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ָחח�ה ְננ ממ ללמ ת  ָח מפ ְנלמ ת

ֶננךיך ָחפ מל מנךי  אא ֶנד�ה  ְנךי�הָחו�ה מדו ַתמ תךי,,  אאּבדו ֵה�הךי  ֵהואל ַת�הךי  אאל
ָחרח, ְנז ממ ַתּב ָחמ�ה  ַתח ַת�ה מלְנראדומ ת  מנךי  ָחמ ת מכךי מז ֶנש ֵהשש ם  ְנכ

אערב.  ַתמ ַתּב ָחמ ת�ה  מלְנראדו ממ תךי  מכךי ָחז (ירושלמי ברכות ד,א)ָחכ ְך 

ררוחו ם  וווהו א  צצּבור ״ רוח  צלחי וש ֵממר  תתָך… או ֵמבחי ֵמבחי  וש ֵמרחי, חיו וש ר א ״…״ (תוהחילחי ם עוח,לוח), ״
צו ד  ָד ד ול ָדלוה,  צוה ות ֵמשב.… (תוהחילחי ם פ ד,וה), ״ צמּיו ָדע ם  ָדוה וו תר א והו א  ״ (תוהחילחי ם קמוה, א); קו

ָחעדו 	֮ןן ּפֵהפר  ַתכ ְנךי ֨חחּוש ם ׀  ַתר ֤ה�הּוא  ּפמחךימ תְנו ְנש יךי יַת אֹללא־ יְנו
ּפפדו ַתא ׁשמשךיב  ָח�ה ְנל ָחּב�ה  מ�הְנר ימ תדו�׃וְנו ָחמ אח ָחכל־ מעךיר  ִ֗ע יָחךי אֹללא־ י ְנו

ּפֶנמ תך ֵהבךי ׁשֵהבךי  ְנש יךידו ְנשֵהרךי  ָחל�ה�׃וַתא יֶנס ּפלּוך  ְנל ַת�ה יְנךי ִ֗עיעדוד 
ּפלדו ָחכ�ה  ׁשָחכ ֶנש ָחעש ם  וָח�ה ׁשֵהרךי  ְנש יָח�הךיו�׃ַתא אאל ּפָחו�ה  ְנךי�ה אש ָחעש ם  ִ֗ע יָח�ה ּפֵהרךי  ְנש יַתא

ּפמוד יָחד ְנל ָחל�ה  ִ֗ע מ�ה ְנת
ֶנל ְךאא ּפֶנמ ַת�ה ׁשַת�הךי  אאלדו ׁשך  ְנמ ממ יֶנעד�׃ירדו ָחו ּפָחלש ם  ְנלעדו ִ֗עך  ְנמ מש י ּפָחכ�ה  יָחבְנר אא ַתו
ָחךְנּב ּפֶנכ יָחבְנר אא ּפךידוש ם  יֶנעד�׃ָחכל־ ָחו ּפָחלש ם  ְנלעדו ִ֗עך  ְנמ מש י ּפָחל�ה  ְנל יַת�ה אא ַתו
ָחג אֹלאדג ּפ ְנמ ׁשָחלל  ֻה�ה ְנמ ׁשָחו�ה ּו ְנךי�ה ֶנקר�׃֤הדדול  יֵהח ׁשֵהאךין  ִ֗עמ תדו  ָחל ֻהד ְנג מל יְנו
ּפֶנשךיךׁשד אע יַתמ ׁשַתּבח  ַתש ְנךי וְנלדדור  ימגךידּו�׃דור  ַתךי ׁשֶנמ תךיך  אֹלר ֖בבּו ְנג ּו
ּפֶנדךוא�ה ׁשבדוד �הדו ְנכ ָחח�ה�׃ַתדר  ימשךי ָחא ׁשֶנמ תךיך  אֹלא ְנל ְנפ מנ ֖בֵהרךי  ְנב מד ְנו
ּפֵהמרּויֶנו אֹלךיא ׁשֶנמ תךיך  אֹלא ְנר ינדו ׁשזּוז  ָחנ�ה�׃אע יֶנר ְנפ ַתס אא ּפך  ְנמ ת יָחל ֻהד ְנג ּו
ּפמּבךיעּוׁשֵהז ַתךי ׁשך  ְנב יטּו ַתרב־ יֵהננּו�׃ֶנכר  ַתר ְנךי ּפך  ְנמ ת יָחק ד מצדְנ ְנו

ּפָחו�הַתח ְנךי�ה ׁשחּוש ם  ַתר ְנו ֶנסד�׃ׁשנּון  יָחח ָחדל־ ְנג מךיש ם ּו ַתפ ִ֗ע יַתא ּפֶנאֶנר ְך 
אֹלכלט ּפ ַתל ּפָחו�ה  ְנךי�ה יָחשךיו�׃דוב־ אע יַתמ ָחכל־ ַתעל־ ִ֗עָחמךיו  אח יַתר יְנו
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ּפֶנשךיךךי אע יַתמ ָחכל־ וְנךי�הָחו�ה  ׁשדּוך  ָחכ�ה�׃דו יכּו יָחבְנר ְנךי ִ֗עֶנדךיך  מסךי אח יו יַת
ּפֵהמרּוְנכ אֹלךיא ׁשך  ְנמ ת יכּו ְנל ַתמ יֵהּברּו�׃ׁשבדוד  ַתד ְנךי ּפך  ְנמ ת יָחר ְנגבּו ּו
ּפָחמ תךיוְנל אֹלר יבּו ְנג ָחדש ם  ָחא י�ה וָח ׁשֵהנךי  ְנב מל ַתע ׀  ֤המדךי ימ תדו�׃�הדו ְנלכּו ַתמ ׁשַתדר  א�ה ִ֗עבדוד  ְנכ יּו
ּפממךיש םיַתמ ָחל אֹלע י ָחכל־ ּפכּומ ת  ְנל ַתמ ִ֗עך  ְנמ ת אֹלדר�׃ְנלכּו י ָחו ּפדדור  ָחכל־ ְנּב ִ֗עך  ְנת ְנל ַתש ְנמ יֶנמ יּו
ּפמלךיש םס ְנפ אֹלנ י ַת�ה ָחכל־ ְנל וְנךי�הָחו�ה  ׁשֵהמ ְך  ימפךיש ם�׃דו ְנכפּו ַת�ה ָחכל־ ְנל ִ֗עֵהקל ף  יְנוזדו
ּפֵהּברּויֵהע ַתש ְנךי ׁשֶנלךיך  ֵהא אֹלכל  ו ֵהנךי־ יתדו�׃ךי מע ְנּב ׁשָחלש ם  ְנכ ָחא ֶנאמ ת־ ֖בֶנ�הש ם  ָחל ֵהמ תן־ ינדו ֤הָחת�ה  ַתא ְנו
ּפֶנדךפ ָחךי ֶנאמ ת־ ּפֵהמ תַתח  יצדון�׃דו ָחר ׁשַתחךי  ָחכל־ ְנל ַתע  ֖במּבךי ְנש ַתמ ּו
ּפָחכךיוַתצ ָחר ְנד ָחכל־ ְנּב וְנךי�הָחו�ה  יָחשךיו�׃ׁשמדךיק  אע יַתמ ָחכל־ ְנּב ִ֗עמסךיד  ָחח יְנו
ּפָחאךיוָחק אֹלקְנר י ָחכל־ ְנל וְנךי�הָחו�ה  יֶנממ ת�׃ׁשרדוב  אא יֶנב ׁשֻהא�הּו  ָחר ְנק מךי ֖בֶנשר  אא אֹלכל  ֤ה ְנל
ּפֶנש�הְנר אע יַתךי ּפָחאךיו  ֵהר ְנךי יֵהעש ם�׃צדון־ משךי יךידו ְנו ִ֗עַתמע  ְנש ימךי ּפָחמ תש ם  ָחע ַתשְנו ֶנאמ ת־ יְנו
ּפָחבךיוש א�ה אֹלא י ָחכל־ ֶנאמ ת־ וְנךי�הָחו�ה  ׁשֵהמר  יממךיד�׃דו ְנש ַתךי ׁשמעךיש ם  ָחש יָח�הְנר ָחכל־ ֖בֵהאמ ת  ְנו
ּפמפךיְנת יֶנּבר  ַתד י י ִ֗עָחו�ה ךיְנ ְנךי�ה ּפַתלמ ת  ִ֗עשדומ�ה ְנד ָחק ּפֵהשש ם  ָחשר  וָחּב ָחכל־ ׁשֵהר ְך  ָחב ימוךי

יֶנעד�׃ ָחו ּפָחלש ם  ְנלעדו
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ָדכ�,ן, ור ר ד וכ צנחי ם  וועו ָדרחיו  ֲחוח ר א צ דחי ם  ומ תוה�,ן עו וו צדחיש,  רק ֵממר  וו או צצּבור  רוח  צלחי וש ֵממ ד  וועו

ָחגדדול ַת�ה ְנשמדו  ַתדש  ַתק ְנמ ת מךי ְנו ַתדל  ַתג ְנמ ת מךי
ָחּברּו ְך �הּוא, ָחקדדוש  ַת�ה מכךיש ם  ָחל ְנמ ַת�ה ֵהכךי  ְנל ַתמ ֶנל ְך  ֶנמ ֶנשל 

ְנלכּומ תדו ַתמ מלךי ְך  ְנמ ֵהךי ְנו ָחרא,  ָחּב ְנש ָחלש ם  ָחּבעדו מכרצדונדו, 
ֵהאל, ְנשָחר מךי ֵהּבךימ ת  אֹלכל  ֵהיךי  ַתח ְנב ֶנכש ם, ּו ֵהמךי מבךי ֶנכש ם ּו ֵהיךי ַתח ְנּב

ֵהמן. ָחא ְנמרּו  מא ְנו ָחקרדוב,  ָחמן  ְנז מב ֵה�הָחר�ה ּו ְנמ מּב

ָחר ְך.) ְנמבדו ָחגדדול  ַת�ה ְנשמדו  מ�הךי  ְנךי ֵהמן,  ָחא )

ממךיש ם. ָחל ֵהמךי עדו ְנל ְנלעדו ָחלש ם ּו ְנלעדו ָחר ְך  ְנמבדו ָחגדדול  ַת�ה ְנשמדו  מ�הךי  ְנךי
ֵהשא, ַתנ ְנמ ת מךי ַתמש ם,  ְנמ תרדו מךי ַתאר,  ָחפ מךימ ת ַתּבח,  ַתת ְנש מךי ַתר ְך,  ָחּב ְנמ ת מךי

ָחרא, ַת�הנדו ְנו ָחּבד  ְנכ מנ ַת�ה ְנשמדו  ַתלל –  ַת�ה ְנמ ת מךי ְנו ֶנל�ה,  ַתע ְנמ ת מךי ַתדר,  ַתח ְנמ ת מךי
ָחכ�ה. ָחר ְנּב ָחכל  ממ ָחל�ה  ְנע ַתמ ְנל ָחל�ה  ְנע ַתמ ְנל

ָחל�ה מ�ה ְנמ ת ַתבח ּו ֶנש משךיר, 
ֵהמן. ָחא ְנמרּו  מא ְנו ָחלש ם,  ָחּבעדו מרךיש ם  אאמּו ֵהמן.)ָח�ה ָחא ) 
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ָדשוה ָדע תש תרְך  ת ד וכ ָדר ם  וּבקול  ֵמלל  רפ ות צמ צצּבור, ו רוח  צלחי וש ֵמזר  ָדכְך וחו רוחר  ר א וו רוחש;  רל וּב ָדל�,ן  ככ צלחי ם  ול רפ ות צמ ו
ָדלוה. צפ ות רוה ָדכל  צלחי ם  וש רּי תש רע ד  צרחית,  ווח רש רּב

ֶנמ תך. ָחל מ�ה ְנת מגךיד  ַתךי מפךי,  ָחתח; ּו ְנפ מת ַתמ תךי  ָחפ ְנש ָחנךי,  אֹלד אא

ָחת�ה  ַתא ֵהמ תךינּו,ְנךי�הָחו�הָחּברּו ְך  אאבדו ֵה�הךי  ֵהואל ֵה�הךינּו  אאל  ,
אֹלקב, אע ַתךי ֵה�הךי  ֵהואל ָחחק  ְנצ מךי ֵה�הךי  אאל ָח�הש ם  ָחר ְנב ַתא ֵה�הךי  אאל

ָחרא, ַת�הנדו ְנו מגּבדור  ַת�ה ָחגדדול  ַת�ה ֵהאל  ָח�ה
ָחאֶנר,ץ, ָחו מךיש ם  ַתמ ָחש ֵהנ�ה  ְנלךידון, קדו ֶנע ֵהאל 

ֵממר: צרחי ם,  או צכפו רוה רע ד חיו ם  וו ָדנוה  ָדש רוה אֹרר אש  ֵממ תש צמחי ם  ָדחי תרת  תש ֲחע רּב צצּבור,  רוה ָדוח ד  ת א וו צוחחי ד  ָדּי רוה ָדוח ד  ת א וו

