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מתפללים בבתי זה יוצא לאור כדי למלאות דרישה מציבור הספר קרובות ה
עד עכשיו . הכנסת המתחדשים בארץ ישראל לפי נוסח אשכנז המערבי המקורי

באזל של -רעדלהייםשל הוצאות לרגלים היה צורך לרכוש את חמשת הכרכים 
מחזורי היידנהיים או לחילופין להשתמש בספרים הישנים המתפוררים 

הספרים האלו הם גם נגועים . והמתולעים שהיו ברשות מכון מורשת אשכנז
בשיבושים של הצנזור ושינויי המשכילים והמדקדקים החדשים שהוכנסו לא 

 .רק בנוסח התפילה אלא גם בפיוטים
 

נוסחאות עתיקות היידנהיים לא היה כל החומר של כתבי יד ווולף ' לפני ר
כשיש , נוסף על זה. ההכרעות שלו נמצאות לקויות ,זה שקיים בימינו ומלבד

הנטיה שלו היתה להדפיס את של , שינויים בין נוסח פולין ובין נוסח אשכנז
פולין גם במחזורים עבור מתפללי נוסח אשכנז כדי לחסוך מעצמו טורח 

 .תוהוצאו
 

יונה פרנקל כדי להעמיד את נוסח ' דניאל גולדשמידט וחתנו ר' פעולתם של ר
בכל זאת בהכיני את הספר הזה נוכחתי לראות . הפיוטים על תלו חשובה היא

שפרנקל מתעלם לגמרי מכמה מחזורים וסידורים עתיקים מנוסח אשכנז שיש 
 .שלנו לפיכך לא הסתמכתי על הנוסח שלו להעתיק אותו בספר. בידינו

 
מודה אני שמפאת הזמן ומפאת מיעוט נסיוני לא הגעתי לנוסח שאפשר לכנות 

אבל תחת לחץ של מתפללי ( אם בכלל כזה דבר הוא אפשרי)אותו כמובהק 
נגשתי להוציא לאור את הספר הזה אחרי כמה , בית הכנסת שלנו בבני ברק

התוצאה ואני מעיז לטעון ש. שנים של עמל בליקוט ובהשוואות הנוסחאות
לחסוך כדי על המחזורים שהיו בידינו עד עכשיו ואם רק בטיבה עולה 

אז , במחזורי רעדלהייםמלהסתכל ברשימה של טעויות שמצאנו במשך השנים 
 .העבודה היתה כדאית

 
א שאת עצתו מתוך "תודתי נתונה למורנו הרב בנימין שלמה המבורגר שליט

גם אני אזכיר . חכמתו מוגשת לכל אלו שעוסקים במלאכה של תיקוני הנוסח
מהעוסקים בתחום הזה שעזרו לי את הרב נח הופנר ואת הרב אברהם אומן 

 .מאד
 

בנימין ' הוא רד חי בינינו איש צדיק וענו ולמוד בייסורים הרי "עד סוכות תשע
היינו מציעים את הספיקות  לפניו. ל שהיה בקי בפיוטים להפליא"דב לפלר זצ

 .יהי רצון שספר זה יהיה גל עד לזכרו. על הכרעותיו היינו מסתמכיםשלנו ו
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 ליל ראשון של פסחערבית 
 

מאריך  ץ"ש
 :'ברכו'באמירת 

ֲרכּו ֶאת ְייָּ  בָּ
ְך  :ַהְמֹברָּ

 :ץ יחדיו"קהל וש

רּוְך ְייָּ  בָּ
ְך  ַהְמֹברָּ
ם וֶָּעד  ְלעֹולָּ

 :אומר הקהל בלחש' ברכו'ץ אומר "בעוד הש

א ְשמֹו ֶשל  ַאר ְוִיְתרֹוַמם ְוִיְתַנשֵּׂ ַרְך ְוִיְשַתַבח ְוִיְתפָּ ִיְתבָּ
רּוְך הּוא ֶשהּוא ֶמ   דֹוש בָּ ִכים ַהקָּ י ַהְמלָּ ֶלְך ַמְלכֵּׂ

ין ֱאֹלִהים ֹס  ִראשֹון וְ  יו אֵּׂ דָּ ּלּו הּוא ַאֲחרֹון ּוִמַבְלעָּ
נָּיו בֹות ְביָּּה ְשמֹו ְוִעְלזּו ְלפָּ ֲערָּ ב בָּ ֹרכֵּׂ ּוְשמֹו . לָּ
ה ה ּוְתִהּלָּ כָּ ל ְברָּ ם ַעל כָּ  :ְמרֹומָּ

 :ץ השם יאמר הקהל"כשמנגן הש

ם וֶָּעד ם ְכבֹוד ַמְלכּותֹו ְלעֹולָּ רּוְך שֵּׂ  :בָּ
 :הקהל יאמר' המברך'ץ "כשמנגן הש

ם ה ְוַעד עֹולָּ ַעתָּ ְך מֵּׂ ם ְייָּ ְמֹברָּ  :ְיִהי שֵּׂ
רֹו   ם ֲאֶשר ִבְדבָּ עֹולָּ ֶלְך הָּ ינּו ֶמ  ה ְייָּ ֱאֹלהֵּׂ  רּוְך ַאתָּ בָּ

ִרים ּוִבְתבּונָּה ְמַשֶנה  ַח ְשעָּ ה פֹותֵּׂ  ְכמָּ ִבים ְבחָּ ַמֲעִריב ֲערָּ
ר ֶאת  ִבים ִעִתים ּוַמֲחִליף ֶאת ַהְזַמִנים ּוְמַסדֵּׂ ַהֹככָּ

ל אֹור  ה ּגֹולֵּׂ ְילָּ לָּ  א יֹום וָּ יַע ִכְרצֹונֹו בֹורֵּׂ ִק  רָּ יֶהם בָּ ְבִמְשְמֹרתֵּׂ 
ֶשְך ִמְפנֵּׂי אֹור ֶשְך ְוֹח  ה . ִמְפנֵּׂי ֹח  ְילָּ ִביא לָּ  ּוַמֲעִביר יֹום ּומֵּׂ

אֹות ְשמֹו ה ְייָּ ְצבָּ ְילָּ ין לָּ  ין יֹום ּובֵּׂ ל ַחי ְוַקיָּם . ּוַמְבִדיל בֵּׂ אֵּׂ
ִמיד ם וֶָּעד תָּ ינּו ְלעֹולָּ לֵּׂ   .ִיְמלֹוְך עָּ

ִרים יל ִשמֻּ ה, לֵּׂ צָּ ל חָּ ִים . אֹותֹו אֵּׂ ה ְבתֹוְך ִמְצַר  ְילָּ ַבֲחצֹות ַל 
א ה. ְכיָּצָּ צָּ נּו ְכחָּ ֶרב דֹוד. ִּגבֹור ַעל ֱאדֹום ַיֲחֶצ  , ַמֲעִריב ֶע 

ה צָּ נּו ְבֶנ ֶפש ֲחפֵּׂ ה ְייָּ ַהַמֲעִריב  .ּוְנַזְמֶר  רּוְך ַאתָּ ִבים בָּ  :ֲערָּ
ְבתָּ   ַה  ל ַעְמָך אָּ אֵּׂ ית ִיְשרָּ ם בֵּׂ ה ּוִמְצֹות , ַאֲהַבת עֹולָּ תֹורָּ

ְדתָּ  נּו ִלַמ  ִטים אֹותָּ  ִקים ּוִמְשפָּ נּו , חֻּ ְכבֵּׂ  ינּו ְבשָּ ן ְייָּ ֱאֹלהֵּׂ  ַעל כֵּׂ
יָך ֶק  יַח ְבחֻּ ִש  נּו נָּ ָך , ּוְבקּומֵּׂ  ֶת  י תֹורָּ יָך ְוִנְשַמח ְבִדְברֵּׂ ּוְבִמְצֹוֶת 

ם וֶָּעד ם , ְלעֹולָּ ֶהם ֶנְהֶּגה יֹומָּ ינּו ּובָּ ֶרְך יָּמֵּׂ  ם ַחיֵּׂ ינּו ְוֹא  ִכי הֵּׂ
ה ְילָּ לָּ  ִמים. וָּ נּו ְלעֹולָּ ִסיר ִמֶמ  ְתָך ַאל תָּ  .ְוַאֲהבָּ

ה ְילָּ ִרים הּוא ֶזה ַהַּל  יל ִשמֻּ ל ְבֹאֶמר ַבֲחצֹות . לֵּׂ ְוִעְתדֹו אֵּׂ
ה ְילָּ הֶזה ֲאֶשר הּו, ַהַּל  ְילָּ תֹו ִיְזכֹור . א לֹו יֹום ְולֹו ַל  ֹחק ַאֲהבָּ

ה ְילָּ ַלק לָּ  ל  .ְלִנינֵּׂי חָּ אֵּׂ ב ַעמֹו ִיְשרָּ ה ְייָּ אֹוהֵּׂ רּוְך ַאתָּ  :בָּ
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ח תיבות בקריאת "להשלמת רמ. ץ"של ש ת עולםעל ברכת אהב' אמן'עונים   
ם את ויש משלימי. הן ביחיד והן בציבור' אל מלך נאמן'שמע מקדימים לה אמירת 

הוא נוטריקון ' אמן'ש, ץ"של ש ת עולםעל ברכת אהב' אמן'ח בעניית "חשבון רמ
 .'אל מלך נאמן'

ל ֶמ   ןאֵּׂ  ֶלְך ֶנֱאמָּ
  ד, דברים ו

ָ֥ה ׀ עְשַמ   ינּו ְיהֹוָּ ָ֥ה ֱאֹלהֵּׂ  ֵ֑ל ְיהֹוָּ אֵּׂ  :דֶאחָּ   ִיְשרָּ
ם וֶָּעד בלחש ם ְכבֹוד ַמְלכּותֹו ְלעֹולָּ רּוְך שֵּׂ  :בָּ

ת  ַָ֣הְבתָָּּ֔ אֵּׂ  ָ֣ה ֱאֹלֶהֵ֑ ְואָּ ל־ְיהֹוָּ ְבָךָ֥ ּוְבכָּ ל־ְלבָּ ַנְפְשָך  יָך ְבכָּ
ָך ל־ְמֹאֶד  י ְמַצְּוָךָ֛ ַהי  : ּוְבכָּ ֹנִכִ֧ ֶּלה ֲאֶשר֙ אָּ אֵֵּׂ֗ ים הָּ ִרָ֣ ֞יּו ַהְדבָּ ֹום ְוהָּ
ָך ֶב  יֶתָ֙ך : ַעל־ְלבָּ ֵ֑ם ְבִשְבְתָךָ֤ ְבבֵּׂ יָך ְוִדַבְרתָּ  בָּ ֶנָּ֔ ָ֣ם ְלבָּ ְוִשַנְנתָּ
ָךּוְבֶלְכְתָךָ֣  ְכְבָך  ּוְבקּוֶמ  ֶרְך ּוְבשָּ ֹות : ַבֶדָּ֔ ם ְלא  ָ֥ ּוְקַשְרתָּ

יֶנ יָך ין עֵּׂ ָ֥ ת בֵּׂ ֹפ  יָּ֥ו ְלֹטטָּ ֶדֵָ֑ך ְוהָּ ָ֛ם ַעל־ְמזֻּזָֹ֥ות : ַעל־יָּ ּוְכַתְבתָּ
יָך ֶר  ָך ּוִבְשעָּ יֶת   :בֵּׂ

ה  יג, דברים יא יֵָּ֗ עַ ְוהָּ ֹמָ֤ י ִתְשְמעּו֙ ֶאל־ִמְצו ֹ ִאם־שָּ ֹנִכָ֛ י ֲאֶשִ֧ר אָּ  ַתָּ֔
 ָ֥ ֹו ְמַצֶּו ְבדָּ֔ יֶכם֙ ּוְלעָּ הֵּׂ ָ֤ה ֱאֹל  ה ֶאת־ְיהֹוָּ ֲהבָּ֞ ה ֶאְתֶכ ם ַהיֵֹ֑ום ְלַא 

ֹו  ר־ַאְרְצֶכָ֛ם ְבִעת  י ְמַט  ם׃ ְונָּ ַתִתִ֧ ל־ַנְפְשֶכ  ל־ְלַבְבֶכ ם ּוְבכָּ ְבכָּ
ֶָ֥שב  י עֵּׂ ָך׃ ְונָּ ַתִתָ֛ ֶר  יֹרְשָך  ְוִיְצהָּ ָך ְוִת  ֶנָּ֔ ָ֣ ְדגָּ ַסְפתָּ ֹוש ְואָּ  יֹוֶרָ֣ה ּוַמְלקֵ֑

ה ְבשָּ   ן ִיְפֶת  ם ֶפָ֥ ֶכָּ֔ ּו לָּ ְמרָ֣ ׃ ִהשָּ  ְעתָּ בָּ  ַכְלתָּ  ְושָּ ְדָך  ִלְבֶהְמֶתֵָ֑ך ְואָּ 
ם  ֲחִויֶת  ים ְוִהְשַת  ִרָּ֔ ים ֲאחֵּׂ ם ַו ֲעַבְדֶתם֙ ֱאֹלִהָ֣ ְלַבְבֶכֵ֑ם ְוַסְרֶתֵ֗

ה ַאף־ְיה ָ֨ רָּ ם׃ ְוחָּ ֶה  ָ֣ה לָּ א־ִיְהֶי  ֹ ִים֙ ְול ַמָ֨ ַצָ֤ר ֶאת־ַהשָּ ם ְועָּ ֶכֵ֗ ָ֜ה בָּ ֹוָּ
ר  טָָּּ֔ ַעל֙ מָּ ה מֵּׂ ֵ֗ רָּ ֵּ֑ה ַו ֲאַבְדֶתָ֣ם ְמהֵּׂ ן ֶאת־ְיבּולָּ א ִתתֵּׂ  ָֹ֥ ה ל מָָּּ֔ ֲָ֣אדָּ ְוהָּ

ר ְיה ה ֲאֶשָ֥ ֶָ֣רץ ַהֹטבָָּּ֔ אָּ ַרָ֣י הָּ ם׃ ְוַשְמֶתם֙ ֶאת־ְדבָּ ֶכ  ן לָּ ָ֥ ֹוָּ ה ֹנתֵּׂ
ָ֤ם ְלאֹות֙  ם ֹאתָּ ל־ַנְפְשֶכֵ֑ם ּוְקַשְרֶתָ֨ ֶּלה ַעל־ְלַבְבֶכ ם ְוַע  אֵָּּׂ֔

ֹפ   ֹוטָּ יָּ֥ו ְלט  ם ְוהָּ ָ֛ם ַעל־ֶיְדֶכָּ֔ ם ֹאתָּ ם׃ ְוִלַמְדֶתָ֥ ינֵּׂיֶכ  ין עֵּׂ  ָ֥ ת בֵּׂ
ֶרְך  ָך֙ ּוְבֶלְכְתָךָ֣ ַבֶדָּ֔ יֶתָ֨ ֵ֑ם ְבִשְבְתָךָ֤ ְבבֵּׂ ָ֣ר בָּ יֶכ ם ְלַדבֵּׂ ֶאת־ְבנֵּׂ

יָך׃ ֶר  ָך ּוִבְשעָּ יֶת  ָ֛ם ַעל־ְמזּוזָֹ֥ות בֵּׂ ָך׃ ּוְכַתְבתָּ ְכְבָך  ּוְבקּוֶמ  ְבשָּ  ּו 
 'אמת'עד ' בולמען יר'מהקורא שמע בטעמים מרים קולו הרב 

ר ִנְשַבִ֧ע   ה ֲאֶשָ֨ מָָּּ֔ ֲאדָּ ַ֚ל הָּ  ם ַע יֶכָּ֔ ָ֣י ְבנֵּׂ יֶכם֙ ִוימֵּׂ ּו ְימֵּׂ ַען ִיְרבָ֤ ְלַמָ֨
ֶרץ׃ אָּ  ִים ַעל־הָּ ַמ  י ַהשָּ ָ֥ ֶהֵ֑ם ִכימֵּׂ ָ֣ת לָּ תֵּׂ יֶכ ם לָּ תֵּׂ ָ֛ה ַלֲאֹב   ְיהוָּ
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ָֹ֥אֶמר ְיה לז, במדבר טו ָ֤י ַוי ר ֶאל־ְבנֵּׂ ר׃ ַדבֵּׂ֞ אֹמ  ה ּלֵּׂ ֹוָּ ה ֶאל־ֹמֶשָ֥
ם  יֶה  י ִבְגדֵּׂ ָ֥ ת ַעל־ַכְנפֵּׂ ם ִציִצָ֛ ֶהָ֥ ּו לָּ שָ֨ ם ְועָּ ֶהָּ֔ ָ֣ ֲאלֵּׂ ַמְרתָּ ל֙ ְואָּ  אֵּׂ ִיְשרָּ

ֵ֑ם ְונָּ   ֹרתָּ יל תְ ְלֹד  נָּ ָ֖ף ְפִתָ֥ ת ַהכָּ ֶכם֮ ְתנָּ֛ו ַעל־ִציִצָ֥ ָ֣ה לָּ יָּ ֶלת׃ ְוהָּ כֵּׂ 
ל־ִמְצוָ֣ ֹ ֹו ּוְזַכְרֶתם֙ ֶאת־כָּ ם ת ְיהְלִציִצת֒ ּוְרִאיֶתָ֣ם ֹאתֵ֗ ָּ֔ה ַו ֲעִשיֶת  ֹוָּ

  ֹ ֵ֑ם ְול ם ֹאתָּ ם ֲאֶשר־ַאֶתָ֥ יֶכָּ֔ ינֵּׂ י עֵּׂ  ָ֣ ֲחרֵּׂ י ְלַבְבֶכם֙ ְוַא  ָ֤ ֲחרֵּׂ ּורּו ַא  תָ֜ א־תָּ
ם׃ יֶה  ֲחרֵּׂ ם  ֹזִנ ים ַא  ֲעִשיֶת  ּו ַו  ל־ִמְצו ְֹלַמַָ֣ען ִתְזְכרָּ֔ ֵ֑י ֶאת־כָּ תָּ

י ְיה ם׃ ֲאִנ֞ יֶכ  אֹלהֵּׂ ים לֵּׂ  ם ְקֹדִש  ְהִייֶתָ֥ ר ִו  ם ֲאֶשָ֨ יֶכֵ֗ הֵּׂ ָ֣ה ֱאֹל  ֹוָּ
ים ֲאִנ י  אֹלִהֵ֑ ֶכ ם לֵּׂ  ְהיָֹ֥ות לָּ ִים ִל  ֶאֶָ֣רץ ִמְצַרָּ֔ ָ֤אִתי ֶאְתֶכם֙ מֵּׂ הֹוצֵּׂ

ם׃ְיה יֶכ  הֵּׂ ָ֥ה ֱאֹל   ֹוָּ
ץ מרים "ש. ף"אכן יתן ריוח מעט שלא יבולע האל', אמת'ל' היכםלא'יש לצרף  

וממשיך בגיגון מיוחד לליל יום טוב  'יכם אמתהלא' ה'ואינו כופל ' אמת'במילה  קולו
' ה'ל' אמת'עם הרב כדי שיסמוך ץ אומר פרשת ציצית "לפיכך ש. 'ואמונה כל זאת'
 .ולא יצטרך להמתין עליו ולהפסיק בין המלים הללו', יכםהלא

לֵּׂ   ל זֹאת ְוַקיָּם עָּ ינּו ִכי הּוא ְייָּ ֶוֱאמּונָּה כָּ
תֹו ַוֲאַנ  ֱאֹלהֵּׂ   ין זּולָּ ל ַעמֹו ינּו ְואֵּׂ אֵּׂ ְחנּו ִיְשרָּ

ִכים ַמְלכֵּׂ  ַהפֹודֵּׂ   ִריִצים נּו ַהּגֹוֲאלֵּׂ  נּו ִמַיד ְמלָּ ל ֶהעָּ נּו ִמַכף כָּ
ע לָּ   ל ַהִנְפרָּ אֵּׂ רֵּׂ  הָּ י ַנְפשֵּׂ  נּו ִמצָּ ל אֹוְיבֵּׂ ם ְּגמּול ְלכָּ נּו ינּו ְוַהְמַשּלֵּׂ

ֹעֶשה גְ  ין חֵּׂ  הָּ רֹדלֹות ַעד אֵּׂ ין ִמְספָּ אֹות ַעד אֵּׂ ם : ֶקר ְוִנְפלָּ ַהשָּ
מֹות נּו ַהַמְדִריכֵּׂ  נּו ַבַחִיים ְולֹא נַָּתן ַלמֹוט ַרְגלֵּׂ  ַנְפשֵּׂ   נּו ַעל בָּ
ל ֹשְנאֵּׂ  ֶרם ַקְרנֵּׂ  ינּו ַויָּ ָ֖אֹוְיבֵּׂ   ֹע  : ינּונּו ַעל כָּ נּו ִנִסים ֶשה ּלָּ  הָּ

ה ְבַפְרֹעה אֹוֹתת מָּ ם ּוְנקָּ ַהַמֶכה : ּומֹוְפִתים ְבַאְדַמת ְבנֵּׂי חָּ
י ִמְצרָּ   ל ְבכֹורֵּׂ תֹו כָּ ם ְבֶעְברָּ ל ִמתֹוכָּ אֵּׂ א ֶאת ַעמֹו ִיְשרָּ ִים ַויֹוצֵּׂ

ם רּות עֹולָּ י ַים סּוף ֶאת : ְלחֵּׂ ין ִּגְזרֵּׂ נָּיו בֵּׂ ַהַמֲעִביר בָּ
יֶהם ִבְתהֹומֹות ִטַבע יֶהם ְוֶאת שֹוְנאֵּׂ נָּי: רֹוְדפֵּׂ אּו בָּ תֹו ְורָּ ו ְּגבּורָּ

יֶהם ֹמֶשה  צֹון ִקְבלּו ֲעלֵּׂ ִשְבחּו ְוהֹודּו ִלְשמֹו ּוַמְלכּותֹו ְברָּ
ה נּו ִשירָּ ל ְלָך עָּ אֵּׂ  .ּוְבנֵּׂי ִיְשרָּ

 :הקטע הראשון והאחרון של פיוט זהאת ץ מנגן "מנהג נפוץ הוא שהש

ה ַחְסדֹו אֹוֶדה יו. ִהְפלָּ יו ַמֲעשָּ ה ְוִנְפְלאֹותָּ לָּ אֹות. ִבְמצֻּ  ַעל נֹורָּ
ם ַהלקְ בִ : יָּם ה עָּ ִנים ְבמֹוַשב. ֲאַהֲללָּ ה ְזקֵּׂ : ַהיָּם רֹוַגע. ֲאַגְדלָּ

