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ג

סֵ דֶרֶ ְּב ִריתֶהַ ִמילֶה ֶ
הַ ְב ִרית מַ ְת ִחילה עִ ם הֲבאתו של הַ ילד אל הַ במה עַ ל־יְ ֵדי הַ שו ְש ִבינִ ים,
ְכשהַ קהל עומֵ ד עַ ל ַרגְ ליו לִ ְכבודו של ה ַר ְך הַ נולַ ד:

הַ מוהֵ לְ :ברו ִכים הַ יו ְש ִבים וְ העו ְמ ִדים.
שם ה'
הַ קהל :ברו ְך הַ בא ְב ֵ
הַ ַסנְ דק ְמ ַק ֵבל את הַ ִתינוק (עַ ל הַ כ ִרית) לְ ידיו ,מַ ע ֲִבירו לְ אב העטוף ְבטַ ִלית
וְ אומֵ ר:

ש אנ ִכי עַ ל ִא ְמרתך ְכמוצֵ א שלל רב .
האב :שׂ ׂ
ז ְִבחֵ י אֱ ל ִהים רוחַ נִ ְשברה ,לֵ ב נִ ְשבר וְ נִ ְדכה ,אֱ ל ִהים לא
יטיבה ִב ְרצונְ ך את ִציוןִ ,ת ְבנה חומות יְ רושליִ ם.
ִת ְבזה .הֵ ִ
חך פ ִרים
ְב ֲ
אז ַת ְחפוץ ז ְִבחֵ י צדק עולה וְ כלִ יל ,אז ַיעֲלו עַ ל ִמז ַ
האבַ :א ְש ֵרי ִת ְבחַ ר ו ְתק ֵרב יִ ְשכן חֲצֵ ריך
ש ְבעה ְבטוב ֵביתךְ ,קדש הֵ יכלך
הַ קהל :נִ ְ ׂ
האבִ :אם א ְשכחֵ ְך יְ רושליִ םִ ,ת ְש ַכח יְ ִמינִ יִ ,ת ְד ַבק לְ שונִ י
לְ ִח ִכי ִאם לא אז ְְכ ֵר ִכיִ ,אם לא ַאעֲלה את יְ רושלַ יִ ם עַ ל ראש
ש ְמח ִתי
ִׂ
שר ֵאל ה' אֱ ל ֵקינו ה' אחד
האבְ :שמַ ע יִ ְ ׂ
שר ֵאל ה' אֱ ל ֵקינו ה' אחד.
הקהלְ :שמַ ע יִ ְ ׂ
האב :ה' מל ְך ה' מל ְך ה' יִ ְמל ְך לְ עולם ועד.
הַ קהל :ה' מל ְך ה' מל ְך ה' יִ ְמל ְך לְ עולם ועד.
האב :ה' מל ְך ה' מל ְך ה' יִ ְמל ְך לְ עולם ועד.
הַ קהל :ה' מל ְך ה' מל ְך ה' יִ ְמל ְך לְ עולם ועד.

ד
האב :אנא ה' הו ִשיעה נא

הַ קהל :אנא ה' הו ִשיעה נא.

האב :אנא ה' הו ִשיעה נא

הַ קהל :אנא ה' הו ִשיעה נא.

האב :אנא ה' הַ ְצלִ יחה נא

הַ קהל :אנא ה' הַ ְצלִ יחה נא.

האב :אנא ה' הַ ְצלִ יחה נא

הַ קהל :אנא ה' הַ ְצלִ יחה נא.

האב :ברו ְך ַאתה ה' אֱ ל ֵקינו מל ְך העולם ,אֲ שר ִק ְדשנו
ְב ִמ ְצותיו וְ ִצונו לְ הַ ְכנִ יסו ִב ְב ִריתו של ַא ְברהם א ִבינו.
שם ש ִה ְכנ ְַסתו לַ ְב ִריתַ ,כ ְך ַת ְכנִ יסֵ הו לַ תורה
הַ קהל :אמֵ ןְ .כ ֵ
ֲשים טו ִבים.
וְ לַ ִמ ְצות וְ לַ חֻ פה ולְ מַ ע ִ ׂ
וְ יֵש נוהֲגִ ים שהַ קהל עֲונה:

שר ֵאלִ .ב ְפרעַ
הַ קהלְ :במַ ְקהֵ לות ב ְרכו אֱ לקים ,ה' ִמ ְמקור יִ ְ ׂ
שר ֵאלְ ,ב ִה ְתנ ֵַדב עם ב ְרכו ה'ִ .א ְספו לִ י ח ֲִסידי,
ְפרעות ְביִ ְ ׂ
ששׂ אנ ִכי עַ ל ִא ְמרתך ְכמוצֵ א שלל
יתי עֲלֵ י זבַ חׂ .
כ ְר ֵתי ְב ִר ִ
רב.
ַשב עַ ל ' ִכ ֵסא של ֵאלִ יהו'ְ ,מ ַק ֵבל את הַ ִתינוק
הַ ַסנְ דק ,עטוף ְבטַ ִליתִ ,מ ְתי ֵ
לְ ידיו ומַ ִניחו עַ ל ִב ְרכיו .הַ מוהֵ ל אומֵ ר את הַ ְפסו ִקים תו ְך הַ ְפשטַ ת הַ ילד
וַ הֲכנתו לַ ְב ִרית:

הַ מוהֵ ל :זה הַ ִכ ֵסא של ֵאלִ יהו הַ נ ִביא מַ לְ ַא ְך הַ ְב ִרית זכור
לַ טוב.
ֲשה עַ ל א ִביו של הַ ילד ,נוהֲגִ ים ִכי
ֵכיון שחובַ ת ַביצועַ הַ ְב ִרית מֻ טלת לְ מַ ע ֵׂ
האב ְממַ נה את הַ מוהֵ ל ְב ִמ ִלים ְמפרשות לִ ְהיות לו לְ שלִ יחַ לְ ִמילַ ת ְבנו:

האבִ :הנְ נִ י ְמ ַמנה או ְתך שלִ יחַ ִמ ְצוה ִב ְמקו ִמי למול את ְבנִ י.
ַכאֲ שר ְמסַ ֵים הַ מוהֵ ל לְ ה ִכין את הַ ילד לִ ְק ַראת הַ ְב ִרית ,הוא ְמבר ְך:

הַ מוהֵ לִ :ב ְרשות מו ַרי וְ ַרבו ַתי,

ה
הַ קהלִ :ב ְרשות שמַ יִ ם,
הַ מוהֵ ל :ברו ְך ַאתה ה' אֱ ל ֵקינו מל ְך העולם ,אֲ שר ִק ְדשנו
ְב ִמ ְצותיו וְ ִצונו עַ ל הַ ִמילה.
הַ קהל :אמֵ ן.
כאן מל הַ מוהֵ ל את הַ ִתינוק.

חיינו וְ ִק ְימנו
האב :ברו ְך ַאתה ה' אֱ להֵ ינו מל ְך העולם ,שה ֱ
וְ ִה ִגיענו לַ זְמַ ן הַ זה.
הַ קהל :אמֵ ן.
את הַ ְברכות הַ באות יכול לְ הַ ִגיד הַ מוהֵ ל וְ יכול לומַ ר ִמי ש ֻמנה לַ ַת ְפ ִקיד
'עומֵ ד עַ ל הַ ְברכות'.

הַ ְמב ֵר ְך ה ִראשון (מַ חֲ זִיק ְבידו כוס יַיִ ן) :סַ ְב ֵרי מרנן,
הַ קהל :לְ חַ ִיים.
הַ ְמב ֵר ְך :ברו ְך ַאתה ה' אֱ להֵ ינו מל ְך העולם ,בו ֵרא ְפ ִרי הַ גפן
[וְ שותה ִמן הַ יַיִ ן].

הַ קהל :אמֵ ן.
הַ ְמב ֵר ְך [מַ חֲ זִיק ְבידו ענף ה ֲַדס ֵריחנִ י] :ברו ְך ַאתה ה' ,אֱ להֵ ינו מל ְך
ש ִמים.
העולם ,בו ֵרא עֲצֵ י ְב ׂ
הַ קהל :אמֵ ן.
הַ ְמב ֵר ְך :ברו ְך ַאתה ה' אֱ להֵ ינו מל ְך העולם ,אֲ שר ִק ֵדש יְ ִדיד
שם וְ צאֱ צאיו ח ַתם ְבאות ְב ִרית קדש ,עַ ל
ִמבטן וְ חוק ִב ְש ֵארו ׂ
שכַ ר זו ֵא־ל חַ י חלְ ֵקנו צו ֵרנו ,צַ ֵוה לְ הַ ִציל יְ ִדידות ז ַרע
ֵכן ִב ְ ׂ
שם ִב ְבשׂ ֵרנו ,ברוךְ
שחַ ת לְ מַ עַ ן ְב ִריתו אֲ שר ׂ
קדש ְש ֵא ֵרנו ִמ ַ
ַאתה ה' כו ֵרת הַ ְב ִרית.

הַ קהל :אמֵ ן.

ו
הַ ְמב ֵר ְך הַ ֵשנִ י :אֱ להֵ ינו וֵאלהֵ י אֲ בו ֵתינוַ ,קיֵם את הַ ילד הַ זה
שר ֵאל
לְ א ִביו ולְ ִאמו וְ יִ ק ֵרא ְשמו ְביִ ְ ׂ

שם
[כאן או ְמ ִרים את הַ ֵ

שמַ ח ה ַאב ְביוצֵ א חֲלציו
ש ְבחַ ְרתם לילדכם וְ את ֵשמות הוריו] .יִ ְ ׂ
ש ַמח א ִביך וְ ִאמך וְ תגֵל
וְ תגֵל ִאמו ִב ְפ ִרי ִב ְטנהַ ,ככתוב" :יִ ְ ׂ
יולַ ְדתך" .וְ נאֱ ַמר" :ואעֱבור עלַ יִ ְך וא ְר ֵא ְך ִמ ְתבוססת ְבדמיִ ךְ
ְ
ְ
וְ אמַ ר לך ְבדמַ יִ ך חֲ יִ י [יֵש הַ נוהֲגִ ים לתת כאן ִט ַפת יַיִ ן ְבא ְצ ַבע לַ ִתינוק

הַ ִנמול] ואמַ ר ל ְך ְבד ַמיִ ְך חַ יִ י" .וְ נאֱ מַ ר" :זכַ ר לְ עולם ְב ִריתו,
דבר ִצוה לְ אלף דור ,אֲ שר כ ַרת את ַא ְברהם ו ְשבועתו
שר ֵאל ְב ִרית עולם" .הודו
שחק וַ ַיע ֲִמידה לְ ַיעֲקב לְ חק ,לְ יִ ְ ׂ
לְ יִ ְ ׂ
לַ ה' ִכי טובִ ,כי לְ עולם חַ ְסדו.
ְפלונִ י בן ְפלונִ י ו ְפלונִ ית [ ֵשם הַ ִתינוק וְ ֵשמות הוריו] ,זה הַ קטן גדול
שם ש ִנ ְכנַס לַ ְב ִרית,
יִ ְהיה [וְ יֵש או ְמ ִרים :זה הַ קטן אֱ לקים יְ ג ְַדלֵ הו]ְ .כ ֵ
ֲשים טו ִבים [וְ יֵש
ַכ ְך יִ כנֵס לַ תורה וְ לַ ִמ ְצות וְ לחֻ פה ולְ מַ ע ִ ׂ
ימך אֱ לקים ְכא ְפ ַריִ ם וְ ִכ ְמנַשה] וְ כֵ ן
ש ְ
יק ֵים בו ִמ ְקרא שכתוב יְ ִ ׂ
יפים :וִ ַ
מו ִס ִ
יְ ִהי רצון וְ נאמַ ר אמֵ ן.
הַ קהל :אמֵ ן
נהוג לְ סַ ֵים ְב ִמזְמור ְת ִה ִלים הַ ְמ ַאחֵ ל לַ ִתינוק ולְ ִמ ְש ַפ ְחתו שלוםְ ,ברכה
וְ צאֱ צ ִאים:

הַ מוהֵ ל וְ הַ קהלִ :שיר הַ ַמעֲלותַ :א ְש ֵרי כל יְ ֵרא ה' הַ הלֵ ְך ִב ְדרכיו,
יְ גִ יעַ ַכפיך ִכי תאכֵ ל ַא ְשריך וְ טוב ל ְך ,א ְש ְתך ְכגפן פו ִריה
שלְ חנךִ .הנֵה ִכי
ֵיתים ס ִביב לְ ֻ
ְבי ְַר ְכ ֵתי בֵ יתך ,בניך ִכ ְש ִתילֵ י ז ִ
כֵ ן יְ ב ַר ְך גבר יְ ֵרא ה' ,יְ בר ְכך ה' ִמ ִציון ו ְר ֵאה ְבטוב יְ רושליִ ם
שר ֵאל:
כל יְ מֵ י חַ ייך ,ו ְר ֵאה בנִ ים לְ בניך שלום עַ ל יִ ְ ׂ

ֶֶ

ז

ֶ ִב ְּר ַכתֶהַ מ ֹזון ֶ
יטול מים אחרונים על אצבעותיו ,וינגבם ויאמר:

לַ ְמנ ֵַּצחַ ִּבנְ גִּ ינֹת ִּמזְמוֹ ר ִּשיר :אֱ ל ִֹּהים יְ חָ נֵּנו וִּ יבָ ְרכֵּ נו י ֵָּאר ָפנָיו ִּא ָתנו
סֶ לָ ה :לָ ַדעַ ת ָב ָא ֶרץ ַד ְר ֶכ ָך ְבכָ ל-גוֹ יִּ ם יְ שועָ ֶת ָך :יוֹ דו ָך עַ ִּמים אֱ ל ִֹּהים
יוֹ דו ָך עַ ִּמים ֻּכ ָלם :יִּ ְש ְמחו וִּ ַיר ְננו לְ אֻּ ִּמים ִּכיִּ -ת ְשפֹט עַ ִּמים ִּמישֹר
ולְ אֻּ ִּמיםָ ,ב ָא ֶרץ ַתנְ חֵּ ם סֶ לָ ה :יוֹ דו ָך עַ ִּמים אֱ ל ִֹּהים יוֹ דו ָך עַ ִּמים ֻּכ ָלם:

ֶא ֶרץ נ ְָתנָה יְ בולָ ה יְ בָ ְרכֵּ נו אֱ ל ִֹּהים אֱ לֹהֵּ ינו :יְ בָ ְרכֵּ נו אֱ ל ִֹּהים וְ יִּ ְיראו אוֹ תוֹ
ָכלַ -א ְפסֵּ יָ -א ֶרץ:
כל נִּ ְשמָ ע.
הוָה ְבכָ ל-עֵּ תָ .ת ִּמיד ְת ִּה ָלתוֹ ְב ִּפי :סוֹ ף ָדבָ ר הַ ֹ
אֲ בָ ְרכָ ה ֶאת יְ ֹ
ה ָוה
ֶאת הָ אֱ ל ִֹּהים יְ ָרא וְ ֶאתִּ -מ ְצוֹ ָתיו ְשמוֹ רִּ ,כי-זֶה ָכל-הָ ָא ָדםְ :ת ִּה ַלת יְ ֹ
שם ָק ְדשוֹ לְ עוֹ לָ ם וָעֶ ד :וַאֲ נ ְַחנו נְ בָ ֵּר ְך יָה
שר ֵּ
יְ ַד ֶבר ִּפי .וִּ יבָ ֵּר ְך ָכלָ -ב ָ
שר לִּ ְפנֵּי יְ הֹוָה.
שלְ חָ ן אֲ ֶ
מֵּ עַ ָתה וְ עַ ד-עוֹ לָ ם הַ לְ לויָה :וַיְ ַד ֵּבר אֵּ לַ י זֶה הַ ֻּ
המברך אומר :הַ ב לָ ן וְ נִּ ְב ִּר ְ
שמַ יִּ ם :המברך
ישא המסובים עוניםָ :
יך לְ מַ לְ ָכא עִּ ָל ָאה ַק ִּד ָ
ישא( ,בשבת אומר  :ו ִּב ְרשות ַש ָבת מַ לְ ְכ ָתא) ו ִּב ְרשו ְתכֶ ם
אומרִּ :ב ְרשות מַ לְ ָכא עִּ ָל ָאה ַק ִּד ָ

ש ָאכַ לְ נו
שלוֹ :המסובים עוניםָ :ברו ְך (בעשרה :אֱ לֹהֵּ ינו) ֶ
ש ָאכַ לְ נו ִּמ ֶ
נְ בָ ֵּר ְך (בעשרה :אֱ לֹהֵּ ינו) ֶ
שלוֹ ו ְבטובוֹ
ש ָאכַ לְ נו ִּמ ֶ
שלוֹ ו ְבטובוֹ חָ יִּ ינו :המברך אומרָ :ברו ְך (בעשרה :אֱ לֹהֵּ ינו) ֶ
ִּמ ֶ
שלוֹ :
ש ָאכַ לְ נו ִּמ ֶ
שהַ ִּשֹ ְמחָ ה ִּב ְמעוֹ נוֹ ֶ ,
חָ יִּ ינו :בסעודת חתן אומרָ :ברו ְך (בעשרה :אֱ לֹהֵּ ינו) ֶ

