
ברכות והודאות
קידוש, הבדלה וברכת המזון עפ״י נוסחאות רס״ג, הרמב״ם והגר״א

זמירות פיוטים ושירים
ערבית לחול ולמוצ״ש

מזכרת מבר המצווה של

נ״יישעיהו ישראלי 

שבת פרשת שלח־לך, י״ט בסיון ה׳תשע״ו
תובב״א ירושלם עיר הקדש



תוכן
3...................................................................................סדר סעודת ליל שבת

4..........................................................................................ברכת הבנים
4....................................................................................קידוש לליל שבת
5......................................................................................קידוש לשלש רגלים
6......................................................................................קידוש לראש השנה

7........................................................................................סימנא מילתא
8........................................................................................זמירות לליל שבת
11.......................................................................................זמירות ליום שבת

13................................................................זמירה לסעודה שלישית (ידיד נפש)
14............................................................................................פיוטים לשבת

16...............................................................................................פיוט לפסח
17...........................................................................פיוטים לעשרת ימי תשובה

19....................................................................................פיוטים לברית מילה
20........................................................................................פיוטים לשמחות

23.....................................................................................................שירים
33....................................................................................................הבדלה

33..............................................................................זמירות למוצאי שבת
36..............................................................................................ברכת המזון

41...........................................................................................ברכה אחרונה
42..............................................................................................שבע ברכות

43...................................................................ברכת המזון בסעודת ברית מילה
44.......................................................ברכת המזון עפ״י נוסחאות רס״ג והרמב״ם

47................................................................ערבית לחול ולמוצאי שבת ויום טוב
55...........................................................................................ספירת העומר

57...............................................................תפילת העמידה עפ״י נוסח הרמב״ם
ברכת הלבנה ותפלת הדרך בכריכה האחורית

בעריכת הלל חיים לברי־ישראלי
טבת ה׳תשע״ד, מהדורה שניה סיון ה׳תשע״ו

כל הזכויות שמורות

hillel.yisraeli@gmail.comתיקונים, הערות, שאלות והזמנות בדוא״ל: 



3שולחן ליל שבת
ישנם מנהגים שונים בנוגע לשירת ״שלום עליכם״. יש ששרים כל בית ג׳ פעמים. יש שאינם שרים את הבית ״ברכוני״,
עפ”י הגר”ח מוואלאז’ין שאין לבקש ממלאכים אלא מהקב”ה לבדו. הבית ״בשבתכם״ חסר בהרבה נוסחאות. ויש

שאינם שרים כלל ״צאתכם״, או ששרים ״בצאתכם״ בבי״ת. ויש שמדלגים כל זה ומתחילים מיד עם קידוש.

ככם, ששלום  ֵללי ששֵלרת,עע הה ֵלכי  עא ְלל ְלליון *המ כע ֵלכי  עא ְלל ִממים)המ עח הר ֵלכי  עא ְלל המ ִממ),( ִמכים,( של ְלמ הה ֵלכי  ְלל המ כלְך  שברוְך הוא.מכמ שקדוש  הה
ככם  עא ששלום,בו ששלום, ְלל הה ֵלכי  עא ְלל ְלליון המ כע ֵלכי  עא ְלל ִממים)המ עח הר ֵלכי  עא ְלל המ ִממ),( ִמכים,( של ְלמ הה ֵלכי  ְלל המ כלְך  שברוְך הוא.מכמ שקדוש  הה
ִמני  מכו ששלום, שבְלר ששלום, ְלל הה ֵלכי  עא ְלל ְלליוןהמ כע ֵלכי  עא ְלל ִממים) המ עח הר ֵלכי  עא ְלל המ ִממ),( ִמכים,( של ְלמ הה ֵלכי  ְלל המ כלְך  שברוְך הוא.מכמ שקדוש  הה

ככם ְלת ְלב ִמש ששלום,  ְלב ששלום, ְלל הה ֵלכי  עא ְלל ְלליוןהמ כע ֵלכי  עא ְלל ִממים) המ עח הר ֵלכי  עא ְלל המ ִממ),( ִמכים,( של ְלמ הה ֵלכי  ְלל המ כלְך  שברוְך הוא.מכמ שקדוש  הה
ְלב) ככם ( ְלת ששלום, ֵלצא ששלום, ְלל הה ֵלכי  עא ְלל ְלליוןהמ כע ֵלכי  עא ְלל ִממים) המ עח הר ֵלכי  עא ְלל המ ִממ),( ִמכים,( של ְלמ הה ֵלכי  ְלל המ כלְך  שברוְך הוא.מכמ שקדוש  הה

ששלום*יש ששרים ״ ששֵלרת״ במקום ״הה ״, ויש ששרים את שניהם.הה

מככיך�׃ שר ְלד לׇככל־ ְלב ָךך  לׇכמְלר ְלש לִמל לשלְך  כוה־ הצ ְלי שכיו  שא ְלל מהמ כִמכי 
משלם�׃ העד־עו ְלו ָךשתה  הע ממ לֵל לכאך  ָךך ובו ְלת ֵלצא לׇכמר־ ְלש ִמי ָךשוה  מְליה

לשצא  ְלמ ִמי כִממי  ִמיל  מהח כשת־ משר׃ּה�׃מֵלא ְלכ ִממ כִמנים  ִמני ְלפ ִממ חחק  ֹח שר ְלו
לשל׃ּה  ְלע הב כֵללב  משב׃ּה  הטח  משסר�׃כשב ְלח כי חלא  כ שלל  ָך שש לְלו

לשרע  חלא־ ְלו כטוב  ְלתהו  כהל שמ שה�׃ְלג מכיי הח כֵלמי  ְלי חלכל  ָך
לִמתים  ְלש ִמפ כמר ו ככצ ששה  מדְלר שה�׃מש מכפי הכ כפ ץ  כֵלח ְלב העׂש  ָךהת להו
לֵלחר  כיות סו ִמנ ִנֳאא משכ שתה  ְלי מה משמ׃ּה�׃מש ְלח הל ָךִמביא  שת ָךשחק  כמְלר לִממ

לׇכקם ּתשת לשת׃ּה  הו ֵלבי ְלל כר ף  ככט כֵלתן  ִמת הו שלה  ְלי הל ָך ו֬עעוד  ְלב שה�׃׀  מכתי חר עע מהנ ְלל חחק  ָך לְלו
לֵלחהו  שק ִמת הו כדה  משׂש כשמה  ְלמ שעה משז ְלט כשנ שה  כפי ָך להכ ָךִמרי  ְלפ כרם�׃ כ׳)נטע(ִממ משכ  

שה  לכני ְלת לׇכמ כעוז  ְלב כשרה  ְלג שה�׃משח מכתי חע מרו ְלז ָךֵלמ ץ  הא ְלת להו
לשר׃ּה  ְלח הס כטוב  ִמכי־ שמה  עע מט שלה מש ְלי כהל הב ֹחכבה  ְלכ ִמי חלא־ משר׃ּה�׃ כ׳)בליל(מ ֵלנ  
לשור  ִמכי הב כשחה  ְלל ִמש שה  כדי כלְך�׃משי משפ ְלמכו  כשת שה  כפי ָך הכ לְלו

לִמני  שע מכל כשׂשה  משפְלר שפ׃ּה  מיון�׃מהכ ְלב כא משל ָךשחה  ְלל ִמש שה  ָךכדי שי לְלו
כלג  לשש ִממ כשת׃ּה  ֵלבי ְלל כשרא  ִמתי חלא־ מִמנים�׃מ שש ָךבבש  של ָךשת׃ּה  לֵלבי לׇככל־ ָךִמכי 

לשל׃ּה  שתה־ ְלׂש משע ָךִמדים  הב משש׃ּה�׃המְלר ְללבו כשמן  שג האְלר ְלו ֹחֵלשש 
לשל׃ּה  ְלע הב כִמרים  שע ְלש הב כשדע  משאכר ץ�׃נו ֵלני־ ְלק ִמז ִמעם־ ָךתו  ְלב ִמש לְלב
חכר  ל ְלמ ִמת הו שתה  ְלׂש מע מש כִמדין  מִמני�׃שס עע הנ ְלכ מהל ָךשנה  ְלת משנ ָךגור  עח מו לה

לשש׃ּה  ְללבו ָךשדר  שה ְלו עחמרון�׃חעז־ מהא כיום  ְלל ָךהחק  ְלׂש ִמת להו
לשמה  ְלכ לׇכח ְלב כשחה  ְלת משפ שה  משנ׃ּה�׃מִמפי ְללשו העל־ כסד  ָךכלח הרת  ָךתו ְלו

ככות  ִמלי עה שיה  ִמפ לשת׃ּה  כ׳)הילכת(ממצו ֵלבי מֵלכל�׃  חתא חלא  כ ָךלות  ְלצ הע ל כחם  ָךכל ְלו
שה  לרו ְלש הא ְלי מו שה וה כני משב משל׃ּה�׃כשקמו  ְלל הה ְלי מו של׃ּה וה ָך ְלע להב

ִמיל  לשח כשעׂשו  משבנות  כבות  שנה�׃הר משל בכ העל־ ָךִמלית  שע ְלת  ָךהא לְלו
ִמפי  חי ל הה כבל  ככה ְלו ֵלחן  מהה כקר  משלל�׃ככש הה ְלת ִמת כִמהיא  ָךשוה  לְליה האת־ ְלר ִמי ָךששה  ִמא

שה  לכדי שי כִמרי  ְלפ ִממ משל׃ּה  שה�׃ְלתנו־ מכׂשי עע מהמ כִמרים  שע ְלש הב שה  ֹחלו ְלל מהה ִמוי
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ברכת הבנים
כשה.לבן:  הנ ְלמ ִמכ ְלו ִמים  ֹחהר ְלפ כא ְלכ ִהִמהים  אאֹל כך  ְלמ מִמׂש שאה.*לבת:*ְלי ֵלל ְלכ ֵלחל ו שר ְלכ ְליהשוה  מוְך  ְלתנֵל ִמי  

מכרך�׃ ְלמ ְלש ִמי ְלו ֹחשוה  ְליה ָךך  ְלכ כר שב ְלי
שך�׃  מו בחֶנכ מִמוי ֹחכליך  ֵלא ָ֛נשניו  שפ ושוה׀  ְליה ֵאֵלאר  שי

מלום�׃  שש ֹחך  ְלל ָךֵלׂשם  שי ְלו כליך  ִה ֵלא שניוו  שפ ּתשוה׀  ְליה ֵאששא  ִמי
מֵלכם�׃ ער שב עא ֹחִמני  עא הו לֵלאל  ְלׂששר ִמי כֵלני  ְלב העל־ ֹחִממי  ְלש כאת־ ָךמו  שׂש ְלו

שאה.*יש שמברכים בנים ובנות באותה ברכה כוללת, ״ ֵלל ְלכ ֵלחל ו שר ְלכ כשה, ו הנ ְלמ ִמכ ְלו ִמים  מהר ְלפ כא ְלכ ִמהים  אאֹל ִמׂשמך  ״ְלי

קידוש לליל שבת
א״ר זירא א״ר אבהו ואמרי לה במתניתא תנא: עשרה דברים נאמרו בכוס של ברכה, טעון הדחה ושטיפה, חי
ומלא, עיטור ועיטוף, נוטלו בשתי ידיו ונותנו בימין, ומגביהו מן הקרקע טפח, ונותן עיניו בו. ויש אומרים: אף
משגרו במתנה לאנשי ביתו. אמר ר׳ יוחנן: אנו אין לנו אלא ארבעה בלבד, הדחה שטיפה חי ומלא. תנא: הדחה

מבפנים ושטיפה מבחוץ. (ברכות נא ע״א)
"טוב לעטר כוס של בהמ"ז וקידוש והבדלה, שיהא ששה כוסות סביב. וה"ה לכל היו"ד דברים וד' (הדחה

שטיפה חי מלא) לעיכוב." (מע"ר פ"ו)

כקר  חב ֹח ִמהי־ ְלי מו כרב וה ָךכע ִמהי־ ְלי מו חאד וה ל ְלמ ֹחטוב  ֵלֶנה־ ִמה ְלו ִהשׂשה  שע ככשר  עא לׇככל־ כאת־ ום  ִמהי אאֹל ְלרא  ּתו הויה
מִמשי�׃  ִמש הה ֹחתוָךיום  ְלכ הלא ְלמ ִמעי  ִה ִמבי ְלש הה כיום  הב ום  ִמהי אאֹל ּתהכל  ְלי הו משאם�׃  שב ְלצ לׇככל־ ְלו כר ץ  ֹחשא שה ְלו ִמים  ָךהמ שש הה ָ֛נלו  בכ ְלי הו

ום ִמהי אאֹל כרְך  ּתשב ְלי הו משׂשה�׃  שע ָךכשר  עא ֹחתו  ְלכ הלא ְלמ לׇככל־ ִממ ִמעי  ִה ִמבי ְלש הה כיום  הב ות  חב ְלש ִמי הו לשׂשה  שע ככשר  עא
ֹחִמהים אאֹל ָךשרא  שב כשר־ עא ִהתו  ְלכ הלא ְלמ לׇככל־ ִממ ות  הב שש ּתבו  כִמכי  לתו  חא ֹחֵלדש  הק ְלי הו ִמעי  ִה ִמבי ְלש הה כיום  כאת־

מׂשות�׃ עע מהל
ֵלרי  כשמוציא אחרים: ְלב התי(הס הרבו ְלו שנן  שב הר ְלו שנן  שר ֵליי עונים:(,)שמ הח )ְלל

כפן.  מכג הה ְלפִמרי  ֵלרא  שלם, בו שהעו כלְך  מכמ מֵלהינו  אאֹל ְליהשוה  שתה  הא שברוְך 
ְלצו ִממ ְלב מששנו  ְלד ִמק כשר  עא שלם,  שהעו כלְך  מכמ מֵלהינו  אאֹל ְליהשוה  שתה  הא הבתשברוְך  הש ְלו משבנו,  שצה  משר ְלו שתיו  ח

ִמשית, ֵלרא ְלב ֵלׂשה  עע המ ְלל שכרון  ִמז משלנו,  ִמחי ְלנ ִמה שרצון  ְלב ו שבה  עה הא ְלב ְלדשו  יום( לׇכק הוא  שלה )ִמכי  ִמח ְלת
ִממים, הע שה לׇככל  ִממ שת  ְלש מהד ִמק משתנו  ְלואו שת  מהחְלר שב משבנו  ִמכי  ִמים.  משר ְלצ ִממ האת  ִמצי ִמלי ככר  מֵלז כדש,  חק מ ֵלאי  משר ְלק ִממ ְלל

שבת.  הש הה ֵלדש  הק ְלמ ְליהשוה  שתה  הא שברוְך  משתנו.  ְלל הח ְלנ ִמה שרצון  ְלב שבה ו עה הא ְלב ְלשך  ְלד לׇכק הבת  הש ְלו

בשבת מועד סוכות, כשמקדשים בסוכה, מוסיפים:

ְלצו ִממ ְלב מששנו  ְלד ִמק כשר  עא שלם,  שהעו כלְך  מכמ מֵלהינו  אאֹל ְליהשוה  שתה  הא שכה.שברוְך  בס הב ֵלשב  ֵללי משונו  ִמצ ְלו שתיו  ח
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קידוש לשלש רגלים
כשחל בליל שבת:

כקר  חב ֹח ִמהי־ ְלי מו כרב וה ָךכע ִמהי־ ְלי מו חאד וה ל ְלמ ֹחטוב  ֵלֶנה־ ִמה ְלו ִהשׂשה  שע ככשר  עא לׇככל־ כאת־ ום  ִמהי אאֹל ְלרא  ּתו הויה
מִמשי�׃ ִמש הה ככשר ָךיום  עא ֹחתו  ְלכ הלא ְלמ ִמעי  ִה ִמבי ְלש הה כיום  הב ום  ִמהי אאֹל ּתהכל  ְלי הו משאם�׃  שב ְלצ לׇככל־ ְלו כר ץ  ֹחשא שה ְלו ִמים  ָךהמ שש הה ָ֛נלו  בכ ְלי הו

ִמעי ִה ִמבי ְלש הה כיום  כאת־ ום  ִמהי אאֹל כרְך  ּתשב ְלי הו משׂשה�׃  שע ָךכשר  עא ֹחתו  ְלכ הלא ְלמ לׇככל־ ִממ ִמעי  ִה ִמבי ְלש הה כיום  הב ות  חב ְלש ִמי הו לשׂשה  שע
מׂשות�׃ עע מהל ֹחִמהים  אאֹל ָךשרא  שב כשר־ עא ִהתו  ְלכ הלא ְלמ לׇככל־ ִממ ות  הב שש ּתבו  כִמכי  לתו  חא ֹחֵלדש  הק ְלי הו

ֵלרי  כשמוציא אחרים: ְלב התי(הס הרבו ְלו שנן  שב הר ְלו שנן  שר ֵליי עונים:(,)שמ הח )ְלל
כפן.  מכג הה ְלפִמרי  ֵלרא  שלם, בו שהעו כלְך  מכמ מֵלהינו  אאֹל ְליהשוה  שתה  הא שברוְך 

בשבת מוסיפים את המלים שבסוגריים.

נוסח אשכנז
לׇככל ִממ משבנו  החר  משב כשר  עא שלם,  שהעו כלְך  מכמ מֵלהינו  אאֹל ְליהשוה  שתה  הא שברוְך 

ְלצו ִממ ְלב מששנו  ְלד ִמק ְלו שלשון,  לׇככל  ִממ משמנו  ְלמ ְלורו ְליהשוהשעם,  משלנו  ֵלתן  מִמת הו שתיו;  ח
שבה,  עה הא ְלב מֵלהינו  שחה ו)אאֹל ְלמנו ִמל שבתות  הש ִמגים ( הח שחה,  ְלמ ִמׂש ְלל ִמדים  עע מו

כאת  שׂשׂשון,  ְלל ִמֶנים  המ ְלז כאת)ו ְלו כזה,  הה שבת  הש הה  יום(יום 

נוסח הרמב״ם
כשר עא שלם,  שהעו כלְך  מכמ מֵלהינו  אאֹל ְליהשוה  שתה  הא שברוְך 
משבנו החר  משב שלשון,  לׇככל  ִממ משמנו  ְלמ ְלורו שעם,  לׇככל  ִממ מששנו  ְלד ִמק
מֵלהינו אאֹל ְליהשוה  משלנו  ֵלתן  מִמת הו מֵלרנו;  עא שפ ְלי הו משבנו  שצה  שר מֵללנו,  ְלד הג ְלי הו

שבה,  עה הא שחה,)ְלב ְלמנו ִמל שבתות  הש שחה, ( ְלמ ִמׂש ְלל ִמדים  עע מו
שׂשׂשון,  ְלל ִמֶנים  המ ְלז ו ִמגים  כזה,)הח הה הח  מנו שמ הה יום  כאת  כאת(  

החג כאת יום  כזה,  הה כדש  חק מ שרא  ְלק ִממ יום טוב  החג
המוּצות הה

המן ְלז כזה,  הה
מֵלתנו  ֵלחרו

החג
ששבועות הה
המן ְלז כזה,  הה

מֵלתנו  שר התן תו המ

החג
בסכות הה

המן ְלז כזה,  הה
מֵלתנו  שח ְלמ ִמׂש

ִמני ִממי ְלש הה
כרת מכצ עע שה החג 
המן ְלז כזה,  הה
מֵלתנו  שח ְלמ ִמׂש

המוּצות הה
המן ְלז כזה,  הה
מֵלתנו  ֵלחרו

ששבועות הה
המן ְלז כזה,  הה

מֵלתנו שר התן תו המ

בסכות הה
המן ְלז כזה,  הה
מֵלתנו  שח ְלמ ִמׂש

כרת מכצ עע ִמני  ִממי ְלש
המן ְלז כזה,  הה
מֵלתנו  שח ְלמ ִמׂש

שת מהחְלר שב משבנו  ִמכי  ִמים.  משר ְלצ ִממ האת  ִמצי ִמלי ככר  מֵלז שבה,  עה הא ְלב
ְלשך ְלד לׇכק ֵלדי  עע ומו ִממים,  הע שה לׇככל  ִממ שת  ְלש מהד ִמק משתנו  ְלואו
ְליהשוה, שתה  הא שברוְך  משתנו.  ְלל הח ְלנ ִמה שׂשׂשון  ְלב ו שחה  ְלמ ִמׂש ְלב

ֵלדש  הק ְלו)ְלמ שבת  הש הה ִמֶנים. ( המ ְלז הה ְלו ֵלאל  ְלׂששר ִמי

שבה) עה הא ְלב שת( מהחְלר שב משבנו  ִמכי  ִמים.  משר ְלצ ִממ האת  ִמצי ִמלי ככר  מֵלז כדש,  חק מ שרא  ְלק ִממ  
ִממים,  הע שה לׇככל  ִממ שת  ְלש מהד ִמק משתנו  הבת)ְלואו הש ְלו ְלשך ( ְלד לׇכק ֵלדי  עע שבה ומו עה הא ְלב )

שרצון) ְלב ֵלדשו הק ְלמ ְליהשוה,  שתה  הא שברוְך  משתנו.  ְלל הח ְלנ ִמה שׂשׂשון  ְלב שחה ו ְלמ ִמׂש ְלב  ,
ְלו) שבת  הש הה ִמֶנים. ( המ ְלז הה ְלו ֵלאל  ְלׂששר ִמי

במוצ״ש מוסיפים ברכת הנר וההבדלה:

ֵלאש. שה ֵלרי  ְלמאו ֵלרא  שלם, בו שהעו כלְך  מכמ מֵלהינו  אאֹל ְליהשוה  שתה  הא שברוְך 
כדש חק מ ֵלבין  ִמדיל  ְלב המ הה שלם,  שהעו כלְך  כמ ֵלהינו  אאֹל ְליהשוה  שתה  הא שברוְך 
יום ֵלבין  ִממים,  הע של ֵלאל  ְלׂששר ִמי ֵלבין  כשְך,  חח מ ְלל אור  ֵלבין  ְללחול, 
השת בד ְלק ִמל שבת  הש השת  בד ְלק ֵלבין  כׂשה.  עע המ הה ֵלמי  ְלי כשת  מֵלש ְלל ִמעי  ִמבי ְלש הה
כׂשה עע המ הה ֵלמי  ְלי כשת  מֵלש ִממ ִמעי  ִמבי ְלש הה כאת יום  ְלו שת,  ְלל מהד ְלב ִמה יום טוב 
מכתך. שש בד ְלק ִמב ֵלאל  ְלׂששר ִמי ְלמך  הע כאת  שת  ְלש מהד ִמק ְלו שת  ְלל מהד ְלב ִמה שת.  ְלש מהד ִמק

כדש. חק מ ְלל כדש  חק מ ֵלבין  ִמדיל  ְלב המ הה ְליהשוה,  שתה  הא שברוְך 

ִמדיל ְלב המ הה שלם,  שהעו כלְך  כמ ֵלהינו  אאֹל ְליהשוה  שתה  הא שברוְך 
ֵלאל ְלׂששר ִמי ֵלבין  ו כשְך,  חח מ הל אור  ֵלבין  ו הלחול,  כדש  חק מ ֵלבין 
ֵלבין כׂשה; ו עע המ הה ֵלמי  ְלי כשת  מֵלש ְלל ִמעי  ִמבי ְלש הה ֵלבין יום  ִמים, ו הלגו
ְלויום שת,  ְלל מהד ְלב ִמה טוב  יום  השת  בד ְלק ִמל שבת  הש השת  בד ְלק
שת; ְלש מהד ִמק ִממים  שי כשת  מֵלש ִממ שקדוש  הה ְלו שגדול  הה ִמעי  ִמבי ְלש הה
שתה הא שברוְך  שתְך.  שש בד ְלק ִמב ֵלאל  ְלׂששר ִמי ְלמך  הע כאת  שת  ְלל מהד ְלב ִמה ְלו

כדש. חק מ הל כדש  חק מ ֵלבין  ִמדיל  ְלב המ הה ְליהשוה, 
בסוכות, כשמקדשים בסוכה, מוסיפים:

ְלצו ִממ ְלב מששנו  ְלד ִמק כשר  עא שלם,  שהעו כלְך  מכמ מֵלהינו  אאֹל ְליהשוה  שתה  הא שכה.שברוְך  בס הב ֵלשב  ֵללי משונו  ִמצ ְלו שתיו  ח
בלילה הראשון (בחו״ל, בשני הלילות הראשונים) של פסח, שבועות, סוכות ושמיני עצרת מוסיפים:

כזה. הה שמן  ְלז הל משענו  ִמגי ִמה ְלו משמנו  ְלי ִמק ְלו משינו  אח כה כש שלם,  שהעו כלְך  מכמ מֵלהינו  אאֹל ְליהשוה  שתה  הא שברוְך 
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קידוש לראש השנה
כשחל בליל שבת:

כקר  חב ֹח ִמהי־ ְלי מו כרב וה ָךכע ִמהי־ ְלי מו חאד וה ל ְלמ ֹחטוב  ֵלֶנה־ ִמה ְלו ִהשׂשה  שע ככשר  עא לׇככל־ כאת־ ום  ִמהי אאֹל ְלרא  ּתו הויה
מִמשי�׃ ִמש הה לשׂשה ָךיום  שע ככשר  עא ֹחתו  ְלכ הלא ְלמ ִמעי  ִה ִמבי ְלש הה כיום  הב ום  ִמהי אאֹל ּתהכל  ְלי הו משאם�׃  שב ְלצ לׇככל־ ְלו כר ץ  ֹחשא שה ְלו ִמים  ָךהמ שש הה ָ֛נלו  בכ ְלי הו

לתו חא ֹחֵלדש  הק ְלי הו ִמעי  ִה ִמבי ְלש הה כיום  כאת־ ום  ִמהי אאֹל כרְך  ּתשב ְלי הו משׂשה�׃  שע ָךכשר  עא ֹחתו  ְלכ הלא ְלמ לׇככל־ ִממ ִמעי  ִה ִמבי ְלש הה כיום  הב ות  חב ְלש ִמי הו
מׂשות�׃ עע מהל ֹחִמהים  אאֹל ָךשרא  שב כשר־ עא ִהתו  ְלכ הלא ְלמ לׇככל־ ִממ ות  הב שש ּתבו  כִמכי 

ֵלרי  כשמוציא אחרים: ְלב התי(הס הרבו ְלו שנן  שב הר ְלו שנן  שר ֵליי עונים:(,)שמ הח )ְלל
כפן.  מכג הה ְלפִמרי  ֵלרא  שלם, בו שהעו כלְך  מכמ מֵלהינו  אאֹל ְליהשוה  שתה  הא שברוְך 

בשבת מוסיפים את המלים שבסוגריים.

נוסח אשכנז

החר משב כשר  עא שלם,  שהעו כלְך  מכמ מֵלהינו  אאֹל ְליהשוה  שתה  הא שברוְך 
מששנו ְלד ִמק ְלו שלשון,  לׇככל  ִממ משמנו  ְלמ ְלורו שעם,  לׇככל  ִממ משבנו 

ְלצו ִממ שבה,ְלב עה הא ְלב מֵלהינו  אאֹל ְליהשוה  משלנו  ֵלתן  מִמת הו שתיו;  ח

נוסח הרמב״ם

שלם, שהעו כלְך  מכמ מֵלהינו  אאֹל ְליהשוה  שתה  הא שברוְך 
לׇככל ִממ משמנו  ְלמ ְלורו שעם,  לׇככל  ִממ מששנו  ְלד ִמק כשר  עא
משבנו שצה  שר מֵללנו,  ְלד הג ְלי הו משבנו  החר  משב שלשון, 

מֵלהינו  אאֹל ְליהשוה  משלנו  ֵלתן  מִמת הו מֵלרנו;  עא שפ ְלי כאת יוםהו )
כזה,) הה הח  מנו שמ כדשהה חק מ שרא  ְלק ִממ יום טוב  כאת   

שעה ְלתרו ְלכרון  ִמז כזה,  הה שכרון  ִמז הה כאת יום  כזה,  הה
משבנו ִמכי  ִמים.  משר ְלצ ִממ האת  ִמצי ִמלי ככר  מֵלז שבה,  עה הא ְלב
ִממים, הע שה לׇככל  ִממ שת  ְלש מהד ִמק משתנו  ְלואו שת  מהחְלר שב
שתה הא שברוְך  העד.  של שים  הק ְלו כמת  אא שבְלרך  ְלד ו

ֵלדש  הק ְלמ משאכר ץ,  שה לׇככל  העל  כלְך  כמ שבתְליהשוה,  הש הה )
שכרון. ְלו) ִמז הה ְלויום  ֵלאל  ְלׂששר ִמי

כשחל באמצע השבוע

כזה, הה שכרון  ִמז הה כאת יום 
שעה ְלתרו יום 

כשחל בשבת

כאת יום ְלו כזה,  הה שבת  הש הה כאת יום 
שבה עה הא ְלב שעה  ְלתרו ְלכרון  ִמז כזה,  הה שכרון  ִמז הה

שת מהחְלר שב משבנו  ִמכי  ִמים.  משר ְלצ ִממ האת  ִמצי ִמלי ככר  מֵלז כדש,  חק מ ְלקשרא  ִממ
שים הק ְלו כמת  אא שבְלרך  ְלד ו ִממים,  הע שה לׇככל  ִממ שת  ְלש מהד ִמק משתנו  ְלואו
כר ץ, משא שה לׇככל  העל  כלְך  כמ ְליהשוה,  שתה  הא שברוְך  העד.  של

ֵלדש  הק ְלו)ְלמ שבת  הש הה שכרון. ( ִמז הה ְלויום  ֵלאל  ְלׂששר ִמי

במוצ״ש מוסיפים ברכת הנר וההבדלה:

ֵלאש. שה ֵלרי  ְלמאו ֵלרא  שלם, בו שהעו כלְך  מכמ מֵלהינו  אאֹל ְליהשוה  שתה  הא שברוְך 
כדש חק מ ֵלבין  ִמדיל  ְלב המ הה שלם,  שהעו כלְך  כמ ֵלהינו  אאֹל ְליהשוה  שתה  הא שברוְך 
ִמעי ִמבי ְלש הה ֵלבין יום  ִממים,  הע של ֵלאל  ְלׂששר ִמי ֵלבין  כשְך,  חח מ ְלל ֵלבין אור  ְללחול, 
השת יום טוב בד ְלק ִמל שבת  הש השת  בד ְלק ֵלבין  כׂשה.  עע המ הה ֵלמי  ְלי כשת  מֵלש ְלל
שת. ְלש מהד ִמק כׂשה  עע המ הה ֵלמי  ְלי כשת  מֵלש ִממ ִמעי  ִמבי ְלש הה כאת יום  ְלו שת,  ְלל מהד ְלב ִמה
שתה הא שברוְך  מכתך.  שש בד ְלק ִמב ֵלאל  ְלׂששר ִמי ְלמך  הע כאת  שת  ְלש מהד ִמק ְלו שת  ְלל מהד ְלב ִמה

כדש. חק מ ְלל כדש  חק מ ֵלבין  ִמדיל  ְלב המ הה ְליהשוה, 

ִמדיל ְלב המ הה שלם,  שהעו כלְך  כמ ֵלהינו  אאֹל ְליהשוה  שתה  הא שברוְך 
ֵלאל ְלׂששר ִמי ֵלבין  ו כשְך,  חח מ הל ֵלבין אור  ו הלחול,  כדש  חק מ ֵלבין 
כׂשה; עע המ הה ֵלמי  ְלי כשת  מֵלש ְלל ִמעי  ִמבי ְלש הה יום  ֵלבין  ו ִמים,  הלגו
ְלויום שת,  ְלל מהד ְלב ִמה השת יום טוב  בד ְלק ִמל שבת  הש השת  בד ְלק ֵלבין  ו
שת; ְלש מהד ִמק ִממים  שי כשת  מֵלש ִממ שקדוש  הה ְלו שגדול  הה ִמעי  ִמבי ְלש הה
שתה הא שברוְך  שתְך.  שש בד ְלק ִמב ֵלאל  ְלׂששר ִמי ְלמך  הע כאת  שת  ְלל מהד ְלב ִמה ְלו

כדש. חק מ הל כדש  חק מ ֵלבין  ִמדיל  ְלב המ הה ְליהשוה, 

בשני הלילות:

כזה. הה שמן  ְלז הל משענו  ִמגי ִמה ְלו משמנו  ְלי ִמק ְלו משינו  אח כה כש שלם,  שהעו כלְך  מכמ מֵלהינו  אאֹל ְליהשוה  שתה  הא שברוְך 



7ליל ראש השנה

סימנא מילתא (לליל ראש השנה)

״אמר אביי השתא דאמרת סימנא מילתא היא יהא רגיל איניש למיכל ריש שתא קרא ורוביא כרתי סילקא
ותמרי.״ (כריתות ו ע״א. ובהוריות יב ע״א גרסי׳ ״למיחזי״.)

על התמר נוהגים לומר:

מֵלתינו,  עאבו ֵלהי  ֵלואֹל מֵלהינו  אאֹל שני  חד עא מכניך  שפ ְלל ִממ שרצון  ִמהי  ְלי
מֵלאינו.  ְלנ התמו ׂשו ִמי כש

על הרמון:

מֵלתינו,  עאבו ֵלהי  ֵלואֹל מֵלהינו  אאֹל שני  חד עא מכניך  שפ ְלל ִממ שרצון  ִמהי  ְלי
ְלכִמרמון.  בכיות  ְלז כבה  ְלר הֶנ כש

על תפוח בדבש:

מֵלתינו,  עאבו ֵלהי  ֵלואֹל מֵלהינו  אאֹל שני  חד עא מכניך  שפ ְלל ִממ שרצון  ִמהי  ְלי
שקה.  ְלמתו שבה ו שנה טו שש מֵללינו  שע ֵלדש  הח ְלת כש

על הרוביא, והוא מין של שעועית הקרוי בערבית ״לוביא״:
(וי״א גם על הגזר, שנקרא מער״ן בל״א)

מֵלתינו,  עאבו ֵלהי  ֵלואֹל מֵלהינו  אאֹל שני  חד עא מכניך  שפ ְלל ִממ שרצון  ִמהי  ְלי
מֵלתינו.  בכיו ְלז ְלרבו  ִמי כש

על הכרתי (כרישה בעברית):

מֵלתינו,  עאבו ֵלהי  ֵלואֹל מֵלהינו  אאֹל שני  חד עא מכניך  שפ ְלל ִממ שרצון  ִמהי  ְלי
מֵלאינו.  ְלנ שכְלרתו ׂשו ִמי כש

על הקרא (דלעת):

מֵלתינו,  עאבו ֵלהי  ֵלואֹל מֵלהינו  אאֹל שני  חד עא מכניך  שפ ְלל ִממ שרצון  ִמהי  ְלי
מֵלתינו.  בכיו ְלז מכניך  שפ ְלל שקְלראו  ִמי ְלו מֵלננו  ִמדי הזר  ְלג הע  חר מ הרע  שק ִמי כש

על הסילקא (סלק):

מֵלתינו,  עאבו ֵלהי  ֵלואֹל מֵלהינו  אאֹל שני  חד עא מכניך  שפ ְלל ִממ שרצון  ִמהי  ְלי
מֵלנינו.  ִמטי ְלׂש המ מֵלבינו ו ְלי ְללקו או הת ְלס ִמי כש

על דג:

מֵלתינו,  עאבו ֵלהי  ֵלואֹל מֵלהינו  אאֹל שני  חד עא מכניך  שפ ְלל ִממ שרצון  ִמהי  ְלי
ִמגים.  שד הכ כבה  ְלר ִמנ ְלו כרה  ְלפ ִמֶנ כש
על ראש כבש, דג, כרוב וכו׳:

מֵלתינו,  עאבו ֵלהי  ֵלואֹל מֵלהינו  אאֹל שני  חד עא מכניך  שפ ְלל ִממ שרצון  ִמהי  ְלי
שנב. שז ְלל חלא  ְלו חראש  ְלל כיה  ְלה ִמֶנ כש

כמובן ניתן להוסיף סימנים.
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מופיע במחזור ויטרי:

ֵלדש הק ְלמ שדתלׇככל  הכ שבת  הש ֵלמר  לׇככל שו שראוי לו,  שכ ִמעי  ִמבי ְלש  
העל ִמאיש  ִנֳאעלו,  שפ ִמפי  העל  חאד  ְלמ ֵלבה  ההְלר שכרו  ְלׂש ְלללו,  הח ֵלמ

ְלגלו. ִמד העל  ִמאיש  ְלו מֵלנהו  עח המ
שבת הש הה ְלביום  ֵלאל,  עאִמרי הין  ְלנ ִמב ְלב ִמכים  הח ְלמ הה ְליהשוה  ֵלבי  עה או
ְלׂשאו הגם  ֵלאל,  ִמלי עח הנ התן  המ ֵללי  ְלב הק ְלמ ִמכ ְלמחו  ִמׂש ְלו מִמׂשיׂשו 
התן שנ כשר  עא ְליהשוה  שברוְך  ֵלאל,  של ְלמרו  ִמא ְלו כדש  חק מ ככם  ֵלדי ְלי

ֵלאל. ְלׂששר ִמי העמו  ְלל שחה  ְלמנו
ֵלצאת של עחִמרים  הא ְלמ הה עהבו,  שהם או שר ְלב הא הרע  מו ְליהשוה זכ ֵלשי  ְלר דו
ֵלרב שע ְלל ְלמרו ו לׇכש ְלל ִמחים  ֵלמ ְלׂש חבא, ו של עהִמרים  המ ְלמ שבת ו הש הה ִממן 

שחה בו. ְלמ ְלׂש ִמנ ְלו שלה  מִמגי שנ ְליהשוה  שׂשה  שע ההיום  כזה  ֵלערובו, 
שתה עחרו שסה,  ְלגרו שבת  הש הות  ְלצ ִממ ְלב כשה  מ הרת  תו ְלכרו  ִמז
ִמרים ְלטהו שצה,  משב בש ְלמ שה  מכתי ֵלרעו ֵלבין  שלה  הכ ְלכ ִמעי  ִמבי ְלש הה ְלליום 
הכל ְלי הו שׂשה,  שע כשר  עא לׇככל  המר  עא המ ְלב שה  משו ְלד הק ִמוי שה  משו שר ִמיי

שׂשה. שע כשר  עא ְלכתו  הלא ְלמ ִמעי  ִמבי ְלש הה הביום  ִמהים  אאֹל
חקב עע הי הרע  מו זכ לׇככל  ֵלצאתו,  העד  ְלו ִממבואו  שקדוש הוא  יום 
הח ממו ְלׂש ִמל ְלו בו  הח  מנו של שדתו,  ְלו כלְך  מכמ הה הבר  ְלד ִמכ מדוהו  ְלב הכ ְלי

עעׂשו אותו. הי ֵלאל  ְלׂששר ִמי הדת  עע לׇככל  ששתו,  ְלו שאכול  עענוג  הת ְלב
הליום ֵלרי  ְלט נו ֵלקם,  ְלונו חֶנא  הק ֵלאל  מכעיך  ְלד חי ְלל ְלדך  ְלס הח חשְך  ְלמ
ֵללם שש הין  ְלנ ִמב ְלב ֵלחם  ְלמ הׂש ֵלקם,  שה ְלל ששמור  ְלו שזכור  ִמעי  ִמבי ְלש הה
מכניך שד עע החל  מהנ ְלו מכתך  ֵלבי כשן  מכד ִממ בין  ְלו ְלר ִמי ֵלקם,  ִמהי ְלב הת מכניך  שפ ְלבאור 

ֵלקם.  ְלש הת
ִממים, של עו ִמציר  שק הב ו שחִמריש  כב ִמעי  ִמבי ְלש הב ִמתים  ְלב הלשו עעזור 
ששלש ֵלרְך  שב ְלל ִמדים בו  עע שֶנה, סו הט ְלק שעה  ִמסי ְלפ ִמעים בו  ְלס פו
ְליהשוה ִממים,  שי הה העת  ְלב ִמש ְלכאור  ִמהיר  ְלצ הת שתם  שק ְלד ִמצ ִממים,  שע ְלפ

ִממים. שת הבת  עה הא ֵלאל  ְלׂששר ִמי ֵלהי  אאֹל
ְלצו ִממ ְלב ֵלשם  ְלד עחךהק רו ההר,  חט מ הל מהמִמים  שש הה כצם  מכע ְלכ ֵלרם  עה הט ְלו מכתיך  ח

ֵלנם ְלכ הש ְלת שתם  הב הש שהר,  שה ִממן  ֵלתֵלרד  שעה  ְלק ִמב הב שמה  ֵלה ְלב ִמכ מֵלחמו  ִמֶני הת
שהר.  משנ ֵללי  עע הגֶנות  ְלכ משטיו  ִמנ ִמלים  שח ְלנ ִמכ ההר,  מהס הה הלת  עח הנ ְלב

שחה ְלמ ִמׂש ְלו שחה  שבתון יוםְלמנו הש ִמדים, יום  ְליהו הל אור   
ִמכי ִמדים,  ִמעי ְלמ שמה  מֵלה שריו  ְלכ ְלוזו שריו  ְלמ שו ִמדים,  המ עח המ

ִמדים.  ְלמ ְלועו ִמאים  ְלברו חכל  ששה  ִמש ְלל
ִמהים ְלגבו שמרום  שבא  ְלצ לׇככל  ִממים,  הי ְלו מכאכר ץ  ִמים  מהמ שש ֵלמי  ְלש

ְליהשוה שי׃ּה  ְלב ִמכי  ִממים,  ֵלא ְלר הית  הח ְלו שדם  שא ְלו ִמֶנין  הת ִממים,  שר ְלו
ִממים.  של צור עו

ְלדשו הק ְלל ששמור  שלתו,  בג ְלס העם  ְלל כבר  ִמד כשר  עא הוא 
ִמכי שדתו,  ְלמ כח כדש יום  חק מ שבת  הש ֵלצאתו,  העד  ְלו חבאו  ִממ

ְלכתו.  הלא ְלמ לׇככל  ִממ ֵלאל  הבת  משש בו 
ִמחיש שי שליו  ֵלא ְלקשרא  שצְך, קום  ִמלי עח הי ֵלאל  שבת  הש הות  ְלצ ִממ ְלב
אאכול שצְך,  עעִמרי הנ הגם  ְלו החי  לׇככל  המת  ְלש ִמנ שצְך,  ְלמ הא ְלל

שצְך.  שר שבר  ְלכ ִמכי  שחה  ְלמ ִמׂש ְלב
הח מרו ְלו ִממים  הע ְלט המ ְלברוב  שבה,  הר ִמקדוש  ְלו כחם  מכל כנה  ְלש ִממ ְלב
האת ִמבי ְלב שב׃ּה,  ִמגים  ְלֶנ הע ְלת ִממ הה הרב טוב  ְלל ְלזכו  ִמי שבה,  ִמדי ְלנ

שבא. הה שלם  שהעו ֵליי  הח ְלל ֵלאל  גו

ִמדידות ְלי שנרו ץהמה  ֵלכן  ְלב שכה,  ְלל המ הה שבת  הש ְלת  הא ֵלתְך,  שח ְלמנו  
עחמודות, ֵלדי  ְלג ִמב ְללבוש  שכה,  ְלנסו שלה  הכ ִמאי  ֵלתְך, בו שרא ְלק ִמל
עעׂשו הת חלא  עעבודות,  שה שכל  ככל  ֵלת הו שכה,  שר ְלב ִמב ֵלנר  ִמליק  ְלד הה ְלל

שכה.  שלא ִמגים.ְלמ שד ְלו שליו  ְלׂש ִמרים ו הבְלרבו ִמגים,  עענו הת ְלב ֵלֶנג  הע ְלת ִמה ְלל
יום ְלבעוד  ִממ ִממים,  הע ְלט המ ֵלני  ִממי שכל  ִמנים,  ִממי ְלז המ כרב  כע ֵלמ
ִמנים, ִממי שמה  הכ עערוְך  הל ְלו ִממים,  שט בפ ְלמ ִמלים  ְלנגו התְלר ִמנים,  שכ מו
שכל ְלב ִמֶנים,  הד עע המ ֵלקי  ְלפנו הת ְלו ִממים,  שש בב ְלמ ֵליינות  ְלשתות 

ִממים. שע ְלפ ששלש 
ִמגים. שד ְלו שליו  ְלׂש ִמרים ו הבְלרבו ִמגים,  עענו הת ְלב ֵלֶנג  הע ְלת ִמה ְלל
ְלבדוהו הכ ִמוי שלה,  עח הנ שצִמרים  ְלמ ִמלי  ְלב שרש,  ִמיי חקב  עע הי הלת  עח הנ
חמרו, ְלש ִמת ִמאם  שבת  הש שלה, יום  בא ְלג ִמל ְלזכו  ִמת ְלו שרש,  שו ִמשיר  שע
ִמעי ִמבי ְלש הב ו עעבודו,  הת ִממים  שי כשת  ֵלש שלה,  בג ְלס ִמלי  כתם  ִמיי ְלה ִמו

שלה. ִמגי ִמגים.שנ שד ְלו שליו  ְלׂש ִמרים ו הבְלרבו ִמגים,  עענו הת ְלב ֵלֶנג  הע ְלת ִמה ְלל
ִמרים ִמהְלרהו ְלשבונות,  כח עחשוב  הל הגם  ְלו ִמרים,  עאסו כציך  שפ עח
ֵלוּצהח הנ ְלמ הל כפר,  ֵלס ְלמדו  הל ְלל ִמתֶנוק  ְלו שבנות,  הה ֵלדְך  הש ְלל שתִמרים, ו במ
עחנות.  המ ִמפֶנות ו שכל  ְלב כפר,  כש ֵלרי  ְלמ ִמא ְלב עהגות  הל ְלו ִמגינות,  ְלנ ִמב
ִמגים. שד ְלו שליו  ְלׂש ִמרים ו הבְלרבו ִמגים,  עענו הת ְלב ֵלֶנג  הע ְלת ִמה ְלל
שנה ֵלש הה ְלו שבת,  הש הל ְלקשרא  כנג  עו החת,  הנ ְלב ֵלהא  ְלת שכְך  ִמהלו
שגה, שעְלר ְללך  ִמשי  ְלפ הנ ֵלכן  ְלב הבת,  ִמשי ְלמ כפש  כנ הדת  ְלכ החת,  הב בש ְלמ

הבת. ֵלבן ו שינוחו  שגה, בו  ִמֶנים סו הש הכשו הבת,  ִמח ְלב הח  שלנו ְלו
ִמגים. שד ְלו שליו  ְלׂש ִמרים ו הבְלרבו ִמגים,  עענו הת ְלב ֵלֶנג  הע ְלת ִמה ְלל
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ִמגים ְלֶנ הע ְלת ִממ הה שכל  שחה,  ְלמנו שבת  הש שבא, יום  הה שלם  ֵלעין עו ֵלמ
שוּצלו בי הח,  ִמשי שמ ֵללי  ְלב כח ֵלמ שחה,  ְלמ ִמׂש ְללרוב  ְלזכו  ִמי שב׃ּה, 

שחה. שנ עא הו שיגון  שנס  ְלו הח,  ִממי ְלצ הת ֵלתנו  ְלפדו שחה,  שו ְלר ִמל
ִמגים. שד ְלו שליו  ְלׂש ִמרים ו הבְלרבו ִמגים,  עענו הת ְלב ֵלֶנג  הע ְלת ִמה ְלל

לר׳ ישראל נג׳ארה:

ִמרבון כלְךשי׃ּה  מכמ שכא  ְלל המ ְלת הוא  ְלנ הא שיא,  המ ְלל הע ְלו הלם  שע  
הפר ְלש שיא,  הה ְלמ ִמת ְלו שתְך  ְלר ְלגבו ֵלדי  שב עו שיא,  הכ ְלל המ

שיא.  עחהו הה ְלל המי  שד ִנֳאק
שהא של אא שלְך  ששא,  ְלמ הר ְלו שרא  ְלפ הצ ֵלדר  הס עא ִמחין  שב ְלש
ֵלני ְלב ִמשין ו ִמדי הק ִמרין  ִמעי ששא,  ְלפ הנ שכל  שרא  ְלב ששא  ִמדי הק

שיא.  המ ְלש ְלועו ף  שרא  שב הות  ֵלחי ששא,  שנ אא
שיא. הכ ְלל המ כלְך  מכמ שכא  ְלל המ ְלת הוא  ְלנ הא שיא,  המ ְלל הע ְלו הלם  שע ִמרבון  שי׃ּה 

ֵלק ף הז שיא  המ שר ֵלכְך  המ ִמפין,  ִמקי הת ְלו שדְך  שב עו ִמבין  ְלבְלר הר
ֵליעול שלא  ִמפין,  ְלל הא ִמנין  ְלש הבר  ְלג ִמחי  ְלי לו  ִמפין,  ִמפי ְלכ

שיא.  הנ ְלב ְלש ְלבחו שתְך  ְלר ְלגבו
שיא. הכ ְלל המ כלְך  מכמ שכא  ְלל המ ְלת הוא  ְלנ הא שיא,  המ ְלל הע ְלו הלם  שע ִמרבון  שי׃ּה 

שנְך שע הית  ְלפרוק  שתא,  ְלרבו שקר ו ְלי ֵללי׃ּה  ִמדי  שהא  של אא
שתא, שגלו ִממגו  שמְך  הע הית  ֵלפיק  הא ְלו שתא,  שו שי האְלר בפם  ִממ

שיא.  המ בא שכל  ִממ ְלת  החְלר ְלב ִמדי  שמְך  הע
שיא. הכ ְלל המ כלְך  מכמ שכא  ְלל המ ְלת הוא  ְלנ הא שיא,  המ ְלל הע ְלו הלם  שע ִמרבון  שי׃ּה 

ֵלבי׃ּה ִמדי  התר  עא ִמשין,  ְלד בק כדש  חק ְלל ששְך תוב ו שד ְלק ִממ ְלל
ִמרין ִמשי שלְך  ְלמרון  הז ִמוי ִמשין,  ְלפ הנ ְלו ִמחין  רו אחדון  כי

שיא. הר ְלפ בש ְלד שתא  הקְלר ֵללם  ְלש ִמבירו ִמשין,  עח ער ְלו
שיא. הכ ְלל המ כלְך  מכמ שכא  ְלל המ ְלת הוא  ְלנ הא שיא,  המ ְלל הע ְלו הלם  שע ִמרבון  שי׃ּה 

לר׳ אברהם אבן־עזרא

ִמשי ְלפ הנ שאה  ְלמ שחי,שצ ֵלאל  ְלל ִמהים  ֵללאֹל  ,
שחי. ֵלאל  ְלל ְלֶננו  הר ְלי שׂשִמרי,  ְלב ִמבי ו ִמל

ִמני, משא החי  המר  שא ְלו ִמני,  משא שר ְלב החי  ֵלאל 
שחי. שו שדם  שא שה ִמני,  מהא ְלר ִמי חלא  ִמכי 

שמה, ִמז ְלמ ִמב שצה ו ֵלע ְלב שמה,  ְלכ לׇכח ְלב חכל  שרא  משב
שחי. לׇככל  ֵלני  ֵלעי ֵלמ שמה,  ְלל כע כנ ְלו

החכוה הודו, ְלי כפה  שכל  ְלכבודו,  חכל  העל  שרם 
שחי. לׇככל  כפש  כנ שידו,  ְלב כשר  עא שברוְך 

שתם, ְללהורו ִמקים  בח שתם,  ֵלני  מִמני ִמדיל  ְלב ִמה
שחי. שו שדם  שא שה שתם,  כׂשה או עע הי כשר  עא

שדק, שבק  שא ְלכ השל  ְלמ ִמנ הדק,  הט ְלצ ִמי כזה  ִממי 
שחי. לׇככל  מכניך  שפ ְלל הדק,  ְלצ ִמי חלא  ִמכי  כמת  כא

ְלכשוב, הע המת  עח ְלדמות  ִמכ שחשוב,  כצר  מֵלי ֵללב  ְלב
שחי. הה שׂשר  שב הה שישוב,  שכה  שכ ֵלאי ְלו

ששבו, שכם  הדְלר ִממ שאבו,  ִמאם  ִמגים  ְלנסו
שחי. לׇככל  ְלל ֵלעד  ֵלבית מו משכבו,  ְלש ִמי כרם  מכט

מכדיך, ֵלע ֵלדש  הח ְלת מכדיך,  שס עח חכל  העל 
שחי. לׇככל  ְלל הע  מִמבי ְלׂש המ מכדך, ו שי כאת  מֵלתהח  פו

ִממים, שד ְלר ִמנ ֵליה  עח הה ְלו ִממים,  ְלקדו הבת  עה הא ְלזכור 
שחי. השי  ִמי כבן  כשר  עא ִממים,  שי הה ֵלרב  שק ְלו

כמת, מכא שחה נו ְלפ ִמש כמת,  אא כרת  מכב ְלג ִמל ֵלאה  ְלר
שחי. כה ִמני  ְלב ֵלמת, ו הה ֵלנְך  ְלב ִמכי  חלא 

חרש, ְלד שדמו  שלק  שח חראש,  ֵלמ ְלקך  ְלל כח חלא  עה
שחי. הה ִמעיר  שש הה חראש,  העל  הא ף  חפְך  ְלש ו

שאה, שט עח ְלנׂשוא  ִמשיב  שה ְלל שאה,  שב ֵלעת  הלי  או
שחי. שו חאתו  שאה,  שר ְלו ְלתך  ֵלבי כאל 

ִמפי, הא העל  כאקוד  ְלו ִמפי,  הכ ְללך  חרׂש  ְלפ כא
שחי. לׇככל  המת  ְלש ִמנ ְלב ִמפי,  כאת  התח  ְלפ כא ֵלעת  ְלב

כשלו ִממ הני,צור  אאמו שבְלרכו  ְללנו,  מהכ שא  
ְליהשוה. הבר  ְלד ִמכ מהתְלרנו,  ְלוהו ְלענו  מהב שׂש

ְלחמו הל ִממ ְללנו  מהכ שא מִמבינו,  שא מֵלענו  שלמו רו כאת עו שזן  הה
ְלללו הה ְלנ ו ְלשמו  ִמל כדה  נו ֵלכן  העל  מִמתינו,  שש ֵליינו  ִממ ו

הכיהשוה. שקדוש  ֵלאין  מִמנינו  שע ְלו מהמְלרנו  שא מִמפינו,  ְלב
הני, אאמו שבְלרכו  ְללנו,  מהכ שא כשלו  ִממ צור 
ְליהשוה. הבר  ְלד ִמכ מהתְלרנו,  ְלוהו ְלענו  מהב שׂש
מכאכר ץ העל  מֵלהינו,  ֵללאֹל ֵלרְך  שב ְלנ שדה  ְלוקול תו ִמשיר  ְלב
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שמזון ו מֵלתינו,  עאבו הל ִמחיל  ְלנ ִמה כש שבה  טו שדה  ְלמ כח
מֵללינו שע הבר  שג ְלסדו  הח מֵלשנו,  ְלפ הנ ְלל הע  מִמבי ְלׂש ִמה שדה  ֵלצ ְלו

ְליהשוה. כמת  אא הני,כו אאמו שבְלרכו  ְללנו,  מהכ שא כשלו  ִממ צור 
ְליהשוה. הבר  ְלד ִמכ מהתְלרנו,  ְלוהו ְלענו  מהב שׂש
הכן ְלש ִממ ִמציון  העל  מֵלרנו,  ְלמך צו הע העל  מכדך  ְלס הח ְלב ֵלחם  הר
מכדך ְלב הע שדִמוד  כבן  מֵלתנו, ו האְלר ְלפ ִמת ֵלבית  ְלזבול  מכדך  ְלכבו

ְליהשוה. הח  מִמשי ְלמ מֵלפינו  הא הח  מרו מֵללנו,  שא ְלג ִמי ְלו חבא  שי
הני, אאמו שבְלרכו  ְללנו,  מהכ שא כשלו  ִממ צור 
ְליהשוה. הבר  ְלד ִמכ מהתְלרנו,  ְלוהו ְלענו  מהב שׂש
ִמשיר שנ ששם  ְלו ֵללא,  המ ְלת ִמציון  ִמעיר  שדש  ְלק ִממ הה כנה  שב ִמי
שדש ְלק ִמֶנ הה שמן  עח הר שה כלה,  עע הנ שנה  שנ ִמבְלר ו שדש  שח ִמשיר 
הכת ִמבְלר ְלכ ֵללא  שמ ִמין  מו יה העל כוס  כלה,  הע ְלת ִמי ְלו הרְך  שב ְלת ִמי

הני,ְליהשוה. אאמו שבְלרכו  ְללנו,  מהכ שא כשלו  ִממ צור 
ְליהשוה. הבר  ְלד ִמכ מהתְלרנו,  ְלוהו ְלענו  מהב שׂש

ֵלאל ְלׂששר ִמי ְלל כזה  שחה,יום  ְלמ ִמׂש ְלו שרה   או
שחה. ְלמנו שבת  הש

שבת הש הני,  ִמסי המד  עע המ ְלב ִמדים  ִמפקו שת  מִמוי ִמצ
הני שפ ְלל עערוְך  הל הני,  שש לׇככל  ְלב חמר  ְלש ִמל ִמדים  עע ומו

שחה.  ְלמנו שבת  הש שחה,  עארו הו ֵלאת  ְלׂש יוםהמ

שרה, ְלשבו שמה  בא ְלל שבבות  ְלל הה הדת  ְלמ כח
כפש מכנ ְלל ֵלתשרה,  ְלי שמה  שש ְלנ שאבות  ְלכ ִמנ שפשות  ְלנ ִמל

שחה.  ְלמנו שבת  הש שחה,  שנ עא ִמסיר  שי שרה  ֵלצ יוםְלמ

ִממים, שי לׇככל  ִממ אותו  שת  ְלכ מהר ֵלב שת  ְלש מהד ִמק
בו ִממים,  של עו ככת  מכלא ְלמ שת  מִמלי ִמכ כשת  מֵלש ְלב

שבת הש שחה,  ְלט ִמב ו ֵלקט  ְלש הה ִממים  עעגו ְלצאו  שמ
שחה.  יוםְלמנו

ככה ְלז כא שרא,  נו משתנו  ִמוי ִמצ שכה  שלא ְלמ ִמאסור  ְלל
שרה, ממו ְלש כא שבת  הש ִמאם  שכה  ְלמלו הוד 
שחה, משק ר כמרְל שחה  ְלנ ִממ שרא  הלמו השי  ְלקִמריב  הא

שחה.  ְלמנו שבת  יוםהש
שלְך ְלד לׇכג מכאכרת  ְלפ ִמת שמה, מול  ִמעי ְלנ ִמנגון ו ְלב שלְך  שרְך  אע כא ִמשיר  ְלו
שבת הש שחה,  שט ְלב הה ֵלים  הק שמה  ִממי ְלת שלה  בג ְלס ִמל המ׃ּה,  שכ ְללך  ִמשי  ְלפ הנ

שחה.  יוםְלמנו
שֶנה ְלבִמר ִמתי  שח ְלמנו ְלויום  ְלחשון,  הנ הבן  לׇכקְלר ְלכמו  ִמתי  של ִמפ ְלת ֵלצה  ְלר
שבת הש שחה,  של ְלצ הה חרב  ְלב ִמאישון  הבת  ְלכ ִמביב  שח שׂשׂשון,  ְלב ו

שחה.  יוםְלמנו
הלח ְלש מֵלכנו  ְלל המ שדִמוד  כבן  ִמרים,  ִמדי הא ִמדיר  הא שי׃ּה  מִמוינו  ִמק עעך  ְלש ִמי
שבת הש שחה,  שנ עה הו הוח  מכר ִמרים  ְלדרו ִמל שרא  ְלק ִמי ְלו ְלבִמרים,  ִמע של שנא 

שחה.  יוםְלמנו
מֵלֶננו לׇכח שרה  ֵלה ְלמ ִמב מֵלדנו  ְלפ ֵלינו,  ְלנ לׇכע שטה  מִמבי הה שרא  ְלליון נו כע שֶנא  שא
שחה.  ְלמנו שבת  הש שחה,  ְלמ ִמׂש ְלו ְלבאור  מֵלשנו  ְלפ הנ המח  הׂש מֵלננו,  עע הו
יום

ְלבך טו כבת,  מכר אח כנ שרה  ְלכ לׇכז מֵלשנו  שד ְלק ִממ ֵלדש  הח
כבת מכש שבת יו הש ְלב כבת,  מכצ אע כֶנ הל שנה  ְלת מֵלענו  ִמשי מו

שחה.  ְלמנו שבת  הש שחה,  שב ְלש ִממיר ו ְלז יוםִמב
משתנו שנא או ְלשמור  ההיום,  הרת  ְלק ִמי ְלזכות  ִמב משלנו  שקדוש  ְלזכור 
שחה, שו ְלר ִמביא  שת שאיום  ְלו הצח  ִמדי  דו יום,  לׇככל  ְלב ו כזה  ְלביום 

שחה.  ְלמנו שבת  יוםהש
ִממ ְלש הה ֵלאל  ְלׂששר ִמי ְלל שעה  ִמוישו שֶנה  ִמר ְלזיוןמקול  כח חבא  ְלב שעה,  י

ִממ ְלצ המ שעה צור  ִמפמְלתשו ִמשי הו ְלמ ִמש שעה, אור  ְלישו הח  שעהמי י
ְלז הה ִממיד  שחה.ּשת ְלמנו שבת  הש שחה,  יוםִמרי
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ְליהשוה יום יום ִמגילשברוְך  שנ ְלשמו  ִמב ְלדיום, ו ִמפ השע ו מכי משלנו  לׇכמס  עע הי  ,
שדל הל שמעוז  ִמכי הוא  ְלליון,  כע חראש  ִמרים  שנ שעתו  ִמבישו ההיום, ו לׇככל 

ְלביון.  כא של כסה  עח המ ו
ְלבלות ִמס ְלב שצר  לו  שתם  שר שצ ְלב ֵלעדות,  ֵלאל  ְלׂששר ִמי ְלל שי׃ּה  ֵלטי  ְלב ִמש
שלה ְלג ִמנ ְלו ִמדידות,  ְלי חעז  שאם  כהְלר ִמפיר  הס הה הנת  ְלב ִמל ְלב ְלבדות,  הע ְלב ו
ֵלבה ההְלר ְלו כסד  מכח הה ְליהשוה  ִמעם  ִמכי  שודות,  כמק בור  חע מ ֵלמ שתם  עעלו הה ְלל

ְלפדות.  ִמעמו 
הלח בש שלה  מכב שב שגלות  ְלב מֵלנימו,  ְלנ ְללגו ִמצלו  ְלב ְלסדו  הח שקר  שי המה 
ִממים עח הר ְלל ֵלנם  ְלת ִמי הו מֵלנימו,  ֵלבי שנה  ְלמ ִמנ ִמחים  שבִמרי ִמריד  ְללהו מֵלנימו,  עע המ ְלל
שגדול הה עעבור  הב העמו  כאת  ְליהשוה  חטש  ִמי חלא  ִמכי  מֵלבימו,  ֵלני שו ְלפ ִמל

ְלשמו. 
ֵלני ְלז חמא ששם  ִממ ִמביר  עע הה ְלל שדיו,  ִמדי ְלי ִמוּציל  הה ְלל ְלסאו  ִמכ ששת  שלם  ֵלעי
ִמרים שי העמו  ְלל כרן  מכק שדיו,  שב עע כאת  שדה  שפ הלח  מכש הב חבר  עע ֵלמ שדיו,  ְלר מו
חרב ְלכ שמיו ו עח הר ְלכ החם  ִמר ְלו שגה  ִמאם הו ִמכי  שדיו,  ִמסי עח לׇככל  ְלל שלה  ִמה ְלת

שדיו.  שס עח
שעלו הבע  האְלר שחזות  הגם  ְלו שמיו,  עעצו ִמדיל  ְלג ִמה ִמזים  ִמע שה ִמפיר  ְלצ ו
ֵלדי ְלי העל  שמיו,  ְלרחו כאת  ִמחית  ְלש הה ְלל ִמדמו  שבם  ִמל ְלב ו שמיו,  ְלמרו ִמל
חלא ִמכי  ְלמנו  משת חלא  ִמכי  ְליהשוה  ֵלדי  ְלס הח שמיו,  ְלמ ְלתקו ִממ ֵלגר  ִממ שניו  עה חכ

שמיו.  עח הר משכלו 
ִמאים ְלל המ ְלמ שויום  לׇככל יום  ְלב כש הני,  שד ְלמ העי  ֵלר היד  ְלב אאדום  כל ִמתי  ְלר מו ְלסגה ִמנ
חלא ְלו הני,  שד עא כאת  ְלסמוְך  ִמל ִממי  ִמע שרתו  ְלז כע הני,  שד עע ֵלמ שסם  ֵלר ְלכ

ְליהשוה.  שלם  ְללעו הנח  ְלז ִמי חלא  ִמכי  הני,  שד ִמע ֵלמי  ְלי לׇככל  ִמֶני  מהת ְלש הט ְלנ
הבח לו מכט ְלו שרה  ְלצ לׇכב ְלב הבח לו  מכז ִמדים,  שג ְלב עחמו ץ  אאדום  ֵלמ חבאו  ְלב
שגדול הה חכחו  ְלב ִמדים,  עא הה ְלל ששיו  ְללבו המ שחם  ְלצ ִמנ ֵליז  ְלו ִמדים,  ְלג ְלבבו

