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  בית הכנסת בפתח אמרי, )גם בחול אם לובש טלית ותפלין(בשבת ויום טוב 

  

 ,)יכרע מעט( ָךיֶתא ּבֵבֹוָא ָךְּדְסב ַחֹרּבְ
  :ָךֶתָאְרִי ּבְָךׁשְְדל ָקיַכֵה־לֶא הֶוֲחַּתׁשְֶא

  
  אמרי ,כשיוצא מבית הכנסת

  

ר ְלַמַען ׁשֹוְרָרי ְָנֵחִני ְבִצְדָקֶתך,   ַהְיׁשַ
ך ְָלָפַני ַדְרּכֶ  ,ֹוְְוַיֲעֹקב ָהַלך ְלַדְרּכ: ּ

עו ַּוִיְפּגְ ר : בֹו ַמְלֲאֵכי ֱאלִֹהים־ּ ֲאׁשֶ ַּויֹאֶמר ַיֲעֹקב ּכַ
ם,ֱאלִֹהים זֶה ַמֲחֵנה ,ָרָאם    ַּהָמקֹום־ּ ַוִיְקָרא ׁשֵ

  :ַמֲחָנִים ַּההוא                         
  

  זכירות עשר                               
 

ִריך א ּבְ ְִיחוד קוְדׁשָ ּ ּהוא וׁשְ־ּ ִּכיְנֵתיהּ ּ ,
. תר ְזִכירֹוׂשְֶּמַקֵים ִמְצַות ֶע ֲהֵרי ֲאִני
ַחָיב ָאָדם ִלְזּכֹ ָכל יֹוּׁשֶ ְּוֵאלו ֵהם. םר ּבְ ְיִציַאת  )א(: ּ

ת )ב(. ִמְצַרִים ּבָ ה ֲעָמֵלק )ד(. ְּוַהָמן )ג(. ְּוַהׁשַ    .ּוַמֲעׂשֵ
ִהְקִציפו ֲאבֹו־ּוַמה )ו(. ּוַמֲעַמד ַהר ִסיַני )ה( ּׁשֶ  ֵּתינוּ

רוך־ׁשְּלַהָקדֹו ְּבָ ֵעֶגל־ּ ר וִבְפָרט ּבָ ִמְדּבָ ּהוא ּבַ ּּ.   
ָלק וִבְלָעם־ּוַמה )ז( ָיֲעצו ּבָ ּׁשֶ ּ ּ ֵּתינו ת ַלֲאבֹוַלֲעׂשֹו ּ

ה ִמְרָים  )ח(. ְיֹהָוהת ְּלַמַען ַדַעת ִצְדקֹו ּוַמֲעׂשֵ
ּוִמְצַות ְוָזַכְרָת ֶאת  )ט(. ַּהְנִביָאה י  ֶָהיך ֱאלְֹיֹהָוהּ ּכִ
ּהוא ַהֹנ  ּוְזִכיַרת )י(. ת ָחִילַח ַלֲעׂשֹוֵָתן ְלך ּכֹּ
ַלִים ֶנה  ְּירוׁשָ ָיֵמינו  ֵנןְוִתּכֹו ִּתּבָ ְמֵהָרה ּבְ   .ָאֵמן  ,ּּבִ

  ַוֲאִני

  ָוהְיֹה

ם   ְלׁשֵ

 בכל דרכיך דעהו
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N  הנביא זכור לטוב אליהותחיפת   w  
  

  .ומועיל לפתיחת הלב ,כור לטוב פתיחת אליהו ז,התפל קודם כל ,טוב לומר

ה. ּינוֵּהינו ָעֵלָני ֱאלַֹעם ֲאֹדֹנ  ָּיֵדינו ּוַמֲעׂשֵ
ה ָיֵדינו ּכֹו. ָּעֵלינו ְנָנהּכֹו ּוַמֲעׂשֵ   :ְּנֵנהוּ

  

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

ל ּהוא ִעָלָאה ַעל ּכָ ל . ִּעָלִאין־ּ ְסִתיָמא ַעל ּכָ
ך.ןְסִתיִמי ָבה ְתִפיָסא ּבָ ְ ֵלית ַמֲחׁשָ ָלל ּ ַּאְנְת . ּכְ

ר ִתקוִנין ְוָקֵריָנן לֹו ּהוא ְדַאַפְקְת ֶעׂשֶ ּ ּ ּּ ּ ר  ןּ ֶעׂשֶ
ּן ָעְלִמין ְסִתיִמין ְדָלא ְסִפיָרן ְלַאְנָהָגא ְבהֹו

ְלָין ְלָין ִאְתּגַ יַאת ּוְבהֹו. ְּוָעְלִמין ְדִאְתּגַ ּסִ ן ִאְתּכַ
א ֵני ָנׁשָ יר לֹוְּוַאְנְת. ִמּבְ . ןּן וְמַיֵחד לֹוּ הוא ְדָקׁשִ

ּוְבִגין ְדַאְנְת ל ּּ ָּמאן ְדַאְפִריׁש ַחד ִמן ־ִּמְלָגאו ּכָ
ר ַּחְבֵריה ֵמִאֵלין ֶעׂשֶ ִאלו  ּ יב ֵליה ּכְ ִּאְתַחׁשִ ּ ּ

ך ר ְסִפיָרן. ְַאְפִריׁש ּבָ ִּאנון ְּוִאֵלין ֶעׂשֶ ַאְזִלין  ּ
ִסְדָרן ַחד ָאִריך ְוָחד ָקֵצר ְוַחד ּבֵ ְּוַאְנְת . ִניינֹוְּכְ

ּהוא ְדַאְנִהיג לֹו ְְוֵלית ָמאן ְדַאְנִהיג ָלך ָלא. ןּ ּ 
ל ְּלֵעיָלא ְוָלא ין . ִסְטָרא־ְּלַתָתא ְוָלא ִמּכָ ְּלבוׁשִ

ַּתַקְנְת אלֹו ּּ ָמִתין ִלְבֵני ָנׁשָ ּן ְדִמַנְיהו ַפְרִחין ִנׁשְ ּ ּ .
ְּוַכָמה גוִפין ַּתַקְנְת לֹו ּ ּן ְדִאְתְקִריאו גוּּ ּ י ּ ָפא ְלַגּבֵ

ין ִדְמַכְסָין ְּלבוׁשִ ִתקוָנא ֲעֵליהֹו ּ ּן ְוִאְתְקִריאו ּבְ ּּ

  ִויִהי

  ָּפַתח

 פתיחת אליהו
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בוָרה ְדרֹו .ָעא ְיִמיָנאֶּחֶסד ְדרֹו. ָדא ָעא ּּגְ
ָמאָלא ִּתְפֶאֶרת ּגוָפא. ׂשְ . ִקיןׁשֹו ּד ְתֵריןְוהֹו ֶנַצח. ּ

ּד ִסיוָמא ְדגוָפא אֹוְיסֹו ּּ ִרית ֹקּ ַּמְלכות . ֶדׁשת ּבְ
ַעלָרּתֹו ֶּפה ּבְ ֶּפה ָקֵריָנן ָלה־ה ׁשֶ ָחא ָחְכָמה מֹו. ּ

ָבה א וָבה ַהֵלב . ִּמְלָגאו ִאיִהי ַמֲחׁשָ יָנה ִלּבָ ּּבִ ּ ּ
ְּוַעל ִאֵלין ְתֵרין. ֵמִבין ִתיב ּ ַּהִנְסָתרֹו" :ּכְ  יֹהָוהת ַלּ

ֶתר ֶעְליֹו. "ֵּהינוֱאלֹ ֶתרּכֶ ְּוָעֵליה . ַּמְלכות ּן ִאיהו ּכֶ
יד ֵמֵראׁשִ ַּקְרַקְפָתא  ְּוִאיהו. ית ַאֲחִריתִאְתַמר ַמּגִ

ִּמְלָגאו ִאיהו אֹו. ִּדְתִפֵלי ת א אֹו"ת ֵהד אֹו"ת יוּ
ּא ְדִאיהו ֹא"ת ֵהְואֹו ו"ָוא ִּאיהו . ַּרח ֲאִצילותּ

ְקיו ְדִאיָלָנא ּׁשַ ְדרֹו ּ ַמָיא. יּי ְוַעְנפֹועֹוּבִ ֵקי  ּּכְ   ְדַאׁשְ

י              ַההוא ְלִאיָלָנא ְוִאְתַרּבֵ ְקיו ּּבְ   :ּׁשַ
  

ּ ַאְנְת הוא ִעַלת ָהִעלֹו,ָעְלִמין ּ ּ ת ּ ת ְוִסּבַ
ּבֹו ַההוא ְנִביעו תַהּסִ ֵקי ְלִאיָלָנא ּבְ ְּדַאׁשְ ּ .

ְּוַההוא ְנִביעו ִאיהו ּ ְמָתא ְלגוָפא ְדִאיהו  ּ ִנׁשְ ּּכְ ּּ
ַּחִיים ְלגוָפא ּוָבך ֵלית ִדְמיֹו. ּ ְ ְּוֵלית ִדיוְקָנא  ןּ ּ ּ

ְּדגוָפא( ַמָיא  ּוָבָראָת. ַּמה ִדְלָגאו וְלַבר־לִמּכָ) ּ ּׁשְ
ְּוַאַפְקְת ִמְנהֹו. ְוַאְרָעא א ּּ ְמׁשָ ְוִסיֲהָרא ן ׁשִ

ְּכַבָיא וַמָזֵליְוכֹו ּ ִאין ְוִגְנָתא. ּ ּוְבַאְרָעא ִאיָלִנין וְדׁשָ ּ ּ 
ין ְוֵחיָון ְועֹו ּבִ ִּפין ְונוִנין וְבִעיִרין וְבֵניְדֵעֶדן ְוִעׂשְ ּ ּ 

א הֹוְּתמֹוְלִאׁשְ. ָנׁשָ ּן ִעָלִאין ְוֵאיך ִיְתַנֲהגון ְדָעא ּבְ ְ ּ
הֹו ִּעָלִאין ְוַתָתִאין ןּבְ ְתמֹו. ּ ְּוֵאיך ִאׁשְ ְּדָען ֵמִעָלֵאי ְ

  ןִרּבֹו

 פתיחת אליהו
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ָלל ְּוַתָתֵאי ך ּכְ ְְוֵלית ְדָיַדע ּבָ ְוַבר ִמָנך ֵלית . ּ ּ ּ
ִעָלֵאי ִּיחוָדא ּבְ ְתמֹו. ְּוַתָתֵאי ּ ְּוַאְנְת ִאׁשְ ן ָדע ָאדֹוּ

ל ְסִפיָרן־ ְוָכל.ָּלאַעל ּכֹ ם ־ּכָ ַּחד ִאית ֵליה ׁשֵ
ּן ִאְתְקִריאו ַמְלָאַכָיאּוְבהֹו. ְיִדיַע ְְוַאְנְת ֵלית ָלך . ּ ּ

ָמָהן ל ׁשְ ם ְיִדיַע ְדַאְנְת הוא ְמַמֵלא ּכָ ּׁשֵ ּ ּ ְּוַאְנְת  ּ
ִלימו ְדֻכְלהו ּהוא ׁשְ ּ ְּוַכד ַאְנְת ִתְסַתָלק. ּּ ּ ּ . ןִּמְנהֹו ּ

ְלהו ְתָארו ּכֻ ִּאׁשְ ּ ָמָתאּּ גוָפא ְבָלא ִנׁשְ ָמָהן ּכְ . ּ ׁשְ
ָחְכָמה ְיִדיָעא ים ְוָלאו ּבְ ַּאְנְת הוא . ַּאְנְת ַחּכִ ּ

יָנה ְיִדיָעא ֵמִבין ְוָלאו . ְֵלית ָלך ֲאָתר ְיִדיָעא. ִמּבִ
ְתמֹו ֶּאָלא ְלִאׁשְ א ְדָעאּ ְֻתְקָפך ְוֵחיָלך ִלְבֵני ָנׁשָ ְ ּ .

 ָמא ְבִדיָנאָעְל ְן ֵאיך ִאְתְנִהיגּוְלַאְחָזָאה לֹו
פום עֹו ָפט ּכְ ּוְבַרֲחֵמי ְדִאינון ֶצֶדק וִמׁשְ ּ ּ  ןָבֵדיהֹוּּ

א ִּדין ִאיהו ְגבוָרה ִּדְבֵני ָנׁשָ ּ ָפט ַעמוָדא. ּ ִּמׁשְ ּ ּ 
א ֹמ. ְדֶאְמָצִעיָתא ֶּצֶדק ַמְלכוָתא ַקִדיׁשָ אְזֵני ֶצֶדק ּ

ִריתִהין ֶצֶדק אֹו. טַסְמֵכי ְקׁשֹו ְּתֵרין ָּלא ּכֹ. ת ּבְ
ֲּאָבל ָלאו ְדִאית . ִאְתְנִהיג ָעְלָמא ְָזָאה ֵאיךְלַאְח

ָּלך ֶצֶדק ְיִדיָעא ְדִאיהו ּ ָפט ְיִדיָעא . ִדין ְ ְּוָלאו ִמׁשְ
ל. ְּדִאיהו ַרֲחֵמי ָללִּמדֹו ִּאֵלין־ְוָלאו ִמּכָ ּקום . ת ּכְ

ְמעֹו י ׁשִ ְן ְוִיְתַחְדׁשון ִמִלין ַעל ְיָדךִרּבִ ּ ּ ְדָהא  .ּ
ְְרׁשוָתא ִאית ָלך ְל ְַגָלָאה ָרִזין ְטִמיִרין ַעל ְיָדך ּ ּ

ר ָנׁש ַמה ְּדָלא ִאְתְיִהיב ְרׁשו ְלַגָלָאה ְלׁשום ּבַ ּּ  

ָען                                :ַעד ּכְ

 פתיחת אליהו
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ְמעֹו י ׁשִ ֻדָלהְיֹהָוהָ ְלך :ּן ָפַתח ְוָאַמרִרּבִ  ּ ַהּגְ
בוָרה ְו י ֹכלְּוַהּגְ ַּהִתְפֶאֶרת ְוַהֵנַצח ְוַההֹוד ּכִ ּ 
ַמִים וָבָאֶרץ ׁשָ ּּבַ א .ּ ַהַמְמָלָכהְיֹהָוהְָלך . ּ ּ ְוַהִמְתַנׂשֵ ּ

ָמעו ְלֹכל ִּעָלִאין ׁשְ ּ ִאנון ְדִמיִכין.ּ ּ ן ְוַרְעָיא ְּדֶחְברֹו ּ
ַנְתכֹו ְּמֵהיְמָנא ִאְתָערו ִמׁשְ ּ ְּוַרְננו ׁשֹו ָּהִקיצו. ןּ ְכֵני ּ

ִּאֵלין ִאנון ַצִדיַקָיא ְדִאנון. ָעָפר ּּ ּּ ּּ ְּטָרא ְדַההוא ִמּסִ ּ
י ֵער ָנה ְוִלּבִ ה ֲאִני ְיׁשֵ ְּדִאְתַמר ּבָ ִּאנון  ְוָלאו. ּ ּ

ּוְבִגין ָדא ִאְתַמר ְבהֹו. ֵמִתים ּן ָהִקיצו ְוַרְננו ְוּ . 'וגּּ
ַּרְעָיא ְמֵהיְמָנא ַאְנְת ַוֲאָבָהן ָהִקיצו ְוַרְננו ּ ּּ 

ָנה ְבָגלוָת ִכיְנָתא ְדִאיִהי ְיׁשֵ ְּלִאְתָערוָתא ִדׁשְ ּ ּ ּּ . אּ
ְנָתא  ְּדַעד ְלהו ְדִמיִכין ְוׁשִ ַען ַצִדיַקָיא ּכֻ ּּכְ ּ ּ ּ ּ
ִכיְנָתא ְתַלת ָקִלין  ִּמָיד. ןֵריהֹוְבחֹו ָּיִהיַבת ׁשְ ּ

י ַרְעָיא ְמֵהיְמָנא ְוֵי ּקום ַרְעָיא  ֵּליה יָמאְלַגּבֵ
ּ ְדָהא ֲעָלך ִאְת.ְמֵהיְמָנא  ֵפקִדי דֹוּל דֹוַמר קֹוְ

ע ַאְת ַאְרּבָ אי ּבְ ָּון ִדיֵליהְלַגּבָ ּן ִפְתִחי יָמא ְבהֹוְוֵי. ּ
ְֵנך ְּדָהא ַתם ֲעֹו. ָּנִתי ַתָמִתיִתי ַרְעָיִתי יֹוֲאחֹו ִלי

ת ִציֹו ֹר. ְֵתךִסיף ְלַהְגלֹויֹו אן לֹּּבַ י ִנְמָלא ׁשֶ אׁשִ
ִריך  ֶּאָלא? אי ִנְמָלא ָטלַמ. ָטל א ּבְ ְָאַמר ֻקְדׁשָ

ְבְת ְדִמיֹו:ּהוא ּ ַאְנְת ָחׁשַ ּ ּ י ְדִא ָמאּ ְתָחַרב ּבֵ
ֵביָתא ִדיִלי א ְדָעאְלָנא ּבְ ַּמְקְדׁשָ ְוָעאְלָנא  ּ

ְּבִיׁשוָבא ל , ָלאו ֲהִכי? ּ ְּדָלא ָעאְלָנא ּכָ
ָגלוָתא ִּזְמָנאְדַאְנְת ּבְ ּ ֹר:ְֲהֵרי ָלך ִסיָמָנא. ּ י  ׁשֶ אׁשִ

  ָקם
 פתיחת אליהו
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ָגלוָתא א"ֵהאֹות  .ִנְמָלא ָטל ִכיְנָתא ּבְ ִלימו . ּׁשְ ּׁשְ
ִּדיָלה ְוַחִיים ִד ּיָלה ִאיהוּּ ד "ּת יוְּוָדא ִאיהו אֹו. ַטל ּ

 א ִאיִהי"ת ֵהאֹוֲאָבל  .ו"ת ָואא אֹו"ת ֵהאֹו
ן ַט ּבָ ִכיְנָתא ְדָלא ֵמֻחׁשְ ד "ּת יואֹו ּ ֶאָלא.ל"ּׁשְ

ן ַט ו"ת ָואא ְואֹו"ת ֵהאֹו ּבָ ִּדְסִליקו ַאְתָון ְלֻחׁשְ  .ל"ּ
ִכיְנָתא ְּדִאיִהי ַמְלָיא ִלׁשְ ִּמְנִביעו ְדָכל ּ ּ ִרין קֹוְמ־ּ

ין  ִּמַיד ָקם ַרְעָיא ְמֵהיְמָנא. ִּעָלִאין ַּוֲאָבָהן ַקִדיׁשִ
ִּעֵמיה אן ָרָזא ְדִיחוָדא. ּ רוך .ַּעד ּכָ ְּבָ   ָלם ְלעֹו ְיֹהָוה ּ

  : ְוָאֵמן |ָאֵמן                              
  

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

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

טמירין סתימא ־ טמירא דכל. דכל קדישיןדישאקתיקא ע
 אחנא וחסדא בנהירו עילאה ברעותורחמי  רעותא .דכלא

ועל כל . אליהנלוים  ועל כל . עלי ועל כל בני ביתי.הוחדו
 .עקתין בישין דייתון לעלמא־ מכלן ויפרקינ.ישראל עמך
 בלי .טבתאופרנסתא מזונא ופרנסתא ב לנא יויזמין ויתיה
וישזבינן מעינא . ממזלא דכל מזוני בה תלין. צרה ועקתא

וייתי לנא . בישא ומחרבא דמלאך המות ומדנה של גהנם
   מןורחמי יחנא וחסדא וחיי אריכי ומזוני רויחולכל נפשתנא 

  :אמן ואמן, אמן כן יהי רצון. קדמה                    
  

  קדיש על ישראל

ַדל  כריעה א< >ְּוִיְתַקַדׁשִּיְתּגַ ֵמה ַרּבָ ָעְלָמא  :)אמן(. ּׁשְ ּבְ
ְרעוֵתיה ,ִּדי ְבָרא ּּכִ ְּוַיְמִליך ַמְלכוֵתיה. ּ ּ ְוַיְצַמח , ְ

  יהוי

 פתיחת אליהו
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ֻּפְרָקֵניה יֵחה,ּ ַח :)אמן(. ּ ִויָקֵרב ְמׁשִ ן ֵּייכֹוּבְ
ּן וְבַחֵיי ְדָכֵמיכֹוּוְביֹו ָרֵאל־לּ ית ִיׂשְ ֲעָגָלא , ּבֵ ּבַ

ֵמה :)אמן(. ּ ְוִאְמרו ָאֵמן,ּוִבְזַמן ָקִריב  כריעה ְּיֵהא ׁשְ
א ְּמָבַרך ְלָעַלם וְלָעְלֵמי ָעְלַמָיא ַרּבָ ּ  כריעה ְ

ַרך ח ְוִיְתָפַאר ְוִיְתרֹו,ְִיְתּבָ ַתּבַ ּ ְוִיׁשְ אּ  ַּמם ְוִיְתַנׂשֵ
א ,ְּוִיְתַהָלל ְּוִיְתַעֶלה ִּיְתַהָדרְו ֵמה ְדֻקְדׁשָ ּ ׁשְ  כריעהּ

ִריך ְרָכָתא :)אמן(. ּהוא־ְּבְ ל ּבִ  ,ְּלֵעָלא ִמן ּכָ
יָרָתא ָחָתא ְוֶנָחָמָתא,ׁשִ ּבְ ָעְלָמא ּ ִתׁשְ    ,ַּדֲאִמיָרן ּבְ

  :)אמן(. ָאֵמן כריעה ּ ְוִאְמרו                  
ָנ ָרֵאל ְוַעל ַרּבָ לּן ְוַעל ַתְלִמיֵדיהֹוַעל ִיׂשְ  ן ְוַעל ּכָ
אֹו,ןַּתְלִמיֵדי ַתְלִמיֵדיהֹו ַרְיָתא ּ ְדָעְסִקין ּבְ

ָתא ַּקִדׁשְ ָאָתר ־ְבַאְתָרא ָהֵדין ְוִדי ְבָכל ּ ִדי,ּ
ִּחָנא א ָמָלׁשְ ,ןֹוהּן וְלֹוכּ ְיֵהא ָלָנא וְל,ְוָאָתר

ַמָיאא ָהָלֱא ִמן ֳקָדם ,ְּוִחְסָדא ְוַרֲחֵמי   ָּמאֵרי ׁשְ

  :)אמן(. ְּוִאְמרו ָאֵמן , ְוַאְרָעא                
ַמָיא א ִמן ׁשְ ָלָמא ַרּבָ ָבע, ְּיֵהא ׁשְ  ַּחִיים ְוׂשָ

יָזָבא וְרפוָאה וְגֻאָלה וְסִליָחה ִּויׁשוָעה ְוֶנָחָמה ְוׁשֵ ּ ּ ּ ּּ 
ְּוַכָפָרה ְוֵריַוח ְוַהָצָלה ּ ָלנו וְלָכל,ּ ָרֵאלַּעמֹו־ּ    , ִיׂשְ

  :)ןאמ(. ָאֵמן ּ ְוִאְמרו                      
לֹוֹע ה ׁשָ ְמרֹוׂשֶ ה ,ָמיום ּבִ ּ הוא ְבַרֲחָמיו ַיֲעׂשֶ

לֹו ל,ָּעֵלינו םׁשָ ָרֵאלַּעמֹו־ ְוַעל ּכָ    .ּ ְוִאְמרו ָאֵמן, ִיׂשְ
 :)אמן(                                

 פתיחת אליהו
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N  תפלת מנחה של חול  w  
  

  :לפני התפלה יאמר
ר ַעְצִמי  ְּלָכל ַהַצִדיִקיםְמַקֵשׁ ָּהֲאִמִתִיים  ּ דֹוֵרנו ּ ְבּ ַּהַצִדיִקים  ּ וְלָכל  .ֶּשׁ ּ 

ים . ָעָפר ׁשֹוְכֵני  ָּהֲאִמִתים  ר  ְקדֹוִשׁ ָאֶרץ  ָאֵשׁ ה ָבּ נו  ּוִבְפָרט  . ֵהָמּ  ְּלַרֵבּ
דֹוׁש  נו ָחקֹור ְמֹוֵבַע נַחל ַנעֹוָלם  ְיסֹוד  ִּדיק ַצ ַהָקּ ן ֵפיֶגאְּכָמה ַרֵבּ   , ַנְחָמן ֶבּ

י         ָרֵאל ָאֵמן ְּזכוָתם ָיֵגן. מאומן ְח ַנְחָמ ַנְחָמןַנ ַנַרּבִ ל ִיְשׂ   :ָּעֵלינו ְוַעל ָכּ
  

ִכיְנֵתיה ִּיחוד ִריך הוא וׁשְ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ּ ּּ ְדִחילו וְרִחי, ְ ּּבִ ּוְרִחימו וְדִחילו, ּמוּ ּ ּ ּ ,
ם יו ָוא"ד ֵקְּלַיֲחָדא ׁשֵ ִיחוָדא"ו ֵק"י ּבְ ִלים  ּי ּבְ ל) ה"ו"ה"י(ׁשְ ם ּכָ ׁשֵ  ־ּבְ

ָרֵאל ִאים. ִיׂשְ ֵלל ְתִפַלת ִמְנָחה ִּהּנֵה ֲאַנְחנו ּבָ ְּלִהְתּפַ ן ִיְצָחק ָאִבינו ָעָליו, ּּ ִתּקֵ ּׁשֶ ּ 
לֹו ל, םַּהׁשָ ְצֹו־ִעם ּכָ לוַהּמִ הלֹוּת ַהּכְ ה, ּת ּבָ ְרׁשָ ן ֶאת ׁשָ ָמקֹו ְּלַתּקֵ ת ַלֲעׂשֹו, ןם ֶעְליֹוּבְ

ֵּהינו ָעֵלינוָני ֱאלַֹעם ֲאֹדִויִהי ֹנ. ְּרֵאנוּבֹו ןת ְרצֹוְּצֵרנו ְוַלֲעׂשֹוַּנַחת רוַח ְליֹו ה . ּ   ּוַמֲעׂשֵ

ה ָיֵדינו ּכֹו. ְּנָנה ָעֵלינוּכֹו ָּיֵדינו                    ּוַמֲעׂשֵ   :ְּנֵנהוּ
  

ִתַֽע  ַמה־: ַרח ִמְזֽמֹורית ִלְבֵני־ֹקּ֥֑ל־ַהּגִ
נֹוֶתְּ֗יִדי֥ד ּכְ : ה ְצָבֽאֹותָ֥וְיֹה ָיךֹות ִמׁשְ

ְלָתִ֨נְכְסָפ֬ ֽ ֮י הה ְוַגם־ּכָ ֥ה ָ֥וֹות ְי֫הְֹלַחְצ֪ר ׀ ַנְפׁשִ י ִלּבִ
ִר֑ ם־ִצ֨פ: יֵֽל ֽאל־ָחּ֣ו ֶאַּרְנ֗נְי֝ יּוְבׂשָ ִית ה ַבְ֡צָאֹ֪ור ָמּּגַ

֪ ּן ָל֮הֵ֥ק ׀  ֹורּוְד֤ר ר־ׁשָ ת־יָה ֶ֥חָתה ֶאְפֹרֲ֫אׁשֶ  ֶאֽ
חֹוֶתיך ְיֹהִמ֭ ַ֗מ֝ ֹותה ְצָב֑אָ֣וְָזּבְ יֽי ֵוְלּכִ ֵרי ַא֭: אלָֹהֽ ׁשְ

ֵב ָוך ּסֶַהְל֥לֹֽוד ְי֗ע֝ ָ֑ךי ֵביֶתֽ֣יֹוׁשְ ֵר: ָלהּֽ ָדם י ָאַ֣֭אׁשְ
ְלָבָב ֹותִּס֗לְמ֝ ְךֹו ָבֽ֑עֹוז־֥ל ְבֵר ם׃ּֽבִ ֵע  ֤יֹעֽ ק ֶמ֣׀ ּבְ

ָכאַה֭ י֑תַ֣מְעָי ּבָ ּוהון ְיׁשִ ם־ּבְ֝ ּ ה׃ַיְעֶט֥ ֹותָר֗כּגַ  ה מֹוֶרֽ
ִצֽיֹון֣ה ֶאל־ֱאלִֹהָרֶאֵֽ֖י ִילִ֑יל ֶאל־ָחְּ֣לכו ֵמַחֵֽי֭ : ּים ּבְ

ְמָע ָבאֹותים ְצ֭ה ֱאלִֹהָ֣֤וְי֘הֹ ֲאִז֨ ֑יּה ְתִפָלִתׁ֣שִ יָנה ַהֽ
ִּגֵננו ְרֵאָמֽ֭: ָלהֶֽס בֲעֹקֽ֣י ַיֱֵאלֹה֖ י ּ֣ט ְפֵנַהּבְֵ֗ו֝ יםה ֱאלִֹהּ֑֣

יֶח ֲחֵצֶר֗י ֽטֹוב־֥יּ֤כִ: ָֽךְמׁשִ ֽ ַחֶ֗לף ָאֵ֥מ֫ ָיךֹום ּבַ ְּרִתי ּבָ

  ֲהֵריִני

ם   ְלׁשֵ

  ַחַּ֥לְמַנֵצ

 תפלת מנחה
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ֵבִה֭ ֳהֵלי־ֶרּ֗דִמ֝ יית ֱאלַֹהְּ֑֣סתֹוֵפף ּבְ ָאֽ ע׃ּֽור ּבְ י ּ֤כִ ׁשַ
ה ָ֑ון ְיֹהִּ֣יֵת ָכבֹודן ְוֵ֣֭חים ִה֥ה ֱאלָֹ֪֫וְיֹה ּ׀ וָמֵג֮ן ֶמׁשׁשֶ֨
ָתִמֹהְלִכַֽ֥ל ֹובא ִיְמַנע־֗ט֝לֹ֥   ֹותה ְצָב֑אָ֥וְיֹה: יםֽים ּבְ

֥ר                    ׁשְ ֵטָד֗י ָאֵַ֝אֽ ך֥ם ּבֹ   :ְַח ּבָֽ
  

ְ֥יֹהָו֖ה ר׃ ֶאל־ֹמׁשֶ ֵניַצ֚ ּה ֵלאֹמֽ  ֣ו ֶאת־ּבְ
ָרֵא֔ ִנ֨.ם ֲאֵלֶהַּ֑֖מְרָתֽל ְוָאִיׂשְ י  ֶאת־ָקְרּבָ

ְמ֕ריֹחִחֽ֔יַח ִני ֵרּ֚ ְלִאׁשַ֗יַלְחִמ֜ י יב ִלּ֖ו ְלַהְקִרּ֥י ִתׁשְ
ֽמֹוֲעֽדֹו׃ ִּ֥אׁשֶֽ֔ה ָהם זֶ֚ ָלֶהַּ֣֔מְרָתֽ ְוָאּבְ  ּיבוּר ַתְקִר֖ה ֲאׁשֶ

ָבׂשִ֑֨הָויֹהַֽל ֵנ ּכְ ָנ֧הֽים ּבְ ַנ֛ ְתִמיִמי־ׁשָ ֹום ִּים ַל֖י֥ם ׁשְ
֥ יד׃ֽ ָתִמהֹ֥עָל ּֽ֣ד ַתֶבׂש ֶאָחֶ֖את־ַהּכֶ  ֶקרה ַבּבֲֹ֑עׂשֶ

ִנ֣֔ ַהּכְֶוֵאת֙ ּֽ֖י ַתֶּבׂש ַהׁשֵ ֲ֥עׂשֶ  ִים׃ַֽעְרּבָֽין ָהֵה ּב
יִרַֽו לוָלֶ֑לת ְלִמְנָחה ֹסֵ֖֛איָפֽית ָהֲ֧עׂשִ ֥הּ֛ה ּבְ ׁשֶ ֶמן  ּבְ

ִת ָי֙הֽ ָהידִמָּ֑ת< >ת֖ ֹעַלין׃ֽת ַהִה֥ית ְרִביִעּ֖כָ ַהֲעׂשֻ ר ֣ ּבְ
ת ֣ ְרִביִעְוִנְסּכֹו֙ ה׃ָֽויֹהֽה ַלַּ֖ח ִאׁשֶיַח ִניֹח֣֔י ְלֵרִסיַנ֔
ַ֖הִה֔ ֹק֑֗דָחֶאֶֽבׂש ָהין ַלּכֶ ָכְ֖֥ך ֶנֶ֛דׁש ַהּסֵּ ּבַ ר ְֶסך ׁשֵ
ִנ֣֔ ַהּכְֶוֵאת֙ ה׃ָֽויֹהַֽל ּֽ֖י ַתֶּבׂש ַהׁשֵ ֽ֑ין ָה֣ה ּבֲֵעׂשֶ ִים ַעְרּבָ

ִמְנַח֨   ַחִניֹח֖ יַחֵ֥רה ּ֛ה ִאׁשֲֵעׂשֶּֽ֔ ַתּ וְכִנְסּכֹוֶ֙קרת ַהּבֹּ֤כְ
  ה׃ָֽויֹהַֽל                                 

  

ִהְקִט,ּינוֵֽה ֱאלְֹיֹהָוהּהוא  ּינו ֵֽתּירו ֲאבֹוֽ ׁשֶ
ית ֶרְֽקֹט ָיך ֶאתְֽלָפֶנ ּבֵ ְזַמן ׁשֶ ִמים ּבִ ּת ַהּסַ

ר ֲאׁשֶ ַּהִמְקָדׁש ַקָים ּכַ ּ ה ָתם ַעל ַיד ֹמיָת אֹוִּֽצִו ּ   ׁשֶ

תֹו                    תוב ּבְ ּכָ ְּנִביָאך ּכַ   :ְָרָתךְ
  

֥   רֵַוְיַדּב

  ַּאָתה

 תפלת מנחה
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 ׀ ף֤ים ָנָטִּמ֗ ַסָ֣ה ַקח־ְלךה ֶאל־ֹמׁשְֶ֜יֹהָו֨
ֵח֨ ָנֶ֔לתּ֙וׁשְ ּ֑֣ים וְלֹבָנּה ַסִמ֖ ְוֶחְלּבְ ֥ה ַזּכָ ד ה ּבַ

ַב֖ ֤ ה׃ְֽהֶיֽד ִיּבְ ַֽ֣קח ַמֶרת ֹר֖ ְקטֹּ֔יָת ֹאָת֙הְוָעׂשִ ה ֲעׂשֵ
ֶדׁש׃ח ָט֥הּ֖ ְמֻמָלַחֵרֹו֑ק ַֽחְקָתֹור ֹקֽ ּ ִמֶמָנ֮הּ֣ ְוׁשָ   ָהֵד֒קּ

ֹאֵ֣עֻדתֽ֙י ָהָּ֤נה ִלְפֵנּה ִמֶמַּ֜תָתְֽ֨וָנ ֶ֛הל מֹוֵע֔ ּבְ  רד ֲאׁשֶ
ָ֑֖ד ְלךִּ֥אָוֵע ֶֽ֖דׁש ָקָּמה ֹק֥ ׁשָ ם׃ְ֥הֶיּֽים ִתָדׁשִ  ה ָלֶכֽ

ּבֶֹּ֣רת ַסִמ֑ ְקֹט֣ןֲהֹרֽ֖יו ַא֛יר ָעָלְוִהְקִט֥ :ְוֶנֱאַמר ֶקר ים ּבַ
ּבֹ֗ ֵהּבַ ֲעלֹֽ֨ ַיְקִטיֶרתֹּו ֶאת־ַהֵנֹר֖יִטי֛בֶֽקר ּבְ ָּנה׃ וְבַהֽ ת ּ
ֽ֖ין ָהֵ ּב֥תּ֛ן ֶאת־ַהֵנֹרֲהֹרַֽ֧א    <ֶרתָּנה ְקֹטִ֧ים ַיְקִטיֶרַ֑עְרּבַ

ֵתיֶכה֖י ְיֹהָו֥יד ִלְפֵנָּ֛תִמ>                  ם׃ֽ ְלֹדרֹֽ
  

ָנן ֹט,ַרּבָ טום ַהּקְ ּ ּפִ יַצדּ לֹ. ֶרת ּכֵ ים  תׁש ֵמאֹוׁשְ ׁשִ ְּוׁשִ
מֹו ָּנה ָמִנים ָהיו ָבהּוׁשְ לֹ. ּ יםׁש ֵמאֹוׁשְ ׁשִ ה  ּת ְוׁשִ ַּוֲחִמׁשָ

ִמ ָכלְנַין ְימֹוּכְ ה ָמֶנה ּבְ ּבֹ ַמֲחִציתֹו. םיֹו־ת ַהַחּמָ  ֶּקר וַמֲחִציתֹוּבַ
ֶעֶרב ֶהם. ּבָ ּמֵ ה ָמִנים ְיֵתִרים ׁשֶ לׁשָ דֹוּכֹ ַמְכִניס< >ּוׁשְ ל ֵהן ּגָ

יֹוְמלֹ> <ֵטל ֵמֶהםְונֹו ּפוִריםא ָחְפָניו ּבְ ּוַמֲחִזיָרן . ּם ַהּכִ
ֶעֶרב יֹו ת ּבְ ּפוִריְּלַמְכֶתׁשֶ ֵדי ְלַקֵיםּם ַהּכִ ה ִמן < >ּם ּכְ ִּמְצַות ַדּקָ

ה ִנים ָהיו ָבה. ַּהַדּקָ ר ַסּמָ ְּוַאַחד ָעׂשָ ְּוֵאלו ֵהן. ּ    .ּ ַהֳצִרי)א(: ּ
ָנה)ג(. ֶרןּ ְוַהִצּפֹו)ב( ְבִעים . ָנהּ ְוַהְלבֹו)ד(.  ְוַהֶחְלּבְ ַקל ׁשִ ִמׁשְ

ְבִעים ּבֹו)ז(. ּ וְקִציָעה)ו(. ר מֹו)ה(: ָמֶנה< >ׁשִ    .ּ ֵנְרְדֶלת ְוׁשִ
ר ָמֶנה< >.ם ְוַכְרּכֹו)ח( ה ָעׂשָ ׁשָ ר ׁשִ ה ָעׂשָ ׁשָ ַקל ׁשִ ִּמׁשְ ְט  קֹו)ט(. ּ ׂשְ

ר ֵנים ָעׂשָ לֹ )י(. ׁשְ ִּקלוָפה ׁשְ הּ מֹו)יא(. ׁשָ ָעה ִקּנָ ִרית ּבֹו. ּן ִתׁשְ
ין ָעה ַקּבִ יָנא ִתׁשְ ְרׁשִ ין . ּּכַ ֵּיין ַקְפִריִסין ְסִאין ְתָלת ְוַקּבִ

. ּא ָמָצא ֵיין ַקְפִריִסין ֵמִביא ֲחַמר ִחיָור ַעִתיקלְֹוִאם . ְּתָלָתא
ל. ַבעִמית רֹוֶמַלח ְסדֹו ן ּכָ הוא־ַמֲעֶלה ָעׁשָ י ָנָתן  .ּׁשֶ ִרּבִ

ְבִלי אֹו ל: ֵמרַהּבַ ת ַהַיְרֵדן ּכָ ּפַ ַּאף ּכִ ִהיא־ּ   ָנַתן ־ִאם. ׁשֶ

  ַּויֹאֶמ֩ר

  ּוָּתֽנ

 תפלת מנחה

 



 
13

ָסָלה ה ְדַבׁש ּפְ ּּבָ ּ ר ַאַחת. ּ ל ְוִאם ִחּסֵ   בַּחָי ַסֲמָמֶניָה־ִמּכָ
  :ִמיָתה                                   
  

ְמעֹו ְמִליֵאל אֹוׁשִ ן ּגַ ָרף  ּ ֶאָלאַּהֳצִרי ֵאינֹו: ֵמרן ּבֶ ׁשְ
ָטףַהּנֹו יָנא ְלָמה ִהיא ָבָאהּבֹו. ֵטף ֵמֲעֵצי ַהּקְ ְרׁשִ  ִרית ּכַ
ּפֹו ֵדי ְלׁשַ ה ֶאת ַהִצּפֹוּכְ ּת ּבָ ְתֵהא ָנָאהּ ֵדי ׁשֶ ַקְפִריִסין  ןֵיי. ֶּרן ּכְ

רֹו ֵדי ִלׁשְ ֵדיּ ֶאת ַהִצּפֹות ּבֹוְּלָמה הוא ָבא ּכְ ְתֵהא ַעָזה ֶרן ּכְ ּׁשֶ ּ .
ֵאין?ּא ֵמי ַרְגַלִים ָיִפין ָלהַוֲהלֹ   ַמְכִניִסין ֵמי ַרְגַלִים  ּ ֶאָלא ׁשֶ

בֹו                         ֵני ַהּכָ ְקָדׁש ִמּפְ ּמִ   :דּּבַ
  

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

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

ל                   ָמֶניָה ַחָיב ִמיָתה־ַאַחת ִמּכָ   :ַּסּמֲ
  

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

ה ָקְרטֹוָהָיה נֹו ל ְדַבׁש ֵאין ָאָדם ָיֵּתן ּבָ ד ַלֲעמֹו< >לכֹוּב ׁשֶ
ֵני ֵריָחה ה ְדַבׁשְֽוָלָמ .ִּמּפְ ּה ֵאין ְמָעְרִבין ּבָ ַהתֹו ?ּ ֵני ׁשֶ ָרה ִּמּפְ

י ָאְמָרה ֹא לֹכ ּכִ ּנו ַּתְקִטירו אלֹ ְּדַבׁש ְוָכל רׂשְ ה  ִּמּמֶ    ִּאׁשֶ
  :יֹהָוהַל                                    

  

ּת ִעָמנוְצָבאֹו ב ָלנ. ּ ּגַ ב ֵהי ַיֲעֹקּו ֱאלִֹמׂשְ
ֵרי ָאָדם ּבֹ. ת ְצָבאֹוְיֹהָוה: ֶסָלה ֵטַח ַאׁשְ

ך יָעה הֹוְיֹהָוה: ְּבָ ַּהֶמֶלך ַיֲעֵננו ְביֹו. ׁשִ ְ : ָּקְרֵאנו־םּ
ָלִיםיֹהָוהְוָעְרָבה ַל ּ ִמְנַחת ְיהוָדה ִוירוׁשָ יֵמי . ּ   ּכִ

ִנים  ָלם עֹו                     :תִּניֹוַקְדֹמ ּוְכׁשָ
  

ן   ַרּבָ

  ַּתְנָיא

  ָּתֵני

  ְיֹהָוה

 תפלת מנחה
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ֵב ָוך ּסֶַהְל֥לֹֽוד ְיָך ֗ע֑י ֵביֶת֣יֹוׁשְ ֵר ׃ָלהּֽ י ַ֣אׁשְ
ּכָ ֥רֹֽו ַאָּכה ֑לָ֣הָעם ׁשֶ יֲֹהי ָהָעֵׁ֗שְ ה ָ֥ום ׁשֶ

יו׃ ְּתִהָל֗ ֱאלָֹהֽ ְֶלך ּ֑י ַהֶמ֣ ֱאלֹוַהָ֣רֹוִמְמךֲאד ִ֥וה ְלָדּ֫

ְמ֗ךַוֲאָבֲרָכ֥ ָּך ֹום ֲאָבֲרֶכָ֑כל־֥יּבְ ׃ֽדם ָוֶע֥ ְלעֹוָלָה ׁשִ
ְמ֗ךַ֥וֲאַהְלָל ֘ ד׃ֽם ָוֶע ְלעֹוָלָ֥ה ׁשִ ּה וְמֻהָלָ֣וֹול ְיֹה֤דּגָ ל ּ֣

ּבַּ֣ד ֶקר׃ֽין ֵחֹ֣ו ֵאּד ְוִלְגֻדָל֗תְמֹא֑ ח ֹ֣ור ְלדֹור ְיׁשַ
֑ ּיך וְג֖בַמֲעׂשֶ ֣בֲה ּידו׃ָֽיך ַיּגִּ֣וֹרֶתָ ָך ֹוד הֹוֶדַ֑דר ּכְ
ֽיָחה׃ְ֣פְלאֹוֶתי ִנְֵוִדְב֖ר ָיך ּ֣וז נֹוְרֹאֶתֱע֣זֶו ָיך ָאׂשִ

ּוְגדולֶֹתיך ֲאַסְפֶר ּרוֹ֑יאֵמ ָ ּ ּ ַָרב־טוְבך< >ֶכר֣זֵ ָּנה׃ּֽ ּ֣ 
֑ ָיעו ְוִצְדָקְתךַיּבִ ְֶרך ֥ה ֶאָ֑וּום ְיֹהּון ְוַר֣חּ֣נַח ׃ּנוּֽ ְיַרֵנּ֥

יו ל ְוַרֲחָמַ֗לּכֹ֑ הָ֥וֹוב־ְיֹהט ֶסד׃ִּֽים וְגָדל־ָחַּאַפ֗
ל ֽיו׃ַעל־ּכָ ָוך ֹו֣די ־ַמֲעׂשָ ְ֑יֹהָוהּ ל־ַמֲעׂשֶ ָיך  ּכָ

ּיך ְיָבֲרֽכוָכה׃ַוֲחִסיֶד֗ ָֹוד ַמְלכוְתך֣בּכְ ָ ּרו ֑ ֹיאֵמּ֣
ָוְגבוָרְתך ּ בוֹרָת׀ ִלְבֵנ֣י יַע֤הֹוִדְל ׃ּרוֽ ְיַדּבֵּ֥ יו ּ֑ ָהָאָדם ּגְ

ְָלכוְת֗ךַֽמ ּר ַמְלכוֽתֹו׃ֹ֣וד ֲהַדּוְכ֗ב ּות  ַמְל֥כּ
ָלִמ֑ ל־ֹעֽ ְלְת֗ךּֽים וֶמּכָ ְָמׁשֶ ָכל־֥דּ ְך ֹ֣וֵמס ֹור ָוֽדֹור׃ּ ּבְ

פוִפים ְוזֹוֵקּ֗ ְלָכל־ַהֹנְפִלְ֑יֹהָוה  ׃יםּֽף ְלָכל־ַהּכְ
ּבֵ֣יֵני־ֹכל ֵאֶלֵֽע ּרו ְוַאָתָ֑יך ְיׂשַ ם ה ֽנֹוֵתן־ָלֶהּ֖֤

ִעֽתֹוֶ֣את־ָאְכָל ' גי ,י"פאת "ר( ָ֑ךֶדָית־ֶא־ַחֹ֥וֵתּפ ׃ּם ּבְ

֖)ך"חתת "סו, ל"סא' גי ,י"יאהדונה ּבִ י ֣ ְלָכל־ַח)ך"חת' גי (יַעּ וַמׂשְ

ֵר   יַאׁשְ
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ָכל־ְדָרָכְ֑יֹהָוהיק ִּ֣דַצ ׃ָרֽצֹון ָכל־ְוָחִס֗< >יוּ ּבְ  יד ּבְ
ֽיו ֖יו ְלֹכ֤ ְלָכל־ֹקְרָאְ֑יֹהָוהֹוב ֣רָק ׃ַמֲעׂשָ ר ל ֲאׁשֶ
ְ֥ר ׃תּֽהו ֶבֱאֶמִ֣יְקָרֻא ֑צֹון־ְיֵרָא  ֶאת־ֽה ְויו ַיֲעׂשֶ
ְוָעָת ַמׁ֥֗שַ יֽעםם ִיׁשְ ל־ְיֹהָוהר ֹ֣וֵמׁש ׃ֵע ְויֹוׁשִ   ֶאת־ּכָ
ִעְֵוא֖< >יוֹאֲהָב֑ ל־ָהְרׁשָ ִמ֣ת ּכָ ת ִּ֥הַלְּת ׃ידֽים ַיׁשְ

֥֣י ִויָבֵרּ֥ר־ִפַדּבְֶֽ֫י< >הָוְ֗יֹה ר ׁשֵ ׂשָ ל־ּבָ ֹו ם ָקְדׁשְ֗ך ּכָ
  ה ַּ֥עָתּֽה ֵמְך ָיֵ֤֗ר׀ ְנָב֘ ְּחנוַ֤וֲאַנ ׃ֽדם ָוֶעְלעֹוָל֥

  ׃ּהָֽיְּללוַֽה  ם ְוַעד־עֹוָל֗                       
  

ְּתִפָלִתי ְקֹט י ִמְנַחת, ֶָרת ְלָפֶניךּ ּפַ ַאת ּכַ : ָעֶרב־ַמׂשְ
יָבה ְלקֹו י ֵואלַֹהְקׁשִ ְוִעי ַמְלּכִ י, ָהיל ׁשַ ֵָאֶליך ־ּכִ

  

ָלל                                     :ֶּאְתּפַ
  

  :החזן אומר חצי קדיש

ַדלכריעה  אׁשְ< >ְּוִיְתַקַדׁש ִּיְתּגַ ָעְלָמא  :)אמן(. ֵּמה ַרּבָ ּבְ
ְרעוֵתיה,ִּדי ְבָרא ּ ּכִ ְּוַיְמִליך ַמְלכוֵתיה. ּ ּ ְוַיְצַמח , ְ
ֻּפְרָקֵניה יֵחה,ּ ַחֵייכֹו :)אמן(. ּ ִויָקֵרב ְמׁשִ ן ּּבְ

ּן וְבַחֵיי ְדָכֵמיכֹוּוְביֹו ָרֵאל־לּ ית ִיׂשְ ֲעָגָלא  ,ּבֵ ּבַ
ֵמהְיֵה :)אמן(. ּ ְוִאְמרו ָאֵמן,ּוִבְזַמן ָקִריב  כריעה ּא ׁשְ

א ְּמָבַרך ְלָעַלם וְלָעְלֵמי ָעְלַמָיא ַרּבָ ּ  כריעה ְ
ַרך ח ְוִיְתָפַאר ְוִיְתרֹו,ְִיְתּבָ ַתּבַ ּ ְוִיׁשְ אּ  ַּמם ְוִיְתַנׂשֵ
א ,ְּוִיְתַהָלל ְּוִיְתַעֶלה ְּוִיְתַהָדר ֵמה ְדֻקְדׁשָ ּ ׁשְ  כריעהּ

ִריך ל־ְּלֵעָלא ִמן :)אמן(. ּהוא ְּבְ ְרָכָתא־ּכָ  ,ּבִ

  ןִּתּכֹו
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יָרָתא ָחָתא ְוֶנָחָמָתא,ׁשִ ּבְ ָעְלָמא ּ ִתׁשְ    ,ַּדֲאִמיָרן ּבְ
  :)אמן(. ָאֵמן כריעהְּוִאְמרו                      

  

  ,)37 עמוד" (ויחל משה"קוראים בפרשת , ספר תורהכאן מוציאים , בתענית ציבור
  .חצי קדיש לפני העמידהחוזר על הוהחזן , מחזירים את הספר תורה

  

ָפַתי ִתְפָתח | ָניֲאֹד ּׂשְ יד ְתִהָלֶתך. ּ ָוִפי ַיּגִ ּ ּ ּ:  
 ,ֵּתינוֵהי ֲאבֹוֵּהינו ֵואלֱֹאלֹ, ְיֹהָוהַּאָתה < >

ֵהי ֵואלֹ ֵהי ִיְצָחקֱאלֹ ,ֵהי ַאְבָרָהםֱאלֹ
דֹו. בַיֲעֹק ּבֹו לָהֵאל ַהּגָ  ,ן ֵאל ֶעְליֹו,ָראּר ְוַהנֹוַהּגִ

ֵכר ַחְסֵדי ְוזֹו, לֵנה ַהּכֹ קֹו,ִביםֵמל ֲחָסִדים טֹוּגֹו
   ְלַמַען ,ִלְבֵני ְבֵניֶהם< >ֵאלּ וֵמִביא ּגֹו,תָאבֹו

מֹו                           ַאֲהָבה   ׁשְ   :ּבְ
  

ָּזְכֵרנו ְלַחִיים : אומריםת"יבעש ַחִיים. ּ ֶּמֶלך ָחֵפץ ּבַ ֵסֶפר ַחִיים. ְ ְתֵבנו ּבְ ּּכָ ּ .  

  :ּים ַחִייםִהְְלַמֲעָנך ֱאלֹ                           
  

יַע וָמֵגןֵּזר ומֹוְֶמֶלך עֹו רוך :ּׁשִ ְּבָ    ,ְיֹהָוהַּאָתה < >ּ
  :ַאְבָרָהם ָמֵגן                             

ְּמַחֶיה ֵמִתים ַאָתה. ָניֹדֲא ,ָלםעֹוְלר ּבֹוִּג ,ָּתהַא ּ.   
יַעְלהֹו ַרב                             .ׁשִ

  :ִּריד ַהָטלמֹו  :בקיץ
יב  :בחורף ָּהרוַח ומֹו )ן"ידגיש את השי(ַּמׁשִ םּ ׁשֶ   :ִריד ַהּגֶ

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

ּוְמַקֵים. ֲּאסוִרים ֵני ָעָפרֱּאמוָנתֹו ּ ָך ִמי ָכמֹו.  ִליׁשֵ
בורֹו־ַבַעל ֶּמֶלך ֵמִמית וְמַחֶיה . ְה ָלךֶמּת וִמי דֹוּּגְ ּ ְ

  

  :ְּיׁשוָעה ּוַמְצִמיַח                           

רוך ְּבָ ּ  
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ַרֲחִמים ְלַחִיים זֹו,ָך ָאב ָהַרְחָמןִמי ָכמֹו  :ת אומרים"יבעש ֵּכר ְיצוָריו ּבְ ּ:  

רוך :ת ֵמִתיםְּוֶנֱאָמן ַאָתה ְלַהֲחיֹו ְּבָ   , ְיֹהָוהַּאָתה < >ּ

ְּמַחֶיה ַהֵמִתים                            ּ:  
  :יבורצליח בחזרת הש

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

. ת ְצָבאֹוְיֹהָוהׁש  ָקדֹו,ׁשָקדֹו| ׁש ָקדֹו ,זֶה ֶאל זֶה ְוָאַמר ְוָקָרא
בֹו ָהָאֶרץ־לא ָכְמלֹ ִחים ְואֹו :דֹוּכְ ּבְ ָתם ְמׁשַ רוך  ,ְמִריםְלֻעּמָ ְּבָ ּ
בֹו תוב ֵלאֹמ :מֹוּ ִמְמקֹוְיֹהָוה־דּכְ ך ּכָ ּוְבִדְבֵרי ָקְדׁשָ   ְךִיְמלֹ ,רְּ
ּ ַהְללוָיה,רר ָודְֹלֹד ןִּציֹו ְַהִיךֱאלֹ ,ָלם ְלעֹוְיֹהָוה             ּ:  

  

ְמך ָקדֹוָקדֹו ָכלְקדֹוּו. ׁשָׁש ְוׁשִ ים ּבְ ם יֹו־ׁשִ
ָלה ְָיַהְללוך ּסֶ רוך .ּ ְּבָ   ָהֵאל , ְיֹהָוהַּאָתה < >ּ

  :ׁשַּהָקדֹו                                 
דֹו :ת אומרים"בעשי ֶלך ַהּקָ   :ׁשְַהּמֶ

  

ּוְמַלֵמד ֶלֱאנֹו. ֵּנן ְלָאָדם ַדַעתחֹו יָנהּ . ׁש ּבִ
יָנ ְָוָחֵננו ֵמִאְתך ָחְכָמה ּבִ ּ ּ    .ָוָדַעת הּ

רוך               ְּבָ   :ֵּנן ַהָדַעתחֹו, ְיֹהָוהַּאָתה < >ּ
  

נו . ָָרֶתךָּאִבינו ְלתֹו ְּוָקְרֵבנו ַמְלּכֵ ּ
ְתׁשוָבה . ָָדֶתךַלֲעבֹו ְּוַהֲחִזיֵרנו ּבִ ּ
ֵלָמה ְלָפֶניך רוך. ָׁשְ ְּבָ   ֶצה ָהרֹו, ְיֹהָוהַּאָתה < >ּ

ְתׁשוָבה                                  :ּּבִ
  

י ָחָטאנו ָּלנו ָאִבינו ּכִ ּ נו < >לְמחֹו. ּ ָּלנו ַמְלּכֵ ּ
ְענו י ָפׁשָ י ֵאל טֹו. ּּכִ ּב ְוַסָלח ָאָתהּכִ ּ.   

רוך       ְּבָ ה ִלְסלֹו, ְיֹהָוהַּאָתה < >ּ ַּחנון ַהַמְרּבֶ   :ַחּּ

ך ְַנְקִדיׁשָ ּ  

  ַּאָתה

  ַּאָתה

יֵבנו   ֲּהׁשִ

  ְסַלח
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ְּבָעְנֵינו ְוִריָבה ִריֵבנו ּוַמֵהר ְלָגֳאֵלנו . ּ ּ
ֶמךּגְ ֵלָמה ְלַמַען ׁשְ ָֻאָלה ׁשְ י ֵאל . ּ ּכִ

רוך. ֵּאל ָחָזק ָאָתהּגֹו ְּבָ    ֵאלּגֹו ,ְיֹהָוהַּאָתה < >ּ
ָרֵאל                                   :ִיׂשְ
  

  :חזן אומר כאן ה,בתענית ציבור

יֹו ָּאִבינו ֲעֵננו ּבְ ים צֹוּ ּם ַהַתֲעִנית ַהזֶה ּכִ דֹו־ּ . ֲּאָנְחנוָלה ְבָצָרה ּ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 ְוָהָיה ֶטֶרם ִיְקָראו ַוֲאִני ֶאֱעֶנה ּּכַ ִריםד ֵהם ְמַדעֹו. ּׁשֶ ַוֲאִני  ּבְ

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

  

יֵענוהֹו.  ְוֵנָרֵפאְיהָֹוה י  ּׁשִ ָעה ּכִ ְּוִנָוׁשֵ
ְּוַהֲעֶלה ֲארוָכה . ָּתהֵּֽתנו ָאְּתִהָל

ּוַמְרֵפא ַּתֲחלוֵאינו־ְלָכל ּ ּ ֵּבינו ּ וְלָכל ַמְכאֹו,ּ
י ֵאל. ֵּתינוַמּכֹו־ּוְלָכל ֵפא ַרְחָמן ְוֶנֱאָמן רֹו ּכִ

רוך .ָּתהָֽא ְּבָ   ַּעמֹו ֵליֵפא חֹורֹו, ְיהָֹוהַּאָתה < >ּ

ָרֵאל                               :ִיׂשְ
  

  :בקיץ
ָכל ֱאלְֹיֹהָוה ְוָבֵרך . ּי ָיֵדינוַמֲעׂשֵ־ֵּהינו ּבְ ּ

ַטְלֵלי ָרצֹו ָנֵתנו ּבְ ָרָכה וְנָדָבהּׁשְ . ּן ּבְ
לֹו ּוְתִהי ָבע ְוׁשָ ַּאֲחִריָתה ַחִיים ְוׂשָ ִנים ּ ׁשָ ּם ּכַ
י ֵאל טֹו. ת ִלְבָרָכהבֹוַּהטֹו ּב וֵמִטיב ַאָתה ּכִ ּ

ִנים ּוְמָבֵרך ַהׁשָ ְ רוך. ּ ְּבָ ְְמָבֵרך ,ְיֹהָוהה ַּאָת< >ּ
   

ִנים                                   :ַּהׁשָ

  ָנא־ְרֵאה

  ֲּעֵננו

  ְּרָפֵאנו

ְרֵכ   ּנוּבָ
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  :בחורף

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

ל־ּוָמָטר ִלְבָרָכה ַעל ְּוַרֵוה . ְּפֵני ָהֲאָדָמה־ּכָ
ע ֶאת ָהעֹוֵתֵבל ְוׂשַ־ְּפֵני לֹו ָלםּבַ ְ ִמטוָבךּּכֻ ּ ּוַמֵלא . ּ ּ

ְרכֹו ֶּתיך וֵמֹעָּיֵדינו ִמּבִ ר ַמְתנֹוָ ְמָרה . ָָיֶדיך תּׁשֶ ׁשָ
ָנה זֹו לְּוַהִציָלה ׁשָ ל. ָרע< >ָּדָבר־ ִמּכָ ִמיֵני ־ּוִמּכָ

ל ִחית וִמּכָ ִּמיֵני פוְרָענות־ַּמׁשְ ה ָלה ִתְקָוה. ּ ַּוֲעׂשֵ ּ 
לטֹו ּחוס ְוַרֵחם ָעֶליָה ְוַעל . םֹוָבה ְוַאֲחִרית ׁשָ
ל ְּתבוָאָתה־ּכָ ּ ֵמי ָרצֹו. ֶתיָהּוֵפירֹו ּ ִגׁשְ ּוָבְרָכה ּבְ ן ּ

ָרָכה וְנָדָבה ָבע  ּוְתִהי. ּּבְ ַּאֲחִריָתה ַחִיים ְוׂשָ ּ
לֹו ִנים ַהטֹו. םְוׁשָ ׁשָ ּּכַ י ֵאל טֹו. ת ִלְבָרָכהבֹוּ ב ּכִ

ִנים ּוֵמִטיב ַאָתה וְמָבֵרך ַהׁשָ ְ ּ ּ רו. ּ   , ְיֹהָוהַּאָתה < >ְךּּבָ

ִנים                            ְּמָבֵרך ַהׁשָ ְ:  
  

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

ְנפ רוך. ּת ָהָאֶרץ ְלַאְרֵצנוֹוּכַ ְּבָ   , ְיֹהָוה ַּאָתה< >ּ

ץ                 ָרֵאל   ַּעמֹו  ִנְדֵחי   ְמַקּבֵ   :ִיׂשְ
  

ָבִראׁשֹוׁשֹו  ֲּעֵצינוְויֹו. ָנהְּפֵטינו ּכְ
ַבְתִחָלה ּּכְ ְּוָהֵסר ִמֶמנו ָיגֹו. ּ ּ . ן ַוֲאָנָחהּ

ּך ָעֵלינוּוְמלֹו ָ ְלַבְדךְיֹהָוהְּמֵהָרה ַאָתה  ְ ֶחֶסד . ּ   ּבְ

  

ֵרך   ְּבָ

  ְּתַקע

יָבה   ָהׁשִ

 תפלת מנחה
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ֶצֶדק ָפט ּוְבַרֲחִמים ּבְ ּוְבִמׁשְ ְרוךּבָ. ּ   , ְיֹהָוהַּאָתה < >ּ

ָפטְֶמֶלך אֹו                  ֵּהב ְצָדָקה וִמׁשְ ּ:  
ט -ת אומרים "יבעש ּפָ ׁשְ ֶלך ַהּמִ   :ְַהּמֶ

  

יִנים ַאל ְתִהי ִתְקָוה ְּוַלַמְלׁשִ  ְוָכל ּ
ֶרַגע יֹ ְָיֶבך אֹו־ְוָכל. ּאֵבדוַּהזִֵדים ּכְ

ֵרתו ְָנֶאיך ְמֵהָרהׂשֹו־ְוָכל ָעה .ִּיּכָ ּ וַמְלכות ָהִרׁשְ ּ
ר ּבֵ ְּמֵהָרה ְתַעֵקר וְתׁשַ ְמֵהָרה  ּ ּוְתַכֵלם ְוַתְכִניֵעם ּבִ ּ

רוך. ְּבָיֵמינו ְּבָ   ְיִביםֵבר אֹוׁשֹו, ְיֹהָוהַּאָתה < >ּ

  :זִֵדים  ּ וַמְכִניַע                        
  

ַּהַצִדיִקים ְוַעל ַהֲחִסיִדים ֵאִרית ַעְמך  ְוַעל ּ ָׁשְ ּ
י ָרֵאלּבֵ  ְּוַעל ְפֵליַטת. ְוַעל ִזְקֵניֶהם. ת ִיׂשְ
ית סֹו ֵרי ַהֶצֶדק ְוָעֵלינו. ְפֵריֶהםּבֵ ְּוַעל ּגֵ  ֶּיֱהמו ָנא. ּ

ָכר טֹו ֱאלְֹיֹהָוהַָרֲחֶמיך   ־ב ְלָכלֵּהינו ְוֵתן ׂשָ
ְמךַהּבֹו ׁשִ ים ֶחְלֵקנו ִעָמֶהם. ֶבֱאֶמת ְָטִחים ּבְ ְּוׂשִ ּ .
י א ֵנבֹוָלם לֹּוְלעֹו ָטְחנו ְָבךׁש ּכִ ְָוַעל ַחְסְדך . ּּבָ ּ
דֹו ָעְננוַהּגָ ֱאֶמת ִנׁשְ רוך. ּל ּבֶ ְּבָ   , ְיֹהָוהַּאָתה < >ּ

ָען וִמְבָטח ַלַצִדיִקים                    ִּמׁשְ ּ ּ:  
  

תֹו ְרָתּבְ ר ִדּבַ ֲאׁשֶ ַלִים ִעיְרך ּכַ ּך ְירוׁשָ ּּ ָ ְ .
א ָדִוד ַעְבְדך ְמֵהָרה ְבתֹו ְָוִכּסֵ   ּ ָתִכין ָּכהּ

ְנַין עֹוּוְבֵנה אֹו        ְמֵהָרה ְבָיֵמינוָּתה ּבִ   . ָּלם ּבִ
  

ּ ֱאלֵֹהינו ֶאת ֲאֵבֵלי ִציֹון ְוֵאת ֲאֵבֵלי ְיֹהָוהַנֵחם  :בתשעה באב אומרים ּ
ַלִים זוָיה ְוַהׁשֹוֵמָמהָבֵרֲחְוֶאת ָהִעיר ָה, ְּירוׁשָ ּה ְוַהּבְ ִלי ָבֶניָה, ּ ִהיא  ִמּבְ

  ַּלִמיִנים

  ַעל

ּכֹו   ןִּתׁשְ

 תפלת מנחה

 



 
21

ֶבת ה ְוֹר,יֹוׁשֶ לֹא ָיָלָדה ּאׁשָ ה ֲעָקָרה ׁשֶ ִאׁשָ ָּחפוי ּכְ ּ ַּוְיַבְלעוָה ִלְגיֹונֹות. ּ ּ 
ַּוִייָרׁשוָה ַּוָיִט, ּ ך ִיׂשְּ ָילו ֶאת ַעּמְ ַּוַיַהְרגו ְבָזדֹון ֲחִסיֵדי ֶעְליֹון, ֶרבֶחַל ָרֵאלּ ּ .