מיךיש ם, ַתח ֶנפר  ֵהס ְנּב ֵהבנּו  ְנמ ת ָחכ מיךיש ם,  ַתח ַתּב ֵהפ,ץ  ָחח ָחמן  אח ַתר ֶנל ְך  ֶנמ מיךיש ם,  ַתח ְנל ֵהרנּו  ְנכ ָחז
מיךיש ם. ַתח מ�הךיש ם  אאל ֶננך,  ַתע ַתמ ְנל

ֵהמ תךינּו, אאבדו ֵהגן  ָחמ ֵהננּו ּו מג ָחמ
ָחודּור. ָחכל דּור  ְנּב ֵהחנּו  ָחט ְנב ממ

ָחת�ה  ַתא ָח�הש ם.ְנךי�הָחו�הָחּברּו ְך  ָחר ְנב ַתא ֵהגן  ָחמ  ,

ָחת�ה  ֶנמ תך, –ַתא ָחל ֵהאךין זּו ְנו ָחזק  ָחח ְנכמדוך,  ֵהאךין  ְנו מגּבדור 
ממךיש ם, ָחל ְנלעדו ֵהחךי  מצךיש ם,  אעמרךי ָחדן  מאךיש ם,  ֵהג מפךיל  ְנש ַתמ

ַתח ָח�הרּו משךיב  ַתמ ממ תךיש ם,  ֵהמ ֶני�ה  ַתח ְנמ מיךיש ם, ּו ַתח ֵהכל  ְנל ַתכ ְנמ
ָחטל, | [בקךי,ץ] ַת�ה מרךיד  ֶנשש ם,[בחורל ף] ּומדו ֶנג ַת�ה מרךיד   ּומדו

ַתח. ממךי ְנצ ַתמ ת ָחלנּו  ָחע�ה  ְנךישּו מךין  ַתע ֶנ�הֶנרל ף  ְנכ
ֵממר: צרחי ם,  או צכפו רוה רע ד חיו ם  וו ָדנוה  ָדש רוה אֹרר אש  ֵממ תש צמחי ם  ָדחי תרת  תש ֲחע רּב

ממךיש ם. אח ַתר ְנּב מיךיש ם  ַתח ְנל ָחרךיו  ְנךיצּו ֵהכר  ָחמן, זדו אח ַתר ָח�ה ָחאב  ְנכמדוך,  ממךי 

ָחת�ה  ַתא ממ תךיש ם.ְנךי�הָחו�הָחּברּו ְך  ֵהמ ַת�ה ֶני�ה  ַתח ְנמ  ,

 א.  אבות

ב. גבורוה
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תזוה:  רסוח  אֹרנ וּב צשחית  צלחי וש ָדכוה  ָדר וּב ָדל ם  ולעו ֵמרְך  ָדב ומ צצּבור,  רוח  צלחי וש

ָחבר ָחד ַתכ ֶנשמ ת,  ֶנל ֻהש ְנמ ָחש�ה  ֻהד ְנק ְנלך  ֵהלש  ַתש ְננ ֶנצך, ּו אעמרךי ַתנ ְנו ְנשך  מדךי ְנק ַתנ
ַתמר, ָחא ְנו ֶנז�ה  ֶנאל־ ֶנז�ה  ָחקָחרא  ְנו ֶנאך,  מבךי ְננ ַתךיד  ַתעל  ָחאמּור  ָח�ה

מנךיש ם:] ָחעש ם עדו ָח�ה ָחכל  ָחקדָחק [ ָחקדדוש  ְנךי�הָחו�ה דושדדוש  ָחבאדומ ת;  ְנצ
ְנכבדודדו. ָחאֶנר,ץ,  ָח�ה ָחכל־ אֹללא  ְנמ

מלךיש ם, אא ָחמ תךיו שדו ָחשְנר ְנמ ָחלש ם; ּו ֵהלא עדו ָחמ ְנדלדו,  ָחג ְנכבדודדו ּו
ְנכבדודדו. ְנמקדוש ם  ֵהי�ה  ַתא

מנךיש ם:]  ָחעש ם עדו ָח�ה ָחכל  מחךי[ ְנּב ַתש ְנמםְנמ ְנואדו ךיש ם,מר 
ְנכבדורָחּב ְנמקדומדו.ְנךי�הָחו�הד ּו ְך  ממ  ,

ֵהלךינּו, ַתע ֵהכנּו  ְנל ַתמ ְנמל ְך  ממ ת ְנו ַתע  מפךי ֵהכנּו תדו ְנל ַתמ ְנמך  ְנמקדו ממ
מצידון, ְנּב ְנמל ְך  מת ַתמ תךי  ָחמ ָחל ְך.  ְנחנּו  ַתנ אא מכךיש ם  ַתח ְנמ מכךי 

ֵהמךינּו.  ָחךי ְנב ֵהיךינּו ּו ַתח מנךיש ם ְנּב ָחעש ם עדו ָח�ה ָחכל  ֵהמן.[ ]ָחא

ַתד ַתג ְנמ ת מת אֹלכן  ְנש ֶנרך,למת מעךי מךיש ם  ַתל ָחש ְנךירּו ְנּבמ תדו ְך  ַתדש  ַתק ְנמ ת ממ ת ְנו  
ָחודדורְנלדדו מחךיר  ָחצ ְננ ַתצח  ֵהנ ְנל ממ תש ם ּו ֵהנךינּו  ֵהעךי ְנו ֶנזך,ְנר.  ֻהע ְנלכּומ ת  ַתמ ְנּב ָחנ�ה  ֶנאךי

ֶנקך: ְנד מצ ַתח  משךי ְנמ מוךיד  ָחד ֵהדךי  ְנךי ַתעל  ֶנשך,  ְנד ָחק ֵהרךי  משךי ְנּב ָחאמּור  ָח�ה ָחבר  ָחד ַתכ

מנךיש ם:] ָחעש ם עדו ָח�ה ָחכל  ְנמל ְך  [ ָחלְנךי�הָחו�המךי ְנלעדו  –ם, 
אֹלל אֹלדַתהאא ָחו אֹלדר  ְנל מצידון,  ָחךירמךי ְך  ְנללּו־ ַת�ה .ה: 

ָחודדו מחךירְנלדדור  ָחצ ְננ ַתצח  ֵהנ ְנל ֶנלך, ּו ְנד ָחג מגךיד  ַתנ מדךיש;ש ם  ְנק ַתנ ְנמ תך  ָחש ֻהד ְנק  
ָחךימּוש, אֹללא  מפךינּו  ממ ֵה�הךינּו  אאל ֶנחך  ָחב ְנש ּו
ָחת�ה. ָחא ָחקדדוש  ְנו ָחגדדול  ֶנל ְך  ֶנמ ֵהאל  מכךי 

ָחת�ה  ַתא ָחקדדוש.ְנךי�הָחו�הָחּברּו ְך  ַת�ה ֵהאל  ָח�ה  ,

ג. ק דושוה
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ֶנדךיך. ָחע ְנל ַתּב ְנמ ַתה  אאלדו ֵהאךין  ְנו ֶנמך,  ְנש ָחרא  ְנונדו ָחת�ה,  ַתא ָחקדדוש 
ָחת�ה  ַתא ָחקדדוש.ְנךי�הָחו�הָחּברּו ְך  ַת�ה ֵהאל  ָח�ה  ,

ֶנתך, מא ֵהמ ָחע�ה  ֵהד מבךינּו  ָחא ֵהננדו  ָחח
ֶנמ תך. ָחר ממתדו ֵהכל  ְנש ַת�ה ְנו ָחנ�ה  מבךי ֵהדנּו  ְנמ ַתל ְנו

ָחת�ה  ַתא ַתעמ ת.ְנךי�הָחו�הָחּברּו ְך  ָחד ַת�ה ֵהנן  , חדו

ֵהבנּו משךי ְנךי�הָחו�ה א�ה ָחב�ה,  ָחנשּו ְנו ֶנלךיך  ֵהא
ֵהמ תנּו. ָחב ְנמ תשּו ֵהצ�ה  ְנר ֶנדש ם. ּו ֶנק ְנכ ֵהמךינּו  ָחךי ֵהדש  ַתח

ָחת�ה  ַתא ָחב�ה.ְנךי�הָחו�הָחּברּו ְך  ְנתשּו ַתּב ֶנצ�ה  ָח�הרדו  ,

ָחל ְך, ָחטאנּו  ָחח מכךי  מבךינּו  ָחא ָחלנּו  ַתלח  ְנס
ֶננךיך, ֵהעךי ֶנגד  ֶננ ְנמ ֵהעךינּו  ָחש ְנפ מבר  אע ַת�ה ְנו ֵהח�ה  ְנמ

ֶנמךיך. אח ַתר מּבךיש ם  ַתר מכךי 
ָחת�ה  ַתא ַתח.ְנךי�הָחו�הָחּברּו ְך  ְנסל מל ֶנּב�ה  ַתמְנר ַתחנּון ּו  ,

ֵהבנּו, מרךי ָחב�ה  מרךי ְנו ֵהךינּו,  ְננ ָחע ְנב ֵהא�ה  ְנר
ֵהלנּו ָחא ְנג ְנךי�הָחו�ה ּו ֵה�הךינּו,  אאל

ֶננךיך. ָחפ ְנל ממ ָחמ�ה  ֵהל ְנש ָחל�ה  ֻהא ְנג
ָחת�ה  ַתא ֵהאל.ְנךי�הָחו�הָחּברּו ְך  ְנשָחר מךי ֵהאל  , גדו

 ד.  דעת

וה. תשובוה

ו. סלחיוחוה

ז. ג אולוה
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ֵממר: צעחית,  או צבחי וש ָדכוה  ָדר וּב רוחר  ר א ָדמּה;  וצ רע ֵמנחי  ופ צּב ָדכוה  ָדר וּב תזוה,  רסוח  אֹרנ ֵממר  צצּבור  או רוח  צלחי וש צנחית, ו וע רת רוה וּבחיו ם 

ֵהננּו ְנךי�הָחו�ה אע ְנחנּו.  ָחנ אא ָחל�ה  ְנגדדו ָחר�ה  ָחצ ְנב מכךי  אֹלאמ ת –  ַת�הז ָחנ�ה  ָחבעדו ֵהעמ ת ּו ָחּב ֵהננּו,  אע
ָחת�ה ַתא מכךי  ֵהמ תנּו,  ָחנ מח ְנת ממ ַתלש ם  ַתע ְנמ ת מת ַתאל  ְנו ֶנמנּו,  ממ ֶננךיך  ָחפ ֵהתר  ְנס ַתת ְנךי�הָחו�הַתאל   

ָחק�ה, ֵהעמ ת צּו ָחכל  ְנּב מצךיל  ַתמ ֶנד�ה ּו ָחר�ה, פדו ָחצ ֵהעמ ת  ְנּב ֶננ�ה  ַתרחּוש ם, עדו ְנו ַתחנּון  ֵהאל 
ֶנאל אעקּו  ְנצ מי ְנךי�הָחו�ה ְנו ָחת�ה  ַתא ָחּברּו ְך  ֵהלש ם.  מצךי ַתךי ֶנ�הש ם  ֵהמ תךי ְנמצּוקדו ממ ֶנ�הש ם,  ָחל ַתצר  ַתּב

ָחר�ה.ְנךי�הָחו�ה ָחצ ֵהעמ ת  ְנּב ֶננ�ה  ָח�העדו  ,

ֵהאנּו ָחפ ְנךי�הָחו�ה ְנר ֵהּבנּו,  מל ְנכאדוב  ַתמ ממ ֵה�הךינּו  אאל
ֶנמנּו, ממ ֵהבר  אע ַת�ה ָחח�ה  ָחנ אא ַתו ָחךיגדון  ְנו

ֵהמ תךינּו. ַתמכדו ֵהךיךינּו ּו ָחל אח ֵהפא  ַתר ְנו
ָחת�ה  ַתא מלךיש ם.ְנךי�הָחו�הָחּברּו ְך  ֵהפא חדו , רדו

ֵהלךינּו ָחע ֵהר ְך  ְנךי�הָחו�ה ָחּב ֵה�הךינּו  אאל
ָחב�ה, ְנלטדו אֹלאמ ת  ַת�הז ָחנ�ה  ָחש ַת�ה ֶנאמ ת 

ָחמ תה, ָחא ְנמ תבּו ֵהנךי  ממךי ָחכל  ֶנאמ ת  ְנו
ֶנמ תךיך, מּבְנרכדו ממ ָחלש ם  ָח�העדו ֶנאמ ת  ַתּבע  ַתש ְנו

ֵהדךינּו, ָחךי ֵהש�ה  אע ַתמ ְנּב ָחכ�ה  ָחר ְנּב ֵהמ תן  ְנו
ֵהמ תךינּו ְנשנדו ֵהר ְך  ָחב ָחכבדוד, ּו ְנּב ֵהסנּו  ְננ ַתפְנר ּו

