
  
  
  
  
  
  
  
  

  מחזור לראש השנה
  
  
  





 

 מעין הקדמה
  
  על ֻשלחני נערמים ספרים שאיני ַמִגיע אל סופם והם...

  נשארים פתוחים במקום שבו נגלה לי צרוף מילים
  מחכים ְלשעה אחרת, מרגש או מחשבה גואלת

  .ּלשובי עיף לחפש ניחומים בִדברי חכמים
   את המילה אלוהיםהייתי איש בלי דת אבל אהבתי
ָבגני ְנַטְעִתיך. "יציר דמיונו ְוִכליֹון נפשו של ָאָדם ּ ּ"  

   איך הייתי–" ּגם כי אלך ְבֵגיא ַצְלמוות לא אירע רע"ו
  ...יכול בלעדי אמירה זו לשאת עין אל מצוקות הזמן

  
  נתן יונתן, פתיחה אפשרית לאפילוג: מתוך

  
ת תפילה ישראלי לראש השנה ויום ביראת כבוד ושמחה אנחנו מסדרים את מחזור בי

הספרים הפתוחים לפנינו הם כמידת השגתנו בעולמה של התרבות היהודית . הכיפורים
, והישראלית ובין אלה נמצא מחזור התפילה כמקור השראה ראשון במעלה לשפה

  .לתכנים ולמבנה של התפילות
  

ו כי המיית ליבם אל התפילות מן המחזור הוספנו קטעי הגות ושירה של יוצרים שחשבנ
  .יכולה להזין את החיפוש אחרי חווית תפילה אישית וקהילתית

  
המסורת איננה רק נוסח .  אנחנו מודעים היטב לסיכוי ולסיכון שיש בהרכבה מעין זו

איש ,   היא ביתם התרבותי של ידי בני אדם שונים-התפילה כפי שהוא רשום בספר 
 מן השותפים להוצאת המחזור הביא עמו ואכן כל אחד כל אחד.  ואישה על פי דרכם

מכל . את לחני הפיוטים, את ניגוני תשרי הישראליים, את הרגלי ביתו, את ספר שיריו
  .אלה רצינו ליצור בית משותף

  
מראש ידענו שלא ניתן יהיה לרצות את כל הנוסחים ואת כל הרגשות שמעוררים הימים 

  : של רבי אלעזר לתלמידיונוראים אך השתדלנו ללכת לאור הנחייתו הכפולה 
  

אמר להם אלמד אתכם צאו והזהרו איש בכבוד חבירו ובשעה שאתם "
  ..."מתפללים דעו לפני מי אתם עומדים להתפלל 

  ). מסכת אבות דרבי נתן נוסחא א פרק יט (
  

את כל השאר נדע רק ברגע שנעמוד ביחד ונהפוך את האותיות לתפילות ואת התווים 
  . למוסיקה

  
  !!שנה טובה

  
  מתי ורני, ליאורה, יוני, טליה, גלית, אסטבן

  
  ה"אלול תשס
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 ראש השנה

משמשת " נורא" המילה ". ימים נוראים"ימי ראש השנה ויום הכיפורים נקראים זה דורות רבים 

  .להביע את התחושה של הנשגב, כמו במקומות רבים במקרא, בהקשר זה

 לנסים ולטובות שאירעו לעם ישראל שהם מועדי שמחה וזיכרון, שלא כשאר הימים הטובים

הימים הנוראים מתייחסים במהותם אל האדם באשר הוא ועניינם הוא בהווה של , מראשית קיומו

אין הימים הנוראים תלויים במהותם בזכרונות היסטוריים ואף לא בחיי עבודת . חייו הפרטיים

ול אלוהיו ואף בהיות האדם מ, מול עצמו, מול הבריאה, אלה ימיו של היחיד מול החברה. האדמה

  . הרי ההדגשה על היותם של אלה מורכבים מיחידים–ניצב בתוך הקהילה והעם 

  

 הראשון בחודש – אלא בזמן ציונו –ואולם לא בשם זה , ראש השנה נזכר בתורה פעמים אחדות

על שם מצוות תקיעת השופר שהיא " זכרון תרועה"ונודע גם בכינוי ) כד, ויקרא כג(השביעי 

  .המצווה המיוחדת שבו

  

ארבעה ראשי שנים הם באחד בניסן ראש השנה : "המשנה מציינת ארבעה ראשי שנה בלוח

למלכים ולרגלים באחד באלול ראש השנה למעשר בהמה רבי אלעזר ורבי שמעון אומרים באחד 

בתשרי באחד בתשרי ראש השנה לשנים ולשמיטין וליובלות לנטיעה ולירקות באחד בשבט ראש 

משנה מסכת ראש השנה פרק " (ה לאילן כדברי בית שמאי בית הלל אומרים בחמשה עשר בוהשנ

  ). א משנה א

תשרי נגזרת מכך שזהו היום שבו נפקדים כל יצורי העולם מן הקטנים ' חשיבותו המיוחדת של א

יו בראש השנה כל באי העולם עוברין לפנ. "...ביותר ועד הגדולים ביותר ובהם בני האדם והמדינות

משנה מסכת ראש ..." (היוצר יחד לבם המבין אל כל מעשיהם ) ג"תהלים ל(כבני מרון שנאמר 

  ).השנה פרק א משנה ב

  

השבועות , נקודת המוצא של החג היא שבאחד בתשרי מסתיים ומתחיל מחדש מחזור הימים

חינה זו זו התקופה שבה נברא העולם ומב, ל"מפני שעל פי מסורת חז? מדוע. והחודשים של השנה

  .של היקום בכלל ושל בני האדם בפרט" יום ההולדת"תשרי הוא ' א

מצד אחד השתאות מול שגב העולם הברוא : כאן נעוצה החוויה הכפולה המאפיינת את החג

, כמו ביום הולדת, ומצד שני" 'בחצוצרות וקול שופר הריעו לפני המלך ה"והמלכת האל עליו 

  .ינת הדין וציפייה לעתידעריכת החשבון ונת, סיכום זמן העבר
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שכל , ומהן שאומרות. שחיינו על פני האדמה אינם חיי אמת, יש מן הדתות האומרות

או שאין חיינו , שעלינו לחדור בעדה, מה שאנו רואים כאן אינו אלא מראית עין בלבד

שעלינו לעבור דרכו בלי שניתן הרבה את דעתנו , בעולם הזה אל פרוזדור לעולם האמת

, היא אומרת שכל מה שאדם עושה בקדושה בחיי העולם הזה. לא זו תורת היהדות. ועלי

לפי שהוא מתחבר על ידי כל עם ההוויה , אין חשיבותו מועטת מחיי העולם הבא

  .הריהו גם ממשי בכולו, ואף על פי שהחיבור ארצי, האלוהית

  47' עמ) 1964, מוסד ביאליק(, מרטין בובר, דרכו של אדם על פי תורת החסידות
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 קבלת שנה
  

 הדלקת נרות
  

  ָּברּוך ַאָּתה יהוה ֱאלֵהינּו ֶמֶלך ָהעֹוָלם
  .ֲאֶשר ִקְדָשנּו ְּבִמְצֹוָתיו ְוִציָּונּו ְלַהְדִליק ֵנר ֶשל יום טוב

  
  ָּברּוך ַאָּתה יהוה ֱאלֵהינּו ֶמֶלך ָהעֹוָלם
  .ֶשֶהֱחָינּו ְוִקְיָמנּו ְוִהִּגיָענו ַלְזַמן ַהֶזה

  
  
\  

  נתן יונתן/חיל מחדששוב נת
  

   שכולם מתחילים, שוב נתחיל מחדש
  העלים, המשורר, האוסף, החורש

  פניני הטללים, הנופלים עם הרוח
   והגל החוזר אל חופיו התלולים

  
  מתחילים כמובן גם ירחי השנה

  חשוון וכסלו, תשרי
  סתיו חדש ריחני מתיישב בגינה

  להביט איך החורף חולף
  

   התפוח נוראורואה איך גני
  עייפים אחרי הקטיף

  איך הרוח פולש לבריכה הקרירה
  .וחורש על פניה קמטים

   
  וכבר בא וחובט המטר של טבת

  ואחריו חודש שבט ופרחיו
  הססן איך פותח רוכסן, ואדר

  ...לשרב החמסן של ניסן
   

  נטפים אחרונים של מטר ואייר
  מלחך ודורס כבר ברכס ההר

  עוד סיוון כמובן
  ותמוז הנמהר

והלוח שלנו הולך ונגמר 
  

מאוהב בדרכיו, אז יבוא חודש אב
 בשמשו השופך אגמים של זהב

 והלילה מלא צרצרים וכוכב
 וקייצי ופרוע וחם

 
אחרון במדרון התלול, אז אלול  

 קצר ימים ונושף עם לילו הטלול
 עוד תקיעה
 עוד תרועה

 עוד שברים ועיגול
מנעולהשנה שעברה יסגר ב  

 
?מה זה רע? למה לא. מתחילים מחדש  

גם הזמן הזה לפעמים מתבלבל 
 בספירה

 גם הגל אל החוף מבקש חזרה
 גם תיבת הזימרה שרה שוב את שירה

 
שכולם מתחילים, שוב נתחיל מחדש  

 ננגן את השיר באותן המילים
כגלים, שאינן מתעייפות לעולם  

 השבים בלי חדול
 אל הים הגדול

 .חולות החופים התלוליםאל 
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  אדם עולם והראש השנה יום בריאת ה
  

נמצא אדם הראשון נברא , ה באלול נברא העולם"אמר רבי אלעזר בכ
  . בראש השנה שבא ביום הששי

  ה יג"פרשת דברים ד) ליברמן(     דברים רבה 
  

  
  .... בתשרי נברא העולם: רבי אליעזר אומר

   השנה דף י עמוד ב תלמוד בבלי מסכת ראש
  
  
  
  
  
  

 משורר אלמוני על פי –ד "ניגון חב/ הנשמה 
  מדרש תנחומא

  
  הנשמה יורדת לתוך הגוף

  
  היא צועקת וויי וויי

  
  ירידה זו לצורך עלייה

  
  עד שכל זה הוא כדאי

  

  

משהו , עם כל אדם ואדם בא חידוש לעולם

לפי . שעוד לא היה כמותו, ראשון ויחיד 

כל אדם מישראל לידע תורת החסידות חייב 

, ולכוון בדעתו שהוא יחיד בעולם בבחינתו

שאילו כבר . ועדיין לא היה בעולם כדומה לו

היה כמותו בזה העולם שוב לא היה צורך בו 

כל אדם בריאה חדשה . שיבוא הוא לעולם

. ועליו לתקן את מידתו בזה העולם, הוא

הם , לפי שאין בני האדם נוהגים כן, ובאמת

הדבר שהוא יחיד . ביאת הגואלמעכבים את 

ומיוחד בכל אדם ואין כמותו בשום אדם 

 ..ואפילו הוא גדול שבגדולים, אחר

יש בכל אדם דבר : " פנחס מקוריץ אומר' ר

אבל אין " יקר שאינו מצוי בשום אדם אחר

אדם יכול למצוא את הגנוז בתוכו אלא 

את , משיכיר לאשורו את העז שברגשותיו

את שמניע אותו , והגדולה שבבקשות לבב

  .בתוך תוכו

  ,מוסד ביאליק(, מרטין בובר, דרכו של אדם על פי תורת החסידות
  
  
  
  
  
  
  
  

7



  ָרֵאל: ִיְׂש ַמה ֹּטבּו ֹאָהֶלי ַיֲעֹקב ִמְׁשְּכֹנֶתי 
  א ֵביֶת ב ַחְסְּד ָאבֹ ַוֲאִני ְּברֹ 

: ֶאְׁשַּתֲחֶוה אֶ    ל ֵהיַכל ָקְדְׁש ְּבִיְרָאֶת
: ם ִמְׁשַּכן ְּכבוֹ ן ֵּביֶת ּוְמקוֹ ה' ָאַהְבִּתי ְמעוֹ    ֶד

  י: ִׂש עֹ  ייַוֲאִני ֶאְׁשַּתֲחֶוה ְוֶאְכָרָעה ֶאְבְרָכה ִלְפֵני 
  ן ֵעת ָרצוֹ  ייי ְל ִּת ילָ פִ ַוֲאִני ְת 

: ֱא   ִהים ְּבָרב ַחְסֶּד ֲעֵנִני ֶּבֱאֶמת ִיְׁשֶע
  

          ָהַעִּמים:-ִיָּקֵרא ְלָכל ְּתִפָּלה-ִּכי ֵביִתי, ֵּבית
  
  
  
 
  ים: נִ נּוחֲ תַ א בְ ָר ְק ם ּוקּו םּדָ ְר נִ  ה ּלְ ם מַ דָ ָא- ןּבֶ 
  ים: נִ דוֹ אֲ ן הָ דוֹ אֲ ה מֵ יחָ לִ ש ְס רֹ ה ְד יחָ ִׂש  פֹ ְׁש 
  ים: נִ וֹ ים ּפִמ ם יָ ֶר טֶ ּבְ  רַאחַ ל ְּת ַאר וְ הַ ְט ץ ּוחַ ְר 
  ים: נִ עוֹ ן ְמ כֵ וֹ י ׁשנֵ פְ ה לִ ָר זְ עֶ ץ לְ ה רּוָר הֵ ְמ ּו
  ים: נִ סוֹ אֲ ד מֵ חַ פְ ח ּוַר ע ּבְ ׁשַ ם ֶר גַ ע וְ ׁשַ ּפֶ ִמ ּו

  ים: נִ מָ אֱ ל נֶ אֵ ָר ְׂש ה יִ עֵ ְׁש  ְמ י ִׁש עֵ ְד א יוֹ ּנָ אָ 
  ים: נִ ּפָ ת הַ שֶ ּבֹ  נּולָ ה וְ ָק דָ ּצְ י הַ נָ דֹ אֲ  לְ 
  ים: ִא טָ ל חֲ ת עַ וֹ ּדוַ ְת ִה ר לְ ּבֵ ּגַ ְת ִה ר וְ בֶ גֶ ד ּכְ מֹ עֲ 
   ים:ִא טָ ל חֲ ר עַ ּפֵ כַ לְ  אׁשד רֹ בֶ כֹ ש ּבְ רֹ ל ְּד ה אֶ יָ 
  ים: ִא לָ פְ נִ  נּוּמֶ ם ִמ לָ עְ א נֶ ם לָ עוֹ לְ י ּכִ 
  ים: ִא ָר ְק ם נִ יו הֵ נָ פָ ר לְ מַ ָאר יֵ שֶ ר אֲ מָ אֲ מַ - לכָ וְ 

  ים: נִ ל ּבָ ב עַ ם ָאחֵ ַר ם כְ חֵ ַר א יְ ם הּוחֵ ַר ְמ הַ 
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  ְּתִפּלֹוֶתיהָ      ָאחֹות ְקַטָּנה
  ְּתִהּלֹוֶתיהָ     עֹוְרָכה ְועֹוָנה
  ְלַמֲחלֹוֶתיהָ    ֵאל ָנא ְרָפא ָנא
  ְל ִּתְקָרֶאה     ְּבֹנַעם ִמִּלים

  ִּכי ְל ָנֶאה  ְוִהּלּוִלים ְוִׁשיר
  ֵעיְנ ְוִתְרֶאה    ַעד ָמה ַתְעִלים
  ַנֲחלֹוֶתיהָ    ָזִרים אֹוְכִלים

  
  ִּתְכֶלה ָׁשָנה ְוִקְללוֶֹתיהָ 

 
  ֲאָריֹות ָזרּו   ְרֵעה ֶאת ֹצאְנ
  אֹוְמִרים ָערּוּבְ     ּוְׁשֹפ ֲחרֹוְנ
  ָּפְרצּו ְוָארּו    ְוַכַּנת ְיִמיְנ

  עֹוְללֹוֶתיהָ     א ִהְׁשִאירּו
  

  ִּתְכֶלה ָׁשָנה ְוִקְללוֶֹתיהָ 
 

  ְּתִפּלֹוֶתיהָ      ָאחֹות ְקַטָּנה
  ְּתִהּלֹוֶתיהָ     ָנהעֹוְרָכה ְועוֹ 

  ְלַמֲחלֹוֶתיהָ    ֵאל ָנא ְרָפא ָנא
  ְלֹראׁש ַמְמֶלֶכת       ָהֵקם ִמִּׁשְפלּות

  ַנְפָׁשּה ִנֶּתֶכת         ָּגלּות ִּכי ְּבבֹור
  ִלָּבּה ׁשֹוֶפֶכת             ּוְכֻרם ֻזּלּות
  ִמְׁשְּכנֹוֶתיהָ              ְּבַדֵּלי ַּדּלּות

 
  ִקְללוֶֹתיהָ ִּתְכֶלה ָׁשָנה וְ 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ִּבְּת ִמּבֹור     ָמַתי ַּתֲעֶלה
  ֻעָּלּה ִּתְׁשֹּבר    ּוִמֵּבית ֶּכֶלא
  ְּבֵצאְת ְּכִגּבֹור    ְוַתְפִליא ֶפֶלא
  ְמַכלֹוֶתיהָ     ְלָהֵתם ְוַכֵּלה

 
   ִּתְכֶלה ָׁשָנה ְוִקְללוֶֹתיהָ 

 
  ְּתִפּלֹוֶתיהָ      ָאחֹות ְקַטָּנה
  ְּתִהּלֹוֶתיהָ     עֹוְרָכה ְועֹוָנה
 ְלַמֲחלֹוֶתיהָ    ֵאל ָנא ְרָפא ָנא
  ְוֶחְׁשָקּה ַּתְגִּביר    ְזִמיָרּה ָׁשַבת
  ּדֹוָדּה ְוַתֲעִביר    ַלְחֹּפץ ִקְרַבת
  ַנְפָׁשּה ְוָתִסיר    ִמֵּלב ַּדֲאַבת

  ְּכלּולֹוֶתיהָ   ְלַבֵּקׁש ַאֲהַבת
 

  ִּתְכֶלה ָׁשָנה ְוִקְללוֶֹתיהָ 
 

  ִּכי ֹׁשד ָּגַמר     ִחְזקּו ְוִגילּו
  ְּבִריתֹו ָׁשַמר    צּור הֹוִחילּולְ 

  ְלִצּיֹון ְוָאַמר    ָלֶכם ְוַתֲעלּו
  ְמִסּלֹוֶתיהָ      ֹסּלּו ֹסּלּו

  
  ָּתֵחל ָׁשָנה ּוִבְרכוֶֹתיהָ 

  
  

9



 

  . ֲאדֹון ַהְּסִליחֹות
  . ּבֹוֵחן ְלָבבֹות
  . ּגֹוֶלה ֲעמּוקֹות
  . ּדֹוֵבר ְצָדקֹות

  :ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ַרֵחם ָעֵלינּו
  . ָהדּור ְּבִנְפָלאֹות
  . ָוִתיק ְּבֶנָחמֹות

  . זֹוֵכר ְּבִרית ָאבֹות
  :חֹוֵקר ְּכָליֹות

  :ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ַרֵחם ָעֵלינּו
  

  . טֹוב ּוֵמִטיב ַלְּבִרּיֹות
  . יֹוֵדַע ָּכל ִנְסָּתרֹות

  . ּכֹוֵבׁש ֲעֹונֹות
  :לֹוֵבׁש ְצָדקֹות

  :ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ַרֵחם ָעֵלינּו
  

  . ָמֵלא ַזִּכּיּות
  . נֹוָרא ְתִהּלֹות

  . ֹונֹותסֹוֵלַח ֲע
  :עֹוֶנה ְּבֵעת ָצרֹות

  :ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ַרֵחם ָעֵלינּו
  

  . ּפֹוֵעל ְיׁשּועֹות
  . צֹוֶפה ֲעִתידֹות
  . קֹוֵרא ַהּדֹורֹות
  . רֹוֵכב ֲעָרבֹות
  . ׁשֹוֵמַע ְּתִפּלֹות
  :ְּתִמים ֵּדעֹות

   :ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ַרֵחם ָעֵלינּו
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  (תהלים נ"ז ט') ָאִעיָרה ָּׁשַחר: עּוָרה ְכבֹוִדי עּוָרה ַהּנֵֶבל ְוִכּנֹור
  
  
  

  גיל נתיבהרב /  סוף אלול

  ׁשבָ דְ  ףטֵ נֹו תילֹופִ ּתְ הַ  רזֹוחֲ מַ 
 ֹ   הצָ אּותְ  תפֹוסְ אֹו םיִ תַ פָ ש
  :הּנֶ עַ מְ  יׁשִ פְ נַ  תאֶ  בשּו ינִ אֲ 
  הנָ ׁשָ הַ  ילַ אּו
  יּוּדוִ לְ  טּוּיּפִ  יןּבֵ 
  היּלָ פִ תְ לִ  הּנָ רִ  יןּבֵ 

  ֶאְתַּפּנֶה
  ֶאְתַּפּנֵם
  ַהיִיִתי ְלֶחְׁשּבֹון
  .ֱאְהיֶה ְלֶחְׁשּבֹון

  
 

 .מתוך סדר הסליחות

 על עמלך.          הנשמה לך והגוף פעלך, חוסה 
 

  
  ברכת השנים

  .ָּבֵרְך ָעֵלינּו יְהָוה ֱאלֵהינּו ֶאת ַהָּׁשנָה ַהּזאת
  ְוֶאת ָּכל ִמינֵי ְתבּוָאָתּה ְלטֹוָבה, 

  ְוֵתן ְּבָרָכה ַעל ְּפנֵי ָהֲאָדָמה 
  ְוַׂשְּבֵענּו ִמּטּוָבּה, 

  נּו ַּכָּׁשנִים ַהּטֹובֹות ּוָבֵרְך ְׁשנָתֵ 
 .ִלְבָרָכה

 
  

  ַהּיֹום ֲהַרת עֹוָלם
   ַהּיֹום יֲַעִמיד ְּבִּמְׁשָּפט ָּכל יְצּוֵרי עֹוָלם

   ִאם ְּכָבנִים ִאם ַּכֲעָבִדים
   ִאם ְּכָבנִים ַרֲחֵמנּו ְּכַרֵחם ָאב ַעל ָּבנִים

   ִאם ַּכֲעָבִדים ֵעינֵינּו ְלָך ְתלּויֹות
   ַעד ֶׁשְּתָחּנֵנּו

  ְותֹוִציא ָלאֹור 
  ִמְׁשָּפֵטנּו

 ָקדֹוׁש 
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:u"y.KẍŸa §n ©d ï §i z ¤̀  Ek èxÄ
:ldw.c ¤rë ml̈Fr èl KẍŸa §n ©d ï§i KExÄ
:u"y.c ¤rë ml̈Fr èl KẍŸa §n ©d ï§i KExÄ

KExÄ ,mi ¦aẍ £r ai ¦x £r ©n Fxä §c ¦A x ¤W £̀  ,ml̈Frd̈ K ¤l ¤n Epi ¥dŸl¡̀  , ï§i dŸ ©̀
 ,mi ¦P ©nèG ©d z ¤̀  si ¦l£g ©nE ,mi ¦Y ¦r d¤P ©W èn dp̈Ea §z ¦aE ,mi ¦xr̈ èW  ©g ¥zFR dn̈ §k ’g èA

 .FpFv §x ¦M  ©ri ¦wẍÄ m ¤di ¥zFx èn §W ¦n èA mi ¦ak̈FM ©d z ¤̀  x ¥C ©q ènE
 ,xF` i¥p èR ¦n K ¤WŸgèe K ¤WŸg i¥p èR ¦n xF` l ¥lFB ,dl̈§il̈ë mFi ` ¥xFA

 .Fn èW zF`äèv ï§i ,dl̈èil̈ oi ¥aE mFi oi ¥A li ¦C §a ©nE ,dl̈èil̈ `i ¦a ¥nE mFi xi ¦a £r ©nE
 .c ¤rë ml̈Fr èl Epi ¥lr̈ KŸl §n¦i ci ¦nŸ mÏ ©wèe i ©g l ¥̀

 .mi ¦aẍ £r ai ¦x £r ©O ©d ,ï §i dŸ ©̀  KExÄ

z ©a£d ©̀ :Ÿ §ad̈ ῭  L èO ©r l ¥̀ ẍ §U¦i zi ¥A ml̈Fr
 .Ÿ §c ©O ¦l Epz̈F` mi ¦hR̈ §W ¦nE mi ¥T ªg ,zF §v ¦nE dẍFY

 ,Li ¤T ªg èA  ©gi ¦Up̈ Ep ¥nEw §aE Ep ¥A §k ’W èA ,Epi ¥dŸl¡̀  ï§i ,o ¥M l ©r
 .c ¤rë ml̈Fr èl Li ¤zF §v ¦n èaE L ¤zẍFz i ¥x §a ¦c èA g ©n §U ¦pèe

 .dl̈§il̈ë mn̈Fi d¤B §d¤p m ¤däE ,Epi ¥nï K ¤xŸ̀ èe Epi¥I ©g m ¥d i ¦M
.mi ¦nl̈Fr èl EP ¤O ¦n xi ¦qŸ l ©̀  L èzä£d ©̀ èe
 .l ¥̀ ẍ §U¦i FO ©r a ¥dF` ,ï §i dŸ ©̀  KExÄ

†©n §Wrg̈ ¤̀  ï §i Epi†¥dŸl¡̀  ̈i¬§i l®¥̀ ẍ §U¦ic:
 [ygla].c ¤rë ml̈Fr èl FzEk §l ©n cFa èM m ¥W KExÄ

2d ¤N À¥̀ d̈  mi ´¦xä èC ©d  Eºid̈èe  :L «¤cŸ̀ ènÎl’k §aE  †L èW §t©pÎl’k èaE  ¬L èaä èlÎl’k èA  Li®¤dŸl¡̀   ï §i  z†¥̀   ½̈Y §a ©d´῭ èe
ÆL ¤̧zi ¥a èA  ³L èY §a ¦W èA  m®Ä  †̈Y §x ©A ¦cèe  Li ½¤pä èl  m´Ÿ §p©P ¦Wèe  :L«¤aä èlÎl ©r  mF†I ©d  ²LèE ©v §n  i¯¦kŸp «῭   x ¤̧W £̀
:Li«¤pi ¥r  oi¬¥A zŸ†tḧŸh èl  E¬id̈èe L®¤cïÎl ©r zF †̀èl m¬Ÿ §x ©W §wE  :L«¤nEw §aE  †L èA §k ’W §aE  K ¤x ½¤C ©a  Ĺ èY §k ¤l §aE

:Li «¤xr̈ §W ¦aE L†¤zi ¥A zF¬fªf ènÎl ©r m²Ÿ §a ©z §kE

.2     .d ,‡e mixac
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3ï §iÎz ¤̀   d º̈a£d ©̀ èl  mF®I ©d  m†¤k §z ¤̀   d¬¤E ©v èn  i²¦kŸp «῭   x¯¤W £̀   i ½©zŸe §v ¦nÎl ¤̀   ÆEr èn §W ¦Y  ©rŸ³nẄÎm ¦̀   dÀ̈id̈èe
d ´¤xFi  F †Y ¦r èA  m²¤kèv §x ©̀ Îx ©h èn  i¯¦Y ©z«p̈èe  :m«¤k èW §t©pÎl’k §aE  m†¤k §a ©a èlÎl’k èA  F ½c §a ’r §lE  Æm ¤ki ¥dŸl¡̀
†̈Y §l ©k ῭ èe  L®¤Y §n ¤d §a ¦l  †L ècÜ èA  a ¤U ¬¥r  i²¦Y ©zp̈èe  :L ¤xd̈ §v¦ièe  ¬L èW «xi ¦zèe  L ½¤pb̈ èc  ´Ÿ §t ©q ῭ èe  WFw §l ©nE
m†¤zi ¦e£g ©Y §W ¦dèe mi ½ ¦x ¥g £̀  mi´¦dŸl¡̀  Æm ¤Y §c ©a £r«©e m À¤Y §x ©qèe m®¤k §a ©a èl d†¤Y §t¦iÎo ¤R m ½¤kl̈ Ex́ ènẌ ¦d :Ÿ §r«äÜèe
o†¥Y ¦z  `¬Ÿl  d ½̈nc̈ £̀ ´d̈èe  x ½̈hn̈  d́¤i §d¦iÎ Ÿ̀lèe  m¦iÆ ©nẌ ©dÎz ¤̀   x³©vr̈èe  m À¤kÄ  ḯ §iÎs ©̀   d ¸ẍg̈èe  :m«¤dl̈
i ´©xä èCÎz ¤̀  Æm ¤Y §n ©Uèe :m«¤kl̈ o¬¥zŸp †̈i§i x¬¤W £̀  d ½̈aŸH ©d u ¤x ῭ d̈ Æl ©r ¥n d Àẍ ¥d èn m´¤Y §c ©a £̀ ©e D®l̈EaèiÎz ¤̀
oi¬¥A  zŸ†tḧFh èl  E¬id̈èe  m ½¤k §c¤iÎl ©r  ÆzF` èl  m³z̈Ÿ̀   m ¤̧Y §x ©W §wE  m®¤k èW §t©pÎl ©rèe  m†¤k §a ©a èlÎl ©r  d ¤N ½¥̀
K ¤x ½¤C ©a  Ĺ èY §k ¤l §aE  ÆL ¤̧zi ¥a èA  ³L èY §a ¦W èA  m®Ä  x´¥A ©c èl  m†¤ki¥p èAÎz ¤̀   m²z̈Ÿ̀   m¬¤Y §c ©O ¦lèe  :m«¤ki¥pi ¥r
m ½¤ki¥p èa i´¥ni ¦e Æm ¤ki ¥nèi E ³A §x¦i o ©r ©̧n èl :Li «¤xr̈ §W ¦aE L†¤zi ¥A zF¬fEf ènÎl ©r m²Ÿ §a ©z §kE :L«¤nEw §aE  †L èA §k ’W §aE

:u ¤x «῭ d̈Îl ©r m¦i†©nẌ ©d i¬¥ni ¦M m®¤dl̈ z´¥zl̈ m†¤ki ¥zŸa£̀ ©l ï §i r¯©A §W ¦p x ¤̧W £̀  d ½̈nc̈ £̀ d̈ l ©µr
4z²¦vi ¦v  m¬¤dl̈  EU̧r̈èe  m ½¤d ¥l £̀   ´Ÿ §x ©n ῭ èe Æl ¥̀ ẍ §U¦i  i³¥p èAÎl ¤̀   x º¥A ©C  :xŸ«n` ¥N  d¬¤WŸnÎl ¤̀   ï §i  x ¤n`Ÿ¬I©e

¼z ¦vi ¦v èl  »m ¤kl̈  d́ïd̈èe  :z ¤l«¥k èY  li¬¦z èR  s†̈pM̈ ©d  z¬¦vi ¦vÎl ©r  E²p §zp̈èe  m®z̈ŸxŸc èl  m†¤di ¥c §b ¦a  i¬¥t §p ©MÎl ©r
Æm ¤k §a ©a èl  i ³¥x£g «©̀   ExE ¹zz̈  `Ÿ̧lèe  m®z̈Ÿ̀   m†¤zi ¦U £r«©e  ï §i  zŸ́e §v ¦nÎl ’MÎz ¤̀   Æm ¤Y §x ©k §fE  F ÀzŸ̀   m´¤zi ¦̀ §xE
i®z̈Ÿe §v ¦nÎl ’MÎz ¤̀   m†¤zi ¦U £r«©e  E ½x èM §f ¦Y  o ©r´©n èl  :m«¤di ¥x£g ©̀   mi†¦pŸf  m¬¤Y ©̀ Îx ¤W £̀   m ½¤ki¥pi ¥r  i ´¥x£g ©̀ èe
zF¬i §d ¦l m¦i ½©x §v ¦n u ¤x ¤̀ ´¥n Æm ¤k §z ¤̀  i ¦z ³̀¥vFd x ¤̧W £̀  m À¤ki ¥dŸl¡̀  ï §i iº¦p £̀  :m«¤ki ¥dŸl` ¥l mi†¦WŸc èw m¬¤zi¦i §d ¦e

:m«¤ki ¥dŸl¡̀  ï §i i†¦p £̀  mi®¦dŸl` ¥l m†¤kl̈dlnd z` sxvl yi df weqtlz ¤n¡̀

 Epi ¥lr̈ mÏ ©wèe ,z`Ÿf l ’M dp̈En ¡̀ ¤e [z ¤n ¡̀ ]
 ,FO ©r l ¥̀ ẍ §U¦i Ep §g©p £̀ ©e ,Fzl̈Ef oi ¥̀ èe Epi ¥dŸl¡̀  ï§i `Ed i ¦M

5.Ep ¥l §b ©x  hFO ©l o ©zp̈  Ÿ̀lèe ,mi ¦I ©g ©A Ep ¥W §t©p mV̈ ©d
 .ml̈Fr zEx ¥g èl zEc §a ©r ¥n l ¥̀ ẍ §U¦i FO ©r z ¤̀  `¥vFI©e mi ¦z ètFnE zFzF` mi ¦Q ¦p Epl̈ d ¤UŸrd̈

 ;m ¤di ¥l £r El èA ¦w oFvẍ èA FzEk §l ©nE ,Fn §W ¦l EcFdèe Eg èA ¦W ,FzẍEaèB eip̈ä E`ẍèe
:mN̈ ªk Ex èn ῭ èe  ,dÄ ©x dg̈ §n ¦U èA dẍi ¦W Epr̈ L èl l ¥̀ ẍ §U¦i i¥p èaE d ¤WŸn ,mï §x ¦n

6 .` ¤l¤t d ¥UŸr ,zŸN ¦d èz `ẍFp ,W ¤cŸw ©A xC̈ §̀ ¤p dk̈ŸnM̈ i ¦n ,ï§i m ¦l ¥̀ Ä dk̈Ÿnk̈ i ¦n

:Ex èn ῭ èe Epr̈ i ¦l ¥̀  d¤f ,d ¤WŸn i¥p §t ¦l mï  ©r ¥wFA ,Li¤pä E`ẍ L èzEk §l ©n
7.c ¤rë ml̈Fr èl KŸl §n¦i ï§i

 :x ©n ¡̀ ¤p èe8.EP ¤O ¦n wf̈g̈ c©I ¦n Fl ῭ §bE ,aŸw £r©i z ¤̀  ï§i dc̈ẗ i ¦M
.l ¥̀ ẍ §U¦i l ¥̀ ŸeB̈ ,ï §i dŸ ©̀  KExÄ

.3     bi ,`‰i mixac.4     fl ,e‰h xacna.5h ,e‰q xenfn.6     `i ,e‰h zeny.7     gi ,e‰h zeny.8     i ,`‰l dinxi

13



   לו יהי
 נעמי שמר

 

  ֶפקעֹוד ֵיׁש ִמְפָרׂש ָלָבן ָּבאֹ 
  מּול ָעָנן ָׁשֹחר ָּכֵבד

  ָּכל ֶׁשְּנַבֵּקׁש לּו ְיִהי.
  ְוִאם ְּבַחּלֹונֹות ָהֶעֶרב
  אֹור ֵנרֹות ַהַחג רֹוֵעד

  ָּכל ֶׁשְּנַבֵּקׁש לּו ְיִהי.
  

