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 ט

מבוא למהדורה הראשונה

עזרי מעם ה׳...

״ותהי יראתם אותי מצַות אנשים מֻלמדה״ )ישעיה כט, יג( – קובל הנביא על ההרגל 
והשגרה, המטביעים חותמם על חיי האדם, עד כי גם בבואו לעמוד בתפילה לפני 
הקב״ה הוא בבחינת ״בפיו ובשפתיו כבדוני, ולבו ִרחק ממני״ )ישעיה, שם(. וזהו מה 
״וכשאתה מתפלל, אל תעש תפילתך קבע,  ז״ל מפניו, באמרם:   שהזהירו חכמינו 
אלא רחמים ותחנונים לפני המקום״ )אבות ב, יח(; ופירשו המפרשים: ״כאדם שיש 
עליו חובה דבר קבוע, ואומר: אימתי אפרוק מעלי חוב זה״ )ר״ע מברטנורה, שם(. 
יום: משנעשו לשגרה ולהרגל, הרי הם  יום  כי אמנם זה דרכם של דברים הנעשים 

מאבדים מתוכנם המקורי; השגרה וכוונת הלב אינן הולכות בד בבד.
התפילה שבפינו, הכתובה בסידור – אותן מילים, אותם פסוקים שאנו חוזרים 
עליהם יום יום, ופעמים אחדות ביום – נהפכת בפינו להרגל ולמלמול שגרתי, ״כצפצוף 

הזרזיר״, והיא חסרה את הכוונה שבלב ואת ההרגשה החיה ״לפני מי אתה עומד״.
עובדה מצערת – וטבעית – זו הייתה הדחף לטרוח ולהגיש לציבור המתפללים 
כלי שיש בו כדי למשוך ולקשור את המתפלל לא אל מילות התפילה בלבד, אלא 
גם אל תוכנה ואל הכוונה שהייתה לנוכח עיניהם של רבותינו, שטבעו לנו מטבע של 
התפילה, ושל חכמי הדורות, שקבעו את נוסחאות התפילה. לשם כך שמנו לפנינו 
את היעד להביא את דברי התפילה לא בלבוש של חולין, היינו בצורה של ספר 
רגיל, אלא בלבוש קודש, שאף הצורה הגשמית שלו תוכל לשמש כמקור השראה 

של רגשות כבוד, קדושה ויראה.
להגשת  מיוחדת  וצורה  הנדפסת  האות  של  מקורית  תבנית  טבענו  כך  לשם 
מילות התפילה בהתאמה לתוכנן, שורה שורה, ועמוד עמוד. ובשל כך תוכן התפילה 
פזה, וגורם  נתון לפני המתפלל מבחינה חזותית באופן המונע אותו מן השגרה ומן החָָ

ומסייע לו שיתן דעתו ולבו על הכתוב ועל היוצא מן הפה.
אחד הליקויים המכאיבים הפוגמים ביופייה ובַזּכותה של התפילה הוא הרישול 
בכללי   – ידיעה  חוסר  או   – זלזול  ודיוקן,  מדקדוקן  התעלמות  תיבותיה.  בהגיית 
הדגש והרפה, השוא הנע והשוא הנח, ועוד כיוצא באלו, שחכמינו, בעלי המסורה 
וחכמי הלשון ופוסקי ההלכה ואנשי תורת הקבלה, כל כך הקפידו עליהם והידרו 
בהם, ובחלקים מסוימים של התפילה )כגון בקריאת שמע ובברכת כהנים( ראו בהם 

עניין של חובה ממש.



להתאמץ  יצטרך  שלא   – אלו  בפרטים  עליו  ולהקל  למתפלל  לאפשר  כדי 
אם  גדול״  ״קמץ  )אם  הקמץ  או  השוא  או  הדגש  של  טיבו  מה  בתפילתו,  ולהרהר 
״קמץ קטן״( – עשינו בהוצאה של הסידור הזה ]חוץ מפרקי המקרא, שצולמו מתוך 
התנ״ך שבהוצאתנו[ הבחנה בצורתם של שני השואים )שוא נע עבה, ״שמן״ יותר, 
וזעיר, והוא  והוא סימן למתפלל שעליו לבטאו כתנועת סגול חטופה; שוא נח דק 

סימן ל״אפס תנועה״( וכן בצורתם של שני הקמצים )״הקמץ הקטן״ רגלו ארוכה(. 
ההידור בהגייתן הברורה של התיבות הוא מהידורי התפילה, ורמז מצאו חכמים 
לכך בלשון הכתוב ״צֹהר תעשה לתבה״ – שתהא מצהירה ומאירה. וראוי לנו שיהא 

דיבורנו לפני המקום ברוך הוא צח וברור ונאה.
״נוסח אשכנז״ הבאנו את התפילה בנוסח שיסודו בראשוני חכמי  זה  בסידור 
אשכנז, ובתיקונים שנתקבלו בארץ־ישראל ע״י תלמידיו של הגר״א מווילנא, וכפי 

שהוא מקובל ונהוג בבתי הכנסת האשכנזיים בארץ־ישראל.
לסייע למתפלל לכוון יפה אל תוכן התפילה ולהביע כראוי את מילות התפילה – 

זו הייתה מגמתנו: כבוד שמים, כפי שנתכוונו לו רבותינו מסדרי התפילה.
 ההוצאה למעשה של כל הנזכר לא הייתה אפשרית בלי עזרתו והדרכתו של 
ידידי ר׳ מאיר מדן הי״ו, אשר טרח למטרה זו בידיעותיו המרובות ובבדיקת נוסחאות, 

כדי שיהא סידור תפילה זה מושלם עד כמה שהיד מגעת.
 אסיר תודה אני גם למגיהים המעולים שמואל וקסלר ואברהם פרנקל, שהתגברו 
על העבודה הקשה הזאת, וכן לאסתר באר, אשר עשתה בחכמת לב את העימוד 

הקשה של סידור תפילה זה.
ויהי נֹעם ה׳ אלהינו עלינו, ומעשה ידינו כוננה עלינו ומעשה ידינו כוננהו.

אליהו קֹוֵרן

י 



הקדמה למהדורה החדשה

להביא  לבו  נשא  ירושלים,  קורן  ההוצאה  בית  מייסד  קורן,  אליהו  ר׳   1962 בשנת 
היה  קורן  תנ״ך  ביותר.  והבהיר  המדויק  המהודר,  באופן  התנ״ך  את  הרחב  לקהל 
וזכה  יהודים,  בידי  ונכרך  יוצר  עוצב,  שנערך,  שנה  מאות  חמש  לאחר  הראשון 

לתהילה חסרת תקדים. 
ומוגה  מהודר  תפילה  סידור  ולהוציא  מפעלו  את  להמשיך  החליט  קורן  מר 
בדקדקנות רבה, בעל עימוד נאה ומאיר עיניים ובאות מיוחדת הדומה לאות קורן 

של התנ״ך. כל זאת כדי לסייע למתפלל לכוון יפה אל תוכן התפילה.
בית ההוצאה היום ממשיך את חזונו של מר קורן להידור, לדיוק ולבהירות, ומגיש 
לקהל המתפללים את המהדורה החדשה והמשופרת לסידור התפילה. הסידור עבר 
התאמות ושיפורים שנדרשו במהלך השנים, בידי רפאל פרימן, ובהנחייתו מיטב 
המומחים של קורן, ובהם אסתר באר הרב דוד פוקס, הרב חנן בניהו, אפרת גרוס 
ועוד רבים, נרתמו למלאכה. את הסידור הגיהו ישראל אליצור וחנן אריאל, שאף 

כתב את המאמר המסביר את שיטת הניקוד בסידור.
במהדורה חדשה זו שלפניכם הגדלנו את הכתב והשלמנו את כל התפילות. כמו 
כן שילבנו הנחיות למתפלל, המסייעות לו להבין את הפיוטים ואת מהלך התפילה 

ולהתאים את עצמו למניין שבו הנוסח שונה מהנוסח שהוא רגיל בו. 
בכל  ליהודים  התפילה  חוויית  את  תעצים  זו  חדשה  מהדורה  כי  תקווה  אני 

מקום שהם. 
 מאיר מילר, מו״ל
ירושלים, ה׳תש״ע

 יא



יב 

דברי פתיחה

וזהו שאמרה תורה: 'בצדק   - זכות  "אהוב את הבריות, והוי דן את כל האדם לכף 
תשפט עמיתך' )ויקרא יט, טו(, ותהי שפל בפני כל יעסוק בתורה התמימה והנקיה 

והישרה. ואל תחזיק טובה לעצמך, כי לכך נוצרת" )'ספר חסידים', לא(.
תחילה אבקש מקהל הקוראים שידונו אותי לכף זכות. יודע אני כי קיבלתי על 
עצמי אחריות עצומה מכפי מידותיי. לא בלב קל קיבלתי אותה, אך הריני מחויב 
כלפי שמיא וכלפי בעלי הוצאת קורן להוציא מתחת ידיי דבר מתוקן כל צורכו. לשם 
כך נבחר צוות מגיהים מנוסה, שיברר מחדש את נוסח התפילה ואת לשונה. בכל 
מקום שעלה בו ספק, לא הכרענו מדעתנו אלא השארנו את המצוי בסידורים שר' 