ִמדים.  שק ְלביום  ששה  שק הה ְלברוחו  שגה  שה ִמדים,  ִמגי ְלנ הח  מרו חצר  ְלב ִמי
ְלקֹלט ִמת שרה  ְלצ לׇכב ְלב ְלחשוב לו  הי ֵלצר,  שהעו ִממי  חד עא ֵלכן  ִמכי  ְלראותו 
שלט ְלק ִממ ְלב ֵלגג  הכשו ִמזיד  ֵלמ ֵלצר, ו שֶנ ִמי שכ׃ּה  ְלבתו שדם  שא ְלכ שאְך  ְלל המ כצר, ו מכב ְלכ

ֵלצר.  ִמנים נו אאמו שדיו  ִמסי עח לׇככל  ְליהשוה  כאת  אהבו  כא ֵלצר,  שע ֵלי
שדיו שע הבע רוחות  האְלר ֵלמ ֵלב ץ,  הק ְלל שתיו  ִמהלו ְלק ְלסדו  הח כוה צור  הצ ְלי
שישוב משתנו  ִמא ְלו ֵלב ץ,  ההְלר ְלל משתנו  שהִמרים או ְלמרום  ההר  ְלב ֵלב ץ, ו שק ִמה ְלל

ֵלב ץ.  ִמק ְלו ששב  ְלו ִמאם  ִמכי  המר  אא כנ חלא  ִמשיב  שי ֵלב ץ,  ִמחים קו שד ִמנ
ְלכרוב ו שמיו  עח הר ְלכ שלנו,  שמ ְלג טוב  כשר  עא מֵלהינו  אאֹל הוא  שברוְך 
ְלשמו ִמדיל  ְלג הה ְלל שמנו,  ִמע ֵלס ף  כלה יו מֵלא שכ ְלו כלה  מֵלא משלנו,  ִמדיל  ְלג ִמה שדיו  שס עח

מֵללינו.  שע שרא  ְלק ִמֶנ כש שרא  ההֶנו ְלו ִמגבור  הה שגדול  הה
ְלבחו הש ְלל ו ְלללו  הה ְלל ְלכבודו,  ִמל משאנו  שר ְלב כש מֵלהינו  אאֹל הוא  שברוְך 
ֵללב לׇככל  ְלב ֵלכן  של ְלסדו,  הח מֵללינו  שע הבר  שג לׇככל אום  ִממ ֵלפר הודו,  הס ְלל ו

עחדו.  הי ְלנ ִמליכו ו ְלמ הנ ְלמאוד  לׇככל  ְלב כפש ו מכנ לׇככל  ְלב ו
ששלום, ְלו ִמיים  הח ְלו שכה  שר ְלב מֵללינו  שע ִמׂשים  שי כשלו  ששלום  הה כש

ֵלרְך שב ְלי שמן הוא  עח הר שה ששלום,  ֵלאל  ְלׂששר ִמי העל  ִממין  שי ִממ ו חמאל  ְלש ִממ
ִמקים ְלס ִמנים עו שב ֵלני  ְלב ִמנים ו שב ִמלְלראות  ְלזכו  ִמי ְלו ששלום,  הב העמו  כאת 
ִמגבור, ֵלאל  ֵלע ץ,  כלא יו מכפ ששלום,  ֵלאל  ְלׂששר ִמי העל  ְלצות  ִממ ְלב שרה ו הבתו

ששלום.  הׂשר  העד,  ִמבי  עא

לר׳ ברוך בר שמואל ממגנצא

ְלליון כע ֵלאל  ְלדיוםשברוְך  ִמפ מֵלשנו  ְלפ הנ ְלל שחה,  ְלמנו התן  שנ כשר  עא  
העד שחה,  שד ִמֶנ הה ִמעיר  ִמציון  ְלל ְלדרוש  ִמי ְלוהוא  שחה,  שנ עא הו ֵלאת  ְלש ִממ

שחה.  שנ אא כנ כפש  מכנ ְלגיון  שנה תו משא
הבת. עח המ העל  שחה  ְלנ ִממ ְלכ שרצו  ֵלי ֵלאל  של הבת,  הה ִמעם  ֵלבן  הה שבת  הש ֵלמר  ההשו
ֵלזן ִמא ְלשבות  ִמל העמו  כאת  ִממים,  של כלְך עו מכמ שרבות  עע שב ֵלכב  רו
ִממים, הע ְלט המ ֵלני  ִממי ְלב עעֵלרבות  ֵללי  שכ עא המ ְלב ִממים,  ִמעי ְלֶנ הב

שחה.  שפ ְלש ִממ הבח  כז שכבוד  ֵלשי  ְללבו המ ְלב
הבת. עח המ העל  שחה  ְלנ ִממ ְלכ שרצו  ֵלי ֵלאל  של הבת,  הה ִמעם  ֵלבן  הה שבת  הש ֵלמר  ההשו
ככה לׇככל סו ֵלאת  ֵלמ כפל,  מֵלכ ֵלמי  ְלשלו הת ְלל ככה  לׇככל חו ְלשֵלרי  הא ְלו
שלה עח הנ כפל,  משש הב ו שהר  שב ככה  ְלז ִמי שלה לו  עח הנ כפל,  שר עע שב ֵלכן  שו

שחה. ְלר שז כמש לו  מכש הכ שחה  ְלמנו ו
הבת. עח המ העל  שחה  ְלנ ִממ ְלכ שרצו  ֵלי ֵלאל  של הבת,  הה ִמעם  ֵלבן  הה שבת  הש ֵלמר  ההשו
כדש חק מ הבת  ִמח השר  ְלכ כה ֵלהן  ְלללו,  הח ֵלמ שדת  הכ שבת  הש ֵלמר  לׇככל שו
שאדון ֵלאל  כאל  ְלשֵלרי לו,  הא ההיום  הבת  שצא חו שי ִמאם  ְלו שרלו,  גו

שחה.  ְלשלו ִמהיא  שחה  ְלנ ִממ ְלללו,  ְלמחו
הבת. עח המ העל  שחה  ְלנ ִממ ְלכ שרצו  ֵלי ֵלאל  של הבת,  הה ִמעם  ֵלבן  הה שבת  הש ֵלמר  ההשו
ִמאם ִממים  ִממי ְלת ִמל ְלשֵלרי  הא ְלו ִמלי צור,  ֵלא שראו  ְלק ִממים  שי הה הדת  ְלמ כח
צור שיצור,  ששם  חרא העל  ִממים  ִמהלו כתר  מככ שנצור,  כיה  ְלה ִמי

שחה.  שנ שבם  ִממים רוחו  של שהעו
הבת. עח המ העל  שחה  ְלנ ִממ ְלכ שרצו  ֵלי ֵלאל  של הבת,  הה ִמעם  ֵלבן  הה שבת  הש ֵלמר  ההשו
העל כזר  מו שהה נֵל ְלב שג ִמכי  הקְלרנו  ְלדשו,  הק ְלל שבת  הש הה כאת יום  שזכור 
שחה ְלמ ִמׂש הגם  ְלו כנג  חע מ ְלפשו,  הנ ְלל שדם  שא שה ֵלתן  ִמי ֵלכן  העל  חראשו, 

שחה.  ְלש לׇכמ ְלל כהם  שב
הבת. עח המ העל  שחה  ְלנ ִממ ְלכ שרצו  ֵלי ֵלאל  של הבת,  הה ִמעם  ֵלבן  הה שבת  הש ֵלמר  ההשו
ככם ֵלתי שב תוְך  כאל  שכה,  ְלל המ הה שבת  הש ככם  של ִמהיא  כדש  חק
עעׂשו הת חלא  ככם  ֵלתי ְלשבו מו לׇככל  ְלב שכה,  שר ְלב הח  מִמני שה ְלל

שחה. ְלפ ִמש הגם  ְלו כבד  מכע ככם  ֵלתי ְלבנו ככם ו ֵלני ְלב שכה,  שלא ְלמ
הבת. עח המ העל  שחה  ְלנ ִממ ְלכ שרצו  ֵלי ֵלאל  של הבת,  הה ִמעם  ֵלבן  הה שבת  הש ֵלמר  ההשו
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שבד בכ ְלמ כזה  ִממים,יום  שי לׇככל  ִממ  

ִממים. של הבת צור עו שש ִמכי בו 
ִמעי ִמבי ְלש הה ְלויום  מכתך,  ְלכ הלא ְלמ כׂשה  עע הת ִממים  שי כשת  מֵלש
שׂשה שע חכל  ִמכי  שכה,  שלא ְלמ כׂשה בו  עע הת חלא  שבת  הש מכהיך,  ֵללאֹל

ִממים. שי כשת  מֵלש
ִממים. של הבת צור עו שש ִמכי בו  ִממים,  שי לׇככל  ִממ שבד  בכ ְלמ כזה  יום 
הבת הש שבתון יום  הש כדש, יום  חק מ ֵלאי  משר ְלק ִממ ְלל ִמראשון הוא 
כחם מכל ֵלתי  ְלש העל  ֵלדש,  הק ְלי ֵליינו  ְלב ִמאיש  לׇככל  ֵלכן  העל  כדש,  חק מ

ִממים. ִממי ְלת ְלצעו  ְלב ִמי
ִממים. של הבת צור עו שש ִמכי בו  ִממים,  שי לׇככל  ִממ שבד  בכ ְלמ כזה  יום 
לׇככל בו ְלל ֵלתן  ִמי ֵלאל  ִמכי  ִמקים,  הת ְלמ המ ֵלתה  ְלש ִמֶנים  המ ְלש המ אאכול 
לׇככל ְלו ִמגים  שד ְלו שׂשר  שב ִמקים,  בח כחם  מכל ְללבוש  ִמל כגד  מכב ִמקים,  ֵלב ְלד

ִממים. הע ְלט המ
ִממים. של הבת צור עו שש ִמכי בו  ִממים,  שי לׇככל  ִממ שבד  בכ ְלמ כזה  יום 
ְליהשוה כאת  משת  ְלכ הר ֵלב שת, ו ְלע מהב שׂש ְלו משת  ְלל הכ שא ְלו חכל בו  הסר  ְלח כת חלא 

ִממים. הע שה לׇככל  ִממ ְלכך  מהר ֵלב ִמכי  שת,  ְלב מהה שא כשר  עא מכהיך,  אאֹל
ִממים. של הבת צור עו שש ִמכי בו  ִממים,  שי לׇככל  ִממ שבד  בכ ְלמ כזה  יום 
ְלסדו, הח שאה  ְלל שמ משאכר ץ  שה הגם  ְלו ְלכבודו,  ְלפִמרים  הס ְלמ ִמים  מהמ שש הה
ִנֳאעלו שפ ההוּצור  ִמכי הוא  שידו,  שתה  ְלׂש שע כלה  מֵלא לׇככל  ִמכי  ְלראו 

ִממים. ִממים.שת של הבת צור עו שש ִמכי בו  ִממים,  שי לׇככל  ִממ שבד  בכ ְלמ כזה  יום 

לר׳ יהודה הלוי

שבתון הש הח,יום  מחו ִמֶני הה הח  מֵלרי ְלכ ְלכרו  ִמז חכהח,  מ ְלש ִמל ֵלאין   
חכהח. מ ֵלעי  מִמגי ְלי מנוחו  שי ששם  ְלו הח,  מנו שמ שאה בו  ְלצ שמ שנה  יו
שאבות ְלמרו  לׇכש ְלל ִמרים  ִמהי ְלז ִמנים,  אאמו ֵלני  ְלב ִמל שבד  ְלכ ִמנ ההיום 
ִממי ץ הא ְלו ִמנים  חרב או ֵלמ ִמנים,  שב עא בלחות  ֵלני  ְלש ִמב שחקוק  ִמנים,  שב ו

חכהח.  חכהח.מ מ ֵלעי  מִמגי ְלי מנוחו  שי ששם  ְלו הח,  מנו שמ שאה בו  ְלצ שמ שנה  יו
החד, מהי ְלבִמרית  ִמב שלם  בכ משבאו  ו
ְלמרו שא המע  ְלש ִמנ ְלו כׂשה  עע הנ
ְליהשוה שענו  ְלו ְלתחו  שפ שחד, ו כא ְלכ
ֵלע ף שי הל ֵלתן  ההֶנו שברוְך  שחד,  כא

חכהח.  מ

הנוסח המקורי, עפ״י כ״י

כפל,ו חא מ ִמאיר  ֵלה כפל  שר עע ִממתוְך 
ֵלבי ְלש יו ֵלהִמרים  שעב  העל  ְלו
כאה כאְלר שצִמרי  הדל  ְלג ִממ ו כפל,  משש
ִמתי מֵללא שמ ִמכי  חנ שא האְך  ֵלפל,  נו

חכהח. מ
הח. חכ מ ֵלעי  מִמגי ְלי מנוחו  שי ששם  ְלו הח,  מנו שמ שאה בו  ְלצ שמ שנה  יו

חמר, הה ההר  ְלב ְלדשו  לׇכק ְלב ֵלבר  ִמד
ששמור, ְלו שזכור  ִמעי  ִמבי ְלש הה יום 
חמר, ְלג ִמל החד  מהי שדיו  ִמפקו לׇככל  ְלו

חכהח. מ ֵלמ ץ  הא ְלו ִמים  מו ְלתנה לׇכמ ֵלזק  הח

ִמביםְלד ְלי או העל  מהֶנ הב חרְך 
העד ְלמ הה הגם  ְלו שצִמרים,  ְלו
עענו הי שאז  ְלו ִמרים,  שז ֵללי  בס הקְלר
ֵלאל ִמרים,  ִמשי ְלב ִממי  הע שלְך 

הח. מרו ֵלפי  ְלנ הכ העל  ֵללְך  הה ְלמ הה
חכהח. מ ֵלעי  מִמגי ְלי מנוחו  שי ששם  ְלו הח,  מנו שמ שאה בו  ְלצ שמ שנה  יו

ְלבִמרית חקד  ְלפ ו לו  ְלזכור  שעה,  שת חוּצאן  הכ ְלו שנע  כשר  עא שעם  שה
שת ְלע מהב ְלש ִמנ כשר  עא הכ שעה,  שר ְלקֵלרי  ִממ חבר בו  עע הי הבל  ְלל שעה,  ְלשבו ו

הח. חנ מ ֵלמי  חכהח.העל  מ ֵלעי  מִמגי ְלי מנוחו  שי ששם  ְלו הח,  מנו שמ שאה בו  ְלצ שמ שנה  יו

לר׳ אברהם אבן־עזרא

שבת הש שרה  ְלמ ְלש כא ִמני,ִמכי  מֵלר ְלמ ְלש ִמי ֵלאל   
ִמני.  ֵלבי ֵלבינו ו העד  ֵלמי  ְלל ְללעו ִמהיא  אות 

ֵלבר בו הד ְלל ִממ הגם  ִמכים,  שר ְלד עעׂשות  הל כפ ץ  מֵלח חצא  ְלמ שאסור 
ִמכים, של ְלמ ֵלרי  ְלב ִמד שרה או  ְלסחו ֵלרי  ְלב ִמד ִמכים,  שר ְלצ ֵלרי  ְלב ִמד

ִמני. מֵלמ ְלכ הח ְלת ֵלאל ו הרת  מתו ְלב כגה  ְלה כא
ִמני. ֵלבי ֵלבינו ו העד  ֵלמי  ְלל ְללעו ִמהיא  אות 
ִמראשון ְללדור  ֵלֶנה  ִמה ִמשי,  ְלפ הנ ְלל הח  חנ מ ִממיד  שת שאה  ְלצ ְלמ כא בו 
ִמשי, ִמש הב כנה  ְלש ִממ כחם  מכל ֵלתת  ְלב ֵלפת  מו ִמשי,  ְלקדו התן  שנ

ִמני. ְלמזו ִמפיל  ְלכ הי ִמשי  ִמש לׇככל  ְלב שכה  משכ
ִמני. ֵלבי ֵלבינו ו העד  ֵלמי  ְלל ְללעו ִמהיא  אות 
כחם מכל חרְך  עע הל שניו, בו  שג ְלס כאל  חחק  ההיום  הדת  ְלב השם  שר
שניו, ְלנבו ִמפי  העל  העֶנות בו  ְלת ִמה ְלל ֵלכן  העל  שניו,  שפ ְלל ִמנים  שפ

ִמני. עעו ִמכפור  ִממיום  הבד  ְלל שאסור 
ִמני. ֵלבי ֵלבינו ו העד  ֵלמי  ְלל ְללעו ִמהיא  אות 
ִמין טוב הי ְלו כחם  מכל ִמגים,  עענו הת יום  שבד הוא  בכ ְלמ ההיום 
ִמגים, ִמשי המ שחה  ְלמ ִמׂש ֵלהם  ִמחים בו  ֵלמ ְלש הה ִמגים,  שד ְלו שׂשר  שב

ִמני. מֵלח ְלמ הׂש ְלת שמחות הוא ו ְלׂש ִמכי יום 
ִמני. ֵלבי ֵלבינו ו העד  ֵלמי  ְלל ְללעו ִמהיא  אות 
ֵלבס הכ עא ֵלכן  העל  ְלכִמרית,  הה ְלל שכה בו סופו  שלא ְלמ ֵלחל  ֵלמ
ִמבית העְלר ֵלאל  כאל  שלה  ְלל הפ ְלת כא ִמרית,  ְלבבו ִמבי  ִמל בו 

ִמני. מֵלנ עע הי שחה הוא  ְלנ ִממ הגם  ְלו שס ף  עחִמרית, מו הש ְלו
ִמני. ֵלבי ֵלבינו ו העד  ֵלמי  ְלל ְללעו ִמהיא  אות 

התי ְלבתו הש ְלמרו  התיִמש ִמבְלרכו ִמזיז  ִממ כתם,  ְלע הב ְלׂש ְלנקו ו ִמתי הען  מהמ ְלל  
הני, שד עע המ ְלדנו  ִמע ְלו הני  שב הלי  שע ְללוו  כתם, ו משבא ִמכי  שחה  ְלמנו הה כאל 

ְליהשוה.  הל ההיום  שבת  הש
כאל ששה  ִמא ִמתי,  שכ ִמבְלר כאת  ִמתי  הת שנ ְלו ְלדרור  ִמקְלראו  ֵלמל  שע כל
ֵלשש ֵלדי  ְלג ִמב ִמתי,  שח ְלמ ִמׂש יום  העל  הגלות  ְלל חרר  ְלצ ִמל שת׃ּה  עאחו

ְליהשוה.  הל ההיום  שבת  הש הני,  ֵלק ְלז ִממ ְלננו  ְלתבו ִמה ְלו ִמני  שש ִמעם 
ְליהשוה. הל ההיום  שבת  הש הני,  שד עע המ ְלדנו  ִמע ְלו הני  שב הלי  שע ְללוו  ו
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ְלשבו ִמח ְלו ֵלתר,  ְלס כא הבר  ְלד כאת  עעׂשות  הל כנה  שמ הה כאת  עהרו  המ
הני אאמו ִמבי  ְלטחו  ִמב ֵלתר,  ְלוהו שאכול  ֵללם  הש ְלל כנה  ההקו ִמעם 

ְליהשוה.  הל ההיום  שבת  הש הֶני,  המ ְלש המ ֵליין  ְלשתו  ו
ְליהשוה. הל ההיום  שבת  הש הני,  שד עע המ ְלדנו  ִמע ְלו הני  שב הלי  שע ְללוו  ו
ִמלי כתם  ִמיי ְלה ִמו חמרו,  מ ְלש ִמת ִמאם  שבת  הש שלה יום  בא ְלג ֵלֶנה יום  ִמה
ְללאו שמ ִמת ְלו הני  שפ ְלל ְלחיו  ִמת שאז  ְלו חברו,  מ עע הת החר  הא ְלו מִמלינו  שלה  בג ְלס

ְליהשוה.  הל ההיום  שבת  הש הני,  ְלצפו
ְליהשוה. הל ההיום  שבת  הש הני,  שד עע המ ְלדנו  ִמע ְלו הני  שב הלי  שע ְללוו  ו
ִמתי שו ְלנ כאת  ֵלשב  שה ְלו ְלליון,  כע ִמהים  אאֹל ֵלאל  ִמתי  שי ִמקְלר ֵלזק  הח
שאז ְלו הני,  עה חכ ְלו היי  ִמו ְלל הני  שנ ְלר ששם  ְלררו  ְלישו שגיון,  ִמה ְלב שחה ו ְלמ ִמׂש ְלב

ְליהשוה.  הל ההיום  שבת  הש ְליהשוה,  העל  הֶנג  הע ְלת ִמת
ְליהשוה. הל ההיום  שבת  הש הני,  שד עע המ ְלדנו  ִמע ְלו הני  שב הלי  שע ְללוו  ו

לר׳ דונש בן לברט

ְלקשרא ִמי הבת, ְלדרור  ְלל ֵלבן ו ְלל הבת,  שב ְלכמו  ככם  ְלר לׇכצ ְלנ ִמי ְלו
הבת, ְלש בי חלא  ְלו ככם  ְלמ ִמש ִמעים  שבת.ְלנ הש ְלביום  מנוחו  ְלשבו 

ִממי,  של ְלואו ִמוי  שנ חרש  ִממי,ְלד ִמע ֵלׂשה  עע השע  מכי ְלואות 
ִממי,  הכְלר ְלבתוְך  ֵלרק  הטע ׂשו ִממי.ְלנ הע ֵלני  ְלב העת  השְלו ֵלעה  ְלש

שרה,  ְלצ לׇכב ְלבתוְך  כבל  שב חרְך  שרה,ְלד ְלב שג כשר  עא אאדום  הגם  ְלו
ְלבשרה,  כע הא ף  ְלב הרי  שצ חת ץ  שרא.ְלנ ְלק כא ְלביום  ִמלי  המע קו ְלש
ההר, שבר  ְלד ִממ הב ֵלתן  ִמהים  שהר,אאֹל ִמתְלד ְלברוש  שטה  ִמש הדס  עה

שהר,  ְלז ִמֶנ הל ְלו ִמהיר  ְלז המ הל שהר.ְלו שנ ֵלמי  ְלכ ֵלתן  ִממים  ְלשלו
שֶנא,  הק ֵלאל  המי  שק שֶנה,עהדוְך  ִמג ְלמ ִמב שבב ו ֵלל ְלבמוג 

שנה,  מכלא המ ְלנ כפה ו ִמחיב  ְלר הנ שֶנה.ְלו ִמר ְללך  מֵלננו  ְללשו
מכשך,  ְלפ הנ ְלל שמה  ְלכ לׇכח כעה  מכשך,ְלד חרא ְלל כתר  מככ ִמהיא  ְלו
מכשך,  חד ְלק הות  ְלצ ִממ חצר  מכשך.ְלנ חד ְלק הבת  הש חמר  ְלש

מיוחס לר׳ שמואל החסיד

הליהשוה ההיום  שבת  ְליהשוה. הש ְלצות  ִממ ְלכ ְלשמור  ִמל הני, אותו  שד עע המ ההְלרבו  הגם  ְלו הני,  ְלבִמרֶנו עהלו  הצ חאד  ְלמ הליהשוה.,  ההיום  שבת  הש
ְליהשוה. שׂשה  שע ההיום  כזה  ִמלים,  ִמהלו ְלב ְלשתות  ִמל ְלו אאכול  כל ִמלים,  שע ְלפ ההיום  עעׂשות  ֵלמ ִמלים,  ְלגבו כרְך ו מכד העבור  ֵלמ

הליהשוה. ההיום  שבת  הש
ְליהשוה. העל  הֶנג  הע ְלת ִמת שאז  שבת,  הש הל כנג  חע מ שת  שרא שק ְלו הבת,  הה הגם  ְלו ְלנך  ִמב שתה ו הא הבת,  שב ְלכ לׇכצְלרך  ְלנ ִמי שי׃ּה  מכרֶנו,  ְלמ ְלש ִמת ִמאם  ְלו

הליהשוה.  ההיום  שבת  הש
ְליהשוה.  כאת  שת  ְלכ הר ֵלב שת ו ְלע משב שׂש ְלו שת  ְלל הכ שא ְלו ִמנים,  ִמרמו ְלו כרְך  מכפ ֵלזי  אאגו ִמנים,  ִממי ֵלבה  ההְלר ִממים  הע ְלט המ ִמֶנים, ו הד עע המ ִמֶנים ו המ ְלש המ חכל  אא
הליהשוה. ההיום  שבת  הש
ְלמרו ִמש ְלו ְלקדו  ִמש ְללהודות,  ֵלרְך ו שב ְלל שבד  ְלכ ִמֶנ הה ֵלשם  הה כאת  ְלסעודות,  ששֹלש  ההיום  עעׂשות  הל עחמודות,  כחם  מכל שחן  ְלל בש ְלב עערוְך  הל

הני.  שב עעׂשו  הליהשוה.הו ההיום  שבת  הש

לסעודה שלישית
לר׳ אלעזר אזכרי

כפש מכנ ִמדיד  עחכוהְלי הת ְלש ִמי שיל,  הא ְלכמו  שדְך  ְלב הע שירו ץ  שנְך,  ְלרצו כאל  שדְך  ְלב הע חשְך  ְלמ שמן,  עח הר שה שאב   
העם.  מהט לׇככל  ְלו כפת צו ף  חֶנ מ ִממ שתְך,  ִמדידו ְלי הרב לו  אע כי ִמכי  שרְך,  שד עה מול 

ההְלראות ְלב של׃ּה,  שנא  שפא  ְלר שנא  ֵלאל  שֶנא  שא שתְך,  שב עה הא הלת  ִמשי חו ְלפ הנ שלם,  שהעו ִמזיו  כאה  שנ שהדור 
שלם.  החת עו ְלפ ִמש שלְך  שתה  ְלי משה ְלו ֵלפא,  ְלתהר ִמת ְלו ֵלזק  הח ְלת ִמת שאז  שוְך,  ִמזי העם  חנ מ של׃ּה 

ִמלְלראות הס ף,  ְלכ ִמנ חס ף  ְלכ ִמנ כמה  הכ כזה  ִמכי  שבְך,  עה כבן או העל  שנא  שסה  מחו ְלו מכמיך,  עח הר אהמו  כי ִמתיק  שו
שלם.  הע ְלת ִמת האל  ְלו שֶנא  ששה  מחו ִמבי,  ִמל המד  ְלח המ ִמלי  ֵלא שֶנא  שא שזְך,  בע מכאכרת  ְלפ ִמת ְלב

שלה מִמגי שנ שדְך,  ְלכבו ִממ מכאכר ץ  ִמאיר  שת שמְך,  ְלשלו הכת  בס כאת  הלי  שע ִמביב,  שח חרׂש  ְלפ ו שנא  כלה  שג ִמה
שלם. ֵלמי עו ִמכי ִמני  מֵלֶנ לׇכח ְלו ֵלעד,  שבא מו ִמכי  שאהוב  ֵלהר  המ שבְך,  שחה  ְלמ ְלׂש ִמנ ְלו
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החאי מכריך, הבר יו ְלש הא שת  ְלח מהש ְלמ ִמנ  
מכריך.  ֵלב עח ֵלמ שׂשׂשון  כמן  מכש

הדת ִממ ִממ שת  ְלח מהש ְלמ ִמנ כדש,  חק מ החת  ְלש ִממ כמן  מכש החאי  יו הבר 
ְלשך חרא העל  שחבוש  כדש,  חק מ הה כזר  מו נֵל ִמצי ץ  שת  משׂשא שנ כדש,  חק מ הה

מכרך. ֵלא ְלפ
מכריך. ֵלב עח ֵלמ שׂשׂשון  כמן  מכש מכריך,  ְלש הא שת  ְלח מהש ְלמ ִמנ החאי  הבר יו
כשר עא יום  שת  ְלס מהנ יום  שת,  ְלב מהש שי השב טוב  החאי מו יו הבר 
ְלדך שת הו מִמני שק ששם  שת,  ְלד מהמ שע כש ִמרים  הרת צו שע ְלמ ִמב שת,  ְלח מהר שב

מכרך.  שד עה הו
מכריך. ֵלב עח ֵלמ שׂשׂשון  כמן  מכש מכריך,  ְלש הא שת  ְלח מהש ְלמ ִמנ החאי  הבר יו
ֵלהם ְליהשוה  ֵלדי  ִמלמו ִמדים,  ְלמ עו ִמטים  ִמש ֵלצי  עע החאי  יו הבר 
חלא עה ִמדים,  ְלק ֵלהם יו ְליקוד  הה שלא אור  ְלפ במ ִמדים, אור  ְלמ לו

מכריך. מרוך מו שמה יו מֵלה
מכריך. ֵלב עח ֵלמ שׂשׂשון  כמן  מכש מכריך,  ְלש הא שת  ְלח מהש ְלמ ִמנ החאי  הבר יו
בו ְללקוט  ִמל שת  מִמלי שע ִמחים,  התפו ֵלדה  ְלׂש ִמל ְלו החאי  יו הבר 
שדם שא כׂשה  עע הנ ִמחים,  שר ְלפ ִמצים ו ִמצי ְלכ שרה  ִמחים, סוד תו שק כמְלר

מכרך. עעבו הב המר  אא כנ
מכריך. ֵלב עח ֵלמ שׂשׂשון  כמן  מכש מכריך,  ְלש הא שת  ְלח מהש ְלמ ִמנ החאי  הבר יו
הדת ֵלאש  כמת  מכח ְלל ִממ ְלב ו שרה,  ְלגבו ִמב שת  ְלר מו אאזה כנ החאי  יו הבר 
כגד מו נכ שת  ְלפ מהל שש שר׃ּה,  ְלע הת ִממ שת  מֵלצא הו מכחכרב  ְלו שרה,  ְלע מהש הה

מכריך.  ְלר צו
מכריך. ֵלב עח ֵלמ שׂשׂשון  כמן  מכש מכריך,  ְלש הא שת  ְלח מהש ְלמ ִמנ החאי  הבר יו
ֵליה האְלר ֵלני  ְלפ ִמל שת  ְלע מהג ִמה ִמיש,  מהש ֵלני  ְלב הא ְלמקום  ִמל החאי  יו הבר 
מכרך.  ְלישו ִממי  ִמרי ו משו שת ִמיש,  מהע העל  מכתכרת  הלת כו בג הגם  ִמיש,  מהל

מכריך. ֵלב עח ֵלמ שׂשׂשון  כמן  מכש מכריך,  ְלש הא שת  ְלח מהש ְלמ ִמנ החאי  הבר יו
ֵלדש הח ְלמ שירוק  הקו  ִמשים,  שד ִנֳאק הה כדש  חק מ ְלב החאי  יו הבר 
ְלשֵלרי ִמק שת  מהשְלר שק ִמשים,  ִממ עח שבתות סוד  הש הבע  מכש ִמשים,  שד ִנֳאח

מכריך. שש ְלק ִמשי״ן 
מכריך. ֵלב עח ֵלמ שׂשׂשון  כמן  מכש מכריך,  ְלש הא שת  ְלח מהש ְלמ ִמנ החאי  הבר יו
ְלכבודו ִמל שת  ְלפ מהק ר ִמהשְל שמה,  ְלקדו שמה  ְלכ לׇכח יו״ד  החאי  יו הבר 
ְלכרוב ְלת  הא שמה,  ְלתרו ִמשית  ֵלרא ִמתיבות  ְלנ ֵלל״ב  שמה,  מִמני ְלפ

מכרך.  ִמזיו או השח  ְלמ ִממ
מכריך. ֵלב עח ֵלמ שׂשׂשון  כמן  מכש מכריך,  ְלש הא שת  ְלח מהש ְלמ ִמנ החאי  הבר יו
ִמביט הה ְלל ִממ שת  מֵלרא שי שלה,  ְלע המ שלא רום  ְלפ במ החאי אור  הבר יו
חלא ִמין  מהע שת  ְלמ מהנ של׃ּה,  ֵלרא  ִמין קו מהא ְלו שמה  עעלו הת של׃ּה,  הרב  ִמכי 

מכרך. ְלתשו
מכריך. ֵלב עח ֵלמ שׂשׂשון  כמן  מכש מכריך,  ְלש הא שת  ְלח מהש ְלמ ִמנ החאי  הבר יו

מכדך, ְלמ ֵלהם לו שעם  שה ְלשֵלרי  הא מכתך,  ְלד הל יו ְלשֵלרי  הא החאי  יו הבר 
מכמיך בת כשן  חח מ ֵלשי  ְללבו מכדך,  סו העל  ִמדים  ְלמ שהעו ְלשֵלרי  הא ְלו

מכריך ְלואו
מכריך. ֵלב עח ֵלמ שׂשׂשון  כמן  מכש מכריך,  ְלש הא שת  ְלח מהש ְלמ ִמנ החאי  הבר יו

לר׳ ישראל נג׳ארה

הני ְלעיו הר מדוך  יוםיו כדש  חק מ הבת  הש ְלביום  ִמעי,  רו ְליהשוה   
ִמעי.  ִמבי ְלש הה

העל שת  מִמרי שׂש ִמכי  המר  מכתך, או ְלכ הלא ְלמ לׇככל  שת בו  מִמלי ִמכ כשר  עא יום 
כבן ִמלי  מכתך,  הבלו ְלל ֵלאין  שת  מִמׂשי שע ִמׂשים  עע המ ו מכתך,  של זו לׇככל 

ִמעי.  מִמגי ההְלר ְלל ִמחיש  מכתך  שמ ִמעי.עא ִמבי ְלש הה כדש יום  חק מ הבת  הש ְלביום 
שת ְלש מהד ִמק ְלואותו  ִמנים,  שי ְלנ ִממ הה לׇככל  ִממ שת  מהחְלר שב ִמעי  ִמבי ְלש
ִמנים, אאמו הזע  מו ְללגכ שת  משׂשא שנ כשר  עא ִמחיש  ִמנים,  שש ְלו ששבועות  ְלב

ִמעי. ְלב ִמר ְלו ִמחי  לׇכאְלר ִמנים  עאסו ֵלמ ֵלדם  ְלפ ו
ִמעי. ִמבי ְלש הה כדש יום  חק מ הבת  הש ְלביום 
ִמתי שד עעבו ְלביום  ו שחה,  ְלמנו יום  כזה  יום  ִמתי  שח ְלמנו ִמב ֵלצה  ְלר
שחה, עארו הו ֵלאת  ְלׂש המ ִמתי  שת ִמבי ְלש ִמל ֵלכן  שה ְלו שחה,  שו שהְלר ִמלי  ֵלצא  ְלמ הה

ִמעי. עעשו הש ְלהיו  ִמי שחה  ְלמ ִמׂש ְלו שׂשׂשון  ְלו
ִמעי. ִמבי ְלש הה כדש יום  חק מ הבת  הש ְלביום 
ִמׂשים אור ִמהלו  ְלב ְלרך  ֵלנ ְלו מֵלכנו,  הז ְלת שבת  הש בכלו  ְלש שלם  ֵלאל, עו
ִמֶני מֵלנ עע שרה  ֵלה ְלמ מֵללנו,  עע הת שתשוב  ִמשיֹלה  הכן  ְלש ִממ כאל  ְלו מֵלדנו,  עע הב

ִמעי. ְלש ִמי ְלו ִמרי  ִמעי.או ִמבי ְלש הה כדש יום  חק מ הבת  הש ְלביום 

לר׳ אברהם אבן־עזרא

ְללך כד הג שמה.עא ֵלאי ְלו החד  מהפ לׇכרב  ְלב מכדך  ְלואו שמה,  שש ְלנ לׇככל  ֵלהי  אאֹל  
חכ ף שא ְלו הרע  ְלכ כא ְללך  ֵלמם,  ְללרו שלְך צור  שה ְלק ִמדי תוְך  ְלמ לׇכע ְלב
שטא, ְלב ִממ ְלב שטה  שנ חלא  עה רום  ֵלעי  מִמקי ר רְל שמה.  ְלוקו חראש 

שמה. ִמלי ְלב העל  שד׃ּה  שס ְלי משאכר ץ  שה ְלו
לׇככל ְלב כזה  ִממי הוא  שצרו, ו ְלי כאת סוד  עחקור  ִמאיש  הכל  עהיו
כשר עא שלשון,  ְלו כפה  לׇככל  ֵללי  עע שמם הוא  ְלמרו שמה.  משי ְלו שמה  ְלד מֵלק
שקדוש ְלבגוי  הדל  הג ְלת ִמי ְלו שמה.  ְלכ לׇכח ְלב חכל  שׂשה  משע ְלו ִמליא  ְלפ ִמה

שמא. ְלל שע ְלב שבא  הר ֵלמי׃ּה  ְלש הדש  הק ְלת ִמי ְלו ְלליון,  כע ְלו

לר׳ אשר מזרחי

שלה מִמגי שלה. שנ בא ְלג הה המן  ְלז שבא  שלה,  מִמגי שנ שי׃ּה  ְלללו הה  
כהם שב ִמשי  ְלפ הנ האי,  ְלנ הׂש ְלמ ֵלרש  שג ְלו הדי,  ִמדי ְלי ֵלחי  ְלד ִמנ ֵלב ץ  הק הדי  הש ֵלאל 

שלה.  עע שלה.שג בא ְלג הה המן  ְלז שבא  שלה,  מִמגי שנ שי׃ּה  ְלללו הה שלה  מִמגי שנ
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הבי ְלי ְלבאו ִמלי,  שכ ֵלהי ֵלבית  ִמלי  ֵלנה  ְלב ִמלי, ו עא השי גו ִמי כבן  ִמלי  הלח  ְלש

שלה.  שכ ֵלׂשה  שלה.עע בא ְלג הה המן  ְלז שבא  שלה,  מִמגי שנ שי׃ּה  ְלללו הה שלה  מִמגי שנ
שמן, אא כנ ִמציר  כהם  של הלח  ְלש שמן, ו ְלל הא חלא  העם  העל  שמן חוס  עח הר

שלה.  בג ְלס העם  ֵלׂשר  הב שלה.ְלי בא ְלג הה המן  ְלז שבא  שלה,  מִמגי שנ שי׃ּה  ְלללו הה שלה  מִמגי שנ
ִמשיר ֵלדר  הס ְלנ שחק, ו כמְלר ִממ ֵלצם  ְלב הק ְלו שחק,  ְלצ ִמי הרע  מו חכר זכ ְלז שזק  שח

שלה.  ִמה ְלת שלה.ו בא ְלג הה המן  ְלז שבא  שלה,  מִמגי שנ שי׃ּה  ְלללו הה שלה  מִמגי שנ

לר׳ אשר מזרחי

ִמבי מִמבי הלחעח ְלש ִמי שמן,  עח הר שה כלְך  מכמ הה ֵלאל  שה ִמבי,  מִמבי עח שי׃ּה   
שמן. אא כֶנ הה ִמשיחו  ְלמ

שנשוב מֵללנו,  עא ְלג ִמי ְלו שדִמוד  כבן  הלח  ְלש מֵללנו  המע קו ְלש שמן  עח הר שה שאב 
שמה. שר שיד  ְלב שב׃ּה  ְלשֹלט  ִמנ ְלו מֵלשנו  ְלד לׇכק ִמעיר  ִמציון  ִמביְלל מִמבי עח

קול המע  שש ִמי שדש  שח ֵלמ ו שרה  ִמבי הה ִמעיר  ְלב ֵלס ף  הא ְלת ִמנ שמה  משש
שנה. ְלמעו ֵלכן  ֵלבית שו ְלב שרה  ְלמנו הה כאת  ִמליק  ְלד הנ שאז  ְלו שרה,  ִמשי
ִמבי מִמבי עח
שאז ְלו כלך,  ְלגבו ִמל שנא  ֵלבם  ִמשי עה הו מכמך  הע ֵלאל  ְלׂששר ִמי ִמני  ִנֳאע שב ֵלאה  ְלר

שנה. שש הב ִממים  שע ְלפ ששֹלש  מכרך  ְלזכו לׇככל  כאה  שר ִמביֵלי מִמבי עח

לר׳ רפאל ענתבי

ִמרי ִמצי שפא  ִמשיְלר חרא כאת  שמן,  בא ֵלפא  שתה רו הא ִמכי  שמן,  אא כנ ֵלאל   
ִמשי.  ְלפ הנ ְלל הח  חכ מ ֵלתן  ְלו ִמשי,  ְלל הח שור 

שדְך ְלב הע העל  ִממים,  ְלמרו הב ֵלכן  שרם שו ִממים,  עח הר שה הער  מהש התח  ְלפ
שדְך.  שע ְלל ִמב ֵלחם  הר ְלמ ֵלאין  שדְך,  ְלס הח ִמׂשים 

ְלדרור שרה  ֵלה ְלמ ִמב ִמתי,  שר ְלז כע ְלל ששה  ְלוחו ִמתי,  של ִמפ ְלת ֵלצה  ְלר החי  ֵלאל 
שרה. ִמבי ְלג הה כבן  העם  ְלל שרא,  ְלק

לר׳ רפאל ענתבי

החי ֵלאל  ִמני  מֵלר ְלז הע,לׇכע מִמרי ֵלמ הה כתה  הפ ְלמ הה כצר  מֵלי כאת  הע,  מִמני ְלכ הה ְלל  
ִמני.  מֵלע ִמשי ְללהו הע,  מִמשי ֵלאין מו ְלתך  ְלל ִמב ִממ

ִמלי, עע המ ִמאי ו ְלט כח ֵלמ ִמתי  ְלב מהש ִמכי  ִמלי,  התח  ְלפ החי  שבה  ְלתשו ֵלתי  ְלל הד
העי, שש ְלפ ֵללי  עע כדה  ִמני, או מֵלנ עע ֵלהר  המ ִמלי,  המע קו ְלש ִמרי  שֶנא צו שא

ִמני.  עעו ששא  ִמת שתה  הא
שטה, שחְלר ְלת ִממ הה כפש  מכנ כאת  ֵלבל  הק ְלל שטה,  ְלפשו הה ְלנך  ִממי ְלי סוד 
שה, מכלי שע ֵלמ שנא  כחק  ההְלר ִמני,  מכליך קו ֵלא שטא,  אח כת ִמסי ף  חלא תו ְלו

ִמני. ְלוּצפו הה הכת  הרת  ְלב כח

לר׳ משה אשקר הכהן

שלה עע הנ חאד  ְלמ חבאֵלאל  שא שלה  ִמה ְלת ו שרה  ִמשי ְלב שניו,  שפ ֵלדם  הק עא  
שתיו.  ְלכנו ְלש ִממ ְלל ִמני  מֵלל ִמבי חרן, יו עה הא ְלו כשה  חמ ֵלמי  ִמכי שניו,  חע ְלמ ִמל

עעזור הי ְלו העל  מהמ ִמלי  הלח  ְלס ִמי ְלו ִמלי,  המע קו ְלש ִמי ְלו העל  מהת ִמתי  שע השְלו לו 
ִמלי. של עע המ ְלל כפן  מִמי האל  ְלו ִמפי,  ְלמֵלרי  ִמא ְלל ֵלזן  עא הי ִמלי, 

שקתו, ְלד ִמצ ְלו שתן  ֵלאי שה שאב  ְלזכות  ִמב שלתו,  הכ ְלו שתן  שח ְלל ֵלרם  שה שי׃ּה 
ְללכותו. המ ְלב חמה  ְלשֹל ִמכ ֵלחל,  שר שכה  ְלל המ הה ְלמֹלְך  ִמת ְלו

לר׳ אשר מזרחי

ְלדך ְלס הח ְלב שֶנא  הפתמשא כחְלר שלה  ְלב שס ִמשי  ְלפ הנ הדי  ִמני,  מֵלמ ְלמ ְלתרו  
ִמני. ֵלכ ְלש

מכתך, ֵלבי הין  ְלנ ִמב ְלב ִמני  מֵלא ההְלר מכניך,  ֵלעי ְלב ֵלחן  ִמתי  משצא שמ שנא  ִמאם 
מכניך.  שפ ְלל עחכוה  הת ְלש ִמי ֵלאל  ְלׂששר ִמי מכתיך,  מִמריבו עולו ְלק הי הני  עה שֶנאכו משא

ִמים ִמו ְלל ְלטִמרים,  ְללנו ְלהיו  ִמי הרי  הבחו שעִמרים, ו ְלש הב ְלשבו  ֵלי הטי  ְלפ שו
ששִמרים.  ְלי ִמפי  ְלב המם  ְלתרו ִמת שאז  ִמרים,  ִמשי ְללך  מִמשירו  שֶנאשי משא

מהל שש ִמבירו הלְך  שמ כלְך  מכמ ִמכי  ִמיים,  ִמא ֵלבי  ְלש ֵלזם יו עח חתא שדה  שע ִמם,ְלר
ֵלרי ההְלר ְלו שדה  ְליהו ֵלרי  שה העל  ִמים,  מהל ְלפ ִמכ ְלתנו  ִמי ֵלשר  שא ֵלֶני  הד עע המ

ִמים.  מהר ְלפ שֶנאכא משא

לר׳ שלמה אבן־גבירול

ִמדי דו ְללך  ֵלאת,ששלום  ֵלמ ְללך  ששלום  ְלדמון,  הא שה ְלו הוּצח  הה  ,
ִמרמון.  ְלכמו  שקה  הר

כבן ְלכ הלח  ְלצ שע׃ּה, ו ִמשי ְללהו שנא  ֵלצא  ְלתך רו ץ,  עאחו ְלקהראת  ִמל
העמון.  ֵלני  ְלב הבת  הר ששי,  ִמי

ֵללְך, ִמלי קו ְלצ ְלל הצ ְלת שבה, ו עה הא ְלרִמרי  ְלתעו ִמכי  שיה,  ִמפ ֵלפה ְלי שלְך  המה 
עעמון.  הפ ְלבקול  ִמעיל  ְלמ הכ

ִמיְך, מהל שע ְלו שת׃ּה  ִמע שֶנה,  מכש ִמחי עא שבה  עה הא ְלחפו ץ,  הת כשר  עא ֵלעת  שה
כחְלרמון. הטל  ְלכ ֵלאֵלרד 

לר׳ שלום שבזי 
שצה ְלפ ְלח הת עחרו, ִמאם  ְלב ִמנ ְללסודות  ִמאיש  כבן   

ְלקרו.  שי ִמעים  ֵלר ְלו ֵלבר  שח ְללך  כנה  ְלק ִמת
ְלשך,  ְלפ הנ המח  ְלׂש ִמת ְלו שבְך  ִמל ִמחי  ְלי עעבור  הב

ְלברו.  הח ְלת ִמי ְלבטוב  כפש  כֶנ הה ְלו ככל  ֵלׂש
ְלתך,  ְלחרו הב ֵלמי  ְלי ִממ שוה  שנ עע הבש  ְלל ו

עהרו.  שי ְלת ִמי כשר  עא ִמקים  ֵלרי הצת  עע האס  ְלמ ו
ְלצך,  ְלפ כח ִמשיג  הת ְלו ֵלצא  ֵלי ְללך  ֵלשם טוב 

ְלברו.  ִמח ִמנים  ְלגאו ְלכתות  כס המ ְלב ֵלפׂש  הח
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ְלבלו,  ִמק שתם  עאבו ֵלמ ִממים  שכ עח הנת  ְלש ִממ

עהרו.  שנ שלם  ְלכ ִמׂש ְלב הני  ִמסי ְלבבו  שס יום 
ְלמרום,  העד  ִמאים  ִמבי ְלֶנ הה שכל  ִמבי  עא שלה  שע

עהרו.  ִממ שמיו  שע ְלפ כפל  שר עע שה כאל 
ֵלחן,  ְלב ִמוים לו  הל ְלמ הכל  ְלדִמרי הא ְלו הגל  ְלל הג ְלו

ְלגרו.  ְלס ִמנ שעִמרים  ְלש שכל  התח  שפ שלה ו שע
עהלו,  ְלק ִמנ הטי  שב ְלש הני  ִמסי ֵלני  ְלפ הכח  נו

ְלברו.  שע ִמלים  שג ְלד שלה  ְלע המ ֵלכי  עא ְלל המ הגם 
עחשרה,  שס שנה  ִמכי ְלש הה ֵלמ שדה  ְלר שי ֵלאש 

ְלברו.  ְלח כנ שנן  שע ְלו ִמקים  שר ְלב קולות ו
ְלתבו,  ְלכ ִמנ כשר  חי ְלב ֵלהם  ִמים  הנ ְלש לוחות 

ְלקרו.  ְלח כנ ֵלעדות  ְלב כׂשר  כע ְלברות  ִמד שבם 
ְללך,  כיה  ְלה ִמי חלא  ְלו ִמכי  חנ שא ְלל ְלמעו  שש

ְלמרו.  שש שרה  ְלותו ֵלהם  שרה  ְלגבו ִמפי  ִממ
עחזות,  הל שדתו  עע שכה  ִמז כשר  עא שברוְך 

ְלשרו.  שכ שפשות  ְלנ שב׃ּה  שמה  ִממי ְלת שרה  תו
ְלתך,  שר ֵלחן תו ְלל חכל  הה עאדון  שרה  ְלכ שז

ְלזרו.  הפ ְלת ִמנ כשר  עא ֵלרינו  ְלפזו ֵלב ץ  הק
ְלדך,  ְלס הח הען  המ ְלל ֵלכינו  שר ְלד ֵלשר  הי

ְלברו. שג ִמדים  שס עח כאיך  ֵלר ְלי העל  ִמכי 

לר׳ רפאל ברוך טולידנו

שרה ִמשי ֵלרר  שרה, עאשו ההתו ְלכבוד  ִמל  
שרה. שב שכה ו הז שרה  שק ְלי שפז  ִממ

העמו,  ְלב החר  שב ְלשמו  שמן  אא כנ
משחשרה. ְלב ִמנ שמה  בא ְלשמו  ִמל ְלהיות לו  ֵלררִמל עאשו

הני הודו,  ִמסי העל  ְלכבודו,  ִמב שלה  ְלג ִמנ
שרה. ֵלבל תו הק ְלל ְלבדו,  הע ְלל שרא  ֵלררשק עאשו

מֵלענו,  היד רו העל  משלנו  שנה  ְלת ִמנ
שמה.  בא שה ִמחיר  ְלב מֵלבנו  הר כשה  ֵלררחמ עאשו

ְלדמותו,  ִמב ִמביט  ִמה ֵלביתו  המן  אא כנ
שרה. ִמאי ְלמ שאה  המְלר שאתו  ְלנבו ֵלרר הגם  עאשו

ֵלאל,  הבת  עה מהא ְלב ֵלאל  ְלׂששר ִמי המח  ְלׂש ִמי
שרה. ֵלדי תו ְלמ כאל לו ִמחיל  ְלנ המ ֵלררִמכי הוא  עאשו

ֵלבר,  ְלצרו גו ִמי העל  כבר  מכג הה ְלשֵלרי  הא
שרה. הבתו ֵלחר  ֵלבר בו ששִמרים דו ֵלררֵלמי עאשו

שמה,  ִממי ְלת שרה  שמה תו ִמעי ְלנ שבה  הר
שרה. ִמאי ְלמ ִמין  מהע שמה  מִמכי ְלח המ ִמתי  ֵלררמכפ עאשו

פיוט לפסח

הכל חֶנא שברהמה  הה שתן, שור  שי ְלו ִמל ְלו שבר  הה ההזו, שור  שדה  ְלסעו הב  
ההזו.  שדה  ְלסעו הב הכל,  חנא שאכול  שתן  שי ְלו ִמל ְלו

שמר ְלמשו הה ִמין  מו יה שמר,  ְלמשו הה ִמין  מו יה ההזו,  שדה  ְלסעו הב כתה  ְלש ִמֶנ המה 
שדה ְלסעו הב הכל,  חנא שאכול  שתן  שי ְלו ִמל ְלו שבר  הה כתה, שור  ְלש ִמנ חתה  שש

ההזו. 
כשה חמ מֵלבנו,  הר כשה  חמ ההזו,  שדה  ְלסעו הב שרה  ֵלרי תו ְלב ִמד משלנו  ִמגיד  הי ִממי 
כתה, ְלש ִמנ חתה  שש שמר  ְלמשו הה ִמין  מו יה שרה,  ֵלרי תו ְלב ִמד משלנו  ִמגיד  הי מֵלבנו  הר

ההזו.  שדה  ְלסעו הב הכל,  חנא שאכול  שתן  שי ְלו ִמל ְלו שבר  הה שור 
חמה ְלשֹל כלְך,  מכמ הה חמה  ְלשֹל ההזו,  שדה  ְלסעו הב שמה  ְלכ לׇכח משלנו  ִמגיד  הי ִממי 
שרה, ֵלרי תו ְלב ִמד משלנו  ִמגיד  הי מֵלבנו  הר כשה  חמ שמה,  ְלכ לׇכח משלנו  ִמגיד  הי כלְך  מכמ הה
הכל, חנא שאכול  שתן  שי ְלו ִמל ְלו שבר  הה כתה, שור  ְלש ִמנ חתה  שש שמר  ְלמשו הה ִמין  מו יה

ההזו.  שדה  ְלסעו הב
משלנו, ֵלגן  הנ ְלי כלְך  מכמ הה ִמוד  שד כלְך,  מכמ הה ִמוד  שד ההזו,  שדה  ְלסעו הב משלנו  ֵלגן  הנ ְלי ִממי 
ֵלרי ְלב ִמד משלנו  ִמגיד  הי מֵלבנו  הר כשה  חמ שמה,  ְלכ לׇכח משלנו  ִמגיד  הי כלְך  מכמ הה חמה  ְלשֹל
שאכול שתן  שי ְלו ִמל ְלו שבר  הה כתה, שור  ְלש ִמנ חתה  שש שמר  ְלמשו הה ִמין  מו שרה, יה תו

ההזו.  שדה  ְלסעו הב הכל,  חנא
שים ִממְלר שאה,  ִמבי ְלֶנ הה שים  ִממְלר ההזו,  שדה  ְלסעו הב משלנו  שמחול  ְלב ֵלצא  ֵלת ִממי 
חמה ְלשֹל משלנו,  ֵלגן  הנ ְלי כלְך  מכמ הה שדִמוד  משלנו,  שמחול  ְלב ֵלצא  ֵלת שאה  ִמבי ְלֶנ הה
שרה, ֵלרי תו ְלב ִמד משלנו  ִמגיד  הי מֵלבנו  הר כשה  חמ שמה,  ְלכ לׇכח משלנו  ִמגיד  הי כלְך  מכמ הה
הכל, חנא שאכול  שתן  שי ְלו ִמל ְלו שבר  הה כתה, שור  ְלש ִמנ חתה  שש שמר  ְלמשו הה ִמין  מו יה

ההזו.  שדה  ְלסעו הב
שרה ְלדבו שאה,  ִמבי ְלֶנ הה שרה  ְלדבו ההזו,  שדה  ְלסעו הב משלנו  ִמשיר  שת ִממי 
משלנו, שמחול  ְלב ֵלצא  ֵלת שאה  ִמבי ְלֶנ הה שים  ִממְלר משלנו,  ִמשיר  שת שאה  ִמבי ְלֶנ הה
כשה חמ שמה,  ְלכ לׇכח משלנו  ִמגיד  הי כלְך  מכמ הה חמה  ְלשֹל משלנו,  ֵלגן  הנ ְלי כלְך  מכמ הה ִמוד  שד
כתה, ְלש ִמנ חתה  שש שמר  ְלמשו הה ִמין  מו יה שרה,  ֵלרי תו ְלב ִמד משלנו  ִמגיד  הי מֵלבנו  הר

ההזו.  שדה  ְלסעו הב הכל,  חנא שאכול  שתן  שי ְלו ִמל ְלו שבר  הה שור 
ִמביא, שֶנ הה משיהו  ִמל ֵלא ההזו,  שדה  ְלסעו הב שבה  שרה טו ְלבׂשו משלנו  ֵלשר  הב ְלי ִממי 
שאה ִמבי ְלֶנ הה שרה  ְלדבו שבה,  שרה טו ְלבׂשו משלנו  ֵלשר  הב ְלי ִמביא  שֶנ הה משיהו  ִמל ֵלא
כלְך מכמ הה ִמוד  שד משלנו,  שמחול  ְלב ֵלצא  ֵלת שאה  ִמבי ְלֶנ הה שים  ִממְלר משלנו,  ִמשיר  שת
ִמגיד הי מֵלבנו  הר כשה  חמ שמה,  ְלכ לׇכח משלנו  ִמגיד  הי כלְך  מכמ הה חמה  ְלשֹל משלנו,  ֵלגן  הנ ְלי
שבר הה כתה, שור  ְלש ִמנ חתה  שש שמר  ְלמשו הה ִמין  מו יה שרה,  ֵלרי תו ְלב ִמד משלנו 

ההזו.  שדה  ְלסעו הב הכל,  חנא שאכול  שתן  שי ְלו ִמל ְלו
משתנו, ֵלרְך או שב ְלי ֵלהן  חכ הה חרן  עה הא ההזו,  שדה  ְלסעו הב משתנו  ֵלרְך או שב ְלי ִממי 
שאה ִמבי ְלֶנ הה שרה  ְלדבו שבה,  שרה טו ְלבׂשו משלנו  ֵלשר  הב ְלי ִמביא  שֶנ הה משיהו  ִמל ֵלא
כלְך מכמ הה ִמוד  שד משלנו,  שמחול  ְלב ֵלצא  ֵלת שאה  ִמבי ְלֶנ הה שים  ִממְלר משלנו,  ִמשיר  שת
ִמגיד הי מֵלבנו  הר כשה  חמ שמה,  ְלכ לׇכח משלנו  ִמגיד  הי כלְך  מכמ הה חמה  ְלשֹל משלנו,  ֵלגן  הנ ְלי
שבר הה כתה, שור  ְלש ִמנ חתה  שש שמר  ְלמשו הה ִמין  מו יה שרה,  ֵלרי תו ְלב ִמד משלנו 

ההזו שדה  ְלסעו הב הכל,  חנא שאכול  שתן  שי ְלו ִמל .ְלו
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שֶנה הט ְלק שהשאחות  מכתי ִמפלו ְלת
שנה ְלועו שכה  ְלר שהעו מכתי ִמהלו ְלת

שנא שפא  ְלר שנא  שהֵלאל  מכתי עחלו המ ְלל
שה. מכתי ְלללו ִמק ְלו שנה  שש כלה  ְלכ ִמת

ִמלים ִממ העם  חנ מ כאהְלב שר ְלק ִמת ְללך 
ִמלים ִמהלו ְלו ִמשיר  כאהְלו שנ ְללך  ִמכי 
ִמלים ְלע הת שמה  כאההעד  ִמתְלר ְלו ְלנך  ֵלעי

ִמלים ְלכ ִמרים או שהשז מתי ֶתכ עחלו הנ
שה. כתי ְלללו ִמק ְלו שנה  שש כלה  ְלכ ִמת

ְלנך חצא כאת  ֵלעה  משזרוְלר עאשריות 
ְלנך עחרו חפְך  ְלש משערוו ְלמִמרים  ְלבאו

ְלנך ִממי ְלי הֶנת  הכ שארוְלו ְלו שפְלרצו 
ִמאירו ְלש ִמה שהחלא  מכתי ְלללו עו

שה. כתי ְלללו ִמק ְלו שנה  שש כלה  ְלכ ִמת
ְלפלות ִמש ִממ ֵלקם  ככתשה מכל ְלמ המ חראש  ְלל
שגלות ְלבבור  ככתִמכי  מכת ִמנ שש׃ּה  ְלפ הנ

בזלות ברם  ְלכ ככתו מכפ שב׃ּה שו ִמל
הדלות ֵללי  הד שהְלב מכתי ְלכנו ְלש ִממ

שה. כתי ְלללו ִמק ְלו שנה  שש כלה  ְלכ ִמת
כלה עע הת התי  ִממבורשמ ְלתך  ִמב
כלא מככ ֵלבית  ִממ חברו ְלש ִמת של׃ּה  בע

כלא מכפ ִמליא  ְלפ הת ִמגבורְלו ְלכ ְלתך  ֵלצא ְלב
ֵללה הכ ְלו ֵלתם  שה שהְלל מכתי הכלו ְלמ

שה. כתי ְלללו ִמק ְלו שנה  שש כלה  ְלכ ִמת
ְלבעו שק של׃ּה  בכלוֵלחי ההגוי 

ְלבעו שׂש שב׃ּה  ִמאיש לוְלוטו ְלזזו  שב ו
שקְלרעו שב׃ּה  ִמל חלאְלו חזאת  לׇככל  ְלב ו

שנעו ְלמך  שהִממ מכתי ְלגלו ְלע המ
שה. כתי ְלללו ִמק ְלו שנה  שש כלה  ְלכ ִמת

הבת שש שר׃ּה  ִממי ִמבירְלז ְלג הת שק׃ּה  ְלש כח ְלו
הבת ִמקְלר חפ ץ  ְלח ִמבירהל עע הת ְלו שד׃ּה  דו
הבת עא הד ֵללב  ִמסירִממ שת ְלו שש׃ּה  ְלפ הנ

הבת עה הא ֵלקש  הב שהְלל מכתי ְלכלולו
שה. כתי ְלללו ִמק ְלו שנה  שש כלה  ְלכ ִמת

החת מהנ ְלב שה  ֵלח שצ׃ּהְלנ ְלב ִמר ֵלוה  ְלנ ִמל
החת מהנ ְלז ִמנ שצ׃ּההרב  ְלפ כח ִממדוד 

החת מהר ְלכפו ִמהיא  שוּצ׃ּהְלו ִמנ שתה  ְלל שע
ִמשילו ְלב ִמה שהחלא  מכתי ְלכלו ְלש הא

שה. מכתי ְלללו ִמק ְלו שנה  שש כלה  ְלכ ִמת

מִמגילו ְלו ְלזקו  המרִמח שג חשד  ִמכי 
מִמחילו המרְללצור הו שש ְלבִמריתו 
עעלו הת ְלו ככם  המרשל שא ְלו ִמציון  ְלל

חסלו  מ חסלו  שהמ מכתי ִמסלו ְלמ
שה. כתי ִמבְלרכו שנה ו שש ֵלחל  שת

לר׳ אברהם אבן־עזרא
ִמלי ֵלא ִמתיְללך  שק ְלתשו ִמתי  שב עה הא ְלו ִמקי  ְלש כח ְלבך 

התי ְלליו ִמכ ְלו ִמבי  ִמל ִמתיְללך  שמ ְלש ִמנ ְלו ִמחי  ְללך רו
הלי ְלג הר ְללך  הדי  שי ִמתיְללך  שנ ְלתכו ִמהיא  שמְך  ִממ ו

ִממי שד ְללך  ִממי  ְלצ הע ִמתיְללך  שי ִמו ְלג ִמעם  ִמרי  ְלועו
הני ְלעיו הר ְלו הני  ֵלעי ִמתיְללך  ִמני ְלב הת ְלו ִמתי  שר ְלוצו

ִמחי חכ ְללך  ִמחי  ִמתיְללך רו שו ְלק ִמת ְלו ִמחי  הט ְלב ִממ ו
ִמבי ְלל כח הדם  ְלו ִמבי  ִמל ִמתיְללך  של ְלועו ְלקִמריב  הא כׂשה  ְלכ
ִמני ֵלש ִמלי  ְלב ִמחיד  שי ִמתיְללך  שד ִמחי ְלי כדה  ְללך תו

ֵלגאות ְללך  ְללכות  המ ִמתיְללך  של ִמה ְלת ֵלתאות  ְללך 
שרה שצ ֵלעת  ְלב שרה  ְלז כע ִמתיְללך  שר שצ ְלב ִמרי  ְלז כע ֵליה  אה

ִמחיל שא ֵלעת  ְלב ִמחיל  ִמתיְללך או שח ְלנ הא ְלב שדה  ֵלל ְלכיו
ְלבִמרי ִמש שפא  ְלר ְלבִמרי  ִמׂש ִמתיְללך  שכ המ ִמרי ו ִמצי כאת  ְלו
כמה ְלד כא חלא  ְלו כמה  אה כא ִמתיְללך  של ֵלפ עא ִמאיר  שת ֵלדי  עע

הטח ְלב כא ְלבך  הצח  כנ ִמתיְללך  שילו אא שתה הוא  הא ְלו
הבק ְלד כא ְלבך  העק  ְלז כא ִמתיְללך  שמ ְלד הא ְלל ִמבי  ֵלדי שו עע

החי ִמדי  ְלבעו ִמני  עא ִמתיְללך  ֵלרי מו עח הא ִמכי  הא ף  ְלו
כדה ְלתהו כא ְלו כדה  ִמתיְללך או שע ְלש ִמר ְלו ִמאי  ְלט כח ֵללי  עע

ִמעי ְלש ִמר הלח  ְלס ִמעי  ְלש ִמי ִמתיְללך  שמ ְלש הא ְלו ִמעי  ְלש ִמפ כאת  ְלו
הכ ף חרש  ְלפ כא ְלו הכ ף  ִמא ִמתיְללך  שנ ִמח ְלת כאת  שנא  המע  ְלש

ככה ְלד ִמנ ֵללב  ְלב ככה  ְלב כא ִמתיְללך  שג ְלותו ִמחי  ִמׂשי חרב  ְלב
שלה ְלמ כח ְללך  כסד  כח ִמתיְללך  שלאו ְלת שכל  העל  חמל  עח
ִמאי ְלט כח ְלֶנׂשוא  ִממ שגדול  ִמתיְלו שב ְלמשו היד  שלה  ְלד שג ְלו

הרי ִמצי ְלדלו  שג ֵלכן  של ִמתיְלו שע ִמרי ְלז ִמתי  ְלר הצ שק ְלו
ִמאם ִמלי  שה׃ּה  ְלו הלי  שע ִמתיְלואוי  שע ְלש ְלכִמר ִמני  ֵלנ ְלתִמדי

ִממיד שת ְלרִמרי  ְלצִמרי צו ִמי ִמתיְלו שמ בע ְלל שטן  שׂש ְלכמו 
ִמני שת ִמפ ִמני ו הצ שע ִמתיְלי שע שר ְלל ֵלעצות  ְלבמו