  לּו  ְיִהי, לּו  ְיִהי
  לּו  ְיִהי -ָאָּנא 

  ָּכל ֶׁשְּנַבֵּקׁש לּו ְיִהי.
  

  ַמה ּקֹול ַעּנֹות ֲאִני ׁשֹוֵמעַ 
  ֹוָפר ְוקֹול ֻּתִּפיםקֹול ׁש

  ָּכל ֶׁשְּנַבֵּקׁש לּו ְיִהי
  לּו ִּתָּׁשַמע ְּבתֹו ָּכל ֵאֶּלה

  ַּגם ְּתִפָּלה ַאַחת ִמִּפי
  ָּכל ֶׁשְּנַבֵּקׁש לּו ְיִהי

  
  לּו ְיִהי לּו  ְיִהי.....

  
  ְּבתֹו ְׁשכּוָנה ְקַטָּנה מּוֶצֶלת

  ַּבִית ָקט ִעם ַּגג ָאֹדם
  ְיִהי. ָּכל ֶׁשְּנַבֵּקׁש לּו

  ֶזה סֹוף ַהַּקִיץ סֹוף ַהֶּדֶר
  ֵּתן ָלֶהם ָלׁשּוב ֲהלֹום

  ָּכל ֶׁשְּנַבֵּקׁש לּו ְיִהי.
  לּו ְיִהי, לֹו ְיִהי...

  
  ְוִאם ִּפְתאֹום ִיְזַרח ֵמֹאֶפל

  ַעל ֹראֵׁשנּו אֹור ּכֹוַכב
  ָּכל ֶׁשְּנַבֵּקׁש לּו ְיִהי.

  ָאז ַּתן ַׁשְלָוה ְוַתן ַּגם ּכֹוחַ 
  ֶּלה ֶׁשֶּנֱאָהבְלָכל אֵ 

  ָּכל ֶׁשְּנַבֵּקׁש לּו ְיִהי.
  

 לּו ְיִהי, לּו  ְיִהי...
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Ep ¥ai ¦M §W ©d ,mi ¦I ©g èl Ep ¥M §l ©n Ep ¥ci ¦n £r ©dèe ,mFlẄ èl Epi ¥dŸl¡̀  ï§i
 ,Li¤pẗ §l ¦n däFh dv̈ ¥r èA Ep¥p §w ©zèe ,L ¤nFl èW z ©M ªq Epi ¥lr̈ UŸx §tE

 .L ¤n èW o ©r ©n èl Ep ¥ri ¦WFdèe

 .ml̈Fr c ©rèe dŸ ©r ¥n mFlẄ §lE mi ¦I ©g èl  Ep ¥̀ FaE Ep ¥z`¥v xŸn §WE
 .L ¤nFl èW z ©M ªq Epi ¥lr̈ UŸx §tE

 Epi ¥lr̈ mFlẄ z ©M ªq U ¥xFR ©d ,ï §i dŸ ©̀  KExÄ

.ŸelEM ml̈Frd̈ l’M l ©r èe ,l ¥̀ ẍ §U¦i FO ©r l’M l ©r èe

:zaya

9l ¥̀ ẍ §U¦i i¥p èA oi ¥aE i ¦pi ¥A :ml̈Fr zi ¦x èA mz̈ŸxŸc èl zÄ ©X ©dÎz ¤̀  zFU £r ©l zÄ ©X ©dÎz ¤̀  l ¥̀ ẍ §U¦iÎi¥p èa Ex ènẄèe

:W ©tP̈ ¦I©e z ©aẄ i ¦ri ¦a èX ©d mFI ©aE u ¤x ῭ d̈Îz ¤̀ èe m¦i ©nẌ ©dÎz ¤̀  ï§i dÜr̈ mi ¦nï z ¤W ¥WÎi ¦M ml̈Ÿr èl `e ¦d zF`

10Er §w ¦Y:aŸw £r©i i ¥dŸl` ¥l hR̈ §W ¦n `Ed l ¥̀ ẍ §U¦i èl wŸg i ¦M :Ep¥B ©g mFi èl d ¤q ¥M ©A xẗFW W ¤cŸg ©a

:u‰yl ©C©B §z¦iW ©C ©w §z¦ièe

] ,`Ä ©x D ¥n èW:ldw[o ¥n ῭
,D ¥zEr §x ¦k `ẍ èa  i ¦C `n̈ èlr̈ èA

 D ¥zEk èl ©n Ki ¦l §n©ièe
i¥I ©g èaE  oFki ¥nFi èaE  oFki¥I ©g èA

 ,l ¥̀ ẍ §U¦i zi ¥A l’k èc
,ai ¦xẅ  o ©nèf ¦aE  `l̈b̈ £r ©A

 .o ¥n ῭  Ex §n ¦̀ èe

:ldw.`Ï ©n èlr̈ i ¥n èlr̈ èlE m ©lr̈ èl K ©xä èn `Ä ©x D ¥n èW ` ¥dèi .o ¥n ῭

:u‰y ,` ¥V©p §z¦ièe m ©nFx §z¦ièe x ©̀ R̈ §z¦ièe g ©A ©Y §W¦ièe K ©xÄ §z¦i
] ,`Ed Ki ¦x èA `Ẅ §c ªw èC D ¥n §W lN̈ ©d §z¦ièe d ¤N ©r §z¦ièe xC̈ ©d §z¦ièe :ldw`Ed Ki ¦x èA[

 `z̈n̈¡g¤pèe `z̈g̈ èA §W ªY ,`z̈ẍi ¦Wèe `z̈k̈ èx ¦A l ’M ¦n `N̈ ¥r èl `N̈ ¥r èl

] .o ¥n ῭  Ex §n ¦̀ èe ,`n̈ èlr̈ èA oẍi ¦n £̀ ©C:ldw[o ¥n ῭
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11.L ¤zN̈ ¦d èY ci ¦B©i i ¦tE gŸ §t ¦Y i ©zẗ èU ,ip̈Ÿc £̀
  zea` zkxa

 lKExÄi ¥dŸl`¥e  ,wg̈ §v¦i  i ¥dŸl¡̀   ,dẍÜ  i ¥dŸl¡̀   ,md̈ẍ §a ©̀   i ¥dŸl¡̀   ,Epi ¥zFa £̀   i ¥dŸl`¥e  Epi ¥dŸl¡̀   ,ï §i  dŸ ©̀
mi ¦cq̈£g l ¥nFB ,oFi §l ¤r l ¥̀  ,`ẍFP ©dèe xFA ¦B ©d lFcB̈ ©d l ¥̀ d̈ ,d ῭ ¥l i ¥dŸl`¥e l ¥gẍ i ¥dŸl¡̀  ,dẅ §a ¦x i ¥dŸl¡̀  ,aŸw £r©i

 .dä£d ©̀ èA Fn èW o ©r ©n èl l ¥̀ ẍ §U¦i FO ©r èl dN̈ ª̀ èb `i ¦a ¥nE ,zFa ῭  i ¥C §q ©g x ¥kFf èe ,lŸM ©d d¥pFwèe ,mi ¦aFh

  .mi ¦I ©g mi ¦dŸl¡̀  L §p ©r ©n èl ,mi ¦I ©g ©d x ¤t ¥q èA Ep ¥a §z ’kèe ,mi ¦I ©g ©A u ¥tg̈ K ¤l ¤n ,mi ¦I ©g èl Ep ¥x §k’f

.o¥bn̈E  ©ri ¦WFnE x¥fFr K ¤l ¤n

 l.zFa ῭  o¥bn̈ ,ï §i dŸ ©̀  KExÄ

 ,lḦ ©d ci ¦xFn , ©ri ¦WFd èl a ©x dŸ ©̀  mi ¦z ¥n d¥I ©g èn ,ip̈Ÿc £̀  ml̈Fr èl xFA ¦B dŸ ©̀
 ,mi ¦xEq £̀  xi ¦Y ©nE ,mi ¦lFg `¥tFxèe ,mi ¦l ètFp K ¥nFq ,mi ¦A ©x mi ¦n£g ©x èA mi ¦z ¥n d¥I ©g èn ,c ¤q ¤g èA mi ¦I ©g l ¥M §l ©k èn

 .xẗr̈ i¥p ¥Wi ¦l Fzp̈En ¡̀  m¥I ©w §nE
.dr̈EWèi  ©gi ¦n §v ©nE d¤I ©g §nE zi ¦n ¥n K ¤l ¤n   KN̈ d ¤nFC i ¦nE zFxEaèB l ©r ©A LFnk̈ i ¦n

:mi ¦n£g ©x èA mi ¦I ©g èl eiẍEvèi x ¥kFf ,mi ¦n£g ©xd̈ a ©̀  LFnk̈ i ¦n

 .mi ¦z ¥n zFi£g ©d èl dŸ ©̀  on̈ ¡̀ ¤p èe
.mi ¦z ¥O ©d d¥I ©g èn ,ï §i dŸ ©̀  KExÄ

 .dl̈ ¤Q ,LEl èl ©dèi mFi l’k èA mi ¦WFc §wE WFcẅ L §n ¦Wèe WFcẅ dŸ ©̀

 ,Li ¤U £r ©n l ’M l ©r ,Epi ¥dŸl¡̀  ï§i L èC §g ©R o ¥Y o ¥k §aE
 ,z̈`ẍÄ ¤W d ©n l ’M l ©r L èzn̈i ¥̀ èe

 ,mi ¦̀ Ex èA ©d l ’M Li¤pẗ èl Ee£g ©Y §W¦ièe mi ¦U £r ©O ©d l ’M LE`ẍi¦ièe
 ,m ¥lẄ aä ¥l èA LèpFv èx zFU £r ©l z ©g ©̀  dC̈ªb £̀  mN̈ ªk EUr̈¥ièe

 ,L¤pi ¦ni ¦A dẍEaèbE L ècï èA fŸr ,Li¤pẗ èl oŸeh §l ¦X ©d ¤W ,Epi ¥dŸl¡̀  ï§i Ep §r ©cÏ ¤W Fn èM
.z̈`ẍÄ ¤X d ©n l ’M l ©r `ẍFp L §n ¦Wèe

 ,Li ¤W èxFc èl däFh dë §w ¦zèe Li ¤̀ ¥xi ¦l dN̈ ¦d èY ,L ¤O ©r èl ï§i cFaM̈ o ¥Y o ¥k §aE
 .Kl̈ mi ¦l£g©i §n ©l d ¤R oFg §z ¦tE

.Epi ¥nï èa dẍ ¥d §n ¦A ,L ¤xi ¦r èl oFUÜèe L¤v §x ©̀ èl dg̈ §n ¦U

 ,Eli ¦bï dP̈ ¦x èA mi ¦ci ¦q£g©e ,EfŸl £r©i mi ¦xẄi ¦e ,Egn̈ §U¦ièe E` §x¦i mi ¦wi ¦C ©v o ¥k §aE
.u ¤x ῭ d̈ o ¦n oFcf̈ z ¤l ¤W §n ¤n xi ¦a £r ©z i ¦M ,d ¤l §k ¦Y oẄr̈ èM DN̈ ªM dr̈ §W ¦xd̈ l’kèe ,d̈i ¦RÎu’R §w ¦Y dz̈ Å̈lFrèe

.11     fi ,`‰p xenfn
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 ,L ¤W §c ’w xi ¦r m¦i ©lẄExi ¦aE ,L ¤cFa èM o ©M §W ¦n oFI ¦v x ©d èA ,Li ¤U £r ©n l ’M l ©r L ¤C ©a èl ï§i dŸ ©̀  KŸl §n ¦zèe
 :L ¤W §c ’w i ¥x §a ¦c èA aEzM̈ ©M12.DïEl èl ©d xŸcë xŸc èl oFI ¦v K¦i ©dŸl¡̀  ,ml̈Fr èl ï§i KŸl §n¦i

 :aEzM̈ ©M ,Li ¤cr̈ §l ©A ¦n  ©DFl ¡̀  oi ¥̀ èe ,L ¤n èW `ẍFpèe dŸ ©̀  WFcẅ
13.dẅc̈ §v ¦A W ©C §w ¦p WFcT̈ ©d l ¥̀ d̈ èe ,hR̈ §W ¦O ©A zF`äèv ï§i D ©A §b ¦I©e

.WFcT̈ ©d K ¤l ¤O ©d ,ï §i dŸ ©̀  KExÄ

 ,Li ¤zF §v ¦n èA EpŸ §W ©C ¦wèe EpŸ §n ©nFxèe ,EpÄ z̈i ¦vẍèe Epz̈F` Ÿ §a ©d ῭  ,EpŸ §x ©g èa dŸ ©̀

.z̈`ẍẅ Epi ¥lr̈ WFcT̈ ©dèe lFcB̈ ©d L §n ¦Wèe ,L ¤zc̈Fa £r ©l ,Ep ¥M §l ©n ,EpŸ §a ©x ¥wèe

:mitiqen zay i`vena

 .L¤pFv èx i ¥T ªg zFU £r ©l Ep ¥c èO ©l èY©e ,L ¤w §c ¦v i ¥h èR §W ¦n z ¤̀  Epi ¥dŸl ¡̀  ï §i Ep ¥ri ¦cFY©e

 .mi ¦aFh zF §v ¦nE mi ¥T ªg ,z ¤n ¡̀  zFxFzèe mi ¦xẄèi mi ¦hR̈ §W ¦n ,Epi ¥dŸl ¡̀  ï §i ,Epl̈ o ¤Y ¦Y©e

 .däc̈èp i¥B ©g §e W ¤cŸw i ¥c £rFnE oFUÜ i¥P ©nèf Ep ¥li ¦g §p ©Y©e

 ,l¤b ¤xd̈ z©bi ¦b£g©e c ¥rFn cFa §kE zÄ ©W z ©X ªc èw Ep ¥Wi ¦xFY©e

 ,K ¤Wg èl xF` oi ¥A ,lFg èl W ¤cŸw oi ¥A ,Epi ¥dŸl ¡̀  ï §i ,l ¥C §a ©Y©e

 .d ¤U £r ©O ©d i ¥nèi z ¤W ¥W èl i ¦ri ¦a èX ©d mFi oi ¥A ,mi ¦O ©rl̈ l ¥̀ ẍ §U¦i oi ¥A

 ,Ÿ §l ©C §a ¦d aeh mei z ©X ªc èw ¦l zÄ ©W z ©X ªc èw oi ¥A

 .Ÿ §W ©C ¦w d ¤U £r ©O ©d i ¥nèi z ¤W ¥X ¦n i ¦ri ¦a èX ©d mFi z ¤̀ èe

:L ¤zẄ ªc §w ¦A l ¥̀ ẍ §U¦i L èO ©r z ¤̀  Ÿ §W ©C ¦wèe Ÿ §l ©C §a ¦d

 mFi z ¤̀  dä£d ©̀ §A Epi ¥dŸl¡̀  ï§i Epl̈ o ¤Y ¦Y©e]mFi z ¤̀ èe d¤G ©d zÄ ©X ©d [ ,d¤G ©d oFxM̈ ¦G ©d
 mFi]oFx §k ¦f[ dr̈Ex èY]dä£d ©̀ èA[.m¦iẍ §v ¦n z ©̀ i ¦vi ¦l x ¤k¥f ,W ¤cŸw `ẍ §w ¦n

Epi ¥zFa £̀  i ¥dŸl`¥e Epi ¥dŸl¡̀
 ,Ep¥pFC §w ¦tE Ep¥pFx §k ¦f x ¥kG̈¦ièe c ¥wR̈¦ièe ,r ©nẌ¦ièe ,d¤vẍ¥ièe d ¤̀ ẍ¥ièe  ©ri ¦B©ièe `Ÿaïèe d ¤l £r©i

 ,Li¤pẗ èl l ¥̀ ẍ §U¦i zi ¥A L èO ©r l ’M oFx §k ¦fèe Epi ¥zFa £̀  oFx §k ¦fèe
 ,mFlẄ §lE mi ¦I ©g èl mi ¦n£g ©x §lE c ¤q ¤g èl o ¥g èl däFh èl dḧi ¥l §t ¦l

 .d¤G ©d oFxM̈ ¦G ©d mFi èA
 ,dk̈ẍ §a ¦l Fa Ep ¥c §w’tE ,däFh èl FA Epi ¥dŸl¡̀  ï§i Ep ¥x §k’f

 ;mi ¦aŸeh mi ¦I ©g èl Fa Ep ¥ri ¦WFdèe
 ,Ep ¥ri ¦WFdèe Epi ¥lr̈ m ¥g ©xèe Ep¥P ’gèe qEg mi ¦n£g ©xèe dr̈EWèi x ©a §c ¦aE

.dŸ ῭  mEg ©xèe oEP ©g K ¤l ¤n l ¥̀  i ¦M ,Epi¥pi ¥r Li ¤l ¥̀  i ¦M
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,Epi ¥zFa £̀  i ¥dŸl`¥e Epi ¥dŸl¡̀
l ’M l ©r  ,L¤G ªr  oF`èB x ©c£d ©A r ©tFdèe  ,L ¤xẅi ¦A u ¤x ῭ d̈  l ’M l ©r ` ¥UP̈ ¦dèe  ,L ¤cFa §k ¦A ml̈Frd̈ l ’M l ©r KFl èn

 ,FY §x©vèi dŸ ©̀  i ¦M xEvï l ’M oi ¦aïèe ,FY §l ©r èR dŸ ©̀  i ¦M lErR̈ l ’M r ©c¥ièe  ,L¤v §x ©̀  l ¥a ¥z i ¥a èWFi
.dl̈Ẅn̈ lŸM ©A FzEk §l ©nE ,K ¤l ¤n l ¥̀ ẍ §U¦i i ¥dŸl¡̀  ï§i  ,FR ©̀ èA dn̈Ẅèp x ¤W £̀  lŸM x ©n`Ÿièe

 ,Epi ¥zFa £̀  i ¥dŸl`¥e Epi ¥dŸl¡̀]Ep ¥zg̈Ep §n ¦a d¥v èx [

 L ¤zr̈EWi ¦A Ep ¥g èO ©Uèe L ¤aEH ¦n Ep ¥r èA ©U ,L ¤zẍFz èA Ep ¥w §l ¤g o ¥zèe Li ¤zF §v ¦n èA Ep ¥W èC ©w
]L ¤n èW i ¥W èC ©w èn l ¥̀ ẍ §U¦i Dä EgEpï èe ,L ¤W §c ’w z ©A ©W oFvẍ §aE dä£d ©̀ èA ,Epi ¥dŸl ¡̀  ï §i ,Ep ¥li ¦g §p ©dèe [

 .c ©rl̈ mÏ ©wèe z ¤n ¡̀  L èxä §cE ,z ¤n ¡̀  mi ¦dŸl¡̀  dŸ ©̀  i ¦M ,z ¤n ¡̀ ¤A L §c §a ’r èl Ep ¥A ¦l x ¥d ©hèe
 W ¥C ©w èn ,u ¤x ῭ d̈ l’M l ©r K ¤l ¤n ,ï §i ,dŸ ©̀  KExÄ]èe zÄ ©X ©d[.oFxM̈ ¦G ©d mFi èe l ¥̀ ẍ §U¦i

 ,oFvẍ èA l ¥A ©w èz dä£d ©̀ èA mz̈N̈ ¦t §zE l ¥̀ ẍ §U¦i L §O ©r èA ,Epi ¥dŸl¡̀  ï§i ,d¥v èx
  .L ¤O ©r l ¥̀ ẍ §U¦i z ©cFa £r ci ¦nŸ oFvẍ èl i ¦d §zE

 .mi ¦n£g ©x èA oFI ¦v èl L èaEW èA Epi¥pi ¥r dp̈i¤f¡g ¤zèe
.oFI ¦v èl Fzp̈i ¦k èW xi¦f£g ©O ©d ,ï §i dŸ ©̀  KExÄ

 l ,Kl̈ Ep §g©p £̀  mi ¦cFn

 ,c ¤rë ml̈Fr èl [Epi ¥zFO ¦̀ èe] Epi ¥zFa £̀  i ¥dŸl`¥e Epi ¥dŸl¡̀  ï§i `Ed dŸ ©̀ Ẅ

 .xFcë xFc èl `Ed dŸ ©̀  ,Ep ¥r §W¦i o¥bn̈ ,Epi¥I ©g xEv

Li ¤Q ¦p l ©rèe ,Kl̈ zFcEw èR ©d Epi ¥zFn §W ¦p l ©rèe ,L ¤cï èA mi ¦xEq èO ©d Epi¥I ©g l ©r L ¤zN̈ ¦d èY x ¥R ©q §pE L èN d ¤cFp

 .m¦iẍ¢dv̈èe x ¤wŸaë a ¤x ¤r ,z ¥r l’k èA ¤W Li ¤zFaFhèe Li ¤zF` èl §t ¦p l ©rèe ,EpÖ ¦r mFi l’k èA ¤W

.Kl̈ Epi ¦E ¦w ml̈Fr ¥n :Li ¤cq̈£g EO ©z  Ÿ̀l i ¦M ,m ¥g ©x §n ©dèe ,Li ¤n£g ©x Elk̈  Ÿ̀l i ¦M ,aFH ©d

 .c ¤rë ml̈Fr èl ci ¦nŸ ,Ep ¥M §l ©n ,L §n ¦W m ©nFx §z¦ièe K ©xÄ §z¦i mN̈ ªM l ©rèe

  .L ¤zi ¦x èa i¥p èA l ’M mi ¦aFh mi ¦I ©g èl aŸz §kE

 ,dl̈ ¤Q LEcFi mi ¦I ©g ©d lŸkèe

 .dl̈ ¤q Ep ¥zẍ §f ¤rèe Ep ¥zr̈EWèi l ¥̀ d̈ ,z ¤n ¡̀ ¤A L §n ¦W z ¤̀  El èl ©di ¦e

 l.zFcFd èl d ¤̀ p̈ L §lE L §n ¦W aFH ©d ,ï §i dŸ ©̀  KExÄ
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:gxfnd zecr gqep iptl mipyd zkxa
l ©h o ¥zèe .däFh èl Dz̈ ῭ Ea èz i¥pi ¦n l ’M z ¤̀ èe z`ŸG ©d dp̈Ẍ ©d z ¤̀  Epi ¥dŸl¡̀  ï §i Epi ¥lr̈ K ¥xÄ
.KäEH ¦n FN ªM ml̈Frd̈ z ¤̀  r ©A ©Uèe l ¥a ¥z i¥p èR d¥E ©xèe dn̈c̈ £̀ d̈ i¥p èR l ’M l ©r dk̈ẍ §a ¦l xḧn̈E
xäC̈ l ’M ¦n Ff dp̈Ẅ dl̈i ¦S ©dèe dẍ §n ’W .Li ¤cï zFp èY ©n x ¤WŸr ¥nE Li ¤zFk §x ¦A ¦n Epi ¥cï ` ¥N ©nE
zi ¦x£g ©̀ èe  däFh  dë §w ¦Y  Dl̈  d ¥U £r©e  .zEpr̈ §xER  i¥pi ¦n  l ’M ¦nE  zi ¦g §W ©n  i¥pi ¦n  l ’M ¦nE  rẍ
dk̈ẍ èA oFvẍ  i ¥n §W ¦b èA Dk̈ §x ’aE  d̈i ¤zFxi ¥tE Dz̈ ῭ Ea èY l ’M l ©rèe  d̈i ¤lr̈ m ¥g ©xèe qEg  .mFlẄ
aFh l ¥̀   i ¦M  .dk̈ẍ §a ¦l zFaFH ©d mi ¦pẌ ©M mFlÿèe räÜèe mi ¦I ©g Dz̈i ¦x£g ©̀   i ¦d §zE  .däc̈ §pE

:mi ¦pẌ ©d K ¥xä §n ,ï §i dŸ ©̀  KExÄ :mi ¦pẌ ©d K ¥xä §nE dŸ ©̀  ai ¦h ¥nE

 .mFlẌ ©d l’k èl oFc ῭  K ¤l ¤n `Ed dŸ ©̀  i ¦M ,mi ¦UŸ ml̈Fr i ¥̀ Ä l ’M l ©rèe L ¤O ©r l ¥̀ ẍ §U¦i l ©r aẍ mFlẄ

.L ¤nFl §W ¦A dr̈Ẅ l’k §aE z ¥r l’k èA l ¥̀ ẍ §U¦i L èO ©r z ¤̀  K ¥xä èl Li¤pi ¥r èA aFhèe

,däFh dq̈p̈ §x ©tE ,mFlẄèe ,dk̈ẍ èA ,mi ¦I ©g x ¤t ¥q èA

,l ¥̀ ẍ §U¦i zi ¥A L èO ©r l’kèe Ep §g©p £̀  ,Li¤pẗ §l a ¥zM̈ ¦p èe x ¥kG̈ ¦p

.mFlẄ §lE mi ¦aFh mi ¦I ©g èl

.mFlẌ ©d d ¤UŸr ,ï §i dŸ ©̀  KExÄ

14.i ¦l £̀ Fbèe i ¦xEv ï§i ,Li¤pẗ èl i ¦A ¦l oFi §b ¤dèe i ¦t i ¥x §n ¦̀  oFvẍ èl Ei §d¦i

:dxigal zeihxt zeywa  .zihxt dywa mitiqen ygla dlitz ixg`
15.dn̈ §x ¦n x ¥A ©C ¦n  i ©zẗ §UE rẍ ¥n  i ¦pFW §l xŸv §p  ,i ©dŸl¡̀

.d¤i §d ¦Y lŸM ©l xẗr̈ ¤M i ¦W §t©p §e  ,mŸC ¦z i ¦W §t©p  i ©l èN ©w §n ¦l §e

.i ¦W §t©p  sŸC §x ¦Y  Li ¤zF §v ¦n §aE  ,L ¤zẍFz §A  i ¦A ¦l  g ©z §R
mz̈v̈ £r  x ¥td̈  dẍ ¥d §n    ,dr̈ẍ  i ©lr̈  mi ¦a §WFg ©d  lk̈ §e

 .mŸ §a ©W£g ©n l ¥w §l ©w §e

16Ep¥pFv èx ¤W  Li¤pẗ èl  ©rEcïèe  iElB̈  ,mi ¦nl̈Frd̈  oFA ¦x
dQ̈ ¦rÄ ¤W  xF` èU     a ¥M ©r èn  i ¦nE    .L¤pFv èx  zFU £r ©l
Epl̈i ¦S ©Y ¤W  Li¤pẗ èl ¦n  oFvẍ  i ¦dèi    .zFI ªk èl ©n  cEA §r ¦Wèe

.m ¥lẄ aä ¥l èA L¤pFv èx i ¥T ªg zFU £r ©l aEWp̈èe ,mc̈Ï ¦n

17 .i ¦l £̀ Fbèe i ¦xEv ï§i ,Li¤pẗ èl i ¦A ¦l oFi §b ¤dèe i ¦t i ¥x §n ¦̀  oFvẍ èl Ei §d¦i
]:dciw ick jez mixne`e dxeg` zephw zeriqt yely mirqet[

.Ex §n ¦̀ èe l ¥a ¥z i ¥a èWFi l ’M l ©rèe ,l ¥̀ ẍ §U¦i l ’M l ©rèe Epi ¥lr̈ mFlẄ d ¤U £r©i `Ed ein̈Fx §n ¦A mFlẌ ©d d ¤UŸr
 .o ¥n ῭

.14        eh ,h‰i xenfn.15      `‰r f‰i zekxa ilaa.16       `‰r f‰i zekxa ilaa.17     eh ,h‰i xenfn

19



 ,`Ä ©x D ¥n èW W ©C ©w §z¦i §e l ©C©B §z¦i]:ldwo ¥n ῭[ D ¥zEk èl ©n Ki ¦l §n©ièe ,D ¥zEr §x ¦k `ẍ èa i ¦C `n̈ èlr̈ èA
 .o ¥n ῭  Ex §n ¦̀ èe ,ai ¦xẅ o ©nèf ¦aE `l̈b̈ £r ©A ,l ¥̀ ẍ §U¦i zi ¥A l’k èc i¥I ©g èaE oFki ¥nFi èaE oFki¥I ©g èA

 :ldw.`Ï ©n èlr̈ i ¥n èlr̈ èlE m ©lr̈ èl K ©xä èn `Ä ©x D ¥n èW ` ¥dèi .o ¥n ῭

:u‰yKi ¦x èA `Ẅ èC ªw èC D ¥n §W  lN̈ ©d §z¦ièe d ¤N ©r §z¦ièe xC̈ ©d §z¦ièe ,` ¥V©p §z¦ièe m ©nFx §z¦ièe x ©̀ R̈ §z¦ièe g ©A ©Y §W¦ièe K ©xÄ §z¦i
 ,`Ed] :ldw`Ed Ki ¦x èA[

 .o ¥n ῭  Ex §n ¦̀ èe ,`n̈ èlr̈ èA oẍi ¦n £̀ ©C `z̈n̈¡g¤pèe `z̈g̈ èA §W ªY ,`z̈ẍi ¦Wèe `z̈k̈ èx ¦A l ’M ¦n `N̈ ¥r èl `N̈ ¥r èl

.o ¥n ῭  Ex §n ¦̀ èe ,`Ï ©n èW ¦a i ¦C oFdEa £̀  mc̈ ‘w l ¥̀ ẍ §U¦i zi ¥A l’k èC oFd èzEräE oFd §zFlèv l ¥A ©w §z ¦Y

Ex §n ¦̀ èe  ,ml̈Ÿer  i ¥̀ Ä  l ’M  l ©rèe  l ¥̀ ẍ §U¦i  l ’M  l ©rèe  Epi ¥lr̈  mi ¦aFh  mi ¦I ©gèe  ,`Ï ©n èW  o ¦n  `Ä ©x  `n̈l̈ èW  ` ¥dèi
.o ¥n ῭

,l ¥a ¥z i ¥a èWFi l ’M l ©rèe ,l ¥̀ ẍ §U¦i l ’M l ©rèe Epi ¥lr̈ mFlẄ d ¤U £r©i `Ed ein̈Fx §n ¦A mFlẌ ©d d ¤UŸr
.o ¥n ῭  Ex §n ¦̀ èe

18.c ¦ec̈ èl .cg̈ §t ¤̀  i ¦O ¦n ,i©I ©g fFrn̈ ï §i .`ẍi ¦̀  i ¦O ¦n ,i ¦r §W¦ièe i ¦xF` ï §i
 ,i ¦xÜ §A z ¤̀  lŸk ¡̀ ¤l mi ¦r ¥x èn i ©lr̈ aŸx §w ¦A

 .Elẗp̈ èe El èWM̈ dÖ ¥d   i ¦l i ©aèiŸ̀ èe i ©xv̈
 ,i ¦A ¦l `ẍi¦i  Ÿ̀l d¤p£g ©n i ©lr̈ d¤p£g ©Y m ¦̀