ן ִציֹון ֶמ ַּעל ּכֵ ַלִים ִתֵתן קֹוָלהֶרדּבְ ה ִוירוׁשָ ּ ִתְבּכֶ ּ ּ ּ י ִל,ּ י ַעל ִלּבִ  ּבִ
י ַאָתה . יֶהםּרוֵגַה ֵמַעי ֵמַעי ַעל ,ַחְלֵליֶהם ֵאׁשְיֹהָוה ּּכִ ִּהַצָתה ּבָ ּ ּ וָבֵאׁש ,ּ

ַּאָתה ָעִתיד ִלְבנֹוָתה ָּלה ְנֻאם ־ֶאְהֶיה  ַוֲאִני:בּותּכָּכַ ,ּ  חֹוַמת ֵאׁש ְיֹהָוהּ
תֹוָכה.ָסִביב ּ וְלָכבֹוד ֶאְהֶיה ּבְ רוך: ּ ְּבָ ִבְנַיןֵּחם ִציֹון  ְמַנ,ְיֹהָוהַּאָתה < >ּ    ּבְ
ָלִים                          'וכו" את צמח"וממשיך  :ְּירוׁשָ

 

רוך            ְּבָ ָלִיםּבֹו, ְיֹהָוהַּאָתה < >ּ   :ֵּנה ְירוׁשָ
  

ֶָצַמח ָדִוד ַעְבְדך ְמֵהָרה ַתְצִמיַח ּ  ְוַקְרנֹו ּ
יׁשוָעֶתך ָָתרום ּבִ ּ ּ י ִליׁשוָעְתך ִקִוינו . ּ ּּכִ ּ ָּ

ִּצִפינו ָכלְו רוך. םַּהיֹו־ּ ְּבָ   ַמְצִמיַח , ְיֹהָוהַּאָתה < >ּ

  :ְּיׁשוָעה ֶקֶרן                           
  

   ָאב ָהַרֲחָמן. ֵּהינו ֱאלְֹיֹהָוהֵּלנו קֹו
ל  . ָּעֵלינו ְוַרֵחם  ּחוס  ַרֲחִמים  ְוַקּבֵ ּבְ

ְּתִפָלֵתנו< >ן ֶאתּוְבָרצֹו י ֵאל ׁשֹו. ּּ   ת ִּפלֹוֵּמַע ְתּכִ

  .ָּאָתה ְּוַתֲחנוִנים                           
  

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 ושעויתי ושפשעתי לפניך מיום שנבראתי עד

היום , ונותינו לי ולכל אנשי ביתיא שתזמין פרנסתנו ומז"או' ה
  בנחת , בכבוד ולא בבזוי, וח ולא בצמצוםוובכל יום ויום בר

אצטרך למתנות בשר ודם ולא לידי הלואתם  ולא, ולא בצער
  בזכות שמך הגדול , אלא מידך הרחבה הפתוחה והמלאה

  :הממונה על הפרנסה) ך"חת' גידיקרנוסא (              
  

ָוִמְלָפֶניך ַמְל ּ נוּ יֵבנו־ ֵריָקם ַאל,ּּכֵ ְּתׁשִ ּ ָחֵננו ַוֲעֵננו.ּ ּ ּ  

ַמע ְתִפָלֵתנו                       ּ וׁשְ ּ ּּ:  

  ֶאת

ַמע   ׁשְ

 התפלת מנח
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   :כאן יאמר ,בתענית ציבור
יֹו ָּאִבינו ֲעֵננו ּבְ ים צֹוּ ּם ַהַתֲעִנית ַהזֶה ּכִ דֹו־ּ . ָּלה ֲאָנְחנוְבָצָרה ּגְ

ֵענו ְוַאל ִתְתַעָל־ַאל ֵּתֶפן ְלִרׁשְ ּ ּ ֵתנו םּ ׁשָ ּקָ נו ִמּבַ ַּמְלּכֵ  ָנא־ֱהֵיה. ּ
ְוָעֵתנוָקרֹו ִּנְקָרא ֵאֶליך ַאָתה ַתֲעֶנה ֶטֶרם. ּב ְלׁשַ ַמע . ָ ר ְוַאָתה ִתׁשְ ְּנַדּבֵ

ָדָבר ּנֱֶאַמר ְוָהָיה ֶטֶרם ִיְקָראו ַוֲאִני ֶאֱעֶנה ּּכַ ִריםעֹו. ּׁשֶ ַוֲאִני  ד ֵהם ְמַדּבְ
ָמע י ַאָתה . ֶאׁשְ ּה וַמִציל ְועֹוֶד ּפֹוְיֹהָוהּּכִ ָכל ֶּנה וְמַרֵחםּ   ֵעת־ּבְ

  .ְּוצוָקה ָצָרה                                         
  

י ַאָתה ׁשֹו לּּכִ ֵּמַע ְתִפַלת ּכָ רוך :ֶּפה־ּ ְּבָ   ַּאָתה < >ּ

ֵּמַע ְתִפָלהׁשֹו, ְיֹהָוה                        ּ:  
  

ַעְמך ִיׂשְ ֱאלְֹיֹהָוה ֵָהינו ּבְ ּ  ְּוִלְתִפָלָתם ָרֵאלּ
ֵעה ב ָהֲעבֹו. ׁשְ יֶתךְוָהׁשֵ . ָָדה ִלְדִביר ּבֵ

י ָרֵאל) ן"ידגיש את השי( ְּוִאׁשֵ ּוְתִפָלָתם ְמֵהָרה  ִיׂשְ ּ
ָרצֹו ל ּבְ ַאֲהָבה ְתַקּבֵ   ָּתִמיד  ןּוְתִהי ְלָרצֹו. ןּבְ

ָרֵאל ַעֶמךֲעבֹו                       ַָדת ִיׂשְ ּ:   
  

  :בראש חודש ובחול המועד                      

יַע אֵּתינו ַיֲעֶלה ְוָיֹבֵהי ֲאבֹוֵואלֹ ְוֵיָרֶאה ְוֵיָרֶצה  ְוַיּגִ
ֵקד ְוִיָזֵכר ִזְכרֹו ַמע ְוִיּפָ ְּוִיׁשָ . ֵּתינון ֲאבֹוְוִזְכרֹו ֵּננוּ

ַלִים ִעיָרךִזְכרֹו ְן ְירוׁשָ יַחְוִזְכרֹו. ּ ן ָדִוד  ן ָמׁשִ   ּּבֶ

ְַעְבָדך ָרֵאל ְלָפֶניךְכרֹוְוִז. ּ ית ִיׂשְ ך ּבֵ ל ַעּמְ ָן ּכָ   ִלְפֵליָטה  ָ

לֹו ִביםְּלַחִיים טֹו. ְּלֵחן ְלֶחֶסד וְלַרֲחִמים. ָבהְלטֹו יֹו. םּוְלׁשָ    :םּבְ
  

  :ֶּדׁש ַהזֶהאׁש ֹחֹר :בראש חודש
צֹו :בחול המועד פסח יֹו. ּת ַהזֶהַּחג ַהּמַ   :ֶּדׁש ַהזֶהם ִמְקָרא ֹקּבְ

ּכֹו :ותבחול המועד סוכ יֹו. ּת ַהזֶהַחג ַהּסֻ   :ֶּדׁש ַהזֶהם ִמְקָרא ֹקּבְ
  

ּ ָעֵלינו וְלהֹוְלַרֵחם ּבֹו יֵענוּ . ָבהְלטֹו ֵּהינו ּבֹו ֱאלְֹיֹהָוהָּזְכֵרנו . ּׁשִ
ּוָפְקֵדנו בֹו יֵענו בֹוְוהֹו.  ִלְבָרָכהּ ְדַבר . ִביםּ ְלַחִיים טֹוּׁשִ ּבִ

נו ַו. ְּיׁשוָעה ְוַרֲחִמים ּחוס ְוָחּנֵ י ְוהֹו. ּל ְוַרֵחם ָעֵלינוֲחמֹוּ יֵענו ּכִ   ּׁשִ

ֵּאֶליך ֵעיֵנינו            י ֵאל ֶמֶלך ַחּנון ְוַרחום. ָ ּּכִ ּ   :ָּאָתה ְ

  ֲּעֵננו

  ְרֵצה

  ֵּהינוֱאלֹ

 תפלת מנחה
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יםּבְ ַּתְחֹפ. ַָרֲחֶמיך ָהַרּבִ נו ְוִתְרֵצנו ּ ּץ ּבָ ּ
ׁשוְבך ְלִציֹו ְּוֶתֱחזֶיָנה ֵעיֵנינו ּבְ ָ ּ ן ּ

ַרֲחִמים רוך. ּבְ ְּבָ ִכיָנתֹו ַּהַמֲחִזיר, ְיֹהָוהה ַּאָת< >ּ    ׁשְ
  :ןְּלִציֹו                                  

  

ְֲאַנְחנו ָלך ַאָתה הוא .ּ ּ ׁשֶ  ֵּהינוֱאלֹ ְיֹהָוהּ
ּצוֵרנו צור . ָלם ָוֶעדֵּתינו ְלעֹוֵהי ֲאבֹוֵואלֹ ּ ּ

ַּחֵיינו וָמֵגן ּ ֵענו ַאָתה הוא ּ ִּיׁשְ ּ ֶדה ר נֹור ָוֹדְלֹד. ּ
ָ וְנַסֵפר ְתִהָלֶתךְָלך ּ ּ ָיֶדך. ּּ ַָעל ַחֵיינו ַהְמסוִרים ּבְ ּ ּּ ּ .

מֹו ֵּתינו ַהְפקודֹוְוַעל ִנׁשְ יך . ְָלך תּּ ְָוַעל ִנּסֶ

ָכל ּבְ ּם ִעָמנו ְוַעל ִנְפְלאֹויֹו־ׁשֶ ֶָתיך בֹוְוטֹו ֶָתיךּ

ָכל ּבְ י לֹ,בַּהטֹו. ֶקר ְוָצֳהָרִיםֶעֶרב ָוֹב. ֵעת־ׁשֶ  א ּכִ
ָָכלו ַרֲחֶמיך י לֹ,ְמַרֵחםַה. ּ ּא ַתמו ּכִ    ֲָחָסֶדיך ּ

י                        ְִקִוינו ָלך ָלםֵמעֹו ּכִ ּ ּ:  
  

  :מודים דרבנן
ְֲאַנְחנו ָלך ַאָתה הוא ,ּ ּ ׁשֶ  ֵהיֵּהינו ֵואלֹ ֱאלְֹיֹהָוהּ

רֵּתינו ֱאלֲֹאבֹו ׂשָ יתְּצֵרנו יֹויֹו. ֵהי ָכל ּבָ ֵראׁשִ . ֵצר ּבְ
ָרכֹו דֹוָדאֹוְוהֹו תּבְ ְמך ַהּגָ דֹוָת ְלׁשִ ֶהֱחִייָתנול ְוַהּקָ  ּׁש ַעל ׁשֶ

ְּוִקַיְמָתנו ּ נו. ּ ן ְתַחֵיינו וְתָחּנֵ ּּכֵ ּ ּ ֻליֹו ףְוֶתֱאסֹו. ּּ ת ֵּתינו ְלַחְצרֹוּּגָ
ך ֹמ. ָָקְדׁשֶ יך ְוַלֲעׂשֹוִלׁשְ ֵלם. ְָנךְרצֹו תָר ֻחּקֶ ֵלָבב ׁשָ ָוְלָעְבְדך ּבְ ּ ּ .  

ֲאַנְחנו מֹו            רוך ֵאל ַההֹו. ְִדים ָלךַּעל ׁשֶ ְּבָ   :תָדאֹוּ
  

  : אומריםבחנוכה ובפורים                                   

ים ּסִ ְרָקן  ְוַעל  ַהּנִ בורֹו  ְוַעל  .ַהּפֻ ַּהְתׁשועֹו  ְוַעל  .תַּהּגְ  תּ
ְפָלאֹו ְוַעל ָחמֹו ְוַעל תַהּנִ יָת תַהּנֶ ָעׂשִ    ֵּתינוַלֲאבֹו ׁשֶ
ָיִמים                        ְזַמן  ָהֵהם  ּּבַ   :ַּהֶזה  ּּבַ

  

  .ְּוַאָתה

  ִדיםמֹו

  ִדיםמֹו

  ְוַעל

 תפלת מנחה
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  :לחנוכה

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

ָחם ּכְ י ּוְלַהֲעִביָרם ְָרָתךּתֹו ְלׁשַ  ְָבַרֲחֶמיך הְּוַאָת .ְָנךְרצֹו ֵמֻחּקֵ
ים ֵעת ָלֶהם ָּעַמְדָת ָהַרּבִ ַּדְנָת .ִריָבם ֶאת ַּרְבָת .ָצָרָתם ּבְ  ֶאת ּ

ּבֹו ָּמַסְרָת .ִנְקָמָתם ֶאת ָּנַקְמָת .ִּדיָנם ַיד ִריםּגִ ים ּבְ  .ַּחָלׁשִ
ים ַיד ְוַרּבִ ִעים .ְּמַעִטים ּבְ ַיד ּוְרׁשָ ַיד ּוְטֵמִאים .ַּצִדיִקים ּבְ  ּבְ

ַיד ִדיםְוזֵ .ִריםְטהֹו יָת ְָלך .ָָרֶתךתֹו ְסֵקיעֹו ּבְ ם ָעׂשִ דֹו ׁשֵ  לּגָ
עֹו ׁשְוָקדֹו ך .ְָלָמךּבְ ָוְלַעּמְ ָרֵאל ּ יָת ִיׂשְ ְּתׁשוָעה ָעׂשִ  ָלהְגדֹו ּ

ַהיֹו ּוֻפְרָקן ך ְוַאַחר .ַּהזֶה םּּכְ או ְּכָ יֶתך ִלְדִביר ָָבֶניך ּּבָ ּוִפּנו ָּבֵ ּ 
ךִּמְקָד־ֶאת ְּוִטֲהרו .ֵָהיָכֶלך ֶאת ַחְצרֹו תֵנרֹו ְּוִהְדִליקו .ָׁשֶ  תּבְ

ך מֹו ְּוָקְבעו .ָָקְדׁשֶ ה ְיֵמי ַנתׁשְ ֵּאלו ֲחֻנּכָ ַהֵלל ּ מור ּּבְ  ּּגָ
יָת .ָדָאהּוְבהֹו ֶהם ְוָעׂשִ ים ִעּמָ ְמך ֶדהְונֹו תְוִנְפָלאֹו ִנּסִ    ְָלׁשִ

דֹו                                  :ֶסָלה ,לַהּגָ
  

  :לפורים
ן ְּוֶאְסֵתר ְּדַכיָמְר ׁשוׁשַ יָרה ּּבְ ָעַמד .ַהּבִ ׁשֶ  ֲעֵליֶהם ּכְ

ע ָהָמן ׁש .ָהָרׁשָ ּקֵ ִמיד ּבִ ד גַלֲהרֹו ְלַהׁשְ ל ֶאת ּוְלַאּבֵ  ּכָ
ַּהְיהוִדים ַער ּ ים ַטף ָזֵקן ְוַעד ִמּנַ יֹו ְוָנׁשִ לֹ ֶאָחד םּבְ ׁשְ הּבִ ר ׁשָ  ָעׂשָ

ֵנים ֶדׁשְלֹח ר ׁשְ  ,ְּוַאָתה .זָלבֹו ָלָלםּוׁשְ ֲאָדר ֶדׁשֹח ּהוא ָעׂשָ
ים ַָרֲחֶמיךּבְ ְבתֹו ֶאת ְּוִקְלַקְלָת .ֲעָצתֹו ֶאת ֵּהַפְרָת ,ָהַרּבִ  .ַּמֲחׁשַ

בֹו ֹר ְּגמולֹו ּלֹו־ָתַוֲהׁשֵ ָניו ְוֶאת תֹואֹו ְּוָתלו .אׁשֹוּבְ    .ָהֵעץ ַעל ּבָ
יָת   ֶהם ְוָעׂשִ יםִנ ִעּמָ ְמך ֶדהְונֹו .ִנְפָלאֹותְו ּסִ דֹו ְָלׁשִ   :ֶסָלה .לַהּגָ

  

ַרך ְוִיְתרֹו ָלם ִיְתּבָ ְּכֻ א ָתִמיד ּ ָּמם ְוִיְתַנׂשֵ ּ
נו ְלעֹו ְמך ַמְלּכֵ ּׁשִ   ְּוָכל ַהַחִיים . ָלם ָוֶעדָ

ָדוך יֹו                              ָלה ּ   :ּסֶ
  

ל ִביםטֹו ְּלַחִיים בּוְכתֹו   :ת אומרים"יבעש ֵני ּכָ :ְָבִריֶתך ּבְ  
  

יֵמי   ּבִ

יֵמי   ּבִ

  ְוַעל

 תפלת מנחה
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דֹוִויָב ְמך ַהּגָ ְָרכו ֶאת ׁשִ ֱאֶמת  לּ ּבֶ
י טֹוְלעֹו ָּהֵאל ְיׁשוָעֵתנו . בָלם ּכִ ּ

ְּוֶעְזָרֵתנו ֶסָלה ָהֵאל ַהטֹו רוך. בּ ְּבָ   , ְיֹהָוהַּאָתה < >ּ

ְמך וְלך ָנֶאה ְלהֹוַּהטֹו               ָב ׁשִ   :תדֹוָּ
  

לֹו ָוֶחֶסד ְצָדָקה  ַּחִיים ֵחן ָּבה וְבָרָכהם טֹוׁשָ
לְו ָרֵאל ַעֶמך־ַּרֲחִמים ָעֵלינו ְוַעל ּכָ ִָיׂשְ ּ 

אֹו ֶאָחד ּבְ ָלנו ּכְ ּוָבְרֵכנו ָאִבינו ּכֻ ּ ּ י ְבאֹוּּ ָר ָפֶניך ּכִ  רּ
ָּפֶניך ָנַתָת ָלנו  ּ ָ ֵּהינו תֹו ֱאלְֹיֹהָוהּ . ָּרה ְוַחִייםּ

לֹו. ְצָדָקה ְוַרֲחִמים. ַאֲהָבה ָוֶחֶסד ָרָכה ְוׁשָ . םּבְ
ֵעיֶניך ְלְוטֹו ְוְלָבֵרך ֶאת ָּבְרֵכנוָב ּבְ ל־ּ ַָעְמך ־ּכָ ּ  

ָרֵאל                    רֹו,ִיׂשְ לֹוב ֹע ּבְ   :םז ְוׁשָ
  

לֹו: ת אומרים"יבעש ָרָכה ְוׁשָ ּוְבֵסֶפר ַחִיים ּבְ  ָּבה ִויׁשוָעהּם וַפְרָנָסה טֹוּ
ֵתב ְלָפֶניך ֲאַנְחנו ְוָכל. תבֹות טֹוְּוֶנָחָמה וְגזֵרֹו ִּנָזֵכר ְוִנּכָ ָ ָרֵאלַעּמְ ּ   ,ָך ִיׂשְ

לֹוּ ְלַחִיים טֹו                                  :םִּבים וְלׁשָ
  

רוך ְּבָ ַּהְמָבֵרך ֶאת ַעמֹו, ְיֹהָוהַּאָתה < >ּ ָרֵאלְ    ִיׂשְ

לֹו                          ׁשָ   : ָאֵמן.םּּבַ
  

י ְלָפֶניך ְוֶהְגיֹו,ן ִאְמֵרי ִפיִּיְהיו ְלָרצֹו    ְיֹהָוה. ָן ִלּבִ
  :ֲאִליּצוִרי ְוֹג                             

  

ְפתֹו. ִני ֵמָרער ְלׁשֹוְנצֹו ר ְוׂשִ ַּתי ִמַדּבֵ
י ִתדֹו. ִמְרָמה י . םְּוִלְמַקְלַלי ַנְפׁשִ ְוַנְפׁשִ

ָעָפר ַלּכֹ תֹו. ּל ִתְהֶיהּכֶ י ּבְ ְוַאֲחֵרי . ָָרֶתךְּפַתח ִלּבִ
ֶּתיך ִתְרדֹוִמְצֹו ּ יָ . ּל ַהָקִמים ָעַלי ְלָרָעהְוָכ. ף ַנְפׁשִ

  ִּויַהְללו

ים   ׂשִ

  .ַהיֱאלֹ

 תפלת מנחה
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בֹו ְמֵהָרה ָהֵפר ֲעָצָתם ְוַקְלֵקל ה . ָתםַמְחׁשְ ֲעׂשֵ
ָמך ה ְלַמַען ְיִמיָנך. ְְלַמַען ׁשְ ה. ְֲעׂשֵ ְלַמַען  ֲעׂשֵ

ָתך. ְָרָתךּתֹו ה ְלַמַען ְקֻדׁשָ ְֲעׂשֵ    ְּלַמַען ֵיָחְלצון. ּ
יָעה ְיִמיְנך ַוֲעֵנִנהֹו. ְָיִדיֶדיך                  :יָׁשִ

   

י ְלָפֶניך ְוֶהְגיֹו,ִפי־ן ִאְמֵריִּיְהיו ְלָרצֹו   ְיֹהָוה. ָן ִלּבִ

  :ֲאִליּ צוִרי ְוֹג                         
  

  :ה זותפלויש אומרים , יש נוהגים לומר כאן תחנונים

שלא , בותינואאלוהי ולהינו  איהוהרצון מלפניך 
, אחרים תעלה קנאת אחרים עלי ולא קנאתי על

ר ותן "ותצילני מיצה, שלא אכעוס היום ושלא אכעיסךו
מלכנו ואלהינו יחד שמך . ויראת חטא בלבי הכנעה וענוה

פדה , גלויותינו שכלל היכלך וקבץ, בעולמך ובנה ביתך
   ,צאנך ושמח עדתך במהרה בימינו ותן חלקנו בתורתך

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

לֹו,ְבַרֲחָמיו ה ׁשָ ל, ּם ָעֵלינו ַיֲעׂשֶ    ְוַעל ּכָ
ָרֵאלַּעמֹו                     :ּ ְוִאְמרו ָאֵמן, ִיׂשְ

   

ָן ִמְלָפֶניךָרצֹו ִתְבֶנה,ֵּתינוֵהי ֲאבֹוֵּהינו ֵואלֹ ֱאלְֹיֹהָוה ,ּ  ּ ׁשֶ
ְמֵהָר ְקָדׁש ּבִ ית ַהּמִ    ,ְָרָתךְבתֹו ּ ְוֵתן ֶחְלֵקנו,ּה ְבָיֵמינוּּבֵ

י ְרצֹוַלֲעׂשֹו             ֵלםת ֻחּקֵ ְָנך וְלָעְבָדך ְבֵלָבב ׁשָ ְּ:  
  

  :אומריםת "יבעש

נו ָּאִבינו ַמְלּכֵ ּ ָחָטאנו ְלָפֶניך ַרֵחם ָעֵלינו,ּ ָּ:  
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

  יהי

העֹו   ׂשֶ

  ְיִהי

 תפלת מנחה
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נו ָּאִבינו ַמְלּכֵ בֹו,ּ ֵטל ַמְחׁשְ   :ּת ׂשְנֵאינוּ ּבַ
נו ָּאִבינו ַמְלּכֵ   :ּינוְיֵב ָהֵפר ֲעַצת אֹו,ּ
נו ָּאִבינו ַמְלּכֵ ִטין ֵמָעֵלינו,ּ ל ַצר וַמׂשְ ֵלה ּכָ ּ ּכַ ּ ּ:  
נו ָּאִבינו ַמְלּכֵ ִחית ,ּ ִבי וִבָזה וַמׁשְ ֵלה ֶדֶבר ְוֶחֶרב ְוָרָעה ְוָרָעב וׁשְ ּ ּכַ ּ ּּ ּ

ֵני ְבִריֶתךְוחֹו ּוַמּגֵָפה ְוֵיֶצר ָהָרע   :ָָלִאים ָרִעים ִמּבְ
נו ָּאִבינו ַמְלּכֵ ַלח ְרפוָא,ּ ֵלָמה ְלָכלּ ׁשְ ךחֹו־ה ׁשְ   :ֵָלי ַעּמֶ
נו ָּאִבינו ַמְלּכֵ ֲחָלֶתך,ּ ָפה ִמּנַ   :ָ ְמַנע ַמּגֵ
נו ָּאִבינו ַמְלּכֵ י ָעָפר ֲאָנְחנו,ּ ּ ָזכור ּכִ ּ:  
נו ָּאִבינו ַמְלּכֵ   :ֵּתינונֹוֲעֹו־ּל וְסַלח ְלָכל ְמחֹו,ּ
נו ָּאִבינו ַמְלּכֵ זַר ְקַרע רֹו,ּ ִּדיֵננו־ַע ּגְ ּ:  

ל ְמחֹו,ּנוָּאִבינו ַמְלּכֵ ים ּכָ ַרֲחֶמיך ָהַרּבִ ְטֵרי חֹו־ָק ּבְ   :ֵּתינובֹוׁשִ
נו ָּאִבינו ַמְלּכֵ ֶגד ֵעיֶניך,ּ ֵעינו ִמּנֶ ׁשָ ָ ְמֵחה ְוַהֲעֵבר ּפְ ּ:  
נו ָּאִבינו ַמְלּכֵ ֵסֶפר ַחִיים טֹו,ּ ְתֵבנו ּבְ ּ ּכָ   :ִ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 ְתֵבנו,ּ ָרה ּ ּכָ ֵסֶפר ְמִחיָלה וְסִליָחה ְוַכּפָ   :ּּבְ
נו ָּאִבינו ַמְלּכֵ ֵסֶפר ּגְ,ּ ְתֵבנו ּבְ ֻּאָלה ִויׁשוָעהּ ּכָ ּ:  
נו ָּאִבינו ַמְלּכֵ ִזְכרֹו,ּ ָב ִמְלָפֶניךן טֹוּ ָזְכֵרנו ּבְ ּ:  
נו ָּאִבינו ַמְלּכֵ ָקרֹו,ּ ּ ַהְצַמח ָלנו ְיׁשוָעה ּבְ   :בּ
נו ָּאִבינו ַמְלּכֵ ך,ּ ָרֵאל ַעּמֶ   :ָ ָהֵרם ֶ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 ּ ּ:  
נו ָּאִבינו ַמְלּכֵ ה ְלַמֲעָנך ִאם לֹ,ּ   :ּא ְלַמֲעֵננוְ ֲעׂשֵ
נו ָּאִבינו ַמְלּכֵ ַרֲחִמים וְבָרצ,ּ ל ּבְ ּן ֶאת ְתִפָלֵתנוֹוּ ַקּבֵ ּּ:  
נו ָּאִבינו ַמְלּכֵ יֵבנו ֵריָקם ִמְלָפֶניך,ּ ָ ַאל ְתׁשִ ּ ּ ּ:  
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  :אומרים, ןתחנובהם בימים שאין 
  

ם ְזַרח :ָלםעֹו־ְוַעד ֵּמַעָתה .ְָרךְמֹב ְיֹהָוה ׁשֵ ֶמׁש־ִמּמִ  ׁשֶ
ם ְּמֻהָלל .אֹוְמבֹו־ַעד ל־ַעל ָרם :ְיֹהָוה ׁשֵ  .ְיֹהָוה | ִיםּגֹו־ּכָ

ַמִים ַעל בֹו ַּהׁשָ ְמך ַּאִדיר־ָמה .ֵּננוֲאדֹו ְיֹהָוה :דֹוּכְ    ָׁשִ
ָכל                                  :ָהָאֶרץ־ּבְ

  

  . תתקבלקדישלעד מדלגים ו
  

 ָא ְלָפֶניךָּתֹב. ֵּתינוֵהי ֲאבֹוֵּהינו ֵואלֹ ֱאלְֹיֹהָוה
ְּתִפָלֵתנו ְּוַאל ִתְתַעַלם. ּּ נו ִמְתִח< >ּ ַּמְלּכֵ ֵתנוּ . ּּנָ

ֵאין ה ָפִנים ַּעזֵי ֲּאַנְחנו ׁשֶ  ְיֹהָוהְָלָפֶניך  ַמרלֹו ֶרףֹע ּוְקׁשֵ
ֵּתינו ַצִדיִקים ֲאַנְחנו ְולֵֹהי ֲאבֹוֵואלֹ ֵּהינוֱאלֹ ּ . ָּחָטאנו־אּ

ְענו. ָּעִוינו. ֲּאָבל ָחָטאנו ׁשַ י ֲּאַנְחנו ַוֲאבֹו. ּּפָ ֵּתינו ְוַאְנׁשֵ
ְמנוָא :ֵּביֵתנו ְרנוִּד. ַּזְלנוָּג. ּוַגְדנּבָ. ּׁשַ ן ִפי ְוָלׁשֹוֹד ּּבַ

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

ִָרינו ְדָבֶריךָמ. ַּרְדנוָמ . ּוִוינָע. ַּרְרנוָס. ַּאְפנוִנ. ַּאְצנוִנ. ּ
ְענוָּפ ינוִק .ָוֵאם ַּעְרנו ָאבִצ. ַּרְרנוָצ. ַּגְמנוָּפ. ּׁשַ ּׁשִ  .ֶרףֹע ּ
ְענוָר ִּעינו ְוִתֲעַתְענוָּת. ַּעְבנוִּת .ַּחְתנוׁשִ .ּׁשַ ְּוַסְרנו , ּ

ֶטיך ַהטֹוִּמִמְצֹו ּפָ ֶּתיך וִמִמׁשְ ָּ ָוה־אְולֹ ִביםָּ  ְּוַאָתה .ָּלנו ׁשָ
ל־ַעל ַּצִדיק א־ּכָ י .ָּעֵלינו ַהּבָ יָת ֱאֶמת־ּכִ    ַּוֲאַנְחנו .ָעׂשִ

ְענו                                    :ִּהְרׁשָ
  

ִים ְֶאֶרך ֻדַלת .ָהַרֲחִמים ּוַבַעל ַּאָתה ַאּפַ  ַָרֲחֶמיך ּּגְ
מֹו ,ְָיִדיֶדיך ְלזֶַרע םַּהיֹו רִּתְזּכֹ ,ַָוֲחָסֶדיך  ּכְ

הֹו תוב ְוֵכן .ִּמֶקֶדם ֶלָעָנו ַּדְעָתׁשֶ  ְיֹהָוה ַּוֵיֶרד .ְָרָתךתֹוּבְ ּּכָ
ָעָנן ַּוִיְתַיֵצב ּבֶ ם ִּעמֹו ּ ם ַּוִיְקָרא .ׁשָ ׁשֵ ם .ְיֹהָוה ּבְ    ְוׁשָ

  :ֶנֱאַמר                                  

  ְיִהי

  ָאּנָא

  ֵאל
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 :ג מידות"י
  הָוְ֔יֹה ׀ הָ֣וְיֹה :ַּוִיְקָר֒א> <ַּעל־ָפָני֮ו ׀ הָוְ֥יֹה

֥ )א( ֥ )ד( ּוןְּוַח֑נ )ג( ּוםַר֖ח )ב( לֵא   ְֶרךֶא

  ֶס֙דֶח֨ רֵ֥צֹנ )ח( ת׃ֱֽאֶמֶֽו )ז( ֶסדְוַרב־ֶח֥ )ו( ִיםַּאַפ֖ )ה(

֥ )י( יםֲאָלִפָֽ֔ל )ט( עָ֖וֶפ )יא( ןָע֛וֹ אֹנׂשֵ   הְּוַחָטָא֑ )יב( ׁשַ
  :ְּוַנֵקה )יג(                                                

  

ַּרחום ְוַחּנון ָ ָחָטאנו ְלָפֶניך,ּ יֵענוּם ָעֵלינו ְוהֹו ַרֵח,ּ   :ּׁשִ
  

  

ה ָיךֵאֶל֥ ֹהָו֗ ֥ ְי֝ א יַנְפׁשִ לַֹה֗ :ֶּאׂשָֽ ך יֱאֽ  ָּ֣בְ
ה־ֵא֑בַאל ַּטְחִתיָב֭  יֹ֣אְיַב ּוַעְל֖צֽ־ַיַאל ֹוׁשָ

ל םּ֣גַ :ֽיִל יך֭־קּכָ ם יםַהּבֹוְגִד֥ ּׁשוֹבֵ֗֝י ּׁשוֵיֹב֑ אלֹ֣ ָֹוֶ  :ֵריָקֽ
 :ִניְּֽמֵדַל ָיךְ֣רחֹוֶתֹא֖ ִניֵהֹוִדי֑ע ֹהָוהְ֭י ָיךְּ֣דָרֶכ
י ִניַּלְמֵדְֽ֗ו | ָךַּבֲאִמֶת֨ ִני֤יֵכַהְדִר֘ ֽ  יֱֵאלֹ֣ה ָּתה־ַאּ֭כִ
ִע֑ ל יִתיִּוִ֗ק֝ ָ֥אֹוְתך יִיׁשְ  ֹהָוהְ֭י ָיךַ֣רֲחֶמ>־<ְזֹכר :ּ־ַהֽיֹוםּכָ

֖ ָיךַוֲחָסֶד֑ ּֽהָמה םֵ֣מעֹוָל יּכִ ַע֗ | יְּנעוַר֨ אותַּחטֹ֤ :ֵ  יּוְפׁשָ
ַח רְזּכֹּ֥־ִתַ֫אל ְָסְדךּכְ ָטוְבך ַעןְלַמ֖ ָּתה־ִלי־ַאְ֑זָכר ּ֥ ּ֣ 
֥ :הְֽיֹהָו  יםַּ֣חָטִא היֹוֶר֖ ן֤־ּכֵַעל הְ֑יֹהָו רטֹוב־ְוָיׁשָ

ֶרך ָדֽ ְּבַ ָפ ָנִויםֲ֭ע ְךַ֣יְדֵר :ּ ִמׁשְ ּּבַ ֹו יםֲ֣עָנִו דֵּיַל֖מִֽו ֑טּ  :ַּדְרּכֽ
ל־ָאְר֣ח  ֹו֗תִריְב֝ יְֵלֹנְצ֥ר תֶ֑וֱאֶמ ֶסדֶ֣ח ֹהָוהְ֭י ֹותּכָ

ְמך :יוְֽוֵעֹדָת ַען־ׁשִ  יּ֣כִ יֲעֹוִנַ֗֝ל ָּ֥סַלְחָתְֽו הְ֑יֹהָו ְָ֥לַמֽ
ּנוֹוֶר֗֝י< >הְ֑יֹהָו ֣אְיֵר ִאיׁשָה֭ הִ֣מי־זֶ :ּ־ֽהואַרב ֶד ּ  ְֶרךּ֣בְ

֣ט ְפׁשֹוַ֭נ :ֽרִיְבָח ֶרץ יַרׁשִ֣י ֹוַזְר֗עְו֝ יןָּ֑תִל ֹובּבְ  ֹוד֣ס :ָאֽ
 ִמידָּת֭ ֣יֵעיַנ :םִֽדיָעְלהֹו ֹוְבִרי֗תּו֝ יוִליֵרָא֑ ֹהָוהְ֭י

תֵ֣מֶר יא־יֹוִצּֽ֖הוא ֤יּכִ הָ֑ו־ְיֹהֶאל  יְּ֥פֵנה־ֵאַל :יַֽרְגָל ׁשֶ

  רַּוַיֲעֹב

  דְלָדִו֡
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י ִניְּ֑וָחֵנ ֽ ִני ֣יְוָעִנ יד־ָיִחּ֖כִ  ּיבוִהְרִח֑ ֣יְלָבִב ֹותָצ֣ר :ָאֽ
ְּמֽצוקֹוַתִ֗מ֝  אׂשְָ֗ו֝ יַ֑וֲעָמִל ְנִייָע֭ הְ֣רֵא :ִניֽהֹוִציֵא יּ

ֵֽ֥אְר :יּֽ־ַחטֹאוָתְלָכל י יה־אֹוְיַב ְנַא֖ ּּבו־ָרּ֑כִ  תְוׂשִ
ֵנֽאוִני סָ֣חָמ ְמָר :ּׂשְ יַנ֭ הׁ֣שָ  ֹוׁש֗ב־ֵאַ֝אל ִניְּ֑וַהִציֵל ְפׁשִ
י ֽ ך יִתי־ָחִסּ֥כִ רֹּתם־ָוֹי֥ :ְָבֽ ֗ ּוִניִּיְצ֑ר ׁשֶ  :ָיךִּֽקִויִת יּכִ֝

ָרֵאֶאת> <לִֹהיםֱא֭ הְּ֣פֵד   ְּוהוא  :רֹוָתיוָֽצ לּכִֹ֗מ֝ ל֑־ִיׂשְ

ָרֵאל־ֶאת ִּיְפֶדה             ל  . ִיׂשְ   :ָתיונֹוֲעֹו ִמּכָ
  

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

נו נו ָּאִבינו .ָּתהַֽא ָּאִבינו ַּמְלּכֵ  ֵאין ַּמְלּכֵ
נו ָּאִבינו .ָּתהַֽא ֶּאָלא ְֶמֶלך ָּלנו  ַּמְלּכֵ

נו ָּאִבינו :ָּעֵלינו םַרֵח ָּחֵננו ַּמְלּכֵ י ַּוֲעֵננו ּ נו ֵאין ּכִ  ּּבָ
ים ה :ַמֲעׂשִ ִּעָמנו ֲעׂשֵ ְמך ְלַמַען ָוֶחֶסד ְצָדָקה ּ  ָׁשִ

דֹו יֵענוְוהֹו לַהּגָ ה־ַמה ֵנַדע אלֹ ַּוֲאַנְחנו :ּׁשִ  .ַּנֲעׂשֶ
י )כאן יעמוד צבור השליח(  ַָרֲחֶמיך> <רְזֹכ :ֵּעיֵנינו ָָעֶליך ּכִ
י .ַָוֲחָסֶדיך ֹהָוהְי ַָחְסְדך־ְיִהי :ֵּהָמה ָלםֵמעֹו ּכִ  ְיֹהָוה ּ

ר .ָּעֵלינו ֲאׁשֶ ר ַאל :ְָלך ִּיַחְלנו ּכַ  תנֹוֲעֹו ָּלנו־ִּתְזּכָ
ְּיַקְדמונו ַמֵהר ִניםִראׁשֹו ּ י .ַָרֲחֶמיך ּ  :דְמֹא ּנוַּדלֹו ּכִ
ם ֶּעְזֵרנו ׁשֵ העֹו .ְיֹהָוה ּבְ ַמִים ׂשֶ ָּחֵננו :ָוָאֶרץ ׁשָ ּ 
ָּחֵננו ְיֹהָוה י .ּ ַבְענו ַרב־ּכִ רֹ :ּבוז ּׂשָ  ַרֵחם ,ֶגזּבְ
ֹר .רִּתְזּכֹ ֹר :רִּתְזּכֹ ַאֲהָבה ,ֶגזּבְ  .רִּתְזּכֹ ֲעֵקָדה ,ֶגזּבְ
ֹר ְּתִמימות ,ֶגזּבְ יָעההֹו ְיֹהָוה :רִּתְזּכֹ< >ּ ְַהֶמֶלך .ׁשִ ּ 

יֹו ַּיֲעֵננו י :ָּקְרֵאנו־םּבְ  רָּזכו .ִּיְצֵרנו ָיַדע ּהוא־ּכִ

  ָּאִבינו

 תפלת מנחה
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י ֵענו ֵהיֱאלֹ ָּעְזֵרנו :ֲּאָנְחנו ָעָפר־ּכִ  ְּדָבר־ַעל ִּיׁשְ
בֹו ֶמך־דּכְ ְּוַהִציֵלנו .ָׁשְ    ְלַמַען ּאֵתינוַּחטֹ־ַעל ְּוַכֵפר ּ

ֶמך                                     :ָׁשְ
  

  :קדיש תתקבלאומר  חזןה
ַדלכריעה  א< >ְּתַקַדׁשְוִי ִּיְתּגַ ֵמה ַרּבָ ָעְלָמא ּבְ: )אמן(. ּׁשְ

ְרעוֵתיה,ִּדי ְבָרא ּ ּכִ ְּוַיְמִליך ַמְלכוֵתיה. ּ ּ ְוַיְצַמח , ְ
ֻּפְרָקֵניה יֵחה,ּ ַחֵייכֹו: )אמן(. ּ ִויָקֵרב ְמׁשִ ן ּּבְ

ּן וְבַחֵיי ְדָכֵמיכֹוּוְביֹו ָרֵאל־לּ ית ִיׂשְ ֲעָגָלא  ,ּבֵ ּבַ
ֵמה: )אמן(. ּ ְוִאְמרו ָאֵמן,ּוִבְזַמן ָקִריב  כריעה ְּיֵהא ׁשְ

א ְּמָבַרך ְלָעַלם וְלָעְלֵמי ָעְלַמָיא ַרּבָ ּ  כריעה ְ
ַרך ח ְוִיְתָפַאר ְוִיְתרֹו,ְִיְתּבָ ַתּבַ ּ ְוִיׁשְ אּ  ַּמם ְוִיְתַנׂשֵ
א ,ְּוִיְתַהָלל ְּוִיְתַעֶלה ְּוִיְתַהָדר ֵמה ְדֻקְדׁשָ ּ ׁשְ  כריעהּ

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

  :)אמן(. ָאֵמן כריעהְּוִאְמרו                      
ל ְצלֹו ָּתָנא וָבעוָתָנא ִעם ְצלֹוִּתְתַקּבַ ן ְתהֹוּ

ּוָבעוְתהֹו ָרֵאל ֳקָדם ֲאבוָנא ּן ְדָכלּ ית ִיׂשְ   ּּבֵ

ַמָיא ְוִאְמרו ָאֵמן               ּ ְדִבׁשְ   :)אמן(. ּ
ַמָיאְיֵהא  א ִמן ׁשְ ָלָמא ַרּבָ ָבע . ּׁשְ ַּחִיים ְוׂשָ

יָזָבא וְרפוָאה וְגֻאָלה וְסִליָחה  ִּויׁשוָעה ְּוֶנָחָמה ְוׁשֵ ּ ּ ּּ
ָּלנו וְלָכל. ְּוֵריַוח ְוַהָצָלה ְּוַכָפָרה ָרֵאלַּעמֹו־ּ    ִיׂשְ

  :)אמן(. ּ ְוִאְמרו ָאֵמן                      

 תפלת מנחה
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לֹועֹו ה ׁשָ ְמרֹוׂשֶ ה ְבַרֲחָמיוּוא  ה,ָמיום ּבִ  ַיֲעׂשֶ
לֹו ל ַעמֹו,ּם ָעֵלינוׁשָ ָרֵאלּ ְוַעל ּכָ   . ּ ְוִאְמרו ָאֵמן, ִיׂשְ

  :)אמן(                                                   
  

  : אומריםיום חול רגילב
  

ְנִגיֹנ֗ ֽיר׃ ֹורִמְז֥מ תּבִ לִֹה֗ ׁשִ  ּנוְּ֥יָחֵנ יםֱאֽ
ְרֵכ  ָלה׃ֶֽס  ּנוִּ֣אָת  יוָּ֖פָנ  ֵֽארָ֤י  ּנוִ֑ויָבֽ

ָא  ַעתָ֣לַד ֑  ֶרץּ֣בָ ָכל־ּג֝  ָךַּדְרּכֶ וָעֶת  םֹוִיּ֗בְ  ָך׃ְּֽיׁשֽ
ָוךיֹו֖ד ָוךֹו֗די֝  יםֱאלִֹה֑  יםַּעִמ֥  ּ ָל  יםַּעִמ֥  ּ  ם׃ּּֽכֻ

ְמ֥חִֽי ֹפ֣  יםִּמְ֥לֻא֫  ּוּיַרְנ֗נִֽו  ּוׂשְ י־ִתׁשְ ֽ  <יםַּעִמ֣  טּּכִ
ָא֖  יםִּמּ֓וְלֻא  רִמיׁשֹ֑> ָוךיֹו֖ד  ָלה׃ֶֽס  םַּ֣תְנֵח  ֶרץּבָ ּ 

ָוךֹו֗די֝  יםֱ֑אלִֹה  יםַּעִמ֥ ָל  יםַּעִמ֥  ּ  הְ֣תָנָֽנ  ֶרץֶא֭  ם׃ּּֽכֻ
ְרֵכְ֗י֝ ּהְּ֑יבוָל ְרֵכ ּינו׃ֱֽאלֵֹה יםֱאלִֹה֥ ּנוָבֽ   ּנוְ֥יָבֽ

ֶרץ  ֹוֹו֗ת֝א  ּויְר֥אְֽוִי  יםֱאלִֹה֑        ל־ַאְפֵסי־ָאֽ   ׃ּכָ
  

  :ת אומריםבערב שב
  

֪א  ְָמָל֮ך   זֹע֣  ָוהֹהְ֭י  ׁשָ֣לֵב  ׁשֵ֥בָל֫  ּותּגֵ
ל־ִתֽמֹוט׃  לֵבֵּ֗ת֝  ֹוןַּאף־ִתּכ֥  ִּהְתַאָז֑ר ּּבַ ּ  

ְסֲאך  ֹוןָנ֣כ ֽ ָתה׃  ם֣עֹוָלֵֽמ  זֵמָא֑  ָּ֣כִ ֤אָֽנ  ָּאֽ     ֹותְנָה֨ר  ּוׂשְ
֣אָֽנ  הָוֹ֗הְֽי ֖א  םקֹוָל֑  ֹותְנָה֣ר  ּוׂשְ   ֹותְנָה֣ר  ּוִיׂשְ

֗  ִיםַ֤מ    ֹותִּמקֹ֨ל  ם׃ָֽיָּדְכ   יםַּ֣אִדיִר  יםַרּבִ
ֵרי־ָי ּבְ ָמ֣ר  ירַּאִד֖  ֑םִמׁשְ     ָיךֹדֶתֵֽ֨ע  ה׃ָֽוְיֹה  ֹוםּּבַ

  ה ָוֹ֗הְי֝  ֶדׁשֲאָוה־ֹקַֽ֑נ  ָ֥יְתךְֽלֵב  דְמֹא֗  ּוֶאְמ֬נֶֽנ

ים  ְֶרךְלֹא֣                               ׃ ָיִמֽ

  ַחַּ֥לְמַנֵצ

  הָ֣וְיֹה

 תפלת מנחה פתיחת אליהו
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  : אומרים,תענית צבורב                           

י־ַיֲעֹטְ֑֣לָעִנ ּפֹ֥הָו֗י ְיְ֥֝וִלְפֵנף י ִכֽ יֽחֹו׃ ה ִיׁשְ ֹהָוה ְיְ֭ך ׂשִ
ְמָע ְוָעִתְ֗ו֝י ּ֑ה ְתִפָלִתׁ֣שִ ָיך ָתֽבֹוא׃ ֥י ֵאֶלׁשַ

ַּאל־ַתְסֵת֬ ֶנ֨ר ּ ֮י ָיךּפָ ֪י ּ׀ ִמֶמּנִ ָך ֑ ָאְזֶניה־ֵאַלַּֽ֥הֵטי ר ִלֹ֥ום ַצּ֫בְ
֥י י־ָכ֣לִני׃ ֽר ֲעֵנֵא ַמהְ֥קָרֹ֗ום ֶאּ֝בְ ֽ ּ֣כִ י ַעְצמֹוַתְ֗ו֝י ן ָיָמּ֑ו ְבָעׁשָ

מֹו֥ק ה־ָכֵע ּרו׃ד ִנָחֵּֽכְ ב ַוִיַבּ֣הוּכָֽ ֝י ׁ֑ש ִלּבִּׂ֣שֶ י־ׁשָ ֽ ְּחִתי ַכּ֗כִ
י׃ ֲאֹכֵֽ֥מ ְבָק֥י ֹ֑ול ַאְנָחִתִּמ֥קל ַלְחִמֽ י׃ ְצִמ֗ה ַעָּ֝דֽ ִרֽ ִמיִתי ָּ֭די ִלְבׂשָ

ִ֑֣לְקַא ֣כִיָ֗ה֝ר ת ִמְדּבָ ַקֹ֥וס ֳחָרֽבֹות׃ יִתי ּכְ ְהֶיׁשָ ה ְּ֑דִתי ָוֶאֽ
ל־ַה֭ג׃ ֽד ַעל־ּגֵָר ּבֹו֥דֹוִצּפּ֗כְ֝ י ֣י ּבִֽהֹוָלַלְ֗מ֝י ּוִני ֽאֹוְיָבְ֑ר֣פּֽיֹום ֵחּכָ

עו׃  ֽ ּבָ י־ֵאִּ֭נׁשְ ֶלּכִ ֻקַוְ֗וְּ֝לִתי ֶחם ָאָכֶּ֑֣פר ּכַ ְבִכּׁ֥שִ ְכִתי׃ י ּבִ ּי ָמָסֽ
ֵֽ֥נִמּפְ ָ֥ך ֑ ְוִקְצּפֶי־ַזַעְמָך אַת֗י ְנּ֝כִ ִליֵכׂשָ ֵצָיִ֭ני׃ ִּֽני ַוַתׁשְ ל ַ֣מי ּכְ
ַּוי ָנ֑ט ֵעֲאִנֽ֗ו֝ ׁש׃ ֥י ּכָ ב ִאיָבֽ ֹ֑֣הָוה ְלעֹוָלה ְיְּ֣֭וַאָתׂשֶ  ִָזְכְר֗ךְו֝ב ּם ֵתׁשֵ
ר׃ ְלֹד֣ ּקום ְתַרֵח֭ה ָתַּ֣אָתר ָוֹדֽ י־ֵעֹון ּם ִצ֑יּ֣ ְ֥נָנֶֽ֗חת ְלּ֥֝כִ י־ָב א ּה ּכִ

י־ָר֣צד׃ ֽמֹוֵע ֽ ּנו׃ ּֽה ְיֹחֵנֶאת־ֲעָפָרְֽ֥ויָה ָָ֑בֶדיך ֶאת־ֲאָבֶנּו ֲעּ֭כִ
ּ֣ו ג֭יְר֣אְֽוִי ֶרץ ָא֗י ָהָ֥֝כל־ַמְלֵכְֽוה ֑ם ְיֹהָוֹוִים ֶאת־ׁשֵ

ך׃  בֹוֶדֽ י־ָבָנֶָאת־ּכְ ֽ ְכבֹוֽדֹו׃ ְרָאִ֗נֹ֝ון ּה ִצ֑י֣ה ְיֹהָוּ֣כִ ָנה ּפָ֭ה ּבִ
ֶּאל־ְתִפַל ַעְרָעּ֣ ּה ֶאת־ְתִפָלָתָז֗א־ָבְ֝ולֹֽר ֑ת ָהֽ את ֶתב ֹזִּ֣֭תּכָם׃ ּֽ

ֲח֑רְל֣ד י־ִהּ֭ה׃ ּֽא ְיַהֶלל־ָיְבָר֗ם ִנְ֝וַעֹ֥ון ֹור ַאֽ ֽ ִקיף ִמְמ֣רּכִ ֹום ּׁשְ
ַמֹ֤הָוְ֗יֹ֝ו ָקְדׁש֑ יט׃ ׀ ֶאל־ֶא֬ ִיםּה ִמׁשָ ֽ ֹמַע ֶאְנַקִ֣לֶ֭רץ ִהּבִ ת ׁשְ
ֵנַּפֵתְ֗ל֝יר ָאִס֑ ִ֣צר ּבְְ֣֭לַסּפֵה׃ ּֽי ְתמוָתַ֣ח ּבְ ה ָ֑ו ְיֹהםּיֹון ׁשֵ

ָלְּֽתִהָל֗תּו֝ יֽרוׁשָ ִהָקֵבם׃ ִֹּו ּבִ ד ֲעֹבֹֽ֥ות ַלַמְמָל֗כּו֝ו ּ֑ים ַיְחָדּ֣ץ ַעִמּּ֣בְ
ִחְֶ֗רך ּה ַבֶדִ֥֖עּנָה׃ ֶֽאת־ְיֹהָו י ר ֵאִלֹ֗אַמ֗י׃ ֽר ָיָמִּ֥קַצי ּכֹ

ל־ַת֭ ֲחִצַּאֽ ֽ ֖די י ָיָמֲ֑֣עֵלִני ּבַ נֹוֹּ֣ור דֹוִרּבְ ִנים ָפְל֭ ָיך׃ֶֽתים ׁשְ
ְּ֖דָת ֶרץ ָיַסָ֑֣הָא ִים׃ ֣ה ָיֶדּֽוַמֲעׂשֵ ָמֽ ה ְּ֪וַאָת ּ׀ ֹיאֵבד֮ו ָּמהֵ֤הָיך ׁשָ

ּבְֶו֭ד ֲעֹמֽ֥֫תַ ְל֖בּו ֶגד ִיְב֑לֻּ֣כָלם ּכַ ּוׁש ַתּּכַ פו׃ ֽם ְוֲ֣חִליֵפּֽ ַּיֲחלֹֽ
נֹוֶתּ֗וּ֝וא ְּוַאָתה־֑ה ּמו׃ּֽא ִיָתָיך לֹׁ֣שְ ֵנ ּ ּכ֑ ָיךי־ֲעָבֶדּֽ֥בְ   ֹּונוִיׁשְ

ֹון֥ם ְלָפֶנזְַרָעְ֗ו֝                             ׃ָיך ִיּכֽ

הְּ֭ת   ִפּלָ
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  קדיש יהא שלמא
ִּיְתַגַדלכריעה  א< >ְּוִיְתַקַדׁש ּ ֵמה ַרּבָ ָעְלָמא ִדי : )אמן(. ּׁשְ ּּבְ
ְרעוֵתיה,ְבָרא ּ ּכִ ְּוַיְמִליך ַמְלכוֵתיה. ּ ּ ְר, ְ  ,ָּקֵניהְוַיְצַמח ּ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  ַרּבָ ְ

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

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

  :)אמן(. ָאֵמן כריעה ְּוִאְמרו                           
ַמָיא א ִמן ׁשְ ָלָמא ַרּבָ ָבע ִויׁשוָעה. ְּיֵהא ׁשְ ַּחִיים ְוׂשָ ּ 

ָרה יָזָבא וְרפוָאה וְגֻאָלה וְסִליָחה ְוַכּפָ ְּוֶנָחָמה ְוׁשֵ ּ ּ ּּ 
ָּלנו וְלָכל. ְּוֵריַוח ְוַהָצָלה ָרֵאלַּעמֹו־ּ   . ְּוִאְמרו ָאֵמן  ִיׂשְ

  :)אמן(                                                               
לֹועֹו ה ׁשָ ְמרֹוׂשֶ לֹוְבַרֲחָמיו ּ הוא ,ָמיום ּבִ ה ׁשָ ם ַיֲעׂשֶ

ל,ָּעֵלינו ָרֵאלַּעמֹו־ ְוַעל ּכָ   . ּ ְוִאְמרו ָאֵמן, ִיׂשְ

  :)אמן(                                                                
  

ַח ַלֲא ּבֵ ֻדָלה ְליֹו. לן ַהּכֹדֹוְלׁשַ  ֵצרָּלֵתת ּגְ
ית ֵראׁשִ לֹ. ּבְ גֹוּׁשֶ נו ּכְ ת ֵיי ָהֲאָרצֹוּא ָעׂשָ

ָמנוְולֹ ְפחֹו ּא ׂשָ ִמׁשְ לֹ. ת ָהֲאָדָמהּּכְ ם ּׁשֶ א ׂשָ
ֶהם ְוגֹו ָכל ָּרֵלנוֶּחְלֵקנו ּכָ ֵהם. ָנםֲהמֹו־ּכְ < ׁשֶ

ַתֲחִוים ָלֶהֶבל ָוִריק וִמְתַפְלִלים> ִּמׁשְ ּ ּ א  לֵֹאל< >ֶאל ּ
יַעיֹו ַּוֲאַנְחנו  ) יכרע כל גופו,"ואנחנו משתחוים" וכשיאמר ,יפסיק מעט(. ׁשִ

  ֵּלינוָע
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ַתֲחִוים ִלְפֵני ֶמֶלך ַמְלֵכי ַהְמָלִכים ַהָקדֹו ִּמׁשְ ּ ְ  ׁשּ
רוך הוא ּּבָ הוא נֹו. ְּ ַמִים ְויֹוּׁשֶ . ֵסד ָאֶרץֶטה ׁשָ

ב ְיָקרֹוּומֹו ַמִים ׁשַ ׁשָ ִכיַנת ֻעז. ִּמַמַעל< >ּּבַ ּוׁשְ  ֹוּ
ָגְבֵהי ְמרֹו . ד ַאֵחרֵּהינו ְוֵאין עֹוֱאלֹ ּהוא. ִמיםּבְ

נו ְוֶאֶפס זוָלתֹו ֱּאֶמת ַמְלּכֵ תוב. ּ ּכָ תֹו ּּכַ . ָרהּּבַ
ְּוָיַדְעָת ַהיֹו בֹוּ י < >ָת ֶאלם ַוֲהׁשֵ  ּ הואְיֹהָוהְָלָבֶבך ּכִ

ַמִיםָהֱאלֹ ׁשָ ִּמַמַעל ְוַעל ָהָאֶרץ ִמָתַחת< >ִּהים ּבַ ּ.   
  :דֵאין עֹו                    

  

ן  ת ְמֵהָרהִלְראֹו ֵּהינוֱאלֹ ְיֹהָוהְך ָּל־ְּנַקֶוה< >ּכֵ
לוִלים ִתְפֶאֶרת ֻעָזך ְלַהֲעִביר ּגִ ּּבְ ּ ְ ִמן ָהָאֶרץ < >ּ

רֹו ְוָהֱאִליִלים ֵרתוןּכָ ַמְלכות ְּלַתֵקן עֹו. ּת ִיּכָ ָּלם ּבְ
ַדי ֵני־ְוָכל. ּׁשַ ֶמך ְלַה ּבְ ר ִיְקְראו ִבׁשְ ָָבׂשָ ת ְפנֹוּ

ֵעי ָאֶרץ ל ִרׁשְ ל יֹו. ֵָאֶליך ּכָ ירו ְוֵיְדעו ּכָ ַּיּכִ ֵבי ּ ׁשְ
י. ֵתֵבל ל־ּכִ ֶרך־ְָלך ִתְכַרע ּכָ ל ,ְּבֶ ַבע ּכָ ִּתׁשָ  ־<ּ

ֵּהינו ִיְכְרעו ְוִיֹפֱאלֹ ְיֹהָוהְָלָפֶניך . ןָלׁשֹו> ּ  ,ּלוּ
ְמך ְיָקר ִיֵתנוְוִלְכבֹו ּד ׁשִ ּ לו ֻכָלם ֶאת עֹו. ָ ִּויַקּבְ  לּ

ָכוֶתךַמְל . ָלם ָוֶעדְמֵהָרה ְלעֹו< >ְך ֲעֵליֶהםְוִתְמלֹו. ּ
י ַהַמְלכות ּּכִ ְלך ִהיא ּ ָׁשֶ ְך ְּלֵמי ַעד ִתְמלֹוּוְלעֹו. ּ

ָכבֹו תוב. דּבְ ּכָ תֹו ּּכַ ְך ִיְמלֹ )יפסיק מעט(|  ְיֹהָוה. ְָרָתךּבְ
ְְלֶמֶלך  ְיֹהָוהְוֶנֱאַמר ְוָהָיה : ָלם ָוֶעדְלֹע

ל־ַעל י .ָהָאֶרץ־ּכָ     ֶאָחדְיֹהָוה ּם ַההוא ִיְהֶיהֹוּּבַ
מֹו                                :דֶאָח ּוׁשְ

  לַע
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ֵנ֖יל ֹמׁשֶ֣֔ ַוְיַחאי )כהן(  ָו֙הה ְיֹה֤ ָלָמאֶמרּיו ַויֹ֗ ֱאלָֹהָ֑ו֣ה ְיֹהה ֶאת־ּפְ
֙ךֱ֤חֶרֶֽי ַעּמֶָ֔ה ַאּפְ ֤ ּבְ ֹכ֥ ִמְצַרֶ֔רץ֣ ֵמֶאאָת֙ר הֹוֵצָ֨ך ֲאׁשֶ ֖דִים ּבְ ֹול ַח ּגָ
֩היב ׃ ֲחָזָקֽהְבָי֥דּו אְמ֨ר ָלּמָ ָרָעִים ֵלאֹמּ֗ו ִמְצַר֜ ֹיֽ  ה ֽהֹוִציָא֙ם֤ר ּבְ
ָהִרָ֔ת֙םג ֹאֲהֹרַֽ֤ל ֽ ֵנ֣ים ֵמַעְּ֖לַכלָֹתּ֔ ֨וים ּבֶ ֲאָדָמ֑ל ּפְ ֹון ֲח֣רּֽוב ֵמה ׁש֚ ָהֽ

ֵחַאּפֶ֔ ָרָע֥םָך ְוִהּנָ ק  ְלִיְצָח֨ר ְלַאְבָרָה֩ם ְזֹכ֡יג ָך׃ֽ ְלַעּמֶ֖ה ַעל־ָהֽ
ָרֵאּ֜וְלִי ּבַָיך ֲאׁשֶ֨ל ֲעָבֶדׂ֗שְ ֒ךְּעָת ָלֶה֮ם֣ר ִנׁשְ ם ר ֲאֵלֶהּ֣֔ ַוְתַדּבְֵ ּבָ

֙ה ֽכֹוְכֵב֖ית־ַזְרֲעֶכ֔ ֶאַֽאְרּבֶ ָמ֑ם ּכְ ֶּ֣רץ ַהזֹ֜ ְוָכל־ָהָאִ֨יםּ ַהׁשָ ר את ֲאׁשֶ
ְּרִתי ֶאֵת֙ןָאַמ֗ ה ָרָע֣֔ ַעל־ָהָו֑הֶחם ְיֹהּ֖ ַוִיּנָידם׃ ֽ ְלֹעָלּוֲח֖לֽם ְוָנ ְלַזְרֲעֶכּ֔

֥ ֖רֲאׁשֶ ֹו׃ֲעׂשֽ֥ר ַלּ ִדּבֶ ה  ֶאל־ֹמׁשֶָ֔ו֙האֶמר ְיֹהּ ַויֹ֤א )לוי( ֹות ְלַעּמֽ
ָסל־ְלך ֵנָּ֛פְ אׁשִֹנים֖ת ֲאָבִני־ֻלֹחֽ֥ ׁשְ ִרֽ ַתְבִת֙י֑ ּכָ ת ּ ַעל־ַהֻלֹחּ֔ים ְוָכֽ

ּ֥ת־ַהְדָבִרֶ֔א֨ אׁשִֹנּ֖ ַעל־ַהֻלֹחּ֥ור ָה֛יים ֲאׁשֶ ֥ת ָהִרֽ ְרָת׃ים ֲאׁשֶ ֽ ּבַ  ּר ׁשִ
֥ר ִסיַנ֣֔ ֶאל־ַהֶק֙ריָת ַבּבֶֹ֤֨קר ְוָעִלֹון ַלּבֹ֑ה ָנ֖כְ֥הֵיֽ ֶוב ּי ְוִנַצְבתָ ֖֛ ִלּ ם י ׁשָ

ר׃ַעל־ֹר֥ א יׁש ַאל־ֵיָרְ֖ך ְוַגם־ִא֥ ִעּמָ֣֔הא־ַיֲעֶל לֹֽ ְוִאיׁש֙ג אׁש ָהָהֽ
ָכל־ָהָה֑ ם־ַהצֹּ֤בְ ָק֙רּר ּגַ  ּר ַהֽהוא׃ּול ָהָהּ֥ו ֶאל־֖מ ַאל־ִיְר֔עאן ְוַהּבָ

ֵנלִּיְפֹס֡ ַוד )ישראל( אׁשִֹנ֗ת ֲאָבִנ֜י־ֻלֹחֽ֨ ׁשְ ִרֽ ּכֵ֨ים ּכָ ּ֤ים ַוַיׁשְ ה ם ֹמׁשֶ
֛ר ִסיַנ֣֔ ֶאל־ַהַעלּ֙ ַוַיֶ֨ק֙רַבּבֹ֨ ֲאׁשֶ ֽ ָי֔ד֣חֹּו ַוִיּקַה ֹא֑תָ֖וה ְיֹהּ֥ר ִצָוי ּכַ ֹו  ּבְ
ֵנ ָעָנָ֔ו֙הֶרד ְיֹהּ֤ ַוֵיה ים׃ֽת ֲאָבִני ֻלֹחׁ֥֖שְ ֽ ּן ַוִיְתַיֵצ ּבֶ ֑ב ִעּמּ֖֥ א ּ ַוִיְקָר֥םֹו ׁשָ

֖ ֲעֹב֨ו ה׃ָֽום ְיֹהְבׁשֵ ֽ ָני֮ו הָ֥ור ְיֹהּ ַויַ ל ֵה אָ֥ו֔ ְיֹה׀ הָ֣ו ְיֹהּ ַוִיְקָר֒א׀ ַעל־ּפָ
ּ֖ון ֶאּ֥ום ְוַחּנַ֑ר֖ח  ֶס֙דר ֶחֵ֥֨צֹנ ז ת׃ֱֽאֶמֶֽסד ֶוִים ְוַרב־ֶחְֶ֥רך ַאּפַ

ֲ֥אָלִפָֽ֔ל ע ְוַחָטָא֑֖ ָוֶפןא ָע֛וֹים ֹנׂשֵ ֙הּׁשַ ן ׀ ֲע֣וֹ דֵה ּפֹ֣קא ְיַנּקֶ֔ לֹ֣ה ְוַנּקֵ
ִני֙םֹותָא֗ב ֵנ ַעל־ּבָ ֖י ָבִנ֣֔ ְוַעל־ּבְ ֵלׁשִ  חים׃ ִֽעים ְוַעל־ִרּבֵּים ַעל־ׁשִ

ֵַ֑וְיַמה֖ ָתד ַאּ֖ה ַוִיּקֹ֥ר ֹמׁשֶ ְּרָצה ַוִיׁשְ אִתי  ָמָצ֨אֶמר ִאם־ָנ֩אּ ַויֹ֡ט ּחו׃ּֽ
ֵעיֶנֵ֤֨ח ִקְרּבֵ֖א ֲאֹדָנְֶ֥לך־ָנֽ ֵיי ֲאֹדָנָ֔י֙ךן ּבְ ה־ֹעּ֤֨נו ּכִ֑י ּבְ  ֶר֙ףי ַעם־ְקׁשֵ
ּנו וְלַחָטאֵתֲ֥עֹוֵנֽ ַלַּ֛לְחָתֽ ְוָסּוא֔ה ּ ּנו וְנַחְלָתּ֖ ּ ֹנִכ֮י֣אֶמר ִהּנֵּ ַויֹ֗י ּנו׃ּֽ  ה ָאֽ

ִרי֒תּ֣כֵֹר ֙ךֶגד֤ ֶנת ּבְ ל־ַעּמְ ֽ ָ֣ ּכָ ֱעׂשֶ ֛ה ִנְפָלֹא֔ ֶאֽ א־ִנְבְר֥את ֲאׁשֶ ּו ר לֹֽ
ר־ַאָת֨ה ָכל־ָה֣֠ם ְוָרָאּ֑ וְבָכל־ַהּגֹוִיֶרץְבָכל־ָהָא֖ ה ָּעם ֲאׁשֶ

ְ֤בִקְרּב֜ ֲעׂשֵ י־נֹוָרָו֙ה ְיֹההֹו ֶאת־ַמֽ ֽ ֥א ֔ה֣ ּכִ ֥י ֹער ֲאִנּ֖וא ֲאׁשֶ   ה ׂשֶ

ך׃                                    ֽ   ְִעּמָ

 קריאה לתענית צבור
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N   של חולערביתתפלת   w  
  

  : יש נוהגים לומר מזמור זה לפני תפלת ערבית,בראש חודש
  

֗ ַדה ֱאָ֣֭וְיֹה. הָוֶ֥את־ְיֹה֫י ַנְפׁשִ ֹא֑֣לַֹהי ּגָ ֹוד ֖ה. דְּלָת ּמְ
ָת׃ְ֣וָהָד ׁשְ ֶטה־֭א ּר ָלָבֽ ְלָמֹ֑עֽ ׂשַ ֥֝נֹוֶטה ֹּור ּכַ ִים ַמ֗ה ׁשָ

ְיִריָע ֥ ה׃ּֽכַ ם־ָעִב֥. יוֹ֥וָתִּל֫יֲֽעִים ה ַבּמְַ֥֗מָקֶרַה ֹו ּים ְרכו֑בַּהׂשָ
ְנֵפי־ֽרוַח׃ ְךְּמַהֵלַ֗הֽ֝ ֣ ַּעל־ּכַ ְֽרָתְ֗מ֝ ֹות֑חּרו יוַ֣מְלָאָכ הֹעׂשֶ ׁש ֣יו ֵאׁשָ

