
 
 תפילת שחרית

ֲאִני ְלָפֶני� ֶמֶל� ַחי ְוַקָּים ֶׁשֶהֱחַזְרָּת ִּבי  מֹוֶדה
 ִנְׁשָמִתי ְּבֶחְמָלה, ַרָּבה ֱאמּוָנֶת�: 

ֵׂשֶכל טֹוב ְלָכל  הָחְכָמה ִיְרַאת  ֵראִׁשית
עֹוֵׂשיֶהם ְּתִהָּלתֹו עֹוֶמֶדת ָלַעד: ָּברּו� ֵׁשם ְּכבֹוד 

 ַמְלכּותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד: 

ִצָּוה ָלנּו ֹמֶׁשה מֹוָרָׁשה ְקִהַּלת ַיֲעֹקב.  ּתֹוָרה
�. ְׁשַמע ְּבִני מּוַסר ָאִבי� ְוַאל ִּתּטֹוׁש ּתוַרת ִאּמֶ 

י ְּבֶעְזָרִתי. ְוַאֶּתם דַ ל ׁשַ קֵ וְ  ּתֹוָרה ְּתֵהא ֱאמּוָנִתי
ּיֹום. יֶכם ַחִּיים ֻּכְּלֶכם הַ קֵ ֱא� הַהְּדֵבִקים ּבַ 

 :הי ִליׁשּוָעְת� ִקִּויתִ 

ינּו ֶמֶל� ָהעֹוָלם, ֲאֶׁשר קֵ ֱא� הַאָּתה  ָּברּו�
 ִקְּדָׁשנּו ְּבִמְצֹוָתיו ְוִצָּונּו ַעל ְנִטיַלת ָיָדִים:



ינּו ֶמֶל� ָהעֹוָלם, ֲאֶׁשר ָיַצר קֵ ֱא� הַאָּתה  ָּברּו�
ֶאת ָהָאָדם ְּבָחְכָמה, ּוָבָרא בֹו ְנָקִבים ְנָקִבים, 

. ָּגלּוי ְוָידּוַע ִלְפֵני ִכֵּסא ְכבֹוֶד�, ֲחלּוִלים ֲחלּוִלים
ֶׁשִאם ִיָּפֵתח ֶאָחד ֵמֶהם אֹו ִיָּסֵתם ֶאָחד ֵמֶהם, ִאי 

, הָּברּו� ַאָּתה ֶאְפַׁשר ְלִהְתַקֵּים ְוַלֲעֹמד ְלָפֶני�. 
 ַלֲעׂשֹות:  ל ָּבָׂשר ּוַמְפִליארֹוֵפא כָ 

, ְנָׁשָמה ֶׁשָּנַתָּת ִּבי ְטהֹוָרה ִהיא. ַאָּתה יקַ ֱא�
ְבָראָתּה, ַאָּתה ְיַצְרָּתּה, ַאָּתה ְנַפְחָּתּה ִּבי, ְוַאָּתה 
ְמַׁשְּמָרּה ְּבִקְרִּבי, ְוַאָּתה ָעִתיד ִלְּטָלּה ִמֶּמִּני, 
ּוְלַהֲחִזיָרּה ִּבי ֶלָעִתיד ָלבֹוא. ָּכל ְזַמן ֶׁשַהְּנָׁשָמה 

י ֲאבֹוַתי. קֵ י ֵוא�קַ ֱא� הֶדה ֲאִני ְלָפֶני� ְּבִקְרִּבי מֹו
ָּברּו� ִרּבֹון ָּכל ַהַּמֲעִׂשים ֲאדֹון ָּכל ַהְּנָׁשמֹות. 