 . ©g ¥hFa i ¦p £̀  z`Ÿf èA dn̈g̈ §l ¦n i ©lr̈ mEwŸ m ¦̀
 :W ¥T ©a £̀  Dz̈F` ,ï §i z ¥̀ ¥n i ¦Y §l ©̀ Ẅ z ©g ©̀

 .Flk̈i ¥d èA x ¥T ©a §lE ï §i m ©rŸp èA zFf£g ©l ,i©I ©g i ¥nèi l ’M ï §i zi ¥a èA i ¦Y §a ¦W
 .i ¦p ¥n §nFxèi xEv èA ,Fl¢d ῭  x ¤z ¥q èA i ¦p ¥xi ¦Y §q©i ,dr̈ẍ mFi èA dŸM ªq èA i ¦p¥p èR §v¦i i ¦M

 ,i ©zFai ¦a èq i ©aèiŸ̀  l ©r i ¦W`Ÿx mExï dŸ ©rèe
 .ïi ©l dẍ èO©f £̀ ©e dẍi ¦W ῭  ,dr̈Ex èz i ¥g §a¦f Fl¢d ῭ èa dg̈ èA§f ¤̀ èe

 .i ¦p¥p £r©e i ¦p¥P ’gèe ,`ẍ §w ¤̀  i ¦lFw ,ï §i ,r ©n èW
 .W ¥T ©a £̀  ,ï §i ,Li¤pẗ z ¤̀  ;ip̈ẗ EW èT ©A :i ¦A ¦l x ©n ῭  L èl

 ;z̈i ¦id̈ i ¦zẍ §f ¤r ,L ¤C §a ©r s ©̀ èA h ©Y l ©̀  ,i ¦P ¤O ¦n Li¤pẗ x ¥Y §q ©Y l ©̀
 .i ¦r §W¦i i ¥dŸl¡̀  ,i ¦p ¥a§f ©r ©Y l ©̀ èe i ¦p ¥W èH ¦Y l ©̀

 .i ¦p ¥t §q ©̀ ©i ïi©e ,i ¦pEaf̈ £r i ¦O ¦̀ èe i ¦a ῭  i ¦M
  .iẍ èxŸW o ©r ©n èl xFWi ¦n g ©xŸ̀ èA i ¦p ¥g §pE ,L ¤M §x ©C ,ï §i ,i ¦p ¥xFd

 .qn̈g̈  ©g ¥ti ¦e x ¤w ¤W i ¥c ¥r i ¦a Enẅ i ¦M ,iẍv̈ W¤t¤p èA i ¦p¥p èY ¦Y l ©̀
 .mi ¦I ©g u ¤x ¤̀ èA ï §i aEh èA zF` §x ¦l i ¦Y §p ©n¡̀ ¤d ` ¥lEl

 .ï §i l ¤̀  d¥E ©wèe ,L ¤A ¦l u ¥n£̀ ©ièe  w©f£g ,ï §i l ¤̀  d¥E ©w

.18f‰k xenfn
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Epi ¥lr̈ ,zi ¦W` ¥x èA x¥vFi èl dN̈ ªcèB z ¥zl̈ ,lŸM ©d oFc £̀ ©l  ©g ¥A ©W èl

;Ep ¥kFz §A r ©hp̈ ml̈Fr i¥I ©g §e ,z ¤n ¡̀  z ©xFY Epl̈ o ©zp̈ §W
 mi ¦cFnE mi ¦e£g ©Y §W ¦nE mi ¦r èxFM Ep §g©p £̀ ©e

 ,`Ed KExÄ WFcT̈ ©d ,mi ¦kl̈ èO ©d i ¥k §l ©n K ¤l ¤n i¥p §t ¦l
 ,u ¤x ῭  c ¥qFièe m¦i ©nẄ d ¤hFp `Ed ¤W

 .mi ¦nFx èn i ¥d §a’b èA FG ªr z©pi ¦k §WE ,l ©r ©O ¦n m¦i ©nẌ ©A Fxẅèi a ©WFnE
 :FzẍFz èA aEzM̈ ©M ,Fzl̈Ef q ¤t ¤̀  ,Ep ¥M §l ©n z ¤n ¡̀   .cFr oi ¥̀  ,Epi ¥dŸl¡̀  `Ed

19 ,L ¤aä èl l ¤̀  z̈Ÿa ¥W£d©e mFI ©d Ÿ §r ©cïèe
 .cFr oi ¥̀  :z ©gŸ ¦n u ¤x ῭ d̈ l ©rèe l ©r ©O ¦n m¦i ©nẌ ©A mi ¦dŸl¡̀ d̈ `Ed ï§i i ¦M

 :L¤G ªr z ¤x ¤̀ §t ¦z èA dẍ ¥d èn zF` §x ¦l ,Epi ¥dŸl¡̀  ï§i ,L §N d¤E ©wèp o ¥M l ©r
 ;oEz ¥xM̈¦i zFxM̈ mi ¦li ¦l ¡̀ d̈ èe ,u ¤x ῭ d̈ o ¦n mi ¦lEN ¦B xi ¦a £r ©d èl

 ;L ¤n §W ¦a E` èx §w¦i xÜä i¥p èA l’kèe ,i ©C ©W zEk §l ©n èA ml̈Fr o ¥T ©z èl
 .u ¤x ῭  i ¥r §W ¦x l ’M Li ¤l ¥̀  zFp §t ©d èl

 ,l ¥a ¥z i ¥a èWFi l ’M Er èc¥ièe Exi ¦M©i
 .oFWl̈ lM̈ r ©aẌ ¦Y ,K ¤x ¤A l ’M r ©x §k ¦Y L èl i ¦M

 ,Ep ¥Y¦i xẅ§i L §n ¦W cFa §k ¦lèe ,ElŸR¦ièe Er èx §k¦i ,Epi ¥dŸl¡̀  ï§i ,Li¤pẗ èl
 .c ¤rë ml̈Fr èl dẍ ¥d èn m ¤di ¥l £r KŸl §n ¦zèe ,L ¤zEk èl ©n lŸr z ¤̀  mN̈ ªk El èA ©wi ¦e

.cFak̈ èA KŸl §n ¦Y c ©r i ¥n èlFr §lE ,`i ¦d L èN ¤W zEk §l ©O ©d i ¦M
 :u"y :L ¤zẍFz èA aEzM̈ ©M20 .c ¤rë ml̈Fr èl KŸl §n¦i ï§i
:ldw :x ©n ¡̀ ¤p èe21 ,u ¤x ῭ d̈ l ’M l ©r K ¤l ¤n èl ï§i dïd̈ èe

.cg̈ ¤̀  Fn §WE cg̈ ¤̀  ï§i d¤i §d¦i `Ed ©d mFI ©A

.19      hl ,‡c mixac.20     gi ,e‰h zeny.21eh ,c‰i dixkf
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dv̈ §x ©̀   ©ri ¦B ©n mẍŸe` ¤W mi ¦ak̈ŸeM W¥i
.mp̈i ¥̀ èe Ec èa ῭  mn̈ §v ©r m ¥d x ¤W £̀ ©M w ©x

xi ¦̀ ¥n mẍ §k ¦f ei ¦G ¤W mi ¦Wp̈ £̀  W¥i
.Ep ¥kŸez èA cŸer mp̈i ¥̀  mn̈ §v ©r m ¥d x ¤W £̀ ©M

  l¦i ©N ©d z ©M §W ¤g èA mi ¦wi ¦d §a ©O ©d d ¤N ¥̀  zŸexŸe`
.K ¤x ¤C ©d z ¤̀  mc̈ ῭ l̈ mi ¦̀ §x ©O ¤W m ¥d m ¥d

ypq dpg

:yicw mixne` mila`d

 ,`Ä ©x D ¥n èW W ©C ©w §z¦i §e l ©C©B §z¦i]:ldwo ¥n ῭ [ ,D ¥zEr §x ¦k `ẍ èa i ¦C `n̈ èlr̈ èA
 ,l ¥̀ ẍ §U¦i zi ¥A l’k èc i¥I ©g èaE oFki ¥nFi èaE oFki¥I ©g èA D ¥zEk èl ©n Ki ¦l §n©ièe

 .o ¥n ῭  Ex §n ¦̀ èe ,ai ¦xẅ o ©nèf ¦aE `l̈b̈ £r ©A

 :ldw.`Ï ©n èlr̈ i ¥n èlr̈ èlE m ©lr̈ èl K ©xä èn `Ä ©x D ¥n èW ` ¥dèi .o ¥n ῭

 ,` ¥V©p §z¦ièe m ©nFx §z¦ièe x ©̀ R̈ §z¦ièe g ©A ©Y §W¦ièe K ©xÄ §z¦i
 `Ed Ki ¦x èA `Ẅ èC ªw èC D ¥n §W lN̈ ©d §z¦ièe d ¤N ©r §z¦ièe xC̈ ©d §z¦ièe] :ldw`Ed Ki ¦x èA[,

 `z̈n̈¡g¤pèe `z̈g̈ èA §W ªY ,`z̈ẍi ¦Wèe `z̈k̈ èx ¦A l ’M ¦n `N̈ ¥r èl `N̈ ¥r èl
 .o ¥n ῭  Ex §n ¦̀ èe ,`n̈ èlr̈ èA oẍi ¦n £̀ ©C]:ldwo ¥n ῭[

,ml̈Ÿer i ¥̀ ä l ’M l ©r §e ,l ¥̀ ẍ §U¦i l ’M l ©rèe Epi ¥lr̈ mi ¦aFh mi ¦I ©gèe ,`Ï ©n èW o ¦n `Ä ©x `n̈l̈ èW ` ¥dèi
 .o ¥n ῭  Ex §n ¦̀ èe]:ldwo ¥n ῭[

.Ex §n ¦̀ èe l ¥a ¥z i ¥a èWFi l ’M l ©rèe ,l ¥̀ ẍ §U¦i l ’M l ©rèe Epi ¥lr̈ mFlẄ d ¤U £r©i `Ed ein̈Fx §n ¦A mFlẌ ©d d ¤UŸr
 .o ¥n ῭
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משנה עתים ההזמן, אלהינו ואלהי אבותינו ואמותינו. אלוהי 

תן בנו התבונה והאומץ להביט על  השנה  . ומחליף את הזמנים
שזה עתה הסתימה לה בחמלה והכוח להביט קדימה לשנה 

  הנכנסת ביראת קודש ובחדוות חיים. 
  

ך האוהבות ומלאות תן לנו היכולת להתבונן אל עצמנו בעיני
בני האדם, השותפים הנצחיים שלך לבריאה האמונה בנו ב

  חדשת בכל יום. תהמ
  

עזור לנו להרגיש את נוכחותך בעולמנו, בחיינו, ולשמוע את קולך 
  בהמולה הבלתי פוסקת של חיי היומיום.  הדק 

  
הענק לנו היכולת להבחין בין טוב לטוב יותר, בין הבונה להורס, 

בחיים  ואת היכולת להבין השנה קצת יותר מה נדרש מאתנו
  האלה. 

  
טהר ליבנו לעבדך באמת. עזור לנו להאמין בפוטנציאל האינסופי 

מכל השערים המונח לפנינו בשנה החדשה, ואת התבונה לבחור 
  הנפתחים בפנינו את שערי הצדק, האהבה, הנתינה, והשלום. 

  
ואת כל היקירים לנו בשפע,  ך אותנואלהי ההתחלות החדשות, בר
  שיגרה מתוקה. בבריאות, באהבה, בפרנסה וב

  
בבגרות וברגישות וברדיפת צדק, ברך את מדינתנו ברדיפת שלום, 

  לזולת. 
  

באמת ולדון  אדון השלום ואדון הסליחות. טע בנו היכולת למחול
כל אדם על כף זכות. ותן בנו הסבלנות והאורך רוח להתמיד 

  בתהליך התשובה, אל עצמנו, אל יקירנו, אל תקוותינו ואיליך.
  

  ינו שנה טובה ומתוקה. יהי רצון מלפניך, שתתחדש על
  

יברכך יהוה וישמרך, יאר יהוה פניו אליך ויחנוך, ישא יהוה פניו 
  שנה טובה  אליך וישם לך שלום.  לשנה טובה תכתבו.
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  ְּבֶטֶרם ָּכל ְיִציר ִנְבָרא   ָמַל ֲאֶׁשר ֲאדוֹן עוָֹלם
  ֲאַזי ֶמֶל ְׁשמֹו ִנְקָרא   ֹּכל ְלֵעת ַנֲעָׂשה ְבֶחְפצוֹ 
  ְלַבּדֹו ִיְמ נֹוָרא     ְוַאֲחֵרי ִּכְכלֹות ַהֹּכל
  ִיְהֶיה ְּבִתְפָאָרהְוהּוא      ְוהּוא ָהָיה ְוהּוא ֹהֶוה
  ְלַהְמִׁשילֹו ּוְלַהְחִּביָרה     ְוהּוא ֶאָחד ְוֵאין ֵׁשִני

  ְולֹו ָהֹעז ְוַהִּמְׂשָרה   ַתְכִלית ְּבִלי ֵראִׁשית ְּבִלי
  ְוצּור ֶחְבִלי ְּביֹום ָצָרה     ּגֹוֲאִלי ְוהּוא ֵאִלי ְוַחי
  ְקָראְמָנת ּכֹוִסי ְּביֹום אֶ      ילִ  סְוהּוא ִנִּסי ּוָמנו

  ְּבֵעת ִאיַׁשן ְוָאִעיָרה     ְּבָידֹו ַאְפִקיד רּוִחי
א ִאיָרא       ְוִעם רּוִחי ְּגִוָּיִתי   ֲאֹדָני ִלי ְו

    
  

 ַּבָּׁשָנה ַהָּבָאה
 מלים: אהוד מנור  ,   לחן: נורית הירש  

           
 ַּבָּׁשָנה ַהָּבָאה ֵנֶׁשב ַעל ַהִּמְרֶּפֶסת            

נֹוְדדֹות            ְוִנְסֹּפר ִצֳּפִרים   
 ְיָלִדים ְּבֻחְפָׁשה ְיַׂשֲחקּו ּתֹוֶפֶסת            

 ֵּבין ַהַּבִית ְלֵבין ַהָּׂשדֹות            
             

 עֹוד ִּתְרֶאה, עֹוד ִּתְרֶאה            
 ַּכָּמה טֹוב ִיְהֶיה            

 ַּבָּׁשָנה, ַּבָּׁשָנה ַהָּבָאה            
             

 ֲעָנִבים ֲאֻדִּמים ַיְבִׁשילּו ַעד ָהֶעֶרב            
 ְויְֻּגׁשּו צֹוְנִנים ַלֻּׁשְלָחן            

 ְורּוחֹות ְרדּוִמים ִיְּׂשאּו ַעל ֵאם ַהֶּדֶר            
 ִעּתֹוִנים ְיָׁשִנים ְוָעָנן            

             
 ַּבָּׁשָנה ַהָּבָאה ִנְפֹרֹש ַּכּפֹות ָיַדִים            

 מּול ָהאֹור ַהִּנָּגר, ַהָּלָבן            
  ֲאָנָפה ְלָבָנה ִּתְפֹרֹש ְּבאֹון ְּכָנַפִים           

 ְוַהֶּׁשֶמׁש ִּתְזַרח ְּבתֹוָכן            
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  קידוש ראש השנה (ושבת)
  

יֹום ַהִּׁשִּׁשי. ַוְיֻכּלּו ַהָּׁשַמִים ְוָהָאֶרץ  :ַוְיִהי ֶעֶרב ַוְיִהי ֹבֶקר
  :ְוָכל ְצָבָאם

ִהים ּבַ  ּיֹום ַהְּׁשִביִעי, ְמַלאְכּתֹו ֲאֶׁשר ָעָׂשה, ַוִּיְׁשֹּבת ַוְיַכל ֱא
ִהים  :ַּבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ִמָּכל ְמַלאְכּתֹו ֲאֶׁשר ָעָׂשה ַוְיָבֶר ֱא

ֶאת יֹום ַהְּׁשִביִעי, ַוְיַקֵּדׁש ֹאתֹו, ִּכי בֹו ָׁשַבת ִמָּכל ְמַלאְכּתֹו 
ִהים ַלֲעׂשֹות   :ֲאֶׁשר ָּבָרא ֱא

  :י ָמָרָנן ְוַרָּבָנן ְוַרּבֹוַתיַסְבִר 

ֵהינּו ֶמֶל ָהעֹוָלם,  ָּברּו ַאָּתה ְיֹהָוה ֱא
ָּברּו ַאָּתה ְיֹהָוה :ּבֹוֵרא ְּפִרי ַהָּגֶפן

ֵהינּו ֶמֶל ָהעֹוָלם, ֲאֶׁשר ָּבַחר ָּבנּו  ֱא
ִמָּכל ָעם ְורֹוְמָמנּו ִמָּכל ָלׁשֹון ְוִקְּדָׁשנּו 

ֵהינּו ְּבִמְצֹוָתיו, ַוִּת  ֶּתן ָלנּו ְיֹהָוה ֱא
ְּבַאֲהָבה ֶאת יֹום (ַהַּׁשָּבת ַהֶּזה ְוֶאת יֹום) 
ַהִּזָּכרֹון ַהֶּזה, יֹום (ִזְכרֹון) ְּתרּוָעה 
(ְּבַאֲהָבה) ִמְקָרא ֹקֶדׁש ֵזֶכר ִליִציַאת 
ִמְצָרִים, ִּכי ָבנּו ָבַחְרָּת ְואֹוָתנּו ִקַּדְׁשָּת 

ֱאֶמת ְוַקָּים ָלַעד.  ִמָּכל ָהַעִּמים, ּוְדָבְר
ָּברּו ַאָּתה ְיֹהָוה, ֶמֶל ַעל ָּכל ָהָאֶרץ 

  :ַּׁשָּבת ְו) ִיְׂשָרֵאל ְויֹום ַהִּזָּכרֹוןהַ ְמַקֵּדׁש (
  

 
ֵהינּו ֶמֶל ָהעֹוָלם,  ָּברּו ַאָּתה ְיֹהָוה, ֱא

  :ֶׁשֶהֱחָינּו ְוִקְּיָמנּו ְוִהִּגיָענּו ַלְּזַמן ַהֶּזה
  
  

  בו ותחתמולשנה טובה תכת
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 שחרית ראש השנה
  
  

  השכמת בוקר
   חי וקים מלךמודה אני לפניך 

  שהחזרת בי נשמתי בחמלה 
  רבה אמונתך

  
  

  ברכת הגוף
  הנו מלך העולם ברוך אתה יהוה אלו

  .אשר יצר את האדם בחכמה וברא בו נקבים נקבים חלולים חלולים
   גלוי וידוע לפני כסא כבודך שאם ייפתח אחד מהם

  , או ייסתם אחד מהם
  . אי אפשר להתקיים ולעמוד לפניך

  .רופא כל בשר ומפליא לעשות, ברוך אתה יה
  

  הנשימה/ברכת הנשמה
  

הניצוץ , דרך הנשימה הגוף מתחבר לנשמה.  המודעות לנשימהלאחר הרפיית הגוף אנו ממקדים את
  .האלוהי שבתוכנו

  
  אלוהי נשמה שנתת בי טהורה היא

  אתה נפחת בי, אתה ייצרתּה, אתה בראתּה
  .ואתה משמרּה בִקרבי

  .ואתה עתיד לטלה ממני ולהחזירה בי בעתיד לבוא
  , ורייהוה אלהי ואלוהי ה, מודה אני לפניך, כל זמן שהנשמה בִקרבי

  ,רוח כל הנשמות, ריבון כל המעשים
   .אשר בידו נפש כל חי ורוח כל בשר איש ואשה, ברוך אתה יה

  
  

  ברכות השחר
  
  

ְלַהְבִחין ֵּבין יֹום , ִביָנהַהּנֹוֵתן ַלֶּׂשְכִוי , ָּברּוְך ַאָּתה ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם
  :ּוֵבין ָלְיָלה

  :בן חוריןֶׁשָעַׂשִני , ָּברּוְך ַאָּתה ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם
  :שראלֶׁשָעַׂשִני ֹי, ָּברּוְך ַאָּתה ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם
  :צֹונֹוִּכְרעשני ֶׁש, ָּברּוְך ַאָּתה ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם
  :ּפֹוֵקַח ִעְוִרים, ָּברּוְך ַאָּתה ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם
  :ַמְלִּביׁש ֲעֻרִּמים, ָּברּוְך ַאָּתה ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם
  :ַמִּתיר ֲאסּוִרים, ָּברּוְך ַאָּתה ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם
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ֵהינּו ֶמֶל ָהעֹוָלם, זֹוֵקף ְּכפּוִפים:     ָּברּו ַאָּתה ְיֹהָוה ֱא
ֵהינּו ֶמֶל הָ      עֹוָלם, רֹוַקע ָהָאֶרץ ַעל ַהָּמִים:ָּברּו ַאָּתה ְיֹהָוה ֱא
ֵהינּו ֶמֶל ָהעֹוָלם, ֲאֶׁשר ֵהִכין ִמְצֲעֵדי ָגֶבר:     ָּברּו ַאָּתה ְיֹהָוה ֱא
ֵהינּו ֶמֶל ָהעֹוָלם, ֶׁשָעָׂשה ִּלי ָּכל ָצְרִּכי:     ָּברּו ַאָּתה ְיֹהָוה ֱא
ֵהינּו ֶמֶל ָהעֹוָלם, א     ֹוֵזר ִיְׂשָרֵאל ִּבְגבּוָרה:ָּברּו ַאָּתה ְיֹהָוה ֱא
ֵהינּו ֶמֶל ָהעֹוָלם, עֹוֵטר ִיְׂשָרֵאל ְּבִתְפָאָרה:     ָּברּו ַאָּתה ְיֹהָוה ֱא
ֵהינּו ֶמֶל ָהעֹוָלם, ַהּנֹוֵתן ַלָּיֵעף ֹּכַח:     ָּברּו ַאָּתה ְיֹהָוה ֱא

  

  / לאה גולדברגימים לבנים

 לחן: שלמה יידוב

 .ימים לבנים, ארוכים, כמו בקיץ קרני החמה
 .בדידות גדולה על מרחב הנהר שלוות

 .חלונות פתוחים לרווחה אל תכלת דממה
 .וגבוהים בין אתמול ומחר גשרים ישרים

 
לבנים כל כך קל לשאת שתיקתכם, ימים 

 וריקים
 עיני למדו לחייך וחדלו משכבר הן

 .לזרז על לוח שעון את מרוץ הדקים
 .הגשרים בין אתמול ומחר ישרים וגבוהים

 
לבבי התרגל אל עצמו ומנה במתינות 

 .דפיקותיו
 ,הקצב הרך מתפייס, מוותר ונרגע ולמתק

 ,כתינוק מזמר שיר ערשו טרם סגור את עיניו
  .רדמההאם הלאה פסקה מזמר ונ עת

  

  / איתמר פרת אסיף

  לחן: נעמי שמר
  
  אסוף את המעשים

  את המילים והאותות
  כמו יבול ברכה כבד משאת.

  
  אסוף את הפריחה

  אשר גמלה לזיכרונות
  של קיץ שחלף בטרם עת.

  
  אסוף את כל מראות פניה היפים

  כמו את הפרי ואת הבר.
  האדמה היא אפורה מתחת לשלפים

  ואין לה עוד לתת לך דבר.
  
  ין יותר גבעול חולם על שיבולתווא

  ואין יותר נדרי ואסרי
  רק הבטחת הרוח כי הגשם בעיתו
  עוד יחונן את עפרה בתום תשרי.
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  פסוקי דזמרה
  

  ָּברּו ֶׁשָאַמר ְוָהָיה ָהעוָֹלם, ָּברּו הּוא, 
  ָּברּו אֹוֵמר ְועֹוֶׂשה, 
  ָּברּו ּגֹוֵזר ּוְמַקֵּים, 
  ִׁשית, ָּברּו עֹוֶׂשה ְבֵרא

  ָּברּו ְמַרֵחם ַעל ָהָאֶרץ, 
  ָּברּו ְמַרֵחם ַעל ַהְּבִרּיֹות, 

  ָּברּו ְמַׁשֵּלם ָׂשָכר טֹוב ִליֵרָאיו, 
  ָּברּו ַחי ָלַעד ְוַקָּים ָלֶנַצח, 

  ָּברּו ּפֹוֶדה ּוַמִּציל, ָּברּו ְׁשמֹו:
ֵהינּו ֶמֶל ָהעֹוָלם,    ָּברּו ַאָּתה ְיֹהָוה ֱא

ֵאל, ָאב ָהַרֲחָמן, ַהְמֻהָּלל ְּבֶפה ַעּמֹו, ְמֻׁשָּבח ּוְמֹפָאר ִּבְלׁשֹון ֲחִסיָדיו ַוֲעָבָדיו, ּוְבִׁשיֵרי ָדִוד הָ 
ֵהינּו ִּבְׁשָבחֹות ּוִבְזִמירֹות ּוְנַגֶּדְל ּוְנַׁשֵּבֲח ּוְנָפֶאְר ְוַנְמִליְכ וְ  ַנְזִּכיר ַעְבֶּד ְנַהֶּלְל ְיֹהָוה ֱא

ֵהינּו.ִׁש    ְמ ַמְלֵּכנּו ֱא
ָיִחיד ֵחי ָהעוָֹלִמים ֶמֶל ְמֻׁשָּבח ּוְמֹפָאר ֲעֵדי ַעד ְׁשמוֹ ַהָּגדוֹל. ָּברּו ַאָּתה ְיֹהָוה, ֶמֶל 

  ְמֻהָּלל ַּבִּתְׁשָּבחוֹת:
  

  ִמְזמוֹר
  ִׁשירּו ַליֹהָוה ִׁשיר ָחָדׁש 

  ִּכי ִנְפָלאֹות ָעָׂשה 
  הֹוִׁשיָעה ּלֹו ְיִמינֹו 

  ּוְזרֹוַע ָקְדׁשֹו:
  הֹוִדיַע ְיֹהָוה ְיׁשּוָעתֹו 

  ְלֵעיֵני ַהּגֹוִים ִּגָּלה ִצְדָקתֹו:
  ָזַכר ַחְסּדֹו ֶוֱאמּוָנתֹו ְלֵבית ִיְׂשָרֵאל 

ָראּו ָכל ַאְפֵסי ָאֶרץ ֵאת ְיׁשּוַעת 
ֵהינּו:   ֱא

  ָהִריעּו ַליֹהָוה ָּכל ָהָאֶרץ 
  ִּפְצחּו ְוַרְּננּו ְוַזֵּמרּו:

  
  

  
  רּו ַליֹהָוה ְּבִכּנֹור ַזְּמ 

  ְּבִכּנֹור ְוקֹול ִזְמָרה:
  ַּבֲחֹצְצרֹות ְוקֹול ׁשֹוָפר 

  ָהִריעּו ִלְפֵני ַהֶּמֶל ְיֹהָוה:
אֹו    ִיְרַעם ַהָּים ּוְמ

  ֵּתֵבל ְויְׁשֵבי ָבּה:
  ְנָהרֹות ִיְמֲחאּו ָכף 
  ַיַחד ָהִרים ְיַרֵּננּו:

  ֶרץ ִלְפֵני ְיֹהָוה ִּכי ָבא ִלְׁשֹּפט ָהָא
ִיְׁשֹּפט ֵּתֵבל ְּבֶצֶדק ְוַעִּמים 

  ְּבֵמיָׁשִרים:
 

  תרגום: עלי מוהר  –אחלה עולם 
  
  

  כשאני רואה בחלוני
  עץ שמוריק לך וגם לי

  אני שר לעצמי, איזה אחלה עולם
  

  השמיים כחולים, ענן הוא לבן
  שןיוהבוקר בהיר ובלילה א

  ואחלום לעצמי, איזה אחלה עולם
  

  פים וחדשיםוכל צבעי הקשת, י
  פרוסים אחרי הגשם על פני האנשים

  והיום כה יפה, וקל לי כל כך
  לומר שאני אוהב אותך

  
  
  

  והנה תינוקות בוכים במיטה
  מה שהם ילמדו לעולם לא אדע

  אז אני שר לעצמי, איזה אחלה עולם
  

  השמיים כחולים, ענן הוא לבן
  שןיוהבוקר בהיר, ובלילה א

  ואחלום לעצמי, איזה אחלה עולם
אני שר לעצמי (שר לעצמי), איזה אחלה 

  עולם
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ֲעלֹות  יר ַלּמַ  ׁשִ
א ֵעיַני ֶאל ֶהָהִרים ֵמַאִין ָיֹבא ֶעְזִרי  :ֶּאׂשָ

ַמִים ָוָאֶרץ ה ׁשָ   :ֶעְזִרי ֵמִעם ְיֹהָוה ֹעׂשֵ
ַָאל ִיֵתן ַלמֹוט ַרְגֶלך ַאל ָינום ׁשֹוְמֶרך ָּ ּּ:  
ָרֵאל ן ׁשֹוֵמר ִיׂשְ ִּהֵנה לֹא ָינום ְולֹא ִייׁשָ ּ:  
ְָיֹהָוה ׁשְֹמֶרך ְיֹהָוה ִצְלך ַעל ַיד ְיִמיֶנך ָ ָ:  
ֶמׁש לֹא ַיֶכָכה ְוָיֵרַח ַבַלְיָלה ּיֹוָמם ַהׁשֶ ּ ּ ּ ּ:  

ך ֹמר ֶאת ַנְפׁשֶ ָמְרך ִמָכל ָרע ִיׁשְ ְָיֹהָוה ִיׁשְ ָּ:  
ָמר ֵצאְתך ובֹוֶאך ֵמַעָת ְּיֹהָוה ִיׁשְ ָּ   :ה ְוַעד עֹוָלםָ

  
  

ּהֹודו ַליֹהָוה ִכי טֹוב ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסדֹו       ּ ּ:  
ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסדֹו       ּהֹודו ֵלאלֵֹהי ָהֱאלִֹהים ּ:  
ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסדֹו       ּהֹודו ַלֲאֹדֵני ָהֲאֹדִנים ּ:  

ה ִנְפָלאֹות ְגֹדלֹות ְלַבדֹו ְּלֹעׂשֵ ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסדֹו     ּ ּ:  
ה ַמִים ִבְתבוָנהְלֹעׂשֵ ּ ַהׁשָ ּ ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסדֹו      ּ ּ:  

ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסדֹו      ְּלרֹוַקע ָהָאֶרץ ַעל ַהָמִים ּ:  
ה אֹוִרים ְגֹדִלים ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסדֹו       ְּלֹעׂשֵ ּ:  

ֶלת ַביֹום ֶמׁש ְלֶמְמׁשֶ ֶּאת ַהׁשֶ ּ ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסדֹו     ּ ּ:  
  ֶּאת ַהָיֵרַח ְוכֹוָכִבים 

לֹות ַבָלְיָלה ְלֶמ ְּמׁשְ ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסדֹו      ּ ּ:   
ְּלַמֵכה ִמְצַרִים ִבְבכֹוֵריֶהם  ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסדֹו    ּ ּ:  

ָרֵאל ִמתֹוָכם ַּויֹוֵצא ִיׂשְ ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסדֹו       ּ ּ:  
ְּבָיד ֲחָזָקה וִבְזרֹוַע ְנטוָיה  ּ ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסדֹו    ּ ּ:  

ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסדֹו      ים ְּלֹגֵזר ַים סוף ִלְגָזִר ּ:  
ָרֵאל ְבתֹוכֹו  ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסדֹו     ְּוֶהֱעִביר ִיׂשְ ּ:  

ְּוִנֵער ַפְרֹעה ְוֵחילֹו ְבַים סוף  ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסדֹו    ּ ּ:  
ְּלמֹוִליך ַעמֹו ַבִמְדָבר  ּ ּ ּ ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסדֹו      ְ ּ:  
ְּלַמֵכה ְמָלִכים ְגֹדִלים    :ְּסדֹוִּכי ְלעֹוָלם ַח      ּ

ַּוַיֲהֹרג ְמָלִכים ַאִדיִרים  ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסדֹו      ּ ּ:  
ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסדֹו      ְְלִסיחֹון ֶמֶלך ָהֱאֹמִרי  ּ:  

ן  ּוְלעֹוג ֶמֶלך ַהָבׁשָ ְ ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסדֹו      ּ ּ:  
ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסדֹו      ְוָנַתן ַאְרָצם ְלַנֲחָלה  ּ:  
ָרֵאל ַעְבדֹו ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסדֹו       ַּנֲחָלה ְלִיׂשְ ּ:  

ְפֵלנו ָזַכר ָלנו  ְבׁשִ ּׁשֶ ּ ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסדֹו      ּ ּ:  
ַּוִיְפְרֵקנו ִמָצֵרינו  ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסדֹו      ּּ ּ:  

ר  ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסדֹו      ֹּנֵתן ֶלֶחם ְלָכל ָבׂשָ ּ:  
ָמִים  ּהֹודו ְלֵאל ַהׁשָ ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסדֹו      ּ ּ:  

