְשמותֵּ ים ְבָיֶדָך, ְוַעל נִׁ ינּו ַהְמסּורִׁ ָלֶתָך ַעל ַחּיֵּ ר ְתהִׁ ת ָלְך, ְוַעל הּוא ְלדֹור ָודֹור. נֹוֶדה ְלָך ּוְנַספֵּ

ָמנּו ֶסיָך ֶשְבָכל יֹום עִׁ ת, ֶעֶרבנִׁ ְפְלאוֶתיָך ְוטֹובֹוֶתיָך ֶשְבָכל עֵּ י לא ָכלּו ַרֲחֶמיָך,  , נִׁ ם. ַהטֹוב, כִׁ ָוֹבֶקר ְוָצֳהָריִׁ
ינּו ָלְך.  ּוִׁ עֹוָלם קִׁ י מֵּ י לֹא ַתמּו ֲחָסֶדיָך, כִׁ ם, כִׁ  וַהְמַרחֵּ
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ים ְוַעל ַהֻפְרָקן ְוַעל ַהְגבּורֹות וְ  סִׁ ם ְוַעל ַהנִׁ ים ָההֵּ ינּו ְוָלנּו ַבָּימִׁ יָת ַלֲאבֹותֵּ ַעל ַהְתשּועֹות ְוַעל ַהֶנָחמות, ֶשָעשִׁ
 ֹוַבְזַמן ַהֶזה. 

י ּוָבָניו, ְכֶשָעְמָדה ַמְלכּות ָיָון ָהְרָשָעה ַעל ַעְמָך יִׁ  ן ָגדֹול ַחְשמוָנאִׁ ְתָיהו ֶבן יֹוָחָנן ֹכהֵּ י ַמתִׁ ימֵּ ל בִׁ ְשָראֵּ
ְיחָ  ת ָצָרָתם, ַרְבָת ֶאת ְלַהְשכִׁ ים ָעַמְדָת ָלֶהם ְבעֵּ י ְרצֹוָנְך, ְוַאָתה ְבַרֲחֶמיָך ָהַרבִׁ ֻחקֵּ יָרם מֵּ ם תֹוָרָתְך ּוְלַהֲעבִׁ

ים ְבַיד ְבְני ְברִׁ  דִׁ ים, ְוזֵּ ים ְבַיד ְמַעטִׁ ים, ְוַרבִׁ ים ְבַיד ַחָלשִׁ בורִׁ יָנם, ָמַסְרָת גִׁ יָבם, ַדְנָת ֶאת דִׁ וְלָך יֶתָך, רִׁ
יָת ְתשּוָעה ְגדֹוָלה ּוֻפְרָקן ְכַהּיֹום ַהֶזה ל ָעשִׁ ְשָראֵּ ם ָגדֹול ְוָקדֹוש ְבעֹוָלָמָך, ּוְלַעְמָך יִׁ יָת שֵּ . ְוַאַחר ָכְך ָעשִׁ

רות ְבחַ  יקּו נֵּ ְדלִׁ ְקָדֶשָך, ְוהִׁ ֲהרּו ֶאת מִׁ יָכֶלָך, ְוטִׁ נּו ֶאת הֵּ יֶתָך, ּופִׁ יר בֵּ ְדבִׁ ְצרֹות ָקְדֶשָך, ְוָקְבעּו ָבאּו ָבֶניָך לִׁ
לּו,  י ֲחנָֻכה אֵּ ְמָך ַהָגדֹולְשמֹוַנת ְימֵּ ל ְלשִׁ  . ְלהֹודֹות ּוְלַהלֵּ

יָת  ם: ּוְכֶשם ֶשָעשִׁ ים ָההֵּ לּו ְכַבָּימִׁ ים ָהאֵּ נּו ָבָּימִׁ יעֵּ ים, ְותֹושִׁ ים, ָכְך ַתֲעֶשה ָלַאֲחרֹונִׁ אשֹונִׁ ים ָלרִׁ סִׁ  נִׁ
ְתבָ  יד ְלעוָלם ָוֶעד. ְוַעל ֻכָלם יִׁ נּו ָתמִׁ ְמָך ַמְלכֵּ א שִׁ ְתַנשֵּ ְתרוַמם ְויִׁ  ַרְך ְויִׁ
יֶתָך. בשבת תשובה י ְברִׁ ים ָכל ְבנֵּ ים טֹובִׁ  : ּוְכֹתב ְלַחּיִׁ

נּו ֶסָלה. בָ  נּו ְוֶעְזָרתֵּ ל ְישּוָעתֵּ ְמָך ֶבֱאֶמת, ָהאֵּ יָבְרכּו ֶאת שִׁ יַהְללּו וִׁ ים יודּוָך ֶסָלה, וִׁ רּוְך ַאָתה ְוָכל ַהַחּיִׁ
ְמָך ּוְלָך ָנֶאה ְלהֹודֹות:  יהוה , ַהטֹוב שִׁ

 
 ז.   ברכת השלום 

ים ְלעֹוָלם ל ַעְמָך ָתשִׁ ְשָראֵּ י ַאָתה הּוא ֶמֶלְך ָאדֹון ְלָכל ַהּשלום. ָשלֹום ָרב ַעל יִׁ ְך ֶאת . כִׁ יֶניָך ְלָברֵּ ְוטֹוב ְבעֵּ
ת ּוְבָכל ָשָעה בִׁ  ל ְבָכל עֵּ שָראֵּ  . ְשלוֶמָךַעְמָך יִׁ

 
 בשבת תשובה

ְשָר  ית יִׁ ב ְלָפֶניָך, ֲאַנְחנּו ְוָכל ַעְמָך בֵּ ָכתֵּ ר ְונִׁ ָזכֵּ ים, ְבָרָכה ְוָשלֹום, ּוַפְרָנָסה טֹוָבה, נִׁ ֶפר ַחּיִׁ ים ְבסֵּ ל, ְלַחּיִׁ אֵּ
ים ּוְלָשלֹום.   טֹובִׁ

ה ַהָשלֹום:  , עֹושֵּ ָוהֵּ  ָברּוְך ַאָתה יהֵּ
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 . 251ייחד עם תפילות ליבו או יאמר את התפילה הבאה. לתפילות יחיד נוספות ראה עמוד המסיים תפילת עמידה ית
 
 

 התייחדות שלאחר תפילת עמידה –כתר צלותא 

 
 ברכות יז

 
 
 

  תהלים ס

י ֶכָעפָ  דֹום, ְוַנְפשִׁ י תִׁ ְמַקְלַלי ַנְפשִׁ ְרָמה, ְולִׁ ר מִׁ ַדבֵּ ְפתֹוַתי מִׁ ָרע ְושִׁ י מֵּ ר ַלֹכל ֱאֹלַהי, ְנצֹור ְלשֹונִׁ
ר  ָרה ָהפֵּ ים ָעַלי ָרָעה, ְמהֵּ י. ְוָכל ַהחֹוְשבִׁ ְרדֹוף ַנְפשִׁ ְצֹוֶתיָך תִׁ י ְבתֹוָרֶתָך, ּוְבמִׁ בִׁ ְהֶיה. ְפַתח לִׁ תִׁ
ה  ה ְלַמַען תוָרָתְך, ֲעשֵּ יָנְך, ֲעשֵּ ה ְלַמַען ְימִׁ ה ְלַמַען ְשָמְך, ֲעשֵּ ל ַמֲחַשְבָתם. ֲעשֵּ ֲעָצָתם ְוַקְלקֵּ

י: ְלַמַען ְק  נִׁ יְנָך ַוֲענֵּ יָעה ְימִׁ יֶדיָך הושִׁ ָחְלצּון ְידִׁ  ֻדָשָתְך. ְלַמַען יֵּ
 מר בריה דרבינא                                                                         

 
ְלָחמֹות ּו ל מִׁ ינּו, ֶשְתַבטֵּ י ֲאבֹותֵּ ֱאֹלהֵּ ינּו וֵּ ְלָפֶניָך, ְיָי ֱאֹלהֵּ י ָרצֹון מִׁ יכֹותְיהִׁ ן-ְשפִׁ ים מִׁ יְך -ָדמִׁ ָהעֹוָלם, ְוַתְמשִׁ

ְפָלא ָבעֹוָלם, ְולֹא ָשא גֹוי ֶאל-ָשלֹום ָגדֹול ְונִׁ ִׁ ׁ ְדעּו ָכל-גֹוי ֶחֶרב, ְולֹא-י ירּו ְויֵּ ְלָחָמה: ַרק ַיכִׁ ְלְמדּו עֹוד מִׁ -יִׁ
ָתה, ֲאֶשר לֹא ל ָהֶאֶמת ַלֲאמִׁ בֵּ י תֵּ ְש -יֹוְשבֵּ ְנָאה ָבאנּו ְלֶזה ָהעֹוָלם בִׁ יל שִׁ ְשבִׁ יב ּוַמֲחֹלֶקת, ְולֹא בִׁ יל רִׁ בִׁ

יכּות ְנטּור ּוְשפִׁ ְנָאה ְוקִׁ ְתָבַרְך ָלֶנַצח. -ְוקִׁ יר אֹוְתָך, תִׁ י ְלַהכִׁ ים. ַרק ָבאנּו ָלעֹוָלם, ְכדֵּ  ָדמִׁ
 

 ויקרא כו 
 עמוס ה

 
 ישעיה יא

יֻקַּים ינּו. וִׁ ן, ְתַרֶחם ָעלֵּ ְקָרא ֶשָכתּוב-ּוְבכֵּ ין : "ָבנּו מִׁ י ָשלֹום ָבָאֶרץ, ּוְשַכְבֶתם ְואֵּ ְוָנַתתִׁ
ן י ַחָּיה ָרָעה מִׁ ְשַבתִׁ יד, ְוהִׁ  ַתֲעֹבר ְבַאְרְצֶכם": -ָהָאֶרץ, ְוֶחֶרב לֹא-ַמֲחרִׁ

י יָתן": כִׁ ְשָפט, ּוְצָדָקה ְכַנַחל אֵּ ם, מִׁ ַגל ַכַמיִׁ ָעה ֶאת-ְויִׁ ם ַלָּים -ָמְלָאה ָהָאֶרץ דֵּ ְיהָוה, ַכַמיִׁ
ים".   ְמַכסִׁ

 ר' נחמן מבראצלאב                                                                               

 
ש:  תהלים כז  י, ַבְקשּו ָפָני, ֶאת ָפֶניָך ְיהָוה ֲאַבקֵּ בִׁ י: ְלָך, ָאַמר לִׁ נִׁ י ַוֲענֵּ נִׁ י ֶאְקָרא, ְוָחנֵּ ְשַמע ְיהָוה, קֹולִׁ

ר י  ַאל ַתְסתֵּ י, ֱאֹלהֵּ נִׁ י ְוַאל ַתַעְזבֵּ נִׁ ְטשֵּ יָת, ַאל תִׁ י ָהיִׁ י, ַאל ַתט ְבַאף ַעְבֶדָך, ֶעְזָרתִׁ ֶמנִׁ ָפֶניָך מִׁ
ישֹור ְלַמעַ  י ְבֹאַרח מִׁ נִׁ י ְיהָוה ַדְרֶכָך, ּוְנחֵּ נִׁ י: הֹורֵּ נִׁ י, ַויהָוה ַיַאְספֵּ י ֲעָזבּונִׁ מִׁ י ְואִׁ י ָאבִׁ י: כִׁ ְשעִׁ ן יִׁ

י ָקמּושֹוְרָרי: ַאל תִׁ  י ְבֶנֶפש ָצָרי, כִׁ נִׁ ְראֹות -ְתנֵּ י לִׁ א ֶהֱאַמְנתִׁ ַח ָחָמס: לּולֵּ יפֵּ י ֶשֶקר, וִׁ דֵּ י עֵּ בִׁ
ה ֶאל ְיהָוה ֶבָך, ְוַקּוֵּ ץ לִׁ ה ֶאל ְיהָוה, ֲחַזק ְוַיֲאמֵּ ים: ַקּוֵּ  :ְבטּוב ְיהָוה, ְבֶאֶרץ ַחּיִׁ

  

 ָיּה, ָאָנה ֶאְמָצֲאָך
 ְוָאָנה לֹא ֶאְמָצֲאָך

 
ְרָבְתָךָדַרְש  י קִׁ  תִׁ

ְקָראְתָך י לִׁ אתִׁ  ּוְבצֵּ
י ְגבּוָרְתָך   לאֵּ  ּוְבפִׁ

 
י יֹאַמר לֹא ָרֲאָך   מִׁ

ידּו מֹוָרֲאָך  ַיגִׁ

 ְמקֹוְמָך ַנֲעָלה ְוֶנְעָלם.
א עֹוָלם.   ְכבֹוְדָך ָמלֵּ

 
יָך. -ְבָכל י ְקָראתִׁ בִׁ  לִׁ

יָך. י מָצאתִׁ ְקָראתִׁ  לִׁ
יָך. יתִׁ  ַבֹקֶדש ֲחזִׁ

 
ם ְוחֵּ  ן ָשַמיִׁ  יָלםהֵּ

ְשַמע קֹוָלם:  י נִׁ  ְבלִׁ

 
 ר' יהודה הלוי          

 
ין ַהֶפה ָיכֹול ְלָאְמָרם  ים, ֶשאֵּ ְדָברִׁ ים בִׁ ְתבֹוְננִׁ י ַהְדָמָמה ַהְגדֹוָלה, ְכֶשָאנּו מִׁ ְגעֵּ אֹוָתה ָשָעה בֹואּו  –ְברִׁ

יק ֶאת ל ָבנּו ְפנִׁ  -ְוַנֲעמִׁ ְסָתכֵּ ָיה ַהְנתּוָנה ָלנּו. נִׁ ְצָוה ָהְראִׁ ר. מִׁ ן ַהְבאֵּ י מִׁ ים ְדלִׁ ינּו ְכֶדֶרְך ֶשַמֲעלִׁ יָמה. ַנֲעֶלה ַחּיֵּ
ְכָלל ַהָכָרה ֶשל ינּו ָלבֹוא לִׁ נּו. -ָעלֵּ ים ְבַנְפשֵּ ן ֶאת ַהֹכחֹות, ַהפֹוֲעלִׁ ינּו ְלַאזֵּ ְצָוה ָעלֵּ נּו. מִׁ  ַעְצמֵּ

 פי מרדכי מארטין בובר-על                                                                                 
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ל ְתַפלֵּ ְך ְוהִׁ י, ֱאֹלַהי, ָברֵּ נִׁ  ַלְמדֵּ

ל, ַעל-ַעל ל;-סֹוד ָעֶלה ָקמֵּ י ָבשֵּ  ֹנַגּה ְפרִׁ
ְנֹשם, ְראֹות, ָלחּוש, לִׁ רּות ַהזֹאת לִׁ  ַעל ַהחֵּ

ל. ָכשֵּ ל, ְלהִׁ  ָלַדַעת, ְלַיחֵּ
 

ְפתֹוַתי ְבָרָכה ְושִׁ  ד ֶאת שִׁ ל-ירַלמֵּ  ַהלֵּ
ם ם ֹבֶקר ְועִׁ ש ְזַמְנָך עִׁ ְתַחדֵּ יל,-ְבהִׁ  לֵּ

י ַהּיֹום -ְלַבל ְהֶיה יֹומִׁ ְלשֹום, -יִׁ ְתמֹול שִׁ  כִׁ
י  -ְלַבל ְהֶיה ָעַלי יֹומִׁ ל. -יִׁ  ֶהְרגֵּ

 לאה גולדברג                                                                                   
 

 ברכות טז
 
 
 
 
 
 
 
 

 ברכות יז

ר ְלַאַחר שָהָיה ְמַסּיֵּם ֶאת י ֶאְלָעָזר ָכְך ָהָיה אֹומֵּ ְלָפֶניָך יהוה -ַרבִׁ י ָרצֹון מִׁ יָלתֹו: ְיהִׁ ְתפִׁ
יחַ  יֲדים, ְוַתְצלִׁ נּו ְבַתְלמִׁ עּות, ְוַתְרֶבה ְגבּולֵּ נּו ַאֲהָבה ְוַאֲחַוה ְוָשלֹום ְורֵּ ן ְבפּורֵּ ינּו, ֶשַתְשכֵּ  ֲאֹלהֵּ

ְמָצא. ָיחּול סֹו ים ְונִׁ ֶצר טֹוב ְבעֹוָלֶמָך, ְוַנְשכִׁ ר טֹוב ְויֵּ נּו ְבַחבֵּ ְקוה..... ְוַתְקנֵּ ית ְותִׁ נּו ַאֲחרִׁ פֵּ
ְרָאה ֶאת נּו ְליִׁ נֹו ְלטֹוָבה: -ְלָבנֵּ  ְשֶמָך, ְוָתבֹוא ְלָפֶניָך ֹקַרת ַנְפשֵּ

יָלתֹו:  ר ַאַחר ְתפִׁ  ָרָבא ָכְך ָהָיה אֹומֵּ
י ְבַחָּיי, ֱאֹלָהי, ַעד שֶ  י, ָעָפר ֲאנִׁ ילּו לא נֹוַצְרתִׁ י, ְכאִׁ י, ְוַעְכָשיו ֶשנֹוַצְרתִׁ י ְכדֵּ ינִׁ י אֵּ לֹא נֹוַצְרתִׁ

ָמה.  א בּוָשה ּוְכלִׁ י ָמלֵּ ְכלִׁ י ְלָפֶניָך כִׁ י ֲאנִׁ י. ֲהרֵּ ָתתִׁ ְלָפֶניָך יהוה ֱאלַהי ַקל ָוֹחֶמר ְבמִׁ י ָרצון מִׁ ְיהִׁ
י אלהֵּ ים-ּוַמה, ֶשלא ֶאֱחָטא עוד, וֵּ ק ְבַרֲחֶמיָך ָהַרבִׁ י ְלָפֶניָך ָמרֵּ י -, ֲאָבל לֹא ַעלֶשָחָטאתִׁ ְידֵּ

ים: ים ָרעִׁ ין ָוֳחָלאִׁ סּורִׁ   יִׁ
 

ְהיּו תהלים יט י ְלָרצֹון יִׁ ְמרֵּ י אִׁ י ְוֶהְגיֹון, פִׁ בִׁ י ְיהָוה: ְלָפֶניָך לִׁ י צּורִׁ ְמרוָמיו, הּוא : ְוֹגֲאלִׁ עוֶשה ָשלום בִׁ
ן: ַיֲעֶשה ָשלום עָ  ְמרּו: ָאמֵּ ל, ְואִׁ ְשָראֵּ ינּו ְוַעל ָכל יִׁ  לֵּ

 
ם ְוָהָאֶרץ ְוָכל בראשית ב ְשֹבת -ַוְיֻכלּו ַהָשַמיִׁ י ְמַלאְכתו ֲאֶשר ָעָשה ַוּיִׁ יעִׁ ים ַבּיֹום ַהְשבִׁ ְצָבָאם: ַוְיַכל ֱאֹלהִׁ

ים ֶא  י ְמַלאְכתֹו ֲאֶשר ָעָשה: ַוְיָבֶרְך ֱאֹלהִׁ יעִׁ י בֹו ַבּיֹום ַהְשבִׁ ש ֹאתו כִׁ י ַוְיַקדֵּ יעִׁ ת יֹום ַהְשבִׁ
ָכל ים ַלֲעשֹות:  -ְמַלאְכתֹו ֲאֶשר-ָשַבת מִׁ  ָבָרא ֱאֹלהִׁ

 
 ברכה אחת מעין שבע 

ל ַהָגדֹו י ַיֲעֹקב, ָהאֵּ ֱאֹלהֵּ ְצָחק, וֵּ י יִׁ י ַאְבָרָהם, ֱאֹלהֵּ ינּו, ֱאֹלהֵּ י ֲאבֹותֵּ ֱאֹלהֵּ ינּו וֵּ  לָברּוְך ַאָתה יהוה, ֱאֹלהֵּ
ל ֶעְליֹון,  בֹור ְוַהנֹוָרא, אֵּ ם ָוָאֶרץ: ַהגִׁ ה ָשַמיִׁ  קֹונֵּ

 
ל ) ְדָברֹו, ְמַחּיֵּה ַהֹכל ְבַמֲאָמרֹו, ָהאֵּ ן ָאבֹות בִׁ יַח ְלַעמֹו בשבת תשובה ָמגֵּ נִׁ ין ָכמוהּו, ַהמֵּ ַהֶמֶלְך( ַהָקדוש ֶשאֵּ
יַח ָלֶהם. לְ  י ָבם ָרָצה ְלָהנִׁ יד ְביֹום ַשַבת ָקְדשו, כִׁ ְשמֹו ְבָכל יֹום ָתמִׁ ְרָאה ָוַפַחד, ְונֹוֶדה לִׁ ָפָניו ַנֲעֹבד ְביִׁ

ְקֻדָשה ְלעַ  יַח בִׁ נִׁ י, ּומֵּ יעִׁ ְך ְשבִׁ ש ַהַשָבת ּוְמָברֵּ ל ַההֹוָדאות, ֲאדֹון ַהָשלֹום, ְמַקדֵּ ין ַהְבָרכֹות אֵּ עֵּ י מֵּ ם ְמֻדְשנֵּ
ית: אשִׁ ה ְברֵּ ֶכר ְלַמֲעשֵּ  עֶנג, זֵּ

 
י טּובָ ֱאֹלהֵּ נּו מִׁ נּו ְבתוָרָתְך, ַשְבעֵּ ן ֶחְלקֵּ ְצֹוֶתיָך ְותֵּ נּו ְבמִׁ נּו. ַקְדשֵּ ְמנּוָחתֵּ ה בִׁ ינּו, ְרצֵּ י ֲאבֹותֵּ ֱאֹלהֵּ ָך נּו וֵּ

ינּו ְבַאֲהָבה ּוְבָרצֹון שַ  נּו יהוה ֱאֹלהֵּ ילֵּ נּו ְלָעְבְדָך ֶבֱאֶמת. ְוַהְנחִׁ בֵּ ר לִׁ ישּוָעָתְך, ְוַטהֵּ נּו בִׁ ת ָקְדֶשָך, בָ ְוַשְמחֵּ
ש ַהַשָבת: י ְשֶמָך. ָברּוְך ַאָתה יהוה ְמַקדֵּ ל ְמַקְדשֵּ ְשָראֵּ  ְוָינּוחּו ָבּה יִׁ

 
 ברכת הגפן 

י ַהֶגֶפן:  א ְפרִׁ ינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, בֹורֵּ  ָברּוְך ַאָתה יהוה ֱאֹלהֵּ
 

 קדוש היום
ינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאשֶ  ְצֹוָתיו ְוָרָצה ָבנּו, ְוַשַבת ָקְדשֹו ְבַאֲהָבה ּוְבָרצֹון ָברּוְך ַאָתה יהוה ֱאֹלהֵּ ְדָשנּו ְבמִׁ ר קִׁ

יָלנּו ְנחִׁ ית הִׁ אשִׁ ה ְברֵּ ָכרון ְלַמֲעשֵּ י ֹקֶדש, זִׁ ְקָראֵּ יָלה ְלמִׁ י הּוא יֹום ְתחִׁ ם, כִׁ ְצַריִׁ יַאת מִׁ יצִׁ ֶכר לִׁ י ָבנּו , זֵּ כִׁ
ָכל הָ  ַדְשָת מִׁ יםָבַחְרָת ְואֹוָתנּו קִׁ ְנַחְלָתנּו, ַעמִׁ ש ְוַשַבת ָקְדְשָך ְבַאֲהָבה ּוְבָרצון הִׁ . ָברּוְך ַאָתה יהוה, ְמַקדֵּ

 ַהַשָבת: 
   20ספירת העומר עמ'                                                                                
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ַח ַלֲאדֹון הַ  ינּו ְלַשבֵּ ית.ָעלֵּ אשִׁ ר ְברֵּ ת ְגֻדָלה ְליֹוצֵּ   ֹכל. ָלתֵּ
י  ים                                  ֶשלא ָעָשנּו ְכגויֵּ ן ַהתֹועִׁ ָלנֹו מִׁ ְבדִׁ  |     ֶשהִׁ

 |      ְוָנַתן ָלנּו תֹוַרת ֱאֶמת                             ְולא ָשָמנּו  ָהֲאָרצות
ְשְפחות ָהֲאָדָמה נּו.                            , ְכמִׁ י עֹוָלם ָנַטע ְבתֹוכֵּ  |      ְוַחּיֵּ

נּו ָכֶהם יש                          ֶשלא ָשם ֶחְלקֵּ ְלכּו אִׁ ים יֵּ י ָכל ָהַעמִׁ  |      כִׁ
נּו ְכָכל ֲהמוָנם ם ֱאֹלָהיו, ְוגוָרלֵּ  .                           |      ְבשֵּ

 
 
 

 דברים ז

 
 
 
 
 
 
 

 שמות טו
 זכריה יד

ים ַהָקדוש ָברּוְך הּוא.  י ַהְמָלכִׁ י ֶמֶלְך ַמְלכֵּ ְפנֵּ ים ומודים לִׁ ְשַתֲחוִׁ  ַוֲאַנְחנּו כֹוְרעים ומִׁ
ים.  י ְמרומִׁ יַנת ֻעזו ְבָגְבהֵּ ַמַעל, ּוְשכִׁ ם מִׁ ד ָאֶרץ, ּומוַשב ְיָקרו ַבָשַמיִׁ ם ְויוסֵּ ֶשהּוא נוֶטה ָשַמיִׁ

בוָת הּוא ֱאלהֵּ  נּו, ֶאֶפס זּוָלתו, ַכָכתּוב ַבתוָרתו. "ְוָיַדְעָת ַהּיום ַוֲהשֵּ ין עוד. ֱאֶמת ַמְלכֵּ ינּו, אֵּ
ין עוד": ָתַחת, אֵּ ַמַעל ְוַעל ָהָאֶרץ מִׁ ם מִׁ ים ַבָשַמיִׁ י יהוה הּוא ָהֱאלהִׁ  ֶאל ְלָבֶבָך, כִׁ

 
ָרה בְ  ְראות ְמהֵּ ינּו לִׁ ן ְנַקֶּוה ָלְך יהוה ֱאלהֵּ ן ָהָאֶרץ, ַעל כֵּ ים מִׁ לּולִׁ יר גִׁ ְפֶאֶרת ֻעָזְך, ְלַהֲעבִׁ תִׁ

ְשֶמָך. ְלַהְפנות  ְקְראּו בִׁ י ָבָשר יִׁ ן עוָלם ְבַמְלכּות ַשַדי. ְוָכל ְבנֵּ תּון, ְלַתקֵּ ָכרֵּ ים ָכרות יִׁ ילִׁ ְוָהֱאלִׁ
י ְלָך ל, כִׁ בֵּ י תֵּ ְדעּו ָכל יוְשבֵּ ירּו ְויֵּ י ָאֶרץ. ַיכִׁ ְשעֵּ ֶליָך ָכל רִׁ ָשַבע ָכל ָלשון.  אֵּ ְכַרע ָכל ֶבֶרְך, תִׁ תִׁ

יַקְבלּו ֻכָלם ֶאת עול ַמְלכּוֶתָך,  נּו, וִׁ תֵּ ְמָך ְיָקר יִׁ ְכבוד שִׁ פלּו, ְולִׁ ְכְרעּו ְויִׁ ינּו יִׁ ְלָפֶניָך יהוה ֱאלהֵּ
י עַ  יא  ּוְלעוְלמֵּ י ַהַמְלכּות ֶשְלָך הִׁ ָרה ְלעוָלם ָוֶעד. כִׁ יֶהם ְמהֵּ ְמלוְך ֲעלֵּ ְמלוְך ְבָכבוד, ְותִׁ ד תִׁ

 ַכָכתּוב ְבתוָרָתְך: 
ְמלְך ְלעָלם ָוֶעד":   "יהוה יִׁ

ְהֶיה יהוה ֶאָחד ּוְשמו ֶאָחד":   ְוֶנֱאַמר: " ְוָהָיה יהוה ְלֶמֶלְך ַעל ָכל ָהָאֶרץ, ַבּיום ַההּוא יִׁ

 
 קדיש

י ְבָרא  ּה ַרָבא, ְבָעְלָמא דִׁ ְתַקַדש ְשמֵּ ְתַגַדל ְויִׁ יִׁ
יכון כִׁ  יּה, ְבַחּיֵּיכון ּוְביומֵּ יְך ַמְלכּותֵּ יּה. ְוַיְמלִׁ ְרעּותֵּ

יב  ְזַמן ָקרִׁ ל ַבֲעָגָלא ּובִׁ ְשָראֵּ ית יִׁ י ְדכל בֵּ ּוְבַחּיֵּ
י  ּה ַרָבא ְמָבַרְך ְלָעַלם ּוְלָעְלמֵּ א ְשמֵּ ן: ְיהֵּ ְמרּו ָאמֵּ ְואִׁ

 ָעְלַמָּיא: 
ְתרוַמם ְתָפַאר ְויִׁ ְשַתַבח ְויִׁ ְתָבַרְך ְויִׁ א יִׁ ְתַנשֵּ . ְויִׁ

יְך  ּה ְדֻקְדָשא ְברִׁ ְתַהָלל ְשמֵּ ְתַעֶלה ְויִׁ ְתַהָדר ְויִׁ ְויִׁ
ָלא ) ן בעשרת ימי תשובה מוסיפים ולעלאהּוא, ְלעֵּ ( מִׁ

יָרן  ְשְבָחָתא ְוֶנָחָמָתא, ַדֲאמִׁ יָרָתא תִׁ ְרָכָתא ושִׁ ָכל בִׁ
ן: ְמרּו: ָאמֵּ  ְבָעְלָמא, ְואִׁ

 
א ְשָלָמא ַרָבא מִׁ  ים ְיהֵּ   ן ְשַמָּיא וַחּיִׁ

ן: עלינו ועל כל  ְמרּו: ָאמֵּ ל ְואִׁ ְשָראֵּ  יִׁ
 

ְתַקַדש ְתַגַדל ְויִׁ  ְשמֹו ַהָגדֹול, ָבעֹוָלם ֶשָבָרא  יִׁ
י  יֶכם ּוְבַחּיֵּ יֶכם ּוְבימֵּ יְך ַמְלכּותֹו, ְבַחּיֵּ ְרצֹונֹו, ְוַיְמלִׁ  כִׁ

ית  לָכל בֵּ ְשָראֵּ ְזַמן ָקרֹוב יִׁ ָרה ּובִׁ ְמהֵּ , ְוָאְמרּו בִׁ
י  י ְשמֹו ַהָגדֹול ְמֹבָרך ְלעֹוָלם ּוְלעֹוְלמֵּ ן: ְיהִׁ ָאמֵּ

ים:  ְתרוַמם. עֹוָלמִׁ ְתָפַאר ְויִׁ ְשַתַבח ְויִׁ ְתָבַרְך ְויִׁ יִׁ
ְתַהָלל  ְתַעֶלה ְויִׁ ְתַהָדר ְויִׁ א ְויִׁ ְתַנשֵּ ְשמֹו ֶשל ְויִׁ

בעשרת ימי תשובה ַהָקדֹוֹש ָברּוְך הּוא, ַהַנַעֶלה )
ְשָגב מוסיפים ירּות, ְוַהנִׁ ָכל ַהְבָרכֹות ְוַהשִׁ ( מִׁ

ְשָבחֹות ְוַהֶנָחמֹות, ַהֶנֱאָמרֹות ָבעֹוָלם,  ְמרּו: ַהתִׁ ְואִׁ
ן: ינּו ְוַעל  ָאמֵּ ים ָעלֵּ ם ְוַחּיִׁ ן ַהָשַמיִׁ י ָשלֹום ָרב מִׁ ְיהִׁ
לָכל  ְשָראֵּ ן: , יִׁ ְמרּו: ָאמֵּ  ְואִׁ

  
ְמרוָמיו ן:עוֶשה ָשלום בִׁ ְמרּו: ָאמֵּ ל ְואִׁ ְשָראֵּ ינּו, ְוַעל ָכל יִׁ    , הּוא ַיֲעֶשה ָשלום ָעלֵּ

  
 

ְבָרא.  ֲאדֹון עֹוָלם ֲאֶשר ָמַלְך יר נִׁ  ְבֶטֶרם ָכל ְיצִׁ

ת ַנְעָשה ְבֶחְפצֹו ֹכל ְקָרא.  ְלעֵּ  ֲאַזי ֶמֶלְך ְשמֹו נִׁ

ְכלֹות ַהֹכל י כִׁ ְמֹלְך נֹוָרא.  ְוַאְחרֵּ  ְלַבדֹו יִׁ

ְפָאָרה.  הּוא ָהָיה ְוהּוא הֶֹוהוְ  ְהֶיה ְבתִׁ  ְוהּוא יִׁ

י נִׁ ין שֵּ יָרה.  ְוהּוא ֶאָחד ְואֵּ ילֹו ּוְלַהְחבִׁ  ְלַהְמשִׁ

י  ית ְבלִׁ אשִׁ י רֵּ ְבלִׁ
ית   ַתְכלִׁ

ְשָרה.  ְולֹו ָהֹעז ְוַהמִׁ

   

   

י י ְוַחי גֹוֲאלִׁ לִׁ י ְביֹום ָצָרה.  ְוהּוא אֵּ  ְוצּור ֶחְבלִׁ
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סִׁ  י ליְוהּוא נִׁ י ְביֹום ֶאְקָרא.  י ּוָמנּוסִׁ  ְמָנת כֹוסִׁ

   

י יד רּוחִׁ יָרה.  ְבָידֹו ַאְפקִׁ יַשן ְוָאעִׁ ת אִׁ  ְבעֵּ

י ָּיתִׁ י ְגוִׁ ם רּוחִׁ יָרא.  ְועִׁ י ְולֹא אִׁ  ֲאֹדָני לִׁ

   

   

ְשַתַבח, ים ַחי ְויִׁ ְגַדל ֱאֹלהִׁ יאּותֹו.  יִׁ ת ֶאל ְמצִׁ ין עֵּ ְמָצא ְואֵּ  נִׁ

י חּודֹו,ֶאָחד ְואֵּ יד ְכיִׁ ין סֹוף ְלַאְחדּותֹו.  ן ָיחִׁ  ֶנְעָלם ְוַגם אֵּ

ינֹו גּוף, ין לֹו ְדמּות ַהגּוף ְואֵּ ָליו ְקֻדָשתֹו.  אֵּ  לֹא ַנֲעֹרְך אֵּ

ְבָרא, יתֹו.  ַקְדמֹון ְלָכל ָדָבר ֲאֶשר נִׁ אשִׁ ית ְלרֵּ אשִׁ ין רֵּ אשֹון ְואֵּ  רִׁ

נֹו ֲאדֹון עֹוָלם ְלָכל נֹוָצר  ה ְגֻדָלתֹו ּוַמְלכּותֹו.יֹוֶר   הִׁ

ְפַאְרתֹו.  ֶשַפע ְנבּוָאתֹו ְנָתנֹו י ְסגָֻלתֹו ְותִׁ  ֶאל ַאְנשֵּ

ל ְכֹמֶשה עֹוד, ְשָראֵּ יט ֶאת ְתמּוָנתֹו.  לֹא ָקם ְביִׁ יא ּוַמבִׁ  ָנבִׁ

ל, יתֹו.  תֹוַרת ֱאֶמת ָנַתן ְלַעמֹו אֵּ יאֹו ֶנֱאַמן בֵּ  ַעל ַיד ְנבִׁ

יף הָ  יר ָדתֹו  לֹא ַיֲחלִׁ ל ְולֹא ָימִׁ ים ְלזּוָלתֹו.  אֵּ  ְלעֹוָלמִׁ

ינּו, ַע ְסָתרֵּ יט ְלסֹוף ָדָבר ְבַקְדָמתֹו.  צֹוֶפה ְויֹודֵּ  ַמבִׁ

ְפָעלֹו, יד ְכמִׁ יש ָחסִׁ ל ְלאִׁ ְשָעתֹו.  גֹומֵּ ן ְלָרָשע ָרע ְכרִׁ  נֹותֵּ

 ּׁ ים גאלתו, ץ ָימִׁ ְשַלח ְלקֵּ ץ ְישּועָ   יִׁ י קֵּ ְפדֹות ְמַחכֵּ  תֹו.לִׁ

ל ְבֹרב ַחְסדֹו, ל אֵּ ים ְמַכְלכֵּ י  ַחּיִׁ ָלתֹו.-ָברּוְך ֲעדֵּ ם ְתהִׁ  ַעד שֵּ

 על פי דניאל בן יהודה הדיין      
 
 

 שבת המלכה 
 

ָלה.  ְרָנָנה ּוְתפִׁ י ַשָבת בִׁ ַבְלנּו ְפנֵּ  קִׁ
ב יָלה. ַהַבְיָתה ָנשּוָבה ְבלֵּ א גִׁ  ָמלֵּ

ירּו.ָשם ָערּוְך ַהֻשְלָחן, ַהנֵּ   רֹות ָיאִׁ
נֹות-ָכל ירּו פִׁ ְזָרחּו, ַיְזהִׁ ת יִׁ  .ַהַביִׁ

 ָשלֹום ּוְמנּוָחה.  ַשָבת ָשלֹום ּוְבָרָכה. ַשָבת
י ַהָשלֹום.  בֹוֲאֶכם ְלָשלֹום, ַמְלֲאכֵּ

 ח"נ ביאליק          
 

 ברכות סד
 ישעיה נז

 תהלים קיט
 שם קכב

 
 שם כט 

י ֶאְלָעָזר ָאַמר רִׁ  בִׁ ים ָשלום ָבעוָלם. ֶשֶנֱאַמר: ָאַמר רִׁ ים ַמְרבִׁ י ֲחָכמִׁ ידֵּ יָנא: ַתְלמִׁ י ֲחנִׁ בִׁ
ְך". ָשלום ַרב  ְך", ֶאָלא "בוָניִׁ ְך". ַאל תקרא "ָבַניִׁ י יהוה. ְוַרב ְשלֹום ָבָניִׁ מּודֵּ ְך לִׁ "ְוָכל ָבַניִׁ

ְך,  ילֵּ י ָשלום ְבחֵּ ְכשול: ְיהִׁ ין ָלמֹו מִׁ י תוָרֶתָך. ְואֵּ ְך: ְלַמַען ַאַחי ְלאֲהבֵּ ַשְלָוה ְבַאְרְמנוָתיִׁ
ינּו. ֲאַבְקָשה טוב ָלְך: יהוה עז ְלַעמו  ית יהוה ֱאלהֵּ ָעי ֲאַדְבָרה ָנא ָשלום ָבְך: ְלַמַען בֵּ ְורֵּ

ְך ֶאת ַעמו ַבָשלום:  ן. יהוה ְיָברֵּ תֵּ  יִׁ
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ינּו במדבר ו  י ֲאבֹותֵּ ֱאֹלהֵּ ינּו וֵּ נּו ַבְבָר , ֱאֹלהֵּ  : ָכה ַהְמֻשֶלֶשת ַבתוָרהָבְרכֵּ
ְשְמֶרָך:                              י ָרצֹוןְיָבֶרְכָך ְיהָוה ְויִׁ ן ְיהִׁ    כֵּ
יֻחֶנָּך:                   ֶליָך וִׁ ר ְיהָוה | ָפָניו אֵּ י ָרצֹוןָיאֵּ ן ְיהִׁ   כֵּ
ם ְלָך ָשלום:    ֶליָך ְוָישֵּ ָשא ְיהָוה | ָפָניו אֵּ ן יְ יִׁ י ָרצֹוןכֵּ    הִׁ

 
שָ  ים ְויִׁ יָחְנָך ְבַדַעת עֹוָלמִׁ ים וִׁ ֶכל ַחּיִׁ ְבָך ְבשֵּ יר לִׁ ָכל ָרע ְוָיאִׁ ְשָמְרָך מִׁ י ֲחָסַדיו ְיָבֶרְכָך ְיהָוה ְבָכל טֹוב, ְויִׁ א ְפנֵּ

ים.  ְשלֹום עֹוָלמִׁ  ְלָך לִׁ
 ממגילות מדבר יהודה        

 
 כשבאים מבית הכנסת אומרים 

יכֶ  ים ַהָקדוש ָברּוְך הּוא: ָשלֹום ֲעלֵּ י ַהְמָלכִׁ י ֶעְליֹון ֶמֶלְך ַמְלכֵּ ת ַמְלֲאכֵּ י ַהָשרֵּ  ם ַמְלֲאכֵּ
ים ַהָקדוש ָברּוְך הּוא:  י ַהְמָלכִׁ י ֶעְליון ֶמֶלְך ַמְלכֵּ י ַהָשלֹום ַמְלֲאכֵּ  בֹוֲאֶכם ְלָשלֹום ַמְלֲאכֵּ

י ַהָשלֹום ַמְלאֲ  י ְלָשלֹום ַמְלֲאכֵּ ים ַהָקדוש ָברּוְך הּוא: ָבְרכּונִׁ י ַהְמָלכִׁ י ֶעְליֹון ֶמֶלְך ַמְלכֵּ  כֵּ
ים ַהָקדוש ָברּוְך הּוא:  י ַהְמָלכִׁ י ֶעְליֹון ֶמֶלְך ַמְלכֵּ י ַהָשלֹום ַמְלֲאכֵּ  צאתם ְלָשלֹום ַמְלֲאכֵּ
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 )סימן : א"ב(

ְכָרּה: משלי לא ים מִׁ ינִׁ ְפנִׁ ְמָצא, ְוָרֹחק מִׁ י יִׁ ל מִׁ ֶשת ַחיִׁ  אֵּ
ב ַבְעָלּה ְוָשָלל לא ֶיְחָסר:   ָבַטח ָבּה לֵּ
י ַחֶּייָה:   ְגָמַלְתהּו טוב ְולא ָרע כל ְימֵּ

ֶפץ ַכֶפיָה:  ים ַוַתַעש ְבחֵּ ְשתִׁ  ָדְרָשה ֶצֶמר ּופִׁ
יא ַלְחָמּה:  ֶמְרָחק ָתבִׁ ר, מִׁ ּיות סוחֵּ  ָהְיָתה ָכֳאנִׁ

ן ֶטֶרף לְ  תֵּ יָתּה ְוחק ְלַנֲערֶתיָה: ַוָתָקם ְבעוד ַלְיָלה, ַותִׁ  בֵּ
י ַכֶפיָה ָנְטָעה ָכֶרם:  ְפרִׁ הּו, מִׁ ָקחֵּ  ָזְמָמה ָשֶדה ַותִׁ

ץ ְזרועֶתיָה:   ָחְגָרה ְבעוז ָמְתֶניָה, ַוְתַאמֵּ
ָרּה:  ְכֶבה ַבַלְיָלה נֵּ י טוב ַסְחָרּה, לא יִׁ  ָטֲעָמה כִׁ

ישור, ְוַכֶפיָה ָתְמכּו ָפלֶ  ְלָחה ַבכִׁ  ְך: ָיֶדיָה שִׁ
ְלָחה ָלֶאְביון:  י, ְוָיֶדיָה שִׁ  ַכָפּה ָפְרָשה ֶלָענִׁ

ים:  יָתּה ָלֻבש ָשנִׁ י ָכל בֵּ ָשֶלג, כִׁ יָתּה מִׁ יָרא ְלבֵּ  לא תִׁ
ש ְוַאְרָגָמן ְלבּוָשּה:  ים ָעְשָתה ָלּה, שֵּ  ַמְרַבדִׁ

י ְקנֵּ ם זִׁ ְבתו עִׁ ים ַבְעָלּה ְבשִׁ  ָאֶרץ: -נוָדע ַבְשָערִׁ
י: סָ  ְמכר, ַוֲחגור ָנְתָנה ַלְכַנֲענִׁ ין ָעְשָתה ַותִׁ  דִׁ

ְשַחק ְליום ַאֲחרון:   עוז ְוָהָדר ְלבּוָשּה, ַותִׁ
יָה ָפְתָחה ְבָחְכָמה, ְותוַרת ֶחֶסד ַעל ְלשוָנּה:   פִׁ

ל:  יָתּה, ְוֶלֶחם ַעְצלּות לא תאכֵּ יכות בֵּ ָּיה ֲהלִׁ  צופִׁ
 ְעָלּה ַוְיַהְלָלּה: ָקמּו ָבֶניָה ַוְיַאְשרּוָה, בַ 

ית ַעל ֻכָלָנה:  ל, ְוַאְת ָעלִׁ  ַרבות ָבנות ָעשּו ָחיִׁ
ְתַהָלל:  יא תִׁ ְרַאת ְיהָוה הִׁ ָשה יִׁ י, אִׁ ן ְוֶהֶבל ַהּיפִׁ  ֶשֶקר ַהחֵּ

ים ַמֲעֶשיָה:  יַהְללּוָה ַבְשָערִׁ י ָיֶדיָה, וִׁ ְפרִׁ  ְתנּו ָלּה מִׁ
 

 לבן
ים ְמָך ֱאֹלהִׁ  ,ְישִׁ

ְמַנֶשה:ְכֶאְפַריִׁ   ם, ְוכִׁ

 לבת
ים ָך ֱאֹלהִׁ מֵּ  ,ְישִׁ

ָאה: ל ְולֵּ ְבָקה, ָרחֵּ  ְכָשָרה, רִׁ
 
 

ם ְלָך שָ  במדבר ו  ֶליָך, ְוָישֵּ ָשא ְיהָוה ָפָניו אֵּ יֻחֶנָּך: יִׁ ֶליָך,  וִׁ ר ְיהָוה ָפָניו אֵּ ְשְמֶרָך: ָיאֵּ  לום:ְיָבֶרְכָך ְיהָוה ְויִׁ
 
 
 

 קידוש לליל שבת
 

 יטול ידים ויברך
 

יַלת ידיים:   ָּונּו ַעל ְנטִׁ ְצֹוָתיו ְוצִׁ ְדָשנּו ְבמִׁ ינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאֶשר קִׁ  ָברּוְך ַאָתה ְיהָוה, ֱאֹלהֵּ
 

 בראשית א 
 
 

 שם ב

י י ֶעֶרב-ַוְיהִׁ י יֹום ֹבֶקר-ַוְיהִׁ שִׁ  : ַהשִׁ
 

ים ַבּי ם ְוָהָאֶרץ ְוָכל ְצָבָאם: ַוְיַכל ֱאֹלהִׁ י ְמַלאְכתֹו ֲאֶשר ָעָשה  ַוְיֻכלּו ַהָשַמיִׁ יעִׁ ֹום ַהְשבִׁ
ש  י ַוְיַקדֵּ יעִׁ ים ֶאת יֹום ַהְשבִׁ ָכל ְמַלאְכתֹו ֲאֶשר ָעָשה: ַוְיָבֶרְך ֱאֹלהִׁ י מִׁ יעִׁ ְשבת ַבּיֹום ַהְשבִׁ ַוּיִׁ

ָכל י בו ָשַבת מִׁ ים ַלֲעשות:-ְמַלאְכתו ֲאֶשר-ֹאתו כִׁ  ָבָרא ֱאלהִׁ
 

 ברכת הגפן 
י ַהֶגֶפן: ָברּוְך א ְפרִׁ ינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, בֹורֵּ  ַאָתה ְיהָוה ֱאֹלהֵּ

 
 קדושת היום

ְצוָתיו ְוָרָצה ָבנּו, ְוַשַבת ָקְדשו ְבַאֲהבָ  ְדָשנּו ְבמִׁ ינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאֶשר קִׁ ה ּוְבָרצֹון ָברּוְך ַאָתה ְיהָוה ֱאֹלהֵּ
ה בְ  ָכרֹון ְלַמֲעשֵּ יָלנּו, זִׁ ְנחִׁ ם, ְוַשַבת הִׁ ְצַריִׁ יַאת מִׁ יצִׁ ֶכר לִׁ י קֶדש, זֵּ ְקָראֵּ ָלה ְלמִׁ י הּוא יֹום ְתחִׁ ית, כִׁ אשִׁ רֵּ

ש ַהַשָבת:  ְנַחְלָתנּו. ָברּוְך ַאָתה ְיהָוה, ְמַקדֵּ  ָקְדְשָך ְבַאֲהָבה ּוְבָרצֹון הִׁ
 

 ויבצע על לחם מישנה ויברך 
ינּו ֶמֶלְך הָ  ן ָהָאֶרץ: ָברּוְך ַאָתה ְיהָוה ֱאֹלהֵּ יא ֶלֶחם מִׁ  עֹוָלם, ַהמֹוצִׁ
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 זמירות לשבת
 )סימן: ישראל(

 
בֹון ָעַלם ְוַעְלַמָּיא  , ָיּה רִׁ

 ,ַאְנְת הּוא ַמְלָכא ֶמֶלְך ַמְלַכָּיא
ְמַהָּיא,  ְך ְותִׁ  עוַבד ְגבּוְרתֵּ

 ,ְשַפר ָקָדָמְך ְלַהֲחַוָּיא

ים,  ָיּה ַאדֹון ָכל ָהעֹוָלמִׁ
ים, ַאָתה הּוא ֶמֶלְך י ַהְמָלכִׁ  ַמְלכֵּ

ְפְלאֹוֶתיָך, ה ְגבּוָרְתָך ְונִׁ  ַמֲעשֵּ
יד ְלָפֶניָך.  ָנֶאה ְלַהגִׁ

 
בֹון ָעַלם ְוַעְלַמָּיא    ַאְנְת הּוא ַמְלָכא ֶמֶלְך ַמְלַכָּיא, ָיּה רִׁ

 
ר ַצְפָרא ְוַרְמָשא  ין ֲאַסדֵּ   ְשָבחִׁ

יָשא   ָלְך ֱאָלָהא ַקדִׁ
י ְבָרא ָכל  , ַנְפָשא-דִׁ

י ֱאָנָשא ין ּוְבנֵּ ישִׁ ין ַקדִׁ ירִׁ  ,עִׁ
י ְשַמָּיא יַות ָבָרא ְועֹופֵּ  .חֵּ

ים ֶאֱעֹרְך ֹבֶקר ָוֶעֶרב,  ְשָבחִׁ
ל ַהָקדֹוש,  ְלָך ָהאֵּ

 ֲאֶשר ָבָרא ָכל ֶנֶפש,
י ֱאנֹוש, ים ּוְבנֵּ ים ְקדֹושִׁ  ַמְלָאכִׁ
ים.   ַחַּית ַהָשֶדה ְועֹופֹות ַהָשמִׁ

 
בֹון עָ     ַאְנְת הּוא ַמְלָכא ֶמֶלְך ַמְלַכָּיא, ַלם ְוַעְלַמָּיאָיּה רִׁ

 
ין, יפִׁ ין עֹוְבָדיְך ְוָתקִׁ  ַרְבְרבִׁ
ין יפִׁ ף ְכפִׁ ך ְרַמָּיא ְוָזקֵּ  ,ָמכֵּ
ין  ין ַאְלפִׁ י ְגַבר ְשנִׁ  לּו ְיחִׁ

ֹעל ְגבּוְרָתְך ְבָחְשְבַנָּיא.  ָלא יֵּ

ים, יפִׁ ים ַמֲעֶשיָך ְוַתקִׁ  ְגדֹולִׁ
יל ים, ַמְשפִׁ ף ְכפּופִׁ ים ְוזֹוקֵּ  ָרמִׁ

ים, יה ָאָדם ְשנֹות ֲאָלפִׁ  לּו ְיחֵּ
ְמנֹות ֶאת ְגבּורֹוֶתיָך.   לֹא יּוַכל לִׁ

 
בֹון ָעַלם ְוַעְלַמָּיא    ַאְנְת הּוא ַמְלָכא ֶמֶלְך ַמְלַכָּיא, ָיּה רִׁ

 
ּה ְיָקר ּוְרבּוָתא י לֵּ  ,ֱאָלָהא דִׁ
ֻפם ַאְרָיָוָתא  , ְפֻרק ַית ָעָנְך מִׁ
גֹו ָגלּוָתא, ְך מִׁ ק ַית ָעֹמָ  ְוַאפֵּ

ָכל י ְבַחְרְת מִׁ  ֻאַמָּיא.-ַעָמא דִׁ

ים ֲאֶשר לֹו ְיָקר ּוְגֻדָלה,  ַהֱאֹלהִׁ
י ָהֲאָריֹות, פִׁ ה ֶאת צֹאְנָך מִׁ  ְפדֵּ

תֹוך ַהָגלּות, יא ֶאת ַעְמָך מִׁ  ְוהֹוצֵּ
ָכל  ָהֻאמֹות. ָהָעם ֲאֶשר ָבַחְרְת מִׁ

 
בֹון     ַאְנְת הּוא ַמְלָכא ֶמֶלְך ַמְלַכָּיא, ָעַלם ְוַעְלַמָּיאָיּה רִׁ

 
ין ְקָדָשְך תּוב ּוְלֹקֶדש ֻקְדשִׁ   ְלמִׁ

ּה ֶיֱחדּון  י בֵּ  ֲאַתר דִׁ
ין ין ְוַנְפשִׁ  ,רּוחִׁ

ין ין ְוַרֲחשִׁ ירִׁ יַזְמרּון ָלְך שִׁ  ,וִׁ
ם ַקְרָתא ְדֻשְפַרָּיא ירּוְשלֵּ  .בִׁ

ְקָדְשָך שּוב ּוְלקֹ  ים, ְלמִׁ  ֶדש ַהֱקָדשִׁ
ְשְמחּו  ָמקֹום ֶשבֹו יִׁ

 ָכל רּוַח ָוֶנֶפש,
ים, ים ּוְשָבחִׁ ירִׁ יַזְמרּו ְלָך שִׁ  וִׁ
י. יַלת ֹיפִׁ יר ְכלִׁ ם עִׁ ירּוָשַליִׁ  בִׁ

 
בֹון ָעַלם ְוַעְלַמָּיא    ַאְנְת הּוא ַמְלָכא ֶמֶלְך ַמְלַכָּיא, ָיּה רִׁ

 
 ישראל נאג'אדה                                                                             
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ֶשלֹו ָאַכְלנּו  ָבְרכּו ֱאמּוַני,  צּור מִׁ

ְדַבר ְיהָוה,  ָשַבְענּו ְוהֹוַתְרנּו  כִׁ

   

ינּו,  ַהָזן ֶאת עֹוָלמֹו נּו ָאבִׁ  רֹועֵּ

ינּו,  ָאַכְלנּו את ֶאת ַלְחמֹו ינֹו ָשתִׁ  ְויֵּ

ְשמֹוַעל כֵּ  ינּו,  ן נֹוֶדה לִׁ  ּוְנַהְללֹו ְבפִׁ

ינּו ין ָקדֹוש ַכְיהָוה  ָאַמְרנּו ְוָענִׁ  אֵּ

   

ֶשלֹו ָאַכְלנּו  ָבְרכּו ֱאמּוַני,  צּור מִׁ
 

יר ְוקֹול תֹוָדה  ְבשִׁ
 

ְדַבר ְיהָוה.   ָשַבְענּו ְוהֹוַתְרנּו כִׁ
 

ינּו,  ְך אֹלהֵּ  ְנָברֵּ

ינּוֶשהִׁ   ַעל ֶאֶרץ ֶחְמָדה  יל ַלֲאבֹותֵּ  ְנחִׁ

ָדה נּו,  ָמזֹון ְוצֵּ יַע ְלַנְפשֵּ ְשבִׁ  הִׁ

ינּו  ְוֱאֶמת ְיהָוה,ָ  ַחְסדֹו ָגַבר ָעלֵּ

   

ֶשלֹו ָאַכְלנּו  ָבְרכּו ֱאמּוַני,  צּור מִׁ
 

ם ְבַחְסֶדָך  ַרחֵּ
 

ְדַבר ְיהָוה.   ָשַבְענּו ְוהֹוַתְרנּו כִׁ
 
נּו,-ַעל  ַעְמָך צּורֵּ

ּיֹו ְשַכן ְכבֹוֶדָךַעל צִׁ נּו.  ן מִׁ ְפַאְרתֵּ ית תִׁ  ְזבּול בֵּ

ד ַעְבֶדָך-ֶבן נּו  ָדוִׁ ְגָאלֵּ  ָיבֹא ְויִׁ

ינּו יַח ְיהָוה .   רּוַח ַאפֵּ  ְמשִׁ

   

ֶשלֹו ָאַכְלנּו  ָבְרכּו ֱאמּוַני,  צּור מִׁ
 

ְקָדש, ָבֶנה ַהמִׁ  יִׁ
 

ְדַבר ְיהָוה .  ָשַבְענּו ְוהֹוַתְרנּו כִׁ
 
א,עִׁ  ּיֹון ְתַמלֵּ  יר צִׁ

יר ָחָדש, יר שִׁ ְרָנָנה ַנֲעֶלה  ְוָשם ָנשִׁ  ּובִׁ

ְקָדש ְתַעֶלה  ָהַרֲחָמן ַהנִׁ ְתָבַרְך ְויִׁ  יִׁ

א ן ָמלֵּ ְרַכת ְיהָוה.   ַעל כֹוס ַייִׁ  ְכבִׁ

 
ֶשלֹו ָאַכְלנּו  ָבְרכּו ֱאמּוַני,                        ְדַבר ְיהָוה .ָשַבְענּו ְוהֹוַת  צּור מִׁ  ְרנּו כִׁ

 
 

 )סימן: יצחק(
 

ל ְשָראֵּ ְמָחה, ַשַבת ְמנּוָחה. יֹום ֶזה ְליִׁ  אֹוָרה ְושִׁ
 

יַני, ים ְבַמֲעַמד סִׁ קּודִׁ יָת פִׁ ּוִׁ  צִׁ
ֹמר ְבָכל ָשַני,          ים ְלֹשְ  ַשָבת ּומֹוֲעדִׁ
ת ַוֲארּוָחה,            ַלֲעֹרְך ְלָפַני ַמְשאֵּ

 
 

 ַשַבת ְמנּוָחה.                                            
 

ְמָחה, ַשַבת ְמנּוָחה.  ל אֹוָרה ְושִׁ ְשָראֵּ  יֹום ֶזה ְליִׁ
 

 ֶחְמַדת ַהְלָבבֹות ְלֻאָמה ְשבּוָרה, 
ָרה,            ְכָאבֹות ְנָשָמה ְיתֵּ ְנָפשֹות נִׁ  לִׁ
יר ֲאָנָחה,              ָרה ָיסִׁ  ְלֶנֶפש ְמצֵּ

 
 
 ַשַבת ְמנּוָחה.                                               
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ל ְשָראֵּ ְמָחה, ַשַבת ְמנּוָחה. יֹום ֶזה ְליִׁ  אֹוָרה ְושִׁ

  
ים, ָכל ָימִׁ ַרְכָת אֹותֹו מִׁ ַדְשָת בֵּ  קִׁ

יָת ְמֶלאֶכת עֹוָלֶמים,              לִׁ ֶשת כִׁ  ְבשֵּ
ְטָחה, בֹו ָמְצאּו ֲעג              ט ּובִׁ ים ַהְשקֵּ  ּומִׁ

 
 

 ַשַבת ְמנּוָחה                                                 
 

ל ְשָראֵּ ְמָחה, ַשַבת ְמנּוָחה. יֹום ֶזה ְליִׁ  אֹוָרה ְושִׁ
  
 

 )סימן: משה(
 

ים,ְמ  ְמָחה אֹור ַלְּיהּודִׁ  נּוָחה ְושִׁ
ים,   יֹום ַשָבתֹון יֹום ַמֲחַמדִׁ
ים,שֹוְמָר   ידִׁ ָמה ְמעִׁ  יו ְוזֹוְכָריו הֵּ
ים ְועֹוְמֶדים.   ָשה ֹכל ְברּואִׁ י ְלשִׁ  כִׁ

 

ים, ְש  ם ֶאֶרץ ְוַימִׁ י ָשַמיִׁ  מִׁ
ים,-ָכל  ים ְוָרמִׁ  ְצָבא ָמרֹום ְגבֹוהִׁ
ים,  מִׁ ין ְוָאָדם ְוַחַּית ְראֵּ  ַתנִׁ
ים.   ָיּה ְיהָוה צּור עֹוָלמִׁ י בִׁ  כִׁ

 

ֶבר ְלַעםה  ְסֻגָלתֹו, ּוא ֲאֶשר דִׁ
בֹואֹו ַעד  אתֹו,-ָשמֹור ְלַקְדשֹו מִׁ  צֵּ
 ַשָבת ֹקֶדש יֹום ֶחְמָדתֹו,  
ָכל  י בֹו ָשַבת מִׁ  ְמַלאְכתֹו. -כִׁ

 
יָצְך, ל ַיֲחלִׁ ְצַות ַשָבת אֵּ  ְבמִׁ

יש ְלַאְמָצְך, ָליו ָיחִׁ  קּום ְקָרא אֵּ
ְשַמת ָכל יָצְך,-נִׁ  ַחי ְוַגם ַנֲערִׁ

ְמחָ  י ְכָבר ָרָצְך.ֱאֹכל ְבשִׁ  ה כִׁ
 

דּוש ַרָבה, ְשֶנה ֶלֶחם ְוקִׁ  ְבמִׁ
יָבה, ים ְורּוַח ְנדִׁ  ְבֹרב ַמְטַעמִׁ

ְזכּו ְלֶרב ים ָבה,-יִׁ ְתַעְנגִׁ  טּוב ַהמִׁ
י ָהעֹוָלם ַהָבא. ל ְלַחּיֵּ ַאת גֹואֵּ  ְבבִׁ

 
 )סימן: ישראל(

ָכלי ים,-ֹום ֶזה ְמֻכָבד מִׁ  ָימִׁ
י בֹו ָּשַבת צּור עֹולָ   ים.כִׁ  מִׁ

 

ים ַתֲעֶשה ְמַלאְכֶתָךשֵּ   ֶשת ָימִׁ
אֹלֶהיָך.  י לֵּ יעִׁ  ְויֹום ַהְשבִׁ

 
 ַשָבת לֹא ַתֲעֶשה בֹו ְמָלאָכה,

ים. ֶשת ָימִׁ י ֹכל ָעָשה שֵּ  כִׁ
ָכל ים,-יֹום ֶזה ְמֻכָבד מִׁ  ָימִׁ

ים. י בֹו ָשַבת צּור עֹוָלמִׁ  כִׁ
 

י ֹקֶדש,רִׁ  ְקָראֵּ  אשֹון הּוא ְלמִׁ
 ָבתֹון יֹום ַשָבת ֹקֶדש,יֹום שַ  
ן ָכל  ש,-ַעל כֵּ ינֹו ְיַקדִׁ יש ְביֵּ  אִׁ
ים. -ַעל  ימִׁ ְבְצעּו ְתמִׁ י ֶלֶחם יִׁ  ְשתֵּ
ָכל  ים,-יֹום ֶזה ְמֻכָבד מִׁ  ָימִׁ
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ים.            י בֹו ָשַבת צּור עֹוָלמִׁ  כִׁ
 

ים,אֱ  י ַמְמַתקִׁ ים, ְשתֵּ  ֹכל ַמְשַמנִׁ
ן ְלֹכל ב  תֵּ ל יִׁ י אֵּ יםכִׁ קִׁ  ֹו ְדבֵּ
ים,  ְלֹבש ֶלֶחם ֻחקִׁ  ֶבֶגד לִׁ
ים ְוָכל  ים. -ָבָשר ְוָדגִׁ  ַמְטַעמִׁ
ָכל  ים,-יֹום ֶזה ְמֻכָבד מִׁ  ָימִׁ
ים.            י בֹו ָשַבת צּור עֹוָלמִׁ  כִׁ
  

 ֹ  א ֶתְחַסר ֹכל בֹו ְוָאַכְלָת ל
ַרְכָת    ְוָשָבְעָת ּובֵּ
 ָת,ֶאת ְיהָוה ֱאֹלֶהיָך ֲאֶשר ָאַהבְ  
ָכל  ַרְכָך מִׁ י בֵּ ים. -כִׁ  ָהַעמִׁ
ָכל  ים,-יֹום ֶזה ְמֻכָבד מִׁ  ָימִׁ
ים.            י בֹו ָשַבת צּור עֹוָלמִׁ  כִׁ

 
ים ְכבֹודֹו, ם ְמַסְפרִׁ  ַהָשַמיִׁ
 ְוַגם ָהָאֶרץ ָמְלָאה ַחְסדֹו,

ֶלה ָעְשָתה ָידֹו,-ְראּו ָכל  אֵּ
ים.  י הּוא ַהצּור ָפֳעלֹו ָתמִׁ  כִׁ

ָכליֹו ים,-ם ֶזה ְמֻכָבד מִׁ  ָימִׁ
ים. י בֹו ָשַבת צּור עֹוָלמִׁ  כִׁ
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 )סימן: אברהם(

       
י.  נִׁ ְשְמרֵּ ל יִׁ י ֶאְשְמָרה ַשָבת אֵּ  כִׁ

י: ינִׁ ינֹו ּובֵּ י ַעד בֵּ יא ְלעֹוְלמֵּ    אֹות הִׁ

   

ים .ָא  ֶפץ ַלֲעשֹות ְדָרכִׁ  סּור ְמצֹא חֵּ
י ְצָר  ְברֵּ ר בֹו דִׁ ְלַדבֵּ ים.ַגם מִׁ  כִׁ

 
 

ים.  י ְמָלכִׁ ְברֵּ י ְסחֹוָרה אֹו דִׁ ְברֵּ  דִׁ
י: נִׁ ל ּוְתַחְכמֵּ   ֶאְהֶגה ְבתֹוַרת אֵּ

 
 אֹות                                        

   

י .ב יד נֹוַח ְלַנְפשִׁ  ֹו ֶאְמְצָאה ָתמִׁ
י אשֹון ָנַתן ְקדֹושִׁ ה ְלדֹור רִׁ נֵּ  הִׁ

 
 

ְשֶנה בַ  ת ֶלֶחם מִׁ ת ְבתֵּ י. מֹופֵּ שִׁ  שִׁ
י: יל ְמזֹונִׁ י ַיְכפִׁ שִׁ                    ָכָכה ְבָכל שִׁ

 
 אֹות                                      

   

ל ֹחק ֶאל ְסָגָניו. ָר   ַשם ְבַדת ָהאֵּ
ים ְלָפָניו.  בֹו ַלֲעֹרְך ֶלֶחם ָפנִׁ

 
 

י ְנבֹוָניו -ַגם ְתַענֹות, ַעל פִׁ  בֹו ְלהִׁ
י:ָאסּור,  פּור ֲעֹונִׁ ּיֹום כִׁ   ְלַבד מִׁ

 
 אֹות                                         

   

ים הַ   ּיֹום יֹום ְמֻכָבד הּוא יֹום ַתֲענּוגִׁ
ים. ן טֹוב ָבָשר ְוָדגִׁ  ֶלֶחם ְוַייִׁ

 
 

ים, ם ָאחֹור ְנסֹוגִׁ ים בֹו, הֵּ ְתַאְבלִׁ  מִׁ
י: נִׁ י יֹום ְשָמחֹות הּוא, ּוְתַשְמחֵּ   כִׁ

 
 אֹות                                         

   

ית. מֵּ  ל ְמָלאָכה בֹו סֹופֹו ְלַהְכרִׁ  חֵּ
ית. י ְבבֹורִׁ בִׁ ס בֹו לִׁ ן ֲאַכבֵּ  ַעל כֵּ

 
 

ית.  ית ְוַשֲחרִׁ ל ַעְרבִׁ  ֶאְתַפְלָלה ֶאל אֵּ
י. נִׁ ְנָחה הּוא ַיֲענֵּ   מּוָסף ְוַגם מִׁ

 
 אֹות                                          

 אברהם אבן עזרא        
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ן ּוְלַבת ְקָרא ְלבֵּ  ְדרֹור יִׁ

ְנָצְרֶכם ְכמֹו ָבַבת  ְויִׁ

ְמֶכם ְולֹא יְֻשַבת, ים שִׁ  ְנעִׁ

 ְשבּו נּוחּו ְביֹום ַשָבת

 

י י ְואּוָלמִׁ  ְדֹרש ָנוִׁ

י, מִׁ ה עִׁ  ְואֹות ֶיַשע ֲעשֵּ

י, ק ְבתֹוְך ַכְרמִׁ  ְנַטע שֹורֵּ

י.ְש  י ַעמִׁ ה ַשְוַעת ְבנֵּ  עֵּ

 

 ְדֹרְך פּוָרה ְבתֹוְך ָבְצָרה

 ְוַגם ָבֶבל ֲאֶשר ָגְבָרה,

 ְנֹתץ ָצַרי ְבַאף ֶעְבָרה,

י ְביֹום ֶאְקָרא.  ְשַמע קֹולִׁ
 

ְדָבר ַהר, ן ְבמִׁ ים תֵּ  ֱאֹלהִׁ

ְדָהר, ָטה ְברֹוש תִׁ  ֲהַדס שִׁ

ְזָהר, יר ְוַלנִׁ  ְוַלַמְזהִׁ

י ָנָהר. ן ְכמֵּ ים תֵּ  ְשלֹומִׁ

 

ל ַקָנא.  ֲהדֹוְך ָקַמי אֵּ

ָנה, ְמגִׁ ָבב ּובִׁ  ְבמֹוג לֵּ

יב ֶפה ּוְנַמֶלאָנה,  ְוַנְרחִׁ

ָנה. נּו ְלָך רִׁ  ְלשֹונֵּ

 

 ְדֶעה ָחְכָמה ְלַנְפֶשָך,

יא ֶכֶתר ְלרֹאֶשָך,  ְוהִׁ

ְצַות ְקֹדֶשָך,  ְנֹצר מִׁ

  ְשֹמר ַשַבת ְלָקְדֶשָך.
 

 
 דוגש בן לבראט הלוי        

 
 

 קידוש לליל יום טוב
 

כשחל יום בשבת מתחילים "יום השישי" ובשאר הימים מתחילים בברכת הגפן. אם חל במוצאי שבת, מוסיפים לפני 
 "שהחיינו" ברכות הנר וההבדלה הכתובות להלן. 

 
ם ְוָהָאֶרץ ְוָכל ְצבָ  י: ַוְיֻכלּו ַהָשַמיִׁ שִׁ ְשֹבת יום ַהשִׁ י ְמַלאְכתֹו ֲאֶשר ָעָשה, ַוּיִׁ יעִׁ ים ַבּיֹום ַהְשבִׁ ָאם: ַוְיַכל ֱאֹלהִׁ

י בֹו ש ֹאתֹו, כִׁ י ַוְיַקדֵּ יעִׁ ים ֶאת יֹום ַהְשבִׁ ָכל ְמַלאְכתֹו ֲאֶשר ָעָשה, ַוְיָבֶרְך ֱאֹלהִׁ י מִׁ יעִׁ ָכל  ַבּיֹום ַהְשבִׁ ָשַבת מִׁ
 ים ַלֲעשות: ְמַלאְכתֹו, ֲאֶשר ָבָרא ֱאֹלהִׁ 

 
 ברכת הגפן

י ַהֶגֶפן: א ְפרִׁ ינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, בֹורֵּ  ָברּוְך ַאָתה ְיהָוה, ֱאֹלהֵּ
 

 קדושת היום 
ינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאֶשר ָבַחר ְצֹוָתיו, -ָברּוְך ַאָתה ְיהָוה ֱאֹלהֵּ ְדָשנּו ְבמִׁ ָכל ָלשון ְוקִׁ ָכל ָעם ְורֹוְמָמנּו מִׁ ָבנּו מִׁ

ינּו ְבַאֲהָבה )וַ  ן ָלנּו ְיהָוה ֱאֹלהֵּ תֵּ ים ְלָששון, ֶאת  בשבתתִׁ ים ּוְזַמנִׁ ְמָחה, ַחגִׁ ים ְלשִׁ ְמנּוָחה ּו( מֹוֲעדִׁ ַשָבתֹות לִׁ
 ַהַשָבת ַהֶזה ְוֶאת יֹום ּו(  בשבתיֹום )

נּו, בפסח  רּותֵּ  ַחג ַהַמצֹות ַהֶזה, ְזַמן חֵּ
נּו, ַחג ַהָשבּועֹות ַהזֶ בשבועות   ה, ְזַמן ַמַתן תֹוָרתֵּ

נּו,  בסוכות ְמָחתֵּ  ַחג ַהֻסכות ַהֶזה, ְזַמן שִׁ
נּו,  ) בשמיני עצרת ְמָחתֵּ י ֲעֶצֶרת ַהַחג ַהֶזה, ְזַמן שִׁ ינִׁ ם,  בשבתְשמִׁ ְצָריִׁ יַאת מִׁ יצִׁ ֶכר לִׁ ְקָרא קֶדש זֵּ ְבַאֲהָבה( מִׁ

ָכל הָ  ַדְשָת מִׁ י ָבנּו ָבַחְרָת ְואוָתנּו קִׁ ים )כִׁ י ָקְדְשָך )בשבת ַעמִׁ ְמָחה  בשבתְוַשָבת( ּומוֲעדֵּ ְבַאֲהָבה ּוְבָרצֹון(  ְבשִׁ
ש ) ְנַחְלָתנּו. ָברּוְך ַאָתה ְיהָוה, ְמַקדֵּ ים:   בשבת ּוְבָששון הִׁ ל ְוַהְזַמנִׁ ְשָראֵּ  ַהַשָבת ְו( יִׁ

 
 למוצאי שבת 

 ברכת הנר 

 
ינ ש:ָברּוְך ַאָתה ְיהָוה ֱאֹלהֵּ י ָהאֵּ א ְמאֹורֵּ  ּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, בֹורֵּ

 
 ברכת ההבדלה

ל  ְשָראֵּ ין יִׁ ין אֹור ְלחֹוֶשְך, בֵּ ין ֹקֶדש ְלחֹול, בֵּ יל בֵּ ינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ַהַמְבדִׁ ים, ָברּוְך ַאָתה ְיהָוה ֱאֹלהֵּ ָלַעמִׁ
ין ְקדֻ  י ַהַמֲעֶשה. בֵּ ֶשת ְימֵּ י ְלשֵּ יעִׁ ין יֹום ַהְשבִׁ י בֵּ יעִׁ ְבַדְלָת, ְוֶאת יֹום ַהְשבִׁ ְקֻדַשת יֹום טֹוב הִׁ ַשת ַשָבת לִׁ

ְקֻדָשָתְך. ָברּוְך ַאָת  ל בִׁ ְשָראֵּ ְקַדְשָת ֶאת ַעְמָך יִׁ ְבַדְלָת ְוהִׁ ַדְשָת, הִׁ י ַהַמֲעֶשה קִׁ ֶשת ְימֵּ שֵּ יל מִׁ ה ְיהָוה, ַהַמְבדִׁ
ין ֹקֶדש ְלֹקֶדש:   יינו".ומברך "שהח בֵּ
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 ביום האחרון של פסח אין מברכים ברכת הזמן.

 בלילה הראשון של סוכות מברכים כאן ברכת הסוכה. 
 
 

 ברכת הזמן
יָענּו ַלְזַמן ַהֶזה: גִׁ ְּיָמנּו ְוהִׁ ינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֶשֶהֱחָיינּו ְוקִׁ  ָברּוְך ַאָתה ְיהָוה, ֱאֹלהֵּ

 
 ברכת הסוכה

 
ינּו מּוָכנִׁ  ויקרא כג ְצַות ֻסָכה, ככתוב: ֲהרֵּ ים ְלַקּיֵּים מִׁ ים ָכל ים ּוְמזּוָמנִׁ ְבַעת ָימִׁ ְשבּו, שִׁ ַבֻסֹכת תֵּ

ל  ְשָראֵּ י יִׁ י ֶאת ְבנֵּ י ַבֻסכֹות הֹוַשְבתִׁ יֶכם כִׁ ְדעּו ֹדֹרתֵּ ל יְֵּשבּו ַבֻסֹכת. ְלַמַען, יֵּ ְשָראֵּ ָהֶאְזָרח ְביִׁ
ם ְצָריִׁ ֶאֶרץ מִׁ י אֹוָתם מֵּ יאִׁ  . ְבהֹוצִׁ

 
ְלָפֶניָך, ְיהָוה ֱאֹלהֵּ  י ָרצֹון מִׁ ין. ְיהִׁ ישִׁ ין ַקדִׁ יזִׁ יָכְנסּו אּוְשפִׁ יָכְנסּו הִׁ ים, הִׁ ים ַנֲעלִׁ י ֹבאּו ֹבאּו אֹוְרחִׁ ינּו ְוֱאֹלהֵּ

ְצַות ֻסכָ  ְזכּות מִׁ ינּו בִׁ ְפרֹוש ֻסַכת ְשלֹוְמָך ָעלֵּ ינּו, ותִׁ ינֵּ יָנְתָך בֵּ ינּו, ֶשַתְשֶרה ְשכִׁ ים, ֲאבֹותֵּ ה ֶשָאנּו ְמַקְּימִׁ
ינּו, ֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב ּוְדָבש.  ְשַבְעָת ַלֲאבֹותֵּ ים ַעל ָהֲאָדָמה ֲאֶשר נִׁ ים ָרבִׁ ב ָימִׁ ישֵּ נּו לֵּ  ּוְתַזכֵּ

 
ב ַבֻסָכה:  ישֵּ ָּונּו לֵּ ְצֹוָתיו ְוצִׁ ְדָשנּו ְבמִׁ ינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאֶשר קִׁ  ָברּוְך ַאָתה ְיהָוה ֱאֹלהֵּ

 
יָענּו ַלְזַמן ַהֶזה: גִׁ ְּיָמנּו ְוהִׁ ינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ֶשֶהֱחָינּו ְוקִׁ  ָברּוְך ַאָתה ְיהָוה ֱאֹלהֵּ
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 שחרית לשבת וליום טוב
 

 ברכת טלית
ָּונו ְצֹוָתיו ְוצִׁ ְדָשנּו ְבמִׁ ינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאֶשר קִׁ ף ְבצִׁ ּ ָברּוְך ַאָתה ְיהָוה ֱאֹלהֵּ ְתַעטֵּ ית: ְלהִׁ  יצִׁ

 
 במדבר כד
 תהלים ה 

 שם כו 
 שם סט 

 

יֶתָך ֶאְשַתֲחֶוה ֶאל -ַמה י ְבֹרב ַחְסְדָך ָאבֹוא בֵּ ל: ַוֲאנִׁ ְשָראֵּ ְשְכֹנֶתיָך, יִׁ ֹטבּו ֹאָהֶליָך, ַיֲעֹקב; מִׁ
ְשַכן ְכבֹוֶדָך יֶתָך ּוְמקֹום מִׁ י ְמעֹון בֵּ ְרָאֶתָך: ְיהָוה ָאַהְבתִׁ יַכל ָקְדְשָך, ְביִׁ : ואני אשתחוה הֵּ

ים ְבָרב ַחְסֶדָך ת ָרצֹון, ֱאֹלהִׁ י ְלָך ְיהָוה עֵּ ָלתִׁ י ְתפִׁ  ואכרעה, אברכה לפני ְיהָוה עשי. ַוֲאנִׁ
ְשֶעָך:  י ֶבֱאֶמת יִׁ נִׁ  ֲענֵּ

 
ְבָרא.  ֲאדֹון עֹוָלם ֲאֶשר ָמַלְך יר נִׁ  ְבֶטֶרם ָכל ְיצִׁ

ת ַנְעָשה ְבֶחְפצֹו ֹכל ְקָרא.ֲאַזי ֶמֶלְך ְשמֹו   ְלעֵּ  נִׁ

ְכלֹות ַהֹכל י כִׁ ְמֹלְך נֹוָרא.  ְוַאְחרֵּ  ְלַבדֹו יִׁ

ְפָאָרה.  ְוהּוא ָהָיה ְוהּוא הֶֹוה ְהֶיה ְבתִׁ  ְוהּוא יִׁ

י נִׁ ין שֵּ יָרה.  ְוהּוא ֶאָחד ְואֵּ ילֹו ּוְלַהְחבִׁ  ְלַהְמשִׁ

ית י ַתְכלִׁ ית ְבלִׁ אשִׁ י רֵּ ְשָרה.  ְבלִׁ  ְולֹו ָהֹעז ְוַהמִׁ

   

   

יְוהּו י ְוַחי גֹוֲאלִׁ לִׁ י ְביֹום ָצָרה.  א אֵּ  ְוצּור ֶחְבלִׁ

י י ּוָמנּוסִׁ סִׁ י ְביֹום ֶאְקָרא  ְוהּוא נִׁ  ְמָנת כֹוסִׁ

   

י יד רּוחִׁ יָרה.  ְבָידֹו ַאְפקִׁ יַשן ְוָאעִׁ ת אִׁ  ְבעֵּ

י ָּיתִׁ י ְגוִׁ ם רּוחִׁ יָרא:   ְועִׁ י ְולֹא אִׁ  ְיהָוה לִׁ

   

   

 ות בוראי. הנני מוכן ומזומן לקים מצ
 כמו שכתוב בתורה: 

 
 : "ּוְשַמְרֶתם ֶאת ַהַשָבת" שמות לא

 
י, נִׁ ְצרֵּ י ְבֶטֶרם תִׁ י   ְיַדְעַתנִׁ נִׁ ְצרֵּ י תִׁ   -ְוָכל עֹוד רּוֲחָך בִׁ

י, נִׁ ם ֶתְהְדפֵּ י ַמֲעָמד אִׁ י?  ֲהֶיש לִׁ נִׁ ם ַתְעְצרֵּ י ַמֲהָלְך אִׁ ם לִׁ  ְואִׁ

י ְבָיְד  י?  ָךּוָמה ֹאַמר ּוַמְחָשבִׁ נִׁ  ּוָמה אּוַכל ֲעֹשה ַעד ַתְעְזרֵּ

י, נִׁ ת ָרצֹון ֲענֵּ יָך ְבעֵּ י,  ְדַרְשתִׁ נִׁ ָנה ְרצֹוְנָך ַתְעְטרֵּ  ְוַכצִׁ

יְרָך ר ֶאת ְדבִׁ י ְלַשחֵּ נִׁ ימֵּ י:  ֲהקִׁ נִׁ ְך עֹוֲררֵּ ְמָך ְלָברֵּ  ְוֶאת שִׁ

 ר' יהודה הלוי        
 
 

י ְשַגבִׁ י ּומִׁ  ַשַחר ֲאַבֶקְשָך צּורִׁ

י: י ְוַגם ַעְרבִׁ  ֶאְעֹרְך ְלָפֶניָך ַשְחרִׁ

 

ל, י ְגֻדָלְתָך ֶאְעֹמד ְוֶאָבהֵּ ְפנֵּ  לִׁ
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י: בִׁ ְרֶאה ָכל ַמְחְשבֹות לִׁ יְנָך תִׁ י עֵּ  כִׁ

 

ב ְוַהָלשֹון ַלְעשֹות,  ַמה ֶזה ֲאֶשר יּוַכל ַהלֵּ

י: ְרבִׁ י ְבתֹוְך קִׁ  ּוַמה ֹכַח רּוחִׁ

 

יַטב זִׁ  ה ְלָך תִׁ נֵּ  ְמַרת ֱאנֹוש, הִׁ

י ְשַמת ֱאֹלַּה בִׁ ְהֶיה נִׁ ן אֹוְדָך ְבעֹוד תִׁ  ַעל כֵּ

 ר' שלמה אבן גבירול        
 ברכת נשמה

 ברכות ס'
 

 איוב יב

י,  יא. ַאָתה ְבָראָתּה, ַאָתה ְיַצְרָתּה, ַאָתה ְנַפְחָתּה בִׁ י ְטהֹוָרה הִׁ ֱאלַהי, ְנָשָמה ֶשָנַתָת בִׁ
י, ְוַאָתה ְמַשְמ  ְרבִׁ י עֹוָלם. ָכל ְזַמן ֶשַהְנָשָמה ְבקִׁ י ְלַחּיֵּ ֶמנִׁ ְטָלּה מִׁ יד לִׁ י, ְוַאָתה ָעתִׁ ְרבִׁ ָרּה ְבקִׁ

ים ֲאדֹון ָכל  בֹון ָכל ַהַמֲעשִׁ י ֲאבֹוַתי, רִׁ ֱאֹלהֵּ י ְלָפֶניָך, ְיהָוה ֱאֹלַהי וֵּ מֹוֶדה/מֹוָדה ֲאנִׁ
יש:ַהְנָשמֹות. ָברּוְך ַאָתה ְיהָוה, ֲאשֶ   ר ְבָידֹו ֶנֶפש ָכל ָחי, ְורּוח ָכל ְבַשר אִׁ

 
 ברכות השחר

י ְבַצְלמֹו:  ינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֶשָעַשנִׁ  ָברּוְך ַאָתה ְיהָוה, ֱאֹלהֵּ
ין:  ן חֹורִׁ י ֹבֶ ינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֶשָעַשנִׁ  ָברּוְך ַאָתה ְיהָוה, ֱאֹלהֵּ

ינּו ל:  ָברּוְך ַאָתה ְיהָוה, ֱאֹלהֵּ ְשָראֵּ י יִׁ  ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֶשָעַשנִׁ
י: י ָכל ָצְרכִׁ ינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֶשָעָשה לִׁ  ָברּוְך ַאָתה ְיהָוה, ֱאֹלהֵּ

ַעְפַעָפי: יַני ּוְתנּוָמה מֵּ עֵּ ָנה מֵּ י שֵּ יר ֶחְבלֵּ ינּו ֶמֶלְך ָהעוָלם, ַהַמֲעבִׁ  ָברּוְך ַאָתה ְיהָוה, ֱאֹלהֵּ
 

ְלפָ  י ָרצֹון מִׁ נִׁ ְיהִׁ יאֵּ ְצֹוֶתיָך, ְוַאל ְתבִׁ י ְבתֹוָרֶתָך, ְוַדְבְקינּו ְבמִׁ נִׁ ילֵּ ינּו, ֶשַתְרגִׁ י ֲאבֹותֵּ ֱאֹלהֵּ ינו וֵּ ּו ֶניָך ְיהָוה ֱאֹלהֵּ
יט ָזיון, ְוַאל ַתְשלִׁ י בִׁ ידֵּ ָסיֹון ְולא לִׁ י נִׁ ידֵּ ָרה ְוָעֹון, ְולֹא לִׁ י ֲעבֵּ ידֵּ ְטא. ְולא לִׁ י חֵּ ידֵּ ֶצר ָהָר -לֹא לִׁ ע, ָבנּו ּיֵּ

ְשַתעְ  נּו ְלהִׁ ְצרֵּ ים, ְוֹכף ֶאת יִׁ ים טֹובִׁ ֶצר ַהטֹוב ּוְבַמֲעשִׁ נּו ְביֵּ ר ָרע, ְוַדְבקֵּ ָחבֵּ ָאָדם ָרע ּומֵּ נּו מֵּ יקֵּ ָלְך -ֶבדְוַהְרחִׁ
ים. בָ  ים טֹובִׁ נּו ֲחָסדִׁ ְגְמלֵּ ינּו, ְותִׁ י ָכל רואֵּ ינֵּ יֶניָך ּוְבעֵּ ים ְבעֵּ ן ּוְלֶחֶסד ּוְלַרֲחמִׁ נּו ַהּיֹום ְלחֵּ רּוְך ַאָתה ּוְתנֵּ

ל: ְשָראֵּ ים ְלַעמֹו יִׁ ים טֹובִׁ ל ֲחָסדִׁ  ְיהָוה, ַהגֹומֵּ
י ַהּיֹום ּוְבָכל נִׁ ילֵּ י ֲאבֹוַתי, ֶשַתצִׁ ֱאֹלהֵּ ְלָפֶניָך ְיהָוה ֱאֹלַהי וֵּ י ָרצֹון מִׁ ים, -ְיהִׁ ַעזּות ָפנִׁ ים ּומֵּ י ָפנִׁ ַעזֵּ יֹום מֵּ

פֶ  ן ָרע, ּומִׁ ָשכֵּ ר ָרע, ּומִׁ ָחבֵּ ָאָדם ָרע, ּומֵּ ין מֵּ ית ּובֵּ ין ֶשהּוא ֶבן ְברִׁ ין ָקֶשה, בֵּ ַבַעל דִׁ ין ָקֶשה, ּומִׁ דִׁ ַגע ָרע, מִׁ
ית:  ינו ֶבן ְברִׁ  ֶשאֵּ

 תפילות של רבי יהודה הנשיא       
 
 

 התעוררות
 
 

 דניאל  ט

ר ֱאֶמת ֶתר ּוַבָגלּוי ּומֹוֶדה ַעל ָהֱאֶמת ְודֹובֵּ ם ַבסֵּ א ָשַמיִׁ א ָאָדם ְירֵּ ְלָבבֹו,  ֶלעֹוָלם ְיהֵּ בִׁ
ם ְויֹאַמר:   ְוַיְשכֵּ

ינּו ְלָפֶניָך,  ים ַתֲחנּונֵּ ילִׁ ינּו ֲאַנְחנּו ַמפִׁ ְדקֹותֵּ ים, לֹא ַעל צִׁ י ָהֲאדֹונִׁ ים ַוֲאדֹונֵּ בֹון ָכל ָהעֹוָלמִׁ רִׁ
נּו, ַמה ְישּוָעתֵּ  ְדקֵּ ים. ָמה ָאנּו, ֶמה ַחֶּיינּו, ֶמה ַחְסֶדינּו, ַמה צִׁ י ַעל ַרֲחֶמיָך ָהַרבִׁ נּו, ַמה כִׁ

ים  בֹורִׁ ינּו, ֲהלֹא ָכל ַהגִׁ י ֲאבֹותֵּ ינּו ְוֱאֹלהֵּ נּו, ַמה נֹאַמר ְלָפֶניָך ְיהָוה ֱאֹלהֵּ נּו, ַמה ְגבּוָרתֵּ ֹכחֵּ
י רֹוב  ל, כִׁ י ַהְשכֵּ ְבלִׁ ים כִׁ י ַמָדע, ּוְנבֹונִׁ ְבלִׁ ים כִׁ ם ְכלֹא ָהיּו, ַוֲחָכמִׁ י ַהשֵּ ן ְלָפֶניָך, ְוַאְנשֵּ ְכַאיִׁ

יהֶ  יֶהם ֶהֶבל ְלָפֶניָך: ַמֲעשֵּ י ַחּיֵּ ימֵּ  ם ֹתהּו, וִׁ
 

ְצָחק ָּיה, ֶזַרע יִׁ ְשַבְעָת לֹו ְבַהר ַהמֹורִׁ י ַאְבָרָהם ֹאַהְבָך ֶשנִׁ יְתָך, ְבנֵּ י ְברִׁ ידֹו ֶשֶנֱעַקד  ֲאָבל ֲאַנְחנּו ַעְמָך ְבנֵּ ְיחִׁ
כֹוֶרָך שֶ  ְנָך בִׁ ַח, ֲעַדת ַיֲעֹקב בִׁ בֵּ זֵּ י ַהמִׁ ְמָחְתָך ֶשָשַמְחָת בֹו ָקָראָת ֶאת ַעל ַגבֵּ שִׁ ַאֲהָבְתָך ֶשָאַהְבָת אֹותֹו ּומִׁ מֵּ

יֻשרּון:  ל וִׁ ְשָראֵּ  ְשמֹו יִׁ

ן ֶשַבח ְוהֹוָדָיה  תֵּ ש ְולִׁ ְך ּוְלַקדֵּ ֲחָך, ּוְלָפֶאְרָך ּוְלָברֵּ ים ְלהֹודֹות ְלָך, ּוְלַשבֵּ יָכְך ֲאַנְחנּו ַחָּיבִׁ ְשֶמָך. ַאְש ְלפִׁ ינּו, לִׁ רֵּ
ינּו:  נּו, ּוַמה ָּיָפה ְיֻרָשתֵּ ים גֹוָרלֵּ נּו, ּוַמה ָנעִׁ  ַמה טֹוב ֶחְלקֵּ

 ברכה שלפני פסוקי דזמרה
 ָברּוְך הּוא: . ָברּוְך ֶשָאַמר ְוָהָיה ָהעֹוָלם

ית  אשִׁ  ָברּוְך ְשמֹו:  .ָברּוְך עֹוֶשה ְברֵּ
ר ְועוֶשה  ָברּוְך הּוא: .ָברּוְך אומֵּ

ר ּוְמַקּיֵּםָבר  ָברּוְך ְשמֹו:  .ּוְך גוזֵּ
ם ַעל ָהָאֶרץ  ָברּוְך הּוא: .ָברּוְך ְמַרחֵּ

רּיֹות ם ַעל ַהְבִׁ  ָברּוְך ְשמֹו:  .ָברְּוך ְמַרחֵּ
ָאיו ירֵּ ם ָשָכר טֹוב לִׁ  ָברּוְך הּוא: . ָברּוְך ְמַשלֵּ
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יא אֹוָרה בִׁ ָלה ּומֵּ יר ֲאפֵּ  מֹו: ָברּוְך ְש  .ָברּוך ַמֲעבִׁ
 ָברּוְך הּוא: .ָברּוְך ַחי ָלַעד ְוַקָּים ָלֶנַצח

יל  ּוָברּוְך ְשמֹו:  ָברּוְך הּוא .ָברּוְך פֹוֶדה ּוַמצִׁ
 

ר ים ָברּוְך אֹומֵּ  ָברּוְך הּוא ְוָאנּו שֹוְמעִׁ
ים ָברּוְך עֹוֶשה דִׁ  ָברּוְך ְשמֹו ְוָאנּו עֵּ
ר  ָברּוְך הּוא יםְוָאנּו ְמַקְבלִׁ  ָברּוְך גֹוזֵּ

ם ים ָברּוְך ְמַרחֵּ  ָברּוְך ְשמֹו ְוָאנּו ַחּיִׁ
ָלה יר ַאפֵּ ים ָברּוְך ַמַעבִׁ  ָברּוְך הּוא ְוָאנּו רֹואִׁ

 ָברּוְך ַחי ָלַעד
יל   ָברּוְך פֹוֶדה ּוַמצִׁ

ים ינִׁ  ְוָאנּו ַמֲאמִׁ
ים  ְוָאנּו ְגאּולִׁ

 ָברּוְך ְשמֹו
 ָברּוְך הּוא
 ּוָברּוְך ְשמֹו

 )הרב מרדכי רותם(                                                                                    

י ַעמֹו. ְמֻשָבח ּוְמֹפָאר ְבְלש ל ָהָאב ָהַרֲחָמן ַהְמֻהָלל ְבפִׁ ינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם. ָהאֵּ ֹון ָברּוְך ַאָתה ְיהָוה ֱאֹלהֵּ
יָדיו ַוֲעָבָדיו:   ֲחסִׁ

ְשָבחותָברּוְך ַאָתה ְיהָוה   : ֶמֶלְך ְמֻהָלל ַבתִׁ

 תהלים יט

 

 

 

 

 

 תהלים לג

 

 

 

 

 

 תהלים סה

 

 

 

ים ְכבֹוד ם ְמַסְפרִׁ ד: ַהָשַמיִׁ ְזמֹור ְלָדוִׁ ַח מִׁ יַע: יֹום ְליֹום -ַלְמַנצֵּ יד ָהָרקִׁ ה ָיָדיו ַמגִׁ ל ּוַמֲעשֵּ אֵּ
יַע ֹאֶמר ְוַלְיָלה ְלַלְיָלה ְיַחּוֶ  ְשָמע קֹוָלם: ְבָכל-הַיבִׁ י נִׁ ים ְבלִׁ ין ְדָברִׁ ין ֹאֶמר ְואֵּ ָהָאֶרץ -ָדַעת: אֵּ

יש  ֻחָפתֹו ָישִׁ א  מֵּ יֶהם ַלֶשֶמש ָשם ֹאֶהל ָבֶהם: ְוהּוא ְכָחָתן ֹיצֵּ לֵּ ל מִׁ בֵּ ה תֵּ ְקצֵּ ָיָצא ַקָּום ּובִׁ
ם מֹוָצאֹו ּוְתקּוָפתֹו  ה ַהָשַמיִׁ ְקצֵּ בֹור ָלרּוץ ֹאַרח: מִׁ ַחָמתֹו: -ַעלְכגִׁ ְסָתר מֵּ ין נִׁ ְקצֹוָתם ְואֵּ