ל־ִת֝יָה ֶ֑רץ ַעל־ְמכֹוֶנַסד־ֶאָֽ֭י ט׃ֽלֵֹה הֹום ְּ֭ת ד׃ֽם ָוֶעֹ֥וט עֹוָלּמּּ֗בַ
ְל֣ב י֑תּּכַ ּסִ ֲעָר ׃ִיםֽ ָמַּעְמדו֖ים ַיִרַ֗על־ָהֹ֝ו ּוׁש ּכִ ּון ּ ְינו֑סְָ֣תךִ֣מן־ּגַ
ֹום ֗קֶאל־ְמֹ֝ות ְבָק֑עּו ְר֣דִֽרים ֵיּו ָהֲ֭ע֣לַֽי ֵּפֽזון׃ֽ ֵיָחַָעְמ֗ךֹ֝ול ַרִֽמן־֥ק

ּֽ֭גְ ם׃ְּֽדָת ָלֶה׀ ָיַס֬ ֤הזֶ ל־ַיּבול־ׂשַ ל־ְיּ֝ון ֲעֹב֑רְּֽמָת ּבַ ֗בּבַ ֹות ּון ְלַכּסׁ֥שֻ
ֶרץ׃ ֵל ָהָאֽ ְמׁשַ ָחִלַ֑֭ח ַמַּ֣הֽ ּנְ ֥ים ְעָיִנים ּבַ קו ַ֭י :ןּכוֵּלַהים ְיִר֗ין ָהֵּ֝ב ּׁשְ

ל־ַחְי֣ת ָדּ֑כָ ֖רי ֹו ׂשָ ּבְ ַמֲ֭ע ם׃ֽים ְצָמָאּ֣ו ְפָרִאִיׁשְ ִים ֵּ֣ליֶהם עֹוף־ַהׁשָ
ּכ֑ ֹ֥ון ִיׁשְ ּם ִיְתנו־ֽקֹול׃ָפאִי֗֝ין ֳעִֵמּב ֶק ּ יו ֲּ֑עִליֹוָתִֽרים ֵמה ָהַ֣֭מׁשְ
ִר֥ ֲ֥עׂשֶ֗֝י ַמִֽמּפְ ּבַ ּיך ִתׂשְ ֶרץ׃ָ ֵהָמ֗ יריַח ָחִצַ֨מְצִמ֤ ע ָהָאֽ ב ְ֭וה ׀ ַלּבְ ֵעׂשֶ

ָאָדֲ֑֣עֹבַדַֽל ֶרֶחם ֹוִציא ֶלְ֗֝ל֥ה. םת ָהֽ ּמַ֬ ִיןְ֤וַי ׃ץִמן־ָהָאֽ ח ׀ ְיׂשַ
ִנְלַהְצִהֹ֣וׁש ַבב־ֱא֗נְֽל ד ֹוׁשַבב־ֱא֥נְֽל ֶחםֶלְ֗ו֝. ֶמןּ֑ים ִמׁשָ֣יל ּפָ  ׃ִיְסָעֽ

עוִי֭ ּבְ ְרזֵ הָ֑וְיֹה ֣יֲעֵצ ּׂשְ ָ֣ב֗נְל֝ ֥יַאֽ ֭ ע׃ֽר ָנָטֹון ֲאׁשֶ ר־ׁשָ ִרֲאׁשֶ ים ֣ם ִצּפֳ
ִ֥סיָדֲ֗חּ֝נו ְ֑יַקּנֵ רֹוׁשִ יָתה ּבְ ֹבִהיםַה֭ יםָ֣הִר ּה׃ֽים ּבֵ  יםַּ֑לְיֵעִל ּגְ

ַפּנִַֽל הַמְחֶס֥ יםָלִעְ֗ס֝ ֣ ים׃ֽׁשְ ֝֗ים ֽמֹוֲעִדֵ֑רַח ְל֭ה ָיָעׂשָ ע ֶמׁש ָיַדׁ֥שֶ
ת־ֹחָּֽת ְמבֹוֽאֹו׃ ך ִוׁ֭שֶ ֹו־ִתְ֝יָלה ֑יִהי ָלְׁ֣שֶ ל־ַחְיתֹו־ָי ׂשְרֹמּ֗בֽ  ַער׃ּֽכָ

ִפיִריםַה֭ ֲאִג ּכְ ֵוְלַבּקֶ֖רף ַּלָט֑ יםׁ֣שֹֽ ֶמׁש ח ַהִּ֣֭תְזַר ם׃ֽל ָאְכָלֵׁש ֵמ֣אּ ּׁשֶ
ֵס֑פ ֽצוןם ִיֽעֹוֹנָתְ֗וֶאל־ְמּ֝ון ֵיָאֽ ֹו ָד֣תַלֲעֹבְֽ֖וֹו ֳע֑לֽם ְלָפ֣א ָאָדֵ֣יֵצ ׃ְּרּבָ
ה־ַרּב֬ ֶרב׃ֲֽעֵדי־ָע ֲעׂשֶָ֨מֽ ָחְכָמּכֻ֭ה ָוֹ֗הֽ׀ ְי ָיךּו ַמֽ ָּ֑֣לם ּבְ  .יָתה ָעׂשִ
ְלָא֥ דֹולּ֥֮׀ ַהָי ה֤זֶ ׃ָֽךִקְנָיֶנֶרץ ָא֗ה ָהָ֝מֽ ֽם־ֶר֭. ִיםָד֥ב ָיּ֫וְרַח֪ ם ּגָ ֶמׂש ׁשָ

ֹדֽלֹות׃. ֹותַטּנֹ֗ות ְקַּ֝ח֥יר ֑ ִמְסּפָיןְֵו֣א ֭ ִעם־ּגְ ּון ֹּות ְיַהֵל֑כּם ֳאִנ֣יׁשָ
ֹו׃ה־ָיַצֽ֥ן זְֶוָיָתִ֗ל֝ ֶֽחק־ּבֽ ֑רָּ֣לם ֵאֶלּכֻ֭ ְּרָת ְלׂשַ ּבֵ ם ֣ת ָאְכָלָ֖לֵתּון ָיך ְיׂשַ

ִעֽתֹו׃ ִּתֵת ּּבְ ֥ע ִיׂשְְָד֗ךָֽ֝ח יְּ֥פַתִּתּון ֶהם ִיְלֹק֑טן ָלּ֣֭ ֥ ּון ֽטֹוב׃ּבְ ַּתְסתִ יר ּ

ְרִכ֥ ֽ   יּבָ

 תפלת ערבית תפלת מנחה פתיחת אליהו

 



 
39

ֶני֮ך ֵהִֽ֫י ָּפָ ְּיׁשוֽבון׃ םֶאל־ֲעָפָרְֽ֥ו ּוןִיְגָו֑ע ּוָחם֭ר ףֹּ֣תֵס .ּון֥לּבָ ַל ּ ְּתׁשַ ח ּ֣
ָוֲחךֽר֭ ֵר֑א ּ ֽ ֵנ ׁשְּתַחֵדּ֗ו֝ ּוןִיּבָ ה׃ ֣יּפְ ם ה ְלעֹוָלְ֑֣יֹהָו ֹודְכ֣ב יְיִה֤ ֲאָדָמֽ

ַמ֖ ַמֽ֣הָוח ְיֹהִיׂשְ ֽיו ּבְ ֣ ׃ֲעׂשָ ּבִ ָהִרִ֣֖יּגַד ָּ֑אֶרץ ַוִתְרָעיט ָלַ֭הּמַ ֽ  יםע ּבֶ
ֽנו׃ְֽו ֣ ֶּיֱעׁשָ ַחָי ֣היֹהָוַֽל יָרהָאׁשִ ָר֖ ֑יּּבְ י׃֣אלַֹהֵֽל הֲאַזּמְ עֹוִדֽ ב ֱ֣עַרֶֽי י ּבְ

יִחָ֑֣עָל ַמֹ֥נִכָ֗אֽ֝י יו ׂשִ יֹהָוי ֶאׂשְ ֽ ּּמו ַחָטִאִּ֤֨יַת ה׃ֽח ּבַ    ֶרץ׀ ִמן־ָהָא֡ יםּ
ִע     ְרִכ. םֹוד ֵאיָנ֗׀ ֤ע יםּ֤וְרׁשָ ֽ י֭י ַנּ֣בָ ְללו־ָי. הָוֶ֗את־ְיֹה ְפׁשִ   ּה׃ַּֽהֽ

     
  :יש נוהגים לומר מזמור זה לפני תפלת ערבית               

ִעי ִמּמִי ְו֣֭׀ אֹוִר הָ֤וְיֹה ׀ עֹוז־ַחָ֝וְ֥יֹהא י ִאיָרִ֑֣יׁשְ ֥י ַּי֗ה ָמֽ י ִמּמִ
ד׃ ְקֹר֤ ֶאְפָחֽ ׂשֱָ֫אֹכֶֽ֪ל ׀ ְמֵרִעי֮ם יב ָעַלּ֨בִ י ָ֣צַרי ִר֥ל ֶאת־ּבְ

ְיַב ֣לֵה֖י ֑י ִלְ֣וֹאֽ ׁשְ ה ָכֽ  ֲחֶנ֮הֽ׀ ַמ יה ָעַלֲ֨חֶנִּֽ֬אם־ַתּלו׃ ּֽו ְוָנָפּמָ
א־ִייָר ֥א ִל֪֫לֹֽ  ַח׃ֽי בֹוֵט֣את ֲאִנֹזּ֗בְ֝ה ַ֑לי ִמְלָחָמּום ָעִּ֭אם־ָת֣קי ּבִ

ַא ׀ ֤תַאַח ְבִתׁש ֵּק֥ ֲאַבּ֫ה֪אֹוָת ָו֮הֵאת־ְיֹהִּֽתי ֵמְלׁ֣שָ י ּׁ֣שִ
ֵבית־ְי֭ ל־ְיֵמֹהָוה ּבְ ַעם־ְיֲ֝ח֥זַֽלי ּ֑י ַחַיּ֣כָ ֹנֽ ֵוְלַבּק֥ה ֹהָוֹ֗ות ּבְ ר ּ

ֵה ֵנּ֤֨כִיָכֽלֹו׃ ּֽבְ ֮ה ִניי ִיְצּפְ ֻסּכֹ ֪י ׀ ּבְ ֵסַי֭ה ָעֹ֥ום ָרּ֫בְ ֳה֑לְּ֣סִתֵרִני ּבְ ֹו ֶתר ָאֽ
֡ה ָי֪רְּוַעָת֨ ִני׃ֽ ְיֽרֹוְמֵמּור֗צּבְ֝ ְיַב֤֬ ַעיּום ֹראׁשִ י ַתיבֹוִֽבֽי ְסל ֹאֽ

ָח ֳהלֹו ִזְבֵחה ְבְ֣֭וֶאְזּבְ ֥ה ּ֑י ְתרוָעָ֣אֽ ָרֽ֗֝יָרה ַוָאׁשִ  ה׃ָֽויֹהַֽלה ֲאַזּמְ
ַמע־ְיֹה ּקְר ִל֣֭׀ ָאַמ ְָ֤לךִני׃ ֲֽעֵנִֽני ַוְ֥וָחּנֵא י ֶאְקָר֗ה קֹוִלָ֥וׁ֖שְ י ּבַ ּו ׁשּ֣בִ

ֶנ֖י ָ֑פָנ ֶנְּ֨סֵתַּ֬אל־ַתׁש׃ ֽה ֲאַבּקֵָ֣יך ְיֹהָוֶאת־ּפָ ֮י ָיךר ּפָ ּנִ ל ַא֥ ׀ ִמּמֶ
ַא֗ ֥יָת ֑י ָהִיֶ֥עְזָרִתָך ְּבֶד֥ף ַעַּ֫תט־ּבְ ל־ִתְטׁשֵ ַּאֽ ִני ַעְזֵבִּֽ֗֝ני ְוַאל־ַתּ

י׃ ֱֵאלֹה֥ ִעֽ י־ָאִבי ִיׁשְ ֽ ִני ֵֹו֥ר֤ה ִני׃ַֽאְסֵפֽה ַיָ֣ויֹהַֽוּוִני י ֲעָז֑ב֣י ְוִאּמִּ֣כִ
ּ֥ה ַדְ֫יֹהָו֗ ֹאּ֣וָ֭ך ְרּכֶ י׃ ַמֹ֗ור ְל֝ ִמיׁשַ֑רחְנֵחִני ּבְ ֹוְרָרֽ ל־ִתַ֭ען ׁשֽ ְּתֵנִני ַּאֽ
ֶנ ֥י ֶפׁש ָצָרּ֑֣בְ ּ֥כִ מו־ִב ֽ֝֗י ֵעּי ָקֽ ֱּאַמְנִתי ֶה֭ אּוֵל֗ל ס׃ַֽח ָחָמֶ֥קר ִויֵפֵדי־ׁשֶ

ֶאה ָוֹ֗הּטוב־ְיֹֽות ּבְִלְר֥א   ץ ֲ֣אֵמַֽזק ְוַיֲח֭ה ָו֥ה ֶאל־ְי֫הַֹּקֵו֗ים׃ ֶּֽרץ ַחִיּ֣בְ

                          ֑   ׃ֽהה ֶאל־ְיֹהָוַּקֵוָ֗ך ְוִ֝לּבֶ
  

ר ַעְצִמי  ְּלָכל ַהַצִדיִקיםְמַקֵשׁ ָּהֲאִמִתִיים  ּ דֹוֵרנו ּ ְבּ ַּהַצִדיִקים  ּ וְלָכל  .ֶּשׁ ּ 
ים . ָעָפר ׁשֹוְכֵני  ָּהֲאִמִתים  ר  ְקדֹוִשׁ ָאֶרץ  ָאֵשׁ ה ָבּ נו  ְפָרט ּוִב . ֵהָמּ  ְּלַרֵבּ

דֹוׁש  נו ָחקֹור ְמֹוֵבַע נַחל ַנעֹוָלם  ְיסֹוד  ִּדיק ַצ ַהָקּ ן ֵפיֶגאְּכָמה ַרֵבּ   , ַנְחָמן ֶבּ
י         ָרֵאל ָאֵמן ְּזכוָתם ָיֵגן. מאומן ְח ַנְחָמ ַנְחָמןַנ ַנַרּבִ ל ִיְשׂ   :ָּעֵלינו ְוַעל ָכּ

  

  דְלָדִו֨

  ֲהֵריִני

 תפלת ערבית
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ִכיְנֵתיהִיח ִריך הוא וׁשְ א ּבְ ּוד קוְדׁשָ ּ ּ ּ ּּ ְדִחילו וְרִחימו, ְ ּּבִ ּ ּוְרִחימו וְדִחילו, ּ ּ ּ ּ ,
ם יו ָוא"ד ֵקְּלַיֲחָדא ׁשֵ ִלים "ו ֵק"י ּבְ ִיחוָדא ׁשְ ל ) ה"ו"ה"י(ּי ּבְ ם ּכָ ׁשֵ ּבְ

ָרֵאל ֵלל ְתִפַלת ַעְרִבית. ִיׂשְ ִאים ְלִהְתּפַ ִּהּנֵה ֲאַנְחנו ּבָ ּּ ן, ּ ִתּקֵ ּב ָאִבינו ָעָליו  ַיֲעֹקּׁשֶ
לֹו ְצֹו, םַּהׁשָ ל ַהּמִ לולֹוִעם ּכָ הּת ַהּכְ ָמקֹו, ּת ּבָ ה ּבְ ְרׁשָ ן ֶאת ׁשָ ת ַלֲעׂשֹו, ןם ֶעְליֹוְּלַתּקֵ

ֵּהינו ָעֵלינוָני ֱאלַֹעם ֲאֹדִויִהי ֹנ. ְּרֵאנון ּבֹות ְרצֹוְּצֵרנו ְוַלֲעׂשֹוַּנַחת רוַח ְליֹו ה . ּ   ּוַמֲעׂשֵ

ה ָיֵדינו ּכֹו. ְּנָנה ָעֵלינוּכֹו ָּיֵדינו                    ּוַמֲעׂשֵ   :ְּנֵנהוּ
  

ּת ִעָמנוְצָבאֹו ב ָלנו ֱאלֹ. ּ ּגָ ב ַיֲעֹק ֵהיִּמׂשְ
ֵרי. תְצָבאֹו  ְיֹהָוה:ֶסָלה    ֵטַחָאָדם ּבֹ ַאׁשְ

ך   יָעההֹו  ְיֹהָוה:ְּבָ ַּהֶמֶלך ַיֲעֵננו. ׁשִ ְ   :ָּקְרֵאנו־םְביֹו ּ
  

  :י קדיש אומר חצחזןה

ַדלכריעה  א< >ְּוִיְתַקַדׁש ִּיְתּגַ ֵמה ַרּבָ ָעְלָמא : )אמן(. ּׁשְ ּבְ
ְרעוֵתיה,ִּדי ְבָרא ּ ּכִ ְּוַיְמִליך ַמְלכוֵתיה. ּ ּ ְוַיְצַמח , ְ
ֻּפְרָקֵניה יֵחה,ּ ַחֵייכֹו: )אמן(. ּ ִויָקֵרב ְמׁשִ ן ּּבְ

ּן וְבַחֵיי ְדָכֵמיכֹוּוְביֹו ָרֵאל־לּ ית ִיׂשְ ֲעָגָלא  ,ּבֵ ּבַ
ֵמה: )אמן(. ּ ְוִאְמרו ָאֵמן,ּוִבְזַמן ָקִריב  כריעה ְּיֵהא ׁשְ

א ְּמָבַרך ְלָעַלם וְלָעְלֵמי ָעְלַמָיא ַרּבָ ּ  כריעה ְ
ַרך ח ְוִיְתָפַאר ְוִיְתרֹו,ְִיְתּבָ ַתּבַ ּ ְוִיׁשְ אּ  ַּמם ְוִיְתַנׂשֵ
א ,ְּוִיְתַהָלל ְּוִיְתַעֶלה ְּוִיְתַהָדר ֵמה ְדֻקְדׁשָ ּ ׁשְ  כריעהּ

ִריך ל־ְּלֵעָלא ִמן: )אמן(. ּהוא ְּבְ ְרָכָתא־ּכָ  ,ּבִ
יָרָתא ָחָתא ְוֶנָחָמָתא,ׁשִ ּבְ ָעְלָמא ּ ִתׁשְ    ,ַּדֲאִמיָרן ּבְ

  :)אמן(. ָאֵמן כריעהְּוִאְמרו                      
  

ַּרחום ְיַכֵפר ָעֹו ה ן ְולֹּ ִחית ְוִהְרּבָ א ַיׁשְ
יב ַאפֹו ל ֲחָמ־אְולֹ. ְּלָהׁשִ     ְיֹהָוה:תֹוָיִעיר ּכָ

יָעההֹו            ַּהֶמֶלך ַיֲעֵננו ְביֹו. ׁשִ ְ   :ּם ָקְרֵאנוּ

ם   ְלׁשֵ

  ְיֹהָוה

  ְּוהוא
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ְרכו ֶאת    –אומר החזן    :ְָרךַהְמֹב ְיֹהָוהּּבָ
  

  

רוך    – העונהקהל  ְּבָ   :ָלם ָוֶעדְָרך ְלעֹוַהְמֹב ְיֹהָוהּ
  

  

רוך    – חזןחוזר ה ְּבָ   :ָלם ָוֶעדְָרך ְלעֹוַהְמֹב ְיֹהָוהּ
  

ְֵהינו ֶמֶלךֱאלֹ, ְיֹהָוהַּאָתה ><  , ָלםָהעֹו< >ּ
ְדָברֹו ר ּבִ ָחְכָמהֲאׁשֶ .  ַמֲעִריב ֲעָרִבים ּבְ

ְתבוָנהּפֹו ָעִרים ּבִ ֶנה ִעִתים וַמֲחִליף . ֵּתַח ׁשְ ְּמׁשַ ּ ּ
ֶּאת ַהְזַמִנים וְמַסֵדר ֶאת ַהּכֹו ּ ּ  .ָכִביםּ

ְמרֹו ִמׁשְ ְרצֹוּבְ ָרִקיַע ּכִ ָמם ֵרא יֹוּבֹו. נֹוֵתיֶהם ּבָ
ך ְוֹחּר ִמְפֵני ֹחֵלל אֹוּגֹו. ָוָלְיָלה ך ִמְפֵני אֹוְׁשֶ ּׁשֶ . רְ

ין יֹו. ּם וֵמִביא ָלְיָלהַּהַמֲעִביר יֹו ּוַמְבִדיל ּבֵ ּם וֵבין ּ
מֹוְצָבאֹו ְיֹהָוה. ָלְיָלה רוך. ת ׁשְ ְּבָ   , ְיֹהָוהַּאָתה < >ּ

  :ֲעָרִבים ַּהַמֲעִריב                         
  

ית ָלםעֹו ָרֵאל ּבֵ ַָעְמך ִיׂשְ  ָרהּתֹו. ָּאָהְבָת ּ
ָפִטים אֹו ֻּחִקים תּוִמְצֹו ּוִמׁשְ ָּתנו ִלַמְדָתּ ּּ .

ן  יַח ֱאלֹ ְיֹהָוהַעל ּכֵ ְכֵבנו וְבקוֵמנו ָנׂשִ ׁשָ ֵּהינו ּבְ ּ ּ ּ ּ
ַמח ְוַנֲעלֹו ֻחֶקיך ְוִנׂשְ ָּבְ ִדְבֵרי ַתְלמוד תֹוּ ּז ּבְ ָָרֶתך ּ

ֶּתיך ְוֻחקֹוּוִמְצֹו י ֵהם ַחֵיינו . ָלם ָוֶעדָיך ְלעֹוֶתָ ּּכִ ּ
ֶּרך ָיֵמינוְואֹו ה יֹו. ְ ְָוַאֲהָבְתך . ָמם ָוָלְיָלהּוָבֶהם ֶנְהּגֶ

ּא ָתסור ִמֶמנו ְלעֹולֹ ּּ רוך .ָלִמיםּ ְּבָ    ,ְיֹהָוהַּאָתה < >ּ
ָרֵאלַּעמֹוֵהב ֶאת אֹו                       : ִיׂשְ

רוך ְּבָ ּ  

  ַאֲהַבת

      יחידה        חיה             נשמה           רוח      נפש     

      יחידה        חיה             נשמה           רוח      נפש     

 תפלת ערבית
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ַמ֖ ָרֵאעׁשְ   ,ּינוֵה ֱאלֹה֖ ְיֹהָו֥,֑ל ִיׂשְ
  ׃ֽד ֶאָח׀ הְ֥יֹהָו

  

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

ָכלָיךה ֱאלֶֹהָ֑֣ות ְיֹהֵ֖א ְבך>־< ּבְ  ְָ֥לָבֽ
ך ָוְבָכל־ַנְפׁשְ ּו  ְוָה֞יָך׃ּֽ וְבָכל־ְמֹאֶדּ֖

ָי ְמַצְוךֹ֧נִכֽר ָאֶּלה ֲאׁשֶ֨ים ָהֵאַּ֣֗הְדָבִר  ֹוםּ ַה֖יּ֛
ַנְנָת ָך׃ֽל־ְלָבֶבַע ְּוׁשִ ְרָת ָךיְלָבֶנ֔ םּ֣ ֑ ְּ֖וִדּבַ ְבְתךּבָ ׁשִ ָם ּבְ ּ ֤

ֵביֶת֨ ָ וְבֶלְכְתךָ֙ךּבְ ּ ךּ ַבֶדּ֣֔ ְכּבְ ֶָרך ֽוְבׁשָ ּ וְבקוֶמְּ֖  ָך׃ּֽ
ְרָת ּוְקׁשַ ָטֹפּ֖וְוָה֥י ָ֑ךַעל־ָיֶד ֹותְל֖א םּ֥ ֥ ת ְלֹטֽ    יןֵּב

ּוְכַתְבָת ָיך׃ֵֽעיֶנ     ָעֶר ָ֖ךיֶתּבֵ ֹותַעל־ְמזֻ֥ז םּ֛    ָיך׃ּֽוִבׁשְ
  

ֹמ ְמע֙וִ֤אם־ׁשָ ַּע ִתׁשְ ֧ ֶאל־ִמְצֹוַתּ֔  רי ֲאׁשֶ
ה ֲהָבְֽ֞לַא יפסיק מעט ֹוםַּה֑י םֶאְתֶכ֖ ְּמַצֶו֥ה ֛יֹנִכָֽא

ֵהיֶכ֙םָו֤הֶאת־ְיֹה ֹו ּוְלָעְב֔ד ן"יבטא היטב את העי  ֱאלֹֽ
ָכל ֶכ םְלַבְבֶכ֖>־<ּבְ  ר־ְֽמַטי ַּ֧תִתְֽוָנ ם׃ּֽוְבָכל־ַנְפׁשְ

ִע֖תַ֛אְרְצֶכ ָך  ְדָגֶנַּ֣֔סְפָתֹֽוׁש ְוָאּה וַמְל֑קֹ֣ו יֹוֶרּם ּבְ
ךְֽוִת ב֥ ֵעיַּ֛תִתֽ ְוָנָך׃ֽ ְוִיְצָהֶרָ֖יֹרׁשְ ְֽדך>< ׂשֶ ׂשָ  ָּ֖בְ

ָב ְוַּ֖כְלָתָֽך ְוָאִּ֑לְבֶהְמֶת ְמרֽׂשָ ְּעָת׃ ִהׁשָֽ ם ּו ָלֶכּ֣֔
֖־֥ןֶּפ < יםֱ֣אלִֹה>< ֙םֲּעַבְדֶתֽם ַוּ ְוַסְרֶת֗םה ְלַבְבֶכִּ֑יְפתֶ

ַתֲאֵחִר֔>  יפסיק מעט ה ְוָחָר֨ם׃ֽם ָלֶהֲ֖חִויֶתּֽים ְוִהׁשְ

ֶכָ֗וַ֜אף־ְיֹה ַמ֤֨ם ְוָעַצה ּבָ א־ִיְהֶיִי֙םּר ֶאת־ַהׁשָ  ֣ה ְולֹֽ
 <םֲּ֣אַבְדֶתַֽו ּ֑הּוָלֶאת־ְיב ֖ןִּתֵת אלֹ֥ הֲאָדָמְ֣֔וָה רָמָט֔

  ַּהְבָתְ֣֔וָא

  הְוָהָי֗

 ביתתפלת ער
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֥ הַּהטָֹב֔ ֶרץָ֣הָא ֵמַעל֙ הְמֵהָר֗>  ם׃ֽן ָלֶכ֥ ֹנֵת֖הָור ְיֹהֲאׁשֶ
ְמֶת֙ם  םְלַבְבֶכ֖>־<ֶּלה ַעלי ֵאֶּ֣֔את־ְדָבַר>< ְּוׂשַ

ֶכְֽ֑וַע ְרֶת֨ םל־ַנְפׁשְ ּוְקׁשַ ם  ַעל־ֶיְדֶכ֔ם ְלאֹותֹ֤֙אָת> <םּ
ּ ְוִלַמְדֶתם׃ֽיֵניֶכֽין ֵע֥ת ּבֵ ְלֽטֹוָטֹפּ֖וְוָה֥י  <םֹ֛אָת> <םּ֥

ֵניֶכ֖> ֑ ֣רְלַדּבֵ םֶאת־ּבְ ְבְתךּבָ ׁשִ ָם ּבְ ֵביּ֤  ָ֙ךֶת֨ ּבְ
ָוְבֶלְכְתך ּ ךּ ַבֶדּ֣֔ ְכּבְ ֶָרך ֽוְבׁשָ ך׃ְּ֖ ָ וְבקוֶמֽ ּ ּוְכַתְבָת ּ  םּ֛
יֶת ֹותַּעל־ְמזו֥ז ָעֶרּ֖בֵ ּך וִבׁשְ  ְיֵמיֶכ֙ם ּוִ֤יְרּב ַעןְלַמ֨ ָיך׃ָֽ

ּבַ ן"יבטא היטב את העי רֲאׁשֶ֨ה ֲאָדָמֽ֔ל ָהַע֤ םְבֵניֶכ֔ ֣יִויֵמ  עִ֧נׁשְ
ֵתיֶכ֖֛הָוְיֹה יֵמת ָלֶהָ֑֣לֵת ם ַלֲאֹבֽ ַמ֖֥ם ּכִ   ִים ּי ַהׁשָ

ֶרץ׃                                 ַעל־ָהָאֽ
  

ָ֥ו֖הְיֹה ר׃ ֶאל־ֹמׁשֶ ֵניּ ַדּבֵּ֞ה ֵלאֹמֽ  ֤ר ֶאל־ּבְ
ָרֵאל֙ ם ּו ָלֶה֥ם ְוָעׂש֨ ֲאֵלֶהַּ֣֔מְרָתֽ ְוָאִיׂשְ

ְנֵפתִ֛ציִצ ֹרָתי ִבְגֵדיֶה֖֥ ַעל־ּכַ  ּו ַעל־ְ֛תנֽם ְוָנ֑ם ְלֹדֽ
ָנִציִצ֥   ְלִציִצ֒תה ָלֶכ֮םֶ֣לת׃ ְוָהָיּֽ ְתֵכילְּ֥פִת>< ֖ףת ַהּכָ

ּ וְזַכְרֶת֙םֹוֹא֗ת>< םּ֣וְרִאיֶת  ן"יזהר להתיז את הזי <ּ
ל־ִמְצֹו> ַֽ֖ו הָוְ֔יֹה תֶ֣את־ּכָ יתֶ א־ םֹ֑אָת> <םֲעׂשִ  ְולֹֽ

ּורוָת֜ת ר־> <םיֵניֶכֽ֔י ֵעֲ֣חֵרֽ ְוַאי ְלַבְבֶכ֙םֲ֤חֵרֽ ַאּ  ֲאׁשֶ
֔רִּת ַעןְ֣לַמ ם׃ֲֽחֵריֶהַֽא> <יםֹ֖זִנ םַּ֥אֶת  ן"יזהר להתיז את הזי ּוְזּכְ

יֶתַֽו ל־ִמְצֹו>< םֲ֖עׂשִ ְ֖֥הִייֶתֽי ִוָ֑תֶאת־ּכָ ים ם ְקדֹׁשִ
ֵהיֶכָ֗ו֣הי ְיֹה ֲאִנ֞ם׃ֽאלֵֹהיֶכֵֽל אִתי ֤ר הֹוֵצֲאׁשֶ֨>< ם ֱאלֹֽ

  ,<ים֑אלִֹהֵֽלם ֹות ָלֶכְ֖ה֥יִֽים ִלֶרץ ִמְצַרֵ֣֔מֶא>< ֶאְתֶכ֙ם
םָ֥וי ְיֹהֲ֖אִנ>                       ֵהיֶכֽ   ׃<ה ֱאלֹֽ

   

  אֶמרַּויֹ֥

 תפלת ערבית
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  .ֱאֶמת> -  עונההקהל
  

  .ֱאֶמת><  ֵהיֶכםֱאלֹ  ְיֹהָוה – חזןוחוזר ה
  

ל י .ָּעֵלינו ְּוַקָים אתֹז־ּכָ  ְיֹהָוה ּהוא ּכִ
ָרֵאל ַּוֲאַנְחנו .ּזוָלתֹו ְוֵאין ֵּהינוֱאלֹ  ִיׂשְ

נו ֲּאֵלנוַהּגֹ .םְמָלִכי ִּמַיד ֵּדנוַּהפֹו .ַּעמֹו ף ַּמְלּכֵ  ִמּכַ
ל ִּמָצֵרינו ָּלנו ַּהִנְפָרע ָהֵאל .ָעִריִצים־ּכָ ֵלם .ּ  ַּהְמׁשַ

מול נו ְיֵביאֹו־ְלָכל>< ּּגְ ם :ַּנְפׁשֵ נו ַּהׂשָ ַחִיים ַּנְפׁשֵ  ּּבַ
ַּהַמְדִריֵכנו .ַּרְגֵלנו טַּלמֹו ָנַתן אְולֹ מֹו ַעל ּ  תּבָ
ל ַעל ַּקְרֵננו ַּוָיֶרם .ְּיֵבינואֹו  ָהֵאל .ְּנֵאינוׂשֹו ּכָ

הָהעֹו ים ָּלנו ׂשֶ ַפְרֹע ְנָקָמה ִנּסִ אֹו .הּבְ  תתֹוּבְ
ַאְדַמת ְפִתיםּוְבמֹו ֵני ּבְ ה .ָחם ּבְ  ְבֶעְבָרתֹו ַּהַמּכֶ

ל כֹו ּכָ ָרֵאל ַּעמֹו ֶאת ִציאַּויֹו .ִמְצָרִים ֵריּבְ  ִיׂשְ
ָניו ַּהַמֲעִביר .ָלםעֹו ְּלֵחרות ָכםִּמתֹו ין ּבָ  ַים ְזֵריּגִ ּבֵ
ְתהֹו ְנֵאיֶהםׂשֹו ְוֶאת ְדֵפיֶהםרֹו ְוֶאת .ּסוף  תמֹוּבִ

ע בוָרתֹו ֶאת ָבִנים ָּראו .ִטּבַ חו ּּגְ ּבְ  ּדוְוהֹו ּׁשִ
מֹו ּוַמְלכותֹו .ִלׁשְ לו ןְבָרצֹו ּ הֹמ .ֲעֵליֶהם ִּקּבְ  ּוְבֵני ׁשֶ

ָרֵאל יָרה ָּענו ְָלך>< ִיׂשְ ְמָחה ׁשִ ׂשִ ה ּבְ  ְּוָאְמרו ַרּבָ
ֵאִלים ָכהָכֹמ ִמי :םֻּכָל ֹמ ִמי ְיֹהָוה ּבָ  ֶּנְאָדר ָכהּכָ
קֹ הֹע תְּתִהלֹ ָראנֹו .ֶדׁשּּבַ ַָמְלכוְתך :ֶפֶלא ׂשֵ  ְיֹהָוה ּ
ָלם ַיַחד ַּהָים ַעל ָָבֶניך ָּראו ֵּהינוֱאלֹ  ּדוהֹו ּּכֻ

 :ָוֶעד ָלםְלעֹו ְךִיְמלֹ> |< ְיֹהָוה ְּוָאְמרו ְּוִהְמִליכו
י ְוֶנֱאַמר    ָחָזק ִּמַיד ּוְגָאלֹו .בַיֲעֹק ֶאת ֹהָוהְי ָפָדה ּכִ

ִּמֶמנו        ּ רוך :ּ ְּבָ ַאל ,ְיֹהָוה><  ַּאָתה ּ ָרֵאל ּגָ   :ִיׂשְ

  ֶּוֱאמוָנה

 תפלת ערבית

 



 
45

לֹו ָּאִבינו נו ְּוַהֲעִמיֵדנו ,םְלׁשָ  ַּמְלּכֵ
לֹו ִביםטֹו ְּלַחִיים  ָּעֵלינו ׂשּוְפרֹו ,םּוְלׁשָ

ת לֹו ֻסּכַ ְּוַתְקֵננו ֶָמךׁשְ נוַמְל ּ ֵעָצה ּּכֵ ִָמְלָפֶניך ָבהטֹו ּבְ ּ, 
יֵענוְוהֹו ֶמך ְלַמַען ְמֵהָרה ּׁשִ ֲעֵדנו ְוָהֵגן ָׁשְ  ְוָהֵסר .ּּבַ

ת ֵּמָעֵלינו  .ָרָעה .ָצָרה .ִליחֹו .ֶחֶרב .ֶּדֶבר .ֵיבאֹו ַמּכַ
ִחית .ןְוָיגֹו .ָרָעב ָפה .ּוַמׁשְ בֹו .ּוַמּגֵ ָטן ְוָהֵסר רׁשְ  ַּהׂשָ

ִּמְלָפֵנינו ָנֶפיך ּוְבֵצל .ֲּחֵרינוּוֵמַא ּ ַּתְסִתיֵרנו ָּכְ ּ ּ. 
מֹו לֹו ִביםטֹו ְּלַחִיים ֵּאנוּובֹו ֵּצאֵתנו רּוׁשְ  <םּוְלׁשָ

י .ָלםעֹו ְוַעד ֵּמַעָתה> ּוַמִציֵלנו ְּמֵרנוׁשֹו ֵאל ּכִ  ָּאָתה ּּ
ל ַחד ָרע> <ָּדָבר־ִמּכָ רוך .ַלְיָלה ּוִמּפַ ְּבָ    ,ְיֹהָוה ַּאָתה> <ּ

ָרֵאל ָלַעד ַּעמֹו ֶאת ֵמרׁשֹו                                     : ָאֵמן,ִיׂשְ
  

  : חצי קדישהחזן אומר ו

ַדלכריעה  א>< ְּוִיְתַקַדׁש ִּיְתּגַ ֵמה ַרּבָ ָעְלָמא : )אמן(. ּׁשְ ּבְ
ְרעוֵתיה,ִּדי ְבָרא ּ ּכִ ּך ַמְלכוֵתיהְוַיְמִלי. ּ ּ ְוַיְצַמח , ְ
ֻּפְרָקֵניה יֵחה,ּ ַחֵייכֹו: )אמן(. ּ ִויָקֵרב ְמׁשִ ן ּּבְ

ּן וְבַחֵיי ְדָכֵמיכֹוּוְביֹו ָרֵאל־לּ ית ִיׂשְ ֲעָגָלא  ,ּבֵ ּבַ
ֵמה: )אמן(. ּ ְוִאְמרו ָאֵמן,ּוִבְזַמן ָקִריב  כריעה ְּיֵהא ׁשְ

א ְּמָבַרך ְלָעַלם וְלָעְלֵמי ָעְלַמָיא ַרּבָ ּ  עהכרי ְ
ַרך ח ְוִיְתָפַאר ְוִיְתרֹו,ְִיְתּבָ ַתּבַ ּ ְוִיׁשְ אּ  ַּמם ְוִיְתַנׂשֵ
א ,ְּוִיְתַהָלל ְּוִיְתַעֶלה ְּוִיְתַהָדר ֵמה ְדֻקְדׁשָ ּ ׁשְ  כריעהּ

ִריך ל־ְּלֵעָלא ִמן: )אמן(. ּהוא ְּבְ ְרָכָתא־ּכָ  ,ּבִ
יָרָתא ָחָתא ְוֶנָחָמָתא,ׁשִ ּבְ ָעְלָמא ּ ִתׁשְ    ,ַּדֲאִמיָרן ּבְ

  :)אמן(. ָאֵמן כריעהְּוִאְמרו                      

יֵבנו ּכִ   ַּהׁשְ
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ָפַתי ִתְפָתח | ָניֲאֹד ּׂשְ יד ְתִהָלֶתך. ּ ָוִפי ַיּגִ ּ ּ ּ:  
  

 ,ֵּתינוֵהי ֲאבֹוֵּהינו ֵואלֱֹאלֹ, ְיֹהָוהַּאָתה < >
ֵהי ֵואלֹ ֵהי ִיְצָחקֱאלֹ ,ֵהי ַאְבָרָהםֱאלֹ

דֹו. בַיֲעֹק ּבֹו לָהֵאל ַהּגָ  ,ן ֵאל ֶעְליֹו,ָראּר ְוַהנֹוַהּגִ
ֵכר ַחְסֵדי ְוזֹו, לֵנה ַהּכֹ קֹו,ִביםֵמל ֲחָסִדים טֹוּגֹו

   ְלַמַען ,ִלְבֵני ְבֵניֶהם< >ֵאלּ וֵמִביא ּגֹו,תָאבֹו

מֹו                           ַאֲהָבה   ׁשְ   :ּבְ
  

ָּזְכֵרנו ְלַחִיים :ת אומרים"יבעש ַחִיים. ּ ֶּמֶלך ָחֵפץ ּבַ ֵס. ְ ְתֵבנו ּבְ   . ֶּפר ַחִייםּּכָ

  :ִּהים ַחִייםְְלַמֲעָנך ֱאלֹ                           
  

יַע וָמֵגןֵּזר ומֹוְֶמֶלך עֹו רוך: ּׁשִ ְּבָ    ,ְיֹהָוהַּאָתה < >ּ
  :ַאְבָרָהם ָמֵגן                             

ְּמַחֶיה ֵמִתים ַאָתה. ָניֹדֲא ,ָלםעֹוְלר ּבֹוִּג ,ָּתהַא ּ.   
יַעְלהֹו ַרב                             .ׁשִ

  :ִּריד ַהָטלמֹו  :בקיץ
יב  :בחורף ּ ָהרוַח ומֹו)ן"ידגיש את השי(ַּמׁשִ םּ ׁשֶ   :ִריד ַהּגֶ

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

ּוְמַקֵים. ֲּאסוִרים ֵני ָעָפרֱּאמוָנתֹו ּ ָך ִמי ָכמֹו.  ִליׁשֵ
בורֹו־ַבַעל ֶּמֶלך ֵמִמית וְמַחֶיה . ְֶמה ָלךּת וִמי דֹוּּגְ ּ ְ

  

  :ְּיׁשוָעה ּוַמְצִמיַח                           
  

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

רוך: ֵמִתיםת ְּוֶנֱאָמן ַאָתה ְלַהֲחיֹו ְּבָ   , ְיֹהָוהַּאָתה < >ּ

ְּמַחֶיה ַהֵמִתים                            ּ:  
  

רוך ְּבָ ּ  
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ְמך ָקדֹוָקדֹו ָכלּוְקדֹו. ׁשָׁש ְוׁשִ ים ּבְ ם יֹו־ׁשִ
ָלה ְָיַהְללוך ּסֶ רוך. ּ ְּבָ    ,ְיֹהָוהַּאָתה < >ּ

  :ׁשַּהָקדֹו  ָהֵאל                            
  

דֹוַה: ת אומרים"יבעש ֶלך ַהּקָ   :ׁשְּמֶ
  

ּוְמַלֵמד ֶלֱאנֹו. ֵּנן ְלָאָדם ַדַעתחֹו יָנהּ    .ׁש ּבִ
  

  :מוסיפים, במוצאי שבת וימים טובים                   

ַּנְנָתנו חֹו לֱאלֹ ְיֹהָוהּ ּכֵ ֵּהינו ַמָדע ְוַהׂשְ ַּאָתה ָאַמְרָת , ּ ּ
ין ֹק ך וֵבין ְלֹחר ּל וֵבין אֹוֶדׁש ְלֹחְּלַהְבִדיל ּבֵ ּׁשֶ ְ

ים ָרֵאל ָלַעּמִ הּוֵבין יֹו, ִיׂשְ ֲעׂשֶ ת ְיֵמי ַהּמַ ׁשֶ ִביִעי ְלׁשֵ . ּם ַהׁשְ
ִהְבַדְלָתנו  ם ׁשֶ ׁשֵ ּּכְ ּ י ָהֲאָרצֹוֱאלֹ ְיֹהָוהּ חֹוֵּהינו ֵמַעּמֵ ּפְ ׁשְ ת ּת וִמּמִ

ַגע ָרע, ָהֲאָדָמה ָטן ָרע וִמּפֶ ֵדנו ְוַהִציֵלנו ִמׂשָ ך ּפְ ּּכָ ּ ּ ּּ ל , ְ   ּוִמּכָ

זֵרֹו          ׁשֹות ְוָרעֹות ָקׁשֹוּגְ ְתַרּגְ עֹות ָלֹבת ַהּמִ   :ָלםא ּבָ
יָנה ָוָדַעת) ְו :ט"ווי ש"במוצ( ָָחֵננו ֵמִאְתך ָחְכָמה ּבִ ּ ּ ּ .  

רוך               ְּבָ   :ֵּנן ַהָדַעתחֹו, ְיֹהָוהַּאָתה < >ּ
  

נו . ָָרֶתךָּאִבינו ְלתֹו ְּוָקְרֵבנו ַמְלּכֵ ּ
ְתׁשוָבה . ָָדֶתךבֹוַלֲע ְּוַהֲחִזיֵרנו ּבִ ּ

ֵלָמה ְלָפֶניך רוך. ָׁשְ ְּבָ   ֶצה ָהרֹו, ְיֹהָוהַּאָתה < >ּ

ְתׁשוָבה                                  :ּּבִ
  

י ָחָטאנו ָּלנו ָאִבינו ּכִ ּ נו < >לְמחֹו. ּ ָּלנו ַמְלּכֵ ּ
ְענו י ָפׁשָ י ֵאל טֹו. ּּכִ ּב ְוַסָלח ָאָתהּכִ ּ.   

רוך      ְּבָ ה ִלְסלֹו, ְיֹהָוהַּאָתה > < ּ ַּחנון ַהַמְרּבֶ   :ַחּּ
  

ְּבָעְנֵינו ְוִריָבה ִריֵבנו ּוַמֵהר ְלָגֳאֵלנו . ּ ּ
ֶמך ֵלָמה ְלַמַען ׁשְ ֻאָלה ׁשְ ָּגְ י ֵאל . ּ ּכִ

  ַּאָתה

  ַּאָתה

  ַּאָתה

יֵבנו   ֲּהׁשִ

  ְסַלח

  ָנא־ְרֵאה
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רוך. ֵּאל ָחָזק ָאָתהּגֹו ְּבָ      ֵאלּגֹו ,ְיֹהָוהַּאָתה < >ּ
ָרֵאל                                : ִיׂשְ

  

יֵענוהֹו.  ְוֵנָרֵפאְיֹהָוה י  ּׁשִ ָעה ּכִ ְּוִנָוׁשֵ
ְּתִהָלֵתנו ָא ְּוַהֲעֶלה ֲארוָכה וַמְרֵפא. ָּתהּֽ ּ ּ 

ַּתֲחלוֵאינו־ְלָכל ּ ֵּבינו וְלָכלּ וְלָכל ַמְכאֹו,ּ  ־ּ
י ֵאל. ֵּתינוַמּכֹו    .ָּתהֵֽפא ַרְחָמן ְוֶנֱאָמן ָארֹו ּכִ
רוך     ְּבָ ָרֵאלֵּלי ַעמֹוֵפא חֹורֹו, ְיֹהָוהָּתה ַא< >ּ   : ִיׂשְ

  

  :בקיץ

ָכלֱאלֹ ְיֹהָוה ְוָבֵרך . ּי ָיֵדינוַמֲעׂשֵ־ֵּהינו ּבְ ּ
ַטְלֵלי ָרצֹו ָנֵתנו ּבְ ָרָכה וְנָדָבהּׁשְ . ּן ּבְ

לֹו ּוְתִהי ָבע ְוׁשָ ַּאֲחִריָתה ַחִיים ְוׂשָ ִנים ּ ׁשָ ּם ּכַ
י ֵא. ת ִלְבָרָכהבֹוַּהטֹו ּב וֵמִטיב ַאָתה ל טֹוּכִ ּ

ִנים ּוְמָבֵרך ַהׁשָ ְ רוך. ּ ְּבָ ְְמָבֵרך ,ְיֹהָוהַּאָתה < >ּ
   

ִנים                                   :ַּהׁשָ
  

  :בחורף

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

ל־ְבָרָכה ַעלּוָמָטר ִל ְּוַרֵוה . ְּפֵני ָהֲאָדָמה־ּכָ
ע ֶאת ָהעֹו־ְּפֵני ּבַ לֹו ָלםֵתֵבל ְוׂשַ ְ ִמטוָבךּּכֻ ּ ּוַמֵלא . ּ ּ

ְרכֹו ֶּתיך וֵמֹעָּיֵדינו ִמּבִ ר ַמְתנֹוָ ְמָרה . ָָיֶדיך תּׁשֶ ׁשָ
ָנה זֹו לְּוַהִציָלה ׁשָ ל. ָרע< >ָּדָבר־ ִמּכָ ִמיֵני ־ּוִמּכָ

ל ִחית וִמּכָ ֵּני פוְרָענותִמי־ַּמׁשְ ה ָלה ִתְקָוה. ּ ַּוֲעׂשֵ ּ 
לֹוטֹו ּחוס ְוַרֵחם ָעֶליָה ְוַעל . םָבה ְוַאֲחִרית ׁשָ

  ְּרָפֵאנו

ְרֵכנו   ּּבָ

ֵרך   ְּבָ
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ל ְּתבוָאָתה־ּכָ ּ ֵמי ָרצֹו. ֶתיָהּוֵפירֹו ּ ִגׁשְ ּוָבְרָכה ּבְ ן ּ
ָרָכה וְנָדָבה ָבע  ּוְתִהי. ּּבְ ַּאֲחִריָתה ַחִיים ְוׂשָ ּ

לֹו ִנים ַהטֹו. םְוׁשָ ׁשָ ּּכַ י ֵאל טֹו. הת ִלְבָרָכבֹוּ ב ּכִ
ִנים ּוֵמִטיב ַ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(ְּוַקּבְ

ְנפ רוך. ּת ָהָאֶרץ ְלַאְרֵצנוֹוּכַ ְּבָ   ,  ְיֹהָוהַּאָתה< >ּ

ץ                 ָרֵאל  ַּעמֹו   ִנְדֵחי   ְמַקּבֵ   :ִיׂשְ
  

ָבִראׁשֹוׁשֹו  ֲּעֵצינוְויֹו. ָנהְּפֵטינו ּכְ
ַבְתִחָלה ּּכְ ְּוָהֵסר ִמֶמנו ָיגֹו. ּ ּ . ן ַוֲאָנָחהּ

ּך ָעֵלינוּוְמלֹו ְָלַבְדך הְיֹהָוְּמֵהָרה ַאָתה  ְ ֶחֶסד . ּ ּבְ
ֶצֶדק ָפט ּוְבַרֲחִמים ּבְ ּוְבִמׁשְ רוך. ּ ְּבָ   , ְיֹהָוהַּאָתה < >ּ

ָפטְֶמֶלך אֹו                  ֵּהב ְצָדָקה וִמׁשְ ּ:  
  

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

יִנים ַאל ְתִהי ִתְקָוה ְּוַלַמְלׁשִ  ְוָכל ּ
ֶרַגע ֹי ְָיֶבך ְוָכל אֹו. ּאֵבדוַּהזִֵדים ּכְ

ֵרתו ְָנֶאיך ְמֵהָרהׂשֹו־ְוָכל ָעה . ִּיּכָ ּוַמְלכות ָהִרׁשְ ּ
ר ְּתַעֵקר ְמֵהָרה ּבֵ ּוְתַכֵלם ּוְתׁשַ ְמֵהָרה  ּ ְוַתְכִניֵעם ּבִ
רוך. ְּבָיֵמינו ְּבָ    ְיִביםאֹו ֵברׁשֹו ,ְיֹהָוהַּאָתה < >ּ

  :זִֵדים ּוַמְכִניַע                             
  

  ְּתַקע

יָבה   ָהׁשִ

  ַּלִמיִנים

 תפלת ערבית

 



 
50

ַּהַצִדיִקים ְוַעל ַהֲחִסיִדים ֵאִרית ַעְמך  ְוַעל ּ ָׁשְ ּ
ָרֵאל ית ִיׂשְ  ְּוַעל ְפֵליַטת. ְוַעל ִזְקֵניֶהם. ּבֵ

ית סֹו ֵרי ַהֶצֶדק ְוָעֵלינו. ְפֵריֶהםּבֵ ְּוַעל ּגֵ  ֶּיֱהמו ָנא. ּ
ָכר טֹוֱאלֹ ְיֹהָוהַָרֲחֶמיך   ־ב ְלָכלֵּהינו ְוֵתן ׂשָ

ְמךַהּבֹו ׁשִ ים ֶחְלֵקנו ִעָמֶהם. ֱאֶמתּבֶ ְָטִחים ּבְ ְּוׂשִ ּ .
י ְבךא ֵנבֹוָלם לֹּוְלעֹו ָטְחנו ָׁש ּכִ ְָוַעל ַחְסְדך . ּּבָ ּ
דֹו ָעְננוַהּגָ ֱאֶמת ִנׁשְ רוך. ּל ּבֶ ְּבָ   , ְיֹהָוהַּאָתה < >ּ

ָען                    ַּלַצִדיִקים ּוִמְבָטח  ִמׁשְ ּ:  
  

תֹו ַלִים ִעיְרךּבְ ָך ְירוׁשָ ְרָתְּ ר ִדּבַ ֲאׁשֶ ּ ּכַ ּ .
א ָדִוד ַעְבְדך ְמֵהָרה ְבתֹו ְָוִכּסֵ ָּכה ָתִכין ּ ּ

ְנַין עֹוּוְבֵנה אֹו ְמֵהָרה ְבָיֵמינוָּתה ּבִ    .ָּלם ּבִ
רוך           ְּבָ ָלִיםּבֹו, ְיֹהָוהַּאָתה < >ּ   :ֵּנה ְירוׁשָ

  

ֶָצַמח ָדִוד ַעְבְדך ְמֵהָרה ַתְצִמיַח ּ  ְוַקְרנֹו ּ
ָּתרום  יׁשוָעֶתךּ ָּבִ י ִליׁשוָעְתך ִקִוינו . ּ ּּכִ ּ ָּ

ְּוִצִפינו ָכל רוך. םַּהיֹו־ּ ְּבָ   ַמְצִמיַח, ְיֹהָוהַּאָתה < >ּ

  :ְּיׁשוָעה  ֶקֶרן                          
  

ּחוס  ָאב ָהַרֲחָמן. ֵּהינוֱאלֹ ְיֹהָוהֵּלנו קֹו
ַרֲחִמים וְבָרצֹו. ְּוַרֵחם ָעֵלינו ל ּבְ  ֶאת ןְּוַקּבֵ

ְּתִפָלֵתנו י ֵאל ׁשֹו. ּּ ֵּמַע ְתִפלֹוּכִ ּת ְוַתֲחנוִנים ָאָתהּ ּ .
יֵבנו ָחֵננו ַוֲעֵננו  נו ֵריָקם ַאל ְתׁשִ ּוִמְלָפֶניך ַמְלּכֵ ּ ּ ּ ּ ּּ ָ ּ

ַמע ְתִפָלֵתנו ּוׁשְ ּ י. ּּ לַּאָתה ׁשֹו־ּכִ ֵּמַע ְתִפַלת ּכָ   . ֶּפה־ּ

רוך             ְּבָ   :ִּפָלהֵּמַע ְתׁשֹו, ְיֹהָוהַּאָתה < >ּ

  ַעל

ּכֹו   ןִּתׁשְ

  ֶאת

ַמע   ׁשְ

 תפלת ערבית
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ָרֵאלֱאלֹ ְיֹהָוה ַעְמך ִיׂשְ ֵָהינו ּבְ ּ  ְּוִלְתִפָלָתם ּ
ֵעה ב ָהֲעבֹו. ׁשְ יֶתךְוָהׁשֵ . ָָדה ִלְדִביר ּבֵ

י ָרֵאל) ן"ידגיש את השי( ְּוִאׁשֵ ּוְתִפָלָתם ְמֵהָרה  ִיׂשְ ּ
ָרצֹו ל ּבְ ַאֲהָבה ְתַקּבֵ   ָּתִמיד  ןּוְתִהי ְלָרצֹו. ןּבְ

ָרֵאל  ַדתֲעבֹו                      ַָעֶמך  ִיׂשְ ּ:  
  

  :בראש חודש ובחול המועד

יַע אֵּתינו ַיֲעֶלה ְוָיֹבֵהי ֲאבֹוֵואלֹ ְוֵיָרֶאה ְוֵיָרֶצה  ְוַיּגִ
ֵקד ְוִיָזֵכר ִזְכרֹו ַמע ְוִיּפָ ְּוִיׁשָ . ֵּתינון ֲאבֹוְוִזְכרֹו ֵּננוּ

ַלִים ִעיָרךִזְכרֹו ְן ְירוׁשָ יַחְוִזְכרֹו. ּ ן ָדִוד ַעְבָדך ן ָמׁשִ ְּבֶ ּ ן ְוִזְכרֹו. ּ
ָרֵאל ְלָפֶניך ית ִיׂשְ ך ּבֵ ל ַעּמְ ָּכָ   ְלֵחן ְלֶחֶסד . ָבהִלְפֵליָטה ְלטֹו ָ

לֹו ִביםְּלַחִיים טֹו. ּוְלַרֲחִמים              יֹו. םּוְלׁשָ   :םּבְ
  

  בראש חודש

  :ֶּדׁש ַהזֶהאׁש ֹחֹר
  

  בחול המועד פסח

צֹו יֹו. ּת ַהזֶהַּחג ַהּמַ   :ֶּדׁש ַהזֶהם ִמְקָרא ֹקּבְ
  

  בחול המועד סוכות

ּכֹו יֹו. ּת ַהזֶהַחג ַהּסֻ   :ֶּדׁש ַהזֶהם ִמְקָרא ֹקּבְ
  

ּ ָעֵלינו וְלהֹוְלַרֵחם ּבֹו יֵענוּ . ָבהְלטֹו ֵּהינו ּבֹוֱאלֹ ְיֹהָוהָּזְכֵרנו . ּׁשִ
ּוָפְקֵדנו בֹו יֵענו בֹוְוהֹו.  ִלְבָרָכהּ ְדַבר. ִביםּ ְלַחִיים טֹוּׁשִ  ּבִ

נו ַוֲחמֹו. ְּיׁשוָעה ְוַרֲחִמים ּחוס ְוָחּנֵ י ְוהֹו. ּל ְוַרֵחם ָעֵלינוּ יֵענו ּכִ   ּׁשִ

ֵּאֶליך ֵעיֵנינו            י ֵאל ֶמֶלך ַחּנון ְוַרחום. ָ ּּכִ ּ   :ָּאָתה ְ
  

ים,ְּוַאָתה ּ ַתְחֹפ,ָ ְבַרֲחֶמיך ָהַרּבִ נו ְוִתְרֵצנוּ ּץ ּבָ ּ, 
ׁשוְבך ְָוֶתֱחזֶיָנה ֵעיֵנינו ּבְ ּ ַרֲחִמיםּ ְלִציֹוּ    .ן ּבְ

רוך     ְּבָ ִכיָנתֹו, ְיֹהָוהַּאָתה < >ּ   :ןּ ְלִציֹוַּהַמֲחִזיר ׁשְ

  ְרֵצה

  ֵּהינוֱאלֹ

 תפלת ערבית
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ַאָתה הוא  ֲּאַנְחנו ָלך ׁשֶ ּ  ֵּהינוֱאלֹ ְיֹהָוהְּ
ּצוֵרנו צור . ָלם ָוֶעדֵּתינו ְלעֹוֵהי ֲאבֹוֵואלֹ ּ ּ

ַּחֵיינו וָמֵגן ּ ֵענו ַאָתה הוא ּ ִּיׁשְ ּ ֶָדה ְלך ר נֹור ָוֹדְלדֹ. ּ

ָוְנַסֵפר ְתִהָלֶתך ּ ּ ָיֶדך. ּּ ַָעל ַחֵיינו ַהְמסוִרים ּבְ ּ ּּ ְוַעל . ּ
מֹו ֵּתינו ַהְפקודֹוִנׁשְ ָכל. ְָלך תּּ ּבְ יך ׁשֶ ם יֹו־ְָוַעל ִנּסֶ

ִּעָמנו ְוַעל ִנְפְלאֹו ָכלבֹוְוטֹו ֶָתיךּ ּבְ . ֵעת־ֶָתיך ׁשֶ
י לֹ,בַּהטֹו. ֶקר ְוָצֳהָרִיםֶעֶרב ָוֹב . ֶָמיךָּכלו ַרֲח א ּכִ
י לֹ,ַהְמַרֵחם ָא ַתמו ֲחָסֶדיך ּכִ ּ י ֵמעֹו.ּ   ָלם ּכִ

ִּקִוינו                                :ְָלך ּ
  

  :בחנוכה ובפורים

ְרָקן ים ְוַעל ַהּפֻ ּסִ בורֹו. ַהּנִ ַּהְתׁשועֹו ְוַעל. תְּוַעל ַהּגְ ת ְוַעל ּ
ְפָלאֹו ָחמֹוַהּנִ יָתת ְוַעל ַהּנֶ ָעׂשִ ָיִמים ֵתיַלֲאבֹו ת ׁשֶ ּנו ּבַ ּ  

ְזַמן  ָהֵהם                                :ַּהזֶה ּּבַ
  

  :לחנוכה

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

ָחם ּכְ  ְָבַרֲחֶמיך ְּוַאָתה .ְָנךְרצֹו יֵמֻחּקֵ ּוְלַהֲעִביָרם ְָרָתךּתֹו ְלׁשַ
ים ֵעת ָלֶהם ָּעַמְדָת ָהַרּבִ ַּדְנָת .ִריָבם ֶאת ַּרְבָת .ָצָרָתם ּבְ  ֶאת ּ

ּבֹו ָּמַסְרָת .ִנְקָמָתם ֶאת ָּנַקְמָת .ִּדיָנם ַיד ִריםּגִ ים ּבְ  .ַּחָלׁשִ
ים ַיד ְוַרּבִ ִעים .ְּמַעִטים ּבְ ַיד ּוְרׁשָ ַיד ּוְטֵמִאים .ַּצִדיִקים ּבְ  ּבְ

ַיד ְוזִֵדים .ִריםְטהֹו יָת ְָלך .ָָרֶתךתֹו ְסֵקיעֹו ּבְ ם ָעׂשִ דֹו ׁשֵ  לּגָ
עֹו ׁשְוָקדֹו ך .ְָלָמךּבְ ָוְלַעּמְ ָרֵאל ּ יָת ִיׂשְ ְּתׁשוָעה ָעׂשִ  ָלהְגדֹו ּ

ַהיֹו ּוֻפְרָקן ך ְוַאַחר .ַּהזֶה םּּכְ או ְּכָ יֶתך ִלְדִביר ָָבֶניך ּּבָ ּוִפּנו ָּבֵ ּ 
ך־ֶאת ְּוִטֲהרו .ֵָהיָכֶלך ֶאת ִָמְקָדׁשֶ ַחְצרֹו תֵנרֹו ְּוִהְדִליקו .ּ  תּבְ

ך מֹו ְּוָקְבעו .ָָקְדׁשֶ ה ְיֵמי ַנתׁשְ ֵּאלו ֲחֻנּכָ ַהֵלל ּ    .ָדָאהּוְבהֹו ּּבְ
יָת    ֶהם ְוָעׂשִ ים ִעּמָ ְמך ֶדהְונֹו תְוִנְפָלאֹו ִנּסִ דֹו ְָלׁשִ   :ֶסָלה לַהּגָ

  ִדיםמֹו

  ְוַעל

יֵמי   ּבִ

 תפלת ערבית
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  :לפורים

ָּמְרְדַכי ְוֶאְסֵתר יָרהּ ן ַהּבִ ׁשוׁשַ ָעַמד. ּ ּבְ ׁשֶ ֲעֵליֶהם  ּכְ
ע ִמיד ַלֲהרֹו. ָהָמן ָהָרׁשָ ׁש ְלַהׁשְ ּקֵ ד ֶאתּבִ ל  ּג וְלַאּבֵ ּכָ

יֹו ים ּבְ ַער ְוַעד ָזֵקן ַטף ְוָנׁשִ ַּהְיהוִדים ִמּנַ לֹ ם ֶאָחדּ ׁשְ ר ּבִ ה ָעׂשָ ׁשָ
ר הוא ֹחְלֹח ֵנים ָעׂשָ ָלָלםֶּדׁש ׁשְ  ,ַּאָתהְו. זָלבֹו ֶּדׁש ֲאָדר וׁשְ

יםּבְ ְבתֹו. ּ ֵהַפְרָת ֶאת ֲעָצתֹו,ַָרֲחֶמיך ָהַרּבִ ְּוִקְלַקְלָת ֶאת ַמֲחׁשַ ּ .
בֹו ֹרּ ְגמולֹוּלֹו־ָתַוֲהׁשֵ ָניו ַעל ָהֵעץתֹוְּוָתלו אֹו. אׁשֹו ּבְ   .  ְוֶאת ּבָ

ֶהם ִנ   יָת ִעּמָ יםְוָעׂשִ דֹוְונֹו .ֹותאָלְפִנ ְוּסִ ְמך ַהּגָ   :ֶסָלה. לֶָדה ְלׁשִ
  

ַרך ְוִיְתרֹו ָלם ִיְתּבָ ְּכֻ א ָתִמיד ּ ָּמם ְוִיְתַנׂשֵ ּ
נו ְלעֹו ְמך ַמְלּכֵ ּׁשִ   ַּהַחִיים ־ְוָכל. ָלם ָוֶעדָ

ָדוך יֹו                              ָלה ּ   :ּסֶ
  

ֵני ְבִריֶתךּב ְלַחִיים טֹוּוְכתֹו  : ת אומרים"יבעש ל ּבְ   :ִָבים ּכָ
  

ְמך־ִּויָבְרכו ֶאת דֹוָׁשִ ֱאֶמת  ל ַהּגָ ּבֶ
י טֹוְלעֹו ָּהֵאל ְיׁשוָעֵתנו . בָלם ּכִ ּ

ְּוֶעְזָרֵתנו ֶסָלה ָהֵאל ַהטֹו רוך. בּ ְּבָ   , ְיֹהָוהַּאָתה < >ּ

ְמך וְלך ָנֶאה ְלהֹוַּהטֹו                ָב ׁשִ   :תדֹוָּ
  

לֹו ָוֶחֶסד  ַּחִיים ֵחן ָּבה וְבָרָכהם טֹוׁשָ
לְצָדָקה ְוַרֲחִמים ָעֵלינ ָרֵאל ־ּו ְוַעל ּכָ ִיׂשְ

ַָעֶמך אֹו ּ ֶאָחד ּבְ ָלנו ּכְ ּוָבְרֵכנו ָאִבינו ּכֻ ּ ּ י ּּ ָר ָפֶניך ּכִ ּ
ָּפֶניך ָנַתָת ָלנו  רְבאֹו ּ ָ ֵּהינו תֹוֱאלֹ ְיֹהָוהּ . ָּרה ְוַחִייםּ

לֹו. ְצָדָקה ְוַרֲחִמים. ַאֲהָבה ָוֶחֶסד ָרָכה ְוׁשָ . םּבְ
ֵעיֶניך ְלָבְרֵכנוְוטֹו ּב ּבְ ל־ְֵרך ֶאתּוְלָב ָ ַָעְמך ־ּכָ ּ  

רֹו                    ָרֵאל ּבְ לֹוב ֹעִיׂשְ   :םז ְוׁשָ
  

ָרָכה   ַּחִיים   ּוְבֵסֶפר   : ת אומרים"יבעש לֹו  ּבְ   ָבהטֹו  ּוַפְרָנָסה   ם ְוׁשָ

יֵמי   ּבִ

  ְוַעל

  ִּויַהְללו

ים   ׂשִ

 תפלת ערבית
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ֵתב ְלָפֶניך ֲאַנְחנו . תבֹות טֹוְּוֶנָחָמה וְגזֵרֹו ִּויׁשוָעה ִּנָזֵכר ְוִנּכָ ָ ּ  

ך־ְוָכל ָרֵאל ְלַחִיים טֹוַָעּמְ לֹוּ ִיׂשְ   :םִּבים וְלׁשָ
  

רוך ְּבָ ַּהְמָבֵרך ֶאת ַעמֹו, ְיֹהָוהַּאָתה < >ּ ָרֵאל ְ    ִיׂשְ

לֹו                             ׁשָ   : ָאֵמן,םּּבַ
  

י ְלָפֶניך ְוֶהְגיֹו,ן ִאְמֵרי ִפיִּיְהיו ְלָרצֹו     ְיֹהָוה .ָן ִלּבִ

  :ֲאִליְוֹג י ּ צוִר                            
  

ְפתֹו. ִני ֵמָרער ְלׁשֹוְנצֹו ר ְוׂשִ ַּתי ִמַדּבֵ
י ִתדֹו. ִמְרָמה י . םְּוִלְמַקְלַלי ַנְפׁשִ ְוַנְפׁשִ