ָחרצדון    |    [בקךי,ץ] ֵהלךי  ְנל ַתט ְנּב ָחרצדון[בחורל ף]  ֵהמךי  ְנש מג ְנּב  
ָחב�ה. ָחד ְננ ָחכ�ה ּו ָחר ְנּב

ָחת�ה  ַתא מנךיש ם.ְנךי�הָחו�הָחּברּו ְך  ָחש ַת�ה ֵהר ְך  ָחב ְנמ  ,

ֵהמ תנּו, ֵהחרּו ְנל ָחגדדול  ָחפר  ְנּבשדו ַתקע  ְנת
ָחאֶנר,ץ. ָח�ה ְננפדומ ת  ַתכ ַתּבע  ַתאְנר ֵהמ ֵהמ תךינּו,  ֻהלידו ָחג ֵהּב,ץ  ַתק ְנל ֵהנס  ָחשא  ְנו

ָחת�ה  ַתא ֵהאל.ְנךי�הָחו�הָחּברּו ְך  ְנשָחר מךי ֵהחךי  ְנד מנ ֵהּב,ץ  ַתק ְנמ  ,

וח. רפו אוה

ט. ברכת 
והשנחי ם

חי. קבוץ 
גלוחיות
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ָחנ�ה, ָחבמראשדו ְנכ ֵהטךינּו  ְנפ ָחב�ה שדו משךי ָח�ה
ָחל�ה, מח ְנת ַתב ְנכ ֵהצךינּו  אע ְנוךידו

ֵהאל, ְנשָחר מי ממ מעךיש ם  ָחר ְנטמרךיש ם  ְנושדו ממ תךיש ם  ְנפ ֵהל�ה שדו ַתכ ְנו
ָחת�ה ַתא ֵהלךינּו  ָחע ְנמל ְך  ְנךי�הָחו�ה ּו ֶנדך,  ַתב ְנל
ֶנדק. ֶנצ ְנּב ֵהמ תנּו  ְנפ ְנושדו

ָחת�ה  ַתא ָחפט.ְנךי�הָחו�הָחּברּו ְך  ְנש ממ ַת�ה ֵה�הב  , *אדו
ָדכוה זו: ָדר וּב וּבסו ף  ֵממר  צרחי ם,  או צכפו רוה רע ד חיו ם  וו ָדנוה  ָדש רוה אֹרר אש  ֵממ תש צמחי ם  ָדחי תרת  תש ֲחע רּב  *

ָחת�ה  ַתא ָחפט.ְנךי�הָחו�הָחּברּו ְך  ְנש ממ ַת�ה ֶנל ְך  ֶנמ ַת�ה  ,

ְנקָחו�ה, ממ ת מ�הךי  ְנת ַתאל  מדךיש ם  ָחמ ֻהש ְנמ ַתל
ֵהבדּו, אֹלךיא ַתגע  ֶנר ְנכ ְנסמרךיש ם  ַת�המדו ְנו מנךיש ם  ממךי ַת�ה ְנו

ֵהמךינּו. ָחךי ְנּב אֹלּבר  ְנש ממ ת ְנו אֹלקר  אע ַתת ֵה�הָחר�ה  ְנמ מעךיש ם  ָחש ָח�הְנר ְנו
ֵהמ תבּו, ָחכ מךי ַתאל  מקךיש ם  מדךי ַתצ מעש ם  ְנו מיךיש ם,  ַתח ֶנפר  ֵהס ממ ָחמחּו  מךי

ֵהמךינּו. ָחק ַתע  ֵהנ ְנכ ַת�ה ְנו ֵהנךינּו,  ָחפ ְנל מפךיש ם  ָחג מנ ֵהבךינּו  ְנךי ֵהמ תן אדו ְנו
ָחת�ה  ַתא מדךיש ם.ְנךי�הָחו�הָחּברּו ְך  ֵהז ַתע  מנךי ְנכ ַתמ  ,

מדךיש ם, מסךי אח ַת�ה ַתעל  ְנו מקךיש ם,  מדךי ַתצ ַת�ה ַתעל 
ֶנדק, ֶנצ ַת�ה ֵהרךי  ֵהג ַתעל  ְנו ֵהאל,  ְנשָחר מךי ֵהנךי  ְנק מז ַתעל  ְנו

ֶנמךיך, אח ַתר א�המּו  ֶנךי
ֶננך, ְנרצדו ֵהש�ה  מעש ם עדו ָחכר טדוב  ָחש ָחלנּו  ֶנמ תן  ְנו

ֶנ�הש ם. ָחמ מע מקךיש ם  מדךי ַתצ ְנו
ָחת�ה  ַתא מקךיש ם.ְנךי�הָחו�הָחּברּו ְך  מדךי ַתצ ַתל ָחטח  ְנב ממ  ,

חי א. ברכת 
והשופטחי ם

חיב. ברכת 
והמחינחי ם

חיג. ברכת 
צ דחיקחי ם
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ֵהחש ם ְנךי�הָחו�ה ַתר מּבךיש ם  ָח�הַתר ֶנמךיך  אח ַתר ְנּב ֵה�הךינּו  אאל
מנךיש ם, ָחמ אא ֶננ ַת�ה ֶנדךיך  ָחס אח ְנב ּו

ֶנמך, ַתע ֵהאל  ְנשָחר מךי ַתעל  ְנו ֵהלךינּו  ָחע
ֶנרך, מעךי מךיש ם  ַתל ָחש ְנךירּו ַתעל  ְנו

ֶנדך, ְנכבדו ַתכן  ְנש ממ מצידון  ַתעל  ְנו
ֶנלך. ָחכ ֵה�הךי ֵהלל  ְנכ ַתש ְנו ְנמ תך  ֵהבךי ֵהנ�ה  ְנּב

ֵהמךינּו. ָחךי ְנּב ָחמה  ְנמקדו מל ֵהזר  אח ַת�ה ָחדמוד  ֵהּבךימ ת  ְנלכּומ ת  ַתמ ּו
ָחת�ה  ַתא מךיש ם.ְנךי�הָחו�הָחּברּו ְך  ַתל ָחש ְנךירּו ֵהנ�ה  ָחדמוד ּובדו ֵה�הךי  אאל  ,

ֵהלנּו ַתמע קדו ְנךי�הָחו�ה ְנש ֵה�הךינּו,  אאל
ֵהמ תנּו; ָחל מפ ְנמ ת מּב ָחלנּו  ֵהמ תר  ָחע ֵה�ה ְנו

ֵהמ תנּו. ָחש ָחק ַתּב ֵה�הָחר�ה  ְנמ ֵהש�ה  אע ַתו ֵהלךינּו,  ָחע ֵהחש ם  ַתר ְנו חּוס 

צוחחי ד: ָדּי רוה ֵמרְך  ָדב ומ צנחית,  וע רת רוה וּבחיו ם 

ֵהננּו ְנךי�הָחו�ה אע ְנחנּו.  ָחנ אא ָחל�ה  ְנגדדו ָחר�ה  ָחצ ְנב מכךי  אֹלאמ ת –  ַת�הז ָחנ�ה  ָחבעדו ֵהעמ ת ּו ָחּב ֵהננּו,  אע
ָחת�ה ַתא מכךי  ֵהמ תנּו,  ָחנ מח ְנת ממ ַתלש ם  ַתע ְנמ ת מת ַתאל  ְנו ֶנמנּו,  ממ ֶננךיך  ָחפ ֵהתר  ְנס ַתת ְנךי�הָחו�הַתאל   

ָחק�ה, ֵהעמ ת צּו ָחכל  ְנּב מצךיל  ַתמ ֶנד�ה ּו ָחר�ה, פדו ָחצ ֵהעמ ת  ְנּב ֶננ�ה  ַתרחּוש ם, עדו ְנו ַתחנּון  ֵהאל 
ֶנאל אעקּו  ְנצ מי ְנךי�הָחו�ה ְנו ֵהלש ם.  מצךי ַתךי ֶנ�הש ם  ֵהמ תךי ְנמצּוקדו ממ ֶנ�הש ם,  ָחל ַתצר  ַתּב

ָחאמּור: ָחכ ֶננ�ה,  אע ַתמ ת ָחת�ה  ַתא ְנקָחרא,  מנ ֶנטֶנרש ם 
ֶננ�ה, אע ֶנא מנךי  אא ַתו ְנקָחראּו,  מךי ֶנטֶנרש ם  ָחךי�ה,  ָח�ה ְנו
ָחמע. ְנש ֶנא מנךי  אא ַתו ְנּבמרךיש ם,  ַתד ְנמ ֵה�הש ם  עדוד 

ָחת�ה  ַתא ָחל�ה.ְנךי�הָחו�הָחּברּו ְך  מפ ְנת ַתע  ֵהמ , שדו

חי ד. בנחיחית 
חירושלחי ם

טו. שומע 
תפחילוה
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ֵהצנּו ְנךי�הָחו�ה ְנר ֵה�הךינּו,  אאל
ָחאז, ֵהמ ְנכ ְנרך  מעךי מצידון  ְנּב אֹלכן  ְנש ּו

מּבךיש ם, ַתר ָח�ה ֶנמךיך  אח ַתר ְנּב ַתרחּוש ם,  ָחנא  ָחא
מצידון, ְנל ְנמ תך  ָחנ מכךי ְנש ֵהשב  ָח�ה

מךיש ם, ַתל ָחש מלךירּו ָחד�ה  אעבדו ָח�ה ֶנדר  ֵהס ְנו
ָחל ְך. אחֶנו�ה  ַתת ְנש מנ ְנו ֶננךיך  ָחפ ְנל אֹלבד  אע ַתנ ָחשש ם  ְנו

ֵהעד]  ַתלמדו ֶנש אֹלחלדו  ְנב משךיש ם, ּו ָחד אח ֵהשךי  ָחרא ְנּב ֶנל�ה[ אע ַתךי ֵהמ תךינּו,  אאבדו ֵה�הךי  ֵהואל ֵה�הךינּו  אאל ָחנא  ָחא
ֵהמ תךינּו, אאבדו ְנכרדון  מז ְנו ֵהננּו  ְנכרדו מז ֶננךיך  ָחפ ְנל ֵהקד  ָחפ מךי ְנו ֵהכר  ָחז מךי ֶנא�ה,  ָחר ֵהךי ְנו ַתע  מגךי ַתךי ָחךיבדוא,  ְנו

ָחב�ה ְנלטדו ְנשך  ָחד ְנק ממ ְנרך ּו מעךי ְנכרדון  מז ֵהאל,  ְנשָחר מךי ֵהּבךימ ת  ְנמך  ַתע ָחכל  ְנכרדון  מז

ֶנדש] אֹלח אֹלראש  ְנל ֶנז�ה, [ ַת�ה ֶנדש  אֹלח ַת�ה אֹלראש  ְנּבךידוש ם 
מבךיב] ָחא ֶנדש  אֹלח אֹלראש  ְנל ֶנז�ה, [ ַת�ה משךיש ם  ָחד אח ֵהשךי  ָחרא אֹלראש  ְנּבךידוש ם 

ַתמצדומ ת] ַת�ה ַתחג  ַתל ֶנש ֵהעד  ַת�המדו ְנלחדול  ֶנז�ה, [ ַת�ה ַתמצדומ ת  ַת�ה ַתחג  ֵהעד  ְנּבמדו
ֻהסכדומ ת] ַת�ה ַתחג  ַתל ֶנש ֵהעד  ַת�המדו ְנלחדול  ֶנז�ה,[ ַת�ה ֻהסכדומ ת  ַת�ה ַתחג  ֵהעד  ְנּבמדו  

ֵהענּו. משךי ְנל�הדו ֵהלךינּו בדו ּו ָחע ֵהחש ם  ַתר ְנל
ָחמ ת. ֵהרא ְנק מנ ְנדך  ַתב ְנל ָחת�ה  ַתא ַתרחּוש ם  ְנו ַתחנּון  ֵהאל  מכךי 

מלךיל, ָחכ ְנו ָחל�ה  ֶנדק, עדו ֶנצ ֵהחךי  ְנב מז אֹלפ,ץ  ְנח ַתת ָחאז 
ָחפמרךיש ם. אחך  ַתּב ְנז ממ ַתעל  אעלּו  ַתךי ָחאז 

ֵהצנּו. ממ תְנר ְנו ָחּבנּו  אֹלפ,ץ  ְנח ַתת ממךיש ם,  אח ַתר ְנב ָחת�ה  ַתא ְנו
ָחת�ה  ַתא אֹלבד.ְנךי�הָחו�הָחּברּו ְך  אע ַתנ ָחא�ה  ְנר מךי ְנּב ְנמ תך  ֶנשאדו  ,

טז. בחית 
והמק דש



ָחח�ה12 ְננ ממ ָחלמ ת  מפ ְנת

ָחל ְך: ְנחנּו  ַתנ אא מדךיש ם  מדו
ֵה�הךינּו,ְנךי�הָחו�ה אאל  

ֵהמ תךינּו, אאבדו ֵה�הךי  ֵהואל
ֶנסד  ֶנח ַת�ה ַת�הטדובדומ ת,  ָחכל  ַתעל 

ָחתנּו  ְנל ֵהמ ְנג ֶנש ממךיש ם  אח ַתר ָח�ה ְנו
מעש ם  ְנו ָחמנּו  מע ָחמ ת  משךי ָחע ֶנש ְנו

