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סדר התעטפות בטלית

מי שהתעטף בטלית / י. עמיחי    

מי שהתעטף בטלית בנעוריו, לא ישכח 
לעולם:

ההוצאה משקית הקטיפה הרכה
ופתיחת הטלית המקופלת,

פרישה, נשיקת הצווארון לאורכו 
)הצווארון לפעמים רקום ולפעמים מוזהב(,

אחר כך, בתנופה גדולה מעל הראש, 
כמו שמיים, כמו חופה, כמו מצנח ....

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.

)בר המצוה(: ָּברּוְך ַאָּתה ה'. ֱאלֵהינּו ֶמֶלְך 
ָהעוָלם. ֲאֶׁשר ִקְּדָׁשנּו ְּבִמְצוָתיו. ְוִצָּונּו ְלִהְתַעֵּטף 

ַּבִציִצית: )אמן(

)התעטפות המשפחה בטלית(
)ציבור( הכניסיני תחת כנפך והיי לי אם 

ואחות ויהי חיקך מקלט ראשי קן תפילותיי 
הנידחות )אמן( 

ה ה', ֶאלֹוֵהינּו ֶמֶלְך ַהעֹוָלם,  רּוְך ַאתָּ )ציבור( בָּ
ֵשֵהְחָינּו ְוִקְיָמנּו  ְוִהִגיָענּו ַלְזַמן ַהֶזה. )אמן(

הללויה הללויה בצלצלי שמע

ַהְללּויה ְּבִצְלְצֵלי ָׁשַמע. ַהְללּויּה ְּבִצְלְצֵלי 
ְתרּוָעה: 

ּכל ַהְּנָׁשָמה ְּתַהֵּלל ָיּה ַהְללּוָיּה, ּכל ַהְּנָׁשָמה 
ְּתַהֵּלל ָיּה ַהְללּוָיּה:

התכנסות 

הנה מה טוב ומה נעים שבת אחים גם יחד

ברכה ותודה

מה טובו אוהליך יעקב משכנותיך ישראל

אדון עולם
ֲאדֹון עֹוָלם ֲאֶׁשר ָמַלְךְּבֶטֶרם ָּכל ְיִציר ִנְבָרא, 
ְלֵעת ַנֲעָׂשה ְבֶחְפצֹו ּכל ֲאַזי ֶמֶלְך ְׁשמֹו ִנְקָרא

ְוַאֲחֵרי ִּכְכלֹות ַהּכל ְלַבּדֹו ִיְמלְך נֹוָרא, 
ְוהּוא ָהָיה ְוהּוא הֶוה ְוהּוא ִיְהֶיה ְּבִתְפָאָרה.

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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קריאת »שמע« וברכותיה

ְוָהֵאר ֵעיֵנינּו

ְוָהֵאר ֵעיֵנינּו ְּבתוָרֶתָך. ְוַדֵּבק ִלֵּבנּו ְּבִמְצוֶתיָך.
ְוַיֵחד ְלָבֵבנּו ְלַאֲהָבה ּוְלִיְרָאה ֶאת ְׁשֶמָך.

שלא ֵנבוׁש ְולא ִנָּכֵלם
ְולא ִנָּכֵׁשל ְלעוָלם ָוֶעד:

ברכת אהבה

ֱאֶמת,  דול ֶסָלה בֶּ ְמָך ַהגָּ נּו ְלשִׁ ל ַעם ְוָלׁשֹון. ְוֵקַרְבתָּ ה. ּוָבנּו ָבַחְרתָּ ִמכָּ י ֵאל ּפוֵעל ְיׁשּועֹות ָאתָּ כִּ
ַאֲהָבה: ַעּמו ִיְשָׂרֵאל בְּ ה ה', ַהּבֹוֵחר בְּ רּוְך ַאתָּ ַאֲהָבה: בָּ ְלהֹודֹות ְלָך ּוְלַיֶחְדָך בְּ

דורון: ְׁשַמע, ִיְׂשָרֵאל: ה' ֱאלוֵהינּו, ה' ֶאָחד.
)הציבור חוזר(

פרשיה ראשונה – קבלת עול מלכות שמים

ְוָאַהְבָּת, ֵאת ה' ֱאלוֶהיָך, ְּבָכל ְלָבְבָך ּוְבָכל ַנְפְׁשָך, ּוְבָכל ְמאוֶדָך.
ְוָהיּו ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה, ֲאֶׁשר ָאנֹוִכי ְמַצְּוָך ַהּיֹום ַעל ְלָבֶבָך.

ְוִׁשַּנְנָּתם ְלָבֶניָך, ְוִדַּבְרָּת ָּבם, ְּבִׁשְבְּתָך ְּבֵביֶתָך ּוְבֶלְכְּתָך ַבֶּדֶרְך, ּוְבָׁשְכְּבָך ּוְבקּוֶמָך.
וְקַׁשְרָּתם ְלאֹות, ַעל ָיֶדָך; ְוָהיּו ְלטֹוָטפֹות, ֵּבין ֵעיֶניָך.