י: יַמת ֶפתִׁ דּות ְיהָוה ֶנֱאָמָנה ַמְחכִׁ יַבת ָנֶפש עֵּ יָמה ְמשִׁ ים  תֹוַרת ְיהָוה ְתמִׁ י ְיהָוה ְיָשרִׁ קּודֵּ פִׁ
י ְש -ְמַשְמחֵּ ְרַאת ְיהָוה ְטהֹוָרה עֹוֶמֶדת ָלַעד מִׁ ם: יִׁ יָניִׁ יַרת עֵּ ְצַות ְיהָוה ָבָרה ְמאִׁ ב מִׁ ילֵּ -ְפטֵּ

ים: ַגם ְדַבש ְוֹנֶפת צּופִׁ ים מִׁ ַפז ָרב ּוְמתּוקִׁ ָזָהב ּומִׁ ים מִׁ -ְיהָוה ֱאֶמת ָצְדקּו ַיְחָדו: ַהֶנֱחָמדִׁ
י יאֹות מִׁ ֶקב ָרב: ְשגִׁ ְזָהר ָבֶהם ְבָשְמָרם עֵּ ים ֲחֹשְך -ַעְבְדָך נִׁ דִׁ זֵּ י: ַגם מִׁ נִׁ ְסָתרֹות ַנקֵּ נִׁ ין  מִׁ ָיבִׁ

ְמְש -ַעְבֶדָך ַאל י-לּויִׁ ְמרֵּ ְהיּו ְלָרצֹון אִׁ ֶפַשע ָרב: יִׁ י מִׁ יתִׁ קֵּ יָתם ְונִׁ י ָאז אֵּ י ְלָפֶניָך -בִׁ בִׁ י ְוֶהְגיֹון לִׁ פִׁ
י:  י ְוֹגֲאלִׁ  ְיהָוה צּורִׁ

ֶבל ָעשֹור ַזְמרּו נֹור ְבנֵּ ָלה: הֹודּו ַלְיהָוה ְבכִׁ ים ָנאָוה ְתהִׁ ים ַבְיהָוה ַלְיָשרִׁ יקִׁ ירּו -ַרְננּו ַצדִׁ לֹו: שִׁ
י ְתרּוָעה: כִׁ ן בִׁ יבּו ַנגֵּ יטִׁ יר ָחָדש הֵּ ב ְצָדָקה -ְיהָוה ְוָכל-ָיָשר ְדַבר-לֹו שִׁ הּו ֶבֱאמּוָנה: ֹאהֵּ ַמֲעשֵּ

יו ָכל ם ַנֲעשּו ּוְברּוַח פִׁ ְדַבר ְיהָוה ָשַמיִׁ ְשָפט ֶחֶסד ְיהָוה ָמְלָאה ָהָאֶרץ: בִׁ ד -ּומִׁ ס ַכנֵּ ְצָבָאם: ֹכנֵּ
ן בְ  י ַהָּים ֹנתֵּ ְיהָוה ָכלמֵּ יְראּו מֵּ ֶמנּו ָיגּורּו ָכל-אֹוָצרֹות ְתהֹומֹות: יִׁ י -ָהָאֶרץ מִׁ ל: כִׁ בֵּ י תֵּ ֹיְשבֵּ

י הּוא ים: ֲעַצת ְיהָוה -הּוא ָאַמר ַוֶּיהִׁ יא ַמְחְשבֹות ַעמִׁ נִׁ ם הֵּ יר ֲעַצת גֹויִׁ פִׁ ָּוה ַוַּיֲעֹמד: ְיהָוה הֵּ צִׁ
בֹו ְלֹדר  י ַהגֹוי ֲאֶשרְלעֹוָלם ַתֲעֹמד ַמְחְשבֹות לִׁ ְיהָוה ֱאֹלָהיו ָהָעם ָבַחר ְלַנֲחָלה -ָוֹדר: ַאְשרֵּ

יט ְיהָוה ָרָאה ֶאת בִׁ ם הִׁ ָשַמיִׁ ְמכֹון-ָכל-לֹו: מִׁ י ָהָאָדם: מִׁ יַח ֶאל ָכל-ְבנֵּ ְשגִׁ ְבתֹו הִׁ י -שִׁ ֹיְשבֵּ
ין ֶאל בִׁ ָבם ַהמֵּ ר ַיַחד לִׁ ין-ָכל-ָהָאֶרץ: ַהֹּיצֵּ יֶהם:  אֵּ בֹור לֹא-ֶלְך נֹוָשע ְבָרבַהמֶ -ַמֲעשֵּ ל גִׁ -ָחיִׁ

ל ְבָרב ָנצֵּ ין ְיהָוה ֶאל-יִׁ ה עֵּ נֵּ ט: הִׁ ילֹו לֹא ְיַמלֵּ ְתשּוָעה ּוְבֹרב חֵּ ָאיו -ֹכַח: ֶשֶקר ַהסּוס לִׁ ְירֵּ
ְכָתה ַלְיהָוה נּו חִׁ ָמֶות ַנְפָשם ּוְלַחּיֹוָתם ָבָרָעב: ַנְפשֵּ יל מִׁ ים ְלַחְסדֹו: ְלַהצִׁ נּו  ַלְמַיֲחלִׁ ֶעְזרֵּ

י נּו הּוא: כִׁ נֵּ י-ּוָמגִׁ ם ָקְדשֹו ָבָטְחנּו: ְיהִׁ י ְבשֵּ נּו כִׁ בֵּ ְשַמח לִׁ ינּו ַכֲאֶשר -בֹו יִׁ ַחְסְדָך ְיהָוה ָעלֵּ
ַחְלנּו ָלְך:   יִׁ

ּיֹון ּוְלָך ְיֻשַלם ים ְבצִׁ ָלה ֱאֹלהִׁ ָּיה ְתהִׁ יר: ְלָך ֻדמִׁ ד שִׁ ְזמֹור ְלָדוִׁ ַח מִׁ ָלה ֶנֶדר: ֹשמֵּ -ַלְמַנצֵּ ַע ְתפִׁ
י ֲעו-ָעֶדיָך ָכל ְברֵּ ב   ָבָשר ָיֹבאּו: דִׁ ְבַחר ּוְתָקרֵּ י תִׁ ם: ַאְשרֵּ ינּו ַאָתה ְתַכְפרֵּ י ְפָשעֵּ ֹֹנת ָגְברּו ֶמנִׁ

נּו ְשעֵּ י יִׁ נּו ֱאֹלהֵּ יָכֶלָך: נֹוָראֹות ְבֶצֶדק ַתֲענֵּ יֶתָך ְקֹדש הֵּ ְשְבָעה ְבטּוב בֵּ ֶריָך נִׁ ְשֹכן ֲחצֵּ  יִׁ
י-ְבָטח ָכלמִׁ  ים -ַקְצוֵּ יַח ְשאֹון ַימִׁ ְגבּוָרה: ַמְשבִׁ ים ְבֹכחֹו ֶנְאָזר בִׁ ין ָהרִׁ כִׁ ים: מֵּ ֶאֶרץ ְוָים ְרֹחקִׁ

י ְקָצו יְראּו ֹיְשבֵּ ים: ַוּיִׁ יֶהם ַוֲהמֹון ְלֻאמִׁ ין:  ְשאֹון ַגלֵּ י ֹבֶקר ָוֶעֶרב ַתְרנִׁ אֹוֹתֶתיָך מֹוָצאֵּ ֹת מֵּ
יָפַקְדָת ָהָאֶרץ ַוְתשֹ  ין ְדָגָנם כִׁ ם ָתכִׁ א ָמיִׁ ים ָמלֵּ יֶנָה: -ְקֶקָה ַרַבת ַתְעְשֶרָנה ֶפֶלג ֱאֹלהִׁ ן ְתכִׁ כֵּ

ַטְרָת ְשַנת טֹוָבֶתָך ּוַמְעָגֶליָך  ְך: עִׁ ְמָחּה ְתָברֵּ ים ְתֹמְגֶגָנה צִׁ יבִׁ ְרבִׁ ת ְגדּוֶדָה בִׁ ה ַנחֵּ ְתָלֶמיָה ַרּוֵּ
ְרֲעפּו ְנאֹות ְרֲעפּון ָדֶשן: יִׁ ים ַיַעְטפּו יִׁ ים ַהצֹאן ַוֲעָמקִׁ יל ְגָבעֹות ַתְחֹגְרָנה: ָלְבשּו ָכרִׁ ְדָבר ְוגִׁ -מִׁ

ְתרֹוֲעעּו ַאף ירּו: -ָבר יִׁ  ָישִׁ
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זְ  יד ַבֹבֶקר מִׁ ְמָך ֶעְליֹון: ְלַהגִׁ ר ְלשִׁ יר ְליֹום ַהַשָבת: טֹוב ְלֹהדֹות ַלְיהָוה ּוְלַזמֵּ מֹור שִׁ
י  ַמְחַתנִׁ י שִׁ נֹור: כִׁ ָגיֹון ְבכִׁ י הִׁ י ָנֶבל, ֲעלֵּ י ָעשֹור ַוֲעלֵּ ילֹות: ֲעלֵּ ַחְסֶדָך, ֶוֱאמּוָנְתָך ַבלֵּ

י ָידֶ  ן: ַמה ָגְדלּו ַמֲעֶשיָך ְיהָוה, ְמֹאד ָעְמקּו ְיהָוה ְבָפֳעֶלָך,  ְבַמֲעשֵּ יָך ֲאַרנֵּ
ֶשב  ים ְכמֹו עֵּ ְפֹרַח ְרָשעִׁ ין ֶאת זֹאת: בִׁ יל לֹא ָיבִׁ ָדע, ּוְכסִׁ יש ַבַער לֹא יֵּ ַמְחְשֹבֶתיָך: אִׁ

י ַעד: ְוַאָתה ָמרֹום ְלֹעָלם ְיהָוה: כִׁ  ָשְמָדם ֲעדֵּ י ָאֶון,  ְלהִׁ יצּו ָכל ֹפֲעלֵּ ה ַוָּיצִׁ נֵּ י הִׁ
י,  ים ַקְרנִׁ ְראֵּ י ָאֶון: ַוָתֶרם כִׁ ְתָפְרדּו ָכל ֹפֲעלֵּ דּו, יִׁ ה ֹאְיֶביָך יֹאבֵּ נֵּ י הִׁ ֹאְיֶביָך ְיהָוה, כִׁ
יק  ְשַמְעָנה ָאְזָני: ַצדִׁ ים, תִׁ עִׁ ים ָעַלי ְמרֵּ י ְבשּוָרי, ַבָקמִׁ ינִׁ ט עֵּ י ְבֶשֶמן ַרֲעָנן: ַוַתבֵּ ַבֹּלתִׁ

ְפָרח ינּו ַכָתָמר יִׁ ית ְיהָוה, ְבַחְצרֹות ֱאֹלהֵּ ים ְבבֵּ ְשֶגה: ְשתּולִׁ , ְכֶאֶרז ַבְלָבנֹון יִׁ
י ְולֹא  י ָיָשר ְיהָוה צּורִׁ יד כִׁ ְהיּו: ְלַהגִׁ ים יִׁ ים ְוַרֲעַננִׁ נִׁ יָבה, ְדשֵּ יחּו: עֹוד ְינּובּון ְבשֵּ ַיְפרִׁ

 ַעְוָלָתה בֹו:

ש יְ  ש, ָלבֵּ מֹוט: ָנכֹון ְיהָוה ָמָלְך, גֵּאּות ָלבֵּ ל ַבל תִׁ בֵּ כֹון תֵּ ְתַאָזר, ַאף תִׁ הָוה, ֹעז הִׁ
ְשאּו ְנָהרֹות  עֹוָלם ָאָתה: ָנְשאּו ְנָהרֹות ְיהָוה, ָנְשאּו ְנָהרֹות קֹוָלם, יִׁ ָאז, מֵּ ְסֲאָך מֵּ כִׁ

יר ַבָמרֹום ְיהוָ  י ָים,  ַאדִׁ ְשְברֵּ ים מִׁ ירִׁ ים, ַאדִׁ ם ַרבִׁ ֹקלֹות ַמיִׁ ֹדֶתיָך ָדְכָים: מִׁ ה: עֵּ
ים:  יְתָך ַנֲאָוה ֹקֶדש, ְיהָוה, ְלֹאֶרְך ָימִׁ  ֶנֶאְמנּו ְמֹאד, ְלבֵּ

 לקט פסוקים
ְשַמח ְיהָוה ְבַמֲעָשיו:  י ְכבֹוד ְיהָוה ְלעֹוָלם, יִׁ  ְיהִׁ

ם  ְזַרח ֶשֶמש ַעד ְמבֹואֹו, ְמֻהָלל שֵּ מִׁ ַעָתה ְוַעד עֹוָלם: מִׁ ם ְיהָוה ְמֹבָרְך מֵּ י שֵּ ְיהִׁ
ְכְרָך ְיהוָ  ְמָך ְלעֹוָלם, ְיהָוה זִׁ ם ְכבֹודֹו: ְיהָוה שִׁ ם ְיהָוה, ַעל ַהָשַמיִׁ ה: ָרם ַעל ָכל גֹויִׁ

ם, ְיהָוה ָמָלְך: ְיהָוה מלך,  ל ָהָאֶרץ, ְויֹאְמרּו ַבגֹויִׁ ם ְוָתגֵּ ְשְמחּו ַהָשַמיִׁ ְלֹדר ָוֹדר: יִׁ
יא -ת ְבֶלבְיהָוה מלך, ְיהָוה ימלוך לעולם ועד: ַרבֹות ַמֲחָשבֹו יש, ַוֲעַצת ְיהָוה הִׁ אִׁ

 ָתקּום: 
ָּוּה  ּיֹון, אִׁ י ָבַחר ְיהָוה ְבצִׁ בֹו ְלֹדר ָוֹדר: כִׁ ֲעַצת ְיהָוה ְלעֹוָלם ַתֲעֹמד, ַמְחְשבֹות לִׁ
ֹטש ְיהָוה ַעמֹו,  י לֹא יִׁ ְסֻגָלתֹו: כִׁ ל לִׁ ְשָראֵּ י ַיֲעֹקב ָבַחר לֹו ָיּה, יִׁ ְלמֹוָשב לֹו: כִׁ

ר ָעוְוַנֲחלָ  יב ַאפֹו, ְולֹא  תֹו, לֹא ַיֲעֹזב: ְוהּוא ַרחּום ְיַכפֵּ ְרָבה ְלָהשִׁ ית, ְוהִׁ ֹן ְולֹא ַיְשחִׁ
נּו:  נּו ְביֹום ָקְראֵּ יָעה, ַהֶמֶלְך ַיֲענֵּ יר ָכל ֲחָמתֹו: ְיהָוה הֹושִׁ  ָיעִׁ

יַע ֻעזֹו:  ְרקִׁ ל ְבָקְדשֹו, ַהְללּוהּו בִׁ  ַהְללּוָיה, ַהְללּו, אֵּ
ְגבּוֹרָתיו, ַהְללּוהּו ְכֹרב גְֻדלֹו:ַהְללּו  הּו בִׁ

נֹור:  ֶבל ְוכִׁ ַקע שֹוָפר, ַהְללּוהּו ְבנֵּ  ַהְללּוהּו ְבתֵּ
ים ְוֻעָגב: נִׁ  ַהְללּוהּו ְבֹתף ּוָמחֹול, ַהְללּוהּו ְבמִׁ
י ְתרּוָעה:  ְלְצלֵּ י ָשַמע, ַהְללּוהּו ְבצִׁ ְלְצלֵּ  ַהְללּוהּו ְבצִׁ

 ל ָיּה, ַהְללּוָיּה: ֹכל ַהְנָשָמה ְתַהלֵּ 
 
 

 ברכת השיר 
ְשַמת ְך ַחי ָכל נִׁ ְמָך ֶאת ְתָברֵּ ינּו ְיהָוה שִׁ ר ָבָשר ָכל ְורּוחַ , ֱאֹלהֵּ ם ְתָפאֵּ ְכְרָך ּוְתרֹומֵּ נּו זִׁ יד ַמְלכֵּ ן. ָתמִׁ  מִׁ
ל ַאָתה ָהעֹוָלם ְוַעד ָהעֹוָלם ַבְלֲעֶדיָך, אֵּ ין ּומִׁ ל ֶמֶלְך ָלנּו אֵּ יל פֹוֶדה, יעַ ּומֹושִׁ  גֹואֵּ ס ּוַמצִׁ ם ּוְמַפְרנֵּ  ְבָכל ּוְמַרחֵּ

ת ין. ְוצּוָקה ָצָרה עֵּ  : ָאָתה ֶאָלא ֶמֶלְך ָלנּו אֵּ
 

ְשָבחֹות, הַ  ים, ֱאלֹוַּה ָכל ְברּיֹות, ֲאדֹון ָכל תֹוָלדֹות, ַהְמֻהָלל ְבֹרב ַהתִׁ ים ְוָהַאֲחרֹונִׁ אשֹונִׁ י ָהרִׁ ג ֱאֹלהֵּ ְמַנהֵּ
יחַ עֹוָלמֹו ְבחֶ  שִׁ ים, ְוַהמֵּ ְרָדמִׁ יץ נִׁ קִׁ ים ְוַהמֵּ נִׁ ר ְישֵּ יָשן. ַהְמעֹורֵּ ים, ַוְיהָוה לֹא ָינּום ְולֹא יִׁ יֹוָתיו ְבַרֲחמִׁ  ֶסד ּוְברִׁ

ים:  ים, ְלָך ְלַבְדָך ֲאַנְחנּו מֹודִׁ ף ְכפּופִׁ ים ְוַהזֹוקֵּ ים, ְוָהסֹוֶמך נֹוְפלִׁ יר ֲאסּורִׁ ים ְוַהַמתִׁ ְלמִׁ  אִׁ
 

ינּו  לּו פִׁ יָרה ַכָּים אִׁ א שִׁ  ָמלֵּ

ָנה ֲכַהמֹון ַגָליו,  נּו רִׁ  ּוְלשֹונֵּ

יַע,  י ָרקִׁ ינּו ֶשַבח ְכֶמְרֲחבֵּ ְפתֹותֵּ  ְושִׁ

ַח,  ירֹות ַכֶשֶמש ְוַכָּירֵּ ינּו ְמאִׁ ינֵּ  ְועֵּ

ם,  י ָשַמיִׁ ְשרֵּ ינּו ְפרּושֹות ְכנִׁ  ְוָידֵּ

ינּו ַקלֹות ָכַאָּילֹות,    ְוַרְגלֵּ

ין ֲאַנְחנּו  ים ְלהֹודֹות ְלָך , אֵּ יקִׁ  ַמְספִׁ

ינּו, י ֲאבֹותֵּ אֹלהֵּ ינּו וֵּ  ְיהָוה ֱאֹלהֵּ

ים  י ְרָבבֹות ְפָעמִׁ בֵּ רִׁ ְמָך ַעל ַאַחת, מֵּ ְך ֶאת שִׁ  ּוְלָברֵּ

ָמנּו.  ינּו ְועִׁ ם ֲאבֹותֵּ יָת עִׁ  ַהטֹובֹות ֶשָעשִׁ
ינּו,  ְצַרים ְגַאְלָתנּו ְיהָוה ֱאֹלהֵּ מִׁ  מִׁ

ים ְפדִׁ  ית ֲעָבדִׁ בֵּ  יָתנּו, ּומִׁ
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ְלַכְלָתנּו,   ְבָרָעב ַזְנָתנּו, ֹוְבָשָבע כִׁ
ַלְטָתנּו, ֶדֶבר מִׁ נּו ּומִׁ ַצְלֹתָ ֶחֶרב הִׁ  מֵּ
יָתנּו. לִׁ ים דִׁ ים ְוֶנֱאָמנִׁ ם ָרעִׁ ֲחָליִׁ  ּומֵּ

ינּו ָלֶנצַ  נּו ְיהָוה ֱאֹלהֵּ ְטשֵּ יָך, ְוַאל תִׁ ָנה ֲעָזרּונּו ַרֲחֶמיָך, ְולֹא ֲעָזבּונּו ֲחָסדֵּ  ח. ַעד הֵּ
ְכַרע, ַכָדָבר ֶשָכתּוב: "ָכל ָעְצֹמַתי  תהלים לה ָשַבע, ְוָכל ֶבֶרְך ְלָך תִׁ י ָכל ֶפה ְלָך יֹוֶדה, ְוָכל ָלשֹון ְלָך תִׁ כִׁ

 תֹאַמְרָנה:
י ּיִׁ גֹוְזלֹו":  ַשְוַעת ֲענִׁ י ְוֶאְביֹון מִׁ ֶמנּו ְוָענִׁ ָחָזק מִׁ י מֵּ יל ָענִׁ י ָכמֹוָך, ַמצִׁ ְשַמע, ַצֲעַקת ַהַדל ְיהָוה מִׁ ם ַאָתה תִׁ

ְדֶמה י יִׁ יע. מִׁ יב ְותֹושִׁ ְשֶוה-ַתְקשִׁ י יִׁ י ַיֲעָרְך-ָלְך ּומִׁ ה -ָלְך ּומִׁ ל ֶעְליֹון קֹונֵּ יבֹור ְוַהנֹוָרא, אֵּ ל ַהָגדֹול ַהגִׁ ָלְך, ָהאֵּ
ם ָוָאֶרץ:   ָשַמיִׁ

 
ֶמָך, ְכבֹוד שִׁ ל ְבַתֲעֻצמֹות ֻעְזָך, ַהָגדֹול בִׁ בֹור ָלֶנַצח, ְוַהנֹוָרא ְבנֹוְראֹוֶתיָך,  ָהאֵּ  ַהגִׁ

ָשא, א ָרם ְונִׁ סֵּ ב ַעל כִׁ  ַהֶמֶלך ַהּיֹושֵּ
ן ַעד, ָמרֹום ְוָקדֹוש ְשמֹו:   שֹוכֵּ

יָלה": שם לג  ים ָנאָוה ְתהִׁ ים ַבְיהָוה, ַלְיָשרִׁ יקִׁ  ְוָכתּוב: "ַרְננּו ַצדִׁ
 

ְתרֹוָמם ים תִׁ י ְיָשרִׁ  ְבפִׁ
פְ  ְתָבַרְךּוְבשִׁ ים תִׁ יקִׁ י ַצדִׁ  תֵּ

ְתַקָדש ים תִׁ ידִׁ ְלשֹון ֲחסִׁ  ּובִׁ
ְתַהָלל ים תִׁ  ּוְבֶקֶרב ְקדֹושִׁ

 )סימן יצחק רבקה(                           
 

ְשַתַבח ְמָך יִׁ נּו ָלַעד שִׁ ל, ַמְלכֵּ ם ְוַהָקדֹוש ַהָגדֹול ַהֶמֶלְך ָהאֵּ י. ּוָבָאֶרץ ַבָשַמיִׁ ינּו ְיהָוה, ֶאהנָ  ְלָך כִׁ י ֱאֹלהֵּ אֹלהֵּ  וֵּ
ינּו יר, ֲאבֹותֵּ ל, ּוְשָבָחה שִׁ ְמָרה ַהלֵּ  . ְוזִׁ

ל, ְיהָוה ַאָתה ָברּוְך ְשָבחֹות ְגדֹול ֶמֶלְך אֵּ ל, ַבתִׁ ְפָלאֹות ֲאדֹון, ַההֹוָדאֹות אֵּ ר, ַהנִׁ י ַהבֹוחֵּ ירֵּ ְמָרה ְבשִׁ  ֶמֶלְך, זִׁ
ל י אֵּ ים חֵּ  :ָהעֹוָלמִׁ
 

 חצי קדיש 
ְתגַ  יכון ּויִׁ יכון ּוְביומֵּ יּה ְבַחּיֵּ יְך ַמְלכּותֵּ יּה, ְוַיְמלִׁ ְרעּותֵּ י ְבָרא כִׁ ּה ַרָבא, ְבָעְלָמא דִׁ ְתַקַדש ְשמֵּ י ְדָכל ַדל ְויִׁ ְבַחּיֵּ

ן:  ְמרּו ָאמֵּ יב, ְואִׁ ְזַמן ָקרִׁ ל ַבֲעָגָלא ּובִׁ ְשָראֵּ ית יִׁ  בֵּ
י  ּה ַרָבא ְמָבַרְך ְלָעַלם ּוְלָעְלמֵּ א ְשמֵּ  ָעְלַמָּיא: ְיהֵּ

יּה ְדֻקְדָשא ְתַהָלל ְשמֵּ ְתַעֶלה ְויִׁ ְתַהָדר ְויִׁ א ְויִׁ ְתַנשֵּ ְתרוַמם ְויִׁ ְתָפַאר ְויִׁ ְשַתַבח ְויִׁ ְתָבַרְך ְויִׁ יְך הּוא, יִׁ  ְברִׁ
יָלא ) ְשְבָחָתא ְוֶנָחָמָתא,  בשבת תשובה מוסיפיםְלעֵּ יָרָתא תִׁ ְרָכָתא ְושִׁ ן ָכל בִׁ ָלא( מִׁ יָרן ְבָעְלָמא ּוְלעֵּ ַדֲאמִׁ

ן:  ְמרּו: ָאמֵּ  ְואִׁ
 
 

 

 קריאת שמע וברכותיה 
 

 ָבְרכּו ֶאת ְיהָוה ַהְמבָרְך. 
 .ָברּוְך ְיהָוה ַהְמבָרְך ְלעוָלם ָוֶעד

 
א ֶאת ַהכל: א חֶשְך, עֹוֶשה ָשלֹום ּובֹורֵּ ר אֹור ּובֹורֵּ ינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, יֹוצֵּ   ָברּוְך ַאָתה ְיהָוה, ֱאֹלהֵּ

 
ר ַהֹכל.  ין ָקדֹוש ַכְיהָוה". ַהֹכל ְירֹוְממּוָך ֶסָלה יֹוצֵּ ל ַהֹכל יֹודּוָך ְוַהֹכל ְיַשְבחּוָך ְוַהֹכל יֹאְמרּו: "אֵּ ָהאֵּ

ְמ  ְמקֹוָמה ּוְלָבָנה מִׁ יא ַחָמה מִׁ יַע, מֹוצִׁ י ָרקִׁ ַע ַחלֹונֵּ ְזָרח, ּובֹוקֵּ י מִׁ ַח ְבָכל יֹום ַדְלתֹות ַשֲערֵּ ְבָתה ַהפֹותֵּ כֹון שִׁ
ים.  ַדת ָהַרֲחמִׁ יר ֶלעֹוָלם ֻכלּו ּוְליֹוְשָביו, ֶשָבָרא ְבמִׁ אִׁ  ּומֵּ

 
ים, ּוְבטּובֹו ְמַחֶדש  ים ָעֶליָה ְבַרֲחמִׁ יר ָלָאֶרץ ְוַלָדרִׁ אִׁ  ַהמֵּ

ְנָיֶנָך תהלים קד יָת, ָמְלָאה ָהָאֶרץ קִׁ  .ָמה ַרבּו ַמֲעֶשיָך ְיהָוה, ֻכָלם ְבָחְכָמה ָעשִׁ
י עֹוָלם, ְבַרֲחֶמיָך ָהַר  ימֹות עֹוָלם. ֱאֹלהֵּ ְתַנֶשא מִׁ ָאז, ַהְמֻשָבח ְוַהְמֹפָאר ְוַהמִׁ ים ַהֶמֶלְך ַהְמרֹוָמם ְלַבדֹו מֵּ בִׁ

נּו:  ְשָגב ַבֲעדֵּ נּו, מִׁ ְשעֵּ ן יִׁ נּו, ָמגֵּ ְשַגבֵּ נּו, צּור מִׁ ינּו ֲאדֹון ֻעזֵּ ם ָעלֵּ  ַרחֵּ
 

 .  113ם "לאל ברוך" בעמוד ביום טוב שאינו שבת ממשיכי
 

ים,  ל ָאדֹון ַעל ָכל ַהַמֲעשִׁ  אֵּ
י ָכל ַהְנָשָמה,  ָברּוְך ּוְמֹבָרְך ְבפִׁ

א עֹוָלם,  ָגְדלֹו ְוטּובֹו ָמלֵּ
ים הֹודֹו.   ַדַעת ּוְתבּוָנה סֹוְבבִׁ
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ְתָגֶאה ַעל ַחּיֹות ַהֹקֶדש,  ַהמִׁ
 ְוֶנְהָדר ְבָכבֹוד ַעל ַהֶמְרָכָבה,

ְסאֹו,זְ  י כִׁ ְפנֵּ ישֹור לִׁ  כּות ּומִׁ
א ְכבֹודֹו.  ים ָמלֵּ  ֶחֶסד ְוַרֲחמִׁ

 
ינּו, ים ְמאֹורֹות ֶשָבָרא ֱאֹלהֵּ  טֹובִׁ

ל, יָנה ּוְבַהְשכֵּ  ְיָצָרם ְבַדַעת ְבבִׁ
 ֹכַח ּוְגבּוָרה ָנַתן ָבֶהם

ל. בֵּ ים ְבֶקֶרב תֵּ ְהיֹות מֹוְשלִׁ  לִׁ
 

ים ֹנַגּה, יקִׁ יו ּוְמפִׁ ים זִׁ אִׁ  ְמלֵּ
יָום ְבָכל ָהעֹוָלם, ָנֶא   ה זִׁ

ים ְבבֹוָאם, אָתם ְוָששִׁ ים ְבצֵּ חִׁ  ְשמֵּ
יָמה ָרצֹון קֹוָנם. ים ְבאֵּ  עֹושִׁ

 
ְשמֹו, ים לִׁ ר ְוָכבֹוד נֹוְתנִׁ  ְפאֵּ
ֶכר ַמְלכּותֹו, ָנה ְלזֵּ  ָצֳהָלה ְורִׁ
ְזַרח אֹור,  ָקָרא ַלֶשֶמש ַוּיִׁ

ין צּוַרת ַהְלָבָנה. ְתקִׁ  ָרָאה ְוהִׁ
 

ים לֹו ָכל ָצָבא ָמרֹום, ֶשַבח   נֹוְתנִׁ
ים ְוַחיֹות ַהֹקֶדש:  ים ְואֹוַפנִׁ ְפֶאֶרת ּוְגֻדָלה ְשָרפִׁ  תִׁ

 
 
 

 תהלים צב
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 תהלים קלו

ָכל ַהַמֲעשים ל ֲאֶשר ָשַבת מִׁ א ְכבֹודֹו, ָלאֵּ סֵּ ְתַעָלה ְוָיַשב ַעל כִׁ י הִׁ יעִׁ ְפֶאֶרת ָעָטה . ַבּיֹום ַהְשבִׁ תִׁ
י. "עֶנג" ָקָרא ְליֹום ַהַשָבת, ם ַהְמנּוָחהְליֹו יעִׁ יר ֶשַבח ֶשל יֹום ַהְשבִׁ ל , ֶזה שִׁ ֶשבֹו ָשַבת אֵּ

ָכל ְמַלאְכתֹו ר, מִׁ ַח ְואֹומֵּ ִֽ י ְמַשבֵּ יעִׁ יר ְליֹום ַהַשָבת, טֹוב ְלֹהדֹות ְויֹום ַהְשבִׁ ְזמֹור שִׁ : "מִׁ
יָכְך ְיָפֲארּו ְויָבְרכ ל ֶמֶלְך ַלְיהָוה". ְלפִׁ ְתנּו ָלאֵּ ל ָכל ְיצּוָריו, ֶשַבח ְיָקר ּוְגֻדָלה ְוָכבֹוד יִׁ ּו ָלאֵּ

ינּו  ְמָך ְיהָוה ֱאֹלהֵּ ְקֻדָשתֹו ביֹום ַשַבת ֹקֶדש. שִׁ ל בִׁ ְשָראֵּ יל ְמנּוָחה ְלַעמֹו יִׁ ר ֹכל, ַהַמְנחִׁ יֹוצֵּ
ְתָפַאר,  נּו יִׁ ְכְרָך ַמְלכֵּ ְתַקַדש, ְוזִׁ ָתַחתַבָשַמיִׁ יִׁ ַמַעל ְוַעל ָהָאֶרץ מִׁ נּו ַעל ָכל ם מִׁ יעֵּ ְך מֹושִׁ ְתָברֵּ . תִׁ

י ָמה ְיָפֲארּוָך ֶסָלה: -ֶשַבח ַמֲעֶשה ָיֶדָך ְוַעל ְמאֹורֵּ  אֹור ֶשָּיַצְרָת, הֵּ
 

נּו תֵּ ימות יִׁ ל ָברּוְך ְנעִׁ ְשָבחות ַיְשמִׁ , ְלאֵּ רּו ְותִׁ ירֹות יאמֵּ ל ַחי ְוַקָּים ְזמִׁ י הּוא , יעּוְלֶמֶלְך אֵּ כִׁ
יַח ְישּועֹות,, ְלַבדֹו ָמרֹום ְוָקדוש ַע ְצָדקֹות, ַמְצמִׁ ל ְגבּורֹות, עֹוֶשה ֲחָדשֹות, זֹורֵּ א  פֹועֵּ בֹורֵּ

ית,  אשִׁ יד ַמֲעֶשה ְברֵּ ְפָלאֹות, ַהְמַחֶדש ְבטּובֹו ְבָכל יֹום ָתמִׁ ילֹות, ֲאדֹון ַהנִׁ ְרפּואֹות, נֹוָרא ְתהִׁ
י ְלעֹוָלם ַחְסדֹו ָכָאמּור: " ים, כִׁ ים ְגֹדלִׁ ה אֹורִׁ  ": "ְלֹעשֵּ

ָרה ְלאֹורֹו.  ְמהֵּ ְזֶכה ֻכָלנּו בִׁ יר ְונִׁ יֹון ָתאִׁ ר ַהְמאֹורֹותאֹור ָחָדש ַעל צִׁ  :  ָברּוְך ַאָתה ְיהָוה, יֹוצֵּ
 

 ברכת "אהבה" הברכה השנייה שלפני קריאת שמע
ינּוְיהָוה אֱ , ַאֲהָבה ַרָבה ֲאַהְבָתנּו ָרה ָחַמְלָת ָעלֵּ יתֵּ ינּו ֶחְמָלה ְגדֹוָלה וִׁ נּו. ֹלהֵּ ינּו ַמְלכֵּ ינּו ָאבִׁ , ַבֲעבּור ֲאבֹותֵּ

ים,  י ַחּיִׁ ם ֻחקֵּ נּוֶשַבְטחּו ְבָך ַוְתַלְמדֵּ נּו ּוְתַלְמדֵּ ן ְתָחנֵּ ם. כֵּ ינּו, ָהָאב ָהַרֲחָמן ַהְמַרחֵּ ן , ָאבִׁ ינּו ְותֵּ ם ָעלֵּ ַרחֵּ
יָנה  נּו בִׁ בֵּ ילְבלִׁ ין ּוְלַהְשכִׁ י ַתְלמּוד תוָרֶתָך , ְלָהבִׁ ְברֵּ ְשמר ְוַלֲעשֹות ּוְלַקּיֵּם ֶאת ָכל דִׁ ד, לִׁ ְלמד ּוְלַלמֵּ ְשֹמַע, לִׁ לִׁ

ְצֹוֶתיָךְבַאֲהָבה.  נּו ְבמִׁ בֵּ ק לִׁ ינּו ְבתוָרֶתָך, ְוַדבֵּ ינֵּ ר עֵּ ְרָאה ֶאת ְשֶמָך, ְלמַ , ְוָהאֵּ נּו ְלַאֲהָבה ּוְליִׁ ד ְלָבבֵּ ַען לֹא ְוַיחֵּ
ל ְלעוָלם ָוֶעד ָכשֵּ ם ְולֹא נִׁ ָכלֵּ בוש ְולֹא נִׁ  . נֵּ

 
ם ָקְדְשָך ַהָגדֹול ְוַהנֹוָרא ָבָטְחנּו י ְבשֵּ ישּוָעֶתָך, כִׁ ְשְמָחה בִׁ יָלה ְונִׁ ינּו ְבָרָכה ְוָשלום. ָנגִׁ א ָעלֵּ ץ ְוָהבֵּ , ְוַקבֵּ
נ ַאְרַבע ַכְנפות ָהָאֶרץ ְלַאְרצֵּ ינּו מֵּ נּו, ּוָגלּויֹותֵּ ּיּות. ְלְאַרצֵּ ם קֹוְממִׁ יכֵּ ל ְישּועֹות ָאָתה. ְותֹולִׁ ל פועֵּ י אֵּ ּוָבנּו . כִׁ

ָכל ְמָך ַהָגדול ֶסָלה ֶבֱאֶמת, ַעם ְוָלשֹון-ָבַחְרָת מִׁ ַרְבָתנּו ְלשִׁ ָברּוְך ַאָתה, . ְלהודות ְלָך ּוְלַיֶחְדָך ְבַאֲהָבה, ְוקֵּ
ל שָראֵּ ר ְבַעמו יִׁ  : ְבַאֲהָבה ְיהָוה ַהבוחֵּ
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ינּו ְיהָוה |  ֶאָחד: דברים  ו  ל ְיהָוה ֱאֹלהֵּ ְשָראֵּ  ְשַמע יִׁ

 
ם ְכבוד ַמְלכּותו, ְלעוָלם ָוֶעד:                ָברּוְך שֵּ

 
ת ְיהָוה ֱאֹלֶהיָך. ְבָכל ְלָבְבָך ּוְבָכל שם   ֶלה  ְוָאַהְבָת אֵּ ים ָהאֵּ ַנְפְשָך ּוְבָכל ְמֹאֶדָך: ְוָהיּו ַהְדָברִׁ

יֶתָך ּוְבֶלְכְת  ְבְתָך ְבבֵּ ַבְרָת ָבם ְבשִׁ ַנְנָתם ְלָבֶניָך ְודִׁ י ְמַצְּוָך ַהּיֹום ַעל ְלָבֶבָך: ְושִׁ ָך ֲאֶשר ָאֹנכִׁ
יֶניָך: ּוְכַתְבָתם ַעל  ָיֶדָך-ַבֶדֶרְך ּוְבָשְכְבָך ּוְבקּוֶמָך: ּוְקַשְרָתם ְלאֹות ַעל ין עֵּ ְוָהיּו ְלֹטָטפות בֵּ

ְשָעֶריָך:  יֶתָך ּובִׁ  ְמֻזזֹות בֵּ
 

 קבלת עול מצוות  –הפרשה השנייה 

 
 שם יא 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 שם ל 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 במדבר טו
 

ם ְשְמעּו ֶאל-ְוָהָיה אִׁ י ְמַצֶּוה ֶאְתֶכם ַהּיֹום לְ -ָשמַע תִׁ ְצֹוַתי ֲאֶשר ָאֹנכִׁ ַאֲהָבה ֶאת ְיהָוה מִׁ
יֶכם ּוְלָעְבדֹו ְבָכל י ְמַטר-ֱאֹלהֵּ תֹו ּוַמְלקוש -ְלַבְבֶכם ּוְבָכל ַנְפְשֶכם: ְוָנַתתִׁ ַאְרְצֶכם ְבעִׁ

ָשְמר ְבֶהְמֶתָך ְוָאַכְלָת ְוָשָבְעָת: הִׁ ֶשב ְבָשְדָך לִׁ י עֵּ ְצָהֶרָך: ְוָנַתתִׁ ירְשָך ְויִׁ ּו ְוָאַסְפָת ְדָגֶנָך ְותִׁ
יֶתם ָלֶהם: ְוָחָרה ַאף -ֶכם ֶפןלָ  ְשַתֲחוִׁ ים ְוהִׁ רִׁ ים ֲאחֵּ ְפֶתה ְלַבְבֶכם ְוַסְרֶתם ַוֲעַבְדֶתם ֱאֹלהִׁ יִׁ

ן ֶאת ְיבּוָלּה ַוֲאַבְדֶתם  תֵּ ְהֶיה ָמָטר ְוָהֲאָדָמה לֹא תִׁ ם ְולֹא יִׁ ְיהָוה ָבֶכם ְוָעַצר ֶאת ַהָשַמיִׁ
ַעל ָהָאֶרץ ַהֹטָבה ֲאֶשר יְ  ָרה מֵּ ן ָלֶכם: ְמהֵּ  הָוה ֹנתֵּ

 
ֶלה ַעל ְלַבְבֶכם ְוַעל ַנְפְשֶכם ּוְקַשְרֶתם ֹאָתם ְלאֹות ַעל ֶיְדֶכם ְוָהיּו -ְוַשְמֶתם ֶאת ְדָבַרי אֵּ

ַמְדֶתם אָתם ֶאת יֶכם: ְולִׁ ינֵּ ין עֵּ יֶתָך ּוְבֶלְכְתָך -ְלטֹוָטֹפת בֵּ ְבְתָך ְבבֵּ ר ָבם ְבשִׁ יֶכם ְלַדבֵּ ְבנֵּ
י -ְבָשְכְבָך ּוְבקּוֶמָך: ּוְכַתְבָתם ַעלַבֶדֶרְך ּו ימֵּ יֶכם וִׁ ְרבּו ְימֵּ ְשָעֶריָך: ְלַמַען יִׁ יֶתָך ּובִׁ ְמזּוזות בֵּ

ם ַעל ָהָאֶרץ:  י ַהָשַמיִׁ ימֵּ ת ָלֶהם כִׁ יֶכם ָלתֵּ ְשַבע ְיהָוה ַלֲאֹבתֵּ יֶכם ַעל ָהֲאָדָמה ֲאֶשר נִׁ  ְבנֵּ
 

י ְלָפֶניָך ַהּיֹום ֶאת ה ָנַתתִׁ ים ְוֶאתהַ -ְראֵּ י -ַהָמֶות ְוֶאת-ַהטֹוב ְוֶאת-ַחּיִׁ ָהָרע: ֲאֶשר ָאֹנכִׁ
ְצו ְשֹמר מִׁ ְדָרָכיו ְולִׁ ְשָפָטיו  ְמַצְּוָך ַהּיֹום ְלַאֲהָבה ֶאת ְיהָוה ֱאֹלֶהיָך ָלֶלֶכת בִׁ ָֹתיו ְוֻחֹקָתיו ּומִׁ

ַרְכָך ְיהָוה ֱאֹלֶהיָך ָבָאֶרץ ֲאֶשר יָת ּובֵּ יָת ְוָרבִׁ ם-ָבאַאָתה -ְוָחיִׁ ְשָתּה: ְואִׁ ְפֶנה -ָשָמה ְלרִׁ יִׁ
י  י ָלֶכם ַהּיֹום כִׁ ַגְדתִׁ ים ַוֲעַבְדָתם: הִׁ רִׁ ים ֲאחֵּ אֹלהִׁ יָת לֵּ ְשַתֲחוִׁ ַדְחָת ְוהִׁ ְשָמע ְונִׁ ְלָבְבָך ְולֹא תִׁ

דּון לֹא ים ַעל-ָאֹבד תֹאבֵּ יֻכן ָימִׁ ר ֶאת-ַתֲארִׁ ן ָלבֹוא שָ -ָהֲאָדָמה ֲאֶשר ַאָתה ֹעבֵּ ָמה ַהַּיְרדֵּ
י ָבֶכם ַהּיֹום ֶאת ֹדתִׁ ְשָתּה: ַהעִׁ ם ְוֶאת-ְלרִׁ י ְלָפֶניָך -ַהָשַמיִׁ ים ְוַהָמֶות ָנַתתִׁ ָהָאֶרץ ַהַחּיִׁ

ְחֶיה ַאָתה ְוַזְרֶעָך: ְלַאֲהָבה ֶאת ים ְלַמַען תִׁ ְיהָוה ֱאֹלֶהיָך  -ַהְבָרָכה ְוַהְקָלָלה ּוָבַחְרָת ַבַחּיִׁ
ְשֹמַע ְבֹקלֹו ּוְלָדבְ  י הּוא ַחֶּייָך ְוֹאֶרְך ָיֶמיָך ָלֶשֶבת ַעל-ָקהלִׁ ְשַבע ְיהָוה -בֹו כִׁ ָהֲאָדָמה ֲאֶשר נִׁ

ת ָלֶהם.  ְצָחק ּוְלַיֲעֹקב ָלתֵּ  ַלֲאֹבֶתיָך ְלַאְבָרָהם ְליִׁ
 

 יציאת מצרים –הפרשה השלישית: פרשת ציצית 
ר ֶאל-ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֶאל אֹמר: ַדבֵּ ְשָר -ֹמֶשה לֵּ י יִׁ ת ְבנֵּ יצִׁ ֶהם ְוָעשּו ָלֶהם צִׁ ל ְוָאַמְרָת ֲאלֵּ אֵּ

יֶהם ְלֹדֹרָתם ְוָנְתנּו ַעל-ַעל ְגדֵּ י בִׁ ת -ַכְנפֵּ יצִׁ ֶלת: ְוָהָיה ָלֶכם ְלצִׁ יל ְתכֵּ ת ַהָכָנף ְפתִׁ יצִׁ צִׁ
יֶתם ֹאתֹו ּוְזַכְרֶתם ֶאת ְצו-ָכל-ּוְראִׁ יֶתם ֹאָתם ְולֹא מִׁ י ְלַבְבֶכם-ֹת ְיהָוה ַוֲעשִׁ  ָתתּורּו ַאֲחרֵּ

יֶכם ֲאֶשר ינֵּ י עֵּ יֶתם ֶאת-ְוַאֲחרֵּ ְזְכרּו ַוֲעשִׁ יֶהם: ְלַמַען תִׁ ים ַאֲחרֵּ ְצו-ָכל-ַאֶתם ֹזנִׁ ָֹתי  מִׁ
ם  ְצַריִׁ ֶאֶרץ מִׁ י ֶאְתֶכם מֵּ אתִׁ יֶכם ֲאֶשר הֹוצֵּ י ְיהָוה ֱאֹלהֵּ יֶכם: ֲאנִׁ אֹלהֵּ ים לֵּ יֶתם ְקֹדשִׁ ְהיִׁ וִׁ

יֶכם י ְיהָוה ֱאֹלהֵּ ים ֲאנִׁ אֹלהִׁ ְהיֹות ָלֶכם, לֵּ  : לִׁ
                                               
 כשמתפללים בציבור, הש"ץ מסיים
יֶכם ֱאֶמת:                                                ְיהָוה ֱאֹלהֵּ

 
  

 שמע -ברכת "גאולה", הברכה שלאחר קריאת
ינּו ְלעֹוָלם ָועֶ  יב, ְוַקָּים ַהָדָבר ַהֶזה ָעלֵּ נּו, ְלֹדר ֱאֶמת, ְוַיצִׁ ְשעֵּ ן יִׁ נּו, צּור ַיֲעֹקב ָמגֵּ י עֹוָלם ַמְלכֵּ ד: ֱאֶמת, ֱאֹלהֵּ

ים ים ְוַקָּימִׁ ְסאֹו ָנכֹון, ּוַמְלכּותֹו ֶוֱאמּוָנתֹו ָלַעד ַקֶּיֶמת. ּוְדָבָריו ַחּיִׁ ים  ָוֹדר הּוא ַקָּים ּוְשמֹו ַקָּים, ְוכִׁ ְוֶנֱאָמנִׁ
ים,  י עוָלמִׁ ים ָלַעד ּוְלעֹוְלמֵּ ינּו, ְוַעל ָכל דֹורֹות ֶזַרע ְוֶנֱחָמדִׁ ינּו ְוַעל דֹורֹותֵּ ינּו, ַעל ָבנֵּ ינּו ְוָעלֵּ ַעל ֲאבֹותֵּ

ל ֲעָבֶדיָך:  ְשָראֵּ   יִׁ
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ים, ָדָבר טֹוב ְוַקָּים ְלעֹוָלם ָוֶעד. ֱאֶמת ּוֱאמּוָנה, ֹחק ְולא ַיֲעבֹור, ֱאֶמת  ים ְוַעל ָהַאֲחרֹונִׁ אשֹונִׁ ַעל ָהרִׁ
ינּו; ֶשַאָתה הּוא ְיהָוה,  מֹותֵּ ל אִׁ נּו גֹואֵּ ינּו, גֹוֲאלֵּ נּו ֶמֶלְך ֲאבֹותֵּ ינּו ַמְלכֵּ מֹותֵּ ינּו ְואִׁ י ֲאבֹותֵּ ֱאֹלהֵּ ינּו וֵּ ֱאֹלהֵּ

ים זּוָלְתָך: ין ֱאֹלהִׁ עֹוָלם הּוא ְשֶמָך, אֵּ נּו מֵּ ילֵּ נּו ּוַמצִׁ נּו, פֹודֵּ נּו צּור ְישּוָעתֵּ  יֹוְצרֵּ
 

עֹוָלם, ינּו ַאָתה הּוא מֵּ יֶהם ְבָכל דֹור ָודֹור. ְברּום עֹוָלם  ֶעְזַרת ֲאבותֵּ יֶהם ַאֲחרֵּ ְבנֵּ יַע ָלֶהם ְולִׁ ן ּומושִׁ ָמגֵּ
ְצֹוֶתיָך ְותֹוָרְתָך ּוְדבָ  ְשַמע ְלמִׁ יש ֶשּיִׁ י אִׁ י ָאֶרץ. ֱאֶמת, ַאְשרֵּ ְדָקְתָך ַעד ַאְפסֵּ ְשָפֶטיָך ְוצִׁ ים מוָשֶבָך, ּומִׁ ְרָך ָישִׁ

אשֹון  בֹו. ַאָתה הּוא רִׁ ם ְגַאְלָתנּו, ַעל לִׁ ְצַריִׁ מִׁ יַע. מִׁ ל ּומושִׁ ין ָלנּו ֶמֶלְך גֹואֵּ ַבְלָעֶדיָך אֵּ ְוַאָתה הּוא ַאֲחרֹון, ּומִׁ
ים ָאַסְפָת  ָדחִׁ ַלְטָת, נִׁ י ֶחֶנק מִׁ יטֵּ ַצְלָת, ּוְפלִׁ י ֶחֶרב הִׁ ידֵּ יָתנּו, ְשרִׁ ים ְפדִׁ ית ֲעָבדִׁ בֵּ ינּו ּומִׁ  ּוְנפּוצֹות ְיהָוה ֱאֹלהֵּ

ַבְצָת  ל ֶעְליֹון,  קִׁ ילֹות ְלאֵּ ים ְתהִׁ ידִׁ ל, ְוָנְתנּו ְידִׁ ים ְורֹוְממּו ָלאֵּ ְבחּו ֲאהּובִׁ ְגבּוָלם. ַעל זֹאת שִׁ ים לִׁ ְוָשבּו ָבנִׁ
ְמָחה ַרָבה, ְוָאְמרּו ֻכָלם:  יָרה ְבשִׁ ל ְלָך ָענּו שִׁ ְשָראֵּ י יִׁ  ָברּוך הּוא ּוְמֹבָרְך, ְכֹמֶשה ּוְבנֵּ

 שמות טו
 
 

 שם 

י ָכמֹ  ה ֶפֶלא": מִׁ ֹּלת, ֹעשֵּ י ָכֹמָכה ֶנְאָדר ַבֹקֶדש, נֹוָרא ְתהִׁ ים ְיהָוה, "מִׁ לִׁ  ָכה ָבאֵּ
 

יכּו  ְמלִׁ ְמָך ַהָגדֹול ַעל ְשַפת ַהָּים, ַיַחד ֻכָלם הודּו ְוהִׁ ים ְלשִׁ ְבחּו ְגאּולִׁ יָרה ֲחָדָשה שִׁ שִׁ
 ְוָאְמרּו: 

ְמֹלְך ְלעֹוָלם ָוֶעד":   "ְיהָוה יִׁ
 
 
 

 ה מז ישעי
ל. ְשָראֵּ ְנֻאֶמָך ְיהּוָדה ְויִׁ ה כִׁ ל, ּוְפדֵּ ְשָראֵּ ל, קּוָמה ְבֶעְזַרת יִׁ ְשָראֵּ ְיהָוה ְצָבאֹות ְשמֹו צּור יִׁ

ל:   ְשָראֵּ ל יִׁ ל: ָברּוְך ַאָתה ְיהָוה, גֹואֵּ ְשָראֵּ  ְקדֹוש יִׁ
 
 

 תפילת עמידה
 

לָ  תהלים נא יד ְתהִׁ י ַיגִׁ ְפַתח ּופִׁ  ֶתָך:ֲאֹדָני, ְשָפַתי תִׁ

 א   אבות | אמהות 
ינּו, י ֲאבֹותֵּ ֱאֹלהֵּ ינּו וֵּ  ָברּוְך ַאָתה ְיהָוה, ֱאֹלהֵּ
י ַיֲעֹקב אֹלהֵּ ְצָחק, וֵּ י יִׁ י ַאְבָרָהם, ֱאֹלהֵּ  ,ֱאֹלהֵּ

י  ְצָחק ְוַיֲעֹקב ֱאֹלהֵּ י ַאְבָרָהם יִׁ ינּו, ֱאֹלהֵּ מֹותֵּ ְואִׁ
ָאה, ל ְולֵּ ְבָקה ָרחֵּ  ָשָרה רִׁ

 
בֹו ל ַהָגדֹול ַהגִׁ יא ָהאֵּ בִׁ י ָאבֹות ּומֵּ ר ַחְסדֵּ ה ַהכל, ְוזֹוכֵּ ים, ְוקֹונֵּ ים טֹובִׁ ל ֲחָסדִׁ ל ֶעְליֹון, גֹומֵּ ר ְוַהנֹוָרא, אֵּ

יֶהם ְלַמַען ְשמֹו ְבַאֲהָבה.  י ְבנֵּ ְבנֵּ  ְגֻאָלה לִׁ
 
 

ים, ְלַמעֲ  בשבת תשובה ֶפר ַהַחּיִׁ נּו ְבסֵּ ים, ְוָכְתבֵּ ץ ַבַחּיִׁ ים, ֶמֶלְך ָחפֵּ נּו ְלַחּיִׁ ים. ָזְכרֵּ ים ַחּיִׁ  ָנְך ֱאלהִׁ
ן. יַע ּוָמגֵּ ר ּומושִׁ ן ַאְבָרָהם  ֶמֶלְך עֹוזֵּ ד ָשָרה. ָברּוְך ַאָתה ְיהָוה, ָמגֵּ ן ַאְבָרָהם ּופֹוקֵּ  :   |   ָמגֵּ

 
 ב.    גבורות  

יַע.  ם ַאָתה, ַרב ְלהושִׁ יל ַאף ְמרֹומֵּ בֹור ְלעֹוָלם ֲאֹדָני, ַמְשפִׁ  ַאָתה גִׁ
 
יד ַהֶגֶשם.  משמיני עצרתיד ַהָטל.| מֹורִׁ  א' של פסח-מ יב ָהרּוַח ּומֹורִׁ  ַמשִׁ
 

ים,  יר ֲאסּורִׁ ים, ּוַמתִׁ א חולִׁ ים, ְורופֵּ ְך נוְפלִׁ ים, סומֵּ ים ַרבִׁ ים ְבֶחֶסד, ְמַחֶּיה הכל ְבַרֲחמִׁ ל ַחּיִׁ ְמַכְלכֵּ
י דומֶ  י ָכמוָך ַבַעל ְגבּורות ּומִׁ י ָעָפר, מִׁ נֵּ ישֵּ יַח ְישּוָעה. ּוְמַקּיֵּם ֱאמּוָנתו לִׁ ית ּוְמַחֶּיה ּוַמְצמִׁ מִׁ  ה ָלְך, ֶמֶלְך מֵּ

 
ים.  בשבת תשובה ים ְבַרֲחמִׁ ר ְיצּוָריו ְלַחּיִׁ י ָכמֹוָך ָאב ָהַרְחָמן, זוכֵּ  מִׁ

 
 ְוֶנֱאָמן ַאָתה ְלַהֲחיֹות ָכל ַחי. ָברּוְך ַאָתה ְיהָוה, ְמַחּיֵּה ַהֹכל:

 
 

 אתה קדוש" בסוף העמודהמתפלל בלחש ממשיך ב"    ג.  קדושת השם
 

 בתפילה בקול אומרים כאן קדושה מלאה
 

 ישעיה ו
 
 

 יחזקאל ג
 

 במדבר טו
 

יֶאָך:  י ָמרֹום, ַכָכתּוב ַעל ַיד ְנבִׁ ְשמֵּ ים אֹותֹו בִׁ ישִׁ ם ֶשַמְקדִׁ ְמָך ָבעֹוָלם ְכשֵּ ש ֶאת שִׁ  ְנַקדֵּ
 ": ְכבֹודֹו ָהָאֶרץ ָכל ְמלֹא, ְצָבאֹות ְיהָוה ָקדֹוש ָקדֹוש ָקדֹוש: ְוָאַמר ֶזה ֶאל ֶזה ְוָקָרא "

רּו:  ים ֶזה ָלֶזה ַאּיֵּה ְמקֹום ְכבֹודֹו, ְלֻעָמָתם ָברּוְך יֹאמֵּ א עֹוָלם, ְמָשְרָתיו שֹוֲאלִׁ  ְכבֹודֹו ָמלֵּ
ְמקֹומֹו ְיהָוה ְכבֹוד ָברּוְך"   ":מִׁ

ינּו הּוא ינּו הּוא ֱאֹלהֵּ נּו הּוא ָאבִׁ נּו ּואה ַמְלכֵּ יעֵּ נּו הּוא מֹושִׁ יעֵּ י ְבַרֲחָמיו ְוַיְשמִׁ ינֵּ  : ַחי ָכל ְלעֵּ
ְהיֹות" ים ָלֶכם לִׁ אֹלהִׁ י, לֵּ יֶכם ְיהָוה ֲאנִׁ  ":ֱאֹלהֵּ
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אֹמר תהלים קמו י ָקְדָשְך ָכתּוב לֵּ ְברֵּ  : ּוְבדִׁ
ּיֹון ְלֹדר ָוֹדר ְך צִׁ ְמֹלְך ְיהָוה ְלעֹוָלם, ֱאֹלַהיִׁ  ַהְללּוָיּה.": , "יִׁ

יש,ְלדֹור ָודֹור ַנגִׁ  ים ְקֻדָשְתָך ַנְקדִׁ ַצח ְנָצחִׁ ינּו לא ָימּוש ְלעוָלם ָוֶעד, יד ָגְדֶלָך ּוְלנֵּ פִׁ ינּו מִׁ ְבֲחָך ֱאֹלהֵּ י  ְושִׁ כִׁ
ל ֶמֶלְך ָגדול ְוָקדוש ָאָתה ל ַהָקדוש: :( ַהֶמֶלְך ַהָקדֹושְיהָוה, )בשבת תשובה ָברּוְך ַאָתה . אֵּ  ָהאֵּ

 
 ה". בשבת ראש חודש ב"אתה יצרת" בעמוד הבא. בשבת ממשיכים ב"ישמח מש

 
 בתפילה בלחש אומרים

ים ְבָכל יֹום ְיַהְללּוָך ֶסָלה. ָברּוְך ַאָתה ְיהָוה, ) ְמָך ָקדֹוש, ּוְקדֹושִׁ  בשבת תשובה אומריםַאָתה ָקדֹוש ְושִׁ
ל ַהָקדֹוש:      ַהֶמֶלְך ַהָקדוש( ָהאֵּ

 
  ד.  קדושת היום לשבת ראש חודש

ֶקֶדם י, ַאָתה ָיַצְרָת עֹוָלְמָך מִׁ יעִׁ יָת ְמַלאְכְתָך ַבּיום ַהְשבִׁ לִׁ יָת ָבנּו. כִׁ ָכל , ָאַהְבָת אוָתנּו ְוָרצִׁ ְורוַמְמָתנּו מִׁ
ְצוֶתיָך ַדְשָתנּו ְבמִׁ נּו ַלֲעבוָדֶתָך, ַהְלשונות ְוקִׁ ַרְבָתנּו ַמְלכֵּ ְמָך ַהָגדול ְוַהָקדוש, ְוקֵּ ינּו ָקָראָת  ְושִׁ ֶתן . ָעלֵּ ַותִׁ

ים ְלַכָפָרה י ֳחָדשִׁ ְמנּוָחה ְוָראשֵּ ינּו ְבַאֲהָבה. ַשָבתֹות לִׁ  .ָלנּו ְיהָוה ֱאֹלהֵּ
נּו ְמנּוָחתֵּ ה ָנא בִׁ ינּו, ְרצֵּ י ֲאבותֵּ אלהֵּ ינּו וֵּ ינּו , וְ ֱאלהֵּ ש ָעלֵּ ֶאת ַהחֶדש ַהֶזה ְלטוָבה ְביֹום ַהַשָבת ַהֶזה ַחדֵּ

ְבָרכָ  ְמָחה, הְולִׁ ישּוָעה ּוְלֶנָחָמה, ְלָששֹון ּוְלשִׁ ים ְּוְלָשלֹום, ְלַפְרָנָסה ּוְלַכְלָכָלה, לִׁ ְטא ַחּיִׁ יַלת חֵּ ְמחִׁ , לִׁ
י ָראשֵּ  ָכל ָהֻאמֹות, ְוַשַבת ָקְדְשָך ָלֶהם הֹוָדְעָת ְוֻחקֵּ ל ָבַחְרָת מִׁ ְשָראֵּ י ְבַַעְמָך יִׁ יַחת ָעֹון. כִׁ ְסלִׁ ים י ֳחָדשִׁ ְולִׁ

ים:ָלֶהם ָקָבְעָת. ָברּוְך ַאָתה ְיהָוה,  י ֳחָדשִׁ ל ְוָראשֵּ ְשָראֵּ ש ַהַשָבת ְויִׁ  משיכים ב"רצה" בעמוד הבא.  ְמַקדֵּ
 

 ד.   קדושת היום 
ְשַמח ֹמֶשה י ֶעֶבד ֶנֱאָמן ָקָראָת לֹו, ְבַמְתַנת ֶחְלקֹו יִׁ ְפֶאֶרת ְברֹאשֹו ָנַתָת ,  כִׁ יל תִׁ ָעְמדֹו ְלָפֶניָך ַעל ַהר בְ , ְכלִׁ

יַני יד ְבָידֹו, סִׁ ים הֹורִׁ י לּוחֹות ֲאָבנִׁ ת, ּוְשנֵּ ָ ׁ יַרת ַשב ן ָכתּוב ְבתֹוָרֶתָך, ְוָכתּוב ָבֶהם ְשמִׁ  : ְוכֵּ
 

י שמות לא ל ֶאת-ְוָשְמרּו ְבנֵּ ְשָראֵּ י ּובֵּ -ַהַשָבת ַלֲעשֹות ֶאת-יִׁ ינִׁ ית עֹוָלם: בֵּ י ַהַשָבת ְלֹדֹרָתם ְברִׁ ין ְבנֵּ
י וא ְלֹעָלם כִׁ ל אֹות הִׁ ְשָראֵּ ים ָעָשה ְיהָוה ֶאת-יִׁ ֶשת ָימִׁ ם ְוֶאת-שֵּ י -ַהָשַמיִׁ יעִׁ ָהָאֶרץ ּוַבּיֹום ַהְשבִׁ

ָנַפש  : ָשַבת ַוּיִׁ
 

י ְשְמחּו ְבַמְלכּוְתָך שֹוְמרֵּ י,  יִׁ יעִׁ י ְשבִׁ י ֹעֶנג. ַעם ְמַקְדשֵּ ְשְבעּו ַשָבת ְוקֹוְראֵּ טּוֶבָךכולם יִׁ ְתַעְנגּו מִׁ ,  ְויִׁ
ַדְשתו יָת בו ְוקִׁ י ָרצִׁ יעִׁ ים אותו ָקָראָת , ְוַהְשבִׁ ית, ֶחְמַדת ָימִׁ אשִׁ ה ְברֵּ ֶכר ְלַמֲעשֵּ  : זֵּ

 
נּו ְבתֹוָרָתְך, ַשְבעֵּ  ן ֶחְלקֵּ ְצֹוֶתיָך ְותֵּ נּו ְבמִׁ נּו. ַקְדשֵּ ְמנּוָחתֵּ ה ָנא בִׁ ינּו, ְרצֵּ י ֲאבֹותֵּ ֱאֹלהֵּ ינּו וֵּ טּוָבְך ֱאֹלהֵּ נּו מִׁ
ינּו ְבַאֲהָבה ּוְבָרצֹון שַ  נּו ְיהָוה ֱאֹלהֵּ ילֵּ נּו ְלָעְבְדָך ֶבֱאֶמת. ְוַהְנחִׁ בֵּ ר לִׁ ישּוָעָתְך, ְוַטהֵּ נּו בִׁ ָבת ָקְדֶשָך, וַשְמחֵּ

ש ַהַשָבת:  י ְשֶמָך. ָברּוְך ַאָתה ְיהָוה, ְמַקדֵּ ל ְמַקְדשֵּ ְשָראֵּ  ְוָינּוחּו ָבה יִׁ
 

 עבודה ה.  
ל יָלָתם ְבַאֲהָבה ְתַקבֵּ ל ּוְתפִׁ ְשָראֵּ ינּו ְבַעְמָך יִׁ ה ְיהָוה ֱאֹלהֵּ ל ַעֶמָך, ְרצֵּ ְשָראֵּ יד ֲעבֹוַדת יִׁ י ְלָרצֹון ָתמִׁ . ּוְתהִׁ

ם.  ירּוָשָליִׁ יֹון ְוַיַעְבדּוָך ֲעָבֶדיָך בִׁ  ּוְשֹכן ְבצִׁ
 

 בשבת ראש חודש ובשבת חול המועד
י אֲ  ֱאֹלהֵּ ינּו וֵּ ם ֱאֹלהֵּ ְכרֹון ְירּוָשַליִׁ ינּו, ְוזִׁ ְכרֹון ֲאבֹותֵּ נּו ְוזִׁ ְקדֹונֵּ נּו ּופִׁ ְכרונֵּ ר זִׁ ָזכֵּ ד ְויִׁ ָפקֵּ ינּו, ַיֲעֶלה ְוָיבֹא ְויִׁ בֹותֵּ

י ים, ְלַחּיִׁ ן ְלֶחֶסד ּוְלַרֲחמִׁ יָטה ְלטֹוָבה, ְלחֵּ ְפלֵּ ל ְלָפֶניָך, לִׁ ְשָראֵּ ית יִׁ ְכרֹון ָכל ַעְמָך בֵּ יר ָקְדֶשָך, ְוזִׁ ם עִׁ
 ָשלום. ְביום: ּולְ 

ינּו בֹו ְלטֹוָבה, בסוכות ַחג ַהַמצות |  בפסח ראש חֶדש | בראש חודש  נּו ְיהָוה ֱאֹלהֵּ ן:ַחג ַהֻסכות הזה. ָזְכרֵּ  ָאמֵּ
ְבָרָכה,  נּו בֹו לִׁ ן:ּוָפְקדֵּ ים.  ָאמֵּ ים טובִׁ נּו בו ְלַחּיִׁ יעֵּ ן:ְוהושִׁ ים חּוס ְוחָ  ָאמֵּ ְדַבר ְישּוָעה ְוַרֲחמִׁ ם ּובִׁ נּו ְוַרחֵּ נֵּ

ל ֶמֶלְך ַחנּון ְוַרחּום ָאָתה:  י אֵּ ינּו, כִׁ ינֵּ ֶליָך עֵּ י אֵּ נּו, כִׁ יעֵּ ינּו ְוהושִׁ  ָעלֵּ
 

ּיון:  יָנתו ְוַעמֹו ְלצִׁ יר ְשכִׁ ים. ָברּוְך ַאָתה ְיהָוה, ַהַמֲחזִׁ ּיֹון ְבַרֲחמִׁ ינּו ְבשּוְבָך ְלצִׁ ינֵּ  ְוֶתֱחֶזיָנה עֵּ
 

 ו.   הודאה 
ים ֲאנַ  נּו ַאָתה מֹודִׁ ְשעֵּ ן יִׁ ינּו, ָמגֵּ ינּו ְלעוָלם ָוֶעד, צּור ַחּיֵּ י ֲאבֹותֵּ ֱאֹלהֵּ ינּו וֵּ ְחנּו ָלְך ֶשַאָתה הּוא ְיהָוה ֱאֹלהֵּ

ינּו ַהְפקּודו ְשמֹותֵּ ים ְבָיֶדָך, ְוַעל נִׁ ינּו ַהְמסּורִׁ ָלֶתָך ַעל ַחּיֵּ ר ְתהִׁ ַעל ת ָלְך, וְ הּוא ְלדֹור ָודֹור. נֹוֶדה ְלָך ּוְנַספֵּ
 ֹ י ל ם. ַהטֹוב כִׁ ת, ֶעֶרב ָוֹבֶקר ְוָצֳהָריִׁ ְפְלאֹוֶתיָך ְוטֹובֹוֶתיָך ֶשְבָכל עֵּ ָמנּו, ְוַעל נִׁ ֶסיָך ֶשְבָכל יֹום עִׁ א ָכלּו נִׁ

ינּו ָלְך.  ּוִׁ עֹוָלם קִׁ י מֵּ י לֹא ַתמּו ֲחָסֶדיָך, כִׁ ם, כִׁ  ַרֲחֶמיָך, ַהְמַרחֵּ
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 בחנוכה

ינּו ְוָלנּו יָת ַלֲאבֹותֵּ ים ְוַעל ַהֻפְרָקן ְוַעל ַהְגבּורֹות ְוַעל ַהְתשּועֹות ְוַעל ַהֶנָחמֹות, ֶשָעשִׁ סִׁ ם  ְוַעל ַהנִׁ ים ָההֵּ ַבָּימִׁ
  ּוַבְזַמן ַהֶזה. 

ן ָגדול ַחְשמונָ  ְתָיהּו ֶבן יוָחָנן כהֵּ י ַמתִׁ ימֵּ ל בִׁ ְשָראֵּ אי ּוָבָניו, ְכֶשָעְמָדה ַמְלכּות ָיָון ָהְרָשָעה ַעל ַעְמָך יִׁ
ת ָצָרָתם, ַרבְ  ים ָעַמְדָת ָלֶהם ְבעֵּ י ְרצוָנְך, ְוַאָתה ְבַרֲחֶמיָך ָהַרבִׁ ֻחקֵּ יָרם מֵּ ָחם תוָרָתְך ּוְלַהֲעבִׁ ָת ֶאת ְלַהְשכִׁ

בורִׁ  יָנם, ָמַסְרָת גִׁ יָבם, ַדְנָת ֶאת דִׁ יְתָך, ּוְלָך רִׁ י ְברִׁ ים ְבַיד ְבנֵּ דִׁ ים, ְוזֵּ ים ְבַיד ְמַעטִׁ ים, ְוַרבִׁ ים ְבַיד ַחָלשִׁ
יָת ְתשּוָעה ְגדוָלה ּוֻפְרָקן ְכַהּיום ַהֶזה.  ל ָעשִׁ ְשָראֵּ ם ָגדֹול ְוָקדֹוש ְבעֹוָלָמְך, ּוְלַעְמָך יִׁ יָת שֵּ ְוַאַחר ָכְך ָעשִׁ

יר בֵּ  ְדבִׁ רות ְבַחְצרות ָקְדֶשָך, ְוָקְבעּו ָבאּו ָבֶניָך לִׁ יקּו נֵּ ְדלִׁ ְקָדֶשָך, ְוהִׁ ֲהרּו ֶאת מִׁ יָכֶלָך, ְוטִׁ נּו ֶאת הֵּ יֶתָך, ּופִׁ
ְמָך ַהָגדֹול. ל ְלשִׁ לּו, ּוְלַהלֵּ י ֲחנָֻכה אֵּ  ְשמוַנת ְימֵּ

ים, ְותֹושִׁ  ים, ָכְך ַתֲעֶשה ָלַאֲחרֹונִׁ אשֹונִׁ ים ָלרִׁ סִׁ יָת נִׁ ם ֶשָעשִׁ ם: ֹוְכשֵּ ים ָההֵּ לּו ְכַבָּימִׁ ים ָהאֵּ נּו ְכַבָּימִׁ  יעֵּ
יד ְלעֹוָלם ָוֶעד.   נּו ָתמִׁ ְמָך ַמְלכֵּ ְתרֹוָמם שִׁ ְתָבַרְך ְויִׁ  ְוַעל ֻכָלם יִׁ

יֶתָך.    בשבת תשובה י ְברִׁ ים ָכל ְבנֵּ ים טֹובִׁ  ּוְכתֹוב ְלַחּיִׁ
יָבְרכּו ֶא יודּוָך ֶסָלהְוָכל ַהַחִיים  יַהְללּו וִׁ נּו ֶסָלה. ָברּוְך ַאָתה , וִׁ נּו ְוֶעְזָרתֵּ ל ְישּוָעתֵּ ְמָך ֶבֱאֶמת, ָהאֵּ ת שִׁ

ְמָך ּוְלָך ָנֶאה ְלהֹודֹות:   ְיהָוה, ַהטוב שִׁ
 

נּו ַבְבָרָכה ַהְמֻשֶלֶשת ַבתוָרה ינּו, ָבְרכֵּ י ֲאבֹותֵּ ֱאֹלהֵּ ינּו וֵּ  : ֱאֹלהֵּ
ְשְמֶרָך:  במדבר ו  ְיָבֶרְכָך ְיהָוה ְויִׁ

יֻחֶנָּך: ָיאֵּ  ֶליָך וִׁ  ר ְיהָוה | ָפָניו אֵּ
ם ְלָך ָשלום:  ֶליָך ְוָישֵּ ָשא ְיהָוה | ָפָניו אֵּ  יִׁ

 ָרצֹון ְיִהיֵכן 
  ָרצֹון ְיִהיֵכן 
 ָרצֹון ְיִהיֵכן 

 
 
 ז.   ברכת השלום  

ינּו ְוַעל ָכל  ים ָעלֵּ ן ָוֶחֶסד ְוַרֲחמִׁ ים חֵּ ים ָשלֹום טֹוָבה ּוְבָרָכה, ַחּיִׁ ינּו ֻכָלנּו ְכֶאָחד שִׁ נּו ָאבִׁ ל ַעֶמָך. ָבְרכֵּ ְשָראֵּ יִׁ
ים ְוַאֲהָבת ֶחֶסד, ּוְצָדָקה ּוְבָרָכה  ינּו תֹוַרת ַחּיִׁ י ְבאֹור ָפֶניָך ָנַתָת ָלנּו ְיהָוה ֱאֹלהֵּ ים ְבאֹור ָפֶניָך, כִׁ ְוַרֲחמִׁ

ל ְשָראֵּ יֶניָך ֶאת ַעְמָך יִׁ ים ְוָשלֹום. ְוטֹוב ְבעֵּ ְשלֹוֶמָך.  ְוַחּיִׁ ת ּוְבָכל ָשָעה בֵּ ים ְבָכל עֵּ  ְוֶאת ָכל ָהַעמִׁ
 

 בשבת תשובה 
ים, ְבָרָכה ְוָשלֹום, ּוַפְרָנָסה טֹוָבה ֶפר ַחּיִׁ ב ְלָפֶניָך, ְבסֵּ ָכתֵּ ר ְונִׁ ָזכֵּ ל ֲאַנְחנּו ְוָכל, נִׁ ְשָראֵּ ית יִׁ ים , ַעְמָך בֵּ ְלַחּיִׁ

ים ּוְלָשלֹום  . טֹובִׁ
 : עֹוֶשה ַהָשלום הָוה, יְ ָברּוְך ַאָתה 

 
 . 251המסיים תפילת עמידה ייתיחד עם תפילות ליבו או יאמר את התפילה הבאה. לץפילות יחיד נוספות ראה עמוד 

 התיחדות שלאחר תפילת עמידה  –בתר צלותא 
 ברכות יז

 
 
 

 תהלים ס

ְמַקלְ  ְרָמה, ְולִׁ ר מִׁ ַדבֵּ ָרע ְוְשָפַתי מִׁ י מֵּ ְהֶיה. ֱאלַהי, ְנֹצר ְלשֹונִׁ י ֶכָעָפר ַלֹכל תִׁ דום, ְוַנְפשִׁ י תִׁ ַלי ַנְפשִׁ
ר ֲעָצָתם  ָרה ָהפֵּ ים ָעַלי ָרָעה, ְמהֵּ י. ְוָכל החֹוְשבִׁ ְרדֹוף ַנְפשִׁ ְצוֶתיָך תִׁ י ְבתֹוָרֶתָך, ְוְבמִׁ בִׁ ְפַתח לִׁ

ה יָנְך, ֲעשֵּ ה ְלַמַען ְימִׁ ה ְלַמַען ְשָמְך, ֲעשֵּ ל ַמְחְשבוָתם. ֲעשֵּ ה ְלַמַען  ְוַקְלקֵּ ְלַמַען תוָרָתְך, ֲעשֵּ
י:  נִׁ יְנָך ַוֲענֵּ יָעה ְימִׁ יֶדיָך הֹושִׁ ָחְלצּון ְידִׁ  ְקֻדָשָתְך. ְלַמַען יֵּ

 
 מר בריה דרבינא        

 
 ברכות טז

 
 
 
 
 

 ברכות יז
 
 
 
 

 ברכות יז
 
 
 
 

 תהלים יט

יָלתֹו:  י ְתפִׁ ר ַאֲחרֵּ ֹיָא אֹומֵּ י חִׁ  ָכְך ָהָיה ַרבִׁ
י ָרצֹון מִׁ  נּו, ְוַאלְיהִׁ א תֹוָרָתְך ֻאָמנּותֵּ ינּו, ֶשְתהֵּ נּו, ְוַאל ֶיְחְשכּו -ְלָפֶניָך, ְיהָוה ֱאֹלהֵּ בֵּ ְדֶוה לִׁ יִׁ

ינּו:  ינֵּ  עֵּ
 

יל לֹוַמר:  יר ָהָיה ָרגִׁ אִׁ י מֵּ  ַרבִׁ
י. ְנצֹ  י תֹוָרתִׁ ְשֹקד ַעל ַדְלתֵּ ָבְך, ְגֹמר ְבָכל ְלָבָבְך ּוְבָכל ַנְפָשְך ָלַדַעת ֶאת ְדָרָכי, ְולִׁ י ְבלִׁ ר תֹוָרתִׁ

י ָכל ַאְשָמה ְוָעוֹון, ַוֲאנִׁ ש ַעְצָמְך מִׁ ר ְוַקדֵּ ְטא, ְוַטהֵּ ָכל חֵּ יָך מִׁ י. ְשֹמר פִׁ ְרָאתִׁ ְהֶיה יִׁ יֶניָך תִׁ  ְוֶנֶגד עֵּ
ָמְך ְבָכל ָמקֹום:   ֶאְהֶיה עִׁ

 
יל לֹוַמר: י ָהָיה ָרגִׁ  ַאַבּיֵּ

א ָאָדם ..... ַמְרֶבה ָשלֹו י ְלעֹוָלם ְיהֵּ ם ָנְכרִׁ ילּו עִׁ ם ָכל ָאָדם, ַוֲאפִׁ ם ְקרֹוָביו ְועִׁ ם ֶאָחיו ְועִׁ ם עִׁ
יֹות. א ְמֻקָבל ַעל ַהְברִׁ יהֵּ א ָאהּוב ְלַמְעָלה ְוֶנְחָמד ְלָמָטה, וִׁ י ֶשְּיהֵּ  ַבשּוק, ְכדֵּ

 
י: עושֶ  י ְוֹגֲאלִׁ י ְלָפֶניָך, ְיהָוה צּורִׁ בִׁ י ְוֶהְגיון לִׁ י פִׁ ְמרֵּ ְהיּו ְלָרצֹון אִׁ ְמרֹוָמיו, הּוא יִׁ ה ָשלֹום בִׁ

ְמרּו:  ל, ְואִׁ ְשָראֵּ ינּו ְוַעל ָכל יִׁ ן:ַיֲעֶשה ָשלֹום ָעלֵּ   ָאמֵּ
 

  175בחול המועד פסח וסוכות, בחנוכה ובראש חודש אומרים כאן "הלל" עמ' 
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 הוצאת ספר תורה
 

 ישעיה ב
 שם קמה

 
 
 
 
 
 
 
 

 שם כט
 

ְהיֶ  ים, ָנכֹון יִׁ ית ַהָּימִׁ ָליו ְוָהָיה ְבַאֲחרִׁ ְגָבעֹות. ְוָנֲהרּו אֵּ ָשא מִׁ ים, ְונִׁ ית ְיהָוה ְברֹאש ֶהָהרִׁ ה ַהר בֵּ
נּו  י ַיֲעֹקב, ְוֹירֵּ ית ֱאֹלהֵּ ים ְוָאְמרּו, ְלכּו ְוַנֲעֶלה ֶאל ַהר ְיהָוה, ֶאל בֵּ ים ַרבִׁ ם: ְוָהְלכּו ַעמִׁ ָכל ַהגֹויִׁ

ּיֹון תֵּ  צִׁ י מִׁ ְלָכה ְבֹאְרֹחָתיו. כִׁ ְדָרָכיו ְונֵּ ִׁםמִׁ ירּוָשָל א תֹוָרה ּוְדַבר ְיהָוה מִׁ  : צֵּ
 

ין ְכַמֲעֶשיָך:  ים, ֲאֹדָני, ְואֵּ ין ָכמֹוָך ָבֱאֹלהִׁ ים ּוֶמְמֶשְלְתָך ְבָכל דֹור אֵּ ַמְלכּוְתָך ַמְלכּות ָכל ֹעָלמִׁ
 : ָודֹור

ְמֹלְך ְלֹעָלם ָוֶעד  : ְיהָוה ֶמֶלְך, ְיהָוה ָמָלְך, ְיהָוה יִׁ
 

ן ְלַעמֹו ֹעז ְיהָוה תֵּ ְך ְיהָוה, יִׁ  :ַבָשלֹום ַעמֹו ֶאת ְיָברֵּ
ים ַאב ם, ָהַרֲחמִׁ ְבֶנה חֹומֹות ְירּוָשָליִׁ ּיֹון תִׁ ְרצֹוְנָך ֶאת צִׁ יָבה בִׁ יטִׁ י ְבָך ְלַבד ָבָטְחנּו: הֵּ ֶמֶלְך , כִׁ

ים ָּשא, ֲאדֹון עֹוָלמִׁ ל ָרם ְונִׁ  : אֵּ
 

 בפתיחת ארון הקודש אומרים
 

 במדבר י
 
 
 
 

 שמות לד

ָפֶניָך":ַוְיהִׁ  ְנֹסַע ָהָאֹרן ַוּיֹאֶמר ֹמֶשה: "קּוָמה ְיהָוה ְוָיֻפצּו ֹאְיֶביָך ְוָינֻסּו ְמַשְנֶאיָך מִׁ  י בִׁ
ְקֻדָשתו ל בִׁ ְשָראֵּ  : ָברּוְך ֶשָנַתן תֹוָרה ְלַעמֹו יִׁ

 
 ביום טוב אומרים

ם ְוַרב ֶחֶסד ֶואֱ  ל ַרחּום ְוַחנּון ֶאֶרְך ַאַפיִׁ א ָעוְיהָוה ְיהָוה אֵּ ים ֹנשֵּ ר ֶחֶסד ָלֲאָלפִׁ ֹן  ֶמת: ֹנצֵּ
ה  : ָוֶפַשע ְוַחָטָאה ְוַנקֵּ

 
 דברים ו

 
 
 
 

 תהלים לד
 
 

דברי הימים 
 א' כט 

 תהלים צט
 
 
 

 שם יט 
 

ינּו ְיהָוה |  ֶאחָ  ל ְיהָוה ֱאֹלהֵּ ְשָראֵּ  :דְשַמע יִׁ
ינּו ינּו, ָגדול ֲאדונֵּ  , ֶאָחד ֱאלהֵּ

 ְשמֹו. ְונֹוָרא(בשבת תשובה ָקדֹוש )
 

ו׃ י ּוְנרֹוְמָמה ְשמֹו ַיְחָדִֽ תִׁ  ַגְדלּו ַלְיהָוה אִׁ
 

ם ּוָבָאֶרץ, ְלָך ְיהָוה  י ֹכל ַבָשַמיִׁ ַצח ְוַההֹוד, כִׁ ְפֶאֶרת ְוַהנֵּ ְלָך ְיהָוה ַהְגֻדָלה ְוַהְגבּוָרה ְוַהתִׁ
א ְלכל ְלראש:  ְתַנשֵּ  ַהַמְמָלָכה ְוַהמִׁ

ינּו ְיהָוה רֹוְממּו ְשַתֲחוּו ֱאֹלהֵּ י, ָקְדשֹו ְלַהר ְוהִׁ ינּו ְיהָוה ָקְדֹוש כִׁ  : ֱאֹלהֵּ
ינּו ְיהָוה רֹוְממּו ְשַתֲחוּו ֱאֹלהֵּ ינּו, ָקְדשֹו ְלַהר ְוהִׁ י ָקדֹוש ְיהָוה ֱאלהֵּ  :כִׁ

 
יָמה יַבת ָנֶפש , תֹוַרת ְיהָוה ְתמִׁ  . ְמשִׁ
דּות ְיהָוה ֶנֱאָמָנה י, עֵּ יַמת ֶפתִׁ  . ַמְחכִׁ

ק יםפִׁ י ְיהָוה ְיָשרִׁ ב, ּודֵּ י לֵּ  . ְמַשְמחֵּ
ְצַות ְיהָוה ָבָרה ם, מִׁ יָניִׁ יַרת עֵּ  : ְמאִׁ

 
  

המועד של פסח או בשביעי של פסח נהוג לקרוא כאן מגילת שיר השירים, בחג השבועות מגילת רות, בשבת -בשבת חול
 המועד של סוכות או בשמיני עצרת מגילת קהלת. -חול

ן וְ  ינּו ּוְתנּו ָכבֹוד ַלתֹוָרה,ְוַיֲעֹזר ְוָיגֵּ ֱאֹלהֵּ ן. ַהֹכל ָהבּו ֹגֶדל לֵּ ים בֹו, ְונֹאַמר ָאמֵּ  יֹוֶשיַע ְלָכל ַהחֹוסִׁ
ְקֻדָשתו ל בִׁ שָראֵּ  . ָברּוְך ֶשָנַתן תוָרה ְלַעמו יִׁ

ים ֻכְלֶכם ַהּיֹום דברים ד יֶכם ַחּיִׁ ים ַבְיהָוה ֱאֹלהֵּ קִׁ  : ְוַאֶתם ַהְדבֵּ
 
  

 רהעלייה לתו
 ברכה התורה לפני הקריאה
 ָבְרכּו ֶאת ְיהָוה ַהְמבָרְך. 

