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התכנסות

סדר התעטפות בטלית

הנה מה טוב ומה נעים שבת אחים גם יחד

מי שהתעטף בטלית

ברכה ותודה

מי שהתעטף בטלית בנעוריו ,לא ישכח
לעולם:
ההוצאה משקית הקטיפה הרכה
ופתיחת הטלית המקופלת,

 /י .עמיחי

פרישה ,נשיקת הצווארון לאורכו
(הצווארון לפעמים רקום ולפעמים מוזהב),
אחר כך ,בתנופה גדולה מעל הראש,
כמו שמיים ,כמו חופה ,כמו מצנח ....
מה טובו אוהליך יעקב משכנותיך ישראל

אדון עולם

ְציר ִנ ְב ָרא,
ְךּב ֶט ֶרם ָּכל י ִ
עֹולם ֲא ֶׁשר ָמ ַל ְ
ֲאדֹון ָ
ַע ָׂשה ְב ֶח ְפצֹו ּכל ֲאזַי ֶמ ֶלְך ְׁשמֹו ִנ ְק ָרא
ְל ֵעת נ ֲ
נֹורא,
ִמלְך ָ
ְַאח ֵרי ִּכ ְכלֹות ַהּכל ְל ַבּדֹו י ְ
ו ֲ
ָארה.
ִהיֶה ְּב ִת ְפ ָ
וְהּוא ָהיָה וְהּוא הוֶה וְהּוא י ְ

תודה

תודה על כל מה שבראת
תודה על מה שלי נתת
על אור עיניים ,חבר או שניים
על מה שיש לי בעולם.
על שיר קולח ,ולב סולח
שבזכותם אני קיים
תודה על כל מה שבראת
תודה על מה שלי נתת
על יום של אושר
תמימות ויושר
על יום עצוב שנעלם.
תשואות אלפיים ,וכפיים
שבזכותם אני קיים.

(עוזי חיטמן)
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ומדוע הטלית בפסים ,ולא במשבצות של
שחור-לבן כמו לוח שחמט?
כי הפסים  -הם באים מאין סוף ויוצאים
לאין סוף.
כמו מסלולי המראה בשדה תעופה
לנחיתת המלאכים ולהמראתם.
להינּו ֶמ ֶלְך
(בר המצוה)ָּ :ברּוְך ַא ָּתה ה'ֱ .א ֵ
ְצּוָנּו ְל ִה ְת ַע ֵּטף
ותיו .ו ִ
עולםֲ .א ֶׁשר ִק ְּד ָׁשנּו ְּב ִמ ְצ ָ
ָה ָ
יצית( :אמן)
ַּב ִצ ִ
(התעטפות המשפחה בטלית)
(ציבור) הכניסיני תחת כנפך והיי לי אם

ואחות ויהי חיקך מקלט ראשי קן תפילותיי
הנידחות (אמן)
עֹולם,
לֹוהינּו ֶמ ֶלְך ַה ָ
ַאתה ה'ֶ ,א ֵ
(ציבור) ָּברּוְך ָּ
ְמן ַהזֶה( .אמן)
יענּו ַלז ַ
ְה ִג ָ
ְמנּו ו ִ
ְקי ָ
ֵש ֵה ְחיָנּו ו ִ

הללויה הללויה בצלצלי שמע
ַה ְללּויה ְּב ִצ ְל ְצ ֵלי ָׁש ַמעַ .ה ְללּויּה ְּב ִצ ְל ְצ ֵלי
רּועה:
ְת ָ
ּכל ַה ְּנ ָׁש ָמה ְּת ַה ֵּלל יָּה ַה ְללּויָּהּ ,כל ַה ְּנ ָׁש ָמה
ְּת ַה ֵּלל יָּה ַה ְללּויָּה:
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קריאת «שמע» וברכותיה
ינינּו
ְה ֵאר ֵע ֵ
וָ
ותיָך.
ְד ֵּבק ִל ֵּבנּו ְּב ִמ ְצ ֶ
תור ֶתָך .ו ַ
ְה ֵאר ֵעינֵינּו ְּב ָ
וָ
ִרָאה ֶאת ְׁש ֶמָך.
ּולי ְ
ַאה ָבה ְ
ַחד ְל ָב ֵבנּו ְל ֲ
ְוי ֵ
שלא נֵבוׁש וְלא ִנ ָּכ ֵלם
ָעד:
עולם ו ֶ
וְלא ִנ ָּכ ֵׁשל ְל ָ

ברכת אהבה
ְק ַר ְב ָּתנּו ְלִׁש ְמָך ַה ָּגדול ֶס ָלה ֶּב ֱא ֶמת,
ְלׁשֹון .ו ֵ
ּובנּו ָב ַח ְר ָּת ִמ ָּכל ַעם ו ָ
ָאתהָ .
ּפועל יְׁשּועֹות ָּ
ִּכי ֵאל ֵ
ַאה ָבה:
ּבֹוחר ְּב ַעּמו יִשְָׂר ֵאל ְּב ֲ
ַאתה ה'ַ ,ה ֵ
ַאה ָבהָּ :ברּוְך ָּ
ַח ְדָך ְּב ֲ
ּולי ֶ
ְלהֹודֹות ְלָך ְ

לוהינּו ,ה' ֶא ָחד.
ִׂש ָר ֵאל :ה' ֱא ֵ
דורוןְׁ :ש ַמע ,י ְ
(הציבור חוזר)