ּוְכַתְבָּתם ַעל ְמֻזוזֹות ֵּביֶתָך, ּוִבְׁשָעֶריָך.

פרשיה שניה – קבלת עול מצוות

ִּכי ַהִּמְצָוה ַהּזאת ֲאֶׁשר ָאנֹוִכי ְמַצְּוָך ַהּיֹום לא ִנְפֵלאת היא ִמְּמָך ְולא ְרחֹוָקה ִהיא: לא ַבָּׁשַמִים 
ִהיא ֵלאמֹור ִמי ַיֲעֶלה ָּלנּו ַהָּׁשַמְיָמה ְוִיָּקֶחָה ָּלנּו ְוַיְׁשִמֵענּו אֹוָתּה ְוַנֲעֶׂשָּנה: ְולא ֵמֵעֶבר ַלָּים ִהיא 
ֵלאמור ִמי ַיֲעָבר ָלנּו ֶאל ֵעֶבר ַהָּים ְוִיָּקֶחָה ָּלנּו ְוַיְׁשִמֵענּו אֹוָתּה ְוַנֲעֶׂשָּנה: ִּכי ָקרֹוב ֵאֶליָך ַהָּדָבר 

ְמאד ְּבִפיָך ּוִבְלָבְבָך ַלֲעׂשתֹו:                       
                                                                                                       

פרשה שלישית – מצוות ציצית ויציאת מצרים

ַוּיאֶמר ה' ֶאל מֶׁשה ֵּלאמֹור: ַּדֵּבר ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוָאַמְרָּת ֲאֵליֶהם. ְוָעׂשּו ָלֶהם ִציִצת ַעל ַּכְנֵפי 
ִבְגֵדיֶהם ְלדֹורֹוָתם. ְוָנְתנּו ַעל ִציִצת ַהָּכָנף ְּפִתיל ְּתֵכֶלת: ְוָהָיה ָלֶכם ְלִציִצית. ּוְרִאיֶתם אֹותֹו. 

ּוְזַכְרֶּתם ֶאת ָּכל ִמְצֹות ה' ַוֲעִׂשיֶתם אֹוָתן. ְולא ָתתּורּו ַאֲחֵרי ְלַבְבֶכם ְוַאֲחֵרי ֵעיֵניֶכם ֲאֶׁשר ַאֶּתם 
זֹוִנים ַאֲחֵריֶהם: ְלַמַען ִּתְזְּכרּו ַוֲעִׂשיֶתם ֶאת ָּכל ִמְצֹוָתי. ִוְהייֶתם ְקדִׁשים ֵלאלֹוֵהיֶכם: ֲאִני ה' 
ֱאלֹוֵהיֶכם. ֲאֶׁשר הֹוֵצאִתי ֶאְתֶכם ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים. ִלְהיֹות ָלֶכם ֵלאלֹוִהים. ֲאִני ה' ֱאלֹוֵהיֶכם.



67

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. 

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.

ד. קדושת השבת: ִישַמח מֶׁשה ְּבַמְּתַנת ֶחְלקו. ִּכי ֶעֶבד ֶנֱאָמן 
ָקָראָת ּלו. ְּכִליל ִּתְפֶאֶרת ְּבראׁשו ָנַתָּת ּלו. ְּבָעְמדו ְלָפֶניָך ַעל ַהר 
ִסיַני. ּוְׁשֵני ֻלחות ֲאָבִנים הוִריד ְּבָידו. ְוָכתּוב ָּבֶהם ְׁשִמיַרת ַׁשָּבת. 

ְוֵכן ָּכתּוב ְּבתוָרֶתָך: ְוָׁשְמרּו ְבֵני ִישָרֵאל ֶאת ַהַּׁשָּבת. ַלֲעשות 
ֶאת ַהַּׁשָּבת ְלדרָתם ְּבִרית עוָלם: ֵּביִני ּוֵבין ְּבֵני ִישָרֵאל אות 

ִהיא ְלעוָלם. ִּכי ֵׁשֶׁשת ָיִמים ָעשה ה' ֶאת ַהָּׁשַמִים ְוֶאת ָהָאֶרץ. 
ּוַבּיום ַהְּׁשִביִעי ָׁשַבת ַוִּיָּנַפׁש: ֱאלוֵהינּו ֵואלוֵהי ֲאבֹוֵתינּו ְוִאּמֹוֵתינּו. 
ְרֵצה ִבְמנּוָחֵתנּו. ַקְּדֵׁשנּו ְּבִמְצֹוֶתיָך ְוֵתן ֶחְלֵקנּו ְּבתֹוָרֶתָך. ַׂשְּבֵענּו 