 .ָברּוְך ְיהָוה ַהְמבָרְך ְלעוָלם ָוֶעד
 . ָברּוְך ְיהָוה ַהְמֹבָרְך ְלעֹוָלם ָוֶעד

 
ינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם,  ים, ְוָנַתן-ֲאֶשר ָבַחרָברּוְך ַאָתה ְיהָוה ֱאֹלהֵּ ָכל ָהַעמִׁ ָרתֹו. ָברּוְך ַאָתה ָלנּו ֶאת תֹו-ָבנּו מִׁ

ן ַהתֹוָרה  ְיהָוה, נֹותֵּ
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ינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאֶשר ָנַתן נּו-תוַרתָלנּו -ָברּוְך ַאָתה ְיהָוה ֱאֹלהֵּ . ָברּוְך ַאָתה ֱאֶמת ְוַחּיֵּי עוָלם ָנַטע ְבתוכֵּ
ן ַהתֹוָרה:   ְיהָוה, נֹותֵּ

 
 ברכת הגומל

ינּו מֶ  י ָכל טּוב: ָברּוְך ַאָתה ְיהָוה ֱאֹלהֵּ ים טֹובֹות ֶשְגָמַלנִׁ ל ְלַחָּיבִׁ  ֶלְך ָהעֹוָלם, ַהגֹומֵּ
 

 והקהל עונה 
ְגָמְלָך ָכל טּוב, ֶסָלה: ן. מי ֶשְגָמָלְך טּוב, הּוא יִׁ  ָאמֵּ

 
 הגבהה וגלילה               

   
י ֹמֶשה ָשם ֲאֶשר ַהתֹוָרה ְוזֹאת דברים ד ְפנֵּ י לִׁ ל ְבנֵּ ְשָראֵּ  : ֹמֶשה-י ְיהָוה ְבַידפִׁ -ַעל, יִׁ

ץ ים עֵּ יא ַחּיִׁ ים הִׁ יקִׁ י ְדָרֶכיהָ : ְמֻאָשר ְוֹתְמֶכיהָ  ָבּה ַלַמֲחזִׁ יבֹוֶתיהָ  ְוָכל, ֹנַעם ַדְרכֵּ   :  ָשלֹום ְנתִׁ
 
 

 ברכות ההפטרה 
 

 הברכה שלפני ההפטרה 
י ְנבִׁ ינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאֶשר ָבַחר בִׁ ים ֶבֱאֶמת. ָברּוְך ַאָתה ְיהָוה ֱאֹלהֵּ יֶהם ַהֶנֱאָמרִׁ ְברֵּ ים ְוָרָצה ְבדִׁ ים טֹובִׁ  אִׁ

י ָהֱאֶמת ְוַהֶצֶדק: יאֵּ ְנבִׁ ל ַעמֹו ּובִׁ ְשָראֵּ ר ַבתֹוָרה ּוְבמֶשה ַעְבדֹו ּוְביִׁ  ָברּוְך ַאָתה ְיהָוה, ַהבֹוחֵּ

 
 

 הברכה שלאחר ההפטרה
ל ַהֶנֱאָמן, ָהאֹומֵּ  יק ְבָכל ַהדֹורֹות, ָהאֵּ ים ַצדִׁ ינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, צּור ָכל ָהעֹוָלמִׁ ר ָברּוְך ַאָתה ְיהָוה ֱאֹלהֵּ

ר ּוְמַקּיֵּם, שָכל ְדָבָריו ֱאֶמת ָוֶצֶדק.   ְועֹוֶשה, ַהְמַדבֵּ
ים ְד  ינּו ְוֶנֱאָמנִׁ ל ֶמֶלְך ֶנֱאָמן ַאָתה הּוא ְיהָוה ֱאֹלהֵּ י אֵּ יָקם, כִׁ ְדָבֶריָך ָאחֹור לא ָישּוב רֵּ ָבֶריָך, ְוָדָבר ֶאָחד מִׁ

ם:  ה ְירּוָשַליִׁ  ֶנֱאָמן ְוַרֲחָמן ָאָתה. ָברּוְך ַאָתה ְיהָוה, בֹונֵּ
 

יא ַעְבָדְך,  ָיהּו ַהָנבִׁ לִׁ ינּו ְבאֵּ נּו ְיהָוה ֱאלהֵּ ַשְמחֵּ
יָחְך, בִׁ  ד ְמשִׁ ית ָדוִׁ ל ּוְבַמְלכּות בֵּ ָרה ָיבא ְוָיגֵּ ְמהֵּ

ְנֲחלּו עֹוד  ב ָזר, ְולֹא יִׁ ְסאו לֹא יֵּשֵּ נּו. ַעל כִׁ בֵּ לִׁ
ְשַבְעָת לֹו  ם ָקְדֶשָך נִׁ י ְבשֵּ ים ֶאת ְכבֹודֹו, כִׁ רִׁ ֲאחֵּ
ן  רֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד. ָברּוְך ַאָתה ְיהָוה ָמגֵּ ְכֶבה נֵּ ֶשלא יִׁ

ד:  ָדוִׁ

ינּו ְבדִׁ  נּו ְיהָוה ֱאֹלהֵּ ב ָשְמחֵּ ב לֵּ יֶאָך ְוָהשֵּ י ְנבִׁ ְברֵּ
רּוְך  ים ַעל ֲאבֹוָתם. ֹבָ ב ַעל ָבנִׁ ים ְולֵּ ָאבֹות ַעל ָבנִׁ

ּיֹון ְבָבֶניָה:  יַח צִׁ  ַאָתה ְיהָוה ְמַשמִׁ

 
 בשבת 

ים ְוַעל יֹום ַהַשָבת ַהֶזה, ֶשָנַתָת ָלנּו, ְיהָוה ֱאֹל יאִׁ ְקֻדָשה ַעל ַהתֹוָרה ְוַעל ָהֲעבֹוָדה ְוַעל ַהְנבִׁ ינּו, לִׁ הֵּ
ְתָבַרְך  ים אֹוָתְך. יִׁ ים ָלְך ּוְמָבְרכִׁ ינּו, ֲאַנְחנּו מֹודִׁ ְפָאֶרת. ַעל ַהכל, ְיהָוה ֱאֹלהֵּ ְמנּוָחה, ְלָכבֹוד ּוְלתִׁ ְמָך ְולִׁ שִׁ

ש ַהַשָבת: יד ְלעֹוָלם ָוֶעד. ָברּוְך ַאָתה ְיהָוה, ְמַקדֵּ י ָכל ַחי ָתמִׁ  ְבפִׁ
 

 בשבת ראש חודש 
ים ְוַעל יֹום ַהָמנֹוַח ַהֶזה, ְוַעל יֹום רֹאש ַהֹחֶדש ַהֶזה, ֶשָנַתָת לָ עַ  יאִׁ נּו ל ַהתֹוָרה ְוַעל ָהֲעבֹוָדה ְוַעל ַהְנבִׁ

ְשָר  ש ַהַשָבת ְויִׁ ָכרֹון ּוְלַכָפָרה. ָברּוְך ַאָתה ְיהָוה ְמַקדֵּ ְמנּוָחה, ְלזִׁ ְקֻדָשה ְולִׁ ינּו, לִׁ י ְיהָוה ֱאֹלהֵּ ל ְוָראשֵּ אֵּ
ים:  ֳחָדשִׁ

 
 ביום טוב 

ים ) יאִׁ  ְוַעל יֹום ַהַשָבת ַהֶזה(, ְוַעל יֹום  בשבתַעל ַהתֹוָרה ְוַעל ָהֲעבֹוָדה ְוַעל ַהְנבִׁ
י ֲעֶצֶרת  בשמיני עצרתַחג ַהֻסכֹות ַהֶזה,  בסוכותַחג ַהָשבּועֹות ַהֶזה,  בשבועותַחג ַהַמצֹות ַהֶזה, בפסח  ינִׁ ְשמִׁ

ינּו, )הַ  ְמנּוָחה( בשבת ַחג ַהֶזה, ֶשָנַתָת ָלנּו, ְיהָוה ֱאֹלהֵּ ְקֻדָשה ְולִׁ ְמָחהלִׁ ְפָאֶרת. ְלָששֹון ּוְלשִׁ ַעל , ְלָכבוד ּוְלתִׁ
ינּו יד ְלעולָ ַהֹכל, ְיהָוה ֱאֹלהֵּ י ָכל ַחי ָתמִׁ ְמָך ְבפִׁ ְתָבַרְך שִׁ ים אוָתְך. יִׁ ים ָלְך ּוְמָבְרכִׁ ם ָוֶעד. , ֲאַנְחנּו מודִׁ

ים:   ל ְוַהְזַמנִׁ ְשָראֵּ ש )ַהַשָבת ו( יִׁ  ָברּוְך ַאָתה ְיהָוה ְמַקדֵּ
 

 "מי שברך" לעולה לתורה
ְך ֶאת ) ָאה הּוא ְיָברֵּ ל ְולֵּ ְבָקה ָרחֵּ ְצָחק ְוַיֲעקב , ָשָרה רִׁ ינּו ַאְבָרָהם יִׁ ַרְך ֲאבותֵּ י ֶשבֵּ פלוני/ת בן/בת מִׁ

ְכבֹוד ַהַשָבת )(, ַבֲעבּור ֶשָעָלה/שֶ פלוני/ת ְכבֹוד ַהתֹוָרה ְולִׁ ְכבֹוד ַהָמקֹום ְולִׁ ְכבֹוד ָהֶרֶגל(  ביום טובָעְלָתה לִׁ ְולִׁ
ְשַלח ְבָרָכה ְוַהְצָלָחה ה ָיָדיו ְויִׁ ן. ְבָכל ַמֲעשֵּ ל ֶאָחיו/ָאֶחיָה. ְונֹאַמר: ָאמֵּ ְשָראֵּ ם ָכל יִׁ  /ָיֶדיָה עִׁ

 
 "מי שברך" לכל הקהל 
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ַרְך  י ֶשבֵּ ְכבֹוד ַהתֹוָרה ְוֶאת ָכל ַהָקָהל מִׁ ים לִׁ ְך ֶאת ָכל ָהעֹולִׁ ְצָחק ְוַיֲעקב, הּוא ְיָברֵּ ינּו ַאְבָרָהם יִׁ ֲאבותֵּ
ים ְבתֹוכָ  י ֶשָבאִׁ יָלה ּומִׁ ְתפִׁ יֹות לִׁ סִׁ י ְכנֵּ ים ָבתֵּ י ֶשְמַיֲחדִׁ ילֹות ַהֹקֶדש. ּומִׁ ם ָכל ְקהִׁ ם ַהָקדֹוש ַהֶזה עִׁ

ל ְוכָ  ְתַפלֵּ ְנַין ֶאֶרץְלהִׁ בּור ּוְבבִׁ י צִׁ ים ְבָצְרכֵּ י ֶשעֹוְסקִׁ ל ֶבֱאמּוָנה, ַהָקדֹוש-ל מִׁ ְשָראֵּ ם -ָברּוְך-יִׁ הּוא ְיַשלֵּ
ן:  יֶהם. ְונֹאַמר: ָאמֵּ ל ֲאחֵּ ְשָראֵּ ם ָכל יִׁ ה ְיֶדיֶהם עִׁ ְשַלח ְבָרָכה ְוַהְצָלָחה ְבָכל ַמֲעשֵּ  ְשָכָרם ְויִׁ

 
 "מי שברך" לחיילי צה"ל 

י  ימִׁ נֵּ ל ּוְשָאר ְמגִׁ ְשָראֵּ י ְצָבא ַהֳהַגָנה ְליִׁ ְך ֶאת ַחָּילֵּ ְצָחק ְוַיֲעקב, הּוא ְיָברֵּ ינּו ַאְבָרָהם יִׁ ַרְך ֲאבותֵּ נּו,  ֶשבֵּ ַעמֵּ
ָכל ֶנַגע ּומַ  ָכל ָצָרה ְוצּוָקה ּומִׁ ם מִׁ ילֵּ ם ַהָקדֹוש ָברּוְך הּוא ְוַיצִׁ ְשְמרֵּ ְשַמְרָתם. יִׁ ים ַעל מִׁ ֲחָלה, ָהעֹוְמדִׁ

יֶהם יֹתתֵּ ים, ְוֲחנִׁ תִׁ יֶהם ְלאִׁ ְתתּו ַחְרֹבתֵּ יֻקַּים ָבֶהם ַהָכתּוב: "ְוכִׁ יֶהם. וִׁ ה ְידֵּ ְשַלח ְבָרָכה ְבָכל ַמֲעשֵּ  ְויִׁ
ְשאּו גֹוי ֶאל רֹות לֹא יִׁ יש ַתַחת ַגְפנֹו ְוַתַחת ְת -ְלַמְזמֵּ ְלָחָמה: ְוָיְשבּו אִׁ ְלְמדּון עֹוד מִׁ ָנתֹו גֹוי ֶחֶרב, ְולֹא יִׁ אֵּ

ן.  יד": ְונֹאַמר: ָאמֵּ ין ַמֲחרִׁ  ְואֵּ
 

 תפילה לשלום המדינה

 
 
 
 
 
 
 

 ישעיה ב

ל צּור ְשָראֵּ ְך. ְוגֹוֲאלֹו יִׁ יַנת ֶאת ָנא ָברֵּ ל-ְמדִׁ ְשָראֵּ ית, יִׁ אשִׁ יַחת רֵּ נּו ְצמִׁ ן. ְגֻאָלתֵּ  ָעֶליהָ  ּוְפֹרש, ַחְסֶדָך ְבֹרב ָעֶליהָ  ָהגֵּ
ְתָך ָךאֹוְר  ְשַלח. ְשלֹוֶמָך ֻסַכת ְבָחֶריהָ  ְלשֹוְפֶטיהָ , ְלָראֶשיהָ  ַוֲאמִׁ ם, ּוְלנִׁ ָצה ְוַתְקנֵּ ְלָפֶניָך טֹוָבה ְבעֵּ ְלכּו ְלַמַען, מִׁ  יֵּ
ים. ְוָנַתָת ָשלֹום ְוַהֹּיֶשר ַהֹחֶפש, ַהֶצֶדק ְבֶדֶרְך ם ְישּוָעה ְוַחּיִׁ ילֵּ נּו, ְוַהְנחִׁ י ֶאֶרץ ָקְדשֵּ נֵּ י ְמגֵּ ק ְידֵּ , ַחזֵּ
ל ְבָכלָבָא  ְשָראֵּ ית יִׁ ינּו בֵּ ְבָרָכה ֶאת ַאחֵּ ְמַחת עֹוָלם ְליֹוְשֶביָה. ְפָקד ָנא לִׁ ַאְרצֹות -ֶרץ, ְושִׁ

ם  ירּוָשַליִׁ מֹו ְוַיַעל לִׁ י ֱאֹלָהיו עִׁ נּו ְיהִׁ ָכל ַעמֵּ י ָבֶהם מִׁ יֹון ּומִׁ ָבם ַאֲהַבת צִׁ יֶהם. ַטע ְבלִׁ ְפזּורֵּ
ְמָך ָעלֶ  ְקָרא שִׁ יְרָך, ֲאֶשר נִׁ ְנָאה עִׁ ְרבנּו שִׁ קִׁ ר מִׁ ינּו. ָהסֵּ י ַאְרצֵּ ל יֹוְשבֵּ רּוֲחָך ַעל ֹכָ ל מֵּ יָה. ַהֲאצֵּ

ָרה ֲחזֹון  ְמהֵּ עּות. ְוַקּיֵּם בִׁ נּו ַאֲהָבה ְוַאֲחָוה, ָשלֹום ְורֵּ בֵּ ְשעּות. ְוַטע ְבלִׁ ְנָאה ְורִׁ יָבה, קִׁ ְואֵּ
יֶאָך:   ְנבִׁ

ָשא גֹוי ֶאל לֹא"  ְלְמד גֹוי ֶחֶרב, ְולֹא יִׁ ְלָחָמהיִׁ  ": ּו עֹוד מִׁ

 
 
 

 בשבת שלפני ראש חודש אומרים

 ברכת החודש 
 

בְ  ינּו ֶאת ַהֹחֶדש ַהֶזה ְלטֹוָבה ְולִׁ ש ָעלֵּ ינּו, ֶשְתַחדֵּ י ֲאבֹותֵּ ֱאֹלהֵּ ינּו וֵּ ְלָפֶניָך, ְיהָוה ֱאֹלהֵּ י ָרצֹון מִׁ  ָרָכה.ְיהִׁ
ֶתן ים-ְותִׁ ים ֲארּוכִׁ ים ֶשל ָשלֹום, ָלנּו ַחּיִׁ ים , חַ ַחּיִׁ ים ֶשל ַפְרָנָסה, ַחּיִׁ ים ֶשל ְבָרָכה, ַחּיִׁ ים ֶשל טֹוָבה, ַחּיִׁ ּיִׁ

ים ֶשל ֹיֶשר ְוָכבֹוד, חַ  ָמה, ַחּיִׁ ין ָבֶהם בּוָשה ּוְכלִׁ ים ֶשאֵּ ְטא, ַחּיִׁ ְרַאת חֵּ ם ְויִׁ ְרַאת ָשַמיִׁ ים ֶשּיֵּש ָבֶהם יִׁ ּיִׁ
ְרַאת ָשַמיִׁ  א ָבנּו ַאֲהַבת תֹוָרה ְויִׁ ן ֶסָלה: ֶשְתהֵּ טֹוָבה, ָאמֵּ נּו לִׁ בֵּ ְשֲאלֹות לִׁ א ְיהָוה מִׁ ים ֶשְּיַמלֵּ  ם, ַחּיִׁ

 
רּות ַעְבדּות ְלחֵּ ל מֵּ ְשָראֵּ ינּו ְוָגַאל ֶאת יִׁ ים ַלֲאבֹותֵּ סִׁ י ֶשָעָשה נִׁ ְגַאל אֹוָתנּו , מִׁ ָמה הּוא יִׁ ץ ְגֻאָלה ְשלֵּ יַקבֵּ וִׁ

ַאְרַבע ַכְנפֹות ָהָאֶרץ ינּו מֵּ ָדחֵּ רִׁ נִׁ ן: , ֲחבֵּ ל ְונֹאַמר: ָאמֵּ ְשָראֵּ  ים ָכל יִׁ
 

 הכרזה על ראש חודש
ְהֶיה ביֹום )פלוני(  ל ְלטוָבהרֹאש חֹודש )פלוני( יִׁ ְשָראֵּ ינּו ְוַעל ָכל יִׁ  : ַהָבא ָעלֵּ

ים ּוְלָשלום ל, ְלַחּיִׁ ְשָראֵּ ית יִׁ ינּו ְוַעל ָכל בֵּ הּו ַהָקדוש ָברּוְך הּוא ָעלֵּ ישּוָעה ְלָששֹון , ְיַחְדשֵּ ְמָחה, לִׁ ּוְלשִׁ
ן  : ּוְלֶנָחָמה, ְונֹאַמר ָאמֵּ

 
 תהלים פד
 שם קמד 
 שם קמה 

יֶתָך, עוד ְיַהְללּוָך ֶסָלה:  י בֵּ י יוְשבֵּ  ַאְשרֵּ
י ָהָעם שְיהָוה ֱאלָהיו: י ָהָעם ֶשָכָכה לו, ַאְשרֵּ  ַאְשרֵּ

ד,  ָלה ְלָדוִׁ  ְתהִׁ
 

 )סימן: א"ב(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ְמָך ְלעֹוָלם ָוֶעד:  ְמָך ֱאלֹוַהי ַהֶמֶלְך, ַוֲאָבְרָכה שִׁ  ֲארֹומִׁ
ְמָך ְלעֹוָלם ָוֶעד:  ְבָכל יֹום ֲאָבְרֶכָּך, ַוֲאַהְלָלה שִׁ
ֶקר:  ין חֵּ ְגֻדָלתֹו אֵּ  ָגדֹול ְיהָוה ּוְמֻהָלל ְמֹאד, ְולִׁ

ידּו:   דֹור ְלדֹור ְיַשַבח ַמֲעֶשיָך, ּוְגבּורֶתיָך ַיגִׁ
יָחה:  ְפְלאֹוֶתיָך ָאשִׁ י נִׁ ְברֵּ  ֲהַדר ְכבֹוד הֹוֶדָך ְודִׁ
רּו, ּוְגֻדָלְתָך ֲאַסְפֶרָנה:   ֶוֱעזּוז נֹוְראֹוֶתיָך יאמֵּ

נּו:  ְדָקְתָך ְיַרנֵּ יעּו, ְוצִׁ ֶכר ַרב טּוְבָך ַיבִׁ  זֵּ
ם ּוְגָדל  ָחֶסד: -ַחנּון ְוַרחּום ְיהָוה, ֶאֶרְך ַאַפיִׁ

 ַרֲחָמיו ַעל ָכל ַמֲעָשיו: טֹוב ְיהָוה ַלֹכל, וְ 
יֶדיָך ְיָבְרכּוָכה:   יֹודּוָך ְיהָוה ָכל ַמֲעֶשיָך, ַוֲחסִׁ

רּו:  רּו, ּוְגבּוָרְתָך ְיַדבֵּ  ְכבֹוד ַמְלכּוְתָך יאמֵּ
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 ם קטותהלי

י ָהָאָדם ְגבּוֹרָתיו ּוְכבֹוד ֲהַדר ַמְלכּותֹו:  ְבנֵּ יַע לִׁ  ְלהֹודִׁ
ים, ּומֶ   ְמַשְלְתָך ְבָכל דֹור ָוֹדר: ַמְלכּוְתָך ַמְלכּות ָכל ֹעָלמִׁ

ים:  ף ְלָכל ַהְכפּופִׁ ים, ְוזֹוקֵּ ְך ְיהָוה ְלָכל ַהֹנְפלִׁ  סֹומֵּ
י ינֵּ תֹו:  -עֵּ ן ָלֶהם ֶאת ָאְכָלם ְבעִׁ רּו, ְוַאָתה נֹותֵּ ֶליָך ְיַשבֵּ  כל אֵּ

יַע ְלָכל ַחי ָרצֹון:  ַח ֶאת ָיֶדָך, ּוַמְשבִׁ  פֹותֵּ
יק ְיהָוה ְבָכל ְדָר  יד ְבָכל ַמֲעָשיו: ַצדִׁ  ָכיו, ְוָחסִׁ

ְקָרֻאהּו ֶבֱאֶמת:   ָקרֹוב ְיהָוה ְלָכל ֹקְרָאיו, ְלָכל ֲאֶשר יִׁ
ם:  יעֵּ ְשַמע ְויושִׁ ָאיו ַיֲעֶשה, ְוֶאת ַשְוָעָתם יִׁ  ְרצֹון ְירֵּ

יד:  ים ַיְשמִׁ ת ָכל ָהְרָשעִׁ ר ְיהָוה ֶאת ָכל ֹאֲהָביו. ְואֵּ  שֹומֵּ
ַלת ְיהָוה ְידַ  ם ָקְדשו ְלעוָלם ָוֶעד: ְתהִׁ ְך ָכל ָבָשר שֵּ יָברֵּ י וִׁ  ֶבר פִׁ

ַעָתה ְוַעד עֹוָלם ַהְללּוָיּה ְך ָיּה מֵּ  : ַוֲאַנְחנּו ְנָברֵּ

 
 
 

 הכנסת  ספר תורה 
 

 הש"ץ נוטל את ספר התורה ואומר
ְשָגב ְשמו ְלַבדו, שם קמח  י נִׁ ם ְיהָוה, כִׁ  ְיַהְללּו ֶאת שֵּ

 
  הקהל ממשיך אתו

ל ַעם ְקֹרבֹו, ַהְללּוָיּה: ְשָראֵּ י יִׁ ְבנֵּ יָדיו, לִׁ ָלה ְלָכל ֲחסִׁ ם: ַוָּיֶרם ֶקֶרן ְלַעמֹו, ְתהִׁ  הֹודּו ַעל ֶאֶרץ ְוָשָמיִׁ
 

 בשבת 
 שם כט

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 במדבר י 
 משלי ד
 שם ג 

 
  איכה ה

ים, ָהבּו ַלְיהָוה כָ  לִׁ י אֵּ ד, ָהבּו ַלְיהָוה ְבנֵּ ְזמֹור ְלָדוִׁ ְשַתֲחוּו מִׁ בֹוד ָוֹעז: ָהבּו ַלְיהָוה ְכבֹוד ְשמֹו הִׁ
ים: קֹול  ם ַרבִׁ ים, ְיהָוה ַעל ַמיִׁ ְרעִׁ ל ַהָכבֹוד הִׁ ם, אֵּ ַלְיהָוה ְבַהְדַרת ֹקֶדש: קֹול ְיהָוה ַעל ַהָמיִׁ

ר ְיהָוה ֶאת  ים, ַוְיַשבֵּ ר ֲאָרזִׁ י ַהְלָבנֹון: ְיהָוה ַבֹכַח, קֹול ְיהָוה ֶבָהָדר: קֹול ְיהָוה ֹשבֵּ ַאְרזֵּ
ש: קֹול ְיהָוה  ב ַלֲהבֹות אֵּ ים: קֹול ְיהָוה ֹחצֵּ מִׁ ְרֹין ְכמֹו ֶבן ְראֵּ ֶגל, ְלָבנֹון ְושִׁ ם ְכמֹו עֵּ ידֵּ ַוַּיְרקִׁ
יָכלֹו ֻכלֹו ל ַאָּילֹות ַוֶּיֱחֹשף ְיָערֹות, ּוְבהֵּ ש: קֹול ְיהָוה ְיחֹולֵּ ְדַבר ָקדֵּ יל ְיהָוה מִׁ ְדָבר, ָיחִׁ יל מִׁ  ָיחִׁ
ְך ֶאת  ן, ְיהָוה ְיָברֵּ תֵּ ֶשב ְיהָוה ֶמֶלְך ְלעֹוָלם: ְיהָוה ֹעז ְלַעמֹו יִׁ ר ָכבֹוד: ְיהָוה ַלַמבּול ָיָשב, ַוּיֵּ ֹאמֵּ

 ַעמֹו ַבָשלֹום: 

 ביום טוב שאינו שבת 
י י הּוא ַעל ַימִׁ י ָבּה: כִׁ ל ְוֹיְשבֵּ בֵּ ְזמֹור, ַלְיהָוה ָהָאֶרץ ּוְמלֹוָאּה, תֵּ ד מִׁ ם ְיָסָדּה, ְוַעל ְנָהרֹות ְלָדוִׁ

ָבב, ֲאֶשר לֹא ָנָשא  ם ּוַבר לֵּ י ַכַפיִׁ ְמקֹום ָקְדשֹו: ְנקִׁ י ָיקּום בִׁ י ַיֲעֶלה ְבַהר ְיהָוה, ּומִׁ ְיכֹוְנֶנָה: מִׁ
ְשעֹו: ֶזה ד י יִׁ ֱאֹלהֵּ ת ְיהָוה, ּוְצָדָקה מֵּ אֵּ ָשא ְבָרָכה מֵּ ְרָמה: יִׁ ְשַבע ְלמִׁ י ְולֹא נִׁ ֹור ַלָשְוא ַנְפשִׁ

י עֹוָלם, ְוָיבֹוא ֶמֶלְך  ְתחֵּ ָנְשאּו פִׁ יֶכם ְוהִׁ ים ָראשֵּ י ָפֶניָך ַיֲעֹקב, ֶסָלה: ְשאּו ְשָערִׁ ֹדְרָשו, ְמַבְקשֵּ
יֶכם,  ים ָראשֵּ ְלָחָמה: ְשאּו ְשָערִׁ בֹור מִׁ בֹור, ְיהָוה גִׁ זּוז ְוגִׁ י ֶזה, ֶמֶלְך ַהָכבֹוד, ְיהָוה עִׁ ַהָכבֹוד: מִׁ

י הּוא ֶזה ֶמֶלְך ַהָכבֹוד, ְיהָוה ְצָבאֹות הּוא ֶמֶלְך ּוְשאּו פִׁ  י עֹוָלם, ְוָיבֹא ֶמֶלְך ַהָכבֹוד: מִׁ ְתחֵּ
 ַהָכבֹוד, ֶסָלה: 

 
 מכניסים את ספר התורה ואומרים: 

ל:  ְשָראֵּ י יִׁ ְבבֹות ַאְלפֵּ  ּוְבנֹֻחה יֹאַמר: שּוָבה ְיהָוה רִׁ
י  י ָלֶכם תֹוָרתִׁ י ֶלַקח טֹוב ָנַתתִׁ  ַאל ַתֲעֹזבּו: כִׁ

ים ָבּה, ְוֹתְמֶכיָה ְמֻאָשר: יקִׁ יא ַלַמֲחזִׁ ים הִׁ ץ ַחּיִׁ  עֵּ
יֹבֶתיָה ָשלֹום י ֹנַעם ְוָכל ְנתִׁ  : ְדָרֶכיָה ַדְרכֵּ

נּו יבֵּ ֶליָך ְיהָוה ֲהשִׁ ש, ְוָנשּוָבה אֵּ ינּו ַחדֵּ  : ְכֶקֶדם ָימֵּ
 

 זכר למוסף 
 

ְלָפֶניָך ְיהָוה ֱאלהינּו  י ָרצֹון מִׁ ינּוְיהִׁ אלהי ֲאבֹותֵּ ְתָקְרָבם  וֵּ ינּו ְבהִׁ ְכרֹון ֲאבֹותֵּ ֶשַנֲעֶלה ְלָפֶניָך זִׁ
ָאז  ְלָכָתם. ּומֵּ ים ְכהִׁ ְדָרם ּומּוָספִׁ ים ְכסִׁ ידִׁ י ֶקֶדם ְבַהָבַאת ָקְרְבנֹות חֹובֹוָתם, ְתמִׁ ֶליָך ְבימֵּ אֵּ

ינּו נּו ֲהיּו ֲאֶרֶשת ֶשָפתֵּ ַאְרצֵּ נּו מֵּ נּו ְוָגלִׁ ְקָדשֵּ ב מִׁ יבּו ְלָפֶניָך  ָחרֵּ ְקרִׁ נּו ְכָקְרָבנֹות ֶשהִׁ בֵּ ְגיֹון לִׁ ְוהִׁ
ינּו.  ֲאבֹותֵּ

 
 
 
 

 
 

ים ָחַפְצנּו  ְרַבת ֲאֹלהִׁ ב? –קִׁ ְתָקרֵּ יָכה נִׁ  אִׁ
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ַקְשנּו  ְתַרֶצה? –ֲעשֹֹות ְרצֹונֹו בִׁ  ַבֶמה נִׁ
ר, מֹוָשבֹו ְברֹום עֹוָלם, ְסַתתֵּ ל מִׁ  ְוהּוא אֵּ

 ַהְיקּום ְבָידֹו ּוַמֲעָשיו ַעל ָכל ֶנֶעָלם.  ָכל
ים:  יתֹו ְלדֹור דֹורִׁ ְשמֹור ְברִׁ ָּונּו לִׁ ְצָוה צִׁ י מִׁ  ֶאֶפס כִׁ
ים. ילִׁ ֶלב אֵּ חֵּ יב מֵּ ֶזַבח טֹוב, ְלַהְקשִׁ ה ְשֹמַע מִׁ נֵּ    הִׁ

ָמְך  מּוְך עִׁ י יִׁ יָך כִׁ  ְוֶהֱחַזְקָת בֹו.  –ָאחִׁ
ָתְך  י ָיגּור אִׁ ר כִׁ  ְוָאַהְבָת אֹותֹו.  –ַהגֵּ

יֶתָך  יר ֲאֶשר ְבבֵּ ן ְשָכרֹו. –ַלָשכִׁ תֵּ  ְביֹומֹו תִׁ
בֹוֶרָך  ה מִׁ ם ְשתֵּ  ַוֲהַנח ַלָקָהל ֶאת ֶשלֹו.  –ּוַמיִׁ
ה  מֹוָצא ְשָפֶתיָך ֲעשֵּ

ם ְלֶעְליֹון ְנָדֶריָך.   ְוַשלֵּ
ל:  ים ָנַתן ְלָך ָהאֵּ  ְשנֹות ַחּיִׁ

ְשע א ָקְרָבְנָך מִׁ  חנוך יעקבון ֹוֶתָך.                                    ֲהבֵּ
 

 תהלים יט
 

י: עוֶשה ָשלֹום  י ְוֹגֲאלִׁ י ְלָפֶניָך, ְיהָוה צּורִׁ בִׁ י ְוֶהְגיֹון לִׁ י פִׁ ְמרֵּ ְהיּו ְלָרצֹון אִׁ יִׁ
ל,בשבת תשובה ַהָשלום) ְשָראֵּ ינּו ְוַעל ָכל יִׁ ְמרֹוָמיו, הּוא ַיֲעֶשה ָשלֹום ָעלֵּ  ( בִׁ

ן: ְמרּו: ָאמֵּ  ְואִׁ
 
 

 עלינו לשבח 
ית. אשִׁ ר ְברֵּ ת ְגֻדָלה ְליֹוצֵּ ַח ַלֲאדֹון ַהכל, ָלתֵּ ינּו ְלַשבֵּ   ָעלֵּ

י  ים                                  ֶשלֹא ָעָשנּו ְכגֹויֵּ ן ַהתֹועִׁ ָלנּו מִׁ ְבדִׁ  |     ֶשהִׁ
 |     ְוָנַתן ָלנּו תֹוַרת ֱאֶמת                             ְולֹא ָשָמנּו  ָהֲאָרצֹות

ְשְפחֹות ָהֲאָדָמה נּו.                         ,    ְכמִׁ  |     ְוַחּיֵּי עֹוָלם ָנַטע ְבתֹוכֵּ
נּו ָכֶהם  יש                         ֶשלֹא ָשם ֶחְלקֵּ ְלכּו אִׁ ים יֵּ י ָכל ָהַעמִׁ  |     כִׁ

נּו ְכָכל ֲהמֹונָ  ם ֱאֹלָהיו, םְוגֹוָרלֵּ  .                           |     ְבשֵּ
 

ים ַהָקדוש ָברּוְך הּוא.  י ַהְמָלכִׁ י ֶמֶלְך ַמְלכֵּ ְפנֵּ ים לִׁ ים ּומֹודִׁ ְשַתֲחוִׁ ים ומִׁ  ַוֲאַנְחנּו כֹוְרעִׁ
ינַ  ַמַעל, ּוְשכִׁ ם מִׁ ד ָאֶרץ, ּומוַשב ְיָקרֹו ַבָשַמיִׁ ם ְויֹוסֵּ ים. ֶשהּוא נֹוֶטה ָשַמיִׁ י ְמרומִׁ ת ֻעזֹו ְבָגְבהֵּ
נּו, ֶאֶפס זּוָלתֹו, ַכָכתּוב ַבתוָרתֹו:  ין עוד. ֱאֶמת ַמְלכֵּ ינּו, אֵּ  הּוא ֱאֹלהֵּ

ַמַעל ְוַעל  דברים ד ם מִׁ ים ַבָשַמיִׁ י ְיהָוה הּוא ָהֱאלהִׁ בוָת ֶאל ְלָבֶבָך, כִׁ "ְוָיַדְעָת ַהּיום ַוֲהשֵּ
ין עוד":  ָתַחת, אֵּ  ָהָאֶרץ מִׁ

 
 
 
 
 
 
 

 שמות טו
 זכריה יד

יר  ְפֶאֶרת ֻעָזְך, ְלַהֲעבִׁ ָרה ְבתִׁ ְראֹות ְמהֵּ ינּו לִׁ ן ְנַקֶּוה ָלְך ְיהָוה ֱאֹלהֵּ ַעל כֵּ
ן עֹוָלם ְבַמְלכּות ַשַדי.  תּון, ְלַתקֵּ ָכרֵּ ים ָכרֹות יִׁ ילִׁ ן ָהָאֶרץ, ְוָהֱאלִׁ ים מִׁ לּולִׁ גִׁ

ְשֶמָך. ְלהַ  ְקְראּו בִׁ י ָבָשר יִׁ ְדעּו ָכל ְוָכל ְבנֵּ ירּו ְויֵּ י ָאֶרץ. ַיכִׁ ְשעֵּ ֶליָך ָכל רִׁ ְפנֹות אֵּ
ינּו  ָשַבע ָכל ָלשֹון. ְלָפֶניָך ְיהָוה ֱאֹלהֵּ ְכַרע ָכל ֶבֶרְך, תִׁ י ְלָך תִׁ ל. כִׁ בֵּ י תֵּ יוְשבֵּ
יַקְבלּו ֻכָלם ֶאת ֹעל ַמְלכּוֶתָך נּו, וִׁ תֵּ ְמָך ְיָקר יִׁ ְכבֹוד שִׁ פלּו, ְולִׁ ְכְרעּו ְויִׁ , יִׁ

י ַעד  יא ּוְלעֹוְלמֵּ י ַהַמְלכּות ֶשְלָך הִׁ ָרה ְלעֹוָלם ָוֶעד. כִׁ יֶהם ְמהֵּ ְמלֹוְך ֲעלֵּ ְותִׁ
ְמלֹוְך ְבָכבֹוד, ַכָכתּוב ְבתוָרָתְך:   תִׁ

ְמֹלְך ְלֹעָלם ָוֶעד":   "ְיהָוה  יִׁ
ְהֶיה יְ  הָוה ֶאָחד ְוֶנֱאַמר "ְוָהָיה ְיהָוה ְלֶמֶלְך ַעל ָכל ָהָאֶרץ, ַבּיֹום ַההּוא יִׁ

 ּוְשמֹו ֶאָחד":

 
 קדיש 

י  ּה ַרָבא, ְבָעְלָמא דִׁ ְתַקַדש ְשמֵּ ְתַגַדל ְויִׁ יִׁ
יּה, ְבַחּיֵּיכֹון  יְך ַמְלכּותֵּ יּה. ְוַיְמלִׁ ְרעּותֵּ ְבָרא כִׁ
ל ַבֲעָגָלא  ְשָראֵּ ית יִׁ י ְדכל בֵּ יכֹון ּוְבַחּיֵּ ּוְביֹומֵּ

א ְש  ן: ְיהֵּ ְמרּו ָאמֵּ יב ְואִׁ ְזַמן ָקרִׁ ּה ַרָבא ּובִׁ מֵּ
י ָעְלַמָּיא:   ְמָבַרְך ְלָעַלם ּוְלָעְלמֵּ

ְתרוַמם  ְתָפַאר ְויִׁ ְשַתַבח ְויִׁ ְתָבַרְך ְויִׁ יִׁ
ּה  ְתַהָלל ְשמֵּ ְתַעֶלה ְויִׁ ְתַהָדר ְויִׁ א ְויִׁ ְתַנשֵּ ְויִׁ

ָלא ) יְך הּוא, ְלעֵּ בעשרת ימי ְדֻקְדָשא ְברִׁ
ְרָכָתאתשובה מוסיפים ולעלא ן ָכל בִׁ  ( מִׁ

יָרן  ְשְבָחָתא ְוֶנָחָמָתא, ַדֲאמִׁ יָרָתא תִׁ ושִׁ
ן: ְמרּו: ָאמֵּ  ְבָעְלָמא, ְואִׁ

ים  ן ְשַמָּיא וַחּיִׁ א ְשָלָמא ַרָבא מִׁ   ְיהֵּ
ינּו ְוַעל ָכל  ן: ָעלֵּ ְמרּו: ָאמֵּ ל ְואִׁ ְשָראֵּ  יִׁ

 

ְתַקַדש ְתַגַדל ְויִׁ  שמֹו ַהָגדֹול, ָבעֹוָלם ֶשָבָרא  יִׁ
ְרצֹונֹו, יְך ַמְלכּותֹו, ְבַחּיֵּיֶכם  כִׁ ְוַיְמלִׁ

י  יֶכם ּוְבַחּיֵּ  ּוְבימֵּ
ית  לָכל בֵּ ְשָראֵּ ְזַמן ָקרֹוב,  יִׁ ָרה ּובִׁ ְמהֵּ בִׁ

י ְשמֹו ַהָגדֹול ְמֹבָרך ְלעֹוָלם  ן: ְיהִׁ ְוָאְמרּו ָאמֵּ
ים:  י עֹוָלמִׁ ְשַתַבח ּוְלעֹוְלמֵּ ְתָבַרְך ְויִׁ יִׁ

ְתַנשֵּ  ְתרוַמם. ְויִׁ ְתָפַאר ְויִׁ ְתַהָדר ְויִׁ א ְויִׁ
ְתַהָלל  ְתַעֶלה ְויִׁ ְשמֹו ֶשל ַהָקדֹוֹש ָברּוְך ְויִׁ

 בעשרת ימי תשובה מוסיפיםהּוא, ַהַנַעֶלה )
ְשָגב ירּות, ְוַהנִׁ ָכל ַהְבָרכֹות ְוַהשִׁ ( מִׁ

ְשָבחֹות ְוַהֶנָחמֹות, ַהֶנֱאָמרֹות ָבעֹוָלם,  ַהתִׁ
ן: ְמרּו: ָאמֵּ י ָשלֹום ְואִׁ ם  ְיהִׁ ן ַהָשַמיִׁ ָרב מִׁ

ינּו ְוַעל ָכל  ים ָעלֵּ לְוַחּיִׁ ְשָראֵּ ן: , יִׁ ְמרּו: ָאמֵּ  ְואִׁ
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ינּו, אֹלהֵּ ין כֵּ נּו,   אֵּ ין ַכאדֹונֵּ   אֵּ

נּו, ין ְכַמְלכֵּ נּו,   אֵּ יעֵּ ין ְכמֹושִׁ  אֵּ

   

ינּו, אֹלהֵּ י כֵּ נּו,   מִׁ י ַכאדֹונֵּ   מִׁ

נּו, י ְכַמְלכֵּ נּו.   מִׁ יעֵּ י ְכמֹושִׁ  מִׁ

   

ינּו, אֹלהֵּ נּו,   נֹוֶדה לֵּ   נֹוֶדה ַלאדֹונֵּ

נּו, נּו,   נֹוֶדה ְלַמְלכֵּ יעֵּ  נֹוֶדה ְלמֹושִׁ

   

ינּו, נּו,   ָברּוְך ֱאֹלהֵּ   ָברּוְך ֲאדֹונֵּ

נּו,   ָברּוְך ַמְלכֵּ

 

נּו. יעֵּ  ָברּוְך מֹושִׁ
 
 

   

ְשַתַבח, ים ַחי ְויִׁ ְגַדל ֱאֹלהִׁ ת ֶא   יִׁ ין עֵּ ְמָצא ְואֵּ יאּותֹונִׁ  ל ְמצִׁ

חּודֹו, יד ְכיִׁ ין ָיחִׁ  ֶאָחד ְואֵּ
 

ין סֹוף  ֶנְעָלם ְוַגם אֵּ
 ְלַאְחדּותֹו.

ינֹו גּוף, ין לֹו ְדמּות ַהגּוף ְואֵּ ָליו ְקֻדָשתֹו.  אֵּ  לֹא ַנֲעֹרְך אֵּ

ְבָרא,  ַקְדמֹון ְלָכל ָדָבר ֲאֶשר נִׁ
 

ית  אשִׁ ין רֵּ אשֹון ְואֵּ רִׁ
יתֹו.  אשִׁ  ְלרֵּ

נֹו ֲאדֹו  יֹוֶרה ְגֻדָלתֹו ּוַמְלכּותֹו.  ן עֹוָלם ְלָכל נֹוָצרהִׁ

ְפַאְרתֹו.  ֶשַפע ְנבּוָאתֹו ְנָתנֹו י ְסגָֻלתֹו ְותִׁ  ֶאל ַאְנשֵּ

ל ְכֹמֶשה עֹוד, ְשָראֵּ יט ֶאת ְתמּוָנתֹו.  לֹא ָקם ְביִׁ יא ּוַמבִׁ  ָנבִׁ

ל, יאֹו ֶנֱאמַ   תֹוַרת ֱאֶמת ָנַתן ְלַעמֹו אֵּ יתֹו.ַעל ַיד ְנבִׁ  ן בֵּ

יר ָדתֹו ל ְולֹא ָימִׁ יף ָהאֵּ ים ְלזּוָלתֹו.  לֹא ַיֲחלִׁ  ְלעֹוָלמִׁ

ינּו, ַע ְסָתרֵּ יט ְלסֹוף ָדָבר ְבַקְדָמתֹו.  צֹוֶפה ְויֹודֵּ  ַמבִׁ

ְפָעלֹו, יד ְכמִׁ יש ָחסִׁ ל ְלאִׁ ְשָעתֹו.  גֹומֵּ ן ְלָרָשע ָרע ְכרִׁ  נֹותֵּ

ין גאלתֹו,  ץ ָימִׁ ְשַלח ְלקֵּ ְפד  יִׁ ץ ְישּוָעתֹו.לִׁ י קֵּ  ֹות ְמַחכֵּ

ל ְבֹרב ַחְסדֹו,  ָלתֹו.  חיים מכלכל אֵּ ם ְתהִׁ י ַעד שֵּ  ָברּוְך ֲעדֵּ

 על פי ר' דניאל בן יהודה הדיין      

 
 

 
 
 
 
 
 

 קידוש ליום השבת
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 ישעיה נח 

 
 
 
 
 

 שמות לא 
 
 
 
 

 שם כ 

ַשָבת ַרְגֶלָך, ֲעשֹות ֲחָפֶצָך ְביֹו יב מִׁ ם ָתשִׁ ְקדֹוש ְיהָוה אִׁ י, ְוָקָראָת ַלַשָבת ֹעֶנג לִׁ ם ָקְדשִׁ
ְתַעַנג ַעל ְיהָוה  ר ָדָבר: ָאז תִׁ ְמצֹוא ֶחְפְצָך ְוַדבֵּ ֲעשֹות ְדָרֶכיָך מִׁ ַבְדתֹו מֵּ ְמֻכָבד ְוכִׁ

י ְיהָוה  יָך, כִׁ יָך ַנֲחַלת ַיֲעֹקב ָאבִׁ י ָאֶרץ, ְוַהֲאַכְלתִׁ יָך ַעל ָבֳמתֵּ ְרַכְבתִׁ ר: ְוהִׁ בֵּ  דִׁ

י ְוָשְמרּו ל-ְבנֵּ ְשָראֵּ ית ְלֹדֹרָתם ַהַשָבת-ֶאת ַלֲעשֹות ַהַשָבת-ֶאת יִׁ י: עֹוָלם ְברִׁ ינִׁ ין בֵּ י ּובֵּ  ְבנֵּ
ל ְשָראֵּ וא אֹות יִׁ י ְלֹעָלם, הִׁ ֶשת-כִׁ ים שֵּ ם-ֶאת ְיהָוה ָעָשה ָימִׁ  ּוַבּיֹום ָהָאֶרץ-ְוֶאת ַהָשַמיִׁ
י יעִׁ נָ  ָשַבת ַהְשבִׁ  : ַפשַוּיִׁ

ֶשת: ְלַקְדשֹו ַהַשָבת יֹום-ֶאת ָזכֹור ים שֵּ יָת  ַתֲעֹבד ָימִׁ י ְויֹום: ְמַלאְכֶתָך-ָכל ְוָעשִׁ יעִׁ  ַהְשבִׁ
ְנָך|  ַאָתה ְמָלאָכה-ָכל ַתֲעֶשה-לֹא ֱאֹלֶהיָך ַלְיהָוה|  ַשָבת ֶתָך ּובִׁ  ַוֲאָמְתָך ַעְבְדָך, ּובִׁ

ְרָך ּוְבֶהְמֶתָך ְשָעֶריָך רֲאשֶ  ְוגֵּ י: בִׁ ֶשת כִׁ ים-שֵּ ם-ֶאת ְיהָוה ָעָשה ָימִׁ -ֶאת ָהָאֶרץ-ְוֶאת ַהָשַמיִׁ
י ַבּיֹום ַוָּיַנח ָבם-ֲאֶשר-ָכל-ְוֶאת ַהָּים יעִׁ ן-ַעל ַהְשבִׁ ַרְך כֵּ  ַהַשָבת יֹום-ֶאת ְיהָוה בֵּ

הּו  : ַוְיַקְדשֵּ
 

 ברכת היין 
ינּו מֶ  י ַהֶגֶפן:ָברּוְך ַאָתה ְיהָוה ֱאֹלהֵּ א ְפרִׁ  ֶלְך ָהעֹוָלם, בֹורֵּ

 
 ברכת הפת 

ן ָהָאֶרץ:  יא ֶלֶחם מִׁ ינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ַהמֹוצִׁ  ָברּוְך ַאָתה ְיהָוה, ֱאֹלהֵּ

 

 קידוש ליום טוב
 בשבת

 שמות לא
 
 
 
 

 ויקרא כג
  שם

ל ֶאת ַהַשָבת ַלֲעשות ֶאת ַהַשָבת ְלדרָתם בְ  ְשָראֵּ י יִׁ ית עוָלם: ְוָשְמרּו ְבנֵּ רִׁ
ים ָעָשה ְיהָוה ֶאת ֶשת ָימִׁ י שֵּ יא ְלעָלם כִׁ ל אות הִׁ ְשָראֵּ י יִׁ ין ְבנֵּ י ּובֵּ ינִׁ -בֵּ

ָנַפש:  י ָשַבת ַוּיִׁ יעִׁ ם ְוֶאת ָהָאֶרץ ּוַבּיום ַהְשבִׁ  ַהָשַמיִׁ
 

י קֶדש ֲאֶשר ְקָראֵּ י ְיהָוה מִׁ ֶלה מוֲעדֵּ ְקְראּו אָתם ְבמוֲעָדם:-אֵּ  תִׁ
ר  ל:ַוְיַדבֵּ ְשָראֵּ י יִׁ י ְיהָוה ֶאל ְבנֵּ  מֶשה ֶאת מֲעדֵּ

 
 בסוכות 

ב ַבֻסָכה:  ישֵּ ָּונּו לֵּ ְצֹוָתיו ְוצִׁ ְדָשנּו ְבמִׁ ינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאֶשר קִׁ  ָברּוְך ַאָתה ְיהָוה ֱאֹלהֵּ

 

 תהלים פד
 שם קמד 
  שם קמה

יֶתָך. עוד ְיַהְללּוָך ֶסָלה: י בֵּ י יוְשבֵּ   ַאְשרֵּ
י ָהָעם ֱשְיהָוה ֱאֹלָהיו: ַאְש  י ָהָעם ֶשָכָכה לֹו, ַאְשרֵּ  רֵּ

ָלה ד ְתהִׁ   ,ְלָדוִׁ

 

 )סימן: א"ב(

ְמָך, ְלעֹוָלם ָוֶעד: אֲ  ְמָך ֱאלֹוַהי ַהֶמֶלְך, ַוֲאָבְרָכה שִׁ  רֹומִׁ

ְמָך ְלעֹוָלם ָוֶעד: בְ   ָכל יֹום ֲאָבְרֶכָּך ַוֲאַהְלָלה שִׁ

ֶקר: דֹול ְיהָוה ּוְמֻהָלל ְמאֹ גָ  ין חֵּ ְגֻדָלתֹו אֵּ  ד, ְולִׁ

ידּו: ד  ֹור ְלדֹור ְיַשַבח ַמֲעֶשיָך, ּוְגבּוֹרֶתיָך ַיגִׁ

יָחה: הֲ  ְפְלֹאֶתיָך ָאשִׁ י נִׁ ְברֵּ  ַדר ְכבֹוד הֹוֶדָך ְודִׁ

רּו, ּוְגֻדָלְתָך ֲאַסְפֶרָנה: וֶ   ֱעזּוז נֹוְרֹאֶתיָך יֹאמֵּ

ְדָקְתָך זֵּ  יעּו, ְוצִׁ נּו: ֶכר ַרב טּוְבָך ַיבִׁ  ְיַרנֵּ

ם ּוְגָדלחַ   ָחֶסד: -נּון ְוַרחּום ְיהָוה, ֶאֶרְך ַאַפיִׁ

 ֹוב ְיהָוה ַלֹכל, ְוַרֲחָמיו ַעל ָכל ַמֲעָשיו: ט

יֶדיָך ְיָבְרכּוָכה: י  ֹודּוָך ְיהָוה ָכל ַמֲעֶשיָך, ַוֲחסִׁ
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רו: כְ  רּו, ּוְגבּוָרְתָך ְיַדבֵּ  בֹוד ַמְלכּוְתָך יֹאמֵּ

ְבנֵּ לְ  יַע לִׁ  י ָהָאָדם ְגבּוֹרָתיו ּוְכבֹוד ֲהַדר ַמְלכּותֹו: הֹודִׁ

ים, ּוֶמְמַשְלְתָך ְבָכל דֹור ָוֹדר:מַ   ְלכּוְתָך ַמְלכּות ָכל ֹעָלמִׁ

ים: ס ף ְלָכל ַהְכפּופִׁ ים, ְוזֹוקֵּ ְך ְיהָוה ְלָכל ַהֹנְפלִׁ  ֹומֵּ

יעֵּ  ן ָלֶהם ֶאת ָאְכָלם בְ -ינֵּ רּו, ְוַאָתה נֹותֵּ ֶליָך ְיַשבֵּ תֹו: ֹכל אֵּ  עִׁ

יַע ְלָכל ַחי ָרצֹון: פ ַח ֶאת ָיֶדָך, ּוַמְשבִׁ  ֹותֵּ

יד ְבָכל ַמֲעָשיו: צַ  יק ְיהָוה ְבָכל ְדָרָכיו, ְוָחסִׁ  דִׁ

ְקָרֻאהּו ֶבֱאֶמת: ָק   רֹוב ְיהָוה ְלָכל ֹקְרָאיו ְלֹכל ֲאֶשר יִׁ

ם: ְר  יעֵּ ְשַמע ְויֹושִׁ ָאיו ַיֲעֶשה, ְוֶאת ַשְוָעָתם יִׁ  צֹון ְירֵּ

יד: ש ים ַיְשמִׁ ת ָכל ָהְרָשעִׁ ר ְיהָוה ֶאת ָכל ֹאֲהָביו ְואֵּ  ֹומֵּ

ַלת ְיהָוה ְיַדֶברְת  ם ָקְדשֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד: -הִׁ ְך ָכל ָבָשר שֵּ יָברֵּ י, וִׁ  פִׁ
 תהלים קטו 

 
 

 ישעיה נט
 
 

 תהלים כב
 ישעיה ו

 
 
 
 
 
 

 ירמיה יז
 ישעיה כו
 תהילים ח
 ישעיה מב

 
 

 תהלים סט 

ַעָתה ְוַעד עֹוָלם:ַוֲאַנְח  ְך ָיּה מֵּ  נּו ְנָברֵּ

י  יתִׁ י זֹאת ְברִׁ י ֶפַשע ְבַיֲעֹקב, ְנֻאם ְיהָוה: ַוֲאנִׁ ל ּוְלָשבֵּ ּיֹון גֹואֵּ ּוָבא ְלצִׁ
יָך, לֹא  י ְבפִׁ י ֲאֶשר ָעֶליָך ּוְדָבַרי ֲאֶשר ַשְמתִׁ אֹוָתם, ָאַמר ְיהָוה, רּוחִׁ

י ַזְרֲעָך ּו פִׁ יָך ּומִׁ פִׁ ַעָתה ְוַעד ָימּושּו מִׁ י ֶזַרע ַזְרֲעָך, ָאַמר ְיהָוה, מֵּ פִׁ מִׁ
ל: ְוָקָרא ֶזה ֶאל ֶזה ְוָאַמר:  ְשָראֵּ לֹות יִׁ ב ְתהִׁ עֹוָלם: ְוַאָתה ָקדֹוש יֹושֵּ
 "ָקדֹוש, ָקדֹוש, ָקדֹוש ְיהָוה ְצָבאֹות, ְמלֹא ָכל ָהָאֶרץ ְכבֹודֹו": 

 
כְ  ינּו ֶשְבָרָאנּו לִׁ ים,ָברּוְך הּוא ֱאלהֵּ ן ַהתועִׁ יָלנּו מִׁ ְבדִׁ ְוָנַתן ָלנּו  בודו, ְוהִׁ

נּו ְבתוָרתו בֵּ ְפַתח לִׁ נּו. הּוא יִׁ י עוָלם ָנַטע ְבתוכֵּ ם , תוַרת ֱאֶמת, ְוַחּיֵּ ְוָישֵּ
ם, ָבב ָשלֵּ ְרָאתו, ְוַלֲעשות ְרצונו ּוְלָעְבדו ְבלֵּ נּו ַאֲהָבתו ְויִׁ בֵּ ְלַמַען לא  ְבלִׁ

ד לֵּ יק, ְולא נֵּ יַגע ָלרִׁ ְבַטח ֲאֶשר ַהֶגֶבר ָברּוְך. ַלֶבָהָלה נִׁ  ְוָהָיה, ַבְיהָוה יִׁ
ְבַטחֹו ְיהָוה ים: מִׁ י ְבָיּה ְיהָוה צּור עֹוָלמִׁ י ַעד, כִׁ ְטחּו ַבְיהָוה ֲעדֵּ : בִׁ

י לא ָעַזְבָת דְרֶשיָך י ְשֶמָך, כִׁ ְבְטחּו ְבָך יוְדעֵּ  , ְיהָוה: ְויִׁ
ץ ְיהָוה ְדקֹו ְלַמַען ָחפֵּ יר תֹוָרה ילַיְגדִׁ , צִׁ  : ְוַיְאדִׁ

י י ַוֲאנִׁ ָלתִׁ ת, ְיהָוה ְלָך ְתפִׁ ים, ָרצֹון עֵּ י ַחְסֶדָך ְבָרב ֱאֹלהִׁ נִׁ  ֶבֱאֶמת ֲענֵּ
ְשֶעָך  : יִׁ

 
 בפתיחת ארון הקודש אומרים: 

 במדבר י
 

 ישעיה ב
 
 

דברי הימים א' 
 כט
 

  תהלים צט

ְנֹסַע ָהָאֹרן ַוּיֹאֶמר ֹמֶשה: "קּוָמה יְ  י בִׁ הָוה ְוָיֻפצּו ֹאְיֶביָך ְוָינֻסּו ַוְיהִׁ
ָפֶניָך":  ְמַשְנֶאיָך מִׁ

א תֹוָרה, ּוְדַבר צֵּ ּיֹון תֵּ צִׁ י מִׁ ִׁם: -כִׁ ירּוָשָל ָברּוְך ֶשָנַתן תֹוָרה ְיהָוה מִׁ
ְקֻדָשתֹו ל בִׁ שָראֵּ  .ְלַעמֹו יִׁ

י ַלְיהָוה ַגְדלּו תִׁ ֻדָלה ְוַהְגבּוָרה ְלָך ְיהָוה ַהגְ : ַיְחָדו ְשמֹו ּוְנרֹוְמָמה אִׁ
ם ּוָבָאֶרץ. ְלָך ְיהָוה  י ֹכל ַבָשַמיִׁ ַצח ְוַההֹוד, כִׁ ְפֶאֶרת ְוַהנֵּ ְוַהתִׁ

א ְלֹכל ְלרֹאש ְתַנשֵּ  : ַהַמְמָלָכה ְוַהמִׁ
ְשַתֲחוּו ַלֲהֹדם ַרְגָליו ָקדֹוש הּוא ינּו ְוהִׁ רֹוְממּו, : רֹוְממּו ְיהָוה ֱאֹלהֵּ

ְש  ינּו, ְוהִׁ ינו: ְיהָוה ֱאֹלהֵּ י ָקדֹוש ְיהָוה ֱאֹלהֵּ  ַתֲחוּו, ְלַהר ָקְדשֹו כִׁ
 

 מניחים את הספר על שולחן הקריאה, והקורא לעולים לתורה אומר:

  
 
 
 
 

 דברים צט

 
ינּו וְ  ָרֶאה ַמְלכּותו ָעלֵּ ָגֶלה ְותֵּ ַטת ַעמֹו תִׁ נּו ּוְפלֵּ ָטתֵּ ְזַמן ָקרֹוב, ְוָיֹחן ְפלֵּ בִׁ

ן ּו ל ְלחֵּ ְשָראֵּ ית יִׁ ן: בֵּ ים ּוְלָרצֹון ְונֹאַמר: ָאמֵּ  ְלֶחֶסד ּוְלַרֲחמִׁ
ינּו ּוְתנּו ָכבוד ַלתוָרה אלהֵּ  : ַהכל ָהבּו גֶדל לֵּ
ְקֻדָשתו ל בִׁ שָראֵּ  .ָברּוְך ֶשָנַתן תוָרה ְלַעמו יִׁ

ים ֻכְלֶכם ַהּיֹום יֶכם ַחּיִׁ ים ַבְיהָוה ֱאֹלהֵּ קִׁ  :ְוַאֶתם ַהְדבֵּ
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 עלייה לתורה
 

 ולים לתורה, וקוראים בפרשה הראשונה מפרשת השבוע הבא. שלושה ע

 ָבְרכּו ֶאת ְיהָוה ַהְמֹבָרְך: 
 :ָברּוְך ְיהָוה ַהְמֹבָרְך ְלעֹוָלם ָוֶעד
 :ָברּוְך ְיהָוה ַהְמֹבָרְך ְלעֹוָלם ָוֶעד

 

 ברכת התורה לפני הקריאה 
ינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאֶשר בָ  ים, ְוָנַתן ָלנּו ֶאת תוָרתֹו. ָברּוְך ַאָתה  -ַחרָברּוְך ַאָתה ְיהָוה ֱאֹלהֵּ ָכל ָהַעמִׁ ָבנּו מִׁ

ן ַהתֹוָרה:   ְיהָוה, נֹותֵּ
 
 
 

 הברכה שלאחר הקריאה
ינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאֶשר ָנַתן ָלנּו ֶאת תוָרתו תֹוַרת ֱאֶמת ְוַחּיֵּי עֹוָלם ָנַטע ְבתוכֵּ  נּו. ָברּוְך ַאָתה ְיהָוה ֱאֹלהֵּ

ן ַהתֹוָרה: בָ   רּוְך ַאָתה ְיהָוה נֹותֵּ
 

 ברכת הגומל
י ָכל טּוב: ים טובות ֶשְגָמַלנִׁ ל ְלַחָּיבִׁ ינּו ֶמֶלְך ָהעוָלם, ַהגומֵּ  ָברּוְך ַאָתה ְיהָוה ֱאֹלהֵּ

 
 והקהל עונה 

ְגָמְלָך ָכל טּוב, ֶסָלה: ל ֶשְגָמָלְך טּוב, הּוא יִׁ ן: ָהאֵּ  ָאמֵּ
 

 הגבהה וגלילה
י, ֹמֶשה ָשם ֲאֶשר ַהתֹוָרה ְוזֹאת דברים ד  ְפנֵּ י לִׁ ל ְבנֵּ ְשָראֵּ י ְיהָוה ְבַיד ֹמֶשה, יִׁ  : ַעל פִׁ

 
 
 

 הכנסת ספר תורה 
 

 הש"ץ נוטל את ספר התורה ואומר
ם ֶאת, ְיַהְללּו תהלים קמח י, ְיהָוה שֵּ ְשָגב כִׁ  ,ְלַבדֹו ְשמֹו נִׁ

 
 והקהל ממשיך אתו 

ל ַעם ְקרֹובֹו, ַהְללּוָיההֹודּו ַעל ֶאֶרץ ְושָ  ְשָראֵּ י יִׁ ְבנֵּ יָדיו, לִׁ ָלה ְלָכל ֲחסִׁ ם: ַוָּיֶרם ֶקֶרן ְלַעמֹו, ְתהִׁ  :  ָמיִׁ
 שם כד 

 
 
 
 
 
 
 
 

 במדבר י
 משלי ד
 שם ג 

 
 

  איכה ה

ים ְיָסָדּה,  י הּוא ַעל ַימִׁ י ָבּה: כִׁ ל ְוֹיְשבֵּ בֵּ ְזמֹור, ַלְיהָוה ָהָאֶרץ ּוְמלֹוָאּה, תֵּ ד מִׁ ְוַעל ְנָהרֹות ְלָדוִׁ
ם ּוַבר י ַכַפיִׁ ְמקֹום ָקְדשֹו: ְנקִׁ י ָיקּום בִׁ י ַיֲעֶלה ְבַהר ְיהָוה, ּומִׁ ָבב, ֲאֶשר לֹא ָנָשא  ְיכֹוְנֶנָה: מִׁ לֵּ

ְשעו: ֶזה דֹור  י יִׁ ֱאֹלהֵּ ת ְיהָוה, ּוְצָדָקה מֵּ אֵּ ָשא ְבָרָכה מֵּ ְרָמה: יִׁ ְשַבע ְלמִׁ י ְולֹא נִׁ ַלָשְוא ַנְפשִׁ
י עֹוָלם, ְוָיבֹוא ֶמֶלְך ֹדְרשָ  ְתחֵּ ָנְשאּו פִׁ יֶכם ְוהִׁ ים ָראשֵּ י ָפֶניָך ַיֲעֹקב, ֶסָלה: ְשאּו ְשָערִׁ ו, ְמַבְקשֵּ

יֶכם  ים ָראשֵּ ְלָחָמה: ְשאּו ְשָערִׁ בֹור מִׁ בֹור, ְיהָוה גִׁ זּוז ְוגִׁ י ֶזה ֶמֶלְך ַהָכבֹוד, ְיהָוה עִׁ ַהָכבֹוד: מִׁ
י עֹוָלם, ְתחֵּ י הּוא ֶזה ֶמֶלְך ַהָכבֹוד,  ּוְשאּו פִׁ  ְוָיבֹא ֶמֶלְך ַהָכבֹוד: מִׁ

 ְיהָוה ְצָבאֹות הּוא ֶמֶלְך ַהָכבֹוד, ֶסָלה: 

 מכניסים את ספר התורה לארון הקודש ואומרים
ְבבֹות ְיהָוה שּוָבה יֹאַמר ּוְבנֹֻחה י רִׁ ל ַאְלפֵּ ְשָראֵּ  : יִׁ

י י טֹוב ֶלַקח כִׁ י, ָלֶכם ָנַתתִׁ  : ֲעֹזבּוַת  ַאל תֹוָרתִׁ
ץ ים עֵּ יא ַחּיִׁ ים הִׁ יקִׁ  : ְמֻאָשר ְוֹתְמֶכיהָ , ָבּה ַלַמֲחזִׁ

י ְדָרֶכיהָ  יבֹוֶתיהָ  ְוָכל ֹנַעם-ַדְרכֵּ  : ָשלֹום ְנתִׁ
נּו יבֵּ ֶליָך ְיהָוה ֲהשִׁ ש, ְוָנשּוָבה אֵּ ינּו ַחדֵּ   :ְכֶקֶדם ָימֵּ
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 תפילת עמידה
 

ְפַתח. ּופִׁ  תהלים נא ָלֶתָך:ֲאדָני, ְשָפַתי תִׁ יד ְתהִׁ  י ַיגִׁ

 אבות | אמהות   .א
ינּו, י ֲאבֹותֵּ ֱאֹלהֵּ ינּו וֵּ  ָברּוְך ַאָתה ְיהָוה, ֱאֹלהֵּ
י ַיֲעֹקב ֹאלהֵּ ְצָחק, וֵּ י יִׁ י ַאְבָרָהם, ֱאֹלהֵּ  ,ֱאֹלהֵּ

י  ְצָחק ְוַיֲעֹקב ֱאֹלהֵּ י ַאְבָרָהם יִׁ ינּו, ֱאֹלהֵּ מֹותֵּ ְואִׁ
ָאה, ל ְולֵּ ְבָקה ָרחֵּ  ָשָרה רִׁ

 
ל ַהָגד יא ָהאֵּ בִׁ י ָאבֹות ּומֵּ ר ַחְסדֵּ ה ַהכל, ְוזֹוכֵּ ים, ְוקֹונֵּ ים טובִׁ ל ֲחָסדִׁ ל ֶעְליֹון, גֹומֵּ בֹור ְוַהנֹוָרא, אֵּ ֹול ַהגִׁ

יֶהם ְלַמַען ְשמֹו ְבַאֲהָבה.  י ְבנֵּ ְבנֵּ  ְגֻאָלה לִׁ
 

ֶפר ַהַחּיִׁ  בשבת תשובה  נּו ְבסֵּ ים, ְוָכְתבֵּ ץ ַבַחּיִׁ ים, ֶמֶלְך ָחפֵּ נּו ְלַחּיִׁ ים: ָזְכרֵּ ים ַחּיִׁ  ים, ְלַמֲעָנְך ֱאלהִׁ
ן. יַע ּוָמגֵּ ר ּומושִׁ ן ַאְבָרָהם  ֶמֶלְך עֹוזֵּ ד ָשָרה. ָברּוְך ַאָתה ְיהָוה, ָמגֵּ ן ַאְבָרָהם ּופֹוקֵּ  :   |   ָמגֵּ

 
 ב.    גבורות  

יַע.  ם ַאָתה, ַרב ְלהושִׁ יל ַאף ְמרֹומֵּ בֹור ְלעֹוָלם ֲאֹדָני, ַמְשפִׁ  ַאָתה גִׁ
 
יד ַהָטל.|  של פסח א'-מ יד ַהֶגֶשם.  משמיני עצרתמורִׁ יב ָהרּוַח ּומורִׁ  ַמשִׁ
 

ים,  יר ֲאסּורִׁ ים, ּוַמתִׁ א חֹולִׁ ים, ְורֹופֵּ ְך נֹוְפלִׁ ים, סֹומֵּ ים ַרבִׁ ים ְבֶחֶסד, ְמַחֶּיה ַהֹכל ְבַרֲחמִׁ ל ַחּיִׁ ְמַכְלכֵּ
י ָכמֹוָך ַבַעל י ָעָפר, מִׁ נֵּ ישֵּ יַח  ּוְמַקּיֵּם ֱאמּוָנתֹו לִׁ ית ּוְמַחֶּיה ּוַמְצמִׁ מִׁ י דֹוֶמה ָלְך, ֶמֶלְך מֵּ ְגבּורֹות ּומִׁ

 ְישּוָעה. 
 

ים.  בשבת תשובה ים ְבַרֲחמִׁ ר ְיצּוָריו ְלַחּיִׁ י ָכמוָך ָאב ָהַרְחָמן, זֹוכֵּ  מִׁ
 

 ְוֶנֱאָמן ַאָתה ְלַהֲחיות ָכל ַחי. ָברּוְך ַאָתה ְיהָוה, ְמַחֶּיה ַהֹכל:
 

 )המתפלל בלחש ממשיך ב"אתה קדוש" בעמוד הבא.( ג.      קדושת השם
 בתפילה בקול אומרים כאן קדושה מלאה

     
 

 ישעיה ו
 
 

 יחזקאל ג
 

 במדבר טו
 
 

 תהלים קמו

י ָמרֹום ְשמֵּ ים אֹותֹו בִׁ ישִׁ ם ֶשַמְקדִׁ ְמָך ָבעֹוָלם. ְכשֵּ ש ֶאת שִׁ יֶאָך , ְנַקדֵּ  : ַכָכתּוב ַעל ַיד ְנבִׁ
 ": ְכבֹודֹו ָהָאֶרץ ָכל ְמלֹא, ְצָבאֹות ְיהָוה ָקדֹוש ָקדֹוש ָקדֹוש: ְוָאַמר ֶזה לֶא  ֶזה ְוָקָרא "

ים ֶזה ָלֶזה ַאּיֵּה ְמקֹום ְכבֹודֹו, ְלֻעָמָתם ָברּוְך יֹאמרּו:  א עֹוָלם, ְמָשְרָתיו שֹוֲאלִׁ  ְכבֹודֹו ָמלֵּ
ְמקֹומֹו ְיהָוה ְכבֹוד ָברּוְך "   ":מִׁ

ינּו הּוא ינּו הּוא ֱאֹלהֵּ נּו הּוא ָאבִׁ נּו הּוא ַמְלכֵּ יעֵּ נּו  הּוא מֹושִׁ יעֵּ י ְבַרֲחָמיו ְוַיְשמִׁ ינֵּ  : ַחי ָכל ְלעֵּ
ְהיֹות" ים ָלֶכם לִׁ אֹלהִׁ י, לֵּ יֶכם ְיהָוה ֲאנִׁ  ":ֱאֹלהֵּ

אמר י ָקְדְשָך ָכתּוב לֵּ ְברֵּ  : ּוְבדִׁ
ּיֹון ְלֹדר ָוֹדר ְך צִׁ ְמֹלְך ְיהָוה ְלעֹוָלם, ֱאֹלַהיִׁ  לּוָיּה.": ַהלְ , "יִׁ

 
יש. ים ְקֻדָשְתָך ַנְקדִׁ ַצח ְנָצחִׁ יד ָגְדֶלָך ּוְלנֵּ יש ְלדֹור ָודֹור ַנגִׁ ינּו לא , ְקֻדָשְתָך ַנְקדִׁ פִׁ ינּו מִׁ ְבֲחָך ֱאלהֵּ ְושִׁ

ל ֶמֶלְך ָגדֹול ְוָקדֹוש ָאָתה, ָימּוש ְלעוָלם ָוֶעד י אֵּ  ֶלְךַהמֶ ְיהָוה, )בשבת תשובה ָברּוְך ַאָתה .  כִׁ
ל ַהָקדוש:  הקדוש: ( ָהאֵּ

 
 בתפילה בלחש אומרים 

ים ְבָכל יֹום ְיַהְללּוָך ֶסָלה. ָברּוְך ַאָתה ְיהָוה,  ְמָך ָקדוש, ּוְקדושִׁ  ַהֶמֶלְך בשבת תשובה)ַאָתה ָקדוש ְושִׁ
ל ַהָקדוש::( ַהָקדוש   ָהאֵּ

 
 ד.   קדושת היום 

ְמָך ֶאָחד, ּו ְפֶאֶרת ְגֻדָלה ַוֲעֶטֶרת ְישּוָעה יֹום ְמנּוָחה ַאָתה ֶאָחד ְושִׁ ל גֹוי ֶאָחד ָבָאֶרץ. תִׁ ְשָראֵּ י ְכַעְמָך ְכיִׁ מִׁ
ן, ַיֲעֹקב ּוָבָניו ָינּוחּו בֹו. ְמנּוַחת ַאֲהָבה ּוְנָדָבה,  ְצָחק ְיַרנֵּ ל, יִׁ ְמנּוַחת ֱאֶמת ּוְקֻדָשה ְלַעְמָך ָנָתָת. ַאְבָרָהם ָיגֵּ

ְדעּו  ֶוֱאמּוָנה, ירּו ָבֶניָך ְויֵּ ָמה ֶשַאָתה הּוא רֹוֶצה ָבּה, ַיכִׁ ט ָוֶבַטח, ְמנּוָחה ְשלֵּ ְמנּוַחת ָשלֹום ְוַשְלָוה ְוַהְשקֵּ
ישּו ֶאת ְשֶמָך: יא ְמנּוָחָתם ְוַעל ְמנּוָחָתם ַיְקדִׁ ְתָך הִׁ אִׁ י מֵּ  כִׁ
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נּו ְמנּוָחתֵּ ה ָנא בִׁ ינּו, ְרצֵּ י ֲאבֹותֵּ ֱאֹלהֵּ ינּו וֵּ טּוָבְך ֱאֹלהֵּ נּו מִׁ נּו ְבתֹוָרָתְך, ַשְבעֵּ ן ֶחְלקֵּ ְצֹוֶתיָך ְותֵּ נּו ְבמִׁ . ַקְדשֵּ

ינּו ְבַאֲהָבה ּו נּו ְיהָוה ֱאֹלהֵּ ילֵּ נּו ְלָעְבְדָך ֶבֱאֶמת. ְוַהְנחִׁ בֵּ ר לִׁ ישּוָעָתְך, ְוַטהֵּ נּו בִׁ נּו ַנְפשֵּ ְבָרצֹון ַשָבת ְוַשְמחֵּ
ש ַהַשָבת:ָקְדֶשָך, ְוָינּוחּו ָבּה כָ  י ְשֶמָך. ָברּוְך ַאָתה ְיהָוה, ְמַקדֵּ ל ְמַקְדשֵּ ְשָראֵּ  ל יִׁ

 
 ה.  עבודה 

ל  ְשָראֵּ ינּו ְבַעְמָך יִׁ ה ְיהָוה ֱאֹלהֵּ ָלָתםְרצֵּ ל ְוְִׁתפִׁ ל ַעֶמָך, ְבַאֲהָבה ְתַקבֵּ ְשָראֵּ יד ֲעבֹוַדת יִׁ י ְלָרצֹון ָתמִׁ . ּוְתהִׁ
יֹון ְוַיַעְבדּו ם. ּוְשֹכן ְבצִׁ ירּוָשָליִׁ  ָך ֲעָבֶדיָך בִׁ

 
 בשבת ראש חודש ובשבת חול המועד

ְכרֹון ֲאב נּו ְוזִׁ ְקדֹונֵּ נּו ּופִׁ ְכרֹונֵּ ר זִׁ ָזכֵּ ד ְויִׁ ָפקֵּ יַע ְויִׁ ינּו, ַיֲעֶלה ְוָיבֹא ְוַיגִׁ י ֲאבֹותֵּ ֱאֹלהֵּ ינּו וֵּ ְכרֹון ֱאֹלהֵּ ינּו, ְוזִׁ ֹותֵּ
ְכרון ָכל עַ  יר ָקְדֶשָך, ְוזִׁ ם עִׁ ים, ְירּוָשַליִׁ ן ְלֶחֶסד ּוְלַרֲחמִׁ יָטה ְלטוָבה, ְלחֵּ ְפלֵּ ל ְלָפֶניָך, לִׁ ְשָראֵּ ית יִׁ ְמָך בֵּ

ים ּוְלָשלום ְביום:  ים טֹובִׁ  ְלַחּיִׁ
ינּו בֹו ְלטֹוָבה,   בסוכותַחג ַהַמצֹות |  בפסחראש ַהחֶדש |  בראש חודש נּו ְיהָוה ֱאֹלהֵּ ַחג ַהֻסכֹות ַהֶזה. ָזְכרֵּ

ן: ְבָרָכה, ּוָפְקדֵּ  ָאמֵּ ן:נּו בֹו לִׁ ים. ָאמֵּ ים טֹובִׁ נּו בֹו ְלַחּיִׁ יעֵּ ן:ְוהושִׁ ם ָאמֵּ נּו ְוַרחֵּ ים חּוס ְוָחנֵּ ְדַבר ְישּוָעה ְוַרֲחמִׁ ּובִׁ
ל ֶמֶלְך ַחנּון ְוַרחּום ָאָתה: י אֵּ ינּו, כִׁ ינֵּ ֶליָך עֵּ י אֵּ נּו , כִׁ יעֵּ ינּו ְוהושִׁ  ָעלֵּ

ּיו ינּו ְבשּוְבָך ְלצִׁ ינֵּ ּיון:ְוֶתֱחֶזיָנה עֵּ יָנתֹו ְלצִׁ יר ְשכִׁ ים. ָברּוְך ַאָתה ְיהָוה, ַהַמֲחזִׁ  ן ְבַרֲחמִׁ
 

 ו.   הודאה 
נּו ְשעֵּ ן יִׁ ינּו, ָמגֵּ ינּו ְלעֹוָלם ָוֶעד, צּור ַחּיֵּ י ֲאבֹותֵּ ֱאֹלהֵּ ינּו וֵּ ים ֲאַנְחנּו ָלְך ֶשַאָתה הּוא ְיהָוה ֱאֹלהֵּ ַאָתה  מודִׁ

ינּו ַהְפקּודות ָלְך. ְוַעל הּוא ְלֹדר ָוֹדר. נֹוֶדה ְלָך ּוְנַספֵּ  ְשמֹותֵּ ים ְבָיֶדָך, ְוַעל נִׁ ינּו ַהְמסּורִׁ ָלֶתָך ַעל ַחּיֵּ ר ְתהִׁ
י  ם. ַהטֹוב, כִׁ ת, ֶעֶרב ָוֹבֶקר ְוָצֳהָריִׁ ְפְלאֹוֶתיָך ְוטֹובֹוֶתיָך ֶשְבָכל עֵּ ָמנּו, ְוַעל נִׁ ֶסיָך ֶשְבָכל יֹום עִׁ לֹא ָכלּו נִׁ

ם  ינּו ָלְךַרֲחֶמיָך, ַהְמַרחֵּ ּוִׁ עֹוָלם קִׁ י מֵּ י לֹא ַתמּו ֲחָסֶדיָך, כִׁ  . כִׁ
 

  60בשבת ט"ו באדר בירושלים אומרים כאן על הניסים לפורים ראה עמ'   
 בחנוכה 

ינּו ְוָלנּו  יָת ַלֲאבֹותֵּ ים ְוַעל ַהֻפְרָקן ְוַעל ַהְגבּורֹות ְוַעל ַהְתשּועֹות ְוַעל ַהֶנָחמֹות, ֶשָעשִׁ סִׁ ם ַעל ַהנִׁ ים ָההֵּ ַבָּימִׁ
 ּוַבְזַמן ַהֶזה:

 
ְש  ן ָגדֹול ַחְשמֹוָנאי ּוָבָניו, ְכֶשָעְמָדה ַמְלכּות ָיָון ָהְרָשָעה ַעל ַעְמָך יִׁ ְתָיה ֶבן יֹוָחָנן ֹכהֵּ י ַמתִׁ ימֵּ ל בִׁ ָראֵּ

י ְרצֹוָנְך, ְוַאָתה ְבַרֲחֶמיָך ָהַר  ֻחקֵּ יָרם מֵּ יָחם תֹוָרָתְך ּוְלַהֲעבִׁ ת ָצָרָתם, ַרְבָת ֶאת ְלַהְשכִׁ ים ָעַמְדָת ָלֶהם ְבעֵּ בִׁ
י ְברִׁ  ים ְבַיד ְבנֵּ דִׁ ים, ְוזֵּ ים ְבַיד ְמַעטִׁ ים, ְוַרבִׁ ים ְבַיד ַחָלשִׁ בֹורִׁ יָנם, ָמַסְרָת גִׁ יָבם, ַדְנָת ֶאת דִׁ יֶתָך, ּוְלָך רִׁ

ְשָר  ם ָגדֹול ְוָקדֹוש ְבעֹוָלָמְך, ּוְלַעְמָך יִׁ יָת שֵּ יָת ְתשּוָעה ְגדֹוָלה ּוֻפְרָקן ְכַהּיֹום ַהֶזה, ְוַאַחר ָכְך ָעשִׁ ל ָעשִׁ אֵּ
רות ְבַחְצרֹות ָקְדֶשָך יקּו נֵּ ְדלִׁ ְקָדֶשָך, ְוהִׁ ֲהרּו ֶאת מִׁ יָכֶלָך, ְוטִׁ נּו ֶאת הֵּ יֶתָך, ּופִׁ יר בֵּ ְדבִׁ , ְוָקְבעּו ָבאּו ָבֶניָך לִׁ

לּו,  י ֲחנָֻכה אֵּ ְמָך ַהָגדֹולְלהֹודֹות ְשמוַנת ְימֵּ ל ְלשִׁ    .ּוְלַהלֵּ
יָת  ם: ּוְכֶשם ֶשָעשִׁ ים ָההֵּ לּו ְכַבָּימִׁ ים ָהאֵּ נּו ַבָּימִׁ יעֵּ ים, ְותֹושִׁ ים, ָכְך ַתֲעֶשה ָלַאֲחרֹונִׁ אשֹונִׁ ים ָלרִׁ סִׁ  נִׁ

 
נּו ְלעֹוָלם ָוֶעד.  ְמָך ַמְלכֵּ א שִׁ ְתַנשֵּ ְתרֹוָמם ְויִׁ ְתָבַרְך ְויִׁ  ְוַעל ֻכָלם יִׁ

 
  ת תשובהבשב

יֶתָך: י ְברִׁ ים ָכל ְבנֵּ ים טֹובִׁ   ּוְכתוב ְלַחּיִׁ
 

נּו ֶסָלה נּו ְוֶעְזָרתֵּ ל ְישּוָעתֵּ ְמָך ַהָגדֹול ֶבֱאֶמת, ָהאֵּ יָבְרכּו ֶאת שִׁ יַהְללּו וִׁ ים יודּוָך ֶסָלה, וִׁ ל ְוָכל ַהַחּיִׁ . ָהאֵּ
נּו ֶסָלה נּו ְוֶעְזָרתֵּ ְמָך ּוְלָך ָנֶאה ְלהֹודֹות: . ָברּוְך ַאָתה ְיהָוה, ַהטְישּוָעתֵּ  וב שִׁ

 
 ו.  ברכת השלום 

ים ְלעֹוָלם ל ַעְמָך ָתשִׁ ְשָראֵּ י ַאָתה הּוא ֶמֶלְך ָאדֹון ְלָכל ַהָשלֹום, שלֹום ָרב ַעל יִׁ ְך ֶאת . כִׁ יֶניָך ְלָברֵּ ְוטֹוב ְבעֵּ
ת  ל ְבָכל עֵּ שָראֵּ ְשלֹוֶמָך. ַעְמָך יִׁ  ּוְבָכל ָשָעה בִׁ

 
 בשבת תשובה

ים, ְבָרָכה ְוָשלֹום, ּוַפְרָנָסה טֹוָבה ֶפר ַחּיִׁ ב ְלָפֶניָך ֲאַנְחנּו ְוָכל, ְבסֵּ ָכתֵּ ר ְונִׁ ָזכֵּ ים -נִׁ ל, ְלַחּיִׁ ְשָראֵּ ית יִׁ ַעְמָך בֵּ
ים ּוְלָשלֹום  . טֹובִׁ

 
ה ַהָשלֹום: ָברּוְך ַאָתה ְיהָוה  , עֹושֵּ
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 התיחדות שלאחר תפילת עמידה  –בתר צלותא 

 ת יזברכו
 
 
 

 תהלים ס

י ֶכָעָפר ַלכל  דום, ְוַנְפשִׁ י תִׁ ְמַקְלַלי ַנְפשִׁ ְרָמה, ְולִׁ ר מִׁ ַדבֵּ ָרע ְוְשָפַתי מִׁ י מֵּ ֱאלַהי, ְנצור ְלשונִׁ
ר  ָרה ָהפֵּ ים ָעַלי ָרָעה, ְמהֵּ י. ְוָכל החֹוְשבִׁ ְרדֹוף ַנְפשִׁ ְצֹוֶתיָך תִׁ י ְבתֹוָרֶתָך, ְוְבמִׁ בִׁ ְהֶיה. ְפַתח לִׁ תִׁ

ה ֲעצָ  ה ְלַמַען תוָרָתְך, ֲעשֵּ יָנְך, ֲעשֵּ ה ְלַמַען ְימִׁ ה ְלַמַען ְשָמְך, ֲעשֵּ ל ַמְחְשבֹוָתם. ֲעשֵּ ָתם ְוַקְלקֵּ
י:  נִׁ יְנָך ַוֲענֵּ יָעה ְימִׁ יֶדיָך הושִׁ ָחְלצּון ְידִׁ  ְלַמַען ְקֻדָשָתְך. ְלַמַען יֵּ

       
י ְוֶהְגיֹון לִׁ  תהלים יט  י פִׁ ְמרֵּ ְהיּו ְלָרצֹון אִׁ ְמרֹוָמיו, הּוא יִׁ י: עֹוֶשה ָשלֹום בִׁ י ְוֹגֲאלִׁ י ְלָפֶניָך, ְיהָוה צּורִׁ בִׁ

ן: ְמרּו: ָאמֵּ ל, ְואִׁ ְשָראֵּ ינּו ְוַעל ָכל יִׁ  ַיֲעֶשה ָשלֹום ָעלֵּ
         
 

 תהלים קיט 
 
 

 שם לו

ְדָקְתָך ים ַעד ָמרֹום: ֱאֶמת ְותֹוָרְתָך ְלעֹוָלם ֶצֶדק צִׁ ְדָקְתָך ֱאֹלהִׁ יָת ְגֹדלֹותֲאשֶ , ְוצִׁ , ר ָעשִׁ
י ָכמֹוָך ים, מִׁ    ֱאֹלהִׁ
ל י אֵּ ְדָקְתָך ְכַהְררֵּ ְשָפֶטָך ְתהֹום ַרָבה, צִׁ יַע , מִׁ ָמה תֹושִׁ  ְיהָוה: ָאָדם ּוְבהֵּ

  18סיום התפילה בעמוד   
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 פרקי אבות
 

ָך ישעיה ס  ֶלק ֶלעֹוָלם ַהָבא, ֶשֶנֱאַמר: "ְוַעמֵּ ל יֵּש ָלֶהם חֵּ ְשָראֵּ יְרשּו  ָכל יִׁ ים ְלעֹוָלם יִׁ יקִׁ ֻכָלם ַצדִׁ
ר":  ְתָפאֵּ ה ָיַדי ְלהִׁ ֶצר ַמָטַעי ַמֲעשֵּ  ָאֶרץ, נֵּ

 
 פרק ראשון 

יהֹוֻשַע,   .א יַני, ּוְמָסָרּה לִׁ סִׁ ל תֹוָרה מִׁ בֵּ ים ְמָסרּוָה מֶשה קִׁ יאִׁ ים, ּוְנבִׁ יאִׁ ְנבִׁ ים לִׁ נִׁ ים, ּוְזקֵּ נִׁ ְזקֵּ יהֹוֻשַע לִׁ וִׁ
ה, ְלַאְנֶשי ְכֶנֶסת ַהגְ  ים ַהְרבֵּ ידִׁ ידּו ַתְלמִׁ ין, ְוַהֲעמִׁ ים ַבדִׁ ים: ֱהוּו ְמתּונִׁ דֹוָלה. ֶהם ָאְמרּו ְשֹלָשה ְדָברִׁ

 ַוֲעשּו ְסָיג ַלתֹוָרה. 
י ְכֶנֶסת ַהְגדֹוָלה .ב ְשָירֵּ יק ָהָיה מִׁ ְמעֹון ַהַצדִׁ ים ָהעֹוָלם. שִׁ ר: ַעל ְשלָשה ְדָברִׁ ד: ַעל  הּוא ָהָיה אֹומֵּ עֹומֵּ

ים. ַהתֹו ילּות ֲחָסדִׁ  ָרה, ְוַעל ָהֲעבֹוָדה, ְוַעל ְגמִׁ
יק.  .ג ְמעֹון ַהַצדִׁ שִׁ ל מִׁ יבֵּ יש סֹוכֹו קִׁ יְגנֹוס אִׁ רַאְנטִׁ ין ֶאת הּוא ָהָיה אֹומֵּ ים, ַהְמַשְמשִׁ ְהיּו ַכֲעָבדִׁ : ַאל תִׁ

ין ֶאת ָהַר  ים, ַהְמַשְמשִׁ ל ְפָרס; ֶאָלא ֱהיוּו ַכֲעָבדִׁ י ָהַרב ַעל ְמָנת ְלַקבֵּ יהִׁ ל ְפָרס; וִׁ ב ֶשלֹא ַעל ְמָנת ְלַקבֵּ
יֶכם.  ם ֲעלֵּ  מֹוָרא ָשַמיִׁ

ר: יְ  .ד י ֶבן יֹוֶעֶזר אֹומֵּ ֶהם. יֹוסִׁ ְבלּו מֵּ ם קִׁ יש ְירּוָשַליִׁ י ֶבן יֹוָחָנן אִׁ ָדה ְויֹוסֵּ יש ְצרֵּ י ֶבן יֹוֶעֶזר אִׁ י יֹוסֵּ הִׁ
ק ַבֲעפַ  ְתַאבֵּ י מִׁ ים, ֶוֱהוֵּ ית ַוַעד ַלֲחָכמִׁ יְתָך בֵּ יֶהם. בֵּ ְברֵּ י שֹוֶתה ְבָצָמא ֶאת דִׁ יֶהם, ֶוֱהוֵּ  ר ַרְגלֵּ

יֶתָך, ְוַאל תַ  .ה י בֵּ ים ְבנֵּ ּיִׁ ְהיּו ֲענִׁ יְתָך ָפתּוח ָלְרָוָחה, ְויִׁ י בֵּ ר: ְיהִׁ ם אֹומֵּ יש ְירּוָשַליִׁ י ֶבן יֹוָחָנן אִׁ ְרֶבה יֹוסֵּ
ֶשת ְשתֹו ָאְמרּו, ַקל ָוֹחֶמר ְבאֵּ יָשה. ְבאִׁ ם ָהאִׁ יָחה עִׁ ים: ָכל ְזַמן ֶשָאָדם  שִׁ ָכאן ָאְמרּו ֲחָכמִׁ רֹו. מִׁ ֲחבֵּ

יָשה  ם ָהאִׁ יָחה עִׁ ָנם.  –ַמְרֶבה שִׁ יהִׁ ש גֵּ י תֹוָרה, ְוסֹופֹו יֹורֵּ ְברֵּ דִׁ ל מִׁ ם ָרָעה ְלַעְצמֹו, ּובּוטֵּ  גֹורֵּ
ֶהם. ְיהֹוֻשַע ֶבן פְ  .ו ְבלּו מֵּ י קִׁ לִׁ ַתאי ָהַאְרבֵּ ה ְלָך ְיהֹוֻשַע ֶבן ְפַרְחָיה ְונִׁ ה ְלָך ַרב, ּוְקנֵּ ר: ֲעשֵּ ַרְחָיה אֹומֵּ

י ָדן ֶאת ָכל ָהָאָדם ְלַכף ְזכּות.  ר, ֶוֱהוֵּ  ָחבֵּ
ן ַהֻפְרָענּות.  .ז ש מִׁ ְתָּיאֵּ ר ָלָרָשע, ְוַאל תִׁ ְתַחבֵּ ן ַרע. ְוַאל תִׁ ָשכֵּ ק מִׁ ר: ַהְרחֵּ י אֹומֵּ לִׁ ַתאי ָהַאְרבֵּ  נִׁ
ְמעֹון ֶבן  .ח י ְיהּוָדה ֶבן ַטַבאי ְושִׁ ר: ַאל ַתַעש ַעְצָמְך ְכעֹוְרכֵּ ֶהם. ְיהּוָדה ֶבן ַטַבאי אֹומֵּ ְבלּו מֵּ ָשָטח קִׁ

לְ  ים מִׁ ְפָטרִׁ ים; ּוְכֶשנִׁ ְרָשעִׁ יֶניָך כִׁ ְהיּו ְבעֵּ ים ְלָפֶניָך, יִׁ ים עֹוְמדִׁ ינִׁ י ַהדִׁ ְהיּו ַבֲעלֵּ ין; ּוְכֶשּיִׁ ְהיּו ַהַדָּינִׁ ָפֶניָך, יִׁ
ין, כְ  יֶניָך ְכַזָכאִׁ ין. ְבעֵּ יֶהם ֶאת ַהדִׁ ְבלּו ֲעלֵּ  ֶשקִׁ

ְלְמדּו .ט תֹוָכם יִׁ ְדָבֶריָך, ֶשָמא מִׁ יר בִׁ י ָזהִׁ ים; ֶוֱהוֵּ דִׁ י ַמְרֶבה ַלְחקֹור ֶאת ָהעֵּ ְמעֹון ֶבן ָשָטח אֹוֶמר: ֶוֱהוֵּ  שִׁ
ר.   ְלַשקֵּ

ר: ֱאֹהב ֶאת ַהְמָלאָכה, ּו .י ֶהם. ְשַמְעָיה אֹומֵּ ְבלּו מֵּ ְשָנא ֶאת ָהַרָבנּות, ְוַאל ְשַמְעָיה ְוַאְבַטְליֹון קִׁ
ְתַוַדע ָלָרשֹות.   תִׁ

ים,  .יא ם ָהָרעִׁ ְמקֹום ַמיִׁ ְגלּו לִׁ יֶכם, ֶשָמא ָתחּובּו חֹוַבת ָגלּות ְותִׁ ְברֵּ ָזֲהרּו ְבדִׁ ים, הִׁ ר: ֲחָכמִׁ ַאְבַטְליֹון אֹומֵּ
ם ָשמַ  ְמָצא שֵּ יֶכם ְוָימּותּו, ְונִׁ ים ַאֲחרֵּ ים ַהָבאִׁ ידִׁ ְשתּו ַהַתְלמִׁ ל. ְויִׁ ְתַחלֵּ ם מִׁ  יִׁ

ב  .יב ף ָשלֹום, אֹוהֵּ ב ָשלֹום ְורֹודֵּ יָדיו ֶשְלַאֲהֹרן, אֹוהֵּ ַתְלמִׁ י מִׁ ר: ֱהוֵּ ל אֹומֵּ לֵּ ֶהם. הִׁ ְבלּו מֵּ ל ְוַשַמאי קִׁ לֵּ הִׁ
יֹות ּוְמָקְרָבן ַלתֹוָרה.  ת ַהְברִׁ  אֵּ

יף ְיסּוף, ּוְד  .יג ּה, ּוְדָלא מֹוסִׁ ר: ְנַגד ְשָמא ֲאַבד ְשמֵּ ְשַתַמש הּוא ָהָיה אֹומֵּ יף ַקְטָלט ַחָּיב, ְודִׁ ָלא ָילֵּ
 ְבָתָגא ֲחַלף. 