  ֵמִתים: ִלְפָגִרים ְנָׁשמֹות ַהַּמֲחִזיר הַאָּתה 
ינּו ֶמֶל� ָהעֹוָלם, ֲאֶׁשר קֵ ֱא� הַאָּתה  ָּברּו�

  ַלֲעסֹוק ְּבִדְבֵרי תֹוָרה:ִקְּדָׁשנּו ְּבִמְצֹוָתיו ְוִצָּונּו 
ינּו, ֶאת ִּדְבֵרי תֹוָרְת� קֵ ֱא� הָנא,  ְוַהֲעֶרב



ְּבִפינּו ּוְבִפּיֹות ַעְּמ� ֵּבית ִיְׂשָרֵאל, ְוִנְהֶיה ֲאַנְחנּו 
ְוֶצֱאָצֵאינּו, ְוֶצֱאָצֵאי ַעְּמ� ֵּבית ִיְׂשָרֵאל, ֻּכָּלנּו 

ָּברּו� ַאָּתה ָמּה. יֹוְדֵעי ְׁשֶמ�, ְולֹוְמֵדי תֹוָרְת� ִלׁשְ 
  , ַהְמַלֵּמד ּתֹוָרה ְלַעּמֹו ִיְׂשָרֵאל:ה

ינּו ֶמֶל� ָהעֹוָלם, ֲאֶׁשר קֵ ֱא� הַאָּתה  ָּברּו�
ָּבַחר ָּבנּו ִמָּכל ָהַעִּמים ְוָנַתן ָלנּו ֶאת ּתֹוָרתֹו. 

 נֹוֵתן ַהּתֹוָרה:  הָּברּו� ַאָּתה 

ָּפָניו ֵאֶלי�  הְוִיְׁשְמֶר�: ָיֵאר  ה ְיָבֶרְכ�
  ָּפָניו ֵאֶלי� ְוָיֵׂשם ְל� ָׁשלֹום: הִויֻחֶּנָּך: ִיָּׂשא 

ְדָבִרים ֶׁשֵאין ָלֶהם ִׁשעּור, ַהֵּפָאה  ֵאּלּו
ְוַהִּבּכּוִרים ְוָהֵרָאיֹון ּוְגִמילּות ֲחָסִדים ְוַתְלמּוד 
ּתֹוָרה. ֵאּלּו ְדָבִרים ֶׁשָאָדם אֹוֵכל ֵּפרֹוֵתיֶהם 

ַהֶּזה ְוַהֶּקֶרן ַקֶּיֶמת לֹו ָלעֹוָלם ַהָּבא, ְוֵאּלּו ָּבעֹוָלם 
ֵהן, ִּכּבּוד ָאב ָוֵאם, ּוְגִמילּות ֲחָסִדים, ְוַהְׁשָּכַמת 
ֵּבית ַהִּמְדָרׁש ַׁשֲחִרית ְוַעְרִבית, ְוַהְכָנַסת 
אֹוְרִחים, ּוִבּקּור חֹוִלים, ְוַהְכָנַסת ַּכָּלה, ּוְלָוַית 



ה. ַוֲהָבַאת ָׁשלֹום ֵּבין ָאָדם ַהֵּמת, ְוִעּיּון ְּתִפּלָ 
ַלֲחֵברֹו ּוֵבין ִאיׁש ְלִאְׁשּתֹו. ְוַתְלמּוד ּתֹוָרה ְּכֶנֶגד 

 ֻּכָּלם:

ינּו ֶמֶל� ָהעֹוָלם, ֲאֶׁשר קֵ ֱא�ה ַאָּתה  ָּברּו�
  ַעל ִמְצַות ִציִצית:ִקְּדָׁשנּו ְּבִמְצֹוָתיו ְוִצָּונּו 

י ֲאבֹוַתי, ֶׁשְּתֵהא ֲחׁשּוָבה קֵ ֵוא� יקַ ֱא� הָרצֹון ִמְּלָפֶני�  ְיִהי
ִמְצַות ִציִצית ְלָפֶני� ְּכִאּלּו ִקַּיְמִּתיָה ְּבָכל ְּפָרֶטיָה ְוִדְקּדּוֶקיָה 

 ְוַכָּונֹוֶתיָה, ְוַתְרַי"ג ִמְצֹות ַהְּתלּוִים ָּבּה, ָאֵמן ֶסָלה: 