ִמּטּוֶבָך ְוַׂשְּמֵחנו ִּביׁשּוָעֶתָך. ְוַטֵהר ִלֵּבנּו ְלָעְבְּדָך ֶּבֱאֶמת. ְוַהְנִחיֵלנּו 
ה ֱאלוֵהינּו ְּבַאֲהָבה ּוְבָרצֹון ַׁשַּבת ָקְדֶׁשָך. ְוָינּוחּו ָבּה  ִיְׂשָרֵאל 

ְמַקְּדֵׁשי ְׁשֶמָך: ָּברּוְך ַאָּתה ה'. ְמַקֵּדׁש ַהַּׁשָּבת:

ה. עבודה: ְרֵצה ה ֱאלוֵהינּו ְּבַעְּמָך ִיְׂשָרֵאל ּוְתִפָּלָתם. ְּבַאֲהָבה 
ְתַקֵּבל ְּבָרצֹון. ּוְתִהי ְלָרצֹון ָּתִמיד ֲעבֹוַדת ִיְׂשָרֵאל ַעֶּמָך: ּוְׁשכֹון 

ְּבִצּיֹון ְוַיַעְבדּוָך ֲעָבֶדיָך ִּבירּוָׁשַלִים. ְוֶתֱחֶזיָנה ֵעיֵנינּו ְּבׁשּוְבָך ְלִצּיֹון 
ְּבַרֲחִמים: ָּברּוְך ַאָּתה הי ַהַּמֲחִזיר ְׁשִכיָנתֹו ְוַעּמֹו ְלִצּיֹון:

ו.  הודאה: מֹוִדים ֲאַנְחנּו ָלְך. ָׁשַאָּתה הּוא יי ֱאלוֵהינּו ֵואלוֵהי 
ֲאבֹוֵתינּו ְוִאּמֹוֵתינּו: נֹוֶדה ְּלָך ַעל ָּכל ַהּטֹובֹות ְוָהֶחֶסד ְוָהַרֲחִמים 

ֶׁשָגַמְלָתנּו ְוֶׁשָעִׂשיָת ִעָּמנּו ְוִעם ּדֹורֹוֵתינּו ְׁשִמְלָפֵנינּו. ְוַעל ֻּכָּלם 
ִיְתָּבֵרְך ְוִיְתרוֵמם ְוִיְתַנּשא ִׁשְמָך ַמְלֵּכנּו ָּתִמיד ְלעוָלם ָוֶעד: ָּברּוְך 

ַאָּתה הי. ַהּטֹוב ִׁשְמָך ּוְלָך ָנֶאה ְלהֹודֹות:

ז.  ברכת שלום: שים ָׁשלום טוָבה ּוְבָרָכה. ַחִּיים ֵחן ָוֶחֶסד 
ְוַרֲחִמים ָעֵלינּו ְוַעל ָּכל ִישָרֵאל ַעֶּמָך. ָּבְרֵכנּו ָאִבינּו ֻּכָּלנּו ְּכֶאָחד 

ְּבאור ָּפֶניָך. ִּכי ְבאור ָּפֶניָך ָנַתָּת ָּלנּו הי ֱאלֵהינּו ּתוַרת ַחִּיים 
ְוַאֲהַבת ֶחֶסד. ּוְצָדָקה ּוְבָרָכה ְוַרֲחִמים ְוַחִּיים ְוָׁשלום. ְוטוב ִיְהֶיה 
ְּבֵעיֶניָך ְלָבְרֵכנּו ּוְלָבֵרְך ֶאת ָּכל ַעְּמָך ִישָרֵאל ְּבָכל ֵעת ּוְבָכל ָׁשָעה 

ִּבְׁשלוֶמָך. ִנָּזֵכר ְוִנָּכֵתב ְלָפֶניָך. ֲאַנְחנּו ְוָכל ַעְּמָך ֵּבית ִישָרֵאל. 
ְלַחִּיים טוִבים ּוְלָׁשלום: ָּברּוְך ַאָּתה הי. ַהְמָבֵרְך ֶאת ַעּמו ִישָרֵאל 

ַּבָּׁשלום:  ָּברּוְך ַאָּתה הי. עֹוֶׂשה ַהָּׁשלֹום.

תפילת עמידה – הזמנה לתפילה אישית

ֲאדוָני ְׂשָפַתי ִּתְפָּתח ּוִפי ַיִּגיד ְּתִהָּלֶתָך:

נוסח חלופי

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.

השיבינו נא לתורת צדקך ותנ/י 
בנו כח לשנות ולתקן את 

חולשותינו. 