ְללתו ִמב ֵללי  עע חלא  שליו  שע ִמתיְלו שנ ְלתלו ִמעם  ִמסי  שמ עח
ִמבי ִמל ֵללי  עע עעלו  הי ֵלעת  ִמתיְלו שט ִממ ְלב התי  עעונו
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העד כאְלר הגם  ְלו החד  ְלפ כא חאד  ִמתיְלמ שמ ְלמהו הדל  ְלג ִמי חאד  ְלמ

ֵלכר ִמהי זו אא ֵלעת  הגז  כאְלר ִמתיְלו שו בע ְלמ כניך  שפ ְלל
ֵלערום ְלדך  ְלג כנ חמד  אע כא ִמתיְלו שב ְלתשו כיה  ְלה ִמת המה  ו

ִמשי ְלח הכ כנה  עע הי ִמבי  ִמתיְלביום  שד ְלפִמרי  ִממ הכל  חא ְלו
ִמשלום ֵלמי  ְלי שיבואו  ִמתיְלו שד בק ְלפ ֵלעת  ְלקהרב  ִמת ְלו

ִמתיהו ְלע המ ְלש ֵלעת  שעְך  ְלמ ִמש ִמתיְלו ֵלרא שי ְלו ִמתי  ְלע הז חאד  ְלמ
כניך שפ ְלל חמד  עע הי ִממי  ִמתיו שר ְלתמו כיה  ְלה ִמי ִממי  ו

ֵלתן כא ְללך  ְלשבון  כח ֵלאיְך  ִמתיְלו שנ עע הט ְלב הדק  ְלצ כא ֵלאיְך  ְלו
ִמתי ְלב הר שא ְלו ִמתי  ְלמ הש שא ִמתיְלו ִמזי שב ִמתי ו ְלד הג שב ו

ִמתי ְלב הנ שג ְלו ִמתי  ְלל הז שג ִמתיְלו ְלע הש ִמהְלר ְלו ִמתי  ֵלרעו עה
ִמתי ְלס המ שח ְלו ִמתי  ְלד הז הגם  ִמתיְלו ֵלטא ְלח כה ְלו ִמתי  שטא שח ְלו

ִמתי ְלצ הע שי ְלו ִמתי  ִמעי שט ִמתיְלו הפְלר שכ ְלו ִמתי  ְלב הז ִמכ ְלו
ִמתי ְלצ הל הגם  ְלו ִמתי  ְלצ הצ ִמתיְלולו שמִמרי ִמתי ו ְלד הר שמ ו

ִמתי ְלפ הא ִמנ ְלו ִמתי  ְלצ הא ִמנ ִמתיְלו ְלח הר שס ְלו ִמתי  ְלר הר שס ְלו
ִמתי ֵלוי אע כה ְלו ִמתי  ִמוי שע ִמתיהו ְלמ הג שפ ִמתי ו ְלע הש שפ ו

ִמתי העְלר ִמצ ְלו ִמתי  ְלר הר שצ ִמתיְלו ְלל הק ְלל ִמק ְלו ִמתי  ְלל הל ִמק ְלו
ִמתי ְלת הח ִמש ְלו ִמתי  ְלע הש שר ִמתיְלו ִמעי שת ְלו ִמתי  ְלב הע ִמת ְלו

ככיך שר ְלד ִממ ִמתי  הסְלר ִמתיְלו שמ ִמל ְלכ ִמני  ְלת הס ִמכ ְלו
השע כר עעׂשות  ִמתי  ְלל הד ְלג ִמה ִמתיְלו שע ְלש ְלבִמר ִמתי  ְלק הז אח כה ְלו

ִמתי ְלל הע שמ ִמתי ו ְלש הח ִמכ ִמתיְלו הרוּצו ְלו ִמתי  ְלק הש שע ְלו
ִמתי ִמשי ְלבֵלרא ִמתי  שטא שח ִמתיְלו עחִמרי הא ְלב ִמתי  ְלע הש שר ְלו
ִמתי ְללדו הי ְלב ִמתי  ְלמ הש שא ִמתיְלו שנ ְלק ִמז ְלב ִמתי  ְלד הג שב ו
ְלתך שר ְלבתו ִמתי  ְלל הח שב ִמתיו שר ְלבתו ִמתי  החְלר שב ו

ְלנך ְלרצו ִמתי  ְלב הז שע ִמתיְלו עאשו הת ְלב ִמתי  ְלכ הל שה ְלו
ִמרי ְלצ ִמי ְלרצון  ִמתי  ְלמ הל ְלש ִמה ִמתיְלו עחִמרי הא ְלל ִמתי  ְלנ הב חלא  ְלו

ְלטא ֵלח ִמסי ף  ְללהו ִמתי  ֵלבי ִמהְלר ִמתיְלו שב ְלוחו ִמעי  ְלש ִמר ֵללי  עע
הני שפ שתה  ְלס ִמכ ֵלכן  של ִמתיְלו ְלש הגם בו ְלו ִמתי  שמ ִמל ְלכ

שמנוס ְלתך  ְלל ִמב ִמלי  ֵלאין  ִמתיְלו שח ִמלי ְלס ִמהיא  שמְך  ִממ ו
ִמין הא ְלתך  ְלל ִמב ֵלחל  ִמתיומו של ִמחי ְלמ שתְך  ִמא ֵלמ ו

ְלדך  ְלב הע שפט  ְלש ִממ ְלב ִמביא  שת ִמאם  ִמתיְלו שר ְלגבו ִמהיא  המה 
שיי הח המה  ִמני ו עא שמה  ִמתיו שמ ְלצ שע ְלו ִמחי  חכ המה  ו

שד ף ְלה כנ חאד  ְלמ שד ף  ִמנ הקש  ִמתיְלכ שג ְלמשו חכר  ְלז ִמת ֵלאיְך  ְלו
ִמתי ְלמ הל ְלכ ִמנ ְלו ִמתי  ְלמ הל אא כנ ִמתיְלו שמ ִמל ְלכ ִמני  ְלת הס ִמכ ְלו

ִממיד שת שלה  עא ְלש כא שנְך  ִמתיְלרצו של ֵלא ְלש כאת  ְללאות  המ ְלל
ִמני ֵלס ְלב הכ כהכרב  ִמתיְלו שטא הח ְלו התי  עעונו ֵלמ

התי שלאו ְלת חרב  ֵלבט  הה ִמתיְלו שגלו ְלב ִמתי  הדלו ְלו
שנְך ְלז שא ֵללם  ְלע הת שנא  האל  ִמתיְלו שע השְלו ְלל ִמתי  שח ְלו הר ְלל

הגם  שבה  ְללטו שדְך  ְלב הע חרב  ִמתיעע שר שצ ְלל הדי  שנא  חמר  אא
שתְך שע ְלתשו ִמני  ֵלא ההְלר ִמתיְלו שת ְלתמו כטכרם יום  ְלב

ִמשי ְלק הפח מו ְלב ִמלי  ְלפ שנ ִמתיְלויום  של ִמפי ְלנ כאת  שנא  חמְך  ְלס
ִמשי ְלפ הנ שעה  ְלב שׂש שנה  עע הל ִמתיְלו שי הח ְלב ִמתי  ְלצ הק ֵלדי  עע

שבה אות ְללטו ִממי  ִמע ֵלׂשה  ִמתיעע שר ְלז כע ְלל שֶנא  שמה  ְלוקו
ִמקי ְלל כח הנת  ְלמ שתה  הא ִמכי  ִמתיעה שב ְלוטו ִמתי  שֶנ ִמר ְלו

ִמלי של עה המ ִמלי ו שר ִמתיְלוגו שח ְלמ ִמׂש ְלו ִמלי  ִמגי שכל  ְלו
הני ֵלעי ְלואור  ִמבי  ִמל ִמתיְלׂשׂשון  שד ְלמ כח ְלו ִמזי  בע שמ ו

ִמעי עעשו הש ְלו ִמעי  המְלרגו ִמתיו שו ְלל הש ְלו ִמתי  שח ְלמנו
ְלתך שד עעבו ִמני  ֵלנ ִמבי ִמתיעה שד עעבו כיה  ְלה ִמת שלְך  ְלו

שבה שאשו ְלו ִמני  ֵלב ִמשי ִמתיעה שב ְלתשו כאת  כצה  ִמתְלר ְלו
ככיך  שר ְלד ִמני  ֵלר ִמתיְלוהו שב ִמתי ְלנ כאת  ֵלשר  הי ְלו

ִמתי של ִמפ ְלת כאת  המע  ְלש ִמת ִמתיְלו שר ִמתי עע כאת  כנה  עע הת ְלו
ִמתיך  ְלש הר ְלד ִמבי  ִמל שכל  ִמתיְלב שש ְלדִמרי שי׃ּה  ִמני  ֵלנ עע
שלְך העי  שמ ְלד כאת  ֵלסך  הנ ִמתיעא שע ְלמ ִמד ְלב ִמאי  ְלט כח ֵלחה  ְלמ
ִמקי ְלל כח ְלמשרה  שא ִמשי  ְלפ הנ ִמתיְלו של עח הנ ְלו ִמהיא  ְליהשוה 
התי עעונו כאת  שנא  חס ף  ִמתיאא שפ ִמסי עא שדְך יום  ְלס הח ְלב

כניך שפ ְלל ִמתי  ְלכ כל ִמתיְלויום  שכ ִמלי עה כאת  שנא  ֵלצה  ְלר
כנְך ְלרצו ֵלׂשי  ִמעם עו ִמתיְלו של בע ְלפ הכר  ְלׂש שנה  ְלת

ֵלחן הה ֵלכי  עא ְלל המ הלח  ְלש ִמת ִמתיְלו שמ בע ְלל שנא  ְלצאו  ֵלי ְלו
ְלמרו חיא עאך  ששלום בו ִמתיְלו שא ִמבי ְלב שחד  כא ְלבקול 

שנְך ְלד כע הגן  ְלל ִמני  ִמביאו ִמתיְלי שב ִמשי ְלי כיה  ְלה ִמת ששם  ְלו
כרך ְלבאו ֵלדן  הע ְלת כא ִמתיְלו שח ְלמנו שכבוד  ִמׂשים  ְלו
כניך שפ ְלל שגנוז  ִמתיְלואור  שכ בס ְלו ְלתִמרי  ִמס ִמהי  ְלי
כפיך שנ ְלכ ֵלצל  החת  הת ִמתיְלו שצ ִמח ְלמ כאת  שֶנא  שנה  ְלת
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ששה שב הי ְלל ִמלים, יום  ְלמצו ְלפכו  כה כנ ִמלים.  ְלגאו ְלבחו  ִמש ששה  שד עח שרה  ִמשי
ִמלים.  שע ְלֶנ הב שיפו  ִממית  הל ֵלמי שו עע הפ ִממית, ו שנ עע הבת  ֵללי  ְלג הר ִממית  התְלר ְלב שת  ְלע מהב ְלט ִמלים.ִמה ְלגאו ְלבחו  ִמש ששה  שד עח שרה  ִמשי

ִמלים.  ִמלי ְלפ מֵלבינו  ְלי ְלואו ְלישורון  ֵלאל  שכ ֵלאין  חשְלררון,  ְלי ִמדי  ֵלבית הו ְלב ִמשירון  שי האי  לׇככל רו ִמלים.ְלו ְלגאו ְלבחו  ִמש ששה  שד עח שרה  ִמשי
ִמלים.  ִנֳאב ִמש ֵלקט  הל ְלמ ִמכ ִמרים  שז ְלפ ִמנ ֵלקט  הל ְלת שאִמרים, ו ְלש ִמֶנ הה העל  שתִמרים  ֵלכן  הלי  שג ִמלים.ְלד ְלגאו ְלבחו  ִמש ששה  שד עח שרה  ִמשי

ִמלים.  ִמנמו שמה  ֵלה ְלמך  ִמש ְלל כטן  מכב ִממ ְלמך, ו שת ְלבִמרית חו ִמב ְלמך  ִמע ִמאים  שב ִמלים.הה ְלגאו ְלבחו  ִמש ששה  שד עח שרה  ִמשי
ִמלים.  ִמדי ְלג עעׂשו  הי שתם  ְלכסו ֵלפי  ְלנ הכ העל  ְלו שתם,  ֵלאי או שכל רו ְלל שתם  ֵלאה אותו ִמלים.ההְלר ְלגאו ְלבחו  ִמש ששה  שד עח שרה  ִמשי

ִמלים.  ִמתי ְלפ הה ִממי  ְלל כמת ו מכת ההחו ִממי  ְלל כמת,  אא הבר  ְלד שנא  ככר  הה כמת  מכש ְלר ִמנ חזאת  ִממי  ִמלים.ְלל ְלגאו ְלבחו  ִמש ששה  שד עח שרה  ִמשי
ִמלים.  של ְלוּצ הה משנסו  ְלו שש׃ּה  ְלמ ִמש ֵללה אור  עע הה ְלו שש׃ּה,  ְלר שג ְלל ִמסי ף  האל תו ְלו שש׃ּה  ְלד הק ְלל ִמנית  ֵלש ִמלים.ְלושוב  ְלגאו ְלבחו  ִמש ששה  שד עח שרה  ִמשי

ִמלים.  ֵלא שב ְליהשוה  שכה  חמ מ שכ ִממי  ממוך,  ְלד ִמק שרה  ִמשי ְלב ממוך  ְלמ ִמדים רו ִמדי ִמלים.ְלי ְלגאו ְלבחו  ִמש ששה  שד עח שרה  ִמשי
כהם. ֵלני ְלב ֵלני  ְלב ִמל שלה  בא ְלג ִמביא  שת ְלו ִמנים,  שב הע  ִמשי שאבות תו הלל  ְלג ִמב

לר׳ דוד חסין
ִמבי ִמני הלל  ְלה המ חרְך  אע ִמביא. כא שֶנ הה שיהו  ִמל ֵלא ִמבי  שב ְלל הדת  ְלמ כח ְלכבוד  ִמל ִמבי,  שא ֵלהי  אאֹל ֵלני  ְלפ ִמל  

ִמבי.  הג ְלׂש ִממ ששֵלרת צור  ְלמ חרן  עה הא הזע  כג ִממ ִמאיש  ששרון,  הה כלת  כוּצ הב עח בשרון  ִמבי ֵלאל  שה הטע  ְלכבודשנ ִמל
ִמבי.  ְלש ִמת הה ִמדי  שע ְלל ִמג הה שראוהו  ְלק ִמי ִמביא  שֶנ הה שיהו,  ִמל ֵלא שחס הוא  ְלנ ִמפי ְלליון הוא  כע ֵלאל  ְלל ֵלהן  ְלכבודחכ ִמל

ִמבי.  ְלז שכ שמ׃ּה  ְלש הבת צור  ֵלאל ו ְלׂששר ִמי כבט  ֵלש ִמׂשיא  ְלנ ֵלאל,  שו חכהח  מ ְלב הרג  שה ֵלאל  שה האת  ְלנ ִמק ֵלֶנא  ִמק ְלכבודיום  ִמל
ִמבי.  החְלר שאִמריק  כמר  חיא הו ִמעים בו  ְלג ֵלהם פו ִמאים  שֶנ הק שכבו,  ְלש ִממ ִממית  שר עא ִמאיש  הרבו  ִמפי  ִממ המע  שש ְלכבודִמדין  ִמל

ִמביא.  של ְלכמו  ֵלבר  הג ְלת ִמנ שדה  שר עח אחהרד  כי הו שדה,  שה שידו  ְלב המח  חר שדה  ֵלע ִממתוְך  שקם  שי ְלכבודהו ִמל
ִמביא.  ֵלה שתם  כשה או חמ ְלל שטם ו שב עח שאכר ץ  שה העל  שתם,  שב ִמכי ְלש כרְך  כד ְלכ שתם  החְלרבו או ְלב הקר  ְלכבודשד ִמל

ִמבי.  ֵללי חו עע ֵלפר  הכ ְלי הו שלם  הֶנת עו בה ְלכ ְלבִמרית  שלם,  ְלש במ שכר  שׂש התן לו  שנ שלם  החי עו ֵלאל  חזאת  הכר  ְלׂש ְלכבודִמב ִמל
ִמבי.  שא ִמלי  עא ִמרי גו המִמים צו שש הדר  שׂשה לו  שע ִמיים,  ְלשנו כהם  ֵלרי ְלב ִמד ְלב ִמים  הנ ְלש כׂשר ו כע ִמסים  ְלכבודִמנ ִמל
ִמבי.  המר שו שא ְלפשו  הנ ְלל שיה ו אח כה שנ׃ּה  ְלב כאת  ֵלעת  שיה,  ִמנ עע שנה  שמ ְלל הא ְלל שיה  שה ִמפיהו  ְלב כמת  ְלכבודאא ִמל

ִמבי.  ִמתְלר הו ִמלי  ְלד ְלג ִמת הו שתה  ְלל שכ חלא  המח  כק הה הכד  שתה,  ְלי שה ְלו שכה בו  שר ְלב שתה  ששְלר הגם הוא  כמן  כש ְלכבודהה ִמל
ִמביא.  שנ שתה  הא ְלו כמת  אא ְליהשוה הוא  ְלמרו  חיא הו ִמפיהו,  כבט  ֵלש ְלב שכה  ִמה חתהו  עחֵלרי  הא ִמפים  ְלד ְלכבודרו ִמל

ִמביא.  ֵלמ הה ִמציא  ההמו שצה הוא  האְלר התן  שנ חלא  שטר  שמ ששה,  ְלשֹל ִמנים  שש הפר  ְלס ִממ שׂשה  שע כמר  חא הזר  שג ְלכבודְלו ִמל
ִמבי.  שר עע הכ שלה  ְלג ִמנ ִמכים הוא  ְלוּצִמרי הה ִמעתות  ְלל ִמכים, ו שא ְלל המ הה הלם  ְלבעו ִמכים  ְלל ְלה המ ֵלאל  שה התן לו  ְלכבודשנ ִמל

ִמבי.  שא ִמבי  שא כמר  חיא הו שרא  שק שליו  ֵלא ששע  ִמלי אא שרה,  שע ְלס הב שלה  שע שעֹלה  שרה  ִנֳאה שט ְלב ששה ו בד ְלק ְלכבודִמב ִמל
ִמבי.  הנ ְלש כא העד  ְלב ִמקי ף  ְלש הי ֵלאהו  כאְלר ִמתי  ֵלבי התח  כפ ֵלאהו,  שצ ְלמ כא ֵלתן  ִמי ִממי  ְלתהו  ִמאהו שלה  ְלי הל ִמשי  ְלפ ְלכבודהנ ִמל

ִמביא.  שא שליו  ֵלא שרה  ְלתשו שאה  ְלצ שמ שידו  ִמביר  הכ ֵלהן  שאה,  שר שניו  שפ כשר  עא ִמאיש  שאה  שר ְלק כא שקדוש  ִמסין  ְלכבודעח ִמל
ִמבי.  ְלוּצ הכ שר ץ  חבא  שי חבא  שלה  ִממי הה הדם  ְלבִמרית  ִמב שלה, ו ְלי של ְלזיון  כח עחלום  הב שלה  ְלג ִמנ ִמאיש לו  ֵלחן לו  ְלכבודֵלחן  ִמל

ִמבי.  ְלש ִממי  שפר קו שע ֵלמ עעִמרי  הנ ְלת ִמה של׃ּה  המר  חיא ִמרי,  ִמעי ִמציון  ֵלשר  הב ְלי ִמרי  ֵלנ ִמאיר  שי ְללטוב  ְלכבודשזכור  ִמל
ִמבי. ִמתי  שמ ְלש ִמנ שכל עוד  ִמלי  שיה  ִממ חלא דו ְלו ִמלי,  עא ִמרי גו כצה צו ְלר ִמי ִמלי  של עה המ ִמשיר  ְלמהרת  ִמז ְלכבודקול  ִמל

ששלום ִמהי  ֵלאל. ְלי ההגו חבא  שי שמיו  שי ְלב משלנו  שבא  ֵלבן  שמן טוב  ִמסי ְלב ֵלאל,  ְלׂששר ִמי ְלב שוה  ְלל הש ְלו מֵללנו  ֵלחי ְלב  
ֵלאל.  לׇככל שו ְלל שדת  ֵלל ף  הא ְלי שנן  ְלתבו ִמי שאז  שרה  הבתו שנן, ו ְלתלו ִמי הדי  הש ֵלצל  ְלב שנן  עע הר ִמהי  ְלי כלד  מכי ִמהיהה ְלי
ֵלאל. שג ְלת ִמי חלא  ְלבחו  ִמז ְלו שערוְך  ִמהי  ְלי שחנו  ְלל בש ְלו שארוְך,  ִמהי  ְלי שייו  הח המן  ְלז שברוְך  ִמהי  ְלי ְלמקורו  ִמהיו ְלי

ֵלאל. ְלשמו ִמכ ְלבדורו  ִמהי  ְלי ֵלבר  שח ִמהי  ְלי ֵלאל  ֵלאי  ְלר ִמי ְלל ֵלמל], ו שע ִמהי  ְלי שרה  הבתו ִמכי  כבר [ מֵלע לׇככל  ְלב ֵלצא  ֵלי ִמהיְלשמו  ְלי
ֵלאל. שה המר  חיא ֵלכן  ֵלמן  שא שבה  עה הא חרב  ְלו ששלום לו  ְלו שבה,  לׇככל טו ְלב ֵלשן  שד ִמהי  ְלי שבה  ֵלׂשי הגם  ְלו שנה  ְלק ִמז ֵלדי  ִמהיעע ְלי

ֵלאל. ְלׂששר ִמי ֵלבית  לׇככל  ִמעם  ְלו ִמעמו  שהיו  אאֹל כיה  ְלה ִמי ְלו ִמאמו,  ְלל ִמביו ו שא ְלל כיה  ְלח ִמי העמו  ְלבתוְך  ִמֶנמול  ִמהיהה ְלי
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עעלו ְלנ ִמנ החיִמאם  ֵלאל  עעלו,  ְלנ ִמנ חלא  שמרום  ֵלתי  ְלל הד ִמבים  ִמדי ְלנ ֵלתי  ְלל הד  
ְלסאו ִמכ ֵללי  אא ֵלהם  ִמכי  עעלו,  הי ְלברוחו  שלם  בכ ִמבים  ְלכרו העל  שמם  ְלמרו
ִמבים שש ְלו שרצוא  כהם  ְלש החיות  ְלללו,  הה ִמוי ְלשמו  יודו  ִמבים  ְלקרו
ְלשמו ִמדים  ִמשים, מו עע שפן רו ְלואו הגל  ְלל הג ְלללו,  ְלכ ִמנ שאה  ְלבִמרי ִממיום 
ִמבים ִמבי ְלס ִמים  הפ שנ ְלכ ֵלשש  ְלב ִמשים, ו ְלב ְלכבודו לו ִמזיו  ִממ ִמשים,  ְלד הק ְלמ ו
החד הי ִמבים  ֵלר עע ִמרים  ִמשי ְלבקול  ְלענו  הי ְלגלו,  ְלל הג ְלת ִמי ֵלעת  ְלב ִמפים  שע

ְלגלו.  ְלד ִמנ ְלבאותות 
ב ד , רר חר ה אא הו אלללר נא בחר ד סס ל אוּגר הו אללכס מא אכרר ללר
אם ד , אּגסר יר חר ן גר הו ממ אנא ּגד אחסר מר י אללמס אללמ ללר אללּגא
ץ אכתר ד , ור חר ד ּגא ה קר אפס כר ם יס ן ללר ד מר ּגר סר ן תר אחס ארור וא
ן כר 'ללו , סר ט אפצא דס אללאוצר ים אללקס אללמ קר ה אא בַער ן סר ממ
ה יר ורמ תר ללא אמ א , ור נר אטא יַע אסבר ממ א ּגמ אַעטר א , ור נר יא אמ הו אבר בא
ה צ'ללס פר 'ים  ַעצמ תר בא דהו  חמ ור נס יב  אּגמ ור א ,  נר ללא א  אַעטר
אלל ים קר כללמ תר י בא י מוסר במ א אללנא אדר ללו , נר אממ א שר ינר ללר ַעא

לל.  רסא י מס וממ קר ן ללמ כס
ִמבי ִמל ְלב ְלשִמרי  ִמק שחה,  ְלמ ְלׂש ִמי ִמפי  ְללגו ִמכי  הז שדתו  ְלל ִמתי  שד ִמחי ְלי ְלמִמרי  ִמש
שיתו אור עע הר כרת  כב ְלג ֵלחן  ֵלמ שה,  כח ְלט הב ְלי הבדו  ְלל ְלשמו  ִמב שבתו  עה הא
שכה שר ְלב ֵלמי  ְלש ִמג ִמבים  ִמנגו בורות  שה  כא ְלל המ ִמוי הרח,  ְלז ִמי ִמדים  ְלשִמרי הל
כבן ְלל ִמרי  הלש, צו ְלח כנ שד ף  ְלר ִמנ ְלו כלה  שרש, גו ְלו ִמני  שע שה  כס ְלנ הפְלר ִמוי ְלזלו,  ִמי
ְלבִמרים ִמע שכל  ִממ ִמבים  של ְלכ שליו  שע ְלבבו  שס ִמכי  הרש,  שד שתם  ִמאיש 

עהלו.  ְלב בה ְלפשו  שנ ְלו ִמלבו  ִמבים  ֵלא ְלז ִמעם  ֵליה  האְלר ְלו כרא  כפ עהלו,  ְלק ִמנ
איס רר אללַעא ית  חר י  פסמ נר אק  שתר תר נון  אללפס ין  בר
יֹון אר צמ אסור י ור דסמ ית קס רתו בר כר א דא אלר אב , ומ רר אללשא ור
ץ ללחר אללרוח יר י ור סמ חמ י וא ללמ קא א ַער 'יר ף צמ אב , אכסר רר אללכא
י חימ יר ים  אממ שר את אללמא הר ב  חמ מס א  יר קום  אב ,  רר כתמ אמ
י דסמ ים קס אללמ ַער אללמא איס ור נר ין אללכא ללו , זר אפמ גר רוחר אללר ללא
י פמ י ,  קק אללמ כר ד  אַעבס צד  אללקר פר ללו ,  קבא אללמס י  דמ ַעע סס וא
א ננ צא ד כר י , קר קמ אדמ ן צר ַעדס ור י במ י , יופמ קמ אשמ ן ַער ללב מוממ קר
ן ללו , ממ אהמ אן ּגר נסר בק אללאמ א יר ים ללר ַעללמ תר ללם וא י ַעמ פמ

ללו.  אממ ן כר כצס שר ס ללמ אללר ים ּגר סקמ תר ן וא 'יקס הו צמ ללא נר
שֶנה ִמר ְלמחו,  ְלׂש ִמי שלה  הכ ְלו שתן  שח ְלחשוה  הא ְלו ששלום  ְלמקום  כזה הוא 
שיה ִמפ ֵלפי ְלי הבת  ִממ ְלרחו,  שז ִמטים  שב ְלש ֵלני  ְלב ִמל שוה  ְלד כח ְלו שׂשׂשון  ְלוקול 
ִמבים בס ְלמ הה ֵלבין  שחה  ְלמ ְלׂש כא ְלו ְללחו,  שש ְלישועות  ִמלי כוס  שנאשוה  ְלו
סוד העל  ְלשרו,  שי שדה  ְלתעו ֵלרי  ִמצי עהלו,  ְלק ִמנ ִמעים  שנ ְלו טוב  המה 
ֵלהם ִמבים  עאהו ִמעים  ֵלר ְלקרו,  שי המה  ִמלי  ְלו ֵלאל  של ְלברו,  שח ְלׂששרה  ִממ ו
ִמעם ִמאים  ִמבי ְלנ שרה  תו ְלללו,  ִממ ִמחים  ְלנכו סודות  ִמבים  ְלוטו

עאלו.  ְלש ִמי כזה  ֵללי  עא כזה  ִממ ִמבים  ְלכתו
סום , את אללּגס גיר מס זר ן ללר י ממ אתמ יר י חא י פמ פס תובמ א נר יר
יח רמ א  מר כא ט  הבס יר י  אתמ מר אללמא י  אתמ יר א  מר בלל  קר ן  ממ
ה אלללר ור י  אתמ יר ו  אללסר י  פמ ט  ללמ גס ד  קר ן  מר מום ,  אללסס
ד נר ַעמ ים  סללמ תר ין  אדר ללמ א  מר ד  בס א  ללר ים ,  חמ רא ן  ארס פר גר

יץ ן פר ן אללאנפס כללקהו , ממ א ממ 'ללו , יר צמ א אללפר תר אללפא
ם כר ל אללוּגוד חר הו , כס פא י כר א פמ הר ללמ כס הו , וא ר נורא ּגוהר
אם אלר ף ור ללמ ן אא ינס ללו , סמ אַעמ י פר ל שר כס הו ללא ים וא חכמ תר במ

ללו.  אמ ך סר רם ּגודר ן כר ים ממ אללממ ור
ששם הה שלל,  עה המ העל  שרם  ְלל שבח  ְלש ֵללל ו הה ְלב כזה  ִמרי  ִמשי ְלל ְלחתום  כא
ִמדי עע ִמשי  ְלפ הנ שלל,  ְלכ ִמדים  ְליצור מו שכל  ֵללל לו  המ ְלל ֵלמר  ִמפי או ְלב
ִמדים ְלשִמרי הה ֵלבין  שלל,  ְלש ְללך  שע ְלנ ִמל ִמפי  גו ְלכלול  ִממ ו שמה  ְלק ִמר
ִמלי שה,  שנ ְלכ ְלש ִמנ ִמדים  שר ההְלו ֵלבין  עעלו,  הו המי  שע ְלפ ְלזקו  ִמח ִממים  ֵלל ְלש הה
הדם ִממ ֵליין  ְלו הבג  ְלת הפ שנה,  ְלת שנ שת׃ּה  ֵלבי ְלל כר ף  כט שנה,  ְלמ ִמז כרת  כב ְלג הה
שקם ְלל כח ִמבים  עאהו שה שבה  ִמס ְלמ ֵלני  ְלב ְלללו, ו שצ שמר  בש ְלמ ֵליינו  ִמבים  שנ עע

עחלו.  ְלנ ִמי כדן  ֵלע ְלב
שנא.  שעה  ִמשי ְליהשוה הו שֶנא  שא שֶנא  שא

לר׳ שלום שבזי
ֵלחן כלת  כי ִמני עא ֵלכ ְלמ ְלס ִמת שגלות  ְלב ִמני.  ְלמלו שק׃ּה  ֵלחי ְלבתוְך  שלה  ְלי הל הב ו

שמן  ְלמזו ִממיד  שת ִמני  עא שנ׃ּה  ֵליי ִמני.ְללכוס  ֵליי ְלב שנ׃ּה  ֵליי המד  עח הרב  שע ְלת ִמנ ְלו
ְלכרו  ִמש ְלו ִמתי  שמ ְללעו ִמדים  ִמני.ְלשתו דו עעיו הר ככל  ֵלׂש ְלל ִמעירו  שה ְלו
שדה  ְלכבו הה ִמכים  של ְלמ הבת  הכל  ֵלהי ִמני.ְלב עהמו הל שמן  ְלמזו שנ׃ּה  שח ְלל ְלושו

ִמדים ְלודו ִמעים  ֵלר שכל  ְלל ְלפִמריד  ִמה שמן  ְלז
ִמני. ֵלכ ְלש ְלמ ִמי שבה  עה הא ְלב ִמדי  שבל דו עא

כרת  כב ְלג העל  כסד  כח ְלו ֵלחן  ֵלשר  הק ִמני.ְלי ֵלר ְלכ ְלז ִמי כסד  כח ְלו ֵלחן  הגל  ְלע המ ְלב
ִמקים  שח ְלש ֵלבי  שע הנן  עע הב ֵלשז  הפְלר ִמני.ְלמ ְלרצו ִמפיק  שת ִמהיא  ְלו ִמתי  שי ְלע הר ְלל

ִמעים ְלקבו ֵלהם  ִמשים  ִממ עח שה  כרי שע ְלש
ִמני. ֵלד עע ְלס ִמת שנה  ִמבי ְלב שאה  ֵלל ְלזכות 

ִמנים שב ְלל ֵלחל  שר הבת  עה הא ֵלרר  ְלתעו
ִמני. ֵלל עע הת ִמרית  ִמׂשי עע ְללכות  המ ְלבסוד 

שעה  ְלישו כמך  הע ְלל ִמחיש  ִמהים  ִמני.אאֹל ְלגרו ֵלצהח  ְלח הצ ְלת שרצון  ֵלעת  ְלב
ֵלבב  ְלתסו ששלום  ְלברוב  ֵללב  ֵלמי  ְלשלו

ִמני. עהמו האב  הלת  ְלסגו שתם  ִמאיש  ֵלני  ְלב
שנא  שא שנא  שא שנא  שא

לר׳ שלום שבזי
שסה הד עה הבת  עה ְלששרה הא ְלק ִמנ ִמבי  שב ְלל העל   

ִמלים, ְלל המי צו שע ְלפ שלה  ְלבתוְך גו ִמני  ְלא הו
שרה  ְלב הח ְלת כא כלה  אע כא ִמלי  ְלרשות  ֵליש  לו 

ִמלים,  ְלל ְלה כנ ֵלהם  כשר  עא ִמציון  ֵלרי  עע הש תוְך 
שרה  ְלכ ְלז כא ִמבים  ִמדי ְלנ הבת  ִמבית  העְלר ְלו ְלחִמרית  הש

ִמלים, עה ְלב ִמנ כשק  ֵלח ְלב הני  ְלעיו הר ְלו ִמבי  ִמל
שרה  ְלר ְלתעו כא ְלֶנדוד  ִממ ִממירות  ְלז ִמעים  ְלנ ִמב
ִמלים, עה שֶנה צו ְלבִמר ִמתי  שי ְלע הר ְלו ִמני  ְלא הו
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שרה  ְלב בח שרה  ִמשי ְלב כדש  חק הדת  עע ִמבינו 

ִמלים,  ְלל ְלכ ִמנ שפה  בח ְלב שלה  הכ הה ְלו שתן  שח
שרה  ְלק שי שמה  בי עא הל שמחות  ְלׂש כזה יום 

ִמלים, ְלמ כסד גו כח ְלו ֵלחן  שד׃ּה  ְלודו ִמהיא  ִמכי 
ְלקשרא  ִמדי  ְלוכוס דו שחן  ְלל בש ֵללי  עע שדו  ְלח הי
ִמלים, ְלג ְלס ִמֶנ הה שכל  ְלו ֵלדינו  ְלׂשִמרי ֵלמן  הז
ְלמשרה  הז ְלא הו שחה  ְלמ ְלׂש כא ְלישועות  ִממכוס 

ִמלים, עא ִמשיב שו שא ְלו ִמדי  שכל סו ְלל ִמציא  או
ְלששרה  שי העת  הד ְלב ִמלים  ִמכי ְלׂש המ ְלל ֵלשם טוב 

ִמלים, ְלש הדאי מו ְלבהו שרם  ְלצ ִמי ֵללי  עע ֵלהם  ִמכי 
שרה  ְלב שג עעׂשות טוב  הל שבם  שב ְלל ְלאהות  הת

ִמלים,  עח ִמיים נו הח ְלו כדן  ֵלע הגן  ְלל ְלעלו  הי
שרה  עה שנ ֵלאל  ְללטוב  ִמתי  שד ִמחי ְלי הבת  ְלה הא

ִמלים, עע שכל פו הכר  ְלׂש ֵלתן  ְלשהוא נו שברוְך 
שרה  עה ְלנ ִמי ִמתי  שד עע הל שהר  שנ ְלכ ששלום 

ִמלים, ְלל שהעו שכל  ְלו שבחור  הגם  ְלו ֵלקן  שז
שנא. שא

לר׳ ישראל נג׳ארה
שלה עע הי שלה  עע ִמני. הי ְלפ הג שחה  שפְלר ִמרמון  ֵלנ ץ  ֵלה ִמֶני,  הג ְלל ִמאי  מבו  

ִמדי ִמדי ְלי ִמאם  שדיו,  שג ְלמ ְלפִמרי  כאת  הכל  חיא ְלו שדיו  שע ְלצ ִמחיש  שי ִמדי  שיבוא דו
ִמני.  הכ העל  ֵלשב  ֵלא שדה  ִמחי ְלי ֵלאיְך  שדיו  ְלנדו שאְלרכו 

ִמני עא הו ְלת,  הא ִמבי  משו שבה  עאהו הבת  ְלת  הא הלי,  ֵלא ִמבי  משו
ֵלכְך ְלבתו ִמכי  שבה  ְלכתו חזאת אות  ִממי  ִמע ֵלֶנה  ִמה שבה,  משו שא

ִמני.  שכ ְלש ִממ ֵלתן  כא
ִמלי שתה  הע שת,  מִמני שק ִמתי  שאז או ֵלמ הבת  ְלל שת ו מִמדי שפ ִמשי  ְלפ הנ ִמדי,  ִמעי, דו ֵלר

ִמני.  משת ְלב הה עא ִמכי  המר  חתא ֵלאיְך  ְלו שת  מִמרי ֵלז ִממים  הע ֵלבין 
ִמתיְך, שׂשִמרי ְללטוב  שלה ו ִמה ְלת ִמל ְלו ִמתיְך  ִמרי ֵלז ְללטוב  ִמתי,  שמ בי עא
העל ֵלבְך  ִמשי ֵלכן או העל  ִמתיְך  ְלב הה עא שלם  הבת עו עה הא ִמכי 

ִמני.  שכ דו
ְללתוְך ִמדי, ו ְלנדו חס ף  ְלא כת ֵלהר  המ שתה  הע ִמדי  ִמדי ְלי שבְלרך,  ְלד ִמכ ִמהי  ְלי לו 

ִמני.  שב לׇכקְלר כאת  שלְך  ְלקִמריב  הא ששם  ְלו ִמדי  ְלגדו ֵלחה  ְלנ ִמציון 
שנן עע הר ִמעי  ְלש ִמי ִמצי ץ  ִמכי  ֵליין טוב  ְלכ ֵלכְך  ִמח שיה  עע הר ִמקי  ְלז ִמח
הלח ְלש כא ִמחיש  ְלו חטב  ְלח כא ְלו ְלכרות  כא ִמיְך  מהר ִמסי ְלל ו חטב,  שר ְלו

ִמני. שג ְלס כאת  שלְך 

לר׳ יהודה הלוי

שת ְלח מהכ שש עה ִמדי  ִמדי הדי,ְלי שש ֵלבין  ְלב ְלתך  עחנו  
שדי? ִמבי ְלע המ ְלל ִממיתות  ְלצ ִמני  מהת ְלר הכ ְלמ שמה  של ְלו

מִמתיך, ְלפ הד ְלר שעה  ְלזרו חלא  מכאכר ץ  ְלב שאז  חלא  עה
שדי,  ֵלע ִמסין  ְלו הני  ִמסי ְלו שרן  שפא ההר  ְלו ִמעיר  ֵלׂש ְלו

ִמבי  ְלנך  ְלרצו שיה  שה ְלו הדי  ְללך דו שהיו  ְלו
שדי?  שע ְלל ִמב ְלל ִמדי  ְלכבו שתה  הע עחֹלק  הת ֵלאיְך  ְלו

שדר  ֵלק ֵלדי  עע שפה  עהדו ִמעיר  ֵלׂש ֵללי  אא שיה  ְלדחו
שדי. שמ חעל  ְלב שֶנה  בע ְלמ שון  שי ְלבכור  שנה  ְלבחו
ְלקשוה? ִמת ִמסיר  עא ִמתי  ְלל ִמב ֵלאל ו ְלתך גו ְלל ִמב ֵליש  עה
שדי. חד שנה  ְלת כא ְללך  ִמכי  ִמלי  ְלזך  בע שנה  ְלת

לר׳ יוסף בן ישראל
ההי אאֹל האל  ְלש ִמיים, כא ְלשבו שלה  עא ְלג ִמי ִמיים.  ְלזרו ְלאסו ף  כי

ִמים,  ְללגו עהמון  האב  שֶנה  בכ ְלמ ְלזכות  ִמיים.ִמב הח ְלל ְלזכו  ִמי
ִמיים, עענו ְליהו  ְלשמו  ִמב ְלקְלראו  ִמי ִמיים.ֵלעת  ְלרצו ֵלהם  ִמכי 

ִמים, הר עה הנ ְלל שלה  שג כשר  עא ְלזכות  ִמיים.ִמב ִמק ְלנ ִמליד  הו
ִמלים, ְלגאו ְללכו  שה ִמלים  שג ְלד הבע  ִמלים.האְלר ֵלא ְלב שחנו 

ִמיים, ְלבזו היד  ְלב שתם  ְלסשרה או ְלמ ִמת ִמיים.האל  ְלקנו ְלהיו  ִמי
ִמיים, ִמנ עע ֵללי  אא ִמביט  הת כשר  עא שתה  ִמים.הא שתא ְלפ ֵלמר  שו
ְלמשרה, ִמז ְלו ִמשיר  ְלב ֵלצנו  האְלר ְלל כלה  ְלע שרה.הנ ְלד הה ְלו ְלברון  ו

לר׳ שלום שבזי
מחגה מחגהיא  יא  נבי  ללל באל נבי ,  ללל באל שאללתך   

רבי , שא אטללב אנא שא ארוח אללמגל אקרבי , אן 
צבי  ללל צביה ללאל

ת קדם הדיה ףל , האל ם כללאל תל לל ַעבדה נַעם מא  קאל
אףל , אן אנא נצל צר אללל ללמקאל תיאב ואל ללל ףל , ואל ללחאל ללל ואל

רבי  שא ארוח אללמגל
ך אל לל אברם אבונא אללכללילל , ללא תרוחו אללא דל קאל
יישר הו  אהילל ,  ללי  יישר  הו  אללאללאה  אללקבילל , 

צבי  ללל צביה ללאל
נכללףל ַעללא לל , שא  קה שרק שוקו אללגמאל רפאל יא 
לל , הו יישר זאל לל , אללאללאה הו יישר ללי גל שבַעא גבאל

צבי  ללל צביה ללאל
יא רפקה שרק שירו בוא , ואטללבו אללמהימלל רבנא ,
צבי  ללל אללאללאה הו יכון פי ַעוננה , הו יישר צביה ללאל
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יבי ללי ך אן תגל ן , (אשללאל רש אללגנאל יא צביה ויא גל
ללת אשמַע ן , בנת מן אנתי בחך מן צורך , קאל פללאל

ואלל הו אבי  בתל
ללגואר ינצרין מן ַענדהא , ַעת גרתן מן כתפהא , ואל וצל

א בקא מתַעגבי  הו תוכףל ללישמַע צותהא , ואן הדל
שנףל ללהא  אכרג  תם  אללַעגב ,  כלל  ללהא  תַעגב  הו 

לל ַעשא יא א קד והב ,) קאל שוארין איצל הב , ואללל דל אללל
בי  צביה תרגל

חביב מהללא  כלל  ללי ,  כך  א  ואיצל ב  ארגל קאללת 
י הו רפיקן מַעתללי , הו אללמהללא והו מללי , אללדל אללכאל

הבי  אללמדל
(גא אלליהא אביהא באללמחאלל , ואללגמאלל גרקת ושט
אללוחאלל , שאקהן הו אללא ושט אללַעקאלל , ואן ללבן

רהן ואכתבי  נצל
אן אראד  שמומאת  מן  ללהם ,  רכב  זאד  וללא  תם 
ישקהם , גא בתואלל אכלל מן זאדהם , ואן קד הו וקַע

פי אללמגצבי 
דקת פקד  בניי  יא  אנא ,  יקי  צל ויא  ואלל  בתל קלל 
פַעללתה י  דל ללנא ,  תכבר  וכיףל  תַעמלל  כיףל  אללַענא , 

פקד הו חלל בי) 
ן י כאל ללדל ק אללא יא מרחבא , מרחבא באל לל יצחאל קאל
ר אללא ושט אללכבא , בַעד שרהל דאל איבא , אדכלל אללל גל

טרי תטיב כאל

הוי הדרך שאלתיך בשם הנביא. 
הוי הדרך; בשם הנביא התקרבי, 

כי אני למערב שם צעדי, 
שם ואחפש צביה לצבי. 

אמר ידיד הנפש אברהם אבינו, 
אל תלכו אל אותם שבטים, 

האלוהים הוא יזמן לי ממשפחתי, 
הוא יזמן עלמה לעלם. 

הוי חברים; זרח הוליכו אותנו, 
ובקשו מהמרומם אלוהינו; 

האלוהים יהיה בעזרנו, 
הוא יזמן עלמה לעלם. 

אמר יצחק; ברוך בואך, 
ברוך במי שהיה רחוק ממני, 
הכנס לארמון אל תוך אוהל 

 אחרי שרה אמי,תשביע רצוני.

שידו ִממ ֵלצר  ֵלריש,יו שו כשר  חע
ְלכבודו ִמל ִמשיר  ֵלרי״ש (שיר).שא ִמשי״ן יו״ד 

ִמלים הד שמעוז  ְלשמו,צור  כמת  אא כב
ִמלים הג ְלל הג ֵלכב  ִמדימו,רו ְלק הי ִממי  ו

ִמלים הק ִמכים  שא ְלל ְלנאומו,המ ִמל ִמצים  שר
שלתו לׇככל זו ֵלרי״ש (שקר),ְלו ִמשי״ן קו״ ף 

ְללתו ִמב ֵלאין צור  ֵלרי״ש (אחר).כי  ֵלחי״ת  כל״ ף  שא
ֵלשם הוא הב ִמסין  ְלללו,עח הה עא הו

שכמוהו ֵלאין  שעלו,ִמכי  ְלפ ִממ ְלכ ֵלאין  ְלו
שראוהו ִממים  ִנֳאעלו,הי שש ְלב ִמכי 

כהם ֵלמי ֵלמי הדד  ֵלרי״ש (צור),שמ שו״ו  ִמד״י  שצ
כהם ֵללי הג ְלשאון  ֵלרי״ש (שיבר).ו ֵלבי״ת  ִמשי״ן 

כלא מכפ ֵלׂשה  ִמבי,קום עו ְלש ֵללה  עע הה
כלא ככ הה ֵלבית  ִמבי,ִממ ְלוּצ הה ִמעיר  כאל 

כלה שט כעה  ְלר ִמי ִמביא,ששם  של ֵלאב  ְלז ִמעם 
ֵלאה ההְלר ְלדך  שי ֵלרי״ש (מהר),חעז  ֵלה״א  ֵלמי״ם 
כאה ְלר ִמנ ְלרך  ְלבאו ֵלרי״ש (אור).ו שו״ו  כל״ ף  שא



23שירים
ִמסים,.1 עעמו העם  ֵלחם  הר ְלי הוא  ִממים,  עח הר שה האב 

ִממן ֵלתינו  ְלפשו הנ ִמוּציל  הי ְלו ִמנים,  שת ֵלאי ְלבִמרית  ְלזכור  ִמי ְלו
שרעות.  שה ששעות   (סדר הוצאת התורה)הה

ֵללינו..2 שע ֵלחם  הר ֵלחם,  הר ְלמ הה שמן,  עח הר שה שאב  ִמבינו  שא
הע, חמ ְלש ִמל ִמכיל,  ְלׂש הה ְלל ו ִמבין  שה ְלל שנה  ִמבי ֵלבנו  ִמל ְלב ֵלתן  ְלו
כאת ֵלים  הק ְלל עעׂשות, ו הל ְלו חמר  ְלש ִמל ֵלמד,  הל ְלל ְללמד ו ִמל
ֵלאר שה ְלו שבה.  עה הא ְלב כתך  שר ְללמוד תו הת ֵלרי  ְלב ִמד שכל 
ֵלחד הי ְלו כתיך,  ְלצו ִממ ְלב ֵלבנו  ִמל ֵלבק  הד ְלו כתך,  שר ְלבתו ֵלנינו  ֵלעי

כמך.  ְלש כאת  שאה  ְלר ִמי ְלל שבה ו עה הא ְלל ֵלבנו  שב (ברכותְלל
 קריאת שמע)

ִמים.3 המ שש ֵלרי  עע הש התח  ְלפ ֵלכנו,  ְלל המ ִמבינו  שא
ֵלתנו.  של ִמפ ְלת  (תפילות)ִמל

ִמציר.4 ְלי שכל  כרם  כט ְלב הלְך,  שמ כשר  עא שלם  עו עאדון 
כלְך כמ הזי  עא חכל,  ְלפצו  כח ְלב שׂשה  עע הנ ֵלעת  ְלל שרא.  ְלב ִמנ
הבדו ְלל חכל,  הה ְלכלות  ִמכ עחֵלרי  הא ְלו שרא.  ְלק ִמנ ְלשמו 
ְלוהוא חהכוה,  ְלוהוא  שיה,  שה ְלוהוא  שרא.  ְלמֹלְך נו ִמי
ִמני, ֵלש ֵלאין  ְלו שחד  כא ְלוהוא  שאשרה.  ְלפ ִמת ְלב כיה  ְלה ִמי
ִמלי ְלב ִמשית  ֵלרא ִמלי  ְלב שרה.  ִמבי ְלח הה ְלל לו  ִמשיל  ְלמ הה ְלל
החי ְלו ִמלי  ֵלא ְלוהוא  ְלׂששרה.  ִממ הה ְלו חעז  שה ְלולו  ִמלית,  ְלכ הת
ִמסי ִמנ ְלוהוא  שרה.  שצ ֵלעת  ְלב ִמלי  ְלב כח ְלוצור  ִמלי,  עא גו
שידו ְלב שרא.  ְלק כא ְלביום  ִמסי  כו שנת  ְלמ ִמלי,  שמנוס  ו
ִמעם ְלו שרה.  ִמעי שא ְלו ששן  ִמאי ֵלעת  ְלב ִמחי,  רו ִמקיד  ְלפ הא

שרא.  ִמאי חלא  ְלו ִמלי  ִמתי, ה׳  שי ִמו ְלג ִמחי   (תפילות)רו
ְלמך.5 ִמש ִמדיר  הא שמה  ֵלנינו  חד עא ֵלרנו, ה׳  ִמדי הא ִמדיר  הא

כר ץ. שא שה שכל  העל  כלְך  כמ ְלל שיה ה׳  שה ְלו שאכר ץ.  שה שכל  ְלב

שחד. כא ְלשמו  ו שחד  כא ה׳  כיה  ְלה ִמי הההוא  הביום 
 (מוסף לחגים)

שרה,.6 ֵלה ְלמ ִמב שקרוב.  ְלב ֵלביתו  כנה  ְלב ִמי הוא  ִמדיר  הא
ֵלאל ֵלנה,  ְלב ֵלאל  שקרוב.  ְלב ֵלמינו  שי ְלב שרה,  ֵלה ְלמ ִמב

שקרוב.  ְלב ְלתך  ֵלבי ֵלנה  ְלב ֵלנה,   (הגדה לפסח)ְלב
שחד.7 כא שכל  כאה  ְלר ִמֶנ כש ֵלבנו  ִמל ְלב ֵלתן  שבה,  הר ְלד הא

שכל ֵלבר  הד ְלֶנ כש ְלו שנם,  ְלסרו כח ְלולא  ֵלרינו  ֵלב עח הלת  עע המ
שהשרצוי ְלו ששר  שי הה כרְך  כד הב ֵלברו  עח כאת  שחד  כא
העל שחד  כא ֵלמ שאה  ְלנ ִמׂש כלה שום  עע הי האל  ְלו כניך,  שפ ְלל
שבה עה הא ְלב ֵלתנו  ְלשרו הק ְלת ִמה ֵלזק  הח ְלת שלה ו ִמלי שח ֵלברו  עח
חכל הה ֵלהא  ְלי כש כניך.  שפ ְלל הע  שידו ְלו שגלוי  כשר  עא הכ כליך,  ֵלא

כליך.  ֵלא הח  רו החת  קודםהנ רצון״  (״יהי 
 התפילה)

ששא.8 ִמנ ִמנים  שר ִנֳאא הח  ֵלרי ְלו ִמין  הי הכ שצלול  שהִמרים  עאִמויר 
ִמנים. עעמו הפ קול  ִמעם  ִמים  הב העְלר שה הח  ְלברו
שמ׃ּה עחלו הב שיה  ְלשבו כבן  כא שו שלן  ִמאי המת  ֵלד התְלר ְלב ו

שמה.  שבה חו ִמל ְלב כבת ו כש שדד יו שב כשר  עא ִמעיר  שה
אור כשל  ְלו כשת  חח ְלנ כשל  ְלו שהב  שז כשל  ִמים  הל שש ְלירו

ִמכֶנור.  ִמני  עא ִמיְך  הר ִמשי שכל  ְלל חלא  הה
שקה ֵלרי ההשוק  הכר  ִמכ ִמים  המ הה ְלבשו בורות  שי שכה  ֵלאי
שקה. ִמתי הע שה ִמעיר  שב ִמית  הב הה ההר  כאת  ֵלקד  ֵלאין פו ְלו
ֵלאין ְלו ְלללות רוחות  הי ְלמ הלע  כס הב כשר  עא שערות  ְלמ הב ו
ִמים הל שש ְלירו ִמריחו.  ְלי כרְך  כד ְלב הלח  כמ הה הים  כאל  ֵלרד  יו

שהב...  שז כשל 
חשר ְלק ִמל שלְך  ְלו שלְך  ִמשיר  של ההיום  ִמאי  ְלבבו האְך 
עחרון הא ֵלמ ו ִמיְך  הנ שב ִמעיר  ְלוּצ ִממ ִמתי  ְלנ חט שק שתִמרים  ְלכ
התִמים שפ ְלש הה כאת  ֵלרב  ֵלמְך צו ְלש ִמכי  ְלרִמרים.  ְלמשו הה
כשר עא ִמים  הל שש ְלירו ֵלחְך  שכ ְלש כא ִמאם  שׂשהר ף  הקת  ִמשי ְלנ ִמכ

שהב...  שז כשל  ִמים  הל שש ְלירו שהב.  שז של׃ּה  בכ
שכר ִמכ הל ְלו הלשוק  ִמים  המ הה בורות  כאל  ְלרנו  הז שח
שקה. ִמתי הע שה ִמעיר  שב ִמית  הב הה ההר  ְלב ֵלרא  קו שפר  שו
שמשות ְלש ֵלפי  ְלל הא הלע  כס הב כשר  עא שערות  ְלמ הב ו
כרְך כד ְלב הלח  כמ הה הים  כאל  ֵלרד  ֵלנ שנשוב  ְלרחות,  זו

ִמריחו !  שהבְלי שז כשל  ִמים  הל שש (נעמי שמר)... ְלירו
שחה..9 ְלמ ִמׂש ֵללב  ְלשֵלרי  ִמי ְלל ו ִמדיק  הוּצ הל הע  שזרו אור 

 (תהילים כב,ח)
שרה.10 שצ ְלב ִמנים  ְלֶנתו הה ֵלאל  ְלׂששר ִמי ֵלבית  שכל  ֵלחינו  הא

ששה, שב הי הב ֵלבין  שים ו הב ֵלבין  ִמדים  ְלמ שהעו שיה,  ְלב ִמש ְלב ו
שרה שוּצ ִממ ֵלאם  ִמצי ְלויו כהם  ֵללי עע ֵלחם  הר ְלי שמקום  הה
ְלעבוד ִמש ִממ ו שרה  ְללאו שלה  ֵלפ עא ֵלמ ו שחה,  שו ְלר ִמל
שקִמריב. המן  ְלז ִמב ו שלא  הג עע הב שתא  ְלש הה שלה,  ְלגאו ִמל

 (סדר קריאת התורה)
ֵלקש.11 הב עא שת׃ּה  או ה׳  ֵלאת  ֵלמ ִמתי  ְלל הא שש החת  הא

העם חנ ְלב עחזות  הל היי  הח ֵלמי  ְלי שכל  ֵלבית ה׳  ְלב ִמתי  ְלב ִמש
שכלו.  ֵלהי ְלב ֵלקר  הב ְלל  (תהילים כז,ד)ה׳ ו

ֵלאין.12 ְלו כזה.  הה שלם  שבעו מֵלהינו,  אאֹל ְללך, ה׳  עערוְך  ֵלאין 
כפס מכא שבא.  הה שלם  שהעו ֵליי  הח ְלל מֵלכנו,  ְלל המ ְלתך,  של זו
כמה מדו ֵלאין  ְלו הח.  ִמשי שמ הה ִמלימות  מֵללנו,  עא ְלתך, גו ְלל ִמב

ִמתים.  ֵלמ הה הית  ִמח ְלת ִמל מֵלענו,  ִמשי מו (שחריתְללך, 
 לשבת)

כמיך,.13 שי כרְך  ְללאו ֵלק ץ  ֵלאין  ְלו כתיך,  ְלשנו ִמל שבה  ְלצ ִמק ֵלאין 
ֵלרש שפ ְלל ֵלאין  ְלו כדך,  ְלכבו ְלכבות  המְלר ֵלער  הש ְלל ֵלאין  ְלו
כאה שנ שתה  הא ְלו ְללך,  כאה  שנ ְלמך  ִמש כמך.  ְלש ֵלעילום 
הען המ ְלל ֵלׂשה  עע כמך.  ְלש ִמב שת  שרא שק ֵלמנו  ְלש כמך, ו ְלש ִמל
כמך, ְלש ֵלשי  ִמדי ְלק המ העל  ְלמך  ִמש כאת  ֵלדש  הק ְלו כמך,  ְלש
ְלכסוד שדש.  ְלק ִמֶנ הה ְלו שר ץ  עע הֶנ הה ְלמך  ִמש ְלכבוד  עעבור  הב
ְלמך ִמש ִמשים  ִמדי ְלק המ הה כדש,  חק ֵלפי  הׂשְלר הח  ִמׂשי
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ִמאים ְלר שטה, קו המ ֵלרי  שד ִמעם  שלה  ְלע המ ֵלרי  שד כדש,  חק הב

כדש.  חק הב ששה  בד ְלק ִמשלוש  ְלב ִמשים  ְלל הש ְלמ (ימיםו
 נוראים)

ֵלדש.14 הק ְלמ ששלום,  הה עאדון  שדאות  הההו ֵלאל 
ששה בד ְלק ִמב הח  ִמני ֵלמ ו ִמעי,  ִמבי ְלש ֵלרְך  שב ְלמ ו שבת  הש הה
ִמשית. ְלבֵלרא כׂשה  עע המ ְלל ככר  ֵלז כנג,  חע ֵלני  ְלש בד ְלמ העם  ְלל

 (תפילת ליל שבת)
שנא.15 האל  ְלו שֶנא  שסה  חו ִמבי,  ִמל שדה  ְלמ שח כלה  ֵלא

שלם.  הע ְלת  (ידיד נפש)ִמת
שך. .16 כמ ְלמ עארו ההי  אאֹל שך  כד ְלואו שתה  הא ִמלי  (תהיליםֵלא

 קיח,כח)
המע.17 ְלש שֶנן. …  הח ְלת כא כאל ה׳  ְלו שרא,  ְלק כא כליך ה׳  ֵלא

ִמלי.  ֵלזר  חע ֵליה  אה  ה׳  ִמני,  ֵלֶנ שח ְלו ל,ה׳  (תהילים 
 ט-יא)

ִמני..18 ִממי ְלי הכח  ְלש ִמת ל  ששלש ְלירו ֵלחְך  שכ ְלש כא ִמאם 
 (תהילים קלז,ה)

ִמאי.19 ִמבי שה ִמאי  של ְלכ ִמת האל  שמן  ֵלתי ְלל ִמני ו ֵלת שוּצפון  הל המר  חא
כר ץ.  שא שה ֵלצה  ְלק ִממ התי  ְלבנו ֵלמשרחוק ו הני  (ישעיהושב

 מג,ו)
ֵלני.20 ְלפ ִמל ֵלאל,  ְלׂששר ִמי ככם  ְלשֵלרי הא שבא,  ִמקי עע ִמבי  הר המר  שא

ככם, ְלת כא ֵלהר  הט ְלמ ִממי  ו עהִמרין  הט ִממ כתם  הא ִממי 
ֵלאל ְלׂששר ִמי ְלקֵלוה  ִממ ״ ֵלמר  ְלואו המִמים,  שש הב כש ככם  ִמבי עא
הא ף ִמאים,  ֵלמ ְלט הה כאת  ֵלהר  הט ְלמ ְלקכוה  ִממ המה  ה׳״,
ֵלאל. ְלׂששר ִמי כאת  ֵלהר  הט ְלמ הוא  שברוְך  שקדוש  הה

 (יומא פה:)
עחרון,.21 הא שתה הוא  הא ְלו ִמראשון  שתה הוא  הא כמת  אא

הע. ִמשי ומו ֵלאל  גו כלְך  כמ שלנו  ֵלאין  כדיך  שע ְלל הב ִממ ו
 (ברכות קריאת שמע)

שרה..22 ְלצרו ִמתיר  הת ְלנך,  ִממי ְלי הלת  ְלגדו חכהח  ְלב שֶנא,  שא
שרא. נו עהֵלרנו  הט ֵלבנו,  ְלג הׂש ְלמך,  הע הֶנת  ִמר ֵלבל  הק

 (סדר קבלת שבת)
הוא. .23 ְלבִמריְך  ששא  ְלד בק ְלד שדא  ְלב הע שנא  (סדרעא

 קריאת התורה)
כבן.24 ְלדך  ְלב הע ִמני  עא  כדך,  ְלב הע ִמני  עא ִמכי  ה׳  שֶנה  שא

ֵלסשרי.  ְללמו שת  ְלח הת ִמפ כתך,  שמ קטז,עא (תהילים 
 טז)

ֵלרא,.25 ההבו כש שמה  ֵלל ְלש שנה  אאמו כב ִממין  עא המ ִמני  עא
שכל ְלל ִמהיג  ְלנ המ ו ֵלרא  בו הוא  ְלשמו,  הרְך  שב ְלת ִמי
כׂשה עע הי ְלו כׂשה  ְלועו שׂשה  שע הבדו  ְלל ְלוהוא  ִמאים,  ְלברו הה

ִמׂשים.  עע המ הה שכל   (י״ג עיקרי הרמב״ם)ְלל
האת.26 ִמבי ְלב שמה  ֵלל ְלש שנה  אאמו כב ִממין  עא המ ִמני  עא

שכל ִמעם  הה,  ֵלמ ְלה המ ְלת ִמי כש ִמפי  העל  הא ף  ְלו הח,  ִמשי שמ הה
שיבוא.  כש שכל יום  ְלב ככה לו  הח עא (י״ג עיקריכזה 

 הרמב״ם)
הבי.27 ְלי חא שת  ְלח המ ִמׂש חלא  ְלו ִמני  שת ִמלי ִמד ִמכי  ְלמך ה׳  ִממ עארו

 (תהילים ל,ב)ִמלי. 
שב׃ּה,.28 כהיך  אאֹל ֵלני ה׳  ֵלעי ִממיד  שת כשר ...  עא כר ץ  כא

שנה.  שש עחִמרית  הא העד  ְלו שנה  שש הה ִמשית  ֵלר (דבריםֵלמ
 יא,יב)

ִמרי..29 ְלז כע חבא  שי ִמין  הא ֵלמ שהִמרים  כה כאל  הני  ֵלעי ששא  כא
ֵלתן ִמי האל  שאכר ץ.  שו ִמים  המ שש ֵלׂשה  חע ִמעם ה׳  ֵלמ ִמרי  ְלז כע
שינום חלא  ֵלֶנה  ִמה ְלמכרך.  חש שינום  האל  כלך  ְלג הר הלמוט 

ֵלאל.  ְלׂששר ִמי ֵלמר  ששן שו ִמיי חלא  (תהילים קכא,ְלו
 א-ד)

שלה.30 ִמגי שלה,  הכ ְלו שתן  שח שחה  ְלמ ִמׂש ְלו שׂשׂשון  שרא  שב כשר  עא
ששלום ְלו ְלחשוה  הא ְלו שבה  עה הא שוה,  ְלד כח ְלו שצה  ִמדי שֶנה  ִמר

ֵלרעות.   (שבע ברכות)ְלו
ֵללנו..31 שר ִמעים גו שֶנ המה  ֵלקנו ו ְלל כח המה טוב  ְלשֵלרינו  הא

 (ברכות השחר)
שתנו.32 שת או ְלב הה שא ִממים  הע שה שכל  ִממ שתנו  החְלר ְלב שתה  הא

ְללשונות הה שכל  ִממ שתנו  ְלמ המ ְלורו שבנו  שת  ִמצי שר ְלו
ְלצו ִממ ְלב שתנו  ְלש הד ִמק ֵלכנוְלו ְלל המ שתנו  ְלב הר ֵלק ְלו כתיך  ח

ֵללינו שע שקדוש  הה ְלו שגדול  הה ְלמך  ִמש ְלו כתך  שד עעבו הל
שת.  שרא  (תפילה לחגים)שק

ִמכי.33 שנ׃ּה  ְלנ כח ְלל ֵלעת  ִמכי  ִמציון  ֵלחם  הר ְלת שתקום  שתה  הא
ֵלעד.   (תהילים קב,יד)שבא מו

שלה.34 ְלי הל ֵלמל.  שע כל הע  המְלרגו ו הע  ֵלג שי הל שחה  ְלמנו שאה  שב
הטל כעאל.  ְלר ְלז ִמי כמק  ֵלע ְלׂשדות  העל  הע  ֵלר שת ְלׂש ִממ ִמחֵלור 
העד שפא  ְלל הא ֵלבית  ִממ העל,  ֵלמ שנה  שב ְלל ו שטה  המ ְלל ִממ

