
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

יך יר, ד   יּביך לו  ע א  אט  ט   ע א  אט  יך ויל יר ו  ק ד  אנ  ד  ט   יד,  ין א  ּב  א 
יר יך לו יּב ד  ע א  אט  ע , ט  אט  יר ט  ק ד  אנ  יך ד   יב.יר ל  ד   אּביך ה  ויל א  ו  א 

 

מֹוֶדה ֲאִני ְלָפֶניָך ֶמֶלְך ַחי וְַקָים. 
ה ֶשֶהֱחַזְרָת ִבי ִנְשָמִתי ְבֶחְמָלה. ַרבָ 

 ֱאמּוָנֶתָך:
 

 יְיָ ֵראִשית ָחְכָמה יְִרַאת 
ֵשֶכל טֹוב ְלָכל עֹוֵשיֶהם 
  ְתִהָלתֹו עֹוֶמֶדת ָלַעד:

 
 

ב. תֹוָרה ִצָּוה ָלנּו מֶשה מֹוָרָשה ְקִהַלת יֲַעק  
ְשַמע ְבִני מּוַסר ָאִביָך וְַאל ִתּטֹוש תֹוַרת 

ל ַשַדי ִאֶמָך. תֹוָרה ְתֵהא ֱאמּוָנִתי. וְאֵ 
ֱאֹלֵהיֶכם ַחִיים  יְיָ ְבֶעְזָרִתי. וְַאֶתם ַהְדֵבִקים בַ 

ְלֶכם ַהיֹום.  כֻּ
 

 

 
לתועלת התלמידים וההורים שיחיו סדרנו את סדר 
 התפלה כפי שנהגו להתפלל בכתה מדי יום ביומו



 

 

 ]בניגון בן דוד עבדך[
ע יידֶ יט בֵ עך, מִ ית'לֶ יצִ י צִ ען דִ עמֶ יס נֶ רֹוַא
ן עבְ ן גֶ ה אּוכָ רָ בְ  ן ַאאכְ ן, מַ אפְ כַ נְ עך ָאעלֶ טֶ ענְ הֶ 
 ן, אפְ זַ נְ יך ָאזִ ה שָ דּואך קְ סַ יט ַאן מִ אּו ישקִ  ַא

 

 

. ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך יְיָ ָברּוְך ַאָתה 
ָהעֹוָלם. ֲאֶשר ִקְדָשנּו 

ְבִמְצֹוָתיו וְִצָּונּו ַעל ִמְצוַת 
 ִציִצית:

 

ֱאֹלַהי וֵאֹלֵהי ֲאבֹוַתי.  יְיָ יְִהי ָרצֹון ִמְלָפֶניָך. 
ֶשְתֵהא ֲחשּוָבה ִמְצוַת ִציִצית ְלָפֶניָך ְכִאלּו 

ְמִתיָה ְבָכל ְפָרֶטיָה וְִדְקדּוֶקיָה וְַכָּונֹוֶתיָה. ִקיַ 
  וְַתְריַ"ג ִמְצֹות ַהְתלּויִם ָבּה. ָאֵמן ֶסָלה:

 ָבָרה ְמִאיַרת ֵעיָניִם: יְיָ  ִמְצוַת
 
 

 

'סעם א  ן ד  יּב  ער, לו  ד  ינ  ע ק  יער  י  ע ט  ל  יר ַאאמ  ל   טנ  ש  יר  יר ַאל  ער, ד  ואנ  ע ו  יס  רו  ג   ייּב  הם על אמ  ן  ע   ַאלו יּב 

אטואס ו   ד  ינ  צ   ר, יעּוש   ן ַאים ָאנ  נּוח  ת  ּב  ת ּוו  שק  יט ּב  יר מ  ן ד  פּוַאל ע יר ן מ  עט  ד, ּב  נ  עזּון ג  אפ  אש  ז ּב  נ  אּו ה 