פרשיה ראשונה – קבלת עול מלכות שמים
אודָך.
ּוב ָכל ְמ ֶ
ַפ ְׁשָךְ ,
ּוב ָכל נ ְ
לוהיָךְּ ,ב ָכל ְל ָב ְבָך ְ
ְָאה ְב ָּתֵ ,את ה' ֱא ֶ
ו ַ
ָאנֹוכי ְמ ַצּוְָך ַהּיֹום ַעל ְל ָב ֶבָך.
ִ
ְהיּו ַה ְּד ָב ִרים ָה ֵא ֶּלהֲ ,א ֶׁשר
וָ
קּומָך.
ּוב ֶ
ּוב ָׁש ְכ ְּבָך ְ
ּוב ֶל ְכ ְּתָך ַב ֶּד ֶרְךְ ,
יתָך ְ
ְד ַּב ְר ָּת ָּבםְּ ,ב ִׁש ְב ְּתָך ְּב ֵב ֶ
ַנ ָּתם ְל ָבנֶיָך ,ו ִ
ְׁשּנ ְ
וִ
טֹוטפֹותֵּ ,בין ֵעינֶיָך.
ְהיּו ְל ָ
ָדָך; ו ָ
וק ַׁש ְר ָּתם ְלאֹותַ ,על י ֶ
ְ
ּוב ְׁש ָע ֶריָך.
יתָךִ ,
ּוכ ַת ְב ָּתם ַעל ְמזֻוזֹות ֵּב ֶ
ְ
פרשיה שניה – קבלת עול מצוות
חֹוקה ִהיא :לא ַב ָּׁש ַמיִם
ָאנֹוכי ְמ ַצּוְָך ַהּיֹום לא ִנ ְפ ֵלאת היא ִמ ְּמָך וְלא ְר ָ
ִ
ִּכי ַה ִּמ ְצוָה ַהּזאת ֲא ֶׁשר
ַע ֶׂשּנָה :וְלא ֵמ ֵע ֶבר ַלּיָם ִהיא
אֹותּה ְונ ֲ
ַׁש ִמ ֵענּו ָ
ִּק ֶח ָה ָּלנּו ְוי ְ
ְמה ְוי ָ
ַע ֶלה ָּלנּו ַה ָּׁש ַמי ָ
ִהיא ֵלאמֹור ִמי י ֲ
ַע ֶׂשּנָהִּ :כי ָקרֹוב ֵא ֶליָך ַה ָּד ָבר
אֹותּה ְונ ֲ
ַׁש ִמ ֵענּו ָ
ִּק ֶח ָה ָּלנּו ְוי ְ
ַע ָבר ָלנּו ֶאל ֵע ֶבר ַהּיָם ְוי ָ
ֵלאמור ִמי י ֲ
ּוב ְל ָב ְבָך ַל ֲעׂשתֹו:
ְמאד ְּב ִפיָך ִ
פרשה שלישית – מצוות ציצית ויציאת מצרים
יצת ַעל ַּכ ְנ ֵפי
ְעׂשּו ָל ֶהם ִצ ִ
יהם .ו ָ
ְָאמ ְר ָּת ֲא ֵל ֶ
ִׂש ָר ֵאל ו ַ
מׁשה ֵּלאמֹורַּ :ד ֵּבר ֶאל ְּבנֵי י ְ
ַּיאמר ה' ֶאל ֶ
ו ֶ
יתם אֹותֹו.
ּור ִא ֶ
יציתְ .
ְהיָה ָל ֶכם ְל ִצ ִ
יצת ַה ָּכנָף ְּפ ִתיל ְּת ֵכ ֶלת :ו ָ
ָתנּו ַעל ִצ ִ
דֹורֹותםְ .ונ ְ
ָ
יהם ְל
ִב ְג ֵד ֶ
ֵיכם ֲא ֶׁשר ַא ֶּתם
ְַאח ֵרי ֵעינ ֶ
ַאח ֵרי ְל ַב ְב ֶכם ו ֲ
אֹותן .וְלא ָתתּורּו ֲ
יתם ָ
ַע ִׂש ֶ
ְכ ְר ֶּתם ֶאת ָּכל ִמ ְצֹות ה' ו ֲ
ּוז ַ
יכםֲ :א ִני ה'
אלֹוה ֶ
ֵ
דׁשים ֵל
ייתם ְק ִ
ִה ֶ
ֹותי .ו ְ
יתם ֶאת ָּכל ִמ ְצ ָ
ַע ִׂש ֶ
ְּכרּו ו ֲ
יהםְ :ל ַמ ַען ִּתז ְ
ַאח ֵר ֶ
זֹונים ֲ
ִ
יכם.
לֹוה ֶ
אלֹוהיםֲ .א ִני ה' ֱא ֵ
ִ
אתי ֶא ְת ֶכם ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִםִ .ל ְהיֹות ָל ֶכם ֵל
הֹוצ ִ
יכםֲ .א ֶׁשר ֵ
לֹוה ֶ
ֱא ֵ
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תפילת עמידה – הזמנה לתפילה אישית
ַּגיד ְּת ִה ָּל ֶתָך:
ּופי י ִ
ֲאדונָי ְׂש ָפ ַתי ִּת ְפ ָּתח ִ
נוסח מסורתי

נוסח חלופי

בֹותינּו
ֵאלוהי ֲא ֵ
ֵ
לוהינּו ו
א .אבות ואמהותָּ :ברּוְך ַא ָּתה ה' ֱא ֵ
אלוהי ָׂש ָרהִ ,ר ְב ָקה,
ֵ
ַעקב.
ִצ ָחק ֵוי ֲ
ַאב ָר ָהם ,י ְ
לוהי ְ
ּמֹותינּוֱ ,א ֵ
ְא ֵ
וִ
ּגֹומל
ֵ
ּנֹורא ֵאל ֶע ְליֹון.
ְה ָ
ְלָאהָ :ה ֵאל ַהּגָדֹול ַה ִּגּבֹור ו ַ
ָר ֵחל ו ֵ
ְזֹוכר ַח ְס ֵּדי
טֹובים וְקֹונֵה ַהּכל .ו ֵ
ֲח ָס ִדים ִ
אּוּלה
ּומ ִביא ְּג ָ
ְא ָּמהֹותֵ .
ָאבֹות ו ִ
ַאה ָבה:
יהם ְל ַמ ַען ְׁשמֹו ְּב ֲ
דֹורֹות ֶ
ֵ
ְל
ּומגֵן:
יע ָ
ּומֹוׁש ַ
ִ
ֶמ ֶלְך עֹוזֵר
ּופֹוקד
ֵ
ַאב ָר ָהם
ָּברּוְך ַא ָּתה ה'ָ ,מגֵן ְ
ָׂש ָרה:

תנ/י לנדיבות ,לאהבה ולרחמים
שבי ,תנ/י לך שבי ,לעלות
בתפילתי זו .ברוכ/ה את/ה ה’
הנמצא/ת בתוכי ,להבדיל בין טוב
ורע ,להזכיר את הטוב ולגרום לו
להיעשות.