ֵהנךינּו. ָחפ ְנל ממ ֵהמ תךינּו  אאבדו

רע, ֵמר ווכו צ דחי ם  ולמו צצּבור  רוח  צלחי וש רע  צגחי רּי תש וכ ו
ֵמתר ָדחי ושוחו  צחי אֹרל א  וו רעט  ומ צוחחי ם  ָדע ם שו ָדוה ָדכל 

צרחי ם: ומ וו או רדחי;  צמ

ָחאנּו ֶנש ָחל ְך,  ְנחנּו  ַתנ אא מדךיש ם  מדו
ֶנמך. ְנש מל ְנל�הדודדומ ת  מבךיש ם  ָחי ַתח
ְנמָחר�ה ַתז אא מכךי  ַתמ תךי,  ָחפ ְנש ָחנ�ה  ֵהנ ַתר ְנת
ָחמ ת. מדךי ָחפ ֶנשר  אא משךי  ְנפ ַתנ ְנו ְנלך, 

ָחת�ה  ַתא ֵהאלְנךי�הָחו�הָחּברּו ְך   ,
ָחדדומ ת. ַת�ה�הדו

צרחי ם  אותו צזחי ֲחוח רמ ֵמ אחי�,ן  צכחיר –  וז צוה אֹרל א  צ א ם  וו ָדרע.  אֹר א ומ רוה ֵמעחי�,ן  ֵממ צכחיר  וז רוה ול צכחי ם  צרחי וצ ָדחיוה  ָד ד רוהוהו ֵממחי  צּבחי
(חירושלמחי ברכות ז,  ד):

ְנפדּומ ת, ַת�ה ְנו ָחחמדומ ת  ְנל ממ ַת�ה ְנתשּועדומ ת,  ַת�ה ְנגבּורדומ ת,  ַת�ה מסךיש ם,  מנ ַת�ה ַתעל  ְנו
ֶנז�ה: ַת�ה ָחמן  ְנז ַתּב ֵה�הש ם  ָח�ה ממךיש ם  ָחי ַתּב ֵהמ תךינּו  אאבדו מעש ם  ְנו ָחמנּו  מע ָחמ ת  משךי ָחע ֶנש

ָדכוה: כנ ֲחוח רּב

ָחנךיו, ָחב מאךי ּו ָחנ ְנשמדו ַתח ֵה�הן  אֹלכ ַת�ה ָחנן  ָחח ֶנּבן ךידו ְנמ תָחךי�הּו  מת ַתמ ֵהמךי  מּבךי
ֵהאל, ְנשָחר מךי ְנמך  ַתע ַתעל  ָחע�ה  ְנש ָח�המר ָחון  ָחךי ְנלכּומ ת  ַתמ ָחד�ה  ְנמ ָחע ֶנש ְנכ
ֶננך; ְנרצדו ֵהקךי  ֻהח ֵהמ ָחרש ם  מבךי אע ַת�ה ְנל ֶנמ תך, ּו ָחר ֶנאמ ת תדו ָחחש ם  ְנכ ַתש ְנל

ָחמ תש ם. ָחר ָחצ ֵהעמ ת  ְנּב ֶנ�הש ם  ָחל ָחת  ְנד ַתמ ָחע מּבךיש ם  ַתר ָח�ה ֶנמךיך  אח ַתר ְנּב ָחת�ה  ַתא ְנו
ָחמ תש ם, ָחמ ְנק מנ ֶנאמ ת  ָחת  ְנמ ַתק ָחנ ָחנש ם,  מדךי ֶנאמ ת  ָחת  ְננ ַתד ָחבש ם,  מרךי ֶנאמ ת  ָחת  ְנב ַתר

מטךיש ם, ַתע ְנמ ַתךיד  ְנּב מּבךיש ם  ַתר ְנו משךיש ם, ָחל ַתח ַתךיד  ְנּב מרךיש ם  מגּבדו ָחת  ַתסְנר ָחמ
מקךיש ם, מדךי ַתצ ַתךיד  ְנּב מעךיש ם  ָחש ְנר מרךיש ם, ּו ְנט�הדו ַתךיד  ְנּב מאךיש ם  ֵהמ ְנט ּו

ֶנמך, ָחל ְנּבעדו ָחגדדול  ֵהשש ם  ָחמ ת  משךי ָחע ְנלך  ֶנמ תך; ּו ָחר ֵהשךי מ תדו ַתךיד עדו ְנּב מדךיש ם  ֵהז ְנו
ָחל�ה. ְנגדדו ָחע�ה  ְנתשּו ָחמ ת  משךי ָחע ֵהאל  ְנשָחר מךי ְנמך  ַתע ְנל ּו

ֶנשך, ָחד ְנק ממ ֶנאמ ת  א�הרּו  מט ְנו ֶנמ תך,  ֵהּבךי מבךיר  ְנד מל ֶננךיך  ָחב ָחּבאּו  ָחכ ְך  ַתחר  ַתא ְנו
ֶנשך. ְנד ָחק ְנצרדומ ת  ַתח ְנּב ֵהנרדומ ת  מלךיקּו  ְנד מ�ה ְנו

חיז. והו דחיוה
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צרחי ם: רּבפו

ֵהתר, ְנס ֶנא ְנו ַתכךי  ְנד ָחמְנר ֵהמךי  מּבךי
ֵהאל, ְנשָחר מךי ְנמך  ַתע ַתעל  ָחשע  ָחר ָח�ה ָחמן  ָח�ה ַתמד  ָחע ֶנש ְנכ

מדךיש ם, ְני�הּו ַת�ה ָחכל  ֶנאמ ת  ֵהּבד  ַתא ְנל אֹלרג ּו א�ה ַתל ממךיד  ְנש ַת�ה ְנל ֵהקש  מב ּו
ָחחד, ֶנא ְנּבךידוש ם  משךיש ם  ָחנ ְנו ַתטל ף  ֵהקן  ָחז ַתעד  ְנו ַתער  ַתנ ממ

ָחשר, ָחע ֵהנךיש ם  ְנש ֶנדש  אֹלח ְנל ָחשר  ָחע ָחש�ה  ְנשלו מּב
ָחלבדוז  ָחלש ם  ָחל ְנש ָחדר ּו אא ֶנדש  אֹלח .(אסמ תר ג, ךיג)�הּוא 

ָחמ תש ם, ָחר ָחצ ֵהעמ ת  ְנּב ֶנ�הש ם  ָחל ָחת  ְנד ַתמ ָחע מּבךיש ם  ַתר ָח�ה ֶנמךיך  אח ַתר ְנּב ָחת�ה  ַתא ְנו
ָחמ תש ם, ָחמ ְנק מנ ֶנאמ ת  ָחת  ְנמ ַתק ָחנ ָחנש ם,  מדךי ֶנאמ ת  ָחת  ְננ ַתד ָחבש ם,  מרךי ֶנאמ ת  ָחת  ְנב ַתר

ְנבתדו, ַתש אח ַתמ ֶנאמ ת  ָחת  ְנל ַתק ְנל מק ְנו ָחצמ תדו,  אע ֶנאמ ת  ָחת  ַתפְנר ֵה�ה
אֹלראשדו, ְנּב ְנגמּולדו  ָחמ ת לדו  ֵהשבדו אח ַתו

ֵהע,ץ  ָח�ה ַתעל  ָחנךיו  ָחּב ֶנאמ ת  ְנו אֹלאמ תדו  ָחמ תלּו  .(אסמ תר ט, כ�ה)ְנו
ָחדן, ְנב ַתא ְנו ֶנרג  ֶנ�ה ְנו ֶנחֶנרב  ַתכמ ת  ַתמ ֶנ�הש ם  ֵהבךי ְנךי אֹלא ָחכל  ְנּב מדךיש ם  ְני�הּו ַת�ה ַתיכּו  ַתו

ָחנש ם  מכְנרצדו ֶנ�הש ם  ֵהאךי ְננ אֹלש ְנב אעשו  ַתי .(אסמ תר ט, �ה)ַתו

ָדמ אות: וצ רע ָדוה וּבחיו ם 

אעָחרב, ֵהנךי  ְנּב ֵהלךינּו  ָחע ְנּבקּוש ם  ֵהמ תנּו,  ָחמ ְנמ תקּו ֵהמךי  מּבךי
מלךיש ם אֹלע ָח�ה ֶנאמ ת  ֵהּבד  ַתא ְנל אֹלרג ּו א�ה ַתל ממךיד  ְנש ַת�ה ְנל

ָחד�ה. ְנמ ֶנח ֶנאֶנר,ץ  ֶנאל  ָחל�ה  ַת�הגדו מבךי  ְנש ממ
ממגדוךי, ֵהדש ם  מחךי ְנכ ַתנ ְנו ְנלכּו  ְנמרּו:  ָחא

ֵהאל עדוד  ְנשָחר מךי ֵהשש ם  ֵהכר  ָחז מךי אֹללא  .(מ ת�הלךיש ם פג, �ה)ְנו
ֵהמ תנּו. ָחר ָחצ ֵהעמ ת  ְנּב ָחלנּו  ָחת  ְנד ַתמ ָחע מּבךיש ם  ַתר ָח�ה ֶנמךיך  אח ַתר ְנּב ָחת�ה  ַתא ְנו

ֵהמ תנּו. ָחמ ְנק מנ ֶנאמ ת  ָחת  ְנמ ַתק ָחנ ֵהננּו,  מדךי ֶנאמ ת  ָחת  ְננ ַתד ֵהבנּו,  מרךי ֶנאמ ת  ָחת  ְנב ַתר
מקךיש ם. מדךי ַתצ ַתךיד  ְנּב מעךיש ם  ָחש ְנר מטךיש ם, ּו ַתע ְנמ ַתךיד  ְנּב מּבךיש ם  ַתר ָחת  ַתסְנר ָחמ

ָחדד  ְנמ תעדו מנ ַתו ְנמנּו  ַתק ְנחנּו  ַתנ אא ַתו ָחפלּו;  ָחנ ְנו ָחכְנרעּו  ָחמ�ה  .(מ ת�הלךיש ם כ, ט)ֵה�ה
ָחלש ם, ָחּבעדו ָחגדדול  ֵהשש ם  ָחמ ת  משךי ָחע ְנלך 

ָחל�ה. ְנגדדו ָחע�ה  ְנתשּו ָחמ ת  משךי ָחע ֵהאל  ְנשָחר מךי ְנמך  ַתע ְנל ּו
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ֶנדש, אֹלח ַתל ָחש�ה  ממ אח ַתּב מנךי  ֵהש ַת�ה ֶנדש  אֹלח ַתב ּו
ַתצָחּואֵהרנּו.  ַתעל  ֵהמ מךיש ם  ָחפַתרקנּו עדול גדו

צחי ם: רל ָדש וחירו רלת  כ א וג וּבחיו ם 

אעָחרב. ֵהנךי  ְנּב ֵהלךינּו  ָחע ְנּבקּוש ם  ֵהמ תנּו,  ָחמ ְנמ תקּו מל ְנשמרךיש ם  ֶנע ַתנמ ת  ְנש מּב
ממגדוךי, ֵהדש ם  מחךי ְנכ ַתנ ְנו ְנלכּו  ְנמרּו:  ָחא

ֵהאל עדוד  ְנשָחר מךי ֵהשש ם  ֵהכר  ָחז מךי אֹללא  .(מ ת�הלךיש ם פג, �ה)ְנו
ֵהמ תנּו. ָחר ָחצ ֵהעמ ת  ְנּב ָחלנּו  ָחת  ְנד ַתמ ָחע מּבךיש ם  ַתר ָח�ה ֶנמךיך  אח ַתר ְנּב ָחת�ה  ַתא ְנו

ֵהמ תנּו. ָחמ ְנק מנ ֶנאמ ת  ָחת  ְנמ ַתק ָחנ ֵהננּו,  מדךי ֶנאמ ת  ָחת  ְננ ַתד ֵהבנּו,  מרךי ֶנאמ ת  ָחת  ְנב ַתר
מקךיש ם. מדךי ַתצ ַתךיד  ְנּב מעךיש ם  ָחש ְנר מטךיש ם, ּו ַתע ְנמ ַתךיד  ְנּב מּבךיש ם  ַתר ָחת  ַתסְנר ָחמ

ָחדד  ְנמ תעדו מנ ַתו ְנמנּו  ַתק ְנחנּו  ַתנ אא ַתו ָחפלּו;  ָחנ ְנו ָחכְנרעּו  ָחמ�ה  .(מ ת�הלךיש ם כ, ט)ֵה�ה
ָחל�ה אח ַתנ ֶנאֶנר,ץ  ֵהלךי  ְנב ַתח ֶנאל  ֶנמ תךיך  ְנבאדו מצ ָחּבאּו 

