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ארשת שפתינו

סדר התרת נדרי
ׁ ◌ִש ◌ְמע ּו ◌ָנא ◌ַרבּ וֹ ◌ַתי ◌ַדּ ◌ָ ּי ◌ִנים מ ּו ◌ְ ◌ִ
מחיםָּ◌ ,כל ◌ֶ ◌ֶנדר אוֹ
חרם,
ׁ◌ְשב ּו ◌ָעה אוֹ ◌ִא ּ◌ָסר אוֹ קוֹ ◌ָנם אוֹ ◌ֵ ◌ֶ
הקיץ אוֹ ◌ַ ◌ֲ
עתי ◌ְבּ ◌ָ ◌ִ
דרתי אוֹ ◌ִנ ׁ ◌ְש ◌ַבּ ◌ְ ּ◌ִ
ׁ◌ֶש ◌ָ ּנ ◌ַ ◌ְ ּ◌ִ
בחלוֹ ם ,אוֹ
נמחקים,
אינם ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
הקדוֹ ׁ ◌ִשים ׁ ◌ֶש ◌ֵ ◌ָ
ִנש ◌ַבּ ◌ְ ּ◌ִ
◌ ׁ ◌ְ
עתי ◌ַבּ ◌ֵמוֹ ת ◌ַ ◌ְּ
מיני ◌ְ ◌ִנזירוֹ ת
וכל ◌ִ ◌ֵ
בשם הוי"ה ◌ָבּ ר ּו ה ּואָ◌ ְ◌ ,
ּו ◌ְ ׁ ◌ֵ
וכל ׁש ּום
ואפלּ ּו ◌ְ ◌ִנזיר ּות ׁ ◌ִש ◌ְמ ׁשוֹ ןָ◌ ְ◌ ,
עלי ◌ַ ◌ֲ ◌ִ
ׁ◌ֶש ◌ִּק ◌ַבּ ◌ְל ּ◌ִתי ◌ָ ◌ַ
עלי אוֹ ◌ַעל
אסר ּ◌ִתי ◌ָ ◌ַ
הנאהֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ◌ַ ◌ְ
ואפלּ ּו ◌ִא ּס ּור ◌ֲ ◌ָ ◌ָ
◌ִא ּס ּורִ◌ ֲ◌ ַ◌ ,
אס ּור ◌ֵבּ ין ◌ִבּ ◌ְ ׁ
אחריםְ◌ ,בּ ◌ָכל ◌ָל ׁשוֹ ן ׁ ◌ֶשל ◌ִ ּ
◌ֲ ◌ֵ ◌ִ
לשוֹ ן ◌ִא ּס ּור אוֹ
מצוה
אפלּ ּו ׁ ◌ֶשל ◌ִ ◌ְ ◌ָ
קבּ ◌ָלה ◌ֲ ◌ִ
וכל ׁש ּום ◌ַ ◌ָ
חרם אוֹ קוֹ ◌ָנם ◌ְ ◌ָ
◌ֵ ◌ֶ
לשוֹ ן ◌ֶ ◌ֶנדר ◌ֵבּ ין ◌ִבּ ◌ְ ׁ
עליֵ◌ ,בּ ין ◌ִבּ ◌ְ ׁ
נדבה ◌ֵבּ ין
לשוֹ ן ◌ְ ◌ָ ◌ָ
ׁ◌ֶש ◌ִּק ◌ַבּ ◌ְל ּ◌ִתי ◌ָ ◌ַ
לשוֹ ן ◌ְ ◌ִנזירוֹ ת ◌ֵבּ ין ◌ְבּ ◌ָכל ◌ָ ׁ
◌ִבּ ◌ְל ׁשוֹ ן ׁ ◌ְשב ּו ◌ָעה ◌ֵבּ ין ◌ִבּ ◌ְ ׁ
לשוֹ ן,
תקיעת ◌ָּכףֵ◌ .בּ ין ◌ָּכל ◌ֶ ◌ֶנדר ּו ◌ֵבין ◌ָּכל
◌ ◌ְַוגם ◌ַה ◌ַ ּנ ◌ֲ ◌ֶ
עשׂ ה ◌ִבּ ◌ְ ◌ִ ◌ַ
הגתי ◌ֶאת
מצוה ׁ ◌ֶש ◌ָ ּנ ◌ַ ◌ְ ּ◌ִ
מנהג ׁ ◌ֶשל ◌ִ ◌ְ ◌ָ
ְנדבה ּו ◌ֵבין ׁש ּום ◌ִ ◌ְ ◌ָ
◌ ◌ָ ◌ָ
דר ּ◌ִתי
מפי אוֹ ׁ ◌ֶש ◌ָ ּנ ◌ַ ◌ְ
פתי ׁ ◌ֶש ◌ָ ּי ◌ָצא ◌ִ ּ ◌ִ
וכל מוֹ ◌ָצא ◌ְשׂ ◌ָ ◌ַ
עצמיָ◌ ְ◌ ,
◌ַ ◌ְ ◌ִ
מצוה ◌ֵ ◌ַ
לעשׂ וֹ ת ׁש ּום ◌ִ ◌ְ ◌ָ
ְוגמר ּ◌ִתי ◌ְ ◌ִ ◌ִ
◌ ◌ָ ◌ַ ◌ְ
מה ּ◌ִמ ◌ְצוֹ ת אוֹ
בלבּ י ◌ַ ◌ֲ
הגתי
דבר טוֹ ב ׁ ◌ֶש ◌ָ ּנ ◌ַ ◌ְ ּ◌ִ
איזה ◌ָ ◌ָ
הנהגה טוֹ ◌ָבה אוֹ ◌ֵ ◌ֶ
◌ֵאיזוֹ ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
התניתי ׁ ◌ֶש ◌ְ ּי ◌ֵהא ◌ְבּ ◌ִלי ◌ֶ ◌ֶנדרֵ◌ ,הן
עמים ◌ְוא ◌ִ ◌ְ ◌ֵ ◌ִ
ׁ◌ָשל ׁש ּ ◌ְפ ◌ָ ◌ִ
אחריםֵ◌ ,הן
עצמי ◌ֵהן ◌ַעל ◌ֲ ◌ֵ ◌ִ
יתי ◌ֵהן ◌ַעל ◌ַ ◌ְ ◌ִ
עשׂ ◌ִ
◌ָדּ ◌ָבר ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ִ
כח ּ◌ִתי,
היד ּו ◌ִעים ◌ִליֵ◌ ,הן אוֹ ◌ָתן ׁ ◌ֶש ◌ְּכ ◌ָבר ׁ ◌ָש ◌ַ ◌ְ
אוֹ ◌ָתן ◌ַ ◌ְ
ה
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מבק ׁש
כלּ הוֹ ןָ◌ ְ◌ ַ◌ ֲ◌ ְ◌ ִ◌ ,
◌ְבּ ◌ְ◌ 
מעק ◌ָראְ◌ ,ו ׁשוֹ ◌ֵאל ּו ◌ְ ◌ַ ◌ֵ ּ
אתחרטנא ◌ְבהוֹ ן ◌ֵ ◌ִ ◌ָ ּ
יראתי ּ ◌ֶפן
עליהםִּ◌ ,כי ◌ָ ◌ֵ ◌ִ
הת ◌ָרה ◌ֲ ◌ֵ ◌ֶ
עלתכם ◌ַ ּ◌ָ
ממ ◌ֲ ◌ַ ◌ְ ◌ֶ
אני ◌ִ ּ◌ַ
◌ֲ ◌ִ
נדרים
דתי ◌ַחס ◌ְו ׁ ◌ָשלוֹ ם ◌ַבּ ◌ֲעווֹ ן ◌ְ ◌ָ ◌ִ
ונל ◌ַּכ ◌ְ ּ◌ִ
◌ֶא ◌ָּכ ׁ ◌ֵשל ◌ְ ◌ִ ◌ְ
וא ּס ּו ◌ִריןְ◌ ,וקוֹ ◌ָנמוֹ ת
וחרמוֹ ת ◌ְ ◌ִ
ּו ׁ ◌ְשב ּועוֹ ת ּו ◌ְ ◌ִנזירוֹ תָ◌ ֲ◌ ַ◌ ,
אני תוֹ ◌ֵהא ◌ַחס ◌ְו ׁ ◌ָשלוֹ ם ◌ַעל ◌ִק ּי ּום
ואין ◌ֲ ◌ִ
ְוהס ◌ָּכמוֹ תֵ◌ ְ◌ .
◌ ◌ַ ◌ְ
מתחרט
אני ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ֵ
יתיַ◌ ,רק ◌ֲ ◌ִ
עשׂ ◌ִ
ההם ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ִ
עשׂ ים טוֹ ◌ִבים ◌ָ ◌ֵ
◌ַה ּ◌ַמ ◌ֲ ◌ִ
הענינים ◌ִבּ ◌ְ ׁ
קבּ ◌ַלת ◌ָ ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
◌ַעל ◌ַ ◌ָ
לשוֹ ן ◌ֶ ◌ֶנדר אוֹ ׁ ◌ְשב ּו ◌ָעה ,אוֹ
הס ◌ָּכ ◌ָמה,
חרם אוֹ קוֹ ◌ָנם ,אוֹ ◌ַ ◌ְ
◌ ◌ְִנזיר ּות אוֹ ◌ִא ּס ּור ,אוֹ ◌ֵ ◌ֶ
אמר ּ◌ִתי
אני ◌ַעל ◌ֶזה ׁ ◌ֶשא ◌ָ ◌ַ ◌ְ
מתחרט ◌ֲ ◌ִ
בלבּ .ו ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ֵ
קבּ ◌ָלה ◌ְ ◌ֵ
אוֹ ◌ַ ◌ָ
דבר ◌ֶזה ◌ְבּ ◌ִלי ◌ֶ ◌ֶנדר ּו ׁ ◌ְשב ּו ◌ָעהּ ,ו ◌ְ ◌ִנזיר ּות
הנני עוֹ ◌ֶשׂ ה ◌ָ ◌ָ
◌ִ ◌ְ ◌ִ
אני ׁשוֹ ◌ֵאל
בלבָ◌ .ל ◌ֵכן ◌ֲ ◌ִ
וקבּ ◌ָלה ◌ְ ◌ֵ
וא ּס ּורְ◌ ,וקוֹ ◌ָנם ◌ְ ◌ַ ◌ָ
וחרם ◌ְ ◌ִ
◌ְ ◌ֵ ◌ֶ
זכרֵ◌ ,בּ ין
מתחרט ◌ַעל ◌ָּכל ◌ַה ◌ִ ּנ ◌ְ ◌ָּ
אני ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ֵ
כלּ הוֹ ןִ◌ ֲ◌ .
◌ַה ּ◌ָת ◌ָרה ◌ְבּ ◌ְ◌ 
געים ◌ְבּ ◌ָממוֹ ןֵ◌ ,בּ ין
עשׂ ים ◌ִמ ◌ְדּ ◌ָ ◌ִ
◌ִאם ◌ָהי ּו ◌ַה ּ◌ַמ ◌ֲ ◌ִ
ברים ◌ַה ּנוֹ ◌ְ ◌ִ
געים
מהדּ ◌ָ ◌ִ
געים ◌ְבּ ג ּוףֵ◌ ,בּ ין ◌ֵ ◌ַ ◌ְ
מהדּ ◌ָ ◌ִ
◌ֵ ◌ַ ◌ְ
ברים ◌ַה ּנוֹ ◌ְ ◌ִ
ברים ◌ַה ּנוֹ ◌ְ ◌ִ
מתחרטַ◌ ,על ◌ְל ׁשוֹ ן ◌ֶ ◌ֶנדר
אני ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ֵ
כלּ הוֹ ן ◌ֲ ◌ִ
◌ֶאל ◌ַה ◌ְ ּנ ׁ ◌ָש ◌ָמהְ◌ ,בּ ◌ְ◌ 
בלב.
וקבּ ◌ָלה ◌ְ ◌ֵ
וחרם ◌ְוקוֹ ◌ָנם ◌ְ ◌ַ ◌ָ
וא ּס ּור ◌ְ ◌ֵ ◌ֶ
ּו ׁ ◌ְשב ּו ◌ָעה ּו ◌ְ ◌ִנזיר ּות ◌ְ ◌ִ
צרי
הת ◌ָרה ◌ָ ◌ִ
והמבק ׁש ◌ַ ּ◌ָ
המ ◌ְ ◌ָ ◌ֵ
הדּ יןִ◌ּ ַ◌ ,
◌ ◌ְִוה ◌ֵ ּנה ◌ִמ ◌ַ ּצד ◌ַ ◌ִ
תחרט ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ַ ◌ֵ ּ
אפשר
לפרט ◌ַה ◌ֶ ּנ ◌ֶדרַ◌ ,אְ◌ דּ ע ּו ◌ָנא ◌ַרבּ וֹ ◌ַתיִּ◌ ,כי ◌ִאי ◌ֶ ◌ְ ׁ ◌ָ
◌ִ ◌ְ
הת ◌ָרה ◌ַעל
מבק ׁש ◌ַ ּ◌ָ
ואין ◌ֲ ◌ִ
רבּ ים ◌ֵהםֵ◌ ְ◌ .
לפרטםִּ◌ ,כי ◌ַ ◌ִ
◌ְ ◌ָ ◌ְ ◌ָ
אני ◌ְ ◌ַ ◌ֵ ּ
יהי ּו
לה ּ◌ִתיר אוֹ ◌ָתםַ◌ ,על ◌ֵּכן ◌ִ ◌ְ
דרים ׁ ◌ֶש ◌ֵאין ◌ְ ◌ַ
אוֹ ◌ָתם ◌ַה ◌ְ ּנ ◌ָ ◌ִ
רטם:
הייתי פוֹ ◌ְ ◌ָ
בעיניכם ◌ְּכ ◌ִאלּ ּו ◌ָ ◌ִ ◌ִ
◌ָנא ◌ְ ◌ֵ ◌ֵ ◌ֶ
ו
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והמתירים משיבים לו ג' פעמים בלשון זה:

הכל ◌ְמח ּו ◌ִלים ◌ָל,
מת ◌ִרים ◌ָלּ ַ◌ ,
יהי ּו ◌ָ◌ּ 
הכל ◌ִ ◌ְ
◌ַ ּ
הכל ׁ ◌ְשר ּו ◌ִים ◌ָלֵ◌ .אין ּ◌ָכאן א ◌ֶ ◌ֶנדר,
◌ַ ּ
חרםְ◌ ,וא
נזיר ּותְ◌ ,וא ◌ֵ ◌ֶ
◌ְוא ׁ ◌ְשב ּו ◌ָהְ◌ ,וא ◌ְ ◌ִ
מתא,
אס ּור ◌ְוא קוֹ ◌ָנם ◌ְוא ◌ִנדּ ּויְ◌ ,וא ׁ ◌ַש ◌ְ ּ ◌ָ
◌ִ ּ
אבל ◌ֵ ׁ
סליחה
מחילה ּו ◌ְ ◌ִ ◌ָ
יש ּ◌ָכאןָ◌ ִ◌ ְ◌ ,
◌ְוא ◌ָאר ּורָ◌ ֲ◌ .
כשם ׁ ◌ֶש ◌ַּמ ּ◌ִת ◌ִירים ◌ְּב ◌ֵבית ◌ִדּ ין ׁ ◌ֶשל
ְוכפ ◌ָרהּ .ו ◌ְ ׁ ◌ֵ
◌ ◌ַ ּ ◌ָ
מת ◌ִרים ּ◌ְב ◌ֵבית ◌ִדּ ין ׁ ◌ֶשל
יהי ּו ◌ָ◌ּ 
מטהָ◌ּ ,כְ◌ ִ◌ 
◌ַ ּ ◌ָ
מעלה:
◌ַ ◌ְ ◌ָ
ואח"כ מוסר מודעה לפניהם ויאמר בלשון זה:

מב ּ ◌ֵטל ◌ִמ ◌ַכּ אן
ואני ◌ְ ◌ַ
לפניכם ◌ַ ◌ֲ ◌ִ
דעה ◌ִ ◌ְ ◌ֵ ◌ֶ
הרי ◌ֲ ◌ִ
אני מוֹ ◌ֵסר מוֹ ◌ָ ◌ָ
◌ֲ ◌ֵ
ׁ
וכל ◌ְשב ּועוֹ ת ּו ◌ְ ◌ִנזירוֹ ת
דרים ◌ְ ◌ָ
לה ◌ָבּ א ◌ָכּ ל ◌ַה ◌ְ ּנ ◌ָ ◌ִ
ּו ◌ְ ◌ַ
בלב
והסכּ מוֹ ת ◌ְ ◌ַוק ◌ָבּ ◌ָלה ◌ְ ◌ֵ
וחרמוֹ ת ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
◌ ◌ְִוא ּס ּו ◌ִרין ◌ְוקוֹ ◌ָנמוֹ ת ◌ַ ◌ֲ ◌ָ
הקיץ ◌ֵהן ◌ַבּ ◌ֲחלוֹ ם ח ּוץ
עצמיֵ◌ .הן ◌ְבּ ◌ָ ◌ִ
עלי ◌ְבּ ◌ַ ◌ְ ◌ִ
אק ◌ֵבּ ל ◌ָ ◌ַ
ׁ◌ֶש ◌ֲ ◌ַ
לתנאי
באם ׁ ◌ֶש ◌ֶא ׁ ◌ְש ◌ַכּ ח ◌ִ ◌ְ ◌ַ
מנחהּ ,ו ◌ְ ◌ִ
תענית ◌ִבּ ׁ ◌ְש ◌ַעת ◌ִ ◌ְ ◌ָ
דרי ◌ַ ◌ֲ ◌ִ
◌ִמ ◌ִ ּנ ◌ְ ◌ֵ
ּ
מתחרט
אני ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ֵ
מעתה ◌ֲ ◌ִ
מה ּיוֹ ם עוֹ דָ◌ּ ַ◌ ֵ◌ ,
ואדּ ר ◌ֵ ◌ַ
דעה ◌ַהזאת ◌ְ ◌ֶ
מוֹ ◌ָ ◌ָ
מבט ◌ִלין ◌ָלא
טלין ּו ◌ְ ◌ָ◌ ּ 
עליהם ׁ ◌ֶש ◌ִ ּי ◌ְהי ּו ◌כּ ◌ָלּ ן ◌ְבּ ◌ֵ ◌ִ
מתנה ◌ֲ ◌ֵ ◌ֶ
עליהם ּו ◌ַ ◌ְ ◌ֶ
◌ֲ ◌ֵ ◌ֶ
כלל ◌ְבּ ◌כ ◌ָלּ ן
חלין ◌ְכּ ◌ָלל ּו ◌ְ ◌ָ
ולא ◌ְיהוֹ ן ◌ָ ◌ִ
ולא ◌ַק ◌ָּי ◌ִמין ◌ְ ◌ָ
רירין ◌ְ ◌ָ
ׁ◌ְש ◌ִ ◌ִ
מעתה ◌ְ ◌ַועד עוֹ ◌ָלם:
◌ִ ◌ְ ◌ֲ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
אתחרטנא ◌ְבהוֹ ן ◌ֵ ◌ַ ◌ָּ
ז
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סדר התרת קללות
ביתי
ולבני ◌ֵ ◌ִ
לה ּ◌ִתיר ◌ִלי ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
לתכםַ◌ ְ◌ ,
ממ ◌ֲ ◌ַ ◌ְ ◌ֶ
מבק ׁש ◌ִ ◌ַּ
הריני ◌ְ ◌ַ ◌ֵ ּ
◌ֲ ◌ֵ ◌ִ
לבטל
דברים ◌ֲאס ּו ◌ִריםּ ,ו ◌ְ ◌ַ ◌ֵ
נזיפוֹ ת ּו ◌ְ ◌ָ ◌ִ
קללוֹ ת ּו ◌ְ ◌ִ
◌ְ ◌ָ
וכ ּיוֹ ◌ֵצא ּ◌ָב ◌ֵהן:
הרעֵ◌ ,הן ◌ְ ◌ַ
◌ַּ ִ◌ ין ◌ָ ◌ָ
ואז יאמרו העדה קדושה נכח פני המבקשים ההתרה בלשון הזה:

וחרמים,
מתוֹ תִ◌ ָ◌ ֲ◌ ַ◌ ,
קללוֹ תָ◌ ,אלוֹ תַ◌ ׁ ְ◌ ,
יהי ּו ◌ָּכל ◌ְ ◌ָ
מ ּו ּ ◌ָת ◌ִרים ◌ִ ◌ְ
וש ◌ְ ּ
כש ◌ִפים,
ואר ּו ◌ִריםּ ,ו ◌ְ ◌ִנזיפוֹ תּ ,ו ◌ִבט ּו ◌ִייםּ ,ו ◌ְ ׁ ◌ָ
◌ִנדּ ּו ◌ִייםֲ◌ ַ◌ ,
פתרוֹ נוֹ ת ◌ָרעוֹ ת,
רעיםּ ,ו ◌ִ ◌ְ
רעיםָ◌ ְ◌ ,
◌ ◌ְָוכל ◌ְדּ ◌ָ ◌ִ
וכל ◌ֲחלוֹ מוֹ ת ◌ָ ◌ִ
ברים ◌ָ ◌ִ
ברים
מיני ◌ְדּ ◌ָ ◌ִ
וכל ◌ִ ◌ֵ
לרעהָ◌ ְ◌ ,
מסירת ◌ִדּ יןּ ,ו ◌ִ ◌ְ
ּו ◌ְ ◌ִ ◌ַ
פתחוֹ ן ּ ◌ֶפה ◌ְ ◌ָ ◌ָ
מיני ◌ַע ◌ִ ּין
וכל ◌ִ ◌ֵ
מיני ◌ְגּ ◌ֵזירוֹ ת ◌ָק ׁשוֹ ת ◌ְ ◌ָורעוֹ תָ◌ ְ◌ ,
וכל ◌ִ ◌ֵ
◌ֲאס ּו ◌ִריםָ◌ ְ◌ ,
וכן
ביתֵ◌ ְ◌ .
מבּ ◌ֵני ◌ֵ ◌ֶ
אחד ◌ִ ◌ְ
עלי אוֹ ◌ַעל ׁש ּום ◌ֶ ◌ָ
הרעֶ◌ ׁ .שה ּו ◌ְשׂ מ ּו ◌ָ ◌ֶ
◌ָ ◌ָ
עצמכם,
אחרים ,אוֹ ׁ ◌ֶש ◌ִק ◌ַלּ ◌ְל ּ◌ֶתם ◌ַ ◌ְ ◌ְ ◌ֶ
אתכם ◌ֲ ◌ֵ ◌ִ
קללוֹ ת ׁ ◌ֶש ◌ִּק ◌ְלל ּו ◌ֶ ◌ְ ◌ֶ
◌ְ ◌ָ
יבתם ׁש ּום ◌ְ ◌ָ ◌ָ
תח ◌ַ ּי ◌ְ ּ◌ֶ
היה .אוֹ ׁ ◌ֶש ◌ִ ּנ ◌ְ ◌ַ
◌ְבּ ◌ָכל אוֹ ◌ָפן ׁ ◌ֶש ◌ִ ּי ◌ְ ◌ֶ
קללה ,אוֹ
רעה,
נזיפה ,אוֹ ׁש ּום ◌ְגּ ◌ֵ ◌ָ
חרם ,אוֹ ◌ִנד ּוי ,אוֹ ◌ְ ◌ִ ◌ָ
◌ָאר ּור ,אוֹ ◌ֵ ◌ֶ
זירה ◌ָ ◌ָ
מת ◌ִירין
מעכשיו ◌ָאנ ּו ◌ַ ּ◌ִ
הכֹל ◌ֵ ◌ַ ◌ְ ׁ ◌ָ
היהַ◌ .על ◌ַ ּ
איזה ◌ַצד ◌ְואוֹ ◌ָפן ׁ ◌ֶש ◌ִ ּי ◌ְ ◌ֶ
◌ְבּ ◌ֵ ◌ֶ
מרים:
וכָ◌ אנ ּו אוֹ ◌ְ ◌ִ
הכלַ◌ ְ◌ .
מבטלין ◌ַ ּ ֹ
ּו ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ִ
פותחין הארון