אליהו קורן הדפיס בחייו.
על זאת אני מצר, שלא הבאתי כאן יותר מדבריהם של רבותיי, הרב יהודה עמיטל 
הכ"מ והרב אהרן ליכטנשטיין שליט"א. איני רואה עצמי ראוי להיות 'בעל שמועות' 
)ראה רש"י, חגיגה יד ע"א(, אך יש בכך גם מענוותנותם של שניהם, שמעולם לא 
השימו עצמם מורי הלכה לרבים, וגם כאשר פניתי אליהם בשאלות, העדיפו להנחות 
אותי בדרך האמת ולא להכתיב את דעתם. במקומות שבהם הוצאתי דבר מתוקן, 

הקורא רשאי להניח ששלהם הוא, אך את השגיאות יש להלין לפתחי.
נעזרנו בספרי ליקוטים מבני דורנו, בספריהם של חוקרי המנהגים ובמאמרים 
רבים הנמצאים במרשתת, אך השתדלנו לבדוק את הדברים כפי שנכתבו במקורם, 
של  וביבליוגרפיה  אלו  ספרים  רשימת  והפוסקים.  המקובלים  הראשונים,  בספרי 
המקורות שהובאו בסידור, תועלה אי"ה לאתר ההוצאה. הדברים המובאים משמו 
אחדים  לאנגלית.  המתורגם  קורן  לסידור  בפירושו  מקורם  שליט"א,  זקס  הרב  של 
מהדברים המובאים בשם הרי"ד סולובייצ'יק ז"ל, יובאו על מקורותיהם בסידור עם 
פירושו, שיראה אור אי״ה בקרוב; את רובם שמעתי לראשונה מפי תלמידי הגאון 

ז"ל שלמדו ושלימדו בישיבת 'הר עציון', ובראשם מורי הרב ליכטנשטיין שליט"א.
אני מודה מקרב לב לידידי הרב חנן בניהו נר"ו, על שעבר על כל מילה שכתבתי 
והעיר הערות רבות ומחכימות בטוב טעם, על שהצילני משגיאות רבות, ועל העידוד 
העריכה  על  תחי'  גרוס  לאפרת  גם  תודה  לי.  שהעניק  הבלתי־נלאים  והתמיכה 
הלשונית של הסידור, ובצדה בקשת מחילה על העבודה הרבה בלוח זמנים לחוץ 
שהנחתי לפתחה. תודה לרפאל פרימן יצ"ו ולכל העורכים והמגיהים ועובדי הוצאת 
הנכונות  ועל  החזון  על  יצ"ו  מילר  מאיר  למר  מיוחדת  תודה  ובהווה.  בעבר  קורן 



 יג

להשקיע בסידור זה, גם כאשר העבודה עליו התארכה יותר מהמשוער. ותודה לכל 
בני משפחתי, שבזכותם יכולתי להתפנות ראשי ורובי למלאכה. 

בימים אלה, שבהם תלמידי חכמים רבים ומוכשרים אינם מוצאים כדי מחייתם – 
מקצתם כורעים תחת נטל של עבודות דחק, ורבים עוזבים את עולם התורה ומוצאים 
את פרנסתם בתחומים אחרים – אני עומד משתאה לנוכח חסדו של הקב"ה, שזיכה 
אותי לעסוק בתורה בהרווחה ובכבוד. משתאה, וחרד; כמדומני שח"ו אמצא אוכל 
עולמי בחיי. על כן אודה מקרב לב לכל מי שישתמש בסידור זה, יתפלל בו ויעיין; 
ויה"ר שמעט מזכויות המתפללים יגיעו גם אליי. במיוחד אודה לכל מי שיעיר על 

שגיאה שנפלה בו. 
נאמר  זה  על  להתאבל...  נאה  זה  על  לבכות,  נאה  זה  על  ישראל!  בית  "אחינו 
)מיכה ז, ב(: 'אבד חסיד מן הארץ'" )אבל רבתי פ"ג מ"ג(. בין הגהה למסירה אבד מן 
העולם הרב יהודה עמיטל הכ"מ. אף שאין אני ראוי להיקרא תלמידו, התאמצתי 
להביא לידי ביטוי בדברים שכתבתי, שלושה עניינים שהוא ביטא בחייו להלכה 
ולמעשה: החיבה והעניין שהוא גילה בעולמו הרוחני של כל יהודי; אהבתו ודאגתו 
מכל,  ויותר  המתאימים;  הכלים  בידו  ואין  ה'  את  לעבוד  המבקש  הפשוט,  לאדם 
התפילה – בכל רגע בחייו עמד לפני הקב"ה בכנות ובענווה אך גם בחדווה על הזכות 
לשפוך את לבו לפני בורא העולמות: "היש שמחה גדולה מזו? מישהו שומע, מוכן 

להקשיב" )'והארץ נתן לבני אדם', עמ' 90(.
כמיטב  עשתה  קורן  הוצאת  לומר?  מה  לנו  יש  האם  להקשיב!  מוכן  מישהו 
ורק  אך  תלוי  התוכן  אך  התפילה,  מוגשת  שבו  הכלי  את  ולשכלל  לשפר  יכולתה 

ביחיד המתפלל.
 דוד פוקס
ירושלים, מנחם־אב ה'תש"ע 



 יד

מדריך למתפלל

מהדורה חדשה זו של סידור קורן ממשיכה את המסורת של קורן ומגישה למתפלל 
את  ומעצים  המתפלל  על  מקל  בו  התפילה  מילות  של  המיוחד  שעיצובן  סידור 
חוויית התפילה שלו. אחד המאפיינים הייחודיים בסידור הוא שבירת המשפטים 
לפי העניין במקום השימוש בפסקה כגוש אחד, זאת כדי לסייע למתפלל להפסיק  

במקומות הנכונים.

עזרי הגייה 
Ǯ  בהברה נמצא  טעמן  כלומר  מלרע,  בהטעמת  מוטעמות  בעברית  המילים  רוב 

נמצא  שטעמן  כלומר  מלעיל,  בהטעמת  המוטעמות  במילים  במילה.  האחרונה 
כדי  הברה  לאותה  מתחת  קצר,  אנכי  קו  מתג,  מופיע  האחרונה,  שלפני  בהברה 
ובקריאת  שמע  בקריאת   . ֶלךְְְ ֶמֽ למשל,  כראוי,  המילה  את  להגות  לקורא  לעזור 

התורה מתג כזה אינו מופיע, מכיוון שכבר מופיעים בהן טעמי המקרא. 
Ǯ  באמצעות סימן גדול )o ( לקמץ הקטן )הנהֶגהa הבדלנו בין הקמץ הרגיל )הנהֶגה

הנהגה  )שווא  הנע  השווא  בין  הבדלנו  אופן  באותו  ָמה.  כְְְ חָָ למשל,  הקטן,  לקמץ 
כתנועה חטופה, כיום כֶסגול( לשווא הנח )הנהגה כעיצור(, וסיַמּנּו את השווא הנע 

ָך. ׁשְְ בסימן בולט יותר, למשל, ַנפְְְ
Ǯ  ,באמצעה ולא  האות  לימין  מופיע  הגנוב  הפתח  קורן,  הוצאת  של  המסורת  לפי 

ַח נהגית  להורות שהתנועה נהגית לפני העיצור ולא אחריה, למשל, המילה ּפֹוֵתֽ
ַאח. כמו ּפֹוֵתֽ

בקול  לקרוא  להתחיל  עליו  היכן  הציבור  לשליח  מורה   )( שחור  בצבע  קטן  חץ 
רם. מכל מקום זוהי הצעה בלבד, ואם מנהג המקום שונה, שליח הציבור ינהג לפי 

מנהג המקום.
בתוך הסידור מופיעות הנחיות תמציתיות למתפלל. 

ישנם שני סוגי אותיות בנוסח התפילה: באחד משתמשים לתנ״ך בלבד ובאחר 
פסוקי  כמו  התנ״ך,  מן  שלמים  פרקים  מופיעים  שבהם  הסידור  מן  חלקים  לסידור. 
דזמרה, נדפסו באות התנ״ך. לעומת זאת פסוקים מהתנ״ך המצוטטים בתוך חלקי 
תפילה, נדפסו באות הסידור כדי לשמור על מראה אחיד. בנוסף על כך כל הפסוקים 
מן התנ״ך מסתיימים בנקודתיים )::( לציון סוף פסוק להבדיל מהנקודתיים הרגילות ):(. 
יותר  מעמיקה  לחוויה  התפילה  את  יהפכו  אלה  שחידושים  מקווים  אנחנו 

 רפאל פרימן, עורך ראשיומרוממת יותר.
ירושלים ה׳תש״ע



ימי חול

השכמת הבוקר 3 

שחרית 14 

מנחה 100 

ערבית 119 

ספירת העומר 138 

קריאת שמע על המיטה 144 





שחרית Ø השכמת הבוקר   3

שחרית

השכמת הבוקר

ה״ )תהלים ה, ד(. ָך ַוֲאַצּפֶ ־לְְ ךְְ ֶֹקר ֶאֱערָָ ַמע קֹוִלי, ּבֽ ׁשְְְ ֶֹקר ּתִ ״ה׳ ּבֽ

ַקָּים ֶלךְְְ ַחי וְְ ָפֶנֽיָך ֶמֽ מֹוָדה/ ֲאִני לְְ נשים אומרות: מֹוֶדה/

״יתגבר כארי לעמוד בבוקר לעבודת בוראו״ )שו״ע א, א(. 