 ָּבָרה ְמִאיַרת ֵעיָנִים: הִמְצַות 

עֹוָלם ֲאֶׁשר ָמַל�, ְּבֶטֶרם ָּכל ְיִציר  ֲאדֹון
ִנְבָרא: ְלֵעת ַנֲעָׂשה ְבֶחְפצֹו ֹּכל, ֲאַזי ֶמֶל� ְׁשמֹו 
ִנְקָרא: ְוַאֲחֵרי ִּכְכלֹות ַהֹּכל, ְלַבּדֹו ִיְמ�� נֹוָרא: 

ְוהּוא ָהָיה, ְוהּוא ֹהֶוה, ְוהּוא ִיְהֶיה ְּבִתְפָאָרה: 
ְמִׁשיל לֹו ְלַהְחִּביָרה: ְוהּוא ֶאָחד ְוֵאין ֵׁשִני, ְלהַ 

ְּבִלי ֵראִׁשית ְּבִלי ַתְכִלית, ְולֹו ָהֹעז ְוַהִּמְׂשָרה: 
ְוהּוא ֵאִלי ְוַחי גֹוֲאִלי, ְוצּור ֶחְבִלי ְּבֵעת ָצָרה: 
ְוהּוא ִנִּסי ּוָמנֹוס ִלי, ְמָנת ּכֹוִסי ְּביֹום ֶאְקָרא: 



ְוִעם  ְּבָידֹו ַאְפִקיד רּוִחי, ְּבֵעת ִאיָׁשן ְוָאִעיָרה:
 ִאיָרא:ִלי ְולֹא  הרּוִחי ְּגִוָּיִתי, 

ינּו ֶמֶל� ָהעֹוָלם, ֲאֶׁשר ָנַתן קֵ ֱא� הַאָּתה  ָּברּו�
 ַלֶּׂשְכִוי ִביָנה ְלַהְבִחין ֵּבין יֹום ּוֵבין ָלְיָלה: 

ֶמֶל� ָהעֹוָלם, ֶׁשּלֹא  ינּוקֵ ֱא� הַאָּתה  ָּברּו�
 ָעַׂשִני ּגֹוי: 

ֶמֶל� ָהעֹוָלם, ֶׁשּלֹא  ינּוקֵ ֱא� הַאָּתה  ָּברּו�
 ָעַׂשִני ָעֶבד: 

ֶמֶל� ָהעֹוָלם, ֶׁשּלֹא  ינּוקֵ ֱא� הַאָּתה  ָּברּו�
 ָעַׂשִני ִאָּׁשה: 

ֶמֶל� ָהעֹוָלם, ּפֹוֵקַח  ינּוקֵ ֱא� הַאָּתה  ָּברּו�
 ִעְוִרים: 

ֶמֶל� ָהעֹוָלם, ַמְלִּביׁש  ינּוקֵ ֱא� הַאָּתה  ָּברּו�
 ִּמים: ֲערֻ 



ֶמֶל� ָהעֹוָלם, ַמִּתיר ינּו קֵ ֱא� הַאָּתה  ָּברּו�
 ֲאסּוִרים: 

ֶמֶל� ָהעֹוָלם, זֹוֵקף ינּו קֵ ֱא� הַאָּתה  ָּברּו�
 ְּכפּוִפים: 

ֶמֶל� ָהעֹוָלם, רֹוַקע ינּו קֵ ֱא� הַאָּתה  ָּברּו�
 ָהָאֶרץ ַעל ַהָּמִים: 

 ָהעֹוָלם, ַהֵּמִכין ֶמֶל�ינּו קֵ ֱא� הַאָּתה ָּברּו� 
 ִמְצֲעֵדי ָגֶבר: 

ֶמֶל� ָהעֹוָלם, ֶׁשָעָׂשה ינּו קֵ ֱא� הַאָּתה ָּברּו� 
 ִּלי ָּכל ָצְרִּכי: 

ֶמֶל� ָהעֹוָלם, אֹוֵזר  ינּוקֵ ֱא� הַאָּתה  ָּברּו�
 ִיְׂשָרֵאל ִּבְגבּוָרה: 