ָעָפר ַלּכֹ תֹו. ּל ִתְהֶיהּכֶ י ּבְ ְוַאֲחֵרי . ָָרֶתךְּפַתח ִלּבִ
ֶּתיך ִתְרדֹוִמְצֹו ּ יָ . ַּהָקִמים ָעַלי ְלָרָעה־ְוָכל. ף ַנְפׁשִ
בֹו ָרה ָהֵפר ֲעָצָתם ְוַקְלֵקלְמֵה ה . ָתםַמְחׁשְ ֲעׂשֵ

ָמך ה ְלַמַען ְיִמיָנך. ְְלַמַען ׁשְ ה. ְֲעׂשֵ ְלַמַען  ֲעׂשֵ
ָתך. ְָרָתךּתֹו ה ְלַמַען ְקֻדׁשָ ְֲעׂשֵ    ְּלַמַען ֵיָחְלצון. ּ

יָעה ְיִמיְנך ַוֲעֵנִניהֹו. ְָיִדיֶדיך                  :ָׁשִ
י ְלָפֶניך ְוֶהְגיֹו,יִפ־ן ִאְמֵריִּיְהיו ְלָרצֹו    .ָן ִלּבִ

  :ֲאִליְוֹג ּצוִרי   ְיֹהָוה                     
  

לֹו לֹו: ת אומרים"יבעש( םׁשָ ְמרֹו) םַּהׁשָ ּ הוא ,ָמיוּבִ
לֹו ה ׁשָ לְוַעל , ּם ָעֵלינוְבַרֲחָמיו ַיֲעׂשֶ   ־ּכָ

ָרֵאלַּעמֹו                     :ּ ְוִאְמרו ָאֵמן, ִיׂשְ
  

ָן ִמְלָפֶניך ָרצֹו ִתְבֶנהֵהי ֲאבֹוֵּהינו ֵואלֱֹאלֹ ְיֹהָוהּ ֵּתינו ׁשֶ ּ 
ית ְמֵהָרה ְבָיֵמינו ְוֵתן ֶחְלֵקנו ְבתֹו־ּבֵ ְקָדׁש ּבִ ַּהּמִ ּ    ְָרָתךּ

י ְרצֹוַלֲעׂשֹו             ֵלםת ֻחּקֵ ְָנך וְלָעְבָדך ְבֵלָבב ׁשָ ְּ:  

  .ַהיֱאלֹ

העֹו   ׂשֶ

  יְיִה

 תפלת ערבית

 



 
55

ם   ־ִּמִמְזַרח :ָלםעֹו־ֵּמַעָתה ְוַעד. ְָרךְמֹב ְיֹהָוהׁשֵ
ֶמׁש ַעד ם . אֹוְמבֹו־ׁשֶ  ־ָרם ַעל :ְיֹהָוהְּמֻהָלל ׁשֵ

ל בֹו. ְיֹהָוה  |ִיםּגֹו־ּכָ ַמִים ּכְ   . ֵּננוֲאדֹו  ְיֹהָוה:דֹוַּעל ַהׁשָ

ְמך  ַּאִדיר ־ָמה                ָכל ָׁשִ   :ָהָאֶרץ־ּבְ
  

  .משיך מקדיש תתקבלומ, דלג החזן על סדר מוצאי שבתמ, יום חולב
  

  מוצאי שבתל

ִּיְתַגַדלכריעה  א< >ְּוִיְתַקַדׁש ּ ֵ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 ֲע ,ּבֵ . ּ ְוִאְמרו ָאֵמן,ָּגָלא וִבְזַמן ָקִריבּבַ

ֵמה: )אמן( א כריעה ְּיֵהא ׁשְ ְּמָבַרך ְלָעַלם וְלָעְלֵמי  ַרּבָ ְ

ַ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 ָחָתא ְוֶנָחָמָתא,ׁשִ ּבְ ָעְלָמא ּ ִתׁשְ    ,ַּדֲאִמיָרן ּבְ

  :)אמן(. ָאֵמן כריעהְּוִאְמרו                           
  

ואתקדש , מכין עצמי לקבל אור תוספת קדושת שבת לימי החול
 מקדושת השבת כמו שציוונו בעזרת השם יתברך בימי החול

 יהוה, ויהי רצון מלפניך". והתקדשתם והייתם קדושים"בתורתו הקדושה 
  שיעלה לפניך כאילו כיוונתי בכל הכוונות הראויות , אלוהי ואלוהי אבותי

  .לכוון בזה                                  
  

ֵחם ַעל. ָמַתי־ַעד ְיֹהָוה ֵענו ַבּבֹׂשַ :ֲָעָבֶדיך־ְוִהּנָ ֶקר ּּבְ
ַָחְסֶדך ָכל. ּ ְמָחה ּבְ ָנה ְוִנׂשְ ֵחנו  :ָּיֵמינו־ּוְנַרּנְ ּמְ ּׂשַ

ימֹו יָתנוּכִ נֹו. ּת ִעּנִ ֲָעָבֶדיך ָפֳעֶלך־ֵיָרֶאה ֶאל :ּת ָרִאינו ָרָעהׁשְ ָ .
ֵניֶהם־ַָוֲהָדְרך ַעל ֵּהינו ָעֵלינוָני ֱאלַֹעם ֲאֹדִויִהי ֹנ :ּבְ ה  .ּ   ּוַמֲעׂשֵ

ה ָיֵדינו ּכֹו. ְּנָנה ָעֵלינוָּיֵדינו ּכֹו              ּוַמֲעׂשֵ   :ְּנֵנהוּ
  

  ְיִהי

  הריני

  ּׁשוָבה

 תפלת ערבית
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ֵס ֵצ ֹוןר ֶעְל֑יֶתּ֣בְ ּ֥֝בְ ַֹאַמ֗ ן׃ֽי ִיְתלֹוָנַּד֗ל ׁשַ י ָ֣וה ַמְחִסיֹהֽר ל֭
ּוְמֽצוָדִת ֹו׃לַֹהֱ֗א֝ ֑יּ ח ָ֥יְלך ִמּפִַּֽצּוא ַי֭י ֣הּ֤כִ י ֶאְבַטח־ּבֽ

ֶא ֶּבר ַהֽוֹות׃ִּמֶד֥ ּוׁשָי֗ק ָנָפְֽך ְוַתְֶסך ָל֣֭׀ ָי ֹוְבָר֨תּבְ  הּיו ֶתְחֶסַ֑֣חת־ּכְ
ֵחָר֖הִצּנָ א־ִת֭ ּה ֲאִמֽתֹו׃֣ ְוֹסֽ ּוף ץ ָי֥עֵחֵ֗מ֝ ְיָלהַ֑חד ָל֣יָרא ִמּפַלֹֽ

ֹאִ֣מ֭ ם׃ֽיֹוָמ ִ֗מ֝ ְךֲהלֶֹֽ֑פל ַיֶּדֶבר ּבָ ָל ִמִצְד֨ךִיּפֹ֤ ִים׃ֳֽהָרּֽוד ָצֶטב ָיׁשּ֥קֶ ּ ׀  ּ
יִמיֶנֶּלף וְרָבָבֶ֥א֗ ֵעיֶנַר֭ ׁש׃ֽא ִיּגָָיך לֶֹ֣לֵ֗א֝ ָ֑ךה ִמֽ ָ֑יך֣ק ּבְ  יט ַתּבִ

ֻלַמ֖ ִעְּוׁשִ ה׃֣ת ְרׁשָ י־ַאָת ּים ִתְרֶאֽ ֽ ְ֣ל֗יֶע֝ ֑יה ַמְחִסָ֣וה ְיֹהּּ֣כִ ְּמָת ֹון ׂשַ
א־ְתֻאּנֶ ָך׃ְֽמעֹוֶנ א־ִיְקַרֶ֥נְ֗ו֝ הָיך ָרָע֑֣ה ֵאֶל֣לֹֽ ֳהֶלַגע לֹֽ ָאֽ י ּ֣כִ ָך׃ֽב ּבְ

ְּלָאָכיו ְיַצֶוה־ָלַ֑מ֭ ָמְר֗ךִל֝ ְךּ ָכל־ְדָׁשְ יך׃ּ ּבְ ּפַ ָָרֶכֽ ֑אַ֥על־ּכַ ָוְנךִּים ִיׂשָ ּ 
ן־ִתּגֹ֖ ֶאּּפֶ ך׃֣ף ּבָ ֣ ֶָבן ַרְגֶלֽ ִפִּתְרֹמ֖ ְךֶּתן ִתְדֹרַ֑֣חל ָוֶפַעל־ׁשַ יר ֣ס ּכְ

ק ַוי ָח֣֭י ִבּ֤כִ ין׃ְֽוַתּנִ ֵבֲ֗א֝ ּהוֲּ֑אַפְלֵטֽׁשַ ּגְ י־ָיַדׂ֥שַ ֽ י׃ּהו ּכִ ִמֽ  ע ׁשְ
ֹו־ָאֹנִכֶ֥אֱעֵנֽ֗׀ ְו ִניִיְקָרֵא֨ ֵדּֽהו ַוַּחְלֵצֲ֗א֝ הי ְבָצָרּ֑הו ִעּמֽ    ּהו׃ֲֽאַכּבְ
יֵעְֶרך ָיֹ֭א֣              ּבִ וָעִתַאְרֵאְ֗ו֝ ּהוִ֑מים ַאׂשְ יׁשֽ ּהו ּבִ   ׃ֽיּ

  

ב ְתִהלֹו יֹו.ׁשָקדֹו ּׁשֵ ָרֵאלּ זֶה ־ְוָקָרא זֶה ֶאל :ת ִיׂשְ
א ְמלֹ. תְצָבאֹו ֹהָוהְיׁש ׁש ָקדֹוָקדֹו| ׁש ְוָאַמר ָקדֹו

בֹו־ָכל ִלין ֵדין ִמןבלחש  :דֹוָהָאֶרץ ּכְ ּוְמַקּבְ ַּקִדיׁש . ֵּדין ְוָאְמִרין־ּ
ֵמי ְמרֹו ׁשְ ִכיְנֵתהּבִ ית ׁשְ ָּמא ִעָלָאה ּבֵ ּ ַבד ַאְרָעא עֹו־ַּקִדיׁש ַעל .ּ

בוְרֵתה ּּגְ ּ ַּקִדיׁש ְלָעַלם וְלָעְלֵמי ָעְלַמָיא. ּ ּ א ת ַמְלָיְצָבאֹו  ְיֹהָוה:ּ
ַמע ַאֲחַרי קֹובקול  :ַּאְרָעא ִזיו ְיָקֵרה־ָכל ֵאִני רוַח ָוֶאׁשְ ַּוִתׂשָ ל ּּ

דֹו בֹו. לַרַעׁש ּגָ רוך ּכְ ְּבָ קֹו ְיֹהָוה־דּ ּוְנָטַלְתִני רוָחאבלחש  :מֹוִמּמְ ּ .
ִריך ְיָקָרא  ִחין ְוָאְמִרין ּבְ ּבְ יא ִדְמׁשַ ּגִ ְתַרי ַקל ִזיַע ׂשַ ָמִעית ּבַ ְוׁשְ ּ

ִכיְנֵתהֵמ ,יֹהָוהַד ית ׁשְ ֲּאַתר ּבֵ  :ָלם ָוֶעדְך ְלֹעִיְמלֹ  |ְיֹהָוה בקול :ּ
ַּמְלכוֵתה ָקִאים ְלָעַלם וְלָעְלֵמי ָעְלַמָיא ְיֹהָוהבלחש  ּ  ְיֹהָוה בקול :ּּ

ָרֵאל ֲאבֹוֱאלֹ ְמָרהֵהי ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוִיׂשְ ָלם את ְלעֹוֹז־ֵּתינו ׁשָ
בֹו ךְלֵיֶצר ַמְחׁשְ ְּוהוא ַרחום  :ֵָכן ְלָבָבם ֵאֶליךְוָה .ָת ְלַבב ַעּמֶ ּ

ר ָעֹו ִחית־אן ְולְֹיַכּפֵ יב ַאּפֹו,ַיׁשְ ה ְלָהׁשִ ָיִעיר ־אְולֹ.  ְוִהְרּבָ
ל י ַאָתה ֲאֹד :ֲחָמתֹו־ּכָ  ־ֶחֶסד ְלָכל־ְוַרב. ּב ְוַסָלחָני טֹוּּכִ

ִּתֵתן ֱאֶמת  :ָָרְתך ֱאֶמתְותֹו. ָלםִָצְדָקְתך ֶצֶדק ְלעֹו :ְָרֶאיךֹק ּ

בֹי֭   ׁשֵ

  ְּוַאָתה

 תפלת ערבית
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ְעָת ַלֲאֹב. ב ֶחֶסד ְלַאְבָרָהםְלַיֲעֹק ּבַ ר ִנׁשְ  :ֵּתינו ִמיֵמי ֶקֶדםֲּאׁשֶ
רוך ֲאֹד ְּבָ ּם ַיֲעָמס ָלנו ָהֵאל ְיׁשוָעֵתנו ֶסָלהם יֹוָני יֹוּ ּ  ְיֹהָוה :ּ

נוְצָבאֹו ב ָלנו ֱאלֹ. ּת ִעּמָ ּגַ . תְצָבאֹו ְיֹהָוה :ב ֶסָלהֵהי ַיֲעֹקִּמׂשְ
ֵרי ָאָדם ּבֹ ךַאׁשְ יָעההֹו ה ְיֹהָו:ְֵטַח ּבָ ֶלך ַיֲעֵננו . ׁשִ ַּהּמֶ ְ

  

  :ָּקְרֵאנו־םְביֹו                              
  

ָרָאנו ִלְכבֹוֱאלֹ ּבְ ֵּהינו ׁשֶ ּ ְוִהְבִדיָלנו ִמן ַהתֹודֹוּ ּ ִעים ּ
ְּוָנַתן ָלנו תֹו תֹוַּרת ֱאֶמת ְוַחֵיי עֹוּ ּהוא . ֵּכנוָלם ָנַטע ּבְ

תֹו נו ּבְ ִּיְפַתח ִלּבֵ נו ַאֲהָבתֹו. תֹוָרּ ִלּבֵ ים ּבְ ת  ַלֲעׂשֹו ְוִיְרָאתֹוְּוָיׂשִ
ֵלםּ וְלָעְבדֹונֹוְרצֹו ֵלָבב ׁשָ ָלִריק  )ל"יזהר להרפות אל הגימ( א ִניַגעלֹ.  ּבְ

ָהָלהְולֹ ָן ִמְלָפֶניך ְיִהי ָרצֹו. א ֵנֵלד ַלּבֶ ֵהי ֵּהינו ֵואלֱֹאלֹ ְיהָֹוהּ
ֹמֲאבֹו ׁשְ ּנִ יך וִמְצֵּתינו ׁשֶ ּר ֻחּקֶ עֹוֹוָ ה ְוִנְחֶיה . ָּלם ַהזֶהֶָתיך ּבָ ְוִנְזּכֶ

ָּבה וְבָרָכה ְלַחֵיי ָהעֹוְוִניַרׁש טֹו אּ ְרך ָכבֹו :ָלם ַהּבָ ד ְָלַמַען ְיַזּמֶ
. ָחֵפץ ְלַמַען ִצְדקֹו ְיֹהָוה :ֶּדָךָלם אֹוַהי ְלעֹוֱאלֹ ְיֹהָוה. םּא ִידְֹולֹ

ַּיְגִדיל תֹו ְָוִיְבְטחו ְבך  :ָּרה ְוַיְאִדירּ ֶמךיֹוּ י לֹ. ְָדֵעי ׁשְ ָּעַזְבָת ־אּכִ
יך דֹו ְמך־ָמה. ֵּנינוֲאֹד ְיֹהָוה :ְיֹהָוהְָרׁשֶ ַָאִדיר ׁשִ ָכל ָהָאֶרץ ּ    :ּבְ

ל ַהְמַיֲחִלים ַל               :יֹהָוהִּחְזקו ְוַיֲאֵמץ ְלַבְבֶכם ּכָ
  

  קדיש תתקבל
ַדלכריעה  א< >ְּוִיְתַקַדׁש ִּיְתּגַ ֵמה ַרּבָ ָע: )אמן(. ּׁשְ ְלָמא ּבְ

ְרעוֵתיה,ִּדי ְבָרא ּ ּכִ ְּוַיְמִליך ַמְלכוֵתיה. ּ ּ ְוַיְצַמח , ְ
ֻּפְרָקֵניה יֵחה,ּ ַחֵייכֹו: )אמן(. ּ ִויָקֵרב ְמׁשִ ן ּּבְ

ּן וְבַחֵיי ְדָכֵמיכֹוּוְביֹו ָרֵאל־לּ ית ִיׂשְ ֲעָגָלא  ,ּבֵ ּבַ
ֵמה: )אמן(. ּ ְוִאְמרו ָאֵמן,ּוִבְזַמן ָקִריב  כריעה ְּיֵהא ׁשְ

א ְּמָבַרך ְלָעַלם וְלָעְלֵמי ָעְלַמָיא ַרּבָ ּ  כריעה ְ
ַרך ח ְוִיְתָפַאר ְוִיְתרֹו,ְִיְתּבָ ַתּבַ ּ ְוִיׁשְ אּ  ַּמם ְוִיְתַנׂשֵ
א ,ְּוִיְתַהָלל ְּוִיְתַעֶלה ְּוִיְתַהָדר ֵמה ְדֻקְדׁשָ ּ ׁשְ  כריעהּ

רוך ְּבָ ּ  
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ִריך ל־ְּלֵעָלא ִמן: )אמן(. ּהוא ְּבְ ְרָכָתא־ּכָ  ,ּבִ
יָרָתא ָחָת,ׁשִ ּבְ ָעְלָמא א ְוֶנָחָמָתאּ ִתׁשְ    ,ַּדֲאִמיָרן ּבְ

  :)אמן(. ָאֵמן כריעהְּוִאְמרו                      
  

ל ְצלֹו ָּתָנא וָבעוָתָנא ִעם ְצלֹוִּתְתַקּבַ ן ְתהֹוּ
ּוָבעוְתהֹו ָרֵאל ֳקָדם ֲאבוָנא  ּן ְדָכלּ ית ִיׂשְ   ּּבֵ

ַמָיא ְוִאְמרו ָאֵמן                  ְּדִבׁשְ   :)אמן(. ּ
  

ַמָיאְי א ִמן ׁשְ ָלָמא ַרּבָ ָבע . ֵּהא ׁשְ ַּחִיים ְוׂשָ
יָזָבא וְרפוָאה וְגֻאָלה  ִּויׁשוָעה ְּוֶנָחָמה ְוׁשֵ ּ ּ ּ

ּוְסִליָחה ְוַכָפָרה ָּלנו וְלָכל. ְּוֵריַוח ְוַהָצָלה ּ    ַּעמֹו־ּ
ָרֵאל                     :)אמן(. ּ ְוִאְמרו ָאֵמן,ִיׂשְ

  

לֹועֹו ה ׁשָ ְמרֹוׂשֶ ה ְבַרֲחָמיוּ הוא .ָמיום ּבִ  ַיֲעׂשֶ
לֹו ל ַעמֹו. ּם ָעֵלינוׁשָ ָרֵאל ְוִאְמרו ָאֵמןְּוַעל ּכָ   . ּ ִיׂשְ

  :)אמן(                                                    
  

ָהִר֑א ֵעֶּ֣֭אׂשָ ֹותֲע֥לַּמַֽ֫ל ִין ַאֵ֗מ֝< >יםיַני ֶאל־ֶהֽ
י׃ָיֹב֥ ַמׂ֥שֵֹ֗ע֝ הָ֑ום ְיֹהְזִרי ֵמִעֶ֣ע֭ א ֶעְזִרֽ ִים ה ׁשָ

ֶרץ׃ ְמֶר֗נַ֝אל־ָי ָ֑ךֹוט ַרְגֶלּן ַל֣מַּ֣אל־ִיֵת ָוָאֽ  ָך׃ּֽום ׁשֹֽ
א־ָיִּ֣֭הֵנ ָרֽאל׃ֹוֵמׁ֗ש֝ ֑ןא ִייׁשָּנום ְולֹ֣ה לֹֽ ה ָ֥וְיֹה ֵר ִיׂשְ

ְמֶר֑ ְָל֗ךה ִצָ֥֝וְיֹה ָךׁשֹֽ ֶמׁש ּ֥ם ַהׁשֶיֹוָמ֗ ָך׃ֽד ְיִמיֶנ֥ ַעל־ַיּ
א־ַיּכֶ֗ הלֹֽ ָלַח ְ֥וָיֵר ּכָ ָמְרךָוֹ֗הְֽי ְיָלה׃ּּֽבַ ל־ָרָ֑֥ה ִיׁשְ  ע ִמּכָ

ֹמִ֗י֝ ֽךׁשְ ָמר־ֵצָוֹ֗הְֽי ׃ָר ֶאת־ַנְפׁשֶ    ָךּ ובֹוֶאָ֑֥אְתךֽה ִיׁשְ
  ׃םֽ ְוַעד־עֹוָל הַּעָתֵֽ֗מ֝                        

  

  ירׁשִ֗
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  קדיש יהא שלמא
ַדלכריעה  א< >ְּוִיְתַקַדׁש ִּיְתּגַ ֵמה ַרּבָ ָעְלָמא : )אמן(. ּׁשְ ּבְ

ְרעוֵתיה,י ְבָראִּד ּ ּכִ ְּוַיְמִליך ַמְלכוֵתיה. ּ ּ ְוַיְצַמח , ְ
ֻּפְרָקֵניה יֵחה,ּ ַחֵייכֹו: )אמן(. ּ ִויָקֵרב ְמׁשִ ן ּּבְ

ּן וְבַחֵיי ְדָכֵמיכֹוּוְביֹו ָרֵאל־לּ ית ִיׂשְ ֲעָגָלא  ,ּבֵ ּבַ
ֵמה: )אמן(. ּ ְוִאְמרו ָאֵמן,ּוִבְזַמן ָקִריב  כריעה ְּיֵהא ׁשְ

א ָּעַלם וְלָעְלֵמי ָעְלַמָיאְְמָבַרך ְל ַרּבָ  כריעה ּ
ַרך ח ְוִיְתָפַאר ְוִיְתרֹו,ְִיְתּבָ ַתּבַ ּ ְוִיׁשְ אּ  ַּמם ְוִיְתַנׂשֵ
א ,ְּוִיְתַהָלל ְּוִיְתַעֶלה ְּוִיְתַהָדר ֵמה ְדֻקְדׁשָ ּ ׁשְ  כריעהּ

ִריך ל־ְּלֵעָלא ִמן: )אמן(. ּהוא ְּבְ ְרָכָתא־ּכָ  ,ּבִ
יָרָתא ָחָתא ְוֶנָחָמ,ׁשִ ּבְ ָעְלָמא ָתאּ ִתׁשְ    ,ַּדֲאִמיָרן ּבְ

  :)אמן(. ָאֵמן כריעהְּוִאְמרו                      
ַמָיא א ִמן ׁשְ ָלָמא ַרּבָ ָבע . ְּיֵהא ׁשְ ַּחִיים ְוׂשָ

יָזָבא וְרפוָאה וְגֻאָלה  ִּויׁשוָעה ְּוֶנָחָמה ְוׁשֵ ּ ּ ּ
ּוְסִליָחה ְוַכָפָרה ָּלנו וְלָכל. ְּוֵריַוח ְוַהָצָלה ּ    ַּעמֹו־ּ

ָרֵאל                     :)אמן(. ּ ְוִאְמרו ָאֵמן,ִיׂשְ
לֹועֹו ה ׁשָ ְמרֹוׂשֶ ה ְבַרֲחָמיוּהוא . ָמיום ּבִ  ַיֲעׂשֶ

לֹו ל. ּם ָעֵלינוׁשָ ָרֵאלַּעמֹו־ְוַעל ּכָ   . ּ ְוִאְמרו ָאֵמן, ִיׂשְ

  :)אמן(                                                    
  

ְרכו ֶאת    :ְָרךְמֹב ַהְיֹהָוהּּבָ
  

רוך  ְּבָ   :ָלם ָוֶעדְָרך ְלעֹו ַהְמֹבְיֹהָוהּ
  

רוך  ְּבָ   :ָלם ָוֶעדְָרך ְלעֹו ַהְמֹבְיֹהָוהּ

      יחידה     חיה                נשמה           רוח      נפש     

      יחידה        חיה             נשמה           רוח      נפש     
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ַח ַלֲאדֹו ּבֵ ֻדָלה ְליֹו. לן ַהּכְֹלׁשַ  ֵצרָּלֵתת ּגְ
ית ֵראׁשִ לֹ. ּבְ גֹוּׁשֶ נו ּכְ ת ֵיי ָהֲאָרצֹוּא ָעׂשָ

ָמנוְולֹ ְפחֹו ּא ׂשָ ִמׁשְ לֹ. הת ָהֲאָדָמּּכְ ם ּׁשֶ א ׂשָ
ֶהם ְוגֹו ָכל ָּרֵלנוֶּחְלֵקנו ּכָ ֵהם. ָנםֲהמֹו־ּכְ   <ׁשֶ

ַתֲחִוים ָלֶהֶבל ָוִריק וִמְתַפְלִלים> ִּמׁשְ ּ ּ א ֵאל לֹ< >ֶאל ּ
יַעיֹו ַּוֲאַנְחנו  ) יכרע כל גופו,"ואנחנו משתחוים" וכשיאמר ,יפסיק מעט(. ׁשִ

ַתֲחִוים ִלְפֵני ֶמֶלך ַמְלֵכי ַהְמָלִכי ִּמׁשְ ְ  ׁשּם ַהָקדֹוּ
רוך הוא ּּבָ הוא נֹו. ְּ ַמִים ְויֹוּׁשֶ . ֵסד ָאֶרץֶטה ׁשָ

ב ְיָקרֹוּומֹו ַמִים ׁשַ ׁשָ ִכיַנת ֻעזֹו. ִּמַמַעל< >ּּבַ ּוׁשְ ּ 
ָגְבֵהי ְמרֹו . ד ַאֵחרֵּהינו ְוֵאין עֹוֱאלֹ ּהוא. ִמיםּבְ

נו ְוֶאֶפס זוָלתֹו ֱּאֶמת ַמְלּכֵ תוב. ּ ּכָ תֹו ּּכַ . ָרהּּבַ
בֹוּ ַהיֹוְּוָיַדְעָת י < >ָת ֶאלם ַוֲהׁשֵ  ּ הואְיֹהָוהְָלָבֶבך ּכִ

ַמִים ִמַמַעל ְוַעל ָהָאֶרץ ִמָתַחתָהֱאלֹ ׁשָ ִּהים ּבַ ּ    ֵאין .ּ
  :דעֹו                        

  

ן  ת ְמֵהָרהִלְראֹו ֵּהינו ֱאלְֹיֹהָוהְך ָּל־ְּנַקֶוה< >ּכֵ
לוִלים ִמ ִתְפֶאֶרת ֻעָזך ְלַהֲעִביר ּגִ ּּבְ ּ ְ ן ָהָאֶרץ ּ

רֹו ְוָהֱאִליִלים ֵרתוןּכָ ַמְלכות ְּלַתֵקן עֹו. ּת ִיּכָ ָּלם ּבְ
ַדי ֵני־ְוָכל. ּׁשַ ֶמך ְלַהְפנֹו ּבְ ר ִיְקְראו ִבׁשְ ָָבׂשָ ת ּ

ֵעי ָאֶרץ ל ִרׁשְ ל יֹו. ֵָאֶליך ּכָ ירו ְוֵיְדעו ּכָ ַּיּכִ ֵבי ּ ׁשְ
י. ֵתֵבל ל־ּכִ ֶרך־ְָלך ִתְכַרע ּכָ ל ,ְּבֶ ַבע ּכָ ִּתׁשָ  ־<ּ

ֵּהינו ִיְכְרעו ְוִיֹפ ֱאלְֹיֹהָוהְָלָפֶניך . ןָלׁשֹו> ּ  ,ּלוּ
ְמך ְיָקר ִיֵתנוְוִלְכבֹו ּד ׁשִ ּ לו ֻכָלם ֶאת עֹו. ָ ִּויַקּבְ  לּ

  ֵּלינוָע

  לַע
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ַָמְלכוֶתך . ָלם ָוֶעדְמֵהָרה ְלעֹו< >ְך ֲעֵליֶהםְוִתְמלֹו. ּ
י ַהַמְלכות ּּכִ ְלך ִהיא ּ ָׁשֶ ְך ְּלֵמי ַעד ִתְמלֹוּוְלעֹו. ּ

ָכבֹו תובּכַ. דּבְ תֹו ּּכָ ְך ִיְמלֹ )יפסיק מעט(|  ְיֹהָוה. ְָרָתךּבְ
ְ ְלֶמֶלך ְיֹהָוהְוֶנֱאַמר ְוָהָיה : ָלם ָוֶעדְלֹע

ל־ַעל יֹו. ָהָאֶרץ־ּכָ     ֶאָחדְיֹהָוה ּם ַההוא ִיְהֶיהּּבַ
מֹו                                :דֶאָח  ּוׁשְ

  

N  ספירת העומר  w  
  

ִר א ּבְ ִּיחוד קוְדׁשָ ְדִחילוּ ִכיְנֵתיה ּבִ ּיך הוא וׁשְ ּ ּ ּּ ּוְרִחימו ְ ם . ּ י "ד ֵקּיוְלַיֵחד ׁשֵ
ָוא ִיחוָדא"ו ֵק"ּבְ ִלים  ּי ּבְ ָרֵאל) ה"ו"ה"י(ׁשְ ל ִיׂשְ ם ּכָ ׁשֵ ּ ִהְנִני מוָכן .ּבְ

ּוְמזוָמן ְלַקֵים ִמְצַות ְסִפיַרת ָהעֹוֶמר ּ תֹוָרה. ּ תוב ּבַ ּכָ מֹו ׁשֶ ּּכְ ּ וְסַפְרֶתם ָלֶכם:ּ ּ 
ת ִמיֹום ֲהִביֲאֶכם ֶאת עֹוֶמר ַהְתנוָפהִמ ּבָ ֳחַרת ַהׁשַ ּּמָ ַבע. ּּ תֹות ְתִמימֹות  ׁשֶ ּבָ ּׁשַ

ת. ִּתְהֶייָנה ּבָ ֳחַרת ַהׁשַ ים יֹום ַּעד ִמּמָ רו ֲחִמׁשִ ִביִעית ִתְסּפְ ַּהׁשְ ּ  ְּוִהְקַרְבֶתם ִמְנָחה. ּּ
ה ַליֹה ֵּהינו ָעֵלינוָני ֱאלִֹויִהי נֹוַעם ֲאֹד: ָוהֲחָדׁשָ ה. ּ ָּיֵדינו ּכֹוְנָנה ָעֵלינו ּוַמֲעׂשֵ ּ .

ה ָיֵדינו ּכֹוְנֵנהו ּוַמֲעׂשֵ ּ ָֹהָוה ַחְסְדךי ְיֲ֭עִד֥ר ּבִַ֫יְגֹמ֪|  ָו֮הְיֹה :ּ ֖֑ ְלעֹוָלּ֣  ָיך ַאל֣י ָיֶדם ַמֲעׂשֵ
֥מֵאֹ֗ון ָל֝ים ֶעְל֑י֣אלִֹהְֽקָרא ֵלֶא֭ :ֶרףֶּֽת ְָוֶאֱעֹבר ָעַלִיך ָוֶאְרֵאך ִמְת: ֽיר ָעָלֵל ּגֹ  ּבֹוֶסֶסתְ

ָדָמִיך ָדַמִיך ֲחִייֽ ָוֹא.ְּבְ ְַמר ָלך ּבְ ָדַמִיך ֲחִיי, ְ ְָוֹאַמר ָלך ּבְ ְרִכ֥: ְ . הָ֥וְיֹה֫־י ֶאתי ַנְפׁשִּ֗בָ
ַדה ֱאְ֣֭יֹהָו ֹא֑֣לַֹהי ּגָ ָתֹ֣וד ְוָהָדד ֭הְּלָת ּמְ ׁשְ ֶטה: ּר ָלָבֽ ְלָמ֑֭א־עֹֽ ׂשַ   הה נֹוֶטֹּ֥ור ּכַ

                                           ֝ ְיִריָע  ִים ַמ֗ ׁשָ   :ֽהּכַ
  

ְרׁשות מֹוַרי ְוַרּבֹוַתי –החזן אומר  ְרׁשות( –הקהל עונה   :ּּבִ   :ַמִיםׁשָ) ּּבִ

ְֵהינו ֶמֶלךָוה ֱאלַֹּאָתה ְיֹה< >    .ָהעֹוָלם< >ּ
ִמְצֹוָתיו נו ּבְ ר ִקְדׁשָ ֲּאׁשֶ ְּוִצָונו ַעל< >ּ ּ  

  :ָהעֹוֶמר  ַרת  ְסִפי                      
  

  אלהים י חסד שבחסדאנא              :ָלעֹוֶמר, ַּהיֹום יֹום ֶאָחד - ז ניסן"ט
  

ֵני ָיִמים - ז ניסן"י   יחננו שגבורה שבחסד כח                  :ָלעֹוֶמר, ַּהיֹום ׁשְ
  

ה ָיִמים - ח ניסן"י לׁשָ   ויברכנו מ תפארת שבחסדגדולת   :ָלעֹוֶמר, ַּהיֹום ׁשְ
  

  

ם   ְלׁשֵ

רוך ְּבָ ּ  
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ָעה ָיִמים - ט ניסן"י   יאר ח נצח שבחסדימינך           :ָלעֹוֶמר, ַּהיֹום ַאְרּבָ
  

ה ָיִמים - ניסן' כ ַּהיֹום ֲחִמׁשָ   פניו ו הוד שבחסדתתיר                :ָלעֹוֶמר, ּ
  

ה ָיִמים - א ניסן"כ ׁשָ ַּהיֹום ׁשִ   אתנו ו יסוד שבחסדצרורה           :ָלעֹוֶמר, ּ
  

בוַע ֶאָחדַּהי - ב ניסן"כ ֵהם ׁשָ ְבָעה ָיִמים ׁשֶ   :ָלעֹוֶמר, ֹּום ׁשִ
  סלה י מלכות שבחסדץ "ג ית"אב

בוַע ֶאָחד ְויֹום ֶאָחד - ג ניסן"כ ֵהם ׁשָ מֹוָנה ָיִמים ׁשֶ ַּהיֹום ׁשְ ּ ,
  לדעת רחסד שבגבורה קבל                                                               :ָלעֹוֶמר

  

ֵני ָיִמים - ןד ניס"כ בוַע ֶאָחד וׁשְ ֵהם ׁשָ ָעה ָיִמים ׁשֶ ַּהיֹום ִתׁשְ ּ ּ ּ ,
  בארץ נ גבורה שבגבורהרנת                                                            :ָלעֹוֶמר

  

לֹ - ה ניסן"כ בוַע ֶאָחד וׁשְ ֵהם ׁשָ ָרה ָיִמים ׁשֶ ַּהיֹום ֲעׂשָ ּ ה ָיִמיםּ , ׁשָ
  דרכך נתפארת שבגבורה עמך                                                           :ָלעֹוֶמר

  

ָעה  - ו ניסן"כ בוַע ֶאָחד ְוַאְרּבָ ֵהם ׁשָ ר יֹום ׁשֶ ַּהיֹום ַאַחד ָעׂשָ ּ
  בכל ו נצח שבגבורהשגבנו                                      :ָלעֹוֶמר, ָיִמים

  

ֵנים ָע - ז ניסן"כ ה ָיִמיםַּהיֹום ׁשְ בוַע ֶאָחד ַוֲחִמׁשָ ֵהם ׁשָ ר יֹום ׁשֶ ּׂשָ ּ ,
  גוים להוד שבגבורה טהרנו                                       :ָלעֹוֶמר

  

לֹ - ח ניסן"כ ה ַּהיֹום ׁשְ ׁשָ בוַע ֶאָחד ְוׁשִ ֵהם ׁשָ ר יֹום ׁשֶ ה ָעׂשָ ּׁשָ ּ
  ישועתך איסוד שבגבורה נורא                                              :ָלעֹוֶמר, ָיִמים

  

בועֹות   -  ט ניסן"כ ֵני ׁשָ ֵהם ׁשְ ר יֹום ׁשֶ ָעה ָעׂשָ ַּהיֹום ַאְרּבָ    :ָלעֹוֶמר, ּ
  יודוך מ מלכות שבגבורהן "ע שט"קר

  

בועֹות ְויֹום ֶאָחד - ניסן' ל ֵני ׁשָ ֵהם ׁשְ ר יֹום ׁשֶ ה ָעׂשָ ַּהיֹום ֲחִמׁשָ ּ ּ ,
  עמים י חסד שבתפארתנא                                                                 :ָלעֹוֶמר

  

ֵני ָיִמים - אייר' א בועֹות וׁשְ ֵני ׁשָ ֵהם ׁשְ ר יֹום ׁשֶ ה ָעׂשָ ׁשָ ַּהיֹום ׁשִ ּ ּ ּ ,
  אלהים םגבורה שבתפארת גבור                                                        :ָלעֹוֶמר

  

לַֹּהיֹו - אייר' ב בועֹות וׁשְ ֵני ׁשָ ֵהם ׁשְ ר יֹום ׁשֶ ְבָעה ָעׂשָ ּם ׁשִ ה ּ ׁשָ
  יודוך כ תפארת שבתפארתדורשי                                          :ָלעֹוֶמר, ָיִמים
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ָעה  - אייר' ג בועֹות ְוַאְרּבָ ֵני ׁשָ ֵהם ׁשְ ר יֹום ׁשֶ מֹוָנה ָעׂשָ ַּהיֹום ׁשְ ּ
  עמים י נצח שבתפארתיחודך                                                :ָלעֹוֶמר, ָיִמים

  

ה  - אייר' ד בועֹות ַוֲחִמׁשָ ֵני ׁשָ ֵהם ׁשְ ר יֹום ׁשֶ ָעה ָעׂשָ ַּהיֹום ִתׁשְ ּ ּ ּ
  כולם תהוד שבתפארת כבבת                                               :ָלעֹוֶמר, ָיִמים

  

ִרים יֹו - אייר' ה ה ָיִמיםַּהיֹום ֶעׂשְ ׁשָ בועֹות ְוׁשִ ֵני ׁשָ ֵהם ׁשְ ּם ׁשֶ ּ ,
  ישמחו ש יסוד שבתפארתשמרם                                                        :ָלעֹוֶמר

  

בועֹות - אייר' ו ה ׁשָ לׁשָ ֵהם ׁשְ ִרים יֹום ׁשֶ ַּהיֹום ֶאָחד ְוֶעׂשְ ּ ,
  וירננו פ מלכות שבתפארתש "ד יכ"נג                                                :ָלעֹוֶמר

  

בועֹות ְויֹום  - אייר' ז ה ׁשָ לׁשָ ֵהם ׁשְ ִרים יֹום ׁשֶ ַנִים ְוֶעׂשְ ַּהיֹום ׁשְ ּ
  לאומים וחסד שבנצח ברכם                                                 :ָלעֹוֶמר, ֶאָחד

  

לֹ - אייר' ח ִרים יֹום ׁשֶַּהיֹום ׁשְ ה ְוֶעׂשְ לֹׁשָ ֵני ֵהם ׁשְ בועֹות וׁשְ ה ׁשָ ּׁשָ ּ
  כי טגבורה שבנצח טהרם                                            :ָלעֹוֶמר, ָיִמים

  

לֹ - אייר' ט ֵהם ׁשְ ִרים יֹום ׁשֶ ָעה ְוֶעׂשְ בועֹות ַּהיֹום ַאְרּבָ ה ׁשָ ּׁשָ
לֹ ה ָיִמיםּוׁשְ   תשפוט עפארת שבנצח תרחמי                             :ָלעֹוֶמר, ׁשָ

  

לֹ - אייר' י ֵהם ׁשְ ִרים יֹום ׁשֶ ה ְוֶעׂשְ ַּהיֹום ֲחִמׁשָ בועֹות ּ ה ׁשָ ּׁשָ
ָעה ָיִמים   עמים מנצח שבנצח צדקתך                                :ָלעֹוֶמר, ְוַאְרּבָ

  

לֹ - א אייר"י ֵהם ׁשְ ִרים יֹום ׁשֶ ה ְוֶעׂשְ ׁשָ ַּהיֹום ׁשִ בועֹות ּ ה ׁשָ ּׁשָ
ה ָיִמיםַוֲחִמ   מישור יהוד שבנצח תמיד                                    :ָלעֹוֶמר, ּׁשָ

  

לֹ - ב אייר"י ֵהם ׁשְ ִרים יֹום ׁשֶ ְבָעה ְוֶעׂשְ בועֹות ַּהיֹום ׁשִ ה ׁשָ ּׁשָ
ה ָיִמים ׁשָ   ולאומים םיסוד שבנצח גמלם                                  :ָלעֹוֶמר, ְּוׁשִ

  

בועֹותַה - ג אייר"י ָעה ׁשָ ֵהם ַאְרּבָ ִרים יֹום ׁשֶ מֹוָנה ְוֶעׂשְ ּיֹום ׁשְ ּ ,
  בארץ ממלכות שבנצח ג "ר צת"בט                                                   :ָלעֹוֶמר

  

ָעה  -) פסח שני(ד אייר "י ֵהם ַאְרּבָ ִרים יֹום ׁשֶ ָעה ְוֶעׂשְ ַּהיֹום ִתׁשְ ּ
בועֹות ְויֹום ֶאָחד   תנחם יחסד שבהוד חסין                            :ֹוֶמרָלע, ּׁשָ
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לֹ - ו אייר"ט ֵני ָיִמיםַּהיֹום ׁשְ בועֹות וׁשְ ָעה ׁשָ ֵהם ַאְרּבָ ים יֹום ׁשֶ ּׁשִ ּ ,
  סלה שגבורה שבהוד קדוש                                                   :ָלעֹוֶמר

  

לֹ - ז אייר"ט ַּהיֹום ֶאָחד וׁשְ בועֹות ׁשִּ ָעה ׁשָ ֵהם ַאְרּבָ ּים יֹום ׁשֶ
לֹ ה ָיִמיםּוׁשְ   יודוך ות שבהוד "תברוב                                      :ָלעֹוֶמר, ׁשָ

  

לֹ - ז אייר"י ַנִים וׁשְ ַּהיֹום ׁשְ בועֹות ּ ָעה ׁשָ ֵהם ַאְרּבָ ים יֹום ׁשֶ ּׁשִ
ָעה ָיִמים   עמים רנצח שבהוד טובך                                    :ָלעֹוֶמר, ְוַאְרּבָ

  

לֹ -) ג בעומר"ל (ח אייר"י לַֹּהיֹום ׁשְ ה וׁשְ ָעה ּׁשָ ֵהם ַאְרּבָ ים יֹום ׁשֶ ׁשִ
ה ָיִמים בועֹות ַוֲחִמׁשָ ּׁשָ   אלהים והוד שבהוד נהל                     :ָלעֹוֶמר, ּ

  

לֹ - ט אייר"י ָעה וׁשְ ַּהיֹום ַאְרּבָ ֵהם ַאְרּבָּ ים יֹום ׁשֶ בועֹות ׁשִ ָּעה ׁשָ
ה ָיִמים ׁשָ   יודוך ליסוד שבהוד עדתך                                       :ָלעֹוֶמר, ְּוׁשִ

  

לֹ - אייר' כ ה וׁשְ ַּהיֹום ֲחִמׁשָ ּ בועֹותּ ה ׁשָ ֵהם ֲחִמׁשָ ים יֹום ׁשֶ ּׁשִ ּ ,
  עמים אכות שבהוד מלע "ב טנ"חק                                                     :ָלעֹוֶמר

  

לֹ - א אייר"כ ה וׁשְ ׁשָ ַּהיֹום ׁשִ ּ בועֹות ְויֹום ּ ה ׁשָ ֵהם ֲחִמׁשָ ים יֹום ׁשֶ ּׁשִ ּ
  כולם מחסד שביסוד יחיד                                            :ָלעֹוֶמר, ֶאָחד

  

לֹ - ב אייר"כ ְבָעה וׁשְ ַּהיֹום ׁשִ בועֹותּ ה ׁשָ ֵהם ֲחִמׁשָ ים יֹום ׁשֶ ּׁשִ ּ 
ֵני ָיִמים   ארץ יגבורה שביסוד גאה                                            :ָלעֹוֶמר, ּוׁשְ

  

לֹ - ג אייר"כ מֹוָנה וׁשְ ַּהיֹום ׁשְ בועֹות ּ ה ׁשָ ֵהם ֲחִמׁשָ ים יֹום ׁשֶ ּׁשִ ּ
לֹ ה ָיִמיםּוׁשְ   נתנה םתפארת שביסוד לעמך                               :ָלעֹוֶמר, ׁשָ

  

לֹ - ד אייר"כ ָעה וׁשְ ַּהיֹום ִתׁשְ ּ בועֹות ּ ה ׁשָ ֵהם ֲחִמׁשָ ים יֹום ׁשֶ ּׁשִ ּ
ָעה ָיִמים   יבולה ב נצח שביסודפנה                                   :ָלעֹוֶמר, ְוַאְרּבָ

  

ה  - ה אייר"כ בועֹות ַוֲחִמׁשָ ה ׁשָ ֵהם ֲחִמׁשָ ִעים יֹום ׁשֶ ַּהיֹום ַאְרּבָ ּּ ּ
  יברכנו אהוד שביסוד זוכרי                                                  :ָלעֹוֶמר, ָיִמים

  

בועֹות  - ו אייר"כ ה ׁשָ ֵהם ֲחִמׁשָ ִעים יֹום ׁשֶ ַּהיֹום ֶאָחד ְוַאְרּבָ ּ ּ
ה ָיִמים ׁשָ   אלהים ריסוד שביסוד קדשתך                                :ָלעֹוֶמר, ְּוׁשִ
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בועֹותַּהיֹום ׁשְ - ז אייר"כ ה ׁשָ ׁשָ ֵהם ׁשִ ִעים יֹום ׁשֶ ַּנִים ְוַאְרּבָ ּ ,
  אלהינו ץמלכות שביסוד ק "ל פז"יג                                                    :ָלעֹוֶמר

  

לֹ - ח אייר"כ בועֹות ַּהיֹום ׁשְ ה ׁשָ ׁשָ ֵהם ׁשִ ִעים יֹום ׁשֶ ה ְוַאְרּבָ ּׁשָ ּ
  יברכנו תחסד שבמלכות שועתנו                                  :ָלעֹוֶמר, ְויֹום ֶאָחד

  

בועֹות  - ט אייר"כ ה ׁשָ ׁשָ ֵהם ׁשִ ִעים יֹום ׁשֶ ָעה ְוַאְרּבָ ַּהיֹום ַאְרּבָ ּ ּ
ֵני ָיִמים   אלהים נגבורה שבמלכות קבל                                    :ָלעֹוֶמר, ּוׁשְ

  

ִעים - סיון' א ה ְוַאְרּבָ ַּהיֹום ֲחִמׁשָ בועֹות ּ ה ׁשָ ׁשָ ֵהם ׁשִ ּ יֹום ׁשֶ ּ
לֹ ה ָיִמיםּוׁשְ   וייראו חתפארת שבמלכות ושמע                          :ָלעֹוֶמר, ׁשָ

  

בועֹות  - סיון' ב ה ׁשָ ׁשָ ֵהם ׁשִ ִעים יֹום ׁשֶ ה ְוַאְרּבָ ׁשָ ַּהיֹום ׁשִ ּ ּ ּ
ָעה ָיִמים   אותו םח שבמלכות נצצעקתנו                             :ָלעֹוֶמר, ְוַאְרּבָ

  

בועֹות  - סיון' ג ה ׁשָ ׁשָ ֵהם ׁשִ ִעים יֹום ׁשֶ ְבָעה ְוַאְרּבָ ַּהיֹום ׁשִ ּ ּ
ה ָיִמים   כל סהוד שבמלכות יודע                                       :ָלעֹוֶמר, ַּוֲחִמׁשָ

  

בועֹות  - סיון' ד ה ׁשָ ׁשָ ֵהם ׁשִ ִעים יֹום ׁשֶ מֹוָנה ְוַאְרּבָ ַּהיֹום ׁשְ ּ ּ
ה ָיִמים ׁשָ   אפסי ליסוד שבמלכות תעלומות                             :ָלעֹוֶמר, ְּוׁשִ

  

בועֹות - סיון' ה ְבָעה ׁשָ ֵהם ׁשִ ִעים יֹום ׁשֶ ָעה ְוַאְרּבָ ַּהיֹום ִתׁשְ ּ ּ ,
  ארץ המלכות שבמלכות ת "ו צי"שק                                                   :ָלעֹוֶמר

  

ית.ָמןָהַרֲח ּ הוא ַיֲחִזיר ָלנו ֲעבֹוַדת ּבֵ ַּהִמְקָדׁש ־ּ ּ  

ָיֵמינו,ִּלְמקֹוָמה          ְמֵהָרה ּבְ   :ָאֵמן. ּ ּבִ
  

ְנִגיֹנ֗ ֽיר׃ ת ִמְז֥מּבִ ְרֵכ֥ים ְיָחּנֵלִֹהֱֽ֗אֹור ׁשִ ֵֽאר ָ֤י ּנוּ֑נו ִויָבֽ
ָנ ָאָ֣לַדָלה׃ ּֽנו ֶסּ֣יו ִאָתּ֖פָ ַ֑֣עת ּבָ ָכל־ּג֝ ָךֶּרץ ַדְרּכֶ ם ֹוִיּ֗בְ

וָעֶת ֥יֹו֖דָך׃ ְּֽיׁשֽ ָוך ַעּמִ ֹ֥ו֗די֝ים ׀ ֱאלִֹה֑ יםּ ָוך ַעּמִ ָלּ ְמ֥חִֽים׃ ּֽים ּכֻ ּו ׂשְ
֗נִֽו ְ֥לֻאּ֫ו יַרּנְ ּפֹ֣ים ּמִ י־ִתׁשְ ֽ ּ֣כִ ָא֖ יםּוְלֻאּמִ֓ר ים ִמיׁשֹ֑ט ַעּמִ ֶרץ ׀ ּבָ

֥יֹו֖דָלה׃ ֽם ֶסַּ֣תְנֵח ָוך ַעּמִ ָוך ַעֹו֗די֝ים ֑׀ ֱאלִֹה יםּ ּ֥ ָלּמִ ֶרץ ֶא֭ם׃ ּֽים ּכֻ
ְרֵכְ֗יּ֝ה ּה ְיבוָלְ֑֣תָנָֽנ ָ֥בֽ ּים ֱאלֹֽהינו׃ ּנו ֱאלִֹה ְרכֵ֥   ּו יְר֥אְֽוִיים ּנו ֱאלִֹהְֵ֑יָבֽ

ֶרץ ֹוֹו֗ת֝א                                 ל־ַאְפֵסי־ָאֽ   ׃ּכָ

  ַחַּ֥לְמַנֵצ

 ספירת העומר
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ֹכ - א א ּבְ ֻדַלת ְיִמיְנך   ,ַחָאּנָ ָּגְ ַּתִתיר ְצרוָרה   ,ּ ּ    )ץ"ית ג "אב(           .ּ

ל ִרּנַת - ב ֵבנו  , ַקּבֵ ּגְ ך ׂשַ ַּעּמְ    )ן" שט ע"קר(       .ַּטֲהֵרנו נֹוָרא   ,ָ

י ִיחוְדך   ,ָנא ִגּבֹור - ג ָדֹוְרׁשֵ ּ ְמֵרם   ,ּ ָבַבת ׁשָ    )ש"יכ ד "נג(      .ּכְ

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

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

ֶאה - ו ֵנה     ,ָיִחיד ּגֵ ך ּפְ ֶתך      ,ְָלַעּמְ ָזֹוְכֵרי ְקֻדׁשָ    )ק" פז ל"יג(  .ּ

ל -ז  ְוָעֵתנו ַקּבֵ ַמע ַצֲעָקֵתנו  ,ּׁשַ ּוׁשְ ּיֹוֵדַע ַתֲעלומֹות  ,ּ    )ת" צי ו"שק(  .ּ
  

ְרוךּבָ : בלחש בֹוד ַמְלכותֹו,ּ ם ּכְ   : ְלעֹוָלם ָוֶעד,ּ ׁשֵ
  

ל עֹוָלם ַּאָתה ִצִויָתנו ַעל ְיֵדי ֹמ. ׁשֶ ּ ה ַעְבֶדךּ ָׁשֶ ֵדי ְלַטֲהֵרנו  ּ ִּלְסּפֹור ְסִפיַרת ָהעֹוֶמר ּכְ
ּוִמטוְמאֹוֵתינו ִּמְקִלּפֹוֵתינו ּ ּ תֹוָרֶתך. ּ ַתְבָת ּבְ ּכָ מֹו ׁשֶ ָּכְ ּוְסַפְרֶתם. ּ ת ָלֶכ ּ ּבָ ֳחַרת ַהׁשַ ּם ִמּמָ

ִּמיֹום ֲהִביֲאֶכם ֶאת עֹוֶמר ַהְתנוָפה תֹות ְתִמימֹות ִתְהֶייָנה ּ ּבָ ַבע ׁשַ ּׁשֶ ת. ּ ּבָ ֳחַרת ַהׁשַ  ַּעד ִמּמָ
ים יֹום רו ֲחִמׁשִ ִביִעית ִתְסּפְ ַּהׁשְ ּ ּ ִיָטֲהרו. ּ ֵדי ׁשֶ ּּכְ ּ ָרֵאל ִמזֲֻהָמָתם ּ ך ִיׂשְ ַּנְפׁשֹות ַעּמְ  צֹוןּוְבֵכן ְיִהי ָר: ָ

ִָמְלָפֶניך ְיֹה ְזכות ְסִפיַרת,ֵּהי ֲאבֹוֵתינוֵּהינו ֵואלָֹוה ֱאלֹּ ּבִ ַפְרִתי ַהיֹום ּ ׁשֶ ּסָ ָּהעֹוֶמר ׁשֶ ן ַמה ,ּ  ְיֻתּקַ
ְסִפיָרה ַגְמִתי ּבִ ּפָ ל ַמְעָלה). השייך לאותו הלילה (ּׁשֶ ה ׁשֶ ְקֻדׁשָ ְּוֶאָטֵהר ְוֶאְתַקֵדׁש ּבִ ּ ְוַעל ְיֵדי זֶה . ּ

ע ׁשֶ ּפַ ן ֶאתֻיׁשְ ָכל ָהעֹוָלמֹות וְלַתּקֵ ל ִסיג ַּפע ַרב ּבְ מֹוֵתינו ִמּכָ ַּנְפׁשֹוֵתינו ְורוחֹוֵתינו ְוִנׁשְ ּ ּ   . ּוְפַגם ּ

ְתך ָהֶעְליֹוָנה                       ְקֻדׁשָ נו ּבִ ָוְלַטֲהֵרנו וְלַקְדׁשֵ ּ ּ ּ ּ   :ָאֵמן ֶסָלה. ּ
  

N  סדר ברכת הלבנה  w  
 

ַמ֗: דִֽוֹור ְלָדִמְז֥מ ים ַּסְפִרְֽ֥מ< >ִיםַּהׁשָ
ֽבֹוד ּֽ֥ל וֵ֑א־ּכְ יַע֥יו ַמּגִָד֗ה ָיַ֝מֲעׂשֵ : יד ָהָרִקֽ

: ַעתָּֽד־ְּיָלה ְיַחֶוהַלְּ֗יָלה ְלֶ֥֝מר ְוַל ֹאֽ֑יַע֣יֹום ַיּבִֹום ְל֣֭י
ָמִ֥ל֗ים ּבְּ֝ין ְדָבִרֶ֑֣מר ְוֵאֹא֭־ֵֽאין : םֽע קֹוָלי ִנׁשְ

ָכל ם ֵּבל ִמֵליֶה֑ה ֵתּ֣֭ם וִבְקֵצּא ַקָוָ֤֗צָי֘| ֶרץ ָהָא֨־ּבְ
ֽםּׁשֶַ֗ל֝ ֶהֹא֥־ֶמׁש ׂשָ א ָ֣חָתן ֹיֵצּוא ּכְְ֭ו֗ה: םֶֽהל ּבָ

ֵּ֥מֻחָפ֑ת ַרחֹור ָל֥רִגּב֗יׂש ּכְֹ֝ו ָיׂשִ ה ִ֤מְקֵצ: ּוץ ֹאֽ
ַמַ֨ה ֹּו וְתקוָפ֥תֽמֹוָצ֗א>|  <ִיםּׁשָ ין ֵם ְואְ֥֑קצֹוָת־ֹו ַעלּ

ּ֣֭ה ְתָ֣ות ְיֹהֹ֤וַרּ֘ת: ַּחָמתֹוֽר ֵמְּסָתִ֗נ֝ יַבת ִמיָמה ְמׁשִ
ֱ֥אָמָנ֗ה ֶנּ֥֝ות ְיֹהָוֶפׁש ֵע֥דָ֑נ ִּפ֘ק: ִתיּֽיַמת ֶפה ַמְחּכִ י ּ֤וֵדּ

  ִרּבֹונֹו

  ַחַּלְמַנֵצ֗

 ברכת הלבנה
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ְמֵחיְי֭< >הְ֣יֹהָו ִרים ְמׂשַ ה ָר֗ ּבָ֝ה֥ת ְיֹהָו֥ב ִמְצַוֵ֑ל־ּׁשָ
ֶדת ֪ עֹוֶמְטהֹוָר֮ה| ה ת ְיֹהָוִ֤֨יְרַא: ִיםֽת ֵעיָנְמִאיַר֥

ְפֵטיֽד ִמַעָ֥ל֫ ּו ַיְחָדְד֥קֽת ָצֱאֶמ֑ה ָ֥וְיֹה־ּׁשְ ֶנֱחָמִד֗: וּֽ < יםַּהֽ

ָּזָהב וִמַפִמ֭> ּ ּב וְמתוִק֥ז ָרּ֑֣ : יםֶּֽפת צוִפׁש ְוֹנְּ֣דַבִ֗מ֝< >יםּ
ְָבְדך ִנְזָהַע֭־םּֽגַ ֶהּ֑֣ ְמָר֗ם ּבְ֝ר ּבָ : ֽבֶקב ָר֣ם ֵעׁשָ

ִגי֥א יׁשְ ִּנְסָת֥רֽין ִמָיִב֑־ֹות ִמֽ | ים ִּמזִֵד֨< >םּ֤גַ: ִניֹּֽות ַנֵקּ
ּך ַעְבֶדֲ֗חׂשֹ֬ לְ לו־ָך ַאֽ יִתי ִּנֵק֗ם ְו֑֝ז ֵאיָת֣י ָאִ֣ב־ִּיְמׁשְ
בִּ֥מֶפ ֽע ָרֽ   י ֹ֣ון ִלּבִי ְוֶהְג֣יִפ֡־ִאְמֵרי| ֹון ּו ְלָר֨צְה֥יִֽי: ׁשַ

  :ֽיי ְוֹגֲאִלּה צוִרֹ֥הָוָ֗יך ְיְ֑֝לָפֶנ                        
  

א עֹוָלם ַהזֶה ְוגֹוֲאִלי ָלעֹוָלם ַהָבּ ּצוִרי ָבּ  יַ֣קְרֵנ־ְוָכל. ּ
ִע   :יקֹּֽות ַצִדְר֥נְֽמָנה ַקרֹוַמַּ֗ע ְתּ֑֝ים ֲאַגֵדְ֣רׁשָ

 

ַמ֑־ֹהָוה ִמןְי֭־ּו ֶאתְל֣לַֽה|  ּוהו ְל֗לִֽים ַהַּ֝הׁשָ ּ
ְמרֹוִמ ּוהו ָכלְל֥לַֽה: יםּּֽבַ יו ַמְלָאָכ֑־ּ

לְל֗לַֽה֝ ּוהו ּכָ יו־ּ ַֽ֣ה֭: ְצָבָאֽ ְּללוהו ׁשֶ ּוהו ְל֗לַח ַהֶ֑֝מׁש ְוָיֵרּ ּ
ל ֵמַֽה֭: ֹוְכֵבי ֽאֹורּכ֥־ּכָ ְּללוהו ׁשְ ִים ַּהַמִ֗ים ְוָ֝מּ֑י ַהׁשָּ֣

֤ ָמֵמַע֬| ר ֲאׁשֶ ֣־ְּללו ֶאתַֽהְֽי֭: ִיםּֽל ַהׁשָ י ֤ה ּכִ֑ם ְיֹהָוׁשֵ
ּוא ִצָו֭ה אוּ֣   ן ַתָ֗נ֝־ם ָחק֑ד ְלעֹוָל֣ם ָלַעַּ֣וַיֲעִמיֵד: ּה ְוִנְבָרֽ

  :א ַיֲעֽבֹורְולֹ֣                                      
  

  :כ לא יביט בה כלל"ואח, יסתכל בלבנה, "כי אראה שמיך"כשאומר 

ׁ֣֭שָ ֹעֶתֶָמיך ַמֲעׂשֵ ַח ָ֥יך ָיֵר֑י ֶאְצּבְ
֣כֹוָכִבְ֗ו֝   ה ָ֥וְיֹה: ְּנָתהֽר ּכֹוָנים ֲאׁשֶ

ַּ֝אִד֥־הּֽינו ָמֲ֑אֹדֵנ             ָכלְָמ֗ךיר ׁשִ ֶרץ־ ּבְ   :ָהָאֽ
  

֥   ּהְּללוָיַ֨ה

י ֽ   הֶ֣אְרֶא־ּכִ

 ברכת הלבנה
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  :ויאמר, ם פניו למזרח ויישר רגליוישי

ּמוָכן וְמזוָמן ְלַקֵים ַהִמְצָוה ְלַקֵדׁש ַהְלָבָנה ּ ּ ּ ּ ם . ּ ְלׁשֵ
ִכיְנֵתיה ַעל ְיֵדי ַההוא ִריך הוא וׁשְ א ּבְ ִּיחוד קוְדׁשָ ּ ּ ּ ּ ּּ ְ   

ָרֵאל                          ל ִיׂשְ ם ּכָ ׁשֵ   :ָטִמיר ְוֶנְעָלם ּבְ
  

ְֱאלֵֹהינו ֶמֶלך, ֹהָוהְיָּ֭תה ַא< > . ָהעֹוָלם< >ּ
ָחִקים ָרא ְשׁ ַמֲאָמרֹו ָבּ ר ְבּ ּוְברוַח . ֲאֶשׁ ּ

ל נו < >ּחֹק וְזַמן. ְצָבָאם־ִּפיו ָכּ לֹא ְיַשׁ ָּנַתן ָלֶהם ֶשׁ ּ ּ
ֵמִחים ַלֲעׁשֹות ְרצֹון . ַּתְפִקיָדם< >ֶאת ים וְשׂ ִשׂ ָּשׂ

ְפֻעָלתֹו ֱא. קֹוֵניֶהם ּפֹוֵעל ֱאֶמת ֶשׁ ּ ְּוַלְלָבָנה . ֶמתּ
ִתְתַחֵדׁש ָּאַמר ֶשׁ ִּתְפֶאֶרת ַלֲעמוֵסי ָבֶטן< >ֲעֶטֶרת. ּ ּ ,

ם ּגָ מֹוָתה ֶשׁ ֵּהם ֲעִתיִדים ְלִהְתַחֵדׁש ְכּ ּוְלָפֵאר . ּ
בֹוד ַמְלכותֹו ם ְכּ רוך: ְּליֹוְצָרם ַעל ֵשׁ ְָבּ   ַּאָתה < >ּ

ים ,ֹהָוהְי֭                             :ְּמַחֵדׁש ֳחָדִשׁ
  

ּ ְתִהי ָלנו וְלָכל,ִסיָמן טֹובְבּ ּ ָרֵאל־ּ   )פ"ג(: ִיְשׂ

ך, ְיֹוְצֵרך רוך עֹוׂשֵ ְָבּ ְ רוך קֹוֵנך, ּ ְָבּ ְ רוך ּבֹוְרֵאך, ּ ְָבּ ְ ּ .
ִדים  ֲאַנְחנו ְמַרְקּ ם ֶשׁ ֵשׁ ֶנְגֵדך)פ"ירקד ג(ְּכּ ְ ְכּ ְּוֵאין ֲאַנְחנו , ּ

ך ע ַבּ דו ֲאֵח, ְְיכֹוִלים ִלַגּ ך ִאם ְיַרְקּ ַּכּ ֶנְגֵדנו ְלַהִזיֵקנוְ ִּרים ְכּ ּּ לֹא , ּ
ְלטו ָבנו נו ְולֹא ִיְשׁ ּיוְכלו ִלַגע ָבּ ּ ּ ּ ם , ּ ְּולֹא ַיֲעׂשו ָבנו ׁשום רֹוֶשׁ ּ ּ

ר ָלל ְוִעּקָ ְגֹדל ְזרֹוֲעך ִיְדמו . ּכְ ִּתּפֹל ֲעֵליֶהם ֵאיָמָתה ָוַפַחד ִבּ ּּ ָ

ָאֶבן ְגֹדל: ָכּ ָאֶבן ִיְדמו ְזרֹוֲעך ִבּ ָָכּ ּ   יָמָתה ָוַפַחד ֵא ּ

  )פ"ג( :ֲּעֵליֶהם ִתּפֹל                                                  
  

ָרֵאל ַחי ְוַקָים ָּדִוד ֶמֶלך ִיׂשְ ְ   )פ"ג(: ּ
  :ָאֵמן|  ָאֵמן|  ָאֵמן
  :ֶנַצח|  ֶנַצח|  ֶנַצח

  ֲהֵריִני

רוך ְָבּ ּ  

רוך ְָבּ ּ  
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  :ֶסָלה|  ֶסָלה|  ֶסָלה
  :ָוֶעד|  ָוֶעד|  ָוֶעד

ָראב ָטֵ֣֭ל ִקְרּבִֹּ֥ון ַחֵד֗כּוַח ָנְ֝ו֥ר. יםי ֱאלִֹהִ֑֣ל־הֹור ּבְ   )פ"ז(:  ֽיׁש ּבְ
  

ִין ַאֵ֗מ֝< >יםֶהָהִר֑־יַני ֶאלא ֵעֹּ֣֭ות ֶאׂשֲָע֥לַּמַֽ֫ל
ַמׂ֥שֵ֗ה ֹע֑֝ם ְיֹהָוְ֣זִרי ֵמִעֶע֭: יֽא ֶעְזִרָיֹב֥ ִים ה ׁשָ

ֶרץ ְמֶר֗נָי֝־ָך ַאלֹ֑וט ַרְגֶלּן ַל֣מִּ֣יֵת־ַאל: ָוָאֽ : ָֽךּום ׁשֹֽ
אִּ֣הֵנ ָרֵאֹוֵמ֗ן ׁש֑֝א ִייׁשָּנום ְולָֹ֣י֭־ה לֹֽ ה ָ֥וְיֹה: לֽר ִיׂשְ

ְָל֗ךה ִצָ֥֝ך ְיֹהָוׁשְֹמֶר֑ ֶמׁש ּ֥ם ַהׁשֶיֹוָמ֗: ָֽךד ְיִמיֶנַ֥י־ ַעלּ
א ה ְוָיֵרַיּכֶ֗־לֹֽ ָלּ֥כָ ָמְרך >| <הָוֹ֗הְי :ְיָלהַּֽח ּבַ  ִָ֥יׁשְ