עֹולם
ב .גבורת ה'ַ :א ָּתה ִּגּבֹור ְל ָ
רֹומם ַא ָּתה
ֲאדונָיַ .מ ְׁש ִּפיל ַאף ְמ ֵ
יע,
הֹוׁש ַ
ַרב ְל ִ
רּוח
(בחורף)ַ :מ ִׁשיב ָה ַ
ֶׁשם( :בקיץ):
ּומֹוריד ַהּג ֶ
ִ
מֹוריד ַה ָּטלְ :מ ַכ ְל ֵּכל
ִ
ַחּיִים ְּב ֶח ֶסדְ .מ ַחּיֶה ַהּכל
סֹומְך
ְּב ַר ֲח ִמים ַר ִּביםֵ .
חֹולים
ְרֹופא ִ
נֹופ ִלים .ו ֵ
ְ
ּומ ַקּיֵם
סּוריםְ .
ּומ ִּתיר ֲא ִ
ַ
יׁשנֵי ָע ָפרִ .מי
ֱאמּונָתֹו ִל ֵ
ּומי
ָכמֹוָך ַּב ַעל ְּגבּורֹות ִ
דֹומה ָּלְךֶ .מ ֶלְך ֵמ ִמית
ֶ
ְׁשּועה:
יח י ָ
ּומ ְצ ִמ ַ
ּומ ַחּיֶה ַ
ְ
ֶא ָמן ַא ָּתה ְל ַה ֲחיֹות ָּכל
ְונ ֱ
ָחי:
ָּברּוְך ַא ָּתה ה'ְ .מ ַחּיֵה ַהּכל:
יׁשים אֹותֹו
עֹולםְּ ,כ ֵׁשם ֶׁש ַּמ ְק ִּד ִ
ג .קדושת ה'ְ :נ ַק ֵּדׁש ֶאת ִׁש ְמָך ָּב ָ
ְָאמר:
ְק ָרא זֶה ֶאל זֶה ו ַ
יאָך" :ו ָ
ִּב ְׁש ֵמי ָמרֹוםַּ ,כ ָּכתּוב ַעל יַד ְנ ִב ֶ
ָארץ ְּכבֹודֹו":
ָקדֹוׁשָ ,קדֹוׁשָ ,קדֹוׁש יי ְצ ָבאֹותְ ,מֹלא ָכל ָה ֶ
"ּברּוְך ְּכבֹוד יי ִמ ְּמקֹומֹו":
ֹאמרּוָ :
ְל ֻע ָמ ָתם ָּברּוְך י ֵ
ּוב ִד ְב ֵרי ָק ְד ְׁשָך ָּכתּוב ֵלאמֹר:
ְ
ֹלהיְִך ִצּיֹון ְלדֹר ָודֹרַ ,ה ְללּויָּה":
עֹולםֱ ,א ַ
ִמֹלְך יי ְל ָ
"י ְ
ְׁש ְב ֲחָך
ַק ִּדיׁש ,ו ִ
ֻּׁש ְתָך נ ְ
ֵצח ְנ ָצ ִחים ְקד ָ
ּולנ ַ
ָד ֶלָך ְ
ַּגיד ּג ְ
ְלדֹור וָדֹור נ ִ
ְקדֹוׁש
ָעדִּ ,כי ֵאל ֶמ ֶלְך ּגָדֹול ו ָ
עֹולם ו ֶ
ֹלהינּו ִמ ִּפינּו ֹלא יָמּוׁש ְל ָ
ֱא ֵ
ָא ָּתהָּ .ברּוְך ַא ָּתה ייָ ,ה ֵאל (בעשי"תַ :ה ֶּמ ֶלְך) ַה ָּקדֹוׁש:
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השיבינו נא לתורת צדקך ותנ/י
בנו כח לשנות ולתקן את
חולשותינו.

ֶא ָמן
מׁשה ְּב ַמ ְּתנַת ֶח ְלקוִּ .כי ֶע ֶבד נ ֱ
ִשמח ֶ
ד .קדושת השבת :י ַ
ָת ָּת ּלוְּ .ב ָע ְמדו ְל ָפנֶיָך ַעל ַהר
את ּלוְּ .כ ִליל ִּת ְפ ֶא ֶרת ְּבראׁשו נ ַ
ָק ָר ָ
ירת ַׁש ָּבת.
ְכתּוב ָּב ֶהם ְׁש ִמ ַ
הוריד ְּביָדו .ו ָ
ּוׁשנֵי לֻחות ֲא ָב ִנים ִ
ִסינַיְ .
ִשר ֵאל ֶאת ַה ַּׁש ָּבתַ .ל ֲעשות
ְׁש ְמרּו ְבנֵי י ָ
תור ֶתָך :ו ָ
ְכן ָּכתּוב ְּב ָ
וֵ
ִשר ֵאל אות
ּובין ְּבנֵי י ָ
יני ֵ
עולםֵּ :ב ִ
דרתם ְּב ִרית ָ
ֶאת ַה ַּׁש ָּבת ְל ָ
ָארץ.
ְאת ָה ֶ
ָמים ָעשה ה' ֶאת ַה ָּׁש ַמיִם ו ֶ
עולםִּ .כי ֵׁש ֶׁשת י ִ
ִהיא ְל ָ
ּמֹותינּו.
ְא ֵ
בֹותינּו ו ִ
ֵאלוהי ֲא ֵ
ֵ
לוהינּו ו
ָפׁשֱ :א ֵ
יעי ָׁש ַבת ַו ִּיּנ ַ
ּובּיום ַה ְּׁש ִב ִ
ַ
תֹור ֶתָךַׂ .ש ְּב ֵענּו
ְתן ֶח ְל ֵקנּו ְּב ָ
ֹותיָך ו ֵ
נּוח ֵתנּוַ .ק ְּד ֵׁשנּו ְּב ִמ ְצ ֶ
ְר ֵצה ִב ְמ ָ
ילנּו
ְה ְנ ִח ֵ
ְט ֵהר ִל ֵּבנּו ְל ָע ְב ְּדָך ֶּב ֱא ֶמת .ו ַ
יׁשּוע ֶתָך .ו ַ
ְׂש ְּמ ֵחנו ִּב ָ
ּטּובָך ו ַ
ִמ ֶ
ִׂש ָר ֵאל
ּוב ָרצֹון ַׁש ַּבת ָק ְד ֶׁשָךְ .ויָנּוחּו ָבּה י ְ
ַאה ָבה ְ
לוהינּו ְּב ֲ
ה ֱא ֵ
ְמ ַק ְּד ֵׁשי ְׁש ֶמָךָּ :ברּוְך ַא ָּתה ה'ְ .מ ַק ֵּדׁש ַה ַּׁש ָּבת:
ַאה ָבה
ּות ִפ ָּל ָתםְּ .ב ֲ
ִׂש ָר ֵאל ְ
לוהינּו ְּב ַע ְּמָך י ְ
ה .עבודהְ :ר ֵצה ה ֱא ֵ
ּוׁשכֹון
ִׂש ָר ֵאל ַע ֶּמָךְ :
בֹודת י ְ
ּות ִהי ְל ָרצֹון ָּת ִמיד ֲע ַ
ְת ַק ֵּבל ְּב ָרצֹוןְ .
ׁשּובָך ְל ִצּיֹון
ְת ֱחזֶינָה ֵעינֵינּו ְּב ְ
ירּוׁש ַליִם .ו ֶ
ַע ְבדּוָך ֲע ָב ֶדיָך ִּב ָ
ְּב ִצּיֹון ְוי ַ
ְעּמֹו ְל ִצּיֹון:
ְּב ַר ֲח ִמיםָּ :ברּוְך ַא ָּתה הי ַה ַּמ ֲחזִיר ְׁש ִכינָתֹו ו ַ