  
  .וןרּוָׁשַלִים ֶאת ְיהָֹוה ַהְלִלי ֱאלַֹהִיְך ִצּיַׁשְּבִחי ְי

  .ֵּבַרך ָּבַנִייך ְּבִקְרֵּבך,כי ִחַּזק ְּבִריֵחי ְׁשָעָרִייך
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ֵבי ֵביֶתך ֵרי יֹוׁשְ ּעֹוד ְיַהְללוך ֶסָלה, ַָאׁשְ ָ ּ: 
ָכָכה לֹו ֵרי ָהָעם ׁשֶ ַּאׁשְ ְיֹהָוה ֱאלָֹהיו, ּ ֵרי ָהָעם ׁשֶ   :ַאׁשְ

ִהָלה ְלָדִוד ֶלךֲארֹו, ּּתְ ְִמְמך ֱאלֹוַהי ַהּמֶ ְמך , ָ ַָוֲאָבְרָכה ׁשִ

 :ְלעֹוָלם ָוֶעד
ְּבָכל יֹום ֲאָבְרֶכָך ְמך ְלעֹוָלם ָוֶעד, ּ   :ַָוֲאַהְלָלה ׁשִ

דֹול ְיֹהָוה וְמֻהָלל ְמֹאד ּּגָ  :ְּוִלְגֻדָלתֹו ֵאין ֵחֶקר, ּ
יך ַבח ַמֲעׂשֶ ָדֹור ְלדֹור ְיׁשַ ּ ּוְגבוֹרֶתיך ַיִגידו, ּ ּ ּּ ָ:  

יָחה, ָבֹוד הֹוֶדךֲהַדר ּכְ  :ְָוִדְבֵרי ִנְפְלֹאֶתיך ָאׂשִ
ֶּוֱעזוז נֹוְרֹאֶתיך ֹיאֵמרו ּוְגֻדָלְתך ֲאַסְפֶרָנה, ָּ ּ ָּ ּ:  
יעו ֵּזֶכר ַרב טוְבך ַיּבִ נו, ָּ ְּוִצְדָקְתך ְיַרּנֵ ָ: 

ַּחנון ְוַרחום ְיֹהָוה ּ ֶּאֶרך ַאַפִים וְגָדל ָחֶסד, ּ ּ ְ:  
יוְוַרֲחָמיו ַעל, טֹוב ְיֹהָוה ַלּכֹל ל ַמֲעׂשָ  : ּכָ

יך ָיֹודוך ְיֹהָוה ָכל ַמֲעׂשֶ ָּ ַּוֲחִסיֶדיך ְיָבְרכוָכה, ּ ָ:  
רו בֹוד ַמְלכוְתך ֹיאֵמרו וְגבוָרְתך ְיַדּבֵ ּּכְ ּ ּ ּ ָּ ָ: 

ְּלהֹוִדיַע ִלְבֵני ָהָאָדם ְגבוֹרָתיו ּוְכבֹוד ֲהַדר ַמְלכותֹו, ּ ּ:  
ל עֹוָלִמים ַּמְלכוְתך ַמְלכות ּכָ ך ּבְ, ָּ ְלּתְ ָוֶמְמׁשַ  :ָּכל דֹור ָוֹדרּ

ּסֹוֵמך ְיֹהָוה ְלָכל ַהֹנְפִלים ְּוזֹוֵקף ְלָכל ַהְכפוִפים, ְ ּ:  
רו ּבֵ ֵּעיֵני ֹכל ֵאֶליך ְיׂשַ ִעּתֹו, ָ ה נֹוֵתן ָלֶהם ֶאת ָאְכָלם ּבְ  :ְוַאּתָ

ָפֹוֵתַח ֶאת ָיֶדך ִביַע ְלָכל ַחי ָרצֹון, ּ ּוַמׂשְ ּ:  
ָכל ְדָרָכיו ַּצִדיק ְיֹהָוה ּבְ יוְוָחִסיד , ּ ָכל ַמֲעׂשָ  :ּבְ
ר ִיְקָרֻאהו ֶבֱאֶמת, ָקרֹוב ְיֹהָוה ְלָכל ֹקְרָאיו   :ְּלֹכל ֲאׁשֶ

 רצון יראיו יעשה ואת שועתם ישמע ויושיעם
  שומר יהוה את כל אוהביו ואת כל הרשעין ישמיד

ויברך כל בשר שם קדשו לעולם , פי-תהלת יהוה ידבר
 ועד

  הללויה , מעתה ועד עולם, ואנחנו נברך יה
  
  
  

ַּהְללוָיה ַהְללו ֵאל ְבָקְדׁשֹו ּ ּ ַּהְללוהו ִבְרִקיַע ֻעזֹו, ּ ּ ּ ּ:  
ַּהְללוהו ִבְגבוֹרָתיו ּ ַּהְללוהו ְכֹרב ֻגְדלֹו, ּּ ּ ּ ּ:  

ַּהְללוהו ְבֵתַקע ׁשֹוָפר ּ ַּהְללוהו ְבֵנֶבל ְוִכנֹור, ּ ּ ּ ּ:  
ַּהְללוהו ְבֹתף וָמחֹול ּ ַּהְללוהו ְבִמִנים ְוֻעָגב, ּּ ּ ּ ּ:  

ַּהְללוהו ְב ּ ַמעּ ַּהְללוהו ְבִצְלְצֵלי ְתרוָעה, ִצְלְצֵלי ׁשָ ּ ּּ:  
ָמה ְתַהֵלל ָיה ַהְללוָיה ֹּכל ַהְנׁשָ ּ ּ ּ ּּ ּ:  

ָמה ְתַהֵלל ָיה ֹּכל ַהְנׁשָ ּ ּּ ַּהְללוָיה, ּ ּ:  
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  אמיר גלבוע/תפילה כיריעת פלאים
  

ה על פני מרחב עצום ּתפילה ִכיִריַעת פלאים פרוׂשָ ּ ּ  
  .והיא את לּבי רוצה לחֹן

  ל היום ְוכֹל ַהֵליל אני עורך קרב עצוםעמה כ
  .להוכיחה כי אין זה לה מקום נכון

  וכבר החרוזים הנבוכים בעינם קרצו
  ּלַעִטי הרכון על ניר לברֹכו

  ּעד פתאם ֵמֲעָבִרים רוֹחותי התפרצו
ּוצחוק מֹוֵלך האיר ְדָמַעי ּ  

  .כי שיר החל לבכות
  

  תפילה כיריעת פלאים פרושה על פני מרחב עצום
  .יא את לבי רוצה לחֹןוה

  לכן רגלי אל רחוק מאד פרצו
 .ּוְכבר טל הרבה שתו עיני וכבר מטל עיני לחות

  
  

  

  נשמת
  

ָפֵאר ְורּוַח ָּכל ָּבָׂשר ְּת. ִנְׁשַמת ָּכל ַחי ְּתָבֵרְך ֶאת ִׁשְמָך ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינּו
. ִמן ָהעֹוָלם ְוַעד ָהעֹוָלם ַאָּתה ֵאל. ּוְתרֹוֵמם ִזְכְרָך ַמְלֵּכנּו ָּתִמיד

ּוִמַּבְלָעֶדיָך ֵאין ָלנּו ֶמֶלְך ּגֹוֵאל ּומֹוִׁשיַע ּפֹוֶדה ּוַמִּציל ּוְמַפְרֵנס ְועֹוֶנה 
. א ָאָּתהּוְמַרֵחם ְּבָכל ֵעת ָצָרה ְוצּוָקה ֵאין ָלנּו ֶמֶלְך עֹוֵזר ְוסֹוֵמְך ֶאָּל

ֱאלֹוַּה ָּכל ְּבִרּיֹות ֲאדֹון ָּכל ּתֹוָלדֹות . ֱאלֵֹהי ָהִראׁשֹוִנים ְוָהַאֲחרֹוִנים
. ַהְמֻהָּלל ְּבָכל  ַהִּתְׁשָּבחֹות ַהְמַנֵהג עֹוָלמֹו ְּבֶחֶסד ּוְבִרּיֹוָתיו ְּבַרֲחִמים

.  ְוַהֵּמִקיץ ִנְרָּדִמיםַהְמעֹוֵרר ְיֵׁשִנים. ַויהָֹוה ֵער ִהֵּנה לֹא ָינּום ְולֹא ִייָׁשן
, ְוַהֵּמִׂשיַח ִאְּלִמים ְוַהַּמִּתיר ֲאסּוִרים ְוַהּסֹוֵמְך נֹוְפִלים ְוַהּזֹוֵקף ְּכפּוִפים

  . ְלָך ְלַבְּדָך ֲאַנְחנּו מֹוִדים. ְוַהְמַפֲעֵנַח ֶנֱעָלִמים
  

  ִאּלּו ִפינּו ָמֵלא ִׁשיָרה ַּכָּים 
  יו ּוְלׁשֹוֵננּו ִרָּנה ַּכֲהמֹון ַּגָּל

  ְוִׂשְפתֹוֵתינּו ֶׁשַבח ְּכֶמְרֲחֵבי ָרִקיַע 
  ְוֵעיֵנינּו ְמִאירֹות ַּכֶּׁשֶמׁש ְוַכָּיֵרַח 

  ְוָיֵדינּו ְפרּוׂשֹות ְּכִנְׁשֵרי ָׁשָמִים 
  . ְוַרְגֵלינּו ַקּלֹות ָּכַאָּילֹות

  ֵאין ֲאַנְחנּו ַמְסִּפיִקים ְלהֹודֹות ְלָך 
  ינּו ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵת
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ּוְלָבֵרְך ֶאת ִׁשְמָך ַמְלֵּכנּו ַעל ַאַחת ֵמָאֶלף ֶאֶלף ַאְלֵפי ֲאָלִפים ְוִרֵּבי ְרָבבֹות 
ִמִּמְצַרִים . ְּפָעִמים ַהּטֹובֹות ִנִּסים ְוִנְפָלאֹות ֶׁשָעִׂשיָת ִעם ֲאבֹוֵתינּו ְוִעָּמנּו

ּוְבָׂשָבע . ְּבָרָעב ַזְנָּתנּו. ָתנּוְּגַאְלָּתנּו ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינּו ּוִמֵּבית ֲעָבִדים ְּפִדי
ּוֵמֳחָלִיים ָרִעים ְוַרִּבים . ּוִמֶּדֶבר ִמַּלְטָּתנּו. ֵמֶחֶרב ִהַּצְלָּתנּו. ִּכְלַּכְלָּתנּו

ַעד ֵהָּנה ֲעָזרּונּו ַרֲחֶמיָך ְולֹא ֲעָזבּונּו ֲחָסֶדיָך ְיהָֹוה . ְוֶנֱאָמִנים ִּדִּליָתנּו
  :נּו ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינּו ָלֶנַצחֱאלֵֹהינּו ְוַאל ִּתְּטֵׁש

  
ַעל ֵּכן ֵאיָבִרים ֶׁשִּפַּלְגָּת ָּבנּו ְורּוַח ּוְנָׁשָמה ֶׁשָּנַפְחָּת ְּבַאֵּפנּו ְוָלׁשֹון ֲאֶׁשר 

ֵהן ֵהם יֹודּו ִויָבְרכּו ִויַׁשְּבחּו ִויָפֲארּו ִויׁשֹוְררּו ִוירֹוְממּו . ַׂשְמָּת ְּבִפינּו
. ִּכי ָכל ֶּפה ְלָך יֹוֶדה. ּו ְוַיְמִליכּו ֶאת ִׁשְמָך ַמְלֵּכנּו ָּתִמידְוַיֲעִריצּו ְוַיְקִּדיׁש

ְוָכל קֹוָמה . ְוָכל ֶּבֶרְך ְלָך ִתְכַרע. ְוָכל ַעִין ְלָך ְּתַצֶּפה. ְוָכל ָלׁשֹון ְלָך ִתָּׁשַבע
. ְּמרּו ִלְׁשֶמָךְוָכל ֶקֶרב ּוְכָליֹות ְיַז. ְוָכל ַהְּלָבבֹות ִייָראּוָך. ְלָפֶניָך ִתְׁשַּתֲחֶוה

  :ְיהָֹוה ִמי ָכמֹוָך. ַּכָּדָבר ֶׁשָּכתּוב ָּכל ַעְצמַֹתי ּתֹאַמְרָנה
ַׁשְוַעת ֲעִנִּיים ַאָּתה ִתְׁשַמע . ַמִּציל ָעִני ֵמָחָזק ִמֶּמּנּו ְוָעִני ְוֶאְביֹון ִמּגְֹזלֹו

  :ַצֲעַקת ַהַּדל ַּתְקִׁשיב ְותֹוִׁשיַע
  

ָהֵאל ַהָּגדֹול ַהִּגּבֹור ְוַהּנֹוָרא . ה ָּלְך ּוִמי ַיֲעָרְך ָלְךִמי ִיְדֶמה ָּלְך ּוִמי ִיְׁשֶו
ְנַהֶּלְלָך ּוְנַׁשֵּבֲחָך ּוְנָפֶאְרָך ּוְנָבֵרְך ֶאת ֵׁשם . ֵאל ֶעְליֹון קֹוֵנה ָׁשַמִים ָוָאֶרץ

  :ָקְדֶׁשָך ָּכָאמּור ְלָדִוד ָּבְרִכי ַנְפִׁשי ֶאת ְיהָֹוה ְוָכל ְקָרַבי ֶאת ֵׁשם ָקְדׁשֹו
  

ַהִּגּבֹור ָלֶנַצח ְוַהּנֹוָרא . ַהָּגדֹול ִּבְכבֹוד ְׁשֶמָך. ָהֵאל ְּבַתֲעֻצמֹות ֻעֶּזָך
  :ְּבנֹוְראֹוֶתיָך

  
  
  

  :ַהֶּמֶלְך
  :יֹוֵׁשב ַעל ִּכֵּסא ָרם ְוִנָּׂשא

  .ָמרֹום ְוָקדֹוׁש ְׁשמֹו. ׁשֹוֵכן ַעד
  :ִהָּלהְוָכתּוב ַרְּננּו ַצִּדיִקים ַּביהָֹוה ַלְיָׁשִרים ָנאָוה ְת

  
  :ְּבִפי ְיָׁשִרים ִּתְתרֹוָמם

  :ּוְבִׂשְפֵתי ַצִּדיִקים ִּתְתָּבֵרְך
  :ּוִבְלׁשֹון ֲחִסיִדים ִּתְתַקָּדׁש
  :ּוְבֶקֶרב ְקדֹוִׁשים ִּתְתַהָּלל

  
 ְּבִרָּנה ִיְתָּפֵאר ִׁשְמָך ַמְלֵּכנּו ְּבָכל ּוְבַמְקֲהלֹות ִרְבבֹות ַעְּמָך ֵּבית ִיְׂשָרֵאל

ְלָפֶניָך ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי . ֶׁשֵּכן חֹוַבת ָּכל ַהְיצּוִרים, רּדֹור ָודֹו
ְלהֹודֹות ְלַהֵּלל ְלַׁשֵּבַח ְלָפֵאר ְלרֹוֵמם ְלַהֵּדר ּוְלַנֵּצַח ואמותינו ֲאבֹוֵתינּו 

ְּדָך ְלָבֵרְך ְלַעֵּלה ּוְלַקֵּלס ַעל ָּכל ִּדְבֵרי ִׁשירֹות ְוִתְׁשְּבחֹות ָּדִוד ֶּבן ִיַׁשי ַעְב
  :ְמִׁשיֶחָך
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, ְוַהָּקדֹוׁש, ַּבָּׁשַמִים ָהֵאל, ַהֶּמֶל ַהָּגדֹול ִיְׁשַּתַּבח ִׁשְמ ָלַעד ַמְלֵּכנּו,
ֵהי ֲאבֹוֵתינּו  ֵהינּו ֵוא ִׁשיר ואמותינו ּוָבָאֶרץ. ִּכי ְל ָנֶאה ְיֹהָוה ֱא

ּוְׁשָבָחה, ַהֵּלל ְוִזְמָרה, ֹעז ּוֶמְמָׁשָלה, ֶנַצח, ְּגֻדָּלה ּוְגבּוָרה ְּתִהָּלה 
ְלִׁשְמ ַהָּגדוֹל,   ּ ְָרכוֹת, ְוהוָֹדאוֹת,ְוִתְפֶאֶרת, ְקֻדָּׁשה, ּוַמְלכּות. ב

,  ְוַהָּקדוֹׁש, ּוֵמעוָֹלם ְוַעד עוָֹלם ַאָּתה ֵאל: ָּברּו ַאָּתה ְיֹהָוה, ֵאל ֶמֶל
ָּגדוֹל ּוְמֻהָּלל ַּבִּתְׁשָּבחוֹת, ֵאל ַההוָֹדאוֹת, ֲאדוֹן ַהִּנְפָלאוֹת, ַהּבוֵֹחר 

  ְּבִׁשיֵרי ִזְמָרה, ֶמֶל ָיִחיד ֵאל, ֵחי ָהעוָֹלִמים:
  
  
  
  
  
  

  חצי קדיש

 ַמְלכּוֵתּה ְוַיְמִלי ִכְרעּוֵתּה ְבָרא ִּדי ְּבָעְלָמא. אמן .ַרָּבא ְׁשֵמּה ְוִיְתַקַּדׁש ִיְתַּגַּדל
 ְוִאְמרּו .ָקִריב ּוִבְזַמן ַּבֲעָגָלא ִיְׂשָרֵאל ֵּבית ְדָכל ּוְבַחֵּיי ּוְביֹוֵמיכֹון ְּבַחֵּייכֹון

 :ָאֵמן
  

 :ָעְלַמָּיא ּוְלָעְלֵמי ַלםְלעָ  ְמָבַר ַרָּבא ְׁשֵמּה ְיֵהא
  

 ְׁשֵמּה ְוִיְתַהָּלל ְוִיְתַעֶּלה ְוִיְתַהָּדר ְוִיְתַנֵּׂשא ְוִיְתרֹוַמם ְוִיְתָּפַאר ְוִיְׁשַּתַּבח ִיְתָּבַר
 ְוֶנֱחָמָתא ֻּתְׁשְּבָחָתא ְוִׁשיָרָתא ִּבְרָכָתא ִמָּכל ּוְלֵעָּלא ְלֵעָּלא .הּוא ְּבִרי ְדֻקְדָׁשא
  :ָאֵמן ְוִאְמרּו.ְּבָעְלָמא ןַּדֲאִמיָר 

  

  קריאת שמע וברכותיה
  

:   ָּבְרכּו ֶאת ְיֹהָוה ַהְמֹבָר
  

  ָּברּו ְיֹהָוה ַהְמֹבָר ְלעוָֹלם ָוֶעד:
  

ֵהינּו ֶמֶל ָהעֹוָלם   ָּברּו ַאָּתה ְיֹהָוה ֱא
  יֹוֵצר אֹור ּובֹוֵרא חֶׁש ֹעֶׂשה ָׁשלֹום ּובֹוֵרא ֶאת ַהֹּכל:
  אֹור עֹוָלם ְּבאֹוַצר ַחִּיים אֹורֹות ֵמֹאֶפל ָאַמר ַוֶּיִהי:

  
       

ללֵ ּפַ ְת ִה וְ  ֵר , ּבָ יהַ י אֱ נִ דֵ ְּמ לַ 
 ,לשֵ י ּבָ ִר ּפְ  ּהגַ ל נֹ ל, עַ מֵ ה ָק לֶ ד עָ ל סוֹ עַ 
 םשוֹ נְ ש, לִ חּוֹ ת, לָ אוֹ ְר את: לִ זֹ ת הַ רּוחֵ הַ  לעַ 
 .לשֶ ּכָ ִה ל, לְ חֵ יַ ת לְ עַ ַד לָ 
 
  

 לּלֵ יר הַ ִש וְ  הכָ ָר י ּבְ תַ תוֹ פְ ת ִש ד אֶ מֵ לָ 
 ,ילם לֵ עִ ר וְ ֶק ם ּבֹ עִ  ְזַמּנש ּדֵ חַ ְת ִה ּבְ 
 ,םשוֹ לְ ל ִש מוֹ ְת ם ּכִ וֹ ּיי הַ ִמ ה יוֹ יֶ ְה ל יִ בַ לְ 
      .לּגֵ ְר י הֶ ִמ י יוֹ לַ ה עָ יֶ ְה יִ  לבַ לְ 

  לאה גולדברג, 
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  (רק בשבת)        

   ָּברּוְך ּוְמבָֹרְך ְּבִפי ָכל ַהּנְָׁשָמה     ַעל ָּכל ַהַּמֲעִׂשים ֵאל ָאדֹון
   ַּדַעת ּוְתבּונָה סֹוְבִבים הֹודֹו     ָּגְדלֹו ְוטּובֹו ָמֵלא עֹוָלם

   ְונְֶהָּדר ְּבָכבֹוד ַעל ַהֶּמְרָּכָבה     ַהִּמְתָּגֶאה ַעל ַחּיֹות ַהּקֶֹדׁש
   ֶחֶסד ְוַרֲחִמים ָמֵלא ְכבֹודֹו     זְכּות ּוִמיׁשֹור ִלְפנֵי ִכְסאֹו

  
     יְָצָרם ְּבַדַעת ְּבִבינָה ּוְבַהְׂשֵּכל   ינּוהֵ ם ְמאֹורֹות ֶׁשְּבָראם ֱאֹלטֹוִבי

   ִלְהיֹות מֹוְׁשִלים ְּבֶקֶרב ֵּתֵבל       ּכַֹח ּוגְבּוָרה נַָתן ָּבֶהם
   נֶָאה זִיָום ְּבָכל ָהעֹוָלם     ְמֵלִאים זִיו ּוְמִפיִקים נֹגַּה

  יָמה ְרצֹון קֹונֵיֶהםעֹוִׂשים ְּבאֵ    ְׂשֵמִחים ְּבֵצאָתם ָׂשִׂשים ְּבבֹוָאם
  

   ָצֳהָלה ְוִרּנָה ְלזֵֶכר ַמְלכּותֹו     ְּפֵאר ְוָכבֹוד נֹוְתנִים ִלְׁשמֹו
   ָרָאה ְוִהְתִקין צּוַרת ַהְּלָבנָה     ָקָרא ַלֶּׁשֶמׁש ַוּיִזְַרח אֹור

     ָּכל ְצָבא ָמרֹום      ֶׁשַבח נֹוְתנִים לֹו 
  ּקֶֹדׁשְׂשָרִפים ְוַחּיֹות ְואֹוַפּנֵי הַ       ִּתְפֶאֶרת ּוגְֻדָּלה 

  
  

ְלֵאל ָּברּו ְנִעימֹות ִיֵּתנּו. ְלֶּמֶל ֵאל ַחי ְוַקָּים ְזִמירֹות ֹיאֵמרּו ְוִתְׁשָּבחֹות 
ׁשֹות. ַּבַעל ִמְלָחמֹות. זֹוֵרַע ַיְׁשִמיעּו. ִּכי הּוא ְלַבּדֹו ּפֹוֵעל ְּגבּורֹות. עֹוֶׂשה ֲחדָ 

 ְצָדקֹות. ַמְצִמיַח ְיׁשּועֹות. ּבֹוֵרא ְרפּואֹות. נֹוָרא ְתִהּלֹות. ֲאדֹון ַהִּנְפָלאֹות:
ַהְמַחֵּדׁש ְּבטּובֹו ְּבָכל יֹום ָּתִמיד ַמֲעֵׂשה ְבֵראִׁשית. ָּכָאמּור ְלֹעֵׂשה אֹוִרים 

ָחָדׁש ַעל ִצּיוֹן ָּתִאיר ְוִנְזֶּכה ֻכָּלנּו ְמֵהָרה ְלאוֹרוֹ. אוֹר  ְּגֹדִלים. ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו:
  ָּברּו ַאָּתה ְיֹהָוה. יוֵֹצר ַהְּמאוֹרוֹת:

 

ֵהינּו. ֶחְמָלה ְּגדֹוָלה ִויֵתָרה ָחַמְלָּת ָעֵלינּו:   ַאֲהָבה ַרָּבה ֲאַהְבָּתנּו ְיֹהָוה ֱא
. ַוְּתַלְּמֵדם ֻחֵּקי ַחִּיים ֵּכן ְּתָחֵּננּו ָאִבינּו ַמְלֵּכנּו. ַּבֲעבּור ֲאבֹוֵתינּו ֶׁשּבָ  ְטחּו ְב

ָאִבינּו ָהָאב ָהַרֲחָמן. ַהְמַרֵחם. ַרֵחם ָעֵלינּו. ְוֵתן ְּבִלֵּבנּו ְלָהִבין  ּוְתַלְּמֵדנּו:
ּוד ּוְלַהְׂשִּכיל. ִלְׁשֹמַע. ִלְלֹמד ּוְלַלֵּמד. ִלְׁשֹמר ְוַלֲעׂשֹות ּוְלַקֵּים ֶאת ָּכל ִּדְבֵרי ַתְלמ

. ְוַיֵחד ְלָבֵבנּו  ּתֹוָרֶת ְּבַאֲהָבה: . ְוַדֵּבק ִלֵּבנּו ְּבִמְצֹוֶתי ְוָהֵאר ֵעיֵנינּו ְּבתֹוָרֶת
א ֵנבֹוׁש ְלעֹוָלם ָוֶעד: . ְו ִּכי ְבֵׁשם ָקְדְׁש ַהָּגדֹול  ְלַאֲהָבה ּוְלִיְרָאה ֶאת ְׁשֶמ

:ְוַהּנֹוָרא ָּבָטְחנּו. ָנִגיָלה ְוִנְׂשְמָחה ּבִ  ַוֲהִביֵאנּו ְלָׁשלֹום ֵמַאְרַּבע ַּכְנפֹות  יׁשּוָעֶת
ִּכי ֵאל ּפֹוֵעל ְיׁשּועֹות ָאָּתה. ּוָבנּו ָבַחְרָּת  ָהָאֶרץ. ְותֹוִליֵכנּו קֹוְמִמּיּות ְלַאְרֵצנּו:

ְד ְלהוֹדוֹת ְל ּוְלַיחֶ  ְוֵקַרְבָּתנּו ְלִׁשְמ ַהָּגדוֹל ֶסָלה ֶּבֱאֶמת: ִמָּכל ַעם ְוָלׁשֹון.
  ָּברּו ַאָּתה ְיֹהָוה. ַהּבוֵֹחר ְּבַעּמוֹ ִיְׂשָרֵאל ְּבַאֲהָבה: ְּבַאֲהָבה:
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  "ואהבת לרעך כמוך." הריני מקבל עליי את מצוות הבורא

  
ינּו יְהָו֥ה עְׁשמַ֖  ל יְהָו֥ה ֱאֹלֵה֖   ׃ד׀ ֶאָחֽ יְִׂשָרֵא֑

  ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד
  

יָך ְּבָכל־ְלָבְֽבָ֥ך ּוְבָכל־נְַפְׁשָ֖ך ּוְבָכל־ְמאֶֹדָֽך׃ ת יְהָו֣ה ֱאֹלֶה֑ ַהְבָּת֔ ֵא֖ ֶּלה   ְוָא֣ ים ָהֵא֗ ְוָה֞יּו ַהְּדָבִר֣
י ְמַצְּוָ֛ך ַהּ֖יֹום ר ָאֽנִֹכ֧ ם ְּבִׁשְבְּתָך֤   ַעל־ְלָבֶבָֽך׃ ֲאֶׁש֨ יָך ְוִדַּבְרָּת֖ ָּב֑ ם ְלָבנֶ֔ ָ֙ך ּוְבֶלְכְּתָ֣ך  ְוִׁשּנַנְָּת֣ ְּבֵביֶת֨

ֶרְך ּֽוְבָׁשְכְּבָ֖ך ּוְבקּוֶמָֽך׃ ין ֵעיֶנֽיָך׃  ַבֶּד֔ ת ֵּב֥ ֹ֖ ָטפ ֹֽ ָך ְוָה֥יּו ְלט ם ְל֖אֹות ַעל־יֶָד֑ ם ַעל־ ּוְקַׁשְרָּת֥ ּוְכַתְבָּת֛
יָך׃ ְמזֻ֥זֹות  ָך ּוִבְׁשָעֶרֽ   ֵּביֶת֖

  

ַע ִּתְׁשְמעּ֙ו  ֹ֤ ה ִאם־ָׁשמ יְוָהיָ֗ י ֶאל־ִמְצֹו◌ַֹת֔ ר ָאֽנִֹכ֛ ה  ֲאֶׁש֧ ה ֶאת־יְהָו֤ ם ַהּ֑יֹום ְלַאֲֽהָב֞ ְמַצֶּו֥ה ֶאְתֶכ֖
ם ּוְבָכל־נְַפְׁשֶכֽם׃ ֱאֹֽלֵהיֶכם֙  י ְמַטֽר־ַאְרְצֶכ֛ם ְּבעִ  ּוְלָעְב֔דֹו ְּבָכל־ְלַבְבֶכ֖ ה ּוַמְל֑קֹוׁש ְוָנַֽתִּת֧ ּ֖תֹו יֹוֶר֣

ָך׃ ָך ְוִתֽירְֹׁשָ֖ך ְויְִצָהֶרֽ ָך ְוָאַֽכְלָּת֖ ְוָׂשָבְֽעָּת׃  ְוָאַֽסְפָּת֣ ְדגָנֶ֔ ְדָ֖ך ִלְבֶהְמֶּת֑ ֶׂשב ְּבָׂשֽ י ֵע֥ ְמ֣רּו  ְוָנַֽתִּת֛ ִהָּׁשֽ
ים ֲאֵחרִ֔  ם ַוֲֽעַבְדֶּת֙ם ֱאֹלִה֣ ם ְוַסְרֶּת֗ ה ְלַבְבֶכ֑ ן יְִפֶּת֖ ם ֶּפ֥ ם ָלֶהֽם׃ָלֶכ֔ ה ַאף־ ים ְוִהְׁשַּתֲֽחִויֶת֖ ְוָחָר֨

יִם֙  ר ֶאת־ַהָּׁשַמ֨ ם ְוָעַצ֤ ה ָּבֶכ֗ ּה יְהָו֜ ן ֶאת־יְבּוָל֑ ה ֹ֥לא ִתֵּת֖ ֲאָדָמ֔ ר ְוָה֣ ם  ְוֹֽלא־יְִהֶי֣ה ָמָט֔ ַוֲֽאַבְדֶּת֣
ן ה נֵֹת֥ ר יְהָו֖ ה ֲאֶׁש֥ ֶרץ ַהּטָֹב֔ ה ֵמַעל֙ ָהָא֣ םְוַׂשְמֶּת֙ם אֶ  יח ָלֶכֽם׃ ְמֵהָר֗ ֶּלה ַעל־ְלַבְבֶכ֖ י ֵא֔  ת־ְּדָבַר֣

ם ְוָה֥יּו ם ְלאֹו֙ת ַעל־יְֶדֶכ֔ ם אָֹת֤ ם ּוְקַׁשְרֶּת֨ ין ֵעֽינֵיֶכֽם׃ ְוַעֽל־נְַפְׁשֶכ֑ ת ֵּב֥ ֹ֖ ם  ְלֽטֹוָטפ ם אָֹת֛ ְוִלַּמְדֶּת֥
ם ר ָּב֑ ם ְלַדֵּב֣ ֶרְך ּֽוְבׁשָ  ֶאת־ְּבנֵיֶכ֖ ָ֙ך ּוְבֶלְכְּתָ֣ך ַבֶּד֔ ם ַעל־ ּוְבקּוֶמָֽך׃ ְכְּבָך֖ ְּבִׁשְבְּתָ֤ך ְּבֵביֶת֨ ּוְכַתְבָּת֛

יָך׃ ָך ּוִבְׁשָעֶרֽ ל כא ְמזּו֥זֹות ֵּביֶת֖ ם ַע֚ י ְבנֵיֶכ֔ ַען יְִרּ֤בּו יְֵמיֶכ֙ם ִויֵמ֣ ע יְהָו֛ה  ְלַמ֨ ר נְִׁשַּב֧ ה ֲאֶׁש֨ ָהֲֽאָדָמ֔
ם ת ָלֶה֑ ם ָלֵת֣ ֵתיֶכ֖ ֹֽ יִם ַעל־ָהָאֶֽרץ׃  ַלֲאב י ַהָּׁשַמ֖   ִּכיֵמ֥

  
 ֹ֥ ר׃ ַּדֵּב֞ ה ּלֵ ה ֶאל־מֶֹׁש֥ אֶמר יְהוָ֖ ַוּי ֹֽ ת ַעל־ם ִציצִ֛ ּו ָלהֶ֥ ם ְוָעׂ֨ש ֲאֵלהֶ֔  ְוָאַֽמְרּתָ֣  י יְִׂשָרֵאל֙ ר ֶאל־ְּבנֵ֤ אמ