ברו ְך ַאתה יְ הוה ,אֱ להֵ ינו מל ְך העולם ,ה ֵאל הַ זן אותנו
ח ִמים
וְ את העולם ֻכלו ְבטובו ְבחֵ ן ְבחסד ְברוַח ו ְב ַר ֲ
ַר ִבים .נ ֵתן לחם לְ כל-בשׂ רִ .כי לְ עולם חַ ְסדו :ו ְבטובו
הַ גדול ת ִמיד לא חסַ ר לנו וְ ַאל י ְחסַ ר לנו מזון ת ִמיד
שלְ חנו ערו ְך
לְ עולם ועדִ .כי הוא ֵאל זן ו ְמפַ ְרנֵס לַ כל וְ ֻ
לַ כל וְ ִה ְת ִקין ִמ ְחיה ומזון לְ כלְ -ב ִריותיו אֲ שר ברא
ש ִביעַ
חמיו ו ְברוב חֲסדיו כאמור .פו ֵתחַ את-ידך .ומַ ְ ׂ
ְב ַר ֲ
ְ
לְ כל-חַ י רצון :ברוך ַאתה יְ הוה ,הַ זן את הַ כל:

ח
נודה ְלך יְ הוה אֱ להֵ ינו עַ ל ש ִהנְ חַ לְ ת לַ אֲ בו ֵתינו ארץ
ח ְמדה טובה ו ְרחבה ְב ִרית וְ תורה חַ ִיים ומזון .עַ ל
שהוצֵ אתנו מֵ ארץ ִמ ְצ ַריִ ם ו ְפ ִדיתנו ִמ ֵבית עֲב ִדים .וְ עַ ל
יתך שח ַת ְמת ִב ְבשׂ ֵרנו .וְ עַ ל תור ְתך ש ִל ַמ ְדתנו .וְ עַ ל
ְב ִר ְ
ְ
חֻ ֵקי ְרצונך שהו ַדעְ תנו .וְ עַ ל חַ ִיים ומזון ש ַאתה זן
ו ְמפַ ְרנֵס אותנו:
בחנוכה ופורים מוסיפים כאן
וְ עַ ל הַ ִּנ ִּסים וְ עַ ל הַ ֻּפ ְר ָקן וְ עַ ל הַ ְגבורוֹ ת וְ עַ ל הַ ְתשועוֹ ת וְ עַ ל הַ נִּ ְפלָ אוֹ ת וְ עַ ל
ית לַ אֲ בוֹ ֵּתינו ַבי ִָּמים הָ הֵּ ם ַבזְמַ ן הַ זֶה:
שעָ ִּש ָ
הַ נְ חָ מוֹ תֶ .
לחנוכה:
שעָ ה
שעָ ְמ ָדה מַ לְ כות יָוָן הָ ְר ָ
ִּבימֵּ י מַ ִּת ְתיָהו ֶבן יוֹ חָ נָן כֹהֵּ ן גָדוֹ ל חַ ְשמוֹ נ ִָּאי ובָ נָיוְ .כ ֶ
ש ְכחָ ם ִּמתוֹ ָר ַת ְך ולְ הַ ע ֲִּב ָירם מֵּ חֻּ ֵּקי ְרצוֹ ַנ ְך .וְ ַא ָתה ְב ַרחֲ מֶ ָ
יך
עַ ל עַ ְמ ָך יִּ ְש ָראֵּ ל לְ ַ
הָ ַר ִּבים עָ מַ ְד ָת לָ הֶ ם ְבעֵּ ת צָ ָר ָתםַ .ר ְב ָת ֶאת ִּריבָ םַ .דנְ ָת אֶ ת ִּדינָם .נ ַָק ְמ ָת ֶאת
יקים.
שעִּ ים ְביַד צַ ִּד ִּ
נִּ ְקמָ ָתם .מָ סַ ְר ָת גִּ בוֹ ִּרים ְביַד חַ ָל ִּשים .וְ ַר ִּבים ְביַד ְמעַ ִּטים .ו ְר ָ
שם גָדוֹ ל וְ ָקדוֹ ש
ית ֵּ
ו ְטמֵּ ִּאים ְביַד ְטהוֹ ִּרים .וְ ז ִֵּּדים ְביַד עוֹ ְס ֵּקי תוֹ ָר ֶת ָך .ולְ ָך עָ ִּש ָ
ית ְתשועָ ה גְ דוֹ לָ ה ופֻּ ְר ָקן ְכהַ יוֹ ם הַ זֶה .וְ ַאחַ רַ -כ ְך
ְבעוֹ לָ מֶ ָך .ולְ עַ ְמ ָך יִּ ְש ָראֵּ ל עָ ִּש ָ
ָבאו בָ נ ָ
ש ָך .וְ ִּה ְדלִּ יקו נֵּרוֹ ת
ית ָך ו ִּפנו ֶאת הֵּ יכָ לֶ ָך .וְ ִּטהֲרו ֶאת ִּמ ְק ָד ֶ
ֶיך לִּ ְד ִּביר ֵּב ֶ
ית עִּ ָמהֶ ם נִּ ִּסים
ש ָך .וְ ָק ְבעו ְשמוֹ נַת י ִָּמים ֵּאלו ְבהַ ֵּלל ו ְבהוֹ ָד ָאה .וְ עָ ִּש ָ
ְבחַ ְצרוֹ ת ָק ְד ֶ
וְ נִּ ְפלָ אוֹ ת וְ נוֹ ֶדה לְ ִּש ְמ ָך הַ גָדוֹ ל סֶ לָ ה:
לפורים:
שעִּ .ב ֵּקש
שעָ מַ ד עֲלֵּ יהֶ ם הָ מָ ן הָ ָר ָ
שן הַ ִּב ָירהְ .כ ֶ
ִּבימֵּ י מָ ְר ְדכַ י וְ ֶא ְס ֵּתר ְבשו ַ
ָשיםְ .ביוֹ ם ֶאחָ ד.
לְ הַ ְש ִּמיד לַ הֲרוֹ ג ולְ ַא ֵּבד ֶאת ָכל הַ ְיהו ִּדיםִּ .מנַעַ ר וְ עַ ד ז ֵָּקן .טַ ף וְ נ ִּ
שר הוא ח ֶֹדש אֲ ָדר ו ְשלָ לָ ם לָ בוֹ ז .וְ ַא ָתה ְב ַרחֲ מֶ ָ
יך
שר לְ ח ֶֹדש ְשנֵּים עָ ָ
ִּב ְשל ָֹשה עָ ָ
ֲשבוֹ ָת לוֹ ְגמולוֹ ְברֹאשוֹ .
ש ְבתוֹ  .וַ ה ֵּ
הָ ַר ִּבים הֵּ פַ ְר ָת ֶאת עֲצָ תוֹ  .וְ ִּקלְ ַקלְ ָת ֶאת מַ חֲ ַ
ית עִּ ָמהֶ ם נִּ ִּסים וְ נִּ ְפלָ אוֹ ת וְ נוֹ ֶדה לְ ִּש ְמ ָך
וְ ָתלו אוֹ תוֹ וְ ֶאת ָבנָיו עַ ל הָ עֵּ ץ .וְ עָ ִּש ָ
הַ גָדוֹ ל סֶ לָ ה:

וְ עַ ל הַ כל יְ הוה אֱ להֵ ינו אֲ נ ְַחנו מו ִדים ל ְך ו ְמב ְר ִכים את
ְשמ ְך כאמור וְ אכַ לְ ת וְ שׂ בעְ ת .ובֵ ַר ְכת את יְ הוה אֱ להיך

עַ ל-הארץ הַ טובה אֲ שר נ ַתן-ל ְך :ברו ְך ַאתה יְ הוה ,עַ ל
הארץ וְ עַ ל הַ מזון:

ט
הוָה אֱ לֹהֵּ ינו עָ לֵּ ינו וְ עַ ל יִּ ְש ָר ֵּאל עַ ָמ ְך .וְ עַ ל יְ רו ָשלַ יִּ ם
ַרחֵּ ם יְ ֹ
עִּ ָיר ְך .וְ עַ ל הַ ר ִּציוֹ ן ִּמ ְש ַכן ְכבוֹ ָד ְך .וְ עַ ל הֵּ יכָ לָ ְך .וְ עַ ל ְמעוֹ נָךְ.
ש ִּנ ְק ָרא ִּש ְמ ָך
וְ עַ ל ְד ִּב ָיר ְך .וְ עַ ל הַ ַביִּ ת הַ גָדוֹ ל וְ הַ ָקדוֹ ש ֶ

עָ לָ יוָ .א ִּבינו ְרעֵּ נו זו ֵּננוַ .פ ְרנְ סֵּ נוַ .כלְ ְכלֵּ נו .הַ ְרוִּ יחֵּ נו הַ ְרוַח
הוָה אֱ -לֹהֵּ ינו
לָ נו ְמהֵּ ָרה ִּמ ָכל-צָ רוֹ ֵּתינו .וְ נָא ַאל ַת ְצ ִּריכֵּ נו יְ ֹ
ָא ָתםֶ .א ָלא לְ י ְָדךָ
ידי הַ לְ ו ָ
ידי מַ ְתנוֹ ת ָב ָשר ו ָָדם .וְ לֹא לִּ ֵּ
לִּ ֵּ
שלא
ֲש ָירה וְ הַ ְפתוחָ ה .יְ ִּהי ָרצוֹ ן ֶ
הַ ְמלֵּ ָאה וְ הָ ְרחָ בָ ה .הָ ע ִּ
נֵּבוֹ ש ָבעוֹ לָ ם הַ זֶה .וְ לֹא נִּ ָכלֵּם לְ עוֹ לָ ם הַ ָבא .ומַ לְ כות ֵּבית
ִּירנָה לִּ ְמקוֹ מָ ה ִּב ְמהֵּ ָרה ְביָמֵּ ינו:
חז ֶ
ָדוִּ ד ְמ ִּשיחָ ְך ַת ֲ
בשבת אומרים:

הוָה אֱ לֹהֵּ ינו ְב ִּמ ְצוֹ ֶת ָ
ש ָבת
יך ו ְב ִּמ ְצוַת יוֹ ם הַ ְש ִּביעִּ י ,הַ ַ
ְרצֵּ ה וְ הַ חֲלִּ יצֵּ נו יְ ֹ
ָ
הַ גָדוֹ ל וְ הַ ָקדוֹ ש הַ זֶהִּ .כי יוֹ ם גָדוֹ ל וְ ָקדוֹ ש הוא ִּמלְ פָ נֶיך .נִּ ְשבוֹ ת בוֹ
וְ ָננוחַ בוֹ וְ נִּ ְתעַ נֵּג בוֹ ְכ ִּמ ְצוַת חֻּ ֶקי ְרצוֹ ַנ ְך .וְ ַאל ְת ִּהי צָ ָרה וְ יָגוֹ ן ְביוֹ ם
ְמנוחָ ֵּתנו ,וְ הַ ְר ֵּאנו ְבנֶחָ מַ ת ִּציוֹ ן ִּב ְמהֵּ ָרה ְביָמֵּ ינוִּ ,כי ַא ָתה הוא ַבעַ ל
שכַ ְחנו.
ית ָך הַ ָגדוֹ ל וְ הַ ָקדוֹ ש לֹא ָ
ש ִּתינו חָ ְר ַבן ֵּב ְ
ש ָאכַ לְ נו וְ ָ
הַ נֶחָ מוֹ ת .וְ גַם ֶ

ַאל ִּת ְש ָכחֵּ נו לָ ֶנצַ ח וְ ַאל ִּת ְז ָנחֵּ נו לָ עַ דִּ ,כי ֵּאל מֶ לֶ ְך ָגדוֹ ל וְ ָקדוֹ ש ַא ָתה:
לראש חדש ויום טוב וחול המועד אומרים:

שמַ ע יִּ ָפקֵּ ד
אֱ לֹהֵּ ינו וֵּאלֹהֵּ י אֲ בוֹ ֵּתינוַ ,יעֲלֶ ה וְ ָיבֹא ,י ִַּגיעַ י ֵָּר ֶאה וְ י ֵָּרצֶ ה ,יִּ ָ
שלַ יִּ ם עִּ ָיר ְך וְ ז ְִּכרוֹ ן מָ ִּשיחַ ֶבן
וְ יִּ זָכֵּ ר ז ְִּכרוֹ נֵּנו וְ ז ְִּכרוֹ ן אֲ בוֹ ֵּתינו ,ז ְִּכרוֹ ן יְ רו ָ
ָדוִּ ד עַ ְב ָד ְך ,וְ ז ְִּכרוֹ ן ָכל עַ ְמ ָך ֵּבית יִּ ְש ָר ֵּאל לְ פָ נ ָ
ֶיך ,לִּ ְפלֵּ טָ ה לְ טוֹ בָ ה לְ חֵּ ן
שלוֹ םְ ,ביוֹ ם( :
לְ חֶ סֶ ד ולְ ַרח ֲִּמים ,לְ חַ ִּיים טוֹ ִּבים ולְ ָ
הַ זֶה:

לפסח:

חַ ג הַ ַמצוֹ ת הַ זֶה:

לשבועות

:

לר''ח:

רֹאש הַ ח ֶֹדש

שבֻּ עוֹ ת הַ זֶה:
חַ ג הַ ָ

לסוכות

חַ ג

הַ ֻּסכוֹ ת הַ זֶה :לשמ''ע ולש''תְ :ש ִּמינִּ י עֲצֶ ֶרת הַ חַ ג הַ זֶה :לר''ה :הַ ז ִָּכרוֹ ן הַ זֶה):
ז ְָכ ֵּרנו

הוָה אֱ לֹהֵּ ינו בוֹ לְ טוֹ בָ ה ,ופָ ְק ֵּדנו בוֹ לִּ ְב ָרכָ ה ,וְ הוֹ ִּשיעֵּ נו בוֹ
יְ ֹ

חמֹל וְ ַרחֵּ ם עָ לֵּ ינו,
לְ חַ ִּיים טוֹ ִּביםִּ .ב ְדבַ ר יְ שועָ ה וְ ַרח ֲִּמים .חוס וְ חָ נֵּנו ַו ֲ
וְ הוֹ ִּשיעֵּ נו ִּכי ֵּאלֶ ָ
יך עֵּ ינֵּינוִּ ,כי ֵּאל מֶ לֶ ְך חַ נון וְ ַרחום ָא ָתה:

י
וְ ִת ְבנה יְ רושלַ יִ ם עִ יר ְך ִב ְמהֵ רה ְבימֵ ינו :ברו ְך ַאתה
יְ הוה ,בונֵה יְ רושליִ ם.