ל ֹמ֗ע ִיָ֝ר֑־ִמּכָ ֽך־ר ֶאתׁשְ ָמר >| <הָוֹ֗הְי: ַָנְפׁשֶ    ־ִיׁשְ
  :םֽעֹוָל־ה ְוַעדַּעָתֵֽ֗מ֝ ָךּ ובֹוֶאֵָ֑֥צאְתך                      

  

ָקְדׁשֵ֑א֥־ְּללוַֽה|  ְרִקְ֥ל֗לֹֽו ַה֝ל ּבְ ּוהו ּבִ < יַעּ

ּוהו ִבְגבוֹרָתְל֥לַֽה: ֻּעֽזֹו> ּ ֹרְ֣ל֗לֽיו ַהּ֑֝ ּוהו ּכְ ב ּ
ֵתַֽה֭: ּגְֻדֽלֹו ְּללוהו ּבְ ּוהוְל֗לֽר ַהַ֑֝קע ׁשֹוָפּ֣ ֵנּ ֶבל ֣ ּבְ

ְּללוהו ְבֹתַֽ֣ה֭: ְּוִכֽנֹור ִמִנְל֗לֹֽול ַהּ֝ף וָמ֑חּ ּוהו ּבְ ּ ים ּ֥
ּוהו ְבִצְלְצֵליְל֥לַֽה: בְּֽועוָג ֑־ּ ּוהו ּבְְל֗לַֽמע ַהׁ֝שָ י ִֵצְלְצ֥לּֽ

ָמה ְתַהֵלל ַהּ֭כֹ֣: הְּֽתרוָע ְּנׁשָ ּ    :ּהְּֽללוָיּֽה ַהל ָיּ֥֗
ָמה ְתַהֵלל ַהּ֭כֹ֣            ְּנׁשָ ּ   :ּהְּֽללוָיּֽה ַהָי֗ל ּ֥

  

ָמֵעאל י ִיְשׁ ִּאְלָמֵלי לֹא ָזכו , ְדֵבי ַרִבּ
יל ְפֵני ֲאִביֶהם  ָרֵאל ֶאָלא ְלַהְקִבּ ִּיׂשְ ּ

ֹחֶדׁש ַמִים ַפַעם ַאַחת ַבּ ָשׁ ַבּ ַּדָים, ֶּשׁ ֵיי. ּ   , ָאַמר ַאַבּ

ך ִנְמִריְנהו ְמֹעֶמדֵה                                    ְּלָכּ ְ:  

  ירׁשִ֗

  ּהְּללוָיַ֨ה֥

  אָּֽתָנ
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  :פנים כנגד ירושלים, קדיש על ישראלומרים א

ַדלכריעה  א< >ְּוִיְתַקַדׁש ִּיְתּגַ ֵמה ַרּבָ ָעְלָמא : )אמן(. ּׁשְ ּבְ
ְרעוֵתיה,ִּדי ְבָרא ּ ּכִ ְּוַיְמִליך ַמְלכוֵתיה. ּ ּ ְוַיְצַמח , ְ
ֻּפְרָקֵניה יֵחה,ּ ַחֵייכֹו: )אמן(. ּ ִויָקֵרב ְמׁשִ ן ּּבְ

ּן וְבַחֵיי ְדֵמיכֹוּוְביֹו ָרֵאל־לָכּ ית ִיׂשְ ֲעָגָלא  ,ּבֵ ּבַ
ֵמה: )אמן(. ּ ְוִאְמרו ָאֵמן,ּוִבְזַמן ָקִריב  כריעה ְּיֵהא ׁשְ

א ְּמָבַרך ְלָעַלם וְלָעְלֵמי ָעְלַמָיא ַרּבָ ּ  כריעה ְ
ַרך ח ְוִיְתָפַאר ְוִיְתרֹו,ְִיְתּבָ ַתּבַ ּ ְוִיׁשְ אּ  ַּמם ְוִיְתַנׂשֵ
א  ,ְּוִיְתַהָלל ְּוִיְתַעֶלה ְּוִיְתַהָדר ֵמה ְדֻקְדׁשָ ּׁשְ  כריעהּ

ִריך ל־ְּלֵעָלא ִמן: )אמן(. ּהוא ְּבְ ְרָכָתא־ּכָ  ,ּבִ
יָרָתא ָחָתא ְוֶנָחָמָתא,ׁשִ ּבְ ָעְלָמא ּ ִתׁשְ    ,ַּדֲאִמיָרן ּבְ

  :)אמן(. ָאֵמן כריעהְּוִאְמרו                                     
  

ָנן ְוַעל ַתְלִמיֵדיה ָרֵאל ְוַעל ַרּבָ לֹוַּעל ִיׂשְ  ן ְוַעל ּכָ
אֹו,ןַּתְלִמיֵדי ַתְלִמיֵדיהֹו ַרְיָתא ּ ְדָעְסִקין ּבְ

ָתא ַּקִדׁשְ ָאָתר ־ְבַאְתָרא ָהֵדין ְוִדי ְבָכל ּ ִדי,ּ
ָלָמא  ,ןֹוהּן וְלֹוכּ ְיֵהא ָלָנא וְל,ְוָאָתר ִּחָנא ׁשְ

ַמָיא ֱאָלָהא  ִמן ֳקָדם ,ְּוִחְסָדא ְוַרֲחֵמי   ָּמאֵרי ׁשְ

  :)אמן(. ְּוִאְמרו ָאֵמן, ְוַאְרָעא                                  
  

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

ְּוַכָפָרה ְוֵריַוח ְוַהָצָלה ּ ָלנו וְלָכל,ּ ָרֵאלַּעמֹו־ּ    , ִיׂשְ
  :)ןאמ(. ָאֵמן ְּוִאְמרו                                               
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לֹוֹע ה ׁשָ ְמרֹוׂשֶ ה ְבַרֲחָמיוּ הוא ,ָמיום ּבִ  ַיֲעׂשֶ
לֹו ל,ָּעֵלינו םׁשָ ָרֵאלַּעמֹו־ ְוַעל ּכָ   . ּ ְוִאְמרו ָאֵמן, ִיׂשְ

  :)אמן(                                                     
הַּהְלָבָנה  אֹור אֹור ַהַחּמָ ה ִיְהֶיה, ּכְ  ְואֹור ַהַחּמָ

ְבַעת ַהָיִמים אֹור ׁשִ ְבָעַתִים ּכְ יֹום ֲחֹבׁש ְיֹה. ּׁשִ  ָוהּבְ
ֶבר ַעּמֹו־ֶאת אּֽוַמ, ׁשֶ תֹו ִיְרּפָ ַּוַתְעִדי: ַחץ ַמּכָ ָזָהב ָוֶכֶסף  ּ

י ְוִרְקָמה ׁש ָוֶמׁשִ ך ׁשֵ ְוַמְלּבוׁשֵ ּ ֶמן ֹסֶלת, ּ    .ְּלְתָֽאָכ, ּוְדַבׁש ָוׁשֶ
ְמֹאד ְמֹאדַּֽוִת                                           ַּוִתְצְלִחי ִלְמלוָכ, יִפי ּבִ   :הּ

  

לֹום ֲעֵליֶכם: פעמים' ואומרים ג  .ׁשָ
  

N  קריאת שמע שעל המטה  w  
  

, בדחילו ורחימו ורחימו ודחילו, לשם יחוד קדש אבריך הוא ושכינתה
 .בשם כל ישראל) ה"ו"ה"י(שלים  י ביחודא"ו ק"י בוא"יוד קא שם ליחד

הריני מקבל עלי אלהותו , לאקמא שכינתא מעפרא ולעלוי שכינת עזנו
בגין דאיהו רב ושליט על , והריני ירא ממנו, יתברך ואהבתו ויראתו

ח "והריני ממליכו על כל אבר ואבר וגיד וגיד מרמ. וכלא קמה כלא,כלא
. מלכות גמורה ושלמה, יה גידים של גופי ונפשי רוחי ונשמת"אברים ושס

  . והוא ברחמיו יזכני לעבדו בלב שלם ונפש חפצה, והריני עבד לשם יתברך

  :אמן כן יהי רצון                                                        
  

ל עֹוָלם ִמי  יִני מֹוֵחל ְלָכלֽ ֲהֵר,ׁשֶ
ִהְכִעיס ְוִהְקִניט ָחָטא  ׁשֶ אֹוִתי אֹו ׁשֶ

ין,ֶּנְגִדיּכְ ָממֹוִני ּבֵ ין ּבְ גוִפי ּבֵ ין ּבְ ין  ּ ּבֵ ְכבֹוִדי ּבֵ ּבִ
ָכל ר ִלי־ּבְ ָרצֹון,ֲאׁשֶ ין ּבְ ֶנס ּבֵ ֹאֽ ין ּבְ ׁשֹוֵגג ,  ּבֵ ין ּבְ ּבֵ

ה ַמֲעׂשֶ ין ּבְ ִדּבור ּבֵ ין ּבְ ֵמִזיד ּבֵ ין ּבְ ִגְלּגול , ּּבֵ ין ּבְ ּּבֵ
ִגְלּגול ַאֵחר ין ּבְ     ְולֹא,ָרֵאלִיׂשְר ּבָ־ ְלָכל,ּזֶה ּבֵ

ִתי                                 ִסיּבָ    : ֵּיָעֵנׁש ׁשום ָאָדם ּבְ

  ְוָהָיה

  ִרּבֹונֹו
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  :יאמר, ביום חול

 ,ֲאבֹוַתי יֵהאלְֹו יַה ֱאלְֹיֹהָוהָָרצֹון ִמְלָפֶניך 
לֹא ֶאֱחָטא עֹוד ָחָטאִתי ְלָפֶניך ּ וָמה,ׁשֶ ָׁשֶ ּ, 

ים ַרֲחֶמיך ָהַרּבִ   ֵדי ְי ַעל ֲאָבל לֹא ,ְָמֹחק ּבְ

   :ּוִרים ְוֳחָלִים ָרִעיםִיּס                              
  

י ְלָפֶניך ִּיְהיו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי    ְיֹהָוה, ְָוֶהְגיֹון ִלּבִ
  :ּצוִרי ְוֹגֲאִלי                         

  

ְֶמֶלך ֵּהינו ֱאלֹ,ְיֹהָוהַּאָתה >< [
, ]ָהעֹוָלם< >

יל ֶחְבֵל ָנה ַעלַּהַמּפִ ּוְתנוָמה  ֵעיָני י ׁשֵ ּ
י ַעל ת ַעִין, ַעְפַעּפָ   ְיִהי ָרצֹון:ּוֵמִאיר ְלִאיׁשֹון ּבַ

, ֲאבֹוַתי יֵהְואלֹ יַה ֱאלְֹיֹהָוה ,ִָמְלָפֶניך
לֹום יֵבִני ְלׁשָ ּכִ ַתׁשְ ְּוַתֲעִמיֵדִני ְלַחִיים טֹוִבים , ּׁשֶ

לֹום תֹוָרֶתך ְוֵתן ֶחְלִקי, ּוְלׁשָ יֵל, ָּבְ ִני ְוַתְרּגִ
יֵלִני, ִלְדַבר ִמְצָוה ְוַאל , ִלְדַבר ֲעֵבָרה ְּוַאל ַתְרּגִ

יֹון ְולֹא ִליֵדי  ְּתִביֵאִני ִליֵדי ֵחְטא ְולֹא ִליֵדי ִנּסָ
ָזיֹון י ֵיֶצר , ּבִ לֹט ּבִ י,טֹובַהְוִיׁשְ לֹט ּבִ   ְוַאל ִיׁשְ

, ָּרע וֵמֳחָלִים ָרִעיםֵּיֶצר ָהְוַתִציֵלִני ִמ, ֵיֶצר ָהָרע
, ְרהֹוִרים ָרִעיםַּבֲהלוִני ֲחלֹומֹות ָרִעים ְוִהְוַאל ְי

ֵלָמה ְלָפֶניך ת"יבטא היטב את הטי אּוְתֵה ִָמָטִתי ׁשְ ְוָהֵאר , ּ
ן ן ִאיׁשַ רוך . ַּהָמֶות ֵעיַני ּפֶ ְּבָ    , ]ְיֹהָוהַּאָתה [ּ

לֹו ִבְכבֹודֹו ַּהֵמִאיר ָלעֹוָלם                              :ּכֻ
  

  ְיִהי

רוך ְּבָ ּ  
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 ןְֵאל ֶמֶלך ֶנֱאָמ

ַמ֖ ָרֵאעׁשְ   ,ּינוֵ ֱאלֹהְ֖יֹהָו֥ה, ֑ל ִיׂשְ

  ׃דֽ ֶאָח׀ ְיֹהָו֥ה
  

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

ָכלָיךה ֱאלֶֹה֑֣ת ְיֹהָוֵ֖א ֥>־< ּבְ ְבָך  ְלָבֽ
ך ָוְבָכל־ַנְפׁשְ ך׃ּ֖ ָ וְבָכל־ְמֹאֶדֽ ּו  ְוָה֞יּ

ָי ְמַצְוךֹ֧נִכֽר ָאׁשֶֶּ֨לה ֲאים ָהֵאַּ֣֗הְדָבִר  ֹוםּ ַה֖יּ֛
ַנְנָתְֽלָבֶב>־<ַעל ּך׃ ְוׁשִ ּ ֖ים ְלָבֶנָ֣֔ ְרתָ ּך ְוִדּבַ ָ֑ ם  ּבָ

ְבְתך ׁשִ ָּבְ ֵביֶתּ֤֨ ָ וְבֶלְכְתךָ֙ך ּבְ ּ ָךּ֖ ַבֶדּ֣֔ ְכּבְ ֶּרך ֽוְבׁשָ ְ 
ּוְבקוֶמ ְרָתּֽ ּך׃ וְקׁשַ ּ ָטֹפּ֖וָך ְוָה֥יֹ֑ות ַעל־ָיֶדם ְל֖אָ֥ ת  ְלֹטֽ

ּ וְכַתְבָתָך׃ֽיין ֵעיֶנֵּב֥ יֶתֹותם ַעל־ְמזֻ֥זּ֛ ָעֶר֖ ּבֵ ּך וִבׁשְ   ָיך׃ָֽ
  

ֹמ ְמע֙וִ֤אם־ׁשָ ַּע ִתׁשְ ֧ ֶאל־ִמְצֹוַתּ֔  רי ֲאׁשֶ
ה ֲהָבְֽ֞לַא יפסיק מעטֹום ּם ַה֑י ֶאְתֶכּ֖י ְמַצֶו֥הֹ֛נִכָֽא
ֵהיֶכ֙םֶאת־ְיֹהָו֤ה ֹו ּוְלָעְב֔ד ן"יבטא היטב את העי  ֱאלֹֽ

ָכל ֶכםְלַבְבֶכ֖>־<ּבְ  ר־ֽי ְמַטַּ֧תִתְֽוָנם׃ ּֽ וְבָכל־ַנְפׁשְ
ִע֖תַ֛אְרְצֶכ ָך  ְדָגֶנַּ֣֔סְפָתֹֽוׁש ְוָאּה וַמְל֑קֹ֣ו יֹוֶרּם ּבְ

ךְֽוִת ך׃ָ֖יֹרׁשְ ב֥ ֵעיַּ֛תִתֽ ְוָנָ ְוִיְצָהֶרֽ ְֽדך< >ׂשֶ ׂשָ  ָּ֖בְ
ָב ְוַּ֖כְלָתָֽך ְוָאִּ֑לְבֶהְמֶת ְמרֽׂשָ ְּעָת׃ ִהׁשָֽ ם ּו ָלֶכּ֣֔

ֶּ֖֥פ < יםֱ֣אלִֹה< >ֲּעַבְדֶת֙םֽם ַוּ ְוַסְרֶת֗ם ְלַבְבֶכ֑הּן־ִיְפתֶ

ַתֲאֵחִר֔>  יפסיק מעטה  ְוָחָר֨ם׃ֽם ָלֶהֲ֖חִויֶתּֽים ְוִהׁשְ

  ַּהְבָתְ֣֔וָא

  הְוָהָי֗
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ֶכַ֗אף־ְיֹהָו֜ ַמ֤֨ם ְוָעַצה ּבָ א־ִיְהֶיִי֙םּר ֶאת־ַהׁשָ  ֣ה ְולֹֽ
< םֲּ֣אַבְדֶתֽ ַוּ֑הּוָלן ֶאת־ְיבּ֖א ִתֵתה לֲֹ֥אָדָמ֣֔ר ְוָהָמָט֔

ֶּ֥רץ ַהטָֹב֣֔ ָהָאה ֵמַעלְ֙מֵהָר֗>  ם׃ֽן ָלֶכ֥ ֹנֵתר ְיֹהָו֖הה ֲאׁשֶ
ְמֶת֙ם  םְלַבְבֶכ֖>־<ֶּלה ַעלי ֵאֶּ֣֔את־ְדָבַר< >ְּוׂשַ

ֶכְֽ֑וַע ְרֶת֨ל־ַנְפׁשְ ּם וְקׁשַ ם  ַעל־ֶיְדֶכ֔ם ְלאֹותֹ֤֙אָת< >םּ
ּ ְוִלַמְדֶתם׃ֽיֵניֶכֽין ֵע֥ת ּבֵ ְלֽטֹוָטֹפּ֖וְוָה֥י  ֛םֹאָת< >םּ֥

ֵניֶכ֖ ֑֣ם ְלַדּבֵֶאת־ּבְ ְבְתךר ּבָ ׁשִ ָם ּבְ ֵביֶתּ֤֨  ָ֙ך ּבְ
ָוְבֶלְכְתך ּ ךּ ַבֶדּ֣֔ ְכּבְ ֶָרך ֽוְבׁשָ ך׃ְּ֖ ָ וְבקוֶמֽ ּ ּ וְכַתְבָתּ  םּ֛
יֶתַּעל־ְמזו֥ז ָעֶרֹ֖ות ּבֵ ּך וִבׁשְ  ּו ְיֵמיֶכ֙ם֤ ִיְרּבַען ְלַמָ֨יך׃ָֽ

 ן"יבטא היטב את העיר ֲאׁשֶ֨ה ֲאָדָמַֽ֔על ָה֤ם י ְבֵניֶכִ֣֔ויֵמ

ּבַ ֵתיֶכ֖֛הָוֹה ְיעִ֧נׁשְ יֵמם ת ָלֶה֑֣ם ָלֵת ַלֲאֹבֽ ַמ֖ ֥יּכִ   ִיםַּהׁשָ

ֶרץ׃                                                         ַעל־ָהָאֽ
  

֥ ְיֹהָו֖ה ר׃ הֶאל־ֹמׁשֶ ֵני רַּדּבֵ֞ ֵּלאֹמֽ  ֶ֤אל־ּבְ
ָרֵאל֙  םָלֶה֥ ּוְוָעׂש֨ םֲאֵלֶה֔ ַּ֣מְרָתְֽוָא ִיׂשְ

ֹרָת םִבְגֵדיֶה֖ יְ֥נֵפַעל־ּכַ תִ֛ציִצ  ּוְ֛תנְֽוָנ םְ֑לֹדֽ
ָנ תַעל־ִציִצ֥   ָלֶכ֮ם֣הְוָהָי ֶלת׃ְּֽתֵכ ילְּ֥פִת< >֖ףַהּכָ
ּוְזַכְרֶת֙ם ֹוֹא֗ת< >םּ֣וְרִאיֶת ְלִציִצ֒ת  ן"הזי את להתיז יזהר <ּ

ל־ִמְצֹו> יֶתַֽו הְיֹהָו֔ תֶ֣את־ּכָ  םֹ֑אָת< >םֲ֖עׂשִ
א־ָת֜ת ּורוְולֹֽ < םיֵניֶכֵֽ֔ע יֲ֣חֵרְֽוַא ֙םְלַבְבֶכ ֤יֲחֵרַֽא ּ

ר־ַאֶת> ֔רִּת ַעןְ֣לַמ ם׃ֲֽחֵריֶהַֽא< >יםֹ֖זִנ םֲּ֥אׁשֶ  יזהר ּוְזּכְ

יֶתַֽו ן"הזי את להתיז ל־ִמְצֹו< >םֲ֖עׂשִ ִֽ֥ו יָ֑תֶאת־ּכָ  םְהִייתֶ
֖ ֵהיֶכ֗ ְיֹהָו֣ה יֲאִנ֞ ם׃ֽאלֵֹהיֶכֵֽל יםְקֹדׁשִ  רֲאׁשֶ֨< >םֱאלֹֽ

  אֶמרַּויֹ֥

 קריאת שמע שעל המטה

 



 
75

   םָלֶכ֖ ֹותְה֥יִֽל ִיםִמְצַר֔ ֶרץֵ֣מֶא< >ֶאְתֶכ֙ם אִתי֤הֹוֵצ
ם׃  הְיֹהָו֥  יֲאִנ֖>  < ים֑אלִֹהֵֽל                         ֵהיֶכֽ   ֱאלֹֽ

  

  .ֱאֶמת< >ֵהיֶכם ֱאלְֹיֹהָוה  - וחוזר 
  

ָכבֹוד ְּיַרְננו ַעל. ֲחִסיִדים ּבְ בֹוָתם־ּ ּכְ  :ִמׁשְ
ְגרֹוָנם ְּוֶחֶרב ִפיִפיֹות . רֹוְממֹות ֵאל ּבִ ּ

ָי לֹֹמה  )ת"יבטא היטב את הטי( ִּהֵנה :ָדםּבְ ִלׁשְ ִּמָטתֹו ׁשְ ּ
ִרים ָסִביב ָלה ּבֹ ים ּגִ ׁשִ ּׁשִ ָרֵאל. ּ ֵרי ִיׂשְ ּבֹ ָלם : ִמּגִ ּּכֻ

  ־ַעלִאיׁש ַחְרּבֹו . ּזֵי ֶחֶרב ְמֻלְמֵדי ִמְלָחָמהֲֽאֻח
ְלילֹות             ְּיֵרכֹו ִמַפַחד ּבַ   )"הנה מטתו" על פסוק פ"גיחזור ( :ּ

  

ֶרְכךְי ְמֶרָ֖ו ְיֹהָָ֥בֽ ָיך יו ֵאֶלּ֖֛׀ ָפָנ הָ֧ור ְיֹהָיֵא֨ :ָֽךה ְוִיׁשְ

ֽלֹום׃ָ֖ם ְלךָ֥יך ְוָיׂשֵ ֵאֶלּ֔׀ ָפָני֙ו הָ֤וא ְיֹהִּיׂשָ֨: ָּךּֽיֻחֶנִֽו    ׁשָ
  

  פסוקים להנצל מטומאת קרי

ב לֹא ִתְפָחד ּכַ ַכְבָת ְוָע, ִּאם ִתׁשְ ָנֶתךְּֽוׁשָ ְמֵרִני : ְָרָבה ׁשְ ׁשָ
ִא ת ָעִיןּכְ ָנֶפיך ַתְסִתיֵר. יׁשֹון ּבַ ֵצל ּכְ ּּבְ ּ ַכְבִתי : ִניָֽ   ֲאִני ׁשָ

ָנהָֽו                             י ְיֹהָוה ִיְסְמֵכִני .ִאיׁשָ   :ֱהִקיצֹוִתי ּכִ
  

ָיְדך ַאְפִקיד רוִחי ּּבְ ִדיָתה אֹוִתי. ָ   :ֱאֶמת ֵאל ְיֹהָוה, ּפָ
  

ֵס ֵצֶתר ֶעְל֑יְ֣בּ ֹ֥֝ון ְבּ י ֣יֹהָוה ַמְחִסַֽל֭ר ֹאַמ֗ן׃ ֽי ִיְתלֹוָנַּד֗ל ַשׁ
ּוְמצוָדִת ֹו׃ לַֹה֗י ֱאּ֑֝ ח ָ֥יְלך ִמַפִּּֽצּוא ַי֭י ֣הִ֤כּי ֶאְבַטח־ּבֽ

ּוׁש ִמֶדָ֥י֗ק ֶאְבָר֨תֶּבר ַהֽוֹות׃ ּ ָנָפְֽך ְוַתְֶסך ָל֣֭׀ ָי ֹוְבּ ה ּ֑יו ֶתְחֶסַ֣חת־ְכּ
ם׃ ּֽוף יֹוָמץ ָי֥עֵחְ֗יָלה ֵמַ֑֝חד ָל֣יָרא ִמַפּלֹא־ִתּ֭ה ֲאִמֽתֹו׃ ֹ֣סֵחָרֽה ְוִ֖צָנּ

ֹאִ֣מ֭ ְ֗ך ִמֶ֝פל ַיֲהלֶֹּ֑דֶבר ָבּ ִ֤ים׃ ּֽוד ָצֳהָרֶטב ָיׁשֶ֥קּ ָל ִמִצְד֨ךִיֹפּ ּ ֶלף ׀ ֶא֗ ּ
ֵעיֶנַרׁ֭ש׃ ֽא ִיָגָּיך לֶֹ֣לָ֗ך ֵא֑֝ה ִמיִמיֶנּוְרָבָב֥ ֑֣ק ְבּ ֻלַמָ֖יך ַתִבּ   ת ּיט ְוִשׁ

ִע                                             ה׃ ְ֣רָשׁ  .֑יה ַמְחִס֣ה ְיֹהָוּ֣י־ַאָתִֽכּּים ִתְרֶאֽ

  ַּיְעְלזו

ב   ֹיֵשׁ
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  .וכן במוצאי אותם ימים עד חצות, לא יאמר וידוי, בימים שאין אומרים תחנון

  

  אָּתֹב  .ֵּתינוֲאבֹו  ֵהיֵואלֹ  ֵּהינוֱאלֹ  ְיֹהָוה
ְּתִפָלֵתנו  ְָלָפֶניך ִּתְתַעַלם  ְוַאל  .ּּ נו  ּ   ַּמְלּכֵ

ְּתִחָנֵתנוִמ ֵאין  .ּּ ה  ָפִנים  ַּעֵזי  ֲּאַנְחנו  ׁשֶ   ּוְקׁשֵ
  ֵהיֵואלֹ  ֵּהינוֱאלֹ  ְיֹהָוה  ְָלָפֶניך  ַמרלֹו  ֶרףֹע

  ֲאָבל  .ָּחָטאנו  אְולֹ  ֲּאַנְחנו  ַּצִדיִקים  ֵּתינוֲאבֹו
ְענו  .ָּעִוינו  .ָּחָטאנו ָּפׁשַ   ֵּתינוַוֲאבֹו  ֲּאַנְחנו  .ּ
י ְמנוָא  :ּיֵתנוֵב  ְוַאְנׁשֵ ְרנוִּד  .ַּזְלנוּגָ  .ַּגְדנוּבָ  .ּׁשַ   ּּבַ

ְענוְו  .ֱּעִוינוֶה  .ָהָרע  ןְוָלׁשֹו  ִפיֹד   .ְּדנוַז  .ִּהְרׁשַ
ֶקר  ַּפְלנוָט  .ַּמְסנוָח   תֵעצֹו  ַּעְצנוָי  .ּוִמְרָמה  ׁשֶ

ַּזְבנוּכִ  .תָרעֹו ַעְסנו  .ּ   ָּמִרינו  .ַּרְדנוָמ  .ְּצנוַל  .ּּכָ
  .ִּוינוָע  .ַּרְרנוָס  .ִּנַאְפנו  .ַּאְצנוִנ  .ְָדָבֶריך

ְענוּפָ ָּפַגְמנו  .ּׁשַ   .ָוֵאם  ָאב  ִּצַעְרנו  .ַּרְרנוָצ  .ּ
ינוִק ּׁשִ ְענוָר  .ֶרףֹע  ּ ָּתִעינו  .ַּעְבנוִּת  .ַּחְתנוׁשִ  .ּׁשַ ּ  

ָפֶטיך  ֶָתיךִּמִמְצֹו  ְּוַסְרנו  .ְּוִתֲעַתְענו ָוִמִמׁשְ ּ ּ ּ  
ָוה־אְולֹ  ִביםַּהטֹו   ַּצִדיק  ְּוַאָתה  .ָּלנו  ׁשָ
ל־ַעל א־ּכָ י  .ָּעֵלינו  ַהּבָ יָת  ֱאֶמת־ּכִ   ַּוֲאַנְחנו  .ָעׂשִ

ְענו   :ִּהְרׁשָ
  

ֹכ - א ֻדַלת ְיִמיְנך  ,ַחָאּנָא ּבְ ָּגְ ַּתִתיר ְצרוָרה  ,ּ ּ    )ץ"ית ג"אב(  .ּ

ל ִרּנַת - ב ֵבנו  ,ַקּבֵ ּגְ ך ׂשַ ַּעּמְ    )ן"שט ע"קר(  .ּנו נֹוָראַטֲהֵר  ,ָ

י ִיחוְדך  ,ָנא ִגּבֹור - ג ָדֹוְרׁשֵ ּ ְמֵרם  ,ּ ָבַבת ׁשָ    )ש"יכ ד"נג(  .ּכְ

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

  ָאּנָא

 קריאת שמע שעל המטה
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רֹוב טוְבך  ,ֲחִסין ָקדֹוׁש - ה ָּבְ    )ע"טנ ב"חק(  .ַָנֵהל ֲעָדֶתך  ,ּ

ֶאהָיִחיד  - ו ֵנה  ,ּגֵ ך ּפְ ֶתך  ,ְָלַעּמְ ָזֹוְכֵרי ְקֻדׁשָ    )ק"פז ל"יג(  .ּ

ל -ז  ְוָעֵתנו ַקּבֵ ַמע ַצֲעָקֵתנו  ,ּׁשַ ּוׁשְ ּיֹוֵדַע ַתֲעלומֹות  ,ּ    )ת"צי ו"שק(  .ּ
  

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

  .פעמים על הפסוק של אותו לילה' ויחזור ג
  

ָּתקום ְתַרֵחם ִציֹון ּ י. ּ ֵּעת ְלֶחְנָנה ־ּכִ
י ָיְדך ַאְפִקיד רוִחי: ָבא מֹוֵעד־ּכִ ּּבְ ָ .

טֹוב ָאִלין : ְיֹהָוה ֵאל ֱאֶמת, ָּפִדיָתה אֹוִתי   ּבְ

ַרֲחִמים                                               :ְוָאִקיץ ּבְ
  

ָרֵאלֵהי  אלְֹיֹהָוה , לֵאיָכִמי יִניִמִמ, ִיׂשְ
  , ליֵאִרּי אוַנָפְּלִמּו, ליֵאִרְבי ּגַאִלֹמּׂשְִמּו

  )פ"ג  ( :לת ֵאיַנִכי ׁשְאׁשִל רַֹע ְו.לֵאָפי ְרַרחֹוֲאֵמּו       
  

ּתֹוָרה ִצָוה ה ְקִהַלת ַיֲעֹקב־ּ ה מֹוָרׁשָ ָּלנו ֹמׁשֶ ּ:  
  

  .עד שיישן, ויחזור על אותו פסוק

  

N  סדר ברכת המזון  w  
  

ְנִגיֹנ֗ ַחַּ֥לְמַנֵצ - בחול ֽיר׃ ת ִמְז֥מּבִ לִֹהֹ֗ור ׁשִ ְרכ֑֥ים ְיָחּנֱֵאֽ ֵנו ִויָבֽ  ּנוּ
ָנָ֤י ָאָ֣לַדָלה׃ ּֽנו ֶסּ֣יו ִאָתֵֽ֖אר ּפָ ַ֑֣עת ּבָ ָכל־ּגָ֝ך ֶּרץ ַדְרּכֶ ם ֹוִיּ֗בְ

וָעתֶֽך׃  ְָיׁשֽ ֥יֹו֖דּ ָוך ַעּמִ ֹ֥ו֗די֝ים ׀ ֱאלִֹה֑ יםּ ָוך ַעּמִ ָלּ ְמ֥חִֽים׃ ּֽים ּכֻ ּו ׂשְ
ְ֥לֻאּ֫ו ֗ניַרּנְִֽו ּפֹ֣ים ּמִ י־ִתׁשְ ֽ ָא֖ יםּוְלֻאּמִ֓ר ים ִמיׁשֹ֑֣ט ַעּמִּכִ ֶרץ ׀ ּבָ

֥יֹו֖דָלה׃ ֽם ֶסַּ֣תְנֵח ָוך ַעּמִ ֹ֥ו֗די֝ים ֑׀ ֱאלִֹה יםּ ָוך ַעּמִ ָלּ ֶרץ ֶא֭ם׃ ּֽים ּכֻ
ְרֵכְ֗יּ֝ה ּ֑ה ְיבוָלְ֣תָנָֽנ ָ֥בֽ ּים ֱאלֹֽהינו׃ּנו ֱאלִֹה ְרֵכ ֵ   יםֱאלִֹהּ֑נו ְ֥יָבֽ

ֶרץֹו֗ת֝א ּויְר֥אְֽוִי                                      ל־ַאְפֵסי־ָאֽ   ׃ֹו ּכָ
  

  ַּאָתה

  םׁשֵּבְ

 ברכת המזון
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ּמַ֫ ירׁשִ֗ - בשבת וחג ׁשֹ֣ות ֲע֥לַהֽ יַבּוב ְיּ֭בְ ְלִמִיָ֗הֹ֝ון ּת ִצ֑יֹ֣הָוה ֶאת־ׁשִ ֹחֽ ים׃ ּֽינו ּכְ
ֵלָ֤א ֡ח֪ז ִיּמָ ינ֮וא ׂשְ ּ֥נו ִרּ֪֫וְלׁשֹוֵנ ֹּוק ּפִ אְמ֣רָא֭ה ּנָ ה ֹהָו֗יל ְיְּ֝גִדִ֥הם ּ֑ו ַבּגֹוִיז ֹיֽ
ים׃ ָ֥הִיּנו ֹות ִעּמָׂ֗שֲ֥עֹֽהָוה ַליל ְיִּ֭הְגִדֶּ֣לה׃ ֹֽות ִעם־ֵאֲעׂשַֽ֥ל ֵמִחֽ ה ּׁ֣שוָבּינו ׂשְ

ִביֵתֹהָוה ֶאת־ְי֭ ֲאִפיִקּ֥נו ׁ֑שְ ֽ ּנֶּכַ ְרִעֶ֥גב׃ ֽים ּבַ ִדְמָעַּ֗הזֹֽ ִרּנָה ים ּבְ רו׃ּ֥בְ  ּה ִיְקֹצֽ
֪  ּוָבֹכ֮ה ׀ ְךֵיֵל֨ ְֹוך ֤לָה֘ ך־ַהֹ֫נׂשֵ ׁשֶ ָּזְא ֶמֽ א־ָיֹב֥ ַרע ֥   ׃יוֽא ֲאֻלּמָֹתׂשֵֹ֗נ֝ ה ֑א ְבִרּנָּבֹֽ
  

ָכלְיֹהָוה ־ֶאת ָּתִמיד ְתִהָלתֹו. ֵעת־ּבְ ּ ִפי ּ ּסֹוף ָדָבר : ּבְ
ָמע מֹור ִמְצֹוָתיו־ָהֱאלִֹהים ְיָרא ְוֶאת־ֶאת. ַהּכל ִנׁשְ , ׁשְ

י ל־ּכִ ְּתִהַלת : ָהָאָדם־זֶה ּכָ יְיַדּבְֶיֹהָוה ּ ל ְִויָבֵרך. ר ּפִ ם ָקְדׁשֹו ־ּכָ ר ׁשֵ ׂשָ ּבָ
ַּוֲאַנְחנו ְנָבֵרך ָיה ֵמַעָתה: ְלעֹוָלם ָוֶעד ּּ ּעֹוָלם ַהְללוָיה־ְוַעד ְ ר ֵאַלי: ּ   , ַוְיַדּבֵ

ְלָחן זֶה                                            ר ִלְפֵני  ַּהׁשֻ   :ְיֹהָוהֲאׁשֶ
  

  )חדשלושה או יותר שאכלו ביל( ןזימו

א: המזמן ָאה ַקִדיׁשָ א ִעּלָ ַּהב ָלן ְוִנְבִריך ְלַמְלּכָ ְ:  
ַמִים: עונים  ׁשָ

א: זמןהמ ָאה ַקִדיׁשָ א ִעּלָ ְרׁשות ַמְלּכָ ּּבִ ּ  
  

ָתא :בשבת( ת ַמְלּכְ ּבָ ּוִבְרׁשות ׁשַ ּ(  
א: ביום טוב( יזָא ַקִדיׁשָ ּפִ ּוִבְרׁשות יֹוָמא ָטָבא ֻאׁשְ ּ ּ(  
ְבָע :בסוכות( ּוִבְרׁשות ׁשִ יןּ יִזין ִעָלִאין ַקִדיׁשִ ּפִ ּה ֻאׁשְ ּ(  

  

ּוִבְרׁשות מֹוַרי ְוַרּבֹוַתי( ְוִבְרׁשוְתֶכם ְנָבֵרך )ּ ּ   ) ֱּאלֵֹהינו: בעשרה( ּ
  

ְמָחה ִבְמעֹונֹו : חתןתדועבס( ַהׂשִ   )ּׁשֶ
  

לֹו ָאַכְלנו ִמׁשֶ ּׁשֶ ּ: 
רוך: עונים ְּבָ   )ֱּאלֵֹהינו: בעשרה( ּ

  

ְמָחה ִבְמעֹו : חתןתדועבס( ַהׂשִ   )נֹוּׁשֶ
  

ָאַכְלנו לֹו וְבטובֹו ָחִיינו ּׁשֶ ִּמׁשֶ ּ ּ ּ:  
  

   חוזר על אותו משפטזמןהמ
 

ְ ֶמֶלךֵּהינוֱאלֹ, ְיֹהָוהַּאָתה < >
, ָהעֹוָלם< >

לֹו  ָּהֵאל ַהָזן אֹוָתנו ְוֶאת ָהעֹוָלם ּכֻ ּ ּ
ים ֵריַוח וְבַרֲחִמים ַרּבִ ֶחֶסד ּבְ ֵחן ּבְ טובֹו ּבְ ּּבְ ּ .

ר־ֹנֵתן ֶלֶחם ְלָכל ׂשָ י ְלעֹוָלם ַחְסדֹו. ּבָ : ּּכִ

  ֲאָבְרָכה

רוך ְּבָ ּ  

 כת המזוןבר
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דֹול ָתִמיד לֹא ָחַסר ָלנו ְוַאל ֶיְחַסר  ּוְבטובֹו ַהּגָ ּ ּּ
ָּלנו ָמזֹון ָתִמיד ְלעֹוָלם ָוֶעד י הוא ֵאל ָזן . ּ ּּכִ

ְלָחנֹו ָערוך ַלּכֹל ְוִהְתִקין  ְוְמַפְרֵנס ַלּכֹל ְוׁשֻ ּ ּ
ר ִריֹוָתיו ֲאׁשֶ ִּמְחָיה וָמזֹון ְלָכל ּבְ ָרא ־ּ ְבַרֲחָמיו ּבָ

ָאמור ּוְברֹוב ֲחָסָדיו ּכָ , ָּפֹוֵתַח ֶאת ָיֶדך. ּ
יַע ְלָכל ּבִ רוך :ַחי ָרצֹון־ּוַמׂשְ ְּבָ   , ְיֹהָוהַּאָתה  ><ּ

  :ַּהָזן ֶאת ַהּכֹל                        
  

ִהְנַחְלָת , ֵּהינוֱאלֹ ְיֹהָוהְָלך  ַּעל ׁשֶ
ַּלֲאבֹוֵתינו ֶאֶרץ ֶחְמָדה טֹוָבה וְר ּ ָחָבה ּ

ִרית ְותֹוָרה ַחִיים וָמזֹון ּּבְ הֹוֵצאָתנו . ּ ַּעל ׁשֶ
ית ֲעָבִדים ֵּמֶאֶרץ ִמְצַרִים וְפִדיָתנו ִמּבֵ ְוַעל . ּ

ֵרנו ְבׂשָ ָחַתְמָת ּבִ ִריְתך ׁשֶ ּּבְ ּ ְָוַעל תֹוָרְתך . ָ ּ
ִלַמְדָתנו ּׁשֶ ּ ּ הֹוַדְעָתנו. ּ ְּוַעל ֻחֵקי ְרצֹוָנך ׁשֶ ּ ְ   ְוַעל . ּ

ַּחִיים וָמ        ַאָתה ָזן וְמַפְרֵנס אֹוָתנוּ ּזֹון ׁשֶ ּ ּ:  
  

  : אומריםבחנוכה ובפורים
  

ְרָקן ים ְוַעל ַהּפֻ ּסִ בורֹות. ַהּנִ ְּוַעל ַהְתׁשועֹות ְוַעל . ְּוַעל ַהּגְ ּ
ָיִמים  יָת ַלֲאבֹוֵתינו ּבַ ָעׂשִ ָחמֹות ׁשֶ ְפָלאֹות ְוַעל ַהּנֶ ַּהּנִ ּ  

ְזַמן ַהזֶה                                                     ָּהֵהם ּבַ ּ:  
  :לחנוכה

מֹוָנִאי וָבָניו  דֹול ַחׁשְ ַּמִתְתָיה ֶבן יֹוָחָנן ּכֵֹהן ּגָ ּ
ָרֵאל  ך ִיׂשְ ָעה ַעל ַעּמְ ָעְמָדה ַמְלכות ָיָון ָהְרׁשָ ׁשֶ ָּכְ ּ

י ְרצֹוָנך ָחם תֹוָרָתך וְלַהֲעִביָרם ֵמֻחּקֵ ּכְ ְְלׁשַ ְּ ָך ְּוַאָתה ְבַרֲחֶמי. ּ
ֵעת ָצָרָתם ים ָעַמְדָת ָלֶהם ּבְ ַּדְנָת ֶאת . ַּרְבָת ֶאת ִריָבם. ָּהַרּבִ ּ

  נֹוֶדה

  ְוַעל

יֵמי   ּבִ

 ברכת המזון
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ים. ָּנַקְמָת ֶאת ִנְקָמָתם. ִּדיָנם ַיד ֲחָלׁשִ ּבֹוִרים ּבְ . ָּמַסְרָת ּגִ
ַיד ְמַעִטים ים ּבְ ַיד ַצִדיִקים. ְּוַרּבִ ִעים ּבְ ּוְרׁשָ ַיד . ּ ּוְטֵמִאים ּבְ

ַיד . ְטהֹוִרים דֹול . ָעֹוְסֵקי תֹוָרֶתךְוזִֵדים ּבְ ם ּגָ יָת ׁשֵ ְָלך ָעׂשִ

עֹוָלָמך יָת ְתׁשוָעה ְגדֹוָלה . ְְוָקדֹוׁש ּבְ ָרֵאל ָעׂשִ ך ִיׂשְ ּוְלַעּמְ ּ ָּ

ַהיֹום ַהזֶה ּוֻפְרָקן ּכְ ּ יֶתך וִפּנו . ּ או ָבֶניך ִלְדִביר ּבֵ ך ּבָ ְּוַאַחר ּכָ ּ ָּ ָ ְ

ך־ְּוִטֲהרו ֶאת. ֶָאת ֵהיָכֶלך ִָמְקָדׁשֶ ַחְצרֹות ְוִהְד. ּ ִּליקו ֵנרֹות ּבְ
ך מור . ָָקְדׁשֶ ַהֵלל ּגָ ה ֵאלו ּבְ מֹוַנת ְיֵמי ֲחֻנּכָ ְּוָקְבעו ׁשְ ּ ּּ ּ

ְמך . ּוְבהֹוָדָאה ים ְוִנְפָלאֹות ְונֹוֶדה ְלׁשִ ֶהם ִנּסִ יָת ִעּמָ ְָוָעׂשִ
  

דֹול ֶסָלה                                                         :ַהּגָ
  :לפורים

יָרה ן ַהּבִ ׁשוׁשַ ָּמְרְדַכי ְוֶאְסֵתר ּבְ ּ ָעַמד ֲעֵליֶהם . ּ ׁשֶ ּכְ
ע ל . ָהָמן ָהָרׁשָ ד ֶאת ּכָ ִמיד ַלֲהרֹוג וְלַאּבֵ ׁש ְלַהׁשְ ּקֵ ּּבִ

ר  ה ָעׂשָ לֹׁשָ ׁשְ יֹום ֶאָחד ּבִ ים ּבְ ַער ְוַעד ָזֵקן ַטף ְוָנׁשִ ַּהְיהוִדים ִמּנַ ּ
ר הוא ֹחֶדׁש ֲא ֵנים ָעׂשָ ָלָלם ָלבֹוזְּלֹחֶדׁש ׁשְ ְּוַאָתה . ָּדר וׁשְ
ים ֵהַפְרָת ֶאת ֲעָצתֹו ְּבַרֲחֶמיך ָהַרּבִ ְבתֹו. ָ ְּוִקְלַקְלָת ֶאת ַמֲחׁשַ ּ .

בֹוָת ֹראׁשֹו־ַוֲהׁשֵ ּלֹו ְגמולֹו ּבְ ָניו ַעל ָהֵעץ. ּ   . ְּוָתלו אֹותֹו ְוֶאת ּבָ

ֶהם      יָת ִעּמָ יםִנְוָעׂשִ ְמך ַה.ִנְפָלאֹות ְוּסִ דֹול ֶסָלהָ ְונֹוֶדה ְלׁשִ   :ּגָ
  

ְ ֲאַנְחנו מֹוִדים ָלך ֵּהינוֱאלֹ ְיֹהָוהַהּכֹל  ּ
ָאמור ָמך ּכָ ּוְמָבְרִכים ֶאת ׁשְ ְּוָאַכְלָת : ְּ

ָבְעָת ּוֵבַרְכָת ֶאת . ְּוׂשָ ָהָאֶרץ ־ַעל, ֵּהינוֱאלֹ ְיֹהָוהּ
ר ָנַתן רוך: ְָלך־ַּהטֹוָבה ֲאׁשֶ ְּבָ    ,ְיֹהָוהַּאָתה  ><ּ

  :ּ ַעל ָהָאֶרץ ְוַעל ַהָמזֹון                                     
  

ָרֵאל  ְוַעל  ָּעֵלינו  ֵּהינוֱאלֹ  ְיֹהָוה   ִיׂשְ
ְַעָמך ַלִים  ְוַעל  .ּ   ַהר  ְוַעל  .ְִעיָרך  ְּירוׁשָ

ן  ִּציֹון ּכַ בֹוָדך  ִמׁשְ   .ְְמעֹוָנך  ְוַעל  .ְֵהיָכָלך  ְוַעל  .ְּכְ

י   ֵמיּבִ

  ַעל

  ַרֵחם
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ְְדִביָרך  ְוַעל ִית  לְוַע  .ּ דֹול  ַהּבַ   <ְּוַהָקדֹוׁש  ַהּגָ

ִנְקָרא> ְמך  ּׁשֶ ּזוֵננו  ְּרֵענו  ָּאִבינו  .ָעָליו  ָׁשִ ּ.  
ַּפְרְנֵסנו ֵלנו  .ּ ְלּכְ   ְמֵהָרה  ָּלנו  ַהְרַוח  ַּהְרִויֵחנו  .ּּכַ

ל ַּתְצִריֵכנו  ַאל  ְוָנא  .ָּצרֹוֵתינו־ִמּכָ   ְיֹהָוה  ּ
ר  ַּמְתנֹות  ִליֵדי  ֵּהינוֱאלֹ ׂשָ   ִליֵדי  ְולֹא  .ָוָדם  ּבָ

  .ְוָהְרָחָבה  ַּהְמֵלָאה  ְָלָיְדך  ֶּאָלא  .ַהְלָוָאָתם
יָרה ְּוַהְפתוָחה  ָהֲעׁשִ לֹא  ָרצֹון  ְיִהי  .ּ   ֵנבֹוׁש  ּׁשֶ

עֹוָלם ֵלם  ְולֹא  .ַּהזֶה  ּבָ א  ְלעֹוָלם  ִנּכָ   .ַהּבָ
ּוַמְלכות ית  ּ יָחך  ָּדִוד  ּבֵ   ּיֶרָנהַּתֲחִז  ְְמׁשִ

ְמֵהָרה   ִּלְמקֹוָמה                 :ְּבָיֵמינו   ּבִ
  
  :שבתב

ְּוַהֲחִליֵצנו ְיֹהָוה ֱאלֵֹהינו ִמְצֹוֶתך וְבִמְצַות ֹיום  ,ּ ְּבּ ָ

ִביִעי דֹו, ַּהׁשְ ת ַהּגָ ּבָ דֹוַּהׁשַ דֹו ,ּׁש ַהזֶהל ְוַהּקָ י ֹיום ּגָ ל ִכּ
ָׁש הוא ִמְלָפֶניךְוָקדֹו ּ ּבֹות ּבִנ .ּ ִמְצַות ּ ְוָננוַח ּבֹוֹוׁשְ ַאֲהָבה ְכּ  ְבּ

יֹום ְמנוָחֵתנו, ֶָנךְרצֹוי ֻחּקֵ ְּוַאל ְתִהי ָצָרה ְוָיגֹון ּבְ ּ ְּוַהְרֵאנו , ּ
ְמֵהָרה ְבָיֵמינו ְּבֶנָחַמת ִציֹון ּבִ ָחמֹו, ּ ַעל ַהּנֶ י ַאָתה הוא ַבּ ִּכּ . תּ

ִתינו ָאַכְלנו ְוׁשָ ְּוַגם ׁשֶ דֹו, ּ יְתך ַהּגָ ן ּבֵ דֹוׁש לֹא ָָחְרּבַ ל ְוַהּקָ
ַכְחנו ֵחנו ָלֶנַצח ְוַאל ִתְזָנֵחנו ָלַעד. ּׁשָ ּכָ ַּאל ִתׁשְ ּ ּ י ֵאל, ּ   ּכִ

דֹול ְוָקדֹוׁש ָא                            .ָּתהְֽ ֶמֶלך ּגָ
  

  :אומרים המועד־ובחולטוב ־וביוםחודש ־בראש
  

יַע אֵּתינו ַיֲעֶלה ְוָיֹבֵהי ֲאבֹוֵואלֹ ֵיָרֶאה ְוֵיָרֶצה ְו ְוַיּגִ
ֵקד ְוִיָזֵכר ִזְכרֹו ַמע ְוִיּפָ ְּוִיׁשָ . ֵּתינון ֲאבֹוְוִזְכרֹו ֵּננוּ

ַלִים  ן ִזְכרֹו יַח ן ְוִזְכרֹו . ְִעיָרך ְּירוׁשָ ן ָדִוד ַעְבָדך ָמׁשִ ְּבֶ ּ   ן ְוִזְכרֹו . ּ
ל ָרֵאל ְלָפֶניך־ּכָ ית ִיׂשְ ך ּבֵ ַָעּמְ   ְלֵחן ְלֶחֶסד . ָבהִלְפֵליָטה ְלטֹו ָ

לֹו ִביםְּלַחִיים טֹו. ּוְלַרֲחִמים                        יֹו. םּוְלׁשָ   :םּבְ
  

  ְרֵצה

  ֵּהינוֱאלֹ
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  :ֹּראׁש ֹחֶדׁש ַהזֶה: בראש חודש

צֹות ַהזֶה :בפסח ַּחג ַהּמַ יֹום , ּ   :ִּמְקָרא ֹקֶדׁש ַהזֶה) טֹוב: ביום טוב אומר(ּבְ
ּכֹות ַהזֶה: בסוכות יֹום , ַּחג ַהּסֻ   :ְּקָרא ֹקֶדׁש ַהזֶהִמ) טֹוב: ביום טוב אומר(ּבְ

בועֹות ַהזֶה: בשבועות ַּחג ַהׁשָ ּ יֹום טֹוב ִמְקָרא ֹקֶדׁש ַהזֶה, ּ   :ּּבְ

ִמיִני ַחג ֲעֶצֶרת ַהזֶה: בשמיני עצרת יֹום טֹוב ִמְקָרא ֹקֶדׁש ַהזֶה, ּׁשְ   :ּּבְ

רֹון ַהזֶה: בראש השנה ַּהִזּכָ יֹום טֹוב ִמְקָרא ֹקֶדׁש ַהזֶה, ּ   :ּּבְ
  

ֵּלינו וְלהֹו ָעְלַרֵחם ּבֹו יֵענוּ . ָבהְלטֹו ֵּהינו ּבֹו ֱאלְֹיֹהָוהָּזְכֵרנו . ּׁשִ
ּוָפְקֵדנו בֹו יֵענו בֹוְוהֹו.  ִלְבָרָכהּ ְדַבר . ִביםּ ְלַחִיים טֹוּׁשִ ּבִ

נו ַוֲחמֹו. ְּיׁשוָעה ְוַרֲחִמים ּחוס ְוָחּנֵ י ְוהֹו. ּל ְוַרֵחם ָעֵלינוּ יֵענו ּכִ   ּׁשִ

י ֵאל ֶמֶלך ַחּנון ְוַרחום. ּיֵנינוֵָאֶליך ֵע                   ּּכִ ּ   :ָּאָתה ְ
 

ְמֵהָרה ְבָיֵמינו ַלִים ִעיָרך ּבִ ְּוִתְבֶנה ְירוׁשָ רוך: ְּ ְּבָ ּ >

ָלִים, ְיֹהָוהַּאָתה >   : אמן :בלחש. ּּבֹוֵנה ְירוׁשָ
  

  :יאמר" הטוב והמטיב"ונזכר לפני שהתחיל ברכת " רצה והחליצנו"אם בשבת שכח לומר (
רוך ְּבָ תֹות ִלְמנוָחה ְלַעּמֹו , ָהעֹוָלם< >ְֶמֶלךֵּהינו ֱאלֹ, ְיהָֹוהַּאָתה >< ּ ּבָ ַתן ׁשַ ּנָ   ּׁשֶ

ָרֵאל          ַאֲהָבה ,ִיׂשְ רוך. ְלאֹות ְוִלְבִרית, ּבְ ְּבָ ת, ְיֹהָוהַּאָתה < >ּ ּבָ ְּמַקֵדׁש ַהׁשַ ּ(:  
  

ְֶמֶלךֵּהינו ֱאלֹ, ְיֹהָוהַּאָתה < >
ָהעֹוָלם < >

נו, ָּאִבינו, ָהֵאל, ָלַעד ַּאִדיֵרנו, ַּמְלּכֵ ּ ,
נו ְקדֹוׁש ַיֲעֹקב, ּּגֹוֲאֵלנו, ּּבֹוְרֵאנו ּרֹוֵענו . ְּקדֹוׁשֵ

ָרֵאל ַּהֶמֶלך ַהטֹוב ְוַהֵמִטיב ַלּכֹל. רֹוֵעה ִיׂשְ ּּ ְ .
ָכל ּבְ ּיֹום ָויֹום הוא ֵהִטיב ָלנו־ׁשֶ ּהוא ֵמִטיב ָלנו. ּ ּ .

ּהוא ֵייִטיב ָלנו ּהוא ְגָמָלנו. ּ ּהוא גֹוְמֵלנו. ּ ּהוא . ּ
ִּיְגְמֵלנו ָלַעד ֵחן ָוֶחֶסד ְוַרֲחִמים ְוֵריַוח ְוַהָצָלה  ּ  

  : טֹוב־ְוָכל                                                       
  

  )וכן אחרי כל הרחמן, יענו אמן(
  

רוך ְּבָ ּ  
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א ְכבֹודֹו ּסֵ ח ַעל ּכִ ַתּבַ ּהוא ִיׁשְ ָהַרֲחָמן : ּ
ַמִים וָבָאֶרץּהוא ִיׁשְ ׁשָ ח ּבַ ַּתּבַ ָהַרֲחָמן : ּּ

נו ְלדֹור דֹוִרים ח ּבָ ַתּבַ ּהוא ִיׁשְ ּ ּ ָּהַרֲחָמן הוא ֶקֶרן : ּ
נו ָלֶנַצח : ְּלַעמֹו ָיִרים ָּהַרֲחָמן הוא ִיְתָפַאר ּבָ ּּ

ָכבֹוד ְולֹא ְבִבזוי : ְנָצִחים ָּהַרֲחָמן הוא ְיַפְרְנֵסנו ּבְ ּ ּּ
ֶהֵתר ְולֹא ְבִאּסור ּבְ ּּבְ ָהַרֲחָמן : ַנַחת ְולֹא ְבַצַערּ

יֵנינו לֹום ּבֵ ּהוא ִיֵתן ׁשָ ּ ַלח : ּ ָּהַרֲחָמן הוא ִיׁשְ
ָכל ָרָכה ְרָוָחה ְוַהְצָלָחה ּבְ ה ָיֵדינו־ּבְ : ַּמֲעׂשֵ

ָּהַרֲחָמן הוא ַיְצִליַח ֶאת ְדָרֵכינו ָּהַרֲחָמן הוא : ּּ
לות ְמֵהָרה ֵמַעל ַצָואֵרנו ּבֹור עֹול ּגָ ִּיׁשְ ּ   ֲחָמן ָהַר: ּ

ּהוא יֹוִליֵכנו ְמֵהָרה קֹוְמִמיות ְלַאְרֵצנו               ּ ּ ּּ :  
  

ֵלָמה ְרפוַאת  ּהוא ִיְרָפֵאנו ְרפוָאה ׁשְ ּ ּ ּּ
ַּהֶנֶפׁש וְרפוַאת ַהּגוף ּ ּ   ָּהַרֲחָמן הוא : ּ

ִּיְפַתח ָלנו ֶאת                                 : ָידֹו ָהְרָחָבה־ּ
  

לּהו ֶּאָחד ְוֶאָחד ִמֶמנו ־ְא ְיָבֵרך ּכָ ּ ּ
ְרכו  ִנְתּבָ מֹו ׁשֶ דֹול ּכְ מֹו ַהּגָ ׁשְ ּּבִ ּ
ּכֹל ִמּכֹל ּכֹל . ֲּאבֹוֵתינו ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעֹקב ּבַ

ֵלָמה ָרָכה ׁשְ ן ְיָבֵרך אֹוָתנו ַיַחד ּבְ ּּכֵ   ְוֵכן ְיִהי. ְ

  ֵּלינו ָּהַרֲחָמן הוא ִיְפרֹוׂש ָע: ָרצֹון ְוֹנאַמר ָאֵמן

ת                                                    לֹומֹו ֻסּכַ   :ׁשְ
  

ת וְמנוָחה ְלַחֵיי ָהעֹוָלִמים  בשבת ּבָ לֹו ׁשַ ּכֻ ָּהַרֲחָמן הוא ַיְנִחיֵלנו עֹוָלם ׁשֶ ּ ּ ּ ּּ:  
ָּהַרֲחָמן הוא ְיַחֵדׁש ָעֵלינו ֶאת ַהֹחֶדׁש ח  "בר    :ַּהזֶה ְלטֹוָבה ְוִלְבָרָכה ּּ

  ָהַרֲחָמן

  ָהַרֲחָמן

  ָהַרֲחָמן
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ָנה טֹוָבה וְמֹבֶרֶכת   ראש השנהב ָּהַרֲחָמן הוא ְיַחֵדׁש ָעֵלינו ׁשָ ּ ּּ:  
ל ִלְוָיָתן  בסוכות ת עֹורֹו ׁשֶ ֻסּכַ ב ּבְ נו ֵליׁשֵ ָּהַרֲחָמן הוא ְיַזּכֵ ָּהַרֲחָמן הוא : ּ

יִזין ִעָלִאין ַקִדיׁשִ ּפִ ְבָעה אוׁשְ ה ְוָטֳהָרה ִמׁשִ ַפע ְקֻדׁשָ יַע ָעֵלינו ׁשֶ ּפִ ַּיׁשְ ּ ּּ ּ . יןּ
ֲעֵדנו ה ּבַ ְּזכוָתם ְתֵהא ָמֵגן ְוִצּנָ ּ ָּהַרֲחָמן הוא ָיִקים ָלנו ֶאת: ּ ּ  

ת                                      :ַהּנֹוֶפֶלת ָּדִויד ֻסּכַ
לֹו טֹוב  ביום טוב ּכֻ ָּהַרֲחָמן הוא ַיְנִחיֵלנו ְליֹום ׁשֶ ּ ּ:  

יֵענו ְלמֹוֲעִדים ֲא  בחול המועד ָּהַרֲחָמן הוא ַיּגִ ִאיםּ    ִּלְקָראֵתנו ֵחִרים ַהּבָ
לֹום                                                                :ְלׁשָ

נו  ִלּבֵ ּהוא ִיַטע תֹוָרתֹו ְוַאֲהָבתֹו ּבְ ּ ּ ּ
ְּוִתְהֶיה ִיְרָאתֹו ַעל ָפֵנינו ְלִבְלִתי  ּ ּ  

ינו־ְּוִיְהיו ָכל. ֶנֱחָטא                 ָמִיםַּמֲעׂשֵ ם ׁשָ   : ְלׁשֵ
  

ָאַכְלנו ָעָליו  ברכת האורח ְלָחן ַהזֶה ׁשֶ ָּהַרֲחָמן הוא ְיָבֵרך ֶאת ַהׁשֻ ּּ ּ ִּויַסֵדר , ְ
י עֹוָלם ל ַמֲעַדּנֵ ל, ּבֹו ּכָ ְלָחנֹו ׁשֶ ַּאְבָרָהם ָאִבינו ָעָליו  ְוִיְהֶיה ְכׁשֻ

לֹום ל, ַּהׁשָ ּנו ֹי־ּכָ ּנו ִי־ְוָכל אַכלָּרֵעב ִמּמֶ ֶתהָּצֵמא ִמּמֶ ֶיְחַסר ־ ְוַאל,ּׁשְ
ל ּנו ּכָ ְ ָהַרֲחָמן הוא ְיָבֵרך ֶאת :ָאֵמן, ּוְלעֹוְלֵמי עֹוָלִמים ב ָלַעדטֹו־ִּמּמֶ ּ

ִית ַעל ַהּבַ ֻעָדה ַהזֹ ּבַ ַּהזֶה וַבַעל ַהּסְ ּּ תֹו ,אתּ ּ הוא וָבָניו ְוִאׁשְ ּ ּ
ר־ְוָכל ִיְרּבו,לֹו־ֲאׁשֶ ִיְחיו וִבְנָכִסים ׁשֶ ָבִנים ׁשֶ ּ ּבְ ּ ּּ ַעל ֵּחילֹו וֹפֹהָוה ְֵרך ְיּבָ. ּ

ְּוִיְהיו ְנָכָסיו וְנָכֵסינו. ָּיָדיו ִתְרֶצה ּ  ,ֻּמְצָלִחים וְקרֹוִבים ָלִעיר ּ
ק ְלָפָניו ְולֹא־ְוַאל ְּלָפֵנינו ׁשום ְדַבר ֵחְטא ְוִהְרהור ָעֹון ִּיְזַדּקֵ ּ ׂש ,ּּ  ׂשָ

ל ֵמַח ּכָ ֹע־ְוׂשָ ר ְוָכבֹוד ֵמַעָתה ְוַעד עַּהָיִמים ּבְ עֹוָלם,ֹוָלםּׁשֶ     לֹא ֵיבֹוׁש ּבָ

א                        ֵלם ָלעֹוָלם ַהּבָ ן ְיִהי ָרצֹון,ַּהזֶה ְולֹא ִיּכָ   : ָאֵמן ּכֵ
  

ִית ַהזֶה ֲאִבי   בסעודת מילה ַעל ַהּבַ ָּהַרֲחָמן הוא ְיָבֵרך ֶאת ּבַ ְ ןּ ּהוא , ַהּבֵ
תֹו ַהיֹוֶלֶדת ֵמַעָתה ְוַעד עֹוָלם ְּוִאׁשְ ּן הוא ְיָבֵרך ֶאת ַהֶיֶלד ָהַרֲחָמ: ּּ ְ ּ

יָלה, ַהּנֹוָלד רוך הוא ַלּמִ דֹוׁש ּבָ הו ַהּקָ ִזּכָ ם ׁשֶ ּוְכׁשֵ ּ ּ ְּ ֵנס , ּ הו ִלּכָ ך ְיַזּכֵ ּּכָ ְ

ה ים טֹוִבים, ַּלתֹוָרה ְוַלֻחּפָ ְצֹות וְלַמֲעׂשִ : ְוֵכן ְיִהי ָרצֹון ְוֹנאַמר ָאֵמן, ְּוַלּמִ
ְָהַרֲחָמן הוא ְיָבֵרך ֶאת ַמֲעַלת ַהּסַ ַתְדִלים ּ ׁשְ ָאר ַהּמִ ְּנָדק ְוַהּמֹוֵהל וׁשְ ּּ ּ  

ְצָוה                                        ּמִ ר ָלֶהם, ּבַ   : ֵהם ְוָכל ֲאׁשֶ
  

ל   בסעודת חתן ָבִנים ְזָכִרים ׁשֶ ָלה ּבְ ָּהַרֲחָמן הוא ְיָבֵרך ֶאת ֶהָחָתן ְוַהּכַ ְ ּ
ַרך ְַקָיָמא ַלֲעבֹוָדתֹו ִיְתּבָ ְ הוא ְיָבֵרך ֶאתָהַרֲחָמן: ּ ל־ּ ין ־ּכָ ֻסּבִ ַהּמְ

  ָהַרֲחָמן
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ְלָחן ַהזֶה ׁשֻ רוך הוא, ּּבַ דֹוׁש ּבָ ְּוִיֵתן ָלנו ַהּקָ ּ ּ ל, ְּ נו ־ּכָ ֲאלֹות ִלּבֵ   ִּמׁשְ

  :ְלטֹוָבה                                                             
  

נו ִויָקְרֵבנו ִלימֹו ּהוא ְיַחֵיינו ִויַזּכֵ ּ ּ ת ּּ
ית ַהִמְקָדׁש וְלַחֵיי  יַח וְלִבְנַין ּבֵ ַּהָמׁשִ ּ ּּ ּ ּ

א סעודת וכן ב, ביום שמתפללים מוסף, ק"במוצש(ַּמְגִדיל . ָהעֹוָלם ַהּבָ

. ְּיׁשועֹות ַמְלּכֹו) ִּמְגדֹול: אומרים, ובסעודת פורים וכיוצא בהם, מילה
יחֹו ְלָדִוד וְלַזְרעֹו ַעד ה ֶחֶסד ִלְמׁשִ : עֹוָלם־ְּוֹעׂשֶ

ּו ְוָרֵעבוִֽפיִרים ָרׁשּכְ י . ּ ַּיְחְסרו ־ לֹאְיֹהָוהְוֹדְרׁשֵ
ם: טֹוב־ָכל  ְולֹא ָרִאיִתי .ָּזַקְנִתי־ַנַער ָהִייִתי ּגַ

ל: ָלֶחם־ְּוַזְרעֹו ְמַבֶקׁש. ַּצִדיק ֶנֱעָזב ַּהיֹום חֹוֵנן ־ּכָ
ָאַכְלנו ִיְהֶיה : ְוַזְרעֹו ִלְבָרָכה. ּוַמְלֶוה ַּמה ׁשֶ

ְבָעה ִתינו ִיְהֶיה ִלְרפוָאה־הּוַמ. ְלׂשָ ׁשָ ּׁשֶ ּ ּ .
ִדְכִתיב־ּוַמה הֹוַתְרנו ִיְהֶיה ִלְבָרָכה ּכְ ַּוִיֵתן : ּׁשֶ ּ

ְדַבר  ִּלְפֵניֶהם ַויֹאְכלו ַויֹוִתירו ּכִ ּּ רוִכים: ְיֹהָוהּ < ּּבְ

ַמִים ָוָאֶרץ. יֹהָוהַּאֶתם ַל> ה ׁשָ רוך: עֹוׂשֵ ְּבָ ֶבר < >ּ ַהּגֶ
ר ִיְבַטח ּבַ  ֹעז ְיֹהָוה:  ִמְבָטחֹוְיֹהָוהָיה ְוָה. יֹהָוהֲאׁשֶ

ְּלַעמֹו ִיֵתן לֹום |ְיֹהָוה. ּ ּ ְיָבֵרך ֶאת ַעמֹו ַבׁשָ ּ ה : ְ עֹוׂשֶ
ְמרֹוָמיו לֹום ּבִ לֹום , ׁשָ ה ׁשָ   ּהוא ְבַרֲחָמיו ַיֲעׂשֶ

ל, ָּעֵלינו             ָרֵאל־ְוַעל ּכָ   :ְּוִאְמרו ָאֵמן, ַּעמֹו ִיׂשְ
  

  :מןאומר המז, אם מברכים על הכוס
  

א־ּכֹוס ְּיׁשועֹות ֶאׂשָ ם , ּ   .ַסְבֵרי ָמָרָנן: ְיֹהָוה ֶאְקָראּוְבׁשֵ
  

  .ְּלַחִיים: עונים
  

רוך: המזמן ְּבָ ְֱאלֵֹהינו ֶמֶלך, ַּאָתה ְיֹהָוה< >ּ ִרי , ָלםָהעֹו< >ּ   :ֶפןַהּגֶ*ּבֹוֵרא ּפְ
  

  )ֶפןַהּגָ: יש נוהגים לומר(* 

  ָהַרֲחָמן
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N   שבע ברכותסדר  w  
  

י ָהַאֶרץְָלך ָהֱאלִֹה־ְּוִיֵתן ַמּנֵ ַמִים וִמׁשְ ּים ִמַטל ַהׁשָ ּ   :ְּוֹרב ָדָגן ְוִתירֹוׁש, ּ
  

  ).ְּלַחִיים: עונים(  :ַסְבֵרי ָמָרָנן
  

רוך ְּבָ ְֱאלֵֹהינו ֶמֶלך, ַּאָתה ְיֹהָוה< >ּ   ּבֹוֵרא , ָהעֹוָלם< >ּ

  )ֶפןַהּגָ: יש נוהגים לומר(* : ֶפןַהּגֶ*ְּפִרי                   
  

רוך ְָבּ ְ ֱאלֵֹהינו ֶמֶלך,ָּתה ְיֹהָוהַא< >ּ    ,ָהעֹוָלם< >ּ
ָרא ִלְכבֹודֹו                                         ל ָבּ ַהֹכּ   :ֶשׁ

רוך ְָבּ ְ ֱאלֵֹהינו ֶמֶלך,ַּאָתה ְיֹהָוה< >ּ    יֹוֵצר ,ָהעֹוָלם< >ּ

  :ָהָאָדם                                 
רוך ְָבּ ְו ֶמֶלך ֱאלֵֹהינ,ַּאָתה ְיֹהָוה< >ּ ר ,ָהעֹוָלם< >ּ  ֲאֶשׁ

ַצְלמֹו ָיַצר ֶאת ֶצֶלם ְדמות ַתְבִניתֹו,ָהָאָדם ְבּ ּ ְבּ ּ ּ, 
ְנַין ֲעֵדי ַעד ְוִהְתִקין לֹו ִּמֶמנו ִבּ ּ רוך. ּ ְָבּ   ַּאָתה < >ּ

  :יֹוֵצר ָהָאָדם ,ְיֹהָוה                       
יׂש ְוָתֵגל ָהֲעָקָרה ֶניָה,ּׂשֹוׂש ָתִשׂ ִקּבוץ ָבּ  ּ ְבּ

ְמֵהָרה ְּלתֹוָכה ְמָחה ִבּ ִשׂ רוך. ְבּ ְָבּ   , ַּאָתה ְיֹהָוה< >ּ

ֵמַח ִציֹון                        ְּמַשׂ ָבֶניָה ּ   :ְבּ
ַמח ֵרִעים ָהֲאהוִבים ֵמַח ְתַשׂ ַּשׂ ּּ ֵמֲחך ְיִציְרך ,ּ ַשׂ ָ ְכּ ָ ּ

ַגן רוך. ֵּעֶדן ִמֶקֶדם ְבּ ְָבּ ֵמַח ,ַּאָתה ְיֹהָוה< >ּ   ּ ְמַשׂ

  :ְּוַכָלה ָחָתן                               
רוך ְָבּ ְ ֱאלֵֹהינו ֶמֶלך,ַּאָתה ְיֹהָוה< >ּ ר ,ָהעֹוָלם< >ּ  ֲאֶשׁ
ָרא ְמָחה ָבּ ׂשֹון ְוִשׂ יָלה ִרָנה,ּ ָחָתן ְוַכָלה,ָשׂ  ,ּ ִגּ

לֹום ְוֵרעות,ַאֲהָבה ְוַאֲחָוה, ִּדיָצה ְוֶחְדָוה  ,ּ ְוָשׁ

 סדר שבע ברכות
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ַמע ְבּ ְּמֵהָרה ְיֹהָוה ֱאלֵֹהינו ָּעֵרי ְיהוָדה ִּיָשׁ
ָלִים ּוְבחוצֹות ְירוָשׁ ּ ׂשֹון,ּ ְמָחה  קֹול ָשׂ  קֹול ,ְוקֹול ִשׂ

ָלה ֵּמֻחָפָתם   קֹול ִמְצֲהלֹות ֲחָתִנים,ָּחָתן ְוקֹול ַכּ
ֵתה ְנִגיָנָתם ּוְנָעִרים ִמִמְשׁ רוך. ּּ ְָבּ   , ַּאָתה ְיֹהָוה< >ּ

ָלה             ֵמַח ָחָתן ִעם ַהַכּ ְּמַשׂ   :)ּוַמְצִליַח( ּ
  

N  ברכת מעין שלוש  w  
  

רוך ְָבּ ְֱאלֵֹהינו ֶמֶלך, ַּאָתה ְיֹהָוה< >ּ   ,ָהעֹוָלם< >ּ
  

   מזונותעל

ְחָיה   ַעל ַהִמּ
ָלה ְלָכּ  ,ְוַעל ַהַכּ

  

   ייןעל

ֶפן   ַעל ַהֶגּ
ֶפן ִרי ַהֶגּ  ,ְוַעל ְפּ

  

  המינים' פירות מזעל 

  ַעל ָהֵעץ
ִרי ָהֵעץ ,ְוַעל ְפּ

ְּתנוַבת ְוַעל ֶדה ּ  טֹוָבה ֶּחְמָדה ֶאֶרץ ְוַעל ,ַּהָשׂ
ָרִציָת ּוְרָחָבה  ֶלֱאֹכל ,ַּלֲאבֹוֵתינו ְּוִהְנַחְלָת ֶשׁ
ִּמִפְרָיה ַע ּ ֹבּ ִּמטוָבה ְוִלְשׂ ּ  ,ֱּאלֵֹהינו ְיֹהָוה ַרֵחם .ּ

ָרֵאל ְוַעל ָּעֵלינו ְַעָמך ִיְשׂ ַלִים ְוַעל ,ּ  ,ְִעיָרך ְּירוָשׁ
ן ִּציֹון ַהר ְוַעל ַכּ בֹוָדך ִמְשׁ ָחך לְוַע ,ְְכּ  ְוַעל ְִמְזָבּ

ַלִים ּוְבֵנה .ְֵהיָכָלך ְמֵהָרה ַּהֹקֶדׁש ִעיר ְּירוָשׁ  ִבּ
ְמֵחנו ,ְּלתֹוָכה ְּוַהֲעֵלנו .ְּבָיֵמינו ְּוַשׂ ִבְנָיָנה ּ    ,ְּבּ
ָוְנָבֶרְכך                      ה ָעֶליָה ּ ְקֻדָשׁ   .ּוְבָטֳהָרה ִּבּ

 

ּוְרֵצה ְוַהֲחִליֵצנו  בשבת                ת ַהזֶהּ ָבּ יֹום ַהַשׁ   .ּ ְבּ
  

יֹום ֹראׁש ַהֹחֶדׁש ַהזֶה  חודש אשבר ְּוָזְכֵרנו ְלטֹוָבה ְבּ ּ.  
רֹון ַהזֶה  השנה אשבר יֹום ַהִזָכּ ְּוָזְכֵרנו ְלטֹוָבה ְבּ ּ ּ.  