יה,
דשא ◌ְבּ ◌ִרי ה ּוא ּו ׁ ◌ְש ◌ִ ◌ְ
בר ׁש ּות ק ּו ◌ְ ׁ ◌ָ
ּ◌ְב ◌ֵציר ּוף ּו ◌ִ ◌ְ
כינ ּ◌ֵת ּ
מעלהּ ,ו ◌ִ ◌ְ ׁ
◌ִבּ ◌ְ ׁ
ברש ּות
רש ּות ◌ֵבּ ית ◌ִדּ ין ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ֲ ◌ָ
רתנ ּו ◌ַה ◌ְּקדוֹ ׁ ◌ָשה,
בר ׁש ּות ּתוֹ ◌ָ ◌ֵ
מטהּ ,ו ◌ִ ◌ְ
◌ֵבּ ית ◌ִדּ ין ׁ ◌ֶשל ◌ַ ּ ◌ָ
ּו ◌ִ ◌ְ ׁ
קט ◌ָ ּנה.
סנהדרי ◌ְ ◌ַ
בר ׁש ּות ◌ַ ◌ְ ◌ֶ ◌ְ ◌ֵ
סנהדרי ◌ְגּ דוֹ ◌ָלהּ ,ו ◌ִ ◌ְ
ברש ּות ◌ַ ◌ְ ◌ֶ ◌ְ ◌ֵ
ח
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חרס
הקדוֹ ׁש ◌ָבּ ר ּו ה ּוא ◌ִבּ ּט ּול ◌ָגּ מ ּור ◌ְּכ ◌ֶ ◌ֶ
◌ְרצוֹ ן ◌ַ ◌ָ ּ
איזה ◌ִדּ בּ ּור ◌ָרע
אדבּ ר ◌ֵ ◌ֶ
◌ַה ◌ִ ּנ ׁ ◌ְש ◌ָבּ רּ ,ו ◌ִמ ◌ָּכל ׁ ◌ֶש ◌ֵּכן ◌ִאם ◌ֲ ◌ַ ◌ֵ
טלים.
טלים ּו ◌ְמב ּו ◌ָ ◌ִ
יהי ּו ◌ַה ּ ֹכל ◌ְבּ ◌ֵ ◌ִ
מעכשיו ◌ִ ◌ְ
ְואס ּורָ◌ ׁ ְ◌ ַ◌ ֵ◌ ,
◌ ◌ִ ּ
מברר ּו ◌ְ ◌ָ ◌ֵ ׁ
מגלּ ה
ואני ◌ְ ◌ַ ◌ֶ
היטבִ◌ ֲ◌ ַ◌ ,
מפרש ◌ָבּ ◌ֵאר ◌ֵ ◌ֵ
אני ◌ְ ◌ָ ◌ֵ
ְועתה ◌ֲ ◌ִ
◌ ◌ַ ּ◌ָ
נתי ◌ַ ◌ֲ ֹ
לעבד ◌ֶאת
וכ ◌ָ ּו ◌ָ ◌ִ
מאויי ◌ְ ◌ַ
עתי ּו ◌ְרצוֹ ◌ִניִּ◌ ,כי ◌ְרצוֹ ◌ִני ּו ◌ַ ◌ֲ ◌ָ ◌ִ
◌ַדּ ◌ְ ּ◌ִ
ראלֲ◌ ,עבוֹ ◌ָדה
וישׂ ◌ָ ◌ֵ
יצחק ◌ְ ◌ִ ◌ְ
הי ◌ִ ◌ְ ◌ָ
אברהם ◌ֱא ◌ֵ
אהי ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
ראנ ּו ◌ֱ ◌ֵ
בּ וֹ ◌ְ ◌ֵ
מעשׂ ה,
מחש ◌ָבה ◌ְ ◌ִודבּ ּור ּו ◌ַ ◌ֲ ◌ֶ
למה ◌ֲעבוֹ ◌ָדה ּ◌ַת ◌ָּמהְ◌ ,בּ ◌ַ ◌ֲ ׁ ◌ָ
ׁ◌ְש ◌ֵ ◌ָ
וכל
מחהַּ◌ ,כ ◌ָדּ ת ◌ַמה ◌ַלּ ◌ֲעשׂ וֹ תָ◌ ְ◌ ,
ואהבה ◌ְו ◌ִשׂ ◌ְ ◌ָ
יראה ◌ְ ◌ַ ◌ֲ ◌ָ
◌ְבּ ◌ִ ◌ְ ◌ָ
יתבּ ◌ַר,
מעשׂ ה ׁ ◌ֶש ◌ֵהם ◌ֶ ◌ֶנגד ◌ְרצוֹ נוֹ ◌ִ ◌ְ ◌ָ
מחש ◌ָבה ◌ְ ◌ִודבּ ּור ּו ◌ַ ◌ֲ ◌ֶ
◌ַ ◌ֲ ׁ ◌ָ
הרע,
טליםִּ◌ ,כי ◌ֵהם ◌ִמ ◌ַ ּצד ◌ֵ ◌ֶיצר ◌ָ ◌ָ
טלים ּו ◌ְמב ּו ◌ָ ◌ִ
מעכשיו ◌ְבּ ◌ֵ ◌ִ
◌ֵ ◌ַ ◌ְ ׁ ◌ָ
יתבּ ◌ַר
להבּ וֹ ◌ֵרא ◌ִ ◌ְ ◌ָ
דתנ ּו ◌ְ ◌ַ
הבלְ◌ ,בּ אוֹ ◌ָפן ׁ ◌ֶש ◌ָּכל ◌ֲעבוֹ ◌ָ ◌ֵ
ְוהכל ◌ָ ◌ֶ
◌ ◌ַ ּ ֹ
נחת ר ּו ◌ַח
לעשׂ וֹ ת ◌ַ ◌ַ
מעשׂ הּ ַ◌ ,
מחש ◌ָבה ◌ְ ◌ִודבּ ּור ּו ◌ַ ◌ֲ ◌ֶ
◌ְבּ ◌ַ ◌ֲ ׁ ◌ָ
הכֹל ה ּוא ◌ַ ◌ֲ
והכל ה ּוא
ועיקרֹ ּ ַ◌ ְ◌ ,
לפניו ◌ַדּ ◌ְ ◌ָוקא ◌ְבּ ◌ִלי ׁש ּום ּ ◌ְפ ◌ִנ ◌ָ ּיה ◌ְּכ ◌ָלל ◌ְ ◌ִ ◌ָ
◌ְ ◌ָ ◌ָ
דחיל ּו
יהִ◌ ,בּ ◌ְ ◌ִ
דשא ◌ְבּ ◌ִרי ה ּוא ּו ׁ ◌ְש ◌ִ ◌ְ
◌ְל ׁ ◌ֵשם ◌ִיח ּוד ק ּו ◌ְ ׁ ◌ָ
כנ ּ◌ֵת ּ
ליחדא ׁ ◌ֵשם י"ה ◌ְבּ ו"ה
דחיל ּוָ◌ ֲ◌ ַ◌ ְ◌ ,
רחימ ּו ּו ◌ְ ◌ִ
רחימ ּו ּו ◌ְ ◌ִ
ּו ◌ְ ◌ִ
לדעת ◌ַר ◌ִבּ י ׁ ◌ִש ◌ְמעוֹ ן
ישׂ ◌ָ ◌ֵ
◌ְבּ ◌ִיח ּו ◌ָדא ׁ ◌ְש ◌ִלים ◌ְבּ ׁ ◌ֵשם ◌ָּכל ◌ִ ◌ְ
ראלַ◌ ַ◌ ְ◌ ,
ריא
יצחק ל ּו ◌ְ ◌ָ
לדעת ◌ַר ◌ֵבּ ינ ּו ◌ִ ◌ְ ◌ָ
◌ֶבּ ן יוֹ ◌ָחאי ◌ְ ◌ַור ◌ִבּ י ◌ֶ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
אלעזר ◌ְבּ נוֹ ּ ,ו ◌ְ ◌ַ ◌ַ
אליעזר ◌ַבּ ◌ַעל ׁ ◌ֵשם טוֹ ב
ראל ◌ֶבּ ן ◌ֱ ◌ִ ◌ֶ ◌ֶ
ישׂ ◌ָ ◌ֵ
לדעת ◌ַר ◌ִבּ י ◌ִ ◌ְ
◌ַא ׁ ◌ְש ◌ְּכ ◌ַנ ◌ִ ּזיּ ,ו ◌ְ ◌ַ ◌ַ
רחמיו ◌ַ ◌ְ ◌ְ ◌ֵ
המקוֹ ם ◌ְבּ ◌ַ ◌ֲ ◌ָ
ְותלמידיו ◌ַ ◌ָ
◌ ◌ַ ◌ְ ◌ִ ◌ָ
יעזרנ ּו ◌ַעל ◌ְדּ ◌ַבר ◌ְּכבוֹ ד ׁ ◌ְשמוֹ
והגיוֹ ן ◌ִל ◌ִבּ י
אמרי ◌ִפי ◌ְ ◌ֶ ◌ְ
לרצוֹ ן ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
יהי ּו ◌ְ ◌ָ
מעתה ◌ְ ◌ַועד עוֹ ◌ָלםְ◌ ִ◌ :
◌ֵ ◌ַ ּ◌ָ
אלי:
◌ְ ◌ָ ◌ֶ
לפניָ◌ ְ◌ יי צ ּו ◌ִרי ◌ְוגוֹ ◌ֲ ◌ִ
אי
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סדר עירוב תבשילי
יום טוב שחל ביום ה' ויום ו' אסור להכין בו צרכי שבת ,אלא אם עשה
עירוב תבשילין בערב יום טוב ,כיצד .יקח בערב יום טוב פת המוכן
לסעודת שחרית של שבת או לסעודה שלישית ,הואיל והוזמן למצוה
אחת יעשה בו מצוה אחרת ,וגם יקח תבשיל חשוב עמו כגון בשר או
דג ויתן ביד אחר )ולא ביד בנו הקטן או הסמוך על שולחנו( לזכות על
ידו לכל הקהל ויאמר אני מזכה לכל מי שירצה לזכות ולסמוך על עירוב
זה .ומי שזוכה נוטל בידו ויגביה טפח כי זכין לאדם שלא בפניו .ויודיע
המערב לרבים שעירב להם .וטוב שיערב כל אחד לעצמו .ואח"כ יקח
המזכה ויברך ברכה זו:

מל
אהינ ּו ◌ֶ ◌ֶ
אתה ◌ְ ◌ָיי ◌ֱ ◌ֵ
ּ◌ָבר ּוָ◌ּ ַ◌ 
אשר ◌ִק ◌ְדּ ׁ ◌ָשנ ּו
◌ָהעוֹ ◌ָלם ◌ֲ ׁ ◌ֶ
מצות ◌ֵער ּוב:
וצ ◌ָ ּונ ּו ◌ַל ◌ִ ◌ְ ◌ַ
מצוֹ ◌ָתיו ◌ְ ◌ִ
ּ◌ְב ◌ִ ◌ְ
למיפא
לנא ◌ְ ◌ֵ ◌ָ
יהא ׁ ◌ָש ◌ֵרא ◌ָ ◌ָ
הדין ◌ֵער ּו ◌ָבא ◌ְ ◌ֵ
ּ◌ַב ◌ֲ ◌ֵ
לאדלקא
לאטמנא ּו ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
לבלא ּו ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
ּו ◌ְ ◌ַ ◌ָ ◌ָ
צרכנא ◌ִמ ּיוֹ ◌ָמא
למעבּ ד ◌ָכּ ל ◌ָ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
רגא ּו ◌ְ ◌ֶ ◌ְ ◌ַ
ׁ◌ְש ◌ָ ◌ָ
הדּ ◌ִרים
ראל ◌ַ ◌ָ
ישׂ ◌ָ ◌ֵ
לכל ◌ִ ◌ְ
טבא ◌ְל ׁ ◌ַש ◌ַבּ ּ◌ָתא ◌ָלנ ּו ּו ◌ְ ◌ָ
◌ָ ◌ָ
◌ָבּ ◌ִעיר ◌ַה ֹּזאת:
בי
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ורבּ ◌ָנן ◌ְ ◌ַורבּ וֹ ◌ַתי:
מרנן ◌ְ ◌ַ ◌ָ
סברי ◌ָ ◌ָ ◌ָ
◌ַ ◌ְ ◌ִ

הינ ּו ◌ֶמ ◌ֶָ◌ העוֹ ◌ָםּ ,בוֹ ◌ֵרא
ּ◌ָבר ּוַ◌ א ּ◌ָתה ◌ְ ◌ָיי ◌ֱא ֹ ◌ֵ
ּ◌ְפ ◌ִרי ◌ַה ◌ָגּ ◌ֶפן:
מָ◌ העוֹ ◌ָםֲ◌ ,א ׁ ◌ֶשר ◌ָבּ ◌ַחר ◌ָבּ נ ּו ◌ִמ ◌ָּכ
הינ ּו ◌ֶ ◌ֶ
אתה ◌ְ ◌ָיי ◌ֱא ֹ ◌ֵ
ּ◌ָבר ּוָ◌ּ ַ◌ 
מכׁ ָ◌ 
ות ּ◌ֶתן
מצוֹ ◌ָתיוִ◌ּ ַ◌ ,
וקדּ ׁ ◌ָשנ ּו ◌ְבּ ◌ִ ◌ְ
שוֹ ן ◌ְ ◌ִ ◌ְ
ממנ ּו ◌ִ ◌ָּ
◌ָעם ◌ְורוֹ ◌ְ ◌ָ
אהבה ◌ֶאת יוֹ ם
אהינ ּו ◌ְבּ ◌ַ ◌ֲ ◌ָ
◌ָנ ּו ◌ְ ◌ָיי ◌ֱ ֹ ◌ֵ
לחול

לשבת

ואת יוֹ ם ◌ַה ◌ִ ּז ◌ָּכרוֹ ן ◌ַה ◌ֶ ּזה
הבּ ת ◌ַה ◌ֶ ּזה ◌ְ ◌ֶ
◌ַ ◌ַ ◌ָ
אהבה
זכרוֹ ן ּ◌ְתר ּו ◌ָעה ◌ְבּ ◌ַ ◌ֲ ◌ָ
◌ִ ְ◌

◌ַה ◌ִ ּז ◌ָּכרוֹ ן ◌ַה ◌ֶ ּזה יוֹ ם
ּ◌ְתר ּו ◌ָעה

מקרא ֶֹ ◌ ׁ
קדּ ׁ ◌ְש ּ◌ָת
בחרת ◌ְואוֹ ◌ָתנ ּו ◌ִ ◌ַ
מצריםִ◌ ,כּ י ◌ָבנ ּו ◌ָ ◌ַ ◌ְ ּ◌ָ
יציאת ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
זכר ◌ִ ◌ִ ◌ַ
קדש ◌ֵ ◌ֶ
◌ִ ◌ְ ◌ָ
מַ◌ ע
אתה ◌ְ ◌ָייֶ◌ ֶ◌ ,
עדָ◌ .בּ ר ּוָ◌ּ ַ◌ 
דברֶ◌ ֱ◌ 
העמיםּ ,ו ◌ְ ◌ָ ◌ְ
מכּ ִ◌ּ ַ◌ ָ◌ 
◌ִ ◌ָ
אמת ◌ְ ◌ַוק ◌ָ ּים ◌ָ ◌ַ
ראְ◌ ויוֹ ם ◌ַה ◌ִ ּז ◌ָכּ רוֹ ן:
ישׂ ◌ָ ◌ֵ
הבּ ת ◌ְו( ◌ִ ◌ְ
מקדּ ׁש )שבת ◌ַ ◌ַ ◌ָ
הארץ ◌ְ ◌ַ ◌ֵ
◌ָכּ ֶ◌ ָ◌ ָ◌ 

וקיּ◌ְ ◌ָמנ ּו
החינ ּו ◌ְ ◌ִ
מלָ◌ העוֹ ◌ָלםֶ◌ ׁ ,ש ◌ֶ ◌ֱ ◌ָ
אהינ ּו ◌ֶ ◌ֶ
◌ָּבר ּוַ◌ א ּ◌ָתה ◌ְ ◌ָייֵ◌ ֱ◌ ,
ינ ּו ◌ַל ◌ְ ּז ◌ַמן ◌ַה ◌ֶ ּזה:
◌ ◌ְִוה ◌ִגּ ◌ָ
כשחל ר"ה במוצאי שבת מבדילין קודם שהחיינו
משתמשים בברכת מאורי האש בנר שדלק מער"ש ,ומדליקים ממנו נר חדש
ומחברים האשים אך יזהר של לחבר הנרות

הא ׁש:
מלָ◌ העוֹ ◌ָלםּ ,בוֹ ◌ֵרא ◌ְמאוֹ ◌ֵרי ◌ָ ◌ֵ
הינ ּו ◌ֶ ◌ֶ
ּ◌ָבר ּוַ◌ א ּ◌ָתה ◌ְ ◌ָייֱ◌ ,א ◌ֵ
קד ׁש ◌ְחוֹ ֵ◌ ,בּ ין
בדּ יֵ◌ בּ ין ֶֹ ◌
המ ◌ְ ◌ִ
מָ◌ העוֹ ◌ָםַ◌ּ ַ◌ ,
אהינ ּו ◌ֶ ◌ֶ
◌ָּבר ּוַ◌ א ּ◌ָתה ◌ְ ◌ָייֵ◌ ֹ ֱ◌ ,
ש ׁ ◌ֶשת
הביעי ◌ְ ׁ ◌ֵ
ראִ◌ּ ַ◌ ָ◌ 
ישׂ ◌ָ ◌ֵ
חשֵ◌ ,בּ ין ◌ִ ◌ְ
אוֹ ר ◌ְ ׁ ◌ֶ
עמיםֵ◌ ,בּ ין יוֹ ם ◌ַ ◌ְ ◌ִ ◌ִ
ואת יוֹ ם
תֶ◌ ְ◌ ,
הבדּ ◌ְ ּ◌ָ
קדת יוֹ ם טוֹ ב ◌ִ ◌ְ ◌ַ
קד ◌ַת ׁ ◌ַש ◌ָבּ ת ◌ִ ◌ְ ◌ַ◌ 
עשׂ הֵ◌ ,בּ ין ◌ְ ◌
המ ◌ֲ ◌ֶ
◌ ◌ְֵימי ◌ַ ◌ַּ
עמ
ת ◌ְ ◌ִוק ◌ַדּ ׁ ◌ְש ּ◌ָת ◌ֶאת ◌ַ ּ◌ְ
הבדּ ◌ְ ּ◌ָ
המ ◌ֲע ◌ֶשׂ ה ◌ִק ◌ַדּ ׁ ◌ְש ּ◌ָתַ◌ ְ◌ ִ◌ ,
ימי ◌ַ ּ◌ַ
משת ◌ְ ◌ֵ
הביעי ◌ִ ◌ֵ ׁ ◌ֶ
◌ַ ְ◌ ◌ִ ◌ִ
קד ׁש ◌ְ ֶֹ ◌ ׁ
קדש:
המ ◌ְב ◌ִדּ יֵ◌ בּ ין ֶֹ ◌
אתה ◌ְ ◌ָייַ◌ּ ַ◌ ,
קדתָ◌ ,בּ ר ּוָ◌ּ ַ◌ 
ראִ◌ בּ ◌ְ ◌ֶ◌ ָ◌ 
ִישׂ ◌ָ ◌ֵ
◌ ◌ְ
ומברך שהחיינו:

וט
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מנהגי ליל א' דראש השנה
אחר קידוש נוטלין ידים לסעודה ,ובוצעין על העליונה ,ומטבילין פרוסת
המוציא במלח ואח"כ בדבש וכן נוהגין עד אחר שמחת תורה.
טוב לומר אחר טעימת הבציעה קודם האכילה:

לתקן
לק ◌ֵ ּיים ◌ִ ◌ְ ◌ַ
הריני מ ּו ◌ָכן ּו ◌ְמז ּו ◌ָמן ◌ְ ◌ַ
מצות ◌ְסע ּו ◌ַדת יוֹ ם טוֹ בּ ֵ◌ ַ◌ ְ◌ ,
◌ֲ ◌ֵ ◌ִ
דשא
לשם ◌ִיח ּוד ק ּו ◌ְ ׁ ◌ָ
עליוֹ ןֵ◌ ׁ ְ◌ .
רש ּה ◌ְבּ ◌ָמקוֹ ם ◌ֶ ◌ְ
◌ֶאת ׁ ◌ָש ◌ְ ׁ ◌ָ
ליחד ׁ ◌ֵשם י"ה בו"ה
רחימ ּו ◌ְ ◌ַ ◌ֵ
דחיל ּו ּו ◌ְ ◌ִ
כינ ּ◌ֵתיה ◌ִבּ ◌ְ ◌ִ
◌ְבּ ◌ִרי ה ּוא ּו ׁ ◌ְש ◌ִ ◌ְ
אהינ ּו
אדני ◌ֱ ◌ֵ
נעם ◌ֲ ָֹ ◌
ראלִ◌ ִ◌ ,
ישׂ ◌ָ ◌ֵ
◌ְבּ ◌ִיח ּו ◌ָדא ׁ ◌ְש ◌ִלים ◌ְבּ ׁ ◌ֵשם ◌ָכּ ל ◌ִ ◌ְ
ויהי ֲֹ ◌
מע ◌ֵשׂ ה ◌ָ ◌ֵידינ ּו כּ וֹ ◌ְ ◌ֵננה ּו:
עלינ ּו ּו ◌ ◌ֲַ
מעשׂ ה ◌ָ ◌ֵידינ ּו כּ וֹ ◌ְ ◌ָננה ◌ָ ◌ֵ
עלינ ּו ּו ◌ַ ◌ֲ ◌ֵ
◌ָ ◌ֵ

סדר אמירת ה"יהי רצו"
לוקחים תמרים )ישנים ,ואם הם חדשים ממתינים למחר לברכת שהחיינו( ומברכים:

מלָ◌ העוֹ ◌ָלם ּבוֹ ◌ֵרא ּ ◌ְפ ◌ִרי
אהינ ּו ◌ֶ ◌ֶ
ּ◌ָבר ּוַ◌ א ּ◌ָתה ◌ְ ◌ָיי ◌ֱ ◌ֵ
העץ:
◌ָ ◌ֵ
אוכלין קצת ואומרים:

נאינ ּו:
מיםֶ◌ ׁ ,ש ◌ִ ּי ּ◌ַת ּמ ּו שׂ וֹ ◌ְ ◌ֵ
אבינ ּו ׁ ◌ֶש ◌ַּב ◌ָ ◌ַ ◌ִ
פני ◌ָ ◌ִ
מל ◌ְ ◌ֵ
יהי ◌ָרצוֹ ן ◌ִ ּ◌ִ
◌ְ ◌ִ
לוקחים תפוח אפוי ומטבילין בדבש ואומרים:

ואהי ◌ֲאבוֹ ◌ֵתינ ּו.
◌ֵ
אהינ ּו ◌ֵ
מלפניָ◌ ְ◌ יי ◌ֱ ◌ֵ
יהי ◌ָרצוֹ ן ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ֶ
◌ְ ◌ִ
לינ ּו ׁ ◌ָש ◌ָנה טוֹ ◌ָבה ּו ◌ְמת ּו ◌ָקה:
חדּ ׁש ◌ָ ◌ֵ
ׁ◌ֶש ּ ◌ְת ◌ַ ◌ֵ
זט
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סדר קידושא רבא לר"ה שחל בשבת
יצניַ◌ .על ◌ֵמי
ירבּ ◌ֵ ◌ִ
אחסרִ◌ :בּ ◌ְנאוֹ ת ◌ֶדּ ׁ ◌ֶשא ◌ַ ◌ְ ◌ִ
רעי א ◌ֶ ◌ְ ◌ָ
מזמוֹ ר ◌ְ ◌ָ ◌ִ
לדודָ◌ ְ◌ .יי ֹ ◌ִ
◌ִ ◌ְ
נפשי ◌ְ ׁ
למען
מעגּ ◌ֵלי ◌ֶ ◌ֶ
ינחני ◌ְבּ ◌ַ ◌ְ ◌ְ
ישוֹ ◌ֵבבִ◌ ֵ◌ ְ◌ ַ◌ .
ינהלניִ◌ ׁ ְ◌ ַ◌ :
◌ְמנ ּוחוֹ ת ◌ְ ◌ַ ◌ֲ ◌ֵ ◌ִ
צדק ◌ְ ◌ַ ◌ַ
בט
עמ ◌ִדיִ◌ ׁ .ש ◌ְ ◌ְ
אירא ◌ָרעִּ◌ .כי ◌ַא ּ◌ָתה ◌ִ ּ◌ָ
צלמות א ◌ִ ◌ָ
אלְ◌ בּ ◌ֵגיא ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ֶ
ׁ◌ְשמוֹ ַ◌ :גּ ם ◌ִּכי ◌ֵ ◌ֵ
במן
צרריִ◌ .דּ ׁ ◌ַש ◌ְנ ּ◌ָת ◌ַ ◌ֶ ◌ֶ
נגד ְֹ ◌ ◌ָ
לחן ◌ֶ ◌ֶ
לפני ׁ ◌ש ◌ְ ◌ָ
ערַ◌ ָ◌ ְ◌ 
ינחמ ◌ִ ּניַ◌ּ :ת ◌ֲ ֹ
המה ◌ְ ◌ַ ◌ֲ ◌
ענ ◌ֶּתָּ◌ ֵ◌ 
מש ◌ַ ◌ְ
ּו ◌ִ ׁ ◌ְ
וש ◌ְב ◌ִּתי ◌ְבּ ◌ֵבית
ירדּ פ ּו ◌ִני ּ◌ָכל ◌ְ ◌ֵימי ◌ַח ◌ָ ּייַ◌ ׁ ְ◌ .
וחסד ◌ִ ◌ְ ◌ְ
רויהַ◌ :א טוֹ ב ◌ָ ◌ֶ ◌ֶ
ראשי ּכוֹ ◌ִסי ◌ְ ◌ָ ◌ָ
ֹ ׁ ◌ִ
לארִ◌ ָ◌ ימים:
◌ ◌ְָיי ◌ְ ֹ ◌ֶ

וקראת
קדשיָ◌ ָ◌ ָ◌ ְ◌ .
חפצְ◌ בּ יוֹ ם ◌ָ ◌ְ ׁ ◌ִ
רגלֲ◌ עשׂ וֹ ת ◌ֲ ◌ָ ◌ֶ
מבּ ת ◌ַ ◌ְ ◌ֶ
◌ִאם ּ◌ָת ׁ ◌ִשיב ◌ִ ◌ַ ◌ָ
רכי
מעשׂ וֹ ת ◌ְדּ ◌ָ ◌ֶ
מכבּ דַ◌ ִ◌ ְ◌ .
לקדוֹ ׁש ◌ְ ◌ָיי ◌ְ ◌ָ◌ 
ענג ◌ִ ◌ְ
לבּ ת ֶֹ ◌
◌ַ ◌ַ ◌ָ
וכבּ ◌ְ ּ
דתוֹ ◌ֵ ◌ֲ
בתיַ◌ על
והרכּ ◌ְ ּ◌ִ
תע ◌ַ ּנג ◌ַעל ◌ְ ◌ָיי ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ַ
חפצֵ◌ ַ◌ ְ◌ 
ממצוֹ א ◌ֶ ◌ְ ◌ְ
◌ִ ּ◌ְ
ודבּ ר ◌ָדּ ◌ָברָ◌ :אז ּ◌ִת ◌ְ ◌ַ
אביִ◌ .כּ י ּ ◌ִפי ◌ְ ◌ָיי ◌ִדּ ◌ֵבּ ר:
יעקב ◌ָ ◌ִ
נחלת ◌ַ ◌ֲ ֹ
והאכלתיַ◌ ֲ◌ ַ◌ 
ארץִ◌ּ ְ◌ ַ◌ ֲ◌ ַ◌ ְ◌ .
מתי ◌ָ ◌ֶ
◌ָבּ ◌ֳ ◌ֵ
הבת
לשׂ וֹ ת ◌ֶאת ◌ַ ◌ַ ּ◌ָ
הבתֲ◌ ַ◌ .
ראל ◌ֶאת ◌ַ ◌ַ ּ◌ָ
בני ◌ִי ◌ְשׂ ◌ָ ◌ֵ
וש ◌ְמר ּו ◌ְ ◌ֵ
◌ְ ׁ ◌ָ
ראל אוֹ ת
לדרתם ּ◌ְב ◌ִרית עוֹ ◌ָלםֵ◌ּ :ב ◌ִיני ּו ◌ֵבין ּ◌ְב ◌ֵני ◌ִי ◌ְשׂ ◌ָ ◌ֵ
◌ְ ֹ ֹ ◌ָ
ואת
המים ◌ְ ◌ֶ
שׂ ה ◌ְ ◌ָיי ◌ֶאת ◌ַ ◌ָ ◌ַ ◌ִ
ימים ◌ָ ◌ָ
◌ִהיא ◌ְלעוֹ ◌ָלם ּ◌ִכי ׁ ◌ֵש ׁ ◌ֶשת ◌ָ ◌ִ
ביעי ׁ ◌ָש ◌ַבת ◌ַו ◌ִיּ ◌ָנּ ◌ַ ׁ
פש:
◌ָ ◌ָ ◌ֶ
הארץּ .ו ◌ַביּ וֹ ם ◌ַה ◌ְ ◌ִ ◌ִ
דהא
יתירָ◌ ְ◌ ,
ולא ◌ַ ּ◌ִ
הגפן ◌ְ ◌ָ
◌ִקיד ּו ׁ ◌ָשא ◌ְדּ יוֹ ◌ָמאָ◌ ,הא אוֹ ◌ְקמ ּו ◌ָה ,בּ וֹ ◌ֵרא ּ ◌ְפ ◌ִרי ◌ַ ◌ָ ◌ֶ
דאנן
ליליאַ◌ ַ◌ ְ◌ ,
הכי ◌ְבּ ◌ֵ ◌ְ ◌ָ
דלית ◌ָ ◌ִ
לקדּ ׁ ◌ָשא ◌ֵלי ּהַ◌ ,מה ◌ְ ◌ֵ
קאים ◌ְ ◌ַ ◌ְ
ימא ◌ָ ◌ִ
ֹ ◌ָ
ולא ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ֵ ׁ
אתקדש ◌ַהאי
קימנאָ◌ ְ◌ ,
מליןְ◌ ,כּ ◌ָמה ◌ְדּ אוֹ ◌ִ ◌ְ ◌ָ
הני ◌ִ ◌ִ
לקדּ ׁ ◌ָשא ◌ֵליה ◌ְבּ ◌ַ ◌ִ
צריכין ◌ְ ◌ַ ◌ְ
◌ְ ◌ִ ◌ִ
עלייה ּו ◌ַהה ּוא ר ּו ◌ָחא
ריא ◌ֲ ◌ֵ
לתתאַ◌ ,כּ ד ׁ ◌ַש ◌ְ ◌ָ
קדי ׁ ◌ָשא ◌ְ ◌ַ ּ◌ָ
עמא ◌ַ ◌ִ
אלא ◌ְבּ ◌ַ ◌ָ
ליליאָ◌ ֶ◌ ,
◌ֵ ◌ְ ◌ָ
דע ּ◌ָתא
דל ◌ָבּ אָ◌ ְ◌ ַ◌ ְ◌ ,
ליה ◌ִבּ ◌ְרע ּו ◌ָתא ◌ְ ◌ִ
עינן ◌ְ ◌ַ ◌ְ
ואנן ◌ְבּ ◌ִ ◌ָ
עלאהָ◌ ֲ◌ ַ◌ ,
◌ִ ◌ָ ◌ָ
לקדּ ׁ ◌ָשא ◌ֵ ּ
לכוונא ◌ַ ◌ֲ
מתקד ׁ ◌ִשין ◌ִבּ ◌ְצלוֹ ◌ִתין
◌ְ ◌ַ
ראל ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ְ
וישׂ ◌ָ ◌ֵ
ליהְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
להאיְ◌ ,ויוֹ ◌ָמא ◌ִאיה ּו ◌ָקא ◌ְ ◌ַ ◌ְ ׁ ◌ָ
מקדשא ◌ֵ ּ
עמא
ראל ◌ֲ ◌ָ
מתקדשין ◌ִבּ ◌ְקד ּו ׁ ◌ָש ◌ֵתיה ◌ְבּ ◌ַהאי יוֹ ◌ָמאַ◌ ,ז ◌ָכּ ◌ִאין ◌ִי ◌ְשׂ ◌ָ ◌ֵ
ּו ◌ָבע ּו ◌ִתיןּ ,ו ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ְ ׁ ◌ִ
לעלמיןָ◌ .בּ ר ּוָ◌ ְ◌ יי ◌ְלעוֹ ◌ָלם
אחסנת ◌ְיר ּו ◌ָתא ◌ְ ◌ָ ◌ְ ◌ִ
דאחסינ ּו יוֹ ◌ָמא ◌ָדא ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ַ
◌ ◌ִַקדי ׁ ◌ָשאִ◌ ְ◌ ַ◌ ְ◌ ,
ואמן.
אמן ◌ְ ◌ָ ◌ֵ
◌ָ ◌ֵ

כ
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ליחד ׁ ◌ֵשם י"ה
רחימ ּו ◌ְ ◌ַ ◌ֵ
דחיל ּו ּו ◌ְ ◌ִ
כינ ּ◌ֵתיה ◌ִבּ ◌ְ ◌ִ
דשא ◌ְבּ ◌ִרי ה ּוא ּו ׁ ◌ְש ◌ִ ◌ְ
◌ְל ׁ ◌ֵשם ◌ִיח ּוד ק ּו ◌ְ ׁ ◌ָ
מצות
לק ◌ֵּיים ◌ִ ◌ְ ◌ַ
אנכי ◌ָבּ א ◌ְ ◌ַ
הנה ◌ָ ֹ ◌ִ
ראלֵ◌ ִ◌ ,
בו"ה ◌ְבּ ◌ִיח ּו ◌ָדא ׁ ◌ְש ◌ִלים ◌ְבּ ׁ ◌ֵשם ◌ָכּ ל ◌ִי ◌ְשׂ ◌ָ ◌ֵ
נאדר ◌ַבּ ֶֹ ◌ ׁ
מעשׂ ה ◌ָ ◌ֵידינ ּו
קדש ◌ִהל ּו ◌ִלים ּו ◌ַ ◌ֲ ◌ֵ
רבּ אָ◌ ֱ◌ ֶ◌ ,
היין ◌ִקד ּו ׁ ◌ָשא ◌ַ ◌ָ
לקד ׁש ◌ַעל ◌ַ ◌ַ ◌ִ
◌ֲע ◌ֵשׂ ה ◌ְ ◌ַ ◌ֵ
הקדמוֹ ן ׁשוֹ ◌ֶ ׁ
מש ּ ◌ַפט
הענפים ◌ְבּ ◌ִ ׁ ◌ְ
רש ◌ָכּ ל ◌ָ ◌ֲ ◌ָ ◌ִ
המתעלה ◌ְבּ אוֹ ר ◌ַ ◌ַ ◌ְ
עלינ ּו ,י"ה ◌ַ ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ֶ
כּ וֹ ◌ְ ◌ָננה ◌ָ ◌ֵ
לשל
ממנה ּ◌ִת ׁ ◌ְש ּ◌ַת ◌ְ ׁ ◌ֵ
לשאוֹ בּ ,ו ◌ִ ◌ֶ ◌ָ
הבּ ◌ֵאר ◌ִ ׁ ◌ְ
בייןָ◌ ְ◌ ,וי ׁש ּוב עוֹ ד ◌ֶאל ◌ַ ◌ְ
מים ּו ◌ְ ◌ַ ◌ִ
ָ◌הא ּו ◌ִרים ◌ְבּ ◌ַ ◌ִ
◌ְבּ ◌ָכל ◌ָהעוֹ ◌ָלמוֹ ת ּו ◌ְ ◌ֶ ◌ֶ ׁ
החיים ,עוֹ ◌ָלם ׁ ◌ֶשכּ ּולוֹ ׁ ◌ַש ◌ָבּ ת
לנפש ר ּו ◌ַח ◌ְנ ׁ ◌ָש ◌ָמה ◌ֵלאוֹ ר ◌ְבּ אוֹ ר ◌ַ ◌ַ ◌ִ
מעשׂ ה ◌ָ ◌ֵידינ ּו
עלינ ּו ּו ◌ַ ◌ֲ ◌ֵ
הינ ּו ◌ָ ◌ֵ
אדני ◌ֱא ◌ֵ
ויהי נוֹ ◌ַעם ◌ֲ ָֹ ◌
למיםִ◌ ִ◌ ,
לחיי ◌ָהעוֹ ◌ָ ◌ִ
ּו ◌ְמנ ּו ◌ָחה ◌ְ ◌ַ ◌ֵ
ננה ּו:
מע ◌ֵשׂ ה ◌ָ ◌ֵידינ ּו כּ וֹ ◌ְ ◌ֵ
כּ וֹ ◌ְ ◌ָננה ◌ָ ◌ֵ
עלינ ּו ּו ◌ַ ◌ֲ

לקדּ ׁשוֹ ֵ◌ ׁ .ש ׁ ◌ֶשת ◌ָ ◌ִימים ּ◌ַת ◌ֲעבוֹ ד
הבּ ת ◌ְ ◌ַ ◌ְ
◌ָזכוֹ ר ◌ֶאת יוֹ ם ◌ַ ◌ַ ◌ָ
ליי
הביעי ׁ ◌ַש ◌ָבּ ת ◌ַ ◌ְ ◌ָ
ית ◌ָּכל ◌ְ ◌ַ ◌ְ ּ◌ֶ
◌ ◌ְָוע ◌ִשׂ ◌ָ
מלאכתְ◌ .ויוֹ ם ◌ַ ◌ְ ◌ִ ◌ִ
עבדּ 
בתְ◌ ְ◌ ַ◌ 
בנּ ו ◌ִ ּ◌ֶ
אתה ּו ◌ִ ◌ְ
מלאכה ◌ַ ּ◌ָ
תע ◌ֶשׂ ה ◌ָכל ◌ְ ◌ָ ◌ָ
◌ֱ ◌ֶ
אהי א ◌ַ ◌ֲ
עריִּ◌ כי ׁ ◌ֵש ׁ ◌ֶשת ◌ָ ◌ִימים
אשר ◌ִבּ ׁ ◌ְש ◌ָ ◌ֶ
וגרֶ◌ ׁ ֲ◌ 
בהמתְ◌ ֵ◌ ְ◌ 
ַואמתּ ו ◌ְ ◌ֶ ◌ְ ּ◌ֶ
◌ ◌ֲ ◌ָ ◌ְ
אשר
ואת ◌ָּכל ◌ֲ ׁ ◌ֶ
הארץ ◌ֶאת ◌ַה ◌ָ ּים ◌ְ ◌ֶ
ואת ◌ָ ◌ָ ◌ֶ
המים ◌ְ ◌ֶ
◌ָע ◌ָשׂ ה ◌ְ ◌ָיי ◌ֶאת ◌ַ ◌ָ ◌ַ ◌ִ
ביעי:
◌ָבּ ם ◌ַו ◌ָ ּי ◌ַנח ◌ַבּ ּיוֹ ם ◌ַה ◌ְ ◌ִ ◌ִ

ויקדּ ׁ ◌ֵשה ּו:
הבת ◌ַ ◌ְ ◌ַ ◌ְ
◌ַל ◌ֵּכן ּ◌ֵב ◌ַרָ◌ ְ◌ יי ◌ֶאת יוֹ ם ◌ַ ◌ַ ּ◌ָ
ּ◌ִת ◌ְקע ּו ◌ַ ֶֹ ◌ ׁ
חק
חגּ נ ּו ◌ִּכי ֹ
בחדש ׁשוֹ ◌ָפר ◌ַּב ◌ֶּכ ◌ֶסה ◌ְליוֹ ם ◌ַ ◌ֵ
קבֵ◌ :א ּ◌ֶלה
לאהי ◌ַי ◌ֲ ֹ
◌ֵ
מש ּ ◌ָפט ◌ֵ
ראל ה ּוא ◌ִ ׁ ◌ְ
לישׂ ◌ָ ◌ֵ
◌ְ ◌ִ ◌ְ
אתם
קרא ּו ֹ ◌ָ
אשר ּ◌ִת ◌ְ ◌ְ
קד ׁש ◌ֲ ׁ ◌ֶ
מקראי ֶֹ ◌
די ◌ְ ◌ָיי ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ֵ
מוֹ ◌ֲ ◌ֵ
די ◌ְ ◌ָיי ◌ֶאל ּ◌ְב ◌ֵני
משה ◌ֶאת מוֹ ◌ֲ ◌ֵ
וידבר ֹ ׁ ◌ֶ
דםֵ◌ּ ַ◌ ְ◌ ַ◌ :
ּ◌ְבמוֹ ◌ֲ ◌ָ
ראל:
◌ִי ◌ְשׂ ◌ָ ◌ֵ
ורבּ ◌ָנן ◌ְ ◌ַורבּ וֹ ◌ַתי:
מרנן ◌ְ ◌ַ ◌ָ
סברי ◌ָ ◌ָ ◌ָ
◌ַ ◌ְ ◌ִ

מלָ◌ העוֹ ◌ָלם ּבוֹ ◌ֵרא
הינ ּו ◌ֶ ◌ֶ
אתה ◌ְ ◌ָיי ◌ֱא ◌ֵ
ּ◌ָבר ּוָ◌ּ ַ◌ 
ּ◌ְפ ◌ִרי ◌ַה ◌ָגּ ◌ֶפן:
אכ
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סדר קידושא רבא לראש השנה
דחיל ּו
כינתיה ◌ִבּ ◌ְ ◌ִ
דשא ◌ְבּ ◌ִרי ה ּוא ּו ׁ ◌ְש ◌ִ ◌ְ ּ◌ֵ
לשם ◌ִיח ּוד ק ּו ◌ְ ׁ ◌ָ
◌ְ ׁ ◌ֵ
ליחד ׁ ◌ֵשם י"ה בו"ה ◌ְבּ ◌ִיח ּו ◌ָדא ׁ ◌ְש ◌ִלים ◌ְבּ ׁ ◌ֵשם
רחימ ּו ◌ְ ◌ַ ◌ֵ
ּו ◌ְ ◌ִ
מצות ◌ִקד ּו ׁש ◌ַעל ◌ַה ◌ַ ּי ◌ִין,
לק ◌ֵּים ◌ִ ◌ְ ◌ַ
מזמן ◌ְ ◌ַ
הנני מ ּו ◌ָכן ּו ◌ְ ◌ָּ◌ 
ראלִ◌ ְ◌ ִ◌ ,
ישׂ ◌ָ ◌ֵ
◌ָּכל ◌ִ ◌ְ
אהינ ּו
אדני ◌ֱ ◌ֵ
נעם ◌ֲ ָֹ ◌
עליוֹ ןִ◌ ִ◌ .
רש ּה ◌ְבּ ◌ָמקוֹ ם ◌ֶ ◌ְ
לתקן ◌ֶאת ׁ ◌ָש ◌ְ ׁ ◌ָ
◌ְ ◌ַ ◌ֵ ּ
ויהי ֹ ◌ֲ
מעשׂ ה ◌ָ ◌ֵידינ ּו ּכוֹ ◌ְ ◌ֵננה ּו:
עלינ ּו ּו ◌ַ ◌ֲ ◌ֵ
מע ◌ֵשׂ ה ◌ָ ◌ֵידינ ּו ּכוֹ ◌ְ ◌ָננה ◌ָ ◌ֵ
◌ָ ◌ֵ
עלינ ּו ּו ◌ַ ◌ֲ

ּ◌ִת ◌ְקע ּו ◌ַ ֶֹ ◌ ׁ
חק
חגּ נ ּו ּ◌ִכי ֹ
בחדש ׁשוֹ ◌ָפר ּ◌ַב ּ◌ֶכ ◌ֶסה ◌ְליוֹ ם ◌ַ ◌ֵ
אלה
קבֶ◌ּ ֵ◌ :
לאהי ◌ַי ◌ֲ ֹ
◌ֵ
מש ּ ◌ָפט ◌ֵ
ראל ה ּוא ◌ִ ׁ ◌ְ
לי ◌ְשׂ ◌ָ ◌ֵ
◌ְ ◌ִ
מקראי ֶֹ ◌ ׁ
אתם
קרא ּו ֹ ◌ָ
אשר ּ◌ִת ◌ְ ◌ְ
קדש ◌ֲ ׁ ◌ֶ
די ◌ְ ◌ָיי ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ֵ
מוֹ ◌ֲ ◌ֵ
די ◌ְ ◌ָיי ◌ֶאל ּ◌ְב ◌ֵני
משה ◌ֶאת מוֹ ◌ֲ ◌ֵ
וידבר ֹ ׁ ◌ֶ
דםֵ◌ּ ַ◌ ְ◌ ַ◌ :
ּ◌ְבמוֹ ◌ֲ ◌ָ
ראל:
ִישׂ ◌ָ ◌ֵ
◌ ◌ְ
ורבּ ◌ָנן ◌ְ ◌ַורבּ וֹ ◌ַתי:
מרנן ◌ְ ◌ַ ◌ָ
סברי ◌ָ ◌ָ ◌ָ
◌ַ ◌ְ ◌ִ

מלָ◌ העוֹ ◌ָלם ּבוֹ ◌ֵרא
אהינ ּו ◌ֶ ◌ֶ
אתה ◌ְ ◌ָיי ◌ֱ ◌ֵ
ּ◌ָבר ּוָ◌ּ ַ◌ 
ּ◌ְפ ◌ִרי ◌ַה ◌ָגּ ◌ֶפן:

זמירות ליו ראש השנה
לד ◌ֵבּ ר
קדשַ◌ ְ◌ ,
ענן ◌ְכּ בוֹ ֽ◌ֶדיַ◌ ,על ◌ַעם ◌ָ ◌ְ ׁ ◌ֶ
נגלית ◌ַבּ ◌ֲ ◌ַ
◌ַא ּ◌ָתה ◌ִ ◌ְ ֵ◌ֽ ◌ָ
ונגלית
מע ּ◌ָתם קוֹ ֽ◌ֶלָ◌ ֽ◌ֵ ְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
עמםִ◌ .מן ◌ַ ◌ָ ַ◌ֽ ◌ִ
◌ִ ◌ָּ
המים ◌ִה ׁ ◌ְש ◌ַ ◌ְ
טהרַ◌ .גּ ם ◌ָכּ ל ◌ָהעוֹ ◌ָלם ◌כּ לּ וֹ ◌ָחל
ער ּ ◌ְפ ◌ֵלּ י ◌ֽ ֹ ◌ַ
עליהם ◌ְבּ ◌ַ ◌ְ
◌ֲ ◌ֵ ◌ֶ
בכ