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 
בעת ֵׂשיָבתם. את הילדים שאינם 

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 

נוסח מסורתי

א. אבות ואמהות: ָּברּוְך ַאָּתה ה' ֱאלוֵהינּו ֵואלוֵהי ֲאבֹוֵתינּו 
ְוִאּמֹוֵתינּו, ֱאלוֵהי ַאְבָרָהם, ִיְצָחק ֵוַיֲעקב. אלוֵהי ָׂשָרה, ִרְבָקה, 

ּגֹוֵמל ָרֵחל ְוֵלָאה: ָהֵאל ַהָּגדֹול ַהִּגּבֹור ְוַהּנֹוָרא ֵאל ֶעְליֹון. 
ֲחָסִדים טֹוִבים ְוקֹוֵנה ַהּכל. ְוזֹוֵכר ַחְסֵּדי 

ָאבֹות ְוִאָּמהֹות. ּוֵמִביא ְּגאּוָּלה 
ְלדֹורֹוֵתיֶהם ְלַמַען ְׁשמֹו ְּבַאֲהָבה: 

ֶמֶלְך עֹוֵזר ּומֹוִׁשיַע ּוָמֵגן:
ָּברּוְך ַאָּתה ה', ָמֵגן ַאְבָרָהם ּופֹוֵקד 

ָׂשָרה:

ב. גבורת ה': ַאָּתה ִּגּבֹור ְלעֹוָלם 
ֲאדוָני. ַמְׁשִּפיל ַאף ְמרֹוֵמם ַאָּתה 

ַרב ְלהֹוִׁשיַע, 
)בחורף(: ַמִׁשיב ָהרּוַח 
ּומֹוִריד ַהֶּגֶׁשם: )בקיץ(: 

מֹוִריד ַהָּטל: ְמַכְלֵּכל 
ַחִּיים ְּבֶחֶסד. ְמַחּיה ַהּכל 

ְּבַרֲחִמים ַרִּבים. סֹוֵמְך 
נֹוְפִלים. ְורֹוֵפא חֹוִלים 

ּוַמִּתיר ֲאסּוִרים. ּוְמַקּים 
ֱאמּוָנתֹו ִליֵׁשֵני ָעָפר. ִמי 
ָכמֹוָך ַּבַעל ְּגבּורֹות ּוִמי 
דֹוֶמה ָּלְך. ֶמֶלְך ֵמִמית 

ּוְמַחּיה ּוַמְצִמיַח ְיׁשּוָעה: 
ְוֶנֱאָמן ַאָּתה ְלַהֲחיֹות ָּכל 

ָחי:
ָּברּוְך ַאָּתה ה'. ְמַחּיה ַהּכל:

ג. קדושת ה': ְנַקֵּדׁש ֶאת ִׁשְמָך ָּבעֹוָלם, ְּכֵׁשם ֶׁשַּמְקִּדיִׁשים אֹותֹו 
ִּבְׁשֵמי ָמרֹום, ַּכָּכתּוב ַעל ַיד ְנִביֶאָך: "ְוָקָרא ֶזה ֶאל ֶזה ְוָאַמר:

ָקדֹוׁש, ָקדֹוׁש, ָקדֹוׁש יי ְצָבאֹות, ְמֹלא ָכל ָהָאֶרץ ְּכבֹודֹו:"
ְלֻעָמָתם ָּברּוְך ֹיאֵמרּו: "ָּברּוְך ְּכבֹוד יי ִמְּמקֹומֹו:"

ּוְבִדְבֵרי ָקְדְׁשָך ָּכתּוב ֵלאמֹר: 
"ִיְמֹלְך יי ְלעֹוָלם, ֱאֹלַהִיְך ִצּיֹון ְלדֹר ָודֹר, ַהְללּוָיּה:" 

ְלדֹור ָודֹור ַנִּגיד ָּגְדֶלָך ּוְלֵנַצח ְנָצִחים ְקֻדָּׁשְתָך ַנְקִּדיׁש, ְוִׁשְבֲחָך 
ֱאֹלֵהינּו ִמִּפינּו ֹלא ָימּוׁש ְלעֹוָלם ָוֶעד, ִּכי ֵאל ֶמֶלְך ָּגדֹול ְוָקדֹוׁש 

ָאָּתה. ָּברּוְך ַאָּתה יי, ָהֵאל  )בעשי"ת: ַהֶּמֶלְך( ַהָּקדֹוׁש:
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לו יהי

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.

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.

סדר הוצאת ספר תורה 

פתיחת ארון הקודש

ַוְיִהי ִּבְנסַע ָהָארון ַוּיאֶמר מֶׁשה. קּוָמה ה' ְוָיֻפצּו אְיֶביָך. ְוָיֻנסּו 
ְמשְנֶאיָך ִמָּפֶניָך: ִּכי ִמִּצּיון ֵּתֵצא תוָרה. ּוְדַבר ה' ִמירּוָׁשָלִים: 

ָּברּוְך ֶׁשָּנַתן ּתוָרה ְלַעּמו ִישָרֵאל ִּבְקֻדָּׁשתו. 