רֹתָ֑ י ִבגְֵדיהֶ֖ ַּכנְפֵ֥  ֹֽ ם ּוְרִאיתֶ֣  ְלִציִצ֒ת  ה ָלֶכם֮ יל ְּתֵכֶֽלת׃ ְוָהָי֣ ף ְּפתִ֥ ת ַהָּכנָ֖ ּו ַעל־ִציצִ֥ ְתנ֛ ם ְוָנ֥ ם ְלד
י ְוַאֲֽחֵר֣  י ְלַבְבֶכם֙ ּורּו ַאֲֽחֵר֤ ם ְוֹֽלא־ָת֜ת ם אֹתָ֑ ה ַוֲֽעִׂשיתֶ֖ יְהוָ֔  תֶאת־ָּכל־ִמְצֹו֣  ֹו ּוזְַכְרֶּתם֙ אֹ֗ת 

ם י ִוְֽהיִיתֶ֥ ֹותָ֑ ם ֶאת־ָּכל־ִמצְ ּו ַוֲֽעִׂשיתֶ֖ ַען ִּתזְְּכר֔ ים ַאֲֽחֵריֶהֽם׃ מ ְלמַ֣ ם זֹנִ֖ ם ֲאֶׁשר־ַאּתֶ֥ ֵעֽינֵיכֶ֔ 
ם ֹות ָלכֶ֖ יִם ִלְֽהי֥ ֶרץ ִמְצרַ֔ ֵמאֶ֣  אִתי ֶאְתֶכם֙ ר הֹוצֵ֤ ֶׁש֨ ם אֲ ה ֱאֹֽלֵהיכֶ֗ י יְהוָ֣ ים ֵלֽאֹלֵהיֶכֽם׃ ֲאנִ֞ ְקדֹׁשִ֖ 

           ה ֱאֹֽלֵהיֶכֽם׃י יְהוָ֥ ים ֲאנִ֖ ֵלֽאֹלהִ֑ 
  יְהָֹוה ֱאֹלֵהיֶכם ֱאֶמת:      

  
  גאולה

  
ִמי  ִלים ְיֹהָוה, ִמי ָכֹמָכה ָּבאֵ    מֶׁשה ּוְבֵני ִיְׂשָרֵאל ְל ָענּו ִׁשיָרה, ְּבִׂשְמָחה ַרָּבה, ְוָאְמרּו ֻכָּלם:

ת, ֹעֵׂשה ֶפֶלא:ָּכֹמָכה ֶנְאָּדר ַּבֹּקֶדׁש,    נֹוָרא ְתִה
ְיֹהָוה ִׁשיָרה ֲחָדָׁשה ִׁשְּבחּו ְּגאּוִלים ְלִׁשְמ ַהָּגדֹול ַעל ְׂשַפת ַהָּים, ַיַחד ֻּכָּלם הֹודּו ְוִהְמִליכּו ְוָאְמרּו:

   ִיְמ ְלעֹוָלם ָוֶעד:
  

ְוֶנֱאַמר, ֹּגֲאֵלנּו ְיֹהָוה  ּוְפֵדה ִכְנֻאֶמ ְיהּוָדה ְוִיְׂשָרֵאל: ּוָמה ְּבֶעְזַרת ִיְׂשָרֵאל:צּור ִיְׂשָרֵאל, ק
  ָּברּו ַאָּתה ְיֹהָוה ָּגַאל ִיְׂשָרֵאל: ְצָבאוֹת ְׁשמוֹ, ְקדוֹׁש ִיְׂשָרֵאל:
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  עמידה לשחרית בראש השנה

  ֲאדֹנָי ְׂשָפַתי ִּתְפָּתח. ּוִפי יִַּגיד ְּתִהָלֶתָך:
  
. ֱאֹלֵהי ַאְבָרָהם. ֱאֹלֵהי מותינוואִ  ֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּוָּברּוְך ַאָּתה יְהָֹוה ֱאֹל

ָהֵאל רחל ולאה. ֱאֹלֵהי רבקה,  ֱאֹלֵהי שרה, יְִצָחק. ֵואֹלֵהי יֲַעקֹב. ֱאֹלֵהי 
ַהָּגדֹול ַהִּגּבֹור ְוַהּנֹוָרא ֵאל ֶעְליֹון. ּגֹוֵמל ֲחָסִדים טֹוִבים. ְוקֹונֵה ַהּכֹל ְוזֹוֵכר 

  . ּוֵמִביא גֹוֵאל ִלְבנֵי ְבנֵיֶהם ְלַמַען ְׁשמֹו ְּבַאֲהָבה:ַחְסֵדי ָאבֹות
  

ֶאְפְּתָחה ִּפי ִּבְתִפָּלה  ִמּסֹוד ֲחָכִמים ּונְבֹונִים. ּוִמֶּלֶמד ַּדַעת ְמִבינִים.
  ים.ּוְבַתֲחנּונִים. ְלַחּלֹות ּוְלַחּנֵן ְּפנֵי ֶמֶלְך ַמְלֵכי ַהְּמָלִכים ַוֲאדֹונֵי ָהֲאדֹונִ 

  
זְָכֵרנּו ְלַחּיִים. ֶמֶלְך ָחֵפץ ַּבַחּיִים. ְוָכְתֵבנּו ְּבֵסֶפר ַהַחּיִים. ְלַמַענְָך ֱאֹלִהים 

ופוקד  ָּברּוְך ַאָּתה יְהָֹוה. ָמֵגן ַאְבָרָהם ֶמֶלְך עֹוזֵר ּומֹוִׁשיַע ּוָמֵגן: ַחּיִים:
   :שרה

  
   מֹוִריד ַהָּטל: ַאָּתה גִּבֹור ְלעֹוָלם ֲאדֹנָי. ְמַחּיֶה ֵמִתים ַאָּתה ַרב ְלהֹוִׁשיַע:

  
ְמַכְלֵּכל ַחּיִים ְּבֶחֶסד. ְמַחּיֶה ֵמִתים ְּבַרֲחִמים ַרִּבים. סֹוֵמְך נֹוְפִלים ְורֹוֵפא 

י ָכמֹוָך ַּבַעל מִ  חֹוִלים ּוַמִּתיר ֲאסּוִרים. ּוְמַקּיֵם ֱאמּונָתֹו ִליֵׁשנֵי ָעָפר.
  ְּגבּורֹות ּוִמי דֹוֶמה ָלְך. ֶמֶלְך ֵמִמית ּוְמַחּיֶה ּוַמְצִמיַח יְׁשּוָעה:

  
ְונֱֶאָמן ַאָּתה ְלַהֲחיֹות  ִמי ָכמֹוָך ָאב ָהַרֲחָמן. זֹוֵכר יְצּוָריו ְלַחּיִים ְּבַרֲחִמים:

   :ֵמִתיםָּברּוְך ַאָּתה יְהָֹוה. ְמַחּיֶה הַ  :ֵמִתים
  

ברוך אתה  ַאָּתה ָקדֹוׁש ְוִׁשְמָך ָקדֹוׁש. ּוְקדֹוִׁשים ְּבָכל יֹום יְַהְללּוָך ֶּסָלה:
  יהוה המלך הקדוש.
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  לאל עורך דין
  

  ּוְבֵכן ְל ַהֹּכל ַיְכִּתירּו:
  ְלֵאל עֹוֵר ִּדין:

  
  ַּבִּדין:  ְלגֹוֶלה ֲעמּוקֹות    ְּביֹום ִּדין:    ְלבֹוֵחן ְלָבבֹות 

  ַּבִּדין:    ְלהֹוֶגה ֵדעֹות   ְּביֹום ִּדין:  ֵמיָׁשִרים ְלדֹוֵבר 
  ַּבִּדין:    ְלזֹוֵכר ְּבִריתֹו   ְּביֹום ִּדין:  ְלָוִתיק ְוֹעֶׂשה ֶחֶסד 

  ַּבִּדין:    ְלַטֵהר חֹוָסיו   ְּביֹום ִּדין:  ְלחֹוֵמל ַמֲעָׂשיו 
  ַּבִּדין:    ְלכֹוֵבׁש ַּכֲעסֹו   ְּביֹום ִּדין:  ְליֹוֵדַע ַמֲחָׁשבֹות 

  ַּבִּדין:    ְלמֹוֵחל ֲעֹונֹות    ְּביֹום ִּדין:  ְצָדקֹות ְללֹוֵבׁש 
  ַּבִּדין:  ְלסֹוֵלַח ַלֲעמּוָסיו   ְּביֹום ִּדין:  ְלנֹוָרא ְתִהּלֹות 

  ַּבִּדין:    ְלפֹוֵעל ַרֲחָמיו   ְּביֹום ִּדין:  ְלעֹוֶנה ְלקֹוְרָאיו 
  ַּבִּדין:    ְלקֹוֶנה ֲעָבָדיו   ְּביֹום ִּדין:  ְלצֹוֶפה ִנְסָּתרֹות 

  ַּבִּדין:  ְלׁשֹוֵמר אֹוֲהָביו   ְּביֹום ִּדין:    ּמֹו ְלַרֵחם עַ 
  ְּביֹום ִּדין  ְלתֹוֵמ ְּתִמיָמיו 

  
 

  קדושה
  

ֵהינּו   מלך.   ּוְבֵכן ּוְל ַתֲעֶלה ְקֻדָּׁשה. ִּכי ַאָּתה ֱא
ב ַעל ַיד ְנַקֵּדׁש ֶאת ִׁשְמ ָּבעֹוָלם. ְּכֵׁשם ֶׁשַּמְקִּדיִׁשים אֹותֹו ִּבְׁשֵמי ָמרֹום. ַּכָּכתּו

. ְוָקָרא ֶזה ֶאל ֶזה ְוָאַמר:   ְנִביֶא

  
  ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש יְהָֹוה ְצָבאֹות ְמֹלא ָכל ָהָאֶרץ ְּכבֹודֹו:

  
  ַמְׁשִמיִעים קֹול ִמְתַנְּׂשִאים ְלֻעַּמת ְׂשָרִפים ָאז ְּבקֹול ַרַעׁש ָּגדֹול ַאִּדיר ְוָחָזק

  :ְלֻעָּמָתם ָּברּו ֹיאֵמרּו
  

  ִמְּמקוֹמוֹ  וההיָּברּו ְּכבוֹד 
 

ָמַתי ִּתְמ ְּבִצּיֹון  ִמְּמקֹוְמ ַמְלֵּכנּו ּתֹוִפיַע ְוִתְמלֹו ָעֵלינּו ִּכי ְמַחִּכים ֲאַנְחנּו ָל
ִּתְתַּגֵּדל ְוִתְתַקֵּדׁש ְּבתֹו ְירּוָׁשַלִים ִעיְר  ְּבָקרֹוב ְּבָיֵמינּו ְלעֹוָלם ָוֶעד ִּתְׁשּכֹון

ַּכָּדָבר ָהָאמּור ְּבִׁשיֵרי ֻעֶּז  ְוֵעיֵנינּו ִתְרֶאיָנה ַמְלכּוֶת. ְלדֹור ָודֹור ּוְלֵנַצח ְנָצִחים
  .ַעל ְיֵדי ָּדִוד ְמִׁשיַח ִצְדֶק

  
ֵהינּו ִמִּפינּו ְלדֹור ָודֹור ַנִּגיד ָּגְדֶל ּוְלֵנַצח ְנָצִחים ְקֻדָּׁשְת ַנְקִּדיׁש. ְוִׁשְבֲח אֱ 

ָּברּו ַאָּתה ְיֹהָוה ַהֶּמֶל  א ָימּוׁש ְלעֹוָלם ָוֶעד. ִּכי ֵאל ֶמֶל ָּגדֹול ְוָקדֹוׁש ָאָּתה:
  ַהָּקדֹוׁש:
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. ְוֵאיָמְת ַעל ָּכל ַמה  ּוְבֵכן ֵּתן ַּפְחְּד ֵהינּו ַעל ָּכל ַמֲעֶׂשי ְיֹהָוה ֱא
ל ַהַּמֲעִׂשים. ְוִיְׁשַּתֲחוּו ְלָפֶני ָּכל ַהְּברּוִאים. ֶּׁשָּבָראָת. ְוִייָראּו ּכָ 

ְוֵיָעׂשּו ֻּכָלם ֲאֻגָּדה ֶאָחת ַלֲעׂשֹות ְרצֹוְנ ְּבֵלָבב ָׁשֵלם. ְּכמֹו ֶׁשָּיַדְענּו ְיֹהָוה 
. ְוִׁשְמ נֹוָרא ַעל ּכָ  ֵהינּו ֶׁשַהָּׁשְלָטן ְלָפֶני ֹעז ְּבָיְד ּוְגבּוָרה ִּביִמיֶנ ל ֱא

  ַמה ֶּׁשָּבָראָת:
  

.  ּוְבֵכן ֵּתן ָּכבוֹד . ְוִתְקָוה טֹוָבה ְלדֹוְרֶׁשי . ְּתִהָּלה ִליֵרֶאי ְיֹהָוה ְלַעֶּמ
. ּוְצִמיַחת  . ִׂשְמָחה ְלַאְרֶצ ְוָׂשׂשֹון ְלִעיֶר ּוִפְתחֹון ֶּפה ַלְמַיֲחִלים ָל

. ַוֲעִריַכת ֵנר ְלֶבן ִיׁשַ  . ִּבְמֵהָרה ְּבָיֵמינּו:ֶקֶרן ְלָדִוד ַעְבֶּד   י ְמִׁשיֶח
  

זּו. ַוֲחִסיִדים ְּבִרָּנה ָיִגילּו  ּוְבֵכן ַצִּדיִקים ִיְראּו ְוִיְׂשָמחּו ִויָׁשִרים ַיֲע
ְועֹוָלָתּה ִּתְקָּפץ ִּפיָה ְוָכל ָהִרְׁשָעה ֻּכָּלּה ְּכָעָׁשן ִּתְכֶלה ִּכי ַתֲעִביר 

  ֶמְמֶׁשֶלת ָזדֹון ִמן ָהָאֶרץ:
  

. ְּבַהר  ְמְוִת  ֵהינּו ְמֵהָרה ְלַבֶּד ַעל ָּכל ַמֲעֶׂשי ַאָּתה הּוא ְיֹהָוה ֱא
 . . ַּכָּכתּוב ְּבִדְבֵרי ָקְדֶׁש . ּוִבירּוָׁשַלִים ִעיר ָקְדֶׁש ִצּיֹון ִמְׁשַּכן ְּכבֹוֶד

ַהִי ִצּיוֹן ְלֹדר ָוֹדר ַהְללּוָיּה   :ִיְמ ְיֹהָוה ְלעוָֹלם ֱא
  

. ַּכָּכתּוב ַוִיְגַּבּה ְיֹהָוה ָקדוֹ  ׁש ַאָּתה ְונֹוָרא ְׁשֶמ ְוֵאין ֱאלֹוַּה ִמַּבְלָעֶדי
ָּברּו ַאָּתה ְיֹהָוה  ְצָבאֹות ַּבִּמְׁשָּפט ְוָהֵאל ַהָּקדֹוׁש ִנְקַּדׁש ִּבְצָדָקה:

  ַהֶּמֶל ַהָּקדֹוׁש:
  

ּו ְוָרִציָת ָּבנּו. ְורֹוַמְמָּתנּו ַאָּתה ְבַחְרָּתנּו ִמָּכל ָהַעִּמים. ָאַהְבָּת אֹוָתנ
. ְוֵקַרְבָּתנּו ַמְלֵּכנּו ַלֲעבֹוָדֶת ְוִׁשְמ  ִמָּכל ַהְּלׁשֹונֹות ְוִקַּדְׁשָּתנּו ְּבִמְצוֶתי

  ַהָּגדֹול ְוַהָּקדֹוׁש ָעֵלינּו ָקָראָת:
  

ֵהינּו ְּבַאֲהָבה ֶאת  ַהִּזָּכרֹון ַהֶּזה ) (השבת הזה ואת יוםיֹום ַוִּתֶּתן ָלנּו ְיֹהָוה ֱא
   ִמְקָרא ֹקֶדׁש ֵזֶכר ִליִציַאת ִמְצָרִים:(באהבה) ְּתרּוָעה  (זכרון)יֹום 

  
ֵהי ֲאבֹוֵתינּו  ֵהינּו ֵוא ַיֲעֶלה ְוָיבֹוא ְוַיִּגיַע ְוֵיָרֶאה ְוֵיָרֶצה  ינּותֵ ו ּׁמִא וְ ֱא

 ינּותֵ ו ּׁמִא וְ נּו ְוִיָּׁשַמע ְוִיָּפֵקד ְוִיָּזֵכר ִזְכרֹוֵננּו ּוִפְקדֹוֵננּו ְוִזְכרֹון ֲאבֹוֵתי
ִזְכרֹון ָמִׁשיַח ֶּבן ָּדִוד ַעְבֶּד ְוִזְכרֹון ְירּוָׁשַלִים ִעיר ָקְדֶׁש ְוִזְכרֹון ָּכל ו

ַעְּמ ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ְלָפֶני ִלְפֵליָטה ְלטֹוָבה ְלֵחן ּוְלֶחֶסד ּוְלַרֲחִמים 
  ְלַחִּיים טֹוִבים ּוְלָׁשלֹום ְּביֹום ַהִּזָּכרֹון ַהֶּזה. 

  
ֵהינּו ּבֹו ְלטֹוָבה. זָ    אמן.  ְכֵרנּו ְיֹהָוה ֱא

  אמן         ּוָפְקֵדנּו בֹו ִלְבָרָכה. 
  אמן.      . ְוהֹוִׁשיֵענּו בֹו ְלַחִּיים
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ּוִבְדַבר ְיׁשּוָעה ְוַרֲחִמים חּוס ְוָחֵּננּו ְוַרֵחם ָעֵלינּו ְוהֹוִׁשיֵענּו ִּכי ֵאֶלי 
  ֵעיֵנינּו ִּכי ֵאל ֶמֶל ַחּנּון ְוַרחּום ָאָּתה:

  
הֵ  ֵהי ֲאבֹוֵתינּוֱא , ְמלֹו ַעל ָּכל ָהעֹוָלם ֻּכּלֹו ינּותֵ ו ּׁמִא וְ  ינּו ֵוא

, ְוהֹוַפע ַּבֲהַדר ְּגאֹון ֻעֶּז ַעל ָּכל  , ְוִהָּנֵׂשא ַעל ָּכל ָהָאֶרץ ִּביָקֶר ִּבְכבֹוֶד
, ְוֵיַדע ָּכל ָּפעּול, ִּכי ַאָּתה ְּפַעְלּתֹו, ְוָיִבין ָּכל  ְיצּור, ִּכי יֹוְׁשֵבי ֵתֵבל ַאְרֶצ

ֵהי ִיְׂשָרֵאל ֶמֶל  ַאָּתה ְיַצְרּתֹו, ְוֹיאַמר ֹּכל ֲאֶׁשר ְנָׁשָמה ְּבַאּפֹו. ְיֹהָוה ֱא
  ּוַמְלכּותֹו ַּבֹּכל ָמָׁשָלה:

  
ֵהי ֲאבֹוֵתינּו ֵהינּו ֵוא , וַקְּדֵׁשנּו ְּבִמְצו) נּותֵ חַ נּוְמ ּבִ ִה צֵ (ְר  ינּותֵ ו ּׁמִא וְ  ֱא ֶתי

 , .  נוחַׂשְּבֵענּו ִמּטּוֶב ְוַׂשְמ ְוֵתן ֶחְלֵקנּו ְּבתֹוָרֶת יי  נּוילֵ נִח ְה וַ ( ְִּביׁשּוָעֶת

ְוַטֵהר ִלֵּבנּו  )מֶ י ְׁש ׁשֵ ְּד ַק ל ְמ אֵ ָר ֹשְ יִ  ּהּבָ  חּונּויָ וְ  ׁשֶ ְד ת ָק ּבָ ן ׁשַ צוֹ ָר בְ ה ּובָ הֲ ַאּבְ  נּויהֵ אֱ 
ִהים ֱאֶמת ּוְדָבְר ֱאֶמת ְוַקָּים ָלַעד: ָּברּו  ְלָעְבְּד ֶּבֱאֶמת, ִּכי ַאָּתה ֱא

  ִיְׂשָרֵאל ְויֹום ַהִּזָּכרֹון:(השבת ו) ל ָהָאֶרץ, ְמַקֵּדׁש ַאָּתה ְיֹהָוה, ֶמֶל ַעל ּכָ 
  

ֵהינּו ְּבַעְּמ ִיְׂשָרֵאל ְוִלְתִפָּלָתם ְׁשֵעה. ְוָהֵׁשב ֶאת  ְרֵצה ְיֹהָוה ֱא
. ְוִא  ְמֵהָרה ְּבַאֲהָבה  ֵּׁשי ִיְׂשָרֵאל. ּוְתִפָּלָתםָהֲעבֹוָדה ִלְדִביר ֵּביֶת

:ְתַקֵּבל ְּבָרצֹון. ּוְתִה     י ְלָרצֹון ָּתִמיד ֲעבֹוַדת ִיְׂשָרֵאל ַעֶּמ
  

ָּברּו ַאָּתה ְיֹהָוה. ַהַּמֲחִזיר  ְוֶתֱחֶזיָנה ֵעיֵנינּו ְּבׁשּוְב ְלִצּיֹון ְּבַרֲחִמים:
  ְׁשִכיָנתֹו ְלִצּיֹון:

  
ֵהי  ֵהינּו ֵוא . ָׁשַאָּתה הּוא ְיֹהָוה ֱא  ֲבֹוֵתינּו  מֹוִדים ֲאַנְחנּו ָל

ְלעֹוָלם ָוֶעד. צּור ַחֵּיינּו. ָמֵגן ִיְׁשֵענּו ַאָּתה הּוא ְלדֹור ָודֹור.  ינּותֵ ו ּׁמִא וְ 
 . ַעל ִנְׁשמֹוֵתינּו נֹוֶדה ְּל ּוְנַסֵּפר ְּתִהָּלֶת ַעל ַחֵּיינּו ַהְּמסּוִרים ְּבָיֶד

. ְוַעל ִנֶּסי ֶׁשְּבָכל יֹום ִעָּמנּו. ְוַעל ִנְפְלאֹוֶתי ְוט ֹובֹוֶתי ַהְּפקּודֹות ָל
. ְוַהְמַרֵחם  א ָכלּו ַרֲחֶמי ֶׁשְּבָכל ֵעת. ֶעֶרב ָוֹבֶקר ְוָצֳהָרִים. ַהּטֹוב ִּכי 

: . ִּכי ֵמעֹוָלם ִקִּוינּו ָל א ַתּמּו ֲחָסֶדי    ִּכי 
  

   ְוַעל ֻּכָּלם ִיְתָּבֵר ְוִיְתרֹוֵמם ְוִיְתַנֵּׂשא ִׁשְמ ַמְלֵּכנּו ָּתִמיד ְלעֹוָלם ָוֶעד:
 

:ּוכְ    ֹתב ְלַחִּיים טוִֹבים ָּכל ְּבֵני ְבִריֶת
  

ְוֹכל ַהַחִּיים יֹודּו ֶּסָלה. ִויַהְללּו ֶאת ִׁשְמ ֶּבֱאֶמת. ָהֵאל ְיׁשּוָעֵתנּו 
  ְוֶעְזָרֵתנּו ֶסָלה. ָּברּו ַאָּתה ְיֹהָוה. ַהּטֹוב ִׁשְמ ּוְל ָנֶאה ְלהֹודֹות:

  
ָּכל ִיְׂשָרֵאל  ֶחֶסד ְוַרֲחִמים ָעֵלינּו ְוַעלטֹוָבה ּוְבָרָכה. ֵחן וָ  ִׂשים ָׁשלוֹם

. ִּכי ְבאֹור ָּפֶני ָנַתָּת ָּלנּו  . ָּבְרֵכנּו ָאִבינּו ֻּכָּלנּו ְּכֶאָחד ְּבאֹור ָּפֶני ַעֶּמ
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ֵהינּו ּתֹוַרת ַחִּיים ְוַאֲהַבת ֶחֶסד. ּוְצָדָקה ּוְבָרָכה ְוַרֲחִמים  ְיֹהָוה ֱא
טֹוב ִיְהֶיה ְּבֵעיֶני ְלָבְרֵכנּו ּוְלָבֵר ֶאת ָּכל ַעְּמ ִיְׂשָרֵאל ְוַחִּיים ְוָׁשלֹום. וְ 

.   ְּבָכל ֵעת ּוְבָכל ָׁשָעה ִּבְׁשלֹוֶמ
  

 . ְּבֵסֶפר ַחִּיים. ְּבָרָכה ְוָׁשלוֹם. ּוַפְרָנָסה טוָֹבה. ִנָּזֵכר ְוִנָּכֵתב ְלָפֶני
   ְלַחִּיים טוִֹבים ּוְלָׁשלוֹם: ית ִיְׂשָרֵאלֲאַנְחנּו ְוָכל ַעְּמ ּבֵ 

  
  ָּׁשלֹום:ה הַ שֵֹ עּו ָּברּו ַאָּתה ְיֹהָוה

  
ַהי. ְנֹצר ְלׁשֹוִני ֵמָרע ּוְׂשָפַתי ִמַּדֵּבר ִמְרָמה. ְוִלְמַקְלַלי ַנְפִׁשי ִתֹּדם.  ֱא

. ְוַנְפִׁשי ֶּכָעָפר ַלֹּכל ִּתְהֶיה. ְּפַתח לִ  ִמְצוֶתי ִּתְרֹּדף ַנְפִׁשי. ובִּבי ְּבתֹוָרֶת
 ְוָכל  ְַהחֹוְׁשִבים ָעַלי ְלָרָעה. ְמֵהָרה ָהֵפר ֲעָצָתם ְוַקְלֵקל ַמֲחַׁשְבָּתם:

. ֲעֵׂשה ְלַמַען  . ֲעֵׂשה ְלַמַען ּתֹוָרָת . ֲעֵׂשה ְלַמַען ְיִמיָנ ֲעֵׂשה ְלַמַען ְׁשָמ
. ְלַמַען ֵיָחְלצ . הֹוִׁשיָעה ְיִמיְנ ַוֲעֵנִני:ְקֻדָּׁשָת ִיְהיּו ְלָרצֹון  ּון ְיִדיֶדי

. ְיֹהָוה צּוִרי ְוֹגֲאִלי:   ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגיֹון ִלִּבי ְלָפֶני
  

ְוַעל ָּכל ַעּמוֹ  הּוא ַיֲעֶׂשה ָׁשלוֹם ָעֵלינּו, עוֶֹׂשה ַהָּׁשלוֹם ִּבְמרוָֹמיו,
  ָאֵמן: ְוִאְמרּויושבי תבל ִיְׂשָרֵאל ְוַעל ָּכל 

  

  

  

 

  

 

 

  

כך לימד ר' בונם מפשיסחה: "חכמינו אמרו: 'בקש את השלום במקומך'. אי אתה 

יכול לבקש את השלום בשום מקום אלא בתוך עצמך, עד שתמצאנו שם. ובתהלים 

נאמר: 'אין שלום בעצמי מפני חטאתי' (תהלים לח, ד). רק אם מצא אדם את 

  השלום בתוך עצמו, הריהו יכול לבקשו לעולם כולו"
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  ָאִבינּו ַמְלֵּכנּו
  

:ָאִבינּו ַמְלֵּכנּו    ָחָטאנּו ְלָפֵני
  ָאִבינּו ַמְלֵּכנּו ֵאין ָלנּו ֶמֶל ֶאָּלא ָאָּתה:
:   ָאִבינּו ַמְלֵּכנּו ֲעֵׂשה ִעָּמנּו ְלַמַען ְׁשֶמ
  ָאִבינּו ַמְלֵּכנּו ַחֵּדׁש ָעֵלינּו ָׁשָנה טֹוָבה:

  ֵמָעֵלינּו ָּכל ְּגֵזרוֹת ָקׁשוֹת:ָאִבינּו ַמְלֵּכנּו ַּבֵּטל 
  ָאִבינּו ַמְלֵּכנּו ַּבֵּטל ַמְחְׁשבֹות ׂשְֹנֵאינּו:

  ָאִבינּו ַמְלֵּכנּו ָהֵפר ֲעַצת אוְֹיֵבינּו:
  ָאִבינּו ַמְלֵּכנּו ַּכֵּלה ָּכל ַצר ּוַמְׂשִטין ֵמָעֵלינּו:

ִבי ּוִבָּזה ּוַמְׁשִחית ּוַמֵּגָפה ְוֵיֶצר ָהָרע ָאִבינּו ַמְלֵּכנּו ַּכֵּלה ֶדֶבר ְוֶחֶרב ְוָרָעה ְוָרָעב ּוְׁש 
:   ְוחוָֹלִאים ָרִעים ִמְּבֵני ְבִריֶת

  ָאִבינּו ַמְלֵּכנּו ְׁשַלח ְרפּוָאה ְׁשֵלָמה ְלָכל חֹוֵלי ַעֶּמ :
:   ָאִבינּו ַמְלֵּכנּו ָזְכֵרנּו ְּבִזְכרוֹן טוֹב ִמְּלָפֶני

  ר ַחִּיים טֹוִבים:ָאִבינּו ַמְלֵּכנּו ָּכְתֵבנּו ְּבֵספֶ 
  ָאִבינּו ַמְלֵּכנּו ָּכְתֵבנּו ְּבֵסֶפר ְּגֻאָּלה ִויׁשּוָעה:

  :ְוַכְלָּכָלהְרָנָסה ָאִבינּו ַמְלֵּכנּו ָּכְתֵבנּו ְּבֵסֶפר  ּּפַ 
  ְזֻכּיוֹת:  ָאִבינּו ַמְלֵּכנּו ָּכְתֵבנּו ְּבֵסֶפר
  ָלה:ְסִליָחה ּוְמִחיָאִבינּו ַמְלֵּכנּו ָּכְתֵבנּו ְּבֵסֶפר 

  ָאִבינּו ַמְלֵּכנּו ַהְצַמח ָלנּו ְיׁשּוָעה ְּבָקרוֹב:
:   ָאִבינּו ַמְלֵּכנּו ָהֵרם ֶקֶרן ִיְׂשָרֵאל ַעֶּמ

:   ָאִבינּו ַמְלֵּכנּו ְוָהֵרם ֶקֶרן ְמִׁשיֶח
  ָאִבינּו ַמְלֵּכנּו ְׁשַמע קֹוֵלנּו חּוס ְוַרֵחם ָעֵלינּו:

  ּוְבָרצוֹן ֶאת ְּתִפָּלֵתנּו:ָאִבינּו ַמְלֵּכנּו ַקֵּבל ְּבַרֲחִמים 
:   ָאִבינּו ַמְלֵּכנּו ַאל ְּתִׁשיֵבנּו ֵריָקם ִמְּלָפֶני

  ָאִבינּו ַמְלֵּכנּו ָזכּור ִּכי ָעָפר ֲאָנְחנּו:
  ָאִבינּו ַמְלֵּכנּו ְקַרע רֹוַע ְּגַזר ִּדיֵננּו 

:   ָאִבינּו ַמְלֵּכנּו ַהֲחִזיֵרנּו ִּבְתׁשּוָבה ְׁשֵלָמה ְלָפֶני
א ְלַמֲעֵננּו:ָאבִ    ינּו ַמְלֵּכנּו ֲעֵׂשה ְלַמֲעָנ ִאם 

:   ָאִבינּו ַמְלֵּכנּו ְמַנע ַמֵּגָפה ִמַּנֲחָלֶת
  ָאִבינּו ַמְלֵּכנּו ְׁשַמע קֹוֵלנּו, חּוס ְוַרֵחם ָעֵלינּו:

  ָאִבינּו ַמְלֵּכנּו ַקֵּבל ְּבַרֲחִמים ּוְבָרצוֹן ֶאת ְּתִפָּלֵתנּו:
  ְּפַתח ַׁשֲעֵרי ָׁשַמִים ִלְתִפָּלֵתנּו:ָאִבינּו ַמְלֵּכנּו 

  ָאִבינּו ַמְלֵּכנּו ָזכוֹר, ִּכי ָעָפר ֲאָנְחנּו:
  ָאִבינּו ַמְלֵּכנּו ֲחמֹול ָעֵלינּו ְוַעל עֹוָלֵלינּו ְוַטֵּפנּו:
:   ָאִבינּו ַמְלֵּכנּו ָנא ַאל ְּתִׁשיֵבנּו ֵריָקם ִמְּלָפֶני

:ָאִבינּו ַמְלֵּכנּו ְּתֵהא ַהָּׁשָעה    ַהֹּזאת ְׁשַעת ַרֲחִמים ְוֵעת ָרצֹון ִמְּלָפֶני
:   ָאִבינּו ַמְלֵּכנּו ֲעֵׂשה ְלַמַען ֲהרּוִגים ַעל ֵׁשם ָקְדֶׁש