תנ/י בנו כח ותבונה לעבוד
ולשמור את עולמך .השיבינו
לאהבה את האדמה,
היערות והחופים
וסלח/י לנו על שכה
קלקלנו .ברוכ/ה
את/ה ה’ בורא/ת
עולם.
תנ/י בנו הכח להגן
על אלו אשר נבצר
מהם להגן על עצמם.
תנ/י בנו האומץ
להתגייס למענם
כמיטב יכולתנו גם במחיר חוסר
אהדה אלינו .הזכירנו נא את
הבאים בימים לבל ניטוש אותם
יבתם .את הילדים שאינם
בעת ֵׂש ָ
זוכים למילה מנחמת ויד מוחה
דמעה .את הזרים העובדים
למעננו החשופים לניצול ולעושק.
את הנשים המוכות שכה קשה
לשמוע את זעקתן המוחנקת
ואת זעקת ילדיהן .את החסרים
גג לראשם ,ואת כל הנחמס/ת
והנדכא/ת הקורא/ת ואין לו/ה
שומע/ת ,אין לו/ה פודה .ברוכ/ה
את/ה ה’ הנותנ/ת לאדם אושר

לאמר עם עלותו/ה על משכבו/ה:
«טוב עשיתי היום».
תנ/י בנו את הסובלנות לקבל את
השונים מאיתנו :את המוגבלים
בשכלם או גופם ,את בני ובנות
האמונות השונות משלנו ,את בני
ובנות ההעדפות המיניות השונות
משלנו ,את בני ובנות הגזעים
והצבעים השונים משלנו ,את
בני ובנות המעמד וסגנון החיים
השונים משלנו.
שמור/י עלינו ועל יקירינו מפני
הצער וייסורים שבמחלות הגוף
והנפש .תנ/י לנו שכר ישר לפעול
את שביכולתנו כדי לשמור על
בריאות גופינו ונפשנו ותנ/י בידי
העוסקים והעוסקות במחקר
וברפואה להקל על הסבל האנושי.
תנ/י אהבה ,סובלנות ורעות בין
אישה לאיש ובין איש לאישה,
ובקרב כל אשר בחרו להצמיח את
אהבתם במעגלי שיתוף ואחריות.
ברוכ/ה את/ה ה’ הנותנ/ת באדם
תבונה להפוך ימי מריבה אפלים
לימי חברות ואור.

ֵאלוהי
ֵ
לוהינּו ו
ַחנּו ָלְךָׁ .ש ַא ָּתה הּוא יי ֱא ֵ
מֹודים ֲאנ ְ
ו .הודאהִ :
ְה ַר ֲח ִמים
ְה ֶח ֶסד ו ָ
נֹודה ְּלָך ַעל ָּכל ַהּטֹובֹות ו ָ
ּמֹותינּוֶ :
ְא ֵ
בֹותינּו ו ִ
ֲא ֵ
ֻּלם
ְעל ּכ ָ
ּדֹורֹותינּו ְׁש ִמ ְל ָפנֵינּו .ו ַ
ֵ
ְעם
ית ִע ָּמנּו ו ִ
ְׁש ָע ִׂש ָ
ָמ ְל ָתנּו ו ֶ
ֶׁשג ַ
ָעדָּ :ברּוְך
עולם ו ֶ
ִתנַּשא ִׁש ְמָך ַמ ְל ֵּכנּו ָּת ִמיד ְל ָ
רומם ְוי ְ
ִת ֵ
ִת ָּב ֵרְך ְוי ְ
יְ
ָאה ְלהֹודֹות:
ּולָך נ ֶ
ַא ָּתה היַ .הּטֹוב ִׁש ְמָך ְ
ָח ֶסד
ּוב ָר ָכהַ .חּיִים ֵחן ו ֶ
טובה ְ
ז .ברכת שלום :שים ָׁשלום ָ
ֻּלנּו ְּכ ֶא ָחד
ָאבינּו ּכ ָ
ִשר ֵאל ַע ֶּמָךָּ .ב ְר ֵכנּו ִ
ְעל ָּכל י ָ
ְר ֲח ִמים ָע ֵלינּו ו ַ
וַ
ּתורת ַחּיִים
להינּו ַ
ָת ָּת ָּלנּו הי ֱא ֵ
ְּבאור ָּפנֶיָךִּ .כי ְבאור ָּפנֶיָך נ ַ
ִהיֶה
ְׁשלום .וְטוב י ְ
ְחּיִים ו ָ
ְר ֲח ִמים ו ַ
ּוב ָר ָכה ו ַ
ּוצ ָד ָקה ְ
ְַאה ַבת ֶח ֶסדְ .
ו ֲ
ּוב ָכל ָׁש ָעה
ִשר ֵאל ְּב ָכל ֵעת ְ
ּול ָב ֵרְך ֶאת ָּכל ַע ְּמָך י ָ
ְּב ֵעינֶיָך ְל ָב ְר ֵכנּו ְ
ִשר ֵאל.
ְכל ַע ְּמָך ֵּבית י ָ
ַחנּו ו ָ
ָכר ו ְִנ ָּכ ֵתב ְל ָפנֶיָךֲ .אנ ְ
לומָךִ .נּז ֵ
ִּב ְׁש ֶ
ִשר ֵאל
ּול ָׁשלוםָּ :ברּוְך ַא ָּתה היַ .ה ְמ ָב ֵרְך ֶאת ַעּמו י ָ
טובים ְ
ְל ַחּיִים ִ
עֹוׂשה ַה ָּׁשלֹום.
ַּב ָּׁשלוםָּ :ברּוְך ַא ָּתה היֶ .

תנ/י בנו את הכח לקיים את
נפשותינו .אנו מתפללים אליך
ה’ אלוהינו למען הזכות לעמל
ועבודה לפרנסתנו ופרנסת בני
ובנות ביתנו .ברוכ/ה את/ה ה’
הנותנ/ת לאדם לראות חיים ביגיע
כפיו/ה.
שכון/י בשלום בתוך ירושלים
בירת מדינת ישראל כאשר דיברת
וברכ/י מתוכה את מדינת ישראל
ומדינות כל העמים בשלווה ,שלום
וביטחון.
ברוכ/ה את/ה ה’ שומר/ת ישראל
וכל העמים.
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לו יהי

סדר הוצאת ספר תורה

עוד יש מפרש לבן באופק ,מול ענן שחור כבד ,כל שנבקש לו יהי.
ואם בחלונות הערב ,אור נרות החג רועד ,כל שנבקש לו יהי.
לו יהי ,לו יהי ,אנא  -לו יהי ,כל שנבקש לו יהי.