שלל.  עה הנ
כעאל. ְלר ְלז ִמי ְלב שמה  שמ ְלד ֵלליל?  ִממ שלה  ְלי הל המה  המה, 
ְללך שאנו  כאכרת,  ְלפ ִמת כר ץ  כא כמק,  ֵלע שמה  נו

כמכרת.  ְלש ִממ
ִמהי ֵלצל, זו ְלל הצ ְלמ כדר  ֵלע שה ִמשיר  הע,  ֵלע ְלתנו ִממ שגן  שד הה שים 
הרְך חב ְלת כעאל.  ְלר ְלז ִמי כמק  ֵלע כזהו  שה,  כתי ְלׂשדו ִמצי ו האְלר
שלל. עה הנ העד  שפא  ְלל הא ֵלבית  ִממ הלל  הה ְלת ִמת ְלו ִמצי  האְלר

המה... 
כאל ֵלוּצל  ִממ ֵלהר  דו סוס  הע,  ְללבו ִמג הה ההר  ְלב כפל  חא
כמק ֵלע ְלשדות  ִממ הה,  שגבו שע ף  שקה  שע ְלז קול  ֵלצל. 
ֵלבית ֵלבין  הפל  שנ ששם  כזה  ִממי  שרה ו שי ִממי  כעאל.  ְלר ְלז ִמי

המה...  שלל?  עה הנ ְלו שפא  ְלל  (נתן אלתרמן)הא
שלה.35 ְלגאו ִמביא  שת ְלו ִמנים,  שב הע  ִמשי שאבות תו הלל  ְלג ִמב
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כהם.  ֵלני ְלב ֵלני  ְלב  (פיוט לברית מילה)ִמל

ֵללא.36 המ ְלי כשה,  הנ ְלמ ִמים ו הר ְלפ כא ִמדיק,  הוּצ הה ֵלס ף  ְלזכות יו ִמב
שבה.  ְללטו ֵלתינו  עאלו ְלש ִממ

שחה.37 ְלמ ִמש ְלב הגם  של׃ּה,  ְלע הב כטכרת  עע ששלום  ְלב ִמאי  חב
שלה הכ ִמאי  שלה, בו בג ְלס העם  ֵלני  אאמו שלה, תוְך  ִנֳאה שצ ְלב ו
ִמדי דו שכה  ְלל שתא.  ְלכ ְלל המ שבת  הש שלה  הכ ִמאי  בו

שלה  ְלב הק ְלנ שבת  הש ֵלני  ְלפ שלה,  הכ הראת  ְלק (לכהִמל
 דודי)

כאכר ץ.38 ְלב כזה  הה ִמשיר  הה השר  יו הההוא  הביום 
ִמשית חומות שי שעה  ְלישו שלנו  שעז  ִמעיר  שדה:  ְליהו
ֵלמר חש ִמדיק  הצ גוי  חבא  שי ְלו שעִמרים  ְלש ְלתחו  ִמפ ֵלחל.  שו

ִמנים.  במ  (ישעיהו כו,א-ב)אא
שכן.39 ְלש ִממ הב ְלכבודו, ו הדר  הה ְלל כנה  ְלב כא שכן  ְלש ִממ ִמבי  שב ְלל ִמב

הקח כא ִממיד  שת ֵלנר  ְלל ֵלני הודו, ו הקְלר ְלל ִמקים  שא ֵלבהח  ְלז ִממ
לו ְלקִמריב  הא שבן  שקְלר ְלל ו שדה,  ֵלק עע שה ֵלאש  ֵלאת  ִמלי 

שדה.  ִמחי ְלי הה ִמשי  ְלפ הנ  (ר׳ יצחק הוטנר)ֵלאת 
ה׳.40 שיה  שה ְלו הבה׳  הטח  ְלב ִמי כשר  עא כבר  כג הה שברוְך 

הטחו.  ְלב  (ירמיהו יז,ז)ִממ
הוא.41 שזר,  מו שחד  כא שגר  הנ שגר  הוּצר  הה ֵלבנו  ִמבְלרחו

ֵלאינו ִמאיש  שבר.  שד כׂשה  חלא עו ְלו ְלצִמריפו  ִמב ֵלשב  יו
התִמים שנ ְלש ו ֵלקר,  הב ְלמ ִמאיש  ֵלאין  ְלו ְלקנות  ִמל שבא 
שחד כא עחלום  ְלוהוא  שגר.  שנ ְלמ ֵלאינו  שבר  ְלכ כשהוא 
שיהו ִמל ֵלא ְלל ֵלסא  ִמכ ְלבנות  ִמל שבבו,  ְלל ִמב עוד  ֵלׂשא  נו
שיהו ִמל ֵלא ְלל ִמביא,  שי אותו  שפיו  הכ העל  שיבוא,  כש

ִמביא.  שֶנ הה
ֵללם, ִמנים, חו שש שבר  ְלכ ככה לו  הח ְלמ ֵלשב ו ְלוהוא יו
ככה הח ְלמ ו ֵלמר  העל סודו שו ככה לו.  ְלז ִמי כש הוא, 

ההיום?  הע  ִמגי הי שבר  ְלכ התי  שמ לו. 
שזר, הוא שחד מו כא שלר  ְלד ְלנ הס שגר  הוּצר  הה ֵלבנו  ִמבְלרחו
שפיו שד המ שבר.  שד כׂשה  עו חלא  ְלו ְלצִמריפו  ִמב ֵלשב  יו
שֶנח במ התִמים  שנ ְלש שבר  ְלכ שבק,  שא שב ִמסים  בכ ְלמ ִמקים  שהֵלרי
ִמים הוא הל עע הנ ִמכי  ֵללם  ְלוהוא חו השק.  הב הע  ֵלצ המְלר הה
העל ֵלשר.  הב ְלמ הה ֵללי  ְלג הר ְלנוו  ִמי שהִמרים  העל  שבן  ֵלפר,  תו
ְלוהוא ִמביא.  שֶנ הה שיהו  ִמל ֵלא ְלל ִמביא,  שי שתן  או שפיו  הכ

ֵלשב...  יו
ִמעיר, שצ חלא  ְלמֵלרי  הג ְלל ִמאיש  ְלשנו  כי ִמים  הל שש ִמבירו
ִמעיר. הוא שה ִמפֶנות  שכל  ְלב ִמתים  שב ֵלבה  ההְלר שנה  שב כש
שנה, הוא ְלשכו ְלרחוב ו שכל  שטה,  ְלמ ִמס שכל  ִמכיר  המ
ְלוהוא שנה.  שש ִמעים  ְלב ִמש שבר  ְלכ ִמעיר  שה כאת  כנה  בו
הח ִמני שי שנה,  שב ִמעיר  שה כאת  כש ְלכמו  ִמכי,  ֵללם  חו
שת׃ּה שפיו או הכ העל  שֶנה.  ִמפ הה כבן  כא כאת  שדש  ְלק ִממ הל

ֵלשב...  ְלוהוא יו ִמביא.  שֶנ הה שיהו  ִמל ֵלא ְלל ִמביא  (יורםשי
 טוהר־לב ויאיר רוזנבלום)

המח.42 ְלׂש ִמי חקב,  עע הי ֵלגל  שי העמו,  ְלשבות  ה׳  ְלבשוב 
ֵלאל.  ְלׂששר  (תהילים יד,ז)ִמי

ֵלאל.43 שכ ִממי ִמני  ִממי ִממי ֵלאל,  ְלׂששר ִמי ֵלהי  אאֹל ה׳  ֵלשם  ְלב
ֵלאל ִמרי או הני  שפ ְלל ִממ ו ֵלאל,  ְלבִמרי הג ִמלי  ְלשמא ִממ ו
ֵלאל. הנת  ִמכי ְלש ִמשי  רא העל  ְלו ֵלאל,  שפ ְלר הרי  עאחו ֵלמ ו

 (קריאת שמע על המיטה)
חזרנו עם.44 ולך מחייך,  גדול הוא הלילה 

בוקר אל שארם א-שייח. עברנו בלילה
תוך אל  בוקר  עם  ובאנו  ובהר,  בים 

המיצר. 
את שארם א-שייח, חזרנו אלייך שנית,

את בליבנו, בליבנו תמיד. 
הים והמלח ידעו את השיר, חזרנו אליכם
טיראן וסנפיר. אותם השמיים מעל לבבך,
מיצר ים ומים – את שארם א-שייח. את

שארם א-שייח... 
עולה לו הבוקר בחו ף אלמוגים, עוברות
שוב במים ספינות דייגים. וערב יורד לו,
מביא עוד חלום, מביא על המים תקווה

א-שייח...  שארם  את  (עמוסלשלום. 
אטינגר ורפי גבאי)

ִמכי.45 שרע,  שרא  ִמאי חלא  שמכות,  ְלל הצ ֵלגיא  ְלב ֵללְך  ֵלא ִמכי  הגם 
ִמדי.  שמ ִמע שתה   (תהילים כג,ד)הא

שים. .46 הק ְלו החי  ֵלאל  ְלׂששר ִמי כלְך  כמ ִמוד  (קידוש לבנה)שד
ִמנגון.47 לו  ֵליש  כעה  ְלורו כעה  רו שכל  כש ְללך  הדע 

ֵליש כׂשב  ֵלע ְלו כׂשב  ֵלע שכל  כש ְללך  הדע  כשלו.  ִממ שחד  ְלמיו
הרת ִמשי ִממ ו כשלו  ִממ כדת  כח ְלמיו שרה  ִמשי לו 

כעה.  כשל רו ִמנגון  כׂשה  עע הנ ִמבים.  שׂש עע שה
ִמעים ְלמ כששו ְלכ כאה  שנ ְלו כפה  שי שמה  הכ כפה,  שי שמה  הכ
ֵללל הפ ְלת ִמה ְלל חאד  ְלמ טוב  כהם.  של כש שרה  ִמשי הה
הרת ִמשי ִממ ו כאת ה׳  חבד  עע הל שחה  ְלמ ִמׂש ְלב ו כהם  ֵלני ֵלבי

ֵלקק.  ְלשתו ִממ ֵללב ו הה ֵללא  המ ְלת ִממ ִמבים.  שׂש עע שה
ֵלקק ְלשתו ִממ ו ֵללא  המ ְלת ִממ שרה  ִמשי הה ִממן  ֵללב  הה כש ְלכ ו
ששְך ְלמ ִמנ הזי  עא שגדול  אור  ֵלאל,  ְלׂששר ִמי כר ץ  כא כאל 
שליו, שע כר ץ  שא שה כשל  שת׃ּה  שש ְלקדו ִממ ֵללְך  ְלוהו
ֵללב. הה כשל  ִמנגון  כׂשה  עע הנ ִמבים.  שׂש עע שה הרת  ִמשי ִממ ו

(נעמי שמר, עפ״י ר׳ נחמן מברסלב)
ִמכי.48 ִמעים,  בש עע הש כלד  כי ִמאם  ִמים  הר ְלפ כא ִמלי  ִמקיר  הי ֵלבן  עה

שהמו ֵלכן  העל  כרֶנו עוד,  ְלכ ְלז כא חכר  שז ְלבִמרי בו  הד ֵלדי  ִממ
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באם ה׳.  ְלנ כמֶנו  עח הר עא  ֵלחם  הר העי לו,  (ירמיהוֵלמ

 לא,יט)
ְלסדו..49 הח שלם  ְללעו ִמכי  טוב  ִמכי  הלה׳  הודו 

 (תהילים קיח,א)
ֵלעם.50 ְלר כתך ו של עח הנ כאת  ֵלרְך  שב כמך ו הע כאת  שעה  ִמשי הו

שלם.  שהעו העד  ֵלאם  ְלש הנ  (תהילים כח,ט)ְלו
ְלמרו.51 חיא חכל  הה ְלו ְלבחוך,  הש ְלי חכל  הה ְלו יודוך,  חכל  הה

הכה׳.  שקדוש   (ברכת יוצר אור)ֵלאין 
שלם.52 עו ֵלהי  אאֹל שת  ְלע המ שש חלא  ִמאם  שת  ְלע הד שי עהלוא 

 (ישעיהו מ,כח)ה׳. 
ִמביא.53 שֶנ הה שיה  ִמל ֵלא ֵלאת  ככם  של הח  ֵלל חש ִמכי  חנ שא ֵלֶנה  ִמה

ֵללב ִמשיב  ֵלה ְלו שרא.  ההֶנו ְלו שגדול  הה ֵלני בוא יום ה׳  ְלפ ִמל
שתם. עאבו העל  ִמנים  שב ֵללב  ְלו ִמנים  שב העל  שאבות 

 (מלאכי ג,כג-כד)
הגם.54 ִמחים  הא כבת  כש ִמעים  שֶנ המה  ו המה טוב  ֵלֶנה  ִמה

החד.   (תהילים קלג,א)שי
ִמתי.55 ְלח הל ְלש ִמה ְלו  ... ה׳  באם  ְלנ ִמאים  שב ִממים  שי ֵלֶנה  ִמה

שמא שצ חלא  ְלו כחם  כל הל שעב  שר חלא  כר ץ,  שא שב שעב  שר
ֵלרי ה׳.  ְלב ִמד ֵלאת  הע  חמ ְלש ִמל ִמאם  ִמכי  ִמים,  המ (עמוסהל

 ח,יא)
שלְך..56 שמ עע העל  שסה  שלְך, חו ִנֳאע שפ ההגו ף  ְלו שלְך  שמה  שש ְלֶנ הה

 (סליחות)
ִמלימות.57 ֵלבנו  שקְלר ִמוי ֵליינו  הח ִמוי ֵלכנו  הז ְלי שמן הוא  עח הר שה

ֵליי הח ְלל ו שדש,  ְלק ִממ הה ֵלבית  הין  ְלנ ִמב ְלל ו הח,  ִמשי שמ הה
שבא.  הה שלם  נוסחשהעו המזון  (ברכת 

 ספרדי)
ִמוד.58 שד הכת  בס כאת  שלנו  ִמקים  שי הוא  שמן  עח שר הה

כלת.  כפ  (ברכת המזון)ההֶנו
ֵלמינו.59 שי ֵלדש  הח שבה,  שנשו ְלו כליך  ֵלא ה׳  ֵלבנו  ִמשי עה

כדם.  כק  (איכה ה,כא)ְלכ
ֵלאיְך.60 המְלר ֵלרב ו שע ֵללְך  ִמכי קו ֵללְך  כאת קו ִמני  ִמעי ִממי ְלש הה

 (שיר השירים ב,יד)שנאכוה. 
ֵלדי.61 ְלג ִמב ִמשי  ְלב ִמל ִממי,  קו שפר  שע ֵלמ עעִמרי  הנ ְלת ִמה

ִממי, ְלח הל הה ֵלבית  השי  ִמי כבן  היד  העל  ִממי,  הע ֵלתְך  האְלר ְלפ ִמת
ששלום ְלב ִמאי  חב של׃ּה.  שא ְלג ִמשי  ְלפ הנ כאל  שבה  שקְלר
שלה, תוְך ִנֳאה שצ ְלב שחה ו ְלמ ִמש ְלב הגם  של׃ּה,  ְלע הב כטכרת  עע
שלה. הכ ִמאי  בו שלה  הכ ִמאי  בו שלה,  בג ְלס העם  ֵלני  אאמו

 (לכה דודי)
ִמקִמוינו לו.62 כזה  ֵלהינו  אאֹל ֵלֶנה  ִמה הההוא  הביום  המר  שא ְלו

שחה ְלמ ְלׂש ִמנ ְלו שלה  ִמגי שנ ִמקִמוינו לו  ְליהשוה  כזה  ֵלענו  ִמשי ְלויו
שעתו.   (ישעיהו כה,ט)ִמבישו

ְללך.63 כדה  נו כתך,  ִמעי המְלר חצאן  ְלו ְלמך  הע ְלחנו  הנ עא הו
כתך.  של ִמה ְלת ֵלפר  הס ְלנ חדר  שו חדר  ְלל שלם,  (תהיליםְללעו

 עט,יג)
כתך.64 שע ִמבישו ִמבי  ִמל ֵלגל  שי ִמתי  ְלח הט שב ְלדך  ְלס הח ְלב ִמני  עא הו

שלי. שע המל  שג ִמכי  הליהשוה  שרה  ִמשי  (תהילים יג,ו)שא
ִמעי,.65 ְלש ִמי ֵלהי  ֵללאֹל שלה  ִמחי או כפה,  הצ עא הבה׳  ִמני  עא הו

ִמכי ִמלי,  ִמתי  ְלב הי חא ִמחי  ְלמ ְלׂש ִמת האל  שהי.  אאֹל ִמני  ֵלע שמ ְלש ִמי
ִמלי. כשְך, ה׳ אור  חח הב ֵלשב  ֵלא ִמכי  ִמתי,  ְלמ שק ִמתי  ְלל הפ שנ

 (מיכה ז,ז-ח)
כשר.66 עא כחיך  הא העל  החד  הא ככם  ְלש ְללך  ִמתי  הת שנ ִמני  עא הו

ִמתי. ְלש הק ְלב ו ִמבי  החְלר ְלב חמִמרי  אא שה היד  ִממ ִמתי  ְלח הק של
 (בראשית מח,כב)

כדק.67 כצ ְלב ִמלי  ִמתיְך  ְלׂש הר ֵלא ְלו שלם,  ְללעו ִמלי  ִמתיְך  ְלׂש הר ֵלא ְלו
ִמלי ִמתיְך  ְלׂש הר ֵלא ְלו ִממים,  עח הר ְלב ו כסד  כח ְלב שפט  ְלש ִממ ְלב ו

ה׳.  כאת  ְלת  הע הד שי ְלו שנה,  אאמו ב,כב (הושע 
 כא-כב)

ֵלאל. .68 ִמציון גו ְלל שבא   (ישעיהו נט,כ)ו
ִמחים.69 שד ִמֶנ הה ְלו האשור  כאכר ץ  ְלב ִמדים  ְלב חא שה שבאו  ו

ההר ְלב הליהשוה  עחוו  הת ְלש ִמה ְלו ִמים  שר ְלצ ִממ כר ץ  כא ְלב
של ל.  שש ִמבירו כדש  חק  (ישעיהו כז,יג)הה

ֵלננו,.70 הקְלר הה  ִמבי ְלג הת ְלו שתרום  ֵלכנו  ְלל המ ְלתך  שע ִמבישו ו
כמך.  ְלש הען  המ ְלל שקרוב  ְלב ֵלענו  ִמשי (ברכותְלוהו

 השחר)
עעֹלזו.71 הי ששִמרים  ִמוי שמחו  ְלׂש ִמי ְלו ְלראו  ִמי ִמקים  ִמדי הצ ֵלכן  ְלב ו

ִמגילו.  שי שֶנה  ְלבִמר ִמדים  ִמסי עח ימיםהו (תפילת 
 נוראים)

ֵלמינו..72 שי ְלב שרה  ֵלה ְלמ ִמב כדש  חק הה ִמעיר  ִמים  הל שש ְלירו ֵלנה  ְלב ו
 (ברכת המזון)

הלטוב. .73 שזכור  שנה  החְלרבו הגם  (סדר קריאתְלו
 מגילה)

ֵלבנו.74 ִמל ֵלבק  הד ְלו כתך,  שר ְלבתו ֵלנינו  ֵלעי ֵלאר  שה ְלו
שאה ְלר ִמי ְלל ו שבה  עה הא ְלל ֵלבנו  שב ְלל ֵלחד  הי ְלו כתיך,  ְלצו ִממ ְלב
ֵלשל שכ ִמנ חלא  ְלו ֵללם  שכ ִמנ חלא  ְלו ֵלנבוש  חלא  ְלו כמך,  ְלש כאת 

כעד.  שו שלם   (ברכות קריאת שמע)ְללעו
ֵלבית.75 ְלב ִמתים  ְלח המ ִמׂש ְלו ִמשי  ְלד שק ההר  כאל  ִמתים  ִמביאו עה הו

העל שרצון  ְלל כהם  ֵלחי ְלב ִמז ְלו כהם  ֵלתי עוֹל ִמתי  של ִמפ ְלת
שכל ְלל ֵלרא  שק ִמי שלה  ִמפ ְלת ֵלבית  ִמתי  ֵלבי ִמכי  ִמחי  ְלב ְלז ִממ

ִממים.  הע  (ישעיהו נו,ז)שה
שחד.76 כא חלא  כש שלנו,  ְלו ֵלתינו  עאבו הל שדה  ְלמ שע כש ִמהיא  ְלו

שברוְך שקדוש  הה ְלו ֵלתנו,  הכלו ְלל ֵללינו  שע המד  שע שבד  ְלל ִמב
שדם.  שי ִממ ֵללנו  ִמוּצי המ  (הגדה לפסח)הוא 
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ִמפְלריו.77 כשר  עא ִמים  שמ ֵלגי  ְלל הפ העל  ששתול  ֵלע ץ  ְלכ שיה  שה ְלו

כׂשה עע הי כשר  עא חכל  ְלו ִמיבול  חלא  ֵללהו  שע ְלו ִמעתו  ְלב ֵלתן  ִמי
הח.  ִמלי ְלצ  (תהילים א,ג)הי

ִמיְך,.78 שע ְלל הב ְלמ שכל  עחקו  שר ְלו ִמיְך,  שס חשא שסה  ִמש ְלמ ִמל שהיו  ְלו
שלה. הכ העל  שתן  שח חשוש  ְלמ ִמכ ִמיְך,  שה אאל ִמיְך  הל שע חש  חשי ִמ שי

 (לכה דודי)
שהיו.79 כש ְלכ שרה,  שז עע שב ִמדים  ְלמ שהעו שעם  שה ְלו ִמנים  עה חכ הה ְלו

שהיו שרא,  ההֶנו ְלו שבד  ְלכ ִמֶנ הה ֵלשם  הה כאת  ִמעים  ְלמ שו
העל ִמלים  ְלפ ְלונו ִמדים  ומו עחִמוים  הת ְלש ִממ ו ִמעים  ְלר כו

כהם.  ֵלני  (סדר עבודה ליום כיפור)ְלפ
כרך.80 ִמעי ִמציון  המת  שח כנ ְלב ֵלהינו  אאֹל ה׳  ֵלאנו  ההְלר ְלו

שתה הוא הא ִמכי  כשך,  ְלד שק ִמעיר  ִמים  הל שש ְלירו הין  ְלנ ִמב ְלב ו
שחמות.  כֶנ הה העל  הב ו ְלישועות  הה העל  (ברכתהב

 המזון)
שדי. .81 ִמלי  ְלב העד  שכה  שר ְלב ככם  של ִמתי  חק עהִמרי (מלאכיהו

 ג,י)
ִמנים,.82 ְלנבו ִממים ו שכ עח ִמנים  שב ֵלני  ְלב ִמנים ו שב ֵלדל  הג ְלל ִמני  ֵלכ הז ְלו

הרע כז כמת,  אא ֵלשי  ְלנ הא ִמהים,  אאֹל ֵלאי  ְלר ִמי ֵלבי ה׳,  עה או
שלם שהעו כאת  ִמרים  ִמאי ְלמ ו ִמקים,  ֵלב ְלד הבה׳  כדש,  חק
ככת כלא ְלמ שכל  ְלב ו ִמבים  טו ִמׂשים  עע המ ְלב ו שרה  הבתו

ֵלרא.  ההבו הדת   (תפילה להדלקת נרות)עעבו
שחה.83 ְלמ ִמׂש רוב  ִממתוְך  שבתות  הש ֵלבל  הק ְלל ֵלכנו  הז ְלו

עעונות. ִממעוט  ִממתוְך  ו שכבוד  ְלו כשר  חע ִממתוְך  ו
 (סדר ליל שבת)

כמת. .84 אא כב ְלדך  ְלב שע ְלל ֵלבנו  ִמל ֵלהר  הט (תפילהְלו
 לשבת)

שכל.85 ִמבין  שי ְלו ְללתו,  הע ְלפ שתה  הא ִמכי  שפעול  שכל  הדע  ֵלי ְלו
כשר עא שכל  המר  חיא ְלו הצְלרתו,  ְלי שתה  הא ִמכי  ְליצור 
כלְך כמ ֵלאל  ְלׂששר ִמי ֵלהי  אאֹל ה׳  האפו,  ְלב שמה  שש ְלנ

שלה.  שש שמ חכל  הב ְללכותו  המ לראשו (תפילה 
 השנה)

שכל.86 העל  ְלליון  כע כדך,  הב ְלל ְלמך ה׳  ִמש שתה  הא ִמכי  ְלדעו  ֵלי ְלו
כר ץ.  שא  (תהלים פג,יט)שה

שעם,.87 ֵלשי  שרא ֵלס ף  הא ְלת ִמה ְלב כלְך  כמ בשרון  ִמבי ִמהי  ְלי הו
ֵלאל.  ְלׂששר ִמי ֵלטי  ְלב ִמש החד   (דברים לג,ה)הי

ִמסים בו. .88 ההחו חכל  ְלל הע  ִמשי ְלויו ֵלגן  שי ְלו חזר  עע הי (סדרְלו
 קריאת התורה)

שליו..89 שע הטח  כב של חכן  ְלש ִמי ה׳  ִמדיד  ְלי המר  שא ִממן  שי ְלנ ִמב ְלל
 (דברים לג,יב)

חכן.90 ְלש ִמת ְלו שתשוב.  ִממים  עח הר ְלב ְלרך  ִמעי ִמים  הל שש ִמלירו ְלו
שקרוב ְלב שת׃ּה  ֵלנה או ְלב שת. ו הבְלר ִמד כשר  עא הכ שכ׃ּה  ְלבתו

שרה ֵלה ְלמ ְלדך  ְלב הע ִמוד  שד ֵלסא  ִמכ ְלו שלם.  הין עו ְלנ ִמב ֵלמינו  שי ְלב
ִמכין.  שת שכ׃ּה   (שמונה עשרה)ְללתו

ִמנים,.91 שפ שכל  העל  ֵלמ שעה  ְלמ ִמד ִמהים  כאֹל ה׳  שחה  שמ ו
המר שא ְלו שאכר ץ …  שה שכל  העל  ֵלמ ִמסיר  שי העמו  הפת  כחְלר ְלו
ה׳ כזה   … כזה  ֵלהינו  אאֹל ֵלֶנה  ִמה הההוא,  הביום 
שעתו. ִמבישו שחה  ְלמ ְלׂש ִמנ ְלו שלה  ִמגי שנ לו,  ִמקִמוינו 

 (ישעיהו כח,ח-ט)
חקב.92 עע הי ֵלתר  שו ִמי הו הההוא.  הביום  הבדו  ְלל הגב ה׳  ְלׂש ִמנ ְלו

החר. שש הה עעלות  העד  ִמעמו  ִמאיש  ֵלבק  שא ֵלי הו הבדו,  ְלל
 (ישעיהו ב,יא, בראשית לב,כה)

שאר..93 ְלמפו כאכרת  ְלפ ִמת ְלב כלְך  כמ הל ִמשירו  ִמנים  שב שתה  הע ְלו
ְלבחו. ִמש ְלבקול  ִמעים  ִממי ְלש המ הה שדיו  שב עע ְלשֵלרי  הא ְלו

 (פיוט ל״יוצר אור״ בשבועות)
חזאת,.94 הה שרה  ִמשי הה כאת  ככם  של ְלתבו  ִמכ שתה  הע ְלו

ששה ְלקדו הה שרה  תו ֵלאל.  ְלׂששר ִמי ֵלני  ְלב כאת  שד׃ּה  ְלמ הל ְלו
ששה. ְלקדו ִמב שר ץ  עע הנ ֵלני צור  ְלפ ששה  שק הב ְלב ִמני  ענ הח ְלת ִמה

 (דברים לא,יט, סליחות לצום גדליה)
שֶנה. .95 ְלבִמר ִמציון  שבאו  בשבון ו ְלי ֵליי ה׳  ְלפדו (ישעיהוו

 לה,י)
שבה..96 ְלג כנ שו שנה  חפ שצ ְלו שמה  ְלד ֵלק שו שמה  שי שת  ְלצ הר שפ ו

 (בראשית כח,יד)
ששִמרים.97 ְלֶנ הכ כבר  ֵלא עעלו  הי חכהח  ִמליפו  עח הי ה׳  ֵלי  ְלוקו

שעפו.  ִמיי חלא  ְלו ְללכו  ֵלי שגעו  ִמיי חלא  ְלו (ישעיהושירוצו 
 מ,לא)

ֵלֶנס.98 הכ ֵלתינו  ְלנפוצו ִמים, ו ההגו ֵלבין  ִממ ֵלרינו  ְלפזו ֵלרב  שק ְלו
שֶנה, ְלבִמר ְלרך  ִמעי ִמציון  ְלל ֵלאנו  ִמבי עה הו שאכר ץ.  ֵלתי  ְלכ ְלר הי ִממ
שלם. עו החת  ְלמ ִמׂש ְלב ְלשך  שד ְלק ִממ ֵלבית  ל  ששלה ִמלירו ְלו
ֵלתינו, ְלבנות חובו שקְלר כאת  כניך  שפ ְלל כׂשה  עע הנ ששם  ְלו
שתם. שכ ְלל ִמה ְלכ ִמפים  שס ומו שרם  ְלד ִמס ְלכ ִמדים  ִממי ְלת

 (מוסף לחגים)
שעה..99 ְלישו הה ֵלני  ְלי הע המ ִממ שׂשׂשון  ְלב ִמים  המ כתם  ְלב הא ְלש ו

 (ישעיהו יב,ג)
שלם. .100 ְלגבו ִמל ִמנים  שב ששבו   (ירמיהו לא,טז)ְלו
ֵלמהח..101 שׂש האְך  שת  ִמיי שה ְלו  ... כגך  הח ְלב שת  ְלח המ שׂש ְלו

 (דברים טז,יד-טו)
עעׂשות.102 הל שבת  הש הה כאת  ֵלאל  ְלׂששר ִמי ֵלני  ְלב ְלמרו  שש ְלו

ֵלבין ִמני ו ֵלבי שלם.  ְלבִמרית עו שתם  חר חד ְלל שבת  הש הה כאת 
שלם.  חע ְלל ִמהוא  ֵלאל אות  ְלׂששר ִמי ֵלני  (שמות לא,ְלב

 טז-יז)
שאה.103 ְלר ִמי ְלב כמת ו אא כב ְלדך  ְלב שע ְלל כצר טוב,  ֵלי שבנו  ֵלתן  ְלו

שבה.  עה הא ְלב  (ריבון כל העולמים)ו
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חזאת.104 ִמני.  שת ְלל הח ִמי כשר  עא העל  כדך,  ְלב הע ְלל שבר  שד חכר  ְלז

ִמדים ֵלז ִמני.  ְלת שי ִמח ְלתך  שר ְלמ ִמא ִמכי  ִמיי,  ְלנ שע ְלב ִמתי  שמ שח כנ
ִמתי. ִמטי שנ חלא  ְלתך  שר ִממתו חאד,  ְלמ העד  ִמני  בצ ִמלי אה

 (תהלים קיט,מט-נא)
כזה.105 הה העם  הפ הה האְך  שנא  ִמני  ֵלק ְלז הח ְלו שנא  ִמני  ֵלר ְלכ שז

הני ֵלעי ֵלתי  ְלש ִממ החת  הא הקם  ְלנ שמה  ְלק שֶנ ִמא ְלו ִמהים,  אאֹל שה
ִמתים.  ְלש ִמל ְלפ  (שופטים טז,כח)ִממ

ִמדי.106 ְלו ְלפסוק  ִמי שלא  ִמדי  שעא  ְלר הז שמא.  שי הק ְלו שיא  הח שעא  ְלר הז
שתא.  ְלי הר או ֵלמי  שג ְלת ִמפ ִממ ְלבטול  ִמי (יקוםשלא 

 פורקן)
ֵלזק. .107 הח ְלת ִמנ ְלו הזק  עח הזק  קריאתעח (סדר 

 התורה)
כׂשיך,.108 עע המ ְלב המח  ְלׂש ִמת ְלו כׂשיך,  עע המ העל  עחמול 

כסיך, עעמו ְלקך  כד שצ ְלב כסיך  חו ְללך  ְלמרו  חיא ְלו
כשיך ִמדי ְלק המ ִמכי  כׂשיך,  עע המ שכל  העל  שאדון  הדש  ְלק תו
ֵלאר ְלפ שקדוש,  ְלל כאה  שנ שת,  ְלש הד ִמק ְלתך  שש ְלקדו ִמב

ִמשים.  ְלקדו  (תפילות לימים נוראים)ִממ
הדע..109 שי חלא  ְלד העד  שיא  הר ְלבפו ֵלמי  הבסו ְלל ִמניש  ִמאי שיב  הח

 (מגילה ז:, שולחן ערוך)
שמיו..110 עח הר שכלו  חלא  ִמכי  ְלמנו,  שת חלא  ִמכי  ֵלדי ה׳  ְלס הח

 (איכה ג,כג)
שעה..111 ְלישו הה ֵלק ץ  ֵלרב  שק ְלו כשך,  ְלד שק הע  ְלזרו עחׂשו ף 

ִמכי שעה.  שש שהְלר שמה  בא ֵלמ כדיך  שב עע המת  ְלק ִמנ חקם  ְלנ
ֵלחה ְלד שעה.  שר שה ֵלמי  ִמלי ֵלק ץ  ֵלאין  ְלו שעה,  שש הה שכה  שאְלר
ִמעים רו שלנו  ֵלקם  שה ְללמון,  הצ ֵלצל  ְלב האְלדמון 

שעה.  ְלב  (מעוז צור)ִמש
ְלליון..112 כע ְלמך  ִמש ְלל ֵלמר  הז ְלל ו הלה׳,  חהדות  ְלל טוב 

ֵללילות. הב ְלתך  שנ אאמו כו כדך,  ְלס הח כקר  חב הב ִמגיד  הה ְלל
 (תהילים צב,ב-ג)

כס ף..113 שכ שו שהב  שז ֵלפי  ְלל הא ֵלמ ִמפיך  הרת  תו ִמלי  טוב 
 (תהילים קיט,עב)

ִמשיר.114 שנ ששם  ְלו ֵללא,  המ ְלת ִמציון  ִמעיר  שדש,  ְלק ִממ הה כנה  שב ִמי
כלה.  עע הנ שנה  שנ ְלר ִמב שדש, ו שח  (צור משלו)ִמשיר 

חכל.115 של ל  שש ְלירו ְלבטוב  ֵלאה  ְלר ִמוּציון, ו ִממ ְלכך ה׳  כר שב ְלי
העל ששלום  כניך,  שב ְלל ִמנים  שב ֵלאה  ְלר ו כייך.  הח ֵלמי  ְלי

ֵלאל.  ְלׂששר  (תהילים קכח,ה-ו)ִמי
ִמאי.116 שב ִמל התח  ְלפ ִמת ְלד שמְך  שד ִנֳאק עעשוא  הר ֵלהא  ְלי

שבא ִמל ְלו שבאי,  ִמל ְלד ִמלין  עא ְלש ִממ ִמלים  ְלש הת ְלו שתא.  ְלי הר ְלבאו
שלם. ְלש ִמל ְלו ִמיין  הח ְלל ו הטב  ְלל ֵלאל,  ְלׂששר ִמי שמְך  הע שכל  ְלד

 (סדר קריאת התורה)
ֵללינו.117 שע ִמיים  הח ְלו שיא,  המ ְלש ִממן  שבא  הר שמא  של ְלש ֵלהא  ְלי

ֵלמן.  שא ְלמרו  ִמא ְלו ֵלאל,  ְלׂששר ִמי שכל  העל   (קדיש)ְלו
כזה,.118 חו ִמבי  עא האת  ְלנבו ִמכ כזה,  הה כדש  חח הה ִמהי  ְלי

שחה. ְלמ ִמׂש ְלוקול  שׂשׂשון  כזה, קול  ִמית  הב ְלב המע  שש ִמי ְלו
כׂשה עע הי ִממי ץ  הא ֵלתינו,  עאלו ְלש ִממ ֵללא  המ ְלי שזק  שח
ֵלדינו, שי ֵלׂשה  עע המ ְלב הלח  ְלש ִמי ְלוהוא  ֵלתנו,  שש שק הב

שחה.  של ְלצ הה ְלו שכה  שר  (במוצאי יום מנוחה)ְלב
שתִמיְך..119 ְלמנו האְלר ְלב שוה  ְלל הש ֵללְך,  ֵלחי ְלב ששלום  ִמהי  ְלי

שבְך. ששלום  שֶנא  שרה  ְלב הד עא שעי,  ֵלר ְלו החי  הא הען  המ ְלל

שלְך. ששה טוב  ְלק הב עא ֵלהינו,  אאֹל ה׳  ֵלבית  הען  המ ְלל
 (תהילים קכב,ז-ט)

ִמכי.120 שאשדם.  ֵלני  ְלב ִמל שתיו  ְללאו ְלפ ִמנ ְלו ְלסדו,  הח הלה׳  יודו 
ֵללא ִממ שבה  ֵלע ְלר כפש  כנ ְלו שקה  ֵלק חש כפש  כנ הע  ִמבי ְלׂש ִמה

 (תהילים קז,ח-ט)טוב. 
ִמֶנים..121 המ ְלש הח ֵלמי  ִמבי הזי  עא הלי,  שע ְלבצו  ְלק ִמנ ִמנים  שו ְלי

ִמנים. שמ ְלש הה שכל  ְלמאו  ִמט ְלו הלי,  שד ְלג ִממ שפְלרצו חומות  ו
ֵלני ְלב ִמֶנים.  הש הלשו ֵלנס  שׂשה  עע הנ ִמֶנים,  הק ְלנ הק התר  ִממֶנו ו

ִמנים.  שנ ְלר ִמשיר ו ְלבעו  שק שנה  ְלשמו ֵלמי  ְלי שנה  (מעוזִמבי
 צור)

ֵללשו. .122 הש ְלי ְללך  ששה  בד ְלק שלם  בכ החד  (תפילתהי
 מוסף)

חדר.123 ְלכמו  שתיו  ְלשנו ִמסי ף  כלְך תו כמ ֵלמי  ְלי העל  ִממים  שי
חדר.   (תהילים סא,ז)שו

המע.124 שש ִמי ְלו כצה  שר ֵלי ְלו כאה  שר ֵלי ְלו הע  ִמגי הי ְלו חבא  שי ְלו כלה  עע הי
ְלכרון ִמז ְלו ֵלננו  ְלקדו ִמפ ו ֵלננו  ְלכרו ִמז ֵלכר  שז ִמי ְלו ֵלקד  שפ ִמי ְלו
כדך, ְלב הע ִמוד  שד כבן  הח  ִמשי שמ ְלכרון  ִמז ְלו ֵלתינו,  עאבו
שכל ְלכרון  ִמז ְלו כשך,  ְלד שק ִמעיר  ִמים  הל שש ְלירו ְלכרון  ִמז ְלו
שבה. ְללטו שטה  ֵלל ְלפ ִמל כניך  שפ ְלל ֵלאל  ְלׂששר ִמי ֵלבית  ְלמך  הע

 (שמונה עשרה)
כליך..125 ֵלא חרג  עע הת ִמשי  ְלפ הנ ִמכי  כליך,  שע ִמחי  ִמׂשי שנא  הרב  אע כי

 (אנעים זמירות)
שר׃ּה.126 ִממי הוא או שלם ... ו כשל עו ִמים אורו  הל שש ְלירו

הוא. שברוְך  שקדוש  הה ִמים?  הל שש ְלירו כשל 
 (בראשית רבה נט,ח)

שלה:.127 הכ העל  שתן  שח חשוש  ְלמ ִמכ ִמיְך,  שה אאֹל ִמיְך  הל שע חש  חשי ִמ שי
 (לכה דודי)

שמן.128 אא כנ כבד  כע ִמכי  ְללקו.  כח הנת  ְלת המ ְלב כשה  המח מ ְלׂש ִמי
שת. הת שנ ְלבראשו  כאכרת  ְלפ ִמת ִמליל  ְלכ לו.  שת  שרא שק

הני.  ִמסי ההר  העל  כניך  שפ ְלל ְלמדו  שע (תפילותְלב
 שבת)

ֵלאי.129 ְלר ְלוקו שבת  הש ְלמֵלרי  שו ְלתך  ְללכו המ ְלב ְלמחו  ְלׂש ִמי
ְלבעו ְלׂש ִמי שלם  בכ ִמעי.  ִמבי ְלש ֵלשי  ְלד הק ְלמ העם  כנג.  ע
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בו שת  ִמצי שר ִמעי  ִמבי ְלש הב ו כבך.  ִממטו ְלֶנגו  הע ְלת ִמי ְלו
ככר ֵלז שת.  שרא שק אותו  ִממים  שי הדת  ְלמ כח ְלשתו  הד ִמק ְלו

ִמשית.  ֵלרא ְלב כׂשה  עע המ  (תפילות שבת)ְלל
שים.130 הה העם  ְלר ִמי כר ץ,  שא שה ֵלגל  שת ְלו המִמים  שש הה ְלמחו  ְלׂש ִמי

כשר בו.  עא שכל  ְלו הדי  שׂש עעֹלז  הי חלאו.  ְלמ (תהליםו
 צו,יא-יב)

הוא..131 שֶנם  ִמג שמ ו שרם  ְלז כע הבה׳,  הטח  ְלב ֵלאל  ְלׂששר ִמי
העל שלנו  ֵלאין  ְלו ִמנים,  ִממי עא המ ֵלני  ְלב ִמנים  ִממי עא המ ְלחנו  הנ עא
ִמים. המ שש הב כש ִמבינו  שא העל  שלא  כא ֵלען,  שש ִמה ְלל ִממי 
 (תהילים קטו,ט, שבת צז., סוטה מט.)

הרח.132 ְלפ ִמת ְלו שבה  שר עע ֵלגל  שת ְלו שיה  ִמצ ְלו שבר  ְלד ִממ בׂשׂשום  ְלי
ִמים המ שבר  ְלד ִממ הב ְלקעו  ְלב ִמנ ִמכי   ... כלת.  שוּצ הב עח הכ

שבה.  שר עע שב ִמלים  שח ְלנ  (ישעיהו לה,א לה,ו)ו
ִמשי.133 ְלפ הנ ֵלכן  שמִמים,  ֵלקי  ִמפי עא העל  חרג  עע הת שיל  הא ְלכ

ִמהים ֵללאֹל ִמשי  ְלפ הנ שאה  ְלמ שצ ִמהים.  אאֹל כליך  ֵלא חרג  עע הת
ִמהים. אאֹל ֵלני  ְלפ כאה  שר ֵלא ְלו שאבוא  התי  שמ שחי,  ֵלאל  ְלל

 (תהילים מב,ב-ג)
ֵלדי.134 ְלׂשִמרי העם  שבר  ְלד ִממ הב ֵלחן  שצא  שמ המר ה׳,  שא חכה 

ֵלאל.  ְלׂששר ִמי ִמגיעו  ההְלר ְלל שהלוְך  (ירמיהו לא,שחכרב, 
 א)

ִמיְך,.135 הר ְלנעו כסד  כח שלְך  ִמתי  הכְלר שז ה׳,  המר  שא חכה 
שבר ְלד ִממ הב עחהרי  הא ֵלתְך  ְלכ כל שתִמיְך,  ְלכלוֹל הבת  עה הא

שעה.  ְלזרו חלא  כר ץ  כא  (ירמיהו ב,ב)ְלב
ְללך.136 כאה  חר שתה  הא כשר  עא כר ץ  שא שה שכל  כאת  ִמכי 

כאת ֵלתן  כא ְללך  שלם.  עו העד  עעך  ְלר הז ְלל ו שֶנה  כנ ְלת כא
שמה. שד עא שה ֵלני  ְלפ העל  שכה  שר ְלב ֵלתן  ְלו חזאת.  הה כר ץ  שא שה

 (בראשית יג ו-יב, תפילה)
ְללכותו.137 המ ִמכים,  של ְלמ הה ֵלכי  ְלל המ כלְך  כמ שתה הוא  הא ִמכי 

אארוהו כפ בעזו,  ְלפרו  הס ִמׂשיחו,  שתיו  ְלראו הצח, נו כנ
ִמשיר רון  ְלממוהו,  רו ְלדשוהו,  הק שאיו,  שב ְלצ

האְלרתו.  ְלפ ִמת ִמהלות  ְלת כק ף  תו הבח,  כש (יוצרְלו
 לשבועות)

שבלון,.138 תו ששלום  ְלב ו ֵלצאו  ֵלת שחה  ְלמ ִמׂש ְלב ִמכי 
שכל ְלו שֶנה,  ִמר ככם  ֵלני ְלפ ִמל ְלצחו  ְלפ ִמי שבעות  ְלג הה ְלו שהִמרים  כה

שכ ף.  עחאו  ְלמ ִמי כדה  שש הה ֵלצי   (ישעיהו נה,יב)עע
ְלדך.139 ְלס הח שת  ְלל הד ְלג ִמה ִמכי  שלי,  ֵלא שת טובות  ֵלבי ִמהְלר ִמכי 

ִמים המ שש ְללך  שלְך,  כש חכל  הה ְלו שלְך,  ִמשיב  שא שמה  שלי. ו שע
ִמצים ֵלפ עח הו כנך,  חצא ְלו ְלמך  הע ְלחנו  הנ עא הו שלְך.  כאכר ץ  הא ף 

כנך.  ְלרצו עעׂשות   (שיר הייחוד)הל
חזב. ה׳.140 עע הי חלא  שלתו  עח הנ ְלו העמו,  חטש ה׳  ִמי חלא  ִמכי 

ֵלאנו. שקְלר ְלביום  ֵלננו  עע הי כלְך  כמ הה שעה,  ִמשי הו

 (תהילים צד,יד כ,י)
של ל..141 שש ִממירו הבר ה׳  ְלד ו שרה  ֵלצא תו ֵלת ִמוּציון  ִממ ִמכי 

 (ישעיהו ב,ג)
כׂשם.142 שי הו שה,  כתי חב שחְלר שכל  החם  ִמנ ִמציון,  החם ה׳  ִמנ ִמכי 

שׂשׂשון ה׳.  הגן  ְלכ שת׃ּה  שב העְלר ְלו כדן,  ֵלע ְלכ שר׃ּה  שב ְלד ִממ
ְלמשרה. ִמז ְלוקול  שדה  תו שב׃ּה,  ֵלצא  שמ ִמי שחה  ְלמ ִמׂש ְלו

 (ישעיהו נא,ג)
שת סוס.143 ִמאי שר ְלו כביך,  ְלי חא העל  שמה  שח ְלל ִממ הל ֵלצא  ֵלת ִמכי 

ִמכי ה׳ כהם,  ֵלמ שרא  ִמתי חלא  ְלמך,  ִממ הרב  העם  ככב,  כר שו
שמְך.  ִמע כהיך   (דברים כ,א)אאֹל

שאה.144 שנ שלה  הכ שלה?  הכ הה ֵלני  ְלפ ִמל ִמדין  ְלק הר ְלמ הצד  ֵלכי
שדה.  עחסו  (כתובות טז:)הו

שקר.145 ִמע שה ְלו חאד,  ְלמ הצר  כשר  כג בכלו  שלם  שהעו שכל 
שלל.  ְלכ ֵלחד  הפ ִמי חלא   (ר׳ נחמן מברסלב)כש

כפל.146 שר עע ֵלטי  המִמים עו שש הגם  שרה,  ִמאי ְלמ שמה  שש ְלֶנ הה כש ְלכ
ִמעים.  שנ ִמקים אור  ִמפי  (הרב קוק)ְלמ

ְלמדו עוד.147 ְלל ִמי חלא  ְלו כרב  כח כאל גוי  ששא גוי  ִמי חלא 
שמה.  שח ְלל  (ישעיהו ב,ד)ִממ

המה.148 ִמחי ו עח ְלשתו ִמת המה  ִממי,  ְלל שכ ִמת חלא  ְלו ִמשי  חב ֵלת חלא 
העל ִמעיר  שתה  ְלנ ְלב ִמנ ְלו ִממי,  הע ֵליי  ִמנ עע אחסו  כי שבְך  ִממי,  אה כת

של׃ּה.   (לכה דודי)ִמת
ֵלדש.149 הח שנכון  הח  ְלורו ִמהים  אאֹל ִמלי  שרא  ְלב שטהור  ֵללב 

ְלשך ְלד שק הח  ְלורו כניך  שפ ְלל ִממ ִמני  ֵלכ ִמלי ְלש הת האל  ִמבי.  ִמקְלר ְלב
ִמֶני.  כמ ִממ הקח  ִמת  (תהילים נא,יב-יג)האל 

שמעוז.150 שרא, ה׳  ִמאי ִממי  ִממ ִמעי  ְלש ִמי ְלו ִמרי  ִמוד ה׳ או שד ְלל
חלא כנה  עח המ הלי  שע כנה  עח הת ִמאם  שחד.  ְלפ כא ִממי  ִממ היי  הח
חזאת ְלב שמה  שח ְלל ִממ הלי  שע שתקום  ִמאם  ִמבי,  ִמל שרא  ִמיי

ֵלטהח.  ִמני בו  (תהילים כז,א כז,ג)עא
כאכר ץ.151 ְלב ה׳  ְלבטוב  ִמלְלראות  ִמתי  ְלנ המ אא כה ֵללא  לו

הקֵלוה ְלו כבך,  ִמל ֵלמ ץ  עא הי ְלו הזק  עח כאל ה׳,  הקֵלוה  ִמיים.  הח
 (תהילים כז,יג-יד)כאל ה׳. 

ִמיי..152 ְלנ שע ְלב ִמתי  ְלד הב שא שאז  שעי  בש עע הש ְלתך  שר תו ֵללי  לו
 (תהילים קיט,צב)

שקר..153 ִמוי חׂשן  שׂש ְלו שחה  ְלמ ִמׂש ְלו שרה  שתה או ְלי שה ִמדים  ְליהו הל
 (אסתר ח,טז)

חהב.154 אא כל ֵלעת  ִמים.  שמ שש הה החת  הת ֵלעת ...  ְלו שמן  ְלז חכל  הל
ששלום. ֵלעת  ְלו שמה  שח ְלל ִממ ֵלעת  חנא  ְלׂש ִמל ֵלעת  ְלו

 (קהלת ג)
שבְך..155 ששלום  שֶנא  שרה  ְלב הד עא שעי,  ֵלר ְלו החי  הא הען  המ ְלל

שלְך. טוב  ששה  ְלק הב עא ֵלהינו,  אאֹל ֵלבית ה׳  הען  המ ְלל
 (תהילים קכב,ח-ט)
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שיה. .156 ְלבנו הה ִמים  של שש ִמבירו שאה  שב הה שנה  שש (יוםְלל

 כיפור ופסח)
ִמתי..157 שח ִמׂשי ִמהיא  ההיום  שכל  כתך,  שר ִמתי תו ְלב הה שא שמה 

 (תהילים קיט,צז)
כוס.158 שלי.  שע ִמהי  ְלגמולו הת שכל  הלה׳,  ִמשיב  שא שמה 

הלה׳ הרי  שד ְלנ ְלקשרא.  כא ֵלשם ה׳  ְלב ששא, ו כא ְלישועות 
ֵלני ה׳ ֵלעי ְלב שקר  שי העמו.  שכל  ְלל שֶנא  שדה  ְלג כנ ֵללם  הש עא
כדך, ְלב הע ִמני  עא ִמכי  שֶנה ה׳  שא שדיו.  ִמסי עח הל שתה  שמְלו הה
ְללך ֵלסשרי.  ְללמו שת  ְלח הת ִמפ כתך,  שמ עא כבן  ְלדך  ְלב הע ִמני  עא 
הרי שד ְלנ ְלקשרא.  כא ֵלשם ה׳  ְלב שדה, ו הבח תו כז הבח  ְלז כא
ְלצרות הח ְלב העמו.  שכל  ְלל שֶנא  שדה  ְלג כנ ֵללם  הש עא הלה׳ 
שי׃ּה. ְלללו  הה של ל,  שש ְלירו ִמכי  ֵלכ ְלבתו ה׳,  ֵלבית 

 (תהילים קטז,יב-יט)
שדה.159 ְליהו ֵלרי  שע ְלב המע  שש ִמי ֵלהינו  אאֹל ה׳  ֵלהשרה  ְלמ

שחה, ְלמ ִמׂש ְלוקול  שׂשׂשון  ִמים, קול  הל שש ְלירו בחצות  ְלב ו
ִמנים שת עח עהלות  ְלצ ִממ שלה, קול  הכ ְלוקול  שתן  שח קול 

שתם.  שנ ִמגי ְלנ ֵלתה  ְלש ִממ ִממ שעִמרים  ְלנ ו שתם,  שפ בח (שבעֵלמ
 ברכות, ירמיהו לג)

ִמלְלראות.160 ִממים  שי ֵלהב  חא ִמיים,  הח ֵלפ ץ  שח כה ִמאיש  שה ִממי 
ֵלבר הד ִממ כתיך  שפ ְלׂש ו ֵלמשרע,  ְלנך  ְללשו חצר  ְלנ טוב. 
ששלום ֵלקש  הב ֵלׂשה טוב,  עע הו ֵלמשרע  שמה. סור  ִממְלר

ֵלפהו.  ְלד שר  (תהילים לד,יג-טו)ְלו
שנה..161 חכ ְלש כא ְלו שפה  שאעו שנה  הכיו כבר  ֵלא ִמלי  כתן  ִמי ִממי 

 (תהילים נה,ז)
ְלתך.162 ְלל הש ְלמ כמ ו ִממים  של עו שכל  ְללכות  המ ְלתך  ְללכו המ

שודור.  שכל דור   (תהלים קמה,יג)ְלב
ִמכי.163 ֵללינו  שע ְלמלוְך  ִמת ְלו הע,  ִמפי ֵלכנו תו ְלל המ ְלמך  ְלמקו ִממ

ִמציון, ְלב ְלמֹלְך  ִמת התי  שמ שלְך.  ְלחנו  הנ עא ִמכים  הח ְלמ
הדל הג ְלת ִמת ְלשכון.  ִמת כעד  שו שלם  ְללעו ֵלמינו  שי ְלב שקרוב  ְלב
שודור ְללדור  ְלרך,  ִמעי ִמים  הל שש ְלירו ְלבתוְך  הדש  הק ְלת ִמת ְלו
כתך, ְללכו המ שנה  כאי ִמתְלר ֵלנינו  ֵלעי ְלו ִמחים.  שצ ְלנ הצח  ֵלנ ְלל ו
ִמוד שד ֵלדי  ְלי העל  כזך,  בע ֵלרי  ִמשי ְלב שאמור  שה שבר  שד הכ

כקך.  ְלד ִמצ הח  ִמשי  (קדושה)ְלמ
שי׃ּה..164 שחב  כמְלר הב ִמני  שנ שע שי׃ּה  ִמתי  שרא שק הצר  ֵלמ הה ִממן 

 (תהילים קיח,ה)
ִממיד. .165 שת שחה  ְלמ ִמׂש ְלב ְלהיות  ִמל שלה  ְלגדו שוה  ְלצ (ר׳ִממ

 נחמן מברסלב)
ִממתוְך.166 ִמאי  ְלצ ִממי  שכה, קו ְלמלו ִמעיר  כלְך  כמ הדש  ְלק ִממ

ְלוהוא שכא,  שב הה כמק  ֵלע ְלב כבת  כש שלְך  הרב  שכה,  ֵלפ עה הה
שלה.  ְלמ כח ִמיְך  הל שע עחמול   (לכה דודי)הי

ְלביון..167 כא ִמרים  שי חפת  ְלש הא ֵלמ שדל,  שפר  שע ֵלמ ִממי  ִמקי ְלמ

 (תהילים קיג,ז)
שחה. .168 ְלמ ִמׂש ְלב ִמבים  המְלר שדר  הא הנס  ְלכ ִמֶנ כש (תעניתִממ

 כח:)
העל.169 ְלברו  הד ככם.  ֵלהי אאֹל המר  חיא ִממי,  הע עחמו  הנ עחמו  הנ

שא׃ּה שב ְלצ שאה  ְלל שמ ִמכי  שה,  כלי ֵלא ִמקְלראו  ְלו הל ל  שש ְלירו ֵללב 
ִמים הל ְלפ ִמכ היד ה׳  ִממ שחה  ְלק של ִמכי  שנ׃ּה,  עעו  שצה  ְלר ִמנ ִמכי 

שה.  כתי חטא הח שכל   (ישעיהו מ,א-ב)ְלב
ִמדיק.170 הצ ִמתי  ִמאי שר חלא  ְלו ִמתי,  ְלנ הק שז הגם  ִמתי  ִמיי שה הער  הנ

ֵלתן, ִמי העמו  ְלל חעז  כחם. ה׳  של כקש  הב ְלמ ְלרעו  הז ְלו שזב,  אע כנ
ששלום.  הב העמו  כאת  ֵלרְך  שב ְלי (תהילים לז,כהה׳ 

 כט,יא)
ִמשים.171 ִמדי ְלק המ כש ֵלשם  ְלכ שלם  שבעו ְלמך  ִמש כאת  ֵלדש  הק ְלנ

ִמיְך הה אאֹל שלם,  ְללעו ְלמֹלְך ה׳  ִמי שמרום.  ֵלמי  ְלש ְלב חאתו 
ֵלשב שקדוש יו שתה  הא ְלו שי׃ּה.  ְלללו  הה חדר  שו חדר  ְלל ִמציון 

שנא.  ֵלאל  ֵלאל,  ְלׂששר ִמי ִמהלות  (תפילות לימיםְלת
 נוראים)

ִמתי.172 ְלע הב ְלש ִמנ ִמתי.  שב ִמתי ְלנ ִמל ְלואור  כרך  שב ְלד ִמלי  ְלג הר ְלל ֵלנר 
כקך.  ְלד ִמצ ֵלטי  ְלפ ְלש ִממ חמר  ְלש ִמל שמה  ֵלי הק עא (תהליםשו

 קיט,קה-קו)
ֵלאל..173 ְלׂששר ִמי שכל  ְלל שלנו ו ֵלהא  ְלי שזל טוב  המ שמן טוב ו ִמסי

 (קידוש לבנה)
שנה..174 שנ ְלר ִמב שניו  שפ ְלל חבאו  שחה  ְלמ ִמׂש ְלב כאת ה׳  ְלבדו  ִמע

 (תהילים ק,ב)
שחי. .175 ִמבינו  שא  (לפי בראשית מג,כח)עוד 
ִמים,.176 הל שש ְלירו בחצות  ְלב שדה ו ְליהו ֵלרי  שע ְלב המע  שש ִמי עוד 

ְלוקול שתן  שח קול  שחה  ְלמ ִמׂש ְלוקול  שׂשׂשון  קול 
שלה.   (שבע ברכות)הכ

עחרון..177 הא ְלליום  החק  ְלׂש ִמת הו שש׃ּה  ְללבו שדר  שה ְלו חעז 
 (משלי לא,כה)

ִמים,.178 המ שדה  ְלר חי ִמני  ֵלעי ִמני  ֵלעי שיה,  ִמכ ִמני בו עא כלה  ֵלא העל 
ִמשי.  ְלפ הנ ִמשיב  ֵלמ ֵלחם  הנ ְלמ ִמֶני  כמ ִממ החק  שר (איכהִמכי 

 א,טז)
העל.179 ְלו ְלגבורות  הה העל  ְלו שקן  בפְלר הה העל  ְלו ִמסים  ִמֶנ הה העל 

שת ִמׂשי שע כש שחמות  ְלל ִממ הה העל  ְלו ְלתשועות  הה
כזה.  הה המן  ְלז הב ֵלהם  שה ִממים  שי הב ֵלתינו  עאבו (תפילההל

 לחנוכה ופורים)
ִממי.180 שהִמרי ִמציון,  כשכרת  הב ְלמ שלְך  ִמלי  עע חבהה  שג ההר  העל 

האל ִממי  שהִמרי של ל,  שש ְלירו כשכרת  הב ְלמ ֵללְך  קו חכהח  הב
ככם. ֵלהי אאֹל ֵלֶנה  ִמה שדה  ְליהו ֵלרי  שע ְלל ְלמִמרי  ִמא ִמאי,  שר ִמתי

 (ישעיהו מ,ט)
שכל.181 ְלמִמרים  חש ִמתי  ְלד הק ְלפ ִמה הל ל  שש ְלירו התִמיְך  חמ העל חו
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שלה.  ְלי הל הה שכל  ְלו  (ישעיהו סב,ו)ההיום 

ִמכינו.182 שב הגם  ְלבנו  הש שי ששם  כבל  שב עהרות  הנ העל 
העל ִמשיר ה׳  כאת  ִמשיר  שנ ֵלאיְך  ִמציון.  כאת  ֵלרנו  ְלכ שז ְלב
הכח ְלש ִמת של ל  שש ְלירו ֵלחְך  שכ ְלש כא ִמאם  שכר.  ֵלנ המת  ְלד הא

ִמני.  ִממי  (תהלים קלז)ְלי
שכה..183 בר עא כרְך  כד ִממ ֵלחד  הפ ְלמ חלא  הצח  כנ הה העם 

 (ממאבק גוש קטיף)
כאה.184 שנ שבר  שד כפן,  כג הה ֵלבי  ְלֶנ ִמע ְלב כפן  כג הה ֵלבי  ְלֶנ ִמע

ֵלבל.  הק ְלת ִממ  (פסחים מט.)ו
שה.185 ככי ְלמ חת ְלו שב׃ּה  ִמקים  ִמזי עח המ הל ִמהיא  ִמיים  הח ֵלע ץ 

שה כתי ִמתיבו ְלנ שכל  ְלו העם  חנ ֵלכי  ְלר הד שה  ככי שר ְלד ששר.  בא ְלמ
 (משלי ג,יז-יח)ששלום. 