  

 ברכת מעין שלוש
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ֵחנו ְביֹום  המועד ביום טוב ובחול ְמּ   ְּוַשׂ
  :בפסח

  ַחג
צֹות  ַּהַמּ

  :בשבועות
  ַחג

בועֹות ַּהָשׁ ּ  

  :בסוכות

  ַחג
ּכֹות  ַהֻסּ

  :בשמיני עצרת

ִמיִני   ְשׁ
  ַחג ֲעֶצֶרת

יֹום , ַּהזֶה   .ֹּקֶדׁש ַהזֶה־ִמְקָרא) טֹוב : אומרביום טוב(ְבּ
  

י ל־ִכּ ַּאָתה טֹוב וֵמִטיב ַלֹכּ ְָונֹוֶדה ְלך , ּ    ,ְיֹהָוה[ּ
   ְוַעלַעל ָהָאֶרץ] ֵּהינוֱאלֹ                                      

  

  :על מזונות
ְחָיהַה   .ִמּ

  :י"על חטה של א
  .ִּמְחָיָתה

  :ייןעל 
ִרי ַהּגֶ   .ֶפןְפּ

  :י"על יין של א
ִרי ַגְפָנה   .ְּפּ

  :המינים' על פירות מז

רֹות   .ַהֵפּ
  :י"על של א

רֹוֶתיָה   .ֵפּ
  

רוך ְָבּ  ַעל ָהָאֶרץ ְוַעל, ַּאָתה ְיֹהָוה< >ּ
  

  :מזונותעל 

ְחָיה   :ַהִמּ
  :י"על חטה של א

  :ִּמְחָיָתה

  :יין על
ִרי ַהּגֶ   :ֶפןְפּ

  :י"על יין של א

ִרי ַגְפָנה   :ְּפּ

  :המינים' על פירות מז
רֹות   :ַהֵפּ

  :י"על של א

רֹוֶתיָה :ֵפּ
  

N  ברכת בורא נפשות  w  
  

ְֱאלֵֹהינו ֶמֶלך, ַּאָתה ְיֹהָוה< > , ָהעֹוָלם< >ּ
ְוֶחְסרֹוָנן , ַרּבֹות ּבֹוֵרא ְנָפׁשֹות

ל־ַעל ָר ַמה־ָכּ ָבּ ֶהם ֶנֶפׁש,אָתֶּשׁ   ְלַהֲחיֹות ָבּ
ל רוך ַח. ָחי־ָכּ ְָבּ   )ָהעֹוָלִמיםֵחי : יש נוהגים לומר(* : ָהעֹוָלִמים< >יּ

  
  

  
  

רוך ְָבּ ּ  

 ברכת בורא נפשות
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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 רשגילה ותיקן לומ
  כל הדברים שבעולם על ומועילים מאד הפועלים

  .ובפרט לתיקון הברית
  

  ,ואמר שהוא תיקון הכללי
  ,כי כל עברה יש לה תיקון מיוחד
  .אבל תיקון הזה הוא תיקון הכללי

  
  ,אך בזה אני חזק ביותר, אני חזק בכל הדברים שלי"

  "אדשאלו העשרה מזמורי תהילים מועילים מאד מ
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N  ל"הבטחת רבנו ז  w 
  

תלמידו רבי אהרון , ל ייחד שני עדים נאמנים"ז
והבטיח , מברסלב ותלמידו רבי נפתלי מנעמרוב

מי שיבוא על קברו ויאמר שם אלו , ואמר בפניהם
, ויתן פרוטה לצדקה עבורו, העשרה מזמורי תהילים

אפילו אם גדלו ועצמו עוונותיו וחטאיו מאד מאד חס "
  אזי אתאמץ ואשתדל לאורך ולרוחב להושיעו , וםושל

  :"ולתקנו                                                            
 

N  סדר פדיון נפש  w 
  

  .עם תפלה קצרה, א"שנמצא בכתב יד קדשו של רבינו נחמן מברסלב זיע
  

  :יניח ידיו על המעות ויאמר

 ,לֹוְגַר ְלּהוֵאָרְקק ִיֶדֶצ. םיֶהֵלְגַרר ּבְׁשֶם ֲאּקוְי ַהתֶאְו ,
 .איָנּא ִדָתּכוְלַמְּד איָנִּד. איׁשִָּדא ַקָתּכוְלק ַמֶדֶצ

ק ָּתְמין ִנִּדין ַהֵא, הָרּבוי ְגה ִליָני ּבִִנֲא, היָנים ּבִיִנִּד ַהׁשֶרׁשֹ
, הָקָזֲחד ַהָי, הָלדֹוּגְד ַה ָי:היָנִבם ּבְִיַדה ָיׁשָלֹ ׁשְ.ֹוׁשְרׁשָּבְ אָּלֶא
לֹׁש .הָמָרד ָהָי ב "מ. ב"ל מם ׁשֶא ׁשֵָּיִרְטיַמּגִ דים ָיִמָע ּפְׁשָ
 יםִמָעי ּפְֵנ ׁשְ:היָאִרּבְּבַב ׁשֶ"מ. ַחֹכא ּבְּנָל ָאם ׁשֶ ׁשֵ:היָרִצְיּבָׁשֶ

  י ּוּלִמּ ו,אֹוּוּלִמ ּבְ,]טּוׁשּפָ[ ה"ָיָוֲה: תּילוִצֲאּבָב ׁשֶ"מ. ק"אקי

  :יּוּלִמְּד                                                              
  

ָָרצֹון ִמְלָפֶניך בורֹות , ּ ֻיְמְתקו ַהִדיִנין ְוַהּגְ ּׁשֶ ּ ּּ ּ
ְּיֵדי ֶפֶלא ־ַעל) פלוני בן פלוני(ַּהָקׁשֹות ֵמַעל 

מוִרים  דֹוִלים ְוַרֲחִמים ּגְ הוא ֲחָסִדים ּגְ ֶּעְליֹון ׁשֶ ּ  

ֵאין ּב       ּוְפׁשוִטים ׁשֶ ָללּ ֹּו ַתֲערֹוֶבת ִדין ּכְ   :ָאֵמן, ּ
ּהוא ַהְמָתַקת ַהִדיִנים ּ ל ַהָצרֹות ּ יַע ִמּכָ י . ְּוהוא מֹוׁשִ ּכִ

ְדיֹון ַדְוָקא ר ָהְרפוָאה ַעל ְיֵדי ּפִ ִּעּקַ י , ּ ְוַרּפֹא "ּכִ
א ר ) עם שתי התבות ("ְיַרּפֵ ְדיֹון ֶנֶפׁש"ִמְסּפַ   ) תורה ג,ב"ן ח"לקוטי מוהר(  ."ּפִ

  רבנו

  עֹותָמ

  ְיִהי

ְדיֹון   ּפִ

 סדר פדיון נפש
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N  תקון הכללי  w  
  

  : הזה"יהי רצון"לא אומרים  ,בשבת ויום טוב
  

ָָרצֹון ִמְלָפֶניך  ֱּאלֵֹהינו וֱאלֵֹהי ֲאבֹוֵתינו ַהּבֹוֵחר ְיֹהָוה ּ ּ
ירֹות  ִשׁ ָדִוד ַעְבדֹו וְבַזְרעֹו ַאֲחָריו ְוַהּבֹוֵחר ְבּ ְּבּ

חֹות ָבּ ַרֲחִמים ֶאל ְקִריַאת ִמְז, ְוִתְשׁ ֵתֶפן ְבּ ּמֹוֵרי ְתִהִלים ֶּשׁ ּ
ַעְצמֹו  לֹום ְבּ ֶלך ָעָליו ַהָשׁ ִאלו ֲאָמָרם ָדִוד ַהֶמּ ֶאְקָרא ְכּ ֶּשׁ ְּ ּ ּ

ְּזכותֹו ָיֵגן ָעֵלינו סוֵקי ְתִהִלים וְזכות . ּ ְּוַיֲעָמד ָלנו ְזכות ְפּ ּ ּ ּ ּ ּּ
מֹות  ֵּתבֹוֵתיֶהם ְואֹוִתיֹוֵתיֶהם וְנֻקדֹוֵתיֶהם ְוַטֲעֵמיֶהם ְוַהֵשׁ ּ ּ ּ

י ֵתבֹות וִמּסֹוֵפי ֵתבֹותַּהיֹוְצִאים ּ ֵמֶהם ֵמָראֵשׁ ּ ֵעינו , ּ ָשׁ ר ְפּ ְּלַכֵפּ ּ
ַּוֲעֹונֹוֵתינו ְוַחֹטאֵתינו ּ ל ַהחֹוִחים , ּ ר ָעִריִצים וְלַהְכִרית ָכּ ּוְלַזֵמּ ּ

ה ָהֶעְליֹוָנה ָנּ ת , ְּוַהּקֹוִצים ַהּסֹוְבִבים ֶאת ַהׁשֹוַשׁ ר ֵאֶשׁ ּוְלַחֵבּ
ַאֲה ְּנעוִרים ִעם דֹוָדה ְבּ ּ ך ָלנו , ָּבה ְוַאֲחָוה ְוֵרעותּ ֵשׁ ם ִיָמּ ּוִמָשׁ ְּ ּ

ָמה ְלַטֲהֵרנו ֵמֲעֹונֹוֵתינו ְוִלְסלַֹח  ַפע ְלֶנֶפׁש רוַח וְנָשׁ ֶּשׁ ּ ּ ּ
ֵעינו ָשׁ ר ְפּ ַּחֹטאֵתינו וְלַכֵפּ ּ ּ ָאַמר , ּּ ָסַלְחָת ְלָדִוד ֶשׁ מֹו ֶשׁ ְּכּ

ִָמְזמֹוִרים ֵאלו ְלָפֶניך ּ ם , ּ ֱאַמר ַגּ ֶנּ מֹו ֶשׁ ֶָהֱעִביר ַחָטאְתך ֹהָוה ְיְכּ ּ
ּלֹא ָתמות נו ַעד ְמלֹאת . ּ ֵחנו ֵמָהעֹוָלם ַהזֶה ֹקֶדם ְזַמֵנּ ְּוַאל ִתָקּ ּ ּּ

ר ׁשְ ן ֵאת ָאֵשׁ ּנוַכל ְלַתֵקּ ֹאֶפן ֶשׁ ָנה ְבּ ְבִעים ָשׁ ֶהם ִשׁ ּנֹוֵתינו ָבּ ּ
ַחְתנו ֶלך ָע. ִּשׁ ְוְזכות ָדִוד ַהֶמּ ּ ּ לֹום ָיֵגן ָעֵלינו ּ ָּליו ַהָשׁ ֵּדנו ַבֲעּוּ

ֵלָמה ְלָפֶניך ְתׁשוָבה ְשׁ ך ַעד ׁשוֵבנו ֵאֶליך ִבּ ַתֲאִריך ַאְפּ ְָשׁ ָ ָ ְּ ּ ּ ּ .
ם ֲחָננֹו ּוֵמאֹוַצר ַמְתַנת ִחָנּ ר ָאֹחן , ּ ִדְכִתיב ְוַחּנֹוִתי ֶאת ֲאֶשׁ ְּכּ

ר ֲאַרֵחם ָאנו אֹוְמִרים ְלָפֶניך . ְּוִרַחְמִתי ֶאת ָאֵשׁ ם ֶשׁ ָוְכֵשׁ ּ ּ
עֹוָלם ַהזֶ יָרה ָבּ ה לֹוַמר ְלָפֶניך ִּשׁ ך ִנְזֶכּ ָה ָכּ יר ְיֹהָוהְ ּ ֱאלֵֹהינו ִשׁ

א ָבָחה ָלעֹוָלם ַהָבּ ְּוַעל ְיֵדי ֲאִמיַרת ְתִהִלים ִתְתעֹוֵרר . ּוְשׁ ּּ
ן ִגיַלת ְוַרֵנּ קֹול ָנִעים ְבּ יר ְבּ רֹון ְוָלִשׁ ֲּחַבֶצֶלת ַהָשׁ בֹוד , ּ ְכּ

ַּהְלָבנֹון ִנָתן ָלה ּ ֵבית ֱאלֹ, ּ ָיֵמינו הֹוד ְוָהָדר ְבּ ְמֵהָרה ְבּ ֵּהינו ִבּ ּ  

  :ָאֵמן ֶסָלה                                                          
  

  ְיִהי

 תקון הכללי תקון הכללי
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  :יאמר, לפני שיגיד את התיקון
  

ָרה ִמְזמֹוִרים ֵאלו ְלָכל ַהַצִדיִקים ֲאִמיַרת ָהֲעָשׂ ר ַעְצִמי ַבּ ְּמַקֵשׁ ּּ ּ 
ָּהֲאִמִתִיים  דֹוֵרנו ּ ְבּ ַּהַצִדיִקים  ּ וְלָכל  .ֶּשׁ . ָעָפר ׁשֹוְכֵני  ָּהֲאִמִתים  ּ

ים  ר  ְקדֹוִשׁ ָאֶרץ  ָאֵשׁ ה ָבּ נו  ּוִבְפָרט  . ֵהָמּ דֹוׁש  ְּלַרֵבּ   עֹוָלם  ְיסֹוד  ִּדיק ַצ ַהָקּ

נו ָחקֹור ְמֹוֵבַע נַחל ַנ ן ֵפיֶגאְּכָמה ַרֵבּ י , ַנְחָמן ֶבּ   . מאומן ְח ַנְחָמ ַנְחָמןַנ ַנַרּבִ

ָרֵאל ָאֵמן ְּזכוָתם ָיֵגן                                      ל ִיְשׂ   :ָּעֵלינו ְוַעל ָכּ
  

ָנה ַליֹהָוה ֵענו, ְנַרְנּ ָּנִריָעה ְלצור ִיְשׁ ָניו : ּ ְּנַקְדָמה ָפּ
תֹוָדה ְזִמרֹות ָנִריַע לֹו, ְבּ דֹול ְיֹהָוה: ִבּ י ֵאל ָגּ ְוֶמֶלך , ִכּ ּ  

דֹול ַעל                                               ל־ָגּ   :ֱאלִֹהים־ָכּ
  

  )פרק טז(ברכה 

ְֽמֵר דם ְלָדִוִּ֑֥מְכָת  .א י־ָחִסִ֥ני ֵאׁ֥֗֝שָ ֽ ךל ּכִ   ׃ְיִתי ָבֽ
לֹוָבִת֗֝ט ָּתהי ָאָ֑֣וה ֲאֹדָניֹהְּרְת ַלָֽ֭אַמ֣  .ב יך>־<י ּבַ   ׃ָָעֶלֽ
ָאִל֭  .ג ר־ּבָ ים ֲאׁשֶ ל־ַּאִדיֵרְ֗ו֝ ָּמהֵֶרץ הְ֑֣קדֹוׁשִ  י ּכָ

ם   ׃ֶחְפִצי־ָבֽ
ּו ַעְצבֹוָת֮םִיְרּב֥  .ד ל ּורָה֥ר ָמַ֪֫אֵח ּ יֶהַ֣אּסִ>־<ּבַ  <םְ֣יך ִנְסּכֵ

ֶּ֥֝אׂשָ>־<ּֽוַבל םִּמָד֑> ָפָתמֹוָת֗א ֶאת־ׁשְ   ׃ֽים ַעל־ׂשְ
יּה תֹוִמָּ֥תַ֗א֝ יי ְוכֹוִס֑ה ְמָנת־ֶחְלִקָ֥וֹ֗הְֽי  .ה ֹוָרִלֽ   ׃ְיך ּגֽ
ְנִעִמְּ֑פלו־ִלֽ֭ים ָנֲ֣חָבִל  .ו ְֽפָרֲ֥חָלַֽ֗אף־ַנ יםּי ּבַ ה ת ׁשָ

י   ׃ָעָלֽ
ָ֣וה ֹה־ְיֶ֭את ><ְךֲאָבֵר֗  .ז ֹות י֗לַאף־ֵל֝ ִני֑ר ְיָעָצֲאׁשֶ

֥ר   ׃ ֽיּוִני ִכְליֹוָתִיּסְ
ִו֬  .ח ֥ ידי ָתִמּ֑֣ה ְלֶנְגִדָ֣ויִתי ְיֹהּׁשִ י יִמיִנ֗י ִמּֽ֝כִ

ל   ׃ ֶּאֽמֹוט>־<ּבַ
ַמ ןָ֤לֵכ  .ט ֣ח ִל֣֭׀ ׂשָ י ַויָ בֹוִדּּ֑בִ ִרַ֗אף־ּבְ֝ יֶגל ּכְ ּכֹׂ֥שָ ן י ִיׁשְ

ַטח   ׃ ָלֶבֽ

  ֲהֵריִני

  ְּלכו
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א־ַתֲעֹז֣ יּ֤כִ  .י ֣׀ לֹֽ ֑אי ִלב ַנְפׁשִ א־ִתֵת> <ֹולׁשְ יְד֗ךן ֲחּ֥֝לֹֽ  ִָסֽ
ַֽחתִלְר֥א   ׃ ֹות ׁשָ

 ָיךָּ֑מחֹות ֶאת־ָפֶנַ֭בע ׂשְׂשֹ֣ יםִּ֥יַח֫< >ַרחֹא֤ ּֽתֹוִדיֵעִנ֮י  .יא
יְנךְנִע֖מ יִמֽ   ׃ַצחֽ ֶנָֹ֣ות ּבִ

  
  )פרק לב(אשרי 

֥ד ַמְ֫לָדִו֗  .א ּכִ ֵריל ׂשְ ּׂשוי־ֶפֽ֗י ְנַ֥אׁשְ ֣סּ ע ּכְ הׁשַ   ׃ּוי ֲחָטָאֽ
֥  .ב ֵֽרי ָאָדַ֗א רו֣חְֵוא֖ן ֹ ֹו ָע֑וה ֣לָ֣וב ְיֹהא ַיְחׁשֹ֬ם לֹׁ֤שְ ֹו ּין ּבְ

  ׃הְּֽרִמָי
י־ֶה֭  .ג ֽ ֣לּכִ ִתי ּבָ ֲֽאָגִתּ֗בְ֝י ּו ֲעָצָמֱּ֑חַרׁשְ ל־ַהֽיֹוםׁשַ   ׃ּי ּכָ
֥ ם ָוַלְיָל֮ה֣׀ יֹוָמ יּ֤כִ  .ד ִדֶּ֑נְהַפ֥ ָךֶדָ֥י֫< >יד ָעַלִּ֗תְכּבַ ּך ְלׁשַ י ְ

ַחְרֹב֖   ׃ָלהֶֽס< >ִיץֵני ַקּ֣בְ
ִ֤֗נ ֹוֲעַֽ֘ו ָיֲע֡ךי אֹוִדַּ֪חָטאִת֨  .ה א־ִכּסִ ה ֤אֹוֶדְּרִתי ָאַמ֗ יִתיי לֹֽ

יֹהי ְפֲ֣֭עֵל ַעי ַלֽ ֤ה ָנְּ֘וַאָת֨ הָוׁ֑שָ י ּ֣ן ַחָטאִת ֹאָת ֲע֖וׂשָ
  ׃ָלהֶֽס

ּאת ִיְתַפֵלַ֬על־ֹז֡  .ו ל־ָחִסּ֨  אֹצ֥ת ְמְ֪֫לֵע ָ׀ ֵאֶלי֮ך ידל ּכָ
ֶטף ַמק ְלַ֭ר֗ ׁ֑֣שֵ   ׃ּיעוֽא ַיּגִיו לָֹ֣לֵ֗א֝ים ִים ַרּבִ

ְֵצ֥רּר ִתִּ֪֫מַצ )יפסיק מעט( ,ֶתר ִל֮י֥׀ ֵס הַּ֤אָת  .ז < טּ֑י ַפֵלָּ֥רֵנ ִניּ

  ׃ָלהִֽני ֶסֹ֣וְבֵבְּת֖ס>
יְל֨ך  .ח ֽ ּכִ ֶרך־֥ז ָאֹוְר֗ךֽ׀ ְו  ַָאׂשְ ֶדֽ ֵו ֵת֑לְּבְ ָיך ֣ה ָעֶליֲעָצִֽ֖אְך ּ

  ׃ֽיֵעיִנ
֥ס ּוְה֤יַּֽאל־ִת  .ט ֶפֶר֮ד׀ ּכְ ֶתג־ָוֶר יןִב֥ין ָהֵ֤֫א ּוס ּכְ ֶמֽ ן ֶסּ֣בְ

יךל ְקֹרּ֣בַֹ֗֝ום ֹו ִלְב֑לֶעְד֣י   ׃ָב ֵאֶלֽ
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֥  .י ֥ים ָלָרַ֫מְכאֹוִב֗< >יםַרּבִ יֹהְֵוַהּבֹו֥טע ׁשָ ֽ ֶסד ה ֶחָ֑֗֝וַח ּבַ
נוְיֽסֹוְב ֶּבֽ   ׃ּ

ְמ֬ח  .יא יֹהׂשִ ִּגילו ַצִדיִק֑ה ְוָ֣֭וּו ַבֽ לַהְרִנְ֗ו֝ים ּ ֵרי־>־<ּינו ּכָ  ִיׁשְ
  ׃בֵֽל
  

  )פרק מא(משכיל 

  ׃דִֽוֹור ְלָדַח ִמְז֥מַּלְמַנֵצ֗  .א
ּכִַא֭  .ב ֵרי ַמׂשְ ֥יל ּיל ֶאל־ָדׁ֑֣שְ   ׃הּֽהו ְיֹהָוַּ֥מְלֵטֽה ְיָעֹ֗ום ָרּ֝בְ
ְמֵר>׀  <הָ֤וְיֹה  .ג ּיַחֵיהו ּהו ִוִֽ֣֭יׁשְ ָא֑֣רְּוֻאׁשַ )יאשר(ּ ֶרץ  ּבָ

ל־ִת֝ ֶנְּתֵנְּ֗וַאֽ יוּ֣הו ּבְ ְיָבֽ   ׃ֶפׁש ֹאֽ
ְּסָעֶדנו ַעלִי֭< >הָוֹ֗הְֽי  .ד ל־ִמ֝י ֶּרׂש ְדָוֶ֑֣ע>־<ּ ֗בּכָ ּכָ ְּכָת ֹ֥ו ָהַפׁשְ

  ׃ְבָחְלֽיֹו
ִני־ָא֭  .ה י־ָחָטְ֥פׁשִ֗ה ַנְ֝רָפָאִ֥ני ּ֑ה ָחֵנָ֣וַּמְרִתי ְיֹהֲאֽ ֽ אִתי י ּכִ

  ׃ְךָֽל
אְמ֣ר< >יֽאֹוְיַב֗  .ו ֥י ע ִלּ֑֣ו ַרֹיֽ ֽמֹוּות ְוָאַב֥֗מָי֝< >יָמתַ   ׃ד ׁשְ
֤ ֹותא ִלְר֨אְ֤וִאם־ּבָ  .ז ץ־ָא֥ר ִלּבּ֗בְֵ֗וא ְיַד׀ ׁשָ ֹו ֶון ֑לֹו ִיְקּבָ

רַל֣חא ֵ֖יֵצ ֵוץ ְיַדּבֽ   ׃ּ
ְנָאִ֑י֭< >֣יַחד ָעַלַי֗  .ח ל־ׂשֹֽ ֲחׁשו ּכָ ֖ב>׀  <יָעַל֓י ְּתַלֽ ּו ַיְחׁשְ

יָ֣רָע   ׃ה ִלֽ
ַבר־ּבְ֭  .ט ַֽ֥וֹו ּוק ּבִּ֑לַיַעל ָי֣צְּדֽ ֲ֝אׁשֶ א־יֹוִסַ֥כ֗ר ׁשָ יף ב לֹֽ

  ׃ָּלֽקום
ם  .י לֹוִמ֨< >יׁשִ֤א>־<ּגַ ַט יׁשְ ר־ּבָ < לֵאֹו֣כֹו ְּחִתי ֭ב֣׀ ֲאׁשֶ

  ׃בָֽעֵקי ֣יל ָעַלְּגִדִ֖ה יַלְחִמ֑>
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ְלָמַֽ֥וִני ֲ֑הִקיֵמִֽני ַוּ֥ה ָחֵנָו֗ה ְיֹהְּ֤וַאָת  .יא םֲּאׁשַ   ׃ה ָלֶהֽ
ֹז֣  .יב י־ָחַפאת ָיּ֭בְ ֽ ַּ֑֣דְעִתי ּכִ א־ָיִרּ֖֤כִי ְּצָת ּבִ ְיִבי לֹֽ י ֣יַע ֹאֽ

  ׃ֽיָעָל
ִּמי ָתַמֻתי ּבְֲ֭אִנַֽ֗ו  .יג ֵַוַתִציב֖י ְּ֑כָת ּבִּ֣ ּ םִ֣ני ְלָפֶנּ   ׃ָיך ְלעֹוָלֽ
֘  .יד ְוך ְיֹה֤רּבָ ָרֵאֵ֤֗ה׀ ֱאלֹ֘ הָוּ֨ עֹוָל֗ ד ָהעֹוָלם ְוַעֵ֥ל ֽמ֭י ִיׂשְ ם ָהֽ

  ן׃ֽ׀ ְוָאֵמ ןֵ֥מָא֘
  

  )פרק מב(שיר 

ַּ֥לְמַנֵצ֗  .א ּכִ ַרח< >ילַח ַמׂשְ   ׃ִלְבֵני־ֹקֽ
ַאָי֗  .ב ֨< >ןּ֤כִֵים יֵקי־ָמֲֽ֑אִפ>־<ג ַעלֲערֹּֽ֥ל ַתּּכְ ג ֲעֹרֽ֖י ַתַנְפׁשִ

יםֵ֣אֶל   ׃ָיך ֱאלִֹהֽ
ֹוא י ָא֑בָ֥מַת יל ָחְֵ֥ל֪א אלִֹהי֮םֽ׀ ֵל יׁשִ֨ה ַנְפְמָאָֽ֬צ  .ג

יםּ֣ה ְפֵנָרֶאֵֽ֗אְו֝   ׃י ֱאלִֹהֽ
ְיָתה־ִל֬  .ד ֱאֹמ֥ ְיָלהם ָוָל֑֣יֹוָמֶחם י ֶלָ֣֭עִתי ִדְמָּהֽ ֽ י ר ֵאַלּ֥בֶ

ל יךַּ֥אֵיֹום ּ֗יַה֝>־<ּכָ   ׃ָה ֱאלֶֹהֽ
ָרֵ֤֨א  .ה ְפָכ֬ הֶּלה ֶאְזּכְ ֱעֹבּ֤֨כִ י׀ ַנְפׁשִ֗ יה ָעַלּ֨׀ ְוֶאׁשְ ׀  רי ֶאֽ

֮ך ּסָ ֶּאַדֵד֗ ְּבַ קֹול־ִרָנ֥ יםִה֥ית ֱאלֵֹ֫ם ַעד־ּבּ֥ ה ה ְותֹוָדּּ֗בְ
  ׃ֽגחֹוֵגֹון ָה֥מ

֬ת  .ו ַּמה־ִתׁשְ ֮י יֹוֲחִחּ֨ ִלי הֹוִח֣ יָל֥י ָעֱ֫הִמַּֽ֪וֶת ׀ ַנְפׁשִ
ֵ י־֥עֽל֭ ּנו ֹוד אֹוֶד֗אלִֹהים ּכִ   ׃יוֹּֽות ָפָנְּיׁשו֥עּ

ָ֪עַל֮יי לַֹהֱֽ֗א  .ז ֫ת ַנְפׁשִ ְרך ֵמֶאן ֶא֭־ּכֵַ֗על חֹוָחּ֥י ִתׁשְ ֶרץ ְָ֣זּכָ
֥< >יםֶחְרמֹוִנְ֗ו֝ן ַּ֑יְרֵד רר ִמְצֵמַה   ׃ָעֽ

ְּתהֹום־ֶאל־ְת֣ה  .ח   ָיךֹּול ִצנֹוֶרְ֑ל֣קֹוֵרא ֹום קּ֭
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ֶר֥ ּבָ ל־ִמׁשְ ֽ רוָעַלָ֥יך ַּגֶלָ֗יך ְוּ֝כָ   ׃ּי ָעָבֽ
יֹרּ֣וֹ֭ו ּ׀ ַחְס֗ד הָו֨ה ְיֹהּ׀ ְיַצֶו֬ ם֤יֹוָמ  .ט  יּה ִעִמַּ֑בַלְיָלה ׁשִ

  ׃ֽיּל ַחָיְ֣לֵאה ִּפָלְּ֗ת֝
ַכָ֪֫לָמ ל ַסְלִע֮יֵ׀ ְלא֥ הֽ֤אֹוְמָר  .י ָמה־קֹ֥ד ִניְּ֥חָתה ׁשְ ֵָלֽ ר ּ

ַלְך ֵאֵל֗ בּ֣בְ   ׃ֵַחץ אֹויֽ
ֶר  .יא ָאְמָר֥ יּוִני ֽצֹוְרָרְ֑ר֥פֵֽחי ַעְצמֹוַתֽ֗׀ ּבְ ַצחּ֤בְ י ֥ם ֵאַלּבְ

ל־ַה֝ יךַּ֥אֵיֹום ּ֗יּכָ   ׃ָה ֱאלֶֹהֽ
֬ת  .יב ַּמה־ִתׁשְ ֮י יֹוֲחִחּ֨ < יִלי֣הֹוִח יָל֥י ָעַּ֪֫מה־ֶתֱהִמּֽו ׀ ַנְפׁשִ

י־֣עֵֽל֭> ּנו אֹוֶד֑< >ֹודאלִֹהים ּכִ יֽי ֵוַנּ֗ת ָפְּ֝יׁשוֹעּ֥   ׃אלָֹהֽ
  

  )פרק נט(ניצוח 

ֵחתַּ֣֮לְמַנֵצ  .א ֥ד ִמ֪֫ ְלָדִוַּח ַאל־ַתׁשְ לֹ֥ם ְּכתָ ׁשְ ֑אּבִ  ּולַח ׁשָ
ְמ֥רַֽו ֲהִמיֽתֹוִית ּבַַ֗ה֝>־<ּו ֶאתִּיׁשְ   ׃ַלֽ

ֵַהִצי֖ל  .ב ְיּ ִמְתקֹוְמַמ֥י ׀ ֱאלָֹה֑  יַבִ֥ני ֵמֹאֽ ֽבִניּי ְתׂשִַּמֽ   ׃ֵּגְ
ִּציֵלִני ִמֹפַ֣ה֭  .ג ֶ֥ון ֲעֵלי ָאּ֑ יֽעִניִמ֗י ָדּֽ֝וֵמַאְנׁשֵ   ׃ֵים ֽהֹוׁשִ
֤  .ד ְר֡בּ֪י ִהֵנּכִ ּורו ָעַלָי֣גי ּו ְלַנְפׁשִ֗ה ָאֽ ִע֖ םּ֑י ַעִזיּ֣ א־ִפׁשְ י לֹֽ

א־ַחָטאִת   ׃הָֽוְיֹהי ְּ֣ולֹֽ
ֵי וְרֽאהְ֣קָראִתּוָרה ִל֖עּנו ִ֑יּכֹוָנּון ְון ְיֻר֣צ ֹוִלי־ָעּֽ֭בְ  .ה   ׃ּ
ֽ֥ה ְיֹהָוְּ֤וַאָת  .ו ָרֵאֵ֤֗הֹות ֱאלֹ֘׀ ְצָב֡א  יםה־ֱאלִֹה ל י ִיׂשְ

ליָצה ִלְפֹקָ֥הִק֗ ֽ ל־ּבַֹּ֖אל־ָתֹח֨ םַ֑הּגֹוִי>־<ד ּכָ ְגֵדי ן ּכָ
  ׃ָלהֶֽסֶון ָ֣א

ּובו ָלָ֭יׁש֣  .ז ירִוי֥ס< >ֶלבּו ַכּכֱָ֗ה֥מֶֽעֶרב ֶיּ   ׃ֹּוְבבו ִעֽ
֘ הִּ֤הֵנ  .ח ִפיֶהּ֗וי֤ע׀ ַיּבִ ְפֽתֹוֵתיֶה֑ם ֲח֭ן ּבְ ׂשִ  ם ָרבֹות ּבְ
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י־ִמ֥     ׃ַעֽי ׁשֵֹמּכִ
ַחק־ָלה ְיְּ֣֭וַאָת  .ט םְלַעִּ֗ת֝מֹו ֹּ֑הָוה ִתׂשְ ֽ   ׃ג ְלָכל־ּגֹויִ
ֹמּ֑֣זֹו ֵאֶלֻע֭  .י י־ֱאָ֝רה ָיך ֶאׁשְ ֽ י< >יםלִֹהּ֗כִ ֽ ּבִ ּגַ   ׃ִמׂשְ

יֵַיְרא֥ יםלִֹהֱ֗אִ֝ני ְּ֑יַקְדֵמ יַּחְסִד֣ )חסדו(י ֱ֣אלֵֹה  .יא ְרָרֽ   ׃ִני ְבׁשֹֽ
֬חּֽ׀ ֶפ םַ֤הְרֵגַּֽאל־ַת  .יב ּכְ ּו ַעִמ֗ן־ִיׁשְ ָיְלך ֵֽחמֹו ְב֣֭י ֲהִניֵעּ

ִגֵנמֹו ְ֑וֽהֹוִריֵד   ׃ֽיּנו ֲאֹדָנָּ֣מֽ
ַּחַטאת־ִפ֗  .יג ָפ֫ימֹו ּ ַבר־ׂשְ ְכ֥ד ימֹוֵ֥תְּדֽ ם ּו ִבְגאֹוָנְּ֑וִיָלֽ

ֵוֽמָאָל֖   ׃ּרוַּֽחׁש ְיַסֵפּ֣ה וִמּכַּ
ֵל  .יד ֵל ה ְבֵחָמ֮הּּ֥כַ י־ֱאֵ֭יְד֗עְֽו מֹו֥יֵנֵאֽ֫ה ְוּּ֪כַ ֽ < לִֹהיםּו ּכִ

<֣ ַיֲעֹקֹ֑מׁשֵ ֽ   ׃ָלהֶֽרץ ֶס֣י ָהָאְ֖לַאְפֵסב ל ּבְ
֣  .טו ירִוי֥ס< >ֶלבּו ַכּכֱָ֗ה֥מֶֽעֶרב ֶיּבו ָלְ֭וָיׁשֻ   ׃ֹּוְבבו ִעֽ
֗עא ִיִ֝אם־לֹ֥ל ֱאֹכֽ֑ ֶלּוןְיִני֣ע )ינועון(ָּמה ֵה֭  .טז ּבְ ינוׂשְ ּו ַוָיִלֽ   ׃ּּ
֣ יֲ֤אִנַֽו  .יז ָיר ֻעזֶ֮ך׀ ָאׁשִ י־ָהִי ָךְּסֶדֶ֥קר ַח֫ן ַלּבֲֹּ֥֗אַרֵנַֽו ּ ֽ יָת ּ֣כִ

ּגָ ֣יָמ֗נּו֝י ֑ב ִלִ֣מׂשְ יֹוס ּבְ   ׃ֹום ַצר־ִלֽ
ּיך ֲאַזֵמִּ֣זי ֵאֶלֻע֭  .יח י־ֱאלִֹהָ֥רה ָ֑ ֽ ִ֗מ֝< >יםּכִ ּבִ ּגַ  יֵי ֱאלֹהׂ֥שְ

י  ׃ַּחְסִדֽ
  

  )פרק עז(ניגון 

ל־ַּ֥לְמַנֵצ  .א   ׃ִמְזֽמֹורף ְלָאָס֥ )ידיתון( ּוןְּידו֗תַח ַעֽ
ים לִֹהֱ֗א֝>־<י ֶאלקֹוִלָ֥קה ים ְוֶאְצָעֱ֑֣אלִֹה>־<י ֶאל֣קֹוִל  .ב

ֲאִז יְ֥וַהֽ   ׃ין ֵאָלֽ
֥י  .ג ִתיָרּ֥י ָדֲ֪֫אדָֹנ ָרִת֮יֹֽום ָצּבְ ָרה ְולְֹ֣יָלה ִנ֣֭׀ ַל יָ֤יִד ּׁשְ א ּגְ

ֽיֵ֣חּה ִהָנֵֽ֖מֲאָנּוג ָת֑פ   ׃ם ַנְפׁשִ
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ָר  .ד ֱהָמ֑֣ה ֱאלִֹהֶ֣אְזּכְ ף ּ֖׀ ְוִתְתַעֵט ָחהיָאׂשִָ֓יה ים ְוֶאֽ
  ׃ָלהֽי ֶסּ֣רוִח

ֻמ֣רָא֭  .ה רְּמִתי ְולְֹ֣פַעִ֗נ֝י ֹ֑ות ֵעיָנַּחְזָת ׁשְ   ׃ֵא ֲאַדּבֽ
ֶ֝דם ִּמֶק֑< >יםְּ֣בִתי ָיִמִּ֣חׁשַ  .ו ים֗נׁשְ   ׃ֹות ֽעֹוָלִמֽ
֥  .ז ָרֶ֥א ִ֑עם־ְלָבִבְ֥יָלה ָּל֥ ּבַ֫ייָנִתֽ֗ה ְנִגְזּכְ יָחה י ָאׂשִ

יַּ֥וְיַחֵפ   ׃ּׂש רוִחֽ
א־ֹיִס֖י ׀ ֲאדָֹנ֑ ח֥ם ִיְזַנְלעֹוָלִמיַהֽ֭  .ח   ׃ֹות ֽעֹודיף ִלְר֣צְולֹֽ
ָאֵפ  .ט רֶמר ְלֹדֹ֣א֗֝< >ַמרּ֥גָֹו ַּחְס֑ד< >ַצח֣ס ָלֶנֶ֣הֽ   ׃ר ָודֹֽ
ַכ  .י ֲחַא֗ץ ּבְִ֥֝אם־ָקַפל ֵֹות אַּ֑ח֣נ< >֣חֲהׁשָ   ׃ָלהֽיו ֶסָמ֥ף ַרֽ

ָ  .יא ֝יא ֹוִתי ִהֹּ֑אַמר ַח֣לֽו֭   ׃ין ֶעְלֽיֹוןֹ֣ות ְיִמ֗נׁשְ
ַעְלֵלי־ָירֹו ֶאְזּכ֥)אזכיר(  .יב ָר֖ ּ֑ה ַמֽ י־ֶאְזּכְ ֽ ךּה ִמֶקּ֣כִ ֶָדם ִפְלֶאֽ   ׃ּ
ֽיָחה֣ילֹוֶתּֽוַבֲעִלָ֖ך ֳ֑עֶלּֽיִתי ְבָכל־ָפְוָהִג֥  .יג   ׃ָיך ָאׂשִ
קֱֹ֣א֭  .יד ֶּ֑דׁש ַדְרּלִֹהים ּבַ יםֹֽול ּכֵ֗דל ּגִֵָ֝מי־אָ֥ך ּכֶ   ׃אלִֹהֽ
ה ֶפֵאל ֹע֣ה ָהַּ֣֭אָת  .טו ַעִמהֹוַדֶ֖לא ׂ֑שֵ ְּעָת ָבֽ   ׃ָֽךּים ֻעזֶּ֣
ְז֣רַ֣אּגָ  .טז ֵנָך ַּעֶמ֑< >ֹוַעְּלָת ּבִ   ׃ָלהֽף ֶס֣ב ְויֹוֵסי־ַיֲעֹקּֽ֖בְ
ּוך ַמ֤֨אָר֘  .יז ָ לִֹה֗ ִיםּ ּוך ַמים ָר֣א׀ ֱאֽ ָ ֥זַאּ֗֝ילו ִים ָיִחּ֑֣ ּו ף ִיְרּגְ

  ׃ְתֹהֽמֹות
ָחִקְ֑ת֣נֹֽול ָנֹות ק֭׀ ָע֗ב ִיםְּרמו ַמֹ֨ז֤  .יח ָיך ָצֶצַ֗אף־ֲח֝ים ּו ׁשְ

  ׃ּכוִּֽיְתַהָל
ַעְמ֨ך֤ק  .יט ְלּגַ֗ ָֹול ַרֽ ּגַ ְגָזל ּ֑ים ֵתֵבּירו ְבָרִק֣֣ל ֵהִא׀ ּבַ  ֖הָרֽ

ֶרץַּ֣וִתְרַע   ׃ׁש ָהָאֽ
ָי  .כ ִביְלךּֽו֭ )ושביליך(ָך ּ ַדְרּכֶ֤֗םּּבַ ַמָׁשְ ֑֣ ּבְ  ים ִים ַרּבִ
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עוָיך לִֹּ֣עְקבֹוֶתְ֗ו֝     ׃ּא ֹנָדֽ
ּֽ֥בְָך ּאן ַעֶמּ֑יָת ַכצָֹ֣֣נִח  .כא ןַיד־ֹמׁשֶ ֲהֹרֽ   ׃ה ְוַאֽ

  
  )פרק צ(ה תפל

ְּתִפָל֮ה  .א ּ֪ ֹדָנ֗ יםִהָ֥הֱאלֹ֫>־<יׁשֽה ִא ְלֹמׁשֶ ָּתה ֹון ַא֭י ָמ֣עֲאֽ
דֹּ֣נו ּיָת ָלָ֥֗הִי רּבְ   ׃ר ָוֹדֽ

ֶט  .ב ם ּֽוֵמעֹוָל֥ לֵֶרץ ְוֵתב֑֣ל ֶאֹֽוֵלַּוְת֣חּדו ּים ֻיָלִ֤֗ר׀ ָה֘ ֶרםּ֤בְ
  ׃ֵה ֽאלַּ֥אָתם ֹוָל֗ע֝>־<ַעד

֣  .ג ֑>־<נֹוׁש ַעדב ֱאָּ֭תׁשֵ ּובו ְבֵנאֶמר ׁשֹּ֣תַ֗ו֝א ַּדּכָ םֽיּ   ׃־ָאָדֽ
ִנ֪֡י ֶאּ֤כִ  .ד ֣יָיך ֵעיֶנֽ֗ים ּבְֶלף ׁשָ  רֲעֹבֽ֑י ַיְ֣תמֹול ּכִֹום ֶאּ֭כְ

מוָר֥   ׃ְיָלהַּֽבָלה ְּוַאׁשְ
ָנְז֭  .ה ָחִצּ֥בֹּ֗בַּ֝ו ְה֑יֽה ִיַּ֣רְמָתם ׁשֵ ֽ ףֽיר ַיֶקר ּכֶ   ׃ֲחלֹֽ
  ׃ׁשֽל ְוָיֵבֵֹו֥לֶרב ְימֶעָ֗ל֝ף יץ ְוָחָלּ֑֣בֶֹקר ָיִצּבַ֭  .ו
י־ָכִל֥  .ז ֽ ּינו ְבַאֶפּכִ ָֽוַבֲחָמְתךָך ּ֑ ְלנוּ֥   ׃ּ ִנְבָהֽ

ָת)שת(  .ח ּינו ְלֶנְגֶדֹ֣נֵת ֹ ֲעֽוהּ֣ ׁשַ   ׃ָיךֹּֽור ָפֶנּנו ִלְמ֥אֻלֵמֲ֗עָ֝ך ּ֑
ֵּמינו ָפ֣ני ָכל־ָיּ֣֭כִ  .ט ִלָ֖ך ּ֑ו ְבֶעְבָרֶתּ ֵנּּכִ ּינו ּ֣ינו ׁשָ

ֶגה   ׃ְכמֹו־ֶהֽ
נֹוֵת֨  .י ְבִעּינו ָבֶהְֵ֥יֽמי־ׁשְ ָנ֪֡ם ׁשִ ְגבוֹרְ֤֨וִאה ים ׁשָ  ׀ תּם ּבִ

֘מ ָנֹ֤֗וִנׁשְ ם ְו֭ הים ׁשָ י־ָג֥ ֶון֑ל ָוָאָ֣עָמָרְהּבָ יׁש ז ִחּ֗֝כִ
  ׃ָפהַּֽוָנֻע

י־י֭  .יא   ׃ָ ֶעְבָרתֶֽךְָת֗ךְֽכִיְרָאּוָ֝ך ּ֑ז ַאֶפֹע֣< >ֹוֵדַעִמֽ
ה֣א ְלַבָנִבְ֗ו֝ע ן הֹוַדֵּ֑֣מינו ּכֵֹות ָיִ֭לְמ֣נ  .יב   ׃ב ָחְכָמֽ
  ׃ָיךֲעָבֶדֽ>־<ם ַעלִּהָנֵחְ֗ו֝י ֹ֑הָוה ַעד־ָמָתה ְיּׁ֣֭שוָב  .יג
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ֵע  .יד ּבְ ּֽוְנַרְנָנָך ֶּקר ַחְסֶדּ֑נו ַבּבֹׂ֣֣שַ ְמָח֗ ְו֥֝הּ ה ִנׂשְ
ָכל־ָיֵמ   ׃ּינוּֽבְ

֭  .טו י֣מׂשַ ְּמֵחנו ּכִ ּ֝נו ֹּ֑ות ִעִניָתּ   ׃הּֽינו ָרָעֹות ָרִא֥֗נׁשְ
ְר֗ךַוָ֝ך ֳ֑עֶלָֽיך ָפֲ֣עָבֶד>־<ה ֶאלָ֣רֶאֵֽי  .טז םֲָהָדֽ ֵניֶהֽ   ׃ ַעל־ּבְ
֣ ּינוֵ֥לָעּ֫ו יני ֱאלֵֹהַ֗עם ֲאֹדָנ֥׀ ֹנ֤ יִ֤ויִה  .יז ֲעׂשֵ ֵּדינו ה ָיּ֭וַמֽ

ֹוְנָנ֥ה ּ֥נו ֑ ָעֵליּכֽ ֹוְנֵנֵד֗ה ָיּֽ֝וַמֲעׂשֵ   ׃ּהוּֽינו ּכֽ
  

  )פרק קה(הודאה 

ּֽו ַלהֹו֣ד  .א ֑מֹהָוה ִקְר֣אי֭ ים ַּעִמּ֗יעו ָבֽ֝הֹוִדֹ֥ו ּו ִבׁשְ
  ׃יוֽילֹוָתֲֽעִל

ֽירו־ל֭  .ב ֹּו ַזְמרו־֑לּׁשִ ֹ֝֗ו ּ ָכל־ִנְפְלאֹוָתׂשִ   ׃יוּֽיחו ּבְ
ִ֣הֽ֭  .ג ׁשֵ ַמִ֗יֹ֝ו ם ָקְדׁשְּ֑תַהְללו ּבְ   ׃הֽי ְיֹהָו׀ ְמַבְקׁשֵ֬ ב֤ח ֵלׂשְ
ְקׁשֹ֖ו ּה ְוֻע֑זָ֣וּו ְיֹהִּדְרׁש֣  .ד ידּ֣ו ָפָנּּבַ   ׃ּיו ָתִמֽ
ִ֥זְכ֗ר  .ה ּ֑ו ִנְפְלאֹותָ ר־ָעׂשָ  יוְפָתֹ֗מֽ֝ה יו ֲאׁשֶ

יו ְפֵטי־ִפֽ ּוִמׁשְ   ׃ּ
ֵנֹו ּם ַעְב֑דַ֣רע ַאְבָרָהזֶ֭  .ו ִחיָרֲֽעֹקֽ֣ ַייּ֖בְ   ׃יוב ּבְ
ָכלּינו ֵה ֱאלֹהָ֑֣וּוא ְיֹה֭ה  .ז ָפָטָאָ֗ה֝>־<ּבְ   ׃יוֶּֽרץ ִמׁשְ

ִרי֑ת֣ר ְלעֹוָלָ֣זַכ  .ח   ׃ֶּלף ֽדֹור֣ה ְלֶאָּו֗ר ִצָּ֝דָבֹ֥ו ם ּבְ
֣  .ט ֖בם ַאְבָרָה֑>־<ַרת ֶאתר ּכֲָ֭אׁשֶ קּוָע֣תּוׁשְ ָחֽ   ׃ֹו ְלִיׂשְ
ֲעִמיֶד  .י ֽ ָרֵא֗ ְל֝קב ְלֹחֲ֑עֹקָֽ֣ה ְלַיַּ֣ויַ ִרִיׂשְ   ׃םית עֹוָלֽ֣ל ּבְ
 

ָנ֑>־<ן ֶאתּ֥ ֶאֵתָר ְל֗ךֵלאֹמ֗  .יא ֶרץ־ּכְ םֶֽבל ַנֶחַ֗֝ען ֶאֽ   ׃ֲחַלְתֶכֽ
ֽ֭  .יב הט ְוָגִרְ֥מַעּ֗כִ֝ר ּי ִמְסָפְ֑֣מֵת< >ְהיֹוָתםּבִ ֽ   ׃ּים ּבָ
ְּתַהְלכו ִמּגִּֽ֣יַו֭  .יג   ׃ֽרם ַאֵחַע֥>־<ה ֶאלַּמְמָלָכִ֗מֹ֝וי ֹוי ֶאל־ּגּ֑
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א־ִהִנ  .יד ָק֑֣יַח ָאָדּ֣לֹֽ ים< >ם֣יֶהֹוַכח ֲעֵלַּו֖ים ם ְלָעׁשְ   ׃ְמָלִכֽ
֥ע  .טו ל־ִתּגְ יָחַּאֽ   ׃ּעוּֽי ַאל־ָתֵרִלְנִביַאְ֗ו֝י ּ֑ו ִבְמׁשִ
ל־ַמֵטה־ֶלֶ֥רץ ָ֑הָא>־<ָעב ַעלא ָרַּ֣֭וִיְקָר  .טז ֽ רּּכָ ָבֽ   ׃ֶחם ׁשָ
ַל  .יז ֶ֥עְ֗ל֝יׁש ם ִא֑֣ח ִלְפֵניֶהׁ֣שָ   ׃ֽףר יֹוֵסֶבד ִנְמּכַ

ֹוָאה ַנְפ֣ל ּבְָרזֶ֗ ּבַֹ֝וַרְג֑ל )רגליו(ֶבל ּ֣ו ַבּכִֶּע֣נ  .יח   ׃ׁשֽ
א־ְדָב֑רֵ֥ע>־<ַעד  .יט   ׃ְּתהוֽה ְצָרָפָ֣ות ְיֹהִאְמַרֹ֖ו ת ּבֹֽ
֣  .כ ֵֶלך ַוַיִתי֑רַלח ֶמׁ֭שָ ּ ּ֥הו ְ   ׃ּהוְּֽיַפְתֵחֽים ַוִּמ֗ל ַעֹ֝מׁשֵ

֣מ  .כא ָכֹמׁשֵּ֗וֹ֝ו ֹון ְלֵבי֑תֹו ָא֣דׂשָ   ׃ל־ִקְנָיֽנֹול ּבְ
ָרֶלְאֹס֣  .כב ַנְפׁש֑֣ר ׂשָ   ׃םֽו ְיַחּכֵ֥יּוְזֵקָנֹו יו ּבְ
ֶרץ־ָח֣ב ּגֲָעֹקַֽ֗יְוִ֝ים ל ִמְצָרָ֑֣רֵאא ִיׂשְַּוָיֹב֣  .כג ֶאֽ   ׃םֽר ּבְ
יוֲעִצֵמַּֽ֗יַו֝ד ֹו ְמֹאַּ֑ע֣מ>־<ֶפר ֶאתַּ֣וֶי  .כד ּהו ִמָצָרֽ   ׃ּ
ֹנְ֣ך ִלָ֣֭הַפ  .כה ם ִלׂשְ יוִהְתַנּכְֵ֗לֹ֝ו ּא ַע֑מּבָ ֲעָבָדֽ ֽ   ׃ל ּבַ
֭  .כו ׁ֣שָ ֲ֣הֹרַ֗֝אֹֽו ּה ַעְב֑דַלח ֹמׁשֶ ֹוֽר ּבָן ֲאׁשֶ   ׃ַחר־ּבֽ
ֽמו־ָב֭  .כז תֹוָתְ֣בֵרּם ִדּׂשָ ְפִתּ֗ו֝יו ֑י ֹאֽ ֶאֹמֽ ם֣ים ּבְ   ׃ֶרץ ָחֽ

֣  .כח ך ַוַיְחׁשִֹח֭< >חַֽלׁשָ ּׁשֶ א־ָמְ֝ך ְ֑   ׃)דבריו( ְּדָבֽרֹו>־<ּו ֶאת֗רְולֹֽ
  ׃םְּֽדָגָת>־<ֶמת ֶאתָּיַ֗ו֝ם ם ְלָד֑֣יֵמיֶהְֽך ֶאת־ֵמָ֣הַפ  .כט

ַר  .ל םַחְדֵרּ֗בְ֝ים ּם ְצַפְרְדִע֑֣ץ ַאְרָצׁ֣שָ   ׃י ַמְלֵכיֶהֽ
םִּנּ֗כִ֝ב  ָעֹר֑אַּמר ַוָיֹבָ֣א֭  .לא בוָלֽ ָכל־ּגְ   ׃ּים ּבְ
ֵמיֶהָ֣נַת  .לב ׁשְ ָר֑֣ן ּגִ םָה֣בֽׁש ֶלֵא֖ד ם ּבָ ַאְרָצֽ   ׃ֹות ּבְ
ּבֵַ֗ו֝ם ָ֑נָתְּֽפָנם וְתֵאְך ּגַַּ֣֭וַי  .לג ם֣ר ֵעְיׁשַ בוָלֽ   ׃ּץ ּגְ
ַּ֑מר ַוָיֹבָ֣א֭  .לד   ׃ֽרּין ִמְסָפֶ֣לק ְוֵאֶיְ֗ו֝ה א ַאְרּבֶ
לַּויֹ֣  .לה ַאְרָצֵ֣ע>־<אַכל ּכָ ב ּבְ   ׃םֽי ַאְדָמָתּ֣אַכל ְפִרֹּיַ֗ו֝ם ׂ֑שֶ
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֣כַּ֣וַי  .לו ל־ּבְ ַאְרָצְך ּכָ   ׃םֽאֹוָנ>־<ית ְלָכלאׁשִֵ֗ר֝ם ֹ֑ור ּבְ
ֶכַֽו֭  .לז ָבָטְ֖וֵאב ֶ֑סף ְוָזָהּ֣יֹוִציֵאם ּבְ ׁשְ ֽל֣ין ּבִ   ׃יו ּכֹוׁשֵ

ַמ  .לח ֵצאָת֣ח ִמְצַרׂ֣שָ י־ָנַפם ִ֑ים ּבְ ֽ ּל ַפְחָדּ֖כִ םּ֣   ׃ם ֲעֵליֶהֽ
ֵ֥אְ֗וְ֝ך ן ְלָמָסׂ֑֣ש ָעָנָּ֣פַר  .לט   ׃ְיָלהֽיר ָלׁש ְלָהִא

ָלַּ֣אל ַוָיֵבׁ֭שָ  .מ ְ֝וֶל֥< >֑וא ׂשְ יֵעַמֶ֗חם ׁשָ ּבִ   ׃םִֽים ַיׂשְ
ּור ַוָי֣זַתח צָּ֣֭פ  .מא ּובו ָמּ֑ ִצ֥יְל֗כָהִֽ֝ים ּ ּו ּבַ ּ רּ   ׃ֹות ָנָהֽ
י־ָז֭  .מב ֽ תֹו ר ָקְדׁשְּ֑֣דַב>־<ַכר ֶאתּכִ ֥>־<ֶאֽ   ׃ּם ַעְבֽדֹוַאְבָרָה
ׂשּ֑א ַע֣מַּ֣ויֹוִצ  .מג יוִּרָנּ֗בְֹ֝ון ֹו ְבׂשָ ִחיָרֽ   ׃ה ֶאת־ּבְ
ַּוִיֵת  .מד ׁשוְּ֣לֻאִמ< >לֲעַמַֽ֖ום ֹ֑ות ּגֹוִיֶהם ַאְר֣צן ָלּ֣֭   ׃ּים ִייָרֽ
ֲע֤ב  .מה ֽ ְמ֣ר  ּורּבַ ְללו־ָי ּרויו ִיְנֹצְ֥֗וֽתֹוֹרָתָּקיו ּו ֻח֭׀ ִיׁשְ   ׃ ּהַּֽהֽ

  
  )פרק קלז(מזמור 

ֶב֗  ֹותֲה֨רֽל ַנַע֥  .א ֣׀ ּבָ ִכ֑ם ָי֭ל ׁשָ ם־ּבָ ְבנו ּגַ ּנו ְכֵרָ֗זּבְּ֝ינו ּׁשַ
  ׃ִּצֽיֹון>־<ֶאת

֥>־<לַֽע  .ב תֹוָכֲ֑עָרִב רֹוֵתִלָּ֗תּ֝ה ים ּבְ ֹנֽ ּינו ּכִ   ׃ּינוּֽ
ֵֽא֪לי ׁשָּ֤֨כִ  .ג ּונו ׁשֹוֵב֡ם ׁשְ ּ֭ ּינו ִדְבֵרי־ׁשִ ּינו ְ֣וֽתֹוָלֵליר ּ

ְמָח֑ ֥ הׂשִ   ׃ּיר ִצֽיֹוןִּ֥מׁשִּנו ָלּ֗֝ירו ׁשִ
ֵ֥א֗  .ד יר־ְיֹה>־<יר ֶאתְיך ָנׁשִ רת ֵנל ַאְדַמַ֥ע֗֝ ָו֑הׁשִ   ׃ָכֽ
ֵח>־<םִֽא  .ה ּכָ ָלְֽ֗ך ְיֶ֥אׁשְ ֥ם ִּרוׁשָ ּכַ   ׃יֽח ְיִמיִנִּתׁשְ
ק־ְלׁשֹוִנ֨  .ו ֽ ֮י יִּתְדּבַ ֵרא ֶאִ֫אם־לֹ֪ ׀ ְלִחּכִ א ִאם־לֹ֣ ִכיְ֥זּכְ

ַלַ֑אֽ֭ ְמָחִתל רַֹ֣ע֗֝ם ֲִּעֶלה ֶאת־ְיֽרוׁשָ   ׃ֽיאׁש ׂשִ
 םִָלּ֥רוׁשָֹֽ֫ום ְי ֤יֵאת֮< >ֹוםי ֱא֗ד׀ ִלְבֵנ֬ הָו֨ר ְיֹהְזֹכ֤  .ז

הַהְי֥ס< >דַעּ֗֝רו ׀ ָע֑ ּרוְ֤מִרים ָעֹאָ֣ה֭ ֽ   ׃ֹּוד ּבָ

 תקון הכללי

 



 
103

ֶב֗  .ח ת־ּבָ ֫דל ּבַ ֵר הּוָדַּ֥הׁשְ ֶלם־ָלַ֑֥אׁשְ ְיׁשַ ְך ּי ׁשֶ
ַמּ֥מוֵלֶ֗את־ּגְ֝ ּגָ   ׃ּנוְּֽלְת ָלְך ׁשֶ

ֵר  .ט ֹיאֵח֓ יַ֤אׁשְ תּז ְוִנֵפּ֬׀ ׁשֶ   ׃ ַלעַֽהּסָ>־<ֶאלְִיך ָלַלֹ֗ע֝>־<ץ ֶאֽ
  

  )פרק קנ(הללויה 

֥  .א ְֵללו־אַ֥הֽ ׀ ּהָיְּ֨ללוַה ָקְדׁשּ֑ ְרִקְ֥ל֗לַהֹֽ֝ו ל ּבְ ּוהו ּבִ < יַעּ

  ׃ֻּעֽזֹו>
ְל֥ל  .ב ּוהו ִבְגֽבוֹרָתַהֽ ּ ֹרְ֣ל֗לַהֽ֝יו ּ֑ ּוהו ּכְ   ׃ב ּגְֻדֽלֹוּ
ֵתַהֽ֭  .ג ְּללוהו ּבְ ֵנְל֗לַהֽ֝ר ַ֑קע ׁשֹוָפּ֣ ּוהו ּבְ   ׃ֶּבל ְוִכֽנֹורּ֣
ֹתַ֣הֽ֭  .ד ְּללוהו ּבְ ִמִנְ֥ל֗לַהֹֽ֝ול ּף וָמ֑חּ ּוהו ּבְ ּ   ׃בֽים ְוֻעָגּ
ְל֥ל  .ה ַ֑הֽ ּוהו ְבִצְלְצֵלי־ׁשָ ּוהו ּבְְל֗לַהַֽ֝מע ּ  יִֵצְלְצ֥לּֽ