פתיחת ארון הקודש

מה קול ענות אני שומע ,קול שופר וקול תופים ,כל שנבקש לו יהי
לו תישמע בתוך כל אלה ,גם תפילה אחת מפי ,כל שנבקש לו יהי
לו יהי ,לו יהי ,אנא  -לו יהי ,כל שנבקש לו יהי.

ְביָךְ .וָינֻסּו
ָפצּו אי ֶ
קּומה ה' ְוי ֻ
מׁשהָ .
ַּיאמר ֶ
סע ָהָארון ו ֶ
ְהי ִּב ְנ ַ
ַוי ִ
ירּוׁש ָליִם:
ּוד ַבר ה' ִמ ָ
תורהְ .
שנ ֶאיָך ִמ ָּפנֶיָךִּ :כי ִמ ִּצּיון ֵּת ֵצא ָ
ְמ ְ
ֻּׁשתו.
ִשר ֵאל ִּב ְקד ָ
ּתורה ְל ַעּמו י ָ
ָתן ָ
ָּברּוְך ֶׁשּנ ַ
העברת ספר התורה מדור לדור
ִיהֹושוע,
ַ
יהֹושוע ,ו
ַ
ומ ָס ָרה ִל
תֹורה ִמ ִסינַיְ ,
יּבל ָ
משה ִק ֵ
ֶ
ֶסת
ַאנ ֵשי ְכנ ֶ
רוה ְל ְ
יאים ְמ ָס ָ
ונ ִב ִ
יאיםְ ,
ְק ִנים ִל ְנ ִב ִ
ְק ִנים ,וז ֵ
ִלז ֵ
דֹולה( .משנה ,אבות ,א)
ַה ְג ָ
תהלוכת ספר תורה
להינּו ה' ֶא ָחד( :הקהל חוזר)
ִשר ֵאל ה' ֱא ֵ
בר המצוהְׁ :ש ַמע י ָ
ַח ָּדיו:
רומ ָמה ְׁשמו י ְ
ּונ ְ
ַּדלּו לה' ִא ִּתיְ .
חזן וקהלּ :ג ְ
יברך
ְמי ַחּיֶיָך.
ְרּוׁש ָליִם ּכל י ֵ
ּור ֵאה ְּבטּוב י ָ
ְב ֶר ְכָך ה' ִמ ִּצּיֹון ְ
יָ
ִׂש ָר ֵאל.
ּור ֵאה ָב ִנים ְל ָבנֶיָך ָׁשלֹום ַעל י ְ
ְ
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סדר קריאה בתורה (בראשית מח)

סדר קריאה בהפטרה

ברכה לפני הקריאה

ברכה לפני הקריאה בהפטרה

ברְך:
(העולה מברך) ָּ -ב ְרכּו ֶאת ה' ַה ְמ ָ
ָעד:
עולם ו ֶ
ברְך ְל ָ
(והקהל עונים) ָּ -ברּוְך ה' ַה ְמ ָ
עולם
ברְך ְל ָ
(והעולה חוזר ואומר) ָּ -ברּוְך ה' ַה ְמ ָ
ָעד:
וֶ
להינּו ֶמ ֶלְך
(ואח"כ מברך)ָּ :ברּוְך ַא ָּתה ה' ֱא ֵ
ָתן
עולם ֲא ֶׁשר ָּב ַחר ָּבנּו ִמ ָּכל ָה ַע ִּמים ְונ ַ
ָה ָ
נותן
ּתורתוָּ :ברּוְך ַא ָּתה ה' ֵ
ָלנּו ֶאת ָ
ּתורה:
ַה ָ

ֶא ָמ ִרים ֶּב ֱא ֶמת
יהם ַהּנ ֱ
ְר ָצה ְּב ִד ְב ֵר ֶ
טובים ו ָ
יאים ִ
עולם ֲא ֶׁשר ָּב ַחר ִּב ְנ ִב ִ
להינּו ֶמ ֶלְך ָה ָ
ָּברּוְך ַא ָּתה ה' ֱא ֵ
ְה ֶּצ ֶדק.
יאי ָה ֱא ֶמת ו ַ
ּוב ְנ ִב ֵ
ִׂש ָר ֵאל ַעּמו ִ
ּובי ְ
מׁשה ַע ְבּדו ְ
ּוב ֶ
תורה ְ
ּבוחר ַּב ָ
ָּברּוְך ַא ָּתה ה' ַה ֵ