העברת ספר התורה מדור לדור 

מֶשה ִקיֵּבל תֹוָרה ִמִסיַני, וְמָסָרה ִליהֹושוַע, ִויהֹושוַע, 
ִלְזֵקִנים, וְזֵקִנים ִלְנִביִאים, וְנִביִאים ְמָסרוָה ְלַאְנֵשי ְכֶנֶסת 

ַהְגדֹוָלה. )משנה, אבות, א(

תהלוכת ספר תורה

בר המצוה: ְׁשַמע ִישָרֵאל ה' ֱאלֵהינּו ה' ֶאָחד: )הקהל חוזר(
 חזן וקהל: ַּגְּדלּו לה' ִאִּתי. ּוְנרוְמָמה ְׁשמו ַיְחָּדיו:

יברך

ְיָבֶרְכָך ה' ִמִּצּיֹון ּוְרֵאה ְּבטּוב ְירּוָׁשָלִים ּכל ְיֵמי ַחּייָך.
ּוְרֵאה ָבִנים ְלָבֶניָך ָׁשלֹום  ַעל ִיְׂשָרֵאל.  
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סדר קריאה בתורה )בראשית מח(

ברכה לפני הקריאה

)העולה מברך( - ָּבְרכּו ֶאת ה' ַהְמבָרְך:
)והקהל עונים( - ָּברּוְך ה' ַהְמבָרְך ְלעוָלם ָוֶעד:

)והעולה חוזר ואומר( - ָּברּוְך ה' ַהְמבָרְך ְלעוָלם 
ָוֶעד:

)ואח"כ מברך(: ָּברּוְך ַאָּתה ה' ֱאלֵהינּו ֶמֶלְך 
ָהעוָלם ֲאֶׁשר ָּבַחר ָּבנּו ִמָּכל ָהַעִּמים ְוָנַתן 

ָלנּו ֶאת ּתוָרתו: ָּברּוְך ַאָּתה ה' נוֵתן 
ַהּתוָרה:

עליה ראשונה )דודים(: ַוְיַצּוּו ֶאל 
יֹוֵסף ֵלאמור ָאִביָך ִצָּוה ִלְפֵני מֹותֹו 

ֵלאמור. ּכה תאְמרּו ְליֹוֵסף ָאָּנא ָׂשא ָנא 
ֶּפַׁשע ַאֶחיָך ְוַחָּטאָתם ִּכי ָרָעה ְגָמלּוָך 

ְוַעָּתה ָׂשא ָנא ְלֶפַׁשע ַעְבֵדי ֱאלוֵהי ָאִביָך 
ַוּיְבְּך יֹוֵסף ְּבַדְּבָרם ֵאָליו. ַוּיְלכּו ַּגם ֶאָחיו 

ַוִּיְּפלּו ְלָפָניו ַוֹּיאְמרּו ִהֶּנּנּו ְלָך ַלֲעָבִדים.

עליה שניה )הורים(: ַוּיאֶמר ֲאֵליֶהם 
יֹוֵסף ַאל ִּתיָראּו  ִּכי ֲהַתַחת ֱאלוִהים 

ָאִני. ְוַאֶּתם ֲחַׁשְבֶּתם ָעַלי ָרָעה ֱאלוִהים 
ֲחָׁשָבּה ְלטוָבה ְלַמַען ֲעׂשֹה ַּכּיֹום ַהֶּזה 

ְלַהֲחיות ַעם ָרב. ְוַעָּתה ַאל ִּתיָראּו ָאנוִכי 
ֲאַכְלֵּכל ֶאְתֶכם ְוֶאת ַטְּפֶכם ַוְיַנֵחם אֹוָתם 
ַוְיַדֵּבר ַעל ִלָּבם. ַוּיֶׁשב יֹוֵסף ְּבִמְצַרִים הּוא 

ּוֵבית ָאִביו ַוְיִחי יֹוֵסף ֵמָאה ָוֶעֶׂשר ָׁשִנים.

עליה שלישית )מפטיר( דורון: ַוַּיְרא יֹוֵסף 
ְלֶאְפַרִים ְּבֵני ִׁשֵּלִׁשים ַּגם ְּבֵני ָמִכיר ֶּבן ְמַנֶּׁשה ֻיְּלדּו 

ַעל ִּבְרֵּכי יֹוֵסף. ַוּיאֶמר יֹוֵסף ֶאל ֶאָחיו ָאנוִכי ֵמת 
ֵואלוִהים ָּפקוד ִיְפקוד ֶאְתֶכם ְוֶהֱעָלה ֶאְתֶכם ִמן 

ָהָאֶרץ ַהּזאת ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע ְלַאְבָרָהם ְלִיְצָחק 
ּוְלַיֲעקב. ַוַּיְׁשַּבע יֹוֵסף ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵלאמור  ָּפקוד 
ִיְפקוד ֱאלוִהים ֶאְתֶכם ְוַהֲעִלֶתם ֶאת ַעְצמוַתי ִמֶּזה. 