(ואומר בלחש :אמֵ ן)

ברו ְך ַאתה יְ הוה ,אֱ להֵ ינו מל ְך העולם לעַ ד ,ה ֵאל.
שנוְ .קדוש
ירנו .בו ְר ֵאנו .גואֲ לֵ נוְ .קדו ֵ
א ִבינו .מַ לְ ֵכנוַ .א ִד ֵ
ְ
שר ֵאל .הַ מלך הַ טוב וְ הַ ֵמ ִטיב לַ כל.
ַיעֲקב .רועֵ נו רועֵ ה יִ ְ ׂ
ש ְבכל-יום ויום הוא הֵ ִטיב לנו .הוא מֵ ִטיב לנו .הוא
יֵי ִטיב לנו .הוא גְ מלנו .הוא גו ְמלֵ נו .הוא יִ גְ ְמלֵ נו לעַ ד חֵ ן
ח ִמים וְ ֵריוַח וְ הַ צלה וְ כל-טוב:
וחסד וְ ַר ֲ
חמן הוא
חמן הוא יִ ְש ַת ַבח עַ ל ִכ ֵסא ְכבודו :ה ַר ֲ
ה ַר ֲ
חמן הוא יִ ְש ַת ַבח בנו לְ דור
יִ ְש ַת ַבח ַבשמַ יִ ם ובארץ :ה ַר ֲ
חמן הוא
דו ִרים :ה ַרחֲמן הוא קרן לְ עַ מו י ִרים :ה ַר ֲ
חמן הוא יְ פַ ְרנְ סֵ נו ְבכבוד
יִ ְתפ ַאר בנו לנצַ ח נְ צ ִחים :ה ַר ֲ
וְ לא ְב ִבזויְ ,בה ֵתר וְ לא ְב ִאסורְ ,בנַחַ ת וְ לא ְבצעַ ר:
חמן הוא יִ ְשלַ ח
חמן הוא יִ ֵתן שלום ֵבי ֵנינו :ה ַר ֲ
ה ַר ֲ
ֲשה י ֵדינו :ה ַרחֲמן הוא
ְברכה ְרוחה וְ הַ ְצלחה ְבכל-מַ ע ֵׂ
חמן הוא יִ ְשבור עול גלות ְמהֵ רה
י ְַצלִ יחַ את ְדרכֵ ינו :ה ַר ֲ
חמן הוא יולִ יכֵ נו ְמהֵ רה קו ְמ ִמיות
ארנו :ה ַר ֲ
מֵ עַ ל צַ ו ֵ
חמן הוא יִ ְרפאֵ נו ְרפואה ְש ֵלמהְ ,רפו ַאת
ְב ַא ְרצֵ נו :ה ַר ֲ
חמן הוא יִ ְפ ַתח לנו את ידו
הַ נפש ו ְרפו ַאת הַ גוף :ה ַר ֲ
ה ְרחבה :ה ַרחֲמן הוא יְ ב ֵר ְך כל אחד וְ אחד ִממנו ִב ְשמו
הַ גדול ְכמו ש ִנ ְתב ְרכו אֲ בו ֵתינו ַא ְברהם יִ ְצחק וְ ַיעֲקב
ַבכל ִמכל כלֵ .כן יְ ב ֵר ְך אותנו יַחַ ד ְברכה ְשלֵ מה .וְ כֵ ן

יא
יְ ִהי רצון וְ נאמַ ר אמֵ ן :ה ַרחֲמן הוא יִ ְפרושׂ עלֵ ינו סֻ ַכת
ְשלומו:
ש ָבת ו ְמנוחָ ה ,לְ חַ יֵּי הָ עוֹ לָ ִּמים:
ש ֻּכלוֹ ַ
לשבת :הָ ַרחֲמָ ן הוא יַנְ ִּחילֵּ נו יוֹ ם ֶ
חדש :הָ ַרחֲמָ ן הוא יְ חַ ֵּדש עָ לֵּ ינו ֶאת הַ ח ֶֹדש הַ זֶה לְ טוֹ בָ ה וְ לִּ ְב ָרכָ ה:

לראש

ליום טוב:

ש ֻּכלוֹ טוֹ ב :לראש השנה :הָ ַרחֲמָ ן הוא יְ חַ ֵּדש עָ לֵּ ינו
הָ ַרחֲמָ ן הוא יַנְ ִּחילֵּ נו יוֹ ם ֶ
שנָה הַ זֹאת לְ טוֹ בָ ה וְ לִּ ְב ָרכָ ה :לסוכות :הָ ַרחֲמָ ן הוא י ִָּקים לָ נו ֶאת סֻּ ַכת
ֶאת הַ ָ
ָדוִּ ד הַ נוֹ פָ לֶ ת:

חמן הוא יִ ַטע תורתו וְ ַאהֲבתו ְבלִ ֵבנו ,וְ ִת ְהיה יִ ְראתו
ה ַר ֲ
שם שמיִ ם:
ֲשינו לְ ֵ
עַ ל פנֵינו לְ ִבלְ ִתי נחֱטא ,וְ יִ ְהיו כל-מַ ע ֵׂ
ברכת האורח:

ש ָאכַ לְ נו עָ לָ יו,
שלְ חָ ן הַ זֶה ֶ
הָ ַרחֲמָ ן הוא יְ בָ ֵּר ְך ֶאת הַ ֻּ

של ַא ְב ָרהָ ם ָא ִּבינו
שלְ ָחנוֹ ֶ
וִּ יסַ ֵּדר בוֹ ָכל מַ ע ֲַדנֵּי עוֹ לָ ם ,וְ יִּ ְהיֶה ְכ ֻּ
עָ לָ יו הַ ָשלוֹ םָ ,כל ָרעֵּ ב ִּמ ֶמנו יֹאכַ ל וְ כָ ל צָ מֵּ א ִּמ ֶמנו יִּ ְש ֶתה ,וְ ַאל
י ְֶחסַ ר ִּמ ֶמנו ָכל טוב לָ עַ ד ולְ עוֹ לְ מֵּ י עוֹ לָ ִּמיםָ ,אמֵּ ן :הָ ַרחֲמָ ן הוא
יְ בָ ֵּר ְך ֶאת ַבעַ ל הַ ַביִּ ת הַ זֶה ובַ עַ ל הַ ְסע ָֻּדה הַ זֹאת ,הוא ובָ נָיו

ש ִּי ְרבוָ .ב ֵּר ְך יְ -הֹוָ ה
ש ִּי ְחיו ו ִּבנְ כָ ִּסים ֶ
שר לוֹ ְבבָ נִּ ים ֶ
וְ ִּא ְשתוֹ וְ כָ ל אֲ ֶ
חֵּ ילוֹ ופֹעַ ל י ָָדיו ִּת ְרצֶ ה .וְ יִּ ְהיו נְ כָ סָ יו ונְ כָ סֵּ ינו מֻּ ְצלָ ִּחים ו ְקרוֹ ִּבים

לָ ִּעיר ,וְ ַאל יִּ ז ְַד ֵּקק לְ פָ נָיו וְ לֹא לְ פָ נֵּינו שום ְדבַ ר חֵּ ְטא וְ ִּה ְרהור עָ וֹ ן,
שר וְ כָ בוֹ ד ,מֵּ עַ ָתה וְ עַ ד עוֹ לָ ם ,לֹא ֵּיבוֹ ש
ע ֶ
ָשש וְ ָשמֵּ חַ ָכל הַ י ִָּמים ְב ֹ
ָבעוֹ לָ ם הַ זֶה וְ לֹא יִּ ָכלֵּ ם לָ עוֹ לָ ם הַ ָבאָ ,אמֵּ ן ֵּכן יְ ִּהי ָרצוֹ ן:
בסעודת מילה :הָ ַרחֲמָ ן הוא יְ בָ ֵּר ְך ֶאת ַבעַ ל הַ ַביִּ ת הַ זֶה אֲ ִּבי הַ ֵּבן,
הוא וְ ִּא ְשתוֹ הַ יוֹ לֶ ֶדת ,מֵּ עַ ָתה וְ עַ ד עוֹ לָ ם .הָ ַרחֲמָ ן הוא יְ בָ ֵּר ְך ֶאת
שז ִָּכהו הַ ָקדוֹ ש ָברו ְך הוא לְ ִּמילָ הָ ,כ ְך
שם ֶ
הַ יֶלֶ ד הַ נוֹ לָ ד ,ו ְכ ֵּ
ֲשים טוֹ ִּבים ,וְ כֵּ ן
יְ ז ֵַּכהו לְ ִּה ָכנֵּס לַ תוֹ ָרה ולְ חֻּ ָפה ,ולְ ִּמ ְצוֹ ת ולְ מַ ע ִּ
יְ ִּהי ָרצוֹ ן וְ נֹאמַ ר ָאמֵּ ן .הָ ַרחֲמָ ן הוא יְ בָ ֵּר ְך ֶאת מַ עֲלַ ת הַ ַסנְ ָדק
שר־לָ הֶ ם.
וְ הַ מוֹ הֵּ ל ו ְש ָאר הַ ִּמ ְש ַת ְדלִּ ים ַב ִּמ ְצוָ ה ,הֵּ ם וְ כָ ל־אֲ ֶ

יב
חמן הוא יְ חַ יֵינו וִ יז ֵַכנו וִ יק ְרבֵ נו לִ ימות הַ מ ִשיחַ
ה ַר ֲ
ולְ ִבנְ יַן ֵבית הַ ִמ ְקדש ולְ חַ יֵי העולם הַ בא:
בחול

מַ גְ ִדיל

(ביום שיש בו מוסף אומר

ִמגְ דול) יְ שועות מַ לְ כו,

וְ עשׂ ה-חסד לִ ְמ ִשיחו ,לְ דוִ ד ולְ ז ְַרעו עַ ד-עולםְ :כ ִפ ִירים
ר שו

שי יְ הוה לא-י ְַח ְסרו כל-טוב :נַעַ ר
וְ רעֵ בו .וְ ד ְר ֵ

יתי צַ ִדיק נעֱזב ,וְ ז ְַרעו ְמבַ קש-
יתי גַם-ז ַקנְ ִתי .וְ לא-ר ִא ִ
היִ ִ
לחם :כל-הַ יום חונֵן ומַ לְ וה .וְ ז ְַרעו לִ ְברכה :מַ ה שאכַ לְ נו
יִ ְהיה לְ שׂ ְבעה .ומַ ה שש ִתינו יִ ְהיה לִ ְרפואה .ומַ ה
שהו ַת ְרנו יִ ְהיה לִ ְברכהְ ,כ ִד ְכ ִתיב:

ו ִַי ֵתן

לִ ְפנֵיהם

אכלו וַיו ִתירו ִכ ְדבַ ר יְ הוהְ :ברו ִכים ַאתם לַ יְ הוה.
וַי ְ
ְ
שה שמַ יִ ם וארץ :ברוך הַ גבר אֲ שר יִ ְבטַ ח ַביְ הוה.
עו ֵׂ
וְ היה יְ הוה ִמ ְבטחו :יְ הוה עז לְ עַ מו יִ ֵתן .יְ הוה יְ ב ֵר ְך

חמיו
את-עַ מו בַ שלום :עושׂ ה שלום ִב ְמרומיו ,הוא ְב ַר ֲ
שר ֵאל ,וְ ִא ְמרו אמֵ ן:
ַיעֲשׂ ה שלום עלֵ ינו ,וְ עַ ל כל-עַ מו יִ ְ ׂ
אם מברכים על הכוס אומרים:

שם יְ הוה א ְקרא:
שא .ו ְב ֵ
כוס יְ שועות א ׂ
סַ ְב ִרי מרנן :ועונים לְ חַ ִיים
ְ
ברו ְך ַאתה יְ הוה ,אֱ להֵ ינו מלך העולם ,בו ֵרא ְפ ִרי הַ גפן:

יג

ִתקון הַ ְכללִ י
הַ ְבטחַ ת ַר ֵבנו ז ְִכרונו לִ ְברכה
שיָבוֹ א עַ ל ִּק ְברוֹ
שגַם ִּכי יִּ ְמלְ או יָמָ יו ,אֲ זַי ַאחַ ר ִּה ְס ַת ְלקותוֹ ִּ ,מי ֶ
א ַמרֶ ,
יטל ְת ִּה ִּלים הַ נַ"ל ,וְ יִּ ֵּתן ְפרוטָ ה לִּ ְצ ָד ָקה
ֲש ָרה ַק ִּפ ְ
שם ֵּאלו הָ ע ָ
וְ יֹאמַ ר ָ
שלוֹ ם,
(עֲבורוֹ ) ,אֲ ִּפלו ִּאם ג ְָדלו וְ עָ ְצמו עֲווֹ נוֹ ָתיו ַוחֲטָ ָאיו ְמאֹד ְמאֹד חַ ס וְ ָ
אֲ זַי ֶא ְת ַא ֵּמץ וְ ֶא ְש ַת ֵּדל לָ א ֶֹר ְך וְ לָ רֹחַ ב לְ הוֹ ִּשיעוֹ ולְ ַת ְקנוֹ וְ כו' .וַאֲ נִּ י חָ זָק
ֲש ָרה
ש ֵּאלו הָ ע ָ
ש ִּליַ ,א ְך ָבזֶה אֲ נִּ י חָ זָק ְביוֹ ֵּתרֶ ,
ְמאֹד ְבכָ ל הַ ְדבָ ִּרים ֶ
יטל ְת ִּה ִּלים :ט"ז,
ֲש ָרה ַק ִּפ ְ
יטל מוֹ ִּעילִּ ים ְמאֹד ְמאֹד .וְ ֵּאלו הֵּ ן הָ ע ָ
ַק ִּפ ְ
שר ְכבָ ר נִּ ְד ְפסו
ל"ב ,מ"א ,מ"ב ,נ"ט ,ע"ז ,צ' ,ק"ה ,קל"ז ,ק"נַ ,כאֲ ֶ
ַכ ָמה ְפעָ ִּמים.
ירת ְת ִה ִלים יאמַ ר זה:
קודם שי ְַת ִחיל ַבאֲ ִמ ַ

לְ כו נְ ַר ְננָה לַ יהֹוָ ה ,נ ִָּריעָ ה לְ צור יִּ ְשעֵּ נו :נְ ַק ְדמָ ה פָ נָיו ְבתוֹ ָדה,
ִּבז ְִּמרוֹ ת נ ִָּריעַ לוֹ ִּ :כי ֵּאל גָדוֹ ל יְ הֹוָ ה ,ומֶ לֶ ְך ָגדוֹ ל עַ ל ָכל אֱ ל ִֹּהים:
שם
ש ֵּבחַ ֶאת בוֹ ְר ִּאי .לְ ֵּ
ה ֲֵרינִ י ְמז ֵַּמן ֶאת ִּפי לְ הוֹ דוֹ ת ולְ הַ ֵּלל ולְ ַ
יִּ חוד קֻּ ְד ָשא ְב ִּר ְ
יך הוא ו ְש ִּכינְ ֵּתה ִּב ְד ִּחילו ו ְר ִּחימו עַ ל־יְ ֵּדי
שם ָכל יִּ ְש ָר ֵּאל:
הַ הוא טָ ִּמיר וְ נ ְֶעלָ ם ְב ֵּ
טוב לומַ ר זאת לִ ְפנֵי העֲשׂ רה ִמזְמו ִרים

ה ֲֵרינִ י

ֲש ָרה ִּמזְמוֹ ֵּרי ְת ִּה ִּלים ֵּאלו
שר עַ ְצ ִּמי ַבאֲ ִּמ ַירת הָ ע ָ
ְמ ַק ֵּ

יקים הָ אֲ ִּמ ִּתים
ש ְבדוֹ ֵּרנו ,ולְ כָ ל הַ ַצ ִּד ִּ
יקים הָ אֲ ִּמ ִּת ִּים ֶ
לְ כָ ל הַ ַצ ִּד ִּ
שר ָב ָא ֶרץ הֵּ ָמה ,ו ִּב ְפ ָרט לְ ַר ֵּבנו הַ ָקדוֹ ש
שוֹ ְכנֵּי עָ פָ ר ְקדוֹ ִּשים אֲ ֵֶּ
צַ ִּדיק יְ סוֹ ד עוֹ לָ ם נַחַ ל נוֹ בֵּ עַ ְמקוֹ ר חָ ְכמָ הַ ,ר ֵּבנו נ ְַחמָ ן ֶבן פֵּ יגֶא
שר ִּגלָ ה וְ ִּת ֵּקן לוֹ מַ ר ֵּאלו
ֶבן ִּש ְמחָ הַ ,נ נ ְַח נ ְַחמָ נ ְַחמָ ן מֵּ אומָ ן ,אֲ ֶ
ֲש ָרה ִּמזְמוֹ ֵּרי ְת ִּה ִּלים ִּב ְש ִּביל ִּתקון הַ ְב ִּרית ,זְכו ָתם ָיגֵּן עָ לֵּ ינו
הָ ע ָ
וְ עַ ל ָכל יִּ ְש ָר ֵּאלָ ,אמֵּ ן.

