
 שמחת תורה
 תצא תורה ודבר ה' מירושלים. כי מציון

והנשאו פתחי עולם  שאו שערים ראשיכם
 ויבא מלך הכבוד.  מי הוא זה מלך הכבוד ?

 ות הוא מלך הכבוד סלה !'ה' צבק

 .תורת פיך מאלפי זהב וכסף טוב לי

 .תורתך כל היום היא שיחתי מה אהבתי

 .ומושל בגויםכי לה' המלוכה 

 אתה הוא אחרון ואמת  אשוןאתה הוא ראמת 
 שיע.וומבלעדיך אין לנו מלך גואל ומ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 שככה לו אשרי העם שה' אלוקיו אשרי העם

 ומכרכר בכל עוז לפני ה' ודוד מפזז

תהלתך ונהלל את שם תפארתך  ותמיד נספר
 ] [שיר היחוד  .ואני בעודי אהללה בוראי

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 שלא ישכחך ובן אדם יתאמץ בך.אשרי איש 
 אשרי אדם עוז לו בך.

 .דקודשא בריך הוא אנא עבדא
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 שבראנו לכבודו. ברוך הוא אלוקינו
 והבדילנו מן התועים,    

 ונתן לנו תורת אמת,     
 וחיי עולם נטע בתוכינו,        

 בתורתוהוא יפתח ליבנו              
 וישם בליבנו אהבתו ויראתו   

 ולעשות רצונו ולעבדו בלבב שלם.                
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 משיבת נפש. תורת ה' תמימה
 עדות ה' נאמנה מחכימת פתי.   

 ישרים משמחי לב. פקודי ה'       
 מצות ה' ברה מאירת עינים.           

 הורה עומדת לעד.                יראת ה' ט               
 משפטי ה' אמת צדקו יחדיו.                    
  מזהב ומפז רב הנחמדים    

 .ומתוקים מדבש ונפת צופים              
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 ואורך ימינו ובהם נהגה יומם ולילה כי הם חיינו
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 .שלה לחי עולמיםהמלוכה והממ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 ישראל ועסקין בשמחת התורה, כד יתבין
 קודשא בריך הוא אומר לפמליא דיליה

 חזו, בני, חביבי.
 דמשתכחין בצערא דילהון,

 ועסקין בחדוותא דילי.
 

 בזאת התורה נגיל ונשיש
 כי היא לנו עז ואורה.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 .והיית אך שמח ושמחת בחגך
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 , ותן חלקנו בתורתך,קדשנו במצותך
 שבענו מטובך, ושמח נפשנו בישועתך,

 וטהר ליבנו, לעבדך באמת.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 מאת ה' אותה אבקש  אחת שאלתי
 שבתי בבית ה' כל ימי חיי 

 לחזות בנעם ה' ולבקר בהיכלו. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 .לאלוקים זמרו זמרו למלכינו זמרוזמרו 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 יראו וישמחו וישרים יעלוזו ובכן צדיקים
 וחסידים ברינה יגילו.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 .קראתי קה' ענני במרחב קה' מן המצר   

 ישועות יעקב.צוה   

 למה עזבתני לי-ק  
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 מבין הגוים, וקרב פזורנו     
 [מוסף]ונפוצותינו כנס מירכתי ארץ. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 בשובך לציון ברחמים, ותחזינה עינינו
 והשב את העבודה לדביר ביתך

 ]יו"ט חזרת הש"ץ של מוסףתפילת ותערב [ ולירושלים הבנויה.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

זכרתי לך חסד נעוריך אהבת  כה אמר ה'
 כלולותיך לכתך אחרי במדבר בארץ לא זרועה. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 כהרף עין לשנה הבאה בירושלים. ישועת ה'
 אנא ה' הושיעה נא לשנה הבאה בירושלים הבנויה.   

 גאולה משיח זאל שוין קומען יזאל שוין זיין ד
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 תפילת יום טוב :
 אתה בחרתנו מכל העמים,
 אהבת אותנו, ורצית בנו, 
 ורוממתנו מכל הלשונות,

 וקדשתנו במצותיך, 
 וקרבתנו מלכנו לעבודתך,

 ושמך הגדול והקדוש עלינו קראת.
 בצאת ישראל ממצרים.  הלל :

 מה אשיב לה'.
 לא אמות כי אחיה.
 קלי אתה ואודך.

 מה בביאת המשיחה שליאני מאמין באמונ


