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לְנמ תמפָחללמ ת ממ ְננָחחה
מדו ֶנדה אאמנךי מלָחפֶננךיךְ ,נךיה ָחוה אאלַתהךי ֵהואלֵההךי אאּבדוַתמ תךי,
ְנכֵהשש ם ֶנש מזמכךיָחמ תמנךי מל ְנראדומ ת ַתהַתחָחמה ַתּבממ ְנז ָחרח,
ערב) .ירושלמי ברכות ד,א(
ָחכ ְך ָחזמכךיממ תךי מל ְנראדוָחמ תה ַתּבַתמ א
 אוֵממר ושצלחירוח צצּבור ״ וווהו א ררוחו ם …״ )תוהחילחי ם עוח,לוח( ,״ר אושֵמרחי ,חיוושֵמבחי ֵמבחיתתָך…״
שב.
לוה ,ולָד ד צו ד …״ )תוהחילחי ם קמוה ,א(; קותר א והו א ווָדוהָדע ם צמּיו ֵמ
)תוהחילחי ם פ ד,וה( ,״ותצוה ָד

לא־ַתיךיְנש ּפמחךימ ת
יְנו אֹל
לא־ ָח יךיִ֗עמעךיר ָחכל־אחָחמימ תדו׃
ְנו י אֹל

ְנו֤ההּוא ַתר֨חחּוש ם ׀ ְנךיַתכ ּפֵהפר ָחעדו	֮ןן
וְנומה ְנרָחּבה ְנלָחהׁשמשךיב ַתאּפפדו
ַת ואְנש ֵהרךי יךידוְנש ׁשֵהבךי ֵהבךי ֶנ ּפמ תך
ַתאְנש ׁשֵהרךי ָח והָחעש ם ֶנש ׁשָחכָחכה ּפלדו
אא ירדוממְנמׁשך אאלדו ַת ׁשהךי ַתה ֶנ ּפמֶנל ְך

ִ֗עיעדוד ְנ יךיַתהְנלּפלּוך יֶנסָחלה׃
יַתאְנש ּפֵהרךי יָחהִ֗עָחעש ם אשְנךיה ּפָחוה אאל ָח יהךיו׃
ְנתמהִ֗עָחלה ְנל יָחד ּפמוד

ְנּבָחכל־ּפךידוש ם אאיָחב ְנר ּפֶנכָחך

אד
ג ָחג ֤הדדול ְנךיהׁשָחוה ּוְנמֻהה ׁשָחלל ְנמ ּפ אֹל

ׁשדדור ְנ ולדדור ְנךיַתש ַת ׁשּבח יַתמאע ֶנ ּפשךיך

ואה ַתדר ְנכׁשבדוד הדו ּפֶנדך

א ֶנ ׁשמ תךיך אֹלךיא ֵה ּפמרּו
יֶנואע ׁשזּוז ינדו ְנר אֹל

ֵהזׁשֶנכר ַתרב־יטּוְנבׁשך ַתךי מ ּפּבךיעּו

ַתח ׁשנּון ְנו ַתרׁשחּוש ם ְנךיהּפָחוה
כל
טדוב־ְנךיה ּפָחוה ַתל ּפ אֹל

ַתואאיָחב ְנר ּפָחכה ימשְנמִ֗עך ְנלעדו ּפָחלש ם ָחו יֶנעד׃
ַתואא ַת יהְנל ּפָחלה ימשְנמִ֗עך ְנלעדו ּפָחלש ם ָחו יֶנעד׃
יְנומל ְנג ֻהדָחלִ֗עמ תדו ׁשֵהאךין יֵהחֶנקר׃
ּו ְנג֖בבּור אֹל ֶנ ׁשמ תךיך ַתךיימגךידּו׃
א ֶנ ׁשמ תךיך ָחאימשךיָחחה׃
ְנו מדְנב ֖בֵהרךי מנְנפְנל אֹל
ּו ְנג ֻהד יָחלְנמ תּפך אאַתסְנפ יֶנר ָחנה׃
צדד יָחקְנמ תּפך ְנךי ַתר יֵהננּו׃
ְנו מ ְנ
ּפֶנא ֶנר ְך יַתאִ֗עַתפמךיש ם ּו ְנג ָחדל־ יָחחֶנסד׃
יְנו יַתראחִ֗עָחמךיו ַתעל־ָחכל־יַתמאעיָחשךיו׃
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ךידו ׁשדּוך ְנ וךיה ָחוה ָחכל־יַתמאע ֶנ ּפשךיך

ַת ייואחמסךי ִ֗עֶנדךיך ְנךייָחב ְנריכּוָחכה׃

ְנכׁשבדוד ַתמְנליכּוְנמ תׁשך אֹלךיא ֵה ּפמרּו

ְנלהדו ֤המדךי ַתע ׀ מלְנבֵהנׁשךי ָחויהָחא ָחדש ם ְנגיבּור אֹל ָח ּפמ תךיו

עָחלּפממךיש ם
יַתמְנלכּוְנמ תִ֗עך ַתמְנלּפכּומ ת ָחכל־ י אֹל

סדו ֵה ׁשמ ְך ְנ וךיה ָחוה ְנלָחכל־ַתהיאֹלנְנפ ּפמלךיש ם
כל ֵהא ׁשֶנלךיך ְנךיַתש ֵה ּפּברּו
יֵהעךיֵהנךי־ ו אֹל

פדו ֵה ּפמ ת ַתח ֶנאמ ת־ָחךי ּפֶנדך

ּו ְנגבּו יָחרְנמ תּפך ְנךי ַתד ֵה יּברּו׃
יּוְנכִ֗עבדוד אה ׁשַתדר ַתמְנלכּוימ תדו׃
דר׃
יּויֶנמְנמַתשְנלְנתִ֗עך ְנּבָחכל־ ּפדדור ָחו י אֹל
יְנוזדו ֵה ִ֗עקל ף ְנלָחכל־ַתהְנכפּו ימפךיש ם׃

ְנוַתא ֤הָחתה ינדוֵהמ תן־ָחל ֶנ ֖בהש ם ֶנאמ ת־ָחאְנכ ׁשָחלש ם ְנּבמעיתדו׃

ַתצ
ָחק ׁשרדוב ְנ וךיה ָחוה ְנלָחכל־ יקאֹל ְנר ּפָחאךיו
ְנרצדון־ְנךי ֵהר ּפָחאךיו ַת יךיאע ֶנ ּפשה
אאה ּפָחבךיו
שדו ֵה ׁשמר ְנ וךיה ָחוה ֶנאמ ת־ָחכל־ י אֹל
ְנתמה ּפַתלמ ת ְנךיה ִ֗עָחוה ךיְנ יי ַתד ֶניּבר ּפמפךי
ׁשמדךיק ְנ וךיה ָחוה ְנּבָחכל־ ְנד ָחר ּפָחכךיו
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ּוַתמְנש מ ֖בּבךי ַתע ְנלָחכל־ ׁשַתחךי ָחריצדון׃
יְנוָחח מִ֗עסךיד ְנּבָחכל־יַתמאעיָחשךיו׃
כל אא ֶנ ֖בשר מךיְנק ָחר ׁשֻהאהּו יֶנבאאיֶנממ ת׃
ְנל ֤ה אֹל
יְנוֶנאמ ת־ַתש ְנוָחע ָח ּפמ תש ם מ יךיְנשִ֗עַתמע ְנויךידומשךי יֵהעש ם׃
ְנו ֖בֵהאמ ת ָחכל־ ָח יה ְנרָחש ׁשמעךיש ם ַתךיְנשיממךיד׃

ימוךיָחב ׁשֵהר ְך ָחכל־ ָח וּבָחשר ּפֵהשש ם ָחק ְנדִ֗עשדו
ְנלעדו ּפָחלש ם ָחו יֶנעד׃
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כ,ן,
וחָדרחיו וועוצנחי ם וכר ד ור ָד
וועוֵממ ד ושצלחירוח צצּבור וו אוֵממר רק צדחיש ,וותוה,ן עוומ צ דחי ם ר א ֲח

מךיְנמ ת ַתג ַתדל ְנומךיְנמ תַתק ַתדש ְנשמדו ַתה ָחגדדול
ֶנשל ֶנמֶנל ְך ַתמְנלֵהכךי ַתהְנמָחלמכךיש ם ַתהָחקדדוש ָחּברּו ְך הּוא,
מכרצדונדוָ ,חּבעדוָחלש ם ְנשָחּב ָחראְ ,נוֵהךיְנממלךי ְך ַתמְנלכּומ תדו
כל ֵהּבךימ ת מךיְנש ָחרֵהאל,
ְנּבַתח ֵהיךיֶנכש ם ּומבךיֵהמךיֶנכש םּ ,וְנבַתח ֵהיךי אֹל
מּבְנמֵהה ָחרה ּומב ְנזָחמן ָחקרדובְ ,נומאְנמרּו ָחאֵהמן.
)ָחאֵהמןְ ,נךימהךי ְנשמדו ַתה ָחגדדול ְנמבדו ָחר ְך(.

ְנךימהךי ְנשמדו ַתה ָחגדדול ְנמבדו ָחר ְך ְנלעדוָחלש ם ּוְנלעדוְנלֵהמךי עדוָחלממךיש ם.
מךיְנמ תָחּב ַתר ְך ,מךיְנשַתתַתּבח ,מךימ תָחפַתאר ,מךיְנמ תרדוַתמש ם ,מךיְנמ ת ַתנֵהשא,
מךיְנמ תַתח ַתדר ,מךיְנמ תַתעֶנלהְ ,נומךיְנמ תַתהַתלל – ְנשמדו ַתה מנְנכָחּבד ְנוַתהנדו ָחרא,
ְנלַתמְנעָחלה ְנלַתמְנעָחלה ממָחכל ְנּב ָחרָחכה.
משךירֶ ,נשַתבח ּוְנמ תמהָחלה
ָחהאאמּו מרךיש ם ָחּבעדוָחלש םְ ,נומאְנמרּו ָחאֵהמןָ) .חאֵהמן(.
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שוה
שָדע ָד
לל וּבקול ָדר ם וכת דתרְך ת
כְך וחוֵמזר ושצלחירוח צצּבור ,וצמותרפ ֵמ
לרוחש; וור ארוחר ָד
ל,ן וּב ר
כ ָד
וצמותרפולצלחי ם כ
לוה.
כל רוהותצפ ָד
שרּיושצלחי ם ָד
שווח צרחית ,רע ד ת
רּב ר

אאד אֹלָחנךיְ ,נשָחפַתמ תךי מתְנפָחתח; ּומפךיַ ,תךימגךיד ְנתמהָחלֶנמ תך.
 א  .אבות

ָחּברּו ְך ַתאָחתה ְנךיה ָחוה ,אאלֵההךינּו ֵהואלֵההךי אאבדוֵהמ תךינּו,
קב,
אאלֵההךי ַתאְנב ָחרָחהש ם אאלֵההךי מךיְנצָחחק ֵהואלֵההךי ַתךיאע אֹל
ָחהֵהאל ַתה ָחגדדול ַתה מגּבדור ְנוַתהנדו ָחרא,
ֵהאל ֶנעְנלךידון ,קדו ֵהנה ָחשַתממךיש ם ָחוָחא ֶנר,ץ,
שָדנוה וורע ד חיו ם רוהצכפו צרחי ם  ,אוֵממר:
ר אש רוה ָד
שֵממ אֹר
שתרת ָדחיצמחי ם ת
ע ת
וות אָדוח ד רוהָדּיצוחחי ד וות אָדוח ד רוהצצּבור ,רּב ֲח

ָחזְנכ ֵהרנּו ְנלַתח מיךיש םֶ ,נמֶנל ְך ַתראחָחמן ָחחֵהפ,ץ ַתּבַתח מיךיש םָ ,חכְנמ תֵהבנּו ְנּבֵהסֶנפר ַתח מיךיש ם,
ְנלַתמַתע ֶננך ,אאלמהךיש ם ַתח מיךיש ם.