יד

טז
יתי בָ ְך:
א ִּמ ְכ ָתם לְ ָדוִּ דָ ,ש ְמ ֵּרנִּ י ֵּאל ִּכי ָח ִּס ִּ
דנָי ָא ָתה ,טוֹ בָ ִּתי ַבל עָ לֶ ָ
יך:
ב ָאמַ ְר ְת לַ יהֹוָ ה אֲ ֹ
שר ָב ָא ֶרץ הֵּ ָמה ,וְ ַא ִּד ֵּירי ָכל חֶ ְפ ִּצי בָ ם:
ג לִּ ְקדוֹ ִּשים אֲ ֶ
ד

יִּ ְרבו עַ ְצבוֹ ָתם ַאחֵּ ר מָ הָ רוַ ,בל ַא ִּס ְ
יך נִּ ְס ֵּכיהֶ ם ִּמ ָדם ,ובַ ל

ֶא ָשא ֶאת ְשמוֹ ָתם עַ ל ְשפָ ָתי:
ה יְ הֹוָ ה ְמנָת חֶ לְ ִּקי וְ כוֹ ִּסיַ ,א ָתה תוֹ ִּמ ְ
יך גוֹ ָרלִּ י:
ו חֲבָ לִּ ים נ ְָפלו לִּ י ַב ְנ ִּע ִּמיםַ ,אף ַנחֲלָ ת ָש ְפ ָרה עָ לָ י:
שר יְ עָ צָ נִּ יַ ,אף לֵּ ילוֹ ת יִּ ְסרונִּ י ִּכלְ יוֹ ָתי:
ז אֲ בָ ֵּר ְך ֶאת יְ הֹוָ ה אֲ ֶ
ימינִּ י ַבל ֶאמוֹ ט:
יתי יְ הֹוָ ה לְ נֶגְ ִּדי ָת ִּמידִּ ,כי ִּמ ִּ
ח ִּש ִּו ִּ
ט לָ כֵּ ן ָשמַ ח לִּ ִּבי ו ַָיגֶל ְכבוֹ ִּדיַ ,אף ְב ָש ִּרי יִּ ְשכֹן לָ בֶ טַ ח:
ח ִּס ְיד ָך לִּ ְראוֹ ת ָשחַ ת:
י ִּכי לֹא ַת ֲעזֹב נ ְַפ ִּשי לִּ ְשאוֹ ל ,לֹא ִּת ֵּתן ֲ
יא תוֹ ִּדיעֵּ נִּ י א ַֹרח חַ ִּיים ,שֹבַ ע ְש ָמחוֹ ת ֶאת ָפנ ָ
ימינְ ָך
ֶיך ,נְ ִּעמוֹ ת ִּב ִּ
נֶצַ ח:

טו

לב
ח ָט ָאה:
א לְ ָדוִּ ד מַ ְש ִּכילַ ,א ְש ֵּרי נְ שוי ֶפ ַשע ְכסוי ֲ
ב ַא ְש ֵּרי ָא ָדם לֹא י ְַחשֹב יְ הֹוָ ה לוֹ עָ וֹ ן ,וְ ֵּאין ְברוחוֹ ְר ִּמיָה:
שאֲ גָ ִּתי ָכל הַ יוֹ ם:
ח ַר ְש ִּתי ָבלו עֲצָ מָ יְ ,ב ַ
ג ִּכי הֶ ֱ
ד

בנֵּי ַקיִּ ץ
ִּכי יוֹ מָ ם וָ לַ יְ לָ ה ִּת ְכ ַבד עָ לַ י י ֶָד ָך ,נ ְֶה ַפ ְך לְ ַש ִּדי ְבחַ ְר ֹ

סֶ לָ ה:
ה

יתיָ ,אמַ ְר ִּתי אוֹ ֶדה עֲלֵּ י ְפ ָשעַ י
אתי אוֹ ִּדיע ֲָך ַועֲוֹ נִּ י לֹא ִּכ ִּס ִּ
חַ ָט ִּ

אתי סֶ לָ ה:
את עֲוֹ ן חַ ָט ִּ
ָש ָ
לַ יהֹוָ ה ,וְ ַא ָתה נ ָ
ו

עַ ל זֹאת יִּ ְת ַפ ֵּלל ָכל חָ ִּסיד ֵּאלֶ ָ
שטֶ ף מַ יִּ ם
יך לְ עֵּ ת ְמצֹאַ ,רק לְ ֵּ

ַר ִּבים ֵּאלָ יו לֹא י ִַּגיעו:
ז ַא ָתה סֵּ ֶתר לִּ י*** ִּמ ַצר ִּת ְצ ֵּרנִּ יָ ,רנֵּי פַ ֵּלט ְתסוֹ ְבבֵּ נִּ י סֶ לָ ה:
ח ַא ְש ִּכילְ ָך וְ אוֹ ְר ָך ְב ֶד ֶר ְך זו ֵּתלֵּ ְךִּ ,איעֲצָ ה עָ לֶ ָ
יך עֵּ ינִּ י:
ט ַאל ִּת ְהיו ְכסוס ְכפֶ ֶרד ֵּאין הָ ִּביןְ ,במֶ ֶתג וָ ֶרסֶ ן עֶ ְדיוֹ לִּ ְבלוֹ ם ַבל
ְקרֹב ֵּאלֶ ָ
יך:
י ַר ִּבים מַ ְכאוֹ ִּבים לָ ָר ָשע ,וְ הַ בוֹ טֵּ חַ ַביהֹוָ ה חֶ סֶ ד יְ סוֹ ְבבֶ נו:
יקים ,וְ הַ ְרנִּ ינו ָכל יִּ ְש ֵּרי לֵּ ב:
יא ִּש ְמחו בַ יהֹוָ ה וְ גִּ ילו צַ ִּד ִּ
***

כאן צריך להפסיק מעט (לקו"מ ח"א סימן רי"ג)

טז

מא
א לַ ְמנ ֵַּצחַ ִּמזְמוֹ ר לְ ָדוִּ ד:
ב ַא ְש ֵּרי מַ ְש ִּכיל ֶאל ָדלְ ,ביוֹ ם ָרעָ ה יְ מַ ְלטֵּ הו יְ הֹוָ ה:
שר ָב ָא ֶרץ ,וְ ַאל ִּת ְתנֵּהו ְבנֶפֶ ש אֹיְ בָ יו:
ג יְ הֹוָ ה יִּ ְש ְמ ֵּרהו וִּ יחַ יֵּהו וְ אֻּ ַ
ד יְ הֹוָ ה יִּ ְסעָ ֶדנו עַ ל עֶ ֶרש ְדוָיָ ,כל ִּמ ְש ָכבוֹ הָ פַ ְכ ָת ְבחָ לְ יוֹ :
אתי לָ ְך:
ה אֲ נִּ י ָאמַ ְר ִּתי יְ הֹוָ ה חָ נֵּנִּ יְ ,רפָ ָאה נ ְַפ ִּשי ִּכי ָחטָ ִּ
ֹאמרו ַרע לִּ י ,מָ ַתי יָמות וְ ָאבַ ד ְשמוֹ :
ו אוֹ יְ בַ י י ְ
ז

וְ ִּאם ָבא לִּ ְראוֹ ת ָשוְ א יְ ַד ֵּבר ,לִּ בוֹ יִּ ְק ָבץ ָאוֶן לוֹ  ,יֵּצֵּ א לַ חוץ

יְ ַד ֵּבר:
ח יַחַ ד עָ לַ י יִּ ְתלַ חֲשו ָכל שֹנְ ָאי ,עָ לַ י י ְַח ְשבו ָרעָ ה לִּ י:
שר ָשכַ ב לֹא יוֹ ִּסיף לָ קום:
ט ְדבַ ר ְבלִּ יַעַ ל יָצוק בוֹ  ,וַ אֲ ֶ
שר ָבטַ ְח ִּתי בוֹ אוֹ כֵּ ל לַ ְח ִּמיִּ ,הגְ ִּדיל עָ לַ י עָ ֵּקב:
י גַם ִּאיש ְשלוֹ ִּמי אֲ ֶ
יא וְ ַא ָתה יְ הֹוָ ה ָחנֵּנִּ י ַוה ֲִּקימֵּ נִּ י ,וַאֲ ַש ְלמָ ה לָ הֶ ם:
יב ְבזֹאת י ַָד ְע ִּתי ִּכי חָ פַ ְצ ָת ִּביִּ ,כי לֹא י ִָּריעַ אֹיְ ִּבי עָ לָ י:
יג וַאֲ נִּ י ְב ֻּת ִּמי ָתמַ ְכ ָת ִּביַ ,ו ַת ִּציבֵּ נִּ י לְ פָ נ ָ
ֶיך לְ עוֹ לָ ם:
יד ָברו ְך יְ הֹוָ ה אֱ לֹהֵּ י יִּ ְש ָר ֵּאל מֵּ הָ עוֹ לָ ם וְ עַ ד הָ עוֹ לָ םָ ,אמֵּ ן וְ ָאמֵּ ן:

יז

מב
א לַ ְמנ ֵַּצ חַ מַ ְש ִּכ יל לִּ ְבנֵּי ק ַֹרח:
ב ְכ ַאיָל ַת ֲערֹג עַ ל אֲ ִּפיקֵּ י מָ יִּ םֵּ ,כן נ ְַפ ִּש י ַת ֲערֹג ֵּא ֶל ָ
יך אֱ ל ִֹּהים:
ג

צָ ְמ ָאה נ ְַפ ִּש י ֵּלאל ִֹּהים לְ ֵּאל חָ י ,מָ ַתי ָאבוֹ א וְ ֵּא ָר ֶאה ְפ נֵּי

אֱ ל ִֹּהים:
ד הָ יְ ָתה ִּל י ִּד ְמעָ ִּתי ֶלחֶ ם יוֹ מָ ם ָולָ יְ לָ הֶ ,באֱ מֹר ֵּאלַ י ָכ ל הַ יוֹ ם
ַאיֵּה אֱ לֹהֶ ָ
יך:
ה

ֵּא ֶל ה ֶאז ְְכ ָרה וְ ֶא ְש ְפ כָ ה עָ לַ י נ ְַפ ִּש יִּ ,כ י ֶא ֱעבֹר ַב ָס ְך ֶא ַד ֵּדם

עַ ד ֵּב ית אֱ ל ִֹּהיםְ ,בקוֹ ל ִּר ָנ ה וְ תוֹ ָדה הָ מוֹ ן חוֹ גֵּג:
ו

ח ִּחי נ ְַפ ִּש י ַו ֶתה ֱִּמי עָ לָ י ,הוֹ ִּחילִּ י ֵּלאל ִֹּהים ִּכ י עוֹ ד
מַ ה ִּת ְש תוֹ ֲ

אוֹ ֶדנו יְ שועוֹ ת ָפ נָיו:
ז

ל־כ ן ֶאז ְָכ ְר ָך מֵּ ֶא ֶרץ י ְַר ֵּדן
ֵּ
אֱ לֹהַ י ,עָ לַ י נ ְַפ ִּש י ִּת ְשתוֹ חָ ח ,עַ

וְ חֶ ְרמוֹ נִּ ים מֵּ הַ ר ִּמ ְצעָ ר:
ח

ַל ָ
יךָ ,כ ל ִּמ ְש ָב ֶר ָ
ְת הוֹ ם ֶאל ְתהוֹ ם קוֹ ֵּרא לְ קוֹ ל ִּצנוֹ ֶר ָ
יך
יך וְ ג ֶ

עָ לַ י עָ בָ רו:
ט יוֹ מָ ם יְ צַ ֶו ה יְ הֹ ָוה חַ ְסדוֹ ובַ ַליְ לָ ה ִּש ירֹה עִּ ִּמ י ְת ִּפ ָלה לְ ֵּאל חַ יָי:
י

אוֹ ְמ ָרה לְ ֵּאל סַ לְ עִּ י לָ מָ ה ְש כַ ְח ָת נִּ י ,לָ ָמ ה ק ֵֹּדר ֵּא ֵּל ְך ְב לַ חַ ץ

אוֹ יֵּב:

יח
יא ְב ֶרצַ ח ְבעַ ְצמוֹ ַתי חֵּ ְרפונִּ י צוֹ ְר ָריְ ,ב ָא ְמ ָרם ֵּאלַ י ָכל הַ יוֹ ם
ַאיֵּה אֱ לֹהֶ ָ
יך:
יב

ח ִּחי נ ְַפ ִּש י ומַ ה ֶתה ֱִּמי עָ לָ י ,הוֹ ִּחילִּ י ֵּלאל ִֹּהים ִּכ י
מַ ה ִּת ְשתוֹ ֲ

עוֹ ד אוֹ ֶדנו ,יְ שועֹת ָפנַי וֵּאלֹהָ י:

נט
א

לַ ְמנ ֵַּצחַ ַאל ַת ְשחֵּ ת לְ ָדוִּ ד ִּמ ְכ ָתםִּ ,ב ְשלֹחַ ָשאול ַו ִּי ְש ְמרו ֶאת

הַ ַביִּ ת לַ ה ֲִּמיתוֹ :
ב הַ ִּצילֵּ נִּ י מֵּ אֹיְ בַ י ,אֱ לֹהָ יִּ ,מ ִּמ ְתקוֹ ְממַ י ְת ַש ְגבֵּ נִּ י:
שי ָד ִּמים הוֹ ִּשיעֵּ נִּ י:
פעֲלֵּ י ָאוֶן ,ומֵּ ַאנְ ֵּ
ג הַ ִּצילֵּ נִּ י ִּמ ֹ
אתי
ד ִּכי ִּהנֵּה ָא ְרבו לְ נ ְַפ ִּשי ,יָגורו עָ לַ י עַ זִּים ,לֹא ִּפ ְש ִּעי וְ לֹא חַ ָט ִּ
יְ הֹוָ ה :
אתי ו ְר ֵּאה:
ה ְבלִּ י עָ וֹ ן יְ רוצון וְ יִּ כוֹ נָנו ,עו ָרה לִּ ְק ָר ִּ
ו

וְ ַא ָתה יְ הֹוָ ה אֱ ל ִֹּהים ְצבָ אוֹ ת אֱ לֹהֵּ י יִּ ְש ָר ֵּאל ,הָ ִּקיצָ ה לִּ ְפקֹד ָכל

הַ גוֹ יִּ םַ ,אל ָתחֹן ָכל בֹגְ ֵּדי ָאוֶן סֶ לָ ה:
ז יָשובו לָ עֶ ֶרב ֶיהֱמו כַ ָכלֶ ב וִּ יסוֹ ְבבו ִּעיר:
ח ִּהנֵּה י ִַּביעון ְב ִּפיהֶ ם חֲ ָרבוֹ ת ְב ִּש ְפתוֹ ֵּתיהֶ םִּ ,כי ִּמי שֹמֵּ עַ :
ט וְ ַא ָתה יְ הֹוָ ה ִּת ְשחַ ק לָ מוֹ ִּ ,תלְ עַ ג לְ כָ ל גוֹ יִּ ם:
י עֻּזוֹ ֵּאלֶ ָ
יך ֶא ְשמ ָֹרהִּ ,כי אֱ ל ִֹּהים ִּמ ְשג ִַּבי:

יט
יא אֱ לֹהֵּ י חַ ְס ִּדי יְ ַק ְדמֵּ נִּ י ,אֱ ל ִֹּהים י ְַר ֵּאנִּ י ְבש ְֹר ָרי:
ידמוֹ ָ ,מגִּ נֵּנו
יב ַאל ַתהַ ְרגֵּם ֶפן יִּ ְש ְכחו עַ ִּמי ,הֲנִּ יעֵּ מוֹ ְבחֵּ ילְ ָך וְ הוֹ ִּר ֵּ
דנָי:
אֲ ֹ
יג

חַ ַטאת ִּפימוֹ ְדבַ ר ְשפָ ֵּתימוֹ וְ יִּ ָל ְכדו ִּבגְ אוֹ נָם ,ומֵּ ָאלָ ה ו ִּמ ַכחַ ש

יְ סַ ֵּפרו:
יד

ֹשל ְב ַי ֲעקֹב
ַכ ֵּלה ְבחֵּ מָ ה ַכ ֵּלה וְ ֵּאינֵּמוֹ  ,וְ י ְֵּדעו ִּכי אֱ ל ִֹּהים מ ֵּ

לְ ַא ְפסֵּ י הָ ָא ֶרץ סֶ לָ ה:
ָשבו לָ עֶ ֶרב ֶיהֱמו כַ ָכלֶ ב וִּ יסוֹ ְבבו ִּעיר:
טו וְ י ֻּ
טז הֵּ ָמה יְ נִּ יעון לֶ אֱ כֹלִּ ,אם לֹא יִּ ְש ְבעו וַיָלִּ ינו:
ית ִּמ ְשגָב לִּ י ומָ נוֹ ס
יז וַאֲ נִּ י ָא ִּשיר עֻּ ז ֶָך וַ אֲ ַרנֵּן לַ ב ֶֹקר חַ ְס ֶד ָךִּ ,כי הָ יִּ ָ
ְביוֹ ם צַ ר לִּ י:
יח עֻּזִּי ֵּאלֶ ָ
יך אֲ ז ֵַּמ ָרהִּ ,כי אֱ ל ִֹּהים ִּמ ְשג ִַּבי אֱ לֹהֵּ י חַ ְס ִּדי:

עז
א לַ ְמנ ֵַּצחַ עַ ל יְ דותון לְ ָא ָסף ִּמזְמוֹ ר:
ב קוֹ לִּ י ֶאל אֱ ל ִֹּהים וְ ֶא ְצעָ ָקה ,קוֹ לִּ י ֶאל אֱ ל ִֹּהים וְ הַ אֲ זִּין ֵּאלָ י:
ג

דנָי ָד ָר ְש ִּתי ,י ִָּדי לַ יְ לָ ה נִּ ְג ָרה וְ לֹא ָתפוג ,מֵּ אֲ נָה
ְביוֹ ם צָ ָר ִּתי אֲ ֹ

ִּהנָחֵּ ם נ ְַפ ִּשי:
יחה וְ ִּת ְתעַ ֵּטף רו ִּחי סֶ לָ ה:
ֱמיָהָ ,א ִּש ָ
ד ֶאז ְְכ ָרה אֱ ל ִֹּהים וְ ֶאה ָ

כ
ה ָאחַ ז ְָת ְשמֻּ רוֹ ת עֵּ ינָי ,נִּ ְפעַ ְמ ִּתי וְ לֹא אֲ ַד ֵּבר:
ש ְב ִּתי י ִָּמים ִּמ ֶק ֶדםְ ,שנוֹ ת עוֹ לָ ִּמים:
ו ִּח ַ
ז ֶאז ְְכ ָרה נְ גִּ ינ ִָּתי ַב ָליְ לָ הִּ ,עם לְ בָ ִּבי ָא ִּשיחָ ה ,וַיְ חַ ֵּפש רו ִּחי:
דנָי ,וְ לֹא י ִֹּסיף לִּ ְרצוֹ ת עוֹ ד:
ח הַ לְ עוֹ לָ ִּמים יִּ ְזנַח אֲ ֹ
ט הֶ ָאפֵּ ס לָ נֶצַ ח חַ ְסדוֹ ָ ,גמַ ר אֹמֶ ר לְ דֹר וָ דֹר:
ֲשכַ ח חַ נוֹ ת ֵּאלִּ ,אם ָקפַ ץ ְב ַאף ַרחֲמָ יו סֶ לָ ה:
יה ָ
יא וָ אֹמַ ר חַ לוֹ ִּתי ִּהיאְ ,שנוֹ ת יְ ִּמין עֶ לְ יוֹ ן:
יב ֶאזְכוֹ ר מַ עַ לְ לֵּ י יָהִּ ,כי ֶאז ְְכ ָרה ִּמ ֶק ֶדם ִּפלְ ֶא ָך:
יתי ְבכָ ל ָפעֳלֶ ָך ,ובַ עֲלִּ ילוֹ ֶת ָ
יך ָא ִּשיחָ ה:
יג וְ הָ גִּ ִּ
יד אֱ ל ִֹּהיםַ ,בק ֶֹדש ַד ְר ֶכ ָךִּ ,מי ֵּאל גָדוֹ ל ֵּכאל ִֹּהים:
ֹשה פֶ לֶ א ,הוֹ ַד ְע ָת בָ עַ ִּמים עֻּז ֶָך:
טו ַא ָתה הָ ֵּאל ע ֵּ
טז ג ַָאלְ ָת ִּבזְרוֹ עַ עַ ֶמ ָךְ ,בנֵּי ַי ֲעקֹב וְ יוֹ סֵּ ף סֶ לָ ה:
יז ָראו ָך ַמיִּ ם אֱ ל ִֹּהיםָ ,ראו ָך ַמיִּ ם י ִָּחילוַ ,אף יִּ ְר ְגזו ְתהֹמוֹ ת:
חצָ צֶ ָ
יך יִּ ְתהַ ָלכו:
יח ז ְֹרמו מַ יִּ ם עָ בוֹ ת ,קוֹ ל נ ְָתנו ְש ָח ִּקיםַ ,אף ֲ
יט קוֹ ל ַרעַ ְמ ָך ַבגַלְ גַל הֵּ ִּאירו ְב ָר ִּקים ֵּתבֵּ לָ ,רגְ זָה ַו ִּת ְרעַ ש הָ ָא ֶרץ:
כ ַביָם ַד ְר ֶכ ָך ו ְש ִּבילְ ָך ְבמַ יִּ ם ַר ִּבים ,וְ ִּע ְקבוֹ ֶת ָ
יך לֹא נ ָֹדעו:
הרֹן:
ֹשה וְ ַא ֲ
ית כַ צֹאן עַ ֶמ ָךְ ,ביַד מ ֶ
כא נ ִָּח ָ

כא

צ
א

ית ָל נו
ֹשה ִּאיש הָ אֱ ל ִֹּהים ,אֲ דֹנָי מָ עוֹ ן ַא ָת ה הָ יִּ ָ
ְת ִּפ ָלה לְ מ ֶ

ְב דֹר ָודֹר:
ב

ְב טֶ ֶרם הָ ִּרים י ָֻּל דו ַו ְתחוֹ לֵּ ל ֶא ֶרץ וְ ֵּתבֵּ ל ,ומֵּ עוֹ לָ ם עַ ד עוֹ לָ ם

ַא ָת ה ֵּאל:
ש ב אֱ נוֹ ש עַ ד ַד ָכ אַ ,ותֹאמֶ ר שובו ְבנֵּי ָא ָדם:
ג ָת ֵּ
ד

ש נִּ ים ְב עֵּ ינ ָ
ֶיך ְכ יוֹ ם ֶא ְתמוֹ ל ִּכ י ַי ֲעבֹר ,וְ ַא ְש מו ָרה
ִּכ י ֶא ֶלף ָ

בַ ָל יְ לָ ה:
חלֹף:
ש ָנה יִּ ְהיוַ ,ב בֹקֶ ר ֶכ חָ ִּציר ַי ֲ
ה ז ְַר ְמ ָת ם ֵּ
ו ַב בֹקֶ ר י ִָּציץ וְ חָ לָ ף ,לָ עֶ ֶרב יְ מוֹ לֵּ ל וְ יָבֵּ ש:
חמָ ְת ָך נִּ ְבהָ לְ נו:
ז ִּכ י כָ לִּ ינו ְב ַא ֶפ ָך ,ובַ ֲ
ֹתינו לְ נֶגְ ֶד ָךֲ ,עלֻּמֵּ נו לִּ ְמאוֹ ר ָפ נ ָ
ֶיך:
ש ָת ה עֲוֹ נ ֵּ
ח ַ
ש נֵּינו ְכמוֹ הֶ גֶה:
ט ִּכ י כָ ל יָמֵּ ינו ָפ נו ְבעֶ ְב ָר ֶת ָךִּ ,כ ִּלינו ָ
י

ש ָנה ,וְ ִּאם ִּב גְ בורֹת ְש מוֹ נִּ ים
יְ מֵּ י ְש נוֹ ֵּתינו בָ הֶ ם ִּש ְבעִּ ים ָ

ש ָנה ,וְ ָר ְה ָבם עָ מָ ל ָו ָאוֶןִּ ,כ י ָגז ִּחיש ַו ָנ ֻּעפָ ה:
ָ
יא ִּמי יוֹ ֵּדעַ עֹז ַא ֶפ ָך ,ו ְכיִּ ְר ָא ְת ָך עֶ ְב ָר ֶת ָך:
יב לִּ ְמנוֹ ת יָמֵּ ינו ֵּכ ן הוֹ ַדע ,וְ נ ִָּבא לְ בַ ב חָ ְכמָ ה:

כב
יג שובָ ה יְ הֹוָ ה עַ ד מָ ָתי ,וְ ִּהנָחֵּ ם עַ ל עֲבָ ֶד ָ
יך:
ש ְבעֵּ נו בַ בֹקֶ ר חַ ְס ֶד ָך ,ונְ ַר ְנ ָנה וְ נִּ ְש ְמחָ ה ְבכָ ל יָמֵּ ינו:
יד ַ
יתנוְ ,ש נוֹ ת ָר ִּאינו ָרעָ ה:
ש ְמ חֵּ נו ִּכ ימוֹ ת עִּ ִּנ ָ
טו ַ
טז י ֵָּר ֶאה ֶאל עֲבָ ֶד ָ
יך פָ ֳע ֶל ָךַ ,וה ֲָד ְר ָך עַ ל ְב נֵּיהֶ ם:
יז

ֲש ה י ֵָּדינו כוֹ נְ ָנה עָ ֵּלינו,
יהי נֹעַ ם אֲ דֹנָי אֱ לֹהֵּ ינו עָ ֵּלינו ,ומַ ע ֵּ
וִּ ִּ

ֲש ה י ֵָּדינו כוֹ נְ נֵּהו:
ומַ ע ֵּ

קה
א הוֹ דו לַ יהֹוָ ה ִּק ְראו ִּב ְשמוֹ  ,הוֹ ִּדיעו בָ עַ ִּמים עֲלִּ ילוֹ ָתיו:
ב ִּשירו לוֹ ז ְַמרו לוֹ ִּ ,שיחו ְבכָ ל נִּ ְפלְ אוֹ ָתיו:
שי יְ הֹוָ ה :
שם ָק ְדשוֹ  ,יִּ ְשמַ ח לֵּ ב ְמבַ ְק ֵּ
ג ִּה ְתהַ לְ לו ְב ֵּ
ד ִּד ְרשו יְ הֹוָ ה וְ עֻּזוֹ ַ ,ב ְקשו פָ נָיו ָת ִּמיד:
שר עָ ָשה ,מ ְֹפ ָתיו ו ִּמ ְש ְפטֵּ י ִּפיו:
ה ז ְִּכרו נִּ ְפלְ אוֹ ָתיו אֲ ֶ
ו ז ֶַרע ַא ְב ָרהָ ם עַ ְבדוֹ ְ ,בנֵּי ַי ֲעקֹב ְב ִּח ָיריו:
ז הוא יְ הֹוָ ה אֱ לֹהֵּ ינוְ ,בכָ ל הָ ָא ֶרץ ִּמ ְש ָפטָ יו:
ח זָכַ ר לְ עוֹ לָ ם ְב ִּריתוֹ ָ ,דבָ ר ִּצ ָוה לְ ֶאלֶ ף דוֹ ר:
שר ָכ ַרת ֶאת ַא ְב ָרהָ ם ,ו ְשבועָ תוֹ לְ יִּ ְשחָ ק:
ט אֲ ֶ

כג
ידהָ לְ ַי ֲעקֹב לְ חֹק ,לְ יִּ ְש ָר ֵּאל ְב ִּרית עוֹ לָ ם:
י ו ַַיע ֲִּמ ֶ
יא לֵּ אמֹר לְ ָך ֶא ֵּתן ֶאת ֶא ֶרץ ְכנָעַ ן ,חֶ בֶ ל ַנחֲלַ ְתכֶ ם:
יב ִּב ְהיוֹ ָתם ְמ ֵּתי ִּמ ְס ָפרִּ ,כ ְמעַ ט וְ גָ ִּרים ָבה:
יג ו ִַּי ְתהַ ְלכו ִּמגוֹ י ֶאל גוֹ יִּ ,מ ַמ ְמלָ כָ ה ֶאל עַ ם ַאחֵּ ר:
יד לֹא ִּה ִּניחַ ָא ָדם לְ עָ ְש ָקם ,וַיוֹ כַ ח עֲלֵּ יהֶ ם ְמלָ ִּכים:
יאי ַאל ָת ֵּרעו:
יחי ,וְ לִּ נְ ִּב ַ
טו ַאל ִּת ְגעו ִּב ְמ ִּש ָ
טז ו ִַּי ְק ָרא ָרעָ ב עַ ל הָ ָא ֶרץָ ,כל מַ ֵּטה לֶ חֶ ם ָשבָ ר:
יז ָשלַ ח לִּ ְפנֵּיהֶ ם ִּאיש ,לְ עֶ בֶ ד נִּ ְמ ַכר יוֹ סֵּ ף:
יח ִּענו בַ ֶכבֶ ל ַרגְ לוֹ ַ ,ב ְרזֶל ָב ָאה נ ְַפשוֹ :
יט עַ ד עֵּ ת בֹא ְדבָ רוֹ ִּ ,א ְמ ַרת יְ הֹוָ ה ְצ ָרפָ ְתהו:
ֹשל עַ ִּמים וַיְ פַ ְתחֵּ הו:
כ ָשלַ ח מֶ לֶ ְך וַ י ִַּת ֵּירהו ,מ ֵּ
ֹשל ְבכָ ל ִּקנְ יָנוֹ :
כא ָשמוֹ ָאדוֹ ן לְ בֵּ יתוֹ  ,ומ ֵּ
כב לֶ ְאסֹר ָש ָריו ְבנ ְַפשוֹ  ,וז ְֵּקנָיו יְ חַ ֵּכם:
כג ו ַָיבֹא יִּ ְש ָר ֵּאל ִּמ ְצ ָריִּ ם ,וְ ַי ֲעקֹב ָגר ְב ֶא ֶרץ חָ ם:
כד וַיֶפֶ ר ֶאת עַ מוֹ ְמאֹד ,ו ַַיע ֲִּצמֵּ הו ִּמ ָצ ָריו:
כה הָ פַ ְך לִּ ָבם לִּ ְשנֹא עַ מוֹ  ,לְ ִּה ְתנ ֵַּכל ַבעֲבָ ָדיו:

כד
שר ָבחַ ר בוֹ :
הרֹן אֲ ֶ
ֹשה עַ ְבדוֹ ַ ,א ֲ
כו ָשלַ ח מ ֶ
כז ָשמו בָ ם ִּד ְב ֵּרי אֹתוֹ ָתיו ,ומ ְֹפ ִּתים ְב ֶא ֶרץ חָ ם:
ֹש ְך וַי ְַח ִּש ְך ,וְ לֹא ָמרו ֶאת ְדבָ רוֹ :
כח ָשלַ ח ח ֶ
כט הָ פַ ְך ֶאת מֵּ ימֵּ יהֶ ם לְ ָדם ,וַיָמֶ ת ֶאת ְד ָג ָתם:
ל ָש ַרץ ַא ְרצָ ם ְצפַ ְר ְד ִּעיםְ ,בחַ ְד ֵּרי מַ לְ כֵּ יהֶ ם:
לא ָאמַ ר ו ַָיבֹא עָ רֹבִּ ,כ ִּנים ְבכָ ל ְגבולָ ם:
לב נ ַָתן ִּג ְשמֵּ יהֶ ם ָב ָרדֵּ ,אש לֶ הָ בוֹ ת ְב ַא ְרצָ ם:
ש ֵּבר עֵּ ץ ְגבולָ ם:
לג וַי ְַך ג ְַפנָם ו ְת ֵּאנ ָָתם ,וַ יְ ַ
לד ָאמַ ר וַ ָיבֹא ַא ְר ֶבה ,וְ יֶלֶ ק וְ ֵּאין ִּמ ְס ָפר:
שב ְב ַא ְרצָ םַ ,ויֹאכַ ל ְפ ִּרי ַא ְדמָ ָתם:
לה וַיֹאכַ ל ָכל עֵּ ֶ
אשית לְ כָ ל אוֹ נָם:
לו וַי ְַך ָכל ְבכוֹ ר ְב ַא ְרצָ םֵּ ,ר ִּ
של :
יאם ְבכֶ סֶ ף וְ זָהָ ב ,וְ ֵּאין ִּב ְשבָ טָ יו כוֹ ֵּ
לז וַיוֹ ִּצ ֵּ
אתםִּ ,כי נָפַ ל ַפ ְח ָדם עֲלֵּ יהֶ ם:
לח ָשמַ ח ִּמ ְצ ַריִּ ם ְבצֵּ ָ
לט ָפ ַרש עָ נָן לְ מָ סָ ְך ,וְ ֵּאש לְ הָ ִּאיר לָ יְ לָ ה:
ַש ִּביעֵּ ם:
מ ָש ַאל וַ יָבֵּ א ְשלָ ו ,וְ לֶ חֶ ם ָשמַ יִּ ם י ְ
מא ָפ ַתח צור וַיָזובו מָ יִּ ם ,הָ לְ כו ַב ִּציוֹ ת נָהָ ר:

כה
מב ִּכי זָכַ ר ֶאת ְדבַ ר ָק ְדשוֹ ֶ ,את ַא ְב ָרהָ ם עַ ְבדוֹ :
מג וַיוֹ ִּצא עַ מוֹ ְב ָששוֹ ןְ ,ב ִּרנָה ֶאת ְב ִּח ָיריו:
מד ו ִַּי ֵּתן לָ הֶ ם ַא ְרצוֹ ת גוֹ יִּ םַ ,ועֲמַ ל לְ אֻּ ִּמים יִּ ָירשו:
מה ַבעֲבור יִּ ְש ְמרו חֻּ ָקיו וְ תוֹ ר ָֹתיו יִּ נְ צֹרו ,הַ לְ לויָה:

קלז
ָש ְבנו גַם ָב ִּכינוְ ,בז ְָכ ֵּרנו ֶאת ִּציוֹ ן:
א עַ ל ַנהֲרוֹ ת ָבבֶ ל ָשם י ַ
ב עַ ל ע ֲָר ִּבים ְבתוֹ כָ הָ ,תלִּ ינו ִּכנֹרוֹ ֵּתינו:
ג ִּכי ָשם ְש ֵּאלונו שוֹ בֵּ ינו ִּד ְב ֵּרי ִּשיר וְ תוֹ לָ לֵּ ינו ִּש ְמחָ הִּ ,שירו לָ נו
ִּמ ִּשיר ִּציוֹ ן:
ד ֵּא ְ
ָשיר ֶאת ִּשיר יְ הֹוָ ה ,עַ ל ַא ְדמַ ת נֵּכָ ר:
יך נ ִּ
ה ִּאם ֶא ְש ָכחֵּ ְך יְ רו ָשלָ יִּ םִּ ,ת ְש ַכח יְ ִּמינִּ י:
ו

ִּת ְד ַבק לְ שוֹ נִּ י לְ ִּח ִּכי ִּאם לֹא ֶאז ְְכ ֵּר ִּכיִּ ,אם לֹא ַאעֲלֶ ה ֶאת

יְ רו ָשלָ יִּ ם עַ ל רֹאש ִּש ְמחָ ִּתי:
ז ְזכֹר יְ הֹוָ ה לִּ ְבנֵּי אֱ דוֹ ם ֵּאת יוֹ ם יְ רו ָשלָ יִּ ם ,הָ א ְֹמ ִּרים עָ רו עָ רו עַ ד
הַ יְ סוֹ ד ָבה:
ח

שגָמַ לְ ְת
ש ֶלם לָ ְך ֶאת ְגמולֵּ ְך ֶ
שיְ ַ
ַבת ָבבֶ ל הַ ְשדו ָדהַ ,א ְש ֵּרי ֶ

לָ נו:
שיֹאחֵּ ז וְ נִּ ֵּפץ ֶאת עֹלָ לַ יִּ ְך ֶאל הַ ָסלַ ע:
ט ַא ְש ֵּרי ֶ

כו

קנ
א הַ לְ לויָה הַ לְ לו ֵּאל ְב ָק ְדשוֹ  ,הַ לְ לוהו ִּב ְר ִּקיעַ עֻּ זוֹ :
ב הַ לְ לוהו ִּבגְ בור ָֹתיו הַ לְ לוהו ְכרֹב ג ְֻּדלוֹ :
ג הַ לְ לוהו ְב ֵּת ַקע שוֹ פָ ר ,הַ לְ לוהו ְבנֵּבֶ ל וְ ִּכנוֹ ר:
ד הַ לְ לוהו ְבתֹף ומָ חוֹ ל ,הַ לְ לוהו ְב ִּמ ִּנים וְ עוגָב:
ה הַ לְ לוהו ְב ִּצלְ ְצלֵּ י ָשמַ ע ,הַ לְ לוהו ְב ִּצלְ ְצלֵּ י ְתרועָ ה:
ו כֹל הַ ְנ ָשמָ ה ְתהַ ֵּלל יָה ,הַ לְ לויָה:
אמר ְשלושה ְפסו ִקים ֵאלו:
לְ ַאחַ ר ִסיום הַ ִמזְמו ִרים י ַ

ִּמי יִּ ֵּתן ִּמ ִּציוֹ ן יְ שועַ ת יִּ ְש ָר ֵּאל ְבשוב יְ הֹוָה ְשבות עַ מוֹ ָ ,יגֵּל
הוָה ,מָ עוזָם
יקים מֵּ יְ ֹ
ַי ֲעקֹב יִּ ְשמַ ח יִּ ְש ָר ֵּאל :ו ְתשועַ ת צַ ִּד ִּ
הוָה וַיְ פַ ְלטֵּ ם ,יְ פַ ְלטֵּ ם מֵּ ְר ָשעִּ ים
ְבעֵּ ת צָ ָרה :וַיַעְ ז ְֵּרם יְ ֹ
וְ יוֹ ִּשיעֵּ ם ִּכי חָ סו בוֹ :
זאת הַ ְת ִפלה מצאנו ְב ַא ְמ ַתחַ ת הַ ְכת ִבים ,וְ ִהיא ְמעט הַ ַכמות וְ ַרב
ה ֵאיכות

ִרבונו של עולם ,עִ ַלת העִ לות וְ ִס ַבת כל הַ ִסבות,
ַאנְ ְת לְ עֵ לא ,לְ עֵ לא ִמן כלא ,וְ לֵ ית לְ עֵ לא ִמנ ְך,
ְדלֵ ית מַ חֲ שבה ְת ִפיסא ב ְך ְכלל ,ולְ ך דו ִמיה

כז

ְת ִהלה ,ו ְמרמם עַ ל כל ְברכה ו ְת ִהלה .או ְתך
חֲתירה דר ְך
ִ
א ְדרש ,או ְתך אֲ בַ ֵקש ש ַת ְחתר
ְכבושה מֵ ִא ְתך ,דר ְך כל העולמות ,עַ ד
הַ ִה ְש ַתלְ ְשלות ש ִלי ַבמקום שאֲ נִ י עומֵ דְ ,כ ִפי אֲ שר
נִ גְ לה לְ ך ,יו ֵדעַ ַתעֲלומות ,ובַ דר ְך ונְ ִתיב הַ זה
ִירנִ י ִב ְתשובה ְשלֵ מה
ת ִאיר עלַ י או ְרך ,לְ הַ חֲ ז ֵ
לְ פניך באֱ מתְ ,כ ִפי ְרצונְ ך באֱ מתְ ,כ ִפי ְרצון
ש ְב ִתי שום
ִמ ְבחר הַ ְברו ִאים ,לִ ְבלִ י לַ חֲ שב ְבמַ חֲ ַ
חשבת חוץ וְ שום מַ חֲשבה ו ִבלְ בול שהוא נגד
מַ ֲ
ְרצונְ ך,

ַרק

לְ ַד ֵבק

חשבות
ְבמַ ֲ

זַכות

צַ חות

ו ְקדושות ַבעֲבוד ְתך באֱ מת ְבהַ שׂ ג ְתך ו ְבתור ְתך.
"הַ ט לִ ִבי אל עֵ ְדותיך" ,וְ תן לִ י לֵ ב טהור לְ ע ְב ְדך
יאנִ י לְ אור גדול ִחיש
באֱ מת .ו ִמ ְמצולות ים תו ִצ ֵ
ַקל ְמהֵ רהְ .תשועַ ת יְ הוה ְכהרף עַ יִ ן ,לֵ אור ְבאור
הַ חַ ִיים כל יְ מֵ י הֱיו ִתי עַ ל ְפנֵי האֲ דמה .וְ אזְכה
לְ חַ ֵדש נְ עורי ,הַ י ִמים שע ְברו ַבחש ְך ,לְ הַ חֲ זִירם אל
הַ ְק ֻדש ה ,וְ ִת ְהיה יְ ִציא ִתי ִמן העולם ְכ ִביא ִתיְ ,בלא
חזות ְבנעַ ם יְ הוה ולְ בַ ֵקר ְבהֵ יכלו,
חֵ ְטא .וְ אזְכה לַ ֲ
ֻכלו אומֵ ר כבוד ,אמֵ ן נצַ ח סלה ועדֶ :
ֶ

כח

פר ַשתֶהַ ְּקטֹרת ֶ
ֹשה ַקח לְ ָך סַ ִּמים נָטָ ף ו ְשחֵּ לֶ ת וְ חֶ לְ ְבנָה
וַיאמר יְ הֹוָה ֶאל מ ֶ
ית א ָֹתה ְקט ֶֹרת
בנָה ז ַָכה ַבד ְבבַ ד יִּ ְהיֶה :וְ עָ ִּש ָ
סַ ִּמים ולְ ֹ
ֲשה רוֹ ֵּקחַ ְממֻּ ָלח ָטהוֹ ר ק ֶֹדש :וְ ָשחַ ְק ָת ִּמ ֶמנָה
ר ַֹקח מַ ע ֵּ
שר ִּאוָעֵּ ד
הָ ֵּדק וְ נ ַָת ָתה ִּמ ֶמנָה לִּ ְפנֵּי הָ עֵּ ֻּדת ְבאֹהֶ ל מוֹ עֵּ ד אֲ ֶ
ֲשה
שר ַתע ֶ
לְ ָך ָש ָמה ק ֶֹדש ָק ָד ִּשים ִּת ְהיֶה לָ כֶ ם :וְ הַ ְקט ֶֹרת אֲ ֶ
ְבמַ ְת ֻּכנְ ָתה לֹא ַתעֲשו לָ כֶ ם ק ֶֹדש ִּת ְהיֶה לְ ָך לַ יהוָהִּ :איש
ֲשה כָ מוֹ הָ לְ הָ ִּריחַ ָבה וְ נִּ ְכ ַרת מֵּ עַ ָמיו.
שר ַיע ֶ
אֲ ֶ

(שמות ל)

תנו ַר ָבנָןִּ ,פטום הַ ְקט ֶֹרת ֵּכיצַ דְ ,שלֹש מֵּ אוֹ ת וְ ִּש ִּשים
ו ְשמוֹ נָה מָ נִּ ים הָ יו בָ הְ ,שלֹש מֵּ אוֹ ת וְ ִּש ִּשים ַוח ֲִּמ ָשה
ְכ ִּמנְ יַן יְ מות הַ חַ ָמה מָ נֶה ְבכָ ל יוֹ ם ,מַ ח ֲִּציתוֹ בַ ב ֶֹקר
ש ֵּמהֶ ם מַ ְכנִּ יס כֹהֵּ ן
ומַ ח ֲִּציתוֹ בַ עָ ֶרב ,ו ְשל ָֹשה מָ נִּ ים יְ ֵּת ִּרים ֶ
ִּירן
חז ָ
גָדוֹ ל וְ נוֹ טֵּ ל מֵּ הֶ ם מָ לֵּ א חָ ְפנָיו ְביוֹ ם הָ ִּכיפורים ,מַ ֲ
שת ְבעֶ ֶרב יוֹ ם הַ ִּכיפו ִּרים ְכ ֵּדי לְ ַקיֵּם ִּמ ְצוַת ַד ָקה ִּמן
לְ מַ ְכ ֶת ֶ
הַ ַד ָקה:
שר סַ ָמנִּ ים הָ יו בָ ה וְ ֵּאלו הֵּ ן :א הַ צ ֳִּרי ב וְ הַ ִּצפוֹ ֶרן
וְ ַאחַ ד עָ ָ

ג

וְ הַ חֶ לְ ְבנָה ד וְ הַ ְלבוֹ נָהִּ ,מ ְש ַקל ִּש ְבעִּ ים ִּש ְבעִּ ים מָ נֶה .ה מוֹ ר
ו

ו ְק ִּציעָ ה

ז

וְ ִּשבֹלֶ ת נ ְֵּר ְד

ח

שר
וְ כַ ְרכֹםִּ ,מ ְש ַקל ִּש ָשה עָ ָ

שר ,י ִּקלופָ ה ְשל ָֹשה,
שר מָ נֶה .ט הַ ק ְֹשט ְשנֵּים עָ ָ
ִּש ָשה עָ ָ

יא

יסין
ִּקנָמוֹ ן ִּת ְשעָ ה .בוֹ ִּרית ַכ ְר ִּשינָה ִּת ְשעָ ה ַק ִּבין ,יֵּין ַק ְפ ִּר ִּ
יסין,
ְס ִּאין ְתלָ ת וְ ַק ִּבין ְתלָ ָתא ,וְ ִּאם לֹא מָ צָ א יֵּין ַק ְפ ִּר ִּ

כט
מֵּ ִּביא חֲמַ ר ִּחוָר עַ ִּתיק .מֶ לַ ח ְסדוֹ ִּמית רוֹ בַ ע ,מַ עֲלֶ ה עָ ָשן
שהואִּ .ר ִּבי נ ַָתן הַ ַב ְבלִּ י אוֹ מֵּ רַ :אף ִּכ ַפת הַ י ְַר ֵּדן ָכל
ָכל ֶ
ש ִּהיאִּ ,אם נ ַָתן ָבה ְדבַ ש ְפסָ לָ ה ,וְ ִּאם ִּח ֵּסר ַאחַ ת ִּמ ָכל
ֶ
יתה:
סַ מֲמָ נֶיהָ  ,חַ יָב ִּמ ָ
יאל אוֹ מֵּ ר :הַ צ ֳִּרי ֵּאינוֹ ֶא ָלא ְש ָרף
ַרבן ִּש ְמעוֹ ן ֶבן ג ְַמלִּ ֵּ
הַ נוֹ טֵּ ף מֵּ עֲצֵּ י הַ ְקטָ ף .בוֹ ִּרית ַכ ְר ִּשינָה לְ מָ ה ִּהיא בָ ָאה,
ָאה .יַיִּ ן
ש ְתהֵּ א נ ֶ
שפוֹ ת ָבה ֶאת הַ ִּצפוֹ ֶרןְ ,כ ֵּדי ֶ
ְכ ֵּדי לְ ַ
יסין לְ מַ ה הוא בָ אְ ,כ ֵּדי לִּ ְשרוֹ ת בוֹ ֶאת הַ ִּצפוֹ ֶרןְ ,כ ֵּדי
ַק ְפ ִּר ִּ
ש ֵּאין
הלֹא ִּמי ַרגְ לַ יִּ ם י ִָּפין לָ הֶ ,א ָלא ֶ
ש ְתהֵּ א עַ זָהַ .ו ֲ
ֶ
יסין ִּמי ַרגְ לַ יִּ ם ַב ִּמ ְק ָדש ִּמ ְפנֵּי הַ ָכבוֹ ד:
מַ ְכנִּ ִּ
שהוא שוֹ חֵּ ק ,אוֹ מֵּ ר הָ ֵּדק הֵּ יטֵּ ב,
ַתנְ יאִּ ,ר ִּבי נ ַָתן אוֹ מֵּ רְ :כ ֶ
ש ִּמיםִּ .פ ְטמָ ה לַ חֲצָ ִּאין
שהַ קוֹ ל יָפֶ ה לַ ְב ָ
הֵּ יטֵּ ב הָ ֵּדקִּ ,מ ְפנֵּי ֶ
ש ָרה :לְ ָשלִּ יש ולְ ָר ִּביעַ  ,לֹא ָשמַ עְ נוָ .אמַ ר ִּר ִּבי יְ הו ָדה :זֶה
ְכ ֵּ
ש ָרה לַ חֲצָ ִּאין ,וְ ִּאם ִּח ֵּסר ַאחַ ת ִּמ ָכל
הַ ְכלָ ל ִּאם ְכ ִּמ ָד ָתה ְכ ֵּ
יתה.
סַ מֲמָ נֶיהָ  ,חַ יָב ִּמ ָ
תנֵי בַ ר ַק ָפ ָראַ :אחַ ת לְ ִּש ִּשים אוֹ לְ ִּש ְבעִּ ים ָשנָה הָ יְ ָתה
של ִּש ַיריִּ ם לַ חֲצָ ִּאין .וְ עוֹ ד ָתנֵּי בַ ר ַק ָפ ָראִּ :אלו הָ יָה
ָב ָאה ֶ
של ְדבַ שֵּ ,אין ָא ָדם יָכוֹ ל לַ ֲעמֹד ִּמ ְפנֵּי
נוֹ ֵּתן ָבה ָק ְרטוֹ ב ֶ
שהַ תוֹ ָרה
ֵּריחָ ה .וְ לָ ָמה ֵּאין ְמעָ ְר ִּבין ָבה ְדבַ שִּ ,מ ְפנֵּי ֶ
שה
ָא ְמ ָרהִּ :כי כָ ל ְשאֹר וְ כָ ל ְדבַ ש לֹא ַת ְק ִּטירו ִּמ ֶמנו ִּא ֶ
הוָה:
לַ י ֹ

(כריתות ו)

ל

נִ ְּש ַמתֶכלֶחַ י ֶ
נ ָֻּסח עֵּ דוֹ ת הַ ִּמז ְָרח
שר
נִּ ְשמַ ת ָכל חַ י ְתבָ ֵּר ְך ֶאת ִּש ְמ ָך יְ הֹוָה אֱ לֹהֵּ ינו וְ רוחַ ָכל ָב ָ
ְתפָ אֵּ ר ו ְתרוֹ מֵּ ם ז ְִּכ ְר ָך מַ לְ ֵּכנו ָת ִּמידִּ ,מן הָ עוֹ לָ ם וְ עַ ד הָ עוֹ לָ ם
ַא ָתה ֵּאל ,ו ִּמ ַבלְ ע ֲֶד ָ
יך ֵּאין לָ נו (מֶ לֶ ְך) גוֹ ֵּאל ומוֹ ִּשיעַ  ,פוֹ ֶדה
ומַ ִּציל ,וְ עוֹ נֶה ו ְמ ַרחֵּ םְ ,בכָ ל עֵּ ת צָ ָרה וְ צו ָקהֵּ ,אין לָ נו מֶ ְ
לֶך
עוֹ זֵּר וְ סוֹ מֵּ ְך ֶא ָלא ָא ָתה.
אֱ לֹהֵּ י הָ ִּראשוֹ נִּ ים וְ הָ ַאחֲרוֹ נִּ ים ,אֱ לוֹ ַה ָכל ְב ִּריוֹ ת ,אֲ דוֹ ן ָכל
תוֹ לָ דוֹ ת ,הַ ְמהֻּ ָלל ְבכָ ל הַ ִּת ְש ָבחוֹ ת ,הַ ְמנַהֵּ ג עוֹ לָ מוֹ ְבחֶ סֶ ד
ישן,
ו ְב ִּריוֹ ָתיו ְב ַרחֲ ִּמים .וַיְ הֹוָה אֱ לֹ ִּהים אֱ מֶ ת ,לֹא יָנום וְ לֹא יִּ ָ
שנִּ ים וְ הַ ֵּמ ִּקיץ נִּ ְר ָד ִּמיםְ ,מחַ יֶה מֵּ ִּתים .וְ רוֹ פֵּ א
הַ ְמעוֹ ֵּרר יְ ֵּ
חוֹ לִּ ים ,פוֹ קֵּ חַ עִּ וְ ִּרים ,וְ זוֹ קֵּ ף ְכפו ִּפים ,הַ ֵּמ ִּשיחַ ִּא ְל ִּמים,
וְ הַ ְמפַ ֲענֵּחַ ֶנעֱלָ ִּמים ,ולְ ָך לְ בַ ְד ָך אֲ נ ְַחנו מוֹ ִּדים.
וְ ִּאלו ִּפינו מָ לֵּא ִּש ָירה כַ יָם ולְ שוֹ נֵּנו ִּרנָה ַכהֲמוֹ ן ג ַָליו
שמֶ ש
שבַ ח ְכמֶ ְרחֲ בֵּ י ָר ִּקיעַ וְ עֵּ ינֵּינו ְמ ִּאירוֹ ת ַכ ֶ
וְ ִּש ְפתוֹ ֵּתינו ֶ
שמָ יִּ ם וְ ַרגְ לֵּ ינו ַקלוֹ ת ָכ ַאיָלוֹ ת,
וְ כַ י ֵָּרחַ וְ י ֵָּדינו ְפרושוֹ ת ְכנִּ ְש ֵּרי ָ
ְ
ָ
יקין לְ הוֹ דוֹ ת לְ ך יְ הֹוָה אֱ לֹהֵּ ינו ולְ בָ ֵּרך ֶאת
ֵּאין אֲ נ ְַחנו מַ ְס ִּפ ִּ
ִּש ְמ ָך מַ לְ ֵּכנו עַ ל ַאחַ ת מֵּ ֶאלֶף ַאלְ פֵּ י אֲ לָ ִּפים וְ רוֹ ב ִּר ֵּבי
ית עִּ ָמנו וְ עִּ ם
שעָ ִּש ָ
ְרבָ בוֹ ת ְפעָ ִּמים ,הַ טוֹ בוֹ ת נִּ ִּסים וְ נִּ ְפלָ אוֹ ת ֶ
אֲ בוֹ ֵּתינוִּ .מ ְלפָ נִּ ים ִּמ ִּמ ְצ ַריִּ ם ְג ַאלְ ָתנו יְ הֹוָה אֱ לֹהֵּ ינוִּ ,מ ֵּבית
שבָ ע ִּכלְ ַכלְ ָתנו ,מֵּ חֶ ֶרב
יתנוְ .ב ָרעָ ב זַנְ ָתנו ,ו ְב ָ
עֲבָ ִּדים ְפ ִּד ָ
יתנו.
ִּה ַצלְ ָתנוִּ ,מ ֶדבֶ ר ִּמ ַל ְט ָתנו ,ומֵּ חֳלָ ִּאים ָרעִּ ים וְ ַר ִּבים ִּד ִּל ָ
יך וְ לֹא ֲעזָבונו חֲסָ ֶד ָ
עַ ד הֵּ נָה ֲעזָרונו ַרחֲ מֶ ָ
יך .עַ ל ֵּכן ֵּאבָ ִּרים

לא
שר
שנָפַ ְח ָת ְב ַא ֵּפינו ,וְ לָ שוֹ ן אֲ ֶ
שמָ ה ֶ
ש ִּפ ַלגְ ָת ָבנו ,וְ רוחַ ונְ ָ
ֶ
יש ְבחו ,וִּ יפָ אֲ רוֶ ,את
ש ְמ ָת ְב ִּפינו ,הֵּ ן הֵּ ם יוֹ דו וִּ יבָ ְרכו ,וִּ ַ
ַ
ִּש ְמ ָך מַ לְ ֵּכנו ָת ִּמידִּ .כי כָ ל ֶפה לְ ָך יוֹ ֶדה ,וְ כָ ל לָ שוֹ ן לְ ךָ
ש ֵּבחַ  ,וְ כָ ל עַ יִּ ן לְ ָך ְתצַ ֶפה ,וְ כָ ל ֶב ֶר ְך לְ ָך ִּת ְכ ַרע ,וְ כָ ל קוֹ מָ ה
ְת ַ

לְ פָ נ ָ
יִּיראו ָך וְ הַ ֶק ֶרב וְ הַ ְכלָ יוֹ ת יְ ז ְַמרו
ֶיך ִּת ְש ַתחֲ וֶה ,וְ הַ ְלבָ בוֹ ת ָ
שנֶאֱ מַ ר ָכל עַ ְצמ ַֹתי תֹאמַ ְרנָה יְ הֹוָה ִּמי כָ מוֹ ָך
לִּ ְשמֶ ָךַ ,כ ָדבָ ר ֶ
שוְ עַ ת עֲנִּ ִּיים ַא ָתה
מַ ִּציל עָ נִּ י מֵּ חָ זָק ִּמ ֶמנו ,וְ עָ נִּ י וְ אֶ ְביוֹ ן ִּמ ֹגזְלוֹ ַ ,
יקים
ִּת ְשמַ ע ,צַ ע ֲַקת הַ ַדל ַת ְק ִּשיב וְ תוֹ ִּשיעַ  .וְ כָ תוב ַר ְננו צַ ִּד ִּ
ש ִּרים נָאוָה ְת ִּה ָלה.
ַביְ הֹוָה ,לַ יְ ָ
יקים ִּת ְת ָב ַר ְך ,ו ִּבלְ שוֹ ן
ש ִּרים ִּת ְתרוֹ מָ ם ,ו ְב ִּש ְפ ֵּתי צַ ִּד ִּ
ְב ִּפי יְ ָ
חֲס ִּידים ִּת ְת ַק ָדש ,ו ְבקֶ ֶרב ְקדוֹ ִּשים ִּת ְתהַ ָלל.
ִּ
ָ
ש ֵּכן חוֹ בַ ת ָכל
ְב ִּמ ְקהֲלוֹ ת ִּר ְבבוֹ ת עַ ְמך ֵּבית יִּ ְש ָר ֵּאלֶ ,
הַ יְ צו ִּרים לְ פָ נ ָ
ֶיך יְ הֹוָה אֱ לֹהֵּ ינו וֵּאלֹהֵּ י אֲ בוֹ ֵּתינו לְ הוֹ דוֹ ת,
ש ֵּבחַ  ,לְ פָ אֵּ ר ,לְ רוֹ מֵּ ם ,לְ הַ ֵּדר ,ולְ נ ֵַּצחַ  ,עַ ל ָכל ִּד ְב ֵּרי
לְ הַ לֵּל ,לְ ַ
שי עַ ְב ְד ָך ְמ ִּשיחֶ ךָ.
ִּשירוֹ ת וְ ִּת ְש ָבחוֹ ת ָדוִּ ד ֶבן יִּ ַ
ו ְבכֵּ ן ,יִּ ְש ַת ַבח ִּש ְמ ָך לָ עַ ד מַ לְ ֵּכנו הָ ֵּאל הַ ֶמלֶ ְך הַ גָדוֹ ל וְ הַ ָקדוֹ ש
שמַ יִּ ם ובָ ָא ֶרץִּ ,כי לְ ָך נ ֶָאה יְ הֹוָה אֱ לֹהֵּ ינו וֵּאלֹהֵּ י אֲ בוֹ ֵּתינו
ַב ָ
שלָ ה ,נֶצַ ח,
לְ עוֹ לָ ם וָעֶ דִּ .שיר ו ְשבָ חָ ה ,הַ לֵּל וְ ז ְִּמ ָרה ,עֹז ,ומֶ ְמ ָ
שה ,ומַ לְ כותְ ,ב ָרכוֹ ת
ְגדולָ הְ ,גבו ָרהְ ,ת ִּה ָלה ,וְ ִּת ְפ ֶא ֶרתְ ,ק ֻּד ָ
וְ הוֹ ָדאוֹ ת לְ ִּש ְמ ָך הַ גָדוֹ ל וְ הַ ָקדוֹ ש ,ומֵּ עוֹ לָ ם וְ עַ ד עוֹ לָ ם ַא ָתה
ֵּאלָ .ברו ְך ַא ָתה מֶ לֶ ְך גָדוֹ ל ו ְמהֻּ ָלל ַב ִּת ְש ָבחוֹ תֵּ .אל
שמוֹ תִּ ,רבוֹ ן ָכל
הַ הוֹ ָדאוֹ ת ,אֲ דוֹ ן הַ ִּנ ְפלָ אוֹ ת ,בוֹ ֵּרא ָכל הַ ְנ ָ
ירי ז ְִּמ ָרה מֶ לֶ ְך ֵּאל חַ י הָ עוֹ לָ ִּמים ָאמֵּ ן.
ֲשים ,הַ בוֹ חֵּ ר ְב ִּש ֵּ
הַ ַמע ִּ

לב

ב"ן
ִאגרתֶה ַר ְּמ ֶַ
" ְשמַ ע ְבנִּ י מוסַ ר ָא ִּב ָ
יך ,וְ ַאל ִּתטֹש תוֹ ַרת ִּא ֶמ ָך"

(משלי א ח).

ִּת ְתנַהֵּ ג ָת ִּמיד לְ ַד ֵּבר ָכל ְדבָ ֶר ָ
יך ְבנַחַ ת ,לְ כָ ל ָא ָדם ו ְבכָ ל
ש ִּהיא ִּמ ָדה ָרעָ ה לְ הַ ְח ִּטיא
עֵּ ת ,ובַ זֶה ִּתנָצֵּ ל ִּמן הַ ַכעַ סֶ ,
ְבנֵּי ָא ָדם .וְ כֵּ ן ָא ְמרו ַרבוֹ ֵּתינו ז"ל (נדרים כב ע"א)ָ :כל הַ כוֹ עֵּ ס –
שנֶאֱ מַ ר (קהלת יא י)" :וְ הָ סֵּ ר ַכעַ ס
ֵּיהנוֹ ם שוֹ לְ ִּטים בוֹ ֶ ,
ָכל ִּמינֵּי ג ִּ
ָ
ֵּיהנוֹ ם,
ִּמ ִּל ֶב ָך ,וְ הַ עֲבֵּ ר ָרעָ ה ִּמ ְב ָש ֶרך" .וְ ֵּאין " ָרעָ ה" ֶא ָלא ג ִּ
שנֶאֱ מַ ר (משלי טז ד)" :וְ גַם ָר ָשע לְ יוֹ ם ָרעָ ה".
ֶ
שר ִּתנָצֵּ ל ִּמן הַ ַכעַ סַ ,תעֲלֶ ה עַ ל לִּ ְב ָך ִּמ ַדת הָ ֲע ָנוָה,
וְ כַ אֲ ֶ
שנֶאֱ מַ ר
ש ִּהיא ִּמ ָדה טוֹ בָ ה ִּמ ָכל ִּמדוֹ ת טוֹ בוֹ תֶ ,
ֶ

(משלי כב ד):

"עֵּ ֶקב ֲע ָנוָה ,יִּ ְר ַאת ה'".
ובַ עֲבור הָ ֲע ָנוָהַ ,תעֲלֶ ה עַ ל לִּ ְב ָך ִּמ ַדת הַ ִּי ְר ָאהִּ ,כי ִּת ֵּתן ֶאל
ש ַא ָתה ִּר ָמה
את ,ולְ ַאן ַא ָתה הוֹ לֵּ ְך; וְ ֶ
לִּ ְב ָך ָת ִּמיד :מֵּ ַאיִּ ן ָב ָ
וְ תוֹ לֵּ עָ ה ְבחַ י ָ
ֶיך ,וְ ַאף ִּכי ְבמוֹ ָת ְך; וְ לִּ ְפנֵּי ִּמי ַא ָתה עָ ִּתיד
שנֶאֱ מַ ר (דה"ב ו יח)ִּ " :הנֵּה
לִּ ֵּתן ִּדין וְ חֶ ְשבוֹ ן ,לִּ ְפנֵּי מֶ לֶ ְך הַ ָכבוֹ דֶ ,
ָשמַ יִּ ם ו ְשמֵּ י הַ ָשמַ יִּ ם לֹא יְ כַ לְ ְכלו ָך"ַ ,אף ִּכי לִּ בוֹ ת ְבנֵּי

הלֹא ֵּאת הַ ָשמַ יִּ ם וְ ֵּאת
ָא ָדם (ע"פ משלי טו יא) .וְ נֶאֱ מַ ר (ירמיהו כג כד)ֲ " :
הָ ָא ֶרץ אֲ נִּ י מָ לֵּ א ,נְ אֻּ ם ה'".
שר ַתחֲשֹב ֶאת ָכל ֵּא ֶלהִּ ,ת ָירא ִּמבוֹ ְר ֶא ָך וְ ִּת ָשמֵּ ר ִּמן
וְ כַ אֲ ֶ
ָ
שר
שמֵּ חַ ְבחֶ לְ ֶקך .וְ כַ אֲ ֶ
הַ חֵּ ְטא ,ובַ ִּמדוֹ ת הָ ֵּא ֶלה ִּת ְהיֶה ָ ֹ
שש ִּמ ָכל ָא ָדם ,ולְ ִּה ְת ַפחֵּ ד
ִּת ְתנַהֵּ ג ְב ִּמ ַדת הָ ֲע ָנוָה לְ ִּה ְתבוֹ ֵּ

לג
ִּמ ֶמנו ו ִּמן הַ חֵּ ְטא – ָאז ִּת ְש ֶרה עָ לֶ ָ
יך רוחַ הַ ְש ִּכינָה ,וְ זִּיו
ְכבוֹ ָדה ,וְ חַ יֵּי עוֹ לָ ם הַ ָבא.
ָאה ְבלִּ בוֹ עַ ל הַ ְב ִּריוֹ ת –
וְ עַ ָתה ְבנִּ י ַדע ו ְראֵּ הִּ ,כי הַ ִּמ ְתג ֶ
מוֹ ֵּרד הוא ְבמַ לְ כות ָשמַ יִּ םִּ ,כי ִּמ ְת ָפ ֵּאר הוא ִּבלְ בוש
שנֶאֱ מַ ר (תהלים צג א)" :ה' מָ לָ ְך גֵּאות לָ בֵּ ש",
מַ לְ כות ָשמַ יִּ םֶ ,
וגו'.
ֹשר – "ה' מוֹ ִּריש
ָאה לֵּ ב הָ ָא ָדם? ִּאם ְבע ֶ
ובַ מֶ ה יִּ ְתג ֵּ
ֲשיר"
ומַ ע ִּ
שנֶאֱ מַ ר
ֶ

(שמ"א ב
(דה"א

כט

הלֹא לֵּ אל ִֹּהים הוא,
ז) .וְ ִּאם ְבכָ בוֹ ד – ֲ
ֶיך" ,וְ ֵּאיךְ
ֹשר וְ הַ ָכבוֹ ד ִּמלְ פָ נ ָ
יב)" :וְ הָ ע ֶ

ִּמ ְת ָפ ֵּאר ִּב ְכבוֹ ד קוֹ נוֹ ? וְ ִּאם ִּמ ְת ָפ ֵּאר ְבחָ ְכמָ ה" :מֵּ ִּסיר
שפָ ה לְ נֶאֱ מָ נִּ ים ,וְ טַ עַ ם ז ְֵּקנִּ ים יִּ ַקח"
ָֹ

(איוב יב כ).