ַוָּיָמת יֹוֵסף ֶּבן ֵמָאה ָוֶעֶׂשר ָׁשִנים ַוַּיַחְנטּו אותֹו ַוִּייֶׂשם 
ָּבָארֹון ְּבִמְצָרִים.  

ברכה אחרי הקריאה בתורה

ָּברּוְך ַאָּתה ה' ֱאלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעוָלם ֲאֶׁשר ָנַתן ָלנּו ּתוַרת 
ֱאֶמת ְוַחּיי עוָלם ָנַטע ְּבתוֵכנּו: ָּברּוְך ַאָּתה ה' נוֵתן ַהּתוָרה:

ברכת ההורים

לנער הזה התפללנו, ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם, שהצליחנו וזיכנו וברכנו בבן הזה )אמן!(

סדר קריאה בהפטרה

ברכה לפני הקריאה בהפטרה

ָּברּוְך ַאָּתה ה' ֱאלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעוָלם ֲאֶׁשר ָּבַחר ִּבְנִביִאים טוִבים ְוָרָצה ְּבִדְבֵריֶהם ַהֶּנֱאָמִרים ֶּבֱאֶמת 
ָּברּוְך ַאָּתה ה' ַהּבוֵחר ַּבתוָרה ּוְבמֶׁשה ַעְבּדו ּוְבִיְׂשָרֵאל ַעּמו ּוִבְנִביֵאי ָהֱאֶמת ְוַהֶּצֶדק.

מתוך הפטרת "ויחי" )מלכים א'(

ַוִּיְקְרבּו ְיֵמי ָדִוד ָלמּות ַוְיַצו ֶאת ְׁשֹלמֹה ְבנֹו ֵלאמֹר. ָאנִֹכי 
הֵֹלְך ְּבֶדֶרְך ָּכל ָהָאֶרץ ְוָחַזְקָּת ְוָהִייָת ְלִאיׁש. ְוָׁשַמְרָּת 

ֶאת-ִמְׁשֶמֶרת ה' ֱאֹלֶהיָך ָלֶלֶכת ִּבְדָרָכיו ִלְׁשמֹר ֻחּקָֹתיו 
ִמְצוֹ ָתיו ּוִמְׁשָּפָטיו ְוֵעְדוֹ ָתיו ַּכָּכתּוב ְּבתֹוַרת מֶֹׁשה ְלַמַען 

ַּתְׂשִּכיל ֵאת ָּכל ֲאֶׁשר ַּתֲעֶׂשה ְוֵאת ָּכל ֲאֶׁשר ִּתְפֶנה 
ָׁשם. ְלַמַען ָיִקים ה' ֶאת ְּדָברֹו ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ָעַלי ֵלאמֹור 
ִאם ִיְׁשְמרּו ָבֶניָך ֶאת ַּדְרָּכם ָלֶלֶכת ְלָפַני ֶּבֱאֶמת ְּבָכל 

ְלָבָבם ּוְבָכל-ַנְפָׁשם ֵלאמֹר ֹלא ִיָּכֵרת ְלָך ִאיׁש ֵמַעל ִּכֵּסא 
ִיְׂשָרֵאל.  

ברכות אחרי הפטרה

ָּברּוְך ַאָּתה ֲאדוָני ֱאלוֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, צּור ָּכל 
ָהעֹוָלִמים, ַצִּדיק ְּבָכל ַהּדֹורֹות ָהֵאל ַהֶּנֱאָמן, ָהאֹוֵמר 

ְועֹוֶׂשה, ַהְמַדֵּבר ּוְמַקּים, ֶׁשָּכל ְּדָבָריו ֱאֶמת ָוֶצֶדק. ֶנֱאָמן 
ַאָּתה הּוא ָאדוָני ֱאלוֵהינּו ְוֶנֱאָמִנים ְּדָבֶריָך ְוָדָבר ֶאָחד 

ִמְּדָבֶריָך ָאחֹור לא ָיׁשּוב ֵריָקם ִּכי ֵאל ֶמֶלְך ֶנֱאָמן ְוַרֲחָמן 
ָאָּתה. ָּברּוְך ַאָּתה ֲאדוָני ָהֵאל ַהֶּנֱאָמן ְּבָכל ְּדָבָריו.