ֶמֶל� ָהעֹוָלם, עֹוֵטר ינּו קֵ ֱא� הַאָּתה  ָּברּו�
 ִיְׂשָרֵאל ְּבִתְפָאָרה: 



ֶמֶל� ָהעֹוָלם, ַהּנֹוֵתן ינּו קֵ ֱא� הַאָּתה  ָּברּו�
  ַלָּיֵעף ֹּכַח:

 

 ְוֻכָּלם ְמַקְּבִלים ֲעֵליֶהם ֹעל ַמְלכּות ָׁשַמִים
 ם ָעֵלינּו, ְוֵתן ְּבִלֵּבנּוָאב ָהַרֲחָמן ַהְמַרֵחם, ַרחֵ הָ  ָאִבינּו

ְלָהִבין, ּוְלַהְׂשִּכיל, ִלְׁשֹמַע, ִלְלֹמד ּוְלַלֵּמד, ִלְׁשֹמר ְוַלֲעׂשֹות 
ּוְלַקֵּיים ֶאת ָּכל ִּדְבֵרי ַּתְלמּוד תֹוָרֶת� ְּבַאֲהָבה: ְוָהֵאר ֵעיֵנינּו 

ְּבתֹוָרֶת� ְוַדֵּבק ִלֵּבנּו ְבִמְצֹוֶתי�, ְוַיֵחד ְלָבֵבנּו ְלַאֲהָבה 
.ּוְלִיְרָאה ֶאת ְׁשֶמ�  
  אל מלך נאמן:

 ֶאָחד: ה ינּוקֵ ֱא� הְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל 
 ָּברּו�, ֵּׁשם ְּכבֹוד ַמְלכּותֹו, ְלעֹוָלם ָוֶעד: בלחש:

י� ְּבָכל ְלָבְב� ּוְבָכל ַנְפְׁש� ּוְבָכל ְמֹאֶד�. קֶ ֱא� הְוָאַהְבָּת ֵאת 
ַהּיֹום ַעל ְלָבֶב�. ְוָהיּו ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ֲאֶׁשר ָאֹנִכי ְמַצְּו� 

ְוִׁשַּנְנָּתם ְלָבֶני� ְוִדַּבְרָּת ָּבם ְּבִׁשְבְּת� ְּבֵביֶת� ּוְבֶלְכְּת� ַבֶּדֶר� 
ּוְבָׁשְכְּב� ּוְבקּוֶמ�. ּוְקַׁשְרָּתם ְלאֹות ַעל ָיֶד� ְוָהיּו ְלֹטָטֹפת ֵּבין 

  :ֵעיֶני�. ּוְכַתְבָּתם ַעל ְמזּוֹזת ֵּביֶת� ּוִבְׁשָעֶרי�
 



 לסוכות ושמחת תורה הלל סדר

 ֲאֶׁשר. ָהעֹוָלם ֶמֶל� ֱא�ֵקינּו ה ַאָּתה ָּברּו�
 :ַהַהֵּלל ֶאת ִלְקרֹא ְוִצָּונּו ְּבִמְצֹוָתיו ִקְּדָׁשנּו

 .ָּדל ֵמָעָפר ְמִקיִמי
 ָהְיָתה :לֹוֵעז ֵמַעם ַיֲעֹקב ֵּבית. ִמִּמְצָרִים ִיְׂשָרֵאל ְּבֵצאת

 ַהַּיְרֵּדן. ַוָּיֹנס ָרָאה ַהָּים :ַמְמְׁשלֹוָתיו ִיְׂשָרֵאל ְלָקְדׁשֹו ְיהּוָדה
 ַמה :ִּכְבֵני צֹאן ְּגָבעֹות. ְכֵאיִלים ָרְקדּו ֶהָהִרים :ִיֹּסב ְלָאחֹור