מיד כשמתעורר אדם משנתו, עוד בטרם נוטל את ידיו, 
כשעדיין אינו יכול לברך או לומר פסוקים, אומר:

ָלה  ֶחמְְְ ָמִתי ּבְְ י ִנׁשְְְ ּתָ ּבִ ֶהֱחַזֽרְְְ  ׁשֶ
ָך. ה ֱאמּוָנֶתֽ ַרּבָ

ֶלךְְְ ָהעֹוָלם ינּו ֶמֽ ה יהוה ֱאלֵֹהֽ רּוךְְְ ַאּתָ ּבָ
אחרי שנטל את ידיו, מברך: 

ִים. ִטיַלת ָיָדֽ ֽנּו ַעל נְְ ִצּוָ וָֹתיו וְְ ִמצְְְ נּו ּבְְ ֽ ׁשָ ר ִקּדְְ ֲאׁשֶ

ֶלךְְְ ָהעֹוָלם ינּו ֶמֽ ה יהוה ֱאלֵֹהֽ רּוךְְְ ַאּתָ  ּבָ
ָמה כְְְ חָָ ר ָיַצר ֶאת ָהָאָדם ּבְְ  ֲאׁשֶ

ָקִבים, ֲחלּוִלים ֲחלּוִלים. ָקִבים נְְ  ּוָבָרא בֹו נְְ
ָך בֹוֶדֽ א כְְ ֵני ִכּסֵ ָיֽדּוַע ִלפְְְ לּוי וְְ  ּגָ

ֵתם ֶאָחד ֵמֶהם ַח ֶאָחד ֵמֶהם אֹו ִיּסָ ֵתֽ ִאם ִיּפָ  ׁשֶ
ָפֶנֽיָך. ַלֲעמֹד לְְ ַקֵּים וְְ ִהתְְְ ר לְְ ׁשָ  ִאי ֶאפְְְ

ִליא ַלֲעׂשֹות. ר ּוַמפְְְ ׂשָ ל ּבָ ה יהוה, רֹוֵפא כָָ רּוךְְְ ַאּתָ ּבָ
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ֱאלַֹהי

הגמרא בברכות ס ע"ב מזכירה ברכה זו שצריך לאומרה מיד כשמתעורר. הגאונים תיקנו 
ה ה'' )רב נטרונאי גאון(. רּוךְְְ ַאּתָ ר ָיַצר׳, כיוון שאינה פותחת ב'ּבָ לאומרה אחרי ברכת ׳ֲאׁשֶ

הֹוָרה ִהיא. י טְְ ּתָ ּבִ ַתֽ ּנָ ָמה ׁשֶ ׁשָ  נְְ
י ּה ּבִ ּתָ ַפחְְְ ה נְְ ּה, ַאּתָ ּתָ ַצרְְְ ה יְְ ָראָתּה, ַאּתָ ה בְְ  ַאּתָ

י  ּבִ ִקרְְְ ָרּה ּבְְ ּמְְ ׁשַ ה מְְ ַאּתָ  וְְ
י ּנִ ֽ ָלּה ִמּמֶ ה ָעִתיד ִלּטְְ ַאּתָ  וְְ

י ֶלָעִתיד ָלבֹוא. ַהֲחִזיָרּה ּבִ  ּולְְְ
ָפֶנֽיָך מֹוָדה/ ֲאִני לְְ נשים אומרות: י, מֹוֶדה/ ּבִ ִקרְְְ ָמה בְְ ׁשָ ַהּנְְ ַמן ׁשֶ ל זְְ  ּכָָ

 יהוה ֱאלַֹהי ֵואלֵֹהי ֲאבֹוַתי
מֹות. ׁשָ ל ַהּנְְ ים, ֲאדֹון ּכָָ ֲעׂשִ ל ַהּמַ  ִרּבֹון ּכָָ

ָגִרים ֵמִתים. מֹות ִלפְְְ ׁשָ ֲחִזיר נְְ ה יהוה, ַהּמַ רּוךְְְ ַאּתָ ּבָ

לבישת ציצית

ֶלךְְְ ָהעֹוָלם ינּו ֶמֽ ה יהוה ֱאלֵֹהֽ רּוךְְְ ַאּתָ ּבָ

ַות ִציִצית׳. לפני שלובש טלית קטן, מברך ׳ַעל ִמצְְְ

ואם תכף יתעטף בטלית, לא יברך.

וָֹתיו  ִמצְְְ נּו ּבְְ ֽ ׁשָ ר ִקּדְְ  ֲאׁשֶ
ַות ִציִצית. ֽנּו ַעל ִמצְְְ ִצּוָ וְְ

ָפֶנֽיָך, יהוה ֱאלַֹהי ֵואלֵֹהי ֲאבֹוַתי  ִהי ָרצֹון ִמּלְְ יְְ
אחרי שלבש, אומר:

ָפֶנֽיָך  ַות ִציִצית לְְ ֵהא ֲחׁשּוָבה ִמצְְְ ּתְְ  ׁשֶ
יָה  נֹוֶתֽ ַכּוָ יָה וְְ ּדּוקֶֽ ִדקְְְ יָה וְְ ָרֶטֽ ל ּפְְ כָָ יָה ּבְְ ֽ ּתִ ִאּלּו ִקַּימְְְ  ּכְְ

ּה  לּויֹות ּבָ וֹת ַהּתְְ ַי״ג ִמצְְְ ַתרְְְ  וְְ
ָלה. ָאֵמן ֶסֽ
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ברכות התורה

ֶלךְְְ ָהעֹוָלם ינּו ֶמֽ ה יהוה ֱאלֵֹהֽ רּוךְְְ ַאּתָ ּבָ

"ברכת התורה צריך להזהר בה מאד" )שו"ע מז, א(. 

וָֹתיו ִמצְְְ נּו ּבְְ ֽ ׁשָ ר ִקּדְְ  ֲאׁשֶ
ֵרי תֹוָרה. ִדבְְְ ֽנּו ַלֲעסֹק ּבְְ ִצּוָ  וְְ

ָך ֵרי תֹוָרתְְ בְְְ ינּו ֶאת ּדִ ַהֲעֶרב ָנא יהוה ֱאלֵֹהֽ  וְְ
ָרֵאל ית ִיׂשְְְ ָך ּבֵ ִפי ַעּמְְ ינּו ּובְְְ ִפֽ  ּבְְ

ינּו( ֶצֱאָצֵאי ֶצֱאָצֵאֽ ינּו )וְְ ֶצֱאָצֵאֽ נּו וְְ ֶיה ֲאַנֽחְְְ ִנהְְְ  וְְ
ָרֵאל ית ִיׂשְְְ ָך ּבֵ ֶצֱאָצֵאי ַעּמְְ  וְְ

ָמּה. ָך ִלׁשְְְ ֵדי תֹוָרתְְ לֹומְְ ָך וְְ ֶמֽ ֵעי ׁשְְ נּו יֹודְְ ֽ ּלָ  ּכֻ
ה יהוה  רּוךְְְ ַאּתָ  ּבָ

ָרֵאל. ַעּמֹו ִיׂשְְְ ד ּתֹוָרה לְְ ַלּמֵ ַהמְְ

ֶלךְְְ ָהעֹוָלם ינּו ֶמֽ ה יהוה ֱאלֵֹהֽ רּוךְְְ ַאּתָ  ּבָ
נּו ֶאת ּתֹוָרתֹו. ָנַֽתן ָלֽ ים וְְ ל ָהַעּמִ נּו ִמּכָָ ֽ ַחר ּבָ ֽ ר ּבָ  ֲאׁשֶ

ה יהוה  רּוךְְְ ַאּתָ  ּבָ
נֹוֵתן ַהּתֹוָרה.