ארשת שפתינו

סדר תשלי
לא יאמר הי"ג מדות רק יכוון בהם:
ה'

אל

ה'

וחנון

רחום

א ◌ִמי ◌ֵאל ◌ָּכמוֹ  ב נוֹ ◌ֵשׂ א ◌ָוֹ ן ג ◌ְועוֹ ◌ֵבר ◌ַל
ארך

ּ ◌ֶפ ׁ ◌ַשע

ד

אפים

ארית ◌ַ ◌ֲ ◌ָ
◌ִל ׁ ◌ְש ◌ֵ ◌ִ
נחלתוֹ

א

ה

ורב חסד

חסד ה ּוא:
חפץ ◌ֶ ◌ֶ
אפוֹ ו ּ◌ִכי ◌ָ ◌ֵ
החזיק ◌ָ ◌ַ
◌ֶ ◌ֱ ◌ִ
לד ◌ַ ּ
ואמת

חסד

נוצר

ז

◌ָ ׁ
ירחמנ ּו
יש ּוב ◌ְ ◌ַ ◌ֲ ◌ֵ

ט

אתם:
חטֹ ◌ָ
ְותש ◌ִליִ◌ּ ב ◌ְ ◌
◌ ◌ַ ׁ ◌ְ
מצלוֹ ת ◌ָים ּ◌ָכל ◌ַ ּ

ח

לאלפים

יכבוֹ ׁש ◌ֲוֹ נוֹ ◌ֵתינ ּו
◌ִ ◌ְ ּ
ופשע

נושא עון

לאברהם
חסד ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
קב יא ◌ֶ ◌ֶ
לי ◌ֲ ֹ
אמת ◌ְ ◌ַ
י ּ◌ִת ּ◌ֵתן ◌ֱ ◌ֶ
וחטאה

יב

לאבוֹ ◌ֵתינ ּו
עת ◌ַ ◌ֲ
אשר ◌ִנ ׁ ◌ְש ּ◌ַב ◌ְ ּ◌ָ
◌ֲ ׁ ◌ֶ
קדם:
◌ֶ ◌ֶ

ונקה:

יג

מימי
◌ִ ◌ֵ

ג"פ:
אפים

ה' ארך

רחב
במ ◌ְ ◌ַ
קראתי ◌ָי ּה ב ◌ָ ◌ָ ◌ִ
א ◌ִמן ◌ַה ◌ֵּמ ◌ַצר ◌ָ ◌ָ ◌ִ
נני ◌ַ ◌ֶּ
נושא עון

ורב חסד

שׂ ה
אירא ד ◌ַמה ◌ַ ּי ◌ֲ ◌ֶ
◌ָי ּה :ג ◌ְ ◌ָיי ◌ִלי א ◌ִ ◌ָ
◌ִלי ◌ָ ◌ָ
אדם:

ופשע

ה

אראה
ואני ◌ֶ ◌ְ ◌ֶ
◌ְ ◌ָיי ◌ִלי ּ◌ְבעוֹ ◌ְ ◌ָזרי ◌ַ ◌ֲ ◌ִ
טכ
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ונקה

נאי:
◌ְבשׂ ◌ְ ◌ָ

ו

לחסוֹ ת ּ◌ַב ◌ָיי
טוֹ ב ◌ַ ◌ֲ

ּ◌ָב ◌ָ ◌ָ
אדם:

ח

לחסוֹ ת ּ◌ַב ◌ָיי
טוֹ ב ◌ַ ◌ֲ

לא ינקה

ז

טח
מב ֹ ◌ַ
◌ִ ּ◌ְ

ט

טח
מב ֹ ◌ַ
◌ִ ּ◌ְ

פוקד עון אבות על בנים
ועל רבעים:

על שלשים

נדיבים:
ּ◌ִב ◌ְ ◌ִ ◌ִ

חסד נוֹ ◌ֵשׂ א ◌ָוֹ ן
ארַ◌ א ּ ◌ַפ ◌ִים ◌ְ ◌ַורב ◌ֶ ◌ֶ
◌ְ ◌ָיי ◌ֶ ◌ֶ
פוקד ◌ֲוֹ ן
ונקה א ◌ְ ◌ַינ ◌ֶ ּקה ֹ ◌ֵ
◌ ◌ֶ ׁ ◌ַ
ָופשע ◌ְ ◌ַ ◌ֵ ּ
ול
◌ָאבוֹ ת ◌ַל ּ◌ָב ◌ִנים ◌ַל ׁ ◌ִש ּ◌ֵל ׁ ◌ִשים ◌ְ ◌ַ
ִרב ◌ִעים:
◌ ּ◌ֵ
ליי
תהלּ ה :הוֹ ד ּו ◌ַ ◌ְ ◌ָ
נאוה ◌ְ ◌ִ ◌ָ
ליש ◌ִרים ◌ָ ◌ָ
צדּ ◌ִיקים ◌ַבּ ◌ְ ◌ָייָ◌ ׁ ְ◌ ַ◌ ,
רנּ נ ּו ◌ַ ◌ִ
◌ַ ◌ְ
נבל ◌ָעשׂ וֹ ר ◌ַ ּ◌ְזמר ּו לוֹ ִ◌ ׁ :שיר ּו לוֹ ׁ ◌ִשיר
◌ְבּ ◌ִכ ּנוֹ רְ◌ ,בּ ◌ֵ ◌ֶ
◌ָ ◌ָ ׁ
וכל
דבר ◌ְ ◌ָייָ◌ ְ◌ ,
ישר ◌ְ ◌ַ
היטיב ּו ◌ַנ ◌ֵגּ ן ◌ִבּ ◌ְתר ּו ◌ָעהִּ◌ :כי ◌ָ ׁ ◌ָ
חדשִ◌ ֵ◌ ,
חסד ◌ְ ◌ָיי
צדקה ּו ◌ִמ ׁ ◌ְש ּ ◌ָפטֶ◌ ֶ◌ ,
מעשׂ ה ּו ◌ֶבּ ◌ֱאמ ּו ◌ָנה :אוֹ ◌ֵהב ◌ְ ◌ָ ◌ָ
◌ַ ◌ֲ ◌ֵ
מים ◌ַ ◌ֲנעשׂ ּוּ ,ו ◌ְבר ּו ◌ַח ּ ◌ִפיו
דבר ◌ְ ◌ָיי ׁ ◌ָש ◌ַ ◌ִ
הארץִ◌ :בּ ◌ְ ◌ַ
מלאה ◌ָ ◌ָ ◌ֶ
◌ָ ◌ְ ◌ָ
נתן ◌ְבּ אוֹ ◌ָצרוֹ ת
צבאםּ :כוֹ ◌ֵנס ◌ַּכ ◌ֵ ּנד ◌ֵמי ◌ַה ◌ָ ּיםֵ◌ ֹ ,
◌ָּכל ◌ְ ◌ָ ◌ָ
מיי ◌ָּכל ◌ָ ◌ָ ◌ֶ
יירא ּו ◌ֵ ◌ְ ◌ָ
ְּ◌תהוֹ מוֹ תְ◌ ִ◌ :
הארץ ◌ִמ ◌ֶּמ ּנ ּו ◌ָיג ּור ּו ◌ָּכל
עמד:
אמר ◌ַו ◌ֶ ּי ◌ִהי ,ה ּוא ◌ִצ ◌ָ ּוה ◌ַו ◌ַ ּי ◌ֲ ֹ
תבלִּ◌ :כי ה ּוא ◌ָ ◌ַ
יוֹ ׁ ◌ְש ◌ֵבי ◌ֵ ◌ֵ
עצת
עמיםַ◌ ֲ◌ :
מחשבוֹ ת ◌ַ ◌ִּ
הניא ◌ַ ◌ְ ׁ ◌ְ
עצת גּ וֹ ◌ִיםִ◌ ֵ◌ ,
הפיר ◌ֲ ◌ַ
◌ ◌ְָיי ◌ֵ ◌ִ
אש ◌ֵרי
ודרְ◌ ׁ ַ◌ :
לדר ◌ָ ֹ
מחשבוֹ ת ◌ִלבּ וֹ ◌ְ ֹ
עמד ◌ַ ◌ְ ׁ ◌ְ
◌ ◌ְָיי ◌ְלעוֹ ◌ָלם ּ◌ַת ◌ֲ ֹ
לנחלה לוֹ :
העם ◌ָבּ ◌ַחר ◌ְ ◌ַ ◌ֲ ◌ָ
אשר ◌ְ ◌ָיי ◌ֱ ◌ָ
◌ַהגּ וֹ י ◌ֲ ׁ ◌ֶ
אהיוָ◌ ָ◌ ,
ל
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סדר סליחות במערת המכפלה
דוד ◌ַ ◌ְ
הי ◌ֲאבוֹ ◌ֵתינ ּו ◌ַהבּ וֹ ◌ֵחר ◌ְבּ ◌ָ ◌ִ
וא ◌ֵ
אהינ ּו ◌ֱ
פניָ◌ ְ◌ יי ◌ֱ ◌ֵ
יהי ◌ָרצוֹ ן ◌ִמ ◌ְלּ ◌ָ ◌ֶ
עבדוֹ
◌ְ ◌ִ
ותש ◌ָבּ חוֹ תֶ◌ ׁ ,ש ּ◌ֵת ◌ֶפן
והבּ וֹ ◌ֵחר ◌ְבּ ׁ ◌ִשירוֹ ת ◌ְ ◌ִ ׁ ◌ְ
אחריו ◌ְ ◌ַ
בזרעוֹ ◌ַ ◌ֲ ◌ָ
ּו ◌ְ ◌ַ ◌ְ
אמרם ◌ָדּ ◌ִוד
אקרא ◌ְּכ ◌ִאלּ ּו ◌ֲ ◌ָ ◌ָ
הלּ ים ׁ ◌ֶש ◌ֶ ◌ְ ◌ָ
מזמוֹ ◌ֵרי ּ◌ְת ◌ִ ◌ִ
קריאת ◌ִ ◌ְ
רחמים ◌ֶאל ◌ְ ◌ִ ◌ַ
◌ְבּ ◌ַ ◌ֲ ◌ִ
ויעמד ◌ָלנ ּו ◌ְזכ ּות
עלינ ּוָ◌ ֲ◌ ַ◌ ְ◌ .
עצמוֹ ◌ְזכ ּותוֹ ◌ָ ◌ֵיגן ◌ָ ◌ֵ
הלוֹ ם ◌ְבּ ◌ַ ◌ְ
עליו ◌ַ ◌ָ
המ ◌ֶלָ◌ ָ◌ 
◌ַ ּ◌ֶ
תיהם
נקדּ וֹ ◌ֵ ◌ֶ
תיהם ּו ◌ְ ◌
תיהם ◌ְואוֹ ◌ִתיוֹ ◌ֵ ◌ֶ
ּ◌ְפס ּו ◌ֵקי ּ◌ְת ◌ִה ◌ִלּ ים ּו ◌ְזכ ּות ּ◌ֵתבוֹ ◌ֵ ◌ֶ
מסוֹ ◌ֵפי
מראשי ּ◌ֵתבוֹ ת ּו ◌ִ ּ
מהם ◌ֵ ◌ָ ׁ ◌ֵ
צאים ◌ֵ ◌ֶ
והמוֹ ת ◌ַה ּיוֹ ◌ְ ◌ִ
ְוטעמיהם ◌ְ ◌ַ ◌ֵ
◌ ◌ַ ◌ֲ ◌ֵ ◌ֶ
עריצים
לזמר ◌ָ ◌ִ ◌ִ
אתינ ּוּ ,ו ◌ְ ◌ַ ּ◌ֵ
וחט ◌ֵ
עינ ּו ◌ַ ◌ֲועוֹ נוֹ ◌ֵתינ ּו ◌ְ ◌ַ ּ ֹ
ּ◌ֵתבוֹ תַ◌ ְ◌ ,
לכ ּ ◌ֵפר ּ ◌ְפ ◌ָ ◌ֵ
בבים ◌ֶאת ◌ַהוֹ ׁ ◌ַש ◌ָ ּנה
הסוֹ ◌ְ ◌ִ
והקוֹ ◌ִצים ◌ַ ּ
ּו ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ִ
להכרית ◌ָּכל ◌ַהחוֹ ◌ִחים ◌ְ ◌ַ ּ
ואחוה
אהבה ◌ְ ◌ַ ◌ֲ ◌ָ
אשת ◌ְנע ּו ◌ִרים ◌ִעם דּ וֹ ◌ָד ּה ◌ְבּ ◌ַ ◌ֲ ◌ָ
לח ◌ֵבּ ר ◌ֵ ׁ ◌ֶ
העליוֹ ◌ָנהּ ,ו ◌ְ ◌ַ
◌ָ ◌ֶ ◌ְ
לטהרנ ּו
נש ◌ָמה ◌ְ ◌ַ ◌ֲ ◌ֵ
לנפ ׁש ר ּו ◌ַח ּו ◌ְ ׁ ◌ָ
מם ◌ִי ּ◌ָמ ׁ ◌ֵשָ◌ לנ ּו ׁ ◌ֶש ◌ַפע ◌ְ ◌ֶ ◌ֶ
◌ ◌ְֵורע ּותּ ,ו ◌ִ ◌ָ
סלחת
עינ ּוְּ◌ ,כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ַ ◌ְ ּ◌ָ
אתינ ּו ּו ◌ְ ◌ַ
חטֹ ◌ֵ
ולס ◌ַ
מעוֹ נוֹ ◌ֵתינ ּו ◌ְ ◌ִ ◌ְ
ח ◌ַ ּ
לכ ּ ◌ֵפר ּ ◌ְפ ◌ָ ◌ֵ
◌ֵ ◌ֲ
גּ
ׁ
אלּ
ׁ
העביר
אמר ◌ַ ם ◌ְ ◌ָיי ◌ֶ ◌ֱ ◌ִ
לפניְּ◌ ,כמוֹ ◌ֶש ◌ֶ ּנ ◌ֱ ◌ַ
מזמוֹ ◌ִרים ◌ֵ ּו ◌ְ ◌ָ ◌ֶ
אמר ◌ִ ◌ְ
לדוד ◌ֶש ◌ָ ◌ַ
◌ְ ◌ָ ◌ִ
זמ ◌ֵ ּננ ּו ◌ַעד
קדם ◌ְ ◌ַ
מהעוֹ ◌ָלם ◌ַה ◌ֶ ּזה ֶֹ ◌
ואל ּ◌ִת ◌ָ ּק ◌ֵחנ ּו ◌ֵ ◌ָ
את א ּ◌ָתמ ּותַ◌ ְ◌ .
חט ◌ְ
◌ַ ּ ◌ָ
לת ◌ֵ ּקן ◌ֵאת
אפן ׁ ◌ֶש ּנ ּו ◌ַכל ◌ְ ◌ַ
בעים ׁ ◌ָש ◌ָנה ◌ְבּ ֹ ◌ֶ
◌ְמאת ◌ְשנוֹ ◌ֵתינ ּו ◌ָבּ ◌ֶהם ׁ ◌ִש ◌ְ ◌ִ
עדנ ּו
חתנ ּוּ .ו ◌ְזכ ּות ◌ָדּ ◌ִוד ◌ַ ◌ֶּ
עלינ ּו ּו ◌ַבּ ◌ֲ ◌ֵ
עליו ◌ַה ◌ָלוֹ ם ◌ָ ◌ֵיגן ◌ָ ◌ֵ
המ ◌ֶלָ◌ ָ◌ 
אשר ׁ ◌ִש ◌ַ ◌ְ
◌ָ ׁ ◌ֵ
אליִ◌ בּ ◌ְ ׁ
לפני.
למה ◌ְ ◌ָ ◌ֶ
תש ּו ◌ָבה ׁ ◌ְש ◌ֵ ◌ָ
אפַ◌ עד ׁש ּו ◌ֵבנ ּו ◌ֵ ◌ֶ
אריְ◌ ּ ַ◌ 
ׁ◌ְש ּ◌ַת ◌ֲ ◌ִ
אחן
אשר ◌ָ ֹ
וח ּנוֹ ◌ִתי ◌ֶאת ◌ֲ ׁ ◌ֶ
כתיב ◌ְ ◌ַ
חננוֹ ְּ◌ ,כ ◌ִדּ ◌ְ ◌ִ
ּו ◌ֵמאוֹ ◌ַצר ◌ַמ ּ◌ְת ◌ַנת ◌ִח ◌ָ ּנם ◌ֲ ◌ָ
לפניִ◌ ׁ ש ◌ָירה
מרים ◌ְ ◌ָ ◌ֶ
ארחםּ .ו ◌ְכ ׁ ◌ֵשם ׁ ◌ֶש ◌ָאנ ּו אוֹ ◌ְ ◌ִ
אשר ◌ֲ ◌ַ ◌ֵ
ְורחמ ּ◌ִתי ◌ֶאת ◌ָ ׁ ◌ֵ
◌ ◌ִ ◌ַ ◌ְ
בחה
הינ ּו ׁ ◌ִשיר ּו ׁ ◌ְש ◌ָ ◌ָ
לפניָ◌ ְ◌ יי ◌ֱא ◌ֵ
נזכה לוֹ ◌ַמר ◌ְ ◌ָ ◌ֶ
◌ָבּ עוֹ ◌ָלם ◌ַה ◌ֶ ּזה ◌ָּכֶּ◌ ְ◌ ִ◌ 
הרוֹ ן
חב ◌ֶ ּצ ◌ֶלת ◌ַ ◌ָ
אמירת ּ◌ְת ◌ִה ◌ִלּ ים ּ◌ִת ◌ְתעוֹ ◌ֵרר ◌ֲ ◌ַ
◌ָלעוֹ ◌ָלם ◌ַה ◌ָבּ אַ◌ ְ◌ .ועל ◌ְ ◌ֵידי ◌ֲ ◌ִ ◌ַ
והדר
לה ,הוֹ ד ◌ְ ◌ָ ◌ָ
גילת ◌ְ ◌ַור ◌ֵ ּנןְּ◌ ,כבוֹ ד ◌ַה ◌ְלּ ◌ָבנוֹ ן ◌ִ ּ◌ָ
נעים ◌ְבּ ◌ִ ◌ַ
◌ ◌ְָול ׁ ◌ִשיר ◌ְבּ קוֹ ל ◌ָ ◌ִ
נתן ◌ָ ּ
סלה:
אמן ◌ֶ ◌ָ
ימינ ּו ◌ָ ◌ֵ
מהרה ◌ְבּ ◌ָ ◌ֵ
הינ ּו ◌ִבּ ◌ְ ◌ֵ ◌ָ
◌ְבּ ◌ֵבית ◌ֱא ◌ֵ

טל
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נריה ◌ְלצ ּור ◌ִי ׁ ◌ְש ◌ֵענ ּו:
ליי ◌ָ ◌ִ ◌ָ
נרנּ ◌ָנה ◌ַ ◌ְ ◌ָ
◌ְלכ ּו ◌ְ ◌ַ ◌ְ
זמרוֹ ת
פניו ּ◌ְבתוֹ ◌ָדה ּ◌ִב ◌ְ ◌ִ
ְנקדּ ◌ָמה ◌ָ ◌ָ
◌ ◌ַ ◌ְ
מלָ◌ גּ דוֹ ל ◌ַל
ָנרי לוֹ ִ◌ּ :כי ◌ֵאל ◌ָגּ דוֹ ל ◌ְ ◌ָיי ּו ◌ֶ ◌ֶ
◌ ִ◌ ◌ַ
הים:
ּ◌ָכל ◌ֱא ◌ִ
לה ◌ֵלּ ל ּו ◌ְל ׁ ◌ַש ◌ֵבּ ◌ַח ◌ֶאת
מזמן ◌ֶאת ּ ◌ִפי ◌ְלהוֹ דוֹ ת ּו ◌ְ ◌ַ
הריני ◌ְ ◌ַ ּ◌ֵ
◌ֲ ◌ֵ ◌ִ
דשא ◌ְבּ ◌ִרי ה ּוא
לשם ◌ִיח ּוד ק ּו ◌ְ ׁ ◌ָ
ראי ◌ְ ׁ ◌ֵ
בּ וֹ ◌ְ ◌ִ
ונעלם ◌ְבּ ׁ ◌ֵשם ◌ָכּ ל
טמיר ◌ְ ◌ֶ ◌ְ ◌ָ
כינ ּ◌ֵת ּה ◌ַעל ◌ְ ◌ֵידי ◌ַהה ּוא ◌ָ ◌ִ
ּו ׁ ◌ְש ◌ִ ◌ְ
ראל:
ִישׂ ◌ָ ◌ֵ
◌ ◌ְ

משׂ ה ◌ָ ◌ֵידינ ּו
לינ ּו ּו ◌ַ ◌ֲ ◌ֵ
אהינ ּו ◌ָ ◌ֵ
אדני ◌ֱ ◌ֵ
נם ◌ֲ ָֹ ◌
ויהי ֹ ◌ַ
◌ִ ◌ִ
ננה ּו:
משׂ ה ◌ָ ◌ֵידינ ּו ּכוֹ ◌ְ ◌ֵ
לינ ּו ּו ◌ַ ◌ֲ ◌ֵ
ננה ◌ָ ◌ֵ
ּכוֹ ◌ְ ◌ָ
חסדי ◌ְ ◌ָיי עוֹ ◌ָלם
האזרחיֵ◌ ְ◌ ַ◌ :
לאיתן ◌ָ ◌ֶ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
משׂ ◌ִּכיל ◌ְ ◌ֵ ◌ָ
פט ◌ַ ◌ְ
נתְ◌ בּ ◌ִפיִּ◌ :כי
דיע ◌ֱאמ ּו ◌ָ ◌ְ
לדר ◌ָ ֹ
אש ◌ָירה ◌ְ ֹ
◌ָ ׁ ◌ִ
ודר אוֹ ◌ִ ◌ַ
נת
מים ּ◌ָת ◌ִכן ◌ֱאמ ּו ◌ָ ◌ְ
יבּ ◌ֶנה ׁ ◌ָש ◌ַ ◌ִ
חסד ◌ִ ◌ָ
אמר ּ◌ִתי עוֹ ◌ָלם ◌ֶ ◌ֶ
◌ָ ◌ַ ◌ְ
עבדּ י:
לדוד ◌ַ ◌ְ ◌ִ
עתי ◌ְ ◌ָ ◌ִ
נש ◌ַבּ ◌ְ ּ◌ִ
לבחירי ◌ִ ׁ ◌ְ
ברית ◌ִ ◌ְ ◌ִ ◌ִ
רתי ◌ְ ◌ִ
בהםָּ◌ :כ ◌ַ ּ◌ִ
◌ָ ◌ֶ
סא
לדר ◌ָודוֹ ר ◌ִּכ ◌ְ ◌ֲ
בניתי ◌ְ ֹ
זרעּ ו ◌ָ ◌ִ ◌ִ
◌ַעד עוֹ ◌ָלם ◌ָ ◌ִ
אכין ◌ַ ◌ְ ◌ֶ
קהל
נתִ◌ בּ ◌ְ ◌ַ
לאָ◌ ְ◌ יי ◌ַאף ◌ֱאמ ּו ◌ָ ◌ְ
מים ּ ◌ִפ ◌ְ ◌ֲ
סלהְ◌ :ויוֹ ד ּו ׁ ◌ָש ◌ַ ◌ִ
◌ֶ ◌ָ
בני
ליי ◌ִבּ ◌ְ ◌ֵ
ידמה ◌ַ ◌ְ ◌ָ
ליי ◌ִ ◌ְ ◌ֶ
יערָ◌ ְ◌ ַ◌ 
בחק ◌ַ ◌ֲ ֹ
קדשיםִּ◌ :כי ◌ִמי ◌ַ ◌ַ ◌ַ
◌ְ ֹ ׁ ◌ִ
קדשים ◌ַר ◌ָבּ ה ◌ְונוֹ ◌ָרא ◌ַעל ◌ָּכל
נערץ ◌ְבּ סוֹ ד ◌ְ ֹ ׁ ◌ִ
אליםֵ◌ :אל ◌ַ ◌ֲ ◌ָ
◌ֵ ◌ִ
יה
צבאוֹ ת ◌ִמי ◌ָכמוֹ ִ◌ ֲ◌ 
אהי ◌ְ ◌ָ
סביביוָ◌ ְ◌ :יי ◌ֱ ◌ֵ
◌ְ ◌ִ ◌ָ
חסין ◌ָ ּ
מ
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פלּ ◌ֵתנ ּו:
ברצוֹ ן ◌ֶאת ּ◌ְת ◌ִ ◌ָ
רחמים ּו ◌ְ ◌ָ
קבּ ל ◌ְבּ ◌ַ ◌ֲ ◌ִ
מלכנ ּוֵ◌ ַ◌ .
אבינ ּו ◌ַ ◌ְ ◌ֵּ
◌ָ ◌ִ
לתפלּ ◌ֵתנ ּו:
מים ◌ִ ◌ְ ◌ִ ◌ָ
ערי ׁ ◌ָש ◌ַ ◌ִ
מלכנ ּוְ◌ ּ .פ ◌ַתח ׁ ◌ַש ◌ֲ ◌ֵ
אבינ ּו ◌ַ ◌ְ ◌ֵּ
◌ָ ◌ִ
אנחנ ּו:
עפר ◌ֲ ◌ָ ◌ְ
מלכנ ּוָ◌ .זכוֹ ר ◌ִּכי ◌ָ ◌ָ
אבינ ּו ◌ַ ◌ְ ◌ֵּ
◌ָ ◌ִ