  ׃הְּֽתרוָע
ָמה ְתַהֵלל ַהּ֭כֹ֣  .ו ְּנׁשָ ּ ְללו־ָיּה ל ָיּ֥֗   ׃ּהַּֽהֽ

  
ל ֵג ָימֹות ַעּבו ׁשְְיֹהָוהב ּוׁשּבְ. לֵאָרׂשְת ִיַעּוׁשן ְייֹוִּצן ִמֵּתִי
 יֹהָוהֵמ< >יםיִקִדַצ< >תַעּוׁשְתּו: לֵאָרׂשְח ִיַמׂשְִי. בֹקֲעַי

  ים ִעׁשְָרֵמ< >ְּיַפְלֵטם. םֵטְּלַפְי ַוְיֹהָוהם ֵרְזְעַיַו: הָרָצ< >תֵעם ּבְָזֻעָמ

  : בֹוּסוי ָחּכִ .םיֵעׁשִיֹוְו                                               
  

N  תפלה לתקון הכללי  w  
  

  טוב לומר תפלה זו,  תהליםקפיטלאחר העשרה 
   זכר צדיק לברכהי נתןרביסדה מורנו 

ַחָיי עֹוִדי, ַּליֹהָוה ּבְ ָרה ֵלאלַֹהי ּבְ ֶיֱעַרב ָעָליו : ֲאַזּמְ
יִחי יֹהָוה, ׂשִ ַמח ּבַ ִכּנֹור: ָאֹנִכי ֶאׂשְ , ּהֹודו ַליֹהָוה ּבְ

רו לֹו ֵנֶבל ָעׂשֹור ַזּמְ יָרה ָלך, ֱאלִֹהים: ּּבְ יר ָחָדׁש ָאׁשִ ְׁשִ ֵנֶבל , ּ ּבְ

  ִמי

יָרה   ָאׁשִ
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ָרה ָלךָעׂשֹור ֲאַז ְּמְ ִכּנֹור, ֲעֵלי ָעׂשֹור ַוֲעֵלי ָנֶבל: ּ יֹון ּבְ : ֲעֵלי ִהּגָ
ָפֳעֶלך ְחַתִני ְיֹהָוה ּבְ ּמַ י ׂשִ ָּכִ ן, ּ י ָיֶדיך ֲאַרּנֵ ַמֲעׂשֵ ל : ָּבְ ִרּבֹונֹו ׁשֶ

מֹות, ֲאדֹון ּכֹל, עֹוָלם ׁשָ ל ַהּנְ ים, ּבֹוֵרא ּכָ ֲעׂשִ ל ַהּמַ , ִרּבֹון ּכָ
יֵרי ִזְמ ׁשִ ים , ָרהַהּבֹוֵחר ּבְ ַרֲחֶמיך ָהַרּבִ ִני ּבְ ָָעְזֵרִני ְוָחּנֵ

ּוַבֲחָסֶדיך ָהֲעצוִמים ל , ָּ ה ְלעֹוֵרר וְלהֹוִציא וְלַגלֹות ּכָ ֶאְזּכֶ ּׁשֶ ּ ּ
ֶהם ֵסֶפר ְתִהִלים ֱאַמר ּבָ ּנֶ ָרה ִמיֵני ְנִגיָנה ׁשֶ ָּהֲעׂשָ ּוִבְזכות ֵאלו . ּ ּ ּּ

ָאַמְרִתי ְל יְטל ְתִהִלים ׁשֶ ָרה ַקּפִ ָּהֲעׂשָ ֶנֶגד , ָָפֶניךּּ ֵהם ּכְ ׁשֶ
ֶהם ֵסֶפר ְתִהִלים ֱאַמר ּבָ ּנֶ ָרה ִמיֵני ְנִגיָנה ׁשֶ ֲּעׂשָ ֵהם, ּ ֵרי: ׁשֶ , ַאׁשְ

ָרָכה יל, ּבְ ּכִ יר, ַמׂשְ ִּנצוַח, ׁשִ ְּתִפָלה, ִּנּגון, ּ , ִמְזמֹור, הֹוָדָאה, ּ
ַּהְללוָיה סוִקים וִבְזכו. ּ ְזמֹוִרים וִבְזכות ַהּפְ ְזכות ַהּמִ ּּבִ ּ ּ ּ ּ ת ּ

מֹות  ֵּתבֵתיֶהם ְואֹוִתיֹוֵתיֶהם וְנֻקדֹוֵתיֶהם ְוַטֲעֵמיֶהם ְוַהׁשֵ ּ ּ ּּ
י, ַּהיֹוְצִאים ֵמֶהם ּוִבְזכות ָדִוד , ֵתבֹות ֵּתבֹות וִמּסֹוֵפי ֵמָראׁשֵ ּ ּ

ָיְסדו ֵסֶפר  ָרה ַצִדיִקים ׁשֶ ל ָהֲעׂשָ לֹום ִעם ּכָ ֶלך ָעָליו ַהׁשָ ַּהּמֶ ּ ּ ּ ְ

ְּתִהִלים ּוִבְזכות ַהַצִד - ּ ּ ּ קֹור ְמֹוֵבַע נַחל ַנ, יק ְיסֹוד עֹוָלםּ
נוָח ן ֵפיֶגא ְּכָמה ַרֵבּ י  ,ַנְחָמן ֶבּ  מאומן ְח ַנְחָמ ַנְחָמןַנ ַנַרּבִ

ְּזכותֹו ָיֵגן ָעֵלינו יְטל , ּ ָרה ַקּפִ ן לֹוַמר ֵאלו ָהֲעׂשָ ָלה ְוִתּקֵ ר ּגִ ֲּאׁשֶ ּ ּ
ִרית ִביל ִתּקון ַהּבְ ׁשְ ְּתִהִלים ּבִ ּ ּ וִבְזכות ּכָ- ּּ ּל ַהַצִדיִקים ּ ּ

ְּוַהֲחִסיִדים ָהֲאִמִתִיים ַרֲחֶמיך , ּ ה ּבְ ֶאְזּכֶ ִני ׁשֶ ִני וְתָחּנֵ ְָתַזּכֵ ּ ּ
ין  י ְלַבָטָלה ּבֵ ּנִ ָיְצאו ִמּמֶ ל ַהִטּפֹות ֶקִרי ׁשֶ ים ְלהֹוִציא ּכָ ָּהַרּבִ ּ ּּ

ָרצֹון ין ּבְ ֹאֶנס ּבֵ ין ּבְ ֵמִזיד ּבֵ ין ּבְ ׁשֹוֵגג ּבֵ לֹום ִאם ֹיאַמר ַחס ְוׁשָ(, ּבְ

אֹותֹו ַהַלְיָלה יֹאַמר ן לֹו ּבְ ְזַדּמֵ ּנִ ִביל ִמְקֶרה ׁשֶ ׁשְ ּּבִ ָיְצאו :ּ ל ַהִטּפֹות ׁשֶ ּ וִבְפָרט ּכָ ּ ּּ
ַלְיָלה זֶה י ּבְ ּנִ ים, ִמּמֶ ֲעוֹונֹוַתי ָהַרּבִ ָרה ִלי ּבַ ּקָ ) ַעל ְיֵדי ִמְקֶרה ַלְיָלה ׁשֶ

ים וְבֶחְמָלְת ַרֲחֶמיך ָהַרּבִ ה ּבְ ָלם ֶאְזּכֶ ּּכֻ ָ דֹוָלה וְבֹכֲחך ּ ָך ַהּגְ ָּ
דֹול ְטִרין ָאֳחָרִנין, ַהּגָ ִלּפֹות וֵמַהּסִ ל , ְּלהֹוִצָאם ֵמַהּקְ ִמּכָ

ם ְזרו ְוָנפֹוצו ְוִנְדחו ְלׁשָ ְפלו ְוִנְתּפַ ּנָ קֹומֹות ׁשֶ ַּהּמְ ּ ּ ּּ ְּוַאל ִיַדח , ּ
ך ִנָדח ִּמּמְ ר ְוַתֲהֹרג ְוַתֲעֹקר וְתַכֶלה וְת. ָ ּבֵ ְּוַתְכִניַע וְתׁשַ ּ ַּבֵטל ּּ

ִדין ְוִליִלין ִלּפֹות ְוָכל ָהרוִחין ׁשֵ ל ַהּקְ ֲעׂשו ְוִנְבְראו , ּּכָ ּנַ ּׁשֶ ּ
י ְלַבָטָלה ּנִ ָיְצאו ִמּמֶ ְּונֹוְצרו ַעל ְיֵדי ֵאלו ַהִטּפֹות ׁשֶ ּ ּ ּ ּּ ְוָתִסיר , ּ
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ֵּמֶהם ִחיוָתם ה ְוָכל , ּ ְּותֹוִציא ְוִתְגֹזל ֵמֶהם ַהִחיות ִדְקֻדׁשָ ּ ּ ּ  

ְלעו                                    ּבָ ים ׁשֶ דֹוׁשִ יצֹוצֹות ַהּקְ   .ַּהּנִ
  

ל עֹוָלם , ָמֵלא ַרֲחִמים, ַּחי ַהַחִיים, ֵּאל ַחי ְוַקָים, ׁשֶ
ל ָהעֹוָלם ְלַכף ְזכות ָתִמיד ַּהָדן ֶאת ּכָ ּ ֶהָחֵפץ ֶחֶסד , ּ

ה ְלֵהיִטיב ִּתי ְיֹהָוה ָיַדְע, ּּגֹוֲאִלי ופֹוִדי, ָאִבי ָאִבי. ּוַמְרּבֶ
ַע, ָּיַדְעִתי ַעְצִמי ַהַחָיב ְוַהּפֹוׁשֵ י ֲאִני ּבְ ְקרֹות , ּּכִ ַהּמִ ֲּאִפלו ּבְ ּ

ׁשֹוֵגג ְזַדְמנו ִלי ּבְ ּנִ ּׁשֶ ָלל, ּ ָבה ּכְ ֲחׁשָ ַמְרִתי ֶאת ַהּמַ י לֹא ׁשָ , ּּכִ
ְּוִהְרַהְרִתי ַביֹום ַלְיָלה, ּ אִתי ִליֵדי ֻטְמָאה ּבַ ּבָ ְוַעל ְיֵדי , ַּעד ׁשֶ

ְלַקְלִתיזֶ ּקִ ּה ִקְלַקְלִתי ַמה ׁשֶ ַרְמִתי, ּּ ּגָ ְּוָגַרְמִתי ַמה ׁשֶ ַחְתִתי , ּּ ְּוׁשִ
ַחְתִתי ׁשִ ַּמה ׁשֶ י, אֹוי אֹוי אֹוי. ּ י , אֹוָיה ַעל ַנְפׁשִ י ּכִ אֹוי ְלַנְפׁשִ

ר, ָמה ֹאַמר, ָּגַמְלִתי ִלי ָרָעה ָמה . ָּמה ֶאְצַטָדק, ָמה ֲאַדּבֵ
ר, ֹאַמר . ָהֱאלִֹהים ָמָצא ֶאת ֲעֹוִני. ּה ֶאְצַטָדקָמ, ָמה ֲאַדּבֵ

ה ָמה ַרּבָ ַאׁשְ ִני ְלָפֶניך ּבְ ה, ִָהּנְ ה וְכִלּמָ ִּהְנִני ְלָפֶניך ָמֵלא ּבוׁשָ ּ ָ ,
ָּמֵלא ִטּנוִפים ְוִלְכלוִכים ְּוֵאין ׁשום , ָּמֵלא תֹוֵעבֹות ָרעֹות, ּ

אוַכל ְלַכּנֹות ּבֹו ֹעֶצם ָהַרֲחָמנ עֹוָלם ׁשֶ ֵיׁש ָעָליָּלׁשֹון ּבָ ּות ׁשֶ ּ ,
י ַרע ָוַמר ֶפׁש, ּכִ י ָנַגע ַעד ַהּנֶ ָמִים, ַמר ִלי ְמֹאד. ּכִ ׁשָ ּבַ ; ָּאִבי ׁשֶ

ל ָהעֹוָלִמים י , ְרֵאה ַאְנָחִתי ְוֶאְנָקִתי. ַמר ִלי ְמֹאד ִרּבֹון ּכָ ּכִ
ר ֵאיִני יֹוֵדַע ֵאיך ֲאִני ָיכֹול  י ָמָרה ִלי ְמֹאד ַעד ֲאׁשֶ ְַנְפׁשִ

יַעִלְחיֹות ֵמֹע ַמִים ַיּגִ ְבֵהי ׁשָ ר ַעד ּגָ י ֲאׁשֶ י , ֶּצם ְמִרירות ַנְפׁשִ ּכִ
ֵאֶלה ה ִלי ַחִיים ּכָ ַּקְצִתי ְבַחַיי ָלּמָ ּּ ּ ַּחִיים ָמִרים וְמרוִרים , ּ ּ ּ  

ֶות         ִתית ָמִצית. ִמּמָ ַעת ּכֹוס ַהַתְרֵעָלה ׁשָ י, ֶּאת ֻקּבַ   .ַנְפׁשִ
  

ל עֹוָלם ָגִמים , ּד ָיַדְעָתַּאָתה ְלַב! ׁשֶ ִּרּבוי ְוֹעֶצם ַהּפְ
דֹוִלים ָהֲעצוִמים ְוַהּנֹוָרִאים ים ַעל ְיֵדי זֶה , ַּהּגְ ֲעׂשִ ּנַ ׁשֶ

ָכל ָהעֹוָלמֹות ן ֹזאת, ּבְ ְּוַעָתה ֵאיך אוַכל ְלַתּקֵ ה , ְּ ה ִיְזּכֶ ּוַבּמֶ
ַחְתִתי ר ׁשִ ן ֵאת ֲאׁשֶ מֹוִני ְלַתּקֵ י ֵכן . ַּנַער ּכָ ְַאך ַאף ַעל ּפִ

י ֵאין ׁשום ֵיאוׁש  ֵלָמה ּכִ ֱאמוָנה ׁשְ ָּיַדְעִתי ַוֲאִני ַמֲאִמין ּבֶ ּ ּ ּ
ָלל עֹוָלם ּכְ   ַּוֲעַדִין לֹא ָאְבָדה תֹוַחְלִתי , ַוֲעַדִין ֵיׁש ִלי ִתְקָוה, ּבָ

י לֹא ָתְמנו, ֵמְיֹהָוה        י ַחְסֵדי ְיֹהָוה ּכִ ּּכִ י לֹא ָכלו ַרֲחָמיו, ּ   .ּּכִ

  ִרּבֹונֹו
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אִתי  ן ּבָ ֱאלֵֹהי , ְָלָפֶניך ְיֹהָוה ֱאלַֹהי ֵואלֵֹהי ֲאבֹוַתיּכֵ
ֱּאלֵֹהי ָכל ַהַצִדיִקים , ַאְבָרָהם ֱאלֵֹהי ִיְצָחק ֵואלֵֹהי ַיֲעֹקב ּ

ָרֵאל ל ִיׂשְ ְּוַהֲחִסיִדים ָהֲאִמִתִיים ֵואלֵֹהי ּכָ ֱאלֵֹהי ָהִראׁשֹוִנים , ּ
ר, ְוָהַאֲחרֹוִנים ה ֶאת ֲאׁשֶ ְתַרֵחם ָעַלי ְוַתֲעׂשֶ יך ֵאֵלך ּׁשֶ ֻחּקֶ ְ ּבְ ָ

ֹמר ֶטיך ֶאׁשְ ּפָ ד ָלך, ְָוֶאת ִמׁשְ ַתְעּבֶ ְְוָתֹכף ֶאת ִיְצִרי ְלִהׁשְ ּ ,
ַהֵיֶצר ָהָרע י ֵמַעָתה ְוַעד עֹוָלם, ְּוִתְגַער ּבְ ּנִ ּוְתָגְרׁשֹו ִמּמֶ ּ ,

ל ִמיֵני ִהְרהוִרים  ְמֵרִני ְוַתִציֵלִני וְתַפְלֵטִני ֵמַעָתה ִמּכָ ְּוִתׁשְ ּ ּ ּּ
בֹות ָרעֹותּו, ָרִעים ֲחׁשָ ַגם ָהְראות, ִמּמַ ּוִמּפְ ַגם ַהִדּבור, ּ ּוִמּפְ ּּ ,

עֹוָלם ּבָ ִרית ׁשֶ ַגם ַהּבְ ל ִמיֵני ּפְ ְּוַתִציֵלִני ֵמַעָתה ִמּכָ ָבה , ּ ַמֲחׁשָ ּבְ
ה ִּדּבור וַמֲעׂשֶ ּ ְמֵרִני ְוַתִציֵלִני , ּ י ָתִמיד ְוִתׁשְ ְּוִתְהֶיה ִעּמִ ּ  

ין               ְקֶרה ּבֵ ַלְיָלה ֵמַעָתה ְוַעד עֹוָלםִמּמִ יֹום וֵבין ּבַ ּ ּבַ ּּ ּ:  
  

ֶּמֶלך ֵאל ַחי ְוַקָים,  י, ּגֹוֵאל ָחָזק, ְ ַטְחִתי ֵאֶליך ַכּפָ ָׁשִ ּ ,
ַּהֵצל ַהֵצל יָעה, ּ יָעה הֹוׁשִ ֶות, הֹוׁשִ ַּהֵצל ְלקוִחים ַלּמָ ּ ,

מֹוִני ַּהֵצל ִנְרָדף ְוַחָיב ּכָ ּ א, ּ ַּהִציֵלִני ִמן ַהׁשְ ֹּול ַתְחִתיֹותּ ּ ֶּתן ִלי , ּ
לֹום ִרְדִתי ֶאל , ִתְקָוה ְולֹא ֹאַבד ַחס ְוׁשָ ָדִמי ּבְ ַצע ּבְ י ַמה ּבֶ ּּכִ

ַחת יד ֲאִמֶתך, ֲָהיֹוְדך ָעָפר, ׁשַ ֲָהַיּגִ רֹום. ּ ְיֹהָוה , ָּדלו ֵעיַני ַלּמָ
ָקה ִלי ֲָעֹרב ַעְבְדך ְלטֹוב, ָעְרֵבִני, ָעׁשְ ֻקִני זִֵדים, ּ י ,ַאל ַיַעׁשְ  ּכִ

ִפי ֵּאין ִלי ׁשום ּכַֹח ֶאָלא ּבְ י ִאם , ּ ֵּאין ִלי ׁשום ָמנֹוס וִמְבָטח ּכִ ּ
ַּעל ֲחָסֶדיך ָהֲעצוִמים ְלַבד, ָָעֶליך ְלַבד דֹוִלים, ָ , ַָעל ַרֲחֶמיך ַהּגְ

ַּעל ֶחְמָלְתך ָהֲאִמִתית ְצִחיֹות, ָ ַּעל ֲחִנינֹוֶתיך ַהּנִ ַח , ָ ְוַעל ּכֹ
ּוְזכות ַהַצִדיִקים ּ ּ ֵלמות ,ּ ַתְכִלית ַהׁשְ ִרית ּבְ ְמרו ֶאת ַהּבְ ׁשָ ּ ׁשֶ ּּ ּ

ֵלמות ַאֲחָריו ֵאין ׁשְ ֶהם ָתַמְכִתי ְיֵתדֹוַתי. ּׁשֶ ּּבָ ֵען , ּ ֶהם ֶאׁשָ ּּבָ
ֵמך ְּזכוָתם ְוֹכָחם ֶאְבַטח ַוֲאַקֶוהּבִ, ְְוֶאּסָ י , ּ י לֹא ַתֲעֹזב ַנְפׁשִ ּכִ
אֹול ַחת, ִלׁשְ ָלֹא ִתֵתן ֲחִסיְדך ִלְראֹות ׁשָ ּ ֲאָהה ְיֹהָוה ַמְלֵטִני,ּ ּ ,

ֵדִני מֹוִני, ֲּאָהה ְיֹהָוה ּפְ ן ּכָ ים, ְרֵאה ְמֻסּכָ ֶלב ַיּמִ , טֹוֵרף ּבְ
ְָתהֹום ֶאל ְתהֹום קֹוֵרא ְלקֹול ִצּנֹוֶריך ּ ֶריך ְוַגֶליך , ּ ּבָ ל ִמׁשְ ָּכָ ָּ

ִצּפֹור. ָּעַלי ָעָברו ּצֹוד ָצדוִני ּכַ ָּצְמתו ַבּבֹור ַחָי. ֹאְיַבי ִחָנם, ּ , יּ
י ַּוַידו ֶאֶבן ּבִ ּ י, ּ ָּאַמְרִתי ִנְגָזְרִתי, ָּצפו ַמִים ַעל ֹראׁשִ ָקָראִתי . ּ

  ַעל

  ָּאִבינו
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ְמך ְיֹהָוה ִמּבֹור ַתְחִתיֹות ּׁשִ ּ ּ ְמך ְיֹהָוה ִמּבֹור , ָ ָָקָראִתי ׁשִ
  

ַּתְחִתיֹות                                                              ּ ּ.  
  

ל עֹוָלם ל עֹוָלם! ׁשֶ ָמֵלא , ָמֵלא ַרֲחִמים! ִרּבֹונֹו ׁשֶ
, ָמֵלא טֹוב, ָּמֵלא ַרֲחָמנות, ָמֵלא ֲחִנינֹות, ֶחֶסד ִחּנָם

ְלנו ָעֵלינו ִלְקֹרא ֵאֶליך ָתִמיד, ָמֵלא ָרצֹון ַבר ִקּבַ ּּכְ ּ ְוִהְנִני , ָּ
ָלֵתנו ְּמַקֵים ַקּבָ זֶה, ּ ָפל ּכָ קֹום ׁשָ  ,ְָוִהְנִני קֹוֵרא ֵאֶליך ִמּמָ

ֵאֶלה ים ּכָ קֹומֹות ְמֻגּנִ ים ְקָראִתיך ְיֹהָוה, ִּמּמְ ֲעַמּקִ ֵמִעְמֵקי , ִָמּמַ
ַצר ָקָראִתי ָיה, ֲעָמִקים ְרָחב ָיה, ִּמן ַהּמֵ ְוִאם . ָּעָנִני ַבּמֶ

ָיַרְדנו ים ָיַרְדנו ְלָמקֹום ׁשֶ ֲעוֹונֹוֵתינו ָהַרּבִ ּּבַ ּ ו , ּּ ְּוָיַרְדנו ַעְכׁשָ
יָחא ִל בֹות ְמׁשִ ִעּקְ ֵפִלים ְמֹאד ְמֹאדּבְ ְּמקֹומֹות ְנמוִכים וׁשְ ּ ,

ָרֵאל ְלתֹוָכם ֵמעֹוָלם לֹא ָיְרדו ִיׂשְ ּׁשֶ תוב, ּ ּכָ מֹו ׁשֶ ַּוֵתֶרד : ּּכְ
ָלִאים י ֵכן. ֵּאין ְמַנֵחם ָלה, ּפְ ים , ַאף ַעל ּפִ ֵּאין ָאנו ְמַיֲאׁשִ

ָלל עֹוָלם ּכְ ׁשום ֹאֶפן ּבָ לֹום ּבְ ַּעְצֵמנו ַחס ְוׁשָ י ּכְ. ּ ַבר ּכִ
צולֹות ָים יֵבנו ִמּמְ ִּהְבַטְחָתנו ַלֲהׁשִ ּ ּ תוב, ּ ּכָ מֹו ׁשֶ ָאַמר : ּּכְ

יב, ֲאֹדָני ן ָאׁשִ ׁשָ צולֹות ָים, ִמּבָ יב ִמּמְ ם : ּוְכִתיב, ָּאׁשִ ְוַאף ּגַ
ֶאֶרץ ֹאְיֵביֶהם ְהיֹוָתם ּבְ ּלֹא ְמַאְסִתים ְולֹא ְגַעְלִתים , ֹזאת ּבִ ּ  

י ֲאִני ְיֹהָוה ֱאלֵֹהיֶהם, ִּריִתי ִאָתםְלָהֵפר ּבְ, ְּלַכלָֹתם            :ּכִ
  

ל עֹוָלם מֹוִני! ׁשֶ יך ְלִאֵלם ּכָ ַתח ּפִ ּּפְ ַלח ִלי , ָ ְוִתׁשְ
ַמִים ך ִמן ַהׁשָ עֹון ָקְדׁשְ ִּדּבוִרים ִמּמְ ָּ אוַכל , ּ ֹאֶפן ׁשֶ ּּבְ

ְָלַנֵצַח אֹוְתך ְָלַרצֹות וְלַפֵיס אֹוְתך, ּ ּ ּ ַרֲח, ּ ל ּבְ ְתַקּבֵ ֶָמיך ּׁשֶ

יְטל  ָרה ַקּפִ ים וַבֲחָסֶדיך ָהֲעצוִמים ֶאת ֵאלו ָהֲעׂשָ ָּהַרּבִ ּ ּּ ָ

ָאַמְרִתי ְלָפֶניך ְָתִהִלים ׁשֶ ּ ֶלך ָעָליו , ּּ ִאלו ֲאָמָרם ָדִוד ַהּמֶ ְּכְ ּ ּ ּ
ַעְצמֹו לֹום ּבְ ָוָנה , ַּהׁשָ ֵאיִני יֹוֵדַע ְלַכֵון ׁשום ּכַ י ׁשֶ ְּוַאף ַעל ּפִ ּ ּ

ָונֹות ָהֲעצו ֵּמַהּכַ ָרה ּ ֵאלו ָהֲעׂשָ ֵיׁש ּבְ ּמֹות ְוַהּנֹוָראֹות ׁשֶ ּ
ִָמְזמֹוִרים ְיִהי ָרצֹון ִמְלָפֶניך ְיֹהָוה ֱאלַֹהי ֵואלֵֹהי ֲאבֹוַתי ּ ,

ֶפה ְלַבד ְתֵהא ֲחׁשוָבה ְלָפֶניך ָהֲאִמיָרה ּבְ ָׁשֶ ּ ְגִתי , ּ ִאלו ִהׂשַ ּּכְ ּּ ּ
ֵיׁש ּבָ ָונֹות ׁשֶ ל ַהּסֹודֹות ְוַהּכַ ְּוִכַוְנִתי ּכָ ּ ּ ֶּהם ְוִיְהיו ֲאָמַרי ְלָרצֹון ּ

ִליך ְיָהִבי ָעֶליך. ִלְפֵני ֲאדֹון ּכֹל ְָוִהְנִני ַמׁשְ ר , ְ ְּוִהְנִני ְמַקׁשֵ
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דֹוֵרנו ּבְ ַּעְצִמי ְלָכל ַהַצִדיִקים ָהֲאִמִתִיים ׁשֶ ּ ּּ ּוְלָכל ַהַצִדיִקים , ּ ּ ּ
ָּהֲאִמִתִיים ׁשֹוְכֵני ָעָפר ָאֶרץ ֵהּמָ, ּ ר ּבָ ים ֲאׁשֶ ּוִבְפָרט (, הְקדֹוׁשִ

ְּלַהַצִדיק ְיסֹוד עֹוָלם נו, ַנַחל נֹוֵבַע ְמקֹור ָחְכָמה, ּ ן  ַּרֵבּ ַנְחָמן ֶבּ
ְּזכותֹו ָיֵגן ָעֵלינו ָאֵמן ,ֵפיֶגא ָוָנָתם ָאַמְרִתי ) ּ ְּוַעל ַדְעָתם ְוַעל ּכַ ּ ּ ּ

יְטל ְתִהִלים ָרה ַקּפִ ל ֵאלו ָהֲעׂשָ ּּכָ ּּ ה , ּ ּוִבְזכוָתם ְוֹכָחם ֶאְזּכֶ ּ
ֶהם ֵסֶפר ְלע ֱאַמר ּבָ ּנֶ ָרה ִמיֵני ְנִגיָנה ׁשֶ ל ָהֲעׂשָ ֹּוֵרר וְלַגלֹות ּכָ ּ

ְּתִהִלים ׁשוט, ּ יר ּפָ ֵהם ׁשִ פול, ּׁשֶ ָלׁש, ּּכָ ע, ְּמׁשֻ ֵהם , ְמֻרּבָ ׁשֶ
דֹוׁש דֹול ְוַהּקָ ְמך ַהְמֻיָחד ַהּגָ ׁשִ לוִלים ּבְ ָּכְ ֵני . ּ ּוִבְזכות ְוֹכַח ַהׁשְ ּ ּ

ים ָה דֹוׁשִ מֹות ַהּקְ ִמלוָאםׁשֵ ֵּאלו ּבְ ּּ ֵהם , ּ זֶה( "ֵאל ֱאלִֹהים"ׁשֶ : ּכָ

ר תפ, )ם"מד "י יו"ד ה"ף למ"אל, ד"ף למ"אל ֵהם עֹוִלים ּבִמְסּפָ ה "ׁשֶ
מֹוִנים ְוָחֵמׁש( ע ֵמאֹות ׁשְ ר ְתִהִלים, )ַאְרּבַ ִמְסּפַ ּּכְ מֹות . ּ ֹכַח ֵאלו ַהׁשֵ ּּבְ ּ ּ

ל ַהִטּפֹות ֶקִרי ְלַב ִני ְלהֹוִציא ּכָ ְּתַזּכֵ ה ּ ִלּפָ ֶטן ַהּקְ ָּטָלה ִמּבֶ
ָלָעם ּבְ ָמה ִעם ָהאֹוִתיֹות עֹוֶלה תפ, ׁשֶ ר ׁשְ ר ִמְסּפָ ֲּאׁשֶ , ה"ּ

ת ֵסֶפר ְתִהִלים ֶנֶגד ְקֻדׁשַ ה ּכְ ִלּפָ ּקְ ִהיא ּבַ ּׁשֶ ּ ּוְבֹכַח ֵאלו , ּ ּּ
ים  דֹוׁשִ מֹות ַהּקְ ֵני ׁשֵ ָרה ִמְזמֹוֵרי ְתִהִלים ְתעֹוֵרר ַהׁשְ ָּהֲעׂשָ ּ ֵאל "ּּ

ר ְוַתְכִניַע ְוַתֲעֹקר וְתַכֶלה וְתַבֵטל , "יםֱאלִֹה ּבֵ ְּוַתֲהֹרג וְתׁשַ ּ ּ ּּ
ָלָעם ּבְ ה ַהזֹאת ׁשֶ ִלּפָ ל , ֶּאת ַהּקְ ְּוַתְכִריַח אֹוָתה ְלַהְפִליט ּכָ

ה ְטָנה ְוִקְרּבָ דֹוׁשֹות ִמּבִ ַּהִטּפֹות ַהּקְ ּ ָמה ְוִזְכָרה ִמן , ּ ְּוִתְמֶחה ׁשְ ּ
ּוְתַקֵים ִמְקָרא , ָהעֹוָלם תובּ ּכָ ַלע ַוְיִקיֶאּנו: ּׁשֶ ְטנֹו , ַּחִיל ּבָ ִמּבִ

ּנו ֵאל ְבְראו ַעל ְיֵדי ֵאלו , ּיֹוִריׁשֶ ּנִ ִלּפֹות ׁשֶ ל ַהּקְ ְּוַתֲהֹרג ּכָ ּּ
ה, ַּהִטּפֹות ְּותֹוִציא ְוִתְגֹזל ֵמֶהם ַהִחיות ִדְקֻדׁשָ ּ ּ ְוָכל , ּ

ַגם ֵח ְלעו ַעל ְיֵדי ּפְ ּבָ ים ׁשֶ דֹוׁשִ יצֹוצֹות ַהּקְ ָלם , ְטא זֶהַּהּנִ ּּכֻ
ִנית ה ׁשֵ ְקֻדׁשָ ֵצם ּבִ ּתֹוִציֵאם ְוַתֲחֹזר וְתַקּבְ ּ ל . ּ נו ְלַקּבֵ ּוְתַזּכֵ ּ

ַאֲהָבה ָתִמיד ַמִים ּבְ ָּעֵלינו ֹעל ַמְלכות ׁשָ ּ ל , ּ ה ַלֲעֹסק ּכָ ְוִנְזּכֶ
ֵלם ֱאֶמת וְבֵלב ׁשָ ים טֹוִבים ּבֶ תֹוָרה וְתִפָלה וַמֲעׂשִ ָּיֵמינו ּבְ ּ ּ ּּ ,

ֹאֶפן ׁשֶ מֹות ּבְ ׁשָ ים ְלָכל ַהּנְ ה ִלְבֹרא גוִפים ְוֵכִלים ְקדֹוׁשִ ְזּכֶ ּּנִ
ים ְּדָאְזִלין ַעְרִטיָלִאין ַעל ְיֵדי ֲעוֹונֹוֵתינו ָהַרּבִ ַגם , ּ   ַעל ְיֵדי ּפְ

ָיְצאו                               ַּהִטּפֹות ֶקִרי ׁשֶ י ְלַבָטָלה ּּ ּנִ    .ִּמּמֶ
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ל עֹוָלם ַח ְוַרב אֹוִניםַאּמִ,  ׁשֶ ה ַמה , יץ ּכֹ ֲעׂשֵ
ן  ה ְלַתּקֵ ְזּכֶ ּנִ ֹאֶפן ׁשֶ ים ּבְ ַרֲחֶמיך ָהַרּבִ ה ּבְ ַתֲעׂשֶ ָׁשֶ ּ

ִרית ַגם ַהּבְ י ַהּמַֹח, ּפְ ַגם ִטּפֵ ׁשֹוֵגג. ּפְ זֶה ּבְ ַגְמנו ּבָ ּפָ ין ַמה ׁשֶ ּּבֵ ּ ,
ֵמִזיד ין ּבְ ֹאֶנס, ּבֵ ין ּבְ ָרצֹון, ּבֵ ין ּבְ ל ְוִתְסַלח ַּעל ַהּכֹל ִתְמַח, ּבֵ

ה ִלְסלַֹח, ִּלי ֱאלֹוַה ְסִליחֹות ְרּבֶ ל , ַּחּנון ַהּמַ ן ּכָ ה ְלַתּקֵ ְוִנְזּכֶ
ַחֵיינו ֵלמות ּבְ ׁשְ ָגִמים ּבִ ַּהּפְ ים , ּּ דֹוׁשִ ְזכות ַהַצִדיִקים ַהּקְ ּּבִ ּ ּ  

ה                                                 ָאֶרץ ֵהּמָ ר ּבָ   .ֲאׁשֶ
  

   הקדוש יאמר רבנורואם יהיה על קב

ַּהַצִדיק ַהזֶה ַהׁשֹוֵכן ּפֹה ּּ ַנַחל , ַּצִדיק ְיסֹוד עֹוָלם, ּ
ר ֲאִני ְמַכֵתת ַרְגַלי , נֹוֵבַע ְמקֹור ָחְכָמה ֲּאׁשֶ

ה  ִביל ָלבֹוא ֵהּנָ ׁשְ ה ּבִ ׁשֶ ִטְלטול ַהּקָ ְּוִטְלַטְלִתי ַעְצִמי ּבְ ּ
ַתֵטַח ַעל ֶקֶבר ַהַצִדיק ָה ְּלִהׁשְ ּ ּ דֹוׁש ַהזֶהּ ר , ֱּאֶמת ַהּקָ ֲאׁשֶ

ים דֹוׁשִ ַחָייו ַהּקְ ִּהְבִטיָחנו ּבְ ֶעְזָרֵתנו ֶסָלה ָתִמיד, ּ ַּלֲעֹמד ּבְ ּ ,
רוָטה ִלְצָדָקה ְוֹנאַמר ֵאלו  דֹוׁש ְוִנֵתן ּפְ בֹוא ַעל ִקְברֹו ַהּקָ ּנָ ׁשֶ ּּכְ ּ ּּ

יְטל ְתִהִלים ָרה ַקּפִ ָּהֲעׂשָ ּמוָט, ּ יִתי ַמה ׁשֶ ְּוִהּנֵה ָעׂשִ ּ   , ל ָעַליּ

ָעֶליך                                            ה ַמה ׂשֶ ֲָעׂשֵ   עד כאן   :ּ
  

ל ַהֲחָטִאים ְוָהֲעוֹונֹות  ר ִלי ַעל ּכָ ִּלי וְסַלח ִלי ְוַכּפֵ
ִעים ׁשָ ְעִתי ְלָפֶניך , ְוַהּפְ ׁשַ ּפָ ָעִויִתי ְוׁשֶ ָחָטאִתי ְוׁשֶ ָׁשֶ ּ

ְרַמ ָס"ּבִ יַדי"ּח ֵאיָבַרי וׁשְ ה, ה ּגִ ָבה ִדּבור וַמֲעׂשֶ ַמֲחׁשָ ּּבְ ּ ,
ָאר ּכֹחֹות ַהּגוף ים וִבׁשְ ה חוׁשִ ּוַבֲחִמׁשָ ּ ּ ּוִבְפָרט ַמה , ּּ

ִרית ְפַגם ַהּבְ ְעִתי וָפַגְמִתי ֶנְגְדך ּבִ ָחָטאִתי וָפׁשַ ָׁשֶ ּ ּּ ּ ּ ַלל , ּ הוא ּכְ ּׁשֶ
ָלה ל ַהתֹוָרה ּכֻ ּּכָ ּ יִתי ִמּנְ, ּ ֵעיֶניך ָעׂשִ ּעוַרי ַעד ַהיֹום ְָוָהַרע ּבְ ּ

ר. ַּהזֶה ַּעל ַהּכֹל ִתְמַחל ְוִתְסַלח וְתַכּפֵ ּוְתַמֵלא , ָמֵלא ַרֲחִמים, ּ ּ
דֹול ְמך ַהּגָ ׁשִ ַגְמִתי ּבְ ּפָ מֹות ׁשֶ ל ַהׁשֵ ָּכָ ּ ֵסִני ֵמֲעֹוִני . ּ ּבְ ֶהֶרב ּכַ

ּוֵמַחָטאִתי ַטֲהֵרִני ְּתַחְטֵאִני ְבֵאזֹוב ְוֶאְטָהר. ּ ֵסִני וִמׁשֶ, ּ ְּתַכּבְ ּ ֶלג ּ
ין ְמָחה. ַאְלּבִ ׂשֹון ְוׂשִ ִמיֵעִני ׂשָ יָת , ַּתׁשְ ָּתֵגְלָנה ֲעָצמֹות ִדּכִ ּ

ֶניך ֵמֲחָטָאי ַָהְסֵתר ּפָ ַעי ְלַמַעְנך . ְוָכל ֲעֹוֹנַתי ְמֵחה, ּ ׁשָ ְָמֵחה ּפְ

ָאמור ֶעיך ְלַמֲעִני ְוַחטֹאֶתיך : ּּכָ ָָאֹנִכי ָאֹנִכי הוא מֹוֶחה ְפׁשָ ָּ ּ
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ּוִבְזכות ּ  

  ּוְמֹחל

 תקון הכללי

 



 
110

ַרֲחִמיםְוִת, לֹא ֶאְזּכֹור ֵלא ָעַלי ּבְ , ְּוִתְהֶיה ְבֶעְזִרי ָתִמיד, ּמָ
ְזכות ְוּכַֹח ַהַצִדיִקים ָהֲאִמִתִיים ּּבִ ּ ּ ְמֵרִני ְוַתִציֵלִני ָתִמיד, ּּ , ְּוִתׁשְ

ר ֶאת ַתֲאָוִתי ּבֵ ר ַעל ִיְצִרי ְוָלֹכף וְלׁשַ ּבֵ ְּוִתֵתן ִלי ֹכַח ְלִהְתּגַ ּ ּ ,
ַגְמִת ּפָ ְּולֹא ֶאְפּגֹם עֹוד ַמה ׁשֶ ֵעיֶניך, יּ ה עֹוד ָהַרע ּבְ , ְָולֹא ֶאֱעׂשֶ

ַעְלִתי לֹא אֹוִסיף, ְּולֹא ָאׁשוב עֹוד ְלִכְסָלה י ְכָבר , ִּאם ָאֶון ּפָ ּכִ
ִּהְבַטְחָתנו ה, ּ ׁשָ ם ַעל זֶה מֹוִעיל ְתִפָלה וַבּקָ ּגַ ּׁשֶ ֵצל , ּּ   ְלִהּנָ

ַרֲחֶמיך ָהֲאִמִתִיים ִמן ַהֵיֶצר ָה          א ּבְ ְּלַהּבָ ּ ּ ָּרע ְוַכת ִדיֵלהָ ּ:  
  

דֹוׁש :  יאמר,ו הקדוש רבנואם יהיה על קבר ּוִבְפָרט ַעל ְמקֹום ִציון ַהּקָ ּּ  

נוִזים ּפֹה ָעְזֵרִני ,ַּהזֶה                 ְזכות ַהַצִדיִקים ַהּגְ ּּבִ ּ   עד כאן  :ּּ
  

ַח וְגבוָרה ֵמִאְתך ָָעַלי ְוֶתן ִלי ּכֹ ּ ּ ּבֵ, ּ ה ְלִהְתּגַ ֶאְזּכֶ ר ׁשֶ
ַרֲחֶמיך , ְוִלְכּבׁש ֶאת ִיְצִרי ָתִמיד ה ּבְ ֶאְזּכֶ ַָעד ׁשֶ

ְּלָגְרׁשֹו וְלַסְלקֹו וְלַבְטלֹו ֵמָעַלי ְלַגְמֵרי ֵמַעָתה ְוַעד עֹוָלם ּ ּ י , ּּ ּכִ
לו ְבָיגֹון ַחָיי ְּכָבר ּכָ ֲאָנָחה, ּ נֹוַתי ּבָ ֲעֹוִני ֹכִחי. ּוׁשְ ל ּבַ ׁשַ   , ּכָ

ׁשוַוֲעָצ                        ל, ַּמי ָעׁשֵ ּבָ ל ּכַֹח ַהּסַ ׁשַ ר ּכָ   .ַעד ֲאׁשֶ
ַּרֵחם ָעַלי ׁשֹוֵמַע ְתִפָלה, ָאִבי ָאב ָהַרֲחָמן, ָעַלי ּחוס , ּ

. ׁשֹוֵמַע ֲאָנָקה, ׁשֹוֵמַע ֲאָנָחה, ַוֲחֹמל ָעַלי ׁשֹוֵמַע ְצָעָקה
ַּהֵצל ַהֵצל, ַרֵחם ַרֵחם יָעה, ּ יָעה הֹוׁשִ ִמי ַּאל ִיּפֹל ָד, הֹוׁשִ

י, ַָאְרָצה ְלָפֶניך ַחת ַנְפׁשִ ַּאל ִתֵתן ְלׁשַ ַּהִציֵלִני ִמָדִמים , ּ
ן ְלׁשֹוִני ִצְדָקֶתך, ֱּאלִֹהים ֱאלֵֹהי ְתׁשוָעִתי ְָתַרּנֵ ּחוָסה ָעַלי , ּ

ֹרב ַרֲחֶמיך ֹרב ֲחָסֶדיך, ָּכְ ֶָיֱהמו ָנא ֵמֶעיך ַוֲחִנינֹוֶתיך ַעל , ָּכְ ָ ּ
מֹוִני מֹוִניַעל , ֲּעלוב ֶנֶפׁש ּכָ ֲחָטִאים , ִּנְרָדף ּכָ ְַעל ְמֻלְכָלך ּבַ

מֹוִני מֹוִני, ּכָ י ְלך ְלַבד ֵעיֵנינו , ַּעל ֲחַסר ֵדָעה ֲחַסר ֵעָצה ּכָ ּּכִ ָ

ְּלך ְלַבד ַרְעיֹוַני צֹוִפיֹות, ְּתלויֹות רֹום, ָ ַּדלו ֵעיַני ַלּמָ ּ ֲעֹזר ָנא , ּ
א יָעה ּנָ יֵע, ּחוס ַוֲחֹמל ָנא ָעַלי, הֹוׁשִ ִָני ָלׁשוב ֵאֶליך ְוהֹוׁשִ ּ

ֵלם ֱאֶמת וְבֵלב ׁשָ ֵלָמה ּבֶ ְתׁשוָבה ׁשְ ּּבִ ה ִלְהיֹות ָתִמיד , ּ ְּוֶאְזּכֶ
ְרצֹוְנך ַחְסְדך ,עֹוָלם ְוַעד ֵּמַעָתה ַּהטֹוב ָּכִ ָּכְ ְמָרה  ,ַּחֵייִני ּ ְוֶאׁשְ

יך ֵָעדות ּפִ ָרא ִלי ֱאלִֹהים .ּ    ְּורוַח ָנכֹון, ֵלב ָטהֹור ּבְ
י                                                       ִקְרּבִ   .ַּחֵדׁש ּבְ

  ְוַרֵחם

  ַרֵחם
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ְָיִהי ָרצֹון ִמְלָפֶניך,  ְּיֹהָוה ֱאלֵֹהינו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינו, ּ ּ ,
ְמָחה ְוַהֶחְדָוה ר ְלָפֶניך ֵאין ׁשום , ֲּאדֹון ַהׂשִ ֲּאׁשֶ ָ

ָלל ְלעֹוָלם תוב, ַּעְצבות ּכְ ּכָ מֹו ׁשֶ ֹעז , ְלָפָניוהֹוד ְוָהָדר : ּּכְ
ְמקֹומֹו ַרֲחֶמיך ָהֲעצוִמים, ְוֶחְדָוה ּבִ ַתְעְזֵרִני ּבְ ּׁשֶ ִני , ָּ ּוְתַזּכֵ

ְמָחה ָתִמיד ׂשִ ַח ַנְפׁשֹות ֲעגוִמים. ִלְהיֹות ּבְ ּמֵ י , ְּמׂשַ ח ַנְפׁשִ ּמַ ׂשַ
ָּהֲעֵיָפה ְוַהְצֵמָאה ְוָהְרֵעָבה , ָּהֲעלוָבה ְמֹאד, ָהֻאְמָלָלה ְמֹאד

י ָיגֹון ַוֲאָנָחה.ֵָאֶליך ְמֹאד ּנִ ַח ֶנֶפׁש ַעְבֶדך,  ָהֵסר ִמּמֶ ּמֵ ָׂשַ י , ּ ּכִ
א י ֶאׂשָ ֵּאֶליך ְיֹהָוה ַנְפׁשִ ּתֹוִדיֵעִני ֹאַרח ַחִיים. ָ ָמחֹות , ּ ׂשַבע ׂשְ

ֶניך יִמיְנך ֶנַצח, ֶָאת ּפָ ֶעך. ְָנִעימֹות ּבִ ׂשֹון ִיׁשְ יָבה ִלי ׂשְ , ָָהׁשִ
ּבְ. ְּורוַח ְנִדיָבה ִתְסְמֵכִני ֵָעִני ִמטוֶבךׂשַ ּ י , ּ ח ַנְפׁשִ ּמַ ְוׂשַ

יׁשוָעֶתך ָּבִ ֱאֶמת, ּ י ְלָעְבְדך ּבֶ ְָוַטֵהר ִלּבִ ּעוָרה , ּעוָרה ְכבֹוִדי, ּ
ֶבל ְוִכּנֹור ַחר, ַהּנֵ נו. ָאִעיָרה ׁשָ ָרה ִמיֵני ְנִגיָנה ּזַּכֵ    ְלָכל ָהֲעׂשָ

ה      ַגם ַה, ִּדְקֻדׁשָ ִנים ּפְ ֵהם ַמְכִניִעים וְמַתּקְ ִריתּׁשֶ ָאמור, ּבְ   : ּּ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

ַּצֶוה ְיֹהָוה ַחְסדֹויֹוָמם ְי" ּוַבַלְיָלה , ּ יֹרהּ י ׁשִ ְּתִפָלה ְלֵאל , ִעּמִ ּ
  "ַּחָיי

  ניצוח

אול ַוִיׁשְ ַּלְמַנֵצַח" לַֹח ׁשָ ׁשְ ֵחת ְלָדִוד ִמְכָתם ּבִ ַּאל ַתׁשְ ּ ּ ְּמרו ּ
ִית ַלֲהִמיתֹו   "ֶאת ַהּבַ

  ניגון

ָרה " ָלְיָלה ְנִגיָנִתיֶאְזּכְ יָחה ַוְיַחִעם ְלָבִב, ּּבַ ׂש רוִחיי ָאׂשִ   "ּּפֵ
  התפל

ִלי ֶמַלחָּתֵפלֲהֵיָאֵכל " ִריר ֲחָלמות,  ִמּבְ   "ִּאם ֵיׁש ַטַעם ּבְ

  ּוְבֵכן
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  הודאה

ן ִתֵתן ַלֲאֵחִרים " ּּפֶ נֹוֶתיך ְלַאְכָזִרי, ָהֹוֶדךּ ָוׁשְ ּ"  
  מזמור

ָלְיָלה ְזִמירֹותי ֹנֹוֵתן ְּולֹא ָאַמר ַאֵיה ֱאלַֹהי ֹעׂשָ"   "ּּבַ
  הללויה

ֶקר ַהֵחן ְוֶהֶבל ַה" ה , ּיִֹפיׁשֶ לִיְרַאת ְיֹהָוה ִהיא ִּאׁשָ   "ִתְתַהּלָ
  

ָקְדׁשֹו, ַּהְללוָיה ְרִקיַע ֻעזֹו, ַּהְללו ֵאל ּבְ ַּהְללוהו ּבִ ּ ּ :
ַּהְללוהו ִבְגבורֹוָתיו ּ ֹרב ּגְֻדלֹו, ּ ַּהְללוהו ּכְ ַּהְללוהו : ּ ּ

ֵתַקע ׁשֹוָפר ֵנֶבל ְוִכּנֹור, ּבְ ַּהְללוהו ּבְ ַּהְללוהו ּבְ: ּ , ֹּתף וָמחֹולּ
ב ים ְוֻעּגָ ִמּנִ ַּהְללוהו ּבְ ַמע: ּ ִצְלְצֵלי ׁשָ ַּהְללוהו ּבְ ַּהְללוהו , ּ ּ  

ִצְלְצֵלי ְתרוָעה              ָמה ְתַהֵלל ָיה: ּּבְ ׁשָ ּּכֹל ַהּנְ ּ ַּהְללוָיה, ּ ּ:  
  

ל עֹוָלם דֹול ְלֵחרוֵתנו, ׁשֶ ׁשֹוָפר ּגָ ְּתַקע ּבְ ּ א ֵנס , ּ ְוׂשָ
ֻליֹוֵתְלַקּבֵ ין ַהּגֹוִים, ּינוּץ ּגָ זוֵרנו ִמּבֵ ְּוָקֵרב ּפְ ּ ,

ֵתי ָאֶרץ ּנֵס ִמַיְרּכְ ּוְנפוצֹוֵתינו ּכַ ּ ּ ע , ּ ץ ִנָדֵחינו ַיַחד ֵמַאְרּבַ ְּוַקּבֵ ּ
ְנפֹות ָהָאֶרץ ְלַאְרֵצנו תוב, ּּכַ ּכָ נו ִמְקָרא ׁשֶ ְּוַקֶים ּבָ ּ ב ְיֹהָוה : ּ ְוׁשָ

בוְתך ְוִרֲחֶמ ֱָאלֶֹהיך ֶאת ׁשְ ר , ָךָּ ים ֲאׁשֶ ל ָהַעּמִ ְצך ִמּכָ ב ְוִקּבֶ ְָוׁשָ

ה ּמָ ֶָהִפיְצך ְיֹהָוה ֱאלֶֹהיך ׁשָ ָמִים. ָ ְקֵצה ַהׁשָ ִּאם ִיְהֶיה ִנַדֲחך ּבִ ָּ ,
ֶחך ם ִיּקָ ְצך ְיֹהָוה ֱאלֶֹהיך וִמׁשָ ם ְיַקּבֶ ִָמׁשָ ָ ָּ ֶָוֱהִביֲאך ְיֹהָוה . ּּ

ר ָיְרׁשו ֲאבֹוֶתיך ֱָאלֶֹהיך ֶאל ָהָאֶרץ ֲאׁשֶ ָתהָּ ּ ִויִרׁשְ ְָוֵהיִטיְבך , ּ

ך ֵמֲאבֹוֶתיך ְָוִהְרּבְ ץ ִנְדֵחי , ְנֻאם ֲאֹדָני יֱֹהִוה: ְוֶנֱאַמר. ָ ְמַקּבֵ
ָרֵאל ָציו, ִיׂשְ ץ ָעָליו ְלִנְקּבָ ַל: ְוֶנֱאַמר. עֹוד ֲאַקּבֵ ִים ’ּּבֹוֵנה ְירוׁשָ

ָרֵאל ְיַכּנֵס ּוְתַמֵהר ְוָתִחיׁש ְלָגֳאֵלנו, ְיֹהָוה ִנְדֵחי ִיׂשְ ְוָתִביא , ּ
יַח ִצְדֵקנו ָּלנו ֶאת ְמׁשִ נו ְוִתְפַאְרֵתנו, ּ ית ָקְדׁשֵ ְּוִתְבֶנה ֶאת ּבֵ ּ ּ ,

ה ִרּנָ ַָוֲהִביֵאנו ְלִציֹון ִעיְרך ּבְ ּ ך , ּ ית ִמְקָדׁשְ ַלִים ּבֵ ְָוִלירוׁשָ ּ ּ
ְמַחת עֹוָלם ׂשִ תוב, ּבְ ּכָ מֹו ׁשֶ ּוְפדוֵיי ְיֹהָוה ְיׁשובון וָבאו ִציֹון : ּּכְ ּ ּ ּ ּ ּ ּ

םּבְ ְמַחת עֹוָלם ַעל ֹראׁשָ ה ְוׂשִ יגו ְוָנסו , ִרּנָ ְמָחה ַיׂשִ ׂשֹון ְוׂשִ ּׂשָ ּ ּ
לֹום תוָבלון: ְוֶנֱאַמר. ָיגֹון ֲַאָנָחה ְמָחה ֵתֵצאו וְבׁשָ י ְבׂשִ ּּכִ ּ ּ ּ ּ ,

  :ְוֶנֱאַמר

  ִרּבֹונֹו

 תקון הכללי פתיחת אליהו
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ָבעֹות ִיְפְצחו ִלְפֵניֶכם ִרּנָה ֶדה , ֶּהָהִרים ְוַהּגְ ְּוָכל ֲעֵצי ַהׂשָ
ל ָחְרבֹוֶתיָה, ּי ִנַחם ְיֹהָוה ִציֹוןּכִ: ְוֶנֱאַמר. ִּיְמֲחאו ָכף , ִנַחם ּכָ

ַגן ְיֹהָוה ֵעֶדן ְוַעְרָבָתה ּכְ ָרה ּכְ ם ִמְדּבָ ַּוָיׂשֶ ּ ְמָחה , ּ ׂשֹון ְוׂשִ ׂשָ
ֵצא ָבה ְמחו ַבְיֹהָוה ְוִגילו ַצִדיִקים . ּתֹוָדה ְוקֹול ִזְמָרה, ִּיּמָ ּׂשִ ּ ּ

ֵרי ֵלב ל ִיׁשְ ַּצִדיקּאֹור ָזרוַע ַל. ְּוַהְרִנינו ּכָ ְמָחה, ּ ֵרי ֵלב ׂשִ . ּוְלִיׁשְ
ְמחו ְיֹהָוה ַּצִדיִקים ּׂשִ    ֶנַצח ָאֵמן .ָקְדׁשֹו ְלזֵֶכר ְּוהֹודו ,ּבַ

  :ָוֶעד ֶסָלה                                                           
  

  ה מצאנו באמתחת הכתביםתפלזאת ה
  והיא מעט הכמות ורב האיכות

  

 ְּתְנת ַאֹוּבּסִל ַהת ּכָּבִַסת ְוֹוּלִעת ָהַּלִע, םָלל עֹוׁשֶ
ית ֵלְּד. ְךּנָא ִמָּלֵעית ְלֵלְו. אָלן ּכֹא ִמָּלֵעְל. אָּלֵעְל

ל ם ַעָמֹרְמּו. הָּלִהה ְתָּיִמּ דוָךְלּו, לָל ּכְְךא ָביָסִפּה ְתָבׁשֲָחַמ
ר ֹּתְחַּת ׁשֶ,ׁשּקֵַב ֲאָךְתאֹו, שֹרְד ֶאָךְתאֹו .הָּלִהְתּה וָכָרל ּבְּכָ
ד ַע, תמֹוָלעֹול ָהך ּכֶָרֶּד, ָךְּתִאה ֵמׁשָּבו ּכְְךֶרּה ֶדיָרִתֲח
ה ָלְגר ִנׁשֶי ֲאִפּכְ, דֵמי עֹוִנֲאם ׁשֶקֹוּמָּבַ, יִלת ׁשֶּלוְשְלָּתׁשְִהַה
, ָךְרי אֹוַליר ָעִאּה ָתּזֶיב ַהִתְנּ וְךֶרֶּדַבּו. תמֹוּלוֲעּ ַתַעֵדיֹו, ָךְל
 ָךְנצֹוי ְרִפת ּכְֶמֱא ּבֶָיךֶנָפה ְלָמֵלה ׁשְָבּוׁשְתי ּבִִניֵרִזֲחַהְל
ב ׁשֲֹחי ַלִלְבִל, יםִאּרוּבְר ַהַחְבן ִמצֹוי ְרִפּכְ, תֶמֱאּבֶ
, לּוּבְלִבּה וָבׁשֲָחם ַמּוׁשץ ְוּת חוֶבׁשֲֶחם ַמּוי ׁשִּתְבׁשֲַחַמּבְ
ת חֹות ַצֹוּכת ַזבֹוׁשֲָחַמק ּבְּבֵַדק ְלַר, ָךְנצֹוד ְרֶגא ֶנּהוׁשֶ
י ּבִט ִלַה .ָךֶתָרתֹוְבּ וָךְתָגּׂשַָהת ּבְֶמֱא ּבֶָךְתָדבֹוֲעת ּבַשֹודֹוְקּו

ם ת ָילֹוּצוּמְִמּו. תֶמֱא ּבֶָךְּדְבָער ְלהֹוב ָטי ֵלן ִלֶתְו, ָיךֶתֹוְדל ֵעֶא
ף ֶרֶהה ּכְָוֹהת ְיַעּוׁשְּת. הָרֵהל ְמ ַקיׁשל ִחדֹור ּגָאֹוי ְלִניֵאִצֹוּת
; הָמָדֲאי ָהֵנל ּפְי ַעִתיֹוי ֱהֵמל ְיּכָ" יםִּיַח ַהראֹור ּבְאֹוֵל", ןִיַע
ל ם ֶאיָרִזֲחַהְל, ְךׁשֶֹח ּבַרֹוְבַעים ׁשִֶמָּיַה, יָרּעו ְנׁשֶּדַחה ְלּכְֶזֶאְו

. אְטא ֵחלֹּבְ, יִתיָאִבם ּכְָלעֹון ָהי ִמִתיָאִצה ְיֶיְהִתְו, הּׁשָֻדְקַה
  . דבֹור ּכֵָמ אֹוֹוּלּכֻ, לֹויָכֵה ּבְרּקֵַבְלּה וָוֹהם ְיַעֹנת ּבְזֹוֲחה ַלּכְֶזֶאְו

  :דֶעה ָוָלח ֶסַצן ֶנֵמָא                                                

  נֹוֹוּבִר

 תקון הכללי
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N  ב"מאמר רפ  w  
  

  )ן"הקדוש קצור לקוטי מוהר המובא בספר(
  

עֹוִדי"   )פרק קמו, תהלים( "ֲּאַזְמָרה ֵלאלַֹהי ּבְ
  

ַמְתִחיל .א ׁשֶ ָרחֹוק ְורֹוֶאה ַעְצמֹו ַעל לְּלִהְסַתּכֵ ָהָאָדם ּּכְ  ׁשֶ
 ְולֹא ,זֶה־ְיֵדי־ַעל ִלּפֹל ָיכֹול ָאז ֲעוֹונֹות ָמֵלא ְּוהוא ִּמטֹוב
ֵלל ּיוַכל ָלל ְּלִהְתּפַ ן ַעל ,ּכְ ׂש ְּמֻחָיב ּהוא ּכֵ ּוְלַבֵקׁש ְלַחּפֵ ּ 

ַעְצמֹו ְוִלְמֹצא י ,טֹוב ְמַעט ֵאיזֶה עֹוד ּבְ ר ְֵאיך ּכִ לֹא ֶאְפׁשָ  ּׁשֶ
ה ַמְתִחיל ְוַאף .טֹוב ָּדָבר אֹו ִמְצָוה ֵאיזֶה ִּמָיָמיו ָעׂשָ ׁשֶ  ּּכְ

ל 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  ּּבִ

ה ּוִבְפֹסֶלת י־ַעל־ַאף ,ַהְרּבֵ ר ְֵאיך ֵכן־ּפִ לֹא ֶאְפׁשָ  ִיְהֶיה ּׁשֶ
ַהְמַעט ׂש ְָצִריך ְוֵכן ,טֹוָבה ְּנֻקָדה ֵאיזֶה טֹוב ּּבְ ּוְלַבֵקׁש ְלַחּפֵ ּ 

ִיְמָצא ַעד ַעְצמֹו ּׁשֶ ּגַם ְוַאף ,טֹוב ָּדָבר ֵאיזֶה עֹוד ּבְ  זֶה ׁשֶ
ן ּגַם ְמֹעָרב ַּהטֹוב ְפֹסֶלת ּכֵ ה ּבִ ל ִעם .ַהְרּבֵ ל ַעל זֶה ּכָ  ּכָ
ִנים ׂש ְוֵכן ,טֹוָבה ְּנֻקָדה ֵאיזֶה ּבֹו ֵיׁש ּפָ  ַעד עֹוד ִּויַבֵקׁש ְיַחּפֵ

ִיְמָצא ַעְצמֹו ּׁשֶ  זֶה־ְיֵדי־ְוַעל ,טֹובֹות ְּנֻקדֹות ֵאיזֶה עֹוד ּבְ
מֹוֵצא ַעְצמֹו ּׁשֶ ֱאֶמת יֹוֵצא זֶה־ְיֵדי־ַעל ְוטֹוב ְּזכות ֵאיזֶה ּבְ  ּבֶ

ף ְת ָּלׁשוב ְּויוַכל ְּזכות ְלַכף חֹוָבה ִמּכַ  זֶה־ְיֵדי־ְוַעל ,ּׁשוָבהּבִ
ֵמַח ַעְצמֹו ֶאת ְלַהֲחיֹות ּיוַכל ּוְלׂשַ הוא ְֵאיך ַעְצמֹו ֶאת ּ  .ּׁשֶ
ֵלל ּיוַכל ְוָאז ּוְלזֵַמר ְּלִהְתּפַ י .'ַלה ּוְלהֹודֹות ּ י־ַעל ּכִ  ֹרב ּפִ

ָהָאָדם ׁשֶ ֵלל עֹוֵמד ּכְ ם ְּלִהְתּפַ ַרך ְּלַהׁשֵ  ַעל עֹוֶלה ָאז ְִיְתּבָ
ַּדְעתֹו יוַמֲע ּ ר ׂשָ ַדְעתֹו נֹוֵפל זֶה־ְיֵדי־ְוַעל ,טֹוִבים לֹא ֲאׁשֶ  ּּבְ
ֵלל ָיכֹול ְוֵאינֹו ק ְּלִהְתּפַ ֵחׁשֶ ְּוִחיות ּבְ ָראוי ּ ן ַעל ,ּּכָ  ְָצִריך ּכֵ

ַּהְתִפָלה ֹקֶדם ַעְצמֹו ֶאת ְלַהֲחיֹות ָהָאָדם ׂש ְיֵדי־ַעל ּ ְיַחּפֵ  ּׁשֶ

 ב"רפמאמר 
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ַעְצמֹו ְוִיְמָצא ִּויַבֵקׁש ּנַ בֹותטֹו ְּנֻקדֹות ּבְ    זֶה־ְיֵדי־ְוַעל ,ל"ּכַ
ֵלל  ּיוַכל                                                                ָראוי ְּלִהְתּפַ ּנַ ,ּּכָ   :ל"ּכַ

ֶדֶרך ְֵליֵלך ְמֹאד ִּלזֵָהר ָהָאָדם ְְוָצִריך .ב י ,זֶה ְּבְ ָלל ּהוא ּכִ  ּכְ
ִיְרֶצה ְלִמי ּגָדֹול ִויסֹוד ם ָקֵרבְלִהְת ּׁשֶ ַרך ְּלַהׁשֵ  ְלַבל ְִיְתּבָ
לֹום ַחס ְלַגְמֵרי עֹוָלמֹו יֹאַבד י ,ְוׁשָ  ְלַהְרִחיק ּהוא ָּהִעָקר ּכִ
חֹוָרה ּוָמָרה ֵּמַעְצבות ַעְצמֹו ָכל ׁשְ ר ַמה ּבְ י .ְּדֶאְפׁשָ  ֹרב ּכִ

ֵני ְרחֹוִקים ָאָדם ּבְ ם ׁשֶ ַרך ֵּמַהׁשֵ  ּהוא ִּרחוָקם ִּעַקר ְִיְתּבָ
חֹוָרה הָמָר ֵמֲחַמת ּנֹוְפִלים ְיֵדי־ַעל ,ְּוַעְצבות ׁשְ ַדְעָתם ׁשֶ  ּּבְ
רֹוִאים ֵמֲחַמת ַעְצָמם ׁשֶ רֹב ִּקְלקוָלם ֹעֶצם ּבְ יֶהם ׁשֶ  ַמֲעׂשֵ

ִפי ,ְמֻקְלָקִלים יֹוֵדַע ַמה ּכְ ּׁשֶ ל ּ ַנְפׁשֹו ֶאָחד ּכָ  ִנְגֵעי ֶאת ּבְ
ַדְעָת נֹוְפִלים זֶה ּוֵמֲחַמת ,ּוַמְכאֹוָביו ְלָבבֹו ים םּּבְ  ּוְמָיֲאׁשִ
ְלִלים ְוֵאיָנם ,ִלְצָלן ַרֲחָמָנא ְלַגְמֵרי ַעְצָמם ַכָוָנה ִּמְתּפַ  ּּבְ

ָלל ים ְוֵאיָנם ,ּכְ ֲעבֹוַדת עֹוׂשִ ם ּבַ ֲּאִפלו ַּהׁשֵ ָהיו ַמה ּ ּׁשֶ ּ 
ן ַעל ,ֲעַדִין ַלֲעׂשֹות ְיכֹוִלים יל ָהָאָדם ְָצִריך ּכֵ ּכִ  ְמֹאד ְלַהׂשְ

י זֶה ָּדָבר ַעל ְקעו ְנָפׁשֹות הַהְרּבֵ ּכִ י ,זֶה־ְיֵדי־ַעל ּׁשָ  ּכִ
ַּהֵיאוׁש לֹום ַחס ּ ה ְוׁשָ ן ַעל .ַהּכֹל ִמן ָקׁשֶ  ְּלִהְתַחזֵק ְצִריִכין ּכֵ