ְצּוּו ֶאל
עליה ראשונה (דודים)ַ :וי ַ
ָאביָך ִצּוָה ִל ְפנֵי מֹותֹו
יֹוסף ֵלאמור ִ
ֵ
יֹוסף ָאּנָא ָׂשא נָא
תאמרּו ְל ֵ
ְ
ֵלאמורּ .כה
אתם ִּכי ָר ָעה ְג ָמלּוָך
ְח ָּט ָ
ַאחיָך ו ַ
ֶּפ ַׁשע ֶ
ָאביָך
לוהי ִ
ְע ָּתה ָׂשא נָא ְל ֶפ ַׁשע ַע ְב ֵדי ֱא ֵ
וַ
ֵלכּו ּגַם ֶא ָחיו
יֹוסף ְּב ַד ְּב ָרם ֵא ָליוַ .וּי ְ
ֵב ְּך ֵ
ַוּי ְ
ֹאמרּו ִהּנֶּנּו ְלָך ַל ֲע ָב ִדים.
ִּפלּו ְל ָפנָיו ַוּי ְ
ַוּי ְ
יהם
ַּיאמר ֲא ֵל ֶ
עליה שניה (הורים) :ו ֶ
לוהים
יראּו ִּכי ֲה ַת ַחת ֱא ִ
יֹוסף ַאל ִּת ָ
ֵ
לוהים
ְא ֶּתם ֲח ַׁש ְב ֶּתם ָע ַלי ָר ָעה ֱא ִ
ָאני .ו ַ
ִ
טובה ְל ַמ ַען ֲעׂשֹה ַּכּיֹום ַהּזֶה
ֲח ָׁש ָבּה ְל ָ
ָאנוכי
ִ
יראּו
ְע ָּתה ַאל ִּת ָ
ְל ַה ֲחיות ַעם ָרב .ו ַ
אֹותם
ַחם ָ
ְאת ַט ְּפ ֶכם ַו ְינ ֵ
ֲא ַכ ְל ֵּכל ֶא ְת ֶכם ו ֶ
יֹוסף ְּב ִמ ְצ ַריִם הּוא
ֵׁשב ֵ
ְד ֵּבר ַעל ִל ָּבםַ .וּי ֶ
ַוי ַ
ָע ֶׂשר ָׁש ִנים.
יֹוסף ֵמָאה ו ֶ
ְחי ֵ
ָאביו ַוי ִ
ּובית ִ
ֵ
יֹוסף
ַרא ֵ
עליה שלישית (מפטיר) דורוןַ :וּי ְ
ֻּלדּו
ַּׁשה י ְ
ְל ֶא ְפ ַריִם ְּבנֵי ִׁש ֵּל ִׁשים ּגַם ְּבנֵי ָמ ִכיר ֶּבן ְמנ ֶ
ָאנוכי ֵמת
ִ
יֹוסף ֶאל ֶא ָחיו
ַּיאמר ֵ
יֹוסף .ו ֶ
ַעל ִּב ְר ֵּכי ֵ
ְה ֱע ָלה ֶא ְת ֶכם ִמן
ִפקוד ֶא ְת ֶכם ו ֶ
ֵאלוהים ָּפקוד י ְ
ִ
ו
ִצ ָחק
ַאב ָר ָהם ְלי ְ
ָארץ ֲא ֶׁשר ִנ ְׁש ַּבע ְל ְ
ָארץ ַהּזאת ֶאל ָה ֶ
ָה ֶ
ִׂש ָר ֵאל ֵלאמור ָּפקוד
יֹוסף ֶאת ְּבנֵי י ְ
ַׁש ַּבע ֵ
ַעקבַ .וּי ְ
ּולי ֲ
ְ
מותי ִמּזֶה.
ְה ֲע ִל ֶתם ֶאת ַע ְצ ַ
לוהים ֶא ְת ֶכם ו ַ
ִפקוד ֱא ִ
יְ
ִיׂשם
ַח ְנטּו אותֹו ַוּי ֶ
ָע ֶׂשר ָׁש ִנים ַוּי ַ
יֹוסף ֶּבן ֵמָאה ו ֶ
ָמת ֵ
ַוּי ָ
ָּבָארֹון ְּב ִמ ְצ ָריִם.
ברכה אחרי הקריאה בתורה

מתוך הפטרת "ויחי" (מלכים א')
ְצו ֶאת ְׁשֹלמֹה ְבנֹו ֵלאמֹרָ .אנ ִֹכי
ְמי ָדוִד ָלמּות ַוי ַ
ִק ְרבּו י ֵ
ַוּי ְ
ְׁש ַמ ְר ָּת
ִית ְל ִאיׁש .ו ָ
ְהי ָ
ַק ָּת ו ָ
ְחז ְ
ָארץ ו ָ
ה ֵֹלְך ְּב ֶד ֶרְך ָּכל ָה ֶ
ֹתיו
ֹלהיָך ָל ֶל ֶכת ִּב ְד ָר ָכיו ִל ְׁשמֹר ֻחּק ָ
ת-מ ְׁש ֶמ ֶרת ה' ֱא ֶ
ֶא ִ
ֹׁשה ְל ַמ ַען
תֹורת מ ֶ
ֹתיו ַּכ ָּכתּוב ְּב ַ
ְע ְדו ָ
ּומ ְׁש ָּפ ָטיו ו ֵ
ֹתיו ִ
ִמ ְצו ָ
ְאת ָּכל ֲא ֶׁשר ִּת ְפנֶה
ַּת ְׂש ִּכיל ֵאת ָּכל ֲא ֶׁשר ַּת ֲע ֶׂשה ו ֵ
ָקים ה' ֶאת ְּד ָברֹו ֲא ֶׁשר ִּד ֶּבר ָע ַלי ֵלאמֹור
ָׁשםְ .ל ַמ ַען י ִ
ִׁש ְמרּו ָבנֶיָך ֶאת ַּד ְר ָּכם ָל ֶל ֶכת ְל ָפנַי ֶּב ֱא ֶמת ְּב ָכל
ִאם י ְ
ִּכ ֵרת ְלָך ִאיׁש ֵמ ַעל ִּכ ֵּסא
ַפ ָׁשם ֵלאמֹר ֹלא י ָ
ּוב ָכל-נ ְ
ְל ָב ָבם ְ
ִׂש ָר ֵאל.
יְ
ברכות אחרי הפטרה
עֹולם ,צּור ָּכל
לוהינּו ֶמ ֶלְך ָה ָ
ָּברּוְך ַא ָּתה ֲאדונָי ֱא ֵ
אֹומר
ֶא ָמןָ ,ה ֵ
עֹול ִמיםַ ,צ ִּדיק ְּב ָכל ַהּדֹורֹות ָה ֵאל ַהּנ ֱ
ָה ָ
ֶא ָמן
ָצ ֶדק .נ ֱ
ּומ ַקּיֵםֶׁ ,ש ָּכל ְּד ָב ָריו ֱא ֶמת ו ֶ
ְעֹוׂשהַ ,ה ְמ ַד ֵּבר ְ
ו ֶ
ְד ָבר ֶא ָחד
ֶא ָמ ִנים ְּד ָב ֶריָך ו ָ
לוהינּו ְונ ֱ
ַא ָּתה הּוא ָאדונָי ֱא ֵ
ְר ֲח ָמן
ֶא ָמן ו ַ
יקם ִּכי ֵאל ֶמ ֶלְך נ ֱ
ִמ ְּד ָב ֶריָך ָאחֹור לא יָׁשּוב ֵר ָ
ֶא ָמן ְּב ָכל ְּד ָב ָריו.
ָא ָּתהָּ .ברּוְך ַא ָּתה ֲאדונָי ָה ֵאל ַהּנ ֱ
יע
ּתֹוׁש ַ
ֶפׁש ִ
לּובת נ ֶ
ְל ֲע ַ
ַר ֵחם ַעל ִצּיֹון ִּכי ִהיא ֵּבית ַחּיֵינּו ו ַ
ֶיה.
ָמינּוָּ .ברּוְך ַא ָּתה ֲאדונָי ְמ ַׂש ֵּמ ַח ִצּיֹון ְּב ָבנ ָ
ִּב ְמ ֵה ָרה ְּבי ֵ
ּוב ַמ ְלכּות ֵּבית
ָביא ַע ְב ֶּדָך ְ
להינּו ְּב ֵא ִלּיָהּו ַהּנ ִ
שּמ ֵחנּו ה' ֱא ֵ
ְ
ֵׁשב
יחָךִּ .ב ְמ ֵה ָרה יָבוא ְוָיגֵל ִל ֵּבנּוַ .על ִּכ ְסאו לא י ֵ
ָּדוִד ְמ ִׁש ֶ
זָר וְלא י ְִנ ֲחלּו עוד ֲא ֵח ִרים ֶאת ְּכבודוִּ .כי ְב ֵׁשם ָק ְד ְׁשָך
ָעדָּ :ברּוְך ַא ָּתה ה'.
עולם ו ֶ
ִכ ֶּבה נֵרו ְל ָ
ִנ ְׁש ַּב ְע ָּת לו ֶׁשּלא י ְ
ָמגֵן ָּדוִד:
ְעל יום ַה ַּׁש ָּבת
יאים ו ַ
ְעל ַה ְּנ ִב ִ
בודה ו ַ
ְעל ָה ֲע ָ
ּתורה ו ַ
ַעל ַה ָ
נּוחה ְל ָכבוד
ְל ְמ ָ
ֻּׁשה ו ִ
להינּו ִל ְקד ָ
ָת ָּת ָלנּו ה' ֱא ֵ
ַהּזֶה ֶׁשּנ ַ
מודים ָלְך
ַחנּו ִ
לוהינּוֲ ,אנ ְ
ָארתַ :על ַהּכל .ה' ֱא ֵ
ּול ִת ְפ ֶ
ְ
עולם
ִת ָּב ַרְך ִׁש ְמָך ְּב ִפי ָּכל ַחי ָּת ִמיד ְל ָ
אותְך .י ְ
ּומ ָב ְר ִכים ָ
ְ
ָעדָּ :ברּוְך ַא ָּתה ה'ְ .מ ַק ֵּדׁש ַה ַּׁש ָּבת:
וֶ