יָמַתי?  .יד ם לֹא ַעְכָשיו, אֵּ י? ְואִׁ י, ָמה ֲאנִׁ י ְלַעְצמִׁ י? ּוְכֶשֲאנִׁ י לִׁ י, מִׁ י לִׁ ין ֲאנִׁ ם אֵּ ר: אִׁ  הּוא ָהָיה אֹומֵּ
י  .טו ה, ֶוֱהוֵּ ה ַהְרבֵּ ה תֹוָרְתָך ֶקַבע; ֱאֹמר ְמָעט ַוֲעשֵּ ר: ֲעשֵּ ים ַשַמאי אֹומֵּ ֶבר ָפנִׁ ל ֶאת ָכל ָהָאָדם ְבסֵּ ְמַקבֵּ

 ָיפֹות. 
ר אֹוְמדֹות.  .טז ק, ְוַאל ַתְרֶבה ְלַעשֵּ ן ַהָספֵּ ק מִׁ ְסַתלֵּ ה ְלָך ַרב, ְוהִׁ ר: ֲעשֵּ ל אֹומֵּ יאֵּ  ַרָבן ַגְמלִׁ
י ַלגּוף טֹוב ֶא  .יז ים, ְולֹא ָמָצאתִׁ ין ַהֲחָכמִׁ י בֵּ ר: ָכל ָיַמי ָגַדְלתִׁ ְמעֹון ְבנֹו אֹומֵּ יָקה. ְולֹא שִׁ ָלא ְשתִׁ

ְטא.  יא חֵּ בִׁ ים מֵּ ָקר, ֶאָלא ַהַמֲעֶשה. ְוָכל ַהַמְרֶבה ְדָברִׁ ְדָרש הּוא ָהעִׁ  ַהמִׁ
ין, ְוַעל  זכריה ח  .יח ד: ַעל ַהדִׁ ים ָהעֹוָלם עֹומֵּ ר: ַעל ְשֹלָשה ְדָברִׁ ל אֹומֵּ יאֵּ ְמעֹון ֶבן ַגְמלִׁ ן שִׁ ַרֻבָ

יֶכם". ָהֱאֶמת ְוַעל ַהָשלֹום, ֶשֶנאֱ  ְפטּו ְבָשֲערֵּ ְשַפט ָשלֹום שִׁ  ַמר: "ֱאֶמת ּומִׁ

 
 פרק שני 

י ֶדֶרְך ְיָשָרה ֶשָּיֹבר לֹו ָהָאָדם? יזֹוהִׁ ר: אֵּ י אֹומֵּ ן ָהָאָדם.   א  ַרבִׁ ְפֶאֶרת לֹו מִׁ ְפֶאֶרת ְלעֹוָשה ְותִׁ יא תִׁ ָכל ֶשהִׁ
ין  ְצָווה ַקָלה ְכַבֲחמּוָרה, ֶשאֵּ יר ְבמִׁ י ָזהִׁ וה ֶוֱהוֵּ ְצָ ד מִׁ ב ֶהְפסֵּ י ְמַחשֵּ ְצֹות. ֶוֱהוֵּ ַע ַמָתן ְשָכָרן ֶשַלמִׁ ַאָתה יֹודֵּ

י י ֲעבֵּ ידֵּ י ַאָתה ָבא לִׁ ים, ְואִׁ ל ְבְשֹלָשה ְדָברִׁ ְסַתכֵּ ָדּה. ְוהִׁ יָרה ְכֶנֶגד ֶהְפסֵּ ָרה; ַדע ַמה ְכֶנֶגד ְשָכָרּה, ּוְשַכר ֲעבֵּ
ן רֹוָאה, וְ  ָמְך:  ַעיִׁ ין. ְלַמְעָלה מִׁ ְכָתבִׁ ֶפר נִׁ  אֹוֶזן שֹוַמַעת, ְוָכל ַמֲעֶשיָך ַבסֵּ

יַעת ם ֶדֶרְך ֶאֶרץ, ֶשְּיגִׁ ר: ָיֶפה ַתְלמּוד תֹוָרה עִׁ יא אֹומֵּ י ְיהּוָדה ַהָנשִׁ ל ְבנֹו ֶשְלַרבִׁ יאֵּ יֶהם  ב   ַרָבן ַגְמלִׁ ְשנֵּ
ָמה ְמָלאָכה, סֹו ין עִׁ ְהיּו ְמַשַכַחת ָעֹון. ְוָכל תֹוָרה ֶשאֵּ בּור, יִׁ ם ַהצִׁ ים עִׁ לִׁ ָלה ְוגֹוֶרֶרת ָעֹון. ְוָכל ָהֲעמֵּ ָפה ְבטֵּ

י ֲעלֵּ  ְדָקָתם עֹוֶמֶדת ָלַעד. ְוַאֶתם, ַמֲעֶלה ֲאנִׁ ם, ֶשְזכּות ֲאבֹוָתם ְמַסְּיָעַתן ְוצִׁ ם ָשַמיִׁ יָמֶהם ְלשֵּ ים עִׁ לִׁ יֶכם ֲעמֵּ
יֶתם.  לּו ֲעשִׁ ה ְכאִׁ    ָשָכר ַהְרבֵּ
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ין ג   ֱהוּו ְזהִׁ  ין ְבָשַעת ֲהָנָאָתן, ְואֵּ ין ְכאֹוֲהבִׁ ְראִׁ ין לֹו ָלָאָדם ֶאָלא ְלֹצֶרך ַעְצָמן; נִׁ ין ְמָקְרבִׁ ין ָבָרשּות, ֶשאֵּ ירִׁ
ין לֹו ָלָאָדם ְבָשַעת ָדְחקֹו.   עֹוְמדִׁ

ר ְר   :ד.   הּוא ָהָיה אֹומֵּ י ֶשַּיֲעֶשה ְרצֹוָנְך כִׁ ְרצֹוָנְך, ְכדֵּ ה ְרצֹונֹו כִׁ י ֲעשֵּ י ְרצֹונֹו, ְכדֵּ ְפנֵּ ל ְרצֹוָנְך מִׁ צֹונֹו. ַבטֵּ
י ְרצֹוָנְך ְפנֵּ ים מִׁ רִׁ ל ְרצֹון ֲאחֵּ ר .ֶשְּיַבטֵּ ל אֹומֵּ לֵּ בּור, ְוַאל ַאל  :הִׁ ן ַהצִׁ ְפֹרש מִׁ ן ְבַעְצָמְך ַעד יֹום  תִׁ ַתֲאמֵּ

ְמקֹומֹו, ְוַאל מֹוָתְך, ְוַאל יַע לִׁ ָרְך ַעד ֶשַתגִׁ ין ֶאת ֲחבֵּ ֹ  ָתדִׁ ע. ת ָשמֵּ ְשמֹוע ֶשסֹופֹו ְלהִׁ י ֶאְפָשר לִׁ אַמר ָדָבר ֶשאִׁ
ָפֶנה ְוַאל ְכֶשֶאָפֶנה ֶאְשֶנה", ֶשָמא לֹא תִׁ    .תֹאַמר: "לִׁ
ר ָהָיה הּואה.    ין: אֹומֵּ א בֹור אֵּ ְטא ְירֵּ ם ְולֹא, חֵּ יד ָהָאֶרץ עִׁ ד ַהַבְיָשן ְולֹא, ָחסִׁ ד ַהַקְפָדן ְולֹא, ָלמֵּ . ְמַלמֵּ
ים, ַבְסחֹוָרה ַהַמְרֶבה ָכל ְולֹא ְמקֹום, ַמְחכִׁ ין ּובִׁ ים ֶשאֵּ ל ֲאָנשִׁ ְשַתדֵּ ְהיֹות הִׁ יש לִׁ  .אִׁ

י ַעל ֶשָצָפה ַאַחת גְֻלֻגֶלת ָרָאה הֹוא ַאף.     ו ם ְפנֵּ יְפְת  ַעל: "ָלּה ָאַמר. ַהָמיִׁ ְך ְוסֹוף, ֲאֲטיפֹוְך ַדֲאטֵּ יַפיִׁ  ְמטִׁ
 ".ְיטּופּון

ר ָהָיה הּוא .   ז ה: אֹומֵּ יָמה ַמְרֶבה - ָבָשר ַמְרבֵּ ים ַמְרֶבה; רִׁ ים ַמְרֶבה; ְדָאָגה ַמְרֶבה - ְנָכסִׁ  ַמְרֶבה - ָנשִׁ
ים יָמה ַמְרֶבה - ְשָפחֹות ַמְרֶבה; ְכָשפִׁ ים ַמְרֶבה ;זִׁ ל ַמְרֶבה - ֲעָבדִׁ ים ַמְרֶבה - תֹוָרה ַמְרֶבה; ָגזֵּ  ַמְרֶבה; ַחּיִׁ

ָצה ַמְרֶבה; ָחְכָמה ַמְרֶבה - יָבהְישִׁ  ם ָקָנה. ָשלֹום ַמְרֶבה; ְתבּוָנה ַמְרֶבה – עֵּ  ָקָנה; ְלַעְצמֹו ָקָנה -  טֹוב שֵּ
י ְברֵּ י לֹו ָקָנה - תֹוָרה דִׁ  .ַהָבא ָהעֹוָלם ַחּיֵּ

ל ַזַכאי ֶבן יֹוָחָנן ַרָבן.   ח יבֵּ ל קִׁ לֵּ הִׁ ַשַמאי מֵּ ר ָהָיה הּוא. ּומִׁ ם ,אֹומֵּ ה תֹוָרה ָלַמְדֹתָ  אִׁ יק ַאל ,ַהְרבֵּ  ַתְחזִׁ
י, ְלַעְצָמְך טֹוָבה יָשה. נֹוָצְרָת  ְלָכְך כִׁ ים ֲחמִׁ ידִׁ לּו, ַזַכאי ֶבן יֹוָחָנן ְלַרָבן ָהיּו ַתְלמִׁ ן ְואֵּ י: הֵּ יֶעֶזר ַרבִׁ  ֶבן ֱאלִׁ

י, ֻהְרָקנֹוס י, ֲחַנְנָיה ֶבן ְיהּוֻשע ְוַרבִׁ י ְוַרבִׁ י, ןַהֹכהֵּ  יֹוסֵּ ְמעֹון ְוַרבִׁ ל ֶבן שִׁ י, ְנַתְנאֵּ  הּוא. ֲעָרְך ֶבן ֶאְלָעָזר ְוַרבִׁ
ָבָחן מֹוֶנה ָהָיה י: שִׁ יֶעֶזר ַרבִׁ יד בֹור - ֻהְרָקנּוס ֶבן ֱאלִׁ ינֹו, סִׁ ד ֶשאֵּ ָפה ְמַאבֵּ י; טִׁ י - ְיהֹוֻשעַ  ַרבִׁ ; יֹוַלְדתֹו ַאְשרֵּ
י י ַרבִׁ יד - יֹוסֵּ י; ָחסִׁ ְמעֹון ַרבִׁ ל ֶבן שִׁ א - ְנַתְנאֵּ ְטא ְירֵּ י; חֵּ ר ַמְעָין  - ֲעָרְך ֶבן ֶאְלָעָזר ְוַרבִׁ ְתַגבֵּ  ָהָיה הּוא. ַהמִׁ

ר ם: אֹומֵּ ְהיּו אִׁ י ָכל יִׁ ל ַחְכמֵּ ְשָראֵּ ם ְבַכף יִׁ יֶעֶזר, מֹאְזַניִׁ ָּיה ְבַכף ֻהְרָקנּוס ֶבן ֶוֶאלִׁ יעַ  - ְשנִׁ . ֻכָלם ֶאת ַמְכרִׁ
ר ָשאּול ַאָבא ְש  אֹומֵּ ם: מֹומִׁ ְהיּו אִׁ י ָכל יִׁ ל ַחְכמֵּ ְשָראֵּ ם ְבַכף יִׁ י מֹאְזַניִׁ יֶעֶזר ְוַרבִׁ  ַאף ֻהְרָקנֹוס ֶבן ֱאלִׁ

ָמֶהם ָּיה ְבַכף ְוֶאְלָעָזר, עִׁ יעַ  - ְשנִׁ  . ֻכָלם ֶאת ַמְכרִׁ
י ּוְראּו ְצאּו: ָלֶהם ָאַמר.   ט יזֹוהִׁ ְדַבק ְיָשָרה ֶדֶרְך אֵּ יֶעֶזר יַרבִׁ . ָהָאָדם ָבה ֶשּיִׁ ר ֱאלִׁ ן: אֹומֵּ י. טֹוָבה ַעיִׁ  ַרבִׁ

ר ְיהֹוֻשעַ  ר: אֹומֵּ י. טֹוב ָחבֵּ י ַרבִׁ ר יֹוסִׁ ן: אֹומֵּ י. טֹוב ָשכֵּ ְמעֹון ַרבִׁ ר שִׁ י. ַהנֹוָלד ֶאת ָהרֹוֶאה: אֹומֵּ  ֶאְלָעָזר ַרבִׁ
ר ב: אֹומֵּ י רֹוֶאה: ָלֶהם ָאַמר. טֹוב לֵּ י ֶאת ֲאנִׁ ְברֵּ ְכָללשֶ , ֲעָרְך ֶבן ֶאְלָעָזר דִׁ ֶכם ְדָבָריו בִׁ : ָלֶהם ָאַמר. ְדְברֵּ
י ּוְראּו ְצאֹו יזֹוהִׁ ק ָרָעה ֶדֶרך אֵּ ְתַרחֵּ ֶמָנה ֶשּיִׁ י. ָהָאָדם מִׁ יֶעֶזר ַרבִׁ ר ֱאלִׁ ן: אֹומֵּ י. ָרָעה ַעיִׁ ר ְיהֹוֻשע ֶרבִׁ : אֹומֵּ
ר י. ַרע ָחבֵּ י ַרבִׁ ר יֹוסֵּ ן: אֹומֵּ י. ַרע ָשכֵּ ְמעֹון ַרבִׁ ר שִׁ ינֹווְ  ַהלֶֹוה: אֹומֵּ ם אֵּ ן ָהלֶֹוה ֶאָחד. ְמַשלֵּ  ְכלֶוה ָהָאָדם מִׁ
ן  : ֶשֶנֱאַמר, הּוא ָברּוְך ַהָמקֹום מִׁ

ם ְולֹא ָרָשע לֶֹוה" לז תהלים יק, ְיַשלֵּ ן ְוַצדִׁ ן חֹונֵּ י". ְונֹותֵּ ר ֶאְלָעָזר ַרבִׁ ב, אֹומֵּ  רֹוֶאה, ָלֶהם ָאַמר. ֶרע לֵּ
י י ֶאת ֲאנִׁ ְברֵּ ְכָלל, ְךֲעָר  ֶבן ֶאְלָעָזר דִׁ יֶכם ְדָבָריו ֶשבִׁ ְברֵּ  .דִׁ

םי.    ים ְשֹלָשה ָאְמרּו הֵּ י. ְדָברִׁ יֶעֶזר ַרבִׁ ר ֱאלִׁ י: אֹומֵּ ְרָך ְכבֹוד ְיהִׁ יב ֲחבֵּ י ְוַאל; ְכֶשָלְך ָעֶליָך ָחבִׁ  נֹוח ְתהִׁ
ְכעֹוס י ֶאָחד יֹום ְושּוב; לִׁ ְפנֵּ יָתָתְך לִׁ י. מִׁ ם ֶוֱהוֵּ ְתַחמֵּ ים אּוָרן ְכֶנֶגד מִׁ י; ֶשַלֲחָכמִׁ ֱהוֵּ יר וֵּ  ֶשלֹא ְבַגַחְלָתן ָזהִׁ
יָכֶוה יָכָתן תִׁ יַכת, ֶשְנשִׁ יָצָתן, שּוָעל ְנּשִׁ יַצת ַוֲעקִׁ יָשָתן, ַעְקָרב ֲעקִׁ יַשת ּוְלחִׁ י ְדְבְריֶהם ְוָכל, ָשָרף ְלחִׁ  ְכַגֲחלֵּ

ש  .אֵּ
י.  יא ר ְיהֹוֻשע ַרבִׁ ן: אֹומֵּ ֶצר, ָהַרע ַעיֵּ ְנַאתוְ , ָהַרע ְויֵּ ּיֹות שִׁ ין ַהְברִׁ יאִׁ ן ָהָאָדם ֶאת מֹוצִׁ  .ָהעֹוָלם מִׁ
י.  יב י ַרבִׁ ר יֹוסִׁ י: אֹומֵּ ָרְך ָממֹון ְיהִׁ יב ֲחבֵּ ן; ְכֶשָלְך ָעֶליָך ָחבִׁ ְלמֹוד ַעְצָמְך ְוַהְתקֵּ יָנה, תֹוָרה לִׁ  ְיֻרָשה ֶשאֵּ
ְהיּו ַמֲעֶשיָך ְוָכל; ָלְך ם יִׁ ם ְלשֵּ  .ָשַמיִׁ

יַר .  יג  ב יואל ְמעֹון בִׁ ר שִׁ י: אֹומֵּ יר ֱהוֵּ יַאת ָזהִׁ יָלה ְשַמע ְבְקרִׁ ְתפִׁ ל ּוְכֶשַאָתה; ּובִׁ ְתַפלֵּ  ַתַעש ַאל, מִׁ
יָלְתָך ים ֶאָלא, ֶקַבע ְתפִׁ ים ַרֲחמִׁ י ְוַתֲחנּונִׁ ְפנֵּ י" ֶשֶנֱאַמר, הּוא ָברּוְך ַהָמקֹום לִׁ ל) – כִׁ  ַחנּון( אֵּ
ם ֶאֶרְך הּוא ְוַרחּום ָחם ֶחֶסד-ְוַרב ַאַפיִׁ י ְוַאל"; ָהָרָעה-ַעל ְונִׁ י ָרָשע ְתהִׁ ְפנֵּ  . ַעְצָמְך בִׁ

י.  יד ר ֶאְלָעָזר ַרבִׁ י: אֹומֵּ ְלמֹוד ָשקּוד ֱהוֵּ יב ַמה  ְוַדע; תֹוָרה לִׁ י ְוַדע; ָלָאפיקֹורֹוס ֶשָתשִׁ ְפנֵּ י לִׁ  ַאָתה מִׁ
ל  . ְפֻעָלָתְך ְשַכר םֶשְּיַשלֶ , ְמַלאְכָתְך ַבַעל הּוא ְוֶנֱאָמן; ָעמֵּ
י.  טו ר ַטְרפֹון ַרבִׁ ים, ְמֻרָבה ְוַהְמָלאָכה, ָקָצר ַהּיֹום: אֹומֵּ ים ְוַהפֹוֲעלִׁ לִׁ ה ְוַהָשָכר, ֲעצֵּ ת ּוַבַעל, ַהְרבֵּ  ַהַביִׁ

ק  .דֹוחֵּ
ר ָהָיה הּוא.  טז ְגמֹור ַהְמָלאָכה ָעֶליָך לֹא: אֹומֵּ ין ֶבן ַאָתה ְולֹא, לִׁ ל ֹחרִׁ ָבטֵּ ם; ֶמָנהמִׁ  לִׁ  תֹוָרה ָלַמְדָת  אִׁ

ה ים, ַהְרבֵּ ה ָשָכר ָלְך נֹוְתנִׁ  ְשָכָרן ַמַתן: ְוַדע; ְפֻעָלָתְך ְשַכר ָלְך ֶשְּיַשֶלם, ְמַלאְכָתְך ַבַעל הּוא ְוְנֱאָמן; ַהְרבֵּ
ים יקִׁ יד ֶשַלַצדִׁ  .ָלבֹא ֶלָעתִׁ

 
  שלישי פרק
ל ֶבן ֲעַקְבָיה  א ר ַמֲהַלְלאֵּ ל: אֹומֵּ ְסַתכֵּ ְשלֹוָשה הִׁ ים בִׁ י ְדָברִׁ י ָבא ַאָתה ְואִׁ ידֵּ יָרה לִׁ ן ַדע; ֲעבֵּ ַאיִׁ , ָבאָת  מֵּ

ְך ַאָתה ּוְלָאן י, הֹולֵּ ְפנֵּ  אתה ולאיין. סרוחה מטיפה? באת מאיין. וחשבון דין ליתן עתיד אתה מי ְולִׁ
 המלכים מלכי מלך ילפנ? וחשבון דין ליתן עתיד אתה מי ולפני. ותולעה רימה, עפר למקום? הולך

 .הוא ברוך הקדוש
 
 
 
 

  א תהילים
  ג מלאכי

י   ב ים ְסַגן ֲחַנְנָיה ַרבִׁ ר ַהכַֹוֲהנִׁ י: אֹומֵּ ל ֱהוֵּ ְתַפלֵּ ְשלֹוָמּה מִׁ א, ֶשַלַמְלכּות בִׁ ְלָמלֵּ  ֶשאִׁ
יש, מֹוָרָאה הּו ֶאת אִׁ עֵּ ים רֵּ י. ָבָלעּו ַחּיִׁ ר ְתַרְדיֹון ֶבן ֲחַנְנָיה ַרבִׁ ם: אֹומֵּ ין ְשַניִׁ  שּיֹוְשבִׁ

ין יֶהן ְואֵּ ְברֵּ  בינֵּ י, תֹוָרה ידִׁ ים מֹוַשב ֶזה ֲהרֵּ צִׁ ים ֹוְבמֹוַשב: "ֶשֶנֱאַמר, לֵּ צִׁ "; ָיָשב לֹא לֵּ
ָבל ם אִׁ ין ְשַניִׁ יֶהם ְויֵּש שּיֹוְשבִׁ י בינֵּ יָנה, תֹוָרה דְברֵּ יֶהם ְשכִׁ ינֵּ ְדְברּו ָאז: "ֶשֶנֱאַמר, בֵּ  נִׁ
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  יז ירמיה

י ְראֵּ יש, ְיהָוה יִׁ הּו -ֶאל אִׁ עֵּ ב, רֵּ ב  ָמעַוּיְש , ְיהָוה ַוַּיְקשֵּ ָכתֵּ ֶפר ַוּיִׁ ָכרֹון סֵּ י ְלָפָניו זִׁ ְראֵּ  ְליִׁ
י ְיהָוה ין". ְשמֹו ּוְלֹחְשבֵּ י אֵּ ם ֶאָלא לִׁ ן; ְשַניִׁ ַניִׁ ילּוּ מִׁ ב ָאָחד ֶשֲאפִׁ ק ֶשּיֹושֵּ , ָבתֹוַרה ְועֹוסֵּ

רּוְך ֶשַהָקדֹוש ָ ׁ עַ  הּוא ב ב: "ֶשֶנֱאַמר? ָשָכר לֹו קֹובֵּ דֹום ָבָדד יֵּשֵּ  ". ָעָליו ָנַטל יכִׁ  ְויִׁ
י   ג ְמעֹון ַרבִׁ ר שִׁ י ָעָליו ָאְמרּו ְולֹא ֶאָחד ֻשְלָחן ַעל ֶשָאְכלּו ְשֹלָשה: אֹומֵּ , תֹוָרה ְדְברֵּ

ילּו י ָאְכלּו ְכאִׁ ְבחֵּ זִׁ ים מִׁ תִׁ י:  ֶשֶנֱאַמר, מֵּ יא ָמְלאּו ֻשְלָחנֹות-ָכל כִׁ י ֹצָאה קִׁ "; ָמקֹום ְבלִׁ
י ָעָליו ְוָאְמרּו ֶאָחד ֻשְלָחן ַעל לּוֶשָאכְ  ְשֹלָשה ֲאָבל ְברֵּ ילּו, תֹוָרה דִׁ ֻשְלָחנֹו ָאְכלּו ְכאִׁ  מֵּ

ר: "ֶשֶנֱאַמר, הּוא ָברּוְך ֶשַלָמקֹום ַלי ַוְיַדבֵּ י ֲאֶשר ַהֻשְלָחן ֶזה אֵּ ְפנֵּ  '". ְיהָוה לִׁ
י.  ד יַנאי ֶבן ֲחַנְנָיה ַרבִׁ ר ֲחכִׁ יעֹור: אֹומֵּ ְך, הַבַלְילָ  ַהנֵּ י ַבֶדֶרְך ְוַהְמַהלֵּ ידִׁ בֹו ְוַהְמַפֶנה, ְיחִׁ  לִׁ

י -ְלַבָטָלה ְתַחּיֵּב ֶזה ֲהרֵּ  . ְבַנְפשֹו מִׁ
י.  ה ָיה ַרבִׁ ר ַהָקָנה ֶבן ְנחּונִׁ ל ָכל: אֹומֵּ ין, תֹוָרה ֹעל ָעָליו ַהְמַקבֵּ ירִׁ ֶמנּו ַמֲעבִׁ  ֹעל מִׁ

ֶרְך ְוֹעל ַמְלכּות ֶ נּו קַהפֹורֵּ  ְוָכל; ֶאֶרץ דִׁ מֵּ ין, תֹוָרה ֹעל מִׁ  ֶדֶרְך ְוֹעל ַמְלכּות ֹעל ָעָליו נֹוְתנִׁ
 .ֶאֶרץ

י.  ו יש ֲחַלְפָתא ַרבִׁ ר ֲחַנְנָיה ְכַפר אִׁ ין ֲעָשָרה:  אֹומֵּ ין ֶשּיֹוְשבִׁ יָנה, ַבתֹוָרה ְועֹוְסקִׁ  ְשכִׁ
יֶהם ְשרּוָיה ינֵּ ים: "ֶשֶנֱאַמר, בֵּ יָצב ֱאֹלהִׁ ל-ַבֲעַדת נִׁ ןּו". אֵּ ַניִׁ ילֹו מִׁ יָשה ֲאפִׁ : ֶשֶנֱאַמר? ֲחמִׁ

ן". ְיָסָדה ֶאֶרץ-ַעל ַוֲאגָֻדתֹו" ַניִׁ ילּו ּומִׁ  : ֶשֶנֱאַמר? ְשֹלָשה ֲאפִׁ
ים ְבֶקֶרב" ְשֹפט ֱאֹלהִׁ ן" . יִׁ ַניִׁ ילּו ּומִׁ ם ֲאפִׁ  : ֶשֶנֱאַמר? ְשַניִׁ
ְדְברּו ָאז" י נִׁ ְראֵּ יש ְיהָוה יִׁ הּו-ֶאל אִׁ עֵּ בַוַּיְק  רֵּ ְשָמע ְיהָוה שֵּ ן. וגו" ַוּיִׁ ַניִׁ ילּו ּומִׁ ? ֶאָחד ֲאפִׁ

יר ֲאֶשר ַהָמקֹום ְבָכל" ֶשֶנֱאַמר י ֶאת ַאְזכִׁ ֶליָך ָאבֹוא ְשמִׁ יָך אֵּ יַרְכתִׁ  ".   ּובֵּ
י.   ז יש ֶאְלָעָזר ַרבִׁ ר ָבְרתּוָתא אִׁ ן: אֹומֵּ ֶשלֹו לֹו תֵּ ן; ֶשלֹו ְוֶשָלְך ֶשַאָתה, מִׁ דבְ  ְוכֵּ  הּוא ָדוִׁ

ר י" אֹומֵּ ְמָך-כִׁ ָּיְדָך ַהֹכל מִׁ י".  ָלְך ָנַתנּו ּומִׁ ְמעֹון ַרבִׁ ר שִׁ ך: אֹומֵּ  ְושֹוֶנה ַבֶדֶרְך ַהְמַהלֵּ
יק ְשָנתֹו ּוַמְפסִׁ מִׁ ר, מִׁ יָלן ָנֶאה ַמה: "ְואֹומֵּ יר ָנֶאה ּוָמה? ֶזה אִׁ  ָעָליו ַמֲעֶלה –" ֶזה נִׁ
לּו ַהָכתּוב ְתחַ  ְכאִׁ  . ְבַנְפשֹו ּיֵּבמִׁ

י.   ח שּום ַיַנאי ַבר דֹוְסַתאי ַרבִׁ י מִׁ יר ַרבִׁ אִׁ ר מֵּ חַ  ָכל, אֹומֵּ ְשָנתֹו ֶאָחד ָדָבר ַהשֹוכֵּ מֵּ ? מִׁ
ילּו ַהָכתּוב ָעָליו ַמֲעֶלה ְתַחּיֵּב ְכאִׁ ָשֶמר ַרק" ֶשֶנֱאַמר, ְבַנְפשֹו מִׁ  ְמֹאד ַנְפְשָך ּוְשֹמר ְלָך הִׁ

ים-ֶאת ְשַכחתִׁ -ֶפן יֶניָך ָראּו-ֲאֶשר ַהְדָברִׁ ילּו ָיכֹול". עֵּ ְשָנתֹו ָעָליו ָתְקָפה ֲאפִׁ  ַתְלמּוד? מִׁ
ְלָבְבָך ָיסּורּו-ּוֶפן: "לֹוַמר י ֹכל מִׁ ינֹו ָהא";  ַחֶּיָך ְימֵּ ְתַחּיֵּיב אֵּ ב ַעד ְבַנְפשֹו מִׁ  ֶשּיֵּשֵּ

ם ירֵּ יסִׁ יבֹו וִׁ לִׁ  . מִׁ
י.  ט ָניה ַרבִׁ ר דֹוָסא ֶבן ֲחנִׁ ְרַאת ָכל: אֹומֵּ  ָחְכָמתֹו, ְלָחְכָמתֹו קֹוֶדֶמת ֶחְטאֹו ֶשּיִׁ

ְתַקֶּיֶמת ְרַאת קֹוֶדֶמת ֶשָחְכָמתֹו ְוָכל; מִׁ ין, ֶחְטאֹו ְלּיִׁ ְתַקֶּיֶמת ָחְכָמתֹו אֵּ  ָהָיה הּוא. מִׁ
ר ין ֶשַמֲעָשיו ָכל: אֹומֵּ ָחְכָמתֹו ְמֻרבִׁ ְתַקֶּיֶמת ָחְכָמתֹו, מֵּ  ְמֻרָבה ֶשָחְכָמתֹו ְוָכל; מִׁ

ַמֲעַשיו ין, מִׁ ְתַקֶּיֶמת ָחְכָמתֹו אֵּ  . מִׁ
ר ָהָיה הּוא.  י ּיֹות ֶשרּוחַ  ָכל: אֹומֵּ יֶמנּו נֹוָחה ַהְברִׁ יֶמנּו נֹוָחה ַהָמקֹום רּוחַ , הֵּ  ְוָכל, הֵּ

ין יֹות רּוחַ  ֶשאֵּ יֶמנֹו נֹוָחה ַהְברִׁ ין, הֵּ יֶמנּו נֹוָחה ַהָמקֹום רּוח אֵּ יַר . הֵּ יָנס ֶבן דֹוָסא בִׁ  ַהְרכִׁ
ר יָנה: אֹומֵּ ית שֵּ ן, ֶשְלַשֲחרִׁ ם ְוַייִׁ יַחת, ֶשְלָצֳהַריִׁ ים ְושִׁ יַבת, ַהְיָלדִׁ ישִׁ י וִׁ יֹות ָבתֵּ סִׁ  ְכנֵּ
י ין-ָהָאֶרץ שְלַעמֵּ יאִׁ ן ָהָאָדם ֶאת מֹוצִׁ  .ָהעֹוָלם מִׁ

י.  יא י ֶאְלָעָזר ַרבִׁ ר ַהמֹוָדעִׁ ל: אֹומֵּ יםַהֳק  ֶאת ַהְמַחלֵּ , ַהמֹוֲעדֹות ֶאת ְוַהְמַבֶזה, ָדשִׁ
ין י ְוַהַמְלבִׁ רֹו ְפנֵּ ים ֲחבֵּ ר, ָבַרבִׁ פֵּ יתֹו ְוַהמֵּ ינּו ֶשְלַאְבָרָהם ְברִׁ  ְוַהְמַגֶלה, ַהָשלֹום ָעָליו ָאבִׁ

ים י ַעל ַאף, ַכֲהָלָכה ֶשלֹא ַבתֹוָרה ָפנִׁ ים תֹוָרה ְבָידֹו ֶשֶּיש פִׁ ים ּוַמֲעשִׁ ין - טֹובִׁ ֶלק לֹו אֵּ  חֵּ
 .ַהָבא ָלעֹוָלם

י.   יב אל ַרבִׁ ְשָמעֵּ ר יִׁ י: אֹומֵּ ְשֹחֶרת ְונֹוח, ָלרֹאש ַקל ֱהוֵּ י, ַלתִׁ יל ֶוֱהוֵּ  ָכל ֶאת ְמַקבֵּ
ְמָחה ָהָאָדם  .ְבשִׁ

י.   יג יָבא ַרבִׁ ר ֲעקִׁ ׁ אש ְוַקלֹות ְשחֹוק: אֹומֵּ ין ר ילִׁ ; הַלתֹוָר  ְסָיג ָמסֹוֶרת. ָלֶעְרָוה ַמְרגִׁ
ים; ָלֹעֶשר ְסָיג ַמְעְשרֹות ישֹות ְסָיג ְנָדרִׁ יָקה ַלָחְכָמה ְסָיג; ַלְפרִׁ  . ְשתִׁ

ר ָהָיה הּוא.  יד יב: אֹומֵּ ְבָרא ָאָדם ָחבִׁ יָבה; ְבֶצֶלם ֶשנִׁ ָרה חִׁ ְבָרא לֹו נֹוַדַעת ְיתֵּ  ֶשנִׁ
ים ְבֶצֶלם: "ֶשֶנֱאַמר, ְבֶצֶלם י". ָהָאָדם-ֶאת ָעָשה ֱאֹלהִׁ יןֲחבִׁ ל בִׁ ְשָראֵּ ְקְראּו, יִׁ ים ֶשנִׁ  ָבנִׁ

ָבה, ַלָמקֹום ָרה חִׁ ְקְראּו, ָלֶהם נֹוַדַעת ְיתֵּ ים ֶשנִׁ ים: "ֶשֶנֱאַמר, ַלָמקֹום ָבנִׁ  ַאֶתם ָבנִׁ
יֶכם ַלְיהָוה ין". ֱאֹלהֵּ יבִׁ ל ֲחבִׁ ְשָראֵּ יַתן, יִׁ י ָלֶהם ֶשנִׁ ְבָרא ֶשבֹו ְכלִׁ י: "ֶשֶנֱאַמר; ָהעֹוָלם נִׁ  כִׁ
י טֹוב ֶלַקח י ָלֶכם ָנַתתִׁ  ". ַתֲעֹזבּו-ַאל תֹוָרתִׁ
דֹון ָהעֹוָלם ּוְבטֹוב; ְנתּוָנה ְוָהְרשּות, ָצפּוי ַהֹכל.   טו י ְוַהֹכל; נִׁ  . ַהַמֲעֶשה ֹרב ְלפִׁ
ר ָהָיה הּוא.   טז יָרבֹון ָנתּון ַהֹכל: אֹומֵּ ם ָכל ַעל ְפרּוָסה ּוְמצּוָדה, ָבעֵּ  תַהֲחנּו. ַהַחּיִׁ

י, ְפתּוָחה יף ְוַהֶחְנָונִׁ ס, ַמקִׁ ְנקֵּ ְלֹות ָהרֹוֶצה ְוָכל, כֹוֶתֶבת ְוַהָּיד, ָפתּוחַ  ְוַהפִׁ ְלֶוה ָיבֹא לִׁ , ְויִׁ
ים ים ְוַהָגָבאִׁ רִׁ יר ַמֲחזִׁ ין, יֹום ְבָכל ָתדִׁ ְפָרעִׁ ן ְונִׁ ַדְעתֹו ָהָאָדם מִׁ ַדְעתֹו ְוֶשלֹא מִׁ  ְויֵּש, מִׁ

ְסמֹ  ַמה ַעל ָלֶהם ין, כּושּיִׁ ין ְוַהדִׁ  .ַלְסעּוָדה ְמֻתָקן ְוַהֹכל, ֱאֶמת דִׁ
י.   יז ר ֲעַזְרָיה ֶבן ֶאְלָעָזר ַרבִׁ ם: אֹומֵּ ין אִׁ ין, תֹוָרה אֵּ ם; ֶאֶרץ ֶדֶרך אֵּ ין אִׁ , ֶאֶרץ ֶדֶרְך אֵּ

ין ם. תֹוָרה אֵּ ין אִׁ ין, ָחְכָמה אֵּ ְרָאה אֵּ ם; יִׁ ין אִׁ ְרָאה אֵּ ין, יִׁ ם. ָחְכָמה אֵּ ין אִׁ , יָנהבִׁ  אֵּ
ין ם; ַדַעת אֵּ ין אִׁ ין; ַדַעת אֵּ יָנה אֵּ ם. בִׁ ין אִׁ ין, ֶקַמח אֵּ ם; תֹוָרה אֵּ ין אִׁ ין, תֹוָרה אֵּ  אֵּ

 . ֶקַמח
ר ָהָיה הּוא ַמֲעָשיו ְמֻרָבה ֶשָחְכָמתֹו ָכל: אֹומֵּ יָלן? דֹוֶמה הּוא ְלַמה, מִׁ  ֶשֲעָנָפיו ְלאִׁ

ין ין ְוָשְרָשיו ְמֻרבִׁ  ְוָהָיה: "ֶשֶנֱאַמר, ָפָניו ַעל ְוהֹוְפַכתֹו ְועֹוְקַרתֹו ָאהבָ  ְוָהרּוחַ , מּוָעטִׁ
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ְרֶאה ְולֹא ָבֲעָרָבה ְכַעְרָער י יִׁ ן טֹוב ָיבֹוא-כִׁ ים ְוָשכֵּ רִׁ רֵּ ְדָבר חִׁ ָחה ֶאֶרץ ַבמִׁ  ְולֹא ְמלֵּ
ב שֵּ ין ֶשַמֲעָשיו ָכל ֲאָבל". תֵּ ָחְכָמתֹו, ְמֻרבִׁ יָלן? דּוֶמה הּוא ְלַמה, מֵּ ין ֲעָנָפיושֶ  ְלאִׁ  מּוָעטִׁ

ין ְוָשָרָשיו ילּו, ְמֻרבִׁ ין בֹו ְונֹוְשבֹות ָבאֹות ֶשָבעֹוָלם ָהרּוחֹות ָכל ֶשֲאפִׁ יזֹות אֵּ  אֹותֹו ְמזִׁ
ְמקֹומֹו ץ ְוָהָיה: "ֶשֶנֱאַמר, מִׁ ם-ַעל ָשתּול ְכעֵּ ְרֶאה ְולֹא, ָשָרָשיו ְיַשַלח יּוַבל-ְוַעל ַמיִׁ  יִׁ

י יהּו ְוָהָיה, ֹחם ָיבֹא-כִׁ ְשַנת ַרֲעָנן ָעלֵּ ְדָאג לֹא ַבֹצֶרת ּובִׁ יש ְולֹא, יִׁ ֲעשֹות ָימִׁ י מֵּ  ". ֶפרִׁ
י    יח ְסָמא( ֶבן) ֶאְלָעָזר ַרבִׁ ר חִׁ ין: אֹומֵּ נִׁ י קִׁ ְתחֵּ ָדה ּופִׁ ן נִׁ ן הֵּ י הֵּ  ְתקּופֹות; ֲהָלכֹות גּופֵּ

יַמְטְרָיאֹות  . ַלָחְכָמה ַפְרְפָראֹות – ְוגִׁ

 
 

 קיט יםתהיל
  טז משלי

 
  קכח תהילים

 
 ב א שמואל

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ג משלי
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  רביעי פרק
ר זֹוָמא ֶבן     א יֶזהֹו:  אֹומֵּ ד? ָחָכם אֵּ ָכל ַהלֹומֵּ ָכל: "ֶשֶנֱאַמר, ָאָדם מִׁ  ְמַלְמַדי-מִׁ

י ְשַכְלתִׁ יֶזהּו". הִׁ ש? בֹורגִׁ  אֵּ ְצרֹו ֶאת ַהכֹובֵּ ל  : "ֶשֶנֱאַמר יִׁ בֹור ּוֹמשֵּ גִׁ ם מִׁ טֹוב ֶאֶרְך ַאַפיִׁ
יר " ד עִׁ ֹּלכֵּ יֶזהּו .ְברּוחֹו מִׁ יר אֵּ חַ ? ָעשִׁ יעַ "  ֶשֶנֱאַמר, ְבֶחְלקֹו ַהָשמֵּ י ַכֶפיָך ְיגִׁ ל כִׁ  תֹאכֵּ

יֶזהּו. ַהָבא ָלעֹוָלם  - ָלְך ְוטֹוב, ַהֶזה ָבעֹוָלם  - ַאְשֶריָך": ָלְך ְוטֹוב ַאְשֶריָך  ְמֻכָבד אֵּ
ד יֹות ֶאת ַהְמַכבֵּ י" ֶשֶנֱאַמר, ַהְברִׁ ד ְמַכְבַדי-כִׁ ָקלּו ּוֹבַזי ֲאַכבֵּ  ". יֵּ

ר ַעַזאי ֶבן    ב י: אֹומֵּ ְצָוה ָרץ ֱהוֵּ חַ , ְכַבֲחמּוָרה ַקָלה ְלמִׁ ן ּובֹורֵּ יָרה מִׁ ְצָוה; ָהֲעבֵּ  ֶשמִׁ
צְ  גֹוֶרֶרת יָרה ָוהמִׁ יָרה גֹוֶרֶרת ַוֲעבֵּ ְצָוה ֶשְשַכר ֲעבֵּ ְצָוה מִׁ יָרה ּוְשַכר מִׁ יָרה ֲעבֵּ  ֲעבֵּ

ר ָהָיה הּוא    ג י ַאל: אֹומֵּ י ְוַאל, ָאָדם ְלָכל ָבז ְתהִׁ יג ְתהִׁ ין: ָדָבר ְלָכל ַמְפלִׁ  ָאָדם ָלְך ֶשאֵּ
ין ין ָשָעה לֹו ֶשאֵּ ין ָדָבר ָלְך ְואֵּ    .ָמקֹום לֹו ֶשאֵּ

י   ד יָטס ַרבִׁ יש ְלוִׁ ר ַיְבֶנה אִׁ י ְמֹאד ְמֹאד: אֹומֵּ ְקַות, רּוחַ  ְשַפל ֱהוֵּ ָמה ֱאנֹוש ֶשתִׁ י. רִׁ  ַרבִׁ
ר ְברֹוָקא ֶבן יֹוָחָנן ל ָכל: אֹומֵּ ם ַהְמַחלֵּ ם שֵּ ֶתר ָשַמיִׁ ין, ַבסֵּ ְפָרעִׁ ֶמנּו נִׁ ג ֶאָחד. ַבָגלּוי מִׁ  שֹוגֵּ
יד ְוֶאָחד זִׁ לּול מֵּ  . םַהשֵּ  ְבחִׁ

י  ה אל ַרבִׁ ְשָמעֵּ ר ְבנֹו יִׁ ד: אֹומֵּ ד ְמָנת ַעל ַהלֹומֵּ ין, ְלַלמֵּ יקִׁ ְלמֹוד ְבָידֹו ַמְספִׁ ד לִׁ ; ּוְלַלמֵּ
ד ין ַלֲעשֹות ְמַנת ָעל ְוַהלֹומֵּ יקִׁ ְלמֹוד בָידֹו ַמְספִׁ ד לִׁ ְשמֹור, ּוְלַלמֵּ י. ְוַלֲעשֹות לִׁ  ָצדֹוק ַרבִׁ
ר ם ַאל: אֹומֵּ ל ֲעָטָרה ַתֲעשֵּ ְתַגדֵּ ל ָהָיה ְוָכְך. ָבֶהם ַלְחפֹור ַקְרֹדם ְולֹא, ָבֶהם ְלהִׁ לֵּ  הִׁ
ר ְשַתַמש: אֹומֵּ י ַהֶנֱהֶנה ָכל: ָלַמְדָת  ָהא. ֲחַלף ְבָתָגא ְודִׁ ְברֵּ דִׁ ל תֹוָרה מִׁ ן ַחָּייו נֹוטֵּ  מִׁ
 . ָהעֹוָלם

י.   ו י ַרבִׁ ר יֹוסֵּ ד ָכל: אֹומֵּ ּיֹות ַעל ְמֻכָבד פֹוגּו, ַהתֹוָרה ֶאת ַהְמַכבִׁ ל ְוָכל; ַהְברִׁ  ֶאת ַהְמַחלֵּ
ּיֹות ַעל ְמֻחָלל גּופֹו, ַהתֹוָרה  . ָהְברִׁ

י   ז אל ַרבִׁ ְשָמעֵּ ר ְבנֹו יִׁ ְך: אֹומֵּ ן ַעְצמֹו ַהחֹושֵּ ין מִׁ ק, ַהדִׁ ֶמנּו פֹורֵּ יָבה מִׁ ל אֵּ  ּוְשבּוַעת ְוָגזֵּ
יבֹו ְוַהַגס. ָשְוא  .רּוח ְוַגס, ָרָשע, ֶטהשֹו – ְבהֹוָרָאה לִׁ

ר ָהָיה הּואח    י ַאל: אֹומֵּ י ָדן ְתהִׁ ידִׁ ין, ְיחִׁ י ָדן ֶשאֵּ ידִׁ : תֹאַמר ְוַאל. ֶאָחד ֶאָלא ְיחִׁ
י ַקְבלּו" ן -"!ַדְעתִׁ ין ֶשהֵּ  .  ַאָתה ְולֹא ַרָשאִׁ
י   ט ר יֹוָנָתן ַרבִׁ י ַהתֹוָרה ֶאת ַהְמַקּיֵּם ָכל: אֹומֵּ ֹענִׁ ֹעֶשר ַקְּיָמּהלְ  סֹופֹו, מֵּ ל ְוָכל; מֵּ  ַהְמַבטֵּ

ֹעֶשר ַהתֹוָרה ֶאת י ְלַבְטָלּה סֹופֹו, מֵּ ֹענִׁ  . מֵּ
י   י יר ַרבִׁ אִׁ ר מֵּ י: אֹומֵּ ט ֱהוֵּ ֶסק ְמַמעֵּ י; ַבתֹוָרה ַוֲעֹסק, ָבעֵּ י רּוחַ  ְשַפל ֶוֱהוֵּ ְפנֵּ ; ָאָדם ָכל בִׁ

ם ַטְלָת  ְואִׁ ן בִׁ ים  ָלְך ֶיש, ַהתֹוָרה מִׁ לִׁ ההַ  ְבטֵּ ם; ְכֶנְגָדְך ְרבֵּ  ָשָכר לֹו ֶיש, ַבתֹוָרה ָעַמְלָת  ְואִׁ
ה יֶתן ַהְרבֵּ  . ָלְך לִׁ

י   יא יֶעֶזר ַרבִׁ ר ַיֲעֹקב ֶבן ֱאלִׁ ְצָוה ָהעֹוֶשה: אֹומֵּ יט לֹו קֹוֶנה, ַאַחת מִׁ ; ֶאָחד ְפַרְקלִׁ
ר ָרה ְוָהעֹובֵּ יגֹור לֹו קֹוֶנה, ַאַחת ֲעבֵּ יםּומַ  ְתשּוָבה. ֶאָחד ַקטֵּ ים ֲעשִׁ יס  - טֹובִׁ ְתרִׁ י כִׁ ְפנֵּ  בִׁ

י. ַהֻפְרָענּות ר ַהַסְנְדָלר יֹוָחָנן ַרבִׁ ָּיה ָכל: אֹומֵּ סִׁ יא ְכנֵּ ם ֶשהִׁ ם ְלשֵּ ְתַקּיֵּם סֹוָפה, ָשַמיִׁ ; ְלהִׁ
יָנּה ם ְוֶשאֵּ ם ְלשֵּ ין, ָשַמיִׁ ְתַקּיֵּם סֹוָפה אֵּ  . ְלהִׁ

י   יב ר ָשמּועַ  ֶבן ֶאְלָעָזר ַרבִׁ י :אֹומֵּ יָדְך ְכבֹוד ְיהִׁ יב ַתְלמִׁ ָרְך ּוְכבֹוד, ְכֶשָלְך ָעֶליָך ָחבִׁ  - ֲחבֵּ
 . ָשַמיֵּם ְכמֹוָרא - ַרָבְך ּומֹוָרא, ַרָבְך ְכמֹוָרא

י  יג ר ְיהֹוָדה ַרבִׁ י: אֹומֵּ יר ֱהוֵּ י. ָזדֹון עֹוָלה ַתְלמּוד ֶשֶשְגַגת, ַבַתְלמּוד ָזהִׁ ְמעֹון ַרבִׁ  שִׁ
ר ים ָשהְשֹל: אֹומֵּ ם ְכָתרִׁ ם ְוֶכֶתר; ַמְלכּות ְוֶכֶתר, ְכֻהָנה ְוֶכֶתר, תּוֹרהָ  ֶכֶתר: הֵּ  טֹוב שֵּ
יֶהן ַעל עֹוֶלה  . ַגבֵּ

י   יד י: אֹומר ְנהֹוַראי ַרבֵּ ְמקֹום גֹוֶלה ֱהוֵּ יא תֹאַמר ְוַאל, תֹוָרה לִׁ ,  ַאֲחֶריָך ָתבֹוא ֶשהִׁ
ֶריָך יָנְתָך-לְוֶא . ְבָיֶדָך ְיַקְּימּוהָ  ֶשֲחבֵּ ן-ַאל בִׁ יָשעֵּ  .  תִׁ

י   טו ר ַיַנאי ַרבִׁ ין: אֹומֵּ ינּו אֵּ ַשְלַות לֹא ְבָידֵּ ים מִׁ י לֹא ְוַאף ָהְרָשעִׁ סּורֵּ ּיִׁ ים מִׁ יקִׁ י. ַהַצדִׁ  ַרבִׁ
ר ָחָרש ֶבן ַמְתָיה י: אֹומֵּ ים ֱהוֵּ ְשלֹום ַמְקדִׁ י, ָאָדם ָכל בִׁ י ְוַאל, ָלֲאָריֹות ָזָנב ֶוֱהוֵּ ֹ  ְתהִׁ  אשר

ים  . ַלשּוָעלִׁ
י   טז ר ַיֲעֹקב ַרבִׁ י ַלְפרֹוְזדֹור דֹוֶמה ַהֶזה ָהעֹוָלם: אֹומֵּ ְפנֵּ ן; ַהָבא ָהעֹוָלם בִׁ  ַעְצָמְך ַהְתקֵּ

י, ַבְפרֹוְזדֹור ס ְכדֵּ ָכנֵּ ין ֶשתִׁ  . ַלְטַרְקלִׁ
ר ָהָיה הּוא   יז ים ַבְתֹשּוָבה ַאַחת ָשָעה ָיָפה: אֹומֵּ יםטֹו ּוַמֲעשִׁ ָכל ַהֶזה ָבעֹוָלם בִׁ י מִׁ  ַחּיֵּ

ָכל ַהָבא ָבעֹוָלם רּוחַ  ֶשְלקֹוַרת ַאַחת ָשָעה ְוָיָפה; ַהָבא ָהעֹוָלם י מִׁ  . ַהֶזה ָהעֹוָלם ַחּיֵּ
י  יח ְמעֹון ַרבִׁ ר ֶאְלָעָזר ֶבן שִׁ ָרְך ֶאת ְתַרֶצה ַאל: אֹומֵּ ַנֲחֶמנּו ְוַאל, ַכֲעסֹו ְבָשַעת ֲחבֵּ  תִׁ
תֹו ָעהֶבשָ  ְשַאל ְוַאל, ְלָפָניו ֻמָטל ֶשמֵּ ְדרֹו ְבָשַעת לֹו תִׁ ל ְוַאל, נִׁ ְשַתדֵּ ְראֹותֹו תִׁ  ְבָשַעת לִׁ

 . ַקְלָקָלתֹו
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  כד משלי
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ליט    ְנֹפל: "אֹוֶמר ַהָקָטן ְשמּואֵּ ְבָך בִׁ ְשָמח-ַאל אֹויִׁ ָכְשלֹו תִׁ ל-ַאל ּובִׁ ֶבָך ָיגֵּ ְרֶאה-ֶפן, לִׁ  יִׁ
ב יָניוְבעֵּ  ְוַרע ְיהָוה שִׁ ָעָליו ְוהֵּ   ".ַאפֹו מֵּ

יָשע   כ ר ֲאבּוָיה ֶבן ֱאלִׁ ד: אֹומֵּ דיֹו? דֹוֶמה הּוא ְלַמה, ֶיֶלד ַהלֹומֵּ . ָחָדש ְנָיר ַעל ְכתּוָבה לִׁ
ד ן ְוַהלֹומֵּ דיֹו? דֹוֶמה הּוא ְלַמה, ָזקֵּ י. ַמחּוק ְנַיר ַעל ְכתּוָבה לִׁ י ַרבִׁ יש ְיהּוָדה ַבר יֹוסֵּ  אִׁ

יַהבַ  ְכַפר ר ְבלִׁ ד: אֹומֵּ ן ַהלֹומֵּ ים מִׁ ל? דֹוֶמה הּוא ְלַמה, ַהְקַטנִׁ ים ְלאֹוכֵּ הֹות ֲעָנבִׁ , קֵּ
ן ְושֹוֶתה יתֹו ַייִׁ גִׁ ד. מִׁ ן ְוַהלֹומֵּ ים מִׁ נִׁ ל? דֹוֶמה הּוא ְלַמה, ַהְזקֵּ ים ְלאֹוכֵּ , ְבשּולֹות ֲעָנבִׁ
ן ְושֹוֶתה י. ָיָשן ַייִׁ ר ַרבִׁ ל ַאל, אֹומֵּ ְסַתכֵּ , ָחָדש ַקְנַקן יֵּש. בֹו ֶשֶּיש ַבֶמה ֶאָלא, ְנַקןַבַק  תִׁ
א ילּו -ְוָיָשן; ָיָשן ָמלֵּ ין ָחָדש ֶשֲאפִׁ  . בֹו אֵּ
י  כא יֶעֶזר ַרבִׁ ָפר ֱאלִׁ ר ַהקִׁ ְנָאה: אֹומֵּ ין ְוַהָכבֹוד ְוַהַתֲאָוה ַהקִׁ יאִׁ ן ָהָאָדם ֶאת מֹוצִׁ  מִׁ

 .ָהעֹוָלם
ר ָהָיה הּוא   כב ל: אֹומֵּ יםַהּיִׁ ים, ָלמּות ֹודִׁ תִׁ ם, ְלַהֲחיֹות ְוַהמֵּ דֹון ְוַהַחּיִׁ יַדע, לִׁ יעַ  לֵּ  ְלהֹודִׁ

יָּוַדע ל ֶשהּוא ּוְלהִׁ ר הּוא, אֵּ א הּוא, ַהּיֹוצֵּ ין הּוא, ַהבֹורֵּ בִׁ ד הּוא, ַהַדָּין הֹוא, ַהמֵּ  הֹוא, עֵּ
ין-ַבַעל יד ְוהּוא, דִׁ ין, ָלדּון ָעתִׁ ים ַמשֹוא ְולֹא, ְכָחהשִׁ  ְולֹא, ַעְוָלה לֹא ְלָפָניו ֶשאֵּ  ְולֹא, ָפנִׁ
ַקח י ֶשַהֹכל, ְוַדע, ֶשלֹו ֶשַהֹכל; ֹשַחד מִׁ יֲחְך ְוַאל. ַהֶחְשבֹון ְלפִׁ ְצָרְך ַיְבטִׁ ית ֶשַהְשאֹול יִׁ  בֵּ
 ְוַעל ,ַחי ַאָתה ָכְרָחְך ְוַעל, נֹוָלד ָאָתה ָכְרָחְך ְוַעל, נֹוָצר ַאָתה ָכְרָחְך ֶשָעל: ָלְך ָמנֹוס
ת ַאָתה ָכְרָחְך יד ַאָתה ָכְרָחְך ְוַעל, מֵּ ן ָעתִׁ יתֵּ ין לֵּ י ְוֶחְשבֹון דִׁ ְפנֵּ י ֶמֶלְך לִׁ ים ַמְלכִׁ  ַהְמָלכִׁ

  .הּוא ָברּוְך ַהָקדֹושֹ 
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 פרק חמישי

ְבָרא ַמֲאָמרֹות ָשָרהַבעֲ א     ָיכֹול ֶאָחד ְבַמֲאַמר ַוֲהלֹא? לֹוַמר ַתְלמּוד ּוָמה.  ָהעֹוָלם נִׁ
ָבְראֹות ָפַרע ֶאָלא? ְלהִׁ ן ְלהִׁ ים מִׁ ין, ָהְרָשעִׁ ְבָרא ָהעֹוָלם ֶאת ֶשְמַאְבדִׁ  ַבֲעָשָרה ֶשנִׁ
ן, ַמֲאָמרֹות יתֵּ ים טֹוב ָשָכר ְולִׁ יקִׁ ְבָרא ָהעֹוָלם ֶאת יןֶשְמַקְּימִׁ , ַלַצדִׁ  .ַמֲאָמרֹות ַבֲעָשָרה ֶשנִׁ

ָאָדם דֹורֹות ֲעָשָרה   ב יעַ , ֹנח ַעד מֵּ ם ֶאֶרְך ַכָמה ְלהֹודִׁ  ָהיּו ַהדֹורֹות ֶשָכל, ְלָפָניו ַאַפיִׁ
ין יסִׁ ין ַמְכעִׁ יא ַעד ּוָבאִׁ בִׁ יֶהם ֶשהֵּ י ֶאת ֲעלֵּ ֹנחַ  דֹורֹות ֲעָשָרה. ַהַמבּול מֵּ , ָרָהםַאבְ  ַעד מִׁ
יעַ  ם ֶאֶרְך ַכָמה ְלהֹודִׁ ין ָהיּו ַהדֹורֹות ֶשָכל, ְלָפָניו ַאַפיִׁ יסִׁ ין ַמְכעִׁ ָבא ַעד ּוָבאִׁ  ַאְבָרָהם שִׁ
ל יבֵּ  .ֻכָלם ְשַכר( ָעָליו) ְוקִׁ

ְסיֹונֹות ֲעָשָרה   ג ְתַנָסה נִׁ ינּו ַאְבָרָהם נִׁ יעַ , ְבֻכָלם ְוָעַמד ַהָשלֹום ָעָליו ָאבִׁ  ַכָמה ְלהֹודִׁ
ָבתֹו ינּו ֶשְלַאְבָרָהם חִׁ  . ַהָשלֹום ָעָליו ָאבִׁ

ים ֲעָשָרה  ד סִׁ ינּו ַנֲעשּו נִׁ ם ַלֲאבֹותֵּ ְצַריִׁ יא ַמכֹות ֶעֶשר. ַהָּים ַעל ַוֲעָשָרה, ְבמִׁ בִׁ  ַהָקדֹוש הֵּ
ים ַעל הּוא ָברּוְך ּיִׁ ְצרִׁ ם ַהמִׁ ְצַריִׁ סּו ְסיֹונֹותנִׁ  ֲעָשָרה. ַהָּים ַעל ַוֲעָשָרה ְבמִׁ ינּו נִׁ  ֶאת ֲאבֹותֵּ

ְדָבר הּוא ָברּוְך ַהָמקֹום י ַוְיַנסּו: "ֶשֶנֳאַמר, ַבמִׁ ים ֶעֶשר ֶזה ֹאתִׁ י, ָשְמעּו ְולֹא ְפָעמִׁ  ". ְבקֹולִׁ
ים ֲעָשָרה   ה סִׁ ינּו ַנֲעשּו נִׁ ית ַלֲאבֹותֵּ ְקָדש ְבבֵּ יָלה לֹא: ַהמִׁ פִׁ ָשה הִׁ יחַ  אִׁ רֵּ ; ֹקֶדשהַ  ְבַשר מֵּ

יחַ  ְולֹא ְסרִׁ עֹוָלם ַהֹקֶדש ְבַשר הִׁ ְרָאה ְולֹא; מֵּ ית ְזבּוב נִׁ ְטְבַחיֵּם ְבבֵּ יַרע ְולֹא; ַהמִׁ י אֵּ  ֶקרִׁ
ן ים ְביֹום ָגדֹול ְלֹכהֵּ יפּורִׁ בּו ְולֹא; ַהכִׁ ים כִׁ ש ְגָשמִׁ י אֵּ ְצָחה ְולֹא; ַהַמֲעָרָכה ֶשַלֲעצֵּ  ָהרּוחַ  נִׁ
ְמָצא ְולֹא; ֶהָעָשן ַעמּוד ָאת י ָבעֹוֶמר ְפסּול נִׁ ְשתֵּ ים ּוְבֶלֶחם ַהֶלֶחם ּובִׁ ים; ַהָפנִׁ  עֹוְמדִׁ

ים ים ְצפּופִׁ ְשַתֲחוִׁ ים ּומִׁ יק ְולֹא; ְרָוחִׁ זִׁ ם ְוַעְקָרב ָנָחש הִׁ ירּוָשַליִׁ עֹוָלם בֵּ  ָאַמר ְולֹא; מֵּ
רֹו ָאָדם י ַצר: "ַלֲחבֵּ ין ַהָמקֹום לִׁ ם ֶשָאלִׁ ירּוָשַליִׁ  "בִׁ

ים ָשָרהעֲ    ו ְבְראּו ְדָברִׁ ין ַשָבת ְבֶעֶרב נִׁ לּו, ַהְשָמשֹות בֵּ ן ְואֵּ י: הֵּ י, ָהָאֶרץ פִׁ ר ּופִׁ י, ַהְבאֵּ  ּופִׁ
יר, ְוַהַמֶטה, ְוַהָמן, ְוַהֶקֶשת, ָהָאתֹון ְכָתב, ְוַהְכָתב, ְוַהָשמִׁ ים ְויֵּש. ְוַהלּוחֹות, ְוַהמִׁ : אֹוְמרִׁ

ין ַאף יקִׁ ילֹו ֶשְלֹמֶשה ָרתֹוּוְקבּו, ַהַמזִׁ ינּו ֶשְלַאְבָרָהם ְואֵּ ים ְויֵּש. ָאבִׁ  ְצַבת ַאף אֹוְמרִׁ
ְצַבת  .ֲעשּוָיה בִׁ

 
ְבָעהז    ים שִׁ ְבָעה ַבֹגֶלם ְדָברִׁ ינֹו ֶהָחָכם. ֶבָחָכם ְושִׁ ר אֵּ י ְמַדבֵּ ְפנֵּ י בִׁ ֶמנּו ָגדֹול ֶשהּוא מִׁ  מִׁ

ינֹו; ְבָחְכָמה ְכָנס ְואֵּ ידִׁ  ְלתֹוך נִׁ רֹו ְברֵּ ינֹו; ֲחבֵּ ְבָהל ְואֵּ יב נִׁ ל; ְלָהשִׁ ְנָין שֹואֵּ יב ָכעִׁ שִׁ  ּומֵּ
ר; ַכֲהָלָכה אשֹון ַעל ְואֹומֵּ אשֹון רִׁ ר ָשַמע ֶשלֹא ַמה ְוַעל, ַאֲחרֹון ַאֲחרֹון ְוַעל רִׁ  לֹא: אֹומֵּ
י יֶהן, ָהֱאֶמת ַעל ּומֹוֶדה; ָשַמְעתִׁ ילּופֵּ  . ַבֹגֶלם ְוחִׁ

ְבָעה   ח י שִׁ ימִׁ יֹות נֵּ ין ֻפְרָענִׁ ְבָעה ַעל ָלעֹוָלם ָבאִׁ י שִׁ יָרה גּופֵּ ְקָצָתן: ֲעבֵּ ין מִׁ ְקָצָתן ְמַעְשרִׁ  ּומִׁ
יָנן ין אֵּ ְקָצָתן; ָבא ֶשְלַבֹצֶרת ָרָעב, ְמַעְשרִׁ ים מִׁ בִׁ ְקָצָתן ְרעֵּ ים ּומִׁ עִׁ ר ֶשלֹא ָגְמרּו. ְשבֵּ , ְלַעשֵּ
ְמהּוָמה ָרָעב טֹול ְוֶשלֹא. אבָ  ְוֶשְלַבֹצרת ֶשלִׁ  ָבא ֶדֶבר. ָבא ֶשְלַכָלָיה ָרָעב, ַהַחָלה ֶאת לִׁ

יתֹות ַעל - ָלעֹוָלם ְמְסרּו ֶשלֹא ַבתֹוָרה ָהֲאמּורֹות מִׁ ית נִׁ ין ְלבֵּ ירֹות ְוַעל; דִׁ ית פֵּ יעִׁ . ְשבִׁ
נּוי ַעל - ָלעֹוָלם ָבָאה ֶחֶרב ין עִׁ יּוּות ְוַעל, ַהדִׁ ין עִׁ יםַהמ ְוַעל, ַהדִׁ  . ַכֲהָלָכה ֶשלֹא ַבתֹוָרה ֹורִׁ

ילּול ְוַעל ַשְוא ְשבּוַעת ַעל - ָלעֹוָלם ָבָאה ָרָעה ַחָּיה  ט ם חִׁ  ַעל - ָלעֹוָלם ָבָאה ָגלּות. ַהשֵּ
י לּוי ְוַעל, ָזָרה ֲעבֹוָדה עֹוְבדֵּ יַכת ְוַעל, ֲעָריֹות גִׁ ים ְשפִׁ  ָעהְבַאְרבָ . ָהָאֶרץ ַהְשָמַטת ְוַעל, ָדמִׁ
ים ְתַרֶבה ַהֶדֶבר ְפָרקִׁ ית: מִׁ יעִׁ ית, ָבְרבִׁ יעִׁ י, ּוַבְשבִׁ ית ּוְבמֹוָצאֵּ יעִׁ י, ְשבִׁ  ֶשְבָכל ֶהָחג ּוְבמֹוָצאֵּ

ית. ָשָנה יעִׁ י  - ָבְרבִׁ ְפנֵּ י ַמְעַשר מִׁ ית ָענִׁ ישִׁ ית; ֶשַבְשלִׁ יעִׁ י - ַבְשבִׁ ְפנֵּ י ַמְעַשר מִׁ ת ָענִׁ שִׁ ; ֶשַבשִׁ
ית יּוְבמֹוָצאֵּ  יעִׁ י - ְשבִׁ ְפנֵּ ירֹות מִׁ ית פֵּ יעִׁ י; ְשבִׁ י - ְוָשָנה ָשָנה ֶשְבָכל ֶהָחג ּוְבמֹוָצאֵּ ְפנֵּ  ֶגֶזל מִׁ
ים ַמְתנֹות ּיִׁ  . ֲענִׁ
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 לג דברים
 טו א מלכים

 

 

 
 משלי ח

  תהלים נה

 

 

ידֹות ַאְרַבע   י ר. ָבָאָדם מִׁ י: ָהאֹומֵּ י ֶשלִׁ יָדה זֹו-ֶשָלְך ְוֶשָלְך ֶשלִׁ ית מִׁ ינֹונִׁ  ְויֵּש; בֵּ
ים ידַ  זֹו: אֹוְמרִׁ י. ְסדֹום תמִׁ י ְוֶשָלְך ֶשָלְך ֶשלִׁ י. . ָהָאֶרץ ַעם -ֶשלִׁ -ֶשָלְך ְוֶשָלְך ֶשָלְך ֶשלִׁ

יד י; ָחסִׁ י ֶשלִׁ י ְוֶשָלְך ֶשלִׁ  . ָרָשע- ֶשלִׁ
ידֹות ַאְרַבעיא    עֹות מִׁ ְכעֹוס נֹוחַ : ַבדֵּ רצֹות ְונֹוח לִׁ דֹו ָיָצא-לִׁ ְשָכרֹו ֶהְפסֵּ ְכעֹוס ָקֶשה; בִׁ  לִׁ
ְרצֹות ֶשהְוָק  דֹו ְשָכרֹו ָיָצא-לִׁ ְכעֹוס ָקֶשה; ְבֶהְפסֵּ ְרצֹות ְונֹוחַ  לִׁ יד-לִׁ ְכעֹוס נֹוח; ָחסִׁ  לִׁ

ְרצֹות ְוָקֶשה  .ָרָשע-לִׁ
ידֹות ַאְרָבע   יב ים מִׁ ידִׁ ר: ַבַתְלמִׁ ְשמֹועַ  ַמהֵּ ר לִׁ ד ּוַמהֵּ דֹו ְשָכרֹו ָיָצא-ְלַאבֵּ  ָקֶשה; ְבֶהְפסֵּ

ְשמֹועַ  דְלַא  ְוָקֶשה לִׁ דֹו ָיָצא-בֵּ ְשָכרֹו ֶהְפסֵּ ר; בִׁ ְשמֹוע ַמהֵּ ד ְוָקֶשה לִׁ  ָקֶשה; ָחָכם-ְלַאבֵּ
ְשמֹוע ר לִׁ ד ּוַמהֵּ ֶלק ֶזה-ְלַאבֵּ  . ַרע חֵּ

ידֹות ַאְרַבע   יג י מִׁ ן ָהרֹוֶצה: ְצָדָקה ְבנֹוְתנֵּ תֵּ ְתנּו ְולֹא ֶשּיִׁ ים יִׁ רִׁ ינֹו-ֲאחֵּ  ָרָעה עֵּ
ים רִׁ ְתנּו; ְבֶשַלֲאחֵּ יםֲאחֵּ  יִׁ ן לֹא ְוהּוא רִׁ תֵּ ינֹו-יִׁ ן; ְבֶשלֹו ָרָעה עֵּ תֵּ ְתנּו יִׁ ים ְויִׁ רִׁ יד-ֲאחֵּ ; ָחסִׁ

ן לֹא תֵּ ְתנּו ְולֹא יִׁ ים יִׁ רִׁ  . ָרָשע-ֲאחֵּ
ידֹות ַאְרַבע   יד י מִׁ ית ְבהֹוְלכֵּ ְדָרש ְלבֵּ ְך: ַהמִׁ ינֹו הֹולֵּ יָכה ְשַכר-עֹוֶשה ְואֵּ  עֹוֶשה; ְבָידֹו ֲהלִׁ

ינֹו ְך ְואֵּ ְך; ְבָידֹו ַמֲעֶשה ְשַכר-הֹולֵּ יד-ְועֹוֶשה הֹולֵּ ְך לֹא; ָחסִׁ  . ָרָשע-עֹוֶשה ְולֹא הֹולֵּ
ידֹות ַאְרַבע   טו י מִׁ י ְביֹושבֵּ ְפנֵּ ים לִׁ ְך, ְספֹוג: ֲחָכמִׁ  ֶשהֹוא, ְספֹוג. ְוָנָפה, ַמְשֶמֶרת, ּוַמְשפֵּ

ג ְך; ַהֹכל ֶאת סֹופֵּ יס, ַמְשפֵּ יא ָבזֹו ֶשַמְכנִׁ יָאה, ַמֶשֶמֶרת; ָבזֹו ּומֹוצִׁ ן ֶאת ֶשמֹוצִׁ  ַהַּייִׁ
ים ֶאת ְוקֹוֶלֶטת יָאה, ְוָנָפה; ַהְשָמרִׁ  . ַהֹסֶלת ֶאת ְוקֹוֶלֶטת ַהֶקַמח ֶאת ֶשמֹוצִׁ

יא ַאֲהָבה ָכל  טז ל-ְבָדָבר ְתלּוָיה ֶשהִׁ ָלה, ָדָבר ָבטֵּ יָנה; ַאֲהָבה ְבטֵּ , ְבָדָבר ְתלּוָיה ְוֶשאֵּ
יָנּה יזֹו. ָלעֹוָלם ָלהְבטֵּ  אֵּ יא אֵּ יָנּה. ְוָתָמר ַאְמנֹון ַאֲהַבת זֹו? ְבָדָבר ַהְתלּוָיה ַאֲהָבה הִׁ  ְוֶשאֵּ
ד ַאֲהַבת זֹו? ְבָדָבר ְתלּוָיה יהֹוָנָתן ָדוִׁ   .וִׁ

יא ַמֲחֹלֶקת ָכל   יז ם ְלֶשם ֶשהִׁ ְתַקּיֵּם סֹוָפּה, ָשַמיִׁ יָנּה; ְלהִׁ ם ְלֶשם ְושאֵּ ין, ָשַמיִׁ  ּהסֹופָ  אֵּ
ְתַקּיֵּם יזֹו, ְלהִׁ יא אֵּ יא ַמֲחֹלֶקת הִׁ ם ֶשהִׁ ם ְלשֵּ ל ַמֲחֹלֶקת זֹו, ָשָמּיִׁ לֵּ יָנה,  ְוַשַמאי הִׁ  ְוֶשאֵּ

ם ם ְלשֵּ  . ֲעָדתֹו ְוָכל קֹוַרח ַמֲחֹלֶקת זֹו? ָשַמּיִׁ
ים ֶאת ַהְמַזֶכה ָכל   יח ין, ָהַרבִׁ ְטא אֵּ יא ְוָכל; ָידֹו ַעל ָבא חֵּ יםָהַר  ֶאת ַהָמֲחטִׁ ין, בִׁ  אֵּ

ין יקִׁ ָכה ָזָכה ֹמֶשה. ְתשּוָבה ַלֲעשֹות ְבָידֹו ַמְספִׁ ים ֶאת ְוזִׁ ים ְזכּות, ָהַרבִׁ  בֹו ְתלּוָיה ָהַרבִׁ
ְדַקת " ֶשֶנֱאַמר ְשָפָטיו, ָעָשה ְיהָוה צִׁ ם ּומִׁ ל-עִׁ ְשָראֵּ ָרְבָעם .יִׁ יא ָחָטא יִׁ ים ֶאת ְוֶהֱחטִׁ , ָהַרבִׁ
ְטא ים חֵּ ָרְבָעם ַחֹטאֹות ַעל" ֶשֶנֱאַמר ,בֹו יָתלּו ָהַרבִׁ יא ַוֲאֶשר ָחָטא ֲאֶשר( ְנָבט ֶבן) יִׁ  ֶהֱחטִׁ
ל ֶאת ְשָראֵּ  ". יִׁ
י ָכל  יט ּיֵּש מִׁ ים ְשֹלָשה בָידֹו שֵּ יָדיו  - ַהָללּו ְדָברִׁ ַתְלמִׁ ינּו ֶשְלַאְבָרָהם מִׁ  ּוְשֹלָשה; ָאבִׁ

ים ים ְדָברִׁ רִׁ יָדיו - ֲאחֵּ ַתְלמִׁ ְלָעם מִׁ ן. ָהָרָשע ֶשְלבִׁ  - ְשָפָלה ְוֶנֶפש, ְנמּוָכה ְורּוחַ , טֹוָבה ַעיִׁ
יָדיו ַתְלמִׁ ינּו ֶשְלַאְבָרָהם מִׁ ן; ָאבִׁ יָדיו – ְרָחָבה ְוֶנֶפש, ְגבֹוָהה ְורּוחַ , ָרָעה ַעיִׁ ַתְלמִׁ  מִׁ
ְלָעם ין ַמה. ָהָרָשע ֶשְלבִׁ יָדיו בֵּ ינּו ֶשְלַאְבָרָהם ַתְלמִׁ יָדיומִׁ  ָאבִׁ ְלָעם ַתְלמִׁ ? ָהָרָשע ֶשְלבִׁ
יָדיו ינּו ֶשְלַאְבָרָהם ַתְלמִׁ ין ָאבִׁ ין ַהֶזה ָבעֹוָלם אֹוְכלִׁ : ֶשֶנֱאַמר, ַהָבא ָבעֹוָלם ְונֹוֲחלִׁ

א" יֶהם ֲאַמלֵּ יל ֹאֲהַבי יֵּש , ְוֹאְצֹרתֵּ יָדיו ֲאָבל"  ְלַהְנחִׁ ְלָעם ַתְלמִׁ ין ֶשְלבִׁ ָנם יֹוְרשִׁ יהִׁ  גֵּ
יןוְ  ר יֹוְרדִׁ ְבאֵּ ים ְוַאָתה" ֶשֶנֱאַמר, ַשַחת לִׁ ם ֱאֹלהִׁ ידֵּ ר תֹורִׁ ְבאֵּ י, ַשַחת לִׁ ים ַאְנשֵּ  ָדמִׁ

ְרָמה, לֹא י ֶאְבַטח-ּומִׁ יֶהם ַוֲאנִׁ  ". ָבְך-ֶיֱחצּו ְימֵּ
יָמא ֶבן ְיהּוָדה   כ ר תֵּ י: אֹומֵּ ר ַעז ֱהוֵּ י ְוָרץ, ַכֶנֶשר ְוַקל, ַכָנמֵּ יבֹור, ַכְצבִׁ י ְוגִׁ  ַלֲעשֹות ָכֲארִׁ

יָך ְרצֹון ם ָאבִׁ ר ָהָיה הּוא. ֶשַבָשַמיִׁ ים ַעז: אֹומֵּ יָנם ָפנִׁ יהִׁ ים ּוֹבֶשת, ְלגֵּ ֶדן ְלַגן ָפנִׁ י. עֵּ  ְיהִׁ
ְלָפֶניָך ָרצֹון ינּו ְיהָוה, מִׁ ְבֶנה, ֱאֹלהֵּ יְרָך ֶשתִׁ ָרה עִׁ ְמהֵּ ינּו בִׁ ן, ְבָימֵּ נּו ְותֵּ  . ְבתֹוָרֶתָך ֶחְלקֵּ
ש ֶבן: אֹוֶמר הָהיָ  הֹוא ים ָחמֵּ ְקָרא ָשנִׁ ְשָנה ֶעֶשר ֶבן, ַלמִׁ ה ְשֹלש ֶבן, ַלמִׁ ְצֹות ֶעְשרֵּ  ֶבן, ַלמִׁ
ש ה ֲחמֵּ ה ְשמֹוֶנה ֶבן, ַלַתְלמּוד ֶעְשרֵּ ים ֶבן, ַלֻחָפה ֶעְשרֵּ ְרדֹוף ֶעְשרִׁ ים ֶבן, לִׁ  ֶבן, ַלֹכח ְשֹלשִׁ

ים יָנה ַאְרָבעִׁ יםֲחמִׁ  ֶבן, ַלבִׁ ָצה ישִׁ ים ֶבן, ָלעֵּ שִׁ ְקָנה שִׁ ים ֶבן, ַלזִׁ ְבעִׁ יָבה שִׁ ים  ֶבן ,ַלשֵּ  ְשמֹונִׁ
ים ֶבן, ַלְגבּוָרה ְשעִׁ ָאה ֶבן, ָלשּוחַ  תִׁ ילּו מֵּ ת ְכאִׁ ל ְוָעַבר מֵּ ן ּוָבטֵּ  . ַהעֹוָלם מִׁ

ר ַבג ַבג ֶבן   כא ְך ָבּה ֲהפֹוְך: אֹומֵּ י ּהּובַ ; ַבה ְדֹכָלא, ָבּה ְוַהפֵּ יב ֶתֱחזֵּ י ְוסִׁ יַנה ַבּה ּוְבלֵּ  ּומִׁ
ין, ְתזּועַ  ָלא ָדה ָלְך ֶשאֵּ יֶמָנה טֹוָבה מִׁ א ֶבן. הֵּ א הֵּ ר הֵּ  .ַאְגָרא ַצֲעָרא ְלפּום: אֹומֵּ
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 רק שישי פ
ְשָנָתם.  ְשָנה. ָברּוך שָבַחר ָבֶהם ּוְבמִׁ ְלשֹון ַהמִׁ ים בִׁ  ָשנּו ֲחַכמִׁ

ה, ְולֹא עֹוד ֶאָלא  ים ַהְרבֵּ ְדָברִׁ ְשָמה זֹוֶכה לִׁ ק ָבתֹוָרה לִׁ ר: ָכל ָהעֹוסֵּ יר אֹומֵּ אִׁ י מֵּ א   ַרבִׁ
י הּוא לֹו  ַע ָאהּו –ֶשָכל ָהעֹוָלם ֻכלֹו ְכדֵּ ְקָרא רֵּ ב ֶאת נִׁ ב ֶאת ַהָמקֹום, אֹוהֵּ ב; אֹוהֵּ

ְרָאה,  יֹות; ּוַמְלְבַשתֹו ֲעָנָוה ְויִׁ ַח ֶאת ַהְברִׁ ַח ֶאת ַהָמקֹום, ְמַשמֵּ יֹות, ְמַשמֵּ ַהְברִׁ
י  ידֵּ ְטא, ּוְמָקְרַבתֹו לֵּ ן ַהחֵּ יד ְוָיָשר ְוֶנֱאָמן; ּוְמַרֲחְקתֹו מִׁ יק ְוָחסִׁ ְהיֹות ַצדִׁ ּוַמְכְשְרתֹו לִׁ

יָנה ּוְגבּוָרה, ֶשֶנֱאַמר: " ְזכּות; ָּיה, בִׁ ָצה ְותּושִׁ ֶמנּו עֵּ ין מִׁ י ְוֶנֱהנִׁ י -לִׁ ָּיה ֲאנִׁ ָצה ְותּושִׁ עֵּ
י ְגבּוָרה יָנה לִׁ י תֹוָרה, בִׁ ין לֹו ָרזֵּ ין; ּוְמַגלִׁ קּור דִׁ "; ְונֹוֶתֶנת לֹו ַמְלכּות ּוֶמְמָשָלה ְוחִׁ

ר ּוְכָנָהר ְתַגבֵּ ל ַעל  ְוַנֲעֶשה ְכַמְעָין ַהמִׁ י ָצנּוַע, ְוֶאֶרְך רּוַח, ּומֹוחֵּ ק; ֶוֱהוֵּ ינֹו פֹוסֵּ ֶשאֵּ
ים.   ֶעְלבֹונֹו; ּוְמַגְדַלתֹו ּוְמרֹוְמַמתּו ַעל ָכל ַהַמֲעשִׁ

ב ּוַמְכֶרֶזת  ַהר חֹורֵּ את מֵּ י: ְבָכל יֹום ָויֹום ַבת קֹול יֹוצֵּ וִׁ י ְיהֹוֻשַע ֶבן לֵּ ב   ָאַמר ַרבִׁ
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 אסתר ב

ְקָרא ְואֹוֶמֶרת: אֹוי ָלהֶ  ק ַבתֹוָרה נִׁ ינֹו עֹוסֵּ י ֶשאֵּ ֶעְלבֹוָנה ֶשַלתֹוָרה! ֶשָכל מִׁ יֹות מֵּ ם ַלְברִׁ
ָשה ָיָפה ְוָסַרת ָטַעם.ָנזּוף, ֶשֶנֱאַמר: "  יר אִׁ ר "ֶנֶזם ָזָהב ְבַאף ֲחזִׁ ְַהֻלֹחת ו " ְואֹומֵּ

ים הּוא חָ  ְכַתב ֱאֹלהִׁ ְכָתב מִׁ ָמה ְוַהמִׁ ים הֵּ ה ֱאֹלהִׁ   ".רּות ַעל ַהֻלחֹותַמֲעשֵּ
ק ְבַתְלמּוד תֹוָרה.  י ֶשעֹוסֵּ ין ֶאָלא מִׁ ין ָלְך ֶבן ֹחרִׁ רּות', ֶשאֵּ ְקָרא ָחרּות, ֶאָלא 'חֵּ ַאל תִׁ

ְתַעֶלה, ֶשֶנֱאַמר: " י ֶזה מִׁ יר, ֲהרֵּ ק ַבתֹוָרה ָתדִׁ י ֶשעֹוסֵּ ל ְוָכל מִׁ יאֵּ ַמָתָנה ַנֲחלִׁ ּומִׁ
ל ָבמֹות יאֵּ ַנֲחלִׁ  ". ּומִׁ

ילּו  ג   בּור ֶאָחד, ֲאפִׁ רֹו, ֶפֶרק ֶאָחד אֹו ֲהָלָכה ַאַחת, אֹו ָפסּוק ֶאָחד, אֹו דִׁ ֲחבֵּ ד מֵּ ַהלֹומֵּ
ל, ֶשלֹא ָלַמד  –אֹות ַאַחת  ְשָראֵּ ד ֶמֶלְך יִׁ ינּו ְבָדוִׁ ְנהֹוג בֹו ָכבֹוד, ֶשֶכן ָמצִׁ יְך לִׁ ָצרִׁ

ְלַבד, ּוְקָראֹו  ים בִׁ י ְדָברִׁ יֹתֶפל ֶאָלא ְשנֵּ ֲאחִׁ ַרבֹו, ַאלּופֹו ּוְמיָֻדעֹו, ֶשֶנֱאַמר: "ְוַאָתה מֵּ
ל, ֶשלֹא  ְשָראֵּ ד ֶמֶלְך יִׁ ים ַקל ָוֹחֶמר: ּוַמה ָדוִׁ י". ַוֲהלֹא ְדָברִׁ י ּוְמיָֻדעִׁ י ַאלּופִׁ ֱאנֹוש ְכֶעְרכִׁ

ְלַבד, ְקָראֹו ַרבֹו ַאלּופֹו ּוְמיֻדָ  ים בִׁ י ְדָברִׁ יֹתֶפל ֶאָלא ְשנֵּ ֲאחִׁ רֹו –עֹו ָלַמד מֵּ ֲחבֵּ ד מֵּ  ַהלֹומֵּ
ילּו אֹות ַאַחת, ַעל   בּור ֶאָחד, ֲאפִׁ ֶפֶרק ֶאָחד, אֹו ֲהָלָכה ַאַחת, אֹו ָפסּוק ֶאָחד, אֹו דִׁ

ין ָכבֹוד ֶאָלא תֹוָרה, ֶשֶנֲאַמר: "ָכבֹוד  ְנהֹוג בֹו ָכבֹוד! ְואֵּ יְך לִׁ ַאַחת ַכָמה ְוַכָמה ֶשָצרִׁ
ְנָחלּו"; " ים יִׁ ְנֲחלּוּוְת  ֲחָכמִׁ ים יִׁ ימִׁ ין טֹוב ֶאָלא תֹוָרה, ֶשֶנֱאַמר: "טֹוב-מִׁ י ֶלַקח  "; ְואֵּ כִׁ

י ַאל י ָלֶכם תֹוָרתִׁ  ". ַתֲעֹזבּו-טֹוב ָנַתתִׁ
ְשֶתה, ְוַעל ָהָאֶרץ  ם ַבְמשּוָרה תִׁ ל, ּוַמיִׁ יא ַדְרָכה ֶשַלתֹוָרה: ַפת ַבֶמַלח תֹאכֵּ ד   ָכְך הִׁ

י ַצעַ  יַשן, ְוַחּיֵּ ן, "ַאְשֶריָך ְוטֹוב תִׁ ם ַאָתה עֹוֶשה כֵּ ל; ְואִׁ ְחֶיה, ּוַבתֹוָרה ַאָתה ָעמֵּ ר תִׁ
ש ְגֻדָלה  –ָבעֹוָלם ַהֶזה, ְוטֹוב ָלְך  ְוטֹוב ָלְך -ַאְשֶריָך ָלְך":  ָלעֹוָלם ַהָבא. ַאל ְתָבקֵּ

ה: ְוַא  מּוָדך ֲעשֵּ לִׁ ר מִׁ ים, ְלַעְצָמְך ְוַאל ַתְחֹמד ָכבֹוד. יֹותֵּ ֻשְלָחָנם ֶשַלְמָלכִׁ ְתַאֶּוה לִׁ ל תִׁ
ְתָרם; ְוֶנֱאָמן הּוא ַבַעל ְמַלאְכָתְך, ֶשְּיַשֶלם  כִׁ ְתָרְך ָגדֹול מִׁ ֻשְלָחָנם ְוכִׁ ֻשְלָחָנְך ָגדֹול מִׁ שֵּ

 ָלְך ְשַכר ְפֻעָלָתְך. 
ן ַהַמְלכּות, שֶ  ן ַהְכֻהָנה ּומִׁ ר מִׁ ים ַמֲעלֹות, ה   ְגדֹוָלה תֹוָרה יֹותֵּ ְשֹלשִׁ ית בִׁ ְקנֵּ ַהַמְלכּות נִׁ

ים: ְבַתְלמּוד,  –ְוַהְכֻהָנה  ים ּוְשמֹוָנה ְדָברִׁ ית ְבַאְרָבעִׁ ְקנִׁ ים ְוַאְרַבע, ְוַהתֹוָרה נִׁ ְבֶעְשרִׁ
יָמה, בְ  ב, ְבאֵּ ְכלֹות ַהלֵּ ב, ְבשִׁ יַנת ַהלֵּ ם, ְבבִׁ יַכת ְשָפַתיִׁ יַעת ָהֹאֶזן, ַבֲערִׁ ְשמִׁ ְרָאה, בִׁ יִׁ

שּוב,  ים, ְביִׁ ידִׁ ְלפּול ַהַתְלמִׁ ים, ּוְבפִׁ רִׁ ְקדּוק ֲחבֵּ ים, ְבדִׁ מּוש ֲחָכמִׁ ְמָחה, ְבשִׁ ַבֲעָנָוה, ְבשִׁ
עּוט  עּוט ְשחֹוק, ְבמִׁ עּוט ַתֲענּוג, ְבמִׁ יָחה, ְבמִׁ עֹוט שִׁ ָנה, ְבמִׁ עּוט שֵּ ְשָנה, ְבמִׁ ְקָרא, ְבמִׁ ְבמִׁ

ין. ֶדֶרְך ֶאֶרץ, ְבֶאֶר  סּורִׁ ים, ּוְבַקָבַלת ַהּיִׁ ב טֹוב, ֶבֱאמּוַנת ֲחָכמִׁ ם, ְבלֵּ  ְך ַאַפיִׁ
יק טֹוָבה  ינֹו ַמֲחזִׁ ְדָבָריו, ְואֵּ ַח ְבֶחְלקֹו, ְוָהעֹוֶשה ְסָיג לִׁ יר ֶאת ְמקֹומֹו, ְוַהָשמֵּ ו   ַהַמכִׁ

ב יֹות, אֹוהֵּ ב ֶאת ַהְברִׁ ב ֶאת ַהָמקֹום, אֹוהֵּ ב  ְלַעְצמֹו, ָאהּוב, אֹוהֵּ ֶאת ַהְצָדקֹות, אֹוהֵּ
בֹו ְבַתְלמּודֹו,  יס לִׁ גִׁ ן ַהָכבֹוד, ְולֹא מֵּ ק מִׁ ְתַרחֵּ ים, מִׁ יָשרִׁ ב ֶאת ַהמֵּ ֶאת ַהתֹוָכחֹות, אֹוהֵּ
ידֹו ַעל ָהֱאֶמת,  יעֹו ְלַכף ְזכּות, ַמֲעמִׁ רֹו, ַמְכרִׁ ם ֲחבֵּ א ְבֹעל עִׁ ַח ְבהֹוָרָאה, נֹושֵּ ינֹו ָשמֵּ ְואֵּ

ידֹו ַעל ַהשָ  ד ַעל ַמֲעמִׁ יף, ַהלֹומֵּ ע ּומֹוסִׁ יב, שֹומֵּ שִׁ ל ּומֵּ בֹו ְבַתְלמּודֹו, שֹואֵּ ב לִׁ ְתַישֵּ לֹום, מִׁ
ן ֶאת ְשמּוָעתֹו,  ים ֶאת ַרבֹו, ְוַהְמַכּוֵּ ד ַעל ְמָנת ַלֲעשֹות, ַהַמְחכִׁ ד, ְוַהלֹומֵּ ְמָנת ְלַלמֵּ

ם אֹוְמרֹו. ָהא ָלַמְדָת, ֶשָכל הָ  ר ָדָבר ְבשֵּ יא ְגֻאָלה ְוָהאֹומֵּ בִׁ ם אֹוְמרֹו מֵּ ר ָדַבר ְבשֵּ אֹומֵּ
ם ָמְרֳדָכיָלעֹוָלם, ֶשֶנֱאַמר: "  ר ַלֶמֶלְך ְבשֵּ   ".ַותֹאֶמר ֶאְסתֵּ
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ים ְלעֹוֶשיָה ָבעֹוָלם ַהֶזה ּוָבעֹוָלם ַהָבא, ֶשֶנֱאַמר:  יא נֹוֶתֶנת ַחּיִׁ ז   גדֹוָלה תֹוָרה, ֶשהִׁ
י יֶהם ּוְלָכל-"כִׁ ם ְלֹמְצאֵּ ים הֵּ ר: ְבָשרֹו ַמְר -ַחּיִׁ א"; ְואֹומֵּ  פֵּ

ר:  קּוי ְלַעְצמֹוֶתיָך", ְואֹומֵּ י ְלָשֶרָך ְושִׁ ְפאֹות ְתהִׁ  "רִׁ
ים ָבּה ְוֹתְמֶכיָה ְמֻאָשר" יקִׁ יא ַלַמֲחזִׁ ים הִׁ ץ ַחּיִׁ ר: "עֵּ ְוַית "; ְואֹומֵּ י לִׁ ם ְלרֹאֶשָך -כִׁ ן הֵּ חֵּ

ים ְלַגְרְגֹרֶתיָך ְוַית "; ואומר: "ַוֲעָנקִׁ ן ְלרֹאְשָך לִׁ תֵּ ְפֶאֶרת ְתַמְגֶנּךָ -תִׁ ן, ֲעֶטֶרת תִׁ ";  חֵּ
ְשמֹאוָלּה ֹעֶשר ְוָכבֹוד"ואומר:   יָנּה, בִׁ ימִׁ ים בִׁ ים כ "; ואומר: "ֹאֶרְך ָימִׁ ִּׁי ֹאֶרְך ָימִׁ

יפּו ָלְך ים ְוָשלֹום יֹוסִׁ  ".  ּוְשנֹות ַחּיִׁ
ְמעֹון בֶ  י שִׁ שּום ַרבִׁ ר מִׁ ְמעֹון ֶבן ְמַנְסָיא אֹומֵּ י שִׁ ן יֹוַחאי: ַהנֹוי, ְוַהֹכח, ְוָהֹעֶשר, ח   ַרבִׁ

ים  יָבה, ְוַהָבנִׁ ְקָנה, ְוַהשֵּ ים ְוָנֶאה ָלעֹוָלם,  –ְוַהָכבֹוד, ְוַהָחְכָמה, ְוַהזִׁ יקִׁ ָנֶאה ַלַצדִׁ
ר: " א"; ְואֹומֵּ ָמצֵּ יָבה, ְבֶדֶרְך ְצָדָקה תִׁ ְפֶאֶרת שֵּ ים  ֶשֶנֱאַמר: "ַעֶטֶרת תִׁ ֲעֶטֶרת ֲחָכמִׁ

ר: "םָעְשָר  ים ֲאבֹוָתם "; ְואֹומֵּ ְפֶאֶרת ָבנִׁ ים, ְותִׁ י ָבנִׁ ים ְבנֵּ נִׁ ר: " ֲעֶטֶרת ְזקֵּ  "; ְואֹומֵּ

יָבה ים שֵּ נִׁ ים ֹכָחם, ַוֲהַדר ְזקֵּ ְפֶאֶרת ַבחּורִׁ ר: " תִׁ ְוָחְפָרה ַהְלָבָנה ּובֹוָשה  "; ְואֹומֵּ
י, ַהַחָמה ירּושָ -כִׁ ּיֹון ּובִׁ ָניו ָכבֹודָמַלְך ְיהָוה ְצָבאֹות ְבַהר צִׁ ַם ְוֶנֶגד ְזקֵּ ְמעֹון ֶבן לִׁ י שִׁ ". ַרבִׁ

י ּוָבָניו.  ְתַקְּימּו ְבַרבִׁ ים, ֻכָלם נִׁ יקִׁ ים ַלַצדִׁ דֹות, ֶשָמנּו ֲחָכמִׁ לּו ֶשַבע מִׁ ר: אֵּ  ְמַנְסָיא אֹומֵּ
ְך ַבֶדֶרְך, י ְמַהלֵּ יתִׁ יְסָמא: ַפַעם ַאַחת ָהיִׁ י ֶבן קִׁ י יּוסֵּ י ָאָדם ֶאָחד,  ט    ָאַמר ָרבִׁ ּוָפַגע בִׁ

י לֹו:  יֶזה ָמקֹום ַאָתה? ָאַמְרתִׁ אֵּ י, מֵּ י: ַרבִׁ י לֹו ָשלֹום. ָאַמר לִׁ י ָשלֹום ְוֶהֱחַזְרתִׁ ְוָנַתן לִׁ
ָמנּו  י, ְרצֹוְנָך ֶשָתדּור עִׁ י: ַרבִׁ י. ָאַמר לִׁ ים ֲאנִׁ ים ְוֶשְלסֹוְפרִׁ יר ְגדֹוָלה ֶשַלֲחָכמִׁ עִׁ מֵּ

נּו? וַ  ְמקֹומֵּ י בִׁ ים טֹובֹות ּוַמְרָגלּיֹות. ָאַמְרתִׁ י ָזָהב ַוֲאָבנִׁ יְנרֵּ ים דִׁ י ֶאֶתן ָלְך ֶאֶלף ֲאָלפִׁ ֲאנֵּ
י  ינִׁ יֹות ֶשָבעֹוָלם, אֵּ ים טֹובֹות ּוַמְרָגלִׁ י ָכל ֶכֶסף ְוָזָהב ַוֲאָבנִׁ ן לִׁ ם ַאָתה נֹותֵּ י, אִׁ לֹו: ְבנִׁ

י ֶשְבָשַעת פְ  ְמקֹום תֹוָרה, ְלפִׁ ים לו ָלָאָדם לֹא ֶכֶסף ָדר ֶאָלא בִׁ ין ְמַלּוִּׁ יָרתֹו ֶשָלָאָדם אֵּ טִׁ
ְלַבד, ֶשֶנֱאַמר:  ים בִׁ ים טֹובִׁ יֹות, ֶאָלא תֹוָרה ּוַמֲעשִׁ ים טֹובֹות ּוַמְרָגלִׁ ְולֹא ָזָהב ְולֹא ֲאָבנִׁ

ְשֹמר ָעֶליָך  ְתַהֶלְכָך ָתְנֶחה ֹאָתְך" ָבעֹוָלם ַהֶזה; "ְבָשְכְבָך תִׁ יצֹות בַ  –"ְבהִׁ ֶקֶבר; ַוֲהקִׁ
יֶחָך" יא ְתשִׁ ל: " –הִׁ ְשָראֵּ ד ֶמֶלְך יִׁ י ָדוִׁ ים ַעל ְידֵּ לִׁ ֶפר ְתהִׁ ן ָכתּוב ְבסֵּ  ָלעֹוָלם ַהָבא. ְוכֵּ
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י תֹוַרת-טֹוב י ָזָהב ָוָכֶסף-לִׁ ַאְלפֵּ יָך מֵּ ר: "פִׁ י ַהָזָהב, ְנֻאם ְיהָוה  "; ְואֹומֵּ י ַהֶכֶסף ְולִׁ לִׁ
 ". ְצָבאֹות

יָשה ן: תֹוָרה  י   ֲחמִׁ לּו הֵּ ים ָקָנה ַהָקדֹוש ָברּוְך הּוא ְבעֹוָלמֹו, ְואֵּ ְנָינִׁ ְנָין ֶאָחד,  –קִׁ קִׁ
ם ָוָאֶרץ  ְנָין ֶאָחד, ַאְבָרָהם  –ָשַמיִׁ ל  –קִׁ ְשָראֵּ ְנָין ֶאָחד, יִׁ ְקָדש  –קִׁ ית ַהמִׁ ְנָין ֶאָחד, בֵּ קִׁ

כְ  – ן? דִׁ ַניִׁ ְנָין ֶאָחד מִׁ ְנָין ֶאָחד. תֹוָרה קִׁ יב: "ְיהָוה קִׁ ית ַדְרכֹו, ֶקֶדם תִׁ אשִׁ י רֵּ ָקָננִׁ
ָאז ְפָעָליו מֵּ ן? ֶשֶנֱאַמר: "מִׁ ַניִׁ ְנָין ֶאָחד מִׁ ם ָוָאֶרץ קִׁ ם  ". ָשַמיִׁ ֹכה ָאַמר ְיהָוה ַהָשַמיִׁ

ת ֲאֶשר י ֶזה ַביִׁ י ְוָהָאֶרץ ֲהֹדם, ַרְגָלי אֵּ ְסאִׁ ְבנּו כִׁ י"; ְואֹומֵּ -תִׁ יֶזה ָמקֹום ְמנּוָחתִׁ י ְואֵּ ר: לִׁ
ְנָיֶנָך-ָמה " יָת ָמְלָאה ָהָאֶרץ קִׁ ְנָין ַרבּו ַמֲעֶשיָך ְיהָוה , ֻכָלם ְבָחְכָמה ָעשִׁ ". ַאְבָרָהם קִׁ

יב: "  ְכתִׁ ן? דִׁ ַניִׁ ם ָוָאֶרץֶאָחד מִׁ ה ָשַמיִׁ ל ֶעְליֹון ֹקנֵּ הּו ַוּיֹאַמר ָברּוְך ַאְבָרם ְלאֵּ " . ַוְיָבְרכֵּ
ן ַניִׁ ְנָין ֶאָחד מִׁ ל קִׁ ְשָראֵּ יב: "יִׁ ְכתִׁ יָת -ַיֲעבֹור ַעם-ַיֲעֹבר ַעְמָך ְיהָוה ַעד -ַעד ? דִׁ ";  זּו ָקנִׁ

ר: " ים ֲאֶשר ְואֹומֵּ ְקדֹושִׁ י ָכל-לִׁ ירֵּ ָמה ְוַאדִׁ י-ָבָאֶרץ הֵּ ְנָין ָבם-ֶחְפצִׁ ְקָדש קִׁ ית ַהמִׁ ". בֵּ
ן? ֶשֶנֱאַמר:  " ַניִׁ ְקָדש ֲאֹדָני כֹוְננּו ָיֶדיָך ֶאָחד מִׁ ר: ""; ְואֹומִׁ ם ֶאל מֵּ יאֵּ ְגבּול ָקְדשֹו  -ַוְיבִׁ

ינו-ַהר  ". ֶֹזה ָקְנָתה ְימִׁ
ְכבֹודֹו, ֶשֶנֱאַמר: " ֹכל  יא   ָכל ַמה ֶשָבָרא ַהָקדֹוש ָברּוְך הּוא ְבעֹוָלמֹו לֹא ָבָרא ֶאָלא לִׁ

יו ַאף יו ְיַצְרתִׁ י ְבָראתִׁ ְכבֹודִׁ י ְולִׁ ְשמִׁ ְקָרא בִׁ יו-ַהנִׁ יתִׁ ר ""; ְוא ֲעשִׁ ְמֹלְך ְלֹעָלם  ֹומֵּ ְיהָוה יִׁ
 ". ָוֶעד

יָכְך  ל, ְלפִׁ ְשָראֵּ ר: ָרָצה ַהָקדֹוש ָברּוךֱ הּוא ְלַזכֹות ֶאת יִׁ י ֲחַנְנָיה ֶבן ֲעַקְשָיא אֹומֵּ ַרבִׁ
ְצֹות, ֶשֶנֱאַמר: " ְרָבה ָלֶהם תֹוָרה ּומִׁ יר הִׁ יל תֹוָרה ְוַיְאדִׁ ְדקֹו ַיְגדִׁ ץ ְלַמַען צִׁ   ". ְיהָוה ָחפֵּ
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יחֹות.  ים ְוַהְסלִׁ ים, ַאב ָהַרֲחמִׁ בֹון ָהעֹוָלמִׁ  רִׁ
נּו ְלָשלֹום,  ְקָראתֵּ ים לִׁ י ַהַמֲעֶשים ַהָבאִׁ ֶשת ְימֵּ ינּו ֶאת שִׁ ל ָעלֵּ  ָהחֵּ

ְטא ָוֶפַשע ּוְמנֻקִׁ  ָכל חֵּ ים מִׁ ים, ֲחשּוכִׁ ים טֹובִׁ ים ְבַתְלמּוד תֹוָרה ּוְבַמֲעשִׁ ָכל ָעוֹון ָוֶרַשע, ְמֻדָבקִׁ ים מִׁ
ָתְך.  אִׁ ל מֵּ ָעה ביָנה ְוַהְשכֵּ ים דֵּ  ַוֲחנּונִׁ

ְמָחה.  נּו ָבֶהם ָששֹון ְושִׁ עֵּ  ְוַהְשמִׁ
ב ָאָדם,  נּו ַעל לֵּ ְנָאתֵּ  ְולֹא ַתֲעֶלה קִׁ

בֵּ  ְנַאת ָאָדם ַתֲעֶלה ַעל לִׁ  נּו. ְולֹא קִׁ
ן:  ינּו. ְונֹאַמר: ָאמֵּ  ּוְשַלח ְבָרָכה ְוַהְצָלָחה ְבָכל ַמֲעשֵּ

 מקוצר ומבוסס על         
 ירושלמי ברכות ה.        