ר גּול: ַהיָּם ִיְרַעם. ֶנְגדֹו ַּגִּלים ּגָּאּו. וֹ יָּד ִבְנטֹות ִּגְזבָּ  ִבְכבֹודֹו דָּ

    ֱאֶמת
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יו אָּ ןוֹ ְכא להֵּׂ נִ  ְטלָּ ל מֹוִשיעַ  מֵּׂ אּו ִזיוֹו ְיַקר. ְוגֹואֵּׂ  ירּוְוִהִכ   רָּ
ל ְכבֹוד ם. אֵּׂ ַלע ְדַבש ִכְלְכלָּ ם ִמֶס  ל ְבִצּלֹו ֶהֱחסָּ אֵּׂ . ְלִהצָּ

לֹות ְרכּו ְבַמְקהֵּׂ ל ִמְמקֹור ֲאֹדנָּי ֱאֹלִהים בָּ אֵּׂ  .ִיְשרָּ
ה  ה ְבִרנָּה ְבִשְמחָּ םְבִגילָּ ּלָּ ְמרּו כֻּ ה ְואָּ  .ַרבָּ

 :'אדיר הוא'בניגון ' מי כמכה'מנהג נפוץ הוא שהקהל מנגן 

ֹמ    ֹמ  ִמי כָּ ִלם ְייָּ ִמי כָּ אֵּׂ ה בָּ ר ַבֹק  כָּ ה ֶנְאדָּ א ְתִהֹּלת כָּ ֶדש נֹורָּ
ה ֶפ  ֹע   ֶנ   :ֶלאשֵּׂ אּו בָּ  .ַע יָּם ִלְפנֵּׂי ֹמֶשהיָך בֹוקֵּׂ  ַמְלכּוְתָך רָּ

יו ִמְפַעל פּו נֹוְראֹותָּ הּו ִמי ןסָּ ֶצם. ְלַגְדלֵּׂ  יופְ  ֹע  אֹותָּ  ֲאֶשר לָּ
יו ֶצַמח. ַלַמֲענֵּׂ הּו ִהְפִליא ה ְוִלי ֲאִני ְקדֹושָּ שָּ  .הּוסֵּׂ  ּלְ קַ לְ  מֹורָּ

ִלי ֶזה י הּוְוַאְנוֵּׂ   אֵּׂ ִבי ֱאֹלהֵּׂ ְנהּו אָּ  :ַוֲאֹרֲמֶמ 
ְמרּו  צּו ֶפה ְואָּ נּו פָּ   .ֶזה צּור ִיְשעֵּׂ 

ֶעד ם וָּ  :ְייָּ ִיְמֹלְך ְלֹעלָּ
נּו זָּק ִמֶמ  לֹו ִמַיד חָּ ה ְייָּ ֶאת ַיֲעֹקב ּוְגאָּ דָּ  .ְוֶנֱאַמר ִכי פָּ

ַכב ִקים ְכרּוב ַעל רָּ ב ְברָּ רֹוםלַ שָּ . יכִ ַמלְ  רָּ ִנימְ הִ  ח ִממָּ  ַש 
ִים יִכי ִמַמ  ִתי. ִהְמִש  ִתי ַתמָּ ץ ַרְעיָּ ּוִמי פָּ ְמנָּם ִכי .ּוְלִכי ק   ִכי אָּ
ל ֹנִכי ּגֹואֵּׂ ה .אָּ רּוְך ַאתָּ לל אַ ּגָּ  ְייָּ  בָּ אֵּׂ  :ִיְשרָּ

לֹוםנּו ְייָּ ֱאֹלהֵּׂ  ַהְשִכיבֵּׂ    , נּו ְלַחִייםנּו ַמְלכֵּׂ  ְוַהֲעִמידֵּׂ  , ינּו ְלשָּ
לֵּׂ   סּוְפרֹו ַכת ְשלֹוֶמ  עָּ ֶנ  ְוַתְקנֵּׂ  , ָךינּו סֻּ ה ִמְּלפָּ ה טֹובָּ צָּ , יָךנּו ְבעֵּׂ

גֵּׂן ַבעֲ , ָךַען ְשֶמ  נּו ְלַמ  ְוהֹוִשיעֵּׂ   לֵּׂ  דֵּׂ  ְוהָּ עָּ ר מֵּׂ סֵּׂ ֶבר ינּו אֹויֵּׂב ֶד  נּו ְוהָּ
ב ְויָּגֹוןְוֶח   עָּ נֵּׂ  , ֶרב ְורָּ ן ִמְּלפָּ טָּ ר שָּ סֵּׂ ַאֲחרֵּׂ  ְוהָּ ל , ינּוינּו ּומֵּׂ ּוְבצֵּׂ

ֶפ   ל שֹוְמרֵּׂ  , נּויָך ַתְסִתירֵּׂ  ְכנָּ הנּו אָּ  נּו ּוַמִצילֵּׂ  ִכי אֵּׂ ל , תָּ ִכי אֵּׂ
הֶלְך ַחנּון ְוַרחּום אָּ  ֶמ   אתֵּׂ  ּוְשמֹור , תָּ נּו ְלַחִיים נּו ּובֹואֵּׂ  צֵּׂ

ם ה ְוַעד עֹולָּ ַעתָּ לֹום מֵּׂ לֵּׂ   סּוְפרֹו. ּוְלשָּ ַכת ְשלֹוֶמ  עָּ  .ָךינּו סֻּ
ַתי בֹוא מָּ ֶאה אָּ רָּ ה ֱאֹלִהים ְפנֵּׂי ְואֵּׂ  חֹומֹות נֹוי. ְלַהְקִבילָּ

א ַמִּגיעֹות בֹוד ִכסֵּׂ ה כָּ יל. ְלַמֲעלָּ טֹו ַעל ְוַאְרמֹון חֵּׂ  ִמְשפָּ
ִעיר ּהתִ  ַעל ְוהָּ ִפי ִמְכַלל. ּלָּ ה ְכִעיר יֹוִפיעַ  ֹי  ְברָּ ּה ֶשחֻּ  ּלָּ

ה ית. ַבְמִסּלָּ ל בֵּׂ ה אֵּׂ י עֹולָּ ה ְשִרידֵּׂ ה ּגֹולָּ ִגילָּ  ֱאֹלִהים. ְלהָּ
ם הָּ ְיכֹונֲֶנ   ה ַעד־עֹולָּ לָּ ה: ֶס  ה ַּגם ִנְכְספָּ ְלתָּ ִפי ֶאל ַנְפִשי כָּ  ֹי 
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 ליל שבועותערבית 

 
מאריך  ץ"ש

 :'ברכו'באמירת 

ֲרכּו ֶאת ְייָּ  בָּ
ְך  :ַהְמֹברָּ

 :ץ יחדיו"קהל וש

רּוְך ְייָּ  בָּ
ְך  ַהְמֹברָּ
ם וֶָּעד  ְלעֹולָּ

 :אומר הקהל בלחש' ברכו'ץ אומר "בעוד הש

ַרְך  א ְשמֹו ֶשל ִיְתבָּ ַאר ְוִיְתרֹוַמם ְוִיְתַנשֵּׂ ְוִיְשַתַבח ְוִיְתפָּ
רּוְך הּוא ֶשהּוא ֶמ   דֹוש בָּ ִכים ַהקָּ י ַהְמלָּ ֶלְך ַמְלכֵּׂ

ין ֱאֹלִהים ֹס   יו אֵּׂ דָּ ּלּו ִראשֹון ְוהּוא ַאֲחרֹון ּוִמַבְלעָּ
נָּיו בֹות ְביָּּה ְשמֹו ְוִעְלזּו ְלפָּ ֲערָּ ב בָּ ֹרכֵּׂ ּוְשמֹו . לָּ

המְ  ה ּוְתִהּלָּ כָּ ל ְברָּ ם ַעל כָּ  :רֹומָּ
 :ץ השם יאמר הקהל"כשמנגן הש

ם וֶָּעד ם ְכבֹוד ַמְלכּותֹו ְלעֹולָּ רּוְך שֵּׂ  :בָּ
 :יאמר הקהל' המברך'ץ "כשמנגן הש

ם ה ְוַעד עֹולָּ ַעתָּ ְך מֵּׂ ם ְייָּ ְמֹברָּ  :ְיִהי שֵּׂ
ה ְייָּ ֱאֹלהֵּׂ    רּוְך ַאתָּ ם ֲאֶשר ִבְד ינּו ֶמ  בָּ עֹולָּ רֹו ֶלְך הָּ בָּ

ה פֹותֵּׂ   ְכמָּ ִבים ְבחָּ ִרים ּוִבְתבּונָּה ְמַשֶנה ַמֲעִריב ֲערָּ ַח ְשעָּ
ִבים  ר ֶאת ַהֹככָּ ִעִתים ּוַמֲחִליף ֶאת ַהְזַמִנים ּוְמַסדֵּׂ

ִק  ְבִמְשְמֹרתֵּׂ   רָּ לָּ  יֶהם בָּ א יֹום וָּ ל אֹור יַע ִכְרצֹונֹו בֹורֵּׂ ה ּגֹולֵּׂ ְילָּ
ִביא לָּ  . ִמְפנֵּׂי אֹורֶשְך ֶשְך ְוֹח  ִמְפנֵּׂי ֹח   ה ּוַמֲעִביר יֹום ּומֵּׂ ְילָּ

ין לָּ   ין יֹום ּובֵּׂ אֹות ְשמֹוּוַמְבִדיל בֵּׂ ה ְייָּ ְצבָּ ל ַחי ְוַקיָּם . ְילָּ אֵּׂ
לֵּׂ   ִמיד ִיְמלֹוְך עָּ ם וֶָּעדתָּ  .ינּו ְלעֹולָּ

ה, יֵּׂ ֶָ֖רדוַ  א ֲעִלילָּ ר. ֲאִביר ַיֲעֹקב נֹורָּ ֶרת , ַוְיַדבֵּׂ ִבטּוי ֲעֶש 
הַהִדְברֹו ּלָּ ֹנִכי. ת ַבֲהמֻּ ה, אָּ ִאיר ְלַעמֹו ְתִחּלָּ ה ְוהֵּׂ  דֹוד. ִּגּלָּ

ה ְילָּ ִביא לָּ  ִבים. ַמֲעִביר יֹום ּומֵּׂ ה ְייָּ ַהַמֲעִריב ֲערָּ רּוְך ַאתָּ :    בָּ
ל ַעְמָך  אֵּׂ ית ִיְשרָּ ם בֵּׂ ְבתָּ  ַאֲהַבת עֹולָּ ַה  ה ּוִמְצֹות  ,אָּ תֹורָּ

ִטים אֹותָּ   ִקים ּוִמְשפָּ ן ְייָּ ֱאֹלהֵּׂ  , ְדתָּ נּו ִלַמ  חֻּ ְכבֵּׂ  ַעל כֵּׂ נּו ינּו ְבשָּ
ִש  ּוְבקּומֵּׂ   ֶק  נּו נָּ ֶת  , יָךיַח ְבחֻּ י תֹורָּ יָך ָך ּוְבִמְצֹוֶת  ְוִנְשַמח ְבִדְברֵּׂ

ם וֶָּעד ם ַחיֵּׂ  , ְלעֹולָּ ם ֶרְך יָּמֵּׂ  ינּו ְוֹא  ִכי הֵּׂ ֶהם ֶנְהֶּגה יֹומָּ ינּו ּובָּ
לָּ   הוָּ ִסיר . ְילָּ ְתָך ַאל תָּ ִמיםִמֶמ  ְוַאֲהבָּ  .נּו ְלעֹולָּ

ם ֶבל ַתְבִנית ֱאִליל ִנְכלָּ ִמיר . לֹא ִיְהֶיה ְלָך ֶה  א ְותָּ לֹא ִתשָּ
ם ם ֶנְעּלָּ ַשת שֵּׂ ם, זָּכֹור. ְקדֻּ ַעם ְוִסְלסּולָּ י ֹנ  . ְזִריזּות ִמְשְפטֵּׂ
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מאריך  ץ"ש
 :'ברכו'באמירת 

ֲרכּו ֶאת ְייָּ  בָּ
ְך  :ַהְמֹברָּ

 :ץ יחדיו"קהל וש

רּוְך ְייָּ  בָּ
ְך  ַהְמֹברָּ
ם וֶָּעד  ְלעֹולָּ

 :אומר הקהל בלחש' ברכו'ץ אומר "בעוד הש

א ְשמֹו ֶשל  ַאר ְוִיְתרֹוַמם ְוִיְתַנשֵּׂ ַרְך ְוִיְשַתַבח ְוִיְתפָּ ִיְתבָּ
ִכים ֶמ   י ַהְמלָּ רּוְך הּוא ֶשהּוא ֶלְך ַמְלכֵּׂ דֹוש בָּ ַהקָּ

ין ֱאֹלִהים ֹס   יו אֵּׂ דָּ ּלּו ִראשֹון ְוהּוא ַאֲחרֹון ּוִמַבְלעָּ
נָּיו בֹות ְביָּּה ְשמֹו ְוִעְלזּו ְלפָּ ֲערָּ ב בָּ ֹרכֵּׂ ּוְשמֹו . לָּ
ה ה ּוְתִהּלָּ כָּ ל ְברָּ ם ַעל כָּ  :ְמרֹומָּ

 :ץ השם יאמר הקהל"כשמנגן הש

ם ְכבֹוד ַמְלכּות רּוְך שֵּׂ ֶעדבָּ ם וָּ  :ֹו ְלעֹולָּ
 :יאמר הקהל' המברך'ץ "כשמנגן הש

ם ה ְוַעד עֹולָּ ַעתָּ ְך מֵּׂ ם ְייָּ ְמֹברָּ  :ְיִהי שֵּׂ
רֹו   ם ֲאֶשר ִבְדבָּ עֹולָּ ֶלְך הָּ ינּו ֶמ  ה ְייָּ ֱאֹלהֵּׂ  רּוְך ַאתָּ בָּ

ִרים ּוִבְתבּונָּה ְמַשֶנה  ַח ְשעָּ ה פֹותֵּׂ  ְכמָּ ִבים ְבחָּ ַמֲעִריב ֲערָּ
ִבים ִעִתים ּוַמֲחלִ  ר ֶאת ַהֹככָּ יף ֶאת ַהְזַמִנים ּוְמַסדֵּׂ

ל אֹור  ה ּגֹולֵּׂ ְילָּ לָּ  א יֹום וָּ יַע ִכְרצֹונֹו בֹורֵּׂ ִק  רָּ יֶהם בָּ ְבִמְשְמֹרתֵּׂ 
ֶשְך ִמְפנֵּׂי אֹור ֶשְך ְוֹח  ה . ִמְפנֵּׂי ֹח  ְילָּ ִביא לָּ  ּוַמֲעִביר יֹום ּומֵּׂ

אֹו ה ְייָּ ְצבָּ ְילָּ ין לָּ  ין יֹום ּובֵּׂ ל ַחי ְוַקיָּם . ת ְשמֹוּוַמְבִדיל בֵּׂ אֵּׂ
ם וֶָּעד ינּו ְלעֹולָּ לֵּׂ  ִמיד ִיְמלֹוְך עָּ  .תָּ

ה ִמיִנים עָּ ם ַאְרבָּ גָּב ּוְבִמִנים .אֹוֲחזֵּׂי ְביָּדָּ ְך ְבעֻּ ִאים ְלַסְּלדָּ  .בָּ
ז אֹוְגִדים ּוְמַזְמִנים ַחק .ִּגמֹונֵּׂי פָּ י ַש  ימֹו יִָּשים ְכֹכְכבֵּׂ  ְדגָּלֵּׂ 

רּוְך ַאתָּ : ִנְמִנים ִביםבָּ    : ה ְייָּ ַהַמֲעִריב ֲערָּ
ְבתָּ   ַה  ל ַעְמָך אָּ אֵּׂ ית ִיְשרָּ ם בֵּׂ ה ּוִמְצֹות , ַאֲהַבת עֹולָּ תֹורָּ

ְדתָּ  נּו ִלַמ  ִטים אֹותָּ  ִקים ּוִמְשפָּ נּו , חֻּ ְכבֵּׂ  ינּו ְבשָּ ן ְייָּ ֱאֹלהֵּׂ  ַעל כֵּׂ
יָך ֶק  יַח ְבחֻּ ִש  נּו נָּ י תֹו, ּוְבקּומֵּׂ  יָך ְוִנְשַמח ְבִדְברֵּׂ ָך ּוְבִמְצֹוֶת  ֶת  רָּ

ם וֶָּעד ם , ְלעֹולָּ ֶהם ֶנְהֶּגה יֹומָּ ינּו ּובָּ ֶרְך יָּמֵּׂ  ם ַחיֵּׂ ינּו ְוֹא  ִכי הֵּׂ
ה ְילָּ לָּ  ִמים. וָּ נּו ְלעֹולָּ ִסיר ִמֶמ  ְתָך ַאל תָּ  .ְוַאֲהבָּ
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ָֹ֥אֶמר ְיה לז, במדבר טו ָ֤י ֹוָּ ה ַוי ר ֶאל־ְבנֵּׂ ר׃ ַדבֵּׂ֞ אֹמ  ה ּלֵּׂ ֶאל־ֹמֶשָ֥
ם  יֶה  י ִבְגדֵּׂ ָ֥ ת ַעל־ַכְנפֵּׂ ם ִציִצָ֛ ֶהָ֥ ּו לָּ שָ֨ ם ְועָּ ֶהָּ֔ ָ֣ ֲאלֵּׂ ַמְרתָּ ל֙ ְואָּ  אֵּׂ ִיְשרָּ

ֵ֑ם ְונָּ   ֹרתָּ ֶכם֮ ְלֹד  ָ֣ה לָּ יָּ ֶלת׃ ְוהָּ יל ְתכֵּׂ  נָּ ָ֖ף ְפִתָ֥ ת ַהכָּ ְתנָּ֛ו ַעל־ִציִצָ֥
ֹו ּוְזַכְרֶתם֙ אֶ  ל־ִמְצוָ֣ ְֹלִציִצת֒ ּוְרִאיֶתָ֣ם ֹאתֵ֗ ם ת ְיהת־כָּ ָּ֔ה ַו ֲעִשיֶת  ֹוָּ

  ֹ ֵ֑ם ְול ם ֹאתָּ ם ֲאֶשר־ַאֶתָ֥ יֶכָּ֔ ינֵּׂ י עֵּׂ  ָ֣ ֲחרֵּׂ י ְלַבְבֶכם֙ ְוַא  ָ֤ ֲחרֵּׂ ּורּו ַא  תָ֜ א־תָּ
ם׃ יֶה  ֲחרֵּׂ ל־ִמְצו ֹ ֹזִנ ים ַא  ם ֶאת־כָּ ּו ַו ֲעִשיֶת  ֵ֑י ְלַמַָ֣ען ִתְזְכרָּ֔ תָּ

י ְיה ם׃ ֲאִנ֞ יֶכ  אֹלהֵּׂ ים לֵּׂ  ם ְקֹדִש  ְהִייֶתָ֥ ָ֣ ִו  ר ֹוָּ ם ֲאֶשָ֨ יֶכֵ֗ הֵּׂ ה ֱאֹל 
ים ֲאִנ י  אֹלִהֵ֑ ֶכ ם לֵּׂ  ְהיָֹ֥ות לָּ ִים ִל  ֶאֶָ֣רץ ִמְצַרָּ֔ ָ֤אִתי ֶאְתֶכם֙ מֵּׂ הֹוצֵּׂ

ם׃ְיה יֶכ  הֵּׂ ָ֥ה ֱאֹל   ֹוָּ
ץ מרים "ש. ף"אכן יתן ריוח מעט שלא יבולע האל', אמת'ל' אלהיכם'יש לצרף  

וממשיך בגיגון מיוחד לליל יום  'אלקיכם אמת' ה'ואינו כופל ' אמת'קולו במילה 
' אמת'ץ אומר פרשת ציצית עם הרב כדי שיסמוך "לפיכך ש. 'ואמונה כל זאת'טוב 

 .ולא יצטרך להמתין עליו ולהפסיק בין המלים הללו', אלקיכם' ה'ל

לֵּׂ   ל זֹאת ְוַקיָּם עָּ ינּו ינּו ִכי הּוא ְייָּ ֱאֹלהֵּׂ  ֶוֱאמּונָּה כָּ
תֹו ַואֲ  ין זּולָּ ל ַעמֹו ַהפֹודֵּׂ  ַנ  ְואֵּׂ אֵּׂ נּו ִמַיד ְחנּו ִיְשרָּ
ִכים ַמְלכֵּׂ   ִריִצים נּו ַהּגֹוֲאלֵּׂ  ְמלָּ ל ֶהעָּ נּו ִמַכף כָּ

ע לָּ   ל ַהִנְפרָּ אֵּׂ רֵּׂ  הָּ י ַנְפשֵּׂ  נּו ִמצָּ ל אֹוְיבֵּׂ ם ְּגמּול ְלכָּ נּו ינּו ְוַהְמַשּלֵּׂ
ין חֵּׂ   ֹעֶשה ְגֹדלֹות ַעד אֵּׂ ין ִמְספָּ הָּ אֹות ַעד אֵּׂ ם : רֶקר ְוִנְפלָּ ַהשָּ

מֹות נּו ַהַמְדִריכֵּׂ  נּו ַבַחִיים ְולֹא נַָּתן ַלמֹוט ַרְגלֵּׂ  ַנְפשֵּׂ   נּו ַעל בָּ
ל ֹשְנאֵּׂ  ֶרם ַקְרנֵּׂ  ינּו ַויָּ ָ֖אֹוְיבֵּׂ   ֹע  : ינּונּו ַעל כָּ ה ֶשה ּלָּ  הָּ מָּ נּו ִנִסים ּוְנקָּ

ם ל ַהַמֶכה : ְבַפְרֹעה אֹוֹתת ּומֹוְפִתים ְבַאְדַמת ְבנֵּׂי חָּ תֹו כָּ ְבֶעְברָּ
י ִמְצרָּ   םְבכֹורֵּׂ רּות עֹולָּ ם ְלחֵּׂ ל ִמתֹוכָּ אֵּׂ א ֶאת ַעמֹו ִיְשרָּ : ִים ַויֹוצֵּׂ

יֶהם  יֶהם ְוֶאת שֹוְנאֵּׂ י ַים סּוף ֶאת רֹוְדפֵּׂ ין ִּגְזרֵּׂ נָּיו בֵּׂ ַהַמֲעִביר בָּ
תֹו ִשְבחּו ְוהֹודּו ִלְשמֹו : ִבְתהֹומֹות ִטַבע נָּיו ְּגבּורָּ אּו בָּ ְורָּ