ּתורת
ָתן ָלנּו ַ
עולם ֲא ֶׁשר נ ַ
להינּו ֶמ ֶלְך ָה ָ
ָּברּוְך ַא ָּתה ה' ֱא ֵ
ּתורה:
נותן ַה ָ
תוכנּוָּ :ברּוְך ַא ָּתה ה' ֵ
ָטע ְּב ֵ
עולם נ ַ
ְחּיֵי ָ
ֱא ֶמת ו ַ
ברכת ההורים
לנער הזה התפללנו ,ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם ,שהצליחנו וזיכנו וברכנו בבן הזה (אמן!)
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סוכריות
סימן טוב ומזל טוב!

ברכת כהנים:
ִׁש ְמ ֶרָך( :כן יהי רצון)
ְב ֶר ְכָך ה' ְוי ְ
יָ
ֶּך( :כן יהי רצון)
ִיחּנ ָ
ָאר ה' ָּפנָיו ֵא ֶליָך ו ֻ
יֵ
יִּשא ה' ָּפנָיו ֵא ֶליָך ְויָשם ְלָך ָׁשלום( :כן יהי רצון)

סיום התפילה
עושה שלום
ָאמן:
ְא ְמרּו ֵ
ִשר ֵאל .ו ִ
ְעל ָּכל י ָ
ַעשה ָׁשלום ָע ֵלינּו ו ַ
רומיו .הּוא י ֲ
עושה ָׁשלום ִּב ְמ ָ

דרשת בר המצוה
ברכת ההורים

קדיש:
ִת ַק ַּדׁש ְׁש ֵמּה ַר ָּבא.
ַּדל ְוי ְ
ִתּג ַ
יְ
אמן:
עּותּה
ְּב ָע ְל ָמא ִּדי ְב ָרא ִכ ְר ֵ
ִיק ֵרב
כּותּה ו ָ
ַמ ִליְך ַמ ְל ֵ
ְוי ְ
יחּה .אמן:
ְמ ִׁש ֵ
ּוב ַחּיֵי
יומיכון ְ
ּוב ֵ
ְּב ַחּיֵיכון ְ
ָלא
ִשר ֵאל ַּב ֲעג ָ
ְד ָכל ֵּבית י ָ
ָאמן:
ְא ְמרּו ֵ
ְמן ָק ִריב .ו ִ
ּובז ַ
ִ
ְהא ְׁש ֵמּה ַר ָּבא ְמ ָב ַרְך
יֵ
ּול ָע ְל ֵמי ָע ְל ַמּיָא.
ְל ָע ַלם ְ
ִת ָּפ ֵאר
ִׁש ַּת ַּבח ְוי ְ
ִת ָּב ַרְך ְוי ְ
יְ
ִת ַה ָּדר
ִתנַּשא ְוי ְ
רומם ְוי ְ
ִת ֵ
ְוי ְ
ִת ַה ָּלל ְׁש ֵמּה
ִת ַע ֶּלה ְוי ְ
ְוי ְ
ְד ֻק ְד ָׁשא ְּב ִריְך הּוא.
יר ָתא
ְׁש ָ
ְל ֵע ָּלא ִמן ָּכל ִּב ְר ָכ ָתא ו ִ
ירן ְּב ָע ְל ָמא.
ֶח ָמ ָתא ַּד ֲא ִמ ָ
ֻּת ְׁש ְּב ָח ָתא ְונ ֱ
ָאמן:
ְא ְמרּו ֵ
וִ
טובים
ְחּיִים ִ
ְהא ְׁש ָל ָמא ַר ָּבא ִמן ְׁש ַמּיָא ו ַ
יֵ
ָאמן:
ְא ְמרּו ֵ
ִשר ֵאל .ו ִ
ְעל ָּכל י ָ
ָע ֵלינּו ו ַ
ַעשה
רומיו הּוא ְּב ַר ֲח ָמיו י ֲ
עושה ָׁשלום ִּב ְמ ָ
ָאמן:
ְא ְמרּו ֵ
ִשר ֵאל ו ִ
ְעל ָּכל י ָ
ָׁשלום ָע ֵלינּו ו ַ

קדיש – נוסח עברי
יגדל ויתקדש שמו הגדול
בעולם שברא כרצונו ,וימליך
מלכותו ויצמיח ישועתו .אמן
בחייכם ובימיכם
ובחייהם של כל בית
ישראל ,במהרה ובזמן
קרוב ,ואמרו אמן
יהי שמו הגדול מבורך
לעולם ולעולמי
עולמים
יתברך וישתבח ויתפאר,
ויתרומם ויתנשא ויתהדר,
ויתעלה ויתהלל שמו של
הקדוש ברוך הוא
למעלה מכל הברכות,
השירות ,השבחים והנחמות
שאנו אומרים בעולם ואמרו
אמן.
יהי שלום רב מן השמים וחיים
עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן
ַעשה
רומיו הּוא ְּב ַר ֲח ָמיו י ֲ
עושה ָׁשלום ִּב ְמ ָ
ָאמן:
ְא ְמרּו ֵ
ִשר ֵאל ו ִ
ְעל ָּכל י ָ
ָׁשלום ָע ֵלינּו ו ַ