 

 תהלים צ
 שם צא 

 

 

 

 

 

 

 דברים כח
 
 
 
 
 
 
 

 מגילה לא 
 

 דברים י
 שם 

 ישעיה נז 
 

 תהלים סח
 שם 
 

 מלכים א 
 דברים ד 
 ישעיה נא 

  שם מב

י יהִׁ ינּו ֲאֹדָני םֹנעַ  וִׁ ינּו ֱאֹלהֵּ ה, ָעלֵּ ינּו ּוַמֲעשֵּ ינּו כֹוְנָנה ָידֵּ ה, ָעלֵּ ינּו ּוַמֲעשֵּ הּו׃ ָידֵּ  כֹוְננֵּ
ב ֶתר ֹישֵּ ל, ֶעְליֹון ְבסֵּ ְתלֹוָנן׃ ַשַדי ְבצֵּ י ַלְיהָוה ֹאַמר יִׁ י ַמְחסִׁ  בֹו׃ ֶאְבַטח ֱאֹלַהי, ּוְמצּוָדתִׁ
י יְלָך הּוא כִׁ ַפח ַיצִׁ דֶ , ָיקּוש מִׁ ָנה, ֶתְחֶסה ְכָנָפיו ְוַתַחת ָלְך ָיֶסְך ְבֶאְבָרתֹו ַהּוֹות׃ ֶברמִׁ  צִׁ

ָרה תֹו׃ ְוֹסחֵּ יָרא לֹא ֲאמִׁ ַפַחד תִׁ ץ, ָלְיָלה מִׁ חֵּ ֶדֶבר יֹוָמם׃ ָיעּוף מֵּ ֶקֶטב, ַיֲהֹלְך ָבֹאֶפל מִׁ  מִׁ
ם׃ ָישּוד ֹפל ָצֳהָריִׁ ְדָך יִׁ צִׁ יֶנָך ּוְרָבָבה ֶאֶלף מִׁ ימִׁ ֶליָך, מִׁ ֹ  אֵּ ָגש׃ אל יֶניָך ַרק יִׁ יט ְבעֵּ , ַתבִׁ

ֻלַמת ים ְושִׁ ְרֶאה׃ ְרָשעִׁ י תִׁ י ְיהָוה ַאָתה כִׁ ֶליָך ְתֻאֶנה לֹא ְמעֹוֶנָך׃ ַשְמָת  ֶעְליֹון, ַמְחסִׁ  אֵּ
ְקַרב לֹא ְוֶנַגע, ָרָעה י ְבָאֳהֶלָך׃ יִׁ ְשָמְרָך ְיַצֶּוה־ָלְך ַמְלָאָכיו כִׁ םכַ  ַעל ְדָרֶכיָך׃ ְבָכל לִׁ  ַפיִׁ

ָשאּוְנָך ֹגף ֶפן, יִׁ ְדֹרְך ָוֶפֶתן ַשַחל ַעל ַרְגֶלָך׃ ָבֶאֶבן תִׁ ְרֹמס, תִׁ יר תִׁ ין׃ ְכפִׁ י ְוַתנִׁ י כִׁ  ָחַשק בִׁ
הּו הּו, ַוֲאַפְלטֵּ י ֲאַשְגבֵּ י׃ ָיַדע כִׁ י ְשמִׁ נִׁ ְקָראֵּ הּו יִׁ מֹו, ְוֶאֱענֵּ י עִׁ הּו, ְבָצָרה ָאֹנכִׁ  ֲאַחְלצֵּ
הּו׃ ים ֶרְךאֹ  ַוֲאַכְבדֵּ הּו ָימִׁ יעֵּ הּו ַאְשבִׁ י׃ ְוַאְראֵּ ישּוָעתִׁ   בִׁ

 
יר ַאָתה ָברּוְך אֶתָך׃ ַאָתה ּוָברּוְך, ְבֹבֶאָך ַאָתה ָברּוְך ַבָשֶדה׃ ַאָתה ּוָברּוְך, ָבעִׁ  ָברּוְך ְבצֵּ
ְשַאְרֶתָך׃ ַטְנֲאָך י ָברּוְך ּומִׁ ְטְנָך ְפרִׁ י בִׁ י ַאְדָמְתָך ּוְפרִׁ  ְוַעְשְתרֹות ֲאָלֶפיָך ְשַגר, ֶהְמֶתָךבְ  ּוְפרִׁ
ְתָך ְיהָוה ְיַצו צֹאֶנָך׃ ְשַלח ּוְבֹכל ַבֲאָסֶמיָך ַהְבָרָכה ֶאת אִׁ ַרְכָך, ָיֶדָך מִׁ  ֲאֶשר ָבָאֶרץ ּובֵּ
ן ֱאֹלֶהיָך ְיהָוה ְפַתח: ָלְך ֹנתֵּ ם ֶאת ַהטֹוב אֹוָצרֹו ֶאת ְלָך ְיהָוה יִׁ ת, ַהָשַמיִׁ  ְרְצָךַא  ְמַטר ָלתֵּ
תֹו ְך ְבעִׁ ת ּוְלָברֵּ ה ָכל אֵּ  : ָיֶדָך ַמֲעשֵּ

 
א ְגֻדָלתֹו ֶשל ַהָקדֹוש ָברּוְך הּוא, ָשם ַאָתה  י יֹוָחָנן: ְבָכל ָמקֹום ָשַאָתה מֹוצֵּ ָאַמר ַרבִׁ

ים, ּוְמֻשָלש יאִׁ א ַעְנְוָתנּותֹו. ָדָבר ֶזה ָכתּוב ַבתֹוָרה, ְוָשנּוי ַבְנבִׁ ים. ָכתּוב  מֹוצֵּ ַבְכתּובִׁ
יַבתֹוָרה:  יֶכם ְיהָוה כִׁ י הּוא ֱאֹלהֵּ ים ֱאֹלהֵּ י ָהֱאֹלהִׁ ים ַוֲאֹדנֵּ ל, ָהֲאֹדנִׁ בֹור ַהָגדֹול ָהאֵּ  ַהגִׁ
ָשא לֹא ֲאֶשר, ְוַהנֹוָרא ים יִׁ ַקח ְולֹא ָפנִׁ יב": ֹשַחד יִׁ ּה ּוְכתִׁ ְשַפט ֹעֶשה: "ַבְתרֵּ  ָיתֹום מִׁ
ר בְוֹאהֵּ , ְוַאְלָמָנה ְמָלה ֶלֶחם לֹו ָלֶתת גֵּ יב:  ".ְושִׁ ְכתִׁ ים, דִׁ יאִׁ יָשנּוי ַבְנבִׁ  ָרם ָאַמר ֹכה כִׁ

ָשא ן ְונִׁ  רּוחַ  ְלַהֲחיֹות רּוחַ  ּוְשַפל ַדָכא ְוֶאת, ֶאְשכֹון ְוָקדֹוש ָמרֹום, ְשמֹו ְוָקדֹוש ַעד ֹשכֵּ
ים ב ּוְלַהֲחיֹות ְשָפלִׁ ים לֵּ ְדָכאִׁ יב: ְמֻשָלש  ":נִׁ ְכתִׁ ים, דִׁ ים, ַזְמרּו ְשמֹו, ַבְכתּובִׁ אֹלהִׁ ירּו לֵּ שִׁ

ים ְוַדַּין  י ְיתֹומִׁ ּה: "ֲאבִׁ יב ַבְתרֵּ ְלזּו ְלָפָניו": ּוְכתִׁ ב ָבֲעָרבֹות ְבָיּה ְשמֹו ְועִׁ ֹסלּו ָלֹרכֵּ
ְמעֹון ָקְדשֹו": ים בִׁ   ַאְלָמנֹות, ֱאֹלהִׁ

ָמנּו ַכֲאֶשר  ינּו עִׁ י ְיהָוה ֱאֹלהֵּ נּו: ְיהִׁ ְטשֵּ נּו ְוַאל יִׁ ינּו ַאל ַיֲעְזבֵּ ם ֲאֹבתֵּ ְוַאֶתם ָהָיה עִׁ
ים ֻכְלֶכם ַהּיֹום: יֶכם, ַחּיִׁ ים ַבְיהָוה ֱאֹלהֵּ קִׁ ַחם ָכל ָחְרֹבֶתיָה,  ַהְדבֵּ ּיֹון נִׁ ַחם ְיהָוה צִׁ י נִׁ כִׁ

ְמָחה יִׁ  ֶדן ְוַעְרָבָתּה ְכַגן ְיהָוה, ָששֹון ְושִׁ ְדָבָרּה ְכעֵּ ְמָרהַוָּיֶשם מִׁ א ָבּה, תֹוָדה ְוקֹול זִׁ : ָמצֵּ
יר יל תֹוָרה ְוַיְאדִׁ ְדקֹו, ַיְגדִׁ ץ ְלַמַען צִׁ   :ְיהָוה ָחפֵּ

 

ל, ַאְשֶריָך  תהלים קכח  י תֹאכֵּ יַע ַכֶפיָך כִׁ ְדָרָכיו: ְיגִׁ ְך בִׁ א ְיהָוה, ַהֹהלֵּ י ָכל ְירֵּ יר ַהַמֲעלֹות, ַאְשרֵּ שִׁ
ה  ְוטֹוב ָלְך: ֶאְשְתָך ְכֶגֶפן נֵּ יב ְלֻשְלָחֶנָך: הִׁ ים ָסבִׁ יתִׁ י זֵּ לֵּ ְשתִׁ יֶתָך, ָבֶניָך כִׁ י בֵּ ָּיה ְבַיְרְכתֵּ ֹפרִׁ

י ַחֶּייָך:  ם ֹכל ְימֵּ ה ְבטּוב ְירּוָשָליִׁ ּיֹון, ּוְראֵּ צִׁ א ְיהָוה: ְיָבֶרְכָך ְיהָוה מִׁ ן ְיֹבַרְך ָגֶבר ְירֵּ י כֵּ כִׁ
ְשָר  ים ְלָבֶניָך, ָשלֹום ַעל יִׁ ה ָבנִׁ ל: ּוְראֵּ  אֵּ
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ית. אשִׁ ר ְברֵּ ת ְגֻדָלה ְליֹוצֵּ ַח ַלֲאדֹון ַהכל, ָלתֵּ ינּו ְלַשבֵּ   ָעלֵּ

י  ים                                  ֶשלֹא ָעָשנּו ְכגֹויֵּ ן ַהתֹועִׁ ָלנּו מִׁ ְבדִׁ  |     ֶשהִׁ
 |     ְוָנַתן ָלנּו תֹוַרת ֱאֶמת                             ְולֹא ָשָמנּו  ָהֲאָרצֹות

ְשְפחֹות ָהֲאָדָמה נּו.                         ,    ְכמִׁ  |     ְוַחּיֵּי עֹוָלם ָנַטע ְבתֹוכֵּ
נּו ָכֶהם  יש                         ֶשלֹא ָשם ֶחְלקֵּ ְלכּו אִׁ ים יֵּ י ָכל ָהַעמִׁ  |     כִׁ

נּו ְכָכל  ם ֱאֹלָהיו, ֲהמֹוָנםְוגֹוָרלֵּ  .                           |     ְבשֵּ
ים ַהָקדוש ָברּוְך הּוא.  י ַהְמָלכִׁ י ֶמֶלְך ַמְלכֵּ ְפנֵּ ים לִׁ ים ּומֹודִׁ ְשַתֲחוִׁ ים ומִׁ  ַוֲאַנְחנּו כֹוְרעִׁ

ַמַעל, ּוְש  ם מִׁ ד ָאֶרץ, ּומוַשב ְיָקרֹו ַבָשַמיִׁ ם ְויֹוסֵּ ינּו, ֶשהּוא נֹוֶטה ָשַמיִׁ ים. הּוא ֱאֹלהֵּ י ְמרומִׁ יַנת ֻעזֹו ְבָגְבהֵּ כִׁ
נּו, ֶאֶפס זּוָלתֹו, ַכָכתּוב ַבתוָרתֹו:  ין עוד. ֱאֶמת ַמְלכֵּ  אֵּ

ָתַחת,  דברים ד ַמַעל ְוַעל ָהָאֶרץ מִׁ ם מִׁ ים ַבָשַמיִׁ י ְיהָוה הּוא ָהֱאֹלהִׁ בוָת ֶאל ְלָבֶבָך, כִׁ "ְוָיַדְעָת ַהּיום ַוֲהשֵּ
ין עֹו  ד": אֵּ

 
ן ָהָאֶרץ, ְוָהאֱ  ים מִׁ לּולִׁ יר גִׁ ְפֶאֶרת ֻעֶזָך, ְלַהֲעבִׁ ָרה ְבתִׁ ְראֹות ְמהֵּ ינּו לִׁ ן ְנַקֶּוה ְלָך ְיהָוה ֱאֹלהֵּ ים ְוַעל כֵּ ילִׁ לִׁ

ֶליָך כָ  ְשֶמָך. ְלַהְפנות אֵּ ְקְראּו בִׁ י ָבשר יִׁ ן עוָלם ְבַמְלכּות ַשַדי. ְוָכל ְבנֵּ תּון, ְלַתקֵּ ָכרֵּ י ָאֶרץ. ָכרֹות יִׁ ְשעֵּ ל רִׁ
ינּו ָשַבע ָכל ָלשון. ְלָפֶניָך ְיהָוה ֱאֹלהֵּ ְכַרע ָכל ֶבֶרְך, תִׁ י ְלָך תִׁ ל, כִׁ בֵּ י תֵּ ְדעּו ָכל יוְשבֵּ ירּו ְויֵּ פלּו,  ַיכִׁ ְכְרעּו ְויִׁ יִׁ

ְמֹלְך ֲעלֵּ  יַקְבלּו ֻכָלם ֶאת על ַמְלכּוֶתָך, ְותִׁ נּו, וִׁ תֵּ ְמָך ְיָקר יִׁ ְכבֹוד שִׁ י ַהַמְלכּות ְולִׁ ָרה ְלעֹוָלם ָוֶעד. כִׁ יֶהם ְמהֵּ
ְמֹלְך ְבָכבֹוד, ַכָכתּוב ְבתֹוָרֶתָך:  י ַעד תִׁ יא ּוְלעוְלמֵּ  ֶשְלָך הִׁ

דברים 
 ד

ְמֹלְך ְלעֹוָלם ָוֶעד":   "ְיהָוה יִׁ
ְהֶיה ְיהָוה ֶאָחד  ּוְשמו ֶאָחד":  ְוֶנֱאַמר: "ְוָהָיה ְיהָוה ְלֶמֶלְך ַעל ָכל ָהָאֶרץ, ַבּיֹום ַההּוא יִׁ

 
 קדיש

י ְבָרא  ּה ַרָבא, ְבָעְלָמא דִׁ ְתַקַדש ְשמֵּ ְתַגַדל ְויִׁ יִׁ
יכון  יּה, ְבַחּיֵּיכון ּוְביומֵּ יְך ַמְלכּותֵּ יּה. ְוַיְמלִׁ ְרעּותֵּ כִׁ
יב  ְזַמן ָקרִׁ ל ַבֲעָגָלא ּובִׁ ְשָראֵּ ית יִׁ י ְדכל בֵּ ּוְבַחּיֵּ

ּה ַרָבא ְמ  א ְשמֵּ ן: ְיהֵּ ְמרּו ָאמֵּ י ְואִׁ ָבַרְך ְלָעַלם ּוְלָעְלמֵּ
 ָעְלַמָּיא: 

א  ְתַנשֵּ ְתרוַמם. ְויִׁ ְתָפַאר ְויִׁ ְשַתַבח ְויִׁ ְתָבַרְך ְויִׁ יִׁ
יְך  ּה ְדֻקְדָשא ְברִׁ ְתַהָלל ְשמֵּ ְתַעֶלה ְויִׁ ְתַהָדר ְויִׁ ְויִׁ

ָלא ) ן בעשרת ימי תשובה מוסיפים ולעלאהּוא, ְלעֵּ ( מִׁ
יָרָתא תִׁ  ְרָכָתא ושִׁ יָרן ָכל בִׁ ְשְבָחָתא ְוֶנָחָמָתא, ַדֲאמִׁ
ן: ְמרּו: ָאמֵּ  ְבָעְלָמא, ְואִׁ

ים  ן ְשַמָּיא וַחּיִׁ א ְשָלָמא ַרָבא מִׁ   ְיהֵּ
ן: עלינו ועל כל  ְמרּו: ָאמֵּ ל ְואִׁ ְשָראֵּ  יִׁ

 

ְתַקַדש ְתַגַדל ְויִׁ  שמֹו ַהָגדֹול, ָבעֹוָלם ֶשָבָרא  יִׁ
יְך ַמְלכּות ְרצֹונֹו, ְוַיְמלִׁ י כִׁ יֶכם ּוְבַחּיֵּ יֶכם ּוְבימֵּ  ֹו, ְבַחּיֵּ

ית  לָכל בֵּ ְשָראֵּ ְזַמן ָקרֹוב, ְוָאְמרּו  יִׁ ָרה ּובִׁ ְמהֵּ בִׁ
י  י ְשמֹו ַהָגדֹול ְמֹבָרך ְלעֹוָלם ּוְלעֹוְלמֵּ ן: ְיהִׁ ָאמֵּ

ים:  ְתרוַמם. עֹוָלמִׁ ְתָפַאר ְויִׁ ְשַתַבח ְויִׁ ְתָבַרְך ְויִׁ יִׁ
ְתַהָדר ְויִׁ  א ְויִׁ ְתַנשֵּ ְתַהָלל ְויִׁ ְשמֹו ֶשל ְתַעֶלה ְויִׁ

בעשרת ימי תשובה ַהָקדֹוֹש ָברּוְך הּוא, ַהַנַעֶלה )
ְשָגב מוסיפים ירּות, ְוַהנִׁ ָכל ַהְבָרכֹות ְוַהשִׁ ( מִׁ

ְשָבחֹות ְוַהֶנָחמֹות, ַהֶנֱאָמרֹות ָבעֹוָלם,  ְמרּו: ַהתִׁ ְואִׁ
ן: ם  ָאמֵּ ן ַהָשַמיִׁ י ָשלֹום ָרב מִׁ ינּו ְוַעל ְיהִׁ ים ָעלֵּ ְוַחּיִׁ
לָכל  ְשָראֵּ ן: , יִׁ ְמרּו: ָאמֵּ  ְואִׁ

  

 סדר הבדלה 
 במוצאי יום טוב שאינו מוצאי שבת, מתחילים מן "סברי מרנן" ואין מברכים לא על הבשמים ולא על הנר. 

 
 ישעיה יב 
 תהלים ג 
 שם מו 

 שם פד, כ 
 אסתר ח 

  תהלים קטז

נֵּה ל הִׁ י אֵּ י, ֶאְפָחד ְולֹא ֶאְבַטח, ְישּוָעתִׁ י כִׁ ְמָרת ָעזִׁ י, ְיהָוה ָיּה ְוזִׁ י ַוְיהִׁ ישּוָעה לִׁ  ּוְשַאְבֶתם: לִׁ
ם י, ְבָששֹון ַמיִׁ ַמַעְינֵּ ְרָכֶתָך ַעְמָך ַעל, ַהְישּוָעה ַלְיהָוה: ַהְישּוָעה מִׁ  ְצָבאֹות ְיהָוה: ֶסָלה בִׁ
ָמנּו ְשָגב, עִׁ י ָלנּו מִׁ י ְצָבאֹות הְיהוָ : ֶסָלה ַיֲעֹקב ֱאֹלהֵּ חַ  ָאָדם ַאְשרֵּ יָעה ְיהָוה: ָבְך ֹבטֵּ , הֹושִׁ
נּו ַהֶמֶלְך נּו ְביֹום ַיֲענֵּ ים: ָקְראֵּ ְמָחה אֹוָרה ָהְיָתה ַלְּיהּודִׁ יָקר ְוָשֹשן ְושִׁ  : וִׁ

ן ְהֶיה כֵּ ם ֶאָשא ְישּועֹות כֹוס. ָלנּו תִׁ  : ֶאְקָרא ְיהָוה ּוְבשֵּ

 
י ָמָרָנן   ַסְברִׁ

י ַהֶגֶפן: ָברּוְך א ְפרִׁ ינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, בֹורֵּ  ַאָתה ְיהָוה ֱאֹלהֵּ
 

 ברכת הבשמים 
א ינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, בֹורֵּ ים:  ָברּוְך ַאָתה ְיהָוה ֱאֹלהֵּ י ְבָשמִׁ ְשבֵּ י/ עִׁ ינֵּ  . ויריח בהםמִׁ

 
 ברכת הנר

א ְמאורֵּ  ינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, בורֵּ ש:ָברּוְך ַאָתה ְיהָוה ֱאֹלהֵּ  י ָהאֵּ
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 ברכת הבדלה 
ל לָ  ְשָראֵּ ין יִׁ ין אֹור ְלחֶשְך, ּובֵּ ין ֹקֶדש ְלחֹול ּובֵּ יל בֵּ ינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ַהַמְבדִׁ ים ָברּוְך ַאָתה ְיהָוה ֱאֹלהֵּ ַעמִׁ

ין יל בֵּ י ַהַמֲעֶשה. ָברּוְך ַאָתה ְיהָוה, ַהַמְבדִׁ ֶשת ְימֵּ י ְלשֵּ יעִׁ ין יֹום ַהְשבִׁ  ֹקֶדש ְלחֹול: ּובֵּ
 

 )סימן: יצחק הקטן( 
ין קֶדש ְלחול,  יל בֵּ  ַהַמְבדִׁ

ְמחול,  ינּו יִׁ  ַחטאתֵּ
נּו ַיְרֶבה ַכחול  נּו ְוַכְספֵּ  ַזְרעֵּ

ים ַבָלְיָלה  .ְוַככוָכבִׁ
 

ל ֹתֶמרי  ֹום ָפָנה ְכצֵּ
ר, ל ָעַלי גֹומֵּ  ֶאְקָרא ָלאֵּ

ר:   ָאַמר שֹומֵּ
 ָאָתא ֹבֶקר ְוַגם ָלְיָלה.

ר נֹוָרא ְוָאֹים,הֵּ   ָעתֵּ
ְדיֹום,  ֲאַשּוַע: ָתָנה פִׁ

 ְבֶנֶשף ְבֶעֶרב יֹום,
ישֹון ָליָלה.   ְבאִׁ

  

 ְדָקְתָך ְכַהר ָתבֹור,צִׁ 
 ֲעל ֲחָטַאי ֲעֹבר ַתֲעֹבר,
י ַיֲעֹבר  ְכּיֹום ֶאְתמֹול כִׁ

 ְוַאְשמּוָרה ַבַלְיָלה. 

י,ְק  נִׁ יעֵּ יָך ָיּה, הֹושִׁ  ָראתִׁ
י,ֹאַרח ַחּיִׁ  נִׁ יעֵּ  ים תֹודִׁ

י, נִׁ ַדָלה ְתַבְצעֵּ  מִׁ
 ְמיֹום ַעד ָליָלה.

  

י,חָ  ְנָחתִׁ  ְלָפה עֹוָנת מִׁ
י, ְתן ְמנּוָחתִׁ י יִׁ  מִׁ
י, י ְבַאְנָחתִׁ  ָיַגְעתִׁ

 ַאְשֶחה ְבָכל ָלְיָלה.

י,טַ  נּוף ַמֲעשֵּ ר טִׁ  הֵּ
ַסי:  ן יֹאמרּו ַמְכעִׁ  פֵּ

י,  ַאּיֵּה ֶאלֹוה ֹעשִׁ
ירֹות ַבָליְ  ן ְזמִׁ  ָלה.נֹותֵּ

  

י ַבל יְֻנַטל, ק  ֹולִׁ
י ַשַער ַהְמנָֻטל,  ְפַתח לִׁ

ְמָלא ָטל, י נִׁ  ֶשרֹאשִׁ
י ָליָלה. יסֵּ  ְקוֻצֹוַתי ְדסִׁ

 ְתנּו ְבָיְדָך ַכֹחֶמר,נַ 
 ְסַלח ָנא ַעל ַקל ָוֹחֶמר,
יַע ֹאֶמר,  יֹום ְליֹום ַיבִׁ

 ְוַלְיָלה ְלָלְיָלה.
 
 

 
ְסַת  יָלנֹות נִׁ רֹאש ָהאִׁ   ְלָקה.ַהַחָמה מֵּ

ְקַראת ַשָבת א לִׁ צֵּ    .ַהַמְלָכה בֹואּו ְונֵּ
ְך ְלָשלֹום, ַהְקדֹוָשה, ַהַזָכה. אתֵּ  צֵּ

ים ֶאל ֶשת ָימִׁ י, שֵּ ְך ְנַחֶכה: ְדעִׁ  שּובֵּ
ן ַלַשָבת ַהָבָאה.  כֵּ
ן ַלַשָבת ַהָבָאה.  כֵּ

אְתֶכם ְלָשלֹום י ַהָשלֹום: ,צֵּ  ַמְלֲאכֵּ
 

 ח"נ באליק         
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 עמידה לרגלים
 

 דברים לב 
 תהלים נא 

י ם כִׁ ינּולֵּ  ֹגֶדל ָהבּו ֶאְקָרא ְיהָוה שֵּ  :אֹלהֵּ
ָלֶתָך: יד ְתהִׁ י ַיגִׁ ְפַתח. ּופִׁ  ֲאדָני, ְשָפַתי תִׁ

 א   אבות | אמהות 
ינּו, י ֲאבֹותֵּ ֱאֹלהֵּ ינּו וֵּ  ָברּוְך ַאָתה ְיהָוה, ֱאֹלהֵּ
י ַיֲעֹקב ֱאֹלהֵּ ְצָחק, וֵּ י יִׁ י ַאְבָרָהם, ֱאֹלהֵּ  ,ֱאֹלהֵּ

ְצָחק ְוַיֲעֹקב ֱאֹל י ַאְבָרָהם יִׁ ינּו, ֱאֹלהֵּ מֹותֵּ י ְואִׁ הֵּ
ָאה, ל ְולֵּ ְבָקה ָרחֵּ  ָשָרה רִׁ

בִׁ  י ָאבֹות ּומֵּ ר ַחְסדֵּ ה ַהכל, ְוזֹוכֵּ ים, ְוקֹונֵּ ים טֹובִׁ ל ֲחָסדִׁ ל ֶעְליֹון, גֹומֵּ בֹור ְוַהנֹוָרא, אֵּ ל ַהָגדֹול ַהגִׁ יא ָהאֵּ
יֶהם ְלַמַען ְשמֹו ְבַאֲהָבה.  י ְבנֵּ ְבנֵּ  ְגֻאָלה לִׁ

ן. ָברּו יַע ּוָמגֵּ ר ּומושִׁ ד ָשָרה.  ְך ַאָתה ְיהָוה,ֶמֶלְך עוזֵּ ן ַאְבָרָהם ֹופֹוקֵּ ן ַאְבָרָהם.   |   ָמגֵּ  ָמגֵּ
 

 גבורות ב.     
יַע.  ם ַאָתה, ַרב ְלהושִׁ יל ַאף ְמרֹומֵּ בֹור ְלעֹוָלם ֲאֹדָני, ַמְשפִׁ  ַאָתה גִׁ

 
יד ַהָטל.|  א' של פסח-מ יד ַהֶגֶשם.  משמיני עצרתמורִׁ יב ָהרּוַח ּומורִׁ  ַמשִׁ
 
ים, ְמ  יר ֲאסּורִׁ ים, ּוַמתִׁ א חולִׁ ים, ְורופֵּ ְך נוְפלִׁ ים, סומֵּ ים ַרבִׁ ים ְבֶחֶסד, ְמַחֶּיה הכל ְבַרֲחמִׁ ל ַחּיִׁ ַכְלכֵּ

יַח  ית ּוְמַחֶּיה ּוַמְצמִׁ מִׁ י דוֶמה ָלְך, ֶמֶלְך מֵּ י ָכמוָך ַבַעל ְגבּורות ּומִׁ י ָעָפר, מִׁ נֵּ ישֵּ ּוְמַקּיֵּם ֱאמּוָנתו לִׁ
 ְישּוָעה. 

 ן ַאָתה ְלַהֲחיות כל חי. ָברּוְך ַאָתה ְיהָוה, ְמַחֶּיה הכל:ְוֶנֱאמָ 
 
 קדושת השם בשחרית ובמנחהג.    

 המתפללים בלחש ממשיך ב"אתה קדוש" בעמוד הבא.
 בתפילה בקול אומרים כאן קדושה מלאה

 
 

 ישעיה ו
 
 
 

 יחזקאל ג

 

ים אות ישִׁ ם ֶשַמְקדִׁ ְמָך ָבעוָלם ְכשֵּ ש ֶאת שִׁ י ָמרוםְנַקדֵּ ְשמֵּ יֶאָך, ו בִׁ  : ַכָכתּוב ַעל ַיד ְנבִׁ
 ": ְכבֹודֹו ָהָאֶרץ ָכל ְמלֹא, ְצָבאֹות ְיהָוה ָקדֹוש ָקדֹוש ָקדֹוש: ְוָאַמר ֶזה ֶאל ֶזה ְוָקָרא "

ים ֶזה ֶאל ֶזה ַאּיֵּה ָמקֹום ְכבֹודֹו, ְלֻעָמָתם ָברּוְך א עֹוָלם, ְמָשְרָתיו שֹוֲאלִׁ  כבֹודֹו ָמלֵּ
רּו:   יֹאמֵּ

ְמקֹומֹו ְיהָוה ְכבֹוד ָברּוְך "   ":מִׁ
 

 
יַע  זכריה יד נּו תֹופִׁ ְמקֹוְמָך ַמְלכֵּ מִׁ

ים  י ְמַחכִׁ ינּו, כִׁ ְמלֹוְך ָעלֵּ ְותִׁ
ּיֹון,  ְמֹלְך ְבצִׁ ֲאַנְחנּו ָלְך. ָמַתי תִׁ

ינּו ינּו ּוְבָימֵּ ְשֹכן.  ְבַחּיֵּ ְתַגַדל תִׁ תִׁ
ְתַקַדש ְבתֹוְך יְ  ם ְותִׁ רּוָשַליִׁ

ַצח  יְרָך ְלדֹור ָודֹור ּוְלנֵּ עִׁ
ים י. ְנָצחִׁ ְברֵּ  ַכָדָבר ָהָאמּור ְבדִׁ
 : ָקְדָשְך

ינּו, ָמה נּו, ְיהָוה ֲאדונֵּ ירֵּ יר ַאדִׁ ְמָך ְבָכל -ַאדִׁ יר שִׁ ַאדִׁ
ְוָהָיה ְיהָוה ְלֶמֶלְך ַעל ָכל ָהָאֶרץ, ַבּיֹום ַההּוא . ָהָאֶרץ

ְהֶיה ְיהָוה ֶאָחד ּוְשמ  ֹו ֶאָחד. יִׁ
אמר: י ָקְדְשָך ָכתּוב לֵּ ְברֵּ    ּוְבדִׁ

 
ּיֹון ְלֹדר ָוֹדר,ַהְללּוָיּה. " תהלים קמו  ְך צִׁ ְמֹלְך ְיהָוה ְלעֹוָלם, ֱאֹלַהיִׁ  יִׁ

 
  ׁ יש ים ְקֻדָשְתָך ַנְקדִׁ ַצח ְנָצחִׁ יד ָגְדֶלָך ּוְלנֵּ ינּו לֹא ָימּו, ְלדֹור ָודֹור ַנגִׁ פִׁ ינּו מִׁ ְבֲחָך ֱאֹלהֵּ י , ש ְלעֹוָלם ָוֶעדְושִׁ כִׁ

ל ַהָקדֹוש ל ֶמֶלְך ָגדֹול ְוָקדוש ָאָתה: ָברּוְך ַאָתה ְיהָוה. ָהאֵּ ל ַהָקדוש:   אֵּ  . ָברּוְך ַאָתה ְיהָוה, ָהאֵּ
 

 ממשיכים ב"אתה בחרתנו" בסוף העמוד     
 

 בתפילת ערבית ובתפילה בלחש אומרים 
ְמָך ָקדוש, ּוְק  ל ַהָקדוש:ַאָתה ָקדוש ְושִׁ ים ְבָכל יֹום ְיַהְללּוָך ֶסָלה. ָברּוְך ַאָתה ְיהָוה, ָהאֵּ  דושִׁ

 
 ד   קדושת היום

ַדְשָתנּו ָכל ַהְלשונות, ְוקִׁ יָת ָבנּו ְורֹוַמְמָתנּו מִׁ ים, ָאַהְבָת אֹוָתנּו ְוָרצִׁ ָכל ָהַעמִׁ ְצֹוֶתיָך, ַאָתה ְבַחְרָתנּו מִׁ  ְבמִׁ
ַרְבָתנּו מַ  ינּו ָקָראָת:ְוקֵּ ְמָך ַהָגדֹול ְוַהָקדוש ָעלֵּ נּו ַלֲעבֹוָדֶתָך, ְושִׁ  ְלכֵּ
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ֶתן ָלנּו ְיהָוה  י ְרצֹוֶנָך, ַותִׁ נּו ַלֲעשֹות ֻחקֵּ ְדֶקָך, ַוְתַלְמדֵּ י צִׁ ְשְפטֵּ ינּו ֶאת מִׁ נּו ְיהָוה ֱאֹלהֵּ יעֵּ ינּו ַותודִׁ ֱאֹלהֵּ
ים  ים ְיָשרִׁ ְשָפטִׁ ים, ְותֹורֹות ֱאֶמתמִׁ ְצֹות טֹובִׁ ים ּומִׁ י ְנָדָבה, ֻחקִׁ י ֹקֶדש ְוַחגֵּ י ָשָשֹון ּומֹוֲעדֵּ נּו ְזַמנֵּ ילֵּ , ַוַתְנחִׁ

ין  ן ֹקֶדש ְלֹחל, בֵּ ינּו בֵּ ל ְיהָוה ֱאֹלהֵּ יַגת ָהֶרֶגל. ַוַתְבדֵּ ד ַוֲחגִׁ נּו ְקֻדַשת ָשָבת ּוְכבֹוד מֹועֵּ ישֵּ אֹור ְלֹחֶשְך, ַותֹורִׁ
ְקֻדַשת יֹום טֹו ין ְקֻדָשת ַשָבת לִׁ י ַהַמֲעֶשה. בֵּ י ְלֶשֶשת ְימֵּ יעִׁ ין יֹום ַהְשבִׁ ים, בֵּ ל ָלַעמִׁ ְשָראֵּ ין יִׁ ְבַדְלָת, בֵּ ב הִׁ

ל ְשָראֵּ ַדְשָת ֶאת ַעְמָך יִׁ ְבַדְלָת ְוקִׁ ַדְשָת, הִׁ י ַהַמֲעֶשה קִׁ ת ְימֵּ שֵּ שֵּ י מִׁ יעִׁ  ְבְקֻדָשֶתָך.  ְוֶאת יֹום ַהְשבִׁ
 

ינּו ְבַאֲהָבה ) ן ָלנּו ְיהָוה ֱאֹלהֵּ תֵּ ים ְלָששון, ֶאת  בשבתַותִׁ ים ּוְזַמנִׁ ְמָחה, ַחגִׁ ים ְלשִׁ ְמנּוָחה ּו( מֹוֲעדִׁ ַשָבתֹות לִׁ
 יֹום 

 ַהַשָבת ַהֶזה ְוֶאת יֹום(  בשבת)
נּו,בפסח  רּותֵּ    ַחג ַהַמצֹות ַהֶזה, ְזַמן חֵּ

נּו,  ַחג בשבועות  ַהָשבּועֹות ַהֶזה, ְזַמן ַמַתן תֹוָרתֵּ
נּו,  בסוכות ְמָחתֵּ  ַחג ַהֻסכֹות ַהֶזה, ְזַמן שִׁ

נּו  בשמיני עצרת ְמָחתֵּ י ֲעֶצֶרת ַהַחג ַהֶזה, ְזַמן שִׁ ינִׁ  ְשמִׁ
ם: בשבת ) ְצָריִׁ יַאת מִׁ יצִׁ ֶכר לִׁ ְקָרא ֹקֶדש, זֵּ  ְבַאֲהָבה( מִׁ
 

י ֲאבֹותֵּ  ֱאֹלהֵּ ינּו וֵּ ם ֱאֹלהֵּ ְכרֹון ְירּוָשַליִׁ ינּו, ְוזִׁ ְכרֹון ֲאבֹותֵּ נּו ְוזִׁ ְקדֹונֵּ נּו ּופִׁ ְכרֹונֵּ ר זִׁ ָזכֵּ ד ְויִׁ ָפקֵּ ינּו, ַיֲעֶלה ְוָיבֹא, ְויִׁ
ים, ְלַחּיִׁ  ן ְלֶחֶסד ּוְלַרֲחמִׁ יָטה, ְלטֹוָבה, ְלחֵּ ְפלֵּ ל, ְלָפֶניָך לִׁ ְשָראֵּ ית יִׁ ְכרֹון ָכל ַעְמָך בֵּ יר ָקְדֶשָך, ְוזִׁ ים עִׁ

 לום ְביום ּוְלשָ 
 ַחג ַהַמצֹות ַהֶזה.  בפסח

 ַחג ַהָשבֹועֹות ַהֶזה. בשבועות
 ַחג ַהֻסכות ַהֶזה. בסוכות

י ֲעֶצֶרת ַהַחג ַהֶזה בשמיני עצרת ינִׁ  ְשמִׁ
נּו בֹו ְלַחּיִׁ  יעֵּ ן: ְוהושִׁ ְבָרָכה, ָאמֵּ נּו בו לִׁ ן: ּוָפְקדֵּ ינּו בֹו ְלטֹוָבה, ָאמֵּ נּו ְיהָוה ֱאֹלהֵּ ן:ָזְכרֵּ ים. ָאמֵּ  ים טֹובִׁ

ל מֶ  י אֵּ ינּו, כִׁ ינֵּ ֶליָך עֵּ י אֵּ נּו, כִׁ יעֵּ ינּו ְוהושִׁ ם ָעלֵּ נּו ַוֲחמֹול ְוַרחֵּ ים. חּוס ְוָחנֵּ ְדַבר ְישּוָעה ְוַרֲחמִׁ ֶלְך ַחנּון ּובִׁ
 ְוַרחּום ָאָתה: 

 
ים ּוְלָשלֹום, ְרַכת מֹוֲעֶדיָך ְלַחּיִׁ ינּו ֶאת בִׁ נּו ְיהָוה ְאֹלהֵּ יאֵּ יָת ְוָאַמְרָת  ְוַהשִׁ ְמָחה ּוְלָששֹון, ַכֲאֶשר ָרצִׁ ְלשִׁ

נּו. ) ינּוְלָבְרכֵּ ְמנּוָחתֵּ ה בִׁ ינּו, ְרצֵּ י ֲאבֹותֵּ ינּו ְוֱאֹלהֵּ ְצוֶתיָך, בשבת ֱאֹלהֵּ נּו ְבמִׁ נּו ְבתוָרֶתָך( ַקְדשֵּ ן ֶחְלקֵּ נּו , ְותֵּ שְבעֵּ
ישּוָעֶתָך נּו בִׁ טּוֶבָך, ְושְמחֵּ נּו  , מִׁ בֵּ ר לִׁ ינּו , ְלָעְבְדָך ֶבֱאֶמתְוַטהֵּ נּו ְיהָוה ֱאֹלהֵּ ילֵּ  ְבַאֲהָבה בשבת) ְוַהְנחִׁ
ְמָחה ּוְבָששֹון ) ֶמָך. ָברּוְך ַאָתה בשבת ּוְבָרצֹון( ְבשִׁ י שִׁ ל ְמַקְדשֵּ ְשָראֵּ ְשְמחּו ְבָך יִׁ י ָקְדֶשָך, ְויִׁ ַשָבת ּו( מֹוֲעדֵּ

ש ) ְש בשבת ְיהָוה, ְמַקדֵּ ים: ַהָשָבת ְו( יִׁ ל ְוַהְזַמנִׁ  ָראֵּ
 

 ה   עבודה
ל ְשָראֵּ יד ֲעבוַדת יִׁ י ְלָרצֹון ָתמִׁ ל, ּוְתהִׁ יָלָתם ְבַאֲהָבה ְתַקבֵּ ל, ּוְתפִׁ ְשָראֵּ ינּו ְבַעְמָך יִׁ ה ְיהָוה ֱאֹלהֵּ ַעֶמָך.  ְרצֵּ

ם.  יֹון ְוַיַעְבדּוָך ֲעָבֶדיָך ְבירּוָשָליִׁ  ּוְשֹכן ְבצִׁ
ינּו בְ  ינֵּ יםְוֶתֱחֶזיָנה עֵּ ּיון ְבַרֲחמִׁ ּיֹון. שּוְבָך ְלצִׁ יָנתֹו ְוַעמֹו ְלצִׁ יר ְשכִׁ  :  ָברּוְך ַאָתה ְיהָוה, ַהַמֲחזִׁ

 
 ו   הודאה 

נּו ְשעֵּ ן יִׁ ינּו, ָמגֵּ ינּו ְלעֹוָלם ָוֶעד. צּור ַחּיֵּ י ֲאבֹותֵּ ֱאֹלהֵּ ינּו וֵּ ים ֲאַנְחנּו ָלְך ֶשַאָתה הּוא ְיהָוה ֱאֹלהֵּ  ַאָתה מֹודִׁ
ינּו ַהְפקּודֹות ָלְך,הּוא ְלד ְשמֹותֵּ ים ְבָיֶדָך, ְוַעל נִׁ ינּו ַהְמסּורִׁ ָלֶתָך ַעל ַחּיֵּ ר ְתהִׁ ְוַעל  ֹור ָודֹור. נֹוֶדה ְלָך ּוְנַספֵּ

י ם. ַהטֹוב, כִׁ ת ָוֶעֶרב ָוֹבֶקר ְוָצֳהָריִׁ ְפְלאוֶתיָך ְוטֹובֹוֶתיָך ֶשְבָכל עֵּ ָמנּו, ְוַעל נִׁ ֶסיָך ֶשְבָכל יֹום עִׁ לֹא ָכלּו  נִׁ
ינּו ָלְך.  ּוִׁ עֹוָלם קִׁ י מֵּ י לֹא ַתמּו ֲחָסֶדיָך, כִׁ ם, כִׁ  ַרֲחֶמיָך, ְוַהְמַרחֵּ
ְמָך ְלעֹוָלם ָוֶעד. יד שִׁ א ָתמִׁ ְתַנשֵּ ְתרֹוָמם ְויִׁ ְתָבַרְך ְויִׁ  ְוַעל ֻכָלם יִׁ

 
ְמָך ֶבֱאֶמת יַהְללּו ֶאת שִׁ ים יודּוָך ֶסָלה, וִׁ ל ְישּועָ , ְוכל ַהַחּיִׁ נּו ֶסָלהָהאֵּ נּו ְוֶעְזָרתֵּ ָברּוְך ַאָתה ְיהָוה, ַהטוב . תֵּ

ְמָך ּוְלָך ָנֶאה ְלהודות  : שִׁ
 

נּו ַבְבָרָכה ַהְמֻשֶלֶשת ַבתוָרה ינּו, ָבְרכֵּ י ֲאבותֵּ אלהֵּ ינּו וֵּ  :ֱאלהֵּ
 

ְשְמֶרָך:   ְיָבֶרְכָך ְיהָוה ְויִׁ
יֻחֶנָּך:  ֶליָך וִׁ ר ְיהָוה | ָפָניו אֵּ  ָיאֵּ

ָשא ם ְלָך ָשלום:  יִׁ ֶליָך ְוָישֵּ  ְיהָוה | ָפָניו אֵּ

ן  יכֵּ    ָרצֹון ְיהִׁ
ן  יכֵּ    ָרצֹון ְיהִׁ
ן  יכֵּ    ָרצֹון ְיהִׁ

 במדבר ו  

 
 
 
 

 ז.   ברכת השלום 
 לשחרית ומנחה 
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ל ַעֶמָך ְשָראֵּ ינּו ְוַעל ָכל יִׁ ים ָעלֵּ ן ָוֶחֶסד ְוַרֲחמִׁ ים חֵּ ים ָשלֹום טֹוָבה ּוְבָרָכה, ַחּיִׁ ינּו ֻכָלנּו ְכֶאָחד שִׁ נּו ָאבִׁ . ָבְרכֵּ
ים ְוַאֲהָבת ָוֶחֶסד, ּוְצָדָקה ּוְבָרכָ  ינּו תֹוַרת ַחּיִׁ י ְבאֹור ָפֶניָך ָנַתָת ָלנּו ְיהָוה ֱאֹלהֵּ ים ְבאֹור ָפֶניָך, כִׁ ה ְוַרֲחמִׁ

ל ְוֶאת כָ  ְשָראֵּ ְך ֶאת ַעְמָך יִׁ יֶניָך ְלָברֵּ ים ְוָשלום. ְוטֹוב ְבעֵּ ְשלֹוֶמָך. ְוַחּיִׁ ת ּוְבָכל ָשָעה בִׁ ים ְבָכל עֵּ  ל ָהַעמִׁ
 

 לערבית
ים ְלעֹוָלם ל ַעְמָך ָתשִׁ ְשָראֵּ י ַאָתה הּוא ֶמֶלְך ָאדֹון ְלָכל ַהָשלֹום. ָשלֹום ָרב ַעל יִׁ ְך ֶאת . כִׁ יֶניָך ְלָברֵּ ְוטֹוב ְבעֵּ

ת ּוְבכָ  ים ְבָכל עֵּ ל ְוֶאת ָכל ָהַעמִׁ ְשָראֵּ ְשלֹוֶמָךַעְמָך יִׁ  . ל ָשָעה בִׁ
ה ַהָשלֹום:     ָברּוְך ַאָתה ְיהָוה, עֹושֵּ

 
 . 251המסיים תפילת עמידה יתייחד עם תפילות ליבו או יאמר תפילת יחיד בעמוד 

 
י: עֹוֶשה ָשלֹום בִׁ  שם יט  י ְוֹגֲאלִׁ י ְלָפֶניָך, ְיהָוה צּורִׁ בִׁ י ְוֶהְגיֹון לִׁ י פִׁ ְמרֵּ ְהיּו ְלָרצֹון אִׁ ְמרֹוָמיו הּוא יִׁ

ן: ְמרּו: ָאמֵּ ל ְואִׁ ְשָראֵּ ינּו ְוַעל ָכל יִׁ  ַיֲעֶשה ָשלֹום ָעלֵּ
 
 

 בחג הסוכות נוטלים לולב בבוקר לפני קריאת הלל
 

 כג ויקרא
  צ תהלים

  פט שם
 
 

ְצַות  י מּוָכן ּוְמֻזָמן ְלַקּיֵּם מִׁ ינִׁ ָּונּו ְבתֹוָרתֹו: ֲהרֵּ י, ֶשצִׁ ַבּיֹום  "ּוְלַקְחֶתם ָלֶכםבֹוְראִׁ
ץ ים, ַוֲעַנף עֵּ ץ ָהָדר, ַכֹפת ְתָמרִׁ י עֵּ אשֹון, ְפרִׁ י-ָהרִׁ י". ָנַחל-ָעֹבת, ְוַעְרבֵּ יהִׁ  ֲאֹדָני ֹנַעם וִׁ

ינּו ינּו ֱאֹלהֵּ ה, ָעלֵּ ינּו ּוַמֲעשֵּ ינּו כֹוְנָנה ָידֵּ ה ָעלֵּ ינּו ּוַמֲעשֵּ הּו ָידֵּ . ְלעֹוָלם, ְיהָוה ָברּוְך: כֹוְננֵּ
ן ן ָאמֵּ  . ְוָאמֵּ

  
 ברכת לולב 

ינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם יָּונּו ָברּוְך ַאָתה ְיהָוה ֱאֹלהֵּ ְצֹוָתיו ְוצִׁ יְדָשנּו ְבמִׁ  , ֲאֶשר קִׁ
יַלת לּוָלב: -ַעל  ְנטִׁ
 

 ביום הראשון יברך גם "שהחיינו" 
  ברכת הזמן

ינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ְּיָמנּו ְוהִׁ  ָברּוְך ַאָתה ְיהָוה ֱאֹלהֵּ יָענּו ַלְזַמן ַהֶזה: , ֶשֶהֱחָינּו ְוקִׁ  גִׁ
 
 

 סדר הלל
 

בליל א של פסח וביומו, בשבועות, בכל ימי סוכות, בשמיני עצרת, בשמונת ימי חנוכה, ביום העצמאות ובכ"ח באייר 
 )יום ירושלים( גומרים את הלל. 

 המועד של פסח ובשביעי של פסח, קוראים את ההלל בדילוג. -ברראש חודש, בחול
 

 לל הברכה שלפני הה
ל: ְקרֹא ֶאת ַהַהלֵּ ָּונּו לִׁ ְצֹוָתיו ְוצִׁ ְדָשנּו ְבמִׁ ינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאֶשר קִׁ  ָברּוְך ַאָתה ְיהָוה ֱאֹלהֵּ

 
 

 ַהְללּוָיּה
י ְיהָוה.  ַהְללּוָיּה. ַהְללּו ַעְבדֵּ

ם ְיהָוה ְמבָרְך. י שֵּ  ְיהִׁ
ְזַרח ֶשֶמש ַעד ְמבואו. מִׁ  מִׁ

ם ְיהָוה  . ָרם ַעל ָכל גויִׁ
ינּו. י כְיהָוה ֱאלהֵּ  מִׁ
ְראות. י לִׁ ילִׁ  ַהַמְשפִׁ
ָעָפר ָדל. י מֵּ ימִׁ  ְמקִׁ

ים.  יבִׁ ם ְנדִׁ י עִׁ יבִׁ  ְלהושִׁ
ת  י ֲעֶקֶרת ַהַביִׁ יבִׁ  מושִׁ

ם ְיהָוה:   ַהְללּו ֶאת שֵּ
ַעָתה ְוַעד עוָלם:   מֵּ
ם ְיהָוה:   ְמֻהָלל שֵּ

ם ְכבודו:   ַעל ַהָשַמיִׁ
י ָלָשֶבת:  יהִׁ  ַהַמְגבִׁ

ם ּוָבָאֶרץ: בַ   ָשַמיִׁ
ים ֶאְביון:  ַאְשפת ָירִׁ  מֵּ

י ַעמו:  יבֵּ ם ְנדִׁ  עִׁ
ָחה,  ים ְשמֵּ ם ַהָבנִׁ  אֵּ

 ַהְללּוָיּה
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את תהלים קיד ל ְבצֵּ ְשָראֵּ ם, יִׁ ְצָריִׁ מִׁ  ,מִׁ
 ,ְלָקְדשֹו ְיהּוָדה ָהְיָתה
 ַוָּיֹנס ָרָאה ַהָּים

ים ים ָרְקדּו ֶהָהרִׁ ילִׁ  ,ְכאֵּ
 ,ָתנּוס יכִׁ  ַהָּים ְלָך-ַמה

ים ְרְקדּו ֶהָהרִׁ ים תִׁ ילִׁ  ,ְכאֵּ
י ְפנֵּ לִׁ י ָאדֹון מִׁ  ,ָאֶרץ חּולִׁ
י ם ֲאַגם ַהצּור ַהֹהְפכִׁ  , ָמיִׁ

ית ַעם, ַיֲעֹקב בֵּ ז מֵּ  . ֹלעֵּ
ל ְשָראֵּ  .ַמְמְשלֹוָתיו, יִׁ
ן ֹסב, ַהַּיְרדֵּ  .ְלָאחֹור יִׁ
י, ְגָבעֹות ְבנֵּ  . צֹאן-כִׁ
ן ֹסב, ַהַּיְרדֵּ  .ְלָאחֹור תִׁ

י, עֹותְגבָ  ְבנֵּ  .צֹאן-כִׁ
י ְפנֵּ לִׁ  .ַיֲעֹקב ֱאלֹוּהַ , מִׁ
יש ם-ְלַמְעְינֹו, ַחָלמִׁ  ָמיִׁ

 
 כשקוראים את ההלל בדילוג ממשיכים "ְיהָוה זכרנו"

י , ָלנּו לֹא ְיהָוה ָלנּו לֹא תהלים קטו ְמָך כִׁ ן ְלשִׁ  ָכבֹוד תֵּ
ֶתָך ַעל ַחְסְדָך ַעל  :ֲאמִׁ

ם יֹאְמרּו ָלָמה  יֶהם ָנא ּיֵּהַא  ַהגֹויִׁ  :ֱאֹלהֵּ

ינּו  אֹלהֵּ ם וֵּ ץ ֲאֶשר ֹכל ,ַבָשָמיִׁ  :ָעָשה ָחפֵּ

יֶהם  ה ,ְוָזָהב ֶכֶסף, ֲעַצבֵּ י ַמֲעשֵּ  :ָאָדם ְידֵּ

רּו ְולֹא ָלֶהם ֶפה  ם ,ְיַדבֵּ יַניִׁ ְראּו ְולֹא ָלֶהם עֵּ  :יִׁ

ם  ְשָמעּו ְולֹא ָלֶהם ָאְזַניִׁ יחּון ְולֹא ָלֶהם ַאף ,יִׁ  :ְירִׁ

ישּון ְולֹא יֶהםְידֵּ   יֶהם ,ְימִׁ כּו ְולֹא ַרְגלֵּ  ,ְיַהלֵּ
ְגרֹוָנם ֶיְהגּו לֹא  :בִׁ

ְהיּו ְכמֹוֶהם  יֶהם יִׁ חַ  ֲאֶשר ֹכל ,ֹעשֵּ  :ָבֶהם ֹבטֵּ

ל  ְשָראֵּ ָנם ֶעְזָרם ,ַבְיהָוה ְבַטח יִׁ  :הּוא ּוָמגִׁ

ית  ְטחּו ַאֲהֹרן בֵּ ָנם ֶעְזָרם ,ַבְיהָוה בִׁ  : הּוא ּוָמגִׁ

י  ְראֵּ ְטחּו, ְיהָוה יִׁ ָנם ֶעְזָרם ,ַבְיהָוה בִׁ  :הּוא ּוָמגִׁ
 

 
ְך  ְיהָוה ְזָכָרנּו ְיָברֵּ

 
ל שם ְשָראֵּ ית יִׁ ְך, ֶאת בֵּ  ְיָברֵּ

י ְיהָוה, ְראֵּ ְך יִׁ  ְיָברֵּ
יֶכם,  ף ְיהָוה ֲעלֵּ  ֹיסֵּ

ים ַאֶתם ַלְיהָוה,   ְברּוכִׁ
ם ַלְיהָוה,  ם ָשַמיִׁ  ַהָשַמיִׁ

ים ְיַהְלל תִׁ  ּו ָיּה,לֹא ַהמֵּ
ְך ָיּה  ַוֲאַנְחנּו, ְנָברֵּ

ְך, ֶאת ית ַאֲהֹרן:-ְיָברֵּ  בֵּ
ם ים, עִׁ ים:-ַהְקַטנִׁ  ַהְגֹדלִׁ

יֶכם: יֶכם ְוַעל ְבנֵּ  ֲעלֵּ
ם ָוָאֶרץ: ה ָשַמיִׁ  ֹעשֵּ
י ְבנֵּ  ָאָדם:-ְוָהָאֶרץ ָנַתן לִׁ

י דּוָמה:-ְולֹא, ָכל  ֹיְרדֵּ
ַעָתה ְוַעד  עֹוָלם:-מֵּ

 ָיּה.-ַהְללּו                                                
 כשקוראים את ההלל בדילוג ממשיכים "מה אשיב"  

י תהלים קטז י ָאַהְבתִׁ ְשַמע כִׁ י ֶאת ְיהָוה יִׁ  ַתֲחנּוָני קֹולִׁ
י  ָטה כִׁ י ָאְזנֹו הִׁ  :ֶאְקָרא ּוְבָיַמי לִׁ

י  י ֲאָפפּונִׁ י ָמֶות ֶחְבלֵּ י ְשאֹול ּוְמָצרֵּ  ,ְמָצאּונִׁ
 :ֶאְמָצא ָיגֹוןוְ  ָצָרה

ם  י ַמְלָטה ְיהָוה ָאָנה ,ֶאְקָרא ְיהָוה ּוְבשֵּ  :ַנְפשִׁ

יק ְיהָוה ַחנּון  ינּו ,ְוַצדִׁ אֹלהֵּ ם וֵּ  :ְמַרחֵּ
ר  ם ֹשמֵּ י ְיהָוה ְפָתאיִׁ י, ַדֹּלתִׁ יעַ  ְולִׁ  :ְיהֹושִׁ

י  י שּובִׁ י ַנְפשִׁ ְמנּוָחְיכִׁ י , לִׁ י ָגַמל ְיהָוה כִׁ  :  ָעָלְיכִׁ

י י ַלְצָת חִׁ  כִׁ ָמֶות ַנְפשִׁ  ,מִׁ

י ֶאת  ינִׁ ן עֵּ ְמָעה מִׁ י ֶאת ,  דִׁ י ַרְגלִׁ ֶדחִׁ  : מִׁ

ְך  י ֶאְתַהלֵּ ְפנֵּ ים ְבַאְרצֹות ְיהָוה לִׁ  :ַהַחּיִׁ
י  י ֶהֱאַמְנתִׁ ר כִׁ י ֲאַדבֵּ י ֲאנִׁ יתִׁ  : ְמֹאד ָענִׁ

י  י ֲאנִׁ י ָאַמְרתִׁ ב ָהָאָדם ָכל ְבָחְפזִׁ  : ֹכזֵּ
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יב-ָמה  שם י ָכל ְיהָוהלַ  ָאשִׁ  :  ָעָלי ַתְגמּולֹוהִׁ
ם , ֶאָשא ְישּועֹות כֹוס   :ֶאְקָרא ְיהָוה ּוְבשֵּ
ם ַלְיהָוה ְנָדַרי   ,ַעמֹו ְלָכל ָנא ֶנְגָדה ֲאַשלֵּ

י ָיָקר  ינֵּ יָדיו, ַהָמְוָתה ְיהָוה ְבעֵּ  :ַלֲחסִׁ

י ְיהָוה ָאָנה  י כִׁ י , ַעְבֶדָך ֲאנִׁ  , ֲאָמֶתָך ֶבן ַעְבְדָך ֲאנִׁ
ַתְחָת  ָרי, פִׁ  :ְלמֹוסֵּ

ם תֹוָדה ֶזַבח ֶאְזַבח ְלָך   .ֶאְקָרא ְיהָוה ּוְבשֵּ

ם ַלְיהָוה ְנָדַרי   .ַעמֹו-ְלָכל, ָנא-ֶנְגָדה ֲאַשלֵּ

ית ְבַחְצרֹות  י , ְיהָוה בֵּ כִׁ ִׁם ְבתֹוכֵּ   :ְירּוָשָל

 .ַהְללּוָיּה

םגֹו-ָכל ְיהָוה-ֶאת ַהְללּו  קיז תהלים ים-ָכל, ַשְבחּוהּו ,יִׁ  ָהֻאמִׁ
י  ינּו ָגַבר כִׁ  , ְלעֹוָלם ְיהָוה ֶוֱאֶמת , ַחְסדֹו ָעלֵּ

 .ַהְללּוָיּה

י ַלְיהָוה הֹודּו קיח תהלים י ,טֹוב-כִׁ  :ַחְסדֹו ְלעֹוָלם כִׁ

ל ָנא יֹאַמר  ְשָראֵּ י , יִׁ  :ַחְסדֹו ְלעֹוָלם כִׁ

ית ָנא יֹאְמרּו  י , ַאֲהֹרן בֵּ  :ַחְסדֹו עֹוָלםלְ  כִׁ

י ָנא יֹאְמרּו  ְראֵּ י , ְיהָוה יִׁ  :ַחְסדֹו ְלעֹוָלם כִׁ

 

ן  שם ַצר מִׁ י ַהמֵּ י ,ָּיּה ָקָראתִׁ  :ָיּה ַבֶמְרָחב ָעָננִׁ

י ְיהָוה  יָרא לֹא לִׁ י ַּיֲעֶשה ַמה ,אִׁ  :ָאָדם לִׁ
י ְיהָוה  י ,ְבֹעְזָרי לִׁ  :ְבֹשְנָאי ֶאְרֶאה ַוֲאנִׁ

ְבֹטחַ  הָוהַביְ  ַלֲחסֹות טֹוב   :ָבָאָדם מִׁ
ְבֹטחַ  ַבְיהָוה ַלֲחסֹות טֹוב  ים מִׁ יבִׁ ְנדִׁ  :בִׁ

ם ָכל  י גֹויִׁ ם ְסָבבּונִׁ י ְיהָוה ְבשֵּ יַלם כִׁ  :ֲאמִׁ
י  י ַגם ַסבּונִׁ ם ,ְסָבבּונִׁ י ְיהָוה ְבשֵּ יַלם כִׁ  :ֲאמִׁ
י  ים ַסבּונִׁ ְדבֹורִׁ ש ֹדֲעכּו ,  כִׁ ים ְכאֵּ  : קֹוצִׁ

ם י, ָוהְיה ְבשֵּ יַלם כִׁ  : ֲאמִׁ

י ַדֹחה  יַתנִׁ ְנֹפל ְדחִׁ י ַוְיהָוה ,לִׁ  :ֲעָזָרנִׁ
י  ְמָרת ָעזִׁ י ,ָיּה ְוזִׁ י ַוְיהִׁ ישּוָעה לִׁ  :לִׁ
ָנה קֹול  ישּוָעה רִׁ י וִׁ ים ְבָאֳהלֵּ יקִׁ  :ַצדִׁ

ין ל ֹעָשה, ְיהָוה ְימִׁ  .ָחיִׁ

ין  ָמה ְיהָוה ְימִׁ ין ,רֹומֵּ ל ֹעָשה ְיהָוה ְימִׁ  :ָחיִׁ
י ָאמּות לֹא  ר ,ֶאְחֶיה כִׁ י ַוֲאַספֵּ  :ָיּה ַמֲעשֵּ
י ַיֹסר  ְסַרנִׁ י לֹא ְוַלָמֶות ,ָּיּה יִׁ  :ְנָתָננִׁ
ְתחּו  י פִׁ י לִׁ  :ָיּה אֹוֶדה ָבם-ָאבֹא ,ֶצֶדק ַשֲערֵּ
ים ,ַלְיהָוה ַהַשַער ֶזה  יקִׁ  :בֹו ָיֹבאּו ַצדִׁ
י אֹוְדָך  י כִׁ יָתנִׁ י ֲענִׁ י ַוְתהִׁ ישּוָעה לִׁ  :לִׁ
ים ָמֲאסּו ֶאֶבן  ָנה ְלרֹאש ָהְיָתה ַהבֹונִׁ  :פִׁ
ת  אֵּ יא זֹאת ָהְיָתה, ְיהָוה מֵּ ְפָלאת הִׁ ינּו נִׁ ינֵּ  :ְבעֵּ
יָלה ;ְיהָוה ָעָשה, ַהּיֹום-ֶזה  ְשְמָחה ָנגִׁ  : בֹו ְונִׁ

 

יָעה, ְיהָוה ָאָנא  יָחה, ְיהָוה ָאָנא ָנא הֹושִׁ  .ָנא ַהְצלִׁ
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םבְ , ַהָבא ָברּוְך  יָחה, ְיהָוה ָאָנא ;ְיהָוה שֵּ  .ָנא ַהְצלִׁ

 

 

ם ַהָבא ָברּוְך שם ַרְכנּוֶכם ,ְיהָוה ְבשֵּ ית בֵּ בֵּ  :ְיהָוה מִׁ
ל   , ָלנּו ַוָּיֶאר ְיהָוה אֵּ
ְסרּו  ים ַחג אִׁ חַ  ַקְרנֹות -ַעד  ַבֲעֹבתִׁ ְזבֵּ  :ַהמִׁ

י  לִׁ  :ֲארֹוְמֶמּךָ  ֱאֹלַהי ְואֹוֶדּךָ  ַאָתה אֵּ
י ְיהָוהלַ  הֹודּו  י ,  טֹוב כִׁ  :ַחְסדֹו ְלעֹוָלם כִׁ
 

  ההלל שלאחר הברכה
ינּו ַעל ָכל ַמֲעשיָך י ְרצֹוֶנָך, ְיַהְללּוָך ְיהָוה ֱאֹלהֵּ ים עֹושֵּ יקִׁ יֶדיָך ְוַצדִׁ ָנה יודּו , ַוֲחסִׁ ל ְברִׁ שָראֵּ ית יִׁ ְוָכל ַעְמָך בֵּ

יר ישֹוְררּו וִׁ יָפֲארּו וִׁ יַשְבחּו וִׁ יָבְרכּו וִׁ ְמָךוִׁ יכּו ֶאת שִׁ ישּו ְוַיְמלִׁ יצּו ְוַיְקדִׁ י ְלָך טֹוב  ֹוְממּו ְוַיֲערִׁ נּו, כִׁ ַמְלכֵּ
ר ְמָך ָנֶאה ְלַזמֵּ ל, ְלהֹודֹות. ּוְלשִׁ עֹוָלם ְוַעד עֹוָלם ַאָתה אֵּ י מֵּ  ְמֻהָלל, ָברּוְך ַאָתה ְיהָוה, ֶמֶלְך . כִׁ

ְשָבחֹות  : ַבתִׁ

 
ְשמֹו ְראּוקִׁ  ַלְיהָוה הֹודּו  קה תהלים יעּו בִׁ ים הֹודִׁ ילֹוָתיו ָבַעמִׁ  ;ֲעלִׁ

ירּו  יחּו לֹו ַזְמרּו לֹו שִׁ ְפְלאֹוָתיו ְבָכל שִׁ  : נִׁ

ְתַהְללּו  ם הִׁ ְשַמח ָקְדשֹו ְבשֵּ ב יִׁ י לֵּ  :ְיהָוה ְמַבְקשֵּ

ְרשּו  יד ָפָניו ַבְקשּו ְוֻעזֹו ְיהָוה דִׁ  :ָתמִׁ
ְכרּו  ְפְלאֹוָתיו זִׁ י ֹמְפָתיו ָעָשה ֲאֶשר נִׁ ְשְפטֵּ יו ּומִׁ  .פִׁ

י ַעְבדֹו ַאְבָרָהם ֶזַרע  יָריו ַיֲעֹקב ְבנֵּ  : ְבחִׁ
ינּו ְיהָוה הּוא  ְשָפָטיו ָהָאֶרץ ְבָכל ֱאֹלהֵּ  :מִׁ
יתֹו ְלעֹוָלם ָזַכר  ָּוה ָדָבר ְברִׁ  :דֹור ְלֶאֶלף צִׁ
ְשָחק ּוְשבּוָעתֹו ַאְבָרָהם ֶאת ָכַרת ֲאֶשר   :ְליִׁ

יֶדהָ   ל ְלֹחק ְלַיֲעֹקב ַוַּיֲעמִׁ ְשָראֵּ ית ְליִׁ  :עֹוָלם ְברִׁ

אֹמר  ן, ְלָך לֵּ  : ַנֲחַלְתֶכם ֶחֶבל ְכָנַען ֶאֶרץ ֶאת ֶאתֵּ
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  טל ברכת
 
 

ָלֶתָך: תהלים נא יד ְתהִׁ י ַיגִׁ ְפַתח ּופִׁ  ֲאֹדָני, ְשָפַתי תִׁ
 א   אבות | אמהות 

ינּו,ָברּוְך ַאָתה ְיהָוה, ֱאֹלהֵּ  י ֲאבֹותֵּ ֱאֹלהֵּ  ינּו וֵּ
י ַיֲעֹקב אֹלהֵּ ְצָחק, וֵּ י יִׁ י ַאְבָרָהם, ֱאֹלהֵּ  ,ֱאֹלהֵּ

י  ְצָחק ְוַיֲעֹקב ֱאֹלהֵּ י ַאְבָרָהם יִׁ ינּו, ֱאֹלהֵּ מֹותֵּ ְואִׁ
ָאה, ל ְולֵּ ְבָקה ָרחֵּ  ָשָרה רִׁ

 
ים, וְ  ים טֹובִׁ ל ֲחָסדִׁ ל ֶעְליֹון, גֹומֵּ בֹור ְוַהנֹוָרא, אֵּ ל ַהָגדֹול ַהגִׁ יא ָהאֵּ בִׁ י ָאבֹות ּומֵּ ר ַחְסדֵּ ה ַהכל, ְוזֹוכֵּ קֹונֵּ

יֶהם ְלַמַען ְשמֹו ְבַאֲהָבה.  י ְבנֵּ ְבנֵּ  ְגֻאָלה לִׁ
 

ים.  בשבת תשובה ים ַחּיִׁ ים, ְלַמֲעָנְך ֱאלהִׁ ֶפר ַהַחּיִׁ נּו ְבסֵּ ים, ְוָכְתבֵּ ץ ַבַחּיִׁ ים, ֶמֶלְך ָחפֵּ נּו ְלַחּיִׁ  ָזְכרֵּ
ן. יַע ּוָמגֵּ ר ּומושִׁ ן ַאְבָרָהם  ֶמֶלְך עֹוזֵּ ד ָשָרה. ָברּוְך ַאָתה ְיהָוה, ָמגֵּ ן ַאְבָרָהם ּופֹוקֵּ  :   |   ָמגֵּ

 
 ב.    גבורות  

יַע.  ם ַאָתה, ַרב ְלהושִׁ יל ַאף ְמרֹומֵּ בֹור ְלעֹוָלם ֲאֹדָני, ַמְשפִׁ  ַאָתה גִׁ
 
 

 (ק"תשר: סימן)
 , ֱאלֵהינּו ֵואלֵהי ֲאבוֵתינּו

ְרצֹות ןתֵּ   ַטל נּושִׁ  , ַאְרָצְך לִׁ יָצְך ְבָרָכה יתֵּ  ,ְבדִׁ

ירֹוש ָדָגן ברֹ  יָצְך ְותִׁ םק ,ְבַהְפרִׁ יר ֹומֵּ  :ְבַטל                                  ֶחְפָצְך ָבּה עִׁ

הצַ  ַטל יפְ  ,ּוְמֻעֶטֶרת טֹוָבה ָשָנה ּוֵּ ְפֶאֶרת ְלָגאֹון ָהָאֶרץ רִׁ  ,ּוְלתִׁ

 : ְבַטל                                     ֲעֶטֶרת ְדָךְביָ  יָמּהשִׁ  , נֹוֶתֶרת ְכֻסָכה ירעִׁ 

ףנ  ַטל י ֹופֵּ ם ֶמֶגדמִׁ  ,ְברּוָכה ֶאֶרץ ֲעלֵּ נּו ָשַמיִׁ  ,ְבָרָכה ַשְבעֵּ

ירלְ  תֹוְך ָהאִׁ ָכה מִׁ  :ְבַטל                                   ְמשּוָכה ַאֲחֶריָך ּהָנכַ  , ֲחשֵּ

יסיַ  ַטל ם ,יםָהרִׁ  צּוף ֲעסִׁ ְמאֹוֶדיָך ְטעֵּ ים בִׁ  , ֻמְבָחרִׁ

ץ נּוֶניָךחֲ  ים ַחלֵּ רִׁ ַמְסגֵּ ים ְמָרהזִׁ  , מִׁ ים ְוקֹול ַנְנעִׁ  :ְבַטל                               ָנרִׁ

א שֹוַבעוָ  ַטל ינּו ַמלֵּ תהֲ  ,ֲאָסמֵּ ש ָכעֵּ ינּו ְתַחדֵּ  ,ָימֵּ

ד ְכֶעְרְכָך, ֹודד נּו ַהֲעמֵּ נּו ָרֶוה ןגַ  ,ְשמֵּ ימֵּ  :ְבַטל                                              שִׁ

ְך ֹוב ַטל ינּובְ  ,ָמזֹון ְתָברֵּ י ַאל ַמְשַמנֵּ  ָרזֹון ְיהִׁ

ַסְעָת  ֲאֶשר יָֻמהאֲ   :  ְבַטל                                              ָרצֹון ָלּה ָנאָא  , ַכצֹאן הִׁ

 
ן, ָאֶרץ ָיַסד ָחְכָמהבְ  ְיהָוה  ג משלי ם כֹונֵּ ְתבּוָנה ָשַמיִׁ  . בִׁ

ְבָקעּו ְתהֹומֹות, ְבַדְעתו ים, נִׁ ְרֲעפּו ּוְשָחקִׁ  .ָטל יִׁ
ל ַכַטל ֶאְהֶיה  יד הושע ְשָראֵּ ְפַרח, ְליִׁ  , ַכשֹוַשָנה יִׁ

 . ַכְלָבנֹון ָשָרָשיו ְוַיְך
ְלכּו י, ֹיְנקֹוָתיו יֵּ יהִׁ ת וִׁ   ,הֹודֹו ַכַזיִׁ
יחַ  י ָיֻשבּו. ַכְלָבנֹון לֹו ְורֵּ לֹו ֹיְשבֵּ ְפְרחּו ָדָגן ְיַחּיּו, ְבצִׁ  , ַכָגֶפן ְויִׁ
ְכרֹו ין זִׁ  .ְלָבנֹון ְכיֵּ

 
יד ַהֶגֶשם יב ָהרּוַח ּומורִׁ ינּו ַמשִׁ  :ָשַאָתה הּוא ְיהָוה ֱאלהֵּ

ְקָלָלה ְבָרָכה ְולא לִׁ ן לִׁ  :ָאמֵּ
ים ְולא ַלָמֶות ן ְלַחּיִׁ  :ָאמֵּ

ן וַבע ְולא ְלָרזוןְלש  :ָאמֵּ
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אְתָך ְיהָוה  ה שופטים יר ְבצֵּ עִׁ שֵּ   מִׁ

ם ַגם ָרָעָשה ֶאֶרץ   ָנָטפּו ָשַמיִׁ
ים י ָנְזלּו ָהרִׁ ְפנֵּ   ְיהָוה מִׁ

ה ְבַצְעְדָך ְשדֵּ   ֱאדֹום מִׁ
ים ַגם ם ָנְטפּו ָעבִׁ  : ָמיִׁ
יַני ֶזה    סִׁ

פְ  ימִׁ י ְיהָוה, נֵּ ל ֱאֹלהֵּ ְשָראֵּ  : יִׁ
 

ים סח תהלים אְתָך ֱאֹלהִׁ י ְבצֵּ ְפנֵּ  ַעֶמָך לִׁ
ם ַאף ָרָעָשה ֶאֶרץ י ָנְטפּו ָשַמיִׁ ְפנֵּ  מִׁ

ים  ,.ֱאֹלהִׁ

ימֹון ְבַצְעְדָך ישִׁ  :ֶסָלה בִׁ
י ְפנֵּ ים מִׁ יַני ֶזה ֱאֹלהִׁ   סִׁ
י ל ֱאֹלהֵּ ְשָראֵּ  : יִׁ

י ְפנֵּ ים מִׁ י ֱאֹלהִׁ ל ֱאֹלהֵּ ְשָראֵּ   :יִׁ
 

י ְוָהָיה כו דברים ן ֱאֹלֶהיָך ְיהָוה ֲאֶשר ָהָאֶרץ ֶאל ָתבֹוא-כִׁ ְשָתּה ַנֲחָלה ְלָך ֹנתֵּ ירִׁ  ְוָלַקְחָת : ָבּה ְוָיַשְבתָ  וִׁ
ית אשִׁ רֵּ י ָכל|  מֵּ יא ֲאֶשר ָהֲאָדָמה ְפרִׁ ַאְרְצָך ָתבִׁ ן ֱאֹלֶהיָך ְיהָוה ֲאֶשר מֵּ  תָ ְוָהַלכְ  ַבֶטֶנא ְוַשְמתָ  ָלְך ֹנתֵּ

ְבַחר ֲאֶשר ַהָמקֹום-ֶאל ן ֱאֹלֶהיָך ְיהָוה יִׁ ן ֶאל ּוָבאתָ : ָשם ְשמֹו ְלַשכֵּ ְהֶיה ֲאֶשר ַהֹכהֵּ ים יִׁ ם ַבָּימִׁ  ָההֵּ
ָליו ְוָאַמְרתָ  י אֵּ ַגְדתִׁ י ֱאֹלֶהיָך ַלְיהָוה ַהּיֹום הִׁ י-כִׁ ְשַבע ֲאֶשר ָהָאֶרץ-ֶאל ָבאתִׁ ינּו ְיהָוה נִׁ  ָלֶתת ַלֲאֹבתֵּ

 : ָלנּו
 

 ג ביכורים

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ל תהלים

ים: יכּורִׁ ישין ֶאת ַהבִׁ יַצד ַמְפרִׁ יְכָרה, ֶאְשכֹול  כֵּ ָנה ֶשבִׁ הּו ְורֹוֶאה ְתאֵּ ד ָאָדם ְלתֹוְך ָשדֵּ יֹורֵּ
ים". כּורִׁ לּו בִׁ י אֵּ ר: "ֲהרֵּ י ְואֹומֵּ ר קֹוְשרֹו ַבֶגמִׁ יכֵּ ימֹון ֶשבִׁ ר, רִׁ יכֵּ ְמעֹון  ֶשבִׁ י שִׁ ר: ַאף  ַרבִׁ אֹומֵּ
ן ַהַקְרַקע. ָתְלשּו מִׁ ַאַחר ֶשּיִׁ ים מֵּ כּורִׁ א אֹוָתם בִׁ ר ְוקֹורֵּ ן חֹוזֵּ י כֵּ   ַעל פִׁ

ים? ין ֶאת ַהביכּורִׁ יַצד ַמֲעלִׁ ין   כֵּ ירֹו ֶשַלַמֲעָמד, ְוָלנִׁ ְתַכְנסֹות ְלעִׁ ָכל ָהֲעָירֹות ֶשַבַמֲעָמד מִׁ
יר, ְולֹא ָהיּו  ְרחֹוָבה ֶשָלעִׁ ים.בִׁ ין ַלָבתִׁ ְכָנסִׁ ר: "קּומּו, ְוַנֲעֶלה  נִׁ ים ָהָיה ַהְמֻמֶנה אֹומֵּ ְוַלַמְשכִׁ
ינּו".  יֹון ֶאל ְיהָוה ֱאלהֵּ  צִׁ

ימּוֲקים. ים ְגרֹוְגרֹות ְוצִׁ יאִׁ ים ְמבִׁ ים, ְוָהְרחֹוקִׁ ים ַוֲעָנבִׁ נִׁ ים ְתאֵּ יאִׁ ים ְמבִׁ ְוַהשֹור  ַהְקרֹובִׁ
ָמֶהם, ְוַקְרָניו ְמֻצפ ך עִׁ יֶהם, ַעד  הֹולֵּ ְפנֵּ יל ַמֶכה לִׁ ת ְברֹאשֹו. ֶהָחלִׁ ֹות ָזָהב ַוֲעָטָרה ֶשַלַזיִׁ

ם. ירּוָשָליִׁ ים ָקרֹוב לִׁ יעִׁ ְטרּו ֶאת  ֶשַמגִׁ יֶהם, ְועִׁ ְפנֵּ ם, ָשְלחּו לִׁ ירּוָשָליִׁ יעּו ָקרֹוב לִׁ גִׁ הִׁ
ם. יהֵּ יכּורֵּ ְקָר  בֵּ ים לִׁ ים יֹוְצאִׁ ְזָברִׁ גִׁ ים ְוהִׁ ים, ָהיּו ַהַפחֹות, ַהְסָגנִׁ ְכָנסִׁ י ְכבֹוד ַהנִׁ אָתם. ְלפִׁ

ים ים. ְוָכל יֹוְצאִׁ ים ָהיּו יֹוְצאִׁ ְכָנסִׁ י ְכבֹוד ַהנִׁ ְקָראָתם. ְלפִׁ ים -לִׁ ירּוָשלִׁ י ֻאָמנּיֹות ֶשבִׁ ַבֲעלֵּ
י, ָבאֶתם ְבָשלֹו י ָמקֹום ְפלֹונִׁ ינּו, ַאְנשֵּ ְשלֹוָמם: "ַאחֵּ ין בִׁ יֶהם ְושֹוֲאלִׁ ְפנֵּ ים לִׁ  ם".עֹוְמדִׁ

ת. ין ְלַהר ַהַביִׁ יעִׁ ַמגִׁ יֶהם, ַעד שֵּ ְפנֵּ יל ַמֶכה לִׁ יָפס ַהֶמֶלְך   ֶהָחלִׁ ילּו ַאְגרִׁ ת ֲאפִׁ יעּו ְלַהר ַהַביִׁ גִׁ הִׁ
ל ַהַסל ַעל יַע ָלֲעָזָרה,-נֹוטֵּ ְכָנס, ַעד ֶשהּוא ַמגִׁ פֹו ְונִׁ יר:  ְכתִׁ ם ַבשִׁ ּיִׁ יְברּו ַהְלוִׁ  ְודִׁ

י " ְמָך ְיהָוה כִׁ י ְולֹא ֲארֹומִׁ יָתנִׁ לִׁ י-דִׁ ַמְחָת ֹאְיַבי לִׁ  ". שִׁ
 

יֹנת  עו תהלים ְנגִׁ ַח בִׁ  ַלְמַנצֵּ
ים יהּוָדה ֱאֹלהִׁ  נֹוָדע בִׁ

ם סּוכֹו י ְבָשלֵּ  ַוְיהִׁ
י ְשפֵּ ַבר רִׁ  ָקֶשת -ָשָמה שִׁ
יר  ָנאֹור ַאָתה ַאדִׁ

ב  י לֵּ ירֵּ  ֶאְשתֹוְללּו ַאבִׁ
ל ְידֵּ  י ַחיִׁ  יֶהם:ְולֹא ָמְצאּו ָכל ַאְנשֵּ

ְרָדם ְוֶרֶכב ָוסּוס:  נִׁ
י ַיֲעֹמד ְלָפֶניָך   ּומִׁ

ין  ְשַמְעָת דִׁ ם הִׁ ָשַמיִׁ  מִׁ
ים ְשָפט ֱאֹלהִׁ  ְבקּום ַלמִׁ
י ֲחַמת ָאָדם תֹוֶדָּך   כִׁ

ְדרּו ְוַשְלמּו  נִׁ
יָביו   ָכל ְסבִׁ

ים ידִׁ ְבֹצר רּוַח ְנגִׁ  יִׁ

יר: ְזמֹור ְלָאָסף שִׁ  מִׁ
ל ָגדֹול ְשמ ְשָראֵּ  ֹו:ְביִׁ
ּיֹון:  ּוְמעֹוָנתֹו ְבצִׁ

ְלָחָמה ֶסָלה: ן ְוֶחֶרב ּומִׁ  ָמגֵּ
י ָטֶרף:   ַהְררֵּ  מֵּ

 ָנמּו ְשָנָתם
י ַיֲעֹקב ַגֲעָרְתָך ֱאֹלהֵּ  מִׁ

 ַאָתה נֹוָרא ַאָתה
ָאז ַאֶפָך:  מֵּ

 ֶאֶרץ ָיְרָאה ְוָשָקָטה:
י ֶאֶרץ ֶסָלה: יַע ָכל ַעְנוֵּ  ְלהֹושִׁ

ֹמת ַתְחֹגר: ית חֵּ רִׁ  ְשאֵּ
יֶכםַליְ   הָוה ֱאֹלהֵּ

ילּו ַשי ַלמֹוָרא:  ֹיבִׁ
י ָאֶרץ:  נֹוָרא ְלַמְלכֵּ
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ָשה ַאְך כג ויקרא י ַלֹחֶדש יֹום ָעָשר ַבֲחמִׁ יעִׁ   ְבָאְסְפֶכם ַהְשבִׁ

ְבַעת ְיהָוה-ַחג ֶאת ָתֹחגּו ָהָאֶרץ ְתבּוַאת-ֶאת ים שִׁ  : ָימִׁ
ְבעַ  ְלָך ַתֲעֶשה ַהֻסֹכת ַחג טז דברים ים תשִׁ ָגְרְנָך ְבָאְסְפָך ָימִׁ ְקֶבָך מִׁ ּיִׁ  : ּומִׁ
ים  כג ויקרא ץ ָהָדר ַכֹפת ְתָמרִׁ י עֵּ אשֹון ְפרִׁ  ּוְלַקְחֶתם ָלֶכם ַבּיֹום ָהרִׁ

ץ י-ַוֲעַנף עֵּ יֶכם -ָעֹבת ְוַעְרבֵּ י ְיהָוה ֱאֹלהֵּ ְפנֵּ  ָנַחל ּוְשַמְחֶתם לִׁ
ים ְבַעת ָימִׁ  : שִׁ

 טז דברים
 כג ויקרא

ַח.ְיָבֶרכְ  יָת ַאְך ָשמֵּ ה ָיֶדיָך ְוָהיִׁ   ָך ְיהָוה ֱאֹלֶהיָך ְבֹכל ְתבּוָאְתָך ּוְבֹכל ַמֲעשֵּ
ל יְֵּשבּו ַבֻסֹכת.  ְשָראֵּ ים ָכל ָהֶאְזָרח ְביִׁ ְבַעת ָימִׁ ְשבּו שִׁ  ַבֻסֹכת תֵּ

י ֶאת י ַבֻסכֹות הֹוַשְבתִׁ יֶכם כִׁ ְדעּו ֹדֹרתֵּ י -ְלַמַען יֵּ  ְבנֵּ
ל ְשָראֵּ ם:  יִׁ ְצָריִׁ ֶאֶרץ מִׁ י אֹוָתם מֵּ יאִׁ  ְבהֹוצִׁ

 
 

 
 

 לסוכות הושענות
 

 ואומרים ביד לולב עם הבימה את ומקיפים תורה ספר מוציאים. הלל קריאת אחרי
ינּו, הֹוַשע ָנא  .הֹוַשע ָנא, ְלַמַעְנָך ֱאֹלהֵּ
נּו, הֹוַשע ָנא  .הֹוַשע ָנא, ְלַמַעְנָך בֹוְראֵּ

נּו, הֹוַשע ָנאהֹוַשע ָנא, ְלַמַעְנָך ג  .ֹוֲאלֵּ
נּו הֹוַשע ָנא  .הֹוַשע ָנא: ְלַמַעְנָך דֹוְרשֵּ

 
  בשבת חל שאינו טוב ליום

 
 (ב"א: סימן)

 נא הושע

ָתְךאֲ ְלַמַען  יָתְךבְ ְלַמַען , מִׁ ְפַאְרָתְךגָ ְלַמַען , רִׁ ְלַמַען , עּוָדְךוִׁ ְלַמַען , ֹוָדְךהְלַמַען , ָתְךדָ ְלַמַען , ְדָלְך ְותִׁ

 ְלַמַען, ְלכּוָתְךמַ  ְלַמַען, מֹוָדְךלִׁ  ְלַמַען, בֹוְדָךכְ  ְלַמַען, חּוָדְךיִׁ ְלַמַען , ּוָבְךטְלַמַען , ְסָדְךחַ ְלַמַען , ְכָרְךזִׁ 

ָרְךפְ  ְלַמַען, ָזְךעֻ  ְלַמַען, ֹוַדְךס ְלַמַען, ְצָחְךנִׁ  ים ֲחֶמיָךַר  ְלַמַען, ֻדָשָתְךְק  ְלַמַען, ְדָקָתְךצִׁ  ְלַמַען, אֵּ , ָהַרבִׁ

יָנָתְךְש  ְלַמַען ָלָתְךְת  ְלַמַען, כִׁ ע, הִׁ  . ָנא הֹושֵּ
 

 : אומרים בשבת
 

 (ב"א: סימן)
 הֹוַשע ָנא

יַבת ְלכֹות ַשָבת, ֹאם ְנצּוָרה ְכָבַבת, בֹוֶנֶנת ְבַדת ֶנֶפש ְמשִׁ ם ַהקֹוַבַעת דֹוֶרֶשת ַמְשַאת ַשָבת, גֹוֶמֶרת הִׁ  ַאְלַפיִׁ
יַבת, ָבתשַ  ְתחּום ַשָבת ֶרֶגל ּוְמשִׁ ר ָחָשה, ַבַשָבת ְמַקֶּיֶמת ְוָשמֹור ָזכֹור, מִׁ יַאת ְלַמהֵּ  ֹכל טֹוַרַחת, ַשָבת בֵּ
ָשה שִׁ  ֶפתְמַחלֶ  ּוְכסּות ְלבּוש, ַלַשָבת קֹוְרָאה ָוֹעֶנג ָכבֹוד, ַשָבת ְכלֹות ַעד ּוַמְמֶתֶנת יֹוֶשֶבת, ַלָשָבת מִׁ
ְשֶתה ַמֲאָכל, ַבָשָבת יָנה ּומִׁ כִׁ ים ֹנַעם, ַלַשָבת מִׁ  ַעל, ַבַשָבת ְמַקֶּיֶמת ָשֹלש ְסעּודֹות ,ַלַשָבת ַמְנֶעֶמת ְמָגדִׁ
י ָכרֹות ְשתֵּ ּוּוי, ַשָבת ְרֻשּיֹות ַאְרַבע פֹוֶרֶטת, ַבַשָבת בֹוַצַעת כִׁ ר ַהְדָלַקת צִׁ דּוש, ַשָבתבַ  ַמְדֶלֶקת נֵּ  ַהּיֹום קִׁ

ְבָעה, ַבַשָבת ְמַפֶלֶלת ֶשַבע ֶרֶנן, ַבַשָבת ְמַקֶדֶשת יֶלָנה, ֻבַַשָבת קֹוְרָאה ַבַדת שִׁ  הֹוַשע, ַשָבת ֶשֻכלֹו ְליֹום ַתְנחִׁ
 . ָנא
 

י יָעה ָוהּו ֲאנִׁ  .ָנא הֹושִׁ
 

י ְשבּות ְכהֹוַשְעָת  ְבטֵּ  ,ַיֲעֹקב שִׁ
יב שּובָת  י ְשבּות ְוָתשִׁ  ,ַיֲעֹקב ָאֳהלֵּ

יָעה  .ָנא ְוהֹושִׁ
 

י יָעה ָוהּו ֲאנִׁ  .ָנא הֹושִׁ
יָעה כח תהלים ְך, ַעֶמָך ֶאת הֹושִׁ ם, ַנֲחָלֶתָך ֶאת ּוָברֵּ ם ּוְרעֵּ  : ָהעֹוָלם ַעד ְוַנְשאֵּ
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י ְיהוָ   ח' א מלכים ְפנֵּ י לִׁ ְתַחַנְנתִׁ ֶלה ֲאֶשר הִׁ ְהיּו ְדָבַרי אֵּ ינּו יֹוָמם ָוָלְיָלה, ְויִׁ ים ֶאל ְיהָוה ֱאֹלהֵּ ה, ְקֹרבִׁ
י ָהָאֶרץ,  ל ְדַבר יֹום ְביֹומֹו: ְלַמַען ַדַעת ָכל ַעמֵּ ְשָראֵּ ְשַפט ַעמֹו יִׁ ְשַפט ַעְבדֹו ּומִׁ ַלֲעשֹות מִׁ

ין עֹוד ים, אֵּ י ְיהָוה הּוא ָהֱאֹלהִׁ  :כִׁ
יר:לְ  סה תהלים ד שִׁ ְזמֹור ְלָדוִׁ ַח מִׁ ּיֹון, ּוְלָך ְיֻשַלםַלְמַנצֵּ ים ְבצִׁ ָלה ֱאֹלהִׁ ָּיה ְתהִׁ ָלה -ָך ֻדמִׁ ַע ְתפִׁ ֶנֶדר: ֹשמֵּ

י ֲעו ְברֵּ ְבַחר   ָעֶדיָך ָכל ָבָשר ָיֹבאּו: דִׁ י תִׁ ם: ַאְשרֵּ ינּו ַאָתה ְתַכְפרֵּ י, ְפָשעֵּ ֹֹנת ָגְברּו ֶמנִׁ
י ְשְבָעה ְבטּוב בֵּ ֶריָך, נִׁ ְשֹכן ֲחצֵּ ב יִׁ י ּוְתָקרֵּ נּו ֱאֹלהֵּ יָכֶלָך: נֹוָראֹות ְבֶצֶדק ַתֲענֵּ ֶתָך ְקֹדש הֵּ

ְבָטח ָכל נּו, מִׁ ְשעֵּ י-יִׁ יַח -ַקְצוֵּ ְגבּוָרה: ַמְשבִׁ ים ְבֹכחֹו, ֶנְאָזר בִׁ ין ָהרִׁ כִׁ ים: מֵּ ֶאֶרץ ְוָים ְרֹחקִׁ
י ְקָצו יְראּו ֹיְשבֵּ ים: ַוּיִׁ יֶהם ַוֲהמֹון ְלֻאמִׁ ים ְשאֹון ַגלֵּ יֹ ְשאֹון ַימִׁ אֹוֹתֶתיָך מֹוָצאֵּ ֹבֶקר -ת מֵּ

ין ְדָגָנם  ם, ָתכִׁ א ָמיִׁ ים ָמלֵּ ין: ָפַקְדָת ָהָאֶרץ ַוְתֹשְקֶקָה ַרַבת ַתְעְשֶרָנה ֶפֶלג ֱאֹלהִׁ ָוֶעֶרב ַתְרנִׁ
י ְך: עִׁ -כִׁ ְמָחּה ְתָברֵּ ים ְתֹמְגֶגָנה צִׁ יבִׁ ְרבִׁ ת ְגדּוֶדָה בִׁ ה ַנחֵּ יֶנָה: ְתָלֶמיָה ַרּוֵּ ן ְתכִׁ ַטְרָת ְשַנת כֵּ

ים  יל ְגָבעֹות ַתְחֹגְרָנה: ָלְבשּו ָכרִׁ ְדָבר, ְוגִׁ ְרֲעפּו ְנאֹות מִׁ ְרֲעפּון ָדֶשן: יִׁ טֹוָבֶתָך, ּוַמְעָגֶליָך יִׁ
ים ַיַעְטפּו ְתרֹוֲעעּו ַאף-ַהצֹאן ַוֲעָמקִׁ ירּו.-ָבר, יִׁ  ָישִׁ

 
 (שלמה, חזק, שלמה: סימן)

        
 