פני:
מלּ ◌ָ ◌ֶ
ריקם ◌ִ ◌ְ
יבנ ּו ◌ֵ ◌ָ
מלכנ ּוָ◌ .נא ◌ַאל ּ◌ְת ׁ ◌ִש ◌ֵ
אבינ ּו ◌ַ ◌ְ ◌ֵּ
◌ָ ◌ִ
רחמים
עה ◌ַה ּזֹאת ׁ ◌ְש ◌ַעת ◌ַ ◌ֲ ◌ִ
מלכנ ּוְ◌ּ .ת ◌ֵהא ◌ַה ◌ָ ◌ָ
אבינ ּו ◌ַ ◌ְ ּ◌ֵ
◌ָ ◌ִ
פני:
מלּ ◌ָ ◌ֶ
◌ ◌ְֵועת ◌ָרצוֹ ן ◌ִ ◌ְ
וטפנ ּו:
ללינ ּו ◌ְ ◌ַ ּ ◌ֵ
עלינ ּו ◌ְ ◌ַועל עוֹ ◌ָ ◌ֵ
מלכנ ּוֲ◌ .חמוֹ ל ◌ָ ◌ֵ
◌ַ ◌ְ ◌ֵּ
למען ◌ֲהר ּו ◌ִגים ◌ַעל ׁ ◌ֵשם ◌ָ ◌ְ ׁ ◌ֶ
מלכנ ּוֵ◌ ֲ◌ .
קדש:
עשׂ ה ◌ְ ◌ַ ◌ַ
◌ַ ◌ְ ּ◌ֵ
מלכנ ּוֵ◌ ֲ◌ .
למען ◌ְטב ּו ◌ִחים ◌ַעל ◌ִיח ּו ◌ֶד:
עשׂ ה ◌ְ ◌ַ ◌ַ
◌ַ ◌ְ ◌ֵּ

אבינ ּו
◌ָ ◌ִ
אבינ ּו
◌ָ ◌ִ
אבינ ּו
◌ָ ◌ִ
למען ◌ָבּ ◌ֵאי ◌ָ ◌ֵ
מלכנ ּוֵ◌ ֲ◌ .
במ ◌ִים ◌ַעל
בא ׁש ּו ◌ַ ◌ַּ
עשׂ ה ◌ְ ◌ַ ◌ַ
אבינ ּו ◌ַ ◌ְ ּ◌ֵ
◌ָ ◌ִ
ִ◌קדּ ּו ׁש ׁ ◌ְש ◌ֶמ:

הפ ּו:
עבדיָ◌ ַ◌ 
נקמת ◌ַדּ ם ◌ֲ ◌ָ ◌ֶ
לעיננ ּו ◌ִ ◌ְ ◌ַ
מלכנ ּוְ◌ .נקוֹ ם ◌ְ ◌ֵ ◌ֵ
אבינ ּו ◌ַ ◌ְ ּ◌ֵ
◌ָ ◌ִ

למענִ◌ אם א ◌ְ ◌ַ ◌ֲ ◌ֵ
עשׂ ה ◌ְ ◌ַ ◌ַ ◌ְ
מלכנ ּוֵ◌ ֲ◌ .
למעננ ּו:
אבינ ּו ◌ַ ◌ְ ◌ֵּ
◌ָ ◌ִ
למענְ◌ והוֹ ׁ ◌ִש ◌ֵיענ ּו:
עשׂ ה ◌ְ ◌ַ ◌ַ ◌ְ
מלכנ ּוֵ◌ ֲ◌ .
אבינ ּו ◌ַ ◌ְ ◌ֵּ
◌ָ ◌ִ
הר ◌ִבּ ים:
רחמיַ◌ ָ◌ 
למען ◌ַ ◌ֲ ◌ֶ
מלכנ ּוֵ◌ ֲ◌ .
עשׂ ה ◌ְ ◌ַ ◌ַ
אבינ ּו ◌ַ ◌ְ ◌ֵּ
◌ָ ◌ִ

הגּ דוֹ ל ◌ַה ◌ִגּ בּ וֹ ר
למען ׁ ◌ִש ◌ְמָ◌ ַ◌ 
מלכנ ּוֵ◌ ֲ◌ .
עשׂ ה ◌ְ ◌ַ ◌ַ
אבינ ּו ◌ַ ◌ְ ּ◌ֵ
◌ָ ◌ִ
עלינ ּו:
קרא ◌ָ ◌ֵ
◌ ◌ְַוה ּנוֹ ◌ָרא ׁ ◌ֶש ◌ִ ּנ ◌ְ ◌ָ

עשׂ ה
מעשׂ ים ◌ֲ ◌ֵ
ועננ ּו ◌ִּכי ◌ֵאין ◌ָבּ נ ּו ◌ַ ◌ֲ ◌ִ
מלכנ ּוָ◌ .ח ◌ֵ ּננ ּו ◌ַ ◌ֲ ◌ֵ
אבינ ּו ◌ַ ◌ְ ּ◌ֵ
◌ָ ◌ִ
וחסד ◌ְוהוֹ ׁ ◌ִש ◌ֵיענ ּו:
צדקה ◌ָ ◌ֶ ◌ֶ
עמנ ּו ◌ְ ◌ָ ◌ָ
◌ִ ◌ָּ
דפ
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סדר כפרות
ליחדא ׁ ◌ֵשם י"ה
יה ◌ְ ◌ַ ◌ֲ ◌ָ
קדשא ◌ְבּ ◌ִרי ה ּוא ּו ׁ ◌ְש ◌ִ ◌ְ ּ◌ֵ
לשם ◌ִיח ּוד ◌ָ◌ ׁ ְ◌ 
כינת ּ
◌ְ ׁ ◌ֵ
אנכי ◌ָבּ א
ראלִ◌ ,ה ◌ֵ ּנה ◌ָ ֹ ◌ִ
ישׂ ◌ָ ◌ֵ
◌ְבו"ה ◌ְבּ ◌ִיח ּו ◌ָדא ׁ ◌ְש ◌ִלים ◌ְבּ ׁ ◌ֵשם ◌ָּכל ◌ִ ◌ְ
ויהי ◌ָרצוֹ ן
עליוֹ ןִ◌ ִ◌ ,
רש ּה ◌ְבּ ◌ָמקוֹ ם ◌ֶ ◌ְ
לתקן ◌ֶאת ׁ ◌ָש ◌ְ ׁ ◌ָ
לעשׂ וֹ ת ּ◌ַכ ּ ◌ָפ ◌ָרה זוֹ ◌ְ ◌ַ ◌ֵ ּ
◌ַ ◌ֲ
אשר ח ּוט
ואהי ◌ֲאבוֹ ◌ַתיֶ◌ ׁ ,ש ּ◌ְת ◌ֵהא ׁ ◌ָש ◌ָעה זוֹ ◌ֲ ׁ ◌ֶ
אהי ◌ֵ ◌ֵ
פניָ◌ ְ◌ יי ◌ֱ ◌ַ
מלּ ◌ָ ◌ֶ
◌ִ ◌ְ
חיטת
סג ◌ַלּ ת ׁ ◌ְש ◌ִ ◌ַ
בכח ◌ְ ◌
ורחמיםּ ,ו ◌ְ ֹ ◌ַ
חס ◌ְדּ  גּ וֹ ◌ֵבר ◌ָבּ עוֹ ◌ָלם ◌ֵעת ◌ָרצוֹ ן ◌ְ ◌ַ ◌ֲ ◌ִ
◌ַ ◌ְ
נקבא
עלמא ◌ָ◌ ְ◌ 
חמ ׁש ◌ְגּ ב ּורוֹ ת ◌ְיסוֹ ד ◌ֶגּ ◌ֶבר ◌ְבּ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
ימ ◌ְתק ּו ◌ָ ◌ֵ
◌ֶגּ ◌ֶבר ◌ֶזה ◌ִ ◌ָּ
מעבר
אנפיןְ◌ ,בּ ◌ִחינוֹ ◌ֵתינ ּו ◌ֲא ׁ ◌ֶשר בּ וֹ ◌ֶדּ ◌ֶרַ◌ ֲ◌ ַ◌ 
ישא ◌ִדּ ◌ְ ◌ֵזעיר ◌ַ ◌ְ ּ ◌ִ
◌ ◌ִַקדּ ׁ ◌ָ
לחננה ◌ִּכי ◌ָבא
ואתה ◌ָתק ּום ּ◌ְת ◌ַ ◌ֵ
ִנשמוֹ ◌ֵתינ ּוָ◌ּ ַ◌ ְ◌ ,
◌ ׁ ◌ְ
רחם ◌ִצ ּיוֹ ן ◌ִּכי ◌ֵעת ◌ְ ◌ֶ ◌ְ ◌ָ ּ
נעשׂ ה
בימינ ּוְ◌ ,ו ׁ ◌ָשם ◌ַ ◌ֲ ◌ֶ
מהרה ◌ְ ◌ָ ◌ֵ
המקדּ ׁש ◌ִבּ ◌ְ ◌ֵ ◌ָ
ותבנה ◌ֵבּ ית ◌ַ ◌ִ ◌ְ ◌ָ
מוֹ ◌ֵעדֶ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
ברצוֹ ן,
נעשׂ ה ◌ְ ◌ָ
עירי ◌ִע ◌ִּזים ◌ַ ◌ֲ ◌ֶ
המ ׁ ◌ְש ּ◌ַת ◌ֵלּ ◌ַח ּו ◌ְשׂ ◌ִ ◌ֵ
מש ּ ◌ַפט ◌ָשׂ ◌ִעיר ◌ַ ◌ִּ
לפניְ◌ ׁ ִ◌ 
◌ְ ◌ָ ◌ֶ
עינינ ּו ◌ְ ◌ִוי ׁ ◌ְש ◌ַמח
לכהְ◌ ִ◌ ,ירא ּו ◌ֵ ◌ֵ
המ ◌ְ ◌ָּ
רתא ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ַּ
קפא ּו ◌ְגב ּו ◌ָ ◌ָ
להמתיק ּתוֹ ◌ְ ◌ָ
◌ְ ◌ַ ◌ְ ּ◌ִ
אלי:
לפניָ◌ ְ◌ יי צ ּו ◌ִרי ◌ְוגוֹ ◌ֲ ◌ִ
והגיוֹ ן ◌ִל ◌ִבּ י ◌ְ ◌ָ ◌ֶ
אמרי ◌ִפי ◌ְ ◌ֶ ◌ְ
לרצוֹ ן ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
יהי ּו ◌ְ ◌ָ
לבּ נ ּוְ◌ ִ◌ ,
◌ִ ◌ֵ

ברזל:
ני ּו ◌ַ ◌ְ ◌ֶ
אסירי ◌ֳ ◌ִ
וצלמות ◌ֲ ◌ִ ◌ֵ
אדם יוֹ ׁ ◌ְש ◌ֵבי חֹ ׁ ◌ֶשֶ◌ ָ◌ ְ◌ ַ◌ ְ◌ 
ּ◌ְב ◌ֵני ◌ָ ◌ָ
ינתק:
תיהם ◌ְ ◌ַ ּ◌ֵ
וצלמות ּומוֹ ◌ְסרוֹ ◌ֵ ◌ֶ
מח ׁ ◌ֶשֶ◌ ָ◌ ְ◌ ַ◌ ְ◌ 
ציאם ◌ֵ ֹ
יוֹ ◌ִ ◌ֵ
ית ◌ַנּ ּוָּ◌ :כל
תיהם ◌ִ ◌ְ
מדּ ◌ֶרִ◌ ּ פ ׁ ◌ְש ◌ָם ּו ◌ֵמ ◌ֲוֹ נוֹ ◌ֵ ◌ֶ
אוילים ◌ִ ◌ֶ
◌ֱ ◌ִ ◌ִ
זק ּו
מותַ◌ :ו ◌ִ ּי ◌ְ ◌ֲ
רי ◌ָ ◌ֶ
נפ ׁ ◌ָשם ◌ַו ◌ַ ּי ◌ִגּ יע ּו ◌ַד ׁ ◌ַש ◌ֲ ◌ֵ
תעב ◌ַ ◌ְ
ֹ ◌ֶ
אכל ּ◌ְת ◌ַ ◌ֵ
יש ◌ַלח
תיהם יוֹ ׁ ◌ִש ◌ֵיעםְ◌ ׁ ִ◌ :
להם ◌ִמ ◌ְּמצ ּוקוֹ ◌ֵ ◌ֶ
◌ֶאל ◌ְ ◌ָיי ּ◌ַב ◌ַצּ ר ◌ָ ◌ֶ
ליי ◌ַ ◌ְ
מש ◌ִחיתוֹ ◌ָתם :יוֹ ד ּו ◌ַ ◌ְ ◌ָ
וימלט ◌ִ ׁ ◌ְ
ויר ּ ◌ָפ ◌ֵאם ◌ִ ◌ַ ּ◌ֵ
◌ְדּ ◌ָברוֹ ◌ְ ◌ִ ◌ְ
חסדּ וֹ
אדםִ◌ :אם ◌ֵ ׁ
מליץ
מלאִ◌ ֵ◌ 
ליו ◌ַ ◌ְ ◌ָ
יש ◌ָ ◌ָ
לבני ◌ָ ◌ָ
ְונפלאוֹ ◌ָתיו ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
◌ ◌ִ ◌ְ ◌ְ
אמר
ויח ◌ֶנּ נּ ּו ◌ַו ּיֹ ◌ֶ
ישרוֹ ◌ ְ◌ ַ◌ :
לאדם ◌ָ ׁ ◌ְ
לה ◌ִגּ יד ◌ְ ◌ָ ◌ָ
אלףַ◌ ְ◌ ,
מנּ י ◌ָ ◌ֶ
אחד ◌ִ ◌ִ
◌ֶ ◌ָ
כפר:
מצאתי ֹ ◌ֶ
מרדת ׁ ◌ַש ◌ַחת ◌ָ ◌ָ ◌ִ
דעה ּו ◌ֵ ◌ֶ ◌ֶ
ּ◌ְפ ◌ָ ◌ֵ
הפ
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וכל פעם לאחר שמסבב יאמר ◌ֶ ◌ֶ ׁ
נפש
נפש ּ◌ַת ◌ַחת ָ◌ֽ ◌ֶ
מי שמסבב לעצמו יאמר בלשון זה ג"פ:

רנגוֹ ל
רתיֶ◌ ,זה ◌ַה ּ◌ַת ◌ְ ◌ְ
רתיֶ◌ ,זה ◌ַכּ ּ ◌ָפ ◌ָ ◌ִ
חליפתיֶ◌ ,זה ּ◌ְתמ ּו ◌ָ ◌ִ
◌ֶזה ◌ֲ ◌ִ ◌ָ ◌ִ
לח ◌ִ ּיים טוֹ ◌ִבים
ואלַ◌ ְ◌ 
ואני ◌ֶא ◌ָכּ ◌ֵנס ◌ְ ◌ֵ ◌ֵ
למיתהִ◌ ֲ◌ ַ◌ ,
◌ ◌ֵֵילָ◌ ִ◌ ְ◌ 
לשלוֹ ם:
◌ֲאר ּו ◌ִכים ּו ◌ְ ׁ ◌ָ
לנקבה:

רתיֹ ,זאת
רתיֹ ,זאת ◌ַכּ ּ ◌ָפ ◌ָ ◌ִ
חליפתיֹ ,זאת ּ◌ְתמ ּו ◌ָ ◌ִ
ֹזאת ◌ֲ ◌ִ ◌ָ ◌ִ
ואל
אכּ ◌ֵנס ◌ְ ◌ֵ ◌ֵ
ואני ◌ֶ ◌ָ
למיתהִ◌ ֲ◌ ַ◌ ,
רנגוֹ ◌ֶלת ּ◌ֵת ◌ֵלָ◌ ִ◌ ְ◌ 
◌ַה ּ◌ַת ◌ְ ◌ְ
לשלוֹ ם:
לח ◌ִ ּיים טוֹ ◌ִבים ◌ֲאר ּו ◌ִכים ּו ◌ְ ׁ ◌ָ
◌ְ ◌ַ
מי שמסבב לעצמו ולאחר עמו יאמר בלשון זה ג"פ:

רתנ ּוֶ◌ ,זה
רתנ ּוֶ◌ ,זה ◌ַכּ ּ ◌ָפ ◌ָ ◌ֵ
חליפתנ ּוֶ◌ ,זה ּ◌ְתמ ּו ◌ָ ◌ֵ
◌ֶזה ◌ֲ ◌ִ ◌ָ ◌ֵ
ונל
נכּ ◌ֵנס ◌ְ ◌ֵ ◌ֵ
ואנחנ ּו ◌ִ ◌ָ
למיתהְ◌ ַ◌ ֲ◌ ַ◌ ,
ילָ◌ ִ◌ ְ◌ 
רנגוֹ ל ◌ֵ ◌ֵ
הת ◌ְ ◌ְ
◌ַ ּ◌ַ
לשלוֹ ם:
לח ◌ִ ּיים טוֹ ◌ִבים ◌ֲאר ּו ◌ִכים ּו ◌ְ ׁ ◌ָ
◌ְ ◌ַ
מי שמסבב לזכר אחר יאמר בלשון זה ג"פ:

רתֶ◌ ,זה
רתֶ◌ ,זה ◌ַכּ ּ ◌ָפ ◌ָ ◌ְ
חליפתֶ◌ ,זה ּ◌ְתמ ּו ◌ָ ◌ְ
◌ֶזה ◌ֲ ◌ִ ◌ָ ◌ְ
ותל
וא ּ◌ָתה ּ◌ִת ◌ָכּ ◌ֵנס ◌ְ ◌ֵ ◌ֵ
למיתהַ◌ ְ◌ ,
ילָ◌ ִ◌ ְ◌ 
רנגוֹ ל ◌ֵ ◌ֵ
הת ◌ְ ◌ְ
◌ַ ּ◌ַ
לשלוֹ ם:
לח ◌ִ ּיים טוֹ ◌ִבים ◌ֲאר ּו ◌ִכים ּו ◌ְ ׁ ◌ָ
◌ְ ◌ַ
מי שמסבב לשנים או לשלשה זכרים יאמר בלשון זה ג"פ:

רתכםֶ◌ ,זה
רתכםֶ◌ ,זה ◌ַכּ ּ ◌ָפ ◌ַ ◌ְ ◌ֶ
חליפתכםֶ◌ ,זה ּ◌ְתמ ּו ◌ַ ◌ְ ◌ֶ
◌ֶזה ◌ֲ ◌ִ ◌ַ ◌ְ ◌ֶ
ותלכ ּו
וא ּ◌ֶתם ּ◌ִת ◌ָכּ ◌ְנס ּו ◌ְ ◌ֵ ◌ְ
למיתהַ◌ ְ◌ ,
ילָ◌ ִ◌ ְ◌ 
רנגוֹ ל ◌ֵ ◌ֵ
הת ◌ְ ◌ְ
◌ַ ּ◌ַ
לשלוֹ ם:
לח ◌ִ ּיים טוֹ ◌ִבים ◌ֲאר ּו ◌ִכים ּו ◌ְ ׁ ◌ָ
◌ְ ◌ַ
ופ
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סדר נטילת לולב
תפילה נאה לומר קודם נטילת לולב