ה' עוז לעמו יתן ה' יברך את עמו בשלום
מזל טוב!
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תהילים 107
קידוש לשבת
ִאם ָּת ִׁשיב ִמ ַּׁש ָּבת ַר ְג ֶלָך ֲעשות ֲח ָפ ֶצָך
את ַל ַּׁש ָּבת ענֶג
ְק ָר ָ
ְּביום ָק ְד ִׁשי .ו ָ
ְכ ַּב ְדּתו ֵמ ֲעשות
ֻּבד .ו ִ
ִל ְקדוׁש ה' ְמכ ָ
ְד ֵּבר ָּד ָברָ :אז
ְּד ָר ֶכיָך ִמ ְּמצוא ֶח ְפ ְצָך ו ַ
ְה ְר ַּכ ְב ִּתיָך ַעל ָּב ֳמ ֵתי
ִּת ְת ַעּנַג ַעל ה' ו ִ
ָאביָך.
ַעקב ִ
ַח ַלת י ֲ
ְה ֲא ַכ ְל ִּתיָך נ ֲ
ָארץ .ו ַ
ֶ
ִּכי ִּפי ה' ִּד ֵּבר:
ִשר ֵאל ֶאת ַה ַּׁש ָּבתַ .ל ֲעשות
ְׁש ְמרּו ְבנֵי י ָ
וָ
עולם:
דרתם ְּב ִרית ָ
ֶאת ַה ַּׁש ָּבת ְל ָ
עולם
ִשר ֵאל אות ִהיא ְל ָ
ּובין ְּבנֵי י ָ
יני ֵ
ֵּב ִ
ָמים ָעשה ה' ֶאת ַה ָּׁש ַמיִם
ִּכי ֵׁש ֶׁשת י ִ
יעי ָׁש ַבת
ּובּיום ַה ְּׁש ִב ִ
ָארץַ .
ְאת ָה ֶ
וֶ
ָפׁש:
ַו ִּיּנ ַ
זָכור ֶאת יום ַה ַּׁש ָּבת ְל ַק ְּדׁשו.
שית ָּכל
ְע ָ
ָמים ַּת ֲעבוד ו ָ
ֵׁש ֶׁשת י ִ
יעי ַׁש ָּבת ַלה'
אכ ֶּתָך .וְיום ַה ְּׁש ִב ִ
ְמ ַל ְ
אכה ַא ָּתה
להיָך לא ַת ֲעשה ָכל ְמ ָל ָ
ֱא ֶ
ּוב ֶה ְמ ֶּתָך
ַא ָמ ְתָך ְ
ּוב ֶּתָך ַע ְב ְּדָך ו ֲ
ּוב ְנָך ִ
ִ
ָמים
ֵרָך ֲא ֶׁשר ִּב ְׁש ָע ֶריָך ִּכי ֵׁש ֶׁשת י ִ
ְוג ְ
ָארץ ֶאת
ְאת ָה ֶ
ָעשה ה' ֶאת ַה ָּׁש ַמיִם ו ֶ
ְאת ָּכל ֲא ֶׁשר ָּבם ַוָּינַח ַּבּיום
ַהּיָם ו ֶ
יעיַ :על ֵּכן ֵּב ַרְך ה' ֶאת יום
ַה ְּׁש ִב ִ
ְק ְּד ֵׁשהּו:
ַה ַּׁש ָּבת ַוי ַ
ּבותי( :לחיים!)
ְר ַ
ְר ָּבנָן ו ַ
ַס ְב ִרי ָמ ָרנָן ו ַ
עולם
להינּו ֶמ ֶלְך ָה ָ
ָּברּוְך ַא ָּתה ה' ֱא ֵ
ָפן:
ּבורא ְּפ ִרי ַהּג ֶ
ֵ

ִכּי־הִ מְ רּו אִ מְ רֵי־אֵ ל ו ַ ֲעצַת ֶעלְיֹון נָָאצּו׃
ּשלּו ו ְאֵ ין עֹזֵר׃
ִבם ָכ ׁ ְ
וַי ַּ ְכנַע ֶּבעָמָ ל ל ָּ
ישימֹון ָּדרְֶך
ְבר ִּב ׁ ִ
ָּתעּו בַ ִּמד ָּ
ושב ֹלא מָ צָאּו׃
עִיר מ ֹ ׁ ָ
ַטף׃
שם ָּבהֶ ם ִּתתְ ע ָּ
ְרעֵבִ ים ַגּם־צְמֵ אִ ים נַפְ ׁ ָ
וַי ִּ ְצעֲקּו אֶ ל־י ְהו ָה ַּב ַצּר לָהֶ ם
מִ ְּמצּוקֹותֵ יהֶ ם י ַ ִצּילֵם׃
י ׁ ְֹשבֵ י ח ׁ ֶֹשְך ו ְ ַצלְמָ ו ֶת אֲ סִ ירֵי ֳענִי ּובַ ְרזֶל׃
יֹוצִיאֵ ם מֵ ח ׁ ֶֹשְך ו ְ ַצלְמָ ו ֶת ּומֹוסְ רֹותֵ יהֶ ם יְנ ֵַּתק׃
יֹודּו לַיהו ָה חַ סְ דֹּו וְנִפְ לְאֹותָ יו לִבְ נֵי ָאדָם׃
ֲשיו ְּב ִר ָנּה׃
וְיִז ְְּבחּו זִבְ חֵ י תֹודָה ו ִיסַ ְּפרּו מַ ע ָ ׂ

)Ó Izráel (107 Zsoltár
Izráel, ó Izráel,
halld meg Istened szavát! x2
Mert ellenszegültek az Isten beszédének
A felséges tanácsát megveték.
Megalázta őket, elhagyottak lettek,
Elestek, és nem volt segítség.
Izráel...
Bujdostak pusztában, forró sivatagban,
Lelkük nyugtot sehol nem talált,
Nyomorúságukban Őhozzá fordultak,
Kiáltásukat meghallgatá.
Izráel...
Akik sötétségben, a halál völgyében
Megkötözve voltak, s vártak rá,
Kihozá a mélyből, a halál völgyéből,
Köteleiket elszaggatá.
Izráel...
Térj vissza hozzám elpártolt nemzet,
S haragomat nem bocsátom rád,
Újra felépítlek, örökké szeretlek,
Irgalmamat terjesztettem rád.
Izráel...
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