ָחלנּו. ֶנמ תמ ת  ָחל ֵהמ תךינּו  אֹלב אא ַתל ָחמ ת  ְנע ַתב ְנש מנ ֶנשר  אא
ָחלש ם, ָחּבעדו ָחגדדול  ֵהשש ם  ָחמ ת  משךי ָחע ְנלך 

ָחל�ה. ְנגדדו ָחע�ה  ְנתשּו ָחמ ת  משךי ָחע ֵהאל  ְנשָחר מךי ְנמך  ַתע ְנל ּו
ְנשמרךיש ם ּבדו, ֶנע ְנו ָחנ�ה  ְנשמדו מּב מנךי  ֵהש ַת�ה ֶנדש  אֹלח ַתב ּו

מךיש ם  ַתל ָחש ְנךירו מךי ְך  ַתר ָחע ְנש מּב ֵהלךינּו  ְנג ַתר ָח�הךיּו  ְנמדדומ ת  . (מ ת�הלךיש ם קכב, ב)אֹלע
______________________________

ֵה�הש ם, ָח�ה ממךיש ם  ָחי ַתּב ָחע�ה  ְנתשּו ָחלנּו  ָחמ ת  אֹלשךי מ ָחע ֶנש ֵהשש ם  ְנכ  
ַתצח.  ֶננ ָחל ְנמך  מש ְנל ֶנד�ה  ְנונדו אֹלאמ ת,  ַת�הז ֵהעמ ת  ָחּב ָחמנּו  מע ֵהש�ה  אע ָחכ ְך 

ְנדך ְנס ַתח ֵהלנּו,  ְנג ַתר ָחט�ה  ָחמ ַתמְנרנּו  ָחא ְנךי�הָחו�ה מאש ם  ֵהדנּו.  ָחע ְנס מךי
ָחת�ה  ַתא ְנל�הדודדומ ת.ְנךי�הָחו�הָחּברּו ְך  ְנלך  ַת�הטדוב   ,

ָחלש ם, ְנלעדו משךיש ם  ָחת ְנמך  ַתע ֵהאל  ְנשָחר מךי ַתעל  ַתרב  ָחשלדוש ם 
ָחשלדוש ם. ַת�ה אאדדון  ַתו ָחרכדומ ת  ְנּב ַת�ה ְנמעדון  ֶנל ְך,  ֶנמ ָחת�ה �הּוא  ַתא מכךי 

חיוח. שלו ם
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ֵהאל, ְנשָחר מךי ְנמך  ַתע ֶנאמ ת  ֵהר ְך  ָחב ְנל ֶננךיך  ֵהעךי ְנּב ְנוטדוב 
ֶנמך. ְנשלדו מּב ָחע�ה  ָחש ָחכל  ְנב ֵהעמ ת, ּו ָחכל  ְנּב

צרחי ם  צכפו רוה רע ד חיו ם  וו ָדנוה  ָדש רוה אֹרר אש  ֵממ תש צמחי ם  ָדחי תרת  תש ֲחע רּב ֲחוהגו  צסחי ף:ָדנ ולוהו  

ֶננךיך, ָחפ ְנל ֵהמ תב  ָחכ מנ ְנו ֵהכר  ָחז מנ ָחשלדוש ם  ְנו ָחכ�ה  ָחר ְנּב מיךיש ם  ַתח ֶנפר  ֵהס ְנב ּו
ְנחנּו ַתנ ָחשלדוש ם.אא ְנל מיךיש ם ּו ַתח ְנל ֵהאל  ְנשָחר מךי ֵהּבךימ ת  ְנמך  ַתע ָחכל  ְנו  

ָחת�ה  ַתא ֵהמן.ְנךי�הָחו�הָחּברּו ְך  ָחא ָחשלדוש ם.  ַת�ה ֶנש�ה  , עדו
מפךי, ְנמֵהרךי־ מא ָחרצדון  ְנל ְנ�הךיּו  מךי ְנו

ֶננךיך: ָחפ ְנל מּבךי  מל ְנגךידון  ֶנ�ה ְנו
מלךי.ְנךי�הָחו�ה אא אֹלג ְנו מרךי  , צּו

ָחמךיו, ְנמרדו מּב ָחשלדוש ם  ֶנש�ה  עדו
ֵהלךינּו, ָחע ָחשלדוש ם  ֶנש�ה  אע ַתךי �הּוא 

ֵהמן. ָחא ְנמרּו  מא ְנו ֵהאל,  ְנשָחר מךי ָחכל  ַתעל  ְנו
ֵמנ�,ן; רוח ות צמ תוה ם ו ֵמנחי ופ רעל  צלחי ם  ופ וונו תוה�,ן,  וו ֵמשב והו א  ווחיו

ֵהנן – ַתח ְנמ ת ממ אחֶנו�ה ּו ַתת ְנש ממ ַתע ּו ֵהר מנךי כדו אא ֶננךיך,  ָחפ ְנל
מנךיש ם: אאדדו ָח�ה ֵהנךי  אאדדו ַתו מ�הךיש ם  אאל ָח�ה ֵה�הךי  אאל ָחלש ם,  ָח�העדו אאדדון 

ֵהמ תךינּו, אֹלק ְנד מצ ַתעל־ אֹללא  מכךי 
ֶננךיך – ָחפ ְנל ֵהנךינּו  אחנּו ַתת מלךיש ם  מפךי ַתמ ְנחנּו  ַתנ אא

מּבךיש ם. ַתר ָח�ה ֶנמךיך  אח ַתר ַתעל־ מכךי, 
ָחדק. ַתט ְנצ מנ ַתמ�ה־ ֵהּבר, ּו ַתד ְננ ַתמ�ה־ ַתלךי�הָחו�ה,  ַתמר  אֹלנא ַתמ�ה־

ְנדנּו; ָחר ָחמ ְנענּו ּו ַתש מ�הְנר ְנו מוךינּו,  ָחע ְנו ָחטאנּו  ָחח
ֶנטךיך. ָחפ ְנש ממ ממ ֶנמ תך, ּו ֺוו ְנצ ממ ממ ְנוסדור 
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מנךיש ם. ָחפ ַת�ה ֶנשמ ת  אֹלּב ָחלנּו  ְנו ָחק�ה,  ָחד ְנצ ַת�ה ָחנךי  אֹלד אא ְנלך 
ֵהמ תנּו, ָחמ ְנש ַתא ֵהנךי  ְנפ ממ ֵהנךינּו  ָחפ ָחחרּו  ְנש ָח�ה

ֵהמ תךינּו; אעודונדו ֵהנךי  ְנפ ממ ֵהמ תנּו  ָחמ ָחפ�ה קדו ְנפ ְנכ מנ ְנו
אֹלראש. ָח�המרךיש ם  ְנל ַתצח  ֵהמ אֹללא  ְנו משךיב,  ָח�ה ְנל ֶנפ�ה  ָחלנּו  ֵהאךין 

ֶנלךיך: ֵהא ַתנךי,  ָחפ ַת�הךי  אאל ָח�המרךיש ם  ְנל מתךי –  ְנמ ַתל ְנכ מנ ְנו מתךי  ְנש אֹלּב ַת�הךי  אאל
ֵהמ תךינּו ֺוונדו אע אֹלראש מכךי  ָחל�ה  ְנע ַתמ ְנל ,°ָחרבּו 

מךיש ם. ָחמ ָחש ַתל ַתעד  ָחל�ה  ְנד ָחג ֵהמ תנּו  ָחמ ְנש ַתא ְנו
ֶנמך, ְנש ַתען  ַתמ ְנל ָחק�ה  ָחד ְנצ ָחמנּו  מע ֵהש�ה  אע משךיש ם.  אע ַתמ ָחּבנּו  ֵהאךין 

ֶנאךיך: מבךי ְננ ֵהדךי  ְנךי ַתעל  ָחתנּו  ְנח ַתט ְנב מ�ה ֶנש ְנכמדו 
ָחל ְך – ָחטש ם־ אח ֶנא ממ תךי  ָחל מ�ה ְנמ ת מפךי, ּו ַתא אאמרךי ְך  ַתא ממךי  ְנש ַתען  ַתמ ְנל

ֶנמ תך. ְנכמרךי ַת�ה מתךי,  ְנל מב ְנל
ֵהאל: ְנשָחר מךי ֵהּבךימ ת  ֶנש�ה,  אֹלע מנךי  אא ֶנכש ם  ְננ ַתע ַתמ ְנל אֹללא 

משךי. ְנד ָחק ֵהשש ם־ ְנל מאש ם־ מכךי 
ָחלנּו  ָחלנּו:ְנךי�הָחו�האֹללא  אֹללא־  ,

ֶנתך. ממ אא ַתעל־ ְנדך,  ְנס ַתח ַתעל־ ָחכבדוד –  ֵהתן  ְנמך,  מש ְנל מכךי־
ֶנ�הש ם. ֵה�הךי אאל ָחנא,  ֵהי�ה־ ַתא מךיש ם:  ַת�הגדו ְנמרּו  אֹלךיא ָחמ�ה,  ָחל

ָחנא  ֶנז�ה,ְנךי�הָחו�הָחא ַת�ה ָחעש ם  ָח�ה משךי  ְנק ֶנאל־ ֶנפן,  ֵהת ַתאל־  ,
ָחטאמ תדו. ַתח ֶנאל־ ְנו ְנשעדו,  מר ֶנאל־ ְנו

ֶנדך; ְנס ַתח ֶנדל  אֹלג ְנכ ֶנז�ה –  ַת�ה ָחעש ם  ָח�ה ֺוון  אע ַתל ָחנא,  ַתלח־ ְנס
ָחנ�ה. ֵה�ה ַתעד־ ְנו מךיש ם  ַתר ְנצ ממ ממ ֶנז�ה,  ַת�ה ָחעש ם  ָחל ָחמ ת�ה  ָחשא ָחנ ֶנשר  אא ַתכ ְנו

ְנמך  מש ַתען־ ַתמ ;ְנךי�הָחו�הְנל
אעו ַתל ָחת  ְנח ַתל ָחס ַתרב־�הּוא.ֺוְנו מכךי  מנךי, 

�הרךי״ש דגוש�ה°



ָחח�ה ְננ ממ ָחלמ ת  מפ 17ְנת

ָחח�ה, ָחל ְנס ָחנךי  אֹלד אא ָחע�ה,  ָחמ ְנש ָחנךי  אֹלד אא
ַתחר: ַתא ְנת ַתאל־ ֵהש�ה,  אע ַתו ָחב�ה  משךי ְנק ַת�ה ָחנךי  אֹלד אא

ְנקָחרא, מנ ְנמך  מש מכךי־ ַת�הךי –  אאל ְננך  ַתע ַתמ ְנל
ֶנמך.  ַתע ַתעל־ ְנו ְנרך  מעךי ַתעל־

צרחית. ווח רש ָדשוה  ָדע תש תרְך  ת ד וכ ֵמשב  צמּיו רעט  ומ ֵמנ�,ן  רוח ות צמ תוה�,ן, ו וו אֹרר אשו והו א  רּה  צּבחי וג רמ ו

ֵהנךינּו. ֵהעךי ֶנלךיך,  ָחע מכךי  ֶנש�ה –  אע ַתנ ַתמ�ה־ ַתדע  ֵהנ אֹללא  ְנחנּו,  ַתנ אא ַתו
ֶנמךיך  אח ַתר אֹלכר־ ֶנדךיך:ְנךי�הָחו�הְנז ָחס אח ַתו  ,

מנךיש ם: אֹלש מרא אֹלנמ ת  ֺוו אע ָחלנּו,  ָחכר־ ְנז מת ַתאל־ ָחמ�ה.  ֵה�ה ָחלש ם  ֵהמעדו מכךי 
אֹלאד. ְנמ ַתדלדונּו  מכךי  ֶנמךיך –  אח ַתר ְנדמּונּו  ַתק ְנךי ֵה�הר,  ַתמ
ֶנדך. ְנס ַתח ַתען  ַתמ ְנל ֵהדנּו,  ְנפ ָחלנּו; ּו ָחמ ת�ה  ָחר ְנז ֶנע ָחמ�ה,  קּו

ְנדך ְנס ַתח מ�הךי־ ְנךי�הָחו�ה ְנךי ֵהלךינּו:  ָחע
ָחל ְך. ְנלנּו  ַתח מךי ֶנשר,  אא ַתכ

אעו אֹלמד.ֺומאש ם־ אע ַתךי ממךי  ָחנךי,  אֹלד אא ָחךיה –  ָחמר־ ְנש מת נדומ ת 
ֵהרא. מתָחּו ַתען,  ַתמ ְנל ָחח�ה –  מלךי ְנס ַת�ה ְנמך  מע מכךי־

ֵהאנּו.ְנךי�הָחו�ה ָחקְנר ְנבךידוש ם־ ֵהננּו  אע ַתךי ֶנל ְך,  ֶנמ ַת�ה ָחע�ה:  משךי  �הדו
ֵהרנּו; ְנצ מךי ַתדע  ָחךי מכךי־�הּוא, 