וכפת
הדר ◌ְ ◌ַ ּ ֹ
פרי ◌ֵעץ ◌ָ ◌ָ
ואהי ◌ֲאבוֹ ◌ַתיִ◌ ,בּ ◌ְ ◌ִ
אהי ◌ֵ ◌ֵ
פניָ◌ ְ◌ יי ◌ֱ ◌ַ
מלּ ◌ָ ◌ֶ
יהי ◌ָרצוֹ ן ◌ִ ◌ְ
◌ְ ◌ִ
ּ
יחד
המ ◌ָ◌ 
נחל אוֹ ◌ִתיוֹ ת ׁ ◌ִש ◌ְמְּ◌ ַ◌ 
וערבי ◌ָ ◌ַ
וענף ◌ֵעץ ◌ָעבוֹ ת ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ֵ
מרים ◌ַ ◌ֲ ◌ַ
ּ◌ְת ◌ָ ◌ִ
ולידע ◌ֵאיִ◌ ׁ ש ◌ְמ
לאחדים ◌ְבּ ◌ָ ◌ִידי ◌ְ ◌ֵ ◌ַ
והי ּו ◌ַ ◌ֲ ◌ָ ◌ִ
אחד ◌ְ ◌ָ
אחד ◌ֶאל ◌ֶ ◌ָ
קרב ◌ֶ ◌ָ
ּ◌ְת ◌ָ ◌ֵ
בנענ ּו ◌ִעי אוֹ ◌ָתם ּ◌ַת ׁ ◌ְש ּ ◌ִפ ◌ַיע ׁ ◌ֶש ◌ַפע
מגּ ◌ֶת ◌ֵ ◌ַ
ויירא ּו ◌ִ ◌ֶ
עלי ◌ְ ◌ִ ◌ְ
ִנקרא ◌ָ ◌ַ
◌ ◌ְ ◌ָ
אלי ּו ◌ְ ◌ַ ◌ֲ
תהא
אהינ ּוּ ,ו ◌ְ ◌ֵ
למכוֹ ן ◌ֵבּ ית ◌ֱ ◌ֵ
אפ ◌ְריוֹ ן ◌ִ ◌ְ
לנוה ◌ַ ּ ◌ִ
עליוֹ ן ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
מדּ ◌ַעת ◌ֶ ◌ְ
◌ְבּ ◌ָרכוֹ ת ◌ִ ◌ַ
◌ֲ ׁ
יה ◌ְבּ ◌ָכל
מת ◌ָ
מינים ◌ֵאלּ ּוְּ◌ ,כ ◌ִאלּ ּו ◌ִק ◌ַּי ◌ְ ּ◌ִ
ארבּ ◌ָעה ◌ִ ◌ִ
מצות ◌ַ ◌ְ ◌ָ
לפניַ◌ ְ◌ ִ◌ 
חש ּו ◌ָבה ◌ְ ◌ָ ◌ֶ
ליחדא
נתי ◌ְ ◌ַ ◌ֲ ◌ָ
התל ּו ◌ִים ◌ָבּ ּהִּ◌ .כי ◌ַכ ◌ָ ּו ◌ָ ◌ִ
מצוֹ ת ◌ַ ּ◌ְ
ותרי"ג ◌ִ ◌ְ
יה ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ַ
רש ◌ָ
תיה ◌ְו ׁ ◌ָש ◌ָ ׁ ◌ֶ
ּ◌ְפ ◌ָרטוֹ ◌ֶ ◌ָ
ליחד ׁ ◌ֵשם
רחימ ּו ◌ְ ◌ַ ◌ֵ
דחיל ּו ּו ◌ְ ◌ִ
יה ◌ִבּ ◌ְ ◌ִ
דשא ◌ְבּ ◌ִרי ה ּוא ּו ׁ ◌ְש ◌ִ ◌ְ ּ◌ֵ
ׁ◌ְש ◌ָמא ◌ְדק ּו ◌ְ ׁ ◌ָ
כינת ּ
אמןָ◌ :בּ ר ּוָ◌ ְ◌ יי ◌ְלעוֹ ◌ָלם
ראל ◌ָ ◌ֵ
ישׂ ◌ָ ◌ֵ
י"ה בּ ו"ה ◌ְבּ ◌ִיח ּו ◌ָדא ׁ ◌ְש ◌ִלים ◌ְבּ ׁ ◌ֵשם ּ◌ָכל ◌ִ ◌ְ
ואמן:
אמן ◌ְ ◌ָ ◌ֵ
ָ◌ ◌ֵ
מינים
ארבּ ◌ָעה ◌ִ ◌ִ
מצות ◌ַ ◌ְ ◌ָ
לפניַ◌ ְ◌ ִ◌ 
פניֶ◌ ׁ ,ש ּ◌ְת ◌ֵהא ◌ֲח ׁש ּו ◌ָבה ◌ְ ◌ָ ◌ֶ
מלּ ◌ָ ◌ֶ
יהי ◌ָרצוֹ ן ◌ִ ◌ְ
◌ְ ◌ִ
כנסת
אנ ׁ ◌ֵשי ◌ְ ◌ֶ ◌ֶ
בהם ◌ַ ְ◌
הכּ ◌ָ ּונוֹ ת ׁ ◌ֶש ◌ִכּ ◌ְונ ּו ◌ָ ◌ֶ
◌ֵאלּ ּו ◌ְכּ ◌ִאלּ ּו ◌ִכּ ◌ַ ּו ◌ְנ ּ◌ִתי ◌ְבּ ◌ָכל ◌ַ ◌ַ
◌ַה ◌ְגּ דוֹ ◌ָלה:
מעשׂ ה
עלינ ּו ּו ◌ַ ◌ֲ ◌ֵ
מעשׂ ה ◌ָ ◌ֵידינ ּו כּ וֹ ◌ְ ◌ָננה ◌ָ ◌ֵ
עלינ ּו ּו ◌ַ ◌ֲ ◌ֵ
הינ ּו ◌ָ ◌ֵ
אדני ◌ֱא ◌ֵ
ויהי נוֹ ◌ַעם ◌ֲ ָֹ ◌
◌ִ ◌ִ
◌ ◌ֵָידינ ּו כּ וֹ ◌ְ ◌ֵננה ּו:

אשר ◌ִק ◌ְדּ ׁ ◌ָשנ ּו
מלָ◌ העוֹ ◌ָלםֶ◌ ׁ ֲ◌ ,
אהינ ּו ◌ֶ ◌ֶ
אתה ◌ְ ◌ָיי ◌ֱ ◌ֵ
ּ◌ָבר ּוָ◌ּ ַ◌ 
נטילת ל ּו ◌ָלב:
וצ ◌ָ ּונ ּו ◌ַל ◌ְ ◌ִ ◌ַ
מצוֹ ◌ָתיוִ◌ ְ◌ ,
ּ◌ְב ◌ִ ◌ְ
ביום ראשון דחג מברך גם ברכת שהחיינו:

החינ ּו
מלָ◌ העוֹ ◌ָלםֶ◌ ׁ ,ש ◌ֶ ◌ֱ ◌ָ
אהינ ּו ◌ֶ ◌ֶ
אתה ◌ְ ◌ָיי ◌ֱ ◌ֵ
ּ◌ָבר ּוָ◌ּ ַ◌ 
לזמן ◌ַה ◌ֶ ּזה:
והגּ י ◌ָנ ּו ◌ַ ◌ְ ◌ַ
◌ ◌ְִוקיּ◌ְ ◌ָמנ ּו ◌ְ ◌ִ ◌ִ
יהפוך האתרוג כשפטמתו למעלה וינענע

איק
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סדר הושענות
אם חל יום ראשון של סוכות ביום ב' אז אומרים זה הסדר של הושענות :למען
אמתך .אבן שתיה .אערוך שועי .אום אני חומה .אל למושעות .אום נצורה:
ואם חל יום ראשון ביום ג' אומרים זה הסדר :למען אמתך .אבן שתיה .אערוך
שועי .אל למושעות .אום נצורה .אדון המושיע:
ואם חל יום ראשון ביום ה' אומרים זה הסדר :למען אמתך .אבן שתיה .אום
נצורה .אערוך שועי .אל למושעות .אדון המושיע:
ואם חל יום ראשון בשבת אומרים זה הסדר :אום נצורה .למען אמתך .אערוך
שועי .אבן שתיה .אל למושעות .אדון המושיע:
בכל יום אחר הושענות אומרים כהושעת אלים בלוד וכו' הושיעה את עמך
וכו' ובשבת אחר הושענא אום נצורה אומרים כהושעת אדם יציר כפיך וכו':
בהושענא רבא מסירין ב' טבעות הלולב העליונות קודם הלל:

הוֹ ׁ ◌ַשע
הוֹ ׁ ◌ַשע
הוֹ ׁ ◌ַשע
הוֹ ׁ ◌ַשע

הינ ּו הוֹ ׁ ◌ַשע
למנֱ◌ א ◌ֵ
◌ָנא ◌ְ ◌ַ ◌ַ ◌ְ
ראנ ּו הוֹ ׁ ◌ַשע
למנּ בוֹ ◌ְ ◌ֵ
◌ָנא ◌ְ ◌ַ ◌ַ ◌ְ
אלנ ּו הוֹ ׁ ◌ַשע
למנ גּ וֹ ◌ֲ ◌ֵ
◌ָנא ◌ְ ◌ַ ◌ַ ◌ְ
רשנ ּו הוֹ ׁ ◌ַשע
למנ דּ וֹ ◌ְ ׁ ◌ֵ
◌ָנא ◌ְ ◌ַ ◌ַ ◌ְ

◌ָנא:
◌ָנא:
◌ָנא:
◌ָנא:

ותפארת.
דלָ◌ּ ְ◌ ַ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ 
למען ◌ָגּ ◌ְ ◌ָ
למען ◌ְ ◌ִ ◌ָ
למן ◌ֲ ◌ִ
בריתַ◌ ַ◌ ְ◌ .
אמ ּ◌ָתַ◌ ַ◌ ְ◌ .
◌ְ ◌ַ ◌ַ
למען
למען ◌ִוע ּו ◌ָדַ◌ ַ◌ ְ◌ .
למען הוֹ ◌ָדַ◌ ַ◌ ְ◌ .
למען ◌ָדּ ◌ָתַ◌ ַ◌ ְ◌ .
◌ְ ◌ַ ◌ַ
למען
למען ◌ַ ◌ְ
◌ִ ◌ְ ◌ָ
למען ◌ִיח ּו ◌ָדַ◌ ַ◌ ְ◌ .
למען ט ּו ◌ָבַ◌ ַ◌ ְ◌ .
חס ◌ָדּ ַ◌ ַ◌ ְ◌ .
זכרַ◌ ַ◌ ְ◌ .
נצח.
למען ◌ִ ◌ְ ◌ָ
למען ◌ַ ◌ְ
מלכ ּו ◌ָתַ◌ ַ◌ ְ◌ .
למען ◌ִל ּמ ּו ◌ָדַ◌ ַ◌ ְ◌ .
◌ְּכבוֹ ◌ָדַ◌ ַ◌ ְ◌ .
כק
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ונחת ◌ִי ◌ָ ּו ׁ ◌ֵשע ּוןֵּ◌ .כן
והחליצם ◌ְבּ ׁש ּו ◌ָבה ◌ָ ◌ַ ◌ַ
רצם ◌ְ ◌ַ ◌ֲ ◌ִ ◌ֵ
ִיש ּ◌ַת ◌ַע ׁ ◌ְשע ּוןּ .ו ◌ְ ◌ֵ
◌ ׁ ◌ְ
ותשיב
יעקבָ◌ּ .ת ׁש ּוב ◌ְ ◌ָ ׁ ◌ִ
בטי ◌ַ ◌ֲ ֹ
הוֹ ׁ ◌ַשע ◌ָנאְּ◌ :כהוֹ ׁ ◌ַש ◌ְע ּ◌ָת ׁ ◌ְשב ּות ׁ ◌ִש ◌ְ ◌ֵ
מצוֹ ת
מרי ◌ִ ◌ְ
יעקב ◌ְוהוֹ ׁ ◌ִש ◌ָיעה ◌ָ ּנאְּ◌ :כהוֹ ׁ ◌ַש ◌ְע ּ◌ָת ׁשוֹ ◌ְ ◌ֵ
אהלי ◌ַ ◌ֲ ֹ
ׁ◌ְשב ּות ◌ָ ◌ֳ ◌ֵ
◌ְוחוֹ ◌ֵכי ◌ְ ׁ
יש ּועוֹ ת ◌ֵאל ◌ְלמוֹ ׁ ◌ָשעוֹ תְ◌ .והוֹ ׁ ◌ִש ◌ָיעה ◌ָ ּנאִ◌ ֲ◌ :
אני ◌ָוהוֹ
יעה ◌ָ ּנא :הושיעה את עמך וכו'
הוֹ ׁ ◌ִש ◌ָ

סדר הושענות להושענא רבא
ואל
החבל ◌ְ ◌ֶ
יבנ ּו ◌ֶאל ◌ַ ◌ֶ ◌ֶ
ולתה ◌ָלּ הְ◌ּ .ת ׁ ◌ִש ◌ֵ
ּ◌ִת ּ◌ְת ◌ֵננ ּו ◌ְל ׁ ◌ֵשם ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ִ
למעלה.
◌ְ ◌ָ ◌ְ ◌ָ
למעלה
◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
ממנ ּו
ּ◌ְתרוֹ ◌ְ ◌ֵ
חלה.
◌ַה ◌ַ ּנ ◌ֲ ◌ָ
לגי
יבנ ּו ◌ְּכ ◌ֵעץ ◌ַעל ּ ◌ַפ ◌ְ ◌ֵ
פלּ הַ◌ּ .ת ◌ִ ּצ ◌ֵ
לבית ◌ַה ּ◌ְת ◌ִ ◌ָ
קבּ ◌ֵצנ ּו ◌ְ ◌ֵ
ּ◌ְת ◌ַ ◌ְ
עט ◌ֵרנ ּו
מחלהְ◌ּ .ת ◌ַ ּ ◌ְ
פדּ נ ּו ◌ִמ ◌ָּכל ◌ֶ ◌ַנגע ּו ◌ַ ◌ֲ ◌ָ
מים ׁ ◌ְשת ּו ◌ָלהִ◌ּ .ת ◌ְ ◌ֵ
◌ַ ◌ִ
נהלנ ּו
פלּ הְ◌ּ .ת ◌ַ ◌ֲ ◌ֵ
אהבה ◌ְכל ּו ◌ָלהְ◌ּ .ת ◌ַשׂ ּ◌ְמ ◌ֵחנ ּו ◌ְבּ ◌ֵבית ◌ַה ּ◌ְת ◌ִ ◌ָ
◌ְבּ ◌ַ ◌ֲ ◌ָ
ושׂ ◌ְ ◌ָ
חכמה ◌ְ ◌ִ
מלאנ ּו ◌ָ ◌ְ ◌ָ
סלהְ◌ּ .ת ◌ַ ◌ְ ◌ֵ
◌ַעל ◌ֵמי ◌ְמנ ּוחוֹ ת ◌ֶ ◌ָ
כלה.
כתר ◌ְּכל ּו ◌ָלה.
כת ◌ֵירנ ּו ◌ְבּ ◌ֶ ◌ֶ
גדלּ הַ◌ּ .ת ◌ְ ּ◌ִ
ישנ ּו עוֹ ז ּו ◌ְ ◌ָ◌ 
ּ◌ַת ◌ְל ◌ִבּ ׁ ◌ֵ
מסלּ ה.
בארח ◌ְסל ּו ◌ָלהִ◌ּ .ת ּ ◌ָט ◌ֵענ ּו ◌ְבּ יוֹ ׁ ◌ֶשר ◌ְ ◌ִ ◌ָ
ירנ ּו ◌ְ ֹ ◌ַ
ּ◌ְת ◌ַ ◌ְ ◌ֵ
זכ ◌ֵירנ ּו ◌ְבּ ◌ִמי ֹזאת
בחמלהַ◌ּ .ת ◌ְ ◌ִּ
רחמים ּו ◌ְ ◌ֶ ◌ְ ◌ָ
ּ◌ְת ◌ָח ◌ֵ ּננ ּו ◌ְבּ ◌ַ ◌ֲ ◌ִ
הדּ ◌ֵרנ ּו ◌ְבּ ◌ִזיו
אלּ הְ◌ּ .ת ◌ַ ◌ְ
לקץ ◌ַה ◌ְגּ ◌ָ◌ 
עוֹ ◌ָלהּ .תוֹ ׁ ◌ִש ◌ֵיענ ּו ◌ְ ◌ֵ
דבּ ◌ֵיקנ ּו ◌ְּכ ◌ֵאזוֹ ר ◌ֲחת ּו ◌ָלהְ◌ּ .ת ◌ַ ◌ְגדּ ◌ֵלנ ּו ◌ְבּ ◌ָיד
◌ֲהמ ּו ◌ָלהַ◌ּ .ת ◌ְ ◌ִ
אדּ ◌ֵרנ ּו
וצהלהְ◌ּ .ת ◌ַ ◌ְ
לביתְ◌ בּ ◌ִר ◌ָ ּנה ◌ְ ◌ָ ◌ֳ ◌ָ
ביאנ ּו ◌ְ ◌ֵ ◌ְ
◌ַה ◌ְגּ דוֹ ◌ָלהְ◌ּ .ת ◌ִ ◌ֵ
וה ◌ָ ּצ ◌ָלהְ◌ּ .ת ◌ַל ◌ְבּ ◌ֵבנ ּו
רוח ◌ְ ◌ַ
וגילהְ◌ּ .ת ◌ַא ◌ְּמ ◌ֵצנ ּו ◌ְבּ ◌ֶ ◌ַ
ישע ◌ְ ◌ִ ◌ָ
◌ְבּ ◌ֶ ׁ ◌ַ
בש ◌ְכל ּו ◌ָל ּה.
לצ ּיוֹ ן ◌ְ ׁ ◌ִ
ררנ ּו ◌ְ ◌ִ
בת ◌ִח ◌ָלּ הְ◌ּ .תעוֹ ◌ְ ◌ֵ
עירְּ◌ כ ◌ַ ּ◌ְ
בנין ◌ִ ◌ְ
◌ְבּ ◌ִ ◌ְ ◌ַ
טכק
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סדר הקפות לשמ"ע ולש"ת:
הים ◌ֵאין
הא ◌ִ
לדת ◌ִּכי ◌ְ ◌ָיי ה ּוא ◌ָ ◌ֱ
הראת ◌ָ ◌ַ ◌ַ
אתה ◌ָ ◌ְ ◌ֵ ◌ָ
◌ַ ּ◌ָ
נפלאוֹ ת ◌ְגּ דוֹ לוֹ ת
לע ◌ֵשׂ ה ◌ִ ◌ְ ◌ָ
מלבדּ וֹ ֹ ְ◌ :
עוֹ ד ◌ִ ◌ְ ◌ַ
באהים
חסדּ וֹ ֵ◌ :אין ◌ָּכמוֹ ִ◌ ֱ◌ ָ◌ 
לבדּ וֹ ◌ִּכי ◌ְלעוֹ ◌ָלם ◌ַ ◌ְ
◌ְ ◌ַ
יהי ◌ְכבוֹ ד ◌ְ ◌ָיי ◌ְלעוֹ ◌ָלם ◌ִי ◌ְשׂ ◌ַמח
שׂ יִ◌ ְ◌ :
ואין ◌ְּכ ◌ַמ ◌ֲ ◌ֶ
אדני ◌ְ ◌ֵ
◌ֲ ָֹ ◌
מתה ◌ְו ◌ַד עוֹ ◌ָלם:
מברָ◌ּ ַ◌ ֵ◌ 
יהי ׁ ◌ֵשם ◌ְ ◌ָיי ◌ְ ָֹ ◌
שׂ יוִ◌ ְ◌ :
◌ ◌ְָיי ּ◌ְב ◌ַמ ◌ֲ ◌ָ
היה ◌ִעם ◌ֲאבוֹ ◌ֵתינ ּו
אשר ◌ָ ◌ָ
עמנ ּו ◌ַּכ ◌ֲ ׁ ◌ֶ
◌ ◌ְִיהי ◌ְ ◌ָיי ◌ֱא ◌ֵ
הינ ּו ◌ִ ◌ָּ
הי
ואמר ּו הוֹ ׁ ◌ִש ◌ֵיענ ּו ◌ֱא ◌ֵ
ואל ◌ִי ּ ◌ְט ׁ ◌ֵשנ ּוְ◌ ִ◌ ְ◌ :
זבנ ּו ◌ְ ◌ַ
◌ַאל ◌ַי ◌ַ ◌ְ ◌ֵ
ילנ ּו ◌ִמן ◌ַהגּ וֹ ◌ִים ◌ְלהוֹ דוֹ ת ◌ְל ׁ ◌ֵשם
והצּ ◌ֵ
וק ּ◌ְב ◌ֵצנ ּו ◌ְ ◌ַ ◌ִ
◌ִי ׁ ◌ְש ◌ֵענ ּו ◌ְ ◌ַ
מלָ◌ ְ◌ יי
מלָ◌ ְ◌ יי ◌ָ ◌ָ
תהל ◌ֶתָ◌ ְ◌ :יי ◌ֶ ◌ֶ
להש ּ◌ַת ◌ֵּב ◌ַח ּ◌ִב ◌ְ ◌ִ ּ◌ָ
קדשְ◌ ׁ ִ◌ ְ◌ 
◌ָ ◌ְ ׁ ◌ֶ
יברֶ◌ את
למוֹ ◌ִי ּ◌ֵתן ◌ְ ◌ָיי ◌ְ ◌ָ ◌ֵ
ועדָ◌ ְ◌ :יי ֹ
עז ◌ְ ◌ַ ּ
◌ ◌ְִימלוֹ ְ◌ לעוֹ ◌ָלם ◌ָ ◌ֶ
לפני
לרצוֹ ן ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
אמרינ ּו ◌ְ ◌ָ
ויהי ּו ◌ָנא ◌ֲ ◌ָ ◌ֵ
מוֹ ◌ַב ◌ָלוֹ םְ◌ ִ◌ ְ◌ :
◌ַ ּ
כל:
◌ֲאדוֹ ן ּ ֹ
פותחין הארון:

אמר מ ׁ ◌ֶשה ק ּו ◌ָמה ◌ְ ◌ָיי ◌ְ ◌ָויפ ּוצ ּו
הארוֹ ן ◌ַו ּ ֹי ◌ֶ
נסע ◌ָ ◌ָ
ויהי ◌ִבּ ◌ְ ֹ ◌ַ
◌ַ ◌ְ ◌ִ
נאיִ◌ מ ּ ◌ָפ ◌ֶני :ק ּו ◌ָמה ◌ְ ◌ָיי
וינס ּו ◌ְמ ◌ַשׂ ◌ְ ◌ֶ
איבי◌ ָ◌ ְ◌ 
ֹ ◌ְ ◌ֶ
צדק
יל ◌ְבּ ׁש ּו ◌ֶ ◌ֶ
הניְ◌ ִ◌ 
וארוֹ ן ◌ע ◌ֶ ּזֹ ּ :כ ◌ֲ ◌ֶ
אתה ◌ַ ◌ֲ
חתָ◌ּ ַ◌ 
למנ ּו ◌ָ ◌ֶ
◌ִ ◌ְ
עבדּ ַ◌ אל ּ◌ָת ׁ ◌ֵשב ּ ◌ְפ ◌ֵני
ַוחסידיַ◌ ְ◌ יר ◌ֵ ּננ ּוַ◌ :בּ ◌ֲעב ּור ◌ָדּ ◌ִוד ◌ַ ◌ְ ◌ֶ
◌ ◌ֲ ◌ִ ◌ֶ
הינ ּו ◌ֶזהִ◌ .ק ◌ִ ּוינ ּו
ואמר ◌ַבּ ּיוֹ ם ◌ַהה ּוא ◌ִה ◌ֵ ּנה ◌ֱא ◌ֵ
יחַ◌ ָ◌ ְ◌ :
◌ְמ ׁ ◌ִש ◌ֶ
ומק
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מחה
נגילה ◌ְ ◌ִונ ◌ְשׂ ◌ְ ◌ָ
לוֹ ◌ְויוֹ ׁ ◌ִש ◌ֵיענ ּוֶ◌ .זה ◌ְ ◌ָיי ◌ִק ◌ִ ּוינ ּו לוֹ ◌ָ ◌ִ ◌ָ
◌ִבּ ׁ
ממש ◌ְל ּ◌ְת
עלמים ּו ◌ֶ ◌ְ ׁ ◌ַ
מלכ ּות ◌ָּכל ֹ ◌ָ ◌ִ
מלכ ּו ◌ְתְ◌ ַ◌ 
יש ּו ◌ָעתוֹ ְ◌ ַ◌ :
דבר ◌ְ ◌ָיי
ודרִּ◌ :כי ◌ִמ ◌ִ ּצ ּיוֹ ן ּ◌ֵת ◌ֵצא תוֹ ◌ָרה ּו ◌ְ ◌ַ
◌ְבּ ◌ָכל דּ וֹ ר ◌ָ ֹ
לים:
◌ִמיר ּו ׁ ◌ָש ◌ָ ◌ִ
לים:
בנה חוֹ מוֹ ת ◌ְיר ּו ׁ ◌ָש ◌ָ ◌ִ
ברצוֹ ◌ְנֶ◌ את ◌ִצ ּיוֹ ןִ◌ּ .ת ◌ְ ◌ֶ
היטבה ◌ִ ◌ְ
הרחמים ◌ֵ ◌ִ ◌ָ
◌ָאב ◌ָ ◌ַ ◌ֲ ◌ִ
למים:
מלֵ◌ אל ◌ָרם ◌ְ ◌ִונ ◌ָא ◌ֲאדוֹ ן עוֹ ◌ָ ◌ִ
טחנ ּוֶ◌ ֶ◌ .
לבד ּ◌ָב ◌ָ ◌ְ
◌ִּכי ◌ְבַ◌ ְ◌ 
מוציאין כל ס"ת שבהיכל ונותנין נר דלוק בהיכל .ומקיפין עמהם הבימה ז"פ,
בשירה וזמרה ,ברינה וגילה ,בכתבי האריז"ל קורא אותה שמחה גדולה ,וז"ל
מהרח"ו ז"ל ,ראיתי למורי שהיה הולך לפני הס"ת מרקד ומרנן ומסבב עמהם
בשמחה גדולה בכל יכלתו ,ואח"כ כשהיו הולכין לביהכ"נ אחר והיו עושין
ג"כ הקפות עם הס"ת ,היה סובב עמהם מרקד מנגן ומרנן בשמחה גדולה ,וכן
בביהכנ"ס אחר עושה כן עכ"ל ,ומכתירין הס"ת בכתרים ובטסין של כסף וזהב
לכבוד התורה ולומדיה ,ויאמר:
תפלה מספר עבודת הקודש להחיד"א