ָך׃ ֶרֽ מְְ ִיׁשְְְ ָך יהוה וְְ ָבֶרכְְְ יְְ

׃ ּֽךָ יָך ִויֻחּנֶ ָניו ֵאֶלֽ  ָיֵאר יהוה ּפָ

לֹום׃ ָך ׁשָ ם לְְ ָיׂשֵ יָך וְְ ָניו ֵאֶלֽ א יהוה ּפָ ָ ִיׂשּ

במדבר ו
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עּור ֵאין ָלֶהם ׁשִ ָבִרים ׁשֶ ּלּו דְְ ֵאֽ
ָהֵרָאיֹון  ּכּוִרים וְְ ַהּבִ ָאה וְְ  ַהּפֵ

ִמילּות ֲחָסִדים   ּוגְְְ
מּוד ּתֹוָרה. ַתלְְְ וְְ

עֹוָלם ַהֶּזה רֹוֵתיֶהם ּבָ ָאָדם אֹוֵכל ּפֵ ָבִרים ׁשֶ ּלּו דְְ ֵאֽ
א ֶרן ַקֶּיֶֽמת לֹו ָלעֹוָלם ַהּבָ ַהּקֶֽ  וְְ

ּלּו ֵהן ֵאֽ וְְ
ּבּוד ָאב ָוֵאם   ּכִ

ִמילּות ֲחָסִדים  ּוגְְְ
ִבית ַערְְְ ֲחִרית וְְ ָרׁש ׁשַ דְְְ ית ַהּמִ ַמת ּבֵ ּכָ ַהׁשְְְ  וְְ

ִחים  ָנַסת אֹורְְ ַהכְְְ  וְְ
 ּוִבּקּור חֹוִלים 
ה  ּלָ ָנַסת ּכַ ַהכְְְ  וְְ

ת ָוַית ַהּמֵ  ּולְְְ
ה  ִפּלָ ִעּיּון ּתְְ  וְְ

ין ָאָדם ַלֲחֵברֹו לֹום ּבֵ ַוֲהָבַאת ׁשָ
ם. ּלָ ֶנֶֽגד ּכֻ מּוד ּתֹוָרה ּכְְ ַתלְְְ וְְ

משנה פאה 
א, א

שבת קכז.
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עטיפת טלית

׃  ּתָ ׁשְְְ ָהָדר ָלָבֽ אֹד, הֹוד וְְ ּתָ ּמְְ לְְְ ַדֽ י ֶאת־יהוה, יהוה ֱאלַֹהי ּגָ ׁשִ ִכי ַנפְְְ רְְ ּבָ

לפני עטיפה בטלית גדול נוהגים לומר:

ִריָעה׃ יְְְ ִים ּכַ ַמֽ ָמה, נֹוֶטה ׁשָ לְְְ ַ ׂשּ עֶֹטה־אֹור ּכַ

ם י״ה  ַיֵחד ׁשֵ ִחימּו, לְְ ִחילּו ּורְְְ דְְְ ֵתּה ּבִ ִכינְְ ִריךְְְ הּוא ּוׁשְְְ א ּבְְ ׁשָ ם ִיחּוד ֻקדְְְ ׁשֵ לְְ
יש אומרים:

ָרֵאל. ל ִיׂשְְְ ם ּכָָ ׁשֵ ִלים ּבְְ ׁשְְ ִיחּוָדא  בו״ה ּבְְ

ָס״ה ִגיַדי  ּוׁשְְְ ַמ״ח ֵאָבַרי  ּורְְְ ָמִתי  ִנׁשְְְ ף  ַעּטֵ תְְְ ן ּתִ ּכֵ יִצית.  ּצִ ּבַ ף  ַעּטֵ יִני ִמתְְְ ֲהֵרֽ
עֹוָלם  ּבָ ית  ַטּלִ ּבְְ ה  ּסֶ ּכַ ִמתְְְ ֲאִני  ׁשֶ ם  ׁשֵ ּוכְְְ ַי״ג.  רְְְ ּתַ ָהעֹוָלה  יִצית  ַהּצִ אֹור  ּבְְ
ֶדן.  ֵעֽ ַגן  ּבְְ א  ַהּבָ ָלעֹוָלם  ָנָאה  ית  ַטּלִ ּולְְְ ָנן  ַרּבָ דְְ ַלֲחלּוָקא  ה  ּכֶ ֶאזְְְ ךְְְ  ּכָ ַהֶּזה, 
ִתי ִמן ַהִחיצֹוִנים.  ִפּלָ ָמִתי ּותְְְ ִנׁשְְְ י רּוִחי וְְ ׁשִ ֵצל ַנפְְְ ּנָ ַות ִציִצית ּתִ ֵדי ִמצְְְ ַעל יְְ וְְ
ַרֶחף:  ר ָיִעיר ִקּנֹו ַעל־ּגֹוָזָליו יְְ ֶנֽׁשֶ יֵלם, ּכְְ ַתּצִ ָנֶפֽיָה ֲעֵליֶהם וְְ רֹׂש ּכְְ פְְְ ית ּתִ ּלִ ַהּטַ וְְ
יָה  ֽ ּתִ ִאּלּו ִקַּימְְְ ּכְְ רּוךְְְ הּוא,  ּבָ דֹוׁש  ֵני ַהּקָ ַות ִציִצית ִלפְְְ ֵהא ֲחׁשּוָבה ִמצְְְ ּותְְְ
ָלה. ּה, ָאֵמן ֶסֽ לּויֹות ּבָ וֹת ַהּתְְ ַי״ג ִמצְְְ ַתרְְְ יָה וְְ נֹוֶתֽ ַכּוָ יָה וְְ ּדּוקֶֽ ִדקְְְ יָה וְְ ָרֶטֽ ל ּפְְ כָָ ּבְְ

ֶלךְְְ ָהעֹוָלם ינּו ֶמֽ ה יהוה ֱאלֵֹהֽ רּוךְְְ ַאּתָ ּבָ
עומד ומברך:

יִצית. ּצִ ף ּבַ ַעּטֵ ִהתְְְ ֽנּו לְְ ִצּוָ וָֹתיו וְְ ִמצְְְ נּו ּבְְ ֽ ׁשָ ר ִקּדְְ ֲאׁשֶ

ָנֶפֽיָך ֶיֱחָסיּון׃  ֵצל ּכְְ ֵני ָאָדם ּבְְ ָך ֱאלִֹהים, ּובְְְ ּדְְ ַמה־ָּיָקר ַחסְְְ

נוהגים להתעטף בטלית אחר הברכה. 

מתעטף ואומר )סידור השל"ה(:

ֵקם׃  ַנַֽחל ֲעָדֶנֽיָך ַתׁשְְְ ָך, וְְ יֶתֽ ן ּבֵ ׁשֶ ֽ ֻין ִמּדֶ וְְ  ִירְְְ

ֶאה־אֹור׃  ָך ִנרְְְ אֹורְְ קֹור ַחִּיים, ּבְְ ָך מְְ י־ִעּמְְ  ּכִ

ֵרי־ֵלב׃ ִיׁשְְְ ָך לְְ ָקתְְ ִצדְְְ יָך, וְְ ֶעֽ יֹדְְ ָך לְְ ּדְְ ׁשֹךְְְ ַחסְְְ מְְ

 תהלים קד

דברים לב

תהלים לו
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הנחת תפילין

בו״ה  י״ה  ם  ׁשֵ ַיֵחד  לְְ ִחימּו,  ּורְְְ ִחילּו  דְְְ ּבִ ֵתּה  ִכינְְ ּוׁשְְְ הּוא  ִריךְְְ  ּבְְ א  ׁשָ ֻקדְְְ ִיחּוד  ם  ׁשֵ לְְ

לפני הנחת תפילין יש אומרים:

ָרֵאל. ל ִיׂשְְְ ם ּכָָ ׁשֵ ִלים ּבְְ ִיחּוָדא ׁשְְ ּבְְ

תֹוָרתֹו:  תּוב ּבְְ ּכָ ין, ּכַ ִפּלִ ָהִנֽיַח ּתְְ ֽנּו לְְ ּוָ ּצִ ִאי, ׁשֶ ַות ּבֹורְְ ַקֵּים ִמצְְְ ין לְְ ִפּלִ ֲהָנַחת ּתְְ ן ּבַ ַכּוֵ ִני מְְ ִהנְְ
ַמע,  ּלּו, ׁשְְ ּיֹות ֵאֽ ָרׁשִ ע ּפָ ּבַ ֵהן ַארְְְ ין ֵעיֶנֽיָך:: וְְ טָֹטפֹת ּבֵ ָהיּו לְְ ָך, וְְ אֹות ַעל־ָיֶדֽ ם לְְ ּתָ רְְְ ׁשַ ּוקְְְ
מֹו  ַרךְְְ ׁשְְ ּבָ דּותֹו ִיתְְְ ַאחְְְ ֶהם ִיחּודֹו וְְ ֵּיׁש ּבָ ִבֲאָך, ׁשֶ י יְְ ָהָיה ּכִ ׁש ִלי, וְְ ֽמַֹע, ַקּדֶ ָהָיה ִאם ׁשָ וְְ
ר  ַוֲאׁשֶ ִים,  ָרֽ צְְְ ִמּמִ נּו  אֹוָתֽ הֹוִציאֹו  ּבְְ נּו  ֽ ִעּמָ ה  ָעׂשָ ׁשֶ ָלאֹות  ִנפְְְ וְְ ים  ִנּסִ ּכֹר  זְְְ ּנִ ׁשֶ וְְ עֹוָלם,  ּבָ
ָהִנֽיַח ַעל  ֽנּו לְְ ִצּוָ צֹונֹו. וְְ רְְְ ֶהם ּכִ ּתֹוִנים ַלֲעׂשֹות ּבָ חְְְ יֹוִנים ּוַבּתַ ֶעלְְְ ָלה ּבָ ׁשָ מְְְ ַהּמֶ ַֹח וְְ לֹו ַהּכֽ
נּו  ֽ בֹות ִלּבֵ ׁשְְ ֲאוֹות ּוַמחְְְ ֶזה ּתַ ד ּבָ ּבֵ עְְְ ׁשַ ב, לְְ ִהיא ֶנֶֽגד ַהּלֵ ׁשֶ טּוָיה, וְְ ֽרֹוַע ַהּנְְ רֹון זְְ ִזכְְְ ַהָּיד לְְ
י  ָאר חּוׁשַ מִֹחי ִעם ׁשְְ ּבְְ ָמה ׁשֶ ׁשָ ַהּנְְ ַֹח, ׁשֶ ַעל ָהרֹאׁש ֶנֶֽגד ַהּמֽ מֹו. וְְ ַרךְְְ ׁשְְ ּבָ ַלֲעבֹוָדתֹו ִיתְְְ
ךְְְ  ֵ ַמׁשּ ין ִיתְְְ ִפּלִ ַות ּתְְ ַפע ִמצְְְ ֽ ֶ מֹו. ּוִמׁשּ ַרךְְְ ׁשְְ ּבָ ִדים ַלֲעבֹוָדתֹו ִיתְְְ ּבָ עְְְ ׁשֻ יּו מְְ ם ִיהְְְ ּלָ כֹחֹוַתי ּכֻ וְְ
א  ֵחטְְְ הּור  ִהרְְְ ִלי  ּבְְ דֹוׁשֹות  קְְ בֹות  ּוַמֲחׁשָ ֽקֶֹדׁש  ַפע  ֽ ׁשֶ וְְ ֲארּוִכים  ַחִּיים  יֹות ִלי  ָעַלי ִלהְְְ
ר  ֲאׁשֶ נּו ַלֲעבֹד ֶאת יהוה ּכַ יֵחֽ ַיּנִ נּו ֵיֶֽצר ָהָרע, וְְ ֽ ֶרה ּבָ ּגָ לֹא ִיתְְְ נּו וְְ ֽ ַפּתֵ ּלֹא יְְ ׁשֶ ָלל, וְְ ָעוֹן ּכְְ וְְ

נּו. ָבֵבֽ ִעם לְְ

ֲהָנַחת  ַות  ִמצְְְ ֲחׁשּוָבה  ֵהא  ּתְְ ׁשֶ ינּו,  ֲאבֹוֵתֽ ֵואלֵֹהי  ינּו  ֱאלֵֹהֽ יהוה  ָפֶנֽיָך,  ִמּלְְ ָרצֹון  ִויִהי 
יָה  נֹוֶתֽ ַכּוָ וְְ יָה  ּדּוקֶֽ ִדקְְְ וְְ יָה  ָרֶטֽ ּפְְ ל  כָָ ּבְְ יָה  ֽ ּתִ ִקַּימְְְ ִאּלּו  ּכְְ רּוךְְְ הּוא,  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ֵני  ִלפְְְ ין  ִפּלִ ּתְְ

ָלה. ּה, ָאֵמן ֶסֽ לּויֹות ּבָ וֹת ַהּתְְ ַי״ג ִמצְְְ ַתרְְְ וְְ

ֶלךְְְ ָהעֹוָלם ינּו ֶמֽ ה יהוה ֱאלֵֹהֽ רּוךְְְ ַאּתָ ּבָ

עומד, מניח תפילין של יד על השריר העליון של הזרוע 
השמאלית )איטר מניחן על זרועו הימנית( ומברך:

ין. ִפּלִ ָהִנֽיַח ּתְְ ֽנּו לְְ ִצּוָ וָֹתיו וְְ ִמצְְְ נּו ּבְְ ֽ ׁשָ ר ִקּדְְ ֲאׁשֶ

ֶלךְְְ ָהעֹוָלם ינּו ֶמֽ ה יהוה ֱאלֵֹהֽ רּוךְְְ ַאּתָ ּבָ

מהדק את הרצועה, כורך אותה שבע פעמים סביב זרועו, ומיד מניח תפילין של ראש.

מקום תפילין של ראש הוא מעל עיקרי השערות שבמרכז המצח. 

מניח ומברך::

ין. ִפּלִ ַות ּתְְ ֽנּו ַעל ִמצְְְ ִצּוָ וָֹתיו וְְ ִמצְְְ נּו ּבְְ ֽ ׁשָ ר ִקּדְְ ֲאׁשֶ

עֹוָלם ָוֶעד. כּותֹו לְְ בֹוד ַמלְְְ ם ּכְְ רּוךְְְ ׁשֵ ּבָ
מהדק את הרצועה ואומר:

דברים ו



שחרית Ø הנחת תפילין   9

יל  ּדִ גְְְ ָך ּתַ ּדְְ ַחסְְְ ִביֵנִֽני, ּובְְְ ָך ּתְְ יָנתְְ ֲאִציל ָעַלי, ּוִמּבִ יֹון ּתַ ָך ֵאל ֶעלְְְ ָמתְְ כְְְ ּוֵמחָָ
ָעה  בְְְ ִריק ַעל ׁשִ ֶמן ַהּטֹוב ּתָ ֽ ׁשֶ ָקַמי. וְְ ַבי וְְ ִמית אֹויְְ צְְְ ָך ּתַ בּוָרתְְ ָעַלי, ּוִבגְְְ
יַע  ֽ ּבִ ּוַמׂשְְְ ָך  ֶאת־ָיֶדֽ ַח  ּפֹוֵתֽ יָך.  ִרּיֹוֶתֽ ִלבְְְ ָך  טּובְְ יַע  ֽ ּפִ ַהׁשְְְ לְְ נֹוָרה,  ַהּמְְ ֵני  קְְ

ל־ַחי ָרצֹון:: כָָ לְְ

עֹוָלם יךְְְ ִלי לְְ ּתִ ֵאַרׂשְְְ וְְ

כורך ברצועה של יד שלוש כריכות סביב האצבע האמצעית ואומר:

ַרֲחִמים׃  ֶסד ּובְְְ ֶחֽ ט ּובְְְ ּפָ ִמׁשְְְ ֶצֶֽדק ּובְְְ יךְְְ ִלי ּבְְ ּתִ ֵאַרׂשְְְ  וְְ

ַעּתְְְ ֶאת־יהוה׃ ָיַדֽ ֱאמּוָנה, וְְ יךְְְ ִלי ּבֶ ּתִ ֵאַרׂשְְְ וְְ

ֶחם  ל־ֶרֽ ֶֽטר ּכָָ כֹור, ּפֶ ל־ּבְְ ׁש־ִלי כָָ אמֹר׃ ַקּדֶ ה ּלֵ ר יהוה ֶאל־מֹׁשֶ ַדּבֵ ַויְְְ

לאחר הנחת התפילין נוהגים לומר שתי פרשות אלה, שנזכרת בהן מצוות הנחת תפילין:

ה ֶאל־ָהָעם,  ֵהָמה, ִלי הּוא׃ ַוּֽיֹאֶמר מֹׁשֶ ָאָדם ּוַבּבְְ ָרֵאל, ּבָ ִיׂשְְְ ֵני  בְְְ ּבִ

י  ית ֲעָבִדים, ּכִ ִים ִמּבֵ ַרֽ צְְְ ָצאֶתם ִמּמִ ר יְְ ָזכֹור ֶאת־ַהּיֹום ַהֶּזה, ֲאׁשֶ

ם  לֹא ֵיָאֵכל ָחֵמץ׃ ַהּיֹום ַאּתֶ ֶכם ִמֶּזה, וְְ ֽחֶֹזק ָיד הֹוִציא יהוה ֶאתְְְ ּבְְ

ַנֲעִני  ֶרץ ַהּכְְ ִביֲאָך יהוה ֶאל־ֶאֽ ָהָיה ִכי־יְְ ֽחֶֹדׁש ָהָאִביב׃ וְְ ִאים, ּבְְ יֹצְְ

 , יָך ָלֶֽתת ָלךְְְ ע ַלֲאֹבֶתֽ ּבַ ר ִנׁשְְְ בּוִסי, ֲאׁשֶ ַהיְְְ י וְְ ַהִחּוִ ָהֱאמִֹרי וְְ י וְְ ַהִחּתִ וְְ