ים יֹו יבִׁ ְפַעת ְרבִׁ ְזבּוָליו,שִׁ יד מִׁ  רִׁ

י ְיבּוָליו, ת ְפרִׁ  ְלַחּיֹות ֶזַרע ְוָלתֵּ

ם ֲאָגָליו, יד עִׁ  ְמַטר יֹוֶרה ּוַמְלקֹוש יֹורִׁ

ץ ְוָעָליו. י עֵּ ן ָכל ְפרִׁ ן ְוָשמֵּ  ֱהיֹות ָדשֵּ

 
יש ּוְשַלח ֹעֶפר ֶטֶרם ְינּוסּון ְצָלָליו,  חִׁ

ַע ֲאָשָליו י נֹוטֵּ ְזֹכר לִׁ  ָזֹכר יִׁ

ם  יָליוקֹומֵּ מֹון ְשתִׁ ס רִׁ  ַגן ָנעּול ּוַפְרדֵּ

ְגַדל ֹעז ֲחָיָליו. ד ּומִׁ ְרַית ָחָנה ָדוִׁ  קִׁ

 
יָליו, י הֹוד ְכלִׁ ן ְמלּואֵּ ב ְלַצַּואר ַהשֵּ  שֹובֵּ

ָליו ם אֵּ ּיֹות ְוָנְהרּו ָכל ַהגֹויִׁ  ָבנּוי ְלַתְלפִׁ

ן ָתלּוי ָעָליו.   ֶאֶלף ַהָמגֵּ

 גבירול אבן שלמה
 

 
  םגש ברכת

ָלֶתָך: תהלים נא יד ְתהִׁ י ַיגִׁ ְפַתח. ּופִׁ  ֲאדָני, ְשָפַתי תִׁ
 א   אבות | אמהות 

ינּו, י ֲאבֹותֵּ ֱאֹלהֵּ ינּו וֵּ  ָברּוְך ַאָתה ְיהָוה, ֱאֹלהֵּ
י ַיֲעֹקב ֱאֹלהֵּ ְצָחק, וֵּ י יִׁ י ַאְבָרָהם, ֱאֹלהֵּ  ,ֱאֹלהֵּ

ְצָחק ְוַיֲעֹקב ֱאֹל י ַאְבָרָהם יִׁ ינּו, ֱאֹלהֵּ מֹותֵּ י ְואִׁ הֵּ
ָאה, ל ְולֵּ ְבָקה ָרחֵּ  ָשָרה רִׁ

בִׁ  י ָאבֹות ּומֵּ ר ַחְסדֵּ ה ַהכל, ְוזֹוכֵּ ים, ְוקֹונֵּ ים טֹובִׁ ל ֲחָסדִׁ ל ֶעְליֹון, גֹומֵּ בֹור ְוַהנֹוָרא, אֵּ ל ַהָגדֹול ַהגִׁ יא ָהאֵּ
יֶהם ְלַמַען ְשמֹו ְבַאֲהָבה.  י ְבנֵּ ְבנֵּ  ְגֻאָלה לִׁ

 
ן. בָ  יַע ּוָמגֵּ ר ּומושִׁ ד ָשָרה.  רּוְך ַאָתה ְיהָוה,ֶמֶלְך עֹוזֵּ ן ַאְבָרָהם ֹופֹוקֵּ ן ַאְבָרָהם.   |   ָמגֵּ  ָמגֵּ

 
 ב    גבורות 

יַע.  ם ַאָתה, ַרב ְלהֹושִׁ יל ַאף ְמרֹומֵּ בֹור ְלעֹוָלם ֲאֹדָני, ַמְשפִׁ  ַאָתה גִׁ
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(ב"א: סימן)  

ינּו י ֲאבותֵּ אלהֵּ ינּו וֵּ  ֱאלהֵּ

ְמַשְך בָא  זֹכר ם ַאֲחֶריָך נִׁ ץ ַרְכתֹובֵּ , ְכַמיִׁ י ַעל ָשתּול ְכעֵּ ם ַפְלגֵּ ַצְלתֹו ַנְנתֹוגְ , ַמיִׁ ש ְוהִׁ אֵּ ם מֵּ ַמיִׁ  ַרְשתֹוְד , ּומִׁ
ם ָכל ַעל ְבָזְרעֹו  .ַבֲעבּורֹו. ַמיִׁ

ְמַנע ַאל ַבֲעבּורֹו ם תִׁ  .ָמיִׁ
ם ְמַעט ָנא יַֻקח " ַבְבשֹוַרת נֹוָלדהַ  ְזכֹור יח בראשית ְשֹפְך ְלָשֳחטֹו ְלהֹורֹו ַשְחָת וְ ", ַמיִׁ ם ָדמֹו לִׁ , ַכָמיִׁ

רזִׁ  ְשֹפְך הּוא ַגם הֵּ ב לִׁ ם לֵּ רֹות ּוָמָצא ַפרחָ , ַכָמיִׁ ם ְבאֵּ  . ָמיִׁ

 
 

ְדקֹו ם ַחְשַרת ֹחן ְבצִׁ  . ָמיִׁ

ן ְוָעַבר ַמְקלֹו ַעןטָ  ְזכור ם ַיְרדֵּ ב ַחדיִׁ , ַמיִׁ י ֶאֶבן ְוָגל לֵּ פִׁ ר מִׁ ם-ְבאֵּ ש ָבלּול ָשר לֹו ְֶנֳאַבקכ ,ַמיִׁ אֵּ ם מֵּ ָמיִׁ , ּומִׁ

ןלָ  ְבַטְחתֹו כֵּ מֹו ֳהיֹות הִׁ ש עִׁ ם ָבאֵּ  . ּוַבָמיִׁ

ְמַנע ַאל ַבֲעבּורֹו ם תִׁ  .ָמיִׁ

יַבת שּוימָ  ְזכֹור ן ֹגֶמא ְבתֵּ ם מִׁ ְשָקה ָדָלה ָדֹלה" מּונָ , ַהָמיִׁ ם צֹאן ְוהִׁ ת ְסגּוֶלָך", ָמיִׁ ם ָצְמאּו עֵּ  ַעל, ְלָמיִׁ
ם ַוּיְֵּצאּו ָהְך ַהֶסַלע  . ָמיִׁ

ְדקֹו ם ַחְשַרת ֹחן ְבצִׁ  .ָמיִׁ

ידפְ  ְזכור ל ָשתֹות קִׁ ש טֹובֵּ ילֹות ָחמֵּ ם ְטבִׁ יץ ֹוֶעהצ, ַבַמיִׁ דּוש ַכָפיו ּוַמְרחִׁ ם ְבקִׁ אק, ַמיִׁ  ָטֳהַרת ּוַמֶזה ֹורֵּ

ם ַעם ּוַחקר, ַמיִׁ ם ַפַחז מֵּ   .ַכָמיִׁ

ְמַנע ַאל ַבֲעבּורֹו ם תִׁ  .ָמיִׁ
ים ֹורְזכ ים ָעָשר ְשנֵּ ְזַרת ֶשֶהֱעַבְרָת  ְשָבטִׁ ם ְבגִׁ ְמַתְקָת , ַמיִׁ ירּות ָלמֹו ֶשהִׁ ם ְמרִׁ ְשַפְך תוְלדֹוָתם, ַמיִׁ  ָדָמם נִׁ

ם ָעֶליָך ֶפן, ַכַמיִׁ י, תֵּ נּו כִׁ ם ָאְפפּו ַנְפשֵּ   .ַמיִׁ
 

ְדָקם ם ַחְשַרת ֹחן ְבצִׁ  .ָמיִׁ
 כח דברים

 
 

  נה יעשיה

 
 
 
 
 

  שם

פְ  ם ֶאת ַהטֹוב אֹוָצרֹו ֶאת ְלָך ְיהָוה ַתחיִׁ ת, ַהָשַמיִׁ תֹו ַאְרְצָך ְמַטר ָלתֵּ ְך, ְבעִׁ ת ּוְלָברֵּ ה ָכל אֵּ  ַמֲעשֵּ

 : ָיֶדָך
י ד ַכֲאֶשר כִׁ ן ְוַהֶשֶלג ַהֶגֶשם יֵּרֵּ ם מִׁ י, ָישּוב לֹא ְוָשָמה ַהָשַמיִׁ ם כִׁ ְרָוה אִׁ יָדּה ָהָאֶרץ ֶאת הִׁ  ְוהֹולִׁ

ְצמִׁ  עַ  ֶזַרע ְוָנַתן, יָחּהְוהִׁ ל ְוֶלֶחם ַלֹזרֵּ ן. ָלֹאכֵּ ְהֶיה כֵּ י יִׁ א ֲאֶשר ְדָברִׁ י יֵּצֵּ פִׁ ַלי ָישּוב לֹא, מִׁ יָקם אֵּ , רֵּ
י ם כִׁ י ֲאֶשר ֶאת ָעָשה אִׁ יחַ , ָחַפְצתִׁ ְצלִׁ יו ֲאֶשר ְוהִׁ י. ְשַלְחתִׁ ְמָחה כִׁ אּו ְבשִׁ צֵּ , תּוָבלּון ּוְבָשלֹום תֵּ

ים ְפְצחּו ֹותְוַהְגָבע ֶהָהרִׁ יֶכם יִׁ ְפנֵּ ָנה לִׁ י ְוָכל, רִׁ ְמֲחאּו ַהָשֶדה ֲעצֵּ  : ָכף יִׁ
 

םּו י ָמיִׁ ץ ָשתּול ַעל ַפְלגֵּ  ְכעֵּ
ְרָוָיה ַהשֹוֶתה י לִׁ ַנֲחלֵּ ם מִׁ  ָמיִׁ

ְשֶתה י נִׁ ְברֵּ ים תֹוָרְתָך דִׁ ם ַהְמשּולִׁ  ַכָמיִׁ
א ָכל הֹוי ם ְלכּו – ָצמֵּ  :ַלָמיִׁ

 
יד ַהָגֶשםָשַאָתה הּוא ְיהָוה  יב ָהרּוַח ּומֹורִׁ ינּו ַמשִׁ  ֱאֹלהֵּ

ְבָרָכה ְקָלָלה ְולֹא לִׁ ן  לִׁ  :ָאמֵּ
ים ן  ְלָמֶות ְולֹא ְלַחּיִׁ  :ָאמֵּ
ן  ְלָרזֹון ְולֹא ְלשַבע  :ָאמֵּ
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 הקפות סדר

י ד דברים י ְיהָוה הּוא ָהֱאֹלהִׁ ָת ָלַדַעת, כִׁ ְלַבדֹו:ַאָתה ָהְראֵּ ין עֹוד מִׁ  ם, אֵּ
י ְלעֹוָלם ַחְסדֹו:  קלו תהלים ְפָלאֹות ְגֹדלֹות ְלַבדֹו, כִׁ ה נִׁ  ְלֹעשֵּ

ין פו שם ים ָכמֹוָך אֵּ ין, ֲאֹדָני ָבֱאֹלהִׁ  :ְכַמֲעֶשיָך ְואֵּ
ְשַמח ְיהָוה ְבַמֲעָשיו קד שם י ְכבֹוד ְיהָוה ְלעֹוָלם, יִׁ  : ְיהִׁ
י קיג שם ם ְיהִׁ ַעָתה, ְמֹבָרְך הְיהוָ  שֵּ  : עֹוָלם ְוַעד מֵּ

ינּו, ַאל ח' א מלכים ם ֲאֹבתֵּ ָמנּו ַכֲאֶשר ָהָיה עִׁ ינּו עִׁ י ְיהָוה ֱאֹלהֵּ נּו ְיהִׁ ְטשֵּ נּו ְוַאל יִׁ  : ַיַעְזבֵּ
ְמרּו טז' א הימים דברי נּו ְואִׁ יעֵּ י הֹושִׁ נּו ֱאֹלהֵּ ְשעֵּ נּו, יִׁ נּו ְוַקְבצֵּ ילֵּ ן ְוַהצִׁ ם מִׁ ם דֹותְלהֹ , ַהגֹויִׁ , ָקְדֶשָך ְלשֵּ

חַ  ְשַתבֵּ ָלֶתָך ְלהִׁ ְתהִׁ  : בִׁ
ן ְלַעמֹו ֹעז ְיהָוה כט תהלים תֵּ ְך ְיהָוה, יִׁ  : ַבָשלֹום ַעמֹו ֶאת ְיָברֵּ

ְהיּו ינּו ָנא ְויִׁ י, ְלָרצֹון ֲאָמרֵּ ְפנֵּ  .  ֹכל ֲאדֹון לִׁ

 

  הארון את פותחים

י י במדבר ְנֹסעַ  ַוְיהִׁ ָפֶניָך ְמַשְנֶאיָך ְוָינֻסּו, ֹאְיֶביָך ְוָיֻפצּו ְיהָוה קּוָמה, ֹמֶשה ַוּיֹאֶמר, ָהָאֹרן בִׁ  : מִׁ
ה, ַההּוא ַבּיֹום ְוָאַמר  כה ישעיה נֵּ ינּו הִׁ ינּו, ֶזה ֱאֹלהֵּ ּוִׁ נּו לֹו קִׁ יעֵּ ינּו ְיהָוה ֶזה, ְויֹושִׁ ּוִׁ יָלה, לֹו קִׁ  ָנגִׁ

ְשְמָחה ישּוָעתֹו ְונִׁ  : בִׁ
ים ָכל ַמְלכּות ַמְלכּוְתָך קמה תהלים  : ָוֹדר דֹור ְבָכל ּוֶמְמַשְלְתָך, ֹעָלמִׁ
י ב ישעיה ּיֹון כִׁ צִׁ א מִׁ צֵּ ִׁם ְיהָוה ּוְדַבר, תֹוָרה תֵּ ירּוָשָל  : מִׁ
ים ַאב נא תהלים ִׁם, ָהַרֲחמִׁ ְבֶנה חֹומֹות ְירּוָשָל ּיֹון, תִׁ ְרצֹוְנָך ֶאת צִׁ יָבה בִׁ יטִׁ  : הֵּ

י  ל ֶמֶלְך, ָבָטְחנּו ְלַבד ְבָך כִׁ ָשא ָרם אֵּ ים ֲאדֹון ְונִׁ  . עֹוָלמִׁ

 

 ראשונה הקפה
יָעה ָנא יָחה ָנא, , ָאָנא ְיהָוה הושִׁ נּוָאָנא ְיהָוה ַהְצלִׁ נּו ְביֹום ָקְראֵּ  : ָאָנא ה' ֲענֵּ

יָעה ָנא י ָהרּוחֹות הֹושִׁ יָחה ָנא, ֱאֹלהֵּ ן ְלָבבֹות ַהְצלִׁ נּו ְביֹום ָק , בֹוחֵּ ל ָחָזק, ֲענֵּ נּוגֹואֵּ  : ְראֵּ
 

 הקפה שנייה 
יָעה ָנא  ר ְצָדקֹות הֹושִׁ יָחה ָנא, דֹובֵּ ְלבּושֹו ַהְצלִׁ נּו, ָהדּור בִׁ נּו ְביֹום ָקְראֵּ יד ֲענֵּ יק ְוָחסִׁ  : ָותִׁ

 
 הקפה שלישית

יָעה ָנא יָחה ָנא, ַזְך ְוָיָשר הֹושִׁ ים ַהְצלִׁ ל ַדלִׁ נּו, חֹומֵּ נּו ְביֹום ָקְראֵּ יב ֲענֵּ טִׁ  : טֹוב ּומֵּ
 

 הקפה רביעית
יָעה ָנא ַע ַמֲחָשבֹות הֹושִׁ יָחה ָנא, יֹודֵּ יר ְוָנאֹור ַהְצלִׁ נּו, ַכבִׁ נּו ְביֹום ָקְראֵּ ש ְצָדקֹות, ֲענֵּ  : לֹובֵּ

 
 הקפה חמישית

יָעה ָנא ים הֹושִׁ יָחה ָנא, ֶמֶלְך עֹוָלמִׁ יר ַהְצלִׁ נּו, ָנאֹור ְוַאדִׁ נּו ְביֹום ָקְראֵּ ים ֲענֵּ ְך נֹוְפלִׁ  : סֹומֵּ
 

 הקפה שישית
יָעה ָנא ים, הֹושִׁ ר ַדלִׁ יָחה ָנא, עֹוזֵּ יל ַהְצלִׁ נּו, פֹוֶדה ּוַמצִׁ נּו ְביֹום ָקְראֵּ ים, ֲענֵּ  : צּור עֹוָלמִׁ

 
 הקפה שביעית

יָעה ָנא יָחה ָנא, ָקדֹוש ְונֹוָרא הֹושִׁ נּו ְביֹום, ַרחּום ְוַחנּון ַהְצלִׁ ית ֲענֵּ ר ַהְברִׁ י: שֹומֵּ ימִׁ ְך ְתמִׁ יָעה תֹומֵּ ם הֹושִׁ
יָחה ָנא, ָנא יף ָלַעד ַהְצלִׁ נּו, ַתקִׁ נּו ְביֹום ָקְראֵּ ים ְבַמֲעָשיו, ֲענֵּ  : ָתמִׁ
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ינּו ְיהָוה ֶאחָ ע ְשמַ  דברים ו  ל ְיהָוה ֱאֹלהֵּ ְשָראֵּ  דיִׁ

נּו, ָקדוש ְשמו  ינּו, ָגדול ֲאדונֵּ  .ֶאָחד ֱאלהֵּ
י ַלְיהָוה ַגְדלּו תהלים לד  תִׁ  : ַיְחָדו ְשמֹו רֹוְמָמהּונְ  אִׁ

ם ּוָבָאֶרץ, ְלָך  דברי הימים א' כט  י ֹכל ַבָשַמיִׁ ַצח ְוַההֹוד, כִׁ ְפֶאֶרת ְוַהנֵּ ְלָך ְיהָוה ַהְגֻדָלה ְוַהְגבּוָרה ְוַהתִׁ
א ְלֹכל ְלרֹאש ְתַנשֵּ  : ְיהָוה ַהַמְמָלָכה ְוַהמִׁ

ינּו ְיהָוה רֹוְממּו תהלים צט ְשתַ  ֱאֹלהֵּ ינּו ְיהָוה רֹוְממּו: הּוא ָקדֹוש, ַרְגָליו ַלֲהֹדם ֲחוּוְוהִׁ ְשַתֲחוּו ֱאֹלהֵּ  ְוהִׁ
י, ָקְדשֹו ְלַהר ינּו ְיהָוה ָקדֹוש כִׁ  : ֱאֹלהֵּ

 
 תורה לשמחת רשויות

  בהתאם הקריאה נוסח ולהתאים ובראשית תורה, מעונה ככלות נשים לכבד מומלץ

 

 מעונה לחתן רשות
ְרשֹות ב מֵּ םשָ  רֹוכֵּ  ,ְבֶעְזָרה ַמיִׁ
יַלת ּוַמַצֶּוה ְקהִׁ  ,מֹוָרָשה ַיֲעֹקב לִׁ

ְרשּות י ַהֶזה ַהָקָהל ָכל ּומֵּ  ,שּוָרה יֹוְשבֵּ
ְבַחר ֶאְקָרא  ,ַלתֹוָרה ַלֲעלֹות ַלנִׁ
ְך ְקרֹא ְלָברֵּ  , ְמעֹוָנה ְבָפָרַשת ְולִׁ
ם ַיַחד ינּו עִׁ  ,ְוַיְלָדה ֶיֶלד ָכל ַטפֵּ

יָלם צְ  ְלַהְרגִׁ  ,ַלתֹוָרה ּוְלַחְנָכם וֹותְלמִׁ
יל ְגאּוָלה ּוְלַסּיֵּם ְבָבְרכּו ְלַהְתחִׁ  .בִׁ

 : ְמעּוָנה ֲחַתן......  ֲעֹמד, ֲעֹמד, ֲעֹמד
 

 : ומסיימים" תדרוך במותימו על" עד" קדם אלהי מעונה"מ קוראים
 

ל ַהַמְלָאְך  מח בראשית י ַהֹגאֵּ ָכל ֹאתִׁ ְך ָרע-מִׁ ים ֶאת ְיָברֵּ אוְ , ַהְנָערִׁ ָקרֵּ י ָבֶהם יִׁ ם ְשמִׁ  ֲאֹבַתי ְושֵּ
ְצָחק ַאְבָרָהם ְדגּו, ְויִׁ  : ָהָאֶרץ ְבֶקֶרב ָלֹרב ְויִׁ

   

 התורה לחתן רשות
 

ְרשּות ל מֵּ  , ְוַהנֹוָרא ַהגבֹור ַהָגדֹול ָהאֵּ
ְרשּות ַפז ּומֵּ ים מִׁ ינִׁ ְפנִׁ  ,ְיָקָרה ּומִׁ
י ֶאְפַתח יָרה פִׁ ְמָרה ְבשִׁ  ,ּוְבזִׁ

ל ְלהֹודֹות ְנהֹוָרא ְלָדר ְלַהלֵּ  , בִׁ
ְּיָמנּו ֶשֶהֱחָינּו ְרָאתֹו ְוקִׁ  , ַהְטֹהָרה ְביִׁ
יָענּו גִׁ ֶשֹמחַ  ְוהִׁ ְמַחת לִׁ  , ַהתֹוָרה ְבשִׁ

ב ַהְמַשַמַחת ם, לֵּ יַניִׁ יָרה ְועֵּ  , ְמאִׁ
ן י ּוְבכֵּ י ָרצֹון ְיהִׁ ְפנֵּ לִׁ  ,ַהְגבּוָרה מִׁ
ת ים ָלתֵּ ֶזר, ָוֶחֶסד ַחּיִׁ   ,ַוֲעָטָרה ְונֵּ

ְבַחר..., לְ  ים ַהנִׁ  , ַהתֹוָרה ְלַהְשלִׁ
 .תֹוָרה ְבַתְלמּוד ְלַגְדלֹו ְלַבְרכֹו ְלַאְמצֹו

 ,ַהתֹוָרה ֲחַתן, ..., ֲעֹמד, ֲעֹמד, ֲעֹמד
ן ל ָכבֹוד ְותֵּ  .ְונֹוָרא ָגדֹול ְלאֵּ

ְזֶכה ֶזה ּוְבְשַכר ל תִׁ אֵּ  ,נֹוָרא מֵּ
ְראֹות ים לִׁ י ָבנִׁ ים ּוְבנֵּ  , ֲעֹמד, ֲעֹמד. ַבתֹוָרה יםעֹוְסקֵּ  ָבנִׁ
ם  : תֹוָרה ֲחַתן...., ַיֲעֹמד. ַהתֹוָרה ְוַהְשלֵּ

 
 

 בראשית לחתן רשות
 

ְרשּות יָרה ְבָרָכה ָכל ַעל ְמרֹוָמם מֵּ  ,ְושִׁ
יָלה ָכל ַעל נֹוָרא ְמָרה ְתהִׁ  ,ְוזִׁ
ָבב ֲחַכם יץ, לֵּ  .ּוְגבּוָרה ֹכח ְוַאמִׁ

ְרשּות  ,ַהְמֻאָשָרה ָדהעֵּ , ֶצֶדק ֲחבּוַרת ּומֵּ
ים נִׁ ים ְזקֵּ  ,ְושּוָרה שּוָרה ְבָכל ּוְנָערִׁ
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ים ְמַחת ַהּיֹום ֹפה ְקבּוצִׁ  ,תֹוָרה ְלשִׁ
ים ל ְלַסּיֵּם ְוֶנֱעָצרִׁ יל ּוְלָהחֵּ  ,ּוְבמֹוָרא ְבגִׁ

ים אֹוָתּה יָנָתה ְכיֹום ְמַחְבבִׁ  .ַבֲהָדָרה ְנתִׁ
יָלה אשֹון ְתחִׁ יל ֱהיֹות ְורִׁ  .ָרהַהתֹו ְלַהְתחִׁ
ְתַאְזָרה ֲעֹמד, ....., קּום ְוַעָתה  , ְלהִׁ
ב בֹוא ְתַיצֵּ י ַוֲעֹמד ְוהִׁ ינִׁ ימִׁ   ּוְקָרא לִׁ

ה ית ַמֲעשֵּ אשִׁ ְכבֹוד ְברֵּ  .ָבָרא צּור לִׁ
ים זֹאת ַעל יפִׁ יָרה ְלַהְשָלָמה ַהְתָחָלה ַמְתכִׁ  . ְבְתדִׁ

ר  ; ָבָרא ֲחַתן, ....., ֲעֹמד, ֲעֹמד, ֲעֹמד ַמהֵּ
תַנעֲ  ַיַען אשֹון שֵּ ְצָוה רִׁ  .ְגמּוָרה ְלמִׁ
ָרה ּוַמְשֻכְרְתָך, טּוְבָך ַרב ָמה  .......,  ַיֲעֹמד. ְיתֵּ
ית ֲחַתן אשִׁ  : ָבָרא ְברֵּ

 
ְמַחת תֹוָרה ְמחּו ְבשִׁ ישּו  ְושִׁ  ּוְתנּו ָכבֹוד ַלתֹוָרה. , שִׁ
ָכל ְסחֹוָרה,  י טֹוב ַסְחָרה מִׁ ים ְיָקָרה כִׁ ינִׁ ְפנִׁ ַפז ּומִׁ  .מִׁ
יש ְבזֹאת ַהתֹוָרה,  יל ְוָנשִׁ יא ָלנּו ֹעז ְואֹוָרה.  ָנגִׁ י הִׁ  כִׁ

 
י ֲאַהְלָלה יָמה , בֹו ְוֶאְשְמָחה ֱאֹלהֵּ ְקָותי ְוָאשִׁ  . בֹו תִׁ
י ,ְקרֹובֹו ַעם ְבסֹוד ֲאהֹוֶדנּו י ֲאֹלהֵּ  .בֹו ֶאֱחֶסה צּורִׁ

יל יש ָנגִׁ י , ַהתֹוָרה ְבזֹאת ְוָנשִׁ יא כִׁ  .ְואֹוָרה ֹעז ָלנּו הִׁ
 

ב ְבָכל ן לֵּ ְדקֹוֶתיָך ֲאַרנֵּ יָלֶתָך ַוֲאַסְפָרה ,צִׁ  .ְתהִׁ
נּו ְבָששֹון יבֵּ יֶתָך ֲהשִׁ ֶתָך ְוַעל ַחְסְדָך ַעל , ְלבֵּ  .ֲאמִׁ

יל יש ָנגִׁ י ,ַהתֹוָרה ְבזֹאת ְוָנשִׁ יא כִׁ  .ְואֹוָרה ֹעז ָלנּו הִׁ
 
 
 

 .ַהַשְלֶשֶלת עֹוד נְֻתָקה לֹא
ְמֶשֶכת דעֹו  ַהַשְלֶשֶלת נִׁ
י נִׁ י ָאבֹות מִׁ ים ֱאלֵּ  ָבנִׁ
י נִׁ י ְמדּורֹות מִׁ  ְמדּורֹות ֱאלֵּ
ְמֶשֶכת עֹוד  .ַהַשְלֶשֶלת נִׁ
 

 ַהַשְלֶשֶלת עֹוד נְֻתָקה לֹא
ְמֶשֶכת עֹוד  .ַהַשְלֶשֶלת נִׁ
י נִׁ ילֹות מִׁ ְמַחת לֵּ   תֹוָרה-שִׁ
י ילֹות ֱאלִׁ ְמַחת לֵּ   ַמָסָדה שִׁ
ְמֶשֶכת דעֹו  . ַהַשְלֶשֶלת נִׁ

ינּו  : ָרָקדּו ָכְך ֲאבֹותֵּ
עַ  ֶשֶכם ַעל ַאַחת ָיד  רֵּ

ֶפר ָּיה תֹוָרה סֵּ  אֹוֶחֶזת ְשנִׁ
ֶבל ָשא ְבַאֲהָבה ָעם סֵּ   נִׁ

ינּו  . ָרָקדּו ָכך ֲאבֹותֵּ
 

ְרקֹוָדה ָכְך  ֲאַנְחנּו ַגם נִׁ
ץ ַאַחת ָיד  ,ַמְעָגל ְתַאמֵּ

ֶטל יָ  דֹור נֵּ   חֹוֶבֶקת הְשנִׁ
ֶפר  ד ָגדֹול ָיגֹון סֵּ   הּוא ָכבֵּ

ְרקֹוָדה ָכְך  . ֲאַנְחנּו ַגם נִׁ
 " המחולות שלשלת": "מסדה: "מתוך                          
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 נשמות הזכרת סדר
 התורה קריאת לאחר נשמות מזכירים הזכרה ימי ובשאר עצרת בשמיני בשבועות, פסח של באחרון

 
ירּו ָנא ַלמֵּ  ים ְבֶטֶרם ָימּותּושִׁ  .....תִׁ

 
יְרֶכם ָלֶהם י ַמה ֶבַצע ְבשִׁ ים ְבֶטֶרם ָימּותּו כִׁ תִׁ ירּו ָנא ַלמֵּ ין, שִׁ ָהבִׁ ים מֵּ ְּשמַע ַוַאטּומִׁ ים מִׁ ְרשִׁ ם חֵּ ן –? ְוהֵּ  יֵּש הֵּ

יֶכם-ְבֶהֶגה ַהַקל ֲאֶשר ק פִׁ ב ֶאת ְיַחזֵּ ים-לֵּ ים ַהלֹוֲחמִׁ ן ַהַחּיִׁ י אּוָלם, ֲעַדיִׁ יְרֶכם-ְגדֹול ַגם ֹוָתםמ ַאֲחרֵּ -לֹא שִׁ
ים יּוַכל יֶהם-ְקֹטן ֶאת ְלַהְפעִׁ יֹצק אֹו עֹוְרקֵּ יס לִׁ יֶהם ֶאָחד ְלַשד—ְרסִׁ שֹות ְבַעְצמֹותֵּ י. ַהְיבֵּ יָלה כִׁ  ַהְתהִׁ
ת-ַנֲחַלת לֹא ָהָמֶות ַאֲחֲרי יא ַהמֵּ ם ְולֹא הִׁ ֶאְצְבעֹוָתיו ַאַחת ֶאְצַבע ְתַחמֵּ ָאַמר ֲאֶשר ָלםאּו, ַהְקפּואֹות מֵּ  יֵּ
ם הּו ָכשְריֹון גּופּו ֶאת ַיֲעֶטה – ַחי ְוהּוא ַללֹוחֵּ ְתנֵּ ים ָכל ֶנֶגד ְנֹחֶשת-ְלחֹוַמת ְויִׁ  .ָעָליו ַהָקמִׁ

 
ְמדּו ן ָנא לִׁ ָמהֹות מִׁ ְקָנה טּוָבן-ָכל ֶאת ֲאֶשר ָהאִׁ יֶהן ַתֲענֵּ ְבנֵּ ים לִׁ יֶהם. ַהַחּיִׁ ְלָנה ֲעלֵּ ְתַפלֵּ  ַתְעַתְרָנה ַבֲעָדם, תִׁ
ַדְעָנה ְולֹא יֶהן עֹוד ַלֲעשֹות ַמה תֵּ ְבנֵּ י ַאְך. ָעשּוהּו ְולֹא לִׁ ָמהֹות תְשֹתְקָנה ָאז – מֹוָתם ַאֲחרֵּ יָקה ָהאִׁ  ְשתִׁ

י ְוָקָשה ְגדֹוָלה ָנה כִׁ ין ֲאֶשר ָתבֵּ עַ  אֵּ י" ְבָאְמָרן עֹוד ָלֶהן שֹומֵּ י, ְבנִׁ  "...ְבנִׁ
ן ֶכםלָ  ְקחּו זֹאת ְוַגם ָמהֹות מִׁ ת ָלֶהן ְבמֹות ֲאֶשר: ָהאִׁ ְשַכְחָנה לֹא ַהמֵּ  ּוְבעֹוד, ַהַחיֹות ַהְנָפשֹות ֶאת תִׁ

ֶאְבָלן ָתֹקְמָנה ֶלְחָין ַעל ְדְמָעָתן ְצפֹות מֵּ יכֹות לִׁ יָתן-ֲהלִׁ ְשֹפת בֵּ יר ְולִׁ יֶהן ְלַמַען ַהסִׁ ים ְבנֵּ  .....ַהנֹוָתרִׁ
 

יְנֶכם ְתַרע ָנא ַאל ים עֵּ ת ַבַחּיִׁ יָעם ֶאת ָלֶהם ָלתֵּ ְשָפט ַהַמגִׁ ְקְפצּו ָנא ַאל, ַבמִׁ יֶכם תִׁ ְפתֵּ יק שִׁ ַהֲענִׁ  ֶאת מֵּ
יָלה י, ְבמֹוֲעָדּה ַהטֹוָבה ַהמִׁ יָלה טֹוָבה כִׁ י ַשְלמּו. שֹוְמָעּה ַחי ְבעֹוד ַהֶנֱאֶמֶרת ַהמִׁ ים תֹוַדְתֶכם-ַשְלמֵּ תִׁ  ַלמֵּ
ן ְוָעְברּו ְמַעט עֹוד יכִׁ , ָימּותּו ְבֶטֶרם ם ְוָהיּו ָהָאֶרץ מִׁ י ָלכֵּ  חֹוב – ָלֶהם ַחְבְתם ֲאֶשר ְוַהחֹוב ֶנַצח-כנֹושֵּ
עַ  לֹא עֹוָלם ָפרֵּ ים ֶאת. יִׁ מלִׁ י ַלֲחֹרת תֹאְמרּו ֲאֶשר ַּהִׁ את, ַמַצְבָתם ֲעלֵּ ְסֹפד ָלשֵּ ים בִׁ יר ַהסֹוְפדִׁ י ּוְלַהְזכִׁ ימֵּ  בִׁ
ְבָעה י, שִׁ ימֵּ יםְש  בִׁ י ֹלשִׁ ימֵּ ים ֶאת – ָשָנה ּובִׁ לִׁ לּו ַהמִׁ ימּו ָהאֵּ אמֹור ַהְקדִׁ י! לֵּ ה כִׁ נֵּ יְתֶכם הִׁ ים ְראִׁ  ֶאת ְמַנְשאִׁ
ים ֶשם תִׁ ַפְלֶתם לֹא ְבַחּיֵּיֶהם ֲאֶשר ַהמֵּ ָלה ָלֶהם הִׁ ַטת ַגם ְבַנּחֲ י ֶאל ָוֹאְמָרה, ַאַחת ְקַטָנה ֻקְלמֹוס ְפלֵּ : ֲלבִׁ
יםַהמֵּ  ָיְדעּו לּו יֶכם ֶאת תִׁ יֶהם ַהטֹובֹות ַמְחְשבֹותֵּ יֶכם-ֲהמֹון ְוֶאת ֲעלֵּ ְגשֵּ י -, רִׁ ים ָאז כִׁ ם ֲחָזקִׁ ְבָעַתיִׁ , שִׁ

ים אִׁ ם גֵּ ם ֲשְבָעַתיִׁ ְבָעַתיִׁ ים-לֹא ְושִׁ ְתַיְצָבם ָהיּו בֹוְדדִׁ יש ְבהִׁ ְקַראת אִׁ  ! יֹומֹו לִׁ
 
י ם כִׁ ים אִׁ ם, ֶשַבע ַאַחת לעַ  ְבַחּיֵּיֶהם – ָהיּו ְבמֹוָתם ְגדֹולִׁ ים ְואִׁ י ְקדֹושִׁ ים – ָמֶות ַאֲחרֵּ  ַגם ָהיּו ְקדֹושִׁ

ן מֹוָתם יֹום ֶנְחָשב ַבֶמה. ְלָפָניו ים מִׁ י ֶאת? ְלָפָניו ָהיּו ֲאֶשר ַהָּימִׁ ים ַאֶתם מִׁ יצִׁ  ֲאֶשר ָהעֹוֶפֶרת ֶאת, ַמֲערִׁ
ְפָדַתם ְבָשָרם ָבָאה ֲאֶשר ָהעֹוֶפֶרת זֹאת לֹא –? קִׁ ים ֲעָשַתם בִׁ ְקדֹושִׁ י, לִׁ ם כִׁ ַצב ֲאֶשר ַהַחי ְבָשָרם ֶזה אִׁ  נִׁ
ְקַראת עֹודֹו ַהָקדֹוש הּוא -, ַחת ְולֹא ָשָעה ְוָשָעה יֹום יֹום ָהעֹוֶפֶרת לִׁ ירּו! מֵּ ים ָנא שִׁ יבֹורִׁ  ְבעֹוָדם ַלגִׁ

ים ְתַהְלכִׁ יֶכם מִׁ י ְבינֵּ ְהֶיה ָאז כִׁ ן ְוָיְנָקה ַרֲעָנָנה ֹנַער-מּותּוְד  ָאָדם-ֶצֶלם ַלְגבּוָרה יִׁ ים מִׁ ְהיּו ְולֹא ַהַחּיִׁ  יִׁ
י ְזָבֶחיהָ  ְבחֵּ ים-זִׁ תִׁ  .... ֲעָצמֹות-ֻפְלַחן ּוֻפְלָחָנה מֵּ

 
ים ְבתֹוְכֶכם; ְדעּו ְתַהְלכִׁ י ָכל מִׁ תֵּ  .ַהָמָחר-מֵּ
ם ֲהלֹא י ְיַדְעֶתם אִׁ ֲעֶכם כִׁ יֶתם לֹא ַמה ָמָחר ָימּות רֵּ , ָנא ֲעשּו? ָהַאֲחרֹון ֶזה יֹומֹו ֶאת םַהְנעֵּ  ְלַמַען ֲעשִׁ
פֹוא ימּו, אֵּ י ֶאת ְוַהְנעִׁ ים ַחּיֵּ תִׁ י ָמָחר ַהמֵּ  ! הּוא ָלֶהם – ַהֶזה ַהּיֹום כִׁ
ף ָאסֵּ יב הֵּ ָסבִׁ ת ְלגּוף מִׁ הּו ַהמֵּ רּור ְוַחְטטֵּ רּור פֵּ ה – ְלפֵּ נֵּ י ָכל ְתכּוַנת זֹאת הִׁ ָמה ְבנֵּ ָעה רִׁ י אּוָלם. ְותֹולֵּ  אֹוֲהבֵּ
ת ינּוהּו ְיַרוּוהּו – ֶבֱאֲמת ַהמֵּ יזִׁ ים ְבעֹודֹו ֲמטּוָבם וִׁ ת גּוף ָמשּוחַ . ַבַחּיִׁ ים ַהמֵּ ים ְבַסמִׁ ה – ּוְבַתְמרּוקִׁ נֵּ  הִׁ
ים תכּוַנת זֹאת יֶהם ַהחֹוְנטִׁ ינֵּ י אּוָלם, ְלמִׁ עֵּ ת רֵּ ים ַהמֵּ ְבֲחרּו ַהטֹובִׁ נֹו ֶאת ֲלְמֹשחַ  יִׁ י ְבֶשֶמן ָמגִׁ ְפנֵּ  אתֹוצֵּ  לִׁ

ְלָחָמה  ! ַלמִׁ
 

ירּו ים ָנא שִׁ תִׁ י, ָימּותּו ְבֶטֶרם ַלמֵּ י כִׁ ֶכם ֶשֶטף ְבַעד ַלְעֹצר ַגם מֹוָתם ַאֲחרֵּ ְבחֵּ ק שִׁ י ָכל ַהפֹורֵּ ְדרֵּ  – ָהֱאֶמת גִׁ
יֲחֶכם ְוַגם, יּוְכלּו לֹא יֶכם ַעל הֹוכִׁ יְזֶכם ַעל ְפנֵּ יְרֶכם ַהְפרִׁ ים ְוַהְעתִׁ ירּו... ןכֵּ  לֹא ֲאֶשר ְדָברִׁ  ְבעֹוָדם ָנא שִׁ

ן ְלַמַען ָבחֵּ יָטם ְדַבְרֶכם יִׁ ָליו ְבַהבִׁ י, דּוָמם אֵּ י כִׁ ים ֶמָבָטם עֹוד יּוַכל לֹא – מֹוָתם ַאֲחרֵּ יֶכם ֶאת ְלַהְאדִׁ  ְפנֵּ
בּוָשה  ....מִׁ
ירּו ירּו, שִׁ ים ָנא שִׁ תִׁ  ......ָימּותּו ְבֶטֶרם ַלמֵּ

  שלו יצחק        

 
יר נֹושאֱ  קג תהלים  ָיָמיו ֶכָחצִׁ

יץ ן ַהָשֶדה ְכצִׁ יץ כֵּ  :ָיצִׁ
י יֶננו בֹו-ָעְבָרה רּוחַ  כִׁ  ְואֵּ

יֶרנּו ְולֹא  : ְמקֹומֹו עֹוד ַיכִׁ
הּו ָאָדם ָמה ְיהָוה קמד שם ָדעֵּ  ַותֵּ

הּו ֱאנֹוש-ֶבן  :ַוְתַחְשבֵּ
 ָדָמה ַלֶהֶבל ָאָדם
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ל ָיָמיו ר ְכצֵּ  : עֹובֵּ
  ְוָחָלף יץָיצִׁ  ַבֹבֶקר צ שם

ל ָלֶעֶרב ש ְימֹולֵּ  :  ְוָיבֵּ
ב   ַדָכא ַעד ֱאנֹוש ָתשֵּ

י שּובּו ַותֹאֶמר  : ָאָדם ְבנֵּ
ילּו ָחְכמּו לּו לב דברים   זֹאת ַיְשכִׁ

ינּו יָתם ָיבִׁ  :ְלַאֲחרִׁ
י מט תהלים ַקח ְבמֹותֹו לֹא כִׁ   ַהֹכל יִׁ

ד לֹא  : ְכבֹודֹו ַאֲחָריו יֵּרֵּ
ה םתָ -ְשָמר לז שם  ָיָשר ּוְראֵּ

י ית כִׁ יש ַאֲחרִׁ  : ָשלֹום ְלאִׁ
  ֲעָבָדיו ֶנֶפש ְיהָוה ֹפֶדה לד שם

ים-ָכל ֶיְאְשמּו ְולֹא  :בֹו ַהֹחסִׁ
 
 
 
 
 
 
 
 

 יב קהלת

ינּו י ֲאבותֵּ אלהֵּ ינּו וֵּ ים ַאב, ֱאלהֵּ י ַתְנחּוֶמָך ָלנּו ַיַעְמדּו. ְבָיְדָך ֶנֶפש ָכל ַחי. ָהַרֲחמִׁ  נּוְוַאֲהָבתֵּ
נּו ֶשַאֲהַבְנּוָך ינּו ֶאת ְבָזְכרֵּ נּו, ְקדֹושֵּ בֹורֵּ ינּו גִׁ ירֵּ ים ָאנּו ְבָיגֹון. ְלעֹוָלָמם ָהְלכּו ֲאֶשר, ְוַיקִׁ  ַמֲעלִׁ

ְכָרם ֶאת ים. זֹו ְקדֹוָשה ְבָשָעה זִׁ ינּו ְיהָוה ָלְך ֲאַנְחנּו מֹודִׁ ָכרֹון ַמְתַנת ַעל, ֱאֹלהֵּ ֶרת, ַהזִׁ  ַהְמַקשֵּ
ם אֹוָתנּו ְוַהְמַאֶחֶדת, ְלדֹור רדֹו ינּו עִׁ ירֵּ י ֶאל ֶשָעְברֹו ַיקִׁ יָדם. ַהֶנַצח ַחּיֵּ נּו ֲעתִׁ , ּוְבַמֲעֶשינּו ְבתֹוכֵּ

ים ּוְכֶשָאנּו ירִׁ ְכָרם, אֹוָתם ַמְזכִׁ ָמנּו ַחי זִׁ ַצח עִׁ ים ְלנֵּ ְמנּוַחת ְנָצחִׁ ים ְולִׁ  ַאף ַהָשָעה ְבבֹוא. עֹוָלמִׁ
ים ָאנּו ידִׁ ינּו ֶשָהְלכּו, ַבֶדֶרְך ְצֹעדלִׁ  ֲעתִׁ ן ַעל. ֲאהּובֵּ נּו, כֵּ י ָעְזרֵּ נּו ֲאֹלהֵּ ְשעֵּ א, יִׁ ָמצֵּ ים ֶשנִׁ  מּוָכנִׁ

ים ָמנּו ֶוְהֶיה, ָשָעה ְלאֹוָתה ּוְמֻזָמנִׁ ְכֶשַתגיעַ  עִׁ  ָתשּוב ְוָהרּוחַ  ְכֶשָהָיה, ָהָאֶרץ ַעל ֶהָעָפר ְוָיֹשב. לִׁ
ים ֶאל  : ָנּהְנָת  ֲאֶשר ָהֱאֹלהִׁ

ים פג תהלים י ַאל ֱאֹלהִׁ ְשֹקט ְוַאל ֶתֱחַרש ַאל, ָלְך ֳדמִׁ ל תִׁ  : אֵּ
י ה כִׁ נֵּ  :רֹאש ָנְשאּו ּוְמַשְנֶאיָך, ֶיֱהָמיּון אֹוְיֶביָך הִׁ
ימּו ַעְמָך ַעל ְתָיֲעצּו, סֹוד ַיֲערִׁ  .ְצפּוֶניָך ַעל ְויִׁ

ם ְלכּו ָאְמרּו ידֵּ גֹוי ְוַנְכחִׁ ר ְולֹא, מִׁ ָזכֵּ ם יִׁ ל שֵּ ְשָראֵּ  :עֹוד יִׁ
י ב נֹוֲעצּו כִׁ ית ָעֶליָך, ַיְחָדו לֵּ ְכֹרתּו ְברִׁ  : יִׁ

 
ד ְתַיחֵּ ם נִׁ ְכָרם עִׁ י ֶשֶשת ֶשל זִׁ ְליֹונֵּ ינּו מִׁ ְספּו ֲאֶשר, ַאחֵּ י. ַבשֹוָאה נִׁ דֵּ פֹות ַרַעל ְבאֵּ ְשרֵּ ְבָשן ּובִׁ ְכָחדּו כִׁ . נִׁ

ילֹות ל ְקהִׁ ְשָראֵּ יַטת יִׁ ינּו ּוְפלֵּ ְקְראּו ַעמֵּ ש נִׁ ם ְלַקדֵּ ם-שֵּ יא ַאף. ָשָמיִׁ ְבָלם ְבשִׁ ים ַיד ְלֹנַכח, ַהָמר סִׁ ימִׁ  ַהאֵּ
יָדה, ַהְמַרַצַחת ְשמִׁ ם ְללֹא ֶשהִׁ ים ַרחֵּ ים ְגָברִׁ ים, ְוָנשִׁ נִׁ ְקָוה ֱאמּוָנה ָאְבדּו לֹא, ָוָטף ְזקֵּ ְצחֹון ְותִׁ  ַעל ַהטֹוב ְבנִׁ

ְצחֹון, ָהָרע ְצחֹון, ֶקרַהשֶ  ַעל ָהֱאֶמת ְבנִׁ ְעבּוד ַעל ַהֹחֶפש ְבנִׁ ים. ַהשִׁ ים ַהֶנְאָהבִׁ ימִׁ יֶהם ְוַהְנעִׁ  ּוְבמֹוָתם, ְבַחּיֵּ
ְפָרדּו לֹא י ַעל ְבָשלֹום ְוָינּוחּו: ַנֲחָלָתם הּוא ְיהָוה: נִׁ ְשְכבֹוָתים ְפזּורֵּ ן: ְונֹאַמר. מִׁ  :ָאמֵּ
 

י ְננִׁ ְך הִׁ תֹו לֹא ַאְך, ְבַשְלָוה ָלמּות הֹולֵּ  ,ָנַחת ְךמִׁ
ְרָדף  ,ְמֻשְעָבד לֹא ַאְך, נִׁ

י לֹא ַאְך, ְמֻמְרָמר ינִׁ  ,צִׁ
ין ל לֹא ַאְך, ַמֲאמִׁ ְתָפלֵּ  ,מִׁ
ב ר לֹא ַאְך, ְיהָוה אֹוהֵּ ן" אֹומֵּ ר" ָאמֵּ ּוֵּ  .עִׁ
י ילּו, ְבְדָרָכיו ָהַלְכתִׁ י ַוֲאפִׁ ְרַשנִׁ ַעל גֵּ  .ָפָניו מֵּ
י ְצֹוָתיו ֶאת ָשַמְרתִׁ ילּו, מִׁ ְס  ַוֲאפִׁ ייִׁ  ,ָכְך-ַעל ַרנִׁ
י י-ַאף, אֹותֹו ָאַהְבתִׁ י כִׁ ְכַאנִׁ  ,ָעָפר ַעד דִׁ

י ַננִׁ י, ָמֶות ַעד עִׁ  .ָוֶקֶלס ְלַלַעג ָשַמנִׁ
ֶלה לֹוַתי ְואֵּ ֶליָך ָהַאֲחרֹונֹות מִׁ י, אֵּ לִׁ ם אֵּ  : ַהזֹועֵּ
ְהֶיה ְולֹא ָתקּום לֹא, ְבָיְדָך ַתֲעֶלה לֹא  .תִׁ

יָת  י ֶשתֹאַבד, ְוָטַרְחָת  ָעשִׁ ת, ְבָך ֱאמּוָנתִׁ ָכרֵּ י ְותִׁ פִׁ  .מִׁ
י ַאְך ְך ֲאנִׁ יּוק ָלמּות הֹולֵּ י ְכֶדֶרך ְבדִׁ יתִׁ  . ֶשָחיִׁ
י א ַוֲאנִׁ  : קֹורֵּ

ינּו, ְיהָוה ֶאָחד": ו דברים ל. ְיהָוה ֱאלהֵּ ְשָראֵּ  "ְשַמע, יִׁ
 ראקובר שמואל        
 



 111 

 

י ַעל  ָיאר-ַבאבִׁ
ין ין ָיד אֵּ  . ַמֶצֶבת ְואֵּ

  - ּולָתל ָערּוץ
ְדמּות ל כִׁ  .ֶקֶבר ַעל גֹולֵּ

י יָמה -ֲאחּוז ֲאנִׁ  . אֵּ
 
י ַעל  ָיאר-ַבאבִׁ

י ְשבֵּ ים ָבר-עִׁ  . ְמַאְּושִׁ
יָלן ְזָעם צֹוֶפה אִׁ  , נִׁ
ְדֹרש ְכָבא ְשָפט לִׁ  .מִׁ
ק ֹכל ֹפה  . דּוָמם זֹועֵּ

י י ּוְבַגלּותִׁ  , ָאחּוש רֹאשִׁ

יַצד י כֵּ ְך ֲאנִׁ יָבה הֹופֵּ   שֵּ
  .ָאט-ַאט
י י ַוֲאנִׁ  ,ַעְצמִׁ

ין ְכַזֲעַקת  ֶהֶגה-אֵּ
י-ַעל ים ַאְלפֵּ   ָהֲאָלפִׁ

ְבָרם ָמְצאּו ֶשָכאן  . קִׁ
י ן ָכל - הּוא ֲאנִׁ  , ָזקֵּ

 .ַלֶהֶרג הּוָצא ֶשָכאן
י ינֹוק ָכל - הּוא ֲאנִׁ  , תִׁ

 . נֹוָרה ָכאן ַלָמֶות
ים ְבָכל ימִׁ י נִׁ   ֶשבִׁ

יד זֹאת ֶאת ֶאְזֹכר  !ָתמִׁ
 

  יבטושנקו יבגני       
  שושן אבן. ש תרגום       

 
ית ֶלָהבֹות. צִׁ ְשַרף ְוהִׁ י ַהַגְפרּור, ֶשנִׁ  ַאְשרֵּ
י ְלָבבֹות. ְתרֵּ י ַהֶלָהָבה, ֶשָבֲעָרה ְבסִׁ  ַאְשרֵּ
י ַהְלָבבֹות, ֶשָּיְדעּו ַלֲחדֹול ְבָכבֹוד.  ַאְשרֵּ
ית ֶלָהב צִׁ ְשַרף ְוהִׁ י ַהַגְפרּור, ֶשנִׁ  ֹות.ַאְשרֵּ

 חנה סנש         
 

ב ְבָיגֹון ְכאֵּ ְכָרם ֶאת ַנֲעֶלה ּובִׁ י ֶשל זִׁ ינּו טֹובֵּ ינּו ַאחֵּ י ְוַאְחיֹותֵּ ל ַמַעְרכֹות ַחְללֵּ ְשָראֵּ י, יִׁ , ַהַמְחָתרֹות ַאְנשֵּ
י ים ַאְנשֵּ ְרגּונִׁ ים ָהאִׁ י, ַהלֹוֲחמִׁ ל ַהֲהַגָנה ְצָבא ַחָּילֵּ ְשָראֵּ נּו ְגֻאַלת ַעל ַאֲהָבהבְ  ַנְפָשם ֶשָמְסרּו, ְליִׁ  , ַאְרצֵּ
יָנם  א' ב שמואל נּו ַעל ְבַהגִׁ רּותֵּ ינּו ְוַעל חֵּ רו:. ַעְצָמאּותֵּ ֲאָריֹות ָגבֵּ ים ַקלּו, מֵּ ְנָשרִׁ ישּו מִׁ ָמנּו ַיֲחרִׁ  ָכל עִׁ
י ְכָרם ֶאת ֶשַנֲעֶלה ָשָעה, ַדָקה ְדָמָמה ְבקֹול ָהעֹוָלם ְיהּודֵּ ינּו ֶשל זִׁ ינּוּו ָבנֵּ ּוּו ֶשְבמֹוָתם, ְבנֹותֵּ ים ָלנּו צִׁ . ַחּיִׁ
ְזֹכר ל יִׁ ְשָראֵּ ְך יִׁ ְתָברֵּ יו ַעל ְוֶיֱאַבל, ְבַזְרעֹו ְויִׁ ים זִׁ ירּות ָהָרצֹון ּוְקֻדַשת ַהְגבּוָרה ְוֶחְמַדת ָהֲעלּומִׁ , ַהֶנֶפש ּוְמסִׁ
ְספּו ֲאֶשר ָדה ַבַמֲעָרָכה נִׁ  . ַהְכבֵּ
ְהיּו י יִׁ לְ  ַחְללֵּ ל ֲחמֹותמִׁ ְשָראֵּ ים יִׁ ב ֲחתּומִׁ ל ְבלֵּ ְשָראֵּ ן: ְונֹאַמר. דֹור ְלדֹור יִׁ  : ָאמֵּ

 
 

ְלָחָמה ְגְמָרה ַהמִׁ ְלָחָמה. נִׁ ְגְמָרה ַהמִׁ יֶנָנה נִׁ  .ְואֵּ
ְלָחָמה ְגְמָרה ַהמִׁ י ַרק, נִׁ ֶמָנה ָחַזר לֹא ָאחִׁ  .מִׁ

י ֲאָבל יט, אֹותֹו רֹוֶאה ֲאנִׁ ַלי ַמבִׁ תֹוְך אֵּ ש מִׁ  .ָהאֵּ
עַ  יֲאנִׁ  ים קֹולֹו ֶאת שֹומֵּ ש ְבֶגָחלִׁ  . לֹוחֵּ
י יש ֲאנִׁ יָמתֹו ֹחם ֶאת ַמְרגִׁ  .ָהַאֲחרֹוָנה ְנשִׁ
י י, ָאחִׁ  יֹוָנה ְכמֹו ָפַרח ֲאֶשר ַהטֹוב ָאחִׁ
יָרה ְוָיָפה ְרחֹוָקה ֶאֶרץ ֶאל  ,ּוְבהִׁ
ר ֲאֶשר, ֶאֶרץ ֶאל ָשאֵּ יָרה ָלֶנַצח תִׁ  .ְצעִׁ
י י, ָאחִׁ ְגְמָרה ְלָחָמהַהמִׁ , ַהטֹוב ָאחִׁ  . נִׁ

  חפר חיים       
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 יזכור
 

ְזֹכר ים יִׁ  ַנְשַמת-ֶאת ֱאֹלהִׁ
י י ָאבִׁ י/                מֹורִׁ י/            ַבֲעלִׁ י/                ְבנִׁ  /          ָאחִׁ

י, ָאָנא. ְלעֹוָלמֹו ֶשָהַלְך ים-ְבְצרֹור ְצרּוָרה ַנְפשֹו ְתהִׁ יָנה יַכְנפֵּ  ַתַחת ַהַחּיִׁ ם ַהְשכֵּ ים ָכל עִׁ ידִׁ ים ַהֲחסִׁ  ְוַהְיָשרִׁ
ים ימִׁ י. ְוַהְתמִׁ ְך, ָכבֹוד ְמנּוָחתֹו ְתהִׁ יַהלֵּ ְדקֹו וִׁ ְשָכבֹו ַעל ְבָשלֹום ְוָינּוחַ . ַנֲחָלתֹו הּוא ְיהָוה. ְלָפָניו צִׁ . מִׁ

ן: ְונֹאַמר  : ָאמֵּ
 
 

ְזֹכר ים יִׁ  ְנְשַמת-ֶאת ֱאֹלהִׁ
י מִׁ י אִׁ י/            מֹוָרתִׁ ְשתִׁ י/            אִׁ תִׁ י/               בִׁ  ֲאחֹותִׁ

י, ָאָנא. ְלעֹוָלָמה ֶשָהְלָכה ְצרּור ְצרּוָרה ַנְפָשה ְתהִׁ ים בִׁ ּיִׁ י ַתַחת ַהּחַ יָנה ַכְנפֵּ ם ַהְשכִׁ ים ָכל עִׁ ידִׁ  ַהֲחסִׁ
ים ים ְוַהְיָשרִׁ ימִׁ י. ְוַהְתמִׁ ְך, ָכבֹוד ְמנּוָחָתה ְתהִׁ יַהלֵּ ְדָקּה וִׁ  ַעל ְבָשלֹום ְוָתנּוחַ . ַנֲחָלָתּה הּוא ְיהָוה. ְלָפֶניהָ  צִׁ
ְשָכָבה ן: ְונֹאַמר. מִׁ  : ָאמֵּ

 
ְזֹכר ים יִׁ יַדי ְקרֹוַבי ְנְשמֹות ֶאת ֱאֹלהִׁ ידִׁ ְהֶייָנה, ָאָנא. ְלעֹוָלָמם ֶשָהְלכּו, וִׁ ְצרֹור ְצרּורֹות ַנְפשֹוָתם תִׁ  בִׁ

ים י ַתַחת ַהַחּיִׁ יָנההַ  ַכְנפֵּ י. ְשכִׁ ְשָכָבם ַעל ְבָשלֹום ְוָינּוחּו, ָכבֹוד ְמנּוָחָתם ּוְתהִׁ ן: ְונֹאַמר. מִׁ  : ָאמֵּ
 

ל א אֵּ ים ָמלֵּ ן, ַרֲחמִׁ ים שֹוכֵּ א. ַבְמרֹומִׁ י ַעל ְנכֹוָנה ְמנּוָחה ַהְמצֵּ יָנה ַכְנפֵּ ים ְבַמֲעלֹות, ַהְשכִׁ ים ְקדֹושִׁ , ּוְטהֹורִׁ
יעַ  ְכזֹוַהר י ָהָרקִׁ יםַמְזהִׁ ְשמֹות רִׁ נֹו ְלנִׁ ירֵּ ינּו ַיקִׁ ים ַבַעל, ָאָנא. ְלעֹוָלָמם ֶשָהְלכּו, ּוְקדֹושֵּ ם, ָהַרֲחמִׁ ירֵּ  ַהְסתִׁ
ל ים ְכָנֶפיָך ְבצֵּ ְצרֹור ּוְצֹרר, ְלעֹוָלמִׁ ים-בִׁ ְשָמָתם ֶאת ַהַחּיִׁ  ַעל ְבָשלֹום ְוָינּוחּו, ַנֲחָלָתם הּוא ְיהָוה. נִׁ

ְשָכָבם  : ןָאמֵּ : ְונֹאַמר. מִׁ
 

י ּה, ְבַחּיֵּיכון ּוְביומֵּ יְך ַמְלכּותֵּ ּה, ְוַיְמלִׁ ְרעּותֵּ י ְבָרא כִׁ ּה ַרָבא. ְבָעְלָמא דִׁ ְתַקַדש ְשמֵּ ְתַגַדל ְויִׁ י ְדכל יִׁ כון ּוְבַחּיֵּ
ּה ַרָבא ְמָבַרְך ְלָעַלם ּולְ  א ְשמֵּ ן. ְיהֵּ ְמרּו: ָאמֵּ יב ְואִׁ ְזַמן ָקרִׁ ל, ַבֲעָגָלא ּובִׁ ְשָראֵּ ית יִׁ י ָעְלַמָּיא: בֵּ  ָעְלמֵּ

ּה ְדֻקְדָשא  ְתַהָלל ְשמֵּ ְתַעֶלה ְויִׁ ְתַהָדר ְויִׁ א ְויִׁ ְתַנשֵּ ְתרוַמם ְויִׁ ְתָפַאר ְויִׁ ְשַתַבח ְויִׁ ְתָבַרְך ְויִׁ ָלא יִׁ יְך הּוא ְלעֵּ ְברִׁ
יָרן ְבָעְלָמא. ְואִׁ  ְשְבָחָתא ְוֶנָחָמָתא, ַדֲאמִׁ יָרָתא, תִׁ ְרָכָתא שִׁ ן ָכל בִׁ ן: מִׁ  ְמרּו: ָאמֵּ

ן:  ְמרּו ָאמֵּ ל. ְואִׁ ְשָראֵּ ים ָעָלנּו ועל ָכל יִׁ ן ְשַמָּיא ְוַחּיִׁ א ְשָלָמא ַרָבא מִׁ  ְיהֵּ
ן: ְמרּו: ָאמֵּ ל ְואִׁ ְשָראֵּ ינּו, ְוַעל ָכל יִׁ ְמרֹוָמיו, הּוא ַיֲעֶשה ָשלֹום ָעלֵּ     עֹוֶשה ָשלֹום בִׁ

 
ְתַקַדש ְתַגַדל ְויִׁ ית  שמֹו ַהָגדֹול, יִׁ י ָכל בֵּ יֶכם ּוְבַחּיֵּ יְך ַמְלכּותֹו ְבַחּיֵּיֶכם ּוְבימֵּ ְרצֹונֹו. ְוַיְמלִׁ ָבעֹוָלם ֶשָבָרא כִׁ

ל ְשָראֵּ ן: יִׁ ְזַמן ָקרֹוב. ְוָאְמרּו ָאמֵּ ָרה ּובִׁ ְמהֵּ  , בִׁ
ים:  י עֹוָלמִׁ י ְשמֹו ַהָגדֹול ְמֹבָרך ְלעֹוָלם ּוְלעֹוְלמֵּ  ְיהִׁ

ְשַתַבח וְ  ְתָבַרְך ְויִׁ ְתַהָלל יִׁ ְתַעֶלה ְויִׁ ְתַהָדר ְויִׁ א ְויִׁ ְתַנשֵּ ְתרוַמם. ְויִׁ ְתָפַאר ְויִׁ ְשמֹו ֶשל ַהָקדֹוֹש ָברּוְך הּוא יִׁ
ְשָבחֹות ְוַהֶנָחמֹות, ַהֶנֱאָמרֹות ָבעֹוָלם.  ירּות, ַהתִׁ ָכל ַהְבָרכֹות ְוַהשִׁ ן:ְלַמְעָלה מִׁ ְמרּו: ָאמֵּ   ְואִׁ

ן  י ָשלֹום ָרב מִׁ ינּו ְוַעל ָכל ְיהִׁ ים ָעלֵּ ם ְוַחּיִׁ לַהָשַמיִׁ ְשָראֵּ ן:, יִׁ ְמרּו: ָאמֵּ  ְואִׁ
ן: ְמרּו: ָאמֵּ ל ְואִׁ ְשָראֵּ ינּו, ְוַעל ָכל יִׁ ְמרוָמיו, הּוא ַיֲעֶשה ָשלום ָעלֵּ    עוֶשה ָשלום בִׁ

 
ְזמֹור כג תהלים ד מִׁ י ְיהָוה ְלָדוִׁ ְנאֹות. ֶאְחָסר לֹא ֹרעִׁ י ֶדֶשא בִׁ נִׁ יצֵּ י ַעל ַיְרבִׁ י ְמנֻחֹות מֵּ נִׁ י. ְיַנֲהלֵּ  ַנְפשִׁ

ב י, ְישֹובֵּ נִׁ י ַיְנחֵּ י ַגם. ְשמֹו ְלַמַען ֶצֶדק ְבַמְעְגלֵּ ְך כִׁ לֵּ יא אֵּ יָרא לֹא, ַצְלָמֶות ְבגֵּ י, ָרע אִׁ  ַאָתה כִׁ
י ָמדִׁ ְבְטָך, עִׁ ְשַעְנֶתָך שִׁ ָמה ּומִׁ י הֵּ ַשְנָת , יֹצְרָר  ֶנֶגד ֻשְלָחן ְלָפַני ַתֲעֹרְך. ְיַנֲחֻמנִׁ י ַבֶשֶמן דִׁ , רֹאשִׁ
י י ָוֶחֶסד טֹוב ַאְך. ְרָוָיה כֹוסִׁ ְרְדפּונִׁ י ָכל יִׁ י,ַחָּיי ְימֵּ ית ְוַשְבתִׁ ים ְלֹאֶרְך ְיהָוה ְבבֵּ  : ָימִׁ
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 חנוכה נרות הדלקת סדר
 

 בכל נר והולך ומוסיף, תנרו שני השני בערב, אחד נר הראשון בערב. חנוכה נרות מדליקים חנוכה ימי משמונת ערב בכל
 מימין הנרות את מתקינים. הזמן ברכת מוסיפים הראשון ובערב הנסים ברכת. הנר ברכת מברכים ההדלקה לפני. ערב

 . לימין משמאל הנוסף מהנר להדליק ומתחילים לשמאל

 
 הנר ברכת
ינּו  ְיהָוה ַאָתה ָברּוְך ְדָשנּו ֲאֶשר, ָהעֹוָלם ֶמֶלְך ֱאֹלהֵּ יָּונּו ְצֹוָתיוְבמִׁ  קִׁ יק ְוצִׁ ר ְלַהְדלִׁ  : ֶשַלֲחנָֻכה נֵּ

 
  הנסים ברכת
ינּו  ְיהָוה ַאָתה ָברּוְך ים ֶשָעָשה, ָהעֹוָלם ֶמֶלְך ֱאֹלהֵּ יסִׁ ינּו נִׁ ים ַלֲאבֹותֵּ ם ַבָּימִׁ  : ַהֶזה ַבְזַמן ָההֵּ

 
 "שהחיינו" גם מוסיפים הראשון בערב

 
  הזמן ברכת

יָענּו ַלְזַמן ַהֶזה: ָברּוְך ַאָתה ְיהָוה,  גִׁ ְּיָמנּו ְוהִׁ ינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֶשֶהֱחָיינּו ְוקִׁ  ֱאֹלהֵּ
 

 ". ישועתי צור מעוז" ושרים" הללו הנרות" אומרים ההדלקה אחרי
רֹות יקִׁ  ָאנּו ַהָללּו ַהנֵּ ים ַעל םיַמְדלִׁ יסִׁ ְפָלאֹות ְוַעל ַהנִׁ יָת , ֹותַהֶנָחמ ְוַעל ְוַעל ַהְתשּועֹות ְוַעל ַהנִׁ  ֶשָעשִׁ

ינּו ים ַלֲאבֹותֵּ ם ַבָּימִׁ י ַעל, ַהֶזה ַבְזַמן ָההֵּ ים כֲהֶניָך ְידֵּ ְצַות) ְוָכל ַהְקדֹושִׁ י ְשמֹוַנת( מִׁ רֹות ֲחנָֻכה ְימֵּ  ַהנֵּ
לּו ין ,ֹקֶדש ַהאֵּ ש ְרשּות ָלנּו ְואֵּ ְשַתמֵּ ְראֹוָתן ֶאָלא ָבֶהן ְלהִׁ ְלָבד לִׁ י בִׁ ְפְלאֹוֶתיָך ַעל ְשֶמָךלִׁ  ְלהֹודֹות ְכדֵּ  ְוַעל נִׁ

 .  ְישּוָעֶתָך
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 (חזק מרדכי: סימן)
 

י ַח,  ָמעֹוז צּור ְישּוָעתִׁ   ְלָך ָנֶאה ְלַשבֵּ

י ָלתִׁ ית ְתפִׁ כֹון בֵּ ַח,  תִׁ   ְוָשם תֹוָדה ְנַזבֵּ

חַ  ין ַמְטבֵּ ת ָתכִׁ ַח,  ְלעֵּ ָצר ַהְמַנבֵּ   מִׁ

ְזמֹור יר מִׁ ַח.    ָאז ֶאְגֹמר ְבשִׁ ְזבֵּ  ֲחנַֻכת ַהמִׁ

   

י י ָכָלה,  ָרעֹות ָשְבָעה ַנְפשִׁ   ְבָיגֹון ֹכחִׁ

י ְררּו ְבֹקשִׁ ְעבּוד ַמְלכּות ֶעְגָלה,  ַחַּיי מֵּ   ְבשִׁ

יא ֶאת ַהְסגָֻלה,  ּוְבָידֹו ַהְגדֹוָלה   הֹוצִׁ

יל ַפְרֹעה ְוָכל ַזְרעֹו  ָיְרדּו ְכֶאֶבן ְמצּוָלה.   חֵּ

   

יְד  יַאנִׁ יר ָקְדשֹו ֱהבִׁ י,  בִׁ   ְוַגם ָשם לֹא ָשַקְטתִׁ

י, ְגַלנִׁ ש ְוהִׁ י,  ּוָבא נֹוגֵּ ים ָעַבְדתִׁ י ָזרִׁ   כִׁ

י ין ַרַעל ָמַסְכתִׁ י,  ְויֵּ ְמַעט ֶשָעַבְרתִׁ   כִׁ

ץ ָבֶבל, ְזֻרָבֶבל, י,  קֵּ ים נֹוַשְעתִׁ ְבעִׁ ץ שִׁ  ְלקֵּ

   

ש קֵּ י ֶבן ַהְמָדָתא,   ְכרֹות קֹוַמת ְברֹוש בִׁ   ֲאָגגִׁ

ש ְהָיָתה לֹו ְלמֹוקֵּ ְשָבָתה,  ְונִׁ   ְוַגֲאָותֹו נִׁ

אָת, שֵּ י נִׁ ינִׁ יָת,  רֹאש ְימִׁ ב ְשמֹו ָמחִׁ   ְואֹויֵּ

ְנָיָניו יָת.  ֹרב ָבָניו ְוקִׁ ץ ָתלִׁ  ַעל ָהעֵּ

   

ְקְבצּו ָעַלי ים נִׁ ים,  ְיָונִׁ י ַחְשַמנִׁ ימֵּ   ֲאַזי בִׁ

ְגָדַליּוָפְרצּו חֹו ים,   מֹות מִׁ ְמאּו ָכל ַהְשָמנִׁ   ְוטִׁ

ים נֹוַתר ַקְנַקנִׁ ים,  ּומִׁ ס ַלשֹוַשנִׁ   ַנֲעָשה נֵּ

י ְשמֹוָנה יָנה ְימֵּ י בִׁ ים.   ְבנֵּ יר ּוְרָננִׁ  ָקְבעּו שִׁ

   

ץ ַהְישּוָעה,  ֲחשֹוף ְזרֹוַע ָקְדֶשָך ב קֵּ   ְוָקרֵּ

ְקַמת ֲעָבֶדיָך ֻאמָ   ְנֹקם נִׁ   ה ָהְרָשָעה,מֵּ

י ָאְרָכה ַהָשָעה, י ָהָרָעה,  כִׁ ימֵּ ץ לִׁ ין קֵּ   ְואֵּ

ל ַצְלמֹון ה ַאְדמֹון ְבצֵּ ְבָעה.  ְדחֵּ ים שִׁ ם ָלנּו רֹועִׁ  ָהקֵּ

 
 

ל ְשָראֵּ ל ְגבּורֹות יִׁ י ְיַמלֵּ   מִׁ
ְמֶנה י יִׁ  .  ?אֹוָתן מִׁ

בֹור ן ְבָכל דֹור ָיקּום ַהגִׁ  , הֵּ
ל ָהָעם  . גֹואֵּ

ם ַבְזַמן ַהֶזה,  ְשַמע ים ָההֵּ   ַבָּימִׁ
יַע ּופֹוֶדה י מֹושִׁ  .ַמַכבִׁ

ינּו ָכל ל-ּוְבָימֵּ ְשָראֵּ   ַעם יִׁ
ל ָגאֵּ ד, ָיקּום ְויִׁ ְתַאחֵּ  :   יִׁ
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 פורים סדר
 

 . התורה קריאת אחר וביום, ערבית תפילת אחר בערב המגילה את קוראים
 ברכות שלוש מברך הקורא

 
 מגילה ברכת

ָלה:ָברּוְך ַא  ְקָרא ְמגִׁ ָּונּו ַעל מִׁ ְצֹוָתיו ְוצִׁ ְדָשנּו ְבמִׁ ינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאֶשר קִׁ  ָתה ְיהָוה ֱאֹלהֵּ
 ברכת הנסים

ם ַבְזַמן ַהֶזה: ים ָההֵּ ינּו ַבָּימִׁ ים ַלֲאבֹותֵּ סִׁ ינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֶשָעָשה נִׁ  ָברּוְך ַאָתה ְיהָוה ֱאֹלהֵּ
 ברכת הזמן 

יָענּו ַלְזַמן ַהֶזה:ָברּוְך ַא  גִׁ ְּיָמנּו ְוהִׁ ינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֶשֶהֱחָינּו ְוקִׁ  ָתה ְיהָוה ֱאֹלהֵּ
 

 אחר קריאת המגילה מברך הקורא 
ינּו ְיהָוה ַאָתה ָברּוְך נּו ֶאת ָהָרב, ָהעֹוָלם ֶמֶלְך ֱאֹלהֵּ יבֵּ נּו ֶאת ְוַהָדן, רִׁ ינֵּ ְפָרע, דִׁ ינּו ָלנּו ְוַהנִׁ ָצרֵּ  ַאָתה רּוְךבָ . מִׁ
ְפָרע, ְיהָוה ל ְלַעמֹו ַהנִׁ ְשָראֵּ ָכל יִׁ יֶהם מִׁ ל, ָצרֵּ יעַ  ָהאֵּ  . ַהמֹושִׁ

ָחה ָצֲהָלה ַיֲעֹקב שֹוַשַנת ְראֹוָתם ְוָשמֵּ ֶלת ַיַחד בִׁ יָת  ְתשּוָעָתם, ָמְרְדָכי ְתכֵּ ְקָוָתם, ָלֶנַצח ָהיִׁ  דֹור ְבָכל ְותִׁ
 .ָודֹור

יעַ  ָכְלמּו ְולֹא, יֵֹּבשּו לֹא יָךקֹוֶ  ֶשָכל ְלהֹודִׁ ים ָכל ָלֶנַצח יִׁ  : ָבְך ַהחֹוסִׁ
ש ֲאֶשר ָהָמן ָארּור קֵּ י בִׁ י ָמְרְדַכי ָברּוְך. לַאְבדִׁ  .ַהְּיהּודִׁ

ֶשת ֶזֶרש ֲארּוָרה י אֵּ ידִׁ ר ְברּוָכה. ַמְפחִׁ י ֶאְסתֵּ  :ַלטֹוב ָזכּור ַחְרבֹוָנה ְוַגם, ַבֲעדִׁ

 

 הוהגבור השואה יום סדר

ב ְבָך  כה דברים ם: ֲאֶשר ָקְרָך ַבֶדֶרְך ַוְיַזנֵּ ְצָריִׁ מִׁ אְתֶכם מִׁ ק ַבֶדֶרְך ְבצֵּ ת ֲאֶשר ָעָשה ְלָך ֲעָמלֵּ ָזכֹור, אֵּ
יַח ְיהָוה ֱאֹלֶהיָך ְלָך -ָכל ים: ְוָהָיה ְבָהנִׁ א ֱאֹלהִׁ ַע ְולֹא ָירֵּ ים ַאֲחֶריָך ְוַאָתה ָעיֵּף ְוָיגֵּ ַהֶנֱחָשלִׁ

ָכל ֶכר ֹאיְ -מִׁ ְמֶחה ֶאת זֵּ ְשָתּה תִׁ ן ְלָך ַנֲחָלה ְלרִׁ יב ָבָאֶרץ ֲאֶשר ְיהָוה ֱאֹלֶהיָך ֹנתֵּ ָסבִׁ ֶביָך מִׁ
ְשָכח:  ם לֹא תִׁ ַתַחת ַהָשָמיִׁ ק מִׁ  ֲעָמלֵּ

 

  מורה

י ְכָבר ְשַלְמתִׁ ם הִׁ י ֶשֶבר עִׁ  ַעמִׁ
ם ַאְך ֶבר עִׁ י שֵּ י ְקַטנִׁ י ְבנֵּ י לֹא ַעמִׁ ַלְמתִׁ ֹשְ  . הֲעֶדנָ  הִׁ
י דֵּ ד יֹום מִׁ ים ֲאַלמִׁ ְשֹלשִׁ יַדי לִׁ ָתה ַתְלמִׁ   – ַבכִׁ

ים ישִׁ יֶהם ְושִׁ ינֵּ י עֵּ ְטָנה בִׁ יט, יֹום יֹום, ַתבֵּ ַהבִׁ  . ָיכֹול-ֹכל ְבֶאָחד כִׁ
ים שִׁ יֶהם ְושִׁ ן ָעַלי ְכמֹו -, ַהְקַטנֹות ְידֵּ  , ּוְבטּוחֹות ְסמּוכֹות הֵּ
ים ָכל ְוָרצֹות שִׁ יֶהםַרגְ  שִׁ ת לֵּ   ֶאְקָרא עֵּ

ים, ַלשּוָרה"-  ". ְיָלדִׁ
י ְואּוַלי ְפנֵּ יַני ֲאַדֶמה זֹאת מִׁ  יֹום ְבָכל ְלעֵּ

ים לֹא שִׁ  , שִׁ
י ים כִׁ שִׁ י ֶשל ְרָבָבה שִׁ ינֵּ ים עֵּ ים ְיָלדִׁ רִׁ  ,ֲאחֵּ

י לֹא – ֶשָלֶהם יעַ  ָיֹכְלתִׁ  .הֹושִׁ
ים שִׁ י ֶשל ְרָבָבה ְושִׁ ים ַרְגלֵּ  ָלרּוץ ּוַכְלָנהת לֹא, ְיָלדִׁ

ם   -: ֶאְקָרא אִׁ
ים, ַלשּוָרה"  "...... ְיָלדִׁ

ים שִׁ ם ֶשל ְרָבָבה ְושִׁ ם ָהּה, ָיַדיִׁ   ּוְשרּופֹות ָרזֹות ָיַדיִׁ
יעֹות יר ְלָפַני ַמְצבִׁ בּור ְרשֹות ֶאת ּוְמַבְקשֹות ָבֲאוִׁ  ......ַהדִׁ
  שלו יצחק       
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 נדר
יַני ַדַעת ַעל   ַהְשכֹול ֶאת אּוֶשָר  עֵּ

י ַעל ְזָעקֹות ְוָעְמסּו בִׁ  ,ַהָשחֹוח לִׁ
י ַדַעת ַעל י ַרֲחמֵּ ְמֹחל ֶשהֹורּונִׁ  ,לִׁ
ים ָבאּו ַעד ְסֹלחַ  ֶשָאְימּו ָימִׁ לִׁ   -, מִׁ

י ֶדר ָנַדְרתִׁ ְזֹכר: ַהנֵּ  .ַהֹכל ֶאת לִׁ
ְזֹכר ְשֹכחַ  לֹא ְוָדָבר – לִׁ  . לִׁ
ְשֹכח לֹא ָדָבר י רדֹו ַעד – לִׁ ירִׁ שִׁ ֶ ׁ  ,ֲע
 ,ֻכָלַהם ַעד, ֻכָלם ַעד ֶעְלבֹוַני ֹשְך ַעד
י י ָכל ְיֻכלּו ֲעדֵּ ְבטֵּ י שִׁ   - - -. מּוָסרִׁ

ם קֹוָנם יק אִׁ יל ַיֲעֹבר ָלרִׁ  , ַהָזַעם לֵּ
ם קֹוָנם י ֶאְחֹזר ַלֹבֶקר אִׁ   ְלסּורִׁ

 . ַהָפַעם ַגם ֶאְלַמד לֹא ּוְמאּום
  שלונסקי' א

 
 

 המתים תחית
 
ְתָאְספֹו, ַההּוא ַבּיֹום ָהָיהוְ  ְקַעת ְלֶאָחד ַאַחד ְויִׁ  : ָהֲעָצמֹות ְבבִׁ

ים ָאָדם-ֲאְפרֹות ְבָשנִׁ כִׁ י, מֵּ ידֵּ יץ ָאָדם-אֵּ אֹוְשבִׁ  ,מֵּ
י ילֵּ אֹוֶסף ָאָדם-ְגוִׁ ית, ַעְצמֹו ַהָשָטן ֶשל ְסָפָריו מֵּ  ,ָאדם-בֹורִׁ

י  ,ֱאנֹוש ֶצֶלם ָלְבשּו ֶשֶטֶרם ָאָדם-ְועֹוָברֵּ
י ְמַהְדְהדֹות ָאָדם-ּוְצָוחֹות יּוטֵּ ילֹות ְבסִׁ  .לֵּ

 
ַפח ים ֲאדֹוָני ָבֶהם ְןיִׁ רּוחֹו ֱאֹלהִׁ  : ְוָאַמר מֵּ

נֵּה" י הִׁ יא ָאֹנכִׁ בִׁ יֶתם, רּוחַ  ָבֶכם מֵּ  ."ְוְחיִׁ
 

ָמה יו ֶאת ַיְמרּו ְוהֵּ  :פִׁ
יֶננּו ים אֵּ י. שֹוְמעִׁ נּו ֶאת ָשַמְעָת  ְוכִׁ  ? קֹולֵּ
ין ֶלק ָלנּו אֵּ ַּית חֵּ ְתחִׁ ים בִׁ תִׁ  .ַהמֵּ
ן ין ְבעֹוֶדנּו הֵּ ים בֵּ ן, ַהַחּיִׁ ּוֵּ יש כִׁ יש אִׁ ָבָריו ח'ְרמַ  אִׁ י אֵּ  .ְרצֹונֹו ְלפִׁ
ים ַאְך י ָהַרבִׁ ינִׁ ם ַעָתה, ָאז-מִׁ  .ֶאָחד גּוף הֵּ
ַגר ַיַחד נּו נִׁ נּו, ָדמֵּ ָפֶרד לֹא ַוֲאָפרֵּ  .עֹוד יִׁ

נּו ָשא קֹולֵּ ף ְכַגל נִׁ ם שֹוטֵּ יםַא  ְבַמיִׁ  .ְדירִׁ
נּו ֶזהּו חּודֵּ יֶרנּו ְולֹא, יִׁ  .ָלַעד ַנְפקִׁ
ְצָחק ָכל, ֶשָבנּו ַאְבָרָהם ָכל ָאה, ָשָרה ָכל, ַיֲעֹקב אֹו יִׁ ל אֹו לֵּ   ָרחֵּ
ל ֻכָלנּו- ְשָראֵּ ַעָתה, יִׁ  . עֹוָלם ְוַעד מֵּ
 

ְפקֹוד י יִׁ יש ָבָשר ְלָכל ָהרּוחֹות ֱאלֹוהֵּ ל אִׁ  , ָהעֹוָלם ַעל רֹוכֵּ
ט יַלקֵּ  , ְלֶאָחד ַאַחד אֹוָתנּו וִׁ

ט ישֹוטֵּ ְמכֹור ָבעֹוָלם וִׁ י ְבֶכֶסף אֹוָתנּו ְויִׁ   ֶחְמָדה ְכֶחְפצִׁ
יר ַיְרֶבה ְוַאל ְמחִׁ יז. בִׁ ְקָרא ַמְרֻכְלתֹו ַעל ַיְכרִׁ  : ְויִׁ
י ְקֶנה מִׁ ַמְזְכרֹוַתי ַמְזֶכֶרת יִׁ ים? מִׁ ים ְיָלדִׁ ם ְקָטנִׁ  , ַסבֹון ֲעשּויִׁ
יר ףְקלָ  אֹו  , ַאְשְכַנז תֹוֶצֶרת ָנדִׁ

עֹור דֹול ֶשל רֹאשֹו מֵּ י גִׁ  '. לֹודז ְיהּודֵּ
 

ְקנּו ים ְוּיִׁ ַגֲאָוה ְרכּוָשם ַעל ְויֹורּו, ַהקֹונִׁ  : בִׁ
ים ֶאֶלף ים ְיהֹודִׁ ֶפץ ְטמּונִׁ לֹו, ֶזה ְבחֵּ   – ֶזה ְואִׁ

ְמיּוָחד קַראקֹוב הּוָבל בִׁ  .ָבָקר ְבָקרֹון ָהְרחֹוָקה מֵּ
יָנה ָשרוְ  יד ַהְמדִׁ ר ַיֲעמִׁ  ,ְיצּועֹו מּול ַהנֵּ

ה נֵּ ר ְוהִׁ ר ַהנֵּ ש בֹועֵּ ר ָבאֵּ יֶננּו ְוַהנֵּ  .ֻאָכל אִׁ
ַמס ינּו ַהדֹוַנג ְוּיִׁ ְמעֹותֵּ דִׁ ְזַהר, מִׁ זֹוַהר ְויִׁ ְשמֹות מִׁ ינּו נִׁ  . ַטפֵּ

 
יֶמנּו י ְישִׁ ְנַין ָהַרֲחָצה ְבַחְדרֵּ  ,ם"ָהאּו ֶשְבבִׁ
י ְתַרֲחצּויִׁ  בֹו ְמקֹום ירֵּ ינֹות צִׁ  ,ַהְמדִׁ
ְרֲחצּו ם ְויִׁ ֶהם ֶאת הֵּ י ְידֵּ יהּודֵּ ָיה, ֶגְרַמַנָיה בִׁ ין רֹוסִׁ  .ּופֹולִׁ
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ְמכֹור ל ָנא-יִׁ ׁ ָתּה ָהרֹוכֵּ ית או   ַסבֹון קּוְפסִׁ
ינּו ָקְברּו ֲאֶשר יַרת ָאז ַאחֵּ יש ְבֲאמִׁ ים ַקדִׁ לִׁ  .ּוְתהִׁ

 
י ַלְיָלה ְוָהָיה יָנה ַשר ְוָנַשף, ָיבֹוא כִׁ ר ַהְמדִׁ ְכֶבה ְולֹא ַבנֵּ  ,יִׁ

י ְדַלְחָנה כִׁ ְשמֹות תִׁ ינֹוקֹות נִׁ  ,ַהתִׁ
ְדַעְכָנה ְולֹא  .תִׁ
 

י ְוָרֲחצּו, ַההּוא ַבּיֹום ְוָהָיה ירֵּ ינֹות צִׁ יֶהם ֶאת ַהְמדִׁ ה, ְידֵּ נֵּ  . ָדם ְוהִׁ
ְתעֹוררו ַההּוא ַבּיֹום י יִׁ  ,ַאְשְכַנז תֹוְשבֵּ
ה נֵּ יהֶ  ְוהִׁ ים םָבתֵּ ישִׁ ְקטֹוֶרת ַמְבאִׁ ד ַמְחנֹות ָכל בִׁ  ,ַהְשמֵּ

אֹוָתּה ית ּומֵּ ים ַסבֹון קּוְפסִׁ חֹות ָכל עֹולִׁ ְרחֹונֹו ַהתֹוֶפת רֵּ  .ְוסִׁ
 

ם ָיקּומּו ָאז יש הֵּ ים, ֶאָחד ְכאִׁ ים, ֶשרִׁ ירִׁ י, צִׁ יַבְקשּו, ָהָעם ּוְפשּוטֵּ ל ֶאת וִׁ יֶננּו ָהרֹוכֵּ  : ְואֵּ
י ידַהַמְט , ֶזה הּוא מִׁ נּו ֶאת רִׁ א ַשְלָותֵּ נּו ֶאת ּוְמַטמֵּ  , ָטֳהָרתֵּ

יר ְשָכחֹות ַהַמְזכִׁ ר ְבַמְזְכרֹוָתיו נִׁ  ? ַמְצפּונּו ֶאת ּוְמַיסֵּ
 

י ֶאֶפס ל ֶיְחַדל לֹא כִׁ ֶקֶרב רֹוכֵּ  , ָהָאֶרץ מִׁ
ם ַעד רֹות ַאֲחרֹון ָכָלה אִׁ ית, ַהנֵּ רִׁ ית ּוְשאֵּ ָסה ַהבֹורִׁ  . ָנמֵּ
 

  פאליש דוד הרב       
  יעבזן חנוך: עברית       

 
, מכוחותינו למעלה עשינו לגרמנים בהתנגדותנו. המשוער על עולה אירע אשר כל כי, לנו ברור עתה
, לסגת הגרמנים את הכרחנו פעמים. החידלון סף על עומדים אנו. והולכים אוזלים כוחותינו אך
 . כוח במשנה חזרו הם אך

 . ועצום ערכו רב לבצעו שהעזנו הדבר וכי מתרחשים םגדולי דברים כי אני מרגיש
 אולי יוכלו בלבד יחידים, הגטו יהודי עתה" חיים" שבהם התנאים את לפניכם לתאר בכוחי אין

 שאלפים פי-על-אף. נחרץ גורלם. במאוחר או במוקדם ימותו השאר; אלה ביסורים לעמוד
 .....אוויר מחוסר רנ להדליק אין. עכברים ובחורי בסדקים להסתתר משתדלים

 ...... גדול ספק, ספק. נתראה הימים מן וביום נס ויקרה אפשר. מהחוץ אתם, ברוכים היו
 נהפכו והנקמה ההתנגדות. לעובדה היתה היהודית העצמית ההגנה. נתמלאה האחרונה חיי שאיפת
 . בגיטו היהודים הלוחמים ראשוני בין שהייתי, לי וטוב אשרי. למעשה

      
 וארשה גיטו מפקד' אנילביץ מפקד       

 
 היהודים הפרטיזנים שיר

 
י-ַאל ה ַדְרכִׁ נֵּ  ,ָהַאֲחרֹוָנה ָנא תֹאַמר: "הִׁ

י ָהֲעָנָנה" ירּו ְשמֵּ ְסתִׁ  .ֶאת אֹור ַהּיֹום הִׁ

ְכַסְפנּו לֹו עֹוד ַיַעל ְוָיבֹוא ֶזה יֹום  ,נִׁ
ים:  נּו עֹוד ַיְרעִׁ ְצָעדֵּ  ּומִׁ

 !ֹפה ֲאַנְחנּו

 
ֶאֶרץ ַהָת  ים, מֵּ י ְכפֹורִׁ  ָמר ַעד ַיְרְכתֵּ
ים, ׁ-ב ֲאַנְחנּו ֹפה סּורִׁ ַמְכאֹובֹות ְויִׁ ְּ 

ַפת ְגָרה,-ּוַבֲאֶשר טִׁ נּו ָשם נִׁ  ָדמֵּ

ְגבּוָרה-ָינּוב עֹוד ֹעז ֲהלֹא נּו בִׁ  .רּוחֵּ

 
נּו אֹור ל, ַעמּוד ַהַשַחר ַעל יֹומֵּ  ָיהֵּ

ל נּו ְכמֹו צֵּ ר ַיֲחֹלף ְתמֹולֵּ ם ַהצֹורֵּ  .עִׁ
יָלה, ם ָחלִׁ ר ָלבֹוא ָהאֹור  ַאְך אִׁ   -ְיַאחֵּ

דֹור יר מִׁ א ַהשִׁ יְסָמה ְיהֵּ  .ְלדֹור ְכמֹו סִׁ

 
ְכַתב,  ְכַתב ַהָדם ְוָהעֹוֶפֶרת הּוא נִׁ  בִׁ

יַרת פֹור ַהְדרֹור ְוַהֶמְרָחב הּוא לֹא שִׁ  ,צִׁ

ים ָשרּוהּו ָכל ירֹות נֹוְפלִׁ ין קִׁ י בֵּ  ,ָהָעם כִׁ

ים" ְבָיָדם ַיְחָדיו ָשרּוהּו  .ְו"נַאגַאנִׁ
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ן ַאל ָנא י ָהַאֲחרֹוָנה ַעל כֵּ  תֹאַמר: "ַדְרכִׁ

י ירּו ְשמֵּ ְסתִׁ  .ָהֲעָנָנה" ֶאת אֹור ַהּיֹום הִׁ

ְכַסְפנּו לֹו עֹוד ַיַעל ְוָיבֹוא  ,ֶזה יֹום נִׁ
נּו ְצָעדֵּ ים:  ּומִׁ  עֹוד ַיְרעִׁ

 !ֲאַנְחנּו ֹפה
 הירש גליק        

 עברית: א' שלונסקי
 

ָאה ֲעָצמֹות: -ָהְיָתה ָעַלי ַיד  לז יחזקל יא ְמלֵּ ְקָעה ְוהִׁ י ְבתֹוְך ַהבִׁ נִׁ יחֵּ י ְברּוַח ְיהָוה ַוְינִׁ נִׁ אֵּ ְיהָוה ַוּיֹוצִׁ
ה ַרבֹות ְמֹאד ַעל נֵּ יב ְוהִׁ יב ָסבִׁ יֶהם ָסבִׁ י ֲעלֵּ יַרנִׁ י הַ -ְוֶהֱעבִׁ שֹות ְמֹאד: ַוּיֹאֶמר ְפנֵּ ה ְיבֵּ נֵּ ְקָעה ְוהִׁ בִׁ

ַלי ֶבן א -אֵּ ָנבֵּ ַלי, הִׁ ֶלה ָוֹאַמר ֲאֹדָני ְיהָוה ַאָתה ָיָדְעָת: ַוּיֹאֶמר אֵּ ְחֶייָנה ָהֲעָצמֹות ָהאֵּ ָאָדם ֲהתִׁ
ְמעּו ְדַבר-ַעל שֹות שִׁ יֶהם ָהֲעָצמֹות ַהְיבֵּ ֶלה ְוָאַמְרָת ֲאלֵּ ה ָאַמר ֲאֹדָני ְיהָוה: כֹ -ָהֲעָצמֹות ָהאֵּ

י  תִׁ ים ְוַהֲעלֵּ ידִׁ יֶכם גִׁ י ֲעלֵּ יֶתם: ְוָנַתתִׁ ְחיִׁ יא ָבֶכם רּוַח וִׁ בִׁ י מֵּ ה ֲאנִׁ נֵּ ֶלה הִׁ ְיהָוה ָלֲעָצמֹות ָהאֵּ
י יַדְעֶתם כִׁ יֶתם וִׁ ְחיִׁ י ָבֶכם רּוַח וִׁ יֶכם עֹור ְוָנַתתִׁ י ֲעלֵּ יֶכם ָבָשר ְוָקַרְמתִׁ י -ֲעלֵּ אתִׁ בֵּ י ְיהָוה: ְונִׁ ֲאנִׁ

יַכֲאשֶ  י ַוְיהִׁ יתִׁ ה-ר ֻצּוֵּ נֵּ י ְוהִׁ ָנְבאִׁ ְקְרבּו ֲעָצמֹות ֶעֶצם ֶאל-קֹול ְכהִׁ ה -ַרַעש ַותִׁ נֵּ י ְוהִׁ יתִׁ ַעְצמֹו: ְוָראִׁ
א  ָנבֵּ ַלי הִׁ ין ָבֶהם: ַוּיֹאֶמר אֵּ ְלָמְעָלה ְורּוַח אֵּ יֶהם עֹור מִׁ ְקַרם ֲעלֵּ ים ּוָבָשר ָעָלה ַוּיִׁ דִׁ יֶהם גִׁ ֲעלֵּ

א בֶ -ֶאל ָנבֵּ י ָהרּוַח -ָהרּוַח ֹכה-ָאָדם ְוָאַמְרָת ֶאל-ןָהרּוַח הִׁ ַאְרַבע רּוחֹות ֹבאִׁ ָאַמר ֲאֹדָני ְיהָוה מֵּ
ְחיּו ַוַּיַעְמדּו עַ  י ַוָתבֹוא ָבֶהם ָהרּוַח ַוּיִׁ ָּונִׁ י ַכֲאֶשר צִׁ אתִׁ ַנבֵּ ְחיּו: ְוהִׁ ֶלה ְויִׁ ים ָהאֵּ י ַבֲהרּוגִׁ -לּוְפחִׁ