ָחמ מג ֵהננּו ּוָחמ ֵהגן אאבדוֵהמ תךינּו,
ממְנבָחטֵהחנּו ְנּבָחכל דּור ָחודּור.
ָחּברּו ְך ַתאָחתה ְנךיה ָחוהָ ,חמ ֵהגן ַתאְנב ָחרָחהש ם.
ב .גבורוה

ַתאָחתה – מגּבדור ְנוֵהאךין ְנכמדוךָ ,חח ָחזק ְנוֵהאךין זּוָחלֶנמ תך,
ַתמְנשמפךיל ֵהגמאךיש םָ ,חדן אע מרךימצךיש םֵ ,החךי ְנלעדוָחלממךיש ם,
ְנמַתכְנלֵהכל ַתח מיךיש םּ ,וְנמַתח ֶניה ֵהמממ תךיש םַ ,תממשךיב ָחהרּו ַתח
]בקךי,ץ[ ּומדו מרךיד ַתהָחטל] | ,בחורל ף[ ּומדו מרךיד ַתה ֶנגֶנשש ם,

ְנכֶנה ֶנרל ף ַתעמךין ְנךישּוָחעה ָחלנּו ַתמ תְנצממךי ַתח.
שָדנוה וורע ד חיו ם רוהצכפו צרחי ם  ,אוֵממר:
ר אש רוה ָד
שֵממ אֹר
שתרת ָדחיצמחי ם ת
ע ת
רּב ֲח

ממךי ְנכמדוךָ ,חאב ָחה ַתראחָחמן ,זדוֵהכר ְנךיצּו ָחרךיו ְנלַתח מיךיש ם ְנּב ַתראחממךיש ם.

ָחּברּו ְך ַתאָחתה ְנךיה ָחוהְ ,נמַתח ֶניה ַתהֵהמממ תךיש ם.

5

6
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ל ם וּבָדרָדכוה ושצלחיצשחית וּבאֹרנרסוח תזוה:
ושצלחירוח צצּבור ,ומָדבֵמרְך ולעו ָד

ַתנְנק מדךיְנשך ְנו ַתנאע מרךיֶנצךּ ,ו ְננַתשֵהלש ְנלך ְנק ֻהדָחשה ְנמֻהשֶנלֶנשמ תַ ,תכ ָחדָחבר
ָחהָחאמּור ַתעל ַתךיד ְננמבךיֶנאךְ ,נוָחק ָחרא ֶנזה ֶנאל־ ֶנזה ְנוָחאַתמר,
]ָחכל ָחהָחעש ם עדומנךיש ם[:

ָחקﬢדוש ָחקﬢדוש ָחקﬢדוש ְנךיה ָחוה ְנצָחבאדומ ת;
לא ָחכל־ָחהָחא ֶנר,ץְ ,נכבדודדו.
ְנמ אֹל

ְנכבדודדו ּו ָחג ְנדלדוָ ,חמֵהלא עדוָחלש ם; ּוְנמָחש ְנרָחמ תךיו שדואאמלךיש ם,
ַתא ֵהיה ְנמקדוש ם ְנכבדודדו.
]ָחכל ָחהָחעש ם עדומנךיש םְ [:נמַתשְנּבמחךיﬦ ְנואדוְנמ מﬧךיש ם,
ָחּבﬧּו ְך ְנכבדוﬢ ְנךיה ָחוה ,ממְנמקדומדו.
ממְנמקדוְנמך ַתמְנלֵהכנּו תדומפךי ַתע ְנוממ תְנמל ְך ַתמְנלֵהכנּו ַתעֵהלךינּו,
מכךי ְנמַתחמכךיש ם אא ַתנְנחנּו ָחל ְךָ .חמַתמ תךי מתְנמל ְך ְנּבמצידון,
ְנּבַתח ֵהיךינּו ּוְנבָחךיֵהמךינּוָ] .חכל ָחהָחעש ם עדומנךיש ם ָחאֵהמן[.
כן מתְנמ ת ַתג ַתדל ְנוממ תְנמ תַתק ַתדש ְנּבמ תדו ְך ְנךירּוָחשַתלמךיש ם מעךי ֶנרך,
מתְנש אֹל
ְנלדדור ָחודדור ּוְנל ֵהנַתצח ְננָחצמחךיש םְ .נוֵהעךיֵהנךינּו ממ ת ְנרֶנאךי ָחנה ְנּבַתמְנלכּומ ת ֻהע ֶנזך,
ַתכ ָחדָחבר ָחהָחאמּור ְנּבמשךי ֵהרךי ָחק ְנדֶנשךַ ,תעל ְנךי ֵהדךי ָחד מוךיד ְנממשךי ַתח מצ ְנדֶנקך:
]ָחכל ָחהָחעש ם עדומנךיש ם [:מךיְנמל ְך ְנךיה ָחוהְ ,נלעדוָחלﬦ –
דר ָחוד אֹלﬧַ :תהְנללּו־ָחךיה.
אאל אֹלַתﬣמךי ְך מצידוןְ ,נל אֹל
ְנלדדור ָחודדור ַתנמגךיד ָחג ְנדֶנלךּ ,וְנל ֵהנַתצח ְננָחצמחךיש ם ְנק ֻהדָחשְנמ תך ַתנְנק מדךיש;
לא ָחךימּוש,
ּוְנשָחבֶנחך אאלֵההךינּו מממפךינּו אֹל
מכךי ֵהאל ֶנמֶנל ְך ָחגדדול ְנוָחקדדוש ָחאָחתה.
ָחּברּו ְך ַתאָחתה ְנךיה ָחוהָ ,חהֵהאל ַתהָחקדדוש.

ְנתמפָחלמ ת ממ ְננָחחה

ָחקדדוש ַתאָחתהְ ,נונדו ָחרא ְנשֶנמךְ ,נוֵהאךין אאלדו ַתה ְנמַתּבְנלָחע ֶנדךיך.
ָחּברּו ְך ַתאָחתה ְנךיה ָחוהָ ,חהֵהאל ַתהָחקדדוש.
 ד  .דעת

וה .תשובוה

ו .סלחיוחוה

ז .ג אולוה

ָחח ֵהננדו ָחאמבךינּו ֵהדָחעה ֵהממאֶנתך,
ְנוַתלְנמ ֵהדנּו מבךי ָחנה ְנוַתהְנשֵהכל ממתדו ָחרֶנמ תך.
ָחּברּו ְך ַתאָחתה ְנךיה ָחוה ,חדו ֵהנן ַתה ָחדַתעמ ת.
אהמשךיֵהבנּו ְנךיה ָחוה ֵהאֶנלךיך ְנו ָחנשּוָחבה,
ַתח ֵהדש ָחךיֵהמךינּו ְנכֶנק ֶנדש םּ .ו ְנרֵהצה ְנמ תשּוָחבֵהמ תנּו.
ָחּברּו ְך ַתאָחתה ְנךיה ָחוהָ ,חהרדוֶנצה ַתּבְנתשּוָחבה.
ְנסַתלח ָחלנּו ָחאמבךינּו מכךי ָחחָחטאנּו ָחל ְך,
ְנמֵהחה ְנוַתהאעמבר ְנפָחשֵהעךינּו ְנמ ֶננ ֶנגד ֵהעךיֶננךיך,
מכךי ַתרמּבךיש ם ַתראחֶנמךיך.
ָחּברּו ְך ַתאָחתה ְנךיה ָחוהַ ,תחנּון ּוַתמ ְנרֶנּבה מלְנסל ַתח.
ְנרֵהאה ְנבָחעְננֵהךינּוְ ,נו מרךיָחבה מרךיֵהבנּו,
ּו ְנגָחאֵהלנּו ְנךיה ָחוה אאלֵההךינּו,
ְנגֻהאָחלה ְנשֵהלָחמה ממְנלָחפֶננךיך.
ָחּברּו ְך ַתאָחתה ְנךיה ָחוה ,גדוֵהאל מךיְנש ָחרֵהאל.
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וּבחיו ם רוהרתועצנחית ,וושצלחירוח צצּבור  אוֵממר אֹרנרסוח תזוה ,וּבָדרָדכוה צּבופֵמנחי רעוצָדמּה; ר ארוחר וּבָדרָדכוה ושצבחיצעחית  ,אוֵממר:

אמ ת – מכךי ְנבָחצ ָחרה ְנגדדוָחלה אא ָחנְנחנּו.
אע ֵהננּו ְנךיה ָחוה אע ֵהננּוָ ,חּבֵהעמ ת ּוָחבעדו ָחנה ַתהז אֹל
ַתאל ַתתְנסֵהתר ָחפֶננךיך ממֶנמנּוְ ,נוַתאל מתְנמ תַתעַתלש ם ממְנתמח ָחנֵהמ תנּו ,מכךי ַתאָחתה ְנךיה ָחוה
ֵהאל ַתחנּון ְנו ַתרחּוש ם ,עדו ֶננה ְנּבֵהעמ ת ָחצ ָחרה ,פדו ֶנדה ּוַתממצךיל ְנּבָחכל ֵהעמ ת צּוָחקה,
ְנו מיְנצאעקּו ֶנאל ְנךיה ָחוה ַתּבַתצר ָחלֶנהש ם ,ממְנמצּוקדוֵהמ תךיֶנהש ם ַתךימצךיֵהלש םָ .חּברּו ְך ַתאָחתה
ְנךיה ָחוהָ ,חהעדו ֶננה ְנּבֵהעמ ת ָחצ ָחרה.
וח .רפו אוה

ט .ברכת
והשנחי ם

ְנרָחפֵהאנּו ְנךיה ָחוה אאלֵההךינּו ממַתמְנכאדוב מלֵהּבנּו,
ְנוָחךיגדון ַתואא ָחנָחחה ַתהאעֵהבר ממֶנמנּו,
ְנו ַתרֵהפא אחָחלֵהךיךינּו ּוַתמכדוֵהמ תךינּו.
ָחּברּו ְך ַתאָחתה ְנךיה ָחוה ,רדוֵהפא חדומלךיש ם.
ָחּב ֵהר ְך ָחעֵהלךינּו ְנךיה ָחוה אאלֵההךינּו
אמ ת ְנלטדוָחבה,
ֶנאמ ת ַתהָחש ָחנה ַתהז אֹל
ְנוֶנאמ ת ָחכל ממךיֵהנךי ְנמ תבּוָחאָחמ תה,
ְנוַתשַתּבע ֶנאמ ת ָחהעדוָחלש ם מממּב ְנרכדוֶנמ תךיך,
ְנוֵהמ תן ְנּב ָחרָחכה ְנּבַתמאעֵהשה ָחךי ֵהדךינּו,
ּוַתפ ְנר ְננֵהסנּו ְנּבָחכבדודּ ,וָחב ֵהר ְך ְנשנדוֵהמ תךינּו

]בקךי,ץ[ ְנּבַתטְנלֵהלךי ָחרצדון

|

]בחורל ף[ ְנּב מגְנשֵהמךי ָחרצדון

ְנּב ָחרָחכה ּו ְננ ָחדָחבה.
ָחּברּו ְך ַתאָחתה ְנךיה ָחוהְ ,נמָחב ֵהר ְך ַתהָחשמנךיש ם.