:   ָאִבינּו ַמְלֵּכנּו ֲעֵׂשה ְלַמַען ְטבּוִחים ַעל ִיחּוֶד
  :ָאִבינּו ַמְלֵּכנּו ֲעֵׂשה ְלַמַען ָּבֵאי ָבֵאׁש ּוַבַּמִים ַעל ִקּדּוׁש ְׁשֶמ

א ְלַמֲעֵננּו:   ָאִבינּו ַמְלֵּכנּו ֲעֵׂשה ְלַמַעְנ ִאם 
  ָאִבינּו ַמְלֵּכנּו ֲעֵׂשה ְלַמַעְנ ְוהוִֹׁשיֵענּו:

  ָאִבינּו ַמְלֵּכנּו ֲעֵׂשה ְלַמַען ַרֲחֶמי ָהַרִּבים:
  א ָעֵלינּו:ָאִבינּו ַמְלֵּכנּו ֲעֵׂשה ְלַמַען ִׁשְמ ַהָּגדוֹל ַהִּגּבוֹר ְוַהּנוָֹרא ֶׁשִּנְקָר 

  
  ָאִבינּו ַמְלֵּכנּו ָחֵּננּו ַוֲעֵננּו ִּכי ֵאין ָּבנּו ַמֲעִׂשים ֲעֵׂשה ִעָּמנּו ְצָדָקה ָוֶחֶסד ְוהוִֹׁשיֵענּו:
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 .W`Ÿx èl lŸk èl ` ¥V©p §z ¦O ©dèe dk̈l̈ §n ©O ©d  ,ï§i ,L èl ,u ¤x ῭ äE m¦i ©nẌ ©A lŸk i ¦M
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:mikiynn dxezl milerde  .c ¤rë ml̈Fr èl KẍŸa §n ©d ï§i KExÄ
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fd†¤V ©d d¬¥I ©̀ èe mi ½¦v ¥r´d̈ §e ÆW ¥̀ d̈ d³¥P ¦d x ¤n Ÿ̀ÀI©e i®¦p èa i ¦Ṕ¤P ¦d x ¤n`Ÿ†I©e i ½¦a ῭  x ¤n`Ÿ́I©e Æei ¦a ῭  m³d̈ẍ §a ©̀ Îl ¤̀  w ¹̈g §v¦i x ¤n`Ÿ̧I©e

 :d«l̈Ÿr èlg :e «C̈ §g©i m†¤di¥p èW E¬k èl¥I©e i®¦p èA d†̈lŸr èl d²¤V ©d F ¬NÎd ¤̀ §x¦i mi ¾¦dŸl¡̀  m ½̈dẍ §a ©̀  Æx ¤n`Ÿ̧I©e
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  :i ¦p«¥P ¦daiÆmi ¦dŸl¡̀   `³¥xèiÎi ¦M  i ¦Y §r À©cï  d´Ÿ ©r  i´¦M  dn̈E ®̀ èn  F †l  U ©r¬©YÎl ©̀ §e  x ©r ½©P ©dÎl ¤̀   ÆL ècï  g³©l §W ¦YÎl ©̀   x ¤n Ÿ̀ÀI©e

 :i ¦P «¤O ¦n  †L èci ¦gèiÎz ¤̀   ¬L §p ¦AÎz ¤̀  Ÿ §k²©Ug̈ `¬Ÿlèe dŸ ½©̀bif¬©g¡̀ ¤p x ¾©g ©̀  l¦i ½©̀ Îd¥P ¦dèe Æ̀ §x©I©e ei À̈pi ¥rÎz ¤̀  m ¹̈dẍ §a ©̀  ` ¸̈V ¦I©e
 :F «p èA z ©g¬©Y d†̈lŸr èl Ed¬¥l £r©I©e l¦i ½©̀ d̈Îz ¤̀  g ´©T ¦I©e Æmd̈ẍ §a ©̀  K ¤l³¥I©e ei®p̈ §x ©w èA K†©a §Q ©AcimF ¬wÖ ©dÎm ¥W m²d̈ẍ §a ©̀  ` ¯ẍ §w ¦I©e

 :d«¤̀ ẍ¥i ï §i x¬©d èA mF ½I ©d x´¥n ῭ ¥i Æx ¤W £̀  d®¤̀ §x¦i ï §i `E †d ©d

]iriax[eh :m¦i ©nẌ ©dÎo ¦n zi†¦p ¥W m®d̈ẍ §a ©̀ Îl ¤̀   ï §i K¬©̀ §l ©n `²ẍ §w ¦I©efhx³¤W £̀  o ©r©µi i À¦M  ï §iÎm ª̀ èp i ¦Y §r†©A §W ¦p i¬¦A x ¤n Ÿ̀¾I©e
 :L «¤ci ¦gèiÎz ¤̀   ¬L §p ¦AÎz ¤̀  Ÿ §k†©Ug̈ `¬Ÿlèe d ½¤G ©d x´äC̈ ©dÎz ¤̀  Æz̈i ¦̧Ur̈fiÆL £r §x©fÎz ¤̀  d³¤A §x ©̀  d ¸̈A §x ©dèe  ÀL èk ¤xä £̀  K ´¥xäÎi ¦M

 :ei «ä§iŸ̀  x ©r¬©W z†¥̀   ½L £r §x©f W ´©x¦i èe m®Ï ©d z´©t èUÎl ©r x†¤W £̀  lF ¾g ©kèe m¦i ©nẌ ©d í ¥a èkFk èMgií¥iFB lŸ†M  ½L £r §x©f èa Eḱ èxÄ §z ¦dèe
  :i «¦lŸw èA Ÿ §r†©nẄ x¬¤W £̀  a ¤w ¾¥r u ¤x®῭ d̈hia ¤W¬¥I©e r ©a®Ẅ x´¥̀ èAÎl ¤̀  e†̈C §g©i  E¬k èl¥I©e En ²ªwÏ©e  ei ½ẍr̈èpÎl ¤̀  Æmd̈ẍ §a ©̀  a ’W³Ï©e

   :r ©a«Ẅ x¬¥̀ §a ¦A m†̈dẍ §a ©̀

]iying[kxF ¬gp̈ èl  mi†¦pÄ  `e²¦dÎm©b  d¬M̈ §l ¦n  d ¸̈c èlï  d Â¥P ¦Âd  xŸ®n` ¥l  m†̈dẍ §a ©̀ èl  c¬©BªI©e  d ¤N ½¥̀ d̈  mi ´¦xä èC ©d  Æi ¥x£g ©̀   i À¦d§i ©e
  :Li «¦g ῭`k  :m «ẍ £̀   i¬¦a £̀  l†¥̀ En èwÎz ¤̀ èe  ei®¦g ῭   fEÁÎz ¤̀ èe  F †xŸk èA uE ¬rÎz ¤̀akW†̈C §l ¦RÎz ¤̀ èe  F ½f£gÎz ¤̀ èe c ¤U´¤MÎz ¤̀ èe

  :l«¥̀ Ez èA z†¥̀ èe s®l̈ §c¦iÎz ¤̀ èebk:m«d̈ẍ §a ©̀   i¬¦g £̀  xF †gp̈ èl d ½̈M §l ¦n d´c̈ èlï Æd ¤N ¥̧̀  d¬p̈Ÿn èW d ®ẅ §a ¦xÎz ¤̀  c´©lï l†¥̀ Ez èaE
ck:d«k̈ £r ©nÎz ¤̀ èe W ©g†©YÎz ¤̀ èe m ©g ½©BÎz ¤̀ èe g ©a´¤hÎz ¤̀  Æ̀ e ¦dÎm©B c ¤l³¥Y©e d®n̈E` èx D´n̈ §WE F †W §b ©li ¦tE
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dẍŸeY ©d z ©̀ i ¦x èw x ¤c ¥q

:yicw ivg xne` u"yd

:u‰y] ,`Ä ©x D ¥n èW W ©C ©w §z¦ièe l ©C©B §z¦i:ldw[o ¥n ῭
 D ¥zEk èl ©n Ki ¦l §n©ièe ,D ¥zEr §x ¦k `ẍ èa i ¦C `n̈ èlr̈ èA
 ,l ¥̀ ẍ §U¦i zi ¥A l’k èc i¥I ©g èaE oFki ¥nFi èaE oFki¥I ©g èA

 .o ¥n ῭  Ex §n ¦̀ èe ,ai ¦xẅ o ©nèf ¦aE `l̈b̈ £r ©A

:ldw.`Ï ©n èlr̈ i ¥n èlr̈ èlE m ©lr̈ èl K ©xä èn `Ä ©x D ¥n èW ` ¥dèi .o ¥n ῭

:u‰y ,` ¥V©p §z¦ièe m ©nFx §z¦ièe x ©̀ R̈ §z¦ièe g ©A ©Y §W¦ièe K ©xÄ §z¦i
 lN̈ ©d §z¦ièe d ¤N ©r §z¦ièe xC̈ ©d §z¦ièe

] ,`Ed Ki ¦x èA `Ẅ §c ªw èC D ¥n §W:ldw [`Ed Ki ¦x èA
 `z̈n̈¡g¤pèe `z̈g̈ èA §W ªY ,`z̈ẍi ¦Wèe `z̈k̈ èx ¦A l ’M ¦n `N̈ ¥r èl `N̈ ¥r èl

]  .o ¥n ῭  Ex §n ¦̀ èe ,`n̈ èlr̈ èA oẍi ¦n £̀ ©C:ldw[o ¥n ῭
.azkd ly micenr dyely milltznl ze`xdl ick dxezd xtq z` midiabn

 :mixne`e minw dxezd xtq z` midiabny drya

71 l ¥̀ ẍ §U¦i i¥p §A i¥p §t ¦l d ¤WŸn mÜ x ¤W £̀  dẍFY ©d z`Ÿfèe72] .d ¤WŸn c©i §A ï§i i ¦R l ©rmiayei[

ipyd xtqdn xihtnd z`ixw
`mF¬i  E ®U £r «©z  `Ÿ́l  d†̈cŸa £r  z¤k ¬̀¤l ènÎl ’M  m ½¤kl̈  d́¤i §d¦i  ÆW ¤cŸ̧wÎ`ẍ §w «¦n  W ¤cŸÀg ©l  c´g̈ ¤̀ èA  i ¹¦ri ¦a èX ©d  W ¤cŸ̧g ©aE

 :m«¤kl̈ d¬¤i §d¦i d †̈rEx èYad²p̈ẄÎi«¥p èA mi¯¦Uä èM c®g̈ ¤̀  l¦i´©̀  c†̈g ¤̀  x ²ẅÄÎo ¤A x¯©R ï§i«©l Æ©gŸ̧gi ¦p  ©gi³¥x èl d ¹̈lŸr m ¤̧zi ¦U £r«©e

  :m «¦ni ¦n èY  d †̈r §a ¦Wb:l¦i «῭ l̈  mi†¦pŸx §U ¤r  i¬¥p èW  x ½̈R ©l  Æmi ¦pŸx §U ¤r  d³ẄŸl èW  o ¤n®Ẍ ©a  d´l̈El èA  z ¤lŸ†q  m ½̈zg̈ §p ¦̧nE
c  :mi «¦Uä èM ©d  z†©r §a ¦W èl  c®g̈ ¤̀ «d̈  U ¤a†¤M ©l  c ½̈g ¤̀   oFx́V̈ ¦rèed:m«¤ki ¥l £r  x†¥R ©k èl  z ®̀Ḧ ©g  c†̈g ¤̀   mi¬¦G ¦rÎxi ¦r §UE
e:ï§i«©l d†¤X ¦̀   ©gŸ½gi ¦p  ©gi ´¥x èl m®ḧR̈ §W ¦n èM m†¤di ¥M §q ¦p èe D ½̈zg̈ §p ¦nE Æci ¦nŸ ©d z³©lŸrèe D À̈zg̈ §p ¦nE W ¤cŸ¹g ©d z ©̧lŸr Ác ©a èN ¦n

minw dxezd xtq z` midiabny drya .azkd ly micenr dyely milltznl ze`xdl ick dxezd xtq z` midiabn

 :mixne`e73 l ¥̀ ẍ §U¦i i¥p èA i¥p §t ¦l d ¤WŸn mÜ x ¤W £̀  dẍFY ©d z`Ÿfèe74] .d ¤WŸn c©i §A ï§i i ¦R l ©rmiayei[

:dxhtdd iptl dkxa

mi ´¦xn̈ ¡̀ ¤P ©d  m†¤di ¥x §a ¦c èa  d¬v̈ẍ èe  ½mi ¦aFh  mi´¦̀ i ¦a §p ¦A  Æx ©gÄ  x³¤W £̀   , ½ml̈Frd̈  K ¤l´¤n  ÆEpiÆ¥dŸl¡̀   ,Æ̈i§i  d³Ÿ ©̀   KÆExÄ
:w ¤c«¤S ©dèe z†¤n ¡̀ d̈ i¬¥̀ i ¦a §p ¦aE ,F ½O ©r l´¥̀ ẍ §U¦i §aE ,F ½C §a ©r d´¤WŸn §aE ÆdẍFY ©A x³¥gFA ©d ,À̈i§i  ¹dŸ ©̀  ĶExÄ .z®¤n ¡̀ ¤A

.71     cn ,c mixac.72     (bk ,‡h xacna).73     cn ,c mixac.74(bk ,‡h xacna)
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dpyd y`x ly ‡̀  meil dxhtd
`EgŸ¬YÎo ¤A  `E ²di ¦l ¡̀ Îo ¤A m¯g̈ŸxèiÎo ¤A  d Â̈pẅ §l ¤Ầ  F ¿n §WE  m¦i ®ẍ §t ¤̀   x´©d ¥n  mi†¦tFv  m¦i²©zn̈ẍd̈Îo ¦n  c ¹̈g ¤̀   Wi ¦̧̀  Ái ¦d§i©e

 :i «¦zẍ §t ¤̀  sE †vÎo ¤aaoi¬¥̀  d†̈P ©g §lE mi ½¦cl̈èi ÆdP̈ ¦p §t ¦l i³¦d§i©e d®P̈ ¦p èR zi†¦p ¥X ©d m¬¥Wèe d ½̈P ©g Æz ©g ©̀  m³¥W mi ½¦Wp̈ i´¥Y §W ÆFlèe
 :mi «¦cl̈§ibí¥p èW m º̈Wèe d ®Ÿl ¦W èA zF †̀ä èv ï§i ©l  ©gŸ²A§f ¦lèe zŸ̄e£g «©Y §W ¦d èl dn̈i ½¦nï mi´¦nÏ ¦n ÆFxi ¦r«¥n `E ³d ©d Wi ¦̧̀ d̈ Ádl̈r̈ èe

  :ï§i ©l  mi†¦p£dŸM  q ½̈g §p´¦tE  Æi ¦p §t ’g  i À¦l ¥rÎi«¥p èacd̈i²¤pÄÎl’k §lE  F ÀY §W ¦̀   d́P̈ ¦p §t ¦l  o º©zp̈èe  d®p̈ẅ §l ¤̀   g†©A§f ¦I©e  mF ½I ©d  i´¦d§i©e
 :zF «pn̈ d̈i†¤zFp §aEd :D «n̈ §g ©x x¬©bq̈ ï§i«©e a ½¥d ῭  ÆdP̈ ©gÎz ¤̀  i³¦M m¦i®R̈ ©̀  z†©g ©̀  d¬p̈n̈ o²¥Y¦i d¾̈P ©g §lEeÆDz̈ẍ«v̈ dŸ³©q £r «¦k §e

 :D «n̈ §g ©x c ¬©r §A ï§i x¬©bq̈Îi «¦M D®n̈ ¦r §“ ©d xE †a £r«©A q ©r ½©MÎm©Bfo†¥M ï§i zí ¥a §A ÆDz̈Ÿl £r i³¥C ¦n dÀ̈pẄ §a d́p̈Ẅ d ¹¤U £r«©i  o ¥̧k §e
  :l«©k`Ÿz  `¬Ÿl §e  d†¤M §a ¦Y©e  dP̈®¤q ¦r §k ©Ygi ½¦l §k`Ÿ«z  `Ÿ́l  Æd ¤n ¸̈l §e  i À¦M §a ¦z  d ¤n´l̈  ÆdP̈ ©g  D À̈Wi ¦̀   d́p̈ẅ §l ¤̀   D ¹̈l  x ¤n`Ÿ̧I©e

  :mi«¦pÄ d †̈xÜ £r«¥n K ½̈l aFh́ Æi ¦kŸp «῭  `F ³l£d K®¥aä §l r´©x¥i d ¤n†̈l §ehi ´¥x£g «©̀ §e d †Ÿl ¦W §a d¬l̈ §k ῭   i²¥x£g «©̀   d ½̈P ©g mẅ´Ÿ©e
  :ï§i  l¬©ki ¥d  z†©fEf §nÎl ©r  ` ½¥Q ¦M ©dÎl ©r  Æa ¥Wi  o À¥dŸM ©d  i´¦l ¥r §e  dŸ®zẄidŸ¬käE  ï§iÎl ©r  l¬¥N ©R §z ¦Y©e  W¤t®p̈  z ©x´n̈  `i†¦d §e

  :d«¤M §a ¦z`ig´©M §W ¦zÎ` «Ÿl §e  Æi ¦p ©̧Y §x ©k §fE  L À¤zn̈ £̀   í ¦p ¢rÄ  d´¤̀ §x ¦z  dŸ¬̀ ẍÎm ¦̀   zF ¹̀ ä §v  ï§i  x À©n`ŸY©e  x ¤c ¹¤p  xŸ̧C ¦Y©e
:F «W`ŸxÎl ©r d¬¤l £r«©iÎ Ÿ̀l d †̈xFnE  ei ½̈I ©g  í ¥n§iÎlM̈  ï§i«©l  ei³¦Y ©z §pE mi®¦Wp̈ £̀  r ©x́¤f  †L §z«n̈ £̀ «©l d¬Ÿ ©z«p̈ §e  L ½¤zn̈ £̀ Îz ¤̀

ai  :d̈i «¦RÎz ¤̀   x¬¥nŸW  i†¦l ¥r §e  ï§i  í¥p §t ¦l  l†¥N ©R §z ¦d §l  d ½̈z §A §x ¦d  i´¦M  Ædïd̈ §ebiw©µx  D ½̈A ¦lÎl ©r  z ¤x´¤A ©c §n  `i ¦µd  d À̈P ©g §e
  :d «ẍŸM ¦W §l  i†¦l ¥r  d̈¬¤a §W §g©I©e  ©r®¥nẌ¦i `Ÿ́l D†̈lFw §e zF ½rP̈  d̈i´¤zẗ §Ucioi ®¦xM̈ ©Y §W ¦Y  i†©zn̈Îc ©r  i ½¦l ¥r Æd̈i ¤̧l ¥̀   x ¤n`Ÿ³I©e

  :K¦i«l̈r̈ «¥n  K†¥pi¥iÎz ¤̀   i ¦xi¬¦qd̈eh`Ÿ́l  x†̈k ¥W §e  o¦i¬©i §e  i ¦kŸ½p ῭   Æ©gEx̧Îz ©W §w  d³Ẍ ¦̀   i ½¦pŸc £̀   `Ÿ́l  Æx ¤n`Ÿ̧Y©e  d³P̈ ©g  o ©r ©̧Y©e
  :ï§i  i¬¥p §t ¦l  i†¦W §t©pÎz ¤̀   KŸ¬R §W ¤̀ «ë  i ¦zi®¦zẄfhi²¦gi ¦U  aŸ¬x ¥n  i´¦M  l ©r®Ï ¦l §AÎz ©A  i†¥p §t ¦l  ½L §z´n̈ £̀ Îz ¤̀   Æo ¥Y ¦YÎl ©̀

  :dP̈«¥dÎc ©r  i ¦Y §x¬©A ¦C  i†¦q §r ©k §efix¬¤W £̀   K ½¥zl̈´¥WÎz ¤̀   Æo ¥Y¦i  l À¥̀ ẍ §U¦i  í ¥dŸl`¥e  mF ®lẄ §l  i´¦k §l  x ¤n`Ÿ†I©e  i²¦l ¥r  o ©r̄©I©e
  :F «O ¦r«¥n  §Y §l†©̀ Ẅgid̈i¬¤pẗE  l ½©k`ŸY©e  ÆDM̈ §x ©c §l  d³Ẍ ¦̀ d̈  K ¤l ¥̧Y©e  Li®¤pi ¥r §A  o†¥g  ²L §z«g̈ §t ¦W  `̄v̈ §n ¦Y  x ¤n`Ÿ¾Y©e

 :cF «r D†̈lÎEi«d̈Î Ÿ̀lhiÆdp̈ẅ §l ¤̀  r ©c³¥I©e dz̈®n̈ẍ«d̈ m†̈zi ¥AÎl ¤̀  E`Ÿ¬aÏ©e Ea²ªWÏ©e ï§i í¥p §t ¦l ÆEe£g «©Y §W«¦I©e x ¤wŸÀA ©a En´¦M §W©I©e
 :ï§i d̈†¤x §M §f ¦I«©e F ½Y §W ¦̀  d́P̈ ©gÎz ¤̀kl ½¥̀ En §W ÆFn §WÎz ¤̀  ` ³ẍ §w ¦Y©e o®¥A c ¤l´¥Y©e d†̈P ©g x ©d¬©Y©e mi ½¦nÏ ©d zFt́ ªw §z ¦l Æi ¦d§i«©e

 :ei «¦Y §l ¦̀ §W ï§i«¥n i¬¦M`k :F «x §c ¦pÎz ¤̀ §e mi†¦nÏ ©d g ©a¬¤fÎz ¤̀   ï§i«©l  ©gŸ̄A§f ¦l F ®zi ¥AÎlk̈ §e d†̈pẅ §l ¤̀  Wi¬¦̀ d̈ l ©r²©I©eakd†̈P ©g §e
:m«l̈FrÎc ©r m†̈W a ©W¬ï §e  ï§i  í¥p §RÎz ¤̀  Æd ῭ §x ¦p §e  ei À¦zŸ̀ ¦a£d«©e Æx ©r©̧P ©d l³¥nB̈¦i c ´©r D À̈Wi ¦̀ §l d ´ẍ §n «῭ Îi ¦M dz̈®l̈r̈ `Ÿ́l

bka ¤W³¥Y©e F ®xä §CÎz ¤̀   ï§i m ¬¥wï K²©̀  F ½zŸ̀  K´¥l §nB̈Îc ©r Æi ¦a §W K¦iÀ©pi ¥r §A aFH́ ©d i¯¦U £r D ¹̈Wi ¦̀  d ¸̈pẅ §l ¤̀  ÁDl̈ x ¤n`Ÿ́I©e
  :F «zŸ̀   D†̈l §nB̈Îc ©r  D ½̈p §AÎz ¤̀   w¤pi´¥Y©e  ÆdẌ ¦̀ «d̈ckd ¸̈ti ¥̀ §e  ÆdẄl §W  mi ³¦xẗ §A  EY À©ln̈ §B  x´¤W £̀ «©M  D ¹̈O ¦r  Ed ¥̧l £r «©Y©e

  :x ©r«p̈  x ©r†©P ©d §e  F ®l ¦W  ï§iÎzi«¥a  Ed¬¥̀ ¦a §Y©e  o¦i½©i  l ¤á¥p §e  Æg ©n ¤̧w  z¬©g ©̀dkx ©r†©P ©dÎz ¤̀   E`i¬¦aÏ©e  x®R̈ ©dÎz ¤̀   E †h£g «§W ¦I«©e
  :i «¦l ¥rÎl ¤̀ek:ï§iÎl ¤̀   l†¥N ©R §z ¦d §l  d ½¤fÄ  Ædk̈ §O ¦r  z ¤a³¤S ¦P ©d  d À̈X ¦̀ «d̈  í ¦p £̀   i®¦pŸc £̀   †L §W §t©p  i¬¥g  i ½¦pŸc £̀   i´¦A  Æx ¤n`Ÿ̧Y©e

fk :F «O ¦r«¥n i ¦Y §l†©̀ Ẅ x¬¤W £̀  i ½¦zl̈´¥̀ §WÎz ¤̀  Æi ¦l ï§i o ¥̧Y ¦I©e i ¦Y §l®N̈ ©R §z ¦d d†¤G ©d x ©r¬©P ©dÎl ¤̀gkÆEd ¦̧Y §l ¦̀ §W ¦d i À¦kŸp «῭  ḿ©b §e
 :ï§i ©l m†̈W Eg¬©Y §W¦I©e ï§i«©l lE †̀Ẅ `E ¬d d½̈id̈ x´¤W £̀  Æmi ¦nÏ ©dÎlM̈  ï§i«©l`ï §i «©A Æi ¦A ¦l u³©lr̈ x ½©n`ŸY©e ÆdP̈ ©g l³¥N ©R §z ¦Y©e

 :L «¤zr̈E «Wi ¦A i ¦Y §g†©nÜ i¬¦M i ½©a§iF ´̀ Îl ©r Æi ¦R a ©g ³ẍ ï§i «©A i†¦p §x ©w dn̈ ¬ẍaxE †v oi¬¥̀ §e L®¤Y §l ¦A oi´¥̀ Îi ¦M ï§i ©M WF ¬cẅÎoi«¥̀
 :Epi«¥dŸl`«¥Mb ï§i ÆzFr ¥C l³¥̀  i´¦M m®¤ki ¦R ¦n w†̈zr̈  ¬̀¥v¥i d ½̈dŸa §b d´d̈Ÿa §B ÆEx §A ©c §z E ³A §x ©YÎl ©̀75:zF «l ¦l £r E†p §M §z ¦p F ¬l §e

.75      aizk ŸÆ`l §e
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:l«¥a ¥Y  m†¤di ¥l £r  z ¤W¬Ï©e  u ¤x ½¤̀   i ¥w´ªv §n  ï§i«©lh  i³¥l §b ©x76©gŸ†k §a  `¬ŸlÎi ¦M  EO®C̈¦i  K ¤Wǵ ©A  mi†¦rẄ §xE  xŸ½n §W¦i  Æeic̈i ¦q£«g
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 :`E «d i ¦xŸ¬k §A m¦i†©x §t ¤̀ §e a ½̀̈ §l Æl ¥̀ ẍ §U¦i §l i ¦z³i¦id̈Îi «¦MhE Àx §n ¦̀ §e w®g̈ §x ¤O ¦n mi†¦I ¦̀ «ä Eci¬¦B ©d §e m½¦iFB ï§iÎx ©a §c E ³r §n ¦W
 :F «x §c ¤r d ¬¤rŸx §M F †xn̈ §WE EP ½¤v §A ©w§i Æl ¥̀ ẍ §U¦i d³¥xf̈ §ni :EP«¤O ¦n w¬f̈g̈ c†©I ¦n F ¾l ῭ §bE aŸ®w £r«©iÎz«¤̀  ï§i d¬c̈ẗÎi «¦M`i»E`äE
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 :ï§iÎm ª̀ §p Er†̈A §U¦icid²p̈ £̀ «¥n d̈®i¤pÄÎl ©r d´M̈ ©a §n l†¥gẍ mi ½ ¦xEx §n ©z i´¦k §A Æi ¦d §p Ærn̈ §W ¦p d³n̈ẍ §A lFẃ ï§i x´©n ῭  dŸ́M
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m¬¥g ©x F ½l Æi ©r ¥n E ³nd̈ o À¥MÎl ©r cF ®r EP†¤x §M §f ¤̀  xŸ¬kf̈ F ½A Æi ¦x §A ©c i³¥C ¦nÎi «¦M mi ½¦r ªW £r«©W c¤ĺ¤i m ¦ µ̀ m¦i À©x §t ¤̀  i ¹¦l xi ¦̧T©i
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  מי שברך לחולים
  

ָרה, ִרְבָקה, ָרֵחל  ִמי ֶׁשֵּבַרך ֲאבֹוֵתינּו ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעֹקב, ְוִאמֹוֵתינּו ֹשָ
  ְוֵלָאה, הּוא ְיָבֵר ֶאת...

 ׁשפֶ נֶ ת הַ ַאפּוְר  ;המָ לֵ ה ְׁש ָאפּוְר נו ּבְ בֵ ְר ִק בְ ּו נּויינֵ ּבֵ ת לוֹ חוֹ הַ וְ ים לִ חוֹ ל הַ ת ּכָ אֶ וְ 
 ף. גּות הָ ַאפּוְר ּו
 
ים כִ ְמ וֹ ים, ּתִר זְ עוֹ הַ  הּלֶ ין אֵ ן בֵ כוֹ ה יְׁש כָ ַר ּבְ הַ ה וְ בָ הֲ ַאהַ ז, עוֹ ר הַ קוֹ ְמ ן ּוֵּת י יְ ִמ 
ת ּכַ ְר ּבִ ּבְ  כּוְר ּבַ ם יְת תָ ַר זְ עֶ בְ ם ּותָ בַ הֲ ַאּבְ ׁשֶ וְ  ,ינוינֵ בֵ ים ׁשֶ לִ חוֹ הַ ת ים אֶ ִד עַ סוֹ וְ 

  ן.מֶ ה. ַאנָ מּואֶ ת הַ ּוׁשְד חַ ְת ת ִה ּכַ ְר ּבִ בְ ה ּוילָ ִה ְק הַ 
  

ְרָפֵאנּו יהוה ְוֵנָרֵפא, הֹוִׁשיֵענּו ְוִנָּוֵׁשָעה, ִּכי ְתִהָּלֵתנּו ָאָּתה, ִּכי ֵאל מלך רֹוֵפא 
  ם.ֶנֱאָמן ְוַרֲחָמן ָאָּתה. ָּברּו ַאָּתה יהוה, רֹוֵפא חֹוִלי

  
  ֵאל ָנא ְרָפא ָנא ָלּה.