ְֶדֶרך ִעם ְֵליֵלך ְמֹאד ׂש ל"ַהּנַ זֶה ּ ַעְצמֹו ְלַחּפֵ  ְּנֻקדֹות ּבְ
ָכל טֹובֹות ַעם ּבְ ֵדי ּפַ ּוְלַחזֵק ַעְצמֹו ְלַהֲחיֹות ּכְ  ,ִמידָּת ַעְצמֹו ּ

ֵלל ּיוַכל זֶה־ְיֵדי־ְוַעל ק ְּלִהְתּפַ ֵחׁשֶ ּוְבִחיות ּבְ ְמָחה ּּ    ּוְבׂשִ
ֱאֶמת 'ה ֶאל ְּוָלׁשוב ָּתִמיד                                                     ּנַ ּבֶ    :ל"ּכַ

ִליַח  .ג ֵלל ִּצּבור ַּהׁשְ ַּהִמְתּפַ ָּהַעמוד ִלְפֵני ּ ִיְהֶיה ְָצִריך ּ  לֹו ּׁשֶ
ִחיָנה ֹבַה ּבְ זו ּּגָ יוַכל ּּכָ ּׁשֶ ץ ּ ל ְלַקּבֵ ֻקדֹות ּכָ ֵיׁש טֹובֹות ַּהּנְ  ּׁשֶ

ָכל ְלִלין ֶאָחד ּבְ ֵּמַהִמְתּפַ ֻקדֹות ְוָכל ּ  ִנְכָלִלין ִּיְהיו טֹובֹות ַּהּנְ
ֵלל ַיֲעֹמד ְּוהוא ,ּבֹו ל ִעם ְּוִיְתּפַ ֵרי ַּהזֶה ַּהטֹוב ּכָ ַּהִצּבור ַאׁשְ ּ   
זֹוִכין                                                                   ִליַח ּׁשֶ זֶה ִּצּבור־ִלׁשְ   :ּכָ
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ָכל  .ד ָרֵאל רֹוֵעה ֵיׁש ָודֹור ּדֹור ּבְ ִחיַנת ִיׂשְ ה ּבְ  ָרֲעָיא ֹמׁשֶ
ה ָהרֹוֶעה ְוזֶה ,ְמֵהיָמָנא ן עֹוׂשֶ ּכָ ן ,ִמׁשְ ּכָ ֵמַהִמׁשְ ּׁשֶ  ַּהזֶה ּ
ִלין ל ֹוקֹותַּהִתינ ְמַקּבְ ית ׁשֶ ן ּבֵ יֶהם ֶהֶבל ַרּבָ ֵאין ּפִ  ּבֹו ׁשֶ

ם ,ֵחְטא ּוִמׁשָ ֵנס ִלְקרֹות ַמְתִחיִלין ּ תֹוך ּוְלִהּכָ  ,ַּהתֹוָרה ְּבְ
ן ְוַעל ר ַּוִיְקָרא ִמן ַמְתִחיִלים ֵהם ּכֵ ְמַדּבֵ ַמר ּׁשֶ  ֲהָקַמת ִמּגְ

ן ּכָ ל ְוַדע .ַּהִמׁשְ ּכָ ַּהַצִדיִקים ׁשֶ דֹור ּ ּבַ ָכל ּׁשֶ  ֵיׁש ְוֶאָחד ֶאָחד ּבְ
ִחיַנת ּבֹו ה ּבְ ִחיַנת ּהוא ְוֶאָחד ֶאָחד ְוָכל ֹמׁשֶ  רֹוֶעה ּבְ

ה ִחיַנת ְועֹוׂשֶ ן ּבְ ּכָ ִחיַנת ְלִפי ֶאָחד ְוָכל ,ִמׁשְ ן ּבְ ּכָ  ַּהִמׁשְ
הוא ה ּׁשֶ מֹו עֹוׂשֶ ִלין ִּתינֹוקֹות לֹו ֵיׁש ֵכן ּכְ ְמַקּבְ  ֶהֶבל ּׁשֶ
יֶהם ם ּפִ ל ָלַדַעת ַּהְינו ֹזאת לּכָ ֵליַדע ְַאך .ִּמׁשָ  ַּצִדיק ּכָ
ָיִכים ַּהִתינֹוקֹות ֵהם ֵאיזֶה ְּוַצִדיק ַּהׁשַ  ֵהם ְּוַכָמה ,לֹו ּ

ִלין ִּמֶמּנו ְמַקּבְ ל ְוֵליַדע ,ּ ִחינֹות ּכָ ֵיׁש ַהּבְ זֶה ּׁשֶ  ְּוַהדֹור ,ּבָ
ָיבֹוא ִמי ַּדע .ַהּסֹוף ַעד ֵמֶהם ּׁשֶ ָיכֹול ּׁשֶ ל ֶאת ָּלדון ּׁשֶ  םָאָד ּכָ

ׂש ְּזכות ְלַכף ֻקדֹות ְוִלְמֹצא ּוְלַחּפֵ ֵיׁש טֹובֹות ַּהּנְ ָכל ּׁשֶ  ּבְ
ָרֵאל ֶאָחד ֲּאִפלו ִּמִיׂשְ ֵעי ּ ַהּפֹוׁשְ ָרֵאל ּבְ ַעל .ִיׂשְ  ֵיׁש זֶה־ְיֵדי־ׁשֶ

ִחיָנה לֹו ֹבַה ּבְ זו ּּגָ ָיכֹול ּּכָ ִליַח ִלְהיֹות ּׁשֶ ּנַ ְּוַחזָן ִּצּבור־ׁשְ  ,ל"ּכַ
ל יֹוֵדַע ּהוא ֵלמות ל"ַהּנַ זֶה ּכָ ׁשְ ָאְמרו ַמה סֹוד ְוזֶה .ּּבִ ּׁשֶ ּ 

   ַּהִתינֹוקֹות ֵהיָכן רֹוֶאה ַּהַחזָן' ִלְבָרָכה ִזְכרֹוָנם ֲּחָכֵמינו
ת( 'קֹוִרין                                                                                      ּבָ   ):א"י ׁשַ

ל ֶאת ָּלדון ְָצִריך  .ה ַּוֲאִפלו ,ְּזכות ְלַכף ָאָדם ּכָ הוא ִמי ּ  ּׁשֶ
ע לֹום ַחס ּּגָמור ָרׁשָ ׂש ְָצִריך ְוׁשָ  ְמַעט ֵאיזֶה ּבֹו ְוִלְמצֹא ְלַחּפֵ
אֹותֹו טֹוב ּבְ ע ֵאינֹו ַּהְמַעט ׁשֶ מֹוֵצא זֶה־ְיֵדי־ְוַעל .ָרׁשָ  ּבֹו ּׁשֶ

ם טֹוב ְמַעט ֵאיזֶה ׁשָ ע ֵאינֹו ּׁשֶ  ,ְּזכות ַכףְל אֹותֹו ְוָדן .ָרׁשָ
ע ֶאת ַמֲעֶלה זֶה־ְיֵדי־ַעל ֱאֶמת ָהָרׁשָ  ְּויוַכל .ְּזכות ְלַכף ּבֶ

יבֹו ְתׁשוָבה ַלֲהׁשִ ִחיַנת ְוזֶה .זֶה־ְיֵדי־ַעל ּּבִ  ְמַעט ְועֹוד" ּבְ
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ע ְוֵאין מֹוֵצא ְיֵדי־ַעל ַּהְינו "ָרׁשָ ם ְמַעט ֵאיזֶה עֹוד ּבֹו ּׁשֶ ׁשָ  ּׁשֶ
ע ֵאינֹו  ַּהְינו ".ְּוֵאיֶנּנו ְמקֹומֹו ַעל ִּהְתּבֹוַנְנָתְו" זֶה־ְיֵדי־ַעל ָרׁשָ
ַעל י ָהִראׁשֹון ְמקֹומֹו ַעל ֵּאיֶנּנו זֶה־ְיֵדי־ׁשֶ ֱאֶמת ִּנְתַעָלה ּכִ  ּבֶ
ן ּגַם ְָצִריך ַעְצמֹו ֵאֶצל ָהָאָדם ְוֵכן .ְּזכות ְלַכף  ְֵליֵלך ּכֵ

ֶדֶרך ְּבַ ֲאִפלו ,ַּהזֶה ּ ּׁשֶ רֹוֶאה ּ ׁשֶ ַעְצמֹו ּכְ הו ּבְ  ְמֹאד ָרחֹוק אּׁשֶ
ם ַרך ֵּמַהׁשֵ ם ִלְמצֹא ְָצִריך ְִיְתּבָ ַעְצמֹו ּגַ  ְמַעט ֵאיזֶה עֹוד ּבְ

ם טֹוב ׁשָ ע ֵאינֹו ּׁשֶ ּנַ ָרׁשָ ֱאֶמת יֹוֵצא זֶה־ְיֵדי־ְוַעל ,ל"ּכַ    ְלַכף ּבֶ
  :ְּזכות                                                                                                                  

ַּהַמְעִתיק ָאַמר  *) ִּלקוֵטי"ּבְ ַּעֵין :ּ  ֵּערוֵבי ִהְלכֹות ,"ֲהָלכֹות ּ
ְּתחוִמין ְמָבֵאר ,'ו ֲהָלָכה ּ ם ּׁשֶ ִעַקר ׁשָ ֻאַלת ּׁשֶ  ַעל ָהָיה ִמְצַרִים ּּגְ

ְבִחיַנת זֶה ְיֵדי  רֹוֶאה ל"ֲחַז ְּוָדְרׁשו ,ַּעִמי ֳעִני ֶאת ָרִאיִתי ָרֹאה ּבִ
ֵתי ֲאִני ּסֹוָפן ֲאִני רֹוֶאה .ְּרִאיֹות ּׁשְ י־ַעל־ַאף ַלֲחֹטא ׁשֶ  ֵכן־ּפִ

ַנ ַּהְינו ,ַּעִמי ֳעִני ֶאת ָרִאיִתי ַאף ל"ּכַ י־ַעל־ׁשֶ ל ֲאִני ֵכן־ּפִ  ִּמְסַתּכֵ
ֶהן ַּהטֹוב ַעל ַרק ּבָ ל ְוֵאיִני .ׁשֶ ֶהן ָהָרע ַעל ִּמְסַתּכֵ ּבָ  זֶה ְיֵדי ְוַעל ׁשֶ
ׂש זֶה ְוִעְנָין .ִּלְגֻאָלה ִייםְּראו ֵהם ָרֵאל ַּהטֹוב ָּתִמיד ְלַחּפֵ ִיׂשְ ּבְ  ׁשֶ

ּוְלַלֵמד ֹבַה ִעְנָין ּהוא ְּזכות ֲעֵליֶהם ּ ן ְוַעל .ְמֹאד ְמֹאד ְוָעֹמק ּּגָ  ּכֵ
ה נו ֹמׁשֶ י־ַעל־ַאף ַּרּבֵ ָהָיה ּפִ לֹו ׁשֶ ִּמְתִחָלה יֹוֵדע ָהָיה לֹא טֹוב ּּכֻ ּ 

יַע ֵהיָכן ַעד ַרך ַּרֲחָמנותֹו ַמּגִ ִּמְתִחָלה רֹוֶצה ָהָיה ְולֹא ְִיְתּבָ ּ 
ִליחותֹו ְֵליֵלך ׁשְ ֶהְרָאה ַעד ּּבִ ם לֹו ׁשֶ ַרך ַּהׁשֵ ַּהַמֶטה אֹות ְִיְתּבָ ּ 

ָרַמז זֶה לֹו ׁשֶ לֹא ּבָ ר ּׁשֶ ָרֵאל ַעל ְיַדּבֵ מֹו .ִיׂשְ ָאְמרו ּכְ  ַּרּבֹוֵתינו ּׁשֶ
י ִלְבָרָכה ִזְכרֹוָנם ַקל לֹו ֶהְרָאה ּכִ ּבְ ך חֹוזֵר ׁשֶ ָחׁש ְְוִנְתַהּפֵ  ַהּנָ
מֹו ְּלַמֶטה ּנֱֶאַמר ּכְ ַלח ׁשֶ ְזָנבֹו ְוֱאֹחז ָָיְדך ׁשְ  ְּלַמֶטה ְוָהָיה 'ְּוכו ּבִ
ַכּפֹו ָרַמז ,ּבְ ּגַם לֹו ׁשֶ ֹתֶקף ׁשֶ  ֶלֱאחֹז ְיכֹוִלין ַהּנָָחׁש זֲֻהַמת ּבְ

ֵאיזֶה ך זֶה ְיֵדי־ְוַעל טֹוָבה ְּנֻקָדה ּבְ  ל"ְוַכּנַ ְּלַמֶטה ִמּנָָחׁש ְִיְתַהּפֵ
ם ַּעֵין ִּלקוֵטי"ּוְב .ׁשָ ַמת "ֲהָלכֹות ּ ּכָ  ְמָבֵאר ה"ה ַהּבֶֹקר ַהׁשְ

ִעַקר ַּהִתקון ּׁשֶ ֻאָלה ּּ ֵקץ ְּוַהּגְ יַח ְיֵדי ַעל ָהַאֲחרֹון ּּבַ  ִּצְדֵקנו ְמׁשִ
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ם ִיְהֶיה ן ּגַ ִחיָנה ְיֵדי ַעל ּכֵ ם ַּעֵין ֹזאת ּבְ י .ׁשָ יַח ּכִ  ְּדֵקנוִצ ְמׁשִ
ָכל ְּזכות ִיְמָצא ָרֵאל ֶאָחד ּבְ ִיְתַעלו ַעד ִּמִיׂשְ ּׁשֶ ּ ֱאֶמת ּ    ְלַכף ּבֶ

ֻאָלה ִיְהֶיה זֶה־ְיֵדי־ְוַעל ְּזכות       ְמֵהָרה ַּהּגְ ָיֵמינו ּבִ   :ָאֵמן ,ּּבְ
  

N  ב" רפתפלה על המאמר  w  
  

  )'תפלה צ', תפלות אהמובא בספר הקדוש לקוטי (
 

עֹוִדי ַּחָייֲאַהְלָלה ְיֹהָוה ּבְ"   "ֲּאַזְמָרה ֵלאלַֹהי ּבְ
  )דפרק ק, תהלים(

  

ל עֹוָלם ְפָלִאים ַוֲחָסֶדיך , ׁשֶ ְדָרֶכיך ַהּנִ י ּבִ ה ִעּמִ ֲָעׂשֵ ָ

ָכל , ָּהֲעצוִמים ה ּבְ ֶאְזּכֶ יֵעִני ׁשֶ ֶעְזִרי ְוהֹוׁשִ ֶוְהֵיה ָנא ּבְ
י ָהֻאְמָלָלה ְוָהֲעלוָבה ְמֹא ַח ַנְפׁשִ ּמֵ עורֵּעת ְלׂשַ ִלי ׁשִ , ּד ְמֹאד ּבְ

ְמָחה ָתִמיד ׂשִ ה ִלְהיֹות ּבְ ֶאְזּכֶ ֹאֶפן ׁשֶ י ַאָתה ְלַבד יֹוֵדַע . ּבְ ּּכִ
ִריַאת  ֶמׁש ִמיֹום ּבְ ה ַתַחת ַהׁשֶ ר ַנֲעׂשָ ה ֲאׁשֶ ֲעׂשֶ ל ַהּמַ ֶּאת ּכָ ּ ּ

ָּאָדם ָהִראׁשֹון ַעד ַהיֹום ַהזֶה דֹור ַהזֶה, ּ ה ַעָתה ּבַ ר ַנֲעׂשָ ַּוֲאׁשֶ ּ ּ .
מֹות ֵאת ָלל ְנׁשָ ְכָלִליות ָהעֹוָלם ִעם ּכְ ה ּבִ ר ַנֲעׂשָ ל ֲאׁשֶ ּ ּכָ ּ

ָרֵאל י ֶהָעִני ְוָהֶאְביֹון. ִיׂשְ ה ִעּמִ ר ַנֲעׂשָ ל ֲאׁשֶ ַּהַדל , ְוֵאת ּכָ
ָחת ׁשְ גום, ְוַהּנִ ַע ְוַהַחָיב ְמֹאד, ַּהחֹוֵטא ְוַהּפָ ָהַאְכָזר ַעל , ַּהּפֹוׁשֵ

זֶה ר ַנ. ַעְצמֹו ּכָ ל ֲאׁשֶ י ֵאת ּכָ ָמִתי ְורוִחי ְוַנְפׁשִ ה ִעם ִנׁשְ ֲּעׂשָ
ֱאְצלו ְוִנְבְראו ְונֹוְצרו ְוַנֲעׂשו ּנֶ ִּמיֹום ׁשֶ ּ ּ ּ כו ְלתֹוך , ּ ר ִנְמׁשְ ְַעד ֲאׁשֶ ּ

ָעְברו ֲעֵליֶהם ְלּגוִלים ׁשֶ ָכל ַהּגִ ֶהם ּבְ לו ּבָ ְלּגְ ְתּגַ ּנִ ַּהּגוִפים ׁשֶ ּ ּ ַעד , ּ
תֹוך ּגוִפי ַהזֶה ַה או ּבְ ר ּבָ ֲּאׁשֶ ּ םְּ גום ְמֹאד, ְּמֻגׁשָ . ַּהחֹוֵטא ְוַהּפָ

זֹוֵכר  ל ַהָזֵקן ָהֶעְליֹון ׁשֶ רֹון ׁשֶ ר ָעַבר ָעַלי ִמיֹום ַהִזּכָ ל ֲאׁשֶ ֵּאת ּכָ ּ ּ ּ
ָאר  ל ׁשְ רֹון ׁשֶ יֵמי ַהִזּכָ ר ָעַבר ָעַלי ּבִ לום ְוָכל ֲאׁשֶ ַּלאו ּכְ ּ

ְרֶאה ְוַהַטַעם  ים ַהזֹוְכִרים ַהּמַ דֹוׁשִ ַּהְזֵקִנים ַהּקְ ּ , ְוָהֵריַחּ
ְרִעין ִהְמִציאו ֶאת ַהּגַ ְרִעין , ְּוַהֲחָכִמים ׁשֶ הֹוִליכו ַהּגַ ּוָבֵעת ׁשֶ ּ

ִרי ם, ִּלַטע ַהּפְ ִרי ְלִהְתַהוֹות וְלִהְתַרּקֵ ִהְתִחיָלה ַהּפְ ּוָבֵעת ׁשֶ ּ ּ ,
ר דֹוֵלק ָהָיה ַהּנֵ ּוָבֵעת ׁשֶ ִרי ִמן ָהִאיָלן, ּ ָחְתכו ַהּפְ ּוָבֵעת ׁשֶ ּ ,

  ִרּבֹונֹו
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ר ַאָתה ְל ל ֵאלו ַהְדָבִריםֲּאׁשֶ רוׁש ׁשֶ ַּבד יֹוֵדַע ַהּפֵ ּ ל . ּּ ְוֵאת ּכָ
ָיִמים ָהֵהם י ּבַ ה ִעּמִ ר ַנֲעׂשָ י , ֲּאׁשֶ ה ִעּמִ ר ַנֲעׂשָ ל ֲאׁשֶ ְוֵאת ּכָ

ך ַעד ַהיֹום ַהזֶה ַּאַחר ּכַ ּ יִתי טֹוב ָוָרע, ְ ר ָעׂשִ ל ֲאׁשֶ ֵאת , ְוֵאת ּכָ
ׁשֹוֵג ר ָעַבְרִתי וָפַגְמִתי ּבְ ל ֲאׁשֶ ּּכָ ּ ָכל ּ ֹאֶנס וְבָרצֹון ּבְ ּג וְבֵמִזיד ּבְ ּ

ַרֲחֶמיך. יֹום ָויֹום יָתִני ּבְ ִזּכִ ל ַמה ׁשֶ ְָוֵאת ּכָ ַלֲחֹטף ֵאיזֶה , ּ
ָעְברו ָעַלי ֵמעֹוִדי ַעד  ָיִמים ָהָרִעים ָהֵאֶלה ׁשֶ ְּנֻקדֹות טֹובֹות ּבַ ּ ּ ּ

ַּהיֹום ַהזֶה א ָעַלי. ּ ה ְוַאֲחֵרי ָכל ַמ, ְּוַעָתה ַאֲחֵרי ָכל ַהּבָ
יִתי ִאם טֹוב ְוִאם ָרע ָעׂשִ ֵדִני ַעָתה ַהֶדֶרך , ּׁשֶ ְהֹוֵרִני ְוַלּמְ ּ ּ

ִביל ָהֱאֶמת ִתיב ְוַהׁשְ ְתׁשוָבה , ְּוַהּנְ ה ָלׁשוב ּבִ ֶאְזּכֶ ֹאֶפן ׁשֶ ּּבְ ּ  
ִנים                     ל ּפָ ֱאֶמת ֵמַעָתה ַעל ּכָ ֵלָמה ּבֶ   :ּׁשְ

ל עֹוָלם ע , ֵלא ַרֲחִמיםָמ, ָחֵפץ ֶחֶסד, ׁשֶ ַּהצֹוֶפה ָלָרׁשָ
ִהָצְדקֹו ל ָאָדם ְלַכף ְזכות ָתִמיד , ְּוָחֵפץ ּבְ ַּהָדן ֶאת ּכָ ּ ּ

ה ְלֵהִטיב ַּהְמַנֵהג עֹוָלמֹו ְבֶחֶסד וְבִריֹוָתיו , ַּרב ֶחֶסד וַמְרּבֶ ּ
ַרֲחִמים ִני ַהֶדֶרך ָהֱאֶמת. ּבְ ְָעְזֵרִני ְוַזּכֵ ם ַעָת, ּ ה ּגַ ֶאְזּכֶ ֹאֶפן ׁשֶ ה ּּבְ

י ְזכות וְנֻקדֹות טֹובֹות ְוָלדון ֶאת  ׁש ְוִלְמֹצא ּבִ ׂש וְלַבּקֵ ְּלַחּפֵ ּ ּ ּּ
ַּעְצִמי ְלַכף ְזכות ָתִמיד ַח ֶאת ַעְצִמי , ּ ּמֵ ה ְלׂשַ ֶאְזּכֶ ֹאֶפן ׁשֶ ּבְ

ָכל ֱאֶמת־ּבְ ַכף ְזכות ּבֶ זֶה ־ְיֵדי־ְוִלְזּכֹות ַעל, ֵּעת ְוִלְכֹנס ּבְ
ֱאֶמת ו ֵלָמה ּבֶ ִּלְתׁשוָבה ׁשְ ֵלל ַעלּ ַכָוָנה ־ְיֵדי־ְּלִהְתּפַ ּזֶה ּבְ

ה ְוֶחְדָוה ְגדֹוָלה  ְמָחה ַרּבָ ַחיות ְוִהְתַלֲהבות וְבׂשִ ְּגדֹוָלה ּבְ ּ ּ ּ
תוב, ַּוֲעצוָמה ּכָ ֱאֶמת ִמְקָרא ׁשֶ ה ְלַקֵים ּבֶ ְּוֶאְזּכֶ ָרה , ּ   ֲאַזּמְ

עֹוִדי                                       :ֵלאלַֹהי ּבְ
ֵאין ִלי ׁשום ַחיות ְוֹכַח , ל עֹוָלםׁשֶ ַּאָתה יֹוֵדַע ׁשֶ ּ ּּ

ר ְלָפֶניך ה ְלַדּבֵ ְָוִתְקָוה וִפְתחֹון ּפֶ י ִאם ַעל, ּ ְיֵדי ־ּכִ
לו ַרּבֹוֵתינו  ּגִ ְפָלא ַהזֶה ׁשֶ ב ְוַהּנִ ּגָ ׂשְ דֹוׁש ְוַהּנֹוָרא ְוַהּנִ ַּהֶדֶרך ַהּקָ ּ ּ ּ ְ ּ

סוק ּפָ עֹוִדיֲאַזּמְ, ִּזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ּבַ י ַאָתה . ָרה ֵלאלַֹהי ּבְ ּּכִ
ֶדל ֹעֶצם ְוִרּבוי ִקְלקוִלי ּיֹוֵדַע ֶאת ּגֹ ֶּאת ְמִרירות ִדְמִרירות , ּ ּּ

ֵבִדים ְמֹאד  ל ֲעֹונֹוַתי ָהֲעצוִמים ְוַהּכְ ים ׁשֶ ֵאִבים ֲאנוׁשִ ּּכְ ּ
ַמהות ְוַכּמות ְוֵאיכות ּּבְ ּ ְמַעט לֹא ָהָיה ִתְקָוה , ּ ְמַעט ּכִ ר ּכִ ֲּאׁשֶ
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לֹוםַח י ְמֹתם, ס ְוׁשָ ף ֶרֶגל ְוַעד ֹראׁש ֵאין ּבִ י ִמּכַ ַצע , ּכִ ּפֶ
ה ְטִרָיה ְּוַחּבוָרה וַמּכָ ּ ָצִריך ָהָאָדם . ּ ְֲאָבל ַאָתה ִהְזַהְרָתנו ׁשֶ ּ ּ ּ ּ

ַח ֶאת  ּמֵ ַעְצמֹו ְנֻקדֹות טֹובֹות וְלׂשַ ׁש ְוִלְמֹצא ּבְ ׂש וְלַבּקֵ ְּלַחּפֵ ּּ
ַד לֹא ְלַיֵאׁש ֶאת ַעְצמֹו , ְּעתֹוַנְפׁשֹו ְוִלְבִלי ִלּפֹל ּבְ ן ׁשֶ ּכֵ ל ׁשֶ ִּמּכָ

עֹוָלם ׁשום ֹאֶפן ּבָ לֹום ּבְ ִני ְוהֹוֵרִני , ַּחס ְוׁשָ ן ָעְזֵרִני ְוַזּכֵ ַעל ּכֵ
ֱאֶמת ְַהֶדֶרך ִלְזּכֹות ָלזֶה ּבֶ ָכל, ּ ה ּבְ ֶאְזּכֶ ר ִיְרצו ־ׁשֶ ֵּעת ֲאׁשֶ

לֹום ַעְצבות וָמָר ר ָעַלי ַחס ְוׁשָ ּבֵ ְּלִהְתּגַ חֹוָרה ְוָיגֹון ַוֲאָנָחהּ , ה ׁשְ
ים ְוָהֲעצוִמים ְמֹאד־ַעל ַעי ָהַרּבִ ְּיֵדי ֲעֹונֹוַתי וְפׁשָ ְּוִיְרצו , ּ

ִאלו ָאֵפס ִתְקָוה ַחס  ל ֶאת ָיִדי ּכְ ְּלַהֲחִליׁש ֶאת ַדְעִתי וְלַרׁשֵ ּ ּ ּּ ּ ּ
לֹום דֹו, ְוׁשָ ים ְוַהּגְ ֲחָסֶדיך ָהַרּבִ יֵעִני ּבַ ַתַעְזֵרִני ְותֹוׁשִ ָׁשֶ , ִליםּ

ַדְעִתי  ָכל ֹעז ְוַתֲעצומֹות ְוִלְבִלי ִלּפֹל ּבְ ר ֲעֵליֶהם ּבְ ּבֵ ְּלִהְתּגַ ּ
עֹוָלם ׁשום ֹאֶפן ּבָ ָכל ַהּכֹחֹות , ּּבְ ר ּבְ ּבֵ ַּרק ְלִהְתַחזֵק וְלִהְתּגַ ּ

י ְזכות וְנֻקדֹות טֹובֹות  ׁש ְוִלְמֹצא ּבִ ׂש וְלַעֵין וְלַבּקֵ ְּלַחּפֵ ּ ּ ּ ּּ
ָזִכיִתי ַלֲעׂשֹו ּת ֵמעֹוִדי ַעד ַהיֹום ַהזֶהּׁשֶ ֹעֶצם . ּ ם ּבְ ֱאֶמת ּגַ י ּבֶ ּכִ

ְפלוֵתנו וְבֹעֶצם ִרּבוי ְפָגֵמנו ִחיתוֵתנו ְוׁשִ ּּפְ ּ ּ ּ ּ ּ י־ַעל־ַאף, ּ ֵכן ־ּפִ
ַבר ָעֵלינו ַּחְסְדך ּגָ ָ ָכל, ּ ַרֲחֶמיך ּבְ יָתנו ּבְ ְָוִזּכִ ָכל ־ּ ֵעת ַלֲחֹטף ּבְ

ים טֹוִבי ַעם ֵאיזֶה ִמְצֹות וַמֲעׂשִ ַח . םּּפַ ּבֵ ר ַאָתה ְמׁשַ ְּוַכֲאׁשֶ
ְפלוָתם ָגלוָתם ְוׁשִ ָרֵאל ּבְ ֶנֶסת ִיׂשְ ב ֶאת ּכְ ּוְמָפֵאר וְמַחּבֵ ּ ּ ּ ,

ֵתך" ֶפַלח ָהִרּמֹון ַרּקָ ָרֵאל ְמֵלִאים ִמְצֹות , "ְּכְ ֵעי ִיׂשְ ֲּאִפלו ּפֹוׁשְ ּ
ִרּמֹון ין ֵהם ְמֵלִא. ּכָ ָאנו עֹוׂשִ ַעְצָמן ׁשֶ ְצֹות ּבְ ם ַהּמִ ים ְּוִאם ּגַ
ֹסֶלת בֹות ָזרֹות וִבְלּבוִלים, ּפְ ִניֹות וַמֲחׁשָ ּּפְ ּ ּ ינו , ּ ַּוֲעַדִין לֹא ָעׂשִ

ֵלמות ׁשְ ֵּמעֹוָלם ׁשום ִמְצָוה ּבִ י־ַעל־ַאף, ּ ר , ֵכן־ּפִ ִאי ֶאְפׁשַ
לֹא ִיְהֶיה ָבֶהם ֵאיזֶה ְנֻקדֹות טֹובֹות ּׁשֶ י ְבָכל ִמְצָוה וִמְצָוה , ּ ּּכִ

ל ֶאָחד ְו ָזִכינו ּכָ ּׁשֶ ֵהן ִציִצית אֹו , ֶאָחד ַלֲעׂשֹות ִלְפָעִמיםּ
ְּתִפִלין תֹות ְוָיִמים טֹוִבים, ּ ּבָ ַלת ׁשַ אֹו ֵאיזֶה ְצָדָקה , אֹו ַקּבָ

ּוְגִמילות ֶחֶסד ', ְּוכו' ְּוכו, ְּוַהְרָחקֹות ַמֲאָכלֹות ֲאסורֹות, ּ
ה טֹוָבה ֵאיֶזה ְנֻקָדה טֹוָב ָכל ִמְצָוה וַמֲעׂשֶ ַוַדאי ֵיׁש ּבְ ּּבְ ה ַעל ּּ

ִנים ל ּפָ ל ־ְוַעל. ּכָ ֹמַח ּכָ ֻקדֹות טֹובֹות ָראוי ָלנו ִלׂשְ ְּיֵדי ֵאלו ַהּנְ ּ ּּ ּ

 תפלה על המאמר

 



 
121

ִריעוֵתינו, ָּיֵמינו ְלעֹוָלם ֹעֶצם ּגְ ֲּאִפלו ּבְ ּ ּ ָזִכינו ִלְגֹרם , ּ ַּמה ׁשֶ ּ ּ
ל ְיֵמי ־ַנַחת ָזִכינו ּכָ ֵאיזֶה ְנֻקדֹות טֹובֹות ׁשֶ ּרוַח ְלָפֶניך ּבְ ּּ ּ ָ

ַּחֵיינו ֱאֶמת־ְיֵדי־ַעלְו. ּ ה ִלְכֹנס ְלַכף ְזכות ּבֶ ַח , ּזֶה ִנְזּכֶ ּמֵ ּוְלׂשַ
נו ָתִמיד ֵלָמה , ֶּאת ַנְפׁשֵ ְתׁשוָבה ׁשְ ה ָלׁשוב ּבִ ִנְזּכֶ ֹאֶפן ׁשֶ ּּבְ ּ

ֱאֶמת ַעל ַעל. זֶה־ְיֵדי־ּבֶ ֵלָמה ׁשֶ ֱאמוָנה ׁשְ י ֲאִני ַמֲאִמין ּבֶ ְיֵדי ־ּּכִ
ְפָל ְַהֶדֶרך ְוִצּנֹור ַהֶחֶסד ַהּנִ ם ִלי, ּא ַהזֶהּ ַּוֲאִפלו , ֵּיׁש ִתְקָוה ּגַ ּ

רוִעים ְמֹאד ָרֵאל ַהּגְ ֵעי ִיׂשְ ִּלְזּכֹות ֵמַעָתה ִלְתׁשוָבה , ְּלָכל ּפֹוׁשְ ּ  
ְמָחה ָתִמיד                  ׂשִ ֱאֶמת ְוִלְהיֹות ּבְ ֵלָמה ּבֶ   :ׁשְ

ֵני ָאָדם ְל ל ּבְ ים ָלדון ֶאת ּכָ ַרֲחֶמיך ָהַרּבִ ּּבְ ַּכף ְזכות ָ
מור, ָּתִמיד ע ּגָ ֲאִני רֹוֶאה ָרׁשָ ׁשֶ ַּוֲאִפלו ּכְ ּ ּ ,

י־ַעל־ַאף ׁש־ּפִ ׂש ַוֲאַבּקֵ ן , ֵכן ֲאַחּפֵ ם ּכֵ ֶאְמָצא ּבֹו ּגַ ַעד ׁשֶ
ַכף , ְּנֻקדֹות טֹובֹות ה ְלדֹונֹו ְלַכף ְזכות וְלַהְכִניסֹו ּבְ ֶאְזּכֶ ַּעד ׁשֶ ּ

ֱאֶמת ְתׁשו, ְּזכות ּבֶ יבֹו ּבִ ֱאֶמת ַעלְּוַלֲהׁשִ ֵלָמה ּבֶ . זֶה־ְיֵדי־ָבה ׁשְ
ל עֹוָלם ִליִצים , ִרּבֹונֹו ׁשֶ ְזכות ְוֹכַח ַהַצִדיִקים ָהֲאִמִתִיים ַהּמְ ּּבִ ּ ּ ּּ

ָרֵאל ָתִמיד ָכל ּכָֹחם , ּטֹוב ַעל ִיׂשְ ָהעֹוְסִקים ְוטֹוְרִחים ּבְ
ָרֵא ָכל ֶאָחד ִמִיׂשְ ׂש ְוַלְחֹתר ְוִלְמֹצא ְזכות ָוטֹוב ּבְ ְּלַחּפֵ ּ , לּ

רוִעים ּגְ ּבַ רוַע ׁשֶ ַהּגָ ֲּאִפלו ּבְ ּ ּ ן ָלֹבא , ּ ם ּכֵ נו ּגַ ְזכוָתם ְוֹכָחם ַזּכֵ ּּבִ ּ  
ֱאֶמת                                         :ָלזֶה ּבֶ

ְּלִהְתָקֵרב ְלַהַצִדיִקים ָהֲאִמִתִיים ָהֵאלו ּ ּּ ּ ָהעֹוְסִקים , ּ
זֶה ָתִמיד ׂש וְלַבּקֵ, ּבָ ּׁש ְוִלְמֹצא ְנֻקדֹות טֹובֹות ְּלַחּפֵ

ָרֵאל ָכל ֶאָחד ְוֶאָחד ִמִיׂשְ ָרֵאל, ּּבְ ֵעי ִיׂשְ פֹוׁשְ ֲּאִפלו ּבְ ֻכָלם , ּ ּּבְ
ָחְכָמָתם ְנֻקדֹות טֹובֹות ים ומֹוְצִאים ּבְ ׂשִ ְּמַחּפְ ִטים , ּ ּוְמַלּקְ

ִצים אֹוָתם  ּבֹון"ּוְמַקּבְ ם" ַאַחת ְלַאַחת ִלְמֹצא ֶחׁשְ  ּוַמְכִניִסים ּגַ
ַכף ְזכות ה ִנְפָלִאים , ּאֹוָתם ּבְ ְנָיִנים ִדְקֻדׁשָ ּובֹוִנים ֵמֶהם ּבִ ּ ּ

לֹא ָעלו ְלָפֶניך , ְונֹוָרִאים דֹוִלים ׁשֶ ֲעׁשוִעים ּגְ ָוַמֲעִלים ְלָפֶניך ׁשַ ָּ ּ ּּ
ים , ִמימֹות עֹוָלם ְּוזֹוִכין ַלֲעׂשֹות ְזִמירֹות ְוִנּגוִנים ְקדֹוׁשִ

ְּיֵדי ִקּבוץ ַהטֹוב ַה־ַעל קֹומֹות ָהֵאֶלהּ ּזֶה ִמּמְ ל עֹוָלם. ּ , ִרּבֹונֹו ׁשֶ
נו ְלִהְתָקֵרב ַלַצִדיִקים ָהֵאלו, ָמֵלא ַרֲחִמים ַּזּכֵ ּ ּּ ֵלל , ּ נו ְלִהּכָ ְּוַזּכֵ

ִני   ְוַזּכֵ

נו ּוְתַזּכֵ ּ  
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ל ַצִדיִקים נֹוָרִאים ָהֵאלו ה ׁשֶ דֹוׁשָ ֹמַע ְתִפָלָתם ַהּקְ ֶהם ְוִלׁשְ ּּבָ ּּ ּּ ,
ֵלל ּבִ ר ַרק ֵהם יֹוְדִעים ְלִהְתּפַ ָרֵאלֲּאׁשֶ ָלל ִיׂשְ ִביל ּכְ ְוֵליֵרד , ׁשְ

ים ְיֵדי חֹוָבָתן ל , ִּלְפֵני ַהֵתָבה ְלהֹוִציא ֶאת ָהַרּבִ ץ ּכָ ְלַקּבֵ
ְלִלין ְתּפַ ל ֶאָחד ְוֶאָחד ֵמַהּמִ ֻקדֹות טֹובֹות ִמּכָ ַּהטֹוב ְוָכל ַהּנְ ּ ּ ,

ל ַהטֹוב ַהזֶה ְלָפֶניך ָמֵלא ַרֲחִמים ֵלל ִעם ּכָ ָוְלִהְתּפַ ּ ּ ְֹפך ְוַלֲה, ּּ

ִּמַדת ַהִדין ְלִמַדת ָהַרֲחִמים ּ דֹוִלים ְוַרֲחֶמיך . ּ ֲחָסֶדיך ַהּגְ נו ּבַ ַָזּכֵ ָ ּ
ְתִפלֹות ַהַצִדיִקים ָהֵאלו, ָּהֲעצוִמים ְהֶיה ִנְכָלִלים ּבִ ּנִ ּׁשֶ ּּ ְוֵהם , ּּ

ֲעֵדנו ָתִמיד ְללו ּבַ ִּיְתּפַ ּ ְְוַאל ִיְתנו ֳדִמי ָלך. ּ ּ ּ ר ְתַרֵחם , ּ ַּעד ֲאׁשֶ
ם ָע ל ֶאָחד ְוֶאָחדּגַ ְיָתה, ֵּלינו ַעל ּכָ ְָוַתַאְסֵפנו ֵאֶליך ַהּבַ ּ ,

ֱאֶמת ְּ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 ַזְרֵע ך ּ ל זֶַרע ַעּמְ ָנו ְוַעל ּכָ ּ
ית ָרֵאל־ּבֵ ל ַיְלֵדי , ִיׂשְ ֹמר ְוַתִציל ֶאת ּכָ ְּוָתֵגן ְוִתׁשְ

ית ך ּבֵ ל ַהֲחָכִמים ־ַָעּמְ תֹות ָהָרעֹות ׁשֶ ל ַהּכִ ָרֵאל ִמן ּכָ ִּיׂשְ
ים, ְלָהַרע ֲעֹונֹוֵתינו ָהַרּבִ עֹוָלם ּבַ ִטים ַעָתה ּבָ ׁשְ ְתּפַ ַּהּמִ ּ ר , ּ ֲאׁשֶ ּכַ

ָחְכמֹות . ְּעָתַּאָתה ָיַד יקֹוְרִסים ָהעֹוְסִקים ּבְ תֹות ָהַאּפִ ֵּהן ִמּכִ
ל ָהֲעּכו ִּחיצֹוִניֹות וְלׁשֹון ִעְלִגים ׁשֶ ּּ ָכל, ם"ּ ִרים ּבְ ּבְ ְתּגַ ֵעת ־ַהּמִ

ִרים ַדְרֵכיֶהם ָהָרִעים ְוַהּמָ ָרֵאל ּבְ ֵני ִיׂשְ , ְְלַחּנֵך ַנֲעֵרי ּבְ
ַע ּבְ ְּלַהְרִחיָקם ִמִלּמוד תֹוָרה ׁשֶ ּ הּ י ִאם , ל ּפֶ ְוִלְבִלי ִלְלֹמד ּכִ

ּך ִעם ָחְכַמת ַהִדְקדוק"ְּתַנ ּ ּ יֹום, ְ ָעה מוֶעֶטת ּבַ ְּוַגם זֶה ַרק ׁשָ ּ ,
ר ַהְזַמן ַעל ִלּמוד ָחְכמֹות ִחיצֹוִניֹות וְלׁשֹונֹות  ּוְלַבלֹות ִעּקָ ּ ּּ ּ ּ

ֵני עֹוָלמֹות ך. ָּהעֹוְקִרים ֶאת ָהָאָדם ִמׁשְ ּכָ  ְאֹוי ְלֵעיַנִים ׁשֶ
ך ׁשֹוְמעֹות, רֹואֹות ּכָ ל . ְאֹוי ָלָאְזַנִים ׁשֶ תֹות ׁשֶ ָאר ּכִ ְּוֵהן ִמׁשְ

ֵעיֵניֶהם ַדְרֵכיֶהם, ֲחָכִמים ּבְ ְתלֹוְצִצים ֵמַהְתִמיִמים ּבְ , ַּהּמִ
ְתִמימות  יטות ּבִ ְפׁשִ ֲעבֹוַדת ְיֹהָוה וְבתֹוָרתֹו ּבִ ָּהעֹוְסִקים ּבַ ּ ּ

ל ֶהֶבל ִלי ָחְכמֹות ׁשֶ ר, ּבְ ֲאׁשֶ ּ הֹורו ָלנו ֲאבֹוֵתינו ְוַרּבֹוֵתינו ּכַ ּ ּ ּ
ים דֹוׁשִ ת ְלַרְגָלם, ַהּקְ ים ֶרׁשֶ ים ָקִמים ֶנְגָדם ופֹוְרׂשִ ר ַרּבִ ֲּאׁשֶ ּ ,

ָבר בוׁש ִמּכְ ר ְוַהּכָ י ֶדֶרך ַהָיׁשָ ְּלַהטֹות אֹוָתם ִמּנִ ּּ ִּלְבדֹות , ְ

  ּוְבֵכן
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טות ְוֵליָצנות ל ׁשְ ם ָחְכמֹות ׁשֶ ִּמִלּבָ ּ ל וְלַהֲח, ּ ִליׁש ַחס ְּלַבְלּבֵ
לֹום ִלּבֹוָתם, ְוׁשָ ִרים ּבְ ַּדַעת ַהְתִמיִמים ְוַהְיׁשָ , ְיֹהָוה ֱאלִֹהים. ּ

ל זֶה ַּאָתה ָיַדְעָת ֶאת ּכָ ה ַמִזיִקים ַלֲעבֹוָדְתך , ּ ה ְוַכּמָ ּמָ ָּכַ ּ
ֵאלו ָּחְכמֹות ּכָ ך . ּ ל זֶַרע ַעּמְ ַָרֵחם ָעֵלינו ְוַעל ַזְרֵענו ְוַעל ּכָ ּ ּ

ית ָרֵאל־ּבֵ יתּו, ִיׂשְ ך ּבֵ ל ַיְלֵדי ַעּמְ ֹמר ְוַהֵצל ּכָ ָׁשְ ל ־ּ ָרֵאל ִמּכָ ִיׂשְ
תֹות ָהָרעֹות ָהֵאֶלה ַּהּכִ יֵמי , ּ ָתם ּבִ ִרׁשְ לֹא ִיָתְפסו ּבְ ּׁשֶ ּ ּ ּ

ָכל. ְּנעוֵריֶהם יַע ָלנו ּבְ ְּותֹוֵרנו , ֵעת־ְּוַתֲעֹזר ְוָתֵגן ְותֹוׁשִ
ה ֵליַדע ֵאיך ְלִה ְזּכֶ ּנִ ֵדנו ָתִמיד ׁשֶ ְוְתַלּמְ ּ ֵנינו ְוַזְרֵענו ּ ְּתַנֵהג ִעם ּבָ ּ

ְטנוָתם תֹות ָהָרעֹות , ִּמּקַ ם ִמן ַהּכִ ְמָרם וְלַמֵלט ַנְפׁשָ ֵּאיך ְלׁשָ ּּ ְ

ים ְוָהֲאִמִתִיים, ָּהֵאֶלה דֹוׁשִ ְדָרֶכיך ַהּקְ ָכם ְלטֹוָבה ּבִ ּוְלַחּנְ ּ ָּ ,
ר ְוָהֱאֶמת ֶדֶרך ַהָיׁשָ ֵיְלכו ּבְ ּׁשֶ ְּ יטות , ּ ְתִמימות וְפׁשִ ּּבִ ּ ְרצֹוְנך ּ ָּכִ

ֱאֶמת ְלנו ֵמֲאבֹוֵתינו ְוַרּבֹוֵתינו , ַּהטֹוב ּבֶ ר ִקּבַ ֲאׁשֶ ּּכַ ּ ּ
ים דֹוׁשִ ִאים . ַהּקְ ֵנינו ְודֹורֹוֵתינו ַהּבָ ה ְלהֹוִדיַע ְלָכל ּבָ ְּוִנְזּכֶ ּ

ָרֵאל, ַּאֲחֵרינו ּוְלָכל דֹורֹות זֶַרע ִיׂשְ י ְיֹהָוה , ּ ל ַמֲעׂשֵ ֶאת ּכָ
דֹול י, ַהּגָ ר ָעׂשִ ָכל דֹור ֲאׁשֶ ה ּבְ נו ִמיֵמי ֲאבֹוֵתינו ַעד ֵהּנָ ָּת ִעּמָ ּ ּ

רו ", ָודֹור ִנים ִיָוֵלדו ָיֻקמו ִויַסּפְ ְּלַמַען ֵיְדעו דֹור ַאֲחרֹון ּבָ ּ ּ ּ ּּ
תוב". ִלְבֵניֶהם ּכָ ֵלמות ִמְקָרא ׁשֶ ׁשְ ה ְלַקֵים ּבִ ְּוִנְזּכֶ ּ ְּוהֹוַדְעָתם , ּ

ְָלָבֶניך ְוִלְבֵני ָבֶניך ה ְלהֹוִדיַע ָל. ָ דֹוׁשָ ת ֱאמוָנֵתנו ַהּקְ ֶּהם ְקֻדׁשַ ּ ּ
ְּוַהְטהֹוָרה ְוַהְתִמיָמה ית. ּ ך ּבֵ ל ַיְלֵדי ַעּמְ ָוְתַרֵחם ַעל ּכָ ָרֵאל ־ּ ִיׂשְ

ְטנוָתם ֵאין ּבֹו ֵחְטא , ִּמּקַ יֶהם ׁשֶ ל ֶהֶבל ּפִ ִיְזּכו ְלַקּבֵ ּׁשֶ ּ
ל ַהַצִדיִקים ָהֲאִמִתִיים ים ׁשֶ דֹוׁשִ נֹות ַהּקְ ּכָ ׁשְ ֵּמַהּמִ ּ ל , ּּ ר ּכָ ֲאׁשֶ

ן ָקדֹוׁש ּכַ ִלים , ֶאָחד ְוֶאָחד ּבֹוֶנה ִמׁשְ ם ְמַקּבְ ר ִמׁשָ ֲּאׁשֶ
ֵאין ּבֹו ֵחְטא דֹוׁש ׁשֶ יֶהם ַהּקָ ן ֶהֶבל ּפִ ית ַרּבָ ל ּבֵ . ַּהִתינֹוקֹות ׁשֶ

ל עֹוָלם ה, ִרּבֹונֹו ׁשֶ ֲעׂשֶ ל ַהּמַ ה , ַּאָתה יֹוֵדַע ֶאת ּכָ ר ַנֲעׂשָ ֲאׁשֶ
עֹוָלם ּבַ יו ּבָ ית ַעְכׁשָ ל ּבֵ ִעְנַין ַהִתינֹוקֹות ׁשֶ ּדֹורֹות ַהָללו ּבְ ּ ּ ּ

ן יֶהם , ַרּבָ ל ָהעֹוָלם ֵאינֹו ִמְתַקֵים ֶאָלא ַעל ֶהֶבל ּפִ ר ּכָ ֲּאׁשֶ ּ
ֵאין ּבֹו ֵחְטא דֹוׁש ׁשֶ ל , ַהּקָ ים ָקִמים ֲעֵליֶהם ְלַבְלּבֵ ְוַרּבִ

לֹום ל ַחס ְוׁשָ עו, ּוְלַקְלּקֵ דֹוׁש ִמּנְ יֶהם ַהּקָ ְיֵדי ־ֵריֶהם ַעלֶּהֶבל ּפִ
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ַָרֵחם ֲעֵליֶהם ְוָעֵלינו ְלַמַעְנך. ָחְכָמָתם ָהָרעֹות ֲעֵדיֶהם , ּ ְוָהֵגן ּבַ
ל ִמיֵני  ל ּכָ ל ִמיֵני ִחּנוִכים ָהָרִעים ׁשֶ ְמֵרם ְוַהִציֵלם ִמּכָ ְּוׁשָ ּ

ֵעיֶניך ִרים ּבְ ֵאיָנם ְיׁשָ ְמֵרם ִתְצֶרּנו . "ְָדָרִכים ׁשֶ ַּאָתה ְיֹהָוה ִתׁשְ ּ ּ ּ ּ
ּן ַהדֹור זו ְלעֹוָלםִמ ך ". ּ ֵלַטת ַיְלֵדי ַעּמְ ֲָחֹמל ַעל ּפְ

ית ָרֵאל־ּבֵ י ִאם ַעל ְזכות , ִיׂשְ ֵען ּכִ ר ֵאין ָלנו ַעל ָמה ְלִהׁשָ ֲּאׁשֶ ּּ ּ
ֵאין ּבֹו ֵחְטא דֹוׁש ׁשֶ יֶהם ַהּקָ , ַּרֵחם ֲעֵליֶהם ְוָעֵלינו. ֶהֶבל ּפִ

ית ך ּבֵ ל ַיְלֵדי ַעּמְ ִיְזּכו ּכָ ָׁשֶ ּ ָר־ּ ל , ֵאלִיׂשְ ל ֶאָחד ְוֶאָחד ְיַקּבֵ ּכָ ׁשֶ
ֵאין ּבֹו ֵחְטא יו ׁשֶ ל ַהַצִדיק , ֶהֶבל ּפִ דֹוׁש ׁשֶ ן ַהּקָ ּכָ ׁשְ ֵּמַהּמִ ּ

ָמתֹו ִפי ׁשֶֹרׁש ִנׁשְ ָיך ֵאָליו ּכְ ְָהֱאֶמת ַהׁשַ ּ ִיְזּכו ַעל, ּ ֹאֶפן ׁשֶ ּּבְ ָידֹו ־ּ
ַרך ם ִיְתּבָ ֲעבֹוַדת ַהׁשֵ ך ּבַ ְֵליֵלך וְלִהְתַחּנֵ ְ ְּ תֹוַרת ְוִל, ּ ְכֹנס ּבְ

ֱאֶמת ה יֹוָמם , ְיֹהָוה ּבֶ ָמה ְוַלֲהגֹות ּבָ ִיְזּכו ִלְלֹמד תֹוָרה ִלׁשְ ּׁשֶ ּ ּ ּ ּ
ַתְלמוד תֹוָרֶתך. ָוָלְיָלה ם ּבְ ְָוִתְפַתח ֶאת ִלּבָ ּ ּ יָנה , ּ ְּוִתֶתן ָלֶהם ּבִ

ֹמר  ד ִלׁשְ ֹמַע ִלְלֹמד וְלַלּמֵ יל ִלׁשְ ּכִ ם ְלָהִבין וְלַהׂשְ ִלּבָ ּּבְ ּ
ַאֲהָבהְוַלֲע ל ִדְבֵרי תֹוָרְתך ּבְ ָׂשֹות וְלַקֵים ֶאת ּכָ ּ ּ ְוָהֵאר , ּ

ִמְצֹוֶתיך יֶהם ּבְ ק ִלּבֵ תֹוָרֶתך ְוַדּבֵ ֵָעיֵניֶהם ּבְ ְְוַתֲאִריך ְיֵמיֶהם . ָ

ִעיִמים טֹוב וַבּנְ נֹוֵתיֶהם ּבַ ּוׁשְ ּ ֶהם ָתִמיד, ּ   ְוַתַעְזֵרם , ְּוִתְהֶיה ִעּמָ
ִיְזּכ         יֵעם ׁשֶ ל ְיֵמיֶהם ְלעֹוָלםְּותֹוׁשִ ֱאֶמת ּכָ ָו ְלָעְבְדך ּבֶ ּ ּ:  

ל עֹוָלם ּיֹוֵדַע ַתֲעלומֹות, ָמֵלא ַרֲחִמים, ׁשֶ נו , ּ ַּזּכֵ
ַרֲחִמים ֶאְצְלך ֵתנו ּבְ ׁשָ ּקָ ִָלְפֹעל ּבַ ְזכות ְוֹכַח , ּ ּּבִ

ַּהַצִדיֵקי ַמֲעָלה־ּ דֹוִלים ּבְ ל , ֱאֶמת ַהּגְ ָּהעֹוְסִקים ָלדון ֶאת ּכָ
ָּלם ְלַכף ְזכות ָתִמידָהעֹו ׁש ְוִלְמֹצא ְנֻקדֹות , ּ ׂש וְלַבּקֵ ּוְלַחּפֵ ּ ּ

רוַע  ַהּגָ ָרֵאל ֲאִפלו ּבְ ָכל ֶאָחד ְוֶאָחד ִמִיׂשְ ּטֹובֹות ּבְ ּ ּ ּ
רוִעים ּגְ ּבַ ל ַהטֹוב , ּׁשֶ ֵלל ִעם ּכָ ל ַהטֹוב ַהזֶה וְלִהְתּפַ ץ ּכָ ּוְלַקּבֵ ּ ּ ּּ ּ

ַּהזֶה ְלָפֶניך ְלַהְמִתיק וְלַבֵט ּ ּ ָ עֹוָלםּ ּבָ ל ַהִדיִנים ׁשֶ ר , ּל ּכָ ֲאׁשֶ
ְכָלל וִבְפָרט  ִחינֹות ּבִ ל ַהּבְ ֵּאלו ַהַצִדיִקים רֹוִאים וְמִביִנים ּכָ ּ ּ ּּ ּ

ן ית ַרּבָ ל ּבֵ ִעְנַין ַהִתינֹוקֹות ׁשֶ ֵיׁש ּבְ ּׁשֶ י ֵהם רֹוִאין ֵהיָכן . ּ ּכִ
ל ִתינ, ַּהִתינֹוקֹות קֹוִרין ל ּכָ ּוֵמֵאיזֶה ַצִדיק ְמַקּבֵ ֹוק ְוִתינֹוק ּּ

ֵאין ּבֹו ֵחְטא יו ׁשֶ ּנו, ֶהֶבל ּפִ ִלים ִמּמֶ ה ְמַקּבְ ה ְוַכּמָ ְוָכל , ְּוַכּמָ

  ִרּבֹונֹו

 פלה על המאמרת
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זֶה ֵיׁש ּבָ ִחינֹות ׁשֶ ֵיֵצא ֵמֶהם ַעד ַהּסֹוף, ַּהּבְ ְּוַהדֹור ׁשֶ ְזכות . ּ ּּבִ
ך  יַע ָלנו וְלָכל ַיְלֵדי ַעּמְ ְָוֹכַח ֵאלו ַהַצִדיִקים ֲעֹזר ְוהֹוׁשִ ּ ּ ּ ּּ ּ

ית ָרֵאלִי־ּבֵ נו ִמְלָפֶניך, ׂשְ ׁשְ ּקַ ּבִ ל ַמה ׁשֶ נו ִלְפֹעל ּכָ ְָוַזּכֵ ּ ּ ּוַמֵלא , ּּ ּ  
ַרֲחִמים                         ֲאלֹוֵתינו ְלטֹוָבה ּבְ   :ִּמׁשְ

ֱאֶמת ְלַכף ְזכות, ְּדַעְלָמא ּכָֹלא ִני ִלְכֹנס ּבֶ ֹאֶפן , ַּזּכֵ ּבְ
ְתׁשוָב ה ֵמַעָתה ָלׁשוב ּבִ ֶאְזּכֶ ּׁשֶ ּ ֵלָמה ְלָפֶניך ּ ָה ׁשְ

ֱאֶמת ָכל דֹור . ּבֶ ָהיו ּבְ ל ַהַצִדיִקים ָהֲאִמִתִיים ׁשֶ ְזכות ּכָ ִני ּבִ ּזַּכֵ ּּ ּ ּ ּּ
דֹור ַהזֶה, ָודֹור ּבַ ל ַהַצִדיִקים ָהֲאִמִתִיים ׁשֶ ּוִבְזכות ּכָ ּ ּּ ּ ּ ּ ְוָעְזֵרִני , ּ

ָכל ֵדִני ְוהֹוֵרִני ּבְ יֵעִני ְוַלּמְ ֹאֶפן , ּיֹותֵּעת ֵעצֹות ֲאִמִת־ְוהֹוׁשִ ּבְ
ָכל י ּבְ ַח ֶאת ַנְפׁשִ ּמֵ ה ְלׂשַ ֶאְזּכֶ ְּיֵדי ַדְרֵכי ַהתֹוָרה ־ֵעת ַעל־ׁשֶ

י  חֹוָרה ִלְכֹנס ּבִ ָרה ׁשְ יַח ֶאת ָהַעְצבות ְוַהּמָ ַּהזֹאת ְוִלְבִלי ְלָהּנִ ּ
ָלל י ּכְ ע ּבִ ֱאֶמת , ְולֹא ִלּגַ ְמָחה ָתִמיד ּבֶ ׂשִ ה ִלְהיֹות ּבְ ַרק ֶאְזּכֶ

ָכל ֵלב  י ַעל, ָוֶנֶפׁשּבְ ִלּבִ ְמָחה ּבְ ְּיֵדי ַדְרֵכי ַהתֹוָרה ־ְּוִתֶתן ׂשִ
ֵמַח ָתִמיד ַעל. ַּהזֹאת ה ִלְהיֹות ַאך ׂשָ ְּוֶאְזּכֶ ל ְנֻקָדה ־ְ ְּיֵדי ּכָ

ָזִכיִתי ֵמעֹוִדי ַעד ַהיֹום ַהֶזה ִלְגֹרם ֵאיזֶה ַנַחת  ּוְנֻקָדה טֹוָבה ׁשֶ ּּ ּ ּ
ָרוַח ְלָפֶניך ַח ֲאֵחִריםְוַתַעְזֵרִני ְותֹו. ּ ּמֵ ם ְלׂשַ ה ּגַ ֶאְזּכֶ יֵעִני ׁשֶ . ׁשִ

ֵדִני ַדַעת וְתבוָנה ְּותֹוֵרִני וְתַלּמְ ּ ַח , ּ ּמֵ ה ָלזֶה ְלׂשַ ֶאְזּכֶ ֹאֶפן ׁשֶ ּבְ
ָכל ָרֵאל ּבְ ך ִיׂשְ ֵּעת וְלדֹוָנם ְלַכף ְזכות ָתִמיד־ַָנְפׁשֹות ַעּמְ ּ ַעד , ּ

ֱאֶמת וְב ִיְזּכו ֻכָלם ָלׁשוב ֵאֶליך ּבֶ ּׁשֶ ּ ָּ ּ ְמָחהּ ִּויֻקַים ְמֵהָרה , ׂשִ
תוב ּכָ ה ֶאֵתן , ִּמְקָרא ׁשֶ ְּוָנַתִתי ָלֶכם ֵלב ָחָדׁש ְורוַח ֲחָדׁשָ ּ ּ

ְרֶכם ְוָנַתִתי ָלֶכם  ׂשַ ֶכם ַוֲהִסירֹוִתי ֶאת ֵלב ָהֶאֶבן ִמּבְ ִקְרּבְ ּּבְ
ר ׂשָ ְמרו . ֵלב ּבָ ַטי ִתׁשְ ּפָ י ֵתֵלכו וִמׁשְ ֻחּקַ ר ּבְ יִתי ֵאת ֲאׁשֶ ְּוָעׂשִ ּ ּ ּ ּ
יֶתם ְמָחה ְוָלֹבא ְלָפָניו . ַוֲעׂשִ ׂשִ ה ַלֲעֹבד ֶאת ְיֹהָוה ּבְ ְוִנְזּכֶ

ְרָנָנה ֵני , ּבִ יו ּבְ ֹעׂשָ ָרֵאל ּבְ ַמח ִיׂשְ תוב ִיׂשְ ּכָ ִּויֻקַים ִמְקָרא ׁשֶ ּ
ם ַמְלּכָ ִּציֹון ָיִגילו ּבְ ָרה , ְוֶנֱאַמר. ּ ַחָיי ֲאַזּמְ יָרה ַליֹהָוה ּבְ ָּאׁשִ

עֹוִדי יֹהָוה ֶיֱע. ֵלאלַֹהי ּבְ ַמח ּבַ יִחי ָאֹנִכי ֶאׂשְ ִּיַתּמו . ַרב ָעָליו ׂשִ ּ
י ֶאת  ְרִכי ַנְפׁשִ ִעים עֹוד ֵאיָנם ּבָ ַּחָטִאים ִמן ָהָאֶרץ וְרׁשָ ּ  

ַּהְללוָיה ְיֹהָוה                                      ּ:  

  ָמָרא

 תפלה על המאמר
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  לכל עם ישראל וישועותברכות 
  : לכל מי שתרם ובפרט

  
  לעילוי

  הנשמות
 

  ל"ינון ז' הרר בן אש' ר
  )ט"תשס, מנחם אב' ח( ל"ר הלל הלוי ז"חיים ב' ר

  שלום בן משה,   משה בן חיים,   יחיים בן מרדכ
  ראובן סולטן בן שמואל   ,יחיה זנו בן עזר
 )כ"ז חשון התש"י( ה'וויז'עזאר בן ז

  ברכה בת בלרה   ,בת מזל) טובלם(אסתר זנו 
 )ז" תשס,סיון' ח( ה'ה בת חנהל'גיטל

  )נ"תש, ו באב"ט(ל "ניפר שרה בת חיה ז'ג
  )נ" תש, תשרי'ט( חמשה בת לאה  , אן בת דוד'ז

  
  לזיווג הגון

  
  צופיה בת דייזי דיה

  ולי בת סוזי מגי רחל'מריז שרה ג
  

  זרע של קיימאל
  

  יעל סופי בת אסתרורעיתו ,  חיים יצחק בן טוייבא

 הקדשות

 

 הקדשות

 



 
127

  
  
  
  
  

  לרפואה שלמה
  

  יעקב בן רחל
  חיה בת פלילהעיתו ר ו,משה בן כמונה

  אילנה בת בלרה
  ט זוהרא'ורג'דייזי דיה בת ג

  רבקה בת מרים  , מנסורה בת מינה
  

  
  התקרבות לצדיקל

  פרנסה והצלחה
  

  רייזל/אהרן שלמה זיידל בן אבא קלמן
  ינאי בן טליה  , אורן בן טליה

   בן אברהםבניהו יערי ויסמן
  ברונו דוד בן מישלין   ,בנימין בן אסתר רינה

  ב"ציון ותמר כהן ובבן־
  נחמן ניסים איתי בן רחל אקסל

   בן אברהםנתאי אלעזר ויסמן
  יוהן יהודית בת מזל  , טליה בת שמחה

  מה'ליזיאן מזל בת נג
  רחל אקסל בת סרדא מזל מגי

  שולמית חיה בת מזל
  שיראל שרה שמחה בת מזל

  שרלוט אסתר בת מזל

 הקדשות
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N  תפלת הדרך  w 
  

ֱּאלֵֹהינו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינו ְיֹהָוה ָָרצֹון ִמְלָפֶניך ּ ,
ּתֹוִליֵכנו ְלׁשָׁשֶ . לֹוםּלֹום ְוַתְצִעיֵדנו ְלׁשָּ

 ְּוַתִגיֵענו . לֹוםְּוַתְדִריֵכנו ְלׁשָ. לֹוםְּוִתְסְמֵכנו ְלׁשָ
ואם דעתו (לֹום ְּמָחה וְלׁשָּוְלׁשִ ְּלַחִיים  ֶּחְפֵצנו  ִלְמחֹוז 

ף ) לֹוםּו ְלׁשְָוַתְחִזיֵרנ : אומר,לחזור מיד ְּוַתִציֵלנו ִמּכַ ל אֹוֵיב ּ ּכָ
ל ִמיֵני  ְּואֹוֵרב ְוִלְסִטים ְוַחיֹות ָרעֹות ַבֶדֶרך וִמּכָ ְּ ּ

ׁש ּּפוְרָעִניֹות ַהִמְתַרּגְ ַלח  ְוִתׁשְ,ֹות ָלבֹוא ָלעֹוָלםּ
ָכ ָרָכה ּבְ ְּוִתְתֵננו ְלֵחן וְלֶחֶסד , ּה ָיֵדינול ַמֲעׂשֵּבְ ּ ּ

ּיך וְבֵעיֵני ָכל רֹוֵאינו ְוִתׁשְּוְלַרֲחִמים ְבֵעיֶנ ּ ַמע קֹול ָ
ַּתֲחנוֵנינו ּ י ֵאל ׁש. ּ ֹּוֵמַע ְתִפָלהּכִ    :הָּתַאֽ ְּוַתֲחנון ּ
רוך               ְּבָ ֹּוֵמַע ְתִפָלהׁש ,]ְיֹהָוהַּאָתה < >[ ּ ּ:  

 

עו־֖בְך ְלַדְרּכָ֑֣הַל ֹּו ַוִיְפּגְ ים׃ֵ ַמְלֲאכֹ֥וּ ר אֶמַּויֹ֤ י ֱאלִֹהֽ
ֲ֣עֹק֙בַֽי ֲאׁשֶ ֽ ֲחֵנ,ם ָרָא֔ר ּכַ   א ּ֛ ַוִיְקָר.֑הים זֶה ֱאלִֹה֖֥ ַמֽ

֥ק                                     ֽם־ַהּמָ ֲחָנּואֹום ַה֖הׁשֵ   )פ"ג(   ִים׃ֽ ַמֽ
  

ָוָעְתךיׁשִֽל, ֽהְיֹהָויִתי ִּ֥קִו   , ֽהְיֹהָויִתי ּ֥ ִקִוּ֖

ָוָעְתךיׁשִֽל       )פ"ג(   :ֽהְיֹהָו יִתי ִּ֥קִו ֖ ּ
  

ֹנִכ֜ ָמְרך,ָיך ְלָפֶנְַ֔ח ַמְלָא֙ך֤י ׁשֵֹלָאֽ ָדָ֑֖ ִלׁשְ    ָיֲא֔ך֣ ְוַלֲהִב,ְֶרךּ ּבַ
֖ק            ֶ֥אל־ַהּמָ ִתי׃ֹום ֲאׁשֶ   )פ"ג(   ר ֲהִכֹנֽ

  
  
  

  
  : תודה רבה לבורא העולם,תם ונשלם

  ְיִהי

  בֲעֹקְֽ֖וַי

ָוָעְתךיׁשִלֽ ּ֖  

  הִהּנֵ֨

 תפלת הדרך

 