ע ן ה, אּוָאפּור   ן ַאאּב  ן ה  אל  ע ז  אפ  ל  ש  ע ל  ַא ד  ה, ע  ּושי   ען ַאד  יּוַאל  ינ  ע ק  יער  י  יר ַאל ע ט  עם ל אמ  ן ד  ער, לו יּב 

'ס  טנ  ש  יר  ייּב  ערא  ד  ואנ  ע ו  רו יס  ער ע יינ  , ז  ג  ד  ואנ   .תו  שע  יא ל  ל  פ  מ  ר ּוש  ל ּב  א כ  פ  יס רו  רו  יער ג  י  ען ז  ענ  ז  ו 
 

ָברּוְך ַאָתה יְה וָה ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ֲאֶשר 
יַָצר ֶאת ָהָאָדם ְבָחְכָמה ּוָבָרא בֹו ְנָקִבים 



 

 

ִבים ֲחלּוִלים ֲחלּוִלים. ָגלּוי וְיָדּוַע ִלְפֵני ְנקָ 
ִכֵסא ְכבֹוֶדָך ֶשִאם יִָפֵתַח ֶאָחד ֵמֶהם אֹו 
יִָסֵתם ֶאָחד ֵמֶהם ִאי ֶאְפַשר ְלִהְתַקֵים 

ָברּוְך  וְַלֲעמֹוד ְלָפֶניָך ֲאִפילּו ָשָעה ֶאָחת:
 :ַאָתה יְה וָה רֹוֵפא ָכל ָבָשר ּוַמְפִליא ַלֲעשֹות

 ]בניגון והאר עינינו בתורתך[

ן ן אּויצְ זִ  ן, עבְ עגֶ ה  גֶ רָ ֹוי תז דִ נְ ט אּואסְ הָ  ם דּולָ ל עֹושֶ  נֹוֹוברִ 

 ן, עבְ ער לֶ זֶ נְ יז אּוען אִ נֶ ערְ לֶ 

ַהְמַלֵמד תֹוָרה ְלַעמֹו  ייל, ער טֵ זֶ נְ ה אּורָ ֹוי תן דִ ז פּונְ יב אּוגִ 

 ,יְִשָרֵאל

 ,חַ ן כ  ט אּופְ ארַ ז קְ נְ אּו עבגֶ   חַ ער מ  זֶ ן אונְ ץ אּוארְ ער הַ זֶ נְ ן אּופְ עֶ 

ן ועגְ ע וֶ ירֶ ין אִ ן אִ אּו  יין, טֵ שְ ארְ פַ  ן צּוען אּונֶ ערְ לֶ  ה צּורָ ֹות

 יין,גֵ  יג צּודִ ענְ טֶ שְ 

 אּון כ ַח,ְקַראְפט ֶעְפן אּוְנֶזער ַהאְרץ אּון אוְנֶזער מ ַח ֶגעב אּוְנז 

אּון ִאין ִאיֶרע וֶועְגן  אְרְשֵטיין, תֹוָרה צּו ֶלעְרֶנען אּון צּו פַ 

 ְשֶטעְנִדיג צּו ֵגיין,
 

ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ֲאֶשר  יְיָ ָברּוְך ַאָתה 
ָתיו וְִצָּונּו ַלֲעסֹוק ְבִדְבֵרי ֹוִקְדָשנּו ְבִמצְ 

 תֹוָרה:
 
 

 
ָלם ְמַקְבִלים ֲעֵליֶהם ע ל ַמְלכּות ָשַמיִם ֶזה ִמֶזה.  וְכֻּ

 

 



 

 

ִבינּו ָאב ָהַרֲחָמן. ַהְמַרֵחם. ַרֵחם ָעֵלינּו. וְֵתן ָא
ְבִלֵבנּו ִביָנה ְלָהִבין ּוְלַהְשִכיל. ִלְשמ ַע. ִלְלמ ד 
ּוְלַלֵמד. ִלְשמ ר וְַלֲעשֹות ּוְלַקֵים ֶאת ָכל ִדְבֵרי 

 ַתְלמּוד תֹוָרֶתָך ְבַאֲהָבה:
ֵבנּו ְבִמְצֹוֶתיָך. וְָהֵאר ֵעיֵנינּו ְבתֹוָרֶתָך. וְַדֵבק לִ 

 וְיֵַחד ְלָבֵבנּו ְלַאֲהָבה ּוְליְִרָאה ֶאת ְשֶמָך.