ַרֵחם ַעל ִצּיֹון ִּכי ִהיא ֵּבית ַחּיינּו ְוַלֲעלּוַבת ֶנֶפׁש ּתֹוִׁשיַע 
ִּבְמֵהָרה ְּבָיֵמינּו. ָּברּוְך ַאָּתה ֲאדוָני ְמַׂשֵּמַח ִצּיֹון ְּבָבֶניָה. 

שְּמֵחנּו ה' ֱאלֵהינּו ְּבֵאִלָּיהּו ַהָּנִביא ַעְבֶּדָך ּוְבַמְלכּות ֵּבית 
ָּדִוד ְמִׁשיֶחָך. ִּבְמֵהָרה ָיבוא ְוָיֵגל ִלֵּבנּו. ַעל ִּכְסאו לא ֵיֵׁשב 

ָזר ְולא ִיְנֲחלּו עוד ֲאֵחִרים ֶאת ְּכבודו. ִּכי ְבֵׁשם ָקְדְׁשָך 
ִנְׁשַּבְעָּת לו ֶׁשּלא ִיְכֶּבה ֵנרו ְלעוָלם ָוֶעד: ָּברּוְך ַאָּתה ה'. 

ָמֵגן ָּדִוד:

ַעל ַהּתוָרה ְוַעל ָהֲעבוָדה ְוַעל ַהְּנִביִאים ְוַעל יום ַהַּׁשָּבת 
ַהֶּזה ֶׁשָּנַתָּת ָלנּו ה' ֱאלֵהינּו ִלְקֻדָּׁשה ְוִלְמנּוָחה ְלָכבוד 

ּוְלִתְפָאֶרת: ַעל ַהּכל. ה' ֱאלוֵהינּו, ֲאַנְחנּו מוִדים ָלְך 
ּוְמָבְרִכים אוָתְך. ִיְתָּבַרְך ִׁשְמָך ְּבִפי ָּכל ַחי ָּתִמיד ְלעוָלם 

ָוֶעד: ָּברּוְך ַאָּתה ה'. ְמַקֵּדׁש ַהַּׁשָּבת:
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ברכת כהנים:

ְיָבֶרְכָך ה' ְוִיְׁשְמֶרָך: )כן יהי רצון(
ָיֵאר ה' ָּפָניו ֵאֶליָך ִויֻחֶּנָּך: )כן יהי רצון(

ִיּשא ה' ָּפָניו ֵאֶליָך ְוָישם ְלָך ָׁשלום: )כן יהי רצון(

עושה שלום
עושה ָׁשלום ִּבְמרוָמיו. הּוא ַיֲעשה ָׁשלום ָעֵלינּו ְוַעל ָּכל ִישָרֵאל. ְוִאְמרּו ָאֵמן:

ה' עוז לעמו יתן ה' יברך את עמו בשלום
מזל טוב!

קדיש:

ִיְתַּגַּדל ְוִיְתַקַּדׁש ְׁשֵמּה ַרָּבא. 
אמן:

ְּבָעְלָמא ִּדי ְבָרא ִכְרעּוֵתּה 
ְוַיְמִליְך ַמְלכּוֵתּה ִויָקֵרב 

ְמִׁשיֵחּה. אמן:

ְּבַחּייכון ּוְביוֵמיכון ּוְבַחּיי 
ְדָכל ֵּבית ִישָרֵאל ַּבֲעָגָלא 
ּוִבְזַמן ָקִריב. ְוִאְמרּו ָאֵמן:

ְיֵהא ְׁשֵמּה ַרָּבא ְמָבַרְך 
ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמָּיא.

ִיְתָּבַרְך ְוִיְׁשַּתַּבח ְוִיְתָּפֵאר 
ְוִיְתרוֵמם ְוִיְתַנּשא ְוִיְתַהָּדר 

ְוִיְתַעֶּלה ְוִיְתַהָּלל ְׁשֵמּה 
ְדֻקְדָׁשא ְּבִריְך הּוא.

ְלֵעָּלא ִמן ָּכל ִּבְרָכָתא ְוִׁשיָרָתא 
ֻּתְׁשְּבָחָתא ְוֶנֱחָמָתא ַּדֲאִמיָרן ְּבָעְלָמא. 

ְוִאְמרּו ָאֵמן:
ְיֵהא ְׁשָלָמא ַרָּבא ִמן ְׁשַמָּיא ְוַחִּיים טוִבים 

ָעֵלינּו ְוַעל ָּכל ִישָרֵאל. ְוִאְמרּו ָאֵמן:

עושה ָׁשלום ִּבְמרוָמיו הּוא ְּבַרֲחָמיו ַיֲעשה 
ָׁשלום ָעֵלינּו ְוַעל ָּכל ִישָרֵאל ְוִאְמרּו ָאֵמן:

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

עושה ָׁשלום ִּבְמרוָמיו הּוא ְּבַרֲחָמיו ַיֲעשה 
ָׁשלום ָעֵלינּו ְוַעל ָּכל ִישָרֵאל ְוִאְמרּו ָאֵמן:

סוכריות
סימן טוב ומזל טוב!

