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ÆÆÆÆ  ברכות השחר  ÅÅÅÅ  
 

ּ ֲאִני ְלָפֶניך ֶמֶלך ַחי ְוַקָים)ָדהמֹות האשה אומר( ְ ָ ,
ֶחְמָלה ָמִתי ּבְ י ִנׁשְ ֶהֱחזְַרָת ּבִ ה ֱאמוָנֶתך, ּׁשֶ ַָרּבָ ּ:  

  

ְֱאלֵֹהינו ֶמֶלך ָהעֹוָלם, ַּאָתה ְיֹהָוה< > ר , ּ ֲאׁשֶ
נו ִּקְדׁשָ ִמְצֹו ּ ְּוִצָונו ַעל ְנִטיַלת ָיַדִים> <,ָתיוּבְ ּ:  

  

ְֱאלֵֹהינו ֶמֶלך, ְיֹהָוהַּאָתה < > ר  ,ָהעֹוָלם< >ּ ֲאׁשֶ
ָחְכָמה ָיַצר ֶאת  ְנָקִבים ּוָבָרא בֹו. ָהָאָדם ּבְ

ֲּחלוִלים ֲחלוִלים. ְנָקִבים א ְכבֹו. ּ לוי ְוָידוַע ִלְפֵני ִכּסֵ ּּגָ ֶָדך ּ

ֵתם ֶאָחד ֵמֶהם אֹו ִאם ִיּסָ ֵתַח ֶאָחד ֵמֶהם ׁשֶ י  ִא,ִאם ִיּפָ
ר ְלִהְתַקֵים  ָעהֶּאְפׁשַ ֲּאִפלו ׁשָ רוך .ֶאָחת ּ ְּבָ    ,ַּאָתה ְיֹהָוה>    <ּ

ר וַמְפִליא ַלֲעׂשֹורֹו                  ׂשָ  :תֵּפא ָכל ּבָ
  

י ְטהֹו ַתָת ּבִ ּנָ ָמה ׁשֶ ַּאָתה ְבָראָתה. ָרהְּנׁשָ ּ .
ְּיַצְרָתה ַּאָתה י. ּ ַּאָתה ְנַפְחָתה ּבִ ּ ְּוַאָתה . ּ

ְמָרה ְּמׁשַ י ּ ִקְרּבִ ִּלְטָלה ָעִתיד ְּוַאָתה .ּבְ י וְלַהֲחִזיָרה  ּ ִּמֶמּנִ ּּ
י ֶלָעִתיד ָלֹב ל. אּבִ י־ּכָ ָמה ְבִקְרּבִ ׁשָ ַהּנְ  ֲאִני ֶדהמֹו ,ְזַמן ׁשֶ

ל ןִרּבֹו ,ַתיֵהי ֲאבֹוֵואֹל ַהיֱאֹל ְיֹהָוה ְָלָפֶניך ים־ּכָ  ַּהַמֲעׂשִ
ל ןֲאדֹו מֹו־ּכָ ׁשָ רוך. תַהּנְ ְּבָ מֹוַּהַמֲחִז ,ַּאָתה ְיֹהָוה> <ּ    תיר ְנׁשָ

  :ֵמִתים< >ִלְפָגִרים                             
  

ְֱאלֵֹהינו ֶמֶלך, ַּאָתה ְיֹהָוה< > ֵתן ַהּנֹו ,ָהעֹוָלם< >ּ
ְכִוי יָנה ַּלׂשֶ ין יֹו ְלַהְבִחין ּבִ   :ּוֵבין ָלְיָלה םּבֵ

  
  

  ֶדהמֹו

רוך ְּבָ ּ  

רוך ְּבָ ּ  

  ,ַהיֱאלֹ

רוך ְּבָ ּ  
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ְֱאלֵֹהינו ֶמֶלך, ַּאָתה ְיֹהָוה< >   ,ָהעֹוָלם< >ּ
  :ִעְוִרים ֵקַח ּפֹו               

 

ְֱאלֵֹהינו ֶמֶלך, ַּאָתה ְיֹהָוה< >   ,ָהעֹוָלם< >ּ
  :ֲּאסוִרים ַּמִתיר               

 

ְֱאלֵֹהינו ֶמֶלך, ַּאָתה ְיֹהָוה< >   ,ָהעֹוָלם< >ּ
פוִפים ֵקף זֹו                  :ּּכְ

 

ְנו ֶמֶלךֱאלֵֹהי, ַּאָתה ְיֹהָוה< >    ,ָהעֹוָלם< >ּ
יׁש ֲעֻרִמים                 :ַּמְלּבִ

 

ְֱאלֵֹהינו ֶמֶלך, ַּאָתה ְיֹהָוה< >   ,ָהעֹוָלם< >ּ
  :ַחּכֹ  ַּלָיֵעף ֵתן ַהּנֹו            

 

ְֱאלֵֹהינו ֶמֶלך, ַּאָתה ְיֹהָוה< >   ,ָהעֹוָלם< >ּ
  :ַּהָמִים ַקע ָהָאֶרץ ַעלרֹו        

 

ְֱאלֵֹהינו ֶמֶלך, ַּאָתה ְיֹהָוה< >   , ָהעֹוָלם< >ּ
  :ָגֶבר  ִמְצֲעֵדי ַּהֵמִכין           

 

ְֱאלֵֹהינו ֶמֶלך, ַּאָתה ְיֹהָוה< >   , ָהעֹוָלם< >ּ
ה           ָעׂשָ ל ִלי  ׁשֶ י  ּכָ   :ָצְרּכִ

 

ְֱאלֵֹהינו ֶמֶלך, ַּאָתה ְיֹהָוה< >   ,ָהעֹוָלם< >ּ
ָרֵאלאֹו         ְגבוָרה זֵר ִיׂשְ   :ּּבִ

 

ְֱאלֵֹהינו ֶמֶלך, ַּאָתה ְיֹהָוה< >   ,ָהעֹוָלם< >ּ
ָרֵאל ֵטרעֹו      ִתְפָאָרה   ִיׂשְ   :ּבְ

 

ְֱאלֵֹהינו ֶמֶלך, ַּאָתה ְיֹהָוה< >   ,ָהעֹוָלם< >ּ
לֹ      ִני  א ּׁשֶ   :)ָיהגֹו האשה אומרת(   :יגֹו ָעׂשַ

רוך ְּבָ ּ  
רוך ְּבָ ּ  
רוך ְּבָ ּ  
רוך ְּבָ ּ  
רוך ְּבָ ּ  
רוך ְּבָ ּ  
רוך ְּבָ ּ  
רוך ְּבָ ּ  
רוך ְּבָ ּ  
רוך ְּבָ ּ  
רוך ְּבָ ּ  
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ְֱאלֵֹהינו ֶמֶלך, ַּאָתה ְיֹהָוה< >   ,ָהעֹוָלם< >ּ
לֹ      ִני ָעֶבדּׁשֶ ְפָחההאשה אומרת ( :א ָעׂשַ   :)ׁשִ

 

ְֱאלֵֹהינו ֶמֶלך, ַּאָתה ְיֹהָוה< >   ,ָהעֹוָלם< >ּ
לֹ            ִני אּׁשֶ ה   ָעׂשַ   :ִּאׁשָ

 

ְר אשה אומרת בלי שם ומלכות( ִני ּכִ ָעׂשַ רוך ׁשֶ ְּבָ   :)נֹוצֹוּ
  

ְֱאלֵֹהינו ֶמֶלך, ַּאָתה ְיֹהָוה< > , ָהעֹוָלם< >ּ
י ַּהַמֲעִביר ֶחְבֵלי ָנה ֵמֵעיַני וְתנוָמה ֵמַעְפַעּפָ ּׁשֵ ּ:  

  

ָן ִמְלָפֶניךָרצֹו , ַתיֵהי ֲאבֹוַהי ֵואֹל ְיֹהָוה ֱאֹל,ּ
תֹו יֵלִני ּבְ ַתְרּגִ ִמְצֹו. ָָרֶתךּׁשֶ יֵקִני ּבְ . ֶָתיךְוַתְדּבִ

יֹוְוֹל. ןא ִליֵדי ָעֹוְוֹל. ְּתִביֵאִני ִליֵדי ֵחְטא ְוַאל . ןא ִליֵדי ִנּסָ
יֵקִני . ָהָרע< >ְּוַתְרִחיֵקִני ִמֵיֶצר. ןִּליֵדי ִבָזיֹו אְוֹל ְוַתְדּבִ

ֵיֶצר ד ָלךְוֹכ. בַּהטֹו ּבְ ַתְעּבֶ ְף ֶאת ִיְצִרי ְלִהׁשְ ּוְתֵנִני ַהיֹו. ּ  םּ
ֵעיֶניך וְבֵעיֵני ָכלּ ְלֵחן וְלֶחֶס,םיֹו־ּוְבָכל ּד וְלַרֲחִמים ּבְ  ־ָּ

רוך ַאָתה. ִביםְוָגְמֵלִני ֲחָסִדים טֹו. ַאירֹו ּּבָ ְ   ֵמלּגֹו, ְיֹהָוה ּ
ָרֵאלִּבים ְלַעמֹוטֹו ֲחָסִדים                      : ִיׂשְ

  

ָן ִמְלָפֶניך ְיֹהָוה ֱאֹלָרצֹו  ,ַתיֵהי ֲאבֹוַהי ֵואֹלּ
ַתִציֵלִני ּׁשֶ . ֵּמַעזֵי ָפִנים< >םם ָויֹויֹו־ָכלּם וְבַּהיֹו ּ

ִנים ּוֵמַעזות ּפָ . ָרע< >ֵמָחֵבר. ָרע< >ִּמֵיֶצר. ָרע ֵמָאָדם< >.ּּ
ֵכן ָרע ַגע ָרע. ִּמׁשָ ּוִמָלׁשֹו. ָהָרע ֵמַעִין. ִמּפֶ   . ן ָהָרעּ
ה ה. ִּמִדין ָקׁשֶ ַעל ִדין ָקׁשֶ ּוִמּבַ ין. ּ הוא ֶבן ּבֵ ִרית־ּׁשֶ   . ּבְ

ֵאינֹו                          ִרית־ ֶבןּוֵבין ׁשֶ   :ּבְ
 

ר ְוךּבָ ּ  

רוך ְּבָ ּ  

רוך ְּבָ ּ  

  ִויִהי

  ְיִהי

N  ברכות השחר  w 
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  טוב לומר בקשה זו

ְָיִהי ָרצֹון ִמְלָפֶניך ַתִציֵלִני ַהיֹום ,  ְיֹהָוה ֱאלַֹהי ֵואלֵֹהי ֲאבֹוַתי,ּ ּׁשֶ ּ ּ
, תֹוּיִרּבְת ַהַאְנּׂשִִמ, רֶקת ׁשֶּדוֵעֵמ, תּנוׁשְִלּמִַמ< >ּוְבֹכל יֹום ָויֹום

ָטן , יםִעים ָרִרְקּמִִמ, יםִעים ָרִאָלֳחֵמ, הּנָׁשֻה ְמיָתּמִִמ, היָלִלֲעֵמ   ִּמׂשָ
ִחית                                                       ׁשְ   :םּנָיִהל ּגֵ ׁשֶּהיָנִּדִמּוַהּמַ

  

ÆÆÆÆ  תורהברכות ה  ÅÅÅÅ  
 

ְֱאלֵֹהינו ֶמֶלך, ַּאָתה ְיֹהָוה< >   , ָהעֹוָלם< >ּ
נו ר ִקְדׁשָ ֲּאׁשֶ ִמְצ ּ ְּוִצָונו ַעל ִדְבֵרי תֹו ,ָתיוֹוּבְ ּ   :ָרהּ

  

ִפינוּ ֶאת ִדְבֵרי תֹו,ָּנא ְיֹהָוה ֱאלֵֹהינו ָּרְתך ּבְ ָ 
ּוְבִפיִפיֹו ָרֵאלּ ית ִיׂשְ ָת ַעְמך ּבֵ ְוִנְהֶיה . ּ

ְּוֶצֱאָצֵאינו ְוֶצֱאָצֵאי ֶצֱאָצֵאינו ֲּאַנְחנו ָלנו יֹו,ּ ּ ּכֻ   ְדֵעיּ
ֶמך ָׁשְ
ָמהָָרְתךְמֵדי תֹוְולֹו  רוך. ּ ִלׁשְ ְּבָ   , ַּאָתה ְיֹהָוה< >ּ

ַּהְמַלֵמד תֹו                     ָרֵאלְּלַעמֹו ָרהּ   : ִיׂשְ
  

ְֱאלֵֹהינו ֶמֶלך, ַּאָתה ְיֹהָוה< > ר , ָהעֹוָלם< >ּ ֲאׁשֶ
ַחר נו־ּבָ ל ּּבָ   .ָרתֹוּתֹו־ָּלנו ֶאת־ ְוָנַתן,ָּהַעִמים־ִמּכָ

רוך                ְ ּבָ   :ָרהַּהתֹו> < ֵתןנֹו, ַּאָתה ְיֹהָוה > <ּ
  

ְ֥יֹהָו֖ ר׃ה ֶאל־ֹמׁשֶ ל־ַאֲהֹר֙ןּ֤ ַדּבֵּה ֵלאֹמֽ  ר ֶאֽ
ָנ֣י ְר֖כר ּכֹ֥ו ֵלאֹמְ֔וֶאל־ּבָ ֵנה ְתָבֽ י ּ֣ו ֶאת־ּבְ

ָרֵא ם׃ל ָא֖מִ֑יׂשְ ֶרְכךֹור ָלֶהֽ ְמֶר֖ ְיֹהָוָ֥ ְיָבֽ   ר  ָיֵאָ֨ך׃ֽה ְוִיׁשְ
ָנ֧הְיֹהָו ָני֙וא ְיֹהָו֤הּ ִיׂשָָּ֨ך׃ֽיֻחּנֶָֽיך ִו֖ו ֵאֶל֛י ׀ ּפָ ָיך  ֵאֶל֔ ׀ ּפָ

֥ ֽלֹום׃ָ֖ם ְלךְוָיׂשֵ ֥מ  ׁשָ ִמְ֖וׂשָ ֵנּו ֶאת־ׁשְ ָרֵא֣י ַעל־ּבְ   ל ֑י ִיׂשְ
ְרֵכ ֖יֲאִנַֽו                               ׃םֲֽאָבֽ

  ְוֵכן

רוך ְּבָ ּ  
  ְוַהֲעֵרב

רוך ְּבָ ּ  

  ֥רַוְיַדּבֵ

N  כות השחרבר  w 
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ÆÆÆÆ  סדר תיקון חצות  ÅÅÅÅ  
ר ַעְצִמי ְלָכל ַהַצִדיִקים ָהֲאִמִת ֲּהֵריִני ְמַקֵשׁ דֹוֵרנוּּ ְבּ ִּיים ֶשׁ ּוְלָכל . ּ

ַּהַצִדיִקים ָהֲאִמִתים ׁשֹוְכֵני ָעָפר ה. ּּ ָאֶרץ ֵהָמּ ר ָבּ ים ָאֵשׁ ּוִבְפָרט . ְקדֹוִשׁ
דֹוׁש ַצִדיק ְיסֹוד עֹוָלם  נו ַהָקּ ְּלַרֵבּ נו ָחקֹור ְמֹוֵבַע נַחל ַנּ ַנְחָמן ְּכָמה ַרֵבּ

ן ֵפיֶגא י , ֶבּ ל . מןַנ ַנְח ַנְחָמ ַנְחָמן מאוַרּבִ ְּזכוָתם ָיֵגן ָעֵלינו ְוַעל ָכּ ּ  
ָרֵאל                                             : ָאֵמן,ִיְשׂ

  

ם ִכיְנֵתיה ִּיחוד ְלׁשֵ ִריך הוא וׁשְ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ּ ּ ְדִחילו וְרִחימו, ְּ ּּבִ ּ ּוְרִחימו , ּ ּ
ּוְדִחילו ם , ּ ם אֹות  ּבְ'אֹות הְו 'יאֹות ְלַיֲחָדא ׁשֵ ִיחוָדא 'הֹות וא 'וׁשֵ  ּּבְ
ִלים  ל) 'ה'ו'ה'י(ׁשְ ם ּכָ ׁשֵ ָרֵאל־ּבְ ַּמר ִתּקון ָרֵחל ְוִתּקון לֹו ּ ֲהֵריִני מוָכן,ִיׂשְ ּ ּ

מֹו,ֵלָאה ְדרו ָלנו ּכְ ּסִ ּ ׁשֶ ּ ְרׁשָ, ָנם ִלְבָרָכהֵּתינו ִזְכרֹוַרּבֹו ּ ן ֶאת ׁשָ ם ְלַתּקֵ
ָמקֹו ִויִהי  :ְּרֵאנוּבֹו ןת ְרצֹו ְוַלֲעׂשֹוְּצֵרנוּת ַנַחת רוַח ְליֹוַלֲעׂשֹו, ןם ֶעְליֹוּבְ

ָּני ֱאלֵֹהינו ָעֵלינוַעם ֲאֹדֹנ ה,ּ ה , ְּנָנה ָעֵלינוּכֹו ָּיֵדינו ּ וַמֲעׂשֵ   ּוַמֲעׂשֵ
   )פ"ב( :ְּנֵנהוָּיֵדינו ּכֹו                                       

  

ÆÆÆÆ  תיקון רחל  ÅÅÅÅ  
  

 ָא ְלָפֶניךָּתֹב. ּינוְּיֹהָוה ֱאלֵֹהינו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵת
ְּתִפָלֵתנו ּ ְּוַאל ִתְתַעַלם. ּ ֵתנו< >ּ נו ִמְתִחּנָ ַּמְלּכֵ ּּ .

ֵאין י ֹע ׁשֶ ֲּאַנְחנו ַעזֵי ָפִנים וְקׁשֵ    ,ַָמר ְלָפֶניךֶרף לֹוּּ
ּ ַצִדיִקים ֲאַנְחנו ְוֹל,ֵּואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינו ְּיֹהָוה ֱאלֵֹהינו א ּ

ְענו.ָּעִוינו. ֲּאָבל ָחָטאנו. ָּחָטאנו ׁשַ ֲּאַנְחנו ַוֲאבֹוֵתינו . ּ ּפָ ּ
י ֵביֵתנו ְמנוָא :ְּוַאְנׁשֵ ְרנו ֹדִּד. ַּזְלנוּגָ. ַּגְדנוּבָ. ּׁשַ ן ִפי ְוָלׁשֹוּּבַ

ְענוְו. ֱּעִוינוֶה. ָהָרע ֶקרָט. ַּמְסנוָח. ְּדנוַז. ִּהְרׁשַ  ַּפְלנו ׁשֶ
ַּזְבנוּכִ. תת ָרעֹוַּעְצנו ֵעצֹוָי. ּוִמְרָמה . ְּצנוַל. ַּעְסנוּכָ. ּ

ִָרינו ְדָבֶריךָמ. ַּרְדנוָמ . ִּוינוָע. ַּרְרנוָס. ַּאְפנוִנ. ַּאְצנוִנ. ּ

  אּֽנָָֽא
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ְענוּפָ ינו ֹעִק. ַּעְרנו ָאב ָוֵאםִצ. ַּרְרנוָצ. ַּגְמנוּפָ. ּׁשַ ּׁשִ . ֶרףּ
ְענוָר ָּתִעינו. ַּעְבנוִּת. ַּחְתנוׁשִ. ּׁשַ ְּוַסְרנו . ְּוִתֲעַתְענו ּ

ּפִָּמִמְצֹו ֶּתיך וִמִמׁשְ ּ ֶּטיך ַהטֹוָ ָוה ָלנו־אִבים ְולָֹ   . ּׁשָ
ְּוַאָתה ַצִדיק ַעל ל־ּ א ָעֵלינו־ּכָ י. ַּהּבָ יָת ֱאֶמת־ּכִ   . ָעׂשִ

ֽ ַּוֲאַנְחנו                                :ְּענוִהְרׁשָ
  

ב ָמרֹוְָלָפֶניך יֹו ר ־ּ וַמה,םׁשֵ ַסּפֵ ּנְ
ָחִקים ֵכןְָלָפֶניך ׁשֹו א ָכל ֲהֹל. ׁשְ

ְסָתרֹוַה ְגלֹוּּנִ . ָלםֵדַע ָרזֵי עֹויֹו ַּאָתה. ֵדַעּת ַאָתה יֹות ְוַהּנִ
לַּאָתה ֹח. ָחי־ת ִסְתֵרי ָכלְּוַתֲעלומֹו ַחְדֵרי ָבֶטן ־ֵפׂש ּכָ

  ִּנְסָתר < >ְוֵאין  ,ָּךִּמֶמ< >ֵּאין ָדָבר ֶנְעָלם. ת ָוֵלבֶאה ְכָליֹורֹו
ֶגד ֵעי                                   :ֶָניךִמּנֶ

  

ָן ִמְלָפֶניךָרצֹו ּ ְיֹהָוה ֱאלֵֹהינו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינו,ּ ּ ,
ִתְמֹח ל־ָּלנו ֶאת< >לּׁשֶ ר ָלנו ַּחטֹ־ּכָ ּאֵתינו וְתַכּפֵ ּ ּ

ל־ֶאת ֵעינו־ל ְוִתְסַלח ְלָכלְוִתְמֹח ,ֵּתינונֹוֲעֹו־ּכָ ׁשָ   :ּּפְ
  

  דשיכוין לבכות על חרבן בית המק                             
 

ֶב֗ | ֹותֲה֨רַֽנ ִכם ָי֣֭ל ׁשָּבָ ם־ּבָ ְבנו ּגַ ּנו ָזְכֵרּ֗בְּ֝ינו ּׁ֑שַ
תֹוָכ֥ל־ֲעָרִבַֽע ֹון׃ֶּֽאת־ִצי ּנִֹלָּ֗תּ֝ה ֑ים ּבְ ּינו׃ ֽרֹוֵתּֽינו ּכִ

ּונו ׁשֹוֵבֵ֡א֪לֽם ׁשְי ׁשָּ֤֨כִ ּ֭ ּינו ִדְבֵרי־ׁשִ ְמָחֹ֣וָלֵלְֽותיר ּ ה ּ֑ינו ׂשִ
֥֗יׁשִ יר־ְיֹהָו֑הְ֥יך ָנׁשִֵאֹ֗ון׃ ּֽר ִצי֥יִּמׁשִּנו ּרו ָל֝ ֗ יר ֶאת־ׁשִ ל ַע֝

ֵחִֽאר׃ ֽת ֵנָכַ֥אְדַמ ּכָ ָלְֽ֗ך ְי֥ם־ֶאׁשְ ּכַם ִּרוׁשָ י׃ ֽח ְיִמיִנִּ֥תׁשְ
֮י | יק־ְלׁשֹוִנִּֽ֨תְדּבַ ֵרא ֶאִ֫אם־ֹל֪ ְלִחּכִ ֲעֶלה ֽא ַאִ֣אם־לִֹכי ְ֥זּכְ

ַלֶֽאת־ְיר ֗ ִ֑םּוׁשָ ְמָחִת֣ל ֹרַע֝ ֹום י ֱא֗דִלְבֵנ֬ | הֹהָו֨ר ְיְ֤זֹכי׃ ֽאׁש ׂשִ

  אַמרּנֹ־ַמה

  ְיִהי

  ֥לַע
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ּ֗רו ָ֑ע | ּרוְ֤מִרים ָעֹ֣אָה֭ם ִָלּ֥רוׁשָֹֽ֫ום ְי֤ יֵאת֮ ּה׃ ֹֽוד ּבָ֥ד ַהְיסַע֝
ֶב֗ ת־ּבָ ֫דל ּבַ ֵרה ּ֥וָדַּהׁשְ ֶלם־ָלַ֥אׁשְ ְיׁשַ ְך ּמוֵלֶ֗את־ּגְְ֝ך ּ֑י ׁשֶ

ַמ ּגָ ֵר ּו׃ֽנְּלְת ָלׁ֥שֶ יֹאֵח֓ | ֤יַאׁשְ    ְִיך ת־עָֹלַלֽ֗ץ ֶאז ְוִנּפֵּׁ֬שֶ
  ַלע׃ֶֽאל־ַהּסָ                                 

  
  יכוין לבכות על הריגת הצדיקים

 

ְּמאו ִטָ֭ך ַנֲחָלֶתּֽ֗בְ | םּאו גֹוִי֤֨ים ּבָלִֹהֱֽ֡אף ָ֥סְלָא֫ ּ
ָ֖ך ֑ל ָקְדׁשֶֶ֣את־ֵהיַכ ַלּֽמו ֶאת־ְירׂשָ ם ִּ֣וׁשָ

ָמָ֣כל ְלעֲאַֽמָיך ת ֲעָבֶדּ֗ו ֶאת־ִנְבַלְ֬ת֡נָֽנ ים׃ְּֽלִעִי ִים ֹּ֑וף ַהׁשָ
ׂשַ ֶרץ׃ָיך ִסיֶד֗ר ֲחּ֥֝בְ ַמ֗ | םּו ָדָמְ֨פ֬כֽׁשָ ְלַחְיתֹו־ָאֽ ִים ּּכַ

ָלֹֽ֗ות ְי֤יבִבְֽ֘ס ֵכֵניּינו ֶחָ֣֭הִיר׃ ֽין קֹוֵבְ֣וֵאם ִּרוׁשָ ה ִלׁשְ ּנו ְ֑רּפָ
ַצח ֑ף ָלֶנֱ֣אַנֹּֽהָוה ֶתה ְיַ֣֭עד־ָמּינו׃ ֽיבֹוֵתֶֽלס ִלְסִבֶקַ֗עג ָוַ֥֝ל

ַ֥֗עִּתְב מֹו־ֵא֝ ֹפָך׃ ֽׁש ִקְנָאֶתר ּכְ  ל־ַהּגֹוִי֮םֽ ֶאְָת֗ךְֽך ֲחָמׁ֤שְ
֪ ָוך ֥עא־ְיָדֽ֫ר לֲֹאׁשֶ ְמ֗ךר ּבְֲ֥֝אׁשֶֹות ֑ל ַמְמָלכְ֥וַעּ א ֣ לָֹׁשִ
ּמו׃ ּֽהו ֵהׁשֶַ֥את־ָנֵוְֽוב ת־ַיֲעֹקֽ֑ל ֶא֣י ָאַכּכִּ֭או׃ ָֽקָר ּ
ר־ָלנ֮וַֽא ּל־ִתְזּכָ ּונו ַרּ֣ר ְיַקְדמֵהַמ֭< >יםִ֥נת ִראׁשֹֹ֫נ֪ ֲֹעו ּ ָיך ֲ֑חֶמּֽ

֖ ֵעֵ֤֗הֱאֹל֘ | ּנוָ֤עְזֵרד׃ ֹּֽונו ְמֹאַּ֣דלי ּכִ ר ּ֥ל־ְדַבַֽעּנו י ִיׁשְ
ב ֶמּֽכְ ֶמְ֣לַמּינו ּטֹאֵת֗ר ַעל־ַחּ֥֝נו ְוַכּפְֵּ֥וַהִציֵלָך ֹ֑וד־ׁשְ ָך׃ ַֽען ׁשְ

ִיִּ֣יָוַדם ֥יֶהֹלֵהֽ֫ה ֱאַּ֪אֵי ּו ַהּגֹוִי֮ם֣אְמרֹֽי | ָּמהָ֤ל ּגֹ ּנו ים ְלֵעיֵנ֑י֣ע ּבַ
פ֥ם־ֲעָבֶדּֽת ַדְקַמִ֗נ֝ ּיך ַהׁשָ ְוך׃ ָֽ יר ִ֥סת ָא֪֫ ֶאְנַקָֹוא ְלָפֶני֮ך֣֤בָּתּ

ֹג ֵנֹוֵת֗ ֝הָֹ֑וֲעךֶֽדל ְזרּ֥כְ ֵכֵנׁ֤שְֵוָה֘ה׃ ּֽי ְתמוָת֣ר ּבְ ּינו ֣ב ִלׁשְ
֭ ֘ם ֶ֑אל־ֵחיָקְבָעַתִים ׁשִ ָ֖֤תֶחְרּפָ ָוך ְ֣רפֽר ֵחם ֲאׁשֶ  י׃ֲֽאֹדָנּ
ְָמ֨ךְּחנו ַעֲ֤אַנַֽו ָה ְל֗ךֹ֥וֶד֤נ ַָמְרִעיֶת֮ך אןְ֥וֹצ | ּ   ֹור ְ֥לדם ֹ֥וָל ְל֫עּ

ְּתִהָלֶת ר ַסּפְֵ֗נ֝ ר ָ֑וֹד                           ׃ָֽךּ

  ֹורִמְז֗מ
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ּ֖נו ָיה ָל֣֔ה־ָהֽ ֶמְיֹהָו֙ה ֵת־ה ֶאתּ֥יָטה וְרֵאַהּבִ ּנו׃ ֶֽחְרּפָ
ֵתה ְלָזִרֶ֣֔הְפָכֽ ֶנּנ֙וֲחָלֵתַֽ֨נ ים ְ֤יתֹוִמים׃ ִֽרּינו ְלָנְכּ֖ים ּבָ

ַאְלָמנּ֖ב ִאֹמֵת ָא֔יןְ֣וֵא ּינ֙וָהִי֨ ֶכּינ֙וֵמיֵמֹ֨ות׃ ּֽינו ּכְ ֶסף ֣ ּבְ
ִת֔ ְמִחּ֖ינו ֵעֵצׁשָ ְּענו ְּ֖פנו ָיַגּ ִנְרָדּ֔נ֙וּל ַצָואֵרַ֤֨עּאו׃ ֽיר ָיֹבּ֥ינו ּבִ
ּבֹּד ַאׁשּּ֖נו ָי֣֔ ָנַתִי֙םִמְצַר֨ ּנו׃ֽח־ָלּֽוַנֽ ה֥אְולֹ ֶחם׃ ֽ ָלַֽעּ֥ור ִלׂשְ

< ֲעָבִדי֙םְּלנו׃ ֽם ָסָבֵ֥תיֶהֹֽנ ֹ ֲעוְּחנוֲ֖אַנֽ ַוםְוֵאיָנ֔ ְּטא֙וּֽינו ָחֲ֤אֹבֵת

לו ָבָ֣֔מ> ַנְפׁשֵ֨ ם׃ּֽין ִמָיָד֥ק ֵאּ֖נו ּפֵֹרּׁשְ ֵניא ַלְחֵמ֣֔ ָנִבּנ֙וּבְ י ּ֖נו ִמּפְ
ַתּנּנ֙ועֹוֵר֨ר׃ ֶּֽרב ַהִמְדּבֶָ֥ח ֵנּור ִנְכָמ֣֔ ּכְ ב׃ ָֽעֹות ָר֥י ַזְלֲעפּ֖רו ִמּפְ

י֙ם ִציָנׁשִ ֻתלֹֹ֖ון ִעּנּ֣֔ ּבְ ָעֵרּו ּבְ ִרי֙םה׃ ּֽי ְיהוָד֥ת ּבְ ָיָדׂשָ ּו ם ִנְת֔ל֣ ּבְ
ֵנ ּאו וְנָעִרָ֖נׂשָ֔< >ֹון֣ ְטחּחוִרי֙םּֽבַ ּרו׃ְּֽהָדא ֶנ֥ים לֹ֖י ְזֵקִנּ֥פְ ים ּ
ֵע ׁשָּ֥בָ ָבִּ֣֔מׁשַ< >ְזֵקִני֙םּלו׃ ֽץ ּכָ ִג< >יםּחוִרּֽ֖תו ּבַַער ׁשָ ם׃ ֽיָנָתִֽמּנְ

ַבת֙ נפלה עטרת "כשאומר (ּנו׃ ֶֽבל ְמֹחֵלְ֖ך ְלֵאּ֥נו ֶנְהּפַֹוׂש ִלּבֵ֣֔ ְמׂשׁשָ

ּנו ֶרת ֹראׁשֵ֣֔ ֲעֶטְפָל֙הָֽנ ")הילכו־בו"עד המלים , יכוף את ראשו, "'ראשנו וגו
ֶּלה ּ֖נו ַעל־ֵא ִלּבֵ֔ ָדֶו֙הה ָהָי֤הַעל־ֶזּ֗אנו׃ ֽי ָחָטּ֥כִּנו ֖ ָלֹוי־ָנ֥אֽא
כָֽח ֵמּ֔ל ַהר־ִציֹו֙ןַ֤עּינו׃ ֵֽנּו ֵעיׁ֥שְ ׁשָ ּים ִהְלכו־בּוָעִלֽ֖ם ׁשּ ׁשֶ ֹו׃ ּֽ

ְסֲאךּם ֵתׁשֵ֣֔ ְלעֹוָלה ְיֹהָו֙הַּ֤אָת  ַצ֙חָּמה ָלֶנָ֤֨לֹור׃ ֹֽור ָוד֥ ְלדָ֖ב ּכִ
ֵח֔ ּכָ ּנו ַתִּתׁשְ יֵב֨ים׃ ְֶֽרך ָיִמּ֥נו ְלֹאַ֖עְזֵבּֽ  ָי֙ךֵאֶל֨ | ֤הּנו ְיֹהָוֲהׁשִ

ֶקָ֖יֵמׁש ּ֥ ַחֵדּוָבהָנׁשְֽ֔ו ּנו ּס ְמַאְסָתָ֣֔מֹא>־<י ִאםּכִֶ֚דם׃ ּֽינו ּכְ
יֵב֨ ׃ֽדּינו ַעד־ְמֹאְּ֖פָת ָעֵלָ֥קַצ    ּוָבהָנׁשְֽ֔ו ָי֙ךֵאֶל֨ | ֤הּנו ְיֹהָוֲהׁשִ

ֶק ּינו ׁ֖ש ָיֵמַּ֥חֵד                              ֶדם׃ּֽכְ
  

ַמ֨ ךּ֥ה ִמְזֻבּ וְרֵאִ֔י֙םִּמׁשָ ה ַּ֤אֵי ָךֶּ֑ת ְוִתְפַאְרָ֖ל ָקְדׁשְ
י ֵ֥אַל ָיךַרֲחֶמָֽ֖יך ְוֹ֛ון ֵמֶעָ֥ך ֲהמּוֹרֶתּ֣֔ וְגבְָת֙ךִֽקְנָא

 ּנוא ְיָדָע֣֔ לֹי ַאְבָרָה֙םּ֤ינו ּכִה ָאִבּ֣֔י־ַאָתּֽכִּקו׃ ִֽהְתַאּפָ

  רְזֹכ֤

  ֤טַהּבֵ
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ָרא֖ יָר֣ל לְֵֹוִיׂשְ ּנו ַאָת֑א ַיּכִ ם עֹוָלֵֽ֖מּנו ֲ֥אֵלּֽינו ּגֹ ָאִב֔ה ְיֹהָו֙הּ֤
ֶמ ּיך ַתְקׁשִּ ִמְדָרֶכּ֔נו ְיֹהָו֙ה֤ ַתְתֵעָּמהָ֣לָך׃ ֽׁשְ ּנו ִ֖לּבֵ יַחָ֥

ְבֵטַען ֲעָבֶדּ֣֔וב ְלַמָך ׁשִּ֑֚מִיְרָאֶת   ר ַּלִמְצָע֕ ָך׃ֲֽחָלֶתַֽני ָ֖יך ׁשִ
  ָך׃ָּֽדׁשֶּו ִמְקֹוְס֖סּֽינו ּבָך ָצֵרּ֑֕ו ַעם־ָקְדׁשְֶרׁשָֽ֖י            
  

ה ּ֣ ְוַאָתֶמ֙רְּחנו ַהֹח֤֨ ֲאַנ.ָּתהּ֑ינו ָא֣ה ָאִבְ֖יהָֹו
ּנו וַמְצֵרֹֽ֔י ָלְָ֖דךֽה ָיֲ֥עׂשֵּֽ  ף ְיֹהָו֙הַּ֤אל־ִתְקֹצּנו׃ ּֽ ּכֻ

ט־ָנ֥ן ֵה ֹר ָע֑וּ֣ד ִתְזּכֹ֖ל־ָלַעד ְוַאַעד־ְמֹא֔ ָא ַעְמך֖ן ַהּבֶ ּנו׃ ּֽ ֻכָלּ֥
ךָ֥עֵר ַלָֽ֖תה ְירר ָהָי֣֔ ִמְדּבָּר ִציֹו֙ןּ֑ו ִמְדּבָ֣ ָהיָ֖י ָקְדׁשְ ם ִּוׁשָ

ּנו ְוִתְפַאְרֵת֣֗ית ָקְדׁשֵּ֧בֵה׃ ָֽמָמׁשְ ָו֙ךְל֨לֽר ִהּ֤נו ֲאׁשֶּ ּינו ֲאֹבֵת֔ ּ
ֵרָ֖הָי  ה׃ְֽלָחְרּבָה ּ֥ינו ָהָיֲּ֖חַמֵדֽל־ַמׁש ְוָכַ֑פת ֵא֣ה ִלׂשְ
  ׃ֽדּנו ַעד־ְמֹאּ֖ה וְתַעּנֱֵ֥חׁשֶּֽ ֶתק ְיֹהָו֑הֶּ֖לה ִתְתַאּפַַ֥על־ֵאַֽה

  

ַלְֽ֗יר ים ְמִרֽ֔ ׁשְֹּדִת֙יַק֨ם ִהְפִּוׁשָ
ל א ֣יד לְֹּיָלה ָתִמֹּ֖֛ום ְוָכל־ַהַלַּה֧י־ּכָ

ִרי֙םֱ֑חׁשֶֽי ּו ַהַמְזּכִ ּל־ִתְתנְֽוַאם׃ ֽי ָלֶכֳּדִמ֖ה ַאל־ָוְ֔יֹה־ֶאת< >ּ ּו ּ֥
ֹ֧ו ַעד־ְיכֹוֵנ֑֞י לֳדִמ֖ ַלֶֽאת־ְיר< >יםן ְוַעד־ָיׂשִ ּ ְתִהָלִ֛םּוׁשָ ה ּ֖
ָאֽ ֶ֧רץ׃ ּבָ ּבַ ֹּוַע ֻעזֹּ֣ו וִבְזריִמי֖נֽ ּבִע ְיֹהָו֛הִנׁשְ  ִּאם־ֶאֵת֩ןֹו ֑

תְִיך ְיַב֣֔ ְלֹאֲאָכ֙לֹֽוד ַמְ֤ך עֶּאת־ְדָגֵנ֨  ָכ֙רי־ֵנּֽו ְבֵנְּ֤וִאם־ִיׁשְ
  ּו ְל֖לּֽהו ְוִהאְכֻלֽ֔ ֹיי ְמַאְסָפי֙וּ֤כִֹו׃ ַּֽעְת ּב֖ר ָיַגְ֥ך ֲאׁשֶירֹוׁשִֵּֽ֔ת

ָצֶאת־ְיֹהָו֑ה          ֻתּ֥ וְמַקּבְ ַחְצרּהו ּ֖יו ִיׁשְ   ׃ֽיֹות ָקְדׁשִּ֥בְ
  

ּקום ְתַרֵחָת֭ י־ֵעֹון ּ֑ם ִציּ֣ י־ָבְנָנֶֽ֗חת ְלּ֥֝כִ א ּ֥ה ּכִ
 ֶאת־ְֽוָה ָָבֶדיך ֶאת־ֲאָבֶנ֑יּו ֲע֣֭י־ָרצּֽכִד׃ ֽמֹוֵע

ַלֽה ְירּ֣בֹוֵנ  ּנו׃ּֽה ְיֹחֵנֲ֥עָפָר ָרֵאִ֖נְדֵח ם ְיֹהָו֑הִּ֣וׁשָ   ׃ֽסל ְיַכּנֵ֣י ִיׂשְ
  

  ֥הְּוַעָת

  ְִיךַ֣על־ֽחֹוֹמַת

  ֣הַּאָת
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ּכִ ַאָיַ֗רח׃ ֽיל ִלְבֵני־ֹקַ֥מׂשְ  ג ַעל־ֲ֥עֹרּֽל ַתּּכְ
֨< >ןּ֤כִֵים ֑יֵקי־ָמֲֽאִפ ָיך ֣ג ֵאֶלֲעֹרֽ֖י ַתַנְפׁשִ

ֹוא ֑י ָאבָ֥מַתי ֥ל ָחְ֪לֵא אלִֹהי֮םֵֽל | יׁשִ֨ה ַנְפְמָאָֽ֬צים׃ ֱֽאלִֹה
ֵנָרֶאֵֽ֗אְו֝ ם ֣יֹוָמֶחם י ֶל֣֭י ִדְמָעִתְּיָתה־ִלָֽ֬הים׃ ֽי ֱאלִֹה֣ה ּפְ

ל־ַה֥֝ר ֵאַלֱ֥אֹמּֽבְֶיָלה ָ֑וָל ָרֵ֤֨אָיך׃ ֽה ֱאלֶֹהַּ֥אֵיֹום ּ֗יי ּכָ  | הֶּלה ֶאְזּכְ
ָכ֬ ּפְ ֮ך | רֱעֹבֽ֨י ֶאּ֤כִי ַנְפׁשִ֗ | יה ָעַלְ֨וֶאׁשְ ּסָ ֶּאַדֵד֗ ְּבַ ית ֥ם ַעד־ּבֵּ

קֹול־ִרּנָים ִ֥הֱאֹל֫ ֬תג׃ ֹֽון חֹוֵגָ֥המה ה ְותֹוָדּ֥֗בְ ַּמה־ִתׁשְ  | יֹוֲחִחּ֨
֮י י־עֵֽליִלי ֣אֹוִחי ָ֥לי ָעֱ֪֫הִמַּֽוֶת ַנְפׁשִ ּּנו ֹוד אֹוֶד֥֗אלִֹהים ּכִ
ָנְּ֥יׁשוע ָ֪עַל֮יי לַֹהֱֽ֗איו׃ ֹֽות ּפָ ֫ת ַנְפׁשִ ְרך ן ֶאַ֭על־ּכֵ֗ח ֹ֥וָחּי ִתׁשְ ְָזּכָ

ְּתהֹום־ֶאל־ְתהר׃ ֽר ִמְצָעֵ֥מַה< >יםֶחְרמֹוִנְ֗ו֝ן ֶּ֑רץ ַיְרֵדֵ֣מֶא ֹום ּ֣
ֶרּֽכָָיך ֑ ִצּנֹוֶרֹולְל֣קֹוֵרא ק֭ ּבָ ּרו׃ ֽי ָעָבָ֥עַלָיך ַּגֶלָ֗יך ְו֥֝ל־ִמׁשְ

יֹרּוֹ֭ו ַּחְס֗ד | הה ְיֹהָוְּ֨יַצֶו֬ | ֤םיֹוָמ ה ִּפָלְּ֗ת֝י ּ֑ה ִעִמַּ֣בַלְיָלה ׁשִ
ַכָ֪֫לָמ ל ַסְלִע֮יְ֥לֵא | ֤הֹוְמָרֽאי׃ ּֽל ַחָיְ֣לֵא ִני ְּ֥חָתה ׁשְ

ַלְך ר ֵאֵלָּ֥֗מה־ֹקֵדָֽל ֶרב׃ ַֽחץ אֹוֵיּ֣בְ ּוִני ְ֥רפֵֽחי ַעְצמֹוַתּֽ֗בְ | ַצחּ֤בְ
ָאְמָרי ֹ֑וְרָרֽצ ל֥ם ֵאַלּ֥בְ ָיך׃ ֱֽאלֶֹהה ַּ֥אֵיֹום ּ֗י־ַה֝י ּכָ

֬ת ַּמה־ִתׁשְ ֮י | יֹוֲחִחּ֨   אלִֹהים ֽ ֵליִלי֣הֹוִחי ָ֥לי ָעַּ֪֫מה־ֶתֱהִמּֽו ַנְפׁשִ
י־ע                 ׃ֽיאלָֹהֽי ֵוַנ֗ת ּפְָּ֥֝יׁשוֹעּּנו ֹ֑וד אֹוֶדּ֣כִ

  

יד ֑א־ָחִסֹֽוי לִֹ֥מּגי ה ִריִב֤֗יָבְוִר֘ | יםֱאלִֹה֨
 | ֤הּי־ַאָתּֽכִ ִני׃ְּֽתַפְלֵטה ֣ה ְוַעְוָלִאיׁש ִמְרָמֵ֖֤מ

ּעוִז֮יֽי ָמֱ֣אלֵֹה ַלְך ּר ֶאְתַהֵלָּ֥֗מה־ֹקֵדָֽלִני ְּ֥חָתה ְזַנָ֪֫לָמ ּ ַחץ ּ֣בְ
ַלח־אב׃ ֽאֹוֵי ֲָאִמְתך ֽ ַוָֹ֣וְרךֽׁשְ  ּוִני ֶאל־ְ֥יִביאּוִני ֑ ַיְנחָּמהֵ֣הּ

  ַחַּלְמַנֵצ֗

ְפֵט   ִניׁ֤שָ
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֗ךר־ָקַֽ֝ה נֹוֶת ְָדׁשְ ּכְ ח ֶאל־ִמְזּבַ֬ | ֹוָאהְ֤וָאב ָיך׃ְֽוֶאל־ִמׁשְ
ְמַחֶאל־ֵאל֮ים ֱאלִֹה֗ ֪֫ ׂשִ ים ֱ֥אלִֹהֹור ּנ֗ ְבִכָֹ֥וְדךְֽואי ֥יִלת ּגִ
֬תי׃ ֱֽאלָֹה ַּמה־ִתׁשְ ֮י | יֹוֲחִחּ֨   יִלי ֣הֹוִחי ָ֥לי ָעַּ֪֫מה־ֶתֱהִמּֽו ַנְפׁשִ

י־עֵֽל             ׃ֽיאלָֹהֽי ֵוַנ֗ת ּפְָּ֥֝יׁשוֹעּּנו ֹ֑וד אֹוֶד֣אלִֹהים ּכִ
  

  ידלג מזמור זה ,בימים שאין אומרים בהם תחנון   
 

י֭ ְיַָ֣עְנךַֽיד׃ ֹֽור ְלָדִוִ֥מְזמ ְב֗ךְי֝ה ֹ֑ום ָצָרֹ֣הָוה ּבְ ּגֶ י ֱאלֵֹה֬ | ֤ם ׁשֵָׂשַ
ַלב׃ ֲעֹקַֽֽי ִּמִצ֗יּוֶ֝דׁש ּקֹ֑ ִמָ֥ח־ֶעְזְרךִֽיׁשְ ר ִ֥יְזּכָֹּך׃ ֹֽון ִיְסָעֶדּ

ל־ִמְנחֶֹת ֶנ֣הְָ֖תךְֽועֹוָלָך ּ֑כָ ֶָתן־ְלךִֽיָלה׃ ֽ ֶסּ ְיַדׁשְ א׃ ּֽ ְיַמֵלָָ֥כל־ֲעָצְתךְֽוָך ֑ ִכְלָבֶבּ֥
ָנ ֘ | ֤הְנַרּנְ ֲאלֹוֶתה הָו֗א ְיְּ֥֝יַמֵלל ּ֑ינו ִנְדּגֹ֥ם־ֱאלֵֹהּֽוְבׁשֵָך ּוָעֶת֤֗יׁשּבִ ל־ִמׁשְ  ָך׃ֽיּכָ
ָ֫וְ֗יֹה | יַע֥י הֹוׁשִּ֤כְִּעִתי ה ָיַדַּ֤֗עָת ֵמַֽיֹו ֥יחה ְמׁשִ ֲּעֵנהו ִמׁשְ ֹות ְגֻב֗רּבִֹ֝ו ֑י ָקְדׁשּ֣

ע ְיִמינֵ֣י ֶּלה ַבּסוִסְ֣וֵאֶרֶכב ֶּלה ָבֵ֣֭אֹו׃ ֽׁשַ ם־ְיֹה | ְּחנוֲאַנַֽ֓וים ּ֑ ׁשֵ ּינו ֣ה ֱאלֵֹהָ֖וּבְ
ה ּכֵָה֭יר׃ ַֽנְזּכִ ֲ֥֗אַנַֽוּלו ּ֑ו ְוָנָפְ֣רעּֽמָ ְתעֹוָדְּחנו ּקַ֝   ְֶלך ּמֶַ֗ה֝יָעה ֑ה הֹוׁשִָ֥וְיֹהד׃ ְּֽמנו ַוּנִ

 ׃ּנוּֽו ְביֹום־ָקְרֵאֲעֵנ֥נַֽי                                       
  

ֵבי ֣ל ְוֹיֵבֵּ֗תּ֝ה ֶּ֑רץ וְמלֹוָא֣יֹהָוה ָהָאַֽלֹור ְ֥זמִמ֫ ׁשְ
י־֭הּה׃ ָֽב ּוא ַעל־ַיִמּכִ  ְוַעל־ּה ֑ ְיָסָדם"מידגיש ה יםּ֣

ְמ֥ק֗קי־ָיּֽ֝וִמ ה ְבַהר־ְיֹהָו֑ה֥י־ַיֲעֶלִֽמ ׃ָהֹֽוְנֶנֹֽות ְיכָה֗רְ֝נ ֹום ּום ּבִ
ְוא ּ֣א ַלׁשָ֣א־ָנׂשָֽלֹ | ֤רֲאׁשֶב ָ֥בַבר־ֵלּֽ֫וִים י ַכּפְַ֥֗נִקֹו׃ ָֽקְדׁש
ּבְַוֹל֖י ַ֑נְפׁשִ  ת ְיֹהָו֑הָ֣רָכה ֵמֵאא ְבִּ֣֭יׂשָה׃ ֽע ְלִמְרָמ֣א ִנׁשְ

עֱ֥אלֵֹהֽה ֵמְצָדָקּ֗ו֝ ב ֲ֣עֹקָֽך ַיי ָפֶנ֖יְמַבְקׁשֵ֨ו ְ֑רׁשָֹּור דֹּֽ֣ה ד֭זֶ ֹו׃ֽי ִיׁשְ
אָלה׃ ֶֽס ָעִרׂ֤֨שְ יֶכָֽ֗ר | יםּו ׁשְ ְתֵחְֽום אׁשֵ או ּפִ ׂשְ ם ֑י עֹוָלִּ֣הּנָ

בֶ֣מֹוא ָי֗בְו֝ ֹור ּ֑וז ְוִגּבֹּהָוה ִע֣זְיֹ֭וד ֥בְֶלך ַהּכֶָ֤֫מ י זֶ֮הִ֥מֹוד׃ ְֶֽלך ַהּכָ
אה׃ ֹֽור ִמְלָחָמּ֥בה ּגִֹהָוְ֗י֝ ָעִרׂ֤֨שְ יֶכָֽ֗ר | יםּו ׁשְ או ּו֭ם אׁשֵ ּׂשְ

ְתֵח בֶ֣מא ָיֹבְ֗ו֝ם ֑י עֹוָלּ֣פִ   ְֶלך ֶ֤מ ּוא זֶ֮ה֣י הִ֤מֹוד׃ ְֶֽלך ַהּכָ
בּוא ֶמ֖֤הֹות ֑ה ְצָבאָ֥וְיֹהֹוד ֥בַהּכָ֫           ׃ָלהֹֽוד ֶסְֶ֣לך ַהּכָ

  ַחַּלְמַנֵצ֗

  דְלָדִו֗
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ְנִגיֹנ֗ ּנו ֥ים ְיָחּנֵלִֹהֱֽ֗איר׃ ֹֽור ׁשִ֥ת ִמְזמּבִ
ָנֵֽאָ֤יּנו ְ֑רֵכִֽויָב ַעת ָ֣לַדָלה׃ ּֽנו ֶסּ֣יו ִאָת֖ר ּפָ

ָא ָכל־ּגָ֝ך ֶּ֑רץ ַדְרּכֶּ֣בָ ּוך ַעִמיֹו֖דָך׃ ּֽוָעֶתֽם ְיׁשֹוִיּ֗בְ ָ ים ֱ֑אלִֹה | יםּ֥
ּוך ַעִמֹו֗די֝ ָ ָלּ֥ ְמחִ֥י ם׃ּֽים ּכֻ ֗נּֽו ִוׂ֥שְ ּפֹּֽכִים ִּ֥מְלֻאּ֫ו יַרּנְ ט ֣י־ִתׁשְ

ּוְלֻאִמ֓ר ִ֑מיׁשֹ< >יםַּ֣עִמ ָא֖ | יםּ ּוך ַעִמיֹו֖דָלה׃ ֽם ֶסֶּ֣רץ ַתְנֵחּבָ ָ  יםּ֥
ּוך ַעִמֹו֗די֝ים ֱ֑אלִֹה|  ָ ָלּ֥ ּנו ְרֵכָֽ֗בְיּ֝ה ּ֑ה ְיבוָלְ֣תָנֶֽרץ ָנֶא֭ם׃ ּֽים ּכֻ

ל־ֹו֗תּו ֝א֥יְראְֽוִיים ּ֑נו ֱאלִֹהְ֥רֵכְֽיָב ּינו׃ֵֽהים ֱאֹלֱ֥אלִֹה    ֹו ּכָ
ֶרץ                                   ׃ַאְפֵסי־ָאֽ

 

ָכלה ְי֣֭אֹוֶד|  ֖סב ֵ֑לָב>־<ֹהָוה ּבְ ִרּבְ  יםֹ֣וד ְיׁשָ
ים ּרוׁשְִּ֗ד֝ י ְיֹהָו֑הֲ֣עׂשֵַֽמ< >ֹדִליםּגְ֭ ה׃ְֽוֵעָד

ד׃ ֶֽדת ָלַעֹ֥ו עֶֹמִצְדָק֗תְוֹ֝ו ֳ֑עלֽר ּפָ֥הֹוד־ְוָהָדם׃ ְֽלָכל־ֶחְפֵציֶה
הֶכר ָע֣֭זֵ ן ֶ֣רף ָנַתֶט֭ה׃ ּֽום ְיֹהָוּ֣ון ְוַרחַחּנ֖יו ֑ ְלִנְפְלאֹוָתׂשָ
ִריתם ֣ר ְלעֹוָלִיְזּכֹ֖יו ֑יֵרָאִֽל יו ִהּגִַֽח ַמּ֣כֹ ֹו׃ּֽבְ ֹו ּ֑יד ְלַעמֲ֣עׂשָ

ּפָָ֣דיו ֱאֶמי ָיֲ֣֭עׂשֵַֽמם׃ ֽת ּגֹוִיֲ֥חַלֽם ַנֶה֗ת ָלָ֥֝לֵת ט ּ֑ת וִמׁשְ
קוָדֱאָמִנֶֽ֗נ ל־ּפִ ּים ּכָ ם ּׂשוִיֲ֗ע֝ם ֑ד ְלעֹוָל֣ים ָלַעְּ֣סמוִכיו׃ ּֽ
דר׃ ֽת ְוָיׁשֱָ֥אֶמּֽבֶ ֘ | ּותּ֤פְ ִרית֥ה־ְלעֹוָלִּֽצָוֹו ְּלַע֗מח ַ֤לׁשָ ֹו ֑ם ּבְ

מא ֹ֣וׁש ְונֹוָרָק֖ד   ֶכל ׂ֣שֵה ת ְיֹהָוִ֗יְרַא֬ | הית ָחְכָמ֤֨אׁשִֵר֘ ֹו׃ֽׁשְ
יֶהֹֽוב ְלָכל־ֹע֭ט               ׃ֽדֶדת ָלַע֥עֶֹמֹו ִּהָל֗תְּת֝ם ׂ֑שֵ

 

ִבָ֣ליו ָנָתבֹוא־ֵאּֽ֭בְד׃ ֹֽור ְלָדִוִ֥מְזמ יא ֑ן ַהּנָ
ּֽ֗כַ ר־ּבָ֝ ת־ׁשֲָאׁשֶ ים ִ֣ני ֱאלִֹהָ֣חּנֵַבע׃ ֽא ֶאל־ּבַ

ַחְסֶד ֹרָך ּּ֑כְ ָעָ֣יך ְמֵחֲחֶמֽ֗ב ַרּ֥כְ ֵסֶרבֶה֭י׃ ֽה ְפׁשָ ּבְ  ִנ֑יֹ ֲעוִֽני ֵמ֣ ּכַ
ַעי י־ְפּֽ֭כִִני׃ ֲֽהֵרֽי ַטֵּ֥מַחָטאִתּֽו י ּ֣י ֶנְגִדְּ֖וַחָטאִתע ֑י ֵאָדֲ֣אִנׁשָ

ָ ְלַבְד֨ךְָ֤לךיד׃ ָֽתִמ ֵעיֶנְ֥֗וָהַר ָחָטאִת֮י | ּ ַמַען ְל֭יִתי ׂ֥שִָיך ָע֫ע ּבְ

  ַחַּ֥לְמַנֵצ

  ּהְּללוָיַ֨ה֥

  ַחַּלְמַנֵצ֗
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ָדְבֶרְּ֥֗צַדִּת ְפֶטִּ֥תְזּכֶָך ק ּבְ ָעוָך׃ ֽה ְבׁשָ ְּלִתי ֹ֑ון חֹוָלֵ֥הן־ּבְ
ְּצָת ַבֻטֶ֣מת ָחַפֵהן־ֱא֭י׃ ְּֽתִני ִאִמֱ֥חַמְֽטא ֶיְבֵחּ֗ו֝ ם ְבָסֻתּ֗וֹ֝ות ֑חּ

ְּתַחְטֵאִני׃ ֹֽוִדיֵעֽה תָ֥חְכָמ ֵסְּ֗ת֝ר ֹ֑וב ְוֶאְטָהִ֣ני ְבֵאזּ֣ ִני ַכּבְ
ּוִמׁשֶ ׂשַּת֭ין׃ ֶֽלג ַאְלּבִּ֥ ִמיֵעִני ׂשָ ְמָחׁ֣שְ ֹות ְ֥לָנה ֲעָצמֵגָּ֗ת֝ה ֹ֑ון ְוׂשִ

הֹור ב ָטֵ֣֭לה׃ ֽי ְמֵחֹ֣וֹנַתָ֖כל־ֲעְֽוי ֲ֑חָטָאֶָֽניך ֵמר ּפַָּ֣֭הְסֵתיָת׃ ִּֽדּכִ
ָרא־ִל ִקְרּבִֹּ֥ון ַחֵד֗כּוַח ָנְ֥֝ורים ֑י ֱאלִֹהּ֣בְ ִליֵכי׃ ֽׁש ּבְ ִני ַּ֥אל־ַתׁשְ
֗ךּוַח ָקְ֥֝ורָך ִּמְלָפֶנ֑י ּ ַאל־ִתַקְָדׁשְ י׃ ּֽח ִמֶמּ֥ ׂשּיָבה ִלָ֣֭הׁשִּנִ ֹון ֣י ׂשְ

ֶע ִעֽה ֹפֲּ֣אַלְמָדִני׃ ֽה ִתְסְמֵכּ֣וַח ְנִדיָבְו֖רָך ִ֑יׁשְ ָיך ּ֑ים ְדָרֶכׁ֣שְ

ּובו׃ ָֽיך ָיׁש֥ים ֵאֶלַּחָטִאְ֗ו֝ י ֱ֥אלֵֹהים לִֹהֱֽ֗א | יםִּני ִמָדִמ֤֨יֵלַּהִצּ֘
ָפַתֲא֭ ָך׃ִֽצְדָקֶתי ן ְלׁשֹוִנְּ֥֗תַרּנֵי ּ֑וָעִתְּֽתׁש ּי ִתְפָתֹ֣דָני ׂשְ י ִפּ֗ו֝ח ּ֑

ּיד ְתִהָלֶתַ֥יּגִ א ֣ה לֹֹוָל֗עָ֝נה ַּ֑בח ְוֶאֵת֣ץ זֶ֣א־ַתְחּפֹֽלֹ | ֤יּכִָך׃ ּֽ
ּבָ֤֫ר י ֱאלִֹהי֮םְ֣בֵחִ֥זה׃ ְֽרֶצִת ּבָה ָ֥רּוַח ִנׁשְ ה ֑ר ְוִנְדּכֵֶ֥לב־ִנׁשְ
ֹּוְנך ֶאת־ִציְֽרציָבה ִבֵ֣֭היִטה׃ ֽא ִתְבזֶ֣ים לֹלִֹהֱ֗א֝ ה ְבֶנִּ֗תֹ֝ון ָ֑

ַלְיֽרֹות ֥חֹומ   ז ָ֤איל ֑ה ְוָכִל֣עֹוָלֶדק ץ ִזְבֵחי־ֶצּ֣֭ז ַתְחּפָֹ֤א׃ ם ִּֽוׁשָ
  ים׃ָֽפִר֣ ֲָחךּֽו ַעל־ִמְזּבֲַע֖לַֽי                        
  

   זה ידלג על פסוק,קון רחליבימים שאין אומרים ת

ְכָיה ְבִציֹוַֽעד ָא ד,ןָּנה ּבִ ָלִים ּ וִמְסּפֵ ירוׁשָ   :ּּבִ
 

ָּתקום ְתַרֵחם ִציֹו ּ ָלִיםמֹוּן ִתְבֶנה חֹוּּ   :ּת ְירוׁשָ
  

. ֵּלינוְֶמֶלך ַרֲחָמן ַרֵחם ָע. ֵּואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינו
ּב וֵמִטיב ִהָדֵרׁש ָלנוטֹו ּ ּׁשוָבה ָעֵלינו . ּ ּ

ֲהמֹו ְגַלל ָאבֹו ָן ַרֲחֶמיךּבַ ָעׂשו ְרצֹוּבִ ֵנה ֵביְתך . ֶָנךּת ׁשֶ ָּבְ

ַבְתִחָלה ּּכְ ך ַעל ְמכֹו ֵנןּכֹו. ּ ית ִמְקָדׁשְ ָּבֵ ִבְנָינֹונֹוּ . ּ ַהְרֵאנו ּבְ
ְמֵחנו ּׂשַ ִתקונֹו ּ ּּבְ ִכיָנְתך. ּ ב ׁשְ ב ּכֹ. כֹו ְלתֹוְָוָהׁשֵ  ֲהִניםְוָהׁשֵ

  ֱּאלֵֹהינו
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ּוְלִוים ְלדוָכָנם. ָדָתםַלֲעבֹו יָרם וְלִזְמָרם ּ ב. ְּלׁשִ  ְוָהׁשֵ
ָרֵאל ִלְנֵויֶהם ַתֲחֶוה. ִיׂשְ ם ַנֲעֶלה ְוֵנָרֶאה ְוִנׁשְ . ְָלָפֶניך ְּוׁשָ

ָן ִמְלָפֶניךְיִהי ָרצֹו ּ ְיֹהָוה ֱאלֵֹהינו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינו,ּ ּ, 
ַתֲעֵלנו ְב ּׁשֶ ְמָחה ְלַאְרֵצנוּ ְגבוֵלנו,ּׂשִ ּ ְוִתָטֵענו ּבִ ּ ּ ם,ּ   ְוׁשָ

נֹו ה ְלָפֶניך ֶאת ָקְרּבְ ִסְדָרם,ֵּתינובֹות חֹוַָנֲעׂשֶ    ּ ְתִמיִדים ּכְ
ִהְלָכָתם                            ּומוָסִפים ּכְ ּ:  

 

ׁשֹות ֲ֥עלַּמַֽ֫ה יַבּוב ְיּ֣֭בְ  ּינוִיָ֗הֹ֝ון ּ֑ת ִציֹ֣הָוה ֶאת־ׁשִ
ֹח ֡חּ֪ז ִיָמֵלָ֤אים׃ ְֽלִמּֽכְ ינ֮וא ׂשְ ֥הּנו ִרּ֪֫וְלׁשֹוֵנ ֹּוק ּפִ  ּנָ

יל ִּ֣הְגִדֶּלה׃ ֹֽות ִעם־ֵאֲ֥עׂשֽה ַלֹהָו֗יל ְיִּ֥֝הְגִדם ּ֑ו ַבּגֹוִי֣אְמרֽז ֹיָא֭
ֵמִחָ֥הִיּנו ֹּות ִעָמֲ֥֗עׂשָֽוה ַלֹהְי֭ ֹהָוה ה ְיּׁ֣֭שוָבים׃ ּֽינו ׂשְ

ִביֵתֶאת־ ּנֲֶ֥אִפיִקֽ ּכַּנוׁ֑שְ ַּהזֶֹגב׃ ֽים ּבַ ִדְמָעְ֥֗רִעֽ ִרּנָה ים ּבְ  ֥הּבְ
֪ ּוָבֹכ֮ה | ְךְֹוך ֵיֵל֤֨לָהּ֘רו׃ ִֽיְקֹצ ך־ַהֽ֫א ֶמֹנׂשֵ   א ֥א־ָיֹבּֽבֹע ָּז֥רְׁשֶ

  :יוּֽא ֲאֻלֹמָתׂשֵֹ֗נ֝ ֑הְבִרּנָ                          
  

ÆÆÆÆ  הנביא זכור לטוב אליהותחיפת   ÅÅÅÅ  
 

  ומועיל לפתיחת הלב ,ר לטובכופתיחת אליהו ז טוב לומר
 

ֵּהינו ָעֵלינוָני ֱאֹלַעם ֲאֹדֹנ ִויִהי ה ,ּ ה ,ָּעֵלינו ְנָנהּכֹו ָּיֵדינו ּוַמֲעׂשֵ   ּ וַמֲעׂשֵ
  )פ"ב( :ְּנֵנהוָּיֵדינו ּכֹו                                       

 

ִביא ָזכור ְלטֹו ֵּאִלָיהו ַהּנָ ּ  ָעְלִמין ן ִרּבֹו:ב ְוָאַמרּ
ן ּבָ ֻחׁשְ ְּדַאְנְת הוא ָחד ְוָלא ּבְ ַּאְנְת הוא . ּּ ּ

ל ל ְסִתיִמין. ִּעָלִאין־ִּעָלָאה ַעל ּכָ  ֵלית .ְסִתיָמא ַעל ּכָ
ך ָבה ְתִפיָסא ּבָ ְַמֲחׁשָ ָלל ּ ר . ּכְ ְקְת ֶעׂשֶ ַּאְנְת הוא ְדַאּפַ ּּ ּ

ִּתקוִנין ְוָקֵריָנן לֹו ּ ר ְסִפיָרן ְלַאְנָהָגא ְבהֹו ןּ ן ן ָעְלִמיֶעׂשֶ
ְלָין ְלָין ְּסִתיִמין ְדָלא ִאְתּגַ ן ּוְבהֹו. ְּוָעְלִמין ְדִאְתּגַ

  ירׁשִ֗

  ָּפַתח
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א ֵני ָנׁשָ יַאת ִמּבְ ּסִ יר לֹו. ִאְתּכַ ְּוַאְנְת הוא ְדָקׁשִ ּן וְמַיֵחד ּ
ּוְבִגין ְדַאְנְת. ןלֹו ּ ל ּ ָּמאן ְדַאְפִריׁש ַחד ִמן ־ִּמְלָגאו ּכָ

ר ַּחְבֵריה ֵמִאֵלין ֶעׂשֶ יב ֵליה ּכְ ּ ךִּאְתַחׁשִ ְִאלו ַאְפִריׁש ּבָ ּ ּ .
ר ְסִפיָרן ִסְדָרן ַחד ָאִריך ְוָחד  ִּאּנון ְּוִאֵלין ֶעׂשֶ ְַאְזִלין ּכְ

ינֹו ְּוַאְנְת הוא ְדַאְנִהיג לֹו. ִניָקֵצר ְוַחד ּבֵ ּ ְוֵלית ָמאן . ןּ
ְְדַאְנִהיג ָלך ָלא ל ְּלֵעיָלא ְוָלא ּ . ִסְטָרא־ְּלַתָתא ְוָלא ִמּכָ

ין ַתַקְנְת ְּלבוׁשִ ּּ ְיהו ַפְרִחיןלֹו ּ ּן ְדִמּנַ א< >ּ ָמִתין ִלְבֵני ָנׁשָ . ִנׁשְ
ְּוַכָמה גוִפין ַּתַקְנְת לֹו ּ ין ּּ י ְלבוׁשִ ּן ְדִאְתְקִריאו גוָפא ְלַגּבֵ ּ ּ ּ

ִתקוָנא ָדאֲעֵליהֹו ִּדְמַכְסָין ּן ְוִאְתְקִריאו ּבְ ָעא ֶּחֶסד ְדרֹו. ּּ
בוָרה ְדרֹו .ְיִמיָנא ָמאָלאּּגְ  ֶנַצח. ּת ּגוָפאִּתְפֶאֶר. ָעא ׂשְ

ּד ִסיוָמא ְדגוָפא אֹוְיסֹו. ִקיןׁשֹו ּד ְתֵריןְוהֹו ּ ּ ִרית ֹקּ . ֶדׁשת ּבְ
ה ַעלּתֹו ַּמְלכות ּפֶ ּבְ ה ָקֵריָנן ָלה־ָרה ׁשֶ ָחא ָחְכָמה מֹו. ּּפֶ

ָבה א וָבה ַהֵלב ֵמִבין. ִּמְלָגאו ִאיִהי ַמֲחׁשָ יָנה ִלּבָ ּּבִ ּ ְוַעל . ּ
ִּאֵלין ְתֵרין ִתיב ּ ְסָתרֹו" :ּכְ ֶתר . "ֵּהינו ֱאֹליֹהָוהת ַלַּהּנִ ּכֶ

ֶתרֶעְליֹו ית . ַּמְלכות ּן ִאיהו ּכֶ יד ֵמֵראׁשִ ְּוָעֵליה ִאְתַמר ַמּגִ
ַּקְרַקְפָתא ִדְתִפֵלי ְּוִאיהו. ַאֲחִרית ִּמְלָגאו ִאיהו אֹו. ּ ת ּ

ּא ְדִאיהו ֹא"ת ֵהְואֹו ו"ת ָואא אֹו"ת ֵהד אֹו"יו ַרח ּ
ְק. ֲּאִצילות ּיו ְדִאיָלָנאִּאיהו ׁשַ ְדרֹו ּ   . יי ְוַעְנּפֹועֹוּבִ

ַמָיא        ֵקי ּּכְ י ְדַאׁשְ ַההוא ְלִאיָלָנא ְוִאְתַרּבֵ ְקיו ּּבְ   :ּׁשַ
  

ּ ַאְנְת הוא ִעַלת ָהִעלֹו,ָעְלִמין ּ ּ ּבֹוּ ת ַהּסִ  תת ְוִסּבַ
ַההוא ְנִביעו ֵקי ְלִאיָלָנא ּבְ ְּדַאׁשְ ְּוַההוא ְנִביעו . ּ ּ

ִנ ִּאיהו ְמָתא ְלגוָפא ְדִאיהו ַחִיים ְלגוָפאּכְ ּׁשְ ּ ּ ְוָבך ֵלית . ּּ ּ
ְּוֵלית ִדיוְקָנא  ןִּדְמיֹו ְּדגוָפא(ּּ ל) ּ . ַּמה ִדְלָגאו וְלַבר־ִמּכָ

  ןִרּבֹו
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ַמָיא ְוַאְרָעא ּוָבָראָת הֹו. ּׁשְ ְקְת ִמּנְ א ְּוַאּפַ ְמׁשָ ְוִסיֲהָרא ן ׁשִ
ְּכַבָיא וַמָזֵליְוכֹו ּ ּוְבַאְרָעא ִאיָלִנין ו. ּ ָתאּ ִאין ְוִגּנְ ְדֵעֶדן  ְדׁשָ

ין ְוֵחיָון ְועֹו ּבִ ִּפין ְונוִנין וְבִעיִרין וְבֵניְוִעׂשְ ּ א ּ . ָנׁשָ
ְתמֹו הֹוְּלִאׁשְ הֹוְדָעא ּבְ ּן ִעָלִאין ְוֵאיך ִיְתַנֲהגון ּבְ ְ ִּעָלִאין  ןּ

ְתמֹו. ְּוַתָתִאין ְּוֵאיך ִאׁשְ ְּדָען ֵמִעָלֵאי ְוַתָתֵאיְ ְּוֵלית ְדָיַדע  ּ
ך ָללְּבָ ִעָלֵאי.  ּכְ ך ֵלית ִיחוָדא ּבְ ּוַבר ִמּנָ ּ ְּוַאְנְת . ְּוַתָתֵאי ְּ

ְתמֹו ל ְסִפיָרן־ְוָכל. ָּלאן ַעל ּכָֹדע ָאדֹוִּאׁשְ ַחד ִאית ־ּכָ
ם ְיִדיַע ּן ִאְתְקִריאו ַמְלָאַכָיאּוְבהֹו. ֵּליה ׁשֵ ְּוַאְנְת ֵלית . ּ

ל ׁשְ ם ְיִדיַע ְדַאְנְת הוא ְמַמֵלא ּכָ ָּלך ׁשֵ ּ ּּ ְּוַאְנְת הוא  ָמָהןְ ּ
ִלימו ְדֻכְלהו ּׁשְ ּ ְּוַכד ַאְנְת ִתְסַתָלק. ּ ּ ּ הֹו ּ ְתָארו . ןִמּנְ ִּאׁשְ ּ

ָמָתא גוָפא ְבָלא ִנׁשְ ָמָהן ּכְ ְלהו ׁשְ ּּכֻ ּ ים ְוָלאו . ּ ַּאְנְת ַחּכִ
ָחְכָמה ְיִדיָעא ַּאְנְת הוא ֵמִבין ְוָלאו. ּבְ יָנה ְיִדיָעא ּ . ִמּבִ

ְתמֹו. אְֵלית ָלך ֲאָתר ְיִדיָע ֶּאָלא ְלִאׁשְ ְֻתְקָפך  ְדָעאּ ּ
א ָעְלָמא  ְן ֵאיך ִאְתְנִהיגּוְלַאְחָזָאה לֹו. ְְוֵחיָלך ִלְבֵני ָנׁשָ

פום עֹו ְבִדיָנא ט ּכְ ּפָ ּוְבַרֲחֵמי ְדִאינון ֶצֶדק וִמׁשְ ּ ּ  ןָבֵדיהֹוּ
א ִּדין ִאיהו ְגבוָרה ִּדְבֵני ָנׁשָ ּ ט ַעמוָדא. ּ ּפָ ִּמׁשְ ּ 
א ֹמֶצ. ְדֶאְמָצִעיָתא ֶּדק ַמְלכוָתא ַקִדיׁשָ  ּאְזֵני ֶצֶדק ְתֵריןּ
ִריתִהין ֶצֶדק אֹו. טַסְמֵכי ְקׁשֹו ְָלא ְלַאְחָזָאה ֵאיךּכֹ. ת ּבְ ּ 

ֲּאָבל ָלאו ְדִאית ָלך ֶצֶדק ְיִדיָעא ְדִאיהו. ִאְתְנִהיג ָעְלָמא ּ ְּ 
ט ְיִדיָעא ְדִאיהו ַרֲחֵמי. ִדין ּפָ ל. ְּוָלאו ִמׁשְ  יןִּאֵל־ְוָלאו ִמּכָ

ָללִּמדֹו ְמעֹו. ת ּכְ י ׁשִ ְן ְוִיְתַחְדׁשון ִמִלין ַעל ְיָדךּקום ִרּבִ ּ ּ ּ. 
ְְדָהא ְרׁשוָתא ִאית ָלך ְלַגָלָאה ָרִזין ְטִמיִרין ַעל ְיָדך ַמה ְּ ּ 

ר ָנׁש ְּדָלא ִאְתְיִהיב ְרׁשו ְלַגָלָאה ְלׁשום ּבַ ָען ּּ   :ַעד ּכְ
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ְמעֹו י ׁשִ ַתח ְוָאַמרִרּבִ ֻדָלהְיֹהָוה ָ ְלך:ן ּפָ  ּ ַהּגְ
בוָרה ְו י ֹכל ְּוַהּגְ ַּהִתְפֶאֶרת ְוַהּנֵַצח ְוַההֹוד ּכִ

ַמִים וָבָאֶרץ ׁשָ ּּבַ א ְלֹכל.ּ ַהַמְמָלָכהְיֹהָוהְָלך . ּ ּ ְוַהִמְתַנׂשֵ ּ 
ָמעו ִּעָלִאין ׁשְ ּ ִאּנון ְדִמיִכין.ּ ן ְוַרְעָיא ְמֵהיְמָנא ְּדֶחְברֹו ּ

ַנְתכֹו ִּאְתָערו ִמׁשְ ּ נו ׁשֹו ּיצוָהִק. ןּ ִּאֵלין ִאּנון. ְכֵני ָעָפרְּוַרּנְ ּ 
ַּצִדיַקָיא ְּדִאּנון ּ ְטָרא ּ ָנה  ְּדִאְתַמר ְּדַההוא ִמּסִ ה ֲאִני ְיׁשֵ ּּבָ

י ֵער ּוְבִגין ָדא ִאְתַמר ְבהֹו. ִּאּנון ֵמִתים ְוָלאו .ְוִלּבִ ן ּ
נו ְו ָּהִקיצו ְוַרּנְ ִּקיצו ַּרְעָיא ְמֵהיְמָנא ַאְנְת ַוֲאָבָהן ָה. 'וגּ

נו ָנה ְבָגלוָתא ְּוַרּנְ ִכיְנָתא ְדִאיִהי ְיׁשֵ ְּלִאְתָערוָתא ִדׁשְ ּ ּ ּּ ּ .
ְנָתא ְבחֹו ְּדַעד ְלהו ְדִמיִכין ְוׁשִ ַען ַצִדיַקָיא ּכֻ ּּכְ ּ ּּ  ִּמָיד. ןֵריהֹוּ

י ִכיְנָתא ְתַלת ָקִלין ְלַגּבֵ ָּיִהיַבת ׁשְ  יָמאְוֵי ְמֵהיְמָנא ַרְעָיא ּ
ּ ְדָהא ֲעָלך ִאְת.ֵהיְמָנאַרְעָיא ְמ ּקום ֵּליה ִדי ּל דֹוַמר קֹוְ

ע ַאְתָון ִדיֵליה ֵפקדֹו ַאְרּבָ אי ּבְ ְּלַגּבָ ְתִחי יָמא ְבהֹוְוֵי. ּ ן ּפִ
ת ְֵנךֲעֹו ַּתם ְדָהא .ַּתָמִתי ָנִתייֹו ִתי ַרְעָיִתיֲאחֹו ִלי  ןִּציֹו ּבַ
ֹר. ְֵתךִסיף ְלַהְגלֹויֹו אלֹ י ִנְמָלא ָטלׁשֶ  אי ִנְמָלאַמ. אׁשִ

ִריך הוא ֶּאָלא? ָטל א ּבְ ָּאַמר ֻקְדׁשָ ְבְת :ְ ּ ַאְנְת ָחׁשַ ּ
ְּדִמיֹו ֵביָתא ִדיִלי ָמאּ א ְדָעאְלָנא ּבְ י ַמְקְדׁשָ ְּדִאְתָחַרב ּבֵ ּ 

ְּוָעאְלָנא ְבִיׁשוָבא ל ִזְמָנא, ָלאו ֲהִכי? ּ  ְּדָלא ָעאְלָנא ּכָ
ְּדַאְנְת ָגלוָתא ּ ֹר :ִסיָמָנא ְָלך ֲהֵרי .ּּבְ י ִנׁשֶ  .ָטל ְמָלאאׁשִ

ִכיְנָתא א"ֵה אֹות ָגלוָתא ׁשְ ִלימו ִדיָלה ְוַחִיים ִדיָלה  .ּּבְ ּׁשְ ּּ ּּ
 .ו"ת ָואא אֹו"ת ֵהד אֹו"ּת יוְּוָדא ִאיהו אֹו. ַטל ִּאיהו
ן ַט א ִאיִהי"ת ֵהאֹוֲאָבל  ּבָ ִכיְנָתא ְדָלא ֵמֻחׁשְ  ּ ֶאָלא.ל"ּׁשְ

ִּדְסִליקו ַא ו"ת ָואא ְואֹו"ת ֵהד אֹו"ּת יואֹו ן ּ ּבָ ְתָון ְלֻחׁשְ

  םָק
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ִכיְנָתא.ל"ַט ּ ְדִאיִהי ַמְלָיא ִלׁשְ ִביעו ְדָכל ּ ִּמּנְ ִרין ְמקֹו־ּ
ין ִעֵמיה ִּמַיד ָקם ַרְעָיא ְמֵהיְמָנא. ִּעָלִאין ַּוֲאָבָהן ַקִדיׁשִ ּ ּ .

אן ָרָזא ְדִיחוָדא רוך .ַּעד ּכָ ְּבָ   : ְוָאֵמן |ָלם ָאֵמןְלעֹו ְיֹהָוה ּ
 

  

 טמירא .קדישין־דכל קדם עתיקא קדישא רעוא מן
 דיתמשך טלא עילאה . סתימא דכולא.טמירין־דכל

 ולהטיל לחקל תפוחין קדישין .נפיןאעיר  דזהמנה למליא ריש
תיקא ויתמשך מן קדם ע. א דכלאת וחדואבנהירו דאנפין ברעו

 .טמירין סתימא דכלא־ טמירא דכל. דכל קדישיןדישאק
 עלי .ה וחדואחנא וחסדא בנהירו עילאה ברעותמי ורחרעותא 

 .ישראל עמךועל כל . הנלוים אלי ועל כל .ועל כל בני ביתי
ב לנא י ויזמין ויתיה.עקתין בישין דייתון לעלמא־ מכלןויפרקינ

ממזלא .  בלי צרה ועקתא.טבתאופרנסתא מזונא ופרנסתא 
 וישזבינן מעינא בישא ומחרבא דמלאך. דכל מזוני בה תלין

חנא וחסדא וייתי לנא ולכל נפשתנא . המות ומדנה של גהנם
   , רצון יהי  כן  אמן  . קדמה  מן  ורחמי  רויחיוחיי אריכי ומזוני 

  :ואמן אמן                                        
  

  קדיש על ישראל

ַדלכריעה  א> <ְּוִיְתַקַדׁש ִּיְתּגַ ֵמה ַרּבָ ָעְלָמא ִדי : )אמן(. ּׁשְ ּּבְ
ְרעוֵתיה,ְבָרא ּ ּכִ ּיך ַמְלכוֵתיהְוַיְמִל. ּ ּ ְרָקֵניה, ְ  ,ְּוַיְצַמח ּפֻ

יֵחה ַחֵייכֹו: )אמן(. ִּויָקֵרב ְמׁשִ ּן וְבַחֵיי ְדָכֵמיכֹוּן וְביֹוּּבְ  ־לּ
ָרֵאל ית ִיׂשְ ֲעָגָלא וִבְזַמן ָקִריב, ּבֵ : )אמן(. ּ ְוִאְמרו ָאֵמן,ּּבַ

ֵמה א כריעה ְּיֵהא ׁשְ ְּמָבַרך ְלָעַלם וְלָעְלֵמי ָעְלַמָיא ַרּבָ ּ  ריעהכ ְ
ַרך ַאר ְוִיְתרֹו,ְִיְתּבָ ח ְוִיְתּפָ ַתּבַ אּ ְוִיׁשְ  ְּוִיְתַהָדר ַּמם ְוִיְתַנׂשֵ
א ,ְּוִיְתַהָלל ְּוִיְתַעֶלה ֵמה ְדֻקְדׁשָ ּ ׁשְ ִריך כריעהּ   : )אמן(. ּהוא ְּבְ

  

  יהוי
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ל־ְּלֵעָלא ִמן ְרָכָתא־ּכָ יָרָתא,ּבִ ָחָתא ְוֶנָחָמָתא, ׁשִ ּבְ    ּ ִתׁשְ
ָעְלָמאַּדֲאִמיָר               :)אמן(. ָאֵמן כריעהְּוִאְמרו , ן ּבְ

 

ָנן ְוַעל ַתְלִמיֵדיהֹו ַעל ָרֵאל ְוַעל ַרּבָ לִּיׂשְ ַּתְלִמיֵדי  ן ְוַעל ּכָ
אֹו,ןַתְלִמיֵדיהֹו ָתאּ ְדָעְסִקין ּבְ ַּרְיָתא ַקִדׁשְ ְבַאְתָרא  ּ ִדי,ּ

 ,ןֹוהּן וְלֹוכּ ְיֵהא ָלָנא וְל,ָאָתר ְוָאָתר־ָהֵדין ְוִדי ְבָכל
א ְוִחְסָדא ְוַרֲחֵמיא ָמָלׁשְ   א ָהָלֱא ִמן ֳקָדם ,ִּחּנָ
ַמָיא               :)אמן(  .ְּוִאְמרו ָאֵמן ,ְוַאְרָעא ָּמאֵרי ׁשְ

 

ַמָיא ְיֵהא א ִמן ׁשְ ָלָמא ַרּבָ ָבע, ּׁשְ ִּויׁשוָעה  ַּחִיים ְוׂשָ
יָזָבא וְרפוָאה וְגֻאָלה וְסִליָחה ְּוֶנָחָמה ְוׁשֵ ּ ּ ָרה ְו ּּ   ֵריַוח ְוַכּפָ

ּ ָלנו וְלָכל,ְּוַהָצָלה      ָרֵאלַּעמֹו־ּ   :)ןאמ(. ָאֵמן ְּוִאְמרו , ִיׂשְ
 

הֹע לֹו ׂשֶ ְמרֹוׁשָ לֹו,ָמיום ּבִ ה ׁשָ    םּ הוא ְבַרֲחָמיו ַיֲעׂשֶ
ל,ָּעֵלינו         ָרֵאלַּעמֹו־ ְוַעל ּכָ   :)אמן( .ּ ְוִאְמרו ָאֵמן, ִיׂשְ

  

ÆÆÆÆ  אדון עולם  ÅÅÅÅ  
 

ל ְיִציר ִנְבָרא   .ְר ָמַלךָלם ֲאׁשֶן עֹוֲאדֹו ֶטֶרם ּכָ   :ּבְ
ה ְבֶחְפצֹו מֹו   .ל ּכְֹלֵעת ַנֲעׂשָ   : ִנְקָראְֲאַזי ֶמֶלך ׁשְ

ְכלֹו   :ָראְך נֹו ִיְמלֹוְּלַבדֹו   .לת ַהּכְֹוַאֲחֵרי ּכִ
ְּוהוא ָהָיה ְוהוא הֹ ִתְפָאָרה   .ֶוהּ   :ְּוהוא ִיְהֶיה ּבְ

ִני יָרהילֹוְלַהְמׁשִ   .ְּוהוא ֶאָחד ְוֵאין ׁשֵ   :ּ וְלַהְחּבִ
ִלי ַתְכִלית ית ּבְ ִלי ֵראׁשִ ָרה ָהעְֹולֹו   .ּבְ   :ּז ְוַהִמׂשְ

ִלי ִדְמיֹו ִלי ֵעֶרך ּבְ ּנוי וְתמוָרה   .ןְּבְ ִלי ׁשִ ּּבְ ּ ּ:  
רוד ִלי ּפִ ִלי ִחּבור ּבְ ּּבְ ָד   .ּ ַּח וְגבוָרהּכֹ־לּגְ ּ:  
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י  .ֲאִליְּוהוא ֵאִלי ְוַחי ּגֹו   :ם ָצָרהֹוּ ְוצור ֶחְבִלי ּבְ
י וָמנוִסי ְּוהוא ִנּסִ ּ יֹו ְמָנת ּכֹו  .ּ   :ם ֶאְקָראִסי ּבְ

אְּוהוא רֹו   :ֶּפה ְוהוא ֶעְזָרהּ ְוהוא צֹו  .ֵּפא ְוהוא ַמְרּפֵ
ָידֹו ן ְוָאִעיָרה  .ּ ַאְפִקיד רוִחיּבְ ֵעת ִאיׁשָ   : ּבְ

ְּוִעם רוִחי ְגִוָיִתי   :א ִאיָראָני ִלי ְולֹ ֲאדֹ  .ּ
ִמְקָדׁשֹו יּּבְ ַלח ְמֵהָרה  . ָתֵגל ַנְפׁשִ יֵחנו ִיׁשְ   :ּ ְמׁשִ

י ֵבית ָקְדׁשִ יר ּבְ ם ַהּנֹו  .ְוָאז ָנׁשִ   :ָרא ָאֵמן ָאֵמן ׁשֵ
  

ÆÆÆÆ  ידיד נפש  ÅÅÅÅ  
 

ָך ַעְבְדך ֶאל ְרצֹו ְמׁשֹו  ,ִדיד ֶנֶפׁש ָאב ָהַרֲחָמן ְי   .ֶָנךְ
מֹו ָָירוץ ַעְבְדך ְכּ ּ ַתֲחֶוה ֶאל מול ֲהָדֶרך  ,ּ ַאָילּ ָ ִיְשׁ ּ ּ.  

  :ֶּפת צוף ְוָכל ָטַעם ִמּנֹו  ,ֶָתיךְּיִדידו   לֹו ֶיֱעַרב
י חֹו  ,ָלםּדור ָנֶאה ִזיו ָהעֹו ָה       .ַָלת ַאֲהָבֶתך ַנְפִשׁ

ַהְראֹו  ,ָּאָנא ֵאל ָנא ְרָפא ָנא ָלה   .ַָעם ִזיֶוךּת ָלה נֹו ְבּ
א ִּתְתַחזֵק  ָאז  ְפַחת עֹו  ,ְוִתְתַרֵפּ   :ָלםּ ְוָהְיָתה ָלה ִשׁ
ִָתיק ֶיֱהמו ָנא ַרֲחֶמיך ָו     ן ֲא  ,ּ   .ָךֶבּוהּ ְוחוָסה ָנא ַעל ֵבּ

ָמה ִנְכֹס י זֶה ַכּ ִתְפֶאֶרת ֻעזֶ ִלְראֹו  ,ּף ִנְכַסְפִתיִּכּ   .ָּךת ְבּ
א י ַמְחַמד   ֵאִלי  ָאָנּ א ְוַאל ִתְתַעָלם  ,ִלִבּ ה ָנּ ּ חוָשׁ ּ ּ:  

ֶלה ָנא וְפרֹו ִה     לֹו ָעַלי ֶאת ֻסַכּ  ,ִביב ָחׂשָּגּ   .ֶָמךת ְשׁ
בֹו   .ָךּבְ ְמָחה  ְוִנׂשְ  ָנִגיָלה  ,ֶָדךָּתִאיר ֶאֶרץ ִמְכּ

י ָבא מֹו נ  ,ֵעדַּמֵהר ָאהוב ִכּ יֵמי   ּו ְוָחֵנּ   :ָלםעֹו ִכּ
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ÆÆÆÆ  סדר עטיפת טלית  ÅÅÅÅ  
 

   יאמר,יתטללפני שיברך על ה
 

ִכיְנֵתיה ִריך הוא וׁשְ א ּבְ ם ִיחוד קוְדׁשָ ְּלׁשֵ ּ ּ ּ ּ ְדִחילו ו, ְּ ּּבִ ּוְרִחימו , ְּרִחימוּ ּ
ּוְדִחילו ם , ּ ם אֹות  ּבְ'ְואֹות ה 'יאֹות ְלַיֲחָדא ׁשֵ ִיחוָדא'ואֹות ה 'וׁשֵ  ּ ּבְ
ִלים  ָרֵאל )'ה'ו'ה'י(ׁשְ ל ִיׂשְ ם ּכָ ׁשֵ ה. ּבְ ֲּהֵריִני מוָכן ְלַקֵים ִמְצַות ֲעׂשֵ ּ 

ִהְלָכָתהִלְלּבֹ ּׁש ַטִלית ְמֻצֶיֶצת ּכְ ּ מֹו, ּ ִצָונו ּכְ ּ ׁשֶ ּ תֹוֱאלֹ ָוהְיֹהּ  ָרתֹוֵּהינו ּבְ
דֹו הַהּקְ ְנֵפי ִבְגֵדיֶהם־ְּוָעׂשו ָלֶהם ִציִצת ַעל: "ׁשָ  ְיֵדי ֲעִטיַפת־ְוַעל. "ּכַ

ל ִמְצֹוַּהִציִצית ִנְזּכֹ ֵדי ַלֲעׂשֹו. ָתםָתיו ַלֲעׂשֹור ּכָ ְצִרי ּרוַח ְליֹו ת ַנַחתּכְ
ְַוֲהֵריִני מוָכן ְלָבֵרך. ְרִאין ּבֹות ְרצֹוְוַלֲעׂשֹו ִתּקון  ּ ַּעל ֲעִטיַפת ַהָטִלית ּכְ ּ

ְבָרָכה זֹוַּוֲהֵריִני ְמַכֵון ִלְפֹט. ָנם ִלְבָרָכהֵּתינו ִזְכרֹוַרּבֹו ם ַטִליתר ּבִ  ּ ּגַ
ָעַלי ָטן ׁשֶ ֵּהינו ָעֵלינוָני ֱאֹלַעם ֲאֹדִויִהי ֹנ :ַהּקָ ה ָיֵדינו ּכֹו,ּ ּ וַמֲעׂשֵ    ,ָּעֵלינו ְנָנהּ

ה                                    )פ"ב( :ְּנֵנהוָּיֵדינו ּכֹו ּוַמֲעׂשֵ
 

ְֵהינו ֶמֶלךֱאלֹ, ְיהָֹוהַּאָתה < > ר , ָלםָהעֹו< >ּ ֲאׁשֶ
נו ִּקְדׁשָ ְּוִצָונו< >,ָתיוְבִמְצֹו ּ ִציִצית ּ ְלִהְתַעֵטףּ   :ּבְ

  

ÆÆÆÆ  סדר הנחת תפלין  ÅÅÅÅ  
 

   יאמר,לפני הנחת תפילין של יד
 

ִר א ּבְ ם ִיחוד קוְדׁשָ ְּלׁשֵ ִכיְנֵתיהּ ּיך הוא וׁשְ ּ ּ ּ ְדִחילו וְרִחימו, ְ ּּבִ ּ ּוְרִחימו , ּ ּ
ּוְדִחילו ם , ּ ם אֹות  ּבְ'ְואֹות ה 'יאֹות ְלַיֲחָדא ׁשֵ ִיחוָדא'ואֹות ה 'וׁשֵ  ּ ּבְ
ִלים  ָרֵאל )'ה'ו'ה'י(ׁשְ ל ִיׂשְ ם ּכָ ׁשֵ ה . ּבְ ֲּהֵריִני מוָכן ְלַקֵים ִמְצַות ֲעׂשֵ ּ

ָיִד ְּלָהִניַח ְתִפִלין ּבְ יּוְבֹר יּ מֹו, אׁשִ ִצָונו ּכְ ּ ׁשֶ ּ ְרֶתם ": ֵּהינו ֱאלְֹיֹהָוהּ ּוְקׁשַ ּ
יןָטֹפְּוָהיו ְלטֹו, ֶיְדֶכם־ת ַעלָתם ְלאֹוֹא ְּוִצָונו . "ֵעיֵניֶכם ת ּבֵ ּ

דֹו רוך־ׁשַהּקָ ְּבָ ע־ּ יֹו ּהוא ְלָהִניַח ַאְרּבַ ְרׁשִ מֹוּּפַ ֶהם ִיחוד ׁשְ ֵיׁש ּבָ ּת ֵאלו ׁשֶ ּּ ּ 
ֶנֶגד ַהֵלבַּהְזרֹו ִים ַעלִויִציַאת ִמְצַר ֶנֶגד ַהּמְֹוַעל ָהֹר, ַּע ּכְ ֵדי, ַחאׁש ּכְ  ּכְ

ְזּכֹ ּנִ ים ְוִנְפָלאֹוׁשֶ נור ִנּסִ ה ִעּמָ ָעׂשָ ָרָכה  ַּוֲהֵריִני מוָכן. ּת ׁשֶ ְְלָבֵרך ַהּבְ

ִתְקנו ַרּבֹו ּׁשֶ ִּמְצַות ַהְתִפִלין ָנם ִלְבָרָכה ַעלֵּתינו ִזְכרֹוּ ן ַּוֲהֵריִני ְמַכֵו, ּ
ְבָרָכה זֹוִלְפֹט ל ֹר ר ּבִ ל ָיד וְתִפִלין ׁשֶ ְּתִפִלין ׁשֶ ּּ  ְיֹהָוהְָוַיֲעֶלה ְלָפֶניך , אׁשּ

רוך ְּבָ ּ  
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ָכל,ֵּתינוֵהי ֲאבֹוֵּהינו ֵואֹלֱאלֹ ַוְנִתי ּבְ ִאלו ּכִ ּ ּכְ ּ ּ ָונֹו־ּ  ּת ְלַכֵוןָּהְראויֹו תַּהּכַ
ָרָכה ֲהָנַחת ַהְתִפִלין וַבּבְ ּּבַ ֵּהינו ָעֵלינולָֹני ֱאֲאֹד ַעםִויִהי ֹנ :ּּ ה ,ּ   ּ וַמֲעׂשֵ

ה ָיֵדינו ּכֹו ,ְּנָנה ָעֵלינוָּיֵדינו ּכֹו                   ּוַמֲעׂשֵ   )פ"ב( :ְּנֵנהוּ
 

ְֵהינו ֶמֶלךֱאלֹ, ְיֹהָוהַּאָתה < > ר , ָלםָהעֹו< >ּ ֲאׁשֶ
נו ִּקְדׁשָ ְּוִצָונו> < ,ָתיוְבִמְצֹו ּ ין ְלָהִניַח   ּ   :ְּתִפּלִ

  

   יברך, בדיבור בין תפילין של יד לתפילין של ראשאם הפסיק

רוך ְּבָ ְֵהינו ֶמֶלךֱאלֹ, ְיֹהָוהַּאָתה < >ּ נו, ָלםָהעֹו< >ּ ר ִקְדׁשָ ֲּאׁשֶ ּ   
ין< >,ָתיוְבִמְצֹו                ְּוִצָונו ַעל ִמְצַות ְתִפּלִ ּ ּ:  

  

   יאמר,ש כריכות על אצבעו האמצעיתוכשיכרוך של

ִתיך ִלי ְל ְְוֵאַרׂשְ   .ָלםעֹוּ
ֶצֶדק ִתיך ִלי ּבְ ְְוֵאַרׂשְ ט וְבֶחֶסד וְבַרֲחִמים ּ ּפָ ּוְבִמׁשְ ּ ּ:  

ֱאמוָנה ִתיך ִלי ּבֶ ְּוֵאַרׂשְ   :ְיהָֹוהּ ְוָיַדַעְת ֶאת־,ְּ
  

  . יאמר שתי פרשיות אלו,אחר הנחת תפילין
  לפני שיחלוץ התפילין,  יאמר אותן אחר התפלה,התפלה ואם אינו יכול לאומרן קודם

 

ָ֥וְ֖יֹה ר׃ה ֶאל־ֹמׁשֶ ֜כַּקֶדׁש־ִל֨ ּה ֵלאֹמֽ ֹור י ָכל־ּבְ
ל־ֶרּ֤֨פֶ ְבֵנֶח֙םֶטר ּכָ ָרֵא֣֔ ּבִ ָאָד֖י ִיׂשְ ֽ ם ל ּבָ

ֵהָמ  ֹור ֶאת־ם ָז֞כה ֶאל־ָהָע֗אֶמר ֹמׁשֶַּ֜וֹי֨ ּי ֽהוא׃֖ה ִלּ֑וַבּבְ
י  ּכִ֚יםית ֲעָבִדִ֣֔מּבֵ< >ִי֙םִּמִמְצַר֨< >֤םר ְיָצאֶתֲאׁשֶ֨ ֹּום ַהזֶ֙הַּה֤י
ֹח֣  ץ׃ֽל ָחֵמָ֖אֵכֽא ֵי ְוֹלִּ֥מזֶ֑ה< >ם ֶאְתֶכָ֖ו֛היא ְיֹה֧הֹוִצ דזֶק ָיּ֔בְ
ְצִאַּ֑֣אֶת< >ֹוםַּה֖י ֹח֖ם ֹיֽ יבים ּבְ ָאִבֽ יֲאך֣הְוָהָי: ֶדׁש ָהֽ י־ְיִבֽ ֣ ָ ִכֽ
ַנֲעִניֶרץ ַהֽ֣֠ה ֶאל־ֶאָוְ֡יֹה ִחִת֨ ּכְ ֱאֹמִרְּ֜וַהֽ ִחִוי ְוָהֽ י ּי ְוַהְיבוִסּ֣֗י ְוַהֽ
ּבֲַאׁשֶ֨ ְ֥֛ך ֶאֶתת ָל֣֔ ָלָי֙ךֲאֹבֶתַֽ֨ל ֤ער ִנׁשְ  ׁשּב וְדָב֑ת ָחָלֶ֖רץ ָזַב
ֲעֹבָד֥>־< ֶאתַּ֛בְדָתְֽוָע ֹחּ֥ה ַהֹזָ֖הֽ ְבַע: ֶּדׁש ַהזֶֽהאת ּבַ ים ת ָיִמׁ֖֥שִ

ּת וַביֹו֙םַּמצֹ֑ל ֹּ֣תאַכ ִביִעּ֔ ל ָאֵכֽ֔ ֵיַּמצֹות֙: ֽהָויֹהֽג ַל֖י ַחּ ַהׁשְ
ְבַעֵא֖ א־ֵיָרֶא֨יםּת ַהָיִמ֑֣ת ׁשִ א־ֵיָרֶא֥ ָחֵמָ֗ה ְל֜ך ְוֹלֽ ֛ ָה ְלךץ ְוֹלֽ

רוך ְּבָ ּ

  ֥רַוְיַדּבֵ
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ֹא֖ ֻבֶלׂשְ ָכל־ּגְ ְדָת: ָֽךר ּבְ ֥יָ ְלִבְנ֔ךְּ֣וִהּגַ ר ּוא ֵלאֹמֹ֑ום ַה֖הּ ּבַ
ֲע֣ב ֽ ּ֤ור ֶזּ֗בַ ֵצאִת ִל֔֙הָוה ְיֹהה ָעׂשָ ִים֖י ּבְ  ָ ְל֨ךְוָהָי֩ה: ּי ִמִמְצָרֽ

רֹו֙ןְָד֗ךֹֽות ַעל־ָיְל֜א ת ּ תֹוַרְ֥הֶי֛הַּֽען ִתָיך ְלַמֶ֗נֵ֔עי ין֣ ּבֵּ וְלִזּכָ
ִפָוְ֖יֹה ָיָיך ּכִ֑֚ה ּבְ ִיםָ֖ו ְיֹהֲָ֥אךֽה הֹוִצֲחָזָק֔ ֣די ּבְ : ּה ִמִמְצָרֽ

ַֽמְרָת ּה ִמָיִמָ֖ד֑את ְלֽמֹוֲעּה ַהזֹּ֖ ֶאת־ַהֻחָקְּ֥֛וׁשָ יָמהּ   :ים ָיִמֽ
  

ֲאךּֽכִ ַנֲעִנ֣֔ ֶאל־ֶאָו֙ה ְיֹהָ֤י־ְיִבֽ ּכְ ֲאֶרץ ַהֽ ֽ ֛י ּכַ ר ׁשֶ
֥ ּבַ ּיך וְנָתָנֲ֑אֹבֶתֽ ְוַלָ֖ע ְלךִנׁשְ ֲעַבְרָת: ְֽךּה ָלָ֖ ֥ ְּוַהֽ

֣ | ֶטר֣ ְוָכל־ּפֶָו֑היֹהֶֽחם ַלֶר֖>־<ֶטרָֽכל־ּפֶ ֵהָמׁ֗שֶ ר ה ֲאׁשֶֶ֨גר ּבְ
ּ ִתְפֶדֶטר ֲחֹמ֙רְ֤וָכל־ּפֶ: ֽהָויֹהֽים ַלּ ַהְזָכִרָ֖֛ ְלך֥הְהֶיִֽי ה ה ְבׂשֶּ֣֔

֥כֹו ְוֹכַּ֨רְפ֑תֲעֽה ַוּא ִתְפֶדְ֖וִאם־ֹל֥ ָבֶנ֖יֹ֛ור ָאָדל ּבְ ָך ם ּבְ
ִּתְפֶד ָאְלךְוָהָי֞: ֽהּ י־ִיׁשְ ֽ  אתּר ַמה־ֹז֑ר ֵלאֹמ֣֖ ָמָחָ֛ ִבְנךָ֥ה ּכִ

ַמְרָת ֹח֣ ֵאָלְּ֣֔וָאֽ ית ִ֥מּבֵ< >ִיםּ ִמִמְצַרָ֖ו֛הּנו ְיֹה֧ד ֽהֹוִציָא ָי֗זֶקיו ּבְ
ים ַ֣וְיִה֗: ֲעָבִדֽ י־ִהְקׁשָ ֽ ְלה ַפְרֹע֮הי ּכִ  ֤הָוְיֹהג ֹרֲ֨הַּֽיַו ֵּחנ֒וּ ְלׁשַ

כֹו֙ר ל־ּבְ ֶאּכָ ֹכ֥< >ִיםֶרץ ִמְצַר֣֔ ּבְ ֣כ םר ָאָדִ֖מּבְ ֹור ְוַעד־ּבְ
ֵהָמ ֩ןּ֑בְ ל־ּפֶָו֗יֹהַֽח ַלי ֹזֵב֜ ֲאִנ֨ה ַעל־ּכֵ ים ּ ַהְזָכִרֶ֔ח֙םֶר֨< >ֶטר֤ה ּכָ

֥כ ַנְוָכל־ּבְ   ת ֹפּ֖ה וְלֽטֹוָטְדָכ֣֔ ַעל־ָי ְלאֹו֙ת֤הְוָהָי: ֽהּי ֶאְפֶדֹ֖ור ּבָ
ֹחָ֣ך ּכִ֚ין ֵעיֶנ֑יּ֣בֵ         ִים׃ִּֽמִמְצָר ה ָ֖וְיֹה ּנו ד ֽהֹוִציָא֥זֶק ָי֔י ּבְ

  

  ויאמר, "ובשעריך"של קריאת שמע עד ' יגיד פרק א, יתן יד ימין על המזוזה, בפתח ביתו
 

י ִאבֹוּי ואִתר ֵצֹמׁשְִיְיֹהָוה . ייִנִמד ְיל ַיי ַעִּלְיֹהָוה ִצי ִרְמֹוה ׁשָוֹהְי
  ך ֵרָבים ְיִהלֱֹאְיֹהָוה . םָלד עֹוַעה ְוָּתַע ֵמ,םלֹוׁשְַלּים וִבים טֹוִּיַחְל

  :יםִמֲחי ַרן ִלֵּתִיי ְוִתאֹו                                
  

  אמרי, אם לובש טלית ותפלין, בית הכנסתבפתח 

ֹרב ַחְסְדך ָא ָּבְ יֶתך ּ ַתֲחֶוה ֶאל, )יכרע מעט(ָבֹוא ּבֵ   יַכל ֵה־ֶּאׁשְ
ך                     ִיְרָאֶתך ָָקְדׁשְ   :ָּבְ

  

  הְוָהָי֞

  ַוֲאִני
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   בזמן הלכתואמרי, בית הכנסתכשנכנס ל

נוְצָבאֹוְיֹהָוה  ב ָלנו ֱאלֹ. ּת ִעּמָ ּגַ   :ב ֶסָלהֵהי ַיֲעקִֹּמׂשְ
ֵרי ָאָדם ּבֹ. ת ְצָבאֹוְיֹהָוה ךַאׁשְ   :ְֵטַח ּבָ

יָעה הֹוְיֹהָוה ֶלך ַיֲעֵננו ְביֹו. ׁשִ ַּהּמֶ   :ּנוָקְרֵא־םְ
ַתֲחֶוה ַלֲהֹדם ַרְגָליו נֹוָתיו ִנׁשְ ּכְ   :ָּנבֹוָאה ְלִמׁשְ

  
  עת התפלה ובפרט בש,א ידבר בבית הכנסת כלליזהר מאד של

  
  תפלת חנהיאמר , לפני התפלה   

 

֙ה ֙י֤ר ָעַלּ ַוֹתאַמַ֔חּנָ יֹהָו֔ץ ִלּבִ ֽ ָמה ָר֥ ה ּבַ
יֹהָו֑הַקְרִנ֖ ֽ ֙י֤ ָרי ּבַ ֹ֥וְיַב֣֔א ַעל־ַחב ּפִ  יי ּכִ

ַמ֖ וָעֶתׂשָ יׁשֽ ְּחִתי ּבִ יֹהָו֖הֵאין־ָק֥דָך׃ ּֽ ֽ ְלֶת֣י ֵא֣ ּכִֹוׁש ּכַ ָך ּ֑ין ּבִ
ר֙וַּאל־ַתְרּבּ֤ינו׃ ֽאלֵֹהּֽור ּכֵין ֖צְ֥וֵא ּו ְתַדּבְ ֹבָהּ ה ה ְגֹבָה֣֔ ּגְ
יֶכ֑ ֖קא ָעָתֵ֥יֵצ ֖נֹוְו֥לה  ְיֹהָוּ֔ל ֵדעֹו֙ת֤י ֵא֣ם ּכִִמּפִ  ׃ֲעִלֽלֹות ּו ִנְתּכְ
ִרֶ֖ק֥ ּבֹ ת ּגִ ִלּ֖֑ים ַחִתׁשֶ ִיל׃ ים ָא֥ים ְוִנְכׁשָ ֵבִעְּזרו ָחֽ ֶלׂ֤֨שְ  ֶח֙םּים ּבַ

ּכָ֔ ּרו וְרֵעִבִ֖נׂשְ ּלו֑ים ָחֵדּ ְבָעְ֣֔לָדֽ ָי ַעד־ֲעָקָר֙הּ ֥ה ׁשִ ת ה ְוַרּבַ
ִנ ּית וְמַחֶי֣ ֵמִמ֖הָוְיֹהָלה׃ ֽים ֻאְמָלּ֖בָ ֖א מֹוִר֥֑הּ ַעל׃ ֹּֽול ַוָייד ׁשְ
֑֣ה מֹוִרָ֖וְיֹה ֲעׁשִ ּפִּיׁש וַמֽ < יםֵמִק֨< >ם׃ֽיל ַאף־ְמרֹוֵמ֖יר ַמׁשְ

ּפֹתֽ֙ל ֵמּר ָדָ֗עָפֵֽ֜מ> י֙ב ֹוןים ֶאְב֔י֣ ָיִרַאׁשְ ים ִעם־ְנִדיִב֔ ְלהֹוׁשִ
ת ֲעֵליֶהֶּ֖֥רץ ַוָיֵקי ֶאְ֣֔מֻצ יֹהָו֙הֽי ַל֤ם ּכִֹ֑וד ַיְנִחֵלא ָכ֖בְ֥וִכּסֵ ם ׁשֶ
ֹמ֔י ֲחִסיָד֙וַ֤רְגֵלל׃ ֵּֽתֵב ִעּ֖ר ו ִיׁשְ ֹחְ֣רׁשָ ך ִיָד֑ים ּבַ ּׁשֶ י־ֹלְ֥ ּמו ּכִ א ּ
ר־ִאְבֹכ֖ ּתו ְמִריָב֣֗ה ֵיַחָוְ֞יֹהיׁש׃ ַֽח ִיְגּבַ ַמו ָעָל֙וּ ׁשָ ם ִים ַיְרֵעּ֣֔ ּבַ
 ֶרןם ֶקֹ֥֖ו ְוָיֵרז ְלַמְלּכֶּ֔רץ ְוִיֶתן־ֹע֣֑ין ַאְפֵסי־ָא֣ ָיִד֖הָוְיֹה

יֽחֹו׃ ָמֹוִה֙יָא֨ת ְמׁשִ ָמֹוין ְוִתְמ֖הה ַרְבְרִב֣֔ ּכְ ין ּ֑ה ַתִקיִפִ֣הי ּכְ
ַּמְלכוֵת֙ה ְלָטֵנּות ָעַל֔ ַמְל֣כּ ּה ִעם־ָד֥֖ם ְוׁשָ רּ ְּחנו ֲ֤אַנַֽו ׃ר ְוָדֽ

ַָעְמ֨ך ָה ְל֗ךֹ֥וֶד֤נ ָאן ַמְרִעיֶת֮ךְוֹצ֥ | ּ ר ַסּפְֵ֗נ֝ר ֹור ָוֹדְ֑ל֥דם ֹוָל֥ ְל֫עּ

ַּוִתְתַפּלֵ   ֤לּ
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ְּתִהָלֶת ָֽ֣צֶקר ְוֶ֭רב ָוֹבֶ֣֤ע ׃ָֽךּ ֱהֶמֳ֑הַרִים ָאׂשִ ַמַ֥וה יָחה ְוֶאֽ ע ִּיׁשְ
ָרן־ַי ׃ֽיקֹוִל ֵנָּיִרַ֗וֶ֝קר ֹוְכֵבי ֹבַ֑חד ּכּ֣֭בְ ל־ּבְ יםּ֥יעו ּכָ  ׃י ֱאלִֹהֽ

א־ִא֭ ֥ם ֹ֑ות ָעִרְב֥בֽיָרא ֵמלֹֽ ִ֣ב֗ר ָסֲ֝אׁשֶ  ֲאִנ֙יַֽו ׃ֽיּתו ָעָליב ׁשָ
יֹהָו֣ה ֽ ִע֑֣אלֵֹהֽיָלה ֵלה אֹוִח֖ ֲאַצּפֶּ֔בַ ָמֵעי ִיׁשְ י׃ ֖י ִיׁשְ ִני ֱאלָֹהֽ

ְמִח אין אומרים, ויום־טובבשבת ( ל־ִתׂשְ ֥ ִלְּ֔בִת֙יי ֹאַיַּ֤֨אֽ ְּמִתי ְּלִתי ָק֑֖י ָנַפי ּכִ
֣ י־ֵאׁשֵ ֽ ֹחּ֔כִ ך ְיֹהָו֖הב ּבַ י־ְלך) ׃ֽיר ִלֹו ֥אְׁשֶ ֽ ה ַּ֥אָתְּלִתי ֑ה הֹוָח֣ ְיהָֹוָּ֣כִ

יה ֲאֹדָנ֥יֲעֶנַֽ֗ת   יםַמְקֵהִלּ֗בְֹ֝ור ה ְבִמיׁשְ֑֣מָדְֽגִלי ָעַר֭ ׃ ֱאלָֹהֽ
  ׃ֽהְך ְיֹהָוֲ֥אָבֵר                               

  

ÆÆÆÆ  לימי החולשחרית   ÅÅÅÅ  
 

   יאמר,לפני התפלה

דֹוֵרנו ֲהֵריִני ְבּ ר ַעְצִמי ְלָכל ַהַצִדיִקים ָהֲאִמִתִיים  ֶשׁ ְּמַקֵשׁ ּ ּּ ּוְלָכל  .  ּ
ַּהַצִדיִקים  ָהֲאִמִתים  ׁשֹוְכֵני  ָעָפר ה. ּּ ָאֶרץ  ֵהָמּ ר  ָבּ ים  ָאֵשׁ .  ְקדֹוִשׁ

דֹוׁש  ַצּוִבְפָר נו  ַהָקּ ְכָמה ָחקֹור ְמֹוֵבַע נַחל ַנִּדיק  ְיסֹוד  עֹוָלם ּט  ְלַרֵבּ
נו  ן ֵפיֶגאַּרֵבּ י , ַנְחָמן ֶבּ   ְּזכוָתם ָיֵגן  .מאומן ְח ַנְחָמ ַנְחָמןַנ ַנַרּבִ

ָרֵאל ָאֵמן                                 ל ִיְשׂ   :ָּעֵלינו ְוַעל ָכּ
 

ם ִכיְנֵתיהּקוְדׁשָ ִּיחוד ְלׁשֵ ִריך הוא וׁשְ ּא ּבְ ּ ּ ּ ְדִחילו וְרִחימו, ְ ּּבִ ּ ּוְרִחימו , ּ ּ
ּוְדִחילו ם , ּ ם אֹות  ּבְ'ְואֹות ה 'יאֹות ְלַיֲחָדא ׁשֵ ִיחוָדא'ואֹות ה 'וׁשֵ  ּ ּבְ
ִלים  ל) 'ה'ו'ה'י(ׁשְ ם ּכָ ׁשֵ ָרֵאל־ּבְ ִאים. ִיׂשְ ֵלל ְתִפַלת  ִּהּנֵה ֲאַנְחנו ּבָ ְּלִהְתּפַ ּּ

ֲחִרית ן , ׁשַ ִתּקֵ לֹו ּ ָאִבינו ָעָליוַאְבָרָהםּׁשֶ ל, םַּהׁשָ ְצֹו־ִעם ּכָ ת ַהּמִ
לולֹו הַּהּכְ ה, ּת ּבָ ְרׁשָ ן ֶאת ׁשָ ָמקֹו ְּלַתּקֵ   ַנַחתת ַלֲעׂשֹו, ןם ֶעְליֹוּבְ

  :ְּרֵאנוּבֹו ןת ְרצֹוְּצֵרנו ְוַלֲעׂשֹוּרוַח ְליֹו                        
ה ָיֵדינו,ָּעֵלינוֵּהינו ָני ֱאֹלַעם ֲאֹדִויִהי ֹנ ּ וַמֲעׂשֵ ה ,ְּנָנה ָעֵלינוּכֹו ּ   ּ וַמֲעׂשֵ

  )פ"ב( :ְּנֵנהוָּיֵדינו ּכֹו                                        
 

ל ה ׁשֶ ל ָעַלי ִמְצַות ֲעׂשֵ מֹו ֲהֵריִני ְמַקּבֵ ְָוָאַהְבָת ְלֵרֲעך ּכָ , ָךּ
ֵניַוֲהֵריִני אֹו ל ֶאָחד ִמּבְ ָרֵאל ּכְ ֵהב ּכָ י וְמאֹוִיׂשְ , ִדיַּנְפׁשִ
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י ֵלל ִלְפֵני ֶמֶלך ַמְלֵכי  ַּוֲהֵריִני ְמַזֵמן ֶאת ּפִ ְְלִהְתּפַ ּ  
רוך־ׁשַּהָקדֹו, ַּהְמָלִכים                    ְּבָ   :ּהוא־ּ
  

  )עולם העשיה(
  

ִזְכרֹוֵהי ֲאבֹוֵואֹל ֵּתינו ָזְכֵרנו ּבְ ב ן טֹוּ
ִָמְלָפֶניך ְפֻקַד ּ ּוָפְקֵדנו ּבִ ּ  ּת ְיׁשוָעה ְוַרֲחִמיםּ

ֵמי ֶקֶדם< > ֵמי ׁשְ ֵּהינו ַאֲהַבת  ֱאֹלְיֹהָוהָּלנו ־ּוְזָכר, ִּמׁשְ
ָרֵאל ֲעָבֶדיך ִנים ַאְבָרָהם ִיְצָחקַּהַקְדמֹו . ְָוִיׂשְ

ִרית ְוֶאת־ֶאת בוָעה־ַהֶחֶסד ְוֶאת־ַהּבְ ַּהׁשְ ְעָת  ּ ּבַ ׁשְ ּנִ ּׁשֶ
ַהר ַהמֹו ְּלַאְבָרָהם ָאִבינו ּבְ ָעַקד  ְוֶאת. ִּרָיהּ   ָהֲעֵקָדה ׁשֶ

נֹו       תובֶאת ִיְצָחק ּבְ ּכָ ַח ּכַ י ַהִמְזּבֵ ּבֵ ּ ַעל ּגַ תֹו ּ   :ְָרָתךּבְ
  

  ֶאת־֖הים ִנּסֱָאלִֹהֶּ֣֔לה ְוָהים ָהֵאּ֣֔ ַהְדָבִרַאַח֙ר
 ִניֽאֶמר ִהּנֵּם ַויֹ֥יו ַאְבָרָה֖אֶמר ֵאָלּ֔ם ַוֹיַ֣אְבָרָה֑

ְנ֨ךא ֶאת־אֶמר ַקח־ָנַּ֠וֹי֡ יְדךָּבִ ר־ָאַהָ֤֨ ֶאת־ְיִחֽ  ְּבָת֙ ֲאׁשֶ
ָך־ְל֔ךק ְוֶלֶ֨את־ִיְצָח֔ ִרָי֑ה ֶאל־ֶאְ֖ ֶּרץ ַהֹמֽ ֲעֵלּ ֙ם֤ ְוַהֽ  ּהו ׁשָ

ָהִר֣֔ל ַאַחה ַעְ֚לֹעָל֔ ֖ד ֶהֽ ּכֵ֨:ָיךֽר ֵאֶל֥ר ֹאַמים ֲאׁשֶ ם ּ ַוַיׁשְ
ּבַֹ֗אְבָרָה֜ ֹּו ַוִיַק֞ ֶאת־ֲחֹמ֔רַּיֲחֹבׁשֶֽ֙קר ַום ּבַ ֵנּ   ְנָעָרי֙ו֤יח ֶאת־ׁשְ

֑נ֣ת ִיְצָחֵֹו ְואִּ֖א֔ת ְֶלך ָּקם ַוֵיּ֣֔ה ַוָיי ֹעָלֲ֣֔עֵצ< >ּ ַוְיַבַק֙עֹוק ּבְ

ַמר־֥ל֖קֶּאל־ַהָמ ר־ָאֽ יםֹוֹום ֲאׁשֶ ֱאלִֹהֽ ֣י:  ָהֽ ּּ֗בַ ִליׁשִ י ֹּום ַהׁשְ
ַּוִיׂשָ֨ ֥< >וֶאת־ֵעיָנ֛י< >֧ם ַאְבָרָהאּ קֵֽמ< >ֹוםְּרא ֶאת־ַהָמ֖קַּויַ : ָרֹחֽ
בו־ָלֶכ֥ם ֶאל־ְנָעָרַ֗אְבָרָה֜אֶמר ַּוֹי֨ ֹור ם־ַהֲח֔מֽ ִעם ּפֹ֙הּיו ׁשְ
ַתֲחֶוִֽנה ְוה ַעד־ּכְֹ֑לָכַֽ֖ער ֵני ְוַהּנֲַ֣֔אִנַֽו ם ְוָנׁש֥֖הּׁשְ : ּוָבה ֲאֵליֶכֽ

ַּוִיַק֨ ֹעָל֣֗יֶאת־ֲעֵצ< >םח ַאְבָרָהּ֜ ֙םּה ַוָי֨ ָהֽ ֔נ֣ ַעל־ִיְצָחׂשֶ ֹו ק ּבְ

  ֵּהינוֱאלֹ

  יַוְיִה֗
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ַּוִיַק ָי֔דּ֣ ַמֲאֶכׁ֑שֵֹו ֶאת־ָהא֖ח ּבְ ֵניֶהְ֖ל֥כֶּֽלת ַוֵיּ ְוֶאת־ַהֽ ם ּו ׁשְ
י אֶמר ָאִבַּ֔וֹי֣< >ם ָאִבי֙ו֤ק ֶאל־ַאְבָרָהאֶמר ִיְצָחַּ֜ויֹ֨: ֽוַּיְחָד

 ֖הּה ַהׂשֶּ֥ים ְוַאֵיֵעִצ֣֔ ְוָהה ָהֵאׁש֤֙אֶמר ִהּנֵּי ַוֹי֑֗י ְבִנּֽנִ֣ ִהּנֶאֶמרַּוֹי֖
ה ֖ה ְלֹעָלּ֛ ַהׂשֶֹוֶּאה־֥לים ִיְרם ֱאלִֹה֞ ַאְבָרָה֔אֶמ֙רַּוֹי֨: ֽהְלֹעָל

ִנ ֵניֶהְ֖ל֥כּֽי ַוֵיּ֑בְ ל־ַהָמקֹו֮םַּוָיֹב֗: ֽוּם ַיְחָדּו ׁשְ ּאו ֶאֽ ּ֣ ר  ֲאׁשֶ
ֱאלִֹהיַ֒מר־֣לָֽא ּ֤ ַוִי֨םֹו ָהֽ ַח ֶּאת־ַהִמְזּבֵ֔< >ם ַאְבָרָה֙םֶבן ׁשָ
ֵעִצַּ֑יֲעֹרַֽ֖ו ֔נ֣ ֶאת־ִיְצָחַּיֲעֹק֙דֽ ַויםְך ֶאת־ָהֽ םֹּ֤ו ַוָיק ּבְ  תֹוֹ֙א< >ׂשֶ

ַל: יםֵֽעִצָֽל< >ַעלַּ֖ח ִמַמַּעל־ַהִמְזּבֵ֔  ֹו־ָי֔דֶאת< >ח ַאְבָרָה֙םַּ֤וִיׁשְ
ַּוִיַק֖ ֹחַּ֖מֲאֶכֽ֑ח ֶאת־ַהּ ֽנֹוֶלת ִלׁשְ יו א ֵאָלַּ֜וִיְקָר֨: ט ֶאת־ּבְ

ַמָ֔ו֙הְך ְיֹהַ֤מְלַא ם ַאְבָרָה֑ | ֣םאֶמר ַאְבָרָהִּים ַויֹּ֖ ִמן־ַהׁשָ
ַלאֶמרַּויֹ֗: ִניֽאֶמר ִהּנֵַּוֹי֖ ַער  ֶאל־ַהּנְַָ֔ד֙ךֽח ָיּ֤ ַאל־ִתׁשְ

י־ְיֵרה ָיַדַּ֣֗עָת | ֣יה ּכִּוָמֹו ְמ֑אַעׂש ֖לְּ֥וַאל־ַת ֽ  א ֱאלִֹהי֙םְּ֤עִתי ּכִ
ָּ֛תה ְוֹלַ֥א֔ ְנךְּכָתא ָחׂשַ יּֽ ִמֶמָ֖יְדךֽ ֶאת־ְיִחָ֥ ֶאת־ּבִ ַּוִיׂשָ֨: ּנִ  אּ

ז ֱאַחֽ֥ר ֶנל ַאַחִ֕י ְוִהּנֵה־ַאַּ֔וַיְר֙א< >יוֶאת־ֵעיָנ֗< >םַאְבָרָה֜
ַב֖ ּסְ ַקְרָנְךּבַ ּ ַוִיַקְֶלך ַאְבָרָה֙םַּ֤וֵי< >ו֑י ּבְ ֲעֵלח ֶאת־ָהַאּ֣֔ ֽ  ּהוִּ֥יל ַויַ
ֽנֹוּ֥ה ַתְ֖לֹעָל ֽם־ַהָמ֥ק֛םא ַאְבָרָהַּ֧וִיְקָר: ַחת ּבְ ּוא ֹום ַה֖הּ ׁשֵ

֙רִיְרֶא֑> | <֣הָוְיֹה ַהּ֥ר ַה֔יָ֣אֵמֽ ֵיה ֲאׁשֶ : הָרֶאֵֽֽי< >֖הָו ְיֹהרֹום ּבְ
ַּ֥֛וִיְקָר ִנ ֶאל־ַאְבָרָה֑֖הָוְך ְיֹהא ַמְלַא ִים֖ם ׁשֵ ָמֽ : ּית ִמן־ַהׁשָ

֥אֶמרַּוֹי֕ ֖ ּבִ ּבַ ָ֗ו֑הְּעִתי ְנֻאם־ְיֹהי ִנׁשְ ֤י ַי֚ ּכִ  יָת֙ר ָעׂשִַ֨ען ֲאׁשֶ
֖ה ְוֹלּ֥ר ַהֶזֶּ֣֔את־ַהָדָב ְנךא ָחׂשַ ְָכָת ֶאת־ּבִ : ָֽך ֶאת־ְיִחיֶדּ֥

י־ָבֵר ֽ ֶרְכ֗ךּ֣כִ ָך ֲאָבֽ ת־ַזְרֲע֙ך֤הה ַאְרּבֶַהְרּבָ֨ ְוְ ֽכֹוְכֵבָ ֶאֽ י ֣ ּכְ
ַמ֔ ֹ֖וִים ְוַכ֕חַּהׁשָ ַפל ֲאׁשֶ ת ֵ אָׁ֖ש ַזְרֲע֔ך֣ ְוִיַר֑םּת ַהָי֣ר ַעל־ׂשְ

֥ יוׁשַ ְיָבֽ ָו ְבַזְרֲע֔ךְר֣כְֽוִהְתּבָ: ַער ֹאֽ ֶקב ֶרץ ֵע֑֕י ָהָא֣ל ּגֹוֵי ּכֹּ֖
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֥ ַמֲ֖אׁשֶ קִֹלְּעָתר ׁשָ ב ַאְבָרָהַּ֤וָי: ֽי ּבְ ּמו ַּ֛וָיֻק< >יו ֶאל־ְנָעָר֔֙םׁשָ
ּו ַיְחָדְ֖ל֥כַּֽוֵי ֵאּ ב ַאְבָרָהַּ֖֥בע ַוֵי֑ר ׁשָ֣ו ֶאל־ּבְ ְבֵא  םׁשֶ ַֽבע׃ּ֥בִ   ר ׁשָ

  

ֶּרך ַהִמְזּבֵ֧ל ֶיֹ֣ו ַעֹא֜ת< >  י ְיֹהָו֑הָ֣נה ִלְפֵנַח ָצֹפְ֖֛
ֵנ֩יְר֡קְֽוָז ֲהֹרּ֨ו ּבְ ֲהִנ ַאֽ    ַעל־ ֹוֶּאת־ָד֛מ< >ים֧ן ַהּכֹֽ

  יב׃ַֽח ָסִבַּ֖הִמְזּבֵ                               
  

ָן ִמְלָפֶניך ְיֹהָוה ֱאלָֹרצֹו ִתְתַמֵלא , ֵּתינוֵהי ֲאבֹוֵּהנו ֵואֹלּ ּׁשֶ ּ
ֹר. ַּרֲחִמים ָעֵלינו ּב ַרֲחֶמיך ִתְזּכֹּוְבֵכן ּבְ ל ִיְצָחק ֲעֵקָדתֹו ּר ָלנוָ  ׁשֶ

ן ַאְבָרָהם ָאִבינו ָעָל ָּאִבינו ּבֶ לֹו יוּ ִאלו ֶאְפרֹו, םַּהׁשָ ּּכְ ּ ָצבור וֻמּנָח ַעל ּ ּ
ַח ְזּבֵ י ַהּמִ ּבֵ ֶאְפרֹו, ּגַ יט ּבְ ל, ּ ְלַרֵחם ָעֵלינוְוַתּבִ ּוְלַבֵטל ֵמָעֵלינו ּכָ ּ זֵרֹו־ּ ת ּגְ

ֵלָמה, תת ְוָרעֹוָקׁשֹו ְתׁשוָבה ׁשְ נו ָלׁשוב ּבִ ּוְתזַּכֵ ּ ּ ְּוַתִציֵלנו ִמֵיֶצר , ְָלָפֶניך ּ ּ ּ
לָּהָרע וִמ טֹו, ןֵחְטא ְוָעֹו־ּכָ ְּוַתֲאִריך ָיֵמינו ּבַ ּ נֹוְ ִעיִמיםּב וׁשְ ּנְ   :ֵּתינו ּבַ

  

ל עֹו מֹו. ָלםׁשֶ ַבׁש ַאְבָרָהם ָאִבינו ֶאת ּכְ ּכָ ּ ׁשֶ
ֵלםת ְרצֹוַלֲעׂשֹו ַרֲחָמיו ֵלָבב ׁשָ ן . ְָנך ּבְ ּכֵ

ׁשו ַרֲחֶמיך ֶאת ִָיְכּבְ ֲעֶסך ּ ָלו ַרֲחֶמיך ְוִיּגֹו. ָּכַ . ֶָתיךַּעל ִמדֹוּ
ְּוִתְתַנֵהג ִעָמנו ְיֹהָוה ִמַדת ַהֶחֶסד וְבִמַדת ֱאֹל ּ ֵּהינו ּבְ ּ ּ ּ

ֵנס ָלנו. ָהַרֲחִמים ִּמׁשוַרת ַהִדין< >ִלְפִנים ְּוִתּכָ ּ ָוְבטוְבך . ּ ּ ּ
דֹו ךּל ָיׁשוב ֲחרֹוַהּגָ ְֵמַעָמך וֵמִעיָרך וֵמַאְרָצך . ְן ַאּפָ ְ ְּ ּ ּ

ֲחָלָתך ְוִמּנַ ּ ֶאת ַהָדָבר ,ֵּהינוֱאלֹ ּו ְיֹהָוהָלנ־ְּוַקֵים. ּ
תֹו ִהְבַטְחָתנו ּבְ ּׁשֶ הּ ָאמור ְָרָתך ַעל ְיֵדי מׁשֶ ַּעְבָדך ּכָ ְּ :

ִריִתי ַיֲעקֹו ִריִתי ִיְצָחק־ְוַאף ֶאת. בְּוָזַכְרִתי ֶאת ּבְ ְוַאף  ּבְ
ִריִתי ַאְבָרָהם ֶאְזּכֹ־ֶאת  ְוַאף :ְוֶנֱאַמר: רר ְוָהָאֶרץ ֶאְזּכֹּבְ
ם ֶאֶרץ ֹאְהיֹואת ּבִֹז־ּגַ  ־אְּמַאְסִתים ְולֹ־אְיֵביֶהם לָֹתם ּבְ

ְּגַעְלִתים ְלַכלֹ ִריִתי ִאָתםּ י. ָּתם ְלָהֵפר ּבְ ֲאִני ְיֹהָוה  ּכִ

ַח֨   טְוׁשָ

  ְיִהי

  נֹוִרּבֹו
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ִרית ִראׁשֹ: ֵהיֶהםֱאֹל ר . ִניםְּוָזַכְרִתי ָלֶהם ּבְ ֲאׁשֶ
ת ִים ִלְהיֹוִמְצַרִים ְלֵעיֵני ַהּגֹו ֵמֶאֶרץ< >ָתםֹא־ֵצאִתיהֹו

ב ְיֹהָוה ֱאֹל:ְוֶנֱאַמר: הָוֹהְיִהים ֲאִני ָלֶהם ֵלאֹל ֶָהיך ֶאת  ְוׁשָ

בוְתך ְוִרֲחֶמך ָׁשְ ָ ב. ּ ל ְוׁשָ ְצך ִמּכָ ר ־ְָוִקּבֶ ָּהַעִמים ֲאׁשֶ
ָמהֱָהִפיְצך ְיֹהָוה ֱאֹל ֶּהיך ׁשָ ְקֵצה ־ִאם: ָ ִָיְהֶיה ִנַדֲחך ּבִ ּ

ָמִים ְצך ְיֹהָוה. ַּהׁשָ ם ְיַקּבֶ ִָמׁשָ ם ֱאלֹ ּ ֶּהיך וִמׁשָ ּ ִָיָקֶחךָ ּ :
ר ָיְרׁשו ֲאֹב־ֶָהיך ֶאלֶָוֱהִביֲאך ְיֹהָוה ֱאֹל  ֶָתיךָּהָאֶרץ ֲאׁשֶ

ָתה ִּויִרׁשְ ך ֵמֲאֹב. ּ ְָוֵהיִטְבך ְוִהְרּבְ ְוֶנֱאַמר ַעל ְיֵדי : ֶָתיךָ
ּ ְיֹהָוה ָחּנֵנו ְלך ִקִוינו:ְָנִביֶאך ּ ָקִרים ַאף ְזֹר ֱהֵיה. ָּ ָעם ַלּבְ

ֵעת ָצָרה ְּיׁשוָעֵתנו ּבְ ב ָצָרה ִהיא ְלַיֲעֹק־ ְוֵעת:ֱאַמרְוֶנ: ּ
ַע ה ִיָוׁשֵ ּוִמֶמּנָ ָכל:ְוֶנֱאַמר: ּּ ָניו ָצָרָתם לֹו־ ּבְ ְ ָצר וַמְלַאך ּפָ ּ

יָעםהֹו ַאֲהָבתֹו ׁשִ ַּוְיַנְטֵלם . ּ הוא ְגָאָלםּ וְבֶחְמָלתֹוּבְ
ל ֵאם ּכָ מֹו־ ִמיג מדות"יכוין לי: ְוֶנֱאַמר: ָלםְיֵמי עֹו־ַּוְיַנׂשְ ָך ֵאל ּכָ

א ָעֹוֹנ ֵאִרית ַנֲחָלתֹו־ַעל ֵברן ְוֹעׂשֵ ע ִלׁשְ ׁשַ ֶהֱחִזיק ־אֹל. ּפֶ
יָלַעד ַאּפֹו ָּיׁשוב ְיַרֲחֵמנו ִיְכּבֹ: ֶּחֶסד הוא ָחֵפץ־ ּכִ ׁש ּ

ְמֻצלֹו. ֵּתינוֹנֲעֹו ִליך ּבִ ל ת ָיםְְוַתׁשְ ִּתֵתן ֱאֶמת : אָתםַּחטֹ־ּכָ ּ
ר. ב ֶחֶסד ְלַאְבָרָהםְלַיֲעֹק ְעָת־ֲאׁשֶ ּבַ ֵּתינו ִמיֵמי ַלֲאֹב ִּנׁשְ
ַמְחִתים ־ִתים ֶאל ַוֲהִביאֹו:ְוֶנֱאַמר: ֶקֶדם י ְוׂשִ ַּהר ָקְדׁשִ ּ

ֵבית ְּתִפָלִתי עֹו ּבְ ִחילֵתיֶהם ְוִזְבֵחיֶהם ְלָרצֹוּ   .ן ַעל ִמְזּבְ
י             ית ֵביִתיּכִ ְּתִפָלה ִיָקֵרא ְלָכל< >ּבֵ ּ   :ָּהַעִמים־ּ

  

ֵאין ָלֶהם ׁשִ ּכוִרים:ּיעורְדָבִרים ׁשֶ ָאה ְוַהּבִ  ּ ַהּפֵ
ּן וְגִמילות ֲחָסִדים ְוַתְלמוד תֹוְוָהֵרָאיֹו ּ ּ ֵּאלו : ָרהּ ּ
ָאָדם  ה אֹועֹוָהְדָבִרים ׁשֶ ירֹוָתם אֹוׂשֶ עֹוֵכל ִמּפֵ  ָלםֵתיֶהם ּבָ

  ֵּאּלו

N  אלו דברים  w 
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ַּהזֶה ְוַהֶקֶרן ַקֶיֶמת לֹו ּ אעֹו ָלּ ְּוֵאלו ֵהן. ָלם ַהּבָ ּבוד ָאב:ּ  ּ ּכִ
ּוְגִמילות ֲח. ָוֵאם ּוִבקור חֹו. ָסִדיםּ . ְרִחיםְוַהְכָנַסת אֹו. ִליםּּ

ֶנֶסת ית ַהּכְ ַמת ּבֵ ּכָ לֹו. ְוַהׁשְ ין ָאָדם ַוֲהָבַאת ׁשָ ם ּבֵ
תֹו. ַלֲחֵבירֹו ּוֵבין ִאיׁש ְלִאׁשְ ְּוַתְלמוד תֹו. ּ ָלםּ ֶנֶגד ּכֻ   :ָּרה ּכְ

  

  כאןלהוסיף וב ט                               
 

י־ָי֣גְי֭ד ִוְ֥לָד֫ ֳהֶלֹהָוה ִמֽ ָאֽ י־ִיּ֑֝ור ּבְ ּכָֹ֗ך ִמֽ ַהׁשְ ֽך׃ ֣ן ּבְ ָר ָקְדׁשֶ

ּך ָת֣֭הֹוֵל ְלָבֽבֹו׃ֶמ֗ר ֱאְ֥֝ודֵֹבֶדק ֑ל ֶצִּ֥מים וֹפֵעְ א־ָרַג֨ ת ּבִ  | ללֹֽ
ַ֣על־ְלׁשֹ֗נ א־ָעׂשָ ֶ֥חְרּפְָ֗ו֝ה ּהו ָרָע֑֣ה ְלֵרֵעֹו לֹֽ א־ָנׂשָ  | ֤הִנְבזֶ א ַעל־ְקֹרֽבֹו׃ה ֹלֽ

֥ ֑דה ְיַכּבֵ֣י ְיֹהָוְ֣וֶאת־ִיְרֵאס ו ִנְמָא֗יָנ֤יֵעּֽ֘בְ ּבַ ר׃ְולֹ֣ע ָהַר֗ע ְלִ֝נׁשְ ְסּפ֤ א ָיִמֽ  | ֹוּכַ
א־ָנַת ֮ך֣לֹֽ ֶנׁשֶ ה־ֵאח ָק֥א ָל֫י לַֹ֥חד ַעל־ָנִקְ֗וׁשֹ֥ ְן ּבְ ׂשֵ םא ִיּמ֣לֶֹּ֖לה ֹ֑עֽ   ׃ֹוט ְלעֹוָלֽ

  

לו ַבּגָ ֶתר ּכְ ּסֵ ַמִים ּבַ י ְּיֵהא ָאָדם ְיֵרא ׁשָ
ְלָבבֹוְודֹו. ַעל ָהֱאֶמת ֶדהּומֹו    ֵבר ֱאֶמת ּבִ

ים                              ּכִ   :אַמר ְוֹי ְוַיׁשְ
ֵּתינו ִצְדֹק־א ַעלֹל. ִניםֵני ָהֲאדֹוָלִמים ַוֲאדֹוָהעֹו

י ַעל ֲּאַנְחנו יִלים ַתֲחנוֵנינו ְלָפֶניך ּכִ ַָמּפִ ּ ּ  ־ּ
ים ָמָעה ֲאֹדָניֲאֹד: ַָרֲחֶמיך ָהַרּבִ ָני ָני ְסָלָחה ֲאֹד ׁשְ

ה ַאל יָבה ַוֲעׂשֵ יְָלַמַעְנך ֱאֹל. ְּתַאַחר־ַהְקׁשִ ְמך ־ַהי ּכִ ָׁשִ

ַָעֶמך־ִָעיְרך ְוַעל־ִנְקָרא ַעל ַּחֵיינו־ ַמה,ַּמה ֲאַנְחנו: ּ  ־ַמה, ּ
ַּחְסֵדנו בוָרֵתנו־ ַמה,ֵּחנוּכֹ־ַמה. ֵּתינוִּצְדקֹו־ַמה, ּ ּּגְ  ־ַמה. ּ

א  ֲהלֹ,ֵּתינוֵהי ֲאבֹוֵּהינו ֵואלֱֹאֹל ָך ְיֹהָוהאַמר ְלָפֶניּנֹ
ל ּבֹו־ּכָ ַאִין ְלָפֶניךַהּגִ לֹ. ִָרים ּכְ ם ּכְ י ַהׁשֵ  ,ּא ָהיוְּוַאְנׁשֵ

ְבִלי ַמָדע וְנבֹו ַּוֲחָכִמים ּכִ ל ִניםּ ּכֵ ְבִלי ַהׂשְ י . ּכִ ּכִ
ינו ֹת־ָכל ּהו ִויֵמי ַחֵיינו ֶהֶבלַּמֲעׂשֵ ַתר ּומֹו, ְָלָפֶניך ּּ

ֵהָמה ָאִין־ִמן< >םָהָאָד י ַהּכֹ,ַהּבְ ָמה . ל ָהֶבל ּכִ ׁשָ ְלַבד ַהּנְ

  ֹורִמְז֗מ

  ָלםְלעֹו

  ןִרּבֹו

N  בקשה  w 
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ִהיא ֲעִתיָדה ִלֵתן ִדין ָרהַּהְטהֹו ּׁשֶ ּבֹו ּ א ְוֶחׁשְ ן ִלְפֵני ִכּסֵ
ַאִין ֶנְגֶדך ְוָכל ַהּגֹו,ֶָדךְכבֹו ִָים ּכְ ּנֱֶאַמר, ּ ַמר  ֵהן ּגֹו:ׁשֶ ִים ּכְ

ַחק ֹמ ִּמְדִלי וְכׁשַ בוּ ַדק ִיטֹוֵה. ּאְזַנִים ֶנְחׁשָ ּן ִאִיים ּכַ ּ   :לּ
  

ֵני ְבִריֶתך ֲָאַנְחנו ַעְמך ּבְ ָ ּ ֵני ַאְבָרָהם, ּ ֲָהֶבך ֹא ּבְ

ְעָת לֹו ּבַ ׁשְ ּנִ ּׁשֶ ַהר ַהֹמּ  ָזֶַרע ִיְצָחק ֲעֵקֶדך. ִּרָיהּ ּבְ
ֱעַקד ַעל ּנֶ ַח ֲעַדת ַיֲעֹק־ׁשֶ י ַהִמְזּבֵ ּבֵ ְנך ְבכֹוּּגַ . ֶָרךָב ּבִ

ָאַה ֵמַאֲהָבְתך ׁשֶ ָׁשֶ ַמְחָתתֹוְּבָת אֹוּ ׂשָ ְמָחְתך ׁשֶ ּ וִמׂשִ ּ ּ    ּבֹו־ָּ
רוןתֹוָקָראָת אֹו                     ָרֵאל ִויׁשֻ   :ּ ִיׂשְ
  

ֲּאַנְחנו ַחָיִבים ְלהֹו ָחךדֹוּ ּבְ ְת ָלך וְלׁשַ ְּ 
ּוְלָפֲאָרך וְלרֹו ַבח ,ְְמָמךְּ יר ׁשֶ ּ ְוִלֵתן ׁשִ

ְמךְוהֹו דֹו ָָדָאה ְלׁשִ ַּחָיִבים ֲאַנְחנו לֹו ְו,לַהּגָ ַָמר ְלָפֶניך ּ

ָכל יָרה ּבְ ֵרנו ַמה. ָּתִמיד םיֹו־ׁשִ ּב ֶחְלֵקנו ּטֹו־ַּאׁשְ
ִעים ּגֹו־ּוַמה ֵתנוָיָפה ְמֹא־ּוַמה. ָּרֵלנוּנָ ּד ְיֻרׁשָ ֵרנו . ּ ַּאׁשְ

יִמים ּכִ ֲאַנְחנו ַמׁשְ ׁשֶ ָבֵתי ְכֵנִסיֹו ּּכְ ּוַמֲעִריִבים ּבְ ּ ּת וְבָבֵתי ּ ּ
ָכל יֹו ּוְמַיֲחִדים. תִמְדָרׁשֹו ְמך ּבְ   ְמִרים  אֹו,ּם ָתִמידָׁשִ

ֲעַמִים                              ַאֲהָבה ּפַ   :ּבְ
 

ַמ֖ ָרֵאעׁשְ   ,ּינו֖ה ֱאלֵֹהְיֹהָו֥, ֑ל ִיׂשְ
  ׃ֽדֶאָח | ֥הְיֹהָו

 

רוך   בלחש ְּבָ בֹו, ּ ם ּכְ   :ָלם ָוֶעדְלעֹו, ּד ַמְלכותֹוׁשֵ
 

ָראָת ָהעֹוֶדם ּהוא ֶאָחד קֹו ּבָ ְּוַאָתה הוא, ָלםׁשֶ ּ 
ָראָת ָהעֹו ּבָ ַּאָתה הוא ֵאל . ָלםֶאָחד ְלַאַחר ׁשֶ ּ

  ֲאָבל

  ְְלִפיָכך

  ַּאָתה
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עֹו עֹו ָּלם ַהזֶהּבָ ְּוַאָתה הוא ֵאל ּבָ אּ ְּוַאָתה הוא . ָלם ַהּבָ ּ
נֹו ִּיָתמו אֶָתיך ֹלּוׁשְ ּ עֹו< >ַּקֵדׁש: ּ ָמך ּבְ ְָלָמך ַעל ַעםְׁשְ

< > 

ֶמך י ׁשְ ְָמַקְדׁשֵ ּוִביׁשו. ּ יַה ַקְרֵננוּ נו ָתרום ְוַתְגּבִ ָּעְתך ַמְלּכֵ ּ ּּ ּ ָ .
יֵענו ְבָקרֹוְותֹו ֶמךּׁשִ רוך ַהְמַקֵדׁש. ָב ְלַמַען ׁשְ ּּבָ ְּ

מֹו> <    ׁשְ
ים                                      :ָבַרּבִ

ַמִיםֱאֹלָהֹהָוה ְיּוא הָּתה ַא ׁשָ  ִּמַמַעל ְוַעל ָהָאֶרץ< >ִּהים ּבַ
ׁשְ ִּמַתַחת ַמִים ָהֶעְליֹוּבִ ְּוַהַתְחתֹו ִניםֵּמי ַהׁשָ  ַּאָתה. ִניםּ

ּן ְוַאָתה הוא ַאֲחרֹוּהוא ִראׁשֹו ְלָעֶדיך ֵאין ֱאֹל,ןּ ָ וִמּבַ . ִהיםּ
ץ ְנפוצֹו ְנפֹות ֹקַּקּבֵ ע ּכַ ירו ְוֵיְדעו. ת ָהָאֶרץֶָויך ֵמַאְרּבַ ַּיּכִ ּ 

ֵאי עֹו י ַאָתה הוא ָהֱאֹלָכל ּבָ ָּלם ּכִ ִָהים ְלַבְדךּ ל  ְלֹכּ
יָת ֶאת. ָהָאֶרץ תַמְמְלכֹו ַמִים ְוֶאת>־<ַּאָתה ָעׂשִ  ־ַּהׁשָ
ל־ְוֶאת ַּהָים־ֶאת: ָהָאֶרץ ר־ּכָ ם־ֲאׁשֶ ה ־ּ וִמי ְבָכל,ּבָ ַמֲעׂשֵ

ֶעְליֹו ָָיֶדיך ִּנים וַבַתְחתֹוּבָ ּ יֹּ ה ִּנים ׁשֶ ּאַמר ָלך ַמה ַתֲעׂשֶ ְ

ַמִים ַחי ְוַקָי. ִּתְפָעל־ּוַמה ׁשָ ּבַ ָּאִבינו ׁשֶ ּ ה ִעָמנו ,םּ ּ ֲעׂשֵ ּ
בֹו ֶחֶסד ֲעבור ּכְ דֹוּּבַ ְמך ַהּגָ ּבֹוָד ׁשִ ָרא ר ְוַהּנֹול ַהּגִ

ְקָרא ּנִ ֵּהינו ֶאת ַהָדָבר  ֱאֹלְיֹהָוהָּלנו ־ּ ְוַקֵים,ָּעֵלינו ׁשֶ ּ
ִהְבַטְחָתנו ַעל ּׁשֶ ָאמור,ְָזךְיֵדי ְצַפְנָיה חֹו ּ ֵעת ַהִהיא:ּ ּכָ  , ּבָ

ִצ ָּאִביא ֶאְתֶכם וָבֵעת י. י ֶאְתֶכםַקּבְ ֶּאֵתן ֶאְתֶכם ־ּכִ
ֹכ ם ְוִלְתִהָלה ּבְ ׁשוִבי ֶאת ּל ַעֵמיְּלׁשֵ בוֵתיֶכם ־ָּהָאֶרץ ּבְ   ּׁשְ
  :ְיֹהָוהְלֵעיֵניֶכם ָאַמר                           

  

ָן ִמְלָפֶניךְיִהי ָרצֹו ְתַרֵחם ָעֵלינו , ֵּתינוֵהי ֲאבֹוֵּהינו ֵואֹלֱאלֹ ְיֹהָוה ,ּ ּׁשֶ ּ
ל־ּל ָלנו ֶאתְוִתְמחֹו אין אומרים, ־טובויוםבשבת ( ר. ּאֵתינוַּחֹט־ּכָ ָּלנו  ּוְתַכּפֵ

ל־ֶאת ֵעינו־ל ְוִתְסַלח ְלָכלְוִתְמחֹו. ֵּתינונֹוֲעֹו־ּכָ ׁשָ ית . )ּּפְ ִתְבֶנה ּבֵ ְּוׁשֶ
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ְמֵהָרה ְבָיֵמינו ְקָדׁש ּבִ ַּהּמִ ן ַהָתִמיד  ְוַנְקִריב,ּ ְּלָפֶניך ָקְרּבַ , ויום־טובבשבת ( ָ

ֲעֵדנו אומריםאין  ר ּבַ ְיַכּפֵ ּׁשֶ מֹו. )ּ ַתְבָת ָעֵלינו ְבתֹו ּכְ ּכָ ּׁשֶ ה ְָרָתך ַעל ְיֵדי ֹמּ   ׁשֶ
ָאמור                                          ַּעְבָדך ּכָ ְ ּ:  

  

ְ֥יֹהָו֖ה ר׃ ֶאל־ֹמׁשֶ ֵניַצ֚ ּה ֵלאֹמֽ ָרֵא֣֔ו ֶאת־ּבְ ל  ִיׂשְ
ִנ֨> <.ם ֲאֵלֶהַּ֑֖מְרָתְֽוָא י ּ ְלִאׁשַ֗יי ַלְחִמֶ֜את־ָקְרּבָ

ְמ֕ריֹחִחֽ֔יַח ִנֵר֚ ֽמֹוֲעֽדֹו׃֖יב ִלּו ְלַהְקִרּ֥י ִתׁשְ ם  ָלֶהַּ֣֔מְרָתֽ ְוָאי ּבְ
ִּ֥אׁשֶֽ֔ה ָהֶז֚ ָבׂשִ֑֨הָויֹהֽ ַלּיבוּר ַתְקִר֖ה ֲאׁשֶ ֵנ ּכְ ָנ֧הֽים ּבְ  י־ׁשָ

ַנְ֛תִמיִמ ֥ יד׃ֽ ָתִמ֥הֹום עָֹלִּים ַל֖י֥ם ׁשְ ד  ֶאָחֶ֖בׂשֶאת־ַהּכֶ
ַּֽ֣ת ִנ֣֔ ַהּכֶ ְוֵאתֶ֙קרה ַבּבֲֹ֑עׂשֶ ּֽ֖י ַתֶּבׂש ַהׁשֵ  ִים׃ַֽעְרּבָֽין ָה֥ה ּבֲֵעׂשֶ
יִרַֽו לוָלֶ֑לת ְלִמְנָחה ֹסֵ֖֛איָפֽית ָהֲ֧עׂשִ ֥֛הּה ּבְ ׁשֶ ִת ּבְ ית ֶ֖מן ּכָ

ָי֙הֽ ָהידִמָּ֑ת> <֖ת ֹעַלין׃ֽת ַהִהְ֥רִביִע ַהֲעׂשֻ יַח ֣י ְלֵרר ִסיַנ֣֔ ּבְ
֖ת ַהִה֣֔ ְרִביִעְוִנְסּכֹו֙ה׃ ֽיֹהָוֽה ַלַּ֖ח ִאׁשִֶניֹח֔  ֑דֶאָחֶֽבׂש ָהין ַלּכֶ
ֹק֗ ָכְ֖֥ך ֶנֶ֛דׁש ַהּסֵּּבַ ִנ֣֔ ַהּכְֶוֵא֙ת ה׃ֽיֹהָוֽר ַלְֶסך ׁשֵ י ֶּבׂש ַהׁשֵ
ַּֽ֖ת ֽ֑ין ָה֣ה ּבֲֵעׂשֶ ִמְנַחַ֨עְרּבָ   ה ֲעׂשֶּֽ֔ ַתּ וְכִנְסּכֹוֶ֙קרת ַהּבִֹ֤ים ּכְ

  ה׃ֽיֹהָוַֽח ַליַח ִניֹחֵ֖ה ֥רּׁ֛שִֵא                        
  

ִהְקִט,ּינוֵֽה ֱאלְֹיֹהָוהּהוא   תֶרְקֹטֽ־ָיך ֶאתּֽינו ְלָפֶנֵֽתּירו ֲאבֹוֽ ׁשֶ
ים ּמִ ְזַמן ַהּסַ ית ּבִ ּבֵ ְקָדׁש ׁשֶ ר ַּקָים ַּהּמִ ֲאׁשֶ    ַעל ָתםאֹו יָתִּֽצִו ּכַ

הֹמ ַיד                       תוב ,ְְנִביָאך ׁשֶ ּכָ תֹו ּּכַ   :ְָרָתךּבְ
  

 | ֤ףים ָנָטּ ַסִמָ֣֗ה ַקח־ְלךה ֶאל־ֹמׁשְֶ֜יֹהָו֨
ֵח֨ ָנֶ֔ל֙תּוׁשְ ּ֑ים וְלֹבָנ֣הּה ַסִמ֖ ְוֶחְלּבְ ֥ ַזּכָ ד ה ּבַ

ַב֖ ֤ ה׃ְֽהֶיֽד ִיּבְ ַֽ֣קח ַמֶרת ֹר֖ ְקֹטּ֔יָת ֹאָת֙הְוָעׂשִ  ַח֑ה רֹוֵקֲעׂשֵ
ֶדׁש׃ח ָט֥הְּ֖מֻמָל ַֽחְקָתֹור ֹקֽ ֮ה ִמּ֣ ְוׁשָ ה ּה ִמֶמַּ֜תָתֽ֨ ְוָנ ָהֵד֒קֶּמּנָ ּנָ
ֹאֵ֣עֻד֙תֽי ָהִ֤לְפֵנ ֶ֛הל מֹוֵע֔ ּבְ ָ֑֖ד ְלךּ֥ ִאָוֵערד ֲאׁשֶ ֶדׁש ָּמה ֹק֥ ׁשָ

  ֥רַוְיַדּבֵ

  ַּאָתה

  ַּויֹאֶמ֩ר
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ָֽ֖ק ם׃ְ֥הֶיּֽים ִתָדׁשִ ֶרת  ְקֹט֣ןֲהֹרֽ֖יו ַא֛יר ָעָלְוִהְקִט֥ :ְוֶנֱאַמר ה ָלֶכֽ
ּבַֹּ֣סִמ֑ ּבֹ֗ים ּבַ ֵהֶקר ּבַ ֹר֖יִטי֛בֶֽקר ּבְ ה׃ ֽ ַיְקִטיֶרתֹו ֶאת־ַהּנֵ ּנָ

ֲעֹל֨ ֽ֖ין ָה֥ ּבֵ֛תן ֶאת־ַהּנֵֹרֲהֹרֽ֧ת ַאּוְבַהֽ ה ִים ַיְקִטיֶרַ֑עְרּבַ   ּנָ
ֵתיֶכ֖הי ְיֹהָו֥יד ִלְפֵנָּ֛תִמ>  <ֶרתְקֹט֧                ם׃ֽ ְלדֹֹרֽ

  

ָנן ֹט,ַרּבָ טום ַהּקְ ּ ּפִ יַצדּ לֹ. ֶרת ּכֵ מֹו תׁש ֵמאֹוׁשְ ים וׁשְ ׁשִ ְּוׁשִ ָנה ּ
ּים ָהיו ָבהָמִנ לֹ. ּ יםׁש ֵמאֹוׁשְ ׁשִ ִמְנַין ְימֹו ּת ְוׁשִ ה ּכְ ת ַּוֲחִמׁשָ

ָכל ה ָמֶנה ּבְ ה ָמִנים . ֶרב ָבָעֶּקר וַמֲחִציתֹוַבּבֹ ַמֲחִציתֹו. םיֹו־ַהַחּמָ לׁשָ ּוׁשְ
ֶהם ּמֵ דֹוּכֹ ַמְכִניס> <ְיֵתִרים ׁשֶ יֹוְמלֹ> <ֵטל ֵמֶהםל ְונֹוֵהן ּגָ ם א ָחְפָניו ּבְ

ּפוִר ֶעֶרב יֹו. יםַּהּכִ ת ּבְ ֵדי ְלַקֵיםַּמֲחִזיָרן ְלַמְכֶתׁשֶ ּפוִרים ּכְ ּם ַהּכִ ִמְצַות > <ּ
ה ה ִמן ַהַדּקָ ַּדּקָ ר ַס. ּ ָּמִנים ָהיו ָבהֲמְוַאַחד ָעׂשָ ְּוֵאלו ֵהן. ּ  )ב( .ַּהֳצִרי )א(: ּ

ָנה )ג( .ֶרןְּוַהִצּפֹו בֹו )ד( .ְוַהֶחְלּבְ ְבִע. ָנהְוַהּלְ ְבִעים ׁשִ ַקל ׁשִ  <יםִמׁשְ

ּבֹו )ז( .ּוְקִציָעה )ו( .רמֹו )ה(: ָמֶנה>  <.םְוַכְרּכֹו )ח( .ֶּלת ֵנְרְדְוׁשִ

ר ָמֶנה> ה ָעׂשָ ׁשָ ר ׁשִ ה ָעׂשָ ׁשָ ַקל ׁשִ ִּמׁשְ רקֹו )ט( .ּ ֵנים ָעׂשָ ְט ׁשְ  .ׂשְ
לֹ )י( הִּקּלוָפה ׁשְ ָעהִקּנָמֹו )יא( .ׁשָ ָעה ּבֹו .ּן ִתׁשְ יָנא ִתׁשְ ְרׁשִ ִּרית ּכַ

ין ין ְתָלָתאֵיי. ַקּבִ ּן ַקְפִריִסין ְסִאין ְתָלת ְוַקּבִ א ָמָצא ֵיין ַקְפִריִסין ְוִאם לֹ. ּ
ל. ַבעִמית רֹוֶמַלח ְסדֹו. ֵּמִביא ֲחַמר ִחיָור ַעִתיק ן ּכָ הוא־ַמֲעֶלה ָעׁשָ . ּׁשֶ

ְבִלי אֹו י ָנָתן ַהּבַ ל: ֵמרִרּבִ ת ַהַיְרֵדן ּכָ ּפַ ַּאף ּכִ ִהיא־ּ ה ְדַבׁש־ִאם. ׁשֶ ָּנַתן ּבָ ּ   
ָסָלה                ר ַאַחת. ּּפְ ל ְוִאם ִחּסֵ   :ִמיָתה ַּסֲמָמֶניָה ַחָיב־ִמּכָ

  

ְמעֹו ְמִליֵאל אֹוׁשִ ן ּגַ ָרף ַהּנֹו ּ ֶאָלאַּהֳצִרי ֵאינֹו: ֵמרן ּבֶ ֵטף ׁשְ
ָטף יָנא ְלָמה ִהיא ָבָאהּבֹו. ֵמֲעֵצי ַהּקְ ְרׁשִ ּפֹו ִרית ּכַ ֵדי ְלׁשַ ת ּכְ

ה ֶאת ַהִצּפ ּּבָ ְתֵהא ָנָאהֹוּ ֵדי ׁשֶ ֵדי  ֵיין. ֶּרן ּכְ ַּקְפִריִסין ְלָמה הוא ָבא ּכְ
רֹו ֵדיּ ֶאת ַהִצּפֹות ּבֹוִלׁשְ ְתֵהא ַעזָה ֶרן ּכְ ּׁשֶ    ?ּא ֵמי ַרְגַלִים ָיִפין ָלהַוֲהלֹ. ּ

ֵאין             בֹו ֶּאָלא ׁשֶ ֵני ַהּכָ ְקָדׁש ִמּפְ ּמִ   :דַּמְכִניִסין ֵמי ַרְגַלִים ּבַ
  

י ָנָתן אֹו הוא ׁשֹו: ֵמרִרּבִ ׁשֶ ֵהיֵטב . ֵהיֵטב ֵמר ָהֵדקֵחק אֹוּּכְ
ַהּקֹו. ָהֵדק ֵני ׁשֶ ִמיםִמּפְ ׂשָ ְטָמה. ל ָיֶפה ַלּבְ ַלֲחָצִאין  ּּפִ

ָרה ׁשֵ ִליׁש וְלָרִביַע לֹ. ּכְ ַמְענוְּלׁשָ י> <ָאַמר. ּא ׁשָ ָלל ִאם :ְּיהוָדה ִרּבִ  זֶה ַהּכְ

ָּתֽנו ּ  

ן   ַרּבָ

  ,אַּתְנָי

N  קורבנות  w 
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ָרה ַל ׁשֵ ִמָדָתה ּכְ ּּכְ ל ְוִאם. ֲחָצִאיןּ ר ַאַחת ִמּכָ ָמֶניָה ַחָיב ִמיָתה־ִחּסֵ   :ַּסּמֲ
  

ָרא ים אֹו: ַבר ַקּפָ ׁשִ ל ַּאַחת ְלׁשִ ָנה ָהְיָתה ָבָאה ׁשֶ ְבִעים ׁשָ  ְלׁשִ
יַרִים ַלֲחָצִאין ָראְועֹו. ׁשִ ִּאלו ָהָיה נֹו ּד ָתֵני ַבר ַקּפָ ה ּ ֵּתן ּבָ

ל ְדַבׁשָקְרטֹו ֵני ֵריָחהַלֲעמֹו> <ל ָיכֹו ֵאין ָאָדם,ּב ׁשֶ ה ֵאין ְֽוָלָמ. ּד ִמּפְ
ה ְדַבׁש ְּמָעְרִבין ּבָ ַהתֹו ?ּ ֵני ׁשֶ י :ָרה ָאְמָרהִּמּפְ ֹא לֹכ ּכִ    ְּדַבׁש־ְוָכל רׂשְ

ה ַּתְקִטירו־אֹל                             ּנו ִאׁשֶ ִּמּמֶ   :יֹהָוהַל ּ
  

ּת ִעָמנוְצָבאֹו ב ָלנו ֱא. ּ ּגַ : ב ֶסָלהֵהי ַיֲעֹקֹלִּמׂשְ
ֵרי ָאָדם ּבֹ. ת ְצָבאֹוְיֹהָוה ךַאׁשְ  ְיֹהָוה: ְֵטַח ּבָ

יָעההֹו ַּהֶמֶלך ַיֲעֵננו ְביֹו. ׁשִ ְ  יֹהָוהְוָעְרָבה ַל: ָּקְרֵאנו־םּ
ָלִים ִּמְנַחת ְיהוָדה ִוירוׁשָ יֵמי עֹו. ּ ִנים ָלםּכִ   :תִּניֹוַקְדֹמ ּוְכׁשָ

   

ָמא ּר ַהַמֲעָרָכהֲּהָוה ְמַסֵדר ֵסֶד> <  ִּמׁשְ
אול א ׁשָ א ְדַאּבָ ִּדְגָמָרא ְוַאִלּבָ ַמֲעָרָכה . ּ

ל ְקֹט ֶדֶמתָלה קֹוְגדֹו ִנָיה ׁשֶ ּוַמֲעָרָכה . ֶרתְּלַמֲעָרָכה ׁשְ
ל ְקֹט ִנָיה ׁשֶ ֵני ְגִזיֵרי ֵעִציםקֹו ֶרתּׁשְ ֶּדֶמת ְלִסדור ׁשְ ּ .