ל ָגדֹול ְמֹאד ְמֹאד: יֶהם ַחיִׁ ַלי ֶבן ַרְגלֵּ ֶלה ָכל-ַוּיֹאֶמר אֵּ ָמה -ָאָדם ָהֲעָצמֹות ָהאֵּ ל הֵּ ְשָראֵּ ית יִׁ בֵּ
יֶהם ֹכה א ְוָאַמְרָת ֲאלֵּ ָנבֵּ ן הִׁ ְגַזְרנּו ָלנּו: ָלכֵּ נּו נִׁ ְקָותֵּ ינּו ְוָאְבָדה תִׁ ים ָיְבשּו ַעְצמֹותֵּ ה ֹאְמרִׁ נֵּ -הִׁ

ַח ֶאת י ֹפתֵּ ה ֲאנִׁ נֵּ יֶכם-ָאַמר ֲאֹדָני ְיהָוה הִׁ ְברֹותֵּ י  קִׁ אתִׁ בֵּ י ְוהֵּ יֶכם ַעמִׁ ְברֹותֵּ קִׁ י ֶאְתֶכם מִׁ יתִׁ ְוַהֲעלֵּ
י יַדְעֶתם כִׁ ל: וִׁ ְשָראֵּ י ֶאת-ֶאְתֶכם ֶאל ַאְדַמת יִׁ ְתחִׁ י ְיהָוה ְבפִׁ י ֶאְתֶכם -ֲאנִׁ יֶכם ּוְבַהֲעלֹותִׁ ְברֹותֵּ קִׁ

י ֶאְתֶכם ַעל ַנְחתִׁ יֶתם ְוהִׁ ְחיִׁ י ָבֶכם וִׁ י רּוחִׁ י: ְוָנַתתִׁ יֶכם ַעמִׁ ְברֹותֵּ קִׁ י -מִׁ י ֲאנִׁ יַדְעֶתם כִׁ ַאְדַמְתֶכם וִׁ
י ְנֻאם יתִׁ י ְוָעשִׁ ַבְרתִׁ  ְיהָוה: -ְיהָוה דִׁ

 
 

 רחמים מלא אל
י א ְמנּוָחה ְנכֹוָנה ַתַחת ַכְנפֵּ ים, ַהְמצֵּ י ְיתֹומִׁ ים, ַדַּין ַאְלָמנֹות ַוֲאבִׁ ן ַבְמרֹומִׁ ים שֹוכֵּ א ַרֲחמִׁ ל ָמלֵּ  אֵּ

יָנה, ַבַמֲעלֹות ְקדֹושִׁ  יעַ ַהְשכִׁ ים, ְכֹזַהר ָהָרקִׁ ים  ים ּוְטהֹורִׁ ל, ֲאָנשִׁ ְשָראֵּ י יִׁ ְבבֹות ַאְלפֵּ ְשמֹות רִׁ ים, ְלנִׁ ירִׁ ַמְזהִׁ
ם.  דּוש ַהשֵּ ים ַעל קִׁ ְשְרפּו ְוֶשְנְקְברּו ַחּיִׁ ְשֲחטּו, ֶשֶנְחְנקּו ְונִׁ ים ָוָטף, ֶשֶנֶהְרגּו ְונִׁ  ָנשִׁ

ים, ּוָבֶהם ים ּוְטהֹורִׁ י ַהתֹוָרה.  ֻכָלם ְקדֹושִׁ ירֵּ י ַהְלָבנֹון ְוַאדִׁ ים, ַאְרזֵּ יקִׁ ים ְוַצדִׁ  ְגאֹונִׁ
ְצרֹור אנא, ַבַעל ים, ּוְצֹרר בִׁ ֶתר ְכָנָפיו ְלעֹוָלמִׁ ם ְבסֵּ ירֵּ ים, ַהְסתִׁ ְשמֹוָתם ְיהָוה הּוא  ָהַרֲחמִׁ ים ֶאת נִׁ ַהַחּיִׁ

ל  ְשָראֵּ ָדָתם ְוַתֲעָמד ָלנּו ּוְלָכל יִׁ ְדָקָתם. ַנֲחָלָתם. ְזֹכר ֲעקֵּ  צִׁ
ל ַלֲאֻחָזָתם, ַיַעְמדּו  ְשָראֵּ י יִׁ ְדחֵּ ְזכּוָתם ָישּובּו נִׁ י ָמקֹום ְלַזֲעָקָתם. בִׁ י ָדָמם ְוַאל ְיהִׁ ֶאֶרץ ַאל ְתַכסִׁ

יד  י ְיהָוה ַתמִׁ ְפנֵּ ָכרֹון לִׁ ים ְלגֹוָרָלם ְלזִׁ ן:  ַהְקדֹושִׁ ְשְכבֹוָתם. ְונֹאַמר: ָאמֵּ  ְוָינּוחּו ְבָשלֹום ַעל מִׁ
 

  200ממשיכים בתפילת יזכור בעמוד 

 
ד ֶאת שמואל ב' א  ן ָדוִׁ יָנה ַהזֹאת ַעל-ַוְיֹקנֵּ ל ַעל-ָשאּול ְוַעל-ַהקִׁ ְשָראֵּ י יִׁ ָבמֹוֶתיָך ָחָלל -ְיהֹוָנָתן ְבנֹו: ַהְצבִׁ

ים:  בֹורִׁ יְך ָנְפלּו גִׁ  אֵּ
ְלֹבַע ַאל י ַבגִׁ י ְתרּומֹ -ַטל ְוַאל-ָהרֵּ יֶכם ּוְשדֵּ ן ָשאּול ָמָטר ֲעלֵּ ים ָמגֵּ בֹורִׁ ן גִׁ ְגַעל ָמגֵּ י ָשם נִׁ ת כִׁ

ים ֶקֶשת ְיהֹוָנָתן לֹא ָנשֹוג ָאחֹור ְוֶחֶרב ָשאּול  בֹורִׁ ֶלב גִׁ חֵּ ים מֵּ ַדם ֲחָללִׁ יַח ַבָשֶמן: מִׁ י ָמשִׁ ְבלִׁ
יָקם:   לֹא ָתשּוב רֵּ

ם ְבַחּיֵּיֶהם ּוְבמ ימִׁ ים ְוַהְנעִׁ יהֹוָנָתן ַהֶנֱאָהבִׁ ֲאָריֹות ָשאּול וִׁ ים ַקלּו מֵּ ְנָשרִׁ ְפָרדּו מִׁ ֹוָתם לֹא נִׁ
ְלָחָמה ְיהֹוָנָתן ַעל ָבמֹוֶתיָך ָחָלל: ַצר ים ְבתֹוְך ַהמִׁ ֹברִׁ יְך ָנְפלּו גִׁ רּו: אֵּ י -ָגבֵּ י ָעֶליָך ָאחִׁ לִׁ
יְך ָנְפלּו גִׁ  ים: אֵּ ַאֲהַבת ָנשִׁ י מֵּ ְפְלַאָתה ַאֲהָבְתָך לִׁ י ְמֹאד נִׁ ים ַוּיֹאְבדּו ְיהֹוָנָתן ָנַעְמָת לִׁ בֹורִׁ

ְלָחָמה: י מִׁ  ְכלֵּ

 
 

 

 

 

 

 גופתינו מוטלות הנה
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ינּו שּוָרה ֲאֻרָכה, ֲאֻרָכה.  ה מּוָטלֹות גּופֹותֵּ נֵּ ה, הִׁ  ְראֵּ
ינּו ים. ָפנֵּ יֶננּו נֹוְשמִׁ ינּו אֵּ ינֵּ עֵּ ְשָקף מֵּ  ֻשנּו, ַהָמֶות נִׁ

ַח ָבהָ  ים, ְוָהֶעֶרב צֹונֵּ ים ְנֹגהֹות ַאֲחרֹונִׁ  ר.ָכבִׁ
יָעה ְרחֹוָקה. ים ְלאֹוָרה ֶשל ְשקִׁ ְך ַבְדָרכִׁ ה, לֹא ָנקּום ְלַהלֵּ  ְראֵּ

יד ים, לֹא ֶנְאַהב, לֹא ַנְרעִׁ ים ּוְדמּומִׁ ים ֲענֻגִׁ ילִׁ ְצלִׁ ים בִׁ יָתרִׁ  מֵּ
ת ָהרּוַח עֹוֶבֶרת ַבָיַער. ים עֵּ ְשַאג ַבַגנִׁ  לֹא נִׁ

 
עֵּ  ינּו ְשחּוחֹות ְושֹוְתקֹות ְורֵּ מֹותֵּ ה, אִׁ ְכָים,ְראֵּ ים ֶאת בִׁ  ינּו חֹוְנקִׁ

ים מֹונִׁ ץ רִׁ ים ְסָעָרה! ּוָמפִׁ יָקה.... ְואֹותֹות ְמַבְשרִׁ ָקרֹוב ּוְדלֵּ  מִׁ
ת?! ינּונּו ָכעֵּ  ַהֻאְמָנם ַתְטמִׁ
ית נִׁ ַגְחנּו שֵּ ן ָנקּום, ְוהֵּ ָּיה. הֵּ ְתחִׁ ית לִׁ נִׁ  ְכמֹו ָאז, ְוַשְבנּו שֵּ

ים ים ְוָאצִׁ ים ּוְגדֹולִׁ ַדֶדה ֲאיֻמִׁ  ְלֶעְזָרה, נִׁ
י ַהֹכל ט. כִׁ ים..... ְולֹוהֵּ ף ָבעֹוְרקִׁ נּו עֹוד ַחי ְושֹוצֵּ ְרבֵּ  ְבקִׁ

 
נּו ָצמּוד ּוְמֻרַקן ְשקֵּ ה נִׁ יָקה, לֹא ָבַגְדנּו, ְראֵּ נּו רֵּ ים, ַאְשָפתֵּ  ַכדּורִׁ

ים, ינּו ַעד ֹתם, עֹוד ָקָניו לֹוֲהטִׁ לֹותֵּ ר מִׁ  הּוא זֹוכֵּ
נּו י ְוָדמֵּ ים ַשַעלֻמָתז ַבְשבִׁ  ָשַעל. -לִׁ

ינּו ְכָכל ֶשנּוַכל, ַעד ָנַפל ָהַאֲחרֹון ְולֹא ָקם.  ָעשִׁ
ים, ַהֻאְמָנם תִׁ ם ֶעֶרב מֵּ ם נֹוַתְרנּו עִׁ  ֶנְאָשם אִׁ

ים ַהָקָשה?  ינּו ְצמּודֹות ֶאל ַאְדַמת ַהְסָלעִׁ   - - -ּוְשָפתֵּ
 

ינֶ  ינּו, שּוָרה ֲאֻרָכה ְואֵּ נֵּה מּוָטלֹות גּופֹותֵּ ים.הִׁ  נּו נֹוְשמִׁ
ים......  ְונֹוֶשֶמת. ַאְך ָהרּוַח ַעָזה ֶבָהרִׁ

ים רֹוְנָנה. יַחת ַהְטָללִׁ  ְוַהֹבֶקר נֹוַלד, ּוְזרִׁ
ש, ַנֲחזֹור יָפגֵּ ים. עֹוד ָנשּוב, נִׁ ים ֲאֻדמִׁ ְפָרחִׁ  כִׁ

יֶלֶמת. ָּיד, זֹו "ַמְחֶלֶקת ָהָהר" ָהאִׁ ירּונּו מִׁ  ַתכִׁ
ת תדֹ  ְפַרח, עֵּ ָיה ַאֲחרֹוָנה. םָאז נִׁ ים ַזֲעַקת ְירִׁ  ֶבָהרִׁ

 חיים גורי                                                                                         
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 הכסף מגש
 

ם אֹוֶדֶמת  ין ָשַמיִׁ ְשֹקט. עֵּ  .... ְוָהָאֶרץ תִׁ
ים. נִׁ יָטה ַעל ְגבּולֹות ֲעשֵּ ם ְלאִׁ  ְתַעְמעֵּ

ב ַאְך נֹוֶשֶמת -ה ַתֲעֹמד ְוֻאמָ   -ְקרּוַעת לֵּ
י.  נִׁ ין שֵּ ס, ָהֶאָחד ְואֵּ ל ֶאת ַהנֵּ  ְלַקבֵּ

יא ָתקּום ְלמּול ַסַהר יא ַלֶטֶקס תיכֹון, הִׁ  הִׁ
יָמה.-ְוָעְמָדה, ֶטֶרם  יֹום עֹוָטה ַחג ְואֵּ

ְצאּו ַנֲעָרה ָוַנַער - ֶנֶגד יֵּ  ָאז מִׁ
ם ֶאל מּול ָהאֻ  ְצֲעדּו הֵּ  ָמה.ְוַאט ַאט יִׁ
ם, י ַנֲעָליִׁ ְבדֵּ י ֹחל ַוֲחגֹור ְוכִׁ  לֹוְבשֵּ
ש. ם ָהלֹוְך ְוַהְחרֵּ יב ַיֲעלּו הֵּ  ַבָנתִׁ

ם.  ְגָדם, לֹא ָמחּו עֹוד ַבַמיִׁ יפּו בִׁ  לֹא ֶהְחלִׁ
יל ַקו ְקבֹות יֹום ַהֶפֶרְך ְולֵּ ש.-ֶאת עִׁ  ָהאֵּ

ַמְרגֹוע, ים מִׁ ירִׁ ץ, ְנזִׁ י קֵּ ים ַעד ְבלִׁ  ֲעיֵּפִׁ
ים ַטלְ  םְונֹוְטפִׁ ּיִׁ ְברִׁ ים עִׁ י ְנעּורִׁ   - - -לֵּ

י ְבלִׁ ְגשּו ְוָעְמדּו לִׁ ם יִׁ  נֹוע-ֹדם ַהְשַניִׁ
ים. ם אֹו אֹו ְירּויִׁ ים הֵּ ם ַחּיִׁ ין אֹות אִׁ  ְואֵּ

ְשַאל ָהֻאָמה, ְשטּוַפת  ָוֶקֶסם,-ֶדַמע-ָאז תִׁ
ים, ם, שֹוְקטִׁ י ַאֶתם? ְוַהְשַניִׁ  ְוָאְמָרה: מִׁ

 ש ַהֶכֶסףַיֲענּו ָלּה: ֲאַנְחנּו ַמגַ 
ים. יַנת ַהְּיהּודִׁ ְתָנה ְמדִׁ  ֶשָעָליו נִׁ
י ל-ָכְך יֹאְמרּו. ְוָנְפלּו ְלַרְגָלּה עֹוְטפֵּ  צֵּ
ל. ְשָראֵּ  ְוַהְשָאר ְיֻסַפר ְבתֹוְלדֹות יִׁ

 אלתרמן נתן                                                                                              
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 המנוחות בהר
 

ין ַהְמנּוחֹות-ְבַהר  ְמנּוחֹות אֵּ
 ָהעֹולֹות ֻמָנחֹות שּורֹות שּורֹות
  – ַהָצר ַבֶקֶבר

יָנה ְוָהֲאָדָמה  .ְלַקְבָלן ְיכֹוָלה אֵּ
 

ין  ַהְמנּוחֹות-ְבַהר ְמנּוחֹות אֵּ
ים ים ַחָּילֵּ  שּורֹות שּורֹות – נֹוָאשִׁ

ים ים: ֶנֱאָבקִׁ ְתַחְפרִׁ פָ  מִׁ יֶהםְבצִׁ  ,ַבֶסַלע ְרנֵּ
ים יֶהם חֹוְתרִׁ  ,ָבֹאֶפל ְבַמְרְפקֵּ
ים י: "ָלֲאָדָמה לֹוֲחשִׁ נּו ֶאת ְקחִׁ ְנָחתֵּ ָמא הֹו, מִׁ  , אִׁ

י  ......"אֹוָתנֹו ַקְבלִׁ
ם ְוַאְדַמת  ,ְוַהֶנֱאָמָנה ַהָקָשה ְירֹוָשַליִׁ
ם ַאְדַמת  ,ָהאֹוֶהֶבת ְירֹוָשַליִׁ
יָנּה   – ְלַקְבָלם ְיכֹוָלה אֵּ

 
ם יָנם הֵּ  , ֶשָלּה אֵּ
ם יָנם הֵּ ים אֵּ  : ָמֶות ֲעשּויִׁ

ים ים שֹוְקקִׁ ירִׁ ם ָלַעד ְצעִׁ ים הֵּ ים צֹוֲחקִׁ   ְורֹוֲעשִׁ
יֶהם ּומֹוָתם ָכה ֲעלֵּ  .ְכַמסֵּ

 
יְך ם ְואֵּ יְך, ְתַקְבלֵּ ם אֵּ   – ָדָמה ְבַמֲחזֹור ְתָערֵּ
ְקַנת ְורֹון, ֹאֶרן זִׁ  , ֶאֶבן חִׁ
ים-ְדְמַמת  ,ָהרִׁ
ימָ  י םְלשִׁ יבֵּ ְכרֹונֹות ְנצִׁ ים זִׁ  קֹוְפאִׁ

 ַהֶנַצח ְבחֹומֹות
ם ֶשל  . ְירּוָשַליִׁ
 
יַקת) ים ּוְשתִׁ ים ַהנֹוָתרִׁ  ַבֲחָללִׁ

י ָמהֹות ּוְבכִׁ ים ְוַאְלָמנֹות אִׁ יָלדִׁ  וִׁ
ים ים ַעל ְמַבְקשִׁ  ( ַהֲחָללִׁ

 
ם ְוַאְדַמת  ,ְוַהטֹוָבה ַהָקָשה ְירּוָשַליִׁ
ם ַאְדַמת ֶדַמע ָּיְבָשהשֶ  ְירּוָשַליִׁ  ,מִׁ
ם ַאְדַמת  ָהֱאמּוָנה ְירּוָשַליִׁ

ְתַאֶמֶצת ְתַאֶמֶצת מִׁ   – ֹומִׁ
יֶנָנה  ........ֹכחַ  עֹוֶצֶרת ְואֵּ

 
ין ַהְמנּוחֹות ּוְבַהר  ְמנּוחֹות אֵּ

 עֹולֹות ֶשל שּורֹות שּורֹות
 ֻמְבָחרֹות ְטהֹורֹות
 ,ַהָצר ַבֶקֶבר בֹוכֹות

ְתַחְננֹות י: "ָלֲאָדָמה מִׁ ָמא הֹו, אֹוָתנּו ַקְבלִׁ  , אִׁ
י ְספִׁ  אֹוָתנּו אִׁ

י תֹוְך ָקַרְענּו כִׁ ים מִׁ  ָהַחּיִׁ
יֶננּו ַהָמֶות ְוֶאל ים אֵּ  ". ָלבֹוא ְיכֹולִׁ

  עלי' א                                                                                                      
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 נחומים-כוס
 

ָמהֹות-ְלָכל יֶהן ַהְמַבכֹות, ָהאִׁ  ;ַיְלדֵּ
ֶהם ָשְכלּו ֲאֶשר, ָלָאבֹות  ; ְבינֵּ

ב-ְלָכל ְשָבר ַמר לֵּ  ,ְונִׁ
ים יֶהם ַהנֹוְשאִׁ ינֵּ   – ַהָמָחר ְליֹום עֵּ

י ֶאָשא ָלֶכם ר, ְדָברִׁ  :ְואֹומֵּ
י יֶננִׁ ים ְסָתם כֹוֶתֶבת אֵּ ירִׁ  ,שִׁ
י יֶננִׁ ים ְסָתם חֹוֶרֶזת אֵּ  .ֲחרּוזִׁ

י תֹוְך-כִׁ י מִׁ יבִׁ ים לִׁ ים יֹוְצאִׁ  ,ַהְדָברִׁ
ים ְשָפכִׁ ים נִׁ ים-ְבַדם ְוזֹוְרמִׁ בֹורִׁ  .גִׁ

י בִׁ ב לִׁ ם לֵּ כּוָלה אֵּ   – שֵּ
ן  .ְבָנה ָישּוב לֹא ַהְקָרב-מִׁ

ה נֵּ ים-כּוס ָלֶכם ֶאָשא הִׁ חּומִׁ  ,נִׁ
ם ב ְלרֹומֵּ ים לֵּ ים ַדכִׁ ְשָברִׁ  .ְונִׁ

ם ֶלה-אִׁ י ָהיֹו ָכאֵּ  ,םַהָבנִׁ
ְזַבח-ַעל תּו ַהמֹוֶלֶדת-מִׁ ים-מֹות מֵּ  . ְקדֹושִׁ

ים ְזכּות ָלֶכם ַגם ְבַוַדאי אשֹונִׁ  .רִׁ
ֶכם ים ַאֶתם – ָהֹעז ָיְנקּו מִׁ  ! ַהָשָרשִׁ
ם   ַהֹכל ַלְמרֹות ְואִׁ

יכּו את ַתְמשִׁ  ,ָבֹעל ָלשֵּ
ם ים ַלְמרֹות-ְואִׁ סּורִׁ  ַהּיִׁ

יפּו ל תֹוסִׁ ים עֹוד ְלַגדֵּ   – ָבנִׁ
י ְזכּות ָלֶכם-ַגם ְברֵּ ים ְבדִׁ  .ַהָּימִׁ
י י יֹוַדַעת-כִׁ  ַהְבשֹוָרה ָקָשה-ַמה, ֲאנִׁ

ם, ַשכּול ְלָאב  .ַשכּוָלה ְלאֵּ
ם  ,ֹכח ַתַאְזרּו-ְואִׁ

ילּו ים ָלֶכם ְויֹועִׁ   – ַהְמלִׁ
י-ַגם ֶאְמָצא י ֲאנִׁ ים ְלֶאְבלִׁ חּומִׁ  . נִׁ

  שכולה אם                                                                                                      
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רּו.  תּו לֹא ְיַדבֵּ ים ֶשמֵּ ירִׁ ים ַהְצעִׁ  ַהַחָּילִׁ
ָשַמע קֹוָלם   ּוְבָכל זֹאת יִׁ

ימּו:  ְדמִׁ ים ֶשהִׁ  ַבֲחַלל ַהָבתִׁ
ילֹות  ָּיה, ַהְמַדֶבֶרת ַבֲעָדם ַבלֵּ ש ָלֶהם דּומִׁ  יִׁ

ין. ּובְ   ַהכֹות ָהאֹוְרלֹוגִׁ
 

ים:  ם אֹוְמרִׁ  הֵּ
ינּו ָוָמְתנּו  ים ָהיִׁ ירִׁ   -ְצעִׁ

ְכרּונּו!   זִׁ
 

ים:  ם אֹוְמרִׁ  הֵּ
ינּו ְכָכל ֲאֶשר ָיֹכְלנּו,   ָעשִׁ

ם  לֹא יְֻשַלם ַהַמֲעֶשה -ַאְך אִׁ
ינּו.   ְוָהָיה ְכלֹא ָעשִׁ

 
ים:  ם אֹוְמרִׁ  הֵּ

ן,  ינּו לֹא ֶשָלנּו הֵּ יתֹותֵּ  מִׁ
י ם ֶשָלֶכם.  כִׁ  אִׁ

ֶהן    -ַוֲאֶשר ַתֲעשּו מֵּ
ְהֶיה ַמְשָמָען.   ַרק הּוא יִׁ

 
ים:  ם אֹוְמרִׁ  הֵּ

ינּו  יתֹותֵּ ינּו ּומִׁ ם ַחּיֵּ  אִׁ
 נֹוֲעדּו ְלָשלֹום ּוְלתֹוֶחֶלת ַאֶחֶרת, 

יָלה ָהיּו ַלַשְוא    -אֹו ָחלִׁ
 לֹא נּוַכל עֹוד לֹוַמר. 

ים לֹוַמר זֹאת!   ַאֶתם ַהַחָּיבִׁ
 
ים: הֵּ   ם אֹוְמרִׁ

ינּו.  יתֹותֵּ ינּו ָלֶכם ֶאת מִׁ יּוִׁ ה צִׁ נֵּ  הִׁ
 ְתנּו ָלֶהן ֶאת ַמְשָמָען: 

ְלָחָמה, ּוְשלֹום ץ ַלמִׁ  ֱאֶמת, -ְתנּו ָלֶהן קֵּ
ְלָחמֹות  ר מִׁ יָצחֹון ַהגֹומֵּ  ְתנּו ָלֶהן נִׁ

 ְועֹוָשה ָשלֹום. 
 ְתנּו ָלֶהן ֶאת ַמְשָמָען. 

ינּו ים ָהיִׁ ירִׁ י ְצעִׁ   -, כִׁ
 

ם.  ים הֵּ  אֹוְמרִׁ
  -ָמְתנּו 

ים ְכרּונּו, ַאֶתם ַהַחּיִׁ  ! זִׁ

 

 

  מקליש .א
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  הצוואה
 

ים ְבָמקֹום ין, ְוָנְפלּו ָלֲחמּו ֶשָבנִׁ ים אֵּ ים ֲאָנשִׁ ים ַחּיִׁ ְדרֹוְך ְיכֹולִׁ  .לִׁ
ים ְבָמקֹום ים ֶשהֹורִׁ ים ַשכּולִׁ  ,ְבֶאְבָלם עֹוְמדִׁ

י ַאף רלְ  יּוְכלּו לֹא ָעם-ָראשֵּ  .ַמָבָטם ַהְישֵּ
ים ַדם ֲהלֹא יב לֹא הּוַקז ֲאֶשר ַהֲחָללִׁ  ,ְלעֹוְרָקיו ָנשִׁ
יקּו ֶשלֹא ְמַלאְכָתם ַאְך ְספִׁ ינּו חֹוָבה ְלַסּיֵּם הִׁ ים ָעלֵּ  .ְלַהְשלִׁ

ְצָוה זֹאת ה, ַהמִׁ נֵּ ֶלה, ַהַצָּוָאה הִׁ ְכָרם ְיֻכַבד ּוְבאֵּ  : זִׁ
ְבנֹות ץ, ָהֻאָמה לִׁ ָדחֶ  ְלַקבֵּ  ,יהָ נִׁ

יְך ים דֹורֹות ְלַהְדרִׁ יכִׁ ים ַמְמשִׁ  ,ּובֹונִׁ
יט ׁ ם-ַיד ְלהֹושִׁ ים ָשלו  ,ֶאְתמֹול ֶשל ְלאֹוְיבִׁ
ין יָרה ּוְבאֵּ ָחֶלץ – ְברֵּ ים ְביֹום ַלְקָרב ֲאַנְחנּו ַגם ְלהֵּ פּורִׁ  . כִׁ

 יעקבזון חנוך                                                                                                            
 
 

י לִׁ י, אֵּ לִׁ ר ֶשלֹא .אֵּ ָגמֵּ  ְלעֹוָלם יִׁ
ְשרּוש ,ְוַהָּים ַהחֹול ם ֶשל רִׁ   ,ַהַמיִׁ
ם ְבַרק ַלת ,ַהָשַמיִׁ  .ָהָאָדם ְתפִׁ

 חנה סנש                                                                                                               

 
 
 

 הזכרת נשמות
 

י  ל, ְוָכל לֹוֲחמֵּ שָראֵּ י ְצָבא ַהֲהָגָנה ְליִׁ ים, ַחָּילֵּ יצִׁ ים ְוָהַאמִׁ ים ֶאת ָבָניו ּוְבנֹוָתיו ַהֶנֱאָמנִׁ ְזֹכר ֱאֹלהִׁ יִׁ
ְרפּו ַנְפָשם  ים ְבַמַעְרכֹות ָהָעם, ֲאֶשר חֵּ יבֹות ַהלֹוֲחמִׁ ְלָחמֹות ַעל ְתקּוַמת ַהַמְחָתרֹות ַוֲחטִׁ ונפלו ָבמִׁ

ל:  ְשָראֵּ  יִׁ
 

ים ְועל ֶחְמַדת ַהְגבּוָרה ועל ְקֻדָשת ָהָרצֹון ּוְמ  יו ָהֲעלּומִׁ ְתָבַרך ְבַזְרעֹו ְוֶיֱאַבל ַעל זִׁ ל ְויִׁ שָראֵּ ְזֹכר יִׁ ירּות יִׁ סִׁ
ָדה ְספּו ַבַמֲעָרָכה ַהְכבֵּ  : ַהֶנֶפש ֲאֶשר נִׁ

 
לְ  י מִׁ בֹורֵּ ְהיּו גִׁ ן: יִׁ ל ְלדֹור דֹור. ְונֹאַמר: ָאמֵּ ָראֵּ ֹשְ ב יִׁ ים ְבלֵּ ָצחֹון ֲחתּומִׁ י ַהנִׁ ל ֲעטּורֵּ ָראֵּ ֹשְ  ֲחמֹות יִׁ

 
 
 

  הרחמים מלא אל
ל א אֵּ ים ָמלֵּ ן, ַרֲחמִׁ ים שֹוכֵּ א, ַבְמרֹומִׁ י ַתַחת ְנכֹוָנה ְמנּוָחה ַהְמצֵּ יָנה ַכְנפֵּ ים ְבַמֲעלֹות, ַהְשכִׁ  ְקדֹושִׁ

ים יעַ  זֹוַהרכְ  ּוְטהֹורִׁ ים ָהָרקִׁ ירִׁ ְשמֹות, ַמְזהִׁ י ָכל לנִׁ בֹורֵּ ינּו גִׁ נּו ְגאֹוַלת ַעל ַנְפָשם ֶשָמְסרּו, ַעמֵּ  . ַאְרצֵּ
ים ַבַעל ָאָנא ם ָהָרֲחמִׁ ירֵּ ֶתר ַהְסתִׁ ים ְכָנֶפיך ְבסֵּ ְצרור, ְלעֹוָלמִׁ ְצרֹור ְויִׁ ים בִׁ ְשמֹוָתם ֶאת ַהַחּיִׁ  הּוא ְיהָוה נִׁ

ְשָכָבם ַעל ְבָשלֹום ּוחוְוָינ, ַנֲחָלתם ן: ְונֹאַמר. מִׁ  : ָאמֵּ
 

 קדיש
י ּה, ְבַחּיֵּיכון ּוְביומֵּ יְך ַמְלכּותֵּ ּה, ְוַיְמלִׁ ְרעּותֵּ י ְבָרא כִׁ ּה ַרָבא, ְבָעְלָמא דִׁ ְתַקַדש ְשמֵּ ְתַגַדל ְויִׁ י ְדָכל יִׁ כון ּוְבַחּיֵּ

ְמר יב ְואִׁ ְזַמן ָקרִׁ ל, ַבֲעָגָלא ּובִׁ ְשָראֵּ ית יִׁ ן: בֵּ  ּו: ָאמֵּ
י ָעְלַמָּיא:  ּה ַרָבא ְמָבַרְך ְלָעַלם ּוְלָעְלמֵּ א ְשמֵּ  ְיהֵּ

ּה ְדֻקְדָשא ְתַהָלל ְשמֵּ ְתַעֶלה ְויִׁ ְתַהָדר ְויִׁ א ְויִׁ ְתַנשֵּ ְתרֹוַמם ְויִׁ ְתָפַאר ְויִׁ ְשַתַבח ְויִׁ ְתָבַרְך ְויִׁ ָלא  יִׁ יְך הּוא ְלעֵּ ְברִׁ
יָרָתא, תִׁ  ְרָכָתא שִׁ ן ָכל בִׁ ן: מִׁ ְמרּו: ָאמֵּ יָרן ְבָעְלָמא. ְואִׁ  ְשְבָחָתא ְוֶנָחָמָתא, ַדֲאמִׁ

ן:  ְמרּו ָאמֵּ ל. ְואִׁ ְשָראֵּ נּו ְוַעל ָכל יִׁ ים ָעלֵּ ן ְשַמָּיא ְוַחּיִׁ א ְשָלָמא ַרָבא מִׁ  ְיהֵּ
ְמר ל, ְואִׁ ְשָראֵּ ינּו ְוַעל ָכל יִׁ ְמרֹוָמיו, הּוא ַיֲעֶשה ָשלֹום ָעלֵּ ן: עֹוֶשה ָשלֹום בִׁ  ּו: ָאמֵּ

 
 

ְתַקַדש ְתַגַדל ְויִׁ ית  יִׁ י ָכל בֵּ יֶכם ּוְבַחּיֵּ יְך ַמְלכּותֹו ְבַחּיֵּיֶכם ּוְבימֵּ ְרצֹונֹו. ְוַיְמלִׁ שמֹו ַהָגדֹול, ָבעֹוָלם ֶשָבָרא כִׁ
ל ְשָראֵּ ן: יִׁ ְזַמן ָקרֹוב. ְוָאְמרּו ָאמֵּ ָרה ּובִׁ ְמהֵּ  , בִׁ

י ְשמֹו ַהָגדֹול ְמֹבָרך ְלעֹולָ  ים: ְיהִׁ י עֹוָלמִׁ  ם ּוְלעֹוְלמֵּ
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ְתַהָלל  ְתַעֶלה ְויִׁ ְתַהָדר ְויִׁ א ְויִׁ ְתַנשֵּ ְתרוַמם. ְויִׁ ְתָפַאר ְויִׁ ְשַתַבח ְויִׁ ְתָבַרְך ְויִׁ ְשמֹו ֶשל ַהָקדֹוֹש ָברּוְך הּוא יִׁ
ְשָבחֹות ְוַהֶנָחמֹות, ַהֶנֱאָמר ירּות, ַהתִׁ ָכל ַהְבָרכֹות ְוַהשִׁ ן:ֹות ָבעֹוָלם. ְלַמְעָלה מִׁ ְמרּו: ָאמֵּ   ְואִׁ

ינּו ְוַעל ָכל  ים ָעלֵּ ם ְוַחּיִׁ ן ַהָשַמיִׁ י ָשלֹום ָרב מִׁ לְיהִׁ ְשָראֵּ ן:, יִׁ ְמרּו: ָאמֵּ  ְואִׁ
ן: ְמרּו: ָאמֵּ ל ְואִׁ ְשָראֵּ ינּו, ְוַעל ָכל יִׁ ְמרוָמיו, הּוא ַיֲעֶשה ָשלום ָעלֵּ    עוֶשה ָשלום בִׁ

 
יר ַהַמֲעלֹו תהלים קכו  נּו שִׁ ינּו ּוְלשֹונֵּ א ְשחֹוק פִׁ ָמלֵּ ים: ָאז יִׁ ינּו ְכֹחְלמִׁ ּיֹון ָהיִׁ יַבת צִׁ ת, ְבשּוב ְיהָוה ֶאת שִׁ

ינּו  ָמנּו, ָהיִׁ יל ְיהָוה ַלֲעשֹות עִׁ ְגדִׁ ֶלה. הִׁ ם אֵּ יל ְיהָוה ַלֲעשֹות עִׁ ְגדִׁ ם הִׁ ָנה, ָאז יֹאְמרּו ַבגֹויִׁ רִׁ
י ים: שּוָבה ְיהָוה ֶאת ְשבִׁ חִׁ ְקֹצרּו: ָהלֹוְך ְשמֵּ ָנה יִׁ ְמָעה ְברִׁ ים ְבדִׁ ים ַבֶנֶגב: ַהֹזְרעִׁ יקִׁ נּו ַכֲאפִׁ תֵּ
א ֶמֶשְך ַהָזַרע, בֹא ְך ּוָבֹכה ֹנשֵּ א ֲאֻלֹמָתיו-לֵּ ָנה, ֹנשֵּ  : ָיבֹא ְברִׁ

 
 

ָלֶתָך: תהלים נא יד ְתהִׁ י ַיגִׁ ְפַתח ּופִׁ  ֲאֹדָני, ְשָפַתי תִׁ
 א   אבות | אמהות 

י  ָברּוְך ֱאֹלהֵּ ינּו וֵּ ַאָתה ְיהָוה, ֱאֹלהֵּ
ינּו,  ֲאבֹותֵּ

י  אֹלהֵּ ְצָחק, וֵּ י יִׁ י ַאְבָרָהם, ֱאֹלהֵּ ֱאֹלהֵּ
 ,ַיֲעֹקב

ְצָחק ְוַיֲעֹקב  י ַאְבָרָהם יִׁ ינּו, ֱאֹלהֵּ מֹותֵּ ְואִׁ
ָאה, ל ְולֵּ ְבָקה ָרחֵּ י ָשָרה רִׁ  ֱאֹלהֵּ

 
ל ֶעְליֹון, גֹומֵּ  בֹור ְוַהנֹוָרא, אֵּ ל ַהָגדֹול ַהגִׁ י ָהאֵּ ר ַחְסדֵּ ה ַהכל, ְוזֹוכֵּ ים, ְוקֹונֵּ ים טֹובִׁ ל ֲחָסדִׁ

יֶהם ְלַמַען ְשמֹו ְבַאֲהָבה.  י ְבנֵּ ְבנֵּ יא ְגֻאָלה לִׁ בִׁ  ָאבֹות ּומֵּ
 
 
 הבטחה לאברהם

י ַאְבָרם-ֶאל ָאַמר ַוְיהָוה בראשית יג ָפֶרד ַאֲחרֵּ מֹו לֹוט-הִׁ עִׁ יֶניָך ָנא-ָשא מֵּ ה עֵּ ן ּוְראֵּ -ֲאֶשר ַהָמקֹום-מִׁ
ְדָמה ָוֶנְגָבה ָצֹפָנה ָשם ָתהַא  י. ָוָיָמה ָוקֵּ  ֶאְתֶנָנה ְלָך ֹרֶאה ַאָתה-ֲאֶשר ָהָאֶרץ-ָכל-ֶאת כִׁ

  .עֹוָלם-ַעד, ּוְלַזְרֲעָך

 
 ההבטחה ליצחק 

ָליו ַוּיֵָּרא שם כו  ד-ַאל ַוּיֹאֶמר ְיהָוה אֵּ רֵּ ְצָרְיָמה תֵּ ֶליָך ֹאַמר ֲאֶשר ָבָאֶרץ ְשֹכן מִׁ  ָבָאֶרץ רגּו: אֵּ
ְמָך ְוֶאְהֶיה ַהזֹאת י ַוֲאָבְרֶכּךָ  עִׁ ן ּוְלַזְרֲעָך ְלָך-כִׁ ל ָהֲאָרֹצת-ָכל-ֶאת ֶאתֵּ י ָהאֵּ ֹמתִׁ -ֶאת ַוֲהקִׁ

י ֲאֶשר ַהְשֻבָעה ְשַבְעתִׁ יָך ְלַאְבָרָהם נִׁ י: ָאבִׁ יתִׁ ְרבֵּ י ַזְרֲעָך-ֶאת ְוהִׁ ם ְככֹוְכבֵּ י ַהָשַמיִׁ  ְוָנַתתִׁ
ת ְלַזְרֲעָך ל ָהֲאָרֹצת לכָ  אֵּ ְתָבְרכּו ָהאֵּ י ֹכל ְבַזְרֲעָך ְוהִׁ ֶקב: ָהָאֶרץ גֹויֵּ  ַאְבָרָהם ָשַמע-ֲאֶשר עֵּ
י ְשֹמר ְבֹקלִׁ י ַוּיִׁ ְשַמְרתִׁ ְצו מִׁ  : ְותֹוֹרָתי ֻחקֹוַתי ַֹתי מִׁ

 
 הבטחה ליעקב 

נֵּה  כח בראשית ָצב ְיהָוה ְוהִׁ י ַוּיֹאַמר ָעָליו נִׁ י ְיהָוה ֲאנִׁ יָך ָרָהםַאבְ  ֱאֹלהֵּ י, ָאבִׁ אֹלהֵּ ְצָחק וֵּ  ֲאֶשר ָהָאֶרץ, יִׁ
ב ַאָתה ְדָמה ָיָמה ּוָפַרְצָת  ָהָאֶרץ ַכֲעַפר ַזְרֲעָך ְוָהָיה: ּוְלַזְרֶעָך ֶאְתֶנָנה ְלָך ָעֶליהָ  ֹשכֵּ  ָוקֵּ
ְבְרכּו ָוֶנְגָבה ְוָצֹפָנה ְשְפֹחת-ָכל ְבָך ְונִׁ  : ּוְבַזְרֶעָך ָהֲאָדָמה מִׁ

 
ן.ֶמֶלְך עֹו יַע ּוָמגֵּ ר ּומושִׁ ן ַאְבָרָהם  זֵּ ד ָשָרה. ָברּוְך ַאָתה ְיהָוה, ָמגֵּ ן ַאְבָרָהם ּופֹוקֵּ  :   |   ָמגֵּ

 
  40שחרית בעמוד  11ממשיכים בעמידה לימות החול, ערבית בעמוד 

 
 ההבטחה למשה

ַעְרֹבת ֹמֶשה ַוַּיַעל דברים לד ְסָגה רֹאש ְנבֹו ַהר-ֶאל מֹוָאב מֵּ י-ַעל רֲאשֶ  ַהפִׁ חֹו ְפנֵּ הּו ְירֵּ  ְיהָוה ַוַּיְראֵּ
ְלָעד-ֶאת ָהָאֶרץ-ָכל-ֶאת ת: ָדן-ַעד ַהגִׁ י-ָכל, ְואֵּ ם ֶאֶרץ-ְוֶאת ַנְפָתלִׁ ת ּוְמַנֶשה ֶאְפַריִׁ  ָכל ְואֵּ
ָכר-ְוֶאת ַהֶנֶגב-ְוֶאת: ָהַאֲחרֹון ַהָּים ַעד ְיהּוָדה ֶאֶרץ ְקַעת ַהכִׁ חֹו בִׁ יר ְירֵּ ים עִׁ -ַעד ַהְתָמרִׁ
ָליו ְיהָוה ַוּיֹאֶמר: ֹצַער י ֲאֶשר ָהָאֶרץ זֹאת אֵּ ְשַבְעתִׁ ְצָחק ְלַאְבָרָהם נִׁ אֹמר ּוְלַיֲעֹקב ְליִׁ  לֵּ

יָך ֶאְתֶנָנה ְלַזְרֲעָך יתִׁ יֶניָך ֶהְראִׁ  :ַתֲעֹבר לֹא ְוָשָמה ְבעֵּ
 
 
 
 

 ליהושע ההבטחה
י מֹות ֹמֶשה ֶעֶבד ְיהָוה ַוּיֹאמֶ  א יהושע י ַאֲחרֵּ אֹמר׃ ַוְיהִׁ ת ֹמֶשה לֵּ ן־נּון ְמָשרֵּ ר ְיהָוה ֶאל ְיהֹוֻשַע בִׁ

ן ַהֶזה ַאָתה ְוָכל ָהָעם ַהֶזה ֶאל ת ְוַעָתה קּום ֲעֹבר ֶאת ַהַּיְרדֵּ י מֵּ ָהָאֶרץ ֲאֶשר -ֹמֶשה ַעְבדִׁ
ְדֹרְך ַכף ל. ָכל ָמקֹום ֲאֶשר תִׁ ְשָראֵּ י יִׁ ְבנֵּ ן ָלֶהם לִׁ י ֹנתֵּ יו ַכֲאֶשר ַרְגְלֶכם בֹו -ָאֹנכִׁ ָלֶכם ְנַתתִׁ

ְדָבר ְוַהְלָבנֹון ַהֶזה ְוַעד ַהמִׁ י ֶאל ֹמֶשה׃ מֵּ ַבְרתִׁ -ַהָנָהר ַהָגדֹול ְנַהר־ְפָרת ֹכל ֶאֶרץ-דִׁ
ְהֶיה ְגבּוְלֶכם ים ְוַעד ַהָּים ַהָגדֹול ְמבֹוא ַהָשֶמש יִׁ תִׁ  : ַהחִׁ
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י ח זכריה יר ָהֱאֶמת -ֶאל ֹכה ָאַמר ְיהָוה ַשְבתִׁ ִׁם עִׁ ְקְרָאה ְירּוָשַל ִׁם ְונִׁ י ְבתֹוְך ְירּוָשָל ּיֹון ְוָשַכְנתִׁ צִׁ
נֹות -ְוַהר ים ּוְזקֵּ נִׁ ְשבּו ְזקֵּ ְיהָוה ְצָבאֹות ַהר ַהֹקֶדש: ֹכה ָאַמר ְיהָוה ְצָבאֹות ֹעד יֵּ

ים:  ֹרב ָימִׁ ְשַעְנתֹו ְבָידֹו מֵּ יש מִׁ ם ְואִׁ ְרֹחבֹות ְירּוָשָלִׁיִׁ ים בִׁ ָמְלאּו ְיָלדִׁ יר יִׁ ּוְרֹחבֹות ָהעִׁ
ֶאֶרץ  י מֵּ יַע ֶאת ַעמִׁ י מֹושִׁ ְננִׁ ְרֹחֹבֶתיָה: ֹכה ָאַמר ְיהָוה ְצָבאֹות הִׁ ים בִׁ יָלדֹות ְמַשֲחקִׁ וִׁ
י ְלָעם  ִׁם ְוָהיּו לִׁ י ֹאָתם ְוָשְכנּו ְבתֹוְך ְירּוָשָל אתִׁ בֵּ ֶאֶרץ ְמבֹוא ַהָשֶמש: ְוהֵּ ְזָרח ּומֵּ מִׁ

י ֶאְה  ְצָדָקה: ַוֲאנִׁ ים ֶבֱאֶמת ּובִׁ אֹלהִׁ  ֶיה ָלֶהם לֵּ
 

 החשמונאי שמעון הצהרת
ְמעֹון ַוַּיַען  א החשמונאים יחַ  שִׁ ְשלִׁ ְשָתה ַשְבנּו ֲאֶשר ָהָאֶרץ: ַוּיֹאַמר ַאְנְטיּוַכס לִׁ ינּו ֲאֻחַזת, ְלרִׁ  ַאבֹותֵּ

יא ין, הִׁ יש ְואֵּ ֶלק ָזר ְלאִׁ י. ְבתֹוָכּה ְוַנֲחָלה חֵּ נּו ָשְדדּו ינּואֹוְיבֵּ  כִׁ ָאְחזּו ַנֲחָלתֵּ  ָבּה ַויֵּ
ָאֶון י ְוַעָתה. ּוְבָעֶול בִׁ יחַ  כִׁ ְצלִׁ נּו ֶאת ְיהָוה הִׁ ינּו ַנֲחַלת ֶאת ָלַקְחנּו, ַדְרכֵּ  ְוָיַשְבנּו ֲאבֹותֵּ
 . ָבּה

  
 הרצל זאב בנימין הצהרת
י ָהַרְעיֹון היהודים מדינת מתוך יַנת ְתקּוַמת הּוא ֲהלֹא, הּוא ָשןיָ  ַרְעיֹון ְלַהְרצֹות ָבא ֶשֲאנִׁ ים ְמדִׁ . ַהְּיהּודִׁ

יַנת ים ְמדִׁ יא ָהעֹוָלם ֹצֶרְך ַהְּיהּודִׁ ן ַעל. הִׁ ים. ָתקּום קֹום כֵּ ים ַהְּיהּודִׁ הִׁ  ַהְכמֵּ
יָנָתם ְמדִׁ יגּוהָ  לִׁ ְהיּו ַישִׁ ים ְויִׁ יָעה. ָלּה ְראּויִׁ גִׁ ְחֶיה ַהָשָעה הִׁ ים ֶשנִׁ  ַעל ָחְפשִׁ
ינּו  .ַאְדָמתֵּ

 
 גוריון בן דוד הצהרת

ג ְשלֹוָשה ַעל ָהרֵּ ר ְולֹא נֵּ  : ְנַותֵּ
רּות ַעל ָּיה חֵּ ית ָהֲעלִׁ ינּו ַעל, ַהְּיהּודִׁ ְבנֹות ְזכּותֵּ ְממֹות לִׁ נּו שִׁ ית ַעְצָמאֹותֹו ְוַעל ַאְרצֵּ ינִׁ ל ַעם ֶשל ַהְמדִׁ ְשָראֵּ  יִׁ

 .ְבַאְרצֹו
 

  העצמאות מגילת מתוך

ַאְרצֹו ְבֹכחַ ְלַאַחר ֶשָהְגָלה ָהָעם  יָלה -מֵּ ְתפִׁ ים ְבָכל ַאְרצֹות ְפזּוָריו, ְולֹא ָחַדל מִׁ ַהְזֹרַע, ָשַמר ָלּה ֱאמּונִׁ
ית.  ינִׁ ירּותֹו ַהְמדִׁ ְקָוה ָלשּוב ְלַאְרצֹו ּוְלַחֶדש ְבתֹוָכה ֶאת חֵּ תִׁ  ּומִׁ

ים בְ  י ֶזה ָחְתרּו ַהְּיהּודִׁ י ּוָמסֹוְרתִׁ ְסטֹורִׁ תֹוְך ֶקֶשר הִׁ יָקה; מִׁ ז ְבמֹוַלְדָתם ָהַעתִׁ ָאחֵּ ָכל דֹור ָלשּוב ּוְלהֵּ
יחּו ְנָשמֹות, ֶהֶחיּו ְפרִׁ ים הִׁ ינִׁ גִׁ ים ּומִׁ ילִׁ ים, ַמְעפִׁ ים, ַוֲחלּוצִׁ ים ָשבּו ְלַאְרָצם ַבֲהמֹונִׁ  ּוַבדּורֹות ָהַאֲחרֹונִׁ

ימֹו ְישּוב גָ  קִׁ ים, ְוהֵּ ים ְוָערִׁ ית, ָבנּו ְכָפרִׁ ְברִׁ ר ָשלֹום ְשָפָתם ָהעִׁ ְשקֹו ְוַתְרבּותֹו, שֹוחֵּ יט ַעל מִׁ ְך ַהַשלִׁ ֶדל ְוהֹולֵּ
ית.  א ַנְפשֹו ְלַעְצָמאּות ַמְמַלְכתִׁ ץ ְונֹושֵּ י ָהָארֵּ יְדָמה ְלָכל תֹוְשבֵּ ְרַכת ַהקִׁ יא בִׁ בִׁ ן ַעל ַעְצמֹו, מֵּ גֵּ  ּומֵּ

 
נֹות טֹוָבה ְלָכל ַהְמדִׁ  ים ַיד ָשלֹום ּוְשכֵּ יטִׁ יתּוף ְפֻעָלה ָאנּו מֹושִׁ ים ָלֶהם ְלשִׁ יֶהן, ְוקֹוְראִׁ נֹות ְוַעמֵּ ינֹות ַהְשכֵּ

יַנת י ְבַאְרצֹו. ְמדִׁ י ָהַעְצָמאִׁ ְברִׁ ם ָהָעם ָהעִׁ ית עִׁ ְתֹרם ֶחְלָקה ְבַמֲאָמץ ְמֻשָתף -ְוֶעְזָרה ֲהָדדִׁ ל מּוָכָנה לִׁ ְשָראֵּ יִׁ
יכֹון ֻכלּו.  ְזָרח ַהתִׁ יְדַמת ַהמִׁ  ֶלקִׁ

 
ינֹו ָאנּו קֹוְר  ימִׁ ְנָין ְוַלֲעֹמד לִׁ שּוב, ַבֲעָליה ּוְבבִׁ יב ַהּיִׁ ד ְסבִׁ ְתַלכֵּ י ְבָכל ַהְתפּוצֹות ְלהִׁ ים ֶאל ָהָעם ַהְּיהּודִׁ אִׁ

ל.  ְשָראֵּ ְגֻאַלת יִׁ יַפת ַהדֹורֹות לִׁ  ַבַמֲעָרָכה ַהְגדֹוָלה ַעל ַהְגָשַמת ְשאִׁ
 

יר ָחדָ  תהלים צח  ירּו ַלְיהָוה שִׁ ְזמֹור, שִׁ יָעהמִׁ ְפָלאֹות ָעָשה, הֹושִׁ י נִׁ ינֹו ּוְזרֹוַע ָקְדשֹו: -ש, כִׁ לֹו ְימִׁ
ל, ְשָראֵּ ית יִׁ ְדָקתֹו: ָזַכר ַחְסדֹו ֶוֱאמּוָנתֹו ְלבֵּ ָלה צִׁ ם גִׁ י ַהגֹויִׁ ינֵּ יַע ְיהָוה ְישּוָעתֹו, ְלעֵּ  הֹודִׁ

יעּו ַלְיהָוה  ינּו: ָהרִׁ ת ְישּוַעת ֱאֹלהֵּ י ָאֶרץ אֵּ ְצחּו ְוַרְננּו ָראּו ָכל ַאְפסֵּ ָכל ָהָאֶרץ, פִׁ
י  ְפנֵּ יעּו לִׁ ְמָרה: ַבֲחֹצְצרֹות ְוקֹול שֹוָפר ָהרִׁ נֹור ְוקֹול זִׁ נֹור, ְבכִׁ רּו: ַזְמרּו ַלְיהָוה ְבכִׁ ְוַזמֵּ

ְמֲחאּו י ָבּה: ְנָהרֹות יִׁ ל ְוֹיְשבֵּ בֵּ ְרַעם ַהָּים ּוְמֹלאֹו, תֵּ ים -ַהֶמֶלְך ְיהָוה: יִׁ ָכף, ַיַחד ָהרִׁ
ים: יְ  יָשרִׁ ים ְבמֵּ ל ְבֶצֶדק ְוַעמִׁ בֵּ ְשֹפט תֵּ ְשֹפט ָהָאֶרץ, יִׁ י ָבא לִׁ י ְיהָוה כִׁ ְפנֵּ נּו: לִׁ  ַרנֵּ

 
יח. -קוראים וקוראים בפרשת "עקב" דברים ח' א 3בשחרית גומרים את ההלל ומוציאים ספר תורה. מעלים 

 ותוקעים בשופר.  6יב  – 11או יא  1-12מפטירים בישעיהו יא 

 
ְמַחְתֶכם ּוְביֹום מדבר יב יֶכם שִׁ י ּוְבמֹוֲעדֵּ יֶכם ּוְבָראשֵּ  ָלֶכם ְוָהיּו, ַבֲחֹצְצֹרת ּוְתַקְעֶתם ָחְדשֵּ

ָכרֹון י ְלזִׁ ְפנֵּ יֶכם לִׁ י, ֱאֹלהֵּ יֶכם ְיהָוה ֲאנִׁ  : ֱאֹלהֵּ
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 לערבית
י ֱאֹלֶהיָך ְיהָוה ֶאת ְוָזַכְרָת   ח דברים ןַהנֹ  הּוא כִׁ ל ַלֲעשֹות ֹכחַ  ְלָך תֵּ ים ְלַמַען ָחיִׁ  ֶאת ָהקִׁ

יתֹו ְשַבע ֲאֶשר ְברִׁ  : ַהֶזה ַכּיֹום ַלֲאֹבֶתיָך נִׁ
 

י ַהֶגֶפן: א ְפרִׁ ינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם בֹורֵּ  ָברּוְך ַאָתה ְיהָוה ֱאֹלהֵּ
 

ינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ינּוֲאֶשר ְגָאָלנּו ְוגָ  ָברּוְך ַאָתה ְיהָוה ֱאֹלהֵּ יָאנּו ַאל ֶאת ֲאבותֵּ ַעְבדּות ְוהֹוצִׁ רּות מֵּ  ְלחֵּ
ְעבּוד שִׁ ְגֻאָלה מִׁ ָּיגֹון לִׁ ְמָחה מִׁ ֶבל ְלשִׁ אֵּ  . טֹוב ְליֹום ּומֵּ

ן ינּו ְיהָוה כֵּ נּו ֱאֹלהֵּ יעֵּ ים ַהגִׁ ים ְלמֹוֲעדִׁ ְרָגלִׁ ים ְולִׁ ינּו ַהָבאִׁ ְקָראתֵּ ְשַמח. ְלָשלֹום לִׁ ְנַין ְונִׁ יֶרָך ְבבִׁ  ישְוָנשִׁ  עִׁ
 : ָבֲעבֹוָדְתָך

ל שָראֵּ ש יִׁ  : ָהַעְצָמאֹות ְויֹום ָברּוְך ַאָתה ְיהָוה ְמַקדֵּ
יָענּו ַלְזַמן ַהֶזה: גִׁ ְּיָמנּו ְוהִׁ ינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֶשֶהֱחָינּו ְוקִׁ  ָברּוְך ַאָתה ְיהָוה ֱאֹלהֵּ

 
 לשחרית
 קיח תהלים

  קטז שם
ת אֵּ יא זֹאת ָהְיָתה ְיהָוה מֵּ ְפלָ  הִׁ ינּו ֹאתנִׁ ינֵּ יָלה ְיהָוה ָעָשה ַהּיֹום ֶזה: ְבעֵּ ְשְמָחה ָנגִׁ  ְונִׁ

ם ְיהָוה ֶאְקָרא. בֹו ינּו ֶמֶלְך ָהעוָלם, : כֹוס ְישּועֹות ֶאָשא ּוְבשֵּ ָברּוְך ַאָתה ְיהָוה ֱאלהֵּ
י ַהֶגֶפן: א ְפרִׁ  בורֵּ

 
 

 
 באב תשעה סדר

 
יָבה ַהֶדֶרְך ֲאֻרָכה חּוְרַבן ּוַמְכאִׁ ם מֵּ ְנָיָנּה ְוַעד ְירּוָשַליִׁ ְזֹכר. בִׁ ת ַהֶדֶרְך זֹו ֶאת נִׁ ָשא עֵּ ינּו נִׁ ילֹותֵּ  ַלְגֻאָלה ְתפִׁ

ָמה  . ַהְשלֵּ
 
ינּו ָכל פֹותֵּ ם ְשנֹות ֶמֶשְך ְשרֵּ רֹאש ְצפּויֹות ָהיּו ַאְלַפיִׁ ש מֵּ ם ְבאֵּ  : ְירּוָשָליִׁ
 

ְשָעה יְיהּו ֹגְרשּו' הנ ְשַנת ְבָאב ְבתִׁ ָּיה דֵּ  ,ַאְנְגלִׁ
ְשָעה י ֹגְרשּו ו"התס ְשַנת ְבָאב ְבתִׁ  ,ָצְרַפת ְיהּודֵּ
ְשָעה י ֹגְרשּו ב"הרנ ְשַנת ְבָאב ְבתִׁ  ,ספרד ְיהּודֵּ
ְשָעה י ֹגְרשּו ל"הת ְשַנת ְבָאב ְבתִׁ ָיה ְיהּודֵּ  ,אֹוְסְטרִׁ
ְשָעה ְלֶחֶמת ָפְרָצה ד"התרע ְשַנת ְבָאב ְבתִׁ אשֹוָנה ָלםָהעֹו מִׁ  ,ָהרִׁ
ְשָעה י הּוְבאּו א"התש ְשַנת ְבָאב ְבתִׁ ין ְיהּודֵּ  ,ַהֶגָטאֹות ֶאל פֹולִׁ
ְשָעה  : ַוְרָשה ֶגטֹו ֻחַסל ב"התש ְשַנת ְבָאב ְבתִׁ

 
א ְלָמלֵּ ל ָיַדע אִׁ ְשָראֵּ ל יִׁ ְתַאבֵּ ָכרֹון ביֹום ֻחְרָבנֹו-ַעל דֹורֹות ְבֶמֶשְך ְלהִׁ יפּות-ְבָכל ַהזִׁ י-ֶשל ַהַהְרָגָשה ֲחרִׁ  מִׁ
תֹו י-ֶשל, ְלָפָניו ֻמָטל ֶשמֵּ רּותֹו לֹו ָאְבדּו ָעָתה ֶשֶזה מִׁ ים ָהיּו לֹא, ּומֹוַלְדתֹו חֵּ  ְולֹא ֶהס לֹא ָלנּו ָקמִׁ

יְנְסֶקר ין לֹא, נֹוְרַדאּו ְולֹא ֶהְרְצל לֹא, פִׁ יְרקִׁ ֹ  גֹוְרדֹון ד"א לֹא, בֹורֹוכֹוב ְולֹא סִׁ  . ְבֶרֶנר ח"י אְול
י ְויהּוָדה יצֹור ָיכֹול ָהָיה לֹא ַהְלוִׁ ּיֹון" ֶאת לִׁ י ֲהלֹא, צִׁ ְשֲאלִׁ יק", תִׁ ְכֹתב ָיכֹול ָהָיה לֹא ּוְבָיאלִׁ יַלת" ֶאת לִׁ  ְמגִׁ
ש  ". ָהאֵּ
ים ֲהלֹא ר ַמְרבִׁ ינּו ְלַדבֵּ י ֶעְרָכם-ָעל ְבָימֵּ נּוכִׁ ים-ֶשל ַהחִׁ פֹוא ַמדּועַ , ְסָמלִׁ ַדע לֹא אֵּ נּו-ֶאת ַלֲעֹטף נֵּ ְגלֵּ  ְביֹום דִׁ
ֶבל ֶזה ין, ְבאֵּ ינּו-ֶאת ְלַהְרכִׁ ְזֹכר, ְבַצַער ָראשֵּ  .ְולִׁ

ינֹו ינּו-ַעל ֶזה ְביֹום ְלַהְשרֹות ָעלֵּ נּוסֵּ ן כִׁ ְך ַהַמְפֶרה, ַהָגדֹול ַהַצַער-מִׁ ְצָוה. ְוַהְמַחנֵּ ְזֹכר מִׁ י, לִׁ ים כִׁ  ָאנּו ָבנִׁ
ְזָעה ָרְכָשה ַעָתה קַר  ֲאֶשר, ְלֻאָמה ירּוָתּה-ֶאת ַרב ּוְבַמֲאָמץ בִׁ ם ְלַאַחר חֵּ  . ַבָגלּות ַצַער ְשנֹות ַאְלַפיִׁ

 כצלנסון ברל                                                                                                      
ְשָעה ְגַזר ְבָאב ְבתִׁ ָכְנסּו ֶשלֹא ינּוֲאבֹותֵּ  ַעל נִׁ ת ְוָחַרב, ָלָאֶרץ יִׁ אשֹוָנה ַהַביִׁ ָיה ָברִׁ ְלְכָדה ּוַבְשנִׁ יַתר ְונִׁ  בֵּ
יר ְוֶנְחְרָשה  . ָהעִׁ

 
י ו' א מלכים ים ַוְיהִׁ ְשמֹונִׁ אֹות ְוַאְרַבע ָשָנה בִׁ את ָשָנה מֵּ י ְלצֵּ ל-ְבנֵּ ְשָראֵּ ֶאֶרץ יִׁ ם-מֵּ ְצַריִׁ ית ַבָשָנה מִׁ יעִׁ  ָהְרבִׁ

ו ֶדשְבחֹ  י ַהֹחֶדש הּוא זִׁ נִׁ ְמֹלְך ַהשֵּ ל-ַעל ְשֹלֹמה לִׁ ְשָראֵּ ֶבן יִׁ ת ַוּיִׁ  : ַלְיהָוה ַהַביִׁ
 

י ְדַבר  שם ת ַהֶזה ֲאֶשר-ְיהָוה ֶאל-ַוְיהִׁ אֹמר: ַהַביִׁ ם-ְשֹלֹמה לֵּ ְך ְבֻחֹקַתי -ַאָתה ֹבֶנה אִׁ לֵּ תֵּ
ְשָפַטי ַתֲעֶשה ְוָשַמְרָת ֶאת-ְוֶאת י ֶאת ְצומִׁ -ָכל-מִׁ ֹמתִׁ ָתְך, -ַֹתי ָלֶלֶכת ָבֶהם ַוֲהקִׁ י אִׁ ְדָברִׁ

י ֶאל ַבְרתִׁ ל ְולֹא ֶאֱעֹזב ֶאת-ֲאֶשר דִׁ ְשָראֵּ י יִׁ י ְבתֹוְך ְבנֵּ יָך: ְוָשַכְנתִׁ ד ָאבִׁ ל: -ָדוִׁ ְשָראֵּ י יִׁ  ַעמִׁ
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ית ְלָמְלכֹו ַבֹחֶדש כה' ב מלכים יעִׁ ְשַנת ַהְתשִׁ י בִׁ י  ַוְיהִׁ ירִׁ -ֶבָעשֹור ַלֹחֶדש ָבא ְנֻבַכְדֶנאַצר ֶמֶלְךָהֲעשִׁ
ילֹו ַעל-ְוָכל ָבֶבל הּוא יר -חֵּ יב: ַוָתבֹא ָהעִׁ ְבנּו ָעֶליָה ָדיֵּק ָסבִׁ ַחן ָעֶליָה ַוּיִׁ ְירּוָשַלם ַוּיִׁ

ה י ֶעְשרֵּ ָּיהּו:  ַבָמצֹור ַעד ַעְשתֵּ ְדקִׁ ְשָעה ַלֹחֶדש ָשָנה ַלֶמֶלְך צִׁ יר ַוֶּיֱחַזק הָ  ְבתִׁ ָרָעב ָבעִׁ
  :ָהָיה ֶלֶחם ְלַעם ָהָאֶרץ-ְולֹא

יא ְשַנת ְבָעה ַלֹחֶדש הִׁ י ְבשִׁ ישִׁ ה ָשָנה ַלֶמֶלְך ְנֻבַכְדֶנאַצר ֶמֶלְך -ְתַשע ּוַבֹחֶדש ַהֲחמִׁ ֶעְשרֵּ
ים ֶעֶבד ֶמֶלְך-ְנבּוַזְרֲאָדן ַרב ָבֶבל ָבא ְשֹרף ֶאת-ַטָבחִׁ ית-ָבֶבל ְירּוָשָלם: ַוּיִׁ ְיהָוה -בֵּ

ת-ְוֶאת ית ַהֶמֶלְך ְואֵּ י ְירּוָשַלם ְוֶאת-ָכל בֵּ ש: ְוֶאת-ָכל-ָבתֵּ ית ָגדֹול ָשַרף ָבאֵּ חֹוֹמת -בֵּ
יב ָנְתצּו ָכל ים-ְירּוָשַלם ָסבִׁ יל ַכְשדִׁ ת ֶיֶתר ַהָעם-ֲאֶשר ַרב חֵּ ים: ְואֵּ ים  ַטָבחִׁ ְשָארִׁ ַהנִׁ

יר ְוֶאת ים ֲאֶשר ָנפְ -ָבעִׁ ת ֶיֶתר ֶהָהמֹון ֶהְגָלה ְנבּוַזְרֲאָדן  ַהֶמֶלְך ָבֶבל-לּו ַעלַהֹנְפלִׁ ְואֵּ

ים-ַרב   :ַטָבחִׁ
 

ֲאָנה  לא ירמיה ל ְמַבָכה ַעל ָבֶניָה. מֵּ ים ָרחֵּ י ַתְמרּורִׁ י ְבכִׁ ְשָמע ְנהִׁ ֹכה ָאַמר ְיהָוה קֹול ְבָרָמה נִׁ
ם ַעל ָנחֵּ יֶננּו: -ְלהִׁ י אֵּ  ָבֶניָה כִׁ

 
יָכה א איכה יר ָבָדד ָיְשָבה|  אֵּ י ָהעִׁ י ְכַאְלָמָנה ָהְיָתה ָעם ַרָבתִׁ ם ַרָבתִׁ י ַבגֹויִׁ ינֹות ָשָרתִׁ  ַבְמדִׁ

ְבֶכה ָבכֹו:ָלַמס ָהְיָתה ְמָעָתּה ַבַלְיָלה תִׁ ין ֶלֱחָיּה ַעל ְודִׁ ם ָלּה-אֵּ ָכל ְמַנחֵּ -ָכל ֹאֲהֶביהָ -מִׁ
ֶעיהָ  ים ָלּה ָהיּו ָבּה ָבְגדּו רֵּ י ְיהּוָדה ְלָתהגָ : ְלֹאְיבִׁ ֹענִׁ ֹרב מֵּ יא ֲעֹבָדה ּומֵּ ם ָיְשָבה הִׁ  ַבגֹויִׁ
יגּוהָ  ֹרְדֶפיהָ -ָכל ָמנֹוחַ  ָמְצָאה לֹא שִׁ ין הִׁ ים בֵּ י: ַהְמָצרִׁ ּיֹון ַדְרכֵּ לֹות צִׁ י ֲאבֵּ ְבלִׁ י מִׁ  ָבאֵּ

ד ין ְשָעֶריהָ -ָכל מֹועֵּ מִׁ ים ֹכֲהֶניהָ  שֹומֵּ י נּוגֹות ְבתּוֹלֶתיהָ  ֶנֱאָנחִׁ  ָצֶריהָ  ָהיּו: ָלּה-ַמר אְוהִׁ
י ָשלּו ֹאְיֶביהָ  ְלרֹאש י ָהְלכּו עֹוָלֶליהָ  ְפָשֶעיהָ  ֹרב ַעל הֹוָגּה ְיהָוה-כִׁ י ְשבִׁ ְפנֵּ  : ָצר-לִׁ

 
ינּו ַגם ָיַשְבנּו ָשם ָבֶבל|  ַנֲהרֹות ַעל קלז תהלים נּו ָבכִׁ ּיֹון ֶאת ְבָזְכרֵּ ים-ַעל: צִׁ ינּו ְבתֹוָכּה ֲעָרבִׁ  ָתלִׁ

ינּו ֹנרֹותֵּ י: כִׁ לּונּו|  ָשם כִׁ ינּו ְשאֵּ י שֹובֵּ ְברֵּ יר-דִׁ ינּו שִׁ ְמָחה ְותֹוָללֵּ ירּו שִׁ יר ָלנּו שִׁ שִׁ  מִׁ
ּיֹון יְך: צִׁ יר אֵּ יר-ֶאת ָנשִׁ ָכר ַאְדַמת ַעל ְיהָוה-שִׁ ם: נֵּ ְך-אִׁ ִׁם ֶאְשָכחֵּ ְשַכח ְירּוָשָל  תִׁ
י ינִׁ ְדַבק: ְימִׁ י תִׁ י ְלשֹונִׁ כִׁ ם ְלחִׁ י לֹא-אִׁ כִׁ ם ֶאְזְכרֵּ ִׁם-ֶאת ַאֲעֶלה לֹא-אִׁ  רֹאש ַעל ְירּוָשַל

י ְמָחתִׁ  : שִׁ
 

ְהיֹוָתם זֹאת-ַגם ְוַאף כו ויקרא יֶהם ְבֶאֶרץ בִׁ ים-לֹא ֹאְיבֵּ ים-ְולֹא ְמַאְסתִׁ ר ְלַכֹּלָתם ְגַעְלתִׁ י ְלָהפֵּ יתִׁ  ְברִׁ
ָתם י אִׁ י כִׁ יֶהם ְיהָוה ֲאנִׁ  : ֱאֹלהֵּ

 
ְשַנת א עזרא ְכלֹות ָפַרס ֶמֶלְך ְלכֹוֶרש תַאחַ  ּובִׁ י ְיהָוה-ְדַבר לִׁ פִׁ ְרְמָיה מִׁ יר יִׁ עִׁ  רּוחַ -ֶאת ְיהָוה הֵּ

ְכָתב-ְוַגם ַמְלכּותֹו-ְבָכל קֹול-ַוַּיֲעֶבר ָפַרס-ֶמֶלְך ֹכֶרש אֹמר ְבמִׁ -ֶמֶלְך ֹכֶרש ָאַמר ֹכה: לֵּ
י ָנַתן ָהָאֶרץ ַמְמְלכֹות ֹכל ָפַרס י ְיהָוה לִׁ םהַ  ֱאֹלהֵּ ְבנֹות ָעַלי ָפַקד ְוהּוא ָשָמיִׁ ת לֹו-לִׁ  ַביִׁ

ִׁם ירּוָשַל יהּוָדה ֲאֶשר בִׁ י: בִׁ ָכל ָבֶכם-מִׁ י ַעמֹו מִׁ מֹו ֱאֹלָהיו ְיהִׁ ִׁם ְוַיַעל עִׁ ירּוָשַל  ֲאֶשר לִׁ
יהּוָדה ֶבן בִׁ ית-ֶאת ְויִׁ י ְיהָוה בֵּ ל ֱאֹלהֵּ ְשָראֵּ ים הּוא יִׁ ִׁם ֲאֶשר ָהֱאֹלהִׁ ירּוָשָל  : בִׁ

 
  ו עזרא

  (תרגום)
ת ַוְיַכל יא, ֲאָדר ְלחֹוֶדש ְשֹלָשה יֹום ַעד ַהֶזה ַהַביִׁ ש ְשַנת ְוהִׁ  ַדְרָיֶוש ְלַמְלכּות שֵּ

י ַוַיֲעשּו, ַהֶמֶלְך ל ְבנֵּ ְשָראֵּ ים, יִׁ ים ַהֹכֲהנִׁ ּיִׁ י ּוְשָאר ְוַהְלוִׁ ית ֲחנַֻכת ַהגֹוָלה ְבנֵּ ים בֵּ  ָהֱאֹלהִׁ
ידּו. ְבֶחְדָוה ַהֶזה ים ֶאת ַוַיֲעמִׁ ם ֲאֶשר ַהֹכֲהנִׁ ירּוָשַליִׁ ֶפר ַכָכתּוב בִׁ  .  ֹמֶשה ְבסֵּ

 
י ו' א מלכים י ְבתֹוְך ְוָשַכְנתִׁ ל ְבנֵּ ְשָראֵּ י-ֶאת ֶאֱעֹזב ְולֹא יִׁ ל ַעמִׁ ְשָראֵּ  : יִׁ

 
לּו ְוַכֲאֶשר י כִׁ ְגיֹונֹות ְשנֵּ ְשֹפך ַהלִׁ ָּוה, ַהסֹוְללֹות-ֶאת לִׁ יט צִׁ י ָביֹום ֹוסטִׁ ינִׁ ב ָאב ְלֹחֶדש ַהְשמִׁ י-ֶאת ְלָקרֵּ לֵּ  אֵּ
ית ָהֶאְכֶסְדָרה-ֶאל ַהַבְרֶזל ְקָדש ֲאֶשר, ַהַמֲעָרבִׁ י ַלמִׁ ימִׁ  ......  ַהְפנִׁ

 
ָּוה חַ  ְוצִׁ ש ָהֲעָזָרה-ַשַער-ֶאת ְלַשלֵּ  .....ָבאֵּ

 
ישּו ּוְכָבר.......  גִׁ י הִׁ ש-ֶאת ַהָצָבא ַאְנשֵּ ים-ֶאל ָהאֵּ  . ַהְשָערִׁ

ְתַלְקָחה ְוַכֲאֶשר ימֹו, ַהֶלָהָבה הִׁ רִׁ ים הֵּ יָרם, נֹוָרָאה ְצָעָקה קֹול ַהְּיהּודִׁ ְהרּו, ָהָאסֹון ֹגֶדל-ֶאת ְבַהכִׁ ָכל ּומִׁ -מִׁ
ים ש ְבַעד ַלֲעֹצר ָהֲעָברִׁ יֶהם-ַעל ָחסּו ְולֹא, ָהאֵּ יֶהם-ַעל ָחְמלּו ְולֹא, ַחּיֵּ ְראֹות, ֹכחֹותֵּ יָנם בִׁ  ְבָאְבַדן עֵּ
ְקָדָשם ית מִׁ יֶהם ּובֵּ יֶהם-ֶאת ָשְמרּו ְלַמֲענֹו ֲאֶשר, ַחּיֵּ  .ַנְפשֹותֵּ

י יש מִׁ ר ַיְרֶבה לֹא ֲאֶשר, ָהאִׁ ת ֻחְרַבן-ַעל ְלָהמֵּ ְפָלא הּוא, ַהֶזה ַהַביִׁ ָכל ַהנִׁ ים-מִׁ ְנָינִׁ ינּו ָראּו ֲאֶשר, ַהבִׁ ינֵּ  עֵּ
ינּו ָשְמעּו ַוֲאֶשר ֻכָלם ֲעֶלהְוַהנַ , ָאְזנֵּ ְפַאְרתֹו ּוַבֲהָדרֹו ְבָגְדלֹו מִׁ  ! ְקֻדָשתֹו-ְכבֹוד ְבַמֲהַלל ְוַגם, ֲחָלָקיו-ְלָכל ּוְבתִׁ

 
ה ֶאת-ְזֹכר ְיהָוה ֶמה ה איכה יָטה ּוְראֵּ ינּו -ָהָיה ָלנּו ַהבִׁ ים ָבתֵּ נּו ֶנֶהְפָכה ְלָזרִׁ נּו:ַנֲחָלתֵּ ֶחְרָפתֵּ

ינּו ים ָהיִׁ ים: ְיתֹומִׁ ינּו  ְלָנְכרִׁ צֵּ ינּו עֵּ ינּו ְבֶכֶסף ָשתִׁ ימֵּ ינּו ְכַאְלָמנֹות: מֵּ ֹמתֵּ ין ָאב אִׁ ְואֵּ
ְרָדְפנּו ָיַגְענּו ְולֹא הּוַנח נּו נִׁ יר ָיֹבאּו: ַעל ַצָּוארֵּ ְמחִׁ ְשֹבַע -בִׁ ם ָנַתנּו ָיד ַאשּור לִׁ ְצַריִׁ ָלנּו: מִׁ

יָנם ַוֲאַנְחנּו ֲעו ינּו ָחְטאּו ְואֵּ יהֶ  ָלֶחם: ֲאֹבתֵּ ין ֹֹנתֵּ ק אֵּ ים ָמְשלּו ָבנּו ֹפרֵּ ם ָסָבְלנּו: ֲעָבדִׁ
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י ַזְלֲעפֹות  ְפנֵּ ְכָמרּו מִׁ נּו ְכַתנּור נִׁ ְדָבר: עֹורֵּ י ֶחֶרב ַהמִׁ ְפנֵּ נּו מִׁ יא ַלְחמֵּ נּו ָנבִׁ ָּיָדם: ְבַנְפשֵּ מִׁ
ְתלּו פְ  ים ְבָיָדם נִׁ י ְיהּוָדה: ָשרִׁ נּו ְבֻתֹלת ְבָערֵּ ּיֹון עִׁ ים ְבצִׁ ים לֹא ֶנְהָדרּו: ָרָעב: ָנשִׁ נִׁ י ְזקֵּ נֵּ

יָנָתם:  ְנגִׁ ים מִׁ ַשַער ָשָבתּו ַבחּורִׁ ים מִׁ נִׁ ץ ָכָשלּו: ְזקֵּ ים ָבעֵּ ים ְטחֹון ָנָשאּו ּוְנָערִׁ ַבחּורִׁ
נּו אֹוי נּו: ָנְפָלה ֲעֶטֶרת רֹאשֵּ ֶבל ְמֹחלֵּ נּו ֶנְהַפְך ְלאֵּ בֵּ י ָחָטאנּו: -ָשַבת ְמשֹוש לִׁ ָנא ָלנּו כִׁ

נּו ַעלזֶ -ַעל בֵּ ינּו: ַעל ַהר-ה ָהָיה ָדֶוה לִׁ ינֵּ ֶלה ָחְשכּו עֵּ ְלכּו-אֵּ ים הִׁ ם שּוָעלִׁ ּיֹון ֶשָשמֵּ בֹו: -צִׁ
נּו ְלֹאֶרְך  נּו ַתַעְזבֵּ ְשָכחֵּ ְסֲאָך ְלדֹור ָודֹור: ָלָמה ָלֶנַצח תִׁ ב כִׁ שֵּ ַאָתה ְיהָוה ְלעֹוָלם תֵּ

ֶליָך ְונָ  נּו ְיהָוה | אֵּ יבֵּ ים: ֲהשִׁ ם ָמֹאס ְמַאְסָתנּו ָקַצְפָת ָימִׁ י אִׁ ינּו ְכֶקֶדם: כִׁ ש ָימֵּ שּוָבה ַחדֵּ
ינּו ַעד  ְמֹאד: -ָעלֵּ

 
נּו יבֵּ ֶליָך|  ְיהָוה ֲהשִׁ ש ְוָנשּוָבה אֵּ ינּו ַחדֵּ  :ְכֶקֶדם ָימֵּ

 
 

 (ב"א סימן)
 

י ּיֹון ֱאלִׁ יָשה ְכמֹו ְוָעֶריהָ  צִׁ יֶריהָ  אִׁ  .ְבצִׁ
ְבתּוָלה י ַשק-ֲחגּוַרת ְוכִׁ  : ְנעּוֶריהָ  ַבַעל ֲעלֵּ

 
י  .ֲעָדֶריהָ -צֹאן ְבַאְשַמת נַֻטש ֲאֶשר, ַאְרמֹון ֲעלֵּ
יַאת-ְוַעל י בִׁ ל-ְמָחְרפֵּ ְקַדש ְבתֹוְך אֵּ  :ֲחָדֶריהָ  מִׁ
 

י ת ָגָלה ֲאֶשר, ָכבֹוד ֲעלֵּ  .ְדְבֶריהָ  ָחְרָבן ְבעֵּ
ץ-ְוַעל ים ְוָשם ָלַחץ ֲאֶשר, לֹוחֵּ  : ֲחגֹוֶריהָ  ַשקִׁ
 

ְהיֹוָתם זֹאת ַגם ְוַאף כו ויקרא יֶהם ְבֶאֶרץ בִׁ ים-לֹא ֹאְיבֵּ ים-ְולֹא ְמַאְסתִׁ ר ְלַכֹּלָתם ְגַעְלתִׁ י ְלָהפֵּ יתִׁ  ְברִׁ
ָתם י אִׁ י כִׁ יֶהם ְיהָוה ֲאנִׁ  : ֱאֹלהֵּ

 
 

 תשאלי הלא, ציון
 

ּיֹון י ֲהלֹא, צִׁ ְשֲאלִׁ ְשלֹום תִׁ ְך לִׁ יַריִׁ  , ֲאסִׁ
י ְך דֹוְרשֵּ ְך ֶיֶתר םְוהֵּ , ְשלֹומֵּ  ! ֲעָדָריִׁ
ָּים ְזָרח מִׁ ָצפֹון ּומִׁ יָמן ּומִׁ  - ְשלֹום ְותֵּ
י ְוָקרֹוב ָרחֹוק ֹכל ְשאִׁ ְך מִׁ  , ֲעָבָריִׁ
יר ּוְשלֹום ן, ַתֲאָוה – ֲאסִׁ   ְכַטל ְדָמָעיו נֹותֵּ
ְכַסף, ֶחְרמֹון ְדָתם ְונִׁ ְך ַעל ְלרִׁ  !ֲהָרָריִׁ
ְבכֹות ְך לִׁ י ֱענּותֵּ ים ֲאנִׁ ת, ַתנִׁ   ֱחֹלםֶא  ְועֵּ
יַבת ך שִׁ י - ְשבּותֵּ נֹור ֲאנִׁ ְך כִׁ יָריִׁ  !ְלשִׁ
י יעַ  ְמַחֶכה ַאְשרֵּ ְרֶאה ְוַיגִׁ  - ֲעלֹות ְויִׁ
ְך ָבְקעּו אֹורֵּ ְך ָעָליו ְויִׁ  , ְשָחָריִׁ

ְראֹות ְך ְבטֹוַבת לִׁ יַריִׁ ְך ְוַלְעֹלז ְבחִׁ ְמָחתֵּ   ְבשִׁ
ְך י ְבשּובֵּ ְך ַקְדַמת ֱאלֵּ  . ְנעּוָריִׁ

 הלוי דהיהו' ר       
 

א י ָמלֵּ י ֲאֶשר ַאַחר, ֶעֶצב-ַרֲעיֹונֵּ י ָהָאֶרץ-ֶאת ַתְרתִׁ יתִׁ י-ַמה ְוָראִׁ יתִׁ י, ּוְבַהמֹוָשבֹות ְבָיפֹו ֶשָראִׁ -ֶעֶרב ָבאתִׁ
ְשֹפְך, ְירּוָשַלְיָמה ֶפַסח י לִׁ יחִׁ י שִׁ י ְוַכְעסִׁ ְפנֵּ ים" לִׁ צִׁ ים ָהעֵּ ית", ְוָהֲאָבנִׁ רִׁ ינּו ְשאֵּ י ַמֲחַמדֵּ ימֵּ ית. ֶדםֶק -מִׁ אשִׁ  רֵּ
י י ָשם". ַהֹכֶתל"-ֶאל, ַכמּוָבן, ָהְיָתה ַדְרכִׁ ים ָמָצאתִׁ ינּו ַרבִׁ ַאחֵּ י מֵּ ם יֹוְשבֵּ ים ְירּוָשַליִׁ ים עֹוְמדִׁ ְתַפְללִׁ  ּומִׁ
י יֶהם. קֹולֹות-ְבקֹולֵּ ים ְפנֵּ יֶהם, ַהַדלִׁ יֶהם ַהָזרֹות ְתנּועֹותֵּ ים ּוַמְלבּושֵּ יםַמְת  ַהֹכל – ַהְמֻשנִׁ  ְלַמְרֶאה אִׁ
י. ַהנֹוָרא ַהֹכֶתל ד ְוָאֹנכִׁ ל עֹומֵּ ְסַתכֵּ א ַאַחת ּוַמֲחָשָבה, ּוַבֹכֶתל ָבֶהם ּומִׁ י-ָכל-ֶאת ְתַמלֵּ י-ַחְדרֵּ יבִׁ ים: לִׁ  ָהֲאָבנִׁ
ֶלה ים ָהאֵּ דִׁ ָמה עֵּ נּו ֻחְרַבן-ַעל הֵּ ים, ַאְרצֵּ ֶלה ְוָהֲאָנשִׁ נּו ֻחְרַבן-ַעל – ָהאֵּ יֶזה: ַעמֵּ ְש  אֵּ ימִׁ  ָגדֹול ַהֻחְרָבנֹות נֵּ
רֹו ֲחבֵּ יֶזה-ַעל? מֵּ ֶהם אֵּ ְבֶכה מֵּ ר נִׁ  ? יֹותֵּ

 
י ֶאֶרץ העם אחד א עֹוֶדנּו ְוָהָעם, ֶתֱחָרב כִׁ ים ָמלֵּ , ּוְנֶחְמָיה ֶעְזָרא, ְזֻרָבֶבל ָלּה ָיקּומּו -, ָוֹכח ַחּיִׁ

יֶהם ְוָהָעם ְבנֹוהָ  ְוָישּובּו ַאֲחרֵּ ית ְויִׁ נִׁ י, ֶיֱחָרב יכִׁ  ָהָעם ַאְך; שֵּ ן ָיקּום מִׁ ַאיִׁ  ָיבֹוא ּומֵּ
 ? ֶעְזרֹו

 
 

  איכה
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יָכה ן אֵּ ית-ַעל ְנקֹונֵּ ְקָדש-בֵּ  ,ַהמִׁ
יְך ים ְנַבֶכה אֵּ צִׁ ים עֵּ  ,ַוֲאָבנִׁ

ינּו ַצְלָנה ָאְזנֵּ ַזַעק תִׁ  :ָחָדש מִׁ
ְבבֹות קֹול י רִׁ ים ַאְלפֵּ  .ַהְשרּופִׁ
 

יש ֻחְרַבן ָשקּול נּו ְשלִׁ ַעמֵּ   מֵּ
י ָאְבַדן דְכֶנגֶ  ְקָדָשיו ְשנֵּ  ,מִׁ
ן-ּוָמה תֵּ ְשַכן ּיִׁ ינּו מִׁ  ,ֱאֹלהֵּ
ין  . ְשָעָריו ָלבֹוא ָהָעם עֹוד ְואֵּ

 
יָכה ר אֵּ  ,ָהאֹויֵּב ַפְרעֹות ְנַספֵּ
יְך ר ְואֵּ ְלָחָמה-מֹוְראֹות ְנָתאֵּ  ,מִׁ
ם ב ַהֻחְרָבן ָקַדם-לֹא ַהאִׁ  ,ֶשַבלֵּ
ים ָאַכל ְפנִׁ בִׁ   ?ָהֻאָמה ְבַשר-ֶאת מִׁ

 
 ַבהֹוֶוה ַהַקָּים ַהֻחְרָבן ָשקּול
ֶנֶגד ְשלֹונֹות-ָכל כֵּ  .ֶהָעָבר כִׁ
ת ֶזה ְכיַצד  ְנַקֶּוה ָחָדש ְלַביִׁ
 .ָחָזר ֶשֶטֶרם, ְיהָוה ְלַעם

 
ְבֶכה ַהַלְיַלה ית-ַעל נִׁ ל-בֵּ ְשָראֵּ  ,יִׁ

 ,ָוגּוף ְברּוחַ  ָהָעם ֶהֶרס-ַעל
ל-ַעל יר אֵּ לַהסֹו עֹוָלם, ַהַמְסתִׁ  ,בִׁ
ְך-ְוָכל ָכאן ַההֹולֵּ  . שּוב ְללֹא מִׁ

  פלק זאב                                                                                               
 

י ֶאל  ח זכריה ִׁ -ֹכה ָאַמר ְיהָוה ַשְבתִׁ ְקְרָאה ְירּוָשַל ִׁם ְונִׁ י ְבתֹוְך ְירּוָשָל ּיֹון ְוָשַכְנתִׁ יר ָהֱאֶמת צִׁ ם עִׁ
נֹות -ְוַהר ים ּוְזקֵּ נִׁ ְיהָוה ְצָבאֹות ַהר ַהֹקֶדש:ֹכה ָאַמר ְיהָוה ְצָבאֹות ֹעד יְֵּשבּו ְזקֵּ

ים  ָמְלאּו ְיָלדִׁ יר יִׁ ים: ּוְרֹחבֹות ָהעִׁ ֹרב ָימִׁ ְשַעְנתֹו ְבָידֹו מֵּ יש מִׁ ִׁם ְואִׁ ְרֹחבֹות ְירּוָשָל בִׁ
ְרֹחֹבֶתיהָ  ים בִׁ יָלדֹות ְמַשֲחקִׁ ֶאֶרץ וִׁ י מֵּ יַע ֶאת ַעמִׁ י מֹושִׁ ְננִׁ : ֹכה ָאַמר ְיהָוה ְצָבאֹות הִׁ

י ְלָעם  ִׁם ְוָהיּו לִׁ י ֹאָתם ְוָשְכנּו ְבתֹוְך ְירּוָשָל אתִׁ בֵּ ֶאֶרץ ְמבֹוא ַהָשֶמש: ְוהֵּ ְזָרח ּומֵּ מִׁ
ְצָדָקה: ים ֶבֱאֶמת ּובִׁ אֹלהִׁ י ֶאְהֶיה ָלֶהם לֵּ  ַוֲאנִׁ

 
ית|  ְוָהָיה ד מיכה ים ְבַאֲחרִׁ ְהֶיה ַהָּימִׁ ית ַהר יִׁ ים ְברֹאש ָנכֹון ְיהָוה-בֵּ ָשא ֶהָהרִׁ ְגָבעֹות הּוא ְונִׁ  ְוָנֲהרּו מִׁ

ים ָעָליו ם ְוָהְלכּו: ַעמִׁ ים גֹויִׁ ית-ְוֶאל ְיהָוה-ַהר-ֶאל ְוַנֲעֶלה|  ְלכּו ְוָאְמרּו ַרבִׁ י בֵּ  ַיֲעֹקב ֱאֹלהֵּ
נּו ְדָרָכיו ְויֹורֵּ ְלָכה מִׁ י ְבֹאְרֹחָתיו ְונֵּ ּיֹון כִׁ צִׁ א מִׁ צֵּ ִׁם ְיהָוה ּוְדַבר תֹוָרה תֵּ ירּוָשָל  ְוָשַפט: מִׁ

ין ים בֵּ ים ַעמִׁ יחַ  ַרבִׁ ם ְוהֹוכִׁ ים ְלגֹויִׁ ְתתּו ָרחֹוק-ַעד ֲעֻצמִׁ יֶהם ְוכִׁ ים ַחְרֹבתֵּ תִׁ  ְלאִׁ
יֶהם יֹתתֵּ רֹות ַוֲחנִׁ ְשאּו-לֹא ְלַמְזמֵּ ְלְמדּון-ְולֹא ֶחֶרב גֹוי-ֶאל גֹוי יִׁ לְ  עֹוד יִׁ  ְוָיְשבּו: ָחָמהמִׁ

יש ָנתֹו ְוַתַחת ַגְפנֹו ַתַחת אִׁ ין ְתאֵּ יד ְואֵּ י ַמֲחרִׁ י-כִׁ ר ְצָבאֹות ְיהָוה פִׁ בֵּ י: דִׁ ים-ָכל כִׁ  ָהַעמִׁ
ְלכּו יש יֵּ ם אִׁ ְך ַוֲאַנְחנּו ֱאֹלָהיו ְבשֵּ לֵּ ם נֵּ ינּו ְיהָוה-ְבשֵּ   :ָוֶעד ְלעֹוָלם ֱאֹלהֵּ

 
 

ל ר אֵּ ְסַתתֵּ י, ָאָתה מִׁ ל ֱאֹלהֵּ ְשָראֵּ ל הּוא ְוַאָתה, יִׁ יעַ  ָהאֵּ ְסַתְרָת , ָהמֹושִׁ ינּו, ָפֶניָך הִׁ ים ָהיִׁ ְבָהלִׁ ְרצֹוְנָך, נִׁ  ּובִׁ
נּו ֶהְעַמְדָת   . ֹעז ְלַהְררֵּ

י ר ְכדֹוֶרנּו דֹור מִׁ נּו-ַבת ֶשֶבר-ֶאת ָרָאה ֲאשֵּ  . ַעמֵּ
י נּו דֹור ּומִׁ ּיֹון ְבֶנָחַמת ָזָכה ֲאֶשר, ְכדֹורֵּ ְנַיןּובְ  צִׁ ם בִׁ  . ְירּוָשָליִׁ
ינּו ַמְכאֹוב-ַמה יזֹו, ְכַמְכאֹובֵּ ְמָחה ְואֵּ נּו שִׁ ְמָחתֵּ  ַהְמנּוָחה ְוֶאל ַהְמנּוָחה-ֶאל ַעָתה-ַעד ָבאנּו-לֹא ַאְך. ְכשִׁ
 . ַהַנֲחָלה ְוֶאל
ים עֹוד ים כֹוְתתִׁ תִׁ רֹות, ַלֲחָרבֹות אִׁ ים – ּוַמְזמֵּ ְרָמחִׁ  . לִׁ
ָמה ַלְגֻאָלה ץָהָאֶר  שֹוֶאֶפת עֹוד  . ַהְשלֵּ
 

ם ינּו ְיהָוה ַרחֵּ ים ְבַרֲחֶמיָך ֱאֹלהֵּ ים ּוַבֲחָסֶדיָך ָהַרבִׁ ינּו ַהֶנֱאָמנִׁ ל ַעְמָך ְוַעל ָעלֵּ ְשָראֵּ ם ְוַעל יִׁ יְרָך ְירּוָשַליִׁ  ,עִׁ
ית ְבנֵּ ֻחְרָבָנּה ַהנִׁ יסֹוֶתיהָ  ַהְמקֹוֶמֶמת, מֵּ ֲהרִׁ שֹוְממֹוֶתיהָ  ְוַהְמיֶֻשֶבת מֵּ י ַעל ,מִׁ דֵּ  ְוַעל ְבָזדֹון ֶשֶנֱהְרגּו ֶעְליֹון ֲחסִׁ

ל ַעְמָך ְשָראֵּ יֹון. ָעֶליהָ  ָדָמם ְוָשְפכּו ַנְפָשם ָמָסרּו ֲאֶשר ָבָניו ְוַעל ַלֶחֶרב ֶשהּוַטל יִׁ ְבֶכה ְבַמר צִׁ ם תִׁ ירֹוָשַליִׁ  וִׁ
ן תֵּ י. קֹוָלה תִׁ בִׁ י לִׁ בִׁ יֶהם ַעל לִׁ ַעי ַחְללֵּ ַעי מֵּ יֶהםַחלְ  ַעל מֵּ  . לֵּ