ֽחֶֹדׁש ַהֶּזה׃  ּתָ ֶאת־ָהֲעבָֹדה ַהֹּזאת ּבַ ָעַבדְְְ ָבׁש, וְְ ֶרץ ָזַבת ָחָלב ּודְְְ ֶאֽ

ִביִעי ַחג ַליהוה׃ ַמּצֹות ֵיָאֵכל  ְְ ַעת ָיִמים ּתֹאַכל ַמּצֹת, ּוַבּיֹום ַהׁשּ בְְְ ׁשִ

אֹר,  ָך ׂשְְ לֹא־ֵיָרֶאה לְְ ָך ָחֵמץ וְְ לֹא־ֵיָרֶאה לְְ ַעת ַהָּיִמים, וְְ בְְְ ֵאת ׁשִ

ה  ֲעבּור ֶזה ָעׂשָ ּיֹום ַההּוא ֵלאמֹר, ּבַ ָך ּבַ ִבנְְְ ּתָ לְְ דְְְ ִהּגַ ָך׃ וְְ ֻבֶלֽ ל־־־ּגְְ כָָ ּבְְ

ין  רֹון ּבֵ ִזּכָ ָך ּולְְְ אֹות ַעל־ָידְְ ָך לְְ ָהָיה לְְ ִים׃ וְְ ָרֽ צְְְ ֵצאִתי ִמּמִ יהוה ִלי ּבְְ

ָיד חֲָזָקה הֹוִצֲאָך יהוה  י ּבְְ יָך, ּכִ ִפֽ ֶיה ּתֹוַרת יהוה ּבְְ הְְְ ַען ּתִ ַמֽ ֵעיֶנֽיָך, לְְ

יָמה׃ מֹוֲעדָּה, ִמָּיִמים ָיִמֽ ה ַהֹּזאת לְְ ּתָ ֶאת־־־ַהֻחּקָ ַמרְְְ ׁשָ ִים׃ וְְ ָרֽ צְְְ ִמּמִ

יָך,  ַלֲאבֶֹתֽ ָך וְְ ע לְְ ּבַ ר ִנׁשְְְ ֲאׁשֶ ַנֲעִני ּכַ ֶרץ ַהּכְְ ִבֲאָך יהוה ֶאל־ֶאֽ י־יְְ ָהָיה ּכִ וְְ

ֶגר  ֽ ׁשֶ ֶֽטר  ל־ּפֶ כָָ וְְ ַליהוה,  ֶחם  ֶֽטר־ֶרֽ ל־ּפֶ כָָ ּתָ  ַהֲעַברְְְ וְְ ׃  ָלךְְְ ָתָנּה  ּונְְְ

יש אומרים:

תהלים 
קמה

הושע ב

שמות יג
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ה  ּדֶ פְְְ ֶֽטר ֲחמֹר ּתִ ל־ּפֶ כָָ ָכִרים, ַליהוה׃ וְְ ָך ַהּזְְ ֶיה לְְ ר ִיהְְְ ֵהָמה ֲאׁשֶ ּבְְ

ה׃  ּדֶ פְְְ ָבֶנֽיָך ּתִ כֹור ָאָדם ּבְְ כֹל ּבְְ ּתֹו, וְְ ה ַוֲעַרפְְְ ּדֶ ִאם־לֹא ִתפְְְ ה, וְְ ׂשֶ בְְ

ֵאָליו,  ּתָ  ָאַמרְְְ וְְ ַמה־ֹּזאת,  ֵלאמֹר  ָמָחר,  ָך  ִבנְְְ ָך  ָאלְְ י־ִיׁשְְְ ּכִ ָהָיה  וְְ

ה  ׁשָ י־ִהקְְְ ִהי ּכִ ית ֲעָבִדים׃ ַויְְְ ִים ִמּבֵ ַרֽ צְְְ נּו יהוה ִמּמִ ֽחֶֹזק ָיד הֹוִציָאֽ ּבְְ

כֹר  ִמּבְְ ִים,  ַרֽ ִמצְְְ ֶרץ  ֶאֽ ּבְְ כֹור  ל־ּבְְ ּכָָ יהוה  ַוַּיֲהרֹג  נּו,  ֵחֽ ּלְְ ׁשַ לְְ עֹה  ַפרְְְ

ֶחם  ֶרֽ ֶֽטר  ל־ּפֶ ּכָָ ַח ַליהוה  זֵֹבֽ ן ֲאִני  ֵהָמה, ַעל־ּכֵ ּבְְ כֹור  ַעד־ּבְְ וְְ ָאָדם 

טֹוָטפֹת  ָכה ּולְְְ אֹות ַעל־ָידְְ ָהָיה לְְ ה׃ וְְ ּדֶ ַני ֶאפְְְ כֹור ּבָ ל־ּבְְ כָָ ָכִרים, וְְ ַהּזְְ

ִים׃ ָרֽ צְְְ נּו יהוה ִמּמִ ֽחֶֹזק ָיד הֹוִציָאֽ י ּבְְ ין ֵעיֶנֽיָך, ּכִ ּבֵ



שחרית Ø הכנה לתפילה   11

הכנה לתפילה

ֹבּו ַמה־ּטֽ

"ִיכנס שיעור שני פתחים ואחר כך יתפלל" )שו"ע צ, כ(.

כאשר נכנס לבית הכנסת אומר:

ָרֵאל׃ יָך ִיׂשְְְ ֹנֶתֽ ּכְְ יָך ַיֲעקֹב, ִמׁשְְְ  אָֹהֶלֽ

ָך ָך ָאבֹוא ֵביֶתֽ ּדְְ רֹב ַחסְְְ ַוֲאִני ּבְְ

ָך ׁשְְ דְְְ ֲחֶוה ֶאל־ֵהיַכל־קָָ ּתַ  ֶאׁשְְְ

ָך׃ ָאֶתֽ ִירְְְ  ּבְְ

ָך יֶתֽ עֹון ּבֵ י מְְ ּתִ בְְְ יהוה ָאַהֽ

ָך׃ בֹוֶדֽ ן ּכְְ ּכַ קֹום ִמׁשְְְ ּומְְְ

ֲחֶוה ּתַ ַוֲאִני ֶאׁשְְְ

ָעה  ָרֽ ֶאכְְְ  וְְ
י. ֵני יהוה עֹׂשִ ָכה ִלפְְְ רְְ ֶאבְְְ

ָך יהוה ִתי־לְְ ִפּלָ ַוֲאִני תְְ

 ֵעת ָרצֹון 

ָך ֽ ּדֶ ב־ַחסְְְ רָָ  ֱאלִֹהים ּבְְ

ָך׃ ֶעֽ ֱאֶמת ִיׁשְְְ ֲעֵנִֽני ּבֶ

במדבר כד

תהלים ה

תהלים כו

תהלים סט
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ֲאדֹון עֹוָלם

ילֹות״ )תהלים צב, ג(. ּלֵ ָך ּבַ ָך ֶוֱאמּוָנתְְ ֽ ֶֹקר ַחְסּדֶ ּבֽ יד ּבַ ַהּגִ ״לְְ

פיוט עתיק זה מיוחס לר' שלמה אבן גבירול )ויש המקדימים את זמנו לתקופת הגאונים(. 
רבים נוהגים לאומרו פעמיים ביום: לפני תפילת שחרית ובקריאת שמע שעל המיטה.

ָרא. ִציר ִנבְְְ ל־יְְ ֶרם ּכָָ ֶטֽ ר ָמַלךְְְ ּבְְ ֲאׁשֶ

ָרא. מֹו ִנקְְְ ֶלךְְְ ׁשְְ צֹו ּכֹל ֲאַזי ֶמֽ ֶחפְְְ ה בְְ ֵעת ַנֲעׂשָ לְְ

לֹךְְְ נֹוָרא. ַבּדֹו ִימְְְ לֹות ַהּכֹל לְְ כְְְ ַאֲחֵרי ּכִ וְְ

ָאָרה. ִתפְְְ ֶיה ּבְְ הּוא ִיהְְְ הּוא הֶֹוה וְְ הּוא ָהָיה וְְ וְְ

יָרה. ֽ ּבִ ַהחְְְ יל לֹו לְְ ׁשִ ַהמְְְ ִני לְְ ֵאין ׁשֵ הּוא ֶאָחד וְְ וְְ

ָרה. ׂשְְְ ַהּמִ לֹו ָהעֹז וְְ ִלית וְְ ִלי ַתכְְְ ית ּבְְ ִלי ֵראׁשִ ּבְְ

ֵעת ָצָרה. ִלי ּבְְ צּור ֶחבְְְ ַחי ּגֹוֲאִלי וְְ הּוא ֵאִלי וְְ וְְ

ָרא. יֹום ֶאקְְְ ָנת ּכֹוִסי ּבְְ י ּוָמנֹוס ִלי מְְ הּוא ִנּסִ וְְ

יָרה. ָאִעֽ ן וְְ ֵעת ִאיׁשַ ִקיד רּוִחי ּבְְ ָידֹו ַאפְְְ ּבְְ

לֹא ִאיָרא. ִוָּיִתי יהוה ִלי וְְ ִעם רּוִחי ּגְְ וְְ
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ל ּדַ ִיגְְְ