  
  

  מי שברך לחיילים הנעדרים והחטופים
 ינּותֵ מוֹ ִא וְ מֶשה ְוַאֲהרן ָּדִוד ּוְשלמה,  ִמי ֶׁשֵּבַר ֲאבֹוֵתינּו ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעקב

ה נָ גַ הַ א הַ בַ ת אחינו חיילי צְ ר אֶ מוֹ ְׁש יִ וְ הּוא ְיָבֵר  ה,ָאלֱ ל וְ חֶ ה, ָר ָק בְ ה, ִר ָר שַֹ 
 ים ִר דַ עֶ נְ הַ וְ ְוַהְּׁשבּוִיים  ֶאת ַהַחָּיִלים ַהֲחטּוִפיםוְ ל אֵ ָר ֹשְ יִ לְ 
  ב. יֶ אוֹ ר וְ י צַ ידֵ בִ  בּוְׁש נִ ׁשֶ 
 הקב"ה יְׁשְמֶרםה ר זֶ בּועַ ּבם, ָר בּועֲ ים ּבַ לִ ּלֶ ּפָ ְּת ל ִמ אֵ ָר ֹשְ ם יִ ל עַ ּכָ ר ׁשֶ בּועַ ּבַ 

ָעָליֶהם  ְוִיָּמֵלא ַרֲחִמיםַמֲחָלה. ּוִמָּכל ֶנַגע ּוְוַיִּציֶלם ִמָּכל ָצָרה ְוצּוָקה 
ִּבְמֵהָרה ְלֵחרּות עֹוָלם  ְויֹוִציֶאםְלַהְחִליָמם ּוְלַרּפאָתם ְלַהְחִזיָקם ּוְלַהֲחיֹוָתם 

. עז ְוָׁשלום ת ַחִּיים ְּברבָיִמים ּוְשנוֹ  ִיְזּכו ְלאֹוֵרךַּבֲחָזָרה ְלֵחיק ִמְׂשְּפחֹוֵתיֶהם. 
  .ַהְׁשָתא ַּבֲעָגָלא ּוִבְזַמן ָקִריב, ְונאַמר ָאֵמן

  

  
   ה רֹוֵפא ֻאָּמןִּכי ַאּתָ   ֵאל נֱֶאָמן ְרָפא ִציִרי

   ְוֵתן ּכַֹח ְלנְַפִׁשי   ַאְּת רֹאִׁשי ׁשּור ַחְלִׁשי
  

   ָרם ׁשֹוֵכן ַּבְּמרֹוִמים   ְּפַתח ַׁשַער ָהַרֲחִמים
   ֵאין ְמַרֵחם ִּבְלָעָדְך   ַעל ַעְבָּדְך ִׂשים ַחְסָּדְך

  
   ְוחּוָׁשה ְלֶעזְָרִתי   ֵאל ַחי ְרֵצה ְּתִפָּלִתי
 ְלַעם ֶּבן ַהְּגִביָרה   ִּבְמֵהָרה ְּדרֹור ְקָרא
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 הקדמה לתקיעת שופר

ִביִעי ְבֶאָחד ַלֹחֶדׁש  ָרֵאל ֵלאֹמר ַבֹחֶדׁש ַהׁשְ ַּדֵבר ֶאל ְבֵני ִיׂשְ ּ ּ ּ ָבתֹון ִזְכרֹון ְתרוָעה ִמְקָרא ֹקֶדׁשּּ ִּיְהֶיה ָלֶכם ׁשַ ּ ּ   

   )ויקרא פרק כג(       

  

תקיעת השופר היא מצווה מיוחדת לראש השנה והעובדה שטעמה לא נזכר במקרא הביא את חכמי 

  .חלק מדברי ההסבר הללו רמוזים בתפילות הסובבות את התקיעות. הדורות להסבירה בצורות שונות

רואה בתקיעה קריאה לבני אדם שיעורו מתרדמת השגרה לחשבון נפש ואילו ,  למשל,ם"הרמב

רעיון זה . קשור קול השופר ברעיון הכנעת הרע ובבשורת הגאולה) במקרא ובמדרשים(במקורות רבים 

המפרטת בהסברים לפרטי התקיעות השונות המתפרשות כביטוי ) החל מן הזוהר(מפותח בספרות הסוד 

אבא היה יושב ' ר. "עולם והאדם וכקול שבכוחו להפוך את מידת הדין למידת הרחמיםסמלי לבריאת ה

. ועד עכשיו לא נתיישבה דעתי בו, פעמים רבות שאלתי לרבותי שופר זה מה טיבו: שמעון אמר לח' לפני ר

, הדיןישראל צריכין לתקוע ביום הדין בשופר ולא בקרן שהקרן היא מידת . וודאי זהו סוד העניין: אמר לו

ְוָהָיה "כמו שנאמר , והשופר הוא מידת רחמים, )ג, ב, איכה" (גדע בחרי אף כל קרן ישראל"כמו שנאמר 

ַתֲחוו ַלה ַּביֹום ַההוא ִיָתַקע ְבׁשֹוָפר ָגדֹול וָבאו ָהֹאְבִדים ְבֶאֶרץ ַאׁשור ְוַהִנָדִחים ְבֶאֶרץ ִמְצָרִים ְוִהׁשְ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ ְּבַהר ַהקֶֹדׁש ' ּ ּ

םִּבי ָלִ    )"ישעיהו כז יג. (ּרוׁשָ

  ]. זוהר פרשת אמור[

  

מוטיב החוזר ומופיע בתפילות ראש , עקידת יצחק, על פי המסורת, בתקיעת השופר רמוזה

אדם  הקשר -העקדה מכניסה לתפילה דימוי חשוב ליחסי אל. השנה וכמובן בקריאת התורה של החג

עה מלפתח כאן את מקומה של העקדה בתודעה קצרה הירי". רחמנו כרחם אב על בנים"שבין אב לבנו 

היהודית והישראלית אך דומה כי עצם הקישור דיו לחולל מערכת שלמה של רגשות ואסוציאציות 

  . אישיות וקולקטיביות

  

את תקיעת השופר , אחד מבחירי תלמידיו של פרויד) 1888-1969(בקטע הבא מתאר תיאודור רייק 

  .א כניסיון להנכיח את קולו של האלומסביר אותה לא רק כמעשה סמלי אל

חשיבותו של הקטע לא רק בהסבר המוצע בו אלא בשילוב בין ההתבוננות המחקרית לבין ההתמסרות 

  : לחוויה האישית

חלקים מן . התקיעה בשופר ניצבת במרכזה של עבודת האלוהים בבית הכנסת בראש השנה

שבו , )ו, תהלים מז" (בקול שופר' ה"ור כך למשל המזמ. הליטורגיה מתייחסים במישרין לטקס הזה

קשה להבהיר למי שלא התנסה בתפילת . גאולתם של ישראל מעבדות נקלית נחגגת תחת קול השופר

אולי אף קשה יותר ; ראש השנה את ההקשר שבו ממוקמת התקיעה בשופר במסגרת הטקס של החג

  .לתאר את השפעתו של כלי הנגינה הקדום הזה על עדת המאמינים

קיעה בקרן האיל בתפילת שחרית קשורה קשר הדוק לתוספת הנכללת בתפילת מוסף של ראש הת

 היא כוללת שלוש סדרות של תקיעות המורכבות כל אחת מארבע צלילים שונים ומופרדות זו –השנה 

הכרה באלוהים בתור אדון העולם " (מלכויות"הראשונות נקראות . מזו על ידי תפילות והרהורים
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" שופרות "–והשלישית , )הזכרת העקדה וזכרון כל יצור לפני האל" (זיכרונות "–ייה השנ, )ומלכו

אחרי כל אחד משלושת ההרהורים הללו נשמע קול השופר כמעין ). תפקידו של השופר והשימוש בו(

  ....אות סיום

 לשם -וכששמעתיו לאחרונה באחד ימיות ראש השנה, מזה זמן רב לא שמעתי את קול השופר

 לא עלה בידי להתחמק לחלוטין מן הזעזוע שעוררו בי ארבעת הצלילים -המחקר הזו בדיוק  עבודת 

אינני מעז ; מרעישים בעוצמה ומשתתקים באריכות, נאנקים, הגסים הללו המשתברים בפחד

להחליט אם הסיבה לזעזוע שחשתי הייתה נעוצה בכך שאת הצליל הזה הייתי שומע לפנים בילדותי 

  . לשופר השפעה כלל אנושיתאו שיש, המוקדמת

  
  49' עמ, )2005, רסלינג(, רון מרגולין: עריכה מדעית, יואב ספיר: תרגם,השופר, תיאודור רייק
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  סדר תקיעת השופר

  
  תפילה לתוקע קודם התקיעות

  
ושמוני , בניך בני רחומיך שמו פניהם כנגדך ובטחו על רוב חסדיך, רבונו של עולם

רבקה ולאה , רחל, כדי שתזכור להם זכות אמותינו שרה, שליח לתקוע שופר לפניך
ששמעת לתפילתן וזכות  אברהם אבינו עליו השלום ותפילתו בהר המוריה וזכות 

וזכות יצחק אבינו , יעקב אבינו עליו השלום אשר התהלך לפניך באמת ובלבב שלם
 ותעמוד מכיסא הדין ותשב על כיסא. עליו השלום ועקדתו שנעקד על גבי המזבח

וכתוב לחיים : עלה אלהים בתרועה יהוה בקול שופר" כדבר שנאמר, רחמים עליהם
  .יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך יהוה צורי וגואלי, טובים כל בני ביתנו

  
רוך ַאָתה ְיֹהָוה ּּבָ ְ ְֱאלֵֹהינו ֶמֶלך ָהעֹוָלם, ּ ּ,  
ִמְצֹוָתיו נו ּבְ ר ִקְדׁשָ ֲּאׁשֶ מֹוַע ק, ּ ְּוִצָונו ִלׁשְ   :ֹול ׁשֹוָפרּ

  
רוך ַאָתה ְיֹהָוה ּּבָ ְ ְֱאלֵֹהינו ֶמֶלך ָהעֹוָלם, ּ ּ,  

יָענו ַלְזַמן ַהֶזה ָמנו ְוִהּגִ ֶהֱחָינו ְוִקּיְ ּׁשֶ ּ ּ ּ ּ:  
  

  :תקיעה. תרועה. שברים. תקיעה
  :תקיעה. תרועה. שברים. תקיעה
  :תקיעה. תרועה. שברים. תקיעה

  
  ינויהי רצון מלפניך יהוה אלהנו ואלהי אבותינו ואמות

  שהתקיעות והקולות היוצאים מן השופר שאנו תוקעים
  יעלו לפני כסא כבודך וימליצו טוב בעדנו

  .ברוך אתה יהוה בעל הרחמים. לכפר על כל חטאתינו
  

  :תקיעה. שברים. תקיעה
  :תקיעה. שברים. תקיעה
  :תקיעה. שברים. תקיעה

  
  יהי רצון מלפניך יהוה אלהנו ואלהי אבותינו ואמותינו

  ת והקולות היוצאים מן השופר שאנו תוקעיםשהתקיעו
  יעלו לפני כסא כבודך וימליצו טוב בעדנו

  .ברוך אתה יהוה בעל הרחמים. לכפר על כל חטאתינו
  
  

תן לנו היכולת . חזק נא יי אלהנו את כוחנו לשמוע, עם תחילת השנה החדשה
עזרה ונשמע את קריאת ה. לשמוע את מנגינות התבל ואת בכי הילד ואנחת האוהב

אך , תן לנו לשמוע את דברי רעינו. של הבודד וקול שבירת לבבו של המוכה ביגונו
כי , יי אלהנו, ונשמע גם אותך. גם את מחשבותיהם וחלומותיהם שלא נאמרו בקול

שמע את שאנו . רק אם נשמע אותך יש לנו הזכות לקוות כי תשמע גם אתה אותנו
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נו ואמותינו ולוואי וגם אנו נשמע נדרים נודרים לך ביום זה יי אלהנו ואלהי אבותי
  .אלו

  הרב יעקב רימר                   
  

  :תקיעה. תרועה. תקיעה
  :תקיעה. תרועה. תקיעה

  : גדולהתקיעה. תרועה. תקיעה
  

  יהי רצון מלפניך יהוה אלהנו ואלהי אבותינו ואמותינו
  שהתקיעות והקולות היוצאים מן השופר שאנו תוקעים

  מליצו טוב בעדנויעלו לפני כסא כבודך וי
  .ברוך אתה יהוה בעל הרחמים. לכפר על כל חטאתינו
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  החזרת ספר תורה

  
  

ם ְיהָֹוה מֹו ְלַבדֹו, ְּיַהְללו ֶאת ׁשֵ ָגב ׁשְ י ִנׂשְ ּּכִ ּ:  
  

ָמִים   ,ַּוָיֶרם ֶקֶרן ְלַעּמֹו, הֹודֹו ַעל ֶאֶרץ ְוׁשָ
ִהָלה ְלָכל ֲחִסיָדיו ָרֵאל ַעם ְקרֹבֹו, ּּתְ   , ִלְבֵני ִיׂשְ

ַּהְללוָיה ּ:   
  

  ְלָדִוד ִמְזמֹור
  

ַּליהָֹוה ָהָאֶרץ וְמלֹוָאה ֵבי ָבה, ּ ֵבל ְויׁשְ   :ּּתֵ
ים ְיָסָדה י הוא ַעל ַיּמִ ּּכִ   :ְוַעל ְנָהרֹות ְיכֹוְנֶנָה, ּ
ְמקֹום ָקְדׁשֹו, ִמי ַיֲעֶלה ְבַהר ְיהָֹוה ּוִמי ָיקום ּבִ ּ:  
ִים וַבר ֵלָבב א ַלׁשָ, ְּנִקי ַכּפַ ר לֹא ָנׂשָ ע ְלִמְרָמהֲּאׁשֶ ּבַ י ְולֹא ִנׁשְ   :ְוא ַנְפׁשִ

א ְבָרָכה ֵמֵאת ְיהָֹוה עֹו, ִּיׂשָ   :ּוְצָדָקה ֵמֱאלֵֹהי ִיׁשְ
יו ֶּזה דֹור דְֹרׁשָ י ָפֶניך ַיֲעקֹב ֶסָלה, ּ   :ְָמַבְקׁשֵ

יֶכם ָעִרים ָראׁשֵ או ׁשְ ְתֵחי עֹוָלם, ּׂשְ או ּפִ ׂשְ בֹוד, ְּוִהּנָ   :ְְוָיבֹוא ֶמֶלך ַהּכָ
בֹודִמי ֶזה ֶמ ְּיהָֹוה ִעזוז ְוִגּבֹור, ְֶלך ַהּכָ   :ְּיהָֹוה ִגּבֹור ִמְלָחָמה, ּ

יֶכם ָעִרים ָראׁשֵ או ׁשְ ְתֵחי עֹוָלם, ּׂשְ או ּפִ ּוׂשְ בֹוד, ּ   :ְְוָיֹבא ֶמֶלך ַהּכָ
בֹוד ְִמי הוא ֶזה ֶמֶלך ַהּכָ בֹוד ֶסָלה, ְיהָֹוה ְצָבאֹות, ּ ְהוא ֶמֶלך ַהּכָ ּ:  

  
ּוְבֻנחֹה יֹאַמר ׁשוָבה  ָרֵאלּ   :ְיהָֹוה ִרֲבבֹות ַאְלֵפי ִיׂשְ

ה ַוֲארֹון ֻעֶזך ָקוָמה ְיהָֹוה ִלְמנוָחֶתך ַאּתָ ָּ ּ ּ:  
נו ׁשו ֶצֶדק ַוֲחִסיֶדיך ְיַרּנֵ ּּכֲֹהֶניך ִיְלּבְ ָּ ָ:  

יֶחך ֵני ְמׁשִ ב ּפְ ׁשֵ ֲעבור ָדִוד ַעְבֶדך ַאל ּתָ ָּבַ ָ ּ ּ ּ:  
ֲעזֹו י ָלֶכם ּתֹוָרִתי ַאל ּתַ י ֶלַקח טֹוב ָנַתּתִ   :ּבוּכִ

ר ה ְותֹוְמֶכיָה ְמֻאׁשָ ים ִהיא ַלַמֲחִזיִקים ּבָ ֵּעץ ַחּיִ ּ ּ:  
לֹום   :ְּדָרֶכיָה ַדְרֵכי ֹנַעם ְוָכל ְנִתיבֹוֶתיָה ׁשָ

ֶקֶדם יֵבנו ְיֹהָוה ֵאֶליך ְוָנׁשוָבה ַחֵדׁש ָיֵמינו ּכְ ֲּהׁשִ ּ ּּ ָ:  
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   בקשות שליח הציבור לפני תחילת תפילתו–העני ממעשהנני 
  

ָרֵאלִהְנִני ֶהָעִנ ִהלֹות ִיׂשְ ב ּתְ ַחד יֹוׁשֵ ַעשֹ ִנְרַעׁש ְוִנְפַחד ִמּפַ ן , ּי ִמּמַ אִתי ַלֲעמֹד וְלִהְתַחּנֵ ּּבָ
ָלחוִני ר ׁשְ ָרֵאל ֲאׁשֶ ך ִיׂשְ ְּלָפֶניך ַעל ַעּמְ ָ ֵאיִני ְכַדאי ְוָהגון ְלַכך. ָ י ׁשֶ ְְוַאף ַעל ּפִ ָּלֵכן ֲאַבֵקׁש . ּ

ך ֱאלֵֹהי ַאְבָרָהם ֱאלֵֹהי ִי אלהי שרה אלהי רבקה אלהי רחל . ְצָחק ֵואלֵֹהי ַיֲעקֹבִָמּמְ
ַדי ָאיֹם ְונֹוָרא. ואלהי לאה ָרֵאל ׁשַ ְּיהָֹוה ְיהָֹוה ֵאל ַרחום ְוַחּנון ֱאלֵֹהי ִיׂשְ ּ ֱהֵיה ָנא ַמְצִליַח . ּ

ר ָאֹנִכי הֹוֵלך ְועֹוֵמד ְלַבֵקׁש ַרֲחִמים ָעַלי ְוַעל ׁשֹוְלַחי י ֲאׁשֶ ַּדְרּכִ יֵעם ְוָנא ַאל. ְּ ְפׁשִ  ּתַ
ַע ָאִני י חֹוֵטא ופֹוׁשֵ ֲעוֹונֹוַתי ּכִ ַחְיֵבם ּבַ ַחּטֹאַתי ְוַאל ּתְ ּּבְ ַעי ְוַאל ֵיבֹוׁשו ִבי . ּ ְלמו ִבְפׁשָ ְּוַאל ִיּכָ ּ

ם ְתִפַלת ָזֵקן ְוָרִגיל וִפְרקֹו ָנֶאה וְזָקנֹו ְמֻגָדל ְוקֹולֹו ָנִעים. ְוַאל ֵאבֹוׁש ּבָ ִפָלִתי ּכִ ל ּתְ ְּוַקּבֵ ּ ּ ּ ּ 
ִריֹות ַדַעת ִעם ַהּבְ ּוְמעוָרב ּבְ ּ ִטיֵנִני. ּ ָטן ְלַבל ַיׂשְ ׂשָ ִָויִהי ָנא ִדְגֵלנו  ָעֶליך ַאֲהָבה. ְוִתְגַער ּבְ ּ .

ַאֲהָבה ַכֶסה ּבְ ֵעינו ּתְ ּוְפׁשָ ּ ְמָחה . ּ שֹֹון וְלׂשִ ָרֵאל ְלׂשָ ְּוָכל ָצרֹות ְוָרעֹות ֲהָפך ָנא ָלנו וְלָכל ִיׂשְ ּ ּ ְ

לֹו ְּלַחִיים וְלׁשָ לֹום ֱאָהבוּ ּם ְוָהֱאֶמת ְוַהׁשָ ְתִפָלִתי. ּ ְּוַאל ְיִהי ׁשום ִמְכׁשֹול ּבִ ּ:  
ִָויִהי ָרצֹון ִמְלָפֶניך  ל ּ ּכָ ר ֶאְהֶיה ׁשֶ ָּהֵאל ַהָגדֹול ַהִגּבֹור ְוַהּנֹוָרא ֵאל ֶעְליֹון ֶאְהֶיה ֲאׁשֶ ּ

ֵהם ּפֹוֲעֵלי ְתִפלֹות ָיִביאו ְתִפָלִתי ִלְפֵני ְלָאִכים ׁשֶ ַּהּמַ ָ ִכֵסא ְכבֹוֶדך ְוָיִפיצו אֹוָתה ְלָפֶניך ּּ ָּ ּ ּ
ִרים ִמיִמים ְוַהְיׁשָ ל ַהַצִדיִקים ְוַהֲחִסיִדים ְוַהּתְ ֲעבור ּכָ ּּבַ ּ ְמך ַהָגדֹול . ּ בֹוד ׁשִ ּוַבֲעבור ּכְ ָ ּ ּ
ַרֲחִמים ָרֵאל ּבְ ך ִיׂשְ ִפַלת ַעּמְ ה ׁשֹוֵמַע ּתְ י ַאּתָ ְָוַהּנֹוָרא ּכִ ה ׁשֹוֵמַע :ּ רוך ַאּתָ ְּבָ ִפָלהּ :ּ ּתְ
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  ראש השנהנוספים לושירים פיוטים 

  החיים שיש לך 

 ה לָ חָ ְת הַ ל מֵ חֵ ְת הַ   לְ  ׁשּיֵ ים ׁשֶ ּיִ חַ הַ 
  יּיֶ ל חַ ט עַ ּבֵ הַ   יתָ יִ חָ ים ׁשֶ ּיִ חַ ם הַ הֵ 
 ע ר ַר עּול ִׁש עַ ּכְ  ה נָ בָ הֲ ה ּבַ ָר חוֹ ט ָאּבֵ הַ 
 ה יָ הָ ה ּׁשֶ ל מַ עַ  יתאִׁש ֵר ּבְ ת הַ ּדַ קֻ ת נְ א אֶ צָ ְמ 
  ׁשנֶ ל עֹ עַ ּכְ  היָאִר ּבְ הַ 
 הָק חָ ְר הַ   ְמ צְ ת עַ א אֶ ָר ּבְ 
 ה ּנָ ּפִ ה ּבַ ידָ ִמ עֲ  ר תֵ יוֹ ב ּבְ וֹ ּטם הַ לָ עוֹ ה הָ זֶ 
 ן וֹ אׁשִר ב הָ ּוּבִס ט ּבַ אּוַאְק נוֹ  ידִח ּיָ הַ 
 ן ֵּק ַּת  א רֹ בְ ל לִ כָ ּוּתׁשֶ 
 יא ִר בְ ִה ד שֶ חָ אֶ ּכְ   כְ תוֹ י ּבְ צּוה מָ ל זֶ ּכָ 
 ה לָ חָ ד שֶ חָ אֶ ּכְ   תוֹ ה אוֹ ּלֵ גַ 

                                                                                 
  יונה וולך

  
  

   ַהּיוֹם ֲהַרת עוָֹלם
   ַהּיֹום ַיֲעִמיד ַּבִּמְׁשָּפט ָּכל ְיצּוֵרי עֹוָלִמים

   ִאם ְּכָבִנים ִאם ַּכֲעָבִדים
   ִאם ְּכָבִנים ַרֲחֵמנּו ְּכַרֵחם ָאב ַעל ָּבִנים

   ְוִאם ַּכֲעָבִדים ֵעיֵנינּו ְל ְתלּויֹות ַעד ֶׁשְּתָחֵּננּו
   ר ִמְׁשָּפֵטנּוְותֹוִציא ָכאוֹ 
  ָאיֹום ָקדֹוׁש

  
  

 ּוַבָּקִיץ הּוא יֹוֵצא ֶאל ִמחּוץ ְלַעְצמֹו  , ָאָדם ַחי ָּבעוָֹלם ֶׁשאוֹתוֹ הּוא עוֶֹׂשה ְלַעְצמוֹ 
 יו הּוא חֹוֵזר ֲחָזָרה ְלַעְצמֹו תָ ּוַבְּס  ִמן ַהְּתֲאוֹות ֶׁשְּבָׂשרֹו ִמְתַאֶּוה ְלַעְצמֹו 

 ְורֹוֶאה ֶמה ָעָׂשה ְלַעְצמֹו  ִמן ַהּנֹוִפים ֶׁשָּבֶהם הּוא ַמְמִּתיק ְלַעְצמֹו 
א ָעָׂשה ְלַעְצמֹו,  ֶאת ַהְּפָחִדים ֶׁשָּבֶהם הּוא ַמְפִחיד ֶאת ַעְצמֹו   ַּבַּקִיץ ּוַמה 

 ַמְבִחין ֵּבין ֶזה ָלֶזה ּוֵמִבין ְלַעְצמֹו.  ַעְצמֹו. ּוִמן ָהַאֲהָבה ֶׁשאֹוָתה הּוא אֹוֵהב לְ 
  ְלַעְצמוֹ  אֹונֵ ִמן ַהִׁשְנָאה ֶׁשאֹוָתה הּוא ׂשּו

  נתן זך           

  
ֵהי ָכל ְנָׁשָמה ֲאַגֶּדְל   ְואֹוֶד ְּבָרב ַּפַחד ְוֵאיָמה               ֱא

  ְל ֶאְכַרע ְוָאֹכף ֹראׁש ְוקֹוָמה       ְּבָעְמִדי ּתֹו ְקָהָל צּור ְלרֹוֵמם
א ָנָטה ְבִמְבָטא   ְוָהָאֶרץ ְיָסָדּה ַעל ְּבִליָמה        ְרִקיֵעי רֹום ֲה

    
    ּוִמי הּוא ֶזה ְּבָכל ֵקְדָמה ְוָיָּמה ֹ     ֲהיּוַכל ִאיׁש ֲחקֹור ֶאת סֹוד ְיָצרו
  ֲאֶׁשר ִהְפִליא ְוָעָׂשה ֹכל ְּבָחְכָמה       ְמרֹוָמם הּוא ֲעֵלי ָכל ֶּפה ְוָלׁשֹון

  ְוִיְתַקַּדׁש ְׁשֵמיּה ַרָּבא ְּבָעְלָמא            ְוִיְתַּגַּדל ְּבגֹוי ָקדֹוׁש ְוֶעְליֹון
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  מוסף לראש השנה

  
 ְּבָעְלָמא ִּדי ְבָרא ִכְרעּוֵתּה ְוַיְמִליְך ַמְלכּוֵתּה  :אמן. ִיְתַּגַּדל ְוִיְתַקַּדׁש ְׁשֵמּה ַרָּבא

  :ְוִאְמרּו ָאֵמן, ְּבַחֵּייכֹון ּוְביֹוֵמיכֹון ּוְבַחֵּיי ְדָכל ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ַּבֲעָגָלא ּוִבְזַמן ָקִריב
  

  :ּה ַרָּבא ְמָבַרְך ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמָּיאְיֵהא ְׁשֵמ
  

ִיְתָּבַרְך ְוִיְׁשַּתַּבח ְוִיְתָּפַאר ְוִיְתרֹוַמם ְוִיְתַנֵּׂשא ְוִיְתַהָּדר ְוִיְתַעֶּלה ְוִיְתַהָּלל ְׁשֵמּה 
ָמָתא ַּדֲאִמיָרן ְוִׁשיָרָתא ֻּתְׁשְּבָחָתא ְוֶנֱח ְלֵעָּלא ִמן ָּכל ִּבְרָכָתא . ְּבִריְך הּוא. ְּדֻקְדָׁשא
  :ְוִאְמרּו ָאֵמן. ְּבָעְלָמא

  
  

  עמידה לראש השנה
  

ָפַתי ִתְפָתח ֲּאדָֹני ׂשְ ָוִפי ַיִגיד ְתִהָלֶתך. ּ ּ ּּ:  
  

רוך ַאָתה ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינו ּּבָ ּ ּ . ֵואלֵֹהי ַיֲעקֹב. ֱאלֵֹהי ִיְצָחק. ֱאלֵֹהי ַאְבָרָהם. ואמותינו ְּ
ָּהֵאל ַהָגדֹול ַהִגּבֹור ְוַהּנֹוָרא ֵאל ֶעְליֹון. רחל ולאהֱאלֵֹהי ,  רבקהֱאלֵֹהי , שרהֱאלֵֹהי  ּגֹוֵמל . ּ

ַאֲהָבה. ְוקֹוֵנה ַהּכֹל ְוזֹוֵכר ַחְסֵדי ָאבֹות. ֲחָסִדים טֹוִבים מֹו ּבְ   :ּוֵמִביא גֹוֵאל ִלְבֵני ְבֵניֶהם ְלַמַען ׁשְ
  
  

ֶמד . ִּמּסֹוד ֲחָכִמים וְנבֹוִנים ה וְבַתֲחנוִנים. ַּדַעת ְמִביִניםּוִמּלֶ ְתִפּלָ ֶּאְפְתָחה ִפי ּבִ ּ ן . ּּ ְּלַחּלֹות וְלַחּנֵ
ְּפֵני ֶמֶלך ַמְלֵכי ַהְמָלִכים ַוֲאדֹוֵני ָהֲאדֹוִנ ְ   .יםּ

  
ָּזְכֵרנו ְלַחִיים ַחִיים. ּ ֶּמֶלך ָחֵפץ ּבַ ֵסֶפר ַהַחִיים. ְ ְּוָכְתֵבנו ּבְ ְּלַמַעְנך ֱאלִֹהים ַחִיים. ּ  עֹוֵזר ְֶמֶלך :ָ
יַע וָמֵגן ּומֹוׁשִ רוך ַאָתה ְיהָֹוה :ּ ּּבָ    : ופוקד שרהָמֵגן ַאְבָרָהם. ְּ

  
יַע. ַּאָתה ִגּבֹור ְלעֹוָלם ֲאדָֹני ְּמַחֶיה ֵמִתים ַאָתה ַרב ְלהֹוׁשִ    :ּמֹוִריד ַהָטל :ּ

  
ֶחֶסד ל ַחִיים ּבְ ים. ְּמַכְלּכֵ ַרֲחִמים ַרּבִ ּם ְורֹוֵפא חֹוִלים וַמִתיר ְסֹוֵמך נֹוְפִלי. ְּמַחֶיה ֵמִתים ּבְ ּ

ֵני ָעָפר. ֲּאסוִרים ּוְמַקֵים ֱאמוָנתֹו ִליׁשֵ ַעל ְגבורֹות וִמי דֹוֶמה ָלך. ּּ ְִמי ָכמֹוך ּבַ ָּ ּ ֶּמֶלך ֵמִמית וְמַחֶיה . ּ ּ ְ

ּוַמְצִמיַח ְיׁשוָעה ּ:  
  

ַרֲחִמים. ִָמי ָכמֹוך ָאב ָהַרֲחָמן ּזֹוֵכר ְיצוָריו ְלַחִיים ּבְ רוך ַאָתה  :ּכֹל ַחיָּתה ְלַהֲחיֹות ְוֶנֱאָמן ַא :ּ ּּבָ ְּ

   :ּכֹלְּמַחֶיה ַה. ְיהָֹוה
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  ונתנה תוקף
  
  

ה ּוְבֵכן וְלך ַתֲעֶלה ְקֻדׁשָ ּ ּ י ַאָתה ֱאלֵֹהינו ֶמֶלך, ָּ ְּכִ ּ ּ:  
  

ת ַהיֹום ּוְנַתּנֶה ֹתֶקף ְקֻדׁשַ ּ ּ.  
י הוא נֹוָרא ְוָאיֹם   . ּּכִ
א ַמְלכוֶתך ׂשֵ ָובֹו ִתּנָ ּ ּ .  

ְסֶאךְוִיּכ ֶחֶסד ּכִ   . ָֹון ּבְ
ֱאֶמת ב ָעָליו ּבֶ   . ְוֵתׁשֵ

י ַאָתה הוא ַדָין ומֹוִכיַח ְויֹוֵדַע ָוֵעד ֱּאֶמת ּכִ ּ ּּ ּ .  
  ְּוכֹוֵתב ְוחֹוֵתם ְוסֹוֵפר ומֹוֶנה 

חֹות ּכָ ׁשְ ל ַהּנִ   . ְוִתְזּכֹר ּכָ
ְּוִתְפַתח ֶאת ֵסֶפר ַהִזְכרֹונֹות ּ .  
ּוֵמֵאָליו ִיָקֵרא ְוחֹוָתם ַיד ּכָ   . ל ָאָדם ּבֹוּ

  
ּוְבׁשֹוָפר ָגדֹול ִיָתַקע ַמע, ּּ ְּוקֹול ְדָמָמה ַדָקה ִיׁשָ ּ ּ ּ .  

ּוַמְלָאִכים ֵיָחֵפזון ְּוִחיל וְרָעָדה יֹאֵחזון. ּ ּ .  
ְּויֹאְמרו ִהּנֵה יֹום ַהִדין ִדין. ּ   . ִּלְפֹקד ַעל ְצָבא ָמרֹום ּבַ

ִדין ֵעיֶניך ּבַ י לֹא ִיְזּכו ּבְ ּּכִ ָ ֵא. ּ ְבֵני ָמרֹוןְוָכל ּבָ ָי עֹוָלם ַיַעְברון ְלָפֶניך ּכִ ּ:  
  

ַבָקַרת רֹוֶעה ֶעְדרֹו ְבטֹו. ּּכְ   . ַּמֲעִביר ֹצאנֹו ַתַחת ׁשִ
ל ָחי ן ַתֲעִביר ְוִתְסֹפר ְוִתְפקֹד ֶנֶפׁש ּכָ ּּכֵ ִרָיה. ּ ְּוַתְחֹתך ִקְצָבה ְלָכל ּבְ ְ ְּוִתְכֹתב ֶאת ְגַזר ִדיָנם. ּ ּ ּ:  

  
ָנה ִיּכָ רֹאׁש ַהׁשָ פור ֵיָחֵתמון. ֵּתבוןּּבְ ּוְביֹום צֹום ּכִ ּ ּּ .  

ָמה ַיַעְברון ּּכַ ֵראון. ּ ְּוַכָמה ִיּבָ ּ .  
ִּמי ִיְחֶיה וִמי ָימות ּ .  

ִקצֹו ִקצֹו. ִּמי ּבְ ּוִמי לֹא ּבְ ּ .  
ַמִים ֵאׁש. ִּמי ּבַ   . ּוִמי ּבָ
ֶחֶרב ַחָיה. ִמי ּבַ ּוִמי ּבַ ּ .  
ָרָעב ָצָמא. ִמי ּבָ ּוִמי ּבַ ּ .  
ַרַע ַמֵגָפה. ׁשִמי ּבָ ּוִמי ּבַ ּ ּ .  

ֲחִניָקה ִקיָלה. ִמי ּבַ ּסְ   :ּוִמי ּבַ
ּוִמי ָינוַע. ִּמי ָינוַח ּ .  