 ִּתְרְקדּו ֶהָהִרים :ְלָאחֹור ִּתֹּסב ַהַּיְרֵּדן. ָתנּוס ִּכי ַהָּים ְּל�
 ִמִּלְפֵני. ָאֶרץ חּוִלי ָאדֹון יִמִּלְפנֵ  :צֹאן ִּכְבֵני ְּגָבעֹות. ְכֵאיִלים

 :ָמִים ְלַמְעינֹו ַחָּלִמיׁש. ָמִים ֲאַגם ַהצּור ַהֹהְפִכי :ַיֲעֹקב ֱאלֹוּהַ 
 :ַחְסּדֹו ְלעֹוָלם ִּכי טֹוב ִּכי ַלה הֹודּו

 :ַחְסּדֹו ְלעֹוָלם ִּכי ִיְׂשָרֵאל ָנא יֹאַמר
 :ַחְסּדֹו ְלעֹוָלם ִּכי ַאֲהֹרן ֵּבית ָנא יֹאְמרּו
 :ַחְסּדֹו ְלעֹוָלם ִּכי ה ִיְרֵאי ָנא יֹאְמרּו

 :ָּנא הֹוִׁשיָעה ה ָאָּנא
 :ָּנא הֹוִׁשיָעה ה ָאָּנא
 :ָּנא ַהְצִליָחה ה ָאָּנא
 :ָּנא ַהְצִליָחה ה ָאָּנא



 . ֲארֹוְמֶמּךָ  ֱא�ַקי. ְואֹוֶדּךָ  ַאָּתה ֵקִלי

 . ֲארֹוְמֶמּךָ  ֱא�ַקי. ְואֹוֶדּךָ  ַאָּתה ֵקִלי

 . ַחְסּדֹו ְלעֹוָלם ִּכי. טֹוב ִּכי הלַ  הֹודּו

 :ַחְסּדֹו ְלעֹוָלם ִּכי. טֹוב ה ִּכילַ  הֹודּו

 :ַּבִּתְׁשָּבחֹות ְמֻהָּלל ֶמֶל� ה ַאָּתה ָּברּו�
 לסוכות הושענות סדר

 :ָנא הֹוַׁשע
 :ָנא הֹוַׁשע ֱא�ֵהינּו ְלַמַעְנ�
 :ָנא הֹוַׁשע ּבֹוְרֵאנּו ְלַמַעְנ�
 :ָנא הֹוַׁשע ּגֹוֲאֵלנּו ְלַמַעְנ�
  :ָנא הֹוַׁשע ּדֹוְרֵׁשנּו ְלַמַעְנ�

 ובהושענא רבא מוסיפין:

 :ְואֹוֵמר ְמַבֵּׂשר קֹול
 וחובטין ההושענות על הקרקע

 
 
 
 



 לסוכה יןתפילה כשנכנס
ַאְבָרָהם ִיְצָחק ַיֲעֹקב ֹמֶׁשה ַאֲהֹרן  ִעיָלִאין אּוְׁשִּפיִזיןִלְסעּוָדִתי  ֲאַזִמין

 יֹוֵסף ְוָּדִוד:
  ביום הראשון אומר:

אּוְׁשִּפיִזי ִעיָלִאי ְדַיְתֵבי ִעִּמי ְוִעָּמ� ָּכל אּוְׁשִּפיֵזי  ַאְבָרָהםִמיָנ�  ְּבָמֵטי
 ִעיָלִאי ִיְצָחק ַיֲעֹקב ֹמֶׁשה ַאֲהֹרן יֹוֵסף ְוָּדִוד: 

 ביום השני אומר: 

אּוְׁשִּפיִזי ִעיָלִאי ְדַיְתֵבי ִעִּמי ְוִעָּמ� ָּכל אּוְׁשִּפיֵזי  ִיְצָחקִמיָנ�  יְּבָמטֵ 
 ִעיָלִאי ַאְבָרָהם ַיֲעֹקב ֹמֶׁשה ַאֲהֹרן יֹוֵסף ְוָּדִוד: 