ֵני ְגִזיֵרי ְּוִסדור ׁשְ ֶּדם ְלִדׁשוֵעִצים קֹו ּ ִניִמיּ ַח ַהּפְ . ן ִמְזּבֵ
ַח ְּוִדׁשון ִמְזּבֵ ִניִמי קֹו ּ . תֶדם ַלֲהָטַבת ָחֵמׁש ֵנרֹוַהּפְ

ְּוַדם ַהָתִמיד . ְּלַדם ַהָתִמיד ֶדֶמתת קֹוַוֲהָטַבת ָחֵמׁש ֵנרֹו
ֵתי ֵנרֹוקֹו ֵתי ֵנרֹו. תֶּדם ַלֲהָטַבת ׁשְ ֶדֶמת ת קֹוַּוֲהָטַבת ׁשְ

ּוִמְנָחה . ְוֵאָבִרים ְלִמְנָחה .ֶרת ְלֵאָבִריםּוְקֹט. ֶרתִלְקֹט
ּומוָסִפין . ְּלמוָסִפין ּוְנָסִכין. ַּוֲחִבִתין ִלְנָסִכין. ַּלֲחִבִתין ּ
ִים ְדִמיןּוָבִזיִכין קֹו. ְלָבִזיִכין ין ָהַעְרּבָ ל ּבֵ . ְלָתִמיד ׁשֶ

ּנֱֶאַמר ְוָעַרך ָעֶליָה ָהֹע    ְוִהְקִטיר ָעֶליָה ֶחְלֵבי ָלהְׁשֶ
ָלִמ       ֵלם  ָעֶליָה  : יםַּהׁשְ ל ַהׁשְ נֹו־ּכָ ָלם ת ַּהָקְרּבָ   :ּּכֻ

  

  ָּתֵני

  ְיֹהָוה

ֵיי   .ַּאּבַ

N  הווה> < אביי  w 
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ֹכ ָאּנָא ֻדַלת ְיִמיְנך  ,ַחּבְ ָּגְ ַּתִתיר ְצרוָרה  ,ּ ּ    )ץ"ית ג"אב( .ּ

ל  ַָעְמך    ,ִרּנַת ַקּבֵ ֵבנו ּ ּגְ    )ן"שט ע"קר( .נֹוָרא ַּטֲהֵרנו    ,ּׂשַ

י   ,ִגּבֹור ָנא  ִָיחוְדך ּדֹוְרׁשֵ ָבַבת   ,ּ ְמֵר ּכְ    )ש"יכ ד"נג( .םׁשָ

ְרֵכם ַטֲהֵרם ְמֵלם  ,ַָרֲחֵמי ִצְדָקְתך  ,ּבָ    )ג"צת ר"בט( .ָּתִמיד ּגָ

רֹוב    ,ָקדֹוׁש ֲחִסין  ָטוְבך ּבְ    )ע"טנ ב"חק( .ֲָעָדֶתך ַנֵהל    ,ּ

ֶאה ָיִחיד  ְָלַעְמך   ,ּגֵ ֵנה ּ ֶתך זֹוְכֵרי   ,ּפְ ְָקֻדׁשָ    )ק"פז ל"יג( .ּ

ל ְוָעֵתנו ַקּבֵ ּיֹוֵדַע ַתֲעלומֹות ,ַּמע ַצֲעָקֵתנוּוׁשְ ,ּׁשַ    )ת"צי ו"שק( .ּ
 

רוך : בלחש ְּבָ בֹוד ַמְלכותֹו,ּ ם ּכְ   : ְלעֹוָלם ָוֶעד,ּ ׁשֵ
  

ן,ָלִמיםָהעֹו ּ ַאָתה ִצִויָתנו ְלַהְקִריב ָקְרּבַ ּ מֹו ּ . ֲעדֹוַּהָתִמיד ּבְ
ֲעבֹות ּכְֹוִלְהיֹו ָּדָתם וְלִוִיםֲהִנים ּבַ דוָכָנם ְוִי ּ ָרֵאל ּּבְ ׂשְ

ַמֲעָמָדם ֲעֹו,ְּוַעָתה. ּבְ ְקָדׁש וֻבַטל ַהָתִמיד בֵּתינו ָחַרנֹו ּבַ ית ַהּמִ ּּבֵ ּ ּ  ְוֵאין ,ּ
ֲעבֹוא ֹכָּלנו ֹל דוָכנֹוְולֹ. ָדתֹוֵהן ּבַ ַמֲעָמדֹוְוֹל. ּא ֵלִוי ּבְ ָרֵאל ּבְ   .א ִיׂשְ

ְּוַאָתה ָאַמְרָת          ָפֵתינו ּ ְלָמה ָפִרים ׂשְ ּוְנׁשַ ּּ:  
ָן ִמְלָפֶניךְיִהי ָרצֹו ְיֵהא , ֵּתינוֵהי ֲאבֹוֵּהינו ֵואֹל ֱאלְֹיֹהָוה ,ּ ּׁשֶ

ְפתֹו יַח ׂשִ ל וְמֻר,ֵּתינו זֶהׂשִ ּ ָחׁשוב וְמֻקּבָ ּ ִאלו ,ְָלָפֶניך ֶצהּ ּ ּכְ ּ
מֹו ן ַהָתִמיד ּבְ ִּהְקַרְבנו ָקְרּבַ ַחט :ְוֶנֱאַמר. ַעל ַמֲעָמדֹו ּ ְוָעַמְדנוֲעדֹוּ  ְוׁשָ

ַח ָצֹפתֹואֹו ְזּבֵ ֵני ַאֲהֹר. ְיֹהָוהָנה ִלְפֵני ְ ַעל ֶיֶרך ַהּמִ  < >ֲהִניםן ַהּכְֹּוָזְרקו ּבְ

ַח ָסִביב־ ַעלָּדמֹו־ֶאת ְזּבֵ ְנָחה ָרה ָלֹעּאת ַהתֹו ֹז:ְוֶנֱאַמר: ַהּמִ   ָלה ַלּמִ
ם                   ָלִמים .ְּוַלַחָטאת ְוָלָאׁשָ לוִאים וְלזֶַבח ַהׁשְ ְּוַלּמִ ּ ּ ּ:  

 

ל ְזָבִחיםְמקֹו ים? ָמן ׁשֶ י ָקָדׁשִ ִחיָטָתן ,ָקְדׁשֵ  ׁשְ
ָצפֹו ל יֹו. ןּּבַ ִעיר ׁשֶ ר ְוׂשָ ּפוִרים םּפָ  ,ַּהּכִ

ָצפֹו ִחיָטָתן ּבַ ֵרת,ןּׁשְ ְכֵלי ׁשָ ּ ְוִקּבול ָדָמן ּבִ ָצפֹו ּ ְוָדָמן . ןּּבַ
ֹר ִדים ְוַעל ַהּפָ ין ַהּבַ ָּטעון ַהָזָיה ַעל ּבֵ ח ַהָזָהבְוַעל ִמְז ֶכתּּ  ,ּּבַ

ֶבת ְייֵרי. ַּמָתָנה ַאַחת ֵמֶהן ְמַעּכֶ ְֵפך ַעל ַּהָדם ָהָיה ׁשֹו ּׁשִ

ַח ַהִחיצֹוְיסֹו ל ִמְזּבֵ בָנַתן ֹל אִאם ֹל ן ד ַמֲעָרִבי ׁשֶ   :א ִעּכֵ

  ןִרּבֹו

  ,ןָלֵכ

  ּיזֶהוֵא
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ָרִפים ׂשְ ִעיִרים ַהּנִ ָרִפים וׂשְ ׂשְ ִחיָטָתן,ַּהּנִ   ׁשְ
ָצפֹו ְכֵלי . ןּּבַ ְּוִקּבול ָדָמן ּבִ ָצפֹוּ ֵרת ּבַ ְוָדָמן . ןּׁשָ

ֹר ָּטעון ח ַהָזָהבַּהָזָיה ַעל ַהּפָ ַּמָתָנה ַאַחת . ֶּכת ְוַעל ִמְזּבַ
ֶבת ֵמֶהן ְייֵרי ַהָדם ָהָיה ׁשֹו. ְמַעּכֶ ּׁשִ ד ַמֲעָרִבי ְֵפך ַעל ְיסֹוּ
ל ַח ַהִחיצֹו ׁשֶ בא ָנַתן לִֹאם ֹל. ןִמְזּבֵ ֵּאלו ָוֵאלו . א ִעּכֵ ּּ ּ  

ָרִפין                          ן ִנׂשְ ֵבית ַהֶדׁשֶ   :ּּבְ
 

ַּהִצּבור ְוַהָיִחיד ּ ּ ֵאלו ֵהן ַחֹט,ּ ּ ּאת ַהִצּבורּ ּ .
ל מֹו ים ְוׁשֶ י ֳחָדׁשִ ִעיֵרי ָראׁשֵ  ,תֲעדֹוׂשְ

ָצפֹו ִחיָטָתן ּבַ ָצפֹו. ןּׁשְ ֵרת ּבַ ְכֵלי ׁשָ ְּוִקּבול ָדָמן ּבִ ּ ְוָדָמן . ןּ
ע ע ְקָרנֹות ַעַּמָתנֹו ָּטעון ַאְרּבַ יַצד. תל ַאְרּבַ  ָעָלה ,ּכֵ

ֶבׁש וָפָנה ַלּסֹו . ִמית ִמְזָרִחיתּ ְלֶקֶרן ְדרֹוּוָבא לֹו ֵבבַּבּכֶ
. ִמיתַּמֲעָרִבית ְדרֹו. ַמֲעָרִבית ִניתְצפֹו. ִניתִמְזָרִחית ְצפֹו

ְייֵרי ַהָדם ָהָיה ׁשֹו ּׁשִ ְוֶנֱאָכִלין . ִמיַּהְדרֹו< >דְיסֹו ְֵפך ַעלּ
ָכל ַמֲאָכל ּן ַהְקָלִעים ְלִזְכֵריִמ< >ִלְפִנים ה ּבְ   ם ְליֹו< >ְכֻהּנָ

  :תֲחצֹו־ָוַלְיָלה ַעד          
 

יםֹק ָצפֹו, ֶדׁש ָקָדׁשִ ִחיָטָתה ּבַ ּׁשְ  ּן ְוִקּבולּ
ָצפֹו ֵרת ּבַ ְכֵלי ׁשָ ָּדָמה ּבִ ּ ֵתי . ןּ ְּוָדָמה ָטעון ׁשְ ּ ּ

ע תַּמָתנֹו ֵהן ַאְרּבַ ּוְטעוָנה ֶהְפׁשֵ. ׁשֶ ּט ְוִנתוַחּ   >< ְוָכִליל ּ

ים                                                                 :ָּלִאׁשִ
 

מֹו ְלֵמי ִצּבור ַוֲאׁשָ מֹו, תּׁשַ ֵּאלו ֵהן ֲאׁשָ ? תּ
זֵלֹו ם ּגְ ם. תֲאׁשַ ְפָחה . תְמִעילֹו< >ֲאׁשַ ם ׁשִ ֲאׁשַ

ם. ֲּחרוָפה ם. ָנִזיר ֲאׁשַ ם ָתלוי. עָרְמצֹו< >ֲאׁשַ ָּאׁשָ ּ .
ָצפֹו ִחיָטָתן ּבַ ָצפֹו ּן ְוִקּבולּׁשְ ֵרת ּבַ ְכֵלי ׁשָ ָּדָמן ּבִ ן ְוָדָמן ּ

  ָּפִרים

  אתַּחטֹ

  ,ָלהָהֹע

  ִזְבֵחי
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ֵתי ַמָתנֹו ָּטעון ׁשְ ּ ֵהןּ ע ת ׁשֶ ִמן < >ְוֶנֱאָכִלין ִלְפִנים. ַאְרּבַ
ָכל ,ַּהְקָלִעים ְלִזְכֵרי ְכֻהּנָה   ם ָוַלְיָלה ְליֹו< >,ַמֲאָכל־ּבְ

  :תֲחצֹו־ַעד                                 
  

ים ַקִלים־ְוֵאיל ִחיָטָתן , ָּנִזיר ָקָדׁשִ ׁשְ
ָכל ֲעָזָרהָמקֹו־ּבְ ֵתי ,ם ּבָ ּ ְוָדָמן ָטעון ׁשְ ּ

עַּמָתנֹו ֵהן ַאְרּבַ ָכל. ת ׁשֶ  ־ ְלָכל,ָהִעיר־ְוֶנֱאָכִלין ּבְ
ָכל,ָאָדם ַּהמוָרם. תֲחצֹו־ַעד ם ָוַלְיָלהְליֹו< >,ַמֲאָכל־ ּבְ ּ> 

יֹו> ַהמוָרם ֶנֱאָכלֵּמֶהם ּכַ ֵּצא ָבֶהם ֶאָלא ׁשֶ ּ   ֲהִניםַלּכֹ>< ּ

יֶהם ְוִלְבֵניֶהם                             :ּוְלַעְבֵדיֶהם ִלְנׁשֵ
  

ים ַקִלים ָכל, ָּקָדׁשִ ִחיָטָתן ּבְ  םָמקֹו־ׁשְ
ֲעָזָרה ֵתי ַמָתנֹו. ּבָ ְּוָדָמן ָטעון ׁשְ ּ ֵהן ּ ת ׁשֶ

ע ָכלְוֶנֱאָכִלי. ַאְרּבַ ָכל,ָאָדם־ ְלָכל,ָהִעיר־ן ּבְ  ־ ּבְ
ֵני ָיִמים< >,ַמֲאָכל ַּהמוָרם. ְוַלְיָלה ֶאָחד ִלׁשְ ֵמֶהם < >ּ

יֹו ַהמוָרם,ֵצא ָבֶהםּּכַ ּ ֶאָלא ׁשֶ ּ   ֲהִנים ַלּכֹ< >ֶנֱאָכל ּ
יֶהם                  :ּוְלַעְבֵדיֶהם  ְוִלְבֵניֶהם   ִלְנׁשֵ

  

ַסח  ר ְוַהּפֶ ים ַקִליםְּוַהַמֲעׂשֵ ִחיָטָתן , ָּקָדׁשִ ׁשְ
ָכל ֲעָזָרהָמקֹו־ּבְ ּ ְוָדָמן ָטעון ַמָתָנה ,ם ּבָ ּ

ֶנֶגד ַהְיסֹו. ֶאָחת ִיֵתן ּכְ ּוִבְלָבד ׁשֶ ּ ה ַבֲאִכיָלָתן . דּ ּנָ ׁשִ
כֹו ר ְלָכל. ֲהִניםַלּכֹ< >ֶנֱאָכל רַהּבְ  ְוֶנֱאָכִלין ,ָאָדם־ְּוַהַמֲעׂשֵ
ָכל ָכל,ָהִעיר־ּבְ ֵני ָיִמים ְוַלְיָלה ֶאָחדִל< >,ַמֲאָכל־ ּבְ . ׁשְ

ַסח ֵאינֹו ֶּנֱאָכל ֶאָלא ַבַלְיָלה ַהּפֶ  ־ּ ֶנֱאָכל ֶאָלא ַעדְוֵאינֹו. ּ
ֶּנֱאָכל ֶאָלא ִלְמנוָיו ְוֵאינֹו. תֲחצֹו   :ּ ֶנֱאָכל ֶאָלא ָצִליְוֵאינֹו. ּ

  

  ָדהַּהתֹו

ָלִמים   ,ׁשְ

כֹו   רַהּבְ
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ָמֵעאל אֹו לֹ:ֵמרִיׁשְ ׁשְ ֵרה ִמדֹו ּבִ  ָרהּת ַהתֹוּׁש ֶעׂשְ
ָוה )ב( .ֶמרִּמַקל ָוחֹו )א( :תִנְדֶרׁשֶ זֵָרה ׁשָ ְנַין  )ג( .ִמּגְ ִמּבִ

ֵני. ָּאב ְוָכתוב ֶאָחד ְנַין ָאב וׁשְ ּוִמּבִ ָלל  )ד( .ְּכתוִבים ּ ִמּכְ
ָרט וְכָלל )ה( .ּוְפָרט ָלל וְפָרט וְכָלל )ו( .ִּמּפְ ּּכְ ּי ַאָתה ָדן  ִא,ּ

ֵעין ָרט ֶּאָלא ּכְ הוא ָצִר )ז( .ַהּפְ ָלל ׁשֶ ָרט . ְיך ִלְפָרטִּמּכְ ּוִמּפְ
הוא ְכָלל ְוָיָצא ־ְוָכל )ח( .ְָצִריך ִלְכָלל ּׁשֶ ָהָיה ּבִ ָּדָבר ׁשֶ

ָלל־ִמן ּ ֶאָלא , ָיָצאּא ְלַלֵמד ַעל ַעְצמֹוֹל. ְּלַלֵמד< >ַהּכְ
ָלל־ְּלַלֵמד ַעל לֹו ַהּכְ ְכָלל־ְוָכל )ט( . ָיָצאּּכֻ ָהָיה ּבִ . ָּדָבר ׁשֶ

הוא ְכִעְנָינֹוַאֵח ןַען ֹטְוָיָצא ִלְטעֹו א ָיָצא ְלָהֵקל ְוֹל. ּר ׁשֶ
ְכָלל ְוָיָצא ִלְטעֹו־ְוָכל )י( .ְלַהְחִמיר ָהָיה ּבִ  ןַען ֹטָּדָבר ׁשֶ
לֹ ָּדָבר ־ְוָכל )יא( .ּ ָיָצא ְלָהֵקל וְלַהְחִמיר,א ְכִעְנָינֹוַּאֵחר ׁשֶ

ְכָלל ְוָיָצא ִלדֹו ָהָיה ּבִ ָדָברּׁשֶ  >< לּי ַאָתה ָיכֹוִא. ָחָדׁש ן ּבְ
ַיֲחִזיֶרּנו, ִלְכָללֹוְלַהֲחִזירֹו ּ ַעד ׁשֶ תוב ִלְכָללֹו ּ ֵפרוׁשַּהּכָ  .ּ ּבְ

ֵני  )יג( .פֹוּ ְוָדָבר ַהָלֵמד ִמּסֹו,ְּוָדָבר ַהָלֵמד ֵמִעְנָינֹו )יב( ְוַכן ׁשְ
ים זֶה ֶאת זֶה ְּכתוִבים ַהַמְכִחיׁשִ ָיֹב  ַעד,ּ תוב ּׁשֶ   ּא ַהּכָ

ִלי                       י ְוַיְכִריַע ַּהׁשְ יֵניֶהם ׁשִ   :ּבֵ
ֵמר ְוַקל: ֵמרֵּתיָמא אֹו ֶבן ּנָ ר  ֱהֵוי ַעז ּכַ ׁשֶ ּנֶ ּכַ

ְצִבי ְוִגּבֹו ֲאִריְּוָרץ ּכַ  ָן ָאִביךת ְרצֹו ַלֲעׂשֹו,ר ּכָ
ַמִים ׁשָ ּבַ ִנים ְל:ֵמרּהוא ָהָיה אֹו: ּׁשֶ ם ַעז ּפָ יִהּנָ     ׁשֹוּ וב,ּגֵ

ִנים                                    :ֵעֶדן ְלַגןּפָ
 

ָן ִמְלָפֶניךָרצֹו  ,ֵּתינוֵהי ֲאבֹוֵּהינו ֵואֹל ֱאֹלְיֹהָוה ,ּ
ִתְבֶנה ית ּׁשֶ ַּהִמְקָדׁש ּבֵ ְמֵהָרה ּ  ֶּחְלֵקנו ְוֵתן .ְּבָיֵמינו ּבִ

תֹו ֵלָבב ְָנךְרצֹו ֻּחֵקי תַלֲעׂשֹו  ,ְָרָתךּבְ ְוְלָעְבָדך ּבְ ֵלם ּ   :ׁשָ

י   ִרּבִ

  ְּיהוָדה

  ְיִהי

N  איזהו מקומן  w 
 

 תפלין
 שויתי יהוה                                                                              לנגדי תמיד



 
42

  קדיש על ישראל
 

ַדליעה כר א< >ְּוִיְתַקַדׁש ִּיְתּגַ ֵמה ַרּבָ ָעְלָמא ִדי : )אמן(. ּׁשְ ּּבְ
ְרעוֵתיה,ְבָרא ּ ּכִ ְּוַיְמִליך ַמְלכוֵתיה. ּ ּ ְרָקֵניה, ְ  ,ְּוַיְצַמח ּפֻ

יֵחה ַחֵייכֹו: )אמן(. ִּויָקֵרב ְמׁשִ ּן וְבַחֵיי ֵמיכֹוּן וְביֹוּּבְ ּ
ָרֵאל־לְדָכ ית ִיׂשְ ֲעָגָלא וִבְזַמן , ּבֵ . ּ ְוִאְמרו ָאֵמן,ָקִריבּּבַ

ֵמה: )אמן( א כריעה ְּיֵהא ׁשְ ְּמָבַרך ְלָעַלם וְלָעְלֵמי ָעְלַמָיא ַרּבָ ּ ְ 
ַרך כריעה ַאר ְוִיְתרֹו,ְִיְתּבָ ח ְוִיְתּפָ ַתּבַ אּ ְוִיׁשְ  ַּמם ְוִיְתַנׂשֵ

א ,ְּוִיְתַהָלל ְּוִיְתַעֶלה ְּוִיְתַהָדר ֵמה ְדֻקְדׁשָ ּ ׁשְ ִריך כריעהּ  ְּבְ
ל־ְּלֵעָלא ִמן: )מןא(. ּהוא ְרָכָתא־ּכָ יָרָתא,ּבִ ָחָתא , ׁשִ ּבְ ּ ִתׁשְ

ָעְלָמא ְוֶנָחָמָתא   :)אמן(. ָאֵמן כריעהְּוִאְמרו , ַּדֲאִמיָרן ּבְ
 

ָנן ְוַעל ַתְלִמיֵדיהֹו ַעל ָרֵאל ְוַעל ַרּבָ לִּיׂשְ ַּתְלִמיֵדי  ן ְוַעל ּכָ
אֹו,ןַתְלִמיֵדיהֹו ָתּ ְדָעְסִקין ּבְ ַּרְיָתא ַקִדׁשְ ְבַאְתָרא  ּ ִדי,אּ

 ,ןֹוהּן וְלֹוכּ ְיֵהא ָלָנא וְל,ָאָתר ְוָאָתר־ָהֵדין ְוִדי ְבָכל
ָלָמא  א ְוִחְסָדא ְוַרֲחֵמיׁשְ   ֱאָלָהא  ִמן ֳקָדם ,ִּחּנָ

ַמָיא               :)אמן(. ְּוִאְמרו ָאֵמן, ְוַאְרָעא ָּמאֵרי ׁשְ
 

ַמָיא ְיֵהא א ִמן ׁשְ ָלָמא ַרּבָ ָב, ּׁשְ ִּויׁשוָעה  עַּחִיים ְוׂשָ
יָזָבא וְרפוָאה וְגֻאָלה וְסִליָחה ְּוֶנָחָמה ְוׁשֵ ּ ּ ָרה ְוֵריַוח  ּּ   ְוַכּפָ

ּ ָלנו וְלָכל,ְּוַהָצָלה      ָרֵאלַּעמֹו־ּ   :)ןאמ(. ָאֵמן ְּוִאְמרו , ִיׂשְ
הֹע לֹו ׂשֶ ְמרֹוׁשָ לֹו,ָמיום ּבִ ה ׁשָ    םּ הוא ְבַרֲחָמיו ַיֲעׂשֶ
ל,ָּעֵלינו        ָרֵאלּמֹוַע־ ְוַעל ּכָ   :)אמן( .ּ ְוִאְמרו ָאֵמן, ִיׂשְ
  

מֹויֹהָוהַל ִּדיעו ָבַעִמים ֲעִלילֹהֹו. ּ ִקְראו ִבׁשְ : ָתיוּ
ירו לֹו ּ ַזְמרוּׁשִ ָכל. לֹו־ּ יחו ּבְ : ָתיוִנְפְלֹא־ּׂשִ

  ּֽדוהֹו

N  הודו לה'  w 
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ם ָקְדׁשֹו ׁשֵ י . ִּהְתַהְללו ּבְ ַמח ֵלב ְמַבְקׁשֵ ִּדְרׁשו : ְיֹהָוהִיׂשְ ּ
ְקׁשו ָפָניו ָתִמיד. ּ ְוֻעזֹוְיֹהָוה ּּבַ ּ ר ִּזְכרו ִנְפְלֹא :ּ ָתיו ֲאׁשֶ
ה ֵטיֹמ. ָעׂשָ ּפְ ָרֵאל ַעְבדֹו: ִּפיהו־ְּפָתיו וִמׁשְ ֵני . ּזֶַרע ִיׂשְ ּבְ
ִחיָריוַיֲעֹק ָכל. ֵּהינו ֱאלְֹיֹהָוהּהוא : ב ּבְ ָהָאֶרץ ־ּבְ

ָטיו ּפָ ִריתֹוִּזְכרו ְלעֹו: ִמׁשְ ָּדָבר ִצָוה ְלֶאֶלף ד. ָלם ּבְ ּ : רֹוּ
ַרת ֶאת ר ּכָ בוָעתֹו. ַאְבָרָהם־ֲאׁשֶ ּוׁשְ ַּוַיֲעִמיֶדָה :  ְלִיְצָחקּ

ִרית עֹו. קב ְלֹחְלַיֲעֹק ָרֵאל ּבְ ּר ְלך ֶאֵתן ֵלאֹמ: ָלםְלִיׂשְ ָ

ָנַען־ֶאֶרץ ְהיֹו: ֶחֶבל ַנֲחַלְתֶכם. ּכְ ר< >ְתֶכםּבִ . ְמֵתי ִמְסּפָ
ה ְמַעט ְוָגִרים ּבָ ַּוִיְתַהְלכו ִמּגֹו: ּּכִ ּ ּוִמַמְמָלָכה ֶאל  .יֶאל ּגֹוי ּ ּ

ָקם־אֹל: ַעם ַאֵחר יַח ְלִאיׁש ְלָעׁשְ < ַכח ֲעֵליֶהםַּויֹו. ִהּנִ

יָחי: ְמָלִכים> ְמׁשִ עו ּבִ ַּאל ִתּגְ ָּתֵרעו־ּוִבְנִביַאי ַאל. ּ ירו : ּ ּׁשִ
ליֹהָוהַל רו ִמיֹו. ָהָאֶרץ־ ּכָ ׂשְ ּּבַ ּ רו : ּם ְיׁשוָעתֹויֹו־ֶאל־םּ ַּסּפְ

בֹו־ֶאת< >ִיםַבּגֹו ָכל. דֹוּכְ דֹו: ָתיוָּהַעִמים ִנְפְלֹא־ּבְ י ּגָ ל ּכִ
ּ וְמֻהָלל ְמֹאְיֹהָוה ל־ָּרא הוא ַעלְונֹו. דּ י : ִהיםֱאֹל־ּכָ ּכִ

ל ַמִיםיֹהָוהַו )יפסיק מעט(. ֵּהי ָהַעִמים ֱאִליִליםֱאֹל־ּכָ ה  ׁשָ : ָעׂשָ
ְמֹקֹע. ד ְוָהָדר ְלָפָניוהֹו  יֹהָוהָּהבו ַל: מֹוז ְוֶחְדָוה ּבִ

חֹו ּפְ בֹויֹהָוהַלָּהבו . ּת ַעִמיםִמׁשְ  יֹהָוהַלָּהבו : זד ָוֹע ּכָ
בֹו מֹוּכְ או ִמְנָחה וֹב. ד ׁשְ ּׂשְ ַתֲחוו  ּאו ְלָפָניוּ ִּהׁשְ  יֹהָוהַלּ

ַהְדַרת ל ָהָאֶרץִֽח: ֶדׁשֹק־ּבְ ּילו ִמְלָפָניו ּכָ ּן ֵתֵבל ִּתּכֹו־ַאף. ּ
ל ִּתמֹו־ּבַ ַמִים ְוָתֵגל: טּ ְמחו ַהׁשָ ִּיׂשְ ִים ּאְמרו ַבּגֹוְוֹי.  ָהָאֶרץּ

ִּיְרַעם ַהָים וְמלֹו: ְָמָלך ְיֹהָוה ֶדה ַיֲעלֹ. אֹוּ ּץ ַהׂשָ
ר־ְוָכל נו ֲעֵצי ַהָיַער: ּבֹו־ֲאׁשֶ ָּאז ְיַרּנְ י ָבא ְיֹהָוהִּמִלְפֵני . ּ  ּכִ

ּפֹו י טֹויֹהָוהַלּו ֽדהֹו: ָהָאֶרץ־ט ֶאתִלׁשְ י ְלעֹו. ב ּכִ ָלם ּכִ
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יֵענו ֱאֹל הֹוְּוִאְמרו: ַּחְסדֹו ֵצנו ְוַהִציֵלנוּׁשִ ֵענו ְוַקּבְ ֵּהי ִיׁשְ ּ ּּ 
ךדֹו ְלהֹו,ִיםַהּגֹו>־<ִמן ם ָקְדׁשֶ ַח . ָת ְלׁשֵ ַתּבֵ ְּלִהׁשְ

ְתִהָלֶתך ָּבִ רוך : ּ ְּבָ ָרֵאל ִמן ֱאלְֹיֹהָוהּ ָלם ָהעֹו>־<ֵהי ִיׂשְ
: יֹהָוהַל> <ָּהָעם ָאֵמן ְוַהֵלל־ָכל ּאְמרוַּוֹי. ָלםָהֹע־ְוַעד
ַתֲחוו ַלֲהֹד. ֵּהינו ֱאֹלְיֹהָוהְּממו רֹו ְּוִהׁשְ  ׁשם ַרְגָליו ָקדֹוּ

ַתֲחוו ְלַהר ָקְדׁשֹו ֱאֹלְיֹהָוהְּממו רֹו: ּהוא ֵּהינו ְוִהׁשְ ּּ .
י ר ָעֹו: ֵּהינו ֱאֹלְיֹהָוה ׁשָקדֹו־ּכִ ְּוהוא ַרחום ְיַכּפֵ א ְוֹל. ןּ

יב ה ְלָהׁשִ ִחית ְוִהְרּבָ : ֲחָמתֹו־לָיִעיר ּכָ־אְולֹ. ַאּפֹו ַיׁשְ
י־א לְֹיֹהָוהַּאָתה  ִּתְכָלא ַרֲחֶמיך ִמֶמּנִ ַָחְסְדך ַוֲאִמְתך. ָ ָּ ּ 

ָּתִמיד ִיְצרוִני ּ י ֵמעֹו. ָ ַוֲחָסֶדיךְיֹהָוהַָרֲחֶמיך >־<רְזֹכ: ּ ָלם ּכִ
ְּתנו ֹע: ֵּהָמה ֲאָותֹו־ִהים ַעלז ֵלאֹלּ ָרֵאל ּגַ  ְּוֻעזֹו. ִיׂשְ

ָחִקים ׁשְ יךִמ> <ִהיםָרא ֱאֹלנֹו: ּּבַ ִָמְקָדׁשֶ ּ ָרֵאל. ּ   ּהוא . ֵאל ִיׂשְ
רוךְוַתֲעֻצמֹו זֵתן ֹעֹנ              ְת ָלָעם ּבָ   :ִהים ֱאֹל ּ

  

א : ִפיַעת הֹוֵאל ְנָקמֹו. ְיֹהָוה ׂשֵ ִהּנָ
מול ַעל. ֵפט ָהָאֶרץׁשֹ ב ּגְ  ־ָּהׁשֵ

ִאים ָלה־ַעל. ּ ַהְיׁשוָעהיֹהָוהַל: ּגֵ ְרָכֶתך ּסֶ ַָעְמך ּבִ ָ  ֹהָוהְי: ּ
ּת ִעָמנוְצָבאֹו ב ָלנו ֱאֹל. ּ ּגַ  ְיֹהָוה: ב ֶסָלהֵהי ַיֲעֹקִּמׂשְ
ֵרי ָאָדם ּבֹ. תְצָבאֹו ךַאׁשְ יָעה הֹוְיֹהָוה: ְֵטַח ּבָ ְַהֶמֶלך . ׁשִ ּ

יָעה ֶאתהֹו: ָּקְרֵאנו־םַּיֲעֵננו ְביֹו ְַעֶמך וָבֵרך ֶאת־ׁשִ ָּ  ־ּ
ֵאם. ַָנֲחָלֶתך ּוְרֵעם ְוַנׂשְ ָתה ַנ: ָלםָהעֹו־ַעד ּ נו ִחּכְ ְּפׁשֵ

ֶּעְזֵרנו וָמִגּנֵנו הוא. יֹהָוהַל ּ ּ י: ּ נובֹו־ּכִ ַמח ִלּבֵ ם . ּ ִיׂשְ י ְבׁשֵ ּכִ
ַָחְסְדך ־ְיִהי: ּ ָבָטְחנוָקְדׁשֹו ר ִיַחְלנו . ּ ָעֵלינוְיֹהָוהּ ֲאׁשֶ ּּכַ

ָ ַחְסֶדךְיֹהָוהַּהְרֵאנו : ְָלך ֲעך ִתֶתן. ּ ְּוֶיׁשְ ּ   ּקוָמה : ָּלנו־ָ

  תְנָקמֹו־ֵאל
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ָוְפֵדנו ְלַמַען ַחְסֶדך. ּוֶּעְזָרָתה ָלנ ּ ּ ֶָהיך  ֱאֹלְיֹהָוהִכי ָאֹנ: ּ

ַָהַמַעְלך ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים יך־ַהְרֶחב. ּ ֵרי : ַּוֲאַמְלֵאהו ָּפִ ַאׁשְ
ָכה לֹו ּכָ ֵרי ָהָעם ׁשֶ. ָּהָעם ׁשֶ ַוֲאִני : ָהיו ֱאלְֹיֹהָוהַאׁשְ
ַחְסְדך ָבַטְחִתי ּּבְ ָ יׁשוָעֶתך> <ָיֵגל. ּ י ּבִ ִָלּבִ   . יֹהָוהַליָרה ָאׁשִ. ּ

י ָגַמל ָעָלי                                   :ּכִ
  

  "מזמור שיר חנוכת" ולא יאמר פסוק ,"ארוממך"נוכה יתחיל ג החגם בח
 

ַמ֖ ִניּ֑י ִדִליָתָ֣וה ּכִֹהְ֭י א־ׂשִ ְיַבְּוֹלֽ  י׃ֽי ִלְּ֣חָת ֹאֽ
ַו יה ֱאלָֹהָ֑֥וְיֹה ּיך ַוִתֶלְּ֗עִתי ֵאּׁ֥֝שִ ֵאָ  ִני׃ְֽרּפָ

ֱעִלָוֹ֗הְֽי ֣א֣ה ֶהֽ ֑יָת ִמן־ׁשְ ּו ַּזְמ֣ר ְרִדי־ֽבֹור׃ִּֽמָיִני ִּייַתִ֗ח֝ יֹול ַנְפׁשִ
ֹו׃ּ֣ו ְלזֵהֹו֗דְ֝ו> <יוה ֲחִסיָדָ֑֣ויֹהַֽל ַאּפֹו֮ | ַגעי ֶרּ֤֨כִ ֶכר ָקְדׁשֽ  ּבְ

ְר֫צַּ֪חִי ְּרִתי ִ֣ני ָאַמֲאַֽו ה׃ּֽנֶָקר ִרְוַלּבֹ֥ ִכיין ּבֶֶ֗עֶרב ָיִלּ֥בָ֭ ֹוֹו֥נים ּבִ
ְלִו ל־ֶא֥מ ֑יְבׁשַ ְרֽצֹוְנ֮ך הָוֹ֗הְֽי ם׃ֹֽוט ְלעֹוָלּּבַ ֱעַמָּבִ ְּדָתה ֪ ֶהֽ

ה ָ֣וָיך ְיֹהֵ֣אֶל ל׃ֽיִתי ִנְבָהָ֥הִי ָיךְּרָת ָפֶנִּ֥֗הְסַת זי ֹעַ֥הְרִרְֽ֫ל
֥ ן׃ֽי ֶאְתַחּנָֹדָנְ֗וֶאל־ֲא֝ אֶאְקָר֑ ִרְדִת ָדִמ֮יַצע ּבְַמה־ּבֶ ל י ֶאּּ֪֫בְ

֥ ַמע־ְיֹה ָך׃ּֽיד ֲאִמֶתֲ֥הַיּגִ ֑ר ָעָפֲָ֥הֽיֹוְדך תַחׁשָ ִני ֑ה ְוָחּנֵָ֥וׁשְ
ִד֮יָ֣הַפ י׃ֽר ִלֵ֥יה־עֹזֵֽה ֱהָוֹ֗הְי֝ ַת ֥יֹול ִל ְלָמ֪חְּכָת ִמְסּפְ ְּחָת ּּ֥פִ

ִק֑ ְּתַאְזֵרֽי ַוּׂשַ ְמָחּ֥ ְָיַזֶמְרך | ַעןְ֤לַמ ה׃ִֽני ׂשִ    םּא ִידְֹ֑וֹל֣ בֹוד ָכּ֣֭
  ׃ָּךֽם אֹוֶדְ֥לעֹוָל ילַֹה֗ה ֱאָ֥֝וְיֹה                        

  

  מוסיפים ,בעשרת ימי תשובה ובהושענא רבה
  )פ"ב( :ִהיםּ הוא ָהֱאלְֹיֹהָוה ,ִהיםּ הוא ָהֱאלְֹיהָֹוה

 

  )פ"ב( :ָלם ָוֶעדְך ְלֹעִיְמלֹ | ְיהָֹוהְך ֽ ָמָלְיֹהָוהְֶלך ֶֽמ ְיֹהָוה

ל ָהָאֶרץְיֹהָוה ְוָהָיה יֹו .ְ ְלֶמֶלך ַעל ּכָ  ְיֹהָוהּם ַההוא ִיְהֶיה ּּבַ
מֹו   : ֶאָחדֶּאָחד וׁשְ

  ֲָ֣אֽרֹוִמְמך
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ֵצנו ִמן ֱאלְֹיֹהָוה ֵּהינו ְוַקּבְ  תדֹוְלהֹו. ִיםַהּגֹו־ּ
ך ם ָקְדׁשֶ ְתִהָלֶתך. ְָלׁשֵ ַח ּבִ ַתּבֵ ְָלִהׁשְ ּ רוך : ּ ְּבָ ּ

ָרֵאל ִמןֱאלֹ ְיֹהָוה ל,ָלםָלם ְוַעד ָהעֹוָהעֹו־ֵהי ִיׂשְ   ָהָעם ־ ְוָאַמר ּכָ
ָמה ְתַהֵלל ָיהּכֹ: ָּאֵמן ַהְללוָיה             ׁשָ ּל ַהּנְ ּ ַּהְללוָיה> <ּ ּ:  
  

י־ִעְמך ְמקֹור ַח ָּכִ אֹוְרך ִנְרֶאה־אֹור. ִּייםּ   :ָּבְ
ִויִתי ְיֹהָוה ְלֶנ   :טֹוּמל ֶאי ּבַיִניִמי ִמּכִ .ידִמי ָתִּדְגּׁשִ

  

יֵענוהֹו   ּׁשִ
N  נגינותלמנצח ב  w 
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  טוב להגיד המזמור של יום חול רגיל בצורת המנורה

 

 

ְנִגיֹנ֗ ֽיר׃ ת ִמְז֥מּבִ לִֹהֹ֗ור ׁשִ ְרֵכ֥ים ְיָחּנֱֵאֽ   ּנוּ֑נו ִויָבֽ
ָנֵֽאָי ָאָ֣לַדָלה׃ ּֽנו  ֶסּ֣יו  ִאָת֖ר  ּפָ ַ֑֣עת  ּבָ ָך  ֶּרץ  ַדְרּכֶ

ָכל־ּג֝ וָעֶתֹוִיּ֗בְ ּוך  ַעִמ֥יֹו֖דָך׃ ּֽם  ְיׁשֽ ָ ּוך  ַעִמֹ֥ו֗די֝ים  ֱ֑אלִֹהים  ּ ָ ים  ּ
ָל ְמ֥חִֽי׃ ֽםּּכֻ ֗נּֽו  ִוׂשְ ּפֹ֣ים  ִּמְ֥לֻאּ֫ו  יַרּנְ י־ִתׁשְ ֽ ר  ִמיׁשֹ֑< >יםּט  ַעִמּ֣כִ

ּוְלֻאִמ֓ ָא֖ים  ּ ּוך ַעִמ֥יֹו֖דָלה׃  ֽם  ֶסֶּ֣רץ  ַתְנֵחּבָ ָ ָוך  ֹו֗די֝ים  ֱ֑אלִֹהים  ּ ּ
ָלַּעִמ֥ ְרֵכְ֗יּ֝ה ּ֑ה ְיבוָלְ֣תָנֶֽרץ  ָנֶא֭ם׃  ּֽים  ּכֻ ָ֥בֽ   ׃ ּינוֽים ֱאלֵֹהּנו ֱאלִֹה

ְרֵכ           ֶרץֹו֗תּו  ֝איְר֥אְֽוִיים  ּנו ֱאלִֹהְ֑֥יָבֽ ל־ַאְפֵסי־ָאֽ   ׃ֹו  ּכָ
  

  )עולם היצירה(
  

  ובסוף הברכה ינשקן וינחן מידו, ויוחז ביד ימין את שתי הציציות שלפני
 

ָאַמר ְוָהָיה ָהעֹו רוך הוא. ָלםׁשֶ ּּבָ רוך. ְּ ְּבָ ֵמר אֹו ּ
הְוֹע רוך ּגֹו. ׂשֶ ְּבָ ּזֵר וְמַקֵיםּ רוך ֹע. ּ ְּבָ ה ּ ׂשֶ

ית רוך ְמַרֵחם ַעל ָהָאֶרץ. ְבֵראׁשִ ְּבָ רוך ְמַרֵחם ַעל . ּ ְּבָ ּ
ִריֹו רוך. תַּהּבְ ְּבָ ָכר טֹו ּ ֵלם ׂשָ רוך ַחי . ב ִליֵרָאיוְּמׁשַ ְּבָ ּ

רוך ּפֹו. ָּלַעד ְוַקָים ָלֶנַצח ְּבָ ֶּדה וַמִצילּ מֹו. ּ רוך ׁשְ ְּבָ רוך. ּ ְּבָ ּ> 
ְֶמֶלך ֵּהינו ֱאֹלָוה ְיֹהַּאָתה>

 ָהֵאל ָאב ָהַרְחָמן ,ָלםָהעֹו> <
ֶפה ַעמֹו ַּהְמֻהָלל ּבְ ח. ּּ ּבָ ְלׁשֹוּוְמֹפ ְמׁשֻ  <ן ֲחִסיָדיוָאר ּבִ

יֵרי ָדִוד ַעְבָדך. ַוֲעָבָדיו> ָוְבׁשִ ּ . ֵּהינו ֱאֹלְיֹהָוהְְנַהְלָלך  ּ
ָבחֹו ׁשְ ְוְנַגְדָלך. תּת וִבְזִמירֹוּבִ ּ ָחך ּ ּבְ ְוְנׁשַ . ְָפֲאָרךּוְנ. ּ

ְמך. ְְוַנְמִליָכך יר ׁשִ נו ֱאֹל ְָוַנְזּכִ ַחי ֵּהינו ָיִחיד ַּמְלּכֵ
ח וְמֹפ. ָלִמיםָהעֹו ּבָ ֶּמֶלך ְמׁשֻ מֹו־ֲעֵדי ָארְ   . ל ַהּגָדֹוַעד ׁשְ

רוך          ְּבָ ּ ֶמֶלך ְמֻהָלל,ְיֹהָוהַּאָתה > <ּ חֹו ְ ּבָ ִתׁשְ   :תּּבַ
  

  ַחַּ֥לְמַנֵצ

ְרוךּבָ ּ  

N  ברוך שאמר  w 
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ÆÆÆÆ  פסוקי דזמרה  ÅÅÅÅ  
 

ַָהִר֥ה ְ֑לתֹוָד ֶרץָו֗יֹהּֽיעו ל֝ ל־ָהָאֽ ּו ִעְב֣ד ׃ה ּכָ
ְמָחָ֣וֶאת־ְיֹה ׂשִ ְרָנָנָפָנּ֗או ְלּ֝בֹ֥ה ֑ה ּבְ  ׃ֽהיו ּבִ

נו ּֽהוא־ָע֭ םיִהּ֥וא ֱאלֹ֫ ֤הָו֮הי־ְיֹהּֽכִּו ְּד֗ע ֹו ּ֗מַעְּ֝חנו ֲ֑אַנֹו ְו֣לּׂשָ
ָעָרּ֨בֹ֤ ׃אן ַמְרִעיֽתֹוְוֹצ֣ תֹוָד֗ | יוּאו ׁשְ  יוֹ֥רָתֽה ֲחֵצּבְ

ְתִהָל ֗ה ּּ֑בִ ְר֥כּֽהֹודו־ל֝ ֽ ֽמֹוֹו ּבָ י־֣ט ׃ּו ׁשְ   ם ָ֣וה ְלעֹוָלֹהֹוב ְיּ֭כִ
  ׃ּר ֱאֽמוָנֽתֹוֹד֗ר ָוּ֝דֹ֥>־<ְוַעדֹו ַּחְס֑ד                 

  

ַמח . ָלם ְלעֹוְיֹהָוהד ְכבֹו יוְיֹהָוהִיׂשְ ַמֲעׂשָ ם :  ּבְ ְיִהי ׁשֵ
ֶמׁש ִּמִמְזַרח> <:ָלםעֹו־ֵּמַעָתה ְוַעד. ְָרךְמֹב ְיֹהָוה  ׁשֶ

ם . אֹוְמבֹו־ַעד ל־ָרם ַעל: ְיֹהָוהְּמֻהָלל ׁשֵ ַעל . ְיֹהָוה> <ִיםּגֹו־ּכָ
בֹו ַמִים ּכְ ְמך ְלעֹו ְיֹהָוה: דֹוַּהׁשָ : רָוֹד־רִָזְכְרך ְלֹד ְיֹהָוה> <.ָלםָׁשִ

ְסאֹו ְיֹהָוה ַמִים ֵהִכין ּכִ ׁשָ ּוַמְלכותֹו. ּּבַ ּכֹּ ָלה ּבַ ְמחו : ל ָמׁשָ ִּיׂשְ
ַמִים ְוָתֵגל ָהָאֶרץ ְֶלך ֶֽמ ְיֹהָוה: ְָמָלך ְיֹהָוהִים ּאְמרו ַבּגֹוְוֹי. ַּהׁשָ

. ָלם ָוֶעדְֶלך עֹוֶֽמ ְיֹהָוה: ָלם ָוֶעדְך ְלעֹוִיְמלֹ ְיֹהָוה, ְֽךָמָל ְיֹהָוה
ֵהִניא . ִיםּגֹו־ֵהִפיר ֲעַצת ְיֹהָוה: ֵמַאְרצֹו> <ִיםָּאְבדו גֹו

בֹו בֹות ַרּבֹו: ּת ַעִמיםַמְחׁשְ ֶלבַמֲחׁשָ  ְיֹהָוהַוֲעַצת . ִאיׁש־ת ּבְ
בֹו. דָּלם ַתֲעֹמְלעֹו ְיֹהָוהֲעַצת : ִּהיא ָתקום ר  ְלֹדת ִלּבֹוַמְחׁשְ

י הוא ָאַמר ַוֶיִהי: רָוֹד ּּכִ ִּצָוה ַוַיֲעֹמ־ּהוא. ּ י: דּ  ְיֹהָוהָבַחר ־ּכִ
ִציֹו ִּאָוה. ןּּבְ ב לֹו ְלמֹוּ י: ׁשָ ַחר לֹוַיֲעֹק־ּכִ ָרֵאלִי. ּ ָיהב ּבָ  > <ׂשְ

י לֹ: ִלְסֻגָלתֹו ְּוהוא : בַיֲעֹז־א לְֹוַנֲחָלתֹו. ַּעמֹו ְיֹהָוהׁש ִּיטֹ־אּכִ
ר ָעֹו יב־אן ְולַֹּרחום ְיַכּפֵ ה ְלָהׁשִ ִחית ְוִהְרּבָ . ַאּפֹו ַיׁשְ

ל־אְולֹ יָעההֹו ְיֹהָוה: ֲחָמתֹו־ָיִעיר ּכָ ַּהֶמֶלך ַיֲעֵננו . ׁשִ ְ ּ  
  :ָּקְרֵאנו־םְביֹו                                 

  

  �  "אשרי יושבי"אלא יסמוך , לא יפסיק כאן שום פסוק  �
 

  ֹורִמְז֥מ

  ְיִהי
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ֵב ָוך ּסֶַהְל֥לֹֽוד ְיָך ֗ע֑י ֵביֶת֣יֹוׁשְ ֵר ׃ָלהּֽ י ָהָעם ַ֣אׁשְ
ּכָ ֵרֹֽו ַאָּכה ֑לׁ֣שֶ יֲֹהָוי ָהָעׁ֥֗שְ יו׃ ֥ם ׁשֶ ה ֱאלָֹהֽ

ְּתִהָל֗ ְמ֗ךְֶלך ַוֲאָבֲרָכֶּ֥֑מי ַה֣ ֱאלֹוַהָ֣רֹוִמְמךֲא ,֥דִוה ְלָדּ֫  ָה ׁשִ

ְמ֗ךָּ֥ך ַוֲאַהְלָלֹום ֲאָבֲרֶכָ֑כל־֥יּבְ ד׃ֽם ָוֶעְ֥לעֹוָל ם  ְלעֹוָלָ֥ה ׁשִ

ּה וְמֻהָלֹ֣ול ְיהָֹו֤דָּג֘ד׃ ָֽוֶע ֹור ּ֣דֶקר׃ ֽין ֵחֹ֣ו ֵאּד ְוִלְגֻדָל֗תל ְמֹאּ֑֣

ּ֑֣בְַלדֹור ְיׁשַ ּיך וְג֖בח ַמֲעׂשֶ ֣בֲהּידו׃ ָֽיך ַיּגִּ֣וֹרֶתָ ָך ֹוד הֹוֶדַ֑דר ּכְ

ֽיָחה׃ ֣י ִנְפְלאֹוֶתְ֖וִדְבֵר ּרו ָ֑יך ֹיאֵמּ֣וז נֹוְרֹאֶתֱע֣זֶוָיך ָאׂשִ
ֶר ָוְגדולֶֹתיך ֲאַסּפְ ּ ּ ה׃ ּֽ ַָרב־טוְבך> <ֶכרֵ֣זּנָ ּ֣֑ ָיעו ְוִצְדָקְתך ַיּבִ ּ ֥

ֶסד׃ ִּֽים וְגָדל־ָחְֶרך ַאּפַ֥֗ ֶאֹהָו֑הּום ְיּון ְוַר֣חּנַ֣חּנו׃ ְֽיַרּנֵ

ֽיו׃ ל ְוַרֲחָמ֗ה ַלּכָֹ֑֥וֹוב־ְיֹהט ל־ַמֲעׂשָ ָוך ְיֹהָוה ֹו֣דייו ַעל־ּכָ ּ
֑ ל־ַמֲעׂשֶ ּיך ְיָבֲרֽכוָכה׃ ָיך ַוֲחִסיֶדּ֗כָ ָֹוד ַמְלכוְתך֣בּכְָ ּרו ֑ ֹיאֵמּ֣
ָוְגבוָרְתך ּ בִלְבֵנ֣י | יַע֤הֹוִדְלּרו׃ ֽ ְיַדּבֵּ֥ ֹוד ּיו וְכ֗בּ֑וֹרָת ָהָאָדם ּגְ

ְָלכוְת֗ךַֽמּר ַמְלכוֽתֹו׃ ֲ֣הַד ָלִמ֑ ַמְל֥כּ ל־ֹעֽ ְלְת֗ךּֽים וֶמּות ּכָ ְָמׁשֶ ּ 

ָכל־֥ד  ף ְלָכל־ים ְוזֹוֵקְ֑֗ך ְיֹהָוה ְלָכל־ַהּנְֹפִלֹ֣וֵמסֹור ָוֽדֹור׃ ּּבְ

פוִפ ּבֵ֣יֵני־ֹכל ֵאֶלֵֽע ים׃ַּֽהּכְ ּרו ְוַאָתָ֑יך ְיׂשַ  <םה ֽנֹוֵתן־ָלֶהּ֖֤

ִעֽתֹו׃ ְ֣כָלֶאת־ָא> ' גי ,י"פאת "ר( ָ֑ךֶדָית־ֶא־ַחֹ֥וֵתּפּם ּבְ

֖)ך"חתת "סו, ל"סא' גי ,י"יאהדונה ּבִ י ֣ ְלָכל־ַח)ך"חת' גי (יַעּ וַמׂשְ
ָכל־ְדָרָכִּ֑֣דַצָרֽצֹון׃  ֽיו׃ ְוָחִס֗> <יוּיק ְיֹהָוה ּבְ ָכל־ַמֲעׂשָ יד ּבְ

֖יו ְלֹכֹ֤וב ְיֹהָוה ְלָכל־קְֹרָא֑֣רָק ת׃ ּֽהו ֶבֱאֶמ֣ר ִיְקָרֻאל ֲאׁשֶ

ְ֥ר ֑צֹון־ְיֵרָא ְוָעָתֽה ְויו ַיֲעׂשֶ ַמֶ֥֗את־ׁשַ יֵעם ִיׁשְ ר ֹ֣וֵמׁשם׃ ֽע ְויֹוׁשִ

ֵרי   ַאׁשְ
N  אשרי  w 
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ל־ֹאֲהָב֑ ִעְ֖וֵא> <יוְיֹהָוה ֶאת־ּכָ ל־ָהְרׁשָ ִמ֣ת ּכָ יד׃ ֽים ַיׁשְ
ר ׁשֵ֣י ִויָבֵר֥ר־ּפִַדּבְֶֽ֫י> <הת ְיֹהָוִּ֥֗הַלְּת ׂשָ ל־ּבָ   ֹו ם ָקְדׁשְ֥֗ך ּכָ

   םה ְוַעד־עֹוָלַּ֥֗עָתֽ ֵמ,ּהְך ָיֵ֤֗רְנָב֘ | ְּחנוַ֤וֲאַנ ׃ֽדם ָוֶעְלעֹוָל֥
 

  ּה׃ְּֽללוָיַֽה                                   
  

ְלִל֥ | ְלָל ה׃ָֽוֶאת־ְיֹה יְפׁשִ֗י ַנַ֝הֽ ה ָ֣וה ְיֹהֲ֣אַהֽ
ַחָי֑י י׃֣אלַֹהֽה ֵלֲּאַזְמָר֖ ּּבְ עֹוִדֽ ּו ַּאל־ִתְבְט֥ח י ּבְ

ֶבן־ָאָד֓ יםִבִ֑בְנִדי ֤ | םּבְ ֣֭א רֵּ֣תֵצ ה׃ֹּֽו ְתׁשוָע ֥ליןֵ֖אׁשֶ ב ּוחֹו ָיׁשֻ
֥י ֹוְלַאְדָמ֑ת ֵר֗: יוָֽתֹנֹּתׁשְֶעּו ְב֥דּֽוא ָא֗הֹום ַהּּ֝בַ ַ֤אׁשְ ל ֵ֣אי ׁשֶ

ֶעְז֑רֲעֹקַֽ֣י ֝ ֹוב ּבְ יו׃ָ֥וֹו ַעל־ְיֹהְב֗רׂשִ ֤ ה ֱאלָֹהֽ ִים ַ֤מׁ֘שָ | הֹעׂשֶ
רם ְוֶאת־ֶּ֥את־ַהָי ֶרץָוָא֗ ל־ֲאׁשֶ ֑־ּכָ  ֣תֱאֶמר ַּ֖הׁשֵֹמ םּבָ

֤ ם׃ְֽלעֹוָל ּפָֹ֨עׂשֶ  יםְרֵעִבֶֽ֑חם ָלן ֶל֣֭ים ֹנֵתֲּעׁשוִקָֽ֗ל | טה ִמׁשְ
ים׃> <ירּ֥ה ַמִתהָוְ֗י֝ ף ָ֣וה ֹזֵקֹהים ְיַ֭ח ִעְוִרֵ֤֗קּפֹ֘ | ֤הָוְיֹה ֲּאסוִרֽ

פוִפ֑ ים׃֥ה ֹאֵהָוֹ֗הְי֝ יםּּכְ  יםִר֗ר ֶאת־ּגֵֵ֤מׁשֹ֘ | ֤הָוְיֹה ּב ַצִדיִקֽ
ִעְוֶד֖ ֑דה ְיעֹוֵדֹ֣ום ְוַאְלָמָנָי֣ת    | הָוְ֨ך ְיֹהִיְמֹל֤ ת׃ּֽים ְיַעֵוְֶ֣רך ְרׁשָ

ְללוָי רר ָוֹדּ֗יֹון ְלֹדְִ֥יך ִצֱ֣֭אלַֹה םְלעֹוָל֗                ּה׃ַּֽהֽ
  

י־֭ט|  ֽ י־ָנּ֝ינו ֵה ֱאלֹהֹּ֑֣וב ַזְמָרּכִ ֽ ה ים ָנאָוִ֥עּ֗כִ
ַלְֽירה ּ֣בֹוֵנ ׃ֽהְּתִהָל י ִ֖נְדֵח ְיֹהָו֑ה םִּ֣וׁשָ

ָרֵא ֣בָהֽ֭ ׃ֽסל ְיַכּנִֵ֣יׂשְ  <׃ֽםּׁש ְלַעְצבֹוָתְמַחּבֵּ֗ו֝ב ּ֑וֵרי ֵלֹרֵפא ִלׁשְ

ֹוָכִב֑ה ִמ֣֭מֹוֶנ> ר ַלּכֽ ֥מֻּכָלְ֗ל֝ים ְסּפָ אם ׁשֵ ֣ד ׃ֹות ִיְקָרֽ ֹול ּגָ
ים ֣ד ֲעָנִוֵ֣דְמעֹו ׃ֽרין ִמְסּפָֹ֣ו ֵאְּתֽבוָנ֗תִלַ֝ח ּינו ְוַרב־ּכֲֹ֑֣אדֹוֵנ
֖ ְיֹהָו֑ה ּפִ ִעַמׁשְ ֶרץ֣יל ְרׁשָ תֹוָדָ֑ו֣היֹהּֽו ַלֱע֣נ ׃ים ֲעֵדי־ָאֽ  ה ּבְ
ֹור ּינו֣לֵֹהֽאּו ֵלַּזְמ֖ר ְמַכּסֶ֬ ׃ְבִכּנֽ ַמַ֨הֽ ָעִב֗ | ִיםה ׁשָ ין ַּ֣הֵמִכ יםּבְ

ְּללוָיהַֽה ּ  

֥   ּהְּללוָיַ֨ה
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 ּהה ַלְחָמ֑֣ן ִלְבֵהָמ֣נֹוֵת יר׃ָֽחִצ ים֣יַח ָהִרַּהַמְצִמ֖ רֶרץ ָמָטָ֑֣לָא
ֵ֣ר֗י ֹעִ֥֝לְבֵנ אוב ֲאׁשֶ  ֑ץּוס ֶיְחּפָת ַהּסּ֣֣א ִבְגבוַרֹל֤ ׃ּר ִיְקָרֽ

א־ְבׁשֹו֖ק  ֶאת־ יוָוה ֶאת־ְיֵרָאֹ֑הה ְי֣֭רֹוֶצ ׃ֽהיׁש ִיְרֶצ֣י ָהִאֵלֹֽ
ְמַיֲחִל֥ ִח ׃ּים ְלַחְסֽדֹוַהֽ ּבְ ַל֭י ְיׁ֣שַ  ָו֑הֶאת־ְיֹה  יפסיק מעטִםּֽרוׁשָ

ְלִל ִּיך ִצֽיֹון֣י ֱאלַֹהַ֖הֽ י־ִח֭ ׃ְ ֽ ִריֵחּכִ ָעָרַּ֑֣זק ּבְ ַר֖ ְִיךי ׁשְ ַנּבֵ ְִיך ְ֣ך ּבָ

ִקְרּבֵ בוֵל ׃ְֽךּבְ ם־ּגְ ַּהׂשָ ֑לּ֥ יֵעִּטֶ֗לב ִחֵ֥֝ח ֹוםְך ׁשָ ּבִ  ׃ְֽךים ַיׂשְ
ּוץ ְדָבֽרֹוה ָי֥רֵהָרַ֗עד־ְמ֝ ֶרץֹ֑ו ָאַח ִאְמָר֣תַּ֣הׁשֵֹל ַ֣֣הּנֵֹת ׃ּ ֶלג ן ׁשֶ

ָצ ֵא֗פּכְ֝ ֶמרּּ֑כַ ִל ׃ֽרֶּפר ְיַפזֵֹ֥ור ּכָ ְר֣חַ֣מׁשְ י ִ֥לְפֵנ יםֹּ֑ו ְכִפִתְיך ַקֽ
דֽי ַיֹ֣ו ִמָר֗תָקֽ֝ ַל ׃ֲעֹמֽ ֹו ּו֗ח ר֝ ן"ידגיש השי בַּיׁשֵ֥ ֑םֹו ְוַיְמֵסּח ְדָב֣רִ֣יׁשְ

ִּיְזלו־ָמ ָטּ֗יו וֻּ֝חָק֥ בֲעקֹֽ֑ו ְלַיְּ֣דָבָר> <ידַ֣מּגִ> <׃ִיםּֽ ּפָ יו ִמׁשְ
ָרֵא ה ֵכ֤֨א ָעלֹ֘> <׃לְֽלִיׂשְ ִט֥ ֹויְלָכל־ּג֗ | ןׂשָ ּפָ   ים ּוִמׁשְ

ל־                           ְללוָי  םּוְיָד֗עּבַ   ּה׃ַּֽהֽ
  

ְל֣ל | ַמ֑>־<ֹהָוה ִמןּו ֶאת־ְיַ֭הֽ ּוהו ְל֗לַהִֽ֝ים ַּהׁשָ ּ
ים׃ ְמרֹוִמֽ ְל֥ל ּּבַ ּוהו ָכל־ַמְלָאָכַ֑הֽ ּוהוְל֗לַהֽ֝ יוּ ּ 

ו׃ ל־ְצָבָאֽ ַ֣הֽ֭ ּכָ ְּללוהו ׁשֶ ל־ְל֗לַהֽ֝ ַחֶ֑מׁש ְוָיֵרּ ּוהו ּכָ ֹוְכֵבי ּכּ֥
ֵמַהֽ֭ ֽאֹור׃ ְּללוהו ׁשְ ָמּ֑֣ ַּ֤הַמְ֗ו֝ ִיםּי ַהׁשָ ָמֵמַע֬ | רִים ֲאׁשֶ  ִים׃ּֽל ַהׁשָ

ְֽ֣י ּוא ִצָוי ֖הּ֤כִ ָו֑הם ְיֹהַּהְללו ֶאת־ׁשֵ או׃ּ֣ ם ֲ֣עִמיֵדַּֽוַי ּה ְוִנְבָרֽ
ְל֣ל ֲעֽבֹור׃ֽא ַין ְוֹלַ֣תָ֗חק־ָנ֝ םד ְלעֹוָלָ֑֣לַע ָוה ֹהּו ֶאת־ְיַ֭הֽ

יִנַּ֗ת֝ ֶרץִ֑מן־ָהָא ּׁ֣ש וֵ֣֭א ּים ְוָכל־ְתֹהֽמֹות׃ּנִ ֶלג ָבָרד ׁשֶ
ָ֥עָרּ֗וַח ְס֥֝ר> <ֹורְוִקי֑ט ָב֑עָהִרֶֽ֥ה ה ְדָבֽרֹו׃ה ֹעׂשָ  ֹותים ְוָכל־ּגְ

ַחָי ים׃ָֽרִזי ְוָכל־ֲאִר֗ץ ּפְֵ֥֝ע ֵהָמַּ֑֥הֽ ֗ הה ְוָכל־ּבְ ֹור ֶמׂש ְוִצּפֶ֥ר֝
ָנ ֝ יםְּלֻאִמ֑>־<ֶרץ ְוָכלַמְלֵכי־ֶא֭ ף׃ּֽכָ ְפֵטי ים ְוָכל־ׁשִֹ֥רׂ֗שָ

ֶרץ׃ חוִר֥ ָאֽ ֽ תו֑לּּבַ ים׃ֵקִנְ֗ז֝ ֹותּים ְוַגם־ּבְ ְל֤ל ים ִעם־ְנָעִרֽ  | ּוְיַהֽ

֥   ּהְּללוָיַ֨ה
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ּגָ הָו֗ם ְיֹהֶאת־ׁשֵ֬ י־ִנׂשְ ֽ ֣מּ֣כִ ֶרץ ַעל־ֶא֥ ֹוֹו֗ד֝ה ֹוֹּו ְלַב֑דב ׁשְ
ִים׃ ָמֽ ְּתִהָל ֹוְּלַע֡מ | ֶרןֶרם ֶקַּ֤֨וָי ְוׁשָ    ֣יִלְבֵנ יוָכל־ֲחִסיָדְֽ֗ל ֤הּ

ָרֵאלִי֭                      ְללו ֹום ְקֹר֗בַ֥ע ׂשְ   ּה׃ָֽיַּהֽ
  

| ֣ ָ֣ויֹהּֽירו ַלׁשִ ְקַהִּ֥הָל֗תְּת֝ ׁשיר ָחָד֑ה ׁשִ ל ֹו ּבִ
ים׃ ַמ ֲחִסיִדֽ ָרֵאִ֣יׂשְ ֑֣ח ִיׂשְ ֹעׂשָ ֵנ יול ּבְ ֹון ּ֗יי־ִצּֽ֝בְ

ְל֣ל ם׃ּֽילו ְבַמְלּכָָ֥יִג ֣מְיַהֽ ֹת֥ ֹולֹו ְבָמ֑חּו ׁשְ ֹור ִכּנ֗ף ְוּ֝בְ
ְּיַזְמרו־ֽלֹו׃ ַע֑מָ֣וה ְיֹה֣י־רֹוֶצּֽכִ ּ יׁשוָעָנִו֗ר ֲעְ֥֝יָפֵא ֹוּה ּבְ ֽ  ה׃ּֽים ּבִ

ָכ֑בּ֣ו ֲחִסיִדַיְעְל֣ז ֗נְי֝ ֹודים ּבְ בֹוָת־ּו ַעלַרּנְ ּכְ ֹות ֽרֹוְמ֣מ ם׃ִֽמׁשְ
ְגרֹוָנֵא֭ ם׃ּיִפ֣יֶֽרב ּפְִ֖וֶח ֑םל ּבִ ָיָדֽ ּגֹוִיֹות ְנֲ֭עׂשַֽ֣ל ֹות ּבְ  םָ֑קָמה ּבַ

ים׃ֹוֵכ֗חּֽת֝ ְלֻאִמֽ ִזִק֑֣ר ַמְלֵכיֶהֶלְאֹס֣ ֹּות ּבַ ֵדיֶהְ֗ו֝ יםּם ּבְ ם ִנְכּבְ
ַכְבֵל ֶהֲ֨עׂשַֽ֤ל > <׃י ַבְרזֶֽלּ֥בְ ּפָ֬ | םֹות ּבָ ֗תִמׁשְ   ּוא ר ֭הָ֣הָד ּובט ּכָ

ְללו יוְלָכל־ֲחִסיָד֗                            ּה׃ָֽיַּהֽ
  

ָקְדׁשְּ֑֥ללו־ֵאַהֽ | ְרִקְ֥ל֗לַהֽ֝ ֹול ּבְ ּוהו ּבִ  ֻּעֽזֹו׃ > <יַעּ
ְל֥ל ּוהו ִבְגֽבוֹרָתַהֽ ּ ֹרְ֣ל֗לַהֽ֝ יוּ֑ ּוהו ּכְ  ב ּגְֻדֽלֹו׃ּ

ֵתַהֽ֭ ְּללוהו ּבְ ֵנְל֗לַהֽ֝ ֑רַקע ׁשֹוָפּ֣ ּוהו ּבְ ֹור׃ּ֣ ְּללוהו ַהֽ֭ ֶבל ְוִכּנֽ ּ
ֹת֣ ִמּנְִל֗לַהֽ֝ ֹולּף וָמ֑חּבְ ּוהו ּבְ ְל֥ל ב׃ֽים ְוֻעָגּ֥ ּוהו ְבִצְלְצֵלי־ַהֽ ּ 
֑ ּוהו ּבְְל֗לַהֽ֝ ַמעׁשָ ָמה ל ַהּ֭כֹ֣ ה׃ּֽי ְתרוָעִ֥צְלְצֵלּֽ ׁשָ ְּתַהֵלּנְ   ּה ל ָיּ֥֗

ְללוָי          ָמה ְתַהֵלל ַהּ֭כֹ֣ ּה׃ַּֽהֽ ׁשָ ּּנְ ְללוָיּה ל ָיּ֥֗   ּה׃ַּֽהֽ
  

רוך : ָלם ָאֵמן ְוָאֵמן ְלעֹוְיֹהָוה ְּבָ ּ ִמִציֹוְיֹהָוהּ ן ּ
ָלִים ַהְללוָיהׁשֹ ֵּכן ְירוׁשָ ּ רוך : ּ ְּבָ ִהים  ֱאלְֹיֹהָוהּ

ָרֵאלֱאֹל ה ִנְפָלאֹוֹע. ֵהי ִיׂשְ בֹו: ּת ְלַבדֹוׂשֵ ם ּכְ ְוָברוך ׁשֵ ּ  דֹוּ
ל־ ֶאתדֹוּ ְוִיָמֵלא ְכבֹו.ָלםְלעֹו   :ָאֵמן ְוָאֵמן, ָהָאֶרץ־ּכָ

 

֥   ּהְּללוָיַ֨ה

֥   ּהְּללוָיַ֨ה

רוך ְּבָ ּ  
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  יעמוד ויאמר בכוונה

לְלֵע ְיֹהָוה־ָּדִויד ֶאת ָּדִויד  אֶמרַּוֹי. ַּהָקָהל־יֵני ּכָ
רוך ְּבָ ָרֵאל ָאִבינו ֱאֹלְיֹהָוהַּאָתה > <ּ ָלם  ֵמעֹו,ֵּהי ִיׂשְ

בוָרה ְוַהִתְפֶאֶרת ְוַהּנֵַצח  ְיהָֹוהְָלך : ָלםעֹו־ְוַעד ֻדָלה ְוַהּגְ ַּהּגְ ּ ּ
י דְוַההֹו ַמִים וָבָאֶרץֹכ־ּכִ ׁשָ ּל ּבַ ַּהַמְמָלָכה ְוַהִמ ְיהָֹוהְָלך . ּ אּ  ְּתַנׂשֵ

בֹוְוָהֹע: אׁשְלֹר> <לְלֹכ ר ְוַהּכָ ָד ִמְלָפֶניךׁשֶ ל ּ ְוַאָתה מֹו,ּ ּכֹׁשֵ יתן  לּבַ

ָוְבָיְדך ,ש מטבעות לצדקהלש ַּח וְגבוָרהּכֹ ּ ּוְבָיְדך ְלַגֵדל וְלַחזֵק ַלּכֹ. ּ ּ ּ : לָּ
ְִדים ֲאַנְחנו ָלךֵּהינו מֹוְּוַעָתה ֱאלֹ ם. ּ ִּתְפַאְרֶת ּוְמַהְלִלים ְלׁשֵ : ָךּ

ֹב ם ּכְ ֶּדך וְמרֹוִּויָבְרכו ׁשֵ ל־ַמם ַעלָ ָרָכה וְתִהָלה־ּכָ ּּבְ ּהוא ־ַּאָתה: ּ
יָת ֶאת ְיֹהָוה ְּלַבֶדך ַאָתה ָעׂשִ ֵמי־ָּ ַמִים ׁשְ ַמִים ְוָכל ַּהׁשָ  ־ַּהׁשָ

ר ָעֶליָה ַהַיִמים ְוָכל־ְצָבָאם ָהָאֶרץ ְוָכל ֲּאׁשֶ ֶהם ־ּ ר ּבָ   ֲאׁשֶ
ְּוַאָתה ְמַחֶיה ֶאת ָלם־ּ ַמִים ְלך.ּּכֻ ָ וְצָבא ַהׁשָ ּ ַתֲחִוים ּ ַּאָתה : ִּמׁשְ

ַאְבָרם ְוהֹוָהֱאלֹ ְיֹהָוהּהוא  ַחְרָת ּבְ ר ּבָ ֵּמאור  ֵצאתֹוִּהים ֲאׁשֶ
ִדים ׂשְ מֹו. ּּכַ ְמָת ׁשְ ָ ֶנֱאָמן ְלָפֶניך ְלָבבֹו־אָת ֶאתּֽוָמָצ:  ַאְבָרָהםְּוׂשַ

ִרית ָלֵתתּת ִעמֹוְוָכרֹו ַנֲעִנ־ֶאת  ַהּבְ ִרי ּי ַהִחִתי ָהֱאֹמֶאֶרץ ַהּכְ
ִרִזי ְוַהְיבוִסי ְּוַהּפְ י ָלֵתת ְלזְַרעֹו ּ ׁשִ ְרּגָ ְָדָבֶריך־ֶאת> <ַּוָתֶקם. ְוַהּגִ ּ, 

י ַצִדיק ִמְצָרִיםֳעִני ֲאֹב־ַּוֵתֶרא ֶאת: ָּאָתה ּּכִ  ־ְוֶאת. ֵּתינו ּבְ
ַמְעָת ַעל זֲַעָקָתם ַּוִתֵתן ֹא: ּסוף־ַים־ּׁשָ ַפְרֹעּת וֹמֹתּ ה ְפִתים ּבְ

י ֵהִזידו ֲעֵליֶהם, ַאְרצֹו ַעם־ֲּעָבָדיו וְבָכל־ְבָכלּו י ָיַדְעָת ּכִ ּּכִ ּ .
ַהיֹו־ַּוַתַעׂש ם ּכְ ְּלך ׁשֵ ַקְעָת ִלְפֵניֶהם ַוַיַעְברו : ַּהזֶה םָ ְּוַהָים ּבָ ּּ ּ

ה ַּהָים־ְךְבתֹו ׁשָ ַיּבָ ַלְכָת ִבְמצֹוֹר־ְוֶאת. ּּבַ מֹות לְֹּדֵפיֶהם ִהׁשְ   ־ּכְ
ַמִים ֶאֶבן                                     :ַּעִזים ּבְ

  
  יאמר שירת הים בשמחה ונעימה

 

֥יְיֹהָו֜ ָרֵאֹום ַה֛הּה ּבַ ִים ד ִמְצָרּ֑֣ ִמַי֖לּוא ֶאת־ִיׂשְ
ָרֵא֙לַּ֤יַו ַפֵ֖מ> <ִים ֶאת־ִמְצַרְ֔רא ִיׂשְ  ֥תת ַעל־ׂשְ

  ְַוְיָבֶרך

עַּו֨י   ֹוׁשַ
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ָרֵאּ֜ם׃ ַוַיַּֽ֨הָי ֹדָלּ֣֗ל ֶאת־ַהָיְרא ִיׂשְ ֤ ֲאׁשֶ֨הד ַהּגְ  ה ְיֹהָו֙הר ָעׂשָ
ִמְצַר֔ יֹהָוּ֔ינ֙וַּיֲאִמֽ֨ ַוֶאת־ְיֹהָו֑ה> <֖םּו ָהָעיְר֥אִּֽים ַוִיּבְ ֽ   ה  ּבַ

                              ֖   ַּעְבֽדֹו׃ ה ּוְבֹמׁשֶ
 

֩ה ֽיר־ֹמׁשֶ ָרֵאּ֜ וְבֵנָ֨יׁשִ יָרי ִיׂשְ  א֙תּה ַהֹזּ֤ל ֶאת־ַהׁשִ
אְמ֖רָו֔יֹהַֽל ֤רֵלאֹמּ֑ו ּה ַוֹיֽ י־ָגֹא֣יֹהָו֙הֽיָרה ַל ָאׁשִ ֽ  ה ּכִ

ָא֔ ְכ֖בּוס ה ֥סּגָ ָּעִזם׃ ּֽה ַבָיֹו ָרָמְ֥וֹרֽ י ְיִהי־ִלּֽ֖ה ַו ָי֔י ְוִזְמָר֙ת֤
ְמֶמָ֖אִבי ּ֥הו ֱאלֵֹה ְוַאְנֵו֔ ֵאִל֙יה ֶז֤הּיׁשוָעִֽ֑ל ה ָ֖וְּנהו׃ ְיֹהֽי ַוֲאֹרֽ
ֹב֥ה ֖ה ְיֹהָויׁש ִמְלָחָמִ֑֣א ֽמֹו׃ ַמְרּכְ ְרֹעׁ֛שְ ה ֹ֣ו ָיָר ְוֵחי֖להת ּפַ

֖ר ּ֥וִמְבַח ַּ֑בָים ִֽלׁשָ ֥עׁשָ ּו ְבַים־ֽסוף׃ יו ֻטּבְ ּמו ֑ת ְיַכְסֻיְּתֹהֹמּ֖
מֹו־ּו ִבְמצֹולְֹ֖ר֥דָֽי יְנךת ּכְ ֶבן׃ ְיִמֽ ּכֹּ֑ה ֶנְאָדִר֖ ְיֹהָוָָ֣֔אֽ ַח י ּבַ

יְנך ֽאֹוְנךבּוְבֹר֥ב׃ ֽץ אֹוֵיּה ִתְרַעָ֥ו֖ ְיֹהְָ֥יִמֽ  ָיךָקֶמ֑ס ֲהֹרּֽ֣ ַתָ֖ ּגְ
֙ח ּלַ אְכֵלְָנ֔ךֲחֹר֣> <ְּתׁשַ ׁש׃ וְב֤רמֹו֖ ֹיֽ ַקֽ ּ ּכַ  ֶּעְרמו֣ ֶנָי֙ךַאּפֶּ֨וַח ּ

ְזִל֖דּו ְכמֹו־ֵנִּים ִנְצ֥בַמ֔ ְפ֥א֑ ֹנֽ ֶלב־ָיתּו ְתֹהֹמ֖ים ָקֽ ם׃ ֽ ּבְ
ָל֣יג ֲאַחּלֵּ֖ ַאׂשִףּב ֶאְרדֹ֥֛אֹוֵיר ָאַמ֥ י ַנְפׁשִ֔מֹו ּ֣ל ִתְמָלֵא֑ק ׁשָ
ּ֖י ֽתֹוִר ַחְרּבִ֔יקָ֣אִר י׃ יׁשֵ ֥מֹו ָיִדֽ ָ ְבֽרוֲחךְּפָתָנׁשַ ּסָּ֖ ם ֑מֹו ָי֣ ּכִ
עֹוֶפְּ֔לל֙וָֽצ ֽ ַמ֖ ּכַ י־ָכֹמ֤ < >ִיםֶרת ּבְ ים׃ ִמֽ ֵאִל֙םַּאִדיִרֽ ֽ  ָכה ּבָ

ֹמ֖י ה ִמָ֥וְ֔יֹה ֹקָּ֑֣כה ֶנְאָדּכָ ה  ֹע֥תא ְתִהּלֶֹ֖דׁש נֹוָרּ֥ר ּבַ ׂשֵ
ֶרץ׃ּ֖ ִתְבָלֵעָיְנ֔ך֣ ְיִמיָתֶ֙לא׃ ָנִטֶֽ֨פ ְָבַחְסְדךיָת ָנִח֥ מֹו ָאֽ ּ ֖

ָאַ֑עם־֣ז ְָלָת ְבָעְזךְּלָת ֵנַהּ֥ו ּגָ ּ ְֽמ֥עה ֥ ֶאל־ְנֵוּ֖ ֽך׃ ׁשָ ּו ָָקְדׁשֶ
֑זַּעִמ֖ ֵב ָאַח֔ילּ֣ון ִחים ִיְרּגָ ׁשְ ָל֖ז ֹיֽ ת׃ ֽי ּפְ י ּ֣ ַאּלוֵפּ ִנְבֲהל֙ו֤זָאׁשֶ
אֲחזֵי מֹוָאֹ֣֔ום ֵאיֵלֱא֔ד ֵבּכֹּ֖גו ָנֹמַ֕עד מֹו ָר֑֖ב ֹיֽ ׁשְ ַען׃ ָֽני ְכ֥ל ֹיֽ
ְגֹדָ֥וַפ֔ ָת֙הם ֵאיָמ֤֨ ֲעֵליֶהלִּתּפֹ֨ ָאּ֑וּ ִיְד֣מָ֖ל ְזֽרֹוֲעךַחד ּבִ ֶבן  ּכָ

ָר ַעְמ֙ךֲעֹבַֽ֤יַעד־ מֹו ּיָת׃ ְתִבֵאֽ֗ ָקִנּור ַעם־֥זד־ַיֲעֹבֽ֖ה ַע ְיֹהָוּ֔

  ֣זָא

N  שירת הים  w 
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ַהמֹוְּ֙וִתָטֵע֨ ְבְתךֹון  ָמ֧כְָת֔ךֽ ַנֲחָל֣ר ּבְ ְָלׁשִ ַעּ֖֛ ה ְּ֑לָת ְיהָֹו ּפָ
ֹוְנ֥נ֖ ֲאֹדָנׁשִּמְקָד֕  ד׃ֽם ָוֶעְ֥ך ְלֹעָלִיְמֹל֖ | הָ֥וָיך׃ ְיֹהָֽיֶדּו י ּכֽ
ְּיָי ַמְלכוֵתיה ד׃ֽם ָוֶעְ֥ך ְלֹעָלִיְמֹל֖ | ֥הָוְיֹה  ְלָעַלם  ָקִאיםּ

ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמָיא ְרֹעּ֜וס ֨סָב֩אי ּ֣כִ :ּ ִרְכּב֤ ּפַ י֙וֹּֽו וְבָפה ּבְ  ָרׁשָ
ָי֔ ב ְיהָֹוּ֧ם ַוָיּּבַ ָרֵאּ֧ וְבֵנ֑םּי ַהָיֶ֣את־ֵמ< >םֶה֖ה ֲעֵלׁ֛שֶ   ל ֛י ִיׂשְ

ְל֥כ                  ּ֖ו ָהֽ ׁשָ ֥תהַּבַיּבָ ֹּוך ַהָי ּבְ   ם׃ְֽ
 

ּ ַהְמלוָכהיהָֹוהַל ּגֹוּומֹו. ּ ל ּבַ ַהר ִציֹוְּוָעלו מֹו: ִיםׁשֵ ִעים ּבְ ן ּׁשִ
ּפֹ ו־ט ֶאת ַהרִלׁשְ ּ ַהְמלוָכהיֹהָוהַל ְוָהְיָתה. ֵעׂשָ ְוָהָיה : ּ

ל־ְְלֶמֶלך ַעלְיֹהָוה  יֹו. ָהָאֶרץ־ּכָ   ֶאָחד  ְיהָֹוהּם ַההוא ִיְהֶיה ּּבַ
מֹו                                         : ֶאָחדּוׁשְ

  

נו ְמך ָלַעד ַמְלּכֵ ּׁשִ דֹו,ָ ְ ָהֵאל ַהֶמֶלך ַהּגָ  לּ
ַמִים וָבָאֶרץְּוַהָקדֹו ׁשָ ּׁש ּבַ י.ּ ְָלך ־ ּכִ

יאמר  .ָלם ָוֶעדֵּתינו ְלעֹוֲאבֹו ֵהיֵּהינו ֵואֹלֱאֹל ְיֹהָוה ,ָנֶאה

יר )א( ג שבחים בלי הפסק ביניהם"י ָבָחה )ב( ׁשִ ל )ג( .ּוׁשְ    .ַהּלֵ
ָלה )ו( .זֹע )ה( .ְוִזְמָרה )ד( דוָלה )ח(. ֶנַצח )ז(. ּוֶמְמׁשָ . ּּגְ
ה )י( .ְּגבוָרהּו )ט( ה )יב(. ְוִתְפֶאֶרת )יא(. ְּתִהּלָ . ְּקֻדׁשָ
ּוַמְלכות )יג( ָרכֹו .ּ דֹוָדאֹות ְוהֹוּבְ ְמך ַהּגָ  לָת ְלׁשִ

רוך. ָּלם ַאָתה ֵאלעֹו־ַעד ָלםּוֵמעֹו. ׁשְּוַהָקדֹו ְּבָ ַּאָתה  < >ּ
דֹוְיֹהָוה חֹוְ ֶמֶלך ּגָ ּבָ ִתׁשְ ּל וְמֻהָלל ּבַ ּ  < >ֵאל. תּ

ְפָלאֹו< >ןֲאדֹו. תָדאֹוַההֹו מֹו־ֵרא ָכלּבֹו. תַהּנִ ׁשָ . תַהּנְ
לִרּבֹו ים־ן ּכָ יֵרי ִזְמָרה ֵחרַהּבֹו. ַּהַמֲעׂשִ ׁשִ   ְ ֶמֶלך ֵאל ,ּבְ

  :ָאֵמן .ָלִמיםָהעֹו )יַחאו (י ֵח                     
  

י   ּכִ

ח ַתּבַ   ִּיׁשְ

N  ברכת ישתבח  w 
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  בעשרת ימי תשובה
 

ֲע֑ל ּמַ ֖ ֹותַהֽ ֲעַמּקִ ֽ ְמָע ֲאֹדָנ֮י ה׃ָֽוְיֹה ָיך֣ים ְקָראִתִמּמַ  יֹוִל֥ה ְב֫קׁ֪שִ
֑בָנה ָא֣֭יְהֶיִּֽת ְּזֶניך ַקׁשֻ ֹות ֥נֹ ִאם־ֲעו י׃ֲּֽחנוָנֹּֽול ַת֗קְל֝ ֹותָ
ָמר־ָי֑ה ִּתׁשְ ד׃ֽי ַיי ִמֹ֣דָנֲ֗א֝ ּ ך ֲעֹמֽ י־ִעּמְ ֽ ִליָחָּ֥כִ ַּען ִתָוֵרַמְ֗ל֝ ֑ה ַהּסְ יִתי ִּ֣קִו א׃ּֽ

ָּ֑֣וה ִקְוָתֹהְי֭ ֥ ְּלִתי׃ֹֽו הֹוָחִלְדָב֥רְֽו יה ַנְפׁשִ ְמִר֥ אֹדָנ֑יֽי ַלַנְפׁשִ ֶקר ּבֹ֗ים ַלִּ֝מׁשֹֽ
ְמִר֥ ֶקר׃ׁשֹֽ ָרֵאַ֥֗יֵח ים ַלּבֹֽ י־ִעם־ְיֹה הָ֥ול ֶאל־ְי֫הֹל ִיׂשְ ֽ    ֖הֶסד ְוַהְרּבֵ֑ה ַהֶחָ֥וּכִ

ּהוא ִיְפֶדְ֭ו ֹּו ְפֽדות׃ִעּמ֣              ָראּ֑֣   ׃יוֹֽנָת ֹל ֲעֽוּכִֹ֗מ֝ לֵה ֶאת־ִיׂשְ
  

  החזן אומר חצי קדיש
 

ַדלכריעה  א> <ְּוִיְתַקַדׁש ִּיְתּגַ ֵמה ַרּבָ ָּעְלָמא ִדי ּבְ: )אמן(. ּׁשְ
ְרעוֵתיה,ְבָרא ּ ּכִ ְּוַיְמִליך ַמְלכוֵתיה. ּ ּ ְרָקֵניה, ְ  ,ְּוַיְצַמח ּפֻ

יֵחה ַחֵייכֹו: )אמן(. ִּויָקֵרב ְמׁשִ ּן וְבַחֵיי ֵמיכֹוּן וְביֹוּּבְ ּ
ָרֵאל־לְדָכ ית ִיׂשְ ֲעָגָלא וִבְזַמן ָקִריב, ּבֵ . ּ ְוִאְמרו ָאֵמן,ּּבַ

ֵמה: )אמן( ְּמָבַרך ְלָעַלם וְלָעְלֵמי  אַרּבָ כריעה ְּיֵהא ׁשְ ְ

ַרך כריעה ָּעְלַמָיא ַאר ְוִיְתרֹו,ְִיְתּבָ ח ְוִיְתּפָ ַתּבַ ַמם ּ ְוִיׁשְ
א א ,ְּוִיְתַהָלל ְּוִיְתַעֶלה ְּוִיְתַהָדר ְּוִיְתַנׂשֵ ֵמה ְדֻקְדׁשָ ּ ׁשְ ּ

ִריך כריעה ל־ְּלֵעָלא ִמן: )אמן(. ּהוא ְּבְ ְרָכָתא־ּכָ  ,ּבִ
יָרָתא ָח,ׁשִ ּבְ ָעְלָמא ָתא ְוֶנָחָמָתאּ ִתׁשְ   , ַּדֲאִמיָרן ּבְ

  :)אמן(. ָאֵמן כריעהְּוִאְמרו                       
  

ְרכו ֶאת                  – אומר החזן    :ְָרך ַהְמֹבְיֹהָוה־ּּבָ
  

  

רוך       –  העונהקהל  ְּבָ   :ָלם ָוֶעדְָרך ְלעֹוֹבּ ַהְמְיֹהָוהּ
  

   

רוך     –  חזן חוזר ה ְּבָ   :ָלם ָוֶעדְָרך ְלעֹוֹבּ ַהְמָוהְיֹהּ
  

֥   ירׁשִ

      יחידה           חיה           נשמה         רוח    נפש       

      יחידה           חיה           נשמה         רוח    נפש       

N   ברכו. חצי קדיש  w 
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  )עולם הבריאה(
 

ְֵהינו ֶמֶלךֱאֹל, ְיֹהָוהַּאָתה < > < ֵצריֹו, ָלםָהעֹו< >ּ

ךֵרא ֹחּר ובֹואֹו> וינשקשל יד  ימשמש בתפילין ה עֹו. ְׁשֶ ׂשֶ
לֹו ַּהֵמִאיר ָלָאֶרץ ְוַלָדִרים ָעֶליָה : לַהּכֹ־ֵרא ֶאתּם ובֹוׁשָ ּ
ַרֲח ּוְבטובֹו. ִמיםּבְ ָכל ּ ה יֹו־ְּמַחֵדׁש ּבְ ּם ָתִמיד ַמֲעׂשֵ

ית יך ־ָמה: ְבֵראׁשִ ַָרּבו ַמֲעׂשֶ יָת,ְיֹהָוהּ ָחְכָמה ָעׂשִ ָלם ּבְ . ּ ּכֻ
ַּהֶמֶלך ַהְמרֹו: ָָהָאֶרץ ִקְנָיֶניך ָמְלָאה  , ֵמָאזָּמם ְלַבדֹוְּ

ח ְוַהְמֹפ ּבָ ַּהְמׁשֻ א ִמימֹו ָארּ ְּוַהִמְתַנׂשֵ ֵהי ֹלֱא: ָלםת עֹוּ
ים,ָלםעֹו ַרֲחֶמיך ָהַרּבִ ּן ֻעזֵנוֲאדֹו. ּ ַרֵחם ָעֵלינו,ָ ּבְ ּצור  ,ּ

נו ּבֵ ּגַ ֵענו. ִּמׂשְ ֲעֵדנו. ָּמֵגן ִיׁשְ ב ּבַ ּגָ דֹו: ִּמׂשְ רוך ּגְ ְֵאל ּבָ ל ּ
ּ ֵהִכין וָפַעל ָזֳהֵרי ַחָמה,ֵּדָעה בֹו ב ָיַצר טֹו,ּ מֹוּכָ  ,ד ִלׁשְ
ּנֹו ,ּת ֻעזֹות ָנַתן ְסִביבֹורֹוְמאֹו יםת ְקדֹות ִצְבאֹוּפִ  ׁשִ

ַדירֹו בֹו,ְּמֵמי ׁשַ ִרים ּכְ תֹו ד ֵאלּ ָתִמיד ְמַסּפְ : ּוְקֻדׁשָ
ַרך  ְִתְתּבָ ַמִים ֱאֹלְיֹהָוהּ ׁשָ ֵּהינו ּבַ  ָהָאֶרץ־ִּמַמַעל ְוַעל< >ּ

ל־ ַעל,ִּמַתַחת י ָיֶדיך־ּכָ ַבח ַמֲעׂשֵ    רֵרי אֹוְמאֹו־ְוַעל. ָׁשֶ
ָיַצ                     ָלה,ְּרָתּׁשֶ ָ ֵהָמה ְיָפֲארוך ּסֶ ּ ּ:  

 

ָּלֶנַצח צוֵרנו נו,ּ  ֵרא ּבֹו,ֲּאֵלנוְוגֹו ּ ַמְלּכֵ
יםְקדֹו נו .ׁשִ ְמך ָלַעד ַמְלּכֵ ח ׁשִ ַתּבַ ּ ִיׁשְ ָ ּ

ְרִתיםיֹו ָלם .ֵצר ְמׁשָ ְרָתיו ּכֻ ר ְמׁשָ רום  עֹו,ַּוֲאׁשֶ ְּמִדים ּבְ
ִמיִעים.ָלםעֹו ִיְרָאה ַיַחד ּ וַמׁשְ קֹוּבְ ִהים ּ ִדְבֵרי ֱאֹל,ל ּבְ

ְַחִיים וֶמֶלך עֹו ּ ָלם ֲאהוִבים. ָלםּ ּּכֻ רוִרים,ּ ָלם ּבְ ּ ּכֻ ָלם ,ּ ּ ּכֻ
ּבֹו ָלם ְקדֹו ,ִריםּגִ יםּּכֻ ָלם עֹו,ׁשִ ֵאיָמהּ ּכֻ ים ּבְ ּוְבִיְרָאה  ׂשִ
ה ־ְתִחים ֶאתּ ְוֻכָלם ּפֹו,ֵניֶהםקֹו ןְרצֹו ְקֻדׁשָ יֶהם ּבִ ּפִ

ְרוךּבָ ּ  

ַרך ְִתְתּבָ ּ  

N  יוצר  w 
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י ,ּוְבָטֳהָרה ׁשִ ִחין. ּ וְמָבְרִכין,ָּרה וְבִזְמָרהּבְ ּבְ . ּוְמׁשַ
ין. ּוְמָפֲאִרין ּוַמְקִדיׁשִ ם ־ֶאת. ּוַמְמִליִכין. ּוַמֲעִריִצין. ּ ׁשֵ

ְֶמֶלךַהֵאל ָה דֹוַה ּ ּבֹוַהל ּגָ < ְּוֻכָלם. ּׁש הואָרא ָקדֹוַהּנֹוְור ּגִ

ִלים ֲעֵליֶהם> ַמִים זֶה ִמזֶהעֹו ְמַקּבְ ּל ַמְלכות ׁשָ ים ְתִנ ְונֹו,ּ
ַנַחת רוַחְּלַהְקִדיׁש ְליֹו ,ְּרׁשות זֶה ָלזֶה ָפה ,ְּצָרם ּבְ ׂשָ  ּבְ

ְּברוָרה וִבְנִעיָמה ה. ּ ֶאָחד עֹו,ְּקדוׁשָ ָלם ּכְ ֵאיָמהּ ּכֻ    ,ִנים ּבְ
ִיְרָאהְואֹו                               :ְמִרים ּבְ
  

  ימשמש בתפלין של יד וינשקן
 

א ְ֥מלֹ. תֹו֑ ְצָבאהָ֣וְיֹהׁש ֹו֖ ָקד,ׁשֹוָ֛קד | ׁשָ֧קדֹו
בֹוָ֖הָא־ָכל   :ֹוֽדֶרץ ּכְ

 

ים ְוַחיֹוְוָהאֹו דֹוּת ַהֹקַּפּנִ ַרַעׁש ּגָ ִאיםֶדׁש ּבְ ְּלֻעַמת  ּל ִמְתַנׂשְ
ָרִפים ִחים ְואֹו< >ּ ְלֻעָמָתם,ַּהׂשְ ּבְ   :ְמִריםְמׁשַ

 

  ימשמש בתפלין של יד וינשקן
 

ר בֹוּ֥בָ ְוך ּכְ   :ֹוֽמּ ִמְמקֹו֖הְיֹהָו־דּ
 

ְרוךּבָ ְַלֶמֶלך ֵאל ַחי. ּנוּת ִיֵתְֹנִעימֹו. ּ . ְּוַקָים ּ
חֹו. ּאֵמרות ֹיְזִמירֹו ּבָ ִמיעוְוִתׁשְ י הוא . ּת ַיׁשְ ּּכִ

בורֹוּפֹו. ׁשם ְוָקדֹוָמרֹו ְּלַבדֹו ה ֲחָדׁשֹועֹו. תֵּעל ּגְ ַעל . תׂשֶ ּבַ
ֵרא ּבֹו. תַּמְצִמיַח ְיׁשועֹו. תֵרַע ְצָדקֹוזֹו. תִמְלָחמֹו
ְפָלאֹוֲאדֹו. תָּרא ְתִהלֹונֹו. תְּרפואֹו ַּהְמַחֵדׁש . תן ַהּנִ
טובֹו ָכלּּבְ היֹו־ ּבְ ית ּם ָתִמיד ַמֲעׂשֵ ָאמור . ְבֵראׁשִ ּּכָ

ה אֹוְלֹע ֹדׂשֵ י ְלעֹו. ִליםִרים ּגְ רוך: ָּלם ַחְסדֹוּכִ ְּבָ   ַּאָתה < >ּ
  :תרֹוֵּצר ַהְמאֹויֹו, ְיֹהָוה                         

 

  ָלֵאל
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ַּהְבָתנוֲאָלם ֹוע  ֶחְמָלה ,ֵּהינו ֱאֹלְיֹהָוה ,ּ
דֹו ִּויֵתָרה ָחַמְלָת ָעֵלינו ָלהּגְ ָּאִבינו . ּ

נו ְמך,ַּמְלּכֵ ֲעבור ׁשִ ָ ּבַ דֹו ּ ּל וַבֲעבור ֲאבֹוַהּגָ ֵּתינו ּ
ְטחו ָבך ַוְתַלְמֵדמֹו ּבָ ּׁשֶ ּ ְ ְָנך ת ְרצֹוַּחִיים ַלֲעׂשֹו ּ ֻחֵקיּ

ֵלם ֵלָבב ׁשָ ן ְתָחּנֵ. ּבְ ּנו ָאִבינו ָאבּּכֵ ַהְמַרֵחם . ָהַרֲחָמן ּ
נו ִביָנה ִלּבֵ ַּרֵחם ָנא ָעֵלינו ְוֵתן ּבְ יל. ְלָהִבין ּ ּכִ < .ְלַהׂשְ

מֹו> ּד וְלַלֵמדִלְלמֹו. ַעִלׁשְ מֹו. ּ ּת וְלַקֵים ְוַלֲעׂשֹו רִלׁשְ ּ
ל־ֶאת ִּדְבֵרי ַתְלמוד תֹו־ּכָ ּ ַאֲהָבהּ ְוָהֵאר . ָָרְתך ּבְ

תֹו ִמְצֹו. ָָרֶתךֵּעיֵנינו ּבְ נו ּבְ ק ִלּבֵ  ְוַיֵחד. ֶָתיךְּוַדּבֵ
ְּלָבֵבנו ְלַאֲהָבה וְלִיְרָאה ֶאת ֶמך־ּ א ׁש ְוֹלא ֵנבֹוֹל. ָׁשְ

ֵלם לְוֹל ִנּכָ ׁשֵ ך . ָלם ָוֶעדְלעֹו< >א ִנּכָ ם ָקְדׁשְ י ְבׁשֵ ָּכִ

דֹו ּבֹוַהּגָ ְמָחה . ָּרא ָבָטְחנוְוַהּנֹו רל ַהּגִ ָנִגיָלה ְוִנׂשְ
ִָביׁשוָעֶתך יםֱאֹל  ְיֹהָוהֶָמיךְוַרֲח. ּ ֵָהינו ַוֲחָסֶדיך ָהַרּבִ ּ 

ַּאל ַיַעְזבונו ֶנַצח ֶסָלה ָוֶעד ָרָכה . ּ ַּמֵהר ְוָהֵבא ָעֵלינו ּבְ
לֹו קמיצה בין וישמן ,  הציציות בידו השמאליתתיקבץ ארבעְמֵהָרה < >םְוׁשָ

ְנפֹו כנגד לבו זרתל ע ּכַ בֹו. ָהָאֶרץ תֵמַאְרּבַ ל ר עֹוּוׁשְ
ֵּמַעל ַצָואֵרנו ְוהֹו< >ִיםַהּגֹו ְּמִמיות ְמֵהָרה קֹו ִּליֵכנוּ ּ

י ֵאל ּפֹו. ְּלַאְרֵצנו ּוָבנו ָבַחְרָת  ,ּת ַאָתהֵּעל ְיׁשועֹוּכִ ּ ּ
ל נו. ןַעם ְוָלׁשֹו־ִמּכָ ְּוֵקַרְבָתנו ַמְלּכֵ ּ  יזכור מעמד הר סיני ּ

דֹו ְמך ַהּגָ ַאֲהָבה יזכור מעשה עמלקל ְָלׁשִ ְת ָלך דֹו ְלהֹו,ּבְ

ָוְלַיֶחְדך ְלִיְרָאה מעשה מרים הנביאהיזכור  ּוְלַאֲהָבה  ּ
רוך :ָךֶמׁשְ־ֶאת ְּבָ ַעמֹו ֵחרַהּבֹו ְיֹהָוהַּאָתה > <ּ ָרֵאל ּּבְ    ִיׂשְ

ַאֲהָבה                                   :ּבְ
   

  ֲהַבתַא
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ַמ֖ ָרֵאעׁשְ   ,ּינוֵה ֱאלֹהְ֖֥יֹהָו, ֑ל ִיׂשְ
  ׃ֽדֶאָח | ֥הְיֹהָו

 

רוך   בלחש ְּבָ ם ּכְ, ּ   :ָלם ָוֶעדְלעֹו, ּד ַמְלכותֹובֹוׁשֵ
  

֑֣ת ְיהָֹוֵ֖א ָכלָיךה ֱאלֶֹה ְבך> < ּבְ ֥ ְָלָבֽ
ך ָוְבָכל־ַנְפׁשְ ּו  ְוָה֞יָך׃ּֽ וְבָכל־ְמֹאֶדּ֖

ָי ְמַצְוךֹ֧נִכֽר ָאֶּלה ֲאׁשֶ֨ים ָהֵאַּ֣֗הְדָבִר  ֹוםּ ַה֖יּ֛
ַנְנָתַֽעל־ְלָבֶב ּך׃ ְוׁשִ ּ ְרָתים ְלָבֶנָ֣֔ ּך ְוִדּבַ ָ֖֑ ם  ּבָ
ְבְתך ׁשִ ָּבְ ֵביֶתּ֤֨ ָ וְבֶלְכְתךָ֙ך ּבְ ּ ךּ ַבֶדּ֣֔ ְכּבְ ֶָרך ֽוְבׁשָ ְּ ֖

ּוְבקוֶמ ְרָתּֽ ּך׃ וְקׁשַ ּ ָך ַ֑על־ָיֶד ימשמש בתפלין של ידֹות ם ְל֖אָ֥
ָטֹפּ֖וְוָה֥י    ָיך׃ֽין ֵעיֶנּ֥בֵ ימשמש בתפלין של ראש ת ְלֹטֽ
ּוְכַתְבָת       יֶתֹותם ַעל־ְמזֻ֥זּ֛ ּך וִב֖ ּבֵ ָעֶרָ   ָיך׃ֽׁשְ

  

ֹמ ְמע֙וִ֤אם־ׁשָ ַּע ִתׁשְ ֧ ֶאל־ִמְצֹוַתּ֔  רי ֲאׁשֶ
 יפסיק מעט ֹוםּם ַה֑י ֶאְתֶכּ֖י ְמַצֶו֥הֹ֛נִכָֽא

ֵהיֶכ֙ם ֶאת־ְיהָֹו֤ההֲהָבְֽ֞לַא  ן"יבטא היטב את העי  ֱאלֹֽ

ָכלּוְלָעְב֔ד ֶכְלַבְבֶכ֖>־<ֹו ּבְ י ַּ֧תִתְֽוָנם׃ ּֽם וְבָכל־ַנְפׁשְ
ִע֖תְ֛צֶכַאְרר־ְֽמַט ֣ ַּסְפָתֹֽוׁש ְוָאּה וַמְל֑קֹ֣ו יֹוֶרּם ּבְ
ךָֽך ְוִתְדָגֶנ֔ ב֥ ֵע֛יַּתִתֽ ְוָנָך׃ֽ ְוִיְצָהֶרָ֖יֹרׁשְ ְֽדך> <ׂשֶ ׂשָ ֖ ָּבְ

  ַּהְבָתְ֣֔וָא

  הְוָהָי֗
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ָב ְוַּ֖כְלָתָֽך ְוָאִּ֑לְבֶהְמֶת ְּעָת׃ ִהׁשָֽׂשָ ם ּו ָלֶכְ֣֔מרּֽ
 <יםִ֣הֱאלֹ> <ֲּעַבְדֶת֙םֽם ַוּ ְוַסְרֶת֗םה ְלַבְבֶכּ֑֖ן־ִיְפֶתֶּ֥פ

ַתֲאֵחִר֔>  יפסיק מעט ה ְוָחָר֨ם׃ֽם ָלֶהֲ֖חִויֶתּֽים ְוִהׁשְ

ֶכַ֗אף־ְיהָֹו֜ ַמ֤֨ם ְוָעַצה ּבָ א־ִיְהֶיִי֙םּר ֶאת־ַהׁשָ  ֣ה ְולֹֽ
 <֣םֲּאַבְדֶתֽ ַוּ֑הּוָלן ֶאת־ְיבּ֖א ִתֵתה לֲֹ֥אָדָמ֣֔ר ְוָהָמָט֔

ֶּ֥רץ ַהטָֹב֣֔ ָהָאה ֵמַע֙לְמֵהָר֗> ן ֥ ֹנֵתר ְיהָֹו֖הה ֲאׁשֶ
ְמֶת֙םם׃ֶֽכָל  םְלַבְבֶכ֖>־<ֶּלה ַעלי ֵאֶּ֣֔את־ְדָבַר> <ּ ְוׂשַ

ֶכְֽ֑וַע ְרֶת֨ל־ַנְפׁשְ ּם וְקׁשַ ימשמש בתפלין  ם ְלאֹו֙תֹ֤אָת> <םּ

ין ּ֥בֵ ימשמש בתפלין של ראשת  ְלֽטֹוָטֹפּ֖ום ְוָה֥יַעל־ֶיְדֶכ֔ של יד
ּ ְוִלַמְדֶתם׃ֽיֵניֶכֵֽע ֵניֶכ֖> <֛םֹאָת> <֥םּ  ֣רם ְלַדּבֵֶאת־ּבְ
֑ ְבְתךּבָ ׁשִ ָם ּבְ ֵביֶתּ֤֨ ָ וְבֶלְכְתךָ֙ך ּבְ ּ ְֶרך ּ ַבֶדּ֣֔

ך ְכּבְ ָֽוְבׁשָ ּ וְבקוֶמּ֖ ּוְכַתְבָת ָך׃ּֽ ֹות ַּעל־ְמזו֥ז ֛םּ
יֶת ָעֶרּ֖בֵ ּך וִבׁשְ י ֣ ִויֵמּו ְיֵמיֶכ֙םִ֤יְרּב ַעןְלַמ֨ ָיך׃ָֽ
ּבַ ן"יבטא היטב את העי רֲאׁשֶ֨ה ֲאָדָמַֽ֔על ָה֤ם ְבֵניֶכ֔  ֧עִנׁשְ

ֵתיֶכ֖֛הָוְיֹה יֵמת ָלֶה֑֣ם ָלֵת ַלֲאֹבֽ ַמ֥ם ּכִ   ִים ּ֖י ַהׁשָ
  ֶרץ׃ַעל־ָהָאֽ                          
  

   ציציתתוינשקן כל פעם שמזכיר מיל, ויידבשתי יאחוז הציציות 
 

ְ֥יהָֹו֖ה ר׃ ֶאל־ֹמׁשֶ  ֶאל־ רּ ַדּבֵּ֞ה ֵלאֹמֽ
ֵני ָרֵא֙לּ֤בְ ּו ׂש֨ם ְוָע ֲאֵלֶהַּ֣֔מְרָתֽ ְוָא ִיׂשְ

  אֶמרַּוֹי֥
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֥ ְנֵפ֛תם ִציִצָלֶה ֹרָתי ִבְגֵדיֶה֖֥ ַעל־ּכַ ּו ְ֛תנֽם ְוָנ֑ם ְלֹדֽ
ָנִציִצ֥־ַעל  ה ָלֶכ֮םֶ֣לת׃ ְוָהָיּֽ ְתֵכילְּ֥פִת> <֖ףת ַהּכָ

 יעבירן על גבי עיניו וינשקן, יסתכל בציציות ֹוֹא֗ת> <֣םּ וְרִאיֶתְלִציִצ֒ת
ּוְזַכְרֶת֙ם ל־ִמְצ> ן"יזהר להתיז את הזי <ּ ה ת ְיהָֹוֹ֣֔וֶאת־ּכָ

יֶתַֽו א־ֹ֑אָת> <֖םֲעׂשִ ּורוָת֜תם ְוֹלֽ  י ְלַבְבֶכ֙םֲ֤חֵרֽ ַאּ
 > יעביר הציציות על גבי עיניו וינשקן <םיֵניֶכֽ֔י ֵעֲ֣חֵרְֽוַא

ר־ַאֶת ֔רַּען ִתְ֣לַמ ם׃ֲֽחֵריֶהַֽא> <ים֖ם ֹזִנֲּ֥אׁשֶ יזהר  ּוְזּכְ

יֶתַֽו ן"להתיז את הזי ל־ִמְצֹו> <֖םֲעׂשִ ם ְ֥הִייֶתֽי ִוָ֑תֶאת־ּכָ
֖ ֵהיֶכ֗י ְיֹהָו֣ה ֲאִנ֞ם׃ֽאלֵֹהיֶכֽים ֵלְקדֹׁשִ ר ֲאׁשֶ֨> <ם ֱאלֹֽ

  ם ֹות ָלֶכְ֖ה֥יִֽים ִלֶרץ ִמְצַרֵ֣֔מֶא> <אִתי ֶאְתֶכ֙ם֤הֹוֵצ
ם ֥הְיהָֹו ֖יֲאִנ>  <,ים֑אלִֹהֵֽל            ֵהיֶכֽ   ׃> <ֱאלֹֽ

  

  .ֱאֶמת - ועונים הקהל
 

  .תֱאֶמ< >ֵהיֶכם ֱאלְֹיהָֹוה -  ץ"הש וחוזר
  

  "הדבר הזה"לא יפסיק כלל עד 

רְו ,ַּקָיםְו ,ןָנכֹוְו  ,ָחִביבְו ,ָּאהובְו ,ֶנֱאָמןְו ,ָיׁשָ
 ,ְּמֻתָקןּו ,ַּאִדירְו ,ָראנֹוְו ,ָנִעיםְו ,ֶנְחָמדְו

לּו ָּדָבר ַהזֶהַה ,ָיֶפהְו ,בטֹוְו ,ְמֻקּבָ : ָלם ָוֶעדּ ָעֵלינו ְלעֹוּ
ֵענוּצור ַיֲעֹק. ּנוַמְלּכֵ< >ָלםֵהי עֹוֱאֶמת ֱאֹל  רְלדֹו. ּב ָמֵגן ִיׁשְ

מֹוָודֹו ּר הוא ַקָים וׁשְ ּן וַמְלכותֹו ָנכֹוּ ַקָים ְוִכְסאֹוּּ  ּ ֶוֱאמוָנתֹוּ
ּוְדָבָריו ַחִיים ְוַקָיִמים ְוֶנֱאָמִנים ְוֶנֱחָמִדים : ָּלַעד ַקֶיֶמת ּ ּ

  ,ַּיִציבְו
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. ָלִמיםְלֵמי עֹוּוְלעֹו  ויניחן מידיוינשקן, יעביר הציציות על גבי עיניו ָלַעד
ֵנינו ְוַעל. ֵּתינוַעל ֲאבֹו ָּעֵלינו ְוַעל ּבָ ֵּתינו ְוַעל רֹוּדֹו ּ

ל ָרֵאל ֲעָבֶדיךרֹוּדֹו־ּכָ < ִנים ְוַעלָהִראׁשֹו< >ַעל: ָת זֶַרע ִיׂשְ

ֱאֶמת וֶבֱאמוָנה ֹח. ּב ְוַקָיםָּדָבר טֹו ִניםָהַאֲחרֹו> ּּבֶ א ק ְוֹלּ
ַאָתה הוא : רַיֲעבֹו ֱּאֶמת ׁשֶ ֵהי ֵּהינו ֵואֹל ֱאלֹֹהָוהְיּ
נו. ֵּתינוֲאבֹו . ֵּתינוֵאל ֲאבֹוֲּאֵלנו ּגֹוּגֹו. ּינוֵתְֶמֶלך ֲאבֹו ַּמְלּכֵ

ְּצֵרנו צוריֹו ְּיׁשוָעֵתנו ּ ֵּדנו וַמִציֵלנו ֵמעֹוּפֹו. ּ ּ ֶמךּּ ָָלם הוא ׁשְ ּ,   
ִָהים זוָלְתךד ֱאֹלעֹו ְּוֵאין ָלנו                   : ֶסָלה,ּ

 

ַּאָתה הוא ֵמעֹו ֵּתינוֹוֲאב יַעָּמֵגן ומֹו. ָלםּ  ׁשִ
ָכל . רר ָודֹוּדֹו־ָלֶהם ְוִלְבֵניֶהם ַאֲחֵריֶהם ּבְ

רום ֶבךמֹו> < ָלםעֹו > <ּּבְ ֶטיך  . ָׁשָ ּפָ ָוִמׁשְ  ־ַעד ְָוִצְדָקְתך  ּ
ֵרי ִאיׁש: ַאְפֵסי ָאֶרץ ַמע ְלִמְצֹו< >ֱאֶמת ַאׁשְ ִיׁשְ . ֶָתיךּׁשֶ

ים ַעלּוְדָבְר ָָרְתךְותֹו ַאָתה הוא : ִלּבֹו< >ָך ָיׂשִ ֱּאֶמת ׁשֶ ּ
ָן ְלַעֶמךָאדֹו ּבֹו. ּ ְוֶמֶלך ּגִ : ּת וָבִניםְלָאבֹו ר ָלִריב ִריָבםּ

ֱּאֶמת ַאָתה הוא ִראׁשֹו ּן ְוַאָתה הוא ַאֲחרֹוּ ְלָעֶדיך. ןּ ָוִמּבַ ּ 
ְֵאין ָלנו ֶמֶלך ּגֹו יַעֵּאל ומֹוּ ַאְלָתנו : ׁשִ ֱּאֶמת ִמִמְצַרִים ּגְ ּ ּ

ית ֲעָבִדים. ֵּהינו ֱאֹלֹהָוהְי ִדיָתנו ִמּבֵ ל. ּּפְ כֹו־ּכָ ֵריֶהם ּבְ
ָרֵאלּ וְבכֹו,ָּהַרְגָת ַאְלָת ְָרך ִיׂשְ ַקְעָת־ְוַים. ּּגָ ּסוף ָלֶהם ּבָ ּ .

ְעָת ַמִים ָצֵריֶהם ־ַּוְיַכּסו. ָּעְברו ָים ִויִדיִדים. ְּוזִֵדים ִטּבַ
חו ֹז־ַעל: ָתרא נֹוֶאָחד ֵמֶהם לֹ ּבְ ְּממו ֲּאהוִבים ְורֹוּאת ׁשִ

ירֹוְזִמירֹו ּ ְוָנְתנו ְיִדיִדים,ָלֵאל חֹות ׁשִ ּבָ ָרכֹו,תת ְוִתׁשְ ת  ּבְ
ְת ַלֶמֶלך ֵאל ַחיָדאֹוְוהֹו א. ְּוַקָים ּ דֹו. ָּרם ְוִנׂשָ . ָראל ְונֹוּגָ

ִאים ֲעֵדי יל ּגֵ ּפִ יַה .ָאֶרץ ַמׁשְ ָפִלים ַּמְגּבִ  > <.םָמרֹו ַעד ׁשְ

  ֶעְזַרת
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ּזֵר ַדִלים ָהעֹועֹו. יםֶדה ֲעָנִוֹוּפ. ִציא ֲאִסיִריםמֹו  ֶּנה ְלַעמֹוּ
ְוָעם ֵאָליו ֵעת ׁשַ ָרֵאל ּבְ  "תהלות"יעמוד מיד כשיאמר מילת  .ִּיׂשְ

ְּתִהלֹו רוך ֲאָלםּגֹו ןת ָלֵאל ֶעְליֹוּ ְּבָ הֹמ .ְָרךּוְמבֹו ּהוא ּ  ׁשֶ
ָרֵאל ּוְבֵני ה ְוָאְמרו < >ִיׂשְ ְמָחה ַרּבָ ׂשִ יָרה ּבְ ְּלך ָענו ׁשִ ּ ָ

ֵאִליםִמי ָכֹמ: ֻּכָלם ֹמ,ְיֹהָוה  |ָכה ּבָ קֹ ִמי ּכָ ָּכה ֶנְאָדר ּבַ . ֶדׁשּ
הֹע תְּתִהלֹ ָראנֹו יָרה :ֶפֶלא ׂשֵ ה ׁשִ חו ְגאוִלים ֲחָדׁשָ ּבְ ּׁשִ ּ 

ְמך דֹו ְָלׁשִ ַפת־ַעל לַהּגָ ָלם הֹו ַיַחד ,ַּהָים ׂשְ ּדו ְוִהְמִליכו ּּכֻ ּ
 ְיֹהָוהֲּאֵלנו  ּגֹו,ְוֶנֱאַמר: ֶעדָלם ָוְך ְלעֹוִיְמֹל|  ְיֹהָוה :ְּוָאְמרו
מֹוְצָבאֹו ָרֵאלְקדֹו. ת ׁשְ רוך: ׁש ִיׂשְ ְּבָ   ,ְיֹהָוהַּאָתה < >ּ

ַאל                               ָרֵאל >  <ּגָ   :ִיׂשְ
  

  "להתפלל"יכוון לקיים מצות עשה מן התורה 
  קדש הקדשים        בית המקדש              ירושלים

  

  )עולם האצילות(
 

ָפַתי ִתְפָתח | ָניֲאֹד ּׂשְ יד ְתִהָלֶתך. ּ ָוִפי ַיּגִ ּ ּ ּ:  
 ,ֵּתינוֵהי ֲאבֹוֵּהינו ֵואֹלֱאֹל, ְיֹהָוה )יא( ַּאָתה> <

. בֵהי ַיֲעֹקֵואֹל ֵהי ִיְצָחקֱאֹל ,ֵהי ַאְבָרָהםֱאֹל
דֹו ּבֹו לָהֵאל ַהּגָ ֵמל ֲחָסִדים  ּגֹו,ן ֵאל ֶעְליֹו,ָראר ְוַהּנֹוַהּגִ

   > <ֵאלּ וֵמִביא ּגֹו,תֵכר ַחְסֵדי ָאבֹוְוזֹו, לֵנה ַהּכֹ קֹו,יםִבטֹו

מֹו,ִלְבֵני ְבֵניֶהם                 ַאֲהָבה  ְלַמַען ׁשְ   :ּבְ
 

  מוסיפים ת"יבעש
ּזְָכֵרנו ְלַחִיים ַחִיים. ּ ֶּמֶלך ָחֵפץ ּבַ ֵסֶפר ַחִיים. ְ ְתֵבנו ּבְ ּּכָ   :ִּהים ַחִייםְְלַמֲעָנך ֱאֹל. ּ

 

יַע וָמֵגןּזֵר ומֹוֹוְֶמֶלך ע רוך :ּׁשִ ְּבָ    ,ְיֹהָוה )הד( ַּאָתה> <ּ
  :ַאְבָרָהם  ָמֵגן                                    

 
 
 

רוך ְּבָ ּ  
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ְּמַחֶיה ֵמִתים ַאָתה. ָניֹדֲא ,ָלםעֹוְלר ּבֹוּגִ ,ָּתהַא ּ.   
יַעְלהֹו ַרב                                   .ׁשִ

 

  .ַּהָטל ִרידמֹו  :בקיץ
יב  :ףבחור םּומֹו ָּהרוַח )ן"ידגיש את השי( ַּמׁשִ ׁשֶ   .ִריד ַהּגֶ

 

ֶחֶסד ל ַחִיים ּבְ ים ְּמַחֶיה ֵמִתים. ְּמַכְלּכֵ ַרֲחִמים ַרּבִ . ּבְ
ּוַמִתיר ֲאסוִרים. ִליםֵפא חֹוְפִלים ְורֹוְֵמך נֹוסֹו ּוְמַקֵים. ּּ ּ 

ֵני ָעָפרֱּאמוָנתֹו בורֹו־ָך ַבַעלִמי ָכמֹו.  ִליׁשֵ   ֶמה  דֹוּ וִמי,תּּגְ
ֶּמֶלך ֵמִמית וְמַחֶיה וַמְצִמיַח. ְָלך             ּּ   :ְּיׁשוָעה ְ

  

  יםמוסיפת "יבעש
ַרֲחִמים ְלַחִיים זֹו,ָך ָאב ָהַרְחָמןִמי ָכמֹו ֵּכר ְיצוָריו ּבְ ּ:  

 

רוך :ת ֵמִתיםְּוֶנֱאָמן ַאָתה ְלַהֲחיֹו ְּבָ   , ְיֹהָוהַּאָתה > <ּ

  :ַּהֵמִתים ְּמַחֶיה                                   
 

  יבורצליח בחזרת הש

נֹו. ְְוַנֲעִריָצך יַח סֹוּכְ ְרֵפי ֹקַעם ׂשִ ים ְלך . ֶדׁשד ׂשַ ְלׁשִ ַָהְמׁשַ ּ
ה תוב ַעל ַיד ְנִביָאך. ְּקֻדׁשָ ְְוֵכן ּכָ    ,זֶה ֶאל זֶה ְוָאַמר ְוָקָרא. ּ

בֹו ָהָאֶרץ־ ָכלאְמלֹ. ת ְצָבאֹוְיהָֹוהׁש  ָקדֹו,ׁשָקדֹו| ׁש ָקדֹו   :דֹוּכְ
ָתם                                ִחים ְואֹו< >ְלֻעּמָ ּבְ   ,ְמִריםְמׁשַ

בֹו רוך ּכְ ְּבָ   :מֹוּ ִמְמקֹוְיֹהָוה־דּ
תוב ֵלאֹמ ך ּכָ ּוְבִדְבֵרי ָקְדׁשָ   ,רְּ

ּ ַהְללוָיה,רר ָוֹדְלֹד ןִּציֹו ְַהִיךֱאֹל ,ָלם ְלעֹוְיֹהָוה ְךִיְמלֹ ּ:  
  

ְמך ָקדֹוׁשָקדֹו ָכלּוְקדֹו. ׁשָ ְוׁשִ ים ּבְ ְָיַהְללוך ם יֹו־ׁשִ ּ
ָלה רוך  .ּסֶ ְּבָ   :ׁשּ ַהָקדֹו ָהֵאל , ְיהָֹוה ַּאָתה >  <ּ

 

דֹו - ת אומרים"בעשי ֶלך ַהּקָ   :ׁשְַהּמֶ
  
  

ך ְַנְקִדיׁשָ ּ  

  ַּאָתה
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ּוְמַלֵמד ֶלֱאנֹו. ֵּנן ְלָאָדם ַדַעתחֹו יָנהּ ְּוָחּנֵנו . ׁש ּבִ
יָנה ֵָמִאְתך ָחְכָמה ּבִ רוך .ָדַעתָו ּ ְּבָ   , ְיֹהָוה ַּאָתה> <ּ

  :ַּהָדַעת> <ֵנןחֹו                               
  

נו ַלֲעבֹו. ָָרֶתךָּאִבינו ְלתֹו ְּוָקְרֵבנו ַמְלּכֵ  .ָָדֶתךּ
ֵלָמה ְלָפֶניך ְתׁשוָבה ׁשְ ְָוַהֲחִזיֵרנו ּבִ ּ רוך. ּ ְּבָ ּ> <  

ְתׁשוָבה ֶצה ָהרֹו , ְיֹהָוה ַּאָתה                                  :ּּבִ
  

י ָחָטאנו ָּלנו ָאִבינו ּכִ ּ י > <לְמחֹו. ּ נו ּכִ ָּלנו ַמְלּכֵ ּ
ְענו י ֵאל טֹו. ָּפׁשָ רוך .ָּתהּב ְוַסָלח ָאּֽכִ ְּבָ    ַּאָתה> <ּ

ה ִלְסלֹו, ְיֹהָוה                      ַּחּנון ַהַמְרּבֶ   :ַחּ
  

ֻאָלה . ּה ִריֵבנוְּבָעְנֵינו ְוִריָב ּוַמֵהר ְלָגֳאֵלנו ּגְ ּ ּ
ֶמך ֵלָמה ְלַמַען ׁשְ י ֵאל ּגֹו. ָׁשְ   .ָּתהֵאל ָחָזק ָאּֽכִ

רוך                ְּבָ ָרֵאל  ֵאלּגֹו  ,ְיֹהָוה ַּאָתה >  <ּ   :ִיׂשְ
  

  ץ"השאומר כאן , בחזרה ,בתענית ציבור
 

ָּאִבינו ֲעֵננו יֹו,ּ י,ַּהזֶהּם ַהַתֲעִנית ם צֹו ּבְ דֹו־ ּכִ . ָּלה ֲאָנְחנוְבָצָרה ּגְ
ֵענו ְוַאל ִתְתַעָלם־ַאל ֵּתֶפן ְלִרׁשְ ּ ּ ֵתנו< >ּ ׁשָ ּקָ נו ִמּבַ ַּמְלּכֵ  ָנא־ֱהֵיה. ּ

ְוָעֵתנוָקרֹו ִּנְקָרא ֵאֶליך ַאָתה ַתֲעֶנה ֶטֶרם. ּב ְלׁשַ ַמע. ָ ר ְוַאָתה ִתׁשְ  ,ְּנַדּבֵ
ָדָבר ּנֱֶאַמר ּּכַ ִרים< >ד ֵהם עֹו,ּאו ַוֲאִני ֶאֱעֶנה ְוָהָיה ֶטֶרם ִיְקָר:ׁשֶ   ְמַדּבְ

ָמע י ַאָתה . ַוֲאִני ֶאׁשְ ֶּדה וַמִציל ְועֹו ּפֹו,ְיֹהָוהּּכִ ָכל ֶּנה וְמַרֵחםּ   ֵעת ־ּבְ
רוך .ְּוצוָקה ָצָרה ְּבָ ָרֵאל ֶנה ְלַעּמֹוָהעֹו ,ְיֹהָוהַּאָתה >  <ּ ֵעת ִיׂשְ   :ָצָרה ּבְ

  

י ְתִהָלֵתנו  ּיֵענוׁשִהֹו.  ְוֵנָרֵפאְיֹהָוה ָעה ּכִ ְּוִנָוׁשֵ ּּ
א. ָּתהָֽא ְּוַהֲעֶלה ֲארוָכה וַמְרּפֵ  ־ְלָכל ּ
ַּתֲחלוֵאינו ּ ֵּבינו וְלָכלּ וְלָכל ַמְכאֹו,ּ י ֵאל. ֵּתינוַמּכֹו־ּ    ּכִ

  

  ַּאָתה

יֵבנו   ֲּהׁשִ

  ְסַלח

  ָנא־ְרֵאה

  ֲּעֵננו

  ְּרָפֵאנו
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רוך .ָּתהֵֽפא ַרְחָמן ְוֶנֱאָמן ָארֹו ְּבָ   , ְיֹהָוהַּאָתה > <ּ
ָרֵאל  ַּעמֹו  יֵלחֹו ֵפא רֹו                          :ִיׂשְ

  

ָכל ֱאֹלְיֹהָוה ְוָבֵרך . ּי ָיֵדינוַמֲעׂשֵ־ֵּהינו ּבְ ּ
ַטְלֵלי ָרצֹו ָנֵתנו ּבְ ָרָכה וְנָדָבהּׁשְ  ּוְתִהי. ּן ּבְ

לֹו ָבע ְוׁשָ ַּאֲחִריָתה ַחִיים ְוׂשָ ִנים ַהטֹוּ ׁשָ ּם ּכַ . ת ִלְבָרָכהבֹוּ
י ֵאל טֹו ּב וֵמִטיב ַאָתהּכִ ִניםּ ּ וְמָבֵרך ַהׁשָ רוך .ְּ ְּבָ   ַּאָתה > <ּ

ְְמָבֵרך ,ְיֹהָוה                          
ִנים    :ַּהׁשָ

  

ָנה ַהֹז־ֵּהינו ֶאת ֱאֹלְיֹהָוהָּעֵלינו  ַּהׁשָ . אתּ
ל־ְוֶאת ְּתבוָאָתה ְלטֹו ִמיֵני־ּכָ ְוֵתן ַטל . ָבהּ

ל־ּוָמָטר ִלְבָרָכה ַעל ֵני ָהֲא־ּכָ ֵני. ָדָמהּפְ ֵתֵבל ־ְּוַרֵוה ּפְ
ע ֶאת ָהעֹו ּבַ לֹו ָלםְוׂשַ ְ ִמטוָבךּּכֻ ּ ְרכֹו. ּ ּוַמֵלא ָיֵדינו ִמּבִ ֶָתיך ּּ

ר ַמְתנֹוּוֵמֹע ָנה זֹו. ָָיֶדיך תּׁשֶ ְמָרה ְוַהִציָלה ׁשָ לּׁשָ  ־ ִמּכָ
ל. ָרע> <ָּדָבר ל־ּוִמּכָ ִחית וִמּכָ ִּמיֵני פוְרָענות־ִּמיֵני ַמׁשְ ּ .

ה ָל ּה ִתְקָוהַוֲעׂשֵ לֹוטֹו ּ   ּחוס ְוַרֵחם . םָבה ְוַאֲחִרית ׁשָ
ל ְּתבוָאָתה־ָעֶליָה ְוַעל ּכָ ּ ֵמי . ֶתיָהּוֵפירֹו ּ ִגׁשְ ּוָבְרָכה ּבְ ּ

ָרָכה וְנָדָבהָרצֹו ָבע  ּוְתִהי. ּן ּבְ ַּאֲחִריָתה ַחִיים ְוׂשָ ּ  
לֹו ִנים ַהטֹו. םְוׁשָ ׁשָ ּּכַ י ֵאל טֹו. ת ִלְבָרָכהבֹוּ   ב ּכִ
ִניםב ּוֵמִטי ַּאָתה וְמָבֵרך ַהׁשָ ְּ רוך. ּ ְּבָ   , ְיֹהָוהַּאָתה > <ּ

ִנים                                 ְּמָבֵרך ַהׁשָ ְ:  
  

ׁשֹו דֹוּבְ ְּלֵחרוֵתנו> <לָפר ּגָ ץ . ּ א ֵנס ְלַקּבֵ ְוׂשָ
ֻליֹו ֵצנו. ֵּתינוּּגָ ע ּבַד ֵמַאְרַחַי )ו"חב(  ְמֵהָרהְּוַקּבְ

ְרֵכנו  : בקיץ   ּּבָ

ֵרך   :בחורף   ְּבָ

  ְּתַקע
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ְנפ רוך. ּ ְלַאְרֵצנוָהָאֶרץת ֹוּכַ ְּבָ ץ, ְיֹהָוה ַּאָתה> <ּ    ְמַקּבֵ
ָרֵאל  ַּעמֹו  ִנְדֵחי                              :ִיׂשְ
  

ָבִראׁשֹוׁשֹו ַבְתִחָלה ֲּעֵצינוְויֹו. ָנהְּפֵטינו ּכְ ּּכְ ּ .
ְּוָהֵסר ִמֶמּנו ָיגֹו ּך ָעֵלינוּוְמלֹו. ן ַוֲאָנָחהּ ְמֵהָרה  ְ

ְָלַבְדך ְיֹהָוהַּאָתה  ֶצֶדק. ּ ֶחֶסד וְבַרֲחִמים ּבְ ט ּּבְ ּפָ . ּוְבִמׁשְ
רוך ְּבָ טְֶמֶלך אֹו, ְיֹהָוהַּאָתה > <ּ ּפָ   :ֵּהב ְצָדָקה וִמׁשְ

 

ט -ת אומרים "יבעש                         ּפָ ׁשְ ֶלך ַהּמִ   :ְַהּמֶ
  

יִנים ַאל ְתִהי ִתְקָוה ְּוַלַמְלׁשִ   ַּהזִֵדים  ְוָכל ּ
ֶרַג ְָנֶאיך ׂשֹו־ְָיֶבך ְוָכלאֹו־ְוָכל. ּאֵבדוע ֹיּכְ

ֵרתו ְמֵהָרה ר. ִּיּכָ ּבֵ ָעה ְמֵהָרה ְתַעֵקר וְתׁשַ ּוַמְלכות ָהִרׁשְ ּ ּּ 
ְמֵהָרה ְבָיֵמינו ּוְתַכֵלם ְוַתְכִניֵעם ּבִ רוך. ּּ ְּבָ   , ְיֹהָוהַּאָתה > <ּ

  :זִֵדים ּוַמְכִניַע ְיִביםֵבר אֹוׁשֹו                    
  

ַּהַצִדיִקים ְוַעל ַהֲחִסיִדים ית  ְוַעל ּ ֵאִרית ַעְמך ּבֵ ָׁשְ ּ
ָרֵאל ֵליַטת. ְוַעל ִזְקֵניֶהם. ִיׂשְ ית סֹו ְוַעל ּפְ . ְפֵריֶהםּבֵ

ֵרי ַהֶצֶדק ְוָעֵלינו ְּוַעל ּגֵ ֵּהינו  ֱאֹלְיֹהָוהַָרֲחֶמיך  ֶּיֱהמו ָנא. ּ
ָכר טֹו ְמךַהּבֹו־ב ְלָכלְוֵתן ׂשָ ׁשִ ים . תֶבֱאֶמ ְָטִחים ּבְ ְוׂשִ
ֶּחְלֵקנו ִעָמֶהם י ְבךא ֵנבֹוָלם לֹּוְלעֹו. ּ ָטְחנו ָׁש ּכִ ְוַעל . ּּבָ
דֹו ַָחְסְדך ַהּגָ ָעְננוּ ֱאֶמת ִנׁשְ רוך. ּל ּבֶ ְּבָ    ,ְיֹהָוהַּאָתה > <ּ
ָען וִמְבָטח ַלַצִדיִקים                        ִּמׁשְ ּּ:  

  

תֹו ַלִים ִעיְרך ּכַּבְ ָך ְירוׁשָ ְרָתְּ ר ִדּבַ ֲּאׁשֶ א . ּ ְוִכּסֵ
ָָדִוד ַעְבְדך ְמֵהָרה ְבתֹו ָּכה ָתִכין וְבֵנה אֹוּ ּ   ָּתה ּ

ְנַין עֹו                      ְמֵהָרה ְבָיֵמינוּבִ   .ָּלם ּבִ
  

יָבה   ָהׁשִ

  ַּלִמיִנים

  ַעל

ּכֹו   ןִּתׁשְ
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  בתשעה באבמנהג ירושלים לומר כאן 
 

ַלִיְיֹהָוה ּ ֱאלֵֹהינו ֶאת ֲאֵבֵלי ִציֹון ְוֵאת ֲאֵבֵלי ְירוׁשָ ְוֶאת ָהִעיר , םּּ
זוָיה ְוַהׁשֹוֵמָמהָבֵרֲחָה ּה ְוַהּבְ ִלי ָבֶניָה, ּ ֶבת ִמּבְ  ,ִהיא יֹוׁשֶ

ה לֹא ָיָלָדה ְּורֹאׁשָ ה ֲעָקָרה ׁשֶ ִאׁשָ ָּחפוי ּכְ ּ ַּוְיַבְלעוָה ִלְגיֹונֹות. ּ ַּוִייָרׁשוָה ּ ּ ,
ַּוָיִט ך ִיׂשְּ ָילו ֶאת ַעּמְ ַּוַיַהְרגו ְבזָדֹון ֲח, ֶרבֶחַל ָרֵאלּ ן ִציֹון. ִסיֵדי ֶעְליֹוןּ  ַּעל ּכֵ
ֶמ ַלִים ִתֵתן קֹוָלהֶרדּבְ ה ִוירוׁשָ ּ ִתְבּכֶ ּ ּ ּ י ַעל,ּ י ִלּבִ  ֵמַעי ֵמַעי ,ַחְלֵליֶהם  ִלּבִ

י ַאָתה . יֶהםּרוֵגַהַעל  ֵאׁשְיֹהָוה ּּכִ ִּהַצָתה ּבָ ּ ּ וָבֵאׁש ַאָתה ָעִתיד ,ּ ּ
ָּלה ְנ־ֶאְהֶיה  ַוֲאִני:בּותּכָּכַ ,ִּלְבנֹוָתה  . חֹוַמת ֵאׁש ָסִביבְיֹהָוהֻאם ּ

תֹוָכה ּוְלָכבֹוד ֶאְהֶיה ּבְ רוך: ּ ְּבָ ִבְנַיןּ ְמַנֵחם ִציֹון ,ְיהָֹוהַּאָתה > <ּ    ּבְ
ָלִים                                  'וכו" את צמח"וממשיך  :ְּירוׁשָ

 

רוך ְּבָ ָלִיםּבֹו, ְיֹהָוהַּאָתה > <ּ   :ֵּנה ְירוׁשָ
  

ְָבְדך ְמֵהָרה ַתְצִמיַחֶּצַמח ָדִוד ַע ּ ָתרום ְוַקְרנֹו ּ ּ
יׁשוָעֶתך ָּבִ ינו ָכל. ּ י ִליׁשוָעְתך ִקִוינו ְוִצּפִ ּּכִ ּ ּ   . םַּהיֹו־ָּ

רוך          ְּבָ   :ְּיׁשוָעה ֶקֶרן  ַמְצִמיַח   ,ְיֹהָוה ַּאָתה >    <ּ
  

 ּחוס ְוַרֵחם ָאב ָהַרֲחָמן. ֵּהינו ֱאֹלְיֹהָוה ֵּלנוקֹו
ַרֲחִמים וְבָרצֹו .ּוָעֵלינ ל ּבְ ְּתִפָלֵתנו> <ן ֶאתְּוַקּבֵ ּ ּ .  

י ֵאל ׁשֹו               ֵּמַע ְתִפלֹוּכִ ּת ְוַתֲחנוִנים ָאָתהּ ּ.  
  

יהי , רבונו של עולם חטאתי עויתי ופשעתי לפניך - וידוי על הפרנסה
ותסלח ותכפר לי על כל מה שחטאתי  רצון מלפניך שתמחול

מ "ויהר. היום הזה ך מיום שנבראתי עדושעויתי ושפשעתי לפני
היום , א שתזמין פרנסתנו ומזונותינו לי ולכל אנשי ביתי" אויהוה

בנחת ולא , בכבוד ולא בבזוי, וח ולא בצמצוםוובכל יום ויום בר
אצטרך למתנות בשר ודם ולא לידי הלואתם אלא  ולא, בצער

  י לאמרו  יכוין מבל(בזכות שמך הגדול , מידך הרחבה הפתוחה והמלאה

  :הממונה על הפרנסה) ך"חת' גי - א"דיקרנוס: את שם הקדוש                
 

  ַנֵחם

  ֶאת

ַמע   ׁשְ
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נו ּוִמְלָפֶניך ַמְלּכֵ ָּ יֵבנו־ ֵריָקם ַאל,ּ ְּתׁשִ ּ ָחּנֵנו ַוֲעֵננו.ּ ּ   

ַמע                                   ְּתִפָלֵתנו  ּוׁשְ ּ ּ:  
  

  כאן יאמר ,בתפלה בלחש, בתענית ציבור
 

יֹוָּאִבינו ֲעֵנ ּם ַהַתֲעִנית ַהזֶהם צֹוּנו ּבְ י,ּ דֹו־ ּכִ . ָּלה ֲאָנְחנוְבָצָרה ּגְ
ֵענו ְוַאל ִתְתַעָלם־ַאל ֵּתֶפן ְלִרׁשְ ּ ּ ֵתנו< >ּ ׁשָ ּקָ נו ִמּבַ ַּמְלּכֵ  ָנא־ֱהֵיה. ּ

ְוָעֵתנוָקרֹו ִּנְקָרא ֵאֶליך ַאָתה ַתֲעֶנה ֶטֶרם. ּב ְלׁשַ ַמע. ָ ר ְוַאָתה ִתׁשְ  ,ְּנַדּבֵ
ָדָבר ִרים< >ד ֵהם עֹו,ּ ְוָהָיה ֶטֶרם ִיְקָראו ַוֲאִני ֶאֱעֶנה:ּנֱֶאַמרׁשֶ ּּכַ  ְמַדּבְ

ָמע י ַאָתה . ַוֲאִני ֶאׁשְ ֶּדה וַמִציל ְועֹו ּפֹוְיֹהָוהּּכִ ָכל ֶּנה וְמַרֵחםּ    ֵעת־ּבְ
  :ְּוצוָקה ָצָרה                                   

 

י ַאָתה ׁשֹו לּּכִ ֵּמַע ְתִפַלת ּכָ ה־ּ רוך :ּפֶ ְּבָ   , ְיֹהָוהַּאָתה > <ּ
ֵּמַע ְתִפָלהׁשֹו                                ּ:  

  

   הכהנים מתחילים כאן לעלות לדוכן,ץ"בחזרת הש
 

ָרֵאל ֱאֹלְיֹהָוה ַעְמך ִיׂשְ ֵָהינו ּבְ ּ ֵעה ְּוִלְתִפָלָתם ּ . ׁשְ
ב ָהֲעבֹו יֶתךְוָהׁשֵ י. ָָדה ִלְדִביר ּבֵ ) ן"שיידגיש את ה( ְּוִאׁשֵ

ָרֵאל ּוְתִפָלָתם ִיׂשְ ָרצֹו< >ּ ל ּבְ ַאֲהָבה ְתַקּבֵ   . ןְמֵהָרה ּבְ
ָרֵאל ַעֶמךָּתִמיד ֲעבֹו ןּוְתִהי ְלָרצֹו             ַָדת ִיׂשְ ּ. 
  