ְנחנּו. ָחנ אא ָחפר  ָחע מכךי־ ָחזכּור, 
ֶנמך; ְנש ְנכבדוד־ ַתבר  ְנד ַתעל־ ֵהענּו –  ְנש מךי ֵה�הךי  אאל ֵהרנּו,  ְנז ָחע

ֶנמך. ְנש ַתען  ַתמ ְנל ֵהמ תךינּו,  אֹלטא ַתח ַתעל־ ֵהפר  ַתכ ְנו ֵהלנּו  מצךי ַת�ה ְנו
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תוה�,ן. ֵמשחי ֲחע רמ ול צרחי ם  ָדט ופ צנ וו ָדכ�,ן;  ור ר ד וכ צנחי ם  ָדע ם עו ָדוה ָדכל  וו צדחיש,  רק ֵממר  וו או צצּבור]  רוח  צלחי וש ֵממ ד [ וועו

ָחגדדול ַת�ה ְנשמדו  ַתדש  ַתק ְנמ ת מךי ְנו ַתדל  ַתג ְנמ ת מךי
ָחּברּו ְך �הּוא, ָחקדדוש  ַת�ה מכךיש ם  ָחל ְנמ ַת�ה ֵהכךי  ְנל ַתמ ֶנל ְך  ֶנמ ֶנשל 

ְנלכּומ תדו ַתמ מלךי ְך  ְנמ ֵהךי ְנו ָחרא,  ָחּב ְנש ָחלש ם  ָחּבעדו מכרצדונדו, 
ֵהאל, ְנשָחר מךי ֵהּבךימ ת  אֹלכל  ֵהיךי  ַתח ְנב ֶנכש ם, ּו ֵהמךי מבךי ֶנכש ם ּו ֵהיךי ַתח ְנּב

ֵהמן. ָחא ְנמרּו  מא ְנו ָחקרדוב,  ָחמן  ְנז מב ֵה�הָחר�ה ּו ְנמ מּב
ָחר ְך.) ְנמבדו ָחגדדול  ַת�ה ְנשמדו  מ�הךי  ְנךי ֵהמן,  ָחא )

ממךיש ם. ָחל ֵהמךי עדו ְנל ְנלעדו ָחלש ם ּו ְנלעדו ָחר ְך  ְנמבדו ָחגדדול  ַת�ה ְנשמדו  מ�הךי  ְנךי
ַתדר, ַתח ְנמ ת מךי ֵהשא,  ַתנ ְנמ ת מךי ַתמש ם,  ְנמ תרדו מךי ַתאר,  ָחפ מךימ ת ַתּבח,  ַתת ְנש מךי ַתר ְך,  ָחּב ְנמ ת מךי

ָחרא, ַת�הנדו ְנו ָחּבד  ְנכ מנ ַת�ה ְנשמדו  ַתלל –  ַת�ה ְנמ ת מךי ְנו ֶנל�ה,  ַתע ְנמ ת מךי
ָחכ�ה. ָחר ְנּב ָחכל  ממ ָחל�ה  ְנע ַתמ ְנל ָחל�ה  ְנע ַתמ ְנל

ָחל�ה מ�ה ְנמ ת ַתבח ּו ֶנש משךיר, 
ֵהמן. ָחא ְנמרּו  מא ְנו ָחלש ם,  ָחּבעדו מרךיש ם  אאמּו ֵהמן.)ָח�ה ָחא ) 

ֵהאל ְנשָחר מךי ָחכל  ֶנשל  ָחמ תש ם  ָחש ָחק ַתב ָחמ תש ם ּו ָחל מפ ְנת ַתּבל  ַתק ְנמ ת מת
ֵהמן; ָחא ְנמרּו  מא ְנו ַתממךיש ם,  ָחש ַתּב ֶנש ֶנ�הש ם  מבךי אא ֵהנךי  ְנפ מל

מךיש ם, ַתמ ָחש ַת�ה ממן  ַתרב  ָחשלדוש ם  מ�הךי  ְנךי
ָחל�ה, ָחצ ַת�ה ְנו ַתוח  ֶנר ַתבע,  אֹלש ְנו מיךיש ם  ַתח

ֵהמן. ָחא ְנמרּו  מא ְנו ֵהאל;  ְנשָחר מךי ָחכל  ַתעל  ְנו ֵהלךינּו  ָחע
ָחמךיו, ְנמרדו מּב ָחשלדוש ם  ֶנש�ה  עדו

ֵהמן. ָחא ְנמרּו  מא ְנו ֵהאל.  ְנשָחר מךי ָחכל  ַתעל  ְנו ֵהלךינּו  ָחע ָחשלדוש ם  ֶנש�ה  אע ַתךי �הּוא 
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רוח ֵמּב רש ול ֵמלחינו  ָדע ָד דוה ״ צמחי ֲחע וּב רמר  צגחי ם לו ֲחוה ֵמחיש נו תווה…וו רק ונ ֵמכ�,ן  רעל  ָדכְך ״ רוחר  ר א וו ״…״ 

אֹלכל, ַת�ה אאדדון  ַתל ֵהּבַתח  ַתש ְנל ֵהלךינּו  ָחע
משךימ ת: ֵהרא ְנּב ֵהצר  ְנלךידו ָחל�ה  ֻהד ְנג ֵהמ תמ ת  ָחל
אאָחרצדומ ת, ָח�ה ֵהךיךי  ְנכגדו ָחשנּו  אע אֹללא  ֶנש

ָחמ�ה, ָחד אא ָח�ה ְנפחדומ ת  ְנש ממ ָחכל  ְנכ ָחמנּו  ָחש אֹללא  ְנו
ָחנש ם, א�המדו ָחכל  ְנכ ֵהלנּו  ָחר אֹללא גדו ְנו ֵה�הש ם,  ָחכ ֵהקנּו  ְנל ֶנח ָחשש ם  אֹללא  ֶנש

מרךיק, ְנו ֶנבל  ֶנ�ה ְנל אחמוךיש ם  ַתת ְנש ממ ֵה�הש ם  ֶנש
ַתע. משךי אֹללא ךידו ֵהאל  ְנל מלךיש ם  ְנל ַתפ ְנמ ת ממ ּו

אחמוךיש ם ַתת ְנש ממ ָחאנחנּו  ְנו
ָחּברּו ְך �הּוא, מכךיש ם  ָחל ְנמ ַת�ה ֵהכךי  ְנל ַתמ ֶנל ְך  ֶנמ ֵהנךי  ְנפ מל

ָחאֶנר,ץ; ֵהסד  ְנוךידו מךיש ם  ַתמ ָחש ֶנט�ה  ְנש�הּוא נדו
ַתעל, ַתמ ממ מךיש ם  ַתמ ָחש ַתּב ָחקרדו  ְנךי ַתשב  מדו

ממךיש ם. ְנמרדו ֵה�הךי  ְנב ָחג ְנּב ֻהעזדו  ַתנמ ת  מכךי ְנש ּו
ֵהאךין עדוד; ְנו ֵה�הךינּו,  אאל �הּוא 

ָחלמ תדו. ֵהאךין זּו ְנו ֵהכנּו,  ְנל ַתמ ֶנממ ת  אא
ֶנמ תך: ָחר ְנּבמ תדו ָחכמ תּוב  ַתכ

ֶנבך, ָחב ְנל ֶנאל־ ָחמ ת  אֹלב ֵהש א�ה ַתו ַת�הידוש ם,  ָחת  ְנע ַתד ָחךי ְנו
ְנךי�הָחו�ה מכךי מ�הךיש ם,  אאל ָח�ה �הּוא 

ֵהאךין, עדוד. ַתחמ ת:  ָחת ממ ָחאֶנר,ץ  ָח�ה ַתעל־ ְנו ַתעל  ַתמ ממ מךיש ם  ַתמ ָחש ַתּב

ָחל ְך, ַתקֶנּו�ה  ְננ ֵהכן  ְנךי�הָחו�ה ַתעל  ֵה�הךינּו,  אאל
ֶנזך, ֻהע ֶנאֶנרמ ת  ְנפ ממ ת ְנּב ֵה�הָחר�ה  ְנמ מלְנראדומ ת 

ָחאֶנר,ץ, ָח�ה ממן  מלךיש ם  מגלּו מבךיר  אע ַת�ה ְנל
ֵהרמ תּון, ָחכ מךי ָחכרדומ ת  מלךיש ם  מלךי אא ָח�ה ְנו
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ַתדךי. ַתש ְנלכּומ ת  ַתמ ְנּב ָחלש ם  ֶנכן עדו ַתמ ת ְנל
ֶנמך, ְנש מב ְנקְנראּו  מךי ָחשר  ָחב ֵהנךי  ְנּב ָחכל  ְנו

ָחאֶנר,ץ; ֵהעךי  ְנש מר ָחכל  ֶנלךיך  ֵהא ְנפנדומ ת  ַת�ה ְנל
ֵהבל, ֵהמ ת ֵהבךי  ְנש ָחכל ךידו ְנדעּו  ֵהךי ְנו מכךירּו  ַתךי

ָחלשדון. ָחכל  ַתבע  ָחש מת ֶנר ְך  ֶנּב ָחכל  ַתרע  ְנכ מת ְנלך  מכךי 
ֶננךיך ָחפ ְנךי�הָחו�ה ְנל אֹלפלּו,  מךי ְנו ְנכְנרעּו  מךי ֵה�הךינּו  אאל

ֵהתנּו, מךי ָחקר  ְנךי ָחגדדול  ַת�ה ְנמך  מש ְנכבדוד  מל ְנו
ֶנמ תך, ְנלכּו ַתמ אֹלעל  ָחלש ם  ֻהכ ְנּבלּו  ַתק מוךי

ֶנעד. ָחו ָחלש ם  ְנלעדו ֶנ�הש ם  ֵהלךי אע ְנמל ְך  ממ ת ְנו
מ�הךיא; ְנלך  ֶנש ְנלכּומ ת,  ַתמ ַת�ה מכךי 

ָחכבדוד. ְנּב ְנמל ְך  מת ַתעד,  ֵהמךי  ְנל ְנלעדו ּו
ֶנמ ת:ך: ָחר ְנּבמ תדו ָחכמ תּוב  ַתכ

ֶנעד.ְנךי�הָחו�ה ָחו ָחלש ם  אֹלע ְנל ְנמל ְך,  מךי  
ָחךי�ה ָח�ה ְנו ַתמר:  אא ֶננ ְנךי�הָחו�ה ְנו ָחאֶנר,ץ  ָח�ה ָחכל  ַתעל  ֶנל ְך  ֶנמ ְנל

ֶנךי�ה ְנ�ה מךי ַת�ה�הּוא  ְנךי�הָחו�ה ַתּבידוש ם  ָחחד.  ֶנא ְנשמדו  ָחחד ּו ֶנא
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וו�ן ָחלמֹוז ה�ה הכמ ת  ְנר לב מ
ל א ר ש י ץ  ר א ח  ס ו נ

לפנחי ברכת והמזו�,ן, נוטל חי דחיו (מחי ם  אוחרונחי ם), ווה אורוח מברך ברכת והמזו�,ן, כ דחי שחיברך
לבעל והבחית.  א ם והחיו כל�,ן בעלחי והבחית – ג דול שבכל�,ן בוצע, ווהו א מברך ברכת והמזו�,ן.

שלושוה ש אכלו פת כ אוח ד, וחחיבחי ם לברך ברכת והזמו�,ן ק ד ם ברכת והמזו�,ן. ו אחי זו והחי א ברכת
והזמו�,ן –  א ם והחיו וה אוכלחי ם משלושוה וע ד עשרוה, מברך וה אוח ד מוה�,ן, ו אומר

ֶנשלדו ! ממ ְנלנּו  ַתכ ָחא ֶנש ֵהר ְך  ָחב ְננ
ווהכל עונחי ם

מךיךינּו ! ָחח ְנבטּובדו  ֶנשלדו ּו ממ ְנלנּו  ַתכ ָחא ֶנש ָחּברּו ְך 
ווהו א וחוזר ו אומר

מךיךינּו ! ָחח ְנבטּובדו  ֶנשלדו ּו ממ ְנלנּו  ַתכ ָחא ֶנש ָחּברּו ְך 
ו אוחר כך מתוחחיל, ו אומר ״ברוך  אתוה חיחי  אלוהחינו מלך והעול ם, והז�,ן …״ ע ד שגומר  ארבע

והברכות; ווה ם עונחי ם ״ אמ�,ן״  אוחר כל ברכוה וברכוה.

_____________________________
והחיו וה אוכלחי ם מעשרוה ולמעלוה, מזמנחי ם בש ם. כחיצ ד – והמברך  אומר

ֶנשלדו ! ממ ְנלנּו  ַתכ ָחא ֶנש ָחמזדון  ַת�ה ַתעל  ֵה�הךינּו  ֵהלאל ֵהר ְך  ָחב ְננ
ווה�,ן עונחי�,ן

מךיךינּו ! ָחח ְנבטּובדו  ֶנשלדו ּו ממ ְנלנּו  ַתכ ָחא ֶנש ָחמזדון  ַת�ה ַתעל  ֵה�הךינּו  אאל ָחּברּו ְך 
ווהו א וחוזר ו אומר

מךיךינּו ! ָחח ְנבטּובדו  ֶנשלדו ּו ממ ְנלנּו  ַתכ ָחא ֶנש ָחמזדון  ַת�ה ַתעל  ֵה�הךינּו  אאל ָחּברּו ְך 



ָחמזדון22 ַת�ה ַתכמ ת  מּבְנר

ו אוחר כך מתוחחיל, ו אומר ״ברוך  אתוה חיחי  אלוהחינו מלך והעול ם, והז�,ן …״ ע ד שגומר  ארבע
והברכות; ווה ם עונחי ם ״ אמ�,ן״  אוחר כל ברכוה וברכוה.

ָחת�ה ַתא ְנךי�הָחו�ה ָחּברּו ְך  ָחלש ם,  ָח�העדו ֶנל ְך  ֶנמ ֵה�הךינּו  אאל
ְנּבטדוב, ֻהכלדו  ָחלש ם  ָח�העדו ֶנאמ ת  ְנו ָחמ תנּו  ָחזן אדו ַת�ה

ממךיש ם. אח ַתר ְנב ֶנסד ּו ֶנח ְנּב ֵהחן,  ְנּב
ָחדש ם, ָחו ָחשר  ָחּב ְנתנדומ ת  ַתמ ֵהדךי  מלךי ֵהכנּו  ְנצמרךי ַתת ַתאל  ְנו ֵהסנּו,  ְננ ַתפְנר ֵהענּו,  ְנר

ָחאמּור:  ָחכ ֶנעד.  ָחו ָחלש ם  ְנלעדו ֵהלש ם  ָחכ מנ אֹללא  ְנו ֵהנבדוש  אֹללא  ְנש
ָחרצדון. ַתחךי  ָחכל  ְנל ַתע  מּבךי ְנש ַתמ ֶנדך, ּו ָחךי ֶנאמ ת  ֵהמ תַתח  פדו

ָחת�ה  ַתא אֹלכל.ְנךי�הָחו�הָחּברּו ְך  ַת�ה ֶנאמ ת  ָחזן  ַת�ה  ,

ְנלך ֶנד�ה  ְנךי�הָחו�ה נדו ֵה�הךינּו,  אאל
ָחב�ה, ָחח ְנר ָחב�ה ּו ָחד�ה טדו ְנמ ֶנח ֶנאֶנר,ץ  ָחתנּו  ְנל ַתח ְננ מ�ה מכךי 

ָחמזדון. מיךיש ם ּו ַתח ָחרן,  ְנומ תדו ְנּבמרךימ ת 

צרחי ם  אותו. צזחי ֲחוח רמ ֵמ אחי�,ן  צכחיר –  וז צוה אֹרל א  צ א ם  וו ָדרע.  אֹר א ומ רוה ֵמעחי�,ן  ֵממ צכחיר  וז רוה ול צכחי ם  צרחי וצ ָדחיוה  ָד ד רוהוהו ֵממחי  צּבחי

ְנפדּומ ת, ַת�ה ְנו ָחחמדומ ת  ְנל ממ ַת�ה ְנתשּועדומ ת,  ַת�ה ְנגבּורדומ ת,  ַת�ה מסךיש ם,  מנ ַת�ה ַתעל  ְנו
ֶנז�ה: ַת�ה ָחמן  ְנז ַתּב ֵה�הש ם  ָח�ה ממךיש ם  ָחי ַתּב ֵהמ תךינּו  אאבדו מעש ם  ְנו ָחמנּו  מע ָחמ ת  משךי ָחע ֶנש

ָדכוה: כנ ֲחוח רּב

ָחנךיו, ָחב מאךי ּו ָחנ ְנשמדו ַתח ֵה�הן  אֹלכ ַת�ה ָחנן  ָחח ֶנּבן ךידו ְנמ תָחךי�הּו  מת ַתמ ֵהמךי  מּבךי
ֵהאל, ְנשָחר מךי ְנמך  ַתע ַתעל  ָחע�ה  ְנש ָח�המר ָחון  ָחךי ְנלכּומ ת  ַתמ ָחד�ה  ְנמ ָחע ֶנש ְנכ
ֶננך; ְנרצדו ֵהקךי  ֻהח ֵהמ ָחרש ם  מבךי אע ַת�ה ְנל ֶנמ תך, ּו ָחר ֶנאמ ת תדו ָחחש ם  ְנכ ַתש ְנל

ָחמ תש ם. ָחר ָחצ ֵהעמ ת  ְנּב ֶנ�הש ם  ָחל ָחת  ְנד ַתמ ָחע מּבךיש ם  ַתר ָח�ה ֶנמךיך  אח ַתר ְנּב ָחת�ה  ַתא ְנו
ָחמ תש ם, ָחמ ְנק מנ ֶנאמ ת  ָחת  ְנמ ַתק ָחנ ָחנש ם,  מדךי ֶנאמ ת  ָחת  ְננ ַתד ָחבש ם,  מרךי ֶנאמ ת  ָחת  ְנב ַתר

מטךיש ם, ַתע ְנמ ַתךיד  ְנּב מּבךיש ם  ַתר ְנו משךיש ם,  ָחל ַתח ַתךיד  ְנּב מרךיש ם  מגּבדו ָחת  ַתסְנר ָחמ
מקךיש ם, מדךי ַתצ ַתךיד  ְנּב מעךיש ם  ָחש ְנר מרךיש ם, ּו ְנט�הדו ַתךיד  ְנּב מאךיש ם  ֵהמ ְנט ּו

ֶנמ תך; ָחר ֵהשךי מ תדו ַתךיד עדו ְנּב מדךיש ם  ֵהז ְנו
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ֶנמך, ָחל ְנּבעדו ָחגדדול  ֵהשש ם  ָחמ ת  משךי ָחע ְנלך  ּו
ָחל�ה. ְנגדדו ָחע�ה  ְנתשּו ָחמ ת  משךי ָחע ֵהאל  ְנשָחר מךי ְנמך  ַתע ְנל ּו

ֶנמ תך, ֵהּבךי מבךיר  ְנד מל ֶננךיך  ָחב ָחּבאּו  ָחכ ְך  ַתחר  ַתא ְנו
ֶנשך, ָחד ְנק ממ ֶנאמ ת  א�הרּו  מט ְנו

ֶנשך. ְנד ָחק ְנצרדומ ת  ַתח ְנּב ֵהנרדומ ת  מלךיקּו  ְנד מ�ה ְנו

צרחי ם: רּבפו

ֵהתר, ְנס ֶנא ְנו ַתכךי  אד ָחמְנר ֵהמךי  מּבךי
ֵהאל, ְנשָחר מךי ְנמך  ַתע ַתעל  ָחשע  ָחר ָח�ה ָחמן  ָח�ה ַתמד  ָחע ֶנש ְנכ

מדךיש ם, ְני�הּו ַת�ה ָחכל  ֶנאמ ת  ֵהּבד  ַתא ְנל אֹלרג ּו א�ה ַתל ממךיד  ְנש ַת�ה ְנל ֵהקש  מב ּו
ָחחד, ֶנא ְנּבךידוש ם  משךיש ם  ָחנ ְנו ַתטל ף  ֵהקן  ָחז ַתעד  ְנו ַתער  ַתנ ממ

ָחשר, ָחע ֵהנךיש ם  ְנש ֶנדש  אֹלח ְנל ָחשר  ָחע ָחש�ה  ְנשלו מּב
ָחלבדוז. ָחלש ם  ָחל ְנש ָחדר ּו אא ֶנדש  אֹלח �הּוא 

ָחמ תש ם, ָחר ָחצ ֵהעמ ת  ְנּב ֶנ�הש ם  ָחל ָחת  ְנד ַתמ ָחע מּבךיש ם  ַתר ָח�ה ֶנמךיך  אח ַתר ְנּב ָחת�ה  ַתא ְנו
ָחמ תש ם, ָחמ ְנק מנ ֶנאמ ת  ָחת  ְנמ ַתק ָחנ ָחנש ם,  מדךי ֶנאמ ת  ָחת  ְננ ַתד ָחבש ם,  מרךי ֶנאמ ת  ָחת  ְנב ַתר

ְנבתדו, ַתש אח ַתמ ֶנאמ ת  ָחת  ְנל ַתק ְנל מק ְנו ָחצמ תדו,  אע ֶנאמ ת  ָחת  ַתפְנר ֵה�ה
אֹלראשדו, ְנּב ְנגמּולדו  ָחמ ת לדו  ֵהשבדו אח ַתו

ֵהע,ץ. ָח�ה ַתעל  ָחנךיו  ָחּב ֶנאמ ת  ְנו אֹלאמ תדו  ָחמ תלּו  ְנו
ָחדן, ְנב ַתא ְנו ֶנרג  ֶנ�ה ְנו ֶנחֶנרב  ַתכמ ת  ַתמ ֶנ�הש ם  ֵהבךי ְנךי אֹלא ָחכל  ְנּב מדךיש ם  ְני�הּו ַת�ה ַתיכּו  ַתו

ָחנש ם. מכְנרצדו ֶנ�הש ם  ֵהאךי ְננ אֹלש ְנב אעשו  ַתי ַתו
ָדמ אות: וצ רע ָדוה וּבחיו ם 

אעָחרב, ֵהנךי  ְנּב ֵהלךינּו  ָחע ְנּבקּוש ם  ֵהמ תנּו,  ָחמ ְנמ תקּו ֵהמךי  מּבךי
ֵהּבד ַתא ְנל אֹלרג ּו א�ה ַתל ממךיד  ְנש ַת�ה ְנל

ָחד�ה. ְנמ ֶנח ֶנאֶנר,ץ  ֶנאל  ָחל�ה  ַת�הגדו מבךי  ְנש ממ מלךיש ם  אֹלע ָח�ה ֶנאמ ת 
ֵהאל עדוד. ְנשָחר מךי ֵהשש ם  ֵהכר  ָחז מךי אֹללא  ְנו ממגדוךי,  ֵהדש ם  מחךי ְנכ ַתנ ְנו ְנלכּו  ְנמרּו:  ָחא

ֵהמ תנּו. ָחר ָחצ ֵהעמ ת  ְנּב ָחלנּו  ָחת  ְנד ַתמ ָחע מּבךיש ם  ַתר ָח�ה ֶנמךיך  אח ַתר ְנּב ָחת�ה  ַתא ְנו
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ֵהמ תנּו. ָחמ ְנק מנ ֶנאמ ת  ָחת  ְנמ ַתק ָחנ ֵהננּו,  מדךי ֶנאמ ת  ָחת  ְננ ַתד ֵהבנּו,  מרךי ֶנאמ ת  ָחת  ְנב ַתר
מקךיש ם. מדךי ַתצ ַתךיד  ְנּב מעךיש ם  ָחש ְנר מטךיש ם, ּו ַתע ְנמ ַתךיד  ְנּב מּבךיש ם  ַתר ָחת  ַתסְנר ָחמ

ָחדד. ְנמ תעדו מנ ַתו ְנמנּו  ַתק ְנחנּו  ַתנ אא ַתו ָחפלּו;  ָחנ ְנו ָחכְנרעּו  ָחמ�ה  ֵה�ה
ָחלש ם, ָחּבעדו ָחגדדול  ֵהשש ם  ָחמ ת  משךי ָחע ְנלך 

ָחל�ה. ְנגדדו ָחע�ה  ְנתשּו ָחמ ת  משךי ָחע ֵהאל  ְנשָחר מךי ְנמך  ַתע ְנל ּו
ֶנדש, אֹלח ַתל ָחש�ה  ממ אח ַתּב מנךי  ֵהש ַת�ה ֶנדש  אֹלח ַתב ּו
ַתצָחּואֵהרנּו.  ַתעל  ֵהמ מךיש ם  ָחפַתרקנּו עדול גדו

צחי ם: רל ָדש וחירו רלת  כ א וג וּבחיו ם 

ֵהמ תנּו, ָחמ ְנמ תקּו מל ְנשמרךיש ם  ֶנע ַתנמ ת  ְנש מּב
ָחרב. אע ֵהנךי  ְנּב ֵהלךינּו  ָחע ְנּבקּוש ם 

ֵהאל עדוד. ְנשָחר מךי ֵהשש ם  ֵהכר  ָחז מךי אֹללא  ְנו ממגדוךי,  ֵהדש ם  מחךי ְנכ ַתנ ְנו ְנלכּו  ְנמרּו:  ָחא
ֵהמ תנּו. ָחר ָחצ ֵהעמ ת  ְנּב ָחלנּו  ָחת  ְנד ַתמ ָחע מּבךיש ם  ַתר ָח�ה ֶנמךיך  אח ַתר ְנּב ָחת�ה  ַתא ְנו