נּו ּומַ  ל ְלָך עָּ אֵּׂ יֶהם ֹמֶשה ּוְבנֵּׂי ִיְשרָּ צֹון ִקְבלּו ֲעלֵּׂ ְלכּותֹו ְברָּ
ה  .ִשירָּ

 :הקטע הראשון והאחרון של פיוט זהאת ץ מנגן "מנהג נפוץ הוא שהש

א י נֹורָּ ה ַמַעֲללֵּׂ ה ֶאְזְכרָּ כָּ א. סֻּ ַעל ַוִיְברָּ ֶאל ַעם ְבִצּלֹו . ֲאֶשר פָּ
 :ִמְתלֹונֲִנים

ה ְבזֵּׂ ֶכר   כָּ יוסֻּ ַעש ִנְפְלאֹותָּ יו. ַמ  ֶדם אֹותֹותָּ י ֶק  ְלהֹוִציא . ִבימֵּׂ
 :ֲאִסיִרים ְבִכְשרֹוִנים

    ֱאֶמת
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 :'אגיל ואשמח'בניגון ' מי כמכה'מנהג נפוץ הוא שהקהל מנגן 

ֹמ    ֹמ  ִמי כָּ ִלם ְייָּ ִמי כָּ אֵּׂ ה בָּ ר ַבֹק  כָּ ה ֶנְאדָּ א ְתִהֹּלת כָּ ֶדש נֹורָּ
ה ֶפ  ֹע    :ֶלאשֵּׂ

אּו ֶנ   ַמְלכּוְתָך רָּ  .ַע יָּם ִלְפנֵּׂי ֹמֶשהיָך בֹוקֵּׂ  בָּ
ד ְשִמיִני רּוי מֹועֵּׂ נּו ְזַמן קָּ תֵּׂ  יל ַנְרֶבה. ֲאִסיפָּ  ַאֲחרֹון לֵּׂ

ל ִשיר ִסְלסּול. נּותֵּׂ  חָּ מְ שִ לְ  ה ייָּ לַ  נּועֱ . נּותֵּׂ  יאָּ ִר קְ  ְוַהּלֵּׂ  ְבתֹודָּ
ְמרּו ֶזה צּור: ינּואֹלהֵּׂ  לֵּׂ  ַזְמרּו צּו ֶפה ְואָּ נּו פָּ   .ִיְשעֵּׂ 

ֶעד ם וָּ  :ְייָּ ִיְמֹלְך ְלֹעלָּ
נּו זָּק ִמֶמ  לֹו ִמַיד חָּ ה ְייָּ ֶאת ַיֲעֹקב ּוְגאָּ דָּ  .ְוֶנֱאַמר ִכי פָּ

. ִהְקִדימֹו ֶרףַהֹח   ִמְפנֵּׂי צּור. ַעְצמֹו ִבְפנֵּׂי בשַ קְ ר זַ פְ  ְשִמיִני
אֹות ְייָּ  נּוּגֹוֲאלֵּׂ  . ְלַרֲחמֹו ַרֲחִמים רזֻּ פָּ  ְקַשב  :מֹושְ  ְצבָּ

ה רּוְך ַאתָּ לל אַ ּגָּ  ְייָּ  בָּ אֵּׂ  :ִיְשרָּ
לֹוםנּו ְייָּ ֱאֹלהֵּׂ  ַהְשִכיבֵּׂ    , נּו ְלַחִייםנּו ַמְלכֵּׂ  ְוַהֲעִמידֵּׂ  , ינּו ְלשָּ

לֵּׂ   סּוְפרֹו ַכת ְשלֹוֶמ  עָּ ֶנ  ְוַתְקנֵּׂ  , ָךינּו סֻּ ה ִמְּלפָּ ה טֹובָּ צָּ , יָךנּו ְבעֵּׂ
גֵּׂן , ָךַען ְשֶמ  נּו ְלַמ  ְוהֹוִשיעֵּׂ   לֵּׂ  ַבֲעדֵּׂ  ְוהָּ עָּ ר מֵּׂ סֵּׂ ֶבר ינּו אֹויֵּׂב ֶד  נּו ְוהָּ

ב ְויָּגֹוןְוֶח   עָּ נֵּׂ  , ֶרב ְורָּ ן ִמְּלפָּ טָּ ר שָּ סֵּׂ ַאֲחרֵּׂ  ְוהָּ ל , ינּוינּו ּומֵּׂ ּוְבצֵּׂ
ֶפ   ל שֹוְמרֵּׂ  , נּויָך ַתְסִתירֵּׂ  ְכנָּ הנּו אָּ  נּו ּוַמִצילֵּׂ  ִכי אֵּׂ ל , תָּ ִכי אֵּׂ
הֶלְך ַחנּון ְוַרחּום אָּ  ֶמ   אתֵּׂ   ּוְשמֹור, תָּ נּו ְלַחִיים נּו ּובֹואֵּׂ  צֵּׂ

ם ה ְוַעד עֹולָּ ַעתָּ לֹום מֵּׂ לֵּׂ   סּוְפרֹו. ּוְלשָּ ַכת ְשלֹוֶמ  עָּ  .ָךינּו סֻּ
י ְשִמיִני הבְ  נּוַתֲעלֵּׂ  . ִיםְבִכְפַל   תפֹוכֵּׂ תְ  חֹותְשמָּ  ְשתֵּׂ  ִשְמחָּ
 ֶאת ֲאלּוְושַ . םיִ ַל  בּוזְ בִ  ףפֵּׂ סַ  הרָּ בָּ ּו היָּפָּ . םיִ ִבְגבּוַל   נּועֵּׂ  ְוִתטָּ 
ַל   לֹוםשְ   :םיִ ְירּושָּ

ר אֹודֹות  ִלי ִתְהֶיה ַבֲעבּור. יםיִ חִ רָּ זְ אֶ לְ  ִהיא אֹות ִיםַהַמ   ְבאֵּׂ
ה דָּ רי לִ ה עֲ מָּ לֵּׂ ת שְ ֶר ֹכ  שְ מַ  ְּגמּול. םִצִיי ֶרץְבֶא   ְלעֵּׂ  ְבאֵּׂ

ה ְדגִָּלים. םיִ לָּ  חֲ ִמנַ  עָּ ה ַאְרבָּ י ַוֲחִמשָּ ְמשֵּׂ  ֲהלֹא. ַחִיים תֹוַרת חֻּ
ם ר םשָּ  ְמְצאּויִ וַ . םיִ צּומְ  רפֶ סֵּׂ  ַעל ְכתּוִבים הֵּׂ : ַחִיים ִיםַמ   ְבאֵּׂ

ר ְוִהנֵּׂה ֶדהבַ  ְבאֵּׂ השְ  םשָּ  יםנִ מּוזְ . ִריםעָּ שְ בַ  ֶנתֶי ְָ֖מצֻּ  ןִציֹו שָּ  לשָּ
י . עֹוְבִרים ְךסָּ בַ  ִרנָּהל קֹובְ  םדֵּׂ ַד לְ  חֹוגֵּׂג. ַאִביִרים צֹאן ֶעְדרֵּׂ
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ֶת   ח ּוִפי ַיִּגיד ְתִהּלָּ ַתי ִתְפתָּ י ְשפָּ  :ָךֲאֹדנָּ
ה ְייָּ ֱאֹלהֵּׂ    רּוְך ַאתָּ י ֲאבֹותֵּׂ  בָּ י ַאְברָּ ינּו וֵּׂאֹלהֵּׂ ם ינּו ֱאֹלהֵּׂ הָּ

א ל ַהּגָּדֹול ַהִּגבֹור ְוַהנֹורָּ אֵּׂ י ַיֲעֹקב הָּ ק וֵּׂאֹלהֵּׂ י ִיְצחָּ ל  ֱאֹלהֵּׂ אֵּׂ
י אָּ  ר ַחְסדֵּׂ ִדים טֹוִבים ְוֹקנֵּׂה ַהֹכל ְוזֹוכֵּׂ ל ֲחסָּ בֹות ֶעְליֹון ּגֹומֵּׂ

ל ִלְבנֵּׂי ְבנֵּׂיֶהם ְלַמ   ִביא גֹואֵּׂ הּומֵּׂ ֶלְך עֹוזֵּׂר ֶמ   .ַען ְשמֹו ְבַאֲהבָּ
גֵּׂןּומֹוִש   ם. יַע ּומָּ הָּ גֵּׂן ַאְברָּ ה ְייָּ מָּ רּוְך ַאתָּ  :בָּ

ם ֲאֹדנָּי ה ִּגבֹור ְלעֹולָּ הְמַחיֵּׂ . ַאתָּ ִתים ַאתָּ  .יעַ ַרב ְלהֹוִש  . ה מֵּׂ
 שמיני עצרת מוסיפיםערבית ושחרית של יום ראשון של פסח ובמוסף ובמנחה של ב

ר    .ֶשםּוַח ּומֹוִריד ַהֶּג  ַמִשיב הָּ
ל ַחִיים ְבֶח    ְך ְמַכְלכֵּׂ ִתים ְבַרֲחִמים ַרִבים סֹומֵּׂ ֶסד ְמַחיֵּׂה מֵּׂ

א חֹוִלים ּוַמִתיר  נֵּׂי נֹוְפִלים ְורֹופֵּׂ ֲאסּוִרים ּוְמַקיֵּׂם ֱאמּונָּתֹו ִלישֵּׂ
ר פָּ מ  . עָּ ְך ֶמ  ַעל ְּגבּורֹות ּוִמי ד  ֹוָך ַב  ִמי כָּ ִמית ֹוֶמה ּלָּ ֶלְך מֵּׂ

הּוְמַחֶיה ּוַמְצִמ   ִתים .יַח ְישּועָּ ה ְלַהֲחיֹות מֵּׂ ן ַאתָּ רּוְך . ְוֶנֱאמָּ בָּ
ִתים ה ְייָּ ְמַחיֵּׂה ַהמֵּׂ  :ַאתָּ

דֹוש ְוִשְמָך קָּ   ה קָּ ל יֹום ְיַהֲלל  ַאתָּ הּוָך ֶס  דֹוש ּוְקדֹוִשים ְבכָּ . לָּ
דֹוש ל ַהקָּ אֵּׂ ה ְייָּ הָּ רּוְך ַאתָּ  :בָּ

ה ְבַחְרתָּ    ַעִמיםַאתָּ ל הָּ ַה  . נּו ִמכָּ ִצ  ְבתָּ אֹותָּ  אָּ . נּויתָּ בָּ  נּו ְורָּ
ל ַהְּלשֹונֹותְורֹוַמְמתָּ   ַרבְ . יָךנּו ְבִמְצֹוֶת  ְוִקַדְשתָּ  . נּו ִמכָּ נּו תָּ  ְוקֵּׂ

ֶת  ַמְלכֵּׂ   לֵּׂ  . ָךנּו ַלֲעבֹודָּ דֹוש עָּ רָּ  ְוִשְמָך ַהּגָּדֹול ְוַהקָּ  :אתָּ ינּו קָּ
 :'ותודיענו' בערבית כשחל יום טוב במוצאי שבת מוסיפים

י ִצְדֶק  נּו ְייָּ ֱאֹלהֵּׂ  ַותֹוִדיעֵּׂ     םהֶ בָּ  נּו ַלֲעשֹותָך ַוְתַלְמדֵּׂ  ינּו ֶאת ִמְשְפטֵּׂ
י ְרצֹוֶנ ָ֖ קֵּׂ ִרים ְותֹורֹות ֱאֶמת נּו ְייָּ ֱאֹלהֵּׂ  ַוִתֶתן לָּ  ָך חֻּ ִטים ְישָּ ינּו ִמְשפָּ

ִקים ּוִמְצֹות טֹוִבים ַוַתְנִחילֵּׂ   שחֻּ י ֹק  נּו ְזַמנֵּׂי שָּ ֶדש ְוַחּגֵּׂי ֹון ּומֹוֲעדֵּׂ
ה בָּ ֶר  ַותֹוִרישֵּׂ  . ְנדָּ ד ַוֲחִגיַגת הָּ ת ּוְכבֹוד מֹועֵּׂ ַשת ַשבָּ . ֶגלנּו ְקדֻּ

ל ַוַתְבִדילֵּׂ   אֵּׂ ין ִיְשרָּ ֶשְך בֵּׂ ין אֹור ְלֹח  ֶדש ְלחֹול בֵּׂ ין ֹק  ינּו בֵּׂ נּו ְייָּ ֱאֹלהֵּׂ 
י ַהַמֲעֶשה ֶשת ְימֵּׂ ין יֹום ַהְשִביִעי ְלשֵּׂ  ַעִמים בֵּׂ ת . לָּ ַשת ַשבָּ ין ְקדֻּ בֵּׂ

ְלתָּ  ַשת יֹום טֹוב ִהְבַד  י ַהַמעֲ . ִלְקדֻּ ֶשת ְימֵּׂ ֶשה ְוֶאת יֹום ַהְשִביִעי ִמשֵּׂ 
ְשתָּ  ָך. ִקַד  ֶת  שָּ ל ִבְקדֻּ אֵּׂ ְשתָּ ֶאת ַעְמָך ִיְשרָּ ְלתָּ ְוִקַד   :ִהְבַד 

הנּו ְייָּ ֱאֹלהֵּׂ  ִתֶתן לָּ  וַ  ה ּו) ינּו ְבַאֲהבָּ תֹות ִלְמנּוחָּ  מֹוֲעִדים( ַשבָּ
ש ה ַחִּגים ּוְזַמִנים ְלשָּ ת ַהֶזה ְוֶאת יֹום) ֹון ֶאת יֹוםְלִשְמחָּ  ( ַהַשבָּ
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והקהל עונה  'תתקדש'עד ' הגבור'מ חיל לנגןהחזן העליון יורד לפני התבה ומת
 .'ובמקהלות'

ֶנ   א ְבנֹוְראֹוֶת  ַהִּגבֹור לָּ  .יָךַצח ְוַהנֹורָּ
אַהֶמ   ם ְוִנשָּ א רָּ ב ַעל ִכסֵּׂ  .ֶלְך ַהיֹושֵּׂ

ן ַעד  רֹום , שֹוכֵּׂ דֹוש ְשמֹומָּ תּוב. ְוקָּ ַרנֲנּו ַצִדיִקים ַביָּי  ְוכָּ
ה ִרים נָּאוָּה ְתִהּלָּ ל :ַלְישָּ ִרים ִתְתַהּלָּ י . ְבִפי ְישָּ ּוְבִדְברֵּׂ

ַרְך ם. ַצִדיִקים ִתְתבָּ ֶרב ּוְבֶק  . ּוִבְלשֹון ֲחִסיִדים ִתְתרֹומָּ
ש  :ְקדֹוִשים ִתְתַקדָּ

ַאר ּוְבַמְקֲהלֹות ִרֲבבֹות ַעְמָך בֵּׂ   ל ְבִרנָּה ִיְתפָּ אֵּׂ ית ִיְשרָּ
ל דֹור וָּדֹורִשְמָך ַמְלכֵּׂ   ל ַהְיצּוִרים . נּו ְבכָּ ן חֹוַבת כָּ ֶשכֵּׂ

ֶנ   י ֲאבֹותֵּׂ  יָך ְייָּ ֱאֹלהֵּׂ  ְלפָּ ל ְלַשבֵּׂ  ינּו וֵּׂאֹלהֵּׂ ַח ינּו ְלהֹודֹות ְלַהּלֵּׂ
ל ִד  ס ַעל כָּ ה ּוְלַקּלֵּׂ ְך ְלַעּלֵּׂ רֵּׂ ר ְלבָּ ם ְלַהדֵּׂ ר ְלרֹומֵּׂ אֵּׂ י ְלפָּ ְברֵּׂ

ִוד ֶבן ִיַשי ַעְבְדָך ְמִשיֶח  ִשירֹות ְותֻּ   :ָךְשְבחֹות דָּ
ַעד ַמְלכֵּׂ    ל ַהֶמ  ִיְשַתַבח ִשְמָך לָּ אֵּׂ דֹוש נּו הָּ ֶלְך ַהּגָּדֹול ְוַהקָּ

ַמ   אָּ  ַבשָּ י ֲאבֹותֵּׂ  ִכי ְלָך נֶָּאה ְייָּ ֱאֹלהֵּׂ  . ֶרץִים ּובָּ ינּו ִשיר ינּו וֵּׂאֹלהֵּׂ
ל ה ַהּלֵּׂ חָּ ה ֶנ   ּוְשבָּ לָּ ה ֹעז ּוֶמְמשָּ ה ְוִזְמרָּ ה ּוְגבּורָּ ּלָּ ַצח ְּגדֻּ
ה ְוִתְפֶא   ה ּוַמְלכּותְתִהּלָּ שָּ ה  ֶרת ְקדֻּ ַעתָּ אֹות מֵּׂ כֹות ְוהֹודָּ ְברָּ

ם  'אדיר הוא'בניגון  את הברכהץ מנגן "הש .ְוַעד עֹולָּ
ל ה ְייָּ אֵּׂ רּוְך ַאתָּ חֹותּגָּדֹול ַבתֻּ , ֶלְךֶמ  , בָּ ל , ְשבָּ אֹותאֵּׂ , ַההֹודָּ
אֹות ה, ֲאדֹון ַהִנְפלָּ י ִזְמרָּ ר ְבִשירֵּׂ ל, ֶלְךֶמ  , ַהבֹוחֵּׂ י חַ , אֵּׂ

ִמים עֹולָּ  :הָּ
ּה  ִיְתַּגַדל  א ִכְרעּותֵּׂ א ִדְברָּ ְלמָּ א ְבעָּ ּה ַרבָּ ְוִיְתַקַדש ְשמֵּׂ

ית  ל בֵּׂ י ְדכָּ יכֹון ּוְבַחיֵּׂ יכֹון ּוְביֹומֵּׂ ּה ְבַחיֵּׂ ְוַיְמִליְך ַמְלכּותֵּׂ
ִריב א ּוִבְזַמן קָּ ל ַבֲעגָּלָּ אֵּׂ ןְוִאְמרּו , ִיְשרָּ מֵּׂ  .אָּ

ְלַמיָּא י עָּ ְלמֵּׂ ַלם ּוְלעָּ ַרְך ְלעָּ א ְמבָּ ּה ַרבָּ א ְשמֵּׂ  ְיהֵּׂ
א ְוִיְתַהַדר   ַאר ְוִיְתֹרַמם ְוִיְתַנשֵּׂ ַרְך ְוִיְשַתַבח ְוִיְתפָּ ִיְתבָּ

א  ְדשָּ ּה ְדקֻּ ל ְלעֵּׂ   הּוא ְבִריְךְוִיְתַעֶּלה ְוִיְתַהַּלל ְשמֵּׂ א ִמכָּ ּלָּ
א  ְלמָּ ן ְבעָּ א ַדֲאִמירָּ תָּ מָּ א ְוֶנחָּ תָּ ְשְבחָּ א תֻּ תָּ א ְוִשירָּ תָּ ִבְרכָּ

ןְוִאְמרּו  מֵּׂ  :אָּ
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ך מארי ץ"ש

 :'ברכו'באמירת 

ֲרכּו ֶאת ְייָּ  בָּ
ְך  :ַהְמֹברָּ

 :ץ יחדיו"קהל וש

רּוְך ְייָּ  בָּ
ְך  ַהְמֹברָּ
ם וֶָּעד  ְלעֹולָּ

 :אומר הקהל בלחש' ברכו'ץ אומר "בעוד הש

א ְשמֹו ֶשל  ַאר ְוִיְתרֹוַמם ְוִיְתַנשֵּׂ ַרְך ְוִיְשַתַבח ְוִיְתפָּ ִיְתבָּ
ִכים ֶמ   י ַהְמלָּ רּוְך הּוא ֶשהּוא ֶלְך ַמְלכֵּׂ דֹוש בָּ ַהקָּ

ין ֱאֹלִהים ֹס   יו אֵּׂ דָּ ּלּו ִראשֹון ְוהּוא ַאֲחרֹון ּוִמַבְלעָּ
נָּיו בֹות ְביָּּה ְשמֹו ְוִעְלזּו ְלפָּ ֲערָּ ב בָּ ֹרכֵּׂ ּוְשמֹו . לָּ
ה ה ּוְתִהּלָּ כָּ ל ְברָּ ם ַעל כָּ  :ְמרֹומָּ

 :ץ השם יאמר הקהל"כשמנגן הש

ם ְכבֹוד  רּוְך שֵּׂ ֶעדבָּ ם וָּ  :ַמְלכּותֹו ְלעֹולָּ
 :יאמר הקהל' המברך'ץ "כשמנגן הש

ם ה ְוַעד עֹולָּ ַעתָּ ְך מֵּׂ ם ְייָּ ְמֹברָּ    :ְיִהי שֵּׂ

ה ְייָּ ֱאֹלהֵּׂ    רּוְך ַאתָּ א ינּו ֶמ  בָּ ר אֹור ּובֹורֵּׂ ם יֹוצֵּׂ עֹולָּ ֶלְך הָּ
א ֶאת ַהֹכלֹח   לֹום ּובֹורֵּׂ  :ֶשְך ֹעֶשה שָּ

ם ְבאֹוַצר ַחִיים  ֹא  אֹור עֹולָּ ַמר וַ אֹורֹות מֵּׂ  :יהִ ֶי ֶפל אָּ
 ָ ָי  ִריםאֹור ְָמֻאש  ַָשע ִרים. ָֻמְכש  ָז ה ִָשּמּור . ָ יוֲָאהֹוד  ִָביִדיד  ּנּו

ִרים ָ:ִשירַָהִשיִרים.ְָכש 
ְָתשּוקֹותַאּי   ִָאּוּוי ת ָל  ָשֹוֵקקֹותִלֲחלָ . ִָעּיּוף ָּוַח ָשִָ. ַמי ַבעֲָאס 

ֵקָ .ְָלַהְשקֹות ָ:ִמְּנִשיקֹותִניִָיש 
 ָ ִָמְשַמּנ  מֹות ֵָמֲעל  ָיָךְברּוֵכי ָמִָ. ִָגְנַזֵכי ָ מֹוְשֵלי ָיָךְכַמּנ  םָשַָבִָ. ְמת 

 ָ נ  ָ .ָיָךַתְמרּוקַָסְממ  נ  ָ:יָךְלֵריַחְָשמ 
 ָ ָ .ָיָךְבֵניֵָביְתָךְָוחֹור  ַזרְָסחֹור  ָ .ָיָךִהּנ םָח  .ָיָךֵביתִָמִדיןְָצחֹור 

ְשֵכָ  ָ מ  ָ:יָךִניַָאֲחר 
ו ה הְָוַרבֲָענ  נֹותִָנּו ה.ֵָגא  ו ה.ָהֹוִדיִָמב  ַָגםִָכיָד  הֲָאִניָ. ְשחֹור 

ָ:ְונ או ה
ְָמחַָֻגָ  ִָבי ָ ַחל תְרח  ָר  . ָ ְָסַחְרח  ז ַָרג  ַרב תק  ָר  ְָקדֹוַרִּניתַָגָ . ַחן

 ָ תַכח  ֲאִניְָשַחְרח ָ ַאלִָתְרֻאָ .ָר  תִניָש  ָ:ר 
ִלי ְָבד  ִָמְדִלי ָּוְכַמר ָדֹוִלי . ָ ִליטֹוט  ְָגד  ְָכִלילֹו ת ָפ  זִָדגְָ. ָע  ִלי

ִלי הִָליַהִגָ .ִָמְגד  ָ:יד 
ַָמְרד ָ ַָמְלַמד ִָעיַדְרבֹוִני ַָדָ. ה ָרֹוע  ִָעיַדְָרָנ תּון ְָוהֹוִכיַחָ. ן ד 

ָ:ִאםָל אֵָתְדִעי.ִָפְדִעי
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ַרָ  ַָדָ ק  ְָבאֹוְמִריםְצִתי ְָצִתי ַָנָ ַטָ . ְָבמֹוִריםְפִתי ְָפִתי ְלִתיִָקְלַקָ .
ִרים ִניםְָשמ  אָ .ְָשמ  ָ:ּוִניַָהשֹוְמִריםְמצ 

ַבָ  ָש  ִָכי ְָרִתיִקְנַין ִָסַבָ . ָל א ְָרִתיְוטֹוב ִָחַבָ . ָלּוֵלא ְדשֹו .ְָרִתיק 
ַבָ  ע  ָ:ְרִתיִכְמַעטָש 

שַָ םר  ְָבִצְבאֹוֵתיכ  ר ִָאס  ָם ם. ֱָאי לּוְתכ  ִָחיל ְָבִזֲעזּוַע ִריחּוקָ.
םִדָ ְתכ  ם.ָיחּוקָא  ְתכ  ְעִתיָא  ָ:ִהְשַב 

ה ֱעל  ה.ֵָרישְָגֵליְָכה  הִָעל  ה.ָיֹונ הַָתּמ  ְגשּוְָבֵניַָעְול  ִמיָז אתָ.ָר 
ה ָ:עֹול 

תֹו תֹוַמטֹותְָוִרבֹואָ.ֵָשרּותַָשְפִרירִָשט  תֹו.ִָחט  .ַָשַערֵָצאְָוִשט 
תֹו ָ:ִהֵּנהִָמט 

ֵרב ִָמְלע  ִָעְרבּוב ִָשיַרת ֵרב. ָע  ַָאבּוב נֹות ָֻאּמ  ִָנבּובָ. ִשירֹות
 ָ בה  ָ .ָר  םֲָאחּוֵזיָח  בֻכל  ָ:ר 

 ָ ָפ  יו א  ָלֹות  ַָסק ְָטַרְסֵקלֹו. ַָכֵּני ַָמלֹואת . ָ ָח  ָלֹוַתְטִליל ה .ָס 
 ָ הָלֹוַאִפְריֹוןָע  ָ:ש 

ֵסףָןחז ֵָמִהכ  ִנים ָפ  ִָתֵאר ָכָ . ְָיִדידּות ףנֹוֲעמֹו ָֹוס  ַתְבִניתָאֹותָ.
ָ .ָיֹוֵסף יוָע  ָ ַעּמּוד  הָכ  ףש  ָ:ס 

 קהל וחזן חזן

 ָ ָ ְצא  ָ:תֲָחתּוַנתָדֹוִדיםִרּנַָ.ַָמְשִכילִָשירְָיִדיִדיםָ.ָָָינ הינ הָּוְרא 
ה ַפלָי ִחיד.ָתִָדיןָּוִפקּוִדיםד ָָ.ִהּנ ְךָי פ  ָ:ְלִפקּוִדיםָכ 

ַּֽ ָ:ִקשּוטְָלשֹוןִָלּמּוִדים.ַָהְרֵחקִָכעּורִָחּמּוִדיםָ.ִיְךִשַּנ 
ִני ִדיםלַָנ ְגדֹוָשָֻ.ַָעםִָזֵּיןְָיִליִדיםַטָ ָ.ְכחּוטַָהש  ָ:םַָלְיל 

ִויד יֹותְָיסּו.ָֹוִדיםסתָיִִָיְקַרתִָפּנַָָ.ְכִמְגַדלָד  ָ:ִדיםְגבּולָהֹור 
ָ

ַדָ  ָ:ִריםֲָחסּוִדיםּיָ ְלרֹוִעיםָתַָ.ִָדבּוקַָאִחיםֲָחִסיִדים.ִָיְךְשֵניָש 
פָ  ּי  הַָלֲחֵרִדים.ָּוַחַָהּיֹוםַעדָש  ק  ִדים.ָיֹוםְָצד  ָ:ִחבּולֵָזִדיםְָזר 

ה ְךָי פ  ִדים.ָֻכל  ִדים.ְָבִליָמּוםְָמֻכב  ְלקֹוְָמֻזב  םְָוח  ָ:ת 
ה ַָכל  נֹון ִָמְלב  ִָאִתי ָבְָ. ְָשִכינ ה ִָשְעבּוִדיםִועּוד ְָבבֹואָ. צּוף ר 

ָ:ֵמִאבּוִדים
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ל ַחִיים ְבֶח   :ץ מכריז"לפני התפלה בלחש הש  ֶסדְמַכְלכֵּׂ

 מֹוִריד ַהַטל :הוא מכריז' מוריד הטל'ובקהלות שאומרים בקיץ 

 
ֶת   ח ּוִפי ַיִּגיד ְתִהּלָּ ַתי ִתְפתָּ י ְשפָּ  :ָךֲאֹדנָּ

 הראשונות בניגון שבתץ מנגן את שתי הברכות "הש

ה ְייָּ ֱאֹלהֵּׂ   רּוְך ַאתָּ י ֲאבֹותֵּׂ  בָּ י ינּו וֵּׂאֹלהֵּׂ ינּו ֱאֹלהֵּׂ
ל ַהּגָּדֹול ַהִּגבֹור  אֵּׂ י ַיֲעֹקב הָּ ק וֵּׂאֹלהֵּׂ י ִיְצחָּ ם ֱאֹלהֵּׂ הָּ ַאְברָּ
ר  ִדים טֹוִבים ְוֹקנֵּׂה ַהֹכל ְוזֹוכֵּׂ ל ֲחסָּ ל ֶעְליֹון ּגֹומֵּׂ א אֵּׂ ְוַהנֹורָּ

ִביא גֹואֵּׂ  בֹות ּומֵּׂ י אָּ הל ִלְבנֵּׂי ְבנֵּׂיֶהם ְלַמ  ַחְסדֵּׂ  .ַען ְשמֹו ְבַאֲהבָּ
גֵּׂןֶלְך עֹוזֵּׂר ּומֹוִש  ֶמ   ָ.יַע ּומָּ
ְָבַדְעתֹוָ:קהלָ הִָחידֹותַאִבָ , ָיע  ְָבַטלְָלַהֲחדֹות. ְָבזּו .ְָבַעםָזּו

ַָטל :חזן בקול , ָ א  ָּוְדש  ַָלֲחדֹותֵגיא ָיה  דֹות. ְָלֵהח  ְָבִצלֹו ִצים .ָד 
דֹותאֹותַָיְלדּותַָטלָ ֵגןְָלתֹול   :ְלה 
ם  הָּ גֵּׂן ַאְברָּ ה ְייָּ מָּ רּוְך ַאתָּ  :בָּ

ם ֲאֹדנָּי ה ִּגבֹור ְלעֹולָּ ה. ַאתָּ ִתים ַאתָּ  :יעַ ַרב ְלהֹוִש  . ְמַחיֵּׂה מֵּׂ
 [.מֹוִריד ַהַטל :יש אומרים בארץ ישראל בקיץ]

ל ַחִיים ְבֶח    ְך ְמַכְלכֵּׂ ִתים ְבַרֲחִמים ַרִבים סֹומֵּׂ ֶסד ְמַחיֵּׂה מֵּׂ
נֵּׂי נ א חֹוִלים ּוַמִתיר ֲאסּוִרים ּוְמַקיֵּׂם ֱאמּונָּתֹו ִלישֵּׂ ֹוְפִלים ְורֹופֵּׂ

ר פָּ מ  . עָּ ְך ֶמ  ַעל ְּגבּורֹות ּוִמי ד  ֹוָך ַב  ִמי כָּ ִמית ֹוֶמה ּלָּ ֶלְך מֵּׂ
הּוְמַחֶיה ּוַמְצִמ    .יַח ְישּועָּ

ִתים ה ְלַהֲחיֹות מֵּׂ ן ַאתָּ  . ְוֶנֱאמָּ
ְָתהֹומֹותָ:קהל ְָכסּוִפים, ֲָהדֹוםִָלְרִסיסֹו . ָ לְָנאֹותָד  אָלֹוְָוכ  ש 

ִפים קּוקְָבִגיַשתָ.ִָזְכרֹוְָגבּורֹותָמֹוִסיִפים,ַָטלָ:חזן בקול.ִָנְכס  ח 
ִפים ָ:ַטלְָלַהֲחיֹותָבֹוְָנקּוֵקיְָסִעיִפים.ָמּוס 

ָ

ַָרֲחשֹון ֱָארֹוש ה ש  ֵָאר  . ָ שֹוןְבא  ְָול  ִָניב ש ָר  ְָבִחיןָ. ַאְתִחין
ָ:ִדְבִביִָמַלֲעשֹון.ַָלֲחשֹון

הְָבִליִָלישֹון.ִָאישֹוןְבַעדְָנצּוֵריָכְָ ְפְגע  הְָכַשיַָנְחשֹון.ָא  ש  .ַָבק 
ִראשֹון הָב  צ  ָ:ֵאר 
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בָוְָ ר  בְָוש  ָ ז ר  שָוְָש  בְָוֻחַּמתָחָ מ  ָ.ַָטלֹור  מֹותָל אַָיְקִד  ירּוְָבֵגיאָק 
ָ:ְטלּוַלתַָטל

ִריםִָמְלהַָ הִָתְהי הְָלֵצלָק  בֹודָֻחַפתְָרבּוִציםַָעלָכָ .ָלטְַָוֻסכ 
ָ:בַָטלעַָ

ִנָ  ָי  ה ֲָהֻמל  ַָטלהֹוֵגי ְָרִסיֵסי ָיפּו ִָנְזֵליָ. ִמיםְָלַהִטיף ֲָאס  ְתחּו ִיפ 
ָ:ַטל

םִָדדּויָהֲָ ַתְרִשיִשיםְָיַנֲהלּוםְָבַמְרֵפאָ.ְָכַטלמֹוןָחֹוֵגגְָשֵאִרית 
ָ:ְכַנףַָטל
לָנ כֹוןָ.ְָךְָוַטלסַָקֹולִָרּנ הַָלֲעבֹורָבְִָגילָבְָ ְסלּוִליםֲָעלֹותָא 

אְָוִנַטל ָ:ְוִנש 
ְרמֹוןַָטל נ הַָעלָח  םֵָמֲאמ  ַחִָיְפְרחּוְָכשֹוַשּנ הְָבַטל.ְָבשּור  ר   ָ:פ 

ןָוְָ :חזן ג  ץָד  ר  לָא   יוַָיַעְרפּוַָטלא  מ  םֵָאשָ.ִָתירֹושַָאףָש  ְראֹות 
תִָכיִָנְהי הָ ל  לבְָאֹוכ   ָ:ט 

ב ארצות הכתובים "ב השבטים כנגד י"ב מזלות וכנגדם י"ב חדשים וי"הפייטן מסדר והולך י
כל חודש , וכנגדו צדיק אחד באלו החדשים, ובחרוזה אחת מזל של אותו חודש, בפרשת עקב

פ "מיוסד ע. נמצאת שנה מבורכת ומוצלחת, ש והמזל הכל בשביל הצדיקוהחוד, רומז למזל
 :ב השני והרביעי מתחיל בתיבת טל"כשלפני כל א, ב מרובע"א

ניסן
ָ

ןאֵּׂ  ן. ִלים ְביֹום ְמחּוסָּ י ְמנֻּסָּ ַטל אֹורֹות . ִחּלּו ְפנֵּׂ
ן ן. ְלנֹוְססָּ ֶצם ִניסָּ ם ְבֶע   :ְלַהְטִלילָּ

ַען ם ַמ  ה ַבֲעדָּ ַען. ֶאְשֲאלָּ ב  :חזן. ְּגבּורֹות ַטל ְלַה  ַטל אָּ
ַען. הּוְבַטח ִלְשַען ן ְלַהְמִתיק ַל  ָ:ִיתֵּׂ

�
 

טלה
ֶלהבְ ָ ֶלה. ִשְמָך ַטל ֶאטָּ ַטל בֹו . ְבַיְלדּות ַטל ְלִהטָּ

ן מּוְטֶלה יתָּ ֶלה. אֵּׂ יו ִיְרעּו ְכמֹו טָּ  : ַבדָּ
בֹות ה ְלרֹאש אָּ יו ְבַטל ְלַהְרבֹות. ְבִרית ְכרּותָּ . ֲחיָּלָּ

בֹות :חזן ִזיז ִמְבנֵּׂי אָּ בֹות. ַטל ַבל יָּ ָ:ְלַהְרִסיס ַעם ְנדָּ

אייר
ָ

יָּרֶּג   יָּר. ַזע ִכְרִביב ַטל ְמשֻּ ְרחּו ִבְמשֻּ . ִשִשים ְוַאַחת אָּ
יָּר ם תֻּ ידָּ ר ְבִאיָּ . ַטל ַּגד ְלצֵּׂ שָּ ה עָּ ֲחִמשָּ  :רמֵּׂ
ל ְיגִֵּׂעים י ְבכֹור בֹו רֹוְגִעים. ִּגיל ַטל ְלכָּ אֵּׂ  :חזן. ְודּודָּ
ָ:ַעם ְכַטל ִנְשֲארּו ַבּגֹוִים. ַטל ְּגאּוִלים בֹו גִֵּׂאים
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 .ץ מנגן את הפיוט עד סוף הברכה"הש

ו ה ָנ  ן ַָשֲאנ  ל ָא  ָדֹוִדי ַָהֲעו הָ.ְבַרח ְך ר  ָד  ִָהְלִאינּו ְָוִאם ִהֵּנהָ.
ַָמְדו ה ל ְָבכ  ִקינּו ָל  ָּוִמְקו ה. עֹוז ָמ  ְָיהֹו ה ה ְָוַאת  י. ל  לָע  ָכ  ָך

ו הְלג אָ .ַָהּיֹוםְָנַקּו ה ָ:ֵלנּוָּוְלִשיֵתנּוְָכַגןָר 
ֵשנּו ִָמְקד  ְָמקֹום ל ָא  ָדֹוִדי ְָבַרח ָר אֵשנּו. ְברּו ָע  ֲָעֹונֹות .ְָוִאם

הָבָ ִהֵּנהָ הְָיהֹו הָגֹוֲאֵלנּוְָקדֹוֵשנּו.ַָבַבְרז לַָנְפֵשנּוא  יָךָ.ְָוַאת  ל  ע 
ְדְשָךְָלַהְחִפיֵשנּואָ ְלגָ .ִָנְשפֹוְךִָשיַחַָרֲחֵשנּו ָ:ֵלנּוִָמְּמעֹוןָק 

לִָעירִָצְדֵקנּו ַמְענּוְָלקֹולַָמְצִדיֵקנּו.ְָבַרחָדֹוִדיָא  .ְָוִאםָל אָש 
ָבְָ לּונּו ֲָאכ  ַָמִדיֵקנּוִהֵּנה ה ָפ  ל ָכ  ָשֹוְפֵטנּוָ. ְָיהֹו ה ה ְוַאת 

ְָמחֹוְקֵקנּו ְלֵקנּו. ָח  ַָיַהב ַָנְשִליְך יָך ל  ָע  ְָבַהְשֵקטָאָ ְלגָ . ֵלנּו
הְָלַהֲחִזיֵקנּו ָ:ּוְבִבְטח 

ָאָ  ָלַָוַעדַָהְזבּולְבַרחָדֹוִדי בּולְָוִאםָֻעְלָך. ָס  ְָבִלי ַבְרנּו ָ.ש 
ָמִָ ל ְָבכ  ִקינּו ָל  ִָחבּולִהֵּנה ָיֵני בּול. ָא  ְָמַשֵּמַח ְָיהֹו ה ה .ְָוַאת 

בּול יָךַָנְסִבירְָלַהִתירָכ  ל  ָ:ֵמַעלִָלְגבּולְלִהְתַגֵדלֵָלנּוָאָ ְלגָ .ָע 
עֹות ִָמְגב  א ִָנש  ל ָא  ָדֹוִדי ְָבַרח עֹות. ְָפר  ִָבְפרֹוַע ַָזְדנּו .ְָוִאם

עֹות ְָור  ַָרבֹות רֹות ָצ  ִָהִשיגּונּו ִָהֵּנה ֵָאלְָוַאתָ . ְָיהֹו ה ה
עֹות ְָלמֹוש  ַָשְועֹות. ִָשיַח ִָנְשפֹוְך יָך ל  ָע  ָּוְלַעְטֵרנּוָאָ ְלגָ . ֵלנּו

ָ:ְישּועֹותָכֹוַבע
בֹותָתֹוִשָ  ִניםִבְגַללָא  ם.ָיַעָב  הִָלְבֵניְָבֵניה  ִביאְָגֻאל  רּוְך  .ְות  בָּ

ל אֵּׂ ה ְייָּ ּגַָּאל ִיְשרָּ  :ַאתָּ
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לֵָחילֹוַָבַּמִים ְָוכ  אָנֹוֵגש  ְלמֹוֵרשִָקפֹודֱָָאדֹוםנ אִָשיתָ.ִָכיָב 
ִיםְוֵיְדעּוִָכיֲָאַנְחנּוַָעּמֹוֵָואֹלֵהינּוַָבשָ .ְָוַאְגֵמיַָמִים ָ:מ 

יָךָחזן ְָלדֹורִָראשֹוןָרֹובִָנס  ַהְפֵלאִָעםַָאֲחרֹוִניםָ.ְָכִהְפֵלאת 
יָך יָךְָוחֹוס  ְלָך.ְָמַחכ  הְָיַהל  לָפ  יָך.ְָוכ  הַָרבּוַָמֲעש  דֹוש.ָמ  ָ:ק 

 
 את הזולתבניגון ואז אומרים ' עוד זולתך'אומרים המאיר לארץ עד 

ֵדש ְבְרָךָר אשַָתִּניןְָלה  ְשאֹונֹוְָפקֹוָסִִָבְמל אתָ.ִָאיַָפְתרֹוסְָבע 
ש ד  ְָבִשירְָלַחֵדש.ָמֹודְָבג  ִחיםִָנְתַקַדְשת  ַהִשירָ.ְָבאֹוְכֵליְָפס 

םְָכֵלילַָחגִָהְתַקֵדש כ  ָ:ִיְהי הָל 
זּו ֵָאלבְָָג  ִָיְשֵרי ַָעִזיםִָצְבאֹות ָלָ . ִָהְפֵלאת  הְָכַהְרֵרימֹו ק  ְָצד 
הְָלַהְתֵאל.ֵָאל ְָתהֹוםַָרב  ִָנְשַפְטת  הָ.ָדֹוְלֵקימֹו ש  ָי ִשירָמ  ז א 

ֵאל ָ:ּוְבֵניִָיְשר 
ַָבֲעִליזֹות ָשֹוְררּו ַָהְבֵאר ַָעל ֵָהן ֵהבָ. ָו  ת ָא  ִרים ָה  ַקת ְבַהש 

הְָבשִָ.ַָלֲחזֹות מֹותְָרשּומ  רִָמְלח  ָיֲָחרּוזֹותטֵָיּוְבֵספ  זָיָ . ִשירָא 
הַָהז את תַָהִשיר  ֵאלָא  ָ:ִיְשר 

ָּוַמֲאִמיִרי ָדֹוִדי ִָהְדִמים ש מ  ָש  ָזֹוַהר ְָכיֹוםָ. ֱעִמיד ָה  ְוי ֵרַח
ְָתמּוִרי ִמים ָת  ִָמְזמֹוִרי. ִָשיַרת ר ַָהּי ש  ר ְָבֵספ  ה ֲָחקּוק  זָ. א 

ִרי ֱאמ  תָה  ָ:ְיַדֵברְָיהֹוֻשַעַָליהֹו הְָביֹוםֵָתתְָיהֹו הָא 
ְפשּו םָט  ָע  ִָמּמֹוְקֵשי ְלכּו ָמ  ֵנף ָח  ְָוִצּו הָ. ֵָאל ְָוִשֲחרּו בּו ְוש 

םלְָ ָהֹוִשיע  ֲָחרָ . ָּוְנִגיד ִבין םי  ִָהְכִניע  ה ל  ְָלַמפ  ת ָש  ַשרָ. ַות 
ןֲָאִבינֹוַעם קָב  ר  הָּוב  ָ:ְדבֹור 

ְָוהּוקַָכּו ְָלִהְתאַַָלל ִכים ַָבְּמל  ל ָע  הם ְָשר  ִָהְנִעיםָ. ְזִמירֹות
ָאלְַָוהִָ הְך ר  ְָיש  ָֹוַרח ה. ְָלשֹוֵרר  ַבח ָש  ָהֹוִסיף ִָזְקנ תֹו .ְָלֵעת

ה תִָדְבֵריַָהִשיר  ִודַָליהֹו הָא  ָ:ַוְיַדֵברָד 
ִָבְניָ מָ  ְרֵכי ָצ  בִָלְבנֹו א  ְָלַהְזִבידַסרָה  ָן ַָנְפשֹוָ. קֹום ִלְמצֹואָמ 

ֱעִביד ָה  ר ְָבנ ד  ִָהְכִביד. אֹו ְָבַמש  ִָכי ְָשמֹו ַָעל א ִָנְקר  מֹורִָמזְָ.
ִוד ָ:ִשירֲָחֻנַכתַָהַבִיתְָלד 
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ה ְייָּ ֱאֹלהֵּׂ   רּוְך ַאתָּ י ֲאבֹותֵּׂ  בָּ ם ינּו וֵּׂאֹלהֵּׂ הָּ י ַאְברָּ ינּו ֱאֹלהֵּׂ
ל ַהּגָּדֹול ַהִּגבֹו אֵּׂ י ַיֲעֹקב הָּ ק וֵּׂאֹלהֵּׂ י ִיְצחָּ ל ֱאֹלהֵּׂ א אֵּׂ ר ְוַהנֹורָּ

בֹות  י אָּ ר ַחְסדֵּׂ ִדים טֹוִבים ְוֹקנֵּׂה ַהֹכל ְוזֹוכֵּׂ ל ֲחסָּ ֶעְליֹון ּגֹומֵּׂ
ל ִלְבנֵּׂי ְבנֵּׂיֶהם ְלַמ   ִביא גֹואֵּׂ הּומֵּׂ ֶלְך עֹוזֵּׂר ֶמ   .ַען ְשמֹו ְבַאֲהבָּ

גֵּׂןּומֹוִש   ָ.יַע ּומָּ
י ה פִ חָּ תְ פְ אֶ . יםינִ בִ ת מְ עַ ד ַד  מֶ ֶּל  מִ ּו. יםנִ בוֹ נְ ים ּומִ כָּ ד חֲ וֹ סמִ 
לּוְלהֹודֹות , יםנִ נָּ ְר יר ּושִ בְ  ןי נֵּׂ פְ  ְלַהּלֵּׂ  :יםנִ עוֹ מְ  שֹוכֵּׂ

ְָבַעִין ז ָא  ִאינּו ָר  יָך ָאֹותֹות  ַָכּמְָ. ַָזִיןַבֲעטֹוְתָך ת ִָתְלבֹוש  ָ.ִעיל
ְגְדָךג ָנ  ְָכַאִיןָֹוִים יּו ָה  ִיןָֹוחּוד. ָי  ְָכִשכֹוֵרי ַָהּנ או הָ:ְונ ְפלּו

ֵָמִאס להֹוֵצאת  ב  ָּורָכ  הָהּוַסרֵָמִעּנ. לְוִשְכמ  ב  ָס  ָּוי ָיןֵזדַָתּנִָ.
ָּוְמַנֵבל ְָמנ ֵאץ ָאַָ. ָּוְלַחֵבלֲחר ֲָחפֹוז ְָלַהְשִחית יוָ:יה  ֲָאַגפ  סּו ָט 
ְָלַמֵהר ר ְָכנ ש  ְָלַדֵהר. ְָבַחִיל יו ַָאִביר  ָי ֲעצּו ְָבִאּוָ . תָלָ ְכִסיל

נ הְָלִהְתיַָ ִביןָּולְָ.ֵָהרש  לָ:ֵהרִהזָ ל אָי ַדעְָלה  ַָמֲחֵנהּוִָקֵבץְָוכ 
יו ָיֹוֲעצ  .ָ יו ד  יוִנְכב  ְָמִליצ  ְָוַגם יו ר  ָש  ְָבַהשָ . ְָכַאַחת עּו ַָאתס 

יו צ  ִָמְפל  יוֲָערּוֵכי. צ  ִָנְקב  ָנֹוְספּו ה מ  ַָכַּמיִָָ:ִמְלח  ֲחזּו ְָבִליָפ  ם
ְָלהֹוִתיר ָקָ . ִָלְרדִצְבאֹות ש ָּוְלַהְכִתירד  ָֹוף םָ. ִָסַבְבת  דֹוש ק 

ָלְָד ָ ְך ָירַהֲאתִָר  ְָבִצלָ . ם ִגּנָ ִרַחְפת  ָּוְבמ  ְָלַהְסִתירְך ְָחתָ ִשלַָָ:ְך
ַזַעם ִריָו  ִריםָח  ָךְָיֵפיֵפיַָפַעם.ְָבצ  ת  ְבר  ְָבא  ַמְרת  ףָָחזן  .ש  תֹוק 

ְָבנֹוַעם אֹותִָהְפֵלאת  תַתִניןְָבֵעתִָשלַָ.ְָפל  םָחָא  ע  ְזַניָָקהלָ.ה  א 
נ יָך ְמעּוָמֹוְפֵתיִָעְני  ְתָךַָיְזִכירּוְָצפּונ יָך.ָש  ָ:ְונ ַצחִָבְרכ 

ֲָהמֹונ יָךָחזן ֵגן ָּוְלה  ִָלְפסֹוַח ַפְצת  ָח  ְָלגֹוְנִני. ֲָחפֹוץ ֵָכן דֹוש ָק 
ִגּנָ  הָיהוהָָ:ָךְבמ  רּוְךַָאת  ם,ָב  ה  ֵגןַָאְבר  ָ:מ 

ם  ה ִּגבֹור ְלעֹולָּ ה. ֲאֹדנָּיַאתָּ ִתים ַאתָּ  :יעַ ַרב ְלהֹוִש  . ְמַחיֵּׂה מֵּׂ
 [.מֹוִריד ַהַטל :יש אומרים בארץ ישראל]

ל ַחִיים ְבֶח    ְך ְמַכְלכֵּׂ ִתים ְבַרֲחִמים ַרִבים סֹומֵּׂ ֶסד ְמַחיֵּׂה מֵּׂ
נֵּׂי  א חֹוִלים ּוַמִתיר ֲאסּוִרים ּוְמַקיֵּׂם ֱאמּונָּתֹו ִלישֵּׂ נֹוְפִלים ְורֹופֵּׂ

ר פָּ מ  ִמי . עָּ ְך ֶמ  ַעל ְּגבּורֹות ּוִמי ד  ֹוָך ַב  כָּ ִמית ֹוֶמה ּלָּ ֶלְך מֵּׂ
הּוְמַחֶיה ּוַמְצִמ    .יַח ְישּועָּ
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ִשים ִסים. ְלהָּ ֶלְך ֲחנֵּׂ ר ִמֶמ  סֵּׂ ן ְלַשַּלח ַעם : ְלַהֲעִרים ּוְלִהּוָּ אֵּׂ מֵּׂ
ַמר מִ . ֲהמֹונָּי ַאג ְואָּ צּור ְנגָּפֹו : לֹא יַָּדְעִתי ֶאת ְייָּ . י ְייָּ ְושָּ

ֶשר ְלַהכוֹ  יַע . ּוַבֲעבּור זֹאת ֶהֱעִמידֹו ְוֶהֱאִריכוֹ . ְבֶע  ְלהֹוִד 
ה ִהִּגיעֹו ְבֹכה ִעים אֹותֹו ִאַּלח: ַלֹכל מָּ רֹות ּוְפצָּ ּוִביִרַית . ְבַחבֻּ
דֹו ִפַּלח יו ְכבֵּׂ ה יָּדֹו לְ . ִחצָּ ְזקָּ ן חָּ י כֵּׂ ְתחּום : ַשַּלחְוַאֲחרֵּׂ

יקּו ִים ַעד לֹא ִהְרִח  יקּו. ִמְצַר  ה ֶהֱעִמ  צָּ יו עֵּׂ דָּ . הּוא ַוֲעבָּ
יקּו ן ֶהֱחִז  גֵּׂ יֶהם מָּ ץ ְבסֹוד ְקדֹוִשים : ִלְרדֹוף ַאֲחרֵּׂ ְוצּור ַנֲערָּ

ה ה. ַרבָּ בָּ רָּ ת ֶאת ַהיָּם ֶלחָּ ִים ַעִזים . שָּ ֶרְך ּוַבַמ  ַתן ֶד  ַביָּם נָּ
ה ֶסן ַמתְ : ְנִתיבָּ י . ֶעה ִהְרִסין ֲענִָּמיםֶר  דּות ְלַגּלֵּׂ ְוִנֲהגָּם ִבְכבֵּׂ
ֶרת ְבִעְמקֵּׂ . הֹוִמים ֲללּו ַכֹעֶפ  י ְנִתיבֹות : י ַיִמיםְוצָּ הֹוְלכֵּׂ

י ַמִים ִים ִשְבחּו ְוהֹודּו. ְבַמֲעַמקֵּׂ ַמ  ל ַהשָּ ֶהם . ְלאֵּׂ ֲאֶשר ִנְלַחם לָּ
ִים ְקַבע ַלדֹורֹו: ְבִמְצרָּ  ה הָּ ְלאָּ הָּ  ז וָּ אָּ ַעד ֹכ  מֵּׂ ר לָּ ַח ת ְלַספֵּׂ
 : ִים ְבִשירֹותּוְלַהְזִכיר ְיִציַאת ִמְצַר  . ּוְגבּורֹות

ָ

ָ:ַוּיֹוַשעְָיהֹו הַָבּיֹוםַָההּואָ,ּוְבֵכןָחזן
קֵאיֵליַָהצָ  ִליםָכִָ.ָיםְידּועִָָד  ִניםְָמגּוד  תָגָ ָ.ִעיםְנטִָב  ר  ַזעִָתְפא 

ִָעיםַמטָ  ְָדָ. ַָוֲחשּוִקים ִָעיםְרַדַָדָבּוִקים ֲהגּוִניםֲָָהגּוִים.
ִעים ְָוִנְשמ  ִריםִָמשִָ. ִתיִקיםִָנְבח  ִעים.ְָבִעיםו  םַָבגֹוִיםָנֹוד  .ַָזְרע 

םָנ ִעים ֲָחמּוִדיםָּוַמֲעֵשיה  ִעים. צֹותָמּוד  ֲאר  םָב  יֹוְדִעיםָ.ָטּוב 
ִעים ָּוְמיּוד  ְָידּוִעים ִעים. ִָנְקב  ִָבְזרֹוַע ם ַָכחֹות  ִָנִסיםִָלּמ. ּוֵדי

ִעיםוְָ ָ:נֹוש 
ִעיםִָמֵביןִָקְצֵריָי ד ָ ַתָ .ָנֹוש  הָל  י דת  ָ:מֹוֵָשםָו 

תַָהּי ד ֵאלָא  ָ:ַוַּיְראִָיְשר 
ה ר  ִָבְגע  ַָתִנין ת ל  ְָמחֹול  ה. ר  ַָמְעב  ַָבי ם נ ת ָנֹות  ָגַָ. ת ר  יםָלִָסֹוע 

ה ר  הְָישָ .ִָבְסע  תְָמִסיל  כ  העֹור  אֹותַָמאְָ.ָר  אֹותְָונֹור  הִדְָפל  .ָיר 
ה ִָבְגבּור  ִמים ָק  ת ל  ָצֹול  ה. ְָמִעיר  ת מ  ִָמְלח  ִָקְנַאת ַָרַהב.

הַמחֲָ ְבר  ְָבע  ת ב  ָצ  ה. ִָמַתְער  ב ר  ָח  ת פ  ָשֹול  ְָלהֹוִשיַעַָתּמָ . תֹו
הִמצָ  ָ:ר 
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ִנים ִשירּו ַלֶמֶלְך ְבִתְפֶאֶרת  ה בָּ רְוַעתָּ י ִשיר . ְמֹפאָּ ְבִרְקמֵּׂ
ר ר ּוְמֹתאָּ טָּ ף ּוְמעֻּ טָּ ר. ְמעֻּ ֶשַבח ְמֹבאָּ ר וָּ דָּ ַבֲעֶטֶרת . ְבהֹוד ְוהָּ

ר אָּ א ִיְתפָּ ֶכֶתר נֹורָּ  :ּגֵּׂאּות וָּ
י גְָּדלֹו. ִשְמעּו ִלי ַמְּללֹו א ִפְלאֵּׂ ב לֹו. ִעזּוז נֹורָּ רֵּׂ . ֶשְשמֹו עָּ

לֹו נֶ . ְוִזְכרֹו נִָּעים ְלַהְללֹו יכָּ ד לֹוְוהֵּׂ ר לֹו. ְחמָּ . ּוְכבֹודֹו ֶנְהדָּ
יו ַמְנִעיִמים לֹו. ְוהֹודֹו נֶָּאה לֹו ְרתָּ  :ּוְמשָּ
דָּ  י ֲעבָּ נָּיו . חֹובָּ יו ַהַמְשִמיִעים ְבקֹול שְ ְוַאְשרֵּׂ ִבים ְלפָּ ִכי ֲערֵּׂ

ִלים ִנְכחֹו בָּ ם ְבֹכחֹו. ּוְמקֻּ ר ַמְשִמיעָּ ל ַהשָּ ק . ַשְמִעיאֵּׂ ְלַשתֵּׂ
ה בְ  חֹוֲהמֹון ַמְעלָּ י ֶאְזרָּ  :ֹרן ְבנֵּׂ

ִרים ֶרה ֲאוֵּׂ ה ַלְמקָּ שָּ ת ְקדֻּ ַכי ְוחֹוַבי תֵּׂ ר . ְדרָּ ְכתָּ ְשּגָּב ּומֻּ ַהמֻּ
ִרים י ְכתָּ ה ִלְברּוִרים. ְבִכְתרֵּׂ ִכים ְתִהּלָּ ר ְמלָּ ִמַפְחדֹו . ְפאֵּׂ

ִנים ְוצּוִרים יתָּ  :יִָּחילּו אֵּׂ
פיוטי קדושת מוסף של ' רחם מצוקים'ץ בניגון "אומר הש' ישמרו'את סוף האופן 

  ראש השנה

שֹו חזן ִפים ְבַחְצרֹות ְמַעט ִמְקדָּ ה . ִיְשְמרּו ִנְכסָּ ְבַפַחד ְוִיְראָּ
ם  ח"קו. ְלַהֲעִריצֹו ּוְלַהְקִדישֹו בֹות ַמְזִכיִרים שֵּׂ י תֵּׂ ַאַחר ְשתֵּׂ

ְדשֹו ם ֶזַרע ְקדֹושֹו. קָּ  :ְלהֹוִדיַע ַלֹכל ִכי הֵּׂ
אֵּׂ   רּוְוַהַחיֹות ְישֹורֵּׂ   ִבים ְיפָּ ֹר  ּוְכרֻּ ִפים יָּ ים נּו ְוֶאְרֶאּלִ רּו ּוְשרָּ

רֵּׂ   ם ְיבָּ תָּ מָּ ִפים ְלעֻּ ַמת ְשרָּ ל ַחיָּה ְואֹוַפן ּוְכרּוב ְלעֻּ כּו ְפנֵּׂי כָּ
 .ְמַשְבִחים ְואֹוְמִרים

רּוְך ְכבֹוד ְייָּ ִמְמקֹומֹו  :בָּ
רּוְך ְנִעימֹות ִיתֵּׂ    ל בָּ ל ַחי ְוקַ נּו ְלֶמ  ְלאֵּׂ יָּם ְזִמירֹות ֶלְך אֵּׂ

חֹות ַיְשִמ  רּו ְותֻּ יֹאמֵּׂ   ל ְּגבּורֹות ֹעֶשה . יעּוְשבָּ ִכי הּוא ְלַבדֹו פֹועֵּׂ
שֹות ַב   מֹות זֹורֵּׂ  ֲחדָּ קֹות ַמְצִמ  ַעל ִמְלחָּ א ַע ְצדָּ יַח ְישּועֹות בֹורֵּׂ

ל  ש ְבטּובֹו ְבכָּ אֹות ַהְמַחדֵּׂ א ְתִהּלֹות ֲאדֹון ַהִנְפלָּ ְרפּואֹות נֹורָּ
אִשיתיֹו ה ְברֵּׂ ִמיד ַמֲעשֵּׂ ה אֹוִרים ְּגֹדִלים ִכי . ם תָּ מּור ְלֹעשֵּׂ אָּ כָּ

ם ַחְסדֹו ּלָּ  . ְלעֹולָּ ִאיר ְוִנְזֶכה כֻּ ש ַעל ִציֹון תָּ דָּ ה אֹור חָּ רָּ נּו ְמהֵּׂ
ר ַהְמאֹורֹות. ְלאֹורֹו ה ְייָּ יֹוצֵּׂ רּוְך ַאתָּ  :בָּ
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ִמים ִמים. ְטעָּ ם . ְבִריְתָך ִלְנֹצר ֶלֶכת ְבֶדֶרְך תָּ ת ִהְשַמְעתָּ ּוְבעֵּׂ
ֶקיָך ִמים. ַהְתִמיִמים חֻּ ְשלָּ ד מֻּ א ְכֶאחָּ ְמדּו ְבמֹורָּ ה . עָּ ְוִנְגלָּ

י ְמרֹוִמים ז ַמְלֲאכֵּׂ מֹו רָּ ה ֱהיֹות ַמְקִדיִמים. לָּ . ֲעִשיָּה ִלְשִמיעָּ
ִמים ם ֶזה ְלעֹולָּ בָּ יָּה ְלבָּ ן ְוהָּ ה אֹוִתי ְלטֹוב . ְוַנְמתָּ ִמי ִיתֵּׂ ְלִיְראָּ

ִמים ל ַהיָּ ֶהם כָּ ִמיםלּו ַעִמי שֹומֵּׂ . לָּ יָּ ַכי ְמסֻּ . ַע ִלי ּוִבְדרָּ
ִמים ִכְמַעט ִמְפנֵּׂיֶהם ַאְכִניַע . ְוִיְצְדקּו ְוִיְתַהְללּו ְבִלי ֱהיֹות ֲאשֵּׂ

ִמים. שֹוְטִמים ִשיב יִָּדי ַעל אֹוְיִבים ְוקָּ  :ְואָּ
ִמים ל נֹוַשע ַביהֹוָּה ְתשּוַעת עֹולָּ אֵּׂ לֹא בֹוִשים ְולֹא . ִיְשרָּ

ִמים ִמיםְוַאתָּ . ִנְכלָּ דֹון ַהצּור תָּ כּון . ה אָּ ֶניָך ְיַהּלֵּׂ ְבאֹור פָּ
ֶריָך ֲהִבינֵּׂם ְבִחכּוִמים. ְלֹאֶרְך יִָּמים ַתח ְדבָּ ם ִלְהיֹות . פֵּׂ ּוְתַזכֵּׂ
ִמים ִיים ְוַקיָּ ִמים. חָּ ם ַעל רָּ ם ִתְשֹכן רָּ  :ּוְבתֹוכָּ

דֹוש :חזן רֹום ְוקָּ א ּומָּ  :ַחי ְוַקיָּם נֹורָּ
ֶקם  :חזן וקהל דּות ְבַיֲעֹקבַויָּ ל ִלְנֹקב. עֵּׂ אֵּׂ ם ְבִיְשרָּ ה שָּ . ְותֹורָּ

ה ְקִהַּלת ַיֲעֹקב שָּ דֹוש. מֹורָּ  :קָּ
ה ְכַהיֹום ֳקחָּ רֹום לֻּ ֹים. ְשבּוַית מָּ יֹוֶתיהָּ ִמִפי אָּ . ִמְצֹוֶתיהָּ ְוהֹורָּ

י ִפְדיֹום ר ְנתּונָּה ְליֹוְצאֵּׂ  :ִמִמְדבָּ
ה רָּ ר ְוִצּוּוי ְוֹעֶנש ְוַאְזהָּ החֹ . ַמֲאמָּ ט ְבִרית ְותֹורָּ ֹנַעם . ק ּוִמְשפָּ

ה רָּ  :ֶהֶגה ִדְברֹות ֲעשָּ
. ּוְצמּוִדים ַמֲחֶזה ֶאל ַמֲחֶזה. ֲערּוִכים ַיַחד ֶזה ַאַחר ֶזה
 :לּוחֹות ְכתּוִבים ִמֶזה ּוִמֶזה

ה ב ִמְכַתב ֱאֹלִהים ְלַאְששָּ ם ֶזה ְכֶנֶגד ֶזה . ְוַהִמְכתָּ קָּ ֲחקָּ
ה ְרשָּ הִכְּונָּ . ְלדָּ ה מּול ֲחִמשָּ  :ם ְוִהְתוָּם ֲחִמשָּ

ר ֹנִכי ִהְשִמיַע ְבַמֲאמָּ ְכֶנְגדֹו לֹא ִתְרַצח ִהְזִהיר . ֹנַעם אָּ
ר ר. ְבִמְשמָּ ִבין ְוִלְגמָּ  :ֶזה ַעל ֶזה ְלהָּ

ם ל ְיצּוִרים ִלְשֹפְך דָּ שֵּׂ ְכִאּלּו ְמַמֲעִטים ְדמּות . ְבִהכָּ
ם םִכי ְבֶצֶלם ֱאֹלהִ . ַבֲהִזידָּ דָּ אָּ ה ֶאת הָּ שָּ  :ים עָּ
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רֹו ה ְדבָּ רֹו. עֹושָּ ה ַעל הָּ ד ִכסָּ בֵּׂ נָּן כָּ ְוַהצּוִרים ִנְתצּו . ְועָּ
ְקרֹו ִרים ְבעָּ רֹו. הָּ זֵּׂק קֹול שֹופָּ ְך ְוחָּ בֹות. הֹולֵּׂ ב ֶלהָּ  חֹוצֵּׂ
ְברֹו ִזים ְבשָּ רֹו. ֲארָּ בֹוד . קֹול ְיהֹוָּה יִָּחיל ִמְדבָּ ר כָּ ּלֹו אֹומֵּׂ ְוכֻּ
ר ְדִבירֹו  :ִבְפאֵּׂ

ִתי נָּ ִייִתי ְביֹום ֲחתֻּ ֶאֶרת הָּ ה ִעִתי. ִמְתפָּ א ִקִצי ְוִהִּגיעָּ . ִהנֵּׂה בָּ
ְפִיי ּוְלַהִּגיד ִתְפַאְרִתי פָּ . ְלהֹוִדיַע יָּ א ִטְבִעי ְוִתְתַעֶּלה חֻּ . ִתייֵּׂצֵּׂ

ִתי. יְֵּׂדעּו ַהֹכל ַמה ְמַלאְכִתי ט ְבתֹוְך ְנִתיבָּ ֹעֶמק . ֶצֶדק ּוִמְשפָּ
ִתי ִתי ְוסֹוד ִבינָּ ְכמָּ ִתי. חָּ רָּ ְנִשי ְוַאְזהָּ ִרי עָּ ִבינּו ְשכָּ ֶרְך . יָּ עֵּׂ
ִני ְוֶסֶגר ִמְסַּגְרִתי ְלחָּ ִתי. שֻּ ּלָּ ִכי ַעד . ִתקּון ֶאְצְבעֹוַתי ְוַרב ְפעֻּ

ה בַ  ַכְנִתיַעתָּ ְחִתי. ְמרֹוִמים שָּ קָּ נֹות לֻּ ם ַמתָּ דָּ אָּ  :ְוַהיֹום בָּ
ה ִבְבִחיִרים . ְכִצַנת ֶשֶלג ְביֹום ְקִציִרים. ִציר ֱאמּוִנים ִנְתַעּלָּ

ה ְלִעיר ִּגבֹוִרים לָּ ם עָּ כָּ ה ַלֲהדּוִרים. חָּ . ַויֹוֶרד ֹעז ִמְבֶטחָּ
ִרים ִרים ְנִעיִמים ִמְפִניִנים ְיקָּ ִריםְוקִ . ֲאמָּ ר הָּ ם ִמיִמין יֹוצֵּׂ . ְבלָּ
נּו שֹוְמִרים. ְוִצְבאֹות ֹקֶדש עֹוִנים ְואֹוְמִרים . ֶטֶרם ִנְשַמע אָּ
ִרים ְמעּו ִמִפיו ֲעֶשֶרת ַהְדבָּ ִמים . ְושָּ ְרעָּ ֲעדּו מֵּׂ ֲחדּו ְורָּ ּופָּ

ל ַהְיצּוִרים. ַכִביִרים נּו כָּ ְתחּו ְועָּ ן . ּופָּ ְיהֹוָּה ֹעז ְלַעמֹו ִיתֵּׂ
ִריםּומִ  ִטים ְישָּ  : ְשפָּ
ם חזן עָּ ל הָּ י ֹנַעם. ַוִיְשְמחּו כָּ ְוִנְתַמנָּה ִציר . ְבִשְמַחת ִאְמרֵּׂ

ם ם. רֹועָּ עָּ ר ֶאל הָּ הָּ  :ַויֵֶּׂרד מֶשה ִמן הָּ
 

 סדר
' כוונת הפייט לזכור כל עשרת הדברות וטרם הזכירו הדבור יודיע קווצת תלתלי דיניו בב

ההר ובפסוק וידבר אלהים ובו כלל שבח עשרת  והקדים בפסוק וירד משה מן. בתים
ב ודבור "וקווצת הדינים הזכירם כל דבור ודבור בבתים ובחרוזות דבור אחד בא. הדברים

 :ק בראשי תיבות החרוזות ובסוף הדברות חתם שמעון בר יצחק חזק"אחד בתשר
ן חזן ם, ּוְבכֵּׂ עָּ ר ֶאל הָּ הָּ  :ַויֵֶּׂרד מֶשה ִמן הָּ

ל ְבהֹוד ֲאפּוִדים בָּ ב ֲחמּוִדים. ַאּלּוף ְמסֻּ י זָּהָּ יו ְּגִלילֵּׂ . ְביָּדָּ
נּוק ְלשֹון ִלמּוִדים ִרים ְדבּוִרים ְכֹאֶפן ְשקּוִדים. ּגָּרֹון עָּ . ְדבָּ

ִדים לש ַמְשִקים ֶנֱחמָּ ִלים . ַהְמשּוִלים ְלשָּ חֹות ֶשַבכֵּׂ ּוְבפָּ
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ם ְשִבילֹו ְספּו לֹו. ִהְדִריכָּ א יֵּׂאָּ ם ַהבָּ עֹולָּ תּו. ְולָּ יֶהם ַהכָּ ב ַוֲעלֵּׂ
ר ִמּלּולֹו ה ּלֹו. אֹומֵּׂ כָּ ם ֶשכָּ עָּ י הָּ ּוְביֹום ֶזה ִהְשִמיַע ֶאת . ַאְשרֵּׂ

ְצחּו ִהּלּולֹו. הֹוד קֹולֹו ל פָּ בֵּׂ י תֵּׂ ל יֹוְשבֵּׂ ה . ְוכָּ י ַמְעלָּ ּוַמְלֲאכֵּׂ
לֹו ּלֹו. ִהְנִעימּו ַמֲהלָּ ר כֻּ בֹוד אֹומֵּׂ לֹו כָּ יכָּ ִפים . ּוְבהֵּׂ ְשרָּ

י ַחְשַמּלֹו ה ִקְדמּו ְלַסְלְסלֹו. ְואֹוַפִנים ְוִזיקֵּׂ ה ּוְתִהּלָּ שָּ . ְקדֻּ
לֹו בָּ יֶהם סֻּ ִאים . ְוַחיֹות ַהֹקֶדש ֲאֶשר ֲעלֵּׂ ִנְרִאים נֹוְשִאים ְוִנשָּ

ילֹו ר ְלמּולֹו. ְבחֵּׂ עֹובֵּׂ ה ְלַהְללֹו. ּוְנַהר ִדינּור הָּ ּלָּ ן ֹעז ּוְגדֻּ . נֹותֵּׂ
לֹו ז ַמְקִדיִשים ֶחֶבל ּגֹורָּ אָּ ַנְשאּוהּו ִוירֹוְממּוהּו יֹום יֹום יְ . ּומֵּׂ

לֹו ינָּם ַמֲעִריִצים לֹו חזן בנגון נבחר. ְקהָּ ה אֵּׂ י ַמְעלָּ לֵּׂ ַעד . ֲחיָּ
ַחר לֹו ם ֲאֶשר בָּ עָּ ּלּו ַמְאִדיִרים . ַיְקִדישּוהּו הָּ ּלּו ַאַחר אֵּׂ אֵּׂ

ה ְיַשְּלשּו לֹו. ִצְלצּולֹו שָּ י . ְוִשּלּוש ְקדֻּ רֵּׂ ה ִעם דָּ י ַמְעלָּ רֵּׂ דָּ
ה ק  :ֹוְרִאים ּוְמַשְּלִשים ְלַהְקִדיש לֹוַמטָּ

 
 

 אקדמות
 

להגיד שבח רבון עלמא בבריאת עולם וצבאות מעלה ומשם ירד , רשות לעשרת הדברות
; ויכוח האומות; לצבאות מטה בהודיעו חוזק אמונתם נגד המסיתים כנראה מתשובתם להם

ולרוב . מחבר בלשון ארמיועשאו ה. וקצת איכותו ומהותו ברמז, והבטחון לרב טוב הצפון
וחתום בו שם המחבר , ד"אבגס "מיוסד ע. חשיבות הפיוט אנו מפסיקים בו בקריאת התורה

 .מאיר ביר רבי יצחק יגדל בתורה ובמעשים טובים אמן וחזק ואמץ
לא את , העולה לתורה אינו אומר כלל. אומרים אותו אחר קריאת פסוק ראשון בתורה

על פי גדולי פוסקי אשכנז . משום הפסק ברכה שלו, הציבורץ ולא את חרוזי "חרוזי הש
שהוא , ולהניח לאיש זולתו לאמרו, בעצמו' אקדמות'ראוי לקורא בתורה להימנע מאמירת 

 .כדמות המתורגמן
 

מּות ִמִּליןאַ  חזן א, ְקדָּ יּות שּותָּ רָּ  :ְושָּ
ִקיְלנָּא   א שָּ א, ַאְולָּ ן ּוְרשּותָּ  :ַהְרמָּ

י בְ  קהל י ְתרֵּׂ בֵּׂ תבָּ א, ּוְתלָּ  :ְדֶאְפַתח ְבַנְקשּותָּ
י   רֵּׂ י ְוטָּ רֵּׂ י ְדבָּ רֵּׂ א, ְבבָּ י ְלַקִשישּותָּ  :ֲעדֵּׂ

ּהּגְ  חזן ְלִמין לֵּׂ ן עָּ א, בּורָּ ק ְפִרישּותָּ א ְספֵּׂ  :ְולָּ
יּגְ    ל, ִויל ִאּלּו ְרִקיעֵּׂ תָּ  ְקנֵּׂי כָּ :אחּוְרשָּ
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ה ְלַעֶמָך ה ִהְנַחְלתָּ תֹורָּ ם ִיַסְרתָּ . ַאתָּ ן אֹותָּ ב ֶאת בֵּׂ  :ּוְכאָּ
ַתְבתָּ ִדְברֹות ַחִיים ַקְקתָּ תֹוְכחֹות . ִביִמיְנָך כָּ ּוְבֶאְצְבעֹוֶתיָך חָּ

ר  :מּוסָּ
הֹּגֶדל עֲ  רֹות ַהְרבֵּׂ ה ּוִמְצֹות לֹא ַתֲעֶשה. נִָּשין ְוַאְזהָּ  :ִמְצֹות ֲעשֵּׂ

שֹות מֹונֹות ְוִדינֵּׂי ְנפָּ  :ּוְנִתיַנת מּום ְבנֹוְתנֵּׂי מּוִמים. ִדינֵּׂי מָּ
ַרת  מּותַהְזהָּ ע לָּ שָּ ַאת שֹוְטִרים ְלַבל . שֹוְפִטים ַבל ֹשַחד רָּ ְוַצּוָּ

ִנים  :ַהֶכר פָּ
דֹון דּות ּוְשבּוַעת ַהִפקָּ עֵּׂ ר ּוְשבּוַעת ֶהְעּלַ . ּוְשבּוַעת הָּ בָּ ם דָּ

ה דָּ ב ֲאבֵּׂ שֵּׂ זֵּׂל ְוהָּ  :ְוִשּלּום ּגָּ
ה ה ּוַבֲחִקירָּ ית ִדין ִבְדִרישָּ י ְגדֹו. ִזקּוק בֵּׂ י ַסְנֶהְדרֵּׂ ה ְוַסְנֶהְדרֵּׂ לָּ

 :ְקַטנָּה
ית ִדין ְבַאְרַבע ִמיתֹות ּה. ִחזּוק בֵּׂ ה ְוֹעֶנש ֶשּלָּ רָּ ה ַוֲעבֵּׂ רָּ  :ֲעבֵּׂ

ה ְלַהְשִליְך  פָּ ה ִלְמֹכר לַ ְטרֵּׂ לָּ ם . יִר כְ נָּ ּוְנבֵּׂ ל דָּ ֶלב ְוכָּ ל חֵּׂ כָּ
 :ֶשּלֹא ֶלֱאכֹול

ְך ְוֶשֶמן ְלַהְדִליק רֹון ּוְשתֵּׂ . ַיִין ְלַנסֵּׂ ִלי ְוִעשָּ י ַהֶּלֶחם ֶּגֶרֹש קָּ
 :ְוַכְרֶמל

ר ת ּוְלִוִים ְלשֹורֵּׂ רֵּׂ ש. ֹכֲהִנים ְלשָּ י ִמְגרָּ רֵּׂ  :ְתרּומֹות ּוַמְעְשרֹות ְועָּ
י  ת זֹוְבחֵּׂ אֵּׂ ם ּומֵּׂ עָּ ת הָּ אֵּׂ ן מֵּׂ ת ַלֹכהֵּׂ תֵּׂ ה לָּ בָּ ַיִים ְוַהְזרֹוַע ְוַהקֵּׂ ְלחָּ

ז ִמּגֹוְזזֵּׂי צֹאן. ַהֶזַבח אִשית ַהּגֵּׂ  :ְורֵּׂ
ה ְוִקדּוש ְבכֹורֹותר ַמְעשַ  מָּ ש. ְבהֵּׂ ן ְוֶנֶדר ְוֶהְקדֵּׂ  :ּוִפְדיֹון ַהבֵּׂ

ר ִעי ִודּוי ַמֲעשֵּׂ לֹות. ֶנַטע ְרבָּ כֹות ּוְקלָּ א ִבכּוִרים ְברָּ  :ִמְקרָּ
ג ה ִלְשמֹוַח ֶבחָּ בָּ ית ַהשֹואֵּׂ ה ְוִנסּוְך . ִשְמַחת בֵּׂ בָּ ב ַוֲערָּ ה ְולּולָּ כָּ סֻּ

ִים  :ַהמָּ
יֹות ְלַהְפִרי ה ְלַהְרִחיקֲערָּ ֶפר ְכִריתּות. ש ִנדָּ ה ְוִיבּום ְוסֵּׂ  :ֲחִליצָּ

ה ה ֲערּופָּ ַשת ֶעְגלָּ רָּ ה ּופָּ ַשת סֹוטָּ רָּ ין ּוְמזּוזֹות ּוִמְצַות ְתִפּלִ . פָּ
 :תִציצִ 
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ך מארי ץ"ש
 :'ברכו'באמירת 

ֲרכּו ֶאת ְייָּ  בָּ
ְך  :ַהְמֹברָּ

 :ץ יחדיו"קהל וש

רּוְך ְייָּ  בָּ
ְך  ַהְמֹברָּ
ם וֶָּעד  ְלעֹולָּ

 :אומר הקהל בלחש' ברכו'ץ אומר "בעוד הש

א ְשמֹו ֶשל  ַאר ְוִיְתרֹוַמם ְוִיְתַנשֵּׂ ַרְך ְוִיְשַתַבח ְוִיְתפָּ ִיְתבָּ
ִכים ֶמ   י ַהְמלָּ רּוְך הּוא ֶשהּוא ֶלְך ַמְלכֵּׂ דֹוש בָּ ַהקָּ

ין ֱאֹלִהים ֹס   יו אֵּׂ דָּ ּלּו ִראשֹון ְוהּוא ַאֲחרֹון ּוִמַבְלעָּ
נָּיו בֹות ְביָּּה ְשמֹו ְוִעְלזּו ְלפָּ ֲערָּ ב בָּ ֹרכֵּׂ ּוְשמֹו . לָּ
ה ה ּוְתִהּלָּ כָּ ל ְברָּ ם ַעל כָּ  :ְמרֹומָּ

 :ץ השם יאמר הקהל"כשמנגן הש

ם ְכבֹוד ַמְלכּות רּוְך שֵּׂ ֶעדבָּ ם וָּ  :ֹו ְלעֹולָּ
 :יאמר הקהל' המברך'ץ "כשמנגן הש

ם ה ְוַעד עֹולָּ ַעתָּ ְך מֵּׂ ם ְייָּ ְמֹברָּ    :ְיִהי שֵּׂ

ה ְייָּ ֱאֹלהֵּׂ    רּוְך ַאתָּ א ינּו ֶמ  בָּ ר אֹור ּובֹורֵּׂ ם יֹוצֵּׂ עֹולָּ ֶלְך הָּ
א ֶאת ַהֹכלֹח   לֹום ּובֹורֵּׂ  :ֶשְך ֹעֶשה שָּ

ם ְבאֹוַצר ַחִיים אֹורֹות  ֹא  אֹור עֹולָּ ַמר וַ מֵּׂ  :יהִ ֶי ֶפל אָּ
ה ה, ַאְכִתיר זֵּׂר ְתִהּלָּ א ֲעִלילָּ ה, ְלנֹורָּ  :ְבִמי זֹאת עֹולָּ

ה ִנים ֶאֱעְלסָּ ֶדר ְרנָּ ה, ְבאֵּׂ סָּ ִנים ֶנֱעלָּ א, ְכַנף ְרנָּ ם ְוִנשָּ  :ְלֶמֶלְך רָּ
ן ַעל ַאְרַבע, ְלִמְסַפר רֹוַבע, ַּגְדִתי ַאְרַבע  :ְלחָּ

ה חזן ד ְבֶשַבח ְותֹודָּ ה, ֲאַסּלֵּׂ דָּ ל ְועֵּׂ הָּ ב , ְבתֹוְך קָּ ְקִחי לּולָּ ְבלָּ
ה דֹוש, ַוֲאגֻּדָּ  :קָּ

מֹו ֶצֶדק ם ְלֶצֶדק, ְדרֹוש בָּ ְפטָּ  :ִדינָּם ְלהֹוִציא ְלֶצֶדק, ְלשָּ
ם ֶאְפֶצה ל בָּ ֶצה, ַהּלֵּׂ א, ּוְמִליַצי יֵּׂרָּ צֵּׂ ב אֵּׂ  :ְוַכזָּהָּ

ץ ַבֶפַתח יֵּׂבֹוש טְ , ְורֹובֵּׂ אִתיָך ַאל , א ְבצּול ִתְכבֹושְוחֵּׂ ְקרָּ
בֹוש  :אֵּׂ

ֶהם ְלהֹורֹות, זֵֶּׂכר ִסכּוְך ְלדֹורֹות רֹות, לָּ ְך ּוְלקָּ  :ְלַסכֵּׂ
ה כָּ ל סֻּ ה, ֲחסֹות ְבצֵּׂ ה, ְכֹחק ְנסּוכָּ ה ְלִהְסתֹוְככָּ  :ִשְבעָּ

ה ִנים ֶאְזְכרָּ ה, ִטּלּול ֲענָּ ל דֹור וָּדֹור ַאְזִכירָּ ִוד , ְבכָּ י דָּ ְלַחְסדֵּׂ
הזָּ   :ְכרָּ

תֹו כָּ ם סֻּ תֹו, ְוִתכֹון ַמְלכּותֹו, יָּקֵּׂ ּלָּ ֶרב ְּגדֻּ  :ְותֵּׂ
ם י עֹולָּ ם, ִכימֵּׂ עֹולָּ ם, ּוַמְלכּותֹו ַעד הָּ ִוד ּוְלַזְרעֹו ַעד עֹולָּ  :ְלדָּ
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ה ְייָּ ֱאֹלהֵּׂ   רּוְך ַאתָּ י ֲאבֹותֵּׂ  בָּ ם ינּו וֵּׂאֹלהֵּׂ הָּ י ַאְברָּ ינּו ֱאֹלהֵּׂ
י ַיֲעקֹ  ק וֵּׂאֹלהֵּׂ י ִיְצחָּ ל ֱאֹלהֵּׂ א אֵּׂ ל ַהּגָּדֹול ַהִּגבֹור ְוַהנֹורָּ אֵּׂ ב הָּ

בֹות  י אָּ ר ַחְסדֵּׂ ִדים טֹוִבים ְוֹקנֵּׂה ַהֹכל ְוזֹוכֵּׂ ל ֲחסָּ ֶעְליֹון ּגֹומֵּׂ
ל ִלְבנֵּׂי ְבנֵּׂיֶהם ְלַמ   ִביא גֹואֵּׂ הּומֵּׂ ֶלְך עֹוזֵּׂר ֶמ   .ַען ְשמֹו ְבַאֲהבָּ

גֵּׂןּומֹוִש   ָ.יַע ּומָּ
י ה פִ חָּ תְ פְ אֶ . יםינִ בִ ת מְ עַ ד ַד  מֶ ֶּל  מִ ּו. יםנִ בוֹ נְ ים ּומִ כָּ ד חֲ וֹ סמִ 
לּוְלהֹודֹות , יםנִ נָּ ְר יר ּושִ בְ  ןי נֵּׂ פְ  ְלַהּלֵּׂ  :יםנִ עוֹ מְ  שֹוכֵּׂ

ַיְמִתי ְבִחיל ִכפּור פּור, אֻּ ה ְבֶחְשבֹון ַהסָּ ְצַדק , ְבעּותָּ ַּגְלִתי ְכהָּ
פּור, פּור א חָּ ק ְכִנְמצָּ ְדרָּ  :דֹולֵּׂ י הֹוְלִליםהֻּ תּו , אּו ְמתֵּׂ מָּ ְוצֻּ

ִלים ִרים  ,ַזִכים ְכיְָּצאּו ְמַהְלִלים, ְלֶרֶגב ֲחלָּ ִלים ְושָּ חָּ
ֶשב :ְכחֹוְלִלים י עֵּׂ ב, ִטיַעת ֲעצֵּׂ סֵּׂ ַח ְלהָּ  :ִיְשאּו ַהיֹום ִמְזבֵּׂ

ֶסב חזן ְּלסּו ְבמֵּׂ ֶכֶשב, ְכֶתֶשר ְיפֻּ צֹות ְבשֹור וָּ רָּ  :ְלהֵּׂ
ה ְוֶאשְ  ִגילָּ הְבָך אָּ ה, ְמחָּ  :ְבִרנָּה ְוִשְמחָּ

ה חזן חָּ ִנים ְשמֵּׂ ם ַהבָּ ה, ְבאֵּׂ חָּ מֵּׂ  :ּגֹוְננֵּׂנּו ִבְפדּות צָּ
הָיהוה רּוְךַָאת  ם,ָב  ה  ֵגןַָאְבר  ָ:מ 

ם ֲאֹדנָּי ה ִּגבֹור ְלעֹולָּ ה. ַאתָּ ִתים ַאתָּ  :יעַ ַרב ְלהֹוִש  . ְמַחיֵּׂה מֵּׂ
 [.מֹוִריד ַהַטל :יש אומרים בארץ ישראל]

ל ַחִיים ְבֶח    ְך ְמַכְלכֵּׂ ִתים ְבַרֲחִמים ַרִבים סֹומֵּׂ ֶסד ְמַחיֵּׂה מֵּׂ
נֵּׂי  א חֹוִלים ּוַמִתיר ֲאסּוִרים ּוְמַקיֵּׂם ֱאמּונָּתֹו ִלישֵּׂ נֹוְפִלים ְורֹופֵּׂ

ר פָּ מ  . עָּ ְך ֶמ  ַעל ְּגבּורֹות ּוִמי ד  ֹוָך ַב  ִמי כָּ ִמית ֹוֶמה ּלָּ ֶלְך מֵּׂ
היַח ְישּוּוְמַחֶיה ּוַמְצִמ    .עָּ

ִתים ה ְלַהֲחיֹות מֵּׂ ן ַאתָּ  . ְוֶנֱאמָּ
ה עָּ י ְמגִָּדים ַאְרבָּ ה, ְמַאְּלמֵּׂ ה ִשְבעָּ כָּ י סֻּ י ֶנזֶל , ְמַשְמרֵּׂ נֹוְסכֵּׂ

ה ה, ִשְבעָּ ְבעָּ ם ְנִעימֹות שָּ ם :ַנֲהלֵּׂ תָּ עָּ , ִשיִחים ְבֶדֶרְך ַמטָּ
ם תָּ ם, סֹוְלִלים ְסכֹות ַשְועָּ תָּ ִרים ְנִטיעָּ י קָּ מֹו , ֲעלֵּׂ ֲעלֹות בָּ

ם תָּ ם יֹום :ִמְטִביעָּ יֹום, ְפאּוִרים ְלשֵּׂ ם ְלאָּ ר בָּ  :ְפאֵּׂ
ם ְבֶזה ַהיֹום חזן תָּ  :ִצֲחצּוַח ְבֶזה ִראשֹון יֹום, ִצּוּוי ִקיחָּ
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ה ְייָּ ֱאֹלהֵּׂ   רּוְך ַאתָּ י ֲאבֹותֵּׂ  בָּ ם  ינּוינּו וֵּׂאֹלהֵּׂ הָּ י ַאְברָּ ֱאֹלהֵּׂ
ל  א אֵּׂ ל ַהּגָּדֹול ַהִּגבֹור ְוַהנֹורָּ אֵּׂ י ַיֲעֹקב הָּ ק וֵּׂאֹלהֵּׂ י ִיְצחָּ ֱאֹלהֵּׂ
בֹות  י אָּ ר ַחְסדֵּׂ ִדים טֹוִבים ְוֹקנֵּׂה ַהֹכל ְוזֹוכֵּׂ ל ֲחסָּ ֶעְליֹון ּגֹומֵּׂ

ל ִלְבנֵּׂי ְבנֵּׂיֶהם ְלַמ   ִביא גֹואֵּׂ הּומֵּׂ ֶלְך עֹוזֵּׂר ֶמ   .ַען ְשמֹו ְבַאֲהבָּ
גֵּׂן יעַ ּומֹוִש   ָ.ּומָּ

י ה פִ חָּ תְ פְ אֶ . יםינִ בִ ת מְ עַ ד ַד  מֶ ֶּל  מִ ּו. יםנִ בוֹ נְ ים ּומִ כָּ ד חֲ וֹ סמִ 
לּוְלהֹודֹות , יםנִ נָּ ְר יר ּושִ בְ  ןי נֵּׂ פְ  ְלַהּלֵּׂ  :יםנִ עוֹ מְ  שֹוכֵּׂ

ס ַקַחת ִסְנסּון ַכפֹות, יֹון ַכפֹותֶאְרַחץ ְבִנקְ  מָּ ז, ְבִלי חָּ  ִּגמֹונֵּׂי פָּ
ם ַאף ִלְכפֹות, ֶלֱאגֹוד ְוִלְכפֹות ַאי ַאְשִלים בָּ  :ְדשָּ

ִקי ְלַחִיים ֹשוֹור ֲחקָּ ן ִמֶבעָּ ז , ְוהֹוִדיַעִני ֹאַרח ַחִיים, הֵּׂ אָּ ם מֵּׂ ִזעֵּׂ
ם ִמְהיֹות ַחִיים, ַתְרִשיש ְוִאִיים ה ַאפֹו בָּ רָּ  :חָּ

ה ת ִלי ְסִליחָּ א ְושָּ ְרִחי נָּשָּ ה בַ , טָּ ְךיְָּצתָּ ֱאֹכל  ת קֹול לֵּׂ
ה ה, ְבִשְמחָּ ת ְּגבּול ִשיחָּ ב , ְכַאְרַבַעת יֹום שָּ רֵּׂ ְלַבל ְלעָּ

ה ה ְבִשְמחָּ  :ִשְמחָּ
ד ְרִאַית ֲחִגיַגת ֹאֶסף ה , ְגִגי ְבֹכֶסףִנְתַמְך ְבֶחְלִשי ְלחֹו, מֹועֵּׂ כָּ סֻּ

ֶסף, ֶזל ְלַהְעִדיף ִלי ְבֹתֶסףּופּור נֶ  ִרי ְוַאל כָּ ִני ְקחּו מּוסָּ נָּ  :עָּ
יֹוםפְ  ה ְלאָּ ם ֶאֶעְמסָּ ִחים ְכנְָּטעָּ ם , רָּ ַח ְמצֹוא בָּ חֹות ְלַצֲחצֵּׂ צָּ

 :ִפְדיֹום
ִמים יּו חזן ם ְבדָּ תָּ יֹוםְכשָּ ִקיחָּ ם אָּ ל ְבֶזה , רּו ְלשֵּׂ ְראּוִיים ְלִהנָּטֵּׂ

 :ִראשֹון יֹום
נּו ף ִבְשמֵּׂ תָּ ינּו, ִשְמָך ְמשֻּ מֵּׂ ַקְדתָּ ִמִכפּור ְמחֹות ֲאשָּ  :שָּ

נּוְתסֹוכְ  חזן נּו ְוַאל ַתֲאִשימֵּׂ רֹום , כֵּׂ נּו ַעד מָּ ְתגֹוְננֵּׂנּו ּוְתרֹוְממֵּׂ
נּו  :ִשימֵּׂ

הָיהוה רּוְךַָאת  ם,ָב  ה  ֵגןַָאְבר  ָ:מ 
ם ֲאֹדנָּי ה ִּגבֹור ְלעֹולָּ ה. ַאתָּ ִתים ַאתָּ  :יעַ ַרב ְלהֹוִש  . ְמַחיֵּׂה מֵּׂ

 [.מֹוִריד ַהַטל :יש אומרים בארץ ישראל]
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 :הֹוַשע נָּא
 :ינּו הֹוַשע נָּאְלַמַעְנָך ֱאֹלהֵּׂ  
 :נּו הֹוַשע נָּאְלַמַעְנָך בֹוְראֵּׂ  
 :נּו הֹוַשע נָּאְלַמַעְנָך ּגֹוֲאלֵּׂ  
 :נּו הֹוַשע נָּאְלַמַעְנָך דֹוְרשֵּׂ  
 

ית ַשְוִעי. ֶאֱערֹוְך שּוִעי ְדַרְשִתיָך בֹו . ִּגִּליִתי ַבצֹום ִפְשִעי. ְבבֵּׂ
ה ְלקֹול ַשְוִעי. ְלהֹוִשיִעי ה ְוהֹוִשיִעי. ַהְקִשיבָּ ְזכֹור . ְוקּומָּ

ם מֹוִשיִעי ן ְתַשְעְשִעי. ְוַרחֵּׂ יּוַחש . ְבֶאֶנק ְשִעיטֹוב . ַחי כֵּׂ
ה ַמְרִשיִעי. מֹוִשיִעי י . ְלַבל עֹוד ַתְרִשיִעי. ַכּלֵּׂ ר ֱאֹלהֵּׂ ַמהֵּׂ
א נָּא ֲעֹו. ֶנַצח ְלהֹוִשיִעי. ִיְשִעי . ֲעבֹור ַעל ִפְשִעי. ן ִרְשִעישָּ

ל נָּא ַשְוִעי. צּור ַצִדיק מֹוִשיִעי. ְפנֵּׂה נָּא ְלהֹוִשיִעי ם . ַקבֵּׂ רֹומֵּׂ
הֹוַשע . תֹוִפיַע ְותֹוִשיִעי: הֹוַשע נָּא. ַשַדי מֹוִשיִעי. ן ִיְשִעיֶקֶר 
 :נָּא

 
ה נָּא  :ֲאִני וָּהֹו הֹוִשיעָּ

ְך ִלים ְבלּוד ִעמָּ ְך. ְכהֹוַשְעתָּ אֵּׂ אְתָך ְליֵַּׂשע ַעמָּ ן הֹוַשע . ְבצֵּׂ כֵּׂ
 :נָּא

ן הֹוַשע נָּא. ֱאֹלִהיםרּוִשים ְליֵַּׂשע ְד . ְכהֹוַשְעתָּ ּגֹוי וֵּׂאֹלִהים  :כֵּׂ
אֹות. ְכהֹוַשְעתָּ ֲהמֹון ִצְבאֹות י ְצבָּ ם ַמְלֲאכֵּׂ ן הֹוַשע נָּא. ְוִעמָּ  :כֵּׂ

ִדים ית ֲעבָּ ם ַמֲעִביִדים. ְכהֹוַשְעתָּ ַזִכים ִמבֵּׂ ן . ַחנּון ְביָּדָּ כֵּׂ
 :הֹוַשע נָּא
ם . ְכהֹוַשְעתָּ ְטבּוִעים ְבצּול ְּגזִָּרים ְרָך ִעמָּ ן . ַמֲעִביִריםְיקָּ כֵּׂ

 :הֹוַשע נָּא
ַשע. ְכהֹוַשְעתָּ ַכנָּה ְמשֹוֶרֶרת ַויֹוַשע ֶיֶנת ַוִיּוָּ ּה ְמצֻּ ן . ְלגֹוחָּ כֵּׂ

 :הֹוַשע נָּא
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 לשבת
ַבת ה ְכבָּ ּגֹוֶמֶרת . בֹוֶנֶנת ְבַדת ֶנֶפש ְמִשיַבת. אֹום ְנצּורָּ

תכֹות ִהלְ  תדֹוֶרֶשת ַמְשאֹו. ַשבָּ  ַהקֹוַבַעת ַאְלַפִים. ת ַשבָּ
ת ת. ְתחּום ַשבָּ מֹור ְמַקֶיֶמת . ּוְמִשיַבת ֶרֶגל ִמַשבָּ זָּכֹור ְושָּ

ת ת. ַבַשבָּ ר ִביַאת ַשבָּ ה ְלַמהֵּׂ שָּ ה . חָּ טֹוַרַחת ֹכל ִמִששָּ
ת תַעד ְכלֹות שַ  יֹוֶשֶבת ּוַמְמֶתֶנת. ַלַשבָּ בֹוד וְ . בָּ עֹוֶנג כָּ

ת ה ַלַשבָּ ת. קֹוְראָּ ל . ְלבּוש ּוְכסּות ְמַחֶּלֶפת ַבַשבָּ ַמֲאכָּ
ת ת. ּוִמְשֶתה ְמִכינָּה ַלַשבָּ . נֹוַעם ְמגִָּדים ַמְנֶעֶמת ַלַשבָּ

ת לש ְמַקֶיֶמת ַבַשבָּ רֹות בֹוַצַעת . ְסעּודֹות שָּ י ִככָּ ַעל ְשתֵּׂ
ת תפֹו. ַבַשבָּ ַקת נֵּׂר . ֶרֶטת ַאְרַבע ְרשּויֹות ַבַשבָּ ִצּוּוי ַהְדלָּ

ת ת. ַמְדֶלֶקת ַבַשבָּ ֶרֶנן ֶשַבע . ִקדּוש ַהיֹום ְמַקֶדֶשת ַבַשבָּ
ה כַ . תְמַפֶּלֶלת ַבַשבָּ  ת ִשְבעָּ תמְ דָּ ה ַבַשבָּ ַתְנִחיֶלנָּה . קֹוְראָּ

ת ּלֹו ַשבָּ  :הֹוַשע נָּא. ְליֹום ֶשכֻּ
ה נָּא  :ֲאִני וָּהֹו הֹוִשיעָּ

 ֹותטְ ּלַ מִ ּו תָּ ְד ַר  דֹועֲ בַ . בהַ יַ  יָךלֶ עָּ  יְךלִ שְ ן הִ מֹוב הֲ ְכהֹוַשְעתָּ אָּ 
ן הֹוַשע נָּא. בהַ ּלַ מִ   :כֵּׂ

ל אַ  ָךֶד יָּ  רֹוהֹולְ  תָּ ְר בַ ִד . חלַ שֶ לַ  תֹוידָּ חִ ר יְ סַ מָּ  עֹוזְ ּגִ  ְכהֹוַשְעתָּ 
ן הֹוַשע נָּא .חלַ שְ תִ   :כֵּׂ

ם טֶ שֶ מִ  ֹותטְ ּלַ מִ ּו. ירעִ וָּ  ישִד קַ  ְךאָּ לְ ם מַ ק עִ בַ אֱ נֶ ְכהֹוַשְעתָּ הַ 
ן הֹוַשע נָּא .ירעִ שֵּׂ   :כֵּׂ

 ימֹורֵּׂ צָּ  תָּ ְד ַר חָּ . חטַ יר בֶ עִ ל הָּ ם עַ אָּ בֹ בְ  עֹוְר זַ ְכהֹוַשְעתָּ 
ן הֹוַשע נָּא. חטַ בֶ לָּ  כּולְ הָּ ם וְ עָּ סְ נָּ בְ   :כֵּׂ

 מֹות כְ ֹלצֹומְ בִ  דּוְר יָּ . ןבֵּׂ לְ מַ בְ  מֹויכֵּׂ ִר פְ מַ ים מִ ִר הֹוטְ ְכהֹוַשְעתָּ 
ן הֹוַשע נָּא .ןבֶ אָּ   :כֵּׂ

יק ל חֵּׂ אֶ  יתֹוּוִ לִ  .תֹורָּ א צּומֶ גֹ ה בְ מָּ ּלְ עַ תְ נִ יל כְ לִ כָּ ְכהֹוַשְעתָּ 
ן הֹוַשע נָּא .תֹורָּ הֹו  :כֵּׂ
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 :הֹוַשע נָּא
ינּו הֹוַשע נָּא  :ְלַמַעְנָך ֱאֹלהֵּׂ
נּו הֹוַשע נָּא  :ְלַמַעְנָך בֹוְראֵּׂ
נּו הֹוַשע נָּא  :ְלַמַעְנָך ּגֹוֲאלֵּׂ
נּו הֹוַשע נָּא  :ְלַמַעְנָך דֹוְרשֵּׂ

 
ְך ְךְלַמַען בְ . ְלַמַען ֲאִמתָּ ְך. ִריתָּ ְךְלַמַען . ְלַמַען ּגְָּדלָּ תָּ . דָּ
ְך ְך. ְלַמַען הֹודָּ ְך. ְלַמַען ִועּודָּ ְך. ְלַמַען ִזְכרָּ . ְלַמַען ַחְסדָּ
ְך ְך. ְלַמַען טּובָּ ְך. ְלַמַען ִיחּודָּ ְך. ְלַמַען ְכבֹודָּ . ְלַמַען ִלמּודָּ

ְך ְך. ְלַמַען ַמְלכּותָּ ְך. ְלַמַען ִנְצחָּ זָּ . ְלַמַען סֹודָּ . ְךְלַמַען עֻּ
ְך רָּ ְךְלַמעַ . ְלַמַען ְפאֵּׂ תָּ ְך. ן ִצְדקָּ תָּ שָּ ְלַמַען ַרֲחֶמיָך . ְלַמַען ְקדֻּ

ַרִבים ְך. הָּ  : הֹוַשע נָּא. ְלַמַען ְשִכינָּתָּ
ְך תָּ  :הֹוַשע נָּא. ְלַמַען ְתִהּלָּ

ית ַשְוִעי. ֶאֱערֹוְך שּוִעי ְדַרְשִתיָך בֹו . ִּגִּליִתי ַבצֹום ִפְשִעי. ְבבֵּׂ
ה ְלקֹול . ְלהֹוִשיִעי ה ְוהֹוִשיִעי. ַשְוִעיַהְקִשיבָּ ְזכֹור . ְוקּומָּ

ם מֹוִשיִעי ן ְתַשְעְשִעי. ְוַרחֵּׂ יּוַחש . טֹוב ְבֶאֶנק ְשִעי. ַחי כֵּׂ
ה ַמְרִשיִעי. מֹוִשיִעי י . ְלַבל עֹוד ַתְרִשיִעי. ַכּלֵּׂ ר ֱאֹלהֵּׂ ַמהֵּׂ
א נָּא ֲעֹו. ַצח ְלהֹוִשיִעינֶ . ִיְשִעי . ְשִעיֲעבֹור ַעל פִ . ן ִרְשִעישָּ

ל נָּא ַשְוִעי. צּור ַצִדיק מֹוִשיִעי. ְפנֵּׂה נָּא ְלהֹוִשיִעי ם . ַקבֵּׂ רֹומֵּׂ
הֹוַשע . תֹוִפיַע ְותֹוִשיִעי: הֹוַשע נָּא. ַשַדי מֹוִשיִעי. ֶקֶרן ִיְשִעי

 :נָּא
 

דֹון ַהמֹוִשיעַ  ין ְלהֹוִשיעַ . אָּ . ִּגבֹור ְוַרב ְלהֹוִשיעַ . ִבְלְתָך אֵּׂ
ל ַהמֹוִשיעַ . ֹוִתי ְוִלי ְיהֹוִשיעַ ַדּל אֵּׂ זֹוֲעֶקיָך . ּוַמִציל ּומֹוִשיעַ . הָּ

ֶאיָך ַתְשִביעַ . חֹוֶכיָך הֹוִשיעַ . תֹוִשיעַ  ל . ְיבּול ְלַהְשִפיעַ . ְטלָּ כָּ
א ְותֹוִשיעַ  ְמגִָּדים ַתְמִתיק . ְלגֵּׂיא ַבל ַתְרִשיעַ . ִשיַח ַתְדשֵּׂ

ִניעַ . ִאים ְלַהִסיעַ ְנִשי. ְותֹוִשיעַ  ִנים ִמְּלַהְמִניעַ . ְשִעיִרים ְלהָּ . ֲענָּ
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ק "כ יחבוט הערבה על הקרקע דוקא כמבואר בזוה"ואח. ץ אומר קדיש תתקבל"הש
 :חבטות ולא יותר' בדים לא פחות ולא יותר ויחבוט רק ה' ויהיו בערבה ה

 :בה יאמר תחנה זוואחר חבטת הער

ר  ינּו ַהבֹוחֵּׂ י ֲאבֹותֵּׂ ינּו וֵּׂאֹלהֵּׂ ֶניָך ְיהֹוָּה ֱאֹלהֵּׂ צֹון ִמְלפָּ ְיִהי רָּ
צֹון  ל ְבַרֲחִמים ּוְברָּ גֵּׂיֶהם ַהטֹוִבים ֶשְתַקבֵּׂ ִבְנִביִאים טֹוִבים ּוְבִמְנהָּ

נּו ְזכּות ִשְבַעת ְתִמיֶמיָך וְ  ינּו ּוְזכֹור לָּ פֹותֵּׂ נּו ַוֲהקָּ תֵּׂ ִסיר ֶאת ְתִפּלָּ תָּ
יִטיב  נּו ְותֵּׂ תֵּׂ יֶניָך ְוַתֲאִזין ַשְועָּ ינֵּׂינּו ּובֵּׂ ְמִחיַצת ַהַבְרֶזל ַהַמְפֶסֶקת בֵּׂ
ֶפר ַחִיים  נּו ְבסֵּׂ ְתמֵּׂ ה ְוחָּ ה תֹוֶלה ֶאֶרץ ַעל ְבִלימָּ נּו ַהֲחִתימָּ לָּ

קֹות עַ . טֹוִבים תָּ ש ְּגבּורֹות ְממֻּ מֵּׂ ֶזָך חָּ ן ִבְשִכיַנת עֻּ ל ְוַהיֹום ַהֶזה ִתתֵּׂ
ה  ַאֲהבָּ ר הָּ ה ִמְנַהג ְנִביֶאיָך ַהְקדֹוִשים ְוִתְתעֹורֵּׂ בָּ י ֲחִביַטת ֲערָּ ְידֵּׂ
ל  ל ַהְּגבּורֹות ְוכָּ נּו ִמְנִשיקֹות ִפיָך ַמְמֶתֶקת כָּ ינֵּׂיֶהם ּוְתַנְשקֵּׂ בֵּׂ

ם  ֶזָך ְבשֵּׂ ִאיר ִלְשִכיַנת עֻּ ֶשהּוא ַטל ( ו"א וא"ד ה"יו)ַהִדיִנין ְותָּ
ל אֹורֹות ַטֶּלָך  ם ַתְשִפיַע ֶשַפע ְלַעְבְדָך ַהִמְתַפּלֵּׂ ( פ"פב)ּוִמשָּ

ֶניָך  ה)ְלפָּ יו ( ְמִחילָּ יו ַוֲעֹונֹותָּ אָּ יו ְוִתְמחֹול לֹו ֲחטָּ ֶשַתֲאִריְך יָּמָּ
ֶניָך  ה ְלפָּ מָּ ה ְשלֵּׂ ִני ִבְתשּובָּ יו ְוִתְפשֹוט ְיִמיְנָך ְויְָּדָך ְלַקְבלֵּׂ עָּ ּוְפשָּ

ְרָך ַהטֹוב ִתפְ  תּוב ְואֹוצָּ ה ְכמֹו ֶשכָּ קָּ ַתח ְלַהְשִביַע ַמִים ֶנֶפש שֹוקֵּׂ
ת ְמַטר  תֵּׂ ַמִים לָּ רֹו ַהטֹוב ֶאת ַהשָּ ַאְרְצָך ִיְפַתח ְיהֹוָּה ְלָך ֶאת אֹוצָּ

ְך אֵּׂ  רֵּׂ ןְבִעתֹו ּוְלבָּ מֵּׂ ה יֶָּדָך אָּ ל ַמֲעשֵּׂ  :ת כָּ
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ר א ְלִהְתַכפֵּׂ ֶתב זֹאת ְלַעם ִנְברָּ ב  .ִתכָּ ינּו ִלַקח לּולָּ לֵּׂ  ֶמה עָּ
ֶפר ֶש  ה ּוְלסַ  .וָּ יַע ְבקֹול תֹודָּ ה  :רפֵּׂ ַלְשִמ  ה טֹובָּ ה ְוַכמָּ מָּ ַחת ַכ  ַא 
ֶלתמְ ּו הלָּ ְכפּו ֶפ  ִאיר  .כֻּ ִקים ְותָּ ִים ִבְרצֹוְתָך תָּ ַל  ֶלתאֻּ מְ ְירּושָּ  .ֶפ 

ֶלת ִויד ַהֹנֶפ  ַכת דָּ ִים .סֻּ ַל  י פְ ִתְהֶיה  ִבירּושָּ ה ּוִבְשִרידֵּׂ טָּ לֵּׂ
יהָּ  יהָּ . ְקרּוֶא  ֶדש ְקרּוֶא  ַפת ֹק  ר ְצִפיַרת חֻּ ַהר ִציֹון ְוַעל  ְמכֹון .ְיקָּ
הָּ  ֶא   :ִמְקרָּ
ִיל  ַח  ִיל לאֶ מֵּׂ ל ַח  ֶאה ְשִכינְָּתָך ְבֶאְצַבע ֶנֱהִנים  .ַבַמֲחֶזה ְנַטיֵּׂ יֵּׂרָּ

ֶזה חָּ ינּו ֶזה .ִמִזיְוָך ְלהֵּׂ ַמר ַביֹום ַההּוא ִהנֵּׂה ֱאֹלהֵּׂ  דֹוש .ְואָּ  :קָּ
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ָך ֶדם ִפְלֶא  ה ִמֶק  ֶשק. ֶאְזְכרָּ ה  .ְלִשְמָך ּוְלִזְכְרָך ֶת  מָּ ה ְשלֵּׂ ְבָך ִּגּלָּ
ֶשק י ֶח  ֶשק .ַמֲחַמד ֶחְפצֵּׂ ֶסד ֶמ  ְלתָּ ְבֶח  ַה  ָך נֵּׂ ֹוַע ַעֶמ  ְלתָּ ִבְזר  ַא   .ּגָּ
ִתי סַ  ה ְלרֹאִשי ְביֹום נָּ ֶשקכ  ֲאֹדנָּי ֹעז ְישּועָּ יתָּ  :ֹותָּ ֶרץ ִשִנ  ֶרְך ֶא  ֶד 

ַחק ִנְטַחןַד  סָּ  ל עֹוֶלה ּוְמַחְספֵּׂ  .ְרתָּ ִמַש  ס ֲעלּומֹות ַמְלִבין ַהטֵּׂ
ַחן .ּוֹבַחן ֶנ יָך ְלַהְקִביל ְבַת  י יֹום ְביֹום פָּ ֶמן  .ּוִמדֵּׂ ְנתָּ ַבֶש  ִדַש 

ןֹורֹאִשי ַתֲער ְלחָּ ַני שֻּ נֵּׂס :ְך ְלפָּ ד ִלכָּ ִריְך ֶאחָּ בֹוד צָּ  .ִזיו ֲעַנן כָּ
ַרן ִעמֹו  ֶדר קָּ ֶח  ֶדר ִלְפִנים מֵּׂ ץ ּו .סנֵּׂ פַ כְ ֶח  ר ְוִגהֵּׂ ֶמז ִטהֵּׂ ַמְשִלים ֶר 

נֵּׂס ת ְבִהכָּ ה .ַלַשבָּ לָּ ֶשט ֶס  ַת  . ִמְפנֵּׂי ֹק  יָך נֵּׂסתָּ נָּ ֶא  ְיחֹוֲקקּו  :ה ִלירֵּׂ
ה ר ְלַחְסלָּ ם ִשיַרת ַהְבאֵּׂ י עָּ ה ְקַטנָּה ְמַחֶז ֶָ֖קת  .ְנִדיבֵּׂ רָּ ְכִמין ְכבָּ

ּה ֶפת ֲעבֹור ַבִציֹות ְשנֵּׂים עָּ  .ּוְמַעֶנ ֶָ֖גת ְבִסְלסּולָּ התֹוֶק  ר ְמִסּלָּ  .שָּ
ֶרץ  רֹות ְתַבַקע ֶא  עֹות ַמטֹות שְ ְנהָּ ְיִדידּות  :הלָּ ֶמר ֶס  ֹא  בֻּ

ֶדיָך ד וִ ת דָּ כַ ן סֻּ ֹויצִ . ַקְדמֹוִניֹות ַכנֵּׂס ְפִליאֹות ְּגִמילּות ֲחסָּ
ש ֹעז ְמיַ  .יָךיֶד  סִ חֲ לַ  ָךְד סֹוה כְ יבָּ יִט  הֵּׂ  יָך ְכַביָּ סְ ַחדֵּׂ ִפים טָּ ם ֶד 
ָךסבְ  ה ּלָּ   .ֹוֶד  תָּ ה ֶעְזרָּ  ָךקּומָּ ַען ַחְסֶד  נּו ְלַמ    :נּו ּוְפדֵּׂ 
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ח תיבות בקריאת שמע "להשלמת רמ. ץ"על ברכת אהבה של ש' אמן'עונים  
ויש משלימים את חשבון . הן ביחיד והן בציבור' אל מלך נאמן'מקדימים לה אמירת 

 .'אל מלך נאמן'הוא נוטריקון ' אמן'ש, ץ"על ברכת אהבה של ש' אמן'ח בעניית "רמ

ר  ֶמתאֱ  בָּ ן ְוטֹוב ְויֶָּפה ַהדָּ ר ְוֶנֱאמָּ ְוַיִציב ְונָּכֹון ְוַקיָּם ְויָּשָּ
לֵּׂ  ַהֶזה ַעל ֲאבֹותֵּׂ   נֵּׂ  ינּו ְועָּ ל ינּו ְוַעל דֹורֹותֵּׂ  ינּו ַעל בָּ ינּו ְוַעל כָּ

ֶד  דֹורֹות ֶז ָ֖ ל ֲעבָּ אֵּׂ  :יָךַרע ִיְשרָּ
 .'זולתך'השץ אומר בניגון עד 

ִראשֹוִנים ְוַעל   ם וֶָּעד ֹחק ְולֹא ַעל הָּ ַאֲחרֹוִנים ְלעֹולָּ הָּ
ה הּוא ְייָּ ֱאֹלהֵּׂ  . ַיֲעבֹור ַאתָּ י ֲאבֹותֵּׂ  ֱאֶמת שָּ ם ינּו וֵּׂאֹלהֵּׂ ינּו ְלעֹולָּ
ה הּוא ַמְלכֵּׂ  : וֶָּעד האָּ   ינּוֶלְך ֲאבֹותֵּׂ  נּו ֶמ  ַאתָּ  ַען ִשְמָךְלַמ  . תָּ

ר ְלגֳָּאלֵּׂ   ע: ינּוְלתָּ ֶאת ֲאבֹותֵּׂ  נּו ְכגַָּא  ַמהֵּׂ ם ִשְמָך ֱאֶמת מֵּׂ ֹולָּ
לֵּׂ   ין ֱאֹלִהים ַהּגָּדֹול עָּ ה אֵּׂ א ְבַאֲהבָּ ֶת  ד ֹועינּו ִנְקרָּ  :ָךזּולָּ

ה ֶאל ַהר הָּ  נָּיו ֲעלֵּׂ ז ִבְקשֹוב עָּ ִריםאָּ ב בַ , ֲעבָּ ַית ְבַדְעתֹו ִחשֵּׂ ֲעלָּ
ִרים, ִסין ְבִהדּוִרים ה ּוִפקּוִדים ְישָּ שָּ ת ֲחדָּ דֹוד ֶיש לֹו , ְּגזֵַּׂרת דָּ

ן   :ְלִמִשְבִעים ְבחּוִריםִלתֵּׂ
ת הָּ  ה עֹוֶלהעֵּׂ ר ֲאֶשר ַאתָּ הָּ ת בָּ ַשב ּומֻּ א, קָּ לֵּׂ ַוח ְבֶפה מָּ , ַוי ַוי צָּ

ה ִהיא ְלִהְתַכֶּלה ה ְיִרידָּ ה נָּא ְוֶאְרֶאה, זֹו ֲעִליָּ ר , ַחנּון ֶאְעְברָּ הָּ הָּ
ֶּלה  :ַהטֹוב ְוַהְמעֻּ

ר ְך ַאל תֹוֶסף ַדבֵּׂ נָּהּו ַרב לָּ הֹור עָּ ן ֹושֻּ ְיה, טָּ ְרֶתָך ִהִּגיַע ְזמָּ ַע ְמשָּ
ר ָךלְ יֹות הֱ  בֵּׂ א לֹא , חָּ ּה ִכְמלֹא ִנימָּ ִכי ַהַמְלכּות ַבֲחֶבְרתָּ

ר ר, ִתְתַחבֵּׂ בֵּׂ מּות ּוַבַּגי ִתקָּ ם תָּ  :ְלַהר ְנבֹו ַתֲעֶלה ְושָּ
ה יו ִנְגְזרָּ לָּ ה עָּ ִתי , ֹמֶשה ְכיַָּדע ִכי ְגזֵּׂרָּ נָּם ַלֲאדֹון ֹכל הֹוַדע חֹובָּ

הלְ  רָּ ה ּובָּ ה, יָּפָּ רָּ ַבר ֲעבֵּׂ ֶתר עָּ ן לֹא , ְסגִֻּּלים ֶפן יֹאְמרּו ַבסֵּׂ ַעל כֵּׂ
א יֹום ְונֹורָּ נָּהּו אָּ  :עָּ

ה י ְמִריבָּ ַצֲעַקת , פֹוֶדה ֱהִשיבֹו ַעל ֲאֶשר ְמַעְלֶתם ִבי ְבמֵּׂ
א ן לֹא בָּ כֵּׂ ַני לָּ ה  .ַשְוַעְתֶכם ְלפָּ ן ִנְקְנסָּ כֵּׂ יֶכם לָּ ה זּו ֲעלֵּׂ ְקִניסָּ

בָּ  ה, הְוִנְקצָּ ב ְבַדת ֶנֶפש ְמִשיבָּ תֵּׂ ם ְוִיכָּ שֵּׂ שֹום יֵּׂרָּ  :רָּ
ץ ְוִנַחת רּון ִקבֵּׂ י ְישֻּ ֶרֶדת ַשַחת, ִשְבטֵּׂ ַמר , ְתִמיַמי ִתְפדּוִני מֵּׂ
ְוחּו ְכַאַחת ם ְוצָּ ּלָּ ְרחּו כֻּ ֶפץ , צָּ ין ִפְדיֹון ְוֹכֶפר ִבְכלּום חֵּׂ ֶשאֵּׂ

 :ּוְדַבר תֹוַכַחת
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 :להיכל אומרים פרי התורהקודם שמכניסין ס

ִָגֵדל ִנים ָב  בֹות ָא  ִָבְגַלל ר ֲָאש  ָנ ַתן, ה ָתֹור  ם ָּוַבֲעבּור  ְבַגְלַגֵליָ.
ה ןָ,רּוַחְָיהֹו הִָנְגל  אֹותַָאְלֵפיִָשְנא  ִגבֹורַָעלֵָגִאיםָ.ְָבַמְלֲאֵכיְָצב 

הְָלַקֵבלָלּוחֹות,ֱָאלֹוַהַָאִדיר ש  אְָלמ  ר  הָ.ָק  ְמע  ִדְבֵריֵָאלַָחיָש 
ץ ר  א  צּוןָ,ה  ִָיְתַפל  יה  ְָוַעּמּוד  ַָוֵּיַרד. ַמִים ָש  ה ִָהט  ַָעלָ, ַוִּיְרַכב

ָרּוַחָ ַָכְנֵפי ַָעל א ַָוֵּיד  ֵאשָָ.ְכרּוב ָה  ִָמתֹוְך ִרים ְָדב  ַוֵּיְצאּו
ן ב  א  ָה  ָלּוחֹות ַָעל ַָוִּיְתַחְקקּו ֱָאֹלִהיםיְזמִָ, ְָבֵני ל ָכ  ְמרּו ָא  .ָרֹות
רֹום ָמ  ִָבְשֵמי ְקעּו ָת  ר ָשֹופ  ,ָ ְָבֵני ל ָכ  ְבשּו ָל  ה ד  וֲחר  ֵָעש  ִָכי,

ֵעאל.ִָמֵשִעירְָיהֹו הָז ַרח םְָבֵניִָיְשמ  ְפחּוָֻכל  ןְָיהֹו הִָָכיָ,ט  אר  ִמפ 
ָהֹוִפיעַָ ַָבלּוחֹות. ַחִים ְָטפ  ְָיהֹו ה ַחִיםָָ,ְיִמין ְָטפ  ה ש  ָמ  ִויִמין

ַָבלּוחֹות שֵָביןָ, ר  ַחִיםְָמפ  ִחיםָּוְטפ  הְָטפ  ְךַָהלּוחֹותִָשש  ר  ִכיָא 
ְָלי ד ָי ד ָך. ת  ִָבְגֻדל  ָּוְשַמח ה ש  ָמ  לָָ,ֵלְך ְָבכ  מֹוָך ָכ  ֵָאין ִכי
ָיםַהְּנִביאִָ נ ן. ע  ָה  ְָלתֹוְך ַמִים ָש  ה ל  ָע  ִָמי ְָתמּוַנתָ, ה א  ָר  ּוִמי
נ ן.ֱָאֹלֵהינּו ע  הְָלתֹוְךָה  ל  הָע  ש  הְָתמּוַנתֱָאֹלֵהינּוָ,מ  א  .ַָגםָהּואָר 

הַָרֵבנּו ש  י הָמ  ְָנִשיאְָנִשיִאיםָה  ִמיםְָור אשַָלְּנִביִאים, בַָלֲחכ  .ָא 
תֹו ַגרַָהּי םִָבְתִפל  נ הְָיהֹו הָ.ַָידְָשלּוחֹוֲָחרֹוןַָאףֵָהִשיבְוַעלָ,ָס  ע 

ְָלַעּמֹו ַמר ְָוא  ץָ, ר  ֵָמא  ָהֹוֵצאִתיָך ר ֲָאש  יָך ֱָאֹלה  ְָיהֹו ה ִכי נ  א 
ִדים ְמרּו.ִָמְצַרִיםִָמֵביתֲָעב  םְָוא  םִָפיה  ְתחּוָֻכל  ְיהֹו הִָיְמֹלְךָ,ָפ 

ד םָו ע  ָ:ְלעֹול 
ה ר  ָּומ  ה ְָגדֹול  ה ק  ְָצע  ה ש  ָמ  ַעק ָצ  דֹושָבְָ, ַָהק  ָלֹו ַמר א  ָש  ה ע  ש 

רּוְךָהּוא ָב  ר, ה  יוְָוֵהִריםָקֹולֹו.ֲָעֵלהָּוֻמתָב  ַרעְָבג ד  ָק  ְיהֹוֻשַעָ,
ָנּון ִָבן ָצ אִני, ָנ א ר ְָשמ  ַָהִפְסג ה. ֵָמר אש ה ש  ָמ  ה א  ָר  ַָנֲחַלת,

נ יו ִטיםָעֹוְמִדיםְָלפ  ָָ:ְשב 
ְָיהֹו ה ד ב  ָע  ה ש  ָמ  ֵָמת ם ְָפעֹורָ,ש  ֵָבית ֱָאֹלֵהינּוָמּול פֹו .ֲָאס 
ִקיעַָ ָר  ַרע ָק  ה ש  ָמ  ְָתִפַלת ם, רֹות  ָצ  ְָבֵעת ְָלַעּמֹו ָצּור נ ה .ְָוע 

ָשָ  ָל א ם ְָלעֹול  תֹו ם ְתִפל  ֵָריק  ה ָב  הָ, ש  ָמ  י ה ָה  ן ָנ ֱאמ  ה ָרֹוע  ִכי
ֵאל ָ:ְלִיְשר 

הֵָמתִָמיָל אָי מּות ש  הָ.ַָעלִָפיְָיהֹו ה.ָמ  ש  ָ:ַרֵבנּוֵמתָמ 
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ר   :ץ מכריז"לפני התפלה בלחש הש  .ֶשםּוַח ּומֹוִריד ַהֶּג  ַמִשיב הָּ
ֶת   ח ּוִפי ַיִּגיד ְתִהּלָּ ַתי ִתְפתָּ י ְשפָּ  :ָךֲאֹדנָּ

 הברכות הראשונות בניגון שבתץ מנגן את שתי "הש

ה ְייָּ ֱאֹלהֵּׂ   רּוְך ַאתָּ י ֲאבֹותֵּׂ  בָּ י ינּו וֵּׂאֹלהֵּׂ ינּו ֱאֹלהֵּׂ
ל ַהּגָּדֹול ַהִּגבֹור  אֵּׂ י ַיֲעֹקב הָּ ק וֵּׂאֹלהֵּׂ י ִיְצחָּ ם ֱאֹלהֵּׂ הָּ ַאְברָּ
ר  ִדים טֹוִבים ְוֹקנֵּׂה ַהֹכל ְוזֹוכֵּׂ ל ֲחסָּ ל ֶעְליֹון ּגֹומֵּׂ א אֵּׂ ְוַהנֹורָּ

בֹות  י אָּ ל ִלְבנֵּׂי ְבנֵּׂיֶהם ְלַמ  ַחְסדֵּׂ ִביא גֹואֵּׂ הּומֵּׂ  .ַען ְשמֹו ְבַאֲהבָּ
גֵּׂןֶלְך עֹוזֵּׂר ּומֹוִש  ֶמ   ָ.יַע ּומָּ

ר טָּ ם ַשר מָּ ַתת שֵּׂ ִריק ְלהַ . ַאף ְבִרי אֻּ ֲעִביב ּוְלַהֲעִנין ְלהָּ
ם ּגֵּׂיא ַלֲעַטר. ְלַהְמַטר ְצרּו ְבִנְשיֹון . ַמִים ִאִבים בָּ ְלַבל יֵּׂעָּ

רֱאמּוִני. ְשַטר טָּ י מָּ ם שֹוֲאלֵּׂ  :ם ְּגנֹון בָּ
ם  הָּ גֵּׂן ַאְברָּ ה ְייָּ מָּ רּוְך ַאתָּ  :בָּ

ם ֲאֹדנָּי ה ִּגבֹור ְלעֹולָּ ה. ַאתָּ ִתים ַאתָּ  :יעַ ַרב ְלהֹוִש  . ְמַחיֵּׂה מֵּׂ
ר    .ֶשםּוַח ּומֹוִריד ַהֶּג  ַמִשיב הָּ

ל ַחִיים ְבֶח    ִתים ְבַרֲחִמים ַרִבים סֹוְמַכְלכֵּׂ ְך ֶסד ְמַחיֵּׂה מֵּׂ מֵּׂ
נֵּׂי  א חֹוִלים ּוַמִתיר ֲאסּוִרים ּוְמַקיֵּׂם ֱאמּונָּתֹו ִלישֵּׂ נֹוְפִלים ְורֹופֵּׂ

ר פָּ מ  . עָּ ְך ֶמ  ַעל ְּגבּורֹות ּוִמי ד  ֹוָך ַב  ִמי כָּ ִמית ֹוֶמה ּלָּ ֶלְך מֵּׂ
הּוְמַחֶיה ּוַמְצִמ    .יַח ְישּועָּ

ִתים ה ְלַהֲחיֹות מֵּׂ ן ַאתָּ  . ְוֶנֱאמָּ
ג  חֹות ֶלֶשם. ִמֶפֶלג ֶּגֶשםַיְטִריַח ְלַפּלֵּׂ י ֶנִשי ְבצָּ ַמִים . ְלמֹוגֵּׂג ְפנֵּׂ

ְך ִכִניתָּ ְבֶרֶשם י ֶנֶשם. ְלַאְדרָּ ם ִלְנפּוחֵּׂ . ְלַהְרִגיַע ְבַרֲעפָּ
 :ְלַהֲחיֹות ַמְזִכיִרים ְּגבּורֹות ַהּגֶָּשם

 :ב כפולות והוא רשות לחזן"פ א"מיוסד ע
ר טָּ ִפיק ַמַען ְמעֻּ רְביֹום הַ , אָּ טָּ ר, ְמעֻּ , ֶאֱעֹרְך שּוַע ְולֹא ֶאְפטָּ

ר טָּ  :ְבִניב ַהְמפֻּ
ר ץ ַהְמנֻּטָּ נְ , ְבקֵּׂ רְשאֹוִני הָּ ִפי ַלעֲ , טָּ רְתפִ , רטַ ְבמּוסָּ טָּ  :ַּלת מָּ
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ניסן
ָ

ה ֶרַשע, ֶאֶרץ ְלֶיַשע ִיְפַתח ַמִים ִאם , ִלְשֹבר ַמטֵּׂ
 :ְזֹכר נָּם יַֻּקח נָּא ְמַעט ַמִים ְוִתיַשע, ִכְזבּו ְבֶפַשע

י ֶעֶרץ בֹות ְשמֵּׂ ְתחּו ְבִלי ֶפֶרץ, ִכי ֲארֻּ ִביב ִיפָּ , ַעד אָּ
ד ְלַהֲעלֹות ְבֶמֶרץ ח"קו ֶרץ, ַמִים אֵּׂ אָּ  :ֶטֶרם ִיְהֶיה בָּ

�
 

טלה
ָ

חַ  ְיהֹוָּה חַ , ְביָּדֹו ַמְפתֵּׂ תֵּׂ תֹו ְבִלי ִיפָּ ַמִים ְבצּול  ,זּולָּ
חַ ֲחגֹו, ַיְרִתיחַ  קּוד ְלַפתֵּׂ  :ר ְבנֵּׂי עָּ

ב ַכַמִים ַפְך לֵּׂ ַחן ְושָּ יו ִמיֹוַמִים, ַכֲאֶשר בֻּ אָּ , ִיְחיּו ְטלָּ
ַפר ַפֲעַמִים ח"קו ר חָּ ְלקֹול ִתתֹו ֲהמֹון ַמִים , ַמִים ְבאֵּׂ

ִים מָּ  :ַבשָּ

אייר
ָ

ר, ּגִָּשים ְוֶשַוע ַמְרִהיִטים ְלָך קֵּׂ ִטים ְלהָּ , ֹחֶרב ְלהָּ
ר כְ  ִטיםַמִים ַּגבֵּׂ ִטים, ֶמְרהָּ ְרהָּ ל בָּ  :ְבִחין ִפצֵּׂ

ִאים ד ֶּגֶשם ְלִנְדשָּ ן ִזיו ַעִין ְלָך נֹוְשִאים, יֵּׂרֵּׂ  ,ְלַעדֵּׂ
ִאים ח"קו ם ַמֲעֶלה , ַמִים ְּגנּוִזים ְוִנשָּ  :ְנִשיִאיםַלְשאֹותָּ

שור 
רֹאש ֶאת � ה מֵּׂ ּה ְדרֹוש, ְדרּושָּ ִמיד אֹותָּ גָּן , תָּ ַמִים דָּ

 :ְיַרּוּו ְבִשיַח ְבכֹור רֹאש, ְוִתירֹוש
ן ִאים ְירֹוֲענָּ ן, ַהֶּגֶשם ְדשָּ ֳחנָּ  , ְושֹור ּוְמִריא בֹו יָּ

ב מָּ  ח"קו ה ְלעָּ ןעֳ ַמִים ְדלֵּׂ ן, נָּ נָּ  :ְבאֹות ֶקֶשת ֲעִניַנת עָּ

סיון
ָ

רֹו א אֹוצָּ לֵּׂ א, ַהמָּ ַמִים , ִמזֵַּׂעת ִכַפת דֹוק ִמְתַמּלֵּׂ
א לֵּׂ י מָּ ַית מֵּׂ א, ַהְמצָּ י שֹור ְתַמּלֵּׂ  :ְלגֵּׂיא ְמַעְקרֵּׂ

שּו ַבשְ , א ְלִנְלֶקֶשתְקפֵּׂ ְוַהֶשֶלג הַ  , ִליִשי ִמְתַבֶקֶשתְלרָּ
ה  ְבהֹוד ֹנַגּה, ַמִים ַהזֵּׂל ְלִמְתַנֶקֶשת ח"קו  :ַהֶקֶשתַמְראֵּׂ

תאומים  
ה ֶזֶמר נִָּעים, ְוַהנִָּעים ַהטֹוב � , ַמִים ְוקֹול ְמַזְעְזִעים, ְשעֵּׂ

ה לֹא ַתְזִעים י ְמִריבָּ  :ְבמֵּׂ
ִעים  ,ִתְתַרֶצה ְבִשיַח ַהנִָּעים, ִמן ִּודּוי ְתאֹוִמים ְורֵּׂ

ד ְלזֹוְרִעים ח"קו  :ְבקֹול ַּגְלַּגל ַהַמְרִעים, ַמִים ַועֵּׂ