ִמכי.186 שיקום,  חלא  ְלו שבר  שד ְלברו  הד שפר,  בת ְלו שצה  ֵלע בעצו 
ֵלאל.  שמנו   (ישעיהו ח,י)ִמע

העל.187 כסד  כח הרת  ְלותו שמה  ְלכ שח ְלב שחה  ְלת שפ שה  ִמפי
כחם כל ְלו שת׃ּה  ֵלבי ִמליכות  עה שיה  ִמפ צו שנ׃ּה.  ְללשו
שה ְלשרו הא ְלי הו שה  כני שב שקמו  ֵלכל.  חתא חלא  ְלצלות  הע
ְלת הא ְלו ִמיל  שח שעׂשו  שבנות  הרבות  של׃ּה.  ְלל הה ְלי הו של׃ּה  ְלע הב

שנה.  של בכ העל  ִמלית   (משלי לא,כו-כט)שע
הית.188 ֵלפיק  הא ְלו שתא,  שו ְלי האְלר ִממפום  שנְך  שע הית  ְלפרוק 

שכל ִממ ְלת  החְלר ְלב ִמדי  שמְך  הע שתא,  שגלו ִממגו  שמְך  הע
המיא.  (יה ריבון)או

שי׃ּה..189 כדה  שבם או חבא  שא כדק  כצ ֵלרי  עע הש ִמלי  ְלתחו  ִמפ
חבאו בו.  שי ִמקים  ִמדי הצ הלה׳  הער  הש הה (תהיליםכזה 

 קיח,יט-כ)
כגה..190 ְלׂש ִמי שבנון  ְלל הב כרז  כא ְלכ שרח,  ְלפ ִמי שמר  שת הכ ִמדיק  הצ

ֵלהינו אאֹל ְלצרות  הח ְלב ה׳,  ֵלבית  ְלב ִמלים  ְלשתו
ִמנים ֵלש ְלד שבה,  ֵלׂשי ְלב ְלינובון  עוד  ְלפִמריחו.  הי
חלא ְלו ִמרי  ששר ה׳, צו שי ִמכי  ִמגיד  הה ְלל ְלהיו.  ִמי ִמֶנים  הנ עע הר ְלו

שתה בו.  של ְלו  (תהלים צב,יג-טז)הע
ִמיְך. .191 הר ִמסי עא ְלשלום  ִמל ִמלי  עא ְלש ִמת חלא  עה (קינותִמציון 

 לתשעה באב)
כאכר ץ.192 ְלב שׂשִמרי,  ְלב ְללך  המ׃ּה  שכ ִמשי,  ְלפ הנ ְללך  שאה  ְלמ שצ

ִמתיך, ִמזי עח כדש  חק הב ֵלכן  שמִמים.  ִמלי  ְלב ֵלי ף  שע ְלו שיה  ִמצ
כדך.  ְלכבו ְלזך ו בע  (תהילים סג,ב-ג)ִמלְלראות 

כתך..193 שר ְלבתו ֵלקנו  ְלל כח ֵלתן  ְלו כתיך  ְלצו ִממ ְלב ֵלשנו  ְלד הק
ֵלהר הט ְלו כתך  שע ִמבישו ֵלחנו  ְלמ הׂש ְלו כבך  ִממטו ֵלענו  ְלב הׂש
ֵלהינו אאֹל ֵללנו ה׳  ִמחי ְלנ הה ְלו כמת.  אא כב ְלדך  ְלב שע ְלל ֵלבנו  ִמל

כשך.  ְלד שק שבת  הש שרצון  ְלב ו שבה  עה הא (תפילהְלב
 לשבת)

ִמרים,.194 ְלמרו הת ִמכי  ְלב ִמהי  ְלנ שמע,  ְלש ִמנ שמה  שר ְלב קול 

העל ֵלחם  שֶנ ִמה ְלל שנה  עא ֵלמ שה,  כני שב העל  שכה  הב ְלמ ֵלחל  שר
ֵללְך ִמעי קו ְלנ ִממ המר ה׳:  שא חכה  כנֶנו.  ֵלאי ִמכי  שה  כני שב
שכר שׂש ֵליש  ִמכי  שעה,  ְלמ ִמד ִממ ִמיְך  הנ ֵלעי ְלו ִמכי  כב ִממ
ֵליש ְלו ֵליב.  כאכר ץ או ֵלמ ששבו  ְלו באם ה׳,  ְלנ ֵלתְך,  של בע ְלפ ִמל
ִמנים שב ששבו  ְלו ה׳,  באם  ְלנ ֵלתְך,  עחִמרי הא ְלל ְלקשוה  ִמת

שלם.  ְלגבו  (ירמיהו לא,יד-טז)ִמל
שהִמרים.195 כה העל  ֵללג  הד ְלמ שבא  כזה  ֵלֶנה  ִמה ִמדי  דו קול 

שבעות.  ְלג הה העל  ֵלפ ץ  הק  (שיר השירים ב,ח)ְלמ
ִמכי.196 ְלפ ִמש במרות  ְלש הא חראש  ְלל שלה  ְלי הל הב ִמֶני  חר ִממי  קו

ֵלני ה׳.  ְלפ הכח  חנ ֵלבְך  ִמל המִמים   (איכה ב,יט)הכ
כאל ה׳. .197 ְלושובו  שבִמרים,  ְלד ככם  שמ ִמע (הושעְלקחו 

 יד,ג)
שרם,.198 שלה.  ְלי הל חלא  ְלו חלא יום  כשר הוא  עא ֵלרב יום  שק

ְלמִמרים שלה. שו ְלי הל הה ְללך  הא ף  ההיום  ְללך  ִמכי  הדע  הו
ִמאיר שת שלה.  ְלי הל הה שכל  ְלו ההיום  שכל  ְלרך  ִמעי ְלל ֵלקד  ְלפ הה

שלה.  ְלי הל הכת  ְלש כח  (הגדה לפסח)ְלכאור יום 
העל.199 ְלו כמך,  הע ֵלאל  ְלׂששר ִמי העל  ֵלהינו  אאֹל שנא ה׳  כחם  הר

העל ְלו כדך,  ְלכבו הכן  ְלש ִממ ִמציון  העל  ְלו כרך,  ִמעי ִמים  הל שש ְלירו
שגדול הה ִמית  הב הה העל  ְלו כחך,  ִמשי ְלמ ִמוד  שד ֵלבית  ְללכות  המ

שקדוש.  הה  (ברכת המזון)ְלו
ִמציון.200 העל  ֵלרנו,  צו ְלמך  הע העל  כדך  ְלס הח ְלב ֵלחם  הר

ִמוד שד כבן  ֵלתנו.  האְלר ְלפ ִמת ֵלבית  ְלזבול  כדך,  ְלכבו הכן  ְלש ִממ
הח ה׳. ִמשי ְלמ ֵלפינו  הא הח  ֵללנו, רו שא ְלג ִמי ְלו חבא  שי כדך  ְלב הע
ִמשיר שנ ששם  ְלו ֵללא,  המ ְלת ִמציון  ִמעיר  שדש,  ְלק ִממ הה כנה  שב ִמי
שדש ְלק ִמֶנ הה שמן  עח הר שה כלה.  עע הנ שנה  שנ ְלר ִמב שדש, ו שח ִמשיר 
הכת ִמבְלר ְלכ ֵללא,  שמ ִמין  הי העל כוס  כלה,  הע ְלת ִמי ְלו הרְך  שב ְלת ִמי

 (צור משלו)ה׳. 
ֵלני.201 שע ְלד שנא  שמ עח הר שנא  ֵלני עע ֵליי  ִמנ עע הל ֵלני  שע ְלד שנא  שמ עח הר

שנא.  ֵלני עע שבא  ִמל ֵלרי  ִמבי ְלת  (סליחות)ִמל
שתם,.202 של ִמפ ְלת ִמב ֵלאל ו ְלׂששר ִמי ְלמך  הע ְלב ֵלהינו  אאֹל ֵלצה ה׳  ְלר

ֵלשי ִמא ְלו כתך,  ֵלבי ִמביר  ְלד ִמל שדה  עעבו שה כאת  ֵלשב  שה ְלו
שרצון, ְלב ֵלבל  הק ְלת שבה  עה הא ְלב שתם  של ִמפ ְלת ו ֵלאל  ְלׂששר ִמי
כמך. הע ֵלאל  ְלׂששר ִמי הדת  עעבו ִממיד  שת שרצון  ְלל ִמהי  ְלת ו
ִממים. עח הר ְלב ִמציון  ְלל ְלבך  ְלבשו ֵלנינו  ֵלעי שנה  כזי אח כת ְלו

 (שמונה עשרה)
ֵלחי.203 ְלת ִמפ ְלׂשאו  שֶנ ִמה ְלו ככם,  ֵלשי שרא שעִמרים  ְלש ְלׂשאו 

כלְך כמ כזה  ִממי הוא  שכבוד.  הה כלְך  כמ שיבוא  ְלו שלם,  עו
שלה. כס שכבוד  הה כלְך  כמ שבאות הוא  ְלצ שכבוד, ה׳  הה

 (תהילים כד)
שבאו.204 ְלבצו  ְלק ִמנ שלם  בכ ִמאי,  ְלר ו ִמיְך  הנ ֵלעי ִמביב  שס ִמאי  ְלׂש

ִמשי, שב ְלל ִמת ִמדי  עע שכ שלם  בכ ִמכי  באם ה׳,  ְלנ ִמני  שא החי  שלְך, 
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שלה.  הכ הכ ְלשִמרים  הק ְלת  (ישעיהו מט,יח)ו

ִמציון..205 ִמיְך  הה אאֹל ִמלי  ְלל הה כאת ה׳,  הל ל  שש ְלירו ִמחי  ְלב הש
ֵלבְך. ִמקְלר ְלב ִמיְך  הנ שב הרְך  ֵלב ִמיְך,  שר שע ְלש ֵלחי  ְלבִמרי הזק  ִמח ִמכי 

 (תהילים קמז,יב-יג)
כזה..206 הה המן  ְלז הל שענו  ִמגי ִמה ְלו שמנו  ְלי ִמק ְלו שינו  אח כה כש

 (ברכה)
ִמכי.207 ִמכי.  ְלי של שע המל  שג ִמכי ה׳  ִמכי,  ְלי שח ְלמנו ִמל ִמשי  ְלפ הנ ִמבי  שו

שעה, ְלמ ִמד ִממן  ִמני  ֵלעי כאת  שמכות,  ִממ ִמשי  ְלפ הנ שת  ְלצ הל ִמח
ִמחי.  כד ִממ ִמלי  ְלג הר  (תהילים קטז,ז-ח)כאת 

ה׳.208 המר  שא ככם  ֵללי עא שבה  שאשו ְלו הלי  ֵלא שובו 
שבאות.   (מלאכי ג,ז)ְלצ

האל.209 ְלו ֵלאל,  ְלׂששר ִמי ֵלאִמרית  ְלש חמר  ְלש ֵלאל,  ְלׂששר ִמי ֵלמר  שו
ֵלאל״. ְלׂששר ִמי המע  שש ״ ְלמִמרים  שהאו ֵלאל,  ְלׂששר ִמי הבד  חיא

 (תחנון)
שכל.210 ְלו ההיום  שכל  ְלרך  ִמעי ְלל ֵלקד  ְלפ הה ְלמִמרים  שו

שלה.  ְלי הל  (הגדה לפסח)הה
ִמכי.211 ההי,  ֵלבאֹל ִמשי  ְלפ הנ ֵלגל  שת הבה׳,  ִמׂשיׂש  שא ׂשוׂש 

ִמני, שט שע ְלי שקה  שד ְלצ ִמעיל  ְלמ השע,  כי ֵלדי  ְלג ִמב ִמני  הש ִמבי ְלל ִמה
שה. כלי ֵלכ כדה  ְלע הת שלה  הכ הכ ְלו ֵלאר,  ְלפ ֵלהן  הכ ְלי שתן  שח ככ

 (ישעיהו סא,י)
שה.212 כני שב ִמקבו ץ  ְלב שרה,  שק עע הה ֵלגל  שת ְלו ִמׂשיׂש  שת ׂשוׂש 

ֵלמהח הׂש ְלמ שתה ה׳,  הא שברוְך  שחה.  ְלמ ִמׂש ְלב שכ׃ּה  ְללתו
שה.  כני שב ְלב  (שבע ברכות)ִמציון 

שתם.213 ִמבְלראו שחה,  ֵלמ שׂש ְלו שלה  עה שצ חקב  עע הי הֶנת  הש שו
הצח, כנ של שת  ִמיי שה שתם  שע ְלתשו שכי.  ִנֳאד שמְלר כלת  ֵלכ ְלת החד  הי
הכי ְלד שמְלר שברוְך   ... שודור.  שכל דור  ְלב שתם  ְלקשו ִמת ְלו

ִמדי.  ְליהו  (סדר קריאת מגילה)הה
ִמין.214 הא ֵלמ שהִמרים  כה כאל  הני  ֵלעי ששא  כא עעלות  המ הל ִמשיר 

המִמים שש ֵלׂשה  חע ה׳  ִמעם  ֵלמ ִמרי  ְלז כע ִמרי.  ְלז כע חבא  שי
כרך. ְלמ חש שינום  האל  כלך  ְלג הר הלמוט  ֵלתן  ִמי האל  שאכר ץ.  שו
ֵלאל. ה׳ ְלׂששר ִמי ֵלמר  ששן שו ִמיי חלא  ְלו שינום  חלא  ֵלֶנה  ִמה
כמש כש הה שמם  כנך. יו ִממי ְלי היד  העל  ְללך  ִמצ ְלמכרך ה׳  חש
שרע שכל  ִממ שמְלרך  ְלש ִמי שלה. ה׳  ְלי של הב ֵלרהח  שי ְלו שכה  ככ הי חלא 
כאך ְלתך ובו ֵלצא שמר  ְלש ִמי כשך. ה׳  ְלפ הנ כאת  חמר  ְלש ִמי

שלם.  העד עו ְלו שתה  הע  (תהילים קכא)ֵלמ
שכבוד.215 ְלתנו  שרה, ו החת תו ְלמ ִמׂש ְלב ְלמחו  ִמׂש ְלו ִמׂשיׂשו 

שרה.  הלתו
החת.216 ִממי ְלצ ו כרך,  ִמעי ְלל שׂשׂשון  ְלו כצך,  האְלר ְלל שחה  ְלמ ִמׂש

השי ִמי כבן  ְלל ֵלנר  הכת  עעִמרי הו כדך,  ְלב הע ִמוד  שד ְלל כרן  כק
ֵלמינו.  שי ְלב שרה  ֵלה ְלמ ִמב כחך,  ִמשי (תפילה לימיםְלמ

 נוראים)

שה.217 כבי עה חא שכל  שב׃ּה  ִמגילו  ְלו הל ל  שש ְלירו כאת  ְלמחו  ִמׂש
שה. כלי שע ִמלים  ְלב הא ְלת ִממ הה שכל  שמׂשוׂש  שת׃ּה  ִמא ִמׂשיׂשו 
שכל ְלמִמרים  חש ִמתי  ְלד הק ְלפ ִמה הל ל  שש ְלירו התִמיְך  חמ העל חו

שלה.  ְלי הל הה שכל  ְלו  (ישעיהו סו,י, סב,ו)ההיום 
ֵללם .218 שש הין  ְלנ ִמב ְלב ֵלחם  ְלמ  (כל מקדש שביעי)הׂש
כדך,.219 ְלב הע ִמביא  שֶנ הה שיהו  ִמל ֵלא ְלב ֵלהינו  אאֹל ֵלחנו ה׳  ְלמ הׂש

שיבוא שרה  ֵלה ְלמ ִמב כחך,  ִמש ְלמ ִמוד  שד ֵלבית  ְללכות  המ ְלב ו
ֵלבנו.  ִמל ֵלגל  שי  (ברכות ההפטרה)ְלו

המר.220 שא ְללך  ִמני.  ֵלנ עע הו ִמני  ֵלֶנ שח ְלו שרא,  ְלק כא ִמלי  המע ה׳ קו ְלש
האל ֵלקש.  הב עא כניך ה׳  שפ כאת  שני,  שפ ְלקשו  הב ִמבי  ִמל
כדך, ְלב הע הא ף  ְלב התט  האל  ִמֶני,  כמ ִממ כניך  שפ ֵלתר  ְלס הת
ֵלהי אאֹל ִמני  ֵלב ְלז הע הת האל  ְלו ִמני  ֵלש ְלט ִמת האל  שת,  ִמיי שה ִמתי  שר ְלז כע

ִמעי.  ְלש  (תהלים כז,ז-י)ִמי
שבא.221 כש ִממי  ְלשֵלרי  הא ְלמִמרים  או שהיו  כש ִמתי  ְלע המ שש

שידו.  ְלב ְללמודו  הת ְלו הכאן   (פסחים נ.)ְלל
ֵלני ה׳. .222 ְלפ הכח  חנ ֵלבְך  ִמל ִמים  המ הכ ִמכי  ְלפ (איכה ב,ִמש

 יט)
ֵלעת.223 ְלו ִממים  עח הר העת  ְלש חזאת  הה שעה  שש הה ֵלהא  ְלת

כניך.  שפ ְלל ִממ  (אבינו מלכינו)שרצון 
ֵלעדות ה׳.224 כפש,  שנ הבת  ִמשי ְלמ שמה  ִממי ְלת הרת ה׳  תו

ִמתי.  כפ המת  ִמכי ְלח המ שנה  שמ אא  (תהילים יט,ח)כנ
ִממן.225 ִמתי  של ִמפי ְלת ו ִמתי  שמ ְלש ִמנ ְלו ִמחי  ְלורו ִמשי  ְלפ הנ ֵלצל  שֶנ ִמת

ֵללם ִמוּצי הת ְלו ִמנים ...  ִמחיצו העל הה ִמקֶנו  ִמעיר  שי כשר  כנ ְלכ
ֵלח ף.  הר ְלי שליו  שז  (תפילה ללבישת טלית)גו

ִמׂשיחו..226 חפְך  ְלש ִמי ֵלני ה׳  ְלפ ִמל ְלו חט ף  עע הי ִמכי  ִמני  שע ְלל שלה  ִמפ ְלת
(תהילים קב,א)
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למוצאי שבת
לר׳ סעדיה בן עמרם

ִממים שׂש ְלב ִמל ְלו ֵלֶנר  שלה.הל שד ְלב הה ְלל ִמין  מו ִמלי כוס יה ְלתנו  ִמת ִמאם  שלה,  מֵלח הי ְלמ ִמשי  ְלפ הנ  
שלה. ְלע מהמ ֵלכי  עא ְלל המ לׇככל  ִמלי  שעִמרים  ְלש ְלתחו  ִמפ שכה,  מבו שנ ְלל הפֶנו  ִמלי  ִמכים  שר ְלד חסלו  מ
שלה. ְלי מהל הב הביום ו ִמלי  הכי  שר ְלצ ִמציא  ְלמ המ ֵלס ף,  ֵללב כו ְלב ֵלאל  כאל  ששא  כא ִמני  עא הני  ֵלעי

שלה. ְלכ ִמת ֵלאין  ְלו ֵלק ץ  ֵלאין  מכדיך  שס עח הל ִמכי  שבְך,  ְלצרות טו ֵלמאו ִמלי  כתן  עחסור  המ ֵלדי 
שלה. ֵלפ עא ֵלמ ֵלאב ו ְלכ ִממ התי  ְליגונו ִמסיר  שת ִמתי,  שב ְלוטו ִמפי  הטְלר ִמלי  ִמגי ששה  ְלד הח ְלת ִמי

שלה. מכס ְלוטוב  ששלום  כהם  שב ששה  ְלד הח ְלת ִמי ִממיד,  שת ִמשים  ְלד הח ְלת ִממ כׂשה  עע המ ֵלמי  ְלי ֵלֶנה  ִמה

הבדלה
נוהגים להוסיף כמה פסוקים לפני הברכות:

נוסח אשכנז

ּתִמזי לׇכע מִמכי־ לשחד  ְלפ כא חלא  כ ְלו ֹחהטח  ְלב כא ָ֛נִמתי  שע ְלישו וֵלאל  ֵלֶנה  ֵא ִמה
ִמים ֹחהמ כתם־ ְלב הא ְלש משעה�׃ ו מִמלישו ֹחִמלי  ִמהי־ ְלי מו ִהשוה וה ְליה כשי׃ּה  ות  שר ְלמ ִמז ְלו
לשעה ְלישו הה ָךשוה  הליה משעה�׃  ְלישו הה ֹחֵלני  ְלי הע המ ִממ לׂשון  שׂש ְלב
לשמנו ִמע כאות  שב ְלצ כשוה  ְליה שלה�׃  מכס ככתך  שכ ִמבְלר ֹחך  ְלמ הע מהעל־

שלה�׃  מכס חקב  כ עע הי ֹחֵלהי  אאֹל לשלנו  משגב־ ְלׂש לאות(ִממ שב ְלצ ָךשוה  ְליה
ָךֵלננו עע הי כלְך  ָךכמ להה שעה  לִמשי ָךשוה הו ְליה משבְך�׃  ָךֵלטהח  חב ָךשדם  לשא ָךֵלרי  ְלש מהא

מֵלאנו�׃ שקְלר לשחה)ְלביום־ ְלמ ִמׂש ְלו ֹחשרה  או ָךשתה  ְלי משה ִדִמדים  ְליהו הל  
משקר�׃  ִמויר חׂשן  ֹח שׂש לללנו ! ְלו ֶייה  יְהה תת לששאככן  כא ָךעות  ְלישו כוס־

משרא�׃ ְלק כא כשוה  ְליה ֹחֵלשם  ְלב ו

נוסח ע״מ

מֵלתן�׃ כא ָךֵלשר  הב ְלמ ֹחהל ל  שש ִמלירו ְלו לשֶנם  ִמה כֵלֶנה  ִמה ֹחיון  ִמצ ְלל ָךשון  ִמרא
מְליהשוה כשֶנא  שא משרא�׃  ְלק כא כשוה  ְליה ֹחֵלשם  ְלב ו לששא  כא ָךעות  ְלישו כוס־

משֶנא�׃  ָךשחה  ִמלי ִל ְלצ הה ָךשוה  לְליה ָךשֶנא  שא לשֶנא  ָךשעה  ִלִמשי חחהו לתלי יְהצ חה לכחנו,  יְהצתלי חה
לחה לל יְהצ חה יְהו לחה  יְהרלו לכה  יְהבלר חלח  יְהש ו לכדינו,  תלּמו חח  לתלי יְהצ חה לככינו,  יְהדלר

יְהכתתיב, יְהכתד לכדינו .  לי כשה  ֲעע חמ לׇככל  לשוהיְהב ְליה כֵלאת  ֵלמ שכה  שר מְלב כששא  ִמי  
לשחה ְלמ ִמׂש ְלו ֹחשרה  ָךשתה או ְלי משה ִדִמדים  ְליהו הל מעו�׃  ְלש ִמי ָךֵלהי  אאֹל ֵלמ ָךשקה  שד ְלצ לו

משקר�׃  ִמויר חׂשן  ֹח שׂש תכתתיב, ְלו ֹחשוהו הויה לִמכיל  ְלׂש המ ֹחשכו  שר ְלד לׇככל־ ְלל ָ֛נִמוד  שד ָךִמהי  ְלי הו
ממו�׃  ללּמנו !ִמע תע ֶייה  יְהה ככן תי

עיקר ההבדלה מתחיל כאן:

ֵלרי  כשמוציא אחרים: ְלב התי(הס הרבו ְלו שנן  שב הר ְלו שנן  שר ֵליי עונים:(,)שמ הח )ְלל

כפן. מכג הה ְלפִמרי  ֵלרא  שלם, בו שהעו כלְך  מכמ מֵלהינו  אאֹל ְליהשוה  שתה  הא שברוְך 
ִממים. שׂש ְלב ֵלני]  ִממי ֵלבי/ ְלׂש ִמע ֵלצי/ עע ֵלרא [ שלם, בו שהעו כלְך  מכמ מֵלהינו  אאֹל ְליהשוה  שתה  הא שברוְך 

ֵלאש. שה ֵלרי  ְלמאו ֵלרא  שלם, בו שהעו כלְך  מכמ ֵלהינו  אאֹל ְליהשוה  שתה  הא שברוְך 
נוסח אשכנז

ֵלבין ִמדיל  ְלב המ הה שלם,  שהעו כלְך  מכמ מֵלהינו  אאֹל ְליהשוה  שתה  הא שברוְך 
ִמים הלגו ֵלאל  ְלׂששר ִמי ֵלבין  כשְך,  מח ְלל אור  ֵלבין  ְללחול,  כדש  חק מ

ִממים (נ״א הע כׂשה.)של עע המ הה ֵלמי  ְלי כשת  מֵלש ְלל ִמעי  ִמבי ְלש הה ֵלבין יום   ,
ְללחול. כדש  חק מ ֵלבין  ִמדיל  ְלב המ הה ְליהשוה  שתה  הא שברוְך 

נוסח הרמב״ם

שלם, שהעו כלְך  מכמ מֵלהינו  אאֹל ְליהשוה  שתה  הא שברוְך 
ֵלבין כשְך, ו חח מ הל ֵלבין אור  חחל, ו הל כדש  חק מ ֵלבין  ִמדיל  ְלב המ הה
ֵלמי ְלי כשת  מֵלש ְלל ִמעי  ִמבי ְלש הה ֵלבין יום  ִמים, ו הלגו ֵלאל  ְלׂששר ִמי
ֵלבין ִמדיל  ְלב המ הה ְליהשוה  שתה  הא שברוְך  כׂשה.  עע המ הה

חחל. הל כדש  חק מ
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זמירות למוצ״ש
ִמדיל ְלב המ מֵלענוהה ְלר הז ְלמחול,  ִמי מֵלתינו  חטא הח ְללחול  כדש  חק ֵלבין   

שלה.  ְלי משל הב ִמבים  שכ הככו ְלו הכחול  כבה  ְלר הי מֵלמנו  ְלשלו ו
כשר עא ֵלמר, יום  הלי גו שע ֵלאל  של שרא  ְלק כא כמר  חת מ ֵלצל  ְלכ שנה  שפ יום 

שלה.  ְלי משל הגם  ְלו כקר  חב מ שתא  משא ֵלמר  המר שו שא
ְלכיום עעבור,  הת חבר  שע העי  שש ְלפ ֵללי  עע שתבור  ההר  ְלכ ְלתך  שק ְלד ִמצ

שלה.  ְלי משל הב שרה  ְלשמו הא ְלו עעבור  הי ִמכי  ְלתמול  כא
ִמתי שח ְלנ הא ְלב ִמתי  ְלע מהג שי ִמתי,  שח ְלמנו ֵלתן  ִמי ִממי  ִמתי  שח ְלנ ִממ הנת  שפה עו ְלל שח

שלה.  ְלי משל לׇככל  ְלב כחה  ְלׂש הא
שטל, ְלמנו הה הער  מהש ִמלי  התח  ְלפ שטל  ְלנ בי הבל  שעה  ְלמ ִמש ִמלי  קו

שלה.  ְלי משל ֵלסי  מִמסי ְלר התי  ְלקבווּצו שטל  שלא  ְלמ ִמנ ִמשי  חרא כש
כרב מכע ְלב כש ף  מכנ ְלב ְלדיום,  ִמפ שנה  ְלת הע  מֵלו הש עא שאיום  ְלו שרא  ֵלתר נו שע ֵלה

שלה.  ְלי משל ִמאישון  ְלב יום 
הדלות ִממ ִמני,  מֵלע ִמדי ִמיים תו הח חאהרח  מ ִמני  מֵלע ִמשי שי׃ּה הו מִמתיך  שרא ְלק

שלה.  ְלי משל העד  ְלו ִממיום  ִמני  מֵלע ְלוּצ הב ְלת
הה מלו אא ֵליה  הא הסי,  ִמעי ְלכ המ ְלמרו  חיא כפן  הׂשי  עע המ ִמטֶנו ף  ֵלהר  הט

שלה.  ְלי משל הב ִממירות  ְלז ֵלתן  שׂשי נו עו
ְלליום כמר, יום  מחו שו הקל  העל  שנא  הלח  ְלס כמר  מחו הכ ְלדך  שי ְלב ְלחנו  מהנ

שלה.  ְלי משל ְלל שלה  ְלי מהל ְלו כמר  מאו הע  מִמבי הי
חלא ְלדך  שי שצר,  ֵלמ הה ִממן  מנוך  שרא ְלק שצר  לׇככל  ִממ כדה  פו ֵלאל 

שלה.  ְלי משל חלא  ְלו חלא יום  שצר  ְלק ִמת
ִמעם שנא  חבאו  ֵלאל,  ְלבִמרי הג ְלו משיהו  ִמל ֵלא ֵלאל  ְלׂששר ִמי הׂשר  ֵלאל  שכ ִממי

שלה.  ְלי משל הה ִמצי  עח הב מקומו  ֵלאל  ההגו
מֵלשנו חרא העל  ְלו ֵלאל,  ְלבִמרי הג מֵללנו  חמא ְלש ִממ ו ֵלאל  שכ ִממי מֵלננו  ִממי ִממי

שלה.  ְלי משל לׇככל  ְלב לׇככל יום ו ְלב ֵלאל  הנת  ִמכי ְלש
שיבוא ֵלמיהשוה  שרטוב, ו הגן  ְלכ שנן  עע הר הע טוב  מבו שש שלנו  שנה  ְלת

שלה.  ְלי משל הה לׇככל  ְלו ההיום  לׇככל  ההטוב 
כוה הצ ְלי ֵלכן  ִמכי  כזה,  הגם חו ְלו ִמביא  שנ ִמפי  ִממ כזה  הה ִמית  מהב הה הרְך  ְליבו

שלה.  ְלי משל שו שמם  ְלמרו יו לׇכש ְלל כזה  מֵלהינו  אאֹל
ְלבטוב מֵלאנו  ְלר הי ִמים,  מהמ ִממיו מֵליינו  הח ְלי מהמִמים  ְלל ִמים  מהמ ֵלבין  ִמדיל  ְלב המ הה

מהל שש שלה.ְלירו ְלי משל הב הביום ו ְלמשול  ִמל ְלו ִמם 
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ִמביא שֶנ הה משיהו  ִמל ִמדי,ֵלא שע ְלל ִמג הה משיהו  ִמל ֵלא ִמבי  ְלש ִמת הה משיהו  ִמל ֵלא  
שדִמוד.  כבן  הח  מִמשי שמ ִמעם  מֵללינו  ֵלא חבא  שי שרה  ֵלה ְלמ ִמב

היד העל  ששלום  השר  בב ִמאיש  ֵלאל,  שה ֵלשם  ְלל ֵלֶנא  ִמק כשר  עא ִמאיש 
ֵלאל.  ְלׂששר ִמי ֵלני  ְלב העל  ֵלפר  הכ ְלי הו שגש  ִמאיש  ֵלאל,  ִמתי ְליקו

שרא ְלק ִמֶנ הה ִמאיש  שניו,  ֵלעי שראו  שׂשר  שע ֵלנים  ְלש דורות  ִמאיש 
שניו.  ְלת לׇכמ ְלב שאזור  ֵלאזור עור  ְלו ִמאיש  שניו,  שמ ִמס ְלב שער  ֵלׂש העל  מהב

הבע ְלש ִמנ ְלו שחש  ִמאיש  ִמנים,  שמ הח ֵלדי  ְלב עו העל  הע ף  שז ִמאיש 
ששלש הצר  שע שטר  שמ ו הטל  ִמאיש  ִמנים,  ְלמעו ֵלמי  ְלש ִמג ְלהיות  ִממ

ִמנים.  שש
מלוהו ְלכ ְלל ִמכ ִמאיש  החת,  מהנ ְלפשו  הנ ְלל חצא  ְלמ ִמל שצא  שי ִמאיש 
הכד שבְלרכו  ְלת ִמנ עענו  המ ְלל ִמאיש  החת,  מהש הל ֵלמת  חלא  ְלו ִמבים  ְלר שהעו

החת.  מהפ הצ ְלו
ֵלאש שב כנה  אע כנ ִמאיש  ִמהים,  ֵלמ ְלכ מִמשיבו  ְלק ִמה שריו  שס מו ִמאיש 
הוא ְליהשוה  עחשריו  הא משסחו  ִמאיש  ִמהים,  ְלגבו ֵלמי  ְלש ִממ

ִמהים.  אאֹל שה
העל ִמקיד  שפ ִמאיש  עעשרבות,  ֵלמי  ְלש ִממ הח  מֵלל הת ְלש ִמה ְלל ִמתיד  שע ִמאיש 
ֵללב ִמשיב  שה ְלל שמן  אא כנ ִמציר  ִמאיש  טובות,  ְלבׂשורות  לׇככל 

שאבות.  העל  ִמנים  שב
הכב שר ִמאיש  שאשרה,  ְלפ ִמת ְלב ְליהשוה  הל ִמתי  מֵלֶנא ִמק חֶנא  הק שרא  שק ִמאיש 
שתה ִממי העם  מהט העם  שט חלא  כש ִמאיש  שרה,  שע ְלס ִמב ֵלאש  ֵלסי  העל סו

שרה.  ְלקבו ו
שידו העל  מֵלחנו  ִמלי ְלצ הת שרא  ְלק ִמנ ְלשמו  העל  ִמבי  ְלש ִמת ִמאיש 
ֵלהשרה, ְלמ ִמב שבה  טו שרה  ְלבׂשו ִמפיו  ִממ מֵלענו  ִממי ְלש הת שרה,  הבתו

שרה.  ְללאו שלה  ֵלפ עא ֵלמ מֵלאנו  ִמצי ֵלהשרה תו ְלמ ִמב
ְלבׂשורות מֵלרנו  ְלׂש הב ְלי עאשריות,  ִמפי  ִממ ֵללנו  ִמוּצ הת ִמבי  ְלש ִמת ִמאיש 
שבתות.  הש ֵלאי  שצ ְלבמו שאבות  העל  ִמנים  שב מֵלחנו  ְלמ הׂש ְלי טובות, 

התן לו שֶנ כש ִממי  ְלשֵלרי  הא עחלום,  הב שניו  שפ שאה  כששר ִממי  ְלשֵלרי  הא
העמו כאת  ֵלרְך  שב ְלי ְליהשוה  ששלום,  לו  ִמזיר  אח כה ְלו ששלום 

ששלום.  הב
ִמביא, שֶנ הה שיה  ִמל ֵלא ֵלאת  ככם  של הח  מֵלל חש ִמכי  חנ שא ֵלֶנה  ִמה שכתוב  הכ
שאבות ֵללב  ִמשיב  ֵלה ְלו שרא,  ההֶנו ְלו שגדול  הה ְליהשוה  חבא יום  ֵלני  ְלפ ִמל

שתם. עאבו העל  ִמנים  שב ֵללב  ְלו ִמנים  שב העל 



35מוצאי שבת וחג
חקב עע הי ְלל ְליהשוה  המר  חקב.,שא עע הי ִמדי  ְלב הע שרא  ִמתי האל 
חקב, עע הי ְלב ְליהשוה  החר  חקב.שב עע הי ִמדי  ְלב הע שרא  ִמתי האל 

חקב, עע הי כאת  ְליהשוה  האל  חקב.שג עע הי ִמדי  ְלב הע שרא  ִמתי האל 
חקב, עע הי ִממ שכב  הרְך כו חקב.שד עע הי ִמדי  ְלב הע שרא  ִמתי האל 

חקב, עע הי ְלשֵלרש  הי ִמאים  שב חקב.הה עע הי ִמדי  ְלב הע שרא  ִמתי האל 
חקב, עע הי ִממ ְלד  ְלר ֵלי חקב.ְלו עע הי ִמדי  ְלב הע שרא  ִמתי האל 

חקב, עע הי ְלל חזאת  חכר  חקב.ְלז עע הי ִמדי  ְלב הע שרא  ִמתי האל 
חקב, עע הי ְלישועות  הות  ְלד חקב.כח עע הי ִמדי  ְלב הע שרא  ִמתי האל 

חקב, עע הי מכליך  שה חא חקב.מטובו  עע הי ִמדי  ְלב הע שרא  ִמתי האל 
חקב, עע הי ְלל מכטיך  שפ ְלש ִממ חקב.יורו  עע הי ִמדי  ְלב הע שרא  ִמתי האל 

חקב, עע הי ְלב החש  מהנ חלא  חקב.ִמכי  עע הי ִמדי  ְלב הע שרא  ִמתי האל 
חקב, עע הי ְלב משאכון  ִמביט  ִמה חקב.חלא  עע הי ִמדי  ְלב הע שרא  ִמתי האל 

חקב, עע הי הפר  עע שנה  שמ חקב.ִממי  עע הי ִמדי  ְלב הע שרא  ִמתי האל 
חקב, עע הי ְלל ְליהשוה  הבע  ְלש חקב.ִמנ עע הי ִמדי  ְלב הע שרא  ִמתי האל 
חקב, עע הי עעון  הל שנא  הלח  חקב.ְלס עע הי ִמדי  ְלב הע שרא  ִמתי האל 

חקב, עע הי ְלשבות  ֵלשב  שה שתה  חקב.הע עע הי ִמדי  ְלב הע שרא  ִמתי האל 
חקב, עע הי כאת  ְליהשוה  שדה  חקב.שפ עע הי ִמדי  ְלב הע שרא  ִמתי האל 

חקב, עע הי ְלישועות  ֵלוה  חקב.הצ עע הי ִמדי  ְלב הע שרא  ִמתי האל 
חקב, עע הי חקב.קול קול  עע הי ִמדי  ְלב הע שרא  ִמתי האל 

חקב, עע הי ְלל ִמחי  ְלמ ִמׂש ְלו ִמני  חקב.לׇכר עע הי ִמדי  ְלב הע שרא  ִמתי האל 
חקב, עע הי ְלשבות  כאת  ְליהשוה  חקב.ששב  עע הי ִמדי  ְלב הע שרא  ִמתי האל 

חקב, עע הי ְלל כמת  אא ֵלתן  חקב.ִמת עע הי ִמדי  ְלב הע שרא  ִמתי האל 

ִמבי שב ְלל ִמב המח  ְלׂש כא ְלו ִמגיל  שתִמריבשא ִמבי  ְלי ֵלמאו ִמכי  ִמתי  ִמבְלראו  ,
הח, מִממי ְלצ הת המח  מכצ ִמאיש  ִמביא.  שת ֵלאל  ִמציון גו ְלל ִמבי, ו ִמרי

הח.  מִמשי שמ הה כלְך  מכמ ִמביא ו שֶנ הה משיהו  ִמל ֵלא
שחד, ְלפ ִמי שבם  ִמל החד,  מהפ שו שמה  ֵלאי ִמתפול  החד,  מהי ִממים  הע שב ֵלכן  של

הח, מִמלי ְלצ הי שתיו  חאְלרחו ְלו שחד,  כא כלה גוי  עע הי ֵלעת  ְלב
הח.  מִמשי שמ הה כלְך  מכמ ִמביא ו שֶנ הה משיהו  ִמל ֵלא

עאשרם הב שרב,  כרג  מכה עעׂשות  הל ֵליעור  שרב,  עע המ ְלל שרח  ְלז ִממ ִממ עוד 
הח, מִמרי ְלצ הי שביו  ְלי העל או שרב,  ְלק שמה ו שח ְלל ִממ עערוְך  הל שרב,  עע הו

הח.  מִמשי שמ הה כלְך  מכמ ִמביא ו שֶנ הה משיהו  ִמל ֵלא
שמע ְלש ִממ שמה,  ְלד מֵלק ר וש ִמפיש  שנ ְליטור  שמה,  שד עא ֵלכי  ְלל המ ִמדים  ֵלז

הח,  מִמרי ְלב הי ככם  ְלת כא כשר  עא שמה,  משי ְלו שבה  ְלג מו מנוסו נכ שמה,  ְלודו
הח.  מִמשי שמ הה כלְך  מכמ ִמביא ו שֶנ הה משיהו  ִמל ֵלא

הרח שז הרח, אורו  ְלז כא שנן  עע הר ֵלֶנה  ִמה ִמכי  חאהרח,  מ ֵלרי  ְלב חע שכל  שרֶנו 
הח, מִמרי ְלפ הי ִמציון  ההר  העל  הרח,  מכפ שו ְלפתור  הכ כנה  שק

הח. מִמשי שמ הה כלְך  מכמ ִמביא ו שֶנ הה משיהו  ִמל ֵלא

עפ״י מחזור ויטרי

שחה ְלמנו יום  ֵלאי  שצ שחה,ְלבמו שנ עה ְלמך  הע ְלל ֵלצא  ְלמ הה  
שחה. שנ עא הו שיגון  משנסו  ְלו שחה  שנ אא כנ ְלל ִמבי  ְלש ִמת הלח  ְלש
גוי היד  ִממ ִמרי,  שז בפ ְלמ העם  ֵלב ץ  הק ְלל ִמרי  ְללך צו שתה  עא שי
ִמדים דו ֵלעת  שחה.  שו ִמלי  משכרו  כשר  עא ִמרי  שז ְלכ הא
ְלראות ֵלאל,  שו כשר  עא העם  ֵללט  המ ֵלאל  ֵלרר  ְלתעו
ְלקשרא שחה.  שד ִמנ ְלו שרה  ְלפזו כׂשה  ְלל ֵלאל  ְלבבוא גו ְלבך  טו
ִמהי ְלי שבה,  שב ֵלמְלר שדגול  ֵלאל  שבה  שד ְלנ העם  ְלל השע  כי
ִמציון הבת  שחה.  שו ְלר ִמל ְלו שעה  ִמלישו שבא  הה הע  מבו שש הה
שתה הע שלה,  ְלגעו ההיום  ִמהיא  כשר  עא שלה  ְלשכו הה
שינות ְלע המ שחה.  ֵלמ ְלׂש ִמנים  שב הה ֵלאם  שלה  ְלבעו כיה  ְלה ִמת
השע מֵלי ֵלמי  ו ְלישובון,  ְליהשוה  ֵליי  ְלפדו ו ְליזובון  הזי  עא
שאב ְלכ ְלמך  הע ֵלחה  ְלנ שחה.  שכ ְלש ִמנ שרה  שוּצ הה ְלו עאבון  ְלש ִמנ
ְליהשוה הבר  ְלד שמן,  ְלל הא חלא  העם  ְלצפו  ְלפ הצ ְלי שמן  עח הר
כדש חח מ הה ִמהי  ְלי שחה.  שט ְלב הה ְלמך  ִמקי עה הב שמן  אא כנ כשר  עא
כזה ִמית  מהב ְלב המע  שש ִמי כזה,  חו ִמבי  עא האת  ְלנבו ִמכ כזה  הה
ִמבי ֵלא ְלכ שי׃ּה  שנא  שפא  ְלר שחה.  ְלמ ִמׂש ְלוקול  שׂשׂשון  קול 
ִמבי שא שנא  ֵלׂשה  עע ְלנך  הע המ ְלל ִמבי,  חח חרב  ְלו העי  שש ְלפ חרב  ְלו
מכחכר ץ ֵלטי  ֵללי ְלפ ִמדים  ִמדי ְלי שחה.  מִמלי ְלצ הה ְלו שֶנא  שעה  מִמשי ְלוהו
ֵלאין כר ץ  מכפ ִמלי  ְלב שחה ו שו ְלצ ִמלי  ְלב כר ץ,  מכמ ְלב ְלהגו  כי ִמגינות  ְלנ
מֵלתינו עאלו ְלש ִממ ֵללא  המ ְלי החי  שחה.  שו ְלצ ֵלאין  ְלו ֵלצאת  יו
שחה של ְלצ הה ְלו שכה  שר ְלב הלח  ְלש ִמי מֵלתנו,  שש שק הב ְלב ִמלים  עח הי ְלמ הל
ֵלאה ְלר ו שחה.  ְלמ ְלׂש ִמנ ְלו שלה  מִמגי שנ מֵלדינו  שי ֵלׂשה  עע המ לׇככל  ְלב
שנא ְלקשור  ִמי,  ִמעיוו ְלו ִמיי  כמְלר הלח  ְלס ִמיי  ְלש לׇכק כאל  ְלו ִמיי  ְלנ לׇכע
שחה. ְלב ְלז כא ְללך  שדה  ְלבקול תו ִמי  ִמאיוו ֵלבית  ְלב ִמבי  ֵלא ְלכ
ְלוקול הני,  עה חכ ששם  ִמשירו  שי ְלו שני  האְלרמו ֵלנה חומות  ְלב

שחה ְלמ ִמׂש ְלוקול  שׂשׂשון  ְלבקול  ְליהשוה  כאת  .הודו 



ברכת המזון36

נוסח הגר״אברכת המזון 

ָךֵלרנו ְלכ לׇכז לְלב לִמכינו  שב הגם־ ְלבנו  הש משי כששם  ָךכבל  שב ׀  ֵארות  עה מהנ ָךהעל 
ֵאששם ּתִמכי  מֵלתינו�׃  חֶנרו מ ִמכ ִמלינו  ָך לשת לשכ׃ּה  ְלבתו ָךִמבים  שר עע מהעל־ מיון�׃  ִמצ כאת־
ָךִמשירו לשחה  ְלמ ִמׂש כֵללינו  של מתו ְלו מִמשיר  ֵלרי־ ְלב ִמד ֵבֵלבינו  שו ֪ללונו  ֵלא מְלש
ָךהמת ְלד הא הלעל  ָך לשוה  ְליה ִמשיר־ כאת־ ָךִמשיר  שנ ָךֵלאיְך  מיון�׃  ִמצ ָךִמשיר  ִממ שללנו  ָך
מִמני�׃ ִממי ְלי ָךהכח  ְלש ִמת ִמלם  ש ָך שש מְלירו ָךֵלחְך  שכ ְלש כא מִמאם־ משכר�׃  ֵלנ
כלה עע מא מה חלא  כ ִמאם־ ִמכי  ָךֵלר ְלכ ְלז אכא חלא  ֪ל ִמאם־ ִמכ ֮יי  ִמח ְלל ִמני ׀  ֵא ְללשו מהבק־ ִמתְלד
ֵלני ו֬ע ְלב ִמל ׀  ֵאשוה  ְליה חכר  ּת ְלז מִמתי�׃  שח ְלמ ִמׂש חראש  כ הלעל  ָך ִמלם  לה שש מרו ְלי כאת־
הלעד ָך לשערו  ׀  ּתשערו  ְלמִמרים  חא כ משה ִמלם  ָךש אשש מְלירו ּתיום  ֵלא ֮ית  ָךדום  אא
לשלְך כלם־ הש ְלי כש ָךֵלרי  ְלש הא ָךשדה  אדו ְלש הה ָךכבל  שב הבת־ משב׃ּה�׃  ָךסוד  ְלי הה
ֵלפ ץ ו֬ע ִמנ ְלו חֵלחז  חיא כש ׀  ּתֵלרי  ְלש הא משלנו�׃  ְלת  ְלל ָךהמ שג כש ֵללְך  ָך לְלגמו כאת־

הלע�׃ משס הה כאל־ ִמיְך  הל ָך של חע מכאת־

בימים שבהם לא אומרים תחנון:

ליון ִמצ כהבת  ִמשי כאת־ מְליהשוה  כשוב  ְלב ָךלות  עע אהמ מהה ָךִמשיר 
֪לֵלננו ְללשו ִמפינ ֮יו ו ֵבחוק  ְלׂש ֪לֵללא  שמ ִמי ּתשאז  מִממים�׃  ְלל חח מ ְלכ ָךִמיינו  לשה
ָךׂשות עע מהל ָךשוה  לְליה ָךִמדיל  ְלג ִמה לִמים  הבגו כרו  ְלמ חיא מ משאז  ָךשֶנה  אִמר
ָךִמיינו שה ָךשמנו  ִמע ָךׂשות  עע מהל מְליהשוה  כִמדיל  ְלג ִמה כלה�׃  מֵלא ִמעם־

לֵלתנו  ִמבי ְלש כאת־ מְליהשוה  כשבה  מִמחים�׃ שו ֵלמ כ׳)שבותנו(ְלׂש  

ָךשֶנה ְלבִמר שעה  ָך ְלמ ִמד ְלב ָךִמעים  ְלר חז מ הה כגב�׃  מו הבֶנכ ָךִמקים  ִמפיר עא מהכ
ֵללְך ֵא ֵלי ּתלוְך  ִלשה חצרו�׃  מ ְלק הרע ִמי ָךו אההזש כשְך־ מכמ ֪לֵלׂשא  חנ חכ ֮יה  שב ו ׀ 

משתיו�׃ חמ בל עא ָךֵלׂשא  חנ ל לשֶנה  ְלבִמר חבא  ָך שי חבא־ מ

ג׳ שאכלו כאחד חייבים לזמן.
עפ״י הגר״א, גם ג׳ נשים שאכלו כאחת חייבות לזמן. (בהגר״א א״ח סי׳ קצט סע׳ ז.)

 המזמן/ת:

ֵלרְך.  שב ְלנ התי –  ֵלברו עח הרי |  ֵלב עח התי |  ִמבירו ְלג התי |  הרבו
המסובין, ואח"כ המזמן/ת:

משלם�׃ העד־עו ְלו ָךשתה  הע ממ לֵל לשרְך  חב ְלמ כשוה  ְליה כֵלשם  ּתִמהי  ְלי
.42בסעודת שבע ברכות, ביום שאומרים בו תחנון, מוסיפים ״דוי הסר״ - עמ׳ 

. 43בסעודת ברית מוסיפים ״נודה לשמך״ - עמ׳ 

בנוכחות מנין מוסיפים ״אלהינו״. 
בסעודת שבע ברכות מוסיפים ״שהשמחה במעונו״.

המזמן/ת:

התי, הרבו ְלו שנן  שב הר ְלו שנן  שר שמ ִמבְלרשות … 
ְלו) ְלמעונו  ִמב שחה  ְלמ ִמש הה כש מֵלהינו) ( אאֹל ֵלרְך ( שב כשלו.  ְלנ ִממ ְללנו  הכ שא כש

 המסובין, ואח"כ המזמן:

ְלו) ְלמעונו  ִמב שחה  ְלמ ִמש הה כש מֵלהינו) ( אאֹל מִמיינו.  שברוְך ( שח ְלבטובו  כשלו ו ִממ ְללנו  הכ שא כש
ם ושומעים אותם מזמנים, עונים: תת נוכחים שלא אכלו אא

ְלמעונו).  ִמב שחה  ְלמ ִמש הה כש כעד ( שו שלם  ְללעו ִממיד  שת ְלשמו  שרְך  ְלמבו מֵלהינו) ו אאֹל שברוְך (
המזמן/ת ממשיך/ה בקול רם, והאחרים שותקים ועונים אמן לאחר ברכותיו/ה.

ִממים. עח הר ְלב כסד ו מכח ְלב ֵלחן  ְלב ְלבטובו,  בכלו  שלם  שהעו כאת  שזן  הה שלם,  שהעו כלְך  מכמ מֵלהינו  אאֹל ְליהשוה  שתה  הא שברוְך 
מדו�׃הוא  ְלס הח כשלם  ְללעו ֹחִמכי  לשׂשר  שב לׇככל־ ְלל כחם  מכל כֵלתן  משלנוחנ הסר  ְלח כי האל  ְלו משלנו  הסר  משח חלא  ִממיד  שת שגדול  הה ְלבטובו   ו

לׇככל ְלל שמזון  ִמכין  ֵלמ חכל ו הל ִמטיב  ֵלמ חכל ו הל ֵלנס  הפְלר ְלמ שזן ו ִמכי הוא  שגדול.  הה ְלשמו  עעבור  הב כעד,  שו שלם  ְללעו שמזון 
חכל.  הה כאת  שזן  הה ְליהשוה  שתה  הא שברוְך  שרא.  שב כשר  עא שתיו  ִמבְלריו
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משתנו ֵלצא כשהו העל  ְלו שבה,  שח ְלר שבה ו שדה טו ְלמ כח מכאכר ץ  מֵלתינו  עאבו הל שת  ְלל מהח ְלנ ִמה כש העל  מֵלהינו  אאֹל ְליהשוה  ְללך  מכדה  נו
העל ְלו מֵלרנו,  שׂש ְלב ִמב שת  ְלמ מהת שח כש ְלתך  ְלבִמרי העל  ְלו ִמדים,  שב עע ֵלבית  ִממ משתנו  ִמדי ְלפ ו ִמים  מהר ְלצ ִממ כר ץ  מכא ֵלמ מֵלהינו  אאֹל ְליהשוה 
שמזון; הלת  ִמכי עא העל  ְלו משתנו,  ְלנ הנ כשחו כסד  מכח שו ֵלחן  ִמיים  הח העל  ְלו משתנו,  ְלע הד כשהו מכקיך  בח העל  ְלו משתנו,  ְלד המ ִמל כש ְלתך  שר תו

שעה.  שש לׇככל  ְלב ֵלעת ו לׇככל  ְלב לׇככל יום ו ְלב ִממיד,  שת משתנו  ֵלנס או הפְלר ְלמ שזן ו שתה  הא שש
בחנוכה ובפורים: 

מֵלתינו עאבו הל שת  מִמׂשי שע כש שחמות  ְלל ִממ הה העל  ְלו ְלתשועות  הה העל  ְלו ְלגבורות  הה העל  ְלו שקן  בפְלר הה העל  ְלו ִמסים  ִמֶנ הה העל 
כזה,  הה המן  ְלז הב ֵלהם  שה ִממים  שי הב

בחנוכה: 

שניו, שב ו הנאי  במ ְלש הח שגדול  ֵלהן  חכ שנן  שח יו כבן  ְלתשיהו  ִמת המ ֵלמי  ִמבי
ֵלאל ְלׂששר ִמי ְלמך  הע העל  שעה  שש שהְלר שון  שי ְללכות  המ שדה  ְלמ שע כש ְלכ
שתה הא ְלו מוך.  ְלרצונכ ֵלקי  בח ֵלמ שרם  ִמבי עע הה ְלל ו מכתך  שר תו שחם  ִמכי ְלש הה ְלל
כאת שת  ְלב מהר שתם,  שר שצ ֵלעת  ְלב כהם  של שת  ְלד מהמ שע ִמבים  הר שה מכמיך  עח הר ְלב
שת מהסְלר שמ שתם,  שמ ְלק ִמנ כאת  שת  ְלמ מהק ר נש שנם,  ִמדי כאת  שת  ְלנ מהד שבם,  ִמרי
היד ְלב ִמאים  ֵלמ ְלט ִמטים, ו הע ְלמ היד  ְלב ִמבים  הר ְלו ִמשים,  של הח היד  ְלב ִמרים  ִמגבו
ֵלקי ְלס עו היד  ְלב ִמדים  ֵלז ְלו ִמקים,  ִמדי הצ היד  ְלב ִמעים  שש ְלר ו ִמרים,  ְלטהו
ְלמך הע ְלל ו מכמך,  של ְלבעו שקדוש  ְלו שגדול  ֵלשם  שת  מִמׂשי שע ְללך  ו מכתך.  שר תו
החר מהא ְלו כזה.  הה ההיום  ְלכ שקן  בפְלר שלה ו ְלגדו שעה  ְלתשו שת  מִמׂשי שע ֵלאל  ְלׂששר ִמי
כאת עהרו  ִמט ְלו מכלך,  שכ ֵלהי כאת  מֶנו  ִמפ מכתך, ו ֵלבי ִמביר  ְלד ִמל מכניך  שב משבאו  הכְך 
הנת ְלשמו ְלבעו  שק ְלו מכשך,  ְלד לׇכק ְלצרות  הח ְלב ֵלנרות  מִמליקו  ְלד ִמה ְלו מכשך,  שד ְלק ִממ

שגדול. הה ְלמך  ִמש ְלל ֵללל  הה ְלל ְללהודות ו מֵלאלו,  שכה  בנ עח ֵלמי  ְלי

בפורים: 

השן ְלבשו ֵלתר  ְלס כא ְלו הכי  ִנֳאד לׇכמְלר ֵלמי  ִמבי
שמן שה כהם  ֵללי עע המד  שע כש ְלכ שרה,  ִמבי הה
חרג עה הל ִממיד  ְלש הה ְלל ֵלקש  ִמב ששע,  שר שה
הער מהֶנ ִממ ִמדים  ְליהו הה לׇככל  כאת  ֵלבד  הא ְלל ו
שחד, כא ְלביום  ִמשים  שנ ְלו הט ף  ֵלקן  שז העד  ְלו
שׂשר שע ֵלנים  ְלש כדש  חח מ ְלל שׂשר  שע ששה  ְלשל ִמב
שלבוז. שלם  של ְלש ו שדר,  עא כדש  חח מ הוא 
שת מהפְלר ֵלה ִמבים  הר שה מכמיך  עח הר ְלב שתה  הא ְלו
כאת שת  ְלל מהק ר ִמקלְל ְלו שצתו,  עע כאת 
ְלגמולו כאת  שת לו  מבו ֵלש עה הו ְלבתו,  הש עח המ
שניו שב כאת  ְלו מלו אותו  שת ְלו חראשו,  העל 

ֵלע ץ.  שה העל 
ִממיד שת החי  לׇככל  ִמפי  ְלב ְלמך  ִמש הרְך  שב ְלת ִמי שתְך,  ִמכים או שבְלר ְלמ שלְך, ו ִמדים  ְלחנו מו מהנ עא מֵלהינו  אאֹל ְליהשוה  חכל  הה העל  ְלו

שכתוב:  הכ כעד,  שו שלם  ָךכשרְללעו עא ֹחשבה  חט הה כר ץ  ָךשא שה העל־ ִהכהיך  אאֹל כשוה  ְליה כאת־ ושת  ְלכ הר מֵלב ו שת  ְלע לשב שׂש ְלו ֹחשת  ְלל הכ שא ְלו
משלְך�׃  התן־ שמזון. משנ הה העל  ְלו כר ץ  משא שה העל  ְליהשוה  שתה  הא שברוְך 

בימי חול:

מהל שש ְלירו העל  ְלו מכמך,  הע ֵלאל  ְלׂששר ִמי העל  מֵלהינו  אאֹל ְליהשוה  כחם  ִמםהר
ֵלבית ְללכות  המ העל  ְלו מכדך,  ְלכבו הכן  ְלש ִממ ִמציון  העל  ְלו מכרך,  ִמעי

ִמית מהב הה העל  ְלו מכחך,  ִמשי ְלמ שדִמוד 

בשבת ויו״ט:

מהל שש ְלירו הין  ְלנ ִמב ְלב מֵלהינו  אאֹל ְליהשוה  מֵלמנו  עח מכרךהנ ִמעי ִמם 
ִמוד שד ֵלבית  ְללכות  המ ְלב ו מכדך,  ְלכבו הכן  ְלש ִממ ִמציון  ְלו

ִמית מהב הב מכחך, ו ִמשי ְלמ
מֵלחנו ִמוי ההְלר ְלו מֵללנו  ְלכ ְלל הכ ְלו מֵלסנו  ְלנ הפְלר מֵלננו  זו מֵלענו  ְלר מִמבינו  שא מֵלהינו  אאֹל שליו.  שע ְלמך  ִמש שרא  ְלק ִמֶנ כש שקדוש  הה ְלו שגדול  הה
הנת ְלת המ ֵלדי  ִמלי חלא  מֵלהינו  אאֹל ְליהשוה  מֵלכנו  ִמרי ְלצ הת האל  שנא  ְלו מֵלתינו,  שצרו לׇככל  ִממ שרה  ֵלה ְלמ מֵלהינו  אאֹל ְליהשוה  משלנו  הוח  ההְלר ְלו
ֵלנבוש חלא  כש שבה,  שח ההְלר ְלו ששה  ְלקדו הה שחה  ְלפתו הה שאה  ֵלל ְלמ הה ְלדך  שי ְלל ִמאם  ִמכי  שתם,  שא שו ְלל הה ֵלדי  ִמלי חלא  ְלו שדם  שו שׂשר  שב

כעד. שו שלם  ְללעו ֵללם  שכ ִמנ חלא  ְלו
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בשבת מוסיפים:

ְלצו ִממ ְלב מֵלהינו  אאֹל ְליהשוה  מֵלצנו  ִמלי עח הה ְלו ֵלצה  כזה,ְלר הה שקדוש  הה ְלו שגדול  הה שבת  הש הה ִמעי  ִמבי ְלש הה הות יום  ְלצ ִממ ְלב מכתיך ו ח
ְלנך ִמבְלרצו מך.  ְלנ ְלרצו הות  ְלצ ִממ ְלכ שבה,  עה הא ְלב הח בו  מנו של ְלו לׇכבת בו  ְלש ִמל מכניך  שפ ְלל שקדוש הוא  ְלו שגדול  כזה  ִמכי יום 

מֵלתנו. שח ְלמנו ְלביום  שחה  שנ עא הו שיגון  ְלו שרה  שצ ֵלהא  ְלת חלא  כש מֵלהינו  אאֹל ְליהשוה  משלנו  הח  מִמני שה
בחגים ובר״ח מוסיפים:

מֵלננו ְלכרו ִמז ֵלכר  שז ִמי ְלו ֵלקד  שפ ִמי ְלו המע  שש ִמי ְלו כצה  שר ֵלי ְלו כאה  שר ֵלי ְלו הע  מִמגי הי ְלו שיבוא  ְלו כלה  עע הי מֵלתינו,  עאבו ֵלהי  ֵלואֹל מֵלהינו  אאֹל
מהל שש ְלירו ְלכרון  ִמז ְלו מכדך  ְלב הע ִמוד  שד כבן  הח  מִמשי שמ ְלכרון  ִמז ְלו מֵלתינו  עאבו ְלכרון  ִמז ְלו מֵלננו  ְלקדו ִמפ לׇככלו ְלכרון  ִמז ְלו מכשך  ְלד לׇכק ִמעיר  ִמם 

ְלביום –  ששלום,  ְלל ִמיים ו הח ְלל ִממים  עח הר ְלל כסד ו מכח ְלל ֵלחן ו ְלל שבה  ְללטו שטה  ֵללי ְלפ ִמל מכניך,  שפ ְלל ֵלאל  ְלׂששר ִמי ֵלבית  ְלמך  הע

המוּצות הה ששבועותהחג  הה בסכותהחג  הה החג 

כרת מכצ עע שה החג  ִמני  ִממי שכרוןְלש ִמז כדשהה חח מ הה חראש 

הבר ְלד ִמב ו ִמיים,  הח ְלל בו  מֵלענו  ִמשי ְלוהו שכה,  שר ְלב ִמל מֵלדנו בו  ְלק לׇכפ ו שבה,  ְללטו בו  מֵלהינו  אאֹל ְליהשוה  מֵלרנו  ְלכ לׇכז כזה;  הה
שתה, משא הרחום  ְלו החֶנון  ֵלאל  ִמכי  מֵלנינו,  ֵלעי מכליך  ֵלא ִמכי  מֵלענו,  ִמשי ְלוהו מֵללינו  שע ֵלחם  הר ְלו מֵלֶננו  לׇכח ְלו ִממים חוס  עח הר ְלו שעה  ְלישו

מהל שש ְלירו ֵלנה  ְלב כדשו חק מ הה ִמעיר  ִמם 
שתה הא שברוְך  מֵלמינו.  שי ְלב ֵלהשרה  ְלמ ִמב

משל שש ְלירו ֵלנה  ֵלמן.) ִמם. ְליהשוה, בו שא )

בשבת ויום־טוב:

מהל שש ְלירו הין  ְלנ ִמב ְלב מכרך ו ִמעי ִמציון  שחמות  כנ ְלב מֵלהינו  אאֹל ְליהשוה  מֵלאנו  ההְלר ִמםְלו
שחמות. כֶנ הה העל  מהב ְלישועות ו הה העל  מהב שתה הוא  הא ִמכי  מכשך,  ְלד לׇכק ִמעיר 

משל שש ְלירו הין  ְלנ ִמב ְלב ִמציון  ֵלחם  הנ ְלמ ְליהשוה  שתה  הא ֵלמן.)ִמם. שברוְך  שא ) 

מי שכבר התחיל ברכת ״הטוב והמטיב״, ונזכר ששכח ״רצה״ בשבת או ״יעלה ויבוא״ ביום טוב, בב׳
הסעודות הראשונות, חוזר לתחילת ברכת המזון. בשאר הסעודות ובשאר הימים ממשיך ואינו חוזר.
לעומת זאת, מי שסיים ברכת ירושלים אך עוד לא התחיל ברכת ״הטוב והמטיב״, גם בימים ובסעודות
שאינו חוזר לתחילת ברכת המזון אם המשיך, מוסיף את התוספת המתאימה כדלהלן, בהתאם למה

ששכח.