  בראש חודש ובחול המועד                      
 

יַע ,א ַיֲעֶלה ְוָיֹב,ֵּתינוֵהי ֲאבֹוֵואלֹ ַמע ,ָרֶצהֵיָרֶאה ְוֵי ,ַיּגִ ּ ִיׁשָ
ֵקד ְוִיזֵָכר ַלִים ִזְכרֹו. ֵּתינון ֲאבֹוְוִזְכרֹו ֵּננו ִזְכרֹו,ִּיּפָ ּן ְירוׁשָ

יַחְוִזְכרֹו. ְִעיָרך ן ָדִוד ַעְבָדך ן ָמׁשִ ְּבֶ ּ ָרֵאל ְוִזְכרֹו. ּ ית ִיׂשְ ך ּבֵ ל ַעּמְ ָן ּכָ

   ִביםים טֹוְּלַחִי. ְּלֵחן ְלֶחֶסד וְלַרֲחִמים. ָבהִלְפֵליָטה ְלטֹו ְָלָפֶניך
לֹו                                          יֹו . םּוְלׁשָ   :םּבְ

 

  ,ֶּדׁש ַהזֶהאׁש ֹחֹר :בראש חודש
צֹו : פסחמ"הבחו יֹו. ּת ַהזֶהַּחג ַהּמַ   ,ֶּדׁש ַהזֶהִמְקָרא ֹק< >םּבְ
ּכֹו : סוכותמ"הבחו יֹו. ּת ַהזֶהַחג ַהּסֻ   ,ֶּדׁש ַהזֶהִמְקָרא ֹק< >םּבְ

 

  ֲּעֵננו

  ְרֵצה

  ֵּהינוֱאלֹ
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ּ ָעֵלינו וְלהֹוְלַרֵחם ּבֹו יֵענוּ ּוָפְקֵדנו בֹו. ָבהְלטֹו ֵּהינו ּבֹו ֱאֹלְיֹהָוהּזְָכֵרנו . ּׁשִ ּ 
יֵענו בֹוְוהֹו. ִלְבָרָכה ְדַבר ְיׁשוָעה ְוַרֲחִמים. ִביםּ ְלַחִיים טֹוּׁשִ ּחוס . ּּבִ

י ֵאֶליך ֵעיֵנְוהֹו. ּל ְוַרֵחם ָעֵלינוְּוָחּנֵנו ַוֲחמֹו יֵענו ּכִ ָׁשִ י ֵאל ֶמֶלך . ּינוּ   ְּכִ
ַּחּנון ְוַרחום                                           :ָּאָתה ּ

  

יםּבְ נו ְוִתְרֵצנוַּתְחּפֹ. ַָרֲחֶמיך ָהַרּבִ ּץ ּבָ ּ 
ׁשוְבך ְלִציֹו ְּוֶתֱחזֶיָנה ֵעיֵנינו ּבְ ָ ּ ַרֲחִמיםּ רוך.ן ּבְ ְ ּבָ ּ>   

ִכיָנתֹו ַּהַמֲחִזיר , הְיֹהָוַּאָתה >                       :ןְּלִציֹו ׁשְ
  

ְֲאַנְחנו ָלך ַאָתה הוא.ּ ּ ׁשֶ  ֵּהינוֱאלֹ ְיֹהָוה )ונ( ּ
ּצוֵרנו צור ַחֵיינו . ָלם ָוֶעדֵּתינו ְלעֹוֵהי ֲאבֹוֵואֹל ּ ּ ּּ

ֵענו ַאָתה הוא ּוָמֵגן ִּיׁשְ ר ר נֹור ָוֹדְלֹד. ּּ ֶּדה ְלך וְנַסּפֵ ָ

ְָתִהָלֶתך ּ ָיֶדךַּעל ַחֵי. ּ ָינו ַהְמסוִרים ּבְ ּ מֹו. ּּ ֵּתינו ְוַעל ִנׁשְ
קודֹו ָכל. ְָלך תַּהּפְ ּבְ יך ׁשֶ ּם ִעָמנו ְוַעל יֹו־ְָוַעל ִנּסֶ ּ
ָכלבֹוְוטֹו ֶָתיךִנְפְלאֹו ּבְ . ֶקר ְוָצֳהָרִיםֶעֶרב ָוֹב. ֵעת־ֶָתיך ׁשֶ

י ֹל,בַּהטֹו ָָכלו ַרֲחֶמיך א ּכִ י לֹ,ַהְמַרֵחם. ּ ּא ַתמו ּכִ    ָ ֲחָסֶדיךּ
י                            ְִקִוינו ָלך ָלםֵמעֹו ּכִ ּ ּ:  

  

  מודים דרבנןאומרים כאן , ץ"השבחזרת 
 

ְֲאַנְחנו ָלך ַאָתה הוא ,ּ ּ ׁשֶ ֵהי ֵּתינו ֱאלֲֹאבֹו ֵהיֵּהינו ֵואלֹ ֱאלְֹיֹהָוהּ
ר ׂשָ יתְּצֵרנו יֹויֹו. ָכל ּבָ ֵראׁשִ ָרכֹו. ֵצר ּבְ ְמך ָדאֹוְוהֹו תּבְ ָת ְלׁשִ

דֹו דֹוַהּגָ ֶהֱחִייָתנו,ׁשל ְוַהּקָ ְּוִקַיְמָתנו ּ ַעל ׁשֶ ּ ן ְתַחֵיינו וְתָחּנֵנו. ּ ּּכֵ ּ ּ  ףְוֶתֱאסֹו. ּּ
ֻליֹו ךֵּתינו ְלַחְצרֹוּּגָ ֹמ. ָת ָקְדׁשֶ יך ְוַלֲעׂשֹוִלׁשְ ָוְלָעְבְדך . ְָנךְרצֹו תָר ֻחּקֶ ּ ּ  

ֵלם         ֵלָבב ׁשָ ֲאַנְחנו מֹו . ּבְ רוך ֵאל ַההֹו . ְִדים ָלךַּעל ׁשֶ ְּבָ   :תאֹוָדּ
  

   אומריםבחנוכה ובפורים
 

ים ּסִ ְרָקן ְוַעל ַהּנִ בורֹו ְוַעל .ַהּפֻ ַּהְתׁשועֹו ְוַעל .תַּהּגְ  ְוַעל תּ
ְפָלאֹו יָת ,תַהּנֶָחמֹו ְוַעל תַהּנִ ָעׂשִ ָיִמים ֵּתינוַלֲאבֹו ׁשֶ   ָהֵהם ּּבַ

ְזַמן                                                :ַּהזֶה  ּּבַ

  .ְּוַאָתה

  ִדיםמֹו

  ִדיםמֹו

  ְוַעל
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  הלחנוכ

דֹו ֵהןּכֹ ָחָנןיֹו ֶבן ַּמִתְתָיה מֹו לּגָ ָעְמָדה ,ּוָבָניו יָנִאַחׁשְ ׁשֶ  ּכְ
ָעה ָיָון ַּמְלכות ך ַעל ָהְרׁשָ ָרֵאל ַָעּמְ ָחם ִיׂשְ ּכְ  ְָרָתךּתֹו ְלׁשַ

י< >ּוְלַהֲעִביָרם ים ְָבַרֲחֶמיך ,ְּוַאָתה .ְָנךְרצֹו ֵמֻחּקֵ ֵעת ָלֶהם ָּעַמְדָת ,ָהַרּבִ  ּבְ
ַּדְנָת .ִריָבם ֶאת ַּרְבָת .ָרָתםָצ  ָּמַסְרָת .ִנְקָמָתם ֶאת ָּנַקְמָת .ִּדיָנם ֶאת ּ

ּבֹו ַיד ִריםּגִ ים ּבְ ים .ַּחָלׁשִ ַיד ְוַרּבִ ִעים .ְּמַעִטים ּבְ ַיד ּוְרׁשָ  .ַּצִדיִקים ּבְ
ַיד ּוְטֵמִאים ַיד ְוזִֵדים .ִריםְטהֹו ּבְ יָת ְָלך .ָָרֶתךתֹו ְסֵקיעֹו ּבְ דֹו םׁשֵ ָעׂשִ  לּגָ

עֹו ׁשְוָקדֹו ך .ְָלָמךּבְ ָוְלַעּמְ ָרֵאל ּ יָת ִיׂשְ ְּתׁשוָעה ָעׂשִ ַהיֹו ּוֻפְרָקן ָלהְגדֹו ּ  םּּכְ
ך ְוַאַחר .ַּהזֶה או ְּכָ יֶתך ִלְדִביר ָָבֶניך ּּבָ ּוִפּנו ,ָּבֵ  ְּוִטֲהרו .ֵָהיָכֶלך ֶאת ּ
ך־ֶאת ִָמְקָדׁשֶ ַחְצרֹו תֵנרֹו ְּוִהְדִליקו .ּ ך תּבְ מֹו ְּוָקְבעו .ָָקְדׁשֶ  ְיֵמי ַנתׁשְ

ה ֵּאלו ֲחֻנּכָ ַהֵלל ּ מור ּּבְ יָת .ָדָאהּוְבהֹו ּּגָ ֶהם ְוָעׂשִ ים ִעּמָ   .תְוִנְפָלאֹו ִנּסִ
ְמך ֶדהְונֹו                                  דֹו ְָלׁשִ   :ֶסָלה ,לַהּגָ

 

  לפורים
ן ְּוֶאְסֵתר ָּמְרְדַכי ׁשוׁשַ יָרה ּּבְ ָע ,ַהּבִ ׁשֶ ע ָהָמן ֲעֵליֶהם ַמדּכְ  .ָהָרׁשָ

ׁש ּקֵ ִמיד ּבִ ד גַלֲהרֹו ְלַהׁשְ ל ֶאת ּוְלַאּבֵ ַּהְיהוִדים ּכָ  ְוַעד ִמּנַַער< >ּ
ים ַטף זֵָקן יֹו ְוָנׁשִ לֹ ,ֶאָחד םּבְ ׁשְ הּבִ ר ׁשָ ֵנים ֶדׁשְלֹח ָעׂשָ ר ׁשְ  ּהוא ָעׂשָ
ָלָלם ,ֲאָדר ֶדׁשֹח  .ֲעָצתֹו ֶאת ֵּהַפְרָת ,יםָהַרּבִ ַָרֲחֶמיךּבְ ,ְּוַאָתה .זָלבֹו ּוׁשְ

ְבתֹו ֶאת ְּוִקְלַקְלָת בֹו .ַּמֲחׁשַ ֹר ְּגמולֹו ּלֹו־ָתַוֲהׁשֵ  ְוֶאת תֹואֹו ְּוָתלו .אׁשֹוּבְ
ָניו יָת .ָהֵעץ ַעל ּבָ ֶהם ְוָעׂשִ יםִנ ִעּמָ ְמך ֶדהְונֹו .ִנְפָלאֹותְו ּסִ דֹו ְָלׁשִ    ,לַהּגָ

  :ֶסָלה                                                 
  

ַרך ְוִיְתרֹו ָלם ִיְתּבָ ְּכֻ א ָתִמידּ ָּמם ְוִיְתַנׂשֵ ְמך ,ּ ָ ׁשִ

נו ְלעֹו ָלהְּוָכל ַהַחִיים יֹו. ָלם ָוֶעדַּמְלּכֵ ָדוך ּסֶ ּ:  
  

ל ִביםטֹו ְּלַחִיים בּוְכתֹו   :יםמוסיפת "יבעש ֵני ּכָ  :ְָבִריֶתך ּבְ
  

דֹו־ִּויָבְרכו ֶאת ְמך ַהּגָ ֱאֶמת ְלעֹו לָׁשִ י ּבֶ ָלם ּכִ
ּ ָהֵאל ְיׁשוָעֵתנו ְוֶעְזָרֵתנו ֶסָלה ָהֵאל,בטֹו ּ ּ >

רוך. בַּהטֹו> ְּבָ ְמך וְלך ָנֶאהַּהטֹו, ְיֹהָוה )הי( ַּאָתה> <ּ ָב ׁשִ ָּ  
  :)ת"כה( תדֹוְלהֹו                               

יֵמי   ּבִ

יֵמי   ּבִ

  ְוַעל

  ִּויַהְללו
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   ברכת כהנים כאןאומרים, ץ"בחזרת הש

יך  הקהל עונה  !ּכֲֹהִנים  חזן הקורא, כשיש כמה כהנים   !ַָעם ְקדֹוׁשֵ
 

רוך הכהנים מברכים ְּבָ ְֱאלֵֹהינו ֶמֶלך, ַּאָתה ְיֹהָוה> <ּ , ָהעֹוָלם< >ּ
נו ר ִקְדׁשָ ֲּאׁשֶ ל ַאֲהֹרןְּקֻדׁשָּבִ ּ ְּוִצָונו , תֹו ׁשֶ   ְְלָבֵרך ֶאת ּ

ַאֲהָבה                          ָרֵאל ּבְ   :ַּעמֹו ִיׂשְ
 

  ,והכהנים חוזרים אחריו, א מלה במלההחזן מקרי
   אחר כל פסוק"אמן"ויענו הקהל 

ֶרְכך ְמֶרָ֖ו ְיֹהְָ֥יָבֽ   ׃ָֽךה ְוִיׁשְ
ָנ | ֧הָור ְיֹהָיֵא֨   ׃ָּךֽיֻחּנֶָֽיך ִו֖ו ֵאֶל֛יּפָ

ָני֙ו | ֤הָוא ְיֹהִּיׂשָ֨ ֽלֹוםָ֖ם ְלךָ֥יך ְוָיׂשֵ ֵאֶלּ֔פָ   ׃ ׁשָ
  

  ) אחר כל פסוק"כן יהי רצון" הקהלו עניו (חזןיאמר ה, ואם אין כהנים
 

ָרָכה,ֵּתינוֵהי ֲאבֹוֵּהינו ֵואלֹלֱֹא ּבְ ְרֵכנו ּבַ תֹו ּ ּבָ ת ּבַ ֶלׁשֶ ׁשֻ ַּהּמְ תוָבה ּ ָּרה ַהּכְ
ה ַעְבֶדךְיֵדי ֹמ־ַעל ָׁשֶ י ַאֲהֹר, ּ יךֲהִנים ַעם ְקדֹוּן וָבָניו ּכָֹּהֲאמוָרה ִמּפִ  ,ָׁשֶ

ָאמור ֶרְכך: ּּכָ ְמֶר֖ ְיֹהָוְָ֥יָבֽ ָנ | ֧הר ְיהָֹוָיֵא֨ ׃ָֽךה ְוִיׁשְ א ִּיׂשָ֨ ׃ָּךֽיֻחּנֶָֽיך ִו֖ ֵאֶלו֛יּפָ
ָני֙ו | ֤הְיֹהָו ֽלֹוםָ֖ם ְלךָ֥יך ְוָיׂשֵ ֵאֶלּ֔פָ ֥מ ׃ ׁשָ ִמְ֖וׂשָ ֵנּו ֶאת־ׁשְ ָרֵא֣י ַעל־ּבְ    ,֑לי ִיׂשְ

ְרֵכֲאִנַֽ֖ו                                             ׃ֽםי ֲאָבֽ
  

לֹו ָדָקה ָוֶחֶסד ְצ ַּחִיים ֵחן ,ָּבה וְבָרָכהם טֹוׁשָ
ל ָרֵאל ַעֶמך־ְּוַרֲחִמים ָעֵלינו ְוַעל ּכָ ִָיׂשְ ּוָבְרֵכנו  ,ּ ּ

אֹו,ָּאִבינו ֶאָחד ּבְ ָלנו ּכְ ּ ּכֻ ֶניךּ י ְבאֹו,ָר ּפָ ֶניך ָנַתָת  ר ּכִ ּּפָ ָ

ְצָדָקה  , ַאֲהָבה ָוֶחֶסד,ָּרה ְוַחִייםּ תֹו,ֵּהינו ֱאֹלְיֹהָוהָּלנו 
לֹו,ְוַרֲחִמים ָרָכה ְוׁשָ ֵּעיֶניך ְלָבְרֵכנוב ּבְְוטֹו. ם ּבְ ְוְלָבֵרך  ,ָ ּ  

ל־ֶאת             ָרֵאל־ּכָ ַָעְמך ִיׂשְ ֹר,ּ לֹוב ֹע ּבְ   :םז ְוׁשָ
  

ּוְבֵסֶפר ַחִיים: יםמוסיפת "יבעש לֹו,ּ ָרָכה ְוׁשָ  ָּבה ִויׁשוָעהּ וַפְרָנָסה טֹו,ם ּבְ
ֵתב ְלָפֶניך,תבֹות טֹוּ וְגזֵרֹו,ְוֶנָחָמה ָ ִנזֵָכר ְוִנּכָ ָרֵאל  ְוָכלּ ֲאַנְחנו,ּ ך ִיׂשְ    ,ַָעּמְ
לֹוְּלַחִיים טֹו                                      :םִּבים וְלׁשָ

ים   ׂשִ
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רוך ְּבָ ַּהְמָבֵרך ֶאת ַעמֹו, ְיהָֹוהַּאָתה > <ּ ָרֵאלְ לֹו  ִיׂשְ ׁשָ  : ָאֵמן.םּּבַ
י ְלָפֶניך ְוֶהְגיֹו,ִפי־ן ִאְמֵריִּיְהיו ְלָרצֹו   ּצוִרי  ְיֹהָוה. ָן ִלּבִ
  :ֲאִליְוֹג                      

ְפתֹו. ִני ֵמָרער ְלׁשֹוְנצֹו ר ִמְרָמהְוׂשִ . ַּתי ִמַדּבֵ
י ִתדֹו ָעָפר ַלּכֹ. םְּוִלְמַקְלַלי ַנְפׁשִ י ּכֶ ל ְוַנְפׁשִ

תֹו. ִּתְהֶיה י ּבְ ַתח ִלּבִ ֶּתיך ִתְרדֹוְוַאֲחֵרי ִמְצֹו. ָָרֶתךּפְ ּ ף ָ
י ְמֵהָרה ָהֵפר ֲעָצָתם .  ְלָרָעהַּהָקִמים ָעַלי־ְוָכל. ַנְפׁשִ

בֹו ְוַקְלֵקל ה  .)ומלאך יהוה דוחה, רוח־יהיו כמץ לפני(. ָתםַמְחׁשְ ֲעׂשֵ
ָמך ה ְלַמַען ְיִמיָנך. ְְלַמַען ׁשְ ה. ְֲעׂשֵ . ְָרָתךְּלַמַען תֹו ֲעׂשֵ

ָתך ה ְלַמַען ְקֻדׁשָ ְֲעׂשֵ יָעה הֹו. ְָיִדיֶדיך ְּלַמַען ֵיָחְלצון. ּ ׁשִ
   )אותיות של שמובך המתחיל ומסתיים "יגיד כאן פסוק מתנ( :ֵנִניְָיִמיְנך ַוֲע
י ְלָפֶניך ְוֶהְגיֹו,ִפי־ן ִאְמֵריִּיְהיו ְלָרצֹו   :ֲאִליּצוִרי ְוֹג ְיהָֹוה . ָן ִלּבִ

  

  ה זותפלויש אומרים , יש נוהגים לומר כאן תחנונים

שלא תעלה , בותינואאלוהי ולהינו  איהוהרצון מלפניך 
ושלא אכעוס היום , אחרים ים עלי ולא קנאתי עלקנאת אחר

ויראת   ותן בלבי הכנעה וענוה,ר"ותצילני מיצה, ושלא אכעיסך
שכלל היכלך ,  יחד שמך בעולמך ובנה ביתך,מלכנו ואלהינו. חטא
   ותן חלקנו ,פדה צאנך ושמח עדתך במהרה בימינו, גלויותינו וקבץ

  : אמן,בתורתך                                         
לֹו לֹו: אומריםת "יבעש( םׁשָ ְמרֹו )םַּהׁשָ ּ הוא ,ָמיוּבִ

לֹו,ְבַרֲחָמיו ה ׁשָ ל, ּם ָעֵלינו ַיֲעׂשֶ    ַּעמֹו־ְוַעל ּכָ
ָרֵאל                             :ּ ְוִאְמרו ָאֵמן,ִיׂשְ

ָן ִמְלָפֶניךָרצֹו ִתְבֶנה,ֵּתינוֵהי ֲאבֹוֵּהינו ֵואלֹ ֱאלְֹיֹהָוה ,ּ ית  ּ ׁשֶ ּבֵ
ְמֵהָרה ְבָיֵמינו ְקָדׁש ּבִ ַּהּמִ י ַלֲעׂשֹו ,ְָרָתךְבתֹו ּ ְוֵתן ֶחְלֵקנו,ּ   ת ֻחּקֵ

ֵלםְרצֹו                                 ְָנך וְלָעְבָדך ְבֵלָבב ׁשָ ְּ:  

  .ַהיֱאלֹ

  יהי

העֹו   ׂשֶ

  ְיִהי
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  113עמוד  ב"הלל"עוברים ל, ראש חודשב
  

  אומריםת "יבעש
 

נו ָּאִבינו ַמְלּכֵ ּיך ַרֵחם ָעֵלינוּ ָחָטאנו ְלָפֶנ,ּ ָ:  
נו ָּאִבינו ַמְלּכֵ ּ ֵאין ָלנו ֶמֶלך ֶאָלא ָאָתה,ּ ּּ ְ:  
נו ָּאִבינו ַמְלּכֵ ֶמך,ּ נו ְלַמַען ׁשְ ה ִעּמָ ָ ֲעׂשֵ ּ:  
נו ָּאִבינו ַמְלּכֵ ָנה טֹו,ּ ּ ַחֵדׁש ָעֵלינו ׁשָ   :ָבהּ
נו ָּאִבינו ַמְלּכֵ זֵרֹו,ּ ל ּגְ ֵטל ֵמָעֵלינו ּכָ ּ ּבַ   :תת ְוָרעֹות ָקׁשֹוּ
נו ָּאִבינו ַמְלּכֵ בֹו,ּ ֵטל ַמְחׁשְ   :ּת ׂשְנֵאינוּ ּבַ
נו ָּאִבינו ַמְלּכֵ   :ְּיֵבינו ָהֵפר ֲעַצת אֹו,ּ
נו ָּאִבינו ַמְלּכֵ ִטין ֵמָעֵלינו,ּ ל ַצר וַמׂשְ ֵלה ּכָ ּ ּכַ ּ ּ:  

נו ָּאִבינו ַמְלּכֵ ִבי וִבָזה ,ּ ֵלה ֶדֶבר ְוֶחֶרב ְוָרָעה ְוָרָעב וׁשְ ּ ּכַ ּ ּ ּ
ִחית וַמּגֵ ּוַמׁשְ ֵני ְבִריֶתך< >ָלִאים ָרִעיםְוחֹו ָפה ְוֵיֶצר ָהָרעּ   :ִָמּבְ
נו ָּאִבינו ַמְלּכֵ ֵלָמה ְלָכל,ּ ַלח ְרפוָאה ׁשְ ךחֹו־ּ ׁשְ   :ֵָלי ַעּמֶ
נו ָּאִבינו ַמְלּכֵ ֲחָלֶתך,ּ ָפה ִמּנַ   :ָ ְמַנע ַמּגֵ
נו ָּאִבינו ַמְלּכֵ י ָעָפר ֲאָנְחנו,ּ ּ ָזכור ּכִ ּ:  
נו ָּאִבינו ַמְלּכֵ   :ֵּתינונֹוֲעֹו־ּ וְסַלח ְלָכלל ְמחֹו,ּ
נו ָּאִבינו ַמְלּכֵ ַזר ְקַרע רֹו,ּ ִּדיֵננו־ַע ּגְ ּ:  
נו ָּאִבינו ַמְלּכֵ ל ְמחֹו,ּ ים ּכָ ַרֲחֶמיך ָהַרּבִ ְטֵרי חֹו־ָק ּבְ   :ֵּתינובֹוׁשִ
נו ָּאִבינו ַמְלּכֵ ֶגד ֵעיֶניך,ּ ֵעינו ִמּנֶ ׁשָ ָ ְמֵחה ְוַהֲעֵבר ּפְ ּ:  
נו ָּאִבינו ַמְלּכֵ ְתֵב,ּ ֵסֶפר ַחִיים טֹו ּכָ ּנו ּבְ   :ִביםּ
נו ָּאִבינו ַמְלּכֵ ֵסֶפר ַצִדיִקים ַוֲחִסיִדים,ּ ְתֵבנו ּבְ ּ ּכָ ּ:  
נו ָּאִבינו ַמְלּכֵ ִרים וְתִמיִמים,ּ ֵסֶפר ְיׁשָ ְתֵבנו ּבְ ּ ּכָ ּ:  
נו ָּאִבינו ַמְלּכֵ ָלה טֹו,ּ ְרָנָסה ְוַכְלּכָ ֵסֶפר ּפַ ְתֵבנו ּבְ   :ָבהּ ּכָ
נו ָּאִבינו ַמְלּכֵ ָרה ְּתֵבנו ּכָ,ּ ֵסֶפר ְמִחיָלה וְסִליָחה ְוַכּפָ   :ּּבְ
נו ָּאִבינו ַמְלּכֵ ֻאָלה ִויׁשוָעה,ּ ֵסֶפר ּגְ ְתֵבנו ּבְ ּ ּכָ ּּ:  
נו ָּאִבינו ַמְלּכֵ ִזְכרֹו,ּ ָב ִמְלָפֶניךן טֹוּ ָזְכֵרנו ּבְ ּ:  
נו ָּאִבינו ַמְלּכֵ ָקרֹו,ּ ּ ַהְצַמח ָלנו ְיׁשוָעה ּבְ   :בּ

N  אבינו מלכנו  w 
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נו ָּאִבינו ַמְלּכֵ ך ָהֵר,ּ ָרֵאל ַעּמֶ   :ָם ֶקֶרן ִיׂשְ
נו ָּאִבינו ַמְלּכֵ יֶחך,ּ   :ָ ְוָהֵרם ֶקֶרן ְמׁשִ
נו ָּאִבינו ַמְלּכֵ נו ַוֲעֵננו,ּ ּ ָחּנֵ ּ:  
נו ָּאִבינו ַמְלּכֵ ֵלָמה ְלָפֶניך,ּ ְתׁשוָבה ׁשְ ָ ַהֲחִזיֵרנו ּבִ ּ ּ:  
נו ָּאִבינו ַמְלּכֵ ַמע קֹו,ּ ֵּלנו חוס ְוַרֵחם ָעֵלינו ׁשְ ּ ּ:  

נוָּאִבינו ַמְל ה ְלַמֲעָנך ִאם לֹ,ּּכֵ   :ּא ְלַמֲעֵננוְ ֲעׂשֵ
נו ָּאִבינו ַמְלּכֵ ַרֲחִמים וְבָרצֹו,ּ ל ּבְ ּן ֶאת ְתִפָלֵתנוּ ַקּבֵ ּּ:  
נו ָּאִבינו ַמְלּכֵ יֵבנו ֵריָקם,ּ ּ ַאל ְתׁשִ ִָמְלָפֶניך< >ּ ּ:  

  
  אומרים, ןתחנובהם בימים שאין 

 

ם ְזַרח :ָלםעֹו־ְוַעד ֵּמַעָתה .ְָרךְמֹב ְיֹהָוה ׁשֵ ֶמׁש־ִמּמִ  .אֹוְמבֹו־ַעד ׁשֶ
ם ְּמֻהָלל ל־ַעל ָרם :ְיֹהָוה ׁשֵ ַמִים ַעל .ְיֹהָוה | ִיםּגֹו־ּכָ בֹו ַּהׁשָ     :דֹוּכְ
ְמך  ַּאִדיר־ָמה  .ֵּננוֲאדֹו  ְיֹהָוה                   ָכל  ָׁשִ   :ָהָאֶרץ־ּבְ

 

  85עמוד לחצי קדיש בועוברים 
  

 ָא ְלָפֶניךָּתֹב. ֵּתינוֵהי ֲאבֹוּו ֵואלֵֹהינ ֱאלְֹיֹהָוה
ְּתִפָלֵתנו ְּוַאל ִתְתַעַלם. ּּ ֵתנו> <ּ נו ִמְתִחּנָ ַּמְלּכֵ ּ ֵאין. ּ  ׁשֶ

ה ָפִנים ַּעזֵי ֲּאַנְחנו ֵהי ֵואלֹ ֵּהינו ֱאלְֹיֹהָוה ,ְָלָפֶניך ַמרלֹו ֶרףֹע ּוְקׁשֵ
ּ ַצִדיִקים ֲאַנְחנו ְוֹל,ֵּתינוֲאבֹו  ,ָּעִוינו ,ָּטאנוֲאָבל ָח. ָּחָטאנו־אּ

ְענו ׁשַ י ֵביֵתנוּ ֲאַנְחנו ַוֲאבֹו,ּּפָ ֵּתינו ְוַאְנׁשֵ ְמנוָא :ּ . ַּזְלנוּגָ. ַּגְדנוּבָ. ּׁשַ
ְרנוִּד ְענוְו. ֱּעִוינוֶה. ן ָהָרעִפי ְוָלׁשֹוֹד ּּבַ . ַּמְסנוָח. ְּדנוַז. ִּהְרׁשַ
ֶקר וִמְרָמהָט ַּפְלנו ׁשֶ . ְּצנוַל. ַּעְסנוּכָ. ּנוּזְַבּכִ. תת ָרעֹוַּעְצנו ֵעצֹוָי. ּ
ִָרינו ְדָבֶריךָמ. ַּרְדנוָמ ְענוּפָ. ִּוינוָע. ַּרְרנוָס. ַּאְפנוִנ. ַּאְצנוִנ. ּ . ּׁשַ
ינוִק .ָוֵאם ַּעְרנו ָאבִצ. ַּרְרנוָצ. ַּגְמנוּפָ ּׁשִ ְענוָר .ֶרףֹע ּ  .ַּחְתנוׁשִ .ּׁשַ
ָּתִעינו ְוִתֲעַתְענו. ַּעְבנוִּת ּ ֶטיך ָיךֶתִּמִמְצֹו ְּוַסְרנו, ּ ּפָ ָוִמִמׁשְ ּ ּ 

ָוה־אְולֹ ִביםַּהטֹו ל־ַעל ַּצִדיק ְּוַאָתה .ָּלנו ׁשָ א־ּכָ    .ָּעֵלינו ַהּבָ
י                      יָת ֱאֶמת־ּכִ ְענו ַּוֲאַנְחנו .ָעׂשִ   :ִּהְרׁשָ

 

  ְיִהי

  ֽאּנָָֽא

N  נוןסדר תח  w 
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ִים ְֶאֶרך ֻדַלת .ָהַרֲחִמים ּוַבַעל ,ַּאָתה ַאּפַ  ַָרֲחֶמיך ּּגְ
מֹו ,ְָיִדיֶדיך ְלזֶַרע םַּהיֹו רִּתְזּכֹ ,ַָוֲחָסֶדיך הֹו ּכְ  ֶלָעָנו ַּדְעָתׁשֶ

תוב ְוֵכן .ִּמֶקֶדם תֹו ּּכָ ָעָנן ְיהָֹוה ַּוֵיֶרד .ְָרָתךּבְ ַּוִיְתַיֵצב ּבֶ ם ִּעמֹו ּ    .ׁשָ
ם ַּוִיְקָרא                        ׁשֵ ם .ְיהָֹוה ּבְ   :ֶנֱאַמר ְוׁשָ

  

ָני֮ו | ֥הְיֹהָו ֙רֲעֹבַּֽוַי   ֥לֵא )א( הָוְ֔יֹה | ֣הְיֹהָו :ַּוִיְקָר֒א> <ַעל־ּפָ
  ת׃ֱֽאֶמֶֽו )ז( ֶסדְ֥וַרב־ֶח )ו( ִיםַ֖אּפַ )ה( ְֶרךֶ֥א )ד( ּוןְוַחּנ֑ )ג( ּוםַר֖ח )ב(
עָ֖וֶפ )יא( ןָע֛וֹ ֥אֹנׂשֵ )י( יםֲאָלִפָֽ֔ל )ט( ֶס֙דֶח֨ ֥רֵצֹנ )ח(   הְּוַחָטָא֑ )יב( ׁשַ

  :ְּוַנֵקה )יג(                                                              
  

ַּרחום ְוַחּנון       ָ ָחָטאנו ְלָפֶניך,ּ יֵענוּ ַרֵחם ָעֵלינו ְוהֹו,ּ   :ּׁשִ
 

ֹהָו֗ה ָיךֵ֥אֶל ֥ ְי֝ לַֹה֗ :ֽאֶּאׂשָ יַנְפׁשִ ך יֱאֽ  ַּטְחִתיָב֭ ָּ֣בְ
ה־ֵא֑בַאל ל ֣םּגַ :ֽיִל ֣יֹאְיַב ּוַעְל֖צֽ־ַיַאל ֹוׁשָ  ָיךֹוֶ֭־קּכָ

ם יםַהּבֹוְגִד֥ ּׁשוֹבֵ֗֝י ּׁשוֵיֹב֑ אלֹ֣  ִניֵהֹוִדי֑ע ֹהָוהְ֭י ָיךְּ֣דָרֶכ :ֵריָקֽ
י ִניַּלְמֵדְֽ֗ו | ָךַּבֲאִמֶת֨ ִני֤יֵכַהְדִר֘ :ִניְּֽמֵדַל ָיךְ֣רחֹוֶתֹא֖ ֽ  ָּתה־ַאּ֭כִ

ִע ֣יֱאלֵֹה ל יִתיִּוִ֗ק֝ ָ֥אֹוְתך ֑יִיׁשְ  הֹהָוְ֭י ָיךַ֣רֲחֶמ > <ְזֹכר :ּ־ַהֽיֹוםּכָ
֖ ָיךַ֑וֲחָסֶד ַע֗ | יְּנעוַר֨ אותַּחֹט֤ :ָּמהֵֽה ֣םֵמעֹוָל יּכִ  יּוְפׁשָ

ַח רְזּכֹּ֥־ִתַ֫אל ְָסְדךּכְ ָטוְבך ַעןְלַמ֖ ָּתה־ִלי־ַאְ֑זָכר ּ֥  :ֽהְיֹהָו ּ֣
֥ ֶרך יםַּ֣חָטִא היֹוֶר֖ ֤ן־ּכֵַעל ְיֹהָו֑ה רטֹוב־ְוָיׁשָ ָדֽ ְּבַ  ְ֣ךַיְדֵר :ּ

ּפָ ָנִויםֲ֭ע ִמׁשְ ֹו יםֲ֣עָנִו ֖דֵּמיַלִֽו ֑טּּבַ ל־ָאְר֣ח :ַּדְרּכֽ  ֹהָוהְ֭י ֹותּכָ
ְמך :יוְֽוֵעֹדָת ֹו֗תִריְב֝ ֥יְלֹנְצֵר ֑תֶוֱאֶמ ֶסדֶ֣ח ַען־ׁשִ  ְיֹהָו֑ה ְָ֥לַמֽ
 <ְיֹהָו֑ה ֣אְיֵר ִאיׁשָה֭ ֣הִמי־ֶז :ּ־ֽהואַרב ֣יּכִ יֲעֹוִנַ֗֝ל ָּ֥סַלְחָתְֽו

ֶד ּּנוֹוֶר֗֝י> ֶרץ יַרׁשִ֣י ֹוַזְר֗עְו֝ יןָּ֑תִל ֹוב֣טּבְ ְפׁשֹוַ֭נ :ֽרִיְבָח ְֶרךּ֣בְ  :ָאֽ
 ִמידָּת֭ ֣יֵעיַנ :ֽםְלהֹוִדיָע ֹוְבִרי֗תּו֝ יוִליֵרָא֑ ֹהָוהְ֭י ֹוד֣ס

  ֵאל

  דְלָדִו֡

N  סדר תחנון  w 
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תֵ֣מֶר יא֖־יֹוִצּֽהוא יּ֤כִ ֑הָו־ְיֹהֶאל ֵנה־ֵאַל :ֽיַרְגָל ׁשֶ  ִניְ֑וָחּנֵ ֥יּפְ
י ֽ ִני ֣יְוָעִנ יד־ָיִחּ֖כִ ְּמֽצוקֹוַתִ֗מ֝ ּיבוִהְרִח֑ ֣יְלָבִב ֹותָצ֣ר :ָאֽ  יּ

 :ֽיּ־ַחטֹאוָתְלָכל אׂשְָ֗ו֝ ֑יַוֲעָמִל ְנִייָע֭ ֣הְרֵא :ִניֽהֹוִציֵא
ְֽ֥רֵא י יה־אֹוְיַב ְנַא֖ ּּבו־ָרּ֑כִ ֵנֽאוִני ֣סָחָמ תְוׂשִ ְמָר :ּׂשְ  ֣הׁשָ

יַנ֭ י ֹוׁש֗ב־ֵאַ֝אל ִניְּ֑וַהִציֵל ְפׁשִ ֽ ך יִתי־ָחִסּ֥כִ רֹּתם־ָוֹי֥ :ְָבֽ  ׁשֶ
֗ ּוִניִּיְצ֑ר ֵד :ָיךִּֽקִויִת יּכִ֝ ָרֵאֶאת> <לִֹהיםֱא֭ ֣הּפְ    לּכִֹ֗מ֝ ֑ל־ִיׂשְ
ְּוהוא ִיְפֶדה ֶאת :רֹוָתיוָֽצ       ָרֵאל־ּ ל ֲעֹו. ִיׂשְ   :ָתיונֹוִמּכָ

  

ָרֵאל ֱאלֹ,ְיֹהָוה ךּ ׁשוב ֵמֲחרֹו,ֵהי ִיׂשְ ֵחם,ָן ַאּפֶ ך־ַעל  ְוִהּנָ   :ָָהָרָעה ְלַעּמֶ
  

נו נו ָּאִבינו .ָּתהַֽא ָּאִבינו ַּמְלּכֵ  ָּלנו ֵאין ַּמְלּכֵ
נו ָּאִבינו .ָּתהַֽא ֶּאָלא ְֶמֶלך  :ָּעֵלינו ַרֵחם ַּמְלּכֵ

נו ָּאִבינו נו ַּמְלּכֵ י ַּוֲעֵננו ָּחּנֵ נו ֵאין ּכִ ים ּּבָ ה :ַמֲעׂשִ  ֲעׂשֵ
ִּעָמנו ְמך ְלַמַען ָוֶחֶסד ְצָדָקה ּ דֹו ָׁשִ יֵענוְוהֹו לַהּגָ  ַּוֲאַנְחנו :ּׁשִ

ה־הַמ ֵנַדע אלֹ ֲעׂשֶ י כאן יעמוד צבור השליח .ּנַ  <רְזֹכ :ֵּעיֵנינו ָָעֶליך ּכִ

י .ַָוֲחָסֶדיך ְיֹהָוה ַָרֲחֶמיך> ַָחְסְדך־ְיִהי :ֵּהָמה ָלםֵמעֹו ּכִ ּ 
ר .ָּעֵלינו ְיֹהָוה ֲאׁשֶ ר ַאל :ְָלך ִּיַחְלנו ּכַ  תנֹוֲעֹו ָּלנו־ִּתְזּכָ

ְּיַקְדמונו ַמֵהר< >ִניםִראׁשֹו ּ  ֶּעְזֵרנו :דְמֹא ּנוַּדלֹו יּכִ .ַָרֲחֶמיך ּ
ם ׁשֵ העֹו .ְיֹהָוה ּבְ ַמִים ׂשֶ י .ָּחּנֵנו ְיֹהָוה ָּחּנֵנו :ָוָאֶרץ ׁשָ  ַרב־ּכִ

ַבְענו ֹר :ּבוז ּׂשָ ֹר .רִּתְזּכֹ ַרֵחם ,ֶגזּבְ  :רִּתְזּכֹ ַאֲהָבה ,ֶגזּבְ
ֹר ֹר .רִּתְזּכֹ ֲעֵקָדה ,ֶגזּבְ ְּתִמימות ,ֶגזּבְ  ְיֹהָוה :רִּתְזּכֹ> <ּ
יָעההֹו ְַהֶמֶלך .ׁשִ יֹו ַּיֲעֵננו ּ י :ָּקְרֵאנו־םּבְ  .ִּיְצֵרנו ָיַדע ּהוא־ּכִ

י ָּזכור ֵענו ֵהיֱאֹל ָּעְזֵרנו :ֲּאָנְחנו ָעָפר־ּכִ  ְּדָבר־ַעל ִּיׁשְ
בֹו ֶמך־דּכְ ְּוַהִציֵלנו .ָׁשְ ר ּ ֶמך ְלַמַען ּאֵתינוַּחטֹ־ַעל ְוַכּפֵ   :ָׁשְ

  
  85עמוד  קדיש בחציעוברים ל, ום שאין בו קריאת התורהבי

  ָּאִבינו

N  סדר תחנון  w 
 

 תפלין
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א ַרֲחִמיםְֶמֶלך יֹו ּסֵ ב ַעל ּכִ ֲחִסידות ּוִמְתַנֵהג ׁשֵ . ּּבַ
ה. ןן ִראׁשֹוִראׁשֹו< > ַמֲעִבירּת ַעמֹונֹוֵחל ֲעֹומֹו  ַמְרּבֶ

ִעיםּוְסִליָחה ַלּפֹו. ְּמִחיָלה ַלַחָטִאים ה ְצָדקֹועֹו. ׁשְ ת ִעם ׂשֶ
ל ר ְורוַח ּכָ ׂשָ ֵּרָתנו ֵאל הֹו. ֵמלּגֹוא ְכָרָעָתם ָלֶהם ֹל. ּּבָ
לֹ תַּמר ִמדֹולֹו ֵרהׁשְ ּר ָלנו ַהיֹוְזֹכ. ׁש ֶעׂשְ ֹלּ ִרית ׁשְ ׁש ם ּבְ

ֵרה מֹו. ֶעׂשְ הֹו ּכְ ַּדְעָת ֶלָעָנו ִמֶקֶדםׁשֶ תֹו. ּ תוב ּבְ . ְָרָתךְּוֵכן ּכָ
ָעָנן ַוִיְתַיֵצב ִעמֹוְיֹהָוה ַּוֵיֶרד  ּּבֶ ּ ם ּ ם . ׁשָ ׁשֵ   . ְיֹהָוהַּוִיְקָרא ּבְ

ם                                    :ֶנֱאַמר ְוׁשָ
  

ָני֮ו| ה ְ֥יֹהָו ֙רֲעֹבַּֽוַי   ֥לֵא )א( הָוְ֔יֹה| ה ְ֣יֹהָו: ַּוִיְקָר֒א< >ַעל־ּפָ
֥) ד( ּוןְוַחּנ֑ )ג( ּוםַר֖ח )ב(   ת׃ֱֽאֶמֶֽו )ז( ֶסדְ֥וַרב־ֶח )ו( ִיםַ֖אּפַ )ה( ְֶרךֶא
֥ )י( יםֲאָלִפָֽ֔ל )ט( ֶס֙דר ֶחֵ֥֨צֹנ )ח( עָ֖וֶפ )יא( ןא ָע֛וֹֹנׂשֵ   הְּוַחָטָא֑ )יב( ׁשַ

  :ְּוַנֵקה )יג(                                                             
  

ֱּאמוָנה ָאָבדו ֹכ. ּ ִאים ּבְ יֶהםּבָ ּבֹו: ַח ַמֲעׂשֵ ִרים ּגִ
ֶרץַלֲעֹמ ּפֶ זֵרֹוּדֹו. ד ּבַ ָּהיו ָלנו : תִחים ֶאת ַהּגְ ּ

יֹוּו. ָמהְלחֹו םזֹו: ם ַזַעםְלַמְחֶסה ּבְ ַלֲחׁשָ ֵחָמה . ֲעִכים ַאף ּבְ
ְוָעם ׁשַ ָּעְצרו ּבְ ֶָטֶרם ְקָראוך ֲעִניָתם: ּ ר ְדִעים ַלֲעֹתיֹו. ּ

ּוְלַרצֹו ָאב ִרַחְמָת ְלַמֲעָנם: תּ יבֹו־אלֹ. ּּכְ ֵניֶהם ֱהׁשִ ָת ּפְ
ֵּנינו ֲאַבְדנוםב ֲעֹוֵמֹר: ֵריָקם ֲחָטֵאי. ּ ֶּנֶאְספו ֶמּנו ּבַ ָּסעו : ּנוּ

ֵּהָמה ִלְמנוחֹו ּסו גֹו: תָּתנו ַלֲאָנחֹוָּעְזבו אֹו. תּ . ְדֵרי ָגֵדרּּפַ
יֵבי ֵחָמה ֻּצְמתו ְמׁשִ ֶרץ ַאִין: ּ ּפֶ ְּראוִיים ְלַרצֹו. ָקִמים ּבַ ְָתך ּ

ּנֹוׁשֹו: ָּאֵפסו ע ּפִ ַאְרּבַ ְּתרוָפה ֹל. תַּטְטנו ּבְ : ּא ָמָצאנוּ
ֹב ְבנו ֵאֶליך ּבְ ָׁשַ ֵנּ ת ּפָ ֵעת. ּינוׁשֶ ֲחָרך ֵאל ּבְ   :ֵּתינוָצרֹו ְְלׁשַ

 
 

  ֵאל

י   ַאְנׁשֵ

N  תחנונים לשני וחמשי  w 
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א ַרֲחִמיםְֶמֶלך יֹו ּסֵ ב ַעל ּכִ ֲחִסידות ּוִמְתַנֵהג ׁשֵ . ּּבַ
ה. ןן ִראׁשֹוִראׁשֹו< > ַמֲעִבירּת ַעמֹונֹוֵחל ֲעֹומֹו  ַמְרּבֶ

ִעיםּוְסִליָחה ַלּפֹו. ְּמִחיָלה ַלַחָטִאים ה ְצָדקֹועֹו. ׁשְ ת ִעם ׂשֶ
ל ר  ּכָ ׂשָ ֵּרָתנו ֵאל הֹו. ֵמלא ְכָרָעָתם ָלֶהם ּגֹוֹל. ְּורוַחּבָ
לֹ תַּמר ִמדֹולֹו ֵרהׁשְ ּר ָלנו ַהיֹוְזֹכ. ׁש ֶעׂשְ ֹלּ ִרית ׁשְ ׁש ם ּבְ

ֵרה מֹו. ֶעׂשְ הֹו ּכְ ַּדְעָת ֶלָעָנו ִמֶקֶדםׁשֶ תֹו. ּ תוב ּבְ . ְָרָתךְּוֵכן ּכָ
ָעָנן ַוִיְתַיֵצב ִעמֹוְיֹהָוה ַּוֵיֶרד  ּּבֶ ּ ם ּ ם ַּוִי. ׁשָ ׁשֵ   . ְיֹהָוהְקָרא ּבְ

ם                                   :ֶנֱאַמר ְוׁשָ
  

ָני֮ו| ה ְ֥יֹהָו ֙רֲעֹבַּֽוַי   ֥לֵא )א( הָוְ֔יֹה| ה ְ֣יֹהָו: ַּוִיְקָר֒א< >ַעל־ּפָ
֥) ד( ּוןְוַחּנ֑ )ג( ּוםַר֖ח )ב(   ת׃ֱֽאֶמֶֽו )ז( ֶסדְוַרב־ֶח֥ )ו( ִיםַ֖אּפַ )ה( ְֶרךֶא
֥ )י( יםֲאָלִפָֽ֔ל )ט( ֙דֶסר ֶחֵ֥֨צֹנ )ח( עָ֖וֶפ )יא( ןא ָע֛וֹֹנׂשֵ   הְּוַחָטָא֑ )יב( ׁשַ

  :ְּוַנֵקה )יג(                                                             
  

ׁש ּכֹ. תֵמָרעֹו ֵּחנו ִמָצרֹוָּתׁשַ ְחנו ַעד : תּ ּׁשַ
ַפְלנו ַעד ָעָפר. דִלְמֹא ך !ַּרחום: ּׁשָ ִהיא ְ ּכַ

ִּמָדֵתנו ה ֹע. ּ ֶּרף וַמְמִרים ֲאַנְחנוְקׁשֵ ִפינו : ּ ָּצַעְקנו ּבְ ּ
ַתְלֹת. ָּחָטאנו נוּּפְ ּל ְוִעֵקׁש ִלּבֵ . ָלםָ ַרֲחֶמיך ֵמעֹו!ןֶעְליֹו: ּ

ְָסִליָחה ִעְמך ִהיא י ָח.  ַעל ָהָרָעהִנָחם: ּ : ֶסדַּמֵטה ְכַלּפֵ
ִעתֹולֹ ּא ִתְתַעָלם ּבְ ֵאלּ י. ת ּכָ : ָּלה ֲאַנְחנוְגדֹוְבָצָרה ־ּכִ

ּטוְבך ְוַחְסְדך ִעָמנו. לִּיָוַדע ְלֵעיֵני ַהּכֹ ּ ּּ ָ הֲחֹת: ָ ָטן ־ם ּפֶ ׂשָ
ִטין ָעֵלינו ב ד ֵמִליץ טֹוְוַיֲעֹמ: םּ ְוִידֹום ּבֹוְזֹע. ְּוַאל ַיׂשְ

ְּלַצְדֵקנו ֵרנו. ּ יד ָיׁשְ ּהוא ַיּגִ ִליָת : ּ ְּדָרֶכיך ַרחום ְוַחּנון ּגִ ּ ּ ָּ

ִי ַבְקׁשֹו: תְלֶנֱאַמן ּבַ ָ ָאז ִמְלָפֶניךּבְ ֱָאמוָנְתך הֹו. ּ ַּדְעָת לֹוּ ּ:  
 

  ֵאל

ָּתַמְהנו ּ  
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א ַרֲחִמיםְֶמֶלך יֹו ּסֵ ב ַעל ּכִ ֲחִסידות ּוִמְתַנֵהג ׁשֵ . ּּבַ
ה. ןן ִראׁשֹוִראׁשֹו< > ַמֲעִבירּת ַעמֹונֹוֵחל ֲעֹומֹו  ַמְרּבֶ

ִעיםּוְסִליָחה ַלּפֹו. ְּמִחיָלה ַלַחָטִאים ה ְצָדקֹועֹו. ׁשְ ת ִעם ׂשֶ
ל ר ְורוַח ּכָ ׂשָ ֵּרָתנו ֵאל הֹו. ֵמלא ְכָרָעָתם ָלֶהם ּגֹוֹל. ּּבָ
לֹ תַּמר ִמדֹולֹו ֵרהׁשְ ּר ָלנו ַהיֹוְזֹכ. ׁש ֶעׂשְ ֹלּ ִרית ׁשְ ׁש ם ּבְ

ֵרה מֹו. ֶעׂשְ הֹו ּכְ ַּדְעָת ֶלָעָנו ִמֶקֶדםׁשֶ תֹו. ּ תוב ּבְ . ְָרָתךְּוֵכן ּכָ
ָעָנן ַוִיְתַיֵצְיֹהָוה ַּוֵיֶרד  ּּבֶ ם ּב ִעמֹוּ ם . ׁשָ ׁשֵ   . ְיֹהָוהַּוִיְקָרא ּבְ

ם                                   :ֶנֱאַמר ְוׁשָ
  

ָני֮ו| ה ְ֥יֹהָו ֙רֲעֹבַּֽוַי   ֥לֵא )א( הָוְ֔יֹה| ה ְ֣יֹהָו: ַּוִיְקָר֒א< >ַעל־ּפָ
֥) ד( ּוןְוַחּנ֑ )ג( ּוםַר֖ח )ב(   ת׃ֱֽאֶמֶֽו )ז( ֶסדְוַרב־ֶח֥ )ו( ִיםַ֖אּפַ )ה( ְֶרךֶא
֥ )י( יםֲאָלִפָֽ֔ל )ט( ֶס֙דר ֶחֵ֥֨צֹנ )ח( עָ֖וֶפ )יא( ןא ָע֛וֹֹנׂשֵ   הְּוַחָטָא֑ )יב( ׁשַ

  :ְּוַנֵקה )יג(                                                             
  

ַּתַעׂש ִעָמנו ָכּ־ ַאל!ֵּתינוֵהי ֲאבֹוֵואֹל ּ . ָלהּ
ּפָֹּת ִמׁשְ ּאֵחז ָיְדך ּבַ ֹב: טָ ֵָכָחה ֶנְגֶדךא תֹוּבְ ּ .

ְפְרך ַאל ֶתַמח ֵמנו ִמּסִ ּׁשְ ָ ְתך ַלֲחֹק: ּ ׁשְ ָּגִ ַָרֲחֶמיך . ּר מוָסרּ

ְָיַקְדמו ָרְגזֶך ּ ׁשוֶרך: ּ ים ּבְ ַָדלות ַמֲעׂשִ ּ ּ : ָָקֵרב ֶצֶדק ֵמֵאֶליך. ּּ
ַזֲעֵקנו ָלך!ֵּרנוהֹו ְ ּבְ יַע. ּ ַמְפּגִ ַּצו ְיׁשוָעֵתנו ּבְ בות: ּ יב ׁשְ  ְּוָתׁשִ

ֵממו. ָאֳהֵלי ָתם י ׁשָ ָתָחיו ְרֵאה ּכִ ֵּעדות . ּר ָנַאְמָתְזֹכ: ּּפְ
י ַזְרעֹולֹ ַכח ִמּפִ ָּתם ְתעוָדה ַתִתירחֹו: ּא ִתׁשָ ים סֹו. ּּ ְָדך ׂשִ

ִלמוֶדך ָּבְ ּ ן. ּ ַהר ַּטּבור ַאּגַ ּ ַדע !ָּיה: ָּנא ַאל ֶיְחַסר ַהָמזֶג. ַהּסַ
ר ְיָדעוך ָרֵאל ֲאׁשֶ ֶָאת ִיׂשְ ר . ּ ר ֹל ִיםֶאת ַהּגֹוַמּגֵ א ֲאׁשֶ

ְָיָדעוך יב ְלִבָצרֹו: ּ י ָתׁשִ ּן ְלכוִדים ֲאִסיֵרי ַהִתְקָוהּּכִ ּ:  
  

  ֵאל

  ֵּהינוֱאלֹ

N  תחנונים לשני וחמשי  w 
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ב ָמרֹוְָלָפֶניך יֹו ר ־ּ וַמה,םׁשֵ ַסּפֵ ּנְ
ָחִקיםׁשֹו ְָלָפֶניך א ָכל ֲהֹל. ֵכן ׁשְ

ְסָתרֹו ְגלֹוַּהּנִ . םָלֵדַע ָרזֵי עֹוַּאָתה יֹו. ֵדַעּת ַאָתה יֹות ְוַהּנִ
ל ֵפׂשַּאָתה חֹו. ָחי־ת ִסְתֵרי ָכלְּוַתֲעלומֹו ַחְדֵרי ָבֶטן ־ּכָ

ְִמָמך< >ֵּאין ָדָבר ֶנְעָלם. ת ָוֵלבֶאה ְכָליֹורֹו   ְּוֵאין ִנְסָתר , ּ
ֶגד ֵעיֶניך                                   :ִָמּנֶ

  

ָן ִמְלָפֶניךָרצֹו , ּינוֵתֵהי ֲאבֹוֵּהינו ֵואֹל ֱאֹלְיֹהָוה ,ּ
ִתְמֹח ל־ָּלנו ֶאת< >לּׁשֶ ר ָלנו ,ּאֵתינוַּחֹט־ּכָ ּ וְתַכּפֵ ּ

ל־ֶאת ֵעינו־ל ְוִתְסַלח ְלָכלְוִתְמֹח. ֵּתינונֹוֲעֹו־ּכָ ׁשָ . ּּפְ
ּוְלַחָטאֵתנו וְנַחְלָתנו ֵּננוְּוָסַלְחָת ַלֲעֹו ּ ּ ּּ י : ּ ְּסַלח ָלנו ָאִבינו ּכִ ּ

י< >לְמֹח. ָּחָטאנו נו ּכִ ָּלנו ַמְלּכֵ י ַאָתה ֲאֹד: ְּענוָפׁשָ ּ ָני ּּכִ
ְמך : ְָרֶאיךֹק־ֶחֶסד ְלָכל־ְוַרב. ּב ְוַסָלחטֹו . ְיֹהָוהְָלַמַען ׁשִ

י ַרבְּוָסַלְחָת ַלֲעֹו ְמך : ּהוא־ִני ּכִ ּ ְתַחֵיִניְיֹהָוהְָלַמַען ׁשִ ּ .
ִצְדָקְתך תֹו ּּבְ י ִּציא ִמָצָרהָ ּת ִעָמנו ְצָבאֹוְיֹהָוה: ַנְפׁשִ ּ .

ב ָלנו  ּגָ ֵרי ָאָדם . ת ְצָבאֹוְיֹהָוה: ב ֶסָלהֵהי ַיֲעֹקֱאֹלִּמׂשְ ַאׁשְ
ךּבֹ יָעה הֹוְיֹהָוה: ְֵטַח ּבָ ַּהֶמֶלך ַיֲעֵננו ְבֹי. ׁשִ ְ : ּום ָקְרֵאנוּ

יֵבנו  ּ ֵאֶליך ְוָנׁשוָבהְיֹהָוהֲּהׁשִ ֶקֶדם. ָ ַּחֵדׁש ָיֵמינו ּכְ ּ:  
  

ר ָעֹו ִחיתְוֹל ןַּרחום ְיַכּפֵ ה,א ַיׁשְ יב ְל  ְוִהְרּבָ ָהׁשִ
ל ְוֹל,ַאּפֹו א  ֹלְיֹהָוהַּאָתה : ֲחָמתֹו־א ָיִעיר ּכָ

י ִּתְכָלא ַרֲחֶמיך ִמֶמּנִ ַָחְסְדך ַוֲאִמְתך. ָ ָּ ָּתִמיד ִיְצרוִני ּ ּ ּ :
יֵענו הֹו ֵצנו ִמן ֱאֹלְיֹהָוהּׁשִ ֵּהינו ְוַקּבְ ת דֹו ְלהֹו,ִיםַהּגֹו>־<ּ

ם ך ְלׁשֵ ְתִהָלֶתך. ָָקְדׁשֶ ַח ּבִ ַתּבֵ ְָלִהׁשְ ּ  >< תנֹוֲעֹו־ִאם :ּ

  אַמרּנֹ־ַמה

  ְיִהי

  ְּוהוא

N  תחנונים לשני וחמשי  w 
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ָמר י: דָני ִמי ַיֲעֹמֲאֹד. ָּיה־ִּתׁשְ ִליָחה־ּכִ ִָעְמך ַהּסְ ְלַמַען . ּ
ִּתָוֵרא ה ָלנוֹל: ּ ּא ַכֲחָטֵאינו ָעׂשָ ַמל נֹוא ַכֲעֹוְוֹל. ּ ֵּתינו ּגָ
ֵּנינו ָענו ָבנוִאם ֲעֹו: ָּעֵלינו ּ ֶמךְיֹהָוה. ּ ה ְלַמַען ׁשְ  < >ְזָכר: ָ ֲעׂשֵ

י ֵמעֹו. ֲָחָסֶדיך ַוְיֹהָוהַָרֲחֶמיך  יֹוְיֹהָוהַָיַעְנך : ָּלם ֵהָמהּכִ ם  ּבְ
ם ֱאֹל. ָצָרה ְבך ׁשֵ ּגֶ יָעה הֹוְיֹהָוה: בֵהי ַיֲעֹקְָיׂשַ ְַהֶמֶלך . ׁשִ ּ

י: ּם ָקְרֵאנוַּיֲעֵננו ְביֹו נו ָחּנֵנו ַוֲעֵננו ּכִ ָּאִבינו ַמְלּכֵ ּ ּ   ֵאין ־ּ
נו ים ּּבָ ֹר. ַמֲעׂשִ ה ִעָמנו ְצָדָקה ּכְ ֲּעׂשֵ יֵענוְוהֹו ,ָ ַרֲחֶמיךבּ   ּׁשִ

ֶמך                                   :ְָלַמַען ׁשְ
 

ר הֹו,ֵּהינוָני ֱאֹלֲאֹד ַָעְמך ־ֵצאָת ֶאת ֲאׁשֶ ּ
ָיד ֲחָזָקה ֵמֶאֶרץ ם ־ּ ַוַתַעׂש,ִמְצַרִים ּבְ ְָלך ׁשֵ

יֹו ְענו ָּחָטאנו. ּם ַהזֶהּּכַ ָכל ִצְדֹקֲאֹד: ָּרׁשָ בָני ּכְ א ָנ־ֶָתיך ָיׁשָ
ך ַוֲחָמְתך ֵמִעיְרך ַָאּפְ ָ ך ָ ַלִים ַהר ָקְדׁשֶ ְָירוׁשָ י ַבֲחָטֵאינו . ּ ּּכִ

ה ְלָכל ,ֵּתינות ֲאֹבנֹוּוַבֲעֹו ַלִים ְוַעְמך ְלֶחְרּפָ ְָירוׁשָ ּ  ־ּ
ַמע ֱאֹל,ְּוַעָתה :ֵּתינוְסִביֹב ְָתִפַלת ַעְבְדך ־ֵּהינו ֶאל ׁשְ ּ ּ ּ

ַּתֲחנוָניו־ְוֶאל ֶניך ַעל ִמ,ּ ֵמםָ ְוָהֵאר ּפָ ך ַהׁשָ ְּקָדׁשְ  ְלַמַען. ָּ
ַקח ֵעיֶניך וְרֵאה ַּהֵטה ֱאֹל: ָניֲאֹד ַמע ּפְ ַּהי ָאְזְנך וׁשְ ָּ ָ

ר ֵּתינוׁשְמֹמ ְמך ָעֶליָה־ְוָהִעיר ֲאׁשֶ י ֹל. ִָנְקָרא ׁשִ א ַעל ּכִ
י ַעל ֵּתינוִצְדֹק יִלים ַתֲחנוֵנינו ְלָפֶניך ּכִ ֲָאַנְחנו ַמּפִ ּ ּ  ־ּּ

ַָרֲחֶמיך
ים  ָמָעה ֲאֹדֲאֹד: ָהַרּבִ ָני ָני ְסָלָחה ֲאֹדָני ׁשְ

ה ַאל יָבה ַוֲעׂשֵ ְמך ְָלַמַעְנך ֱאֹל. ְּתַאַחר־ַהְקׁשִ י ׁשִ   ַָהי ּכִ
ַָעֶמך־ִָעיְרך ְוַעל־ִנְקָרא ַעל                       ּ:  

 

ץ ת ְלטֹוּ ַהְרֵאנו אֹו.ָאב ָהַרְחָמן ָבה ְוַקּבֵ
ְנפֹו ֵּתינוְּנפוצֹו ע ּכַ ירו .  ָהָאֶרץתֵמַאְרּבַ ַּיּכִ

  ְּוַעָתה

  ִּבינוָא

N  תחנונים לשני וחמשי  w 
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ל יַהּגֹו־ְּוֵיְדעו ּכָ ּ ָאִבינו ָאָתהְיֹהָוהַּאָתה  ִים ּכִ ֲּאַנְחנו . ּ
הֶּמר ְוַאָתה ֹיַהֹח ְּצֵרנו וַמֲעׂשֵ ָלנו ּ ָּיְדך ּכֻ ּ נו : ָ ָּאִבינו ַמְלּכֵ ּ

ּצוֵרנו ְוגֹו ַָעֶמך־ ַעלְיֹהָוהּ חוָסה ,ֲּאֵלנוּ ִּתֵתן  ְוַאל,ּ ּ< > 

לַָנֲחָלְתך ְלֶחְרּפָ ם ּגֹו־ה ִלְמׁשָ ָּבַעִמים  ּאְמרוָּלָמה ֹי. ִיםּבָ
י ָחָטאנוְיֹהָוהָּיַדְענו : ֵהיֶהםַּאֵיה ֱאֹל ד ְוֵאין ִמי ַיֲעמֹו. ּ ּכִ

ֲעֵדנו דֹו ּּבַ ְמך ַהּגָ ֶָאָלא ׁשִ ֵעת ָצָרה־דל ַיֲעמֹוּ . ָּלנו ּבְ
ִנים ּוְכַרֵחם ָאב ַעל ְל ַעל ַעָמך ְוַרֵח ֲחמֹו!ּ ַרֵחם ָעֵלינו,ּבָ ם ּ

ֹר ּחוָסה. ְַעל ַנֲחָלָתך א ּכְ נו ַוֲעֵננו,ָב ַרֲחֶמיךּנָ ּ ָחּנֵנו ַמְלּכֵ ּ ּ .
ה ִנְפָלאֹועֹו ּ ַהְצָדָקהְיֹהָוהְָלך  ָכלׂשֵ . ֵעת ָוֵעת־ת ּבְ
ט א ֹצָנא ְוהֹו־ַהּבֵ יָעה ּנָ ל. ַָמְרִעיֶתך אןׁשִ נו ־ַאל ִיְמׁשָ ּּבָ
י ְלך ,ֶקֶצף ךְיֹהָוהָ ּכִ ָ ַהְיׁשוָעה ּבְ ְּלֵתנוַחתֹו ּ ַּה ֱאלֹו. ּ

א ְסַלח ְסִליחֹו י ֵאל טֹו. ָנאת ָאּנָ                        :ָּאָתה ְּוַסָלח בּכִ
ֶּמֶלך ַרחום ְוַחּנון ּ ין ְזכֹו,ְ ט ִלְבִרית ּבֵ  ר ְוַהּבֵ

ָתִרים ּוְלַמַען . ְָוֵתָרֶאה ְלָפֶניך ֲעֵקַדת ָיִחיד. ַהּבְ
ָרֵאל ּנו ָאִבינוַּאל ַתַעְזֵב. ָּאִבינו ִיׂשְ נו . ּ נו ַמְלּכֵ ְּוַאל ִתְטׁשֵ ּ ּ ּ

ֵחנו יֹו ְוַאל ּכָ ִּתׁשְ ָגלוֵתינו. ְּצֵרנוּ ְּוַאל ַתַעׂש ִעָמנו ָכָלה ּבְ ּ ּ ּ ּ .  
י                  ֵּאל ֶמֶלך ַחּנון ְוַרחום ָא ּכִ ּ   :ָּתהְֽ

 

מֹו ּך ַחּנון ְוַרחוםּכָ ּ מֹו, ֵּהינו ֱאֹל,ָ ְֶאֶרך  ָך ֵאלֵאין ּכָ

יֵענו ְוַרֲחֵמנו הֹו. ֶחֶסד ֶוֱאֶמת־ם ְוַרבִיּפַַא ּׁשִ ּ
ֶּגז ַהִציֵלנוּוֵמֹר ֵמַרַעׁש  ְלַאְבָרָהם ְלִיְצָחק ,ָר ַלֲעָבֶדיךְזכֹו: ּ
י ָהָעם ַהזֶה ְוֶאל־ֵּתֶפן ֶאל־ַאל. בּוְלַיֲעֹק עֹו־ְּקׁשִ  ִרׁשְ

ֵחם ַעל ָהָרָעה ּׁשוב ֵמֲחרֹו: ַּחָטאתֹו־ְוֶאל ך ְוִהּנָ ָן ַאּפֶ

ֶָמךְלַע י ַרחום ָאָתה: ּ ת ַהָמֶות ּכִ ְּוָהֵסר ִמֶמּנו ַמּכַ ּ ּּ י. ּ  ֵכן־ּכִ

  אּֽנָָֽא

  ֵאין
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ך ַלֲעׂשֹו ַָדְרּכְ ָכלּ ם ּבְ א : רר ָודֹוּדֹו־ת ֶחֶסד ִחּנָ ְיֹהָוה ָאּנָ
יָעה ּנָאהֹו א : ׁשִ אְיֹהָוהָאּנָ א :  ַהְצִליָחה ּנָ ּ ֲעֵננו ְיֹהָוהָאּנָ

ּ ִקִוינוְיֹהָוהְָלך : ּם ָקְרֵאנוְביֹו ינוְיֹהָוהָך ְל. ּ  ְיֹהָוהְָלך . ּ ִחּכִ
נו ְנַיֵחל ַאל ה וְתַעּנֵ ֶּתֱחׁשֶ ּ י ָנֲאמו גֹו. ּ   .ִים ָאְבָדה ִתְקָוָתםּּכִ

ל    ֶרך־ּכָ ַתֲחֶוהקֹו־ִתְכַרע ְוָכל ְָלך ְּבֶ ָּמה ְלָפֶניך ִתׁשְ ָ:  
  

ְתׁשוָבה ל ּפֹו,ָּיד ּבִ ִעים ְוַחָטִאים ְלַקּבֵ . ּׁשְ
ַאל . ֵּננוִּעְצבֹו בּנו ֵמרֹוִנְבֲהָלה ַנְפׁשֵ

ֵחנו ֶנַצח קוָמה ּכָ ִּתׁשְ ּ יֵענוְוהֹו ּ ּפֹו. ּׁשִ ְָנך ְך ֲחרֹוַּאל ִתׁשְ

י ַעְמך ֲאַנְחנו ָּעֵלינו ּכִ ָּ ֵני ְבִריֶתך ּ יָטה יפסיק מעט .ֵאל. ָּבְ  ,ַהּבִ
בֹו ָדה ִיםֵּדנו ַבּגֹוַּדל ּכְ ֻטְמַאת ַהּנִ ְקצונו ּכְ ְּוׁשִ ּ ּ ַעד ָמַתי . ּ

ִביֻּעְז ׁשְ ּך ּבַ ַיד ָצר ָ ְָוִתְפַאְרְתך ּבְ ֵּהָמה ִיְראו ְוֵיֹב. ּ ּׁשו ּ
ְּוֵיַחתו בוָרָתם ּ ְָרָרה ְגבוָרְתך ְוהֹועֹו. ִּמּגְ יֵענו ְלַמַען ּ ּׁשִ
ֶמך ִּיְמֲעטו ְלָפֶניך ְתָלאֹו ַאל. ָׁשְ ָ ֵּתינו ַמֵהר ְיַקְדמונו ּ ּ ּ ּ

ֵעת ּא ְלַמֲעֵננו ֶאָללֹ. ֵּתנוָצרֹו ַָרֲחֶמיך ּבְ עֹוּ ל ְא ְלַמֲעָנך ּפְ
ֵחת ֶאת ֵאִריֵתנו ְּוַאל ַתׁשְ י ְלך ְמַיֲחלֹו. ּזֵֶכר ׁשְ ת ָּכִ

י ֵאל ֶמֶלך ְֵעיֵנינו ּכִ ַּחּנון ְוַרחום ָאָתה ּ ּ ר ּוְזכֹו. ּ
ֵּעדוֵתינו  ָכלּ ַאֲהָבה ְמִריםּם ָתִמיד אֹויֹו־ּבְ ֲעַמִים ּבְ   : ּפַ

ָרֵאל          ַמע ִיׂשְ   : ֶאָחדְיֹהָוה ,ֵּהינו ֱאלְֹיֹהָוה. ׁשְ
  

ַדלכריעה  א> <ְּוִיְתַקַדׁש ִּיְתּגַ ֵמה ַרּבָ ָעְלָמא ִדי : )אמן(. ּׁשְ ּּבְ
ְרעוֵתיה,ְבָרא ּ ּכִ ְּוַיְמִליך ַמְלכוֵתיה. ּ ּ ְרָקֵניה, ְ  ,ְּוַיְצַמח ּפֻ

יֵחה ַחֵייכֹו: )אמן(. ִּויָקֵרב ְמׁשִ ּן וְבַחֵיי ֵמיכֹוּן וְביֹוּּבְ ּ
ָרֵאל־לְדָכ ית ִיׂשְ ֲעָגָלא וִבְזַמן ָקִריב, ּבֵ . ּ ְוִאְמרו ָאֵמן,ּּבַ

  ֵתַחַּהפֹו
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ֵמה: )אמן( א כריעה ְּיֵהא ׁשְ ְּמָבַרך ְלָעַלם וְלָעְלֵמי ָעְלַמָיא ַרּבָ ּ ְ 
ַרך כריעה ַאר ְוִיְתרֹו,ְִיְתּבָ ח ְוִיְתּפָ ַתּבַ אּ ְוִיׁשְ  ַּמם ְוִיְתַנׂשֵ

א ,ְּוִיְתַהָלל ְּוִיְתַעֶלה ְּוִיְתַהָדר ֵמה ְדֻקְדׁשָ ּ ׁשְ ִריך יעהכרּ  ְּבְ
ל־ְּלֵעָלא ִמן: )אמן(. ּהוא ְרָכָתא־ּכָ יָרָתא,ּבִ ָחָתא , ׁשִ ּבְ ּ ִתׁשְ

ָעְלָמא ְוֶנָחָמָתא   :)אמן(. ָאֵמן כריעהּ ְוִאְמרו ,ַּדֲאִמיָרן ּבְ
  

  90עוברים לעמוד , ביום שאין בו קריאת התורה
   

  יאמר,  בו תחנוןשיום שיב                                  
 

ך . ם ְוַרב ֶחֶסד ֶוֱאֶמתִיּפְֶַאֶרך ַא ַאּפְ ַָאל ּבְ

ָרֵאל ַעֶמך ְוהֹוְיֹהָוהּחוָסה . ִּכיֵחנותֹו ָ ַעל ִיׂשְ יֵענו ּ ּׁשִ
ל רֹו. ן ְסַלח ָנאָאדֹו. ְָלך ָּחָטאנו. ָרע־ִמּכָ   :ָב ַרֲחֶמיך ֵאלּכְ

  

ֶניך ִמֶמּנ. ּם וָמֵלא ַרֲחִמיםִיּפְֶַאֶרך ַא ַּאל ַתְסֵתר ּפָ ָ ּ . ּוּ
ָרֵאל ַעֶמךְיֹהָוהּחוָסה  ֵאִרית ִיׂשְ ָ ַעל ׁשְ ְּוַהִציֵלנו . ּ ּ

ל ָָחָטאנו ְלך. ָרע־ִמּכָ רֹו. ן ְסַלח ָנאָאדֹו. ּ   :ָב ַרֲחֶמיך ֵאלּכְ
  

  יאמר,  בו תחנוןןיום שאיב
 

ר ָהָיה ִעם ֲאבֹו ֱאֹלְיֹהָוה ֲאׁשֶ ֵּהינו ִעָמנו ּכַ  ,ֵּתינוּּ
נוִּיְט־ַּיַעְזֵבנו ְוַאל־ַאל יָעה ֶאתהֹו: ּׁשֵ ַָעֶמך־ׁשִ ּ, 
ְוָבֵרך ֶאת ֵאם,ַָנֲחָלֶתך־ּ ּ וְרֵעם ְוַנׂשְ ֲעבור : ָלםָהעֹו־ַעד ּ   ּּבַ

ָָדִוד ַעְבֶדך                ּ יֶחך,ּ ֵני ְמׁשִ ב ּפְ ָ ַאל ָתׁשֵ ּ:  
  

  מוציאים את ספר התורה מהארון הקודש
 

רוך ַהָמקֹו ּּבָ ְ ַתן תֹוּ ּנָ ָרָּרה ְלַעמֹוּם ׁשֶ רוך הוא ִיׂשְ ֵּאל ּבָ ְּ:  
ָכה לֹו ּכָ ֵרי ָהָעם ׁשֶ ֵרי ָהָעם ׁשֶ. ַּאׁשְ   :ָהיו ֱאלְֹיהָֹוהַאׁשְ

  
  

  ֵאל

  ֵאל

  ְיִהי
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  תיבהעד התורה המלווים את ספר                     
 

ּ ִאִתי וְנרֹויֹהָוהַל מֹוּ  ְיֹהָוהְּממו רֹו :ּ ַיְחָדוְמָמה ׁשְ
ַתֲחוו ַלֲהדֹו. ֵּהינוֱאֹל ְּוִהׁשְ : ּהוא ׁשָליו ָקדֹום ַרְגּ

ַתֲחווֱאֹל ְיֹהָוהְּממו רֹו ֵּהינו ְוִהׁשְ י,ְלַהר ָקְדׁשֹו ּּ ׁש ָקדֹו־ ּכִ
ְלֶתך יֹהָוהׁש ּכַָקדֹו־ֵאין: ֵּהינוֱאֹל ְיֹהָוה י ֵאין ּבִ ָּכִ ְוֵאין . ּ

אֹל י ִמי ֱאלֹו: ֵּהינוּצור ּכֵ ְלֲעֵדי ּכִ ּוִמי צור  ,ְיֹהָוהַּה ִמּבַ ּ
ה מֹוָּלנו ֹמ־ָּרה ִצָוהֹוּת: ֵּהינוּזוָלִתי ֱאֹל ה ְקִהַלת ׁשֶ ָּרׁשָ

ה ְותֹו־ֵעץ: בַיֲעֹק ַּחִיים ִהיא ַלַמֲחִזיִקים ּבָ ּ רּ : ְּמֶכיָה ְמֻאׁשָ
לֹוְנִתיבֹו־ַעם ְוָכלנֹו־ְּדָרֶכיָה ַדְרֵכי לֹו: םֶתיָה ׁשָ ם ָרב ׁשָ

   ּז ְלַעמֹועֹו ְיֹהָוה: ל ִמְכׁשֹוָָרֶתך ְוֵאין ָלמֹוֲהֵבי תֹוְלאֹו
לֹוַּעמֹו־ְְיָבֵרך ֶאת  |ְיֹהָוה. ןִּיֵת ם : םּ ַבׁשָ י ׁשֵ  ְיֹהָוהּכִ

ּל ְתנו עֹוַהּכֹ: ֵּהינוֶדל ֵלאֹלּ ָהבו גֹו,ֶאְקָרא   ,ִהיםז ֵלאֹלּ
ּוְתנו                               :ָרהַּלתֹו דָכבֹוּ

  
  אומרים, תורהה ספר תגבהבזמן ה

 

רַּהתֹו ם־ָרה ֲאׁשֶ ָרֵאלׁשֶֹמ< >ׂשָ ֵני ִיׂשְ : ה ִלְפֵני ּבְ
ה מֹוָּלנו ֹמ־ָּרה ִצָוהּתֹו ה ְקִהַלׁשֶ : בת ַיֲעֹקָּרׁשָ

ָּהֵאל ָתִמים ַדְרּכֹו ְּצרוָפה ָמֵגן הוא ְלָכל  ְיֹהָוה ִאְמַרת ּ ּ  
  :ּבֹו ִסיםַהחֹו                                

  
  ם לתורהליוע' ג ,)גם בפוריםו( רגילחול ביום 

  עולים'  ד,)מ"גם בחוהו(בראש חודש 
 

ְרכו ֶאת   -  לתורה אומר העולה   :ְָרך ַהְמֹבְיֹהָוהּּבָ
רוך     -  עונים הקהל ְּבָ   :ָלם ָוֶעדְָרך ְלעֹוַהְמֹב ְיֹהָוהּ
רוך       -  וחוזר העולה ְּבָ   :ָלם ָוֶעדְָרך ְלעֹו ַהְמֹבְיֹהָוהּ

ַּגְדלו ּ ּ  

  אתְוֹז
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ְֵהינו ֶמֶלךֱאֹל, ְיֹהָוהַּאָתה < > , ָלםָהעֹו>< ּ
ַחרֲאׁשֶ נו־ר ּבָ ל ָהַעִמים ְוָנַתן ּּבָ  ־ִּמּכָ

רוך. ָרתֹוּתֹו< >ָּלנו ֶאת ְּבָ   :ָרהַּהתֹו ֵתןנֹו, ְיֹהָוהַּאָתה >< ּ
  

   מברך העולה,חלקו קריאת בסיום
 

ְֵהינו ֶמֶלךֱאֹל, ְיֹהָוהַּאָתה < > ר , ָלםָהעֹו< >ּ ֲאׁשֶ
ְּוַחֵיי . ֱאֶמת< >ַרתּ תֹו,ָרתֹוּתֹו< >ֶאת ּנוָל־ָנַתן

תֹועֹו רוך. ֵּכנוָלם ָנַטע ּבְ ְּבָ   :ָרהֵּתן ַהתֹונֹו, ְיֹהָוהַּאָתה < >ּ
  

  חצי קדישיאמר  ,אחרוןלתורה עלה מי ש
 

ַדלכריעה  א> <ְּוִיְתַקַדׁש ִּיְתּגַ ֵמה ַרּבָ ָעְלָמא ִדי : )אמן(. ּׁשְ ּּבְ
ְרעוֵתיה,ְבָרא ּ ּכִ ְּמִליך ַמְלכוֵתיהְוַי. ּ ּ ְרָקֵניה, ְ  ,ְּוַיְצַמח ּפֻ

יֵחה ַחֵייכֹו: )אמן(. ִּויָקֵרב ְמׁשִ ּן וְבַחֵיי ֵמיכֹוּן וְביֹוּּבְ ּ
ָרֵאל־לְדָכ ית ִיׂשְ ֲעָגָלא וִבְזַמן ָקִריב, ּבֵ . ּ ְוִאְמרו ָאֵמן,ּּבַ

ֵמה: )אמן( א כריעה ְּיֵהא ׁשְ ְּמָבַרך ְלָעַלם וְלָעְלֵמי ָעְלַמָי ַרּבָ ּ  אְ
ַרך כריעה ַאר ְוִיְתרֹו,ְִיְתּבָ ח ְוִיְתּפָ ַתּבַ אּ ְוִיׁשְ  ַּמם ְוִיְתַנׂשֵ

א ,ְּוִיְתַהָלל ְּוִיְתַעֶלה ְּוִיְתַהָדר ֵמה ְדֻקְדׁשָ ּ ׁשְ ִריך כריעהּ  ְּבְ
ל־ְּלֵעָלא ִמן: )אמן(. ּהוא ְרָכָתא־ּכָ יָרָתא,ּבִ ָחָתא , ׁשִ ּבְ ּ ִתׁשְ

ָעְלָמא ְוֶנָחָמָתא   :)אמן(. ָאֵמן כריעהְּוִאְמרו  ,ַּדֲאִמיָרן ּבְ
  

  ברכת הגומל
 

  יאמר,  מדבראו ים חצה שמיו,  חבוש בבית האסורים אומי שהיה חולה
 

ָכלְיֹהָוהֶדה אֹו סֹו, ֵלָבב>־< ּבְ ִרים ּבְ ד ְיׁשָ
ם ָלעֹוי ְלב ּכִטֹו־יה ּכִָויֹהֽ ַלּדוהֹו: ְוֵעָדה

רוך :םָדי ָאֵנְביו ִלָתאֹוְלְפִנְו, ּדוְסה ַחָויֹה ַלּדויֹו: ֹוּֽדְסַח ְּבָ ּ >

רוך -וממשיך  ְּבָ ּ  

רוך ְּבָ ּ  

ַּהְללוָיה ּ,  

N   ־תורהספרברכות על  w 
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ְֵהינו ֶמֶלךֱאֹל, ְיֹהָוהַּאָתה >    ְּלַחָיִבים< >ֵמלַהּגֹו, ָלםָהעֹו< >ּ
ָמַלִני ָכלבֹוטֹו                        ּגְ   :בטֹו־ת ׁשֶ

 

ָמְל. ןֵמָא -עונים הקהל  ּגְ ָ הוא ִיְגָמְלך ,בטֹו־ ָכלָךָהֵאל ׁשֶ ּ  
  : ֶסָלה,בטֹו־ָכל                 

 

  :ןצֹוי ָרִהן ְי ּכֵ.ןֵמָא  -  המברך  עונה
  

  השכבה לאיש
 

יָבה ֶעְליֹוָנה יׁשִ ים וְטהֹוִרים, ְנכֹוָנה ּבִ ַמֲעַלת ְקדֹוׁשִ , ּּבְ
זֹוַהר ָהָרִקיַע ְמִאיִרים וַמְזִהיִרים ְּוִחלוץ ֲעָצִמים, ּּכְ ּ ,

ִמים ַרת ֲאׁשָ ע, ְוַכּפָ ׁשַ עְוַה, ְוַהְרָחַקת ּפֶ , ְוֶחְמָלה ַוֲחִניָנה, ְקָרַבת ֶיׁשַ
א, ְּוחוָלָקא ָטָבא. ִּמִלְפֵני ׁשֹוֵכן ְמעֹוָנה ם ְתֵהא ְמַנת , ְּלַחֵיי ָהעֹוָלם ַהּבָ ּׁשָ

ם ַהטֹוב  יַבת ֶנֶפׁש ַהׁשֵ ּוְמִחיַצת ִויׁשִ ְּתִניֶחּנו ָוה ְיֹהּרוַח , )פלוני בן פלוני(ּּ ּ
ַטר ִמן ָעְלָמ, ְבַגן ֵעֶדן ַמָיא , א ָהֵדיןְּדִאְתּפְ ְרעות ֱאָלָהא ָמֵרא ׁשְ ּּכִ ּ
ַרֲחָמיו ְיַרֵחם ָעָליו. ְוַאְרָעא ָלִכים ּבְ . ְּוָיחוס ְוַיְחמֹול ָעָליו, ְֶמֶלך ַמְלֵכי ַהּמְ

ָנָפיו וְבֵסֶתר ָאֳהלֹו ַרֲחָמיו ַיְסִתיֵרהו ְבֵצל ּכְ ָלִכים ּבְ ֶּמֶלך ַמְלֵכי ַהּמְ ּ ּ ְ ,
ֹנַעם ְיֹה ֵהיָכלֹוָּוה וְלַלֲחזֹות ּבְ ר ּבְ ּוְלֵקץ ַהָיִמין ַיֲעִמיֵדהו. ַבּקֵ ַחל , ּּ ּוִמּנַ

ֵקהו ָמתֹו ְוִיְצרֹור. ֲּעָדָניו ַיׁשְ ְצרֹור ַהַחִיים ִנׁשְ בֹוד ְמנוָחתֹו, ּּבִ ים ּכָ , ְּוָיׂשִ
לֹום. ּה הוא ַנֲחָלתֹוָוְיֹה ְּוִיָלֶוה ֵאָליו ַהׁשָ לֹום, ּ בֹו ִיְהֶיה ׁשָ ּכָ . ְוַעל ִמׁשְ

ִדְכִתי לֹום: בּכְ ָּינוחו ַעל, ָיֹבא ׁשָ בֹוָתם־ּ ּכְ  ־ּהוא ְוָכל: ְהֹוֵלך ְנכֹוחֹו. ִמׁשְ
ָרֵאל ַהׁשֹוְכִבים ִעּמֹו ֵני ִיׂשְ ִליחֹות, ּּבְ ְכַלל ָהַרֲחִמים ְוַהּסְ   ְוֵכן ְיִהי ָרצֹון , ּבִ

  :ְוֹנאַמר ָאֵמן                                            
  

  השכבה לאשה
 

ִניִנים, ל ִמי ִיְמָצאַחִי ֶקר ַהֵחן ְוֶהֶבל : ִּמְכָרה< >ְוָרחֹוק ִמּפְ ׁשֶ
ה ִיְרַאת ְיֹה, ּיֹוִפיַה ְּתנו: ּה ִהיא ִתְתַהָללָוִּאׁשָ ִרי ־ּ   ָּלה ִמּפְ

ָעִרים, ָיֶדיָה                           ִּויַהְללוָה ַבׁשְ יָה< >ּ  :ַמֲעׂשֶ
ַרֵחם ַעל ל־ַהּמְ ִריֹוָתיו־ּכָ ּוא ָיחוס ְוַיְחמֹול ִויַרֵחם ַעל ֶנֶפׁש רוַח ה, ּּבְ ּ ּ

ם טֹוב ִמן ָהעֹוָלם  ׁשֵ ְפֶטֶרת ּבְ ל ַהּנִ ָמה ׁשֶ ה ָוְיֹהּרוַח , )פלונית בת פלונית(ּוְנׁשָ

  ְּמנוָחה

ת   ֵאׁשֶ

N  השכבות  w 
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ה־ִהיא ְוָכל, ְּתִניֶחּנָה ְבַגן ֵעֶדן ָרֵאל ַהׁשֹוְכבֹות ִעּמָ נֹות ִיׂשְ ּּבְ ְכַלל , ּ   ּבִ
ִליחֹותָהַרֲחִמים ְו                     :ְוֵכן ְיִהי ָרצֹון ְוֹנאַמר ָאֵמן, ַהּסְ

 

  )עולם הבריאה( 
 

ְּיִהי ַחְסְדך ְיֹהָוה ָעֵלינו ָ ר ִיַחְלנו ָלך,ּ ֲאׁשֶ ְ ּכַ ּ:  
  

  ימשמש בתפלין של יד ושל ראש

ֵב ָוך ּסֶַהְל֥לֹֽוד ְיָך ֗ע֑י ֵביֶת֣יֹוׁשְ ֵר ׃ָלהּֽ י ָהָעם ַ֣אׁשְ
ּכָ ֥רֹֽו ַאָּכה ֑לׁ֣שֶ יֲֹהָוי ָהָעֵׁ֗שְ יו׃ ֥ם ׁשֶ ה ֱאלָֹהֽ

ְּתִהָל֗ ְמ֗ךְֶלך ַוֲאָבֲרָכּ֥֑י ַהֶמ֣ ֱאלֹוַהָ֣רֹוִמְמךֲא, ֥דִוה ְלָדּ֫  ָה ׁשִ
ְמ֗ךָּ֥ך ַוֲאַהְלָלֹום ֲאָבֲרֶכָ֑כל־֥יּבְד׃ ֽם ָוֶעְ֥לעֹוָל ם  ְלעֹוָלָ֥ה ׁשִ

֘ד׃ ָֽוֶע ּה וְמֻהָל֣ל ְיֹהָוֹו֤דּגָ ֹור ּ֣דֶקר׃ ֽין ֵחֹ֣ו ֵאּד ְוִלְגֻדָל֗תל ְמֹאּ֑֣
ּבַ ְ֑֣לדֹור ְיׁשַ ּיך וְג֖בח ַמֲעׂשֶ ֣בֲהּידו׃ ָֽיך ַיּגִּ֣וֹרֶתָ ָך ֹוד הֹוֶדַ֑דר ּכְ

ֽיָחה׃ ֣י ִנְפְלאֹוֶתְֵוִדְב֖ר ּרו ָ֑יך ֹיאֵמּ֣וז נֹוְרֹאֶתֱע֣זֶוָיך ָאׂשִ
ֶר ָוְגדולֶֹתיך ֲאַסּפְ ּ ּ ה׃ ּֽ ַָרב־טוְבך> <ֶכר֣זֵּנָ ּ֣֑ ָיעו ְוִצְדָקְתך ַיּבִ ּ ֥

ֶסד׃ ִּֽים וְגָדל־ָחְֶרך ַאּפַ֥֗ ֶאּום ְיֹהָו֑הּון ְוַר֣חּנַ֣חּנו׃ ְֽיַרּנֵ
ֽיו׃ ל ְוַרֲחָמ֗ה ַלּכָֹ֑֥וֹוב־ְיֹהט ל־ַמֲעׂשָ ָוך ְיֹהָוה ֹו֣דייו ַעל־ּכָ ּ

֑ ל־ַמֲעׂשֶ ּיך ְיָבֲרֽכוָכה׃ ָיך ַוֲחִסיֶדּ֗כָ ּרו ֑ ֹיאֵמְָ֣תךֹּוד ַמְלכו֣בּכְָ
ָוְגבוָרְתך ּ בוֹרָתִלְבֵנ֣י | יַע֤הֹוִדְלּרו׃ ֽ ְיַדּבֵּ֥ ֹוד ּיו וְכ֗בּ֑ ָהָאָדם ּגְ

ְָלכוְת֗ךַֽמּר ַמְלכוֽתֹו׃ ֲ֣הַד ָלִמ֑ ַמְל֥כּ ל־ֹעֽ ְלְת֗ךּֽוֶמ יםּות ּכָ ְָמׁשֶ ּ 
ָכל־֥ד ְפִלֹ֣וֵמסֹור ָוֽדֹור׃ ּּבְ  ף ְלָכל־ים ְוזֹוֵקְ֑֗ך ְיֹהָוה ְלָכל־ַהּנֹ

פוִפַה ּבֵ֣יֵני־ֹכל ֵאֶלֵֽעים׃ ּּֽכְ ּרו ְוַאָתָ֑יך ְיׂשַ ם ה ֽנֹוֵתן־ָלֶהּ֖֤
ִעֽתֹו׃ ֶ֣את־ָאְכָל , י"יאהדונה' גי, י"פאת "ר(ָך ֶ֑דָית־ֶאַח־ֹ֥וֵתּפּם ּבְ

֖)ך"חתת "וס, ל"סא' גי ּבִ יק ִּ֣דַצָרֽצֹון׃ י ֣ ְלָכל־ַח)ך"חת' גי( יַעּ וַמׂשְ

ֵרי   ַאׁשְ

 תפלין
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ָכל־ְדָרָכ֑ ָכל־ְוָחִס֗> <יוְּיֹהָוה ּבְ ֽיו׃ יד ּבְ ֹוב ְיֹהָוה ֣רָקַמֲעׂשָ
֖יו ְלֹכְ֤לָכל־ֹקְרָא֑ ְ֥רת׃ ּֽהו ֶבֱאֶמ֣ר ִיְקָרֻאל ֲאׁשֶ יו צֹון־ְיֵרָא

֑ ְוָעָתֶאת־ֽה ְוַיֲעׂשֶ ַמׁ֥֗שַ יֵעם ִיׁשְ ר ְיֹהָוה ֹ֣וֵמׁשם׃ ֽע ְויֹוׁשִ
ל־ֹאֲהָב֑ ִעְ֖וֵא> <יוֶאת־ּכָ ל־ָהְרׁשָ ִמ֣ת ּכָ ת ִּ֥הַלְּתיד׃ ֽים ַיׁשְ

֥֣י ִויָבֵר֥ר־ּפִַדּבְֶֽ֫י> <הְיֹהָו֗ ר ׁשֵ ׂשָ ל־ּבָ ם ֹ֥ו ְלעֹוָלם ָקְדׁשְ֗ך ּכָ
  , םה ְוַעד־עֹוָלַּ֥֗עָתֽ ֵמ,ּהְך ָיֵ֤֗רְנָב֘ | ְּחנוַ֤וֲאַנ ׃ֽדָוֶע

  ּה׃ְּֽללוָיַֽה                                
  

  ביום שיש בו תחנון                          
 

֣י֭ ְיַָ֣עְנךַֽי ׃ֽדֹור ְלָדִוִמְז֥מ ְב֗ךְ֝י הֹום ָצָרֹ֑הָוה ּבְ ּגֶ ָׂ֤שַ י ֱאלֵֹה֬ | ם ׁשֵ
בַֽי ַל ׃ֲעֹקֽ ִּמִצ֗יּו֝ ֶדׁש ִמּקָֹ֑֥ח־ֶעְזְרךִֽיׁשְ ל־ִיְזּכֹ֥ ׃ָּךֹֽון ִיְסָעֶדּ  ר ּכָ

ְתך ָ֑ךִמְנחֶֹת ֶנְָ֖ועֹוָלֽ ֶָתן־ְלךִֽי ׃ָלהֽה ֶסּ֣ ְיַדׁשְ  ׃ֽאּ ְיַמֵלָָ֥כל־ֲעָצְתךְֽו ָך ִכְלָבֶבּ֑֥
ָנ ֘ | ֤הְנַרּנְ ֽם־ֱאלֵֹה ָךּוָעֶת֗יׁשּ֤בִ ֲאלֹוֶת הָוֹ֗הא ְיְּ֥֝יַמֵל לּינו ִנְדּגֹּ֑֥וְבׁשֵ ל־ִמׁשְ  ָיך׃ּֽכָ
ּ֥֤כִ ִּתיְעה ָיַדַּ֤֗עָת ָ֫וְ֗יֹה | יַעי הֹוׁשִ ֵמַֽ֭י ֹוי֥חה ְמׁשִ ֲּעֵנהו ִמׁשְ ֹות ְגֻב֗רּבִ֝ ֹוי ָקְדׁשּ֑֣

ע ְיִמיֽנֹוֵ֣י ֶּלה ַבּסוִסְ֑֣וֵא ֶרֶכבֶּלה ָבֵ֣֭א ׃ׁשַ ם־ְיֹה | ְּחנוֲאַנַֽ֓ו םיּ ׁשֵ ּינו ֣ה ֱאלֵֹהָ֖וּבְ
יר ֽ ְר֣עֵה֭ ׃ַנְזּכִ ֽ ה ּכָ ֲ֥֗אַנַֽו ּלוּ֑ו ְוָנָפּמָ ְתעֹוָדְּחנו ּקַ֝ ָ֑֥וְיֹה ׃ֽדְּמנו ַוּנִ   ְֶלך ּמֶַ֗ה֝ יָעהה הֹוׁשִ

  ׃ּנוּֽנו ְביֹום־ָקְרֵאֲ֥עֵנַֽי                                      
  

  "ואתה קדוש"מ  מתחילים,בבית האבל
 

ַיֲעֹקן ּגֹוְּלִציֹו ע ּבְ ֵבי ֶפׁשַ : ְיֹהָוהְנֻאם . בֵּאל וְלׁשָ
ִריִתי אֹוַוֲאִני ֹז ר  ,ְיֹהָוהָתם ָאַמר את ּבְ ּרוִחי ֲאׁשֶ

ִפיך ָָעֶליך ְמִתי ּבְ ר ׂשַ ָוְדָבַרי ֲאׁשֶ ּ י־אֹל. ּ יך וִמּפִ ָּימוׁשו ִמּפִ ּ ָּ 
ּזְַרֲעך וִמ י זֶַרע ַזְרֲעך ָאַמר ָ   : ָלםעֹו־ֵּמַעָתה ְוַעד ְיֹהָוהָּפִ

 

ב ְתִהלֹויֹו. ׁשְּוַאָתה ָקדֹו ּׁשֵ ָרֵאלּ  זֶ֙ה־ ֶאלא זֶ֤הְוָקָר֙: ת ִיׂשְ
א ְ֥מלֹ. תֹו֑ ְצָבא֣הְיהָֹוׁש ֹו֖ ָקד,ׁשֹוָ֛קד | ׁשָ֧קדֹור ְוָאַמ֔
בֹוָ֖הָא־ָכל ִלין ֵדין ִמן בלחש :ֹוֽדֶרץ ּכְ ּוְמַקּבְ . ְוָאְמִריןֵּדין ־ּ

  ַחַּלְמַנֵצ֗

  ּוָבא
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ֵמי ְמרֹו ׁשְ ִכיְנֵתה ָמאַּקִדיׁש ּבִ ית ׁשְ ִּעָלָאה ּבֵ ּ ַּקִדיׁש . ּ
בוְרֵתהַאְרָעא עֹו־ַעל ַּבד ּגְ ּ ַּקִדיׁש ְלָעַלם וְלָעְלֵמי . ּ ּ

 בקול: ַּאְרָעא ִזיו ְיָקֵרה־ת ַמְלָיא ָכלְצָבאֹו ְיֹהָוה: ָּעְלַמָיא
ַמע ַאֲחַרי קֹו ֵאִני רוַח ָוֶאׁשְ ַּוִתׂשָ ּ דֹוּ ר. לל ַרַעׁש ּגָ ְוךּ֥בָ ּ 

בֹו ּוְנָטַלְתִני רוָחא בלחש :ֹוֽמִּמְמקֹו ֖הְיהָֹו־דּכְ ָמִעית . ּ ּוׁשְ
יא ּגִ ְתַרי ַקל ִזיַע ׂשַ ִריך ְיָקָרא  ּבַ ִחין ְוָאְמִרין ּבְ ּבְ ְִדְמׁשַ

יתַדיֹה ִכיְנֵתה ָוה ֵמֲאַתר ּבֵ ּׁשְ ָלם ְך ְלֹעִיְמֹל< >ְיֹהָוה בקול: ּ
ַּמְלכוֵתה ָקִאים ְלָעַלם וְלָעְלֵמי ָעְלַמָיא הְיֹהָו בלחש: ָוֶעד ּ ּּ :
ָרֵאל ֲאבֹוֱאֹל ְיהָֹוה בקול ֵּתינו ֵהי ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוִיׂשְ

ְמָרה בֹוְלעֹו אתֹז־ׁשָ ָת ְלַבב ַעֶמךָלם ְלֵיֶצר ַמְחׁשְ ְוָהֵכן . ּ
ר ָעֹו: ְָלָבָבם ֵאֶליך ְּוהוא ַרחום ְיַכּפֵ ִחית־אן ְוֹלּ  .ַיׁשְ

יבְוִהְרּבָ ל־אְוֹל. ַאּפֹו ה ְלָהׁשִ י: ֲחָמתֹו־ָיִעיר ּכָ ַּאָתה ־ּכִ
ִָצְדָקְתך ֶצֶדק : ְָרֶאיךֹק־ֶחֶסד ְלָכל־ְוַרב. ּב ְוַסָלחָני טֹוֲאֹד

ִּתֵתן ֱאֶמת ְלַיֲעֹק: ָָרְתך ֱאֶמתְותֹו. ָלםְלעֹו ב ֶחֶסד ּ
ְעָת. ְלַאְבָרָהם ּבַ ר ִנׁשְ רוך: ֵּתינו ִמיֵמי ֶקֶדםַלֲאֹב ֲּאׁשֶ ְּבָ ּ 

ָּלנו ָהֵאל ְיׁשוָעֵתנו ֶסָלה־ם ַיֲעָמסם יֹויֹו< >ָניֲאֹד ּ  ְיֹהָוה: ּ
ּת ִעָמנוְצָבאֹו ב ָלנו ֱאֹל. ּ ּגַ  ְיֹהָוה: ב ֶסָלהֵהי ַיֲעֹקִּמׂשְ
ֵרי ָאָדם ּבֹ. תְצָבאֹו ךַאׁשְ יָעההֹו ְיהָֹוה: ְֵטַח ּבָ ְַהֶמֶלך . ׁשִ ּ  

  :ּנוָקְרֵא־םַּיֲעֵננו ְביֹו                           
 

ָרָאנו ִלְכבֹוֱאלֹ ּבְ ֵּהינו ׁשֶ ְּוִהְבִדיָלנו ִמן דֹוּ ּ 
ִּעים ְוָנַתן ָלנו תֹוַּהתֹו ָלם ֱּאֶמת ְוַחֵיי עֹו< >ַרתּ

תֹו תֹו. ֵּכנוָנַטע ּבְ נו ּבְ ּהוא ִיְפַתח ִלּבֵ נו . ָרתֹוּּ ִלּבֵ ים ּבְ ְּוָיׂשִ
ֵלםֹוּ וְלָעְבדנֹות ְרצֹו ַלֲעׂשֹוְוִיְרָאתֹו ַאֲהָבתֹו ֵלָבב ׁשָ .  ּבְ

רוך ְּבָ ּ  

N  ובא לציון  w 
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ָהָלהְוֹל ִניַגע ָלִריקל "יזהר להרפות את הגימא לֹ ְיִהי . א ֵנֵלד ַלּבֶ
ָן ִמְלָפֶניךָרצֹו ֹמ,ֵּתינוֲאבֹו ֵהיֵּהינו ֵואלֹ ֱאֹלְיֹהָוה ,ּ ׁשְ ּנִ ר  ׁשֶ

ֻּחֶקיך וִמְצֹו ָ עֹוּ ה. ָּלם ַהזֶהֶָתיך ּבָ ָבה ְוִנְחֶיה ְוִניַרׁש טֹו ְוִנְזּכֶ
אַּחֵיי ָהעֹוּוְבָרָכה ְל ְָלַמַען ְיַזֶמְרך ָכבֹו: ָלם ַהּבָ א ד ְוֹלּ

. ָחֵפץ ְלַמַען ִצְדקֹו ְיֹהָוה: ֶּדָךָלם אֹוַהי ְלעֹוֱאֹל ְיֹהָוה< >.םִּיֹד
ַּיְגִדיל תֹו ְָוִיְבְטחו ְבך יֹו: ָּרה ְוַיְאִדירּ ֶמךּ י . ְָדֵעי ׁשְ ּכִ

יךָּעַזְבָת דֹו־אלֹ ְמך ־ָמה. ּוֵנינֲאֹד ְיֹהָוה:  ְיֹהָוהְָרׁשֶ ַָאִדיר ׁשִ ּ
ָכל ל: ָהָאֶרץ־ּבְ   :ַליֹהָוה ַהְמַיֲחִלים־ִּחְזקו ְוַיֲאֵמץ ְלַבְבֶכם ּכָ

  

  .ויש נוהגים להחזירו לאחר הקדיש, ארון הקודש לורהתפר האת סחזרה  לוויםמ
  

ּגָה ם ְיֹהָוֶ֗את־ׁשֵ֬|  י־ִנׂשְ ֽ ֣מּ֣כִ  ֶרץַעל־ֶאֹ֥ו ֹו֗ד֝ה .ֹוֹּו ְלַב֑דב ׁשְ
ִים׃ ָמֽ ְּתִהָלֹו ְלַעּמ֡ | ֶרןֶרם ֶקַּ֤֨וָי ְוׁשָ י ִ֣לְבֵנ ,יוָכל־ֲחִסיָדֽ֗ה ְלּ֤

ָרֵאל ִי֭ ְללו־ָיֹו ם ְקֹר֗בַעׂ֥שְ ֱאלִֹה֔ ֣הָו֙הְיֹה ּה׃ַּֽהֽ ֱאלִֹה֔ ֣הָו֙הְיֹה יםּוא ָהֽ , יםּוא ָהֽ
ַמ ׁשָ ֖מ׃ין ֽעֹודֵ֖א. ַחתֶּ֑רץ ִמָתְוַעל־ָהָא֖, ַעלִמּמַ֔< >ִיםּּ֣בַ ֥ ֵאין־ּכָ ֱאלִֹה  | יםָֹוך ָבֽ
ֽיךְ֣וֵאי ֲאֹדָנ֗ ַמֲעׂשֶ ֽ יֵב֨ ׃ָין ּכְ ֶדם׃ׁ֖ש ָיֵמַּ֥חֵד ּוָבהָנׁשְֽ֔ו ָי֙ךֵאֶל֨ | ֤הּנו ְיֹהָוֲהׁשִ ֶקֽ   ּינו ּכְ

  

ַדלכריעה  א> <ְּוִיְתַקַדׁש ִּיְתּגַ ֵמה ַרּבָ ָעְלָמא ִדי : )אמן(. ּׁשְ ּּבְ
ְרעוֵתיה,ְבָרא ּ ּכִ ְּוַיְמִליך ַמְלכוֵתיה. ּ ּ ְרָקֵניהְו, ְ  ,ַּיְצַמח ּפֻ

יֵחה ַחֵייכֹו: )אמן(. ִּויָקֵרב ְמׁשִ ּן וְבַחֵיי ֵמיכֹוּן וְביֹוּּבְ ּ
ָרֵאל־לְדָכ ית ִיׂשְ ֲעָגָלא וִבְזַמן ָקִריב, ּבֵ . ּ ְוִאְמרו ָאֵמן,ּּבַ

ֵמה: )אמן( א כריעה ְּיֵהא ׁשְ ְּמָבַרך ְלָעַלם וְלָעְלֵמי ָעְלַמָיא ַרּבָ ּ ְ 
ַרך כריעה ַאר ְוִיְתרֹו ְו,ְִיְתּבָ ח ְוִיְתּפָ ַתּבַ אִּיׁשְ  ַּמם ְוִיְתַנׂשֵ

א ,ְּוִיְתַהָלל ְּוִיְתַעֶלה ְּוִיְתַהָדר ֵמה ְדֻקְדׁשָ ּ ׁשְ ִריך כריעהּ  ְּבְ
ל־ְּלֵעָלא ִמן: )אמן(. ּהוא ְרָכָתא־ּכָ יָרָתא,ּבִ ָחָתא , ׁשִ ּבְ   ּ ִתׁשְ

ָעְלָמא ְוֶנָחָמָתא        :)אמן(. ֵמןָא כריעהּ ְוִאְמרו ,ַּדֲאִמיָרן ּבְ

ְל֤ל   ּוְיַהֽ

N  קדיש תתקבל  w 
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ל ְצלֹו ָּתָנא וָבעוָתָנא ִעם ְצלֹוִּתְתַקּבַ ּן וָבעוְתהֹוְתהֹוּ ן ּ
ָרֵאל ֳקָדם ֲאבוָנא ְּדָכל ית ִיׂשְ ַמָיא ְוִאְמרו ָאֵמן ּּבֵ ְּדִבׁשְ ּ .  

  :)אמן(                                       
ַמָיא א ִמן ׁשְ ָלָמא ַרּבָ ָבע ִויׁש. ְּיֵהא ׁשְ  ּוָעהַּחִיים ְוׂשָ

ָרה יָזָבא וְרפוָאה וְגֻאָלה וְסִליָחה ְוַכּפָ ְּוֶנָחָמה ְוׁשֵ ּ ּ   ְוֵריַוח  ּּ
ָּלנו וְלָכל. ְּוַהָצָלה       ָרֵאלַּעמֹו־ּ   :)אמן(. ְּוִאְמרו ָאֵמן  ִיׂשְ
לֹועֹו ה ׁשָ ְמרֹוׂשֶ לֹו,ָמיום ּבִ ה ׁשָ   ם ּ הוא ְבַרֲחָמיו ַיֲעׂשֶ

ל,ָּעֵלינו         ָרֵאל ַּעמֹו־ ְוַעל ּכָ   :)אמן(. ּ ְוִאְמרו ָאֵמן,ִיׂשְ
  

  )עולם היצירה(
   

  ידלג על מזמור זה,  בו תחנוןןיאביום ש             
 

י־ָעִנִני ֑ ֲעֵנָ֣ה ָאְזְנךָ֣וה־ְיֹהַּֽהֵט דִוְ֥לָד֫ ֽ ִניי ְוֶאְב֣יּ֖כִ  ׃ֹון ָאֽ
֥ ֮יְ֣מָרׁשָ י־ָחִס ה ַנְפׁשִ ֽ ּ֥֪כִ ֣ יִניד ָא ְָבְדךע ַע֭הֹוׁשַ י ה ֱאלַֹהּ֑֣ ַאָתּ

֥ ִני ֲאֹדָנ֑יָ֥חּנֵ ׃ָיךַֽח ֵאֶלַ֥הּבֹוֵט ל־ַהֽיֹוםְקָרָ֗יך ֶא֥֝י ֵאֶלּכִ ֭ ׃ּא ּכָ ַח ֶנׂשַ ֶפׁש ּ֣מֵ
ָ֥ך ַּ֑עְבֶד ֹ֥דָנָ֗יך ֲא֥֝י ֵאֶלּכִ י־ַאָת ׃ֽאּי ֶאׂשָי ַנְפׁשִ ֽ ח ֹּ֑וב ְוַסָלֹדָני ֣טה ֲאּּ֣֭כִ

֗ יךְוַרב־ֶח֝ ְרֶאֽ ֲאִז ׃ֶָסד ְלָכל־ֹקֽ ְ֗֝ו יִתָּלִפֹּהָוה ְתה ְי֭יָנַ֣הֽ ֣קַהְקׁשִ ֹול יָבה ּבְ
ַּתֲחֽנונֹוָת ֣י ׃ֽיּ ֖מ ׃ִניֲֽעֵנֽי ַתּ֣כִָּך י ֶאְקָרֶאָ֥֗רִתָֽצֹ֭ום ּבְ ֵ֥אין־ּכָ ֱאלִֹה  | יםָֹוך ָבֽ

ֽיךְ֣וֵאי ֲאֹדָנ֗ ַמֲעׂשֶ ֽ ל־ּגֹוִי ׃ָין ּכְ ֥ | ֤םּכָ ַת | ֹּואויָת ָי֤בר ָעׂשֲִ֗אׁשֶ ּו ֲח֣וְּֽוִיׁשְ
֣דִֽו  ֲאֹדָנ֑יָיךְ֣לָפֶנ ֶמיַכּבְ י־ָג֣ד ׃ָֽךּו ִלׁשְ ֽ ֹ֣ול ַאּ֭כִ ה ַּ֖אָת ֹותה ִנְפָל֑אָּתה ְוֹעׂשֵ
ךֱאלִֹה֣ ָים ְלַבֶדֽ ֲאִמֶתֲּ֥אַהֵל ָךַּדְרּכֶ֗ | הָוִ֨ני ְיֹהֹ֤וֵר֘ה ׃ּ ֽ ּך ּבַ  יָבִב֗ד ְלַ֥֝יֵח ָ֑ךְ

ֶמְלִיְרָא֥ ָכל־ְל ֱא֣֭יֲאֹדָנ | ָֽ֤אֹוְדך ׃ָֽךה ׁשְ ָדַֽ֖ו יָבִב֑לַֹהי ּבְ ְמךֲאַכּבְ ֣ ָה ׁשִ
י־ַח֭ ׃ֽםְלעֹוָל ֽ ֣דּכִ ְָסְדך ּגָ ְּ֗לָת ַנְּ֥֝וִהַצ יֹ֑ול ָעָלּ ֥אְפׁשִ ֹּול ַתְחִתָיּי ִמׁשְ ּ  ׃ֽהּ
֘ | יםֱ֤אלִֹה מו־ָעַלִ֤֗דזֵ ֲָ֣עַדַֽו יּים ָקֽ ְקׁשֽ֣ת ע֭ ִ֑ריִצים ּבִ ֣מְולֹ֖ יּו ַנְפׁשִ ָוךא ׂשָ ּ 
 ׃ֽתֱאֶמֶֽסד ֶוִ֥ים ְוַרב־ֶחּפְֶַ֗רך ַאֶ֝א֥ ּון ְוַחּנּ֑וםֹדָני ֵאל־ַר֣חה ֲאְּ֣֭וַאָת ם׃ְּֽלֶנְגָד

ֵנ ָה־ֻעְזךְּֽתָנ ִניּ֥נֵי ְוָח֫ה ֵאַלּ֥֗פְ  ׃ָֽךיָעה ְלֶבן־ֲאָמֶתהֹוׁשִָ֗ך ְוּ֑֝ ְלַעְבֶדּ֥
֥ ֽה־ִעּמִ ְנַאְוִיְר֣א הֹוָבְ֥ל֫ט ֹותי ֗אֲעׂשֵ י־ַאָת ּׁשוי ְוֵיֹבּ֑֣ו ׂשֹֽ ֽ   ִני ּ֥ה ֲעַזְרַתָוֹ֗הה ְיּּ֥֝כִ

  ׃ִניַּֽחְמָתְֽוִנ                                         

  הְּתִפּלָ֗

N  תפלה לדוד  w 
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֥אְלָכּֽ֖ו ְוֵנב ְל֥כֲעֹקַֽ֑י ל־ָהּכִ֚ ׃ֽהָוֹור ְיֹהה ּבְ ים ַּעִמ֣֔י ּכָ
ּ֣ו ִאְ֖ל֕כֵֽי ׁשֵ ם־ְּ֛חנו ֵנֵלֲאַנֽ֗יו ַום ֱאלָֹה֑יׁש ּבְ ׁשֵ  ְך ּבְ

ּנו ּ ִעָמּ֔ינ֙ולֵֹה֨ה ֱאָ֤וי ְיֹהְיִה֨ ׃ֽדם ָוֶעּינו ְלעֹוָלֵ֥ה ֱאלֹהָ֖֥וְיֹה
֥ ֲאׁשֶ ֽ ֽנו׃ְֽוַא ּנוַ֖עְזֵבּֽינו ַאל־ַי֑ה ִעם־ֲאֹבֵת֖ר ָהָיּכַ ּל־ִיְטׁשֵ ּ 
ָכל־ְדָרָכ֣֗ו ָלֶלּנו ֵאָל֑יֹ֖ות ְלָבֵבְּלַה֥ט ֹמ֨< >יוֶּכת ּבְ ר ְוִלׁשְ
ָטְּ֔וֻחָקי֙ו< >יוָ֤ת ִֹמְצו ּפָ ֥יו ֲאּ וִמׁשְ ּו ְה֨יְֽוִי ּינו׃ֽה ֶאת־ֲאֹבֵתּ֖ר ִצָוׁשֶ

֤י ֵאָ֗בַרְ֜ד  ים ֶאל־֛ה ְקרִֹבָו֔י ְיֹה֣ ִלְפֵנְּנִת֙יר ִהְתַחּנֶַּ֨לה ֲאׁשֶ
ּפַ | ֹותֲעׂשְֽ֣יָלה ַלם ָוָלּ֑֣ינו יֹוָמֵה ֱאלֹהָ֖֥וְיֹה ֹו ּט ַעְב֗דִ֣מׁשְ

ּפַ ָראּ֖ט ַע֥מּ֛וִמׁשְ יֹוֽמֹו׃ּל ְדַבר־֥יֵֹו ִיׂשְ ל־ַעת ַּען ַדְ֚לַמ֗ ֹום ּבְ   ּכָ
֥י ָהָאַּ֣֔עֵמ           ׃ין ֽעֹודֵא֖< >.יםֱאלִֹהּֽ֑וא ָהה ֣הָ֖ו ְיֹהיֶרץ ּכִ
  

ָהֹה֭י ְיּ֣לוֵל דִוֹ֥ות ְלָדַּ֫מֲע֗לַֽה ֗ ּנוָ֑יה ָלָ֣וה ׁשֶ אַמר־ָנ֝ א ֹיֽ
ָרֵא ָהֹה֭י ְיּ֣לוֵל ׃ֽלִיׂשְ ֖ק ּנוָ֑יה ָלָ֣וה ׁשֶ ּינו ּ֣ום ָעֵלּבְ

ם ָל֑עּ֣זַי ַחִיֲא֭ ׃ָאָדֽ ּונוים ּבְ ֲח֖ר ּ ֽ נוֹ֣ות ַאּפָּבַ ֽ ִים ּ֣זַי ַהַמֲא֭ ׃ּם ּבָ
ָט֑פ ּונוׁשְ ּ ֗ ַ֥נ֝ ֽנוְחָלה ָעַב ַ֑֣זי ָעַבֲא֭ ׃ּר ַעל־ַנְפׁשֵ  ּנור ַעל־ַנְפׁשֵ

ַּהזֵ ִיםַּמַ֗ה֝ ֥ר ׃יםֽידֹוִנֽ ְוך ְיֹהּבָ לֹ֥ ָו֑הּ ֥֗א ְנָתָנּׁשֶ יֶהּֽנו ֶט֝ ּנֵ  ם׃ֶרף ְלׁשִ
ִצּפ֥ ּנוַנְפׁשֵ֗ ֥ח ֽי֪֫ ִמּפַֹור ִנְמְלָט֮הּכְ  רּבָ֗ח ִנׁשְַ֥הּפַ םיֹוְקׁשִ

ֶ֣ע֭ ׃ְּטנוְּֽחנו ִנְמָלֲ֥אַנַֽו ׁשֵ ַמׂ֥שֵֹ֗ע֝ ָו֑הְיֹה םְּזֵרנו ּבְ ֶרץה ׁשָ   ׃ִים ָוָאֽ
  

  ואומרים שיר של יום
  )"אומרים על הדוכןהשיר שהיו הלוים "אין מסיימים , חנוכה ופורים, בראש חודש(

  

  : הלוים אומרים על הדוכןוהשיר שהי, היום יום אחד בשבת קודש
 

ַ רֹו֥מְזִמ֫ ֵבי ל ְוֹיֵ֣בֵּ֗ת֝ ּהֶּרץ וְמלֹוָאָ֑֣וה ָהָאיֹהֽל֭ ׁשְ
ה י־֭ה ׃ָּבֽ ּוא ַעל־ַיִמּכִ ֹות ָה֗רְוַעל־ְנ֝ ּהים ְיָסָדּ֑֣

י־ַיֲעֶל ׃ָהְֽיֽכֹוְנֶנ י־ָי֝ ָו֑הה ְבַהר־ְיֹהִ֥מֽ ְמ֥ק֗קּוִמֽ ֹוּום ּבִ  ׃ֹום ָקְדׁשֽ

֖   יתֵּב

֥   ירׁשִ

  דְלָדִו֗

N  בית יעקב  w 
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֤ בָבּֽ֥וַבר־ֵל֫ ִיםי ַכּפְַ֗נִק֥ ֣ | רֲאׁשֶ א־ָנׂשָ א ְוֹל֖ ֑יַנְפׁשִ ְואּ֣ ַלׁשָאֹלֽ
֣ ּבַ הִנׁשְ י ֱ֥אלֵֹהֽה ֵמְצָדָקּ֗ו֝ ָו֑הת ְיֹהָ֣רָכה ֵמֵאא ְבִּ֣֭יׂשָ ׃ע ְלִמְרָמֽ
ֽעֹו ּ֑ה ֣דֶז֭ ׃ִיׁשְ ְרׁשָ ֤א ׃ָלהֽב ֶסֲעֹקָֽ֣ך ַיי ָפֶנ֖יְמַבְקׁשֵ֨ וֹּור דֹֽ ּו ׂשְ
ָעִר֨ יֶכ֗ | יםׁשְ אׁשֵ ְ םָרֽ ְתֵחֽו֭ או ּפִ ׂשְ ְֶלך ֶ֣מ ֹוא֗בָיְו֝ ֑םי עֹוָלִּ֣הּנָ

ֽבֹוד ּבָ֥וֹ֗הְי֝ ֹורּוז ְוִגּבָּ֑וה ִע֣זֹהְי֭ דֹו֥בְֶלך ַהּכֶָ֤֫מ י זֶ֮הִמ֥ ׃ַהּכָ ֹור ה ּגִ
ה ֤א ׃ִמְלָחָמֽ ָעִרׂ֨שְ יֶכ֗ | יםּו ׁשְ אׁשֵ ְתֵחּו֭ םָרֽ או ּפִ  ֑םי עֹוָלּׂ֣שְ

ֽבֹודֶ֣מ אָיֹבְ֗ו֝   ה ָ֥וְיֹה דֹו֥בְֶלך ַהּכֶָ֤֫מ ּוא זֶ֮הי ֣הִ֤מ ׃ְֶלך ַהּכָ
֣בּוא ֶמ֖֤ה ֹותְצָב֑א                     ׃ָלהֹֽוד ֶסְֶלך ַהּכָ

  
  : הלוים אומרים על הדוכןהשיר שהיו, יום יום שני בשבת קודשה

 

ַרחְז֗מִמ֝ ֘ ׃ֹור ִלְבֵני־ֹקֽ ּה וְמֻהָלָ֣וֹול ְיֹה֤דּגָ  דל ְמֹאּ֑֣
ִע֥ ֹולֵֹה֗יר ֱאּ֝בְ ֹוׂש ְמׂש֪ ה נֹו֮ףְ֥יֵפ ׃ּינו ַהר־ָקְדׁשֽ

ֵת ּיֹוןַהר־ִצ֭ ץֶרָ֥אל־ָהּ֫כָ ב֣ת ֶמְרַיִ֗ק֝ ֹוןי ָצ֑פַ֣יְרּכְ  ׃ְֶלך ָרֽ
ַאְרְמנֹוֱאלִֹה֥ ּגָנֹוַד֥ יָהֶת֗ים ּבְ י־ִהּנֵ ׃ֽבע ְלִמׂשְ ֽ ְּמָלִכים ה ַהּ֣֭כִ

ּו ַיְחָדְב֥רָֽע ּוֹוֲע֑ד֥נ  ׃ּזוּֽו ֶנְחּפִָנְבֲה֥ל ּהוּן ָתָמּ֑֣או ּכֵָּמה ָרֵ֣֭ה ׃ֽוּ
ַ֑תָ֣עָדה ֲאָחָזְר֭ ֗ םם ׁשָ ֽיֹוֵלָדִח֝ ֥ר ׃ֽהּיל ּכַ ּבְֵּ֗ת֝ יםּוַח ָקִדּ֑בְ ר ׁשַ

ֽיׁשֳּאִנ֥י ֤ ׃ֹּות ַתְרׁשִ ֲאׁשֶ ֽ ַמּ֨כַ ִעיר־ְיֹה ּינון ָרִאּ֤֗כֵ | ְּענור ׁשָ ה ָ֣וּבְ
ִע ָבאֹותְצ֭  ָלה׃ֶֽס ֣םָה ַעד־עֹוָל֖ים ְיֽכֹוְנֶנִ֤הֱאֹל֘ ּינו֑יר ֱאלֵֹהּ֣בְ

ִּדִמ ך׃ֶֽרב ֵהֶקּ֗בְ֝ ָךּים ַחְסֶדּ֑֣ינו ֱאלִֹהּ֣ ְמך ָיָכֶלֽ ׁשִ ן ּ֣כֵ ים ֱאלִֹהָּ֤֗כְ
ָֽ֥מ ֶדקֶצ֗֝< >ץֶרַ֑על־ַקְצֵוי־ֶא ְָתךִּֽהָלְּת֭ ַמ ׃ָֽךה ְיִמיֶנְלָא  | ֤חִיׂשְ

֣נֹּ֭ון ָתַּהר־ִצ֗י ֶטַמְ֗ל֝ הֹּות ְיהוָדֵ֑גְלָנה ּבְ ּפָ ּיֹון ּּבו ִצֹ֭ס֣ ׃ָיךַֽען ִמׁשְ
ּו ִמְגָדֶלְפ֗רִס֝ ּוָהְּוַהִקי֑פ ֤ יָה׃ּֽ ֶכׁ֨שִ ֥ג הֵחיָלְֽ֗ל | םּיתו ִלּבְ ּסְ ּו ּפַ

֗רַּען ְתְ֝לַמ֥ יָהַ֑אְרְמנֹוֶת ֲחֽרֹוןּו ְל֣דַסּפְ   ים ֱ֣אלִֹה | הי ֶזּ֤֨כִ ׃ֹור ַאֽ
ּנו ַעל־ֽמותֲ֣הֵגּֽוא ְיַנ֖ה ֑דם ָוֶעּ֣לֵֹהינו עֹוָלֱא֭               ׃ּ

֥   ירׁשִ

N  שיר של יום  w 
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  : הלוים אומרים על הדוכןוהשיר שהי, היום יום שלישי בשבת קודש
 

לִֹה֗ ֥ףָסְלָא֫ ֲעַדת־ֵאּ֥ים ִנָצֱאֽ ֽ ֶק֖ ֑לב ּבַ ֶרב ּבְ
טֱ֣אלִֹה ּפֹֽ טו־ָעַ֑֥עד־ָמַת ׃ים ִיׁשְ ּפְ ּי ִתׁשְ י ּ֥וְפֵנ ֶולּ

ִעְ֗ר֝ או־ֶסׁשָ ּים ִתׂשְ ְפטו־ַד֥ ׃ָלהּֽ ׁש ֣י ָוָרָ֖עִנ ֹוםל ְוָי֑תּׁשִ
יקו ַּהְצִדֽ ְלטו־ַד֥ ׃ּ ּּפַ ִעִּ֖מַי ֹוןל ְוֶאְב֑יּ  ּוְד֨עֽא ָיֹל֤ ׃ּילוּֽים ַהִצ֣ד ְרׁשָ

ָכ֥ ּינוא ָיִבְ֗וֹל֥|  ֲחׁשֵ ֽ ל־֥מ ֹּוטוּ֗מִי֝ ּכוּה ִיְתַהָלּ֑בַ ֶרץּכָ  ׃ֹוְסֵדי ָאֽ
ִני־ָא֭ םי ֶעְל֣יּ֖וְבֵנ ֑םַּאֶת< >יםַּ֣מְרִתי ֱאלִֹהֲאֽ ְלֶכֽ ֵכן ָא֭ ׃ֹּון ּכֻ
ָאָד ּם ְתמו֑תּ֣כְ ִרּ֖וְכַאַח ּוןּ לוּ֣ד ַהׂשָ ּים ִתּפֹֽ   ם לִֹהיה ֱאּ֣֭קוָמ ׃ּ

ְפָט           י־ַאָת ֶרץ֑ה ָהָאׁ֣שָ ֽ ָכל־ַהּגֹוִיְנַח֗ה ִתּּ֥֝כִ   ׃ֽםל ּבְ
  

  : הלוים אומרים על הדוכןהשיר שהיו, ם יום רביעי בשבת קודשהיו
 

א ִה֭ ׃יַעֹֽות הֹוִפל ְנָק֣מֵ֖א ָו֑הְיֹה ׂשֵ ּנָ
֥ ֶרץ֑ט ָהָאׁ֣שֵֹפ ִא ּול֗מב ּגְָ֝הׁשֵ  ׃יםַֽעל־ּגֵ

ִעַ֥֖עד־ָמַת ִעַ֥תַ֗עד־ָמ֝ ֑הָוְיֹה | יםי ְרׁשָ זוֽים ַיי ְרׁשָ ּיעו ַ֣יּבִ ׃ֲּעֹלֽ
֣ר ל־ּפְֹּ֥תַאְמ֗רִי֝ ֑קּו ָעָתְיַדּבְ ֶוןּו ּכָ ַָעְמך ׃ֲעֵלי ָאֽ ֑א< >ָו֣ה ְיֹהּ֣  ּוְיַדּכְ

וַָ֥נֲחָלְתךְֽו  ׃ּחוּֽים ְיַרֵצ֣יתֹוִמִ֖ו ּגוֲהֹרֽ֑ר ַי֣ ְוֵג֣הַאְלָמָנ ׃ּ ְיַעּנֽ
ּא ִיְרֶאה־ָי֑הֹלּ֣אְמרו ֹּיַ֣ו֭ א־ָי֝ ּ בֽי ַי֥ין ֱאלֵֹהִבְ֗וֹלֽ ּינו ּבִ֭ ׃ֲעֹקֽ

ֲעִר ָעּ֣בֹֽ ילוָ֥מַת< >יםְכִסיִלּ֗ו֝ ֑םים ּבָ ֽ ּכִ ּי ַתׂשְ א ֲהֹל֣ זֶןע ֹאַֽ֭טֲהֹנ֣ ׃ּ
ָמ֑ ֵֽ֗צם־ֹיִֽ֥א עִיׁשְ יטִין ֲהֹל֣ר ַע֝ ֽ  יַחא יֹוִכֹ֑וִים ֲהֹל֣ר ּגֲ֣֭הֹיֵס ׃א ַיּבִ

ְמַלֵמ ַע֣ד ָאָדַּ֖הֽ ֣בֹ֭י< >הָוֹ֗הְֽי ׃תּם ָדֽ י־ םֹות ָאָדֵ֑דַע ַמְחׁשְ  ּכִ
ֶבלֵה֥ ֵר ׃ָּמה ָהֽ ֶרַ֣הּגֶ | ֤יַאׁשְ ר־ְתַיּסְ ּּנו ָי֑הֶּ֣בר ֲאׁשֶ ּ ָֽוִמתֹוָרְתך ּ ּ ּ ֥

ִק֣ ׃ּּנוְּֽתַלְמֶד ֶרַ֖֤ע< >עיֵמי ָרֹ֑֣ו ִמיט לְ֭לַהׁשְ ֽ֣ה ָלד ִיּכָ ע ָרׁשָ
ַֽחת א־ִיטֹ֣ | ֤יּכִ ׃ׁשָ  ב׃ֲעֹזֽֽא ַיֹו ֹלֲ֣חָל֗תַֽנְו֝ ֹוּה ַע֑מָ֣וׁש ְיֹהֹּלֽ

  ֹורְז֗מִמ

  ֹותֵאל־ְנָק֥מ
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י־ַעד־ֶצ֭ ֽ ּפֶָדק ָיׁשּ֣כִ ֲחָרְ֗ו֝ ֑טּוב ִמׁשְ ֵרי־ֵלַאֽ ל־ִיׁשְ  ׃ֽביו ּכָ
י־ָי֣ק י־ִיְתַיֵצ< >ים֑י ִעם־ְמֵרִעּום ִלִ֭מֽ ִּ֥֗מֽ ֶוןי ִעם־ּפֹ֥ב ִל֝  ׃ֲעֵלי ָאֽ

ְמַע֓ יָּתה ִלָ֑֣וה ֶעְזָרֹה֭י ְיּ֣לוֵל ְֽכָנ | טּכִ ּֽ֣ דוָמ֖הׁשָ  ׃יה ַנְפׁשִ
ַָחְסְדך ֑יָטה ַרְגִלַּ֣מְרִתי ָמִאם־ָא֭ ֹר֣ ׃ִניִֽיְסָעֵד< >הָוֹ֗ה ְיּ֥֝ ב ּבְ
ְרַעּפַ ִקְרּבִׂ֣שַ ֥עָֽיך ְיְּנחוֶמַּ֗ת֝ ֑יי ּבְ ַעׁשְ ֽיׁשַ ְָיָחְבְרך ַהֽ֭ ׃ּו ַנְפׁשִ

ּסֵ ק֣ר ָעָמֹ֖יֵצ ֹותּא ַה֑וּ֣כִ ּגֹודו ַעל־ֶנָי֭ ׃ל ֲעֵלי־ֹחֽ ם ְוָד֖ יקֶּפׁש ַצִדּ֑֣
ֽיעוי ַיִקָ֣נ ּגָ֣ה ִלָ֣וי ְיֹהַוְיִה֬ ׃ְּרׁשִ ֵ ֑בי ְלִמׂשְ  ׃ֽיּור ַמְחִסי ְל֣צאלַֹהֽ֗ו֝
ב ֲעֵליֶהַּ֤֨וָי ָעָת םֶאת־אֹוָנ֗ | םׁשֶ    םְצִמיֵתַ֗י֝ ֑םם ַיְצִמיֵתּ֥וְבָרֽ

  ׃ּינוֽה ֱאלֵֹהָ֥וְיֹה                               
  

  :על הדוכן הלוים אומרים והשיר שהי, היום יום חמישי בשבת קודש
 

ִתַֽ֬ע|  ים ֣אלִֹהְּֽרִנינו ֵלַה֭ ׃ֽףית ְלָאָסּל־ַהּגִ
ּעוזֵ בֽי ַי֥אלֵֹהּֽיעו ֵלִרָ֗ה֝ ּנוּ֑ ֽאו־ִז֭ ׃ֲעֹקֽ ְמָרה ּׂשְ

ּוְתנו־ֹת֑ ּנ֖ ףּ  ֑רׁשֹוָפ< >ֶדׁשּו ַבֹחִּ֣תְק֣ע ׃ֶבלֽים ִעם־ָנֹ֣ור ָנִעּכִ
ָרֵאק י ֹחּ֣֤כִ ׃ּנוֹֽום ַחּגֵֶסה ְל֣יּכֵּ֗בַ֝ ּפִָ֗מ֝ ּואל ֑הְ֣לִיׂשְ י ֥אלֵֹהֽט ֵלׁשְ
בַֽי ֗מֹ֤וֵסי֘הּֽבִ | ּדותֵ֤ע ׃ֲעֹקֽ  םִיֶרץ ִמְצָרֵ֑֣צאתֹו ַעל־ֶאּבְ֭ ֹוף ׂשָ

ַפ א־ָיַדׂ֖שְ ע׃ ְּעִתי֣ת ֹלֽ ָמֽ ְכ֑מ֣ ִמּסֵֹוִתיֲהִסי֣ר ֶאׁשְ יו ּפָּ֗כַ֝ ֹוֶבל ׁשִ
ּוד ַתִּמ֥ד ְרָנהּֽ ָצָר֥ ׃ֲעֹבֽ ֵסֶאֽ֭ ָּךְּ֥לֶצֲאַחָֽ֫ו אָתה ָקָרּּ֗בַ < ֶתרֶָ֣עְנך ּבְ

ַמ ׃ָלהֽה ֶס֣י ְמִריָב֖ ַעל־ֵמְָנ֨ךֶֽאְבָח ַעםַר֑> יָדה ִּ֣מי ְוָאִעַע֭< >֣עׁשְ
֑ ָרֵאִ֗י֝ ְךּבָ ַמּֽל ִאם־ִתׂשְ א־ִיְהֶי ׃ֽיע־ִלֽׁשְ א ְוֹל֥ ל ָז֑רָ֣ך ֵאה ְבֹ֣֭לֽ
ַתִת֝ ר֣ה ְלֵאֲחֶוּֽׁ֗שְ ֹנִכ֨ ׃ל ֵנָכֽ ַָעְלך ַּמַהֽ֭ ָיךה ֱאלֶֹהָ֤֗וְי֘הֹ | יָאֽ

֗ םִיֶרץ ִמְצָרֵ֑֣מֶא ַמ ּהו׃ֲֽאַמְלֵאַֽו ָיךַהְרֶחב־ּפִ֝ א־ׁשָ י ַּ֣עִמ< >֣עְוֹלֽ
ָרֵאְ֗ו֝ ֑יְלקֹוִל ֥< >לִיׂשְ ִרי֣רֲאָֽו֭ ׃ֽיָבה ִללֹא־ָא ׁשְ ְלֵחהו ּבִ ּׁשַ ּות ּ

֑ םמֹוֲע֖צּֽו ּבְְל֗כֵֽי֝ םִלּבָ ָרֵאִ֗י֝ ֑י ִלַֽעִּ֣מי ׁשֵֹמּו ַע֭֗ל ׃ֹוֵתיֶהֽ ל ׂשְ

  ַחַּלְמַנֵצ֬
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ְדָרַכ֥ ם ֵריֶהֽ֗ל ָצְ֥֝וַע ַעם ַאְכִנ֑יְ֣מַעט ֽאֹוְיֵביֶהּכִ֭ ׃ּכוּֽי ְיַהֵלּבִ
֥ יָאׁשִ ְנֵא ׃יב ָיִדֽ ֲחׁשו־֑ל< >ָוהֹהְ֭י ֣יְמׂשַ    ׃ֽםם ְלעֹוָלּ֣י ִעָתִויִה֖ ֹוְּיַכֽ
ַּיֲאִכיֵלהו ֵמֵחַֽו֭        ּור ְדַבִּמ֗צּו֝ ֑הֶּלב ִחָטּ֣ יֶעּ֣ ּבִ   ׃ָֽךׁש ַאׂשְ

  

  : הלוים אומרים על הדוכןהשיר שהיו, דשששי בשבת קוהיום יום ה
 

ְָמָל֮ך
֪א   ּז ִהְתַאָז֑רָוה ֹעֹ֣הׁש ְיָ֣֭לֵב ׁשֵ֥בּות ָלּ֫גֵ

ל־ִתֽמֹוטֵבֹּ֗ון ֵתַּ֝אף־ִתּכ֥ ּל ּבַ ְסֲאךָנ֣כ ׃ּ  זֵמָא֑ ָֹ֣ון ּכִ
ָתה֣עֹוָלֵֽמ ֤אָֽנ ׃ּם ָאֽ ֣אֽה ָנָוֹ֗הְֽי | ֹותּו ְנָה֨רׂשְ  םֹות קֹוָלּ֑ו ְנָה֣רׂשְ
֖אִי ַ֤֗מ | ֹותִּמקֹ֨ל ׃ֽםֹּות ָדְכָיּו ְנָה֣רׂשְ  < >יםּ֣ים ַאִדיִרִים ַרּבִ

ֵרי־ָי ּבְ ָמ֣רַּאִד֖ ֑םִמׁשְ   ד ּו ְמֹאֶ֗אְמ֬נֶֽנ | ָיךֹדֶתֵֽ֨ע ׃ֽהָוֹום ְיֹהּיר ּבַ
  ׃יםְֶֽרך ָיִמה ְלֹאָ֣וֹ֗הְי֝ ֶדׁשֲאָוה־ֹקֽ֑ ַנָ֥יְתךְֽלֵב             

  

  ".הושיענו"אומרים אותו לפני , שיר של יוםבימים שמוסיפים מזמור נוסף על 
  

ֵצנ֮ו ּינוה ֱאלֵֹהָ֤֗וְי֘הֹ|  ן־ַהּגְּ֫וַקּבְ ֥ ִמֽ ֹהדֹות ְל֭ םֹויִ
֣ ַתּבְֵ֗ל֝ ָ֑ךם ָקְדׁשְֶלׁשֵ ְתִהָלֶתִּהׁשְ  ׃ָֽךַּח ּבִ

ְֽרוך ְיֹהּ֤בָ ָרֵא֪֡ה ֱאלֵֹהָוּ֨ עֹוָלְ֗וַע֬ | םעֹוָלִ֤֨מן־ָה לי ִיׂשְ  םד ָהֽ
ל־ָהָעַ֥מְ֖וָא ְללו־ָי ןָאֵמ֗ םר ּכָ רוךּה׃ַּֽהֽ ְ ּבָ ּ ְיֹהָוה ִמִציֹון ׁשֵֹכן ּ ּ

ָלִים ַהְללוָיה ְּירוׁשָ ּ ֤ר: ּ ְוךּבָ ָרֵאֱ֣אלִֹהים ֱאלֵֹה֭ה ָ֣וְיֹה | ּ  ֑לי ִיׂשְ
֖ ְוךּוָב֤ר ׃ֹּות ְלַבֽדֹוה ִנְפָל֣אֹעׂשֵ ּ | ֥ בֹו֗דׁשֵ   א ְּ֣וִיָמֵל םֹוָלְ֥ל֫ע ֹום ּכְ

 ן׃ְֽוָאֵמ | ןֵ֥מָא֘ ֶרץל ָהָא֗בֹודֹו ֶאת־ּכְֹ֥כ֭                
  

  105בעמוד , קדיש יהא שלמאעוברים לו
  

  מזמורים נוספים
 

  אומרים,  גדליה ועשרה בטבתםבצו
 

 ַאל־ ְ֑ךּים ַאל־ֳדִמי־ָלֱאלִֹה֥ ׃ֽףֹור ְלָאָסִמְז֣מ
ֹקֱ֣חַרֶּֽ֖ת ָֹוְיֶביך ֽא֭ ֣הי־ִהּנֵּֽכִ ׃ֽלט ֵאּׁש ְוַאל־ִתׁשְ

  ֣הָוְיֹה

יֵע֨   ּנוֽהֹוׁשִ

֖   ירׁשִ
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ְנֶאּ֗ו֝ ּוןֱהָמ֑יֶֽי אוָ֣יך ָנְמׂשַ אׁש׃ּׂשְ ְָמך ַיל־ַעַֽ֭ע  ֹרֽ  ֹודּימו ֑סֲ֣עִרּֽ
ְמ֗ר ׃ָיךַּֽעל־ְצפוֶנ ּוֲע֗צִֽיְתָיְו֝ א־ ֹויִמּג֑ ֣םּכו ְוַנְכִחיֵדּו ְלָ֭אֽ  ְולֹֽ

ָרֵאִּ֖יָזֵכ ֽם־ִיׂשְ ִרֶלָ֗ע֝ וּב ַיְחָדּ֑֣ו ֵלי ֽנֹוֲע֣צּ֤כִ ׃ל ֽעֹוד֣ר ׁשֵ ית ָ֣יך ּבְ
תו ֳהֵל ׃ִּיְכֹרֽ ְמֵעאִל֗דֹום֭אֱ ֣יָאֽ ֥ ים ְוִיׁשְ יםמֹוָא ָב ׃ב ְוַהְגִרֽ ל ּ֣גְ

ת ִעם־ֹיֶ֥לּ֗פְ֝ ֑קֲעָמֵלַּֽעמֹון ַוְו֭ ֵבי ֽצֹורׁשֶ ּׁשור ִנְלָוּגַם־ַא֭ ׃ׁשְ ה ּ֣
ֽה־ָלֶה֥ ׃ָלהֹֽוט ֶסֹוַע ִלְבֵני־֣לּֽיו ְז֖רָ֤ה םִּעָמ֑ ִמְדָיֲעׂשֵ  ֑ןם ּכְ

ַנָיִב֗א ְכִ֝סיְסָרּֽ֥כְ ֹוןַחל ֣ין ּבְ ְמ֥ד ׃ִקיׁשֽ ּיו ָה֥ ארֵּעין־דֹּֽ֑ו ְבִנׁשְ
֗ הֶֽמן ָלּדֹ֝ יֵת ׃ֲאָדָמֽ עֵֹרמֹו ְנׁ֣֭שִ ַבח ּֽ֥וְכזֶ ֑בב ְוִכְזֵאִ֣דיֵבימֹו ּכְ

ל־ְנִסיֵכְכַצְלֻמּנָּ֗ו֝ ֣ ׃ימֹוֽע ּכָ ה ָל֣ ִנְּמרור ָאֲֽ֭אׁשֶ ֗ ּנוּ֑יְרׁשָ ת ֵא֝
יםְנ֣א לַֹה֗ ׃ֹות ֱאלִֹהֽ יֵתֱאֽ ְלּגַ֥י ׁשִ  ׃ּׁש ִלְפֵני־ֽרוַחַקּ֗כְ֝ ֑למֹו ַכּגַ
ֵא יםּ֥ה ְתַלֵהָהָבְֽ֗כֶלּו֝ ַערּׁ֑ש ִתְבַער־ָיּ֥כְ ּן ִתְרְדֵפּכֵ֭ ׃ט ָהִרֽ ם ּ֣
ַס ּוְבסוָפ ָךֲעֶרּֽ֑בְ ֲהֵלְָ֥תךּֽ ּו יַבְקׁשִֽ֖ו ֹוןם ָק֑ל֣א ְפֵניֶהַּ֣מֵל ׃ֽם ְתַבֽ

ְמך ֲה֥לֵיֹב֖ ׃ֽהָו ְיֹהָׁ֣שִ ֽ ֥רְֽו דּו ֲעֵדי־ַעּׁ֗שו ְוִיּבָ  ׃ּדוֽ ְוֹיאֵבּוַיְחּפְ
י־ַאָת֬ ּוֵיְד֗עְֽו ֽ ְמךּּכִ ֶרץ׃ ֹוןְל֗יֶע֝ ָךּה ְלַבֶדָ֑֣ו ְיֹהָ֣ה ׁשִ ל־ָהָאֽ   ַעל־ּכָ
   

  אומרים, למחרת יום כפור                
 

 ָ֑ךה ַאְרֶצָ֣ויָת ְיֹהָ֣רִצ ׃ַרח ִמְזֽמֹורִלְבֵני־ֹק֬| 
֗֝ ִבְּבָת ׁשַ ב׃ַֽי יתׁ֣שְ אָת ֲע֣וָנ֭ ֲעֹקֽ  ָ֑ךַּעֶמ ןֹ ׂשָ

ּסִ י֗בֱה֝ ָ֑ךְּפָת ָכל־ֶעְבָרֶתָ֥אַס ׃ָלהֽם ֶסּ֣יָת ָכל־ַחָטאָתּ֖כִ ֹוָת ׁשִ
ּוֵבנו ֱאלֵֹהׁש֭ ׃ָֽךֹון ַאּפֲֶח֥רֵֽמ ֵע ֣יּ ַעְסךְ֖וָהֵפ ּנוִ֑יׁשְ ֽ  ׃ּנוּֽ ִעָמָ֣ר ּכַ

ּֽ֑ם ֶתַהְלעֹוָל֥ ֗ךְך ַאִּ֝תְמׁשֹ֥ ּנוֱאַנף־ּבָ ר ְלֹדָּ֣פְ לֹא־ַא֭ ׃ר ָוֹדֽ ָּתה ֲהֽ
ּוב ְתַחֵיׁשָּ֣ת ּ ַָעְמ֗ךְו֝ ּנוּ֑ ךּ ְמחו־ָבֽ ְ ִיׂשְ  ָ֑ךּה ַחְסֶדָ֣וּנו ְיֹהַ֣הְרֵא ׃ּ

ֲע֗ךְו֝ ּ ִתֶתן־ָלֶָיׁשְ ְמָע֗ ׃ּנוּֽ ֮ר הֶאׁשְ  | ֤יּכִ ֥הָוְי֫הֹ | ֪ל ָהֵאַמה־ְיַדּבֵ
֗לְיַדּבֵ֬ ּובו ְלִכְסָלְוַאל־ָיׁש֥ יוְוֶאל־ֲחִסיָד֑ ֹוֹּום ֶאל־ַע֥מר ׁשָ  ׃ֽהּ

  ַחַּלְמַנֵצ֬
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֑ע֣יֵרָאֽ ִלֹובְך ָק֣רַ֤א ּכֹ֖ ֹויו ִיׁשְ ֣בִלׁשְ ַאְרֵצן ּכָ  ׃ּנוֹֽוד ּבְ
֣ל ֶדקֶ֖צ ּׁשו֑ת ִנְפּגֶָ֥סד־ֶוֱאֶמֶֽח ֽקוְוׁשָ ֶרץ ֶמת ֵמֶאֱ֣א֭ ׃ֹּום ָנׁשָ

ַמֶצְ֗ו֝ ֑חִּתְצָמ ףֶּ֥דק ִמׁשָ ָקֽ ם־ְי֭ ׃ִים ִנׁשְ  ֹובַּה֑ט ֣ןִּיֵת< >ָוהֹהּגַ

ּנו ִתֵתַאְרֵצְ֗ו֝ ּ ֖ ְ֑ךּיו ְיַהֵלֶ֣דק ְלָפָנֶצ֭ ׃ּֽהּן ְיבוָלּ֥   ְֶרך ֣ם ְלֶדְוָיׂשֵ
יו                                     ָעָמֽ   ׃ּפְ

  

  אומרים, בחנוכה                          
 

֖ יר־ֲחֻנּכַ י ָ֣וה ּכִֹה֭ ְיֲָ֣אֽרֹוִמְמך ׃ֽדִית ְלָדִו֣ת ַהּבַׁשִ
ַמ֖ ִניִּ֑דִליָת א־ׂשִ ְיַבְּוֹלֽ  יה ֱאלָֹהָ֑֥וֹהְי ׃ֽיי ִלְּ֣חָת ֹאֽ

ַו ֵאֶלְּ֗עִתי ֵאּׁ֥֝שִ ּיך ַוִתְרּפָ ֱעִלָוֹ֗הְֽי ׃ִניָֽ ֣א֣ה ֶהֽ ֑יָת ִמן־ׁשְ  יֹול ַנְפׁשִ
ֶכר ּ֣ו ְלזֵהֹו֗דְו֝< >יו֑ה ֲחִסיָדָ֣ויֹהּֽו ַלַּזְמ֣ר ְרִדי־ֽבֹור׃ִּֽמָיִני ִּייַתִ֗ח֝

ֹו ַאּפֹו֮ | ַגעי ֶרּ֤֨כִ ׃ָקְדׁשֽ ְר֫צ יםַּ֪חִי ּבְ  ִכיין ּבֶֶ֥֗רב ָיִלֶעּבָ֭ ֹוֹו֥נּבִ
ְלִוֲ֣אִני ָאַמַֽ֭ו ה׃ִֽרּנָ< >ֶקרְוַלּבֹ֥ ל־ֶא֥מ ֑יְּרִתי ְבׁשַ  ׃ֽםֹוט ְלעֹוָלּּבַ

ְרֽצֹוְנ֮ך הָוֹ֗הְֽי ֱעַמָּבִ  ָיךְּרָת ָפֶנִּ֥֗הְסַת זי ֹעַ֥הְרִרְּֽ֫דָתה ְל֪ ֶהֽ
לָ֥הִי  ׃ֽןי ֶאְתַחּנָֹדָנְ֗וֶאל־ֲא֝ אה ֶאְקָרָ֑֣וָיך ְיֹהֵ֣אֶל ׃יִתי ִנְבָהֽ

֥ ָדַמה־ּבֶ ִרְדִת ִמ֮יַצע ּבְ ֥י ֶאּּ֪֫בְ יד ֲ֥הַיּגִ ֑ר ָעָפֲָ֥הֽיֹוְדך תַחל ׁשָ
ַמע־ְיֹה ׃ָֽךֲּאִמֶת ְּכָת ָ֣הַפ ׃ֽיר ִלֵ֥יה־עֹזֱֵֽה הָוֹ֗הְי֝ ִני֑ה ְוָחּנֵָ֥וׁשְ

ִד֮י ַת יִל֥< >ֹול ְלָמ֪חִמְסּפְ ִקּּ֑֥פִ ְּחָת ׂשַ ְּתַאְזֵרֽי ַוּ ְמָחּ֥    ַעןְ֤לַמ ׃ֽהִני ׂשִ
ְָיַזֶמְרך|       ָךְלעֹוָל֥ ילַֹה֗ה ֱאָ֥֝וְיֹה םּא ִידְֹ֑וֹל֣ בֹוד ָכּ֣֭   ׃ּם אֹוֶדֽ

   
  אומרים, בתענית אסתר ופורים           

 

ִלי י ֵאֵ֣֭אִל ׃ֽדֹור ְלָדִוִמְז֥מ ַחרֶּלת ַהׁשַַּ֥֗על־ַאֶי
י ּ֥י ִדְבֵרּיׁשוָעִתֹ֗וק ִמָֽ֝ר֥ח ִניּ֑ה ֲעזְַבָתָ֣לָמ

ֲֽאָגִת לַֹה֗ ׃ֽיׁשַ ְיָלה ַלְ֗ו֝ ֑הֲעֶנֽא ַתֹוָמם ְוֹל֣א י֣֭י ֶאְקָרֱאֽ
ִמָיְֽו ּב ְתִה֥לֹוׁשֵ֗י֝ ֹוׁשה ָק֑דְּ֥וַאָת ׃ֽיה ִלּ֥לֹא־ֻדֽ ָרֵא ֹותּ ָך ּבְ֭ ׃ֽלִיׂשְ

  ֹורִמְז֡מ

  ְּמַנֵצַחַל֭
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ְט֣ח ֽ ֽ֝ ּינוֲ֑אֹבֵת ּוּבָ ְּתַפְלֵטּֽו ַוְט֗חּבָ ך ּטוְ֑וִנְמָל ּוֲע֣קָֽיך ָזֵ֣אֶל ׃מֹוּֽ ֖ ָּבְ
ְט֣ח ֹנִכ ׃ּֽבֹוׁשוּו ְולֹא־ָבֽ ם ָדָ֗א֝ ֥תֶחְרּפַ יׁשַ֑עת ְולֹא־ִא֣י תֹוַלְ֣וָאֽ

ל־ֹר֭ ׃ֽםָע ּויּוְב֥ז ָפּ֗ירו ְבַ֝יְפִט֥ ֑יּגו ִלַ֣יְלִע< >ַאיּכָ ּיעו ֥ה ָיִנׂשָ
אׁש ִּ֘ציֵלַ֗י֝ ּהוְּ֑יַפְלֵט< >֣הָוֶאל־ְיֹה< >לּגֹ֣ ׃ֹרֽ ֹוֵֽפָח֥ יּהו ּכִ  ׃ץ ּבֽ

י־ַאָת ֽ ֑֣ה ֹגִחּּ֣כִ ֵדְבִטיִחַ֗מ֝ ֶטןי ִמּבָ י֥י ַעל־ׁשְ ֶָליך ָע֭ ׃ּי ִאִמֽ

ַל ֥ ֶחםָרְּ֑כִתי ֵמָ֣הׁשְ ָתה֣י ֵאִּמִ֗א֝ ֶטןִמּבֶ ק ַּ֣אל־ִתְרַח ׃ִּלי ָאֽ
י־ָצָרִמ֭ ֽ י ּכִ י־א֥ הה ְקרֹוָבֶּ֑֣מּנִ ִרְס֭ ׃ֽרין עֹוזֵֵּכִ ים ָּ֣בבוִני ּפָ

֑ יֵר יםַרּבִ ַ֣֖אּבִ ְתֽרוִניי ָבׁשָ ּן ּכִ ֣צ ׃ּ יֶהּ֑֣ו ָעַלּפָ ף ֥ה טֵֹרְרֵיַ֗א֝ םי ּפִ
ַמ֥ ׃ֽגְוׁשֵֹא ְכִת֮יּּכַ ּפַ ל־ַעְצ֫מְר֗דְֽוִהְתּפָ ִּים ִנׁשְ ֽ י ה ִלָ֣֭הָי ֥יֹוָתּו ּכָ ּבִ

דֹוָנ֑ג ֣תֵמָ֗נ֝ ּּכַ ֶחֵ֤֨בָי֘ ׃ֽיְֹוך ֵמָעס ּבְ ְלׁשֹוִני ּי וּ֭כִֹח֗ | ֶרׂשׁש ּכַ
ֵת ֶותַלֲעַפר־ָמְֽ֥ו ֑יק ַמְלקֹוָחֻ֣מְדּבָ ּפְ ֥ ׃ִניִּֽתׁשְ ִני ּוי ְסָב֗בּכִ

ָל֫ ִּֽ֝הִקי֑פ ֵרִעיםת ְמֲ֣֭עַד יםִבּ֥כְ ר ֲ֥אַסּפֵ ׃ֽיי ְוַרְגָלָ֥יַד יֲאִרּ֗וִני ּכָ
ל־ַעְצמֹוָת ָּ֗מה ַיֵ֝ה֥ ֑יּכָ יּבִ ּיטו ִיְראו־ִבֽ  םי ָלֶהּ֑֣ו ְבָגַדְּיַחְל֣ק ׃ּ

לַ֥יּפִ יּבוׁשְִ֗וַעל־ְל֝ י ּלוִתָֽ֗יֱא֝ ֑קָּוה ַאל־ִתְרָחֹהה ְיְּ֣֭וַאָת ׃ּילו גֹוָרֽ
הְזָרְ֥לֶע ֑ ֶרב֣יָלה ֵמֶחַּ֣הִצ ׃ִּתי ֽחוׁשָ ֗ יַנְפׁשִ  ׃ֽייָדִתֶֽלב ְיִחִּמַיד־ּכֶ֝

יֵעִני ִמּפִֽה֭ ּוִמַקְרֵנ ֑הי ַאְרֵיֹ֣וׁשִ ָר ׃ִניֲֽעִניָת ים֣י ֵרִמּ֖  ֣הֲאַסּפְ
ְמך ֖ת ֑י ְלֶאָחָׁ֣שִ ְל֗ל | הָוְ֨יֹה ֤יִיְרֵא ׃ָּךֽל ֲאַהְלֶל֣ ָקָהְֹוךּבְ ּוהוַהֽ ּ 
ל־ ֑דֲעֹקַֽ֣רע ַיֶזּ֣כָ ּבְ ּוהוב ּכַ ּורו ִמְ֝ו֥ג ּ ל־ ּּנוֶּמּ֗ ָרֵאֶזּ֥כָ י ּ֤כִ ׃ֽלַרע ִיׂשְ

א־ָבָז֨ ַק֡ה ְוֹל֪לֹֽ א־ִהְסִת יָעִנ֗ ּותץ ֱע֬נּא ׁשִ ָנְּ֣וֹלֽ  ּּנוּיו ִמֶמ֑֣יר ּפָ
ְו֖ע ּֽוְבׁשַ ֵמ יוָ֣לֹו ֵאּ ִָאְת֗ךֵ֥מ ַע׃ֽׁשָ ָקָה֥ יִ֥תִּהָלּֽ֫ ְתּ י ב ְנָדַר֥֑ל ָרּבְ

ֵלֲ֗א֝ יו דֶג֣ם ֶנּׁשַ אְכ֬ל ׃ְיֵרָאֽ ּבָ֗ | יםּו ֲעָנִוֹ֨יֽ ְל֣ל ּעוְוִיׂשְ ָוה ֹהּו ְיְ֭יַהֽ
ּ֑דֹ֣ ֤ר ד׃ָֽלַע ֣םי ְלַבְבֶכְיִח֖ ויְרׁשָ ֣ | ּוִיְזּכְ  ָוהֹהּבו ֶאל־ְיְ֭וָיׁשֻ

ל־ַאְפֵסי־ָא ַתֲח֥וְֽוִי ץֶרּ֑כָ ֥ח ָיךָפֶנּ֗ו ְלּׁ֝שְ ּפְ ל־ִמׁשְ ֽ י ּ֣כִ ׃ֽםֹות ּגֹוִיּכָ
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ַּהְמלו ָוהיֹהַֽל֭ ּגֹוִיֹמׁשֵּ֗ו֝ הָכּ֑ ְכ֬ל ׃ֽםל ּבַ ַתֲח֨וַּֽוִי ּוָאֽ  | ּוּׁשְ
ֵני־ֶא֗ ל־ִדׁשְ ֽ ל־ֽיֹוְרֵד֭יו ִיְ֣לָפָנ ֶרץּּכָ א ֹל֣ ֹוַנְפׁשְ֗ו֝ ֑רי ָעָפְּ֣כְרעו ּכָ

  ּידו ֹּ֣באו ְוַיּגִָי֭ ׃ּי ַלֽדֹור֣אדָֹנֽר ַלְ֖יֻסּפַ ּּנוַ֑עְבֶדַֽרע ַיֶז֥ ׃ֽהִּחָי
ֽה֣ד ּכִֹוָל֗ם נְ֝לַע֥ ֹוָק֑תִצְד                        ׃י ָעׂשָ

   
  אומרים, בשבעה עשר בתמוז                

 

ֹלִה֡ ,֥ףָסְלָא֫  ָךַנֲחָלֶתּֽ֗בְ | םּאו גֹוִי֤֨ים ּבֱָאֽ
ְּמאו ֶאת־ֵהיַכִט֭ ֖ ָ֑ךל ָקְדׁשֶּ֣  ּמו ֶאת־ׂשָ

ַל  < >ֲאָכלֽ֭מַ ָיךֲעָבֶד֗ תּו ֶאת־ִנְבַלְ֬ת֡נָֽנ ים׃ְּֽלִעִי ִםְּ֣יֽרוׁשָ

ָמ ֹוףְל֣ע ֥ םִיַּ֑הׁשָ ׂשַ ֶרץ׃ ָיךִסיֶד֗ר ֲחּ֝בְ ְֽפ֬כ ְלַחְיתֹו־ָאֽ  םּו ָדָמׁ֨שָ
ַמ֗|  ָלֹֽ֗ות ְיי֤בִבִֽ֘ים ְסּּכַ ה ּינו ֶחָ֣֭הִי ׃ֽרין קֹוֵבְ֣וֵא ִםּרוׁשָ ְרּפָ

ֵכֵנ יבֹוֵתֶקַ֗עג ָוַ֥֝ל ּינוִ֑לׁשְ ף ֱ֣אַנָּֽוה ֶתֹהה ְיַ֣֭עד־ָמ ׃ּינוֶֽלס ִלְסִבֽ
֗ ֥רִּתְבַע חַצָ֑לֶנ מֹו־ֵא֝ ֹפ֤ ׃ָֽךׁש ִקְנָאֶתּכְ  ְָת֗ךְֽך ֲחָמׁשְ

ל־ַהּגֹוִי֮ם ֶ֪אֽ א־ְיָד֫ ֲאׁשֶ ָוך֥ער ֹלֽ ֥ ֹותל ַמְמָל֑כְ֥וַע ּ ר ֲאׁשֶ
ְמ֗ךּבְ֝ או ֹלָׁ֣שִ ת־ַיֲעֹק֑ ֣לי ָאַכּכִ֭ ׃ּא ָקָרֽ ּהו ֶ֥את־ָנֵוְֽו בֶאֽ

ֽמו ֵּהׁשַ ר־ָלנ֮ו ׃ּ ל־ִתְזּכָ ַּאֽ ּונו ֵּהר ְיַקְד֣מַמ֭ ><ם֥יִנת ִראׁשֹֹ֫נֹ֪ ֲעו ּ ּ
֖ ָיךֲ֑חֶמַרֽ דּי ַד֣לּכִ ֵע֗ ֤יֵהֱאֹל֘ | ּנוָ֤עְזֵר ׃ֹּונו ְמֹאֽ ר ּל־ְדַבַֽ֥ע ּנוִיׁשְ

ֶמ ֽבֹוד־ׁשְ ֶמְ֣לַמ ּינוֹּטאֵת֗ר ַעל־ַחּ֥֝נו ְוַכּפְֵּ֥וַהִציֵל ָ֑ךּכְ  ׃ָֽךַען ׁשְ
אְמ֣ר | ָּמהָ֤ל ֹלֵה֫ ֪הַּאֵי ֮םִיֹוּגַהּו ֹיֽ ִיע ּבִַּ֣יָוַד םיֶהֱ֥אֽ  ּינוְ֑לֵעיֵנים ּ֣גֹ

ם־ֲעָבֶדְ֥קַמִ֗נ֝ ֽפוךּת ַדֽ ְיך ַהׁשָ ָּ  ירִס֥ת ָאֶ֫אְנַק֪ ָֹוא ְלָפֶני֮ך֣בָּ֤ת ׃ּ
ֹג֥ ֵנֹוֵת֗ ֝הֶָ֑דל ְזֽרֹוֲעךּכְ ְ֤וָה֘ ׃ֽהּי ְתמוָת֣ר ּבְ ֵכֵנׁשֵ ּינו ֣ב ִלׁשְ
֭ ֘ םֶאל־ֵחיָק֑ ְבָעַתִיםׁשִ ָ֖֤תֶחְרּפָ ָוךְר֣פֽר ֵחם ֲאׁשֶ  י׃ֲֽאֹדָנ ּ
ְָחנו ַעְמ֨ךֲ֤אַנַֽו ּ ָה ְל֗ךֹ֥וֶד֤נ ַָמְרִעיֶת֮ך אןְוֹצ֥  |ּ   ֹור ְל֥ד םֹוָל֥ ְל֫עּ
ּר ְתִהָלֶתַסּפְֵ֗נ֝ רָוֹד֑                             ׃ָֽךּ

   

  ֹורִמְז֗מ
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  אומרים, בבית האבל                    
 

ְמעו־ֹז֭ ׃ַרח ִמְזֽמֹורִלְבֵני־ֹק֬|  ל־ּׁשִ  את ּכָ
ַעִמ֑ ל־ֹיִ֥זֲ֗אַהֽ֝ יםָּהֽ ֵבי ָחּינו ּכָ ֵנ ׃ֶלדֽׁשְ ם־ּבְ י ּ֣גַ

ֵני־ִאָא֭ ם־ּבְ ֗ יׁשָ֑דם ּגַ ַ֥י֝  ֹותר ָחְכ֑מ֣י ְיַדּבֵּפִ֭ ׃יר ְוֶאְבֽיֹוןַחד ָעׁשִ
ַּ֣֣אֶט ׃ּי ְתבוֽנֹותּ֣ות ִלּבְִוָה֖ג ֹור ִכּנ֗ח ּבְֶּ֥֝אְפַת ֑יל ָאְזִנה ְלָמׁשָ

 ׃ִניְּֽיסוּבֵ< >֣ין ֲעֵקַב ֲֹע֖ו< >עיֵמי ָר֑֣יָרא ּבִָּמה ִאָ֣֭ל ׃ֽייָדִתִֽח
ְטִח֥ ָר֗ב ָעּ֝וְבֹר֥ ֑םים ַעל־ֵחיָלַהּבֹֽ ח ָא֗ ׃ּלוּֽם ִיְתַהָלׁשְ
א־ָפֹד֣ א־ִיֵת יׁשִ֑א ֣הּה ִיְפֶדלֹֽ ְפֽרֹו֣אלִֹהֽן ֵלֹּ֖לֽ ֵיַקר ְו֭ ׃ים ּכָ

ְד֥י ה ֣א ִיְרֶאֹל֖ ַצחָ֑לֶנ ֹודיִחי־֥עִֽו ׃ֽםל ְלעֹוָלְוָחַד֥ םֹון ַנְפׁשָּ֗פִ
ַחת ּותוים ָי֗מִ֤מֲחָכ֘ | הִיְרֶא֨ ֤יּכִ ׃ַּהׁשָֽ ִסַ֤י ּ ַער ֣יל ָוַבַ֣חד ּכְ

ֵתִ֤֨קְרּבָ ם׃ֵֽחיָל יםֲ֣אֵחִרּֽו ַלְז֖בְֽוָע ּדוֹ֑יאֵב  < >םעֹוָלְֽ֗ל | ימֹוּם ּבָ

ֹנָתם ְל֣דִמ֭ ּכְ ְר֥א רֹור ָוֹדׁ֑שְ מֹוָתּ֗ו ִבָ֝קֽ  ׃י ֲאָדֽמֹותֲ֣עֵל םׁשְ
ל־ָיִל יָקרם ּבְִ֣֭וָאָד ֖ יןּ֑בַ ֵה֣מִנְמׁשַ ּבְ ם ֭ ַד֣הֶז ׃ֹּות ִנְדֽמול ּכַ ְרּכָ

ֲחֵריֶה֓ מֹוֶ֑סל ָלּ֣כֵ ִפיֶה֖ | םְוַאֽ צֹ֤ ׃ָלהּֽו ֶסם ִיְר֣צּבְ ֣אִ֥ל | אןּּכַ ֹול ׁשְ
ת֮ו ּׁשַ ַּוִיְר֘ד ֥םְרֵעִי֫ ֶותָ֤מ ּ ִרּ֤֨ו ָבּ ֹות ְּלַב֥ל ּצוָרםְוֶ֭קר ַלּבֹ֗ | יםם ְיׁשָ
֗א י ִמה ַנְּ֣֭פֶדים ִיְַאך־ֱאלִֹה֗ ׃ל ֽלֹוִּמְזֻב֥ לֹוׁשְ ֑אְֽפׁשִ ֖ ֹולַּיד־ׁשְ י ּכִ
ַּ֣אל־ִת֭ ׃ָלהִֽני ֶסִּ֣יָקֵח י־ַיֲעׁשִ ֽ ֣בְרּבֶ֗י־ִיּֽ֝כִ יׁש֑ר ִאיָרא ּכִ ֹוד ה ּכְ

יֽתֹו א־ֵיֵר< >לח ַהּכֹּ֑֣מֹותֹו ִיַקא ְב֭י ֹלּ֣֤כִ ׃ּבֵ ֲחָר֖לֹֽ בֹוֽד֣ד ַאֽ  ֹו׃יו ּכְ
ַחָי֣יי־ַנּֽ֭כִ בֹוא ָּ֭ת ׃ְֽךיב ָלי־ֵתיִטֽ֥ ּכִָךיֹוֻדְ֗ו֝ ְ֑ךו ְיָבֵרְּפׁשֹו ּבְ

֗ יוֹ֑ור ֲאבֹוָתַּעד־֣ד יָקר ם ּבִָ֣֭אָד ׃ּא ִיְראו־ֽאֹורַצח ֹלַ֣עד־ֵנ֝
֖ יןא ָיִבְ֑וֹל֣ ֵה֣מִנְמׁשַ ּבְ ּוְתׁשוַע ׃ֹּות ִנְדֽמול ּכַ  < >ִּדיִקיםת ַצּ֣֭

ּעוָזָ֗מֽ֝ ָו֑הְיֹהֵֽמ ֵעּ    םֵ֥טְּלְיַפֽ֫ה ַוָו֗ם ְיֹהַּ֥יְעְזֵרַ֥ו ׃ֽהת ָצָר֣ם ּבְ
יֵעֽ֭מֵ< >֣םְּיַפְלֵט             ִעים ְוֽיֹוׁשִ י־ָחְ֥֑רׁשָ   ׃ּסו ֽבֹום ּכִ

  
 

  ַחַּלְמַנֵצ֬
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  קדיש יהא שלמא

ַדלכריעה  א> <ְּוִיְתַקַדׁש ִּיְתּגַ ֵמה ַרּבָ ָעְלָמא ִדי : )אמן(. ּׁשְ ּּבְ
ְרעוֵתיה,ְבָרא ּ ּכִ ְּוַיְמִליך ַמְלכוֵתיה. ּ ּ ְרָקֵניה, ְ  ,ְּוַיְצַמח ּפֻ

ַחֵייכֹו: )אמן(. ּיֵחהִויָקֵרב ְמׁשִ ּן וְבַחֵיי ֵמיכֹוּן וְביֹוּּבְ ּ
ָרֵאל־לְדָכ ית ִיׂשְ ֲעָגָלא וִבְזַמן ָקִריב, ּבֵ . ּ ְוִאְמרו ָאֵמן,ּּבַ

ֵמה: )אמן( א כריעה ְּיֵהא ׁשְ ְּמָבַרך ְלָעַלם וְלָעְלֵמי ָעְלַמָיא ַרּבָ ּ ְ 
ַרך כריעה ַאר ְוִיְתרֹו,ְִיְתּבָ ח ְוִיְתּפָ ַתּבַ אַמּ ְוִיׁשְ  ּם ְוִיְתַנׂשֵ

א ,ְּוִיְתַהָלל ְּוִיְתַעֶלה ְּוִיְתַהָדר ֵמה ְדֻקְדׁשָ ּ ׁשְ ִריך כריעהּ  ְּבְ
ל־ְּלֵעָלא ִמן: )אמן(. ּהוא ְרָכָתא־ּכָ יָרָתא,ּבִ ָחָתא , ׁשִ ּבְ   ּ ִתׁשְ

ָעְלָמא ְוֶנָחָמָתא        :)אמן(. ָאֵמן כריעהּ ְוִאְמרו ,ַּדֲאִמיָרן ּבְ
א ִמ ָלָמא ַרּבָ ַמָיאְיֵהא ׁשְ ָבע ִויׁשוָעה. ּן ׁשְ ַּחִיים ְוׂשָ ּ 

ָרה יָזָבא וְרפוָאה וְגֻאָלה וְסִליָחה ְוַכּפָ ְּוֶנָחָמה ְוׁשֵ ּ ּ   ְוֵריַוח  ּּ
ָּלנו וְלָכל. ְּוַהָצָלה      ָרֵאלַּעמֹו־ּ   :)אמן(. ְּוִאְמרו ָאֵמן  ִיׂשְ
לֹועֹו ה ׁשָ ְמרֹוׂשֶ לֹו,ָמיום ּבִ ה ׁשָ   ם ּ הוא ְבַרֲחָמיו ַיֲעׂשֶ

ל,ָּעֵלינו         ָרֵאלַּעמֹו־ ְוַעל ּכָ   :)אמן(. ּ ְוִאְמרו ָאֵמן, ִיׂשְ
  

  )עולם העשיה(
 

ך.ְיֹהָוה־ֶאל  :ְיֹהָוה־ֶאלּ ְוַקֵוה ,ָ ֲחַזק ְוַיֲאֵמץ ִלּבֶ
יֹהָקדֹו־ֵאין יׁש ּכַ ְלֶתך־ָוה ּכִ ֵָאין ּבִ  ּ ְוֵאין צור.ּ

אֹל י ִמי ֱאלֹו: ֵּהינוּכֵ ְלֲעֵדי ּכִ ּ וִמי צור זוָלִתי .הָֹוהְיַּה ִמּבַ ּ ּ  
  :ֵּהינוֱאֹל                                   

 

אֹל אדֹו,ֵּהינוּכֵ נו,ֵּננו ֵאין ּכַ ַמְלּכֵ   ֵאין,ּ ֵאין ּכְ
מֹו יֵענוּכְ אֹל. ּׁשִ אדֹו,ֵּהינוִמי ּכֵ  ִמי ,ֵּננו ִמי ּכַ

  ַּקֵוה

  ֵאין
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נו ַמְלּכֵ מֹו  ִמי,ּּכְ יֵענוּכְ  ,ֵּננוֶדה ַלאדֹו נֹו,ֵּהינוֶדה ֵלאֹלנֹו. ּׁשִ
נונֹו יֵענוְלמֹו ֶדה נֹו,ֶּדה ְלַמְלּכֵ רוך. ּׁשִ ְּבָ רוך ,ֵּהינוֱאֹל ּ ְ ּבָ ּ

נו,ֵּננוֲאדֹו רוך ַמְלּכֵ ּ ּבָ רוך מֹו ,ְּ ְּבָ יֵענוּ ַּאָתה הוא . ּׁשִ ּ
ּ ַאָתה הוא ֲאדֹו,ֵּהינוֱאֹל ּ ַאָתה הוא,ֵּננוּ נו ּ ּ ַאָתה ,ַּמְלּכֵ

יֵענוּהוא מֹו ַּאָתה ָתקום ְתַרֵחם ִציֹו. ּיֵענוׁשִַּאָתה תֹו, ּׁשִ ּ   . ןּּ
י                     י ֵעת־ּכִ   :ֵעדָבא מֹו־ְּלֶחְנָנה ּכִ

 

ִהְקִט,ּינוֵֽה ֱאֹלְיֹהָוהּהוא  ּינו ֵֽתּירו ֲאבֹוֽ ׁשֶ
ית ֶרְקֹטֽ־ָיך ֶאתְֽלָפֶנ ּבֵ ְזַמן ׁשֶ ִמים ּבִ ּת ַהּסַ

ר ֲאׁשֶ ַּהִמְקָדׁש ַקָים ּכַ ּ ה ְנִביָאך ָתם ַעל ַיד ֹמאֹויָת ִּֽצִו ּ   ְׁשֶ
תֹו                             תוב ּבְ ּכָ   :ְָרָתךּּכַ

 

 | ֤ףים ָנָטּ ַסִמָ֣֗ה ַקח־ְלךה ֶאל־ֹמׁשְֶ֜יֹהָו֨
ֵח֨ ָנֶ֔ל֙תּוׁשְ ּ֑֣ים וְלֹבָנּה ַסִמ֖ ְוֶחְלּבְ ֥ה ַזּכָ ד ה ּבַ

ַב֖ ֤ ה׃ְֽהֶיֽד ִיּבְ ַֽ֣קח ַמ ֹרֶ֖רת ְקֹטּ֔יָת ֹאָת֙הְוָעׂשִ  ַחֵה רֹו֑קֲעׂשֵ
ֶדׁש׃ח ָט֥הְּ֖מֻמָל ַֽחְקָתֹור ֹקֽ ֮הּ֣ ְוׁשָ ה ּה ִמֶמַּ֜תָתֽ֨ ְוָנ ָהֵד֒קּ ִמֶמּנָ ּנָ
ֹאֵ֣עֻד֙תֽי ָהִ֤לְפֵנ ֶ֛הל מֹוֵע֔ ּבְ ָ֑֖ד ְלךּ֥ ִאָוֵערד ֲאׁשֶ ֶדׁש ָּמה ֹק֥ ׁשָ

ָֽ֖ק ם׃ְ֥הֶיּֽים ִתָדׁשִ ֶרת  ְקֹט֣ןֹרֲ֖הֽיו ַא֛יר ָעָלְוִהְקִט֥ :ְוֶנֱאַמר ה ָלֶכֽ
ּבַֹּ֣סִמ֑ ּבֹ֗ים ּבַ ֵהֶקר ּבַ ֹר֖יִטי֛בֶֽקר ּבְ ה׃ ֽ ַיְקִטיֶרתֹו ֶאת־ַהּנֵ ּנָ

ֲעֹל֨ ֽ֖ין ָה֥ ּבֵ֛תן ֶאת־ַהּנֵֹרֲהֹרֽ֧ת ַאּוְבַהֽ ה ִ֑ים ַיְקִטיֶרַעְרּבַ   ּנָ
ֵתיֶכ֖הי ְיֹהָו֥יד ִלְפֵנָּ֛תִמ> <ֶרתְקֹט֧                 ם׃ֽ ְלדֹֹרֽ

 

ָנן ּטום ַהְקֹט ּפִ,ַרּבָ ּ יַצדּ לֹ. ֶרת ּכֵ  תׁש ֵמאֹוׁשְ
מֹו ים וׁשְ ׁשִ ְּוׁשִ ָּנה ָמִנים ָהיו ָבהּ לֹ. ּ ת ׁש ֵמאֹוׁשְ

ים ׁשִ ִמְנַין ְימֹו ְּוׁשִ ה ּכְ ָכלַּוֲחִמׁשָ . םיֹו־ּת ַהַחָמה ָמֶנה ּבְ
ה ָמִנים ְיֵתִרים . ֶרב ָבָעֶּקר וַמֲחִציתֹוַבּבֹ ַמֲחִציתֹו לׁשָ ּוׁשְ

  ַּאָתה

  ַּויֹאֶמ֩ר

ָּתֽנו ּ  
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ֵמֶהם דֹוּכֹ ִניסַמְכ> <ּׁשֶ א ָחְפָניו ְמֹל> <ֵטל ֵמֶהםל ְונֹוֵהן ּגָ
יֹו ּפוִריםּבְ ֶעֶרב יֹו. ּם ַהּכִ ת ּבְ ּפוִרים ַּמֲחִזיָרן ְלַמְכֶתׁשֶ ּם ַהּכִ

ֵדי ְלַקֵים ִּמְצַות ַדָקה ִמן ַהַדָקה> <ּּכְ ּּ ר ַס. ּ ָמִנים ֲמְוַאַחד ָעׂשָ
ָּהיו ָבה ְּוֵאלו ֵהן. ּ ָנה )ג(. ֶרןֹוְּוַהִצּפ )ב( .ַּהֳצִרי )א(: ּ  )ד(. ְוַהֶחְלּבְ
ְבִעים. ָנהְּוַהְלבֹו ְבִעים ׁשִ ַקל ׁשִ  )ו(. רמֹו )ה(: ָמֶנה> <ִמׁשְ

ּבֹו )ז(. ּוְקִציָעה ה > <.םְוַכְרּכֹו )ח( .ֶּלת ֵנְרְדְוׁשִ ׁשָ ַקל ׁשִ ִּמׁשְ
ר ָמֶנה ה ָעׂשָ ׁשָ ר ׁשִ רקֹו )ט(. ָּעׂשָ ֵנים ָעׂשָ ְט ׁשְ ִּקלוָפה  )י(. ׂשְ ּ

לֹ הׁשְ מֹו )יא(. ׁשָ ָעהִקּנָ ָעה ּבֹו. ּן ִתׁשְ יָנא ִתׁשְ ְרׁשִ ִּרית ּכַ
ין ין ְתָלָתא. ַקּבִ ֵּיין ַקְפִריִסין ְסִאין ְתָלת ְוַקּבִ א ְוִאם לֹ. ּ

ֶמַלח . ָּמָצא ֵיין ַקְפִריִסין ֵמִביא ֲחַמר ִחיָור ַעִתיק
ל. ַבעִמית רֹוְסדֹו ן ּכָ הוא־ַמֲעֶלה ָעׁשָ י ָנָתן . ּׁשֶ ִרּבִ

ְבִל ל: ֵמרי אֹוַהּבַ ת ַהַיְרֵדן ּכָ ּפַ ַּאף ּכִ ִהיא־ּ ָנַתן ־ִאם. ׁשֶ
ָסָלה ה ְדַבׁש ּפְ ּּבָ ר ַאַחת. ּּ ל ְוִאם ִחּסֵ   ַסֲמָמֶניָה ־ִמּכָ

  :ִמיָתה ַּחָיב                              
 

ְמעֹו ְמִליֵאל אֹוׁשִ ן ּגַ  ּ ֶאָלאַּהֳצִרי ֵאינֹו: ֵמרן ּבֶ
ָרף ַהּנֹו יָנא ּבֹו. ּי ַהְקָטףֵטף ֵמֲעֵצׁשְ ְרׁשִ ִרית ּכַ

ּפֹו ְלָמה ִהיא ָבָאה ֵדי ְלׁשַ ה ֶאת ַהִצּפֹוּכְ ּת ּבָ ֵדי ּ ֶרן ּכְ
ְתֵהא ָנָאה רֹו ֵיין. ּׁשֶ ֵדי ִלׁשְ ת ַּקְפִריִסין ְלָמה הוא ָבא ּכְ

ֵדיּ ֶאת ַהִצּפֹוּבֹו ְתֵהא ַעָזה ֶרן ּכְ ּׁשֶ א ֵמי ַרְגַלִים ָיִפין ַוֲהֹל. ּ
ֵני  ֵאיןּ ֶאָלא ׁשֶ?ָּלה ִמְקָדׁש ִמּפְ ַּמְכִניִסין ֵמי ַרְגַלִים ּבַ ּ  

בֹו                                       :דַהּכָ
 

י ָנָתן אֹו הוא ׁשֹו: ֵמרִרּבִ ׁשֶ  ֵמר ָהֵדקֵחק אֹוּּכְ
ַהקֹו. ֵהיֵטב ָהֵדק. ֵהיֵטב ֵני ׁשֶ ל ָיֶפה ִּמּפְ

ן   ַרּבָ

  ,ַּתְנָיא
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ִמים ׂשָ ְטָמה. ַלּבְ ׁשֵ ּּפִ ִליׁש וְלָרִביַע . ָרהַלֲחָצִאין ּכְ א ֹלְּלׁשָ
ַמְענו י> <ָאַמר. ּׁשָ ָלל ִאם :ְּיהוָדה ִרּבִ ִמָדָתה  זֶה ַהּכְ ּּכְ ּ

ָרה ַלֲחָצִאין ׁשֵ ל ְוִאם. ּכְ ר ַאַחת ִמּכָ   ַּסֲמָמֶניָה ־ִחּסֵ
  :ִמיָתה  ַּחָיב                                 

 

ָרא ים : ַבר ַקּפָ ׁשִ ָנה אֹוַּאַחת ְלׁשִ ְבִעים ׁשָ  ְלׁשִ
יַרִים ַלֲחָצִאין ל ׁשִ ּד ָתֵני ַבר ְועֹו. ָהְיָתה ָבָאה ׁשֶ

ָרא ִּאלו ָהָיה נֹו ַקּפָ ה ָקְרטֹוּ ל ְדַבׁשֵּתן ּבָ  ֵאין ָאָדם ,ּב ׁשֶ
ֵני ֵריָחהַלֲעמֹו> <לָיכֹו ה ְֽוָלָמ. ּד ִמּפְ ּה ֵאין ְמָעְרִבין ּבָ

ַהתֹו ?ְּדַבׁש ֵני ׁשֶ י :ָרה ָאְמָרהִּמּפְ ֹא לֹכ ּכִ  ְּדַבׁש ְוָכל רׂשְ
ה ַּתְקִטירו אלֹ ִּמֶמּנו ִאׁשֶ ּ ּת ִעָמנוְצָבאֹוְיֹהָוה  :יֹהָוהַל ּ ּ .