ל׳ מיוסד על שלושה עשר עיקרי האמונה שָמנה הרמב"ם. ּדַ ׳ִיגְְְ

ִציאּותֹו. ֵאין ֵעת ֶאל מְְ ָצא וְְ ח, ִנמְְְ ּבַ ּתַ ִיׁשְְְ ֱאלִֹהים ַחי וְְ

דּותֹו. ַאחְְְ ַגם ֵאין סֹוף לְְ ָלם וְְ ִיחּודֹו, ֶנעְְְ ֵאין ָיִחיד ּכְְ ֶאָחד וְְ

תֹו. ָ ֻדׁשּ ֵאינֹו גּוף, לֹא ַנֲערֹךְְְ ֵאָליו קְְ מּות ַהּגּוף וְְ ֵאין לֹו ּדְְ

יתֹו. ֵראׁשִ ית לְְ ֵאין ֵראׁשִ ָרא, ִראׁשֹון וְְ ר ִנבְְְ ָבר ֲאׁשֶ ל ּדָ כָָ מֹון לְְ ַקדְְְ

כּותֹו. תֹו ּוַמלְְְ ֻדּלָ ל נֹוָצר יֹוֶרה גְְ כָָ ִהּנֹו ֲאדֹון עֹוָלם, וְְ

ּתֹו. ַארְְְ ִתפְְְ תֹו וְְ ֻגּלָ י סְְ ׁשֵ ָתנֹו ֶאל־ַאנְְְ בּוָאתֹו נְְ ַפע נְְ ֽ ׁשֶ

מּוָנתֹו. יט ֶאת ּתְְ ה עֹוד ָנִביא ּוַמּבִ מֹׁשֶ ָרֵאל ּכְְ ִיׂשְְְ לֹא ָקם ּבְְ

יתֹו. ִביאֹו ֶנֱאַמן ּבֵ ַעּמֹו ֵאל ַעל ַיד נְְ ּתֹוַרת ֱאֶמת ָנַתן לְְ

זּוָלתֹו. עֹוָלִמים לְְ תֹו לְְ לֹא ָיִמיר ּדָ לֹא ַיֲחִליף ָהֵאל וְְ

ָמתֹו. ַקדְְְ ָבר ּבְְ סֹוף ּדָ יט לְְ ינּו, ַמּבִ ָתֵרֽ ַע סְְ יֹוֵדֽ צֹוֶפה וְְ

ָעתֹו. ִרׁשְְְ ע ָרע ּכְְ ָרׁשָ ָעלֹו, נֹוֵתן לְְ ִמפְְְ ֶסד ּכְְ ִאיׁש ֶחֽ ּגֹוֵמל לְְ

ׁשּוָעתֹו. י ֵקץ יְְ ַחּכֵ ּדֹות מְְ נּו ִלפְְְ יֵחֽ ׁשִ ֵקץ ָיִמין מְְ ַלח לְְ ִיׁשְְְ

תֹו. ִהּלָ ם ּתְְ רּוךְְְ ֲעֵדי ַעד ׁשֵ ּדֹו, ּבָ רֹב ַחסְְְ ַחֶּיה ֵאל ּבְְ ֵמִתים יְְ



14   ברכות השחר Ø שחרית

ברכות השחר

ֶלךְְְ ָהעֹוָלם ינּו ֶמֽ ה יהוה ֱאלֵֹהֽ רּוךְְְ  ַאּתָ ּבָ

ברכות השחר נתקנו כדי שהאדם יאמרן במקביל למעשיו הראשונים 
כשמתעורר בבוקר )ברכות ס ע"ב(. אך כבר בימי הראשונים נהגו שהציבור 

כולו אומרן יחד בבית הכנסת )פתיחה לסידור רב עמרם גאון(.

בבתי כנסת רבים שליח הציבור מתחיל כאן. ויש מקומות שנוהגים ששליח הציבור 
מתחיל בברייתא דרבי ישמעאל )עמ׳ 28( או במזמור שלפני פסוקי דזמרה )עמ׳ 31(.

ִוי ִביָנה  כְְְ ֽ ֶ ר ָנַתן ַלׂשּ  ֲאׁשֶ
ָלה. יְְְ ין יֹום ּוֵבין ָלֽ ִחין ּבֵ ַהבְְְ לְְ

ֶלךְְְ ָהעֹוָלם ינּו ֶמֽ ה יהוה ֱאלֵֹהֽ רּוךְְְ  ַאּתָ  ּבָ
ִני ּגֹוי. ֽ ּלֹא ָעׂשַ ׁשֶ

ֶלךְְְ ָהעֹוָלם ינּו ֶמֽ ה יהוה ֱאלֵֹהֽ רּוךְְְ  ַאּתָ  ּבָ
ֶבד. ִני ָעֽ ֽ ּלֹא ָעׂשַ ׁשֶ

ֶלךְְְ ָהעֹוָלם ינּו ֶמֽ ה יהוה ֱאלֵֹהֽ רּוךְְְ  ַאּתָ  ּבָ
צֹונֹו. רְְְ ִני ּכִ ֽ ָעׂשַ ׁשֶ נשים: ה. /  ָ ִני ִאׁשּ ֽ ּלֹא ָעׂשַ ׁשֶ גברים:

ֶלךְְְ ָהעֹוָלם ינּו ֶמֽ ה יהוה ֱאלֵֹהֽ רּוךְְְ  ַאּתָ  ּבָ
ִרים. ַח ִעוְְְ ּפֹוקֵֽ

ֶלךְְְ ָהעֹוָלם ינּו ֶמֽ ה יהוה ֱאלֵֹהֽ רּוךְְְ  ַאּתָ  ּבָ
ים. יׁש ֲעֻרּמִ ּבִ ַמלְְְ

ֶלךְְְ ָהעֹוָלם ינּו ֶמֽ ה יהוה ֱאלֵֹהֽ רּוךְְְ  ַאּתָ  ּבָ
יר ֲאסּוִרים. ַמּתִ

ֶלךְְְ ָהעֹוָלם ינּו ֶמֽ ה יהוה ֱאלֵֹהֽ רּוךְְְ  ַאּתָ  ּבָ
פּוִפים. זֹוֵקף ּכְְ

ֶלךְְְ ָהעֹוָלם ינּו ֶמֽ ה יהוה ֱאלֵֹהֽ רּוךְְְ  ַאּתָ  ּבָ
ִים. ֽ ֶרץ ַעל ַהּמָ רֹוַקע ָהָאֽ
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ֶלךְְְ ָהעֹוָלם ינּו ֶמֽ ה יהוה ֱאלֵֹהֽ רּוךְְְ  ַאּתָ  ּבָ
י. ּכִ רְְְ ל צָָ ה ִלי ּכָָ ָעׂשָ ׁשֶ

ֶלךְְְ ָהעֹוָלם ינּו ֶמֽ ה יהוה ֱאלֵֹהֽ רּוךְְְ  ַאּתָ  ּבָ
ֲעֵדי ָגֶֽבר. ִכין ִמצְְְ ַהּמֵ

ֶלךְְְ ָהעֹוָלם ינּו ֶמֽ ה יהוה ֱאלֵֹהֽ רּוךְְְ  ַאּתָ  ּבָ
בּוָרה. גְְְ ָרֵאל ּבִ אֹוֵזר ִיׂשְְְ

ֶלךְְְ ָהעֹוָלם ינּו ֶמֽ ה יהוה ֱאלֵֹהֽ רּוךְְְ  ַאּתָ  ּבָ
ָאָרה. ִתפְְְ ָרֵאל ּבְְ עֹוֵטר ִיׂשְְְ

ֶלךְְְ ָהעֹוָלם ינּו ֶמֽ ה יהוה ֱאלֵֹהֽ רּוךְְְ  ַאּתָ  ּבָ
ַֹח. ַהּנֹוֵתן ַלָּיֵעף ּכֽ