  ביום השלישי אומר:
ֵזי אּוְׁשִּפיִזי ִעיָלִאי ְדַיְתֵבי ִעִּמי ְוִעָּמ� ָּכל אּוְׁשִּפיַיֲעֹקב ִמיָנ�  ְּבָמֵטי

 ִעיָלִאי ַאְבָרָהם ִיְצָחק ֹמֶׁשה ַאֲהֹרן יֹוֵסף ְוָּדִוד: 
  ביום הרביעי אומר:

אּוְׁשִּפיִזי ִעיָלִאי ְדַיְתֵבי ִעִּמי ְוִעָּמ� ָּכל אּוְׁשִּפיֵזי  יֹוֵסףִמיָנ�  ְּבָמֵטי
  ִעיָלִאי ַאְבָרָהם ִיְצָחק ַיֲעֹקב ֹמֶׁשה ַאֲהֹרן ְוָּדִוד:

                                                                                       ביום החמישי אומר:
אּוְׁשִּפיִזי ִעיָלִאי ְדַיְתֵבי ִעִּמי ְוִעָּמ� ָּכל אּוְׁשִּפיֵזי  ֹמֶׁשהִמיָנ�  ְּבָמֵטי

 ִעיָלִאי ַאְבָרָהם ִיְצָחק ַיֲעֹקב ַאֲהֹרן יֹוֵסף ְוָּדִוד:
 ביום הששי אומר:

אּוְׁשִּפיִזי ִעיָלִאי ְדַיְתֵבי ִעִּמי ְוִעָּמ� ָּכל אּוְׁשִּפיֵזי  ַאֲהֹרןִמיָנ�  ָמֵטיּבְ 
 ִעיָלִאי ַאְבָרָהם ִיְצָחק ַיֲעֹקב ֹמֶׁשה יֹוֵסף ְוָּדִוד: 

  ביום השביעי אומר:
אּוְׁשִּפיֵזי אּוְׁשִּפיִזי ִעיָלִאי ְדַיְתֵבי ִעִּמי ְוִעָּמ� ָּכל  ָּדִודִמיָנ�  ְּבָמֵטי

 ִעיָלִאי ַאְבָרָהם ִיְצָחק ַיֲעֹקב ֹמֶׁשה ַאֲהֹרן ְויֹוֵסף: 



  כשיוצאין מן הסוכה:להושענא רבא תפילה 
י ֲאבֹוֵתינּו ְּכֵׁשם ֶׁשִקַּיְמִּתי ְוָיַׁשְבִּתי קֵ ינּו ֵוא�קֵ ֱא� הָרצֹון ִמְּלָפֶני�  ְיִהי

 ה ֵליֵׁשב ְּבסּוָּכה ֶׁשל ִלְוָיָתן:ְּבסּוָּכה זּו ֵּכן ֶאְזֶּכה ְלָׁשָנה ַהָּבאָ 

 סדר נטילת לולב

ינּו ֶמֶל� ָהעֹוָלם, ֲאֶׁשר ִקְּדָׁשנּו ְּבִמְצֹוָתיו, קֵ ֱא� הַאָּתה  ָּברּו�
 ְוִצָּונּו ַעל ְנִטיַלת לּוָלב:

  מברך גם שהחיינו: ביום הראשון של סוכות
ֶׁשֶהֱחָינּו ְוִקְּיָמנּו ְוִהִּגיָענּו ינּו ֶמֶל� ָהעֹוָלם, קֵ ֱא� הַאָּתה  ָּברּו�

 ַלְזַמן ַהֶּזה: 
 

 חת תורהלשמ הקפות סדר
 :ִמְּלַבּדֹו עֹוד ֵאין ָהֱא�ִקים ה הּוא ִּכי ָלַדַעת ָהְרֵאתָ  ַאָּתה