שכח רצה:

ְלבִמרית, ִמל ְלו ְללאות  שבה,  עה הא ְלב ֵלאל  ְלׂששר ִמי העמו  ְלל שחה  ְלמנו ִמל שבתות  הש התן  שנ כשר  עא שלם,  שהעו כלְך  מכמ מֵלהינו  אאֹל ְליהשוה  שתה  הא שברוְך 
שבת. הש הה ֵלדש  הק ְלמ ְליהשוה  שתה  הא שברוְך 

שכח יעלה ויבוא ביום טוב:

כאת יום … שחה,  ְלמ ִמׂש ְלל שׂשׂשון ו ְלל ֵלאל  ְלׂששר ִמי העמו  ְלל ִמבים  ִממים טו שי התן  שנ כשר  עא שלם,  שהעו כלְך  מכמ מֵלהינו  אאֹל ְליהשוה  שתה  הא שברוְך 
ִמֶנים. המ ְלז הה ְלו ֵלאל  ְלׂששר ִמי ֵלדש  הק ְלמ ְליהשוה  שתה  הא שברוְך  כזה,  הה

שכח רצה ויעלה ויבוא ביום טוב שחל בשבת:

ְלבִמרית, ִמל ְלו ְללאות  שבה,  עה הא ְלב ֵלאל  ְלׂששר ִמי העמו  ְלל שחה  ְלמנו ִמל שבתות  הש התן  שנ כשר  עא שלם,  שהעו כלְך  מכמ מֵלהינו  אאֹל ְליהשוה  שתה  הא שברוְך 
ִמֶנים. המ ְלז הה ְלו ֵלאל  ְלׂששר ִמי ְלו שבת  הש הה ֵלדש  הק ְלמ ְליהשוה  שתה  הא שברוְך  כזה,  הה כאת יום …  שחה  ְלמ ִמׂש ְלל שׂשׂשון ו ְלל ִמבים  ִממים טו שי ְלו
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שכח יעלה ויבוא בחול המועד:

כזה, הה כאת יום …  שחה,  ְלמ ִמׂש ְלל שׂשׂשון ו ְלל ֵלאל  ְלׂששר ִמי העמו  ְלל ִמדים  עע התן מו שנ כשר  עא שלם,  שהעו כלְך  מכמ מֵלהינו  אאֹל ְליהשוה  שתה  הא שברוְך 
ִמֶנים. המ ְלז הה ְלו ֵלאל  ְלׂששר ִמי ֵלדש  הק ְלמ ְליהשוה  שתה  הא שברוְך 

שכח רצה ויעלה ויבוא, בשבת חול המועד:

ְלבִמרית, ִמל ְלו ְללאות  שבה,  עה הא ְלב ֵלאל  ְלׂששר ִמי העמו  ְלל שחה  ְלמנו ִמל שבתות  הש התן  שנ כשר  עא שלם,  שהעו כלְך  מכמ מֵלהינו  אאֹל ְליהשוה  שתה  הא שברוְך 
ִמֶנים. המ ְלז הה ְלו ֵלאל  ְלׂששר ִמי ְלו שבת  הש הה ֵלדש  הק ְלמ ְליהשוה  שתה  הא שברוְך  כזה,  הה כאת יום …  שחה  ְלמ ִמׂש ְלל שׂשׂשון ו ְלל ִמדים  עע ומו

שכח יעלה ויבא בר״ח: 

ְליהשוה שתה  הא שברוְך  שכרון,  ִמז ְלל ֵלאל  ְלׂששר ִמי העמו  ְלל ִמשים  שד ִנֳאח ֵלשי  שרא התן  שנ כשר  עא שלם,  שהעו כלְך  מכמ מֵלהינו  אאֹל ְליהשוה  שתה  הא שברוְך 
ִמשים. שד ִנֳאח ֵלשי  שרא ְלו ֵלאל  ְלׂששר ִמי ֵלדש  הק ְלמ

שכח רצה ויעלה ויבוא בשבת ר״ח:

ְלבִמרית, ִמל ְלו ְללאות  שבה,  עה הא ְלב ֵלאל  ְלׂששר ִמי העמו  ְלל שחה  ְלמנו ִמל שבתות  הש התן  שנ כשר  עא שלם,  שהעו כלְך  מכמ מֵלהינו  אאֹל ְליהשוה  שתה  הא שברוְך 
ִמשים.  שד ִנֳאח ֵלשי  שרא ְלו ֵלאל  ְלׂששר ִמי ְלו שבת  הש הה ֵלדש  הק ְלמ ְליהשוה  שתה  הא שברוְך  שכרון,  ִמז ְלל ִמשים  שד ִנֳאח ֵלשי  שרא ְלו

מֵלרנו, ְלצ מֵללנו, יו עא מֵלאנו, גו ְלר מֵלרנו, בו ִמדי הא מֵלכנו,  ְלל המ מִמבינו,  שא ֵלאל,  שה שלם,  שהעו כלְך  מכמ מֵלהינו  אאֹל ְליהשוה  שתה  הא שברוְך 
שויום הוא לׇככל יום  ְלב כש חכל,  הל ִמטיב  ֵלמ הה ְלו ההטוב  כלְך,  מכמ הה ֵלאל,  ְלׂששר ִמי ֵלעה  מֵלענו, רו חקב, רו עע הי ְלקדוש  מֵלשנו,  ְלקדו
כסד, מכח ְלל ֵלחן, ו ְלל העד  של מֵללנו  ְלמ ְלג ִמי מֵללנו, הוא  ְלמ משלנו, הוא גו שמ ְלג משלנו. הוא  ִמטיב  ֵליי ִמטיב, הוא  ֵלמ ִמטיב, הוא  ֵלה
ִמיים, הח ְלו ִממים,  עח הר ְלו שלה,  שכ ְלל הכ ְלו שסה  שנ הפְלר שמה  שח כנ שעה,  ִמוישו שכה  שר ְלב שחה,  של ְלצ הה ְלו שלה  שוּצ הה הוח,  מכר ְלל ִממים, ו עח הר ְלל ו

מֵלרנו.  ְלס הח ְלי האל  לׇככל טוב  ִממ לׇככל טוב, ו ְלו ששלום,  ְלו
אורח/ת ממשיך/ה:

חלאלבעלת־הבית: כש שרצון  ִמהי  ְלי  
כזה, הה שלם  שבעו ִמית  הב הה הלת  עע הב ֵלתבוש 
הלח ְלצ ִמת ְלו שבא,  הה שלם  שלעו ֵללם  שכ ִמת חלא  ְלו
שה מכסי שכ ְלנ ְלהיו  ִמי ְלו שה,  מכסי שכ ְלנ שכל  ְלב חאד  ְלמ
האל ְלו ִמעיר,  של ִמבים  ְלקרו ו ִמחים  של ְלצ במ
חלא ְלו שה  מכדי שי ֵלׂשה  עע המ ְלב חלא  שטן  שׂש ְלשלוט  ִמי
חלא ֵלקר  הד ְלז ִמי האל  ְלו מֵלדינו,  שי ֵלׂשי  עע המ ְלב
הבר ְלד שום  מֵלנינו  שפ ְלל חלא  ְלו שה  מכני שפ ְלל
שתה הע ֵלמ שעון  ְלו שרה  ֵלב הע ְלו ְלטא  ֵלח ִמהְלרהור 

שלם. העד עו ְלו

ֵליבוש לבעל־הבית: חלא  כש שרצון  ִמהי  ְלי
חלא ְלו כזה,  הה שלם  שבעו ִמית  הב הה העל  מהב
חאד ְלמ הלח  ְלצ ִמי ְלו שבא,  הה שלם  שלעו ֵללם  שכ ִמי
ִמחים של ְלצ במ שסיו  שכ ְלנ ְלהיו  ִמי ְלו שסיו,  שכ ְלנ שכל  ְלב
שטן שׂש ְלשלוט  ִמי האל  ְלו ִמעיר,  של ִמבים  ְלקרו ו
ֵלׂשי עע המ ְלב חלא  ְלו שדיו  שי ֵלׂשה  עע המ ְלב חלא 
חלא ְלו שניו  שפ ְלל חלא  ֵלקר  הד ְלז ִמי האל  ְלו מֵלדינו,  שי
ְלטא ֵלח ִמהְלרהור  הבר  ְלד מֵלנינו שום  שפ ְלל

שלם. העד עו ְלו שתה  הע ֵלמ שעון  ְלו שרה  ֵלב הע ְלו

הלת לשניהם: עע הב ֵליבושו  חלא  כש שרצון  ִמהי  ְלי
חלא ְלו כזה,  הה שלם  שבעו ִמית  הב הה העל  מהב ִמית ו מהב הה
חאד ְלמ ְללחו  ְלצ ִמי ְלו שבא,  הה שלם  שלעו ְללמו  שכ ִמי
כהם ֵלסי ְלכ ִמנ ְלהיו  ִמי ְלו כהם,  ֵלסי ְלכ ִמנ שכל  ְלב
ְלשלוט ִמי האל  ְלו ִמעיר,  של ִמבים  ְלקרו ִמחים ו של ְלצ במ
חלא ְלו כהם  ֵלדי שי ֵלׂשה  עע המ ְלב חלא  שטן  שׂש
חלא ֵלקר  הד ְלז ִמי האל  ְלו מֵלדינו,  שי ֵלׂשי  עע המ ְלב
הבר ְלד שום  מֵלנינו  שפ ְלל חלא  ְלו כהם  ֵלני ְלפ ִמל
העד ְלו שתה  הע ֵלמ שעון  ְלו שרה  ֵלב הע ְלו ְלטא  ֵלח ִמהְלרהור 

שלם. עו
עד כאן חיוב ברכת המזון. ויש נוהגים להוסיף כדלקמן:

כעד.  שו שלם  ְללעו מֵללינו  שע ְלמלוְך  ִמי שמן הוא  עח הר שה
משאכר ץ.  שב ִמים ו ִממ מה שש הב הרְך  שב ְלת ִמי שמן הוא  עח הר שה

העד של משבנו  הדר  הה ְלת ִמי ְלו ִמחים,  שצ ְלנ הצח  מֵלנ ְלל ו העד  של משבנו  האר  שפ ְלת ִמי ְלו ִמרים,  דו ְללדור  הבח  הת ְלש ִמי הוא  שמן  עח הר שה
ִממים. של ֵלמי עו ְלל ְללעו ע״כ בשבת ו
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שכבוד.  ְלב מֵלסנו  ְלנ הפְלר ְלי שמן הוא  עח הר שה

מֵלצנו.  האְלר ְלל ִממיות  ְלמ מֵלכנו קו ִמלי ְלוהוא יו מֵלרנו,  הוּצשוא העל  ֵלמ מֵללנו  בע ְלשבור  ִמי שמן הוא  עח הר שה
שליו. שע ְללנו  מהכ שא כש כזה  שחן  ְלל בש העל  ְלו כזה,  הה ִמית  מהב הב שבה  בר ְלמ שכה  שר ְלב משלנו  הלח  ְלש ִמי שמן הוא  עח הר שה

שחמות.  כנ ְלו ְלישועות  ְלבׂשורות טובות  משלנו  ֵלשר  הב ִמוי הלטוב,  שזכור  ִמביא  שֶנ הה משיהו  ִמל ֵלא כאת  משלנו  הלח  ְלש ִמי שמן הוא  עח הר שה
כאת ֵלרְך  שב ְלי שמן הוא  עח הר שה

מוסיפים מה שמתאים:

ִמתי] שר ִממי מו ִמא כאת] [ ְלו כזה] [ הה ִמית  מהב הה העל  מהב ִמרי] [ ִמבי מו עא ]
כזה], הה ִמית  מהב הה הלת  עע הב ]

כאת] ְלו מֵלענו] [ ְלר הז ִמעי/ ְלר הז כאת] [ ְלו ִמתי] [ ְלש ִמא ִמשי/ ִמאי ]
משלנו], ִמלי/ כשר  עא לׇככל  ]

הכאן, ִמבין  בס ְלמ הה לׇככל  כאת]  ְלו ]

כהם, של כשר  עא לׇככל  כאת  ְלו שעם  ְלר הז כאת  ְלו שתם  ֵלבי כאת  ְלו שתם  או
משתנו ֵלרְך או שב ְלי ֵלכן  חכל –  חכל  ִממ חכל  הב חקב,  עע הי ְלו שחק  ְלצ ִמי שהם  שר ְלב הא מֵלתינו  עאבו שבְלרכו  ְלת ִמֶנ כש ְלכמו  משלנו,  כשר  עא שכל  כאת  ְלו משתנו  או

ֵלמן. שא המר  חנא ְלו שמה,  ֵלל ְלש שכה  שר ְלב ִמב החד  מהי משלנו  בכ
מֵלענו, ְלש ִמי ֵלהי  ֵלמאֹל שקה  שד ְלצ ְליהשוה, ו ֵלאת  ֵלמ שכה  שר ְלב שׂשא  ִמנ ְלו ששלום.  כרת  מכמ ְלש ִממ ְלל ֵלהא  ְלת כש ְלזכות  מֵללינו  שע ְלו כהם  ֵללי עע ְלמדו  הל ְלי שמרום  הב

שדם.  שא ְלו ִמהים  אאֹל ֵלני  ֵלעי ְלב ככל טוב  מֵלׂש ְלו ֵלחן  שצא  ְלמ ִמנ ְלו
בשבת:

ִממים. של שהעו ֵליי  הח ְלל שחה  ְלמנו שבת ו הש בכלו  כש מֵללנו יום  ִמחי ְלנ הי שמן הוא  עח הר שה
ביום טוב:

בכלו טוב. כש מֵללנו יום  ִמחי ְלנ הי שמן הוא  עח הר שה
בראש השנה:

שכה. שר ְלב ִמל ְלו שבה  ְללטו חזאת  הה שנה  שש הה כאת  מֵללינו  שע ֵלדש  הח ְלי שמן הוא  עח הר שה
בראש חודש:

שכה. שר ְלב ִמל ְלו שבה  ְללטו כזה  הה כדש  חח מ הה כאת  מֵללינו  שע ֵלדש  הח ְלי שמן הוא  עח הר שה
בסוכות:

כלת. מכפ חֶנ הה ִמוד  שד הכת  בס כאת  משלנו  ִמקים  שי שמן הוא  עח הר שה
שבא.  הה שלם  שהעו ֵליי  הח ְלל הח ו מִמשי שמ הה ִמלימות  מֵלכנו  הז ְלי שמן הוא  עח הר שה

יל״. דא גג דֹול״. אחרת אומרים ״ממ גג בימים שאין אומרים בהם תחנון אומרים ״מא

ִמדיל | [ ְלג ְלגדולהמ ששלום]ִממ כׂשה  חע שלם.  העד עו ְלרעו  הז ְלל ִמוד ו שד ְלל ִמשיחו,  ְלמ ִמל כסד  מכח כׂשה  חע מ ְלו ְללכו,  המ ְלישועות   
ֵלמן. שא ְלמרו  ִמא ְלו ֵלאל.  ְלׂששר ִמי לׇככל  העל  ְלו מֵללינו,  שע ששלום  כׂשה  עע הי שמיו, הוא  ְלמרו ִמב

כשוה הליה כדו  הו מטוב�׃  לׇככל־ ָךרו  ְלס ְלח הי חלא־ ָךשוה  לְליה ָךֵלשי  ְלר חד ְלו לֵלעבו  שר ְלו כשו  שר ִמרים  ִמפי מְלכ משאיו�׃  ֵלר ִמלי ָךסור  ְלח להמ ָךֵלאין  ִמכי־ לששיו  חד ְלק כשוה  ְליה כאת־ כראו  ְלי
מחו�׃ הט ְלב ִממ ֹחשוה  ְליה ָךשיה  שה ְלו לשוה  מהביה ֹחהטח  ְלב ִמי ָךכשר  עא כבר  כג ִה הה כרוְך  שב מצון�׃  שר כהחי  לׇככל־ ְלל הע  ֹחִמבי ְלׂש המ לכדך ו שי כאת־ ָךֵלתהח  מדו�׃ פו ְלס הח כשלם  ְללעו ֹחִמכי  לטוב  ִמכי־

מלום�׃ שש הב כמו  הע כאת־ ֹחֵלרְך  שב ְלי חשוה׀  ְליה לֵלתן  ִמי כמו  הע ְלל חעז  מ ָךשוה  מְליה כחם�׃  משל כקש־ הב ְלמ ָךעו  ְלר הז לְלו לשזב  אע כנ כִמדיק  הצ ִמתי  ִמאי משר חלא־ מְלו ִמתי  ְלנ ָךהק אשז הגם־ ִמתי  ָךִמיי שה הער׀  ּתהנ
על הכוס, מברכים:

כפן. מכג הה ְלפִמרי  ֵלרא  שלם בו שהעו כלְך  מכמ מֵלהינו  אאֹל ְליהשוה  שתה  הא שברוְך 
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ברכת מעין שלוש

(עפ״י הגר״א, על יין מתחילים "על הגפן ועל פרי הגפן" 
אך מסיימים "על הארץ ועל פירותיה" - מע"ר ע"ו) 

שלם,  שהעו כלְך  מכמ מֵלהינו  אאֹל ְליהשוה  שתה  הא שברוְך 
שיה  ְלח ִממ הה העל 
שלה שכ ְלל הכ הה העל  ְלו

כפן  מכג הה העל  ְלו] ]
כפן מכג הה ְלפִמרי  העל  ְלו

ֵלע ץ  שה העל  ְלו] ]
ֵלע ץ, שה ְלפִמרי  העל  ְלו

אאכול כל מֵלתינו  עאבו הל שת  ְלל מהח ְלנ ִמה ְלו שת  מִמצי כששר שבה  שח ְלר ו שבה  טו שדה  ְלמ כח מכאכר ץ  העל  ְלו כדה,  שש הה הבת  ְלתנו העל  ְלו
מהל שש ְלירו העל  ְלו מכמך  הע ֵלאל  ְלׂששר ִמי העל  מֵלהינו  אאֹל ְליהשוה  ֵלחם  הר שב׃ּה.  ִממטו הע  מבו ְלׂש ִמל ְלו שי׃ּה  ִמפְלר ִמציוןִממ העל  ְלו מכרך  ִמעי ִמם 

מהל שש ְלירו ֵלנה  ְלב מכלך, ו שכ ֵלהי העל  ְלו מכחך  ְלב ְלז ִממ העל  ְלו מכדך  ְלכבו הכן  ְלש מֵללנוִממ עע הה ְלו מֵלמינו,  שי ְלב שרה  ֵלה ְלמ ִמב כדש  חק מ הה ִמעיר  ִמם 
שב׃ּה. מֵלחנו  ְלמ הׂש ְלו שכ׃ּה  ְללתו

כזה. בשבת: הה שבת  הש הה ְלביום  מֵלצנו  ִמלי עח הה ְלו ֵלצה  ְלר ו
ְלב וחוה״מ: טובים ימים בר״ח, שבה  ְללטו מֵלרנו  ְלכ לׇכז כזה. ְלו הה  …

משאכר ץ  שה העל  ְללך  כדה  ְלונו חכל,  הל ִמטיב  ֵלמ ְליהשוה טוב ו שתה  הא ִמכי 
שיה. ְלח ִממ הה העל  שה.ְלו מכתי ֵלפרו העל  ְלו

ֵלפרות (על פירות חו״ל: ).הה
משאכר ץ שה העל  ְליהשוה,  שתה  הא שברוְך 

שיה. ְלח ִממ הה העל  שה.ְלו מכתי ֵלפרו העל  ְלו
ֵלפרות (על פירות חו״ל: ).הה

ברכה אחרונה ״בורא נפשות״

המה לׇככל  העל  שנן,  ְלסרו כח ְלו הרבות  שפשות  ְלנ ֵלרא  שלם, בו שהעו כלְך  מכמ מֵלהינו  אאֹל ְליהשוה  שתה  הא שברוְך 
ִממים. של שהעו ֵלחי  ְליהשוה  שתה  הא שברוְך  החי.  לׇככל  כפש  מכנ כהם  שב עחיות  הה ְלל שרא  שב כש
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כשעורכים סעודת שבע ברכות ביום שאומרים בו תחנון, נוהגים להוסיף בזימון, 

אחרי ״יהי שם ה׳ מבורך מעתה ועד עולם״:

שירון,  ִמשיר  ְלב ֵללם  ִמא שאז  ְלו שחרון,  הגם  ְלו ֵלסר  שה הוי  ְלד
בשרון.  ְלי ֵלני  ְלב הכת  ִמבְלר ֵלעה  ְלש כדק,  מכצ ֵללי  ְלג ְלע המ ְלב מֵלחנו  ְלנ

חרן״(ואם המזמן כהן, אומר במקום ״בני ישורון״: עה הא ֵלני  ְלב .) ״

אחרי ברכת המזון (לפני ברכת בפה״ג) מברך ״שבע ברכות״ על כוס שניה:

ְלכבודו. • ִמל שרא  שב חכל  הה כש שלם,  שהעו כלְך  מכמ מֵלהינו  אאֹל ְליהשוה  שתה  הא שברוְך 

שדם. • שא שה ֵלצר  שלם, יו שהעו כלְך  מכמ מֵלהינו  אאֹל ְליהשוה  שתה  הא שברוְך 

כלם• מכצ ְלב ְללמו,  הצ ְלב שדם  שא שה כאת  הצר  שי כשר  עא שלם,  שהעו כלְך  מכמ מֵלהינו  אאֹל ְליהשוה  שתה  הא שברוְך 
ֵלצר יו ְליהשוה  שתה  הא שברוְך  העד,  ֵלדי  עע הין  ְלנ ִמב מכמֶנו  ִממ לו  ִמקין  ְלת ִמה ְלו ִמניתו,  ְלב הת ְלדמות 

שדם.  שא שה
ְליהשוה,• שתה  הא שברוְך  שחה,  ְלמ ִמׂש ְלב שכ׃ּה  ְללתו שה  מכני שב ִמקבו ץ  ְלב שקשרה,  עע ֵלגל  שת ְלו ִמׂשיׂש  שת ׂשוׂש 

שה.  מכני שב ְלב ִמציון  מֵלמהח  הׂש ְלמ
שתה• הא שברוְך  כדם,  מכק ִממ כדן  מֵלע הגן  ְלב ְלרך  ִמצי ְלי עחך  ֵלמ הׂש ְלכ ִמבים,  עאהו שה ִמעים  ֵלר המח  הש ְלת מֵלמהח  הׂש

שלה.  הכ ְלו שתן  שח מֵלמהח  הׂש ְלמ ְליהשוה, 
שתן• שח שחה,  ְלמ ִמׂש ְלו שׂשׂשון  שרא  שב כשר  עא שלם,  שהעו כלְך  מכמ ֵלהינו  אאֹל ְליהשוה  שתה  הא שברוְך 

ְליהשוה שרה  ֵלה ְלמ ֵלרעות.  ְלו ששלום  ְלו עחשוה  הא ְלו שבה  עה הא שוה,  ְלד כח ְלו שצה  ִמדי שֶנה  ִמר שלה  ִמגי שלה,  הכ ְלו
משל שש ְלירו ְלבחוצות  ו שדה  ְליהו ֵלרי  שע ְלב המע  שש ִמי מֵלהינו  שחה,אאֹל ְלמ ִמׂש ְלוקול  שׂשׂשון  ִמם, קול 

ֵלתה ְלש ִממ ִממ שעִמרים  ְלנ ו שתם,  שפ בח ֵלמ ִמנים  שת עח עהלות  ְלצ ִממ קול  שלה,  הכ ְלוקול  שתן  שח קול 
שלה. הכ הה ִמעם  שתן  שח מֵלמהח  הׂש ְלמ ְליהשוה,  שתה  הא שברוְך  שתם.  שנ ִמגי  ְלנ

המזמן מחזיר את הכוס הראשונה לידו ומברך בפה״ג בכוונה על שתי הכוסות: 

כפן.• מכג הה ְלפִמרי  ֵלרא  שלם, בו שהעו כלְך  מכמ מֵלהינו  אאֹל ְליהשוה  שתה  הא שברוְך 
מערבבין את הכוסות, והמזמן, החתן והכלה שותים מהיין.
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נוהגים שהמזמן מוסיף, אחרי "יהי שם ה׳ מבורך מעתה ועד עולם״:

הליהשוה. כתם –  הא ִמכים  ְלברו הני,  אאמו ְלבתוְך  ְלמך  ִמש ְלל כדה  נו
הליהשוה. ועונים: כתם -  הא ִמכים  ְלברו הני,  אאמו ְלבתוְך  ְלמך  ִמש ְלל כדה  נו

ְליהשוה. שמרום,  הב ִמדיר  הא שרה,  ְלגבו ִמב שזר  ְלא כנ ֵלאל  שרה;  שוּצ הב ִמעתות  ְלל שגב  ְלׂש ִממ שרא,  ְלונו שאיום  ֵלאל  ִמבְלרשות 
הליהשוה. ועונים: כתם -  הא ִמכים  ְלברו הני,  אאמו ְלבתוְך  ְלמך  ִמש ְלל כדה  נו

ְליהשוה. כבד  מכע כשה,  ששה, מ שר שלנו מו שוה  ִמצ ששה;  ְלפרו הגם  ְלו ִמהיא  שרה  ְלטהו ששה,  ְלקדו הה שרה  ההתו ִמבְלרשות 
הליהשוה. ועונים: כתם –  הא ִמכים  ְלברו הני,  אאמו ְלבתוְך  ְלמך  ִמש ְלל כדה  נו

כהן שמברך מדלג המשפט הבא. לוי משמיט רק את המילה ״והלויים״.

ְליהשוה. כאת  שכה  שבְלר עא ִמיים,  ִמא לׇככל  ְלב מכדֶנו  עאהו ִמיים,  ְלבִמר ִמע שה ֵלהי  ֵללאֹל שרא  ְלק כא ִמים,  ִמו ְלל הה ְלו ִמנים  עה חכ הה ִמבְלרשות 
הליהשוה. ועונים: כתם -  הא ִמכים  ְלברו הני,  אאמו ְלבתוְך  ְלמך  ִמש ְלל כדה  נו

התי: ְלצמו הע שנה  מהמְלר חתא ְלו התי,  שפ ְלׂש ִמפי ו ִמשיר  ְלב שחה  ְלת ְלפ כא התי,  הרבו ְלו שנן  שב הר ְלו שנן  שר שמ ִמבְלרשות 
ְליהשוה. ֵלשם  ְלב שבא  הה שברוְך 

הליהשוה. ועונים: כתם -  הא ִמכים  ְלברו הני,  אאמו ְלבתוְך  ְלמך  ִמש ְלל כדה  נו
״. ממשיכים ״ברשות וגו׳

אלה שאומרים ״הרחמן״ נוהגים להוסיף אחרי ״בעיני אלהים ואדם״ כדלהלן. 
ונוהגים לחלק את הברכות בין הנוכחים:

(אלה שבד״כ אינם אומרים ״הרחמן״ יכולים להוסיף זה אחרי בפה״ג ושתית הכוס.)

ִמני ִממי ְלש הה ִממיום  ְלכמו,  הח ְלל ו ְלֶנכו  הח ְלל ו ְלדלו  הג ְלל ְלזכו  ִמי ְלו ִמאמו,  ְלו כלד  מכי הה ִמבי  עא ֵלרְך  שב ְלי הוא  שמן,  עח הר שה
ְלבִמרית (כשהברית אינה ביום השמיני אומר הה ִמעמו. )ִממיום  שהיו  אאֹל ְליהשוה  ִמהי  ִמוי שדמו,  כצה  שר ֵלי שאה  ְלל משה שו  

ִנֳאעלו שפ ֵללם  הש ִמוי שלה,  ִמגי ְלב כדק  מכצ עעׂשות  הל שׂשׂש  כשר  עא שלה,  ִממי הה ְלבִמרית  העל  מהב ֵלרְך  שב ְלי שמן, הוא  עח הר שה
שלה.  ְלע מהמ ְלל שלה  ְלע מהמ ְלל מֵלנהו  ְלת ִמי ְלו שלה,  ְלכפו בכְלרתו  ְלׂש המ ו

ִמֶנמול  הה הרְך  ֵלרְך  שב ְלי שמן, הוא  עח הר שנה, בזמנה: הברית אםשה אאמו ֵלאל  של ִמלבו  ְלו שדיו  שי ְלהיו  ִמי ְלו שנה,  ְלשמו ִמל
שנה. שש הב ִממים  שע ְלפ ששלש  שנה,  ִמכי ְלש הה ֵלני  ְלפ ִמלְלראות  ככה  ְלז ִמי  ְלו

שבב ֵלל הה הרְך  ְלו ֵלרא  שי הה ִמאיש  שלה,  ִממי הה ֵלמי  ְלד הצ ץ  שמ הרע ו שפ שלה, ו לׇכעְלר שה הׂשר  ְלב שמל  הה ֵלרְך  שב ְלי שמן, הוא  עח הר שה
של׃ּה.  כׂשה  עע הי חלא  שת׃ּה  שכ ְלל ִמה ְלכ ִמאם  שלה,  ְלפסו שדתו  עעבו

ֵלשר הב ְלל ִממים,  שד הלמולות  התן  עח ְלזכות  ִמב ִממים,  שת ֵללְך  הו ִמשיחו  ְלמ משלנו  הלח  ְלש ִמי הוא  שמן,  עח הר שה
ִממים.  הע שה ֵלבין  שרד  חפ ְלמ שזר ו בפ ְלמ שחד  כא העם  ְלל ִממים,  ִמנחו ְלו ְלבׂשורות טובות 

עהלום, הי ְלו כמש  מכש הכ ְלסאו  ִמכ הכן  העד הו ֵלעילום,  ְלל הקח  בל כשר  עא כדק  מכצ ֵלהן  חכ שלנו  הלח  ְלש ִמי שמן, הוא  עח הר שה
ששלום.  הה ְלו ִמיים  הח הה ִמאתו  שתה  ְלי שה ִמתי  ְלבִמרי ְלגלום,  ִמי הו הדְלרתו  הא ְלב שניו  שפ כלט  משי הו

ממשיכים הרחמן וכו׳
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(סידור רס״ג עמ׳ קב)ברכת המזון נוסח רס״ג והרמב״ם

מֵלהינובג׳ מזמנים. בי׳ מוסיפים ״ ״.אאֹל

כשלו.המזמן: ִממ ְללנו  הכ שא כש מֵלהינו]  ֵללאֹל ֵלרְך [ שב ְלנ  
מִמיינו.ועונים, והוא עמהם: שח ְלבטובו  כשלו ו ִממ ְללנו  הכ שא כש מֵלהינו]  אאֹל שברוְך [  

אח״כ מברך המזמן את ארבע הברכות והם עונים על כל ברכה ״אמן״.

נוסח הרמב״םנוסח רס״ג

כלְך מכמ מֵלהינו  אאֹל ְליהשוה  שתה  הא שברוְך 
בכלו שלם  שהעו כאת  ְלו משתנו  שזן או הה שלם,  שהעו
שברוְך ִממים.  עח הר ְלב ו כסד  מכח ְלב ֵלחן  ְלב ְלבטוב 

חכל. הה כאת  שזן  הה ְליהשוה,  שתה  הא

בכלו שלם  שהעו כאת  שזן  הה שלם,  שהעו כלְך  כמ ֵלהינו  אאֹל ְליהשוה  שתה  הא שברוְך 
האל ְלו משלנו  הסר  משח חלא  שגדול  הה ְלוטובו  ִממים.  עח הר ְלב ו כסד  כח ְלב ְלבטוב 
שאמור: שכ חכל,  הל ֵלנס  הפְלר ְלמ ו שזן  הוא  ִמכי  כעד.  שו שלם  ְללעו משלנו  הסר  ְלח כי
לׇככל ְלל שמזון  ִמכין  ֵלמ ו שרצון.  החי  לׇככל  ְלל הע  מִמבי ְלׂש המ ו מכדך  שי כאת  מֵלתהח  פו

חכל. הה כאת  שזן  הה ְליהשוה,  שתה  הא שברוְך  שרא.  שב כשר  עא שתיו  ִמבְלריו

משתנו ְלל הח ְלנ ִמה ִמכי  מֵלהינו  אאֹל ְליהשוה  שלְך  כדה  נו
ְלבִמרית שבה,  שח ְלר ו שבה  טו שדה  ְלמ כח כר ץ  מכא

שמזון; ִמיים ו הח שרה,  ְלותו

כאת שת  ְלל מהח ְלנ ִמה ִמכי  מֵלכנו,  ְלל המ ְלכך  כר שב ְלנ ו מֵלהינו,  אאֹל ְליהשוה  שלְך  כדה  נו
העל שרה;  ְלותו ְלבִמרית  שבה,  שח ְלר ו שבה  טו שדה  ְלמ כח מכאכר ץ  מֵלתינו  עאבו
העל ִמדים,  שב עע ֵלבית  ִממ משתנו  ִמדי ְלפ ו ִמים  מהר ְלצ ִממ מכאכר ץ  ֵלמ משתנו  ֵלצא כשהו

משתנו. ְלע הד כשהו שנְך  ְלרצו ֵלקי  בח העל  משתנו  ְלד המ ִמל כש שתְך  שר תו
בחנוכה ובפורים: 

שחמות ְלל ִממ הה ְלו ְלתשועות  הה ְלו ְלגבורות  הה ְלו ִמסין  ִמֶנ הה העל 
מֵלתינו עאבו ֵלעם  ְלו משמנו  ִמע שת  מִמׂשי שע כש שקן  בפְלר הה ְלו ְלפדות  הה ְלו

כזה,  הה המן  ְלז הב ֵלהם ו שה ִממים  שי הב

בחנוכה:
העל ְלו ְלגבורות  הה העל  ְלו ִמסים  ִמֶנ הה העל 
העל ְלו ְלתשועות  הה העל  ְלו שחמות  ְלל ִממ הה
שת מִמׂשי שע כש שקן,  בפְלר הה העל  ְלו ְלפדות  הה
ֵלהם שה ִממים  שי הב מֵלתינו  עאבו ִמעם  ְלו משמנו  ִמע
שנן שח כבן יו שיה  ְלת ִמת המ ֵלמי  ִמבי כזה.  הה שמן  ְלז הב
שניו, שב ו הֶנאי  במ ְלש הח שגדול  ֵלהן  חכ
העל שעה  ְלש שהִמר שון  שי ְללכות  המ שדה  ְלמ שע כש ְלכ
שלם ְלט הב ְלל ֵלאל,  ְלׂששר ִמי ֵלבית  ְלמך  הע
ֵלקי בח ֵלמ שרם  ִמבי עע הה ְלל ו מכתך,  שר ִממתו
ִמבים שההר מכמיך  עח הר ְלב שתה  הא ְלו מוך;  ְלרצונכ
שת ְלנ מהד ְלו שתם,  שר שצ ֵלעת  ְלב כהם  של שת  ְלד מהמ שע
שבם, ִמרי כאת  שת  ְלב מהר ְלו שנם,  ִמדי כאת 
שת מהסְלר שמ ו שתם;  שמ ְלק ִמנ כאת  שת  ְלמ מהק ר ְלונש
היד ְלב ִמבים  הר ְלו ִמשים,  של הח היד  ְלב ִמרים  ִמגבו
ִמרים, ְלטהו היד  ְלב ִמאים  ֵלמ ְלט ו ִמטים,  ְלמעו
ִמעים ְלש ופו ִמקים  ִמדי הצ היד  ְלב ִמעים  שש ְלר ו
ְללך שת  מִמׂשי שע ְלו מכתך;  שר תו ֵלׂשי  עו היד  ְלב
ְלמך הע ְלל ו מכמך,  של ְלבעו שגדול  ֵלשם 
ֵלשם ְלכ ִמסים.  ִמנ ְלו כלא  מכפ שת  מִמׂשי שע ֵלאל  ְלׂששר ִמי
ְלגבורות, ו ִמסים  ִמנ כהם  שמ ִמע שת  מִמׂשי שע כש

בפורים:
העל ְלו ְלגבורות  הה העל  ְלו ִמסים  ִמֶנ הה העל 
ִמעם ְלו משמנו  ִמע שת  מִמׂשי שע כש ְלתשועות,  הה
שמן ְלז הב ֵלהם  שה ִממים  שי הב מֵלתינו  עאבו
ֵלתר, ְלס כא ְלו הכי  ִנֳאד לׇכמְלר ֵלמי  ִמבי כזה.  הה
ְלמך הע העל  שרע  שה שמן  שה המד  שע כש ְלכ
ִממיד ְלש הה ְלל ֵלקש  ִמב ו ֵלאל,  ְלׂששר ִמי ֵלבית 
לׇככל כאת  ֵלבד  הא ְלל ו חרג  עה הל
הט ף ֵלקן  שז העד  ְלו הער  מהֶנ ִממ ִמדים,  ְליהו הה
חבז; של שלם  של ְלש שחד, ו כא ְלביום  ִמשים  שנ ְלו
שת ְלד מהמ שע ִמבים  שההר מכמיך  עח הר ְלב שתה  הא ְלו
כאת שת  ְלנ מהד ְלו שתם,  שר שצ ֵלעת  ְלב כהם  של
שת ְלמ מהק ר ְלונש שבם,  ִמרי כאת  שת  ְלב מהר ְלו שנם,  ִמדי
כאת שת  מהפְלר ֵלה ְלו שתם;  שמ ְלק ִמנ כאת 
ְלבתו, הש עח המ כאת  שת  ְלל מהק ר ִמקלְל ְלו שצתו,  עע
חראשו, ְלב ְלגמולו  לו  שת  מבו ֵלש עה הו
ֵלע ץ; שה העל  שניו  שב כאת  ְלו שתלו אותו  ְלו
מכמך, של ְלבעו שגדול  ֵלשם  ְללך  שת  מִמׂשי שע ְלו
כלא מכפ שת  מִמׂשי שע ֵלאל  ְלׂששר ִמי ְלמך  הע ְלל ו
כהן שמ ִמע שת  מִמׂשי שע כש ֵלשם  ְלכ ִמסים.  ִמנ ְלו
משמנו ִמע ֵלׂשה  עע שכְך  ִמסים,  ִמנ ְלו כלא  מכפ

בחנוכה: 

שגדול ֵלהן  חכ שנן  שח כבן יו ְלתשיה  ִמת המ ֵלמי  ִמבי
שדה ְלמ שע כש ְלכ שניו,  שב ו הנאי  במ ְלש הח
שחם ְלכ הש ְלל שמְך  הע העל  שון  שי ְללכות  המ
ֵלקי בח ֵלמ שרם  ִמבי עע הה ְלל ו שתך  שר תו כאת 
ִמבים הר שה מכמיך  עח הר ְלב שתה  הא ְלו שנְך.  ְלרצו
שת ְלב מהר ְלו שתם,  שר שצ ֵלעת  ְלב כהם  של שת  ְלד מהמ שע
שנם, ִמדי כאת  שת  ְלנ מהד ְלו שבם,  ִמרי כאת 
שת מהסְלר שמ ו שתם,  שמ ְלק ִמנ כאת  שת  ְלמ מהק ר ְלונש
ִמבים הר ְלו ִמשים,  של הח היד  ְלב ִמרים  ִמגבו
היד ְלב ִמאים  ֵלמ ְלט ו ִמטים,  הע ְלמ היד  ְלב
הכ ף ְלב ִמעים  שש ְלר ו ִמרים,  ְלטהו
ֵלׂשי עו הכ ף  ְלב ִמדים  ִמזי ְלמ ו ִמקים,  ִמדי הצ
שגדול ֵלשם  שת  מִמׂשי שע ְללך  ו שרה.  תו
שת מִמׂשי שע ֵלאל  ְלׂששר ִמי שמְך  הע ְלל ו שקדוש,  ְלו
החר מהא ְלו שקן.  בפְלר ו שלה  ְלגדו שעה  ְלתשו
שתְך, ֵלבי ִמביר  ְלד ִמל שמְך  הע ְלנסו  ְלכ ִמנ הכְך 
כאת עהרו  ִמט ְלו שלְך,  שכ ֵלהי כאת  מֶנו  ִמפ ו

בפורים: 

הכי ִנֳאד לׇכמְלר ֵלמי  ִמבי
ֵלתר ְלס כא ְלו

המד שע כש ְלכ
שמן שה כהם  ֵללי עע

ששע שר שה
חרג עה הל ִממיד  ְלש הה ְלל
לׇככל כאת  ֵלבד  הא ְלל ו
הער מהֶנ ִממ ִמדים  ְליהו הה

הט ף ֵלקן  שז העד  ְלו
שלם של ְלש ִמשים ו שנ ְלו

שתה הא ְלו שלבוז. 
מכמיך עח הר ְלב

שת מהפְלר ֵלה ִמבים  הר שה
שצתו, עע כאת 
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ֵלנרות מִמליקו  ְלד ִמה ְלו ששְך,  שד ְלק ִממ
ששְך.  ְלד לׇכק ְלצרות  הח ויש מוסיפים:ְלב

ֵללל הה ִממים  שי הנת  ְלשמו ְלבעו  שק ְלו
שת מִמׂשי שע כש ֵלשם  ְלכ שמְך.  ְלש ִמל שאה  שד ְלוהו
כׂשה עע הת שכְך  ִמנים  שלִמראשו ִמסין  ִמנ
ִממים שי הב מֵלענו  ִמשי ְלותו ִמנים  עחרו הא של

ֵלהם. שה ִממים  שי הב ְלכ מֵלאלו  שה

כאת שת  ְלל מהק ר ִמקלְל ְלו
ְלבתו, הש עח המ

שת לו מבו ֵלש עה הו
חראשו, ְלב ְלגמולו 

כאת ְלו מלו אותו  שת ְלו
ֵלע ץ.  שה העל  שניו  שב

ְלגבורות ו ִמסים  ִמנ משמנו  ִמע ֵלׂשה  עע שכְך 
שלם בכ העל  ְלו חזאת.  הה שנה  שבעו ו ֵלעת  שב

שלְך. ִמדים  משאנו מו מֵלהינו,  אאֹל ְליהשוה 

שנה שבעו ו ֵלעת  שב ְלגבורות  ו ִמסים  ִמנ
מֵלהינו, אאֹל ְליהשוה  שלם  בכ העל  ְלו חזאת.  הה

שלְך. ִמדים  משאנו מו

ִמכים שבְלר ְלמ ו שלְך  ִמדים  מו משאנו  שלם  בכ העל  ְלו
שתה הא שברוְך  כעד.  שו שלם  ְללעו ְלמך  ִמש כאת 

שמזון. הה העל  ְלו משאכר ץ  שה העל  ְליהלׇכוה, 

שמְך, ְלש כאת  ִמכים  שבְלר ְלמ שלְך ו ִמדים  משאנו מו מֵלהינו,  אאֹל ְליהשוה  שלם  בכ העל 
העל מכהיך,  אאֹל ְליהשוה  כאת  משת  ְלכ הר ֵלב ו שת,  ְלע שב שׂש ְלו משת  ְלל הכ שא ְלו ״ שאמור,  שכ
משאכר ץ שה העל  ְליהשוה,  שתה  הא שברוְך  משלְך�׃  התן  משנ כשר  עא שבה  חט הה משאכר ץ  שה

שמזון. הה העל  ְלו

שמְך, הע ֵלאל  ְלׂששר ִמי העל  מֵללינו,  שע מֵלהינו  אאֹל ְליהשוה  ֵלחם  הר
מהל שש ְלירו העל  שנְךְלו ְלמעו העל  ְלו שלְך  שכ ֵלהי העל  ְלו שרְך  ִמעי ִמם 

שגדול הה ִמית  מהב הה העל  ְלו שדְך,  ְלכבו הכן  ְלש ִממ ִמציון  העל  ְלו
ְללכות המ שליו, ו שע שרא  ְלק ִמנ ְלמך  ִמש כשר   עא שקדוש  הה ְלו

מֵלמינו.  שי ְלב שמ׃ּה  ְלמקו ִמל ִמזיר  עח הת שדִמוד  ֵלבית 

העל ְלו שמְך,  הע ֵלאל  ְלׂששר ִמי העל  מֵלהינו  אאֹל ְליהשוה  ֵלחם  הר
מהל שש ִמיתְלירו מהב הה העל  ְלו שדְך,  ְלכבו הכן  ְלש ִממ ִמציון  העל  ְלו שרְך  ִמעי ִמם 

ֵלבית ְללכות  המ שליו, ו שע ְלמך  ִמש שרא  ְלק ִמֶנ כש שקדוש  הה ְלו שגדול  הה
מֵלמינו. שי ְלב שמ׃ּה  ְלמקו ִמל ִמזיר  עח הת שחְך  ִמשי ְלמ ִמוד  שד

בשבת:

מכתיך ְלצו ִממ לׇככל  ְלב מֵלהינו  אאֹל ְליהלׇכוה  מֵלצנו  ִמלי עח הה ְלו ֵלצה  ְלר
ִמכי יום כזה,  הה שקדוש  הה ְלו שגדול  הה ִמעי  ִמבי ְלש הה הות יום  ְלצ ִממ ו
הות ְלצ ִממ ְלכ ְלשבות בו  ִמנ ְלו מכניך,  שפ ְלל ִממ שקדוש הוא  ְלו שגדול 
ְלביום שיגון  ְלו שרה  שצ ִמהי  ְלי האל  ְלו משלנו  הנח  שה ְלנך  ִמכְלרצו שנְך.  ְלרצו

מֵלתנו. שח בנ ְלמ

מכתיך ְלצו ִממ ְלב מֵלצנו  ִמלי עח הה ְלו ֵלצה  ְלר מֵלתינו,  חב עא ֵלהי  ֵלואֹל מֵלהינו  אאֹל
הח מנו שנ ְלו ְלשבות בו  ִמנ כזה,  הה ִמעי  ִמבי ְלש הה הח  מנו שמ הה הות יום  ְלצ ִממ ְלב ו
מֵלתנו. שח בנ ְלמ ְלביום  שיגון  ְלו שרה  שצ ִמהי  ְלת האל  ְלו שנְך.  ְלרצו הות  ְלצ ִממ ְלכ בו 

ביום־טוב ובראש חודש:

חבא שי ְלו כלה  עע הי מֵלתינו,  חב עא ֵלהי  ֵלואֹל מֵלהינו  אאֹל
מֵלנינו ְלכרו ִמז ֵלקד  שפ ִמי ְלו ֵלכר  שז ִמי כאה  שר ֵלי ְלו הע  מִמגי הי

מהל שש ְלירו ְלכרון  ִמז ְלו מֵלתינו  חב עא ְלכרון  ִמז שרְךְלו ִמעי ִמם 
מכניך שפ ְלל ֵלאל,  ְלׂששר ִמי ֵלבית  לׇככל  שמְך,  הע ְלכרון  ִמז ְלו

שבה,  כזה.ְללטו הה  … ְליהשוהְלביום  מֵלרנו  ְלכ לׇכז  
בו מֵלדנו  ְלק לׇכפ ו שבה,  ְללטו בו  מֵלהינו  אאֹל

ִמיים. הח ְלל מֵלענו בו  ִמשי ְלוהו שכה,  שר ְלב ִמל

ֵלקד שפ ִמי המע  שש ִמי כצה  שר ֵלי כאה  שר ֵלי הע  מִמגי הי שיבוא  ְלו כלה  עע הי מֵלתינו,  עאבו ֵלהי  ֵלואֹל מֵלהינו  אאֹל
מהל שש ְלירו ְלכרון  ִמז מֵלתינו,  עאבו ְלכרון  ִמז מֵלננו,  ְלכרו ִמז מכניך  שפ ְלל ֵלכר  שז ְלכרוןִמי ִמז שרְך,  ִמעי ִמם 

שטה ֵלל ְלפ ִמל מכניך,  שפ ְלל ֵלאל  ְלׂששר ִמי ֵלבית  ְלמך  הע לׇככל  ְלכרון  ִמז שדְך,  ְלב הע ִמוד  שד כבן  הח  מִמשי שמ
ְלביום  ִממים,  עח הר ְלל כסד ו מכח ְלל ֵלחן  ְלל שבה  ְללטו

כדש חח מ הה החג ...    |    חראש  ֵלעד)  ְלביום (מו כזה,  הה כדש  חק מ שרא  ְלק ִממ (טוב) 
שבה, ְללטו מֵלהינו בו  אאֹל ְליהשוה  מֵלרנו  ְלכ לׇכז מֵלענו.  ִמשי ְללהו מֵללינו ו שע ֵלחם בו  הר ְלל כזה,  הה
ִממים חוס עח הר ְלו שעה  ְלישו הבר  ְלד ִמב ִמיים.  הח ְלל מֵלענו בו  ִמשי שכה, הו שר ְלב ִמל מֵלדנו בו  ְלק לׇכפ
שחה ְלמ ִמׂש ֵלחנו בו  ְלמ הׂש ְלו שיגון,  ְלו שרה  שצ לׇככל  ִממ מֵלטנו בו  ְלל המ מֵללינו, ו שע ֵלחם  הר ְלו מֵלֶננו,  לׇכח ְלו

שמה. ֵלל ְלש
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מהל שש ְלירו כאת  ֵלנה  ְלב שברוְךו שקרוב.  ְלב ִמם 
משל שש ְלירו ֵלנה  ְליהשוה, בו שתה  ֵלמן.)ִמם. הא שא )

מהל שש ְלירו כאת  ֵלנה  ְלב שברוְךו שת.  מהבְלר ִמד כשר  עא הכ שקרוב,  ְלב ִמם 
מהל שש ְלירו כאת  שמיו  עח הר ְלב ֵלנה  ְליהשוה, בו שתה  ֵלמן.)ִמם.הא שא ) 

ואם שכח להזכיר שבת או יו״ט בברכה השלישית ונזכר לפני שפתח ברביעית, אומר: 
בשבת:

שבת. הש הה ֵלדש  הק ְלמ ְליהשוה  שתה  הא שברוְך  ְלבִמרית,  ִמל ְלו ְללאות  שחה  ְלמנו ִמל שבתות  הש התן  שנ כשר  עא שלם,  שהעו כלְך  מכמ מֵלהינו  אאֹל ְליהשוה  שתה  הא שברוְך 
ביו״ט:

ֵלדש הק ְלמ ְליהשוה  שתה  הא שברוְך  שחה,  ְלמ ִמׂש ְלל שׂשׂשון ו ְלל ֵלאל  ְלׂששר ִמי העמו  ְלל שחה  ְלמ ִמש ֵלדי  עע התן מו שנ כשר  עא שלם,  שהעו כלְך  מכמ מֵלהינו  אאֹל ְליהשוה  שתה  הא שברוְך 
ִמֶנים. המ ְלז הה ְלו ֵלאל  ְלׂששר ִמי

בר״ח:
שכרון. ִמז ְלל ֵלאל  ְלׂששר ִמי העמו  ְלל ִמשים  שד ִנֳאח ֵלשי  שרא התן  שנ כשר  עא שלם,  שהעו כלְך  מכמ מֵלהינו  אאֹל ְליהשוה  שתה  הא שברוְך 

שלם, שהעו כלְך  מכמ מֵלהינו  אאֹל ְליהשוה  שתה  הא שברוְך 
כלְך מכמ הה מֵללנו  עא גו מֵלאנו  ְלר מֵלכנו בו ְלל המ מִמבינו,  שא ֵלאל  שה
כבה המְלר שויום הוא  לׇככל יום  ְלב כש ִמטיב  ֵלמ הה ְלו ההטוב 
כסד מכח ְלו ֵלחן  העד  של מֵללנו  ְלמ ְלג ִמי ְלוהוא  משמנו,  ִמע ִמטיב  ֵלהי ְלל

לׇככל טוב. ְלו ִממים,  עח הר ְלו

מִמבינו, שא ֵלאל,  שה שלם,  שהעו כלְך  מכמ מֵלהינו  אאֹל ְליהשוה  שתה  הא שברוְך 
חקב, עע הי ְלקדוש  מֵלשנו,  ְלקדו מֵלאנו,  ְלר בו מֵלרנו,  ִמדי הא מֵלכנו,  ְלל המ
ֵלחן מֵללנו  ְלמ שויום הוא גו לׇככל יום  ְלב כש ִמטיב,  ֵלמ הה ְלו ההטוב  כלְך  מכמ הה

לׇככל טוב. ְלו ִממים,  עח הר ְלו כסד  מכח ְלו

ניתן להוסיף תפילה קצרה:

שלה.  מכס הצח  מכנ הבח  הת ְלש ִמי כעד,  שו שלם  ְללעו ְלמֹלְך  ִמי שמן  עח הר שה
לׇככל ְלב משלנו  הח  ִמלי ְלצ הי שרה,  ְלמאור תו ִמב מֵלנינו  ֵלעי ִמאיר  שי שמן  עח הר שה
שלה עח המ ִמסיר  שי מֵלנינו,  ֵלעי כגד  מו ְללנכ שאתו  ְלר ִמי ִמׂשים  שי מֵלכינו,  שר ְלד
ֵלזר עו משלנו  כיה  ְלה ִמי מֵלתנו,  שע שר ֵלבי  ְלש ְלבחו הער  ְלג ִמי מֵלבנו,  ִמקְלר ִממ
ששלום. מֵללינו  שע ִמׂשים  שי ְלשמו,  הען  מהמ ְלל משמנו  ִמע כׂשה  עע הי ֵלמְך,  ְלוסו
העל ששלום  כׂשה  עע הי הוא  שמיו,  ְלמרו ִמב ששלום  כשה  עו

ֵלאל. ְלׂששר ִמי

הצח מֵלנ ְלל האר  שפ ְלת ִמי שמן  עח הר שה ִמרים.  ֵלרי דו ְללדו הבח  הת ְלש ִמי שמן  עח הר שה
ִמלימות מֵלכנו  הז ְלי שמן  עח הר שה שכבוד.  ְלב מֵלסנו  ְלנ הפְלר ְלי שמן  עח הר שה ִמחים.  שצ ְלנ

שבא. הה שלם  שהעו ֵליי  הח ְלל שדש, ו ְלק ִממ הה ֵלבית  הין  ְלנ ִמב ְלל הח, ו מִמשי שמ הה
שדִמוד ְלל ִמשיחו  ְלמ ִמל כסד  מכח כׂשה  חע מ ְלו ְללכו,  המ ְלישועות  ְלגדול,  ִממ
ְליהשוה ֵלשי  חדְלר ְלו מֵלעבו,  שר ְלו שרשו  ִמרים  ִמפי ְלכ שלם�׃  העד עו ְלרעו  הז ְלל ו
שלם ְללעו ִמכי  ִמכי טוב,  הליהשוה  לׇככל טוב�׃ הודו  ְלסרו  ְלח הי חלא 

ְלסדו�׃ הח
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ערבית לחול ולמוצ״ש
מתו�׃ שמ עח שכל־ ִמעיר  לשי חלא־ מ ְלו לפו  הא כִמשיב  שה ְלל שבה  ִמהְלר מְלו ָךִמחית  ְלש הי א חלא־ מְלו שעו  ֮ין  ָךֵלפר  הכ ְלי ֵאחום׀  הר ּתהוא  מֵלאנו�׃ ְלו לׇכקְלר ְלביום־ ָךֵלננו  עע הי כלְך  ָךכמ להה שעה  לִמשי ָךשוה הו ְליה

משרְך.חזן:  חב ְלמ הה ְליהשוה  כאת  מכו  שבְלר
מכעד. קהל ואח״כ חזן:  שו שלם  ְללעו משרְך  חב ְלמ הה ְליהשוה  שברוְך 

נוסח הרמב״םנוסח אשכנז

שברו ְלד ִמב כשר  עא שלם,  שהעו כלְך  מכמ מֵלהינו  אאֹל ְליהשוה  שתה  הא שברוְך 
כֶנה הש ְלמ שנה  ְלתבו ִמב שעִמרים, ו ְלש מֵלתהח  שמה פו ְלכ לׇכח ְלב ִמבים,  שר עע עעִמריב  המ
ִמבים שכ ההכו כאת  ֵלדר  הס ְלמ ו ִמֶנים  המ ְלז הה כאת  ִמלי ף  עח המ ו ִמתים  ִמע
ֵללל גו שלה,  ְלי מהל שו יום  ֵלרא  בו ִמכְלרצונו.  הע,  מִמקי ר שברש מכהם  ֵלתי ְלמרו ְלש ִממ ְלב
ִמביא מֵלמ ו יום  מִמביר  עע המ ו ֵלני אור.  ְלפ ִממ כשְך  חח מ ְלו כשְך  חח מ ֵלני  ְלפ ִממ אור 
ֵלאל ְלשמו.  מאות  שב ְלצ ְליהשוה  שלה,  ְלי מהל ֵלבין  ֵלבין יום ו מִמדיל  ְלב המ שלה, ו ְלי מהל
שתה הא שברוְך  כעד.  שו שלם  ְללעו מֵללינו  שע ְלמלוְך  ִמי ִממיד  שת משים,  הק ְלו החי 

ִמבים.  שר עע עעִמריב  המ הה ְליהשוה, 

שברו ְלד ִמב כשר  עא שלם,  שהעו כלְך  מכמ מֵלהינו  כאֹל ְליהשוה  שתה  הא שברוְך 
שנה ְלתבו ִמב שעִמרים,  ְלש מֵלתהח  פו שמה  ְלכ לׇכח ְלב ִמבים,  שר עע עעִמריב  המ
כאת ֵלדר  הס ְלמ ִמֶנים,  המ ְלז הה כאת  ִמלי ף  עח המ ִמתים,  ִמע כֶנה  הש ְלמ
שמם יו ֵלרא  ִמכְלרצונו. בו הע,  מִמקי ר שברש מכהם  ֵלתי ְלמרו ְלש ִממ ְלב ִמבים  שכ ההכו
ִמביר עע המ ֵלני אור.  ְלפ ִממ כשְך  חח מ ְלו כשְך  חח מ ֵלני  ְלפ ִממ ֵללל אור  שלה, גו ְלי מהל שו
מאות שב ְלצ ְליהשוה  שלה,  ְלי מהל הל ֵלבין יום  ִמדיל  ְלב המ שלה,  ְלי מהל ִמביא  ֵלמ יום ו
עעִמריב המ הה ְליהשוה,  שתה  הא שברוְך  ֵלאל.  ְלׂששר ִמי ְלקדוש  ְלשמו, 

ִמבים. שר עע
שרה שת, תו ְלב מהה שא  – ְלמך  הע ֵלאל  ְלׂששר ִמי ֵלבית  שלם –  הבת עו עה הא

ְלצו ִממ ְליהשוהו ֵלכן  העל  שת,  ְלד מהמ ִמל משתנו  ִמטים או שפ ְלש ִממ ו ִמקים  בח חת 
המח ְלׂש ִמנ ְלו מכקיך,  בח ְלב הח  מִמׂשי שנ מֵלמנו  ְלבקו ו מֵלבנו  ְלכ לׇכש ְלב מֵלהינו  אאֹל
מֵליינו הח ֵלהם  ִמכי  כעד.  שו שלם  ְללעו מכתיך  ְלצוח  ִממ ְלב ו מכתך  שר תו ֵלרי  ְלב ִמד ְלב
האל מך  ְלת שב עה הא ְלו שלה.  ְלי מהל שו שמם  יו כגה  ְלה כנ כהם  שב ו מֵלמינו  שי כרְך  חא מ ְלו

ֵלהב או ְליהשוה,  שתה  הא שברוְך  מִממים.  של ְללעו מכמֶנו  ִממ מִמסיר  | שת
ֵלאל.  ְלׂששר ִמי העמו־

ְלצו ִממ ו שרה  תו שת,  ְלב הה שא  – ֵלאל  ְלׂששר ִמי ְלמך  הע  – שלם  עו הבת  עה חתהא
מֵלהינו, אאֹל ְליהשוה  ֵלכן  העל  שת.  ְלד מהמ ִמל שתם  או ִמטים,  שפ ְלש ִממ ו ִמקים  בח
עעֹלז הנ ְלו המח  ְלׂש ִמנ ְלו מוך,  ְלרצונכ ֵלקי  בח ְלב הח  מִמׂשי שנ מֵלמנו  ְלבקו ו ֵלבנו  ְלכ לׇכש ְלב
מֵלמינו, שי כרְך  חא מ ְלו מֵליינו  הח ֵלהם  ִמכי  כעד.  שו שלם  ְללעו ְלתך  שר תו ֵלרי  ְלב ִמד ְלב
שלם ְללעו מכמֶנו  ִממ שתסור  חלא  מך  ְלת שב עה הא ְלו שלה.  ְלי מהל שו שמם  כגה יו ְלה כנ כהם  שב ו
כאת ֵלהב  ְליהשוה, או שתה  הא שברוְך  מֵלשנו.  חרא כרת  מכט עע ִמהיא  ִמכי  כעד,  שו

העד. של ֵלאל  ְלׂששר ִמי העמו 

ֹחהמ ָךשוהעְלש ְליה ֹחֵלהינו  אאֹל ָךשוה  ְליה לֵלאל  ְלׂששר ִמי משח   כא �׃ ד׀
מכעד.  שו שלם  ְללעו ְללכותו  המ ְלכבוד  ֵלשם  שברוְך 

מכבך�׃ שב ְלל העל־ ֹחיום  הה ָ֛נך  ְלו הצ ְלמ וִמכי  חנ משא ֵאכשר  עא כלה  ָךֵלא שה כִמרים  שב ְלד הה ֞ייו  שה ְלו מכדך�׃  חא ְלמ לׇככל־ ְלב ֹחך ו ְלש ְלפ הנ לׇככל־ ְלב ָךך ו ְלב משב ְלל לׇככל־ ְלב לכהיך  אאֹל כשוה  ְליה ֹחֵלאת  ִהשת  ְלב הה כשא ְלו
ָךֵלבין חפת  ֹח שט חט מ ְלל ָךיו  שה ְלו לכדך  שי העל־ ֹחאות  ְלל ָךשתם  השְלר ְלק מכמך�׃ ו ְלבקו ֹחך ו ְלב ְלכ לׇכש ְלב מו כרְך  ִהכד הב כך  ְלת ְלכ כל ְלב וך ו ֵאכת ֵלבי ְלב ּתך  ְלת ְלב ִמש ְלב לשבם  ֹחשת  ְלר הב ִמד ְלו כניך  ִה שב ְלל כשתם  ְלנ הֶנ ִמש ְלו

מכריך�׃  שע ְלש ִמב ֹחכתך ו ֵלבי ָךזות  בז ְלמ העל־ ָ֛נשתם  ְלב הת ְלכ מכניך�׃ ו ֵלעי
ֹחככם ְלב הב ְלל לׇככל־ ְלב ִהדו  ְלב לׇכע ְלל ום ו ככ ֵלהי מֹל אא ּתשוה  ְליה כאת־ ֞ישבה  עה מהא ְלל ליום  הה ֹחככם  ְלת כא ָךכוה  הצ ְלמ ָ֛נִמכי  חנ משא וכשר  עא ִההתי  ְלצו  ִממ כאל־ ְלמעוו  ְלש ִמת הע  חמ ּת שש ִמאם־ ָךשיה  שה ְלו
לכתך ְלמ כה ְלב ִמל ֹחך  ְלד משׂש ְלב כׂשב  ָךֵלע ָ֛נִמתי  הת משנ ְלו מכרך�׃  שה ְלצ ִמי ְלו ֹחך  ְלש חר מִמתי ְלו כנך  ִה שג ְלד כשת  ְלפ הס משא ְלו לקוש  ְלל המ ככרה ו ֹחתו יו ִמע ְלב ָ֛נככם  ְלצ האְלר מהטר־ ְלמ וִמתי  הת משנ ְלו מככם�׃  ְלש ְלפ הנ לׇככל־ ְלב ו
ושוה ְליה הא ף־ ֵאשרה  שח ְלו מכהם�׃  של ֹחכתם  עחִמוי מהת ְלש ִמה ְלו ִהִמרים  ֵלח עא כִמהים  אאֹל ום  כת ְלד הב עע מהו ָךכתם  הסְלר ְלו לככם  ְלב הב ְלל ֹחכתה  ְלפ ִמי ָךכפן  ִהככם  של כרו  ְלמ משש ִמה שת�׃  ְלע משב שׂש ְלו ֹחשת  ְלל הכ משא ְלו
ֹחשוה ְליה ָךכשר  עא ִהשבה  חט הה כשאכר ץ  שה ול  הע ֵלמ ָךשרה  ֵלה ְלמ ככתם  ְלד הב עא מהו לשל׃ּה  ְליבו כאת־ ֹחֵלתן  ִמת חלא  ָך ִהשמה  שד עא כשה ְלו ִהשטר  שמ ככיה  ְלה ִמי חלא־ מ ְלו ום  ִמי ֵאהמ שש הה כאת־ ּתהצר  שע ְלו ָךככם  שב
מככם�׃ ֵלני מֵלעי ָךֵלבין  חפת  ֹח שט מטו ְלל ָךיו  שה ְלו ִהככם  ְלד כי העל־ ות  ְללאו ּתשתם  חא ֵאכתם  השְלר ְלק לככם ו ְלש ְלפ הנ מהעל־ ְלו ֹחככם  ְלב הב ְלל העל־ כלה  ִהֵלא כהרי  שב ְלד כאת־ ום  כת ְלמ הׂש ְלו מככם�׃  של ָךֵלתן  חנ
ֹחכתך ֵלבי ָךזות  ְלמזו העל־ ָ֛נשתם  ְלב הת ְלכ מכמך�׃ ו ְלבקו ֹחך ו ְלב ְלכ לׇכש ְלב מו כרְך  ִהכד הב כך  ְלת ְלכ כל ְלב וך ו ֵאכת ֵלבי ְלב ּתך  ְלת ְלב ִמש ְלב לשבם  כֵלבר  הד ְלל ֹחככם  ֵלני ְלב כאת־ ָ֛נשתם  חא ָךכתם  ְלד המ ִמל ְלו
משאכר ץ�׃  שה העל־ ִמים  ֹחהמ שש הה ָךֵלמי  ִמכי לכהם  של כֵלתת  של ֹחככם  ֵלתי חב מ עא הל ָ֛נשוה  ְליה והבע  ְלש ִמנ ֵאכשר  עא ִהשמה  שד עא משה עהעל  ִהככם  ֵלני ְלב כֵלמי  ִמוי ום  ככ ֵלמי ְלי ּתבו  ְלר ִמי הען  ֵאהמ ְלל מכריך�׃  שע ְלש ִמב ו
ָ֛ננו ְלת ָךשנ ְלו לשתם  חר חד מ ְלל ֹחכהם  ֵלדי ְלג ִמב ָךֵלפי  ְלנ הכ העל־ ָ֛נִמצת  ִמצי ָךכהם  של ֵאׂשו  שע ְלו ִהכהם  ֵלל עא כשת  המְלר משא ְלו ול  ֵלא ְלׂששר ִמי ּתֵלני  ְלב כאל־ ֞יֵלבר  הד חמר�׃  מ ֵללא ָךכשה  חמ כאל־ ֹחשוה  ְליה כמר  חיא ָך הו
ותורו שת חלא־ מ ְלו לשתם  חא ֹחכתם  ִמׂשי עע מהו ִהשוה  ְליה כוח ת  ְלצ ִממ לׇככל־ כאת־ ום  כת הכְלר ְלז ָךתו ו חא ככתם  ִמאי ְלר ֒תת ו ִמצ ִמצי ְלל ככ ֮ים  של כשיה  שה ְלו כלת�׃  מֵלכ ְלת ָךִמתיל  ְלפ ֹחו ף  שכנש הה ָךִמצת  ִמצי העל־
ֹחִמשים חד ְלק ָךכתם  ִמיי ְלה מִמו לשתי  ְלצוח  ִממ לׇככל־ כאת־ ֹחכתם  ִמׂשי עע מהו ִהרו  ְלכ ְלז ִמת הען  כהמ ְלל מכהם�׃  ֵלרי עח מהא ֹחִמנים  חז ָךכתם  הא כשר־ עא ִהככם  ֵלני מֵלעי כֵלרי  עח מהא ְלו ום  ככ ְלב הב ְלל ּתֵלרי  עח מהא

מככם�׃  ֵלהי מֹל אא ָךשוה  ְליה ֹחִמני  עא לִמהים  מֵללאֹל ֹחככם  של ָךיות  ְלה מִמל ִמים  ִההר ְלצ ִממ ככאכר ץ  ֵלמ ום  ככ ְלת כא ִמתי  ּתֵלצא ֵאכשר הו עא ָךככם  ֵלהי מֹל אא כשוה  ְליה ִמני  ֞י עא מככם�׃  ֵלהי מֵללאֹל
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מככם– חזן:  ֵלהי אאֹל ְליהשוה 

נוסח הרמב״םנוסח אשכנז

מֵלהינו אאֹל ְליהשוה  ִמכי הוא  מֵללינו,  שע שים  הק ְלו חזאת  לׇככל  שנה  אאמו כו כמת  אא
מֵלכנו ְלל המ ִמכים,  של ְלמ היד  ִממ מֵלדנו  ההפו העמו.  ֵלאל  ְלׂששר ִמי ְלחנו  מהנ עא הו מתו  של ֵלאין זו ְלו
מֵלרינו שוּצ ִממ משלנו  שרע  ְלפ ִמֶנ הה ֵלאל  שה ִמצים,  שעִמרי כה לׇככל  הכ ף  ִממ מֵללנו  עא ההגו
ֵלאין העד  חדלות  ְלג מכׂשה  חע שה מֵלשנו.  ְלפ הנ ֵלבי  ְלי לׇככל או ְלל ְלגמול  ֵללם  הש ְלמ הה ְלו
התן שנ חלא  ְלו ִמיים,  הח הב מֵלשנו  ְלפ הנ ששם  הה שפר.  ְלס ִממ ֵלאין  העד  שלאות  ְלפ ִמנ ְלו כקר  מֵלח
העל מֵלננו  הקְלר כרם  מו הויש מֵלבינו,  ְלי שבמות או העל  מֵלכנו  ְלדִמרי המ הה מֵללנו.  ְלג הר הלמוט 
אותות חעה,  הפְלר ְלב שמה  שק ְלנ ו ִמסים  ִמנ משלנו  כׂשה  חע מ שה מֵלאינו.  ְלנ חׂש לׇככל 
ֵלרי ְלבכו לׇככל  מתו  שר ְלב כע ְלב ככה  המ הה שחם,  ֵלני  ְלב המת  ְלד הא ְלב ִמתים  ְלפ ומו
שלם. עו ֵלחרות  ְלל שכם  ִממתו ֵלאל  ְלׂששר ִמי העמו  כאת  ֵלצא  הויו ִמים,  מהר ְלצ ִממ
מכהם ֵלאי ְלנ כאת ׂשו ְלו מכהם  ֵלפי ְלד כאת רו הים סו ף,  ֵלרי  ְלז ִמג ֵלבין  שניו  שב ִמביר  עע המ הה
ְלשמו, ִמל ְלוהודו  ְלבחו  ִמש שרתו,  ְלגבו שניו  שב שראו  ְלו הבע,  ִמט ְלתהומות  ִמב
מנו שע ְללך  ֵלאל  ְלׂששר ִמי ֵלני  ְלב ו כשה  חמ כהם.  ֵללי עע ְלבלו  ִמק ְלבשרצון  מתו  ְללכו המ ו