ֵקט ּוִמי ִיָטֵרף. ִּמי ִיׁשָ ּ .  
ֵלו ר. ִּמי ִיׁשָ   . ּוִמי ִיְתַיּסָ
ר. ִמי ֵיָעִני   . ּוִמי ֵיָעׁשֵ

ֵפל וִמי ָירום ִּמי ִיׁשָ ּ ּ:  
  

ה וְצָדָקה ּוְתׁשוָבה וְתִפּלָ ּ ּ   :ּיִרין ֶאת רַֹע ַהְגֵזָרהַמֲעִב :ּ
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ֶתך ן ְתִהּלָ ְמך ּכֵ י ְכׁשִ ָּכִ ה ִלְכעֹס ְוֹנַח ִלְרצֹות. ָּ מֹות ַהֵמת :ָקׁשֶ י לֹא ַתְחֹפץ ּבְ ּּכִ ׁשובֹו . ּ י ִאם ּבְ ּּכִ
ה ּלֹו. ִּמַדְרּכֹו ְוָחָיה לֹו. ְּוַעד יֹום מֹותֹו ְתַחּכֶ ִּאם ָיׁשוב ִמָיד ְתַקּבְ י ַאָת :ּּ ּה הוא יֹוְצָרם ּחזן ֱאֶמת ּכִ
ר ָוָדם. ְויֹוֵדַע ִיְצָרם ׂשָ י ֵהם ּבָ    :ּכִ

  
  . ָאָדם ְיסֹודֹו ֵמָעָפר ְוסֹופֹו ֶלָעָפר

ַנְפׁשֹו ָיִביא ַלְחמֹו   . ּבְ
ר ּבָ ׁשְ ֶחֶרס ַהּנִ   . ָּמׁשול ּכְ

ָחִציר ָיֵבׁש   . ּוְכִציץ נֹוֵבל. ּכְ
ֶלה ֵצל עֹוֵבר וְכָעָנן ּכָ   . ּּכְ

ֶבת ּוְכרוַח נֹוׁשָ   :ְּוַכֲחלֹום ָיעוף. ְּכָאָבק פֹוֵרַחּו. ּ
ְּוַאָתה הוא ֶמֶלך ֵאל ַחי ְוַקָים ְ ּ ּ:  

  
  
  

ה ּוְבֵכן וְלך ַתֲעֶלה ְקֻדׁשָ ָ ּ י ַאָתה ֱאלֵֹהינו. ּ ּּכִ עֹוָלם.   מלךּ ְמך ּבָ ְָנַקֵדׁש ֶאת ׁשִ ים . ּ ַמְקִדיׁשִ ם ׁשֶ ׁשֵ ּּכְ ּ
ֵמי ָמרֹום ׁשְ תוב ַעל ַיד ְנִביֶאך. אֹותֹו ּבִ ּכָ ָּכַ   :ְוָקָרא ֶזה ֶאל ֶזה ְוָאַמר. ּ

  
בֹודֹו   :ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש ְיהָֹוה ְצָבאֹות ְמלֹא ָכל ָהָאֶרץ ּכְ

  
רוך יֹאֵמרו ְּלֻעָמָתם ּבָ ְּ ּ:  

  
בֹוד ְיהָֹוה ִמְמקֹומֹו רוך ּכְ ּּבָ ְ ּ:  

תוב ֵלאֹמר ך ּכָ ּוְבִדְבֵרי ָקְדׁשְ ָּ:  
  

ִּיְמלֹך ְיהָֹוה ְלעֹוָלם ֱאלַֹהִיך ִציֹון ְל ְ ּדֹר ָודֹר ַהְללוָיהְ ּ:  
  

ְמך ָקדֹוׁש ַָאָתה ָקדֹוׁש ְוׁשִ ָלה. ּ ָכל יֹום ְיַהְללוך ּסֶ ים ּבְ ָוְקדֹוׁשִ ּ רוך ַאָתה ְיהָֹוה :ּ ּּבָ   :ָּהֵאל ַהָקדֹוׁש. ְּ
ְתך ַנְקִדיׁש ְּלדֹור ָודֹור ַנִגיד ָגְדֶלך וְלֵנַצח ְנָצִחים ְקֻדׁשָ ָ ָּ ּ ְבֲחך ֱאלֵֹהינו ִמִפינו לֹ. ּּ ְּוׁשִ ּּ ּא ָימוׁש ְלעֹוָלם ָ

י ֵאל ֶמֶלך ָגדֹול ְוָקדֹוׁש ָאָתה. ָוֶעד ּּכִ ּ רוך ַאָתה ְיהָֹוה ַהֶמֶלך ַהָקדֹוׁש :ְ ּּבָ ְּ ְּ ּ:  
  

יך ל ַמֲעׂשֶ ָוְבֵכן ֵתן ַפְחְדך ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינו ַעל ּכָ ָּ ּ ּּ ָראָת. ּ ּבָ ל ַמה ׁשֶ ְּוֵאיָמְתך ַעל ּכָ ל . ָ ְָוִייָראוך ּכָ ּ
ים רוִאיםְוִיׁשְ. ַּהַמֲעׂשִ ל ַהּבְ ַּתֲחוו ְלָפֶניך ּכָ ּ ֵלם. ָּ ֵלָבב ׁשָ ָלם ֲאֻגָדה ֶאָחת ַלֲעׂשֹות ְרצֹוְנך ּבְ ְָוֵיָעׂשו ּכֻ ּ ּ .

יִמיֶנך ָיְדך וְגבוָרה ּבִ ְלָטן ְלָפֶניך עֹז ּבְ ַהׁשָ ָיַדְענו ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינו ׁשֶ מֹו ׁשֶ ָּכְ ָ ָּ ּ ּ ּּ ל ַמה . ּ ְמך נֹוָרא ַעל ּכָ ְָוׁשִ

ָראָת ּבָ   :ּׁשֶ
  
  

בֹוד ְיהָֹוה ְלַעֶמך ָוְבֵכן ֵתן ּכָ ּ ּ ה ִליֵרֶאיך. ּ ְָתִהּלָ יך. ּ ּוִפְתחֹון ֶפה ַלְמַיֲחִלים . ְָוִתְקָוה טֹוָבה ְלדֹוְרׁשֶ ּ
ׂשֹון ְלִעיֶרך. ְָלך ְמָחה ְלַאְרֶצך ְוׂשָ ָׂשִ ָוְצִמיַחת ֶקֶרן ְלָדִוד ַעְבֶדך. ָ ּ יֶחך. ּ י ְמׁשִ . ַָוֲעִריַכת ֵנר ְלֶבן ִיׁשַ

ְמֵה ָיֵמינוּבִ   :ָּרה ּבְ
  

ִרים ַיֲעלֹזו ָמחו ִויׁשָ ּוְבֵכן ַצִדיִקים ִיְראו ְוִיׂשְ ּ ּ ִרּנָה ָיִגילו ְועֹוָלָתה ִתְקָפץ ִפיָה ְוָכל . ּּ ַּוֲחִסיִדים ּבְ ּ ּ ּּ
ֶלת ָזדֹון ִמן ָהָאֶרץ י ַתֲעִביר ֶמְמׁשֶ ן ִתְכֶלה ּכִ ָעׁשָ ה ּכְ ּלָ ָעה ּכֻ ָּהִרׁשְ ּ:  
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ְּוִתְמלֹך ַאָתה הוא  ּ יךְ ל ַמֲעׂשֶ ְָיהָֹוה ֱאלֵֹהינו ְמֵהָרה ְלַבֶדך ַעל ּכָ ָ ּ ַהר . ּ ּבְ
בֹוֶדך ן ּכְ ּכַ ִָציֹון ִמׁשְ ך. ּ ַלִים ִעיר ָקְדׁשֶ ָוִבירוׁשָ ּ ך. ּ ִדְבֵרי ָקְדׁשֶ תוב ּבְ ּכָ ָּכַ ּ .

ִּיְמלֹך ְיהָֹוה ְלעֹוָלם ֱאלַֹהִיך ִציֹון ְלדֹר ָודֹר ַהְללוָיה ּ ּ ְ ְ:  
  

ְלָעֶדיךָּקדֹוׁש ַאָתה ְונֹוָרא  ֶמך ְוֵאין ֱאלֹוַה ִמּבַ ָׁשְ ה ְיהָֹוה . ָּ תוב ַוִיְגּבַ ּכָ ּּכַ ּ
ְצָדָקה ָפט ְוָהֵאל ַהָקדֹוׁש ִנְקַדׁש ּבִ ִמׁשְ ְּצָבאֹות ּבַ ּ רוך ַאָתה ְיהָֹוה  :ּּ ּּבָ ְּ

ַּהֶמֶלך ַהָקדֹוׁש ְּ:  
  

ל ָהַעִמים ַּאָתה ְבַחְרָתנו ִמּכָ ּ ּ נו. ּ ָּאַהְבָת אֹוָתנו ְוָרִציָת ּבָ ּ ּ ְורֹוַמְמָתנו .ּ ּ
ִמְצוֶתיך ָתנו ּבְ ׁשֹונֹות ְוִקַדׁשְ ל ַהּלְ ִָמּכָ ּ ּ נו ַלֲעבֹוָדֶתך . ּ ְָוֵקַרְבָתנו ַמְלּכֵ ּ ּ ּ
ְמך ַהָגדֹול ְוַהָקדֹוׁש ָעֵלינו ָקָראָת ְּוׁשִ ּ ּ ָ:  

  
רֹון ַהֶזה יֹום  ְתרוָעה  ַאֲהָבה ֶאת יֹום ַהִזּכָ ַּוִתֶתן ָלנו ְיֹהָוה ֱאלֵֹהינו ּבְ ּ ּ ּ ּ ּּ ּ

   :ָרא קֶֹדׁש ֵזֶכר ִליִציַאת ִמְצָרִיםִמְק
  

ַמע ְוִיָפֵקד  ֱּאלֵֹהינו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינו ַיֲעֶלה ְוָיבֹוא ְוַיִגיַע ְוֵיָרֶאה ְוֵיָרֶצה ְוִיׁשָ ּ ּ ּ ּ
ְּוִיָזֵכר ִזְכרֹוֵננו וִפְקדֹוֵננו ְוִזְכרֹון ֲאבֹוֵתינו ְו ּ ּ ּ ן ָדִוד אמותינו וּ יַח ּבֶ ִּזְכרֹון ָמׁשִ

ַָעְבֶדך ָרֵאל ּ ית ִיׂשְ ל ַעְמך ּבֵ ך ְוִזְכרֹון ּכָ ַלִים ִעיר ָקְדׁשֶ ָ ְוִזְכרֹון ְירוׁשָ ָּ ּ
לֹום  ְּלָפֶניך ִלְפֵליָטה ְלטֹוָבה ְלֵחן וְלֶחֶסד וְלַרֲחִמים ְלַחִיים טֹוִבים וְלׁשָ ּ ּּ ָ

רֹון ַהֶזה יֹום ַהִזּכָ ּּבְ ָּזְכֵרנו ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינו ּבֹו ְלטֹוָבה. ּ ּוָפְקֵדנו . ּ . בֹו ִלְבָרָכהּ
יֵענו בֹו ְלַחִיים טֹוִבים ְּוהֹוׁשִ נו ְוַרֵחם . ּ ּוִבְדַבר ְיׁשוָעה ְוַרֲחִמים חוס ְוָחּנֵ ּ ּ ּ

י ֵאל ֶמֶלך ַחּנון ְוַרחום ָאָתה י ֵאֶליך ֵעיֵנינו ּכִ יֵענו ּכִ ָּעֵלינו ְוהֹוׁשִ ּ ּ ּ ּ ְּ ָ:  
  

ֱּאלֵֹהינו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינו ל ,  ואמותינוּ ּלֹו ְְמלֹוך ַעל ּכָ ָהעֹוָלם ּכֻ
ְכבֹוֶדך יָקֶרך, ָּבִ ל ָהָאֶרץ ּבִ א ַעל ּכָ ׂשֵ ֲהַדר ְגאֹון ֻעֶזך ַעל , ְָוִהּנָ ְָוהֹוַפע ּבַ ּ ּ

ֵבי ֵתֵבל ַאְרֶצך ל יֹוׁשְ ל ָפעול, ָּכָ ְּוֵיַדע ּכָ י ַאָתה ְפַעְלתֹו, ּ ּּכִ ל , ּּ ְוָיִבין ּכָ
י ַאָתה ְיַצְרתֹו, ְּיצור ּּכִ ר ְנ, ּ ַאפֹוְוֹיאַמר ּכֹל ֲאׁשֶ ָמה ּבְ ְיהָֹוה ֱאלֵֹהי . ּׁשָ

ָלה ּכֹל ָמׁשָ ָרֵאל ֶמֶלך וַמְלכותֹו ּבַ ִּיׂשְ ּ ְ:  
  
  

  
  

  -סדר מלכויות
  

הרי נאצלת לו בכך משמעות , מושג מלכות שמים כיון שהוא מציין את מטרת העתיד ואת מלוא חיי אדם
. ון המשיחי שלובים זה בזההרעיון החברתי והרעי. אנושי המקיף את כל בני האדם-של שלמות במובן הכל

משתחרר , מושג השליט מתרוקן מתוכנו הגשמי, מקבל על ידי כך ציביון מוסרי, המדינה, רעיון המלכות
ביסוד כל משיחי מונח הרעיון . של כפייה ולחץ, של כוח גרידא ושל קניין גרידא, הדבק בו, מן הדימוי

מלכותו של , שמים היא המלכות האחת-תמלכו, שנפש האדם בל תהא כפופה אלא לאלוהים אחד בלבד
  .המצווה האחד

  הרב ליאו בק
  
  

  

/ הרי הם המוניך
  אברהם חלפי

  
  עזר להם

  ָהרי הם המוֶניך
  הרי ּבֶניך הם

  ,ַשְמֵחם
על ענפי אילנות 

  הושיֵבם
  ָאּנָא

  והיו לך הם
  ציֳפִרים מציצות

  ִמְתַקְיצֹות
ולא ּבְכָיֵני לבבות 

  רצוצים
ולא מבקשי 

  סליחות 
  ומחילות

בימים נוראים 
  .מאוד

  
  עזור להם

  .שמחם, אנא
  מדוע יבכו ההם

ימי כיפורים 
  .לפניך

  
על מה ומדוע 
  תפיל אימה

על המוני אדם 
ְצָבִיים  הרצים ּכִ
  .רדופים לפניך

  עזר להם
  הרי הם המוניך

ָצְלֶמך  .ָהרי ּבְ
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   .ָלֵתת ְּגֻדָּלה ְליֹוֵצר ְּבֵראִׁשית. ָעֵלינּו ְלַׁשֵּבַח ַלֲאדֹון ַהּכֹל
  .  ָעָׂשנּו ְּכגֹוֵיי ָהֲאָרצֹותוֶׁשּל
   . ָׂשָמנּו ְּכִמְׁשְּפחֹות ָהֲאָדָמהוְולֹ

  .ֵלנּו ְּכָכל ֲהמֹוָנם ָׂשם ֶחְלֵקנּו ָּכֶהם ְוגֹוָרוֶׁשּלֹ
  ַוֲאַנְחנּו ּכֹוְרִעים 
  ּוִמְׁשַּתֲחִוים ּומֹוִדים

  ִלְפֵני ֶמֶלְך ַמְלֵכי ַהְּמָלִכים
  .ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא

  
  .ְלַתֵּקן עֹוָלם ְּבַמְלכּות ַׁשַּדי

  
  ברטולד ברכט/ יהי הכל

  שלמה גרוניך: לחן
  

  יהי הכל שייך לכל 
  שיוכל להטיב עמו

  טיב עמושיוכל לה
  

   למען יגדלתהילד לאישה האימהי
  העגלה לעגלון הטוב למען ינהג בה היטב

  והאדמה למשקים אותה מים
  למען תיתן פרייה בעתו

  
  תקיעה שברים תרועה תקיעה
  תקיעה שברים תרועה תקיעה
  תקיעה שברים תרועה תקיעה

  
  

  .ֲאֶרֶׁשת ְׂשָפֵתינּו ֶיֱעַרב ְלָפֶניָך ֵאל ָרם ְוִנָּׂשא
  ,ן ּוַמֲאִזין ַמִּביט ּוַמְקִׁשיב ְלקֹול ְּתִקיָעֵתנּוֵמִבי

  .נוּוְתַקֵּבל ְּבַרֲחִמים ּוְבָרצֹון ֵסֶדר ַמְלֻכּיֹוֵתי
  

ֱּאלֵֹהינו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינו ִמְצו ואמותינוּ נו ּבְ ּ ַקְדׁשֵ תֹוָרֶתך, ֶָתיךוּ ְָוֵתן ֶחְלֵקנו ּבְ ֵענו , ּ ּבְ ּׂשַ
ְמ ִָמטוֶבך ְוׂשַ ּ יׁשוָענוחּ ֱאֶמת. ֶָתךּ ּבִ נו ְלָעְבְדך ּבֶ ְָוַטֵהר ִלּבֵ ּ י ַאָתה ֱאלִֹהים ֱאֶמת , ּ ּּכִ

ּוְדָבְרך ֱאֶמת ְוַקָים ָלַעד ָ רוך ַאָתה ְיהָֹוה :ּ ּּבָ ל ָהָאֶרץ, ְּ ָרֵאל , ְֶמֶלך ַעל ּכָ ְּמַקֵדׁש ִיׂשְ
רֹון   :ְּויֹום ַהִזּכָ

  
  -זכרונותסדר 

  
אשר ממנו עליני לשתות תמיד ,  פלג של זכרוןלא של שכחה כי אם, זורם פלג איטי ודמום: זכרון

הלוז שבחיינו . יסוד כל הוויתנו הוא הזכירה. אמונה פירושה זכירה. בטרם נבוא אל מלכות האמונה
הזיכרון היהודי . כושרינו להעלות את הזיכרון לידי ביטוי, היא יכולתנו לשמור על כל אותות הזכרון

שהתעלו מעבר , ו נשתמרה בכוח התקווה והדימיוןחיות, לא נהפך לאוסף של שרידים קפואים
  .נהפך למסקנה ברורה, מה שנראה כבל יאמן. לגבולות האמונה

  אברהם יהושוע השל
  
לכתך , זכרתי לך חסד נעוריך אהבת כלולותיך', כה אמר ה: הלך וקראת באזני ירושלים לאמר" 

ת בריתי אותך בימי נעוריך וזכרתי אני א: ונאמר) 'ירמיהו ב. ( אחרי במדבר בארץ לא זרועה
  )'יחזקאל טז"( והקימותי לך ברית עולם
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  תקיעה שברים תקיעה
  תקיעה שברים תקיעה
  תקיעה שברים תקיעה

  
  .ֲאֶרֶׁשת ְׂשָפֵתינּו ֶיֱעַרב ְלָפֶניָך ֵאל ָרם ְוִנָּׂשא
  ,ֵמִבין ּוַמֲאִזין ַמִּביט ּוַמְקִׁשיב ְלקֹול ְּתִקיָעֵתנּו

  .וזיכרונותינים ּוְבָרצֹון ֵסֶדר ּוְתַקֵּבל ְּבַרֲחִמ
  
  

  -שופרותסדר 
  

שהננו מבליטים על ידי שופרותינו את , הלא הוא היום הגדול לאלוהינו, יום הזיכרון יום התרועה
אל עבדי "קורא באזנינו את ההכרה האדירה של , קול השופר. החגיגיות הנצחית של נצח ישראל

  ".יעקב ואל תחת ישראל
כנגד האומרים ... ה עמוק צריך להיות אצלנו הרושם לש ההפגנה הקדושה הזאתכמ, ובתקופתינו זאת

  ". לכו ונכחידם מגוי ולא יזכר שם ישראל עוד"
  .השופר והחצוצרות, ה קוק"י הראי"עפ

  
  

ושא נס לקבץ גלויותינו וקרב , תקע בשופר גדול לחירותנו, אלוהינו ואלוהי אבותינו
והביאונו לציון עירך ברינה ולירושלים . כתי ארץפזורינו מבין הגוים ונפוצותינו מיר

  .כי אתה שומע קול שופר ומאזין תרועה ואין שומה לך, בשמחת עולם
  .שומע קול תרועת עמו ישראל ברחמים' ברוך אתה ה

  
  סתיו יהודי

  אברהם חלפי: מילים
  יוני רכטר: לחן

  סתיו יהודי בארץ אבותי
  שולח בי

  .י אלולֵזְמִר
  

  צתכבר משתגעות בי ק
  הציפורים הקטנטנות שורקות העצב

  .של יום הכיפורים
  

  .י שמייםֵרֲעשופרות לפתוח ַשאז יתקע ּבְ
  פנים יהודיות מן הגולהּו
  הֶגּר נוּפַפְרֲאּבַ

  .סא אדון עולםירחפו לפני ּכ
  
  ים וניצוצות הרבהִנּנוֲחַתבקשות ְוּו

 .בעומק עיניהן
  

  
  תקיעה תרועה תקיעה
  תקיעה תרועה תקיעה
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  תרועה תקיעה גדולהתקיעה 
  

  .ֲאֶרֶׁשת ְׂשָפֵתינּו ֶיֱעַרב ְלָפֶניָך ֵאל ָרם ְוִנָּׂשא
  ,ֵמִבין ּוַמֲאִזין ַמִּביט ּוַמְקִׁשיב ְלקֹול ְּתִקיָעֵתנּו

  .שופרותינוּוְתַקֵּבל ְּבַרֲחִמים ּוְבָרצֹון ֵסֶדר 
    
 

ָתם ׁשְ ָרֵאל ְוִלְתִפּלָ ַעְמך ִיׂשְ ְָרֵצה ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינו ּבְ ּ יֶתך. ֵעהּ ב ֶאת ָהֲעבֹוָדה ִלְדִביר ּבֵ י . ְָוָהׁשֵ ְּוִאׁשֵ
ָרֵאל ָתם. ִיׂשְ ָרצֹון. ּוְתִפּלָ ל ּבְ ַאֲהָבה ְתַקּבֵ ָרֵאל ַעֶמך. ְמֵהָרה ּבְ ָוְתִהי ְלָרצֹון ָתִמיד ֲעבֹוַדת ִיׂשְ ּ ּ ּ: 

ַרֲחִמים ׁשוְבך ְלִציֹון ּבְ ְּוֶתֱחֶזיָנה ֵעיֵנינו ּבְ ָ ּ רוך ַאָתה ְיהֹ :ּ ּּבָ ִכיָנתֹו ְלִציֹון. ָוהְּ ַּהַמֲחִזיר ׁשְ ּ:  
  

ְמֹוִדים ֲאַנְחנו ָלך ַאָתה הוא ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינו . ּ ּׁשָ ּ ּ ּצור ַחֵיינו. ְלעֹוָלם ָוֶעדואמותינו ּ ּּ .
ֵענו ַאָתה הוא ְלדֹור ָודֹור ָּמֵגן ִיׁשְ ּ ֶתך ַעל ַחֵיינו . ּ ך וְנַסֵפר ְתִהּלָ ּנֹוֶדה ּלְ ּ ּּ ָ ָיֶדךָּ ַָהְמסוִרים ּבְ ּ ַעל .ּ

מֹוֵתינו ַהְפקודֹות ָלך ְִנׁשְ ּ ָכל יֹום ִעָמנו. ּּ ּבְ יך ׁשֶ ְּוַעל ִנּסֶ ּ ָכל ֵעת. ָ ּבְ ְָוַעל ִנְפְלאֹוֶתיך ְוטֹובֹוֶתיך ׁשֶ ָ .
י לֹא ָכלו ַרֲחֶמיך. ֶעֶרב ָוֹבֶקר ְוָצֳהָרִים ַָהטֹוב ּכִ ּ י לֹא ַתמו ֲחָסֶדיך. ּ ְָוַהְמַרֵחם ּכִ ּ י . ּ ֵּמעֹוָלם ִקִוינו ּכִ ּ

נו ָתִמיד ְלעֹוָלם ָוֶעד :ְָלך ְמך ַמְלּכֵ א ׁשִ ֵרך ְוִיְתרֹוֵמם ְוִיְתַנׂשֵ ם ִיְתּבָ ּלָ ְּוַעל ּכֻ ּ ָ ּוְכֹתב ְלַחִיים טֹוִבים  :ְּ ּ
ֵני ְבִריֶתך ל ּבְ   :ָּכָ

  
ָלה ְָוכֹל ַהַחִיים יֹודוך ּסֶ ּ ֱאֶמת. ּ ְמך ּבֶ ִָויַהְללו ֶאת ׁשִ ָּהֵאל ְיׁשוָעֵתנו. ּ רוך ַאָתה . ּ ְוֶעְזָרֵתנו ֶסָלהּ ּּבָ ְּ

ְמך וְלך ָנֶאה ְלהֹודֹות. ְיהָֹוה ַָהטֹוב ׁשִ ָּ ּ:  
  

לֹום טֹוָבה וְבָרָכה ים ׁשָ ָרֵאל ַעֶמך. ּׂשִ ל ִיׂשְ ֵָחן ָוֶחֶסד ְוַרֲחִמים ָעֵלינו ְוַעל ּכָ ּ נו . ּ ּלָ ְרֵכנו ָאִבינו ּכֻ ּּבָ ּ ּ
אֹור ָפֶניך ֶאָחד ּבְ ָּכְ י ְבאֹור ָפֶנ. ּ נו ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינו תֹוַרת ַחִיים ְוַאֲהַבת ֶחֶסדּּכִ ּיך ָנַתָת ּלָ ּ ּ ּ ּ ּוְצָדָקה . ָ

לֹום ּוְבָרָכה ְוַרֲחִמים ְוַחִיים ְוׁשָ ָכל . ּ ָרֵאל ּבְ ל ַעְמך ִיׂשְ ֵעיֶניך ְלָבְרֵכנו וְלָבֵרך ֶאת ּכָ ְָוטֹוב ִיְהֶיה ּבְ ְ ָּ ּ ּ
לֹוֶמך ׁשְ ָעה ּבִ ֵָעת וְבָכל ׁשָ רֹב ֹעז ְו. ּ לֹוםּבְ   :ׁשָ

  
ֵסֶפר ַחִיים לֹום. ּּבְ ָרָכה ְוׁשָ ֵתב ְלָפֶניך. ּוַפְרָנָסה טֹוָבה. ּבְ ִָנָזֵכר ְוִנּכָ ָרֵאל. ּ ית ִיׂשְ ֲָאַנְחנו ְוָכל ַעְמך ּבֵ ּ ּ .

לֹום ְּלַחִיים טֹוִבים וְלׁשָ רוך ַאָתה ְיהָֹוה :ּ ּּבָ לֹום. ְּ ׁשָ ָרֵאל ּבַ ַּהְמָבֵרך ֶאת ַעמֹו ִיׂשְ ּ ְ:  
  

ר ִמְרָמהְנֹצ. ֱאלַֹהי ָפַתי ִמַדּבֵ ּר ְלׁשֹוִני ֵמָרע וׂשְ י ִתֹדם. ּ ָעָפר ַלּכֹל ִתְהֶיה. ְּוִלְמַקְלַלי ַנְפׁשִ י ּכֶ . ְּוַנְפׁשִ
תֹוָרֶתך י ּבְ ְָפַתח ִלּבִ יוב. ּ ִּמְצוֶתיך ִתְרדֹף ַנְפׁשִ ּ ִבים ָעַלי ְלָרָעה. ָ ְמֵהָרה ָהֵפר ֲעָצָתם . ְוָכלְ ַהחֹוׁשְ
ְבָת ָמך :םְּוַקְלֵקל ַמֲחׁשַ ה ְלַמַען ׁשְ ה ְלַמַען ְיִמיָנך. ְֲעׂשֵ ה ְלַמַען תֹוָרָתך. ְֲעׂשֵ ְֲעׂשֵ ה ְלַמַען . ּ ֲעׂשֵ

ָתך ְְקֻדׁשָ ְָלַמַען ֵיָחְלצון ְיִדיֶדיך. ּ יָעה ְיִמיְנך ַוֲעֵנִני. ּ י ְלָפֶניך :ָהֹוׁשִ ִָיְהיו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגיֹון ִלּבִ ּ .
  :ְּיהָֹוה צוִרי ְוֹגֲאִלי

  
ְמרֹוָמיו לֹום ּבִ ה ַהׁשָ לֹום ָעֵלינו, ּעֹוׂשֶ ה ׁשָ ּהוא ַיֲעׂשֶ ל , ּ ָרֵאל ְוַעל ּכָ ל ַעמֹו ִיׂשְ יושבי תבל ְּוַעל ּכָ

  :ְּוִאְמרו ָאֵמן
  
  

  
  

ֵצנו ַאּמְ ַּהיֹום ּתְ   :אמן           :ּ
ָבְרֵכנו ַּהיֹום ּתְ   :אמן            :ּ
ַגְדֵלנו ַּהיֹום ּתְ ּ   :אמן            :ּ
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ְדְרׁשֵ   :אמן          :ּנו ְלטֹוָבהַּהיֹום ּתִ
ְוָעֵתנו ַמע ׁשַ ׁשְ ַּהיֹום ּתִ   :אמן          :ּ

ִפָלֵתנו ַרֲחִמים וְבָרצֹון ֶאת ּתְ ל ּבְ ַקּבֵ ַּהיֹום ּתְ ּּ   :אמן    :ּ
יִמין ִצְדֶקך ְתְמֵכנו ּבִ ַָהיֹום ּתִ ּ   :אמן        :ּ

  
  

  קדיש אבלים
  

  התחלות חדשות מעלות לזיכרון
  .סופים ישנים וטריים
   לעבראני חב כל כך הרבה

  ולאלו  שלקחו בו חלק
  ,הורים וסבים
  אחים ואחיות, בנים ובנות

  ,מורים ומחנכים
  .חברים ואהובים

  ,אלה שבחיים ואלה שלא, כל אלו
  .הוסיפו את הנגיעה שלהם לאדם שהפכתי להיות

  ,אני פונה אליהם בהכרת תודה ובאהבה, לאלו שבחיים
  כשאני פותח את זרועותיי בידידות

  .מתחדשתומציע להם אהבה 
  אני פונה בזיכרון, למתים

  .כשאני מאשרר את חייהם במיצוי מלא של חיי
  ,בשוטטות בין הספק לתקווה
  ,כשאני בד בבד לבד ובקהילה

  אני מחפש את האומץ להתמודד
  עם העול המכביד של הלא ידוע

  ,באצילות ובחסד
  ,לכבוד כל אלו אשר הלכו לפניי

  אני קם להצהיר  על המחזוריות הנצחית
  .באמירת קדיש, ל מעגל החיים והמוותש

  
  
  

ְּבָעְלָמא ִּדי ְבָרא ִכְרעּוֵתּה  :אמן. ִיְתַּגַּדל ְוִיְתַקַּדׁש ְׁשֵמּה ַרָּבא
ְּבַחֵּייכֹון ּוְביֹוֵמיכֹון ּוְבַחֵּיי ְדָכל ֵּבית ִיְׂשָרֵאל  ְוַיְמִליְך ַמְלכּוֵתּה 

  :ְוִאְמרּו ָאֵמן, ַּבֲעָגָלא ּוִבְזַמן ָקִריב
  
  :א ְׁשֵמּה ַרָּבא ְמָבַרְך ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמָּיאְיֵה
  

ִיְתָּבַרְך ְוִיְׁשַּתַּבח ְוִיְתָּפַאר ְוִיְתרֹוַמם ְוִיְתַנֵּׂשא ְוִיְתַהָּדר ְוִיְתַעֶּלה 
 ְלֵעָּלא ִמן ָּכל ִּבְרָכָתא . ְּבִריְך הּוא. ְוִיְתַהָּלל ְׁשֵמּה ְּדֻקְדָׁשא

  :ְוִאְמרּו ָאֵמן. א ְוֶנֱחָמָתא ַּדֲאִמיָרן ְּבָעְלָמאְוִׁשיָרָתא ֻּתְׁשְּבָחָת
  

ְוִאְמרּו . ְיֵהא ְׁשָלָמא ַרָּבא ִמן ְׁשַמָּיא ְוַחִּיים ָעֵלינּו ְוַעל ָּכל ִיְׂשָרֵאל
  :ָאֵמן

  
עֹוֶׂשה ָׁשלֹום ִּבְמרֹוָמיו הּוא ַיֲעֶׂשה ָׁשלֹום ָעֵלינּו ְוַעל ָּכל ִיְׂשָרֵאל 

  :ְוִאְמרּו ָאֵמן
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  . ֵאין ַּכאדֹוֵנינּו      . ֵאין ֵּכאלֵֹהינּו
  :ֵאין ְּכמֹוִׁשיֵענּו       . ֵאין ְּכַמְלֵּכנּו

  
  . ִמי ַכאדֹוֵנינּו      . ִמי ֵכאלֵֹהינּו
  :ִמי ְכמֹוִׁשיֵענּו        . ִמי ְכַמְלֵּכנּו

  
  . נֹוֶדה ַלאדֹוֵנינּו      . נֹוֶדה ֵלאלֵֹהינּו
  :יֵענּונֹוֶדה ְלמֹוִׁש      . נֹוֶדה ְלַמְלֵּכנּו

  
  . ָּברּוְך ֲאדֹוֵנינּו      . ָּברּוְך ֱאלֵֹהינּו
  :ָּברּוְך מֹוִׁשיֵענּו      . ָּברּוְך ַמְלֵּכנּו

  
  . ַאָּתה הּוא ֲאדֹוֵנינּו     . ַאָּתה הּוא ֱאלֵֹהינּו
. ַאָּתה הּוא מֹוִׁשיֵענּו      . ַאָּתה הּוא ַמְלֵּכנּו

    
יָך ֶאת ְקטֹוֶרת ַאָּתה הּוא ֶׁשִהְקִטירּו ֲאבֹוֵתינּו ְלָפֶנ

  :ַהַּסִמים
  
  
  

                         
  
  

  לשנה טובה
  תכתבו ותחתמו
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  :צוות תפילות הימים הנוראים

  דני מירנדה, רני יגר, אזרחי- ליאורה קלמן, טליה אבנון, גלית קדם, אסטבן גוטפריד

  לו' צ–יוני ניב 

   פסנתר–מתי קובלר 

  רני יגר, ית קדםגל, אסטבן גוטפריד: עריכת המחזור

  רני יגר: כתיבת קטעי מבוא
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