סיום התפילה

דרשת בר המצוה

ברכת ההורים
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קידוש לשבת

ִאם ָּתִׁשיב ִמַּׁשָּבת ַרְגֶלָך ֲעשות ֲחָפֶצָך 
ְּביום ָקְדִׁשי. ְוָקָראָת ַלַּׁשָּבת עֶנג 

ִלְקדוׁש ה' ְמֻכָּבד. ְוִכַּבְדּתו ֵמֲעשות 
ְּדָרֶכיָך ִמְּמצוא ֶחְפְצָך ְוַדֵּבר ָּדָבר: ָאז 
ִּתְתַעַּנג ַעל ה' ְוִהְרַּכְבִּתיָך ַעל ָּבֳמֵתי 
ָאֶרץ. ְוַהֲאַכְלִּתיָך ַנֲחַלת ַיֲעקב ָאִביָך. 

ִּכי ִּפי ה' ִּדֵּבר:
ְוָׁשְמרּו ְבֵני ִישָרֵאל ֶאת ַהַּׁשָּבת. ַלֲעשות 

ֶאת ַהַּׁשָּבת ְלדרָתם ְּבִרית עוָלם:

ֵּביִני ּוֵבין ְּבֵני ִישָרֵאל אות ִהיא ְלעוָלם 
ִּכי ֵׁשֶׁשת ָיִמים ָעשה ה' ֶאת ַהָּׁשַמִים 

ְוֶאת ָהָאֶרץ. ּוַבּיום ַהְּׁשִביִעי ָׁשַבת 
ַוִּיָּנַפׁש:

ָזכור ֶאת יום ַהַּׁשָּבת ְלַקְּדׁשו. 
ֵׁשֶׁשת ָיִמים ַּתֲעבוד ְוָעשיָת ָּכל 

ְמַלאְכֶּתָך. ְויום ַהְּׁשִביִעי ַׁשָּבת ַלה' 
ֱאלֶהיָך לא ַתֲעשה ָכל ְמָלאָכה ַאָּתה 

ּוִבְנָך ּוִבֶּתָך ַעְבְּדָך ַוֲאָמְתָך ּוְבֶהְמֶּתָך 
ְוֵגְרָך ֲאֶׁשר ִּבְׁשָעֶריָך ִּכי ֵׁשֶׁשת ָיִמים 

ָעשה ה' ֶאת ַהָּׁשַמִים ְוֶאת ָהָאֶרץ ֶאת 
ַהָּים ְוֶאת ָּכל ֲאֶׁשר ָּבם ַוָּיַנח ַּבּיום 
ַהְּׁשִביִעי: ַעל ֵּכן ֵּבַרְך ה' ֶאת יום 

ַהַּׁשָּבת ַוְיַקְּדֵׁשהּו:

ַסְבִרי ָמָרָנן ְוַרָּבָנן ְוַרּבוַתי: )לחיים!(

ָּברּוְך ַאָּתה ה' ֱאלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעוָלם 
ּבוֵרא ְּפִרי ַהָּגֶפן:

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...

תהילים 107
י־ִהְמרּו ִאְמֵרי־ֵאל וֲַעַצת ֶעְליֹון ָנָאצּו׃ ִכּ

לּו וְֵאין עֵֹזר׃ ְשׁ ם ָכּ ָעָמל ִלָבּ וַיְַּכַנע ֶבּ

ֶרְך ימֹון ָדּ יִשׁ ר ִבּ ְדָבּ עּו ַבִמּ ָתּ
ב ֹלא ָמָצאּו׃ ִעיר מֹוָשׁ

ף׃ ְתַעָטּ ֶהם ִתּ ם ָבּ ְרֵעִבים ַגּם־ְצֵמִאים ַנְפָשׁ
ר ָלֶהם ַצּ וַיְִּצֲעקּו ֶאל־יְהוָה ַבּ

יֵלם׃ צּוקֹוֵתיֶהם יִַצּ ִמְמּ

ְך וְַצְלָמוֶת ֲאִסיֵרי ֳעִני ּוַבְרֶזל׃ ֵבי חֶֹשׁ יְֹשׁ
ק׃ ְך וְַצְלָמוֶת ּומֹוְסרֹוֵתיֶהם יְַנֵתּ יֹוִציֵאם ֵמחֶֹשׁ

ו וְִנְפְלאֹוָתיו ִלְבֵני ָאָדם׃ ֹּ יֹודּו ַליהוָה ַחְסד
ִרָנּה׃ יו ְבּ רּו ַמֲעָשׂ חּו ִזְבֵחי תֹוָדה וִיַסְפּ וְיְִזְבּ
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