רחימ ּו,
דחיל ּו ּו ◌ְ ◌ִ
כינת ּהִ◌ ,בּ ◌ְ ◌ִ
דשא ◌ְבּ ◌ִרי ה ּוא ּו ׁ ◌ְש ◌ִ ◌ְ ּ◌ֵ
◌ְל ׁ ◌ֵשם ◌ִיח ּוד ק ּו ◌ְ ׁ ◌ָ
ליחד ׁ ◌ֵשם י"ה בּ ו"ה ◌ְבּ ◌ִיח ּו ◌ָדא ׁ ◌ְש ◌ִלים ◌ְבּ ׁ ◌ֵשם ◌ָּכל
◌ְ ◌ַ ◌ֵ
ראל
ישׂ ◌ָ ◌ֵ
מנהג ◌ִ ◌ְ
מצות ◌ִ ◌ְ ◌ַ
לק ◌ֵּים ◌ִ ◌ְ ◌ַ
אנחנ ּו ◌ָבּ ◌ִאים ◌ְ ◌ַ
ראלִ◌ ,ה ◌ֵ ּנה ◌ֲ ◌ַ ◌ְ
◌ִי ◌ְשׂ ◌ָ ◌ֵ
הס ◌ֶפר ּתוֹ ◌ָרה,
לת ◌ָבה ׁ ◌ֶש ◌ָבּ ּה ◌ַ ּ◌ֵ
להקיף ׁ ◌ֶש ◌ַבע ◌ַה ◌ָ ּקפוֹ ת ◌ַ ּ◌ֵ
◌ְקדוֹ ׁ ◌ִשים ◌ְ ◌ַ ◌ִּ
עליוֹ ן.
רש ּה ◌ְבּ ◌ָמקוֹ ם ◌ֶ ◌ְ
לתקן ◌ֶאת ׁ ◌ָש ◌ְ ׁ ◌ָ
להרבּ וֹ ת ◌ְבּ ◌ִשׂ ◌ְ ◌ַ
ּו ◌ְ ◌ַ ◌ְ
התוֹ ◌ָרה ◌ְ ◌ַ ◌ֵ ּ
מחת ◌ַ ּ
הקפוֹ ת
הי ◌ֲאבוֹ ◌ֵתינ ּוֶ◌ ׁ ,ש ◌ְבּ ֹ ◌ַ
הינ ּו ◌ֵוא ◌ֵ
פניָ◌ ְ◌ יי ◌ֱא ◌ֵ
ִויהי ◌ָרצוֹ ן ◌ִמ ◌ְלּ ◌ָ ◌ֶ
◌ ◌ִ
כח ◌ַ ◌ָ ּ
ונהיה
ביניֶ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
פסקת ◌ֵבּ ◌ֵינינ ּו ּו ◌ֵ ◌ֶ
רזל ◌ַה ּ◌ַמ ◌ְ ◌ֶ ◌ֶ
◌ֵאלּ ּו ּ◌ַת ּ ◌ִפיל חוֹ ◌ַמת ◌ַבּ ◌ְ ◌ֶ
רת
ונדּ ◌ֵבק ◌ְבּ ּ ו ◌ְבתוֹ ◌ָ ◌ְ
מצוֹ ת ◌ִמ ◌ַבּ ◌ִית ּו ◌ִמ ◌ַבּ ח ּוץָ◌ ִ◌ ְ◌ ,
◌מ ◌ָ ּק ◌ִפים ◌ִמ ּתוֹ ◌ָרה ּו ◌ִ ◌ְ
עלינ ּו
אהינ ּו ◌ָ ◌ֵ
נעם ◌ְ ◌ָיי ◌ֱ ◌ֵ
זרענ ּוִ◌ ִ◌ .
וזרענ ּו ◌ְ ◌ֶ ◌ַ
ּ◌ָת ◌ִמידְ◌ ַ◌ ֲ◌ ,
ויהי ֹ ◌ַ
וזרע ◌ַ ◌ְ ◌ֵ
אנחנ ּו ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ֵ
מעשׂ ה ◌ָ ◌ֵידינ ּו ּכוֹ ◌ְ ◌ֵננה ּו:
עלינ ּו ּו ◌ַ ◌ֲ ◌ֵ
מע ◌ֵשׂ ה ◌ָ ◌ֵידינ ּו ּכוֹ ◌ְ ◌ָננה ◌ָ ◌ֵ
ּו ◌ַ ◌ֲ

זמק
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בשמחת תורה שחרית אומרים זה מהרב המגיד זצ"ל

מהרהָ◌ .יבוֹ א ◌ָבּ ח ּור ◌ְבּ ◌ָ ◌ֵימינ ּוָ◌ .יבוֹ א
אדּ יר ◌ִבּ ◌ְ ◌ֵ ◌ָ
◌ָיבוֹ א ◌ַ ◌ִ
צדקנ ּוֶ◌ .בּ ן
יח ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
לבשׂ ◌ֵרנ ּוָ◌ .יבוֹ א ◌ָמ ׁ ◌ִש ◌ַ
אל ◌ָ ּיה ּו ◌ְ ◌ַ ◌ְ
◌ֵ ◌ִ
אלנ ּו .יוֹ ם ◌ִגּ ◌ָילה .יוֹ ם ◌ִר ◌ָ ּנה .יוֹ ם ◌ִדּ ◌ָיצה .יוֹ ם
◌ָדּ ◌ִוד גּ וֹ ◌ֲ ◌ֵ
אלינ ּו:
חדוהָ◌ .יבוֹ א ◌ֵ ◌ֵ
◌ֶ ◌ְ ◌ָ
מהרהָ◌ .יבוֹ א ◌ָדג ּול ◌ְבּ ◌ָ ◌ֵימינ ּוָ◌ .יבוֹ א
◌ָיבוֹ א ◌ָגדוֹ ל ◌ִבּ ◌ְ ◌ֵ ◌ָ
צדקנ ּוֶ◌ .בּ ן
יח ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
לבשׂ ◌ֵרנ ּוָ◌ .יבוֹ א ◌ָמ ׁ ◌ִש ◌ַ
אל ◌ָ ּיה ּו ◌ְ ◌ַ ◌ְ
◌ֵ ◌ִ
אלנ ּו .יוֹ ם ◌ִגּ ◌ָילה .יוֹ ם ◌ִר ◌ָ ּנה .יוֹ ם ◌ִדּ ◌ָיצה .יוֹ ם
◌ָדּ ◌ִוד גּ וֹ ◌ֲ ◌ֵ
אלינ ּו:
חדוהָ◌ .יבוֹ א ◌ֵ ◌ֵ
◌ֶ ◌ְ ◌ָ
ותיק ◌ְבּ ◌ָ ◌ֵימינ ּוָ◌ .יבוֹ א
מהרהָ◌ .יבוֹ א ◌ָ ◌ִ
◌ָיבוֹ א ◌ָהד ּור ◌ִבּ ◌ְ ◌ֵ ◌ָ
צדקנ ּוֶ◌ .בּ ן
יח ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
לבשׂ ◌ֵרנ ּוָ◌ .יבוֹ א ◌ָמ ׁ ◌ִש ◌ַ
אל ◌ָ ּיה ּו ◌ְ ◌ַ ◌ְ
◌ֵ ◌ִ
אלנ ּו .יוֹ ם ◌ִגּ ◌ָילה .יוֹ ם ◌ִר ◌ָ ּנה .יוֹ ם ◌ִדּ ◌ָיצה .יוֹ ם
◌ָדּ ◌ִוד גּ וֹ ◌ֲ ◌ֵ
אלינ ּו:
חדוהָ◌ .יבוֹ א ◌ֵ ◌ֵ
◌ֶ ◌ְ ◌ָ
חסיד ◌ְבּ ◌ָ ◌ֵימינ ּוָ◌ .יבוֹ א
מהרהָ◌ .יבוֹ א ◌ָ ◌ִ
זכאי ◌ִבּ ◌ְ ◌ֵ ◌ָ
◌ָיבוֹ א ◌ַ ◌ַּ
צדקנ ּוֶ◌ .בּ ן
יח ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
לבשׂ ◌ֵרנ ּוָ◌ .יבוֹ א ◌ָמ ׁ ◌ִש ◌ַ
אל ◌ָ ּיה ּו ◌ְ ◌ַ ◌ְ
◌ֵ ◌ִ
אלנ ּו .יוֹ ם ◌ִגּ ◌ָילה .יוֹ ם ◌ִר ◌ָ ּנה .יוֹ ם ◌ִדּ ◌ָיצה .יוֹ ם
◌ָדּ ◌ִוד גּ וֹ ◌ֲ ◌ֵ
אלינ ּו:
חדוהָ◌ .יבוֹ א ◌ֵ ◌ֵ
◌ֶ ◌ְ ◌ָ
ישר ◌ְבּ ◌ָ ◌ֵימינ ּוָ◌ .יבוֹ א
מהרהָ◌ .יבוֹ א ◌ָ ׁ ◌ָ
◌ָיבוֹ א ◌ָטהוֹ ר ◌ִבּ ◌ְ ◌ֵ ◌ָ
צדקנ ּוֶ◌ .בּ ן
יח ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
מש ◌ַ
לבשׂ ◌ֵרנ ּוָ◌ .יבוֹ א ◌ָ ׁ ◌ִ
אל ◌ָ ּיה ּו ◌ְ ◌ַ ◌ְ
◌ֵ ◌ִ
אלנ ּו .יוֹ ם ◌ִגּ ◌ָילה .יוֹ ם ◌ִר ◌ָ ּנה .יוֹ ם ◌ִדּ ◌ָיצה .יוֹ ם
◌ָדּ ◌ִוד גּ וֹ ◌ֲ ◌ֵ
אלינ ּו:
חדוהָ◌ .יבוֹ א ◌ֵ ◌ֵ
◌ֶ ◌ְ ◌ָ
הסק
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זמירות לשמחת תורה
ורצית ◌ָבּ נ ּו
אהבת אוֹ ◌ָתנ ּו ◌ְ ◌ָ ◌ִ ◌ָ
הע ◌ִּמים ◌ָ ◌ַ ◌ְ ּ◌ָ
בחרתנ ּו ◌ִ ◌ָּ
אתה ◌ְ ◌ַ ◌ְ ּ◌ָ
מכל ◌ָ ◌ַ
◌ַ ּ◌ָ
מצוֹ ◌ֶתי
וקדּ ׁ ◌ְש ּ◌ָתנ ּו ◌ְבּ ◌ִ ◌ְ
הלּ ׁשוֹ נוֹ ת ◌ְ ◌ִ ◌ַ
מכל ◌ַ ◌ְ
ממתנ ּו ◌ִ ◌ָּ
◌ְורוֹ ◌ַ ◌ְ ּ◌ָ
עלינ ּו
וה ◌ָ ּקדוֹ ׁש ◌ָ ◌ֵ
הגּ דוֹ ל ◌ְ ◌ַ
וש ◌ְמָ◌ ַ◌ 
דתִ◌ ׁ ְ◌ 
לעבוֹ ◌ָ ◌ֶ
ְוקרבתנ ּו ◌ַ ◌ְ ◌ֵּ
◌ ◌ֵ ◌ַ ◌ְ ּ◌ָ
מלכנ ּו ◌ַ ◌ֲ
למנ ּו ◌ָחה
אהבה )לשבת ׁ ◌ַש ◌ָבּ תוֹ ת ◌ִ ◌ְ
אהינ ּו ◌ְבּ ◌ַ ◌ֲ ◌ָ
ות ּ◌ֶתן ◌ָלנ ּו ◌ְ ◌ָיי ◌ֱ ◌ֵ
קראתִ◌ּ ַ◌ :
◌ָ ◌ָ ◌ָ
חגּ ים ּו ◌ְ ◌ַזמ ◌ִ ּנים ◌ְ ◌ָ
מחהִ◌ ַ◌ ,
לשׂ ◌ְ ◌ָ
עדים ◌ְ ◌ִ
ּו( מוֹ ◌ֲ ◌ִ
לשׂ שׂ וֹ ן ◌ֶאת יוֹ ם )לשבת
מחתנ ּו
החגַ◌ ,ה ◌ֶ ּזה ◌ְ ◌ַזמן ◌ִשׂ ◌ְ ◌ָ ◌ֵ
עצרת ◌ַ ◌ַ
מיני ◌ֲ ◌ֶ ◌ֶ
הש ◌ָבּ ת ◌ַה ◌ֶ ּזה ◌ְ ◌ֶואת יוֹ ם( ׁ ◌ְש ◌ִ ◌ִ
◌ַ ׁ ◌ַ
מקרא ֶֹ ◌ ׁ
מצרים:
ליציאת ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
קדש ◌ֵ ◌ֶזכר ◌ִ ◌ִ ◌ַ
אהבה( ◌ִ ◌ְ ◌ָ
)לשבת ◌ְבּ ◌ַ ◌ֲ ◌ָ
לשלוֹ ם
לח ◌ִ ּיים טוֹ ◌ִבים ּו ◌ְ ׁ ◌ָ
עדיַ◌ ְ◌ ,
רכּ ת מוֹ ◌ֲ ◌ֶ
אהינ ּו ◌ֶאת ◌ִבּ ◌ְ ◌ַ
יאנ ּו ◌ְ ◌ָיי ◌ֱ ◌ֵ
וה ◌ִ ◌ֵ
◌ְ ◌ַ

לברכנ ּו,
ואמרת ◌ְ ◌ָ ◌ְ ◌ֵ
רצית ◌ְ ◌ָ ◌ַ ◌ְ ּ◌ָ
מחה ּו ◌ְל ◌ָשׂ שׂ וֹ ן ◌ַּכ ◌ֲא ׁ ◌ֶשר ◌ָ ◌ִ ◌ָ
◌ְל ◌ִשׂ ◌ְ ◌ָ
ותן
מצוֹ ◌ֶתיֵ◌ ְ◌ ,
חתנ ּו( ◌ַק ◌ְדּ ׁ ◌ֵשנ ּו ◌ְבּ ◌ִ ◌ְ
במנ ּו ◌ָ ◌ֵ
הי ◌ֲאבוֹ ◌ֵתינ ּו ◌ְר ◌ֵצה ◌ָנא ◌ִ ◌ְ
הינ ּו ◌ֵוא ◌ֵ
◌ֱא ◌ֵ
וטהר
עתֵ◌ ַ◌ ְ◌ ,
נפשנ ּו ◌ִבּ י ׁש ּו ◌ָ ◌ֶ
ושׂ ◌ַמח ◌ַ ◌ְ ׁ ◌ֵ
מט ּו ◌ֶבַ◌ ְ◌ 
חלקנ ּו ◌ְבּ תוֹ ◌ָ ◌ֶ
◌ֶ ◌ְ ◌ֵ
רתַ◌ ,שׂ ◌ְבּ ◌ֵענ ּו ◌ִ ּ
ברצוֹ ן(
אהבה ּו ◌ְ ◌ָ
אהינ ּו )לשבת ◌ְבּ ◌ַ ◌ֲ ◌ָ
והנחילנ ּו ◌ְ ◌ָיי ◌ֱ ◌ֵ
אמתֵ◌ ִ◌ ְ◌ ַ◌ ְ◌ ,
לעב ◌ְדּ ֶ◌ בּ ◌ֱ ◌ֶ
לבּ נ ּו ◌ְ ◌ָ ◌ְ
◌ִ ◌ֵ
ראל
ישׂ ◌ָ ◌ֵ
קד ׁ ◌ֶשִ◌ ְ◌ .וי ◌ְשׂ ◌ְמח ּו ◌ְבְ◌ ִ◌ 
עדי ◌ָ ◌ְ
בשׂ שׂ וֹ ן )לשבת ׁ ◌ַש ◌ָבּ ת ּו(מוֹ ◌ֲ ◌ֵ
מחה ּו ◌ְ ◌ָ
◌ְבּ ◌ִשׂ ◌ְ ◌ָ
מקדּ ׁ ◌ֵשי ׁ ◌ְש ◌ֶמ:
◌ְ ◌ַ ◌ְ
הדּ ◌ֶ ׁ
אלינ ּו
רש ◌ָלנ ּוׁ .ש ּו ◌ָבה ◌ֵ ◌ֵ
מטיב ◌ִ ◌ָ
עלינ ּו .טוֹ ב ּו ◌ֵ ◌ִ
רחם ◌ָ ◌ֵ
רחמן ◌ַ ◌ֵ
מלָ◌ ֲ◌ ַ◌ 
◌ֶ ◌ֶ
בית
רחמיִ◌ .בּ ◌ְ ◌ַ
◌ַבּ ◌ֲהמוֹ ן ◌ַ ◌ֲ ◌ֶ
גלל ◌ָאבוֹ ת ׁ ◌ֶש ◌ָעשׂ ּו ◌ְרצוֹ ◌ֶנְ◌ .בּ ◌ֵנה ◌ֵ ◌ְ
ושׂ ּ◌ְמ ◌ֵחנ ּו
בנינוֹ ◌ְ ◌ַ
והראנ ּו ◌ְבּ ◌ִ ◌ְ ◌ָ
מקדּ ׁ ◌ְשַ◌ על ◌ְמכוֹ נוֹ ֵ◌ ְ◌ ַ◌ ְ◌ .
חלּ ה ◌ְוכוֹ ◌ֵנן ◌ִ ◌ְ ◌ָ
◌ְכּ ◌ַב ּ◌ְת ◌ִ ◌ָ
ּ
והשב
לזמרםֵ◌ ׁ ָ◌ ְ◌ .
לש ◌ָירם ּו ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ָ
לו ◌ִים ◌ְ ׁ ◌ִ
דתם ּו ◌ְ ◌ִ
לעבוֹ ◌ָ ◌ָ
וה ׁ ◌ֵשב כּ ֹ ◌ֲ ◌ִ
◌ְבּ ◌ִת ּק ּונוֹ ָ◌ ְ◌ .
הנים ◌ַ ◌ֲ
לפניְ◌ בּ ׁ ◌ָש ׁ
ש
חוה ◌ְ ◌ָ ◌ֶ
ונראה ◌ְ ◌ִונ ׁ ◌ְש ◌ַּת ◌ֲ ◌ֶ
נעלה ◌ְ ◌ֵ ◌ָ ◌ֶ
ושם ◌ַ ◌ֲ ◌ֶ
לנויהםָ◌ ׁ ְ◌ .
ראל ◌ִ ◌ְ ◌ֵ ◌ֶ
ִישׂ ◌ָ ◌ֵ
◌ ◌ְ
רתָ◌ ׁ .ש ׁ
יראה ◌ָכל
נה ◌ֵ ◌ָ ◌ֶ
עמים ◌ַבּ ◌ָ ◌ָ
ש ּ ◌ְפ ◌ָ ◌ִ
רגלינ ּו ◌ַכּ ◌ָכּ ת ּוב ◌ְבּ תוֹ ◌ָ ◌ֶ
עמי ◌ְ ◌ָ ◌ֵ
ּ ַ◌פ ◌ֲ ◌ֵ
בחג
המ ּצוֹ תּ .ו ◌ְ ◌ַ
יבחרְ◌ .בּ ◌ַחג ◌ַ ◌ַּ
אשר ◌ִ ◌ְ ◌ָ
היַ◌ בּ ◌ָּמקוֹ ם ◌ֲ ׁ ◌ֶ
◌ְזכ ּו ◌ְרֶ◌ את ּ ◌ְפ ◌ֵני ◌ְ ◌ָיי ◌ֱא ◌ֶ
ריקםׁ ִ◌ .
איש
יראה ◌ֶאת ּ ◌ְפ ◌ֵני ◌ְ ◌ָיי ◌ֵ ◌ָ
הסכּ וֹ תְ◌ .וא ◌ֵ ◌ָ ◌ֶ
בחג ◌ַ ◌ּ
הבעוֹ תּ .ו ◌ְ ◌ַ
◌ַ ◌ָ ◌
נתן ◌ָל:
אשר ◌ָ ◌ַ
אהיֶ◌ ׁ ֲ◌ 
ברכּ ת ◌ְ ◌ָיי ◌ֱ ◌ֶ
מת ◌ַנת ◌ָידוֹ ◌ְכּ ◌ִ ◌ְ ◌ַ
◌ְכּ ◌ַ ּ◌ְ
)לשבת