משלם –  בכ ְלממרו  שא ְלו משבה,  הר משחה  ְלמ ִמׂש ְלב משרה  ִמשי

ְליהשוה הוא  ִמכי  מֵללינו,  שע הים  ִמק חזאת  לׇככל  שנה  אאמו כמת  אא
כפס מכא ְלו מֵלכנו  ְלל המ כמת  אא העמו.  ֵלאל  ְלׂששר ִמי ְלחנו  מהנ עא הו מֵלהינו  אאֹל
ִמצים, שעִמרי הכ ף  ִממ מֵללנו  עא ההגו ִמכים,  של ְלמ היד  ִממ מֵלדנו  ההפו שלתו.  זו
ֵלבי ְלי לׇככל או ְלל ְלגמול  ֵללם  הש ְלמ הה ְלו מֵלרינו  שוּצ ִממ משלנו  שרע  ְלפ ִמֶנ הה ֵלאל  שה
מֵללנו, ְלג הר הלמוט  התן  שנ חלא  ְלו ִמיים  הח הב מֵלשנו  ְלפ הנ ששם  הה מֵלשנו.  ְלפ הנ
לׇככל העל  מֵלננו  ְלר הק כרם  מו הויש מֵלבינו,  ְלי או שבמות  העל  מֵלכנו  ִמרי ְלד המ הה
ִמתים ְלפ חעה, אותות ומו הפְלר ְלב שמה  שק ְלנ משלנו  כׂשה  חע מ שה מֵלאינו.  ְלנ ׂשו
ִמים, מהר ְלצ ִממ ֵלרי  ְלבכו לׇככל  שרתו  ְלב כע ְלב ככה  המ הה שחם,  ֵלני  ְלב המת  ְלד הא ְלב
ִמביר עע המ הה שלם.  עו ֵלחרות  ְלל שכם  ִממתו ֵלאל  ְלׂששר ִמי כאת  ֵלצא  הויו
מכהם ֵלאי ְלנ כאת ׂשו ְלו מכהם  ֵלפי ְלד כאת רו ְלו הים סו ף,  ֵלרי  ְלז ִמג ֵלבין  שניו  שב
ְלוהודו שרתו,  ְלגבו כאת  ִמנים  שב שראו  הבע,  ִמט ְלתהומות  ִמב
שענו ְלו כהם,  ֵללי עע ְלבלו  ִמק שרצון  ְלב ְללכותו  המ ו ְלשמו,  ִמל ְלבחו  ִמש ְלו

משלם – בכ ְלמרו  שא שבה,  הר שחה  ְלמ ִמׂש ְלב שלם  בכ
כלא�׃ מכפ ֵלׂשה  חע ָך ֹחלת  ִמה ְלת ָךשרא  כדש נו חק ל הב כשדר  ְלא כנ שכה  חמ ֹח שכ ָךִממי  ִהשוה  ְליה ום  ִמל ֵלא משב שכה  חמ ּת שכ מִממי־

מנו, שע ִמלי״  ֵלא כזה  כשה, ״ חמ ֵלני  ְלפ ִמל שים  הע  מֵלק מכניך, בור שב שראו  מך  ְלת ְללכו המ
ְלממרו – שא ְלו

מכעד�׃ שו ָךשלם  חע ְלל ֹחֹלְך  ְלמ ִמי ָךשוה׀  ְליה
מכמֶנו�׃״ ִממ שזק  שח היד  ִממ שאלו  ְלג ו חקב  ל עע הי מכאת־ ְליהשוה  שדה  שפ מִמכי־ ״ המר,  אא כנ ְלו

מֵלאל. ְלׂששר ִמי האל  שג ְליהשוה,  שתה  הא שברוְך 
מֵלאל�׃״ ְלׂששר ִמי ְלקדוש  למו  ְלש שבאות  ְלצ ְליהשוה  מֵללנו  עא חג ״ המר,  אא כנ ְלו

מֵלאל. ְלׂששר ִמי ֵלאל  ְליהשוה, גו שתה  הא שברוְך 
ִמיים, הח ְלל מֵלכנו  ְלל המ מֵלדנו  ִממי עע הה ְלו ששלום,  ְלל מֵלהינו  אאֹל ְליהשוה  מֵלבנו  ִמכי ְלש הה
מכניך, שפ ְלל ִממ שבה  שצה טו ֵלע ְלב מֵלננו  ְלק הת ְלו מכמך,  ְלשלו הכת  בס מֵללינו  שע ְלפרוׂש  ו
כבר מכד ֵליב  מֵללינו או שע ֵלמ ֵלסר  שה ְלו מֵלדנו,  עע הב ֵלגן  שה ְלו מכמך.  ְלש הען  מהמ ְלל מֵלענו  ִמשי ְלוהו
ֵלצל ְלב ו מֵלרינו,  עח הא ֵלמ ו מֵלנינו  שפ ְלל ִממ שטן  שׂש ֵלסר  שה ְלו שיגון,  ְלו משעב  שר ְלו מכחכרב  ְלו
כלְך מכמ ֵלאל  ִמכי  שתה,  משא מֵללנו  ִמוּצי המ מֵלרנו ו ְלמ ֵלאל שו ִמכי  מֵלרנו.  ִמתי ְלס הת מכפיך  שנ ְלכ
מלום שש ְלל ו מִמיים  הח ְלל מֵלאנו  ובו מֵלתנו  ֵלצא ְלשמור  ו שתה.  משא הרחום  ְלו החֶנון 
ֵלאל ְלׂששר ִמי העמו  ֵלמר  ְליהשוה, שו שתה  הא שברוְך  שלם.  העד עו ְלו שתה  הע ֵלמ

העד.  של

מֵלכנו ְלל המ מֵלדנו  ִממי עע הה ְלו ששלום,  ְלל מֵלהינו  אאֹל ְליהשוה  מֵלבנו  ִמכי ְלש הה
מֵלננו ְלק הת ְלו מכמך,  ְלשלו הכת  בס מֵללינו  שע חרס  ְלפ ו ששלום,  ְלל ו ִמיים  הח ְלל
מֵללנו ִמוּצי הה ְלו מֵלרנו,  ְלמ לׇכש ְלו מֵלדנו  עע הב ֵלגן  שה ְלו מכניך.  שפ ְלל ִממ שבה  שצה טו ֵלע ְלב
מֵלנינו שפ ְלל ִממ שטן  שש הה חבר  ְלש שלה, ו ְלי משל החד  מהפ ִממ ו שרע  שבר  שד לׇככל  ִממ
מֵלרנו ְלמ שו ִמכי  מֵלאנו,  ובו מֵלתנו  ֵלצא חמר  ְלש ו מֵלרינו,  עאחו ֵלמ ו
שבר שד ְלכ ֵלרנו,  ִמתי ְלס הת כפיך  שנ ְלכ ֵלצל  ְלב ו שתה,  משא מֵללנו  ִמוּצי המ ו
מֵלאל�׃ ְלׂששר ִמי ֵלמר  שו לששן  ִמיי חלא  ְלו שינום  חלא  ֵלֶנה  ִמה שמר,  אא כֶנ כש
לשלם ְללעו ְליהשוה  שברוְך  העד.  של ֵלאל  ְלׂששר ִמי העמו  ֵלמר  שברוְך שו
לׇככל ְלרא  הי הו ֵלמן.  שא ְלו ֵלמן  שא שלם,  ְללעו ְליהשוה  ְלמֹלְך  ִמי ֵלמן�׃  שא ְלו ֵלמן  שא
ִמהים, אאֹל שה ְליהשוה הוא  ְלמרו,  חיא הו לכהם  ֵלני ְלפ העל  ְלפלו  ִמי הו שעם  שה
מֵלצנו ְלב הק ְלו מֵלהינו  אאֹל ְליהשוה  מֵלענו  ִמשי ִמהים�׃ הו אאֹל שה ְליהשוה הוא 
מכתך�׃ של ִמה ְלת ִמב מֵלבהח  הת ְלש ִמה ְלל מכשך,  ְלד לׇכק ֵלשם  ְלל חהדות  ְלל לִמים  ההגו ִממן 
ִמכי לדול  שג הה ְלשמו  עעבור  הב העמו  כאת  ְליהשוה  חטש  ִמי חלא  ִמכי 
ִמעים ִמש שעלו מו ְלו משעם�׃  ְלל ככם לו  ְלת כא עעׂשות  הל ְליהשוה  ִמאיל  הו
הליהשוה שתה  ְלי שה ְלו לשׂשו  ֵלע ההר  כאת  חפט  ְלש ִמל ִמציון  ההר  ְלב

בחו״ל מוסיפים. עפ״י הגר״א אין לאומרו:

ֵלכן חש ליון  ִמוּצ ִממ ְליהשוה  שברוְך  ֵלמן�׃  שא ְלו ֵלמן  שא לשלם  ְללעו ְליהשוה  שברוְך 
משל שש ֵלׂשהְלירו חע לֵלאל  ְלׂששר ִמי ֵלהי  אאֹל ִמהים  אאֹל ְליהשוה  שברוְך  משי׃ּה�׃  ְלללו הה ִמם, 

כאת ְלכבודו  ֵללא  שמ ִמי ְלו לשלם  ְללעו ְלכבודו  ֵלשם  שברוְך  מדו�׃ ו הב ְלל שלאות  ְלפ ִמנ
ְליהשוה המח  ְלׂש ִמי לשלם  ְללעו ְליהשוה  ְלכבוד  ִמהי  ְלי ֵלמן�׃  שא ְלו ֵלמן  שא משאכר ץ,  שה לׇככל 
חלא ִמכי  משלם�׃  עו העד  ְלו שתה  הע ֵלמ לשרְך  חב ְלמ ְליהשוה  ֵלשם  ִמהי  ְלי משׂשיו�׃  עע המ ְלב
ְליהשוה ִמאיל  הו ִמכי  לדול  שג הה ְלשמו  עעבור  הב העמו  כאת  ְליהשוה  חטש  ִמי
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לכהם ֵלני ְלפ העל  ְלפלו  ִמי הו שעם  שה לׇככל  ְלרא  הי הו משעם�׃  ְלל לו  ככם  ְלת כא עעׂשות  הל
שיה שה ְלו מִמהים�׃  אאֹל שה הוא  ְליהשוה  ִמהים,  אאֹל שה הוא  ְליהשוה  ְלמרו,  חיא הו
שחד כא ְליהשוה  כיה  ְלה ִמי הההוא  הביום  לשאכר ץ,  שה לׇככל  העל  כלְך  מכמ ְלל ְליהשוה 
משלְך�׃ ְללנו  מהח ִמי כשר  עא הכ לֵללינו  שע ְליהשוה  ְלדך  ְלס הח ִמהי  ְלי משחד�׃  כא ְלשמו  ו
ֵלשם ְלל ְללהודות  לִמים  ההגו ִממן  מֵלצנו  ְלב הק ְלו מֵלהינו  אאֹל ְליהשוה  מֵלענו  ִמשי הו
חבאו מ שי שת  מִמׂשי שע כשר  עא ִמים  גו לׇככל  מכתך�׃  של ִמה ְלת ִמב מֵלבהח  הת ְלש ִמה ְלל מכשך  ְלד לׇכק
ֵלׂשה חע ְלו שתה  הא שגדול  ִמכי  מכמך�׃  ְלש ִמל ְלבדו  הכ ִמוי לשני  חד עא מכניך  שפ ְלל עחמוו  הת ְלש ִמי ְלו
מכתך, ִמעי המְלר חצאן  ְלו ְלמך  הע ְלחנו  מהנ עא הו מכדך�׃  הב ְלל ִמהים  אאֹל שתה  הא לאות  של ְלפ ִמנ
ְליהשוה שברוְך  מכתך�׃  של ִמה ְלת ֵלפר  הס ְלנ שודור  ְללדור  לשלם  ְללעו ְללך  כדה  נו
ְליהשוה שברוְך  מֵלבנו,  ְלכ לׇכש ְלב ְליהשוה  שברוְך  שלה,  ְלי משל הב ְליהשוה  שברוְך  הביום, 
כפש מכנ שידו  ְלב כשר  עא לִמתים  ֵלמ הה ְלו ִמיים  הח הה ְלפשות  הנ ְלדך  שי ְלב ִמכי  מֵלמנו.  ְלבקו
ִמתי שתה או מִמדי שפ לִמחי  ִמקיד רו ְלפ הא ְלדך  שי ְלב מִמאיש�׃  הׂשר  ְלב לׇככל  הח  מרו ְלו שחי  לׇככל 
ְלתך ְללכו המ ֵלים  הק ְלו ְלמך  ִמש ֵלחד  הי ִמים  להמ שש הב כש מֵלהינו  אאֹל מכמת�׃  אא ֵלאל  ְליהשוה 
מֵלבנו ִמל המח  ְלׂש ִמי ְלו מֵלנינו  ֵלעי ְלראו  ִמי מכעד�׃  שו שלם  ְללעו מֵללינו  שע ְלמֹלְך  ו ִממיד,  שת
ִמיְך. משה אאֹל הלְך  שמ ִמציון  ְלל חמר  אא כב כמת,  אא כב ְלתך  שע ִמבישו מֵלשנו  ְלפ הנ ֵלגל  שת ְלו
ְללכות המ הה ִמכי  מכעד�׃  שו שלם  חע ְלל ְלמֹלְך  ִמי ְליהשוה  שלְך,  שמ ְליהשוה  כלְך,  מכמ ְליהשוה 
שלא מכא כלְך  מכמ משלנו  ֵלאין  ִמכי  שכבוד,  ְלב ְלמֹלְך  ִמת העד  ֵלמי  ְלל ְללעו ִמהיא ו ְללך  כש
מֵללינו שע ְלמֹלְך  ִמי ִממיד  שת ְלכבודו  ִמב כלְך  מכמ הה ְליהשוה,  שתה  הא שברוְך  שתה.  משא

משׂשיו.  עע המ לׇככל  העל  ְלו כעד  שו שלם  ְללעו

הההוא הביום  כר ץ  לשא שה לׇככל  העל  כלְך  מכמ ְלל ְליהשוה  שיה  שה ְלו משכה�׃  ְלמלו הה
ֵלים הק ִמים,  מהמ שש הב כש מֵלהינו  אאֹל משחד�׃  כא ְלשמו  שחד ו כא ְליהשוה  כיה  ְלה ִמי
כפש מכנ ְלו מִמיים  הח הה כפש  מכנ ְלדך  שי ְלב ִממיד.  שת מֵללינו  שע ְלתך  ְללכו המ ְלמך ו ִמש
מִמאיש�׃ הׂשר  ְלב לׇככל  הח  מרו ְלו לשחי  לׇככל  כפש  מכנ שידו  ְלב כשר  עא ִמתים.  ֵלמ הה
מכמת�׃ אא ֵלאל  ְליהשוה  ִמתי  או שת  מִמדי שפ לִמחי  רו ִמקיד  ְלפ הא ְלדך  שי ְלב
ְללדור שלם,  ְללעו ְללך  כדה  לכתך נו ִמעי המְלר חצאן  ְלו ְלמך  הע ְלחנו  מהנ עא הו
כקר לכש הפת  ְלש ִממ ִמשי  ְלפ הנ שלה  מִמוּצי הה ְליהשוה  מכתך�׃  של ִמה ְלת ֵלפר  הס ְלנ חדר  שו
ִממים�׃ של העת עו ְלתשו לשוה  הביה השע  ֵלאל נו ְלׂששר ִמי שיה�׃  ִממ ְלר שלשון  ִממ
ְליהשוה ִמהי  ְלי העד.  ֵלמי  ְלל עו העד  ְללמו,  שכ ִמת חלא  ְלו חבשו  מ ֵלת חלא 
מֵלבנו ְלז הע הי האל  לֵלתינו  חב עא ִמעם  שיה  שה כשר  עא הכ משמנו,  ִמע מֵלהינו  אאֹל
לשכיו שר ְלד לׇככל  ְלב ככת  מכל של שליו,  ֵלא מֵלבנו  שב ְלל ההטות  ְלל מֵלשנו�׃  ְלט ִמי האל  ְלו

ְלצו ִממ חמר  ְלש כאתִמל ִמצשוה  כשר  עא שטיו  שפ ְלש ִממ ו שקיו  בח ְלו שתיו  ח
ְליהשוה שברוְך  משי׃ּה�׃  ְלללו־ הה שי׃ּה,  ֵללל  הה ְלת שמה  שש ְלֶנ הה חכל  מֵלתינו�׃  חב עא
שברוְך כקר,  חב מ הב ְליהשוה  שברוְך  שלה,  ְלי משל הב ְליהשוה  שברוְך  הביום, 
ְליהשוה שברוְך  מֵלבנו  ְלכ לׇכש ְלב ְליהשוה  שברוְך  כרב,  משע שב ְליהשוה 
שברוְך מכתך.  שנ אאמו כב הח  מִמׂשי שנ ְלו שלה,  מכס ְללך  כל הה ְלנ ִממיד  שת מֵלמנו.  ְלבקו
ְלמֹלְך ִמי ִממיד  שת שים  הק ְלו החי  ְלכבודו  ִמב ֵללְך  ההמו ְליהשוה,  שתה  הא

כעד. שו שלם  ְללעו
חזן:

מֵלת׃ּה. ִמכְלרעו שרא,  ְלב ִמדי  משמא  ְלל שע ְלב משבא,  הר ֵלמ׃ּה  ְלש מהדש  הק ְלת ִמי ְלו מהדל  הג ְלת ִמי
ֵלאל, ְלׂששר ִמי ֵלבית  לׇככל  ְלד ֵליי  הח ְלב מכון ו ֵלמי ְלביו מכון ו ֵליי הח ְלב מֵלת׃ּה  ְללכו המ מִמליְך  ְלמ הי ְלו

ֵלמן. שא ְלמרו  ִמא ְלו שקִמריב,  המן  ְלז ִמב שלא ו שג עע הב
משיא. המ ְלל שע מֵלמי  ְלל שע ְלל מהלם ו שע ְלל מהרְך,  שב ְלמ משבא  הר ֵלמ׃ּה־ ְלש ֵלהא  ְלי
מכלה הע ְלת ִמי ְלו משדר  הה ְלת ִמי ְלו מֵלשא,  הנ ְלת ִמי ְלו מהמם  ְלתרו ִמי ְלו מהאר  שפ ְלת ִמי ְלו מהבח  הת ְלש ִמי ְלו מהרְך  שב ְלת ִמי
משתא שר ִמשי ְלו משתא  שכ ִמבְלר לׇככל  ִממ שלא  מֵלע ְלל ְלבִמריְך־הוא,  מששא־ ְלד בק ְלד ֵלמ׃ּה  ְלש

ֵלמן. שא ְלמרו  ִמא ְלו משמא,  ְלל שע ְלב משרן  ִממי עא הד משתא  שמ אח כנ ְלו משתא  שח ְלב ְלש בת

חזן:

ֵלתי׃ּה, ִמכְלרעו שרא  ְלב ִמדי  שמא  ְלל שע ְלב שבא,  הר ֵלמי׃ּה  ְלש הדש  הק ְלת ִמי ְלו הדל  הג ְלת ִמי
חרק ְלפ ִמי ְלו ֵלחי׃ּה,  ִמשי ְלמ שקֵלרב  ִמוי ֵלני׃ּה,  שק בפְלר המח  ְלצ הי ְלו ֵלתי׃ּה,  ְללכו המ ִמליְך  ְלמ הי ְלו
ֵלאל, ְלׂששר ִמי ֵלבית  שכל  ְלד ֵלייהון  הח ְלב ו ֵלמיכון  ְלביו ו ֵלייכון  הח ְלב ֵלמי׃ּה,  הע

ֵלמן. שא ְלמרו  ִמא ְלו שקִמריב,  שמן  ְלז ִמב שלא ו הג עע הב
שיא. המ ְלל שע ֵלמי  ְלל שע ְלל שמא ו ְלל שע ְלל הרְך  שב ְלמ שבא  הר ֵלמי׃ּה  ְלש כהא  ְלי

הלל הה ְלת ִמי הדר  הה ְלת ִמי כלה  הע ְלת ִמי המם  ְלתרו ִמי האר  שפ ְלת ִמי הבח  הת ְלש ִמי הרְך  שב ְלת ִמי
שכל ִממ שלא  מֵלעי ְלל שלא  מֵלעי ְלל ְלבִמריְך הוא.  ששא  ְלד בק ְלד ֵלמי׃ּה  ְלש ֵלשא  הנ ְלת ִמי ְלו
שמא, ְלל שע ְלב שרן  ִממי עא הד שתא  שמ שח כנ ְלו שתא  שח ְלב ְלש בת ְלו שתא  שר ִמשי שתא  שכ ִמבְלר

ֵלמן. שא ְלמרו  ִמא ְלו

.)57(נוסח הרמב״ם בעמ׳  – נוסח אשכנזתפילת העמידה

מכתך�׃ של ִמה ְלת ָךִמגיד  הי ִמפי  ָך לו לשתח  ְלפ ִמת כהתי  שפ ְלׂש שני  חד עא מ
ֵלאל שרא  ההֶנו ְלו ִמגבור  הה שגדול  הה ֵלאל  שה חקב,  עע הי ֵלהי  ֵלואֹל שחק,  ְלצ ִמי ֵלהי  אאֹל שהם,  שר ְלב הא ֵלהי  אאֹל מֵלתינו,  עאבו ֵלהי  ֵלואֹל מֵלהינו  אאֹל ְליהשוה,  שתה  הא שברוְך 

שבה. עה הא ְלב ְלשמו  הען  מהמ ְלל כהם  ֵלני ְלב ֵלני  ְלב ִמל ֵלאל  ִמביא גו ֵלמ שאבות, ו ֵלדי  ְלס הח ֵלכר  ְלוזו חכל,  הה ֵלנה  חק ְלו ִמבים,  ִמדים טו שס עח ֵלמל  ְלליון, גו כע

מִמיים. בעשרת ימי תשובה:  הח ִמהים  אאֹל מך  ְלנ הע המ ְלל מִמיים,  הח הה כפר  מֵלס ְלב מֵלבנו  ְלת לׇככ ְלו מִמיים,  הח הב ֵלפ ץ  שח כלְך  מכמ מִמיים,  הח ְלל מֵלרנו  ְלכ לׇכז
שהם.  שר ְלב הא ֵלגן  שמ ְליהשוה,  שתה  הא שברוְך  מון.  שמגֵל הע ו מִמשי ֵלזר ומו כלְך עו מכמ
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הע,  ִמשי ְללהו הרב  שתה  הא ִמתים  ֵלמ ֵליה  הח ְלמ שני,  חד עא שלם  ְללעו ִמגבור  שתה  הא

הטל, הה ִמריד  כשם,      |     מו מכג הה ִמריד  הח ומו שהמרו ִמשיב  המ
מֵלני ֵלש ִמלי מתו  שנ אאמו מֵלים  הק ְלמ מִמרים, ו עאסו מִמתיר  המ מִמלים ו מֵלפא חו ְלורו מִמלים,  ְלפ מֵלמְך נו ִמבים, סו הר מִממים  עח הר ְלב ִמתים  ֵלמ כיה  הח ְלמ כסד,  מכח ְלב ִמיים  הח ֵלכל  ְלל הכ ְלמ

משעה.  ְלישו הח  מִממי ְלצ המ מכיה ו הח ְלמ מִממית ו ֵלמ כלְך  מכמ שלְך,  כמה  מדו ִממי  מרות ו ְלגבו העל  מהב ממוך  שכ ִממי  משפר,  שע

מִממים. בעשרת ימי תשובה:  עח הר ְלב מִמיים  הח ְלל משריו  ְליצו ֵלכר  ִממים, זו עח הר שה האב  ממוך  שכ ִממי 
מִמתים.  ֵלמ הה ֵליה  הח ְלמ ְליהשוה,  שתה  הא שברוְך  מִמתים.  ֵלמ עחיות  הה ְלל שתה  הא משמן  אא כנ ְלו

שקדוש.  הה ֵלאל  שה ְליהשוה,  שתה  הא שברוְך  שלה.  מכס מלוך  ְלל הה ְלי לׇככל יום  ְלב ִמשים  ְלקדו שקדוש ו ְלמך  ִמש ְלו שקדוש  שתה  הא
שקדוש. (בעשרת ימי תשובה: הה כלְך  מכמ )הה

משנה.  ִמבי אאנוש  כל ֵלמד  הל ְלמ העת ו מהד שדם  שא ְלל ֵלנן  שתה חו הא
במוצאי שבת ויו״ט:

ֵלבין כשְך,  חח מ ְלל ֵלבין אור  חחל,  ְלל כדש  חק מ ֵלבין  מֵלהינו  אאֹל ְליהשוה  ֵלדל  ְלב הת הו מוך.  ְלרצונכ ֵלקי  בח עעׂשות  הל מֵלדנו  ְלמ הל ְלת הו מכתך,  שר הדע תו המ ְלל משתנו  ְלנ הנ שתה חו הא
ששלום, ְלל מֵלתנו  שרא ְלק ִמל ִמאים  שב הה ִממים  שי הה מֵללינו  שע ֵלחל  שה מֵלכנו,  ְלל המ מִמבינו  שא כׂשה.  עע המ הה ֵלמי  ְלי כשת  מֵלש ְלל ִמעי  ִמבי ְלש הה ֵלבין יום  ִממים,  הע של ֵלאל  ְלׂששר ִמי

מכתך.  שא ְלר ִמי ְלב ִמקים  שב בד ְלמ שעוח ן, ו לׇככל  ִממ ִמקים  בנ ְלמ ְלטא, ו ֵלח לׇככל  ִממ ִמכים  עחׂשו

העת.  משד הה מון  ְליהשוה, חונֵל שתה  הא שברוְך  מֵלכל.  ְלׂש הה ְלו משנה  ִמבי משעה  ֵלד ְלתך  ִמא ֵלמ מֵלֶננו  לׇכח ְלו
כצה שהרו ְליהשוה,  שתה  הא שברוְך  מכניך.  שפ ְלל שמה  ֵלל ְלש שבה  ְלתשו ִמב מֵלרנו  ִמזי עח הה ְלו מכתך,  שד עעבו הל מֵלכנו  ְלל המ מֵלבנו  שקְלר ְלו מכתך,  שר ְללתו מִמבינו  שא מֵלבנו  ִמשי עה

שבה.  ְלתשו ִמב
מֹלהח.  ְלס ִמל כבה  המְלר הה החֶנון  ְליהשוה,  שתה  הא שברוְך  שתה.  משא הח  מֵלל ְלוסו ֵלחל  ִמכי מו ְלענו,  משש שפ ִמכי  מֵלכנו  ְלל המ משלנו  החל  ְלמ משטאנו,  שח ִמכי  מִמבינו  שא משלנו  הלח  ְלס

ֵלאל.  ְלׂששר ִמי ֵלאל  ְליהשוה, גו שתה  הא שברוְך  שתה.  משא שזק  שח ֵלאל  ִמכי גו מכמך,  ְלש הען  מהמ ְלל שרה  ֵלה ְלמ מֵללנו  שא ְלג מֵלבנו, ו ִמרי משבה  ִמרי ְלו מֵלינו,  ְלנ לׇכע ְלב ֵלאה  ְלר
ֵלפא כלְך רו מכמ ֵלאל  ִמכי  מֵלתינו,  המכו לׇככל  ְלל משמה  ֵלל ְלש משאה  ְלרפו ֵללה  עע הה ְלו שתה,  משא מֵלתנו  של ִמה ְלת ִמכי  שעה,  מֵלש שו ִמנ ְלו מֵלענו  ִמשי ֵלפא, הו שר ֵלנ ְלו ְליהשוה  מֵלאנו  שפ ְלר

ֵלאל.  ְלׂששר ִמי העמו  ֵללי  ֵלפא חו ְליהשוה, רו שתה  הא שברוְך  שתה.  משא שמן  עח הר ְלו שמן  אא כנ
ֵלתן ְלו שבה,  ְללטו שת׃ּה  שא ְלתבו ֵלני  ִממי לׇככל  כאת  ְלו חזאת,  הה שנה  שש הה כאת  מֵלהינו  אאֹל ְליהשוה  מֵללינו  שע שכהשבֵלרְך  שר שכה     |     ְלב שר ְלב ִמל שטר  שמ הטל ו

ִמנים.  שש הה ֵלרְך  שב ְלמ ְליהשוה,  שתה  הא שברוְך  ההטובות.  ִמנים  שש הכ מֵלתינו  שנ ְלש ֵלרְך  שב שב׃ּה, ו ִממטו מֵלענו  ְלב הׂש ְלו שמה  שד עא שה ֵלני  ְלפ העל 
ֵלב ץ הק ְלמ ְליהשוה,  שתה  הא שברוְך  משאכר ץ.  שה ְלנפות  הכ מהבע  האְלר ֵלמ החד  מהי מֵלצנו  ְלב הק ְלו מֵלתינו,  בליו שג ֵלב ץ  הק ְלל ֵלנס  שׂשא  ְלו מֵלתנו,  ֵלחרו ְלל שגדול  שפר־ ְלבשו הקע  ְלת

ֵלאל.  ְלׂששר ִמי העמו  ֵלחי  ְלד ִמנ
כסד מכח ְלב מך  ְלד הב ְלל ְליהשוה  שתה  הא מֵללינו  שע ְלמֹלְך  ו שחה,  שנ עא הו שיגון  מכמֶנו  ִממ ֵלסר  שה ְלו משלה,  ִמח ְלת הב ְלכ מֵלצינו  עע ְלויו משנה  שבִמראשו ְלכ מֵלטינו  ְלפ שבה שו מִמשי שה

שפט. ְלש ִממ שקה ו שד ְלצ ֵלהב  כלְך או מכמ ְליהשוה,  שתה  הא שברוְך  שפט.  ְלש ִממ הב מֵלקנו  ר הצדְל ְלו מִממים,  עח הר ְלב שפט.(בעשרת ימי תשובה: ו ְלש ִממ הה כלְך  מכמ )הה

מֵלקר הע ְלת משרה  ֵלה ְלמ מדון  שז מכות  ְלל המ ו מֵלרתו,  שכ ִמי משרה  ֵלה ְלמ מך  ְלמ הע מֵלבי  ְלי לׇככל או ְלו מֵלבדו,  חיא הגע  מכר ְלכ מִמנים  ִממי הה לׇככל  ְלו משוה,  ְלק ִמת ִמהי  ְלת האל  מִמדים  שמ בש ְלמ הל ְלו
מִמדים.  ֵלז הע  מִמני ְלכ המ מִמבים ו ְלי מֵלבר או ְליהשוה, שו שתה  הא שברוְך  מֵלמינו.  שי ְלב משרה  ֵלה ְלמ ִמב הע  מִמני ְלכ הת ְלו מֵלגר  המ ְלת מֵלבר ו הש ְלת ו

מכמיך עח הר אהמו  כי מֵללינו;  שע ְלו כדק,  מכוּצ הה ֵלרי  ֵלג העל  ְלו מכהם,  ֵלרי ְלפ מהטת סו ֵללי ְלפ העל  ְלו ֵלאל,  ְלׂששר ִמי ֵלבית  ְלמך  הע ֵלני  ְלק ִמז העל  ְלו מִמדים,  ִמסי עח הה העל  ְלו מִמקים  ִמדיר הוּצ הה העל 
שברוְך ְלחנו.  מהט שב ְלבך  ִמכי  ֵלנבוש  חלא  ְלו שלם,  ְללעו כהם  שמ ִמע מֵלקנו  ר כחלְל ִמׂשים  ְלו כמת,  אא כב ְלמך  ִמש ְלב ִמחים  ְלט ההבו לׇככל  ְלל שכר טוב  שׂש ֵלתן  ְלו מֵלהינו,  אאֹל ְליהשוה 

ִמקים.  ִמדי הוּצ הל שטח  ְלב ִממ שען ו ְלש ִממ ְליהשוה,  שתה  הא
משל  שש ִמלירו שדִמודְלו ֵלסא  ִמכ ְלו שלם,  הין עו ְלנ ִמב מֵלמינו  שי ְלב שקרוב  ְלב שת׃ּה  ֵלנה או ְלב שת, ו מהבְלר ִמד כשר  עא הכ שכ׃ּה  ְלבתו חכן  ְלש ִמת ְלו שתשוב,  ִממים  עח הר ְלב מך  ְלר ִמעי ִמם 

משל  שש ְלירו ֵלנה  ְליהשוה, בו שתה  הא שברוְך  ִמכין.  שת שכ׃ּה  ְללתו שרה  ֵלה ִמם. ְלמ
הח מִממי ְלצ המ ְליהשוה,  שתה  הא שברוְך  ההיום.  לׇככל  מִמוינו  ִמק ְלתך  שע ִמלישו ִמכי  מכתך,  שע ִמבישו שתרום  הקְלרנו  ְלו הח,  מִממי ְלצ הת שרה  ֵלה ְלמ ְלדך  ְלב הע ִמוד  שד המח  מכצ כאת 

שעה.  ְלישו כרן  מכק
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ִמנים עחנו הת ְלו ִמפלות  ְלת הע  מֵלמ ֵלאל שו ִמכי  מֵלתנו;  של ִמפ ְלת כאת  שרצון  ְלב ִממים ו עח הר ְלב ֵלבל  הק ְלו מֵללינו,  שע ֵלחם  הר ְלו מֵלהינו, חוס  אאֹל ְליהשוה  מֵללנו,  המע קו ְלש

מֵלבנו;  ִמשי ְלת האל  שקם  ֵלרי מֵלכנו,  ְלל המ מכניך  שפ ְלל ִממ שתה, ו משא
בעצירת גשמים מוסיפים:

שטר שמ הטל ו ֵלתן  שלה,  ִמפ ְלת הע  מֵלמ ְלכבודו. שו הרת  ְלד הה ְלו ְלדלו  לׇכג מִמדיע  ְללהו ֵלאל,  ְלׂששר ִמי העמו  ְלב ֵלחר  ִממים, בו עח הר הדת  ִממ ְלב שלם  ֵלרא עו מֵלננו בו עע הו
שלה מִמוּצי הה ְלו שרה  ְלמ לׇכש מכדיך.  שי הנת  ְלת המ כשר  חע מ ֵלמ מכתיך ו ִמבְלרכו ִממ מֵלדינו  שי ֵללא  המ מכבך, ו ִממטו בכלו  שלם  שהעו כאת  מהבע  הׂש ְלו שמה,  שד עא שה ֵלני  ְלפ העל  שכה  שר ְלב ִמל
העל ְלו מֵללינו  שע ֵלחם  הר ְלו ששלום. חוס  עחִמרית  הא ְלו ְלקשוה  ִמת של׃ּה  ֵלׂשה  עע הו שענות,  בפְלר ֵלני  ִממי לׇככל  ִממ ִמחית ו ְלש המ ֵלני  ִממי לׇככל  ִממ שרע ו שבר  שד לׇככל  ִממ שנה זו  שש
כבר מכד כמנו  ִממ ֵלסר  שה ְלו ההטובות.  ִמנים  שש הכ ששלום  ְלו הבע  חׂש ְלו ִמיים  הח ְלו שבה  שד ְלנ שכה ו שר ְלב שרצון  ֵלמי  ְלש ִמג ְלב שכ׃ּה  שבְלר שה, ו מכתי ֵלפירו שת׃ּה ו שא ְלתבו לׇככל 
ֵלזרות ְלג מֵללינו  שע חזר  ְלג לשות. ו שק ְלו שרעות  שרעות  ְלמאו ִמשים, ו שק ְלו ִמעים  שר ִמאים  של ִנֳאח שו שרע  שה כצר  ֵלי ְלו שזה,  ִמב ִמבי ו ְלש שעה ו שר שיה  הח ְלו שעב  שר ְלו מכחכרב  ְלו

מֵלתנו. של ִמפ ְלת כאת  שרצון  ְלב ִממים ו עח הר ְלב ֵלבל  הק ְלו ִממים,  עח הר הדת  ִממ ְלב מכניך  שב ִמעם  ֵלהג  הנ ְלת ִמת ְלו מכתיך,  ִממדו העל  מכמיך  עח הר חגלו  מ ִמי ְלו מכניך,  שפ ְלל ִממ טובות 

שלה.  ִמפ ְלת הע  מֵלמ ְליהשוה, שו שתה  הא שברוְך  ִממים.  עח הר ְלב ֵלאל  ְלׂששר ִמי ְלמך  הע הלת  ִמפ ְלת הע  מֵלמ שתה שו הא ִמכי 
שבה עה הא ְלב שתם  של ִמפ ְלת ֵלאל, ו ְלׂששר ִמי ֵלשי  ִמא ְלו מכתך  ֵלבי ִמביר  ְלד ִמל שדה  עעבו שה כאת  ֵלשב  שה ְלו שתם,  של ִמפ ְלת ִמב ֵלאל ו ְלׂששר ִמי ְלמך  הע ְלב מֵלהינו,  אאֹל ְליהשוה  ֵלצה,  ְלר

מכמך;  הע ֵלאל  ְלׂששר ִמי הדת  עעבו ִממיד  שת שרצון  ְלל ִמהי  ְלת שרצון, ו ְלב ֵלבל  הק ְלת
בחגים ובר״ח מוסיפים:

ְלכרון ִמז ְלו מֵלתינו  עאבו ְלכרון  ִמז ְלו מֵלננו  ְלקדו ִמפ מֵלננו ו ְלכרו ִמז ֵלכר  שז ִמי ְלו ֵלקד  שפ ִמי ְלו המע  שש ִמי ְלו כצה  שר ֵלי ְלו כאה  שר ֵלי ְלו הע  מִמגי הי ְלו שיבוא  ְלו כלה  עע הי מֵלתינו,  עאבו ֵלהי  ֵלואֹל מֵלהינו  אאֹל
מהל שש ְלירו ְלכרון  ִמז ְלו מכדך  ְלב הע ִמוד  שד כבן  הח  מִמשי כסדשמ מכח ְלל ֵלחן ו ְלל שבה  ְללטו שטה  ֵללי ְלפ ִמל מכניך,  שפ ְלל ֵלאל  ְלׂששר ִמי ֵלבית  ְלמך  הע לׇככל  ְלכרון  ִמז ְלו מכשך  ְלד לׇכק ִמעיר  ִמם 
ְלביום –  ששלום,  ְלל ִמיים ו הח ְלל ִממים  עח הר ְלל ו

המוּצות הה בסכותהחג  הה כדשהחג  חח מ הה חראש 
מֵלֶננו לׇכח ְלו ִממים חוס  עח הר ְלו שעה  ְלישו הבר  ְלד ִמב ִמיים, ו הח ְלל מֵלענו בו  ִמשי ְלוהו שכה,  שר ְלב ִמל מֵלדנו בו  ְלק לׇכפ שבה, ו ְללטו מֵלהינו בו  אאֹל ְליהשוה  מֵלרנו  ְלכ לׇכז כזה;  הה

שתה,  משא הרחום  ְלו החֶנון  כלְך  מכמ ֵלאל  ִמכי  מֵלנינו,  ֵלעי מכליך  ֵלא ִמכי  מֵלענו,  ִמשי ְלוהו מֵללינו  שע ֵלחם  הר ְלו
ִמציון.  ְלל שנתו  ִמכי ְלש ִמזיר  עח המ הה ְליהשוה,  שתה  הא שברוְך  ִממים.  עח הר ְלב ִמציון  ְלל ְלבך  ְלבשו מֵלנינו  ֵלעי שנה  מכזי אח כת ְלו

שודור, ְללדור  שתה הוא  הא מֵלענו  ְלש ִמי ֵלגן  שמ מֵליינו,  הח כעד, צור  שו שלם  ְללעו מֵלתינו  עאבו ֵלהי  ֵלואֹל מֵלהינו  אאֹל ְליהשוה  שתה הוא  הא שש שלְך,  ְלחנו  מהנ עא ִמדים  מו
העל ְלו משמנו  ִמע יום  לׇככל  ְלב כש מכסיך  ִמנ העל  ְלו שלְך  ְלפקודות  הה מֵלתינו  ְלשמו ִמנ העל  ְלו מכדך  שי ְלב ִמרים  ְלמסו הה מֵליינו  הח העל  מכתך  של ִמה ְלת ֵלפר  הס ְלנ ו ְללך  מכדה  נו
שלם ֵלמעו מכדיך,  שס עח מהתמו  חלא  ִמכי  ֵלחם  הר ְלמ הה ְלו מכמיך,  עח הר מלו  שכ חלא  ִמכי  ההטוב  ִמים;  משר ִנֳאה שצ ְלו כקר  חב מ שו כרב  מכע ֵלעת –  לׇככל  ְלב כש מכתיך  ְלוטובו מכתיך  ְללאו ְלפ ִמנ

שלְך,  מִמוינו  ִמק
בחנוכה ובפורים:

כזה,  הה המן  ְלז הב ֵלהם  שה ִממים  שי הב מֵלתינו  עאבו הל שת  מִמׂשי שע כש שחמות  ְלל ִממ הה העל  ְלו ְלתשועות  הה העל  ְלו ְלגבורות  הה העל  ְלו שקן  בפְלר הה העל  ְלו ִמסים  ִמֶנ הה העל 

בחנוכה: 
שון שי ְללכות  המ שדה  ְלמ שע כש ְלכ שניו,  שב ו הנאי  במ ְלש הח שגדול  ֵלהן  חכ שנן  שח יו כבן  ְלתשיהו  ִמת המ ֵלמי  ִמבי
מוך. ְלרצונכ ֵלקי  בח ֵלמ שרם  ִמבי עע הה ְלל ו מכתך  שר תו שחם  ִמכי ְלש הה ְלל ֵלאל  ְלׂששר ִמי ְלמך  הע העל  שעה  שש שהְלר
כאת שת  ְלנ מהד שבם,  ִמרי כאת  שת  ְלב מהר שתם,  שר שצ ֵלעת  ְלב כהם  של שת  ְלד מהמ שע ִמבים  שההר מכמיך  עח הר ְלב שתה  הא ְלו
ִמטים, הע ְלמ היד  ְלב ִמבים  הר ְלו ִמשים,  של הח היד  ְלב ִמרים  ִמגבו שת  מהסְלר שמ שתם,  שמ ְלק ִמנ כאת  שת  ְלמ מהק ר שנם, נש ִמדי
מכתך. שר ֵלקי תו ְלס היד עו ְלב ִמדים  ֵלז ְלו ִמקים,  ִמדי הצ היד  ְלב ִמעים  שש ְלר ִמרים, ו ְלטהו היד  ְלב ִמאים  ֵלמ ְלט ו
שלה ְלגדו שעה  ְלתשו שת  מִמׂשי שע ֵלאל  ְלׂששר ִמי ְלמך  הע ְלל מכמך, ו של ְלבעו שקדוש  ְלו שגדול  ֵלשם  שת  מִמׂשי שע ְללך  ו
מכלך, שכ ֵלהי כאת  מֶנו  ִמפ מכתך, ו ֵלבי ִמביר  ְלד ִמל מכניך  שב משבאו  הכְך  החר  מהא ְלו כזה.  הה ההיום  ְלכ שקן  בפְלר ו
ֵלמי ְלי הנת  ְלשמו ְלבעו  שק ְלו מכשך,  ְלד לׇכק ְלצרות  הח ְלב ֵלנרות  מִמליקו  ְלד ִמה ְלו מכשך,  שד ְלק ִממ כאת  עהרו  ִמט ְלו

שגדול. הה ְלמך  ִמש ְלל ֵללל  הה ְלל ְללהודות ו מֵלאלו,  שכה  בנ עח

בפורים: 
שרה, ִמבי הה השן  ְלבשו ֵלתר  ְלס כא ְלו הכי  ִנֳאד לׇכמְלר ֵלמי  ִמבי
ֵלקש ִמב ששע,  שר שה שמן  שה כהם  ֵללי עע המד  שע כש ְלכ
ִמדים ְליהו הה לׇככל  כאת  ֵלבד  הא ְלל חרג ו עה הל ִממיד  ְלש הה ְלל
שחד, כא ְלביום  ִמשים  שנ ְלו הט ף  ֵלקן  שז העד  ְלו הער  מהֶנ ִממ
שׂשר הוא שע ֵלנים  ְלש כדש  חח מ ְלל שׂשר  שע ששה  ְלשל ִמב
מכמיך עח הר ְלב שתה  הא ְלו שלבוז.  שלם  של ְלש שדר, ו עא כדש  חח מ
כאת שת  ְלל מהק ר ִמקלְל ְלו שצתו,  עע כאת  שת  מהפְלר ֵלה ִמבים  שההר
העל ְלגמולו  כאת  לו  שת  מבו ֵלש עה הו ְלבתו,  הש עח המ

ֵלע ץ.  שה העל  שניו  שב כאת  ְלו מלו אותו  שת ְלו חראשו, 
כעד,  שו שלם  ְללעו ִממיד  שת מֵלכנו  ְלל המ ְלמך  ִמש המם  ְלתרו ִמי ְלו הרְך  שב ְלת ִמי שלם  בכ העל  ְלו



ערבית52
בעשרת ימי תשובה:

מכתך,  ְלבִמרי ֵלני  ְלב לׇככל  מִמבים  מִמיים טו הח ְלל חתב  ְלכ ו
ְללך ְלמך, ו ִמש ההטוב  ְליהשוה,  שתה  הא שברוְך  שלה.  מכס מֵלתנו,  שר ְלז כע ְלו מֵלתנו  שע ְלישו ֵלאל  שה כמת,  אא כב ְלמך  ִמש כאת  מלו  ְלל הה ִמוי שלה,  מכס מדוך  מִמיים יו הח הה לׇככל  ְלו

ְללהודות.  כאה  שנ
ֵלאל ְלׂששר ִמי ְלמך  הע כאת  ֵלרְך  שב ְלל מכניך  ֵלעי ְלב ְלוטוב  ששלום.  הה לׇככל  ְלל שאדון  כלְך,  מכמ שתה הוא  הא ִמכי  שלם,  ְללעו ִמׂשים  שת ְלמך  הע ֵלאל  ְלׂששר ִמי העל  שרב  ששלום 

מכמך.  ְלשלו ִמב שעה  שש לׇככל  ְלב ֵלעת ו לׇככל  ְלב
בעשרת ימי תשובה:

ששלום. ְלל ִמבים ו מִמיים טו הח ְלל ֵלאל,  ְלׂששר ִמי ֵלבית  ְלמך  הע לׇככל  ְלו ְלחנו  מהנ עא מכניך  שפ ְלל ֵלתב  שכ ִמנ ְלו ֵלכר  שז ִמנ שבה,  שסה טו שנ הפְלר ששלום, ו ְלו שכה  שר ְלב מִמיים,  הח כפר  מֵלס ְלב
ששלום.  הב ֵלאל  ְלׂששר ִמי העמו  כאת  ֵלרְך  שב ְלמ הה ְליהשוה,  שתה  הא שברוְך 

מכתך, שר ְלבתו ִמבי  ִמל התח  ְלפ כיה.  ְלה ִמת חכל  הל שפר  שע ככ ִמשי  ְלפ הנ ְלו חדם,  ִמת ִמשי  ְלפ הנ הלי  ְלל הק ְלמ ִמל ְלו שמה,  ִממְלר ֵלבר  הד ִממ התי  שפ ְלׂש ֵלמשרע ו ִמני  ְללשו חצר  ְלנ ההי,  אאֹל
ֵלׂשה עע מכמך,  ְלש הען  מהמ ְלל ֵלׂשה  עע שתם.  ְלשבו עח המ ֵלקל  ְלל הק ְלו שתם  שצ עע ֵלפר  שה שרה  ֵלה ְלמ שעה,  שר הלי  שע ִמבים  ְלש ההחו לׇככל  ְלו ִמשי.  ְלפ הנ חד ף  ִמתְלר מכתיך  ְלצוח  ִממ ְלב ו

מכתך.  שש בד ְלק הען  מהמ ְלל ֵלׂשה  עע מכתך,  שר הען תו מהמ ְלל ֵלׂשה  עע מוך,  ִממינכ ְלי הען  מהמ ְלל
ִמני�׃  מֵלנ עע הו כך  ְלנ מִממי ְלי שעה  ֹחִמשי לכדיך הו ִמדי ְלי כצון  ְלל שח ֵלי הען  המ  כ׳)ועננו(מְלל

ִמלי�׃  עא חג ְלו ִמרי  ְליהשוה צו לכניך  שפ ְלל ִמבי  ִמל ְלגיון  כה ְלו ִמפי  ְלמֵלרי  ִמא שרצון  ְלל ְלהיו  ִמי
ֵלמן)  שא ֵלאל. ( ְלׂששר ִמי לׇככל  העל  ְלו מֵללינו,  שע ששלום  כׂשה  עע הי שמיו, הוא  ְלמרו ִמב ששלום  כׂשה  חע

ְלדך לׇכב עע הנ ששם  ְלו מכתך.  שר ְלבתו מֵלקנו  ר כחלְל ֵלתן  ְלו מֵלמינו  שי ְלב שרה  ֵלה ְלמ ִמב שדש  ְלק ִממ הה ֵלבית  כנה  שב ִמי כש מֵלתינו,  עאבו ֵלהי  ֵלואֹל מֵלהינו  אאֹל ְליהשוה  מכניך  שפ ְלל ִממ שרצון  ִמהי  ְלי
לשל  שש מרו ִמוי ֹחשדה  ְליהו ָךהחת  ְלנ ִממ ִהשוה  מהליה וה  שב משעְלר ְלו ִמניות.  חמ ְלד הק ִמנים  שש ְלכ שלם ו ֵלמי עו ִמכי שאה,  ְלר ִמי מיות�׃ְלב ִמנ חמ ְלד הק ֹחִמנים  שש ְלכ שלם ו ִה כֵלמי עו ִמכי ִמם 

(ולמנהג התימנים אומרים בכל מוצ״ש.)במוצ״ש שלפני ששה ימי חול מוסיפים:
חזן:

נוסח אשכנז:

מֵלת׃ּה. ִמכְלרעו שרא,  ְלב ִמדי  משמא  ְלל שע ְלב משבא,  הר ֵלמ׃ּה  ְלש מהדש  הק ְלת ִמי ְלו מהדל  הג ְלת ִמי
ֵלבית לׇככל  ְלד ֵליי  הח ְלב ו מכון  ֵלמי ְלביו ו מכון  ֵליי הח ְלב מֵלת׃ּה  ְללכו המ מִמליְך  ְלמ הי ְלו

ֵלמן. שא ְלמרו  ִמא ְלו שקִמריב,  המן  ְלז ִמב שלא ו שג עע הב ֵלאל,  ְלׂששר ִמי
מֵלמי ְלל שע ְלל מהלם ו שע ְלל מהרְך,  שב ְלמ משבא  הר ֵלמ׃ּה־ ְלש ֵלהא  ְלי

משיא. המ ְלל שע
משדר הה ְלת ִמי ְלו מֵלשא,  הנ ְלת ִמי ְלו מהמם  ְלתרו ִמי ְלו מהאר  שפ ְלת ִמי ְלו מהבח  הת ְלש ִמי ְלו מהרְך  שב ְלת ִמי
משתא שכ ִמבְלר לׇככל  ִממ שלא  מֵלע ְלל ְלבִמריְך־הוא,  מששא־ ְלד בק ְלד ֵלמ׃ּה  ְלש מכלה  הע ְלת ִמי ְלו
ֵלמן. שא ְלמרו  ִמא ְלו משמא,  ְלל שע ְלב משרן  ִממי עא הד משתא  שמ אח כנ ְלו משתא  שח ְלב ְלש בת משתא  שר ִמשי ְלו

נוסח הרמב״ם:

ֵלתי׃ּה, ִמכְלרעו שרא  ְלב ִמדי  שמא  ְלל שע ְלב שבא,  הר ֵלמי׃ּה  ְלש הדש  הק ְלת ִמי ְלו הדל  הג ְלת ִמי
חרק ְלפ ִמי ְלו ֵלחי׃ּה,  ִמשי ְלמ שקֵלרב  ִמוי ֵלני׃ּה,  שק בפְלר המח  ְלצ הי ְלו ֵלתי׃ּה,  ְללכו המ ִמליְך  ְלמ הי ְלו
ֵלאל, ְלׂששר ִמי ֵלבית  שכל  ְלד ֵלייהון  הח ְלב ו ֵלמיכון  ְלביו ו ֵלייכון  הח ְלב ֵלמי׃ּה,  הע

ֵלמן. שא ְלמרו  ִמא ְלו שקִמריב,  שמן  ְלז ִמב שלא ו הג עע הב
שיא. המ ְלל שע ֵלמי  ְלל שע ְלל שמא ו ְלל שע ְלל הרְך  שב ְלמ שבא  הר ֵלמי׃ּה  ְלש ככהא  ְלי

הלל הה ְלת ִמי הדר  הה ְלת ִמי כלה  הע ְלת ִמי המם  ְלתרו ִמי האר  שפ ְלת ִמי הבח  הת ְלש ִמי הרְך  שב ְלת ִמי
שכל ִממ שלא  מֵלעי ְלל שלא  מֵלעי ְלל הוא.  ְלבִמריְך  ששא  ְלד בק ְלד ֵלמי׃ּה  ְלש ֵלשא  הנ ְלת ִמי ְלו
שמא, ְלל שע ְלב שרן  ִממי עא הד שתא  שמ שח כנ ְלו שתא  שח ְלב ְלש בת ְלו שתא  שר ִמשי שתא  שכ ִמבְלר

ֵלמן. שא ְלמרו  ִמא ְלו

מֵלנהו�׃ ְלנ ָךֵלדינו כו לשי ָךֵלׂשה  עע המ מו לֵללינו  שע ָךשנה  ְלנ ֵלדינו כו משי כֵלׂשה  עע המ ָךֵללינו ו שע א ָךֵלהינו  אאֹל ָךשני  חד עא העם  חנ ּת ּתִמהי׀  ִמוי
ָךהפח ִממ ְללך  מִמוּצי מהי כהוא  ּתִמכי  מבו�׃  הטח־ ְלב כא ָךההי  לאאֹל לִמתי  שד ְלמצו כִמסי ו ְלח המ מליהשוה  מה ָךהמר  חא מון�׃  ְלתלונש ִמי ָךהדי  הש ל ָךֵלצל  ְלב ליון  ְלל כע כתר  כֵלס ְלב ֵלשב  מחי
שלה ְלי לשל החד  כהפ ִממ שרא  מִמתי חלא־ מתו�׃  ִממ עא כשרה  ֵלח חס מְלו ֹחשֶנה  ִמצ לכסה  ְלח כת כשפיו  שנ ְלכ החת־ מהת ְלו משלְך  כסְך  כשי ֵאתו׀  שר ְלב כא ְלב ההמוות�׃  כבר  ָךכד ִממ ָךקוש  שי
משגש�׃ ִמי חלא  כ כליך  ָך לֵלא לוך  ִממינכ ִממי ָךשבה  שב ְלר כל ף ו ָךכא ֵאך׀  ְלד ִמוּצ ִממ חפל  ּת ִמי ִמים�׃  משר ִנֳאה שצ ָךשוד  שי כטב  ָךכק לִממ לֹלְך  עה הי כפל  חא כ שב כבר  כד מִממ משמם�׃  ָךעו ף יו שי ָךֵלח ץ  לֵלמ
לשעה שר ככליך  ֵלא ככֶנה  בא ְלת חלא־ מ מוך�׃  ְלמעונכ שת  ְלמ כהׂש ָךיון  ְלל כע ל לִמסי  ְלח המ כשוה  ְליה כשתה  הא מִמכי־ מכאה�׃  ִמתְלר כִמעים  שש ְלר ֹחהמת  בל ִמש ְלו לִמביט  הת ככניך  ֵלעי ְלב מהרק 
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מכלך�׃ ְלג הר כבן  ככא שב חג ף  ֹח ִמת כפן־ ְלנך  לאו שש ִמי ִמים  ָךהפ הכ העל־ מככיך�׃  שר ְלד לׇככל־ ְלב ָךך  לׇכמְלר ְלש לִמל לשלְך  כוה־ הצ ְלי שכיו  שא ְלל מהמ כִמכי  מכלך�׃  ִנֳאה שא ְלב ָךהרב  ְלק ִמי חלא־ הגע  כנ ָך לְלו
ֵלנהו ָך אע כא מְלו ִמני׀  ֵאֵלא שר ְלק ִמי מִממי�׃  ְלש ָךהדע  שי מִמכי־ ָךֵלבהו  ְלג הׂש לעא לֵלטהו  ְלל הפ עא הו השק  משח כִמבי  ּתִמכי  מִמֶנין�׃  הת ְלו כִמפיר  ְלכ חמס  ֹח ִמתְלר חרְך  ל ְלד ִמת כתן  ככפ שו החל  כהש העל־
לֵלעהו ִמבי ְלׂש הא ִממים  משי חאכרְך  כ מִמתי�׃  שע מִמבישו ָךֵלאהו  האְלר לְלו לֵלעהו  ִמבי ְלׂש הא ִממים  משי חאכרְך  כ מֵלדהו�׃  ְלב הכ עא מהו ָךֵלצהו  ְלל הח לעא לשרה  שצ ְלב ָךִמכי  חנ שא ממו־ ִמע

מִמתי�׃ שע מִמבישו ָךֵלאהו  האְלר לְלו

למנהג התימנים י״א:

משוה�׃ ְליה ֹחבאם  ְלנ חקב  ל עע מהי ְלב השע  ֹחכפ ָךֵלבי  שש ְלל ו ִהֵלאל  גו ִמציוון  ְלל ּתשבא  ו
כליך ִה שע ככשר  עא ִמחוי  ִהשוה רו ְליה כהמר  שא ום  שת ּתִמתי או ְלבִמרי חזאת  כ ִמני  ָך עא הו
ִמפי ֵא ִממ ו ךך  ִמפי ִממ ֵבמושו  שי חלא־ מ לִמפיך  ְלב ִמתי  ְלמ כהׂש כשר־ עא ֹחהרי  שב ְלד ו
משלם�׃ העד־עו ְלו ֹחשתה  הע ֵלמ ִהשוה  ְליה כהמר  שא וך  עע ְלר הז הרע  ּתו ִמפי זכ ֵא ִממ וך ו עע ְלר  הז

כשאין מנין יש לדלג קדושה דסידרא:

מֵלאל�׃ ְלׂששר ִמי ָךלות  ִמה ְלת ָךֵלשב  ליו לדוש  שק ָךשתה  הא ִההמר – ְלו שא ְלו וה  כז כאל־ ּתכזה  ֵאשרא  שק ְלו
מדו�׃ ְלכבו כר ץ  ֹחשא שה שכל־ חלא  ָך ְלמ לאות  שב ְלצ כשוה  ְליה ֹחדוש  שק ָ֛נדוש  שק ודוש׀  שק

נוסח אשכנז

משמא ְלמרו ֵלמי  ְלש ִמב מִמדיש׳  הק מִמרין - ׳ ְלמ שא ְלו ֵלדין  ִממן  ֵלדין  מִמלין  ְלב הק ְלמ ו
מהבד עו משעא  האְלר העל  מִמדיש׳  הק ׳ מֵלת׃ּה,  ְלנ ִמכי ְלש ֵלבית  משאה  של ִמע
ְליהשוה משיא,  המ ְלל שע מֵלמי  ְלל שע ְלל ו מהלם  שע ְלל מִמדיש׳  הק ׳ מֵלת׃ּה,  ְלר ְלגבו

מֵלר׃ּה. שק ְלי ִמזיו  משעא  האְלר לׇככל  משיא  ְלל המ שבאות,  ְלצ

נוסח תימן:

משמא ְלמרו ֵלמי  ְלש ִמב מִמדיש׳  הק מִמרין - ׳ ְלמ שא ְלו ֵלדין  ִממ ֵלדין  מִמלין  ְלב הק ְלמ ו
מֵלת׃ּה, ְלר ְלגבו מהבד  עו משעא  האְלר העל  מִמדיש׳  הק ׳ מֵלת׃ּה,  ְלנ ִמכי ְלש ֵלבית 
לׇככל משיא  ְלל המ שבאות,  ְלצ ְליהשוה  משיא,  המ ְלל שע מהלם  שע ְלב מִמדיש׳  הק ׳

מֵלר׃ּה. שק ְלי ִמזיו  משעא  האְלר

לדול – שג העש  כהר ֹחקול  ִההרי  עח הא כהמע  ְלש כא שו הח  ִהרו ִמני  כֵלא שש ִמת הו
ממו�׃ ְלמקו ִממ ֹחשוה  ְליה ְלכבוד־ ָךרוְך  שב

הע  מִמזי שקל  מהרי  ְלת הב מִמעית  שמ ְלש משחא, ו ִמני רו ְלת מהל שט ְלנ שיע(נ״ת ו ֵלבית)ְלז מהתר  עא ֵלמ הדיהשוה  משרא  שק ְלי ְלבִמריְך  מִמרין,  ְלמ שא ְלו מִמחין  ְלב הש ְלמ ִמד מִמגיא  הס  
מֵלת׃ּה.  ְלנ ִמכי ְלש

מכעד�׃ שו ָךשלם  חע ְלל ֹחֹלְך  ְלמ ִמי ָךשוה׀  ְליה
נוסח אשכנז

משיא. המ ְלל שע מֵלמי  ְלל שע ְלל מהלם ו שע ְלל מֵלאם  שק מֵלת׃ּה  ְללכו המ ְליהשוה 
נוסח תימן:

משיא. המ ְלל שע מֵלמי  ְלל שע ְלל שמא ו ְלל שע ְלל מֵלת׃ּה  ְללכו המ ְליהשוה 

ע״כ מדלגין כשאין מנין.