חי .קבוץ
גלוחיות

ְנתַתקע ְנּבשדוָחפר ָחגדדול ְנלֵהחרּוֵהמ תנּו,
ְנוָחשא ֵהנס ְנלַתקֵהּב,ץ ָחגֻהלידוֵהמ תךינּוֵ ,המַתא ְנרַתּבע ַתכ ְננפדומ ת ָחהָחא ֶנר,ץ.
ָחּברּו ְך ַתאָחתה ְנךיה ָחוהְ ,נמַתקֵהּב,ץ מנ ְנדֵהחךי מךיְנש ָחרֵהאל.

ְנתמפָחלמ ת ממ ְננָחחה
חי א .ברכת
והשופטחי ם

ָחהמשךיָחבה שדוְנפֵהטךינּו ְנכָחב מראשדו ָחנה,
ְנוךידואעֵהצךינּו ְנכַתבְנתמחָחלה,
ְנוַתכֵהלה שדוְנפממ תךיש ם ְנושדוְנט מרךיש ם ָחרמעךיש ם ממ מיְנש ָחרֵהאל,
ּוְנמל ְך ָחעֵהלךינּו ַתאָחתה ְנךיה ָחוה ְנלַתב ֶנדך,
ְנושדוְנפֵהמ תנּו ְנּבֶנצ ֶנדק.
ָחּברּו ְך ַתאָחתה ְנךיה ָחוה* ,אדוֵההב ַתהממְנשָחפט.
שָדנוה וורע ד חיו ם רוהצכפו צרחי ם  ,אוֵממר וּבסו ף וּבָדרָדכוה זו:
ר אש רוה ָד
שֵממ אֹר
שתרת ָדחיצמחי ם ת
ע ת
* רּב ֲח

ָחּברּו ְך ַתאָחתה ְנךיה ָחוהַ ,תהֶנמֶנל ְך ַתהממְנשָחפט.

חיב .ברכת
והמחינחי ם

חיג .ברכת
צ דחיקחי ם

ַתלְנמֻהשָחמ מדךיש ם ַתאל ְנתמהךי ממ תְנק ָחוה,
ְנוַתהממךימנךיש ם ְנוַתהמדוְנס מרךיש ם ְנכ ֶנר ַתגע אֹלךיאֵהבדּו,
ּבר ְנּבָחךיֵהמךינּו.
קר ְנוממ תְנש אֹל
ְנוָחה ְנרָחשמעךיש ם ְנמֵהה ָחרה ַתתאע אֹל
מךיָחמחּו ממֵהסֶנפר ַתח מיךיש םְ ,נומעש ם ַתצ מדךימקךיש ם ַתאל מךיָחכֵהמ תבּו,
ְנוֵהמ תן אדוְנךיֵהבךינּו מנ ָחגמפךיש ם ְנלָחפֵהנךינּוְ ,נוַתהְנכ ֵהנ ַתע ָחקֵהמךינּו.
ָחּברּו ְך ַתאָחתה ְנךיה ָחוהַ ,תמְנכמנךי ַתע ֵהז מדךיש ם.
ַתעל ַתהַתצ מדךימקךיש םְ ,נוַתעל ַתהאחמסךי מדךיש ם,
ְנוַתעל מזְנקֵהנךי מךיְנש ָחרֵהאלְ ,נוַתעל ֵהג ֵהרךי ַתהֶנצ ֶנדק,
ֶנךיאהמּו ַתראחֶנמךיך,
ְנוֶנמ תן ָחלנּו ָחשָחכר טדוב מעש ם עדוֵהשה ְנרצדו ֶננך,
ְנוַתצ מדךימקךיש ם מעָחמֶנהש ם.
ָחּברּו ְך ַתאָחתה ְנךיה ָחוה ,ממְנבָחטח ַתלַתצ מדךימקךיש ם.
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חי ד .בנחיחית
חירושלחי ם

טו .שומע
תפחילוה
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ַתרֵהחש ם ְנךיה ָחוה אאלֵההךינּו ְנּב ַתראחֶנמךיך ָחה ַתרמּבךיש ם
ּוְנבאחָחס ֶנדךיך ַתה ֶננאאָחממנךיש ם,
ָחעֵהלךינּו ְנוַתעל מךיְנש ָחרֵהאל ַתעֶנמך,
ְנוַתעל ְנךירּוָחשַתלמךיש ם מעךי ֶנרך,
ְנוַתעל מצידון ממְנשַתכן ְנכבדו ֶנדך,
ְנּב ֵהנה ֵהבךיְנמ תך ְנוַתשְנכֵהלל ֵההךיָחכֶנלך.
ּוַתמְנלכּומ ת ֵהּבךימ ת ָחד מוד ַתהאח ֵהזר מלְנמקדוָחמה ְנּבָחךיֵהמךינּו.
ָחּברּו ְך ַתאָחתה ְנךיה ָחוה ,אאלֵההךי ָחד מוד ּובדו ֵהנה ְנךירּוָחשַתלמךיש ם.
ְנשַתמע קדוֵהלנּו ְנךיה ָחוה אאלֵההךינּו,
ְנוֵההָחעֵהמ תר ָחלנּו מּבְנמ תמפָחלֵהמ תנּו;
חּוס ְנו ַתרֵהחש ם ָחעֵהלךינּוַ ,תואעֵהשה ְנמֵהה ָחרה ַתּבָחקָחשֵהמ תנּו.
וּבחיו ם רוהרתועצנחית ,ומָדבֵמרְך רוהָדּיצוחחי ד:

אמ ת – מכךי ְנבָחצ ָחרה ְנגדדוָחלה אא ָחנְנחנּו.
אע ֵהננּו ְנךיה ָחוה אע ֵהננּוָ ,חּבֵהעמ ת ּוָחבעדו ָחנה ַתהז אֹל
ַתאל ַתתְנסֵהתר ָחפֶננךיך ממֶנמנּוְ ,נוַתאל מתְנמ תַתעַתלש ם ממְנתמח ָחנֵהמ תנּו ,מכךי ַתאָחתה ְנךיה ָחוה
ֵהאל ַתחנּון ְנו ַתרחּוש ם ,עדו ֶננה ְנּבֵהעמ ת ָחצ ָחרה ,פדו ֶנדה ּוַתממצךיל ְנּבָחכל ֵהעמ ת צּוָחקה,
ְנו מיְנצאעקּו ֶנאל ְנךיה ָחוה ַתּבַתצר ָחלֶנהש ם ,ממְנמצּוקדוֵהמ תךיֶנהש ם ַתךימצךיֵהלש ם.

ֶנט ֶנרש ם מנְנק ָחראַ ,תאָחתה ַתמ תאע ֶננהָ ,חכָחאמּור:
ְנוָחהָחךיהֶ ,נט ֶנרש ם מךיְנק ָחראּוַ ,תואאמנךי ֶנאאע ֶננה,
עדוד ֵההש ם ְנמ ַתדְנּב מרךיש םַ ,תואאמנךי ֶנאְנשָחמע.
ָחּברּו ְך ַתאָחתה ְנךיה ָחוה ,שדוֵהמ ַתע ְנתמפָחלה.
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טז .בחית
והמק דש
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ְנרֵהצנּו ְנךיה ָחוה אאלֵההךינּו,
כן ְנּבמצידון מעךי ְנרך ְנכֵהמָחאז,
ּוְנש אֹל
ָחא ָחנא ַתרחּוש םְ ,נּב ַתראחֶנמךיך ָחה ַתרמּבךיש ם,
ָחהֵהשב ְנשמכךי ָחנְנמ תך ְנלמצידון,
ְנוֵהס ֶנדר ָחהאעבדו ָחדה מלךירּוָחשַתלמךיש ם,
בד ְנלָחפֶננךיך ְנו מנְנשַתתאח ֶנוה ָחל ְך.
ְנוָחשש ם ַתנאע אֹל
]ְנּב ָחראֵהשךי אח ָחדמשךיש םּ ,וְנבאֹלחלדו ֶנשַתלמדוֵהעד[ ָחא ָחנא אאלֵההךינּו ֵהואלֵההךי אאבדוֵהמ תךינּוַ ,תךיאעֶנלה
ְנוָחךיבדואַ ,תךימגךי ַתע ְנוֵהךי ָחרֶנאה ,מךי ָחזֵהכר ְנומךיָחפֵהקד ְנלָחפֶננךיך מזְנכרדו ֵהננּו ְנו מזְנכרדון אאבדוֵהמ תךינּו,
מזְנכרדון ָחכל ַתעְנמך ֵהּבךימ ת מךיְנש ָחרֵהאל ,מזְנכרדון מעךי ְנרך ּוממְנק ָחדְנשך ְנלטדוָחבה
ח ֶנדש ַתה ֶנזה,
ראש ַתה אֹל
]ְנלאֹלראש אֹלח ֶנדש[ ְנּבךידוש ם אֹל
ראש ָחראֵהשךי אח ָחדמשךיש ם ַתה ֶנזה,
]ְנלאֹלראש אֹלח ֶנדש ָחאמבךיב[ ְנּבךידוש ם אֹל
]ְנלחדול ַתהמדוֵהעד ֶנשַתלַתחג ַתהַתמצדומ ת[ ְנּבמדוֵהעד ַתחג ַתהַתמצדומ ת ַתה ֶנזה,
]ְנלחדול ַתהמדוֵהעד ֶנשַתלַתחג ַתהֻהסכדומ ת[ ְנּבמדוֵהעד ַתחג ַתהֻהסכדומ ת ַתה ֶנזה,
ְנל ַתרֵהחש ם ָחעֵהלךינּו בדו ּוְנלהדומשךיֵהענּו.
מכךי ֵהאל ַתחנּון ְנו ַתרחּוש ם ַתאָחתה ְנלַתב ְנדך מנְנק ֵהראָחמ ת.
ָחאז ַתתְנחאֹלפ,ץ מזְנבֵהחךי ֶנצ ֶנדק ,עדוָחלה ְנוָחכמלךיל,
ָחאז ַתךיאעלּו ַתעל ממ ְנזַתּבאחך ָחפ מרךיש ם.

ְנוַתאָחתה ְנב ַתראחממךיש םַ ,תתְנחאֹלפ,ץ ָחּבנּו ְנוממ ת ְנרֵהצנּו.
בד.
ָחּברּו ְך ַתאָחתה ְנךיה ָחוהֶ ,נשאדוְנמ תך ְנּבמךי ְנרָחאה ַתנאע אֹל
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מדו מדךיש ם אא ַתנְנחנּו ָחל ְך:
ְנךיה ָחוה אאלֵההךינּו,
ֵהואלֵההךי אאבדוֵהמ תךינּו,
ַתעל ָחכל ַתהטדובדומ תַ ,תהֶנחֶנסד
ְנוָחה ַתראחממךיש ם ֶנש ְנגֵהמְנלָחתנּו
ְנוֶנשָחעמשךיָחמ ת מעָחמנּו ְנומעש ם
אאבדוֵהמ תךינּו ממְנלָחפֵהנךינּו.

שרּיצגחירע ושצלחירוח צצּבור ולמו צ דחי ם ווכוֵמררע,
ווכ ת
ל א צחיושוחו ָדחיֵמתר
כל ָדוהָדע ם שוצוחחי ם ומרעט וו אֹר
ָד
צמרדחי; וו אוומ צרחי ם:

מדו מדךיש ם אא ַתנְנחנּו ָחל ְךֶ ,נשָחאנּו
ַתח ָחימבךיש ם ְנלהדודדומ ת מלְנשֶנמך.
ְנת ַתר ֵהנ ָחנה ְנשָחפַתמ תךי ,מכךי אא ַתזְנמ ָחרה
ְנלךְ ,נו ַתנְנפמשךי אאֶנשר ָחפ מדךיָחמ ת.
ָחּברּו ְך ַתאָחתה ְנךיה ָחוהֵ ,האל
ַתההדו ָחדדומ ת.

וחצזחי צרחי ם  אותו
ל א צוהוזצכחיר – ֵמ אחי,ן רמ ֲח
 אָדרע .ווצ א ם אֹר
צּבחיֵממחי רוהוהוָד דָדחיוה וצ צרחיצכחי ם ולרוהוזצכחיר ֵממֵמעחי,ן רוהומ אֹר
)חירושלמחי ברכות ז  ,ד(:

ְנוַתעל ַתה מנמסךיש םַ ,תה ְנגבּורדומ תַ ,תהְנתשּועדומ תַ ,תהממְנלָחחמדומ ת ְנוַתהְנפדּומ ת,
ֶנשָחעמשךיָחמ ת מעָחמנּו ְנומעש ם אאבדוֵהמ תךינּו ַתּב ָחיממךיש ם ָחהֵההש ם ַתּב ְנזָחמן ַתה ֶנזה:
כוה:
וחכנ ָד
רּב ֲח

מּבךיֵהמךי ַתממתְנמ תָחךיהּו ֶנּבן ךידוָחח ָחנן ַתהכאֹלֵההן ַתחְנשמדו ָחנמאךי ּוָחבָחנךיו,
ְנכֶנשָחעְנמ ָחדה ַתמְנלכּומ ת ָחךי ָחון ָחה מרְנשָחעה ַתעל ַתעְנמך מךיְנש ָחרֵהאל,
ְנלַתשְנכָחחש ם ֶנאמ ת תדו ָחרֶנמ תךּ ,וְנלַתהאעמבךי ָחרש ם ֵהמֻהחֵהקךי ְנרצדו ֶננך;
ְנוַתאָחתה ְנּב ַתראחֶנמךיך ָחה ַתרמּבךיש ם ָחעַתמ ְנדָחת ָחלֶנהש ם ְנּבֵהעמ ת ָחצ ָחרָחמ תש ם.
ַתרְנבָחת ֶנאמ ת מרךיָחבש םַ ,תד ְננָחת ֶנאמ ת מדךי ָחנש םָ ,חנַתקְנמָחת ֶנאמ ת מנְנקָחמָחמ תש ם,
ָחמַתס ְנרָחת מגּבדו מרךיש ם ְנּבַתךיד ַתחָחלמשךיש םְ ,נו ַתרמּבךיש ם ְנּבַתךיד ְנמַתעמטךיש ם,
ּוְנטֵהממאךיש ם ְנּבַתךיד ְנטהדו מרךיש םּ ,ו ְנרָחשמעךיש ם ְנּבַתךיד ַתצ מדךימקךיש ם,
ְנו ֵהז מדךיש ם ְנּבַתךיד עדוֵהשךי מ תדו ָחרֶנמ תך; ּוְנלך ָחעמשךיָחמ ת ֵהשש ם ָחגדדול ְנּבעדוָחלֶנמך,
ּוְנלַתעְנמך מךיְנש ָחרֵהאל ָחעמשךיָחמ ת ְנתשּוָחעה ְנגדדוָחלה.
ְנוַתאַתחר ָחכ ְך ָחּבאּו ָחבֶננךיך מל ְנדמבךיר ֵהּבךיֶנמ תךְ ,נומטאהרּו ֶנאמ ת ממְנק ָחדֶנשך,
ְנומה ְנדמלךיקּו ֵהנרדומ ת ְנּבַתחְנצרדומ ת ָחק ְנדֶנשך.
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רּבפו צרחי ם:

מּבךיֵהמךי ָחמ ְנר ְנדַתכךי ְנוֶנאְנסֵהתר,
ְנכֶנשָחעַתמד ָחהָחמן ָחה ָחרָחשע ַתעל ַתעְנמך מךיְנש ָחרֵהאל,
רג ּוְנלַתאֵהּבד ֶנאמ ת ָחכל ַתה ְניהּו מדךיש ם,
ּומבֵהקש ְנלַתהְנשממךיד ַתלאה אֹל
ממ ַתנַתער ְנוַתעד ָחזֵהקן ַתטל ף ְנו ָחנמשךיש ם ְנּבךידוש ם ֶנאָחחד,
ח ֶנדש ְנשֵהנךיש ם ָחעָחשר,
מּבְנשלוָחשה ָחעָחשר ְנל אֹל
ח ֶנדש אא ָחדר ּוְנשָחלָחלש ם ָחלבדוז )אסמ תר ג ,ךיג(.
הּוא אֹל
ְנוַתאָחתה ְנּב ַתראחֶנמךיך ָחה ַתרמּבךיש ם ָחעַתמ ְנדָחת ָחלֶנהש ם ְנּבֵהעמ ת ָחצ ָחרָחמ תש ם,
ַתרְנבָחת ֶנאמ ת מרךיָחבש םַ ,תד ְננָחת ֶנאמ ת מדךי ָחנש םָ ,חנַתקְנמָחת ֶנאמ ת מנְנקָחמָחמ תש ם,
ֵההַתפ ְנרָחת ֶנאמ ת אעָחצמ תדוְ ,נומקְנלַתקְנלָחת ֶנאמ ת ַתמאחַתשְנבתדו,
ראשדו,
ַתואחֵהשבדוָחמ ת לדו ְנגמּולדו ְנּב אֹל
אמ תדו ְנוֶנאמ ת ָחּבָחנךיו ַתעל ָחהֵהע,ץ )אסמ תר ט ,כה(.
ְנוָחמ תלּו אֹל
אְנךיֵהבךיֶנהש ם ַתמַתכמ ת ֶנח ֶנרב ְנוֶנה ֶנרג ְנוַתאְנב ָחדן,
ַתו ַתיכּו ַתה ְניהּו מדךיש ם ְנּבָחכל אֹל
ַתו ַתיאעשו ְנבש אֹל ְננֵהאךיֶנהש ם מכ ְנרצדו ָחנש ם )אסמ תר ט ,ה(.
וּבחיו ם ָדוהרעוצָדמ אות:

מּבךיֵהמךי ְנמ תקּוָחמֵהמ תנּוְ ,נּבקּוש ם ָחעֵהלךינּו ְנּבֵהנךי אע ָחרב,
רג ּוְנלַתאֵהּבד ֶנאמ ת ָחהעאֹלמלךיש ם
ְנלַתהְנשממךיד ַתלאה אֹל
ממְנשמבךי ַתהגדוָחלה ֶנאל ֶנא ֶנר,ץ ֶנחְנמ ָחדה.
ָחאְנמרּוְ :נלכּו ְנו ַתנְנכמחךי ֵהדש ם ממגדוךי,
לא מךי ָחזֵהכר ֵהשש ם מךיְנש ָחרֵהאל עדוד )מ תהלךיש ם פג ,ה(.
ְנו אֹל
ְנוַתאָחתה ְנּב ַתראחֶנמךיך ָחה ַתרמּבךיש ם ָחעַתמ ְנדָחת ָחלנּו ְנּבֵהעמ ת ָחצ ָחרֵהמ תנּו.
ַתרְנבָחת ֶנאמ ת מרךיֵהבנּוַ ,תד ְננָחת ֶנאמ ת מדךי ֵהננּוָ ,חנַתקְנמָחת ֶנאמ ת מנְנקָחמֵהמ תנּו.
ָחמַתס ְנרָחת ַתרמּבךיש ם ְנּבַתךיד ְנמַתעמטךיש םּ ,ו ְנרָחשמעךיש ם ְנּבַתךיד ַתצ מדךימקךיש ם.
ֵההָחמה ָחכ ְנרעּו ְנו ָחנָחפלּו; ַתואא ַתנְנחנּו ַתקְנמנּו ַתו מנְנמ תעדו ָחדד )מ תהלךיש ם כ ,ט(.
ְנלך ָחעמשךיָחמ ת ֵהשש ם ָחגדדול ָחּבעדוָחלש ם,
ּוְנלַתעְנמך מךיְנש ָחרֵהאל ָחעמשךיָחמ ת ְנתשּוָחעה ְנגדדוָחלה.
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ח ֶנדש,
ח ֶנדש ַתהֵהשמנךי ַתּבאחממָחשה ַתל אֹל
ּוַתב אֹל
ָחפ ַתרקנּו עדול גדומךיש ם ֵהמַתעל ַתצָחּוא ֵהרנּו.
לצחי ם:
ש ר
לת וחירו ָד
וּבחיו ם וגכ א ר

מּבְנש ַתנמ ת ֶנעְנש מרךיש ם מלְנמ תקּוָחמֵהמ תנּוְ ,נּבקּוש ם ָחעֵהלךינּו ְנּבֵהנךי אע ָחרב.
ָחאְנמרּוְ :נלכּו ְנו ַתנְנכמחךי ֵהדש ם ממגדוךי,
לא מךי ָחזֵהכר ֵהשש ם מךיְנש ָחרֵהאל עדוד )מ תהלךיש ם פג ,ה(.
ְנו אֹל
ְנוַתאָחתה ְנּב ַתראחֶנמךיך ָחה ַתרמּבךיש ם ָחעַתמ ְנדָחת ָחלנּו ְנּבֵהעמ ת ָחצ ָחרֵהמ תנּו.
ַתרְנבָחת ֶנאמ ת מרךיֵהבנּוַ ,תד ְננָחת ֶנאמ ת מדךי ֵהננּוָ ,חנַתקְנמָחת ֶנאמ ת מנְנקָחמֵהמ תנּו.
ָחמַתס ְנרָחת ַתרמּבךיש ם ְנּבַתךיד ְנמַתעמטךיש םּ ,ו ְנרָחשמעךיש ם ְנּבַתךיד ַתצ מדךימקךיש ם.
ֵההָחמה ָחכ ְנרעּו ְנו ָחנָחפלּו; ַתואא ַתנְנחנּו ַתקְנמנּו ַתו מנְנמ תעדו ָחדד )מ תהלךיש ם כ ,ט(.
ָחּבאּו מצְנבאדוֶנמ תךיך ֶנאל ַתחְנבֵהלךי ֶנא ֶנר,ץ ַתנאחָחלה
אאֶנשר מנְנשַתבְנעָחמ ת ַתלאאבאֹלֵהמ תךינּו ָחלֶנמ תמ ת ָחלנּו.
ְנלך ָחעמשךיָחמ ת ֵהשש ם ָחגדדול ָחּבעדוָחלש ם,
ּוְנלַתעְנמך מךיְנש ָחרֵהאל ָחעמשךיָחמ ת ְנתשּוָחעה ְנגדדוָחלה.
ח ֶנדש ַתהֵהשמנךי מּבְנשמדו ָחנה ְנוֶנעְנש מרךיש ם ּבדו,
ּוַתב אֹל
עאֹלְנמדדומ ת ָחהךיּו ַתר ְנגֵהלךינּו מּבְנשָחע ַתרמךי ְך ְנךירוָחשַתלמךיש ם )מ תהלךיש ם קכב ,ב(.
______________________________

שךיָחמ ת ָחלנּו ְנתשּוָחעה ַתּב ָחיממךיש ם ָחהֵההש ם,
ְנכֵהשש ם ֶנשָחע מ אֹל
אמ תְ ,נונדו ֶנדה ְנלמשְנמך ָחל ֶננַתצח.
ָחכ ְך אעֵהשה מעָחמנּו ָחּבֵהעמ ת ַתהז אֹל

מאש ם ָחאַתמ ְנרנּו ָחמָחטה ַתר ְנגֵהלנּוַ ,תחְנס ְנדך ְנךיה ָחוה מךיְנסָחע ֵהדנּו.
ָחּברּו ְך ַתאָחתה ְנךיה ָחוהַ ,תהטדוב ְנלך ְנלהדודדומ ת.
חיוח .שלו ם

ָחשלדוש ם ַתרב ַתעל מךיְנש ָחרֵהאל ַתעְנמך ָחתמשךיש ם ְנלעדוָחלש ם,
מכךי ַתאָחתה הּוא ֶנמֶנל ְךְ ,נמעדון ַתהְנּב ָחרכדומ ת ַתואאדדון ַתהָחשלדוש ם.
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ְנוטדוב ְנּבֵהעךיֶננךיך ְנלָחב ֵהר ְך ֶנאמ ת ַתעְנמך מךיְנש ָחרֵהאל,
ְנּבָחכל ֵהעמ תּ ,וְנבָחכל ָחשָחעה מּבְנשלדוֶנמך.
והגו ולוהוצסחי ף:
שָדנוה וורע ד חיו ם רוהצכפו צרחי ם ָדנ ֲח
ר אש רוה ָד
שֵממ אֹר
שתרת ָדחיצמחי ם ת
ע ת
רּב ֲח

ּוְנבֵהסֶנפר ַתח מיךיש ם ְנּב ָחרָחכה ְנוָחשלדוש ם מנ ָחזֵהכר ְנו מנָחכֵהמ תב ְנלָחפֶננךיך,
אא ַתנְנחנּו ְנוָחכל ַתעְנמך ֵהּבךימ ת מךיְנש ָחרֵהאל ְנלַתח מיךיש ם ּוְנלָחשלדוש ם.

ָחּברּו ְך ַתאָחתה ְנךיה ָחוה ,עדוֶנשה ַתהָחשלדוש םָ .חאֵהמן.
ְנומךיְנהךיּו ְנל ָחרצדון מאְנמ ֵהרךי־מפךי,
ְנוֶנהְנגךידון מלמּבךי ְנלָחפֶננךיך:
ְנךיה ָחוה ,צּו מרךי ְנואֹלגאאמלךי.
עדוֶנשה ָחשלדוש ם מּבְנמרדוָחמךיו,
הּוא ַתךיאעֶנשה ָחשלדוש ם ָחעֵהלךינּו,
ְנוַתעל ָחכל מךיְנש ָחרֵהאלְ ,נומאְנמרּו ָחאֵהמן.
שב והו א וותוה,ן ,וונוופצלחי ם רעל ופֵמנחיתוה ם וצמותרוחֵמנ,ן;
ווחיו ֵמ

ְנלָחפֶננךיך ,אאמנךי כדו ֵהר ַתע ּוממְנשַתתאח ֶנוה ּוממְנמ תַתח ֵהנן –
אאדדון ָחהעדוָחלש ם ,אאלֵההךי ָחהאאלמהךיש ם ַתואאדדוֵהנךי ָחהאאדדומנךיש ם:
לא ַתעל־מצ ְנדקאֹלֵהמ תךינּו,
מכךי אֹל
אא ַתנְנחנּו ַתממפךימלךיש ם ַתתאחנּוֵהנךינּו ְנלָחפֶננךיך –
מכךיַ ,תעל־ ַתראחֶנמךיך ָחה ַתרמּבךיש ם.
נאַתמר ַתלךיה ָחוהַ ,תמה־ ְננ ַתדֵהּברּ ,וַתמה־ מנְנצַתט ָחדק.
ַתמה־ אֹל
ָחחָחטאנּו ְנוָחע מוךינּוְ ,נומה ְנרַתשְנענּו ּוָחמ ָחר ְנדנּו;
ְנוסדור ממממְנצו ֺוֶנמ תךּ ,וממממְנשָחפֶנטךיך.
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ְנלך אאד אֹלָחנךי ַתהְנצ ָחדָחקהְ ,נוָחלנּו ּבאֹלֶנשמ ת ַתהָחפמנךיש ם.
ָחהְנשָחחרּו ָחפֵהנךינּו ממְנפֵהנךי ַתאְנשָחמֵהמ תנּו,
ְנו מנְנכְנפָחפה קדוָחמֵהמ תנּו ממְנפֵהנךי אעודונדוֵהמ תךינּו;
ראש.
לא ֵהמַתצח ְנלָחה מרךיש ם אֹל
ֵהאךין ָחלנּו ֶנפה ְנלָחהמשךיבְ ,נו אֹל
אאלַתהךי ּבאֹלְנשמתךי ְנו מנְנכַתלְנממתךי – ְנלָחה מרךיש ם אאלַתהךי ָחפַתנךיֵ ,האֶנלךיך:
ראש,°
מכךי אעֺוונדוֵהמ תךינּו ָחרבּו ְנלַתמְנעָחלה אֹל
ְנוַתאְנשָחמֵהמ תנּו ָחג ְנדָחלה ַתעד ַתלָחשָחממךיש ם.
ֵהאךין ָחּבנּו ַתמאעמשךיש ם .אעֵהשה מעָחמנּו ְנצ ָחדָחקה ְנלַתמַתען ְנשֶנמך,
ְנכמדו ֶנשמהְנבַתטְנחָחתנּו ַתעל ְנךי ֵהדךי ְננמבךיֶנאךיך:
ְנלַתמַתען ְנשממךי ַתאאא מרךי ְך ַתאמפךיּ ,וְנמ תמהָחלממ תךי ֶנאאחָחטש ם־ָחל ְך –
ְנלמבְנלמתךיַ ,תהְנכ מרךיֶנמ תך.
לא ְנלַתמַתע ְננֶנכש ם אאמנךי עאֹלֶנשהֵ ,הּבךימ ת מךיְנש ָחרֵהאל:
אֹל
מכךי מאש ם־ְנלֵהשש ם־ָחק ְנדמשךי.
לא־ָחלנּו:
לא ָחלנּו ְנךיה ָחוה ,אֹל
אֹל
מכךי־ְנלמשְנמךֵ ,התן ָחכבדוד – ַתעל־ַתחְנס ְנדךַ ,תעל־אאממֶנתך.
ָחלָחמה ,אֹלךיאְנמרּו ַתהגדומךיש םַ :תא ֵהיה־ ָחנא ,אאלֵההךיֶנהש ם.
ָחא ָחנא ְנךיה ָחוהַ ,תאל־ֵהתֶנפןֶ ,נאל־ְנקמשךי ָחהָחעש ם ַתה ֶנזה,
ְנוֶנאל־ מרְנשעדוְ ,נוֶנאל־ַתחָחטאמ תדו.
ְנסַתלח־ ָחנאַ ,תלאעֺוון ָחהָחעש ם ַתה ֶנזה – ְנכאֹלג ֶנדל ַתחְנס ֶנדך;
ְנוַתכאאֶנשר ָחנָחשאָחמ תה ָחלָחעש ם ַתה ֶנזה ,ממממְנצ ַתרמךיש ם ְנוַתעד־ֵהה ָחנה.
ְנלַתמַתען־משְנמך ְנךיה ָחוה;
ְנוָחסַתלְנחָחת ַתלאעוֺומנךי ,מכךי ַתרב־הּוא.
 °הרךי״ש דגושה
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אאד אֹלָחנךי ְנשָחמָחעה ,אאד אֹלָחנךי ְנסָחלָחחה,
אאד אֹלָחנךי ַתהְנקמשךיָחבה ַתואעֵהשהַ ,תאל־ְנתַתאַתחר:
ְנלַתמַתע ְננך אאלַתהךי – מכךי־משְנמך מנְנק ָחרא,
ַתעל־מעךי ְנרך ְנוַתעל־ַתעֶנמך.
שווח צרחית.
שוה ר
שָדע ָד
שב וכת דתרְך ת
ר אשו והו א וותוה,ן ,וצמותרוחֵמנ,ן ומרעט צמּיו ֵמ
ורמוגצּבחירּה אֹר

לא ֵהנ ַתדע ַתמה־ ַתנאעֶנשה – מכךי ָחעֶנלךיךֵ ,העךיֵהנךינּו.
ַתואא ַתנְנחנּו ,אֹל
כר־ ַתראחֶנמךיך ְנךיה ָחוהַ ,תואחָחס ֶנדךיך:
ְנז אֹל
מכךי ֵהמעדוָחלש ם ֵההָחמהַ .תאל־מת ְנזָחכר־ָחלנּו ,אעו ֺואֹלנמ ת מראש אֹלמנךיש ם:
אד.
ַתמֵההרְ ,נךיַתק ְנדמּונּו ַתראחֶנמךיך – מכךי ַתדלדונּו ְנמ אֹל
קּוָחמהֶ ,נע ְנז ָחרָחמ תה ָחלנּו; ּוְנפ ֵהדנּוְ ,נלַתמַתען ַתחְנס ֶנדך.
ְנךימהךי־ַתחְנס ְנדך ְנךיה ָחוה ָחעֵהלךינּו:
ַתכאאֶנשר ,מךיַתחְנלנּו ָחל ְך.
מד.
מאש ם־אעוֺונדומ ת מתְנשָחמר־ָחךיה – אאד אֹלָחנךי ,ממךי ַתךיאע אֹל
מכךי־מעְנמך ַתהְנסמלךיָחחה – ְנלַתמַתען ,מתָחּו ֵהרא.
ְנךיה ָחוה הדומשךיָחעהַ :תהֶנמֶנל ְךַ ,תךיאע ֵהננּו ְנבךידוש ם־ָחק ְנרֵהאנּו.
מכךי־הּואָ ,חךי ַתדע מךיְנצ ֵהרנּו;
ָחזכּור ,מכךי־ָחעָחפר אא ָחנְנחנּו.
ָחע ְנז ֵהרנּו ,אאלֵההךי מךיְנשֵהענּו – ַתעל־ ְנדַתבר ְנכבדוד־ְנשֶנמך;
טאֵהמ תךינּוְ ,נלַתמַתען ְנשֶנמך.
ְנוַתהמצךיֵהלנּו ְנוַתכֵהפר ַתעל־ַתח אֹל
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שחיתוה,ן.
ע ֵמ
כ,ן; ווצנופָדט צרחי ם ולרמ ֲח
וועוֵממ ד ]ושצלחירוח צצּבור[ וו אוֵממר רק צדחיש ,ווָדכל ָדוהָדע ם עוצנחי ם וכר ד ור ָד

מךיְנמ ת ַתג ַתדל ְנומךיְנמ תַתק ַתדש ְנשמדו ַתה ָחגדדול
ֶנשל ֶנמֶנל ְך ַתמְנלֵהכךי ַתהְנמָחלמכךיש ם ַתהָחקדדוש ָחּברּו ְך הּוא,
מכרצדונדוָ ,חּבעדוָחלש ם ְנשָחּב ָחראְ ,נוֵהךיְנממלךי ְך ַתמְנלכּומ תדו
כל ֵהּבךימ ת מךיְנש ָחרֵהאל,
ְנּבַתח ֵהיךיֶנכש ם ּומבךיֵהמךיֶנכש םּ ,וְנבַתח ֵהיךי אֹל
מּבְנמֵהה ָחרה ּומב ְנזָחמן ָחקרדובְ ,נומאְנמרּו ָחאֵהמן.
)ָחאֵהמןְ ,נךימהךי ְנשמדו ַתה ָחגדדול ְנמבדו ָחר ְך(.

ְנךימהךי ְנשמדו ַתה ָחגדדול ְנמבדו ָחר ְך ְנלעדוָחלש ם ּוְנלעדוְנלֵהמךי עדוָחלממךיש ם.
מךיְנמ תָחּב ַתר ְך ,מךיְנשַתתַתּבח ,מךימ תָחפַתאר ,מךיְנמ תרדוַתמש ם ,מךיְנמ ת ַתנֵהשא ,מךיְנמ תַתח ַתדר,
מךיְנמ תַתעֶנלהְ ,נומךיְנמ תַתהַתלל – ְנשמדו ַתה מנְנכָחּבד ְנוַתהנדו ָחרא,
ְנלַתמְנעָחלה ְנלַתמְנעָחלה ממָחכל ְנּב ָחרָחכה.
משךירֶ ,נשַתבח ּוְנמ תמהָחלה
ָחהאאמּו מרךיש ם ָחּבעדוָחלש םְ ,נומאְנמרּו ָחאֵהמןָ) .חאֵהמן(.
מתְנמ תַתקַתּבל ְנתמפָחלָחמ תש ם ּוַתבָחקָחשָחמ תש ם ֶנשל ָחכל מךיְנש ָחרֵהאל
מלְנפֵהנךי אאמבךיֶנהש ם ֶנשַתּבָחשַתממךיש םְ ,נומאְנמרּו ָחאֵהמן;
ְנךימהךי ָחשלדוש ם ַתרב ממן ַתהָחשַתממךיש ם,
ַתח מיךיש ם ְנוש אֹלַתבעֶ ,נר ַתוח ְנוַתהָחצָחלה,
ָחעֵהלךינּו ְנוַתעל ָחכל מךיְנש ָחרֵהאל; ְנומאְנמרּו ָחאֵהמן.
עדוֶנשה ָחשלדוש ם מּבְנמרדוָחמךיו,
הּוא ַתךיאעֶנשה ָחשלדוש ם ָחעֵהלךינּו ְנוַתעל ָחכל מךיְנש ָחרֵהאלְ .נומאְנמרּו ָחאֵהמן.
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כ,ן ונרקתווה…״
כְך ״רעל ֵמ
שֵמּברוח…״ וור ארוחר ָד
לחינו ול ר
עצמחיָד דוה ״ָדע ֵמ
והצגחי ם לורמר וּב ֲח
ווֵמחיש נו ֲח

כל,
ָחעֵהלךינּו ְנלַתשֵהּב ַתח ַתלאאדדון ַתה אֹל
ָחלֵהמ תמ ת ְנג ֻהדָחלה ְנלךידוֵהצר ְנּב ֵהראמשךימ ת:
לא אעָחשנּו ְנכגדוֵהךיךי ָחהאא ָחרצדומ ת,
ֶנש אֹל
לא ָחשָחמנּו ְנכָחכל ממְנשְנפחדומ ת ָחהאא ָחדָחמה,
ְנו אֹל
לא גדו ָחרֵהלנּו ְנכָחכל אהמדו ָחנש ם,
לא ָחשש ם ֶנחְנלֵהקנּו ָחכֵההש םְ ,נו אֹל
ֶנש אֹל
ֶנשֵההש ם ממְנשַתתאח מוךיש ם ְנלֶנהֶנבל ְנו מרךיק,
לא ךידומשךי ַתע.
ּוממְנמ תַתפְנלמלךיש ם ְנלֵהאל אֹל
ְנוָחאנחנּו ממְנשַתתאח מוךיש ם
מלְנפֵהנךי ֶנמֶנל ְך ַתמְנלֵהכךי ַתהְנמָחלמכךיש ם ָחּברּו ְך הּוא,
ְנשהּוא נדוֶנטה ָחשַתממךיש ם ְנוךידוֵהסד ָחא ֶנר,ץ;
מדוַתשב ְנךיָחקרדו ַתּבָחשַתממךיש ם ממַתמַתעל,
ּוְנשמכךי ַתנמ ת ֻהעזדו ְנּב ָחגְנבֵההךי ְנמרדוממךיש ם.
הּוא אאלֵההךינּוְ ,נוֵהאךין עדוד;
אאֶנממ ת ַתמְנלֵהכנּוְ ,נוֵהאךין זּוָחלמ תדו.
ַתכָחכמ תּוב ְנּבמ תדו ָחרֶנמ תך:
ְנוָחךי ַתדְנעָחת ַתהידוש םַ ,תואהֵהשבאֹלָחמ ת ֶנאל־ְנלָחבֶנבך,
מכךי ְנךיה ָחוה הּוא ָחהאאלמהךיש ם,
ַתּבָחשַתממךיש ם ממַתמַתעל ְנוַתעל־ָחהָחא ֶנר,ץ ממָחתַתחמ תֵ :האךין ,עדוד.
ַתעל ֵהכן ְננַתקֶנּוה ָחל ְךְ ,נךיה ָחוה אאלֵההךינּו,
מל ְנראדומ ת ְנמֵהה ָחרה ְנּבממ תְנפֶנא ֶנרמ ת ֻהע ֶנזך,
ְנלַתהאעמבךיר מגלּומלךיש ם ממן ָחהָחא ֶנר,ץ,
ְנוָחהאאמלךימלךיש ם ָחכרדומ ת מךיָחכ ֵהרמ תּון,
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ְנלַתמ תֶנכן עדוָחלש ם ְנּבַתמְנלכּומ ת ַתש ַתדךי.
ְנוָחכל ְנּבֵהנךי ָחבָחשר מךיְנק ְנראּו מבְנשֶנמך,
ְנלַתהְנפנדומ ת ֵהאֶנלךיך ָחכל מרְנשֵהעךי ָחא ֶנר,ץ;
ַתךימכךירּו ְנוֵהךי ְנדעּו ָחכל ךידוְנשֵהבךי ֵהמ תֵהבל,
מכךי ְנלך מתְנכ ַתרע ָחכל ֶנּב ֶנר ְך מתָחשַתבע ָחכל ָחלשדון.
ְנלָחפֶננךיך ְנךיה ָחוה אאלֵההךינּו מךיְנכ ְנרעּו ְנומךיאֹלפלּו,
ְנומלְנכבדוד משְנמך ַתה ָחגדדול ְנךיָחקר מךיֵהתנּו,
על ַתמְנלכּוֶנמ תך,
מוךיַתקְנּבלּו ֻהכָחלש ם אֹל
ְנוממ תְנמל ְך אעֵהלךיֶנהש ם ְנלעדוָחלש ם ָחוֶנעד.
מכךי ַתהַתמְנלכּומ תֶ ,נשְנלך מהךיא;
ּוְנלעדוְנלֵהמךי ַתעד ,מתְנמל ְך ְנּבָחכבדוד.
ַתכָחכמ תּוב ְנּבמ תדו ָחרֶנמ ת:ך:
ְנךיה ָחוה מךיְנמל ְךְ ,נלעאֹלָחלש ם ָחוֶנעד.
ְנו ֶננאאַתמרְ :נוָחהָחךיה ְנךיה ָחוה ְנלֶנמֶנל ְך ַתעל ָחכל ָחהָחא ֶנר,ץ
ַתּבידוש ם ַתההּוא מךיְנהֶנךיה ְנךיה ָחוה ֶנאָחחד ּוְנשמדו ֶנאָחחד.
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מלב ְנרהכמ ת הה לָחמֹוז וון
נוסח ארץ ישראל
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

ְננָחב ֵהר ְך ֶנשָחאַתכְנלנּו ממֶנשלדו !
ווהכל עונחי ם

ָחּברּו ְך ֶנשָחאַתכְנלנּו ממֶנשלדו ּוְנבטּובדו ָחחמךיךינּו !
ווהו א וחוזר ו אומר

ָחּברּו ְך ֶנשָחאַתכְנלנּו ממֶנשלדו ּוְנבטּובדו ָחחמךיךינּו !
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

ְננָחב ֵהר ְך ֵהלאלֵההךינּו ַתעל ַתהָחמזדון ֶנשָחאַתכְנלנּו ממֶנשלדו !
ווה,ן עונחי,ן

ָחּברּו ְך אאלֵההךינּו ַתעל ַתהָחמזדון ֶנשָחאַתכְנלנּו ממֶנשלדו ּוְנבטּובדו ָחחמךיךינּו !
ווהו א וחוזר ו אומר

ָחּברּו ְך אאלֵההךינּו ַתעל ַתהָחמזדון ֶנשָחאַתכְנלנּו ממֶנשלדו ּוְנבטּובדו ָחחמךיךינּו !
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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.

ָחּברּו ְך ַתאָחתה ְנךיה ָחוה אאלֵההךינּו ֶנמֶנל ְך ָחהעדוָחלש ם,
ַתה ָחזן אדוָחמ תנּו ְנוֶנאמ ת ָחהעדוָחלש ם ֻהכלדו ְנּבטדוב,
ְנּבֵהחןְ ,נּבֶנחֶנסד ּוְנב ַתראחממךיש ם.
ְנרֵהענּוַ ,תפ ְנר ְננֵהסנּוְ ,נוַתאל ַתתְנצ מרךיֵהכנּו מלךי ֵהדךי ַתמְנתנדומ ת ָחּבָחשר ָחו ָחדש ם,
לא מנָחכֵהלש ם ְנלעדוָחלש ם ָחוֶנעדָ .חכָחאמּור:
לא ֵהנבדוש ְנו אֹל
ְנש אֹל
פדוֵהמ ת ַתח ֶנאמ ת ָחךי ֶנדךּ ,וַתמְנשמּבךי ַתע ְנלָחכל ַתחךי ָחרצדון.
כל.
ָחּברּו ְך ַתאָחתה ְנךיה ָחוהַ ,תה ָחזן ֶנאמ ת ַתה אֹל
נדו ֶנדה ְנלך ְנךיה ָחוה אאלֵההךינּו,
מכךי מה ְננַתחְנלָחתנּו ֶנא ֶנר,ץ ֶנחְנמ ָחדה טדוָחבה ּו ְנרָחחָחבה,
ְנּב מרךימ ת ְנומ תדו ָחרןַ ,תח מיךיש ם ּוָחמזדון.
וחצזחי צרחי ם  אותו.
ל א צוהוזצכחיר – ֵמ אחי,ן רמ ֲח
 אָדרע .ווצ א ם אֹר
צּבחיֵממחי רוהוהוָד דָדחיוה וצ צרחיצכחי ם ולרוהוזצכחיר ֵממֵמעחי,ן רוהומ אֹר

ְנוַתעל ַתה מנמסךיש םַ ,תה ְנגבּורדומ תַ ,תהְנתשּועדומ תַ ,תהממְנלָחחמדומ ת ְנוַתהְנפדּומ ת,
ֶנשָחעמשךיָחמ ת מעָחמנּו ְנומעש ם אאבדוֵהמ תךינּו ַתּב ָחיממךיש ם ָחהֵההש ם ַתּב ְנזָחמן ַתה ֶנזה:
כוה:
וחכנ ָד
רּב ֲח

מּבךיֵהמךי ַתממתְנמ תָחךיהּו ֶנּבן ךידוָחח ָחנן ַתהכאֹלֵההן ַתחְנשמדו ָחנמאךי ּוָחבָחנךיו,
ְנכֶנשָחעְנמ ָחדה ַתמְנלכּומ ת ָחךי ָחון ָחה מרְנשָחעה ַתעל ַתעְנמך מךיְנש ָחרֵהאל,
ְנלַתשְנכָחחש ם ֶנאמ ת תדו ָחרֶנמ תךּ ,וְנלַתהאעמבךי ָחרש ם ֵהמֻהחֵהקךי ְנרצדו ֶננך;
ְנוַתאָחתה ְנּב ַתראחֶנמךיך ָחה ַתרמּבךיש ם ָחעַתמ ְנדָחת ָחלֶנהש ם ְנּבֵהעמ ת ָחצ ָחרָחמ תש ם.
ַתרְנבָחת ֶנאמ ת מרךיָחבש םַ ,תד ְננָחת ֶנאמ ת מדךי ָחנש םָ ,חנַתקְנמָחת ֶנאמ ת מנְנקָחמָחמ תש ם,
ָחמַתס ְנרָחת מגּבדו מרךיש ם ְנּבַתךיד ַתחָחלמשךיש םְ ,נו ַתרמּבךיש ם ְנּבַתךיד ְנמַתעמטךיש ם,
ּוְנטֵהממאךיש ם ְנּבַתךיד ְנטהדו מרךיש םּ ,ו ְנרָחשמעךיש ם ְנּבַתךיד ַתצ מדךימקךיש ם,
ְנו ֵהז מדךיש ם ְנּבַתךיד עדוֵהשךי מ תדו ָחרֶנמ תך;
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ּוְנלך ָחעמשךיָחמ ת ֵהשש ם ָחגדדול ְנּבעדוָחלֶנמך,
ּוְנלַתעְנמך מךיְנש ָחרֵהאל ָחעמשךיָחמ ת ְנתשּוָחעה ְנגדדוָחלה.
ְנוַתאַתחר ָחכ ְך ָחּבאּו ָחבֶננךיך מל ְנדמבךיר ֵהּבךיֶנמ תך,
ְנומטאהרּו ֶנאמ ת ממְנק ָחדֶנשך,
ְנומה ְנדמלךיקּו ֵהנרדומ ת ְנּבַתחְנצרדומ ת ָחק ְנדֶנשך.
רּבפו צרחי ם:

מּבךיֵהמךי ָחמ ְנראדַתכךי ְנוֶנאְנסֵהתר,
ְנכֶנשָחעַתמד ָחהָחמן ָחה ָחרָחשע ַתעל ַתעְנמך מךיְנש ָחרֵהאל,
רג ּוְנלַתאֵהּבד ֶנאמ ת ָחכל ַתה ְניהּו מדךיש ם,
ּומבֵהקש ְנלַתהְנשממךיד ַתלאה אֹל
ממ ַתנַתער ְנוַתעד ָחזֵהקן ַתטל ף ְנו ָחנמשךיש ם ְנּבךידוש ם ֶנאָחחד,
ח ֶנדש ְנשֵהנךיש ם ָחעָחשר,
מּבְנשלוָחשה ָחעָחשר ְנל אֹל
ח ֶנדש אא ָחדר ּוְנשָחלָחלש ם ָחלבדוז.
הּוא אֹל
ְנוַתאָחתה ְנּב ַתראחֶנמךיך ָחה ַתרמּבךיש ם ָחעַתמ ְנדָחת ָחלֶנהש ם ְנּבֵהעמ ת ָחצ ָחרָחמ תש ם,
ַתרְנבָחת ֶנאמ ת מרךיָחבש םַ ,תד ְננָחת ֶנאמ ת מדךי ָחנש םָ ,חנַתקְנמָחת ֶנאמ ת מנְנקָחמָחמ תש ם,
ֵההַתפ ְנרָחת ֶנאמ ת אעָחצמ תדוְ ,נומקְנלַתקְנלָחת ֶנאמ ת ַתמאחַתשְנבתדו,
ראשדו,
ַתואחֵהשבדוָחמ ת לדו ְנגמּולדו ְנּב אֹל
אמ תדו ְנוֶנאמ ת ָחּבָחנךיו ַתעל ָחהֵהע,ץ.
ְנוָחמ תלּו אֹל
אְנךיֵהבךיֶנהש ם ַתמַתכמ ת ֶנח ֶנרב ְנוֶנה ֶנרג ְנוַתאְנב ָחדן,
ַתו ַתיכּו ַתה ְניהּו מדךיש ם ְנּבָחכל אֹל
ַתו ַתיאעשו ְנבש אֹל ְננֵהאךיֶנהש ם מכ ְנרצדו ָחנש ם.
וּבחיו ם ָדוהרעוצָדמ אות:

מּבךיֵהמךי ְנמ תקּוָחמֵהמ תנּוְ ,נּבקּוש ם ָחעֵהלךינּו ְנּבֵהנךי אע ָחרב,
רג ּוְנלַתאֵהּבד
ְנלַתהְנשממךיד ַתלאה אֹל
ֶנאמ ת ָחהעאֹלמלךיש ם ממְנשמבךי ַתהגדוָחלה ֶנאל ֶנא ֶנר,ץ ֶנחְנמ ָחדה.
לא מךי ָחזֵהכר ֵהשש ם מךיְנש ָחרֵהאל עדוד.
ָחאְנמרּוְ :נלכּו ְנו ַתנְנכמחךי ֵהדש ם ממגדוךיְ ,נו אֹל
ְנוַתאָחתה ְנּב ַתראחֶנמךיך ָחה ַתרמּבךיש ם ָחעַתמ ְנדָחת ָחלנּו ְנּבֵהעמ ת ָחצ ָחרֵהמ תנּו.
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ַתרְנבָחת ֶנאמ ת מרךיֵהבנּוַ ,תד ְננָחת ֶנאמ ת מדךי ֵהננּוָ ,חנַתקְנמָחת ֶנאמ ת מנְנקָחמֵהמ תנּו.
ָחמַתס ְנרָחת ַתרמּבךיש ם ְנּבַתךיד ְנמַתעמטךיש םּ ,ו ְנרָחשמעךיש ם ְנּבַתךיד ַתצ מדךימקךיש ם.
ֵההָחמה ָחכ ְנרעּו ְנו ָחנָחפלּו; ַתואא ַתנְנחנּו ַתקְנמנּו ַתו מנְנמ תעדו ָחדד.
ְנלך ָחעמשךיָחמ ת ֵהשש ם ָחגדדול ָחּבעדוָחלש ם,
ּוְנלַתעְנמך מךיְנש ָחרֵהאל ָחעמשךיָחמ ת ְנתשּוָחעה ְנגדדוָחלה.
ח ֶנדש,
ח ֶנדש ַתהֵהשמנךי ַתּבאחממָחשה ַתל אֹל
ּוַתב אֹל
ָחפ ַתרקנּו עדול גדומךיש ם ֵהמַתעל ַתצָחּוא ֵהרנּו.
לצחי ם:
ש ר
לת וחירו ָד
וּבחיו ם וגכ א ר