 :ַחְסּדֹו ְלעֹוָלם ִּכי ְלַבּדֹו ְּגדֹולֹות ִנְפָלאֹות ְלעֹוֵׂשה
 :ְּכַמֲעֶׂשי� ְוֵאין ֲאֹדָני ָבֱא�ִקים ָּכמֹו� ֵאין
 :ְּבַמֲעָׂשיו ה ִיְׂשַמח ְלעֹוָלם ה ְכבֹוד ְיִהי
 :עֹוָלם ְוַעד ֵמַעָּתה ְמֹבָר� ה ֵׁשם ְיִהי
 ְוַאל ַיֲעְזֵבנּו ַאל ֲאבֹוֵתינּו ִעם ָהָיה ַּכֲאֶׁשר ִעָּמנּו ֱא�ֵקינּו ה ְיִהי

 :ִיְּטֵׁשנּו
 ְלהֹודֹות ַהּגֹוִים ִמן ְוַהִּציֵלנּו ְוַקְּבֵצנּו ִיְׁשֵענּו ֱא�ֵקי הֹוִׁשיֵענּו ְוִאְמרּו
 :ִּבְתִהָּלֶת� ְלִהְׁשַּתֵּבחַ  ָקְדֶׁש� ְלֵׁשם

 :ָוֶעד ְלעֹוָלם ִיְמ�� ָמָל� ה ה ֶמֶל� ה



 :ַבָּׁשלֹום ַעּמֹו ֶאת ה ְיָבֵר� ִיֵּתן ְלַעּמֹו ֹעז ה
 :ֹּכל ֲאדֹון ִלְפֵני ְלָרצֹון ֲאָמֵרינּו ָנא ְוִיְהיּו

 :הארון פותחין
 ְוָינֻסּו ֹאְיֶבי� ְוָיֻפצּו ה קּוָמה מֶׁשה ַוּיֹאֶמר ָהָאֹרן ִּבְנֹסעַ  ַוְיִהי

 :ִמָּפֶני� ְמַׂשְנֶאי�
 :ֻעֶּז� ַוֲארֹון ַאָּתה ִלְמנּוָחֶת� ה קּוָמה
 :ְיַרֵּננּו ַוֲחִסיֶדי� ֶצֶדק ִיְלְּבׁשּו ֹּכֲהֶני�
 :ְמִׁשיֶח� ְּפֵני ָּתֵׁשב ַאל ַעְבֶּד� ָּדִוד ַּבֲעבּור
 ִקִּוינּו ה ֶזה. ְויֹוִׁשיֵענּו לֹו ִקִּוינּו. ֶזה ֱא�ֵקינּו ִהֵּנה ַההּוא ַּבּיֹום ְוָאַמר

 :ִּביׁשּוָעתֹו ְוִנְׂשְמָחה ָנִגיָלה. לֹו
 :ודֹור ּדֹור ְּבָכל ּוֶמְמַׁשְלְּת�. עֹוָלִמים ָּכל ַמְלכּות ַמְלכּוְת�

 :ִמירּוָׁשָלים ה ּוְדַבר תֹוָרה ֵּתֵצא ִמִּצּיֹון ִּכי
 :ְירּוָׁשָלִים חֹומֹות ִּתְבֶנה. ִצּיֹון ֶאת ִבְרצֹוְנ� ֵהיִטָבה ָהַרֲחִמים ָאב
  :עֹוָלִמים ֲאדֹון ְוִנָּׂשא ָרם ֵקל ֶמֶל�. ָּבָטְחנּו ְלַבד ְב� ִּכי

 :א הקפה
 ְביֹום ֲעֵננּו ה ָאָּנא. ָנא ַהְּצִליָחה ה ָאָּנא. ָּנא הֹוִׁשיָעה ה ָאָּנא

 :ָקְרֵאנּו
 ָחָזק ּגֹוֵאל. ָנא ַהְצִליָחה ְלָבבֹות ּבֹוֵחן. ָּנא הֹוִׁשיָעה ָהרּוחֹות יֱא�קֵ 
  :ָקְרֵאנּו ְביֹום ֲעֵננּו

 :ָנֶפׁש ְמִׁשיַבת ְּתִמיָמה ה ּתֹוַרת



 :ב הקפה
 :ָּנא הֹוִׁשיָעה ְצָדקֹות ּדֹוֵבר
 :ָקְרֵאנּו ְביֹום ֲעֵננּו ְוָחִסיד ָוִתיק. ָנא ַהְצִליָחה ִּבְלבּוׁשֹו ָהדּור