ב ָלנו ֱאֹל ּגַ ֵרי ָאָדם . ת ְצָבאֹוְיֹהָוה: ב ֶסָלהֵהי ַיֲעֹקִּמׂשְ ַאׁשְ
ךּבֹ יָעה הֹוְיֹהָוה: ְֵטַח ּבָ ַּהֶמֶלך ַיֲעֵננו ְביֹו. ׁשִ ְ : ָּקְרֵאנו־םּ

ָלִיםיֹהָוה ַלְוָעְרָבה ּ ִמְנַחת ְיהוָדה ִוירוׁשָ יֵמי עֹו. ּ    ָלם ּכִ
ִנים                               :תִּניֹוַקְדֹמ ּוְכׁשָ

  

  ".תנא דבי אליהו"טוב להגיד שתי הלכות לפני אמירת 
 

ְּדֵבי ֵאִלָיהו ל: ּ ָכלֶנה ֲהָלכֹוַּהׁשֹו־ּכָ , םיֹו־ת ּבְ
ןֻמְבַטח לֹו הוא ּבֶ אֹוָהע־ּ ׁשֶ ֱאַמר. ָלם ַהּבָ ּנֶ  :ׁשֶ

. תּת ֶאָלא ֲהָלכֹוַּאל ִתְקֵרי ֲהִליכֹו, ָלם לֹות עֹוֲהִליכֹו
י ֶאְלָעָזר י ֲחִניָנא,ָאַמר ִרּבִ  < >ֲחָכִמים ַּתְלִמיֵדי:  ָאַמר ִרּבִ

לֹו ים ׁשָ עֹוַמְרּבִ ֱאַמר,ָלםם ּבָ ּנֶ ַנִיך ִלמוֵדי־ְוָכל:  ׁשֶ ּּבָ ּ .  ְיֹהָוהְ
לֹו ָנִיְוַרב ׁשְ ְַאל ִתְקֵרי ָבַנִיך: ְךם ּבָ . ְָנִיךּ ֶאָלא בֹו,ּ

לֹו־ְיִהי ֵחיֵלךׁשָ ַאְרְמנֹו,ְם ּבְ ְלָוה ּבְ ְלַמַען ַאַחי : ְָתִיך ׁשַ
ָרה. ְוֵרָעי לֹו־ֲאַדּבְ א ׁשָ ךּנָ ית: ְם ּבָ  .ֵּהינו ֱאֹלְיֹהָוה־ְלַמַען ּבֵ

  ָּתֵני

  ָּתָנא
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ה טֹו לֹו.ָָבִנים ְלָבֶניך־ּוְרֵאה :ְב ָלךֲאַבְקׁשָ ם  ׁשָ
ָר־ַעל לֹו: ֵאלִיׂשְ   ְוֵאין ָלמֹו.ָָרֶתךֲהֵבי תֹום ָרב ְלֹאׁשָ

   ַּעמֹו־ְְיָבֵרך ֶאת|  ְיֹהָוה. ּ ִיֵתןּז ְלַעמֹוֹע ְיֹהָוה: לִמְכׁשֹו
לֹו                                      :םַּבׁשָ

  

  קדיש על ישראל
  )גם נקרא קדיש יתום(

ַדלכריעה  א> <ְּוִיְתַקַדׁש ִּיְתּגַ ֵמה ַרּבָ ָעְלָמא ִדי : )אמן(. ּׁשְ ּּבְ
ְרעוֵתיה,ְבָרא ּ ּכִ ְּוַיְמִליך ַמְלכוֵתיה. ּ ּ ְרָקֵניה, ְ  ,ְּוַיְצַמח ּפֻ

יֵחה ַחֵייכֹו: )אמן(. ִּויָקֵרב ְמׁשִ ּן וְבַחֵיי ֵמיכֹוּן וְביֹוּּבְ ּ
ָרֵאל־לְדָכ ית ִיׂשְ ֲעָגָלא וִבְזַמן ָקִריב, ּבֵ . ּ ְוִאְמרו ָאֵמן,ּּבַ

ֵמה: )אמן( א יעהכר ְּיֵהא ׁשְ ְּמָבַרך ְלָעַלם וְלָעְלֵמי ָעְלַמָיא ַרּבָ ּ ְ 
ַרך כריעה ַאר ְוִיְתרֹו,ְִיְתּבָ ח ְוִיְתּפָ ַתּבַ אּ ְוִיׁשְ  ַּמם ְוִיְתַנׂשֵ

א ,ְּוִיְתַהָלל ְּוִיְתַעֶלה ְּוִיְתַהָדר ֵמה ְדֻקְדׁשָ ּ ׁשְ ִריך כריעהּ  ְּבְ
ל־ְּלֵעָלא ִמן: )אמן(. ּהוא ְרָכָתא־ּכָ יָרָתא,ּבִ ָחָתא ּ ִת, ׁשִ ּבְ   ׁשְ

ָעְלָמא ְוֶנָחָמָתא        :)אמן(. ָאֵמן כריעהְּוִאְמרו , ַּדֲאִמיָרן ּבְ
ָנן ְוַעל ַתְלִמיֵדיהֹו ַעל ָרֵאל ְוַעל ַרּבָ לִּיׂשְ ַּתְלִמיֵדי  ן ְוַעל ּכָ

אֹו,ןַתְלִמיֵדיהֹו ָתאּ ְדָעְסִקין ּבְ ַּרְיָתא ַקִדׁשְ ְבַאְתָרא  ּ ִדי,ּ
 ,ןֹוהּן וְלֹוכּ ְיֵהא ָלָנא וְל,ְוָאָתרָאָתר ־ָהֵדין ְוִדי ְבָכל

ָלָמא  א ְוִחְסָדא ְוַרֲחֵמיׁשְ   ָמאֵרי ֱאָלָהא  ִמן ֳקָדם ,ִּחּנָ
ַמָיא                    :)אמן(. ְּוִאְמרו ָאֵמן, ְוַאְרָעא ּׁשְ

ַמָיא ְיֵהא א ִמן ׁשְ ָלָמא ַרּבָ ָבע, ּׁשְ ִּויׁשוָעה  ַּחִיים ְוׂשָ
יָזָבא וְר ּפוָאה וְגֻאָלה וְסִליָחהְּוֶנָחָמה ְוׁשֵ ּ ָרה ְוֵריַוח  ּּ   ְוַכּפָ

ּ ָלנו וְלָכל,ְּוַהָצָלה      ָרֵאלַּעמֹו־ּ   :)ןאמ(. ָאֵמן ְּוִאְמרו , ִיׂשְ
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הֹע לֹו ׂשֶ ְמרֹוׁשָ לֹו,ָמיום ּבִ ה ׁשָ    םּ הוא ְבַרֲחָמיו ַיֲעׂשֶ
ל,ָּעֵלינו         ָרֵאלַּעמֹו־ ְוַעל ּכָ   :)מןא( .ּ ְוִאְמרו ָאֵמן, ִיׂשְ

  
   הסמוךמי שאמר קדישברכו זה אומרו 

  .ברכו חזןיאמר ה, אמר קדיש שיםין אדם אוא
  

ְרכו ֶאת                                        :ְָרך ַהְמֹבְיהָֹוהּּבָ
 

  

רוך    –   העונהקהל  ְּבָ   :ָלם ָוֶעדְָרך ְלעֹו ַהְמֹבְיהָֹוהּ
 

  

רוך                             ְּבָ   :ָלם ָוֶעדְָרך ְלעֹו ַהְמֹבהְיֹהָוּ
 

 

ַח ַלֲאדֹו ּבֵ ֻדָלה ְליֹו. לן ַהּכְֹלׁשַ  ֵצרָּלֵתת ּגְ
ית ֵראׁשִ לֹ. ּבְ גֹוּׁשֶ נו ּכְ א ת ְולֵֹיי ָהֲאָרצֹוּא ָעׂשָ

ָמנו חֹו ּׂשָ ּפְ ִמׁשְ לֹ. ת ָהֲאָדָמהּכְ ֶהם ּׁשֶ ם ֶחְלֵקנו ּכָ ּא ׂשָ
ָכל ָּרֵלנוְוגֹו ֵהם. ָנםֲהמֹו־ּכְ ַתֲחִוים ָלֶהֶבל ָוִריק > <ׁשֶ ִּמׁשְ

ְלִלים ּוִמְתּפַ יַעא יֹוֵאל ֹל> <ֶאל ּ ואנחנו " וכשיאמר ,יפסיק מעט. ׁשִ

ַתֲחִוים ִלְפֵני ֶמֶלך ַמְלֵכי   יכרע כל גופו,"משתחוים ְַוֲאַנְחנו ִמׁשְ ּ ּ
ַּהְמָלִכים ַהָקדֹו רוך הוא ׁשּ ּּבָ הוא נֹו. ְּ ַמִים ְויֹוּׁשֶ ֵסד ֶטה ׁשָ

ב ְיָקרֹוּומֹו. ָאֶרץ ַמִים ׁשַ ׁשָ ִכיַנת ֻעזֹו. ִּמַמַעל> <ּּבַ ּוׁשְ ָגְבֵהי ּ  ּבְ
נו . ד ַאֵחרֵּהינו ְוֵאין עֹוֱאֹל ּהוא. ִמיםְמרֹו ֱּאֶמת ַמְלּכֵ

תוב. ְּוֶאֶפס זוָלתֹו ּכָ תֹו ּּכַ ְּוָיַדְעָת ַהיֹו. ָרהּּבַ בֹוּ ָת ם ַוֲהׁשֵ
י > <ֶאל ׁשָָהֱאֹל ּ הואְיֹהָוהְָלָבֶבך ּכִ   ְוַעל ִּמַמַעל > <ַמִיםִּהים ּבַ

  :דֵאין עֹו .ָּהָאֶרץ ִמָתַחת                       
  

 

ן  ת ְמֵהָרהִלְראֹו ֵּהינו ֱאֹלְיֹהָוהְך ָּל־ְּנַקֶוה> <ּכֵ
לוִלים ִתְפֶאֶרת ֻעָזך ְלַהֲעִביר ּגִ ּּבְ ּ ְ ִמן ָהָאֶרץ > <ּ

  ֵּלינוָע

  לַע

 יחידה   חיה       נשמה       רוח               נפש   

 יחידה      חיה       נשמה         רוח          נפש   
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רֹו ְוָהֱאִליִלים ֵרתוןּכָ ַמְּלַתֵקן עֹו. ּת ִיּכָ ַדיָלם ּבְ ְּלכות ׁשַ ּ .
ֵני־ְוָכל ֶמך ְלַהְפנֹו ּבְ ר ִיְקְראו ִבׁשְ ָָבׂשָ לּ ֵעי ־ָת ֵאֶליך ּכָ ִרׁשְ

ל. ָאֶרץ ירו ְוֵיְדעו ּכָ ַּיּכִ ֵבי ֵתֵבליֹו־ּ י. ׁשְ ְָלך ִתְכַרע ־ּכִ

ל ֶרך־ּכָ ל, ְּבֶ ַבע ּכָ ִּתׁשָ ֵּהינו  ֱאֹלְיֹהָוהְָלָפֶניך . ןָלׁשֹו>־<ּ
ְמך ְיָקר ִיֵתנוְוִלְכבֹו, ּלוִּיְכְרעו ְוִיּפֹ ּד ׁשִ ּ לו ֻכָלם . ָ ִּויַקּבְ ּ

ַָמְלכוֶתך לעֹו־ֶאת   ָלם ְמֵהָרה ְלעֹו> <ְך ֲעֵליֶהםְוִתְמלֹו. ּ
י ַהַמְלכות. ָוֶעד ּּכִ ְלך ִהיא ּ ָׁשֶ ְך ְּלֵמי ַעד ִתְמלֹוּוְלעֹו. ּ

ָכבֹו תוב. דּבְ ּכָ תֹו ּּכַ ָלם ְך ְלֹעִיְמֹל) יפסיק מעט(|  ְיֹהָוה. ְָרָתךּבְ
ל־ְ ְלֶמֶלך ַעלְיהָֹוה ְוָהָיה :ְוֶנֱאַמר: ָוֶעד     .ָהָאֶרץ־ּכָ

יֹו         מֹו ְיֹהָוהִיְהֶיהּם ַההוא ּּבַ   :ד ֶאָחּ ֶאָחד וׁשְ
  

  טובים לאריכות ימים ושנים, ם אלוחמשה פסוקי    
 

֨מ ַמִ֜אם־ׁשָ ֱ֤אלֶֹה֗ ֣הָוְיֹה | ֹולע ְל֣קֹּוַע ִתׁשְ ּיך ְוַהָיׁשָ ֵעיָניָ  ֙ור ּבְ
ֲאזְַנָתֲ֙עׂשֶַּֽ֔ת ַֽמְרָתָתֹ֔  ְלִמְצוּה ְוַהֽ ּ֑֖יו ְוׁשָ ל־ֻחּקָ ֲחָל֞ ּכָ ל־ַהּמַ ֽ   ה יו ּכָ

        ֤ ר־ׂשַ ִ֣י֙םְּמִתי ְבִמְצַרֲ֨אׁשֶ א־ָאׂשִ ךָ֖וי ְיֹה֥י ֲאִנָ֛יך ּכִָעֶל֔ים  לֹֽ ְפֶאֽ   ׃ָה ֹרֽ
 

ֲ֑חִזיִקֽ֣יא ַלּמִַה֭  יָה ַדְרֵכי־ּ׃ ְדָרֶכ֥רּיָה ְמֻאׁשָֹֽתְמֶכְֽ֥ו ּהים ּבָ
ֽלֹום֣יבֹוֶתָ֖כל־ְנִתְֽו ַעםֹנ֑ ּ֣׃ ִמְגַדל־ֹע֭יָה ׁשָ ֹו־ ָו֑הם ְיֹהז ׁשֵ    ּבֽ

ּוץ ַצִדָי֖ר         ּגָּ֣ י־ִבֽ֭ביק ְוִנׂשְ ּיפו ְלְ֝ויֹוִס֥ ָיךּ֑ו ָיֶמי ִיְרּב֣׃ ּכִ ֣נָ֗ךּ   ׃יםֹּֽות ַחִי ׁשְ
   

   זהיש נוהגים לומר אחר התפלה מזמור             
 

ִעי ִמִמי ְו֣֭אֹוִר | ֤הָוְיֹה|  ה ָ֥וְיֹה אי ִאיָרִּ֑֣יׁשְ
עֹוז־ַח֝ ְקֹר֤ ׃ֽדי ֶאְפָחִּמִמ֥ יַּיָ֗מֽ  ְמֵרִעי֮ם | יב ָעַלּ֨בִ

ׂשֱָ֫אֹכֶֽ֪ל ְיַבָ֣צַר יִר֥ל ֶאת־ּבְ ֣לֵה֖ יי ִל֑֣י ְוֹאֽ ׁשְ  ׃ּלוּֽו ְוָנָפָּמה ָכֽ
א־ ֲחֶנ֮הַֽמ | יה ָעַלֲ֨חֶנִּֽ֬אם־ַת ֥א ִלִ֪֫ייָרֹלֽ ַלי ּום ָעִּ֭אם־ָת֣ק יּבִ
ַא | ֤תַאַח ׃ַחֽי בֹוֵט֣את ֲאִנֹזּ֗בְ֝ הִמְלָחָמ֑  ָו֮הֵאת־ְיֹהְּֽלִתי ֵמׁ֣שָ

ְבִת ׁשֵּ֥קּה ֲאַב֪֫אֹוָת ֵבית־ְיּׁ֣֭שִ ל־ְיֵמ ָוהֹהי ּבְ ֹות ֲח֥זַֽל ֑יּי ַחַיּ֣כָ

  ַּויֹאֶמ֩ר

  יםֵּ֣עץ־ַחִי

  דְלָדִו֨
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ַעם־ְי֝ ֹנֽ ּוְלַבֵק הָוֹ֗הּבְ ֵהּ֥ ֵנּ֤֨כִ ׃יָכֽלֹוֽר ּבְ ֻסּכֹ֮ה | ִניי ִיְצּפְ ֪י ּבְ ֹום ּבְ
ֵסַי֭ הָעָ֥ר֫ ֳה֑לְּ֣סִתֵרִני ּבְ ּום ה ָי֪רְּוַעָת֨ ׃ִניּֽור ְיֽרֹוְמֵמ֗צּבְ֝ ֹוֶתר ָאֽ

֡ ְיַב֤֬י ַערֹאׁשִ ָח יִביבֹוַתֽ֗י ְסל ֹאֽ י ֳ֣הלֹו ִזְבֵחָֽאה ְבְ֣֭וֶאְזּבְ
֥ הְּתרוָע֑ ַָאׁשִ ַמע־ְיֹה ה׃ָֽויֹהַֽל הֲּאַזְמָרֽ֗יָרה ו֝ י ה קֹוִלָ֥֖וׁשְ
ְקׁש֣ר ִלָ֣֭אַמ | ְָ֤לך ׃ִניֲֽעֵנִֽני ַוְ֥וָחּנֵ אֶאְקָר֗ י ּבַ ֶנ ּו ָפָנ֑יּּבִ ָיך ֶ֖את־ּפָ

ַּאל־ַתְסֵת֬ ׃ׁשּֽה ֲאַבֵקָ֣וְיֹה ֶנּ֨ ֮י | ָיךר ּפָ ַאַ֗א֥ ִּמֶמּנִ ף ּל ַתט־ּבְ
ַֽ֥א ָתי ָהִי֑יֶ֥עְזָרִת ָ֥ךְּבֶדַע֫ ּל־ִתְטׁשֵ י ִ֥ני ֱאלֵֹהַעְזֵבִּֽ֗ני ְוַאל־תַּ֝

יִיׁשְ י־ָאִב ׃ִעֽ ֽ ה ָוִ֗ני ְיֹהֹ֥וֵר֤ה ׃ִניַֽאְסֵפֽה ַיָ֣ויֹהַֽו ִניּוי ֲעָז֑בּ֣י ְוִאִמּ֣כִ
ַּ֥ד֫ ֹאּ֣ו֭ ָךְרּכֶ יַמֹ֗ור ְלַ֝רח ִמיׁשְ֑נֵחִני ּבְ ֹוְרָרֽ ְּתֵנִני ּל־ִתַֽ֭א ׃ַען ׁשֽ

ֶנ ֥ יֶפׁש ָצָרּ֑֣בְ מו־ִבּ֥כִ ֽ֝֗י ֵעּי ָקֽ  אּוֵלׄל ׃ֽסַח ָחָמֶ֥קר ִויֵפֵדי־ׁשֶ
ֶא הָוּ֗טוב־ְיֹהֹֽות ּבְ֥אַּמְנִתי ִלְרֱאֶהֽ֭    ה ֶאל־ַּקֵו֗ ׃יםֶּֽרץ ַחִיּ֣בְ
֑ ץ ֲ֣אֵמְֽוַי ַזק ֲח֭  ָו֥הְיֹה֫              ׃ֽהָוֶאל־ְיֹה ה ַּקֵוְ֗ו֝ ָך ִלּבֶ
  

  ואומרים קדיש יהא שלמא

ַדלכריעה  א> <ְּוִיְתַקַדׁש ִּיְתּגַ ֵמה ַרּבָ ָעְלָמא ִדי : )אמן(. ּׁשְ ּּבְ
ְּרעוֵתיה ּכִ,ְבָרא ְּוַיְמִליך ַמְלכוֵתיה. ּ ּ ְרָקֵניה, ְ  ,ְּוַיְצַמח ּפֻ

יֵחה ַחֵייכֹו: )אמן(. ִּויָקֵרב ְמׁשִ ּן וְבַחֵיי ֵמיכֹוּן וְביֹוּּבְ ּ
ָרֵאל־לְדָכ ית ִיׂשְ ֲעָגָלא וִבְזַמן ָקִריב, ּבֵ . ּ ְוִאְמרו ָאֵמן,ּּבַ

ֵמה: )אמן( א כריעה ְּיֵהא ׁשְ ְּמָבַרך ְלָעַלם וְל ַרּבָ  ָּעְלֵמי ָעְלַמָיאְ
ַרך כריעה ַאר ְוִיְתרֹו,ְִיְתּבָ ח ְוִיְתּפָ ַתּבַ אּ ְוִיׁשְ  ַּמם ְוִיְתַנׂשֵ

א ,ְּוִיְתַהָלל ְּוִיְתַעֶלה ְּוִיְתַהָדר ֵמה ְדֻקְדׁשָ ּ ׁשְ ִריך כריעהּ  ְּבְ
ל־ְּלֵעָלא ִמן: )אמן(. ּהוא ְרָכָתא־ּכָ יָרָתא,ּבִ ָחָתא , ׁשִ ּבְ   ּ ִתׁשְ

ָעְלָמאַּד ְוֶנָחָמָתא       :)אמן(. ָאֵמן כריעהְּוִאְמרו , ֲאִמיָרן ּבְ
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ַמָיא ְיֵהא א ִמן ׁשְ ָלָמא ַרּבָ ָבע, ּׁשְ ִּויׁשוָעה  ַּחִיים ְוׂשָ
יָזָבא וְרפוָאה וְגֻאָלה וְסִליָחה ְּוֶנָחָמה ְוׁשֵ ּ ּ ָרה ְוֵריַוח  ּּ   ְוַכּפָ

ּ ָלנו וְלָכל,ְּוַהָצָלה      ָרֵאלַּעמֹו־ּ   :)ןאמ(. ֵמןָא ְּוִאְמרו , ִיׂשְ
הֹע לֹו ׂשֶ ְמרֹוׁשָ לֹו,ָמיום ּבִ ה ׁשָ    םּ הוא ְבַרֲחָמיו ַיֲעׂשֶ

ל,ָּעֵלינו        ָרֵאלַּעמֹו־ ְוַעל ּכָ   :)אמן( .ּ ְוִאְמרו ָאֵמן, ִיׂשְ
   

        ÆÆÆÆ  עשר זכירות  ÅÅÅÅ  
 

ִריך א ּבְ ְִיחוד קוְדׁשָ ּ ִכיְנֵתיה־ּ ּהוא וׁשְ ּ ּ ַות ְּמַקֵים ִמְצ ֲהֵרי ֲאִני, ּ
ַחָיב ָאָדם ִלְזּכֹ. תר ְזִכירֹוׂשֶֶע ָכל יֹוּׁשֶ ְּוֵאלו ֵהם. םר ּבְ ּ :  

ת )ב(. ְיִציַאת ִמְצַרִים )א( ּבָ ן )ג(. ְּוַהׁשַ ה ֲעָמֵלק )ד(. ְוַהּמָ  .ּוַמֲעׂשֵ
ִהְקִציפו ֲאבֹו־ּוַמה )ו(. ּוַמֲעַמד ַהר ִסיַני )ה( ּׁשֶ דֹו ֵּתינוּ רוך־ׁשְלַהּקָ ְּבָ ּהוא ־ּ

ְדּבָ ּמִ ֵעֶגלּבַ ָלק וִבְלָעם־ּוַמה )ז( .ּר וִבְפָרט ּבָ ָיֲעצו ּבָ ּׁשֶ ּ ּ ֵּתינו ַלֲאבֹו תַלֲעׂשֹו ּ
ִביָאה )ח(. ְיֹהָוהת ְּלַמַען ַדַעת ִצְדקֹו ה ִמְרָים ַהּנְ ּוִמְצַות ְוזַָכְרָת  )ט(. ּוַמֲעׂשֵ ּ

י הוא ַהּנֹ ֶָהיך ֱאלְֹיֹהָוהֶאת     ְזִכיַרתּו )י(. ת ָחִילַח ַלֲעׂשֹוֵָתן ְלך ּכֹּּכִ
ַלִים                    ֶנה ְּירוׁשָ ָיֵמינו ֵנןְוִתּכֹו ִּתּבָ ְמֵהָרה ּבְ   .ָאֵמן, ּּבִ
  

  אמרי ,כשיוצא מבית הכנסת
 

ר ְלַמַען ׁשֹוְרָרי ְָנֵחִני ְבִצְדָקֶתך ך ַהְיׁשַ ְָלָפַני ַדְרּכֶ ְוַיֲעֹקב : ּ
עו,ְָהַלך ְלַדְרּכֹו ּ ַוִיְפּגְ ַּויֹאֶמר ַיֲעקֹב : ֱאלִֹהיםבֹו ַמְלֲאֵכי ־ּ

ר ָרָאם ֲאׁשֶ ם,ֱאלִֹהים זֶה ַמֲחֵנה ,ּכַ קֹום־ּ ַוִיְקָרא ׁשֵ   :ַמֲחָנִים ַּההוא ַהּמָ
  

ÆÆÆÆ  הלל  ÅÅÅÅ  
 

  לוגיאומרים הלל בד, מ פסח" וחוהבראש חודש
 

  תחלה וסוףמברכים ו, גמוראומרים הלל , מ סוכות" וחוהחנוכהב
 

ְנו ֶמֶלךֱאלֵֹהי, ַּאָתה ְיֹהָוה< > ר , ָהעֹוָלם< >ּ ֲאׁשֶ
נו ִּקְדׁשָ ִמְצֹו ּ ְּוִצָונו < >,ָתיוּבְ   :ֶּאת ַהַהֵלל ִלְגמֹורּ

  

ם   ְלׁשֵ

  ,ָוהְיֹה

רוך ְּבָ ּ  
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  ׃ֽהָום ְיֹהּ֥ו ֶאת־ׁשְֵל֗לַהֽ֝ הָו֑י ְיֹהְּ֣ללו ַעְבֵדַהֽ֭| 

ְ֣֤יִה< >  ה ְוַעד־ַּעָתֵֽ֗מ ְךה ְמֹבָרָ֑֣ום ְיֹהי ׁשֵ
֥< >׃ֽםעֹוָל ֻּ֣הָלְ֗מ֝ ֹוד־ְמבֹו֑אֶמׁש ַעִּמִמְזַרח־ׁשֶ ם ָר֖ ׃ֽהָום ְיֹהל ׁשֵ

ל־ּגֹוִי ַמַ֖ע ֑הָוְיֹה | ֥םַעל־ּכָ בֹוֽדֹוּ֣ל ַהׁשָ יֹהִמ֭ ׃ִים ּכְ ֽ ה ָ֣וי ּכַ
יִה֥ ּינוֱ֑אלֵֹה ַמְגּבִ ֶֽבתַּהֽ יִל֥ ׃י ָלׁשָ ּפִ ַמׁשְ ַמ֥ ֹותי ִלְר֑אַּהֽ ׁשָ ִים ּּבַ

ֶרץ ּפֹֽ֗֝מֵ לּר ָדָ֑֣עָפֽי ֵמ֣יִמְמִק֥ ׃ּוָבָאֽ  ׃ים ֶאְבֽיֹוןָיִר֥ת ַאׁשְ
יִב֥ ֗ יםי ִעם־ְנִדיִבְ֑לֽהֹוׁשִ יִב֨ ׃ּי ַעֽמֹו֥ם ְנִדיֵבִע֝   ֶרת ֲעֶק֬ | יֽמֹוׁשִ

ִנֵֽא ִיתַהּבַ֗               ֵמָח֥֗ם־ַהּבָ ְללו־ָי הים ׂשְ   ּה׃ַּֽהֽ
 

ָרֵאל ִמִמְצָרִ֑֭י  ׃ֽזם לֵֹע֥ב ֵמַעֲעֹקֽ֗ית ַיּ֥֝בֵ ִיםּׂשְ
ְיָת ָרֵאִ֗י֝ ֹוָקְדׁש֑ה ְלּ֣ה ְיהוָדָ֣הֽ לֹוָתׂשְ  ׃יוֽל ַמְמׁשְ

ַּיְרֵדַ֗ה֝ סָּאה ַוָיֹנ֑ם ָרַּ֣֭הָי ְק֣דֶהֽ֭ ׃ב ְלָאֽחֹורן ִיּסֹּ֥ ּו ָהִרים ָרֽ
אןָב֗עּגְ֝ יםְכֵאיִל֑ ְבֵני־ֹצֽ ַָמה־ְלך ׃ֹות ּכִ  ּוסי ָת֑נָּ֣ים ּכִ ַהּ֣֭

ַּיְרֵדַ֗ה֝ ֹות ָב֗עּגְ֝ יםּו ְכֵאיִלָּ֑הִרים ִתְרְק֣דֶהֽ֭ ׃ב ְלָאֽחֹורּן ִתּסֹּ֥
אן ְבֵני־ֹצֽ בֹּֽוַה ַי֣לי ֱאִּלְפֵנִ֗מ֝ ֶרץּ֑וִלי ָאדֹון ֣חי ָאִּ֣֭מִלְפֵנ ׃ּכִ   ׃ֲעֹקֽ

ְפִכ       ִיםָּלִמַ֗ח֝ ִיםָמ֑>־<ּור ֲאַגםּי ַה֣צַ֣הֹהֽ   ׃יׁש ְלַמְעְינֹו־ָמֽ
  

  כשאומרים הלל גמור                                     
 

י־ְל֭ ּנוא ָל֥ה לָֹ֫וּ֗נו ְיֹהָ֥ל ֽ ְמך ֵתּכִ ּׁשִ ֑בָ֣ ְָסְד֗ךֹוד ַעל־ַח֝ן ּכָ ּ 
אְמ֣רָל֭ ׃ָֽךַּעל־ֲאִמֶת ֗ ֑םּו ַהּגֹוִיָּמה ֹיֽ םַּאֵיה־ָנ֝ ֵהיֶהֽ  ׃א ֱאלֹֽ

ָמ֑֥אלֵֹהֵֽו ּינו ַבׁשָ ר־ָחֵפּכֹ֖ ִיםּ ֽה֣ל ֲאׁשֶ יֶהם ּכֲֶֽע֭ ׃ץ ָעׂשָ  בֶסף ְוָזָהַ֑֣צּבֵ
ם֣ה ְיֵדֲעׂשֵַ֗מֽ֝  ׃ּא ִיְרֽאום ְולֶֹ֣הִ֗ים ָלֵ֥֝עיַנ ּרו֑א ְיַדּבֵם ְולֶֹ֣הה־ָלּֽ֭פֶ ׃י ָאָדֽ

ָמֶ֑הם ְוֹלִ֣ים ָלָ֣֭אְזַנ א ְוֹל֬ | ֤םְיֵדיֶה ְּיִריֽחון׃א ם ְוֹלֶ֣ה֗ף ָלַ֝א֥ ּעוא ִיׁשְ
א־ֶי֝ ּכוּ֑א ְיַהֵלְגֵליֶהם ְוֹלּ֣ון ַרְ֭יִמיׁש֗ ְגרֹוָנְהּגֹ֗לֽ ּו ְה֣יֽמֹוֶהם ִיּכְ֭ ׃ֽםּו ּבִ

יֶה֑ ׂשֵ ר־ּבֵֹטל ּכֹ֖ םֹעֽ ֶהֲ֣אׁשֶ ַטִי֭ ׃ֽםַח ּבָ ָרֵאל ּבְ יֹהׂ֣שְ ֽ ם ֶעְזָר֖ ָו֑הח ּבַ

֥   ּהְּללוָיַ֨ה

ֵצ   אתּ֣בְ

  אלֹ֤
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ִגּנָ ְט֣חית ַאּֽ֣֭בֵ ׃ּם ֽהואּ֣וָמֽ יֹהֲהֹרן ּבִ ִגּנֶָעְזָר֖ ָו֑הּו ַבֽ   י ִ֣יְרֵא ׃ּם ֽהואּ֣ם וָמֽ
ְט֣חֹהְי֭                    יֹהָוה ּבִ ִגּנֶָעְזָר֖ ָו֑הּו ַבֽ   ׃ּם ֽהואּ֣ם וָמֽ

  

ָרֵאְָ֣בֵרך ֶאת־ּבְֵי֭ ְ֥ךֵרּנו ְיָבָ֪֫רְזָכ ְך ָבֵרְ֗י֝ ֑לית ִיׂשְ
ןֶ֥את־ּבֵ ֲהֹרֽ ַ֗ה֝ ֑הָו ְיֹה֣יְָבֵרך ִיְרֵאְי֭ ׃ית ַאֽ ים ְּקַטּנִ

ֹדִל םֵליֶכֲ֗ע֝ םה ֲעֵליֶכָ֑֣וף ְיֹהֹ֣יֵס ׃יםִֽעם־ַהּגְ ֵניֶכֽ  ׃ם ְוַעל־ּבְ
רוִכ ַמׂ֥שֵֹ֗ע֝ ָו֑היֹהֶּֽתם ַלַא֭< >יםּּ֣בְ ַמ ׃ֶרץִים ָוָאֽה ׁשָ ִים ַּ֣הׁשָ

֭ םֽן ִלְבֵנֶ֥רץ ָנַתָהָאְ֗ו֝ ָו֑היֹהַֽמִים ַלׁשָ ֵּמִתים א ַה֭לֹ֣ ׃י־ָאָדֽ
ְללו־ָי֑ה ְּיַהֽ ְרֵדֹלְ֗ו֝ ּ ל־ֹיֽ ה֥א ּכָ    ּהְך ָיֵ֤֗רְנָב֘ | ְּחנוֲ֤אַנַֽו ׃ּי דוָמֽ

ְללו־ָי, םה ְוַעד־עֹוָלַּ֥֗עָתֵֽמ                       ּה׃ַּֽהֽ
  

  כשאומרים הלל גמור
 

ַמ֥ י־ִיׁשְ ֽ י־ִהָט ׃ֽיֲּחנוָנּֽי ַתֹוִלֶ֗את־ק֝ ֑הָוְיֹה | עּכִ ֽ ה ּּ֣כִ
אּוְבָיַמ֥ יֹו ִלָ֑אְז֣נ ֶות ֶחְבֵלי־ָמ֗ | ּוִניֲאָפ֤פ ׃י ֶאְקָרֽ

֣אּ֣וְמָצֵר ֽם־ְיֹה ׃ֽאֹון ֶאְמָצה ְוָי֣גָצָר֖ ּוִניֹול ְמָצ֑אי ׁשְ  אה ֶאְקָרָ֑֥וּוְבׁשֵ
ֽיָטּ֥ה ַמְלָוֹ֗הְי֝ה ָ֥אּנָ  ׃ֽםּינו ְמַרֵח֣אלֵֹהֵ֖ו יקּה ְוַצִדָ֑֣וּון ְיֹהַחּנ֣ ׃ה ַנְפׁשִ

ָתאִיׁ֣שֵֹמ ֽיַע֣י ְוִלּלִֹתַּ֗ד֝ ָו֑הם ְיֹה֣ר ּפְ י ִלְמנוָח֭י ַנּׁ֣שוִב ׃י ְיהֹוׁשִ  ְיִכיְּ֑פׁשִ
י־ְי֝ ֽ ַמָ֥וֹ֗הּכִ ּ֥֗י ִחַלּ֤כִ ׃ְיִכיֽל ָעָלה ּגָ י ֶ֥את־ֵעיִנ ֶותָּמ֥ ִמ֫יְּצָת ַנְפׁשִ
ִחיה ֶאת־ַרְגִלּ֥־ִדְמָעִ֑מן ְְתַהֵלך ִלְפֵנֶא֭ ׃ּי ִמֶדֽ ֹות ַאְר֗צּבְ֝ ָו֑הי ְיֹהּ֣

ַחִי ד֥י ָעִנִנֲ֗א֝ ֑רי ֲאַדּבֱֵּ֣אַמְנִתי ּכִֶהֽ֭ ׃יםַּֽהֽ   ְּרִתי ִ֣ני ָאַמֲא֭ ׃יִתי ְמֹאֽ
ל־ָהָאָד֥ ְבָחְפִז֑י                              ֽ   ׃ֽבם ּכֹזֵּכָ
  

ל־ַתְגמו֥ל ֑הָויֹהַֽל ֽ ּּכָ  ּכֹוס־ ׃ֽיֹוִהי ָעָלּ
֖ ֑אֹּות ֶאׂשְָּיׁשו֥ע אָ֣ום ְיֹהּוְבׁשֵ  ׃ה ֶאְקָרֽ

ֵלָ֣ויֹהָֽדַרי ַלְנ֭ ֗ ֑םּה ֲאׁשַ ֵעיֵנָי֭ ׃ּא ְלָכל־ַעֽמֹוֶנְגָדה־ּנָ֝ י ָ֣קר ּבְ
יוְֽוָתה ַלָּמַ֗ה֝ ָו֑הְיֹה י־ֲאִנ ָו֮הה ְיֹהָ֣אּנָ ׃ֲחִסיָדֽ ֽ  ָךְּבֶד֥י ַעּ֪֫כִ

  ָו֮הְיֹה

  ַּהְבִתיָא֭

֥ ה־ָאׁשִ   יבָמֽ
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ִני־ ן־ֲאָמֶתַעֲ֭אֽ ְָבְדך ּבֶ יַּתּ֗פִ֝ ָ֑ךּ ך־ֶא֭ ׃ְּחָת ְלֽמֹוֵסָרֽ ח זְֶָלֽ ַבח ְ֣זּבַ
֖ הּתֹוָד֑ אָ֣ום ְיֹהּוְבׁשֵ ֵלָ֣ויֹהָֽדַרי ַלְנ֭ ׃ה ֶאְקָרֽ ֗ ֑םּה ֲאׁשַ א ֶנְגָדה־ּנָ֝

ַחְצ֤ר ׃ְּלָכל־ַעֽמֹו ִִֽכי ְיֹ֤וֵכ֘תּֽבְ הָו֗ית ְיֹהּ֤בֵ | ֹותּבְ ָל֗    םּרוׁשָ
ְללו־ָי                      ּה׃ַּֽהֽ

 

ל־ּגֹוִיֹהֶאת־ְי֭ ֝ ֑םָוה ּכָ ֗חׁשַ יםּבְ ֻאִמֽ ל־ָהֽ ּוהו ּכָ ּ ֥ ׃ּ י ּכִ
  םה ְלעֹוָלָ֥֗וֱאֶמת־ְיֹהֶֽו ֹוַּחְס֗ד | ּינור ָעֵלַ֤֨בָג֘

ְללו־ָי                                     ּה׃ַּֽהֽ
 

י־֑טָ֣ויֹהַֽל ֖ ,ֹובה ּכִ אַמר־ָנ ׃ֹוּם ַחְסֽד֣י ְלעֹוָלּכִ  ֥אֹיֽ
ָרֵא ֖ ,֑לִיׂשְ אְמרו־ָנ ׃ּם ַחְסֽדֹו֣י ְלעֹוָלּכִ  ית־ֽ ֵב֥אֹּיֽ

֖ ,ןַאֲהֹר֑ אְמרו־ָנ֭ ׃ּם ַחְסֽדֹו֣י ְלעֹוָלּכִ ֖ ,ָו֑הי ְיֹה֣א ִיְרֵאֹּיֽ   י ּכִ
  ׃ּם ַחְסֽדֹוְ֣לעֹוָל                               

 

ּאִתי ָי֑הָ֣קָר י ה ִלָ֣֭וְיֹה ׃ּֽהב ָיֶּ֣מְרָחִני ַבָ֖עָנ ּ
ַּֽ֖מה־ַי אא ִאיָר֑לֹ֣ ם֣ה ִלֲעׂשֶ ה ָ֣וְיֹה ׃י ָאָדֽ

ְזָרִ֑ל֭ ֹעֽ יי ֶאְרֶאֲ֥אִנַֽ֗ו֝ יי ּבְ ְנָאֽ יֹהֲח֥סֹֽוב ַל֗ט ׃ה ְבׂשֹֽ ֽ  הָוֹ֑ות ּבַ
ֹטִ֗מ֝ םּבְ ָאָדֽ ֽ יֹהֲח֥סֹֽוב ַל֗ט ׃ַח ּבָ ֽ ֹטִ֗מ֝ ֑הָוֹות ּבַ ְנִדיִבּבְ  ׃יםַֽח ּבִ

ל־ּגֹוִי ֥ ּוִני ְסָב֑ב֥םּכָ ׁשֵ ּוִני ַסּב֥ ׃ֽםי ֲאִמיַל֣ה ּכִָוֹ֗הם ְיּ֝בְ
֥ ּוִניַגם־ְסָב֑ב ׁשֵ  יםּוִני ִכְדבֹוִרַ֗סּב֤ ׃ֽםי ֲאִמיַל֣ה ּכִָוֹ֗הם ְיּ֝בְ

ֵאּדֹֽ֭ ֥ ם֑יׁש קֹוִצֲּ֣עכו ּכְ ׁשֵ ִני ֣ה ְדִחיַתַּדֹח֣  ׃ֽםי ֲאִמיַלּ֣כִ הָוֹ֗הם ְיּ֝בְ
ִניָ֣ויֹהַ֖ו לִלְנּפֹ֑ ִּזָע ׃ה ֲעָזָרֽ ַֽ֗ו ּת ָי֑ה֣י ְוִזְמָר֣  ֹול֤ק ׃ֽהּיׁשוָעֽי ִלְיִהי־ִל֝

ֳהֵלּיׁשוָעֽ֗ה ִוִרּנָ֬|  ָאֽ ה ָחה ֹעָ֣וֹ֗הין ְיְ֝יִמ֥ יםּי ַצִדיִק֑֥ה ּבְ ין ְ֣יִמ ׃ִילֽׂשָ
ה ָחה ֹעָ֣וֹ֗הין ְיְ֝יִמ֥ הָוה ֽרֹוֵמָמֹ֑הְי֭ א־ָא֥מ ׃ִילֽׂשָ  י־ֶאְחֶי֑הּֽות ּכִלֹֽ
ֲ֥אַסּפֵַֽ֗ו֝ ֲעׂשֵ ַרַיּסֹ֣ ׃ּֽהָיי ר ַמֽ י ָי֑ה֣ר ִיּסְ ּּנִ  ׃ִניֽא ְנָתָנֶות ֹלַּ֣לָמְ֗ו֝ ּ

  ּוְל֣לַֽה

  ּוהֹו֣ד

ן־ַה֭   ֵּמַצרִמֽ
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ְתחו־ִל ֲֽעֵרי־ֶצּּ֥פִ ֗ ֶדק֑י ׁשַ ֹבא־ָב֝   ַער ּה־ַהׁשַֽ֥זֶ ׃ּֽהה ָים אֹוֶדָ֥אֽ
  ׃ּאו ֽבֹוים ָיֹבִּ֥דיִקַ֗צ֝ ָו֑היֹהַֽל                       

  

֗ ִניֲ֑עִניָת יָֹ֣וְדך ּכִֽא֭   )פ"ב( ׃הָֽעּיׁשוֽי ִלַּוְתִהי־ִל֝
ֲא֣ס ֶבןֶא֭ ּנָ אׁשְלרֹ֣ הְיָתָ֗הֽ֝ יםַ֑הּבֹוִנ ּוָמֽ   )פ"ב( ׃הּֽפִ

ֵעיֵנ֣יא ִנְפָלִה֖ אתְּיָתה ֹזָ֑֣וה ָהֹהְי֭ תֵ֣מֵא   )פ"ב(  ׃ּינוֽאת ּבְ

֣ ּיֹוםזֶה־ַה֭ ְמָחָ֖נִג ֑הָוה ְיֹהָעׂשָ   )פ"ב( ׃ה ֽבֹו֣יָלה ְוִנׂשְ
  

֑א֥יָעֹ֘הָוה ֽהֹוׁשִ֭ ְי֣אּנָָֽא ֑א֥יָע֘הָֹוה ֽהֹוׁשִ֭ ְי֣אּנָָֽא   ,ה ּנָ   :ה ּנָ
 

ָו֗֝ ְי֥אּנָָֽא   ,אֽה ּנָ֥יָחה ַהְצִלֹ֘הָו֗֝ ְי֥אּנָָֽא   ׃אֽה ּנָ֥יָחה ַהְצִל֘הֹ
  

ַ֣ה֭ ׁשֵ א ּבְ ֥< >םְּכנוֶכַ֗רּ֥בֵ֝ ֑הָום ְיֹהּבָ  )פ"ב( ׃ֽהָוית ְיֹהִֵמּב
ים ִ֑תֲעֹבֽג ּבִַּ֥אְסרו־ַח ּנו֥ר ָלּ ַוָיֶאָ֫ו֮הְיֹה | ֤לֵא

י לַֹהֱ֗א֝ ָּךה ְואֹוֶדּ֑֣י ַאָתֵ֣אִל )פ"ב( ׃ַחֹּֽות ַהִמְזּבְֵר֗נַעד־ַק֝
י־֑טָ֣ויֹהּֽו ַלהֹו֣ד )פ"ב( ׃ָּךֲֽאֽרֹוְמֶמ ֖ ֹובה ּכִ   )פ"ב( ׃ּם ַחְסֽדֹו֣י ְלעֹוָלּכִ

  

  מברכים, )'חנוכה וכו(בימים שגומרים בהם את הלל 
 

ְָיַהְללוך  ל ַמֲעֶש ֱאֹלהָוֹהְיּ ַּצִדיִקים ְו ַָוֲחִסיֶדיך ,ָךיֵּהינו ּכָ
ית ִיׂשְי ְרצֹוׂשֵעֹו ֶָנך ְוַעְמך ּבֵ ָלם  ,ָרֵאלָּ ה יֹוּּכֻ ִרּנָ  ּדוּבְ

חו ִויָפֲארו ִויׁשֹו ּבְ ִּויָבְרכו ִויׁשַ ּ ְּממו ְוַיֲעִריצוְּררו ִוירֹוּ ּ 
ְּוַיְקִדיׁשו ְוַיְמִליכו ֶאת ּ בֹוֶדך םׁשֵ־ּ י ְלך. ָּכְ  ,תדֹוב ְלהֹוטֹו ָּכִ

   .ַּאָתה ֵאל ָלםָלם ַעד עֹוֵמעֹוּו. ּ ְלַזֵמרִעיםְָמך ָנּוְלׁשִ
רוך ְּבָ חֹו,הָוֹהְיַּאָתה < >ּ ּבָ ִתׁשְ ּ ֶמֶלך ְמֻהָלל ּבַ ּ   :ָאֵמן. תְ

  
   קדיש תתקבלץ" השאומר,  ובחול המועדראש חודשב

  חצי קדיש, בחנוכהו

֣ר ְוךּבָ ּ  
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ַדלכריעה  א> <ְּוִיְתַקַדׁש ִּיְתּגַ ֵמה ַרּבָ ָעְל: )אמן(. ּׁשְ ָּמא ִדי ּבְ
ְרעוֵתיה,ְבָרא ּ ּכִ ְּוַיְמִליך ַמְלכוֵתיה. ּ ּ ְרָקֵניה, ְ  ,ְּוַיְצַמח ּפֻ

יֵחה ַחֵייכֹו: )אמן(. ִּויָקֵרב ְמׁשִ ּן וְבַחֵיי ֵמיכֹוּן וְביֹוּּבְ ּ
ָרֵאל־לְדָכ ית ִיׂשְ ֲעָגָלא וִבְזַמן ָקִריב, ּבֵ . ּ ְוִאְמרו ָאֵמן,ּּבַ

ֵמה: )אמן( א כריעה ְּיֵהא ׁשְ ַּרך ְלָעַלם וְלָעְלֵמי ָעְלַמָיאְמָב ַרּבָ ּ ְ 
ַרך כריעה ַאר ְוִיְתרֹו,ְִיְתּבָ ח ְוִיְתּפָ ַתּבַ אּ ְוִיׁשְ  ַּמם ְוִיְתַנׂשֵ

א ,ְּוִיְתַהָלל ְּוִיְתַעֶלה ְּוִיְתַהָדר ֵמה ְדֻקְדׁשָ ּ ׁשְ ִריך כריעהּ  ְּבְ
ל־ְּלֵעָלא ִמן: )אמן(. ּהוא ְרָכָתא־ּכָ יָרָתא,ּבִ ָחָתא , ׁשִ ּבְ ּ ִתׁשְ

ָעְלָמא ֶנָחָמָתאְו   :)אמן(. ָאֵמן כריעהּ ְוִאְמרו ,ַּדֲאִמיָרן ּבְ
  

  ץ"שממשיך ה,  ובחול המועדבראש חודש

ל ְצלֹו ָּתָנא וָבעוָתָנא ִעם ְצלֹוִּתְתַקּבַ ּן וָבעוְתהֹוְתהֹוּ ן ּ
ָרֵאל ֳקָדם ֲאבוָנא ְּדָכל ית ִיׂשְ ַמָיא ְוִאְמרו ָאֵמן ּּבֵ ְּדִבׁשְ ּ .  

  :)אמן(                                      
ַמָיא א ִמן ׁשְ ָלָמא ַרּבָ ָבע ִויׁשוָעה. ְּיֵהא ׁשְ ַּחִיים ְוׂשָ ּ 

ָרה יָזָבא וְרפוָאה וְגֻאָלה וְסִליָחה ְוַכּפָ ְּוֶנָחָמה ְוׁשֵ ּ ּ ְוֵריַוח  ּּ
ָּלנו וְלָכל. ְּוַהָצָלה ָרֵאלַּעמֹו־ּ   :)אמן(. ְּוִאְמרו ָאֵמן  ִיׂשְ

לֹועֹו ה ׁשָ ְמׂשֶ לֹו,ָמיורֹום ּבִ ה ׁשָ   ם ּ הוא ְבַרֲחָמיו ַיֲעׂשֶ
ל,ָּעֵלינו        ָרֵאלַּעמֹו־ ְוַעל ּכָ   :)אמן(. ּ ְוִאְמרו ָאֵמן, ִיׂשְ

  
  וטוב לאריכות ימים, אלו יםפסוקיש נוהגים לומר 

 

ָיִמים א ּבַ ַרך ֶאתיֹהָוהַו, ּזֵָקן ּבָ ּכֹ־ְ ּבֵ ) פ"ג( :לַאְבָרָהם ּבַ

ְמְיֹהָוה  ֵּרנו ִויַחֵינוִיׁשְ ן ְיִהי ָרצֹו, ּּ ִהים ֱאלֹ, ָן ִמְלָפֶניךּכֵ
ְַחִיים וֶמֶלך עֹו ּ ר,ָלםּ ל  ֲאׁשֶ ָיְדך ֶנֶפׁש ּכָ ן ְיִהי ָרצֹון ָאֵמן,ָחי־ָּבְ   : ּכֵ

  
  

  ְוַאְבָרָהם
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  אומרים, ת"סהקודם הוצאת 
 

ֵּהינו ִעָמנו ֱאֹלְיֹהָוהְיִהי  ר ָהָיה ִעם,ּּ ֲאׁשֶ  ־ ַאל.ֵּתינוֲאבֹו־ ּכַ
נו־ ְוַאלַּיַעְזֵבנו ִּיְטׁשֵ יָעה ֶאתהֹו: ּ ַָעֶמך־ׁשִ ְ וָבֵרך ֶאת,ּ  ־ּ

ֵאם,ַָנֲחָלֶתך ּ וְרֵעם ְוַנׂשְ ֲעבור ָדִוד ַעְבֶדך: ָלםַעד ָהעֹו ּ ָּבַ ּ ּ ּ,   
יֶחך־ַאל                         ֵני ְמׁשִ ב ּפְ ָָתׁשֵ ּ:  

  

  אומרים עם פתיחת ההיכל, חול המועדב ובראש חודש
 

ֵמה ְד ּׁשְ ְתָרך,ָמאֵרי ָעְלָמאּ ִריך ּכִ ְ ּבְ ְיֵהי . ְְוַאְתָרך ְ
ְְרעוָתך ָרֵאל ְלָעַלם. ּ ְִעם ַעָמך ִיׂשְ ּופוְרַקן. ּ ְְיִמיָנך  ּ

ך ֵבית ִמְקָדׁשָ ְַאְחזֵי ְלַעָמך ּבְ ְּ ִּמטוב ְנהֹו ְּלַאְמטוֵיי ָלָנא. ּ . ְָרךּ
ל ְצלֹו ַרֲחִמיןּוְלַקּבֵ ֳּקָדָמך ְד ְיֵהא ַרֲעָוא. ָתָנא ּבְ ן ְִריך ָלתֹוְ
ִטיבו ַּחִיין ּבְ ְְוֶלֱהֵוי ֲאָנא ַעְבָדך. ּ גֹו ּ ִקיָדא ּבְ ּ ַצִדיַקָיאּפְ ּ .

ל ְּלִמְרַחם ָעַלי וְלִמְנַטר ָיִתי ְוַית ְִדי ִלי ְוִדי ְלַעָמך ־ּכָ ּ ּ
ָרֵאל ַּאְנְת הוא זָן ְלֹכ. ִיׂשְ ַּאְנְת הוא . אָּלּוְמַפְרֵנס ְלֹכ אָּלּ ּ

ִליט ַעל ּכֹ ַּאְת הוא ,אָּלּׁשַ ִליט ַעל ַמְלַכָיא וַמְלכוָתא  ּ ְּדׁשַ ּ ּ ּ
ִריך הוא ֲּאָנא ַעְבָדא. ְִדיָלך ִהיא א ּבְ ְּדקוְדׁשָ יש ( ְדָסִגיְדָנא ,ְּ

ַּקֵמה וִמן ַקֵמה ִדיַקר )נוהגים לכרוע מעט ּּ ּ ּ ָכל ִעאֹו ּ ָּדן ְוִעָדןַּרְיֵתה ּבְ ּ .
ר ֱאָלִהי ְוָלא ַעל. ִחיְצָנאָלא ַעל ֱאָנׁש ְר ֶּאָלא . ן ָסִמיְכָנאּבַ

ַמָיא ְדהוא ֱאָלָהא ֶּבֱאָלָהא ִדׁשְ ּ ט ַּרְיֵתה ְקׁשֹוְואֹו. טִדְקׁשֹו ּ
ד. טִהי ְקׁשֹוּוְנִביאֹו יה ֲאָנא . טַּטְבָון וְקׁשֹו ּוַמְסּגֵי ְלֶמְעּבַ ּּבֵ

א ֵמה ַיִקיָרא ַקִדיׁשָ ָּרִחיץ ְוִלׁשְ ּ ָחן ּ ּבְ ְיֵהא . ֲּאָנא ֵאַמר ֻתׁשְ
יְַרֲעָוא ֳקָדָמך ּ ְדִתְפַתח ִלּבִ אֹו ּ ִנין ִדְכִרין (. ְַרְיָתךּבְ ְּוִתיַהב ִלי ּבְ

ְְדָעְבִדין ְרעוָתך ּ ּ ִלים. )ּ א ְדָכל< >ְוַתׁשְ אי ְוִלּבָ ֲאִלין ְדִליּבָ    ִּמׁשְ
ָרֵאל                ְַעָמך ִיׂשְ ָלם ָאֵמן ּ ְּלַטב וְלַחִיין ְוִלׁשְ ּ:  

  

ִריך   ְּבְ
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  הקהלעם  החזן אומרו ,ת"סאת המוציאים               
 

מֹוּ וְנרֹו.ּ ִאִתיֹהָוהיַל  ְיֹהָוהְּממו רֹו: ּ ַיְחָדוְּמָמה ׁשְ
ַתֲחוו ַלֲהדֹו. ֵּהינוֱאֹל ְּוִהׁשְ : ּׁש הואם ַרְגָליו ָקדֹוּ

ַתֲחוו ְלַהר ָקְדׁשֹו ֱאֹלְיֹהָוהְּממו רֹו ֵּהינו ְוִהׁשְ י.ּּ ׁש ָקדֹו־ ּכִ
יֹהׁשָקדֹו־ֵאין: ֵּהינו ֱאֹלְיֹהָוה ְלֶתך ּכַ י ֵאין ּבִ ָָוה ּכִ ְוֵאין . ּ

אֹל י ִמי ֱאלֹו: ֵּהינוּצור ּכֵ ְלֲעֵדי ּכִ ּ וִמי צור ְיֹהָוהַּה ִמּבַ ּ
ה מֹוָּלנו ֹמ־ָּרה ִצָוהּתֹו: ֵּהינוּזוָלִתי ֱאֹל ה ְקִהַלת ׁשֶ ָּרׁשָ

ה ְותֹו־ֵעץ: בַיֲעֹק ַּחִיים ִהיא ַלַמֲחִזיִקים ּבָ ּ רּ : ְּמֶכיָה ְמֻאׁשָ
לֹוְנִתיבֹו־ ְוָכל,ַעםנֹו־יָה ַדְרֵכיְּדָרֶכ לֹו: םֶתיָה ׁשָ ם ָרב ׁשָ
. ּ ִיֵתןּז ְלַעמֹו עֹוְיֹהָוה: ל ִמְכׁשֹוָָרֶתך ְוֵאין ָלמֹוֲהֵבי תֹוְלאֹו

לֹוַּעמֹו־ְ ְיָבֵרך ֶאתְיֹהָוה ם : םּ ַבׁשָ י ׁשֵ ּ ֶאְקָרא ָהבו ְיֹהָוהּכִ
ּל ְתנו עֹוַהּכֹ: ֵּהינוֶדל ֵלאֹלגֹו ּ וְתנו ָכבֹוִהיםז ֵלאֹלּ   ד ּ

  :ָרהַּלתֹו                                    
  

  לקהלאת מקום הקריאה  ומראה ,ת"סאת המגביה אחד 
  

רַּהתֹו ם־ָרה ֲאׁשֶ ָרֵאלֹמ< >ׂשָ ֵני ִיׂשְ ה ִלְפֵני ּבְ : ׁשֶ
ה ֱאֶמת ְותֹוָרתֹו ֱאֶמת ֵאל ַדי ֱאֶמת וֹמׁשֶ ּׁשַ ּ :

ה ָּלנו ֹמ־ָּרה ִצָוהּתֹו ה ְקִהַלת ַיֲעֹקמֹוׁשֶ ָּהֵאל ָתִמים : בָּרׁשָ
ּ ְצרוָפה ָמֵגן הוא ְלָכל ַהחֹוְיֹהָוה ִאְמַרת ַּדְרּכֹו   :ִסים ּבֹוּ

  
  130 תמצא בעמוד, קריאת התורה לחנוכה

  139תמצא בעמוד , קריאת התורה לחול המועד
 

ÆÆÆÆ  קריאת התורה לראש חדש  ÅÅÅÅ  
ואמרת "הלוי חוזר הפסוק הקודם , "עולה תמיד"הכהן קורא עד : ארבעה עולים לתורה

  הרביעי גומר , "על עולת התמיד ונסכה"השלישי קורא עד , "רביעית ההין"וקורא על " להם
  את הקריאה                                                            

ַּגְדלו ּ ּ  

  ֹזאתְו
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ָ֥֖ור ְיֹהַ֥וְיַדּבֵכהן  ר׃ה ֶאל־ֹמׁשֶ ֵנוַ֚צ ּה ֵלאֹמֽ ָרֵא֣֔ ֶאת־ּבְ ל י ִיׂשְ
ַמְרָת ִנ֨ ֲאֵלֶהְּ֑֖וָאֽ י יֹחִחֽ֔יַח ִנ֚י ֵרּי ְלִאׁשַ֗י ַלְחִמ֜ם ֶאת־ָקְרּבָ
ְמ֕ר ֽמֹוֲעֽדֹו׃֖יב ִלּו ְלַהְקִרִּ֥תׁשְ ה ִּאׁשֶֽ֔ ָהם זֶ֚ה ָלֶהַּ֣֔מְרָתְֽוָא י ּבְ

֥ ָבׂשִָ֨ו֑היֹהּֽיבו ַלּר ַתְקִרֲ֖אׁשֶ ֵנ ּכְ ָנֽים ּבְ ַנ֛ה ְתִמיִמ֧י־ׁשָ ִים ֥ם ׁשְ
יד׃ֹ֥ום עָֹלַּל֖י ֥ ")ואמרת להם"וחוזר מ(לוי  ה ָתִמֽ ד ֶ֖בׂש ֶאָחֶאת־ַהּכֶ
ַּֽ֣ת ִנ֣֔ ַהּכֶֶקר ְוֵא֙תה ַבּבֲֹ֑עׂשֶ ּֽ֖י ַתֶּבׂש ַהׁשֵ  ִים׃ַֽעְרּבָֽין ָה֥ה ּבֲֵעׂשֶ
יִרַֽו לוָלֶ֑לת ְלִמְנָחה ֹסֵ֖֛איָפֽית ָהֲ֧עׂשִ ּ֥֛ה ּבְ ׁשֶ ִתה ּבְ ית ֶ֖מן ּכָ

ָי֙הֽיד ָהִמּ֑ת ָת֖עַֹלישראל  ין׃ֽת ַהִהְ֥רִביִע ַהֲעׂשֻ יַח ֣י ְלֵרר ִסיַנ֣֔ ּבְ
֖ת ַהִה֣֔ ְרִביִעְוִנְסּכֹו֙ ה׃ָֽויֹהֽה ַלַּ֖ח ִאׁשִֶניֹח֔ ד ֶ֑אָחֶֽבׂש ָהין ַלּכֶ
ֹק֗ ָכְ֖֥ך ֶנֶ֛דׁש ַהּסֵּּבַ ִנֶ֔ב֣ ַהּכְֶוֵא֙ת ה׃ָֽויֹהֽר ַלְֶסך ׁשֵ ּֽ֖י ַתּׂש ַהׁשֵ ה ֲעׂשֶ
ֽ֑ין ָהּ֣בֵ ִמְנַחַ֨עְרּבָ יַח ֥ה ֵרּ֛ה ִאׁשֲֵעׂשֶּֽ֔ ַתּר וְכִנְסּכֹוֶ֙קת ַהּבִֹ֤ים ּכְ

ּבָּ֔וְביֹו֙ם ה׃ָֽויֹהַֽח ַלִניֹח֖ ֵנּ ַהׁשַ ֽ֥ת ׁשְ ֵני־ְכָבׂשִ ָנֽים ּבְ ה ֖י־ׁשָ
ֵנְּתִמיִמ֑ ֹרִנּ֣֗ם וׁשְ לוָלֶ֛לת ִמְנָחים ֹס֧י ֶעׂשְ ֹו׃ּ֖ ַבׁשֶ֥הּה ּבְ  ֶמן ְוִנְסּכֽ

ֹ֖֥עַל ּבַ ֑תת ׁשַ ּבַ ׁשַ ה׃ּת ַהָתִמֹ֖֥ו ַעל־ֹעַלּת ּבְ ֽ רביעי  ּיד ְוִנְסּכָ

֙י יֶכּ֔וְבָראׁשֵ ִרָ֨ו֑היֹהֽה ַלּ֖יבו עָֹלּם ַתְקִר֥ ָחְדׁשֵ ֵנ ּפָ ר ֤י־ָבָקֽים ּבְ
ַנ֨ ִ֧יל ֶאָח֣֔ ְוַאִי֙םׁשְ ָבׂשִ ֵנד ּכְ ָנ֛הֽים ּבְ ְבָעי־ׁשָ ם׃֖ ׁשִ  ּה ְתִמיִמֽ

֣ לֹׁשָ ֹרִנּ֗וׁשְ לוָלֶלת ִמְנָח֙הים ֹס֤ה ֶעׂשְ ד ֶ֑אָחֽר ָהֶ֖מן ַלּפָּה ַבׁשֶּ֣֔ ּבְ
ֵנ לוָלֶלת ִמְנָח֙הים ֹסֹ֤רִנ֗י ֶעׂשְּ֣וׁשְ  ד׃ֶֽאָחִֽיל ָהֶמן ָלַאּ֖ה ַבׁשֶּ֣֔ ּבְ

ֹר֣ ֗רְּוִעׂשָ לוָלֶלת ִמְנָח֙הֹון ֹסּ֤ן ִעׂשָ ּ֖ה ַבׁשֶּ֣֔ ּבְ ד ֶ֑אָחֶֽבׂש ָהֶמן ַלּכֶ
יֶה֗ ה׃ָֽויֹהֽה ַלַּ֖ח ִאׁשֶיַח ִניֹח֣֔ ֵרֹעָל֙ה ה ְהֶיֽ֨ ִיי ַהִהי֩ן֣ם ֲחִצְוִנְסּכֵ

ִליַלּפָ֜ ּ֧ר וׁשְ ֖֛ת ַהִהִּ֥יל וְרִביִעין ָלַא֣֗ת ַהִהׁשִ את ֶבׂש ָיִין ֹז֣ין ַלּכֶ
ָחְדׁשֶ֔דׁש֙ת ֹח֥֨עַֹל ֖ ּבְ ָנֹו ְלָחְדׁשֵ ִע֨ ה׃ּֽי ַהׁשָ ּיר ִעִזּוׂשְ   ד ֛ים ֶאָח֥

ֽ֖יד ֵיּ֛ת ַהָתִמַ֧על־עַֹל ָו֑היֹהֽאת ַלְּ֖לַחָט        ֹו׃ָעׂשֶ   ה ְוִנְסּכֽ
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לא (שיר של יום ', בית יעקב וכו, אשרי ובא לציון, חצי קדיש, 88בעמוד אומרים 
   ,ת למקומו"מחזירים ס .הושיענו, ")השיר שהיו הלויים אומרים על הדוכן"יאמר 

  .ח"מתפללין מוסף של רחולצין תפלין ו, קדיש  אומרים חצי                  
 

ÆÆÆÆ  מוסף לראש חדש  ÅÅÅÅ  
  

ָפַתי ִתְפָתח | ָניֲאֹד ּׂשְ יד ְתִהָלֶתךּו. ּ ִָפי ַיּגִ ּ ּ:  
 

, ֵּתינוֵהי ֲאבֹוֵּהינו ֵואֹלֱאֹל, ְיֹהָוה )יא( ַּאָתה> <
. בֵהי ַיֲעֹקֵואֹל ֵהי ִיְצָחקֱאֹל ,ֵהי ַאְבָרָהםֱאֹל

דֹו ּבֹו לָהֵאל ַהּגָ ֵמל ֲחָסִדים  ּגֹו,ן ֵאל ֶעְליֹו,ָראר ְוַהּנֹוַהּגִ
  >  <ֵאלּ וֵמִביא ּגֹו,תי ָאבֹוֵכר ַחְסֵדְוזֹו, לֵנה ַהּכֹ קֹו,ִביםטֹו

מֹו,ִלְבֵני ְבֵניֶהם                             ַאֲהָבה  ְלַמַען ׁשְ   :ּבְ
 

יַע וָמֵגןּזֵר ומֹוְֶמֶלך עֹו רוך: ּׁשִ ְּבָ    ָמֵגן  ,ְיֹהָוה )הד( ַּאָתה> <ּ
  :ַאְבָרָהם                                   

 

ְּמַחֶיה ֵמִתים ַאָתה. ָניֹדֲא ,ָלםעֹוְלר ּבֹוּגִ ,ָּתהַא    ַרב  .ּ
יַעְלהֹו                                      .ׁשִ

  :ִּריד ַהָטלמֹו  :בקיץ
יב  :בחורף ָּהרוַח ומֹו )ן"ידגיש את השי(ַּמׁשִ םּ ׁשֶ   :ִריד ַהּגֶ

 

ֶחֶסד ל ַחִיים ּבְ ים ְּמַחֶיה ֵמִתים. ְּמַכְלּכֵ ַרֲחִמים ַרּבִ . ּבְ
ּוַמִתיר ֲאסוִרים. ִליםֵפא חֹוְורֹוְפִלים ְֵמך נֹוסֹו ּוְמַקֵים. ּּ ּ 

ֵני ָעָפרֱּאמוָנתֹו בורֹו־ָך ַבַעלִמי ָכמֹו.  ִליׁשֵ   ֶמה ּת וִמי דֹוּּגְ
ֶּמֶלך ֵמִמית וְמַחֶיה וַמְצִמיַח. ְָלך             ּּ   :ְּיׁשוָעה ְ

 

רוך: ת ֵמִתיםְּוֶנֱאָמן ַאָתה ְלַהֲחיֹו ְּבָ   ה ְּמַחֶי, ְיֹהָוהַּאָתה > <ּ
  :ַּהֵמִתים                                   

  

רוך ְּבָ ּ  

N  לראש חדש מוסף  w 
 



 
123

 

  אומרים, בחזרת השליח ציבור
 

ִָיְתנו ְלך  ּ    ֵני ַמְעָלה ִעםֵּהינו ַמְלָאִכים ֲהמֹו ֱאלְֹיֹהָוהּ
ַָעְמך ִיׂשְ ה ְלך, ָּרֵאל ְקבוֵצי ַמָטהּ ָלם ְקֻדׁשָ ַָיַחד ּכֻ ּ ּ   

ֵלׁשו ְּיׁשַ ָדָבר ָהָאמור ַעל ,ּ ּ ּכַ : ְוָאַמר  ְוָקָרא זֶה ֶאל זֶה,ַָיד ְנִביֶאךּ
א ת ְמלֹ ְצָבאֹוְיֹהָוהׁש  ָקדֹו,ׁשָקדֹו | ׁשָקדֹו
בֹו־ָכל ִחים ְואֹו< >ְּלֻעָמָתם :דֹוָהָאֶרץ ּכְ ּבְ   : ְמִריםְמׁשַ

בֹו רוך ּכְ ְּבָ תוב ֵלאֹמ: מֹוּ ִמְמקֹוְיהָֹוה־דּ ך ּכָ ּוְבִדְבֵרי ָקְדׁשְ  :רָּ
ַּהִיך ִציֹו ֱאלֹ,םָל ְלעֹוְיֹהָוהְך ִיְמלֹ    ,רר ָוֹדן ְלֹדְ

ַּהְללוָיה                        ּ:  
 

ְמך ָקדֹוָקדֹו ָכלּוְקדֹו. ׁשָׁש ְוׁשִ ים ּבְ ָם ְיַהְללוך יֹו־ׁשִ ּ
ָלה רוך. ּסֶ ְּבָ   :ׁשָּהֵאל ַהָקדֹו, ְיֹהָוהַּאָתה > <ּ

  

ים ְלַעְמך ָנָתָת ֳּחָדׁשִ ָ ָרה ְלָכ ְזַמן. ּ ּפָ ל ּכַ
ְהיֹו. ָתםְלדֹוּתֹו  ְָלָפֶניך ִזְבֵחי ַמְקִריִבים< >ָתםּבִ

ֲעָדםּוׂשְ. ןָרצֹו ר ּבַ רֹו. ִּעיר ַחָטאת ְלַכּפֵ ּן ְלֻכָלם ִיְהיוִזּכָ ּ .
ם ּוְתׁשוַעת ַנְפׁשָ ַח. ֵנאֹוִּמַיד ׂש< >ּ ִציֹו< >ִמְזּבֵ  ּן ָתִכיןָּחָדׁש ּבְ

ה ּ ִעִזים ַנֲעׂשֶירִעֶּדׁש ַנֲעֶלה ָעָליו וׂשְאׁש חֹוַלת ֹרְועֹו
ית ַהִמְקָדׁש ִנׂשְּוַבֲעבֹו. ןְבָרצֹו ַּדת ּבֵ ָלנוּ ַּמח ּכֻ יֵרי . ּ ּוְבׁשִ

ִעיֶרך ָּדִוד ָמִעים ּבְ ׁשְ ַָעְבֶדך ַהּנִ ָ ֶחך. ּ ָָהֲאמוִרים ִלְפֵני ִמְזּבְ ּ .
ָּלם ָתִביא ָלֶהם וְבִרית ָאבֹוַאֲהַבת עֹו ִנים ִתְזּכֹוּ   .רּת ַלּבָ

 

, ֵּתינוֵהי ֲאבֹוֵּהינו ֵואלֹ ֱאֹלהָוֹהְי ,ָָפֶניךְּלן ִמָרצֹו
ַתֲעֵלנו ְבׂשִ ּׁשֶ ְגבוֵלנו. ְּמָחה ְלַאְרֵצנוּ ְּוִתָטֵענו ּבִ ּ ּ ּ .

ַּוֲהִביֵאנו ְלִציֹו הּ ִרּנָ ית. ָן ִעיְרך ּבְ ַלִים ּבֵ ך  ְּוִלירוׁשָ ִָמְקָדׁשְ ּ
ׂשִ ם ַנֲעׂשֶ. ָלםְמַחת עֹוּבְ נֹוְוׁשָ  תָה ְלָפֶניך ֶאת ָקְרּבְ

ֶתר   ּכֶ

  ַּאָתה

י   ָראׁשֵ

  ְיִהי
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ִהְלָכָתםבֹוחֹו ִסְדָרם ומוָסִפים ּכְ ֵּתינו ְתִמיִדים ּכְ ּ ְוֶאת . ּּ
ָה ְוַנְקִריב ְלָפֶניך ַנֲעׂשֶ. ֶּדׁש ַהזֶהאׁש ַהחֹום ֹריֹו ּמוַסף

ַאֲהָבה ִמְצַות ְרצֹו ּבְ מֹו. ֶָנךּכְ תֹוּכְ ַתְבָת ָעֵלינו ּבְ ּכָ ּ ׁשֶ   ָָרֶתך ּ
י ֹמ ְיֵדי־ַעל           ה ַעְבֶדך ִמּפִ ָׁשֶ ָאמור. ֶָדךְכבֹוּ   :ּּכָ

 

יֶכם ַתְקִריבו עֹו ָּחְדׁשֵ ִרים . הָויֹהָלה ַלּ ּפָ
ֵני ַנִים ָבָקר־ּבְ ָבׂשִ. ְוַאִיל ֶאָחד. ׁשְ ֵני ּכְ   ים ּבְ
ְבָעה ְתִמיִמם                          ָנה ׁשִ   :ּׁשָ

יֶהם ּכַ רְוִנְסּכֵ ה ֶעׂשְ:ְמֻדּבָ לׁשָ , רִנים ַלּפָֹר ׁשְ
ֵני ֶעׂשְ ֶבׂשרֹוְוִעׂשָ. ִנים ָלָאִילֹרּוׁשְ   ְוַיִין . ן ַלּכֶ

ִנְסּכֹו       רְוׂשָ. ּכְ ִהְלָכָתם,ִעיר ְלַכּפֵ ֵני ְתִמיִדים ּכְ   :ּ וׁשְ
 

ַּחֵדׁש ָעֵלינו ֶאת ַהֹח. ֵּתינוֵהי ֲאבֹוֵואֹל ֶדׁש ּ
 ,ְמָחהּן וְלׂשִֹוׂש ְלֹשָ,ָבה ְוִלְבָרָכהְלטֹו ַּהזֶה

ִּליׁשוָעה וְלֶנָחָמה ָלה, ּ ִבים ּ ְלַחִיים טֹו,ְּלַפְרָנָסה וְלַכְלּכָ
לֹו  ,מעוברתה השנכל הב( ןֵחְטא ְוִלְסִליַחת ָעֹו  ִלְמִחיַלת,םּוְלׁשָ

ַרת :מוסיפים ע ּוְלַכּפָ ׁשַ ף  סֹו,ֶדׁש ַהזֶהַהֹחֹראׁש  ֶיהְהִיְו). ּפָ
ְּתִחָלה. ֵּתינוֵקץ ְלָכל ָצרֹוָו נו< >ןיֹואׁש ְלִפְדָוֹר ּ י . ַּנְפׁשֵ ּכִ

ְָבַעְמך ִיֹשְ לּ ַחְרָת תָּהֻאמֹו ָרֵאל ִמּכָ י . ּּבָ ְּוֻחֵקי ָראׁשֵ
ים ָלֶהם ָקָב רוך. ְּעָתֳֽחָדׁשִ ְּבָ   ּ ְמַקֵדׁש ,הָוֹהְיַּאָתה < >ּ

יםִיׂשְ                        י ֳחָדׁשִ   :ָרֵאל ְוָראׁשֵ
 

ָר ֱאֹלְיֹהָוה ַעְמך ִיׂשְ ֵָהינו ּבְ ּ ֵעה ְּוִלְתִפָלָתם ֵאלּ . ׁשְ
ב ָהֲעבֹו יֶתךְוָהׁשֵ י. ָָדה ִלְדִביר ּבֵ ) ן"ידגיש את השי( ְּוִאׁשֵ

ָרֵאל ּוְתִפָלָתם ִיׂשְ ָרצֹו< >ּ ל ּבְ ַאֲהָבה ְתַקּבֵ   ּוְתִהי. ןְמֵהָרה ּבְ
ָרֵאל ַעֶמךָּתִמיד ֲעבֹו ן ְלָרצֹו                ַָדת ִיׂשְ ּ: 

י   ּוְבָראׁשֵ

  ּוִמְנָחָתם

  ֵּהינוֱאלֹ

  ְרֵצה
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יםַָרֲחֶמיך ָהַרּבְ נו ְוִתְרֵצנו ַּתְחּפֹ. ּבִ ּץ ּבָ ּ
ׁשוְבך ְלִציֹו ְּוֶתֱחזֶיָנה ֵעיֵנינו ּבְ ָ ּ ַרֲחִמיםּ   .ן ּבְ

רוך          ְּבָ ִכיָנתֹו ַּהַמֲחִזיר, ְיֹהָוהַּאָתה >  <ּ   :ןְּלִציֹו ׁשְ
 

ְֲאַנְחנו ָלך ַאָתה הוא.ּ ּ ׁשֶ  ֵּהינוֱאֹלְיֹהָוה  )ונ( ּ
ּצוֵרנו צור ַחֵיינו . ָלם ָוֶעדֵּתינו ְלעֹוֵהי ֲאבֹוֵואֹל ּ ּ ּּ

ֵענו ַאָתה הוא ּוָמֵגן ִּיׁשְ ר ר נֹור ָוֹדְלֹד. ּּ ֶּדה ְלך וְנַסּפֵ ָ

ְָתִהָלֶתך ּ ָיֶדך. ּ ַָעל ַחֵיינו ַהְמסוִרים ּבְ ּ ּּ מֹו. ּ ֵּתינו ְוַעל ִנׁשְ
קודֹו ָכל. ְָלך תַּהּפְ ּבְ יך ׁשֶ ּם ִעָמנו ְוַעל יֹו־ְָוַעל ִנּסֶ ּ
ָכלבֹוטֹוְו ֶָתיךִנְפְלאֹו ּבְ . ֶקר ְוָצֳהָרִיםֶעֶרב ָוֹב. ֵעת־ֶָתיך ׁשֶ

י ֹל,בַּהטֹו ָָכלו ַרֲחֶמיך א ּכִ י לֹ,ַהְמַרֵחם. ּ ָא ַתמו ֲחָסֶדיך  ּכִ ּ ּ  
י                            ְִקִוינו ָלך ָלםֵמעֹו ּכִ ּ ּ:  

  
  מודים דרבנןאומרים כאן , ץ"השבחזרת 

ְֲאַנְחנו ָלך ַאָתה הוא ,ּ ּ ׁשֶ  ,ֵּתינוֲאבֹו ֵהיֵואלֵֹּהינו  ֱאלְֹיֹהָוהּ
רֱאלֹ ׂשָ יתְּצֵרנו יֹויֹו. ֵהי ָכל ּבָ ֵראׁשִ ָרכֹו. ֵצר ּבְ ת ָדאֹוְוהֹו תּבְ
דֹו ְמך ַהּגָ דֹוְָלׁשִ ֶהֱחִייָתנו,ׁשל ְוַהּקָ ְּוִקַיְמָתנו ּ ַעל ׁשֶ ּ ן ְתַחֵיינו וְתָחּנֵנו. ּ ּּכֵ ּ ּ ּּ .

ֻליֹו ףְוֶתֱאסֹו ךֵּתינו ְלַחְצרֹוּּגָ ֹמ. ָת ָקְדׁשֶ יך ְוַלֲעׂשֹורִלׁשְ  .ְָנךְרצֹו תָ ֻחּקֶ
ָוְלָעְבְדך  ּ ֵלםּ ֵלָבב ׁשָ ֲאַנְחנו מֹו .ּבְ רוך ֵאל ַההֹו. ְִדים ָלךַּעל ׁשֶ ְּבָ   :תָדאֹוּ

  

ים ּסִ ְרָקן ְוַעל ַהּנִ בורֹו ְוַעל .ַהּפֻ ַּהְתׁשועֹו ְוַעל .תַּהּגְ  ְוַעל תּ
ְפָלאֹו יָת ,תַהּנֶָחמֹו ְוַעל תַהּנִ ָעׂשִ ָיִמים ֵּתינוַלֲאבֹו ׁשֶ     ּּבַ

ְזַמן   ָהֵהם                                           :ַּהזֶה ּּבַ
דֹו ֵהןּכֹ ָחָנןיֹו ֶבן ַּמִתְתָיה מֹו לּגָ ָעְמָדה ּוָבָניו יָנִאַחׁשְ ׁשֶ  ַּמְלכות ּכְ

ָעה ָיָון ך ַעל ָהְרׁשָ ָרֵאל ַָעּמְ ָחם ִיׂשְ ּכְ  < >ֲעִביָרםּוְלַה ְָרָתךּתֹו ְלׁשַ

י ים ְָבַרֲחֶמיך ְּוַאָתה .ְָנךְרצֹו ֵמֻחּקֵ ֵעת ָלֶהם ָּעַמְדָת ,ָהַרּבִ  ַּרְבָת .ָצָרָתם ּבְ
ַּדְנָת .ִריָבם ֶאת ּבֹו ָּמַסְרָת .ִנְקָמָתם ֶאת ָּנַקְמָת .ִּדיָנם ֶאת ּ ַיד ִריםּגִ  ּבְ

ים ים .ַּחָלׁשִ ַיד ְוַרּבִ ִעים .ְּמַעִטים ּבְ ַיד ּוְרׁשָ ַיד ּוְטֵמִאים .יִקיםַּצִד ּבְ  ּבְ

  .ְּוַאָתה

  ִדיםמֹו

  ִדיםמֹו

  ְוַעל    לחנוכה

יֵמי   ּבִ
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ַיד ְוזִֵדים .ִריםְטהֹו יָת ְָלך .ָָרֶתךתֹו ְסֵקיעֹו ּבְ ם ָעׂשִ דֹו ׁשֵ  ׁשְוָקדֹו לּגָ
עֹו ך .ְָלָמךּבְ ָוְלַעּמְ ָרֵאל ּ יָת ִיׂשְ ְּתׁשוָעה ָעׂשִ ַהיֹו ּוֻפְרָקן ָלהְגדֹו ּ . ַּהזֶה םּּכְ

ך ְוַאַחר או ְּכָ יֶתך ִלְדִביר ָָבֶניך ּּבָ  ־ֶאת ְּוִטֲהרו. ֵָהיָכֶלך ֶאת ּּנוּוִפ ָּבֵ
ך ִָמְקָדׁשֶ ַחְצרֹו תֵנרֹו ְּוִהְדִליקו .ּ ך תּבְ מֹו ְּוָקְבעו. ָָקְדׁשֶ ה ְיֵמי ַנתׁשְ  ֲחֻנּכָ

ֵּאלו ַהֵלל ּ מור ּּבְ יָת. ָדָאהּוְבהֹוּ ּגָ ֶהם ְוָעׂשִ ים ִעּמָ    ֶדהְונֹו תְוִנְפָלאֹו ִנּסִ
ְמךְל                                      דֹו ָׁשִ   :ֶסָלה, לַהּגָ

  

ַרך ְוִיְתרֹו ָלם ִיְתּבָ ְּכֻ א ָתִמידּ ָּמם ְוִיְתַנׂשֵ ְמך ,ּ ָ ׁשִ

נו ְלעֹו ָלהְּוָכל ַהַחִיים יֹו . ָלם ָוֶעדַּמְלּכֵ ָדוך ּסֶ ּ:  
  

דֹו־ִּויָבְרכו ֶאת ְמך ַהּגָ ֱאֶמת ְלעֹו לָׁשִ י ּבֶ ָלם ּכִ
ָּהֵאל ְיׁשוָעֵתנו ְוֶע. בטֹו ְּזָרֵתנו ֶסָלה ָהֵאל ַהטֹוּ  .בּ

רוך ְּבָ ְמך וְלך ָנֶאה ְלהֹוַּהטֹו, ְיֹהָוה )הי( ַּאָתה> <ּ ָב ׁשִ   :תדֹוָּ
  

  אומרים כאן ברכת כהנים, ץ"בחזרת הש

יך  הקהל עונה!  ּכֲֹהִנים  קורא החזן, כשיש כמה כהנים   !ַָעם ְקדֹוׁשֵ
 

רוך הכהנים מברכים ְּבָ ְו ֶמֶלךֱאלֵֹהינ, ַּאָתה ְיֹהָוה< >ּ , ָהעֹוָלם< >ּ
נו ר ִקְדׁשָ ֲּאׁשֶ ל ַאֲהֹרןּבִ ּ תֹו ׁשֶ ְּוִצָונו , ְּקֻדׁשָ   ְְלָבֵרך ֶאת ּ

ַאֲהָבה                          ָרֵאל ּבְ   :ַּעמֹו ִיׂשְ
 

  :והכהנים חוזרים אחריו, החזן מקריא מלה במלה

ֶרְכך ְמֶר֖ ְיֹהָוְָ֥יָבֽ   ׃ָֽךה ְוִיׁשְ
ָנ | ֧הר ְיֹהָוָיֵא֨   ׃ָּךֽיֻחּנֶָֽיך ִו֖ו ֵאֶל֛יּפָ

ָני֙ו | ֤הא ְיהָֹוִּיׂשָ֨ ֽלֹוםָ֖ם ְלךָ֥יך ְוָיׂשֵ ֵאֶלּ֔פָ   ׃ ׁשָ
  

  :) אחר כל פסוק"כן יהי רצון" הקהלו ענוי(יאמר החזן , ואם אין כהנים

ָרָכה,ֵּתינוֵהי ֲאבֹוֵּהינו ֵואלֱֹאלֹ ּבְ ְרֵכנו ּבַ תֹו ּ ּבָ ת ּבַ ֶלׁשֶ ׁשֻ ַּהּמְ תוָבה ּ ָּרה ַהּכְ
ה ַעְבֶדךְיֵדי ֹמ־ַעל ָׁשֶ י ַאֲהֹר ּ יך ֲהִנים ַעם ְקדֹוּן וָבָניו ּכָֹּהֲאמוָרה ִמּפִ ָׁשֶ

ָאמור ֶרְכך: ּּכָ ְמֶר֖ ְיֹהָוְָ֥יָבֽ ָנ | ֧הר ְיהָֹוָיֵא֨ ׃ָֽךה ְוִיׁשְ א ִּיׂשָ֨ ׃ָּךֽיֻחּנֶָֽיך ִו֖ו ֵאֶל֛יּפָ

  ְוַעל

  ִּויַהְללו
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ָני֙ו | ֤הְיֹהָו ֽלֹוםָ֖ם ְלךָ֥יך ְוָיׂשֵ ֵאֶלּ֔פָ ֥מ ׃ ׁשָ ִמּ֖וְוׂשָ ֵנ ֶאת־ׁשְ ָרֵא֣י ַעל־ּבְ   , ֑לי ִיׂשְ
ְרֵכֲ֖אִנַֽו                                             ׃ֽםי ֲאָבֽ

  

לֹו ָוֶחֶסד ְצָדָקה  ַּחִיים ֵחן ,ָּבה וְבָרָכהם טֹוׁשָ
ל,ְוַרֲחִמים ָרֵאל ַעֶמך־ּ ָעֵלינו ְוַעל ּכָ ִָיׂשְ ּוָבְרֵכנו  .ּ ּ

ֶא,ָּאִבינו ָלנו ּכְ ּ ּכֻ אֹוּ ֶניךָחד ּבְ י ְבאֹו,ָר ּפָ ֶניך ָנַתָת  ר ּכִ ּּפָ ָ

ֵּהינו תֹו ֱאֹלְיֹהָוהָּלנו  ְצָדָקה  , ַאֲהָבה ָוֶחֶסד,ָּרה ְוַחִייםּ
לֹו,ְוַרֲחִמים ָרָכה ְוׁשָ ֵעיֶניך ְלָבְרֵכנוְוטֹו. ם ּבְ ּב ּבְ ְוְלָבֵרך  ,ָ ּ  
ל־ֶאת            ָרֵאל־ּכָ ַָעְמך ִיׂשְ רֹו,ּ לֹוב ֹע ּבְ   :םז ְוׁשָ

   

רוך ְּבָ ַּהְמָבֵרך ֶאת ַעמֹו, ְיֹהָוהַּאָתה > <ּ ָרֵאלְ לֹו  ִיׂשְ ׁשָ    .םּּבַ
  :ָאֵמן                                      

 

י ְלָפֶניך ְוֶהְגיֹו,ִפי־ן ִאְמֵריִּיְהיו ְלָרצֹו   :ֲאִליּ צוִרי ְוֹגְיהָֹוה. ָן ִלּבִ
  

ְפתֹו. ִני ֵמָרער ְלׁשֹוְנצֹו ר ִמְרָמהַתְוׂשִ . ּי ִמַדּבֵ
י ִתדֹו ָעָפר ַלּכֹ. םְּוִלְמַקְלַלי ַנְפׁשִ י ּכֶ ל ְוַנְפׁשִ

תֹו. ִּתְהֶיה י ּבְ ַתח ִלּבִ ֶּתיך ִתְרדֹוְוַאֲחֵרי ִמְצֹו. ָָרֶתךּפְ ּ ף ָ
י ְמֵהָרה ָהֵפר ֲעָצָתם . ַּהָקִמים ָעַלי ְלָרָעה־ְוָכל. ַנְפׁשִ

בֹו ְוַקְלֵקל ה ְלַמַען ׁשְ. ָתםַמְחׁשְ ה ְלַמַען . ְָמךֲעׂשֵ ֲעׂשֵ
ה. ְְיִמיָנך ָתך. ְָרָתךְּלַמַען תֹו ֲעׂשֵ ה ְלַמַען ְקֻדׁשָ ְֲעׂשֵ   ְלַמַען . ּ

יָעה ְיִמיְנך ַוֲעֵנִניהֹו. ְָיִדיֶדיך ֵּיָחְלצון                 :ָׁשִ
  

י ְלָפֶניך ְוֶהְגיֹו,ִפי־ן ִאְמֵריִּיְהיו ְלָרצֹו   :ֲאִליּצוִרי ְוֹג ְיהָֹוה. ָן ִלּבִ
  

 

לֹו לֹו: אומריםת "יבעש( םׁשָ ְמרֹו )םַּהׁשָ ּ הוא ,ָמיוּבִ
לֹו,ְבַרֲחָמיו ה ׁשָ ל, ּם ָעֵלינו ַיֲעׂשֶ    ַּעמֹו־ְוַעל ּכָ
ָרֵאל                             :ּ ְוִאְמרו ָאֵמן,ִיׂשְ

  

ים   ׂשִ

  .ַהיֱאלֹ

העֹו   ׂשֶ
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ָן ִמְלָפֶניךָרצֹו ִתְבֶנ,ֵּתינוֵהי ֲאבֹוֵּהינו ֵואלֹ ֱאלְֹיֹהָוה ,ּ ית  הּ ׁשֶ ּבֵ
ְמֵהָרה ְבָיֵמינו ְקָדׁש ּבִ ַּהּמִ יַלֲעׂשֹו, ְָרָתךְבתֹו ּ ְוֵתן ֶחְלֵקנו,ּ   ת ֻחּקֵ

ֵלם ְרצֹו                               ְָנך וְלָעְבָדך ְבֵלָבב ׁשָ ְּ:  
 

ַדלכריעה  א< >ְּוִיְתַקַדׁש ִּיְתּגַ ֵמה ַרּבָ ָעְלָמא ִדי : )אמן(. ּׁשְ ּּבְ
ְרעוֵתיה,ְבָרא ּ ּכִ ְּוַיְמִליך ַמְלכוֵתיה. ּ ּ ְרָקֵניה, ְ  ,ְּוַיְצַמח ּפֻ

יֵחה ַחֵייכֹו: )אמן(. ִּויָקֵרב ְמׁשִ ּן וְבַחֵיי ֵמיכֹוּן וְביֹוּּבְ ּ
ָרֵאל־לְדָכ ית ִיׂשְ ֲעָגָלא וִבְזַמן ָקִריב, ּבֵ . ּ ְוִאְמרו ָאֵמן,ּּבַ

ֵמה: )אמן( א כריעה ְּיֵהא ׁשְ ְּמָבַרך ְלָעַלם וְלָעְלֵמי ָעְל ַרּבָ  ַּמָיאְ
ַרך כריעה ַאר ְוִיְתרֹו,ְִיְתּבָ ח ְוִיְתּפָ ַתּבַ אּ ְוִיׁשְ  ַּמם ְוִיְתַנׂשֵ

א ,ְּוִיְתַהָלל ְּוִיְתַעֶלה ְּוִיְתַהָדר ֵמה ְדֻקְדׁשָ ּ ׁשְ ִריך כריעהּ  ְּבְ
ל־ְּלֵעָלא ִמן: )אמן(. ּהוא ְרָכָתא־ּכָ יָרָתא,ּבִ ָחָתא , ׁשִ ּבְ   ּ ִתׁשְ

ָעְלָמאַּדֲאִמיָרן  ְוֶנָחָמָתא        :)אמן(. ָאֵמן כריעהּ ְוִאְמרו ,ּבְ
ל ְצלֹו ָּתָנא וָבעוָתָנא ִעם ְצלֹוִּתְתַקּבַ ּן וָבעוְתהֹוְתהֹוּ ן ּ

ָרֵאל ֳקָדם ֲאבוָנא ְּדָכל ית ִיׂשְ ַמָיא ְוִאְמרו ָאֵמן ּּבֵ ְּדִבׁשְ ּ .  
  :)אמן(                                       

ַמ א ִמן ׁשְ ָלָמא ַרּבָ ָבע ִויׁשוָעה. ָּיאְיֵהא ׁשְ ַּחִיים ְוׂשָ ּ 
ָרה יָזָבא וְרפוָאה וְגֻאָלה וְסִליָחה ְוַכּפָ ְּוֶנָחָמה ְוׁשֵ ּ ּ   ְוֵריַוח  ּּ

ָּלנו וְלָכל. ְּוַהָצָלה       ָרֵאלַּעמֹו־ּ   :)אמן(. ְּוִאְמרו ָאֵמן  ִיׂשְ
 

לֹועֹו ה ׁשָ ְמרֹוׂשֶ לֹו,ָמיום ּבִ ה ׁשָ   ם ּ הוא ְבַרֲחָמיו ַיֲעׂשֶ
ל,ָּעֵלינו         ָרֵאלַּעמֹו־ ְוַעל ּכָ   :)אמן(. ּ ְוִאְמרו ָאֵמן, ִיׂשְ

  

֗ ַדה ֱאָ֣֭וְיֹה. הָוֶ֥את־ְיֹה֫י ַנְפׁשִ ֹא֑֣לַֹהי ּגָ ָת׃ֹ֣וד ְוָהָד֖ה. דְּלָת ּמְ ׁשְ  ּר ָלָבֽ
ֶטה־֭א ְלָמֹ֑עֽ ׂשַ ֥֝נֹוֶטה ֹּור ּכַ ְיִריָעַמ֗ה ׁשָ ֥ ה׃ִֽים ּכַ ִים ה ַבּמְַ֥֗מָקֶרַה

ם־ָעִב֥. יוֹ֥וָתּ֫יִלֲֽע ְנֵפי־ֽרוַח׃ְּמַהֵלַ֗הֹֽ֝ו ּים ְרכו֑בַּהׂשָ ּך ַעל־ּכַ ְ ֣ יו ֣ה ַמְלָאָכֹעׂשֶ

  ְיִהי

ְרִכ֥ ֽ   יּבָ
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ְֽרָתְ֗מֹ֝ות ּרו֑ח ל־ִת֝יָה ֶ֑רץ ַעל־ְמכֹוֶנַסד־ֶאָֽ֭י ט׃ֽׁש לֵֹה֣יו ֵאׁשָ ם ֹ֥וט עֹוָלּמּּ֗בַ
ְל֣בְּ֭ת ד׃ָֽוֶע י֑תּהֹום ּכַ ּסִ ֲעָר ׃ִיםֽ ָמַּעְמדו֖ים ַיִרַ֗על־ָהֹ֝ו ּוׁש ּכִ ּון ּ ְינו֑סְָ֣תךִ֣מן־ּגַ

ְּדָת ָיַס֬ | ֤הֹום זֶ֗קֶאל־ְמֹ֝ות ּו ְבָק֑עְר֣דִֽרים ֵיּו ָהֲ֭ע֣לַֽי ֵּפֽזון׃ֽ ֵיָחַָעְמ֗ךֹ֝ול ַרִֽמן־֥ק
ּֽ֭גְ ם׃ָֽלֶה ל־ַיּבול־ׂשַ ל־ְיּ֝ון ֲעֹב֑רְּֽמָת ּבַ ֗בּבַ ֶרץ׃ּון ְלַכּסׁ֥שֻ ֵל ֹות ָהָאֽ ְמׁשַ ַח ַּ֣הֽ
ָחַ֭מ ּנְ ּים ְיַהֵלכוןִר֗ין ָהֵּ֝ב֥ים ִלְ֑עָיִנים ּבַ ל־ַחְי֣תַ֭י :ּ קו ּכָ ָדּׁ֑שְ ֖רי ֹו ׂשָ ּבְ ּו ִיׁשְ

ַמֲ֭ע ם׃ֽים ְצָמָאְ֣פָרִא ּכֵּ֑֣ליֶהם עֹוף־ַהׁשָ ּם ִיְתנו־ֽקֹול׃ָפאִי֗֝ין ֳעִֵמּבֹ֥ון ִים ִיׁשְ ּ 
ֶק ִר֥יו ֲּ֑עִליֹוָתֵֽמ< >ִריםה ָהַ֣֭מׁשְ ֲ֥עׂשֶ֗֝י ַמִֽמּפְ ּבַ ּיך ִתׂשְ ֶרָ  יריַח ָחִצַ֨מְצִמ֤ ץ׃ע ָהָאֽ

ֵהָמ֗|  ב ַלְ֭וה ַלּבְ ָאָדֲ֑֣עֹבַדֵֽעׂשֶ ֶרץ< >ֶחםֹוִציא ֶלְ֗֝ל֥ה. םת ָהֽ  | ִיןְ֤וַי ׃ִמן־ָהָאֽ
ּמַ֬ ִנְלַהְצִהֹ֣וׁש ַבב־ֱא֗נֽח ְלְיׂשַ  ׃ֽדִיְסָע ֹוׁשַבב־ֱא֥נְֽלֶחם ֶלְ֗ו֝. ֶמןִּ֑מׁשָ< >ים֣יל ּפָ

עו ֲעֵצִי֭ ּבְ ְרזֵ י ְיֹהָו֑הּׂ֣שְ ָ֣ב֗נ ְל֥֝יַאֽ ֭ ע׃ֽר ָנָטֹון ֲאׁשֶ ר־ׁשָ ִרֲאׁשֶ ּנו ֑ים ְיַקּנֵ֣ם ִצּפֳ
ִ֥סיָדֲ֗ח֝ רֹוׁשִ יָתה ּבְ ֹבִהים ַלְיֵעִלים ַהָ֣֭הִר ּה׃ֽים ּבֵ ה ַמְחֶס֥< >יםָלִעְ֗ס֝ים ּּ֑גְ

ַפּנִַֽל ֣ ים׃ֽׁשְ ֝֗ים ֽמֹוֲעִדֵ֑רַח ְל֭ה ָיָעׂשָ ת־ֹחָּֽת ע ְמבֹוֽאֹו׃ֶמׁש ָיַדׁ֥שֶ ך ִוׁ֭שֶ יִהי ְׁ֣שֶ
ֹו־ִתָ֝לה ְיָ֑ל ל־ַחְיתֹו־ָיְרֹמּ֗בֽ ֲאִגַה֭ ַער׃ֽׂש ּכָ ִפיִרים ׁשֹֽ ֵוְלַבּקֶ֖רף ּים ַלָטּ֑֣כְ ׁש ּ

ֵס֑פח ַהִּ֣֭תְזַר ם׃ֽל ָאְכָלֵֵמ֣א ֶמׁש ֵיָאֽ ֽצוןם ִיֽעֹוֹנָתְ֗וֶאל־ְמּ֝ון ּׁשֶ ם ֣א ָאָדֵ֣יֵצ ׃ְּרּבָ
ה־ַרּב֬ ֶרב׃ֹֽו ֲעֵדי־ָעָד֣תַלֲעֹבְֽ֖וֹו ֳע֑לְֽלָפ ֲעׂשֶָ֨מֽ ָחְכָמּכֻ֭ה ָוֹ֗הְֽי | ָיךּו ַמֽ ה ָּ֣לם ּבְ

֑ ְלָא֥.יָתָעׂשִ דֹולַּ֥֮הָי | ֤הזֶ ׃ָֽךִקְנָיֶנֶרץ ָא֗ה ָה֝ ָמֽ ֽם־ֶר֭. ִיםָד֥ב ָיּ֪֫וְרַח ם ּגָ ֶמׂש ׁשָ
ֹדֽלֹות׃. ֹותַטּנֹ֗ות ְקַּ֝ח֥יר ֑ ִמְסּפָיןְֵו֣א ֭ ִעם־ּגְ ן ְוָיָתִ֗לּ֝ון ֹּות ְיַהֵל֑כּם ֳאִנ֣יׁשָ

ֽ֥ה־ָיַצֽזֶ ֹו׃ְּרָת ְלׂשַ ֑רָּ֣לם ֵאֶלּכֻ֭ ֶחק־ּבֽ ּבֵ ִעֽתֹו׃֣ת ָאְכָלָ֖לֵתּון ָיך ְיׂשַ ִּתֵת ּם ּבְ ן ּ֣
ִּתְפַתּון ֶהם ִיְלֹק֑טָל֭ ֥ע ִיׂשְְָד֗ךָֽ֝ח יּ֥ ַּתְסִת ּון ֽטֹוב׃ּבְ ֶני֮ךּ֥ ֵהִֽ֫י ָיר ּפָ ף ֹּ֣תֵס. ּון֥לּבָ

ּם ְיׁשוֽבון׃ֶאל־ֲעָפָרְֽ֥וּון ּוָחם ִיְגָו֑ע֭ר ַל ּ ְּתׁשַ ֵר֑אּוח ֽרּ֣֭ ֽ ֵנְּתַחֵדּ֗וּ֝ון ֲָחך ִיּבָ י ׁ֣ש ּפְ
ה׃ ַמ֖ם ֑ ְלעֹוָלֹוד ְיֹהָו֣הי ְכ֣בְיִה֤ ֲאָדָמֽ ַמֽח ְיֹהָו֣הִיׂשְ ֽיו ּבְ ֣ ׃ֲעׂשָ ּבִ ָאֶרץ יט ָלַ֭הּמַ

ָהִרִ֣֖יּגַד ַּ֑וִתְרָע ֽ ֽנו׃ֽים ְוע ּבֶ ֣ ֶּיֱעׁשָ ַחָי֑ייֹהָו֣הֽיָרה ַלָאׁשִ ָר֖ ּ ּבְ י ֣אלַֹהֽה ֵלֲאַזּמְ
י׃ עֹוִדֽ יִח֑֣ב ָעָלֱ֣עַרֶֽי ּבְ ַמֹ֥נִכָ֗אֽ֝י יו ׂשִ יֹהָוי ֶאׂשְ ֽ ּּמו ַחָטִאִּ֤֨יַת ה׃ֽח ּבַ  | יםּ
ִע ֶרץִמן־ָהָא֡ ְרִכ. םֹוד ֵאיָנ֤֗ע | יםּ֤וְרׁשָ ֽ י ֭י ַנּ֣בָ ְללו־ָי. הָוֶ֗את־ְיֹהְפׁשִ   ּה׃ַּֽהֽ

 

  )' וגוקדיש יהא שלמא( 105 מסיימים את התפלה בעמוד
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על "מוסיפים  (ח" של רחולצין תפלין ומתפללין מוסף. קדישחצי , ספרי התורה למקומם
  קדיש , "מזמור שיר חנוכת הבית", "ברכי נפשי. "קדיש תתקבל"). מודים"אחרי " יםהנס
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  קריאה ליום ראשון של חנוכה

ָ֥֖ור ְיֹהַ֥וְיַדּבֵ כב,ו ר׃ה ֶאל־ֹמׁשֶ  ל־ַאֲהֹר֙ןֽר ֶאַּ֤דּבֵ כג ּה ֵלאֹמֽ
ָנְוֶא ֵנְר֖כֽה ְתָבר ּכֹ֥יו ֵלאֹמ֣֔ל־ּבָ ָרֵאּ֣ו ֶאת־ּבְ ֹור ל ָא֖מ֑י ִיׂשְ

ם׃ ֶרְכך כד ָלֶהֽ ך׃ָ֖ו ְיֹהְָ֥יָבֽ ְמֶרֽ ָנ | ֧הָור ְיֹהָיֵא֨ כה ָה ְוִיׁשְ ָיך ֖ו ֵאֶל֛יּפָ

ָני֙ו | ֤הָוא ְיֹהִּיׂשָ֨ כו ָּך׃ֽיֻחּנִֶֽו ֥ ֵאֶלּ֔פָ ֽלֹום׃ָ֖ם ְלךָיך ְוָיׂשֵ ֥מ כז  ׁשָ   ּו ְוׂשָ
ִמ֖            ֵנֶאת־ׁשְ ָרֵא֣י ַעל־ּבְ ְרֵכֲ֖אִנֽל ַו֑י ִיׂשְ   ׃ֽםי ֲאָבֽ
יֹו֩םַוְיִה֡ א,ז ֨לי ּבְ ּכָ֣֗ה ְלָהִקֹות ֹמׁשֶּ֜ ּכַ ח ּן ַוִיְמׁשַּ֨ים ֶאת־ַהִמׁשְ

ָלׁ֔ש ֹאתֹוֹּ֤֙ו ַוְיַקֵדֹא֜ת ל־ּכֵ ַח ּ֖יו ְוֶאת־ַהִמְזּבֵ ְוֶאת־ּכָ
ָל ל־ּכֵ ֵחְ֑וֶאת־ּכָ יֵאּיב֙וַּוַיְקִר֨ ב ם׃ֽ ֹאָתׁשֵּ֥דם ַוְיַקּ֖יו ַוִיְמׁשָ י ֣ ְנׂשִ

ָרֵא֔ ִ֖יׂשְ יֵאם ֵה֑֚ית ֲאֹבָת֣י ּבֵל ָראׁשֵ ּי ַהַמטֹ֣֔ם ְנׂשִ ם ֥ת ֵהּ
ְמִד֖ ֻקִדָהֹעֽ ָנַּ֜וָיִב֨ ג ים׃ֽים ַעל־ַהּפְ ה ָו֗י ְיֹה֣ם ִלְפֵנּיאו ֶאת־ָקְרּבָ

ׁש־ֶעְגלֹ֥ ֵנת ָצ֙בׁשֵ ּ֣֣ וׁשְ ָק֔י ָעׂשָ ִא֖י ַהֵ֥נה ַעל־ׁשְ֛ר ֲעָגָלר ּבָ ׂשִ ים ּנְ
ּכָ֥ם ִלְפֵנּ֖יבו אֹוָתּד ַוַיְקִרֹ֥֑ור ְלֶאָחְוׁש֣ אֶמר ַּוֹי֥ ד )לוי( ן׃ּֽי ַהִמׁשְ
ָ֥֖וְיֹה ר׃ה ֶאל־ֹמׁשֶ ד ֲעֹבּֽ֕ו ַלם ְוָה֕יִּאָתֽ֔ח ֵמַק֚ ה ּה ֵלאֹמֽ

יׁש ֖ם ִאּ ֶאל־ַהְלִוִי֔ה אֹוָת֙םַּ֤תָתֽד ְוָנֶ֑הל מֹוֵעת ֹאֶ֣את־ֲעֹבַד֖
ִפ ַּוִיַק ו ָדֽתֹו׃י ֲעֹבּֽ֥כְ ָקֲ֑עָגלֹֽ֖ה ֶאת־ָהח ֹמׁשֶּ֣֔ ּר ַוִיֵתת ְוֶאת־ַהּבָ ן ּ֥

ֵת | ֣תֵא ז ם׃ּֽם ֶאל־ַהְלִוִי֖אֹוָת ֲעָג֗לּׁ֣שְ ַעת ֣ ַאְרּבַֹות ְוֵאת֙י ָהֽ
ָק֔ ִפְ֖רׁשֽ֑י ֵג֣ן ִלְבֵנ֖ר ָנַתַהּבָ ָדָתֹון ּכְ ע ַ֣אְרּבַ | ֣תְוֵא ח ם׃ֽי ֲעֹבֽ
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ֹמַנת ְוֵאתֲ֙עָגֹלָֽ֗ה ָק֣֔ ׁשְ ִפ֙יי ְמָרִר֑֣ן ִלְבֵנ֖ר ָנַתת ַהּבָ  י ּכְ
ַי֙דָדָתֲ֔עֹב֣ א ת ֹל֣י ְקָהְ֖֥וִלְבֵנ ט ן׃ֽן ַהּכֵֹהן־ַאֲהֹרֽ֖ר ּבֶיָתָמֽ֔ ִאם ּבְ
ֵת ֲעֵלֶהֶ֔דׁשּ֙ת ַהֹק֤֨י־ֲעֹבַדֽן ּכִָ֑נָת ּכָ ּיבו ַּ֣וַיְקִר י ּאו׃ּֽף ִיׂשָ֖ם ּבַ

ִא֗ ׂשִ ֣֖יַח ּבְּת ַהִמְזּבֵ֣֔ת ֲחֻנּכַים ֵאַ֚הּנְ ּיבו ֹּ֧ו ַוַיְקִר ֹא֑תחֹּום ִהָמׁשַ
יִא ׂשִ ָנַ֛הּנְ ה ָ֖ואֶמר ְיֹהַּויֹ֥ יא ַח׃ּֽי ַהִמְזּבֵ֥ם ִלְפֵנ֖ם ֶאת־ָקְרּבָ

֑ ּ֤ד ַל֗ייא ֶאָח֜ה ָנׂשִֶ֨אל־ֹמׁשֶ  ּיב֙וֹום ַיְקִרּ֨ ַל֔ייא ֶאָח֙דֹום ָנׂשִ
ָנ֔ ֽ֖ם ַלֶאת־ָקְרּבָ יב ַּ֛מְקִרי ַהַוְיִה֗ יב )ישראל( ַח׃ּֽת ַהִמְזּבֲֵחֻנּכַ

֥י ִראׁשּּ֖בַ ֑נֹום ָהֽ ן־ַעִמֹו ַנְחׁשֹ֥ון ֶאת־ָקְרּבָ ה ּ֥ב ְלַמֵטיָנָדֹּֽ֖ון ּבֶ
ה׃ ֞נ יג ְּיהוָדֽ ֲעַרת־ּכְֶוָקְרּבָ ֶ֣סף ַאַחֹ֣֗ו ַקֽ לֹׁשִ  ּים וֵמָא֮הת ׁשְ

ָקָל֒ה ְבִע֥ ּכֶ֔ק ֶאָח֙ד֤ ִמְזָרִּמׁשְ ֣֖ים ׁשֶֶסף ׁשִ ׁשֶ ֶדׁש ֶּקל ַהֹקֶ֑קל ּבְ
ֵנ לוָלים ֹסֵ֛לִאְ֗מ | ֣םיֶהׁשְ ֥ יד ה׃ֶֽמן ְלִמְנָחּ֖ה ַבׁשֶֶּ֥לת ּבְ ף ּכַ
ָרַ֥֛אַח ֶרת׃ב ְמֵלָא֥ה ָזָה֖ת ֲעׂשָ ָק֗ר ֶאָחּ֣֞פַ טו ה ְקֹטֽ ן־ּבָ ר ד ּבֶ

ֶבׂש־ֶאָחִ֥֛יל ֶאָחַ֧א ֽ ָנ֖תד ּכֶ ן־ׁשְ ִעיר־ִעִז טז ה׃ֹֽו ְלֹעָלד ּבֶ ּׂשְ ים ֥
ָלזֶּ֣וְל יז את׃ּֽד ְלַחָטֶאָח֖ ַנָ֣֒ק ּבִָמי֮םַּבח ַהׁשְ ם ֤ ֵאיִלִ֒יםר ׁשְ

֙ה ּ ַעתוִדֲּחִמׁשָ ּ֥ים ֲחִמׁשָּ֣֔ ָבׂשִ ֵנה ּכְ ָנֽים ּבְ    ה זֶ֛הּ֑ה ֲחִמׁשָ֖י־ׁשָ
                       ֥ ן־ַעִמן ַנְחׁשָ֖קְרּבַ   ׃ֽביָנָדֹּֽון ּבֶ

  

  יום שני של חנוכהקריאה ל
  פסוקים' לוי ממשיך עוד ג, ")מלאה קטרת"עד (פסוקים ' כהן קורא ג

  .וישראל חוזר וקורא את כל הקריאה, ) סוף הקרבןעד(

יֹו֙ם יח ִנּּ֔בַ ן־צוָע֑֣יב ְנַתְנֵאי ִהְקִרּ֖ ַהׁשֵ ּ֖ל ּבֶ ר׃ר ְנׂשִ שָכֽ    ּיא ִיׂשָ

֜נִהְקִר֨ יט ֲעַרת־ּכֶב ֶאת־ָקְרּבָ ֶ֣סף ַאַחֹ֣֗ו ַקֽ לֹׁשִ  ּים וֵמָא֮הת ׁשְ
ָקָל֒ה ְבִע֥ ּכֶ֔ק ֶאָח֙ד֤ ִמְזָרִּמׁשְ ֶ֖סף ׁשִ ֶ֣קל ּבְים ׁשֶ ׁש ֶדֶּקל ַהֹקׁ֑שֶ

ֵניֶה לוָל֥ים ֹסְ֛מֵלִא֗ | ֣םׁשְ ֥ כ ה׃ֶֽמן ְלִמְנָחּ֖ה ַבׁשֶֶּלת ּבְ ף ּכַ
ָרַ֥֛אַח ֶרת׃ב ְמֵלָא֥ה ָזָה֖ת ֲעׂשָ ָק֗ר ֶאָחּ֣֞פַ כא ה ְקֹטֽ ן־ּבָ ר ד ּבֶ
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ֶבׂש־ֶאָחִ֛יל ֶאָחַ֧א ֽ ָנ֖ת֥ד ּכֶ ן־ׁשְ ִעיר־ִעִז כב ה׃ֹֽו ְלֹעָלד ּבֶ ם ֥יּׂשְ
ָלִמי֮םַבח ַהּ֣וְלזֶ כג ת׃ֽאּד ְלַחָטֶ֖אָח ָקּׁשְ ַנ֣֒ ּבָ ם ֤ ֵאיִלִ֒יםר ׁשְ

֙ה ּ֥ים ֲחִמׁשָּ֣֔ ַעֻתִדֲּחִמׁשָ ָבׂשִ ֵנה ּכְ ָנֽ֖ים ּבְ    ה ֶז֛הּ֑ה ֲחִמׁשָי־ׁשָ
                        ֥ ן־צוָע֖ן ְנַתְנֵאָקְרּבַ   ׃ֽרּל ּבֶ

  
   של חנוכהלישייום שקריאה ל

  פסוקים' לוי ממשיך עוד ג, )"מלאה קטרת"עד (פסוקים ' כהן קורא ג
  .וישראל חוזר וקורא את כל הקריאה, )עד סוף הקרבן(

יֹו֙ם כד ִליׁשִּּ֔בַ ּ֖ ַהׁשְ ן׃ן ֱאִליָאּ֖י ְזבוֻל֑֣יא ִלְבֵני ָנׂשִ ן־ֵחֹלֽ    ב ּבֶ

֞נ כה ֲעַרת־ּכֶָקְרּבָ ֶ֣סף ַאַחֹ֣֗ו ַקֽ לֹׁשִ ָקָל֒הּים וֵמָא֮הת ׁשְ  ּ ִמׁשְ
ְ֖בִעֶ֥סף ׁשִ ּכֶ֔ק ֶאָח֙דִ֤מְזָר ֣ים ׁשֶ ׁשֶ ֵניֶהֶּקל ַהֹקֶ֑קל ּבְ  | ֣םֶדׁש ׁשְ
לוָלים ֹסְ֛מֵלִא֗ ֥ כו ה׃ֶֽמן ְלִמְנָחּ֖ה ַבׁשֶֶּ֥לת ּבְ ָר֥֛ף ַאַחּכַ ה ת ֲעׂשָ

ֶרת׃ב ְמֵלָאָ֥זָה֖ ָק֗ר ֶאָחּ֣֞פַ כז ה ְקֹטֽ ן־ּבָ ד ִ֛יל ֶאָח֧ר ַאד ּבֶ
ֶבׂש־ֶאָח ֽ ָנ֖תּ֥כֶ ן־ׁשְ ִעיר־ִעִז כח ה׃ֹֽו ְלעָֹלד ּבֶ ד ם ֶאָחּ֖֥יׂשְ

ָלִמי֮םּ֣וְלזֶ כט את׃ְּֽלַחָט ָקַּבח ַהׁשְ ַנ֣֒ ּבָ ֙ה֤ ֵאיִלִ֒יםר ׁשְ  ּם ֲחִמׁשָ
ּ֥ים ֲחִמׁשַָּ֣֔עֻתִד ָבׂשִ ֵנה ּכְ ָנֽים ּבְ ֥ה זֶ֛הּ֑ה ֲחִמׁשָ֖י־ׁשָ   ן  ָקְרּבַ

ןֱאִליָא֖                              ן־ֵחלֹֽ   ׃ב ּבֶ
  

   של חנוכהרביעייום קריאה ל
  פסוקים' לוי ממשיך עוד ג, ")מלאה קטרת"עד (פסוקים ' כהן קורא ג

  .וישראל חוזר וקורא את כל הקריאה, )עד סוף הקרבן(

יֹו֙ם ל ְרִביִעּּ֔בַ ֖ ָהֽ ֵדיֽאור׃ן ֱאִלי֖צּ֑י ְראוֵב֣יא ִלְבֵני ָנׂשִ ן־ׁשְ ּור ּבֶ ּ 
֞נ לא ֲעַרת־ּכֶָקְרּבָ ֶ֣סף ַאַחֹ֣֗ו ַקֽ לֹׁשִ ָקָל֒הּים וֵמָא֮הת ׁשְ  ּ ִמׁשְ

ְבִע֥ ּכֶ֔ק ֶאָח֙דָ֤רִמְז ֶ֖סף ׁשִ ֶ֣קל ּבְים ׁשֶ ֵניֶהֶּקל ַהֹקׁ֑שֶ  | ֣םֶדׁש ׁשְ
לוָלים ֹסְ֛מֵלִא֗ ֥ לב ה׃ֶֽמן ְלִמְנָחּ֖ה ַבׁשֶֶּ֥לת ּבְ ָר֥֛ף ַאַחּכַ ה ת ֲעׂשָ

ֶרת׃ב ְמֵלָאָ֥זָה֖ ָק֗ר ֶאָחּ֣֞פַ לג ה ְקֹטֽ ן־ּבָ ד ִ֛יל ֶאָח֧ר ַאד ּבֶ
ֶבׂש־ֶאָח֥ ֽ ָנ֖תּכֶ ן־ׁשְ ִעיר־ִעִז לד ה׃ֹֽו ְלֹעָלד ּבֶ ד ם ֶאָח֖֥יּׂשְ
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ָלִמי֮םּ֣וְלזֶ לה את׃ְּֽלַחָט ָקַּבח ַהׁשְ ַנ֣֒ ּבָ ֙ה֤ ֵאיִלִ֒יםר ׁשְ  ּם ֲחִמׁשָ
ּ֥ים ֲחִמׁשַָּ֣֔עֻתִד ָבׂשִ ֵנה ּכְ ָנֽים ּבְ ֥ה זֶ֛הּ֑ה ֲחִמׁשָ֖י־ׁשָ   ן  ָקְרּבַ

ֵדיֽאורֱאִלי֖צ                         ן־ׁשְ ּור ּבֶ   ׃ּ
  

   של חנוכהיחמישיום קריאה ל
  פסוקים' לוי ממשיך עוד ג, ")מלאה קטרת"עד (פסוקים ' כהן קורא ג

  .וישראל חוזר וקורא את כל הקריאה, )עד סוף הקרבן(

יֹו֙ם לו ֲ֖חִמיׁשִֽ֔ ַהּּבַ ְמ֑ע֣יא ִלְבֵני ָנׂשִ ֻלי ׁשִ ן־ִֵמיאֹֽ֖ון ׁשְ  ל ּבֶ
י׃ ָדֽ יׁשַ ּצוִרֽ ֞נ לז ּ ֲעַרת־ּכֶָקְרּבָ ֣לֹת ׁשְֶסף ַאַחֹ֣֗ו ַקֽ  ּים וֵמָא֮הׁשִ
ָקָל֒ה ְבִע֥ ּכֶ֔ק ֶאָח֙ד֤ ִמְזָרִּמׁשְ ֶ֖סף ׁשִ ֣ים ׁשֶ ׁשֶ ֶדׁש ֶּקל ַהֹקֶ֑קל ּבְ

ֵניֶה לוָלים ֹסְ֛מֵלִא֗ | ֣םׁשְ ֥ לח ה׃ֶֽמן ְלִמְנָחּ֖ה ַבׁשֶֶּ֥לת ּבְ ף ּכַ
ָרַ֥֛אַח ֶרת׃ב ְמֵלָא֥ה ָזָה֖ת ֲעׂשָ ָק֗ר ֶאָחּ֣֞פַ לט ה ְקֹטֽ ן־ּבָ ר ד ּבֶ

ֽד ִ֛יל ֶאָחַ֧א ָנ֖תֶבׂש־ֶאָחּ֥כֶ ן־ׁשְ ִעיר־ִעִז מ ׃ֽהֹו ְלֹעָלד ּבֶ ם ֥יּׂשְ
ָלִמי֮םּ֣וְלזֶ מא את׃ּֽד ְלַחָטֶאָח֖ ָקַּבח ַהׁשְ ַנ֣֒ ּבָ ם ֤ ֵאיִלִ֒יםר ׁשְ

֙ה ּ֥ים ֲחִמׁשָּ֣֔ ַעֻתִדֲּחִמׁשָ ָבׂשִ ֵנה ּכְ ָנֽים ּבְ    ה ֶז֛הּ֑ה ֲחִמׁשָ֖י־ׁשָ
                  ֥ ֻלָקְרּבַ ָדל ּבִֵֶמיאֽ֖ן ׁשְ יׁשַ ּן־צוִרֽ   ׃ֽיּ

  
   של חנוכהשייום שקריאה ל

  פסוקים' לוי ממשיך עוד ג, ")מלאה קטרת"עד (פסוקים ' כהן קורא ג
  .וישראל חוזר וקורא את כל הקריאה, )עד סוף הקרבן(

יֹו֙ם מב ׁשִּּ֔בַ ּ ַהׁשִ ּ֖ ן־ְדעוֵאד ֶאְלָיָס֖י ָג֑֣יא ִלְבֵני ָנׂשִ ּף ּבֶ    ל׃ּֽ

֞נ מג ֲעַרת־ָקְרּבָ ֶ֣סף ַאַחּ֣֗כֶֹו ַקֽ לֹׁשִ ָקָל֒הּים וֵמָא֮הת ׁשְ  ּ ִמׁשְ
ְבִע֥ ּכֶ֔ק ֶאָח֙דִ֤מְזָר ֶ֖סף ׁשִ ֣ים ׁשֶ ׁשֶ ֵניֶהֶּקל ַהֹקֶ֑קל ּבְ  | ֣םֶדׁש ׁשְ
לוָלים ֹסְ֛מֵלִא֗ ֥ מד ה׃ֶֽמן ְלִמְנָחּ֖ה ַבׁשֶֶּ֥לת ּבְ ָר֥֛ף ַאַחּכַ ה ת ֲעׂשָ

ֶרת׃ב ְמֵלָאָ֥זָה֖ ָקָ֗ח֞ר ֶאּ֣פַ מה ה ְקֹטֽ ן־ּבָ ד ִ֛יל ֶאָח֧ר ַאד ּבֶ
ֶבׂש־ֶאָח ֽ ָנ֖תּ֥כֶ ן־ׁשְ ִעיר־ִעִז מו ה׃ֹֽו ְלעָֹלד ּבֶ ד ֖ם ֶאָח֥יּׂשְ
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ָלִמי֮םּ֣וְלזֶ מז את׃ְּֽלַחָט ָקַּבח ַהׁשְ ַנ֣֒ ּבָ ֙ה֤ ֵאיִלִ֒יםר ׁשְ  ּם ֲחִמׁשָ
ּ֥ים ֲחִמׁשַָּ֣֔עֻתִד ָבׂשִ ֵנה ּכְ ָנֽים ּבְ ֥ה זֶ֛הּ֑ה ֲחִמׁשָ֖י־ׁשָ   ן  ָקְרּבַ

ן־ְדעוֵאָ֖יָסֶאְל                            ּף ּבֶ   ׃ֽלּ
  

   של חנוכהביעייום שקריאה ל
  פסוקים' לוי ממשיך עוד ג, ")מלאה קטרת"עד (פסוקים ' כהן קורא ג

  .וישראל חוזר וקורא את כל הקריאה, )עד סוף הקרבן(

יֹו֙ם מח ִביִעּּ֔בַ ּ֖ ַהׁשְ ָמֽ֖יִים ֱאִלי ֶאְפָר֑֣יא ִלְבֵני ָנׂשִ ן־ׁשָ  ע ּבֶ
֞נ מט ּיֽהוד׃ַּעִמ ֲעַרת־ּכֶָקְרּבָ ֶ֣סף ַאַחֹ֣֗ו ַקֽ לֹׁשִ  ּים וֵמָא֮הת ׁשְ

ָקָל֒ה ְבִע֥ ּכֶ֔ק ֶאָח֙ד֤ ִמְזָרִּמׁשְ ֶ֖סף ׁשִ ֣ים ׁשֶ ׁשֶ ֶדׁש ֶּקל ַהֹקֶ֑קל ּבְ
ֵניֶה לוָלים ֹסְ֛מֵלִא֗ | ֣םׁשְ ֥ נ ה׃ֶֽמן ְלִמְנָחּ֖ה ַבׁשֶֶּ֥לת ּבְ ף ּכַ

ָרַ֥֛אַח ָק֗ר ֶאָחּ֣֞פַ נא ֶרת׃ה ְקֹטֽב ְמֵלָא֥ה ָזָה֖ת ֲעׂשָ ן־ּבָ ר ד ּבֶ
ֶבׂש־ֶאָחִ֥֛יל ֶאָחַ֧א ֽ ָנ֖תד ּכֶ ן־ׁשְ ִעיר־ִעִז נב ה׃ֹֽו ְלֹעָלד ּבֶ ם ֥יּׂשְ

ָלִמי֮םּ֣וְלזֶ נג את׃ּֽד ְלַחָטֶאָח֖ ָקַּבח ַהׁשְ ַנ֣֒ ּבָ ם ֤ ֵאיִלִ֒יםר ׁשְ
֙ה ּ֥ים ֲחִמׁשָּ֣֔ ַעֻתִדֲּחִמׁשָ ָבׂשִ ֵנה ּכְ ָנֽים ּבְ     ֶז֛ה֑הּה ֲחִמׁשָ֖י־ׁשָ

                    ֥ ָמֽ֖ן ֱאִלָקְרּבַ ן־ַעִמיֽהודיׁשָ ּע ּבֶ   ׃ּ
  

   של חנוכהשמינייום קריאה ל
  פסוקים' ג דולוי ממשיך ע, )"מלאה קטרת"עד (פסוקים ' גכהן קורא 

  .וישראל חוזר וקורא את כל הקריאה, )עד סוף הקרבן(

יֹו֙ם נד ִמיִנּּ֔בַ ּ֖ ַהׁשְ ְמִליֵאּ֑י ְמַנׁשֶ֣יא ִלְבֵני ָנׂשִ ן־֖ה ּגַ  ל ּבֶ
ָדהֽצור׃ ֞נ נה ּּפְ ֲעַרת־ּכֶָקְרּבָ ֶ֣סף ַאַחֹ֣֗ו ַקֽ לֹׁשִ  ּים וֵמָא֮הת ׁשְ
ָקָל֒ה ְבִע֥ ּכֶ֔ק ֶאָח֙ד֤ ִמְזָרִּמׁשְ ֶ֖סף ׁשִ ֣ים ׁשֶ ׁשֶ ֶדׁש ֶּקל ַהֹקֶ֑קל ּבְ

ֵניֶה לוָל֥ים ֹסְ֛מֵלִא֗ | ֣םׁשְ ֥ נו ה׃ֶֽמן ְלִמְנָחּ֖ה ַבׁשֶֶּלת ּבְ ף ּכַ
ָר֥ת ֲעַ֛אַח ֶרת׃ב ְמֵלָא֥ה ָזָהׂ֖שָ ָק֗ר ֶאָחּ֣֞פַ נז ה ְקֹטֽ ן־ּבָ ר ד ּבֶ

ֶבׂש־ֶאָחִ֥֛יל ֶאָחַ֧א ֽ ָנ֖תד ּכֶ ן־ׁשְ ִעיר־ִעִז נח ה׃ֹֽו ְלֹעָלד ּבֶ ם ֥יּׂשְ
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ָלִמי֮םּ֣וְלזֶ נט את׃ּֽד ְלַחָטֶאָח֖ ָק ַּבח ַהׁשְ ַנ֒ר ּ֣בָ ם ֵ֤איִל ִ֒יםׁשְ
֙ה ּ֥ים ֲחִמׁשָּ֣֔ ַעֻתִדֲּחִמׁשָ ָבׂשִ ֵנה ּכְ ָנֽים ּבְ  ה ֶז֛הּ֑ה ֲחִמׁשָ֖י־ׁשָ

֥ ְמִליאָ֖קְרּבַ ָדהֽצור׃ֵן ּגַ ן־ּפְ יֹו֙ם ס ּל ּבֶ יִעּּ֔בַ ּ֖ ַהְתׁשִ יא י ָנׂשִ
ְדֹעִנן ֲאִביָד֖י ִבְנָיִמִ֑֣לְבֵנ ן־ּגִ ֞נ סא י׃ֽן ּבֶ ֲעַרת־ּכֶָקְרּבָ ֶסף ֹ֣ו ַקֽ
ַ֣אַח֗ לֹׁשִ ָקָל֒הּים וֵמָא֮הת ׁשְ ְבִעֶ֥סף ּכֶ֔ק ֶאָח֙ד֤ ִמְזָרּ ִמׁשְ ים  ׁשִ
֖ ׁ֣שֶ ׁשֶ ֵניֶהֶּקל ַהֹקֶ֑קל ּבְ לוָלים ֹסְ֛מֵלִא֗ | ֣םֶדׁש ׁשְ ה ֶּ֥לת ּבְ
֥ סב ה׃ֶֽמן ְלִמְנָחַּ֖בׁשֶ ָר֥֛ף ַאַחּכַ ֶרת׃ב ְמֵלָא֥ה ָזָה֖ת ֲעׂשָ  ה ְקֹטֽ

ָק֗ר ֶאָחּ֣֞פַ סג ן־ּבָ ֶבׂש־ֶאָחִ֥֛יל ֶאָח֧ר ַאד ּבֶ ֽ ָנ֖תד ּכֶ ן־ׁשְ ֹו ד ּבֶ
ִעיר־ִעִז סד ה׃ְֽלֹעָל ָלִמי֮םּ֣וְלזֶ סה את׃ּֽד ְלַחָטם ֶאָח֖֥יּׂשְ  ַּבח ַהׁשְ
ָק ַנ֒ר ּ֣בָ ֙הֵ֤איִל ִ֒יםׁשְ ּ֥ים ֲחִמׁשָּ֣֔ ַעֻתִדּם ֲחִמׁשָ ָבׂשִ ים ה ּכְ
ֵנ ָנּֽבְ ֥ה זֶ֛הּ֑ה ֲחִמׁשָ֖י־ׁשָ ְדן ֲאִביָד֖ ָקְרּבַ ן־ּגִ יֹו֙ם סו י׃ֽעִֹנן ּבֶ  ּּבַ

יִר֔ ֲעׂשִ ָ֖הֽ ן־ַעִמזֶרן ֲאִחיֶע֖י ָד֑֣יא ִלְבֵני ָנׂשִ ָדּֽ ּבֶ ֞נ סז י׃ּֽיׁשַ ֹו ָקְרּבָ
ֲעַרת־ּכֶ ֶ֣סף ַאַחַ֣֗קֽ לֹׁשִ ָקָל֒הּים וֵמָא֮הת ׁשְ  ק ֶאָח֙ד֤ ִמְזָרּ ִמׁשְ

ְבִעּ֥כֶ֔ ֶ֖סף ׁשִ ֣ים ׁשֶ ׁשֶ ֵניֶהֶּקל ַהֹקֶ֑קל ּבְ ים ְמֵלִא֗ | ֣םֶדׁש ׁשְ
לוָלֹס֛ ֥ סח ה׃ֶֽמן ְלִמְנָחּ֖ה ַבׁשֶֶּ֥לת ּבְ ָר֥֛ף ַאַחּכַ ב ה ָזָה֖ת ֲעׂשָ

ֶרת׃ְמֵלָא֥ ָק֗ר ֶאָחּ֣֞פַ סט ה ְקֹטֽ ן־ּבָ ֶבׂש־ִ֛יל ֶאָח֧ר ַאד ּבֶ ֽ  ד ּכֶ
ָנ֖תֶ֥אָח ן־ׁשְ ה׃ד ּבֶ ִעיר־ִעִז ע ֹו ְלֹעָלֽ    את׃ּֽד ְלַחָטם ֶאָח֖֥יּׂשְ

ָלִמי֮םּ֣וְלזֶ עא ָקַּבח ַהׁשְ ַנ֒ר ֣ ּבָ ֙הֵ֤איִל ִ֒יםׁשְ ים ּ֣ ַעֻתִדּם ֲחִמׁשָ
ֲּ֥חִמׁשָ֔ ָבׂשִ ֵנה ּכְ ֥ה זֶ֛הּ֑ה ֲחִמׁשָָ֖ני־ׁשָֽים ּבְ זֶר ן ֲאִחיֶע֖ ָקְרּבַ

ן־ַעִמ ָדּּֽבֶ יֹו֙ם עב י׃ּֽיׁשַ ֵתּבְ ּ֣֣ ַעׁשְ ֖ר ֔יי ָעׂשָ ֑֣יא ִלְבֵנֹום ָנׂשִ ר י ָאׁשֵ
ְגִעיא֖ ן׃ֵּפַ ן־ָעְכָרֽ ֞נ עג ל ּבֶ ֲעַרת־ּכֶָקְרּבָ ֶ֣סף ַאַחֹ֣֗ו ַקֽ לֹׁשִ ים ת ׁשְ
ָקָל֒הּוֵמָא֮ה ְ֖בִעֶ֥סף ׁשִ ּכֶ֔ק ֶאָח֙ד֤ ִמְזָרּ ִמׁשְ ֣ים ׁשֶ ׁשֶ ל ֶקֶקל ּבְ

ֵניֶהַּהֹק֑ לוָלים ֹסְ֛מֵלִא֗ | ֣םֶדׁש ׁשְ    ה׃ֶֽמן ְלִמְנָחּ֖ה ַבׁשֶֶּ֥לת ּבְ
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֥ עד ָר֥֛ף ַאַחּכַ ֶרת׃ב ְמֵלָא֥ה ָזָה֖ת ֲעׂשָ ד ר ֶאָחּ֣֞פַ עה ה ְקֹטֽ
ָק֗ ן־ּבָ ֶבׂש־ֶאָחִ֛יל ֶאָח֧ר ַאּבֶ ֽ ָנ֖ת֥ד ּכֶ ן־ׁשְ    ׃ֽהֹו ְלֹעָלד ּבֶ

ִעיר־ִעִז עו ָלִמי֮םּ֣וְלזֶ עז את׃ּֽד ְלַחָט֖ם ֶאָח֥יּׂשְ ָקַּבח ַהׁשְ ר ֣ ּבָ
ַנ֒ ֙הֵ֤איִל ִ֒יםׁשְ ּ֥ים ֲחִמׁשָּ֣֔ ַעֻתִדּם ֲחִמׁשָ ָבׂשִ ֵנה ּכְ ָנֽים ּבְ ה ֖י־ׁשָ

֥ה זֶ֛הֲּ֑חִמׁשָ ְגִעיֵא ָקְרּבַ ן׃֖ן ּפַ ן־ָעְכָרֽ יֹו֙ם עח ל ּבֶ ֵנּבְ ֣֣ ׁשְ ר ים ָעׂשָ
֖֔י ן־ֵעיָני ֲאִחיַרּ֖֑י ַנְפָתִל֣יא ִלְבֵנֹום ָנׂשִ ֞נ עט ן׃ֽע ּבֶ ֹו ָקְרּבָ

ֲעַרת־ּכֶ ֶ֣סף ַאַחַ֣֗קֽ לֹׁשִ ָקָל֒הּים וֵמָא֮הת ׁשְ  ק ֶאָח֙ד֤ ִמְזָרּ ִמׁשְ
ְבִעּ֥כֶ֔ ֶ֖סף ׁשִ ֣ים ׁשֶ ׁשֶ ֵניֶהֶּקל ַהֹקֶ֑קל ּבְ ים ְמֵלִא֗ | ֣םֶדׁש ׁשְ
לוָלֹס֛ ֥ פ ה׃ֶֽמן ְלִמְנָחּ֖ה ַבׁשֶֶּ֥לת ּבְ ָר֥֛ף ַאַחּכַ ב ָה֖ה ָזת ֲעׂשָ

ֶרת׃ְמֵלָא֥ ָק֗ר ֶאָחּ֣֞פַ פא ה ְקֹטֽ ן־ּבָ ֶבׂש־ִ֛יל ֶאָח֧ר ַאד ּבֶ ֽ  ד ּכֶ
ָנ֖תֶ֥אָח ן־ׁשְ ִעיר־ִעִז פב ה׃ֹֽו ְלעָֹלד ּבֶ    את׃ּֽד ְלַחָטם ֶאָח֖֥יּׂשְ

ָלִמי֮םּ֣וְלזֶ פג ָקַּבח ַהׁשְ ַנ֒ר ֣ ּבָ ֙הֵ֤איִל ִ֒יםׁשְ ים ּ֣ ַעֻתִדּם ֲחִמׁשָ
ֲּ֥חִמׁשָ֔ ָבׂשִ ֵנה ּכְ ָנֽים ּבְ ֥ה זֶ֛הּ֑ה ֲחִמׁשָ֖י־ׁשָ ע ן ֲאִחיַר֖ ָקְרּבַ

ן־ֵעיָנ יֹו֙םּת ַהִמְזּבֲֵ֣֗חֻנּכַ | אתֹז֣ פד ן׃ּֽבֶ ַ֣ח ּבְ ֹו ח ֹא֔תּ ִהָמׁשַ
יֵאֵ֖מֵא ָרֵא֣ת ְנׂשִ ֲעֹר֑֨י ִיׂשְ ֵתת ּכֶ֜ל ַקֽ ֵרֶּ֣֗סף ׁשְ ה ים ֶעׂשְ

ֵנֶס֙ףְזְרֵקי־ֶכִֽ֨מ ּפ֥ים ָעׂשָ֣֔ ׁשְ ֵתֹות ָזָה֖ר ּכַ    ה׃ֵֽרים ֶעׂשְּ֥ב ׁשְ

֣ פה לֹׁשִ ַאַחתּ֤֙ה ַהְקָעָרּים וֵמָאׁ֗שְ ְבִע֖ ּכֶ֔ה ָהֽ ק ּ֣ים ַהִמְזָרֶסף ְוׁשִ
ִל֣֔ל ּכֶ֚ד ּכֶֹ֑אָחָֽה ע־ֵמ֖א֥ים ַאְלּפֶַסף ַהּכֵ ִ֥ים ְוַאְרּבַ ׁשֶ ֶקל ֹות ּבְ

ֶדׁש׃ ּפ֨ פו ַּהֹקֽ ֵר֙הֹ֤ות ָזָהּכַ ֵתים־ֶעׂשְ ֶרת ת ְקֹט֔ ְמֵלֹאּ֣ב ׁשְ
ָר ָרֲ֧עׂשָ ֖ה ַה֛ה ֲעׂשָ ּ֣כַ ׁשֶ ל־ְזַהֶּ֥קל ַהֹק֑ף ּבְ ּפֶ֖דׁש ּכָ ֹות ב ַהּכַ
ִר֥ ה׃ֶעׂשְ ָק֨ פז ּים וֵמָאֽ ל־ַהּבָ ֵנ֧יֹעָלֽ֜ר ָלּכָ ֣ה ׁשְ ִר֗ם ָעׂשָ ים ר ּפָ
֙רֵ֤איִל ֵנים־ָעׂשָ ֧ם ׁשְ ָבׂשִ ֵנ ּכְ ָנ֛הֽים ּבְ ֵנ֥יי־ׁשָ ֖ ׁשְ ר ם ָעׂשָ

ִעיֵרּ֑וִמְנָחָת ֵנ֥יּי ִעִז֛יּ֥ם וׂשְ ֖ם ׁשְ ַקְוֹכ֞ פח את׃ּֽר ְלַחָטם ָעׂשָ  ֣רל ּבְ
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ָלִמ֣֗זֶ|  ִרַּבח ַהׁשְ ָע֮ה֣ים ֶעׂשְ ִריםים ְוַאְרּבָ י֙ם֤ ֵאיִל֒ ּפָ ׁשִ  ּם ׁשִ
ׁשִַּ֣֔עֻתִד ּ֥ים ׁשִ ָבׂשִ ֵנים ּכְ ָנֽים ּבְ ׁשִ֖י־ׁשָ ת ֣ת ֲחֻנּכַים ֹז֚אּ֑ה ׁשִ
ֲ֥֖חֵרַֽח ַאַּהִמְזּבֵ֔ ֶהל ה ֶאל־ֹא֣א ֹמׁשֶּ֜וְבֹב֨ פט ח ֹאֽתֹו׃ּי ִהָמׁשַ
ַמֹ֨וּ֒תר ִא֣ ְלַדּבֵמֹוֵע֮ד ל ֤יו ֵמַער ֵאָלֹּ֣֗ול ִמַדּבֵּע ֶאת־ַה֜קּ ַוִיׁשְ
ּפֹ֨ ֙רֶרתַ֙הּכַ ֵנ֖ת ִמּבֵֵעֻדֽ֔ן ָה ַעל־ֲאֹר֣ ֲאׁשֶ ֻרִב֑֣ין ׁשְ   ים י ַהּכְ

  ׃יוֽר ֵאָלֵַוְיַדּב֖                                
ָ֥֖ור ְיֹהַ֥וְיַדּבֵא ,ח ר׃ה ֶאל־ֹמׁשֶ ֙ר ב ּה ֵלאֹמֽ ל־ַאֲהֹרַּ֔דּבֵ ן  ֶאֽ

ְת֙ך֑ ֵאָלַּ֖מְרָתְֽוָא ַהֲעֹלֽ ֹרָ֔יו ּבְ ֵנּת ֶאל־מול֙ ֶאת־ַהּנֵ י ֣ ּפְ
ְבַע֥ה ָיִאַּ֖הְמנֹוָר֔ ֽרֹות׃ּירו ׁשִ ֙ןַּ֤וַי ג ת ַהּנֵ  ּן ֶאל־מו֙לֲהֹרֽ֔ ַאַעׂש ּכֵ

ֵנ ֱעָלּ֖י ַהְמנֹוָרּ֣֔פְ ֹ֛֑רֶתֽה ֵנה ֶהֽ ֲאׁשֶ ֽ ה ָ֖ו ְיֹהּר ִצָו֥היָה ּכַ
ֽה׃ ֽ֤ה ַמְוֶז֨ ד ֶאת־ֹמׁשֶ ּ֣ה ַהְמֹנָר֙הֲעׂשֵ ּה ב ַעד־ְיֵרָכ֥ה ָזָה֔ ִמְקׁשָ

ְרָח֖ ַ֣עד־ּפִ ַמְרֶא֗ה ִהּ֑ה ִמְקׁשָ    ָו֙הה ְיֹה֤ר ֶהְרָאה ֲאׁשֶּ֨וא ּכַ
֖֥ה ּכֵֶאת־ֹמׁשֶ֔                    ׃ֽהּה ֶאת־ַהְמֹנָרן ָעׂשָ

  

ÆÆÆÆ  סדר תפלה לפורים  ÅÅÅÅ  
. ת"אומרים חצי קדיש ומוציאים ס. בעמידה" על הנסים"ומוסיפים , מתפללים כבכל יום �

אשרי ובא , חצי קדיש). פסוקים' להשלים י(כופלים את הפסוק האחרון , עולים לתורה' ג
כ ממשיכים "אח"). שהחינו"בלי (קוראים המגילה עם ברכותיה ". מעתה ועד עולם"לציון עד 

  פיםוסימ(ום ומסיימים התפלה כבכל י, קדיש תתקבל. ת" מחזירים ס."ואתה קדוש"מ
  ).אחרי שיר של יום" למנצח על אילת השחר "                                    

  

  פוריםל ת התורהקריא
ּק ַוִיָל֥֑א ֲעָמֵלַּוָיֹב֖ח ,יז) כהן( ָראּ֖ ם׃ֵֶחם ִעם־ִיׂשְ ְרִפיִדֽ אֶמר ּ ַוֹי֨ טל ּבִ

֤ ַחר־ָלַע֙ה ֶאל־ְיהֹוׁשֹֻ֨מׁשֶ ֲעָמֵלֵ֣חּא ִהָל֖ים ְוֵצּנו ֲאָנׁשִ֣֔ ּבְ ֽ ק ֑ם ּבַ
ֹנִכָ֤מָח֗ ְבָע֔ ַעל־ֹרּ֣י ִנָצ֙בר ָאֽ ּה וַמֵטאׁש ַהּגִ ֱאלִֹהּ֖֥ ם יה ָהֽ

י׃ ָיִדֽ ַ֤עׂש ְיהֹוׁשֻּ֣֗ ַוַי יּבְ ֲאׁשֶ ֽ ַמר־לֹוַ֙ע ּכַ ם ּ֖ה ְלִהָלֵח ֹמׁשֶ֔ר ָאֽ
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ֲעָמֵל ֽ ֙הּ֑בַ ֲהֹרּ֣ק וֹמׁשֶ ה׃ ּו ֹרּ֥ור ָע֖לן ְו֔ח ַאֽ ְבָעֽ  ה ְוָהָי֗יא) לוי(אׁש ַהּגִ
ֲאׁשֶ֨ ֽ ֛ר ָיִרּ֥כַ ָרֵאֹ֣ו ְוָגַבה ָי֖דים ֹמׁשֶ ֥֑ר ִיׂשְ ֲאׁשֶ ֹו יַח ָי֖ד֛ר ָיִנל ְוַכֽ
֥ ֙ה֤ ִויֵד יבק׃ֲֽעָמֵלר ְוָגַב ֵבִד֔י ֹמׁשֶ ּים ַוִיְקחו־ֶא֛ ּכְ ּ֥ ּימו ֶּבן ַוָיׂשִ

ב ָעֶלּ֣יו ַוֵיַּ֖תְחָת ֲהֹרׁ֑֨שֶ ּור ָתן ְו֜חיָה ְוַאֽ ּיו ִמזֶּו ְבָיָדְ֗מ֣כּֽ  ה ֶאָח֙ד֤
ִּמזֶּו ֶמׁש׃ה ַעד־ּבֹּ֥֖יו ֱאמוָנ֛י ָיָדד ַוְיִה֥ה ֶאָח֣֔ ֲחלֹ֧ יגּא ַהׁשָֽ ֽ ׁש ּ ַויַ

֛ ֶרב׃ּק ְוֶאת־ַע֖מ֥ת־ֲעָמֵלַע ֶאְיהֹוׁשֻ אֶמר ּ ַויֹ֨יד) ישראל( ֹו ְלִפי־ָחֽ
ֹת֨ה ֶאל־ֹמׁשְֶ֗יֹהָו֜ רֹו֙ןב ֹז֤ה ּכְ ּסֵ֔את ִזּכָ ֖ ּבַ ָאְזֵנֶפר ְוׂשִ י ֣ים ּבְ

֑ י־ָמֹחְ֤יהֹוׁשֻ ֽ ַחת ּ֖ק ִמַתֶכר ֲעָמֵל֣֔ ֶאת־זֵה ֶאְמֶח֙הַע ּכִ
ִים׃ ָמֽ ַּ֖֥וִי  טוַּהׁשָ ֖מַּח ַוִיְקָר֥֑ה ִמְזּבֵֶבן ֹמׁשֶ י׃ ֥הָוֹו ְיֹהא ׁשְ ֽ    ׀ ִנּסִ

י־ָי֙דַּוֹי֗ טז ֽ ֲעָמֵלָ֖ויֹהֽה ַלּה ִמְלָחָמ֥ס ָי֣֔ ַעל־ּכֵאֶמר ּכִ ֽ   ק ֑ה ּבַ
רִּמֹד֖                                      ׃ּר ֹדֽ

  

ÆÆÆÆ  מ פסח"סדר תפלה לחוה  ÅÅÅÅ  
 :120 עד 113עוברים לדפים . בעמידה" יעלה ויבא"ומוסיפים , מתפללים כבכל יום �

אומרים בריך שמה ומוציאים , פותחים את ההיכל, קדיש תתקבל, אומרים הלל בדילוג
 בית ,אשרי ובא לציון, אומרים חצי קדיש. קורא בספר שני' הד, עולים לתורה' ד. ת"שני ס

, הושיענו, ")השיר שהיו הלויים אומרים על הדוכן"לא יאמר (שיר של יום ', יעקב וכו
מתפללים מוסף של  וחצי קדיש, אומרים שובה. מחזירים את שני ספרי התורה למקומם

  קדיש יתום ', קוה אל ה, קדיש יהא שלמא, מזמור הרגל, קדיש תתקבל. חול המועד
  .ועלינו לשבח                                                                

  
   ספר ראשון– קריאה ליום ראשון של חול המועד פסח

 

ב אֹו־ֵע֙זֹ֤ור אֹו־ֶכׁש֣ כז,כב ְבַע֥֛ד ְוָהָיּי ִיָוֵל֣֔ ּכִׂשֶ ים ת ָיִמ֖ה ׁשִ
ֹּו וִמ֤יַּחת ִא֑מַּ֣ת ִמיִנ֙יּ ָ֥רֶצְֽ֕לָאה ֵי ָוָהֹּ֔ום ַהׁשְ ה ּ֖ן ִאׁשֶה ְלָקְרּבַ
ְ֑וׁש֖ כח ה׃ָֽויֹהַֽל ֔נה ֹא֣תֹור אֹו־ׂשֶ ֲח֖טֹו לֹֹ֥ו ְוֶאת־ּבְ ּו א ִתׁשְ

֥י ֥ח כט ד׃ֹֽום ֶאָחּבְ י־ִתְזּבְ ם ְרֹצְנֶכֽ֖ה ִלָ֑ויֹהֽה ַלַּבח־תֹוָדּֽ֖ו זְֶוִכֽ
חו׃ ֽ ִּתְזּבָ ֤י ל ּ א־תֹוִתָאֵכֽ֔ ֵיֹּום ַההו֙אּּבַ ּירו ִמֶמ֖֥ל ֹלֽ ֶקר ּּנו ַעד־ּבֹּ֑

N מ פסח"סדר תפלה לחוה w 
 

 תפלין  
   לנגדי תמיד שויתי יהוה                                                                            



 
139

ַמ לא ה׃ָֽוי ְיֹהֲאִנ֖ יֶתֽי ַוַת֔ ֹו ִמְצְּרֶת֙םּוׁשְ  ה׃ָֽוי ְיֹהם ֲאִנ֖֑ם ֹאָתֲ֖עׂשִ
ּא ְתַחְלל֙וְולֹ֤ לב ּ֣ ִת֔י ְוִנ֨ם ָקְדׁשִ֔ ֶאת־ׁשֵ ְּקַדׁשְ ֖תּ ֵני ּבְ י ְֹ֣וך ּבְ

ָרֵא ם׃ָ֖וי ְיֹה֥ל ֲאִנִ֑יׂשְ ֶכֽ ֶרץ ֣ ֵמֶאיא ֶאְתֶכ֙םַּ֤המֹוִצ לג ּה ְמַקִדׁשְ
ה ָ֖ור ְיֹהַ֥וְיַדּבֵ א,כג ׃ֽהָוי ְיֹהֲ֖אִנים אלִֹהֽ֑ם ֵלֹות ָלֶכְ֖ה֥יִֽים ִלִמְצַר֔

֥ ר׃ֶאל־ֹמׁשֶ ֵנַּדּבֵ֞ ב ּה ֵלאֹמֽ ָרֵאל֤֙ר ֶאל־ּבְ ַמְרָתי ִיׂשְ ֣ ּ ְוָאֽ
ר־ִתְקְר֥אָו֔י ְיֹה֣ם ֽמֹוֲעֵדֲאֵלֶה֔ ֶדׁש י ֹק֑֣ם ִמְקָרֵאּ֖ו ֹאָתּה ֲאׁשֶ

ֵֶלה הֵ֖א֥ י׃ּ ֣ ג ם ֽמֹוֲעָדֽ ת ָיִמי֮םׁשֵ ּֽ֣ ֵתׁשֶ ֹום ַּב֣יּ וה ְמָלאָכ֒הָעׂשֶ
ִביִע֗ תֹו֙ןּ֤בַי ׁשַַּהׁשְ ּבָ ל־ְמָלאָכ֖ ִמְקָרא־ֹק֔ת ׁשַ א ה לֶֹ֣דׁש ּכָ

ֲ֥עׂשַֽ֑ת ּבָ ֹכָ֖ו֔יֹהֽ ַלת ִהו֙אּו ׁשַ ם׃ה ּבְ ֵתיֶכֽ ֹבֽ ֶּלה ֵא֚ ד )לוי( ל מֹוׁשְ
ר־ִתְקְר֥אי ֹק֑֖ה ִמְקָרֵאָו֔י ְיֹהֽ֣מֹוֲעֵד ֶּ֖דׁש ֲאׁשֶ ם ּו ֹאתָ

ם׃ ֽמֹוֲעָדֽ ֹח֣ ה ּבְ ָעִ֥ראׁשֶ֗דׁש ָהּֽבַ ַאְרּבָ ֹ֛ון ּבְ ין ֶ֣דׁש ּבֵר ַלֹח֖ה ָעׂשָ
֑ ַעְרּבָ ֲחִמׁשָ֨ ו ה׃ָֽויֹהַֽסח ַלִ֖ים ּפֶָהֽ ּוַבֽ ּ֥ ה ֶּדׁש ַהֶז֔ ַלֹח֣ר יֹו֙םה ָעׂשָ

ּג ַהַמ֖צַח֥ ְבַעָ֥֑ויֹהֹֽות ַלּ יֹו֙ם ז ּלו׃ֹּֽות ֹתאֵכּים ַמ֥צת ָיִמ֖ה ׁשִ  ּּבַ
ִראׁש֔ ל־ְמֶלה ָלֶכְ֑֣הֶיֶֽדׁש ִיֹון ִמְקָרא־ֹקָ֖הֽ ה אֶכת ֲעֹבָד֖֥ם ּכָ

ו׃ֽא ַתלֹ֥ ְבַעָ֖ויֹהֽה ַלּ֛ם ִאׁשְֶּ֥וִהְקַרְבֶת ח ֲּעׂשֽ ֤ית ָיִמ֑֣ה ׁשִ ֹום ּים ּבַ
ִביִע֙י ל־ְמֶל֥ ִמְקָרא־ֹקַּ֔הׁשְ ו׃ ֽא ַתה ֹל֥אֶכת ֲעֹבָדֶ֖דׁש ּכָ ֲּעׂשֽ

ָ֥֖ור ְיֹהַ֥וְיַדּבֵ ט) שלישי( ר׃ה ֶאל־ֹמׁשֶ ֵנַּדּבֵ֞ י ּה ֵלאֹמֽ י ֤ר ֶאל־ּבְ
ָרֵא֙ל ַמְרָתִיׂשְ י־ָתֹב֣ ֲאֵלֶהּ֣֔ ְוָאֽ ֽ ּ֤או ֶאל־ָהָא֗ם ּכִ  ר ֲאִנ֙יֶרץ ֲאׁשֶ

֖ן ָלֶכֹ֣֔נֵת ּם וְקַצְרֶת ּֽ֥ה ַום ֶאת־ְקִציָרּ֑ ֶמר ם ֶאת־ֹעֲ֛הֵבאתֶ
֥ יְרֶכֵ֖ראׁשִ י ֶ֥מר ִלְפֵניף ֶאת־ָהֹעְ֛֧וֵהִנ יא ן׃ֽם ֶאל־ַהּכֵֹהית ְקִצֽ

ָמֳחַר֙תֶכְ֑רֹצְנֽה ִלָ֖וְיֹה ּבָ֔ ּם ִמֽ    ן׃ּּֽנו ַהּכֵֹה֖ת ְיִניֶפַּהׁשַ

יֶתַֽ֕ו יב ֥יֲעׂשִ ים ֶּ֧בׂש ָתִמֶ֣מר ּכֶם ֶאת־ָהֹע֑יְפֶכֹֽ֖ום ֲהִנם ּבְ
ָנ֛ת ן־ׁשְ ֵנּ֨וִמְנָחתֹו֩ יג ה׃ָֽויֹהֽה ַלֹו ְלֹעָלּ֖בֶ ֹרִנ֜ ׁשְ ֶלת ים ֹס֣י ֶעׂשְ
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לוָל֥ ִין ֖ ַיהַח ְוִנְסּכֹ֥יַח ִניֹח֑֣ה ֵרָ֖ויֹהֽה ַלֶּ֥מן ִאׁשֶּ֛ה ַבׁשֶּּבְ
ין׃ְרִביִע֥ אְכ֗לל לֹ֣י ְוַכְרֶמ֜ ְוָקִלְ֨וֶלֶח֩ם יד ת ַהִהֽ  ֶצ֙םּו ַעד־ֶע֨א ֹתֽ

֖יֲאֶכ֣֔ד ֲהִבה ַעֹּ֚ום ַהֶזַּ֔ה֣י ֵהיֶכ֑ם ֶאת־ָקְרּבַ  ת עֹוָל֙םּ֤ם ֻחַקן ֱאֹלֽ
ֹכֵ֖תיֶכְ֔לֹדֹר֣ ם׃ם ּבְ ֵתיֶכֽ ֹבֽ ּוְסַפְרֶת טו ל ֹמׁשְ ֳחם ָלֶכ֙םּ֤ ת ַ֣רּ ִמָמֽ

ּבָ֔ ֶּמר ַהְתנוָפם ֶאת־ֹע֖יֲאֶכ֣֔ ֲהִבּיֹו֙םת ִמַּהׁשַ ּ֑֥ ַבע ה ׁשֶ
֖ת ּבָ ָמֳחַרַ֣ע טז יָנה׃ְֽהֶיּֽת ִתֹּות ְתִמיֹמׁ֥שַ ֙תּ֤ד ִמֽ ּבָ  ּת ַהׁשַ

ִביִע֔ ֖רַּהׁשְ ּו ֲחִמׁשִּת ִתְסּפְ ֖ם ִמְנָחֹּ֥֛ום ְוִהְקַרְבֶתים ֑יּ֣ ה ה ֲחָדׁשָ
ֹב֨ יז ה׃ָֽויֹהַֽל ּם ְתנוָפֶ֗חֶ֣ל ׀ ּיאוָּ֣תִבם ֵתיֶכִּ֜ממֹוׁשְ ַּתִים ֚ה ׁשְּ

ֵנ ֹרִנׁ֣֔שְ ּכוִרָ֖֑אֶפּֽץ ֵתֵיָנה ָח֖מְהֶיֶּֽ֔לת ִתים ֹס֣י ֶעׂשְ ים ּיָנה ּבִ
ְבַעּ֨ם ַעל־ַהֶלְּ֣֗וִהְקַרְבֶת יח ה׃ָֽויֹהַֽל ֶ֤חם ׁשִ ָבׂשִ  ּים ְתִמיִמ֙םת ּכְ

ֵנ ָנּ֣֔בְ ָקּ֧ה וַפי ׁשָ ן־ּבָ ָנ֑֣ד ְוֵאיִלר ֶאָח֖֛ר ּבֶ  ֙הּו ֹעָלְה֤יֽם ִיִים ׁשְ
יֶהּ֔ה וִמְנָחָת֙םָו֔יֹהַֽל    ה׃ָֽויֹהַֽח ַלֵה ֽריַח־ִניֹחּ֖֥ם ִאׁשֵ ְוִנְסּכֵ

יֶתַֽו יט ִעיר־ִעִזֲ֛עׂשִ ּם ׂשְ ֵנּד ְלַחָט֑ים ֶאָח֖֥ ּ֛֧את וׁשְ ֵני ְכָבׂשִ י ֥ים ּבְ
ָנ֖ ים׃֥ה ְלזֶׁשָ ָלִמֽ ֶחם  ֶל֨ם ַע֩לֹאָת֡ ׀ ֣ןיף ַהּכֵֹהְ֣וֵהִנ כ ַבח ׁשְ

ִר ּכֻ ּים ְתנוָפ֙הַ֤הּבִ ֵנָו֔י ְיֹה֣ ִלְפֵנּ ֑֖ה ַעל־ׁשְ ָבׂשִ ּו ְה֥יֶֽדׁש ִיים ֹק֛י ּכְ
ֶעּוְקָראֶת֞ כא ן׃ֽה ַלּכֵֹהָ֖ויֹהַֽל ה ֹּום ַהֶזּ֗׀ ַה֣י ֶצם֣ם ּבְ

ְקָרא־ֹק֨ ל־ְמֶלה ָלֶכְ֣֔הֶיֽ ִיֶדׁשִ֙מֽ ּו ֲעׂשֽ֑א ַתה לֹ֣אֶכת ֲעֹבָד֖֥ם ּכָ
ֹב֥֛ת עֹוָלֻּחַק֥ ָכל־מֹוׁשְ ֵתיֶכֽם ְלֵתיֶכ֖ם ּבְ ם ּֽוְבֻקְצְרֶכ֞ כב ם׃ֹדֹרֽ

א־ְתַכֶל֞יר ַאְרְצֶכֶ֣֗את־ְקִצ ַאּם ֹלֽ ְֽד֙ך֤ה ּפְ ֻקְצֶרָ֔ת ׂשָ ָך  ּבְ
֙רָ֤עִנֽט ֶלּ֑א ְתַלֵק ֹלָ֣֖יְרךֶֽקט ְקִצְוֶל֥ י ֖ם ֲאִנב ֹאָתֲ֔עֹזּֽ֣ ַתי ְוַלּגֵ
ם׃ָ֥וְיֹה ֵהיֶכֽ ָ֥֖ור ְיֹהַ֥וְיַדּבֵ כג ה ֱאֹלֽ ר׃ה ֶאל־ֹמׁשֶ ר ַּ֛דּבֵ כד ּה ֵלאֹמֽ

ֵנֶאל ָרא֖֥־ּבְ ֹח֨ל ֵלאֹמֵ֑י ִיׂשְ ִביִע֜ר ּבַ ֶאָחֶּדׁש ַהׁשְ ֶדׁש ד ַלֹח֣֗י ּבְ
֔תה ָלֶכ֙םְ֤הֶיִֽי ּבָ ֹּון ְתרוָעֹ֖ון ִזְכ֥ר ׁשַ ֶדׁש׃ּ    ה ִמְקָרא־ֹקֽ
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ל־ְמֶל כה ּו ְוִהְקַרְבֶתֲעׂשֽ֑א ַתה לֹ֣אֶכת ֲעֹבָדּ֖֥כָ ה ּ֖ם ִאׁשֶּ֥
ָ֥֖ור ְיֹהַ֥וְיַדּבֵ כו ה׃ָֽויֹהַֽל ר׃ה ֶאל־ֹמׁשֶ ָעׂשַ֣א֡ כז ּה ֵלאֹמֽ ֽ ֹור ְך ּבֶ

ִביִעַ֨לחֶֹדׁש֩ ִרה ֧יּי ַהֶזּ֜ ַהׁשְ ּפֻ ְקָרא־ֹק֨ים ֗הֹ֣ום ַהּכִ  ֶדׁשּ֙וא ִמֽ
יֶתה ָלֶכְ֣֔הֶיִֽי ֵתיֶכ֑֖ם ְוִעּנִ ה ּ֖ם ִאׁשֶּ֥ם ְוִהְקַרְבֶתם ֶאת־ַנְפׁשֹֽ
ֶעֲ֖עׂשֽ֔א ַת ֹלְ֣וָכל־ְמָלאָכ֙ה כח ה׃ָֽויֹהַֽל י ֣ ּכִ֑הֹּום ַהֶזֶּצם ַה֣יּו ּבְ
ִרי֙ם֤י ּפֻ ם׃ָ֥וי ְיֹה֖ם ִלְפֵנר ֲעֵליֶכּ֣֔וא ְלַכּפֵ ֔הֹום ּכִ ֵהיֶכֽ    ה ֱאֹלֽ

ֶ֣פׁש֙י ָכל־ַהּנֶּ֤֨כִ כט א־ְתֻעּנֶ֔ ֲאׁשֶ ֶע֖ר ֹלֽ  ֹּום ַהזֶ֑הֶּצם ַה֣יה ּבְ
ְ֤וָכל־ַהּנֶ֗ ל יָה׃ַּֽעֶמֵֽמה ְ֖וִנְכְרָת ֙הּֽר ַתֶפׁש ֲאׁשֶ ה ל־ְמָלאָכ֔ ּכֲָעׂשֶ

ֶע֖ ֲאַבְדִתֹּום ַהזֶ֑הֶּצם ַה֣יּבְ ֶרב ּוא ִמֶקֶ֥פׁש ַהִה֖֥י ֶאת־ַהּנֶּ֛ ְוַהֽ
ל־ְמָלאָכ֖ לא ּה׃ַּֽעָמ ּו ֻחַקֲעׂשֽ֑א ַתה ֹלּ֣כָ ם ֵתיֶכ֔ ְלדֹֹר֣ת עֹוָל֙םּ֤
ֹכ֖ ם׃ּבְ ֵתיֶכֽ ֹבֽ ּבַ֨ לב ל ֹמׁשְ ֥תׁשַ ּבָ יֶת ָלֶכֹּ֔ון הו֙את ׁשַ ם ֖ם ְוִעּנִ

ֵתיֶכ֑ ָעֶאת־ַנְפׁשֹֽ ִתׁשְ ֶעֶ֔דׁש֙ה ַלֹח֤֨ם ּבְ ֶרב ֶרב ַעד־ֶעֶ֣֔רב ֵמֶע ּבָ
֖ת ּבְ ם׃ִּתׁשְ ְתֶכֽ ּבַ ּו ׁשַ ָ֥֖ור ְיֹהַ֥וְיַדּבֵ לג ּ ר׃ה ֶאל־ֹמׁשֶ    ּה ֵלאֹמֽ

ֵנַּ֛דּבֵ לד ָרא֖֥ר ֶאל־ּבְ ֲחִמׁשָ֨ל ֵלאֹמֵ֑י ִיׂשְ ֽ ֶדׁש ֹום ַלֹח֤ר ֗יה ָעׂשָּ֜ר ּבַ
ִביִע֙י ּכ֛֧ה ַחּ ַהֶזַּ֔הׁשְ ְבַעֹ֥וג ַהּסֻ ֥י לה ה׃ָֽויֹהֽים ַלת ָיִמ֖ת ׁשִ ֹום ּּבַ

ִראׁש֖ ל־ְמֶלֹ֥ון ִמְקָרא־ֹקָ֑הֽ ו׃ֽא ַתה ֹל֥אֶכת ֲעֹבָדֶ֖דׁש ּכָ    ֲּעׂשֽ

ְבַע לו ּיבו ִאׁשֶּים ַתְקִר֥ת ָיִמׁ֣֔שִ ֣יָ֑ויֹהֽה ַלּ֖ ִמיִנּ֡ה ּבַ י ֹּום ַהׁשְ
ֶרת ֣ ֲעֶצָו֙היֹהֽה ַלּ֤ם ִאׁשֶּם ְוִהְקַרְבֶת֨ה ָלֶכְ֜הֶיֽ֨ ִיִמְקָרא־קֶֹדׁש֩

ל־ְמִה֔ ו׃ֽא ַתה ֹל֥אֶכת ֲעֹבָדֶ֖ל֥וא ּכָ ה ָו֔י ְיֹהֶּ֣לה ֽמֹוֲעֵדֵא֚ לז ֲּעׂשֽ
ר־ִתְקְר֥א ה ָו֗יֹהֽה ַלּיב ִאׁשֶֶ֜דׁש ְלַהְקִר֨י ֹק֑֣ם ִמְקָרֵאּ֖ו ֹאָתֲּאׁשֶ

יֹוֽמֹו׃ּים ְדַבר־֥יַּבח וְנָסִכ֖֥ה זֶּ֛ה וִמְנָח֧עָֹל ד ִּמְלַב֖ לח ֹום ּבְ
ֹת֣ ּבְ ּה וִמְלַבָ֑ות ְיֹהׁשַ ּם וִמְלַבֹוֵתיֶכּ֗ד ַמְתֽנּ֣ ל־ִנְדֵריֶכ֙םּ֤  ד ּכָ

ּוִמְלַב֙ד ל־ִנְדֹבּ֣ ֵ֥תיֶכ֔ ּכָ ּר ִתְת֖נם ֲאׁשֶ ְך ַא֡ לט ה׃ָֽויֹהּֽו ַלּ
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֩ה ֲחִמׁשָ ֽ ִביִעֹ֗ום ַלֹח֣ר ֜י ָעׂשָּּ֨בַ ֶכ֙םֶּדׁש ַהׁשְ ָאְסּפְ  י ּבְ
ֶּאת־ְתבוַא ְבַעָ֖וְיֹה ּּגו ֶאת־ַחג־ֶּרץ ָתֹח֥ת ָהָאּ֣֔ ים ת ָיִמ֑֣ה ׁשִ

֤י ִראׁשֹו֙ןּּבַ ֔תֹום ָהֽ ּבָ ֹּון וַב֥י ׁשַ ִמיִנּ֖ ֽתֹון׃ֹּום ַהׁשְ ּבָ ּוְלַקְחֶת֨ מ י ׁשַ ם ּ
֣יָלֶכ֜ ִראׁשּ֗ם ּבַ ִרֹ֨ום ָהֽ ּפֹ֣ץ ָהָד֙ר֤י ֵעֹון ּפְ ף ֲ֥עַנֽים ַוּת ְתָמִר֔ ּכַ

ַמְחֶת֗ת ְוַעְרֵבי־ָנֵ֑עץ־ָעֹב֖ ַּחל וׂשְ ֵהיֶכָ֖֥ו ְיֹהם ִלְפֵנ֛יּ ם ה ֱאֹלֽ
ים׃ְ֥בַעׁשִ ְבַעָו֔יֹהֽג ַל֣ ַחם ֹאתֹוְ֤֙וַחּגֶֹת מא ת ָיִמֽ ים ת ָיִמ֖֥ה ׁשִ

ָנ֑ה ׁשָ ֹחֵ֥תיֶכ֔ ְלדֹֹר֣ת עֹוָל֙םּ֤ ֻחַקּּבַ ִביִע֖ם ּבַ ּּגו ּי ָתֹחֶּ֥דׁש ַהׁשְ
ּכֹ֥ מב ֹאֽתֹו׃ ּסֻ ֖בּֽת ֵתּבַ ְבַעׁשְ ֶאְזָר֙חת ָיִמּ֑֣ו ׁשִ ל־ָהֽ  ים ּכָ

ָרֵא֔ ִיׂשְ ֖בֽל ֵיּבְ ּכֹֽׁשְ ּסֻ ֵתיֶכםְד֣עֽ ֵיְלַמַע֮ן מג ת׃ּו ּבַ י ֣ ּכִּ֒ו דֹֹרֽ
ּכ֗ ֵנְּבִת֙יֹות הֹוׁשַַ֨בּסֻ ָרֵא֣֔ ֶאת־ּבְ ֽהֹוִציִא֥י ִיׂשְ ם ֖י אֹוָתל ּבְ
ם׃ָ֥וי ְיֹהִ֖ים ֲאִנֶרץ ִמְצָרֵ֑֣מֶא ֵהיֶכֽ   ה ר ֹמׁשֶַ֣֔וְיַדּבֵ מד ה ֱאֹלֽ

ֲעֵד                   ֵנָו֑הי ְיֹהֶ֖את־ֹמֽ ָרֵא֖ ֶאל־ּבְ   ׃ֽלי ִיׂשְ
  

   ספר שני– המועד פסח קריאה לחול

ִרָו֔יֹהֽ ַלה ֹעָל֙הּ֤ם ִאׁשְֶּוִהְקַרְבֶת֨יט ,כח ֵנ֧ה ּפָ ַנ֖֛י־ָבָקֽים ּבְ ִים ר ׁשְ
ְבָעִיל ֶאָחְ֑֣וַא י֙ם֤ד ְוׁשִ ֵנה ְכָבׂשִ ָנ֣֔ ּבְ ם׃ְה֥יֽם ִיּה ְתִמיִמ֖י ׁשָ  ּו ָלֶכֽ

לוָלם ֹסְ֖נָחָתּ֔וִמ֨ כ לֹׁשָּ֑֨ה ַבׁשֶָּ֣לת ּבְ ֹרִנֶ֜מן ׁשְ ר  ַלּפָ֗יםה ֶעׂשְ
ֵנ רִֹנּ֧וׁשְ ו׃ִּֽיל ַתים ָלַא֖֛י ֶעׂשְ ֤ר כא ֲּעׂשֽ רֹו֙ןִּעׂשָ ה ֲעׂשֶּֽ֔ ַתֹּון ִעׂשָ
֖ ְבַעֶ֑אָחֶֽבׂש ָהַלּכֶ ֽים׃֖ד ְלׁשִ ָבׂשִ ִע֥ כב ת ַהּכְ את ּ֖יר ַחָטּוׂשְ
ם֖ד ְלַכּפֵֶ֑אָח ֖ת ַהּבֹ֣֔ ֹעַלִּמְלַב֙ד כג ׃ר ֲעֵליֶכֽ ת ֣ר ְלֹעַלֶקר ֲאׁשֶ

ֵא֜ כד ֶּלה׃ּֽו ֶאת־ֵאֲעׂשּֽ֖יד ַתַּהָתִמ֑ ֶּלה ַתּכָ ּו ַליֹו֙םֲעׂשּֽ֤ ְבַעּ ת ֣ ׁשִ
יד ּ֛ת ַהָתִמ֧ה ַעל־עֹוַלָ֑ויֹהַֽח ַליַח־ִניֹחֽ֖ה ֵרֶּחם ִאׁשֵ֥֛ים ֶלָיִמ֔
ֵֽ֖י ֹו׃ָעׂשֶ ּוַביֹו֙ם כה ה ְוִנְסּכֽ ִביִעּ֔   ם ה ָלֶכְ֑֣הֶיֶֽדׁש ִיְקָרא־ֹק֖י ִמּ ַהׁשְ

ל־ְמֶל                   וֽא ַתה ֹל֥ת ֲעֹבָד֖אֶכּ֥כָ ׃ֲּעׂשֽ
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  קריאה ליום שני של חול המועד פסח

ָ֥֖ור ְיֹהַ֥וְיַדּבֵא ,יג ר׃ה ֶאל־ֹמׁשֶ ֜כַּקֶדׁש־ִל֨ ב ּה ֵלאֹמֽ ֹור י ָכל־ּבְ
ל־ֶרּ֤֨פֶ ְבֵנֶח֙םֶטר ּכָ ָרֵא֣֔ ּבִ ָאָד֖י ִיׂשְ ֽ ֵהָמ֑ל ּבָ  ּי ֽהוא׃֖ה ִלּם וַבּבְ
ר  ֲאׁשֶֹּ֨ום ַהֶז֙הּר ֶאת־ַה֤יֹום ָז֞כה ֶאל־ָהָע֗אֶמר ֹמׁשֶַּ֜וֹי֨ ג

ֹח֣ים ּכִ֚ית ֲעָבִד֣֔ ִמּבִֵי֙םּם ִמִמְצַרְ֤֨יָצאֶת יא ֧ד הֹוִצֶזק ָי֔י ּבְ
ם ֹּ֣ום ַאֶתַּה֖י ד ץ׃ֽל ָחֵמָ֖אֵכֽא ֵי ְוֹלּ֥ם ִמֶז֑ה ֶאְתֶכ֖֛הָוְיֹה

ְצִא֑ ֹחֹ֖יֽ ָאִבים ּבְ יֲאךְ֣וָהָי ה יב׃ֶֽדׁש ָהֽ י־ְיִבֽ ה ָו֡ ְיֹהָ֣ה ִכֽ
ִחִת֨ץ ַהֶֽ֠רֶ֣אל־ֶא ַנֲעִני ְוַהֽ ֱאֹמִרּּ֜כְ ִחִוי ְוָהֽ י ּי ְוַהְיבוִסּ֣֗י ְוַהֽ

ּבֲַאׁשֶ֨ ׁש ּב וְדָב֑ת ָחָלֶ֖רץ ָזַבְ֥֛ך ֶאֶתת ָל֣֔ ָלָי֙ךֲאֹבֶתֽ֨ע ַל֤ר ִנׁשְ
ֲעֹבָדַּ֥֛בְדָתְֽוָע ֹחּ֥ה ַהֹז֖ ֶאת־ָהֽ ְבַע ו ה׃ֶּֽדׁש ַהֶזאת ּבַ ת ׁ֥שִ
ּת וַביֹו֙םּל ַמֹצּ֑֣ים ֹתאַכָיִמ֖ ִביִעּ֔  ַּמצֹו֙ת ז ה׃ָֽויֹהֽג ַל֖י ַחּ ַהׁשְ

ְבַע֖ל ֵאָאֵכֵֽ֔י א־ֵיָרֶאּ֨ת ַהָיִמ֑֣ת ׁשִ ץ  ָחֵמָ֗ה ְל֜ךים ְוֹלֽ
א־ֵי ֹאָ֖֛ה ְלךָרֶאְ֥וֹלֽ ֻבֶל ׂשְ ָכל־ּגְ ְדָת ח ָך׃ֽר ּבְ  ָ ְלִבְנ֔ךְּ֣וִהּגַ

֥י ֲע֣בּוא ֵלאֹמֹ֑ום ַה֖הּּבַ ֽ ּ֤ור ֶז֗ר ּבַ ֵצאִת ִלָ֔ו֙הה ְיֹהה ָעׂשָ י ֖י ּבְ
ִים׃ רֹו֙ןְָד֗ךֹֽות ַעל־ָי ְל֜אָ ְל֨ךְוָהָי֩ה ט ִּמִמְצָרֽ ָיך ין ֵעיֶנ֣֔ ּבֵּ וְלִזּכָ

ִפָ֑֖וֹהת ְיּה תֹוַרְ֥֛הֶיַּֽען ִתְלַמ֗ ָיָיך ּכִ֚ה ּבְ ֲאךד ֲחָזָק֣֔י ּבְ ֥ ָה הֹוִצֽ
ִים׃ָ֖וְיֹה ַֽמְרָת י ּה ִמִמְצָרֽ ּה את ְלֽמֹוֲעָדּ֑ה ַהֹזּ֖ ֶאת־ַהֻחָקְּ֥֛וׁשָ

יָמה׃ִּמָיִמ֖ ֲאךְוָהָי֞ יא ים ָיִמֽ י־ְיִבֽ ֽ ֶרץ ֣ ֶאל־ֶאָו֙ה ְיֹהָ֤ה ּכִ
ַנֲעִנ֔ ּכְ ַ֛הֽ ֲאׁשֶ ֽ ֥י ּכַ ּבַ ּיך וְנָתָנֶ֑תֲאֹבֽ ְוַלָ֖ע ְלךר ִנׁשְ    ְך׃ּֽה ָלָ֖

ֲעַבְרָת יב ֣ ֶטר֣ה ְוָכל־ּפֶָ֑ויֹהֶֽחם ַלֶטר־ֶרֽ֖ ָכל־ּפְֶּ֥וַהֽ ֶגר ׀ ׁשֶ
ֵהָמ֗ ֶטר ְ֤וָכל־ּפֶ יג ה׃ָֽויֹהֽים ַלָכִרּ֖ ַהְזָ֛ה ְלךְ֥הֶיֽר ִיה ֲאׁשֶּ֨בְ
ּ ִתְפֶדֲחֹמ֙ר ֥כֹו ְוֹכֲּ֨עַרְפ֑תֽה ַוּ֖א ִתְפֶדה ְוִאם־ֹל֥ה ְבׂשֶּ֣֔ ֹור ל ּבְ

ָבֶנָ֛אָד ּיך ִתְפֶד֖ם ּבְ ּ ָאְלךְוָהָי֞ יד ה׃ָֽ י־ִיׁשְ ֽ ר  ָמָחָ֖֛ ִבְנךָ֥ה ּכִ
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ַמְרָתּר ַמה־ֹזֵ֑לאֹמ֣ ֹח֣ ֵאָלּ֣֔את ְוָאֽ ה ָ֛וּנו ְיֹה֧ד ֽהֹוִציָאֶזק ָי֗יו ּבְ
ים׃ִ֥ים ִמּבִֵּמִמְצַר֖ ַ֣וְיִה֗ טו ית ֲעָבִדֽ י־ִהְקׁשָ ֽ  ה ַפְרֹע֮הי ּכִ

ְלֵחנ֒ו ְּלׁשַ כֹו֙ר֤הָוג ְיֹהֲהֹרּֽ֨ ַוַיּ ל־ּבְ ֶא ּכָ ֹכֶ֥רץ ִמְצַר֣֔ ּבְ ר ִים ִמּבְ
֣כָאָד֖ ֵהָמ֑ם ְוַעד־ּבְ ןֹור ּבְ ה ָו֗יֹהַֽח ַלי ֹזֵב֜ ֲאִנ֨֩ה ַעל־ּכֵ

ל־ּפֶ ֥כּ ַהְזָכִרֶ֔ח֙םֶטר ֶרּ֤֨כָ ַנים ְוָכל־ּבְ ה ְ֤וָהָי טז ה׃ּֽי ֶאְפֶדֹ֖ור ּבָ
  ד ֶזק ָיֹ֔ח֣י ּבְָך ּכִ֚ין ֵעיֶנ֑י֣ת ּבֵּה וְלֽטֹוָטֹפְ֖דָכ֣֔ ַעל־ָיְלאֹו֙ת

ִיםָ֖וּנו ְיֹהֽהֹוִציָא֥                          ׃ּה ִמִמְצָרֽ
  
 

  קריאה ליום שלישי של חול המועד פסח
 

ָעִנ֙יּה ֶאת־ַעִמְ֣֗לֶוּ׀ ַת ֶסףִ֣אם־ּכֶ כד,כב א־ּ ִעָמ֔י ֶאת־ֶהֽ  ְך לֹֽ
֑ה ֖לִ֥תְהֶי ֹנׁשֶ י֥מֹו ּכְ א־ְתׂשִ ך׃ֽיו ֶנּ֖ון ָעָלה לֹֽ ל ִאם־ָחֹב֥ כה ְׁשֶ
ְלַמַּתְחּבֹ֖ ּ֥֖א ַהׁשֶָך ַעד־ּבֹ֥ת ֵרֶע֑֣ל ׂשַ יֶב י ּ֣כִ כו ּּנו ֽלֹו׃ֶּמׁש ְתׁשִ

ְמָל֖תּה ִהּ֥ ְלַבָדּ֔וא ְכסוֹת֙הִ֤ה ֶמֹו ְלֹע֑רוא ׂשִ ּכָֹּ֣֔ו ּבַ ב ה ִיׁשְ
י־ִיְצַעְוָהָי֙ה ֽ ַֽמְעִתק ֵאַל֣֔ ּכִ י־ַחּנּ֥֖י ְוׁשָ ֽ ִני׃י ּכִ ים ֱאלִֹה֖ כז ּון ָאֽ

ּ֥֑ ְתַקֵלאלֹ֣ ָיא ְבַעְמךל ְוָנׂשִ ר׃ לֹּ֥֖ ְתך כח א ָתֹאֽ  ְָ֥מֵלָאֽ
֥כ֑א ְתַאֵח לְָֹ֣֖וִדְמֲעך ֶנר ּבְ ּיך ִתֶתן־ִלֹ֖ור ּבָ ּ ּֽ֥כֵ כט י׃ָֽ ה ּן־ַתֲעׂשֶ

ְבַע֑ ְלֹצאֶנְָ֖רךְלׁשֹֽ ֥יּה ִעם־ִא֔מְ֣הֶיֽ ִית ָיִמי֙םָ֤ך ׁשִ ֹום ֹּו ּבַ
ִמיִנ֖ ּי ִתְתנֹו־ִלַּהׁשְ י־ֹק֖ ל י׃ּֽ ר ּי וָבׂשָּ֨ון ִלְ֑ה֣יֶּֽדׁש ִתְוַאְנׁשֵ

ֶד ׂשָ ֖א ֹתאֵכ֔ לֹ֣ה ְטֵרָפ֙הּּ֤בַ ִל֥כּלו ַלּכֶ    ׃ּון ֹאֽתֹוֶּלב ַתׁשְ

ּ֣֖א ִתׂשָלֹ֥ א,כג ת ָיּ֤א ַאל־ָתְוַ֑מע ׁשָא ׁשֵ ע  ִעם־ָרׁשְָָ֔ד֙ךֽׁשֶ
ס׃֥ת ֵעְהֹיִֽ֖ל א־ִתְהֶי ב ד ָחָמֽ ֽ֖ה ַאֲחֵר֥לֹֽ ת ים ְלָרֹע֑י־ַרּבִ

א־ַתֲעֶנ ֲחֵרב ִלְנֹטִ֛ר֗ה ַעל־ְ֣ולֹֽ ֖֥ת ַאֽ ת׃י ַרּבִ ל ְוָד֕ ג ּים ְלַהטֹֽ
ִריֽבֹו׃ּא ֶתְהַד֖לֹ֥ ִיְבךע ׁש֧י ִתְפּגַּ֣֞כִ ד ר ּבְ ֹו ֹו ֲחֹמ֖ר ֥אָֹ֛ור ֹאֽ

ֹּ֥֑תֶע יֶב֖ה ָהׁשֵ י־ִתְרֶא֞ ה ּּנו ֽלֹו׃ּב ְתׁשִ ֽ  ֲָא֗ךֹֽור ׂשַֹנה ֲח֣מּכִ
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֔אּ֣ ַתֹרֵב֙ץ  ּב ִעֽמֹו׃ֲעֹזּֽ֖ב ַתֹו ָעֹז֥ב ֑לֹזֲ֣עֽ ֵמַּ֖דְלָתֹֽו ְוָחַּחת ַמׂשָ
ּפַּ֛א ַתֶטלֹ֥ ו )לוי( ְנך֥ה ִמׁשְ ִריֽבֹו׃ָ֖ט ֶאְביֹֽ ֶקר ִּ֖מְדַבר־ׁשֶ ז  ּבְ

ל־ַתּי ְוַצִדי֙ק֤ק ְוָנִקִּ֑תְרָח ֲ֥הֹרּ֔ ַאֽ א־ַאְצִד֖ג ּכִ ֽע׃ּי לֹֽ    יק ָרׁשָ

ְקִחּ֣֔ ְיַעֵוַח֙דּי ַהׁשֹ֤֨ח ּכִּא ִתָקַ֑חד לְֹ֣וׁשֹ֖ ח ף ּ֖יַסֵלֽים ִור ּפִ
ים׃ִּ֥דְבֵר  ּם ְיַדְעֶת֙םּץ ְוַאֶת֗א ִתְלָח֑ר לְֹ֣֖וֵג ט ּי ַצִדיִקֽ

י־ֵגִרֶ֥פׁש ַהּגֵֶ֣֔את־ֶנ ֽ ֥֖ים ֱהִייֶתר ּכִ ֶא ִים׃ם ּבְ ֥ י ֶרץ ִמְצָרֽ ׁש ְוׁשֵ
ִנ֖ ּ ֶאת־ְתֽבוָאָתַּ֖סְפָתָך ְוָאֽע ֶאת־ַאְרֶצּ֑֣ים ִתְזַרׁשָ    ּה׃ּֽ

ִביִע֞ יא ְמֶטְּוַהׁשְ ָתּ֣֗ת ִתׁשְ ה וְנַטׁשְ ּּנָ ְכל֙וּה ּ ָך ּי ַעֶמ֣֔ ֶאְבֹיֵנְּוָאֽ
ֶדּ֑֣ל ַחַיּם ֹתאַכְ֖וִיְתָר֕ ֽ֥ה ּכֵּת ַהׂשָ  ָ֖ה ְלַכְרְמךּן־ַתֲעׂשֶ
֤ יב ָך׃ְֽלזֵיֶת ת ָיִמי֙םׁשֵ ּֽ֣ ַתׁשֶ ֲעׂשֲֶ֔עׂשֶ ּיך וַב֥יה ַמֽ ּ ִבָ י יִעֹּ֖ום ַהׁשְ
ּבֹ֑ ֹוְר֙ךַען ָי֗נ֣ת ְלַמִּתׁשְ ָוַח ׁשֽ ֵפֲחֹמֶרֽ֔ ַוּ ְתךָ֥ך ְוִיּנָ ן־ֲאָמֽ  ָׁ֖ש ּבֶ

ר־ָאַמּ֥וְבֹכ֛ יג ר׃ְֽוַהּגֵ ֵמְּרִתי ֲאֵליֶכ֖ל ֲאׁשֶ ּם ִתׁשָ ם ּרו ְוׁשֵּ֑֨
   ָיך׃ֽע ַעל־ּפִַמּ֖א ִיׁשָּירו לֹ֥א ַתְזּכִ֔ לֹ֣ים ֲאֵחִרי֙םֱ֤אלִֹה

לֹ֣ יד ָנג ִלֹ֖חּ֥ים ָתׁש ְרָגִלׁ֔שָ ׁשָ ּג ַהַמצֹו֮תֶ֣את־ַח טו ה׃ּֽי ּבַ ּ 
ֹמ֒ר ְבַעִּתׁשְ ּ֣ל ַמ֜צּ ֹתאַכ֨֩ת ָיִמים֣ ׁשִ ֲאׁשֶ ֽ ָך ּר ִצִויִתֹ֗ות ּכַ
ָאִב֔ ֹחְ֣למֹוֵע֙ד י־֖בֶדׁש ָהֽ ִים ּאָת ִמִמְצָרֹ֑֣ו ָיָציב ּכִ

א־ֵיָר֥א םּ֖ו ָפַנְולֹֽ ּכוֵרּג ַהָקִצי֙רְ֤וַח טז ׃י ֵריָקֽ ֲעׂשֶּ֣֔ ּבִ  ָיךי ַמֽ
֥ ֶדּ֑ר ִתְזַרֲ֖אׁשֶ ׂשָ ָאִס֙ף֤ה ְוַחּע ּבַ ֵצג ָהֽ ָנ֣֔ ּבְ ה ּאת ַהׁשָ

ך ָאְסּפְ ָּ֖֥בְ ת־ַמֲעׂשֶ ֶד ֶאֽ ּיך ִמן־ַהׂשָ לֹ֥ יז ה׃ָֽ ָעִמׁ֖שָ ים ׁש ּפְ
ָנ֑ ׁשָ ל־ְז֣כָרֶא֙הֽה ֵיּּבַ ָוְר֔ך ּכָ ֵנּ ָאֹד֥֖ ֶאל־ּפְ    ׃הָֽו׀ ְיֹה ןי ָהֽ

֥ יח א־ִתְזּבַ א־ָיִל֥י ְוּץ ַדם־ִזְבִח֑֖ח ַעל־ָחֵמלֹֽ י ֶ֖לב־ַחּגִֽין ֵחלֹֽ
ֶקר׃ ּכוֵר֙יֵראׁשִ֗ יט ַעד־ּבֹֽ   ה ָ֣וית ְיֹה֖יא ּבֵּ ָתִבְָ֕ת֔ך֣ ַאְדָמּית ּבִ

א־ְתַבׁשֱֵאלֶֹה֑             ּיך לֹֽ ִדָ֖֥ ֲחֵלל ּגְ ֽ   ׃ּב ִאֽמֹו֥י ּבַ
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  קריאה ליום רביעי של חול המועד פסח
 

ָסל־ְלך ֶאל־ֹמׁשֶָ֔ו֙האֶמר ְיֹהַּוֹי֤א ,לד ֵנָ֛ה ּפְ ים ֖ת ֲאָבִני־ֻלֹחֽ֥ ׁשְ
אׁשִֹנ ִרֽ ַתְבִת֙יּ֑כָ ּ֥ת־ַהְדָבִר֔ת ֶאּ֨ ַעל־ַהֻלֹחּ֔ים ְוָכֽ ר ים ֲאׁשֶ

ּו ַעל־ַהֻלֹחָ֥ה֛י אׁשִֹנּ ֥֖ת ָהִרֽ ְרָת׃ים ֲאׁשֶ ֽ ּבַ ֹון ה ָנ֖כְ֥הֵיֶֽו ב ּר ׁשִ
ּי ְוִנַצְבָתר ִסיַנ֣֔ ֶאל־ַהֶק֙ריָת ַבּבֶֹ֤֨קר ְוָעִלַלּבֹ֑ ֖֛ ִלּ֥ ם י ׁשָ

ר׃ַעל־ֹר֥ א־ַיֲעֶלְוִאיׁש֙ ג אׁש ָהָהֽ יׁש ְ֥ך ְוַגם־ִאּה ִעָמ֣֔ ֹלֽ
ָכל־ָהָהַ֑אל־ֵיָר֖ ם־ַהֹצ֤א ּבְ ָק֙רּר ּגַ ּו  ַאל־ִיְר֔עאן ְוַהּבָ
ֵנַּוִיְפֹס֡ ד )לוי( ּר ַהֽהוא׃ּול ָהָהֶ֥אל־֖מ ים ת ֲאָבִנ֜י־ֻלֹחֽ֨ל ׁשְ

אׁשִֹנ֗ ִרֽ ּכֵּ֨כָ ּ֤ים ַוַיׁשְ י ר ִסיַנ֣֔ ֶאל־ַהַע֙לּ ַוַיֶ֨ק֙רה ַבּבֹ֨ם ֹמׁשֶ
֛ ֲאׁשֶ ֽ ֹּו ַוִיַקה ֹא֑תָ֖וה ְיֹהּ֥ר ִצָוּכַ ָי֔דּ֣ ֵנח ּבְ    ים׃ֽת ֲאָבִני ֻלֹחֹ֥֖ו ׁשְ

ָעָנָ֔ו֙הֶרד ְיֹהַּ֤וֵי ה ֽ ּן ַוִיְתַיֵצ ּבֶ ּ֑ב ִע֖מּ֥ ּ֖ם ַוִיְקָרֹ֥ו ׁשָ  ה׃ָֽום ְיֹהא ְבׁשֵ
ֲעֹב֨ ו ֽ ָני֮ו ֥הָוְיֹהר ַּויַ ּום ל ַר֖ח֥ה ֵאָו֔׀ ְיֹה ֣הָו ְיֹהּ ַוִיְקָר֒א׀ ַעל־ּפָ

 ֶס֙דר ֶחֵ֥֨צֹנ ז ת׃ֱֽאֶמֶֽסד ֶוִים ְוַרב־ֶחְֶ֥֖רך ַאּפַּון ֶאְ֥וַחּנ֑
ֲ֥אָלִפָֽ֔ל ע ְוַחָטָא֑֖ן ָוֶפֹ א ָע֛וים ֹנׂשֵ ֵקּא ְיַנֶק֔ ֹלּ֣ה ְוַנֵק֙הּׁשַ  ד֣ה ּפֹ

ִני֙םן ָא֗בֹ ׀ ֲע֣ו ֵנ ְוֹות ַעל־ּבָ ֖ים ַעי ָבִנַ֣֔על־ּבְ ֵלׁשִ ים ּל־ׁשִ
ים׃ ִעֽ ַ֑֖וְיַמֵה ח ְוַעל־ִרּבֵ ּה ַוִיֹק֥ר ֹמׁשֶ ָתד ַאּ֖ ְּרָצה ַוִיׁשְ    ּחו׃ּֽ

ֵעיֶנ֤֨אִתי ֵח ָמָצ֨֩אֶמר ִאם־ָנאַּוֹי֡ ט א ְֶ֥לך־ָנֽי ֵי ֲאֹדָנָ֔י֙ךן ּבְ
ִקְרּבֲֵ֖אֹדָנ ה־ֹעּ֤֨נו ּכִ֑י ּבְ ַלְחָת ֔הֶר֙ףי ַעם־ְקׁשֵ ּוא ְוָסֽ ּנו ֵ֥נֹ ֲעוַֽל ּ֛

ּוְלַחָט ּנו וְנַחְלָת֖אֵתּ ּ ֹנִכ֮י֣אֶמר ִהּנֵַּוֹי֗ י ּנו׃ּֽ ֵרה ָאֽ ִרי֒ת֣ ּכֹ  ת ּבְ
ל־ַעְמ֙ךֶ֤נ ֽ ֶָגד ּכָ ּ֣ ֱעׂשֶ ֛ה ִנְפָלֹא֔ ֶאֽ א־ִנְבְר֥את ֲאׁשֶ ּו ר ֹלֽ

ר־ַאָת֨ה ָכל־ָה֣֠ם ְוָרָאֶּ֑רץ וְבָכל־ַהּגֹוִיְבָכל־ָהָא֖ ה ָּעם ֲאׁשֶ
ְ֤בִקְרּב֜ ֲעׂשֵ י־נֹוָרָו֙הה ְיֹהֹו ֶאת־ַמֽ ֽ ֥א ֔ה֣ ּכִ י ֖ר ֲאִנּוא ֲאׁשֶ

֥ ך׃ֹעׂשֶ ְה ִעָמֽ ָמ֨ יא ּ ֥֛ ֵאָר־ְל֔ךׁשְ ֹנִכ֖ת ֲאׁשֶ ָי ְמַצְוךר ָאֽ ֹום ּ ַה֑יּ֣
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ֶנ֣֗י ֹגֵרִ֧הְנִנ ֱאֹמִר֙יׁש ִמּפָ ַנֲעִנָ֔יך ֶאת־ָהֽ ּכְ ִחִת֙י ְוַהֽ  ּי ְוַהֽ
ִרִז֔ ִחִוְּוַהּפְ י׃ּ֖י ְוַהֽ ן־ִתְכֹרָ֤ר ְל֗ךֶמִּ֣הׁשָ יב ּי ְוַהְיבוִסֽ ִרי֙תת ּ ּפֶ  ּבְ
֣ ֥ב ָהָאְ֔ליֹוׁשֵ ן־ִי֑א ָעֶל֣ה ּבָּ֖ר ַאָתֶרץ ֲאׁשֶ ׁש ֵה ְלמֹו֖קְ֥הֶיֽיָה ּפֶ

ך׃ ֽ ִקְרּבֶ ֹחָת֙םּ֤כִ יג ָּבְ ּ ִתֹת֔צי ֶאת־ִמְזּבְ ּון ְוֶאת־ַמֵצּ ם ֹ֖בָתּֽ
֑ר ּבֵ ָרְּ֖תׁשַ ּיו ִתְכֹרֽתון׃ּון ְוֶאת־ֲאׁשֵ ַתֲחֶוֽא ִתי ֹלּ֥֛כִ יד ּ ה ּׁ֖שְ

֔מ֣ ַקּנָָו֙הֹהי ְיּ֤כִ ֑רל ַאֵחְ֣לֵא    ּא ֽהוא׃֖ל ַקּנָֹ֥ו ֵאא ׁשְ

ן־ִתְכֹר֥ טו ִרּּ֖פֶ ֣ת ּבְ ֲחֵר ּוֶרץ ְוָז֣נ֑ב ָהָאית ְליֹוׁשֵ י ֣׀ ַאֽ
ֵהיֶה֗ ַכְלָתָא ְל֔ך֣ם ְוָקָרֵהיֶה֔ ֵלאֹלְּ֣בח֙וֽם ְוָזֱאֹלֽ    ּ ִמִזְבֽחֹו׃ּ֖ ְוָאֽ

ֹנָתַּ֥קְחָתְֽוָל טז ֲחּו ְבֹנָתָ֗ך ְוָז֣נ֑ייו ְלָבֶנ֖ ִמּבְ ן ֵהיֶה֔ ֱאֹלֵ֣ר֙ייו ַאֽ
ֶנְּ֔וִהְזנ֙ו ֲחֵר ֶאת־ּבָ ן׃ָ֖יך ַאֽ ֵהיֶהֽ ָכֱ֖֥אֹלֵה יז י ֱאֹלֽ א ה ֹל֥י ַמּסֵ

ך׃ַֽת ה־ָלֽ ְֲעׂשֶ ּג ַהַמצֹו֮תֶ֣את־ַח יח ּ ֹמ֒רּ ְבַעּ֨ ִתׁשְ ים ת ָיִמ֜ ׁשִ
ּ֣ל ַמצֹו֙תֹּ֤תאַכ ֵך ְלמֹו֖עּר ִצִויִת֔ ֲאׁשֶ ָאִב֑ד ֹחָ֣ י יב ּכִֶ֚דׁש ָהֽ

ֹח֣ ָאִבּ֔בְ ִים׃֖יב ָיָצֶדׁש ָהֽ ל־ּפֶ יט ּאָת ִמִמְצָרֽ י ֶחם ִלֶ֑טר ֶרּ֖֥כָ
ל־ִמְקְנ֙ך ּ ִתָזָכְָ֔וָכֽ ֽה׃ֶטר ׁש֥֖ר ּפֶּ  ֶטר ֲחמֹו֙רּ֤וֶפ כ ֹור ָוׂשֶ

ִּתְפֶד ֤כֹו ּכֲֹּ֣עַרְפ֑תֽה ַוּא ִתְפֶד֖ה ְוִאם־ֹל֥ה ְבׂשֶּ֣֔ ֶנ֨ל ּבְ  ָי֙ךֹור ּבָ
ִּתְפֶד֔ א־ֵיּ ם׃ּ֖ו ָפַנָר֥אה ְוֹלֽ ֤ כא )שלישי( י ֵריָקֽ ת ָיִמי֙םׁשֵ  ׁשֶ

ּד וַב֥יֲעֹבַּֽ֔ת ִביִעּ֖ ּבֹֹּ֑ום ַהׁשְ ָחִרּ֥י ִתׁשְ ֽ ּיׁש וַבָקִצ֖ת ּבֶ יר ּ
ת׃ ּבֹֽ ְֽ֤וַח כב ִּתׁשְ ּֽ֣ ַתֻבֹע֙תג ׁשָ ּכוֵרָה ְל֔ךֲעׂשֶ ים ּיר ִחִט֑֣י ְקִצּ֖ ּבִ

ָאִסְ֔וַח֙ג ּיף ְתקוַפ ָהֽ ָנּ֖ ֹל֥ כג ה׃ּֽת ַהׁשָ ָעִמׁ֖שָ ָנ֑הׁש ּפְ ׁשָ  ּים ּבַ
ל־ְז֣כָרֶא֙הֵֽי ָוְר֔ך ּכָ ֵנּ ָא֛ ֶאת־ּפְ ָרֽאל׃֥ה ֱאֹלֵהָ֖ו׀ ְיֹה ןֹד֥י ָהֽ  ֵי ִיׂשְ

י־אֹוִר כד ֽ ֶנ֔יׁש ּגֹוִי֙םּ֤כִ ָ֖יך ְוִה ִמּפָ ֻבֶלְּ֑רַחְבִת ָך י ֶאת־ּגְ
א־ַיְחֹמ֥ ת־ַאְרְצ֔ךד ִאיׁשְ֙וֹלֽ ְת֗ךָ ֶאֽ ֲעֹלֽ ֵנ֙יָראֹו֙תֽ ֵלָ ּבַ   ֶאת־ּפְ

ֹל֥ה ֱאֹלֶהָ֣֔וֹהְי ָעִמָ֖יך ׁשָ ָנׁש ּפְ ׁשָ ַח כה ה׃ּֽים ּבַ א־ִתׁשְ ט ֹ֥לֽ
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א־ָיִלּץ ַדם־ִזְבִחַ֑֖על־ָחֵמ    ַסח׃ֽג ַהּפַָבח ַחֶ֥֖קר ֶזין ַלּבֹ֣֔י ְוֹלֽ

ּכוֵר֙ייֵראׁשִ֗ כו   ָיך ה ֱאֹלֶהָ֑֣וית ְיֹהֵיא ּבּ֖ ָתִבְָ֕ת֔ך֣ ַאְדָמּת ּבִ
א־ְתַבׁשֵ                    ֲחֵלִד֖ל ּגְֹּ֥לֽ ֽ   ׃ּב ִאֽמֹו֥י ּבַ

   
  קריאה ליום חמישי של חול המועד פסח

 

ָ֣֣ור ְיֹהַ֣וְיַדּבֵא ,ט ר־ִס֠ה ֶאל־ֹמׁשֶ ָנ֨ה ְבִמְדּבַ ׁשָ ִנּ֜יַני ּבַ ית ּה ַהׁשֵ
ֹחֶ֥֛רץ ִמְצַר֧ם ֵמֶאְלֵצאָת֨ ִראׁשִ֖ים ּבַ ר׃ֶדׁש ָהֽ    ֹון ֵלאֹמֽ

ָרֵאּֽו ְבֵנֲעׂשְֽ֧וַי ב ָע ג ֽמֹוֲעֽדֹו׃ַסח ּבְ֖ל ֶאת־ַהּפָ֛י־ִיׂשְ ַאְרּבָ ה ּ֣בְ
ֽר־י֠ ֹחֹ֨וָעׂשָ ַעְרּבַ֧ה ּבֵֶּדׁש ַהֶז֜ם ּבַ ֲע֑דּו ֹא֖תֲעׂשִּֽ֥ים ַת֛ין ָהֽ ֹמֽ ֹו ֹו ּבְ

ָכל־ֻחֹקָת ָטּּ֖֥כְ ּפָ ר ַ֥וְיַדּבֵ ד ּו ֹאֽתֹו׃ֲעׂשּֽ֥יו ַתּיו וְכָכל־ִמׁשְ
֛ ֵנֹמׁשֶ ָרֵא֥ה ֶאל־ּבְ ּו ֲעׂשַּֽ֣יַו ה )לוי(ַסח׃ ֽת ַהּפֲָעׂשֹֽ֥ל ַל֖י ִיׂשְ

֡ ִראׁשֶ֡את־ַהּפֶ ֽ ַאְרּבַָסח ּבָ ין ֶ֥דׁש ּבֵֹום ַלֹח֛ר ֥י ָעׂשָָ֨ע֩הֹון ּבְ
֖ ַעְרּבַ ִמְדּבַָהֽ ה  ֶאת־ֹמׁשֶָ֔ו֙הה ְיֹהּ֤ר ִצָוֹכל ֲאׁשֶ֨ ּכְ֠ר ִסיָנ֑יִ֣ים ּבְ

ֵנן ָעׂשּ֖֥כֵ ָרֽאל׃ּ֥ו ּבְ ַ֣֗וְיִה ו ֵי ִיׂשְ  ּו ְטֵמִאי֙םר ָה֤יים ֲאׁשֶ֨י ֲאָנׁשִ
א־ָיְכ֥לׁש ָאָדֶ֔פְ֣לֶנ ּוא ֹום ַה֑הּ֣יַסח ּבֲַ֖עׂשֹת־ַהּפֶּֽו ַלם ְוֹלֽ

ּ֛֥ו ִלְפֵנִּיְקְר֞בַֽו ֲהֹר֖֥ה ְוִלְפֵני ֹמׁשֶ ֥יי ַאֽ אְמרו ַ֠ו ז ֹּום ַהֽהוא׃ּן ּבַ ֹּיֽ ּ
֤ ֲאָנׁשִ ָּמה ֣ם ָלֶפׁש ָאָד֑֣ים ְלֶנְּחנו ְטֵמִא֖֥יו ֲאַנ ֵאָלָּ֔מ֙הים ָהֵהָ֨הֽ

ַר֗ ֹמָ֣ו֙הן ְיֹה֤יב ֶאת־ָקְרּבְַקִר֜י ַהּע ְלִבְלִתִ֨נּגָ ֖תֲע֔ד ּבְ ְך ֹוֹו ּבְ
ֵנ ָרֽאל׃ּ֥בְ ְמָע֔ה ִעְמ֣ד֑ם ֹמׁשֶאֶמר ֲאֵלֶהַּ֖וֹי֥ ח ֵי ִיׂשְ ה ּו ְוֶאׁשְ

ם׃ ָ֖וה ְיֹהַּ֥מה־ְיַצֶו ָ֥֖ור ְיֹהַ֥וְיַדּבֵ ט )שלישי(ה ָלֶכֽ ה ה ֶאל־ֹמׁשֶ
ר׃ ֵנַּ֛דּבֵ י ֵּלאֹמֽ ָרא֖֥ר ֶאל־ּבְ יׁש ֣יׁש ִא֣ר ִאל ֵלאֹמֵ֑י ִיׂשְ
י־ִיְהֶי ֹו ם ֚א ָלֶכ֗ׄהְך ְרֹחָקֶ֜ר ְבֶדֶ֨פׁש אֹו֩׀ ָלֶנ֡ ֣אה־ָטֵמּֽכִ

ה ֶפם ְוָעֵ֥תיֶכְ֔לֹדֹר֣ יֹהׂ֖שָ ֹח֨ יא ה׃ָֽוַסח ַלֽ ִנּ֜בַ י ֶּדׁש ַהׁשֵ
ָע֨ ַאְרּבָ ּ֥בְ ֹ֖֥ום ּבֵר ֛יה ָעׂשָ ַעְרּבַ ֹות ֹּו ַעל־ַמ֥צּו ֹא֑תֲעׂשִֽ֣ים ַיין ָהֽ
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אְכֻלּוְמֹרִר֖ ִא יב ּו׃ֽהים ֹיֽ א־ַיׁשְ ּירו ִמֶמֹ֤֨לֽ ֶצם ֶקר ְוֶע֖ ַעד־ּבֹּּ֔נ֙וּ
רו־֑בֹל֣ ּבְ ָכל־ֻחַקּ֥א ִיׁשְ  ְוָהִאיׁש֩ יג ּו ֹאֽתֹו׃ֲעׂשַֽ֥סח ַי֖ת ַהּפֶֹּו ּכְ

ר־֨ה א־ָהָיֹּ֣֗ור וְבֶדּוא ָט֜הֲאׁשֶ ֹות ֲעׂשֽ֣ ַלה ְוָחַד֙לְֶרך ֹלֽ
ה ָו֗ן ְיֹה֣׀ ָקְרּבַ ֣יָה ּכִיַּ֑עֶמֽוא ֵמֶפׁש ַהִה֖֥ה ַהּנֶַ֛סח ְוִנְכְרָתַהּפֶ֔

ֹמ֣א ִהְקִרי֙בֹל֤    ּיׁש ַהֽהוא׃א ָהִאֹּ֥֖ו ִיׂשָֹו ֶחְט֥אֲע֔ד ּבְ

י־ָי֨ג יד ּור ִאְתֶכְ֜וִכֽ ֽה ֶפ֤֨ר ְוָעם ּגֵּ֗ ֻחַקָ֥ו֔יֹהֽ ַלַס֙חׂשָ ַסח ֛ת ַהּפֶּה ּכְ
֖ט ּפָ ֽ֑ן ַיֹ֣ו ּכֵּוְכִמׁשְ   ר ֖ם ְוַלּגֵה ָלֶכְ֣֔הֶיֽ ִיה ַאַח֙תּ֤ה ֻחָקֲעׂשֶ

ֶרץּוְלֶאְזַר֥                                ׃ח ָהָאֽ
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חצי קדיש ומתפללים , אומרים שובה. ת להיכל"מחזירים את הס, הושיענו, ")על הדוכן

  קדיש ', קוה אל ה, א שלמאקדיש יה, מזמור הרגל, קדיש תתקבל. מוסף של חול המועד
  .יתום ועלינו לשבח                                                          

  

  קריאה ליום ראשון של חול המועד סוכות
 

ּוַב֣י יז,כט ִנּ֗ ִרֹּום ַהׁשֵ ֵנ֧י ּפָ ֵנ֛י־ָבָקֽים ּבְ ֖֥ר ׁשְ ָנֵ֑֣איִלר ים ָעׂשָ ִים ם ׁשְ
֧ ָבׂשִ ֵנּכְ ָנ֛הֽים ּבְ ָע֥ ַאי־ׁשָ ְ֖רּבָ ם׃ה ָעׂשָ ם ּ֣וִמְנָחָת יח ּר ְתִמיִמֽ

יֶה֡ ִרים ָלם ַלְ֠וִנְסּכֵ ֵ֛֧איִלּֽפָ ָבׂשִ ָר֖ם ְוַלּכְ ִמְסּפָ ּפָים ּבְ ִמׁשְ  ט׃ּֽם ּכַ
ִעיר־ִעִז יט ּוׂשְ   יד ּת ַהָתִמ֣֔ ֹעַלּאת ִמְלַב֙דּד ַחָט֑ים ֶאָחּ֖֥

ם׃ּ֖הּוִמְנָחָת                            יֶהֽ    ְוִנְסּכֵ
  

  קריאה ליום שני של חול המועד סוכות
 

ּוַב֧י כ,כט ּ֛ ִליׁשִ ִרֹּ֥ום ַהׁשְ ֖י ּפָ ֵתי־ָעׂשָ ָנ֑֣ר ֵאיִלּים ַעׁשְ ִים ם ׁשְ
֧ ָבׂשִ ֵנּכְ ָנ֛הֽים ּבְ ָע֥י־ׁשָ ֖ ַאְרּבָ ם׃ה ָעׂשָ ם ּ֣וִמְנָחָת כא ּר ְתִמיִמֽ
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יֶה֡ ִרים ָלם ַלְ֠וִנְסּכֵ ֵ֛֧איִלּֽפָ ָבׂשִ ָר֖ם ְוַלּכְ ִמְסּפָ ּפָם ּכַים ּבְ  ט׃ִּֽמׁשְ
ִע֥ כב   ּה ּ֖יד וִמְנָחָתּת ַהָתִמ֣֔ ֹעַלּד ִמְלַב֙ד֑את ֶאָחּיר ַחָטּ֖וׂשְ

  ּה׃ְֽוִנְסּכָ                                    
  

  קריאה ליום שלישי של חול המועד סוכות
 

ּוַב֧י כג,כט ְרִביִעּ ִרֹ֥֛ום ָהֽ ָר֖י ּפָ ָנ֑ה ֵאיִל֣ים ֲעׂשָ ֧ם ׁשְ ָבׂשִ ים ִים ּכְ
ָנ֛הּבְ ָעֵֽ֥ני־ׁשָ ֖ ַאְרּבָ ם׃ה ָעׂשָ יֶהִ֣֡מְנָחָת כד ּר ְתִמיִמֽ ם ם ְוִנְסּכֵ
ִרים ָלַל֠ ֵ֛֧איִלּֽפָ ָבׂשִ ָר֖ם ְוַלּכְ ִמְסּפָ ּפָים ּבְ ִמׁשְ ִעיר־ כה ט׃ּֽם ּכַ  ּוׂשְ

ִּעִז ה׃֖יד ִמְנָחָתּת ַהָתִמ֣֔ עַֹלּאת ִמְלַב֙דּ֑ד ַחָט֖ים ֶאָח֥ ֽ ּה ְוִנְסּכָ ּ  
  

  של חול המועד סוכותקריאה ליום רביעי 
 

ּוַב֧י כו,כט ּ֛ ֲחִמיׁשִ ִרֹ֥ום ַהֽ ָע֖י ּפָ ָנ֑֣ה ֵאיִלּים ִתׁשְ ֧ם ׁשְ ָבׂשִ ים ִים ּכְ
ֵנ ָנ֛הּֽבְ ָע֥י־ׁשָ ֖ה ַאְרּבָ ם׃ ָעׂשָ יֶהּ֣֡וִמְנָחָת כז ּר ְתִמיִמֽ ם ם ְוִנְסּכֵ

ִרים ָלַל֠ ֵ֛֧איִלּֽפָ ָבׂשִ ָר֖ם ְוַלּכְ ִמְסּפָ ּפָים ּבְ ִמׁשְ יר ִעּ֥וׂשְ כח ט׃ּֽם ּכַ
ה׃ּ֖יד וִמְנָחָתּת ַהָתִמ֣֔ ֹעַלּד ִמְלַב֙ד֑את ֶאָחַּ֖חָט ֽ ּה ְוִנְסּכָ ּ  

  

  קריאה ליום חמישי של חול המועד סוכות
 

ּוַב֧י כט,כט ׁשִּ ֹּום ַהׁשִ ִרּ֥֛ ֹמָני ּפָ ָנ֑֣ה ֵאיִל֖ים ׁשְ ֧ם ׁשְ ָבׂשִ ים ִים ּכְ
ֵנ ָנ֛הּֽבְ ָע֥י־ׁשָ ֖ ַאְרּבָ ם׃ה ָעׂשָ יֶהּ֣֡וִמְנָחָת ל ּר ְתִמיִמֽ ם ם ְוִנְסּכֵ

ִרים ָלַל֠ ֵ֛֧איִלּֽפָ ָבׂשִ ָר֖ם ְוַלּכְ ִמְסּפָ ּפָים ּבְ ִמׁשְ ִע֥ לא ט׃ּֽם ּכַ יר ּוׂשְ
יָה׃֖יד ִמְנָחָתּת ַהָתִמ֣֔ עַֹל֙דּד ִמְלַב֑את ֶאָחַּחָט֖ ּה וְנָסֶכֽ ּ  

  

  קריאה ליום שישי של חול המועד סוכות
 

ּוַב֧י לב,כט ִביִעּ ִרֹּ֥֛ום ַהׁשְ ְבָע֖י ּפָ ָנ֑֣ה ֵאיִלים ׁשִ ֧ם ׁשְ ָבׂשִ ים ִים ּכְ
ֵנ ָנ֛הּֽבְ ָעי־ׁשָ ֖֥ ַאְרּבָ ֶהּ֣֡וִמְנָחָת לגם׃ ּֽר ְתִמיִמה ָעׂשָ ם ם ְוִנְסּכֵ

ִרים ָלַל֠ ֵ֛֧איִלּֽפָ ָבׂשִ ָר֖ם ְוַלּכְ ִמְסּפָ ם׃ים ּבְ ָטֽ ּפָ ִמׁשְ ִע֥ לד ם ּכְ    ירּוׂשְ
  ׃ּֽהְוִנְסּכָּה ֖יד ִמְנָחָתּת ַהָתִמ֣֔ ֹעַלּד ִמְלַב֙דאת ֶאָחַּ֑֖חָט    
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ÆÆÆÆ  תפלת מוסף לחול המועד  ÅÅÅÅ  
  

כֹוִלְמעֹו ָּנך וׁשְ ֵבית ַמֲאָוָיךְ י ָכל. ְן ּבְ ה ־ּכִ ּפֶ
ּן ִיְתנו הֹוָלׁשֹו־ְוָכל ְד ְוָהָדר ְלַמְלכוָתךּ ּ :

ָרֵאל ִרְבבֹוְיֹהָוהה ּׁשוָבֽ. אַמרה ֹיּוְבֻנֹח   : ת ַאְלֵפי ִיׂשְ
יֵבנו        ֶקֶדם.ּ ְוָנׁשוָבהֵָאֶליך ְיֹהָוהֲּהׁשִ ּ ַחֵדׁש ָיֵמינו ּכְ ּ:  

  

ַדלכריעה  א< >ְּוִיְתַקַדׁש ִּיְתּגַ ֵמה ַרּבָ ָעְלָמא ִדי : )אמן(. ּׁשְ ּּבְ
ְרעוֵתיה,ְבָרא ּ ּכִ ְּוַיְמִליך ַמְלכוֵתיה. ּ ּ ְרָקֵניה, ְ  ,ְּוַיְצַמח ּפֻ

יֵחה ַחֵייכֹו: )אמן(. ִּויָקֵרב ְמׁשִ ּן וְבַחֵייֵמיכֹוּן וְביֹוּּבְ ּ 
ָרֵאל־לְדָכ ית ִיׂשְ ֲעָגָלא וִבְזַמן ָקִריב, ּבֵ . ּ ְוִאְמרו ָאֵמן,ּּבַ

ֵמה: )אמן( א כריעה ְּיֵהא ׁשְ ְּמָבַרך ְלָעַלם וְלָעְלֵמי ָעְלַמָיא ַרּבָ ּ ְ 
ַרך כריעה ַאר ְוִיְתרֹו,ְִיְתּבָ ח ְוִיְתּפָ ַתּבַ אּ ְוִיׁשְ  ַּמם ְוִיְתַנׂשֵ

א ,לְּוִיְתַהָל ְּוִיְתַעֶלה ְּוִיְתַהָדר ֵמה ְדֻקְדׁשָ ּ ׁשְ ִריך כריעהּ  ְּבְ
ל־ְּלֵעָלא ִמן: )אמן(. ּהוא ְרָכָתא־ּכָ יָרָתא,ּבִ ָחָתא , ׁשִ ּבְ ּ ִתׁשְ

ָעְלָמא ְוֶנָחָמָתא   :)אמן(. ָאֵמן כריעהְּוִאְמרו , ַּדֲאִמיָרן ּבְ
  

ָפַתי ִתְפָתח | ָניֲאֹד ּׂשְ יד ְתִהָלֶתך. ּ ָוִפי ַיּגִ ּ ּ ּ:  
 

, ֵּתינוֵהי ֲאבֹוֵּהינו ֵואֹלֱאֹל, ְיֹהָוה )יא( ַּאָתה< >
. בֵהי ַיֲעֹקֵואֹל ֵהי ִיְצָחקֱאֹל ,ֵהי ַאְבָרָהםֱאֹל

דֹו ּבֹו לָהֵאל ַהּגָ ֵמל ֲחָסִדים  ּגֹו,ן ֵאל ֶעְליֹו,ָראר ְוַהּנֹוַהּגִ
  > < ֵאלּ וֵמִביא ּגֹו,תֵכר ַחְסֵדי ָאבֹוְוזֹו, לֵנה ַהּכֹ קֹו,ִביםטֹו

מֹו,ִלְבֵני ְבֵניֶהם                             ַאֲהָבה  ְלַמַען ׁשְ   :ּבְ
 

  ּוָבהׁשֽ

רוך ְּבָ ּ  

N  מ"תפלת מוסף לחוה  w 
 



 
152

יַע וָמֵגןּזֵר ומֹוְֶמֶלך עֹו רוך: ּׁשִ ְּבָ    ָמֵגן  ,ְיֹהָוה )הד( ַּאָתה< >ּ
  :ַאְבָרָהם                                   

ְּמַחֶיה ֵמִתים ַאָתה. ָניֹדֲא ,ָלםעֹוְלר ּבֹוּגִ ,ָּתהַא    ַרב  .ּ
יַעְלהֹו                                      .ׁשִ

  :ִּריד ַהָטלמֹו  :בקיץ
יב  :בחורף ָּהרוַח ומֹו )ן"ידגיש את השי(ַּמׁשִ םּ ׁשֶ   :ִריד ַהּגֶ

ֶחֶסד ל ַחִיים ּבְ ים ְּמַחֶיה ֵמִתים. ְּמַכְלּכֵ ַרֲחִמים ַרּבִ . ּבְ
ּוַמִתיר ֲאסוִרים. ִליםֵפא חֹוְפִלים ְורֹוְֵמך נֹוסֹו ּוְמַקֵים. ּּ ּ 
ֵני ָעָפרּמוָנתֹוֱא בורֹו־ָך ַבַעלִמי ָכמֹו.  ִליׁשֵ   ֶמה ּת וִמי דֹוּּגְ

ֶּמֶלך ֵמִמית וְמַחֶיה וַמְצִמיַח. ְָלך             ּּ   :ְּיׁשוָעה ְ
רוך: ת ֵמִתיםְּוֶנֱאָמן ַאָתה ְלַהֲחיֹו ְּבָ   ְּמַחֶיה , ְיֹהָוהַּאָתה < >ּ

  :ַּהֵמִתים                                   
  

  אומרים, חזרת השליח ציבורב

ִָיְתנו ְלך  ּ    ֵני ַמְעָלה ִעםֵּהינו ַמְלָאִכים ֲהמֹו ֱאלְֹיֹהָוהּ
ַָעְמך ִיׂשְ ה ְלך, ָּרֵאל ְקבוֵצי ַמָטהּ ָלם ְקֻדׁשָ ַָיַחד ּכֻ ּ ּ   

ֵלׁשו ְּיׁשַ ָדָבר ָהָאמור ַעל ַיד ְנִביֶאך,ּ ָ ּכַ ּ : ְוָאַמר  ְוָקָרא זֶה ֶאל זֶה,ּ
א ת ְמלֹ ְצָבאֹוְיֹהָוהׁש  ָקדֹו,ׁשדֹוָק | ׁשָקדֹו
בֹו־ָכל ִחים ְואֹו< >ְּלֻעָמָתם :דֹוָהָאֶרץ ּכְ ּבְ   : ְמִריםְמׁשַ

בֹו רוך ּכְ ְּבָ תוב ֵלאֹמ: מֹוּ ִמְמקֹוְיהָֹוה־דּ ך ּכָ ּוְבִדְבֵרי ָקְדׁשְ  :רָּ
ַּהִיך ִציֹו ֱאלֹ,ָלם ְלעֹוְיֹהָוהְִיְמלך     ,רר ָוֹדן ְלֹדְ

ַּהְללוָיה                         ּ:  
 

ְמך ָקדֹוָקדֹו ָכלּוְקדֹו. ׁשָׁש ְוׁשִ ים ּבְ ָם ְיַהְללוך יֹו־ׁשִ ּ
ָלה רוך. ּסֶ ְּבָ   :ׁשָּהֵאל ַהָקדֹו, ְיֹהָוהַּאָתה < >ּ

ֶתר   ּכֶ

  ַּאָתה
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לּבְ ַּחְרָתנו ִמּכָ ָּתנו ְוָרִציָת אֹו ָּאַהְבָת ,ָּהַעִמים־ּ
נו לְורֹו. ּּבָ ַּמְמָתנו ִמּכָ ָתנו . תנֹוַּהְלׁשֹו־ּ ְּוִקַדׁשְ ּּ

ִמְצֹו נו ַלֲעבֹו. ֶָתיךּבְ ְּוֵקַרְבָתנו ַמְלּכֵ ּ דֹו. ָָדֶתךּ ְמך ַהּגָ   ל ְָוׁשִ
  :ּׁש ָעֵלינו ָקָראָתְּוַהָקדֹו                         

  

ַאֲהָבה מֹו ֱאֹלְיֹהָוה ְמָחה ֵּהינו ּבְ ֲעִדים ְלׂשִ
ׂשון ֶאת יֹו ים ְלׂשָ ים וְזַמּנִ   .םַּחּגִ

 

  בפסח
ַּחג ַהַמצֹו ְּזַמן ֵחרוֵתנו . ֶּדׁש ַהזֶהֹק־ם ִמְקָראֶאת יֹו . ּת ַהזֶהּ ּ:  

 

  בסוכות
ּכֹו ְמָחֵתנו  .ֶּדׁש ַהזֶהֹק־ִמְקָרא םֶאת יֹו . ּת ַהזֶהַחג ַהּסֻ   ּ:ְזַמן ׂשִ

  

ַאֲהָבה ִמְקָרא ֹק   : זֵֶכר ִליִציַאת ִמְצָרִים,ֶדׁשּבְ
  

ִלינו , ֵּתינוֲאבֹוֵהי ֵואֹל ֵני ֲחָטֵאינו ּגָ ִּמּפְ ּ
ְּוִנְתַרַחְקנו ֵמַעל ַאְדָמֵתנו. ֵּמַאְרֵצנו ְוֵאין . ּ

ַתֲחֹוְוֵלָראֹו תִלים ַלֲעלֹוֲּאַנְחנו ְיכֹו ּת וְלִהׁשְ ָת ְלָפֶניך ּ

ְנֵוה ִחיָרָתך ּבִ ֵבית ּבְ דֹו,ְֲהָדָרך ְּבְ ִית ַהּגָ ּבַ ׁש ּל ְוַהָקדֹו ּבַ
ְמך ָעָליו ְקָרא ׁשִ ּנִ ך ,ָׁשֶ ִמְקָדׁשָ ַתְלָחה ּבְ ׁשְ ּנִ ֵני ַהָיד ׁשֶ ְִמּפְ ּ ּ ּ ּ:  

  

ָן ִמְלָפֶניךָרצֹו  ,ֵּתינוֵהי ֲאבֹוֵּהינו ֵואלֹ ֱאֹלְיֹהָוה ,ּ
ך  ְֶמֶלך ָתׁשוב וְתַרֵחם ָעֵלינו ְוַעל ִמְקָדׁשְ ַָרְחָמן ׁשֶ ּ ּ ּ ּ ּ

ַרֲחֶמיך ים ָּבְ בֹו. ָהַרּבִ ְּוִתְבֵנהו ְמֵהָרה וְתַגֵדל ּכְ ּ ּינו ָאִב. דֹוּ
נו בֹו,ֵּהינוֱאֹל ,ַּמְלּכֵ ֵלה ּכְ ּד ַמְלכוְתך ָעֵלינו ְמֵהָרהּ ּגַ ָּ ,

א ָעֵלינו ְלֵעיֵני ָכל ָחי ַפעְוהֹו ׂשֵ ין. ְּוִהּנָ זוֵרינו ִמּבֵ ְּוָקֵרב ּפְ ּ 
ּוְנפוצֹו. ִיםַהּגֹו ֵתי ָאֶרץּ ּנֵס ִמַיְרּכְ ֵּתינו ּכַ ְיֹהָוה ַּוֲהִביֵאנו . ּ

  ַּאָתה

ַּוִתֶתן   ָּלנו־ּ

  ֵּהינוֱאלֹ

  ְיִהי
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ֵּהינו ְלִציֹוֱאֹל הן ִעיָרּ ִרּנָ ך. ְך ּבְ ַלִים ִעיר ִמְקָדׁשְ ְָוִלירוׁשָ ּ ּ 
ְמַחת עֹו ׂשִ א ֱאֹל. ָלםּבְ ה ְלָפֶניך ֶאת. ֵּהינוָאּנָ ם ַנֲעׂשֶ  ְָוׁשָ

נֹו ִסְדָרם ומוָסִפים ,ֵּתינובֹות חֹוָקְרּבְ ּ ְתִמיִדים ּכְ ּ ּ  
ִהְלָכָתם                        ם יֹו ּמוַסף  ֶאת  .ּכְ

ַּחג ַהַמצֹו - בפסח ּכֹו - בסוכות            .תּ   .תַחג ַהּסֻ
ה ְוַנְקִריב ְלָפֶניך . ַּהזֶה ֶדׁשֹק־ם ִמְקָראֶאת יֹו. ַּהזֶה ַָנֲעׂשֶ

ִמְצַות ְרצֹו ַאֲהָבה ּכְ מֹו. ְָנךּבְ תֹוּכְ ַתְבָת ָעֵלינו ּבְ ּכָ ּ ׁשֶ   .ְָרָתךּ
ה ַעְבֶדךַעל ְיֵדי ֹמ                           ָׁשֶ ּ:  

 

ֶּמֶלך ַרְחָמן ַרֵחם ָעֵלינו, ֵּתינוֵהי ֲאבֹוֵואֹל ְ .
ּוֵמִטיב ִהָדֶרׁש ָלנו בטֹו ּ ֲהמֹו. ּ ּׁשוָבה ָעֵלינו ּבַ ן ּ

ְגַלל. ַָרֲחֶמיך ָעׂשו ְרצֹוָאבֹו ּבִ ֵנה ֵביְתך . ֶָנךּת ׁשֶ ָּבְ

ַבְתִחָלה ּּכְ יתּכֹו. ּ ך ַעל ְמכֹו ֵנן ּבֵ ִָמְקָדׁשְ ִבְנָינֹונֹוּ . ּ ַהְרֵאנו ּבְ
ְמֵח ִתקונֹוּׂשַ ּנו ּבְ ִכיָנְתך ְלתֹו. ּּ ב ׁשְ ב ּכֹ. כֹוְָוָהׁשֵ ֲהִנים ְוָהׁשֵ
ּוְלִוִיים. ָדָתםַלֲעבֹו יָרם וְלִזְמָרם ּ ָרֵאל . ְּלׁשִ ב ִיׂשְ ְוָהׁשֵ

ם ַנֲעֶלה. ִלְנֵויֶהם ַתֲחֶוה ְלָפֶניך ְוׁשָ ְָוֵנָרֶאה ְוִנׁשְ לֹ. ּ ׁשָ ׁש ּבְ
ָעֵמי ְרָגֵלינו ָנה ּּפְ ָנה ְוׁשָ ָכל ׁשָ תֹו. ּבְ תוב ּבַ ּכָ ּּכַ לֹו: ָרהּ ׁש ׁשָ

ָנה ֵיָרֶאה ָכל ׁשָ ָעִמים ּבַ ְָזכוְרך ֶאת־ּּפְ ֵני ־ּ ֶָהיך ֱאֹלְיֹהָוה ּפְ

ָמקֹו ר ִיְבָחרּּבַ ַחג ַהַמצֹו. ם ֲאׁשֶ ּּבְ ֻבעֹו ּוְבַחג. תּ . תַּהׁשָ
ּכֹו ֵני ־א ֵיָרֶאה ֶאתְוֹל. תּוְבַחג ַהּסֻ  ִאיׁש:  ֵריָקםְיֹהָוהּפְ
ַמְתַנת ָיד ת ֹוּּכְ ִבְרּכַ ר ָנַתן ָלך ֱאֹלְיֹהָוה ּכְ ְֶהיך ֲאׁשֶ ָ:  

 

ת מֹו־ֵּהינו ֶאתֱאֹל ְיֹהָוה ְרּכַ ֲָעֶדיךּבִ
ְּלַחִיים  

לֹו ְמָחה וְבׁשָ ׂשִ ר ָרִציָת ְוָאַמְרָת . םּּבְ ֲאׁשֶ   ּּכַ
ן  ְּלָבְרֵכנו                    ְּתָבְרֵכנו  ּכֵ   :ֶסָלה ּ

  ֵּהינוֱאלֹ

יֵאנו ְּוַהׂשִ ּ  
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ִמְצ תֹו, ֶָתיךֹוּבְ ֵּתן ֶחְלֵקנו ּבְ ֵענו, ְָרָתךּ ּבְ  ּׂשַ
ְִמטוָבך ּ יׁשוָעָתך. ּ נו ּבִ ֵמַח ַנְפׁשֵ ְׂשַ ּ ּ נו. ּ  ְּוַטֵהר ִלּבֵ
ֱאֶמת ְָלָעְבְדך ּבֶ ְמָחה ֱאֹל ְיֹהָוהְּוַהְנִחיֵלנו . ּ ׂשִ ֵּהינו ּבְ

ׂשון מֹו ך ֲעֵדיּוְבׂשָ ל. ָָקְדׁשֶ ְמחו ְבך ּכָ ְָוִיׂשְ ָרֵאל ־ּ ִיׂשְ
ֶמךְּמַקְד י ׁשְ רוך ַאָתה . ָׁשֵ ּּבָ ְ ָרֵאל , ְיֹהָוהּ   ְּמַקֵדׁש ִיׂשְ

ים                                      :ְּוַהְזַמּנִ
  

ָרֵאל ֱאֹלְיֹהָוה ַעְמך ִיׂשְ ֵָהינו ּבְ ּ ֵעה ְּוִלְתִפָלָתם ּ . ׁשְ
ב ָהֲעבֹו יֶתךְוָהׁשֵ י. ָָדה ִלְדִביר ּבֵ ) ן"ידגיש את השי( ְּוִאׁשֵ

ָר ּוְתִפָלָתם ֵאלִיׂשְ ָרצֹו< >ּ ל ּבְ ַאֲהָבה ְתַקּבֵ   ּוְתִהי . ןְמֵהָרה ּבְ
ָרֵאל ַעֶמךָּתִמיד ֲעבֹו ןְלָרצֹו                ַָדת ִיׂשְ ּ: 

  

יםּבְ נו ְוִתְרֵצנו ַּתְחּפֹ. ַָרֲחֶמיך ָהַרּבִ ּץ ּבָ ּ
ׁשוְבך ְלִציֹו ְּוֶתֱחזֶיָנה ֵעיֵנינו ּבְ ָ ּ ַרֲחִמיםּ   .ן ּבְ

רוך          ְּבָ ִכיָנתֹו ַּהַמֲחִזיר, ְיֹהָוהַּאָתה < >ּ   :ןְּלִציֹו ׁשְ
  

ְֲאַנְחנו ָלך ַאָתה הוא.ּ ּ ׁשֶ  ֵּהינוֱאֹלְיֹהָוה  )ונ( ּ
ּצוֵרנו צור ַחֵיינו . ָלם ָוֶעדֵּתינו ְלעֹוֵהי ֲאבֹוֵואֹל ּ ּ ּּ

ֵענו ַאָתה הוא ּוָמֵגן ִּיׁשְ ֶּדה ְלך וְנַסּפֵר נֹור ָוֹדְלֹד. ּּ ר ָ
ְָתִהָלֶתך ּ ָיֶדך. ּ ַָעל ַחֵיינו ַהְמסוִרים ּבְ ּ ּּ מֹו. ּ ֵּתינו ְוַעל ִנׁשְ
קודֹו ָכל. ְָלך תַּהּפְ ּבְ יך ׁשֶ ּם ִעָמנו ְוַעל יֹו־ְָוַעל ִנּסֶ ּ
ָכלבֹוְוטֹו ֶָתיךִנְפְלאֹו ּבְ . ֶקר ְוָצֳהָרִיםֶעֶרב ָוֹב. ֵעת־ֶָתיך ׁשֶ

י לֹ,בַּהטֹו ָָכלו ַרֲחֶמיך א ּכִ י לֹ ,ַהְמַרֵחם. ּ ּא ַתמו ּכִ ּ  
י ֲָחָסֶדיך                    ִּקִוינו   ָלםֵמעֹו  ּכִ   :ְָלך ּ

  

נו ַּקְדׁשֵ ּ  

  ְרֵצה

  .ְּוַאָתה

  ִדיםמֹו
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  מודים דרבנןאומרים כאן , ץ"השבחזרת  
ְֲאַנְחנו ָלך ַאָתה הוא ,ּ ּ ׁשֶ ֵהי ֵּתינו ֱאלֲֹאבֹו ֵהיֵּהינו ֵואלֹ ֱאלְֹיֹהָוהּ
ר ׂשָ יתְּצֵרנו יֹויֹו. ָכל ּבָ ֵראׁשִ ָרכֹו. ֵצר ּבְ ְמךָדאֹוְוהֹו תּבְ  ָת ְלׁשִ

דֹו דֹוַהּגָ ֶהֱחִייָתנול ְוַהּקָ ְּוִקַיְמָתנו ּׁש ַעל ׁשֶ ּ ן ְתַחֵיינו וְתָחּנֵנו. ּ ּּכֵ ּ ּ  ףְוֶתֱאסֹו. ּּ
ֻליֹו ךֵּתינו ְלַחְצרֹוּּגָ ֹמ. ָת ָקְדׁשֶ יך ְוַלֲעׂשֹוִלׁשְ ָוְלָעְבְדך . ְָנךְרצֹו תָר ֻחּקֶ ּ ּ  

ֵלם          ֵלָבב ׁשָ ֲאַנְחנו מֹו. ּבְ ְרוך ֵאל ַההֹוּבָ. ְִדים ָלךַּעל ׁשֶ   :תָדאֹוּ
 

ַרך ְוִיְתרֹו ָלם ִיְתּבָ ְּכֻ ְמך ּ א ָתִמיד ׁשִ ָָמם ְוִיְתַנׂשֵ ּ ּ
נו ְלעֹו ָלהְּוָכל ַהַחִיים יֹו. ָלם ָוֶעדַּמְלּכֵ ָדוך ּסֶ ּ:  

 

דֹו־ִּויָבְרכו ֶאת ְמך ַהּגָ ֱאֶמת ְלעֹו לָׁשִ י ּבֶ ָלם ּכִ
ָּהֵאל ְיׁשוָעֵתנו ְוֶעְזָר. בטֹו ֵּתנו ֶסָלה ָהֵאל ַהטֹוּ  .בּ

רוך ְּבָ ְמך וְלך ָנֶאה ְלהֹוַּהטֹו, ְיֹהָוה )הי( ַּאָתה< >ּ ָב ׁשִ   :תדֹוָּ
 

  אומרים כאן ברכת כהנים, ץ"בחזרת הש

יך  הקהל עונה!  ּכֲֹהִנים  קורא החזן, כשיש כמה כהנים   !ַָעם ְקדֹוׁשֵ
רוך הכהנים מברכים ְּבָ , ָהעֹוָלם< >ְֶלךֱּאלֵֹהינו ֶמ, ַּאָתה ְיֹהָוה< >ּ

נו ר ִקְדׁשָ ֲּאׁשֶ ל ַאֲהֹרןּבִ ּ תֹו ׁשֶ ְּוִצָונו , ְּקֻדׁשָ   ְְלָבֵרך ֶאת ּ
ַאֲהָבה                          ָרֵאל ּבְ   :ַּעמֹו ִיׂשְ
 

  :והכהנים חוזרים אחריו, החזן מקריא מלה במלה

ֶרְכך ְמֶר֖ ְיֹהָוְָ֥יָבֽ   ׃ָֽךה ְוִיׁשְ
ָנ | ֧הר ְיֹהָוָיֵא֨   ׃ָּךֽיֻחּנֶָֽיך ִוֶ֖לו ֵא֛יּפָ

ָני֙ו | ֤הא ְיהָֹוִּיׂשָ֨ ֽלֹוםָ֖ם ְלךָ֥יך ְוָיׂשֵ ֵאֶלּ֔פָ   ׃ ׁשָ
 

  :) אחר כל פסוק"כן יהי רצון" הקהלו ענוי(יאמר החזן , ואם אין כהנים

ָרָכה,ֵּתינוֵהי ֲאבֹוֵּהינו ֵואלֱֹאלֹ ּבְ ְרֵכנו ּבַ תֹו ּ ּבָ ת ּבַ ֶלׁשֶ ׁשֻ ַּהּמְ תוָבה ּ ָּרה ַהּכְ
ה ַעְבֶדך ֹמְיֵדי־ַעל ָׁשֶ י ַאֲהֹר ּ יך ֲהִנים ַעם ְקדֹוּן וָבָניו ּכָֹּהֲאמוָרה ִמּפִ ָׁשֶ

ָאמור ֶרְכך: ּּכָ ְמֶר֖ ְיֹהָוְָ֥יָבֽ ָנ | ֧הר ְיהָֹוָיֵא֨ ׃ָֽךה ְוִיׁשְ א ִּיׂשָ֨ ׃ָּךֽיֻחּנֶָֽיך ִו֖ו ֵאֶל֛יּפָ
ָני֙ו | ֤הְיֹהָו ֽלֹוםָ֖ם ְלךָ֥יך ְוָיׂשֵ ֵאֶלּ֔פָ ֥מ ׃ ׁשָ ִמּ֖ו ֶאתְוׂשָ ֵנ־ׁשְ ָרֵא֣י ַעל־ּבְ   , ֑לי ִיׂשְ

ְרֵכֲ֖אִנַֽו                                             ׃ֽםי ֲאָבֽ

  ִדיםמֹו

  ְוַעל

  ִּויַהְללו
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לֹו ָוֶחֶסד ְצָדָקה  ַּחִיים ֵחן ,ָּבה וְבָרָכהם טֹוׁשָ
ל,ְוַרֲחִמים ָרֵאל ַעֶמך־ּ ָעֵלינו ְוַעל ּכָ ִָיׂשְ ּוָבְרֵכנו  .ּ ּ

ֶאָחד ּבְ ָלנו ּכְ ָּאִבינו ּכֻ ֶניךאֹוּּ י ְבאֹו,ָר ּפָ ֶניך ָנַתָת  ר ּכִ ּּפָ ָ

ְצָדָקה . ַאֲהָבה ָוֶחֶסד. ָּרה ְוַחִייםּ תֹו,ֵּהינו ֱאֹלְיֹהָוה ,ָּלנו
לֹו. ְוַרֲחִמים ָרָכה ְוׁשָ ֵעיֶניך ְלָבְרֵכנוְוטֹו. םּבְ ּב ּבְ ְוְלָבֵרך  ,ָ ּ  
ל־ֶאת             ָרֵאל־ּכָ ַָעְמך ִיׂשְ רֹו,ּ לֹוב ֹע ּבְ   :םז ְוׁשָ

   

רוך ְּבָ ַּהְמָבֵרך ֶאת ַעמֹו, ְיהָֹוהַּאָתה < >ּ ָרֵאלְ לֹו  ִיׂשְ ׁשָ  : ָאֵמן.םּּבַ
י ְלָפֶניך ְוֶהְגיֹו,ִפי־ן ִאְמֵריִּיְהיו ְלָרצֹו   ּצוִרי  ְיֹהָוה. ָן ִלּבִ

  :ֲאִליְוֹג                                    
  

ְפתֹו. ִני ֵמָרער ְלׁשֹוְנצֹו ר ִמְרָמהַּתי ִמַדְוׂשִ . ּבֵ
י ִתדֹו ָעָפר ַלּכֹ. םְּוִלְמַקְלַלי ַנְפׁשִ י ּכֶ ל ְוַנְפׁשִ

תֹו. ִּתְהֶיה י ּבְ ַתח ִלּבִ ֶּתיך ִתְרדֹוְוַאֲחֵרי ִמְצֹו. ָָרֶתךּפְ ּ ף ָ
י ְמֵהָרה ָהֵפר ֲעָצָתם . ַּהָקִמים ָעַלי ְלָרָעה־ְוָכל. ַנְפׁשִ

בֹו ְוַקְלֵקל ה  .)אך יהוה דוחהומל, רוח־יהיו כמץ לפני(. ָתםַמְחׁשְ ֲעׂשֵ
ָמך ה ְלַמַען ְיִמיָנך. ְְלַמַען ׁשְ ה. ְֲעׂשֵ . ְָרָתךְּלַמַען תֹו ֲעׂשֵ

ָתך ה ְלַמַען ְקֻדׁשָ ְֲעׂשֵ יָעה הֹו. ְָיִדיֶדיך ְּלַמַען ֵיָחְלצון. ּ ׁשִ
   )אותיות של שמובך המתחיל ומסתיים "יגיד כאן פסוק מתנ( :ְָיִמיְנך ַוֲעֵנִני

י ְלָפֶניך ְוֶהְגיֹו,ִפי־ְמֵרין ִאִּיְהיו ְלָרצֹו   :ֲאִליּצוִרי ְוֹג ְיהָֹוה . ָן ִלּבִ
  

ָן ִמְלָפֶניךָרצֹו ִתְבֶנה,ֵּתינוֵהי ֲאבֹוֵּהינו ֵואלֹ ֱאלְֹיֹהָוה ,ּ ית  ּ ׁשֶ ּבֵ
ְמֵהָרה ְבָיֵמינו ְקָדׁש ּבִ ַּהּמִ י ַלֲעׂשֹו, ְָרָתךְבתֹו ּ ְוֵתן ֶחְלֵקנו,ּ   ת ֻחּקֵ

ֵלםְרצֹו                                ְָנך וְלָעְבָדך ְבֵלָבב ׁשָ ְּ:  
  

  

ים   ׂשִ

  .ַהיֱאלֹ

  ְיִהי
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  מזמור לפסח
 

י־֑ט֣יהָֹוַֽל ֹ֖וב ה ּכִ אוֵלֹיֽ֭ ׃ּם ַחְסֽדֹו֣י ְלעֹוָלּכִ ּאְמרו ּגְ ֥ה ֑י ְיהָֹוּ֣ ר ֲאׁשֶ
ָצֹ֥ות ִקּֽ֫וֵמֲאָר֗צ ׃ֽרּם ִמַיד־ָצָאָלּ֗גְ֝ ְזָר֥ם ּבְ ֲעָרּֽ֑ח וִמִמּמִ ֹון ּב ִמָצ֥פּמַ

ּוִמָי ר ּבִּו ַבָּ֭ת֣ע ׃ֽםּ ְדּבָ י֣מּֽמִ ים ְ֥רֵעִב ׃ּאוֽא ָמָצב לֹֹ֣וׁשָ֗יר ֝מִעְֶ֥רך ֹּון ָד֑יׁשִ
ֶהְ֥פׁשַָ֗נ֝ים ּ֑גַם־ְצֵמִא ּם ִתְתַעָטם ּבָ ַצּו ֶאל־ְיַּ֭וִיְצֲע֣ק ׃ֽףּ ם ר ָלֶהּ֑֣הָֹוה ּבַ

֥צִמ֝ ֶדַֽו֭ ׃ֽםּם ַיִציֵלּוקֹוֵתיֶהּ֗מְ ֽבֶכת ֶאל־ִעֶ֥לָ֗ל֝ה ָרְֶ֑רך ְיׁשַָּ֣יְדִריֵכם ּבְ ּו יֹו֣ד ׃יר מֹוׁשָ
ם֥יו ִלְבֵנִנְפְלאֹוָתְ֗וֹ֝ו ּה ַחְס֑ד֣יהָֹוַֽל י־ִה֭ ׃י ָאָדֽ ֽ יַע ֶנּכִ ּבִ ֵקָקׂ֑֣שְ ֶפׁש ְ֥וֶנה ֶפׁש ׁשֹֽ

ֵבי ֹחֹ֣יֽ֭ ׃ּה ִמֵלא־ֽטֹובֵעָבְ֗ר֝ ך ְוַצְלָמׁ֑שְ י־ִהְמ֥ר ׃ֽלּי וַבְרזֶ֣י ֳעִנֲ֖אִסיֵרֶות ְׁשֶ ֽ ּו ּכִ
צות ֶעְל֣יַ֖צֲעַֽול ִ֑אְמֵרי־ֵא ָעָמַּ֣וַיְכַנ ׃ֹּון ָנָאֽ ֽ ֑֣ע ּבֶ ֽ֝ם ל ִלּבָ ֗לּכָ ּו ַּוִיְזֲע֣ק ׃ֽרין עֹזֵּ֣ו ְוֵאׁשְ

ַצֶאל־ְי֭ ֻצִמ֝ם ר ָלֶהֹּ֑֣הָוה ּבַ יֵעקֹוֵתיֶהּ֥֗מְ ך ְוַצְלָמֹ֑וִציֵאם ֵמֹחֽ֣י֭ ׃ֽםם ֽיֹוׁשִ ֶות ְׁשֶ
ם֥יו ִלְבֵנִנְפְלאֹוָתְ֗֝ו ֹוּה ַחְס֑ד֣יהָֹוּֽו ַליֹו֣ד ׃ֽקּם ְיַנֵתֹ֣וֵתיֶהּומֹוְס֖ר ֭ ׃י ָאָדֽ י־ׁשִ ֽ ר ּכִ ּבַ
ת ֹות ְנֹחַּ֑דְל֣ת ֵד֣י ַבְרזֶּ֖וְבִריֵחׁשֶ ָעִּ֑֣וִלים ִמֶדֱא֭ ׃ַעּֽל ּגִ ׁשְ ם ֹנֵתיֶה֗ ֵֹמֲע֥וּֽו֝ם ְֶרך ּפִ

ו ל־ֹא֭ ׃ִּיְתַעּנֽ ַ֑֣תֵעֶּכל ְתּכָ ַּ֥יּגִַ֗ו֝ם ב ַנְפׁשָ ֶותּיעו ַעד־ׁשַ הָֹוה ל־ְיּ֭ו ֶאַּוִיְזֲע֣ק ׃ֲעֵרי ָמֽ
ַצ ֻצִמ֝ם ר ָלֶהּּ֑֣בַ יֵעקֹוֵתיֶהּ֥֗מְ ַל ׃ֽםם ֽיֹוׁשִ ֵאּח ְדִ֣֭יׁשְ ט ּיַמֵלִֽ֗ו֝ם ָ֑ברֹו ְוִיְרּפָ

ִח ם֥יו ִלְבֵנִנְפְלאֹוָתְ֗וֹ֝ו ּה ַחְס֑ד֣יהָֹוּֽו ַליֹו֣ד ׃ֽםיתֹוָתִּֽמׁשְ חו ִזְבֵחְו֭ ׃י ָאָדֽ י ִּ֣יְזּבְ
֖רִֽוה תֹוָד֑ ֣יַסּפְ ֲעׂשָ ִרּנָּו ַמֽ ֳאִנ֑יי ַהֽ֣֭יֹוְרֵד ׃ֽהיו ּבְ ֽ ָּים ּבָ ֹ֥ות ּ ַמָלאָכ֗י ְמֹ֝עׂשֵ ִים ֣ה ּבְ

ים ֽ ה ָרֵ֣֭ה ׃ַרּבִ ּ֣מָ ֲעׂשֵ ְמצוָלִנְפְלאֹוָתְ֗ו֝ה ָ֑וי ְיֹהּאו ַמֽ ּוַח ַּיֲעֵמד ֣רֽאֶמר ַוַּ֭וֹי֗ ׃ֽהּיו ּבִ
ָלַּ֥וְתרֹוֵמה ְסָעָר֑ ֲ֭ע֣לַֽי ׃יוּֽם ּגַ ָרָעְ֥פׁשַָ֗נֹ֝ות ּו ְתהֹו֑מְר֣דַֽמִים ֵיּו ׁשָ  ׃ֽגה ִתְתמֹוָגם ּבְ

ּכֹּ֑וּגו ְוָ֭י֣ח ׁשִ ָּינועו ּכַ ּ ָלְכָמָתְ֗וָכל־ָחֹ֝ור ּ ּם ִתְתּבַ ַצּו ֶאל־ְיַּ֭וִיְצֲע֣ק ע׃ּֽ ם ר ָלֶהּ֑֣הָֹוה ּבַ
֥צּֽו֝ םֱחׁשֶּֽ֗יַו֝ה ָעָרה ִלְדָמָמ֑ם ְסָ֣֭יֵק ׃ֽםם ֽיֹוִציֵאּוֹקֵתיֶהִ֗מּמְ ֵליֶהֽ ּו ּגַ ְמ֥ח ׃ּ ּו ַּוִיׂשְ

י־ִיׁשְ יהָֹויֹו֣ד ׃ֽםֹוז ֶחְפָצם ֶאל־ְמ֥חַּיְנֵחַ֗וּ֝קו ֹּתִ֑כֽ י ֥יו ִלְבֵנִנְפְלאֹוָתְ֗וֹ֝ו ּה ַחְס֑דּ֣ו ַלֽ
ם ְקַהל־ָעִֽ֑ו֭ ׃ָאָדֽ ּירֹוְממוהו ּבִ ֖ם ּ ּים ְיַהְלֽלוהו֣ב ְזֵקִנּוְבמֹוׁשַ ֣ ׃ּ ֹות ם ְנָה֣רָיׂשֵ

֑ ּ֗וֹמָצ֥ר ְלִמְדּבָ ֽאֹוןֵאי ַמ֝ הת ֣יָרַעֵֽ֗מ֝ה ְמֵלָחִ֑רי ִלֶרץ ּפְֶ֣֭א ׃ִים ְלִצּמָ ֵבי ָבֽ ֣ ׃ֹּוׁשְ ם ָיׂשֵ
ר ַלִמ֭ ִיםה ְלֹמָצָּ֥יֶ֗רץ ִצְ֝וֶאִ֥ים ֲאַגם־ַמְֽ֑דּבָ ַּ֣ו֣י ׃ֵאי ָמֽ ב ׁשָ ּו ְיֽכֹוְנ֗נַו֝ים ם ְרֵעִבֹ֑וׁשֶ

ֽבִ֣ע ּדֹות ַוִיְט֣עּ֭ו ׂשַָּוִיְזְר֣ע ׃יר מֹוׁשָ ִרֲעׂשַּֽ֗יַו֝ים ּו ְכָרִמּ֑ ם ְ֣רֵכַוְיָבֽ ׃ּי ְתבוָאֽהּ֣ו ּפְ
ּו ַוָיׁשַֹּ֑וִיְמֲע֥ט ׃יטֽא ַיְמִעם ֹלְּ֣בֶהְמָתּ֗ו֝ד ּו ְמֹאַּ֑וִיְרּב֣ ְך ׁ֣שֵֹפ ׃ה ְוָיֽגֹוןֶ֣צר ָרָעֵמֹעּ֖חו ּ

ֹתַּ֣יְתֵעַ֗ו֝ים ּוז ַעל־ְנִדיִבּ֑ב֭ ֶרךם ּבְ ְהו לֹא־ָדֽ ּגֵ ׃ּ ֹ֥וִני ֹון ֵמ֑עב ֶאְב֣יַ֣וְיׂשַ ם ּכַַּ֝ויָ אן ֹּצׂ֗שֶ
ֽחֹות ּפָ ִרּוִיְר֣א ׃ִמׁשְ ָמ֑֣ ְיׁשָ ֥ ׃יָהְֽפָצה ּפִ֣ה ָקְוָלְ֗וָכל־ַעּ֝חו ים ְוִיׂשְ י־ָחָכ   ם ִמֽ

ָמר־ֵא                              ֹוְנ֗נְו֝ ֶּלהְ֑וִיׁשְ ְסֵדִיְתּבֽ   ׃ֽהי ְיהָֹוּ֥ו ַחֽ
  

  ּוֹה֣ד
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  מזמורים לסוכות                
 

֥ ּכִ ַרחַמׂשְ ַאָי֗ ׃יל ִלְבֵני־ֹקֽ יֵקי־ ֽג ַעל־ֲאִפֲעֹרּֽ֥ל ַתּּכְ
ּ֤֨כִֵים ָמ֑ ים֣ג ֵאֶלֲעֹרֽ֖י ַתן ַנְפׁשִ ה ְמָאָֽ֬צ ׃ָיך ֱאֹלִהֽ

ֵנָרֶאֵֽ֗אְוֹ֝וא י ָא֑בָ֥מַת יל ָחְ֥֪לֵא אֹלִהי֮םֽ׀ ֵל יַנְפׁשִ֨ ים֣ה ּפְ  ׃י ֱאֹלִהֽ
ְיָתה־ִל֬ ֱאֹמ֥ הְיָל֑ם ָוָל֣יֹוָמֶחם י ֶל֣֭י ִדְמָעִתָּהֽ ֽ ל־ַה֥֝ר ֵאַלּבֶ ֹום ּ֗יי ּכָ

יךהַּ֥אֵי ָרֵ֤֨א ׃ָ ֱאֹלֶהֽ ָכ֬ ׀ הֶּלה ֶאְזּכְ ּפְ י ּ֤כִי ַנְפׁשִ֗ ׀ יה ָעַלְ֨וֶאׁשְ
ֱעֹב֨ ֮ך ׀ רֶאֽ ּסָ ֶּאַדֵד֗ ְּבַ קֹול־ִרּנָ םיִה֥ית ֱאֹל֥֫ם ַעד־ּבֵּ ה ה ְותֹוָדּ֥֗בְ
֬ת ׃גֹֽון חֹוֵגָה֥מ ַּמה־ִתׁשְ ֮י ׀ יֹוֲחִחּ֨  ִלי֣הֹוִח יָל֥י ָעֱ֪֫הִמַּֽוֶת ַנְפׁשִ

ֵ י־֥עֽאל֭ ָנְּיׁשו֥עּּנו ֹוד אֹוֶדֹ֗לִהים ּכִ ֹלַה֗ ׃יוֹֽות ּפָ ָ֪עַל֮יי ֱאֽ י  ַנְפׁשִ
֫ת ְרך ֵמֶאן ֶאַ֭על־ּכֵ֗ חֹוָחִּ֥תׁשְ ר ים ֵמַהֶ֥חְרמֹוִנְ֗ו֝ן ֶּ֑רץ ַיְרֵדְָ֣זּכָ
ְּתהֹום־ֶאל־ְת֣ה ׃רִֽמְצָע ָיךֹול ִצּנֹוֶרְ֑ל֣קֹוֵרא ֹום קּ֭

 

ֶר֥ ּבָ ל־ִמׁשְ ֽ רוָ֥עַלָיך ַּגֶלָ֗יך ְוּ֝כָ ֹו ּ ׀ ַחְס֗דהה ְיֹהָוּ֨ ׀ ְיַצֶו֤֬םיֹוָמ ׃ּי ָעָבֽ
יֹרּ֣ו֭  ל ַסְלִע֮י֥ ׀ ְלֵאהֽ֤אֹוְמָר ׃ֽיּל ַחָיְ֣לֵאה ִּפָלְּ֗ת֝י ּה ִעִמַּ֑בַלְיָלה ׁשִ

ַכָ֪֫לָמ ֵָמה־ֹק֥דָֽל יִנְּ֥חָתה ׁשְ ַלְך ר ֵאֵלּ֗ ֶר ׃ֽבַחץ אֹוֵיּ֣בְ  ׀ ַצחּ֤בְ
ָאְמָר֥ יּוִני ֽצֹוְרָרְ֑ר֥פֵֽחי ַעְצמֹוַתּֽ֗בְ ל־ַה֝ם ֵאַלּ֥בְ ה ַּ֥אֵיֹום ּ֗יי ּכָ

יך ֬ת ׃ֱָאֹלֶהֽ ַּמה־ִתׁשְ ֮ייֹוֲחִחּ֨ ּֽוַמה־ֶתֱהִמ  ׀ ַנְפׁשִ   יִלי ֣הֹוִח ֥יָלי ָעּ֪֫
י־֣עֵֽל֭            יֽי ֵוַנ֗ת ּפְָּ֝יׁשוֹעּּ֥נו ֹ֑וד אֹוֶדאֹלִהים ּכִ   ׃אֹלָהֽ

  

א־ָחִסִ֑מּג֥י ה ִריִב֤֗יָב ׀ ְוִר֘יםֱאלִֹה֨ ִאיׁש ֵ֤מ דיֹוי לֹֽ
י־ַאָת ִני׃ְּֽתַפְלֵטה ֣ה ְוַעְוָלִמְרָמ֖ ֽ עוִז֮י֣ ׀ ֱאלֵֹההּּ֤כִ ּי ָמֽ ּ 

ֵָמה־ֹק֥דָֽל יִנְּ֥חָתה ְזַנָ֪֫לָמ ַלְך ּר ֶאְתַהֵלּ֗ ַלח־ֽאֹוְרך ב׃ַֽחץ אֹוֵיּ֣בְ  ֣ ָׁשְ
ֲָאִמְתך ַֽו֭ ר־ָקְ֝יִבי֥א יּוִנָּמה ַיְנ֑חֵ֣הּ ֗ךּוִני ֶאל־ַהֽ  ְוֶאל־ ְָדׁשְ

נֹו ּכְ ְמַחֶאל־ֵאל֮ים ח ֱאלִֹה֗ ׀ ֶאל־ִמְזּבַֹ֬וָאהְוָא֤ב ָיך׃ֶֽתִמׁשְ ת ֪ ׂשִ
֫ יֱאלִֹהֹ֥ור  ְבִכּנְָ֥֗וֽאֹוְדך ייִלּ֥גִ ֬ת ׃ים ֱאלָֹהֽ ַּמה־ִתׁשְ ֮יי ֹוֲחִחּ֨  ׀ ַנְפׁשִ

ּֽוַמה־ֶתֱהִמ י־֣עֵֽל֭יִלי ֣הֹוִח יָ֥לי ָעּ֪֫   תְּיׁשוֹעּּ֥נו ֹ֑וד אֹוֶדאלִֹהים ּכִ
יֽ ֵו יַנּ֗פָ֝                                     ׃אלָֹהֽ

  

  ַחַּלְמַנֵצ֗

ְפֵט   ִניׁ֤שָ
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ÆÆÆÆ  קריאת התורה  ÅÅÅÅ  
  שני וחמשיימי לסדר פרשיות השבוע 

  
  בראשית

ָרֵ֖ראׁשִּבְ א,א ַמ֥ים ֵא֑א ֱאֹלִה֣ית ּבָ ֶרץִ֥ים ְוֵאּ֖ת ַהׁשָ ׃ ת ָהָאֽ
ֵנ֣יּ֖הו ְוֹח ָוֹבּ֔ה֙וה ֹתְ֥֨יָתֶֽרץ ָהְוָהָא֗ ב ך ַעל־ּפְ ּוַח ֹ֣ום ְור֑ ְתהְׁשֶ

ֵנ֥יַ֖רֶחים ְמֱאֹלִה֔ י ֣ם ְיִה֖יאֶמר ֱאֹלִהַּ֥וֹי ג׃ ִיםּֽ ַהָמֶפת ַעל־ּפְ
י־ט֖ים ֶאת־ָהאְ֛רא ֱאֹלִהַּ֧וַי ד׃ ֹורְֽיִהי־אֹֽור ַו֑א ֹוב ֹ֑ור ּכִ

ַּוַיְבֵד ךֽין ַהֹחּ֥ וֵבֹור֖ין ָהא֥ים ּבֵל ֱאֹלִהּ֣֔  ים֤א ֱאֹלִהַּוִיְקָר֨ ה׃ ְׁשֶ
ך ָקֹ֖ום ְוַלֹח ֔יָלאֹו֙ר|  ֶקר ְ֖יִהי־ֹבֶֽרב ַוְ֥יִהי־ֶעַֽוְיָלה ָ֑רא ָלְׁ֣שֶ
תי ָרִק֖֥ים ְיִהאֶמר ֱאֹלִהַּ֣֔וֹי ו )לוי(׃ דֹֽום ֶאָח֥י ֹּוך ַהָמ֣יַע ּבְ ִים ְ֑

 ֹלִהי֮םַעׂש ֱאַּ֣וַי ז׃ ִיםִֽים ָלָמ֖ין ַמ֥יל ּבֵּי ַמְבִדִ֣֔ויִה
ָרִקיַע֒ ּ ַוַיְבֵדֶ֗את־ָהֽ ֙רִי֙םּין ַהַמ֤֨ל ּבֵּ יַע ָרִקַֽ֔חת ָלּ֣ ִמַת ֲאׁשֶ

א ַּ֧וִיְקָר ח׃ ֽןְיִהי־ֵכֽיַע ַוָרִקֽ֑ל ָל֣ר ֵמַעִ֖ים ֲאׁשֶּין ַהַמֵ֣֔בּו
ָמָרִקֽ֖ים ָלֱ֛אֹלִה ִנֶ֥קר יְ֖יִהי־ֹבֶֽרב ַוְ֥יִהי־ֶעִֽים ַו֑יַע ׁשָ ׃ ֽיֹום ׁשֵ

ּו ַהַמּ֜ים ִיָק֨וֱאֹלִה֗אֶמר ַּ֣ויֹ ט )ישראל( ַמִּ֤֨ים ִמַתּ  ִי֙םַּחת ַהׁשָ
ׁשָ֖הָרֶאֽד ְוֵתֹום ֶאָחֶ֔אל־ָמ֣ק א ַּוִיְקָר֨ י׃ ֽןְיִהי־ֵכֽה ַוּ֑ ַהַיּבָ

֙ה | יםֱ֤אֹלִה ׁשָ ְרא ּ֥ים ַוַיּ֑א ַיִמִ֣ים ָקָרּ֖ ַהַמֶּרץ וְלִמְקֵו֥ה ֶאַּ֔לַיּבָ
י־טֱ֖אֹלִה  ֶר֙ץא ָהָאְ֤֨דׁשֵַּֽתים אֶמר ֱאֹלִהַּ֣֗וֹי יא׃ ֹובֽים ּכִ

א ֵעֶּ֚ד֗ ב ַמְזִרׁשֶ ִרַ֣֞רע ֵעיַע ֶזׂ֣֔שֶ ִר֙יי ֹע֤ץ ּפְ ה ּפְ ר ֹ֥ו ֲאׁשֶ ְלִמי֔נׂשֶ
א ֶּרץ ֶד֠א ָהָאַּ֜ותֹוֵצ֨ יב׃ ֽןְיִהי־ֵכֶֽרץ ַוֹ֑ו ַעל־ָהָאַ֖זְרעֹו־ב ׁשֶ

ב ַמְזִרֵ֣ע ִרּ֧הו ְוֵע ְלִמיֵנַ֔ר֙עיַע ֶזׂ֤֨שֶ ה־ּפְ ׂשֶ ר ֥י ֲאׁשֶ֛ץ ֹעֽ
ּהו ַוַיֵֹו ְלִמי֑נַ֖זְרעֹו־ב י־טְ֖רא ֱאֹלִהּ֥   ֶרב ְ֥יִהי־ֶעַֽו יג׃ ֹובֽים ּכִ

ִליׁשִֶ֥קר יְ֖יִהי־ֹבַֽו                           ׃ ֽיֹום ׁשְ
  

N  קריאת התורה  w 
 

 תפלין
 שויתי יהוה                                                                              לנגדי תמיד



 
161

  

  נח
 

ֶּלה תֵא֚ ט,ו ֹדים ָהָי֖הּ֥יק ָתִמּ֛יׁש ַצִדַ֥ח ִאַח ֹנ֗ת ֹנֹ֣֔וְלֹדּֽ יו ֹ֑רָתֽ ּבְ
ְְתַהֶלך־ֹנֽים ִהֱ֖אלִֹהֶֽאת־ָה לֹׁשָֹ֖וֶלד ֹנַּ֥וי י׃ ַחּֽ ים ֑ה ָבִנַ֣ח ׁשְ

ֵח יא׃ ֶפתֽם ְוֶאת־ָי֥ם ֶאת־ָחׁ֖שֵֶאת־ ַּוִתׁשָ  ֶרץ ִלְפֵנ֣י֖ת ָהָאּ֥
ּים ַוִתָמֵלֱ֑אלִֹהָֽה ים ְ֛רא ֱאלִֹהַּ֧וַי יב׃ ֽסֶרץ ָחָמ֖א ָהָאּ֥

֣הֶ֖את־ָהָא ָחֶרץ ְוִהּנֵ ִחָֽתה ּכִ֑ ִנׁשְ ׂשָ֧י־ִהׁשְ ל־ּבָ ר ֛ית ּכָ
ֶרץֶּ֖את־ַדְרּכ ץ ַ֤ח ֵקים ְלֹנ֗אֶמר ֱאלִֹהַּ֜וֹי֨ יג׃ ֹו ַעל־ָהָאֽ
֙ר ׂשָ ל־ּבָ ֵניֶהֶ֖רץ ָחָמ֛ה ָהָאְ֥לָאי־ָמֽי ּכִא ְלָפַנ֣֔ ּבָּכָ ם ֑ס ִמּפְ

ִחיָתְ֥וִהְנִנ ֶרץ֖י ַמׁשְ ֶפר ת ֲעֵצי־ֹגּ֣֔ ֵתַבָה ְל֙ךֲ֤עׂשֵ יד׃ ם ֶאת־ָהָאֽ
ּוץ ִּ֖ית וִמחּ֥ה ִמּבַ֛ ֹאָתַּ֥פְרָתֽה ְוָכּ֑ה ֶאת־ַהֵתָבֲ֣עׂשֶּֽים ַתִ֖קּנִ

ּכֹ ֹל֑ה ֹאָתֲ֖עׂשֶּֽר ַת֥ה ֲאׁשְֶוֶז֕ טו׃ ֶפרּֽבַ ה ַּאָמֹ֗ות ׁ֣ש ֵמאּ֧ה ׁשְ
ֶּרך ַהֵתָבֹ֔א֚ לֹׁשִ ָרְחּבָּ֔ים ַאָמ֙הּ֤ה ֲחִמׁשְִ ּה וׁשְ ה ּ֖ים ַאָמּ֥

ּ ְתַכֶלּ֣ה ְוֶאל־ַאָמ֙הּה ַלֵתָבֲ֣֗עׂשֶַּֽת | ַהרֹ֣צ טז )לוי(׃ ּֽהֽקֹוָמָת ה ּ ּנָ
ִצָדַּ֖תח ַהֵתָבְּ֥עָלה וֶפִמְלַמ֔ ּה ָתׂשִּ֣ה ּבְ ּ֛ים ַתּ֑ ְּחִתיִ ִנִיּ ם ּ֥ם ׁשְ

ִלׁשִ  ִי֙םּול ַמּ֥֨יא ֶאת־ַהַמּב ֵמִב֨֩י ִהְנִניֲאִנַֽ֗ו יז׃ ָהֲֽעׂשֶּֽים ַתּ֖וׁשְ
ֵחַעל־ָהָא֔ ׂשֶָ֣֗רץ ְלׁשַ ל־ּבָ ר־ּבֹו֙ת ּכָ ּוַח ַחִי֣֔ רר ֲאׁשֶ ַחת ּ֖ים ִמַתּ
ָמ ָאִ֥ים ּכַֹּ֑הׁשָ ר־ּבָ ֹמִת יח׃ ֽעֶרץ ִיְגָו֖ל ֲאׁשֶ ִריִתַ֥וֲהִקֽ י ֖י ֶאת־ּבְ

ּך וָבאָתִּ֑֙אָת ְתךָךּוָבֶנ֛יה ּה ַאָתּ֕ ֶאל־ַהֵתָבְ֔ ָ ְוִאׁשְ ּ ֥
ּך ִאָתי־ָבֶנ֖יּֽוְנׁשֵ ל־ָה יט׃ ְֽךָ ׂשַָֽ֞חי ִמּ֠וִמּכָ ל־ּבָ ַנּכָ ל ִ֛ים ִמּכֹ֧ר ׁשְ
   )ישראל(׃ ּֽוְהיֽה ִיּ֖ר וְנֵקָבְ֥ך ָזָכּ֑ת ִאָתֲ֣חֹיֽה ְלַהּ֖יא ֶאל־ַהֵתָבָּ֥תִב

ֵהָמ֙הֹוף ְלִמיֵנָ֣֗העֵֽמ כ ּהו וִמן־ַהּבְ ֶמׂש ֥ל ֶרּ֛ה ִמּכֹ ְלִמיָנּ֔
ַנֵה ְלִמי֑נֲ֖אָדָמָֽה ׃ ֹותֲֽחיָֽיך ְלַהּ֖או ֵאֶל֥ל ָיֹבִ֛ים ִמּכֹּ֧הו ׁשְ
ל־ַמָה ַקח־ְל֗ךְּ֣וַאָת כא ֖ ַּסְפָתֽל ְוָאָאֵכֽ֔ר ֵי֣ ֲאׁשֲֶאָכ֙לֽ ִמּכָ
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  ר ֹכל ֲאׁשֶַ֨ח ּכְַ֑֠עׂש ֹנַּ֖וַי כב׃ ֽהם ְלָאְכָל֖ ְוָלֶהָ֛ ְלךָך ְוָהָי֥הֵאֶל֑י
  ׃ ֽהן ָעׂשָ֥ים ּכֵֹ֖ו ֱאלִֹה֛ה ֹאתִּ֥צָו                      

  

  לך לך

ָם ֶלך־ְלך ֶאל־ַאְבָר֔אֶמר ְיֹהָו֙הַּ֤ויֹ א,יב ּ וִממַָ֥אְרְצךֽ ֵמְ֛ ָֹוַלְדְתךּֽ ּ ֖
֙ךְֽוֶא ב׃ ָּךֽר ַאְרֶאֶ֥רץ ֲאׁשֶָ֖יך ֶאל־ָהָא֑ית ָאִבּ֣וִמּבֵ ֹוי ֣ ְלגֶָעׂשְ
֔ד ֶמֲּ֖אַגְדָלֽ ַוֶָרְכ֔ךֹ֣ול ַוֲאָבּגָ ָרָכְ֖הֵיֽ ֶוָ֑ךה ׁשְ  ְרָכ֙הַֽוֲאָב ג׃ ֽהה ּבְ

ּיך וְרֶכְ֣֔מָב ְָמַקֶלְלךָ ָו ְב֔ך֣ר ְוִנְבְרכ֑ ָאֹאּ֖ ֹח֖ ּכֹּ ּפְ ת ֥ל ִמׁשְ
ְֶלך ּ֥ה ַוֵי ְיֹהָו֔ר ֵאָלי֙וּ֤ר ִדּבֲֶאׁשֶֽ֨ם ּכְֶַלך ַאְבָרַּ֣֗וֵי ד) לוי(׃ ֽהֲאָדָמָֽה

ן־ָחֵמֹוט ְוַאְבָרֹ֑֗ו לִּ֖את ִני֙ם֤ם ּבֶ ְבׁש ׁשָ ָנִ֣֔ע ְוׁשִ ֵצאתים ׁשָ ֹו ֖ה ּבְ
ַּוִיַק ה׃ ֽןָחָרֵֽמ ַר֨ ֶאת֩ח ַאְבָרםּ֣ ֜ת־ׂשָ ֹוט ֹ֣ו ְוֶאת־לּי ִאׁשְ

ן־ָאִח֗ ֙םּבֶ ל־ְרכוׁשָ ֶפׁש ּׁ֖שו ְוֶאת־ַהּנֶר ָרָכ֣֔ ֲאׁשֶּיו ְוֶאת־ּכָ
ר־ָעׂש ַנ֣֔ ַאֶכ֙תּו ָלֶלְ֨צ֗אּֽן ַוֵיּ֑ו ְבָחָרֲ֣אׁשֶ ּאו ַּ֖ען ַוָיֹבְרָצה ּכְ

ָנַ֥א ָא֔ר ַאְבָר֙םֲ֤עֹבַּֽוַי ו ׃ ַעןְֽרָצה ּכְ ֶכ֔ד ְמ֣קֶרץ ַע֚ ּבָ ד ֖ם ַעֹום ׁשְ
ַנֲעִנֽה ְוַהֹ֑ון מֹוֶרֵ֣אל ֶרץ֥י ָאּ֖כְ ָאֽ  א ְיֹהָו֙הַּ֤וֵיָר ז) ישראל(׃ ז ּבָ

ֶּרץ ַהזֹ֣ן ֶאת־ָהָאּ֖ ֶאֵתְָרֲע֔ךאֶמר ְלַזּ֨ם ַוֹיֶ֕אל־ַאְבָר֔ ֶבן ּ֤את ַוִי֑
֙ם ְריֹהָו֖הַֽח ַל ִמְזּבֵׁ֔שָ ַּוַיְעֵת֨ ח׃ יוֽה ֵאָלֶ֥א ַהּנִ ָרה ם ָהָהּ֗ק ִמׁשָּ֜
ֶדם ּי ִמֶק֣֔ ְוָהַעּל ִמָי֙ם֤ית־ֵאֽה ּבֳֵ֑הֹלֽט ָאֵּ֣יל ַו֖ית־ֵאֶֽדם ְלֵבִּ֛מֶק

ׁשֵּ֖ה ַוִיְקָריֹהָוֽ֔ ַלַח֙ם ִמְזּבֵֶ֤֨בן־ׁשַָּֽוִי ם ע ַאְבָרַּ֣֔וִיּסַ ט׃ ֽהם ְיהָֹו֥א ּבְ
הֹֽוַע ַהּנְֶֹ֖וך ְוָנסָ֥הל ָא֖י ָרָעַ֥וְיִה י׃ ְגּבָ ם ֶ֤רד ַאְבָרֶּרץ ַוֵי֑֨ב ּבָ

ֶרץָ֖רָעֽד ָה֥י־ָכֵבֽם ּכִּור ׁשָ֣֔ ָלגְיָמ֙הִמְצַר֨ ָאֽ י ַוְיִה֕ יא׃ ב ּבָ
ַראֶמ֙רְּיָמה ַוֹיֹ֑֨וא ִמְצָר֣יב ָלב֖ר ִהְקִרֲ֥אׁשֶּֽכַ ֔ת֣ ֶאל־ׂשָ ֹו ּי ִאׁשְ

ה ְוָהָי֗ יב׃ ְּתֽה ָא֖ה ְיַפת־ַמְרֶאּ֥י ִאׁשְָּ֛עִתי ּכִ ָיַדִ֔הּנֵה־ָנ֣א
ְו ֹאָת֙ך֤י־ִיְראּֽכִ תְ֖מרֽים ְוָאּ ַהִמְצִרּ֔ ּו ִאׁשְ י ּ֖ו ֹאִתְ֥רגֽאת ְוָהֹ֑ו ֹזּ֣
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ּך ְיַחיְ֥וֹאָת   י ֣יַטב־ִלֽ ִיַע֙ןְּת ְלַמִ֑֨תי ָא֣ ֲאֹח֖אִאְמִרי־ָנ יג׃ ּֽוְ
ְגָלֵל֖ה ַנְפׁשְִ֥יָתְֽך ְוָחֲּעבוֵרַֽ֔ב                     ׃ ְֽךי ּבִ

  

  וירא

ֵא ְיֹהָו֔א ֵאָלי֙וַּ֤וֵיָר א,יח ב ּ֥וא ֹיׁשֵ֛א ְוה֑י ַמְמֵר֖לֵֹנֽה ּבְ
ֹחַ֖תח־ָהֹאּֽפֶ ַּוִיׂשָ ב׃ ֹוםּֽם ַהיֶ֥הל ּכְ ֙הּ ַוַי֔א ֵעיָני֙וּ֤  ְרא ְוִהּנֵ

לֹׁשָ  ָרץ ִלְקָראָת֙םְּ֤רא ַוָיּו ַוַי֗ים ָעָל֑יּ֖ים ִנָצִבה ֲאָנׁשִׁ֣֔שְ
ַתַתח ָהֹאִ֣֔מּפֶ ֶּהל ַוִיׁשְ א י ִאם־ָנ֨ר ֲאֹדָנַּ֑֗ויֹאַמ ג׃ ְרָצהּחו ָאּֽ֖
ֵעיֶנ֔אִתי ֵח֙ןָ֤מָצ   ׃ ָֽךּל ַעְבֶד֥ר ֵמַעֲ֖עֹבֽ ַתָיך ַאל־ָנ֥א ּבְ

ח־ָנ ד ֲענֽם ְוִהּ֑ו ַרְגֵליֶכֲ֖חצִֽים ְוַרא ְמַעט־ַמֻּ֣֔יַקֽ ּו ַתּׁ֖שָ ַחת ּ֥
ֶכ֙םֲ֤עדֶֽחם ְוַסה ַפת־ֶלְ֜וֶאְקָח֨ ה׃ ֽץָהֵע ּרו ֲעֹבּֽ֔ר ַת֣ ַאַחּו ִלּבְ

ה ֲ֖עׂשֶּֽן ַתּ֥ו ּכֵאְמ֔רּ֣ם ַויֹּ֑ל־ַעְבְדֶכֽם ַעּ֖ן ֲעַבְרֶת֥י־ַעל־ּכֵּֽכִ
ָר֖ם ָהֹא֛ר ַאְבָרָהַ֧וְיַמֵה ו) לוי(׃ ְּרָתּֽר ִדּבֲַ֥אׁשֶּֽכַ ה ֱ֑הָלה ֶאל־ׂשָ
לֲֹהִרֽ֞אֶמר ַמַּוֹי֗ י ַוֶ֖לת לַמח ֹס֣֔ ֶקׁש ְסִאי֙ם֤י ׁשְ ׃ ֹותֽי ֻעגֲ֥עׂשִּֽוׁשִ

ָק֖ ז ּם ַוִיַקָ֑֨הץ ַאְבָר֣ר ָרְוֶאל־ַהּבָ ָקּ֜ ן־ּבָ ּ ַוִיֵתְך ָוטֹו֙ב֤ר ַרח ּבֶ ן ּ֣
ַּוִיַק֨ ח׃ ֹוֹֽות ֹאתֲ֥עׂשֽר ַלַ֖ער ַוְיַמֵהֶאל־ַהּנַ֔ ב ה ְוָחָל֗ח ֶחְמָאּ֜

ָק֙ר ּה ַוִיֵתר ָעׂשָ֣֔ ֲאׁשֶּוֶבן־ַהּבָ ם ֛ד ֲעֵליֶהּ֧וא־ֹעֵמֽם ְוה֑ן ִלְפֵניֶהּ֖
ָרּ֖יו ַאֵיּו ֵאָל֣֔אְמרַּֽויֹ ט )ישראל(׃ ּלוּֽץ ַויֹאֵכַ֖חת ָהֵעַּ֥ת ה ֣ה ׂשָ

ֶת ּך ַויִֹּ֑אׁשְ  ָי֙ךּוב ֵאֶלֹ֤֨וב ָאׁש֣אֶמר ׁשַּוֹי֗ י׃ ֶהלֽה ָבֹא֥אֶמר ִהּנֵָ֖
ֵע ָר֖ה ְוִהּנֵה־ֵבּת ַחָיּ֣֔כָ ֶת֣ן ְלׂשָ ָרּ֑ה ִאׁשְ ַתח ַ֥עת ּפֶ֛ה ׁשַֹמָ֥ך ְוׂשָ
ָר֙הְ֤וַאְבָרָה יא׃ יוֲֽחָרּֽוא ַאֶ֥הל ְוהָ֖הֹא ִאֵקִנְ֔ז ם ְוׂשָ ים ֖ים ּבָ

ָיִמ ָרְ֣֔היֽ ִלים ָחַדלּּ֑֙בַ ׁשִה ֹאֹ֖ות ְלׂשָ ּנָ ק ַּ֥וִתְצַח יב׃ יםַֽרח ּכַ
ָר ִקְרּבָׂ֖שָ ה י ֶעְדָנְּ֣֔יָתה־ִלֽ ָהי ְבלִֹת֙יֲ֤חֵרֽר ַאּ֑ה ֵלאֹמ֣ה ּבְ

ָּמה זֶה֣ם ָל֑ה ֶאל־ַאְבָרָה֖אֶמר ְיֹהָוַּ֥ויֹ יג׃ ֽןי ָזֵק֖אֹדִנַֽו ה ֲחָקֽ֨ ָצּ֩
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ָר֜ ְנִתיֲ֥אִנֽד ַו֖ם ֵאֵל֛ף ֻאְמָנ֥ר ַהַאֵלאֹמ֗ הׂשָ ֵל יד׃ ּי ָזַקֽ א ֲ֥הִיּפָ
ֵעּ֛וב ֵאֶל֥ד ָאׁשּר ַלמֹוֵעּ֑֞ה ָדָבְ֖יֹהָוֵֽמ ָרּ֖ת ַחָיָ֥יך ּכָ   ׃ֽןה ֵבּ֥ה וְלׂשָ

  

  חיי שרה

ָרּ֣֔ ַחֵיְּהי֙וַּֽוִי א,כג ָנ֛֥ה ֵמָאי ׂשָ ִרה ׁשָ ָנ֥ה ְוֶעׂשְ ַבע ֣ה ְוׁשֶ֖ים ׁשָ
ִנ ֵנׁ֑שָ ָרּ֥י ַחֵי֖ים ׁשְ ָרַּ֣֗וָת ב׃ ֽהי ׂשָ ִקְרַיָמת ׂשָ וא ֥ע ִה֛ת ַאְרּבַ֥ה ּבְ

ֶאֶ֖חְבר ָנֹ֣ון ּבְ ָר֥ם ִלְסּפֹ ַאְבָרָהַּ֔ען ַוָיֹב֙אֶ֑רץ ּכְ ה ֖ד ְלׂשָ
ֵנ֖ם ֵמַע ַאְבָרָהָ֔ק֙םַּוָי֨ ג׃ ּֽהָתּכְֹוִלְב ר ֹ֥ו ַוְיַדּבֵ֑י ֵמת֣ל ּפְ

ֵני־ֵח י ּ֤ו ִלּם ְת֨נּ֑י ִעָמֶכֹ֖נִכֽ ָא֥בּגֵר־ְותֹוׁשָ ד׃ ֽרת ֵלאֹמֶ֖אל־ּבְ
ָרּ ִעָמֶכֶ֔ב֙רֲּאֻחַזת־ֶק֨ ּו ֲ֧ענַּֽוַי ה׃ ֽיּי ִמְלָפָנ֖ה ֵמִת֥ם ְוֶאְקּבְ

ָמֵע ו) לוי(׃ ֹוֽר ל֥ם ֵלאֹמ֖ת ֶאת־ַאְבָרָהְ֛בֵני־ֵח י ֲאֹדִנ֗ | ּנוׁ֣שְ
תֹוֵכּ֔ים ַאָת֙ה֤יא ֱאלִֹהְנׂשִ֨ ִמְבַח ּבְ ר ּ֖ינו ְקֹבר ְקָבֵרּ֣֔נו ּבְ

ָה ִמְמך֥א־ִיְכֶלֹֽו לֹּּ֛נו ֶאת־ִקְברּיׁש ִמֶמָ֣֔ך ִאֵ֑מֶתֶאת־ ר ּ֥ ִמְקֹבּ֖
ַת֛םָקם ַאְבָרָהַּ֧וָי ז׃ ָֽךֵמֶת ּ ַוִיׁשְ   ׃ ֽתֶרץ ִלְבֵני־ֵחּ֖חו ְלַעם־ָהָאּ֥

ֶכֽׁ֗ש ֶא֣ר ִאם־ֵי֑ם ֵלאֹמּ֖ר ִאָתַ֥וְיַדּבֵ ח ר ֤ם ִלְקּבֹת־ַנְפׁשְ
ָמ֕עּ ִמְלָפַנֶ֔את־ֵמִת֙י ּוִני וִפי ׁשְ ֶעְפרְּ֖געו־ִלּ ן־ֹצ֥י ּבְ   ׃ ַחרֹֽון ּבֶ

ָל֙ה֤י ֶאת־ְמָעַרְּוִיֶתן־ִל֗ ט ר־֔לּת ַהַמְכּפֵ ה ְ֣קֵצר ּבִֹ֖ו ֲאׁשֶ ֲאׁשֶ
ֵד ֶכׂ֑֨שָ ה ִלּ֥א ִיְתֶנֶסף ָמֵלּ֜הו ּבְ תּּ֛נָ   ׃ ֶברֲּֽאֻחַזת־ָקֽם ַלֹ֖וְכֶכֽי ּבְ

תֹ֖ון ֹיׁשְֵ֥וֶעְפר י ֵני־ֵח֣ב ּבְ י ִּ֤חִתֽן ַהֹו ֶעְפ֨רּ֩ת ַוַיַעןְֹ֑וך ּבְ
ָאְזֵנֶאת־ַאְבָרָה֙ם ֵא֛ת ְלֹכי ְבֵני־ֵח֣֔ ּבְ ֹו ַ֖ער־ִעירֽי ׁשַ֥ל ּבָ

ָמֵע֣֔א־ֲאֹדִנֽלֹ יא) ישראל(׃ ֽרֵלאֹמ ֶד֙הי ׁשְ ְך ִּתי ָל֣֔ ָנַתִּני ַהׂשָ
ר־ּבְּ֥וַהְמָעָר יָה ּ֥י ְנַתִתּ֛י־ַעִמֽי ְבֵנ֧יָה ְלֵעיֵנּ֑ ְנַתִתָֹ֣ו ְלך֖ה ֲאׁשֶ

ַת֨ יב׃ ָֽךר ֵמֶתְ֥ך ְקֹבָּ֖ל ַּוִיׁשְ   ׃ ֶרץָֽהָא ֥םי ַע֖ם ִלְפֵנ ַאְבָרָהּ֔ח֙וּ

ָאְזֵנר ֶאל־ֶעְפ֜רַוְיַדּבֵ֨ יג ְך ֛ר ַאֵלאֹמ֔ ֶר֙ץי ַעם־ָהָאֹ֤֨ון ּבְ
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ָמֵע֖ה לִּ֥אם־ַאָת ֶד֙הִּ֤תי ּכִֶני ָנַתּ֑֜ו ׁשְ י ּח ִמֶמ֣֔ ַקֶּסף ַהׂשָ ּנִ
ָר ם ֹ֖ון ֶאת־ַאְבָרָהַ֛ען ֶעְפרַּ֧וַי יד׃ ָּמהֽי ׁשָ֖ה ֶאת־ֵמִתְ֥וֶאְקּבְ

ָמֵעֲ֣֔אֹדִנ טו׃ ֹוֽר לֵ֥לאֹמ ֶסף ֶ֛קל־ּכֶֽת ׁשֶ֧ע ֵמֹא ַאְרּבִַ֨֩ני ֶאֶרץי ׁשְ
יִנ ַמ טז׃ ֽר ְקֹבְָ֖תךֽוא ְוֶאת־ֵמ֑ ַמה־ִהָ֖ךיְנּֽי וֵבּ֥בֵ  ע ַאְבָרָה֮םַּ֣וִיׁשְ

ֹקֶ֤֒אל־ֶעְפרֹון ר ֶ֥סף ֲאׁשֶן ֶאת־ַהּכֶ֕ ְלֶעְפֹר֔ל ַאְבָרָה֙םּ ַוִיׁשְ
ָאְזֵנִּ֖דּבֶ   ר ֶ֖סף ֹעֵבֶקל ּכֶ֣֔ ׁשֶע ֵמאֹות֤֙ת ַאְרּבַ֑י ְבֵני־ֵח֣ר ּבְ

  ׃ ֽרַלּסֵֹח                                    
  

  תולדות

ֶּלה תְ֛וֵא יט,כה ן־ַאְבָרָה֖ת ִיְצָחֹ֥וְלֹדּֽ יד ֥ם הֹוִל֖ם ַאְבָרָה֑ק ּבֶ
ןי ִיְצָח֙קַ֤וְיִה כ׃ ֽקֶאת־ִיְצָח ִע ּבֶ ָנ֣֔־ַאְרּבָ ַקְחתים ׁשָ ֹו ּ֣ה ּבְ
תוֵא֙לֶאת־ִרְבָק֗ ת־ּבְ ַדֲּאַרִמֽ֔ ָהּה ּבַ ֹות ֛ם ֲאח֑ן ֲאָרּ֖י ִמּפַ

ַּוֶיְעַת֨ כא׃ ֽהֹּו ְלִאׁשָ֥י לֲּ֖אַרִמֽן ָהָ֥לָב ַכח ֣ ְלֹניֹהָו֙הֽק ַל֤ר ִיְצָחּ
֔ת ה ַהר ִרְבָקּ֥֖ה ַוַת ְיֹהָוֶ֔תר לֹוּ֤֙וא ַוֵיָע֑ה ִה֖י ֲעָקָרֹ֥ו ּכִִּאׁשְ
ת ִני֙םְ֤צצַּֽוִיְתֹר בכ׃ ֹוִּֽאׁשְ ִקְרּבָּ֔ו ַהּבָ ּה ַוֹת ּבְ ן אֶמר ִאם־ּכֵּ֣֔

ָּמה ֶזָ֥ל אֶמר ַּוֹי֨ כג) לוי(׃ ֽהׁש ֶאת־ְיֹהָוְֶ֥לך ִלְדֹרִּ֖כי ַוֵת֑ה ָאֹנּ֖
ֵנה ָלְ֗יֹהָו֜ ִבְטֵנ֔י ֹגִיי֙םּ֤ה ׁשְ ֵנ ּבְ ּך וׁשְ ְִיך ּ֖ים ִמֵמַעּי ְלֻאִמְ֣֔

ֵר ּדו וְלֹא֙םִ֑יּפָ ּו ַּ֥וִיְמְלא כד׃ ירֽד ָצִעֲ֥עֹבֽב ַי֖ץ ְוַרָמֱ֔אֽם ֶי֣ ִמְלֹאּ
ִבְטָנ֖ה תֹוִמֶ֥דת ְוִהּנֵ֑יָה ָלֶלָ֖יֶמ  ִראׁשֹו֙ןֽא ָהַּ֤וֵיֵצ כה׃ ּֽהם ּבְ

לַאְדמֹוִנ֔ ַאֶדּ֖י ּכֻ ָעֹּ֣ו ּכְ מּ֥ר ַוִיְקְראֶ֑רת ׂשֵ ׃ ֽוֹו ֵעׂשָּ֖ו ׁשְ
א ּ֥ו ַוִיְקָרב ֵעׂשֵָ֣֔קֲעֽ ּבֶַז֙תֹו ֹאֶח֤֨יו ְוָידא ָאִח֣֗ן ָיָצֲחֵרי־ֵכְֽ֞וַא כו

מ ׁשִ֛ב ְוִיְצָחֲעֹקֹֽ֑ו ַיׁ֖שְ ן־ׁשִ ָנּ֥ק ּבֶ ֶל֖ים ׁשָ ) ישראל(׃ ֽםֶדת ֹאָת֥ה ּבְ

ִּיְגְדל֙וַֽו כז ּ ָעִרּ֔ ֶדִ֣יד ִאַ֖ע ַצ֥יׁש ֹיֵד֛ו ִאי ֵעׂשָ֣֗ים ַוְיִה ַהּנְ ה ֑יׁש ׂשָ
ק ֛ב ִיְצָחֱ֥אַהַּֽוֶי כח׃ יםָֽהִלֽב ֹא֖ם ֹיׁשֵּ ָת֔יׁש֣ ִאֲעֹק֙בְֽוַי
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י־ַצֶ֖את־ֵעׂשָ ִפ֣ו ּכִ בֶֽבת ֶא֥ה ֹאֶהיו ְוִרְבָקִ֖֑יד ּבְ ׃ ת־ַיֲעֹקֽ
ֶד֛א ֵעׂשָּ֥ד ַוָיֹבב ָנִז֑יֲעֹקֶֽ֖זד ַיַּ֥וָי כט ׃ ֽףּוא ָעֵי֥ה ְוהּ֖ו ִמן־ַהׂשָ

ם ָ֤אֹדֽן־ָה ִמִני ָנ֙א֤ב ַהְלִעיֵטל־ַיֲעֹקֽ֗ו ֶאאֶמר ֵעׂשַָּ֜וֹי֨ ל
מֽן ָקָרִ֥כי ַעל־ּכֵ֑ף ָאֹנ֖י ָעֵי֥ה ּכִּ ַהֶזָ֔אֹד֙םָֽה   ׃ ֹוםֹֽו ֱאד֖א־ׁשְ

ֹכּ֛ה ַכי֥ב ִמְכָרֲעֹקֽ֑אֶמר ַיַּ֖ויֹ לא אֶמר ַּ֣ויֹ לב׃ ֽי ִלָָ֖רְתךֹֽום ֶאת־ּבְ
֛הֵעׂשָ֔ ּות ְוָלָמה־ֶזְ֑ך ָלמ֖י הֹוֵלֹ֥נִכֽ ָאו ִהּנֵ ּ ֹכָר֖ה ִלּ֥ ׃ ֽהי ּבְ

֔יְּבָעה ִל֙יּ֤ב ִהׁשֲָעֹקֽ֗אֶמר ַיַּ֣ויֹ לג ֹּום ַוִיׁשָּ ּכַ ר ֹּ֥ו ַוִיְמּכֹ֑ע לַ֖בּ
ֹכ בֹֽו ְלַיָ֖רתֶֽאת־ּבְ יד ֶּ֣חם וְנִזו ֶל֚ן ְלֵעׂשָ֣֗ב ָנַתֲעֹקְֽ֞וַי לד׃ ֲעֹקֽ

ְת ַוָיּאַכל ַוֵיּ֣֔ים ַוֹיֲעָדׁשִ֔ ּׁשְ ּך ַוִיָּ֑קם ַוֵיַלּ֖ ו ֶ֖בז ֵעׂשְָ֥
ֹכָר ָא֔י ָרָע֙בַ֤וְיִה א,כו׃ ֽהֶאת־ַהּבְ ב ָ֣רָעֽ ָהֶּרץ ִמְלַב֙ד ּבָ

יֵמ֖ר ָהָי֥ן ֲאׁשֶֹוִראׁשָֽ֔ה ק ְֶ֛לך ִיְצָחּ֧ם ַוֵי֑י ַאְבָרָה֣ה ּבִ
ִתְֶֽלך ֶמֶ֥אל־ֲאִביֶמ ִלׁשְ ֶּלך־ּפְ ָרהְ֖ ָרֽ ה  ְיֹהָו֔א ֵאָלי֙וַּ֤וֵיָר ב׃ ים ּגְ

ֹכ֑ד ִמְצָרּ֣אֶמר ַאל־ֵתֵרַּ֖וֹי ָאְ֣֔יָמה ׁשְ ר ֥ר ֹאַמֶ֖רץ ֲאׁשֶן ּבָ
ָאּ֚ג ג׃ ָיךֵֽאֶל ִָעְמךה ְ֥הֶיֽאת ְוֶאֶּרץ ַהֹזּ֣֔ור ּבָ ָּך ְ֑רֶכֽ ַוֲאָבּ֖

ל־ָהּ ֶאֵת֙ןְָרֲע֗ךְלַזּֽ וָ֣י־ְלךּֽכִ  ֹמִת֙יֽל ַוֲהִקת ָהֵאֲ֣֔אָרֹצֽ ֶאת־ּכָ
ֻבָע֔ ּבַ֥ה ֲאׁשֶֶּאת־ַהׁשְ ׃ ָיךֽם ָאִבְּ֥עִתי ְלַאְבָרָה֖ר ִנׁשְ

יִת ד כָת־ַזְרֲע֙ךֽי ֶאְ֤וִהְרּבֵ ַמֹ֣֔וְכֵבֽ ּכְ  ָי ְלַזְרֲע֔ךַּ֣תִתִֽים ְוָנּי ַהׁשָ
ָו ְבַזְרֲע֔ךְ֣רכֽל ְוִהְתּבָ֑ת ָהֵאֲ֖אָרֹצֽל־ָהת ּכֵָ֥א י ֥ל ּגֹוֵי֖ ּכֹּ

ַמֵע֕ ה׃ ֶרץָֽהָא ר־ׁשָ ֹקִל֖ע ַאְבָרָהֶ֥קב ֲאׁשֶ ֹמ֙ר֑ם ּבְ    ּי ַוִיׁשְ
ַמְרִת֔                  ׃ֽיֹוֹרָתֽי ְותַ֥תּי ֻחקֹוַ֖תֹ ִמְצו יִּמׁשְ

  

  ויצא

ֵאֲעֹקֽ֖א ַיַּ֥וֵיֵצ י,כח ָנהַּ֖בע ַוֵי֑ר ׁשָ֣ב ִמּבְ ע ַּוִיְפּגַ֨ יא׃ ְֶלך ָחָרֽ
ָמ֜ק ּּ֤בַ ֙םֹּום ַויָ י־ָבֶלן ׁשָ ֶּמׁש ַוִיַק֙חּא ַהׁשֶ֣֔ ּכִ ֹום ּי ַהָמ֔קַ֣אְבֵנֽ ֵמּ
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ם ְמַרַּ֖וָי ּכֲַ֑אׁשָֹתֽׂשֶ ָמ֥קּ֖יו ַוִיׁשְ ם ַּיֲחֹלַֽ֗ו יב׃ ֹּום ַהֽהואּב ּבַ
֙הָ֑מּיַע ַהׁשָֹ֣ו ַמּגְִ֖רָצה ְוֹראׁשב ַאּ֣֔ ֻמָצּה ֻסָל֙םְ֤וִהּנֵ  ְיָמה ְוִהּנֵ

ב ּ֣ה ִנָצה ְיֹהָוְ֜וִהּנֵ֨ יג) לוי(׃ ֹוֽים ּבְ֖רִדֽים ְוֹי֥ים ֹעִלי ֱאֹלִהַ֣֔מְלֲאֵכ
י ֖אֹלֵהָֽיך ֵום ָאִב֣֔ ַאְבָרָהה ֱאֹלֵה֙יי ְיֹהָו֣֗ ֲאִנּ ַוֹיאַמ֒רָעָלי֮ו
ה ּ֖ ֶאְתֶנָ֥יָה ְלךב ָעֶל֣֔ ׁשֵֹכּר ַאָת֙הֶ֤רץ ֲאׁשֶָא֗ק ָהִ֑יְצָח ּנָ

ָּמה ֥ ָיַּ֛רְצָתֶּֽרץ וָפר ָהָאֲ֣֔עַפֽ ּכַָה ַזְרֲע֙ךְ֤וָהָי יד׃ ָֽךַזְרֶעּוְל
ה ְוִנְבְרכָ֑נה ָוֶנְ֣דָמה ְוָצֹפָ֖וֵק ָו ְבךְ֥גּבָ ֹחּ֛ ּפְ ל־ִמׁשְ ת ֥ ּכָ
ַמְרִתּ֨י ִעָמֹ֗נִכֽ֜ה ָאְוִהּנֵ֨ טו׃ ָֽךּה וְבַזְרֶעֲ֖אָדָמָֽה ּך וׁשְ ּ ֹכָי֙ךְ ל ֣ ּבְ

ר־ֵתֵל֔ א ֣י ֹלאת ּכִּ֑֚ה ַהֹזֲ֖אָדָמָֽיך ֶאל־ָהִתֹ֔בְ֣ך ַוֲהׁשֲִּאׁשֶ
ר־ִדּבַ֥יִתי ֵאר ִאם־ָעׂשִ֣֔ד ֲאׁשֶ ַעֱָ֚עָזְב֔ךֶֽא ׃ ְֽךְּרִתי ָלּ֖ת ֲאׁשֶ
ָנתֹוֲ֒עֹק֮בֽץ ַיַּ֣וִייַק טז ָמׁש ְיֹהָו֣֔ ֵיאֶמר ָאֵכ֙ןּ ַוֹיּ֕ ִמׁשְ ֹום ֖קּה ּבַ

א ֖ר ַמה־ּנֹוָראַמּ֔ ַוֹיַּוִייָר֙א יז׃ ְּעִתיֽא ָיָד֥י ֹלֹ֖נִכֽ ְוָאַּהֶז֑ה
ַער ֥ה ׁשַ֖ים ְוזֶית ֱאלִֹה֣֔י ִאם־ּבֵה ּכִ֚ין ֶז֣֗ ֵאֹּום ַהֶז֑הַּהָמ֣ק
ָמ ּכֵ֨ יח) ישראל(׃ ִיםַּֽהׁשָ ּבֲֹ֗עֹקֽ֜ם ַיַּוַיׁשְ ֶּקר ַוִיַקב ּבַ  ֶב֙ןח ֶאת־ָהֶאּ֤֨

ר־ׂשָ ם ֹאָתּ֥יו ַוָיֲאׁשָֹתֽ֔ם ְמַרֲ֣אׁשֶ ּה ַמֵצָבׂ֖שֶ ֶמן ֖ק ׁשֶּ֥ה ַוִיֹצּ֑
ּוא ֹ֖ום ַההּ֥ם־ַהָמקֽא ֶאת־ׁשֵַּ֛וִיְקָר יט׃ ּֽה־ֹראׁשַָעל

ם־ָהִע֥ם לּ֛ל ְואוָל֑ית־ֵאּֽבֵ ַּוִיַד כ׃ ֽהאׁשָֹנֽיר ָלִרּ֖וז ׁשֵ ר ּ֥
ָמַרּ֨ים ִעָמִד֗ה ֱאֹלִהְ֜הֶיֽ֨ר ִאם־ִיֶ֑דר ֵלאֹמ֣ב ֶנֲעֹקַֽ֖י  ִנ֙יּי וׁשְ
ֶּרך ַהֶז֙הֶּ֤דּבַ ל ֱ֖אֹכֶֽחם ֶל֛י ֶלַ֥תן־ִלְֽך ְוָני הֹוֵלֹ֣֔נִכֽר ָא֣ ֲאׁשְֶ

ְבִת כא׃ ׁשֶֽגד ִלְלּבֹּ֥וֶב לְּ֥וׁשַ  י ְוָהָי֧ה֑ית ָאִבֹ֣ום ֶאל־ּבֵ֖י ְבׁשָ
ר־ׂשֶַּ֨בן ַהֹזְ֣֗וָהֶא כב׃ יםֽאֹלִהֽי ֵל֖ה ִלְ֛יֹהָו  ְּמִת֙יאת ֲאׁשֶ

ּר ִתֶתן־ִל֣֔ ֲאׁשְֶוֹכ֙לים ֑ית ֱאֹלִה֣ה ּבְֵ֖הֶיֽה ִיַּמֵצָב֔   ר ּ֖י ַעׂשֵּ
ֶר                                 ׃ ְֽךּּנו ָלֲּ֥אַעׂשְ
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  וישלח

ַל֨ ד,לב ְרָצה ֥יו ַא֑ו ָאִח֖יו ֶאל־ֵעׂשָ ְלָפָנ֔ב ַמְלָאִכי֙םֲעֹקֽ֤ח ַיַּוִיׁשְ
ִע ֵדׂ֖שֵ ּון אְמ֔רֽה ֹת֣ר ּכֹ ֵלאֹמ֔ו ֹאָת֙םַ֤וְיַצ ה׃ ֹוםֽה ֱאד֥יר ׂשְ

ָ ַעְבְדךה ָאַמ֙ר֤ו ּכֹ֑י ְלֵעׂשָ֖אדִֹנַֽל י ְּרִתן ּגַָ֣֔בב ִעם־ָלֲעֹקֽ֔ ַיּ֣
ֶבד ֣אן ְוֶעֹ֖ור ֹצֲח֔מֹֽור ַו֣ ׁשְיִהי־ִל֙יַֽו ו׃ ָּתהֽר ַעד־ָעֵ֖אַחָֽו

ְפָח ְלָח֙הֽה ָוְ֑וׁשִ ֵעיֶנ֖י ִלְמֹצא־ֵחאֹדִנֽ֔יד ַל֣ ְלַהּגִֶאׁשְ   ) לוי(׃ ָיךֽן ּבְ

 ָי֙ךּאנו ֶאל־ָאִח֤֨ר ּבָ֑ב ֵלאֹמל־ַיֲעֹקֽ֖ים ֶאּ ַהַמְלָאִכּ֔ב֙וַּוָיׁשֻ֨ ז
ע־ֵמאָאְת֔ךְֽקָרְך ִל֣ ֹהֵלו ְוַג֙םֶאל־ֵעׂשָ֔ ׃ ֹוּֽיׁש ִעמֹ֖ות ִא֥ ְוַאְרּבַ

ר־ִא֗תַ֣חץ ֶאת־ָהָעֹּו ַוַיֶ֑֜צר לּ֣ד ַוֵי֖ב ְמֹאֲעֹקֽ֛א ַיַּ֧וִייָר ח ֹו ּם ֲאׁשֶ
ָקְּ֧וֶאת־ַהצֹ ַמִל֛אן ְוֶאת־ַהּבָ ֵנּ֖ר ְוַהּגְ ׃ ֹותֲֽחנֽי ַמ֥ים ִלׁשְ

ּהו ֑ת ְוִהּכַָ֖אַחֽה ָהֲ֥חֶנַּֽמו ֶאל־ַהֹ֛וא ֵעׂשָ֥אֶמר ִאם־ָיבַּוֹי֕ ט
ָאֲ֥חֶנּֽ ַהַמְוָהָי֛ה ׁשְ  ֲעֹק֒בֽ ַיַּויֹאֶמ֮ר י) ישראל(׃ ֽהר ִלְפֵליָט֖ה ַהּנִ

י ר ֵאַלֹ֣֗אֵמֽה ָהק ְיֹהָו֑֞י ִיְצָח֣י ָאִב֖אלֵֹהֽם ֵוי ַאְבָרָה֣֔ ָאִבֱאלֵֹה֙י
ָוב ְלַאְרְצךׁ֧ש ָֹוַלְדְתךּֽ וְלמּ֛ ל ְּ֤נִתי ִמּכָֹקֹט֜ יא׃ ְֽךּיָבה ִעָמ֥ ְוֵאיִטּ֖
ל־ָהי֙םֲחָסִדַֽה י ָ֣ך ּכִּ֑יָת ֶאת־ַעְבֶד֖ר ָעׂשִ֥ת ֲאׁשֱֶאֶמּ֣֔ וִמּכָ

ּ ֶאת־ַהַיְרֵדְּרִת֙יי ָעַבְ֨בַמְקִל֗ ֵנ֖ה ָהִיּ֥ה ְוַעָתּן ַהֶזּ֣֔ י ֥יִתי ִלׁשְ
 ֹנִכ֙יֽא ָא֤י־ָיֵרֽו ּכִ֑ד ֵעׂשָּ֣י ִמַי֖ד ָאִחּ֥א ִמַיִני ָנַּ֛֥הִציֵל יב׃ ֹותֲֽחנַֽמ

ן־ָיבֹא֔ת ִנִ֖ני ֵאֹוא ְוִהּכַֹ֣֔ו ּפֶ ְּרָת ה ָאַמְּ֣֔וַאָת יג׃ יםֽם ַעל־ּבָ
ְמִתּ֑יב ִעָמ֖ב ֵאיִטֵ֥היֵט ּך ְוׂשַ חָת־ַזְרֲע֙ךֽי ֶאְ֤   ר ֥ם ֲאׁשֶֹּול ַהָי֣֔ ּכְ

ֵפֽלֹ                                :ֽבר ֵמֹר֖א־ִיּסָ
  

  וישב

ב ַיַּ֣וֵי א,לח ֶאֲעֹקֽׁ֔שֶ ֶא֑י ָאִבֵ֣רֶּרץ ְמגו֖ב ּבְ ָנ֖יו ּבְ  | ֶּלהֵ֣א ב׃ ַעןֶֽרץ ּכְ
ַבב יֹוֵסֲ֞עֹקֹֽ֗ות ַיְ֣לדֹּֽת ן־ׁשְ ֵרֽף ּבֶ ָנ֙ה֤ע־ֶעׂשְ ה ֤ה ֹרֶע ָהָי֨ה ׁשָ

ֹצֶ֔את־ֶאָחי֙ו ֵנּוא ַנ֣֗אן ְוהּ ּבַ ֵנ֛י ִבְלָהַ֥ער ֶאת־ּבְ י ֥ה ְוֶאת־ּבְ
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ָת֛א יֹוֵסּ֥יו ַוָיֵב֑י ָאִב֣ה ְנׁשִֵ֖זְלּפָ ה ָ֖עם ָרּ֥ף ֶאת־ִדּבָ
ָרֵא֗ ג׃ ֽםֶאל־ֲאִביֶה ָנ֔ב ֶאת־יֹוֵס֙ףַ֤הל ָאְוִיׂשְ ל־ּבָ יו  ִמּכָ

ה לֹ֥ו ְוָעּ֑וא ל֖ים ה֥י־ֶבן־ְזֻקִנּֽכִ ֹתׂ֖שָ ּסִֹ֥ו ּכְ ּו ַּ֣וִיְרא ד) לוי(׃ יםֶֽנת ּפַ
ל־ֶאָח֔ב ֲאִביֶה֙םֹ֤ו ָאַהי־ֹא֞תֽיו ּכִֶאָח֗ ְנאֽיו ַו ִמּכָ ֹו ּ֑ו ֹאתִּ֖יׂשְ
ּו ַדּבְְ֖כלֽא ָיְ֥ולֹ לֹ֥רּ יו ֑ד ְלֶאָחֹּ֖ום ַוַיּגֵ ֲח֔לם יֹוֵס֙ףֲ֤חלַֹּֽוַי ה׃ ֽםֹו ְלׁשָ

ֹנּ֖פו עַּ֥ויֹוִס ְמעו־ָנ֑֕אֶמר ֲאֵליֶהַּ֖ויֹ ו׃ ֹוֽא ֹאתֹ֥וד ׂשְ א ּם ׁשִ
ֹּום ַהזֲֶ֥חלַֽה ְּחנו ְמַאְלִמִהּנֵה ֲאַנְ֜ו֠ ז׃ ְּמִתיֽר ָחָל֥ה ֲאׁשֶ֖ ים ּ֤

תֲּאֻלִמי֙ם ֶד֣֔ ּבְ ֹּוך ַהׂשָ ָבה ּ֑י ְוַגם־ִנָצָּ֖מה ֲאֻלָמִת֥ה ָק֛ה ְוִהּנְֵ
ַתֲחֶוּֽם ַוִתֵתיֶכּ֣֔ ֲאֻלֹמיָנ֙הה ְתֻסּבְֶ֤֨וִהּנֵ   ) ישראל(׃ ֽיֲּאֻלָמִתֽ ַלָיןּׁ֖שְ

ְך ִתְמלֹ֙ך֤יו ֲהָמלֹ ֶאָחּ֔אְמרו לֹוַּ֤֙ויֹ ח ֹול ּ֥ינו ִאם־ָמׁש ָעֵלְּ֔
ּנו ַויֹוִס֑ל ּבִָּ֖תְמׁשֹ ֹנּפו עֹו֙דּ֤ יו ֹ֖מָתֹֽו ַעל־ֲחלֹא ֹא֔ת֣ ׂשְ

יו ֹ֑ו ְלֶאָח֖ר ֹאת֥ר ַוְיַסּפֵֹום ַאֵח֣֔ ֲחלם עֹו֙דֲ֥חלַֹּֽוַי ט׃ יוְּֽוַעל־ְדָבָר
ַח ֶּמׁש ְוַהָיֵרּ֣֗ה ַהׁשֶֹ֧וד ְוִהּנֵ ֔עי ֲחלֹו֙םְּֽמִת֤ה ָחַלאֶמר ִהּנֵַּ֨וֹי֗

֙רְ֤וַאַח ַתֲחִוֽים ִמֹוָכִבֽ֔ ּכד ָעׂשָ  ר ֶאל־ָאִבי֮וַ֣וְיַסּפֵ י׃ ֽיים ִלּׁ֖שְ
ֹּום ַהזֲֶ֥חלֽה ַהֹ֛ו ָמאֶמר ֔לּ֣יו ַויִֹבֹ֔ו ָאּ֣ ַוִיְגַער־ּבל־ֶאָחי֒וְוֶא ה ֖
ָ ְוִאְמךֹוא ֲאִנ֙יֹוא ָנ֗בְּ֣מָת ֲהב֑ר ָחָלֲ֣אׁשֶ ַת ְוַאֶחּ֣֔ ּיך ְלִהׁשְ ֹת ֲ֥חוָֽ
ַמ֖יו ְוָאִבֹ֑ו ֶאָחַּ֖וְיַקְנאו־ב יא׃ ְרָצהֽ ָאְָ֖לך   ׃ ֽרּר ֶאת־ַהָדָב֥יו ׁשָ

  

  מקץ

ָנַתֵּ֖קי ִמַוְיִה֕ א,מא ד ֥ה ֹעֵמ֖ם ְוִהּנֵה ֹחֵלּ֣֔ים וַפְרֹעִ֑ים ָיִמ֣ץ ׁשְ
֔ר֣ ׁשֶר ֹעלֹ֙תה ִמן־ַהְיֹאְ֣֗וִהּנֵ ב׃ ֽרַעל־ַהְיֹא ֹות ֹ֥ות ְיפַבע ּפָ

ׂשָּ֣ה וְבִריֹאַ֖מְרֶא ָאּ֖ר ַוִתְרֶע֑ת ּבָ ַבע ֧ה ׁשְֶוִהּנֵ֞ ג׃ ּחוֽיָנה ּבָ
ר ה ֹ֖ות ַמְרֶא֥ר ָרעֹא֔ ִמן־ַהְיֲחֵריֶה֙ןֹֽות ַאֹ֤ות ֹעלֹות ֲאֵח֗רּ֣פָ

ׂשְָּוַד֣ק רְ֥דָנה ֵאַּ֛תֲעֹמֽר ַוֹ֑ות ּבָ ַפֶ֖צל ַהּפָ   ׃ ֽרת ַהְיֹאֹ֥ות ַעל־ׂשְ
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֗רַּ֣וֹתאַכ ד ׂשָּ֔ ְוַדֹקֹּ֣ות ַהַמְרֶא֙הֹ֤ות ָרעְלָנה ַהּפָ ת ר ֵא֚ת ַהּבָ
֔רַבע ַהׁ֣שֶ ִריֹאּ֖ת ַהַמְרֶאֹ֥ות ְיֹפּפָ הּ֖ת ַוִייַק֑ה ְוַהּבְ ְרֹעֽ   ) לוי(׃ ץ ּפַ

ִנַּ֖יֲחלֹֽן ַוַּוִייׁשָ֕ ה ִלׁ֣֗שֶ | ֣הית ְוִהּנֵ֑ם ׁשֵ ּבֳ ָקֶנ֛ים עֹלַבע ׁשִ ה ֹ֥ות ּבְ
ִריאֶ֖אָח ֙ה ו׃ ֹותֹֽות ְוֹטב֥ד ּבְ ִל֣֔ ׁשְֶוִהּנֵ ּבֳ ּים ַד֖קַבע ׁשִ ֹות ּ

דוֹפ ּוׁשְ ִלְעָנ֙הַּוִתְבַל֨ ז׃ ֽןֲחֵריֶהַֽאֹות ְ֖מחֽים ֹצ֑ת ָקִדּ֣ ּבֳ ים ּ֣ ַהׁשִ
ַּהַד֔ק ִלַֽ֔בע ַה֣ת ׁשֶֹות ֵאּ֚ ּבֳ ִריאּׁשִ ץ ֹּ֥ות ַוִייַקֹּ֑ות ְוַהְמֵלא֖ים ַהּבְ
ְרֹע֖ ֹו ֶּעם רו֔חּ֣ ַוִתּפֶָק֙רי ַבּבַֹ֤֨וְיִה ח) ישראל(׃ ֹוםֽה ֲחל֥ה ְוִהּנֵּפַ
ַל֗ ל־ַחְרֻטֵמּ֛ח ַוִיְקָרַּוִיׁשְ ל־ִי֖י ִמְצַרּ֥א ֶאת־ּכָ  ם ְוֶאת־ּכָ
ְרֹעיָה ַוְיַסּפֲֵ֑֨חָכֶמ ר ֹ֥ו ְוֵאין־ּפֹוֵתת־ֲחלֹ֔מ ֶאה ָלֶה֙ם֤ר ּפַ
ה֖אֹוָת ֙ר ט׃ ם ְלַפְרֹעֽ ִק֣֔ ׂשַַוְיַדּבֵ ְרֹעּ֖ר ַהַמׁשְ ה ים ֶאת־ּפַ
ְרֹע֖ י׃ ֹוםּֽיר ַהי֥י ַמְזּכִ֖י ֲאִנר ֶאת־ֲחָטַאֵ֑֕לאֹמ ף ֣ה ָקַצּפַ

ּיו ַוִיֵתַ֑֨על־ֲעָבָד ִמׁשְן ֹאִתּ֜ ִח֣֔ית ׂשַר ּבֵַ֚מ֗י ּבְ י ים ֹאִתּ֕ר ַהַטּבָ
ַל֛ה ֲחלַ֥חְלָמַֽוּנַ יא׃ יםֹֽאִפָֽהר ֥ת ׂשְַ֖וֵא י ֣ד ֲאִנְ֖יָלה ֶאָחֹ֥ום ּבְ
ִפְתרּ֛וא ִאָ֑וה ַער ּ֣נו ַנּם ִאָתְ֜וׁשָ֨ יב׃ ְּמנוֹֽו ָחָלֹ֖ון ֲחלֹמ֥יׁש ּכְ

ִחֶ֣֔בד ְלׂשַי ֶעִ֚עְבִר֗ ר־֔לים ַוּ֨ר ַהַטּבָ ַסּפֶ ּנו ְּ֖פָתר־ָלֹּו ַוִיּנְ
ר ֲ֥אׁשֶֽי ּכַַ֛וְיִה יג׃ ֽרָתֹו ּפֲָ֖חֹלמֽיׁש ּכַּ֥ינו ִאֹ֑מֵתֶֽאת־ֲחֹל

ּנִ֥י ֵהׁשִ֛ ֹאִתן ָהָי֑הּ֣נו ּכֵַ֖תר־ָלּֽפָ ׃ ֽהֹו ָתָל֥י ְוֹאת֖יב ַעל־ּכַ
ַל יד ְרֹע֙הַּ֤וִיׁשְ ֹור ּ֑הו ִמן־ַהּב֖ף ַוְיִריֻצא ֶאת־יֹוֵסּ֣֔ ַוִיְקָרח ּפַ

ְמלָֹתּ֣֔ ַוְיַחֵלַּוְיַגַל֙ח הּ֖יו ַוָיֹבף ׂשִ ְרֹעֽ ְרֹע֙האֶמַּ֤ויֹ טו׃ א ֶאל־ּפַ  ר ּפַ
ְּמִתי וֹפֵתֹום ָחַל֣֔ף ֲחלֶאל־יֹוֵס֔ ַמֲאִנֹֽ֗ו ַו֑ין ֹאת֣ר ֵאּ֖ ְּעִתי ֤י ׁשָ

ַמּר ִת ֵלאֹמָ֔י֙ךָעֶל֨ ף ַ֧ען יֹוֵסַּוַי֨ טז׃ ֹוֽר ֹאתֹּ֥ום ִלְפֹת֖ע ֲחלׁ֥שְ
ְרֹע֛ ְלָעָד֖ה ֵלאֹמֶאת־ּפַ לֲ֖עֶנֽים ַיי ֱאלִֹה֑֕ר ּבִ   ֹום ֥ה ֶאת־ׁשְ

ה                                     ְרֹעֽ   ׃ ּפַ
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  ויגש

ר־ָנ֨י ֲאֹדִנ֒י֣ ּבִּה ַויֹאֶמ֮רּיו ְיהוָדׁ֗ש ֵאָלַּ֜וִיּגַ֨ יח,מד ָא ַעְבְדך ְיַדּבֶ ּ ֤
ָאְזֵנָדָב֙ר ך֥י ְוַאל־ִיי ֲאֹדִנ֣֔ ּבְ ַעְבֶדַָ֖חר ַאּפְ ָֹוך ֖י ָכמָ֥ך ּכִּ֑ ּבְ

ה ַפְרֹעֽ ַאֲ֣֔אֹדִנ יט׃ ּכְ ב ֖ם ָאֵ֥יׁש־ָלֶכר ֲה֑יו ֵלאֹמ֖ל ֶאת־ֲעָבָדי ׁשָ
ים ֶ֖לד ְזֻקִנ֥ן ְוֶיב ָזֵק֣֔ ָאּנ֙וי ֶיׁש־ָל֨ ֶאל־ֲאֹדִנ֔אֶמ֙רַוּנֹ֨ כ׃ ֽחאֹו־ָא

ּת ַוִיָוֵת֨יו ֵמ֣֔ן ְוָאִחָ֑קָט ּוא ְלַבד֧ר הּ  ) לוי( ׃ֹוֽיו ֲאֵהבֹ֥ו ְוָאִבֹּ֖ו ְלִאמּ֛
׃ יוֽי ָעָל֖יָמה ֵעיִנ֥י ְוָאׂשִּ֑הו ֵאָלֻ֖דֹוִרָֽיך ה ֶאל־ֲעָבֶד֔אֶמ֙רַּוֹת֨ כא
יו ֑ב ֶאת־ָאִבֲ֣עֹזַֽער ַל֖ל ַהּנַּ֥א־יוַכֽי לֹ ֶאל־ֲאֹדִנ֔אֶמ֙רַוּנֹ֨ כב

א ָ֥יך ִאם־לֹ ֶאל־ֲעָבֶד֔אֶמ֙רַּוֹת֨ כג׃ ֽתיו ָוֵמ֖ב ֶאת־ָאִבְ֥וָעַז
ָנּ֥ון ִלְראִ֖ספֽא ֹת֥ם לֹּ֑ן ִאְתֶכּ֖ם ַהָקֹט֥ד ֲאִחיֶכֵ֛יֵר ׃ ֽיֹות ּפָ

ָל־ַעְבְדךּֽינו ֶאי ָעִל֣֔ ּכְִיִה֙יַֽו כד ד־֔לי ַוּנַ֑֨ ָאִבּ֖ י ּ֥ת ִדְבֵרֹ֖ו ֵאּגֶ
ְברו־ָלּ֖ינו ׁשֻ֑אֶמר ָאִבַּ֖ויֹ כה) ישראל( ׃ֽיֲאדִֹנ ּבו ׁשִ ׃ ֶכלּֽנו ְמַעט־ֹאּ֥

ּינו ַהָקֹט ָאִחֶ֨֩דת ִאם־ֵיׁש֑ל ָלֶרּ֖א נוַכ֥אֶמר ֹלַוּנֹ֕ כו  ּנ֙וּן ִאָתּ֤֨
י־לְֹוָיַר֔ ֵנל ִלְראֹו֙תּוַכ֗א נְּ֣דנו ּכִ ּינו ַהָקֹט֥יׁש ְוָאִח ָהִא֣֔י ּפְ ן ּ֖

ּּנו ִאָתֵ֥איֶנ ָאֶמר ַעְבְדךַּ֛ויֹ כז׃ ּנוּֽ ּינו ַאֶת֑י ֵאֵל֖ ָאִבּ֥ ם ּם ְיַדְעֶתּ֣֔
ַנּ֥כִ ִתְּ֥לָדה־ִלִֽים ָי֖י ׁשְ ר ֹאַמֽ֕י ָוִּאִתֽ֔ ֵמֶאָח֙דֽא ָהַּ֤וֵיֵצ כח׃ ֽיּי ִאׁשְ

ּוְלַקְחֶת כט׃ ּנָהֽיו ַעד־ֵהִ֖איִתא ְר֥ף ְולֹ֑ף ֹטָרְ֣ך ָטֹרַ֖א ם ּ֧
ם־ֶאת־זֶ ַנ֥ה ֵמִעּ֛גַ ם ֹּ֧וַרְדֶתֹֽון ְוהּ֑הו ָאס֣י ְוָקָר֖ם ּפָ

ָרָע֛יָבִתֶֽאת־ׂשֵ ֹא֖י ּבְ ֹבִא֙יְּוַעָת֗ ל׃ ָלהֽה ׁשְ ָ ֶאל־ַעְבְדךה ּכְ ּ ֣  
ּו ִאָתַ֣ער ֵאיֶנּנ֖י ְוַהּנַָאִב֔          ׃ֹוֽה ְבַנְפׁשֹּ֥ו ְקׁשוָרּ֖נו ְוַנְפׁשּ֑

  

  ויחי

ֶאֲעֹק֙בֽי ַיַ֤וְיִח כח,מז ַבֶרץ ִמְצַר֣֔ ּבְ ֵרִ֥ים ׁשְ ָנ֖ע ֶעׂשְ י ֤ה ַוְיִה֑ה ׁשָ
ֵני־ַיֲעֹק֙בְֽיֵמ ִנ֣֔יו ׁשֶּי ַחָי֣֔ ׁשְ ִעַבע ׁשָ ת ּ֖ים וְמַא֥ים ְוַאְרּבָ
ָנ ָרֵא֮לּֽו ְיֵמַּ֣וִיְקְרב כט׃ ֽהׁשָ ֹו ִ֣לְבנ | ֣אַּוִיְקָר ּ ָלמו֒תי־ִיׂשְ
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ֵעיֶנ֔אִתי ֵח֙ןָ֤צא ָמ ִאם־ָנ֨אֶמר לֹוּ֤֙ף ַוֹיְליֹוֵס֗ א ֥ים־ָנָֽיך ׂשִ ּבְ
א ֥ת ַאל־ָנֱאֶמֶֽ֔סד ֶו֣ ֶחּיָת ִעָמִד֙י֤י ְוָעׂשִַ֑חת ְיֵרִכּ֣ ַתְָ֖דךָֽי

ֵר ִמְצָרִ֖תְקּבְ אַת֨ ִעם־ֲאֹבַתַּ֔כְבִת֙יְֽוׁשָ ל׃ ִיםִֽני ּבְ  ִנ֙יּי וְנׂשָ
ִּים וְקַבְרַתִּמִמְצַר֔ ְקֻבּ֖ ה ֱ֥עׂשֶֽי ֶאֹ֖נִכֽר ָאּם ַוֹיאַמָ֑֕רָתִֽני ּבִ
ַב ִלְ֔בָע֙הּֽאֶמר ִהׁשַָּוֹי֗ לא׃ ָֽךִכְדָבֶר ּי ַוִיׁשָ ַת֑ע לּ֖ ֹּו ַוִיׁשְ ּחו ּ֥
ָרֵא ּאׁש ַהִמָט֥ל ַעל־ֹרִ֖יׂשְ ים ּ֣ ַהְדָבִרֲחֵר֙יֽי ַאַוְיִה֗ א,מח) לוי( ׃ֽהּ

ֶּלה ַוֹיָהֵא֔ ּה ַוִיַקָ֑֞יך ֹחֶל֖ה ָאִב֥ף ִהּנֵאֶמר ְליֹוֵסּ֣֔ ֵנּ י ֤ח ֶאת־ׁשְ
ב ֲעֹקֽ֔ד ְלַיַּ֣וַיּגֵ ב׃ ִיםֽה ְוֶאת־ֶאְפָרֹּ֖ו ֶאת־ְמַנׁשֶּ֔מ ִעָבָני֙ו

ְנך֛אֶמר ִהּנֵַּוֹי֕ ּיך ַוִיְתַחֵז֙ק֑א ֵאֶל֣ף ּבָ֖ יֹוֵסָ֥ה ּבִ ּ ָרֵאָ֔ ל  ִיׂשְ
ב ַעל־ַהִמָטַּ֖וֵי ּׁשֶ ַד֥ף ֵא ֶאל־יֹוֵסֲ֔עֹק֙בֽאֶמר ַיַּ֤ויֹ ג׃ ֽהּ י ּ֛ל ׁשַ

ל֥ה־ֵאַלִֽנְרָא ֶא֖י ּבְ ) ישראל( ׃ֽיְֶרך ֹאִתַ֖ען ַוְיָבָ֑נֶרץ ּכְּ֣וז ּבְ

יִתָ֔י ַמְפְר֙ך֤י ִהְנִנַל֗אֶמר ֵאַּ֣ויֹ ד ּך וְנַתִת ְוִהְרּבִ ּ ל ָ֣יך ִלְקַהָ֖
ּיך ֲאֻחַזֲ֖חֶרֽ ַאָ֥את ְלַזְרֲעךֶּ֛רץ ַהֹז֧י ֶאת־ָהָאַּתִת֜ים ְוָנַּ֑֨עִמ ת ָ֥
ֵנְּוַעָת֡ ה׃ ֽםעֹוָל ֶאָים ְל֜ךֹוָלִדֽ֨ ַהּנָ֩י־ָבֶניךֽה ׁשְ ִים ֶרץ ִמְצַר֣֗ ּבְ

ִא ּ וְמַנׁשִֶ֔י֙םם ֶאְפַרִ֑֨לי־ֵהְיָמה ָ֖יך ִמְצַר֛י ֵאֶלַ֥עד־ּבֹ ה ּ
ְראוֵב ְמעּּ֥כִ ָֹוַלְדְתךּֽומ ו׃ ֽיְּהיו־ִלֹֽון ִי֖ן ְוׁשִ ר־הֹוַלּ֛ ְּדָת ֥ ֲאׁשֶ

ַנּ֖ם ִיָקְרא֛ם ֲאֵחיֶה֧ל ׁשֵּ֣ו ַעְ֑היֽ ִיָ֣ם ְלךֲ֖חֵריֶהַֽא ׃ ֽםֲחָלָתּֽו ּבְ
ָדֹ֣֗בִאּבְ | ֣יֲאִנַֽו ז ֶאי ָרֵח֜ ָעַל֨֩ן ֵמָתהּי ִמּפַ ַנֶ֨רץ֤ל ּבְ  ַע֙ן ּכְ

ֶד֔ עּּבַ ְבַרת־ֶאְֶ֥רך ּבְ ֶרָֽתה ָו֑א ֶאְפָרֶ֣רץ ָלֹבֹ֖וד ּכִ ֙םֶ֤אְקּבְ  ָּה ׁשָ
ֶד ָרֵאַּ֥וַי ח׃ ֶחםֽית ָל֥וא ּבֵ֖ת ִהְֶרך ֶאְפָרּ֣֔בְ ֵנְ֖רא ִיׂשְ י ֣ל ֶאת־ּבְ
ַנ ֶאל־ָאִב֔אֶמר יֹוֵס֙ףַּ֤וֹי ט׃ ֶּלהֽאֶמר ִמי־ֵאּ֖ף ַוֹי֑יֹוֵס י ֣יו ּבָ

ר־ָנֵה֔ ֶז֑ה֖י ֱאֹלִה֥ן־ִלַתֽם ֲאׁשֶ   י ֖א ֵאַלֶ֥חם־ָנֽר ָקּ ַוֹיאַמ֕ים ּבָ
  ׃ ֽםְרֵכַֽוֲאָב                                 
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  שמות

מֹו֙תְוֵא֗ א,א ֵנֶּלה ׁשְ ָרֵא֣֔ ּבְ ִאי ִיׂשְ ת ְ֣יָמה ֵא֑ים ִמְצָר֖ל ַהּבָ
ְמ֔עְּ֣ראוֵב ב׃ ּאוֹֽו ּבָ֖יתּיׁש וֵב֥ב ִאֲעֹקַֽ֔י ׃ ֽהּיהוָדֽי ִוֹ֖ון ֵלִון ׁשִ
שָכ ג י ְיִהַֽ֗ו ה׃ ֽרד ְוָאׁשֵ֥י ּגָּ֖ן ְוַנְפָתִלָּ֥ד ד׃ ֽןּן וִבְנָיִמּ֖ר ְזבוֻלִּ֥יׂשָ

ל־ֶנ ְבִעְֶ֖רך־ַיֲעֹקֽי ֶיְ֥צֵאֶֽפׁש ֹיּ֛כָ ה ֥ף ָהָיֶ֖פׁש ְויֹוֵס֑ים ָנ֣ב ׁשִ
׃ ּואֹֽור ַההּ֥ל ַהד֖יו ְוֹכ ְוָכל־ֶאָחָ֔מת יֹוֵס֙ףַּ֤וָי ו׃ ִיםְֽבִמְצָר

ָרֵאּ֣֗וְבֵנ ז רי ִיׂשְ ְרצּֽו ַו֧ל ּפָ ּו ַוִיְרּבִּ֛יׁשְ ְמֹאַ֖עְצמּֽ ַוַיּ֥וּ ד ֑ד ְמֹאּ֣ו ּבִ
ַּוִתָמֵל ִים ׁ֑ש ַעל־ִמְצָרְֶ֖לך־ָחָדָֽקם ֶמַּ֥וָי ח) לוי( ׃ֽםֶרץ ֹאָת֖א ָהָאּ֥

ֵנה ַעֹ֚ו ִהּנֵּ֑֗ר ֶאל־ַעמאֶמַּ֖ויֹ ט׃ ֽףע ֶאת־יֹוֵס֖א־ָיַדֽר לֲֹ֥אׁשֶ י ֣ם ּבְ
ָרֵא֔ ּום ִמֶמ֖ב ְוָעצ֥ל ַרִיׂשְ ָמָֽבה ִנָ֥ה י׃ ּּנוּֽ ן־ִיְרּבֶֹ֗ו֑ה לְ֖תַחּכְ ה  ּפֶ

ּינו ְנֵא֣֔ ַעל־ׂשֹּף ּגַם־הו֙א֤ ְונֹוַסאָנה ִמְלָחָמ֙ה֤י־ִתְקֶרֽה ּכְִוָהָי֞
ֵרי֙וּימו ָעָלַּ֤וָיׂשִ יא׃ ֶרץֽה ִמן־ָהָאּ֥נו ְוָעָלְ֖וִנְלַחם־ּבָ ֣֔ ׂשָ ים י ִמּסִ

ִסְבלָֹתַ֖ען ַעּנֹתְ֥לַמ נֹותֶ֤֙בן ָעֵרּם ַוִיֹ֑֜ו ּבְ ה  ְלַפְרֹע֔י ִמְסּכְ
֙רְֽוַכ יב׃ ֽסַעְמֵסֽם ְוֶאת־ַרֹ֖תֶאת־ּפִ ה ֖ן ִיְרּבֶֹ֥ו ּכֵּו ֹא֔ת֣ ְיַעּנֲאׁשֶ

ֵנּץ ַוָיֻק֑֕ן ִיְפֹרְ֣וֵכ ֵנּ֖צו ִמּפְ ָרֵא֥י ּבְ ּדו ֲ֧עִבַּֽוַי יג) ישראל( ׃ֽלי ִיׂשְ
ֵנִ֛מְצַר ָרֵאִ֥ים ֶאת־ּבְ ָפ֖י ִיׂשְ ּו ֶאת־ַחֵייֶהְ֜ר֨רַֽוְיָמ יד׃ ְֶרךֽל ּבְ ם ּ

ֹח֨ה ָקׁשֲָ֣֗עֹבָדּֽבַ ֶדּ֖ים וְבָכל־ֲעֹבָדּ וִבְלֵבִנֶ֔מ֙רה ּבְ ׂשָ ה ּ֑ה ּבַ
ל־ֲעֹבֵא֚ ר־ָעָדָת֣֔ת ּכָ ָפּ֖ו ָבֶהְ֥בדֽם ֲאׁשֶ  אֶמ֙רַּוֹי֨ טו׃ ְֶרךֽם ּבְ
 ַאַח֙תֽם ָה֤ר ׁשֵת ֲאׁשִֶּ֑֨עְבִריֹֽת ָהַּ֖יְלֹדְמִֽים ַלְֶלך ִמְצַרֶ֣֔מ

ְפָר֔ ִנ֥ה ְוׁשֵׁשִ ַיֶלְדֶכ֙ןַּוֹי֗ טז׃ ֽהּית ּפוָעּ֖ם ַהׁשֵ   ֶאת־ּאֶמר ּבְ
ן ֲּ֣הִמֶתֽ ַוּן הו֙אִ֥ים ִאם־ּבֵָ֑אְבָנֽן ַעל־ָהֹּ֖ות וְרִאיֶתִּעְבִר֔יָֽה

  ֶאת־ְּלֹדתְ֙מַיֽ ַהָאןַּ֤וִתיֶר יז׃ ָיהֽוא ָוָח֖ת ִהֹ֥ו ְוִאם־ּבַֹא֔ת
  ְֶלך ֣ן ֶמ֖ר ֲאֵליֶהּ֥ר ִדּבֲֶ֛אׁשֶּֽו ּכַא ָעׂש֣֔ים ְוֹלֱאלִֹהָ֣֔ה

  ׃ יםֽ ֶאת־ַהְיָלִדָיןַּ֖חֶיִּים ַוְתִ֑מְצָר                     
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  וארא

׃ ֽהי ְיֹהָו֥יו ֲאִנ֖אֶמר ֵאָלּ֥ה ַויֹ֑ים ֶאל־ֹמׁשֶ֖ר ֱאלִֹהַ֥וְיַדּבֵ ב,ו
ֵאל־ַיֲעֹקֽ֖ק ְוֶאְ֥צָחל־ִים ֶא֛א ֶאל־ַאְבָרָהֵאָרָֽ֗ו ג ָד֣ב ּבְ י ּ֑ל ׁשַ

ִמ ִריִת֙י֤ם ֲהִקֹמְוַג֨ ד׃ ֽםְּעִתי ָלֶה֖א נֹוַד֥ה לֹי ְיֹהָוּ֣֔וׁשְ  ִתי ֶאת־ּבְ
ָנ֣ם ֶאת־ֶא֖ת ָלֶה֥ם ָלֵתִּאָת֔ ם ֵ֖ריֶהֶֽרץ ְמֻג֥ת ֶאַ֛ען ֵאֶ֑רץ ּכְ

ר־ּגָ ַמֲ֣֗אִנ | ֣םְוַג ה׃ ּֽהּרו ָבֲ֥אׁשֶ י ֵ֣נ ּבְ֙תת־ַנֲאַקְּֽעִתי ֶאי ׁשָ
ָרֵא֔ ר ֶ֖אְזּכֹֽם ָו֑ים ֹאָתֲ֣עִבִדִֽים ַמ֖ר ִמְצַר֥ל ֲאׁשִֶיׂשְ

ִריִת ָרֵאלֽ֮ר ִלְבֵנ֥ן ֱאֹמָלֵכ֞ ו) לוי( ׃ֽיֶאת־ּבְ  י ְיֹהָו֒ה֣ ֲאִני־ִיׂשְ
ִּים ְוִהַצְלִתת ִמְצַר֣֔ ִסְבלַֹח֙תּם ִמַת֨י ֶאְתֶכֹ֣֗וֵצאִתְֽוה ם ֖י ֶאְתֶכּ֥

ָפִטֹּוַע ְנטוָיְ֣֔זר ּבִ ֶאְתֶכ֙ם֤יַּאְלִתֽם ְוָגָ֑דָתֵֽמֲעֹב ים ּ֖ה וִבׁשְ
ֹדִל ים ֑אלִֹהֽם ֵל֖יִתי ָלֶכ֥ם ְוָהִי ְלָע֔ם ִל֙י֥י ֶאְתֶכַּקְחִתְֽ֨וָל ז׃ יםּֽגְ

ַחת ּ֖ם ִמַתיא ֶאְתֶכּ֣֔ם ַהמֹוִצֵהיֶכ֣֔ ֱאלֹי ְיֹהָו֙ה֤י ֲאִנ֣ם ּכִּיַדְעֶתִֽ֗ו
ר ֶ֤רץ ֲאׁשֶל־ָהָא֔ ֶאי ֶאְתֶכ֙םֵ֤באִתְֽוֵה ח׃ ִיםֹֽות ִמְצָרִ֥סְבל

ב ְ֑לַיֲעֹקּֽק ו֖ם ְלִיְצָחּ֥ה ְלַאְבָרָהת ֹאָת֣֔י ָלֵת ֶאת־ָיִד֔אִת֙יָנׂשָ֨
ן ֖ה ּכֵ֛ר ֹמׁשֶַ֥וְיַדּבֵ ט׃ ֽהי ְיֹהָו֥ה ֲאִנֹ֖וָרׁשָֽם מּ֛ה ָלֶכ֥י ֹאָתַּתִתְֽ֨וָנ

ֵנ ָרֵאֶ֣אל־ּבְ ּוַח ֶצר ֔רּ ִמֹק֣ה ֶאל־ֹמׁשְֶּ֔מע֙וֽא ׁשָ֤ל ְוֹל֑י ִיׂשְ
א ּ֣בֹ יא׃ ֽרּה ֵלאֹמ֥ה ֶאל־ֹמׁשֶ֖ר ְיֹהָוַ֥וְיַדּבֵ י׃ ֽהה ָקׁשֲָ֖עֹבָדּֽוֵמ
ְרֹעַדּבֵ֔ ַלִֽים ִוְֶ֑לך ִמְצָר֣ה ֶמ֖ר ֶאל־ּפַ ֵנּ֥יׁשַ ָרֵאֽח ֶאת־ּבְ ל ֖י־ִיׂשְ
ן ֤ר ֵה֑ה ֵלאֹמ֖י ְיֹהָו֥ה ִלְפֵנר ֹמׁשֶַ֣֔וְיַדּבֵ יב׃ ֹוַֽאְרצֵֽמ

ֵנ ָרּֽבְ ְמעֽ לֵֹא֙לי־ִיׂשְ ָמֵעְי ְוֵאי֙ךּו ֵאַל֣֔א־ׁשָ י ֲ֖אִנֽה ַוִני ַפְרֹע֣֔ ִיׁשְ
ָפָתֲ֥עַר  ּ ַוְיַצֵו֙ם֒ל־ַאֲהֹרןֽה ְוֶא֣ ֶאל־ֹמׁשֶר ְיֹהָו֮הַ֣וְיַדּבֵ יג׃ ִיםֽל ׂשְ

ֵנ ָרֵאֶ֣֔אל־ּבְ ְרֹעי ִיׂשְ יא ִ֥ים ְלהֹוִצְֶ֑לך ִמְצָר֣ה ֶמ֖ל ְוֶאל־ּפַ
ֵנ ָרֵאֶֽאת־ּבְ י ֶּ֣לה ָראׁשֵֵ֖א יד) ישראל( ׃ִיםֶֽרץ ִמְצָר֥ל ֵמֶא֖י־ִיׂשְ

ֵנֵ֑֨בית־ֲאֹבָת ֹכּי ְראוֵב֜ם ּבְ ָרֵא֣֗ן ּבְ ֹּוך וַפלו֙א֤ל ֲחנר ִיׂשְ ּּ ְ 

N  קריאת התורה  w 
 

 תפלין
 שויתי יהוה                                                                              לנגדי תמיד



 
175

ֹח֖י ֵאן ְוַכְרִמֶ֣֔חְצֹר ּפְ ְמ֗עּ֣וְבֵנ טו׃ ֽןּת ְראוֵבֶּ֥לה ִמׁשְ ֹון י ׁשִ
אין ְוֹצ֣֔ ְוָיִכַה֙דין ְוֹא֤֨ל ְוָיִמְּימוֵא֨ ן־ַהַ֖חר ְוׁשָ ית ַ֑נֲעִנּכְּֽול ּבֶ

ֹחֶּלה ִמֵ֖א ּפְ ְמעׁ֥שְ מְוֵא֨ טז׃ ֹוןֽת ׁשִ ֵנֶּ֤לה ׁשְ  י־ֵלִו֙יֹֽות ּבְ
ֵנ֙יּ֑ת וְמָרִרֹּ֖ון וְקָהְרׁשֽ֕ם ּגְֵלֹדָתְ֣֔לֹת ַבע ֧י ׁשֶי ֵלִוּ֣֔ ַחֵיּי וׁשְ

לֹׁשִ ָנּ֖ים וְמַאּ֛וׁשְ ֵנ יז׃ ֽהת ׁשָ ְמִעֹ֥ון ִלְבִנְ֛רׁשֽי ֵגּ֥בְ   י ֖י ְוׁשִ
ֹחָתְלִמׁשְ                                   ׃ ֽםּפְ

  

  בא

ְרֹע֖ה ּבֹ ֶאל־ֹמׁשֶ֔אֶמר ְיֹהָו֙הַּ֤ויֹ א,י י י־ֲאִנֽ֞ה ּכִ֑א ֶאל־ּפַ
ִתיו ְלַמ֗ב ֲעָבָד֣֔ ְוֶאת־ֵלְּדִתי ֶאת־ִלּבֹוִ֤֙הְכּבַ י ֹ֥תַתֽי ֹאַ֛ען ׁשִ

ִקְרּבֵ֖א רּוְלַמ֡ ב׃ ֹוֶּֽלה ּבְ ָאְזֵנַּ֨֩ען ְתַסּפֵ ְנ֗ךָי ִבְנ֜ך ּבְ ָ וֶבן־ּבִ ת ֣ ֵאּ
ִמְצַרְּ֔לִת֙יְּתַעַל֨ר ִהֲ֤אׁשֶ ר־ׂשַֹ֖תַתִֽים ְוֶאת־ֹא ּבְ ְּמִתי ֣י ֲאׁשֶ

 ֲהֹר֮ןֽה ְוַא֣א ֹמׁשֶַּוָיֹב֨ ג׃ ֽהי ְיֹהָו֥י־ֲאִנֽם ּכִּ֖יַדְעֶתֽם ִוָ֑ב
ְרֹע֒ה ים ִעְבִרֽ֔י ָה֣ ֱאלֵֹהָו֙הר ְיֹה֤ה־ָאַמֽיו ּכֹּו ֵאָל֣֗אְמרּֽ ַויֶֹאל־ּפַ

ָנָ֖עֹנְּֽנָת ֵלי ֵמַאַ֣֔עד־ָמַת ַל֑ת ִמּפָ י ּ֛כִ ד) לוי( ׃ִניַֽעְבֻדֽי ְוַיּ֖ח ַעִמּ֥י ׁשַ
ֵלּ֖ן ַאָתִ֥אם־ָמֵא ר ֛יא ָמָח֥י ֵמִבי ִהְנִנַּ֑֨ח ֶאת־ַעִמּ֣ה ְלׁשַ

ְגֻבֶלַ֖אְרּבֶ ֙ה ה׃ ָֽךה ּבִ ת ֹ֣אל ִלְרּ֖א יוַכֶ֥רץ ְולֹין ָהָא֣֔ ֶאת־ֵעְוִכּסָ
ֵלָטֶ֣֗את־ֶי | ֣לֶרץ ְוָאַכֶ֑את־ָהָא ֶאֶתר ַהּפְ ׁשְ  ֶרת ָלֶכ֙ם֤ה ַהּנִ
ָר֔ ל־ָהֵע֔ד ְוָאַכלִ֙מן־ַהּבָ ֶדַ֖ח ָלֶכּ֥ץ ַהצֵֹמ ֶאת־ּכָ ׃ ֽהּם ִמן־ַהׂשָ

ּו ָבֶתְ֜ל֨אּֽוָמ ו ּיך וָבֵתּ ּ ּ וָבֵתָי ָכל־ֲעָבֶדי֮ךָ֣ ר  ֲאׁשֶ֨֒י ָכל־ִמְצַרִיםּ֣
ּיך ִמ֗יֹות ֲאֹבֶתֲ֣֔אבֽ ַוָי֙ךּו ֲאֹבֶת֤֨א־ָראֽלֹ  ֹום ֱהיֹוָת֙םָ

ה֥א ֵמִעֶּ֖פן ַוֵיֵצּ֥ ַוִיֹּום ַהזֶ֑הּ֣ד ַהי֖ה ַעֲאָדָמַ֣֔על־ָה ְרֹעֽ ) ישראל( ׃ם ּפַ

 ּנ֙וה ָל֥֨ה זְֶהֶיֽ֨ ִייו ַעד־ָמַת֙יה ֵאָל֗י ַפְרֹע֜ ַעְבֵדּ֨֩אְמרוַּֽויֹ ז
ַל֙חְלמֹוֵק֔ ם ֵ֑היֶהֽלֹה ֱאּ֣ו ֶאת־ְיֹהָוַ֖עְבדֽים ְוַיֲאָנׁשִ֣֔ ֶאת־ָהּׁש ׁשַ
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ַּויוׁשַ ח׃ םִיֽה ִמְצָרְ֖בָדֽי ָא֥ע ּכִֶּרם ֵתַדֲ֣֔הֶט ה ֤ב ֶאת־ֹמׁשֶּ֞
ְרֹע֔ת־ַאֲהֹר֙ןְֽוֶא ּו ּ֖ו ִעְבד֥ם ְלכאֶמר ֲאֵלֶהּ֣֔ה ַויֹ ֶאל־ּפַ

ה אֶמר ֹמׁשֶַּ֣֔ויֹ ט׃ יםְֽלִכֽי ַהֹה֖י ָוִמ֥ם ִמֵ֑היֶכֽה ֱאֹלֶ֣את־ְיֹהָו
ְנָעֵר ּינו וִבְזֵקֵנּ֥בִ ָבֵנּ֑֨ינו ֵנֵלּ֖ ּינו וִבְבנֹוֵתְ֜ך ּבְ ֹצאֵנּ ּנו ּ֤נו ּבְ
ן ֤י ֵכם ְיִה֨אֶמר ֲאֵלֶהַּ֣֗ויֹ י׃ ּנוֽה ָל֖י ַחג־ְיֹהָוְ֥ך ּכִ ֵנֵלּ֔נ֙וָקֵרּ֨וִבְב
ַלֲ֛אׁשֶֽם ּכַּ ִעָמֶכְ֔יֹהָו֙ה ֶכֽם ְוֶא֖ח ֶאְתֶכּ֥ר ֲאׁשַ י ּ֥ו ּכִם ְר֕א֑ת־ַטּפְ

ֵניֶכ֥ה ֶנָ֖רָע ָבִרי֙םָ֤נּו־ֽן ְלכא ֵכ֣֗לֹ יא׃ ֽםֶגד ּפְ ּו ֣ ְוִעְבדא ַהּגְ
ּה ַאֶתָ֖תי ֹא֥ה ּכִֶאת־ְיֹהָו֔   ת ֖ם ֵמֵאֶרׁש ֹאָת֣֔ים ַוְיָג֑ם ְמַבְקׁשִּ֣

ֵנ                                  הּ֥פְ   ׃ י ַפְרֹעֽ
  

  בשלח

ַלַוְיִה֗ יז,יג ׁשַ ְרֹע֮הּ֣י ּבְ ְֶרך ּים ֶד֚ם ֱאלִֹה֣֗א־ָנָחֽ ְולֹ֒ ֶאת־ָהָעםח ּפַ

ִתֶ֣֔א ִלׁשְ ים ר ֱאלִֹהָ֣֗אַמ | ֣יּוא ּכִֹ֑וב ה֖י ָקר֥ים ּכִֶּרץ ּפְ
ֵחּֽפֶ ְרֹאָת֛ם ָהָע֥ן־ִיּנָ ב ַּוַיּסֵ֨ יח׃ ְיָמהּֽבו ִמְצָר֥ה ְוׁשָ֖ם ִמְלָחָמ֥ם ּבִ

ֶּרך ַהִמְדּבָּ֥ם ֶדֶ֛את־ָהָע | יםֱ֧אלִֹה ּו ֥ים ָעלֲ֛חֻמׁשִּֽוף ַו֑ר ַים־סְ֖
ָרֵאְֽבֵנ ַּוִיַק יט׃ ִיםֶֽרץ ִמְצָר֥ל ֵמֶא֖י־ִיׂשְ ֹות ֥ה ֶאת־ַעְצמ֛ח ֹמׁשֶּ֥
יֹו ּ֑ף ִעמ֖יֹוֵס ּבֵּ֨֩כִ ֜ ַהׁשְ ּבִ ֵנַע ִהׁשְ ָרֵא֙ל֤יַע ֶאת־ּבְ ר  ֵלאֹמ֔י ִיׂשְ
ֹק֨ ּי ִמזֶ֛ם ֶאת־ַעְצֹמַתֲ֧עִליֶתֽם ְוַה ֶאְתֶכ֔ד ֱאלִֹהי֙םד ִיְפֹקּ֤פָ ה ֖

ּכַֹּ֖וִיְסע כ׃ ֽםִּאְתֶכ ְקֵצּו ְבֵאָתֲ֣֔חנּֽת ַוַיּ֑ו ִמּסֻ ׃ ֽרּה ַהִמְדּבָ֖ם ּבִ
ַעמָמ֜ם יֹו ִלְפֵניֶהְ֨֩ה ֹהֵלךָו֡יֹהַֽו כא ְֶרך ּם ַהֶד֣֔ ַלְנֹחָתּוד ָעָנ֙ןּ֤ם ּבְ

ַעמְ֛וַל ׃ ְיָלהֽם ָוָלֶ֥כת יֹוָמ֖ם ָלֶל֑יר ָלֶהִ֣אׁש ְלָהּ֖וד ֵאְּ֥יָלה ּבְ
י ְ֖יָלה ִלְפֵנׁ֑ש ָלּ֖וד ָהֵאּ֥ם ְוַעמ יֹוָמָ֔עָנ֙ןּֽוד ֶהּ֤יׁש ַעמא־ָיִמֹֽ֞ל כב

֮ר ב׃ ֽראֹמּה ֵל֥ה ֶאל־ֹמׁשֶ֖ר ְיהָֹוַ֥וְיַדּבֵ א,יד) לוי( ׃ֽםָהָע  ַּדּבֵ
ֵנ ָרֵא֒לֶ֣אל־ּבְ ין ֥ת ּבִֵחיֹרֽ֔י ַה֣ ּפִ ִלְפֵנ֙יֲּחנ֙וּֽבו ְוַי ְוָיׁשֻ֗י ִיׂשְ
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ּו ַעל־ַהָיֲ֖חנֹֽו ַת֥ן ִנְכחַעל ְצֹפ֣֔ ּבַם ִלְפֵנ֙יּ֑ין ַהָיּ֣ל וֵבִּ֖מְגדֹ ׃ ֽםּ
ְרֹע֙הְ֤וָאַמ ג ָרֵא֣֔ ִלְבֵנר ּפַ ָא֖ים ֵה֥ל ְנֻבִכי ִיׂשְ ר ֶ֥רץ ָסַג֑ם ּבָ

ְּוִחַזְקִת ד׃ ֽרּם ַהִמְדּבֲָ֖עֵליֶה ְרֹע֮הּ֣ ף ֣ ְוָרַדי ֶאת־ֵלב־ּפַ
ַפְרֹע֙הְ֤בָדֽ ְוִאּכֲָ֒חֵריֶהםַֽא ִים ּ֖ו ִמְצַרְ֥דעֹֽו ְוָיּ וְבָכל־ֵחי֔לה ּבְ
֙ד ה) ישראל( ׃ֽן־ֵכֲּעׂשוּֽה ַוַי֑י ְיֹהָו֣י־ֲאִנּֽכִ י ִ֥ים ּכְִֶלך ִמְצַר֣֔ ְלֶמַּוֻיּגַ

ְרֹעְך ְלַבָ֨֠הֵפֵּֽי֠ם ַו֑ח ָהָעָ֖בַר  ּאְמר֙וּֽם ַויֹ ֶאל־ָהָעֲ֔עָבָדי֙וֽה ַו֤ב ּפַ
ַּמה־זֹ ַלּֽינו ּכִאת ָעׂשִ֣֔ ָרֵאּ֥י־ׁשִ ׃ ּנוָֽעְבֵדֽל ֵמְּ֖חנו ֶאת־ִיׂשְ

ַּוִיַק֗ ז׃ ֹוּֽח ִעמֹ֥ו ָלַקֹּ֖ו ְוֶאת־ַעמ֑ר ֶאת־ִרְכּבַּ֖וֶיְאֹס ו ח ּ
ׁש־ֵמא ֔חֶכ֙בֹות ֶרׁ֥֨שֵ ם ִ֖לׁשִִֽים ְוׁשְָ֑צָרֶכב ִמ֣ל ֶרּ֖ור ְוֹכ ּבָ

ל ַּוְיַחזֵ ח׃ ֹוַּֽעל־ּכֻ ְרֹע֙ה֤ה ֶאת־ֵלק ְיֹהָו֣֗ ִים ְֶלך ִמְצַר֣֔ ֶמב ּפַ
ַּוִיְרֹד֕ ֵנֲ֖חֵרֽף ַאּ ָרֵא֣י ּבְ ָרֵאּ֣֔ל וְבֵנ֑י ִיׂשְ ָיְ֖צִאֽל ֹיי ִיׂשְ   ד ֥ים ּבְ

  ׃ ֽהָרָמ                                     
  

  יתרו

ַמ֞ א,יח ל־ֲאׁשֶ֨֩ה ֵאתן ֹמׁשֶ֣֔ ֹחֵתן ִמְדָי֙ןֹ֤ו ֹכֵה֨רע ִיְתַּוִיׁשְ ר  ּכָ
ָרֵא ְלֹמׁשֶ֔ה ֱאלִֹהי֙םָ֤עׂשָ ה ֛יא ְיֹהָו֧י־הֹוִצֹֽו ּכִּ֑ל ַעמּ֖ה וְלִיׂשְ

ָרֵא ַּוִיַק֗ ב׃ ִיםּֽל ִמִמְצָרֶ֖את־ִיׂשְ ה ן ֹמׁשֶ֣֔ ֹחֵתח ִיְתרֹוּ֙
ת ֹמׁשֶ֣ה ֵאֶ֖את־ִצּפָֹר ל֖ה ַאַחׁ֑שֶ ֵנְ֖וֵא ג׃ יָהּֽוֶחּר ׁשִ ָה י ָבֶנ֑י֣ת ׁשְ

ֶאר ָהִי֣֔ר ּגֵי ָאַמ֣֔ם ּכְִרׁשֹֽ֔ ּגֵֶאָח֙דֽם ָה֤ר ׁשֲֵאׁשֶ֨ ֶרץ ֖יִתי ּבְ
ֶעְזִר֔י ָאִב֙י֤י־ֱאלֵֹהֽזֶר ּכִ֑ד ֱאִליֶעֶ֖אָחֽם ָהְ֥וׁשֵ ד׃ ֽהָּנְכִרָי י  ּבְ
ַּוַיִצֵל הִ֥ני ֵמֶחּ֖ ְרֹעֽ יו ּ֥ה וָבָנ֛ן ֹמׁשֶֹ֥ו ֹחֵתא ִיְת֨רַּוָיֹב֞ ה) לוי( ׃ֶרב ּפַ

ת ר־הּה ֶאל־ַהִמְדּבָֹ֑֗ו ֶאל־ֹמׁשְֶּ֖וִאׁשְ ר ֥ם ַה֖ה ׁשָּ֥וא ֹחֶנ֛ר ֲאׁשֶ
ָיך ֑א ֵאֶלֹ֣ו ּבָ֖ ִיְתרֶָ֥תְנךֽי ֹח֛ה ֲאִנ ֶאל־ֹמׁשֶ֔אֶמ֙רַּוֹי֨ ו׃ יםֱֽאלִֹהָֽה

ְת֔ךְוִא֨ ָׁשְ ֵנּ ֹו ְת֗נֽאת ֹח֣ה ִלְקַרא ֹמׁשֶַּ֜וֵיֵצ֨ ז׃ ּֽהּיָה ִעָמ֖י ָבֶנּ֥ וׁשְ
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ַתַ֨ו ִּיׁשְ ק־֔לּח֙וּ ּ ַוִיׁשַ ֲאלּ לּ֖ו ִאיׁש־ְלֵרֵעֹּ֥ו ַוִיׁשְ ּאו ֹּ֖ום ַוָיֹבּ֑הו ְלׁשָ
֙הַ֤וְיַסּפֵ ח׃ ֱהָלהָֽהֹא ל־ֲאׁשֶֹ֨֩ו ֵאתְת֔נ֣ ְלֹחר ֹמׁשֶ ה ֤ר ָעׂשָ ּכָ

ָרֵא֣ל אֹוֹדִ֖ים ַעּה וְלִמְצַר֣֔ ְלַפְרֹעְיֹהָו֙ה ת ֤ל ֵא֑ת ִיׂשְ
ל־ַהְתָלָא֙ה ֶדַ֔ת֣ר ְמָצָא֣ ֲאׁשֶּּכָ ֶּרך ַוַיִצֵלּם ּבַ ּ ) ישראל( ׃ֽהם ְיֹהָוְ֖

ל־ַהטֹוָבֹ֔ו ַעַּ֚חְד ִיְת֔רַּ֣וִי ט ר־ָעׂשָּל ּכָ ָרֵא֖ה ְיֹהָו֥ה ֲאׁשֶ ל ֑ה ְלִיׂשְ
ר ִיְתרֹוַּ֒ויֹאֶמ֮ר י׃ ִיםֽד ִמְצָרֹּ֥ו ִמַיּ֖ר ִהִצילֲ֥אׁשֶ ְוך ְיֹהָו֣֔ ּבָ ה ּ
ִּים וִמַי֖ד ִמְצַרּ֥ם ִמַי֛יל ֶאְתֶכּ֥ר ִהִצֲאׁשֶ֨  ּר ִהִצי֙ל֤ה ֲאׁשְֶ֑רֹעד ּפַּ֣

ֹול ֥י־ָגדְּֽעִתי ּכִה ָיַדַּ֣֔עָת יא׃ ִיםַֽחת ַיד־ִמְצָרּ֖ם ִמַתֶאת־ָהָע֔
ל־ָהְ֖יֹהָו ַּוִיַק֞ יב׃ ֽםיֶהּו ֲעֵל֖ר ָזד֥ר ֲאׁשֶּי ַבָדָב֣֔ים ּכֱִ֑אלִֹהֽה ִמּכָ ח ּ

 ֣לן ְוֹכֲהֹרֽ֜א ַאּים ַוָיֹב֑֨אלִֹהֽים ֵלּ֖ה וְזָבִח֥ה עָֹל֛ן ֹמׁשֶֹ֥ו ֹחֵתִיְת֨ר
ָרֵאִ֣֗זְקֵנ|    י ֥ה ִלְפֵנ֖ן ֹמׁשֶֶ֥חם ִעם־ֹחֵתֱ֛אָכל־ֶלֽל ֶלי ִיׂשְ

  ׃ יםֱֽאלִֹהָֽה                                   
  

  משפטים

ִטֶּ֔ל֙הְוֵא֨ א,כא ּפָ  י ִתְקֶנ֙הּ֤כִ ב׃ ֽםים ִלְפֵניֶהּ֖ר ָתׂשִ֥ים ֲאׁשֶּ ַהִמׁשְ
ִנ֥י ׁשֵֶבד ִעְבִרֶ֣֔ע ִבִעּ֔ד וַבֲ֑֨עֹבֽים ַיׁ֖ש ׁשָ י ָ֖חְפׁשִֽא ַל֥ת ֵיֵצּׁשְ

ַגּפ ג׃ ֽםִחּנָ ַגּפֹ֖ו ָיֹבִ֥אם־ּבְ ֙ה֤א ִאם־ּבַֹ֑ו ֵיֵצ֣א ּבְ ּוא  ֔הַּעל ִאׁשָ
תְ֥צָאְֽוָי ה ֹּו ִאׁשָּ֣֔ ִיֶתן־לִאם־ֲאֹדָני֙ו ד) לוי( ׃ֹוֹּֽו ִעמּ֖ה ִאׁשְ
יָה אֹדֶנֽ֔ ַלְהֶי֙הּֽיָה ִתיָלֶדֽ֗ה ִוִּ֣אׁשָֹֽות ָהֹ֑ו ָבנ֣ים אָ֖בִנֹו ְ֥לָדה־לְֽוָי

 ְּבִת֙יֶבד ָאַה֨ ָהֶע֔ר ֹיאַמ֙רְ֤וִאם־ָאֹמ ה׃ ֹוֽא ְבַגּפּ֥וא ֵיֵצְ֖וה
ִתֶאת־ֲאֹדִנ֔ ָנּ֖י ֶאת־ִאׁשְ ׃ ֽיא ָחְפׁשִ֖א ֵאֵצ֥י לֹ֑י ְוֶאת־ּבָ

יׁש ו ֹו ֶ֖לת אּ ֶאל־ַהֶד֔יׁשֹו֙ים ְוִהּגֱִאלִֹה֣֔ ֶאל־ָהֹו ֲאֹדָני֙וְ֤וִהּגִ
ֶּאל־ַהְמזוָז֑ה ַמְרֵצ֔יו ֶאת־ָאְזנֹו֤֙ע ֲאדָֹנַצ֨ ְוָרּ ֹו ֲ֖עָבדַֽע ַוּ ּבַ

ת֛ר ִא֥י־ִיְמּכְֹֽוִכ ז) ישראל( ׃ֽםְלֹעָל א ֖א ֵתֵצ֥ה לֹֹ֑ו ְלָאָמּ֖יׁש ֶאת־ּבִ
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ֵצ ֵעיֵנִאם־ָרָע֞ ח׃ יםֲֽעָבִדֽאת ָהּ֥כְ ר־לֹו֛י ֲאֹדֶנ֧ה ּבְ  יָה ֲאׁשֶ
ּה ְוֶהְפָדְ֖יָעָד ּה ֖ ְלָמְכָר֥לא־ִיְמׁשֹֽי לֹ֛ם ָנְכִרּ֥ה ְלַעּ֑

ִבְגדֹו־ָב ּפַ֑יָעֶדֹֽו ִיְ֖וִאם־ִלְבנ ט׃ ּֽהּבְ ִמׁשְ ה ּכְ נּ֥נָ ֹות ֖ט ַהּבָ
ה־ָלַֽי ֵאָר֑ח־לַּֽקֶֽרת ִיִ֖אם־ַאֶח י׃ ּֽהֲּעׂשֶ סוָתֹ֛ו ׁשְ ּה ּכְ ּה ָ֖נָתּֽה ְוֹעּ֥
ָלׁש־ֵאְ֔וִא֨ יא׃ ֽעא ִיְגָר֥לֹ ם ֖ה ִחּנְָ֥צָאּֽה ְוָי֑ה ָלֲ֖עׂשֶֽא ַי֥ה לֶֹּלם־ׁשְ
֙רַֽויג׃ ֽתֹּות יוָמ֥ת מ֖יׁש ָוֵמ֛ה ִאַ֥מּכֵ יב׃ ֶסףֽין ּכֵָ֥א ה א ָצָד֣֔ ֹלֲאׁשֶ
ְמִת֑ה ְלָיד֣ים ִאּנֱָ֖אלִֹהְֽוָה ׃ ָּמהּֽוס ׁשָ֖ר ָינֹ֥ום ֲאׁשֶ ָמ֔קָי ְל֙ךֹּ֤ו ְוׂשַ

ִח֣֔ה ֵמִעֹ֑ו ְבָעְרָמָ֣הְרגּהו ְל֖יׁש ַעל־ֵרֵע֛ד ִא֥י־ָיִזְֽוִכ יד י ם ִמְזּבְ
ִּתָקֶח ב ְוֹגֵנ֨ טז׃ ֽתֹּות יוָמֹ֥ו מּ֖יו ְוִאמ֛ה ָאִבּ֥וַמּכֵ טו׃ ּותֽמּּנו ָלּ֖

ּוְמַקֵל יז׃ ֽתֹּות יוָמֹ֥ו מ֖א ְבָידֹ֥ו ְוִנְמָצּ֛יׁש וְמָכרִ֧א יו ֛ל ָאִבּ֥
ה־ִאיׁש֙ ֲאָנׁשִ֣֔ןי־ְיִריֻבְֽוִכ יח׃ ֽתֹּות יוָמֹ֥ו מְּ֖וִאמ  ים ְוִהּכָ

ֶאֶאת־ֵרֵע֔ ּכָּ֥ות ְוָנַפ֖א ָימ֥ף ְולֹֹ֑ו ְבֶאְגֹרֶ֣בן אּ֖הו ּבְ ׃ ֽבל ְלִמׁשְ
ּום ְוִהְתַהֵלִאם־ָי֞ק יט חּ֥ ַעְנתְ֛ך ּבַ ּוץ ַעל־ִמׁשְ   ה ּ֑ה ַהַמּכֶֹּ֣ו ְוִנָקּ֖

ְבתַ֥ר                        ׃ ֽאא ְיַרּפֵ֥ן ְוַרּפֹֹּ֖ו ִיֵתּ֛ק ׁשִ
  

  תרומה

֙ר ב׃ ֽרּה ֵלאֹמ֥ה ֶאל־ֹמׁשֶ֖ר ְיֹהָוַ֥וְיַדּבֵ א,כה ֵנַּדּבֵ י ֣ ֶאל־ּבְ
ָרֵא֔ ּי ְתרוָמּ֖ל ְוִיְקחו־ִלִיׂשְ ל־ִאיׁש֤֙ה ֵמֵאּ֑ ּּנו ּ֣ר ִיְדֶב֣ ֲאׁשֶת ּכָ

ּו ֶאת־ְתרֹּ֖ו ִתְקחִלּב֔ ּ ַהְתרוָמְ֔וֹזא֙ת ג׃ ֽיּוָמִתּֽ ּו ּ֖ר ִתְקח֥ה ֲאׁשֶּ
תֶּֽסף וְנֹח֖ב ָוֶכ֥ם ָזָהִּ֑אָתֵֽמ ָמּ֧וְתֵכ ד׃ ׁשֶ ַעת ֥ן ְותֹוַלֶ֛לת ְוַאְרּגָ

ִנ ִּעִזׁש ְו֥י ְוׁשֵׁ֖שָ ים ּ֖ת ְתָחׁשִ֥ים ְוֹעֹרּ֛ם ְמָאָדִמ֧ת ֵאיִלְוֹעֹר֨ ה׃ יםֽ
ִטֲ֥עֵצַֽו ִמי֙םֶּ֑מן ַלָמֹאׁ֖שֶ ו) לוי( ׃יםּֽי ׁשִ ׂשָ ָח֣֔ ְלׁשֶר ּבְ ה ֶּמן ַהִמׁשְ

ִמְ֖וִלְקֹט ד ֵ֖אֹפֽים ָלּ֑י ִמֻלִאַ֖הם ְוַאְבֵנַאְבֵני־ׁשֹ֕ ז׃ יםֶּֽרת ַהּסַ
ןְֽוַלֹח תֹוָכַּ֖כְנִתֽׁש ְוׁשָָּ֑די ִמְקּׂ֖שו ִלְ֥וָע ח׃ ׁשֶ ֹכ֗ ט׃ ֽםי ּבְ ר ֤ל ֲאׁשֶּכְ
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ּכָּ֣֔ת ַתְבִנ ֵאָֹ֚וְת֔ךֽה א֣ ַמְרֶאֲאִנ֙י ית ּ֣ת ַתְבִנ֖ן ְוֵאּית ַהִמׁשְ
ָל ל־ּכֵ ִטֹ֣ון ֲעֵצּ֖ו ֲארְ֥וָעׂש י) ישראל( ׃ּֽוֲעׂשּֽן ַת֖יו ְוֵכּ֑כָ ים ּ֑י ׁשִ

ִצי ֖ה ָוֵחֹּ֥ו ְוַאָמ ָרְחּב֔֙יִצה ָוֵחֹּ֤֨ו ְוַאָמִצי ָאְרּכִ֗ים ָוֵחַּ֜אָמַת֨
יָת יא׃ ֹוָֽמתֹֽק ּוץ ְתַצּפִֶּ֖ית וִמחֹ֥ור ִמּבַב ָט֔ה֣ ָזָה ֹאתֹוְ֤֙וִצּפִ ּּנו ּ֑

ְּקָת ֗לְ֣וָיַצ יב׃ יבֽב ָסִב֖ר ָזָה֥יו זֵ֛יָת ָעָלְ֧וָעׂשִ ֙עּ ֹעֹו ַאְרּבַ ת ֣ ַטּבְ
ֵתֲ֑עֹמָתֽע ּפַ֣ל ַאְרּבַ֖ה ַעַּתָת֣֔ב ְוָנָזָה֔ ּיו וׁשְ ֹע֣֗יּ  ת ַעל־ַצְלעֹו֙ ַטּבָ
ֵת֙יֶאָחָֽ֔ה ּת וׁשְ ֹעּ֔ ִנ֖ת ַעל־ַצְלע ַטּבָ י ּ֖יָת ַבֵדְ֥וָעׂשִ יג׃ יתֹּֽו ַהׁשֵ

ִטֲ֣עֵצ יָתּ֑י ׁשִ ִדי֙םֵ֤באָתְֽוֵהיד׃ ֽבם ָזָה֖ ֹאָת֥ים ְוִצּפִ  ּ ֶאת־ַהּבַ
ֹע֔ ַטּבָ ֶהָ֖אֹרֽאת ֶאת־ָה֥ן ָלׂשֵָ֑אֹרֽת ָה֣ל ַצְלֹע֖ת ַעּּבַ ׃ ֽםן ּבָ

ַט טו ֹע֙תּבְ ִדְ֖היֽן ִיָאֹרֽ֔ ָהּבְ ּו ַהּבַ ּרו ִמֶמ֖א ָיֻס֥ים ֹלּ֑   ֖ ַּתָתְֽוָנ טז׃ ּּנוּֽ
  ׃ ָיךֽן ֵאֶלּ֖ר ֶאֵת֥ת ֲאׁשֵֶעֻדֽ֔ת ָהן ֵאָ֑֚אֹרֶֽאל־ָה            

  

  תצוה

ּה ְתַצֶוְּוַאָת֞ כ,כז ֵנ | ֣הּ ָרֵאֶ֣֗את־ּבְ ִית ֶ֥מן ַזָ֣יך ׁשֶּו ֵאֶל֜ל ְוִיְק֨חי ִיׂשְ
ִתָ֛ז ֹא כא׃ ידּֽר ָתִמ֖ת ֵנֲ֥עלֹֹֽור ְלַהּ֑ת ַלָמא֖יְך ּכָ ֩ ֶהל מֹוֵעדּ֣בְ

ֹרִ֜מ֨ח יו ּ֛ן וָבָנֲ֧הֹרֹֽו ַא ֹא֨תְֲ֩ערֹךֽת ַיֵעֻדֽ֗ר ַעל־ָהֶ֣כת ֲאׁשֶּוץ ַלּפָ
ת ֖ם ֵמֵאֹרָת֣֔ ְלֹדת עֹוָל֙םּ֤ה ֻחַק֑י ְיֹהָו֣ר ִלְפֵנֶקֶ֖רב ַעד־ּבֵֹ֥מֶע
ֵנ ָרֵאּ֥בְ ָיך ן ָאִחֲ֜הֹרֽ֨ ֶאת־ַאָ֩ב ֵאֶליך֣ה ַהְקֵרְּוַאָת֡ א,כח׃ ֽלי ִיׂשְ

ָנ ֵנֹּ֛ו ִמתּיו ִא֗תְ֣וֶאת־ּבָ ָרֵאְֹ֥וך ּבְ ב ֧ן ָנָדֲהֹרֽ֕י ַאֲ֑הנֹו־ִלֽל ְלַכ֖י ִיׂשְ
ֵנ֖יָתָמֽר ְוִאּ֥וא ֶאְלָעָזֲ֛אִביהַֽו יָת ְ֥וָעׂשִ ב׃ ֽןֲהֹרֽי ַא֥ר ּבְ

ה ְּוַאָת֗ ג׃ ֶרתֹּֽוד וְלִתְפָא֖בָיך ְלָכ֑ן ָאִחֲ֣הֹרֶֽדׁש ְלַאִ֖בְגֵדי־ֹק
֙ר ל־ַחְכֵמי־ֵלְּ֔תַדּבֵ ה ּ֑וַח ָחְכָמ֣יו רּ֖ר ִמֵלאִת֥ב ֲאׁשֶ ֶאל־ּכָ

ְגֵדְוָעׂש֞ ֶּלה ְוֵא֨ ד׃ ֽיֲהנֹו־ִלֹֽו ְלַכּ֖ן ְלַקְדׁשֲ֛הֹרֽי ַאּ֧ו ֶאת־ּבִ
ָגִד֜ ן ְוֵאפֹו֙דּ֤ו ֹחֲעׂשֽ֗ר ַי֣ים ֲאׁשֶַהּבְ ץ ּ֖בֵֶּנת ַתׁשְּ֥יל וְכֹתּ וְמִעׁ֔שֶ
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ּיך וְלָבָנ֛ן ָאִחֲ֥הֹרֶֽדׁש ְלַאּו ִבְגֵדי־ֹק֜ט ְוָעׂשְ֑֨בֵנֶפת ְוַאִ֣מְצֶנ יו ָ֖
ּו ֶאת־ַהָזָה֣֔ ִיְקחְוֵה֙ם ה׃ ֽיֲהנֹו־ִלְֽלַכ ֶלת ּ֖ב ְוֶאת־ַהְתֵכּ

ָמְֽוֶאת־ָה ִנּ֥ן ְוֶאת־תֹוַלַ֑אְרּגָ ּו ְ֖וָעׂש ו) לוי( ׃ׁשּֽי ְוֶאת־ַהׁשֵַּ֖עת ַהׁשָ
ִנּ֧ן תֹוַלָמֶ֜לת ְוַאְרּגָָּהב ְתֵכ֨ד ָזֵ֑֠אֹפֶֽאת־ָה ׁש ֥י ְוׁשֵַ֛עת ׁשָ

ָז ֵת ז׃ ֽבה ֹחׁשֲֵ֥עׂשֵֽר ַמָ֖מׁשְ ֹו ְּ֛הֶיה־לֽת ִיְבֹרֽ֗ת ֹח֣י ְכֵתֹפּׁ֧שְ
ֵנ ב ֲאֻפָדתֹוְ֤֙וֵח ח׃ ֽריו ְוֻחּבָ֖י ְקצֹוָתֶ֥אל־ׁשְ יו ר ָעָל֣֔ ֲאׁשֶּׁשֶ

ַמ ּהו ִמֶמֲ֖עׂשֵּֽכְ ָמּ֧ב ְתֵכה ָזָהְ֑֗הֶיּֽו ִיּנּ֣ ִנַ֥לן ְותֹוֶ֛לת ְוַאְרּגָ י ַ֖עת ׁשָ
ָזְ֥וׁשֵ ֵתַּקְחָתְ֣֔וָל ט׃ ֽרׁש ָמׁשְ ַּהם וִפַתְחָת֑י ַאְבֵני־ׁשֹּ֖ ֶאת־ׁשְ ּ ּ ֣

מֲעֵליֶה֔ ֵנ֖ם ׁשְ ָרֵאֹ֥ות ּבְ ֙ה י) ישראל( ׃ֽלי ִיׂשְ ׁשָ ֹמָתּׁ֔שִ ל ֖ם ַעּ ִמׁשְ
֞מֶ֑אָחֶֽבן ָהָ֣הֶא ׁשָת ְוֶאת־ׁשְ ֹּות ַהׁשִ ֶבן ֥ים ַעל־ָהֶאֹ֛וָתִרֽה ַהּנּ֧

ִנ תַּ֖הׁשֵ תוֵח֒ ֶאֶבןה ָחַרׁשֲ֣֮עׂשֵַֽמ יא׃ ֽםֹוְלֹדָתֽית ּכְ ּ ּפִ ם י ֹחָתּ֣֗
ְּתַפַת֙ח ֵתּ ֹמֲאָבִנֽ֔י ָהּ֣ ֶאת־ׁשְ ֵנ֖ים ַעל־ׁשְ ָרֵא֣ת ּבְ ל ֑י ִיׂשְ

צַ֛סּבֹֻֽמ ּבְ ְמָת֞ יב׃ ֽםה ֹאָתֲ֥עׂשֶּֽב ַתֹ֖ות ָזָה֥ת ִמׁשְ ֵתְּוׂשַ י ּ֣ ֶאת־ׁשְ
ְתֹפים ַעֲ֚אָבִנָֽ֗ה ֹרַ֥אְבֵנד ֵאֹפֽ֔ת ָה֣ל ּכִ ָרֵא֣ן ִלְבֵנ֖י ִזּכָ ל ֑י ִיׂשְ

א מֹוָתֲ֜הֹרֽ֨ ַאְ֩וָנׂשָ ֵת֛י ְיֹהָו֧ם ִלְפֵנן ֶאת־ׁשְ   יו ֖י ְכֵתָפּ֥ה ַעל־ׁשְ
ֹר                                       :ֽןְלִזּכָ

  

  כי תשא

אׁש ֥א ֶאת־ֹרּי ִתׂשָּ֣֞כִ יב׃ ֽרּה ֵלאֹמ֥ה ֶאל־ֹמׁשֶ֖ר ְיֹהָוַ֥וְיַדּבֵ יא,ל
ֵנ ָרֵא֮לּֽבְ ה ֖יֹהָוֹֽו ַלֶ֛פר ַנְפׁש֧יׁש ּכֹּ֣ו ִאְת֜נ ְוָנֵ֨֒דיֶהםֽ ִלְפֻקי־ִיׂשְ

ְפֹק֣ ְפֹק֥֖ם ֶנ֛ה ָבֶה֥א־ִיְהֶיֽם ְולֹ֑ד ֹאָתּבִ  | ֣הזֶ יג׃ ֽםד ֹאָתֶגף ּבִ
ל־ָהִּיְת֗נ ֻקִדֹ֔עֵב֙רּֽו ּכָ ׁשֶּ֖ית ַהׁשֲֶ֥חִצֽים ַמ ַעל־ַהּפְ ל ֶקֶ֣קל ּבְ
ִרַּ֑הקֹ ָר֙הֶ֤דׁש ֶעׂשְ ֶּקל ְתרוָמּית ַהׁשֲֶ֣֔חִצֶֽקל ַמּ ַהׁשֶ֔ים ּגֵ ה ּ֖

ֻקִדֹ֔עֵב֙רֽל ָהּכֹ֗ יד) לוי( ׃ֽהיֹהָוַֽל ִר֛ים ִמּבֶ ַעל־ַהּפְ ָנ֥ן ֶעׂשְ ה ֖ים ׁשָ
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ּן ְתרוַמְּ֖עָלה ִיֵתָ֑וָמ  ּה ְוַהַד֙לא־ַיְרּבֶֽ֗יר לָֹ֣עׁשִֶֽה טו׃ ֽהת ְיֹהָוּ֥
ֶּאת־ְתרוַמ ֶקל ָלֵתתּ֑֙ת ַהׁשָ֖יַּמֲחִצֽיט ִמא ַיְמִע֣֔לֹ ה ת ְיֹהָוּ֣֔

ִר֣֗ ֶאת־ּכֶַּקְחָתְֽ֞וָל טז׃ ֽםֵתיֶכֽר ַעל־ַנְפׁשְֹ֖לַכּפֵ ּפֻ ים ֶסף ַהּכִ
ֵנֵמֵא֙ת ָרֵא֣֔ ּבְ ד ֶ֑הל מֹוֵע֣ת ֹאֹ֖ו ַעל־ֲעֹבַד ֹא֔תַּ֣תָתֽל ְוָני ִיׂשְ
ָרֵא ִלְבֵנְ֨֩וָהָיה רֹו֙ן֤י ִיׂשְ ר ֖ה ְלַכּפֵי ְיֹהָו֣֔ ִלְפֵנל ְלִזּכָ

׃ ֽרּה ֵלאֹמ֥ה ֶאל־ֹמׁשֶ֖ר ְיֹהָוַ֥וְיַדּבֵ יז) ישראל( ׃ֽםיֶכֵתַֽעל־ַנְפׁשֹ
יְוָעׂשִ֜ יח ת ְוַכּנֹ֛ור ְנֹחּ֥יָת ּכִ ת ְלָרְחָצֹ֖ו ְנֹחׁ֥שֶ ֹו  ֹא֗תַּ֣תָתֽה ְוָנׁ֑שֶ
ּו ֲ֛חצְֽוָר יט׃ ִיםָּֽמה ָמ֖ ׁשַָּ֥תָתַֽח ְוָנּין ַהִמְזּבֵּ֣֔ וֵבֶהל מֹוֵע֙ד֤ין־ֹאּֽבֵ
ֹבָא֞ כ׃ ֽםם ְוֶאת־ַרְגֵליֶהּּ֖נו ֶאת־ְיֵדיֶהֶּ֑מיו ִמּ֖ן וָבָנֲ֥הֹרַֽא ם ּבְ

ָתּ֣תו א֑א ָיֻמִ֣ים ְולֹּ֖ד ִיְרֲחצו־ַמֶ֛הל מֹוֵעֶ֧אל־ֹא ם ֹּ֤ו ְבִגׁשְ
ֵרַ֔חֶּ֙אל־ַהִמְזּבֵ֨ ּו ֲ֛חצְֽוָר כא׃ ֽהיֹהָוֽה ַלּ֖יר ִאׁשֶ֥ת ְלַהְקִט ְלׁשָ

  ֹו ֥ם ל֛ם ָחק־עֹוָלֶ֧הה ָלְיָתָֽ֨הּתו ְו֑א ָיֻמ֣ם ְולֹ֖ם ְוַרְגֵליֶהְ֥יֵדיֶה
  ׃ ֽםֹרָתֹֽו ְלֹדּ֖וְלַזְרע                              

  

  ויקהל

ל־ֲעַדֽה ֶאל ֹמׁשֶַּ֣֗וַיְקֵה א,לה ֵנ֛ת־ּכָ ָרֵא֥ת ּבְ אֶמר ּ֣ל ַויֹ֖י ִיׂשְ
ֶּלה ַהְדָבִר֔ם ֵאֲ֑֚אֵלֶה ר־ִצָוּ ׃ ֽםת ֹאָתֲ֥עׂשֹֽה ַל֖ה ְיהָֹוּ֥ים ֲאׁשֶ

ת ָיִמי֮םׁ֣שֵ ב ּ וַביאָכ֒הה ְמָלָ֣עׂשֶּֽ ֵתׁשֶ ִביִעּ֣֗ ה ְהֶיֽ֨י ִיֹּום ַהׁשְ
ּבַם ֹקָ֛֥לֶכ תֶ֥דׁש ׁשַ ּבָ ל־ָה֑יֹהָוֹֽון ַל֖ת ׁשַ ה ֹ֖ו ְמָלאָכ֛ה בֹ֥עׂשֶֽה ּכָ
ֹכּו ֵא֣֔א־ְתַבֲערֽלֹ ג׃ ֽתּיוָמ ֹבׁ֖ש ּבְ יֵ֑תיֶכֽל ֹמׁשְ ּבָ֖ם ּבְ  ׃ֽתֹּום ַהׁשַ

ל־ֲעַדאֶמר ֹמׁשֶַּ֣֔ויֹ ד) לוי( ָרֵאֵֽנת ּבְ֥ה ֶאל־ּכָ ה ֣ר זֶ֑ל ֵלאֹמ֖י־ִיׂשְ
ר־ִצָוַּהָדָב֔ ּם ְתרוָמ֙הִּ֤אְתֶכּֽו ֵמְק֨ח ה׃ ֽרה ֵלאֹמ֖ה ְיהָֹוּ֥ר ֲאׁשֶ ּ 

ּת ְתרוַמָ֖ה ֵאֹו ְיִביֶא֕יב ִלּב֣֔ל ְנִדה ּכֹ֚יֹהָוַֽ֔ל ב ֥ה ָזָה֑ת ְיהָֹוּ֣
תֶּֽסף וְנֹחָ֖וֶכ ָמּ֧וְתֵכ ו׃ ׁשֶ ִנ֥ן ְותֹוַלֶ֛לת ְוַאְרּגָ ׁש ֥י ְוׁשֵַ֖עת ׁשָ
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ְּוִעִז י ֲ֥עֵצֽים ַוּ֖ת ְתָחׁשִ֥ים ְוֹעֹרּ֛ם ְמָאָדִמ֧ת ֵאיִלְוֹעֹר֨ ז׃ יםֽ
ִט ִמי֙םֶּ֑מן ַלָמאְ֖וׁשֶ ח׃ יםּֽׁשִ ָח֣֔ ְלׁשֶֹּור וְבׂשָ ה ֶּמן ַהִמׁשְ

ִמְ֖וִלְקֹט ֹוד ֵ֖אפֽים ָלּ֑י ִמֻלִאַ֖הם ְוַאְבֵנְבֵני־ׁשְֹ֔וַא֨ ט׃ יםֶּֽרת ַהּסַ
ןְֽוַלֹח ֶכ֖ם־ֵלְוָכל־ֲחַכ י׃ ׁשֶ ל־ֲאׁשֶּ֛ו ֵאֲעׂשּֽ֔או ְוַי֣ם ָיֹב֑ב ּבָ ר ֥ת ּכָ

ּכֶָ֔א֨ יא) ישראל( ׃ֽהה ְיֹהָוִּ֖צָו ּהו ֹ֑ו ְוֶאת־ִמְכֵס֖ת־ָאֳהלֽן ֶאּת־ַהִמׁשְ
ִריָח֕ ְוֶאת־ְקָרׁשֶָ֔את־ְקָרָסי֙ו יו ּ֖ו ֶאת־ַעֻמָדיו ֶאת־ּבְ
ָדָ֥אֹרֶֽאת־ָה יב׃ יוְֽוֶאת־ֲאָדָנ ּפֹּ֖ן ְוֶאת־ּבַ ת ֶ֖רת ְוֵא֑יו ֶאת־ַהּכַ

ֹר ְלָח יג׃ ְֽךֶּכת ַהָמָסּ֥פָ ָדֶּ֥את־ַהׁשֻ ָלּ֖ן ְוֶאת־ּבַ ל־ּכֵ יו ֑יו ְוֶאת־ּכָ
ִנ֥ת ֶלְ֖וֵא ֶלּ֛ת ַהָמאְ֧וֶאת־ְמֹנַר יד׃ יםֶֽחם ַהּפָ יָה ֹ֖ור ְוֶאת־ּכֵ

 ֶר֙תּח ַהְקֹטְ֤֨וֶאת־ִמְזּבַ טו׃ ֹורֶּֽמן ַהָמא֥ת ׁשֶ֖יָה ְוֵאֹ֑רֶתְֽוֶאת־ֵנ
ָד֔ ָח֣֔ ׁשֵֶאתְ֙ויו ְּוֶאת־ּבַ ִמת ְקֹט֣֖ה ְוֵאֶּמן ַהִמׁשְ ים ֶּ֑רת ַהּסַ
ּכַָ֥תח ְלֶפְ֖ך ַהּפְֶ֥וֶאת־ָמַס ה ֹעָלֽ֗ח ָהִ֣מְזּבַ | ֣תֵא טז׃ ֽןַּתח ַהִמׁשְ

ֹחְ֤֨וֶאת־ִמְכּבַ ֙תר ַהּנְ ר־֔לׁשֶ ָד ֲאׁשֶ ָלֹּ֖ו ֶאת־ּבַ ל־ּכֵ יו ֑יו ְוֶאת־ּכָ
יֹ ּנֶּ֖את־ַהּכִ יו ּ֖ר ֶאת־ַעֻמָדָחֵצֽ֔ ֶה֣ית ַקְלֵעֵא֚ יז׃ ֹוֽר ְוֶאת־ּכַ

ת ֶ֧את־ִיְתֹד יח׃ ֽרָחֵצַֽער ֶהְ֥ך ׁשַ֖ת ָמַסָה ְוֵאְ֕וֶאת־ֲאָדֶנ֑י
ּכָ ׃ ֽםיְתֵריֶהֽר ְוֶאת־ֵמָ֖חֵצֽת ֶה֥ן ְוֶאת־ִיְתֹדַּ֛הִמׁשְ

ְגֵד יט ָרֶ֥את־ּבִ ֵרּ֖י ַהׂשְ ֹק֑֣ד ְלׁשָ ְגֵדּת ּבַ  ֶדׁשּ֙י ַהֹקֶ֤֨דׁש ֶאת־ּבִ
ֵהֲ֣֔הֹרְֽלַא ְגֵדתן ְוֶאן ַהּכֹ ל־ֲעַדְ֛צאַּ֥וֵי כ׃ ֽןיו ְלַכֵה֖י ָבָנ֥־ּבִ   ת ּ֥ו ּכָ

ֵנ                       ָרֵאּֽבְ   ׃ ֽהי ֹמׁשֶּ֥ל ִמִלְפֵנ֖י־ִיׂשְ
  

  פקודי

ֶּלה ְפקוֵדֵ֣א כא,לח ֙ןּ֤ ּכָ ּכַּי ַהִמׁשְ ַק֖֥ת ֲאׁשֵֶעֻדֽ֔ן ָה֣ ִמׁשְ ד ּר ּפֻ
ַי֙דּ ַהְלִוִי֔ה ֲעֹבַד֙ת֑י ֹמׁשֶַ֣על־ּפִ ן ֖ן־ַאֲהֹרֽר ּבֶָמ֔יָתֽ ִאם ּבְ
ן־אוִרּ֛וְבַצְלֵא כב׃ ֽןַהּכֵֹה ּור ְלַמֵט֖י ֶבן־חּ֥ל ּבֶ ה ה ָעׂשָּ֑֕ה ְיהוָדּ֣
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ר־ִצָוֵ֛א ל־ֲאׁשֶ ב ֳהִליָאֹֽ֞ו ָאְּוִא֗ת כג׃ ֽהה ֶאת־ֹמׁשֶ֖ה ְיֹהָוּ֥ת ּכָ
ן־ֲאִח ּך ְלַמֵטה־ָד֛יָסָמּֽבֶ ְתֵכ֨ב ְוֹרֵקׁ֑֗ש ְוֹחׁשֵ֣ן ָחָרְ֖  ֶל֙תּם ּבַ

ָמַ֔אְרּֽוָב ִנּ֥ן וְבתֹוַלּגָ ּי וַבׁשֵַּ֖עת ַהׁשָ ל־ַהָזָה֗ כד) לוי( ׃ׁשּֽ ב ּּכָ
ֹכּ ַלְמָלאָכָּ֔עׂשו֙יֶֽה ב ְ֣זַה | ֣יֶדׁש ַוְיִהּאֶכת ַהֹק֑֣ל ְמֶל֖ה ּבְ

ַּהְתנוָפ֗ ִרי֙םּ֤ה ֵתּ ע ְוֶעׂשְ ּכָׁ֔שַ ַב֨ ּכִ לֹׁשִ֧ע ֵמאּר וׁשְ ים ֹּ֛ות וׁשְ
ׁשֶׁ֖שֶ ֶדׁשֶ֥קל ּבְ קוֵדְ֛וֶכ כה׃ ֶּקל ַהֹקֽ ּכָ֣ה ְמַאֵ֖עָדֽי ָהֶּ֥סף ּפְ ר ֑ת ּכִ

ַבְ֨֩וֶאֶלף ְבִעֲּ֧חִמׁשָֹֽות ַוֵמ֜אע ּ וׁשְ ׁשֶ֖ים ׁשֶ֛ה ְוׁשִ ֶקל ֶ֥קל ּבְ
ׁשֶּ֖ית ַהׁשֲֶ֥חִצֶֽלת ַמַקע ַלּגְֻלּגֹּ֔בֶ֚ כו׃ ֶדׁשַּֽהקֹ ֶדׁש ֶּקל ַהֹקֶ֑֣קל ּבְ
ֻקִדֹ֗עֵבֽ֜ל ָהְלֹכ֨ ִרים ִמּבֶ֨ר ַעל־ַהּפְ ָנ֤ן ֶעׂשְ ְעָלה  ָוַמ֔֙הים ׁשָ

ׁש־ֵמא ֹלֶל֙ףֹות ֶאְ֥֨לׁשֵ ת ֲאָלִפּ֣֔ וׁשְ ֹות ׁ֖ש ֵמאֲ֥חֵמֽים ַוׁשֶ
ּכַי ְמַא֙תַוְיִה֗ כז׃ יםֲּֽחִמׁשִַֽו י ֣ת ַאְדֵנֶקת ֵא֚ף ָלֶצֶ֗סר ַהּכֶ֣֔ ּכִ

ֹר֣ת ַאְדֵנֶ֖דׁש ְוֵאַּהֹק֔ ּכָ֥ים ִלְמַא֛ת ֲאָדִנֶ֧כת ְמַא֑י ַהּפָ ר ֖ת ַהּכִ
ּכָ ַבְוֶאת־ָהֶא֜ כח) אלישר( ׃ֶדןֽר ָלָאּ֥כִ ה ֲּ֣חִמׁשָֽ ַוּע ַהֵמאֹו֙תֶּ֤לף וׁשְ

ְבִע֔ ַּעמוִדֽים ָל֖ה ָוִו֥ים ָעׂשְָוׁשִ יֶהֽה ָר֥ים ְוִצּפָּ֑ ק ּ֥ם ְוִחׁשַ֖אׁשֵ
ת ַהְתנוָפּ֥וְנֹח כט׃ ֽםֹאָת ּׁשֶ ְבִעּ֖ ּכָ֣ה ׁשִ ִים ֥ר ְוַאְלּפַ֑ים ּכִ

ע־ֵמא ֶהל ַ֣תח ֹא ּפֶ֚־ַאְדֵנ֙יּה ֶאתַעׂש ּבַָּ֣֗וַי ל׃ ֶקלֹֽות ׁשְָ֖וַאְרּבַ
ֹח֣֔ ִמְזּבַד ְוֵאת֙מֹוֵע֔ ת ְוֶאת־ִמְכּבַח ַהּנְ ֹחׁ֥שֶ ת ֖ר ַהּנְ ׁשֶ

ר־ל ֵלֹ֖ו ְוֵאֲ֑אׁשֶ ל־ּכְ  ָחֵצ֙רֽי ֶהְ֤וֶאת־ַאְדֵנ לא׃ ַחּֽי ַהִמְזּבֵ֥ת ּכָ
ל־ִיְתֹדר ְוֵאָ֑֨חֵצַֽער ֶה֣י ׁשַ֖יב ְוֶאת־ַאְדֵנָסִב֔ ּכָ֧ת ּכָ ן ּ֛ת ַהִמׁשְ

ל־ִי ּוִמן־ַהְתֵכ א,לט׃ יבֽר ָסִבָ֖חֵצֽת ֶהְ֥תֹדְוֶאת־ּכָ ֶלת ּ֤
ָמ֙ןְֽוָה ִנ֣֔ ְותֹוַלַאְרּגָ ָר֥י ָעׂשַּעת ַהׁשָ ֵרּ֖ו ִבְגֵדי־ׂשְ ת ֣ד ְלׁשָ
ֹק֑ ְגֵדַּיֲעׂשֶֽ֞דׁש ַוּּבַ   ר ֲ֛אׁשֶֽן ּכֲַהֹרֽ֔ר ְלַא֣ ֲאׁשֶֶדׁשּ֙י ַהֹקּ֤֨ו ֶאת־ּבִ

  ׃ ֽהׁשֶה ֶאת־ֹמ֖ה ְיֹהָוִּ֥צָו                          
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  ויקרא

ד ֶ֖הל מֹוֵע֥יו ֵמֹא ֵאָל֔ר ְיֹהָו֙ה֤ה ַוְיַדּבֵֶ֑אל־ֹמׁשֶ ֖אַּוִיְקָר א,א
ֵנַּדּבֵ֞ ב׃ ֽרֵלאֹמ ָרֵא֙ל֤ר ֶאל־ּבְ ם ם ָאָד֗ ֲאֵלֶהַּ֣֔מְרָתֽ ְוָאי ִיׂשְ

ֵהָמ֑֗יהָֹוֽן ַל֖ם ָקְרּבָ֛יב ִמּכֶ֥י־ַיְקִרּֽכִ ָק֙רה ִמן־ַהּבְ  ה ִמן־ַהּבָ
ּוִמן־ַהֹצ֔ ְנֶכַּ֖תְקִראן ּ נֹוִ֤֙אם־ֹעָל ג׃ ֽםּיבו ֶאת־ָקְרּבַ  ה ָקְרּבָ

ָק֔  ֶהל מֹוֵע֙דַ֤תח ֹאל־ּפֶּּ֜נו ֶא֑ים ַיְקִריֶבּ֖ר ָתִמ֥ר ָזָכִמן־ַהּבָ
אׁש ֣ל ֹרֹ֖ו ַעְך ָי֔דְ֣וָסַמ ד׃ ֽהי ְיֹהָוֹ֥ו ִלְפֵנֹ֖ו ִלְרֹצניב ֹא֔תַ֣יְקִר

ַח ה) לוי( ׃יוֽר ָעָלֹ֥ו ְלַכּפֵ֖ה ל֥ה ְוִנְרָצֹ֑עָלָֽה ָק֥ט ֶאת־ּבְֶ֛וׁשָ ר ֖ן ַהּבָ
ֵנִ֨֠הְקִר֠ ְוי ְיֹהָו֑הִ֣לְפֵנ ּו ְר֨קָֽזם ְוּ ֶאת־ַהָדֲ֔הִני֙םֽן ַהּכֲֹ֤הֹרֽי ַאּיבו ּבְ

ר־ּפֶ ָסִבַ֔חּ֙ם ַעל־ַהִמְזּבֵֶּ֤֨את־ַהָד ׃ ֽדֶהל מֹוֵעַ֥תח ֹא֖יב ֲאׁשֶ
ֵנְ֨֠תנָֽנְ֠ו ז׃ יָהּֽה ִלְנָתֶח֖ח ֹאָתּ֥ה ְוִנַתֹ֑עָלֽיט ֶאת־ָהְ֖וִהְפׁשִ ו י ּו ּבְ

׃ ׁשֽים ַעל־ָהֵאּ֖ו ֵעִצְ֥רכַֽח ְוָעּׁ֑ש ַעל־ַהִמְזּבֵ֖ן ֵא֛ן ַהּכֵֹהֲ֧הֹרַֽא
ֵנְר֗כְֽוָע ח ָתִח֔ים ֵאֲ֚הִנ֣֔ ַהּכֲֹהֹר֙ןֽי ַאּ֤ו ּבְ אׁש ֖ים ֶאת־ָהֹרת ַהּנְ

 ר ַעל־ׁ֖ש ֲאׁשֶר ַעל־ָהֵא֣֔ ֲאׁשֵֶעִצי֙םֶֽדר ַעל־ָהְ֑וֶאת־ַהּפָ
ָמ֣יו ִיְרַחֹּ֖ו וְכָרָעְ֥וִקְרּב ט׃ ַחַּֽהִמְזּבֵ ן ֤יר ַהּכֵֹהִים ְוִהְקִטּ֑֨ץ ּבַ

) ישראל( ׃ֽהיֹהָוֹֽוַח ַל֖יַח־ִניחֽה ֵרּׁ֥שֵה ִאָ֛חה ֹעָלּ ַהִמְזּבֵֶ֔את־ַהּכֹ֙ל

נְּוִאם־ִמן־ַהֹצ֨ י ִב֧אן ָקְרּבָ ׂשָ ִּעִזֹֽו ִמן־ָה֥ים אֹ֛ו ִמן־ַהּכְ ים ֖
ַח֨ יא׃ ּּנוֽים ַיְקִריֶבּ֖ר ָתִמ֥ה ָזָכְ֑לֹעָל ְֶרך ֧ל ֶיֹ֣ו ַעט ֹא֜תְוׁשָ

ֵניְר֡קֽ ְוָזי ְיֹהָו֑הָ֣נה ִלְפֵנַ֖ח ָצֹפַּ֛הִמְזּבֵ ים ֲ֧הִנַֽהּכֹן ֲהֹרֽ֨ ַאּ֩ו ּבְ
יו  ִלְנָתָח֔ח ֹאתֹוְּ֤֙וִנַת יב׃ יבַֽח ָסִבֹּ֖ו ַעל־ַהִמְזּבֵֶּ֛את־ָדמ

ְדרְ֖וֶאת־ֹראׁש  ֵעִצי֙םֽם ַעל־ָה ֹאָתְ֔ך ַהּכֵֹה֙ןֹ֤ו ְוָעַרֹ֑ו ְוֶאת־ּפִ
ָרַעְּ֥וַהֶק יג׃ ַחּֽר ַעל־ַהִמְזּבֵׁ֖ש ֲאׁשֶר ַעל־ָהֵאֲ֣֔אׁשֶ ִים ֶ֖רב ְוַהּכְ

ָמִ֣יְרַח   ָחה ּיר ַהִמְזּבֵ֣֔ ְוִהְקִטן ֶאת־ַהּכֹ֙ל֤יב ַהּכֵֹהְוִהְקִרִ֨ים ּ֑ץ ּבַ
ּוא ִאׁשֵה ֗ה֣עָֹל                    ׃ ֽהיהָֹוַֽח ַל֖יַח ִניֹח֥ה ֵרּ֛
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  צו

֙ןֽו ֶאַ֤צ  ב׃ רּֽה ֵלאֹמ֥ה ֶאל־ֹמׁשֶ֖ר ְיֹהָוַ֥וְיַדּבֵ  א,ו  ת־ַאֲהרֹ
ָנ  עָֹל֡הֽוא ָה֣ה ִה֑עָֹלֽת ָהּ֖את תֹוַר֥ר ֹזיו ֵלאֹמְ֣֔וֶאת־ּבָ

ל־ַהַלּ֤֨ה ַעל־ַהִמְזּבֵֹוְקָדֽ֨מ  ַע֩ל ֶקר  ַעד־ַהּבְֹ֔יָל֙הַּח ּכָ
ֵהְ֜וָלַב֨  ג׃ ֹוּֽוַקד ּבַּ֥ח תּׁ֖ש ַהִמְזּבְֵ֥וֵא ד ֹו ַבּ֣֗ן ִמדׁש ַהּכֹ
רֹו֣֒ ִיְלּבְַכְנֵסי־ַב֮דּֽוִמ ׂשָ ן ּים ֶאת־ַהֶד֣֗ ְוֵהִרׁש ַעל־ּבְ ׁשֶ
֕מַחּ֑ה ַעל־ַהִמְזּבֵ֖עָֹלֽׁש ֶאת־ָה֛ל ָהֵאּ֥ר ֹתאַכֲאׁשֶ֨ ֹו  ְוׂשָ
֙ט  ד) לוי( ׃ַחֶּֽצל ַהִמְזּבֵֵ֖א ָגָדּ֔וָפׁשַ ָגִד֖יו ְוָלַב ֶאת־ּבְ ים ׁ֣ש ּבְ

֙ןּיא ֶאת־ַהֶד֤֨ים ְוהֹוִצֲ֑אֵחִר ה ַּמֲחֶנּֽ֔וץ ַל֣ח ֶאל־ִמׁשֶ
 ּוַקד־ּבֹוַּֽ֙ח תּׁ֤ש ַעל־ַהִמְזּבְֵוָהֵא֨  ה׃ ֹורֹֽום ָטהֶאל־ָמ֖ק

ֵה֧ר ָעֶלּה וִבֵע֨א ִתְכּבֶ֣֔לֹ ּבֹ֖ן ֵעִצ֛יָה ַהּכֹ ּבֹ֣ים ּבַ ֶקר ֶ֑קר ּבַ
ָלֽ֔ ָהיָהְ֙ך ָעֶלְ֤֨וָעַר ָלִמ֥יָה ֶחְלֵב֖יר ָעֶל֥ה ְוִהְקִטעֹ ׃ יםּֽי ַהׁשְ

ּיד תוַקּׁ֛ש ָתִמֵא֗  ו ) ישראל( ׃הֽא ִתְכּבֶַ֥ח לֹּ֖ד ַעל־ַהִמְזּבֵּ֥

ֵנ֤ב ֹאָתה ַהְקֵרּ֑֨ת ַהִמְנָחּ֖את תֹוַרְ֥וֹז  ז ֙ןּֽה ּבְ  י־ַאֲהרֹ
ָוִ֣֔לְפֵנ ֵני ְיהֹ ֻקְמ֗צּים ִמֶמְ֜וֵהִר֨  ח׃ ַחּֽי ַהִמְזּבֵ֖ה ֶאל־ּפְ ֹו ּּנו ּבְ
ְמָנֶּ֔לת ַהִמְנָח֙הִ֤מּסֹ ּ וִמׁשַ ל־ַהְלֹבָנּ֔ה ְוֵא֙תּ ר ֖ה ֲאׁשֶּ ּכָ

ּה ָ֖רָתַֽח ַאְזּכָ֛יַח ִניֹחַ֧ח ֵרּיר ַהִמְזּבֵ֣֗ה ְוִהְקִטַּ֑על־ַהִמְנָח
ה ֹיֶּרת ִמֶמְ֣֔וַהּנֹוֶת  ט׃ הֽיֹהָוַֽל ו ֑יּן וָבָנֲ֣הֹרּֽו ַא֖אְכלּֽנָ

ָמ֣קָאֵכ֙לֹּֽות ֵתַּ֤מצ ד ֶ֖הל־מֹוֵעֽר ֹאֲ֥חַצֽׁש ּבַֹום ָקדֹ֔ ּבְ
ּה ִּ֖תי ֹאָת֥ם ָנַתָ֛קץ ֶחְל ָחֵמָ֔אֶפ֙הֽא ֵת֤לֹ  י׃ ּוָהֽאְכלֹֽי

י֙םֶֽדׁש ָקי קִֹּ֤֑אׁשֵָֽמ ׃ םָֽאׁשָֽאת ְוָכַּ֖חָטֽוא ּכַ ִהָ֔דׁשִ
ל־ָזָכ֞  יא ְבֵנּכָ ה אְכֶלֽ֔ ֹיֲהֹר֙ןֽי ַא֤ר ּבִ  ָחק־עֹוָל֙םּנָ

ר־ִיּגַ ל֛ ּכֹי ְיֹהָו֑הִּ֖אׁשֵֽם ֵמֵתיֶכְ֣֔לדֹֹר ֶהֲ֥אׁשֶ   ׃ׁשּֽם ִיְקָד֖ע ּבָ
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  שמיני

יְיִה֙יַֽו א,ט ִמיִנּ֣֔ ּבַ י ִ֖זְקֵנּו וְלּן וְלָבָנ֑יֲ֖הֹרֽה ְלַאא ֹמׁשֶ֣֔י ָקָרֹּום ַהׁשְ
ָרֵא ָקָ֣ך ֵען ַקח־ְל֠ל־ַאֲהֹרֽ֗אֶמר ֶאַּ֣ויֹ ב׃ ֽלִיׂשְ ן־ּבָ ר ֶ֧גל ּבֶ
׃ ֽהי ְיהָֹו֥ב ִלְפֵנ֖ם ְוַהְקֵרּ֑ה ְתִמיִמִ֖יל ְלֹעָל֥את ְוַאְּ֛לַחָט

ֵנ ג ָרֵאְ֥וֶאל־ּבְ ִעיר־ִעִזי֙ם֤ר ְקח֑ר ֵלאֹמּ֣ל ְתַדּבֵ֖י ִיׂשְ ּו ׂשְ ּ 
ֵנֶ֧גל ָוֶכאת ְוֵעְּ֨לַחָט֔ ָנֽיֶבׂש ּבְ ֹור ְוׁש֨ ד׃ ֽהם ְלֹעָלּ֖ה ְתִמיִמ֛־ׁשָ

ָלִמָ֗וַא֜ לוָלּ֖ה וִמְנָחי ְיֹהָו֣֔ ִלְפֵנַח֙ים ִלְזּבִֹ֨יל ִלׁשְ ֶמן ּ֑ה ַבׁשָּ֣ה ּבְ
ה ּ֣ר ִצָו֣ת ֲאׁשֶּו ֵאַּ֚וִיְק֗ח ה׃ ֽםה ֲאֵליֶכ֥ה ִנְרָאֹ֖ום ְיֹהָוּי ַה֔יּ֣כִ

ֵנֹמׁשֶ֔ ִּיְקְרב֙וֽד ַוֶ֑הל מֹוֵע֣י ֹא֖ה ֶאל־ּפְ ּו ַ֖עְמדּֽה ַוַיֵעָד֣֔ל־ָה ּכָּ
ר־ִצָוּ֛ה ַהָדָב֧ה זֶאֶמר ֹמׁשֶַּ֣֔ויֹ ו ׃ ֽהי ְיהָֹוִ֥לְפֵנ ה ֖ה ְיֹהָוּ֥ר ֲאׁשֶ

ב֖א ֲאֵליֶכּ֥ו ְוֵיָרֲ֑עׂשַּֽת ה אֶמר ֹמׁשֶַּ֜וֹי֨ ז) לוי( ׃ֽהֹוד ְיהָֹו֥ם ּכְ
 ָאְת֙ךּֽה ֶאת־ַחָטֲעׂשֵֽ֞ ַוַחּ֙ב ֶאל־ַהִמְזּבֵ֤֨ן ְקַרֲהֹר֗ל־ַאֶֽא

ן ֤ה ֶאת־ָקְרּבֲַעׂשֵֽ֞ם ַו֑ד ָהָעּ֣ וְבַעַָ֖עְדךֽר ּבַָ֥ך ְוַכּפֵָלֶתְ֣֔וֶאת־ֹע
ן ֲ֖הֹרֽב ַאַּ֥וִיְקַר ח׃ ֽהה ְיֹהָוּ֥ר ִצָוֲ֖אׁשֶֽם ּכֲַעָדֽ֔ר ּבַ֣ ְוַכּפֵָהָע֙ם

ַחְ֑זּבֵֶּאל־ַהִמ ר־לַּ֖חָטֶֽגל ַה֥ת־ֵעט ֶאַּ֛ח ַוִיׁשְ ׃ ֹוֽאת ֲאׁשֶ
ֵנַּ֨֠יְקִרַ֠ו ט עֹוּ֤֙ ַוִיְטּבֹ ֵאָלי֒וּן ֶאת־ַהָד֮םֲ֣הֹרֽי ַאּבו ּבְ ָד֔ל ֶאְצּבָ ם ּ ּבַ

ַּוִיֵת ֹוד ֖ק ֶאל־ְיסם ָיַצַּ֣֔ח ְוֶאת־ַהָדֹּ֑ות ַהִמְזּבֵ֣ן ַעל־ַקְרנּ֖
ָלֹיֶ֜לב ְוֶאתְוֶאת־ַהֵח֨ י׃ ַחַּֽהִמְזּבֵ ֶרת ֶ֤תּת ְוֶאת־ַהֹי־ַהּכְ

ֵב֙ד ה ּ֥ר ִצָוֲ֛אׁשֶָֽחה ּכַּ֑יר ַהִמְזּבֵ֖את ִהְקִטַּחָט֣֔ ִמן־ַהִמן־ַהּכָ
ׂשָ יא) ישראל( ׃ֽהה ֶאת־ֹמׁשְֶ֖יֹהָו ַר֑ר ְוֶאת־ָהעְ֖וֶאת־ַהּבָ ף ֹ֣ור ׂשָ
ֵא֔ ַח יב׃ ֽהַּמֲחֶנּֽוץ ַלׁ֖ש ִמחּבָ ֵנ֨ה ַוֹ֑֠עָלֽט ֶאת־ָהַּ֖וִיׁשְ ַּיְמִצאו ּבְ י ּ
ּהו ַעל־ַהִמְזּבֵּ֥ם ַוִיְזְרֵקֶּאת־ַהָד֔ ן ֵאָלי֙וֹ֤רֲהַֽא ׃ יבַֽח ָסִבּ֖

אׁש ֑יָה ְוֶאת־ָהֹר֖יו ִלְנָתֶחּ֛יאו ֵאָל֧ה ִהְמִצֹעָלְֽ֗וֶאת־ָה יג
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ָרָעּ֖ץ ֶאת־ַהֶקַּ֥וִיְרַח יד׃ ַחּֽר ַעל־ַהִמְזּבֵַּ֖וַיְקֵט ִים ֶ֑רב ְוֶאת־ַהּכְ
ם ֑ן ָהָע֣ת ָקְרּבַ֖ב ֵאַּוַיְקֵר֕ טו׃ ָחהּֽה ַהִמְזּבֵֹ֖עָלֽר ַעל־ָהַּ֥וַיְקֵט

ַּוִיַק֞ ִעּ ָחֵטר ָלָע֣֔ ֲאׁשֶַּחָטא֙תֽיר ַה֤ח ֶאת־ׂשְ ּהו ּ֥ם ַוִיׁשְ
  ָה ַּ֖יֲעׂשֶֽה ַו֑עָֹלֽב ֶאת־ָהַּ֖וַיְקֵר טז׃ ֹוןִֽראׁשּֽהו ּכְָּ֖יַחְטֵאַֽו

ּפָ                                   ִמׁשְ   ׃ ֽטּּכַ
  

  תזריע

ֵנַּדּבֵ֞ ב׃ ֽרּה ֵלאֹמֶ֥אל־ֹמׁשֶה ֖ר ְיהָֹוַ֥וְיַדּבֵ א,יב י ֤ר ֶאל־ּבְ
ָרֵא֙ל ֙ה ֵלאֹמִ֔יׂשְ  ְמָא֙הֽר ְוָט֑ה ָזָכְ֖לָדֽיַע ְוָיי ַתְזִר֣֔ ּכִּר ִאׁשָ

ְבַע יֵמת ָיִמׁ֣֔שִ ּה ִתְטָמָ֖תֹ ּת ְדוַּ֥די ִנ֛ים ּכִ ּוַבי ג׃ ֽאּ ִמיִנּ֖ י ֹּ֑ום ַהׁשְ
ׂשִַּ֖ימ לֹׁשִ ד׃ ֹוֽר ָעְרָלתֹ֥ול ּבְ לֹ֙םים יֹוּ֥וׁשְ ת ָיִמּ֣֔ וׁשְ ב ּ֖ים ֵתׁשֵׁשֶ

ְדֵמ ָכל־ֹקֳ֣֑הָרֽי ָטּ֣בִ ּע ְוֶאל־ַהִמְקָדׁש֙א־ִתּגֶָֽ֗דׁש לֹה ּבְ א ֣ לֹּ
ד ה ֵתֵלְ֣֔וִאם־ְנֵקָב ה) לוי( ׃ּֽהֳהָרֽי ָט֥את ְיֵמ֖א ַעד־ְמֹלָתֹב֔
ֻבַעְ֥מָאְֽוָט ִנָדָת֖ה ׁשְ ׁשִִּ֑ים ּכְ ּה ְוׁשִ ת ָיִמ֣֔ ְוׁשֵים יֹו֙םּ֥ ב ּ֖ים ֵתׁשֵׁשֶ

 ֹו ְלַב֒ת֣ אּה ְלֵב֮ןֳהָרֽ֗י ָטְ֣יֵמ | אתּ֣וִבְמלֹ ו׃ ֽהֳהָרֽי ָטַּ֥על־ְדֵמ
ָנתֹו֤֙יא ּכֶָּתִב֞ ן־ׁשְ את ּ֑ר ְלַחָט֖ה אֹו־ֹתּ֥ה וֶבן־יֹוָנ ְלֹעָלֶ֔בׂש ּבֶ
 י ְיֹהָו֙הֹ֤ו ִלְפֵנְוִהְקִרי֞ב ז׃ ֽןד ֶאל־ַהּכֵֹהֶ֖הל־מֹוֵעַֽתח ֹא֥ל־ּפֶֶא

ֶדת ּ ַהיֶֹלּ֔את תֹוַר֙ת֤יָה ֹזּ֑ר ָדֶמּה ִמְמֹקָ֣֖רֲהֽיָה ְוָטר ָעֶלְ֣֔וִכּפֶ
ֵקָב֥ר אַּ֖לָזָכ ֒הּ֣ ֵדּא ָיָד֮ה֣א ִתְמָצְוִאם־ֹל֨ ח׃ ֽהֹו ַלּנְ ה ְ֣קָחֽ ְוָלי ׂשֶ
ֵת ֵנ֙יֹו ֤ים אי־ֹתִרּֽׁ֗שְ ֵנׁשְ ד ֣ה ְוֶאָח֖ד ְלֹעָל֥ה ֶאָחי יֹוָנ֣֔ ּבְ

ה ר ְיֹהָוַ֣֔וְיַדּבֵ א,יג) ישראל( ׃ָרהֽן ְוָטֵה֖יָה ַהּכֵֹה֛ר ָעֶל֥את ְוִכּפְֶּ֑לַחָט
ה ֤י־ִיְהֶיֽם ּכִָאָד֗ ב׃ ֽרן ֵלאֹמ֖ל־ַאֲהֹרֽה ְוֶאֶ֥אל־ֹמׁשֶ

רֹו֙ ׂשָ ֵאְבעֹור־ּבְ ה ֶ֥רת ְוָהָיֹו ַבֶה֣֔ אַח֙תֹו־ַסּפַֽ֨ת א֤ ׂשְ
ר ׂשָ ֵהֲ֣֔הֹרֽ ֶאל־ַאַּעת ְוהוָב֙אַ֑גע ָצָרֹ֣ו ְלֶנְ֖בעֹור־ּבְ ֹו ֛ן אן ַהּכֹ
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ָנֶ֥אל־ַאַח ַגע ֣ן ֶאת־ַהּנֶ֣ה ַהּכֵֹהְ֣וָרָא ג׃ יםֲֽהִנֽיו ַהּכֹ֖ד ִמּבָ
ע ר ְוֹור־ַהּֽ֠בְ ׂשָ ָעּ֨בָ ּנֶׂ֜שֵ  ַג֙עה ַהּנֶּ֤֨ן וַמְרֵאָלָב֗ | ְ֣ךַגע ָהַפר ּבַ

֔ר֣ ֵמעָעֹמ֙ק ׂשָ א ּ֥ן ְוִטֵמּ֖הו ַהּכֵֹהּ֥וא ְוָרָאַ֑עת הַ֖גע ָצַרֹ֥ו ֶנֹור ּבְ
ֶהֶרת ד׃ ֹוֹֽאת ֗ר֣עוא ּבְה ִה֜ ְלָבָנְ֨֩וִאם־ּבַ ׂשָ  ֹו ְוָעֹמ֙קֹור ּבְ

ָעָרָה ִמן־ָה֔עֵ֣אין־ַמְרֶא יר ֧ן ְוִהְסּגְִ֑ך ָלָב֣א־ָהַפֽה לֹֹּ֖ור וׂשְ
ְבַע֖ן ֶאת־ַהּנֶַ֛הּכֵֹה יּהו ַהּכֵֹה֮ןְ֣וָרָא ה׃ יםֽת ָיִמַ֥גע ׁשִ ֹום ּ֣ ּבַ

ִביִעי֒ ֵעיָנ֣֔ ָעַמַג֙עה ַהּנֶ֤֨ ְוִהּנֵַּהׁשְ ע֖ה ַהּנֶ֥א־ָפׂשָֽיו לֹד ּבְ   ֹור ַ֑גע ּבָ
יר                ְבַעֹ֛ו ַהּכֵֹהְ֧וִהְסּגִ ִנ֖ת ָיִמ֥ן ׁשִ   ׃ יתֽים ׁשֵ

  

  מצרע

ת ּ֣ תֹוַרְהֶי֙הּֽאת ִתֹ֤ז ב׃ ֽרּה ֵלאֹמ֥ה ֶאל־ֹמׁשֶ֖ר ְיֹהָוַ֥וְיַדּבֵ א,יד
יַּהְמֹצָר֔ ֵהְ֔וָיָצ֙א ג׃ ֽןא ֶאל־ַהּכֵֹהֹּ֖ו ְוהוָבֳ֑הָרתֹֽום ָט֖ע ּבְ ן  ַהּכֹ

֛ה ַהּכֵֹה֔ ְוָרָא֙הֶנ֑הַּמֲחּֽוץ ַלֶ֖אל־ִמח א ֥ ִנְרּפָן ְוִהּנֵ
ֵהְּ֔וִצָו֙ה ד׃ ּוַעַּֽעת ִמן־ַהָצרַּ֖גע־ַהָצַרֶֽנ ּח ַלִמַטֵה֧ן ְוָלַק ַהּכֹ ר ּ֛

ֵת ִרּֽׁשְ ִנץ ֶאֹ֣֔ות ְוֵעֹ֑ות ְטֹהרּ֖ים ַחי֥י־ִצּפֳ ׃ ֽבַעת ְוֵאֹז֖י תֹוַלֶּ֥רז וׁשְ
ֵהְּ֔וִצָו֙ה ה ַח ַהּכֹ ִלי־ֶחֶ֑אָחָֽהֹור ּ֣ט ֶאת־ַהִצּפ֖ן ְוׁשָ ֶרׂש ֖ת ֶאל־ּכְ

ץ ּ֥ה ְוֶאת־ֵעח ֹאָתּ֣֔ ִיַקַּחָי֙הֽר ַהֶּ֤את־ַהִצּפֹ ו) לוי( ׃יםִּֽים ַחִיַ֥על־ַמ
ִנָ֛הֶא  ֣תם ְוֵאל אֹוָת֜ב ְוָטַבֵ֑֨אֹזַֽעת ְוֶאת־ָהּ֖י ַהתֹוַלֶ֥רז ְוֶאת־ׁשְ

ַד֙םַּחָיֽ֗ר ַהַּ֣הִצּפֹ|  ֻחָטּ֣֔פֹּ ַהִצה ּבְ ׃ יםַּֽחִיֽם ַהִיּ֥ל ַהַמ֖ה ַעּר ַהׁשְ
ּל ַהִמַטֵה֧ה ַעְּוִהָז֗ ז ָעִמַ֣עת ׁשֶּ֖ר ִמן־ַהָצַרּ֛ ֹו ֲה֔ר֣ים ְוִטַ֑בע ּפְ

ַל ֵנַּ֖חָיֽר ַהּ֥ח ֶאת־ַהִצּפְֹּ֛וׁשִ ֶד֥ה ַעל־ּפְ ס ח׃ ֽהּי ַהׂשָ ֩ ְוִכּבֶ
ַּהִמַטֵה֨ ָגָדּ֜ ָע֗רּ֣יו ְוִגַלר ֶאת־ּבְ ל־ׂשְ ַמָ֤֨רַחֹו ְוח ֶאת־ּכָ  ִי֙םּץ ּבַ

ֹו ֳ֖הלּֽוץ ְלָא֥ב ִמח֛ה ְוָיׁשַַּ֑מֲחֶנֹֽוא ֶאל־ַה֣ר ָיבַ֖חר ְוַאְוָטֵה֔
ְבַע ִביִעּ֜ ַב֨יְ֩וָהָיה ט׃ יםֽת ָיִמׁ֥שִ ח ּ֣י ְיַגַלֹּום ַהׁשְ
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ָע֗ר ל־ׂשְ ּבֹ ְוֵא֙תֹו ְוֶאת־ְזָקנֹוֹ֤֙ו ֶאת־ֹראׁשֶאת־ּכָ יו ת ֵעיָנ֣֔ ּגַ
ָער ל־ׂשְ ָגָדַ֣֗ח ְוִכּבֶֹּ֑ו ְיַגֵלְ֖וֶאת־ּכָ ץ ַ֧חיו ְוָרס ֶאת־ּבְ

ר ׂשָ ַמֶ֛את־ּבְ ּוַבי י) ישראל( ׃ֽרִים ְוָטֵהֹּ֖ו ּבַ ִמיִנּ֣֗ ח ּ֤י ִיַקֹּום ַהׁשְ
ֵנ י֙םֽׁשְ ָנָת֛ה ַאַח֥ם ְוַכְבׂשָּ ְתִמיִמ֔י־ְכָבׂשִ ת־ׁשְ ּה ֖ת ּבַ

לֹׁשְָּ֑תִמיָמ ֹרִנּ֣֗ה וׁשְ לוָלֶלת ִמְנָח֙ה֤ים ֹסה ֶעׂשְ ֶמן ּה ַבׁשֶּ֣֔ ּבְ
יׁש ֥ת ָהִא֛ר ֵאְמַטֵהֽ֗ן ַה֣יד ַהּכֵֹהֱעִמְֽ֞וֶה יא׃ ֶמןֽד ׁשָָ֖חג ֶאְ֥ולֹ

ַּהִמַטֵה ח ְוָלַק֨ יב׃ ֽדֶהל מֹוֵעַ֥תח ֹא֖ה ּפֶי ְיֹהָו֣֔ם ִלְפֵנ֑ר ְוֹאָתּ֖
  ג ֣ם ְוֶאת־ֹלֹ֖ו ְלָאׁשָ֛יב ֹאת֥ד ְוִהְקִרֶאָחֶֽ֗בׂש ָה֣ן ֶאת־ַהּכֶַהּכֵֹה֜

ּם ְתנוָפ֛יף ֹאָתֶ֥מן ְוֵהִנַּ֑הׁשָ                ׃ ֽה ְיֹהָו֥יִלְפֵנה ּ֖
  

  אחרי מות

ֵני ֔מֲ֣חֵרֽה ַא ֶאל־ֹמׁשֶ֔ר ְיֹהָו֙הַ֤וְיַדּבֵ א,טז ֵנֹ֖ות ׁשְ ן ֲ֑הֹרֽי ַא֣י ּבְ
ָקְרָבָת ה אֶמר ְיֹהָוַּ֜ויֹ֨  ב׃ ּתוּֽה ַוָיֻמ֖ם ִלְפֵני־ְיֹהָוּ֥בְ
֮רֶאל־ֹמׁשֶ֗  א ְבָכל־ֵע֙ת֤ ְוַאל־ָיֹבָן ָאִחי֒ךֲ֣הֹרֽ ֶאל־ַאּה ַדּבֵ
ֹרֶ֖דׁש ִמּבֵֶּאל־ַהקֹ֔ ֵנֶ֨כת֑ית ַלּפָ ּפֹ֜ ֶאל־ּפְ ר ֶ֤רת ֲאׁשֶי ַהּכַ
ּפָֹ֖רֶאֽן ֵאָעָנֽ֔י ּבֶּות ּכִ֚א ָי֔מ֣ ְולָֹאֹר֙ןַֽעל־ָה ׃ ֶרתֽה ַעל־ַהּכַ

ֹז ג ַפּ֑ן ֶאל־ַהקֲֹ֖הֹרֽא ַא֥את ָיֹבּ֛בְ ָקֶ֧דׁש ּבְ ן־ּבָ ר ֛ר ּבֶ
ֹת  ד׃ הִֽיל ְלעָֹל֥את ְוַאְּ֖לַחָט ׁש ֶדׁש ִיְלּבָ֗ד ֹקֶ֜נת־ּבַּֽ֨כְ

רֹוְ֣֒היֽ ִיְכְנֵסי־ַב֮דִֽמּו ׂשָ ֙דּ֥ וְבַאְבֵנּו ַעל־ּבְ ר  ַיְחּגֹ֔ט ּבַ
ְגֵדי־ֹק֣֑ד ִיְצֹנֶ֖פת ּבַּ֥וְבִמְצֶנ ַמ֥ם ְוָרַחֶדׁש ֵה֔ף ּבִ ִים ּ֛ץ ּבַ

ר ׂשָ ֵנת ֲעַדתּ֙וֵמֵא֗ ה׃ םֹּֽו וְלֵבׁשֶָ֖את־ּבְ ָרֵא֣֔ ּבְ ח ּ֛ל ִיַקי ִיׂשְ
ֵנ ִעיֵרֽׁשְ ּי ִעִז֥י־ׂשְ ׃ ֽהְלעָֹלד ִ֖יל ֶאָחְ֥וַאאת ּ֑ים ְלַחָט֖

ר־לַּ֖חָטֽר ַה֥ן ֶאת־ּפֲַ֛הֹרֽיב ַאְ֧וִהְקִר ו ר ֹ֥ו ְוִכּפֶ֑את ֲאׁשֶ
יתֹּ֥ו וְבַעֲ֖עדּֽבַ ֵנְ֖וָלַק ז) לוי( ׃ֹוֽד ּבֵ ִעיִר֣ח ֶאת־ׁשְ ם ּ֑י ַהׂשְ
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ן ְ֧וָנַת ח׃ ֽדֶהל מֹוֵעַ֥תח ֹא֖ה ּפֶי ְיֹהָו֣֔ ִלְפֵניד ֹאָת֙םֱ֤עִמְֽוֶה
ִעיִרֵ֥נן ַעל־ׁשְֲ֛הֹרַֽא ה יֹהָוֽ֔ ַלל ֶאָח֙דֹ֤ות ּגֹוָרָ֑רלֽם ּגֹּ֖י ַהׂשְ

ִעֲ֔הֹר֙ןֽיב ַאְ֤וִהְקִר ט׃ ֽלֲעָזאזֵַֽלד ֖ל ֶאָחְ֥וגֹוָר יר ּ ֶאת־ַהׂשָ
ּהו ַחָט֖ ְוָעׂשָיֹהָו֑הֽל ַל֖יו ַהּגֹוָר֛ה ָעָל֥ר ָעָלֲאׁשֶ֨  י׃ אתּֽ

ִע֗ רְּוַהׂשָ י ֳ֛עַמד־ַחֽל ָיאֵזֲ֔עָזֽ ַליו ַהּגֹוָר֙ל֤ה ָעָל ָעָל֨֩יר ֲאׁשֶ
ַל֑ר ָעָל֣ה ְלַכּפֵ֖י ְיֹהָוִ֥לְפֵנ ל ֲ֖עָזאזֵֹֽו ַל֛ח ֹאתּ֥יו ְלׁשַ

 ַּחָטא֙תֽר ַה֤ן ֶאת־ּפֲַהֹרֽ֜יב ַאְוִהְקִר֨ יא׃ ָרהַּֽהִמְדּבָ
ר־֔ל יתֹּ֣ו וְבַעֲ֖עדֽר ּבַֹ֥ו ְוִכּפֲֶאׁשֶ ַחֹו ְו֑ד ּבֵ ר ֥ט ֶאת־ּפַׁ֛שָ

ר־לַּ֖חָטַֽה ַּמְחָתה א־ַהֽ֠ח ְמלְֹ֣וָלַק יב) ישראל( ׃ֹוֽאת ֲאׁשֶ ּ
יו א ָחְפָנּ֣֔ה וְמלֹי ְיֹהָוּ֣֔ ִמִלְפֵנַחּ֙ל ַהִמְזּבֵׁ֤֨ש ֵמַעֲחֵלי־ֵאּֽ֞גַ

ּים ַדָקֶּ֖רת ַסִמְ֥קֹט ֹר֥יא ִמּבֵ֖ה ְוֵהִבּ֑ ן ְ֧וָנַת יג׃ ֶכתֽית ַלּפָ
ן ֲ֣עַנ | ֣הה ְוִכּסָ֑י ְיֹהָוֵ֣נׁש ִלְפֶ֖רת ַעל־ָהֵאּ֛ת־ַהְקֹטֶֽא

ּפֶֹ֛רתַּהְקֹט֗ ׃ ּותֽא ָימּ֥ות ְולֵֹ֖עדֽר ַעל־ָהֶ֥רת ֲאׁשֶ ֶאת־ַהּכַ
ּר ְוִהָזם ַהּפָּ֣֔ ִמַדְוָלַק֙ח  יד ע֧ ֵנ֛ה ְבֶאְצּבָ ּפֹֹ֥ו ַעל־ּפְ ֶרת ֖י ַהּכַ
ּפְֹ֣֗דָמה ְוִלְפֵנֵ֑ק ֶּרת ַיזֶי ַהּכַ ָעִמֽה ׁשֶ֧ ם ּ֖ים ִמן־ַהָדַ֛בע־ּפְ

ֶאְצ עּבְ ַח֞ טו׃ ֹוּֽבָ ִעְוׁשָ ם ר ָלָע֣֔ ֲאׁשֶא֙תַּחָטֽיר ַה֤ט ֶאת־ׂשְ
ֹרֹ֖ו ֶאל־ִמּבֵּ ֶאת־ָד֔מְוֵהִבי֙א ֹו ּה ֶאת־ָד֗מֶ֣כת ְוָעׂשָ֑ית ַלּפָ

֙הֲ֤אׁשֶּֽכַ ּר ְוִהָזם ַהּפָ֣֔ ְלַדר ָעׂשָ ּפֹ֛ה ֹאת֥ י ֶ֥רת ְוִלְפֵנֹ֖ו ַעל־ַהּכַ
ּפֹ ֵנְמֹאתֶּ֙דׁש ִמֻטּר ַעל־ַהקְֹ֣֗וִכּפֶ טז׃ ֶרתַֽהּכַ ָרֵא֣֔ ּבְ ל י ִיׂשְ

ֵעיֶה ׁשְ ֙הֽן ַי֤ם ְוֵכּ֑ם ְלָכל־ַחטֹאָתּ֖וִמּפִ ד ֶהל מֹוֵע֣֔ ְלֹאֲעׂשֶ
תּן ִאָתַּ֣֔הׁשֵֹכ  | ֣הא־ִיְהֶיֽם לְֹוָכל־ָאָד֞ יז׃ םְֹֽוך ֻטְמֹאָת֖ם ּבְ

ֹא ֹבאֶהל מֹוֵעּ֣֗בְ קֹֹ֥ו ְלַכּפֵ֛ד ּבְ   ר ֹ֤ו ְוִכּפֶֶ֑דׁש ַעד־ֵצאתּ֖ר ּבַ
י֔תְ֣בַעּ וֲעדֹוּֽ֙בַ         ל־ְקַהֹּ֖ו וְבַעד ּבֵ ָרֵא֥ד ּכָ   ׃ ֽלל ִיׂשְ
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  קדושים

ל־ֲעַדַּדּבֵ֞ ב׃ ֽרּה ֵלאֹמ֥ה ֶאל־ֹמׁשֶ֖ר ְיֹהָוַ֥וְיַדּבֵ א,יט ת ֧ר ֶאל־ּכָ
ֵנ ָרֵאּֽבְ י ֹ֖וׁש ֲאִני ָק֔דּ֣ו ּכְִ֑היּֽים ִת֣ם ְקֹדׁשִ֖ ֲאֵלֶהַּ֥מְרָתֽל ְוָא֛י־ִיׂשְ
ֹתַתּאו ְוֶאתּ ִתיָרֹ֔ו ְוָאִבי֙וּ֤יׁש ִאמִ֣א ג׃ ֽםֵהיֶכֽה ֱאלְֹ֥יֹהָו ּבְ י ֖־ׁשַ

ֹמ ַּאל־ִתְפנ֙ו ד׃ ֽםֵהיֶכֽה ֱאֹל֥י ְיהָֹוּ֖רו ֲאִנִּ֑תׁשְ ם ֱאִליִל֣֔ ֶאל־ָהּ
ָכ֔אלֵֹה֙יֵֽו ) לוי( ׃ֽםֵהיֶכֽה ֱאלֹ֥י ְיֹהָו֖ם ֲאִנּ֑ו ָלֶכֲ֖עׂשֽא ַת֥ה לֹ ַמּסֵ

חְ֧וִכ ה ָלִמּ֥ו זֶ֛י ִתְזּבְ ֻחֹ֖צְנֶכְרֽ ִליֹהָו֑הֽים ַלַ֖בח ׁשְ ׃ ּהוּֽם ִתְזּבָ
י ו ִליׁשִ֣֔ ַעד־ית ְוַהּנֹוָת֙רָּ֑מֳחָרּֽל וִמָ֖אֵכֽם ֵיֹ֛ום ִזְבֲחֶכּ֧בְ י ֹּום ַהׁשְ

ֵא ֵרּ֖בָ יָ֖אֵכֽל ֵיָ֥אֹכֽם ֵהְ֛וִא ז׃ ֽףּׁש ִיׂשָ ִליׁשִּ֣ל ּבַ ּגֹּ֑ום ַהׁשְ ּול ֥י ּפִ
ה ֶ֖דׁש ְיֹהָוי־ֶאת־ֹקֽ֥א ּכִֹּו ִיׂשָ֣֔נֹ  ֲעוְכָלי֙וְֽוֹא ח׃ ֽהָרֶצֽא ֵיּ֥וא לֹ֖ה

 ְבֻקְצְרֶכ֙םּֽו ט׃ יָהַּֽעֶמֽוא ֵמֶ֖פׁש ַהִה֥ה ַהּנִֶ֛נְכְרָתל ְוִּ֑חֵל
ַאּ֛א ְתַכֶל֧ם ֹליר ַאְרְצֶכֶ֣֔את־ְקִצ ֶקט ֥ר ְוֶל֑ ִלְקֹצְָ֖דךֽת ׂשָ֥ה ּפְ

ְרְמךּ֥ל וֶפא ְתעֹוֵל֣֔ לְָֹוַכְרְמ֙ך י׃ ֽטּא ְתַלֵק֥ לָֹ֖יְרךְֽקִצ ֖ ֶָרט ּכַ
֙רָ֤עִנֽט ֶלּ֑א ְתַלֵק֣לֹ  ׃ֽםֵהיֶכֽה ֱאלֹ֥י ְיהָֹו֖ם ֲאִנב ֹאָתֲ֣֔עֹזּֽ ַתי ְוַלּגֵ

ְקרּֽו ְולֹ֥א־ְתַכֲחׁשּֽבו ְולֹּ֑א ִתְגֹנ֖לֹ יא) ישראל( יׁש ּ֥ו ִאּ֖א־ְתׁשַ
ְבעְֽולֹ יב׃ ֹוֲֽעִמיתּֽבַ ִמּ֥א־ִתׁשָ ֶּקר ְוִחַלְלָתּ֑י ַלׁשָּ֖ו ִבׁשְ ם ֥ ֶאת־ׁשֵּ֛

ל ֑א ִתְגֹז֣ ְולֲָֹ֖עךֽק ֶאת־ֵר֥א־ַתֲעׁשֹֹֽל יג׃ ֽהי ְיֹהָוָ֥יך ֲאִנֱ֖אלֶֹה
ֻעַלא־ָתִלֽ֞לֹ ִכּ֥ין ּפְ ָיר ִאְתך֛ת ׂשָ ל ּ֣א־ְתַקֵלֹֽל יד׃ ֶקרֽ ַעד־ּבֹּ֖

  י ָ֥יך ֲאִנֱ֖אלֶֹהּֽאָת ֵמ֥ל ְוָיֵר֑ן ִמְכׁשֹּ֖א ִתֵת֥ר לֹּי ִעֵוׁ֣֔ש ְוִלְפֵנֵחֵר֔
  ׃ ֽהְיֹהָו                                     

  

  אמור

ֵנֲ֖הִנֽר ֶאל־ַהּכֹ֥ה ֱאֹמ־ֹמׁשֶ֔ ֶאלאֶמר ְיֹהָו֙הַּ֤ויֹ א,כא ן ֲ֑הֹרֽי ַא֣ים ּבְ
ּא־ִיַטָמֶֽפׁש לֹ֥ם ְלֶנ ֲאֵלֶהַּ֣֔מְרָתְֽוָא ַעָמּ֖ י ּכִ֚ ב׃ יוּֽא ּבְ

ֵא֔ר ֹּו וְלִבת֥יו ְוִלְבנֹּו וְלָאִבּ֣֔יו ְלִאמ֑ב ֵאָלֹּ֖ו ַהָקֹרִאם־ִלׁשְ ֹו ּ֖
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תוָל֙הֲ֤אֹחתְֽוַל ג׃ יוּֽוְלָאִח ר ֥יו ֲאׁשֶ ֵאָל֣֔הּ ַהְקרֹוָבֹּו ַהּבְ
ּה ִיַטָמ֖יׁש ָל֑ה ְלִא֖א־ָהְיָתֽלֹ ּא ִיַטָמ֥לֹ ד׃ ֽאּּ ַעָמ֣א ּבַּ֖ יו ַּ֑על ּבְ

ֹראׁשָ֔ ָקְרָח֙הּ֤וא־ִיְקְרחֹֽל ה׃ ֹוַּֽחלְ֖לֵה א ֣ם לֹ֖ת ְזָקָנּ֥ם וְפַא ּבְ
ּחו וִבְּ֑֨יַגֵל ָרּ֔ ָרְ֖רטא ִיׂשְ֥ם לְֹבׂשָ  ְּהי֙וֽים ִיְ֤קֹדׁשִ ו׃ ֶטתּֽו ׂשָ

יֵ֑היֶהֽם ֱאלֹּ֖ו ׁשֵּא ְיַחְל֔ל֣ם ְולֵֹהיֶהֵ֣֔לאלֹ ה י ְיֹהָוּ֜ ֶאת־ִאׁשֵ֨֩ם ּכִ
ה ֤ה ֹזָנִּאׁשָ֨ ז) לוי( ׃ֶדׁשּֽיו ֹק֥ם ְוָה֖ם ַמְקִריִב֥ם ֵהֵ֛היֶהֶֽחם ֱאלֶֹ֧ל
ּחו ְוִאׁשָּא ִיָק֣֔ לֲֹחָלָל֙הַֽו רוׁשָּ֛ ּחו ּ֑א ִיָק֣לֹּה ִ֖איׁשָֽה ֵמּ֥ה ּגְ
֔תְוִק֨ ח׃ יוֽלָֹהֽאּוא ֵלׁ֖ש ה֥י־ָקֹדּֽכִ ַּדׁשְ ָיך ֶ֖חם ֱאלֶֹה֥י־ֶאת־ֶלֹֽו ּכִּ

ה ֖י ְיֹהָוֹ֥וׁש ֲאִני ָק֔דְ֣ך ּכְִּהֶיה־ָלֽ֔ ִייב ָקֹדׁשּ֑֙וא ַמְקִר֣ה
ֶכ  יָהֹ֙ות ֶאת־ָאִב֑֨ל ִלְזנ֖י ֵתֵח֥ן ּכִיׁש ּכֵֹה֣֔ ִאּוַב֙ת ט׃ ֽםְּמַקִדׁשְ

ֵאּיא ְמַחֶלִ֣֔ה ֵרֶ֖לת ּבָ ּׁש ִתׂשָ ֨דְ֩וַהּכֵֹהן י׃ ֽףּ יו ֶאָחֹֽ֜ול ֵמ ַהּגָ
ר־יוַצֲֽא ָח֙הׁ֤שֶ | ֹו֣ק ַעל־ֹראׁשּׁ֥שֶ ּ וִמֵלֶּמן ַהִמׁשְ ֹו א ֶאת־ָי֔דּ֣

ָגִדִ֖לְלּבֹ א ֥יו לֹּ֖ע וְבָגָדא ִיְפָר֣֔ ֹלים ֶאת־ֹראׁשֹוׁ֑֙ש ֶאת־ַהּבְ
ל־ַנְפׁשְֹ֛וַע יא׃ ֽםִיְפֹר ּיו וְלִאמ֥א ְלָאִבָ֑יֹבא ֣ת לֹ֖ת ֵמ֥ל ּכָ א ֹ֥ו ֹלּ֖
ִּיַטָמ ּוִמן־ַהִמְקָדׁש֙ יב׃ ֽאּ ׁש ּ֣ת ִמְקַד֖ל ֵאּא ְיַחֵל֣֔א ְוֹלא ֵיֵצ֣֔ לֹּּ
ֱ֑֡אלָֹה ַח֣זֶר ׁשֶי ֵנ֠יו ּכִ ) ישראל( ׃ֽהי ְיֹהָו֥יו ֲאִנ֖יו ָעָל֛ת ֱאלָֹהֶ֧מן ִמׁשְ

ּוא ִאׁשְָו֕ה יג ּה וְגרוׁשַָ֤אְלָמָנ יד׃ ֽחּיָה ִיָקּ֖ה ִבְבתוֶלּ֥ ה ֲ֣חָלָלֽ ַו֙הּ
תוָל֛ח ּכִּ֑א ִיָק֣ ֹלֶּלה֖ה ֶאת־ֵאֹזָנ֔ ח ּ֥יו ִיַקַּ֖עָמֽה ֵמּ֥י ִאם־ּבְ

ַעָמ֖ל ַזְרעּ֥א־ְיַחֵלְֽולֹ טו׃ ֽהִּאׁשָ   ׃ֹוּֽה ְמַקְדׁש֖י ְיֹהָו֥י ֲאִנ֛יו ּכִֹּ֑ו ּבְ
  

  בהר

ַה ֶאל־ֹמׁשֶ֔ר ְיֹהָו֙הַ֤וְיַדּבֵ א,כה ר ַּדּבֵ֞ ב׃ ֽרי ֵלאֹמ֖ר ִסיַנ֥ה ּבְ
ֵנ ָרֵאלֶ֤֙אל־ּבְ ֶרץ  ֶאל־ָהָאּ֔א֙וי ָתֹב֤֨ם ּכִ ֲאֵלֶהַּ֣֔מְרָתֽ ְוָאי ִיׂשְ

ּבָה ָהָאְ֣֔בָתֽם ְוׁשָ֑ן ָלֶכ֣י ֹנֵת֖ר ֲאִנֲ֥אׁשֶ ׁש ׁ֤שֵ ג׃ ֽהיֹהָוֽת ַלֶ֖רץ ׁשַ
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ִני֙ם ֶד֣֔עּ ִתְזַרׁשָ ִנָ֥ך ְוׁשֵ ׂשָ ְרֶמּ֣ים ִתְזֹמׁ֖ש ׁשָ ֖ ַּסְפָתָֽך ְוָא֑ר ּכַ
ָנ ד) לוי( ׃ּֽהּוָאָתֶּֽאת־ְתב ּוַבׁשָ ִביִעּ֣֗ ּבַּה ַהׁשְ תֹו֙ן֤ת ׁשַ ּבָ  ת ׁשַ

ּבָה ָלָאְ֣֔הֶיִֽי א ֥ ֹלָ֖ע ְוַכְרְמךא ִתְזָר֣֔ לְָֹד֙ךֽה ׂשָ֑יהָֹוֽת ַלֶ֖רץ ׁשַ
ֵבְק֔צא ִת֣ לָֹיְר֙ךֽיַח ְקִצ֤ת ְסִפֵ֣א ה׃ ֽרִתְזֹמ ָך ֖י ְנִזיֶרֹ֥ור ְוֶאת־ִעּנְ

ַנ֑א ִתְבֹצ֣לֹ ת֥ר ׁשְ ּבָ ת ּבַ֨ה ׁשְַ֠יָתָֽהְ֠ו ו׃ ֶרץֽה ָלָאְ֥הֶיֹֽון ִי֖ת ׁשַ
ָ וְלַעְבְדךָ֖ה ְלך ְלָאְכָלֶ֔רץ ָלֶכ֙םָ֤הָא ּ ִכֲ֑אָמֶתֽ ְוַלּ֣  ָיְר֙ךָֽך ְוִלׂשְ

ִרְָב֔ךּ֣וְלתֹוׁשָ ְָבֶהְמְת֔ךְוִל֨ ז׃ ְֽךּים ִעָמ֖ ַהּגָ ר ֣ה ֲאׁשֶַּ֖חָיֽ ְוַלּ
ַאְרֶצ ּך ִתּ֑בְ  ָ ְל֗ךַּ֣פְרָתְֽוָס ח) ישראל( ׃ֽלֱאֹכּֽה ֶלּ֖וָאָתּֽה ָכל־ְתבְ֥הֶיָֽ

ֹתַבׁ֚שֶ ּבְ ִנ֣֔ע ׁשַ ִנ֥ים ׁשֶת ׁשָ ָעִמ֣ים ׁשֶַ֖בע ׁשָ ָו ְל֗ך֣ים ְוָהיַ֑בע ּפְ ּ 
ְ֚יֵמ֙י ֹת ׁשֶ ּבְ ִנַ֣֔בע ׁשַ ִעּ֥ים ֵתּת ַהׁשָ ע ְוַאְרּבָ ָנׁ֖שַ ׃ ֽהים ׁשָ

ּר ְתרוָע֙ה֤ ׁשֹוַפֲּעַבְרָתְֽ֞וַה ט ֹחּ ִבִע֣֔ ּבַ ֹור ָ֖עׂשֽי ּבֶֶּדׁש ַהׁשְ
יֹו֙םַ֑לֹח ִרֶ֔דׁש ּבְ ּפֻ ָכל־ַאְרְצֶכּ֖ירו ׁשֹוָפֲ֥עִבּֽים ַת ַהּכִ ׃ ֽםר ּבְ

ֶת֗ י ְּוִקַדׁשְ ַנ֣ם ֵאּ י֙םֽת ַה֤ת ׁשְ ָנֲּ֔חִמׁשִ ֹור ּ֛ם ְדרּ֥ה וְקָראֶת ׁשָ
ָא ֶבֶֽרץ ְלָכל־ֹיּ֖בָ ְבֶת֗ה ָלֶכְ֣֔הֶיּֽ ִתל ִהו֙א֥יָה יֹוֵבׁ֑שְ יׁש ם ִאּ֚ם ְוׁשַ

ְחתֹ֥ו ְוִאֶּאל־ֲאֻחָז֔ת ּפַ וא ל ִהֵ֣֗ביֹו יא׃ ּבוֹּֽו ָתׁשֻּ֖יׁש ֶאל־ִמׁשְ
ַנ ָנֲּ֥חִמׁשִֽת ַהׁ֛שְ  ּא ִתְקְצר֙וּ֤עו ְולֹא ִתְזָר֣֔ם ֹל֑ה ָלֶכְ֣הֶיּֽה ִת֖ים ׁשָ

וא ל ִה֣֔י יֹוֵבּכִ֚ יב׃ יָהֽת־ְנִזֶרּו ֶא֖א ִתְבְצר֥יָה ְולֶֹאת־ְסִפיֶח֔
ֶד֔ם ִמ֑֨ה ָלֶכְ֣הֶיֶּֽדׁש ִתֹ֖ק ּו ֶאת־ְתב֖אְכלּֽה ֹתּן־ַהׂשָ   ׃ ּֽהּוָאָתּֽ

ַנ יג                ׁשְ ּל ַהזֹּ֖ת ַהיֹוֵבּ֥בִ   ׃ ֹוּֽיׁש ֶאל־ֲאֻחָזתּ֖בו ִאּאת ָתׁשֻ֑֕
  

  בחקתי

ֻחקַֹת ג,כו ְמ֔רַ֣תֹ ּכו ְוֶאת־ִמְצוּ֑י ֵתֵלִּ֖אם־ּבְ יֶתּֽו ַוּי ִתׁשְ ם ֲ֖עׂשִ
ֵמיֶכַּ֥תִתְֽוָנ ד׃ ֽםֹאָת ִעָת֖י ִגׁשְ ּה ּ ְיבוָלֶ֔ר֙ץה ָהָאְ֤֨תָנֽם ְוָנּ֑ם ּבְ
ֶדְ֥וֵע ְריֵּ֥תה ִיּ֖ץ ַהׂשָ ִצִ֔יׁשּ֙ם ַד֥֨יג ָלֶכְּוִהׂשִ֨ ה׃ ֹוֽן ּפִ יר  ֶאת־ּבָ
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ַבע  ָלׂשֹ֔ם ַלְחְמֶכ֙םֲּ֤אַכְלֶתַֽרע ַו֑יג ֶאת־ָזּ֣יר ַיׂשִּ֖וָבִצ
ְבֶתִֽו ַאְרְצֶכ֖ם ָלֶבּ֥יׁשַ לֹו֙םַּ֤תִתְֽוָנ ו) לוי( ׃ֽםַטח ּבְ ָא֔י ׁשָ ֶרץ  ּבָ

ַכְבֶת ּוׁשְ ִתֲ֑֞חִרֽין ַמ֣ם ְוֵאּ֖ ּבַ ֶרץ  ִמן־ָהָא֔ה ָרָע֙הּ֤י ַחָיּיד ְוִהׁשְ
ַאְרְצֶכ֥א־ַתֲעֹבֶֽרב לְֹ֖וֶח ּוְרַדְפֶת ז׃ ֽםר ּבְ ם ְ֑יֵביֶכֽם ֶאת־ֹאּ֖
֙הּ֤ו ִמּכְֶד֨פְֽוָר ח׃ ֶרבֽם ֶלָחּ֖ו ִלְפֵניֶכְ֥פלְֽוָנ ה  ֵמָאּ֔ם ֲחִמׁשָ

ם ֖ם ִלְפֵניֶכְ֛יֵביֶכּֽו ֹאְ֧פלּֽפו ְוָנּ֑ה ִיְרדֹ֣ם ְרָבָב֖ה ִמּכֶּ֥וֵמָא
יִתי ֶאְתֶכ֣֔ם ְוִהְפֵריִתיִתי ֲאֵליֶכּ֣֔וָפִנ ט׃ בֶרֶֽלָח י ֖ם ְוִהְרּבֵ

ִריִת֥יֹמִתֽם ַוֲהִקֶ֑אְתֶכ ם ֲּ֥אַכְלֶתַֽו י) ישראל( ׃ֽםּי ִאְתֶכ֖י ֶאת־ּבְ
ֵנן ְוָיׁשָ֑֕ן נֹוׁשָָ֖יׁשָ ִנַּ֥תִתְֽוָנ יא׃ ּיאוּֽׁש תֹוִצ֖י ָחָד֥ן ִמּפְ ּכָ י ֖י ִמׁשְ

ת ְּוִהְתַהַלְכִת֙י יב׃ ֽםי ֶאְתֶכ֖ל ַנְפׁשִ֥א־ִתְגַעֽם ְולֹֹ֑וְכֶכּֽבְ ּ 
ת ׃ ֽםי ְלָעְּ֥היו־ִלּֽם ִתּ֖ים ְוַאֶת֑אלִֹהֽם ֵל֖יִתי ָלֶכ֥ם ְוָהִיֹוְכֶכּ֣֔בְ

ֶרץ ֣ ֵמֶאאִתי ֶאְתֶכ֙ם֤ר הֹוֵצם ֲאׁשֵֶ֨היֶכֽ֗ה ֱאלֹ֣י ְיֹהָוֲאִנ֞ יג
֙רֽים ָו֑ם ֲעָבִד֖ת ָלֶהְ֥הֹיִֽים ִמִמְצַר֔ ּבֹ   ְך ֥אֹוֵלֽם ָוּת ֻעְלֶכ֣֔ ֹמֹטֶאׁשְ

  ׃ ּותֹּֽוְמִמיֽם קֶ֖אְתֶכ                             
  

  במדבר

ִמְדּבַ֛ ֶאל־ֹמׁשֶר ְיֹהָו֧הַוְיַדּבֵ֨ א,א ֹא֖ר ִסיַנ֥ה ּבְ ד ֶ֑הל מֹוֵע֣י ּבְ
ֶאָחד ִנ֜ ַלֹחּ֨֩בְ ָנֶּדׁש ַהׁשֵ ׁשָ ִנּ֣֗י ּבַ ֶרץ ֥ם ֵמֶא֛ית ְלֵצאָתּה ַהׁשֵ

֗א ב׃ ֽרִים ֵלאֹמִ֖מְצַר ל־ֲעַדּו ֶאת־ֹראׁשׂ֙שְ ֵנ֣ ּכָ ָרֵאֽ֔ת ּבְ ל י־ִיׂשְ
ֹחָת ּפְ ִמְסּפַ֑ית ֲאֹבָת֣ם ְלֵבְ֖לִמׁשְ ֔מ֣ם ּבְ ל־זָָכר ׁשֵ ר ֹ֖ות ּכָ

לָֹת ִרִמּבֶ֨ ג׃ ֽםְלֻגְלּגְ ָנ֙ה֤ן ֶעׂשְ ל־יֵֹצ ָוַמ֔ים ׁשָ א ֖א ָצָבְ֥עָלה ּכָ
ָרֵא ִיׂשְ ׃ ֽןֹרֲהֽה ְוַאּ֥ם ַאָת֖ם ְלִצְבֹאָתּ֛ו ֹאָתּ֥ל ִתְפְקדּ֑בְ

ּיׁש ַלַמֶט֖יׁש ִאּ֥ו ִאְה֔יֽם ִיְּ֣וִאְתֶכ ד אׁש ֥יׁש ֹר֛ה ִאּ֑
מֶּל֙הְוֵא֨ ה) לוי( ׃ּואֽיו הְ֖לֵבית־ֲאֹבָת ר ֥ים ֲאׁשֲֶאָנׁשִֹֽ֔ות ָה֣ ׁשְ
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ּו ִאְתֶכַ֖עְמדַֽי ֵדיא֖ן ֱאִליצּם ִלְראוֵבּ֑֕ ן־ׁשְ ְמ֕ע ו׃ ּורּֽור ּבֶ ֹון ְלׁשִ
ֻל ן־צוִרִ֖מיֵאֽׁשְ ָדּֽל ּבֶ ן־ַעִמ֖ה ַנְחׁשּיהוָדִֽ֕ל ז׃ ֽיּיׁשַ ׃ ֽביָנָדֹּֽון ּבֶ

שָכְ֔לִי֨ ח ן־צוָע֖ר ְנַתְנֵאּׂשָ ן־ֵחֹל֖ן ֱאִליָאִּלְזבוֻל֕ ט׃ ֽרּל ּבֶ ׃ ֽןב ּבֶ
ָמִֽים ֱאִלף ְלֶאְפַר֕י יֹוֵסִ֣֔לְבֵנ י ן־ַעִמיה֖יׁשָ ּוד ִלְמַנׁשֶּ֑֕ע ּבֶ ה ּ

ְמִליֵא ָדהצּ֖גַ ן־ּפְ ְדעִֹנ ּבֶ֖ןן ֲאִביָדְנָיִמְ֔לִב֨ יא׃ ּורֽל ּבֶ ׃ ֽין־ּגִ
ן־ַעִמ֖ן ֲאִחיֶעְלָד֕ יב ָדּֽזֶר ּבֶ ְגִעיֵאְלָאׁשֵ֕ יג׃ ֽיּיׁשַ ן־ָעְכָר֖ר ּפַ ׃ ֽןל ּבֶ
ן־ְדעוֵא֖ד ֶאְלָיָסְלָג֕ יד ּף ּבֶ ן־ֵעיָנ֖י ֲאִחיַרְּפָתִלְ֔לַנ֨ טו׃ ֽלּ ׃ ֽןע ּבֶ
יֵאֵעָדֽ֔ ָה֣יְּקרוֵאֶּלה ֵא֚ טז י ֛ם ָראׁשֵֹ֑ות ֲאבֹוָתּ֣י ַמט֖ה ְנׂשִ
ָרֵאְ֥לֵפַא ַּוִיַק יז) ישראל( ׃ֽםל ֵה֖י ִיׂשְ ת ן ֵאֲ֑֚הֹרֽה ְוַא֖ח ֹמׁשֶּ֥
ֹמּ֖ר ִנְקבֶּ֥לה ֲאׁשֶים ָהֵאֲ֣֔אָנׁשִָֽה ׁשֵ ל־ָהְוֵא֨ יח׃ ֽתּו ּבְ ה ֵעָדֽ֜ת ּכָ

ֶאָח֙דִהְקִה֗ ֹחָתְ֥לדּֽי ַוִיְתַיִנֶּ֔דׁש ַהׁשֵ֣ ַלֹחּילו ּבְ ּפְ ם ּ֖ו ַעל־ִמׁשְ
ִמְסּפַ֑ית ֲאֹבָתְ֣לֵב ֗מ֣ם ּבְ ִרֹות ִמּבֶ֨ר ׁשֵ ָנ֥ן ֶעׂשְ ְעָלה ֖ה ָוַמ֛ים ׁשָ

לָֹת   ם ִּ֖יְפְקֵדֽה ַו֑ה ֶאת־ֹמׁשֶ֖ה ְיֹהָוּ֥ר ִצָוֲ֛אׁשֶּֽכַ יט׃ ֽםְלֻגְלּגְ
ִמְדּבַ                                  ׃ ֽיר ִסיָנּ֥בְ

  

  נשא

 אׁש֛א ֶאת־ֹרָנׂשֹ֗ כב׃ ֽרּה ֵלאֹמ֥ה ֶאל־ֹמׁשֶ֖ר ְיֹהָוַ֥וְיַדּבֵ כא,ד
ֵנ ם־ֵהְ֖רׁשֽי ֵגּ֥בְ ֹחָת֖ית ֲאֹבָת֥ם ְלֵבֹ֑ון ּגַ ּפְ ׃ ֽםם ְלִמׁשְ

ן כג ִ֨֩מּבֶ ֹלׁשִ ָנ֜ ׁשְ ן־ֲחִמׁשְִ֛עָלה ַעה ָוַמ֗ים ׁשָ ָנּ֥ד ּבֶ ה ֖ים ׁשָ
ל־ַה֑ד אֹוָתִּתְפֹק֣ ֙אם ּכָ ה ֖ד ֲעֹבָדֲ֥עֹבֽא ַלא ָצָב֣֔ ִלְצֹבּבָ
ֹא ֹחאת ֲעֹבַדֹ֣֔ז כד׃ ֽדֶהל מֹוֵעּ֥בְ ּפְ ּנִּֽגֵת ַה֖ת ִמׁשְ י ְ֑רׁשֻ

ּד וְלַמׂשֲָ֖עֹבַֽל ֜אְוָנ֨ כה) לוי( ׃ֽאּ ֙ןּ֤ו ֶאת־ְיִריֹעׂשְ ּכָ  ּת ַהִמׁשְ
ּהו וִמְכֵסד ִמְכֵסֶ֕הל מֹוֵעְ֣֔וֶאת־ֹא ַחׁש ּ֥ה ַהַתּ֛

ר־ָעָל ׃ ֽדֶהל מֹוֵעַ֥תח ֹאְ֖ך ּפֶת־ָמַס֔ה ְוֶאְ֨עָל֑יו ִמְלָמֲ֖אׁשֶ
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ר ָחֵצַֽ֗ער ֶהׁ֣שַ | ַתחּ֣פֶ  |ְ֣ךר ְוֶאת־ָמַסָחֵצֽ֜י ֶה ַקְלֵעְ֨֩וֵאת כו
ּכֲָאׁשֶ֨  יב ְוֵא֙ת ָסִבַ֔חּ֙ן ְוַעל־ַהִמְזּבֵּ֤֨ר ַעל־ַהִמׁשְ
ֵלֽם ְוֶאיְתֵריֶהֵֽ֔מ ל־ּכְ ל־ֲאׁשֶם ְוֵאָ֑֨דָתֽי ֲעֹב֖ת־ּכָ ר ֧ת ּכָ
י כז׃ ּדוֽם ְוָעָב֖ה ָלֶהָ֛עׂשֵֶֽי ה ְהֶיּֽ֗יו ִתּן וָבָנֲ֜הֹרֽ֨ ַאַ֩על־ּפִ

ל־ֲעֹבַד֙ת ֵנּכָ ּנִּֽ֔גֵי ַה֣ ּבְ ָא֔י ְלָכְ֨רׁשֻ ם ָ֑דָתֽל ֲעֹבּ֖ם וְלֹכּל־ַמׂשָ
ּוְפַקְדֶת ֶמ֔ם ֲעֵלֶה֙םּ֤ ִמׁשְ ָאֶ֖רת ֵא ּבְ ל־ַמׂשָ את ֹ֣ז כח׃ ֽםּת ּכָ

ֹחֲעֹבַד֗ ּפְ ֵנ֛ת ִמׁשְ ּנִֽי ַהּגֵ֥ת ּבְ ֹאְ֖רׁשֻ ד ֶ֑הל מֹוֵע֣י ּבְ
ַמְרָתּ֔וִמ֨ ַי֙דּׁשְ ֵה֖ן־ַאֲהֹרֽר ּבֶיָתָמֽ֔ ִאם ּבְ ) לישרא( ׃ֽןן ַהּכֹ

ֵנ כט ֹחָת֑י ְמָרִרּ֖בְ ּפְ ד ּ֥ם ִתְפֹק֖ם ְלֵבית־ֲאֹבָת֥י ְלִמׁשְ
ן ל׃ ֽםֹאָת ִ֨֩מּבֶ ֹלׁשִ ָנ֜ ׁשְ ן־ֲחִמׁשִ֛דְעָלה ְוַעה ָוַמ֗ים ׁשָ ים ּ֥ ּבֶ
ָנ ֙אּ֑ה ִתְפְקֵדׁ֖שָ ל־ַהּבָ ת ֖ד ֶאת־ֲעֹבַדֲעֹבֽ֕א ַלּ ַלָצָב֔ם ּכָ
ֶמְוֹזא֙ת לא׃ ֽדֶהל מֹוֵעֹ֥א ָא֣֔ ִמׁשְ ם ָ֖דָתָֽכל־ֲעֹבם ְלֶּרת ַמׂשָ

ֹא ֙יֶ֑הל מֹוֵעּ֣בְ ּכָ֔ד ַקְרׁשֵ ּיו ְוַעמוָדּ֖ן וְבִריָחּ ַהִמׁשְ יו ּ֥
ְּוַעמוֵדי לב׃ יוֲֽאָדָנַֽו  ֹדָת֙םֽם ִויֵתיב ְוַאְדֵניֶה֗ר ָסִבָ֜חֵצֽ֨ ֶהּ֩

ֵליֶה֔ם ְלָכ֨יְתֵריֶהּ֣֔וֵמ ֹמָ֑דָתֽל ֲעֹבּ֖ם וְלֹכל־ּכְ ת ּ֣ם וְבׁשֵ
ֵלִּתְפְק֔ד ָאֶ֥מי ִמׁשְּ֖ו ֶאת־ּכְ ת את ֲעֹבַדֹ֣֗ז לג׃ ֽםֶּרת ַמׂשָ

ֹח֙ת ּפְ ֵנִמׁשְ ֹאָ֖דָתֽי ְלָכל־ֲעֹבי ְמָרִר֣֔ ּבְ ַי֙דֶ֑הל מֹוֵע֣ם ּבְ  ד ּבְ
ן ֲ֛הֹרֽה ְוַא֧ד ֹמׁשֶַּוִיְפֹק֨ לד׃ ֽןן ַהּכֵֹה֖ן־ַאֲהֹרֽ ּבֶריָתָמִֽ֔א

יֵא ֵנֵ֖עָדֽי ָהּ֥וְנׂשִ ֹחָתּ֑י ַהְקָהִת֣ה ֶאת־ּבְ ּפְ ת ֥יּם וְלֵב֖י ְלִמׁשְ
ֹלׁשִִמּבֶ֨ לה׃ ֽםֲאֹבָת ָנ֙ה֤ן ׁשְ ד ְ֖עָלה ְוַע ָוַמ֔ים ׁשָ

ן־ֲחִמׁשִ ָנּּ֣בֶ ֙א֑ים ׁשָ ל־ַהּבָ ֶהל ֹ֥אה ּבְֲ֖עֹבָדֽא ַלּ ַלָצָב֔ה ּכָ
ֹחָתֵ֖דיֶהּֽו ְפֻקְ֥היַּֽוִי לו׃ ֽדמֹוֵע ּפְ ַבם ַאְלּפַ֑֕ם ְלִמׁשְ ע ִ֥ים ׁשְ
ֶּלה ְפקוֵד֙יֵ֤א לז׃ יםֲּֽחִמׁשִֹֽות ַוֵ֖מא ֹח ִמׁשְּ י ּת ַהְקָהִתּ֣֔פְ
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ל־ָה ֹאֹ֖עֵבּֽכָ ַקד ֲאׁשֶֶ֑֨הל מֹוֵע֣ד ּבְ ֙ה֤ר ּפָ   ן ֲהֹרֽ֔ ְוַאד ֹמׁשֶ
ַיד־ֹמׁשֶ֖י ְיֹהָוַ֥על־ּפִ                        ׃ ֽהה ּבְ
  

  בהעלתך

֙ר ב׃ ֽרּה ֵלאֹמ֥ה ֶאל־ֹמׁשֶ֖ר ְיהָֹוַ֥וְיַדּבֵ א,ח ן ל־ַאֲהֹרֽ֔ ֶאַּדּבֵ
ַה ֵאָל֑יַּ֖מְרָתְֽוָא ֹרְָ֔ת֙ךֲֽעלֹו ּבְ ֵנּת ֶאל־מו֙ל ֶאת־ַהּנֵ י ֣ ּפְ

ְבַע֖ה ָיִאַּהְמנֹוָר֔ ֙ןַּ֤וַי ג׃ ֹותֽת ַהּנֵרּ֥ירו ׁשִ  ּן ֶאל־מו֙לֲהֹרֽ֔ ַאַעׂש ּכֵ
ֵנ  ה ֶאת־֖ה ְיהָֹוּ֥ר ִצָוֲ֛אׁשֶֽיָה ּכַֹ֑רֶתֽה ֵנֱ֖עָלֽה ֶהּי ַהְמנֹוָרּ֣֔פְ
 ּה ַעד־֥ב ַעד־ְיֵרָכָה֔ה ָז֣ ִמְקׁשָּה ַהְמֹנָר֙הֲ֤עׂשֵֽה ַמְוֶז֨ ד׃ ֽהֹמׁשֶ

ְרָח ַמְרֶא֑֗ה ִהּ֣ה ִמְקׁשָּ֖פִ   ֶאת־ה ְיֹהָו֙ה֤ר ֶהְרָאה ֲאׁשֶּ֨וא ּכַ
ה ֥ה ֶאל־ֹמׁשֶ֖ר ְיהָֹוַ֥וְיַדּבֵ ה) לוי( ׃ֽהּה ֶאת־ַהְמֹנָר֖ן ָעׂשָ֥ה ּכֵֹמׁשֶ֔

ֵנּ֖ם ִמתּח ֶאת־ַהְלִוִיַ֔ק֚ ו׃ ֽרֵּלאֹמ ָרֵאְֹ֣וך ּבְ ֖ ַּהְרָתֽל ְוִט֑י ִיׂשְ
ּם ַהזֲֵהָרֽ֔ ְלַטה ָלֶה֙ם֤ה־ַתֲעׂשְֶֽוֹכ ז׃ ֽםֹאָת י ֣ם ֵמ֖ה ֲעֵליֶה֥
ָר֔ ַעל־ַע֙רּירו ַתֱ֤֨עִבֽאת ְוֶהַּ֑חָט ׂשָ ל־ּבְ סּכָ ם ּ֖ו ִבְגֵדיֶה֥ם ְוִכּבְ

ָק֣֔ ּפְַּקח֙וְֽוָל ח׃ ּרוְּֽוִהֶטָה ן־ּבָ לוָלֹ֖ו ֹסְנָח֔תּר וִמ֨ר ּבֶ ה ֶּ֣לת ּבְ
ִנַּ֑בׁשָ ָקֶּ֥מן וַפר־ׁשֵ ּר ִתַק֖י ֶבן־ּבָ  ְּוִהְקַרְבָת֙ ט׃ אתּֽח ְלַחָטּ֥

ל־ֲעַדת־ֽ ֶאְּקַהְלָת֔ד ְוִהֶ֑֨הל מֹוֵע֣י ֹא֖ם ִלְפֵנֶּאת־ַהְלִוִי֔ ת ּ֖כָ
ֵנ ָרֵאּ֥בְ  י ְיֹהָו֑ה֣ם ִלְפֵנּ֖ ֶאת־ַהְלִוִיְּ֥וִהְקַרְבָת י) ישראל( ׃ֽלי ִיׂשְ
ָרֵאּֽו ְבֵנְ֧מכְֽוָס ֩ ְוֵהִניף יא׃ ֽםּם ַעל־ַהְלִוִי֖ל ֶאת־ְיֵדיֶה֛י־ִיׂשְ
ּם ְתנוָפ֙הּ֤ן ֶאת־ַהְלִוִיֲהֹרַֽ֨א ֵנ֖ה ֵמֵאי ְיֹהָו֣֔ ִלְפֵנּ ָרֵא֣ת ּבְ ל ֑י ִיׂשְ

 ּו ֶאת־֣ ִיְסְמכְּוַהְלִוִי֙ם יב׃ ֽהת ְיֹהָו֥ד ֶאת־ֲעֹבַדֲ֖עֹבּֽו ַלְוָה֕י
ִר֣ל ֹר֖ם ַעְיֵדיֶה֔ את ּד ַחָטֶ֜אָחֽ֨ה ֶאת־ָהֲעׂשֵַֽ֠֠ים ו֑אׁש ַהּפָ

 ֲּעַמְדָתְֽ֙וַה יג׃ ֽםּר ַעל־ַהְלִוִי֖ה ְלַכּפֵיֹהָוֽ֔ ַלָל֙הד ֹעֶ֤אָחְֽוֶאת־ָה
ּם ְתנוָפ֛ ֹאָתַּ֥נְפָתֽו ְוֵהי ָבָנ֑י֣ן ְוִלְפֵנֲ֖הֹרֽי ַא֥ם ִלְפֵנֶּאת־ַהְלִוִי֔ ה ּ֖
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ְּוִהְבַדְלָת֙ יד׃ ֽהיֹהָוַֽל ֵנּ֖ם ִמתּ ֶאת־ַהְלִוִיּ֔ ָרֵאְֹ֣וך ּבְ   ּיו ֥ל ְוָה֑י ִיׂשְ
  ׃ ֽםּי ַהְלִוִיִ֖ל                                  

  
  

  שלח לך

ַלח־ְלך ב׃ ֽרּה ֵלאֹמ֥ה ֶאל־ֹמׁשֶ֖ר ְיֹהָוַ֥וְיַדּבֵ א,יג ָׁ֣֗שְ ים  ֲאָנׁשִ
ַנ֣֔ ֶאת־ֶאּר֙וְוָיֻת֨ ר־ֲאִנֶרץ ּכְ ָרֵא֣ן ִלְבֵנ֖י ֹנֵתַ֥ען ֲאׁשֶ יׁש ֣ל ִא֑י ִיׂשְ

ָל֔ה ֲאֹבָתי֙וּ֤ד ְלַמֵטיׁש ֶאָח֜ ִאֶ֨֩אָחד ׃ ֽםיא ָבֶה֥ל ָנׂשִּ֖חו ּכֹּ ִתׁשְ
ַל֨ ג אָרּ֥ה ִמִמְדּבַ֛ם ֹמׁשֶֹ֥אָתח ַּוִיׁשְ ָלי ְיֹהָו֑ה֣ן ַעל־ּפִ֖ר ּפָ ם ּ֣ ּכֻ

ָרֵאֽי ְבֵנ֥ים ָראׁשֲֵאָנׁשִ֔ מֹוָתְ֖וֵא ד) לוי( ׃ָּמהֽל ֵה֖י־ִיׂשְ ם ֶּ֑לה ׁשְ
מּה ְראוֵבְּ֣֔לַמֵט ן־ַזּכּ֖ן ׁשַ ְמ֔עְּ֣לַמֵט ה׃ ּורּֽוַע ּבֶ ָפה ׁשִ ט ֹ֖ון ׁשָ

ֵלּה ְיהוָדְּ֣֔לַמֵט ו׃ ֽין־חֹוִרּבֶ ן־ְיֻפּנֶב ֖ה ּכָ ה ְּ֣לַמֵט ז׃ ֽהּבֶ
שָכ֔ ן־יֹוֵס֖ר ִיְגָאִּיׂשָ ן־נִ֥ים הֹוׁשֵ֖ה ֶאְפָרְּ֥לַמֵט ח׃ ֽףל ּבֶ ׃ ּוןַֽע ּבִ

ְלִטה ִבְנָיִמְּ֣֔לַמֵט ט ן־ָרפ֖ן ּפַ ִדיֵאּה ְזבוֻלְּ֣֔לַמֵט י׃ ּואֽי ּבֶ ל ּ֖ן ּגַ
ן־סֹוִד ִדּ֑ה ְמַנׁשֶּ֣ף ְלַמֵט֖ה יֹוֵסְּ֥לַמֵט יא׃ ֽיּבֶ ׃ ֽיּן־סוִסי ּבֶּ֖ה ּגַ

ַמִלּ֖ן ַעִמיֵאה ָדְּ֣֔לַמֵט יב ן־ּגְ ּור ֖ר ְסתה ָאׁשְֵּ֣֔לַמֵט יג׃ ֽיּל ּבֶ
ן־ִמ ן־ָוְפִס֖י ַנְחּבִּה ַנְפָתִלְּ֣֔לַמֵט יד׃ ֽליָכֵאּֽבֶ ד ה ָגְּ֣֔לַמֵט טו׃ ֽיי ּבֶ
אוֵא ן־ָמִכּּ֖גְ מֵא֚ טז׃ ֽיל ּבֶ ַלֲאָנׁשִֽ֔ת ָהֹוֶּ֣לה ׁשְ ר־ׁשָ ח ֥ים ֲאׁשֶ

ן־נ֥ה ְלהֹוׁשֵ֛א ֹמׁשֶֶּ֥רץ ַוִיְקָרּ֑ור ֶאת־ָהָא֣ה ָלתֹ֖מׁשֶ ּון ַ֖ע ּבִ
ַל יז) ישראל( ׃ַעְֽיהֹוׁשֻ ָנּ֑֣ור ֶאת־ֶא֖ה ָלת ֹמׁשֶ֔ח ֹאָת֙םַּ֤וִיׁשְ ַען ֶרץ ּכְ

ּנֶּ֔ו זֶ֙ה֥ם ֲעלאֶמר ֲאֵלֶהַּ֣֗ויֹ ׃ ֽרם ֶאת־ָהָהֲ֖עִליֶתֶֽגב ַו ּבַ
יָה ב ָעֶלּ֣֔ ַהיֹׁשֵוא ְוֶאת־ָהָע֙םֶ֑רץ ַמה־ִה֖ם ֶאת־ָהָאְ֥רִאיֶתּו יח
ֶרץ ה ָהָאּ֣֗וָמ יט׃ ֽבּוא ִאם־ָר֖ט ה֥ה ַהְמַע ֲהָרֶפּ֔ הו֙אָחָז֥קֶֽה

ר־הו֙א ים ָעִרֽ֗ה ֶהּ֣ה וָמ֑וא ִאם־ָרָע֖ה ִהּ֥ה ֲהטֹוָבב ּבָ֣֔ ֹיׁשֲֵּאׁשֶ
ר־הו֙א ֵה֣֔ יֹוׁשֲֵּאׁשֶ ַמב ּבָ ה ַהּבְ ִמְבָצִר֥ם ִא֖יֲחִנּֽנָ ׃ יםֽם ּבְ
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ֵמָנ֨ה ָהּ֣֠וָמ כ  ּה ֵע֙ץׁ֥ש־ּבָֽה ֲהֵיוא ִאם־ָרָז֗ה ִהָּ֜אֶרץ ַהׁשְ
ְּתַחַזְקֶתִ֔ין ְוִהִ֨אם־ַא֔ ּם וְלַקְחֶתּ ִרּ֖   י ֖ים ְיֵמָּיִמֶ֔רץ ְוַה֑֨י ָהָא֣ם ִמּפְ

ּכוֵר                                  ׃ יםֽי ֲעָנִבּּ֥בִ
  

  קרח

ַּוִיַק א,טז ן־ִיְצָהח ֹקּ֣֔ ן־ְקָהַ֥רח ּבֶ ן־ֵלִו֖ר ּבֶ ם ֲאִביָרֽ֜ן ַוי ְוָדָת֑֨ת ּבֶ
ֵנ ן־ּפֶ֥ב ְוא֛י ֱאִליָאּ֧בְ ֵנֹ֖ון ּבֶ י ֣ ִלְפֵנּמ֙וַּוָיֻק֨ ב׃ ןּֽי ְראוֵבֶ֥לת ּבְ
ֵנֲ֥אָנׁשִֽה ַוֹמׁשֶ֔ ָרֵאֽים ִמּבְ יֵאּ֑ים וָמאָתּ֣ל ֲחִמׁשִ֖י־ִיׂשְ י ִ֥ים ְנׂשִ
ה ּ֣ו ַעל־ֹמׁשֶָּקֲה֞לַּֽוִי ג׃ ֽםי־ׁשֵד ַאְנׁשֵ֖י מֹוֵע֥ה ְקִרֵאֵ֛עָד
 ֵעָד֙הֽי ָכל־ָה֤ ּכִ֒ ַרב־ָלֶכםּו ֲאֵלֶה֮ם֣אְמרּֽן ַוֹיל־ַאֲהֹרְֽ֗וַע

ָל ּ וַמדם ְיֹהָו֑הּ֖ים וְבתֹוָכם ְקֹדׁשִּּ֣֔כֻ ּוַע ִתּ֥ אּֽ ל ּ֥ו ַעל־ְקַהְּ֖תַנׂשְ
ַמ ד) לוי( ׃ֽהְיֹהָו ָנּ֖ה ַוִיּפֹע ֹמׁשֶַּ֣֔וִיׁשְ ר ַוְיַדּבֵ֨ ה׃ יוֽל ַעל־ּפָ

ל־ֲעָדתֹוַֽ֮רח ְוֶאֶאל־ֹק֜ ה ֧ע ְיֹהָוֶקר ְוֹיַד֨ ּבֹ֠ ֵלאֹמ֒רל־ּכָ
ר־ל ר ֥ת ֲאׁשֵֶ֛או ְויב ֵאָל֑יֹ֣וׁש ְוִהְקִרֹּ֖ו ְוֶאת־ַהָקדֶ֛את־ֲאׁשֶ

ּו ְקחו־ָלֶכ֑את ֲעׂשֹ֖ז ו׃ יוֽיב ֵאָלֹ֥ו ַיְקִרִ֖יְבַחר־ּב ֹות ּם ַמְח֔תּ֣
ימוֵא֡ | ֣ןָבֵהּו ּ֣וְתנ ז׃ ֹוַֽרח ְוָכל־ֲעָדתֹק֖  | ן ֲעֵליֶהּׁ֨֩ש ְוׂשִ

ר־ִיְבַח֛ה ָהִאר ְוָהָי֗ ָמָח֔י ְיֹהָו֙הֶ֤רת ִלְפֵנְקֹט֜ ה ֖ר ְיֹהָו֥יׁש ֲאׁשֶ
ּוא ַהָקד֣ה ֵנָ֖לֶכֹוׁש ַרב־ּ֑ ה ֖אֶמר ֹמׁשֶַּ֥וֹי ח) ישראל( ׃ֽיי ֵלִו֥ם ּבְ

ְמעו־ָנֶאל־ֹק֑ ֵנַּ֖רח ׁשִ  ְּבִדי֩לי־ִהֽם ּכִט ִמּכֶַ֣֗הְמַע ט׃ ֽיי ֵלִו֥א ּבְ
ָרֵאֱאֹלֵה֨ ָרֵאֲ֣֔עַדֽ ֵמל ֶאְתֶכ֙ם֤י ִיׂשְ ם ֖יב ֶאְתֶכ֥ל ְלַהְקִרת ִיׂשְ
ּכַד ֶאת־ֲעֹבַד֙תֲעֹבֽ֗ו ַלֵאָל֑י י ִ֥לְפֵנד ֲ֛עֹמֽה ְוַלן ְיֹהָו֣֔ ִמׁשְ

ל־ַאֶחְָת֔ךֽ ֹאַּוַיְקֵר֙ב י׃ םְֽרָתֽה ְלׁשֵָ֖עָדָֽה ָיך ֥ ְוֶאת־ּכָ

ֶתּ֑י ִאָת֖י־ֵלִוְֽבֵנ ּך וִבַקׁשְ ּ ּ ֻהּנְָ֖ ם־ּכְ  ּן ַאָת֙הָלֵכ֗ יא׃ ֽהם ּגַ
י ּ֥וא ּכִן ַמה־֔הֲ֣הֹרֽ ְוַאים ַעל־ְיֹהָו֑הָ֖עִדֽ ַהּנְָֹת֔ךְ֣וָכל־ֲעָד
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ַל יב׃ יוֽ ָעָלּינוַּ֖תִל ם ֲ֖אִביָרֽן ְוַל֥א ְלָדָת֛ה ִלְקֹרח ֹמׁשֶַּ֣֔וִיׁשְ
ֵנ  ּנ֙וֱעִליָתֽ֨י ֶה֤ט ּכִַהְמַע֗ יג׃ ֽהֲעֶלֽא ַנּ֥ו ֹל֖אְמרּֽב ַוֹי֑י ֱאִליָאּ֣בְ
ִמְדּבֲָ֖הִמיֵתֽׁש ַלּ וְדַב֔ת ָחָל֙בֶ֤רץ ָזַבֵמֶא֨ ּנו ּבַ    י־ֽר ּכִּ֑

ָתֵר                    ָתֵר֖ר ָעֵלִּ֥תׂשְ ם־ִהׂשְ ּינו ּגַ   ׃ רּֽ
  

  חוקת

את ֹז֚ ב׃ ֽרן ֵלאֹמ֖ל־ַאֲהֹרֽה ְוֶא֥ה ֶאל־ֹמׁשֶר ְיֹהָוַ֣֔וְיַדּבֵ א,יט
ר־ִצָוּת ַהתֹוָרֻּ֣֔חַק ֵנ | ֣רּר ַדּבֵ֑ה ֵלאֹמ֖ה ְיֹהָוּ֥ה ֲאׁשֶ י ֶ֣אל־ּבְ

ָרֵא֗ ָו ֵאֶליך֣ל ְוִיְקחִיׂשְ ֙הֽר ֵא֤ה ֲאׁשֶּה ְתִמיָמּ֗ה ֲאֻדָמ֜ ָפָרּ֨֩  ּין־ּבָ
ּוְנַתֶת ג׃ ֽליָה ֹע֖ה ָעֶל֥א־ָעָלֽר לֹּ֛ום ֲאׁשֶ֔מ ּה ם ֹאָתּ֣֔

 הַּמֲחֶנּֽ֔וץ ַל֣ ֶאל־ִמחּיא ֹאָת֙ה֤ן ְוהֹוִצ֑ר ַהּכֵֹהֶ֖אל־ֶאְלָעָז
ַח ּה ּ֖ן ִמָדָמ֛ר ַהּכֵֹה֧ח ֶאְלָעָזְוָלַק֞ ד׃ יוּֽה ְלָפָנ֖ט ֹאָתְ֥וׁשָ

ע ֶאְצּבָ ֵנה ֶאל־ֹנֹּ֨ו ְוִהָזּ֑֞בְ ַבע ּ֥ה ׁשֶּ֖ד ִמָדָמֶ֛הל־מֹוֵעֽי ֹאַ֧כח ּפְ
ָעִמ ַר ה׃ יםּֽפְ ָרְ֥וׂשָ ּה ֤ו ֶאת־ֹעָרה ְלֵעיָנ֑י֖ף ֶאת־ַהּפָ

ָר֙ה ׂשָ ְרׁשָּ ְוֶאת־ָדָמְּ֔וֶאת־ּבְ ֹרּ֖ה ַעל־ּפִ ן ח ַהּכֵֹהְ֣֗וָלַק ו׃ ֽףּה ִיׂשְ
ִנֶ֖רז ְוֵאז֛ץ ֶאֵ֥ע ִל֑֕י תֹוָלֹּ֣וב וׁשְ ּיך ֶאל־תַעת ְוִהׁשְ ֵרַפְ֖ ת ְֹ֥וך ׂשְ

ָר ָגָדְ֜וִכּבֶ֨ ז) לוי( ׃ֽהַהּפָ רֹו֤֙ן ְוָרַחו ַהּכֵֹה֗יס ּבְ ׂשָ ַמ֔ץ ּבְ ר ִ֖ים ְוַאַחּ ּבַ
ף ְּ֣וַהׂשֵֹר ח׃ ֶרבֽן ַעד־ָהָע֖א ַהּכֵֹה֥ה ְוָטֵמַּ֑מֲחֶנֽא ֶאל־ַהָ֣יֹב
ָגָדי֙וּ֤ה ְיַכּבֵֹאָת֔ ַמ֔ס ּבְ רִ֥ים ְוָרַחּ ּבַ ׂשָ ָמ֖ץ ּבְ א ִ֖ים ְוָטֵמֹּ֑ו ּבַ

ָר֣֔ת ֵאֹור ֵא֚יׁש ָט֗הִ֣א | ֣ףְוָאַס ט׃ ֶרבַֽעד־ָהָע יַח ֛ה ְוִהּנִֶפר ַהּפָ
ָמ֣קַּ֖מֲחֶנּֽוץ ַלִ֥מח ֵנֲעַדְֽ֨יָתה ַלָֽהֹור ְוֹ֑֠ום ָטהה ּבְ ָרֵאֽת ּבְ ל ֧י־ִיׂשְ

ֶמ ס ָהְ֠ו י) ישראל( ׃ואֽאת ִהּ֥ה ַחָטּ֖י ִנָדֶ֥רת ְלֵמְ֛לִמׁשְ ף ֹאֵסִֽ֨כּבֶ
ָר֙הֶ֤את־ֵא ָגָדֶ֔פר ַהּפָ ה ָהְיָתֶֽ֞רב ְו֑־ָהָעא ַעד֖יו ְוָטֵמ ֶאת־ּבְ

ָרֵאִ֣֗לְבֵנ תֹוָכ֥ר ַהּגָ֛ל ְוַלּגֵי ִיׂשְ ֵג יא׃ ֽםת עֹוָלּ֥ם ְלֻחַק֖ר ּבְ ַע ַ֥הּנֹ
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ֵמ ְבַע֖ם ְוָטֵמָ֑דֶפׁש ָא֣ת ְלָכל־ֶנּ֖בְ ּוא ֣ה יב׃ יםֽת ָיִמ֥א ׁשִ
יִּיְתַחָטא־֞ב ִליׁשִֹּ֧ו ּבַ ּי וַביֹּ֛ום ַהׁשְ ִביִעּ֥ ר ֑י ִיְטָהֹּ֖ום ַהׁשְ

יּ ִיְתַחָט֜אְוִאם־ֹל֨ ִליׁשִּ֧א ּבַ ּי וַביֹּ֛ום ַהׁשְ ִביִעּ֥ א ֥י לֹֹּ֖ום ַהׁשְ
ֵגּֽ֡כָ יג׃ ֽרִיְטָה ֵמל־ַהּנֹ ֶנֶפׁשַ֣ע ּבְ ר־ָי֜מם ֲאָאָדֽ֨ ָה֩ת ּבְ א ּ֣ות ְולֹׁשֶ

ּכִַּיְתַחָט֗ וא ֶ֖פׁש ַהִה֥ה ַהּנֶ֛א ְוִנְכְרָתּ ִטֵמ֔ן ְיֹהָו֙ה֤א ֶאת־ִמׁשְ
ָרֵא יִּ֑מִיׂשְ ֹוד ֖ה עְהֶיֽ֔א ִי֣ ָטֵמק ָעָלי֙ו֤א־זַֹרֽה לֹּי ִנָד֜ ֵמ֨֩ל ּכִ
ֹא֣י־ָימֽם ּכִ֖ה ָאָדּאת ַהתֹוָרֹ֔ז֚ יד׃ ֹוֹֽו בֻ֥טְמָאת ֶהל ּ֑ות ּבְ
ל־ַהּבָ ֹא֣֔ ְוָכל־ֲאׁשֶֶה֙לל־ָהֹא֨א ֶאּ֤כָ ְבַעֶ֖הל ִיְטָמר ּבָ ת ֥א ׁשִ

ִלְוֹכל֙ טו׃ יםָֽיִמ ִת֥ר ֵאין־ָצִמּ֛וַח ֲאׁשֶי ָפ֔ת֣ ּכְ  יו֑יל ָעָל֖יד ּפָ
ר־ִיּגְַ֜וֹכ֨ טז׃ ּואֽא הָ֖טֵמ ֵנל ֲאׁשֶ ֶד֣֗ע ַעל־ּפְ ה ּי ַהׂשָ

א ֖ ִיְטָמֶברֹו ְבָק֑֣ם אֶ֖צם ָאָדֹ֥ו־ְבֶעֽת אֹו ְבֵמ֣֔ אֶר֙בֲחַלל־ֶחּֽ֨בַ
ְבַע ֵרַפֲ֖עַפֽא ֵמּ ַלָטֵמְּ֔קח֙וְֽוָל יז׃ יםֽת ָיִמׁ֥שִ   את ַּ֑חָטֽת ַה֣ר ׂשְ

  ׃ יִלֽים ֶאל־ּכִֶּ֖ים ַחִי֥יו ַמ֛ן ָעָלְ֥וָנַת                   
  

  בלק

ָלּ֥ ַוַיב,כב ן־ִצּפְ֖רא ּבָ ר־ָעׂשָֹ֛ור ֵא֑ק ּבֶ ל־ֲאׁשֶ ָרֵא֥ת ּכָ ל ֖ה ִיׂשְ
ֵנ מֹוָאָ֜גרַּוָי֨ ג׃ ֽיֱאֹמִרָֽל ּוא ַוָי֑י ַרב־ה֣ד ּכִ֖ם ְמֹאי ָהָע֛֥ב ִמּפְ ָקץ ּ֣

ֵנמֹוָא֔ ֵנ֖ב ִמּפְ ָרֵא֥י ּבְ ן י ִמְדָי֣֗ב ֶאל־ִזְקֵנאֶמר מֹוָאַּ֜ויֹ֨ ד׃ ֽלי ִיׂשְ
ּו ַהָקָה֙לֲ֤חכֽה ְיַלַּעָת֞ ל־ְסִבּ ְלֹחיֹבֵת֣֔ ֶאת־ּכָ ּך ַהׁשּ֣֔ינו ּכִ ֹור ְ
ֶד֣ת ֶיֵ֖א ן־ִצּ֧ה וָבָלֶּ֑רק ַהׂשָ ֵעְֶ֖לך ְלמֹוָאֹ֥ור ֶמּ֛פק ּבֶ ת ֥ב ּבָ

ַל֨ ה) לוי( ׃ואַֽהִה ְלָעח ַמְלָאִכַּ֜וִיׁשְ ֹע֣֗ים ֶאל־ּבִ ן־ּבְ ֹוָרה ֠֠תר ּפְם ּבֶ
ָהֲ֧אׁשֶ ֵנ֥ר ֶא֛ר ַעל־ַהּנָ ה ּ֠נֵר ִהֹ֠ו ֵלאֹמֹ֑֗ו ִלְקֹרא־לּ֖י־ַעמֶֽרץ ּבְ

֙ה֤ ִהּנִֵי֙םּא ִמִמְצַר֤֨ם ָיָצַ֣ע ב ֖א ֹיׁשֵּ֥וֶרץ ְוהין ָהָא֣֔ ֶאת־ֵעה ִכּסָ
ה ּם ַהֶז֣֗י ֶאת־ָהָעָּרה־ִלֽ֜א ָא ְלָכה־ּנְָּ֨֩וַעָתה ו׃ ֽיִּמֻמִל
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ּום הו֙א֥י־ָעצּֽכִ יּ ִמֶמּ֔ ה־ּבּ֔י אוַכ֙לּ֤ אוַלּנִ ּּנו ְ֖רׁשֶֹֽו ַוֲאָג ַנּכֶ
ר־ְתָבֵר֙ךְּ֤עִתי ֵאי ָיַדֶ֣֗רץ ּכִִ֑מן־ָהָא ְת ֲאׁשֶ ר ֲ֥אׁשְֶֽך ַו ְמֹבָרּ֔

ים ּ֖ן וְקָסִמי ִמְדָי֣֔ ְוִזְקֵני מֹוָא֙בּ֤ו ִזְקֵנְל֜כַּוֵי֨ ז׃ ֽרּר יוָאָּ֖תֹא
ָיָד ְלָעּ֔א֙וּם ַוָיֹבּ֑֨בְ ר ֶאל־ּבִ ) ישראל( ׃ֽקי ָבָלּ֥יו ִדְבֵרָ֖לּו ֵא֥ם ַוְיַדּבְ

ר ּ ָדָב֔י ֶאְתֶכ֙םֹ֤בִתְֽיָלה ַוֲהׁשִּ ַהַלּ֔ינו ֹפ֙ה֤ם ִלאֶמר ֲאֵליֶהַּ֣֗ויֹ ח
בּֽי ַוֵיָ֑לה ֵא֖ר ְיֹהָו֥ר ְיַדּבֲֵ֛אׁשֶּֽכַ ֵרׁ֥שְ ְלָע֖י־מֹוָאּֽו ׂשָ ׃ ֽםב ִעם־ּבִ
ְלָע֖א ֱאלִֹהַּ֥וָיֹב ט ֶּלה ֖ים ָהֵאֲ֥אָנׁשִֽי ָה֛אֶמר ִמּם ַוֹי֑֕ים ֶאל־ּבִ

ְלָעַּ֥ויֹ י׃ ְֽךִּעָמ ָלֱ֑אלִֹהֽם ֶאל־ָה֖אֶמר ּבִ ן־ִצּפֹ֧ים ּבָ ְֶלך ֥ר ֶמ֛ק ּבֶ

ַל֖מֹוָא ס ִ֖ים ַוְיַכּ ִמִמְצַר֣֔אּ ַהיֵֹצה ָהָע֙םִ֤הּנֵ יא׃ ֽיח ֵאָל֥ב ׁשָ
ל ּ֛י אוַכֹּ֥ו אוַל ֹא֔תָּבה־ִל֙יֽה ָק֤ה ְלָכֶּרץ ַעָת֑֗ין ָהָאֶ֣את־ֵע

ִתַרֹֽו ְוֵגֶ֖חם ּבְּ֥לִהָל ְלָע֔אֶמר ֱאלִֹהי֙םַּ֤ויֹ יב׃ יוּֽׁשְ   א ֥ם לֹ ֶאל־ּבִ
ּך ִעָמֶהֵ֖תֵל        ְוך ה֖י ָבר֥ם ּכִ ֶאת־ָהָע֔א ָתֹא֙ר֤ם לְֹ֑   ׃ ּואּֽ

  

  פינחס

ן־ֶאְלָעָז֜יְנָחּֽ֨פִ יא׃ ֽרּה ֵלאֹמ֥ה ֶאל־ֹמׁשֶ֖ר ְיֹהָוַ֥וְיַדּבֵ י,כה ר ס ּבֶ
ן־ַא ֵהֲ֣֗הֹרּֽבֶ ֵנ֣ ֵמַעיב ֶאת־ֲחָמִת֙י֤ן ֵהׁשִן ַהּכֹ ָרֵאֽ֔ל ּבְ ל י־ִיׂשְ
ַקְנא תֹוָכֹ֖ו ֶאת־ִקְנָאִתּ֥בְ ֵנּ֥א־ִכִלֽם ְולֹ֑י ּבְ  י־ֽיִתי ֶאת־ּבְ
ָרֵא ִקְנָאִתִ֖יׂשְ ִריִת֛ן ל֥י ֹנֵתר ִהְנִנֹ֑֨מן ֱאָ֖לֵכ יב׃ ֽיל ּבְ י ֹ֖ו ֶאת־ּבְ

ל ִרֲחָרֹֽ֔ו ַאּ֣ וְלַזְרעְּיָתה לֹוְ֤֙וָה יג) לוי( ׃ֹוםֽׁשָ ֻהּנַ֖יו ּבְ ם ֑ת עֹוָל֣ית ּכְ
ֵנ֖יו ַוְיַכּפֵאלָֹהֽ֔ ֵלר ִקּנֵ֙אַ֤חת ֲאׁשֶַּת֗ ָרֵא֥ר ַעל־ּבְ ם יד׃ ֽלי ִיׂשְ ֩ ְוׁשֵ
ָרֵאִ֜א֨ י ֖ית ִזְמִרּ ֶאת־ַהִמְדָיִנ֔֙הר ֻהּכָ֤ה ֲאׁשֶּל ַהֻמּכֶ֗יׁש ִיׂשְ

ן־ָסל ְמֹעִנ֖ית־ָאֽיא ֵבּ֥וא ְנׂשִּ֑בֶ ה ִּ֧אׁשָֽם ָהְוׁשֵ֨ טו׃ ֽיּב ַלׁשִ
ב ֛ית־ָאֹֽות ּבֵּ֥אׁש ֻאמּ֣ור ֹר֑י ַבת־צְ֣זּבִית ּכָּ֖ה ַהִמְדָיִנַּ֛הֻמּכָ

ִמְדָי ׃ ֽרּה ֵלאֹמ֥ה ֶאל־ֹמׁשֶ֖ר ְיֹהָוַ֥וְיַדּבֵ טז) ישראל( ׃ּואֽן הּ֖בְ
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יֶתֹּ֑ור ֶאת־ַהִמְדָיִנָ֖צר יז  ים ֵה֙םְ֥רִרֽי ֹצּ֣כִ יח׃ ֽםם אֹוָת֖ים ְוִהּכִ
ִנְכֵליֶהָלֶכ֔ ל֛ם ּבְ ר־ִנּכְ עּ֖ו ָלֶכ֥ם ֲאׁשֶ  ֹור ְוַעל־ּ֑ם ַעל־ְדַבר־ּפְ
ְּ֨דַב֞ ְזּבִ  ה ְביֹום־ּ֥ם ַהֻמּכָ ֲאֹחָת֔יא ִמְדָי֙ן֤י ַבת־ְנׂשִר ּכָ

ָפ עַּ֖הַמּגֵ ָפֲ֣חֵרֽי ַאְ֖יִהַו א,כו׃ ֹורּֽה ַעל־ְדַבר־ּפְ אֶמר ַּ֤ויֹה ּ֑י ַהַמּגֵ
ן־ַאל ֶאְלָעָז֛ר֧ה ְוֶא ֶאל־ֹמׁשְֶ֔יֹהָו֙ה ׃ ֽרן ֵלאֹמַ֖הּכֵֹהן ֲ֥הֹרֽ ּבֶ

֞א ב ל־ֲעַד | אׁשּ֣ו ֶאת־ֹרׂשְ ֵנּ֣כָ ָרֵאֽ֗ת ּבְ ִרל ִמּבֶ֨י־ִיׂשְ ים ֥ן ֶעׂשְ
ָנ֛ה ל־ֹיֵצ֑ית ֲאֹבָתָ֣לה ְלֵבְע֖ ָוַמׁשָ ָרֵא֖א ָצָב֥ם ּכָ ִיׂשְ ׃ ֽלא ּבְ

ַע֖ן ֹאָת֛ ַהּכֵֹהה ְוֶאְלָעָז֧רר ֹמׁשֶַ֜וְיַדּבֵ֨ ג ב ֑ת מֹוָאְ֣רֹבֽם ּבְ
ִרִ֛מּבֶ ד׃ ֽרֹו ֵלאֹמ֖ן ְיֵרחַּ֥על־ַיְרֵד ָנ֥ן ֶעׂשְ ְעָלה ֑ה ָוָמ֖ים ׁשָ

רּֽכַ ֙ה֤ה ְיֹהָוּ ִצָוֲ֨֩אׁשֶ   ים ְ֖צִאּֽל ַהיָֹרֵא֔י ִיׂשְּ֣ וְבֵנה ֶאת־ֹמׁשֶ
  ׃ ִיםֶֽרץ ִמְצָרֵ֥מֶא                              

  

  מטות

֙הַ֤וְיַדּבֵ ב,ל ּי ַהַמ֔ט֣ ֶאל־ָראׁשֵר ֹמׁשֶ ָרֵאֹ֥ות ִלְבֵנּ ר ֑ל ֵלאֹמ֖י ִיׂשְ
ה יֹהָוֶֽ֗דר ַלר ֶנּ֜י־ִיֹדֽ֨ ּכִִ֩איׁש ג׃ ֽהה ְיֹהָוּ֥ר ִצָו֖ר ֲאׁשֶּה ַהָדָב֣֔זֶ

ֻבָע֙הֹּ֤ו־ִהׁשָֽא ֙ר֤ ֶלְאֹסַבע ׁשְ ֹו ּ֑ל ְדָבר֖א ַיֵחֹ֥ו לֹ ַעל־ַנְפׁש֔ר ִאּסָ
ָכל־ַהיֵֹצ  יֹהָו֑הֶֽדר ַל֖ר ֶנּ֥י־ִתדֹֽה ּכְִּוִאׁשָ֕ ד׃ ֽהֲעׂשֶֽיו ַי֖א ִמּפִּּ֥כְ

ֵב֛ה ִאּסְָ֥סָרְֽוָא ְנֻעֶר֖ית ָאִב֥ר ּבְ ַמ֨ ה׃ יָהֽיָה ּבִ יָה ע ָאִבְ֜וׁשָ
ּה ֖יׁש ָלֱ֥חִרּֽה ְוֶהה ַעל־ַנְפׁשְָ֣֔סָרֽר ָא֣ ֲאׁשֱֶּאָסָר֙הּֽה ֶוֶאת־ִנְדָר֗

ל־ְנָדֶרּ֔מ֙ו ְוָק֨יָהָ֑אִב ר־ָא֛יָה ְוָכל־ִאּסָ ּכָ ה ְ֥סָרֽר ֲאׁשֶ
יּיָה ֹאָת֮ה֣יא ָאִבְוִאם־ֵהִנ֨ ו׃ ּוםּֽה ָיקַ֖על־ַנְפׁשָ ְמעֹו֣֒ ּבְ  ֹום ׁשָ
ל־ְנָדֶר֗ ר־ָאֱ֛אָסֶרֽיָה ֶוּכָ ּום ֑א ָיקּ֣ה ֹל֖ה ַעל־ַנְפׁשְָ֥סָרֽיָה ֲאׁשֶ

 ְהֶי֙הֹֽו ִתְ֤וִאם־ָהי ז׃ ּֽהָה ֹאָת֖ייא ָאִב֥י־ֵהִנּֽה ּכְִסַלח־ָלֽ֔ ִייֹהָו֙הַֽו
ָפֶתֹ֣֔ו ִמְבָטיָה ֚א֑יָה ָעֶלּ֖יׁש וְנָדֶרְלִא֔ ה ְ֖סָרֽר ָא֥יָה ֲאׁשֶא ׂשְ
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ַמ ח׃ ּֽהַעל־ַנְפׁשָ י֛ע ִאיׁשְָ֥וׁשָ ְמעּ֥ה ּבְ ּה יׁש ָלֱ֑֣חִרֹֽו ְוֶהֹ֖ום ׁשָ
ר־ָאֱ֛אָסֶרֽיָה ֶוּמו ְנָדֶרְ֣֗וָק ׃ ּמוֻֽקּה ָי֖ה ַעל־ַנְפׁשְָ֥סָרָֽה ֲאׁשֶ

֨יְו֠ ט ֹמִאם ּבְ ֮הֹ֣ום ׁשְ  ּר ֶאת־ִנְדָר֙ה ְוֵהֵפּ֗יא אֹוָת֒ה֣ ָיִנַּע ִאיׁשָ
ָפֶת֣֔ ִמְבָטיָה ְוֵאת֙ר ָעֶלֲ֣֔אׁשֶ ה ְ֖סָרֽר ָא֥יָה ֲאׁשֶא ׂשְ

ּה וְגרוׁשֶָ֖דר ַאְלָמָנְ֥וֵנ י) לוי( ׃ּֽהח־ָלְֽסַלֽה ִי֖יֹהָוּֽה ַוַ֑על־ַנְפׁשָ ה ּ֑
ר־ָאּ֛כֹ ית ְ֥וִאם־ּבֵ יא׃ יָהּֽום ָעֶלּה ָי֥ק֖ ַעל־ַנְפׁשָ֥הְסָרֽל ֲאׁשֶ

ֻבָע֖ר ַעל־ַנְפׁשָ֛ה ִאּסָֹ֥ו־ָאְסָרָֽרה אּ֑ה ָנָדִ֖איׁשָ ׁשְ ׃ ֽהּה ּבִ
ַמ יב ֙הְ֤וׁשָ  ּמ֙וּה ְוָק֑֨יא ֹאָת֖א ֵהִנּ֥ה לֹׁש ָלֱ֣֔חִרֽ ְוֶהּע ִאיׁשָ

ל־ְנָדֶר֔ ר־ָא֛יָה ְוָכל־ִאּסָּכָ ׃ ּֽקוםּה ָי֖ה ַעל־ַנְפׁשְָ֥סָרֽר ֲאׁשֶ
֮ה | ֥םר ֹאָת ָיֵפְ֨֩וִאם־ָהֵפר יג יִּאיׁשָ ְמעֹו֣֒ ּבְ ל־מֹוָצֹ֨ום ׁשָ א  ּכָ

ָפֶת ם ּה ֲהֵפָרּ֣֔ום ִאיׁשָא ָי֑קּ֣ה לֹ֖ר ַנְפׁשָּ֥יָה וְלִאּסַ֛יָה ִלְנָדֶרׂ֧שְ
ל־ֵנ יד) ישראל( ׃ּֽהח־ָלְֽסַלֽה ִי֖יֹהָוַֽו ֻבַעּ֛כָ ר ֖ת ִאּסֶָ֥דר ְוָכל־ׁשְ

֩ ֲחֵרׁשְֽוִאם־ַה טו׃ ּּנוּֽה ְיֵפֶרּּ֥נו ְוִאיׁשָּ֖ה ְיִקיֶמ֥יׁשֶָפׁש ִאת ָנְ֑֣לַעּנֹ
֮ה֥יׁש ָלֲחִרַֽ֨י ּה ִאיׁשָ ל־ְנָדֶר֔ ְוֵהִקי֙םֹ֒ום ֶאל־יֹוםּ֣ ִמיּ יָה  ֶאת־ּכָ

ל־ֱאָסֶר֥א ׁש ֥י־ֶהֱחִרֽם ּכִים ֹאָתָ֣֔ה ֵהִקר ָעֶל֑י֣יָה ֲאׁשֶֹ֖ו ֶאת־ּכָ
יָ֖ל ְמעּ֥ה ּבְ ְמעֲ֣חֵרֽם ַא֖ר ֹאָת֛ר ָיֵפְ֥וִאם־ָהֵפ טז׃ ֹוֹֽום ׁשָ ֹו ֑י ׁשָ

 ה ְיֹהָו֙הּ֤ר ִצָוים ֲאׁשֶֻּ֨חִקֶּֽ֗לה ַהֵ֣א יז׃ ּֽהָנֹ א ֶאת־ֲעוְ֖וָנׂשָ
ת֖ין ִא֥ה ּבֵֶאת־ֹמׁשֶ֔ ְנֻעֶרּב ְלִב֔ת֣ין־ָאֹֽו ּבֵּ֑יׁש ְלִאׁשְ   יָה ֹ֖ו ּבִ

  ׃ יָהֽית ָאִבּ֥בֵ                                 
  

  מסעי

ָרֵאֽ֗י ְבֵנ֣ ַמְסֵעֶּלהֵא֜ א,לג ִים ֶ֖רץ ִמְצַרּ֥ו ֵמֶאְ֛צאֽר ָי֥ל ֲאׁשֶי־ִיׂשְ
ַיד־ֹמׁשְֶ֑לִצְבֹאָת ַּוִיְכֹת֨ ב׃ ֽןֲהֹרֽה ְוַא֖ם ּבְ ה ב ֹמׁשֶּ֜
ם ֶּ֖לה ַמְסֵעיֶה֥ ְוֵאי ְיֹהָו֑ה֣ם ַעל־ּפִ֖ם ְלַמְסֵעיֶהֵ֛איֶהֶֽאת־מֹוָצ

N  קריאת התורה  w 
 

 תפלין
 שויתי יהוה                                                                              לנגדי תמיד



 
206

ֹחַרְעְמֵס֙סּֽו ֵמַּ֤וִיְסע ג׃ ֽםֵאיֶהְֽלמֹוָצ ה ֲּ֥חִמׁשָֹֽון ּבִַראׁשֽׁ֔ש ָהֶד֣ ּבַ
 י־ּֽו ְבֵנְ֤צאַֽסח ָית ַהּפֶָּ֣֗מֳחַרֹֽון ִמִ֑ראׁשֶֽדׁש ָהֹ֣ום ַלֹח֖ר יָ֛עׂשָ

ָרֵא֙לִי ָיׂשְ ל־ִמְצָר֖ה ְלֵעיֵנד ָרָמ֣֔ ּבְ ִים ּ֣וִמְצַר ד) לוי( ׃ִיםֽי ּכָ
ִר֗ ֶהה ְיֹהָו֛ה֧ר ִהּכָ ֲאׁשֶ֨֩ים ֵאתְמַקּבְ כ֖ ּבָ ל־ּבְ ֹור ֑ם ּכָ
ָפִט֖ה ְיהָֹו֥ם ָעׂשֵָהיֶהּ֣֔וֵבאלֹ ָרֵאּֽו ְבֵנַּ֥וִיְסע ה׃ יםֽה ׁשְ ל ֖י־ִיׂשְ

ֻסּכַֹּ֖יֲחנֽס ַוַ֑רְעְמֵסֵֽמ ּכַֹּ֖וִיְסע ו׃ ֽתּו ּבְ ם ּו ְבֵאָתֲ֣֔חנּֽת ַוַיּ֑ו ִמּסֻ
ְקֵצֲ֖אׁשֶ ַּוִיְסע֙ו ז) ישראל( ׃ֽרּה ַהִמְדּבָ֥ר ּבִ ֙בּם ַוָיֵ֨אָתֽ֔ ֵמּ י ֣ ַעל־ּפִׁשָ

ֵנֲ֥אׁשֶת ִחיֹרַֽ֔ה ׃ ֽלּי ִמְגדֹּ֥ו ִלְפֵנַּ֖יֲחנֹֽון ַוַ֑על ְצפ֣י ּבַ֖ר ַעל־ּפְ
ַּוִיְסע֙ו ח ֵנּ ֹּוך־ַהָיּו ְבתַ֥עְברּֽת ַוַיִחיֹרֽ֔י ַה֣ ִמּפְ ָרה ּ֑ם ַהִמְדּבְָ֖
ּו ֶדְל֜כַּוֵי֨ ֹלּ֣ ת ָיִמי֙םְֶ֤רך ׁשְ ִמְדּבַׁשֶ ָמָרַּ֖יֲחנֽם ַור ֵאָת֣֔ ּבְ ׃ ֽהּו ּבְ
ַּוִיְסע֙ו ט ֵתְ֠בֵאיִלָּ֠מה וּ֑או ֵאיִלּ֖ה ַוָיֹבּ ִמָמָרּ֔ ֵרּ֣֞ם ׁשְ ה ים ֶעׂשְ

ְבִע֛ת ַמֵ֥עיֹנ   ם ֵ֑איִלּֽו ֵמַּ֖וִיְסע י׃ ֽםֲּחנו־ׁשָּֽים ַוַיּ֖ים ְתָמִרִ֥ים ְוׁשִ
  ׃ ּוףּֽו ַעל־ַים־סַּ֖יֲחנַֽו                            

  

  דברים

ֶּלה ַהְדָבִרֵ֣֗א א,א ֙הּ֤ר ִדּבֶים ֲאׁשֶּ֨ ָרֵא֔ר ֹמׁשֶ ל־ִיׂשְ ל  ֶאל־ּכָ
ֵע ֶּבר ַהַיְרֵדּ֖בְ ּ֑֡ ִמְדּבָ אָרּֽוף ּבֵֹול ֜ס ֨מֲ֩עָרָבהֽר ּבָּן ּבַ ן ֧ין־ּפָ
 ר יֹו֙ם֥ד ָעׂשַָאַח֨ ב׃ ֽבי ָזָה֥ת ְוִדֲ֖חֵצֹרֽן ַוֶ֥פל ְוָלָבּ֛ין־ֹתּֽוֵב
ִעּ֖ב ֶדֹחֵרֵֽ֔מ ְרֵנ֥ד ָקֵד֖יר ַעְֶ֑רך ַהר־ׂשֵ  ְיִה֙יַֽו ג׃ ַעֽׁש ּבַ

ִע ַאְרּבָ ָנּ֣֔בְ ֵתים ׁשָ ַעׁשְ ֶאָח֖ר ֹח֥י־ָעׂשָּֽה ּבְ ֶדׁש ֑ד ַלֹחֶ֣דׁש ּבְ
֙הִּ֤דּבֶ ֵנר ֹמׁשֶ ָרֵא֣֔ ֶאל־ּבְ ֹו ֖ ֹאתה ְיֹהָו֛הּ֧ר ִצָוֹכל ֲאׁשֶ֨ל ּכְ֠י ִיׂשְ

֗תֲ֣חֵרַֽא ד) לוי( ׃ֽםֲאֵלֶה ר ֥י ֲאׁשֱֶאֹמִרְֶֽ֔לך ָה֣ ֶמת ִסיֹח֙ןֹו ֵא֚י ַהּכֹ
ּב֖יֹוׁשֵ ֶחׁשְ ׁשָ֣֔ג ֶמֹו֚ת עֹון ְוֵא֑֗ב ּבְ ר־יֹוׁשְֵֶלך ַהּבָ ב ֥ן ֲאׁשֶ

ָתֹר ַעׁשְ ֶאְדֶרּּ֖בְ ֵע ה׃ ִעיֽת ּבְ ֶּבר ַהַיְרֵדּ֥בְ ֶאּ֖ ב ֶ֑רץ מֹוָא֣ן ּבְ
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ֵאיל ֹמׁשֶ֣֔הֹוִא  ֧הָוְיֹה ו׃ רֵֽלאֹמאת ּ֖ה ַהֹזּ֥ר ֶאת־ַהתֹוָר֛ה ּבֵ
ּינו ִדּבֱֶ֛אֹלֵה ֹחֵר֖ר ֵאֵלּ֥ ֶבת ֖ם ׁשֶ֥ר ַרב־ָלֶכ֑ב ֵלאֹמּ֣ינו ּבְ

ָה נ ז׃ ֽהּ ַהֶז֥רּבָ  ֱאֹמִר֮יֽר ָהּ֥או ַהּם וֹבּ֨ו ָלֶכּ֣֗וְסע | ּ֣וּפְ
ֵכָני֒ו ל־ׁשְ ֵפָל֛ה ָבָהֲ֥עָרָבֽ ּבְָוֶאל־ּכָ ּר וַבׁשְ ֹוף ֶּ֣גב וְבחּ֖ה וַבּנֶּ֥

ָהּ ְוַהְלָב֔נַנֲעִנ֙יּכְֶֽרץ ַה֤ם ֶאַּ֑הָי ֹדֹ֥ון ַעד־ַהּנָ ל ֖ר ַהּגָ
ָר ֶרץ ֑ם ֶאת־ָהָאְ֖פֵניֶכִלִּתי ֥ה ָנַתְ֛רֵא ח) ישראל( ׃ֽתְנַהר־ּפְ

ּאו וְרׁשּבֹ֚ ּבֶַ֣רץ ֲאׁשֶּו ֶאת־ָהָאּ֣֔ ם ֵתיֶכֹ֜הָוה ַלֲאֹב֨֠ע ְי֣ר ִנׁשְ
ם ּ֖ם וְלַזְרָעת ָלֶה֣֔ ָלֵתְלַיֲעֹק֙בּֽק ו֤ם ְלִיְצָחְלַאְבָרָה֨

ֵער ֲאֵלֶכֹ֣֔אַמָֽו ט׃ םֲֽחֵריֶהַֽא ר ֑וא ֵלאֹמ֖ת ַהִה֥ם ּבָ
ֵאּ֖ל ְלַבִדּ֥א־אוַכֹֽל ה ֣ם ִהְרּבֵָ֖היֶכֽה ֱאֹלָ֥וְיֹה י׃ ֽםֶכת ֶאְת֥י ׂשְ

ֶכֶ֑אְתֶכ כּם ַה֔י֣ם ְוִהּנְ ַמֹ֥וְכֵבֹֽום ּכְ ה ָוְ֞יֹה יא׃ ֽבִים ָלֹרּ֖י ַהׁשָ
ֶכ֛ף ֲעֵליֶכ֧ם ֹיֵסֹוֵתֶכֽ֗י ֲאבֱ֣אֹלֵה   ְך ֣יָבֵרֽים ִוָ֑עִמֶלף ּפְ֣ם ֶא֖ם ּכָ

  ׃ ֽםר ָלֶכּ֥ר ִדּבֲֶ֖אׁשֶֽם ּכֶַאְתֶכ֔                      
  

  ואתחנן

ֵען ֶאל־ְיֹהָו֑הֶ֖אְתַחּנַָֽו כג,ג י ֲ֣אֹדָנ כד׃ ֽרוא ֵלאֹמ֖ת ַהִה֥ ּבָ
ָת־ַעְבְד֔ךֹֽות ֶא֣ ְלַהְראֹוָתִּ֙ח֨לֽה ַהּ֤ה ַאָתיֱֹהִו֗ ְדְל֔ך ֶאּ֨  ָת־ּגָ

ַמר ִמי־ֵא֙ל֤ה ֲאׁשֲֶ֑חָזָקֽ ַהְָ֖דךְֽוֶאת־ָי ׁשָ ֶרץ ִּים וָבָאּ֣֔ ּבַ
ר־ַי ָרה־ּנָ֗ כה׃ ָֽךּוֹרֶתֽ ְוִכְגבָיךֲ֖עׂשֶֽה ְכַמֲ֥עׂשֲֶֽאׁשֶ א ֶאְעּבְ
ֵע֖ה ֲאׁשֶֶּרץ ַהטֹוָב֣֔ ֶאת־ָהָאְוֶאְרֶא֙ה ֶּבר ַהַיְרֵד֣ר ּבְ ר ֥ן ָהָהּ֑

ֹּוב ַהזֶַּ֛הט ֙י֥ר ְיֹהָוַּוִיְתַעּבֵ֨ כו) לוי( ׃ֽןּה ְוַהְלָבֹנ֖ ם ֶכַ֔עְנ֣ ְלַמה ּבִ
ַמְ֥ולֹ ֹוֶסף ּ ַאל־֗תְך ַרב־ָל֔ה ֵאַל֙י֤אֶמר ְיֹהָוּי ַוֹי֑֨ע ֵאָל֖א ׁשָ
ָדָב֖י ע֛ר ֵאַלַּ֥דּבֵ ְסּגָֹ֣֗ר | ֣הֲעֵל כז׃ ֽהּר ַהֶזֹּ֥וד ּבַ ה אׁש ַהּפִ
ה ָּ֣חה וְרֵאָּ֖נה וִמְזָרָ֥נה ְוֵתיָמָּ֛מה ְוָצֹפָ֧יך ָי֛א ֵעיֶנְ֥וׂשָ
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י־ֹלְ֑בֵעיֶנ ּ־ַהַיְרֵדר ֶאתֲ֖עֹבֽא ַתָ֥יך ּכִ  ו ֶאת־ְ֥וַצ כח׃ ֽהּן ַהזֶּ֥
ּו ְוַאְמֵצ֣הַּע ְוַחְזֵקְ֖יהֹוׁשֻ י־הּ֑ ם ֣ ָהָער ִלְפֵנ֙יֲעֹבּֽ֗וא ַיּ֣הו ּכִ

׃ ֽהּר ִתְרֶאֶ֥רץ ֲאׁשֶ֖ם ֶאת־ָהָאיל אֹוָת֣֔ ַיְנִחּה ְוהו֙אַּהֶז֔
ּגַָ֣֔וּנֵ כט ב ּבַ עּ֥ול ּבְֵ֖יא מׁשֶ ָרֵאְּ֣֗וַעָת א,ד׃ ֹורֽית ּפְ ַמה ִיׂשְ ע ֤ל ׁשְ

ִטֻּ֔חִקי֙םֶֽאל־ַה ּפָ ד ּ֥י ְמַלֵמֹ֛נִכֽר ָא֧ים ֲאׁשֶּ ְוֶאל־ַהִמׁשְ
ּו וָבאֶת֙םְח֗יַּֽען ִתֹ֣ות ְלַמֲ֑עׂשֽם ַלֶ֖אְתֶכ ֶתֽ ִוּ  ם ֶאת־ּ֣יִרׁשְ

א ֣לֹ ב׃ ֽםן ָלֶכ֥ם ֹנֵתֵ֖תיֶכֽי ֲאֹבֱ֥אלֵֹה ר ְיֹהָו֛הֶ֧רץ ֲאׁשֶָהָא֔
ּפו ַעל־ַהָדָבֹתִס֗ א ֥ם ְוֹלה ֶאְתֶכּ֣֔ ְמַצֶוֹנִכ֙יֽר ָא֤ ֲאׁשֶ֙רּ

ּו ִמֶמִ֖תְגְרע ֹמּ֑֗ ר ֥ם ֲאׁשֵֶהיֶכֽ֔ה ֱאֹל֣ ְיֹהָו֙תֹ ת־ִמְצור ֶאּּנו ִלׁשְ
ר־ֹ֛ות ֵאֹר֔אֽ ָהיֵניֶכ֙םֵֽע ג׃ ֽםה ֶאְתֶכּ֥י ְמַצֶוֹ֖נִכָֽא  ת ֲאׁשֶ

ַב֖ה ְיֹהָוָ֥עׂשָ ע֣ה ּבְ  ְר ָהַל֙ך֤יׁש ֲאׁשֶי ָכל־ָהִאֹ֣֗ור ּכִַ֑על ּפְ
֔עֽי ַבֲ֣חֵרַֽא ִמידַעל־ּפְ ּיך ִמִקְרּבֶ֖ה ֱאלֶֹהֹ֥ו ְיֹהָוֹ֛ור ִהׁשְ ׃ ָֽךָ

ְלֶכּ֥ם ַחִיֵ֑היֶכֽה ֱאֹל֖יֹהָוֽים ּבַּ ַהְדֵבִקְּ֔וַאֶת֙ם ד  ׃ֹוםּֽם ַהיּ֖ים ּכֻ
ִטּ֔ם ֻחִקי֙םְּדִתי ֶאְתֶכִּ֣֗לַמ | ֣הְרֵא ה) ישראל( ּפָ ר ֲ֥אׁשֶֽים ּכַּ וִמׁשְ

ֶקֹות ּכֵׂ֣֔שֲעֽי ַל֑ה ֱאֹלָהִ֣ני ְיֹהָוִּ֖צַו ר ֶ֥רץ ֲאׁשֶֶרב ָהָא֣֔ן ּבְ
ִאַּ֛אֶת ָתָּמה ֖ים ׁשָ֥ם ּבָ ַמְרֶת֮ם ו׃ ּֽהְּלִרׁשְ ּוׁשְ יֶתםֽ ַוּ י ֣ ּכֲִ֒עׂשִ

ר ֣ים ֲאׁשֶַּ֑עִמֽי ָה֖ם ְלֵעיֵניַנְתֶכּ֣֔ וִבוא ָחְכַמְתֶכ֙םִ֤ה
ְמ֗ע ל־ַהּון ֵאִ֚יׁשְ ם ֣ק ַעם־ָחָכּו ַרְ֚מ֗רֶּֽלה ְוָאים ָהֵאֻּ֣֔חִקֽת ּכָ

דֹ֥ון ַהּגְוָנ֔ב ֔ד֣י ִמי־גּכִ֚ ז׃ ֽהֹּול ַהֶזֹ֖וי ַהּגָ ר־לֹול ֲאֹוי ּגָ ֹו ׁ֥שֶ
ָכל־ָקְרֵאה ֱאֹלֵה֣֔יֹהָוֽיו ּכַים ֵאָל֑֣ים ְקֹרִבֱ֖אֹלִה ּנו ּ֖ינו ּבְ

֔ד֣ ּגּוִמ֙י ח׃ יוֵֽאָל ר־לֹוי ּגָ ִטֹּ֥ו ֻחִקֹ֛ול ֲאׁשֶ ּפָ ים ּ֖ים וִמׁשְ
ֹכ֙לַּ֑צִדיִק   ֥ןֹנֵת ֛יֹנִכָֽאר ֲ֧אׁשֶ אתּה ַהֹזּ֣֔ ַהתֹוָרם ּכְ

  ׃ ֹוםַּֽהי ם ִ֖לְפֵניֶכ                            
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  עקב
 

ְמ֗עֵ֣ע | ֣הְוָהָי יב,ז ִטי֙םּ֤ון ֵאֶּקב ִתׁשְ ּפָ ַמְרֶת ָהֵאּ֔ת ַהִמׁשְ ֶּלה וׁשְ ּ ם ּ֥
יֶתַֽו ַמר֑ם ֹאָתֲ֖עׂשִ ָיך ְל֗ךה ֱאלֶֹה֜ ְיֹהָו֨֩ם ְוׁשָ ִרי֙תֽ ֶאָ  ת־ַהּבְ

ּבַׁ֥שֶֶסד ֲאְוֶאת־ַהֶח֔ ֖ ַָרְכךּֽ וֵבְָב֔ךַ֣וֲאֵה יג׃ ָיךֲֽאֹבֶתֽע ַל֖ר ִנׁשְ
ּך וֵבַרִ֑הְרּבְֶו ִרָ֣ ְּדָמֶתך ְדָג֨י־ַאּֽ֠ וְפִרָ֣י־ִבְטְנךְֽך ּפְ ךֽ ְוִתְָנ֜ךָ ֣ ָיֹרׁשְ

ַגר־ֲאָלֶפְ֨וִיְצָהֶר֗ ְתֹרָי֙ךָך ׁשְ ה ֲאָדָמֽ֔ל ָהָך ַע֚ת ֹצאֶנּ֣֔ ְוַעׁשְ
ּבַ ר־ִנׁשְ ר יד׃ ְֽךֶתת ָלָ֥ל ָיךֲ֖אֹבֶתֽע ַלֲ֥אׁשֶ ּוך ִתּ֥בָ ְ ה ְ֖הֶיּֽ

ל־ָה ּה וִבְבֶהְמֶתֲ֖עָקָרֽר ַו֥ ָעָקָ֛ה ְבך֥־ִיְהֶיֽאים ֹלַּ֑עִמִֽמּכָ ׃ ָֽךּ
ָ ִמְמךיר ְיֹהָו֛הְ֧וֵהִס טו ל־ֹחּ֖ ים ָרִעִֽ֜ים ָה ִמְצַרִ֨֩לי ְוָכל־ַמְדֵוי֑ ּכָ

יָמ֙םְּ֤עָת ֹלר ָיַדֲ֣֗אׁשֶ ּך וְנָתָנ ּבָ֔א ְיׂשִ ָכל־ׂשְֹ֖ ׃ ָיךְֽנֶאֽם ּבְ
ל־ָהַּ֣כְלָתְֽוָא טז ְך ן ָל֣֔ ֹנֵתָי֙ךה ֱאלֶֹהָ֤֨ור ְיֹהֲאׁשֶ֨ יםַּעִמֽ֗ ֶאת־ּכָ
ם ֵהיֶה֣֔ ֶאת־ֱאֹלֲעֹב֙דֽא ַת֤ם ְולֹ֑יֶה ֲעֵלָ֖יְנךֹֽוס ֵע֥א־ָתחֽלֹ
ְלָבי ֹתאַמ֙רּ֤כִ יז׃ ְֽךּוא ָלׁ֖ש ה֥י־מֹוֵקּֽכִ ם ֥ים ַהּגֹוִי֛ ַרּבְִָב֔ך֣ ּבִ

ֶּלה ִמֶמָ֖הֵא י ֵאיָכּ֑ ם ֑א ֵמֶה֖א ִתיָרֹ֥ל יח׃ ֽםֹוִריׁשָֽל ְלהּ֖ה אוַכּ֥נִ
֙ה֤ר ֵאּר ִתְזּכֹ֣֗זָֹכ ר־ָעׂשָ ה ְ֖לַפְרֹעָיך ה ֱאלֶֹה֣֔ ְיֹהָות ֲאׁשֶ

ֹדֹלַּ֜הַמּסֹ֨ יט׃ ִיםּֽוְלָכל־ִמְצָר ר־ָראת ַהּגְ ָיך ּו ֵעיֶנ֣֗ת ֲאׁשֶ

טוָיּ֣֔ ְוַהְזֹרֲחָזָק֙הֽד ַהּ֤ ְוַהָיְפִתי֙םּֽת ְוַהֹמֹ֤אֹתְֽוָה ר ֥ה ֲאׁשֶַּע ַהּנְ
 ָי֙ךה ֱאלֶֹה֤֨ה ְיֹהָון־ַיֲעׂשֶָֽ֞יך ּכֵ֑ה ֱאלֶֹה֣ ְיהָֹוֲָ֖אךֽהֹוִצ

רַּעִמְ֣֔לָכל־ָה ֵניֶה֖ה ָיֵרּ֥־ַאָתים ֲאׁשֶ  ְוַג֙ם כ׃ ֽםא ִמּפְ
ַלֶּאת־ַהִצְרָע֔ ד ם ַעד־ֲאֹבָ֑֗יך ּבָ֖ה ֱאלֶֹה֥ח ְיהָֹוּ֛ה ְיׁשַ

ָאִר ׁשְ ְסָתִרַ֛הּנִ ֶנּ֖ים ְוַהּנִ ֵניֶהֲ֖עֹרֽא ַת֥לֹכא׃ ָיךֽים ִמּפָ ם ֑ץ ִמּפְ
ִקְרּבֶָ֔י֙ךֶה֨ה ֱאֹל֤י־ְיהָֹוּֽכִ דָ֥ך ֵא ּבְ ֩ל כב) לוי( ׃ֽאֹול ְונֹוָר֖ל ּגָ  ְוָנׁשַ

ֶנ֛ם ָהֵאָ֥יך ֶאת־ַהּגֹוִיה ֱאלֶֹהָ֜וְ֨יֹה א ֤ט ֹל֑ט ְמָעָ֣יך ְמַע֖ל ִמּפָ
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לָֹתּתוַכ֙ל ן־ִתְרּבֶם ַמֵהּ֣֔ ּכַ ּיך ַחַי֖ה ָעֶלּ֥ר ּפֶ ֶדָ֥ ם ּ֛וְנָתָנ כג׃ ֽהּת ַהׂשָ
׃ ֽםְמָדּֽד ִהׁשָ֖ה ַעה ְגדָֹלּ֣֔ ְמהוָמְוָהָמ֙םָיך ָ֑יך ְלָפֶנ֖ה ֱאלֶֹהְ֥יהָֹו

ָיֶד֔֙םן ַמְלֵכיֶהְ֤וָנַת כד ָמֲּ֣֔אַבְדָתָֽך ְוַה ּבְ ַחת ּ֖ם ִמַת ֶאת־ׁשְ
ָמ ָפֶנ֔ב ִאיׁשּ֥֙א־ִיְתַיֵצִֽים ֹלַּ֑הׁשָ ִמָ֥יך ַע ּבְ ׃ ֽם ֹאָתְָ֖דךֽד ִהׁשְ

ִסיֵל כה ְרפֵ֖היֶהֽי ֱאֹלּ֥פְ ֵאּ֣ם ִתׂשְ ב ֶ֤סף ְוזָָה ּכֶֹ֨֩מדא־ַתְחֽׁש לֹּ֑ון ּבָ
ּן ִתָוֵקְך ּפֶ֚ ָלַּ֣֔קְחָתֽ ְוָלֲעֵליֶה֙ם ָיך ֖ה ֱאלֶֹהְ֥יֹהָות ֹ֛וֲעַבֽי תֹ֧ו ּכִ ּבׁ֔שּ֣

יֶתֹ֔וֵעָב֙הֽיא ת֤א־ָתִבְֽוֹל כו׃ ּואֽה ֹמ֖יָת ֵחָ֥ך ְוָהִי ֶאל־ּבֵ ּהו ֶ֑רם ּכָ
֧ק ְקֶצ | ץֵּׁשַ ְּתׁשַ י־ֵחַ֖תֲעֶבְּֽת | ֥בּּנו ְוַתֵעּ֛ ׃ ּואֽם הֶרּּ֥נו ּכִ

ל־ַהִמְצָו֗ א,ח ָי ְמַצְוךֹ֧נִכֽר ָאה ֲאׁשֶּּ֨כָ ְמרּ֖ ַהיּ֛ ֹות ֲ֑עׂשּֽון ַלֹּ֣ום ִתׁשְ
ּון וְרִביֶתְ֗ח֜יַּֽען ִתְלַמ֨ ֶתֽ ִוּם וָבאֶת֙םּ ֶרץ ם ֶאת־ָהָאּ֣֔יִרׁשְ

ּבַ ר־ִנׁשְ ל־ַהֶדַּ֣֗כְרָתְֽוָז ב׃ ֽםֵתיֶכֽה ַלֲאֹב֖ע ְיֹהָוֲ֥אׁשֶ ְֶרך ּ ֶאת־ּכָ

ִעָ֛יך זֶ֛ה ֱאלֶֹה֧ ְיֹהָוָיְכ֜ךִֽלר הֹוֲאׁשֶ֨ ָנ֥ה ַאְרּבָ ִמְדּבָ֖ים ׁשָ ר ּ֑ה ּבַ
ֹמְָ֛לָבְבךֽר ּבִַ֧עת ֶאת־ֲאׁשֶ ָלַדְָ֜ת֗ךֽ ְלַנּסְָֹת֜ךַֽען ַעּנְֹלַמ֨ ר ֥ ֲהִתׁשְ

֮ךַֽו ג׃ ֽאו ִאם־לָֹ֖תֹ ִמְצו ָ ַוַיְרִעֶב֒ךְָיַעּנְ ר ֣ ֲאׁשֶּ ֶאת־ַהָמ֙ןְָ֤לךּֽ ַוַיֲאִכּ
א ֣י לֹ ּכִָ֠יֲע֗ךַֽען הֹוִדָ֣יך ְלַמ֑ן ֲאֹבֶתּ֖וְדעֽא ָי֥ ְוֹלְּעָתא־ָיַדֽ֔לֹ

ל־מֹוָצ֛ם ּכִָאָדֽ֔ה ָהְ֣חֶיֽ ִיֶּחם ְלַבדֹוַּ֤֙על־ַהֶל ה ֖י־ְיֹהָוֽא ִפ֥י ַעל־ּכָ
ְמָל֨ ד )ישראל( ׃ֽםָאָדֽה ָהְ֥חֶיִֽי ָיך ְוַרְגְלךָעֶלֽ֔ ֵמְלָת֙הֽא ָב֤ ֹלְָת֜ךׂשִ ָ ֖
ִעָ֖קה זֶ֑א ָבֵצ֣לֹ ָנ֥ה ַאְרּבָ ֑֗ ִעם־ְלָבֶבַּ֖דְעָתְֽוָי ה׃ ֽהים ׁשָ י ָך ּכִ
֔נר ִאיׁש֥֙ר ְיַיּסֲֵאׁשֶּֽ֨כַ ֶר֖ה ֱאלֶֹהֹ֥ו ְיהָֹו ֶאת־ּבְ ׃ ָּךָֽיך ְמַיּסְ
ְדָרָכָ֥יך ָלֶל֑ה ֱאלֶֹה֣ת ְיהָֹוֹ ֖ ֶאת־ִמְצוַּמְרָתְ֣֔וׁשָ ו יו ֶ֖כת ּבִ

ה ֶ֑רץ טֹוָב֣ ֶאל־ֶאָ֖יֲאךָֽיך ְמִבה ֱאלֶֹה֣֔י ְיהָֹוּכִ֚ ז׃ ֹוֽה ֹאתּ֥וְלִיְרָא
ְקָעְ֥צִאֽת ֹיּ וְתֹהֹמִ֔ים ֲעָיֹנ֙תֲחֵלי ָמ֣֔ ַנֶרץֶא֚ ּבִ ׃ ֽרּה וָבָה֖ים ּבַ
ֹעָרֶּ֔רץ ִחָט֙הֶ֤א ח ֶמן ֖ית ׁשֶֶ֥רץ־זֵֹֽון ֶאּ֑ה ְוִרמֶּ֖פן וְתֵאָנ֥ה ְוֶגּ וׂשְ
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ֻנת֤֙ר לֶֹרץ ֲאׁשֶֶ֨א֗ ט׃ ׁשּֽוְדָב ֶחם ּה ֶל֣֔אַכל־ּבָּֽ ֹתא ְבִמְסּכֵ
יָה ֲ֖הָרֶרּֽל וֵמיָה ַבְרֶז֣֔ר ֲאָבֶנׁ֣שֶֶרץ ֲאּה ֶא֑֚ל ּבָ֖ר ּכְֹ֥חַסא־ֶתֽלֹ

תֽב ְנֹחַּ֥תְחֹצ ָבַּ֖כְלָתְֽוָא י׃ ׁשֶ ְּעָת וֵב֑ ְוׂשָ   ה ֣ ֶאת־ְיהָֹוַּרְכָתּֽ֙
  ׃ ְֽךַתן־ָלֽר ָנ֥ה ֲאׁשֶֶּ֖רץ ַהטָֹבָ֥יך ַעל־ָהָאֱאלֶֹה֔            

  

  ראה

ָרָכּ֑ם ַהי֖ ִלְפֵניֶכ֥ןי ֹנֵתֹ֛נִכֽה ָאְרֵא֗ כו,יא ׃ ֽהּה וְקָלָלֹ֖ום ּבְ
ָרָכֶֽא כז ְמ֗ע֣ה ֲאׁשֶ֑ת־ַהּבְ ם ֵהיֶכֽ֔ה ֱאֹל֣ ְיהָֹותֹ֙ ּו ֶאל־ִמְצוּר ִתׁשְ

א ֤ה ִאם־לְֹּוַהְקָלָל֗ כח׃ ֹוםּֽם ַהי֖ה ֶאְתֶכּ֥י ְמַצֶוֹ֛נִכֽר ָאֲ֧אׁשֶ
ְמע֙ו ְֶרך ּן־ַהֶד֔ם ִמּ֣ם ְוַסְרֶתֵהיֶכֽ֔ה ֱאלֹ֣ ְיהָֹו֙תֹ  ֶאל־ִמְצוִּתׁשְ

ים ֥י ֱאלִֹהֲ֛חֵרֶֽכת ַאֹום ָלֶלּ֑֗ ַהי֖םה ֶאְתֶכּ֥י ְמַצֶוֹ֛נִכֽר ָאֲ֧אׁשֶ
ה ֣ ְיֹהָוָיֲא֙ךֽי ְיִב֤ה ּכְִוָהָי֗ כט׃ ֽםּא־ְיַדְעֶתֽר לֹ֥ים ֲאׁשֲֶ֖אֵחִר
ר־ַאָתָיך ֶאל־ָהָאֱ֕אלֶֹה֔ ָת֖ה ָבא־ׁשֶָּ֥רץ ֲאׁשֶ ָּמה ְלִרׁשְ ּה ּ֑

ָרָכ֙הַּ֤תָתְֽוָנ ִרִז֣֔ ַעל־ַהה ֶאת־ַהּבְ ה ּ֖ים ְוֶאת־ַהְקָלָלר ּגְ
ֵעֲהלֹא־ֵה֜ ל׃ ֽלר ֵעיָבַ֥על־ַה ֶּבר ַהַיְרֵדָּ֣֗מה ּבְ ְֶרך ּ ֶדֲ֚חֵר֙יֽן ַאּ

ֶאֹּ֨וא ַהׁשְֶ֣֔מב ַנֲעִנֽ֔ ַהֶר֙ץֶמׁש ּבְ ּול ה ֚מֲ֑עָרָבֽב ּבָּ֖י ַהיֹׁשֵּכְ
ְלּגָ֔ ּים ֶאת־ַהַיְרֵדְ֣֔בִרֽ ֹעּי ַאֶת֙םּ֤כִ לא׃ ֽהי ֹמֶר֥לֹוֵנֶֽצל ֵא֖ל ֵאַהּגִ ן ּ
ת ֶאת־ָהָא֣֔ ָלֶרָלֹב֙א ר־ְיֹהָוׁשֶ ם ֑ן ָלֶכ֣ם ֹנֵתֵ֖היֶכֽה ֱאלֶֹ֥רץ ֲאׁשֶ

ֶתִֽו ְבֶתם־ּֽה ִו֖ם ֹאָתּ֥יִרׁשְ ַמְרֶת לב) לוי( ׃ּֽהּבָּיׁשַ ּוׁשְ ֹות ֲעׂשֽ֔ם ַלּ֣
ל־ַהֵ֥א ִטֻּ֖חִקֽת ּכָ ּפָ ן ֥י ֹנֵתֹ֛נִכֽר ָא֧ים ֲאׁשֶּ֑ים ְוֶאת־ַהִמׁשְ

ִטי֮םֻּ֣חִקֶּֽלה ַהֵא֠ א,יב׃ ֹוםַּֽהים ִ֖לְפֵניֶכ ּפָ ר ֣ ֲאׁשֶּים ְוַהִמׁשְ
ְמר ָאֲ֕עׂשֹו֒תּֽון ַלִּ֣תׁשְ ר ּבָ ָיך ֛י ֲאֹבֶת֧ה ֱאלֵֹהן ְיֹהָו֜ ָנַתֶ֨֩רץ ֲאׁשֶ

ָתְָ֖לך ר־ַאֶתּל־ַהָיִמּ֔ה ּכָּ֑֨ ְלִרׁשְ ׃ ֽהֲאָדָמֽים ַעל־ָהּ֖ם ַחִיּ֥ים ֲאׁשֶ
דון ֶאּד ְתַ֣֠אּבֵ ב ל־ַהַּֽאּבְ ם ְּ֣בדו־ׁשָֽר ָעֹ֧ות ֲאׁשְֶּמֹק֞מת־ּכָ
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ם ֵ֑היֶהֽם ֶאת־ֱאֹל֖ים ֹאָתְ֥רׁשִֽם ֹיּ֛ר ַאֶת֥ם ֲאׁשֶַהּגֹוִי֗
ָב֔עָרִמי֙םֽים ָהָ֤הִרַֽעל־ֶה ל־ֵעֹ֖ות ְוַת ְוַעל־ַהּגְ ׃ ֽןֲעָנֽץ ַרַ֥חת ּכָ

ְּוִנַתְצֶת ג ֹחָתּ֣֗ ְרֶת֙םם ֶאת־ִמְזּבְ ּבַ ם ֹבָתּ֣֔ ֶאת־ַמֵצּם ְוׁשִ
ְרפֵריֶה֙םַֽוֲאׁשֵ ֵאּ֣֔ ִתׂשְ ּם ְתַגֵדעֵ֖היֶהֽי ֱאלֹּׁ֥ש וְפִסיֵלּון ּבָ ּון ּ֑

ְדֶת ָמְּ֣֔וִאּבַ ן ּון ּכֵ֣֔א־ַתֲעׂשֹֽל ד׃ ּואֹֽום ַההּם ִמן־ַהָמ֖קם ֶאת־ׁשְ
ר־ִיְבַחּ֨ם־ֶאל־ַהָמ֞קֽי ִאּכִ֠ ה׃ ֽםֵהיֶכֽה ֱאלֹ֖יֹהָוַֽל ר ֹום ֲאׁשֶ

ְבֵטיֶכ֔֙םֵהיֶכֽה ֱאלְֹ֤יֹהָו ל־ׁשִ מּ֥ום ָלׂש ִמּכָ ם ֹ֑ו ׁשָ֖ם ֶאת־ׁשְ
ְכנ ּו וָבֹ֖ו ִתְדְרׁשְ֥לׁשִ ָּמה ם ׁשֲָ֣֗הֵבאֶתַֽו ו) ישראל( ׃ָּמהּֽאָת ׁשָּ֥

ֹרם ְוֵאת֙ ְוִזְבֵחיֶכֵ֔תיֶכ֙םֹֽעֹל ּת ְתרוַמ֖ם ְוֵאֵתיֶכ֣֔ ַמְעׂשְ ת ּ֣
ַקְרֶכּ֥ם וְבֹכֹרֵתיֶכ֣֔ ְוִנְדֹבם ְוִנְדֵריֶכ֙םֶ֑יְדֶכ ׃ ֽםאְנֶכֽם ְוֹצ֖ת ּבְ

ַמְחֶתֵ֗היֶכֽ֔ה ֱאלֹ֣ ְיֹהָום ִלְפֵנ֙ים־ׁשֲָּ֗אַכְלֶתַֽו ז ּם וׂשְ ֹכ֙לּ  ם ּבְ
ַל ׃ ָיךֽה ֱאלֶֹה֥ ְיהָֹוַָ֖רְכךֽר ּבֵ֥ם ֲאׁשֵֶּ֑תיֶכּֽם וָבּ֖ם ַאֶתח ֶיְדֶכִ֣֔מׁשְ

יׁש ֹ֖ום ִאּ֑ה ַהי֖ים ּפְֹּ֛חנו ֹעׂשִ֧ר ֲאַנֹכל ֲאׁשֶּ֨ון ּכְֲ֠עׂשֽ֔א ַת֣לֹ ח
ל־ַהָיׁשָ ֵעיָנּּ֥כָ  ָּתה ֶאל־֑ם ַעד־ָע֖א־ָבאֶתֽי לֹּ֥כִ ט׃ יוֽר ּבְ
ַּהְמנוָח֙ה ֲחָלֽ֔ ְוֶאל־ַהּ ר־ְיֹהָוּנַ ׃ ְֽךן ָלָ֥יך ֹנֵת֖ה ֱאלֶֹה֥ה ֲאׁשֶ

ּ ֶאת־ַהַיְרֵדןֲּעַבְרֶת֮םַֽו י ְבֶתֽ ִוּ֒ ָאּ֣֔יׁשַ ר־ְיֹהָום ּבָ ה ֶ֥רץ ֲאׁשֶ
ל־ֹא֧יַח ָלֶכם ְוֵהִנ֑֨יל ֶאְתֶכ֣ם ַמְנִחֵ֖היֶכֱֽאלֹ   ם ְ֛יֵביֶכֽם ִמּכָ
ִב                         ְבֶתם־ּבֶֽיב ִוִ֖מּסָ   ׃ ַטחּֽיׁשַ

  

  שפטים

ֶָתן־ְל֙ךּֽים ִתְטִרֽ֗ים ְוׁשְֹ֣פִטֽׁשֹ יח,טז ָעֶרּ֔ ָכל־ׁשְ  ר ְיֹהָו֧הָיך ֲאׁשֶ֨ ּבְ
ָבֶטְָ֖לךן ָ֥יך ֹנֵתֱ֛אלֶֹה ט־ֶצּ֖ו ֶאת־ָהָעְ֥פטָֽיך ְוׁשָ֑ ִלׁשְ ּפַ ׃ ֶדקֽם ִמׁשְ

ּפָּ֣֔א־ַתֶטֹֽל יט ִנ֑֖א ַתּכִ֥ט ֹלה ִמׁשְ י ַ֣חד ּכִח ׁשֹּ֣֔א־ִתַקֽים ְולֹיר ּפָ
םּ֥ף ִדְבֵרּ֖יַסֵלֽים ִוי ֲחָכִמ֣֔ ֵעיֵנַּחד ְיַעֵו֙רַּהׁשֹ֗ ֶדק ֶ֥צ כ׃ ּי ַצִדיִקֽ
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ֶּדק ִתְרדֶֹ֖צ ָתֽ ְוָיְחֶי֙הַּֽען ִת֤ף ְלַמּ֑ ר־ְיהָֹו ֶאת־ָהָאַּ֣֔רׁשְ ה ֶ֥רץ ֲאׁשֶ
ָרָ֛ע ְלךּ֥א־ִתַטֹֽל כא) לוי( ׃ְֽךן ָלָ֥יך ֹנֵתֱ֖אלֶֹה ל־ֵע֖ ֲאׁשֵ ֶצל ץ ֵא֑֗ה ּכָ
ה־ָלּֽר ַתָ֥יך ֲאׁשֶ֖ה ֱאלֶֹה֥ח ְיֹהָוִ֛מְזּבַ ֖ ָים ְלךא־ָתִקְֽ֥ולֹ כב׃ ְֽךֲּעׂשֶ

ֵנֲ֥אׁשֶה ַּ֑מֵצָב חֽלֹ א,יז׃ ָיךֽה ֱאלֶֹה֥א ְיֹהָו֖ר ׂשָ ה יֹהָוֽ֨ ַל֩א־ִתְזּבַ
י ֧ע ּכִ֑ר ָרּ֣ל ָדָבּ֖ום ּכֹ ֔מה בֹוְ֥֙הֶיִֽיר ה ֲאׁשֶֹ֨ור ָוׂשֶָ֣֗יך ׁשֱאלֶֹה֜

֙ךּ֤י־ִיָמֵצּֽכִ ב׃ ּואָֽיך ה֖ה ֱאלֶֹה֥ת ְיֹהָוֹ֛וֲעַבֽת ַאַחָא ְבִקְרּבְ ד ֣ ּבְ
ָעֶר֔ ר־ְיהָֹוׁשְ ר ה ֲאׁשֶֹּ֨ו־ִאׁשָֽ֗יׁש אְ֣ך ִא֑ן ָלָ֣יך ֹנֵת֖ה ֱאלֶֹהָ֥יך ֲאׁשֶ

ֵעיֵנ֛ה ֶאת־ָהַרֲ֧עׂשֶַֽי ִריתֲ֥עֹבָֽיך ַל֖ה־ֱאלֶֹהֽי ְיהָֹו֥ע ּבְ  ׃ֹוֽר ּבְ
ַתים ֲאֵחִר֣֔ ֱאלִֹהַּיֲעֹב֙דְֶֽלך ַוַּוֵי֗ ג ּים ַוִיׁשְ ֹו ֣א | ֶמׁשּ֣ם ְוַלׁשֶּ֑חו ָלֶהּ֖

ַמֹ֥ו ְלָכל־ְצָבַ֛ח אַּלָיֵר֗ ֖ ָּגַד־ְלךְֽוֻה ד׃ יִתיּֽא־ִצִוֽר לִֹ֥ים ֲאׁשֶּ֖א ַהׁשָ
ָמ ָתְּֽעָת ְוָדְ֑וׁשָ ה ָ֛תֶעׂשְֽר ֶנֹּון ַהָדָב֣֔ ָנכה ֱאֶמ֙ת֤ב ְוִהּנֵ ֵהיֵטַּ֣֔רׁשְ
ּה ַהזֹֹ֥וֵעָבַּֽהת ָרֵא֖ ִיׂשְ ּוא יׁש ַה֡ה֣ ֶאת־ָהִאֹ֣וֵצאָתְֽוה ה׃ ֽלאת ּבְ

ּׂשו ֶאת־ַהָדָב֨ר ָע֣֠וא ֲאׁשֶה ַהִהִּ֜אׁשָֽ֨ ֶאת־ָהאֹו֩  ּע ַהזֶ֙ה֤ר ָהָרּ
ָעֶר֔ ּה וְסַקְלָתִּ֑אׁשָֹֽו ֶאת־ָה֖יׁש את־ָהִאָ֕יך ֶאֶאל־ׁשְ ם ּ֥

ַנ | ֣יַעל־ּפִ ו׃ ּתוֽים ָוֵמֲ֖אָבִנּֽבָ לֹׁשָ֛ים אִים ֵעִדׁ֣֗שְ ים ֖ה ֵעִדֹ֥ו ׁשְ
ים ֵעִדֽ֞ד ָהַ֣י ז׃ ֽדד ֶאָח֥י ֵע֖ת ַעל־ּפִּא יוַמ֣֔ת לֹּ֑ת ַהֵמּ֣יוַמ
ל־ָהָעֹ֥ו ְוַיֲהִמי֔תֽ ַלאׁשָֹנ֙הֹֽו ָבִרְ֤הֶיה־ּבִּֽת ַא֖ד ּכָ ה ֲ֑חֹרָנֽם ּבָ
ֵלאּ֣כִ ח׃ ָֽךּע ִמִקְרּבֶ֖ ָהָרַּ֥עְרָתּֽוִב ָ ִמְמ֨ך֩י ִיּפָ ּפָ֗ ָדָבּ֜ ט ּר ַלִמׁשְ
ת ֖י ִריֹבַּ֥גע ִדְבֵר ָלֶנַ֔ג֙עין ֶנּ֥֨ין וֵבין ְלִדּ֣֗ין־ִדֽם ּבְֵלָד֜ | םּין־ָדּֽ֨בֵ

ָעֶר ׁשְ ּיך ְוַקְמָתּ֑בִ ה ֥ר ְיהָֹוַ֛חר ִיְבֹ֥ום ֲאׁשֶּל־ַהָמ֔קיָת ֶא֨ ְוָעִלָ֣֔
ט ּל־ַהׁשֵֹפ֔ם ְוֶאּ֨ ַהְלִוִיֲ֔הִני֙םֽ ֶאל־ַהּכֹּוָבאָת֗ ט׃ ֹוָֽיך ּבֱ֖אלֶֹה

ָיִמְ֖הֶיֽר ִיׁ֥שֲֶא ָתֽ֙ם ְוָד֑ים ָהֵהּ֣ה ּבַ ָו ְל֔ךֽיד֣ ְוִהּגִַּרׁשְ ר ּ֥ת ְדַב֖ ֵאּ
ּפָ ָו ְל֔ךֽיד֣ר ַיּגִ֣ ֲאׁשֶּי ַהָדָב֙ר֤יָת ַעל־ּפְִוָעׂשִ֗ י׃ ֽטַּהִמׁשְ ּ 
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ֹות ֲעׂשֽ֔ ַלַּ֣מְרָתֽ ְוׁשָר ְיֹהָו֑ה֣ר ִיְבַחּ֖וא ֲאׁשֶֹום ַה֔הִּמן־ַהָמ֣ק
ֹכ ָוךֽ יֹור֥רל ֲאׁשֶּ֖כְ ָוך ר יֹו֗ר֣ה ֲאׁשֶּי ַהתֹוָרַ֜על־ּפִ֨ יא) ישראל( ׃ּ ּ

ּפָ ר־ֹיְּ֛וַעל־ַהִמׁשְ ָו ְלך֥אְמרֽט ֲאׁשֶ ּור א ָת֗ס֣ה ֹלֲ֑עׂשֶּֽ ַתּ֖
ר־ַיּגִִּ֛מן־ַהָדָב ָו ְלךֽיד֥ר ֲאׁשֶ ֹמ֥ ָיִמּ֖ יׁש ְוָהִא֞ יב׃ אלּֽין וׂשְ
ר־ַי ֹמי ֹּון ְלִבְלִת֨ה ְבָז֗דֲ֣עׂשֲֶֽאׁשֶ ד ֹעֵמֽ֞ ָהל־ַהּכֵֹה֙ןַע ֶאׁ֤שְ

֙םְ֤לׁשָ יׁש ֣ ָהִאּט וֵמ֙תֹּ֑ו ֶאל־ַהׁשֵֹפָ֖יך אה ֱאלֶֹה֣֔ ֶאת־ְיהָֹוֶרת ׁשָ
ּוא וִבַה֔ה ָרֵא֖ ָהָרַּ֥עְרָתּֽ ְמעְ֖וָכל־ָהָע יג׃ ֽלּע ִמִיׂשְ ּאו ּ֑ו ְוִיָר֣ם ִיׁשְ
ה ֤ר ְיהָֹוֶרץ ֲאׁשֶ֨א ֶאל־ָהָא֣֗י־ָתֹבּֽכִ יד׃ ֹודּֽון ע֖א ְיִזידְ֥ולֹ

ָתְֽך ִון ָל֣֔ ֹנֵתָי֙ךֶהֱ֨אֹל יָמה ֤ ָאׂשִַּמְרָתּֽ֗ה ְוָאְּ֑בָתה ּבָּ֣ה ְוָיׁשַּ֖יִרׁשְ
ָכל־ַהּגֹוִי ֶמָ֔עַל֙י  ָי֙ךים ָעֶלֹּ֤֨ום ָתׂשִׂ֣ש טו׃ ֽייֹבָתֽר ְסִב֥ם ֲאׁשְֶֶ֖לך ּכְ

ּיך ָתׂשִֶרב ַאֶחֹּ֣֗ו ִמֶקָ֑יך ּב֖ה ֱאלֶֹה֥ר ְיהָֹו֛ר ִיְבַחְֶ֥לך ֲאׁשֶֶמ֔ ים ָ֤
ר ֥י ֲאׁשֶיׁש ָנְכִר֣֔ ִאָי֙ךת ָעֶל֤֨ל ָלֵתּא תוַכְֶ֣֗לך לֹ ֶמָ֔֙ךיָעֶל֨
ה־לֽ לַֹר֮ק טז׃ ּואָֽיך ה֖א־ָאִחֽלֹ יב ֤א־ָיׁשִֽ ְוֹלּ֒וִסיםֹו סּ֣א־ַיְרּבֶ

ם ר ָלֶכ֣֔ ָאַמיֹהָו֙הּֽוס ַוֹ֑ות סַ֣ען ַהְרּבְ֖יָמה ְלַמ ִמְצַרֶ֔את־ָהָע֙ם
ֶדּ֛ון ָלׁשִס֗פֽא ֹת֣לֹ ּוב ּבַ ֶּרך ַהזֶּ֥ ה־לֹוְ֤֙ולֹ יז׃ ֹודֽה עְ֖ ים  ָנׁשִּ֔א ַיְרּבֶ

ה־ל֥ב ֹלֶסף ְוָזָהֹ֣֔ו ְוֶכּ֑ור ְלָבב֖א ָיסְ֥ולֹ ה ְ֣וָהָי יח׃ ֽדֹו ְמֹאּ֖א ַיְרּבֶ
ְב֔ת ּסֵֹ֖ו ַעְּכׁשִ ֵנַ֨תב ֜לֹו ְוָכּ֑֨א ַמְמַלְכת֣ל ּכִ ה ּ֤ה ַהתֹוָרֹו ֶאת־ִמׁשְ
ֹו ּה ִע֔מְ֣יָתְֽוָה יט׃ ֽםִּוִיים ַהְלֲ֥הִנֽי ַהּכֶֹּ֖פר ִמִלְפֵנ ַעל־ֵסַּ֔הזֹא֙ת

ל־ְיֵמָ֖רא בְ֥וָק ה ֣ ֶאת־ְיהָֹוד ְלִיְרָא֙הַען ִיְלַמ֣֗יו ְלַמּ֑י ַחָיֹ֣ו ּכָ
ֹמ֠ו ִל֠יֱאלָֹה֔ ל־ִדְבֵרֽ֞ר ֶאׁשְ ּה ַהזֹּ֥י ַהתֹוָרּת־ּכָ את ֛

 ּי רום־ְלָבבֹוְּ֤֙לִבְלִת כ׃ ֽםֲעׂשָֹתֶּֽלה ַל֖ים ָהֵאֻּ֥חִקְֽוֶאת־ַה
ּור ִמן־ַהִמְצָו֥י סִּ֛בְלִתּיו וְלֶאָחֵֽ֔מ ֹמ֣ה ָיִמּ֖ ֩ ַען֩אול ְלַמּ֑ין וׂשְ
ּוא וָבָנֹ֥ו הּ֛ים ַעל־ַמְמַלְכתְ֧יך ָיִמֲאִרַֽ֨י ֶקּ֖ ָרֵא֥יו ּבְ   ׃ֽלֶרב ִיׂשְ
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  כי תצא

ּיך וְנָת֞נְ֑יֶבֽה ַעל־ֹאּ֖א ַלִמְלָחָמ֥י־ֵתֵצּֽכִ י,כא ָיך ֛ ֱאלֶֹהֹו ְיֹהָו֧הָ

ָיֶד ִבּ֖בְ ְבָ֥ך ְוׁשָ ְבָי֔יָתְ֙וָרִא֨ יא׃ ֹוֽייָת ׁשִ ׁשִ ת ְיַפת־ֹת֖ה ֵאּ ּבַ ַאר ּׁ֑שֶ
ְקָתְֽוָח ּה ֶאל־תֲ֖הֵבאָתַֽו יב׃ ֽהּ ְלִאׁשָָ֖ ְלךַּ֥קְחָתּֽה ְוָל ָבּׁ֣֔שַ ְֹוך ּ֣

יֶת ּך ְוִגְלָח֙הּ֑בֵ ָתּֽה ְוָע ֶאת־ֹראׁשָָ֔ ְרֶנׂ֖שְ ׃ יָהֽה ֶאת־ִצּפָ
ְמַל֨֩יָרהְ֩וֵהִס יג ְבָי֜ ֶאת־ׂשִ ֵביֶתָ֔ב֙הׁשְֽיָה ְוָיָעֶלּֽ֗ה ֵמת ׁשִ ָך  ּבְ

ן ַחר ּכֵ֜ים ְוַאַ֑֨רח ָיִמּ֣ה ֶיּ֖יָה ְוֶאת־ִאָמ֥ה ֶאת־ָאִבְ֛כָתּ֥וָב
ּ וְבַעְלָת֔יָהֹ֙וא ֵאֶלָּ֤֨תב ה ְוָהָי֞ יד׃ ֽהּ ְלִאׁשָָ֖ה ְלךְ֥יָתּֽה ְוָהּ

ַלְחָת֙הְּצָת ּבָ֣֗א ָחַפִ֧אם־לֹ ּה ְוׁשִ ּּ ּה וָמֹכ ְלַנְפׁשָּ֔ ר ּ֥
ֶרֽלֹ ּכָ֖א־ִתְמּכְ ה ּבַ ּה ַתר ּבָּ֣֔א־ִתְתַעֵמֶֽסף ֹלּ֑נָ ר ַ֥חת ֲאׁשֶּ֖

יָת ֵת ְלִאָ֜יןי־ִתְהֶיּֽ֨כִ טו) לוי( ׃ּֽהִעּנִ ּ֣֗יׁש ׁשְ ת ַ֤אַחֽים ָהי ָנׁשִ
נוָאַ֣֔אַחֽ ְוָהֲּאהוָב֙ה ה ֲּ֖אהוָבֽים ָהֹו ָבִנְּ֣֔לדו־לֽה ְוָיּת ׂשְ
נוָא ְּוַהׂשְ ֹכ֥ ַהּבֵה ְוָהָי֛הּ֑ ִניָא֖ן ַהּבְ יֹו֙םְוָהָי֗ טז׃ ֽהּר ַלׂשְ  ה ּבְ
ָנַ֣֔הְנִחיל ר־ִי֥יו ֵאֹו ֶאת־ּבָ ֙רּא יוַכֹ֣֗ו לֹ֑ה לְ֖הֶיֽת ֲאׁשֶ  ל ְלַבּכֵ

ן־ָה ֵנֲּאהוָבֶ֣֔את־ּבֶ נוָא֥ה ַעל־ּפְ ּי ֶבן־ַהׂשְ ֹכּ֖ י יז׃ ֽרה ַהּבְ ֩ ּכִ
ֹכ֨ נוָאֶ֜את־ַהּבְ ן־ַהׂשְ ּר ּבֶ ּ֗ ַנ֣֔ ּפִֶתת לֹו֤֙יר ָלה ַיּכִ ֹכי ׁשְ ל ִ֥ים ּבְ

י־הו֙א֑א לּ֖ר־ִיָמֵצֲאׁשֶ ּפַֹ֖ו לית ֹא֔נ֣ ֵראׁשִֹּו ּכִ ט ֹ֥ו ִמׁשְ
ֹכָר ּּנו ֣ה ֵאיֶנּר ומֹוֶר֣֔ן סֹוֵריׁש ּבֵ֚ה ְלִא֣֗י־ִיְהֶיּֽכִ יח) ישראל( ׃ֽהַהּבְ

קׁשֵֹמ֔ רֹּ֑ול ִאמּיו וְב֣קֹ֖ול ָאִבַ֥ע ּבְ ַמֹ֥ו ְולֹּו ֹא֔תֹ֣ו ְוִיּסְ ע ֖א ִיׁשְ
י ֹ֥ו ֶאל־ִזְקֵנּ֛יאו ֹאתְ֧והֹוִצֹו ּ֑יו ְוִאמִ֣בֹו ָאְּ֖פׂשו בְ֥וָת יט׃ ֽםֲאֵליֶה

ֵני ִעי֗רּ֣ו ֶאל־ִזְקֵנְמ֞רְֽוָא כ׃ ֹוַֽער ְמֹקמֹ֥ו ְוֶאל־ׁשִַ֖עיר  ּנו ֶז֙הֹ֤ו ּבְ
ֹקֵלּּ֖נו ׁשֵֹמ֥ה ֵאיֶנּר וֹמֶר֣֔סֹוֵר ְּרָגֻמהו ּו֠ כא׃ ֽאל ְוֹסֵבּ֖נו זֹוֵלַ֑ע ּבְ

ל־ַאְנׁשֵ֨ ָך ּ֑ע ִמִקְרּבֶָ֖ר ָהַּ֥עְרָתּֽת וִב ָוֵמֲ֔אָבִני֙םֹֽו ָב֤י ִעירּכָ
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ָרֵא ְמעְ֖וָכל־ִיׂשְ ְטא ֛יׁש ֵחה ְבִא֣֗י־ִיְהֶיְֽוִכ כב׃ ּאוּֽו ְוִיָר֥ל ִיׁשְ
ט־ָמ ּפַ ין א־ָתִלֽ֨לֹ כג׃ ֽץֹו ַעל־ֵע֖יָת ֹאת֥ת ְוָתִלֶּ֑ות ְוהוָמִ֖מׁשְ

ֶר֤֨י־ָקבֽץ ּכִֹו ַעל־ָהֵעִ֗נְבָל֜ת יּּנ֙וֹּור ִתְקּבְ  י־ֽ ּכִּואֹום ַה֔הּ֣ ּבַ
֙רְָת֔ך֣ ֶאת־ַאְדָמּא ְתַטֵמ֙אּ֤וי ְולֹּ֑ים ָתל֖ ֱאלִֹה֥תִקְלַל   ֲאׁשֶ
ֹור  ֶאת־ׁש֨֩א־ִתְרֶאהֽלֹ א,כב׃ ֽהֲחָלֽ ַנָ֖ן ְלךָ֥יך ֹנֵתה ֱאלֶֹהְ֣֔יֹהָו
יֹוָ֤֙יך אָאִח֜ ּים ְוִהְתַעַלְמָתּ ִנָדִחֹ֔ו ֶאת־ׂשֵ ב ֥ם ָהׁשֵ֑ ֵמֶהּ֖

יֵב א ָ֣יך ְולָֹ֖יך ֵאֶלֹ֛וב ָאִח֥א ָקרְוִאם־ֹל֨ ב׃ ָיךֽם ְלָאִחְּ֖תׁשִ
יֶתּ֣֔ ֶאל־תֲּאַסְפתֹוֹֽ֙ו ַוְּ֑יַדְעת ָה ִעְמ֗ךָ֣ך ְוָהָיְֹוך ּבֵ ׁש ּ֤ד ְדֹר֣ ַעּ

֮הּֽן ַתֹ֣ו ְוֵכֲחֹמ֗רֽה ַלֲ֣עׂשֶּֽן ַתְ֧וֵכ ג׃ ֹוֹֽו לֹ֖בתֹֽו ַוֲהׁשֵ ֹא֔תָי֙ךָאִח֨  ֲעׂשֶ
ְמָלתֹו֒ ר־ֹתאַבָ֛אִחת ֵ֥בַדה ְלָכל־ֲאֲעׂשֶּֽ֗ן ַת֣ ְוֵכְלׂשִ ּיך ֲאׁשֶ ד ָ֥

ּּנו וְמָצאָתִּ֖מֶמ ֩ א־ִתְרֶאהֽלֹ ד׃ ֽםּל ְלִהְתַעֵלּ֖א תוַכּ֥ה לֹּ֑
ֶדְ֣֔פִלֽ ֹנֹו ׁשֹורֹוָ֤֙יך אֹור ָאִחֶ֜את־ֲח֨מ ֶּרך ְוִהְתַעַלְמָתּים ּבַ ּ ְ ֖

ה ּ ַעל־ִאׁשֶָ֔ב֙רה ְכִלי־ֶג֤֨א־ִיְהֶיֽלֹ ה׃ ֹוּֽים ִעמּם ָתִק֖֥ם ָהֵקֵ֑מֶה
ְמַלׁ֖ש ּגֶ֥א־ִיְלּבְַֽולֹ ָיך ֖ה ֱאלֶֹה֥ת ְיֹהָוֹ֛וֲעַבֽי ת֧ה ּכִּ֑ת ִאׁשֶָ֣בר ׂשִ

ל־ֹע ה ֵאּ֥כָ ֶדְ֜לָפֶנ֡ | ֹור֣א ַקן־ִצּפּ֣י ִיָקֵרּ֣כִ ו׃ ֶּלהֽׂשֵ ּיך ּבַ ְֶרך ָ

ָכל־ֵע ם ֤ים ְוָהֵאֹו ֵביִצ֣֔ אֶרץ ֶאְפֹרִחי֙םֹו ַעל־ָהָא֣֗א | ֣ץּבְ
ם ֖ח ָהֵאּ֥א־ִתַקֽים לֹ֑יִצֹו ַעל־ַהּבֵ֖ים אִחֶ֔אְפֹרֽ ַעל־ָהֶצתֹ֙רֶב֨

ִנ ֵל ז׃ יםַֽעל־ַהּבָ ַל֙חּׁ֤שַ ַּח ְתׁשַ ִנ ֶאת־ָהֵאּ֔   ים ֖ם ְוֶאת־ַהּבָ
  ׃ יםֽ ָיִמֲּ֖אַרְכָתְֽך ְוַהיַטב ָל֣֔ ִיַע֙ןְך ְלַמ֑֨ח־ָלַּֽקִּֽת            

 

  

  כי תבא

֙רֹוא ֶאל־ָהָא֣֔י־ָתבֽ ּכְִוָהָי֙ה א,כו ן ֵ֥תָיך ֹנה ֱאלֶֹה֣֔ ְיֹהָוֶרץ ֲאׁשֶ
ָתֽה ִוֲ֑חָלֽ ַנְָ֖לך  | יתֵ֣ראׁשִֽ ֵמַּקְחָתְֽ֞וָל ב׃ ּֽהְּבָת ּבָּ֥ה ְוָיׁשַּ֖יִרׁשְ

ִר ל־ּפְ ה ֧ר ְיֹהָוׁשֶ֨ ֲאַָ֛אְרְצךֽיא ֵמּ֧ר ָתִבה ֲאׁשֲֶ֨אָדָמֽ֗י ָהּ֣כָ
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ְמָת֖ן ָלָ֥יך ֹנֵתֱ֛אלֶֹה ּך ְוׂשַ ר ֹ֤ום ֲאׁשֶּ ֶאל־ַהָמ֔קַּלְכָתֶֽ֙נא ְוָהּ֑ ַבֶטְ֣
ּכֵה ֱאלֶֹהֹ֣֔הָו ְיִיְבַח֙ר מָ֥יך ְלׁשַ ן  ֶאל־ַהּכֵֹהּ֔וָבאָת֙ ג׃ ֽםׁשָֹו ֖ן ׁשְ

ָיִמְ֖הֶיֽר ִיֲ֥אׁשֶ ְּדִתי ַהיֹו֙ם֤יו ִהּגַ ֵאָלַּ֣֗מְרָתֽם ְוָא֑ים ָהֵהּ֣ה ּבַ ּ 
י־ָב֨ה ֱאלֶֹהָ֣֔ויֹהַֽל ּבֶַרץ ֲאׁשֶ֨ ֶאל־ָהָא֔אִת֙יָיך ּכִ ה ֛ע ְיֹהָו֧ר ִנׁשְ
ָך ֶּ֑נא ִמָיֶדּ֖ן ַהֶט֛ח ַהּכֵֹהְוָלַק֧ ד) לוי( ׃ּנוֶֽתת ָלּ֥ינו ָלֲ֖אֹבֵתַֽל
י֔חְוִה֨  | ֣י ִלְפֵנַּמְרָתֽ֜יָת ְוָאְוָעִנ֨ ה׃ ָיךֽה ֱאלֶֹה֥ח ְיֹהָו֖י ִמְזּבַֹו ִלְפֵנּ֕נִ
ם ָ֖גר ׁשְָּ֥יָמה ַוָיֶרד ִמְצַרּ֣֔י ַוֵיד ָאִב֣֔ ֹאֵבּ ֲאַרִמ֙יָיךה ֱאלֶֹהָ֣֗וְיֹה

ְמֵת ּנו ּ֛עו ֹאָתַּ֧וָיֵר ו׃ ֽבּום ָוָרֹ֥ול ָעצֹ֖וי ּגָד֥ם ְלגְיִהי־ׁשָֽ֕ט ַו֑י ְמָעּ֣בִ
ּונו ַוִיְתנ֑ים ַוְיַעּנַּ֖הִמְצִר ּ ּ ְצַע֕ ז׃ ֽהה ָקׁשָּ֥ינו ֲעֹבָדּ֖ו ָעֵלּ֥ ק ַוּנִ

ַמ֑ ֲאֹבֵת֣יה ֱאלֵֹהֶ֖אל־ְיֹהָו ּינו ַוִיׁשְ ּנו ַוַי ֶאת־ֹקֵל֔ע ְיֹהָו֙הּ֤ ְרא ּ֧
 ּנו ְיֹהָו֙הֹ֤וִצֵאַּֽוי ח׃ ּנוֲֽחֵצֽת־ַלּנו ְוֶאּ֖נו ְוֶאת־ֲעָמֵלֶ֛את־ָעְנֵי

ָיִּמִמְצַר֔ ֹדּ֖ה וְבֹמָרַּע ְנטוָיּ֣֔ וִבְזֹרד ֲחָזָק֙הִ֤ים ּבְ ֹות ּ֖ל וְבֹאת֑א ּגָ
ּנו ֶאל־ַהָמ֣קַ֖וְיִבֵא ט) ישראל( ׃יםְֽפִתּֽוְבֹמ ּ ַוִיֶתן־ָלֹּ֨ום ַהזֶ֑הּ  ּנ֙וּ

ה ֤ה ִהּנְֵּוַעָת֗ י׃ ׁשּֽב וְדָב֖ת ָחָלֶ֥רץ זַָבאת ֶאֶּ֛רץ ַהזֶֹ֣֔את־ָהָא
י֙תאִת֙יֵהֵב֨ ִר ֶאת־ֵראׁשִ ר־ָנַתֲאָדָמֽ֔י ָה֣ ּפְ ָּתה ִל֥ה ֲאׁשֶ י ּ֖

ְח֗תְיֹהָו֑ה ַתָֽיך ְוִהה ֱאלֶֹה֣֔ ְיֹהָוֹו ִלְפֵנ֙יּ ְוִהּנַ ה ֥י ְיהָֹו֖יָת ִלְפֵנֲחִוּׁ֔שְ
  ה ֥ ְיֹהָוַָ֛תן־ְלךֽר ָנֹ֧וב ֲאׁשֶּ ְבָכל־ַה֗טַּ֣מְחָתְֽוׂשָ יא׃ ָיךֱֽאלֶֹה
ּיך וְלֵביֶתֱ֖אלֶֹה      ּך ַאָת֙הָ֑ ִקְרּבֶ֥ר ֲאׁשֶ֖י ְוַהּגֵּ ְוַהֵלִוָ֔   ׃ ָֽךר ּבְ

  
 

  נצבים

ְלֶכּ֔ים ַהיֹו֙םּ֤ם ִנָצִבַּאֶת֨ ט,כט ם ֵ֑היֶכֽה ֱאֹל֣י ְיֹהָו֖ם ִלְפֵנּ ּכֻ
יֶכָֽר ְבֵטיֶכ֣֗אׁשֵ יׁש ֥ל ִא֖ם ּכְֹטֵריֶכ֣֔ ְוׁשֹם ִזְקֵניֶכ֙םם ׁשִ

ָרֵא יֶכֶ֣֔כַטּפְ י׃ ֽלִיׂשְ ֶק֖ ֲאׁשְֶָר֔ך֣ם ְוֵגם ְנׁשֵ ָיך ֲ֑חֶנֶֽרב ַמ֣ר ּבְ

ְבִרְָלָעְבְר֗ך יא׃ ָיךֽב ֵמיֶמ֥ד ׁשֵֹאָ֖יך ַעב ֵעֶצֹ֣֔חֵטֵֽמ ית ֛ ּבִ
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ּיך וְבָא֖ה ֱאלֶֹהְ֥יֹהָו ֙רָ֑לתָֽ ָת ִעְמךָ֥יך ּכֵֹרה ֱאלֶֹה֣֔ ְיֹהָוֹו ֲאׁשֶ ּ ֖
ים־ֹאְתךְ֣לַמ יב) לוי( ׃ֹוםַּֽהי ּוא ֤ם ְוהֹו ְלָע֗֜ל | םֹוּ ַה֨יַָ֩ען ָהִקֽ

ְָהֶיה־ְל֙ךִֽי ר־ָלֲ֖אׁשֶֽים ּכַאֹלִהֽ֔ ֵלּ ֙עֲ֤אׁשְֶֽך ְוַכּ֑ר ִדּבֶ ּבַ  ר ִנׁשְ
בּֽק ו֖ם ְלִיְצָחָ֥יך ְלַאְבָרָהֲאֹבֶתַֽ֔ל ם ּ֖א ִאְתֶכְ֥ולֹ יג׃ ְלַיֲעֹקֽ

ֵר֙תֹנִכֽ֗ם ָאְּ֑לַבְדֶכ ִרי ּכֹ ה ָ֖אָלֽאת ְוֶאת־ָהּית ַהֹז֣֔ ֶאת־ַהּבְ
י יד׃ אתַּֽהֹז ֜נ ֶאת־ֲאׁשֶּ֨֩כִ י ֹ֖ום ִלְפֵנּד ַה֔י֣ ֹעֵמּנ֙וּה ִעָמֹ֨ו ּפֹ֗ר ֶיׁשְ

ּנו ַהיּ֥ה ִעָמּּ֖נו ּפֹ֛ר ֵאיֶנ֥ת ֲאׁשֶּינו ְוֵא֑֨ה ֱאֹלֵהְ֣יֹהָו ) ישראל( ׃ֹוםּֽ

ר־ָיׁשַ֥ם ֵאּם ְיַדְעֶתּ֣֔י־ַאֶתּֽכִ טו ֶא֖ת ֲאׁשֶ ִים ֶ֑רץ ִמְצָרְּ֣בנו ּבְ
ר־ָעַב֧תְוֵא ׃ ֽםּר ֲעַבְרֶת֥ם ֲאׁשֶֶ֖רב ַהּגֹוִיֶ֥קְּרנו ּבְ֛ ֲאׁשֶ

ַּוִתְרא֙ו טז ֣קּ ֻל֖ם ְוֵאּוֵציֶהּ֔ ֶאת־ׁשִ ֶסף ֶ֥בן ּכֶץ ָוֶא֣֔ם ֵעֵ֑ליֶהּֽת ּגִ
ן־ֵי יז׃ ֽםּר ִעָמֶה֥ב ֲאׁשְֶ֖וָזָה ֹו ֧ה אֹּו־ִאׁשָֽ֞יׁש אֶ֣כם ִאׁש ּבָּ֣֠פֶ

ָח ּפָ רה אֹו־ׁשִֵ֣֗מׁשְ ה ֣ ְיֹהָו֙ם ֵמִעּה ַהיֹו֙ם֤ ֹפֶנֹו ְלָב֨בֶ֩בט ֲאׁשֶ
ן־ֵי֑ם ָהֵה֣י ַהּגֹוִי֖ד ֶאת־ֱאֹלֵהֲעֹבֶֽ֔כת ַלּ֣ינו ָלֶלֱאֹלֵה֔ ׁש ֣ם ּפֶ

ֶכ֗ ְמעֹוְ֩וָהָי֡ יח׃ ֽהֲעָנֽאׁש ְוַל֖ה ֹרֶ֥רׁש ּפֶֹר֛ם ׁשֹּבָ ׁשָ  ה ּבְ
ֵרּ֨ה ַהֹזָ֗אָלֽ֜י ָהֶּאת־ִדְבֵר֨ ְלָבבאת ְוִהְתּבָ  ֹו ֵלאֹמ֙רְ֤ך ּבִ

ל ִררי ּבִ֛י ּכְִּהֶיה־ִלֹֽ֔ום ִיׁ֣שָ ֹות ַ֥ען ְספְ֛ך ְלַמ֑י ֵאֵלּ֖ות ִלּבִׁ֥שְ
ז י ָא֣֠ ּכִ לֹוַֽ֒ח֣ ְסֹלה ְיֹהָו֮ה֣א־ֹיאֶבֹֽל יט׃ ֽהּה ֶאת־ַהְצֵמָאָ֖רָוָֽה

ִאה ְוִקְנָאתֹו֤֙ן ַאף־ְיֹהָוֶיְעׁשַ֨  ְבָצה ּבֹוּ֤֙וא ְוָריׁש ַה֔ה֣ ּבָ
ל־ָה תוָבָאָלּ֣֔כָ ּסֵּ֖ה ַהּכְ ֶּפר ַהֶז֣ה ּבַ  ה ְיֹהָו֙הּ֤ה וָמָח֑

֔מ ָמֹּ֖ו ִמַתֶאת־ׁשְ ה  ְלָרָעֹ֔ו ְיֹהָו֙הְּ֤וִהְבִדיל כ׃ ִיםַּֽחת ַהׁשָ
ְבֵטִ֖מּכֹ ָרֵא֣ל ׁשִ ֹכ֙ל֑י ִיׂשְ ִר֣֔ ָאלל ּכְ תוָבֹ֕ות ַהּבְ ה ּית ַהּכְ
ֵס ֵניֶכ֙םֲח֗רֹֽור ָהַאּ֣ר ַהדְוָאַמ֞ כא׃ ֽהּה ַהֶזֶּ֖פר ַהתֹוָרּ֥בְ  ֹון ּבְ
ּומ֙ור ָי֨קֲ֤אׁשֶ ְכִר֔ם ְוַהֲ֨חֵריֶכ֣֔ ֵמַאּ ֶרץ ֣א ֵמֶאָ֖יֹבר ֥י ֲאׁשֶּנָ
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יָה ֲחֻלֶאּ֣֔ ְוֶאת־ַתֶרץ ַהִהו֙אֹ֤ות ָהָאָּראו ֶאת־ַמּכ֞ה ְוְ֑֠רחֹוָק
ר־ִחָל ְפִר כב׃ ּֽהה ּבָ֖ה ְיֹהָוֲּ֥אׁשֶ ֵרָפית ָוֶמַל֮חּ֣גָ ה ֣ ׂשְ

ּה ֖ה ָב֥א־ַיֲעֶלַֽח ְוֹלא ַתְצִמ֣֔ ְוֹלּא ִתָזַר֙ע֤ ֹלָּכל־ַאְרָצ֒ה
ב ּכְ֑ל־ֵעּכָ ַכֽׂ֞שֶ ים ּה וְצֹבִי֣֔ ַאְדָמֲעֹמָר֙הֽם ַו֤ת ְסֹדַמְהּפֵ

֙ר ַאּפְך ְיֹהָו֣֔ ָהַפֲאׁשֶ ל־ַהּגֹוִיְּ֔מר֙וְֽוָא כג׃ ֹוֲֽחָמתֹּֽו וַב֖ה ּבְ ם  ּכָ
ֹּזֶרץ ַהָ֣כה ָלָא֖ה ּכָ֛ה ְיֹהָו֧ה ָעׂשַָעל־ֶמ֨ ף ֥י ָהַא֛ה ֳחִר֥את ֶמ֑
ד ִרְז֔בֽר ָע֣ ֲאׁשֶלּו ַעְ֚מ֔רְ֣וָא כד׃ ֽהֹּול ַהֶזַ֖הּגָ ה ֖ית ְיֹהָוּ֥ו ֶאת־ּבְ
֙ר֑י ֲאֹבָתֱ֣אֹלֵה ַרם ֲאׁשֶ הּת ִעָמ֣֔ ּכָ ֶרץ ֥ם ֵמֶאֹ֖ו ֹאָתֹ֥וִציאֽם ּבְ
ּו ַוַיְל֗כַּֽוֵי כה׃ ִיםִֽמְצָר ַתֲחוּֽים ַוִיים ֲאֵחִר֣֔ ֱאלִֹהַּעְבד֙וּֽ ּו ּׁ֖שְ

׃ ֽםק ָלֶה֖א ָחַלּ֥ום ְוֹלא־ְיָד֔עֽר ֹל֣ ֲאׁשֶם ֱאלִֹהי֙םָ֑לֶה
ָא֖ף ְיֹהָוַ֥חר־ַאַּֽוִי כו  יָה֙יא ָעֶל֤֨וא ְלָהִבֶ֑רץ ַהִה֣ה ּבָ

ל־ַהְקָלָל֔ תוָבֶּאת־ּכָ ּסֵּ֖ה ַהּכְ ַּוִיְתׁשֵ כז׃ ֽהֶּפר ַהֶז֥ה ּבַ  ם ְיֹהָו֙הּ֤
ַאל ַאְדָמָתֵ֣֔מַע דּ֣ה וְבֶקּ֖ף וְבֵחָמ֥ם ּבְ ם ֵ֛כִלֹּול ַוַיׁשְֶ֑צף ּגָ

יֶ֖רץ ַאֶחֶ֥אל־ֶא ֨ כח׃ ֽהֹּום ַהֶזֶּ֥רת ּכַ ה ֖יֹהָוֽת ַלְּסָתֹרַ֔הּנִ
ְגֹלֱ֑֞אֹלֵה ּנו וְלָבֵנ֤֨ת ָלּינו ְוַהּנִ   ֹות ֲעׂשֽ֕ם ַל ַעד־עֹוָלּ֔ינ֙וּ

ל־ִדְבֵר                     ׃ אתּֽה ַהֹזּ֥י ַהתֹוָרֶּ֖את־ּכָ
  

  וילך

ֶּלה ֖ים ָהֵאּ֥ר ֶאת־ַהְדָבִר֛ה ַוְיַדּבְֵֶ֑לך ֹמׁשֶַּ֖וֵי א,לא
ָרֵא ל־ִיׂשְ ן־ֵמָאה ֲאֵלֶה֗אֶמרַּ֣ויֹ ב׃ ֽלֶאל־ּכָ ִר֨֩ם ּבֶ ים  ְוֶעׂשְ

ָנ  יֹהָו֙הֹֽוא ַו֑את ְוָלבֹ֣וד ָלֵצ֖ל עּ֥א־אוַכֹֽום ֹלּ ַה֔יֹנִכ֙יֽה ָאׁ֤שָ
ּ ֶאת־ַהַיְרֵד֖רֲעֹבֽא ַת֥י ֹלר ֵאַלָ֣֔אַמ ָיך ה ֱאלֶֹהָ֜וְ֨יֹה ג׃ ֽהּן ַהזֶּ֥

ִמָֽ֞יך הר ְלָפֶנֹ֣֗עֵב | ּוא֣ה ֶּלה ֛ם ָהֵא֥יד ֶאת־ַהּגֹוִיּוא־ַיׁשְ
ָתָֽיך ִוְּ֖לָפֶנִמ ר ֲ֖אׁשֶָֽיך ּכַר ְלָפֶנּ֣֔וא ֹעֵבַע ֚הם ְיהֹוׁשֻּ֑֗יִרׁשְ
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ה ר ָעׂשֲָ֣֗אׁשֶֽם ּכַ ָלֶה֔ה ְיֹהָו֙הְ֤וָעׂשָ ד) לוי( ׃ֽהר ְיֹהָוִּ֥דּבֶ
ִמ֥ם ֲאׁשֶּ֑י וְלַאְרָצֱ֖אֹמִרֽי ָהֹ֥וג ַמְלֵכֹּ֛ון וְלעְ֥לִסיח יד ֖ר ִהׁשְ

יֶתֽם ַוְ֑פֵניֶכה ִל֖ם ְיֹהָוּ֥וְנָתָנ ה׃ ֽםֹאָת ם ם ָלֶהֲ֣֔עׂשִ
ָכ֨ ּו ּו ְוִאְמ֔צִחְז֣ק ו׃ ֽםיִתי ֶאְתֶכּ֖ר ִצִו֥ה ֲאׁשֶּל־ַהִמְצָוּ֔כְ

ּו ְוַאל־ַת֥יְראַּֽאל־ִת ֵניֶהַ֖עְרצּֽ ָיך ה ֱאֹלֶהָ֣֗וְיֹה | ֣ים ּכִּ֑ו ִמּפְ

ּך ִעָמֹ֣֔הֵלּֽוא ַה֚ה ךְ֥ך ֹלְ א ְקָרַּ֨וִי ז) ישראל( ׃ָּךַֽעְזֶבֽא ַי֥ ְולָֹ֖א ַיְרּפְ
ָרֵא֮ל֣יו ְלֵעיֵנאֶמר ֵאָלַּ֜ע ַוֹי֨יהֹוׁשֻֽ֗ה ִלֹמׁשֶ֜ ק ֣ ֲחַזי ָכל־ִיׂשְ

ֶרץ ה ֶאל־ָהָאּ֕ם ַהֶז֣֔ ֶאת־ָהָעּה ָתבֹו֙אּי ַאָת֣֗ ּכִָ֒מץֱאֶֽו
ּבֲַאׁשֶ֨ ה ּ֖ם ְוַאָת֑ת ָלֶה֣ם ָלֵתֲ֖אֹבָתֽה ַל֛ע ְיֹהָו֧ר ִנׁשְ

ה אֹוָתַּ֥תְנִחיֶל ּוא ָיך ֚הְך ְלָפֶנֹ֣֗הֵלַֽה|  ּוא֣ה הָו֞יֹהַֽו ח׃ ֽםּנָ
ךְ֥ך ֹלּה ִעָמְ֣֔הֶיִֽי א ֥א ְוֹל֖ ִתיָר֥אָּך ֹלַ֑עְזֶבֽא ַי֣ ְוֹלָ֖א ַיְרּפְ

ַּוִיְכֹת ט׃ ֽתֵתָח ֮הּ֣ ִּיְתָנֽ֗ ַוּה ַהֹזא֒תּ֣ ֶאת־ַהתֹוָרב ֹמׁשֶ ּה ּ
ֵנֲהִני֙םֶֽאל־ַהּכֹ ִא֣֔י ַהּנֹי ֵלִו֣֔ ּבְ ִר֖ים ֶאת־ֲארׂשְ ה ֑ית ְיֹהָוֹ֣ון ּבְ

ל־ִזְקֵנְו ָרֵאֶ֖אל־ּכָ ר ֑ם ֵלאֹמ֣ה אֹוָת֖ו ֹמׁשֶַ֥וְיַצ י׃ ֽלי ִיׂשְ
ִנׁ֣֗שֶ | ֣ץִּמֵק ֹמֵעיַבע ׁשָ ַנ֛ם ּבְ ִמָט֥ד ׁשְ ּת ַהׁשְ ַחּ֖ ג ֥ה ּבְ

ּכ ב יא׃ ֹותַֽהּסֻ ָרֵאּ֣֗בְ ֵנ֙יָראֹו֙תֽל ֵלֹוא ָכל־ִיׂשְ ה ֣ ְיֹהָו ֶאת־ּפְ
ָמקֱאֹלֶה֔ ּיך ּבַ ה ֶּ֥את־ַהתֹוָרא ּר ִתְקָר֑֞ר ִיְבָחֹ֣ום ֲאׁשֶָ֖

ָרֵא֥את ֶנַּ֛הזֹ ל־ִיׂשְ ָאְזֵניֶהֶ֖גד ּכָ ם ל ֶאת־ָהָעַ֣֗הְקֵה יב׃ םֽל ּבְ
י֙םָ֤נׁשֲִאָֽה ׁשִ ָעֶר֣ ֲאׁשְֶָ֖רךֽף ְוֵגּ ְוַהַט֔ים ְוַהּנָ ׁשְ ַען ָיך ְלַמ֑֨ר ּבִ

ְמ֜ע ּו וְלַמִיׁשְ ם ֵהיֶכֽ֔ה ֱאֹל֣ ֶאת־ְיֹהָוְּרא֙וּֽו ְוָיַען ִיְלְמ֗דּ֣
ל־ִדְבֵרֲעׂשּֽ֔ו ַלְ֣מרְֽוׁשָ ּה ַהֹזּ֥י ַהתֹוָרֹּ֖ות ֶאת־ּכָ ׃ אתֽ

ְמא־ָיְד֗עֽר ֹל֣ם ֲאׁשֶּוְבֵניֶה֞ יג ה ּ֖ו ְלִיְרָאְמ֔ד֣ ְוָלּע֙וּו ִיׁשְ
ל־ַהָיִמֵ֑֗היֶכֽה ֱאֹלֶ֣את־ְיֹהָו  ּם ַחִיי֙םּ֤ר ַאֶתים ֲאׁשֶּ֨ם ּכָ
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ּים ֶאת־ַהַיְרֵדְ֧בִרֽם ֹעּר ַאֶת֜ה ֲאׁשֲֶ֨אָדָמַ֣֔על־ָה    ָּמה֖ן ׁשָּ֛
ָת                                   ׃ ּֽהְּלִרׁשְ

  
  האזינו

ַמֲ֥אִזַֽה א,לב ּינו ַהׁשָ ַמ ָרהֲ֑אַדּבִֵֽים ַוּ֖ ֶרץ ֖ע ָהָאְ֥וִתׁשְ
ָמָט֙רֲ֤עֹרַֽי ב׃ ֽיִאְמֵרי־ִפ ִּתַז י ִלְקִחּ֔ף ּכַ ַטּ֥  ֑יל ִאְמָרִתּ֖ל ּכַ
ִעיִר ׂשְ אם ֲעֵלי־ֶדּ֣֔כִ ם ֥י ׁשֵּ֛כִ ג׃ בׂשֶֽים ֲעֵלי־ֵעְ֖וִכְרִביִב ׁשֶ

ַּהצו֙ר ד׃ ּינוֽאֹלֵהֶֽדל ֵלּ֖ו ֹגָ֥הב ֑אה ֶאְקָרְ֖יֹהָו  ֹוֳע֔לֽים ּפָּ֣ ָתִמּ
ּפָּ֖י ָכל־ְדָרָכּ֥כִ יק ַּ֥צִד ֶולין ָע֣֔ ְוֵאּל ֱאמוָנ֙הֵ֤א ֑טיו ִמׁשְ

ֵח ה׃ ּואֽר הְ֖וָיׁשָ ָנֹ֖ו ֹל֛ת לׁ֥שִ ׁש ֹּ֖ור ִעֵקּ֥ד ֑םּיו מוָמ֣א ּבָ
ּ ִתְגְמלו־ֹזָ֔ו֙הְלְיֹהַה ו׃ ֽלֹּתּוְפַתְל  ם֑א ָחָכ֣ל ְולֹ֖ם ָנָבַ֥ע אתּ

ּיך ָקֶנ֣֔ ָאִבֲּהלֹוא־הו֙א ךּֽוא ָע֥ה ָךָ  ְזֹכ֙ר ז) לוי( ׃ָֽךְיֹכְנֶנֽ ַוָׂ֖שְ
נ֖ם ּבִֹות עֹוָלְ֣֔ימ ַא רֹּ֑ות ֹדר־ָוֹדּ֣ינו ׁשְ ְָדך  ְוַיּגֵָ֔י֙ךל ָאִבׁ֤֨שְ

ַהְנֵח ח׃ ְֽךְּמרו ָל֥אָיך ְוֹיְ֖זֵקֶנ ַהְפִריד ם ּגֹוִי֔יֹו֙ןל ֶעְלּ֤בְ ֵנּ֖בְ י ֹ֣ו ּבְ
ֻבֹלַּיֵצ֙ב ֑םָאָד ֵנְ֖לִמְסּפַ יםּת ַעִמ֣֔ ּגְ ָרֵא֥ר ּבְ י ּ֛כִ ט׃ ֽלי ִיׂשְ

ֶאּה֙וִיְמָצֵא֨ י׃ ֹוֲֽחָלתֶֽבל ַנ֥ב ֶחֲ֖עֹקַֽי ֹוּ֑ה ַעמֶ֖לק ְיֹהָוֵ֥ח ֶרץ ֣ ּבְ
ֹמּ֣הו ְיֵלּ֖וְבֹת רִמְדּבָ֔ ְּנהו ִּ֖יְצֶר ּהוֵנֹ֔וְנ֣ ְיבְּנה֙וְבֶבְֽ֨יֹס ֑ןל ְיׁשִ

ִאיׁש ֶנ֨ יא׃ ֹוֹֽון ֵעינּ֥כְ ֙רּכְ  ֑ףיו ְיַרֵחֹ֖וָזָלֹֽו ַעל־ּגיר ִקּנ֣֔ ָיִעׁשֶ
ָנָפי֙וִ֤יְפֹר ֵאּ ִיָקֵחׂ֔ש ּכְ ּהו ִיׂשָ ָדָ֖וְיֹה יב׃ ֹוֽ־ֶאְבָרתּהו ַעלּ֖ ד ֣ה ּבָ
ֵב֨ יג) ישראל( ׃ֽרל ֵנָכֹ֥ו ֵאּ֖ין ִעמְ֥וֵא ּּנוַ֑יְנֶח  ֳמֵתיּ֣בָ ַעל־ּה֙וַיְרּכִ

ּל ְתנוֹבַּ֖וֹיאַכ ֶרץָא֔ ָדּ֣ ֶמן ְ֖וׁשֶ ַלע ִמּסֶּ֔ו ְדַבׁשֽ֤֙הִנֵקַּֽוֵי ֑ית ׂשָ
ֶלב ִעם־ֵח֨ אןב ֹצֲ֣֗חֵלֽר ַוָק֜ת ּבֶָחְמַא֨ יד׃ ּורֽיׁש צַ֥חְלִמֵֽמ

ִר֜ ֵנ ים֤ים ְוֵאיִלּכָ ֙ןּֽבְ ְליִ֖עם־ֵח יםּ ְוַעתוִד֔י־ָבׁשָ ֹות ֶ֣לב ּכִ
ֶתְ֖וַדם־ֵעָנ ֑הִּחָט ּב ִתׁשְ ַמ טו׃ ֶמרֽה־ָחּ רו֙ןַּ֤וִיׁשְ  טּ ַוִיְבָעּ֔ן ְיׁשֻ
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ַמ ׂשְִּ֣נָת ָעִבׁ֖שָ ַּוִיֹטׁש֙ יָת֑יָת ּכָ ּור ֥ל צַ֖וְיַנּבֵ ּהוֹּוַה ָעׂשָ֣֔ ֱאלּ
ָזִרַ֖יְקִנֻא טז׃ ֹוָֽעתְֽיׁשֻ ת יםּ֑הו ּבְ ֗ח יז׃ ּהוֽת ַיְכִעיֻסֹ֖וֵעֹבּֽבְ ּו ִיְזּבְ

ִדי֙ם י֙ם ּום֑א ְיָדע֣ים ֹלֱ֖אֹלִה ַּהא ֱאֹל֣֔ ֹלַּלׁשֵ ב ּ֣ ִמָקֹרֲחָדׁשִ
ָערֹ֥ל ּאוּבָ֔    יׁשִּ֑ ֶתְָ֖דךּֽור ְיָל֥צ יח׃ ֽםֶכֵתיּֽום ֲאֹב֖א ׂשְ

ּכַ                           ׃ ָֽךְלֶלֽל ְמֹח֥ח ֵאַּ֖וִתׁשְ
  

  וזאת הברכה

ָרָכְ֣֗וֹז א,לג ַרה ֲאׁשֶ֨את ַהּבְ ים ֱ֖אלִֹהֽיׁש ָה֥ה ִאְ֛ך ֹמׁשֶ֥ר ּבֵ
ֵנ ָרֵאי ֶ֣את־ּבְ יַנר ְיֹהָוַּ֞ויֹאַמ֗ ב׃ ֹוֽי מֹות֖ל ִלְפֵנִ֑יׂשְ ֙א֥ה ִמּסִ  י ּבָ

ִעי֙רְ֤וָזַר אָר֣֔ ֵמַהיַע֙מֹו הֹוִפ֨ ָלּ֔ח ִמׂשֵ ת ִ֣רְבֹבֽה ֵמ֖ן ְוָאָתר ּפָ
ל־ְקֹדׁשָּב ַעִמ֣֔ף ֹחֵבַא֚ ג׃ מֹוָֽלת ּׁ֖ש ָדֵ֥אֹו יִמי֕נֶֽדׁש ִמֹ֑ק יו ֖ים ּכָ

ָיֶד ּך ִיׂשֶָלּ֔ו ְלַרְגּ֣ ֻתּכָך ְוֵה֙םּ֑בְ ֹרֶתָ֖ ה ּ֥תֹוָר ד׃ ָיךּֽא ִמַדּבְ
בֽת ַיִּ֥הַלה ְקֹ֖וָרׁשָֽה מּ֑נו ֹמׁשִֶּ֖צָוה־ָל רֽי ִבַ֥וְיִה ה׃ ֲעֹקֽ ּון ֖יׁשֻ

֙ףֶ֑מ ִהְתַאּסֵ י ָע֣֔ ָרְֶלך ּבְ ְבֵט֖ם ַיאׁשֵ ָרֵאַ֥חד ׁשִ י ְ֥יִח ו׃ ֽלי ִיׂשְ
 ּיהוָד֮הֽאת ִלְ֣וֹז ז׃ ֽריו ִמְסּפָ֖י ְמָת֥ת ִויִה֑ן ְוַאל־ָיֹמְּ֖ראוֵב

ַמַּויֹאַמ֒ר  ּּנו ָיָדי֙וֹּ֑ו ְתִביֶאּ֖ה ְוֶאל־ַעמֹּול ְיהוָד֔ ֣קע ְיֹהָו֙ה֤ ׁשְ
ּר ֻתֶמי ָאַמּ֣֔וְלֵלִו ח) לוי( ׃ֽהְהֶיּֽיו ִתּ֖זֶר ִמָצָרֹ֥ו ְוֵעב ֔לָ֣ר ּיך ְואוֶרּ֥ ָיך ָ֖

יתֹוָ֤֙ך ֲאׁשֶ֑יׁש ֲחִסיֶדְ֣לִא ַמּסָ֔ר ִנּסִ י ּ֥הו ַעל־ֵמּ֖ה ְתִריֵב ּבְ
ּיו וְלִאמֹו֤֙ר ְלָאִבֹאֵמָֽ֞ה ט׃ ֽהְמִריָב  יו ְוֶאת־ֶאָחי֙וא ְרִאיִת֣֔ ֹלּ

ָנא ִהּכִ֣֔לֹ ּך וְבִר ִאְמָרֶתְּ֔מר֙וֽי ׁשָ֤ע ּכִ֑א ָיָד֣ו לֹ֖יר ְוֶאת־ּבָ ֖ ָיְתךָֽ
ֶט֤֨יֹור י׃ ּרוִֽיְנֹצ ּפָ ָרֵאְָ֖תךֽב ְותֹוָרֲעֹקֽ֔ ְלַיָי֙ךּו ִמׁשְ ּימו ֤ל ָיׂשִ֑ ְלִיׂשְ
ַאּפֶ֔֙הָרְקטֹו ֶחֽיל ַעָ֖ך ְוָכִל ּבְ ֵר יא׃ ָֽךל־ִמְזּבְ ֹו  ֵחי֔לְך ְיֹהָו֙הּ֤בָ

ְנָאִ֛ים ָקָמ֧ץ ָמְתַנה ְמַחּ֑֨יו ִתְרֶצַ֖על ָיָדּ֥וֹפ יו ּ֖יו וְמׂשַ
ּכֹיד ְיֹהָו֣֔ר ְיִדן ָאַמְ֣֔לִבְנָיִמ יב׃ ּוןִּֽמן־ְיקומ יו ַ֑טח ָעָל֖ן ָלֶב֥ה ִיׁשְ
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ל־ַה֔יף ָעָלי֙וֹ֤חֵפ ֵתָפּ֥וֵבם ֹוּ ּכָ ֵכ֖ין ּכְ ף ּ֣וְליֹוֵס יג) ישראל( ׃ֽןיו ׁשָ
ַמֹּ֤֨ו ִמֶמ֑ה ַאְרצֶ֖כת ְיֹהָו֥ר ְמֹבֶרָאַמ֔ ּל וִמְתהּ ִמָטִ֔י֙םֶגד ׁשָ ֹום ּ֖
ּוִמֶמ יד׃ ַחתֶּֽצת ָתֹ֥רֶב ֶּגד ְתבוֹאּ֖ ֶּמׁש וִמֶמ֑ת ׁשָּ֣ ֶרׁש ֶ֥גד ּגֶּ֖

ֶּדם וִמֶמאׁש ַהְרֵרי־ֶקּ֑֖וֵמֹר טו׃ יםְֽיָרִח ׃ ֽםֹות עֹוָל֥עְבֶגד ּגִּ֖
ּוִמֶמ֗ טז ּה וְרצֶּרץ וְמלָֹאֶ֔גד ֶאּ֚  ֹואָת֙הּה ָת֨ב֑י ְסֶנְ֖כִנֹֽון ׁשֹּ֥

֨כ יז׃ יוֽיר ֶאָח֥ד ְנִזּף וְלָקְדֹק֖אׁש יֹוֵסְ֣֔לֹר ֹו ר ֗לֹ֣ו ָהָדֹור ׁשֹו֜רּבְ
ֶה֗ ַקְרָנ֔י ְרֵא֙םְ֤וַקְרֵנ   ֶרץ ֑ו ַאְפֵסי־ָאּ֖ח ַיְחָד֥ים ְיַנּגַּ֛ם ַעִמיו ּבָ

  ׃ ֽהּי ְמַנׁשֶ֥ם ַאְלֵפִ֖ים ְוֵהֹות ֶאְפַר֣֔ ִרְבבְוֵה֙ם             
  

ÆÆÆÆ  קריאת התורה לתענית צבור  ÅÅÅÅ  
ֵנ֖יל ֹמׁשֶ֣֔ ַוְיַחאי,לבשמות  ה ֤ ָלָמאֶמרּיו ַויֹ֗ ֱאלָֹה֑ ְיהָֹו֣הה ֶאת־ּפְ

֙ךֱ֤חֶרֽ ֶיְיֹהָו֙ה ַעֶמָ֔ה ַאּפְ ּ֤ ּבְ ִים  ִמְצַרֶ֔רץ֣ ֵמֶאאָת֙ר הֹוֵצָ֨ך ֲאׁשֶ
ֹכ֥ ֖דּבְ אְמ֨רּ ָלָמ֩היב  ֲחָזָקֽה׃ֹּול וְבָי֥דַח ּגָ ר ִים ֵלאֹמּ֗ו ִמְצַר֜ יֹֽ

ָרָע ָהִרָ֔ת֙םג ֹאֲהֹרֽ֤ ַלה ֽהֹוִציָא֙םּ֤בְ ֽ ל ם ֵמַעְּ֖לַכלָֹתּ֔ ֨וים ּבֶ
ֵנ֣י ֲאָדָמּ֑פְ ֵחֹון ַאּפֲֶ֔ח֣רּֽוב ֵמה ׁש֚ ָהֽ ָרָע֥םָך ְוִהּנָ  ֖ה ַעל־ָהֽ

ָרֵא֜ ְלִיְצָח֨֩םר ְלַאְבָרָה ְזֹכ֡יג ָך׃ְּֽלַעֶמ ָיך ל ֲעָבֶדּ֗ק וְלִיׂשְ

ּבֲַאׁשֶ֨ ֒ךְּעָת ָלֶה֮ם֣ר ִנׁשְ ֙הר ֲאֵלֶהּ֣֔ ַוְתַדּבְֵ ּבָ  ם ַאְרּבֶ
ֽכֹוְכֵב֖ית־ַזְרֲעֶכֶ֔אֽ ָמ֑ם ּכְ ֶּ֣רץ ַהזֹ֜ ְוָכל־ָהָאִ֨יםּ ַהׁשָ ר את ֲאׁשֶ

ְּרִתי ֶאֵת֙ןָאַמ֗  ְיֹהָו֑הֶחם ּ֖ ַוִיּנָידם׃ ֽ ְלעָֹלּוֲח֖לֽם ְוָנ ְלַזְרֲעֶכּ֔
ָ֥רָעַ֣֔על־ָה ֖רה ֲאׁשֶ אֶמר ּ ַויֹ֤א,לד ) לוי (ֹּות ְלַעֽמֹו׃ֲעׂשֽ֥ר ַלּ ִדּבֶ
ָסל־ְלך ֶאל־ֹמׁשְֶ֔יֹהָו֙ה ֵנָ֛ה ּפְ  ים֖ת ֲאָבִני־ֻלֹחֽ֥ ׁשְ

אׁשִֹנ ִרֽ ַתְבִת֙יּ֑כָ ּ֥ת־ַהְדָבִר֔ת ֶאַּ֨על־ַהֻלחֹ֔ ּים ְוָכֽ ר ים ֲאׁשֶ
אׁשִֹנּ֖ ַעל־ַהֻלֹחּ֥וָה֛י ֥ת ָהִרֽ ְרָת׃ים ֲאׁשֶ ֽ ּבַ ֹון ה ָנ֖כְ֥הֵיֽ ֶוב ּר ׁשִ
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֥ר ִסיַנ֣֔ ֶאל־ַהֶק֙ריָת ַבּבֶֹ֤֨קר ְוָעִלַלּבֹ֑ ּי ְוִנַצְבתָ ֖֛ ִלּ ם י ׁשָ
ר׃ַעל־רֹ֥ ּ֥ ִעָמ֣֔הא־ַיֲעֶל לֹֽ ְוִאיׁש֙ג אׁש ָהָהֽ יׁש ְך ְוַגם־ִא

ָכל־ָהָהַ֑אל־ֵיָר֖ ם־ַהצֹ֤א ּבְ ָק֙רּר ּגַ ּו ִיְר֔ע  ַאל־אן ְוַהּבָ
ֵנלּ ַוִיְפֹס֡ד )ישראל (ּר ַהֽהוא׃ל ָהָהּ֥וֶאל־֖מ ים ת ֲאָבִנ֜י־ֻלחֹֽ֨ ׁשְ

אׁשִֹנ֗ ִרֽ ּכֵּ֨כָ ּ֤ים ַוַיׁשְ י ר ִסיַנ֣֔ ֶאל־ַהַע֙לּ ַוַיֶ֨ק֙רה ַבּבֹ֨ם ֹמׁשֶ
֛ ֲאׁשֶ ֽ ֹּו ַוִיַקה ֹא֑ת֖ה ְיֹהָוּ֥ר ִצָוּכַ ָי֔ד֣חּ ֵנ ּבְ    ים׃ֽת ֲאָבִני ֻלחֹֹ֥֖ו ׁשְ

ָעָנֶ֔רד ְיֹהָו֙הּ֤ ַוֵיה ֽ ּן ַוִיְתַיֵצ ּבֶ ּ֑ב ִע֖מּ֥ ּ֖ם ַוִיְקָרֹ֥ו ׁשָ ם א ְבׁשֵ
ֲעֹב֨ו ה׃ְֽיֹהָו ֽ ָני֮ו | ֥הר ְיהָֹוּ ַויַ ל ֵה אָ֥וְ֔יֹה | ֣ה ְיֹהָוּ ַוִיְקָר֒אַעל־ּפָ
ּ֖ון ֶאּ֥ום ְוַחּנַ֑ר֖ח  ֶס֙דר ֶחֵ֥֨צֹנ ז ת׃ֱֽאֶמֶֽסד ֶוִים ְוַרב־ֶחְֶ֥רך ַאּפַ

ֲ֥אָלִפָֽ֔ל ע ְוַח֖ ָוֶפןא ָע֛וֹים ֹנׂשֵ  דֵה ּפֹ֣קּא ְיַנֶק֔ לֹּ֣ה ְוַנֵק֙הָּטָאׁ֑שַ
ִני֙םֹותן ָא֗בֲע֣וֹ|  ֵנ ַעל־ּבָ ֖י ָבִנ֣֔ ְוַעל־ּבְ ֵלׁשִ ים ּים ַעל־ׁשִ

ֵ֑ ַוְיַמה֖חים׃ ִֽעְוַעל־ִרּבֵ ּה ַוִיקֹ֥ר ֹמׁשֶ ָתד ַאּ֖ ְּרָצה ַוִיׁשְ    ּחו׃ּֽ

ֵעיֶנ֤֨אִתי ֵח ָמָצ֨אֶמר ִאם־ָנ֩אּ ַויֹ֡ט א ָ֥נְֶלך־ֽ ֵיי ֲאדָֹנָ֔י֙ךן ּבְ
ִקְרּבֲֵ֖אֹדָנ ה־ֹעּ֤֨נו ּכִ֑י ּבְ ּנו ֲ֥עֹוֵנֽ ַלַּ֛לְחָתֽ ְוָסּוא ֔הֶר֙ףי ַעם־ְקׁשֵ

ּוְלַחָטאֵת ּנו וְנַחְלָתּ֖ ּ ֹנִכ֮י֣אֶמר ִהּנֵּ ַויֹ֗י ּנו׃ּֽ ִרי֒ת֣ ּכֵֹרה ָאֽ  ת ּבְ
ל־ַעְמ֙ךֶגדֶ֤נ ֽ ָ ּכָ ּ֣ ֱעׂשֶ ֛ה ִנְפָלֹא֔ ֶאֽ א־ִנְבְר֥את ֲאׁשֶ ּו ר לֹֽ

ר־ה ָכל־ָה֣֠ם ְוָרָאָ֑כל־ַהּגֹוִיּ וְבֶרץְבָכל־ָהָא֖  ָעם ֲאׁשֶ
֤ה ְבִקְרּבַּ֜אָת֨ ֲעׂשֵ י־נֹוָרָו֙ה ְיֹההֹו ֶאת־ַמֽ ֽ ֥א ֔ה֣ ּכִ   ר ּוא ֲאׁשֶ

֥י ֹעֲאִנ֖                            ך׃ הׂשֶ ְִעָמֽ ּ  

N  קריאה לתענית צבור  w 
 

 תפלין
 י יהוה                                                                              לנגדי תמידשוית
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  ספר

  יִלָלּכְן ַהּוּקִּת
 

  מאדוננו ורבנו הקדוש והנורא
  צדיק יסוד עולם

  כמהחקור מובע נחל נ

  בן פיגא בן שמחהנחמן  רבנו
  ל" זצוק,מברסלב
 

  ,את עשרה מזמורים אלו שגילה ותיקן לומר
  כל הדברים על ומועילים מאד הפועלים

  .ובפרט לתיקון הברית, שבעולם
 

  ,ואמר שהוא תיקון הכללי
  ,כי כל עברה יש לה תיקון מיוחד

  .אבל תיקון הזה הוא תיקון הכללי
  

  ,אך בזה אני חזק ביותר, י חזק בכל הדברים שלאני"
  "שאלו העשרה מזמורי תהילים מועילים מאד מאד
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ÆÆÆÆ  ל"הבטחת רבנו ז  ÅÅÅÅ  
תלמידו רבי אהרון , ל ייחד שני עדים נאמנים"ז

והבטיח , מברסלב ותלמידו רבי נפתלי מנעמרוב
מי שיבוא על קברו ויאמר שם אלו , ואמר בפניהם

, צדקה עבורוויתן פרוטה ל, העשרה מזמורי תהילים
אפילו אם גדלו ועצמו עוונותיו וחטאיו מאד מאד חס "

   אזי אתאמץ ואשתדל לאורך ולרוחב להושיעו , ושלום

  :"ולתקנו                                                              
 

ÆÆÆÆ  סדר פדיון נפש  ÅÅÅÅ  
  .רהעם תפלה קצ, א"שנמצא בכתב יד קדשו של רבינו נחמן מברסלב זיע

  

  :יניח ידיו על המעות ויאמר

ק ֶד ֶצ,לֹוְגַר ְלּהוֵאָרְקק ִיֶדֶצ. םיֶהֵלְגַרר ּבְׁשֶם ֲאּקוְי ַהתֶאְו
ים יִנִּד ַהׁשֶר ׁשֹ.איָנּא ִדָתּכוְלַמְּד איָנִּד. איׁשִָּדא ַקָתּכוְלַמ

ה ׁשָלֹ ׁשְ.ֹוׁשְרׁשָּבְ אָּלק ֶאָּתְמין ִנִּדין ַהֵא, הָרּבוי ְגה ִליָני ּבִִנֲא, היָנּבִ
לֹׁש .הָמָרד ָהָי, הָקָזֲחד ַהָי, הָלדֹוּגְד ַה ָי:היָנִבם ּבְִיַדָי  דים ָיִמָע ּפְׁשָ
ב "מ. ַחֹכא ּבְּנָל ָאם ׁשֶ ׁשֵ:היָרִצְיּבָב ׁשֶ"מ. ב"ל מם ׁשֶא ׁשֵָּיִרְטיַמּגִ

   ,]טּוׁשּפָ[ ה"ָיָוֲה: תּילוִצֲאּבָב ׁשֶ"מ. ק"אקי יםִמָעי ּפְֵנ ׁשְ:היָאִרּבְּבַׁשֶ
  :יּוּלִמּי ְדּוּלִמּ ו,אֹוּוּלִמּבְ                                    

 

ָָרצֹון ִמְלָפֶניך בורֹות , ּ יְֻמְתקו ַהִדיִנין ְוַהּגְ ּׁשֶ ּ ּ ּ ּ
ֶלא ֶעְליֹון ־ַעל) פלוני בן פלוני(ַּהָקׁשֹות ֵמַעל  ְיֵדי ּפֶ

דֹוִלים ְוַרֲחִמים ּגְ הוא ֲחָסִדים ּגְ ֵאין ּׁשֶ ּמוִרים וְפׁשוִטים ׁשֶ ּ ּ  
ָלל                      ּּבֹו ַתֲערֹוֶבת ִדין ּכְ   :ָאֵמן, ּ

ּהוא ַהְמָתַקת ַהִדיִנים ּ ל ַהָצרֹות ּ יַע ִמּכָ ר . ְּוהוא מֹוׁשִ י ִעּקַ ּכִ
ְדיֹון ַדְוָקא ָּהְרפוָאה ַעל ְיֵדי ּפִ י , ּ א"ּכִ   ) עם שתי התבות ("ְוַרּפֹא ְיַרּפֵ

ר                                     ְדיֹון ֶנֶפׁש"ִמְסּפַ   ) תורה ג,ב"ן ח"לקוטי מוהר( . "ּפִ

  רבנו

  ,עֹותָמ

  ְיִהי

ְדיֹון   ּפִ

 סדר פדיון נפש
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ÆÆÆÆ  תיקון הכללי  ÅÅÅÅ  
  

   הזה"יהי רצון"לא אומרים  ,בשבת ויום טוב

ָָרצֹון ִמְלָפֶניך  ָדִוד ַעְבדֹו ְיהָֹוה ּ ֱּאלֵֹהינו וֱאלֵֹהי ֲאבֹוֵתינו ַהּבֹוֵחר ְבּ ּ
חֹותּוְבזְַרעֹו ַא ָבּ ירֹות ְוִתְשׁ ִשׁ ַרֲחִמים ֶאל , ֲחָריו ְוַהּבֹוֵחר ְבּ ֵתֶפן ְבּ ֶּשׁ

לֹום  ֶלך ָעָליו ַהָשׁ ִאלו ֲאָמָרם ָדִוד ַהֶמּ ֶאְקָרא ְכּ ְּקִריַאת ִמְזמֹוֵרי ְתִהִלים ֶשׁ ְּ ּ ּּ ּ
ַעְצמֹו ְזכותֹו ָיֵגן ָעֵלינו ְּבּ סוֵקי ְתִהִלים וְזכו. ּ ְּוַיֲעָמד ָלנו ְזכות ְפּ ּ ּ ּ ּ ּת ֵתבֹוֵתיֶהם ּּ

י  מֹות ַהיֹוְצִאים ֵמֶהם ֵמָראֵשׁ ְּואֹוִתיֹוֵתיֶהם וְנֻקדֹוֵתיֶהם ְוַטֲעֵמיֶהם ְוַהֵשׁ ּ ּ ּ
ֵּתבֹות וִמּסֹוֵפי ֵתבֹות ּ ֵעינו ַוֲעֹונֹוֵתינו ְוַחטֹאֵתינו, ּ ָשׁ ר ְפּ ְּלַכֵפּ ּ ּ ּ ר , ּ ּוְלזֵַמּ

ל ַהחֹוִחים ְוַהּקֹוִצים ַהּסֹו ה ָּעִריִצים וְלַהְכִרית ָכּ ָנּ ְּבִבים ֶאת ַהׁשֹוַשׁ
ַאֲהָבה ְוַאֲחָוה ְוֵרעות, ָהֶעְליֹוָנה ת ְנעוִרים ִעם דֹוָדה ְבּ ר ֵאֶשׁ ּוְלַחֵבּ ּ ּּ ם , ּ ּוִמָשׁ ּ

ָמה ְלַטֲהֵרנו ֵמֲעֹונֹוֵתינו ְוִלְסלַֹח ַחטֹאֵתינו  ַפע ְלֶנֶפׁש רוַח וְנָשׁ ך ָלנו ֶשׁ ֵשׁ ִּיָמּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ְ

ֵעינו ָשׁ ר ְפּ ּוְלַכֵפּ מֹו, ּּ ָאַמר ִמְזמֹוִרים ֵאלו ְלָפֶניךְכּ ָסַלְחָת ְלָדִוד ֶשׁ ָ ֶשׁ ּ מֹו , ּּ ְכּ
ם  ֱאַמר ַגּ ֶנּ ֶּהֱעִביר ַחָטאְתך לֹא ָתמותְיֹהָוה ֶשׁ ּ ֵחנו ֵמָהעֹוָלם ַהזֶה . ָּ ְּוַאל ִתָקּ ּ ּ

נו ַעד ְמלֹאת ׁשְ ן ּקֶֹדם ְזַמֵנּ ּנוַכל ְלַתֵקּ ֹאֶפן ֶשׁ ָנה ְבּ ְבִעים ָשׁ ֶהם ִשׁ ּנֹוֵתינו ָבּ ּ
ַחְתנו ר ִשׁ ֶלך ָע. ֵּאת ָאֵשׁ ְוְזכות ָדִוד ַהֶמּ ּ ּ לֹום ָיֵגן ָעֵלינו ּ ָּליו ַהָשׁ ַּבֲעֵדנו ּוּ

ֵלָמה ְלָפֶניך ְתׁשוָבה ְשׁ ך ַעד ׁשוֵבנו ֵאֶליך ִבּ ַתֲאִריך ַאְפּ ְָשׁ ָ ָ ְּ ּ ּ ּוֵמאֹוַצר . ּ
ם ֲחָננֹו ר ָאחֹן ְוִרַחְמ, ַּמְתַנת ִחָנּ ִדְכִתיב ְוַחּנֹוִתי ֶאת ֲאֶשׁ ר ְּכּ ִּתי ֶאת ָאֵשׁ

ה לֹוַמר . ֲאַרֵחם ך ִנְזֶכּ עֹוָלם ַהזֶה ָכּ יָרה ָבּ ָאנו אֹוְמִרים ְלָפֶניך ִשׁ ם ֶשׁ ְוְכֵשׁ ָּ ּ ּ
אְיֹהָוהְָלָפֶניך  ָבָחה ָלעֹוָלם ַהָבּ יר וְשׁ ּ ֱאלֵֹהינו ִשׁ ְּוַעל ְיֵדי ֲאִמיַרת ְתִהִלים . ּ ּ

קֹו יר ְבּ רֹון ְוָלִשׁ ִּתְתעֹוֵרר ֲחַבֶצֶלת ַהָשׁ ּ ןּ ִגיַלת ְוַרֵנּ בֹוד ַהְלָבנֹון , ל ָנִעים ְבּ   ְּכּ
ִּנָתן ָלה          ָיֵמינו ָאֵמן ֶסָלה, ּ ְמֵהָרה ְבּ ֵבית ֱאלֵֹהינו ִבּ ּהֹוד ְוָהָדר ְבּ ּ:  

  
  יאמר, לפני שיגיד את התיקון

 

ָרה ִמְזמֹוִרים ֵאלו ְלָכל ַהַצִדיִקים ֲאִמיַרת ָהֲעָשׂ ר ַעְצִמי ַבּ ְּמַקֵשׁ ּּ ָּהֲאִמִתִיים ּ ּ 
דֹוֵרנו ְבּ ים. ָעָפר ׁשֹוְכֵני ָּהֲאִמִתים ִּדיִקיםַּהַצ ּוְלָכל .ֶּשׁ ר ְקדֹוִשׁ ָאֶרץ ָאֵשׁ ה ָבּ  .ֵהָמּ

נו ּוִבְפָרט דֹוׁש ְּלַרֵבּ נו ָחקֹור ְמֹוֵבַע נַחל ַנעֹוָלם  ְיסֹוד ִּדיקַצ ַהָקּ ן ֵפיֶגאְּכָמה ַרֵבּ   , ַנְחָמן ֶבּ
י                 ָרֵאל ָאֵמן ְּזכוָתם ָיֵגן. מאומן ְח ַנְחָמ ַנְחָמןַנ ַנ ַרּבִ ל ִיְשׂ   :ָּעֵלינו ְוַעל ָכּ

  

ָנה ַליהָֹוה ֵענו, ְנַרְנּ ָּנִריָעה ְלצור ִיְשׁ תֹוָדה: ּ ָניו ְבּ , ְּנַקְדָמה ָפּ
ְזִמרֹות ָנִריַע לֹו דֹול ְיהָֹוה: ִבּ י ֵאל ָגּ ְוֶמֶלך, ִכּ דֹול ַעל ּ ל־ָגּ   :ֱאלִֹהים־ָכּ

 

  

  ְיִהי

  ֲהֵריִני

  ְּלכו

 תקון הכללי
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  )פרק טז(ברכה 

ְֽמֵרד ֑ם ְלָדִוִּ֥מְכָת  .א י־ָחִסִ֥ני ֵאׁ֥֗֝שָ ֽ ך׃ל ּכִ   ְיִתי ָבֽ
לֹוָבִת֗֝טָּתה י ָאֹ֑֣הָוה ֲאֹדָנֽיְּרְת ַלָ֭אַמ֣  .ב יך׃<>י ּבַ   ָָעֶלֽ
ָאִל֭  .ג ר־ּבָ ים ֲאׁשֶ ם׃ַּאִדיֵרְ֗וָּ֝מה ֶ֑רץ ֵהְ֣קדֹוׁשִ ל־ֶחְפִצי־ָבֽ   י ּכָ

ּו ַעְצבֹוָת֮םִיְרּב֥  .ד לּרו ָה֥ר ָמַ֪֫אֵח ּ יֶהַ֣אּסִ<>ּבַ ם ִּמָד֑> <֣םְיך ִנְסּכֵ
ֶּ֥֝אׂשָ<>ּֽוַבל ָפָתמֹוָת֗א ֶאת־ׁשְ   י׃ֽם ַעל־ׂשְ

ֹוָרִלּה תֹוִמָּ֥תַ֗א֝י ֑י ְוכֹוִסה ְמָנת־ֶחְלִקָ֥וֹ֗הְֽי  .ה   י׃ְֽיך ּגֽ
ִעִמְּ֑פלו־ִלֽ֭ים ָנֲ֣חָבִל  .ו ּנְ ְֽפָרֲ֥חָלַֽ֗אף־ַנים י ּבַ י׃ת ׁשָ   ה ָעָלֽ
֣־ְיֶ֭את> <ְךֲאָבֵר֗  .ז ֥רי֗לַאף־ֵלִ֝ני ֑ר ְיָעָצֹהָוה ֲאׁשֶ ּוִני ֹות ִיּסְ

  י׃ ֽיֹוָתִכְל
ִו֬  .ח ֥יד י ָתִמּ֑֣ה ְלֶנְגִדָ֣ויִתי ְיֹהּׁשִ ליִמיִנ֗י ִמּֽ֝כִ   ֶּאֽמֹוט׃ <>י ּבַ
ַמ | ֤ןָלֵכ  .ט י ַוח ִלׂ֣֭שָ בֹוִדָּ֑֣יּבִ ִרַ֗אף־ּבְ֝י ֶגל ּכְ ּכֹׂ֥שָ ַטח׃ י ִיׁשְ   ן ָלֶבֽ
א־ַתֲעֹז֣ | ֤יּכִ  .י ֹ֣לֽ ֑אב ַנְפׁשִ א־ִתֵת> <ֹולי ִלׁשְ ֹות  ִלְר֥אָיְד֗ךִֽסן ֲחֹּ֥֝לֽ

ֽ   ַחת׃ ׁשָ
ֶנַ֭בע ׂשְׂשֹ֣ים ִּ֥יַח֫> <ַרחֹא֤ ּֽתֹוִדיֵעִנ֮י  .יא ֹות ְנִע֖מָיך ָ֑מחֹות ֶאת־ּפָ

יְנך יִמֽ   ׃ַצחֽ ֶנָּ֣בִ

 
  )פרק לב(אשרי 

֥ד ַמְ֫לָדִו֗  .א ּכִ ֵריל ׂשְ ֣סּׂשוי־ּפֶֽ֗י ְנַ֥אׁשְ ע ּכְ ה׃ׁשַ   ּוי ֲחָטָאֽ
֥  .ב ַֽא   ה׃ֹּֽו ְרִמָיּרו֣חין ּבְְ֖וֵאן  ֹֹו ָע֑וה ֣לָ֣וב ְיֹהא ַיְחׁשֹ֬ם ֹל֤י ָאָדֵ֗רׁשְ
י־ֶה֭  .ג ֽ ֣לּכִ ִתי ּבָ ֲֽאָגִתּ֗בְ֝י ּו ֲעָצָמֱּ֑חַרׁשְ ל־ַהֽיֹום׃ׁשַ   ּי ּכָ
֥ ם ָוַלְיָל֮ה֣יֹוָמ | ֤יּכִ  .ד ָ֥ך ֶדָ֥י֫> <יד ָעַלִּ֗תְכּבַ ִדֶ֑נְהּפַ ּך ְלׁשַ ַחְרֹב֖י ְ ֵני ּבְ

  ָלה׃ֶֽס> <ִיץַק֣
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ִ֤֗נֹ וֲעַֽ֘ו ָיֲע֡ךי אֹוִדַּ֪חָטאִת֨  .ה א־ִכּסִ י ֣ה ֲעֵל֤אֹוֶדְּרִתי ָאַמ֗יִתי י ֹלֽ
ַעי ַלְפ֭ ֤ה ָנְּ֘וַאָת֨ה ָו֑יֹהֽׁשָ   ָלה׃ֶֽסי ּ֣ן ַחָטאִתֹ אָת ֲע֖וׂשָ

ֵלַ֬על־ֹז֡  .ו ל־ָחִסּ֨את ִיְתּפַ ק ַר֗א ֹצ֥ת ְמְ֪֫לֵע ֵָאֶלי֮ך | ידל ּכָ
ֶטף ַמְל֭ ׁ֑֣שֵ   ּיעו׃ֽא ַיּגִיו ֹלָ֣לֵ֗א֝ים ִים ַרּבִ

 > <֑טּי ַפֵלָ֥רּנִֵני ְּ֥צֵרּר ִתִּ֪֫מַצ )יפסיק מעט( ,ֶתר ִל֮יֵ֥ס | ֤הַּאָת  .ז
  ָלה׃ִֽני ֶסֹ֣וְבֵבְּת֖ס

יְל֨ך  .ח ֽ ּכִ ֶרך־֥ז ָאֹוְר֗ךְֽו | ַָאׂשְ ֶדֽ   י׃ָֽיך ֵעיִנ֣ה ָעֶל֖יֲעָצִֽאְך ּ֑ו ֵתֵלְּבְ

֥ס | ּוְה֤יַּֽאל־ִת  .ט ֶפֶר֮דּכְ ֶתג־ָוֶרין ִב֥ין ָהֵ֤֫א ּוס ּכְ ֶמֽ ֹו ֶסן ֶעְד֣יּ֣בְ
ָיך׃ֽב ֵאֶלל ְקֹרּ֣בַֹ֗֝ום ִלְב֑ל

  

֥  .י ֥ים ָלָרַ֫מְכאֹוִב֗> <יםַרּבִ יֹהְ֥וַהּבֹוֵטע ׁשָ ֽ ֶסד  ֶחָ֗֝ו֑הַח ּבַ
ּנו׃ְיֽסֹוְב   ֶּבֽ

ְמ֬ח  .יא יֹהׂשִ ִּגילו ַצִדיִק֑ה ְוָ֣֭וּו ַבֽ לַהְרִנְ֗ו֝ים ּ ֵרי> <ּינו ּכָ   ׃ֽבֵל־ִיׁשְ
  

  )פרק מא(משכיל 

  ד׃ֹֽור ְלָדִוַח ִמְז֥מַּלְמַנֵצ֗  .א

ּכִַא֭  .ב ֵרי ַמׂשְ ֥יל ּיל ֶאל־ָדׁ֑֣שְ   ה׃ּֽהו ְיהָֹוַּ֥מְלֵטֽה ְיָעֹ֗ום ָרּ֝בְ

ְמֵר> | <֤הָוְיֹה  .ג ּיַחֵיהו ּהו ִוִֽ֣֭יׁשְ ָא֣רְּוֻאׁשַ )יאשר(ּ ל־ִתֶ֝רץ ֑ ּבָ ּהו ְּתֵנְּ֗וַאֽ
ֶנ יו׃ּ֣בְ ְיָבֽ   ֶפׁש ֹאֽ

> <הָוֹ֗הְֽי  .ד ל־ִמ֝י ֶּרׂש ְדָוֶ֑֣ע<>ְּסָעֶדּנו ַעלִי֭ ֗בּכָ ּכָ   ְּכָת ְבָחְלֽיֹו׃ֹ֥ו ָהַפׁשְ

ִני־ָא֭  .ה י־ָחָטְפׁשִ֗ה ַנְ֝רָפָאִ֥ני ֑ ָחּנֵ֣הָוַּמְרִתי ְיֹהֲאֽ ֽ   ְך׃ֽאִתי ָל֥י ּכִ

אְמ֣ר> <יֽאֹוְיַב֗  .ו > <֥יָמַתי ֑ע ִלּ֣ו ַרֹיֽ ֽמֹו׃ּות ְוָאַב֥֗מָי֝   ד ׁשְ

֤ | ֹותא ִלְר֨אְ֤וִאם־ּבָ  .ז ץ־ָא֥ר ִלּבּ֗בְֵ֗וא ְיַדׁשָ א ֵ֖יֵצֹו ֶון ֑לֹו ִיְקּבָ
  ר׃ּֽוץ ְיַדּבֵַל֣ח

> <֣יַחד ָעַלַי֗  .ח לְֽתַלִי֭ ְנָאֲּ֑חׁשו ּכָ ֖ב> | <יָעַל֓י ־ׂשֹֽ   י׃ֽה ִלּ֣ו ָרָעַיְחׁשְ
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ַבר־ּבְ֭  .ט ַֽ֥וֹו ּוק ּבִּ֑לַיַעל ָי֣צְּדֽ ֲ֝אׁשֶ א־יֹוִסַ֥כ֗ר ׁשָ   ּיף ָלֽקום׃ב ֹלֽ

לֹוִמ֨> <יׁשִ֤א> <ּגַם  .י ַט | יׁשְ ר־ּבָ י ַלְחִמ֑> <֣לאֹוֵכֹו ְּחִתי ֭בֲ֣אׁשֶ
  ב׃ָֽעֵקי ֣יל ָעַלִּהְגִד֖

ְלָמַֽ֥וִני ֲ֑הִקיֵמִֽני ַו֥ה ָחּנֵָו֗ה ְיֹהְּ֤וַאָת  .יא ם׃ֲּאׁשַ   ה ָלֶהֽ

ֹז֣  .יב י־ָחַפאת ָיּ֭בְ ֽ ַּ֑֣דְעִתי ּכִ א־ָיִרּ֖֤כִי ְּצָת ּבִ ְיִבי ֹלֽ   י׃ֽי ָעָל֣יַע ֹאֽ

ִּמי ָתַמֻתי ּבְֲ֭אִנַֽ֗ו  .יג ַּוַתִציֵבי ְּ֑כָת ּבִּ֣ ם׃ִ֣ני ְלָפֶנּ֖ ָיך ְלעֹוָלֽ
  

֘  .יד ְוך ְיֹה֤רּבָ ָרֵאֵ֤֗הֱאֹל֘ | הָוּ֨ עֹוָל֗ ד ָ֥העֹוָלם ְוַעֽל ֵמ֭י ִיׂשְ  | ֥ןֵמָא֘ם ָהֽ
  ן׃ְֽוָאֵמ

  
  )פרק מב(שיר 

ַּ֥לְמַנֵצ֗  .א ּכִ ַרח׃> <ילַח ַמׂשְ   ִלְבֵני־ֹקֽ

ַאָי֗  .ב ֨> <֤ןּכִֵים יֵקי־ָמֲֽ֑אִפ<>ג ַעלֲעֹרּֽ֥ל ַתּּכְ ָיך ֣ג ֵאֶלֲעֹרֽ֖י ַתַנְפׁשִ

ים׃   ֱאלִֹהֽ

ֵנָרֶאֵֽ֗אְוֹ֝וא י ָא֑בָ֥מַתי ל ָחְ֥֪לֵא אלִֹהי֮םֵֽל | יה ַנְפׁשְִ֨מָאָֽ֬צ  .ג י ֣ה ּפְ
ים׃   ֱאלִֹהֽ

ְיָתה־ִל֬  .ד ֱאֹמְ֥יָלה ם ָוָל֑֣יֹוָמֶחם י ֶלָ֣֭עִתי ִדְמָּהֽ ֽ י ר ֵאַלּ֥בֶ
ל יך׃ַּ֥אֵיֹום ּ֗יַה֝<>ּכָ ָה ֱאלֶֹהֽ

  

ָרֵ֤֨א  .ה ָכ֬ | הֶּלה ֶאְזּכְ ּפְ ֱעֹבּ֤֨כִי ַנְפׁשִ֗ | יה ָעַלְ֨וֶאׁשְ ֮ך | רי ֶאֽ ּסָ  ְּבַ
ֶּאַדֵד֗ ֥ים ִה֥ית ֱאֹלֵ֫ם ַעד־ּבּ֥ קֹול־ִרּנָ   ג׃ֽחֹוֵגֹון ָה֥מה ה ְותֹוָדּ֗בְ

֬ת  .ו ַּמה־ִתׁשְ ֮י | יֹוֲחִחּ֨ ֵהֹוִח֣י ָל֥י ָעֱ֪֫הִמַּֽוֶת ַנְפׁשִ אלִֹהים ִֽלי ל֭
י־֥ע ָנְּיׁשו֥עּּנו ֹוד אֹוֶדּ֗כִ   יו׃ֹֽות ּפָ

ָ֪עַל֮יי לַֹהֱֽ֗א  .ז ֫ת ַנְפׁשִ ְרך ֵמֶאן ֶאַ֭על־ּכֵ֗ח ֹוָחּ֥י ִתׁשְ ן ֶּ֑רץ ַיְרֵדְָ֣זּכָ
ר׃ר ִמְצַהֵ֥מ> <יםֶחְרמֹוִנְ֗ו֝   ָעֽ

ְּתהֹום־ֶאל־ְת֣ה  .ח   ָיךֹול ִצּנֹוֶרְ֑ל֣קֹוֵרא ֹום קּ֭
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ל־ ֽ ֶרּ֥כָ ּבָ רו׃ָעַלָ֥יך ַּגֶלָ֗יך ְוִ֝מׁשְ   ּי ָעָבֽ

יֹרּ֣וֹ֭ו ַּחְס֗ד | הָו֨ה ְיֹהְּיַצֶו֬ | ֤םיֹוָמ  .ט ה ִּפָלְּ֗ת֝י ּה ִעִמַּ֑בַלְיָלה ׁשִ
  י׃ּֽל ַחָיְ֣לֵא

ְך ר ֵאֵלָּ֥֗מה־ֹקֵדָֽלִני ְּ֥חָתַכ֫ה ׁשְָ֪לָמ ל ַסְלִע֮יְ֥לֵא | ֤הֽאֹוְמָר  .י
ַל   ב׃ַֽחץ אֹוֵיּ֣בְ

ֶר  .יא ָאְמָר֥י ּוִני ֽצֹוְרָרְ֑ר֥פֵֽחי ַעְצמֹוַתּֽ֗בְ | ַצחּ֤בְ י ֥ם ֵאַלּבְ
ל־ַה֝ יך׃ַּ֥אֵיֹום ּ֗יּכָ ָה ֱאלֶֹהֽ

  

֬ת  .יב ַּמה־ִתׁשְ ֮י | יֹוֲחִחּ֨ ּֽוַמה־ֶתֱהִמ ַנְפׁשִ  > <יִלי֣הֹוִחי ָל֥י ָעּ֪֫

י־֣עֵֽל֭ יֽי ֵוַנ֗ת ּפְָּ֝יׁשוֹעּּ֥נו ֑אֹוֶד> <דֹואלִֹהים ּכִ   ׃אלָֹהֽ
  

  )פרק נט(ניצוח 

ֵח֮תַּ֣לְמַנֵצ  .א ֥ד ִמ֪֫ ְלָדִוַּח ַאל־ַתׁשְ ֹל֥ם ְּכָת ׁשְ ֑אּבִ ְמ֥רַֽוּול ַח ׁשָ ּו ִּיׁשְ
  ֲהִמיֽתֹו׃ַֽלִית ּבַַ֗ה֝<>ֶאת

ֵַהִצי֖ל  .ב ְיַבּ֥ ִמְתקֹוְמַמ֥י ֱאלָֹה֑ | יִני ֵמֹאֽ ֵבּי ְתׂשִַּמֽ   ִני׃ּֽגְ

יֵעִמ֗י ָדּֽ֥֝וֵמַאְנׁשֵֶון ֲ֑עֵלי ָאֵלִני ִמּפִֹּ֣ציַה֭  .ג   ִני׃ֽים ֽהֹוׁשִ

֤  .ד ְר֡ב֪י ִהּנֵּכִ ּורו ָעַלָי֣גי ּו ְלַנְפׁשִ֗ה ָאֽ ִעם ּ֑י ַעִזיּ֣ א־ִפׁשְ י ֹ֖לֽ
א־ַחָטאִת   ה׃ָֽוְיֹהי ְּ֣וֹלֽ