יר יָת  ֲאֶשר ְוָהעִׁ י ָפדִׁ ידֵּ ים מִׁ יצִׁ ְגיֹונֹות ָערִׁ ל ְולִׁ ְשָראֵּ , הּוַרְשָתה ְיֻרָשה ְישּורּון ּוְלֶזַרע ַנֲחָלה ְנַתָתה ַעְמָך ּוְליִׁ
י: ֶשֶנֱאַמר ַמה ְלַקּיֵּם ָשלֹום ְכָנָהר ְשלֹוֶמָך ֻסַכת ָעֶליהָ  ְפֹרש ש חֹוַמת הְיהוָ  ְנֻאם ָלּה ֶאְהֶיה ַוֲאנִׁ יב אֵּ  ָסבִׁ

ם ְיהָוה ַאָתה ָברּוְך. ְבתֹוָכּה ֶאְהֶיה ּוְלָכבֹוד ּיֹון ְמַנחֵּ ם ּובֹוֶנה צִׁ  : ְירּוָשַליִׁ
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  המזון ברכת
 

  ובמועד בשבת
 

 .המעלות שיר
 

ּיֹון  קכו תהלים יַבת צִׁ  ְבשּוב ְיהָוה, ֶאת שִׁ
ינּו  א ְשחֹוק פִׁ ָמלֵּ  ָאז יִׁ

יל ְיהָוה ָאז יֹאְמ  ְגדִׁ ם "הִׁ  רּו ַבגֹויִׁ
ָמנּו  יל ְיהָוה ַלֲעשֹות עִׁ ְגדִׁ  הִׁ
נּו  יתֵּ  שּוָבה ְיהָוה ֶאת ְשבִׁ

ְמָעה  ים ְבדִׁ  ַהֹזְרעִׁ
ְך ּוָבֹכה   ָהלֹוְך יֵּלֵּ
ָנה  בֹא ָיבֹא ְברִׁ

ים: ינּו ְכֹחְלמִׁ  ָהיִׁ
ָנה. נּו רִׁ  ּוְלשֹונֵּ

ֶלה". םאֵּ  ַלֲעשֹות עִׁ
ים:  חִׁ ינּו ְשמֵּ  ָהיִׁ
ים ַבֶנֶגב: יקִׁ  ַכֲאפִׁ

ְקֹצרּו: ָנה יִׁ  ְברִׁ
א ֶמֶשְך ַהָזַרע.  ֹנשֵּ

א ֲאֻלֹמָתיו  : ֹנשֵּ
 
 

ַרי  המזמן ְך, ֲחבֵּ  .ְנָברֵּ
י המסובים ם ְיהִׁ ַעָתה ְמֹבָרְך ְיהָוה שֵּ  :עֹוָלם-ְוַעד מֵּ

 
 המשתה ימי ובשעת נישואין בסעודת

 
 (דונש: סימן)

 

ר ַויְד  ם זָא וְ  ,ָחרֹון ְוַגם ָהסֵּ לֵּ יר אִׁ  .ָיֹרן ְבשִׁ

נּונְ  י חֵּ הְש  , ֶצֶדק-ַמְעְגלֵּ ְרַכת עֵּ י בִׁ ּיֹון ְבנֵּ  .צִׁ
 לבראט בן דונש                                

 
ְרשּות המזומן ְך.....  בִׁ ינּובעשרה: ) ְנָברֵּ ֶשלֹו( ֱאֹלהֵּ  : ֶשָאַכְלנּו מִׁ
ינּו( ֶשָאַכְלנּו מִׁ  ועונים ינּוָברּוְך )ֱאֹלהֵּ  : ֶשלֹו ּוְבטּובֹו ָחיִׁ
ינּו; המזמן ֶשלֹו ּוְבטּובֹו ָחיִׁ ינּו( ֶשָאַכְלנּו מִׁ      ָברּוְך )ֱאֹלהֵּ

 :שמו וברוך הוא ברוך
 
  הזן ברכת   א

ן ְבֶחסֶ  ָברּוְך  קלו תהלים ינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ַהָזן ֶאת ָהעֹוָלם ֻכלֹו ְבטּובֹו, ְבחֵּ ד ַאָתה ְיהָוה ֱאֹלהֵּ
ן ֶלֶחם ְלָכל ים,  הּוא נֹותֵּ יד לֹא -ּוְבַרֲחמִׁ י ְלעֹוָלם ַחְסדֹו: ּוְבטּובֹו ַהָגדֹול ָתמִׁ ָבָשר. כִׁ

ס ַלכל ְוֻשְלָחנֹו  ל ָזן ּוְמַפְרנֵּ י הּוא אֵּ יד ְלעֹוָלם ָוֶעד. כִׁ ָחַסר ָלנּו ְוַאל ֶיְחַסר ָלנּו ָמזֹון ָתמִׁ
ְחָיה ּומָ  ין מִׁ ְתקִׁ ּיֹוָתיו ֲאֶשר ָבָרא ְבַרֲחָמיו ּוְברֹוב ֲחָסָדיו -זֹון ְלָכלָערּוְך ַלכל ְוהִׁ ְברִׁ

ַח ֶאת יַע ְלָכל-ָכָאמּור. פֹותֵּ  ַחי ָרצֹון: ָברּוְך ַאָתה יי, ַהָזן ֶאת ַהכל: -ָיֶדָך. ּוַמְשבִׁ
 
  הארץ ברכת   ב

ינּו ֶאֶר  נֹוֶדה ְנַחְלָת ַלֲאבֹותֵּ ינּו ַעל ֶשהִׁ ינּו ְלָך ְיהָוה ֱאֹלהֵּ אָתנּו ְיהָוה ֱאֹלהֵּ ץ ֶחְמָדה טֹוָבה ּוְרָחָבה, ְוַעל ֶשהֹוצֵּ
ן ָוֶחֶסד ֶשח ים חֵּ נּו, ְוַעל ַחּיִׁ ְבָשרֵּ יְתָך ֶשָחַתְמָת בִׁ ים, ְוַעל ְברִׁ ית ֲעָבדִׁ בֵּ יָתנּו מִׁ ם, ּוְפדִׁ ְצַריִׁ ֶאֶרץ מִׁ ֹוַנְנָתנּו, מֵּ

ס  יַלת ָמזֹון ֶשַאָתה ָזן ּוְמַפְרנֵּ יד אֹוָתנּוְוַעל ֲאכִׁ ת ּוְבָכל יֹום ְבָכל, ָתמִׁ  : ָשָעה ּוְבָכל עֵּ
 

  העצמאות וביום בפורים, בחנוכה
י ינּו ַבָּימִׁ יָת ַלֲאבֹותֵּ ים ְוַעל ַהֻפְרָקן ְוַעל ַהְגבּורֹות ְוַעל ַהְתשּועֹות ְוַעל ַהֶנָחמֹות, ֶשָעשִׁ סִׁ ם ַבְזַמן ַעל ַהנִׁ ם ָההֵּ

 .ַהֶזה
 

 בחנוכה 
ימֵּ  י ּוָבָניובִׁ ן ָגדֹול ַחְשמֹוָנאִׁ ְתָיה ֶבן יֹוָחָנן ֹכהֵּ ל  י ַמתִׁ ְשָראֵּ ְכֶשָעְמָדה ַמְלכּות ָיָון ָהְרָשָעה ַעל ַעְמָך יִׁ

ים י ְרצֹוָנְך, ְוַאָתה ְבַרֲחֶמיָך ָהַרבִׁ ֻחקֵּ יָרם מֵּ ת ָצָרָתם, ַרְבָת ֶא  ְלהשכיחם תֹוָרָתְך ּוְלַהֲעבִׁ ת ָעַמְדָת ָלֶהם ְבעֵּ
יָבם,  יָנם ֶאת ַדְנָת רִׁ ים ָמַסְרָת  ,דִׁ בֹורִׁ ים ְבַיד גִׁ ים, ַחָלשִׁ ים ְבַיד ְוַרבִׁ ים, ְמַעטִׁ דִׁ  ולך, בריתך בני ְבַיד ְוזֵּ
יָת  ם ָעשִׁ ל ּוְלַעְמָך, ְבעֹוָלָמְך ְוָקדֹוש ָגדֹול שֵּ ְשָראֵּ יָת  יִׁ  ָבאּו כן ְוַאַחר. הַהזֶ  ְכַהּיֹום ּוֻפְרָקן ְגדֹוָלה ְתשּוָעה ָעשִׁ
יר ָבֶניָך ְדבִׁ יֶתָך לִׁ נּו,  בֵּ יָכֶלָך ֶאת ּופִׁ ֲהרּו, הֵּ ְקָדֶשָך ֶאת ְוטִׁ יקּו, מִׁ ְדלִׁ רֹות ְוהִׁ  ְוָקְבעּו, ָקְדֶשָך ְבַחְצרֹות נֵּ
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י ְשמֹוַנת לּו ֲחנָֻכה ְימֵּ ל, אֵּ ְמָך ּוְלַהלֵּ יָת  ּוְכֶשם. ַהָגדֹול ְלשִׁ ים ֶשָעשִׁ סִׁ אש נִׁ יםָלרִׁ ה ָכְך, ֹונִׁ ים ַתֲעשֵּ , ָלַאֲחרֹונִׁ
נֹו יעֵּ ים ְותֹושִׁ לּו ַבָּימִׁ ים ָהאֵּ ם ְכַבָּימִׁ  : ָההֵּ

 
 בפורים

יֶהם ָהָמן יָרה, ְכֶשָעַמד ֲעלֵּ ר ְבשּוַשן ַהבִׁ י ָמְרְדַכי ְוֶאְסתֵּ ימֵּ לָהָרָשע ַעל  בִׁ ְשָראֵּ ד ַעֶמָך יִׁ יד ַלֲהֹרג ּוְלַאבֵּ ש ְלַהְשמִׁ קֵּ , בִׁ
ַנַעראֶ  ים מִׁ ְשלָשה ָעָשר, ְלחֶדש ְשנֵּים ת ָכל ַהְּיהּודִׁ ים ְביום ֶאָחד, בִׁ ן ַטף ְוָנשִׁ ָעָשר, הּוא חֶדש ֲאָדר, ּוְשָלָלם  ְוַעד ָזקֵּ

ים ְלַקְלָת ֶאת ַמֲחַשְבתו,  ָלבֹוז. ְוַאָתה ְבַרֲחֶמיָך ָהַרבִׁ ַפְרָת ֶאת ֲעָצתֹו, ְוקִׁ ים הֵּ ים ְבַיד ָמַסְרָת ַרבִׁ דִׁ ים ְוזֵּ ְבַיד ְמַעטִׁ
יָת ְתשּוָעה ְגדֹוָלה ּו ל ָעשִׁ ְשָראֵּ ם ָגדֹול ְוָקדֹוש ְבעֹוָלֶמָך, ּוְלַעְמָך יִׁ יָת שֵּ יֶתָך. ּוְלָך ָעשִׁ רִׁ י בֵּ ֻפְרָקן ְכַהּיֹום ְבנֵּ

 ַהֶזה. 
י מִׁ  ים ַלֲעשֹות אֹוָתם ְימֵּ ֶלה פּורִׁ ים ָהאֵּ ן ָקְראּו ַלָּימִׁ הּו ַעל כֵּ עֵּ יש ְלרֵּ ְשלֹוַח ָמנֹות אִׁ ְמָחה ּומִׁ ְשֶתה ְושִׁ

ים.   ּוַמָתנֹות ָלֶאְביֹונִׁ
יָנה  אסתר ט  יָנה ּוְמדִׁ ְשָפָחה ְמדִׁ ְשָפָחה ּומִׁ ים ְבָכל דֹור ָודֹור מִׁ ים ְוַנֲעשִׁ ְזָכרִׁ ֶלה נִׁ ים ָהאֵּ ְוַהָּימִׁ

ֶלה לֹא ַיַעְברּו ים ָהאֵּ י ַהפּורִׁ ימֵּ יר, וִׁ יר ָועִׁ ַזְרָעם:  ְועִׁ ְכָרם לֹא ָיסּוף מִׁ ים ְוזִׁ תֹוְך ַהְּיהּודִׁ  מִׁ
ים ָההֵּ  לּו ְכַבָּימִׁ ים ָהאֵּ נּו ַבָּימִׁ יעֵּ ים. ְותֹושִׁ ים, ָכְך ַתֲעֶשה ָלַאֲחרֹונִׁ אשֹונִׁ ים ָלרִׁ סִׁ יָת נִׁ ם ֶשָעשִׁ  ם: ּוְכשֵּ

 
 ביום העצמאות 

ָּיה ְכֶשָבָאה ְשאֵּ  יֹון ַהְשנִׁ יַבת צִׁ י שִׁ ימֵּ יֶהם, ָשְלטּו בִׁ ָכל ְתפּוצֹותֵּ י ַעְמָך מִׁ יָגה ּוְבנֵּ יא ַהֲהרֵּ גֵּ יָטה מִׁ ית ַהְפלֵּ רִׁ
ְשָראֵּ  ית ַעְמָך יִׁ ים ְלַהְכרִׁ ְבָעה גֹוּיִׁ ים. ָאז ָקמּו שִׁ ְרָדפִׁ י נִׁ ְפנֵּ ים בִׁ ינּו ְוָנֲעלּו ְשָערִׁ ים ְבֶאֶרץ ָקְדשֵּ ל. ְוָאָתה ָזרִׁ

ים ָעַמְדָת  יֶהם ְבַרֲחֶמיָך ָהַרבִׁ יֶהם ַלְקָרב ְוֶאְצְבעֹותֵּ ד ְידֵּ ל ְוַלֲעמֹוד ַעל ַנְפָשם, ְלַלמֵּ ָקהֵּ ת ָצָרָתם ְלהִׁ ָלֶהם ְבעֵּ
ם ָגדֹול ְוָקדֹוש בְ  יָת שֵּ יְתָך. ּוְלָך ָעשִׁ י ְברִׁ ים ְבַיד ְבנֵּ דִׁ ים ְוזֵּ ים ְבַיד ְמַעטִׁ ְלָחָמה. ָמַסְרָת ַרבִׁ עֹוָלֶמָך ַלמִׁ

ְשָר  יָת ְתשּוָעה ְגדֹוָלה ּוֻפְרָקן ְכַהּיֹום ַהֶזה. ּוְלַעְמָך יִׁ ל ָעשִׁ  אֵּ
ְמָחה ָבנֹות ְבַאְרֶצָך ְוָקְבעּו ֶאת יֹום ָהַעְצָמאּות ַהֶזה יֹום ַחג ְושִׁ ְבנֹות ּוְלהִׁ ְקְבצּו ָבֶניָך לִׁ ן נִׁ ְלהֹודֹות  ְוַאַחר כֵּ

סִׁ  יָת נִׁ ם ֶשָעשִׁ ְמָך ַהָגדֹול. ּוְכשֵּ ל ְלשִׁ לּו ּוְלַהלֵּ ים ָהאֵּ נּו ַבָּימִׁ יעֵּ ים, ְותֹושִׁ ים, ָכְך ַתֲעֶשה ָלַאֲחרֹונִׁ אשֹונִׁ ים ָלרִׁ
ם.  ים ָההֵּ  ְכַבָּימִׁ

 
 

 דברים ח
י ָכל ַחי  ְמָך ְבפִׁ ְתָבַרְך שִׁ ים אֹוְתָך, יִׁ ים ָלְך ּוְמָבְרכִׁ ינּו ֲאַנְחנּו מּודִׁ ְוַעל ַהֹכל ְיהָוה ֱאֹלהֵּ

יד ְלעֹוָלם ָוֶעד, ַככָ  ַרְכָת ֶאת ְיהָוה ֱאֹלֶהיָך ַעל ָהָאֶרץ ָתמִׁ תּוב: "ְוָאַכְלָת ְוָשָבְעָת ּובֵּ
 ַהֹטָבה ֲאֶשר ָנַתן ָלְך": ָברּוְך ַאָתה ְיהָוה, ַעל ָהָאֶרץ ְוַעל ַהָמזֹון: 

 
 ג   ברכת ירושלים 

ם ינּו ְיהָוה ָנא ַרחֵּ ל ַעל ֱאֹלהֵּ ְשָראֵּ ם ְוַעל ַעֶמָך יִׁ י ְירּוָשַליִׁ ּיֹון ְוַעל, ֶרָךעִׁ ְשַכן צִׁ ית  ְכבֹוֶדָך מִׁ אשִׁ ל רֵּ ְשָראֵּ יַנת יִׁ ְוַעל ְמדִׁ
נּו, ְוַהְרַוח ָלנּו ְיה חֵּ נֹו ְוַהְרוִׁ נּו ְוַכְלְכלֵּ נּו ָפְרְנסֵּ נּו זּונֵּ ינּו, ְרעֵּ ינּו, ָאבִׁ נּו. ֱאֹלהֵּ יַחת ְגֻאָלתֵּ ָרה ְצמִׁ ינּו ְמהֵּ ָוה ֱאֹלהֵּ

ינּו, ְוָנא ַאל ַת  ָכל ָצרֹותֵּ ינּו לֹא מִׁ נֹו ְיהָוה ֱאֹלהֵּ יכֵּ ינּו, ְוָנא ַאל ַתְצרִׁ ָכל ָצרֹותֵּ ָרה מִׁ ינּו ְמהֵּ נּו ְיהָוה ֱאֹלהֵּ יכֵּ רִׁ צִׁ
ָאה, ַהְפתּוָחה, ַהְקדֹוָשה ְוָהְרָחָבה,  ם ְלָיְדָך ַהְמלֵּ י אִׁ י ַהְלָוָאָתם, כִׁ ידֵּ י ַמְתַנת ָבָשר ָוָדם ְולֹא לִׁ ידֵּ ֶשלֹא לִׁ

כָ  בֹוש ְולֹא נִׁ ם ְלעֹוָלם ָוֶעד. נֵּ  לֵּ
 

 בשבת 
ה נּו ְרצֵּ יצֵּ ינּו ְיהָוה ְוַהֲחלִׁ ְצֹוֶתיָך ֱאֹלהֵּ ְצַות ְבמִׁ י יֹום ּוְבמִׁ יעִׁ י, ַהֶזה ְוַהָקדֹוש ַהָגדֹול ַהַשָבת ַהְשבִׁ  ֶזה יֹום כִׁ
ְשָבת ְלָפֶניָך הּוא ְוָקדוש ָגדֹול ְצַות ְבַאֲהָבה בו ְוָלנּוחַ  בו-לִׁ ְרצֹוְנָך, ְךְרצונָ  ְכמִׁ יחַ  ּובִׁ ינּו ְיהָוה, ָלנּו ָהנִׁ , ֱאֹלהֵּ
א ֶשלֹא נּו ְביֹום ַוֲאָנָחה ְוָיגֹון ָצָרה ְתהֵּ נּו, ְמנּוָחתֵּ ינּו ְיהָוה ְוַהְראֵּ ּיֹון ְבֶנָחַמת ֱאֹלהֵּ ְנַין   צִׁ יְרָך ּוְבַהְשָלַמת בִׁ עִׁ

י ַאָתה הּוא ַבַעל ַהְישּו יר ָקְדֶשָך, כִׁ ם עִׁ  עֹות ּוַבַעל ַהֶנָחמֹות. ְירּוָשַליִׁ
 

 השנה -חודש, ברגלים ובראש-בראש
ְכרֹון נּו ְוזִׁ ְקדֹונֵּ נּו ּופִׁ ְכרֹונֵּ ר זִׁ ָזכֵּ ד ְויִׁ ָפקֵּ ינּו, ַיֲעֶלה ְוָיבֹוא, ְויִׁ י ֲאבֹותֵּ ֱאֹלהֵּ ינּו וֵּ ם  ֱאֹלהֵּ ְכרֹון ְירּוָשַליִׁ ינּו, ְוזִׁ ֲאבֹותֵּ

יר י עִׁ ְכרֹון ָכל ַעְמָך בֵּ יָטה ְלטֹוָבה,ָקְדֶשָך, ְוזִׁ ְפלֵּ ל, ְלָפֶניָך, לִׁ ְשָראֵּ ים  ת יִׁ ים, ְלַחּיִׁ ן ּוְלֶחֶסד ּוְלַרֲחמִׁ ְלחֵּ
 ּוְלָשלום ְביום 

 ַהֶזה. ראש ַהֹחֶדש בראש חודש
 ַחג ַהמצֹות ַהֶזה. בפסח

 ַהֶזה. ַחג ַהָשבּועֹות בשבועות
 ַחג ַהֻסכֹות ַהֶזה. בסוכות

י ֲעֶצֶרת  בשמיני עצרת ינִׁ  ַהַחג ַהֶזה.ְשמִׁ
ָכרֹון ַהֶזה. בראש השנה  ַהזִׁ

נּו ן. ּוָפְקדֵּ ינּו בֹו ְלטֹוָבה, ָאמֵּ נּו ְיהָוה ֱאֹלהֵּ ן.  ָזְכרֵּ ים, ָאמֵּ ים טֹובִׁ נּו בֹו ְלַחּיִׁ יעֵּ ן. ְוהושִׁ ְבָרָכה, ָאמֵּ בו לִׁ
ים חּוס ְדַבר ְישּוָעה ְוַרֲחמִׁ י  ּובִׁ נּו, כִׁ יעֵּ ינּו ְוהושִׁ ם ָעלֵּ נּו ְוַרחֵּ ל ֶמֶלְךְוָחנֵּ י אֵּ ינּו, כִׁ ינֵּ ֶליָך עֵּ ַחנּון ְוַרחּום  אֵּ

  :ָאָתה
 

ה ְבַרֲחָמיו ְירּוָשלָ  ינּו. ָברּוְך ַאָתה ְיהָוה, בֹונֵּ ָרה ְבָימֵּ ְמהֵּ יר ַהֹקֶדש בִׁ ם עִׁ ְנַין ְירּוָשַליִׁ ם בִׁ ן:  ְוַהְשלֵּ ם. ָאמֵּ  יִׁ
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 ד.  ברכת הטוב ומטיב 
י  ְיהָוה ַאָתה ָברּוְך נּו ָהעוָלם ֶמֶלְך נּוֱאלהֵּ נּו, ְקדֹושֵּ נּו, יֹוְצרֵּ נּו, גֹוֲאלֵּ נּו, בֹוְראֵּ ירֵּ נּו, ַאדִׁ ינּו, ַמְלכֵּ ל, ָאבִׁ , ָהאֵּ

יב הּוא מֵּ  יטִׁ יב ַלֹכל, ֶשְבָכל יֹום ָויֹום הּוא הֵּ טִׁ ל, ַהֶמֶלְך ַהטֹוב ְוַהמֵּ ְשָראֵּ ה יִׁ נּו רֹועֵּ יב ְקדֹוש ַיֲעֹקב, רֹועֵּ יטִׁ
ב לָ  יטִׁ ים ּוְלֶרַוח, ַהָצָלה ְוַהְצָלָחה, הּוא יֵּ ן ּוְלֶחֶסד ּוְלַרֲחמִׁ נּו ָלַעד ְלחֵּ ְגְמלֵּ נּו, הּוא ְגָמָלנּו הּוא ְגָמָלנּו הּוא יִׁ

ָכל טּוב ְלעֹוָלם ַאל  ים ְוָשלֹום ְוָכל טֹוב, ּומִׁ ים ְוַחּיִׁ ישּוָעה, ֶנָחָמה, ַפְרָנָסה ְוַכְלָכָלה, ְוַרֲחמִׁ נְבָרָכה וִׁ  ּו. ְיַחְסרֵּ
 

ְמלֹוְך הּוא ָהַרֲחָמן ינּו יִׁ ן. ָוֶעד ְלעֹוָלם ָעלֵּ  .  ָאמֵּ
ְתָבַרְך הּוא ָהַרֲחָמן ם יִׁ ן: ּוָבָאֶרץ ַבָשַמיִׁ  . ָאמֵּ
ְשַתַבח הּוא ָהַרֲחָמן ים ְלדֹור יִׁ ְתָפַאר, דֹורִׁ ים,  ּוְלֶנָצח ָלַעד ָבנּו ְויִׁ ְתַהַדרְנָצחִׁ י ָלַעד ָבנּו ְויִׁ יםעֹו ּוְלעֹוְלמֵּ  .ָלמִׁ

ן  : ָאמֵּ
נּו ְבָכבֹוד.  ןָהַרֲחָמן הּוא ְיַפְרְנסֵּ  :  ָאמֵּ

נּו.  ּיֹות ְלַאְרצֵּ ינּו קֹוְממִׁ ץ ְנפּוצֹותֵּ יַקבֵּ ַעל ַצָּואָרם וִׁ ינּו מֵּ ְשֹבר ֶאת ֹעל ַאחֵּ ןָהַרֲחָמן הּוא יִׁ  :  ָאמֵּ
יַחת ְגֻאלָ  ית ְצמִׁ אשִׁ ל רֵּ ְשָראֵּ יַנת יִׁ ְך ֶאת ְמדִׁ נּו. ָהַרֲחָמן הּוא ְיָברֵּ ןתֵּ  :  ָאמֵּ

ים.  ם ְישּוָעה ְוַחּיִׁ ילֵּ י ֶאֶרץ ָקְדֶשנּו ְוַיְנחִׁ ינֵּ ק ֶאת ָמגִׁ ןָהַרֲחָמן הּוא ְיַחזֵּ  :  ָאמֵּ
ת ַהֶזה ְוַעל ֻשְלָחן ֶזה ֶשָאַכְלנּו ָעָליו.  ְשַלח ְבָרָכה ְמֻרָבה ַבַביִׁ ןָהַרֲחָמן הּוא יִׁ  :  ָאמֵּ

ְשַלח ָלנּו גְ  יַבֶשר ָלנּו ְבשֹורֹות טֹובֹות ְישּועֹות ְוֶנָחמֹות. ָהַרֲחָמן הּוא יִׁ ָמה וִׁ ןֻאָלה ְשלֵּ  :  ָאמֵּ
ינּו ְוֶאת ָכל ֲאֶשר ָלֶהם.  ְך ֶאת אֹוְרחֵּ ן)ָהַרֲחָמן הּוא ְיָברֵּ  (  ָאמֵּ

ְך ָהַרֲחָמן הּוא  י( בַ -ֶאת שולחנם של אחרים יאמר-שולחן הוריו או על-מי שמסב עלְיָברֵּ י מֹורִׁ ת )ָאבִׁ ַעל ַהַביִׁ
יָתם ְוֶאת ַזְרָעם ְוֶאת ָכל ֲאֶשר ָלֶהם. -ַהֶזה, אֹוָתם ְוֶאת ת ַהֶזה, אֹוָתם ְוֶאת בֵּ י( ַבֲעַלת ַהַביִׁ י מֹוָרתִׁ מִׁ )ִׁאִׁ

ֹכל" ְצָחק ְוַיֲעֹקב "ַבֹכל", "מִׁ ינּו ַאְבָרָהם יִׁ ְתָבְרכּו ֲאבֹותֵּ ן  –, "ֹכל" אֹוָתנּו ְוֶאת ָכל ֲאֶשר ָלנּו, ְכמֹו ֶשנִׁ כֵּ
ָמה, ְונֹאַמר:  ְבָרָכה ְשלֵּ ְך אֹוָתנּו ֻכָלנּו ַיַחד בִׁ ןְיָברֵּ  :  ָאמֵּ

ת ְיהָוה, ּוְצָדָקה מֵּ  אֵּ ָשא ְבָרָכה מֵּ ְשֶמֶרת ָשלֹום, ְונִׁ א ְלמִׁ ינּו ְזכּות ֶשְתהֵּ יֶהם ְוָעלֵּ י ַבָמרֹום ְיַלְמדּו ֲעלֵּ ֱאֹלהֵּ
כֶ  ן ְושֵּ ְמָצא חֵּ נּו, ְונִׁ ְשעֵּ ים ְוָאָדם: יִׁ י ֱאֹלהִׁ ינֵּ  ל טֹוב ְבעֵּ

 
 בסעודת ברית מילה

ָרצֶ  ָהַרֲחָמן י ָוָהְלָאה יֵּ ינִׁ ּיֹום ַהְשמִׁ ְזכּו ְלַגְדלֹו ּוְלַחְנכֹו ּוְלַחְכמֹו, מִׁ מֹו, ְויִׁ י ַהֶּיֶלד ְואִׁ ְך ֲאבִׁ ה ָדמֹו, הּוא ְיָברֵּ
מֹו.  י ְיהָוה ֱאֹלָהיו עִׁ יהִׁ  וִׁ

ְך בַ  ָהַרֲחָמן ם ָפֳעלֹו ּוַמְשֻכְרתֹו ְכפּוָלה, הֹוא ְיָברֵּ יַשלֵּ יָלה, וִׁ יָלה, ֲאֶשר ָשש ַלֲעשֹות ֶצֶדק ְבגִׁ ית ַהמִׁ ַעל ְברִׁ
הּו ְלַמְעָלה ְלָמְעָלה.  ְתנֵּ  ְויִׁ

ְר  ָהַרֲחָמן ְזֶכה לִׁ ל ֱאמּוָנה, ְויִׁ בֹו ָלאֵּ ְהיּו ָיָדיו ְולִׁ ְשמֹוָנה, ְויִׁ מֹול לִׁ ְך ַרְך ַהנִׁ יָנה, ְוֶאת הּוא ְיָברֵּ י ַהְשכִׁ אֹות ְפנֵּ
ָמה:   ַהְגֻאָלה ַהְשלֵּ

ים.  ָהַרֲחָמן  בשבת י ָהעֹוָלמִׁ נּו יֹום ֶשֻכלֹו ַשָבת ּוְמנּוָחה ְלַחּיֵּ ילֵּ ןהּוא ַיְנחִׁ  :  ָאמֵּ
ְבָרָכה.  ָהַרֲחָמן  בראש חודש ינּו ֶאת ַהֹחֶדש ַהֶזה ְלטֹוָבה ְולִׁ ש ָעלֵּ ןהּוא ְיַחדֵּ  : ָאמֵּ

נּו יֹום ֶשֻכלֹו טֹוב.  ָהַרֲחָמן ם טובביו ילֵּ ןהּוא ַיְנחִׁ  :  ָאמֵּ
ְבָרָכה.  ָהַרֲחָמן בראש השנה ינּו ֶאת ַהָשָנה ַהזֹאת ְלטֹוָבה ְולִׁ ש ָעלֵּ ןהֹוא ְיַחדֵּ  :  ָאמֵּ

ד ַהנֹוֶפֶלת.  בשבת ים ָלנּו ֶאת ֻסַכת ָדוִׁ ןָהַרְחָמן הֹוא ָיקִׁ  :  ָאמֵּ
י ָהעֹוָלם ַהָבא. הּוא ְיַזכֵּ  ָהַרֲחָמן ימֹות ַהְגאּוָלה ּוְלַחּיֵּ ןנּו לִׁ  :  ָאמֵּ

 
ן:  ְמרּו: ָאמֵּ ל ְואִׁ ְשָראֵּ ינּו ְוַעל ָכל יִׁ ְמרֹוָמיו הּוא ַיֲעֶשה ָשלֹום ָעלֵּ  עֹוֶשה ָשלֹום בִׁ

 

 תהלים לד
 
 

 שם קיח 
 שם קמה

י, ְקֹדָשיו ְיהָוה ֶאת ְיראּו ין כִׁ ָאיו ַמְחסֹור אֵּ ירֵּ ירִׁ : לִׁ בּו ָרשּו יםְכפִׁ י, ְוָרעֵּ  ַיְחְסרּו לֹא ְיהָוה ְוֹדְרשֵּ
 : טֹוב ָכל

י ַלְיהָוה הֹודּו י, טֹוב כִׁ יַע ְלָכל ַחי ָרצֹון:  :ַחְסדֹו ְלעֹוָלם כִׁ ת ָיֶדָך ּוַמְשבִׁ ַח אֵּ  ֲאֶשר ַהֶגֶבר ָברּוְךפֹותֵּ
ְבַטח ְבַטחֹו ְיהָוה ְוָהָיה, ַבְיהָוה יִׁ י גַ  מִׁ יתִׁ יק ֶנֱעָזב ְוַזְרעֹו ְמַבֶקש : ַנַער ָהיִׁ י ַצדִׁ יתִׁ י, ְולֹא ָראִׁ ם ָזַקְנתִׁ
 ָלֶחם:

 
 יין.-כוס שנייה של-בסעודת נשואין מברכים שבע ברכות, לאחר ברכת המזון, על

ְכבֹודֹו. ינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֶשַהֹכל ָבָרא לִׁ  ָברּוְך ַאָתה ְיהָוה ֱאֹלהֵּ
ינ ר ָהָאָדם.ָברּוְך ַאָתה ְיהָוה ֱאֹלהֵּ  ּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, יֹוצֵּ

ְתקִׁ  יתֹו, ְוהִׁ ינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאֶשר ָיַצר ֶאת ָהָאָדם ְבַצְלמו, ְבֶצֶלם ְדמּות ַתְבנִׁ ין לֹו ָברּוְך ַאָתה ְיהָוה ֱאֹלהֵּ
ר ָהָאָדם: י ַעד. ָברּוְך ַאָתה ְיהָוה, יֹוצֵּ ְנַין ֲעדֵּ ֶמנּו בִׁ   מִׁ

 
יש ּיֹון ְבָבֶניָה:  שֹוש ָתשִׁ ַח צִׁ ְמָחה. ָברּוְך ַאָתה ְיהָוה, ְמַשמֵּ בּוץ ָבֶניָה ְלתֹוָכּה ְבשִׁ ל ָהֲעָקָרה ְבקִׁ  ְוָתגֵּ

ַח ָחָת  ֶקֶדם. ָברּוְך ַאָתה ְיהָוה, ְמַשמֵּ ֶדן מִׁ יְרָך ְבַגן עֵּ ֲחָך ְיצִׁ ים ְכַשמֵּ ים ָהֲאהּובִׁ עִׁ ַח ְתַשַמח רֵּ  ן ְוַכָלה. ַשמֵּ
ְמָחה, ָחָתן ְוַכָלה, ינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאֶשר ָבָרא ָששֹון ְושִׁ יָצה, ְוֶחְדָוה,   ָברּוְך ַאָתה ְיהָוה ֱאֹלהֵּ ָנה, דִׁ יָלה, רִׁ גִׁ

ָשַמע  ינּו יִׁ ָרה ֲאֹדָני ֱאֹלהֵּ עּות. ְמהֵּ  ַאֲהָבה ְוַאֲחָוה ְוָשלֹום ְורֵּ
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י ְיהּוָדה ּוְבחּוצֹות  ירמיה לג  ְמָחה, קֹול ָחָתן ְוקֹול ַכָלה,ְבָערֵּ ם קֹול ָששֹון ְוקֹול שִׁ  ְירּוָשָליִׁ
ם ַהכַ  ַח ֶהָחָתן עִׁ יָנָתם. ָברּוְך ַאָתה ְיהָוה,  ְמַשמֵּ ה ְנגִׁ ְשתֵּ מִׁ ים מִׁ ֻחָפָתם ּוְנָערִׁ ים מֵּ ְצֲהלֹות ֲחָתנִׁ : ָלהקֹול מִׁ

ינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ב י ַהָגֶפן: ָברּוְך ַאָתה ְיהָוה ֱאֹלהֵּ א ְפרִׁ  ֹורֵּ
 
 
 

 ברכת מזון בקצרה 

ים.  ן  ְבֶחֶסד ּוְבַרֲחמִׁ ינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ַהָזן ֶאת ָהעֹוָלם ֻכלֹו ְבטּובֹו ְבחֵּ הּוא ָברּוְך ַאָתה ְיהָוה ֱאֹלהֵּ
יד לֹא ָחסַ  י ְלעֹוָלם ַחְסדֹו. ּוְבטּובֹו ַהָגדֹול ָתמִׁ ן ֶלֶחם ְלָכל ָבָשר כִׁ ר ָלנּו ְוַאל ֶיֱחַסר ָלנֹו ָמזֹון נֹותֵּ

ין ָמזֹון ְלָכל  כִׁ יב ַלֹכל ּומֵּ טִׁ ס ַלֹכל ּומֵּ ל ָזן ּוְמַפְרנֵּ י הּוא אֵּ ְלעֹוָלם ָוֶעד, ָבֲעבּור ְשמֹו ַהָגדֹול כִׁ
ת ַהָכל:  ּיֹוָתיו ֲאֶשר ָבַרא. ָברּוְך ַאָתה ְיהָוה, ַהָזן אֵּ  ְברִׁ

ינּו ינּו ֶאֶרץ ֶחְמָדה טֹוָבה ּוְרָחָבה, ונתת לנו ברית  נֹוֶדה ְלָך, ְיהָוה ֱאֹלהֵּ ְנַחְלָת ַלֲאבֹותֵּ ַעל ֶשהִׁ
ַרְכָת ֶאת יי ֱאֹלֶהיָך ַעל ָהָאֶרץ ַהטֹוָבה ֲאֶשר ָנַתן  ותורה, חיים ומזון, ַכָכתּוב, ְוָאַכְלָת ְוָשָבְעָת ּובֵּ

 ן. ָלְך. ָברּוְך ַאָתה ְיהָוה ַעל ַהָאֶרץ ְוַעל ַהָמזֹו

ְשַכן ְכבֹוֶדָך ְוַעל ְועַ  יֹון מִׁ יֶרָך, ְוַעל צִׁ ם עִׁ ל ַעֶמָך, ְוַעל ְירּוָשַליִׁ ְשַראֵּ ינּו ַעל יִׁ ל ַרֶחם ָנא ְיהָוה ֱאֹלהֵּ
נּו. והשלם בנין  יַחת ְגֻאָלתֵּ ית ְצמִׁ אשִׁ ל רֵּ ְשָראֵּ יַנת יִׁ םְמדִׁ יר ְירּוָשַליִׁ ָרה ַהֹקֶדש עִׁ ְמהֵּ ינּו בִׁ  ָברּוְך .ְבָימֵּ

ם ְבַרֲחָמיו בֹוֶנהַאָתה ְיהָוה,   . אמן: ְירּוָשַליִׁ
ן:  ְמרּו: ָאמֵּ ל, ְואִׁ ְשָראֵּ ינּו ְוַעל ָכל יִׁ ְמרוָמיו, הּוא ַיֲעֶשה ָשלום ָעלֵּ  עוֶשה ָשלום בִׁ

 
ְה  רויה. ּוַמה ֶשהֹוַתְרנּו יִׁ ְהֶיה לִׁ ינּו יִׁ ְהֶיה ְלָשְבָעה. ּוַמה ֶשָשתִׁ יב" ַוּיאְכלּו ַמה ֶשָאַכְלנּו יִׁ ְכתִׁ ְבָרָכה. ְכדִׁ ֶיה לִׁ

ְדַבר ְיהָוה, ָברּוְך ַאָתה ְיהָוה, ַהָזן ֶאת ַהכל: ירּו כִׁ  ַוּיֹותִׁ
ן ְלַעמֹו ֹעז ְיהָוה תהלים כט תֵּ ְך ְיהָוה, יִׁ  :ַבָשלֹום ַעמֹו ֶאת ְיָברֵּ

 
יָתא:  י פִׁ יה ְדַהאִׁ ְך ַרֲחָמָנא ָמרֵּ  ְברִׁ

 הזה: ברוך אלהינו אדון הלחם 
 

ינּו:  ֶשלֹו ּוְבטּובֹו ָחיִׁ ינּו( ֶשָאַכְלנּו מִׁ  ָברּוְך )ֱאֹלהֵּ
 
 
 

 

 ברכת הנהנין
 

 ברכת הטעם
 על הפת 

ן ָהָאֶרץ:  יא ֶלֶחם מִׁ ינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ַהמֹוצִׁ  ָברּוְך ַאָתה ְיהָוה, ֱאֹלהֵּ
 

 על תבשיל מחמשת מיני דגן ועל מאפה ממינים אלה
ינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ָברּוְך ַאָתה יְ  י ְמזֹונֹותהָוה, ֱאֹלהֵּ ינֵּ א מִׁ  : בֹורֵּ

 
 על יין 

י ַהֶגֶפן: א ְפרִׁ ינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, בֹורֵּ  ָברּוְך ַאָתה ְיהָוה, ֱאֹלהֵּ
 

 על פירות העץ
ץ:  י ָהעֵּ א ְפרִׁ ינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, בֹורֵּ  ָברּוְך ַאָתה ְיהָוה, ֱאֹלהֵּ

 
 על פירות האדמה

י ָהֲאָדָמה: ָבר א ְפרִׁ ינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, בֹורֵּ  ּוְך ַאָתה ְיהָוה, ֱאֹלהֵּ
 

 על דבר שאין גידולו מן הארץ כגון: בשר, דגים, ביצים, גבינות
ְדָברֹו:  ְהָיה בִׁ ינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֶשַהֹכל נִׁ  ָברּוְך ַאָתה ְיהָוה, ֱאֹלהֵּ

 
 ברכת המזון לאחר מאכלים ומשקאות שאין מברכים אחריהם
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ׁ ת ַרבֹות ְוֶחְסרֹוָנן ָעל ָכל ַמה ֶשָבָראָת ְלַהֲחיֹו א ְנָפשו ינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, בֹורֵּ ת ָברּוְך ַאָתה ְיהָוה, ֱאֹלהֵּ
ים:  י ָהעֹוָלמִׁ  בֶהם ֶנֶפש ָכל ָחי. ָברּוְך חֵּ

 
הפרי את ברכת הזמן. וכן מברכים כשאוכלים בפעם הראשונה מן הפירות החדשים של העונה, מוסיפים על ברכת 

 "שהחיינו" על כלים או בגדים חדשים
יָענּו ַלְזַמן ַהֶזה:  גִׁ ְּיָמנּו ְוהִׁ ינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֶשֶהֱחָיינּו ְוקִׁ  ָברּוְך ַאָתה ְיהָוה, ֱאֹלהֵּ

 
 ברכות הריח 

 על ריח טוב שאינו מן הצומח 
ינּו ֶמֶלְך  ים:ָברּוְך ַאָתה ְיהָוה, ֱאֹלהֵּ י ְבָשמִׁ ְשבֵּ א עִׁ  ָהעֹוָלם, בֹורֵּ

 
 על רח טוב שבעשבים 

ים: י ְבָשמִׁ א ֲעצֵּ ינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, בֹורֵּ  ָברּוְך ַאָתה ְיהָוה, ֱאֹלהֵּ
 

 על ריח טוב שבפירות
יַח טֹוב ַבֶפירֹות: ן רֵּ ינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ַהנֹותֵּ  ָברּוְך ַאָתה ְיהָוה, ֱאֹלהֵּ

 
 ןעל שמן אפרסמו

א ֶשֶמן ָעֶרב:  ינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, בֹורֵּ  ָברּוְך ַאָתה ְיהָוה, ֱאֹלהֵּ
 
 

 ברכות הראייה 
 כאשר רואים תופעות טבע בלתי רגילות, כגון ברק, הרים גבוהים מאד, נהרות גדולים מאד

ינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם,  ה עֹוַשהָברּוְך ַאָתה ְיהָוה, ֱאֹלהֵּ ית ַמֲעשֵּ אשִׁ  : ְברֵּ
 
 שרואים קשת בענן כ

ינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, יתֹו ְוַקָּים ְבַמֲאָמרֹו:  ָברּוְך ַאָתה ְיהָוה, ֱאֹלהֵּ ְברִׁ ית ְוֶנֱאָמן בִׁ ר ַהְברִׁ  זֹוכֵּ
 

 כאשר רואים אילנות יפים ביותר ובריות נאות ביותר 
ינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם,  ֹו: ֶשָכָכה לֹו ְבעֹוָלמ ָברּוְך ַאָתה ְיהָוה, ֱאֹלהֵּ

 
 ברכות השמיעה 

 על רעמים, על רוחת של סופה עזה, על רעידת אדמה וכדומה
ינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, א עֹוָלם:  ָברּוְך ַאָתה ְיהָוה, ֱאֹלהֵּ  ֶשֹכחֹו ּוְגבּוָרתֹו ָמלֵּ

 
 על בשורות טובות

ינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, יב:  ָברּוְך ַאָתה ְיהָוה, ֱאֹלהֵּ טִׁ  ַהטֹוב ְוַהמֵּ
 
 שמועות רעות על

ינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם,  ַדַּין ָהֱאֶמת:  ָברּוְך ַאָתה ְיהָוה, ֱאֹלהֵּ
 

 ברכות המצוות
 ברכת המזוזה 

ינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ְקֹבע ְמזּוָזה ָברּוְך ַאָתה ְיהָוה, ֱאֹלהֵּ יָּונּו לִׁ ְצֹוָתיו ְוצִׁ ְדָשנּו ְבמִׁ  : ֲאֶשר קִׁ
 

 ברכת הטבילה 
יָלה:  ָברּוְך ַאָתה ָּונּו ַעל ַהְטבִׁ ְצֹוָתיו ְוצִׁ ינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאֶשר ְקְדָשנּו ְבמִׁ  ְיהָוה ֱאֹלהֵּ

 
 
 

 תפילת הדרך 
 

יכֵּ  נּו ְלָשלֹום ְוַתְדרִׁ ידֵּ נּו ְלָשלֹום ְוַתְצעִׁ יכֵּ ינּו ֶשתֹולִׁ י ֲאבֹותֵּ ֱאֹלהֵּ ינּו וֵּ ְלָפֶניָך ְיהָוה ֱאֹלהֵּ י ָרצֹון מִׁ נּו ְלָשלֹום ְיהִׁ
ָכל וְ  ב ַבֶדֶרְך ּומִׁ ַכף ָכל אֹויֵּב ְואֹורֵּ נּו מִׁ ילֵּ ְמָחה ּוְלָשלֹום ְוַתצִׁ ים ּוְלשִׁ נּו ְלַחּיִׁ ְמחֹוז ֶחְפצֵּ נּו לִׁ יעֵּ י ַתגִׁ ינֵּ מִׁ

ן ּוְלֶחֶסד ּולְ  נּו ְלחֵּ ְתנֵּ ינּו, ְותִׁ ה ָידֵּ ְשַלח ְבָרָכה ְבַמֲעשֵּ ְתַרְגשֹות ָלבֹוא ָלעֹוָלם, ְותִׁ ּיֹות ַהמִׁ ים פּוְרָענִׁ ַרֲחמִׁ
ָלה ְוַתֲחנּון ָאָתה. ָברּוְך ַא  ַע ְתפִׁ ל שֹומֵּ י אֵּ ינּו, כִׁ ְשַמע קֹול ַתֲחנּונֵּ ינּו, ְותִׁ י ָכל רֹואֵּ ינֵּ יֶניָך ּוְבעֵּ ָתה ְיהָוה, ְבעֵּ

ָלה: ַע ְתפִׁ  שֹומֵּ
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 מצוה -תפילה לבר
 

י ֲאבֹוַתי, ֱאֹלהֵּ  ֱאֹלַהי וֵּ
ְננִׁ  י ַהָקַהל ַהָקדֹוש ַהֶזה הִׁ ְפנֵּ ל לִׁ ְשָראֵּ ָמנֹות ְבַקַהל יִׁ ר ְלהִׁ ש ְלמֹוַרְשתֹו, ֻשָתף ְלגֹוָרלֹו, ְוַחָּיב  –י בֹוחֵּ יֹורֵּ

ְצֹוָתיו.  ְבמִׁ
י.  י ּוְלָעמִׁ ָלתִׁ ְקהִׁ י, לִׁ ְשַפְחתִׁ ְמקֹור ַגֲאָוה ְלמִׁ ְהיֹות לִׁ י ֹכח ָלֶלֶכת ֶבְדָרֶכיָך ְולִׁ ן בִׁ  תֵּ

 
נּו ּו ינּו, ַמה טֹוב ֶחְלקֵּ נּו. ַאְשרֵּ נּו ּוַמה ָּיָפה ְיֻרָשתֵּ ים גֹוָרלֵּ  ַמה ָנעִׁ

ים:  ְמָך ְואֹוְמרִׁ ים שִׁ ינּו ֶשֲאַנְחנּו ְמַיֲחדִׁ  ַאְשרֵּ
 

ינּו, ְיהָוה ֶאָחד.  ו דברים ל. ְיהָוה ֱאֹלהֵּ ְשָראֵּ  ְשַמע, יִׁ

 

י ַרְך מִׁ ינּו ֶשבֵּ ְצָחק ַאְבָרָהם ,ֲאבֹותֵּ ְך הּוא ,ְוַיֲעֹקב יִׁ ֶבן ___________ ___  ֶאת ְיָברֵּ
ים ְבָרָכה  ְתֶננּו ֱאֹלהִׁ ל. יִׁ ְשָראֵּ י ְקַהל יִׁ ינֵּ ְצֹות ַבֲעלֹותֹו ַלתֹוָרה ְלעֵּ ְכַנס ַהּיֹום ְלמִׁ _________ ֶשנִׁ

י ים טֹובִׁ ְזכּו ְלַחְנכֹו ְלתֹוָרה ְלֻחָפה ּוְלַמֲעשִׁ ן יִׁ ְמְצֹות, כֵּ ם ְשָזכּו ְלַגְדלֹו לִׁ ְשַפְחתֹו: ְכשֵּ י ְלמִׁ ם. ְיהִׁ
מּות ַהֶנֶפש,  ְשלֵּ יאֹות ַהגּוף ּובִׁ ְברִׁ יד ַבתֹוָרה בִׁ ְזֶכה ְלַהְתמִׁ ם, ֶשּיִׁ ינּו ֶשַבָשַמיִׁ י ָאבִׁ ְפנֵּ לִׁ ָרצֹון מִׁ
י ים ַיֲעֹלזּו, ְוָכל בֵּ ידִׁ ידִׁ ְשַמח, וִׁ ְשַפְחתֹו ְותִׁ ְרֶאה מִׁ ים ְוָאָדם. תִׁ י ֱאֹלהִׁ ינֵּ ֶכל טֹוב ְבעֵּ ן ְושֵּ ְמָצא חֵּ ת ְויִׁ

ל  ְשָראֵּ י יִׁ ים ֶאת ְקדֹוש ַיֲעֹקב ְוֶאת ֲאֹלהֵּ ְרָבם ְמַקְדשִׁ יֶהם ְבקִׁ ְראֹוָתם ַיְלדֵּ ילּו, בִׁ ָנה ָיגִׁ ל ְברִׁ ְשָראֵּ יִׁ
יצּו.  ַיֲערִׁ

 ההורים אומרים
יָענּו ַלְזַמן ַהזֶ  גִׁ ְּיָמנּו ְוהִׁ ינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֶשֶהֱחָינּו ְוקִׁ  ה:ָברּוְך ַאָתה ְיהָוה ֱאֹלהֵּ
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 מצוה-תפילה לבת
 

י ֲאבֹוַתי, ֱאֹלהֵּ  ֱאֹלַהי וֵּ
י בֹוֶחֶר  ְננִׁ י ַהָקַהל ַהָקדֹוש ַהֶזה הִׁ ְפנֵּ ֵאל לִׁ נֹות ִבְקַהל ִיְשרָּ לֹו, ְוַחֶיֶבת  –ת ְלִהמָּ ה ְלגֹורָּ פָּ תָּ יֹוֶרֶשת ְלמֹוַרְשתֹו, שֻׁ

יו.   ְבִמְצֹותָּ

ֶכיָך ְוִלְהיֹו ת ִבְדרָּ ֶלכָּ ח לָּ ִתי ּוְלַעִמי. ֵתן ִבי כֹּ ה ְלִמְשַפְחִתי, ִלְקִהילָּ  ת ִלְמקֹור ַגֲאוָּ

 
נּו.  נּו ּוַמה ָּיָפה ְיֻרָשתֵּ ים גֹוָרלֵּ נּו ּוַמה ָנעִׁ ינּו, ַמה טֹוב ֶחְלקֵּ  ַאְשרֵּ

ים:  ְמָך ְואֹוְמרִׁ ים שִׁ ינּו ֶשֲאַנְחנּו ְמַיֲחדִׁ  ַאְשרֵּ
ינּו ו דברים ל. ְיהָוה ֱאֹלהֵּ ְשָראֵּ  , ְיהָוה ֶאָחד. ְשַמע, יִׁ

  
 

 מצוה-מי שברך לבת
 

י ַרְך מִׁ ינּו ֶשבֵּ ְצָחק ַאְבָרָהם, ֲאבֹותֵּ ְך הּוא, ְוַיֲעֹקב יִׁ  ֶאת ְיָברֵּ
ל.  ְשָראֵּ י ְקַהל יִׁ ינֵּ ְצֹות  )ַבֲעלֹוָתה ַלתֹוָרה( ְלעֵּ ְכְנָסה  ַהּיֹום ְלמִׁ  _________ַבת_________ֶשנִׁ

ים ְבָרָכה ְלמִׁ  ְתֶנָנה ֱאֹלהִׁ ְזכּו ְלַחְנָכּה ְלתֹוָרה ְלֻחָפה יִׁ ן יִׁ ְצֹות, כֵּ ָזכּו ְלַגְדָלה ְלמִׁ ם שֵּ ְשַפְחָתּה: ְכשֵּ
יאּות ַהג ְברִׁ יד ַבתֹוָרה בִׁ ְזֶכה ְלַהְתמִׁ ם, ֶשתִׁ ינּו ֶשַבָשַמיִׁ י ָאבִׁ ְפנֵּ לִׁ י ָרצֹון מִׁ ים. ְיהִׁ ים טֹובִׁ ּוף ּוְלַמֲעשִׁ

מּות ַהֶנֶפש, וְ  ְשלֵּ ְשַמח, ּובִׁ ְשַפְחָתּה ְותִׁ ְרֶאה מִׁ ים ְוָאָדם. תִׁ י ֱאֹלהִׁ ינֵּ ֶכל טֹוב ְבעֵּ ן ְושֵּ ְמָצא חֵּ תִׁ
ים ֶאת ְקדֹוש  ְרָבם ְמַקְדשִׁ יֶהם ְבקִׁ ְראֹוָתם ַיְלדֵּ ילּו, בִׁ ָנה ָיגִׁ ל ְברִׁ ְשָראֵּ ית יִׁ ים ַיֲעֹלזּו, ְוָכל בֵּ ידִׁ ידִׁ וִׁ

יצ ל ַיֲערִׁ ְשָראֵּ י יִׁ  ּו.ַיֲעֹקב ְוֶאת ֲאֹלהֵּ
 

 ההורים אומרים
יָענּו ַלְזַמן ַהֶזה: גִׁ ְּיָמנּו ְוהִׁ ינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֶשֶהֱחָינּו ְוקִׁ  ָברּוְך ַאָתה ְיהָוה ֱאֹלהֵּ

 
 
 

 להולדת הבן
 

נֵּה תהילים קכז  י ָשָכר   , ְיהָוה ַנֲחַלת הִׁ ת ְיהָוה, ֶנֶפש ֲחָדָשה ַהָבֶטן ְפרִׁ אֵּ ים ָשַאְלנּו מֵּ . ַחּיִׁ
ם ָנַת  עִׁ נֹו. ָברּוְך ֲאֶשר לֹא ָעַזב ַחְסדֹו מֵּ ְרבֵּ ן ְבקִׁ

 _____________ו___________ , 
ְך  יָברֵּ ם ַהּיֹוֶלֶדת, וִׁ ק ֶאת ָהאֵּ ְשַפְחָתם. ַהָקדֹוש ָברּוְך הּוא ְיַחזֵּ ים ְלמִׁ יף ַחּיִׁ ּוְבטּובֹו ַהָגדֹול הֹוסִׁ

ְקָר  ל ___________ֶבן ____________. ֶאת ְבָנּה ֶשנֹוַלד ְבַמָזל טֹוב, ְויִׁ ְשָראֵּ א ְשמֹו ְביִׁ
ְגַדל ְלתֹוָרה ְלֻחָפה  ְמָחה ְלהֹוָריו ּוְבָרָכה ְלָכל ַעמֹו, ְויִׁ ְמַנֶשה, שִׁ ם ְוכִׁ ים ְכֶאְפַריִׁ הּו ֱאֹלהִׁ ימֵּ ְישִׁ

ן:  ים, ְונֹאַמר ָאמֵּ ים טֹובִׁ  ּוְלַמֲעשִׁ
 

 ההורים אומרים
יָענּו ַלְזַמן ַהֶזה:ָברּוְך ַאָתה ְיהָוה ֱאֹל גִׁ ְּיָמנּו ְוהִׁ ינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֶשֶהֱחָינּו ְוקִׁ  הֵּ

 
 

 להולדת הבת
 

 
י צפניה ג ּיֹון-ַבת ָרנִׁ י ,צִׁ ְמחִׁ י שִׁ ב ְבָכל ְוָעְלזִׁ ם ַבת לֵּ ת ְיהָוה, ֶנֶפש ְירּוָשלִָׁ אֵּ ים ָשַאְלנּו מֵּ .  ַחּיִׁ

נּו.  ְרבֵּ  ֲחָדָשה ָנַתן ְבקִׁ
ים ָברּוְך  יף ַחּיִׁ ם ________ ו_________, ּוְבטּובֹו ַהָגדֹול הֹוסִׁ עִׁ ר לֹא ָעַזב ַחְסדֹו מֵּ ֲאשֵּ

ָתה ֶשנֹוְלָדה ְבַמָזל טֹוב,  ְך ֶאת בִׁ יָברֵּ ם ַהיֹוֶלֶדת, וִׁ ק ֶאת ָהאֵּ ְשַפְחָתם. ַהָקדֹוש ָברּוְך הּוא ְיַחזֵּ ְלמִׁ
ל________בַ  ְשָראֵּ א ְשָמּה ְביִׁ ָקרֵּ  ת________. ְויִׁ

ְגַדל ְלתֹוָרה  ְמָחה ְלהֹוֶריָה ּוְבָרָכה ְלָכל ַעָמּה, ְותִׁ ָאה, שִׁ ל ְולֵּ ְבָקה ָרחֵּ ים ְכָשָרה רִׁ יֶמָה ֱאֹלהִׁ ְישִׁ
ן:  ים, ְונֹאַמר ָאמֵּ ים טֹובִׁ  ְלֻחָפה ּוְלַמֲעשִׁ

 
 ההורים אומרים
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ינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֶשֶהֱחָינּו יָענּו ַלְזַמן ַהֶזה: ָברּוְך ַאָתה ְיהָוה ֱאֹלהֵּ גִׁ ְּיָמנּו ְוהִׁ  ְוקִׁ
 

 מי שברך ליום הנשואין
 

ְך ֶאת _______  ָאה, הּוא ְיָברִׁ ל ְולֵּ ְבָקה ָרחֵּ ְצָחק ְוַיֲעֹקב, ָשָרה רִׁ ינּו ַאְבָרָהם יִׁ ַרְך ֲאבֹותֵּ י ֶשבֵּ מִׁ
ְכלּו ים לִׁ ים ַבָשבּוָע ַהֶזה ___________ ָשנִׁ ְלָבם ְוֶאת _________ ַהחֹוְגגִׁ יֶהם. ַההֹוָדָיה בִׁ לֹותֵּ

יֶהם ְבַאֲהָבה  יר ֶאת ַחּיֵּ ין, ֲאֶשר ֶהֱאשִׁ דּושִׁ י ֻחָפה ְוקִׁ ל ַעל ְידֵּ ְשָראֵּ ש ַעמֹו יִׁ יֶהם ַלְמַקדֵּ ל ְבפִׁ ְוַהַהלֵּ
יאּו ְברִׁ ים בִׁ ְחיֹות ַיְחָדיו ְלֹאֶרְך ָימִׁ ְזכּו לִׁ ְלָפֶניָך ֶשּיִׁ י ָרצֹון מִׁ ְטָחה, ּוֶבֱאמֹוָנה. ְיהִׁ ת ְבַשְלָוה ּוְבבִׁ

ן:  יֶהם, ְונֹאַמר ָאמֵּ ל ֲאחֵּ ְשָראֵּ ם ָכל יִׁ יֶהם עִׁ י ְידֵּ ְמְצאּו ְבָרָכה ְוַהְצָלָחה ְבָכל ַמֲעשֵּ  ְויִׁ
 

 
 מי שברך למתגייסים לצה"ל

 
ְך ֶאת ית, הּוא ְיָברֵּ יהּודִׁ ל וִׁ יהּוָדה, ְדבֹוָרה ָיעֵּ ד וִׁ ינֹו ְיהֹוֻשַע ָדוִׁ ַרך לֹוֲחמֵּ י ֶשבֵּ _________ מִׁ

יכֹו/ה  ְלָפֶניָך ְיהָוה ְצָבאֹות ְלַהְדרִׁ י ָרצֹון מִׁ ל. ְיהִׁ ְשָראֵּ ְתַגּיֵּס/ת ְלשּורֹות ְצָבא ַהֲהָגָנה ְליִׁ ַהמִׁ
ים  אתֹו/ה ּובֹואֹו/ה ְלַחּיִׁ ׁ ר צֵּ ב. ַהְצַלח ַדְרכֹו/ּה ּוְשמ ָכל אֹויֵּב ְואֹורֵּ ילֹו/ה מִׁ ְטָחה ּוְלַהצִׁ ְבבִׁ

ַעָתה ן:  ּוְלָשלֹום מֵּ  ְוַעד עֹוָלם, ְונֹאַמר ָאמֵּ
 

 
 מי שברך לאירוסין ולנשואין

 
ְך ֶאת ֶהָחָתן  ָאה, הּוא ְיָברִׁ ל ְולֵּ ְבָקה ָרחֵּ ְצָחק ְוַיֲעֹקב, ָשָרה רִׁ ינּו ַאְבָרָהם יִׁ ַרְך ֲאבֹותֵּ י ֶשבֵּ מִׁ

ְקדֻ  ית _______ ְוֶאת ַהַכָלה_________ֲאֶשר )לארוסין( ָיבֹואּו / )לנשואין( ָבאּו בִׁ ַשת ְברִׁ
יָתם  ן ְיהָוה ֶאת בֵּ תֵּ ם. יִׁ ם ְוַנַחת ַיְרוֵּ ם ְוַיְפרֵּ יֶהם, ְיָבְרכֵּ ים ַאֲהַבת ְכלּולֹותֵּ יד ֱאֹלהִׁ ין. ַיְתמִׁ שּואִׁ ַהנִׁ

ְגְדלּו ָבנִׁ  ת ֲאֶשר בֹו יִׁ ה ָשלֹום ּוְקֻדָשה, ַביִׁ ְשַכן ַאֲהָבה ֶוֱאמֹוָנה ְנוֵּ ל מִׁ ְשָראֵּ ְבנּו ְביִׁ ים ּוָבנֹות ֲאֶשר יִׁ
ן:  ים, ְונֹאַמר ָאמֵּ ים טֹובִׁ יאּות ּוְבֹאֶשר, ְבַאֲהַבת תֹוָרה ּוְבַמֲעשִׁ ְברִׁ  בִׁ

 
 

 מי שברך לחולה 
 

א ֶאת ַהחֹוֶלה ______  יַרפֵּ ְך וִׁ ְצָחק ְוַיֲעֹקב, הּוא ְיָברֵּ ינּו ַאְבָרָהם יִׁ ַרְך ֲאבֹותֵּ י ֶשבֵּ מִׁ
ב ְוַיְשֶרה ָעָליו ֶבן________. ַהָקדֹוש ָברּוְך הּוא ְיַא  יהּו ְבֹאֶרְך רּוַח ְוֹאֶמץ לֵּ יַחְזקֵּ הּו וִׁ ְמצֵּ

ל ְונֹאַמר  ְשָראֵּ י ַעמֹו יִׁ ם ָכל חֹולֵּ ָמה ְרפּוַאת ַהֶנֶפש ּוְרפּוַאת ַהגּוף עִׁ ְרפּוָאה ְשלֵּ רּוחֹו ְלַרְפאֹו בִׁ מֵּ
ן:   ָאמֵּ

 

 

 מי שברך לחולה
 

בְ  ינּו ָשָרה רִׁ מֹותֵּ ַרְך אִׁ י ֶשבֵּ א ֶאת ַהחֹוָלה מִׁ יַרפֵּ ְך וִׁ ָאה, הּוא ְיָברִׁ ל ְולֵּ ָקה ָרחֵּ
ב  יַחְזָקּה ְבֹאֶרְך רּוַח ְוֹאֶמץ לֵּ ________ַבת___________. ַהָקדֹוש ָברּוְך הּוא ְיַאְמָצּה וִׁ

ָמה ְרפּוַאת ַהֶנֶפש ּוְרפּוַאת ַהגּו ְרפּוָאה ְשלֵּ רּוחֹו ְלַרְפָאה בִׁ ל ְוַיְשֶרה ָעֶליָה מֵּ ְשָראֵּ י יִׁ ם ָכל חֹולֵּ ף עִׁ
ן:   ְונֹאַמר ָאמֵּ

 

 

 תפילה לנטיעה
 

ינּו ם ָאבִׁ  ֶשַבָשַמיִׁ
ל:  ְשָראֵּ ן ַמְלכּות יִׁ ּיֹון ּוְמכֹונֵּ ה צִׁ  בֹונֵּ

ת  דברים כו ל ְואֵּ ְשָראֵּ ְך ֶאת ַעְמָך ֶאת יִׁ ם, ּוָברֵּ ן ַהָשַמיִׁ ְמעֹון ָקְדְשָך מִׁ יָפה מִׁ ַהְשקִׁ
ינּו. ָהֲאָדָמה ֲאֶשר ָנַת  ְשַבְעָת ַלֲאֹבתֵּ  ָתה ָלנּו, ַכֲאֶשר נִׁ

 

ֶליהָּ ִמּטּוב ַחְסֵדָך.  ה ַאְרֶציָך, ְוַהְשַפע עָּ  ְרֵצה ְיהוָּ
ה ְתָלֶמיהָ  תהלים סה  ת, ַרּוֵּ ים, ְגדּוֶדהָ  ַנחֵּ יבִׁ ְרבִׁ ְמָחּה ְתֹמְגֶגָנה בִׁ ְך צִׁ  .ְתָברֵּ
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ים, ֲאֶשר ֲאַנְח  י ַהְנָטעִׁ ק ָשְרשֵּ ם ָכל ְשָאר ַהֲעמֵּ ְפַאְרָתה עִׁ י ָהָאֶרץ ּוְלתִׁ יפִׁ ם לִׁ ים ַהּיֹום. ַגְדלֵּ נּו נֹוְטעִׁ

ל.  ְשָראֵּ י יִׁ  ֲעצֵּ
 

ינּו,  ש ַגם אֹוָתנּו ְבַאְדַמת ֲאבֹותֵּ  ַהְשרֵּ
ְבָרָכה,  ֶלה ְלָרצֹון ְולִׁ ים ָהאֵּ צִׁ ם ָהעֵּ נּו עִׁ  ְוַגְדלֵּ

ְשְפחֹות ָהֲאָדָמה. ְבְרכּו ָבנּו ָכל מִׁ   ְונִׁ
 

ֶאֶרץ ֱאֶמת פה תהלים ְצָמח מֵּ ם ְוֶצֶדק, תִׁ ָשַמיִׁ ְשָקף מִׁ  .נִׁ

ֵמן.                                                                         אָּ
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 לעת מצֹוא
 

 רשות היחיד
 

י  ידֹותִׁ י ְבדִׁ ל ֱאֹלהֵּ  אֵּ
 ַהְקדֹוָשה ְוָהֲאיָֻמה,

יַדת ַיהֲ  י חִׁ יֲאֶשר ָנַפְחָת בִׁ  דֹותִׁ
 ַהְגלּוָיה ְוַהְסתּוָמה; 

י אֹור ָהָאָדם  ְדַלְקָת בִׁ  ֲאֶשר הִׁ
 ְלָכל גָוָניו

ֶמל, ֶשָקַדם  ְהיֹות ְכסֵּ י לִׁ  ּוְבַחְרַתנִׁ
 ֶאת דֹורֹו ְוֶאת ָשָניו;

ם י ֶעֶרב, ֹבֶקר ְוָצֳהַריִׁ נִׁ יסֵּ  ַהַמְגרִׁ
ְדָבר ַוֲאָבָניו  ֲחַצץ מִׁ
י ְבֶמֶתק ַהּיַ  נִׁ ןּוְמַפתֵּ  יִׁ

 ַהֹמֻשָמר עֹוד ַבֲעָנָביו; 
י ְתהֹום י יֹום יֹום ַעל ְפנֵּ נִׁ יעֵּ  ַהמֹוקִׁ

 ֶשל ַמֲעַמַקי 
י ַעד ֲהֹלם  יַתנִׁ ן ֶהֱחיִׁ י כֵּ  ְוַאף ַעל פִׁ

י ַלֲחָלַקי  ַרְקַתנִׁ   –ְולֹא פֵּ
ם  ְתַעלֵּ י ַגם ֶמַעְכַשיו תִׁ ֶמנִׁ  ַאל מִׁ

ס צֹוַצי ְלַכנֵּ י, נִׁ מִׁ יָת עִׁ  ְוָהיִׁ
םכְ  ָבב ָשלֵּ י ְלהֹודֹות ְלָפֶניָך ְבלֵּ  דֵּ

ס.  י ְוַעל ַהנֵּ מִׁ  ַעל ַהֶחֶסד ֶשָגַמְלָת עִׁ
 יהודה קרני         

 

 
י, ַאל לִׁ י ֶאת ֲאהּוַבי,-אֵּ ֶמנִׁ ַקח מִׁ  תִׁ

ד! י בֹודֵּ נִׁ ירֵּ ל תֹותִׁ  אִׁ
ָבם ָקֶשה  ים לִׁ ים בֹוְדדִׁ  ֲאָנשִׁ

ְדָבר. יַח ַבמִׁ  ְכשִׁ
ים בְ  ם אֹוְכלִׁ  ֶעֶצב ַלְחָמםהֵּ
 ַבֶמַלח ַהַמר,

ָגם,  ְקֶהה שִׁ י תִׁ  ַעד כִׁ
ד קֹוָלם ָצרֵּ  ַעד יִׁ

י, לִׁ לֹוַמר: אֵּ ם מִׁ ָאלֵּ  ְויֵּ
י ֶאת ֲאהּוַבי, ֶמנִׁ ַקח מִׁ  ַאל תִׁ

ד. י בֹודֵּ נִׁ ירֵּ  ַאל תֹותִׁ
 טוביה ריבנר        

 

 

 

 תפילה
 ֱאֹלַהי,

את ֶאת י ָלשֵּ נִׁ  ַלְמדֵּ
 ָאְשרֹו ֶשל ַהְזַמן

ר. יֶננּו חֹוזֵּ ף ְואֵּ  ַהחֹולֵּ
 

את ֶאת י ָלשֵּ נִׁ  ַלְמדֵּ
ְגָרה  ֻעָלה ֶשל שִׁ

ר.  ַהּיֹוַדַעת ָכל ָכְך ְלַותֵּ
 

את ֶאת  י ָלשֵּ נִׁ  ַלְמדֵּ
ב ַהּותּור  ְכאֵּ
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ר. ין לֹו ַהתֵּ  ֶשאֵּ
 גוטמן-אודה אילן       

 אל ארצי 
 

י י ָלְך, ַאְרצִׁ  .לֹא ַשְרתִׁ
ְך י ְשמֵּ ַאְרתִׁ  ְולֹא פֵּ
ילֹות ְגבּוָרה,  ַבֲעלִׁ
ְשַלל ְקָרבֹות;  בִׁ

ץ   ָיַדי ָנְטעּו –ַרק עֵּ

ים ן שֹוְקטִׁ י ַיְרדֵּ  ,חֹופֵּ
יל   ָכְבשּו ַרְגַלי –ַרק ְשבִׁ

י ָשדֹות.  ַעל ְפנֵּ
 

ן ַדָלה ְמֹאד   –ָאכֵּ
ם, י זֹאת, ָהאֵּ  ָיַדְעתִׁ

ן ַדָלה ְמֹאד  ָאכֵּ
ְך; תֵּ ְנַחת בִׁ  מִׁ

 ילַרק קֹול ְתרּוַעת ַהגִׁ 

ַגּה ָהאֹור  .ְביֹום יִׁ
ים ְסָתרִׁ י ַבמִׁ  ַרק ְבכִׁ

י ָעְניְֵּך.  ֲעלֵּ
 רחל        

 

 

 אנא אלה
 

 ָאָנא ֱאֹלַה,
י ַהֹכַח, ן בִׁ  תֵּ

ְשֹכַח,  ְוַהְיֹכֶלת לִׁ
 ָכל ַרע ֶשָחַלף,

ְכשֹול, ָשלֹון ּומִׁ  ָכל כִׁ
ְקָוה ֶשָנֹגָזה   תִׁ

ּיֹום ָהֶאְתמֹול,   מִׁ
י הַ  ן בִׁ  ֹכַח ְלַצפֹותתֵּ

 ְלָמָחר ָנֶאה,
יר ֶשל ַהּיֹום,  ְלַאַחר ַסְגרִׁ

ים  ְלֹבֶשם ְפָרחִׁ
ים, וִׁ ים ְשלֵּ  ְוָגלִׁ

י ַהֹכַח ְלַחכֹות, ן בִׁ  תֵּ
ים ְלַקוֹות,  ָימִׁ

י ַהֹכַח, ן בִׁ  ָאָנא תֵּ
י ָהַאֲחרֹון,  ַעד יֹומִׁ
שֹמחַ   ְלַצפֹות ְולִׁ

ם ָכל גֹוָזל ֶשָבַקע  עִׁ
 ,ְוֶאְפרֹוחַ 

ינֹוק ֶשנֹוַלד,  תִׁ
ָצן ֶשָפַקע  נִׁ

ְפֹרַח, ל לִׁ חֵּ  ְוהֵּ
ְצֹמַח, ל לִׁ חֵּ  ֶנֶבט ֶשָבַקע ְוהֵּ

 ָאָנא ֱאֹלהַ 
י עֹוד ֹכַח.  ן בִׁ  תֵּ

 אליעזר בוגטין         
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 תפילה

 
ְצֹמחַ  ם ֶשָשְמחּו לִׁ  ַעל ָכל כָנַפיִׁ

יהּו עּוף;  ְגבִׁ  ְולֹא הִׁ
יא  ְמרִׁ יל ֲאֶשר הִׁ ְשֹמחַ ַעל גִׁ  לִׁ

  –ְוָצַנח ָערּוף 
יָלה.    י, ְתפִׁ י, ַנְפשִׁ  ְשאִׁ

  –ַעל ָכל ֲחלֹום ֲאֶשר ָנַפל ַעל ֶסַלע 
ק; -ְגלּוי ְשתֹוקֵּ ם, מִׁ יַניִׁ  עֵּ

ים ְכֶפֶלא ן ַבֶמְרַחקִׁ ְתַנגֵּ יר, ֶשהִׁ  ַעל שִׁ
ק  ָחנֵּ   –ַוּיֵּ
יָלה.   י, ְתפִׁ י, ַנְפשִׁ  ְשאִׁ

ָעלֹות ַעל ָכל ֲאֶשר ָנָשא נַ   ְפשֹו ְלהֵּ
 ַהָבָכא; -ְבֶעֶמק

ָגלֹות ש ְלהִׁ קֵּ  ַעל ָכל ֲאֶשר בִׁ
  –ְולֹא ָזָכה 
יָלה.    י, ְתפִׁ י, ַנְפשִׁ  ְשאִׁ
 משה בסוק        

 

 

 

 לבדי
 

ם י ַתַחת ַהָשַמיִׁ י ְלַבדִׁ ְשַאְרתִׁ  נִׁ
י ַעל ַסְפָסל  ְוָיַשְבתִׁ

ים ַעל ָהֲאָנשִׁ  אֹלהִׁ י לֵּ ַפְרתִׁ יְוסִׁ ַכְרתִׁ  ים ֶשהִׁ
י. מִׁ עִׁ ְתֹאם ָהְלכּו מֵּ  ּופִׁ

יחַ  י ְלָהרִׁ ים ֶשָאַהְבתִׁ י לֹו ַעל ַהְפָרחִׁ ַפְרתִׁ  ְוסִׁ
ים.  ְוַעל ַהָשדֹות ָהְרָחבִׁ

ם י ַתַחת ַהָשַמיִׁ י ְלַבדִׁ ְשַאְרתִׁ  נִׁ
ם. ם עֹוד יֵּש ָשַמיִׁ י אִׁ  ְולֹא ָיַדְעתִׁ

י ַעל ַסְפָסל ָבֶאְמַצע  ָיַשְבתִׁ
פַ  םְוסִׁ ים ַעל ַהָשַמיִׁ ֱאֹלהִׁ י לֵּ  ְרתִׁ

יָכן, ם, ְוהֵּ ים הֵּ ְמָצאִׁ ם עֹוד נִׁ י יֹוַדַעת אִׁ ינִׁ  ֶשאֵּ
י ֲעטּוָפה ָבם.  י ְואּוַלי ֲאנִׁ ים בִׁ ם ֲעטּופִׁ  ֶשאּוַלי הֵּ

 רבקה מרים        

 

 

 

 ,ַהַנַער ָאַמר - ְמֹאד ַעד ָיָפה ַהֶדֶרך
 ,ָהֶעֶלם ָאַמר - ְמֹאד ַעד ָקָשה ַהֶדֶרך
 ,ַהֶגֶבר ָאַמר - ְמֹאד ַעד ָאְרָכה ַהֶדֶרך
ן ָיַשב  .ַהֶדֶרך ְבַצד ָלנּוחַ  ַהָזקֵּ

 
יָעה צֹוְבָעה יָבתֹו ַהְשקִׁ  ָוֹאֶדם ְבָפז שֵּ
יק ַהֶדֶשא  ָהֶעֶרב-ְבַטל ְלַרְגָליו ַמְבהִׁ
פֹור ָעָליו יֹום ֶשל ַאְחרֹוָנה צִׁ  ְמַזֶמֶרת מֵּ

ְזֹכר -  ?ַהֶדֶרך ָאְרָכה ָמה, ָקְשָתה המַ , ָּיְפָתה ַמה ֲהתִׁ

   גולדברג לאה       
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ם תהלים כז  יָרא לֹא  ַמֲחֶנה ָעַלי ַתֲחֶנה אִׁ י יִׁ בִׁ ם, לִׁ ְלָחָמה ָעַלי ָתקּום אִׁ י ְבזֹאת מִׁ חַ  ֲאנִׁ : בֹוטֵּ
י ַאַחת ת ָשַאְלתִׁ אֵּ ש אֹוָתּה ְיהָוה מֵּ י, ֲאַבקֵּ ְבתִׁ ית שִׁ י ָכל ְיהָוה ְבבֵּ  ַלֲחזֹות, יַחּיַ  ְימֵּ
ר ְיהָוה ְבֹנַעם יָכלֹו ּוְלַבקֵּ י: ְבהֵּ י כִׁ נִׁ ְצְפנֵּ י, ָרָעה ְביֹום ְבֻסֹכה יִׁ נִׁ רֵּ ֶתר ַיְסתִׁ  ָאֳהלֹו ְבסֵּ
י ְבצּור נִׁ  :ְירֹוְממֵּ
י ָירּום ְוַעָתה יבֹוַתי ֹאְיַבי ַעל רֹאשִׁ י ְבָאֳהלֹו ְוֶאְזְבָחה, ְסבִׁ ְבחֵּ יָרה, ְתרּוָעה זִׁ  ָאשִׁ
 : ַלְיהָוה ָרהַוֲאַזְמ 
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 רשות הרבים

 ערבית

ים ְלאֹור ָלְיָלה, ֹרַגע  ַח ְוכֹוָכבִׁ ן ֶשֶמש ְלאֹור יֹוָמם, ֻחֹקת ָירֵּ ְכבֹודֹו, ֹנתֵּ ינּו ֶשְבָרָאנּו לִׁ ָברּוְך ֱאֹלהֵּ
ר הָ  ים, ֹיצֵּ ם הּוא ָהֱאֹלהִׁ א ַהָשַמיִׁ ָאֶרץ ְוֹעָשּה הּוא ַהָּים ַוֶּיֲהמּו ַגָליו, ְיהָוה ְצָבאֹות ְשמֹו. בֹורֵּ

ין ֹאָתּה ּוְלַסֲעָדּה, ָחק-כֹוְנָנּה, לֹא  ָנַתן ְולֹא ַיֲעֹבר. -ֹתהּו ְבָרָאּה, ָלֶשֶבת ְיָצָרּה, ְלָהכִׁ
ל ְבָחְכָמתֹו.     בֵּ ין תֵּ כִׁ  ָברּוְך מֵּ

 
שֹו ַהְגדֹוָלה.  יַע ֶאת קֹולֹו, ְוָעל ָהָאֶרץ ֶהְרָאה ֶאת אִׁ ְשמִׁ ם הִׁ ן ַהָשַמיִׁ י ָאַהב ֶאת מִׁ ְוַתַחת כִׁ

ְדָרָכיו ּוְלַאֲהָבה ֹאתֹו, ְלטֹוב ָלנּו ָכל  ל, ָלֶלֶכת בִׁ ְשָראֵּ דּות ְבַיֲעֹקב ְוָשם תֹוָרה ְביִׁ ים עֵּ קִׁ ינּו, הֵּ ֲאבֹותֵּ
יא ְולֹא ְרחֹוָקה, לֹא בַ  ֹאת הִׁ ְפלֵּ ְצָוה ַהזֹאת לֹא נִׁ י ַהמִׁ נּו ְכַהּיֹום ַהֶזה. כִׁ ים ְלַחּיֹותֵּ יא ַהָּימִׁ ם הִׁ ָשַמיִׁ

נּו ַלֲעשֹותֹו.  ְלָבבֵּ ינּו ּובִׁ ינּו ַהָדָבר ְמֹאד, ְבפִׁ לֵּ י ָקרֹוב אֵּ ֶבר ַלָּים, כִׁ עֵּ  ְולֹא מֵּ
 

ל, ֶשאֹותֹו ְלַבדֹו ְבַאֲהָבה ַנֲעֹבד. ְשָראֵּ י יִׁ  ָברּוְך ְיהָוה ֱאֹלהֵּ
 

ינּו, ְיהָוה ֶאָחד. ל. ְיהָוה ֱאלהֵּ ְשָראֵּ  ְשַמע, יִׁ
ם כְ   .בוד ַמְלכּותו ְלעוָלם ָוֶעדָברּוְך שֵּ

  

 אדיר וברוך

ְצוֹות ַהְגדֹולֹות! י ַהמִׁ יר ֲעָמָלם ֶשל עֹושֵּ  ַאדִׁ
ַח  ים –ָכל ָירֵּ ְפַעת כֹוָכבִׁ ָלה. ּוְבשִׁ  הִׁ

ילֹות ַבֻסָלם ַהָגבַּה.  ים ַהלֵּ  ְמַפְסגִׁ
י ַאָתה ַהָנבֹון, נִׁ  ַלְמדֵּ

ים ר ֶאת ַהַטל ֲאָגלִׁ  יםֲאָגלִׁ -ַהאֹוגֵּ
ֶרש,    -ְלָהְפָכם ְלַצֶמֶרת ְוחִׁ

ף ַהְקַטנֹות,  ְלַכתֵּ
ְקַטנֹות, ק בִׁ  ְלַדְקדֵּ

י יַע נֹוְסעֵּ יגִׁ ל-ּובִׁ  ְגַרנֹות-אֵּ
ן:   ְלַרנֵּ

 ַמה ָגְדלּו ַמֲעֶשיָך! 
 

י ַהמְצוֹות ַהְקַטנֹות!   ָברּוְך ֲעָמָלם ֶשל עֹושֵּ
 אברהם שלונסקי         

 
יא אֱ  ים ֶאת ְסחֹורֹוָתיוָכל ֶעֶרב מֹוצִׁ  ֹלהִׁ

ַחלֹון ָהַרֲאָוה יקֹות מֵּ  ַהַמְברִׁ
ים ָיפֹות ינִׁ ית, ְפנִׁ י ֶמְרָכָבה, לּוחֹות ְברִׁ  ַמֲעשֵּ

ים, ים זֹוֲהרִׁ ים ּוַפֲעמֹונִׁ  ְצָלבִׁ
ים לִׁ ים ֲאפֵּ יר אֹוָתם ְלתֹוְך ַאְרָגזִׁ  ּוַמֲחזִׁ

יס: "שּוב  ר ֶאת ַהְתרִׁ ים ְוסֹוגֵּ ְפנִׁ  בִׁ
יא ְקנֹות".  לֹא ָבא ַאף ָנבִׁ  ֶאָחד לִׁ

 יהודה עמיחי        
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ים    גֹוַרל ֱאֹלהִׁ
 ַעְכָשיו ְכגֹוַרלהּוא 

ַח, ים, ֶשֶמש ְוָירֵּ ים ַוֲאָבנִׁ צִׁ  עֵּ
ין ָבֶהם יקּו ְלַהֲאמִׁ ְפסִׁ  ֶשהִׁ

ין בֹו. לֹו ְלַהֲאמִׁ חֵּ  ְכֶשהֵּ
ָמנּו: ר עִׁ ָשאֵּ  ֲאָבל הֹוא ֻמְכָרח ְלהִׁ

ים, ְלָפחֹות  צִׁ ים,ְלָפחֹות ָכעֵּ  ָכֲאָבנִׁ
ים.  ַח ְוַככֹוָכבִׁ ש ְוַכָּירֵּ  ְוַכֶשמֵּ

 יהודה עמיחי        
 
 

 באין אלהים
 

ְשַאר. ְסאֹו ַבָגבֹוַּה נִׁ ס ַאְך כִׁ כֵּ  הֹוַרְדנּו ֱאלֹוַּה מִׁ
הּו ָדָבר,  יבֵּ ן נֹושִׁ ב ְוַעל כִׁ ּיֹושֵּ יק מִׁ א רֵּ סֵּ  לֹא נֹאַהב כִׁ

ְשָטר ּולְ - יָבר.ַנֲעבֹוד ַלָממֹון, ַלמִׁ י ַהבֵּ ר קֹופֵּ  ֶיתֵּ
 

ְקֶשה, י ַהמִׁ ם ַצְּוארֹונֵּ יפֹות ְשחֹורֹות, ַנַעְנדֵּ ם ֲחלִׁ ישֵּ  ַנְלבִׁ
ַתַחת ָיָדם ָכל ְדַבר  רּוַח ּוְדַבר ַמֲעֶשה,-ְוָנתֹון ֶאל מִׁ

א. סֵּ ן ַעל כִׁ ת ָהכֵּ בֵּ ְצָעד ְוָלשֵּ ל ַהמִׁ ם ְלַקבֵּ  ְנַלְמדֵּ
 

ם  ְזָהב ְוָנתֹון ַהַמְקלֹות ְבָיָדם עִׁ ְכָסף, ַהמִׁ   –ֻגלֹות ַהמִׁ
ְקָצב ָנה ְלֶפַתע גֻלֹות ַהָבָרק ְבמִׁ  ַעד ֲאֶשר ְתחֹולֵּ

י נּו ַהָשב.....-ְוקֹופֵּ יפּון ַעל רֹאשֵּ ים ְינִׁ יָבר ַהְלמּודִׁ  ַהבֵּ
 

י ס-ְוָכל ֶיֶתר ַגְלמֵּ נּו ָעְמָלה ְלַפְרכֵּ ְרָקס ֶשָידֵּ  ַהקִׁ
ינּו ְכֶהֶר  ים ַעל ָפנֵּ יתִׁ ס,ַמְנחִׁ  ף ֶאְגרֹוף ְמֻרָבע ְוהֹורֵּ

ס! ְפֶלֶצת ֲאֶשר הֹוַשְבנּוָה ַעל כֵּ ם ַהמִׁ ְתאֹום ְתַנהֵּ  ּופִׁ
 

ש הֹו יֹורֵּ ְסאֵּ ין ְלכִׁ ינֹו ְואֵּ אֹלהֵּ ין כֵּ ין ֲאֶשר אֵּ  ְוָנבִׁ
ש ֶקֶדם ָלשּוב ֶבָעָנן ּוָבאֵּ נּו מִׁ יאֵּ ְנבִׁ ְזַעק לִׁ  ְונִׁ

ַת  ים ֶאל מִׁ ש ֶאת ַמְלכּות ֱאֹלהִׁ ש. ּוְלַחדֵּ יַני ָהרֹועֵּ  ַחת סִׁ
 יצחק שלו         

 
 
 

 תפילה 
 

 ַאָתה,
ֶליָך, ינּו אֵּ ינֵּ  ֶשעֵּ
ַדע ְלָאן,  ְולֹא נֵּ

 
 ַאָתה,

ְמָצא ַבֹכל  ַהנִׁ
יְנָך ָכאן,  ְואֵּ

 
 ַאָתה,

ָשַאְלנּו אֹוְתָך  שֵּ
יָת ָדָבר,  ְולֹא ָענִׁ

 
 ָאָנא, 

נּו ה ֶאת יֹומֵּ  ֲעשֵּ
ן ַהָמָחר.  טֹוב מִׁ

 
 הרן  אריאנה        
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 אדון החלומות
 

ים! יֶננּו שֹוְתקִׁ  ֲאַנְחנּו אֵּ
ק הּוא ַרק ַאָתה.  ַהשֹותֵּ
א ְמנּוָחה ְנכֹוָנה  ַהְמצֵּ

י  ְקָוה. ֶשֲהרֵּ  ַלְזָעָקה ְוַלתִׁ
רֹות ה ְברֵּ ין ָלנּו ַהְרבֵּ  אֵּ
כּוי ָהֶאָחד  ֶאָלא ַהסִׁ

ְכלֹות ַהֹכל ַעד יַע כִׁ  ְלַהגִׁ
אַהָּיֶפה, ְלמַ   לֵּ

ַהָדם כֹוס ְשמּוָרה  מֵּ
יא ָבּה ֶאת ַהֶנֶפש י ְלַהְגמִׁ  ְכדֵּ

 ּוְלַחְזָקה ָלֶלֶכת
 ְבַקו ָיָשר

 ֲחָזָרה
 ָלעֹוָלם.  
 אבא קובנר         

 
ם ֱאֹלָהיו, ְפָגש ָאָדם עִׁ  לֹא ָכל יֹום נִׁ
ילֹוָתיו, ְתפִׁ ת ָנתּון ָאָדם לִׁ  לֹא ָכל עֵּ

יא,לֹא ָכל ָשָעה ְשַעת ֶחסֶ   ד הִׁ
יא יעֹו ְלשִׁ  תֹוֶעה ָאָדם, טֹוֶעה ַעד ַהגִׁ

 ְדָרָכיו.
ְקבֹוָתיו ד ֶאת עִׁ ר ְושּוב אֹובֵּ  ְושּוב חֹוזֵּ

יָליו ש ְשבִׁ ש ּוְמַחפֵּ  ּוְמַגשֵּ
ים. ְשָכחֵּ  ַהנִׁ
ים   –ַאְך אֹוָתם  ים ְוַהתֹועִׁ   –ַהְמַחְפשִׁ

ים.  ש אֹוָתם ָהֱאֹלהִׁ רֹות ְמַבקֵּ  ְבנֵּ
 שפרה אלון         

 
 

 אנוש כי יתפלל
 

ֶלה ינּו אֵּ ן יֵּש ְוַגם ְבָימֵּ  ָאכֵּ
ל,  ְתַפלֵּ ְתֹאם ֲאנֹוש ְויִׁ  ַיֲעֹמד פִׁ

ית ָעטּוף הּוא  יש לֹא ְבַטלִׁ   –ְוָהאִׁ
יָבתֹו ֲעֹשּוָיה ּוְמֻצְחָצחֹות ְנָעָליו,   ֲענִׁ
ית ַע, לֹא ְבבֵּ ְקָדש כֹורֵּ יָלה -ְוהּוא לֹא ְבמִׁ   –ְתפִׁ

 ֶאְמַצע ַהְכָרְך ְלַיד ַתֲחַנת ַהְטָרם, בְ 
י י ַאְלמֹונִׁ ְסָפר ְפלֹונִׁ  ְבַחכֹותֹו ְלָקרֹון מִׁ
יש:  ל ָלֶאָחד ֲאֶשר ַיְרגִׁ ְתַפלֵּ  ַיֲעמֹוד ְויִׁ

 ֶישנֹו.
 יצחק למדן        
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 אשרי
 

ָבם. י ְבֹתם לִׁ ינֵּ י ַמֲאמִׁ  ַאְשרֵּ
י ים ְשבּורֵּ ְתַכְנסִׁ ם מִׁ  ּיֹותֱאנֹוש-הֵּ
ם ְמַכסֹות ל ְכָנַפיִׁ  ְבצֵּ
יש. ר ָאדִׁ י ֶהְפקֵּ ְפנֵּ  מִׁ

 
ילֹות י ְתפִׁ י אֹוְמרֵּ  אּוַלי ַאֲחרֹונֵּ

ינּו.  ְבעֹוָלמֵּ
 אברהם חלפי        

 
 

 לאחר קריאת התורה
 

ינּו ְטָעֶמיהָ   ָקָראנּו ַבתֹוָרה, ָשנִׁ
ְרכֹוֶתיָה, ַּיְמנּו ְבבִׁ  ָפַתְחנּו ַגם סִׁ

ינ ְלֹמד ְדָבֶריָה,ַכֲאֶשר ָזכִׁ  ּו לִׁ
ְצוֹוֶתיָה. ְשֹמר מִׁ ְזֶכה לִׁ ן נִׁ  כֵּ

 חנוך יעקבזן       
 

יָמה ְיהָוה תֹוַרת תהלים יט יַבת, ְתמִׁ  .ָנֶפש ְמשִׁ
דּות יַמת, ֶנֱאָמָנה ְיהָוה עֵּ י ַמְחכִׁ  .ֶפתִׁ
י קּודֵּ ים ְיהָוה פִׁ י, ְיָשרִׁ ב ְמַשְמחֵּ  . לֵּ
ְצַות יַרת, ָבָרה ְיהָוה מִׁ ם ְמאִׁ יָניִׁ   :עֵּ
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 ירושלים של זהב
 
 

יר ים ָצלּול-ֲאוִׁ ן ָהרִׁ  ַכַּייִׁ
ים יַח ֳאָרנִׁ  ְורֵּ

ם ָשא ְברּוַח ָהַעְרַביִׁ  נִׁ

ם קֹול ים עִׁ  .ַפֲעמֹונִׁ

 
יָלן ַוֶאֶבן ַמת אִׁ  ּוְבַתְרדֵּ

 ַבֲחלֹוָמּה ְשבּוָיה
יר ֲאֶשר ָבָדד יֹוֶשֶבת  ָהעִׁ

ָבּה  .חֹוָמה ּוְבלִׁ

 
יָכה ָיְבשּו ם,  בֹורֹות אֵּ  ַהַמיִׁ

יָקה יר רֵּ ָכר ָהעִׁ  כִׁ
ד ֶאת ַהר ין פֹוקֵּ ת-ְואֵּ  ַהַביִׁ

יר יָקה ָבעִׁ  .ָהַעתִׁ

 
 ּוַבְמָערֹות ֲאֶשר ַבֶסַלע

 רּוחֹות ְמַיְללֹות
ד ֶאל ָים ין יֹורֵּ  ַהֶמַלח-ְואֵּ

יחֹו ְבֶדֶרְך  .ְירִׁ

 
י ַהּיֹום יר ָלְך ַאְך ְבבֹואִׁ  ָלשִׁ
ְקֹשר ְכָת  יםְוָלְך לִׁ  רִׁ
יר ְצעִׁ י מִׁ ְך ָקֹטְנתִׁ  ָבַניִׁ

ים ַאֲחרֹון ַהְמשֹוְררִׁ  .ּומֵּ

ב ֶאת ְך צֹורֵּ מֵּ י שִׁ ם כִׁ  ַהְשָפַתיִׁ
יַקת ְנשִׁ  ָשַרף -כִׁ

ם ם-אִׁ  ֶאְשַכֲחָך ְירּוָשַליִׁ
 ֻכָלּה ָזָהב.  ֲאֶשר

 
ם ֶשל ָזָהב ְוֶשל ְנֹחֶשת ְוֶשל אֹור   ְירּוָשַליִׁ

יַריִׁ  ֲהלֹא נֹור ְךְלָכל שִׁ י כִׁ   .ֲאנִׁ

 
 נעמי שמר                                                           

 