 :ֶּפִתי ַמְחִּכיַמת ֶנֱאָמָנה ה ֵעדּות
 :ג הקפה

 ֲעֵננּו ּוֵמִטיב טֹוב. ָנא ַהְצִליָחה ַּדִלים חֹוֵמל. ָּנא הֹוִׁשיָעה ְוָיָׁשר ַז�
  :ָקְרֵאנּו ְביֹום

 :ֵלב ְמַׂשְּמֵחי ְיָׁשִרים ה ִּפּקּוֵדי
 :ד הקפה
 לֹוֵבׁש. ָנא ַהְצִליָחה ְוָנאֹור ַּכִּביר. ָּנא הֹוִׁשיָעה ַמֲחָׁשבֹות יֹוֵדעַ 

  :ָקְרֵאנּו ְביֹום ֲעֵננּו ְצָדקֹות
 :ֵעיָנִים ְמִאיַרת ָּבָרה ה ִמְצַות

 :ה הקפה
 נֹוְפִלים סֹוֵמ�. ָנא ַהְצִליָחה ְוַאִּדיר ָנאֹור. ָּנא הֹוִׁשיָעה עֹוָלִמים ֶמֶל�
 :ָקְרֵאנּו ְביֹום ֲעֵננּו

 :ָלַעד עֹוֶמֶדת ְטהֹוָרה ה ִיְרַאת
 :ו הקפה
 עֹוָלִמים צּור. ָנא ַהְצִליָחה ּוַמִּציל ּפֹוֶדה. ָּנא הֹוִׁשיָעה ַּדִּלים עֹוֵזר
 :ָקְרֵאנּו ְביֹום ֲעֵננּו

 :ַיְחָּדו ָצְדקּו ֱאֶמת ה ִמְׁשְּפֵטי



 :ז הקפה
 ַהְּבִרית ׁשֹוֵמר. ָנא ַהְצִליָחה ְוַחּנּון ַרחּום. ָּנא הֹוִׁשיָעה ְונֹוָרא ָקדֹוׁש
 :ָקְרֵאנּו ְביֹום ֲעֵננּו

  :ָּנא הֹוִׁשיָעה ְּתִמיִמים ּתֹוֵמ�
 כשמחזירין ספרי התורה לארון קודש מזמרין:

ְוִׂשְמחּו ְּבִׂשְמַחת ּתֹוָרה, ּוְתנּו ָּכבֹוד ַלּתֹוָרה: ִּכי טֹוב ַסְחָרּה  ִׂשיׂשּו
 ִמָּכל ְסחֹוָרה, ִמָּפז ּוִמְּפִניִנים ְיָקָרה: 

 ְוָנִׂשיׂש ְּבזֹאת ַהּתֹוָרה, ִּכי ִהיא ָלנּו עֹוז ְואֹוָרה:  ָנִגיל

ּנּו ְּבסֹוד ַעם ּבֹו: ֲאהֹודֶ  י ְוֶאְׂשְמָחה בֹו, ְוָאִׂשיָמה ִתְקָוִתיקַ �אֱ  ֲאַהְלָלה
 י צּוִרי ֶאֱחֶסה ּבֹו: קֵ ְקרֹובֹו, ֱא�

 ְוָנִׂשיׂש ְּבזֹאת ַהּתֹוָרה, ִּכי ִהיא ָלנּו עֹוז ְואֹוָרה:  ָנִגיל

ה, ִמי הּוא ַמְלָאִכים ֶזה ֶאל ֶזה, ֶזה ָלֳקֵבל ֶזה, ְוָאַמר ֶזה ָלזֶ  ִהְתַקְּבצּו
 מֶׁשה ָעָלה ַלָּמרֹום.  .רֹוםֶזה ְוֵאי ֶזה הּוא. ִמי ָעָלה ַלּמָ 

 