נִּ ְמצָ א :הַ ָכל

ָשוֶה לִּ ְפנֵּי הַ ָמקוֹ םִּ ,כי ְב ַאפוֹ מַ ְש ִּפיל ג ִֵּּאים ,ו ִּב ְרצוֹ נוֹ
ַשֹאֲ ָך הַ ָמקוֹ ם.
מַ גְ ִּביהַ ְשפָ לִּ ים .לָ כֵּ ן הַ ְש ִּפיל עַ ְצ ְמ ָך ,וִּ ינ ַ
עַ ל ֵּכן ַאפָ ֵּרש לְ ָך ֵּא ְ
יך ִּת ְתנַהֵּ ג ְב ִּמ ַדת הָ ֲע ָנוָה ,לָ לֶ כֶ ת ָבה
ָת ִּמידָ :כל ְדבָ ֶר ָ
ֹאש ָך ָכפוף; וְ עֵּ ינ ֶָך י ִַּביטו
יך יִּ ְהיו ְבנַחַ ת ,וְ ר ְ
לְ מַ ָטה לָ ָא ֶרץ ,וְ לִּ ְב ָך לְ מַ עֲלָ ה; וְ ַאל ַת ִּביט ִּב ְפנֵּי ָא ָדם
ְב ַד ֶב ְר ָך עִּ מוֹ  .וְ כָ ל ָא ָדם יִּ ְהיֶה גָדוֹ ל ִּמ ְמ ָך ְבעֵּ ינ ָ
ֶיךִּ :אם חָ כָ ם
אוֹ עָ ִּשיר הוא – עָ לֶ ָ
יך לְ כַ ְבדוֹ  .וְ ִּאם ָרש הוא ,וְ ַא ָתה עָ ִּשיר
אוֹ חָ כָ ם ִּממֶ נו – חֲשֹב ְבלִּ ְב ָך ִּכי ַא ָתה חַ יָב ִּממֶ נו ,וְ הוא
ש ִּאם הוא חוֹ טֵּ א – הוא שוֹ גֵּג ,וְ ַא ָתה מֵּ זִּיד.
ז ַַכאי ִּמ ְמ ָךֶ ,

יך ומַ ְח ְשבוֹ ֶת ָ
ש ָ
ְבכָ ל ְדבָ ֶר ָ
יך ,ו ְבכָ ל עֵּ ת – חֲשוֹ ב
יך ומַ ֲע ֶֹ
ְבלִּ ָב ְך ְכ ִּאלו ַא ָתה עוֹ מֵּ ד לִּ ְפנֵּי הַ ָקדוֹ ש ָברו ְך הוא

לד
יךִּ ,כי ְכבוֹ דוֹ מָ לֵּ א הָ עוֹ לָ ם .ו ְדבָ ֶר ָ
ו ְש ִּכינָתוֹ עָ לֶ ָ
יך יִּ ְהיו
ְב ֵּאימָ ה ו ְביִּ ְר ָאהְ ,כעֶ בֶ ד לִּ ְפנֵּי ַרבוֹ .
וְ ִּת ְת ַביֵּש ִּמ ָכל ָא ָדם .וְ ִּאם יִּ ְק ָראֲ ָך ִּאיש – ַאל ַת ֲענֵּהו ְבקוֹ ל
ָרםַ ,רק ְבנַחַ ת ְכעוֹ מֵּ ד לִּ ְפנֵּי ַרבוֹ .
שר תוכַ ל לְ ַק ְימָ ה.
הוֵּי ז ִָּהיר לִּ ְקרוֹ ת ַבתוֹ ָרה ָת ִּמיד ,אֲ ֶ
ֶו ֱ
שר לָ מַ ְד ָת ִּאם יֵּש
ש ַבאֲ ֶ
שר ָתקום ִּמן הַ ֵּספֶ ר – ְתחַ ֵּפ ֹ
וְ כַ אֲ ֶ
ש ָ
יך ַבב ֶֹקר
שר תוכַ ל לְ ַק ְימוֹ  .ו ְתפַ ְש ֵּפש ְבמַ ֲע ֶֹ
בוֹ ָדבָ ר אֲ ֶ
ובָ עֶ ֶרב ,ובָ זֶה יִּ ְהיו ָכל יָמֶ ָ
יך ִּב ְתשובָ ה.

וְ הַ סֵּ ר ָכל ִּד ְב ֵּרי הָ עוֹ לָ ם ִּמלִּ ְב ָך ְבעֵּ ת הַ ְת ִּפ ָלה ,וְ הָ כֵּ ן לִּ ְב ָך
לִּ ְפנֵּי הַ ָמקוֹ ם ָברו ְך הוא .וְ טַ הֵּ ר ַרעֲיוֹ נ ָ
ֶיךַ ,וחֲשֹב הַ ִּדבור
שתוֹ ִּציאֶ נו ִּמ ִּפ ָ
יך.
ק ֶֹדם ֶ

שה ָכל יְ מֵּ י חַ יֵּי הֶ ְבלֶ ָך ְבכָ ל ָדבָ ר וְ ָדבָ ר ,וְ לֹא
וְ כֵּ ן ַת ֲע ֶֹ
יך ומַ ְח ְשבוֹ ֶת ָ
ש ָ
ֶתחֱטָ א .ובָ זֶה יִּ ְהיו ְדבָ ֶר ָ
יך יְ ָש ִּרים;
יך ומַ ֲע ֶֹ
ו ְת ִּפ ָל ְת ָך ִּת ְהיֶה ז ַָכה ובָ ָרה ונְ ִּקיָה ,ו ְמכֻּ ֶו ֶנת ו ְמקֻּ ֶבלֶ ת לִּ ְפנֵּי
שנֶאֱ מַ ר (תהלים י יז)ָ " :ת ִּכין לִּ ָבם – ַת ְק ִּשיב
הַ ָמקוֹ ם ָברו ְך הואֶ ,

ָא ְזנ ֶָך".

ִּת ְק ָרא הָ ִּאג ֶֶרת הַ זֹאת ַפעַ ם ַאחַ ת ְב ָשבועַ וְ לֹא ִּת ְפחֹת,
שם יִּ ְת ָב ַר ְך ,לְ מַ עַ ן
לְ ַק ְימָ ה וְ לָ לֶ כֶ ת ָבה ָת ִּמיד ַאחַ ר הַ ֵּ
ַת ְצלִּ יחַ ְבכָ ל ְד ָרכֶ ָ
יך ,וְ ִּתז ְֶכה לָ עוֹ לָ ם הַ ָבא הַ ָצפון
ש ִּת ְק ָר ֶאנָה – ַיעֲנו ָך ִּמן הַ ָשמַ יִּ ם
יקים .ו ְבכָ ל יוֹ ם ֶ
לַ ַצ ִּד ִּ
שר ַיעֲלֶ ה עַ ל לִּ ְב ָך לִּ ְשאֹל ,עַ ד עוֹ לָ םָ .אמֵּ ן סֶ לָ ה.
ַכאֲ ֶ

לה

הַ ִה ְּתבוֹ ְּדדות ֶ
ָשר ְמאֹד
הַ ִּה ְתבוֹ ְדדות הוא מַ עֲלָ ה ְגדוֹ לָ ה וְ ֶד ֶר ְך נָכוֹ ן וְ י ָ
שם יִּ ְת ָב ַר ְך .וְ צָ ִּר ְ
יך ָכל ֶאחָ ד לִּ ְקבֹעַ לוֹ עַ ל זֶה
לְ ִּה ְת ָק ֵּרב לְ הַ ֵּ
שם יִּ ְת ָב ַרךְ
ש ְיפָ ֵּרש ִּשיחָ תוֹ לִּ ְפנֵּי הַ ֵּ
ֵּאיזֶה ָשעוֹ ת ַביוֹ ם ֶ
ש ְמ ַד ְב ִּרים בוֹ  .הַ יְ נו ִּב ְמ ִּדינ ֵָּתנו ִּבלְ שוֹ ן ַא ְש ְכנַזִּ .כי
ַב ָלשוֹ ן ֶ
ש ְמ ַד ְב ִּרים בוֹ ְבנ ֵָּקל יוֹ ֵּתר לְ פָ ֵּרש ָכל ִּשיחָ תוֹ
ַב ָלשוֹ ן ֶ
שם יִּ ְת ָב ַרךְ.
שר עִּ ם לְ בָ בוֹ יָשוחַ לִּ ְפנֵּי הַ ֵּ
הֵּ יטֵּ ב וְ ֶאת ָכל אֲ ֶ
הֵּ ן ח ֲָרטָ ה ו ְתשובָ ה עַ ל הֶ עָ בָ ר הֵּ ן ַב ָקשוֹ ת וְ ַתחֲנונִּ ים
ש ִּיז ְֶכה לְ ִּה ְת ָק ֵּרב ֵּאלָ יו יִּ ְת ָב ַר ְך מֵּ הַ יוֹ ם וָהָ לְ ָאה ֶבאֱ מֶ ת.
ֶ
ְ
שם יִּ ְת ָב ַרך יִּ ְצעַ ק
וְ ִּאם ֵּאינוֹ יָכוֹ ל לְ ַד ֵּבר ְכלָ ל לִּ ְפנֵּי הַ ֵּ
ש ִּנ ְת ַרחֵּ ק
שם יִּ ְת ָב ַר ְך ָאז עַ ל זֶה ְבעַ ְצמוֹ ֶ
וְ יִּ ְתחַ נֵּן לִּ ְפנֵּי הַ ֵּ

ש ֵּאינוֹ יָכוֹ ל אֲ ִּפלו לְ ַד ֵּבר לְ פָ נָיו יִּ ְת ָב ַר ְך.
ל־כ ְך עַ ד ֶ
ָכ ָ
ְ
שי ְַחמֹל עָ לָ יו
חנונִּ ים ֶ
וִּ יבַ ֵּקש מֵּ ִּאתוֹ יִּ ְת ָב ַרך ַרח ֲִּמים וְ ַת ֲ
ְ
שיוכַ ל לְ פָ ֵּרש ִּשיחָ תוֹ לְ פָ נָיו יִּ ְת ָב ַרך .וְ כָ ל
וְ יִּ ְפ ַתח ִּפיו עַ ד ֶ
ְ
שם
שיוֹ ֵּדעַ נִּ גְ עֵּ י לְ בָ בוֹ ֵּאיך הוא ְמ ֻּרחָ ק מֵּ הַ ֵּ
ֶאחָ ד ְכ ִּפי מַ ה ֶ
ְ
ָשיחַ וִּ יסַ ֵּפר הַ כֹל לְ פָ נָיו יִּ ְת ָב ַרך .וְ עֹצֶ ם מַ עֲלַ ת
יִּ ְת ָב ַר ְך י ִּ
שעֵּ רִּ .כי זֹאת הַ הַ נְ הָ גָה עוֹ לָ ה
הַ נְ הָ גָה זֹאת ֵּאין לְ בָ ֵּאר ולְ ַ
שםִּ .כי עַ ל־יְ ֵּדי־זֶה
עַ ל הַ כֹל וְ ִּהיא כוֹ לֶ לֶ ת ָכל עֲבוֹ ַדת הַ ֵּ
יְ כוֹ לִּ ין לָ בוֹ א לְ כָ ל טוֹ ב ָבזֶה ובַ ָבא ִּכי הַ כֹל יָכוֹ ל לִּ ְפעֹל
יקים לֹא ָבאו
עַ ל־יְ ֵּדי ְת ִּפ ָלה וְ ַתחֲנונִּ ים ,וְ כָ ל ְגדוֹ לֵּ י הַ ַצ ִּד ִּ
לְ מַ ְד ֵּרג ָָתם ִּכי ִּאם עַ ל־יְ ֵּדי הַ נְ הָ גָה זֹאת .ומַ ְש ִּכיל עַ ל ָדבָ ר
י ִָּבין מֵּ עַ ְצמוֹ ג ֶֹדל מַ עֲלַ ת הַ הַ נְ הָ גָה זֹאתַ .א ְש ֵּרי הַ זוֹ כֶ ה
לִּ ְקבֹעַ עַ ְצמוֹ עַ ל זֶה ָשעָ ה ְמיֻּחֶ ֶדת ְבכָ ל יוֹ ם וָיוֹ ם ו ְש ָאר
(ק' לקו"מ תנינא ,כה)
הַ יוֹ ם יִּ ְהיֶה ְב ִּש ְמחָ ה:

לו

רֶת ִפ ַלתֶהַ דר ְֶּך ֶ
סֵ ד ְּ
יְ ִהי ָרצוֹ ן ִּמלְ פָ נ ָ
שתוֹ לִּ יכֵּ נו
ֶיך יְ ָי אֱ לֹהֵּ ינו וֵּאלֹהֵּ י אֲ בוֹ ֵּתינוֶ ,
ידנו לְ ָשלוֹ ם ,וְ ַת ִּגיעֵּ נו
לְ ָשלוֹ ם ,וְ ַת ְד ִּריכֵּ נו לְ ָשלוֹ ם ,וְ ַת ְצעִּ ֵּ
ש ְמחָ ה ולְ ָשלוֹ ם
לִּ ְמחוֹ ז חֶ ְפצֵּ נו לְ חַ ִּיים ולְ ִּ ֹ

(ואם דעתו לחזור

ִּירנו לְ ָשלוֹ ם) וְ ַת ִּצילֵּ נו ִּמ ַכף ָכל אוֹ יֵּב
באותו היום יאמר וְ ַת ְחז ֵּ
ְ
וְ אוֹ ֵּרב וְ לִּ ְס ִּטים וְ חַ יוֹ ת ָרעוֹ ת ַב ֶד ֶרך ,ו ִּמ ָכל ִּמינֵּי פו ְרעָ נִּ יוֹ ת
הַ ִּמ ְת ַר ְגשוֹ ת ובָ אוֹ ת לָ עוֹ לָ ם .וְ ִּת ְשלַ ח ְב ָרכָ ה וְ הַ ְצלָ חָ ה ְבכֹל
שה י ֵָּדינו ,וְ ִּת ְתנֵּנו לְ חֵּ ן ולְ חֶ סֶ ד ולְ ַרח ֲִּמים ְבעֵּ ינ ָ
ֶיך
מַ ֲע ֵֹּ
ו ְבעֵּ ינֵּי כָ ל רוֹ ֵּאינו ,וְ ִּתגְ ְמלֵּ נו חֲסָ ִּדים טוֹ ִּבים וְ ִּת ְשמַ ע קוֹ ל
חנון ַא ָתהָ :ברו ְך ַא ָתה
חנונֵּינוִּ .כי ֵּאל שוֹ מֵּ עַ ְת ִּפ ָלה וְ ַת ֲ
ַת ֲ
יְ יָ ,שוֹ מֵּ עַ ְת ִּפ ָלה:
של עוֹ לָ םַ ,ת ִּצילֵּ נִּ י ְב ַרחֲ מֶ ָ
יך הָ ַר ִּבים ִּמ ַס ָכנַת ְד ָר ִּכים,
ִרבונו ֶ
ְ
וְ ִּת ְש ְמ ֵּרנִּ י וְ ַת ִּצילֵּ נִּ י ִּמ ָכל ִּמינֵּי צַ עַ ר וְ יִּ סו ִּרין וְ ִּעכוב ַב ֶד ֶרך ,ו ִּמ ָכל
יתי
אוֹ ֵּרב וְ אוֹ יֵּב ומַ ְס ִּטין ,וְ ִּת ְהיֶה ָת ִּמיד ִּע ִּמי ְב ִּש ְב ִּתיְ ,בבֵּ ִּ
ו ְבלֶ ְכ ִּתי ַב ֶד ֶר ְךְ ,ב ִּש ְמ ָך ֵּאצֵּ א לַ ֶד ֶר ְך לְ ָשלוֹ ם ,ו ְב ִּש ְמ ָך ֶא ֱעבֹר
יתי לְ ָשלוֹ ם .וְ ַת ִּצילֵּ נִּ י ִּמ ָכל ִּמינֵּי
הַ ֶד ֶר ְך ְב ָשלוֹ ם ,וְ ָאשוב לְ בֵּ ִּ
ַש ִּמיות ו ְברוחָ נִּ יותְ ,בגוף וָ נֶפֶ ש ומָ מוֹ ן,
הֶ זֵּיקוֹ ת וְ הֶ ְפסֵּ ד ַב ֶד ֶר ְך ְבג ְ

אתנו ובוֹ ֵּאנו לְ חַ ִּיים טוֹ ִּבים ולְ ָשלוֹ ם מֵּ עַ ָתה וְ עַ ד עוֹ לָ ם,
מר צֵּ ֵּ
ו ְש ֹ
ְ
ש ָכתוב" .צֶ ֶדק לְ פָ נָיו
אתי לַ ֶד ֶרך ְכמוֹ ֶ
ו ְתז ֵַּכנִּ י לִּ ֵּתן ְצ ָד ָקה ק ֶֹדם צֵּ ִּ
ָשם לְ ֶד ֶר ְך ְפעָ מָ יו" ,וְ עַ ל יְ ֵּדי זֶה ִּתכוֹ ן לְ פָ נַי הַ ֶד ֶר ְך ,וְ ַא ָתה
יְ הַ ֵּל ְך וְ י ֵּ
ְב ַרחֲמֶ ָ
שר ֵּאלֵּ ְך ָבה,
יך הָ ַר ִּבים ֵּתלֵּ ְך לְ פָ נַי לְ הַ נְ חוֹ ִּתי הַ ֶד ֶר ְך אֲ ֶ

יאנִּ י וְ ַת ִּגיעֵּ נִּ י לִּ ְמחוֹ ז חֶ ְפ ִּצי
וְ ָת ִּאיר לְ פָ נַי ְבאוֹ ְר ָך הַ ָגדוֹ ל ,ו ְת ִּב ֵּ
לְ חַ ִּיים ולְ ָשלוֹ ם ִּכ ְרצוֹ נְ ָך הַ טוֹ ב.