ֵהמ תנּו. ָחמ ְנק מנ ֶנאמ ת  ָחת  ְנמ ַתק ָחנ ֵהננּו,  מדךי ֶנאמ ת  ָחת  ְננ ַתד ֵהבנּו,  מרךי ֶנאמ ת  ָחת  ְנב ַתר
מקךיש ם. מדךי ַתצ ַתךיד  ְנּב מעךיש ם  ָחש ְנר מטךיש ם, ּו ַתע ְנמ ַתךיד  ְנּב מּבךיש ם  ַתר ָחת  ַתסְנר ָחמ

ָחדד. ְנמ תעדו מנ ַתו ְנמנּו  ַתק ְנחנּו  ַתנ אא ַתו ָחפלּו;  ָחנ ְנו ָחכְנרעּו  ָחמ�ה  ֵה�ה
ָחל�ה אח ַתנ ֶנאֶנר,ץ  ֵהלךי  ְנב ַתח ֶנאל  ֶנמ תךיך  ְנבאדו מצ ָחּבאּו 

ָחלנּו. ֶנמ תמ ת  ָחל ֵהמ תךינּו  אֹלב אא ַתל ָחמ ת  ְנע ַתב ְנש מנ ֶנשר  אא
ָחלש ם, ָחּבעדו ָחגדדול  ֵהשש ם  ָחמ ת  משךי ָחע ְנלך 

ָחל�ה. ְנגדדו ָחע�ה  ְנתשּו ָחמ ת  משךי ָחע ֵהאל  ְנשָחר מךי ְנמך  ַתע ְנל ּו
ְנשמרךיש ם ּבדו, ֶנע ְנו ָחנ�ה  ְנשמדו מּב מנךי  ֵהש ַת�ה ֶנדש  אֹלח ַתב ּו

מךיש ם. ַתל ָחש ְנךירו מךי ְך  ַתר ָחע ְנש מּב ֵהלךינּו  ְנג ַתר ָח�הךיּו  ְנמדדומ ת  אֹלע

_________

ֵה�הש ם, ָח�ה ממךיש ם  ָחי ַתּב ָחע�ה  ְנתשּו ָחלנּו  ָחמ ת  אֹלשךי מ ָחע ֶנש ֵהשש ם  ְנכ
ַתצח. ֶננ ָחל ְנמך  מש ְנל ֶנד�ה  ְנונדו אֹלאמ ת,  ַת�הז ֵהעמ ת  ָחּב ָחמנּו  מע ֵהש�ה  אע ָחכ ְך 



ָחמזדון ַת�ה ַתכמ ת  25מּבְנר

ֶנעד, ָחו ָחלש ם  ְנלעדו ְנמך  מש ֶנאמ ת  מכךיש ם  ָחבְנר ְנמ ְנלך ּו מדךיש ם  ְנחנּו מדו ַתנ אא ָחלש ם  ֻהכ ַתעל  ְנו
ֶנאמ ת יָחת  ְנכ ַתר ֵהב ָחת – ּו ְנע ָ֒בָחב ָחש ְנו יָחת,  ְנל ַתכ ָחא ְנו ָחכמ תּוב:  ְנךי�הָחו�ה ַתכ ֶנ�הךיך,  אאל

ָחל ְך. ַתמ תן  יָחנ ֶנשר  אא ָחב�ה  אֹלט ַת�ה ָחאֶנר,ץ  ָח�ה ַתעל 
ָחת�ה  ַתא ָחמזדון.ְנךי�הָחו�הָחּברּו ְך  ַת�ה ַתעל  ְנו ָחאֶנר,ץ  ָח�ה ַתעל   ,

ֶנמך, ַתע ֵהאל  ְנשָחר מךי ַתעל  מּבךיש ם  ַתר ָח�ה ֶנמךיך  אח ַתר ְנּב ֵה�הךינּו,  אאל ְנךי�הָחו�ה,  ֵהחש ם  ַתר
ֶנדך, ְנכבדו ַתכן  ְנש ממ מצידון  ַתעל  ְנו ֶנרך,  מעךי מךיש ם  ַתל ָחש ְנךירּו ַתעל 

ֵהמש ם. ָחש ַת�ה ְנשך  ָחד ְנק ממ ַתעל  ֶננךיך  ָחפ ֵהאר  ָח�ה
ֶנלך, ָחכ ֵה�הךי ֵהלל  ְנכ ַתש ְנמ תך  ֵהבךי ֵהנ�ה  ְנּב

ֵהמךינּו. ָחךי ְנּב ָחמה  ְנמקדו מל ֵהזר  אח ַת�ה מוךיד  ָחד ֵהּבךימ ת  ְנלכּומ ת  ַתמ ּו

בר אשחי וח דשחי ם, ובוחלו שלמוע ד

ֵהמ תךינּו, אאבדו ֵה�הךי  ֵהואל ֵה�הךינּו  אאל ָחנא  ָחא
ֶננךיך ָחפ ְנל ֵהקד  ָחפ מךי ְנו ֵהכר  ָחז מךי ֶנא�ה,  ָחר ֵהךי ְנו ַתע  מגךי ַתךי ָחךיבדוא,  ְנו ֶנל�ה  אע ַתךי

ֵהמ תךינּו, אאבדו ְנכרדון  מז ְנו ֵהננּו  ְנכרדו מז
ֵהאל, ְנשָחר מךי ֵהּבךימ ת  ְנמך  ַתע ָחכל  ְנכרדון  מז
ָחב�ה ְנלטדו ְנשך  ָחד ְנק ממ ְנרך ּו מעךי ְנכרדון  מז

ּזז�,ה,לר אש וחו דש:  ה�,ה ּזדׁשה  ֹחח ה�,ה ֹחרשאׁשה  בבֹויו םה 
ּזז�,ה,לר אש וחו דש וה אבחיב:  ה�,ה ׁשׁשֹוי םה  ָדד חח שׁשֹויה  ָדרשא ֹחרשאׁשה  בבֹויו םה 

ּזז�,ה,לוחול והמוע ד של וחג והמצות:  ה�,ה המוּצו תה  ה�,ה הח גה  שעדה  בבֹומו
ּזז�,ה,לוחול והמוע ד של והג והסכות:  ה�,ה ּססוּכו תה  ה�,ה הח גה  שעדה  בבֹומו

ֵהענּו. משךי ְנל�הדו ֵהלךינּו בדו ּו ָחע ֵהחש ם  ַתר ְנל
ָחמ ת. ֵהרא ְנק מנ ְנדך  ַתב ְנל ָחת�ה  ַתא ַתרחּוש ם  ְנו ַתחנּון  ֵהאל  מכךי 

מלךיל, ָחכ ְנו ָחל�ה  ֶנדק, עדו ֶנצ ֵהחךי  ְנב מז אֹלפ,ץ  ְנח ַתת ָחאז 
ָחפמרךיש ם. אחך  ַתּב ְנז ממ ַתעל  אעלּו  ַתךי ָחאז 

ָחשלדוש ם, ְנל ֶנדךיך  אע ַתכמ ת מדו מּבְנר ֶנאמ ת  ֵה�הךינּו,  אאל ְנךי�הָחו�ה,  ֵהאנּו,  משךי ַת�ה ְנו
ֵהכנּו. ָחבְנר ְנת ֵהכן  ָחמ ת,  מצךי ָחר ְנו ָחת  ַתמְנר ָחא ֶנשר  אא ַתכ
ָחת. ַתּבְנר מד ֶנשר  אא ַתכ מךיש ם  ַתל ָחש מּבךירּו ֵהמנּו  אח ַתנ ְנו
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ֵהמן. ָחא מךיש ם.  ַתל ָחש ְנךירּו ֵהנ�ה  ְנךי�הָחו�ה, ּבדו ָחת�ה  ַתא ָחּברּו ְך 

ָחת�ה ַתא ְנךי�הָחו�ה ָחּברּו ְך  ָחלש ם,  ָח�העדו ֶנל ְך  ֶנמ ֵה�הךינּו  אאל
ֵהאנּו, ְנר ֵהכנּו, ּבדו ְנל ַתמ מבךינּו,  ָחא ֵהאל,  ָח�ה

מטךיב, ֵהמ ַת�ה ְנו ַת�הטדוב  ֶנל ְך  ֶנמ ַת�ה
ָחמנּו, מע מטךיב  ֵה�ה ְנל ֶנּב�ה  ַתמְנר ָחוךידוש ם �הּוא  ָחכל ךידוש ם  ְנּב ֶנש

ָחכל טדוב. ְנו ממךיש ם  אח ַתר ְנו ַתוח  ֶנר ֶנסד,  ֶנח ָחו ֵהחן  ַתעד  ָחל ֵהלּו  ְנמ ְנג מךי ְנו�הּוא 

וכשמברך וה אורוח  אצל בעל והבחית, מוסחי ף בוה ברכוה לבעל והבחית.
כחיצ ד מברכו –  אומר

ֶנז�ה, ַת�ה ָחלש ם  ָחּבעדו מךימ ת  ַתּב ַת�ה ַתעל  ַתּב ֵהךיבדוש  אֹללא  ֶנש ָחרצדון  מ�הךי  ְנךי
ָחּבא. ַת�ה ָחלש ם  ָחלעדו ֵהלש ם  ָחכ מךי אֹללא  ְנו

וחיש לו רשות לוהוסחי ף בברכת בעל והבחית, ולוה ארחיך בוה.

חיש נווהגחי ם לוהוסחי ף בקשות מעחי�,ן  אלו:

ָחר�ה, ְנמאדור תדו מּב ֵהנךינּו  ֵהעךי מאךיר  ָחךי ָחמן  אח ַתר ָח�ה
ֵהנךינּו, ֵהעךי ֶנגד  ֶננ ְנל ָחאמ תדו  ְנר מךי משךיש ם  ָחךי ֵהכךינּו,  ָחר ְנד ָחכל  ְנּב ְנלנּו  ַתח  מלךי ְנצ ַתךי

ֵהמ תנּו. ָחע ָחר ֵהבךי  ְנש ְנּבחדו ַתער  ְנג מךי ֵהּבנּו,  מקְנר ממ ָחל�ה  אח ַתמ מסךיר  ָחךי

ֵהבךינּו ְנךי ָחכל אדו ַתעל  ָחצחדון  מנ ֵהלנּו  מח ְננ ַתךי ָחמן  אח ַתר ָח�ה
ֵהמ ְך. ְנוסדו ֵהזר  ָחלנּו עדו ֶנךי�ה  ְנ�ה מךי ֵהאךינּו,  ְננ אֹלש ֵהאמ ת  ֵהענּו  ְנר ַתז ַתרש  מךיךי ְנו

ֵהתן, מךי ַתעמדו  ְנל אֹלעז  ְנךי�הָחו�ה ְנךי�הָחו�ה  ָחשלדוש ם.  ַתב ַתעמדו  ֶנאמ ת  ֵהר ְך  ָחב ְנךי
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ררְך לד ר ה�ה ללמ ת  ה מפ ְנלמ ת

 [מכרך],  אומר:כשחיבקש לצ את

ָחרצדון מ�הךי  ֶננךיךְנךי ָחפ ְנל ממ ְנךי�הָחו�ה   ַת�הךי,  אאל
ָחשלדוש ם.  ְנּב ֶנז�ה  ָחר ְך  ְנכ ממ מנךי  ֵהא מצךי ֶנשתדו

,  אומר:ו א ם חיצ א בשלו ם

מנךי אא ֶנד�ה  ֶננךיךמדו ָחפ ְנל ְנךי�הָחו�ה   ַת�הךי,  אאל
ָחשלדוש ם, ְנל ֶנז�ה  ָחר ְך  ְנכ ממ מנךי  ַתמ ת ֵהצא ֶנש�הדו

ָחשלדוש ם, ְנב מנךי  ַתמ ת ֵהצא ֶנש�הדו ֵהשש ם  ְנכ ּו
ָחשלדוש ם, ְנל מנךי  ֵהכ מלךי ָחכ ְך תדו

ָחשלדוש ם, ְנל מנךי  ֵהד מעךי ְנצ ַתמ ת ְנו ָחשלדוש ם,  ְנל מנךי  ֵהכ ְנמ ְנס ממ ת ְנו
ֶנר ְך. ֶנד ַתּב ֵהרב  ְנואדו ֵהךיב  ַתכל ף אדו ממ מנךי  ֵהל מצךי ַתמ ת ְנו

,  אומר:והנכנס לכרך

ָחרצדון מ�הךי  ֶננךיךְנךי ָחפ ְנל ממ ְנךי�הָחו�ה   ַת�הךי,  אאל
ָחשלדוש ם. ְנל ֶנז�ה  ָחר ְך  ְנכ מל מנךי  ֵהס מנךי ְנכ ַתת ֶנש

 ם,  אומר:ו א ם נכנס בשלו

מנךי אא ֶנד�ה  ֶננךיךמדו ָחפ ְנל ְנךי�הָחו�ה   ַת�הךי,  אאל
ָחשלדוש ם. ְנּב מנךי  ַתת ְנס ַתנ ְנכ מ�ה ֶנש
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