 
 ע, טֶ עכְ י רֶ ע דִ עלֶ טֶ ענְ י הֶ ן, דִ ייבְ יף הֵ ן אֹואלְ ער זָ דֶ ינְ ע קִ לֶ ַא

יין אר אֵ א נָ יז דָ 'אִ ז סְ ן, ַאאבְ ן הָ ינְ ן זִ ּון אאלְ לע זָ לֶ ן ַאִאי
 ןטְ ועלְ ע וֶ לֶ ן ַאער אּועפֶ אשֶ בַ 

 

 ְך ֶנֱאָמן:ֵאל ֶמלֶ 
 יְיָ ְשַמע יְִשָרֵאל 

 ֶאָחד: יְיָ ֱאֹלֵהינּו 
 

ָברּוְך ֵשם ְכבֹוד ַמְלכּותֹו  :בלחש
 ְלעֹוָלם וֶָעד:

 

ֱאֹלֶהיָך ְבָכל ְלָבְבָך ּוְבָכל  יְיָ וְָאַהְבָת ֵאת 
וְָהיּו ַהְדָבִרים ָהֵאֶלה  ַנְפְשָך ּוְבָכל ְמא ֶדָך:



 

 

 ֹום ַעל ְלָבֶבָך:ֲאֶשר ָאנ ִכי ְמַצְּוָך ַהי

וְִשַנְנָתם ְלָבֶניָך וְִדַבְרָת ָבם ְבִשְבְתָך 
ְבֵביֶתָך ּוְבֶלְכְתָך ַבֶדֶרְך ּוְבָשְכְבָך 

ּוְקַשְרָתם ְלאֹות ַעל יֶָדָך וְָהיּו  ּוְבקּוֶמָך:
ּוְכַתְבָתם ַעל ְמזֻּזֹות  ְלט ָטפ ת ֵבין ֵעיֶניָך:

 ֵביֶתָך ּוִבְשָעֶריָך:
 

ֲאדֹון עֹוָלם ֲאֶשר ָמַלְך. ְבֶטֶרם ָכל יְִציר 

 ִנְבָרא:

ְלֵעת ַנֲעָשה ְבֶחְפצֹו כ ל. ֲאַזי ֶמֶלְך ְשמֹו 

 ִנְקָרא:

 וְַאֲחֵרי ִכְכלֹות ַהכ ל. ְלַבדֹו יְִמֹלְך נֹוָרא:

וְהּוא ָהיָה. וְהּוא ה וֶה. וְהּוא יְִהיֶה 

 ְבִתְפָאָרה:

י. ְלַהְמִשיל לֹו וְהּוא ֶאָחד וְֵאין ֵשנִ 

 ְלַהְחִביָרה:

ְבִלי ֵראִשית ְבִלי ַתְכִלית. וְלֹו ָהע ז 

 וְַהִמְשָרה:



 

 

וְהּוא ֵאִלי וְַחי גֹוֲאִלי. וְצּור ֶחְבִלי ְבֵעת 

 ָצָרה:

וְהּוא ִנִסי ּוָמנֹוס ִלי. ְמָנת כֹוִסי ְביֹום 

 ֶאְקָרא:

 ִעיָרה:ְביָדֹו ַאְפִקיד רּוִחי. ְבֵעת ִאיָשן וְָא

 וְִעם רּוִחי ְגוִָיִתי. יְה וָה ִלי וְֹלא ִאיָרא:


