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  ���� ריש מילין ����

 ה בכסליו יומי דחנוכה תמניא אינון"מאי חנוכה דתנו רבנן בכ"
דלא למספד בהון ודלא להתענות בהון שכשנכנסו יוונים להיכל 
טמאו כל השמנים שבהיכל וכשגברה מלכות בית חשמונאי 
ונצחום בדקו ולא מצאו אלא פך אחד של שמן שהיה מונח 
בחותמו של כהן גדול ולא היה בו אלא להדליק יום אחד נעשה 

אום בו נס והדליקו ממנו שמונה ימים לשנה אחרת קבעום ועש
  )ב"א ע"שבת כ" (ימים טובים בהלל והודאה

אם היה שמן בפך  -שכבר הובאה בראשונים  י"ידועה קושית הב
כ הנס היה שבעה "א, לדלוק יום אחד ונעשה נס ודלק שמונה ימים

ואולי קושיא זו רמוזה בשאלת ? ומדוע חנוכה לשמונה ימים, ימים
והגמרא " ?על איזה נס קבועה"י פירש "ורש" ?מאי חנוכה"הגמרא 

והרי ? ר הנסוכי זה עיק -וקשיא . השמן קבעוהעל נס פך  -עונה 
שנס פך השמן , ועוד! הנצחון מעל דרך הטבע -הנס הוא  לדעת הכל

  ?היה בסוף הכל כשנכנסו להיכל להדליק המנורה

התירוצים רבו וכל חכם מנסה לומר נופך משלו עד שאפשר למלאות 
מפראג ל "פ רבנו המהר"ונראה ע. ספר מקושיה זו והתירוצים עליה

לך לך ' כ בזוהר פר"וכ. לטבע רמז לטבע ושמונה מעלשמספר שבע 
כדי ?  מדוע מילה לשמונה -" וביום השמיני ימול בשר ערלתו"בענין 

ה דהיינו לקשור אותו במידת שמונה "להכניס התינוק בטבעא דקב
  .שהיא למעלה מן הטבע

ה שהוא למעלה מן "יוצא שהענין הוא שנגלה עליהם הקב ,ואם כן
יתברך שהמידה ' הראה להם ה, פ שהיו ירודים והיו למטה"הטבע ואע

. ואין עוד מלבדו, היא הקובעת -השמינית שהיא למעלה מן הטבע 
יתברך הערה רוח מלפניו ' ה, ומסרו נפשם על כך' ומכיון שבטחו בה

אומה שלמה ששלטה  כאשר הביסו, ועשה את אשר אי אפשר
, והיו מתיונים, וגם בארץ ישראל כבר שלטו והיו זמן רב. בכיפה

כ כאשר באו וטהרו המקדש "וע. למעלה מן הטבע בידם' והצליח ה
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, פ שכבר נצחו את היונים והכל נגמר"אע, וביקשו להדליק המנורה
הנס האחרון בכדי להראות חביבותם וחביבות קיום ' הוסיף להם ה

. זכו להדליק בטהרה -פ ששמן טמא הותר בציבור "עוא. המצוות
אתה הוא אחד קודם  -וההשגחה העליונה עליהם אומרת להם 

האחד שברא , שבראת העולם ואתה הוא אחד לאחר שבראת העולם
האחד יחיד ומיוחד שהוא בבחינת השמונה ". אז"את השבע בבחינת 

  .הוא נצח והנס האחרון מגלה על הכל

והאור נמשך , חנוכה היא למטה. מתאים העניןי סוד הדברים "ועפ
א "מז -והאור נמשך מאצילות , מלמעלה לשכינה ולעם ישראל

, כ מגיע אור מלמעלה"ואח, ונעשית נר בשלושה יחודים -" להדליק"ב
ואפילו " שעשה"א ב"ונשפעת מא, מאבא ואימא ונעשית נר חנוכה

ע יֹוֵנקְוׁשִ "ק בסוד "מבינה דא -" נהר שלום"פ ה"למעלה מזה ע , ֲעׁשַ
ֶתן-ַעל ואפילו השמן והפתילה נמשכים ממקום ). 'א ח"ישעיהו י" (ֻחר ּפָ

   .ק"י דא"מנה, גבוה

י מתתיה בן יוחנן כהן "לאחר תיקון ההוד עכי , וכמעט אפשר לומר
שבדרך כלל יש בו קלקול ממעשה התחתונים בסוד , גדול ובניו

ל, ְנָתַנִני ׁשֵֹמָמה" ָוה-ּכָ ָוה -) ג"י' איכה א(" ַהּיֹום ּדָ ובהדי , אותיות הוד ּדָ
אבל  ,בגלל הוד גם הנצח אינו מאיר בבהירות, הוצא לקי כרבא

נעשה הדבר כמו בזמן בית , בחנוכה הנצח נהיה בו שמן זית זך
אלא שכל אחד בביתו נעשה כהן גדול ומדליק , ולא עוד! המקדש

 -וממשיך אור עצום ונפלא שאין כדוגמתו והוא בבחינת אור הגנוז 
". אור"ה יהי "חנו בכ, ה"ס הרמוז במעשה בראשית בתיבה כ"אור הא

  .ו נרות דחנוכה"ו שעות ומתגלה בל"ושימש בו אדם הראשון ל

אלא מיד . אינו יכול להשתהות בעולם זמן רב, ות האור עצוםולהי
, והדלקה עושה מצוה, שמגיע לזה העולם מתחיל לעלות ולחזור

, מצוות דרבנן. ומצותה משתשקע החמה עד שתכלה רגל מן השוק
כ "וע. באים ממקום גבוה מאד ויורדים עד זה העולם, חנוכה ופורים

בתחילת הלילה , בשקיעה ש צריך להדליק"י והרש"י רבנו האר"עפ
  . וזמנה קצר, לתוך הלילה, בעוד קצת יום
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, וגם צריך מאד לדקדק להדליק מרשות היחיד לרשות הרבים
שצריך להבין שעיקר עשית רצונו יתברך להוציא , פרסומא ניסא

האור מרשות יחידו של עולם ומתוך התיקון של האדם עצמו ובני 
  . להאיר את החשך ,רביםה לאחרים לרשות ה"ביתו לפרסם את הקב

שהרי שמן , אבותינו לא חפשו רק לצאת ידי חובה, ונקודה נוספת
 -סייע בידם וזה פרסום הנס ' וה. אלא להדר במצווה, טמא מותר

מצוות , לפרסם ולהודיע שבאנו לזה העולם לקיים מצוות מן המובחר
כ עיקר הזהירות היא "וע. מצוות בזמנם ולא בדיעבד, לכתחילה
, בצורה הראויה ובכוונה הראויה, בזמן הראוי, במקום הראוילהדליק 

והוא ברחמיו יעשה לנו נסים ונפלאות כמו ', לעשות נחת רוח לה
ונזכה לראות הדלקת הנר , שעשה לאבותינו בימים ההם בזמן הזה
  .ר"בבית המקדש השלישי במהרה דידן אכי

  

  כעתירת

  ר מימון פרץ"נסים בן לאאמו

  

בהוצאת החוברת הזו לזכות הרבים נפש על עמלו  דנברך ידי. ב.נ
  .ר"ר אכי"שיזכה לשמן זית זך בגו ביתוו ובני "רפאל רחמים הי' ה ר"ה
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  כוונת מקום הנחת החנוכה

   .חוהיא צורת פתח  'חשהיא הספירה ה ההודיכוון לתקן ספירת 

שמקומו בחלל  טפח' שעם הכולל עולב בגי אל אדניויניח החנוכה סמוך לפתח טפח שהוא סוד 

  .שיש בין ההוד ליסוד

   טפחהוא בסוד  אדניוארבע אותיות שם ' יסוד דנוקהוא בחינת  פתחועוד יכוון שה

  .לכן צריך שיהיה סמוך לפתח טפח

  

  

  

  כוונת הפתילה

  , ועשר מעשר, וכל אחד כלול מעשר, יכוון שהפתילה היא סוד טיפת חמשה חסדים

  .פתילה' שערי בינה שבהוד הם גי ה"כועם ה ק"תהרי 

  , שטרם ההדלקה היא כפופהנקודת ציון וכשישים הפתילה תוך הנר יכוון שהיא סוד 

  .ן"המעלה מ בנימיןוכשעולה השלהבת היא סוד 
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  כוונת יציקת השמן

  .שבא' ן ושורה במנורה גי"ק סוד הקמצי"י דא"שנמשך מנה ט"ביהוא שם ש "ת ב"יכוון שמן בא

  יוד הה וו הה    ן"ב' בגי טְ "ָביָ ויכוון בניקוד 

  ג"עכ "סה     –    אהיה   ' גי ביטובשם עצמו 

  יוד הי ואו הי       ג "כמספר שם ס

  יוד הי ואו הי        ועשר אותיותיו 

  .היא אימא עילאה שמאירה ברגל זה ה"חנ' גי ג"סו

עולה ) טפטפיה(של שם  ה"יועם  ת"בהרי  ב"יובמספר קטן עולה  צ"שעולה  שמןעוד תכוון כי 

  .הרי שמן זית, ת"זי

ומתחלקים  שערי בינה' נושמן זה יורד מ גבורות ממותקות' ההוא  שמןעוד תכוון כי 

  .ה בהוד"ה באימא וכ"כ

  א "א ביצים משקלו שהוד זה היה שקוע בתוך הקליפה שמספרה י"והשמן צריך שיהיה י

  .אל אדנישהוא  ז"צעולה  בצהותכוון כי 
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  :"לשון חכמים"מ קודם הדלקת נר חנוכה יאמר לשם יחוד זה

ם א ִיחּוד ְלׁשֵ ִריךְ  ֻקְדׁשָ הּ  הּוא ּבְ ִכיְנּתֵ   )ן"זו( ּוׁשְ

  יאהדונהי
ְדִחילּו ּוְרִחימּו    ּוְרִחימּו ּוְדִחילוּ                ּבִ

  איההיוהה         יאההויהה  

ם י ִלים )ן"זו( ה"ובְּ  )א"או(ה "ְלַיֲחָדא ׁשֵ ִיחּוָדא ׁשְ   ּבְ

  יהוה

ָרֵאל ל ִיׂשְ ם ּכָ ׁשֵ   ּבְ

ה  ,הכָּ נֻ ר חֲ יק נֵ לִ ְד הַ ים לְ ִר פְ י סוֹ ֵר בְ ּדִ ה מִ ׁשֵ ת עֲ וַ צְ ם מִ יֵּ קַ א לְ י בָּ כִ נֹ אֲ  ִהּנֵ
ָמקֹום ֶעְליֹון ה זוֹ וָ צְ מִ  ׁש ֶר ן ׁשֹקֵּ ַת לְ   יאהדונהי הְיֹהוָ ָפֶניָך יִהי ָרצֹון ִמלְּ וִ : ּבְ

ֶלת ה יֶ הְ ִת וְ  ,ןצוֹ ת ָר ה עֵ ּתָ א עַ הֵ יְ ׁשֶ  ,ֲאבֹוֵתינוּ ֵהי ֵהינּו ֵואלֹ ֱאלֹ  ֲחׁשּוָבה ּוְמֻקּבֶ
ה ְלָפֶניָך ִמְצַות  ה ֵנר ֲחנֻ  ַהְדָלַקתּוְמֻרּצָ הם יֵּ קָ ן לְ כָ י מוּ נִ ר אֲ ׁשֶ אֲ ּכָ    .ָעּתַ

י  יךָ נֶ פָ ה לְ לֶ עֲ יָ וְ  ְנּתִ ּוַ ִאּלּו ּכִ נֹות בְּ ּכְ ּוָ ל ַהּכַ ֵנרן וֵּ כָ ת לְ יוֹ אוּ ְר הָ ּכָ ה ּוְמקֹום  ּבְ ֲחֻנּכָ
י  לוּ ִא כְ וּ . ֲהָנָחָתהּ  ְנּתִ נֹות בְּ ִכּוַ ּוָ ל ַהּכַ ת מַ שָׂ הֲ בְ ה וּ ילָ ִת ּפְ בַּ ן וֵּ כָ ת לְ יוֹ אוּ ְר הָ ּכָ

י  לוּ ִא כְ וּ  .רנֵּ הַ  ךְ תוֹ ה בְּ ילָ ִת ּפְ הָ  ְנּתִ נֹות בְּ ִכּוַ ּוָ ל ַהּכַ ת מַ שָׂ הֲ בַּ  ןוֵּ כָ ת לְ יוֹ אוּ ְר הָ ּכָ

ץ מָ קָ ץ וְ מָ ד קָ וּ קּ נִ בְּ  טְ יָ בָּ ם א ׁשֵ הוּ  ׁש "ת בַּ "ת אַ וֹ יּ ִת אוֹ ף וּ ילּ חִ ר בְּ ׁשֶ אֲ ,ן מֶ ׁשֶ הַ 
וָ ד וּ קּ נִ וְ  י  לוּ ִא כְ וּ , אׁשְ ְנּתִ נֹות בְּ ִכּוַ ּוָ ל ַהּכַ ה ילָ ִת ּפ ת הַ קַ לָ ְד הַ בְּ  ןוֵּ כָ לְ  תיוֹ אוּ ְר הָ ּכָ
ַ ת הַ יַּ לִ עֲ בְ וּ   יאהדונהי הְיֹהוָ  יךָ נֶ פָ ה לְ לֶ עֲ יַ וְ . יהָ זֶמָ ְר וּ  יהָ תֶ דוֹ סוֹ ת וְ בֶ הֶ לְ ׁשּ

י  וּ ילּ ִא כְּ , ינוּ תֵ בוֹ י אֲ הֵ אלֹ וֵ  ינוּ הֵ לֹ אֱ  ְנּתִ נֹות בְּ ִכּוַ ּוָ ל ַהּכַ ת כוֹ ָר בְ בִּ ת יוֹ אוּ ְר הָ ּכָ
ר ת נֵ קַ לָ ְד ל הַ ׁשֶ  ה זוֹ וָ צְ ל מִ עַ  ךְ ֵר בָ לְ  ,הכָ ָר בְ ם לִ נָ רוֹ כְ זִ ים מִ כָ חֲ  נוּ לָ  נוּ ְק ּתִ ׁשֶ 
ל עַ וְ . םיהֶ ֵד ל יְ ים עַ כִ ׁשָ מְ נִּ ים הַ נִ יוֹ לְ עֶ ת הָ רוֹ אוֹ ם וְ יהֶ זֵמָ ְר ם וּ יהֶ תֵ דוֹ סוֹ ה וְ כָּ נֻ חֲ 
 ראוֹ לֵ  ,יםיִּ חַ  ךְ לֶ מֶ  יֶ נֵ ר ּפְ אוֹ בְּ  נוּ ר לָ אֶ יָ וְ  יאהדונהי הְיֹהוָ ל אֵ . ראוֹ  הּ גַ נָ  ינוּ כֵ ָר ּדְ 

אֹור   . יםיִּ חַ הַ  ּבְ
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ִאיּלּו  ,ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינוּ  יאהדונהי הְיֹהוָ  יךָ נֶ פָ ה לְ לֶ עֲ יַ וְ  י ּכְ ְנּתִ ִכּוַ

 - ז"מם ָר ּפָ סְ ּמִ ׁשֶ  אהיה יהוהת ינַ חִ ל בְּ ים ׁשֶ ִד חוּ יִּ ה הַ ׁשָ לֹ ׁשְ בִּ 

 ,יאהלוההים - ק"יבם ָר ּפָ סְ ּמִ ׁשֶ  יםהאל יהוהת ינַ חִ בְ וּ  ,יאההויהה

ה "ם כם הֵ ּתָ ׁשְ לָ ׁשְ וּ , יאהדונהי - א"צ םָר ּפָ סְ ּמִ ׁשֶ  יאדנ יהוה תינַ חִ בְ וּ 

ִאּלּו  יךָ נֶ פָ ה לְ לֶ עֲ יָ וְ  .הכָּ נֻ ר חֲ נֵ ים בְּ זִ מָ ְר נִּ הַ  ר"נר ּפַ סְ ים מִ לִ עוֹ ת ׁשֶ וֹ יּ ִת אוֹ  ּכְ

י ְנּתִ ד סֶ חֶ ר צֵ נֹ ת בוֹ י תֵ אׁשֵ ָר ז בְּ מוּ ָר הָ  לנחא ָר ְק נִּ הַ  ׁש דוֹ קָּ ם הַ ׁשֵ בְּ  ִכּוַ

 לוּ ִא כְּ  יךָ נֶ פָ ה לְ לֶ עֲ יַ וְ  .הכָּ נֻ חֲ ר נֵ יק לִ ְד הַ לְ ת בוֹ י תֵ אׁשֵ ָר ז בְּ מָ ְר נִ וְ  ,יםפִ לָ אֲ לָ 

 אלאל ת מוֹ י ׁשְ נֵ ם ׁשְ הֵ ים ׁשֶ נִ יוֹ לְ עֶ ים הָ נִ ּפָ ת הַ ַר אָ ת הֶ כַ ׁשָ מְ הַ י בְּ ּתִ נְ וַ כִ 

ים זִ מָ ְר נִ וְ  ,ע"שר ּפָ סְ ים מִ לִ עוֹ ׁש  ,)אלף למד אלף למד (ם אָ וּ לּ מִ בְּ 

ים הִ לֹ ם אֱ ם ׁשֵ הֶ ק בָּ ּתֵ מַ ְת יִ וְ  ,יםּסִ ה נִ שָׂ עָ שֶׁ ל ן ׁשֶ "יִ ן עַ "ית ׁשִ יוֹ ִת אוֹ בְּ 

 יוָת יוֹ ִת אוֹ  ׁש מֵ ם חָ עִ ה לֶ עוֹ ׁש  )אלף למד הי יוד מם( אוֹ וּ לּ מִ בְּ 

ל א ׁשֶ "ן הֵ "יׁשִ  תיוֹ ִת אוֹ בְּ ז מָ ְר נִ וְ  ,ה"שר ּפַ סְ מִ ) אלהים(ת טוֹ וּ ׁש ּפְ הַ 

העָ ׁשֶ  ון ויכ, ִויִהי ׀ ֹנַעם ֲאֹדָני ֱאלֵֹהינּו ָעֵלינוּ  )פעמים ויהי נעם' ויאמר ב(. יםּסִ נִ  ׂשָ

ה ָיֵדינּו ּכֹוְנָנה ָעֵלינוּ ּוַמעֲ  ה ימשיך עלינו אור הקדושה שנסתלק מעלינו בעונותנו"שהקב , ׂשֵ
ה ָיֵדינּו ּכֹוְנֵנהוּ    :וישלים כוונתנו ּוַמֲעׂשֵ



 ח
 

  ���� ברכת להדליק נר חנוכה ����

  

ומקשטת לברתא לתקנא עד הוד , ג מכילן דרחמי והוא דאימא"ג תיבות כנגד י"יכוון שיש בברכה זו י
ובכל לילה יכוון , ג"כלולה מיא תדידה בשמנה מכילן דרחמי שהוא מן אל עד נוצר חסד וכל מכיל

תיקונים הנשארים ' מזדווגים נוצר חסד ונקה וממשיכים הה' ג ובליל ח"הכלולה מי' א אתלהמשיך מכיל
  .ג"כלולה מי' אשר כל א

  

  'ליל א
  להמשיך למלכות 
  מכילתא קדמאה

  אל

  'ליל ב
  להמשיך למלכות 
  מכילתא תנינא

  רחום

  'ליל ג
  להמשיך למלכות 

  מכילתא תליתאה

  וחנון

  'ליל ד
  להמשיך למלכות 

  מכילתא רביעאה

  ארך

  'ליל ה
  להמשיך למלכות 

  מכילתא חמישאה

  אפים

  'ליל ו
  להמשיך למלכות 

  מכילתא שתיתאה

  ורב חסד

  'ליל ז
  להמשיך למלכות 

  מכילתא שביעאה

  ואמת

  'ליל ח
  להמשיך למלכות 

*מכילתא תמינאה
  

  נצר חסד
  יכוון לזווג נוצר חסד ונקה 'בליל ח *

  היהי   יודויו   היהי   אלףיוד 
  וימשיך החמשה מכילתן הנשארים

  'מכילתא ט

  לאלפים

  'מכילתא י

  נושא עון

  א"מכילתא י

  ופשע

  ב"מכילתא י

  וחטאה

  ג"מכילתא י

  ונקה

 



 ט
 

  אל
רּוךְ    ּבָ

יכוון להמשיך שפע מועט היורד מכתר עליון 
  להכנת המידות לקבלת עיקר השפע

  רחום
ה   ַאּתָ

  קו הימין –ן  "לחח
  

  וחנון

  יאהדונהיְיֹהָוה 
  קו האמצעי –י "לדת

  

  'ליל א

  ֵיֻהֵוהֻ 
  'ליל ב

  הֻ וֶ הֻ יֶ 
  'ליל ג

  הֻ וְ הֻ יְ 
  'ליל ד

  הֻ וֹ הֻ יֹ 
  'ליל ה

  הֻ וִ הֻ יִ 
  'ליל ו

  הֻ וֻ הֻ יֻ 
  'ליל ז

  הֻ וּ והֻ וּ י
  'ליל ח

  הֻ וֹ הָ יְ 
  

  

  ל"רג' גיא "ב קס"יכוון ע

  יוד הי ויו הי         אלף הי יוד הי
  
  

  ק"פ יב"ב' א גי"ג קס"גם יכוון ס

  א"קס אלף הי יוד הי         ג"ס ו היאיוד הי ו

  ק"יב אילההויהםק     "יב אילההויהם

  
  
  
  

  א"ד דז"א דחב"ב קס"גם יכוון להמשיך הארה ושפע ממספר ע

  הי הי  יוד ויו  הי הי  אלף יוד
  

  ן"לנוקבא שהיא שם ב

  הוו ה היוד ה
  



 י
 

  ארך

  ֱאלֵֹהינוּ 
  -ומשם עולה הכל ל, קו השמאל –ה "לבג

  
  

  ורב חסד                           אפים

  ָהעֹוָלם        ֶמֶלְך 
  

למסור י שיכוון "ע, להמשיכו למטה, מקור כל השפע והברכות, שהיא הבינה העליונה ולכל מה שמעליה
' י ד"וליחדם ע, י"אדנאותיות ' ומד, ה"אותיות הוי' ד מד"מיתות ב' עצמו על קדוש השם ולקבל עליו ד

  ן"ה ב"ג מ"ב ס"י ע"וע, ה"אותיות אהי

  יוד הי ויו הי  ב"ע  א  י"וליחדם ע  א  י  סקילה
  יוד הי ואו הי  ג"ס  ה  י"וליחדם ע  ד  ה  שריפה 
  יוד הא ואו הא  ה"מ  י  י"וליחדם ע  נ  ו  הרג
  יוד הה וו הה  ן"ב  ה  י"וליחדם ע  י  ה  חנק

  
   

  
  ואמת

ר   ֲאׁשֶ
  ת ומשם להנהגה"עתה יכוון להמשיך השפע ליסוד ומלכות דישסו

  
  

  נושא עון                   לאלפים                           נוצר חסד             

נוּ  ׁשָ ִמְצֹוָתיו       ִקּדְ נוּ         ּבְ ּוָ   ְוִצ
  



 יא

 

  ופשע

  ַהְדִליקלְ 
  
  

  ה "ריבוע אהי מאימאיכוון להמשיך 

  א  אה  אהי  אהיה
  

  ה "שהוא שם מ א"לז

  יוד הא ואו הא
  

  ה "דמ ו"ואהנזכר תוך אות  ה"אהיובהתלבש ריבוע 

  נוכהחר נהדליק לת "שהוא ר עם הכולל ל"נח' נעשה גי

  ו  הא   א  אה  אהי  אהיהיוד  הא ו   
  
  
  
  
  

   'שבנוקל "תוך נח א"מזזה  ל"נחיכוון להמשיך ו
  ו אותיותיו בפשוטו ומילואו ומילוי מילואו"ול ן"שהוא שם ב

  
  ו"שם ב

  יוד  הה  וו  הה
  

  ו אותיותיו"ול
  יהוה

  הה וו הה דיו
  יוד ואו דלת   הה הה   ואו ואו   הה הה

  
  
  



 יב

 

   ה"ג מ"ב ס"ע' עם הכולל יעלה בגי להדליקיכוון 

  'א לנוק"י דז"ת נה"ד חג"להמשיכם מחב

  
  א"ד דז"ב מחב"עיוד הי ויו הי 
  א"ת דז"ג מחג"סיוד הי ואו הי 

  א"י דז"ה מנה"מיוד הא ואו הא 

  
  באנוקן שב"לשם ב
  הוו ה היוד ה

  
  
  
  

  וחטאה

   רנֶ 
  

  ר"נ 'ת שלהם שעולים בפשוטם גי"ד ובז"ן בשלשה יחודים בכתר ובחב"יכוון לזווג זו
  

  כתרים -א "ב קס"זווג ע

  הי הי  יוד ויו  הי הי  אלף יוד
  חנוכה נקרא רגללרמוז שגם  ל"רג' גי

  
  ד"חב –ם "ג אלהי"זווג ס

 ֱ   ים הי  ה ואוִ   ל יהֹ   א ודי
  

  ת"ז –י "ה אדנ"זווג מ

  י אה  נ ואו  ד אה  א יוד



 יג
 

  ונקה

החֲ    ֻנּכָ
  

  ו"ה כ"חנ' ג גי"פשוט ומלא דס' יכוון להמשיך מאימא לנוק

  יהוה
  יוד הי ואו הי

  

   כהדחנו ה"כ' ל כמס"יחודים הנ ה אותיות דשלושה"כ' יכוון להמשיך לנוק

  
   'א ונוק"י ונוק א"ע –כתר 

  יאההויהה

   ת"א וישסו"או –ד "חב

  יאהלוההים

   ר"ן ויעו"זו –ת "ז

  יאהדונהי

  
  
  

   ועתה יתחיל להדליק
  

ויכוון להמשיך לה האורות  א"י דז"נהובשעת ההדלקה צריך להוריד ידו למטה במקום שעומדת עד 
  א"י דז"ל ששיעור הנחתה הוא שלשה טפחים שהוא נה"לכן אמרו רז, עד מקומה

  ל"רג' ע יורדים אחריה הארות אלה שהם בגי"וגם כשיורדת לבי

  ל"רג' גי         הי הי  יוד ויו  הי הי  אלף יוד

  ע הנקראים שוק"להאיר בבי

  
  

   וכשידליק הפתילה

   ב"כ' גי וָ הוד בניקוד כזה של ' יכוון באות ו

  ב "שהיא עולה סוד חנוכה במעלת כ ק"נצח והוד דאשהיא באה בסוד  בנימיןויכוון בסוד 
  )ב"ב במקום ההוא שהוא היסוד יש כ"ש וישכ"ב ביסוד כמ"ב והכ"כ' קמץ גי' ו(

  
  
  



 יד

 

  ���� ברכת שעשה נסים ����

רּוךְ    ּבָ
יכוון להמשיך שפע מועט היורד מכתר עליון 

  המידות לקבלת עיקר השפעלהכנת 
ה   ַאּתָ

  קו הימין –ן  "לחח
  

  יאהדונהיְיֹהָוה 
  קו האמצעי –י "לדת

  

  'ליל א

  הוֹ הָ יְ 
  'ליל ב

  וּ הוּ ווּ הוּ י
  'ליל ג

  הֻ וֻ הֻ יֻ 
  'ליל ד

  הִ וִ הִ יִ 
  'ליל ה

  הֹ וֹ הֹ יֹ 
  'ליל ו

  הְ וְ הְ יְ 
  'ליל ז

  הֶ וֶ הֶ יֶ 
  'ליל ח

  הֵ וֵ הֵ יֵ 
  

  

  ם פשוט בשילוב"ג ואלהי"סיכוון 

 ֱ   ים הי  ה ואוִ   ל יהֹ   א ודי
  

  
  י פשוט בשילוב"ה ואדנ"ואילך גם מומליל שני 

  י אה  נ ואו  ד אה  א יוד



 טו
 

  ֱאלֵֹהינוּ 
  -ומשם עולה הכל ל, קו השמאל –ה "לבג

  

  ֶמֶלְך  ָהעֹוָלם
  

למסור י שיכוון "ע, להמשיכו למטה, מקור כל השפע והברכות, שהיא הבינה העליונה ולכל מה שמעליה
' י ד"וליחדם ע, י"אותיות אדנ' ומד, ה"אותיות הוי' ד מד"מיתות ב' עצמו על קדוש השם ולקבל עליו ד

  ן"ה ב"ג מ"ב ס"י ע"וע, ה"אותיות אהי

  יוד הי ויו הי  ב"ע  א  י"וליחדם ע  א  י  סקילה
  יוד הי ואו הי  ג"ס  ה  י"וליחדם ע  ד  ה  שריפה 
  יוד הא ואו הא  ה"מ  י  י"וליחדם ע  נ  ו  הרג
  יוד הה וו הה  ן"ב  ה  י"וליחדם ע  י  ה  חנק

   

ה ָעׂשָ   ׁשֶ
  

  ו "ה כ"ע הרמוזים בחנ"ל מלאים העולים ש"שמות א' א שהם ב"להמשיך הארת הפנים העליונים דאיכוון 
  ם"ה ובזה יתמתק שם אלהי"אותיות הרי ש' ם הפשוט שהם ה"וגם שם אלהי' ן העולה ש"ם דיודי"אל שם אלהי

  

  חנה
  ג"ס' גי

  יו האו יוד הי
  אל' גי י"ייא

  כו
  יהוה' גי

  ה"יהואותיות ' עם ד
  אל' גיעם הכולל 

  
  'הם גי                                          ל מלאים "יכוון שני א                                          

  ע"ש                  אלף למד  אלף למד  

  
  ם"וחמש אותיות שורשו ובזה יתמתק שם אלהי ן"ם דיודי"ויכוון להמשיכם לשם אלהי

                                    
  'הם גי                  אותיות            ' ה                  –ועוד ' ש' גי                                         

  ה"שאלף למד הי יוד מם    אלהים               

  



 טז
 

ים    ִנּסִ
  , ס"נ' י שהם גי"ה והוד שם אדנ"נצח שם מ –י "יכוון נסים הוא נה

  ם"י' ויסוד כולל חמישים שערים גי
  

  'גי               ה                  "ס –הוד         ה         "מ –נצח                                         
  ס"נ                  יוד הא ואו הא      אדני

                                  
  'גי                                             '                      נ –יסוד                                          

  ם"י                             שערים' כולל נ

  

  במלכות         המקוננים                                      א                      "דאו                           

ַמן ַהזֶּה זְּ ִמים ָהֵהם ּבַ ּיָ  ַלֲאבֹוֵתינּו ּבַ

  

  



 יז
 

  ���� ברכת שהחינו ����

  :מברך גם ברכה זו) בלבד(בליל ראשון 

רּוךְ    ּבָ
יכוון להמשיך שפע מועט היורד מכתר עליון 

  להכנת המידות לקבלת עיקר השפע
ה   ַאּתָ

  קו הימין –ן  "לחח
  יאהדונהיְיֹהָוה 

  קו האמצעי –י "לדת
  

  א                          אור הזמן שהוא הוד"אור ז                                                  

  הֻ וֻ הֻ יֻ                  הֹ וֹ הֹ יֹ 
  

  י פשוט בשילוב"ה ואדנ"יכוון מ

  י אה  נ ואו  ד אה  א יוד
  

  ֱאלֵֹהינוּ 
  -ומשם עולה הכל ל, קו השמאל –ה "לבג

  ֶמֶלְך  ָהעֹוָלם
למסור י שיכוון "ע, להמשיכו למטה, מקור כל השפע והברכות, שהיא הבינה העליונה ולכל מה שמעליה

' י ד"וליחדם ע, י"אותיות אדנ' ומד, ה"אותיות הוי' ד מד"מיתות ב' עצמו על קדוש השם ולקבל עליו ד
  ן"ה ב"ג מ"ב ס"י ע"וע, ה"אותיות אהי

  יוד הי ויו הי  ב"ע  א  י"וליחדם ע  א  י  סקילה
  יוד הי ואו הי  ג"ס  ה  י"וליחדם ע  ד  ה  שריפה 
  יוד הא ואו הא  ה"מ  י  י"וליחדם ע  נ  ו  הרג
  יוד הה וו הה  ן"ב  ה  י"וליחדם ע  י  ה  חנק

ַמן ַהזֶּה יָענּו ַלזְּ ָמנּו ְוִהּגִ ֶהֱחָינּו ְוִקּיְ  ׁשֶ



 יח

 

לוּ  ַהּנֵרֹות ����   ���� ַהּלָ

ים  ד ַעל  ג  ַמְדִליִקין ב  וּ ְחננַ אֲ  א ּסִ ׁשּועֹות ו ְוַעל  ה ַהּנִ     ְוַעל ז  ַהּתְ

ְפָלאֹות ח יָת  ט  ַהּנִ ָעׂשִ ים די  ּכֲהֶניךָ  גי  ְיֵדי בי  ַעל אי  ַלֲאבֹוֵתינוּ  י  ׁשֶ דֹוׁשִ  .ַהּקְ
מֹוַנת זט  ְוָכל טו ה חי  ְיֵמי יז  ׁשְ רֹות טי , ֲחֻנּכָ לוּ  כ  ַהּנֵ   ְוֵאין בכ  .קֶדׁש  אכ  ַהּלָ
ׁש  הכ  ְרׁשּות דכ  ָלנוּ  גכ ּמֵ ּתַ ֶהם וכ  ְלִהׁשְ א ,זכ  ּבָ ְלָבד טכ  ִלְראֹוָתם חכ  ֶאּלָ  .ּבִ
ֵדי ל יךָ  דל  ַעל גל  ךָ מֶ ׁשְ לִ  בל  ְלהֹודֹות אל  ּכְ    ִנְפְלאֹוֶתיךָ וְ  הל  ִנּסֶ
  :ךָ יתֶ וֹ ְוְיׁשּוע ול

  

  

  

  :הביתויאמר מזמור שיר חנכת 

ִית ְלָדִוֽד׃ ֣ ֖ת ַהּבַ יר־ֲחֻנּכַ ִני  יאהדונהיײ ֲארֹוִמְמָך֣ ְיהוָ  ִמְז֡מֹור ׁשִ יָת֑ י ִדּלִ ֣ ּכִ
י׃ י ִלֽ ְחּתָ ֹאְיַב֣ ֖ ּמַ ָו֥  ְולֹא־ׂשִ יָך  יאהדונהיײ ְיה י ֵאֶל֗ ְ֥עּתִ ּוַ ֱאלָֹה֑י ׁשִ

ִני׃ ֵאֽ ְרּפָ ִני  יאהדונהיײ ְיֽהוָ֗  ַוּתִ יַת֗ י ִחּיִ ֑ ֣אֹול ַנְפׁשִ יָת ִמן־ׁשְ ֱעִל֣ ֣רּו  ְרִדי־ֽבֹור׃ִמיָּֽ ֶהֽ ַזּמְ
וָ֣  ֹו׃ יאהדונהיײ ַליה יו ְוהֹו֗דּו ְלֵזֶ֣כר ָקְדׁשֽ ַגע ֲחִסיָד֑ י ֶר֨ ֤ ְר֫צֹו֥נֹו  ּכִ ֪ים ּבִ ַאּפֹו֮ ַחּיִ ׀ ּבְ

ֽה׃ ֶקר ִרּנָ ִכי ְוַלּבֹ֥ ֶעֶרב ָיִל֥ין ּבֶ֗ י ְבשַׁ  ּבָ ְרּתִ ֹוט ְלעֹוָלֽם׃ַוֲאִני ָאַמ֣ ל־ֶאּמ֥ ײ ְיֽהוָ֗  ְלִו֑י ּבַ
ל׃ יאהדונהי יָך ָהִי֥יִתי ִנְבָהֽ ְרּתָ ָפֶנ֗ ֥ ז ִהְסּתַ י ֹע֥ ַהְרִר֫ ה ְלֽ ְדּתָ ְרצֹוְנָך֮ ֶהֱעַמ֪ יָך  ּבִ ֵאֶל֣

וָ֣  ֽן׃ יאהדונהיײ ְיה י ֶאְתַחּנָ א ְוֶאל־ֲאֹדָנ֗ י  ֶאְקָר֑ ֪ ִרְדּתִ ָדִמי֮ ּבְ ַ֥צע ּבְ ַמה־ּבֶ
ַחת ֲהיֹוְד  ֥ ל־ׁשָ ָך׃ֶא֫ ֽ ֥יד ֲאִמּתֶ ָו֥  ָך֥ ָעָפ֑ר ֲהַיּגִ ַמע־ְיה ִ֑ני ְיהוָ  יאהדונהיײ ׁשְ ײ ְוָחּנֵ

ִני  יאהדונהי ֵר֥ ַאזְּ ּתְ י ַוֽ ֑ ּקִ ְחּתָ ׂשַ ֥ ּתַ ִדי֮ ְלָמ֪חֹול ִל֥י ּפִ ְכּתָ ִמְסּפְ י׃ ָהַפ֣ ֵיה־ֹעֵז֥ר ִלֽ ֱהֽ
ה׃ ְמָחֽ ַען ׂשִ ָו֥  ְלַמ֤ ם ְיה א ִיּדֹ֑ ְרָך֣ ָכבֹוד ְולֹ֣ ּךָ׃ הייאהדונײ ׀ ְיַזּמֶ י ְלעֹוָל֥ם אֹוֶדֽ   ֱאלַֹה֗
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ה ָיֵדינּו ּכֹוְנָנה ָעֵלינוּ , ִויִהי ׀ ֹנַעם ֲאֹדָני ֱאלֵֹהינּו ָעֵלינוּ    ,ּוַמֲעׂשֵ
ה   :ָיֵדינּו ּכֹוְנֵנהוּ  ּוַמֲעׂשֵ

  

ר ַלֽיהוָ  י ִיְתלֹוָנֽן׃ ֹאַמ֗ ֗ ּדַ ֵצ֥ל ׁשַ ֵסֶ֣תר ֶעְל֑יֹון ּבְ ב ּבְ י  יאהדונהיײ ֹיׁשֵ י ּוְמצּוָדִת֑ ַמְחִס֣
ֹו׃ י ֶאְבַטח־ּבֽ ֹות׃   ֱאלַֹה֗ ֶבר ַהּוֽ ֥ ֥ח ָי֗קּוׁש ִמּדֶ יְלָך ִמּפַ ֽ י ֣הּוא ַיּצִ ֤ ֶאְבָר֨תוֹ  ּכִ ָיֶ֣סְך  ּבְ ׀ 

ֹו׃ָלְך  ה ֲאִמּתֽ ֹסֵחָר֣ ֖ה ְוֽ ְחֶס֑ה ִצּנָ יו ּתֶ ָנָפ֣ ַחת־ּכְ ץ  ְוַתֽ ַ֣חד ָלְ֑יָלה ֵמֵח֗ לֹא־ִתיָרא ִמּפַ
ם׃ ךָ֨  ָי֥עּוף יֹוָמֽ ּדְ ל ִמּצִ ִים׃ ִיּפֹ֤ ּוד ָצֳהָרֽ ֶטב ָיׁש֥ ְך ִמּקֶ֗ ֶפל ַיֲהלֹ֑ ֹא֣ ֶבר ּבָ ֶלף  ִמּדֶ ׀ ֶא֗

ֽׁש׃ א ִיּגָ יָך לֹ֣ ים ַרק בְּ  ּוְרָבָב֥ה ִמיִמיֶנָ֑ך ֵאֶל֗ ִע֣ ת ְרׁשָ ַמ֖ ּלֻ יט ְוׁשִ ֑ ֵעיֶנ֣יָך ַתּבִ
ה׃ ְרֶאֽ וָ֣  ּתִ ה ְיה ֣ י־ַאּתָ ֽ ֣ה ֵאֶל֣יָך  יאהדונהיײ ּכִ א־ְתֻאּנֶ ְמּתָ ְמעֹוֶנָֽך׃ לֹֽ ֣ י ֶעְל֗יֹון ׂשַ ַמְחִס֑

ָך׃  ָאֳהֶלֽ ב ּבְ ַגע לֹא־ִיְקַר֥ ה ְוֶנ֗ ָרכֶֽ  ָרָע֑ ָכל־ּדְ ָמְרָך֗ ּבְ ְ֑ך ִלׁשְ ה־ּלָ י ַמְלָאָכיו ְיַצּוֶ ֣ יָך׃ ּכִ
יר  ִפ֣ ס ּכְ ְרֹמ֖ ְך ּתִ ְדֹר֑ ַחל ָוֶפֶ֣תן ּתִ ֣ ָך׃ ַעל־ׁשַ ֶבן ַרְגֶלֽ ֶא֣ ּגֹ֖ף ּבָ ן־ּתִ ֑אּוְנָך ּפֶ ָ ִ֥ים ִיׂשּ ּפַ ַעל־ּכַ

ִני י׃ ִיְקָרֵא֨ ִמֽ ע ׁשְ י־ָיַד֥ ֽ הּו ּכִ ֵב֗ ּגְ הּו ֲאׂשַ ֵט֑ ק ַוֲאַפּלְ י ָחׁשַ י ִב֣ ֤ ין׃ ּכִ ֽ הּו  ְוַתּנִ ֶאֱעֵנ֗ ׀ ְוֽ
ֹו־ָאֹנִכ֥י ְבָצרָ֑  הּו ִעּמֽ הּו ְוַאְרֵא֗ יֵע֑ ּבִ ֶרְך ָיִמים ַאׂשְ הּו׃ ֹא֣ ֵדֽ ֲאַכּבְ הּו ַוֽ ֵצ֗ ה ֲאַחּלְ

י׃ יׁשּוָעִתֽ ֽ   ּבִ
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חַ מָ  ּבֵ ם ּתֹוָדה. עֹוז צּור ְיׁשּוָעִתי ְלָך ָנֶאה ְלׁשַ ִתי ְוׁשָ ִפּלָ ית ּתְ ּכֹון ּבֵ חַ  ּתִ . ְנַזּבֵ
חַ  ר ַהְמַנּבֵ ַח ִמּצָ ִכין ַמְטּבֵ חַ . ְלֵעת ּתָ ְזּבֵ ת ַהּמִ יר ִמְזמֹור ֲחֻנּכַ ׁשִ   :ָאז ֶאְגמֹור ּבְ

ָלהרָ  ָיגֹון ּכִֹחי ּכִ י ּבְ ְבָעה ַנְפׁשִ ְעּבּוד ַמְלכּות . עֹות ׂשָ ׁשִ י ּבְ קּוׁשִ י ָמְררּו ּבְ ַחּיַ
דֹוָלה הֹוִציא ֶאת ַהּסְ . ֶעְגָלה הּוְבָידֹו ַהּגְ ְרֹעה ְוָכל ַזְרעֹו ָיְרדּו . ֻגּלָ ֵחיל ּפַ

ְמצּוָלה   :ְכֶאֶבן ּבִ

יּדְ  ַקְטּתִ ם לֹא ׁשָ י ָזִרים . ּוָבא נֹוֵגׂש ְוִהְגַלִני. ִביר ָקְדׁשֹו ֱהִביַאִני ְוַגם ׁשָ ּכִ
י י. ָעַבְדּתִ ָעַבְרּתִ ְמַעט ׁשֶ י ּכִ ֶבל. ְוֵיין ַרַעל ָמַסְכּתִ ֶבל. ֵקץ ּבָ ְלֵקץ . ְזֻרּבָ

י ְעּתִ ְבִעים נֹוׁשָ   :ׁשִ

ָדָתאכְּ  ן ַהּמְ ׁש ֲאָגִגי ּבֶ ּקֵ רֹוׁש ּבִ ְוִנְהָיָתה לֹו ְלַפח ּוְלמֹוֵקׁש . רֹות קֹוַמת ּבְ
ָתה ּבָ אָת . ְלמֹוֵקׁש ְוַגֲאָותֹו ִנׁשְ ֵ מֹו ָמִחיָת . ֹראׁש ְיִמיִני ִנׂשּ ָניו . ְואֹוֵיב ׁשְ ֹרב ּבָ

ִליָת    :ְוִקְנָיָניו ַעל ָהֵעץ ּתָ

יםָוִנים יְ  ַמּנִ יֵמי ַחׁשְ צּו ָעַלי ֲאַזי ּבִ ל . ִנְקּבְ אּו ּכָ ַלי ְוִטּמְ ּוָפְרצּו חֹומֹות ִמְגּדָ
ָמִנים ְ ים. ַהׁשּ ּנִ ֹוׁשַ ה ֵנס ַלׁשּ ים ַנֲעׂשֶ מֹוָנה . ּוִמּנֹוַתר ַקְנַקּנִ ֵני ִביָנה ְיֵמי ׁשְ ּבְ

יר ּוְרָנִנים   :ָקְבעּו ׁשִ

ָך ְוָקֵרב ֵקץ ַהיְ חֲ  ה . ׁשּוָעהׂשֹוף ְזרֹוַע ָקְדׁשֶ ְנֹקם ִנְקַמת ַדם ֲעָבֶדיָך ֵמֻאּמָ
ָעה ָעה. ָהְרׁשָ ָ י ָאְרָכה ָלנּו ַהׁשּ ֵצל . ְוֵאין ֵקץ ִליֵמי ָהָרָעה. ּכִ ֵחה ַאְדמֹון ּבְ ּדְ

ְבָעה   :ַצְלמֹון ָהֵקם ָלנּו רֹוֶעה ׁשִ
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ְמָך  ּוְבֵכן ׁש ׁשִ ָרֵאל  ֱאלֵהינוּ  יאהדונהי הְיֹהוָ ִיְתַקּדֵ ךָ ַעל ִיׂשְ   :ַעּמֶ

ָך  ּוְבֵכן ְחּדְ ן ּפַ יךָ  יאהדונהי הְיֹהוָ ּתֵ ל ַמֲעׂשֶ ל  .ֱאלֵהינּו ַעל ּכָ ְוֵאיָמְתָך ַעל ּכָ
ָראָת  ּבָ ֶ רּוִאים. ַמה ׁשּ ל ַהּבְ ֲחוּו ְלָפֶניָך ּכָ ּתַ ים ְוִיׁשְ ֲעׂשִ ל ַהּמַ ְוֵיָעׂשּו . ְוִייָראּוָך ּכָ

ה ֶאָחת ם ֲאֻגּדָ ֵלָבב, ֻכּלָ ֵלם ַלֲעׂשות ְרצוְנָך ּבְ ַדְענּו . ׁשָ ּיָ  יאהדונהי הְיֹהוָ ׁשֶ
ְלָטן ְלָפֶניךָ  ָ ַהׁשּ יִמיֶנךָ . ֱאלֵהינּו ׁשֶ ָיְדָך ּוְגבּוָרה ּבִ ל . עז ּבְ ְמָך נוָרא ַעל ּכָ ְוׁשִ

ָראָת  ּבָ ֶ   :ַמה ׁשּ

ךָ  ּוְבֵכן בוד ְלַעּמֶ ן ּכָ ה ִליֵרֶאיךָ , ּתֵ ִהּלָ יךָ  .ּתְ ּוִפְתחון . ְוִתְקָוה טוָבה ְלדוְרׁשֶ
ה  ְמָחה ְלַאְרָצךְ . ַלְמַיֲחִלים ָלךְ ּפֶ ׂשון ְלִעיָרךְ . ׂשִ ּוְצִמיַחת ֶקֶרן ְלָדִוד . ׂשָ

ךְ  יֶחךָ . ַעְבּדָ י ְמׁשִ ְמֵהָרה ְבָיֵמינוּ , ַוֲעִריַכת ֵנר ְלֶבן ִיׁשַ   :ּבִ

ָמחוּ  ּוְבֵכן יִקים ִיְראּו ְוִיׂשְ ִרים ַיֲעלזוּ  ,ַצּדִ ה ָיִגילוּ  ַוֲחִסיִדים. ִויׁשָ ִרּנָ . ּבְ
יהָ  ְכֶלה. ְועוָלָתה ִתְקּפץ ּפִ ן ּתִ ָעׁשָ ּה ּבֶ ָעה ֻכּלָ ֶלת . ְוָהִרׁשְ י ַתֲעִביר ֶמְמׁשֶ ּכִ

   :ָזדון ִמן ָהָאֶרץ

ה הּוא  ךְ ְוִתְמלֹ  יךָ  יאהדונהי הְיֹהוָ ַאּתָ ל ַמֲעׂשֶ ַהר . ֱאלֵהינּו ְמֵהָרה ַעל ּכָ ּבְ
בוֶדךָ  ן ּכְ ּכַ ךָ ּוִבירּוׁשָ . ִצּיון ִמׁשְ ׁשֶ ךָ . ַלִים ִעיר ִמְקּדָ ִדְבֵרי ָקְדׁשֶ תּוב ּבְ ּכָ : ּכַ

   :ְלעוָלם ֱאלַהִיְך ִצּיון ְלדר ָודר ַהְללּוָיהּ  יאהדונהי הְיֹהוָ ִיְמלְך 

  

  ���� נשמת כל חי ����

ְמָך  ָבֵרְך ֶאת ׁשִ ל ַחי ּתְ ַמת ּכָ ר  ֱאלֵהינוּ  יאהדונהי הְיֹהוָ ִנׁשְ ׂשָ ל ּבָ ְורּוַח ּכָ
ָפֵאר ּוְתרוֵמם ִמיד ּתְ נּו ּתָ ה ֵאל. ִזְכְרָך ַמְלּכֵ . ִמן ָהעוָלם ְוַעד ָהעוָלם ַאּתָ

יעַ  ְלֲעֶדיָך ֵאין ָלנּו ֶמֶלְך ּגוֵאל ּומוׁשִ יל. ּוִמּבַ ָכל . ְועוֶנה ּוְמַרֵחם. ּפוֶדה ּוַמּצִ ּבְ
ה. ֵעת ָצָרה ְוצּוָקה א ָאּתָ   : ֵאין ָלנּו ֶמֶלְך עוזֵר ְוסוֵמְך ֶאּלָ

ִרּיות. ָהַאֲחרוִניםֱאלֵהי ָהִראׁשוִנים וְ  ל ּבְ ל ּתוָלדות. ֱאלוּהַ ּכָ . ֲאדון ּכָ
חות ּבָ ׁשְ ָכל ַהּתִ ל ּבְ ֻהּלָ ַרֲחִמים. ַהּמְ ֶחֶסד ּוְבִרּיוָתיו ּבְ ַנֵהג עוָלמו ּבְ . ַהּמְ

ן. ֱאלִהים ֱאֶמת יאהדונהי הְיֹהוָ וַ  ִקיץ . לא ָינּום ְולא ִייׁשָ ִנים ְוַהּמֵ ַהְמעוֵרר ְיׁשֵ
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ִמים פּוִפים. ּפוֵקַח ִעְוִרים. ְורוֵפא חוִלים. ּיֶה ֵמִתיםְמחַ . ִנְרּדָ . ְוזוֵקף ּכְ
ִמים יַח ִאּלְ ׂשִ ָך ֲאַנְחנּו מוִדים. ְוַהְמַפֲעֵנַח ֶנֱעָלִמים. ַהּמֵ   :ּוְלָך ְלַבּדְ

ם יָרה ַכּיָ יו. ְוִאּלּו ִפינּו ָמֵלא ׁשִ ּלָ ֲהמון ּגַ ה ּכַ ַבח . ּוְלׁשוֵננּו ִרּנָ ְפתוֵתינּו ׁשֶ ְוׂשִ
מֶ  ֵרחַ . ְרֲחֵבי ָרִקיעַ ּכְ ֶמׁש ְוַכּיָ ֶ ׁשּ ֵרי . ְוֵעיֵנינּו ְמִאירות ּכַ ִנׁשְ ְוָיֵדינּו ְפרּוׂשות ּכְ

ָמִים לות. ׁשָ ַאּיָ יִקין ְלהודות ְלָך . ְוַרְגֵלינּו ַקּלות ּכָ  הְיֹהוָ ֵאין ֲאַנְחנּו ַמְסּפִ
נוּ . ֱאלֵהינוּ  יאהדונהי ְמָך ַמְלּכֵ ֶאֶלף ַאְלֵפי ֲאָלִפים ַעל ַאַחת מֵ . ּוְלָבֵרְך ֶאת ׁשִ

ָעִמים י ְרָבבות ּפְ נּו ְוִעם . ְורוב ִרּבֵ יָת ִעּמָ ָעׂשִ ים ְוִנְפָלאות ׁשֶ ַהּטובות ִנּסִ
נּו . ֲאבוֵתינוּ  ַאְלּתָ ְצַרִים ּגְ ָפִנים ִמּמִ ית . ֱאלֵהינוּ  יאהדונהי הְיֹהוָ ִמּלְ ִמּבֵ

ִדיָתנוּ  נוּ . ֲעָבִדים ּפְ ָרָעב ַזְנּתָ נוּ . ּבְ ְלּתָ ְלּכַ ָבע ּכִ נוּ . ּוְבׂשָ ְלּתָ ֶבר . ֵמֶחֶרב ִהּצַ ִמּדֶ
נוּ  ְטּתָ יָתנוּ . ִמּלַ ּלִ ים ּדִ ה ֲעָזרּונּו ַרֲחֶמיָך ְולא . ּוֵמֳחָלִאים ָרִעים ְוַרּבִ ַעד ֵהּנָ

ן ֵאָבִר . ֲעָזבּונּו ֲחָסֶדיךָ  נוּ ַעל ּכֵ ְגּתָ ּבָ ּלַ ּפִ ַפְחּתָ . ים ׁשֶ ּנָ ָמה ׁשֶ ְורּוַח ּוְנׁשָ
ינוּ  ַאּפֵ ִפינוּ . ּבְ ְמּתָ ּבְ ר ׂשַ חוּ . דּו ִויָבְרכוּ יוֹ . ֵהן ֵהם. ְוָלׁשון ֲאׁשֶ ּבְ . ִויָפֲארוּ . ִויׁשַ

נּו ָתִמיד ְמָך ַמְלּכֵ ה ְלָך יוֶדה. ֶאת ׁשִ י ָכל ּפֶ חַ . ּכִ ּבֵ  ְוָכל. ְוָכל ָלׁשון ְלָך ְתׁשַ
ה ֶרְך ְלָך ִתְכַרע. ַעִין ְלָך ְתַצּפֶ ֲחֶוהְוָכל קוֹ . ְוָכל ּבֶ ּתַ . ָמה ְלָפֶניָך ִתׁשְ

ֶמךָ  רּו ִלׁשְ ָליות ְיַזּמְ ֶרב ְוַהּכְ ָבבות ִייָראּוָך ְוַהּקֶ ל . ְוַהּלְ ֱאַמר ּכָ ּנֶ ָבר ׁשֶ ּדָ ּכַ
יל ָעִני ֵמָחָזק מִ  יאהדונהי הְיֹהוָ ַעְצמַתי ּתאַמְרָנה  ּנוּ ִמי ָכמוָך ַמּצִ ְוָעִני . ּמֶ

ַמע :ְוֶאְביון ִמּגְזלוֹ  ׁשְ ה ּתִ ים ַאּתָ ְוַעת ֲעִנּיִ יעַ . ׁשַ יב ְותוׁשִ ְקׁשִ ל ּתַ . ַצֲעַקת ַהּדַ
יִקים בַּ  נּו ַצּדִ ה. יאהדונהי הְיֹהוָ ְוָכתּוב ַרּנְ ִרים ָנאָוה ְתִהּלָ    :ַלְיׁשָ

  

ִפי ִרים יְ   ּבְ ְת   ׁשָ   :וָמםרּתִ

ְפֵתי יִקים צַ    ּוְבׂשִ ְת   ּדִ   :ַרךְ בָּ ּתִ

ְת   ִסיִדים חֲ    ּוִבְלׁשון ׁש קַ ּתִ   :ּדָ

ים קְ    ּוְבֶקֶרב ְת   דוׁשִ להַ ּתִ    :ּלָ
  

ָרֵאל ית ִיׂשְ ָך ּבֵ ִמְקֲהלות ִרְבבות ַעּמְ ל ַהְיצּוִרים ְלָפֶניָך  .ּבְ ן חוַבת ּכָ ּכֵ ׁשֶ
ל. ֵואלֵהי ֲאבוֵתינּו ְלהודות ֱאלֵהינוּ  יאהדונהי הְיֹהוָ  חַ . ְלַהּלֵ ּבֵ . ְלָפֵאר. ְלׁשַ

ר. ְלרוֵמם חַ . ְלַהּדֵ ָך . ּוְלַנּצֵ י ַעְבּדְ ן ִיׁשַ ִוד ּבֶ חות ּדָ ּבָ ירות ְוִתׁשְ ְבֵרי ׁשִ ל ּדִ ַעל ּכָ
יֶחךָ   :ְמׁשִ

  



 כד

 

ְמךָ  ,ּוְבֵכן ח ׁשִ ּבַ ּתַ דוׁש  ִיׁשְ דול ְוַהּקָ ֶלְך ַהּגָ נּו ָהֵאל ַהּמֶ ַמִים  ָלַעד ַמְלּכֵ ָ ׁשּ ּבַ
י ְלָך ָנֶאה  . ֱאלֵהינּו ֵואלֵהי ֲאבוֵתינּו ְלעוָלם ָוֶעד יאהדונהי הְיֹהוָ ּוָבָאֶרץ ּכִ

יר  )א( ָבָחה )ב(ׁשִ ל  )ג(. ּוׁשְ ָלה )ו(. עז )ה(. ְוִזְמָרה )ד(ַהּלֵ  )ח(. ֶנַצח )ז(. ּוֶמְמׁשָ
דּוָלה בּוָרה )ט(. ּגְ ה )י(. ּגְ ִהּלָ ה )בי(. ְוִתְפֶאֶרת )יא(. ּתְ . ּוַמְלכּות )יג(. ְקֻדׁשָ

דוׁש  דול ְוַהּקָ ְמָך ַהּגָ ָרכות ְוהוָדאות ְלׁשִ ה ֵאל. ּבְ   . ּוֵמעוָלם ְוַעד עוָלם ַאּתָ

י  יאהדונהי הְיֹהוָ ְיַהְללּוָך  יִקים עוׂשֵ יָך ַוֲחִסיֶדיָך ְוַצּדִ ל ַמֲעׂשֶ ֱאלֵהינּו ּכָ
ם ּלָ ָרֵאל ּכֻ ית ִיׂשְ ָך ּבֵ חּו ִויָפֲארּו ֶאת  ְרצוֶנָך ְוַעּמְ ּבְ ה יודּו ִויָבְרכּו ִויׁשַ ִרּנָ ּבְ

בוֶדךָ  ם ּכְ י ְלָך טוב ְלהודות. ׁשֵ ר. ּכִ ְמָך ָנִעים ְלַזּמֵ ּוֵמעוָלם ְוַעד עוָלם . ּוְלׁשִ
ה ֵאל   :ַאּתָ

 

 תהילים פרק לג

ֽה׃ הֹו֣דּו ַליהוָ֣  ים ָנאָו֥ה ְתִהּלָ ִר֗ ָו֑ה ַלְיׁשָ יה ֽ יִקים ּבַ ֣נּו ַצּדִ ִכּנֹ֑ור  הדונהייאײ ַרּנְ ּבְ
֥ר  י־ָיׁשָ ֽ ה׃ ּכִ ְתרּוָעֽ ן ּבִ יבּו ַנּגֵ֗ ׁש ֵהיִט֥ יר ָחָד֑ ֣ ירּו־֖לֹו ׁשִ ֽ רּו־ֽלֹו׃ ׁשִ ֹור ַזּמְ ֵנֶ֥בל ָעׂש֗ ּבְ

ַבר־ְיהוָ֑  ֶסד ְיהוָ֗  יאהדונהיײ ּדְ ֑ט ֶח֥ ּפָ ה ּוִמׁשְ ֱאמּוָנֽה׃ ֹאֵהב ְצָדָק֣ הּו ּבֶ ײ ְוָכל־ַמֲעׂשֵ֗
ר ְיהוָ  יאהדונהי ְדַב֣ ֶרץ׃ ּבִ יו  יאהדונהיײ ָמְלָא֥ה ָהָאֽ ֗ ּו ּוְב֥רּוַח ּפִ ִים ַנֲעׂש֑ ַמ֣ ׁשָ

הֹוֽמֹות׃ ִיֽיְר֣אּו ֵמְיהוָ  ֹאָצ֣רֹות ּתְ ן ּבְ ֑ם ֹנֵת֖ ּיָ י ַה ד ֵמ֣ ּנֵ ֵנ֣ס ּכַ ם׃ ּכֹ ל־ְצָבָאֽ  יאהדונהיײ ּכָ
י ה֣  ֤ ל׃ ּכִ י ֵתֵבֽ ֵב֥ ל־ֹיׁשְ ּנּו ָי֗גּורּו ּכָ ֥ ֶרץ ִמּמֶ ל־ָהָא֑ ד׃ ּכָ ֲעֹמֽ ּיַ ֗ה ַוֽ ּוָ ִ֑הי ֽהּוא־ִצ ּיֶ ר ַו ּוא ָאַמ֣

ים׃ ֲעַצ֣ת ְיהוָ  יאהדונהיײ ְיֽהוָ֗  ֽ ֥בֹות ַעּמִ יא ַמְחׁשְ  יאהדונהיײ ֵהִפ֥יר ֲעַצת־ּגֹוִי֑ם ֵהִנ֗
ם יו ָהָע֓ ָו֣ה ֱאלָֹה֑ ר־ְיה י ַהּגֹוי ֲאׁשֶ ֵר֣ ר׃ ַאׁשְ ר ָוֹדֽ ֹו ְלֹד֣ ֥בֹות ִלּב֗ ד ַמְחׁשְ ֲעֹמ֑  ְלעֹוָל֣ם ּתַ

חַ֖  יט ְיהוָ֑ ׀ ּבָ ֣ ַמִים ִהּבִ ָ ם׃  יאהדונהיײ ר ְלַנֲחָל֣ה ֽלֹו׃ ִמׁשּ ֵנ֥י ָהָאָדֽ ל־ּבְ ת־ּכָ ה ֶאֽ ָרָא֗
ין  ִב֗ ֑ם ַהּמֵ ַיַ֣חד ִלּבָ ֵצ֣ר  ֶרץ׃ ַהּיֹ י ָהָאֽ ֵב֣ ל־ֹיׁשְ ל ּכָ ֑יַח ֶא֖ ּגִ ֹו ִהׁשְ ְבּת֥ כֹון־ׁשִ ּמְ ִמֽ

ִיל ָרב־ָח֑ ע ּבְ ֣ ֶלְך נֹוׁשָ ין־ַהּמֶ ם׃ ֵאֽ יֶהֽ ל־ַמֲעׂשֵ ֶקר  ֶאל־ּכָ ֣ ַח׃ ׁשֶ ָרב־ּכֹֽ ֵצ֥ל ּבְ א־ִיּנָ ֹור לֹֽ ּב֗ ּגִ
ֽט׃  א ְיַמּלֵ ב ֵחי֗לֹו לֹ֣ ה ּוְבֹר֥ ין ְיהוָ ַהּסּוס ִלְתׁשּוָע֑ ֤ה ֵע֣ יו  יאהדונהיײ ִהּנֵ ֶאל־ְיֵרָא֑

ה  ָת֣ נּו ִחּכְ ב׃ ַנְפׁשֵ ָרָעֽ ם ּבָ ם ּוְלַחּיֹוָת֗ ֑ ֶות ַנְפׁשָ ֣ יל ִמּמָ ֣ ֹו׃ ְלַהּצִ ְמַיֲחִל֥ים ְלַחְסּדֽ ַלֽ
ֹו  יאהדונהיײ יהוָ֑ לַֽ  ם ָקְדׁש֣ ֖ י ְבׁשֵ ֤ נּו ּכִ ֑ ח ִלּבֵ ַמ֣ י־בֹו ִיׂשְ ֣נּו ֽהּוא׃ ּכִ נּו ּוָמִגּנֵ ֶעְזֵר֖

וָ֣  ָך֣ ְיה י־ַחְסּדְ ְחנּו׃ ְיִהֽ ְך׃ יאהדונהיײ ָבָטֽ ְלנּו ָלֽ ר ִיַח֥ ֲאׁשֶ֗  ָעֵל֑ינּו ּכַ



 כה

 

 תהילים פרק מה

֣חַ  י ַלְמַנּצֵ ׁש ִלּבִ֨ ת׃ ָרַ֘ח֤ יר ְיִדיֹדֽ ֣ יל ׁשִ ֗ ּכִ ַרח ַמׂשְ ים ִלְבֵני־ֹק֑ ּנִ ר ֗טֹוב  ַעל־ׁשֹׁשַ ָ֘ב֤ ׀ ּדָ
ט י ֵע֤ ֶלְך ְלׁשֹוִנ֗ י ְלֶמ֑ ֣ ר ָאִני ַמֲעׂשַ ם ֣הּוַצק ֵחן  ֹאֵמ֣ י ָאָד֗ ֵנ֬ יָת ִמּבְ יר׃ ָיְפָיִפ֡ ר ָמִהֽ ׀ סֹוֵפ֬

ים  ַרְכָך֖ ֱאלִֹה֣ ֽ ֤ן ּבֵ יָך ַעל־ּכֵ ְפתֹוֶת֑ ׂשְ ֹור הֹוְדָך֗ ּבְ ּב֑ ְך ּגִ ָך֣ ַעל־ָיֵר֣ ְלעֹוָלֽם׃ ֲחֽגֹור־ַחְרּבְ
ְרךָ֨  ָך׃ ַוֲהָד֬ ַבר־ֱאֶמת ְוַעְנָוה־ֶצֶ֑דק ְותֹוְרָך֖ נֹוָר֣אֹות  ַוֲהָדֶרֽ ל־ּדְ ב ַעֽ ח ְרַכ֗ ׀ ְצַל֬

ֶלְך׃  ֽ י ַהּמֶ ב אֹוְיֵב֥ ֵל֗ ֑לּו ּבְ יָך ִיּפְ ֣ ְחּתֶ ים ּתַ ֫נּוִנ֥ים ַעּמִ יָך ׁשְ ְסֲאָך֣ ֱאלִֹהים ְיִמיֶנָֽך׃ ִחּצֶ֗ ּכִ
֤ן ע ַעל־ּכֵ ׁשַ א ֶר֥ ָנ֫ ׂשְ ֶד֮ק ַוּתִ ְבּתָ ּצֶ ָך׃ ָאַה֣ ֶבט ַמְלכּוֶתֽ ֣ ר ׁשֵ ֶבט ִמיׁשֹ֗ ֥ ד ׁשֵ ׀  עֹוָל֣ם ָוֶע֑

יָך  ְגֹדֶת֑ ל־ּבִ יָך׃ ֹמר־ַוֲאָה֣לֹות ְקִציעֹות ּכָ ֲחֵבֶרֽ ֹון ֵמֽ ׂש֗ ֶמן ׂשָ ֥ ים ֱאלֶֹהיָך ׁשֶ ֲחָך֡ ֱאלִֹה֣ ְמׁשָ
ן  יְכֵלי ׁשֵ֗ ן־ֵה֥ ֶכֶ֣תם ִמֽ יִמיְנָך֗ ּבְ ַג֥ל ִלֽ ָב֥ה ׁשֵ יָך ִנּצְ רֹוֶת֑ ִיּקְ ֣נֹות ְמָלִכים ּבְ ֽחּוָך׃ ּבְ ּמְ ֥י ׂשִ ִמּנִ

ֶלְך  ֣ ו ַהּמֶ יְך׃ ְוִיְתָא֣ ְך ּוֵב֥ית ָאִבֽ י ַעּמֵ֗ ְכִח֥ י ָאְזֵנְ֑ך ְוׁשִ ֣ ת ּוְרִאי ְוַהּטִ ְמִעי־ַב֣ יר׃ ׁשִ אֹוִפֽ
תַּֽ  ִיְך ְוִהׁשְ י־֥הּוא ֲאֹדַנ֗ ֵיְ֑ך ּכִ רָיְפ ת־ֹצ֨ ם׃  ֲחִוי־ֽלֹו׃ ּוַבֽ יֵרי ָעֽ ֣ ּו ֲעׁשִ ַנִ֥יְך ְיַחּל֗ ִמְנָחה ּפָ ׀ ּבְ

ֶלְך  ֥ ּמֶ ּה׃ ִלְרָקמֹו֮ת ּתּוַב֪ל ַל֫ ֽ ב ְלבּוׁשָ ֖צֹות ָזָה֣ ּבְ ׁשְ ּמִ ִנ֑יָמה ִמֽ ֶלְך ּפְ ה ַבת־ֶמ֣ ֣ בּוּדָ ל־ּכְ ּכָ
שְׂ  ּוַבְלָנה ּבִ ְך׃ ּת֖ יָה ֖מּוָב֣אֹות ָלֽ תּו֣לֹות ַאֲחֶריָה ֵרעֹוֶת֑ יָנה ּבְ ֹבֶא֗ ת ָוִג֑יל ּתְ ָמֹח֣

ֶרץ׃ ָכל־ָהָאֽ ים ּבְ ִר֗ מֹו ְלׂשָ יֵת֥ ׁשִ ַחת ֲאֹבֶתיָך ִיְה֣יּו ָבֶנ֑יָך ּתְ ֣ ֶלְך׃ ּתַ יַכל ֶמֽ ֵה֣ יָרה  ּבְ ֣ ַאְזּכִ
ד׃ ָך ְלֹעָל֥ם ָוֶעֽ ים ְיהֹוֻד֗ ֥ ֥ן ַעּמִ ר ַעל־ּכֵ ר ָוֹד֑ ָכל־ּדֹ֣ ְמָך ּבְ   ׁשִ
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  אותיות מתמניא אפי' בכל לילה גויאמר 

  תהילים פרק קיט

 ליל ראשון

ֶרךְ  יֵמי־ָד֑ י ְתִמֽ ֵר֥ ת ְיהוָֽ  ַאׁשְ תֹוַר֥ ים ּבְ ֹהְלִכ֗ יו יאהדונהיײ ַהֽ י ֵעֹדָת֗ ֵרי ֹנְצֵר֥ ׃ ַאׁשְ
יָך  ֶד֗ ֥יָתה ִפּקֻ ה ִצּוִ ְדָרָכ֥יו ָהָלֽכּו׃ ַאּתָ א־ָפֲע֣לּו ַעְוָל֑ה ּבִ ּוהּו׃ ַאף לֹֽ ָכל־ֵל֥ב ִיְדְרׁשֽ ּבְ

ד׃ ַאֲחלַ  ר ְמֹאֽ ֹמ֥ י ִלׁשְ יִט֗ ַהּבִ ז לֹא־ֵא֑בֹוׁש ּבְ יָך׃ ָא֥ ֽ ר ֻחּקֶ ֹמ֥ י ִלׁשְ נּו ְדָרָכ֗ י ִיּכֹ֥
ר  ֹמ֑ יָך ֶאׁשְ ֥ ָך׃ ֶאת־ֻחּקֶ י ִצְדֶקֽ ֵט֥ ּפְ י ִמׁשְ ָלְמִד֗ ר ֵלָב֑ב ּבְ ֹיׁ֣שֶ יָך׃ אֹוְדָך ּבְ ל־ִמְצֹוֶתֽ ֶאל־ּכָ

ד׃  ִני ַעד־ְמֹאֽ ַעְזֵב֥ ל־ּתַ   ַאֽ

ַער ֶאת־ָאְר֑חֹו לִ   ה־ּנַ ה ְיַזּכֶ ֣ ּמֶ ִני ּבַ ּגֵ֗ ׁשְ יָך ַאל־ּתַ ֑ ּתִ י ְדַרׁשְ ֥ ָכל־ִלּבִ ָך׃ ּבְ ְדָבֶרֽ ר ּכִ ֹמ֗ ׁשְ
יָך׃  ְצֹוֶתֽ ְך׃ ִמּמִ ֱחָטא־ָלֽ א ֶאֽ ַען לֹ֣ ָך ְלַמ֗ י ִאְמָרֶת֑ ְנּתִ י ָצַפ֣ ִלּבִ ה ְיהוָ֗  ּבְ ֥ ֖רּוְך ַאּתָ ײ ּבָ

י יאהדונהי ְ֑רּתִ י ִסּפַ ָפַת֥ ׂשְ יָך׃ ּבִ ֽ ִני ֻחּקֶ ֵד֥ י  ַלּמְ ּתִ ׂשְ יָך ׂשַ֗ ֶרְך ֵעְדֹוֶת֥ ֶד֖ יָך׃ ּבְ ֵטי־ִפֽ ּפְ ל ִמׁשְ ּכֹ֗
ע לֹא  ֑ ֲעׁשָ ּתַ ׁשְ יָך ֶאֽ ֶת֥ ֻחּקֹ יָך׃ ּבְ יָטה ֹאְרֹחֶתֽ יָחה ְוַאּבִ֗ ֑ יָך ָאׂשִ ֶד֥ ִפּקֻ ל־ֽהֹון׃ ּבְ ל ּכָ ַע֣ ּכְ

ָך׃  ָבֶרֽ ֣ח ּדְ ּכַ   ֶאׁשְ

ָך׃   ה ְדָבֶרֽ ְמָר֥ ְחֶי֗ה ְוֶאׁשְ ָך֥ ֶאֽ ל־ַעְבּדְ ל ַעֽ ֹמ֖ ָך׃  ּגְ יָטה ִנְפָל֗אֹות ִמּתֹוָרֶתֽ ֑ ל־ֵעיַנ֥י ְוַאּבִ ּגַ
יָך  ֶט֥ ּפָ ל־ִמׁשְ י ְלַתֲאָב֑ה ֶאֽ ֣ ְרָס֣ה ַנְפׁשִ יָך׃ ּגָ י ִמְצֹוֶתֽ ּנִ ר ִמּמֶ֗ ֥ ְסּתֵ ֶרץ ַאל־ּתַ י ָבָא֑ ֣ר ָאֹנִכ֣ ּגֵ

ָעַלי חֶ  ֣ל ֵמֽ יָך׃ ּגַ ְצֹוֶתֽ ִֹגים ִמּמִ ים ַהׁשּ ים ֲארּוִר֑ ַעְרּתָ ֵזִד֣ ת׃ ּגָ י ְבָכל־ֵעֽ ֖ ֣ה ָו֑בּוז ּכִ ְרּפָ
ֽם־ֵעֹדֶתיָך  יָך׃ ּגַ ֽ ֻחּקֶ יַח ּבְ ֥ ָך֗ ָיׂשִ ֑רּו ַעְבּדְ י ִנְדּבָ ֣ ִרים ּבִ ֣בּו ׂשָ ֤ם ָיֽׁשְ י׃ ּגַ ְרּתִ יָך ָנָצֽ ֵעֹדֶת֣

י׃ י ֲעָצִתֽ ֥ י ַאְנׁשֵ ָע֗ ֲעׁשֻ   ׁשַ

   לבבעמוד " 'הללויה אודה ה"ואחרי זה ממשיך מ

  ליל שני

יָך׃  ֽ ִני ֻחּקֶ ֵד֥ ִני ַלּמְ ֲעֵנ֗ ּתַ י ַוֽ ְרּתִ י ִסּפַ ָרַכ֣ ָך׃ ּדְ ְדָבֶרֽ ִני ּכִ י ַחּיֵ֗ ֑ ה ֶלָעָפ֣ר ַנְפׁשִ ְבָק֣ ֽ ּדָ
י  ְלָפ֣ה ַנְפׁשִ יָך׃ ּדָ ִנְפְלאֹוֶתֽ יָחה ּבְ יָך ֲהִביֵנִ֑ני ְוָאׂשִ֗ ּקּוֶד֥ ֶרְך־ּפִ ֽ ִני ּדֶ ֵמ֗ ִמּתּוָג֑ה ַקּיְ
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יָך  ֶט֥ ּפָ י ִמׁשְ ְרּתִ ֶרְך־ֱאמּוָנ֥ה ָבָח֑ ֽ ִֽני׃ ּדֶ י ְוֽתֹוָרְתָך֥ ָחּנֵ ּנִ ֑ ֶקר ָהֵס֣ר ִמּמֶ ֶרְך־ׁשֶ ֽ ָך׃ ּדֶ ְדָבֶרֽ ּכִ
יָך ְיהוָ֗  ְדֹוֶת֑ י ְבֵעֽ ְקּתִ ַב֥ ֽיִתי׃ ּדָ ּוִ י  יאהדונהיײ ׁשִ ֖ יָך ָא֑רּוץ ּכִ ֶרְך־ִמְצֹוֶת֥ ֽ ִני׃ ּדֶ ֽ ִביׁשֵ ַאל־ּתְ

י ׃  ֽ יב ִלּבִ   ַתְרִח֣

ִני ְיהוָ  ָך  יאהדונהיײ הֹוֵר֣ ה ֽתֹוָרֶת֗ ָר֥ ֶקב׃ ֲהִביֵנִני ְוֶאּצְ ה ֵעֽ ּנָ ֶר֥ יָך ְוֶאּצְ ֶרְך ֻחּקֶ֗ ֥ ּדֶ
י  י׃ ַהט־ִלּבִ ְצּתִ י־֥בֹו ָחָפֽ יָך ּכִ יב ִמְצֹוֶת֑ ְנִת֣ ה ְבָכל־ֵלֽב׃ ַהְדִריֵכִני ּבִ ּנָ ְמֶר֥ ְוֶאׁשְ

ל ֶאל־בָּֽ  יָך ְוַא֣ ם ֶאל־ֵעְדֹוֶת֗ ְדָרֶכָ֥ך ַחּיִֵֽני׃ ָהֵק֣ ְוא ּבִ ֑ ר ֵעיַני ֵמְר֣אֹות ׁשָ ַצע׃ ַהֲעֵב֣
יָך  ֶט֣ ּפָ י ִמׁשְ ֖ י ּכִ ר ָיֹגְ֑רּתִ ֣ ִתי ֲאׁשֶ ר ֶחְרּפָ ָך׃ ַהֲעֵב֣ ר ְלִיְרָאֶתֽ ָך ֲאׁשֶ֗ ָך ִאְמָרֶת֑ ְלַעְבּדְ

ִצְדָקְתָך֥ ַחּיִֵֽני׃  יָך ּבְ ֶד֑ י ְלִפּקֻ ְבּתִ ַא֣ ה ּתָ ים׃ ִהּנֵ   טֹוִבֽ

ָך ְיהוָ֑ ִוֽיֹבאֻ֣  י ָדָב֑ר  יאהדונהיײ ִני ֲחָסֶד֣ ֱעֶנ֣ה ֹחְרִפ֣ ָך׃ ְוֶאֽ ִאְמָרֶתֽ ּוָעְתָך֗ ּכְ ׁשֽ ּתְ
ָך  ֶט֣ ּפָ י ְלִמׁשְ ֖ ד ּכִ ת ַעד־ְמֹא֑ י ְדַבר־ֱאֶמ֣ ֣ ל ִמּפִ ּצֵ֬ ָך׃ ְוַֽאל־ּתַ ְדָבֶרֽ י ּבִ י־ָבַטְחּתִ ֽ ּכִ

ד יד ְלעֹוָל֥ם ָוֶעֽ ה תֹוָרְתָך֥ ָתִמ֗ ְמָר֖ י׃ ְוֶאׁשְ ְלּתִ יָך ִיָחֽ ֶד֣ י ִפּקֻ ֖ ָכ֥ה ָבְרָחָב֑ה ּכִ ׃ ְוֶאְתַהּלְ
יָך  ִמְצֹוֶת֗ ע ּבְ ֥ ֲעׁשַ ֽ ּתַ א ֵאֽבֹוׁש׃ ְוֶאׁשְ ים ְולֹ֣ ה ְבֵעֹדֶתיָך ֶנֶ֥גד ְמָלִכ֗ ָר֣ י׃ ַוֲאַדּבְ ּתִ ׁשְ ָדָרֽ
יךָ  ֽ יָחה ְבֻחּקֶ ֥ י ְוָאׂשִ ְבּתִ ר ָאָה֗ ֥ ל־ִמְצֹוֶתיָך ֲאׁשֶ י ֶאֽ א־ַכּפַ֗ ֽ ָ י׃ ְוֶאׂשּ ְבּתִ ר ָאָהֽ ֣ ׃ ֲאׁשֶ

ִני׃  ֽ ר ִיַֽחְלּתָ ֣ ל ֲאׁשֶ ָך ַע֗ ֑ ָב֥ר ְלַעְבּדֶ   ְזֹכר־ּדָ

   לבבעמוד " 'הללויה אודה ה"ואחרי זה ממשיך מ

  ליל שלישי

א  ֹוָרְתָך֗ לֹ֣ ד ִמּתֽ ִני ַעד־ְמֹא֑ ְֽתִני׃ ֵזִדים ֱהִליֻצ֣ י ִאְמָרְתָך֣ ִחּיָ ֖ י ְבָעְנִי֑י ּכִ ֹז֣את ֶנָחָמִת֣
יָך ֵמעֹוָל֥ם ֶט֖ ּפָ י ִמׁשְ יִתי׃ ָזַ֘כְ֤רּתִ ם׃ ַזְלָעָפ֣ה ֲאָחַזְתִני  יאהדונהיײ ׀ ְיהוָ֗  ָנִטֽ ֶאְתֶנָחֽ ָוֽ

ְיָלה  ֣ י ַבּלַ י׃ ָזַ֘כְ֤רּתִ ית ְמגּוָרֽ ֵב֣ יָך ּבְ יּו־ִל֥י ֻחּקֶ֗ ָך׃ ְזִמרֹות ָהֽ י ּתֹוָרֶתֽ ים ֹעְזֵב֗ ִע֑ ֵמְרׁשָ
ְמָך֣ ְיהוָ֑  ָך׃  יאהדונהיײ ׁשִ ה ּתֹוָרֶתֽ ְמָר֗ ֶאׁשְ י׃ ָוֽ ְרּתִ יָך ָנָצֽ ֶד֣ י ִפּקֻ ֖ י ּכִ ֑ ְיָתה־ּלִ    ֹז֥את ָהֽ

י ָו֥  ֶחְלִק֖ ִני  יאהדונהיײ ְיה יִתי ָפֶנ֣יָך ְבָכל־ֵל֑ב ָחּנֵ֗ ֣ יָך׃ ִחּלִ ָבֶרֽ ר ּדְ ֹמ֥ י ִלׁשְ ְרּתִ ָאַמ֗
ָך׃ ִאְמָרֶתֽ י  ּכְ ְהּתִ א ִהְתַמְהָמ֑ י ְולֹ֣ ּתִ יָך׃ ַחׁשְ י ֶאל־ֵעֹדֶתֽ יָבה ַרְגַל֗ ֥ י ְדָרָכ֑י ָוָאׁשִ ְבּתִ ֥ ַ ִחׁשּ

יָך׃  ר ִמְצֹוֶתֽ ֹמ֗ ִע֣  ִלׁשְ י׃ ֶחְבֵל֣י ְרׁשָ ְחּתִ ָכֽ א ׁשָ ֹוָרְתָך֗ לֹ֣ ִני ּתֽ ֻד֑ ְיָלה  ים ִעּוְ ֲחֽצֹות־ַל֗
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ָך׃  י ִצְדֶקֽ ֵט֥ ּפְ ל ִמׁשְ י  ָאקּום ְלהֹו֣דֹות ָלְ֑ך ַע֗ ר ְיֵר֑אּוָך ּוְלׁשְֹמֵר֗ ֣ ר ָאִני ְלָכל־ֲאׁשֶ ָחֵב֣
יָך׃  ּקּוֶדֽ ָך֣ ְיהוָ  ּפִ יךָ  יאהדונהיײ ַחְסּדְ ֥ ֶרץ ֻחּקֶ ה ָהָא֗ ִני׃  ָמְלָא֥ ֵדֽ   ַלּמְ

ָך֑ ְיהוָ֗  ם־ַעְבּדְ יָת ִעֽ ֣ י  יאהדונהיײ טֹוב ָעׂשִ ֖ ִני ּכִ ֵד֑ ַעת ַלּמְ ַעם ָוַד֣ ָך׃ ֤טּוב ַט֣ ְדָבֶרֽ ּכִ
ה  ֥ י׃ טֹוב־ַאּתָ ְרּתִ ָמֽ ה ִאְמָרְתָך֥ ׁשָ ֵג֑ג ְוַעּתָ֗ ֶרם ֶאֱעֶנה ֲאִנ֣י ׁשֹ י׃ ֶט֣ ְנּתִ יָך ֶהֱאָמֽ ְבִמְצֹוֶת֣

יךָ  ֽ ִני ֻחּקֶ ֵד֥ יב ַלּמְ ָכל־ֵל֤ב ׃ ּוֵמִט֗ י ּבְ ים ֲאִנ֗ ֶקר ֵזִד֑ ֣ י ׁשֶ יָך׃  ָטְפ֬לּו ָעַל֣ ּקּוֶדֽ ר ּפִ ׀ ֱאּצֹ֬
ַען ֶאְלַמ֥ד  ֑יִתי ְלַמ֗ י־ֻעּנֵ י׃ ֽטֹוב־ִל֥י ִכֽ ְעּתִ ֽ ֲעׁשָ ֽ י ּתֹוָרְתָך֥ ׁשִ ֑ם ֲאִנ֗ ֶלב ִלּבָ ֵח֣ ָטַפׁ֣ש ּכַ

ֶסף׃  י ָזָה֥ב ָוָכֽ יָך ֵמַאְלֵפ֗ ֑ יָך׃ ֽטֹוב־ִל֥י ֽתֹוַרת־ּפִ ֽ   ֻחּקֶ
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י  ֖ חּו ּכִ ָמ֑ יָך׃ ְיֵרֶאיָך ִיְר֣אּוִני ְוִיׂשְ ה ִמְצֹוֶתֽ ִני ְוֶאְלְמָד֥ ְיכֹוְנ֑נּוִני ֲהִביֵנ֗ יָך ָעׂשּוִני ַוֽ ָיֶד֣
י׃  ְלּתִ י ְיהוָ ִלְדָבְרָך֣ ִיָחֽ ְעּתִ י־ֶצֶ֣דק  יאהדונהיײ ָיַד֣ ִני׃ ּכִ יָתֽ ה ִעּנִ יָך ֶוֱאמּוָנ֗ ֶט֑ ּפָ ִמׁשְ

י־ֽתֹוָרְתָך֗  ֶי֑ה ּכִ ְח יָך ְוֶאֽ ָך׃ ְיֹב֣אּוִני ַרֲחֶמ֣ ֽ ִאְמָרְתָך֥ ְלַעְבּדֶ ִני ּכְ ָך֣ ְלַנֲחֵמ֑ ְיִהי־ָנ֣א ַחְסּדְ
וּ  יָך׃ ָיׁש֣ ִפּקּוֶדֽ יַח ּבְ ֥ י ָאׂשִ ֑תּוִני ֲאִנ֗ ֶקר ִעּוְ ֣ י־ׁשֶ ׁשּו ֵזִדים ּכִ י׃ ֵיֹב֣ ָעֽ ֲעׁשֻ ֽ יָך ׁשַ י ְיֵרֶא֑ בּו ִל֣

א ֵאֽבֹוׁש׃  יְדעֵ֗ יֹ וְ֜  ַען לֹ֣ יָך ְלַמ֗ ֑ ֻחּקֶ ים ּבְ י ָתִמ֣ ֣ י־ִלּבִ יָך׃ ְיִהֽ   ֵעֹדֶתֽ

י  ר ָמַת֥ ָך ֵלאֹמ֗ ֣לּו ֵעיַני ְלִאְמָרֶת֑ י׃ ּכָ ְלּתִ י ִלְדָבְרָך֥ ִיָחֽ ֑ ה ִלְתׁשּוָעְתָך֣ ַנְפׁשִ ְלָת֣ ּכָ
ִני׃  ַנֲחֵמֽ ֽ י ּתְ ָך ָמַת֬ ֑ י־ַעְבּדֶ ה ְיֵמֽ ֥ ּמָ י׃ ּכַ ְחּתִ ָכֽ א ׁשָ יָך לֹ֣ ִקי֑טֹור ֻחּקֶ֗ ֹנ֣אד ּבְ י־ָהִייִתי ּכְ ֽ ּכִ

יָך  ל־ִמְצֹוֶת֥ ָך׃ ּכָ א ְכתֹוָרֶתֽ ר לֹ֣ י֑חֹות ֲאׁשֶ֗ ים ׁשִ י ֵזִד֣ ֽרּו־ִל֣ ֽט׃ ּכָ ּפָ ה ְבֹרְדַפ֣י ִמׁשְ ֖ ֲעׂשֶ ּתַ
מְ  ִני׃ ּכִ ֶקר ְרָד֣פּוִני ָעְזֵרֽ ֖ יָך׃ ֱאמּוָנ֑ה ׁשֶ וֶדֽ י ִפּקֻ י לֹא־ָעַזְ֥בּתִ ֶרץ ַוֲאִנ֗ ּוִני ָבָא֑ ּל֣ ַעט ּכִ

יָך׃  ֽ ה ֵע֥דּות ּפִ ְמָר֗ ִ֑ני ְוֶאׁשְ ּיֵ ָך֥ ַח ַחְסּדְ   ּכְ

ֶרץ  יאהדונהיײ ְלעֹוָל֥ם ְיהוָ֑  ָך ּכֹוַנְ֥נּתָ ֶא֗ ר ָוֹדר ֱאֽמּוָנֶת֑ ִים׃ ְלֹד֣ ָמֽ ָ ׁשּ ֥ב ּבַ ָבְרָך֗ ִנּצָ ּדְ
ֶטי ּפָ ִמׁשְ ד׃ ְלֽ ֲעֹמֽ ּתַ ז ַוֽ י ָא֗ ָע֑ ֲעׁשֻ יָך׃ לּוֵל֣י תֹוָרְתָך ׁשַ ל ֲעָבֶדֽ י ַהּכֹ֣ ֖ ָך ָעְמ֣דּו ַהּיֹ֑ום ּכִ

י ְבָעְנִיֽי׃  ְדּתִ ִני  ָאַב֥ יֵע֑ ָך־ֲאִני הֹוׁשִ ִני׃ ְלֽ יָתֽ ם ִחּיִ ֥י ָב֗ יָך ּכִ ּקּוֶד֑ ֣ח ּפִ ּכַ ְלעֹוָלם לֹא־ֶאׁשְ
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ים לְ  ִע֣ ּו ְרׁשָ י ִקּו֣ י׃ ִל֤ ּתִ ׁשְ יָך ָדָרֽ י ִפּקּוֶד֣ ֖ ְכָלה ּכִ ָכל ּתִ יָך ֶאְתּבֹוָנֽן׃ ְלֽ ִני ֵעֹדֶת֗ ֵד֑ ַאּבְ
ד׃  ה ִמְצָוְתָך֣ ְמֹאֽ ץ ְרָחָב֖ יִתי ֵק֑   ָרִא֣
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י ְלעֹוָל֣ם  ֖ ָך ּכִ ִני ִמְצֹוֶת֑ ֵמ֣ ַחּכְ ְיַבי ּתְ י׃ ֵמֹא֣ יָחִתֽ יא ׂשִ ֹום ִה֣ ל־ַהּי֗ ָך ּכָ י תֹוָרֶת֑ ְבּתִ ה־ָאַה֥ ָמֽ
יָך שִׂ֣  ֥י ֵעְדֹוֶת֗ י ּכִ ְ֑לּתִ ּכַ י ִהׂשְ ַד֥ ל־ְמַלּמְ י׃ ִמּכָ י ִהיא־ִלֽ ֖ ֵקִנ֥ים ֶאְתּבֹוָנ֑ן ּכִ י׃ ִמזְּ יָחה ֿלִֽ

יָך  ֶט֥ ּפָ ׁשְ ָך׃ ִמּמִ ָבֶרֽ ר ּדְ ֹמ֥ ַען ֶאׁשְ אִתי ַרְגָל֑י ְלַמ֗ ִל֣ ַרח ָרע ּכָ ל־ֹא֣ י׃ ִמּכָ ְרּתִ יָך ָנָצֽ ִפּקּוֶד֣
י׃ מִ  ַבׁ֥ש ְלִפֽ ָך ִמּדְ י ִאְמָרֶת֗ ְמְל֣צּו ְלִחּכִ ִני׃ ַמה־ּנִ ה הֹוֵרָתֽ י־ַאּתָ֗ ֽ י ּכִ יָך לֹא־ָסְ֑רּתִ ּקּוֶד֥ ּפִ

ֵנ֤אִתי ן ׂשָ ֶקר׃  ֶאְתּבֹוָנ֑ן ַעל־ּכֵ֗ ֽ ַרח ׁשָ ל־ֹא֬   ׀ ּכָ

י׃  ָך ְו֗אֹור ִלְנִתיָבִתֽ ָך׃  ֵנר־ְלַרְגִל֥י ְדָבֶר֑ י ִצְדֶקֽ ֵט֥ ּפְ ר ִמׁשְ ֹמ֗ ָ֑מה ִלׁשְ ּיֵ י ָוֲאַק ְעּתִ ֥ ּבַ ִנׁשְ
ד ְיהוָ֗  ָך׃ ִנְד֣בוֹ  יאהדונהיײ ַנֲעֵנ֥יִתי ַעד־ְמֹא֑ ִ֥ני ִכְדָבֶרֽ ּיֵ י ְרֵצה־ָנ֣א ְיהוָ֑ ַח ײ ת ּפִ

ִני׃ יאהדונהי ֵדֽ יָך ַלּמְ ֶט֥ ּפָ ִמׁשְ י׃ ָנְת֬נּו  ּוֽ ְחּתִ ָכֽ א ׁשָ יד ְוֽתֹוָרְתָך֗ לֹ֣ י ָתִמ֑ ֣ י ְבַכּפִ ֣ ַנְפׁשִ
י  ֣ ֹון ִלּבִ ׂש֖ י־ׂשְ ֽ יָך ְלעֹוָל֑ם ּכִ י ֵעְדֹוֶת֣ ְלּתִ יִתי׃ ָנַח֣ א ָתִעֽ יָך לֹ֣ ּקּוֶד֗ י ּוִמּפִ ֣ח ִל֑ ים ּפַ ִע֣ ְרׁשָ

מָּ  ֶקב׃ ֵהֽ יָך ְלעֹוָל֥ם ֵעֽ ֹות ֻחּקֶ֗ י ַלֲעׂש֥ יִתי ִלּבִ   ה׃ ָנִט֣

י׃   ְבּתִ ֵנ֑אִתי ְוֽתֹוָרְתָך֥ ָאָהֽ י׃  ֵסֲעִפ֥ים ׂשָ ְלּתִ ה ִלְדָבְרָך֥ ִיָחֽ ּתָ ֣י ָא֑ י ּוָמִגּנִ ִסְתִר֣
ִני  י׃ ָסְמֵכ֣ ה ִמְצֹו֥ת ֱאלָֹהֽ ָר֗ ים ְוֶאּצְ י ְמֵרִע֑ ּנִ ֥ ְחֶי֑ה  ֽסּורּו־ִמּמֶ ְכִאְמָרְתָך֣ ְוֶאֽ

יד׃ ָסִליָת  יָך ָתִמֽ ֣ ה ְבֻחּקֶ ָע֖ ָעה ְוֶאׁשְ ֑ ׁשֵ ּוָ ִני ְוִא י׃ ְסָעֵד֥ ְבִרֽ ִ ִני ִמׂשּ ִביׁשֵ֗ ְוַאל־ּתְ
ן  ֶרץ ָלֵכ֗ ֵעי־ָא֑ ּתָ ָכל־ִרׁשְ ֥ ּבַ ים ִהׁשְ ם׃ ִסִג֗ ְרִמיָתֽ ֶקר ּתַ י־ׁשֶ֗ יָך ּכִ ֑ ל־ׁשֹוִג֣ים ֵמֻחּקֶ ּכָ

יָך׃ סָ  י ֵעֹדֶתֽ ְבּתִ אִתי׃ ָאַה֥ יָך ָיֵרֽ ֶט֥ ּפָ ׁשְ ִמּמִ י ּוֽ ִר֑ ָך֣ ְבׂשָ ְחּדְ ר ִמּפַ   ַמ֣
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ִני ְלעֹֽ  יֵח֗ ּנִ ל־ּתַ ֣ט ָוֶצֶ֑דק ּבַ ּפָ יִתי ִמׁשְ ִני ָעׂשִ ֻק֥ ל־ַיַעׁשְ ָך֣ ְל֑טֹוב ַאֽ ב ַעְבּדְ י׃ ֲעֹר֣ ָקֽ ׁשְ
יָך  ֥ ָך ְוֻחּקֶ ָך֥ ְכַחְסּדֶ֗ ה ִעם־ַעְבּדְ ֖ ָך׃ ֲעׂשֵ ת ִצְדֶקֽ ָך ּוְלִאְמַר֥ יׁשּוָעֶת֑ ֣לּו ִלֽ ים׃ ֵעיַני ּכָ ֵזִדֽ

ֹות ַליהוָ֑  יָך׃ ֵעת ַלֲעׂש֣ ה ֵעֹדֶתֽ ִני ֲהִביֵנִ֑ני ְוֵאְדָע֗ ָך־ָא֥ ִני׃ ַעְבּדְ ֵדֽ רּו  אהדונהייײ ַלּמְ ֵהֵפ֗
֤ן ז׃ ַעל־ּכֵ ֽ ָה֥ב ּוִמּפָ יָך ִמזָּ י ִמְצֹוֶת֑ ְבּתִ ן ָאַה֣ ָך׃ ַעל־ּכֵ י  ּתֹוָרֶתֽ ְרּתִ ֑ ָ ל ִיׁשּ ּוֵדי ֹכ֣ ּק֣ ל־ּפִ ׀ ּכָ

ֵנֽאִתי׃  ֶקר ׂשָ ֣ ַרח ׁשֶ ל־ֹא֖   ּכָ

י יר ֵמִב֥ יָך ָיִא֗ ָבֶר֥ ַ֖תח ּדְ י׃ ּפֵ ֽ ַתם ַנְפׁשִ ן ְנָצָר֥ יָך ַעל־ּכֵ֗ ָל֥אֹות ֵעְדֹוֶת֑ ָתִיֽים׃ ּפְ ן ּפְ
י׃  ְבּתִ יָך ָיָאֽ י ְלִמְצֹוֶת֣ ֖ ָפה ּכִ ָא֑ י ָוֶאׁשְ י־ָפַעְרּתִ ֽ ט ְלֹאֲהֵב֥י  ּפִ ּפָ֗ ִמׁשְ ִ֑ני ּכְ ֵנה־ֵאַל֥י ְוָחּנֵ ּפְ

ם  ק ָאָד֑ ׁשֶ ֵדִני ֵמֹע֣ ֶון׃ ּפְ י ָכל־ָאֽ ֥ ֶלט־ּבִ ׁשְ ָך ְוַֽאל־ּתַ ִאְמָרֶת֑ ָעַמי ָהֵכ֣ן ּבְ ָך׃ ּפְ ֶמֽ ׁשְ
ּקּודֶֽ  ה ּפִ ְמָר֗ ְלֵגי־ַמִים ָיְר֣דּו ֵעיָנ֑י  יָך׃ְוֶאׁשְ יָך׃ ּפַ ֽ ִני ֶאת־ֻחּקֶ ֵד֗ ָך ְוַלּמְ ֑ ַעְבּדֶ ר ּבְ ֶניָך ָהֵא֣ ּפָ

ָך׃  ְמ֥רּו תֹוָרֶתֽ ל לֹא־ׁשָ   ַע֗

ה ְיהוָ֑  ֣ יק ַאּתָ ֣ ד׃  יאהדונהיײ ַצּדִ ֱאמּוָנ֥ה ְמֹאֽ יָך ֶוֽ יָת ֶצֶ֣דק ֵעֹדֶת֑ יָך׃ ִצּוִ ֶטֽ ּפָ ר ִמׁשְ ְוָיׁשָ֗
ְתִני ִקְנאָ  ַת֥ ּה׃ ִצּמְ ָך֥ ֲאֵהָבֽ ַעְבּדְ ד ְוֽ י׃ ְצרּוָפ֖ה ִאְמָרְתָך֥ ְמֹא֗ יָך ָצָרֽ ְכ֖חּו ְדָבֶר֣ י־ׁשָ ֽ י ּכִ ִת֑

ת׃  י׃ ִצְדָקְתָך֣ ֶצֶ֣דק ְלעֹוָל֑ם ְוֽתֹוָרְתָך֥ ֱאֶמֽ ְחּתִ ָכֽ א ׁשָ יָך לֹ֣ ֶד֗ ּקֻ י ְוִנְבֶז֑ה ּפִ יר ָאֹנִכ֣ ָצִע֣
עָֽ  ֲעׁשֻ יָך ׁשַ ם ֲהִביֵנִ֥ני ְוֶאְחֶיֽה׃ ַצר־ּוָמ֥צֹוק ְמָצ֑אּוִני ִמְצֹוֶת֗ יָך ְלעֹוָל֗   י׃ ֶצֶ֖דק ֵעְדֹוֶת֥
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אִתי ְבָכל־ֵלב ֲעֵנִ֥ני ְיהוָ֗  ָרה׃ יאהדונהיײ ָקָר֣ יָך ֶאּצֹֽ ֥ ִני  ֻחּקֶ יֵע֑ יָך הֹוׁשִ ְקָראִת֥
ָ֑עה ִלְדָבְר  ּוֵ ף ָוֲאׁשַ ׁשֶ י ַבּנֶ ְמּתִ ֣ יָך׃ ִקּדַ ה ֵעֹדֶתֽ ְמָר֗ י׃ ְוֶאׁשְ ְלּתִ ֣מּו ֵעיַני ָך ִיָחֽ ִקּדְ

ָך ְיהוָ֗  ֑ ה ְכַחְסּדֶ ְמָע֣ ָך׃ קֹוִלי ׁשִ ִאְמָרֶתֽ יַח ּבְ ֻמ֑רֹות ָלׂשִ֗ ָך  יאהדונהיײ ַאׁשְ ֶט֥ ּפָ ִמׁשְ ֽ ּכְ
ה ְיהוָ֑  ֣ קּו׃ ָק֣רֹוב ַאּתָ ה ִמּתֹוָרְתָך֥ ָרָחֽ ֑ י ִזּמָ  יאהדונהיײ ַחּיִֵֽני׃ ָקְרבּו ֹרְדֵפ֣

ֶדם ָיַדְעתִּ  ת׃ ֶק֣ יָך ֱאֶמֽ ם׃ ְוָֽכל־ִמְצֹוֶת֥ ֽ י ְלעֹוָל֣ם ְיַסְדּתָ ֖ יָך ּכִ   י ֵמֵעֹדֶת֑



 לא

 

ה ִריִבי ּוְגָאֵלִ֑ני ְלִאְמָרְתָך֥ ַחּיִֵֽני׃  י׃ ִריָב֣ ְחּתִ ָכֽ א ׁשָ י־ֽתֹוָרְתָך֗ לֹ֣ ֵצִ֑ני ּכִ ה־ָעְנִי֥י ְוַחּלְ ְרֵאֽ
ים ֥ יָך ַרּבִ ׁשּו׃ ַרֲחֶמ֖ א ָדָרֽ יָך לֹ֣ י־ֻחּקֶ ֽ ה ּכִ ים ְיׁשּוָע֑ ִע֣  יאהדונהיײ ׀ ְיהוָ֑  ָר֣חֹוק ֵמְרׁשָ

יִתי ֹבְגִדים  יִתי׃ ָרִא֣ א ָנִטֽ יָך לֹ֣ י ֵמֵעְדֹוֶת֗ י ְוָצָר֑ ים ֹרְדַפ֣ יָך ַחּיִֵֽני׃ ַרּבִ ֶט֥ ּפָ ִמׁשְ ֽ ּכְ
רּו׃  ָמֽ א ׁשָ ֥ר ִאְמָרְתָך֗ לֹ֣ ָטה ֲאׁשֶ ֶאְתקֹוָט֑ י ְיהוָ֗  ָוֽ ְבּתִ יָך ָאָה֑ י־ִפּקּוֶד֣ ײ ְרֵאה ּכִ

ָך֥ ַחּיִֵֽני׃ ֹראשׁ  יאהדונהי ַחְסּדְ ֽ ָך׃ ּכְ ֥ט ִצְדֶקֽ ּפַ ל־ִמׁשְ ם ּכָ ָבְרָך֥ ֱאֶמ֑ת ּוְלעֹוָל֗   ־ּדְ

ָבְר  ֑ם ּוִמּדְ ִרים ְרָד֣פּוִני ִחּנָ ָל֥ל ׂשָ א ׁשָ מֹוֵצ֗ ָך ּכְ י ַעל־ִאְמָרֶת֑ ׂש ָאֹנִכֽ ֣ י׃ ׂשָ ֽ ַח֥ד ִלּבִ ָך ּפָ
ב׃ ְלּתִ֑  ָרֽ ּיֹום ִהּלַ ַבע ּבַ ֣ י׃ ׁשֶ ְבּתִ ָבה ּתֹוָרְתָך֥ ָאָהֽ ֵנאִתי ַוֲאַתֵע֑ ֶקר ׂשָ ֣ י ׁשֶ ֵט֥ ּפְ ל ִמׁשְ יָך ַע֗

יׁשּוָעְתָך֣  י ִלֽ ְרּתִ ֣ ּבַ ֹול׃ ׂשִ ין־ָל֥מֹו ִמְכׁשֽ ָך ְוֵאֽ י תֹוָרֶת֑ ֣לֹום ָרב ְלֹאֲהֵב֣ ָך׃ ׁשָ ִצְדֶקֽ
י  יאהדונהיײ ְיהוָ֑  ְרּתִ ַמ֣ ד׃ ׁשָ יָך ָוֹאֲהֵב֥ם ְמֹאֽ י ֵעֹדֶת֑ ה ַנְפׁשִ ְמָר֣ ֽ יִתי׃ ׁשָ ֽ יָך ָעׂשִ ִמְצֹוֶת֥ ּוֽ

ָך׃ ִפּקּוֶדיָך ְוֵעֹדתֶ֑  ֽ י ֶנְגּדֶ ָרַכ֣ י ָכל־ּדְ ֖   יָך ּכִ
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י ְלָפֶנ֣יָך ְיהוָ֑  ִת֣ ב ִרּנָ ְקַר֤ י ְלָפֶנ֑יָך  יאהדונהיײ ּתִ ִת֣ ִחּנָ ֣בֹוא ּתְ ְדָבְרָך֥ ֲהִביֵנִֽני׃ ּתָ ּכִ
י ְתַלמְּ  ֖ ֑ה ּכִ ִהּלָ י ּתְ ָפַת֣ ְעָנה ׂשְ ֣ ּבַ ִני׃ ּתַ יֵלֽ ִאְמָרְתָך֗ ַהּצִ ַען ְלׁשֹוִני ּכְ ֣ יָך׃ ּתַ ֽ ִני ֻחּקֶ ֵד֣

י  ְבּתִ ַא֣ י׃ ּתָ ְרּתִ יָך ָבָחֽ י ִפּקּוֶד֣ ֖ ִני ּכִ י־ָיְדָך֥ ְלָעְזֵר֑ ִהֽ ֶֽדק׃ ּתְ יָך ּצֶ י ָכל־ִמְצֹוֶת֣ ֖ ָך ּכִ ִאְמָרֶת֑
יׁשּוָעְתָך֣ ְיהוָ֑  ְלֶל֑ךָּ  יאהדונהיײ ִלֽ ְתַהֽ י ּוֽ ִחי־ַנְפׁשִ ֽ י׃ ּתְ ָעֽ ֲעׁשֻ ָך  ְוֽתֹוָרְתָך֗ ׁשַ ֶט֥ ּפָ ִמׁשְ ּוֽ

י׃ ְחּתִ ָכֽ א ׁשָ יָך לֹ֣ ֥י ִמְצֹוֶת֗ ָך ּכִ ֑ ׁש ַעְבּדֶ ֣ ּקֵ ה ֹאֵבד ּבַ ֣ ׂשֶ יִתי ּכְ ִע֗ ִני׃ ּתָ ֻרֽ   ַיֲעְז
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 תהילים פרק קיא

הּ  ְללּוָי֨ ה ְיהוָ  ַה֥ י  יאהדונהיײ ׀ אֹוֶד֣ ֣ ֹדִלים ַמֲעׂשֵ ה׃ ּגְ ים ְוֵעָדֽ ִר֣ ֖סֹוד ְיׁשָ ָכל־ֵלָב֑ב ּבְ ּבְ
ֶדת  יאהדונהיײ ְיהוָ֑  ֳע֑לֹו ְוִצְדָק֗תֹו ֹעֶמ֥ ֽ ר ּפָ ם׃ הֹוד־ְוָהָד֥ ים ְלָכל־ֶחְפֵציֶהֽ רּוׁשִ֗ ּדְ

ה ְלִנְפְלאֹ  ד׃ ֵזֶ֣כר ָעׂשָ יו ַחּנּ֖ון ְוַר֣חּום ְיהוָֽ ָלַעֽ ר יאהדונהיײ ָת֑ יו ִיְזּכֹ֖ יֵרָא֑ ן ִלֽ ׃ ֶטֶרף ָנַת֣
ֹו  ֣יד ְלַעּמ֑ יו ִהּגִ ַח ַמֲעׂשָ ִריֽתֹו׃ ּכֹ֣ י ָיָדיו ְלעֹוָל֣ם ּבְ ֣ ם ַנֲחַל֥ת ּגֹוִיֽם׃ ַמֲעׂשֵ ת ָלֶה֗ ָלֵת֥

ר׃  ֽ ֱאֶמ֥ת ְוָיׁשָ ד ְלעֹוָל֑ם ֲעׂשּוִי֗ם ּבֶ ים ָלַע֣ יו׃ ְסמּוִכ֣ ּקּוָדֽ ל־ּפִ ים ּכָ ֑ט ֶנֱאָמִנ֗ ּפָ ת ּוִמׁשְ ֱאֶמ֣
֤דּות ֽמֹו׃ ֵר֘אשִׁ֤  ּפְ א ׁשְ ִרי֑תֹו ָק֖דֹוׁש ְונֹוָר֣ ֽה־ְלעֹוָל֥ם ּבְ ּוָ ֹו ִצ ַ֘ל֤ח ְלַעּמ֗ ה׀ ׁשָ ׀  ית ָחְכָמ֨

ת ְיהוָ֗  ד׃ יאהדונהיײ ִיְרַא֬ ֶדת ָלַעֽ ֗תֹו ֹעֶמ֥ ִהּלָ יֶה֑ם ּתְ ֶכל ֖טֹוב ְלָכל־ֹעׂשֵ ֣   ׂשֵ

  

  

 תהילים פרק קיב

הּ  ְללּוָי֨ א ֶאת־ְיהוָ֑  ַה֥ ֵרי־ִאיׁש ָיֵר֣ יו ָחֵפ֥ץ יאהדונהיײ ׀ ַאׁשְ ִמְצֹוָת֗ ֹור  ּבְ ּב֣ ד׃ ּגִ ְמֹאֽ
ד׃  ֶדת ָלַעֽ ֵבי֑תֹו ְוִצְדָק֗תֹו ֹעֶמ֥ ר ּבְ ׁשֶ ְך׃ הֹון־ָוֹע֥ ים ְיֹבָרֽ ִר֣ ֶי֣ה ַזְר֑עֹו ּדֹור ְיׁשָ ָאֶרץ ִיְה ּבָ
֖ל  ֶו֑ה ְיַכְלּכֵ יק׃ ֽטֹוב־ִאיׁש חֹוֵנ֣ן ּוַמְל ֽ ים ַחּנּ֖ון ְוַר֣חּום ְוַצּדִ ִר֑ ְך ֖אֹור ַלְיׁשָ ׁשֶ ֹח֣ ח ּבַ ָזַ֘ר֤

יו בְּ  ָבָר֣ ה ָרָעה ּדְ מּוָע֣ ְ יק׃ ִמׁשּ ֽ ֶי֥ה ַצּדִ ם ִיְה ֹוט ְלֵזֶ֥כר עֹוָל֗ י־ְלעֹוָל֥ם לֹא־ִיּמ֑ ֽ ֽט׃ ּכִ ּפָ ִמׁשְ
א נָ  א ִייָר֑ יהוָֽ לֹ֣ ַח ּבַ ֻט֥ ֹו ּבָ ד יאהדונהיײ ֥כֹון ִלּב֗ א ַע֖ א ִייָר֑ ׃ ָס֣מּוְך ִלּבֹו לֹ֣

֤ר זַּ יו׃ ּפִ ה ְבָצָרֽ ר־ִיְרֶא֣ ים ִצְדקָ  ֲאׁשֶ ן ָלֶאְביֹוִנ֗ ֥רּום ׀ ָנַ֘ת֤ ד ַקְר֗נֹו ּתָ ֶדת ָלַע֑ תֹו ֹעֶמ֣
ה ע ִיְרֶא֨ ֤ ָכֽבֹוד׃ ָרׁ֘שָ ד׃ ּבְ אֵבֽ ים ּתֹ ִע֣ ַו֖ת ְרׁשָ ֲא ס ּתַ ק ְוָנָמ֑ ֣יו ַיֲחֹר֣ ּנָ ס ׁשִ   ׀ ְוָכָע֗
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 תהילים פרק קכח

א ְיהוָ֑  ל־ְיֵר֣ ֵרי ּכָ ֲע֥לֹות ַאׁשְ ּמַ֫ יר ַהֽ יךָ  יאהדונהיײ ׁשִ֗ ּפֶ יו׃ ְיִג֣יַע ּכַ ְדָרָכֽ ְך ּבִ י  ַהֹהֵל֗ ֣ ּכִ
ךָ֤  ּתְ ְך׃ ֶאׁשְ יָך ְו֣טֹוב ָלֽ ֶר֗ י  ֹתאֵכ֑ל ַאׁשְ ִתֵל֣ ׁשְ ֶניָך ּכִ ָך ּבָ יֶת֥ י ֵב֫ ֵת֪ ַיְרּכְ ֮ה ּבְ ִרּיָ ֶגֶ֥פן ּפֹ ׀ ּכְ

֣ה ִכי־ֵכן  ְלָחֶנָֽך׃ ִהּנֵ יב ְלׁשֻ ים ָסִב֗ א ְיהוָֽ ֵזיִת֑ ֶבר ְיֵר֣ ַרְך ּגָ֗ ׃ ְיָבֶרְכָך֥ יאהדונהיײ ְיֹב֥
ּי֥וֹ  יאהדונהיײ ְיהוָ֗  ה־ָבִנ֥ים ְלָבֶנ֑יָך ִמּצִ֫ י ַחּיֶֽיָך׃ ּוְרֵאֽ ל ְיֵמ֣ ם ּכֹ֗ ָלִ֑ ֣טּוב ְירּוׁשָ ן ּוְרֵאה ּבְ

ל׃ ָרֵאֽ ֗לֹום ַעל־ִיׂשְ  ׁשָ

  

  

 תהילים קלד

יר ַהמַּ  ְרכּו ֶאת ֲעלֹותׁשִ ה ּבָ ל יאהדונהיײ ְיהוָ -ִהּנֵ  יאהדונהיײ ַעְבֵדי ְיהוָ -ּכָ
ֵבית ילֹות יאהדונהיײ ְיהוָ -ָהֹעְמִדים ּבְ ּלֵ אוּ  :ּבַ ײ ְיהוָ - ּוָבְרכּו ֶאת ם ֹקֶדשׁ ְיֵדכֶ - ׂשְ

ּיֹון יאהדונהיײ ְיָבֶרְכָך ְיהוָ : יאהדונהי ַמִים ָוָאֶרץ ִמּצִ ה ׁשָ   :ֹעׂשֵ
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ת־ַחִיל ׁשֶ ּה׃ ֵאֽ ִניִנ֣ים ִמְכָרֽ ק ִמּפְ י ִיְמָצ֑א ְוָרֹח֖   ִמ֣
א ֶיְחָסֽר׃  ל לֹ֣ ָל֗ ְעָלּ֑ה ְוׁשָ ּה ֵל֣ב ּבַ ַטח ּבָ ֣   ּבָ

ָמַלְ֣תהוּ  י ַחּיֶֽיה׃  ּגְ ל ְיֵמ֣ ע ּכֹ֗   ֣טֹוב ְולֹא־ָר֑
יָה׃  ֽ ּפֶ ֶפץ ּכַ ֵח֣ ַעׂש ּבְ ֗ ים ַוּתַ ֑ ּתִ ה ֶצֶ֣מר ּוִפׁשְ ְרׁשָ   ּדָ

ּה׃  יא ַלְחָמֽ ִב֥ ק ּתָ ְרָח֗ ר ִמּמֶ ֳאִנּיֹ֣ות סֹוֵח֑   ָהְיָתה ּכָ
ָקם ֤ יָה׃ ַוּתָ ק ְלַנֲעֹרֶתֽ ּה ְוֹח֗ ֶרף ְלֵביָת֑ ן ֶט֣ ֣ ּתֵ ְיָלה ַוּתִ ֬עֹוד ַל֗   ׀ ּבְ

יָה ָזמְ  י ַכּפֶ֗ ִר֥ הּו ִמּפְ ֵח֑ ּקָ ֶדה ַוּתִ ה ׂשָ ֶרם׃ ָנְ֣טָעהָמ֣ ֽ   ּכָ
יָה׃  ץ ְזֹרעֹוֶתֽ ַאּמֵ֗ ה ְב֣עֹוז ָמְתֶנ֑יָה ַוּתְ ְגָר֣   ָחֽ

֖ה  א־ִיְכּבֶ ּה לֹֽ י־֣טֹוב ַסְחָר֑ ְיָלהָטֲעָמה ּכִ ֣ ּה׃  ַבּלַ   ֵנָרֽ
ֶלְך׃  ְמכּו ָפֽ ֣ יָה ּתָ ֹור ְוַכּפֶ֗ יׁש֑ ה ַבּכִ ָח֣ ּלְ   ָיֶדיָה ׁשִ

ֶאְבֽיֹון׃ כַּ  ה ָלֽ ָח֥ ּלְ יָה ׁשִ ה ֶלָעִנ֑י ְוָיֶד֗ ֣ ְרׂשָ ּה ּפָ   ּפָ
ים׃  ִנֽ ּה ָלֻבׁ֥ש ׁשָ יָת֗ ֥י ָכל־ּבֵ ֶלג ּכִ ֑ ָ ּה ִמׁשּ א ְלֵביָת֣   לֹא־ִתיָר֣

ּה׃ ֽ ן ְלבּוׁשָ ָמ֣ ׁש ְוַאְרּגָ ֖ ּ֑ה ׁשֵ ָתה־ּלָ ׂשְ ים ָעֽ ֥   ַמְרַבּדִ
ֶרץ׃  ֹו ִעם־ִזְקֵני־ָאֽ ְבּת֗ ׁשִ ְעָלּ֑ה ּבְ ים ּבַ ָעִר֣ ְ ׁשּ ע ּבַ   נֹוָד֣

י׃  ַנֲעִנֽ ּכְ ֑ר ַוֲח֗גֹור ָנְתָנ֥ה ַלֽ ְמּכֹ ָתה ַוּתִ ין ָעׂשְ   ָסִד֣
ק ְל֣יֹום ַאֲחֽרֹון׃ ַח֗ ׂשְ ּה ַוּתִ ֑ ר ְלבּוׁשָ   ֹעז־ְוָהָד֥

ֶסד ַעל־ְלׁשֹוָנּֽה׃  ה ְוֽתֹוַרת־ֶח֗ ה ְבָחְכָמ֑ ְתָח֣ יָה ּפָ   ּפִ
א ֹתאֵכֽל׃ צ ּה ְוֶלֶ֥חם ַעְצ֗לּות לֹ֣ יָת֑   ֹוִפּיָה ֲהִלי֣כֹות ּבֵ

ּה׃  ְלָלֽ ְיַהֽ ּה ַוֽ ְעָל֗ ֑רּוָה ּבַ ְ ְיַאׁשּ מּו ָבֶניָה ַוֽ   ָק֣
ָנה׃  ֽ ּלָ ּתְ ָעִל֥ית ַעל־ּכֻ ִיל ְוַא֗ ׂשּו ָח֑ נֹות ָע֣ ֹות ּבָ   ַרּב֣

ה ִיְרַאת־ְיהוָ֗  ֥ ָ ִ֑פי ִאׁשּ ֶבל ַהּיֹ ֶקר ַהֵחן ְוֶה֣ ֣ ֽל׃  הייאהדונײ ׁשֶ יא ִתְתַהּלָ   ִה֣
יָה׃ ֽ ים ַמֲעׂשֶ ָעִר֣ ְ יַהְל֖לּוָה ַבׁשּ יָה ִוֽ י ָיֶד֑ ִר֣ נּו־ָלּה ִמּפְ   ּתְ

  



 לה

 

ה֙  ל ַחּנָ ּלֵ ְתּפַ יהוָ֔  ַוּתִ ֽ ֙י ּבַ ר ָעַל֤ץ ִלּבִ אַמ֔ יהוָ֑  יאהדונהיײ ַוּתֹ ֽ י ּבַ ָמה ַקְרִנ֖ ײ ָר֥
֥י יאהדונהי י ּכִ ֙י ַעל־֣אֹוְיַב֔ ַחב ּפִ יהוָ֖  ָר֤ ָך׃ ֵאין־ָק֥דֹוׁש ּכַ יׁשּוָעֶתֽ י ּבִ ְחּתִ ַמ֖  יאהדונהיײ ׂשָ

ק  ה ֵיֵצ֥א ָעָת֖ ה ְגֹבָה֔ ֹבָה֣ רּו֙ ּגְ ּו ְתַדּבְ ְרּב֤ ינּו׃ ַאל־ּתַ אלֵֹהֽ ין ֖צּור ּכֵ ָך ְוֵא֥ ֑ ְלּתֶ ין ּבִ י ֵא֣ ֣ ּכִ
עֹו֙ת ְיהוָ֔  ל ּדֵ י ֵא֤ ֣ יֶכ֑ם ּכִ ֖נּו ֲעִלֽלֹות׃  וְולֹ  יאהדונהיײ ִמּפִ ים ִנְתּכְ ֑ ים ַחּתִ ִר֖ ּבֹ ת ּגִ ׁשֶ ֶק֥

ה  ּלּו ַעד־ֲעָקָר֙ה ָיְלָד֣ ים ָחֵד֑ רּו ּוְרֵעִב֖ ּכָ֔ ֶח֙ם ִנׂשְ ּלֶ֨ ים ּבַ ֵבִע֤ ִיל׃ ׂשְ ְזרּו ָחֽ ים ָא֥ ִל֖ ְוִנְכׁשָ
ִנ֖ים ֻאְמָלָֽלה׃ ְיהוָ֖  ֥ת ּבָ ה ְוַרּבַ ְבָע֔ ֖אֹול  יאהדונהיײ ׁשִ יד ׁשְ ֑ה מֹוִר֥ ּיֶ ית ּוְמַח ֵמִמ֣

ַֽעל׃ ְיהוָ֖  ל  יאהדונהיײ ַוּיָ ר ּדָ֗ ים ֵמָעָפ֜ ם׃ ֵמִק֨ יל ַאף־ְמרֹוֵמֽ ֖ ּפִ יר ַמׁשְ ֑ יׁש ּוַמֲעׁשִ מֹוִר֣
י ַלֽיהוָ  ֤ ֥א ָכ֖בֹוד ַיְנִחֵל֑ם ּכִ ים ְוִכּסֵ י֙ב ִעם־ְנִדיִב֔ ים ֶאְב֔יֹון ְלהֹוׁשִ ֙ת ָיִר֣ ּפֹ ַאׁשְ  ֙ײ ֵמֽ

ל׃ ַרְגֵל֤י ֲחִסידָ  יאהדונהי ֵבֽ ם ּתֵ ת ֲעֵליֶה֖ ׁ֥שֶ ּיָ ֶרץ ַו ְך  ו֨ יְמֻצֵ֣קי ֶא֔ ׁשֶ ֹח֣ ים ּבַ ִע֖ ר ּוְרׁשָ ֹמ֔ ִיׁשְ
יׁש׃ ְיהוָ֞  ר־ִאֽ ַח ִיְגּבַ א ְבֹכ֖ י־לֹ֥ ֽ ּמּו ּכִ ֑ ּתּו ְמִריבָ֗  יאהדונהיײ ִיּדָ ִים יו ָעלָ יֵיַח֣ ַמ֣ ָ ׁשּ ֙ו ּבַ

ם ְיהוָ֖  יֽחֹו׃ יאהדונהיײ ַיְרֵע֔ ֶרן ְמׁשִ ם ֶק֥ ֹו ְוָיֵר֖ ז ְלַמְלּכ֔ ן־ֹע֣ ֶרץ ְוִיּתֶ ין ַאְפֵסי־ָא֑  ָיִד֣
ָמה ַרְבְרִבין ְוִתְמהוֹ הִ ָאתוֹ  יִפיןי ּכְ ָמה ַתּקִ ְלָטֵנּה . ִהי ּכְ ַמְלכּוֵתּה ַמְלכּות ָעַלם ְוׁשָ

ר ְוָדר ָך ְוצאן ַמְרִעיֶתָך נוֹ  :ִעם ּדָ ר . רר ָודֹ ָלם ְלדוֹ ֶדה ְלָך ְלעוֹ ַוֲאַנְחנּו ַעּמְ ְנַסּפֵ
ֶתךָ  ִהּלָ יָחה ְוֶאֱהֶמה: ּתְ ַמע קוִלי. ֶעֶרב ָובֶקר ְוָצֳהַרִים ָאׂשִ ׁשְ ָרן ַיַחד ּכוְכֵבי : ַוּיִ ּבְ

ֵני ֱאלִהים. בֶקר ל ּבְ ִריעּו ּכָ תּו ָעַלילֹ : ַוּיָ ר ָסִביב ׁשָ : א ִאיָרא ֵמִרְבבות ָעם ֲאׁשֶ
ָמֵעִני ֱאלָהי יאהדונהי ײְיֹהוָ ַוֲאִני ב ִעי ִיׁשְ ה אוִחיָלה ֵלאלֵהי ִיׁשְ בשבת אין : (ֲאַצּפֶ

ְמִחי אַיְבתִּ  אומרים ׂשְ יַאל ּתִ י ָקְמּתִ י ָנַפְלּתִ ְך . י ִלי ּכִ חׁשֶ ב ּבַ י ֵאׁשֵ  יאהדונהי ײְיֹהוָ ּכִ
י ְלָך :) ר ִליאוֹ  י יאהדונהי ײְיֹהוָ ּכִ ה ַתֲעֶנה ֲאדָני ֱאלָהי. הוָחְלּתִ ַרְגִלי : ַאּתָ

ַמְקֵהִלים . ָעְמָדה ְבִמיׁשור   :יאהדונהי ײְיֹהוָ ֲאָבֵרְך ּבְ

  



 לו
 

ת ְיִמינֶ  ֻדּלַ ֹכַח ּגְ א ּבְ יר ְצרּוָרה, ךָ ָאּנָ ּתִ ץ"ג ית"אב  .ּתַ

ת ַעּמֶ  ל ִרּנַ ֵבנוּ , ךָ ַקּבֵ ּגְ ן"ע שט"קר  .נֹוָרא, ַטֲהֵרנוּ , ׂשַ

י ִיחּוֶד , ָנא ִגּבֹור ְמֵרם, ךָ ּדֹוְרׁשֵ ָבַבת ׁשָ ש"ד יכ"נג  .ּכְ

ְרֵכם ַטֲהֵרם ְמֵלם, ךָ ַרֲחֵמי ִצְדָקתֶ , ּבָ ִמיד ּגָ ג"ר צת"בט  .ּתָ

ֹרב טּובְ , ֲחִסין ָקדֹוש ע"ב טנ"חק  .ךָ ַנֵהל ֲעָדתֶ , ךָ ּבְ

תֶ , ְפֵנה ךָ ְלַעּמְ , ָיִחיד ּגֵֶאה ָ ק"ל פז"יג  .ךָ זֹוְכֵרי ְקֻדׁשּ

ל ַמע ַצֲעָקֵתנוּ , ַשְוָעֵתנּו ַקּבֵ ת"ו צי"שקיֹוֵדַע  ,ּוׁשְ

רוּ  בֹוד ַמְלכּותוֹ , ךְ ּבָ ם ּכְ   .ְלעֹוָלם ָוֶעד, ׁשֵ

  

  

אלֵהינוּ  אדוֵננוּ ֵאין . ֵאין ּכֵ נוּ . ּכַ ַמְלּכֵ יֵענוּ . ֵאין ּכְ מוׁשִ   :ֵאין ּכְ

אלֵהינוּ  אדוֵננוּ . ִמי ּכֵ נוּ . ִמי ּכַ ַמְלּכֵ יֵענוּ . ִמי ּכְ מוׁשִ   :ִמי ּכְ

נוּ . נוֶדה ַלאדוֵננוּ . נוֶדה ֵלאלֵהינוּ  יֵענוּ . נוֶדה ְלַמְלּכֵ   :נוֶדה ְלמוׁשִ

רּוְך ֱאלֵהינוּ  רּוְך ֲאדוֵננוּ . ּבָ רּוְך . ּבָ נוּ ּבָ יֵענוּ . ַמְלּכֵ רּוְך מוׁשִ    :ּבָ
 

ה הּוא ֱאלֵהינוּ  ה הּוא ֲאדוֵננוּ . ַאּתָ   . ַאּתָ
נוּ  ה הּוא ַמְלּכֵ יֵענוּ . ַאּתָ ה הּוא מוׁשִ    :ַאּתָ

 

ַרֵחם ִצּיון ה ָתקּום ּתְ יֵענּו ַאּתָ ה תוׁשִ   . ַאּתָ
י ָבא מוֵעד י ֵעת ְלֶחְנָנּה ּכִ   :ּכִ
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