מּבְנש ַתנמ ת ֶנעְנש מרךיש ם מלְנמ תקּוָחמֵהמ תנּו,
ְנּבקּוש ם ָחעֵהלךינּו ְנּבֵהנךי אע ָחרב.
לא מךי ָחזֵהכר ֵהשש ם מךיְנש ָחרֵהאל עדוד.
ָחאְנמרּוְ :נלכּו ְנו ַתנְנכמחךי ֵהדש ם ממגדוךיְ ,נו אֹל
ְנוַתאָחתה ְנּב ַתראחֶנמךיך ָחה ַתרמּבךיש ם ָחעַתמ ְנדָחת ָחלנּו ְנּבֵהעמ ת ָחצ ָחרֵהמ תנּו.
ַתרְנבָחת ֶנאמ ת מרךיֵהבנּוַ ,תד ְננָחת ֶנאמ ת מדךי ֵהננּוָ ,חנַתקְנמָחת ֶנאמ ת מנְנקָחמֵהמ תנּו.
ָחמַתס ְנרָחת ַתרמּבךיש ם ְנּבַתךיד ְנמַתעמטךיש םּ ,ו ְנרָחשמעךיש ם ְנּבַתךיד ַתצ מדךימקךיש ם.
ֵההָחמה ָחכ ְנרעּו ְנו ָחנָחפלּו; ַתואא ַתנְנחנּו ַתקְנמנּו ַתו מנְנמ תעדו ָחדד.
ָחּבאּו מצְנבאדוֶנמ תךיך ֶנאל ַתחְנבֵהלךי ֶנא ֶנר,ץ ַתנאחָחלה
אאֶנשר מנְנשַתבְנעָחמ ת ַתלאאבאֹלֵהמ תךינּו ָחלֶנמ תמ ת ָחלנּו.
ְנלך ָחעמשךיָחמ ת ֵהשש ם ָחגדדול ָחּבעדוָחלש ם,
ּוְנלַתעְנמך מךיְנש ָחרֵהאל ָחעמשךיָחמ ת ְנתשּוָחעה ְנגדדוָחלה.
ח ֶנדש ַתהֵהשמנךי מּבְנשמדו ָחנה ְנוֶנעְנש מרךיש ם ּבדו,
ּוַתב אֹל
עאֹלְנמדדומ ת ָחהךיּו ַתר ְנגֵהלךינּו מּבְנשָחע ַתרמךי ְך ְנךירוָחשַתלמךיש ם.
_________
שךיָחמ ת ָחלנּו ְנתשּוָחעה ַתּב ָחיממךיש ם ָחהֵההש ם,
ְנכֵהשש ם ֶנשָחע מ אֹל
אמ תְ ,נונדו ֶנדה ְנלמשְנמך ָחל ֶננַתצח.
ָחכ ְך אעֵהשה מעָחמנּו ָחּבֵהעמ ת ַתהז אֹל
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ְנוַתעל ֻהכָחלש ם אא ַתנְנחנּו מדו מדךיש ם ְנלך ּוְנמָחב ְנרמכךיש ם ֶנאמ ת משְנמך ְנלעדוָחלש ם ָחוֶנעד,
ַתכָחכמ תּובְ :נוָחאַתכְנליָחתְ ,נוָחשָ֒בָחבְנעָחת – ּוֵהב ַתרְנכיָחת ֶנאמ ת ְנךיה ָחוה אאלֶנהךיך,
ַתעל ָחהָחא ֶנר,ץ ַתהטאֹלָחבה אאֶנשר יָחנַתמ תן ָחל ְך.
ָחּברּו ְך ַתאָחתה ְנךיה ָחוהַ ,תעל ָחהָחא ֶנר,ץ ְנוַתעל ַתהָחמזדון.
ַתרֵהחש ם ְנךיה ָחוה ,אאלֵההךינּוְ ,נּב ַתראחֶנמךיך ָחה ַתרמּבךיש ם ַתעל מךיְנש ָחרֵהאל ַתעֶנמך,
ַתעל ְנךירּוָחשַתלמךיש ם מעךי ֶנרךְ ,נוַתעל מצידון ממְנשַתכן ְנכבדו ֶנדך,
ָחהֵהאר ָחפֶננךיך ַתעל ממְנק ָחדְנשך ַתהָחשֵהמש ם.
ְנּב ֵהנה ֵהבךיְנמ תך ַתשְנכֵהלל ֵההךיָחכֶנלך,
ּוַתמְנלכּומ ת ֵהּבךימ ת ָחד מוךיד ַתהאח ֵהזר מלְנמקדוָחמה ְנּבָחךיֵהמךינּו.
בר אשחי וח דשחי ם ,ובוחלו שלמוע ד

ָחא ָחנא אאלֵההךינּו ֵהואלֵההךי אאבדוֵהמ תךינּו,
ַתךיאעֶנלה ְנוָחךיבדואַ ,תךימגךי ַתע ְנוֵהךי ָחרֶנאה ,מךי ָחזֵהכר ְנומךיָחפֵהקד ְנלָחפֶננךיך
מזְנכרדו ֵהננּו ְנו מזְנכרדון אאבדוֵהמ תךינּו,
מזְנכרדון ָחכל ַתעְנמך ֵהּבךימ ת מךיְנש ָחרֵהאל,
מזְנכרדון מעךי ְנרך ּוממְנק ָחדְנשך ְנלטדוָחבה
לר אש וחו דש :בבֹויו םה ֹחרשאׁשה ה,הֹחח ּזדׁשה ה,ה ּזז,ה,
לר אש וחו דש וה אבחיב :בבֹויו םה ֹחרשאׁשה  ָדרשאשׁשֹויה חח ָדדׁשׁשֹוי םה ה,ה ּזז,ה,
לוחול והמוע ד של וחג והמצות :בבֹומושעדה הח גה ה,ההמוּצו תה ה,ה ּזז,ה,
לוחול והמוע ד של והג והסכות :בבֹומושעדה הח גה ה,הּססוּכו תה ה,ה ּזז,ה,
ְנל ַתרֵהחש ם ָחעֵהלךינּו בדו ּוְנלהדומשךיֵהענּו.
מכךי ֵהאל ַתחנּון ְנו ַתרחּוש ם ַתאָחתה ְנלַתב ְנדך מנְנק ֵהראָחמ ת.
ָחאז ַתתְנחאֹלפ,ץ מזְנבֵהחךי ֶנצ ֶנדק ,עדוָחלה ְנוָחכמלךיל,
ָחאז ַתךיאעלּו ַתעל ממ ְנזַתּבאחך ָחפ מרךיש ם.
ְנוַתהמשךיֵהאנּוְ ,נךיה ָחוה ,אאלֵההךינּוֶ ,נאמ ת מּב ְנרַתכמ ת מדואע ֶנדךיך ְנלָחשלדוש ם,
ַתכאאֶנשר ָחאַתמ ְנרָחת ְנו ָחרמצךיָחמ תֵ ,הכן ְנתָחב ְנרֵהכנּו.
ְנו ַתנאחֵהמנּו מּבךירּוָחשַתלמךיש ם ַתכאאֶנשר מדַתּב ְנרָחת.
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ָחּברּו ְך ַתאָחתה ְנךיה ָחוהּ ,בדו ֵהנה ְנךירּוָחשַתלמךיש םָ .חאֵהמן.
ָחּברּו ְך ַתאָחתה ְנךיה ָחוה אאלֵההךינּו ֶנמֶנל ְך ָחהעדוָחלש ם,
ָחהֵהאלָ ,חאמבךינּוַ ,תמְנלֵהכנּוּ ,בדו ְנרֵהאנּו,
ַתהֶנמֶנל ְך ַתהטדוב ְנוַתהֵהממטךיב,
ֶנשְנּבָחכל ךידוש ם ָחוךידוש ם הּוא ַתמ ְנרֶנּבה ְנלֵההמטךיב מעָחמנּו,
ְנוהּוא מךי ְנגְנמֵהלּו ָחלַתעד ֵהחן ָחוֶנחֶנסדֶ ,נר ַתוח ְנו ַתראחממךיש ם ְנוָחכל טדוב.
וכשמברך וה אורוח  אצל בעל והבחית ,מוסחי ף בוה ברכוה לבעל והבחית.
כחיצ ד מברכו –  אומר

לא ֵהךיבדוש ַתּבַתעל ַתהַתּבמךימ ת ָחּבעדוָחלש ם ַתה ֶנזה,
ְנךימהךי ָחרצדון ֶנש אֹל
לא מךיָחכֵהלש ם ָחלעדוָחלש ם ַתהָחּבא.
ְנו אֹל
וחיש לו רשות לוהוסחי ף בברכת בעל והבחית ,ולוה ארחיך בוה.

חיש נווהגחי ם לוהוסחי ף בקשות מעחי,ן  אלו:

ָחה ַתראחָחמן ָחךימאךיר ֵהעךיֵהנךינּו מּבְנמאדור תדו ָחרה,
ַתךיְנצמלךי ַתח ְנלנּו ְנּבָחכל ְנד ָחרֵהכךינּוָ ,חךימשךיש ם מךי ְנרָחאמ תדו ְנל ֶננ ֶנגד ֵהעךיֵהנךינּו,
ָחךימסךיר ַתמאחָחלה מממק ְנרֵהּבנּו ,מךי ְנגַתער ְנּבחדוְנשֵהבךי ָחרָחעֵהמ תנּו.
ָחה ַתראחָחמן ַתךי ְננמחֵהלנּו מנָחצחדון ַתעל ָחכל אדוְנךיֵהבךינּו
ְנומךיךי ַתרש ַתז ְנרֵהענּו ֵהאמ ת ש אֹל ְננֵהאךינּו ,מךיְנהֶנךיה ָחלנּו עדו ֵהזר ְנוסדוֵהמ ְך.
עז ְנלַתעמדו מךיֵהתןְ ,נךיה ָחוה ְנךיָחב ֵהר ְך ֶנאמ ת ַתעמדו ַתבָחשלדוש ם.
ְנךיה ָחוה אֹל

ְנתמפַתלמ ת ַתה ֶנד ֶנר ְך

לְנמ תמפהללמ ת ההרלד ררְך
כשחיבקש לצ את ]מכרך[  ,אומר:

ְנךי מהךי ָחרצדון ממְנלָחפֶננךיך ְנךיה ָחוה אאלַתהךי,
ֶנשתדומצךיֵהאמנךי ממְנכ ָחר ְך ֶנזה ְנּבָחשלדוש ם.
ו א ם חיצ א בשלו ם   ,אומר:

מדו ֶנדה אא מנךי ְנלָחפֶננךיך ְנךיה ָחוה אאלַתהךי,
ֶנשהדוֵהצאַתמ תמנךי ממְנכ ָחר ְך ֶנזה ְנלָחשלדוש ם,
ּוְנכֵהשש ם ֶנשהדוֵהצאַתמ תמנךי ְנבָחשלדוש ם,
ָחכ ְך תדומלךיֵהכמנךי ְנלָחשלדוש ם,
ְנוממ תְנסְנמֵהכמנךי ְנלָחשלדוש םְ ,נוַתמ תְנצמעךי ֵהדמנךי ְנלָחשלדוש ם,
ְנוַתמ תמצךיֵהלמנךי ממַתכל ף אדוֵהךיב ְנואדו ֵהרב ַתּב ֶנד ֶנר ְך.
והנכנס לכרך   ,אומר:

ְנךי מהךי ָחרצדון ממְנלָחפֶננךיך ְנךיה ָחוה אאלַתהךי,
ֶנשַתתְנכמנךיֵהסמנךי מלְנכ ָחר ְך ֶנזה ְנלָחשלדוש ם.
ו א ם נכנס בשלו  ם  ,אומר:

מדו ֶנדה אא מנךי ְנלָחפֶננךיך ְנךיה ָחוה אאלַתהךי,
ֶנשמהְנכ ַתנְנסַתתמנךי ְנּבָחשלדוש ם.
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