  ה׃ּֽי וְרֵאְ֣קָראִתּוָרה ִל֖עּנו ּ֑ון ְוִיּכֹוָנן ְיֻר֣צ ֹוִלי־ָעּֽ֭בְ  .ה

ֽ֥ה ְיֹהָוְּ֤וַאָת  .ו ָרֵאֵ֤֗הֹות ֱאֹלְ֘צָב֡א | יםה־ֱאלִֹה יָצה ָהִק֗ל י ִיׂשְ
לִלְפֹק֥ ֽ ל־ּבַֹּ֖אל־ָתֹח֨ם ַ֑הּגֹוִי<>ד ּכָ   ָלה׃ֶֽסֶון ְ֣גֵדי ָאן ּכָ

ּובו ָלָ֭יׁש֣  .ז   יר׃ֹּֽוְבבו ִעִוי֥ס> <ֶלבּו ַכּכֱָ֗ה֥מֶֽעֶרב ֶיּ

֘ | ֤הִהּנֵ  .ח ִפיֶהּ֗וי֤עַיּבִ ְפֽתֹוֵתיֶה֑ם ֲח֭ן ּבְ ׂשִ  ם ָרבֹות ּבְ

  ַע׃ֽי ׁשֵֹמי־ִמּ֥כִ  

ַחק־ָלה ְיְּ֣֭וַאָת  .ט ם׃ְלַעִּ֗ת֝מֹו ֹּ֑הָוה ִתׂשְ ֽ   ג ְלָכל־ּגֹויִ
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ֹמּ֑֣זֹו ֵאֶלֻע֭  .י י־ֱאָ֝רה ָיך ֶאׁשְ ֽ י׃> <יםלִֹהּ֗כִ ֽ ּבִ ּגַ   ִמׂשְ

י׃֥ ַיְרֵאיםלִֹהֱ֗אִ֝ני ְּ֑יַקְדֵמ יַּחְסִד֣ )חסדו(י ֱ֣אלֵֹה  .יא ְרָרֽ   ִני ְבׁשֹֽ

֬חּֽפֶ | ֤םַהְרֵגַּֽאל־ַת  .יב ּכְ ּו ַעִמ֗ן־ִיׁשְ מֹו ָ֑יְלך ְוֽהֹוִריֵדֵֽחמֹו ְב֣֭י ֲהִניֵעּ
ִגּנֵ   י׃ּֽנו ֲאֹדָנָ֣מֽ

ָפ֫ימֹו ַּחַטאת־ּפִ֗  .יג ַבר־ׂשְ ֵוֽמָאָל֖ם ּ֑ו ִבְגאֹוָנְכ֥דְּֽוִיָלימֹו ֵ֥תְּדֽ ה ּ
  ּרו׃ַֽחׁש ְיַסּפֵּ֣וִמּכַ

ֵל  .יד ֵל ה ְבֵחָמ֮הּּ֥כַ י־ֱאֵ֭יְד֗עְֽומֹו ֥יֵנֵאֽ֫ה ְוּּ֪כַ ֽ ֣> <לִֹהיםּו ּכִ  לֹמׁשֵ
ַיֲעֹק֑ ֽ   ָלה׃ֶֽרץ ֶס֣י ָהָאְ֖לַאְפֵסב ּבְ

֣  .טו יר׃ִוי֥ס> <ֶלבּו ַכּכֱָ֗ה֥מֶֽעֶרב ֶיּבו ָלְ֭וָיׁשֻ   ֹּוְבבו ִעֽ

֗עא ִיִ֝אם־ֹל֥ל ֱאֹכֽ֑ ֶלּוןְיִני֣ע )ינועון(ָּמה ֵה֭  .טז ּבְ ּו ַוָיִלׂשְ   ּינו׃ּֽ

֣ | ֤יֲאִנַֽו  .יז ָיר ֻעזֶ֮ךָאׁשִ י־ָהִיָך ְּסֶדֶ֥קר ַח֫ן ַלּבֲֹ֥֗אַרּנֵַֽו ּ ֽ ּגָּ֣כִ ב ֣יָת ִמׂשְ
֣יָמ֗נּו֝י ִ֑ל י׃ֹוס ּבְ   ֹום ַצר־ִלֽ

ּיך ֲאַזֵמִּ֣זי ֵאֶלֻע֭  .יח י־ֱאלִֹהָ֥רה ָ֑ ֽ ִ֗מ֝> <יםּכִ ּבִ ּגַ י יֵי ֱאלֹהׂ֥שְ  ׃ַּחְסִדֽ
  

  )פרק עז(ניגון 

  ף ִמְזֽמֹור׃ְ֥לָאָס )ידיתון( ּוןְּידו֗תל־ַֽח ַעַּ֥לְמַנֵצ  .א

ֲאִזלִֹהֱ֗א֝<>י ֶאלקֹוִלָ֥קה ים ְוֶאְצָעֱ֑֣אלִֹה<>י ֶאל֣קֹוִל  .ב ין ֥ים ְוַהֽ
  י׃ֵֽאָל

֥י  .ג ִתי ָרּ֥ ָד֪֫יֲאֹדָנ ָרִת֮יֹֽום ָצּבְ ָרה ְוֹלְ֣יָלה ִנַ֣֭ל | ֤יָיִדּׁשְ ּוג א ָת֑פּגְ
ֽי׃ֵ֣חה ִהּנֲָ֖אָנֵֽמ   ם ַנְפׁשִ

ָר  .ד ֱהָמ֣ה ֱאלִֹהֶ֣אְזּכְ   ָלה׃ֽי ֶסּ֣ף רוִחְּ֖וִתְתַעֵט | יָחהָאׂשִָ֓יה ֑ים ְוֶאֽ

ֻמ֣רָא֭  .ה   ר׃ֽא ֲאַדּבְֵּמִתי ְוֹלְ֣פַעִ֗נ֝י ֹ֑ות ֵעיָנַּחְזָת ׁשְ

ֶ֝דם ִּמֶק֑> <יםְּ֣בִתי ָיִמִּ֣חׁשַ  .ו ים׃֗נׁשְ   ֹות ֽעֹוָלִמֽ

֥  .ז ָרֶ֥א ִ֑עם־ְלָבִבְ֥יָלה ָּ֥ל ּבַ֫ייָנִתֽ֗ה ְנִגְזּכְ י׃֥יָחה ַוְיַחּפֵי ָאׂשִ   ּׂש רוִחֽ
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א־ֹיִס֖י ֲאֹדָנ֑ | ֥חְלעֹוָלִמים ִיְזַנַהֽ֭  .ח   ֹות ֽעֹוד׃יף ִלְר֣צְוֹלֽ

ָאֵפ  .ט ר׃ֶמר ְלֹדֹ֣א֗֝> <ַמרּ֥גָֹו ַּחְס֑ד> <ַצחָ֣לֶנס ֶ֣הֽ   ר ָוֹדֽ

ַכ  .י ֲחַא֗ץ ּבְִ֥֝אם־ָקַפל ֹ֑ות ֵאַחּנ֣> <֣חֲהׁשָ   ָלה׃ֽיו ֶסָ֥מף ַרֽ

ָ  .יא ֝יא ֹוִתי ִהֹּ֑אַמר ַח֣לֽו֭   ין ֶעְלֽיֹון׃ֹ֣ות ְיִמ֗נׁשְ

ַעְלֵלי־ָיֹור ֶאְזּכ֥)אזכיר(  .יב ָר֖ ּ֑ה ַמֽ י־ֶאְזּכְ ֽ ך׃ּה ִמֶקּ֣כִ ְלֶאֽ ֶָדם ּפִ
  

ֽיָחה׃֣ילֹוֶתּֽ֖וַבֲעִלָך ֳ֑עֶלֽיִתי ְבָכל־ּפְָ֥וָהִג  .יג ָיך ָאׂשִ
  

ֹקֱ֣א֭  .יד ֶּ֑דׁש ַדְרּלִֹהים ּבַ ים׃ֹֽול ּכֵ֗דל ּגִֵָ֝מי־אָ֥ך ּכֶ   אלִֹהֽ

ה ֶפֵאל ֹע֣ה ָהַּ֣֭אָת  .טו ַעִמהֹוַדֶ֖לא ׂ֑שֵ ְּעָת ָבֽ ּים ֻעזֶּ֣   ָך׃ֽ

ַא  .טז ְז֣רּ֣גָ ֵנָך ַּ֑עֶמ> <ֹוַעְּלָת ּבִ   ה׃ָלֽף ֶס֣ב ְויֹוֵסי־ַיֲעֹקּֽ֖בְ

ּוך ַמ֤֨אָר֘  .יז ָ לִֹה֗ | ִיםּ ּוך ַמים ָר֣אֱאֽ ָ ֥זַאּ֗֝ילו ִים ָיִחּ֑֣   ּו ְתֹהֽמֹות׃ף ִיְרּגְ

ָחִקְ֑ת֣נֹֽול ָנֹות קָ֭ע֗ב | ִיםְּרמו ַמֹ֨ז֤  .יח ָיך ָצֶצַ֗אף־ֲח֝ים ּו ׁשְ

  ּכו׃ִּֽיְתַהָל

ַעְמ֨ך֤ק  .יט ְלּגַ֗ | ָֹול ַרֽ ּגַ ְגָזל ּ֑ים ֵתֵבּירו ְבָרִק֣֣ל ֵהִאּבַ ׁש ּ֣ ַוִתְרַע֖הָרֽ
ֶרץ׃   ָהָאֽ

ָי  .כ ִביְלךּֽו֭ )ושביליך(ָך ּ ַדְרּכֶ֤֗םּּבַ ַמָׁשְ ֑֣ ּבְ  ים ִים ַרּבִ

עו׃ָיך ֹלִּ֣עְקבֹוֶתְ֗ו֝     ּא ֹנָדֽ

ןַ֥יד־ֹמׁשֶּֽבְָך ּאן ַעֶמּ֑יָת ַכֹצָ֣֣נִח  .כא ֲהֹרֽ   ׃ה ְוַאֽ
  

  )פרק צ(ה תפל

ְּתִפָל֮ה  .א ּ֪ ֹדָנ֗ים ִהָ֥הֱאֹל֫> <יׁשֽה ִא ְלֹמׁשֶ יָת ָּ֥תה ָהִיֹון ַא֭י ָמ֣עֲאֽ
ֹדּ֣נו ָּל֗ ר׃ּבְ   ר ָוֹדֽ

ֶט  .ב  > <ם ַעדּֽוֵמעֹוָל֥ל ֶ֑רץ ְוֵתֵב֣ל ֶאֹֽוֵלַּוְת֣חּדו ּים ֻיָלִ֤֗רָה֘ | ֶרםּ֤בְ
  ל׃ֽה ֵאַּ֥אָתם ֹוָל֗ע֝

֣  .ג ֑> <נֹוׁש ַעדב ֱאָּ֭תׁשֵ ּובו ְבֵנאֶמר ׁשֹּ֣תַ֗ו֝א ַּדּכָ ם׃ּֽ   י־ָאָדֽ

 תקון הכללי

 



 
234

ִנ֪֡י ֶאּ֤כִ  .ד ֣יָיך ֵעיֶנֽ֗ים ּבְֶלף ׁשָ מוָר֥ר ֲעֹבֽ֑י ַיְ֣תמֹול ּכִֹום ֶאּ֭כְ ה ְּוַאׁשְ
  ְיָלה׃ַּֽבָל

ָנְז֭  .ה ָחִצּ֥בֹּ֗בַּ֝ו ְה֑יֽה ִיַּ֣רְמָתם ׁשֵ ֽ ף׃ֽיר ַיֶקר ּכֶ   ֲחֹלֽ

  ׁש׃ֽל ְוָיֵבֹ֥וֵלֶרב ְימֶעָ֗ל֝ף יץ ְוָחָלּ֑֣בֶֹקר ָיִצּבַ֭  .ו

י־ָכִל֥  .ז ֽ ָֽוַבֲחָמְתךָך ּ֑ינו ְבַאּפֶּכִ ְלנו׃ּ֥   ּ ִנְבָהֽ

ָת)שת(  .ח ֶנּנו ִלְמ֥אֻלֵמֲ֗עָ֝ך ְּ֑גֶדּינו ְלֶנֹ֣נֵת ֹ ֲעֽו֣הּ ׁשַ ָיך׃ֹֽור ּפָ
  

֣ני ָכל־ָיּ֣֭כִ  .ט ִלָך ּ֑ו ְבֶעְבָרֶתֵּמינו ּפָ ֵנּּ֖כִ ֶגה׃ּ֣ינו ׁשָ   ּינו ְכמֹו־ֶהֽ

נֹוֵת֨  .י ְבִעּינו ָבֶהְֵ֥יֽמי־ׁשְ ָנ֪֡ם ׁשִ ְגבוֹרְ֤֨וִאה ים ׁשָ  | תּם ּבִ
֘מ ָנֹ֤֗וִנׁשְ ם ְו֭ה ים ׁשָ י־ָגֶ֥ון ֑ל ָוָאָ֣עָמָרְהּבָ ֻע יׁשז ִחּ֗֝כִ   ָפה׃ַֽוּנָ

י־י֭  .יא ָ ֶעְבָרֶתֽך׃ְָת֗ךְֽכִיְרָאּוָ֝ך ֑ז ַאּפֶֹע֣> <ֹוֵדַעִמֽ
  

ה׃֣א ְלַבָנִבְ֗ו֝ע ן הֹוַדֵּ֑֣מינו ּכֵֹות ָיִ֭לְמ֣נ  .יב   ב ָחְכָמֽ

ֵחְ֗ו֝י ֹ֑הָוה ַעד־ָמָתה ְיּׁ֣֭שוָב  .יג יך׃<>ם ַעלִהּנָ ֲָעָבֶדֽ
  

ֵע  .יד ּבְ ָנָך ֶּקר ַחְסֶדּ֑נו ַבּבֹׂ֣֣שַ ְמָח֗ ְו֥֝הּֽוְנַרּנְ ָכל־ָיֵמִנׂשְ   ּינו׃ֽה ּבְ

֭  .טו י֣מׂשַ ְּמֵחנו ּכִ יָתּ ּ֝נו ֹ֑ות ִעּנִ   ה׃ּֽינו ָרָעֹות ָרִא֥֗נׁשְ

ְר֗ךַוָ֝ך ֳ֑עֶלָֽיך ָפֲ֣עָבֶד<>ה ֶאלָ֣רֶאֵֽי  .טז ם׃ֲָהָדֽ ֵניֶהֽ    ַעל־ּבְ

ּ֣ינו ֵ֥לָעּ֫ינו י ֱאלֵֹהַ֗עם ֲאֹדָנֹ֥נ֤ | ֤יִויִה  .יז ֲעׂשֵ ֹוְנָנ֥הה ָיּ֭וַמֽ  ֵּדינו ּכֽ
ּ֥נו ָ֑עֵלי ֹוְנֵנֵד֗ה ָיּֽ֝וַמֲעׂשֵ   ׃ּהוּֽינו ּכֽ

  
  )פרק קה(הודאה 

ּֽו ַלהֹו֣ד  .א ֑מֹהָוה ִקְר֣אי֭   יו׃ֽילֹוָתֽים ֲעִלַּעִמּ֗יעו ָבֽ֝הֹוִדֹ֥ו ּו ִבׁשְ

ֽירו־ל֭  .ב ֹּו ַזְמרו־֑לּׁשִ ֹ֝֗ו ּ ָכל־ִנְפְלאֹוָתׂשִ   יו׃ּֽיחו ּבְ

ִ֣הֽ֭  .ג ׁשֵ ַמִ֗יֹ֝ו ם ָקְדׁשְּ֑תַהְללו ּבְ   ה׃ֽי ְיֹהָוְמַבְקׁשֵ֬ | ֤בח ֵלׂשְ

ְקׁשֹ֖ו ּה ְוֻע֑זָ֣וּו ְיֹהִּדְרׁש֣  .ד יד׃ּ֣ו ָפָנּּבַ   ּיו ָתִמֽ

ּ֑֥ו ִנְפְלאֹוָתִזְכ֗ר  .ה ר־ָעׂשָ ֵטי־ִפ יוְפָתֹ֗מֽ֝ה יו ֲאׁשֶ ּפְ   יו׃ּֽוִמׁשְ

 תקון הכללי

 



 
235

ֵנֹו ּם ַעְב֑דַ֣רע ַאְבָרָהזֶ֭  .ו יו׃ֲעֹקֽ֣ ַי֖יּבְ ִחיָרֽ   ב ּבְ

ָכלּינו ֵה ֱאלֹהָ֑֣וּוא ְיֹה֭ה  .ז ָטָאָ֗ה֝<>ּבְ ּפָ   יו׃ֶֽרץ ִמׁשְ

ִרי֑ת֣ר ְלעֹוָל֣זַָכ  .ח   ֶּלף ֽדֹור׃֣ה ְלֶאָּו֗ר ִצָּ֝דָבֹ֥ו ם ּבְ

֣  .ט ֖בם ַאְבָרָה֑<>ַרת ֶאתר ּכֲָ֭אׁשֶ ק׃ּוָע֣תּוׁשְ ָחֽ   ֹו ְלִיׂשְ

ֲעִמיֶד  .י ֽ ָרֵא֗ ְל֝קב ְלֹחֲ֑עֹקָֽ֣ה ְלַיַּ֣ויַ ִרִיׂשְ ם׃֣ל ּבְ   ית עֹוָלֽ

ָנ֑<>ן ֶאתּ֥ ֶאֵתָר ְל֗ךֵלאֹמ֗  .יא ֶרץ־ּכְ ם׃ֶֽבל ַנֶחַ֗֝ען ֶאֽ   ֲחַלְתֶכֽ

ֽ֭  .יב ה׃ט ְוָגִרְ֥מַעּ֗כִ֝ר ֑י ִמְסּפְָ֣מֵת> <ְהיֹוָתםּבִ ֽ   ּים ּבָ

ְּתַהְלכו ִמּגִּֽ֣יַו֭  .יג   ר׃ֽם ַאֵחַע֥<>ה ֶאלַּמְמָלָכִ֗מֹ֝וי ֹוי ֶאל־ּגּ֑

א־ִהּנִ  .יד ָק֑֣יַח ָאָדֹ֣לֽ ים׃> <֣םֹוַכח ֲעֵליֶהַּו֖ים ם ְלָעׁשְ   ְמָלִכֽ

֥ע  .טו ל־ִתּגְ יָחַּאֽ   ׃ּעוּֽי ַאל־ָתֵרִלְנִביַאְ֗ו֝י ּ֑ו ִבְמׁשִ
ל־ַמֵטה־ֶלֶ֥רץ ָ֑הָא> <ָעב ַעלא ָרַּ֣֭וִיְקָר  .טז ֽ ר׃ּּכָ ָבֽ   ֶחם ׁשָ

ַל  .יז ֶ֥עְ֗ל֝יׁש ם ִא֑֣ח ִלְפֵניֶהׁ֣שָ   ף׃ֽר יֹוֵסֶבד ִנְמּכַ

ֹו׃֣ל ּבְָרֶז֗ ּבַֹ֝וַרְג֑ל )רגליו(ֶבל ּ֣ו ַבּכִֶעּנ֣  .יח   ָאה ַנְפׁשֽ

א־ְדָב֑רֵ֥ע> <ַעד  .יט   ְּתהו׃ֽה ְצָרָפָ֣ות ְיֹהִאְמַרֹ֖ו ת ּבֹֽ

֣  .כ ּך ַוַיִתיֵרֶלַלח ֶמׁ֭שָ ּ֥הו ְ֑   ּהו׃ְּֽיַפְתֵחֽים ַוִּמ֗ל ַעֹ֝מׁשֵ

֣מ  .כא ָכֹמׁשֵּ֗וֹ֝ו ֹון ְלֵבי֑תֹו ָא֣דׂשָ   ל־ִקְנָיֽנֹו׃ל ּבְ

ָרֶלְאֹס֣  .כב ַנְפׁש֑֣ר ׂשָ   ם׃ֽו ְיַחּכֵ֥יּוְזֵקָנֹו יו ּבְ

ָרֵאַּוָיֹב֣  .כג ֶרץ־ָח֣ב ּגֲָעֹקַֽ֗יְוִ֝ים ל ִמְצָר֑֣א ִיׂשְ ֶאֽ   ם׃ֽר ּבְ

יו׃ֲעִצֵמַּֽ֗יַו֝ד ְמֹאֹ֑ו ַּע֣מ> <ֶפר ֶאתַּ֣וֶי  .כד ּהו ִמָצָרֽ ּ  

ֹנְ֣ך ִלָ֣֭הַפ  .כה ם ִלׂשְ יו׃ִהְתַנּכְֵ֗לֹ֝ו ּא ַע֑מּבָ ֲעָבָדֽ ֽ   ל ּבַ

֭  .כו ׁ֣שָ ֲ֣הֹרַ֗֝אֹֽו ּה ַעְב֑דַלח ֹמׁשֶ ֹו׃ֽר ּבָן ֲאׁשֶ   ַחר־ּבֽ

ֽמו־ָב֭  .כז תֹוָתּ֣ם ִדְבֵרּׂשָ ְפִתּ֗ו֝יו ֑י ֹאֽ ֶאֹמֽ ם׃֣ים ּבְ   ֶרץ ָחֽ

֣  .כח ך ַוַיְחׁשִֹח֭> <ֽחַלׁשָ ּׁשֶ א־ָמְ֝ך ְ֑   ׃)דבריו( ְּדָבֽרֹו> <ּו ֶאת֗רְוֹלֽ
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  ם׃ְּֽדָגָת> <ֶמת ֶאתָּיַ֗ו֝ם ם ְלָד֑֣יֵמיֶהְֽך ֶאת־ֵמָ֣הַפ  .כט

ַר  .ל ם׃ַחְדֵרּ֗בְ֝ים ּם ְצַפְרְדִע֑֣ץ ַאְרָצׁ֣שָ   י ַמְלֵכיֶהֽ

ּ֗כִ֝ב א ָעֹרַּ֑מר ַוָיֹבָ֣א֭  .לא ם׃ּנִ בוָלֽ ָכל־ּגְ   ּים ּבְ

ֵמיֶהָ֣נַת  .לב ׁשְ ָר֑֣ן ּגִ ם׃ֹוָה֣בֽׁש ֶלֵא֖ד ם ּבָ ַאְרָצֽ   ת ּבְ

ּבֵַ֗ו֝ם ָ֑נָתְּֽפָנם וְתֵאְך ּגַַּ֣֭וַי  .לג ם׃֣ר ֵעְיׁשַ בוָלֽ   ּץ ּגְ

ַּ֑מר ַוָיֹבָ֣א֭  .לד   ר׃ֽין ִמְסּפֶָ֣לק ְוֵאֶיְ֗ו֝ה א ַאְרּבֶ

לַּוֹי֣  .לה ַאְרָצֵ֣ע> <אַכל ּכָ ב ּבְ ִרֹּיַ֗ו֝ם ׂ֑שֶ   ם׃ֽי ַאְדָמָת֣אַכל ּפְ

֣כַּ֣וַי  .לו ל־ּבְ ַאְרָצְך ּכָ   ם׃ֽאֹוָנ<>ית ְלָכלאׁשִֵ֗ר֝ם ֹ֑ור ּבְ

ֶכַֽו֭  .לז ָבָטְ֖וֵאב ֶ֑סף ְוָזָהּ֣יֹוִציֵאם ּבְ ׁשְ ֽל׃֣ין ּבִ   יו ּכֹוׁשֵ

ַמ  .לח ֵצאָת֣ח ִמְצַרׂ֣שָ י־ָנַפם ִ֑ים ּבְ ֽ ְחָדּ֖כִ ם׃ּ֣ל ּפַ   ם ֲעֵליֶהֽ

ַר  .לט   ְיָלה׃ֽיר ָלׁש ְלָהִאֵ֥אְ֗וְ֝ך ן ְלָמָסׂ֑֣ש ָעָנּ֣פָ

ָלַּ֣אל ַוָיֵבׁ֭שָ  .מ ְ֝וֶל֥> <֑וא ׂשְ יַמֶ֗חם ׁשָ ּבִ   ם׃ֵֽעִים ַיׂשְ

ּור ַוָי֣זַתח צּ֣֭פָ  .מא ּובו ָמּ֑ ִצ֥יְל֗כָהִֽ֝ים ּ ּו ּבַ ּ ר׃ּ   ֹות ָנָהֽ

י־ָז֭  .מב ֽ תֹו ר ָקְדׁשְּ֑֣דַב<>ַכר ֶאתּכִ   ּם ַעְבֽדֹו׃ַאְבָרָה֥<>ֶאֽ

ׂשּ֑א ַע֣מַּ֣ויֹוִצ  .מג יו׃ִרּנָּ֗בְֹ֝ון ֹו ְבׂשָ ִחיָרֽ   ה ֶאת־ּבְ

ַּוִיֵת  .מד ׁשו׃ים ְּ֣לֻאִמ> <לֲעַמַֽ֖ום ֹ֑ות ּגֹוִיֶהם ַאְר֣צן ָלּ֣֭   ִּייָרֽ

ֲע֤ב  .מה ֽ ְמ֣ר | ּורּבַ ְללו־ָיּרו יו ִיְנֹצְ֥֗וֽתֹוֹרָתָּקיו ּו ֻחִ֭יׁשְ   ּה׃ ַּֽהֽ
  

  )פרק קלז(מזמור 

ֶב֗ | ֹותֲה֨רֽל ַנַע֥  .א ּ֣בָ ִכ֑ם ָי֭ל ׁשָ ם־ּבָ ְבנו ּגַ ּנו ָזְכֵרּ֗בְּ֝ינו ּׁשַ
  ִּצֽיֹון׃<>ֶאת

֥<>ֽלַע  .ב תֹוָכֲ֑עָרִב רֹוֵתִלָּ֗תּ֝ה ים ּבְ ּנֹֽ   ּינו׃ּֽינו ּכִ

ֵֽא֪לי ׁשָּ֤֨כִ  .ג ּונו ׁשֹוֵב֡ם ׁשְ ּ֭ ּינו ִדְבֵרי־ׁשִ ְמָחְ֣וֽתֹוָלֵליר ּ ה ּ֑ינו ׂשִ
֥   ּיר ִצֽיֹון׃ִּ֥מׁשִּנו ָלּ֗֝ירו ׁשִ
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ֵ֥א֗  .ד יר־ְיֹה<>יר ֶאתְיך ָנׁשִ ר׃ל ַאְדַמַ֥ע֗֝ ָו֑הׁשִ   ת ֵנָכֽ

ֵח<>ֽםִא  .ה ּכָ ָלְֽ֗ך ְיֶ֥אׁשְ ֥ם ִּרוׁשָ ּכַ   י׃ֽח ְיִמיִנִּתׁשְ

ק־ְלׁשֹוִנ֨  .ו ֽ ֮י  |יִּתְדּבַ ֵרא ֶאִ֫אם־ֹל֪ ְלִחּכִ ֲעֶלה א ַאִֽ֭אם־ֹלִ֣כי ְ֥זּכְ
ַל֑ ְמָחִתל ֹרַ֣ע֗֝ם ִֶּאת־ְיֽרוׁשָ   י׃ֽאׁש ׂשִ

 | ּרוְ֤מִרים ָעֹאָ֣ה֭ם ִָלּ֥רוׁשָֹֽ֫ום ְי ֤יֵאת֮> <ֹוםי ֱא֗דִלְבֵנ֬ | הָו֨ר ְיֹהְזֹכ֤  .ז
ה׃ַהְי֥ס> <דַעּ֗֝רו ָע֑ ֽ   ֹּוד ּבָ

ֶב֗  .ח ת־ּבָ ֫דל ּבַ ֵרה ּוָדַּ֥הׁשְ ֶלם־ָל֑י ַ֥אׁשְ ְיׁשַ ְך ּמוֵלֶ֗את־ּגְְ֝ך ּׁשֶ
ַמ֥ ּגָ   ּנו׃ְּֽלְת ָלׁשֶ

ֵר  .ט יֹאֵח֓ | ֤יַאׁשְ תז ְוִנּפֵּׁ֬שֶ   ַלע׃ ַֽהּסָ<>ֶאלְִיך ָלַלֹ֗ע֝<>ץ ֶאֽ
  

  )פרק קנ(הללויה 

ְללו־ֵא | ּהְּללוָיַ֨ה֥  .א ָקְדׁשַּ֑֥הֽ ְרִקְ֥ל֗לַהֹֽ֝ו ל ּבְ ּוהו ּבִ   ֻּעֽזֹו׃> <יַעּ

ְל֥ל  .ב ּוהו ִבְגֽבוֹרָתַהֽ ּ ֹרְ֣ל֗לַהֽ֝יו ּ֑ ּוהו ּכְ   ׃ב ּגְֻדֽלֹוּ
ֵתַהֽ֭  .ג ְּללוהו ּבְ ֵנְל֗לַהֽ֝ר ַ֑קע ׁשֹוָפּ֣ ּוהו ּבְ ֹור׃ּ֣   ֶבל ְוִכּנֽ

ֹתַ֣הֽ֭  .ד ְּללוהו ּבְ ְ֥ל֗לַהֹֽ֝ול ּף וָמ֑חּ ִמּנִ ּוהו ּבְ   ב׃ֽים ְוֻעָגּ

ְל֥ל  .ה ַ֑הֽ ּוהו ְבִצְלְצֵלי־ׁשָ ּוהו ּבְְל֗לַהַֽ֝מע ּ   ה׃ְּֽתרוָע ֥יִצְלְצֵלּֽ

ָמל ַהּ֭כֹ֣  .ו ׁשָ ּה ְתַהֵלּנְ ְללו־ָיּה ל ָיּ֥֗   ּה׃ַּֽהֽ
  

. בֹקֲעל ַיֵג ָימֹות ַעּבו ׁשְְיֹהָוהב ּוׁשּבְ. לֵאָרׂשְת ִיַעּוׁשן ְייֹוִּצן ִמֵּתִי
: הָרָצ> <תֵעם ּבְָזֻע ָמיֹהָוהֵמ> <יםיִקִדַצ> <תַעּוׁשְתּו: לֵאָרׂשְח ִיַמׂשְִי

  : בֹוּסוי ָחּכִ .םיֵעׁשִיֹוְו יםִעׁשְָרֵמ> <ְּיַפְלֵטם. םֵטְּלַפְי ַוְיֹהָוהם ֵרְזְעַיַו
  

ÆÆÆÆ  תפלה לתקון הכללי  ÅÅÅÅ  
 

   זכר צדיק לברכהרבי נתןיסדה מורנו , טוב לומר תפלה זו,  תהליםקפיטלאחר העשרה 

ַחָיי עֹוִדי, ַּליֹהָוה ּבְ ָרה ֵלאלַֹהי ּבְ יִחי: ֲאזַּמְ , ֶיֱעַרב ָעָליו ׂשִ
יֹהָוה ַמח ּבַ ִכּנֹורהֹו: ָאֹנִכי ֶאׂשְ ֵנֶבל ָעׂשֹור , ּדו ַליֹהָוה ּבְ ּבְ

  ִמי

יָרה   ָאׁשִ
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רו לֹו יָרה ָלך, ֱאלִֹהים: ּזַּמְ יר ָחָדׁש ָאׁשִ ְׁשִ ָרה ָלך, ּ ֵנֶבל ָעׂשֹור ֲאזַּמְ ְּבְ ֲעֵלי : ּ
ִכּנֹור, ָעׂשֹור ַוֲעֵלי ָנֶבל יֹון ּבְ ָפֳעֶלך: ֲעֵלי ִהּגָ ְחַתִני ְיֹהָוה ּבְ ּמַ י ׂשִ ָּכִ י , ּ ַמֲעׂשֵ ּבְ

ל עֹוָלם: ןָָיֶדיך ֲאַרּנֵ מֹות, ֲאדֹון ּכֹל, ִרּבֹונֹו ׁשֶ ׁשָ ל ַהּנְ ל , ּבֹוֵרא ּכָ ִרּבֹון ּכָ
ים ֲעׂשִ יֵרי ִזְמָרה, ַהּמַ ׁשִ ים , ַהּבֹוֵחר ּבְ ַרֲחֶמיך ָהַרּבִ ִני ּבְ ָָעְזֵרִני ְוָחּנֵ

ּוַבֲחָסֶדיך ָהֲעצוִמים ָרה , ָּ ל ָהֲעׂשָ ה ְלעֹוֵרר וְלהֹוִציא וְלַגלֹות ּכָ ֶאְזּכֶ ּׁשֶ ּ ּ
ֶהם ֵסֶפר ְתִהִליםִמ ּנֱֶאַמר ּבָ ּיֵני ְנִגיָנה ׁשֶ יְטל . ּ ָרה ַקּפִ ּוִבְזכות ֵאלו ָהֲעׂשָ ּ ּּ

ָאַמְרִתי ְלָפֶניך ְָתִהִלים ׁשֶ ּ ֶהם , ּּ ּנֱֶאַמר ּבָ ָרה ִמיֵני ְנִגיָנה ׁשֶ ֶנֶגד ֲעׂשָ ֵהם ּכְ ׁשֶ
ֵּסֶפר ְתִהִלים ֵהם, ּ ֵרי: ׁשֶ ָרָכה, ַאׁשְ יל, ּבְ ּכִ יר, ַמׂשְ ְּתִפָלה, ִּנּגון, ּוַחִּנצ, ׁשִ ּ ,

ַּהְללוָיה, ִמְזמֹור, הֹוָדָאה סוִקים וִבְזכות . ּ ְזמֹוִרים וִבְזכות ַהּפְ ְזכות ַהּמִ ּּבִ ּ ּ ּ ּ ּ
מֹות ַהיֹוְצִאים  ֵּתבֵתיֶהם ְואֹוִתיֹוֵתיֶהם וְנֻקדֹוֵתיֶהם ְוַטֲעֵמיֶהם ְוַהׁשֵ ּּ ּ ּ ּ

י, ֵמֶהם ּוִבְזכו, ֵתבֹות ֵּתבֹות וִמּסֹוֵפי ֵמָראׁשֵ לֹום ּ ֶלך ָעָליו ַהׁשָ ּת ָדִוד ַהּמֶ ְּ

ָיְסדו ֵסֶפר ְתִהִלים ָרה ַצִדיִקים ׁשֶ ל ָהֲעׂשָ ִּעם ּכָ ּ ּ ּ ּוִבְזכות ַהַצִדיק ְיסֹוד  - ּ ּ ּ ּ
נו ָחקֹור ְמֹוֵבַע נַחל ַנ, עֹוָלם ן ֵפיֶגאְּכָמה ַרֵבּ י ,ַנְחָמן ֶבּ ְח ַנְחָמ ַנ ַנ ַרּבִ
ּ ְזכותֹו ָיֵגן ָעֵלינומאומן ַנְחָמן ָרה ,ּ ן לֹוַמר ֵאלו ָהֲעׂשָ ָלה ְוִתּקֵ ר ּגִ ּ ֲאׁשֶ ּ ּ

ִרית ִביל ִתּקון ַהּבְ ׁשְ יְטל ְתִהִלים ּבִ ַּקּפִ ּ ל ַהַצִדיִקים - ּּ ּ וִבְזכות ּכָ ּ ּ ּ
ְּוַהֲחִסיִדים ָהֲאִמִתִיים ים , ּ ַרֲחֶמיך ָהַרּבִ ה ּבְ ֶאְזּכֶ ִני ׁשֶ ִני וְתָחּנֵ ְָתזַּכֵ ּ ּ

ל ַהִטּפֹות ֶקִרי ׁשֶ ֵמִזיד ְּלהֹוִציא ּכָ ין ּבְ ׁשֹוֵגג ּבֵ ין ּבְ י ְלַבָטָלה ּבֵ ּנִ ָּיְצאו ִמּמֶ ּ ּ
ָרצֹון ין ּבְ ֹאֶנס ּבֵ ין ּבְ אֹותֹו ַהַלְיָלה (, ּבֵ ן לֹו ּבְ ְזַדּמֵ ּנִ ִביל ִמְקֶרה ׁשֶ ׁשְ לֹום ּבִ ִּאם יֹאַמר ַחס ְוׁשָ ּ

ַלְיָלה זֶה:יֹאַמר י ּבְ ּנִ ָיְצאו ִמּמֶ ל ַהִטּפֹות ׁשֶ ּ וִבְפָרט ּכָ ּ ָרה ִלי ַע, ּּ ּקָ ל ְיֵדי ִמְקֶרה ַלְיָלה ׁשֶ
ים ֲעוֹונֹוַתי ָהַרּבִ דֹוָלה ) ּבַ ים וְבֶחְמָלְתך ַהּגְ ַרֲחֶמיך ָהַרּבִ ה ּבְ ָלם ֶאְזּכֶ ָּכֻ ָּ ּ
דֹול ָוְבֹכֲחך ַהּגָ ְטִרין ָאֳחָרִנין, ּ ִלּפֹות וֵמַהּסִ ל , ְּלהֹוִצָאם ֵמַהּקְ ִמּכָ

ְזרו  ְפלו ְוִנְתּפַ ּנָ קֹומֹות ׁשֶ ַּהּמְ םּּ ְּוָנפֹוצו ְוִנְדחו ְלׁשָ ך ִנָדח, ּּ ְּוַאל ִיַדח ִמּמְ ָּ .
ִלּפֹות ְוָכל  ל ַהּקְ ר ְוַתֲהֹרג ְוַתֲעֹקר וְתַכֶלה וְתַבֵטל ּכָ ּבֵ ְּוַתְכִניַע וְתׁשַ ּ ּ ּּ

ִדין ְוִליִלין ֲעׂשו ְוִנְבְראו ְונֹוְצרו ַעל ְיֵדי ֵאלו ַהִטּפֹות , ָּהרוִחין ׁשֵ ּנַ ּׁשֶ ּ ּ ּ ּּ
ָיְצאו ִמ ּׁשֶ י ְלַבָטָלהּ ּנִ ְּוָתִסיר ֵמֶהם ִחיוָתם, ּּמֶ   ְותֹוִציא ְוִתְגֹזל ֵמֶהם , ּ

ְלעו                ּבָ ים ׁשֶ דֹוׁשִ יצֹוצֹות ַהּקְ ה ְוָכל ַהּנִ ַּהִחיות ִדְקֻדׁשָ ּּ ּ ּ.  
 

ל עֹוָלם ַּהָדן ֶאת , ָמֵלא ַרֲחִמים, ַּחי ַהַחִיים, ֵּאל ַחי ְוַקָים, ׁשֶ
ל ָהעֹוָלם ּ ְלַכף ְזכות ָתִמידּכָ ה ְלֵהיִטיב, ּ . ֶּהָחֵפץ ֶחֶסד וַמְרּבֶ

ָּיַדְעִתי ְיֹהָוה ָיַדְעִתי, ּּגֹוֲאִלי ופֹוִדי, ָאִבי ָאִבי ַעְצִמי ַהַחָיב , ּ י ֲאִני ּבְ ּּכִ

  ִרּבֹונֹו

 תקון הכללי
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ַע ׁשֹוֵגג, ְוַהּפֹוׁשֵ ְזַדְמנו ִלי ּבְ ּנִ ְקרֹות ׁשֶ ַהּמִ ֲּאִפלו ּבְ ּּ ַמְרִתי ֶאת , ּ י לֹא ׁשָ ּּכִ
ָללַהּמַ ָבה ּכְ ְּוִהְרַהְרִתי ַביֹום, ֲחׁשָ ַלְיָלה, ּ אִתי ִליֵדי ֻטְמָאה ּבַ ּבָ , ַּעד ׁשֶ

ְלַקְלִתי ּקִ ְּוַעל ְיֵדי זֶה ִקְלַקְלִתי ַמה ׁשֶ ַרְמִתי, ּּ ּגָ ְּוָגַרְמִתי ַמה ׁשֶ ַחְתִתי , ּּ ְּוׁשִ
ַחְתִתי ׁשִ ַּמה ׁשֶ י, אֹוי אֹוי אֹוי. ּ י ָגַמְלִתי ִלי אֹוי ְלַנְפׁשִ, אֹוָיה ַעל ַנְפׁשִ ּי ּכִ

ר, ָמה ֹאַמר, ָרָעה ר, ָמה ֹאַמר. ָּמה ֶאְצַטָדק, ָמה ֲאַדּבֵ ָמה , ָמה ֲאַדּבֵ
ה. ָהֱאלִֹהים ָמָצא ֶאת ֲעֹוִני. ֶּאְצַטָדק ָמה ַרּבָ ַאׁשְ ִני ְלָפֶניך ּבְ ִהְנִני , ִָהּנְ

ה ה וְכִלּמָ ְּלָפֶניך ָמֵלא ּבוׁשָ ּ ָּמֵלא ִטּנוִפים ְוִלְכלוִכים, ָ ּ ָמֵלא תֹוֵעבֹות ,ּ
ֵיׁש , ָרעֹות אוַכל ְלַכּנֹות ּבֹו ֹעֶצם ָהַרֲחָמנות ׁשֶ עֹוָלם ׁשֶ ְּוֵאין ׁשום ָלׁשֹון ּבָ ּ ּ ּ

י ַרע ָוַמר, ָעָלי י ָנַגע ַעד ַהּנֶֶפׁש, ּכִ ָמִים, ַמר ִלי ְמֹאד. ּכִ ׁשָ ּבַ ַמר ; ָּאִבי ׁשֶ
ל ָהעֹוָלִמים י ָמָרה ִלי , ְנָקִתיְרֵאה ַאְנָחִתי ְוֶא. ִלי ְמֹאד ִרּבֹון ּכָ י ַנְפׁשִ ּכִ

י  ר ֵאיִני יֹוֵדַע ֵאיך ֲאִני ָיכֹול ִלְחיֹות ֵמֹעֶצם ְמִרירות ַנְפׁשִ ְּמֹאד ַעד ֲאׁשֶ ְ

יַע ַמִים ַיּגִ ְבֵהי ׁשָ ר ַעד ּגָ ֵאֶלה, ֲאׁשֶ ה ִלי ַחִיים ּכָ י ַקְצִתי ְבַחַיי ָלּמָ ּּכִ ּּ ּ ַּחִיים , ּ
ֶות ָּמִרים וְמרוִרים ִמּמָ ִתית ָמִציתֶאת ֻק. ּ ַעת ּכֹוס ַהַתְרֵעָלה ׁשָ י, ּּבַ   .ַנְפׁשִ

 
 

ל עֹוָלם ַּאָתה ְלַבד ָיַדְעָת! ׁשֶ דֹוִלים , ּ ָגִמים ַהּגְ ִּרּבוי ְוֹעֶצם ַהּפְ
ָכל ָהעֹוָלמֹות, ָּהֲעצוִמים ְוַהּנֹוָרִאים ים ַעל ְיֵדי זֶה ּבְ ֲעׂשִ ּנַ , ׁשֶ
ן ֹזאת ְּוַעָתה ֵאיך אוַכל ְלַתּקֵ ר , ְּ ן ֵאת ֲאׁשֶ מֹוִני ְלַתּקֵ ה ַנַער ּכָ ה ִיְזּכֶ ּוַבּמֶ

ַחְתִתי י ֵאין . ּׁשִ ֵלָמה ּכִ ֱאמוָנה ׁשְ י ֵכן ָיַדְעִתי ַוֲאִני ַמֲאִמין ּבֶ ַּאך ַאף ַעל ּפִ ּ ְ

ָלל עֹוָלם ּכְ ּׁשום ֵיאוׁש ּבָ   ַּוֲעַדִין לֹא ָאְבָדה תֹוַחְלִתי , ַוֲעַדִין ֵיׁש ִלי ִתְקָוה, ּ

י לֹא ָתְמנו, ֵמְיהָֹוה                     י ַחְסֵדי ְיֹהָוה ּכִ ּּכִ י לֹא ָכלו ַרֲחָמיו, ּ   .ּּכִ
 

אִתי ְלָפֶניך ְיהָֹוה ֱאלַֹהי ֵואלֵֹהי ֲאבֹוַתי ן ּבָ ֱאלֵֹהי ַאְבָרָהם ֱאלֵֹהי , ָּכֵ
ֱּאלֵֹהי ָכל ַהַצִדיִקים ְוַהֲחִסיִדים ָהֲאִמִתִיים ֵו, ִיְצָחק ֵואלֵֹהי ַיֲעקֹב ּ אלֵֹהי ּּ

ָרֵאל ל ִיׂשְ ה ֶאת , ֱאלֵֹהי ָהִראׁשֹוִנים ְוָהַאֲחרֹוִנים, ּכָ ְתַרֵחם ָעַלי ְוַתֲעׂשֶ ּׁשֶ
מֹר ֶטיך ֶאׁשְ ּפָ יך ֵאֵלך ְוֶאת ִמׁשְ ֻחּקֶ ר ּבְ ֲָאׁשֶ ְ ד , ָ ַתְעּבֶ ְּוָתֹכף ֶאת ִיְצִרי ְלִהׁשְ

ַהיֵֶצר ָהָרע, ְָלך י ֵמַעָתה , ְּוִתְגַער ּבְ ּנִ ּוְתָגְרׁשֹו ִמּמֶ ְמֵרִני , ְוַעד עֹוָלםּ ְוִתׁשְ
ל ִמיֵני ִהְרהוִרים ָרִעים ְּוַתִציֵלִני וְתַפְלֵטִני ֵמַעָתה ִמּכָ ּ ּ בֹות ָרעֹות, ּּ ֲחׁשָ , ּוִמּמַ

ַגם ָהְראות ּוִמּפְ ַגם ַהִדּבור, ּ ּוִמּפְ ִרית , ּּ ַגם ַהּבְ ל ִמיֵני ּפְ ְּוַתִציֵלִני ֵמַעָתה ִמּכָ ּ
עֹוָלם ּבָ ָבה ִדּב, ׁשֶ ַמֲחׁשָ הּּבְ ּור וַמֲעׂשֶ ְמֵרִני ְוַתִציֵלִני , ּ י ָתִמיד ְוִתׁשְ ְּוִתְהיֶה ִעּמִ ּ  
ַלְיָלה ֵמַעָתה                       יֹום וֵבין ּבַ ין ּבַ ְקֶרה ּבֵ ִּמּמִ ּּ   :ְוַעד עֹוָלם ּ
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ֶּמֶלך ֵאל ַחי ְוַקָים י, ּגֹוֵאל ָחזָק, ְ ַטְחִתי ֵאֶליך ַכּפָ ָׁשִ ַּהֵצל , ּ
יָעה, ַּהֵצל יָעה הֹוׁשִ ֶות, הֹוׁשִ ַּהֵצל ְלקוִחים ַלּמָ ַּהֵצל ִנְרָדף , ּ ּ

מֹוִני אֹול ַתְחִתיֹות, ְּוַחָיב ּכָ ַּהִציֵלִני ִמן ַהׁשְ ּ ּ ֶּתן ִלי ִתְקָוה ְולֹא ֹאַבד ַחס , ּּ
לֹום ַחת, ְוׁשָ ִרְדִתי ֶאל ׁשַ ָדִמי ּבְ ַצע ּבְ י ַמה ּבֶ יד , ֲָהיֹוְדך ָעָפר, ּּכִ ֲהַיּגִ
ֲָאִמֶתך רֹום. ּ ָקה ִליְיֹהָוה , ָּדלו ֵעיַני ַלּמָ ֲָערֹב ַעְבְדך ְלטֹוב, ָעְרֵבִני, ָעׁשְ ּ ,

ֻקִני זִֵדים ִפי, ַאל ַיַעׁשְ י ֵאין ִלי ׁשום ּכַֹח ֶאָלא ּבְ ּּכִ ֵּאין ִלי ׁשום ָמנֹוס , ּ
י ִאם ָעֶליך ְלַבד ָוִמְבָטח ּכִ ַּעל ֲחָסֶדיך ָהֲעצוִמים ְלַבד, ּ ַָעל ַרֲחֶמיך , ָ

דֹוִליםַה ַּעל ֶחְמָלְתך ָהֲאִמִתית, ּגְ ְצִחיֹות, ָ ַּעל ֲחִנינֹוֶתיך ַהּנִ ְוַעל ּכַֹח , ָ
ּוְזכות ַהַצִדיִקים ּ ּ ֵאין , ּ ֵלמות ׁשֶ ַתְכִלית ַהׁשְ ִרית ּבְ ְמרו ֶאת ַהּבְ ׁשָ ּׁשֶ ּּ ּ

ֵלמות ַאֲחָריו ֶהם ָתַמְכִתי ְיֵתדֹוַתי. ּׁשְ ּּבָ ֵמך, ּ ֵען ְוֶאּסָ ֶהם ֶאׁשָ ְּבָ ּכוָתם ְזּבִ, ּ
אֹול, ְּוֹכָחם ֶאְבַטח ַוֲאַקֶוה י ִלׁשְ י לֹא ַתֲעזֹב ַנְפׁשִ ָלֹא ִתֵתן ֲחִסיְדך , ּכִ ּ

ַחת ֲּאָהה ְיֹהָוה ַמְלֵטִני, ִלְראֹות ׁשָ ֵדִני, ּ ן , ֲּאָהה ְיֹהָוה ּפְ ְרֵאה ְמֻסּכָ
מֹוִני ים, ּכָ ֶלב ַיּמִ ְָתהֹום ֶאל ְתהֹום קֹוֵרא ְלקֹול ִצּנֹוֶריך, טֹוֵרף ּבְ ּ ל , ּ ּכָ

ֶריך ְוַגֶליך ָעַלי ָעָברו ּבָ ִּמׁשְ ָ ִצּפֹור. ָּ ּצֹוד ָצדוִני ּכַ ָּצְמתו ַבּבֹור . ֹאְיַבי ִחָנם, ּ
י, ַּחָיי ַּוַידו ֶאֶבן ּבִ ּ י, ּ ָּאַמְרִתי ִנְגזְָרִתי, ָּצפו ַמִים ַעל רֹאׁשִ ְמך . ּ   ָָקָראִתי ׁשִ

ְּיֹהָוה ִמּבֹור ַתְחִתיֹות           ּ ַּתְחִתיֹות ְָמך ְיהָֹוה ִמּבֹורָקָראִתי ׁשִ, ּ ּ ּ.  
 

ל עֹוָלם ל עֹוָלם! ׁשֶ , ָמֵלא ֶחֶסד ִחּנָם, ָמֵלא ַרֲחִמים! ִרּבֹונֹו ׁשֶ
ַבר , ָמֵלא ָרצֹון, ָמֵלא טֹוב, ָּמֵלא ַרֲחָמנות, ָמֵלא ֲחִנינֹות ּכְ

ְלנו ָעֵלינו ִלְקרֹא ֵאֶליך ָתִמיד ִּקּבַ ּ ְוִהְנִני קֹוֵרא , ָּלֵתנוְּוִהְנִני ְמַקֵים ַקּבָ, ָּ
זֶה ָפל ּכָ קֹום ׁשָ ֵאֶלה, ֵָאֶליך ִמּמָ ים ּכָ קֹומֹות ְמגֻּנִ ים , ִּמּמְ ֲעַמּקִ ִמּמַ

ַצר ָקָראִתי ָיה, ֵמִעְמֵקי ֲעָמִקים, ְָקָראִתיך ְיֹהָוה ְרָחב , ִּמן ַהּמֵ ָעָנִני ַבּמֶ
ים ָיַרְדנו ְלָמקֹום ׁשֶ. ָּיה ֲעוֹונֹוֵתינו ָהַרּבִ ְּוִאם ּבַ ָּיַרְדנוּ ו , ּ ְּוָיַרְדנו ַעְכׁשָ

ֵפִלים ְמֹאד ְמֹאד יָחא ִלְמקֹומֹות ְנמוִכים וׁשְ בֹות ְמׁשִ ִעּקְ ּּבְ לֹא ָיְרדו , ּ ּׁשֶ ּ
ָרֵאל ְלתֹוָכם ֵמעֹוָלם תוב, ִיׂשְ ּכָ מֹו ׁשֶ ָלִאים: ּּכְ . ֵּאין ְמַנֵחם ָלה, ַּוֵתֶרד ּפְ

י ֵכן ים ַעְצֵמנ, ַאף ַעל ּפִ עֹוָלם ֵּאין ָאנו ְמַיֲאׁשִ ׁשום ֹאֶפן ּבָ לֹום ּבְ ּו ַחס ְוׁשָ ּ
ָלל צולֹות ָים. ּכְ יֵבנו ִמּמְ ַבר ִהְבַטְחָתנו ַלֲהׁשִ י ּכְ ּּכִ ּ ּ תוב, ּ ּכָ מֹו ׁשֶ ָאַמר : ּּכְ
יב, ֲאֹדָני ן ָאׁשִ ׁשָ צולֹות ָים, ִמּבָ יב ִמּמְ ם ֹזאת : ּוְכִתיב, ָּאׁשִ ְוַאף ּגַ

ֶאֶרץ ֹאְיֵביֶהם ְהיֹוָתם ּבְ ִּתים ְולֹא ְגַעְלִתים ְלַכלָֹתםלֹא ְמַאְס, ּבִ ּ   ְלָהֵפר , ּ
ִריִתי ִאָתם                          י ֲאִני ְיֹהָוה ֱאלֵֹהיֶהם, ּּבְ   :ּכִ

 

  ,ָּאִבינו
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ל עֹוָלם מֹוִני! ׁשֶ יך ְלִאֵלם ּכָ ַתח ּפִ ּּפְ ַלח ִלי ִדּבוִרים , ָ ְּוִתׁשְ ּ
ַמִים ך ִמן ַהׁשָ עֹון ָקְדׁשְ ִּמּמְ א, ָ ֹאֶפן ׁשֶ ָוַכל ְלַנֵצַח אֹוְתךּבְ ּ ּ ,

ְָלַרצֹות וְלַפֵיס אֹוְתך ּ ּ ים וַבֲחָסֶדיך ָהֲעצוִמים , ּ ַרֲחֶמיך ָהַרּבִ ל ּבְ ְתַקּבֵ ּׁשֶ ּ ָּ ָ

ָאַמְרִתי ְלָפֶניך יְטל ְתִהִלים ׁשֶ ָרה ַקּפִ ֶָאת ֵאלו ָהֲעׂשָ ּ ּ ּּ ִאלו ֲאָמָרם ָדִוד , ּ ּּכְ ּ ּ
ַעְצמֹו לֹום ּבְ ֶלך ָעָליו ַהׁשָ ַּהּמֶ ָוָנה ְוַאף , ְ ֵאיִני יֹוֵדַע ְלַכֵון ׁשום ּכַ י ׁשֶ ַּעל ּפִ ּ ּ

ָרה ִמְזמֹוִרים ְיִהי ָרצֹון  ֵאלו ָהֲעׂשָ ֵיׁש ּבְ ָונֹות ָהֲעצומֹות ְוַהּנֹוָראֹות ׁשֶ ֵּמַהּכַ ּ ּּ
ִָמְלָפֶניך ְיֹהָוה ֱאלַֹהי ֵואלֵֹהי ֲאבֹוַתי ְתֵהא ֲחׁשוָבה ְלָפֶניך ָהֲאִמיָרה , ּ ָׁשֶ ּ ּ

ֶפה ְלַבד ִא, ּבְ ֶהם ּכְ ֵיׁש ּבָ ָונֹות ׁשֶ ל ַהּסֹודֹות ְוַהּכַ ְגִתי ְוִכַוְנִתי ּכָ ּלו ִהׂשַ ּ ּ ּ ּ ּּ ּ
ִליך ְיָהִבי ָעֶליך. ְּוִיְהיו ֲאָמַרי ְלָרצֹון ִלְפֵני ֲאדֹון ּכֹל ְָוִהְנִני ַמׁשְ ְוִהְנִני , ְ

דֹוֵרנו ּבְ ר ַעְצִמי ְלָכל ַהַצִדיִקים ָהֲאִמִתִיים ׁשֶ ְּמַקׁשֵ ּ ּּ ּ ּוְלָכל ַהַצ, ּ ִּדיִקים ּ
ָּהֲאִמִתִיים ׁשֹוְכֵני ָעָפר ה, ּ ָאֶרץ ֵהּמָ ר ּבָ ים ֲאׁשֶ ּוִבְפָרט ְלַהַצִדיק (, ְקדֹוׁשִ ּ ּ

נו , ַנַחל נֹוֵבַע ְמקֹור ָחְכָמה, ְיסֹוד עֹוָלם ן ֵפיֶגאַּרֵבּ ְּזכותֹו ָיֵגן  ,ַנְחָמן ֶבּ
ל) ָּעֵלינו ָאֵמן ָוָנָתם ָאַמְרִתי ּכָ ְּוַעל ַדְעָתם ְוַעל ּכַ ּ ּ יְטל ּ ָרה ַקּפִ ּ ֵאלו ָהֲעׂשָ ּ

ְּתִהִלים ָרה ִמיֵני ְנִגיָנה , ּ ל ָהֲעׂשָ ה ְלעֹוֵרר וְלַגלֹות ּכָ ּוִבְזכוָתם ְוֹכָחם ֶאְזּכֶ ּ ּ ּ
ֶהם ֵסֶפר ְתִהִלים ּנֱֶאַמר ּבָ ּׁשֶ ׁשוט, ּ יר ּפָ ֵהם ׁשִ פול, ּׁשֶ ָלׁש, ּּכָ ע, ְּמׁשֻ , ְמֻרּבָ

ְמך ַהְמיָֻחד ַה ׁשִ לוִלים ּבְ ֵהם ּכְ ָׁשֶ דֹוׁשּ דֹול ְוַהּקָ ֵני . ּגָ ּוִבְזכות ְוֹכַח ַהׁשְ ּ ּ
ִמלוָאם ים ָהֵאלו ּבְ דֹוׁשִ מֹות ַהּקְ ּׁשֵ ּּ ֵהם , ּ זֶה( "ֵאל ֱאלִֹהים"ׁשֶ , ד"ף למ"אל: ּכָ

ר תפ, )ם"ד מ"י יו"ד ה"ף למ"אל ֵהם עֹוִלים ּבִמְסּפָ מֹוִנים (ה "ׁשֶ ע ֵמאֹות ׁשְ ַאְרּבַ

ר ְתִהִלים, )ְוָחֵמׁש ִמְסּפַ ּּכְ ל ַהִטּפֹות . ּ ִני ְלהֹוִציא ּכָ מֹות ְתזַּכֵ ֹכַח ֵאלו ַהׁשֵ ּּבְ ּ ּּ ּ
ָלָעם ּבְ ה ׁשֶ ִלּפָ ֶטן ַהּקְ ָמה ִעם ָהאֹוִתיֹות , ֶּקִרי ְלַבָטָלה ִמּבֶ ר ׁשְ ר ִמְסּפָ ֲּאׁשֶ ּ

ת ֵסֶפר ְתִהִלים, ה"עֹוֶלה תפ ֶנֶגד ְקֻדׁשַ ה ּכְ ִלּפָ ּקְ ִהיא ּבַ ּׁשֶ ּ ּוְבֹכַח ֵאלו , ּ ּּ
ָרה ִמ ים ָהֲעׂשָ דֹוׁשִ מֹות ַהּקְ ֵני ׁשֵ ְּזמֹוֵרי ְתִהִלים ְתעֹוֵרר ַהׁשְ ּ , "ֵאל ֱאלִֹהים"ּּ

ה ַהזֹאת  ִלּפָ ר ְוַתְכִניַע ְוַתֲעֹקר וְתַכֶלה וְתַבֵטל ֶאת ַהּקְ ּבֵ ְּוַתֲהרֹג וְתׁשַ ּ ּ ּ ּּ
ָלָעם ּבְ ְטָנה , ׁשֶ דֹוׁשֹות ִמּבִ ל ַהִטּפֹות ַהּקְ ְּוַתְכִריַח אֹוָתה ְלַהְפִליט ּכָ ּּ

הְו ָמה ְוִזְכָרה ִמן ָהעֹוָלם, ִּקְרּבָ ְּוִתְמֶחה ׁשְ תוב, ּ ּכָ ּוְתַקֵים ִמְקָרא ׁשֶ ַחִיל : ּּ
ַלע ַוְיִקיֶאּנו ּנו ֵאל, ּּבָ ְטנֹו יֹוִריׁשֶ ְבְראו ַעל , ִּמּבִ ּנִ ִלּפֹות ׁשֶ ל ַהּקְ ְּוַתֲהֹרג ּכָ

ְּיֵדי ֵאלו ַהִטּפֹות ּ ְּותֹוִציא ְוִתְגֹזל ֵמֶהם ַהִחיות ִדְקֻד, ּ ּ הּ יצֹוצֹות , ּׁשָ ְוָכל ַהּנִ
ַגם ֵחְטא זֶה ְלעו ַעל ְיֵדי ּפְ ּבָ ים ׁשֶ דֹוׁשִ ָלם תֹוִציֵאם ְוַתֲחֹזר , ַּהּקְ ּּכֻ ּ

ִנית ה ׁשֵ ְקֻדׁשָ ֵצם ּבִ ּוְתַקּבְ ַמִים . ּ ל ָעֵלינו ֹעל ַמְלכות ׁשָ נו ְלַקּבֵ ּוְתזַּכֵ ּ ּ ּ
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ַאֲהָבה ָתִמיד ת, ּּבְ ל ָיֵמינו ּבְ ה ַלֲעֹסק ּכָ ים ְּוִנְזּכֶ ֹּוָרה וְתִפָלה וַמֲעׂשִ ּּ
ֵלם ֱאֶמת וְבֵלב ׁשָ ה ִלְבֹרא גוִפים ְוֵכִלים , ּטֹוִבים ּבֶ ְזּכֶ ּנִ ֹאֶפן ׁשֶ ּּבְ

ים מֹות ְדָאְזִלין ַעְרִטיָלִאין ַעל ְיֵדי ֲעוֹונֹוֵתינו ָהַרּבִ ׁשָ ים ְלָכל ַהּנְ ְּקדֹוׁשִ ּ ,  
ַגם ַהִטּפֹות ֶקִרי ׁשֶ                  ָּיְצאוַּעל ְיֵדי ּפְ י ְלַבָטָלה ּ ּנִ   .ִּמּמֶ

ל עֹוָלם יץ ּכַֹח ְוַרב אֹוִנים, ׁשֶ ה , ַאּמִ ַתֲעׂשֶ ה ַמה ׁשֶ ֲּעׂשֵ
ִרית ַגם ַהּבְ ן ּפְ ה ְלַתּקֵ ְזּכֶ ּנִ ֹאֶפן ׁשֶ ים ּבְ ַרֲחֶמיך ָהַרּבִ י , ָּבְ ַגם ִטּפֵ ּפְ

ׁשֹוֵגג. ַהּמַֹח זֶה ּבְ ַגְמנו ּבָ ּפָ ין ַמה ׁשֶ ּּבֵ ין ּבְ, ּ ֹאֶנס, ֵמִזידּבֵ ין ּבְ ָרצֹון, ּבֵ ין ּבְ , ּבֵ
ַּעל ַהּכֹל ִתְמַחל ְוִתְסַלח ִלי ֱאלֹוַה ְסִליחֹות ה ִלְסלַֹח, ּ ְרּבֶ ה , ַּחּנון ַהּמַ ְוִנְזּכֶ

ַחֵיינו ֵלמות ּבְ ׁשְ ָגִמים ּבִ ל ַהּפְ ן ּכָ ְּלַתּקֵ ים , ּּ דֹוׁשִ ְזכות ַהַצִדיִקים ַהּקְ ּּבִ ּ ּ  

ה                                                                    ָאֶרץ ֵהּמָ ר ּבָ   .ֲאׁשֶ
  

   הקדוש יאמר רבנוואם יהיה על קבר

ַּהַצִדיק ַהזֶה ַהׁשֹוֵכן ּפֹה ּּ ַנַחל נֹוֵבַע ְמקֹור , ַּצִדיק ְיסֹוד עֹוָלם, ּ
ִטְלט, ָחְכָמה ר ֲאִני ְמַכֵתת ַרְגַלי ְוִטְלַטְלִתי ַעְצִמי ּבְ ֲּאׁשֶ ּול ּ

דֹוׁש  ַתֵטַח ַעל ֶקֶבר ַהַצִדיק ָהֱאֶמת ַהּקָ ִביל ָלבֹוא ֵהּנָה ְלִהׁשְ ׁשְ ה ּבִ ׁשֶ ַּהּקָ ּ ּ ּ
ים, ַּהזֶה דֹוׁשִ ַחָייו ַהּקְ ר ִהְבִטיָחנו ּבְ ֲּאׁשֶ ֶעְזָרֵתנו ֶסָלה ָתִמיד, ּ ַּלֲעֹמד ּבְ ּ ,

רוָטה ִלְצָדָקה ְוֹנ דֹוׁש ְוִנֵתן ּפְ ּנָבֹוא ַעל ִקְברֹו ַהּקָ ׁשֶ ּּכְ ָרה ּ ּאַמר ֵאלו ָהֲעׂשָ ּ
יְטל ְתִהִלים ַּקּפִ ּמוָטל ָעַלי, ּ יִתי ַמה ׁשֶ ְּוִהּנֵה ָעׂשִ ּ ָעֶליך, ּ ה ַמה ׂשֶ ֲָעׂשֵ   עד כאן   :ּ

 

ִעים ׁשָ ל ַהֲחָטִאים ְוָהֲעוֹונֹות ְוַהּפְ ר ִלי ַעל ּכָ , ִּלי וְסַלח ִלי ְוַכּפֵ
ְעִתי ְל ׁשַ ּפָ ָעִויִתי ְוׁשֶ ָחָטאִתי ְוׁשֶ ְרַמּׁשֶ ָס"ָָפֶניך ּבִ ה "ּח ֵאיָבַרי וׁשְ

יַדי ה, ּגִ ָבה ִדּבור וַמֲעׂשֶ ַמֲחׁשָ ּּבְ ָאר ּכֹחֹות , ּ ים וִבׁשְ ה חוׁשִ ּוַבֲחִמׁשָ ּ ּּ
ִרית, ַּהּגוף ְפַגם ַהּבְ ְעִתי וָפַגְמִתי ֶנְגְדך ּבִ ָחָטאִתי וָפׁשַ ָוִבְפָרט ַמה ׁשֶ ּ ּּ ּ ּ ּ ּ ,

ָלה ל ַהתֹוָרה ּכֻ ַלל ּכָ הוא ּכְ ּׁשֶ ּ ּ עוַרי ַעד ַהיֹום , ּ יִתי ִמּנְ ֵעיֶניך ָעׂשִ ְּוָהַרע ּבְ ּ ָ

ר. ַּהזֶה ַּעל ַהּכֹל ִתְמַחל ְוִתְסַלח וְתַכּפֵ ל , ָמֵלא ַרֲחִמים, ּ ּוְתַמֵלא ּכָ ּ
דֹול ְמך ַהּגָ ׁשִ ַגְמִתי ּבְ ּפָ מֹות ׁשֶ ַָהׁשֵ ּ ֵסִני ֵמֲעֹוִני וֵמַחָטאִתי . ּ ּבְ ֶּהֶרב ּכַ ּ

ְּתַחְטֵאִני ְבֵאז. ַטֲהֵרִני ין, ֹוב ְוֶאְטָהרּ ֶלג ַאְלּבִ ֵסִני וִמׁשֶ ְּתַכּבְ ּ ִמיֵעִני . ּ ַּתׁשְ
ְמָחה ׂשֹון ְוׂשִ ֶניך ֵמֲחָטָאי, ׂשָ יָת ַהְסֵתר ּפָ ָָתֵגְלָנה ֲעָצמֹות ִדּכִ ּ ְוָכל ֲעֹוֹנַתי , ּּ

ָאמור. ְמֵחה ַעי ְלַמַעְנך ּכָ ׁשָ ְּמֵחה ּפְ ֶעיך : ָ ָָאֹנִכי ָאֹנִכי הוא מֹוֶחה ְפׁשָ ּ
ָ ְוַחטֹאֶתיך לֹא ֶאְזּכֹורְלַמֲעִני ַרֲחִמים, ּ ֵלא ָעַלי ּבְ ְוִתְהֶיה ְבֶעְזִרי , ְוִתּמָ
ְזכות ְוּכַֹח ַהַצִדיִקים ָהֲאִמִתִיים, ָּתִמיד ּּבִ ּ ּ ְמֵרִני ְוַתִציֵלִני ָתִמיד, ּּ , ְּוִתׁשְ
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ר ֶאת ַתֲאָוִתי ּבֵ ר ַעל ִיְצִרי ְוָלֹכף וְלׁשַ ּבֵ ְּוִתֵתן ִלי ֹכַח ְלִהְתּגַ ּ ם ְו, ּ לֹא ֶאְפּגֹ
ַגְמִתי ּפָ ּעֹוד ַמה ׁשֶ ֵעיֶניך, ּ ה עֹוד ָהַרע ּבְ ְּולֹא ָאׁשוב עֹוד , ְָולֹא ֶאֱעׂשֶ

ַעְלִתי לֹא אֹוִסיף, ְלִכְסָלה י ְכָבר ִהְבַטְחָתנו, ִּאם ָאֶון ּפָ ּּכִ ם ַעל זֶה , ּ ּגַ ׁשֶ
ה ׁשָ ּמֹוִעיל ְתִפָלה וַבּקָ ַרֲחֶמיך ָהֲאִמ, ּּ א ּבְ ֵצל ְלַהּבָ ִּתִיים ִמן ַהֵיֶצר ְָלִהּנָ ּ ּ  

ָּהָרע ְוַכת ִדיֵלה                                          ּ:  
 

דֹוׁש:  יאמר,ו הקדוש רבנואם יהיה על קבר ּוִבְפָרט ַעל ְמקֹום ִציון ַהּקָ    ָעְזֵרִני ,ַּהזֶה ּּ
נוִזים ּפֹה                           ְזכות ַהַצִדיִקים ַהּגְ ּּבִ ּ   עד כאן  :ּּ

 

ָָעַלי ְוֶתן ִלי ּכַֹח וְגבוָרה ֵמִאְתך ּ ּ ר ְוִלְכּבׁש , ּ ּבֵ ה ְלִהְתּגַ ֶאְזּכֶ ׁשֶ
ַרֲחֶמיך ְלָגְרׁשֹו וְלַסְלקֹו , ֶאת ִיְצִרי ָתִמיד ה ּבְ ֶאְזּכֶ ַּעד ׁשֶ ּ ָ

ּוְלַבְטלֹו ֵמָעַלי ְלַגְמֵרי ֵמַעָתה ְוַעד עֹוָלם ּ לו ְבָיגֹון ַחָיי, ּ י ְכָבר ּכָ ּּכִ ּ ,
ֲאָנָחהּוׁשְ ֲעֹוִני ֹכִחי. נֹוַתי ּבָ ל ּבַ ׁשַ ׁשו, ּכָ ל ּכַֹח , ַּוֲעָצַמי ָעׁשֵ ׁשַ ר ּכָ   ַעד ֲאׁשֶ

ל                                                ּבָ   .ַהּסַ
ַּרֵחם ָעַלי ׁשֹוֵמַע ְתִפָלה, ָאִבי ָאב ָהַרֲחָמן, ָעַלי ּחוס ַוֲחֹמל ָעַלי , ּ

ַּהֵצל , ַרֵחם ַרֵחם. ׁשֹוֵמַע ֲאָנָקה, ׁשֹוֵמַע ֲאָנָחה, ׁשֹוֵמַע ְצָעָקה
יָעה, ַּהֵצל יָעה הֹוׁשִ ַָאל ִיּפֹל ָדִמי ַאְרָצה ְלָפֶניך, הֹוׁשִ ַחת , ּ ַּאל ִתֵתן ְלׁשַ ּ

י ַּהִציֵלִני ִמָדִמים ֱאלִֹהים ֱאלֵֹהי ְתׁשוָעִתי, ַנְפׁשִ ְָתַרּנֵן ְלׁשֹוִני ִצְדָקֶתך, ּ ּ ,
ֹר רֹב ֲחָסֶדיך, ָב ַרֲחֶמיךּחוָסה ָעַלי ּכְ ֶָיֱהמו ָנא ֵמֶעיך ַוֲחִנינֹוֶתיך ַעל , ָּכְ ָ ּ

מֹוִני מֹוִני, ֲּעלוב ֶנֶפׁש ּכָ מֹוִני, ַּעל ִנְרָדף ּכָ ֲחָטִאים ּכָ ַעל , ְַעל ְמֻלְכָלך ּבַ
מֹוִני י ְלך ְלַבד ֵעיֵנינו ְתלויֹות, ֲּחַסר ֵדָעה ֲחַסר ֵעָצה ּכָ ּּכִ ּ ְָלך ְלַבד , ָ

רֹום, ּ צֹוִפיֹותַרְעיֹוַני ַּדלו ֵעיַני ַלּמָ ּ יָעה ּנָא, ּ ּחוס ַוֲחֹמל ָנא , ֲעֹזר ָנא הֹוׁשִ
ֵלם, ָעַלי ֱאֶמת וְבֵלב ׁשָ ֵלָמה ּבֶ ְתׁשוָבה ׁשְ יֵעִני ָלׁשוב ֵאֶליך ּבִ ְּוהֹוׁשִ ּ ָּ ,

ְרצֹוְנך ה ִלְהיֹות ָתִמיד ּכִ ְָוֶאְזּכֶ ַחְסְדך ,עֹוָלם ְוַעד ֵּמַעָתה ַּהטֹוב ּ ָּכְ  ,יִניַּחֵי ּ
יך ְמָרה ֵעדות ּפִ ְָוֶאׁשְ ָרא ִלי ֱאלִֹהים .ּ   ַּחֵדׁש  ְּורוַח ָנכֹון, ֵלב ָטהֹור ּבְ

י                                                ִקְרּבִ   .ּבְ
ְָיִהי ָרצֹון ִמְלָפֶניך ְּיֹהָוה ֱאלֵֹהינו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינו, ּ ֲאדֹון , ּ

ְמָחה ְוַהֶחְד ָלל , ָוהַּהׂשִ ר ְלָפֶניך ֵאין ׁשום ַעְצבות ּכְ ֲּאׁשֶ ּ ָ

תוב, ְלעֹוָלם ּכָ מֹו ׁשֶ ְמקֹומֹו, הֹוד ְוָהָדר ְלָפָניו: ּּכְ ַתְעְזֵרִני , ֹעז ְוֶחְדָוה ּבִ ּׁשֶ
ַרֲחֶמיך ָהֲעצוִמים ּּבְ ְמָחה ָתִמיד, ָ ׂשִ ִני ִלְהיֹות ּבְ ַח ַנְפׁשֹות . ּוְתזַּכֵ ּמֵ ְמׂשַ

ח ַנְפ, ֲּעגוִמים ּמַ י ָהֻאְמָלָלה ְמֹאדׂשַ ָּהֲעֵיָפה ְוַהְצֵמָאה , ָּהֲעלוָבה ְמֹאד, ׁשִ

  ְוַרֵחם

  ַרֵחם

  ,ּוְבֵכן
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י ָיגֹון ַוֲאָנָחה. ְָוָהְרֵעָבה ֵאֶליך ְמֹאד ּנִ ַח ֶנֶפׁש ַעְבֶדך, ָהֵסר ִמּמֶ ּמֵ ָׂשַ י , ּ ּכִ
א י ֶאׂשָ ֵּאֶליך ְיֹהָוה ַנְפׁשִ ּתֹוִדיֵעִני ֹאַרח ַחִיים. ָ ֶניך, ּ ָמחֹות ֶאת ּפָ , ָׂשַבע ׂשְ

יִמיְנך ֶנַצחְנִעימ ֶעך. ָֹות ּבִ ׂשֹון ִיׁשְ יָבה ִלי ׂשְ . ְּורוַח ְנִדיָבה ִתְסְמֵכִני, ָָהׁשִ
ֵעִני ִמטוֶבך ּבְ ָׂשַ ּ יׁשוָעֶתך, ּ י ּבִ ח ַנְפׁשִ ּמַ ְָוׂשַ ֱאֶמת, ּ י ְלָעְבְדך ּבֶ ְָוַטֵהר ִלּבִ ּ ,

ַחר, ּעוָרה ַהּנֵֶבל ְוִכּנֹור, ּעוָרה ְכבֹוִדי נו. ָאִעיָרה ׁשָ ָרה  ְלָכּזַּכֵ ל ָהֲעׂשָ
ה ִרית, ִּמיֵני ְנִגיָנה ִדְקֻדׁשָ ַגם ַהּבְ ִנים ּפְ ֵהם ַמְכִניִעים וְמַתּקְ ָאמור, ּׁשֶ   : ּּכָ

 

  ברכה
ר ְיָעָצִני ְֲאָבֵרך" רוִני ִכְליֹוָתיַאף, ֶאת ְיֹהָוה ֲאׁשֶ   "ּ ֵלילֹות ִיּסְ

  אשרי

יל" ּכִ ֵרי, ְלָדִוד ַמׂשְ סוי ַחָטָאהְנ ַאׁשְ ע ּכְ ׁשַ ּׂשוי ּפֶ ּ ּ"  
  משכיל

ִית ָוהֹון ַנֲחַלת ָאבֹות" ה , ּבַ ּוֵמְיֹהָוה ִאׁשָ ֶלתּ ּכָ   "ַמׂשְ
  שיר

ּיֹוָמם ְיַצֶוה ְיֹהָוה ַחְסדֹו" ּוַבַלְיָלה , ּ יֹרהּ י ׁשִ ְּתִפָלה ְלֵאל ַחָיי, ִעּמִ ּ ּ"  
  ניצוח

אול ַוִיׁשְ ַּלְמַנֵצַח" לַֹח ׁשָ ׁשְ ֵחת ְלָדִוד ִמְכָתם ּבִ ַּאל ַתׁשְ ּ ּ ִיּ ת ְּמרו ֶאת ַהּבַ
  "ַלֲהִמיתֹו

  ניגון

ָרה " ָלְיָלה ְנִגיָנִתיֶאְזּכְ ׂש רוִחיִעם ְלָבִב, ּּבַ יָחה ַוְיַחּפֵ   "ּי ָאׂשִ
  התפל

ִלי ֶמַלחָּתֵפלֲהֵיָאֵכל " ִריר ֲחָלמות,  ִמּבְ   "ִּאם ֵיׁש ַטַעם ּבְ
  הודאה

ן ִתֵתן ַלֲאֵחִרים " ּּפֶ נֹוֶתיך ְלַאְכזִָרי, ָהֹוֶדךּ ָוׁשְ ּ"  
  מזמור

ָלְיָלה ְזִמירֹותי ֹנֹוֵתן ּ ַאֵיה ֱאלַֹהי ֹעׂשְָולֹא ָאַמר"   "ּּבַ
  הללויה

ֶקר ַהֵחן ְוֶהֶבל ַהיִֹפי" ה , ּׁשֶ לִיְרַאת ְיֹהָוה ִהיא ִּאׁשָ   "ִתְתַהּלָ
  

ָקְדׁשֹו, ַּהְללוָיה ְרִקיַע ֻעזֹו, ַּהְללו ֵאל ּבְ ַּהְללוהו ּבִ ּ ַּהְללוהו : ּ ּ
ֹר, ִּבְגבורֹוָתיו ַּהְללוהו ּכְ ֵתַקע ׁשֹוָפר: ב ּגְֻדלֹוּ ַּהְללוהו ּבְ ּ ,

  :ְוֶנֱאַמר

 תקון הכללי



 
245

ֵנֶבל ְוִכּנֹור ַּהְללוהו ּבְ ֹתף וָמחֹול: ּ ַּהְללוהו ּבְ ּ ב, ּ ים ְוֻעּגָ ִמּנִ ַּהְללוהו ּבְ ּ :
ַמע ִצְלְצֵלי ׁשָ ַּהְללוהו ּבְ ִצְלְצֵלי ְתרוָעה, ּ ַּהְללוהו ּבְ ּ ָמה ְתַהֵלל : ּ ׁשָ ּּכֹל ַהּנְ ּ  

ַּהְללוָיה, ָּיה                                             ּ:  
  

ל עֹוָלם דֹול ְלֵחרוֵתנו, ׁשֶ ׁשֹוָפר ּגָ ְּתַקע ּבְ ּ ץ , ּ א ֵנס ְלַקּבֵ ְוׂשָ
ֻליֹוֵת ין ַהּגֹוִים, ּינוּּגָ זוֵרנו ִמּבֵ ְּוָקֵרב ּפְ ֵתי , ּ ּנֵס ִמַיְרּכְ ּוְנפוצֹוֵתינו ּכַ ּ ּ ּ

ץ ִנָדֵחינו ַיַחד ֵמַאְרּבַ, ָאֶרץ ְּוַקּבֵ ְנפֹות ָהָאֶרץ ְלַאְרֵצנוּ נו , ּע ּכַ ְּוַקֶים ּבָ ּ
תוב ּכָ בוְתך ְוִרֲחֶמך: ִּמְקָרא ׁשֶ ב ְיֹהָוה ֱאלֶֹהיך ֶאת ׁשְ ְָוׁשָ ָ ְצך , ָּ ב ְוִקּבֶ ְָוׁשָ

ה ּמָ ר ֶהִפיְצך ְיֹהָוה ֱאלֶֹהיך ׁשָ ים ֲאׁשֶ ל ָהַעּמִ ִָמּכָ ְקֵצה . ָ ִָאם ִיְהֶיה ִנַדֲחך ּבִ ּ
ָמִים ם ְיַק, ַּהׁשָ ֶחךִּמׁשָ ם ִיּקָ ְצך ְיֹהָוה ֱאלֶֹהיך וִמׁשָ ָּבֶ ָ ָּ ֶָוֱהִביֲאך ְיֹהָוה . ּ

ָתה ר ָיְרׁשו ֲאבֹוֶתיך ִויִרׁשְ ֱּאלֶֹהיך ֶאל ָהָאֶרץ ֲאׁשֶ ּ ָּ ך , ָ ְָוֵהיִטיְבך ְוִהְרּבְ ָ

ץ ִנְדֵחי , ְנֻאם ֲאֹדָני יֱֹהִוה: ְוֶנֱאַמר. ֵָמֲאבֹוֶתיך ָרֵאלְמַקּבֵ ץ , ִיׂשְ עֹוד ֲאַקּבֵ
ָציוָעָליו  ַל: ְוֶנֱאַמר. ְלִנְקּבָ ָרֵאל ְיַכּנֵס’ּּבֹוֵנה ְירוׁשָ , ִים ְיהָֹוה ִנְדֵחי ִיׂשְ

ּוְתַמֵהר ְוָתִחיׁש ְלָגֳאֵלנו יַח ִצְדֵקנו, ּ ְּוָתִביא ָלנו ֶאת ְמׁשִ ְוִתְבֶנה ֶאת , ּ
נו ְוִתְפַאְרֵתנו ית ָקְדׁשֵ ּּבֵ ּ ִרּנָה, ּ ַָוֲהִביֵאנו ְלִציֹון ִעיְרך ּבְ ּ ית ְּוִלירו, ּ ַלִים ּבֵ ׁשָ
ְמַחת עֹוָלם ׂשִ ך ּבְ ִָמְקָדׁשְ תוב, ּ ּכָ מֹו ׁשֶ ּוְפדוֵיי ְיֹהָוה ְיׁשובון וָבאו ִציֹון : ּּכְ ּ ּ ּ ּ ּ ּ

ם ְמַחת עֹוָלם ַעל רֹאׁשָ ִרּנָה ְוׂשִ יגו ְוָנסו ָיגֹון ֲַאָנָחה, ּבְ ְמָחה ַיׂשִ ׂשֹון ְוׂשִ ּׂשָ ּ ּ .
לֹו: ְוֶנֱאַמר ְמָחה ֵתֵצאו וְבׁשָ י ְבׂשִ ּּכִ ּם תוָבלוןּ ּ ָבעֹות ִיְפְצחו , ּ ֶּהָהִרים ְוַהּגְ

ֶדה ִיְמֲחאו ָכף, ִלְפֵניֶכם ִרּנָה ְּוָכל ֲעֵצי ַהׂשָ י ִנַחם ְיֹהָוה ִציֹון: ְוֶנֱאַמר. ּ , ּּכִ
ל ָחְרבֹוֶתיָה ַגן ְיֹהָוה, ִנַחם ּכָ ֵעֶדן ְוַעְרָבָתה ּכְ ָרה ּכְ ם ִמְדּבָ ַּוָיׂשֶ ּ ׂשֹון , ּ ׂשָ

ֵצא  ְמָחה ִיּמָ ְמחו ַבְיֹהָוה ְוִגילו ַצִדיִקים . ּתֹוָדה ְוקֹול ִזְמָרה, ָּבהְוׂשִ ּׂשִ ּ ּ
ֵרי ֵלב ל ִיׁשְ ּאֹור זָרוַע ַלַצִדיק. ְּוַהְרִנינו ּכָ ּ ְמָחה, ּ ֵרי ֵלב ׂשִ ְמחו. ּוְלִיׁשְ    ּׂשִ

ְיֹהָוה ַּצִדיִקים              :ָוֶעד ֶסָלה  ֶנַצח ָאֵמן .ָקְדׁשֹו ְלזֵֶכר ְּוהֹודו ,ּבַ
  

  ה מצאנו באמתחת הכתביםתפלזאת ה
  והיא מעט הכמות ורב האיכות

 

. אָּלֵע ְלְּתְנת ַאֹוּבּסִל ַהת ּכָּבִַסת ְוֹוּלִעת ָהַּלִע, םָלל עֹוׁשֶ
א יָסִפּה ְתָבׁשֲָחית ַמֵלְּד. ְךּנָא ִמָּלֵעית ְלֵלְו. אָלן ּכֹא ִמָּלֵעְל

 ָךְתאֹו .הָּלִהְתּה וָכָרל ּבְל ּכָם ַעָמֹרְמּו. הָּלִהה ְתָּיִמּ דוָךְלּו, לָל ּכְְךָב
ך ֶרֶּד, ָךְּתִאה ֵמׁשָּבו ּכְְךֶרּה ֶדיָרִתר ֲחֹּתְחַּתׁשֶ, ׁשּקֵַב ֲאָךְתאֹו, שֹרְדֶא

  ִרּבֹונֹו

  נֹוֹוּבִר

 תקון הכללי
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י ִפּכְ, דֵמי עֹוִנֲאם ׁשֶקֹוּמָּבַ, יִלת ׁשֶּלוְשְלָּתׁשְִהד ַהַע, תמֹוָלעֹול ָהּכָ
, ָךְרי אֹוַליר ָעִאּה ָתּזֶיב ַהִתְנּ וְךֶרֶּדַבּו. תמֹוּלוֲעּ ַתַעֵדיֹו, ָךה ְלָלְגר ִנׁשֲֶא
י ִפּכְ, תֶמֱא ּבֶָךְנצֹוי ְרִפת ּכְֶמֱא ּבֶָיךֶנָפה ְלָמֵלה ׁשְָבּוׁשְתי ּבִִניֵרִזֲחַהְל
ץ ּת חוֶבׁשֲֶחם ַמּוי ׁשִּתְבׁשֲַחַמב ּבְׁשֲֹחי ַלִלְבִל, יםִאּרוּבְר ַהַחְבן ִמצֹוְר
ת בֹוׁשֲָחַמק ּבְּבֵַדק ְלַר, ָךְנצֹוד ְרֶגא ֶנּהוׁשֶ, לּוּבְלִבּה וָבׁשֲָחם ַמּוׁשְו
ט ַה .ָךֶתָרתֹוְבּ וָךְתָגּׂשַָהת ּבְֶמֱא ּבֶָךְתָדבֹוֲעת ּבַשֹודֹוְקּת וחֹות ַצֹוּכַז
ם ת ָילֹוּצוּמְִמּו. תֶמֱא ּבֶָךְּדְבָער ְלהֹוב ָטי ֵלן ִלֶתְו, ָיךֶתֹוְדל ֵעי ֶאּבִִל
ר אֹוֵל", ןִיף ַעֶרֶהה ּכְָוֹהת ְיַעּוׁשְּת. הָרֵהל ְמ ַקיׁשל ִחדֹור ּגָאֹוי ְלִניֵאִצֹוּת
, יָרּעו ְנׁשֶּדַחה ְלּכְֶזֶאְו; הָמָדֲאי ָהֵנל ּפְי ַעִתיֹוי ֱהֵמל ְיּכָ" יםִּיַחר ַהאֹוּבְ
ן י ִמִתיָאִצה ְיֶיְהִתְו, הּׁשָֻדְקל ַהם ֶאיָרִזֲחַהְל, ְךׁשֶֹח ּבַרֹוְבַעים ׁשִֶמָּיַה
  ר ּקֵַבְלּה וָוֹהם ְיַעֹנת ּבְזֹוֲחה ַלּכְֶזֶאְו. אְטא ֵחלֹּבְ, יִתָאיִבם ּכְָלעֹוָה

  :דֶעה ָוָלח ֶסַצן ֶנֵמָא. דבֹור ּכֵָמ אֹוֹוּלּכֻ, לֹויָכֵהּבְ                  
  

ÆÆÆÆ  ב"מאמר רפ  ÅÅÅÅ  
 

  )ן"הקדוש קצור לקוטי מוהר המובא בספר(
  

עֹוִדי"   )פרק קמו, תהלים( "ֲּאזְַמָרה ֵלאלַֹהי ּבְ
 

ְתִחיל .א ּמַ ׁשֶ ל ָהָאָדם ּכְ ָרחֹוק ְורֹוֶאה ַעְצמֹו ַעל ְּלִהְסַתּכֵ  ְּוהוא ִּמטֹוב ׁשֶ
ֵלל ּיוַכל ְולֹא ,זֶה־ְיֵדי־ַעל ִלּפֹל ָיכֹול ָאז ֲעוֹונֹות ָמֵלא ָלל ְּלִהְתּפַ ן ַעל ,ּכְ  ּכֵ
ׂש ְּמֻחָיב ּהוא ׁש ְלַחּפֵ ַעְצמֹו ְוִלְמצֹא ּוְלַבּקֵ י ,ֹובט ְמַעט ֵאיזֶה עֹוד ּבְ  ּכִ
ר ְֵאיך לֹא ֶאְפׁשָ ה ּׁשֶ  ְוַאף .טֹוב ָּדָבר אֹו ִמְצָוה ֵאיזֶה ִּמָיָמיו ָעׂשָ

ְתִחיל ּמַ ׁשֶ ל ּכְ אֹותֹו ְּלִהְסַתּכֵ ה טֹוב ּבְ ָעׂשָ ַהטֹוב רֹוֶאה ּהוא ׁשֶ ַעְצמֹו ּׁשֶ  ּבְ
ָצִעים ָמֵלא ּהוא י ,ְמֹתם ּבֹו ְוֵאין ּפְ ְפִניֹות ְמֹעָרב ַּהטֹוב ּכִ  ְפֹסֶלתּוִב ּּבִ

ה י־ַעל־ַאף ,ַהְרּבֵ ר ְֵאיך ֵכן־ּפִ לֹא ֶאְפׁשָ ַעט ִיְהֶיה ּׁשֶ ַהּמְ  ֵאיזֶה טֹוב ּבְ
ׂש ְָצִריך ְוֵכן ,טֹוָבה ְּנֻקָדה ׁש ְלַחּפֵ ִיְמָצא ַעד ּוְלַבּקֵ ַעְצמֹו ּׁשֶ  ֵאיזֶה עֹוד ּבְ
ם ְוַאף ,טֹוב ָּדָבר ּגַ ם ְמֹעָרב ַּהטֹוב זֶה ׁשֶ ן ּגַ ְפֹסֶלת ּכֵ ל ִעם .הַהְרּבֵ ּבִ  ֶזה ּכָ

ל ַעל ִנים ּכָ ׂש ְוֵכן ,טֹוָבה ְּנֻקָדה ֵאיזֶה ּבֹו ֵיׁש ּפָ ׁש ְיַחּפֵ  ַעד עֹוד ִויַבּקֵ
ִיְמָצא ַעְצמֹו ּׁשֶ ּמֹוֵצא זֶה־ְיֵדי־ְוַעל ,טֹובֹות ְּנֻקדֹות ֵאיזֶה עֹוד ּבְ ַעְצמֹו ׁשֶ  ּבְ
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ֱאֶמת יֹוֵצא זֶה־ְיֵדי־ַעל ְוטֹוב ְּזכות ֵאיזֶה ף ּבֶ  ְּויוַכל ְּזכות ְלַכף ָבהחֹו ִמּכַ
ְתׁשוָבה ָּלׁשוב ַח ַעְצמֹו ֶאת ְלַהֲחיֹות ּיוַכל זֶה־ְיֵדי־ְוַעל ,ּּבִ ּמֵ  ֶאת ּוְלׂשַ
הוא ְֵאיך ַעְצמֹו ֵלל ּיוַכל ְוָאז .ּׁשֶ ר ְּלִהְתּפַ י .'ַלה ּוְלהֹודֹות ּוְלזַּמֵ י־ַעל ּכִ  ּפִ

ָהָאָדם רֹב ׁשֶ ֵלל עֹוֵמד ּכְ ם ְּלִהְתּפַ ַרךִי ְּלַהׁשֵ ַּדְעתֹו ַעל עֹוֶלה ָאז ְְתּבָ ּ 
יו ר ַמֲעׂשָ ַדְעתֹו נֹוֵפל זֶה־ְיֵדי־ְוַעל ,טֹוִבים לֹא ֲאׁשֶ  ָיכֹול ְוֵאינֹו ּּבְ

ֵלל ק ְּלִהְתּפַ ֵחׁשֶ ְּוִחיות ּבְ ָראוי ּ ן ַעל ,ּּכָ  ַעְצמֹו ֶאת ְלַהֲחיֹות ָהָאָדם ְָצִריך ּכֵ
ַּהְתִפָלה ֹקֶדם ׂש ְיֵדי־ַעל ּ ְיַחּפֵ ׁשִויַב ּׁשֶ ַעְצמֹו ְוִיְמָצא ּקֵ    טֹובֹות ְּנֻקדֹות ּבְ

ּנַ                  ֵלל ּיוַכל זֶה־ְיֵדי־ְוַעל ,ל"ּכַ ָראוי ְּלִהְתּפַ ּנַ ,ּּכָ   :ל"ּכַ
ֶדֶרך ְֵליֵלך ְמֹאד ִּלזֵָהר ָהָאָדם ְְוָצִריך .ב י ,זֶה ְּבְ ָלל ּהוא ּכִ דֹול ִויסֹוד ּכְ  ּגָ

ִיְרֶצה ְלִמי םְלַה ְלִהְתָקֵרב ּׁשֶ ַרך ּׁשֵ  ַחס ְלַגְמֵרי עֹוָלמֹו יֹאַבד ְלַבל ְִיְתּבָ
לֹום י ,ְוׁשָ ר ּכִ חֹוָרה ּוָמָרה ֵּמַעְצבות ַעְצמֹו ְלַהְרִחיק ּהוא ָהִעּקָ ָכל ׁשְ  ּבְ

ר ַמה י .ְּדֶאְפׁשָ ֵני רֹב ּכִ ְרחֹוִקים ָאָדם ּבְ ם ׁשֶ ַרך ֵּמַהׁשֵ ר ְִיְתּבָ  ִּרחוָקם ִעּקַ
חֹוָר ָמָרה ֵמֲחַמת ּהוא ּנֹוְפִלים ְיֵדי־ַעל ,ְּוַעְצבות הׁשְ ַדְעָתם ׁשֶ  ֵמֲחַמת ּּבְ

רֹוִאים ַעְצָמם ׁשֶ רֹב ִּקְלקוָלם ֹעֶצם ּבְ יֶהם ׁשֶ ִפי ,ְמֻקְלָקִלים ַמֲעׂשֵ  ַמה ּכְ
יֹוֵדַע ּׁשֶ ל ּ ַנְפׁשֹו ֶאָחד ּכָ  נֹוְפִלים זֶה ּוֵמֲחַמת ,ּוַמְכאֹוָביו ְלָבבֹו ִנְגֵעי ֶאת ּבְ

ַדְעָתם יםּוְמָיֲא ּּבְ ְלִלים ְוֵאיָנם ,ִלְצָלן ַרֲחָמָנא ְלַגְמֵרי ַעְצָמם ׁשִ  ִּמְתּפַ
ַכָוָנה ָלל ּּבְ ים ְוֵאיָנם ,ּכְ ֲעבֹוַדת עֹוׂשִ ם ּבַ ֲּאִפלו ַּהׁשֵ ָהיו ַמה ּ ּׁשֶ  ְיכֹוִלים ּ

ן ַעל ,ֲעַדִין ַלֲעׂשֹות יל ָהָאָדם ְָצִריך ּכֵ ּכִ י זֶה ָּדָבר ַעל ְמֹאד ְלַהׂשְ  ּכִ
ה ְקעו ֹותְנָפׁש ַהְרּבֵ י ,זֶה־ְיֵדי־ַעל ּׁשָ ַּהֵיאוׁש ּכִ לֹום ַחס ּ ה ְוׁשָ  .ַהּכֹל ִמן ָקׁשֶ

ן ַעל ְֶדֶרך ִעם ְֵליֵלך ְמֹאד ְּלִהְתַחזֵק ְצִריִכין ּכֵ ׂש ל"ַהּנַ זֶה ּ ַעְצמֹו ְלַחּפֵ  ּבְ
ָכל טֹובֹות ְּנֻקדֹות ַעם ּבְ ֵדי ּפַ ּוְלַחזֵק ַעְצמֹו ְלַהֲחיֹות ּכְ  ,ָּתִמיד ַעְצמֹו ּ

ֵלל ּיוַכל זֶה־ְיֵדי־ַעלְו ק ְּלִהְתּפַ ֵחׁשֶ ּוְבִחיות ּבְ ְמָחה ּּ    ְּוָלׁשוב ָּתִמיד ּוְבׂשִ
ֱאֶמת 'ה ֶאל                                       ּנַ ּבֶ    :ל"ּכַ

ִליַח  .ג ֵלל ִּצּבור ַּהׁשְ ְתּפַ ִיְהֶיה ְָצִריך ָּהַעּמוד ִלְפֵני ַּהּמִ ִחיָנה לֹו ּׁשֶ ֹבַה ּבְ  ּּגָ
זו יוַכל ּּכָ ּׁשֶ ץ ּ ל ְלַקּבֵ ֻקדֹות ּכָ ֵיׁש טֹובֹות ַּהּנְ ָכל ּׁשֶ ְלִלין ֶאָחד ּבְ ְתּפַ  ֵּמַהּמִ
ֻקדֹות ְוָכל ֵלל ַיֲעֹמד ְּוהוא ,ּבֹו ִנְכָלִלין ִּיְהיו טֹובֹות ַּהּנְ ל ִעם ְּוִיְתּפַ    ּכָ

ֵרי ַּהזֶה ַּהטֹוב              ַּהִצּבור ַאׁשְ זֹוִכין ּ ִליַח ּׁשֶ זֶה ִּצּבור־ִלׁשְ   :ּכָ
ָכל  .ד ָרֵאל רֹוֵעה ֵיׁש ָודֹור ּדֹור ּבְ ִחיַנת ִיׂשְ ה ּבְ  ְוֶזה ,ְמֵהיָמָנא ָרֲעָיא ֹמׁשֶ

ה ָהרֹוֶעה ן עֹוׂשֶ ּכָ ן ,ִמׁשְ ּכָ ׁשְ ַהּמִ ּמֵ ִלין ַּהזֶה ׁשֶ ל ַּהִתינֹוקֹות ְמַקּבְ ית ׁשֶ  ּבֵ
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ן יֶהם ֶהֶבל ַרּבָ ֵאין ּפִ ם ,ֵחְטא ּבֹו ׁשֶ ּוִמׁשָ ֵנס ִלְקרֹות ִליןַמְתִחי ּ  ּוְלִהּכָ
תֹוך ן ְוַעל ,ַּהתֹוָרה ְּבְ ר ַּוִיְקָרא ִמן ַמְתִחיִלים ֵהם ּכֵ ַדּבֵ ּמְ ַמר ׁשֶ  ֲהָקַמת ִמּגְ

ן ּכָ ׁשְ ל ְוַדע .ַהּמִ ּכָ ַּהַצִדיִקים ׁשֶ דֹור ּ ּבַ ָכל ּׁשֶ ִחיַנת ּבֹו ֵיׁש ְוֶאָחד ֶאָחד ּבְ  ּבְ
ה ִחיַנת ּהוא ְוֶאָחד ֶאָחד ְוָכל ֹמׁשֶ ה רֹוֶעה ּבְ ִחיַנת ְועֹוׂשֶ ן ּבְ ּכָ  ְוָכל ,ִמׁשְ
ִחיַנת ְלִפי ֶאָחד ן ּבְ ּכָ ׁשְ הוא ַהּמִ ה ּׁשֶ מֹו עֹוׂשֶ  ִּתינֹוקֹות לֹו ֵיׁש ֵכן ּכְ

ִלין ַקּבְ ּמְ יֶהם ֶהֶבל ׁשֶ ם ּפִ ל ֵליַדע ְַאך .ִּמׁשָ ל ָלַדַעת ַּהְינו ֹזאת ּכָ  ַּצִדיק ּכָ
ה ,לֹו ָּיִכיםַּהׁשַ ַּהִתינֹוקֹות ֵהם ֵאיזֶה ְּוַצִדיק ִלין ֵהם ְוַכּמָ ּנו ְמַקּבְ  ,ִּמּמֶ
ל ְוֵליַדע ִחינֹות ּכָ ֵיׁש ַהּבְ זֶה ּׁשֶ ָיבֹוא ְּוַהדֹור ,ּבָ  ַּדע .ַהּסֹוף ַעד ֵמֶהם ּׁשֶ
י ּמִ ָיכֹול ׁשֶ ל ֶאת ָּלדון ּׁשֶ ׂש ְּזכות ְלַכף ָאָדם ּכָ ֻקדֹות ְוִלְמצֹא ּוְלַחּפֵ  ַּהּנְ

ֵיׁש טֹובֹות ָכל ּׁשֶ ָרֵאל דֶאָח ּבְ ֲּאִפלו ִּמִיׂשְ ֵעי ּ ַהּפֹוׁשְ ָרֵאל ּבְ  .ִיׂשְ
ַעל ִחיָנה לֹו ֵיׁש זֶה־ְיֵדי־ׁשֶ ֹבַה ּבְ זו ּּגָ ָיכֹול ּּכָ ִליַח ִלְהיֹות ּׁשֶ  ְּוַחָזן ִּצּבור־ׁשְ

ּנַ ל יֹוֵדַע ּהוא ,ל"ּכַ ֵלמות ל"ַהּנַ זֶה ּכָ ׁשְ ָאְמרו ַמה סֹוד ְוזֶה .ּּבִ ּׁשֶ  ֲּחָכֵמינו ּ
ת( 'קֹוִרין ַּהִתינֹוקֹות ֵהיָכן רֹוֶאה ַּהַחָזן' ְבָרָכהִל ִזְכרֹוָנם ּבָ   ):א"י ׁשַ

ל ֶאת ָּלדון ְָצִריך  .ה ַּוֲאִפלו ,ְּזכות ְלַכף ָאָדם ּכָ הוא ִמי ּ ע ּׁשֶ מור ָרׁשָ  ַחס ּּגָ
לֹום ׂש ְָצִריך ְוׁשָ אֹותֹו טֹוב ְמַעט ֵאיזֶה ּבֹו ְוִלְמצֹא ְלַחּפֵ ּבְ ַעט ׁשֶ  ֵאינֹו ַהּמְ

ּמֹוֵצא זֶה־ְיֵדי־ְוַעל .עָרׁשָ ם טֹוב ְמַעט ֵאיזֶה ּבֹו ׁשֶ ׁשָ ע ֵאינֹו ּׁשֶ  ְוָדן .ָרׁשָ
ע ֶאת ַמֲעֶלה זֶה־ְיֵדי־ַעל ,ְּזכות ְלַכף אֹותֹו ֱאֶמת ָהָרׁשָ  .ְּזכות ְלַכף ּבֶ
יבֹו ְּויוַכל ְתׁשוָבה ַלֲהׁשִ ִחיַנת ְוזֶה .זֶה־ְיֵדי־ַעל ּּבִ  ְוֵאין ְמַעט ְועֹוד" ּבְ
ע ּמֹוֵצא ְיֵדי־ַעל ַּהְינו "ָרׁשָ ם ְמַעט ֵאיזֶה עֹוד ּבֹו ׁשֶ ׁשָ ע ֵאינֹו ּׁשֶ  ָרׁשָ

ַעל ַּהְינו ".ְּוֵאיֶנּנו ְמקֹומֹו ַעל ְּוִהְתּבֹוַנְנָת" זֶה־ְיֵדי־ַעל  ַעל ֵּאיֶנּנו זֶה־ְיֵדי־ׁשֶ
י ָהִראׁשֹון ְמקֹומֹו ֱאֶמת ִּנְתַעָלה ּכִ  ְצמֹוַע ֵאֶצל ָהָאָדם ְוֵכן .ְּזכות ְלַכף ּבֶ
ם ְָצִריך ן ּגַ ֶדֶרך ְֵליֵלך ּכֵ ְּבַ ֲאִפלו ,ַּהזֶה ּ ּׁשֶ רֹוֶאה ּ ׁשֶ ַעְצמֹו ּכְ הוא ּבְ  ָרחֹוק ּׁשֶ
ם ְמֹאד ַרך ֵּמַהׁשֵ ם ִלְמצֹא ְָצִריך ְִיְתּבָ ַעְצמֹו ּגַ    טֹוב ְמַעט ֵאיזֶה עֹוד ּבְ
ם         ׁשָ ע ֵאינֹו ּׁשֶ ּנַ ָרׁשָ ֱאֶמ יֹוֵצא זֶה־ְיֵדי־ְוַעל ,ל"ּכַ   :ְּזכות ְלַכף תּבֶ

ְעִתיק ָאַמר  *) ְּתחוִמין ֵּערוֵבי ִהְלכֹות ,"ֲהָלכֹות ִּלּקוֵטי"ּבְ ַּעֵין :ַּהּמַ ּ 
ָבֵאר ,'ו ֲהָלָכה ּמְ ם ׁשֶ ר ׁשָ ִעּקַ ֻאַלת ׁשֶ ְבִחיַנת זֶה ְיֵדי ַעל ָהָיה ִמְצַרִים ּּגְ  ּבִ
י ֳעִני ֶאת ָרִאיִתי ָרֹאה ֵתי ֲאִני רֹוֶאה ל"ֲחַז ְּוָדְרׁשו ,ַעּמִ  רֹוֶאה .ְּרִאיֹות ּׁשְ
ּסֹוָפן ֲאִני י־ַעל־ַאף ַלֲחטֹא ׁשֶ י ֳעִני ֶאת ָרִאיִתי ֵכן־ּפִ ַנ ַּהְינו ,ַעּמִ  ל"ּכַ

ַאף י־ַעל־ׁשֶ ל ֲאִני ֵכן־ּפִ ֶהן ַּהטֹוב ַעל ַרק ִּמְסַתּכֵ ּבָ ל ְוֵאיִני .ׁשֶ  ַעל ִּמְסַתּכֵ
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ֶהן ָהָרע ּבָ ׂש זֶה ְוִעְנָין .הִּלְגֻאָל ְּראוִיים ֵהם זֶה ְיֵדי ְוַעל ׁשֶ  ָּתִמיד ְלַחּפֵ
ָרֵאל ַּהטֹוב ִיׂשְ ּבְ ד ׁשֶ ֹבַה ִעְנָין ּהוא ְּזכות ֲעֵליֶהם ּוְלַלּמֵ  ְמֹאד ְוָעֹמק ּּגָ
ן ְוַעל .ְמֹאד ה ּכֵ נו ֹמׁשֶ י־ַעל־ַאף ַּרּבֵ ָהָיה ּפִ לֹו ׁשֶ  יֹוֵדע ָהָיה לֹא טֹוב ּּכֻ

ִּמְתִחָלה יַע ֵהיָכן ַעד ּ ַרך ַּרֲחָמנותֹו ַמּגִ ִּמְתִחָלה רֹוֶצה ָהָיה ְולֹא ְִיְתּבָ ּ 
ִליחותֹו ְֵליֵלך ׁשְ ֶהְרָאה ַעד ּּבִ ם לֹו ׁשֶ ַרך ַּהׁשֵ ֶטה אֹות ְִיְתּבָ ָרַמז ַּהּמַ  לֹו ׁשֶ
זֶה לֹא ּבָ ר ּׁשֶ ָרֵאל ַעל ְיַדּבֵ מֹו .ִיׂשְ ָאְמרו ּכְ י ִלְבָרָכה ִזְכרֹוָנם ַּרּבֹוֵתינו ּׁשֶ  ּכִ

ַקל לֹו ֶהְרָאה ּבְ ך זֵרחֹו ׁשֶ ָחׁש ְְוִנְתַהּפֵ מֹו ְּלַמֶטה ַהּנָ ּנֱֶאַמר ּכְ ַלח ׁשֶ  ָָיְדך ׁשְ
ְזָנבֹו ְוֱאֹחז ַכּפֹו ְּלַמֶטה ְוָהָיה 'ְּוכו ּבִ ָרַמז ,ּבְ ם לֹו ׁשֶ ּגַ ֹתֶקף ׁשֶ  זֲֻהַמת ּבְ

ָחׁש ֵאיזֶה ֶלֱאחֹז ְיכֹוִלין ַהּנָ ך זֶה ְיֵדי־ְוַעל טֹוָבה ְּנֻקָדה ּבְ ָחׁש ְִיְתַהּפֵ  ִמּנָ
ם ַּעֵין ל"ְוַכּנַ ַּמֶטהְל ַמת "ֲהָלכֹות ִּלּקוֵטי"ּוְב .ׁשָ ּכָ  ְמָבֵאר ה"ה ַהּבֶֹקר ַהׁשְ

ר ִעּקַ ַּהִתּקון ׁשֶ ֻאָלה ּ ץ ְּוַהּגְ ּקֵ יַח ְיֵדי ַעל ָהַאֲחרֹון ּבַ ם ִיְהֶיה ִּצְדֵקנו ְמׁשִ ן ּגַ  ּכֵ
ִחיָנה ְיֵדי ַעל ם ַּעֵין זֹאת ּבְ י .ׁשָ יַח ּכִ ָכל ְּזכות אִיְמָצ ִּצְדֵקנו ְמׁשִ  ֶאָחד ּבְ

ָרֵאל ִיְתַעלו ַעד ִּמִיׂשְ ּׁשֶ ּ ֱאֶמת ּ ֻאָלה ִיְהֶיה זֶה־ְיֵדי־ְוַעל ְּזכות ְלַכף ּבֶ    ַּהּגְ
ְמֵהָרה                                     ָיֵמינו ּבִ   :ָאֵמן ,ּּבְ

  

ÆÆÆÆ  ב"תפלה על המאמר רפ  ÅÅÅÅ  
 

  )'תפלה צ', המובא בספר הקדוש לקוטי תפלות א(
 

ַחָייֲא" עֹוִדי ַּהְלָלה ְיֹהָוה ּבְ   "ֲּאַזְמָרה ֵלאלַֹהי ּבְ
  )דפרק ק, תהלים(

 

ל עֹוָלם ְפָלִאים ַוֲחָסֶדיך ָהֲעצוִמים, ׁשֶ ְדָרֶכיך ַהּנִ י ּבִ ה ִעּמִ ֲּעׂשֵ ָ ָ ,
י  ַח ַנְפׁשִ ּמֵ ָכל ֵעת ְלׂשַ ה ּבְ ֶאְזּכֶ יֵעִני ׁשֶ ֶעְזִרי ְוהֹוׁשִ ֶוְהֵיה ָנא ּבְ

עורָהֻאְמָלָלה  ִלי ׁשִ ְּוָהֲעלוָבה ְמֹאד ְמֹאד ּבְ ה ִלְהיֹות , ּ ֶאְזּכֶ ֹאֶפן ׁשֶ ּבְ
ְמָחה ָתִמיד ׂשִ ה ַתַחת . ּבְ ר ַנֲעׂשָ ה ֲאׁשֶ ֲעׂשֶ ל ַהּמַ י ַאָתה ְלַבד יֹוֵדַע ֶאת ּכָ ּּכִ ּ

ִריַאת ָאָדם ָהִראׁשֹון ַעד ַהיֹום ַהזֶה ֶמׁש ִמיֹום ּבְ ַּהׁשֶ ּ ּ ה ַעָתה , ּ ר ַנֲעׂשָ ַּוֲאׁשֶ
ד מֹות . ֹּור ַהזֶהּּבַ ָלל ְנׁשָ ְכָלִליות ָהעֹוָלם ִעם ּכְ ה ּבִ ר ַנֲעׂשָ ל ֲאׁשֶ ֵּאת ּכָ ּ

ָרֵאל י ֶהָעִני ְוָהֶאְביֹון. ִיׂשְ ה ִעּמִ ר ַנֲעׂשָ ל ֲאׁשֶ ָחת, ְוֵאת ּכָ ׁשְ , ַּהַדל ְוַהּנִ
גום ַע ְוַהַחָיב ְמֹאד, ַּהחֹוֵטא ְוַהּפָ זֶה, ַּהּפֹוׁשֵ ל ֵא. ָהַאְכזָר ַעל ַעְצמֹו ּכָ ת ּכָ

ּנֱֶאְצלו ְוִנְבְראו ְונֹוְצרו  י ִמיֹום ׁשֶ ָמִתי ְורוִחי ְוַנְפׁשִ ה ִעם ִנׁשְ ר ַנֲעׂשָ ֲּאׁשֶ ּ ּ ּּ

  ִרּבֹונֹו
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ְלּגוִלים , ְּוַנֲעׂשו ָכל ַהּגִ ֶהם ּבְ לו ּבָ ְלּגְ ְתּגַ ּנִ כו ְלתֹוך ַהּגוִפים ׁשֶ ר ִנְמׁשְ ַּעד ֲאׁשֶ ּ ּ ְּ

ָעְברו ֲעֵליֶהם תֹוך ּג, ּׁשֶ או ּבְ ר ּבָ ְַעד ֲאׁשֶ םּ ּוִפי ַהזֶה ַהְמֻגׁשָ ּ גום , ּ ַּהחֹוֵטא ְוַהּפָ
זֹוֵכר ַלאו . ְמֹאד ל ַהזֵָקן ָהֶעְליֹון ׁשֶ רֹון ׁשֶ ר ָעַבר ָעַלי ִמיֹום ַהִזּכָ ל ֲאׁשֶ ֵּאת ּכָ ּ ּ ּ

ים  דֹוׁשִ ָאר ַהְזֵקִנים ַהּקְ ל ׁשְ רֹון ׁשֶ יֵמי ַהִזּכָ ר ָעַבר ָעַלי ּבִ לום ְוָכל ֲאׁשֶ ּּכְ ּ ּ
ְר ְרִעין, ֶּאה ְוַהַטַעם ְוָהֵריַחַּהזֹוְכִרים ַהּמַ ִהְמִציאו ֶאת ַהּגַ , ְּוַהֲחָכִמים ׁשֶ

ִרי ְרִעין ִלַטע ַהּפְ הֹוִליכו ַהּגַ ּוָבֵעת ׁשֶ ּ ִרי ְלִהְתַהוֹות , ּ ִהְתִחיָלה ַהּפְ ּוָבֵעת ׁשֶ ּ
ם ָהָיה ַהּנֵר דֹוֵלק, ּוְלִהְתַרּקֵ ּוָבֵעת ׁשֶ ִרי ִמן ָהִאיָלן, ּ ָחְתכו ַהּפְ ּוָבֵעת ׁשֶ ּ, 

ל ֵאלו ַהְדָבִרים רוׁש ׁשֶ ר ַאָתה ְלַבד יֹוֵדַע ַהּפֵ ֲּאׁשֶ ּ ּ ה . ּּ ר ַנֲעׂשָ ל ֲאׁשֶ ְוֵאת ּכָ
ָיִמים ָהֵהם י ּבַ ך ַעד ַהיֹום ַהזֶה, ִּעּמִ י ַאַחר ּכַ ה ִעּמִ ר ַנֲעׂשָ ל ֲאׁשֶ ְּוֵאת ּכָ ּ ְ ,

יִתי טֹוב ָוָרע ר ָעׂשִ ל ֲאׁשֶ ר ָעַבְרִתי וָפַג, ְוֵאת ּכָ ל ֲאׁשֶ ֵּאת ּכָ ׁשֹוֵגג ּ ְּמִתי ּבְ
ָכל יֹום ָויֹום ֹאֶנס וְבָרצֹון ּבְ ּוְבֵמִזיד ּבְ ַרֲחֶמיך. ּ יָתִני ּבְ ִזּכִ ל ַמה ׁשֶ ְָוֵאת ּכָ ּ ,

ָעְברו ָעַלי ֵמעֹוִדי ַעד  ָיִמים ָהָרִעים ָהֵאֶלה ׁשֶ ַּלֲחֹטף ֵאיזֶה ְנֻקדֹות טֹובֹות ּבַ ּ ּ ּ
ַּהיֹום ַהזֶה א ָעַלי. ּ יִתי ִאם טֹוב ,ְּוַעָתה ַאֲחֵרי ָכל ַהּבָ ָעׂשִ ּ ְוַאֲחֵרי ָכל ַמה ׁשֶ
ִביל ָהֱאֶמת, ְוִאם ָרע ִתיב ְוַהׁשְ ֵדִני ַעָתה ַהֶדֶרך ְוַהּנְ ּהֹוֵרִני ְוַלּמְ ְּ ֹאֶפן , ּ ּבְ

ִנים ל ּפָ ֱאֶמת ֵמַעָתה ַעל ּכָ ֵלָמה ּבֶ ְתׁשוָבה ׁשְ ה ָלׁשוב ּבִ ֶאְזּכֶ ּׁשֶ ּ ּ:  
 

ל עֹוָלם ע ְוָחֵפץ ,  ַרֲחִמיםָמֵלא, ָחֵפץ ֶחֶסד, ׁשֶ ַּהצֹוֶפה ָלָרׁשָ
ִהָצְדקֹו ה , ּּבְ ל ָאָדם ְלַכף ְזכות ָתִמיד ַרב ֶחֶסד וַמְרּבֶ ַּהָדן ֶאת ּכָ ּ ּ ּ

ַרֲחִמים, ְלֵהִטיב ַּהְמַנֵהג עֹוָלמֹו ְבֶחֶסד וְבִריֹוָתיו ּבְ ִני ַהֶדֶרך . ּ ְָעְזֵרִני ְוזַּכֵ ּ
ה ּגַם ַעָתה ְל, ָהֱאֶמת ֶאְזּכֶ ֹאֶפן ׁשֶ י ְזכות וְנֻקדֹות ּּבְ ׁש ְוִלְמצֹא ּבִ ׂש וְלַבּקֵ ַּחּפֵ ּ ּ ּ

ּטֹובֹות ְוָלדון ֶאת ַעְצִמי ְלַכף ְזכות ָתִמיד ּ ַח ֶאת , ּ ּמֵ ה ְלׂשַ ֶאְזּכֶ ֹאֶפן ׁשֶ ּבְ
ָכל ֱאֶמת־ַעְצִמי ּבְ ַכף ְזכות ּבֶ ּזֶה ִלְתׁשוָבה ־ְיֵדי־ְוִלְזּכֹות ַעל, ֵּעת ְוִלְכֹנס ּבְ

ֱאֶמת וְלִה ֵלָמה ּבֶ ֵלל ַעלּׁשְ ַחיות ְוִהְתַלֲהבות ־ְיֵדי־ְּתּפַ ַכָוָנה ְגדֹוָלה ּבְ ּזֶה ּבְ ּ ּּ
ה ְוֶחְדָוה ְגדֹוָלה ַוֲעצוָמה ְמָחה ַרּבָ ּוְבׂשִ ֱאֶמת ִמְקָרא , ּ ה ְלַקֵים ּבֶ   ְּוֶאְזּכֶ

תוב                                ּכָ עֹוִדי, ּׁשֶ ָרה ֵלאלַֹהי ּבְ   :ֲאזַּמְ
ל עֹוָלם ֵאין ִלי ׁשום ַחיות ְוֹכַח ְוִתְקָוה וִפְתחֹון , ׁשֶ ַּאָתה יֹוֵדַע ׁשֶ ּ ּ ּּ

ר ְלָפֶניך ה ְלַדּבֵ י ִאם ַעל, ָּפֶ דֹוׁש ְוַהּנֹוָרא ־ּכִ ְְיֵדי ַהֶדֶרך ַהּקָ ּ
סוק ּפָ לו ַרּבֹוֵתינו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ּבַ ּגִ ְפָלא ַהזֶה ׁשֶ ב ְוַהּנִ ּגָ ׂשְ ְּוַהּנִ ּ ּ ּ ָרה , ּ ֲאזַּמְ

עֹוִדיֵלאֹל ֶדל ֹעֶצם ְוִרּבוי ִקְלקוִלי. ַהי ּבְ י ַאָתה יֹוֵדַע ֶאת ּגֹ ּּכִ ּ ֶּאת ְמִרירות , ּ
ַמהות  ֵבִדים ְמֹאד ּבְ ל ֲעֹונֹוַתי ָהֲעצוִמים ְוַהּכְ ים ׁשֶ ֵאִבים ֲאנוׁשִ ִּדְמִרירות ּכְ ּ ּ ּ ּ

  ִרּבֹונֹו

  ִרּבֹונֹו
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ְּוַכּמות ְוֵאיכות ְמַעט לֹא ָהָיה ִתְקָוה , ּ ְמַעט ּכִ ר ּכִ לֲּאׁשֶ ף , ֹוםַחס ְוׁשָ י ִמּכַ ּכִ
י ְמֹתם ה ְטִרָיה, ֶרֶגל ְוַעד רֹאׁש ֵאין ּבִ ַצע ְוַחּבוָרה וַמּכָ ּּפֶ ּ ֲּאָבל ַאָתה . ּ

ַעְצמֹו ְנֻקדֹות טֹובֹות  ׁש ְוִלְמצֹא ּבְ ׂש וְלַבּקֵ ָצִריך ָהָאָדם ְלַחּפֵ ִּהְזַהְרָתנו ׁשֶ ּ ּ ּ ְּ

ַדְעתֹו ַח ֶאת ַנְפׁשֹו ְוִלְבִלי ִלּפֹל ּבְ ּמֵ ּוְלׂשַ לֹא ְלַיֵאׁש ֶאת ַעְצמֹו ִמ, ּ ן ׁשֶ ּכֵ ל ׁשֶ ּּכָ
עֹוָלם ׁשום ֹאֶפן ּבָ לֹום ּבְ ִני ְוהֹוֵרִני ַהֶדֶרך ִלְזּכֹות , ַּחס ְוׁשָ ן ָעְזֵרִני ְוזַּכֵ ְַעל ּכֵ ּ

ֱאֶמת ָכל, ָלזֶה ּבֶ ה ּבְ ֶאְזּכֶ לֹום ־ׁשֶ ר ָעַלי ַחס ְוׁשָ ּבֵ ר ִיְרצו ְלִהְתּגַ ֵּעת ֲאׁשֶ
חֹוָר ַּעְצבות וָמָרה ׁשְ ים ־ַעל, ה ְוָיגֹון ַוֲאָנָחהּ ַעי ָהַרּבִ ְּיֵדי ֲעֹונֹוַתי וְפׁשָ

ִאלו ָאֵפס , ְּוָהֲעצוִמים ְמֹאד ל ֶאת ָיִדי ּכְ ְּוִיְרצו ְלַהֲחִליׁש ֶאת ַדְעִתי וְלַרׁשֵ ּ ּ ּּ ּ ּ
לֹום דֹוִלים, ִּתְקָוה ַחס ְוׁשָ ים ְוַהּגְ ֲחָסֶדיך ָהַרּבִ יֵעִני ּבַ ַתַעְזֵרִני ְותֹוׁשִ ָׁשֶ ּ ,

ׁשום ֹאֶפן ְל ַדְעִתי ּבְ ָכל עֹז ְוַתֲעצומֹות ְוִלְבִלי ִלּפֹל ּבְ ר ֲעֵליֶהם ּבְ ּבֵ ִּהְתּגַ ּ ּ
עֹוָלם ׁש , ּבָ ׂש וְלַעֵין וְלַבּקֵ ָכל ַהּכֹחֹות ְלַחּפֵ ר ּבְ ּבֵ ַּרק ְלִהְתַחזֵק וְלִהְתּגַ ּ ּּ ּ

זִָכיִתי ַלֲעׂשֹות ֵמעֹוִד י ְזכות וְנֻקדֹות טֹובֹות ׁשֶ ְּוִלְמצֹא ּבִ ּ ּ ּי ַעד ַהיֹום ַהזֶהּ ּ .
ְפלוֵתנו וְבעֶֹצם ִרּבוי ְפָגֵמנו ִחיתוֵתנו ְוׁשִ עֶֹצם ּפְ ֱאֶמת ּגַם ּבְ י ּבֶ ּּכִ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ,

י־ַעל־ַאף ֵּכן ַחְסְדך ּגַָבר ָעֵלינו־ּפִ ָ ָכל, ּ ַרֲחֶמיך ּבְ יָתנו ּבְ ְָוִזּכִ ֵעת ַלֲחֹטף ־ּ
ים טֹוִבים ַעם ֵאיזֶה ִמְצֹות וַמֲעׂשִ ָכל ּפַ ַח וְמָפֵאר ְוַכֲא. ּּבְ ּבֵ ר ַאָתה ְמׁשַ ּׁשֶ ּ

ְפלוָתם ָגלוָתם ְוׁשִ ָרֵאל ּבְ ֶנֶסת ִיׂשְ ב ֶאת ּכְ ּוְמַחּבֵ ּ ֵתך", ּ ֶפַלח ָהִרּמֹון ַרּקָ , "ְּכְ
ִרּמֹון ָרֵאל ְמֵלִאים ִמְצֹות ּכָ ֵעי ִיׂשְ ֲּאִפלו ּפֹוׁשְ ַעְצָמן . ּ ְצֹות ּבְ ְוִאם ּגַם ַהּמִ

ֹס ין ֵהם ְמֵלִאים ּפְ ָאנו עֹוׂשִ בֹות זָרֹות וִבְלּבוִלים, ֶלתּׁשֶ ִניֹות וַמֲחׁשָ ּּפְ ּ ּ ּ ,
ֵלמות ׁשְ ינו ֵמעֹוָלם ׁשום ִמְצָוה ּבִ ַּוֲעַדִין לֹא ָעׂשִ ּ י־ַעל־ַאף, ּ ִאי , ֵכן־ּפִ

לֹא ִיְהֶיה ָבֶהם ֵאיזֶה ְנֻקדֹות טֹובֹות ר ׁשֶ ֶּאְפׁשַ י ְבָכל ִמְצָוה וִמְצָוה , ּ ּּכִ
ל ֶאָחד ְוֶאָחד ַל זִָכינו ּכָ ּׁשֶ ֵּהן ִציִצית אֹו ְתִפִלין, ֲעׂשֹות ִלְפָעִמיםּ אֹו , ּ

תֹות ְוָיִמים טֹוִבים ּבָ ַלת ׁשַ ּאֹו ֵאיזֶה ְצָדָקה וְגִמילות ֶחֶסד, ַקּבָ ְוַהְרָחקֹות , ּ
ה טֹוָבה ֵאיזֶה ', ְּוכו' ְּוכו, ַּמֲאָכלֹות ֲאסורֹות ָכל ִמְצָוה וַמֲעׂשֶ ַוַדאי ֵיׁש ּבְ ּּבְ ּ
ִניםְּנֻקָדה טֹוָבה ַעל ּכָ ֹמַח ־ְוַעל. ל ּפָ ֻקדֹות טֹובֹות ָראוי ָלנו ִלׂשְ ְּיֵדי ֵאלו ַהּנְ ּ ּּ ּ
ל ָיֵמינו ְלעֹוָלם ִריעוֵתינו, ּּכָ עֶֹצם ּגְ ֲּאִפלו ּבְ ּ ּ זִָכינו ִלְגרֹם ַנַחת, ּ ַּמה ׁשֶ ּ ּרוַח ־ּ

ל ְיֵמי ַחֵיינו זִָכינו ּכָ ֵאיזֶה ְנֻקדֹות טֹובֹות ׁשֶ ְּלָפֶניך ּבְ ּּ ּ ּ ה ־ְיֵדי־ְוַעל. ָ זֶה ִנְזּכֶ
ֱאֶמת נו ָתִמיד, ִּלְכֹנס ְלַכף ְזכות ּבֶ ַח ֶאת ַנְפׁשֵ ּמֵ ּוְלׂשַ ה , ּ ִנְזּכֶ ֹאֶפן ׁשֶ ּבְ

ֱאֶמת ַעל ֵלָמה ּבֶ ְתׁשוָבה ׁשְ ָּלׁשוב ּבִ ֱאמוָנה . זֶה־ְיֵדי־ּ י ֲאִני ַמֲאִמין ּבֶ ּּכִ
ַעל ֵלָמה ׁשֶ ְפָלא ַהזֶה־ׁשְ ְּיֵדי ַהֶדֶרך ְוִצּנֹור ַהֶחֶסד ַהּנִ ְ ם ִלי,ּ , ּ ֵיׁש ִתְקָוה ּגַ
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רוִעים ְמֹאד ָרֵאל ַהּגְ ֵעי ִיׂשְ ַּוֲאִפלו ְלָכל ּפֹוׁשְ ּ ִּלְזּכֹות ֵמַעָתה ִלְתׁשוָבה, ּ ּ  
ְמָחה ָתִמיד                        ׂשִ ֱאֶמת ְוִלְהיֹות ּבְ ֵלָמה ּבֶ   :ׁשְ

ֵני ָאָדם ְלַכף  ל ּבְ ים ָלדון ֶאת ּכָ ַרֲחֶמיך ָהַרּבִ ּּבְ ְּזכות ָתִמידָ ּ ,
ע ּגָמור ֲאִני רֹוֶאה ָרׁשָ ׁשֶ ַּוֲאִפלו ּכְ ּ י־ַעל־ַאף, ּ ׂש ־ּפִ ֵכן ֲאַחּפֵ

ׁש ן ְנֻקדֹות טֹובֹות, ַוֲאַבּקֵ ם ּכֵ ֶאְמָצא ּבֹו ּגַ ה ְלדֹונֹו ְלַכף , ַּעד ׁשֶ ֶאְזּכֶ ַעד ׁשֶ
ֱאֶמת ַכף ְזכות ּבֶ ְּזכות וְלַהְכִניסֹו ּבְ ּ ְתׁשוָבה ׁשְ, ּ יבֹו ּבִ ֱאֶמת ְּוַלֲהׁשִ ֵלָמה ּבֶ

ל עֹוָלם. זֶה־ְיֵדי־ַעל ִליִצים , ִרּבֹונֹו ׁשֶ ְזכות ְוֹכַח ַהַצִדיִקים ָהֲאִמִתִיים ַהּמְ ּּבִ ּ ּ ּּ
ָרֵאל ָתִמיד ׂש ְוַלְחֹתר , ּטֹוב ַעל ִיׂשְ ָכל ּכָֹחם ְלַחּפֵ ָּהעֹוְסִקים ְוטֹוְרִחים ּבְ

ָרֵאל ָכל ֶאָחד ִמִיׂשְ ְּוִלְמצֹא ְזכות ָוטֹוב ּבְ רוִעיםֲא, ּ ּגְ ּבַ רוַע ׁשֶ ַהּגָ ִּפלו ּבְ ּ ּ ּ ,  
ֱאֶמת                       ן ָלֹבא ָלזֶה ּבֶ נו ּגַם ּכֵ ְזכוָתם ְוֹכָחם זַּכֵ ּּבִ ּ:  

ְּלִהְתָקֵרב ְלַהַצִדיִקים ָהֲאִמִתִיים ָהֵאלו ּ ּּ ּ זֶה ָתִמיד, ּ , ָהעֹוְסִקים ּבָ
ׁש ְוִלְמצֹא ְנֻקדֹו ׂש וְלַבּקֵ ְּלַחּפֵ ָכל ֶאָחד ְוֶאָחד ּ ת טֹובֹות ּבְ

ָרֵאל ָרֵאל, ִּמִיׂשְ ֵעי ִיׂשְ פֹוׁשְ ֲּאִפלו ּבְ ָחְכָמָתם , ּ ים ומֹוְצִאים ּבְ ׂשִ ֻכָלם ְמַחּפְ ּּבְ ּ
ִצים אֹוָתם , ְּנֻקדֹות טֹובֹות ִטים וְמַקּבְ ּוְמַלּקְ ּבֹון"ּ " ַאַחת ְלַאַחת ִלְמצֹא ֶחׁשְ

ַכף ְזכות ּוַמְכִניִסים ּגַם אֹוָתם ּבְ ה ִנְפָלִאים , ּ ְנָיִנים ִדְקֻדׁשָ ּובֹוִנים ֵמֶהם ּבִ ּ ּ
לֹא ָעלו ְלָפֶניך ִמימֹות , ְונֹוָרִאים דֹוִלים ׁשֶ ֲעׁשוִעים ּגְ ָוַמֲעִלים ְלָפֶניך ׁשַ ָּ ּ ּּ

ים ַעל, עֹוָלם ְּיֵדי ִקּבוץ ַהטֹוב ַהזֶה ־ְּוזֹוִכין ַלֲעׂשֹות ְזִמירֹות ְוִנּגוִנים ְקדֹוׁשִ ּ ּ
קֹומֹות ָהֵא ל עֹוָלם. ֶּלהִמּמְ נו ְלִהְתָקֵרב , ָמֵלא ַרֲחִמים, ִרּבֹונֹו ׁשֶ ּזַּכֵ

ַּלַצִדיִקים ָהֵאלו ּּ ֵלל , ּ נו ְלִהּכָ ל ְּוזַּכֵ ה ׁשֶ דֹוׁשָ ֹמַע ְתִפָלָתם ַהּקְ ֶהם ְוִלׁשְ ּּבָ ּ
ַּצִדיִקים נֹוָרִאים ָהֵאלו ּ ָלל , ּ ִביל ּכְ ׁשְ ֵלל ּבִ ר ַרק ֵהם יֹוְדִעים ְלִהְתּפַ ֲּאׁשֶ

ים ְיֵדי חֹוָבָתן, ָרֵאלִיׂשְ ל , ְּוֵליֵרד ִלְפֵני ַהֵתָבה ְלהֹוִציא ֶאת ָהַרּבִ ץ ּכָ ְלַקּבֵ
ְלִלין ְתּפַ ל ֶאָחד ְוֶאָחד ֵמַהּמִ ֻקדֹות טֹובֹות ִמּכָ ַּהטֹוב ְוָכל ַהּנְ ּ ֵלל , ּ ּוְלִהְתּפַ ּ

ל ַהטֹוב ַהזֶה ְלָפֶניך ָמֵלא ַרֲחִמים ִָעם ּכָ ּ ְּוַלֲהֹפך ִמַדת ַהִדין , ּ ּ ְּלִמַדת ְ
דֹוִלים ְוַרֲחֶמיך ָהֲעצוִמים. ָהַרֲחִמים ֲחָסֶדיך ַהּגְ נו ּבַ ּזַּכֵ ָּ ְהֶיה ִנְכָלִלים , ָ ּנִ ׁשֶ

ְתִפלֹות ַהַצִדיִקים ָהֵאלו ּּבִ ּּ ֲעֵדנו ָתִמיד, ּּ ְללו ּבַ ְּוֵהם ִיְתּפַ ּ ְּוַאל ִיְתנו ֳדִמי . ּ ּ ּ
ל ֶאָחד, ְָלך ר ְתַרֵחם ּגַם ָעֵלינו ַעל ּכָ ַּעד ֲאׁשֶ ְָוַתַאְסֵפנו ֵאֶליך ,  ְוֶאָחדּ ּ

ְיָתה ֱאֶמת, ַהּבַ ְּוַתְכִניֵסנו ְלַכף ְזכות ּבֶ נו ָתִמיד, ּ ח ֶאת ַנְפׁשֵ ּמַ ּוְתׂשַ ּ ,  
ֱאֶמת          ֵלָמה ְלָפֶניך ּבֶ ְתׁשוָבה ׁשְ ְָוַתֲחִזיֵרנו ּבִ ּ   :ֵּמַעָתה ְוַעד עֹוָלם, ּ

ְּתַרֵחם ָעֵלינו ְוַעל זְַרֵענו ְוַעל ּכָ ּ יתּ ך ּבֵ ָרֵאל־ָל זֶַרע ַעּמְ ְוָתֵגן , ִיׂשְ

ִני   ְוַזּכֵ

נו ּוְתַזּכֵ ּ  

  ּוְבֵכן
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ית ך ּבֵ ל ַיְלֵדי ַעּמְ ֹמר ְוַתִציל ֶאת ּכָ ְָוִתׁשְ תֹות ָהָרעֹות ־ּ ל ַהּכִ ָרֵאל ִמן ּכָ ִּיׂשְ
ל ַהֲחָכִמים ְלָהַרע ים, ׁשֶ ֲעֹונֹוֵתינו ָהַרּבִ עֹוָלם ּבַ ִטים ַעָתה ּבָ ׁשְ ְתּפַ ַּהּמִ ּ ּ ,
ר ַאָתה ָיַדְעָת ֲאׁשֶ ּּכַ ָחְכמֹות ֵהן. ּ יקֹוְרִסים ָהעֹוְסִקים ּבְ תֹות ָהַאּפִ ּ ִמּכִ

ל ָהֲעּכו ִּחיצֹוִניֹות וְלׁשֹון ִעְלִגים ׁשֶ ּּ ָכל, ם"ּ ִרים ּבְ ּבְ ְתּגַ ְֵעת ְלַחּנֵך ַנֲעֵרי ־ַהּמִ

ִרים ַדְרֵכיֶהם ָהָרִעים ְוַהּמָ ָרֵאל ּבְ ֵני ִיׂשְ ַעל , ּבְ ּבְ ְּלַהְרִחיָקם ִמִלּמוד תֹוָרה ׁשֶ ּ ּ
ה י ִאם ְתַנְו, ּפֶ ּך ִעם ָחְכַמת ַהִדְקדוק"ִּלְבִלי ִלְלֹמד ּכִ ּ ּ ָעה , ְ ְוַגם זֶה ַרק ׁשָ

יֹום ּמוֶעֶטת ּבַ ר ַהְזַמן ַעל ִלּמוד ָחְכמֹות ִחיצֹוִניֹות וְלׁשֹונֹות , ּ ּוְלַבלֹות ִעּקָ ּ ּּ ּ ּ
ֵני עֹוָלמֹות ך רֹואֹות. ָּהעֹוְקִרים ֶאת ָהָאָדם ִמׁשְ ּכָ ֹוי א, ְאֹוי ְלֵעיַנִים ׁשֶ

ך ׁשֹוְמעֹות ּכָ ֵעיֵניֶהם. ְָלָאְזַנִים ׁשֶ ל ֲחָכִמים ּבְ תֹות ׁשֶ ָאר ּכִ , ְּוֵהן ִמׁשְ
ַדְרֵכיֶהם ְתלֹוְצִצים ֵמַהְתִמיִמים ּבְ ֲעבֹוַדת ְיהָֹוה וְבתֹוָרתֹו , ַּהּמִ ָּהעֹוְסִקים ּבַ

ל ֶהֶבל ִלי ָחְכמֹות ׁשֶ ְתִמימות ּבְ יטות ּבִ ְפׁשִ ּּבִ ר הֹורו ָלנ, ּ ֲאׁשֶ ּו ֲאבֹוֵתינו ּּכַ ּ
ים דֹוׁשִ ת ְלַרְגָלם, ְּוַרּבֹוֵתינו ַהּקְ ים ֶרׁשֶ ים ָקִמים ֶנְגָדם ופֹוְרׂשִ ר ַרּבִ ֲּאׁשֶ ּ ,

ָבר בוׁש ִמּכְ ר ְוַהּכָ י ֶדֶרך ַהָיׁשָ ְּלַהטֹות אֹוָתם ִמּנִ ּּ ם ָחְכמֹות ִּלְבדֹות , ְ ִּמִלּבָ
טות ְוֵליָצנות ל ׁשְ ּׁשֶ ל וְלַהֲחִליׁש ַחס , ּ לֹוםְּלַבְלּבֵ ַּדַעת ַהְתִמיִמים , ְוׁשָ ּ
ִלּבֹוָתם ִרים ּבְ ל זֶה, ְיהָֹוה ֱאלִֹהים. ְוַהְיׁשָ ַּאָתה ָיַדְעָת ֶאת ּכָ ה , ּ ה ְוַכּמָ ּמָ ּכַ

ֵאלו ַּמִזיִקים ַלֲעבֹוָדְתך ָחְכמֹות ּכָ ּ ָ ל זֶַרע . ּ ַּרֵחם ָעֵלינו ְוַעל זְַרֵענו ְוַעל ּכָ ּ
ית ך ּבֵ ָרֵאל־ַָעּמְ ֹמר ְוַה, ִיׂשְ יתּוׁשְ ך ּבֵ ל ַיְלֵדי ַעּמְ ֵָצל ּכָ ל ־ּ ָרֵאל ִמּכָ ִיׂשְ

תֹות ָהָרעֹות ָהֵאֶלה ַּהּכִ יֵמי ְנעוֵריֶהם, ּ ָתם ּבִ ִרׁשְ לֹא ִיָתְפסו ּבְ ּׁשֶ ּ ּ ּ ְוַתֲעֹזר . ּ
ָכל יַע ָלנו ּבְ ה ֵליַדע ֵאיך , ֵעת־ְּוָתֵגן ְותֹוׁשִ ְזּכֶ ּנִ ֵדנו ָתִמיד ׁשֶ ְְותֹוֵרנו וְתַלּמְ ּ ּ ּ

ְטנוָתםְלִהְתַנֵהג ִעם ֵנינו ְוזְַרֵענו ִמּקַ ּ ּבָ ּ ם ִמן , ּ ְמָרם וְלַמֵלט ַנְפׁשָ ֵּאיך ְלׁשָ ּ ְ

תֹות ָהָרעֹות ָהֵאֶלה ַּהּכִ ים ְוָהֲאִמִתִיים, ּ דֹוׁשִ ְדָרֶכיך ַהּקְ ָכם ְלטֹוָבה ּבִ ּוְלַחּנְ ּ ָּ ,
ר ְוָהֱאֶמת ֶדֶרך ַהָיׁשָ ֵיְלכו ּבְ ּׁשֶ ְּ ְרצֹוְנך, ּ יטות ּכִ ְתִמימות וְפׁשִ ָּבִ ּ ּ ּ ַהטֹוב ּ

ֱאֶמת ים, ּבֶ דֹוׁשִ ְלנו ֵמֲאבֹוֵתינו ְוַרּבֹוֵתינו ַהּקְ ר ִקּבַ ֲאׁשֶ ּּכַ ּ ה ְלהֹוִדיַע . ּ ְוִנְזּכֶ
ִאים ַאֲחֵרינו ֵנינו ְודֹורֹוֵתינו ַהּבָ ְּלָכל ּבָ ּ ָרֵאל, ּ ּוְלָכל דֹורֹות זֶַרע ִיׂשְ ל , ּ ֶאת ּכָ

דֹול י ְיֹהָוה ַהּגָ נו, ַמֲעׂשֵ יָת ִעּמָ ר ָעׂשִ ָכל דֹור ֲּאׁשֶ ּ ִמיֵמי ֲאבֹוֵתינו ַעד ֵהּנָה ּבְ ּ
רו ִלְבֵניֶהם", ָודֹור ִנים ִיָוֵלדו ָיֻקמו ִויַסּפְ ְּלַמַען ֵיְדעו דֹור ַאֲחרֹון ּבָ ּ ּ ּ ה ". ּּ ְוִנְזּכֶ

תוב ּכָ ֵלמות ִמְקָרא ׁשֶ ׁשְ ְּלַקֵים ּבִ ּ ְָוהֹוַדְעָתם ְלָבֶניך ְוִלְבֵני ָבֶניך, ּ ָ ְלהֹוִדיַע . ּ
ה ְוַהְטהֹוָרה ְוַהְתִמיָמהָּלֶהם ְקֻדׁשַ דֹוׁשָ ּת ֱאמוָנֵתנו ַהּקְ ּ ּ ל . ּ ּוְתַרֵחם ַעל ּכָ

ית ך ּבֵ ְטנוָתם־ַָיְלֵדי ַעּמְ ָרֵאל ִמּקַ ֵאין ּבֹו , ִּיׂשְ יֶהם ׁשֶ ל ֶהֶבל ּפִ ִיְזּכו ְלַקּבֵ ּׁשֶ ּ
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ל ַהַצִדיִקים ָהֲאִמִתִיים ים ׁשֶ דֹוׁשִ נֹות ַהּקְ ּכָ ׁשְ ֵּחְטא ֵמַהּמִ ּ ר ּכָ, ּּ ל ֶאָחד ֲאׁשֶ
ן ָקדֹוׁש ּכַ ן , ְוֶאָחד ּבֹוֶנה ִמׁשְ ית ַרּבָ ל ּבֵ ִלים ַהִתינֹוקֹות ׁשֶ ם ְמַקּבְ ר ִמׁשָ ֲּאׁשֶ ּ

ֵאין ּבֹו ֵחְטא דֹוׁש ׁשֶ יֶהם ַהּקָ ל עֹוָלם. ֶהֶבל ּפִ ל , ִרּבֹונֹו ׁשֶ ַּאָתה יֹוֵדַע ֶאת ּכָ
ה ֲעׂשֶ דֹורֹות , ַהּמַ עֹוָלם ּבַ יו ּבָ ה ַעְכׁשָ ר ַנֲעׂשָ ִעְנַין ַהִתינֹוקֹות ֲּאׁשֶ ַּהָללו ּבְ ּ ּ

ן ית ַרּבָ ל ּבֵ יֶהם , ׁשֶ ל ָהעֹוָלם ֵאינֹו ִמְתַקֵים ֶאָלא ַעל ֶהֶבל ּפִ ר ּכָ ֲּאׁשֶ ּ
ֵאין ּבֹו ֵחְטא דֹוׁש ׁשֶ ל ַחס , ַהּקָ ל וְלַקְלּקֵ ים ָקִמים ֲעֵליֶהם ְלַבְלּבֵ ְּוַרּבִ

לֹום עוֵריֶהם ַעל, ְוׁשָ דֹוׁש ִמּנְ יֶהם ַהּקָ ַרֵחם . ָחְכָמָתם ָהָרעֹותְיֵדי ־ֶּהֶבל ּפִ
ֲָעֵליֶהם ְוָעֵלינו ְלַמַעְנך ל ִמיֵני ִחּנוִכים , ּ ְמֵרם ְוַהִציֵלם ִמּכָ ֲעֵדיֶהם ְוׁשָ ְּוָהֵגן ּבַ ּ

ֵעיֶניך ִרים ּבְ ֵאיָנם ְיׁשָ ל ִמיֵני ְדָרִכים ׁשֶ ל ּכָ ַּאָתה ְיהָֹוה . "ָָהָרִעים ׁשֶ
ְמֵרם ִתְצֶרּנו ִמן ַהדֹור ז ִּתׁשְ ּ ּ ּ ך ". ּו ְלעֹוָלםּ ֵלַטת ַיְלֵדי ַעּמְ ֲָחֹמל ַעל ּפְ

ית ָרֵאל־ּבֵ יֶהם , ִיׂשְ י ִאם ַעל ְזכות ֶהֶבל ּפִ ֵען ּכִ ר ֵאין ָלנו ַעל ָמה ְלִהׁשָ ֲּאׁשֶ ּּ ּ
ֵאין ּבֹו ֵחְטא דֹוׁש ׁשֶ ך , ַּרֵחם ֲעֵליֶהם ְוָעֵלינו. ַהּקָ ל ַיְלֵדי ַעּמְ ִיְזּכו ּכָ ָׁשֶ ּ ּ

ית ָרֵאל־ּבֵ ּכָ, ִיׂשְ ֵאין ּבֹו ֵחְטאׁשֶ יו ׁשֶ ל ֶהֶבל ּפִ , ל ֶאָחד ְוֶאָחד ְיַקּבֵ
ָמתֹו ִפי ׁשֶֹרׁש ִנׁשְ ָיך ֵאָליו ּכְ ל ַהַצִדיק ָהֱאֶמת ַהׁשַ דֹוׁש ׁשֶ ן ַהּקָ ּכָ ׁשְ ְֵמַהּמִ ּ ּ ּ ּ ,

ִיְזּכו ַעל ֹאֶפן ׁשֶ ּּבְ ַרך־ּ ם ִיְתּבָ ֲעבֹוַדת ַהׁשֵ ְָידֹו ֵליֵלך וְלִהְתַחּנֵך ּבַ ְ ְּ ְוִלְכֹנס , ּ
ת ֱאֶמתּבְ ה יֹוָמם , ֹוַרת ְיהָֹוה ּבֶ ָמה ְוַלֲהגֹות ּבָ ִיְזּכו ִלְלֹמד תֹוָרה ִלׁשְ ּׁשֶ ּ ּ ּ ּ

ַתְלמוד תֹוָרֶתך. ָוָלְיָלה ם ּבְ ְָוִתְפַתח ֶאת ִלּבָ ּ ּ ם , ּ ִלּבָ יָנה ּבְ ְּוִתֶתן ָלֶהם ּבִ
ֹמר ְוַלֲעׂשֹות וְלַק ד ִלׁשְ ֹמַע ִלְלֹמד וְלַלּמֵ יל ִלׁשְ ּכִ ְּלָהִבין וְלַהׂשְ ּ ל ּ ֵּים ֶאת ּכָ

ַאֲהָבה ִָדְבֵרי תֹוָרְתך ּבְ יֶהם , ּ ק ִלּבֵ תֹוָרֶתך ְוַדּבֵ ְָוָהֵאר ֵעיֵניֶהם ּבְ

ִמְצֹוֶתיך ִעיִמים. ָּבְ טֹוב וַבּנְ נֹוֵתיֶהם ּבַ ְּוַתֲאִריך ְיֵמיֶהם וׁשְ ּ ּ ֶהם , ְ ְוִתְהֶיה ִעּמָ
ֱא, ָּתִמיד ִיְזּכו ְלָעְבְדך ּבֶ יֵעם ׁשֶ ְָוַתַעְזֵרם ְותֹוׁשִ ּ ּ ל ְיֵמיֶהם ְלעֹוָלםּ   :ֶמת ּכָ

 

ל עֹוָלם ּיֹוֵדַע ַתֲעלומֹות, ָמֵלא ַרֲחִמים, ׁשֶ ֵתנו , ּ ׁשָ ּקָ נו ִלְפֹעל ּבַ ּזַּכֵ ּ
ַרֲחִמים ֶאְצְלך ְזכות ְוֹכַח ַהַצִדיֵקי, ָּבְ ּּבִ ּ ַמֲעָלה־ּ דֹוִלים ּבְ , ֱאֶמת ַהּגְ

ל ָהעֹוָלם ְלַכף ְזכות ָת ָּהעֹוְסִקים ָלדון ֶאת ּכָ ּ ׁש ְוִלְמֹצא , ִמידּ ׂש וְלַבּקֵ ּוְלַחּפֵ ּ
רוִעים ּגְ ּבַ רוַע ׁשֶ ַהּגָ ָרֵאל ֲאִפלו ּבְ ָכל ֶאָחד ְוֶאָחד ִמִיׂשְ ְּנֻקדֹות טֹובֹות ּבְ ּ ּ ּ ּ ּ ,

ל ַהטֹוב ַהזֶה ְלָפֶניך ְלַהְמִתיק  ֵלל ִעם ּכָ ל ַהטֹוב ַהזֶה וְלִהְתּפַ ץ ּכָ ּוְלַקּבֵ ּ ּ ּ ָּ ּ ּּ
ל ַהִדיִנים  ּוְלַבֵטל ּכָ ּ עֹוָלםּ ּבָ ל , ׁשֶ ר ֵאלו ַהַצִדיִקים רֹוִאים וְמִביִנים ּכָ ֲּאׁשֶ ּ ּּ ּ

ן ית ַרּבָ ל ּבֵ ִעְנַין ַהִתינֹוקֹות ׁשֶ ֵיׁש ּבְ ְכָלל וִבְפָרט ׁשֶ ִחינֹות ּבִ ַּהּבְ י ֵהם . ּּ ּכִ
ל ִתינֹוק ְוִתינֹוק , ּרֹוִאין ֵהיָכן ַהִתינֹוקֹות קֹוִרין ל ּכָ ּוֵמֵאיזֶה ַצִדיק ְמַקּבֵ ּּ

  ִרּבֹונֹו
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ֵאין ּבֹו ֵחְטאֶהֶבל יו ׁשֶ ּנו,  ּפִ ִלים ִמּמֶ ה ְמַקּבְ ה ְוַכּמָ ִחינֹות , ְּוַכּמָ ְוָכל ַהּבְ
זֶה ֵיׁש ּבָ ֵיֵצא ֵמֶהם ַעד ַהּסֹוף, ּׁשֶ ְּוַהדֹור ׁשֶ ְזכות ְוֹכַח ֵאלו ַהַצִדיִקים ֲעֹזר . ּ ּּבִ ּ ּ ּּ

ית ך ּבֵ יַע ָלנו וְלָכל ַיְלֵדי ַעּמְ ְָוהֹוׁשִ ּ ָרֵאל־ּ נו, ִיׂשְ נו ְּוזַּכֵ ׁשְ ּקַ ּבִ ל ַמה ׁשֶ ּ ִלְפעֹל ּכָ ּ  
ִָמְלָפֶניך                     ַרֲחִמים, ּ ֲאלֹוֵתינו ְלטֹוָבה ּבְ ּוַמֵלא ִמׁשְ ּּ:  

 

ֱאֶמת ְלַכף ְזכות, ְּדַעְלָמא ּכָֹלא ִני ִלְכֹנס ּבֶ ה , ּזַּכֵ ֶאְזּכֶ ֹאֶפן ׁשֶ ּבְ
ֵלָמה ְלָפֶניך ְתׁשוָבה ׁשְ ֵָמַעָתה ָלׁשוב ּבִ ּ ּ ֱאֶמתּ ל .  ּבֶ ְזכות ּכָ ִני ּבִ ּזַּכֵ
ָכל דֹור ָודֹור ָהיו ּבְ ַּהַצִדיִקים ָהֲאִמִתִיים ׁשֶ ּּ ּ ל ַהַצִדיִקים , ּּ ּוִבְזכות ּכָ ּ ּ ּ

דֹור ַהזֶה ּבַ ָּהֲאִמִתִיים ׁשֶ ּ ּ ָכל, ּ ֵדִני ְוהֹוֵרִני ּבְ יֵעִני ְוַלּמְ ֵעת ֵעצֹות ־ְוָעְזֵרִני ְוהֹוׁשִ
ֲּאִמִתיֹות ֶא, ּ ֹאֶפן ׁשֶ ָכלּבְ י ּבְ ַח ֶאת ַנְפׁשִ ּמֵ ה ְלׂשַ ְיֵדי ַדְרֵכי ־ֵעת ַעל־ְזּכֶ

י ְולֹא  חֹוָרה ִלְכֹנס ּבִ ָרה ׁשְ יַח ֶאת ָהַעְצבות ְוַהּמָ ַּהתֹוָרה ַהזֹאת ְוִלְבִלי ְלָהּנִ ּּ
ָלל י ּכְ ע ּבִ ָכל ֵלב ָוֶנֶפׁש, ִלּגַ ֱאֶמת ּבְ ְמָחה ָתִמיד ּבֶ ׂשִ ה ִלְהיֹות ּבְ , ַרק ֶאְזּכֶ

י ַעלְּוִתֶתן ׂשִ ִלּבִ ְּיֵדי ַדְרֵכי ַהתֹוָרה ַהזֹאת־ְמָחה ּבְ ה ִלְהיֹות ַאך . ּ ְְוֶאְזּכֶ

ֵמַח ָתִמיד ַעל זִָכיִתי ֵמעֹוִדי ַעד ַהיֹום ־ּׂשָ ל ְנֻקָדה וְנֻקָדה טֹוָבה ׁשֶ ְּיֵדי ּכָ ּ ּ ּּ
ַָהזֶה ִלְגרֹם ֵאיזֶה ַנַחת רוַח ְלָפֶניך ּ ה. ּ ֶאְזּכֶ יֵעִני ׁשֶ ַח ְוַתַעְזֵרִני ְותֹוׁשִ ּמֵ  ּגַם ְלׂשַ

ֵדִני ַדַעת וְתבוָנה. ֲאֵחִרים ְּותֹוֵרִני וְתַלּמְ ּ ַח , ּ ּמֵ ה ָלזֶה ְלׂשַ ֶאְזּכֶ ֹאֶפן ׁשֶ ּבְ
ָכל ָרֵאל ּבְ ך ִיׂשְ ֵּעת וְלדֹוָנם ְלַכף ְזכות ָתִמיד־ַָנְפׁשֹות ַעּמְ ּ ִיְזּכו ֻכָלם , ּ ַּעד ׁשֶ ּ ּ

ְמָחה ֱאֶמת וְבׂשִ ָּלׁשוב ֵאֶליך ּבֶ תובִּויֻקַים ְמ, ָּ ּכָ ְּוָנַתִתי , ֵּהָרה ִמְקָרא ׁשֶ
ֶכם ַוֲהִסירֹוִתי ֶאת ֵלב ָהֶאֶבן  ִקְרּבְ ה ֶאֵתן ּבְ ָּלֶכם ֵלב ָחָדׁש ְורוַח ֲחָדׁשָ ּ

ר ׂשָ ְרֶכם ְוָנַתִתי ָלֶכם ֵלב ּבָ ׂשַ י ֵתֵלכו . ִּמּבְ ֻחּקַ ר ּבְ יִתי ֵאת ֲאׁשֶ ְּוָעׂשִ ּ
יֶתם ְמרו ַוֲעׂשִ ַטי ִתׁשְ ּפָ ּוִמׁשְ ּ ְמָחה ְוָלֹבא ְלָפָניו ְוִנְזּכֶ. ּ ׂשִ ה ַלֲעֹבד ֶאת ְיֹהָוה ּבְ

ְרָנָנה ֵני ִציֹון ָיִגילו , ּבִ יו ּבְ ֹעׂשָ ָרֵאל ּבְ ַמח ִיׂשְ תוב ִיׂשְ ּכָ ִּויֻקַים ִמְקָרא ׁשֶ ּּ ּ
ם ַמְלּכָ עֹוִדי, ְוֶנֱאַמר. ּבְ ָרה ֵלאלַֹהי ּבְ ַחָיי ֲאזַּמְ יָרה ַליהָֹוה ּבְ ֶיֱעַרב ָעָליו . ָּאׁשִ
יִחי ָא יהָֹוה ׂשִ ַמח ּבַ ִעים עֹוד ֵאיָנם . ֹנִכי ֶאׂשְ ִּיַתּמו ַחָטִאים ִמן ָהָאֶרץ וְרׁשָ ּ ּ ּ  

ְרִכי ַנְפ                                 י ֶאת ְיהָֹוה ּבָ ַּהְללוָיה ׁשִ ּ:  

  ָמָרא
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ֱּאלֵֹהינו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינו ְיֹהָוהָָרצֹון ִמְלָפֶניך  ּ ,
ְּוִתְסְמֵכנו . לֹוםּלֹום ְוַתְצִעיֵדנו ְלׁשֵָּכנו ְלׁשָּתֹוִליׁשֶ

 ֶּחְפֵצנו  ִלְמחֹוז  ְּוַתִגיֵענו . לֹוםְּוַתְדִריֵכנו ְלׁשָ. לֹוםְלׁשָ
ְּוַתְחִזיֵרנו  : אומר,ואם דעתו לחזור מיד(לֹום ְּמָחה וְלׁשָּוְלׁשִ ְּלַחִיים 

ף ) לֹוםְלׁשָ ְּוַתִציֵלנו ִמּכַ ל אֹוֵיב ְואֹוּ ֵּרב ְוִלְסִטים ְוַחיֹות ּכָ
ׁש ל ִמיֵני ּפוְרָעִניֹות ַהִמְתַרּגְ ָּרעֹות ַבֶדֶרך וִמּכָ ּ ּ ֹות ָלבֹוא ְּ

ָכ ְוִתׁשְ,ָלעֹוָלם ָרָכה ּבְ ְּוִתְתֵננו ְלֵחן , ּה ָיֵדינול ַמֲעׂשֵַלח ּבְ ּ
ּוְלֶחֶסד וְלַרֲחִמים ְבֵעיֶניך וְבֵעיֵני ָכל רֹוֵאינו ְוִתׁשְ ּ ּ ַמע ָּ

ּקֹול ַתֲחנו י ֵאל ׁש. ֵּנינוּ ֹּוֵמַע ְתִפָלהּכִ    :הָּתַאֽ ְּוַתֲחנון ּ
רוך                  ְּבָ ֹּוֵמַע ְתִפָלהׁש ,]ְיֹהָוהַּאָתה < > [ּ ּ:  

 

עו־֖בְך ְלַדְרּכָ֑֣הַל ֹּו ַוִיְפּגְ ים׃֥ ַמְלֲאֵכֹוּ  ֲעֹק֙בֽאֶמר ַיַּויֹ֤ י ֱאלִֹהֽ
֣ ֲאׁשֶ ֽ ֲחֵנ, ם ָרָא֔רּכַ ֥קַּ֛וִיְקָר. ֑הים זֶה ֱאלִֹהַ֖֥מֽ ֽם־ַהּמָ   ֹום א ׁשֵ

ֲחָנ  ּואַה֖ה                                        ִים׃ַֽמֽ
 

ְּלָאָכיו ְיַצֶוה־ָלַמ֭ ָמְר֗ךִלְ֝ך ּ֑ ָכל־ְדָרֶכָׁשְ ָמר־ֵצָוֹ֗הְֽי ׃ָיךּֽ ּבְ   ֥ ָאְתךֽה ִיׁשְ
  ׃ֽםה ְוַעד־עֹוָלַּעָתֵֽ֗מָך ּובֹוֶא֑                           

 

ָוָעְתךיׁשִֽל הְֽיֹהָוִּקִויִתי , הְֽיֹהָויִתי ִּ֥קִו    הְֽיֹהָו, ּ
ָוָעְתךיׁשִֽל               )פ"ג(   :ִּקִויִתי ּ

 

ְמֶרְ֖יֹהָו ָנ | ה֧ר ְיֹהָוָיֵא֨ ׃ָֽךה ְוִיׁשְ    ה֤א ְיֹהָוִּיׂשָ֨ ׃ָּךֽיֻחּנֶָֽיך ִו֖ו ֵאֶל֛יּפָ
ֽלֹוםָ֖ם ְלךָ֥יך ְוָיׂשֵ ֵאֶלָ֔ני֙וּפָ|             )פ"י( ׃ ׁשָ
 

ֵא֨ ל־ָר֗ל ֹאִתַ֜הּגֹ ָעִריםְע ְיָבֵר֮ךי ִמּכָ ֵר֒ ֶאת־ַהּנְ ִמ֔א ָבֶה֙ם֤ ְוִיּקָ י  ׁשְ
֥ ֶקּ֥ו ָלֹר֖ק ְוִיְדּג֥֑ם ְוִיְצָח֣י ַאְבָרָה֖ם ֲאֹבַתְוׁשֵ ֶרץב ּבְ   ׃ֶרב ָהָאֽ

  
 

ֹנִכ֜ ָמְרך,ָיך ְלָפֶנְ֔֙ךַח ַמְלָא֤י ׁשֵֹלָאֽ ָדָ֑֖ ִלׁשְ    ֶאל־ָיֲא֔ךְ֣וַלֲהִב, ְֶרךּ ּבַ
֖ק                  ֥ ֹום  ַהּמָ ִתי׃ ר ֲאׁשֶ   )פ"ג(    ֲהִכֹנֽ

  ְיִהי

  בֲעֹקְֽ֖וַי

  יּ֣כִ

ָוָעְתךיׁשִֽל ּ֖  

ֶרְכך   ְָ֥יָבֽ
ְַהַמְלָא֩ך ּ  

  הִהּנֵ֨
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