זעק
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עליוֹ ◌ִנים
עליוֹ ◌ִניםָ◌ ,בּ ח ּור ◌ַא ּ◌ָתה ◌ַבּ ּ◌ַת ◌ְח ּתוֹ ◌ִניםָ◌ .בּ ◌ֶ ◌ְ
אתה ◌ָבּ ◌ֶ ◌ְ
◌ַא ◌ִדּ יר ◌ַ ּ◌ָ
אחד:
אחד ּו ׁ ◌ְשמוֹ ◌ֶ ◌ָ
ּו ◌ַב ּ◌ַת ◌ְח ּתוֹ ◌ִניםַ◌ ,הכּ ֹל מוֹ ◌ִדים ◌ְועוֹ ◌ִניםָ◌ ְ◌ ,יי ◌ֶ ◌ָ
עליוֹ ◌ִנים
חתוֹ ◌ִניםָ◌ .בּ ◌ֶ ◌ְ
עליוֹ ◌ִניםָ◌ ,דּ ג ּול ◌ַ ּ◌ָ
אתה ◌ָבּ ◌ֶ ◌ְ
◌ָגּ דוֹ ל ◌ַ ּ◌ָ
אתה ◌ַבּ ּ◌ַת ◌ְ ּ
אחד:
אחד ּו ׁ ◌ְשמוֹ ◌ֶ ◌ָ
בת ◌ְח ּתוֹ ◌ִניםַ◌ ,הכּ ֹל מוֹ ◌ִדים ◌ְועוֹ ◌ִניםָ◌ ְ◌ ,יי ◌ֶ ◌ָ
ּו ◌ַ ּ◌ַ
עליוֹ ◌ִנים
חתוֹ ◌ִניםָ◌ .בּ ◌ֶ ◌ְ
עליוֹ ◌ִניםִ◌ ָ◌ ,
אתה ◌ָבּ ◌ֶ ◌ְ
◌ָהד ּור ◌ַ ּ◌ָ
ותיק ◌ַא ּ◌ָתה ◌ַבּ ּ◌ַת ◌ְ ּ
אחד:
אחד ּו ׁ ◌ְשמוֹ ◌ֶ ◌ָ
חתוֹ ◌ִניםַ◌ ,הכּ ֹל מוֹ ◌ִדים ◌ְועוֹ ◌ִניםָ◌ ְ◌ ,יי ◌ֶ ◌ָ
ּו ◌ַ ּ◌ַ
בת ◌ְ ּ
עליוֹ ◌ִנים
אתה ◌ַבּ ּ◌ַת ◌ְח ּתוֹ ◌ִניםָ◌ .בּ ◌ֶ ◌ְ
חסיד ◌ַ ּ◌ָ
עליוֹ ◌ִניםִ◌ ָ◌ ,
אתה ◌ָבּ ◌ֶ ◌ְ
זכאי ◌ַ ּ◌ָ
◌ַ ◌ַּ
אחד:
אחד ּו ׁ ◌ְשמוֹ ◌ֶ ◌ָ
ּו ◌ַב ּ◌ַת ◌ְח ּתוֹ ◌ִניםַ◌ ,הכּ ֹל מוֹ ◌ִדים ◌ְועוֹ ◌ִניםָ◌ ְ◌ ,יי ◌ֶ ◌ָ
עליוֹ ◌ִנים
חתוֹ ◌ִניםָ◌ .בּ ◌ֶ ◌ְ
יחיד ◌ַ ּ◌ָ
עליוֹ ◌ִניםִ◌ ָ◌ ,
אתה ◌ָבּ ◌ֶ ◌ְ
◌ָטהוֹ ר ◌ַ ּ◌ָ
אתה ◌ַבּ ּ◌ַת ◌ְ ּ
אחד:
אחד ּו ׁ ◌ְשמוֹ ◌ֶ ◌ָ
חתוֹ ◌ִניםַ◌ ,הכּ ֹל מוֹ ◌ִדים ◌ְועוֹ ◌ִניםָ◌ ְ◌ ,יי ◌ֶ ◌ָ
ּו ◌ַ ּ◌ַ
בת ◌ְ ּ
עליוֹ ◌ִנים
עליוֹ ◌ִניםָ◌ ,למ ּוד ◌ַא ּ◌ָתה ◌ַבּ ּ◌ַת ◌ְח ּתוֹ ◌ִניםָ◌ .בּ ◌ֶ ◌ְ
אתה ◌ָבּ ◌ֶ ◌ְ
ּ◌ַכ ּ◌ִביר ◌ַ ּ◌ָ
אחד:
אחד ּו ׁ ◌ְשמוֹ ◌ֶ ◌ָ
ּו ◌ַב ּ◌ַת ◌ְח ּתוֹ ◌ִניםַ◌ ,הכּ ֹל מוֹ ◌ִדים ◌ְועוֹ ◌ִניםָ◌ ְ◌ ,יי ◌ֶ ◌ָ
עליוֹ ◌ִנים
חתוֹ ◌ִניםָ◌ .בּ ◌ֶ ◌ְ
עליוֹ ◌ִניםּ ,נוֹ ◌ָרא ◌ַ ּ◌ָ
אתה ◌ָבּ ◌ֶ ◌ְ
מלָ◌ּ ַ◌ 
אתה ◌ַבּ ּ◌ַת ◌ְ ּ
◌ֶ ◌ֶ
אחד:
ּו ◌ַ ּ◌ַ
אחד ּו ׁ ◌ְשמוֹ ◌ֶ ◌ָ
חתוֹ ◌ִניםַ◌ ,הכּ ֹל מוֹ ◌ִדים ◌ְועוֹ ◌ִניםָ◌ ְ◌ ,יי ◌ֶ ◌ָ
בת ◌ְ ּ
עליוֹ ◌ִנים
עליוֹ ◌ִניםִ◌ ,ע ּז ּוז ◌ַא ּ◌ָתה ◌ַבּ ּ◌ַת ◌ְח ּתוֹ ◌ִניםָ◌ .בּ ◌ֶ ◌ְ
אתה ◌ָבּ ◌ֶ ◌ְ
סגיב ◌ַ ּ◌ָ
◌ַ ◌ִ
אחד:
אחד ּו ׁ ◌ְשמוֹ ◌ֶ ◌ָ
חתוֹ ◌ִניםַ◌ ,הכּ ֹל מוֹ ◌ִדים ◌ְועוֹ ◌ִניםָ◌ ְ◌ ,יי ◌ֶ ◌ָ
ּו ◌ַ ּ◌ַ
בת ◌ְ ּ
עליוֹ ◌ִנים
חתוֹ ◌ִניםָ◌ .בּ ◌ֶ ◌ְ
צדּ יק ◌ַ ּ◌ָ
עליוֹ ◌ִניםִ◌ ַ◌ ,
אתה ◌ָבּ ◌ֶ ◌ְ
ּפוֹ ◌ֶדה ◌ַ ּ◌ָ
אתה ◌ַבּ ּ◌ַת ◌ְ ּ
אחד:
אחד ּו ׁ ◌ְשמוֹ ◌ֶ ◌ָ
חתוֹ ◌ִניםַ◌ ,הכּ ֹל מוֹ ◌ִדים ◌ְועוֹ ◌ִניםָ◌ ְ◌ ,יי ◌ֶ ◌ָ
ּו ◌ַ ּ◌ַ
בת ◌ְ ּ
עליוֹ ◌ִנים
חתוֹ ◌ִניםָ◌ .בּ ◌ֶ ◌ְ
עליוֹ ◌ִניםַ◌ ,רח ּום ◌ַ ּ◌ָ
אתה ◌ָבּ ◌ֶ ◌ְ
◌ָקדוֹ ש ◌ַ ּ◌ָ
אתה ◌ַבּ ּ◌ַת ◌ְ ּ
אחד:
אחד ּו ׁ ◌ְשמוֹ ◌ֶ ◌ָ
חתוֹ ◌ִניםַ◌ ,הכּ ֹל מוֹ ◌ִדים ◌ְועוֹ ◌ִניםָ◌ ְ◌ ,יי ◌ֶ ◌ָ
ּו ◌ַ ּ◌ַ
בת ◌ְ ּ
עליוֹ ◌ִנים
חתוֹ ◌ִניםָ◌ .בּ ◌ֶ ◌ְ
עליוֹ ◌ִניםַ◌ּ ,ת ◌ִקיף ◌ַ ּ◌ָ
אתה ◌ָבּ ◌ֶ ◌ְ
ׁשוֹ ◌ֵמר ◌ַ ּ◌ָ
אתה ◌ַבּ ּ◌ַת ◌ְ ּ
אחד:
אחד ּו ׁ ◌ְשמוֹ ◌ֶ ◌ָ
חתוֹ ◌ִניםַ◌ ,הכּ ֹל מוֹ ◌ִדים ◌ְועוֹ ◌ִניםָ◌ ְ◌ ,יי ◌ֶ ◌ָ
ּו ◌ַ ּ◌ַ
בת ◌ְ ּ

הפק
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סדר ברכת המזו
חלמים:
היינ ּו ◌ְכּ ֹ ◌ְ ◌ִ
יבת ◌ִצ ּיוֹ ן ◌ָ ◌ִ
המ ◌ֲעלוֹ תְ◌ .בּ ׁש ּוב ◌ְ ◌ָיי ◌ֶאת ׁ ◌ִש ◌ַ
ׁ ◌ִשיר ◌ַ ◌ַּ
ימ ◌ֵלא ◌ְשׂ חוֹ ק ּ ◌ִפינ ּו ּו ◌ְ ׁ
אמר ּו ◌ַבגּ וֹ ◌ִים
לשוֹ ◌ֵננ ּו ◌ִר ◌ָ ּנהָ◌ .אז ֹי ◌ְ
◌ָאז ◌ִ ◌ָּ
היינ ּו
עמנ ּוִ◌ ָ◌ .
לעשׂ וֹ ת ◌ִ ּ◌ָ
אלּ הִ◌ ְ◌ ִ◌ :
לעשׂ וֹ ת ◌ִעם ◌ֵ ◌ֶ
◌ִ ◌ְ
הגדּ יל ◌ְ ◌ָיי ◌ַ ◌ֲ
הג ◌ִדּ יל ◌ְ ◌ָיי ◌ַ ◌ֲ
ּ
ׁ
ׁ
רעים
ביתנ ּו ◌ַכּ ◌ֲ ◌ִ ◌ִ
מחים :ש ּו ◌ָבה ◌ְ ◌ָיי ◌ֶאת ◌ְש ◌ִ ◌ֵ
◌ְשׂ ◌ֵ ◌ִ
אפיקים ◌ַבּ ◌ֶ ּנ ◌ֶגבַ◌ :הזֹ ◌ְ ◌ִ
משַ◌ ה ◌ָ ּז ◌ַרע.
נשׂ א ◌ֶ ׁ ◌ֶ
בכה ֹ ◌ֵ
ילּ ו ָ◌ ֹ
יקצר ּוָ◌ :הלוֹ ֵ◌ ֵ◌ 
דמעה ◌ְבּ ◌ִר ◌ָ ּנה ◌ִ ◌ְ ֹ
◌ְבּ ◌ִ ◌ְ ◌ָ
בּ ֹא ◌ָ ֹ
אלמ ◌ָתיו:
נשׂ א ◌ֲ ◌ֹ ּ 
בר ◌ָ ּנהֵ◌ ֹ .
יבא ◌ְ ◌ִ
ואכלת
אמרָ◌ּ ְ◌ ַ◌ ָ◌ ְ◌ ,
המזוֹ ן ׁ ◌ֶש ◌ֶ ּנ ◌ֱ ◌ַ
רכת ◌ַ ◌ָּ
עשׂ ה ׁ ◌ֶשל ◌ִבּ ◌ְ ◌ַּ
מצות ◌ֲ ◌ֵ
לק ◌ֵּים ◌ִ ◌ְ ◌ַ
מזמן ◌ְ ◌ַ
הנני מ ּו ◌ָכן ּו ◌ְ ◌ָּ◌ 
◌ִ ◌ְ ◌ִ
נתן ◌ָל:
אשר ◌ָ ◌ַ
הטוֹ ◌ָבהֶ◌ ׁ ֲ◌ ,
אהיַ◌ ,על ◌ָ ◌ָ ◌ֶ
ברכ ּ◌ָת ◌ֶאת ◌ְ ◌ָיי ◌ֱ ◌ֶ
בעת ּו ◌ֵ ◌ַ ◌ְ
ְושׂ ◌ָ ◌ְ ּ◌ָ
◌ ◌ָ
הארץ ◌ַ ּ
ליחד ׁ ◌ֵשם י"ה
רחימ ּו ◌ְ ◌ַ ◌ֵ
דחיל ּו ּו ◌ְ ◌ִ
כינת ּה ◌ִבּ ◌ְ ◌ִ
לשם ◌ִיח ּוד ק ּו ◌ְד ׁ ◌ָשא ◌ְבּ ◌ִרי ה ּוא ּו ׁ ◌ְש ◌ִ ◌ְ ּ◌ֵ
◌ְ ׁ ◌ֵ
עלינ ּו
אהינ ּו ◌ָ ◌ֵ
אדני ◌ֱ ◌ֵ
ויהי נוֹ ◌ַעם ◌ֲ ָֹ ◌
ראלִ◌ ִ◌ .
בו"ה ◌ְבּ ◌ִיח ּו ◌ָדא ׁ ◌ְש ◌ִלים ◌ְבּ ׁ ◌ֵשם ◌ָּכל ◌ִי ◌ְשׂ ◌ָ ◌ֵ
מעשׂ ה ◌ָ ◌ֵידינ ּו ּכוֹ ◌ְ ◌ֵננה ּו:
עלינ ּוּ ,ו ◌ַ ◌ֲ ◌ֵ
מעשׂ ה ◌ָ ◌ֵידינ ּו ּכוֹ ◌ְ ◌ָננה ◌ָ ◌ֵ
ּו ◌ַ ◌ֲ ◌ֵ
המברך אומר:

ענטשן:
וועלן ◌ֶבּ ◌ְ ◌ְ ׁ ◌ְ
הערט צ ּו ◌ַרבּ וֹ ◌ַתיִ◌ ,מיר ◌ֶ ◌ְ
◌ֶ ◌ְ
ועונין המסובין:

מע ּ◌ָתה ◌ְ ◌ַועד עוֹ ◌ָלם:
◌ ◌ְִיהי ׁ ◌ֵשם ◌ְ ◌ָיי ◌ְ ָֹ ◌
מברַ◌ ֵ◌ 
והמברך חוזר:

מע ּ◌ָתה ◌ְ ◌ַועד עוֹ ◌ָלם:
◌ ◌ְִיהי ׁ ◌ֵשם ◌ְ ◌ָיי ◌ְ ָֹ ◌
מברַ◌ ֵ◌ 
המברך אומר:

◌ִבּ ◌ְ ׁ
מרנן ◌ְ ◌ַור ◌ָבּ ◌ָנן ◌ְ ◌ַורבּ וֹ ◌ַתי
רש ּות ◌ָ ◌ָ ◌ָ
אכלנ ּו ◌ִמ ◌ֶלּ וֹ :
אהינ ּו( ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ַ ◌ְ
נבר) בעשרה ◌ֱ ◌ֵ
◌ְ ◌ָ ◌ֵ
◌ָבּ ר ּו
◌ָבּ ר ּו

המסובין והמברך:

)בעשרה

)בעשרה

חיינ ּו:
אכלנ ּו ◌ִמ ◌ֶלוֹ ּו ◌ְבט ּובוֹ ◌ָ ◌ִ
אהינ ּו( ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ַ ◌ְ
◌ֱ ◌ֵ
כשלא אכל עמהם:

אהינ ּו( ּו ◌ְמבוֹ ◌ָרְ◌ ׁ שמוֹ ּ◌ָת ◌ִמיד ◌ְלעוֹ ◌ָלם ◌ָ ◌ֶועד:
◌ֱ ◌ֵ

טפק
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מלָ◌ העוֹ ◌ָלםַ◌ .ה ◌ָ ּזן ◌ֶאת
אהינ ּו ◌ֶ ◌ֶ
אתה ◌ְ ◌ָיי ◌ֱ ◌ֵ
ּ◌ָבר ּוָ◌ּ ַ◌ 
בחסד
◌ָהעוֹ ◌ָלם ּ◌כ ּלוֹ ְ◌ּ .בט ּובוֹ ּ◌ְב ◌ֵחן ּו ◌ְ ◌ֶ ◌ֶ
לכל ּ◌ָב ◌ָשׂ רִּ◌ .כי
לחם ◌ְ ◌ָ
ברחמים .ה ּוא נוֹ ◌ֵתן ◌ֶ ◌ֶ
ּו ◌ְ ◌ַ ◌ֲ ◌ִ
חסר
הגּ דוֹ ל ּ◌ָת ◌ִמיד א ◌ָ ◌ַ
חסדּ וֹ ּ :ו ◌ְבט ּובוֹ ◌ַ ◌ָ
◌ְלעוֹ ◌ָלם ◌ַ ◌ְ
ועדַ◌ּ .ב ◌ֲב ּור
ואל ◌ֶ ◌ְ ◌ַ
◌ָלנ ּו ◌ְ ◌ַ
יחסר ◌ָלנ ּו ◌ָמזוֹ ן ◌ְלעוֹ ◌ָלם ◌ָ ◌ֶ
כל
מפרנס ◌ַל ּ ֹ
הגּ דוֹ לִּ◌ .כי ה ּוא ◌ֵאל ◌ָזן ּו ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ֵ
ׁ◌ְשמוֹ ◌ַ ◌ָ
אשר
לכל ּ◌ְב ◌ִר ּיוֹ ◌ָתיו ◌ֲ ׁ ◌ֶ
מכין ◌ָמזוֹ ן ◌ְ ◌ָ
כל ּו ◌ֵ ◌ִ
מטיב ◌ַל ּ ֹ
ּו ◌ֵ ◌ִ
לכל
יָ◌ ְ◌ 
משׂ ּ◌ִב ◌ַ
תח ◌ֶאת ◌ָ ◌ֶידּ .ו ◌ַ ◌ְ
ּ◌ָב ◌ָראָּ◌ .כ ◌ָאמ ּור ּפוֹ ◌ֵ ◌ַ
הכל:
אתה ◌ְ ◌ָיי ◌ַה ◌ָ ּזן ◌ֶאת ◌ַ ּ ֹ
◌ַחי ◌ָרצוֹ ןָ◌ּ :בר ּוָ◌ּ ַ◌ 
ארץ
לאבוֹ ◌ֵתינ ּו ◌ֶ ◌ֶ
הנחלת ◌ַ ◌ֲ
הינ ּוַ◌ .על ׁ ◌ֶש ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ְ ּ◌ָ
נוֹ ◌ֶדה ◌ְלּ ָ◌ ְ◌ יי ◌ֱא ◌ֵ
צאתנ ּו ◌ְ ◌ָיי
רחבהַ◌ ְ◌ .ועל ׁ ◌ֶשהוֹ ◌ֵ ◌ָ
חמדה טוֹ ◌ָבה ּו ◌ְ ◌ָ ◌ָ
◌ֶ ◌ְ ◌ָ
עבדיםַ◌ ְ◌ .ועל
מבּ ית ◌ֲ ◌ָ ◌ִ
פדיתנ ּו ◌ִ ◌ֵ
מצריםּ .ו ◌ְ ◌ִ ◌ָ
מארץ ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ִ
הינ ּו ◌ֵ ◌ֶ ◌ֶ
◌ֱא ◌ֵ
דתנ ּו.
רתֶ◌ ׁ ש ◌ִלּ ּ◌ַמ ◌ְ ּ◌ָ
בשׂ ◌ֵרנ ּוַ◌ ְ◌ .ועל ּתוֹ ◌ָ ◌ְ
חתמת ◌ִבּ ◌ְ ◌ָ
ריתֶ◌ ׁ ש ◌ָ ◌ַ ◌ְ ּ◌ָ
◌ְבּ ◌ִ ◌ְ
וחסד ׁ ◌ֶשחוֹ ◌ַ ◌ְננ ּ◌ָתנ ּו.
דעתנ ּוַ◌ ְ◌ .ועל ◌ַח ◌ִ ּיים ◌ֵחן ◌ָ ◌ֶ ◌ֶ
◌ ◌ְַועל ◌ח ◌ֶ ּקיֶ◌ ׁ שהוֹ ◌ַ ◌ְ ּ◌ָ
מפרנס אוֹ ◌ָתנ ּו ּ◌ָת ◌ִמידְ◌ .בּ ◌ָכל
אכילת ◌ָמזוֹ ן ׁ ◌ָש ◌ַא ּ◌ָתה ◌ָזן ּו ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ֵ
◌ ◌ְַועל ◌ֲ ◌ִ ◌ַ
בכל ׁ ◌ָש ◌ָעה:
בכל ◌ֵעת ּו ◌ְ ◌ָ
יוֹ ם ּו ◌ְ ◌ָ

מברכים
אנחנ ּו מוֹ ◌ִדים ◌ָלּ ו ◌ְ ◌ָ ◌ְ ◌ִ
הינ ּו ◌ֲ ◌ַ ◌ְ
הכל ◌ְ ◌ָיי ◌ֱא ◌ֵ
ול ◌ַ ּ ֹ
◌ְ ◌ַ
יתב ◌ַרִ◌ ׁ ש ◌ְמְ◌ּ ב ◌ִפי ◌ָכל ◌ַחי ּ◌ָת ◌ִמיד ◌ְלעוֹ ◌ָלם
אוֹ ◌ָתָ◌ּ ְ◌ ִ◌ .
אהי
בע ּ ◌ָת ּו ◌ֵ ◌ַ ◌ְ ּ◌ָ
ואכלת ◌ְ ◌ָ
◌ ◌ֶָועדַּ◌ :כ ◌ָּכת ּובָ◌ ּ ְ◌ ַ◌ ָ◌ ְ◌ .
ברכת ◌ֶאת ◌ְ ◌ָיי ◌ֱ ◌ֶ
ושׂ ◌ָ ◌ְ
אתה ◌ְ ◌ָיי ◌ַל
נתן ◌ָלָ◌ּ :בר ּוָ◌ ּ ַ◌ 
אשר ◌ָ ◌ַ
הט ◌ָבה ◌ֲ ׁ ◌ֶ
הארץ ◌ַ ּ ֹ
◌ַל ◌ָ ◌ָ ◌ֶ
המזוֹ ן:
הארץ ◌ְ ◌ַ
◌ָ ◌ָ ◌ֶ
ול ◌ַ ◌ָּ
צק

ארשת שפתינו

ברכת מעי שלוש
מלָ◌ העוֹ ◌ָלם,
הינ ּו ◌ֶ ◌ֶ
ּ◌ָבר ּוַ◌ א ּ◌ָתה ◌ְ ◌ָייֱ◌ ,א ◌ֵ
על ה' מיני דגן

הכ ◌ְל ◌ָּכ ◌ָלה
חיה ◌ְ ◌ַועל ◌ַ ◌ַּ
המ ◌ְ ◌ָ
◌ַל ◌ַ ◌ִּ
על היין

◌ַל ◌ַה ◌ֶגּ ◌ֶפן ◌ְ ◌ַועל ּ ◌ְפ ◌ִרי ◌ַה ◌ֶגּ ◌ֶפן
על פירות מז' מינים

העץ
העץ ◌ְ ◌ַועל ּ ◌ְפ ◌ִרי ◌ָ ◌ֵ
◌ַל ◌ָ ◌ֵ
על ה' מיני דגן ויין

הכ ◌ְל ◌ָּכ ◌ָלה ◌ְ ◌ַועל ◌ַה ◌ֶגּ ◌ֶפן ◌ְ ◌ַועל ּ ◌ְפ ◌ִרי ◌ַה ◌ֶגּ ◌ֶפן
חיה ◌ְ ◌ַועל ◌ַ ◌ַּ
המ ◌ְ ◌ָ
◌ַל ◌ַ ◌ִּ

חמדּ ה טוֹ ◌ָבה
ארץ ◌ֶ ◌ְ ◌ָ
דהַ◌ ְ◌ ,ועל ◌ֶ ◌ֶ
ול ּ◌ְתנ ּו ◌ַבת ◌ַה ◌ָ ◌ֶ
◌ְ ◌ַ
לאכל
לאבוֹ ◌ֵתינ ּוֹ ֱ◌ ֶ◌ ,
והנחלת ◌ַ ◌ֲ
רצית ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ְ ּ◌ָ
רחבהֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ◌ִ ◌ָ
ּו ◌ְ ◌ָ ◌ָ
אהינ ּוַ◌ ,על
רחם ◌ָנא ◌ְ ◌ָיי ◌ֱ ◌ֵ
בהֵ◌ ַ◌ ,
ריה ◌ְ ◌ִ ◌ְ
◌ִ ּ ◌ִ
ולשׂ בּ וֹ ◌ַע ◌ִ ּ
מט ּו ◌ָ ּ
מפ ◌ְ ◌ָ ּ
מש ◌ַכּ ן
עירַ◌ ְ◌ ,ועל ◌ִצ ּיוֹ ן ◌ִ ׁ ◌ְ
לים ◌ִ ◌ֶ
עמַ◌ ְ◌ ,ועל ◌ְיר ּו ׁ ◌ָש ◌ַ ◌ִ
ראל ◌ַ ּ◌ֶ
ִישׂ ◌ָ ◌ֵ
◌ ◌ְ
לים
בנה ◌ְיר ּו ׁ ◌ָש ◌ַ ◌ִ
היכלּ :ו ◌ְ ◌ֵ
מזבּ ◌ֶחַ◌ ְ◌ ועל ◌ֵ ◌ָ ◌ֶ
◌ְכּ בוֹ ◌ֶדַ◌ ְ◌ ,ועל ◌ִ ◌ְ ◌ְ
הק ֶֹ ◌ ׁ
והעלנ ּו ◌ְלתוֹ ◌ָכ ּה,
מהרה ◌ְבּ ◌ָ ◌ֵימינ ּוֵ◌ ֲ◌ ַ◌ ְ◌ ,
דש ◌ִבּ ◌ְ ◌ֵ ◌ָ
◌ִעיר ◌ַ ּ
ונשׂ ◌ַבּ ע ◌ִמ ּט ּו ◌ָב ּה,
מפ ◌ְר ◌ָ ּי ּהְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
ונאכל ◌ִ ּ ◌ִ
בנינהַ◌ ֹ ְ◌ ,
◌ְו ◌ַשׂ ◌ְּמ ◌ֵחנ ּו ◌ְבּ ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ָ ּ
בטהרה:
קדה ּו ◌ְ ◌ָ ◌ֳ ◌ָ
עליה ◌ִבּ ◌ְ ◌ָ◌ 
נברכָ◌ ֶ◌ ָ◌ 
ּו ◌ְ ◌ָ ◌ֶ ◌ְ
זצק