נוסח הרמב״ם:נוסח אשכנז:

מֵלתינו, עאבו ֵלאל  ְלששר ִמי ְלו שחק  ְלצ ִמי שהם  שר ְלב הא ֵלהי  אאֹל ְליהשוה 
ֵלכן שה ְלו לכמך  הע הבב  ְלל ְלשבות  ְלח המ כצר  מֵלי ְלל שלם  ְללעו חזאת  משרה־ ְלמ לׇכש
שבה ִמהְלר ְלו לִמחית  ְלש הי חלא  ְלו שעון  ֵלפר  הכ ְלי הרחום  ְלוהוא  מכליך�׃  ֵלא שבם  שב ְלל
שני טוב חד עא שתה  הא ִמכי  מתו�׃  שמ עח לׇככל  ִמעיר  שי חלא  ְלו האפו  ִמשיב  שה ְלל
לשלם ְללעו כדק  מכצ מך  ְלת שק ְלד ִמצ מכאיך�׃  חקְלר לׇככל  ְלל כסד  מכח הרב  ְלו לשלח  הס ְלו

מֵלתינו, עאבו ֵלאל  ְלששר ִמי ְלו שחק  ְלצ ִמי שהם  שר ְלב הא ֵלהי  אאֹל ְליהשוה 
ֵלכן שה ְלו לכמך  הע הבב  ְלל ְלשבות  ְלח המ כצר  מֵלי ְלל שלם  ְללעו חזאת  משרה־ ְלמ לׇכש
שבה ִמהְלר ְלו לִמחית  ְלש הי חלא  ְלו שעון  ֵלפר  הכ ְלי הרחום  ְלוהוא  מכליך�׃  ֵלא שבם  שב ְלל
שני טוב חד עא שתה  הא ִמכי  מתו�׃  שמ עח לׇככל  ִמעיר  שי חלא  ְלו האפו  ִמשיב  שה ְלל
לשלם ְללעו כדק  מכצ מך  ְלת שק ְלד ִמצ מכאיך�׃  חקְלר לׇככל  ְלל כסד  מכח הרב  ְלו לשלח  הס ְלו
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נוסח הרמב״ם:נוסח אשכנז:

כשר עא לשהם  שר ְלב הא ְלל כסד  מכח חקב  עע הי ְלל כמת  אא ֵלתן  ִמת מכמת�׃  אא מך  ְלת שר ְלותו
לׇכמס עע הי שני יום יום  חד עא שברוְך  כדם�׃  מכק ֵלמי  מִממי מֵלתינו  חב עא הל שת  ְלע מהב ְלש ִמנ
משלנו שגב  ְלש ִממ לשמנו  ִמע שבאות  ְלצ ְליהשוה  שלה�׃  מכס מֵלתנו  שע ְלישו ֵלאל  שה לשלנו 
שבְך�׃ מֵלטהח  חב שדם  שא ְלשֵלרי  הא לאות  שב ְלצ ְליהשוה  שלה�׃  מכס חקב  עע הי ֵלהי  אאֹל

מֵלאנו�׃  לׇכקְלר ְלביום  מֵלננו  עע הי כלְך  מכמ הה שעה  לִמשי ְליהשוה הו
ִממן משלנו  ִמדי ְלב ִמה ְלו מדו,  ְלכבו ִמל משאנו  שר ְלב כש מֵלהינו  אאֹל הוא  שברוְך 
מֵלכנו. ְלבתו מהטע  שנ שלם  ֵליי עו הח ְלו מכמת,  אא מהרת  משלנו תו התן  משנ ְלו מִמעים,  ההתו
מתו שא ְלר ִמי ְלו מתו  שב עה הא מֵלבנו  ִמל ְלב מֵלׂשם  שי ְלו שרתו,  ְלבתו מֵלבנו  ִמל התח  ְלפ ִמי הוא 
שלִמריק הגע  ִמני חלא  הען  מהמ ְלל ֵללם,  שש משבב  ֵלל ְלב ְלבדו  לׇכע ְלל ְלרצונו ו עעׂשות  הל ְלו

שלה.  שה כב הל ֵללד  ֵלנ חלא  ֵלהיְלו ֵלואֹל מֵלהינו  אאֹל ְליהשוה  מכניך  שפ ְלל ִממ שרצון  ִמהי  ְלי
כיה ְלח ִמנ ְלו ככה  ְלז ִמנ ְלו כזה,  הה שלם  שבעו מכקיך  בח חמר  ְלש ִמֶנ כש מֵלתינו,  עאבו
ֵליי הח ְלל ו הח  מִמשי שמ הה ְלימות  ֵלני  ְלש ִמל שכה  שר ְלב ו שבה  הרש טו ִמני ְלו כאה  ְלר ִמנ ְלו
ההי אאֹל ְליהשוה  חדם  ל ִמי חלא  ְלו שכבוד  מך  כמְלר הז ְלי הען  מהמ ְלל שבא.  הה שלם  שהעו
ְליהשוה שיה  שה ְלו לשוה  הביה הטח  ְלב ִמי כשר  עא כבר  מכג הה שברוְך  שך�׃  מכד שלם או ְללעו
מִממים�׃ של ְליהשוה צור עו שי׃ּה  ְלב ִמכי  להעד  מֵלדי  עע הביהשוה  ְלטחו  ִמב מחו�׃  הט ְלב ִממ
ְליהשוה ְליהשוה�׃  מכשיך  ְלר חד שת  ְלב מהז שע חלא  ִמכי  לכמך  ְלש מֵלעי  ְלד ְלבך יו מחו  ְלט ְלב ִמי ְלו

מִמדיר�׃  ְלא הי ְלו משרה  ִמדיל תו ְלג הי לקו  ְלד ִמצ הען  מהמ ְלל ֵלפ ץ  שח

השע מכפ העל־ ֵלבר  חע ְלו שעו ן  ֵלׂשא  חנ ממוך  שכ ֵלאל  ִממי־ מכמת�׃  אא מך  ְלת שר ְלותו
כסד מכח ֵלפ ץ  שח ִמכי־ האפו  העד  של ִמזיק  אח כה חלא־ לתו  של עח הנ ֵלאִמרית  ְלש ִמל
שים מבצלות  ְלמ ִמב ִמליְך  ְלש הת ְלו לֵלתינו  חנ עעו  חבש  ְלכ ִמי מֵלמנו,  עח הר ְלי שישוב  מהוא�׃ 
כשר עא לשהם  שר ְלב הא ְלל כסד  מכח חקב  עע הי ְלל כמת  אא ֵלתן  ִמת שתם�׃  חטאו הח לׇככל־
לׇכמס עע הי שני יום יום  חד עא שברוְך  כדם�׃  מכק ֵלמי  מִממי מֵלתינו  חב עא הל שת  ְלע מהב ְלש ִמנ
משלנו שגב  ְלש ִממ לשמנו  ִמע שבאות  ְלצ ְליהשוה  שלה�׃  מכס מֵלתנו  שע ְלישו ֵלאל  שה לשלנו 

שבְך�׃  מֵלטהח  חב שדם  שא ְלשֵלרי  הא לאות  שב ְלצ ְליהשוה  שלה�׃  מכס חקב  עע הי ֵלהי  אאֹל
משאנו שר ְלב כש מֵלאנו  ְלר בו שברוְך  מֵלנינו,  עאדו שברוְך  מֵלהינו,  אאֹל שברוְך 
העל כמת  אא הרת  משלנו תו התן  משנ ְלו ִמעים  ההתו ִממן  משלנו  ִמדי ְלב ִמה כש מדו,  ְלכבו ִמל
התח ְלפ ִמי שמן  עח הר שה מֵלכנו.  ְלבתו שע׃ּה  שט ְלנ שלם  ֵליי עו הח מֵלבנו,  הר כשה  חמ ֵלדי  ְלי
שאתו, ְלר ִמי ְלו שבתו  עה הא מֵלבנו  ִמל ְלב ֵלתן  ִמי ְלו שרתו,  תו ְללמוד  הת ְלל מֵלבנו  ִמל
כפש מכנ ְלב ו ֵללם  שש שבב  ֵלל ְלב ְלבדו  לׇכע ְלל ו ִמכְלרצונו,  ְלרצונו  עעׂשות  הל
ִמהי ְלי ֵלכן  משלה.  שה כב הל ֵללד  ֵלנ חלא  ְלו ִמריק,  של הגע  ִמני חלא  הען  מהמ ְלל שצה.  ֵלפ עח
מכקיך בח חמר  ְלש ִמל כיה  ְלח ִמֶנ כש מֵלהינו,  אאֹל ְליהשוה  מכניך  שפ ְלל ִממ ִממים  עח הר ְלו שרצון 
טוב הרש  ִמני ְלו ככה  ְלז ִמֶנ כש ֵלדי  ְלכ הח,  מִמשי שמ הה ִמלימות  ְלו כזה  הה שלם  שבעו
ְליהשוה חדם  ל ִמי חלא  ְלו שכבוד  מך  כמְלר הז ְלי הען  מהמ ְלל שבא.  הה שלם  שהעו ֵליי  הח ְלל
ִמבי ִמל ְלגיון  כה ְלו ִמפי  ֵלרי־ ְלמ ִמא שרצון  ְלל ְלהיו  ִמי שך�׃  מכד או שלם  ְללעו ההי,  אאֹל

מִמלי�׃ עא חג ְלו ִמרי  ְליהשוה, צו לכניך  שפ ְלל

חזן:
נוסח הרמב״ם:נוסח אשכנז:

מֵלת׃ּה. ִמכְלרעו שרא,  ְלב ִמדי  משמא  ְלל שע ְלב משבא,  הר ֵלמ׃ּה  ְלש מהדש  הק ְלת ִמי ְלו מהדל  הג ְלת ִמי
ֵלבית לׇככל  ְלד ֵליי  הח ְלב ו מכון  ֵלמי ְלביו ו מכון  ֵליי הח ְלב מֵלת׃ּה  ְללכו המ מִמליְך  ְלמ הי ְלו

ֵלמן. שא ְלמרו  ִמא ְלו שקִמריב,  המן  ְלז ִמב שלא ו שג עע הב ֵלאל,  ְלׂששר ִמי
משיא. המ ְלל שע מֵלמי  ְלל שע ְלל מהלם ו שע ְלל מהרְך,  שב ְלמ משבא  הר ֵלמ׃ּה־ ְלש ֵלהא  ְלי

משדר הה ְלת ִמי ְלו מֵלשא,  הנ ְלת ִמי ְלו מהמם  ְלתרו ִמי ְלו מהאר  שפ ְלת ִמי ְלו מהבח  הת ְלש ִמי ְלו מהרְך  שב ְלת ִמי
משתא שכ ִמבְלר לׇככל  ִממ שלא  מֵלע ְלל ְלבִמריְך־הוא,  מששא־ ְלד בק ְלד ֵלמ׃ּה  ְלש מכלה  הע ְלת ִמי ְלו
ְלמרו ִמא ְלו משמא,  ְלל שע ְלב משרן  ִממי עא הד משתא  שמ אח כנ ְלו משתא  שח ְלב ְלש בת משתא  שר ִמשי ְלו

ֵלמן. שא
ִמדי מהון  עאבו משדם  ִנֳאק ֵלאל,  ְלׂששר ִמי לׇככל  ְלד מהון  ְלת שבעו מהון ו ְלת ְלצלו מהבל  הק ְלת ִמת

מֵלמן.  שא ְלממרו  ִמא ְלו משיא,  המ ְלש ִמב
מֵלאל, שר ְלׂש ִמי לׇככל  העל  ְלו מֵללינו  שע מִמיים,  הח ְלו משיא  המ ְלש ִממן  משבא  הר משמא  של ְלש ֵלהא  ְלי

מֵלמן.  שא ְלממרו  ִמא ְלו
לׇככל העל  ְלו מֵללינו,  שע מלום  שש מכׂשה  עע הי משמיו, הוא  ְלמרו ִמב מלום  שש מכׂשה  עו

מֵלמן.  שא ְלממרו  ִמא ְלו מֵלאל,  ְלׂששר ִמי

ֵלתי׃ּה, ִמכְלרעו שרא  ְלב ִמדי  שמא  ְלל שע ְלב שבא,  הר ֵלמי׃ּה  ְלש הדש  הק ְלת ִמי ְלו הדל  הג ְלת ִמי
ֵלחי׃ּה, ִמשי ְלמ שקֵלרב  ִמוי ֵלני׃ּה,  שק בפְלר המח  ְלצ הי ְלו ֵלתי׃ּה,  ְללכו המ ִמליְך  ְלמ הי ְלו
ֵלבית שכל  ְלד ֵלייהון  הח ְלב ו ֵלמיכון  ְלביו ו ֵלייכון  הח ְלב ֵלמי׃ּה,  הע חרק  ְלפ ִמי ְלו

ֵלמן. שא ְלמרו  ִמא ְלו שקִמריב,  שמן  ְלז ִמב שלא ו הג עע הב ֵלאל,  ְלׂששר ִמי
שיא. המ ְלל שע ֵלמי  ְלל שע ְלל שמא ו ְלל שע ְלל הרְך  שב ְלמ שבא  הר ֵלמי׃ּה  ְלש כהא  ְלי

הלל הה ְלת ִמי הדר  הה ְלת ִמי כלה  הע ְלת ִמי המם  ְלתרו ִמי האר  שפ ְלת ִמי הבח  הת ְלש ִמי הרְך  שב ְלת ִמי
שכל ִממ שלא  מֵלעי ְלל שלא  מֵלעי ְלל ְלבִמריְך הוא.  ששא  ְלד בק ְלד ֵלמי׃ּה  ְלש ֵלשא  הנ ְלת ִמי ְלו
שמא, ְלל שע ְלב שרן  ִממי עא הד שתא  שמ שח כנ ְלו שתא  שח ְלב ְלש בת ְלו שתא  שר ִמשי שתא  שכ ִמבְלר

ֵלמן. שא ְלמרו  ִמא ְלו
ְלתהון שבעו ְלתהון ו ְלצלו ְלתכון ו שבעו ֵלביד  עע ְלת ִמת ְלו ְלתכון  ְלצלו הבל  הק ְלת ִמת
שמא של ְלש כהא  ְלי שיא.  המ ְלש ִמב ִמדי  עאבוהון  שדם  ִנֳאק ֵלאל,  ְלׂששר ִמי ֵלבית  שכל  ְלד
שכל העל  ְלו שנא,  הל עע הו ֵלליכון  עע שנא  שק בפְלר ו שתא  ְלע הי ִמס ְלו שיא  המ ְלש ִממ שבא  הר

ֵלמן. שא ְלמרו  ִמא ְלו ֵלאל;  ְלׂששר ִמי ְלד ְללהון  שה ְלק
שכל העל  ששלום  כׂשה  עע הי שמיו  עח הר ְלב שמיו, הוא  ְלמרו ִמב ששלום  כׂשה  עו
משל שש ְלירו כאת  שמיו  עח הר ְלב כנה  ְלב ִמי ְלו ִמציון  ְלב מֵלמנו  עח הנ ִמוי ) ֵלאל.  ְלׂששר ִמםִמי

ֵלמן.) שא ְלו ֵלמן  שא שקרוב,  ְלב מֵלמינו  שי ְלב מֵליינו ו הח ְלב



55ערבית

לפי מנהג אשכנז אומרים ״עלינו לשבח״ וקדיש יתום. למנהג תימן ראה בעמוד הבא.
שמה, שד עא שה ְלפחות  ְלש ִממ ְלכ משמנו  שׂש חלא  ְלו עאשרצות,  שה ֵליי  ְלכגו משׂשנו  שע חלא  כש ִמשית,  ֵלרא ְלב ֵלצר  ְלליו שלה  בד ְלג מֵלתת  של חכל,  הה עאדון  הל מֵלבהח  הש ְלל מֵללינו  שע
ְלחנו מהנ עא הו הע.  מִמשי חלא יו ֵלאל  כאל  ִמלים  ְלל הפ ְלת ִממ ִמריק, ו שו כבל  כה ְלל עחִמוים  הת ְלש ִממ ֵלהם  כש שנם.  עהמו שכל  ְלכ ֵללנו  שר ְלוגו כהם,  שכ מֵלקנו  ר כחלְל שׂשם  חלא  כש
שקמרו ְלי מהשב  משאכר ץ, ומו ֵלסד  מיו ְלו ִמים  המ שש מכטה  כשהוא נו שברוְך הוא.  שקדוש  הה מִמכים  של ְלמ הה מֵלכי  ְלל המ כלְך  מכמ ֵלני  ְלפ ִמל מִמדים  מִמוים ומו עח הת ְלש ִממ מִמעים ו ְלר כו
כשת ְלע הד שי ְלו שרתו:  ְלבתו שכתוב  הכ מתו,  של כפס זו מכא מֵלכנו,  ְלל המ מכמת  אא ֵלאין עוד,  מֵלהינו  אאֹל מִממים. הוא  ְלמרו מֵלהי  ְלב לׇכג ְלב מזו  בע מהנת  ִמכי ְלש העל, ו מהמ ִממ ִמים  מהמ שש הב

מעוד�׃  ֹחֵלאין  החת  לשת ִממ ֹחשאכר ץ  שה העל־ ְלו העל  ִההמ ִממ כהמִמים  שש הב ִהִמהים  אאֹל משה כהוא  וה  ְליהשו ּתִמכי  ֒תך  כב שב ְלל כאל־ חב ֮ישת  ֵלש עה הו ההָךיום 
ֵלרתון, שכ ִמי שכרות  מִמלים  ִמלי אא שה ְלו כר ץ  משא שה ִממן  מִמלים  ִמגלו מִמביר  עע הה ְלל מוך,  בעזכ מכאכרת  ְלפ ִמת ְלב משרה  ֵלה ְלמ ִמלְלראות  מֵלהינו  אאֹל ְליהשוה  ְללך  מכוה  הק ְלנ ֵלכן  העל 
ִמכי מֵלבל  ֵלת מֵלבי  ְלש לׇככל יו מעו  ְלד ֵלי ְלו מִמכירו  הי משאכר ץ.  ֵלעי  ְלש ִמר לׇככל  מכליך  ֵלא מנות  ְלפ הה ְלל מכמך,  ְלש ִמב מאו  ְלקְלר ִמי שׂשר  שב ֵלני  ְלב לׇככל  ְלו הדי  הש מכות  ְלל המ ְלב שלם  מֵלקן עו הת ְלל
חעל כאת  משלם  בכ מלו  ְלב הק ִמוי מֵלתנו,  ִמי שקר  ְלי ְלמך  ִמש ְלכבוד  ִמל ְלו חפלו,  מ ִמי ְלו מעו  ְלכְלר ִמי מֵלהינו  אאֹל ְליהשוה  מכניך  שפ ְלל משון.  של לׇככל  מהבע  שש ִמת כרְך,  מכב לׇככל  מהרע  ְלכ ִמת ְללך 
ָךשוה׀ ְליה מכתך:  שר ְלבתו שכתוב  הכ שכבוד,  ְלב ְלמֹלְך  ִמת העד  ֵלמי  ְלל מעו ְלל ִמהיא ו ְללך  כש מכות  ְלל המ הה ִמכי  מכעד.  שו משלם  ְללעו משרה  ֵלה ְלמ מכהם  ֵללי עע ְלמֹלְך  ִמת ְלו מכתך,  ְללכו המ

מכעד�׃ [ שו ָךשלם  חע ְלל ֹחֹלְך  ְלמ ֹחשחדעפ״י הגר״א לא אומרים:ִמי כא ָ֛נשוה  ְליה וכיה  ְלה ִמי ָךהוא  הה כיום  הב לשאכר ץ  שה שכל־ העל־ כלְך  ֹחכמ ְלל ָ֛נשוה  ְליה ושיה  שה ְלו המר,  אא כנ ְלו  
משחד�׃]  כא ָךמו  ְלש ו

קדיש יתום
* עפ״ד הרמב״ם:נוסח אשכנז:

מֵלת׃ּה. ִמכְלרעו ְלבשרא,  ִמדי  משמא  ְלל שע ְלב משבא,  הר ֵלמ׃ּה  ְלש מהדש  הק ְלת ִמי ְלו מהדל  הג ְלת ִמי
ֵלבית לׇככל  ְלד ֵליי  הח ְלב ו מכון  ֵלמי ְלביו ו מכון  ֵליי הח ְלב מֵלת׃ּה  ְללכו המ מִמליְך  ְלמ הי ְלו

ֵלמן. שא ְלמרו  ִמא ְלו שקִמריב,  המן  ְלז ִמב שלא ו שג עע הב ֵלאל,  ְלׂששר ִמי
משיא. המ ְלל שע מֵלמי  ְלל שע ְלל מהלם ו שע ְלל מהרְך,  שב ְלמ משבא  הר ֵלמ׃ּה־ ְלש ֵלהא  ְלי

משדר הה ְלת ִמי ְלו מֵלשא,  הנ ְלת ִמי ְלו מהמם  ְלתרו ִמי ְלו מהאר  שפ ְלת ִמי ְלו מהבח  הת ְלש ִמי ְלו מהרְך  שב ְלת ִמי
משתא שכ ִמבְלר לׇככל  ִממ שלא  מֵלע ְלל ְלבִמריְך־הוא,  מששא־ ְלד בק ְלד ֵלמ׃ּה  ְלש מכלה  הע ְלת ִמי ְלו
ְלמרו ִמא ְלו משמא,  ְלל שע ְלב משרן  ִממי עא הד משתא  שמ אח כנ ְלו משתא  שח ְלב ְלש בת משתא  שר ִמשי ְלו

ֵלמן. שא
מֵלאל, ְלׂששר ִמי לׇככל  העל  ְלו מֵללינו  שע מִמיים,  הח ְלו משיא  המ ְלש ִממן  משבא  הר משמא  של ְלש ֵלהא  ְלי

מֵלמן.  שא ְלממרו  ִמא ְלו
לׇככל העל  ְלו מֵללינו,  שע מלום  שש מכׂשה  עע הי משמיו, הוא  ְלמרו ִמב מלום  שש מכׂשה  עו

מֵלמן.  שא ְלממרו  ִמא ְלו מֵלאל,  ְלׂששר ִמי

ֵלתי׃ּה, ִמכְלרעו שרא  ְלב ִמדי  שמא  ְלל שע ְלב שבא,  הר ֵלמי׃ּה  ְלש הדש  הק ְלת ִמי ְלו הדל  הג ְלת ִמי
חרק ְלפ ִמי ְלו ֵלחי׃ּה,  ִמשי ְלמ שקֵלרב  ִמוי ֵלני׃ּה,  שק בפְלר המח  ְלצ הי ְלו ֵלתי׃ּה,  ְללכו המ ִמליְך  ְלמ הי ְלו
ֵלאל, ְלׂששר ִמי ֵלבית  שכל  ְלד ֵלייהון  הח ְלב ו ֵלמיכון  ְלביו ו ֵלייכון  הח ְלב ֵלמי׃ּה,  הע

ֵלמן. שא ְלמרו  ִמא ְלו שקִמריב,  שמן  ְלז ִמב שלא ו הג עע הב
שיא. המ ְלל שע ֵלמי  ְלל שע ְלל שמא ו ְלל שע ְלל הרְך  שב ְלמ שבא  הר ֵלמי׃ּה  ְלש כהא  ְלי

הלל הה ְלת ִמי הדר  הה ְלת ִמי כלה  הע ְלת ִמי המם  ְלתרו ִמי האר  שפ ְלת ִמי הבח  הת ְלש ִמי הרְך  שב ְלת ִמי
שכל ִממ שלא  מֵלעי ְלל שלא  מֵלעי ְלל הוא.  ְלבִמריְך  ששא  ְלד בק ְלד ֵלמי׃ּה  ְלש ֵלשא  הנ ְלת ִמי ְלו
שמא, ְלל שע ְלב שרן  ִממי עא הד שתא  שמ שח כנ ְלו שתא  שח ְלב ְלש בת ְלו שתא  שר ִמשי שתא  שכ ִמבְלר

ֵלמן. שא ְלמרו  ִמא ְלו
שנא, הל עע הו ֵלליכון  עע שנא  שק בפְלר שתא ו ְלע הי ִמס ְלו שיא  המ ְלש ִממ שבא  הר שמא  של ְלש כהא  ְלי

ֵלמן. שא ְלמרו  ִמא ְלו ֵלאל;  ְלׂששר ִמי ְלד ְללהון  שה ְלק שכל  העל  ְלו
שכל העל  ששלום  כׂשה  עע הי שמיו  עח הר ְלב שמיו, הוא  ְלמרו ִמב ששלום  כׂשה  עו

משל שש ְלירו כאת  שמיו  עח הר ְלב כנה  ְלב ִמי ְלו ִמציון  ְלב מֵלמנו  עח הנ ִמוי ֵלאל. ( ְלׂששר מֵליינוִמי הח ְלב ִמם 
ֵלמן.) שא ְלו ֵלמן  שא שקרוב,  ְלב מֵלמינו  שי ְלב ו

* (מובא כאן למען השלמות, למרות שקדיש
המודפס הקדיש  ברמב״ם.  נמצא  אינו  יתום 
כאן הוא קדיש שלם של הרמב״ם בהשמטת

״תתקבל״.)

ספירת העומר
ִמבְלרשות) )

ְלצו ִממ ְלב מששנו  ְלד ִמק כשר  עא שלם,  שהעו כלְך  מכמ מֵלהינו  אאֹל ְליהשוה,  שתה  הא כמר.שברוְך  חע מ שה הרת  ִמפי ְלס העל  משונו  ִמצ ְלו שתיו  ח
כמר חע מ שב ההיום … 



ערבית56
לפי מנהג תימן מסיימים באמרית ״רבי חנניה בן עקשיה״ וקדיש דרבנן.

שכְך ִמפי ְלל ֵלאל,  ְלׂששר ִמי כאת  הזכות  ְלל שברוְך הוא  שקדוש  הה שצה  שר ֵלמר:  שיה או ְלש הק עע כבן  שיה  ְלנ הנ עח ִמבי  ִמר
ְלצו ִממ שרה ו כהם תו של שבה  מִמדיר�׃״ִמהְלר ְלא הי ְלו שרה  ִמדיל תו ְלג הי לקו  ְלד ִמצ הען  מהמ ְלל ֵלפ ץ  שח ְליהשוה  שמר: ״ אא כֶנ כש חת, 

קדיש דרבנן
נוסח הרמב״ם:נוסח אשכנז:

מֵלת׃ּה. ִמכְלרעו שרא,  ְלב ִמדי  משמא  ְלל שע ְלב משבא,  הר ֵלמ׃ּה  ְלש מהדש  הק ְלת ִמי ְלו מהדל  הג ְלת ִמי
ֵלבית לׇככל  ְלד ֵליי  הח ְלב ו מכון  ֵלמי ְלביו ו מכון  ֵליי הח ְלב מֵלת׃ּה  ְללכו המ מִמליְך  ְלמ הי ְלו

ֵלמן. שא ְלמרו  ִמא ְלו שקִמריב,  המן  ְלז ִמב שלא ו שג עע הב ֵלאל,  ְלׂששר ִמי
משיא. המ ְלל שע מֵלמי  ְלל שע ְלל מהלם ו שע ְלל מהרְך,  שב ְלמ משבא  הר ֵלמ׃ּה־ ְלש ֵלהא  ְלי

משדר הה ְלת ִמי ְלו מֵלשא,  הנ ְלת ִמי ְלו מהמם  ְלתרו ִמי ְלו מהאר  שפ ְלת ִמי ְלו מהבח  הת ְלש ִמי ְלו מהרְך  שב ְלת ִמי
משתא שכ ִמבְלר לׇככל  ִממ שלא  מֵלע ְלל ְלבִמריְך־הוא,  מששא־ ְלד בק ְלד ֵלמ׃ּה  ְלש מכלה  הע ְלת ִמי ְלו
ְלמרו ִמא ְלו משמא,  ְלל שע ְלב משרן  ִממי עא הד משתא  שמ אח כנ ְלו משתא  שח ְלב ְלש בת משתא  שר ִמשי ְלו

ֵלמן. שא
ֵלדי ִממי ְלל הת לׇככל  העל  ְלו ֵלדיהון  ִממי ְלל הת העל  ְלו שנן  שב הר העל  ְלו ֵלאל  ְלׂששר ִמי העל 
ְלתשרא הא ְלב ִמדי  שתא,  ְלי הר ְלבאו ִמקין  ְלס שע ְלד המאן  לׇככל  העל  ְלו ֵלדיהון,  ִממי ְלל הת

להוסיף נוהגים  ששא (בא״י  ִמדי התר)הק עא לׇככל  ְלב ִמדי  ְלו ֵלדין  שה  
שדא ְלס ִמח ְלו שֶנא  ִמח שבא,  הר שמא  של ְלש ְללכון  ו ְללהון  ֵלהא  ְלי התר.  עא הו
שדם ִנֳאק ִממן  שנא  שק בפְלר ו ֵלחי  ִמוי ְלר ֵלני  ְלמזו ו ִמכין  עאִמרי ִמיין  הח ְלו ִממין,  עח הר ְלו

ֵלמן.  שא ְלמרו  ִמא ְלו שיא,  המ ְלש ִמב ְלד עאבוהון 
מֵלאל, שר ְלׂש ִמי לׇככל  העל  ְלו מֵללינו  שע מִמיים,  הח ְלו משיא  המ ְלש ִממן  משבא  הר משמא  של ְלש ֵלהא  ְלי

מֵלמן. שא ְלממרו  ִמא ְלו
לׇככל העל  ְלו מֵללינו,  שע מלום  שש מכׂשה  עע הי משמיו, הוא  ְלמרו ִמב מלום  שש מכׂשה  עו

מֵלמן.  שא ְלממרו  ִמא ְלו מֵלאל,  ְלׂששר ִמי

שמא, ְלל שע שתא  שד הח ְלל ִמתיד  עע הד שבה.  הר ֵלמי׃ּה  ְלש הדש  הק ְלת ִמי ְלו הדל  הג ְלת ִמי
כלם ְלש בר ִמדי שתא  הקְלר ֵלני  ְלב ִממ ְלל שיא, ו הי הח הרק  ְלפ ִממ ְלל התשיא ו ִממי שאה  שח הא ְלל ו
ִממן שאה  שר ְלכ בנ שנא  שח ְלל בפ הקר  ְלע ִממ ְלל ששא, ו ִמדי הק שלא  ְלכ ֵלהי שלא  של ְלכ הש ְלל ו
ֵלוי׃ּה ִמזי ְלב ְלתֵלרי׃ּה  הא ְלל ֵלמי׃ּה  ְלש ִמדי  שנא  שח ְלל בפ שבא  שת שא ְלל ו שעא  האְלר
הבע הי ְלו ֵלני׃ּה,  שק בפְלר המח  ְלצ הי ְלו ֵלתי׃ּה  ְללכו המ ִמליְך  ְלמ הי ְלו שקֵלרי׃ּה,  ִמבי ו
שכל ְלד ֵלייהון  הח ְלב ֵלמיכון ו ְלביו ֵלייכון ו הח ְלב ֵלמי׃ּה,  הע חרק  ְלפ ִמי ְלו ֵלחי׃ּה  ִמשי ְלמ

ֵלמן. שא ְלמרו  ִמא ְלו שקִמריב,  שמן  ְלז ִמב שלא ו הג עע הב ֵלאל,  ְלׂששר ִמי ֵלבית 
שיא. המ ְלל שע ֵלמי  ְלל שע ְלל שמא ו ְלל שע ְלל הרְך  שב ְלמ שבא  הר ֵלמי׃ּה  ְלש כהא  ְלי

הלל הה ְלת ִמי הדר  הה ְלת ִמי כלה  הע ְלת ִמי המם  ְלתרו ִמי האר  שפ ְלת ִמי הבח  הת ְלש ִמי הרְך  שב ְלת ִמי
שכל ִממ שלא  מֵלעי ְלל שלא  מֵלעי ְלל הוא.  ְלבִמריְך  ששא  ְלד בק ְלד ֵלמי׃ּה  ְלש ֵלשא  הנ ְלת ִמי ְלו
שמא, ְלל שע ְלב שרן  ִממי עא הד שתא  שמ שח כנ ְלו שתא  שח ְלב ְלש בת ְלו שתא  שר ִמשי שתא  שכ ִמבְלר

ֵלמן. שא ְלמרו  ִמא ְלו
ִמקין ֵלס עע הד ֵלדיהון  ִממי ְלל הת ֵלדי  ִממי ְלל הת העל  ְלו ֵלדיהון  ִממי ְלל הת העל  ְלו הנן  שב הר העל 
ְללכון ֵלהי  ְלי התר,  עא הו התר  עא שכל  ְלב ִמדי  ְלו ֵלדין  שה שרא  ְלת הא ְלב ִמדי  שתא  ְלי שר ְלבאו
ִמדי עאבוהון  שדם  ִנֳאק ִממ שחא  הו ְלר שתא ו ְלע הי ִמס ְלו ֵלמי  עח הר ְלו שדא  ְלס ִמח ְלו שֶנא  ִמח ְללהון  ו

ֵלמן. שא ְלמרו  ִמא ְלו שיא,  המ ְלש ִמב
שנא, הל עע הו ֵלליכון  עע שנא  שק בפְלר שתא ו ְלע הי ִמס ְלו שיא  המ ְלש ִממ שבא  הר שמא  של ְלש כהא  ְלי

ֵלמן. שא ְלמרו  ִמא ְלו ֵלאל;  ְלׂששר ִמי ְלד ְללהון  שה ְלק שכל  העל  ְלו
שכל העל  ששלום  כׂשה  עע הי שמיו  עח הר ְלב שמיו, הוא  ְלמרו ִמב ששלום  כׂשה  עו

משל שש ְלירו כאת  שמיו  עח הר ְלב כנה  ְלב ִמי ְלו ִמציון  ְלב מֵלמנו  עח הנ ִמוי ֵלאל. ( ְלׂששר מֵליינוִמי הח ְלב ִמם 
ֵלמן.) שא ְלו ֵלמן  שא שקרוב,  ְלב מֵלמינו  שי ְלב ו

בין פסח לשבועות סופרים ספירת העומר, ראה בעמוד הקודם.



57–תפילת העמידה  נוסח הרמב״ם
מכתך�׃ של ִמה ְלת ָךִמגיד  הי ִמפי  ָך לו לשתח  ְלפ ִמת כהתי  שפ ְלׂש שני  חד עא מ

שגדול הה ֵלאל  שה חקב.  עע הי ֵלהי  ֵלואֹל שחק  ְלצ ִמי ֵלהי  אאֹל שהם  שר ְלב הא ֵלהי  אאֹל מֵלתינו,  עאבו ֵלהי  ֵלואֹל מֵלהינו  אאֹל ְליהשוה,  שתה  הא שברוְך 
ֵלני ְלב ִמל ֵלאל  ִמביא גו ֵלמ שאבות, ו ֵלדי  ְלס הח ֵלכר  ְלוזו חכל,  הה ֵלנה  ְלוקו ִמבים  ִמדים טו שס עח ֵלמל  ְלליון, גו כע ֵלאל  שרא,  ההֶנו ְלו ִמגבור  הה

כהם. ֵלני ְלב
מִמיים. בעשרת ימי תשובה:  הח ִמהים  אאֹל שנְך  הע המ ְלל מִמיים,  הח כפר  מֵלס ְלב מֵלבנו  ְלת לׇככ מִמיים,  הח הב ֵלפ ץ  שח כלְך  מכמ ֵלאל  מִמיים,  הח ְלל מֵלרנו  ְלכ לׇכז

שהם.  שר ְלב הא ֵלגן  שמ ְליהשוה,  שתה  הא שברוְך  ֵלגן.  שמ הע ו מִמשי שמן מו עח הר כלְך  מכמ
הע, מִמשי ְללהו הרב  שתה  הא ִמתים  ֵלמ כיה  הח ְלמ ְליהשוה,  שלם  ְללעו ִמגבור  שתה  הטלהא הה ִמריד  כשם,   |   מו מכג הה ִמריד  הח מו שהמרו ִמשיב  המ

ִמרים, עאסו ִמתיר  המ ו ִמלים  ְלפ ֵלמְך נו ְלוסו ִמלים,  ֵלפא חו ִמבים, רו הר ִממים  עח הר ְלב ִמתים  ֵלמ כיה  הח ְלמ כסד,  מכח ְלב ִמיים  הח ֵלכל  ְלל הכ ְלמ
כיה. הח ְלמ ִממית ו ֵלמ שלְך,  כמה  מדו ִממי  ְלגבורות, ו העל  מהב ממוך  שכ ִממי  שפר.  שע ֵלני  ֵלש ִמלי שנתו  אאמו ֵלים  הק ְלמ ו

מִמיים.בעשרת ימי תשובה:  הח ְלל מִממים  עח הר ְלב משריו  ְליצו ֵלכר  שמן, זו עח הר שה האב  ממוך  שכ  ִממי 
ִמתים.  ֵלמ הה כיה  הח ְלמ ְליהשוה,  שתה  הא שברוְך  ִמתים.  ֵלמ עחיות  הה ְלל שתה  הא שמן  אא כנ ְלו

שקדוש, ְלמך  ִמש ְלו שקדוש,  שתה  הא
שלה. מכס מלוך,  ְלל הה ְלי יום  לׇככל  ְלב ִמשים  ְלקדו ו

שקדוש.  הה ֵלאל  שה ְליהשוה,  שתה  הא שברוְך 

בעשרת ימי תשובה:
שאמור, שכ שלה,  מכס מלוך,  ְלל הה ְלי לׇככל יום  ְלב ִמשים  ְלקדו שקדוש, ו ְלמך  ִמש ְלו שקדוש,  שתה  הא
שתה הא שברוְך  שקה�׃״  שד ְלצ ִמב שדש  ְלק ִמנ שקדוש  הה ֵלאל  שה ְלו לשפט  ְלש ִממ הב שבאות  ְלצ ְליהשוה  הב׃ּה  ְלג ִמי הו ״

שקדוש. הה כלְך  מכמ הה ְליהשוה, 

העת, מהד שדם  שא של ֵלנן  חו שתה  הא
מֵלֶננו לׇכח שנה.  ִמבי אאנוש  כל ֵלמד  הל ְלמ ו
ֵלכל. ְלׂש הה ְלו שנה  ִמבי שעה ו ֵלד שתְך  ִמא ֵלמ
ֵלנן חו ְליהשוה,  שתה  הא שברוְך 

העת. מהד הה

במוצאי שבת ויום טוב:
ֵלבין חחל, ו הל כדש  חק מ ֵלבין  שת  ְלל מהד ְלב ִמה שתה  הא ְלו שנה.  ִמבי אאנוש  כל ֵלמד  הל ְלמ העת, ו מהד שדם  שא של ֵלנן  שתה חו הא
ֵלשם ְלכ כׂשה.  עע המ הה ֵלמי  ְלי כשת  מֵלש ְלל ִמעי  ִמבי ְלש הה יום  ֵלבין  ו ִמים,  הלגו ֵלאל  ְלׂששר ִמי ֵלבין  ו כשְך,  חח מ הל אור 
ִמניות שע בפְלר ֵלני  ִממי לׇככל  ִממ ִמחית ו ְלש המ ֵלני  ִממי לׇככל  ִממ מֵללנו  ִמוּצי הה ְלו מֵלדנו  ְלפ שכְך  חחל,  הל כדש  חק מ ֵלבין  שת  ְלל מהד ְלב ִמה כש
שברוְך ֵלכל.  ְלׂש הה ְלו שנה  ִמבי שעה ו ֵלד שתְך  ִמא ֵלמ ֵלֶננו  לׇכח ְלו חכל.  הה ִממן  מֵלרנו  ְלמ לׇכש ְלו שלם,  שבעו שלבוא  ְלגשות  הר ְלת ִממ הה

העת. הד הה ֵלנן  ְליהשוה, חו שתה  הא
שתה הא שברוְך  מכניך.  שפ ְלל שמה  ֵלל ְלש שבה  ְלתשו ִמב מֵלרנו  ִמזי עח הה ְלו מכתך,  שד עעבו הל מֵלכנו  ְלל המ מֵלבנו  שקְלר ְלו מכתך,  שר ְללתו מִמבינו  שא מֵלבנו  ִמשי עה

שבה.  ְלתשו הב כצה  שהרו ְליהשוה, 
ְליהשוה, שתה  הא שברוְך  שתה.  משא שלח,  הס ְלו ֵלאל טוב  ִמכי  ְלענו,  משש שפ ִמכי  מֵלכנו  ְלל המ משלנו  חחל  ְלמ משטאנו,  שח ִמכי  מִמבינו  שא משלנו  הלח  ְלס

מֹלהח.  ְלס ִמל כבה  המְלר החֶנון ו
ֵלאל ְליהשוה, גו שתה  הא שברוְך  שתה.  משא שזק  שח ֵלאל  כלְך גו מכמ ֵלאל  ִמכי  מֵללנו,  ִנֳאא שג ְלל ֵלהר  המ מֵלבנו, ו ִמרי שבה  ִמרי ְלו מֵלינו,  ְלנ שע ְלב ֵלאה  ְלר

ֵלאל.  ְלׂששר ִמי
ֵלפא ֵלאל רו ִמכי  מֵלאינו,  עחלו הת לׇככל  ְלל שמה  ֵלל ְלש שאה  ְלרפו ֵללה  עע הה ְלו שעה,  מֵלש שו ִמנ ְלו מֵלענו  ִמשי ֵלפא, הו שר ֵלנ ְלו מֵלהינו  אאֹל ְליהשוה  מֵלאנו  שפ ְלר

ֵלאל.  ְלׂששר ִמי העמו  ֵללי  ֵלפא חו ְליהשוה, רו שתה  הא שברוְך  שתה.  משא שמן  עח הר
בקיץ:

לׇככל ְלב מֵלהינו  אאֹל ְליהשוה  מֵלכנו  ְלר שב
כאת ֵלרְך  שב ו מֵלדינו,  שי ֵלׂשה  עע המ
שכה שר ְלב שרצון  ֵללי  ְלל הט ְלב מֵלתינו  ְלשנו
שברוְך ההטובות.  ִמנים  שש הכ שבה  שד ְלנ ו

ִמנים. שש הה ֵלרְך  שב ְלמ ְליהשוה,  שתה  הא

בחורף:

שטל כתן  ְלו מֵלתינו,  ְלשנו כאת  ֵלרְך  שב ו מֵלדינו,  שי ֵלׂשה  עע המ לׇככל  ְלב מֵלהינו  אאֹל ְליהשוה  מֵלכנו  שבְלר
ֵלבל ֵלת ֵלני  ְלפ ֵלוה  הר ְלו שבְך,  ִממטו בכלו  שלם  שהעו כאת  הבע  הׂש ְלו שמה,  שד עא שה ֵלני  ְלפ העל  שטר  שמ ו
חזאת הה שנה  שש הה כאת  מֵלהינו  אאֹל ְליהשוה  שלה  מִמוּצי הה ְלו ְלמשרה  לׇכש ְלו מכדיך,  שי ְלתנות  המ כשר  חע מ ֵלמ
של׃ּה כתן  ְלו שענות,  בפְלר ֵלני  ִממי לׇככל  ִממ ִמחית ו ְלש המ ֵלני  ִממי לׇככל  ִממ משת׃ּה,  שא ְלתבו ֵלני  ִממי לׇככל  כאת  ְלו
ְליהשוה, שתה  הא שברוְך  ההטובות.  ִמנים  שש הכ שכה,  שר ְלב ששלום ו ְלו הבע  חׂש מ ְלקשוה  ִמת ְלו עחִמרית  הא

ִמנים.  שש הה ֵלרְך  שב ְלמ
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שברוְך מֵלצנו.  האְלר ְלל משאכר ץ  שה ְלנפות  הכ מהבע  האְלר ֵלמ מֵלתינו  ִמליו שג לׇככל  כאת  ֵלב ץ  הק ְלל ֵלנס  שׂשא  ְלו מֵלתנו,  ֵלחרו ְלל שגדול  שפר  ְלבשו הקע  ְלת
ֵלאל.  ְלׂששר ִמי העמו  ֵלחי  ְלד ִמנ ֵלב ץ  הק ְלמ ְליהשוה,  שתה  הא

מכדך הב ְלל שתה  הא מֵללינו  שע ְלמֹלְך  משחה, ו שנ עא הו שיגון  מכמֶנו  ִממ ֵלסר  שה ְלו משלה,  ִמח ְלת הב ְלכ מֵלצינו  עע ְלויו משנה,  שבִמראשו ְלכ מֵלטינו  ְלפ שבה שו מִמשי שה
שפט. ְלש ִממ שקה ו שד ְלצ ֵלהב  כלְך או מכמ ְליהשוה,  שתה  הא שברוְך  שפט.  ְלש ִממ ְלב כדק ו מכצ ְלב ִממים  עח הר ְלב

שפט.(בעשרת ימי תשובה:   ְלש ִממ הה כלְך  מכמ )הה

מֵלמינו. שי ְלב ֵלהשרה  ְלמ חבר  ְלש ִמת ְלו חקר  עע הת שזדון  ְללכות  המ מֵלבדו, ו חיא הגע  מכר ְלכ ִמנים  ִממי הה לׇככל  ְלקשוה,  ִמת ִמהי  ְלת האל  ִמדים  שמ בש ְלמ הל
ִמדים.  ֵלז הע  מִמני ְלכ המ ִמבים ו ְלי ֵלבר או ְליהשוה, שו שתה  הא שברוְך 

ְליהשוה מכמיך  עח הר אהמו  כי ֵלאל,  ְלׂששר ִמי ֵלבית  ְלמך  הע ֵלאִמרית  ְלש העל  ְלו כדק,  מכוּצ הה ֵלרי  ֵלג העל  ְלו ִמדים  ִמסי עח הה העל  ְלו ִמקים  ִמדי הוּצ הה העל 
ִמכי ֵלנבוש  חלא  שלם,  ְללעו כהם  שמ ִמע מֵלקנו  ר כחלְל ִמׂשים  ְלו כמת;  אא כב ְלמך  ִמש ְלב ִמחים  ְלט ההבו לׇככל  ְלל שכר טוב  שׂש כתן  ְלו מֵלהינו,  אאֹל

ִמקים.  ִמדי הוּצ הל שטח  ְלב ִממ שען ו ְלש ִממ ְליהשוה,  שתה  הא שברוְך  מהעֶנו.  ְלש ִמנ ְלתך  שע ִמלישו ְלו ְלחנו  מהט שב ְלמך  ִמש ְלב
מהל שש ְלירו ְלבתוְך  חכן  ְלש ִמםִמת

שת, מהבְלר ִמד כשר  עא הכ שרְך  ִמעי
שלם הין עו ְלנ ִמב שת׃ּה  ֵלנה או ְלב ו
שברוְך מֵלמינו.  שי ְלב שרה  ֵלה ְלמ ִמב
ֵלנה בו ְליהשוה,  שתה  הא

משל שש ִמם.ְלירו

בליל צום ט׳ באב:
מהל שש ְלירו העל  ְלו שמְך,  הע ֵלאל  ְלׂששר ִמי העל  ְלו מֵללינו,  שע מֵלהינו  אאֹל ְליהשוה  ֵלחם  שלההר ֵלב עא שה ִמעיר  שה שרְך,  ִמעי ִמם 

חלא כש שקשרה  עע ששה  ִמא ְלכ שחפוי  של׃ּה  חראש  ְלו שבה  ְלש שי כש ִמרים,  שז היד  ְלב שנה  ְלת ִמֶנ כש שמה,  ֵלמ ההשו שבה  עחֵלר הה
ְללעו ף שכל  עא המ מכדיך  שב עע הלת  ְלב ִמנ כאת  ְלתנו  ִמי הו ִמלים,  ִמסי ְלפ ֵלדי  ְלב שה עו משו שר ִמיי הו ִמנים,  ְלגיו ִמל שה  מעו ְלל הב ְלי הו שדה,  משל שי

מהל שש ִמוירו ככה  ְלב ִמת שרר  ְלמ ִמב ִמציון  ֵלכן  העל  כר ץ.  משא שה המת  אה כב ְלל ִמים ו מהמ שש העלהה ִמבי  ִמל ִמבי  ִמל של׃ּה:  ֵלתן קו ִמת ִמם 
ִמכי שה.  מכמ עח הנ ְלו שה  מכתי ְלממו ֵלחם שו הר ְלו שטה,  מִמבי הה ְלו ְליהשוה  ֵלאה  ְלר מכהם.  ֵלגי עהרו העל  העי  ֵלמ העי  ֵלמ מכהם,  ֵללי ְלל הח
באם ְלנ של׃ּה  כיה  ְלה מכא ִמני  עא הו שכתוב, ״ הכ משת׃ּה,  ְלבנו ִמל ִמתיד  עע שתה  הא ֵלאש  שב משת׃ּה, ו ְלד הס ְלי ֵלאש  שב ְליהשוה  שתה  הא

משל שש ְלירו ֵלנה  ְליהשוה, בו שתה  הא שברוְך  משכ׃ּה�׃״  ְלבתו כיה  ְלה כא שכבוד  ְלל לִמביב ו שס ֵלאש  המת  ִמם.ְליהשוה חו

שעה.  ְלישו הה כרן  מכק הח  מִממי ְלצ המ ְליהשוה,  שתה  הא שברוְך  מכתך.  שע ִמבישו שתרום  הקְלרנו  ְלו הח,  מִממי ְלצ הת ֵלהשרה  ְלמ ִמוד  שד המח  מכצ כאת 
מֵלכנו ְלל המ מכניך  שפ ְלל ִממ ֵלתנו.  משל ִמפ ְלת כאת  שרצון  ְלו ִממים  עח הר ְלב ֵלבל  הק ְלו מֵללינו  שע ֵלחם  הר ְלו מֵלהינו, חוס  אאֹל ְליהשוה  מֵללנו  המע קו ְלש

מֵלבנו. ִמשי ְלת האל  שקם  ֵלרי
בליל תענית:

ֵללם ְלע הת האל  ְלו מכמֶנו,  ִממ מכניך  שפ ֵלתר  ְלס הת האל  ְלחנו.  משנ עא שלה  ְלגדו שרה  שצ ְלב ִמכי  כזה,  הה ִמנית  ְלע הת הה ְלביום צום  מֵלננו  עע מֵלהינו,  אאֹל ְליהשוה  מֵלננו  עע
שמר, אא כֶנ כש שבר  שד ְלכ שמע,  ְלש ִמת שתה  הא ְלו ֵלבר  הד ְלנ כנה,  עע הת שתה  הא ְלו שרא  ְלק ִמנ מכטכרם  מֵלענו.  השְלו ְלל שקרוב  ֵליה  ְלה כו מֵלתנו,  של ִמפ ְלת הע  חמ מ ְלש ִממ ְלנך  ְלז שא

משמע�׃״ ְלש כא ִמני  עא הו ְלבִמרים  הד ְלמ ֵלהם  לכנה עוד  אע כא ִמני  עא הו משראו  ְלק ִמי מכטכרם  שיה  שה ְלו ״
שלה.  ִמפ ְלת הה הע  מֵלמ ְליהשוה, שו שתה  הא שברוְך  כפה.  לׇככל  הלת  ִמפ ְלת הע  מֵלמ שתה שו הא ִמכי 

ֵלאל ְלׂששר ִמי ֵלשי  ִמא ְלו מכתך,  ֵלבי ִמביר  ְלד ִמל שדה  עעבו שה ֵלשב  שה ְלו ֵלעה,  ְלש שתם  של ִמפ ְלת ִמל ְלו ֵלאל  ְלׂששר ִמי ְלמך  הע ְלב מֵלהינו  אאֹל ְליהשוה  ֵלצה  ְלר
מכמך. הע ֵלאל  ְלׂששר ִמי הדת  עעבו ִממיד  שת שרצון  ְלל ִמהי  ְלת ְלבשרצון, ו ֵלבל  הק ְלת שבה  עה הא ְלב ֵלהשרה  ְלמ שתם  של ִמפ ְלת ו

בראש חודש ובחול המועד:
מהל שש ְלירו ְלכרון  ִמז מֵלתינו,  עאבו ְלכרון  ִמז מֵלננו,  ְלכרו ִמז מכניך  שפ ְלל ֵלכר  שז ִמי ֵלקד  שפ ִמי המע  שש ִמי כצה  שר ֵלי כאה  שר ֵלי הע  מִמגי הי שיבוא  ְלו כלה  עע הי מֵלתינו,  עאבו ֵלהי  ֵלואֹל מֵלהינו  ִמםאאֹל

ְלביום  ִממים,  עח הר ְלל כסד ו מכח ְלל ֵלחן  ְלל שבה  ְללטו שטה  ֵלל ְלפ ִמל מכניך,  שפ ְלל ֵלאל  ְלׂששר ִמי ֵלבית  ְלמך  הע לׇככל  ְלכרון  ִמז שדְך,  ְלב הע ִמוד  שד כבן  הח  מִמשי שמ ְלכרון  ִמז שרְך,  ִמעי
כדש חח מ הה בסכות]    |    חראש  הה המוּצות /  הה החג [ ֵלעד  ְלביום מו כזה,  הה כדש  חק מ שרא  ְלק ִממ

הבר ְלד ִמב ִמיים.  הח ְלל מֵלענו בו  ִמשי שכה, הו שר ְלב ִמל מֵלדנו בו  ְלק לׇכפ שבה,  ְללטו מֵלהינו בו  אאֹל ְליהשוה  מֵלרנו  ְלכ לׇכז מֵלענו.  ִמשי ְללהו מֵללינו ו שע ֵלחם בו  הר ְלל כזה,  הה
שמה. ֵלל ְלש שחה  ְלמ ִמׂש ֵלחנו בו  ְלמ הׂש ְלו שיגון,  ְלו שרה  שצ לׇככל  ִממ מֵלטנו בו  ְלל המ מֵללינו, ו שע ֵלחם  הר ְלו מֵלֶננו,  לׇכח ְלו ִממים חוס  עח הר ְלו שעה  ְלישו
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שנתו ִמכי ְלש ִמזיר  ְלח המ הה ְליהשוה,  שתה  הא שברוְך  שאז.  ֵלמ ְלכ ִממים,  עח הר ְלב ִמציון  ְלל מך,  ְלו שנ ְלל מך  ְלב ְלבשו מֵלנינו  ֵלעי שנה  מכזי אח כת ְלו מֵלצנו,  ִמתְלר ְלו

ִמציון.  ְלל
שלְך כדה  שודור. נו ְללדור  שתה הוא  הא מֵלענו  ְלש ִמי ֵלגן  שמ מֵליינו  הח מֵלהינו, צור  אאֹל ְליהשוה  שתה הוא  הא כש שלְך  ְלחנו  מהנ עא ִמדים  מו
לׇככל ְלב כש מכתיך  ְללאו ְלפ ִמנ ְלו מכסיך  ִמנ העל  שלְך,  ְלפקודות  הה מֵלתינו  ְלשמו ִמנ העל  ְלו מכדיך,  שי ְלב ִמרין  ְלמסו הה מֵליינו  הח העל  מכתך  של ִמה ְלת ֵלפר  הס ְלנ ו

ִמים. משר ִנֳאה שצ ְלו כקר  חב מ שו מכעכרב  ֵלעת,  שו ֵלעת 
בחנוכה:

ְלתשועות הה העל  ְלו שחמות  ְלל ִממ הה העל  ְלו ְלגבורות  הה העל  ְלו ִמסים  ִמֶנ הה העל 
מֵלתינו עאבו ִמעם  ְלו משמנו  ִמע שת  מִמׂשי שע כש שקן,  בפְלר הה העל  ְלו ְלפדות  הה העל  ְלו
שגדול ֵלהן  חכ שנן  שח יו כבן  ְלתשיה  ִמת המ ֵלמי  ִמבי כזה.  הה שמן  ְלז הב ֵלהם  שה ִממים  שי הב
ֵלבית ְלמך  הע העל  שעה  ְלש שהִמר שון  שי ְללכות  המ שדה  ְלמ שע כש ְלכ שניו,  שב הֶנאי ו במ ְלש הח
שתה הא ְלו מוך;  ְלרצונכ ֵלקי  בח ֵלמ שרם  ִמבי עע הה ְלל מכתך, ו שר ִממתו שלם  ְלט הב ְלל ֵלאל,  ְלׂששר ִמי
שנם, ִמדי כאת  שת  ְלנ מהד ְלו שתם,  שר שצ ֵלעת  ְלב כהם  של שת  ְלד מהמ שע ִמבים  שההר מכמיך  עח הר ְלב
היד ְלב ִמרים  ִמגבו שת  מהסְלר שמ שתם; ו שמ ְלק ִמנ כאת  שת  ְלמ מהק ר ְלונש שבם,  ִמרי כאת  שת  ְלב מהר ְלו
ִמרים, ְלטהו היד  ְלב ִמאים  ֵלמ ְלט ו ִמטים,  ְלמעו היד  ְלב ִמבים  הר ְלו ִמשים,  של הח
שת מִמׂשי שע ְלו מכתך;  שר ֵלׂשי תו היד עו ְלב ִמעים  ְלש ִמקים ופו ִמדי הצ היד  ְלב ִמעים  שש ְלר ו
ִמסים. ִמנ ְלו כלא  מכפ שת  מִמׂשי שע ֵלאל  ְלׂששר ִמי ְלמך  הע ְלל מכמך, ו של ְלבעו שגדול  ֵלשם  ְללך 
ִמסים ִמנ משמנו  ִמע ֵלׂשה  עע שכְך  ְלגבורות,  ִמסים ו ִמנ כהם  שמ ִמע שת  מִמׂשי שע כש ֵלשם  ְלכ
משאנו מֵלהינו,  אאֹל ְליהשוה  שלם  בכ העל  ְלו חזאת.  הה שנה  שבעו ֵלעת ו שב ְלגבורות  ו

שלְך. ִמדים  מו

בפורים:
שת מִמׂשי שע כש ְלתשועות,  הה העל  ְלו ְלגבורות  הה העל  ְלו ִמסים  ִמֶנ הה העל 
ֵלמי ִמבי כזה.  הה שמן  ְלז הב ֵלהם  שה ִממים  שי הב מֵלתינו  עאבו ִמעם  ְלו משמנו  ִמע
ֵלבית ְלמך  הע העל  שרע  שה שמן  שה המד  שע כש ְלכ ֵלתר,  ְלס כא ְלו הכי  ִנֳאד לׇכמְלר
לׇככל כאת  ֵלבד  הא ְלל ו חרג  עה הל ִממיד  ְלש הה ְלל ֵלקש  ִמב ו ֵלאל,  ְלׂששר ִמי
שלם של ְלש שחד, ו כא ְלביום  ִמשים  שנ ְלו הט ף  ֵלקן  שז העד  ְלו הער  מהֶנ ִממ ִמדים,  ְליהו הה
שתם, שר שצ ֵלעת  ְלב כהם  של שת  ְלד מהמ שע ִמבים  שההר מכמיך  עח הר ְלב שתה  הא ְלו חבז;  של
שתם; שמ ְלק ִמנ כאת  שת  ְלמ מהק ר ְלונש שבם,  ִמרי כאת  שת  ְלב מהר ְלו שנם,  ִמדי כאת  שת  ְלנ מהד ְלו
שת מבו ֵלש עה הו ְלבתו,  הש עח המ כאת  שת  ְלל מהק ר ִמקלְל ְלו שצתו,  עע כאת  שת  מהפְלר ֵלה ְלו
ֵלע ץ; שה העל  שניו  שב כאת  ְלו אותו  שתלו  ְלו חראשו,  ְלב ְלגמולו  לו 
שת מִמׂשי שע ֵלאל  ְלׂששר ִמי ְלמך  הע ְלל מכמך, ו של ְלבעו שגדול  ֵלשם  ְללך  שת  מִמׂשי שע ְלו
שכְך ִמסים,  ִמנ ְלו כלא  מכפ כהן  שמ ִמע שת  מִמׂשי שע כש ֵלשם  ְלכ ִמסים.  ִמנ ְלו כלא  מכפ
העל ְלו חזאת.  הה שנה  שבעו ו ֵלעת  שב ְלגבורות  ו ִמסים  ִמנ משמנו  ִמע ֵלׂשה  עע

שלְך. ִמדים  משאנו מו מֵלהינו,  אאֹל ְליהשוה  שלם  בכ

ִמכי טוב, שגדול  הה שמְך  ְלש כאת  ְלללו  הה ְלי ִמיים  הח הה לׇככל  מכדיך.  שס עח מהתמו  חלא  ִמכי  ֵלחם  הר ְלמ הה מכמיך,  עח הר מלו  שכ חלא  ִמכי  ההטוב 
ההטוב. ֵלאל  שה

שתְך.בעשרת ימי תשובה:  ְלבִמרי ֵלני  ְלב לׇככל  ִמיים  הח ְלל חתב  ְלכ ְלסך, ו הע הכ חבש  ְלכ מֵלהינו, ו אאֹל ְליהשוה  מכמיך  עח הר חכר  ְלז

ְללהודות.  כאה  שנ ְללך  ְלמך ו ִמש ההטוב  ְליהשוה,  שתה  הא שברוְך 
ִמכי כניך,  שפ ְלמאור  ִממ משלנו,  בכ מֵלכנו  ְלר שב מכמך, ו הע ֵלאל  ְלׂששר ִמי העל  ְלו מֵללינו  שע ִממים  עח הר ְלו כסד  מכח ְלו ֵלחן  שכה  שר ְלב שבה ו ששלום טו ִמׂשים 
ֵלרְך שב ְלל מכניך  ֵלעי ְלב ְלוטוב  ששלום.  ְלו שקה  שד ְלצ כסד  מכח ְלו שבה  עה הא ִמיים  הח ְלו שרה  מֵלהינו, תו אאֹל ְליהשוה  משלנו,  שת  מהת שנ מכניך  שפ ְלמאור  ִממ

ששלום. הב ֵלעת  לׇככל  ְלב ֵלאל  ְלׂששר ִמי ְלמך  הע כאת 
ששלום.בעשרת ימי תשובה:  ְלל ִמיים ו הח ְלל ֵלאל,  ְלׂששר ִמי ֵלבית  ְלמך  הע לׇככל  ְלו משאנו  מכניך,  שפ ְלל ֵלתב  שכ ִמנ ְלו ֵלכר  שז ִמנ ששלום  ְלו שכה  שר ְלב ִמיים  הח כפר  מֵלס ְלב ו

ששלום.  הב ֵלאל  ְלׂששר ִמי העמו  כאת  ֵלרְך  שב ְלמ הה ְליהשוה,  שתה  הא ֵלמן.(שברוְך  )שא
נהוג להוסיף:

עחֵלרי הא ְלו מכתך,  שר ְלבתו ִמבי  ִמל התח  ְלפ כיה.  ְלה ִמת חכל  הל שפר  שע ככ ִמשי  ְלפ הנ ְלו חדם,  ִמת ִמשי  ְלפ הנ הלי  ְלל הק ְלמ ִמל ְלו שמה,  ִממְלר ֵלבר  הד ִממ התי  ְלפתו ִמׂש ְלו שרע  ֵלמ ִמני  ְללשו חצר  ְלנ ההי,  אאֹל
ְליהשוה האְך  ְלל המ הח ו לרו ֵלני  ְלפ ִמל חמ ץ  ְלכ ְלהיו  ִמי שתם.  ְלשבו עח המ ֵלקל  ְלל הק ְלו שתם  שצ עע ֵלפר  שה שרה  ֵלה ְלמ שעה,  שר ְלל הלי  שע ִממים  שק הה לׇככל  ְלו ִמשי.  ְלפ הנ חד ף  ִמתְלר מכתיך  ְלצוח  ִממ

שתְך.  שש בד ְלק הען  מהמ ְלל ֵלׂשה  עע שתְך,  שר הען תו מהמ ְלל ֵלׂשה  עע שנְך,  ִממי ְלי הען  מהמ ְלל ֵלׂשה  עע שמְך,  ְלש הען  מהמ ְלל ֵלׂשה  עע כחה�׃  כךדו ְלנ מִממי ְלי שעה  ֹחִמשי לכדיך הו ִמדי ְלי כצון  ְלל שח ֵלי הען  מהמ מְלל
ִמני�׃  מֵלנ עע מִמלי�׃  כ׳)ועננו(הו עא חג ְלו ִמרי  ְליהשוה צו לכניך  שפ ְלל ִמבי  ִמל ְלגיון  כה ְלו ִמפי  ְלמֵלרי  ִמא שרצון  ְלל ְלהיו  ִמי

ֵלמן)  שא ֵלאל. ( ְלׂששר ִמי לׇככל  העל  ששלום  כׂשה  עע הי שמיו  עח הר ְלב שמיו, הוא  ְלמרו ִמב ששלום  כׂשה  עו
.52במוצ״ש ממשיכים עם חצי קדיש ו״ויהי נועם״, עמ׳ 

.54בערבים אחרים ממשיכים עם קדיש תתקבל, עמ׳ 



ברכת הלבנה
מסתכלים בלבנה פעם אחת, הופכים את הפנים ופונים לכיוון בית המקדש, 

מיישרים רגלים ומברכים: 

לׇככל ִמפיו  הח  ְלבמרו ִמקים ו שח ְלש שרא  שב שמרו  עא המ ְלב כשר  עא שלם,  שהעו כלְך  מכמ מֵלהינו  אאֹל ְליהשוה  שתה  הא שברוְך 
ְלרצון עעׂשות  הל ִמחים  ֵלמ ְלׂש ו ִמׂשים  שׂש שדם,  ִמקי ְלפ הת כאת  השֶנו  ְלי חלא  כש כהם  של התן  שנ המן  ְלז ו חחק  שאם,  שב ְלצ
ֵלסי ממו עע הל כרת  מכא ְלפ ִמת כרת  מכט עע ֵלדש,  הח ְלת ִמת כש המר  שא שנה  שב ְלל הל ְלו כמת.  אא שתן  של בע ְלפ כש כמת  אא ֵללי  עע שנם, פו קו
שברוְך ְללכותו.  המ ְלכבוד  ֵלשם  העל  שרם  ְלצ ְלליו ֵלאר  שפ ְלל שת׃ּה, ו ְלכמו ֵלדש  הח ְלת ִמה ְלל ִמדים  ִמתי עע ֵלהם  כש כטן,  משב

ִמשים.  שד ִנֳאח ֵלדש  הח ְלמ ְליהשוה  שתה  הא
נוהגים להוסיף:

ֵלאְך. שלש פעמים: ְלר שברוְך בו ֵלנְך  שברוְך קו ֵלׂשְך  שברוְך עו ֵלרְך  ְלצ שברוְך יו
רוקד ואומר ג״פ:

ִמבי.  ְלגעו  ִמי חלא  ִמדי  ְלג כנ ְלכ ֵלחִמרים  הא ְלקדו  ְלר ִמי ִמאם  הכְך  שבְך,  הע  מֵלג ִמני נו ֵלאי ְלו ֵלדְך  ְלג כנ ְלכ ֵלקד  ִמני רו עא כש ֵלשם  ְלכ

כבן. שלש פעמים: משא שכ ְלדמו  ִמי עעך  ְלזרו חדל  ְלג ִמב החד,  מהפ שו שתה  משמ ֵלאי כהם  ֵללי עע חפל  ִמת
חפל. שלש פעמים: ִמת כהם  ֵללי עע שתה  משמ ֵלאי החד  מהפ שו חדל,  ְלג ִמב עעך  ְלזרו ְלדמו  ִמי כבן  משא שכ
שים. שלש פעמים: הק ְלו החי  ֵלאל  ְלׂששר ִמי כלְך  מכמ שדִמוד 

ככם.ומברכים זל״ז: ֵללי עע ששלום  ששלום. והמתברכים משיבים:  ככם  ֵללי עע  

ֵלמן.  שלש פעמים: שא ֵלאל,  ְלׂששר ִמי לׇככל  ְלל משלנו ו ֵלהא  ְלי שזל טוב  המ שמן טוב ו ִמס

וינער שולי בגדיו, וילך לביתו בלב טוב. נוהגין לעשות ריקודין בקידוש הלבנה.

תפילת הדרך 
ששלום ְלל מֵלדנו  ִמעי ְלצ הת ְלו ששלום  ְלל מֵלכנו  ִמלי כשתו מֵלתינו,  עאבו ֵלהי  ֵלואֹל מֵלהינו  אאֹל ְליהשוה  מכניך  שפ ְלל ִממ שרצון  ִמהי  ְלי
ִממים עח הר ְלל כסד ו מכח ְלל ֵלחן  ְלל מֵלננו  ְלת ִמת ְלו כרְך,  מכד הב ֵלרב  ְלואו ֵליב  לׇככל או הכ ף  ִממ מֵללנו  ִמוּצי הת ְלו ששלום,  ְלל מֵלכנו  ְלמ ְלס ִמת הו
שתה הא שברוְך  ִממים.  עח הר ְלב ֵלאל  ְלׂששר ִמי ְלמך  הע הלת  ִמפ ְלת הע  מֵלמ שתה שו הא ִמכי  מֵלאינו,  לׇככל רו ֵלני  ֵלעי ְלב מכניך ו ֵלעי ְלב

שלה. ִמפ ְלת הע  מֵלמ ְליהשוה שו