ֵמֵעיַני  ָנה  ׁשֵ ֲעִביר  ַהּמַ ָהעֹוָלם,  ֶלךְְְ  ֶמֽ ינּו  ֱאלֵֹהֽ יהוה  ה  ַאּתָ רּוךְְְ  ּבָ
ֵואלֵֹהי  ינּו  ֱאלֵֹהֽ יהוה  ָפֶנֽיָך  ִמּלְְ ָרצֹון  ִויִהי  י.  ַעּפָ ֵמַעפְְְ נּוָמה  ּותְְְ
נּו  ִביֵאֽ ַאל ּתְְ יָך, וְְ וֶֹתֽ ִמצְְְ נּו ּבְְ קֵֽ ַדּבְְ ָך, וְְ תֹוָרֶתֽ נּו ּבְְ יֵלֽ ּגִ רְְְ ּתַ ינּו, ׁשֶ ֲאבֹוֵתֽ
לֹא  וְְ יֹון  ִנּסָ ִליֵדי  לֹא  וְְ ָעוֹן,  וְְ ֲעֵבָרה  ִליֵדי  לֹא  וְְ א,  ֵחטְְְ ִליֵדי  לֹא 
ָרע  ֵמָאָדם  נּו  ִחיקֵֽ ַהרְְְ וְְ ָהָרע,  ֵיֶֽצר  נּו  ֽ ּבָ ֶלט  ׁשְְְ ּתַ ַאל  וְְ ִבָּזיֹון,  ִליֵדי 
נּו  ֵרֽ כֹף ֶאת ִיצְְְ ים טֹוִבים, וְְ ַמֲעׂשִ ֵיֶֽצר ַהּטֹוב ּובְְְ נּו ּבְְ קֵֽ ַדּבְְ ּוֵמָחֵבר ָרע, וְְ
ַרֲחִמים,  ּולְְְ ֶסד  ֶחֽ ּולְְְ ֵחן  לְְ יֹום  ל  כָָ ּובְְְ ַהּיֹום  ֵנֽנּו  ּותְְְ  , ָלךְְְ ד  ּבֶ עְְְ ּתַ ִהׁשְְְ לְְ
ה  רּוךְְְ ַאּתָ נּו ֲחָסִדים טֹוִבים. ּבָ ֵלֽ מְְ ִתגְְְ ינּו, וְְ ל רֹוֵאֽ ֵעיֵני כָָ ֵעיֶנֽיָך, ּובְְְ ּבְְ

ָרֵאל. ַעּמֹו ִיׂשְְְ יהוה, ּגֹוֵמל ֲחָסִדים טֹוִבים לְְ

יֹום  ל  כָָ ּובְְְ ַהּיֹום  ִני  יֵלֽ ּצִ ּתַ ׁשֶ ֲאבֹוַתי,  ֵואלֵֹהי  ֱאלַֹהי  יהוה  ָפֶנֽיָך  ִמּלְְ ָרצֹון  ִהי  יְְ
ַגע ָרע,  ֽ ֵכן ָרע, ּוִמּפֶ ָ ִנים, ֵמָאָדם ָרע, ּוֵמָחֵבר ָרע, ּוִמׁשּ ֵמַעֵּזי ָפִנים ּוֵמַעּזּות ּפָ
ִרית ּוֵבין  הּוא ֶבן ּבְְ ין ׁשֶ ה ּבֵ ין ָקׁשֶ ַעל ּדִ ֽ ה, ּוִמּבַ ין ָקׁשֶ ִחית, ִמּדִ ׁשְְְ ָטן ַהּמַ ָ ּוִמׂשּ

ִרית. ֵאינֹו ֶבן ּבְְ ׁשֶ

ברכות טז:
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פרשת העקדה

ׁשּוָעה  ת יְְ ֻקּדַ פְְְ נּו ּבִ ֵדֽ קְְְ ָפֶנֽיָך, ּופָָ רֹון טֹוב לְְ ִזכְְְ נּו ּבְְ ֵרֽ כְְְ ינּו, זָָ ינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתֽ ֱאלֵֹהֽ

עקדת יצחק הייתה הניסיון העיקרי שעמדו בו אבותינו. 

 רבים נוהגים לקרוא בכל בוקר את פרשת העקדה 
כדי לזכור את מסירות הנפש של האבות ולהזכיר את זכותם.

לפני פרשה זו ואחריה נוהגים לומר תחינה המבוססת על ברכת 'זכרונות' בתפילת 
מוסף לראש השנה. ולדעת רוב הפוסקים, אין אומרים אותה בשבת וביום טוב.

ָרָהם  מֹוִנים ַאבְְְ דְְְ ינּו, ַאֲהַבת ַהּקַ נּו יהוה ֱאלֵֹהֽ ר ָלֽ כָָ ֶדם, ּוזְְְ ֵמי קֶֽ ֵמי ׁשְְ ְְ ַרֲחִמים ִמׁשּ וְְ
ּתָ  עְְְ ֽ ּבַ ׁשְְְ ּנִ ׁשֶ בּוָעה  ְְ ַהׁשּ ֶאת  וְְ ֶסד  ַהֶחֽ ֶאת  וְְ ִרית  ַהּבְְ יָך, ֶאת  ֲעָבֶדֽ ָרֵאל  ִיׂשְְְ וְְ ָחק  ִיצְְְ
י  ּבֵ נֹו ַעל ּגַ ָחק ּבְְ ָעַקד ֶאת ִיצְְְ ֶאת ָהֲעֵקָדה ׁשֶ ַהר ַהּמֹוִרָּיה, וְְ ינּו ּבְְ ָרָהם ָאִבֽ ַאבְְְ לְְ

ָך: תֹוָרֶתֽ תּוב ּבְְ ּכָ ַח, ּכַ ֽ ּבֵ זְְְ ַהּמִ

ָרָהם, ַוּֽיֹאֶמר  ה ֶאת־ַאבְְְ ָהֱאלִֹהים ִנּסָ ה, וְְ ּלֶ ָבִרים ָהֵאֽ ִהי ַאַחר ַהּדְְ ַויְְְ

ָך  ִחידְְ ָך ֶאת־יְְ נְְְ ִֽני׃ ַוּֽיֹאֶמר ַקח־ָנא ֶאת־ּבִ ָרָהם, ַוּֽיֹאֶמר ִהּנֵ ֵאָליו ַאבְְְ

ַהֲעֵלֽהּו  ֶרץ ַהּמִֹרָּיה, וְְ ָך ֶאל־ֶאֽ ־לְְ ֶלךְְְ ָחק, וְְ , ֶאת־ִיצְְְ ּתָ בְְְ ר־ָאַהֽ ֲאׁשֶ

ָרָהם  ם ַאבְְְ ּכֵ ר אַֹמר ֵאֶלֽיָך׃ ַוַּיׁשְְְ עָֹלה ַעל ַאַחד ֶהָהִרים ֲאׁשֶ ם לְְ ׁשָ

ָחק  ֵאת ִיצְְְ ָעָריו ִאּתֹו וְְ ֵני נְְ ח ֶאת־ׁשְְ ֶֹקר, ַוַּיֲחבֹׁש ֶאת־ֲחמֹרֹו, ַוִּיּקַ ּבֽ ּבַ

ר־ָאַמר־לֹו  קֹום ֲאׁשֶ ַוֵּיֶֽלךְְְ ֶאל־ַהּמָ ם  קָָ ע ֲעֵצי עָֹלה, ַוּיָֽ ַבּקַ ַויְְְ נֹו,  ּבְְ

א ֶאת־ ָרָהם ֶאת־ֵעיָניו ַוַּירְְְ א ַאבְְְ ָ י ַוִּיׂשּ ִליׁשִ ְְ ּיֹום ַהׁשּ ָהֱאלִֹהים׃ ּבַ

בּו־ָלֶכם ּפֹה ִעם־ ָעָריו, ׁשְְ ָרָהם ֶאל־נְְ קֹום ֵמָרחֹק׃ ַוּֽיֹאֶמר ַאבְְְ ַהּמָ

ּוָבה ֲאֵליֶכם׃  ָנׁשֽ ֲחֶוה וְְ ּתַ ִנׁשְְְ ָכה ַעד־ּכֹה, וְְ ַֽער ֵנלְְ ַהּנַ ַהֲחמֹור, ַוֲאִני וְְ

ָידֹו  ח ּבְְ נֹו, ַוִּיּקַ ָחק ּבְְ ם ַעל־ִיצְְְ ָרָהם ֶאת־ֲעֵצי ָהעָֹלה ַוָּיֽׂשֶ ח ַאבְְְ ַוִּיּקַ

ָחק  ו׃ ַוּֽיֹאֶמר ִיצְְְ ּדָ ֵניֶהם ַיחְְְ כּו ׁשְְ ֲאֶכֶֽלת, ַוֵּילְְ ֶאת־ַהּמַ ֶאת־ָהֵאׁש וְְ

ה  ִני, ַוּֽיֹאֶמר, ִהּנֵ י בְְ ּֽנִ ָרָהם ָאִביו, ַוּֽיֹאֶמר ָאִבי, ַוּֽיֹאֶמר ִהּנֶ ֶאל־ַאבְְְ

ָרָהם, ֱאלִֹהים  ַוּֽיֹאֶמר ַאבְְְ עָֹלה׃  ה לְְ ֶ ַאֵּיה ַהׂשּ וְְ ָהֵעִצים,  וְְ ָהֵאׁש 

ַוָּיֽבֹאּו ֶאל־ ו׃  ּדָ ַיחְְְ ֵניֶהם  ׁשְְ כּו  ַוֵּילְְ ִני,  ּבְְ עָֹלה,  ה לְְ ֶ ֶאה־ּלֹו ַהׂשּ ִירְְְ

בראשית כב
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ֶאת־ ָרָהם  ַאבְְְ ם  ׁשָ ַוִּיֶֽבן  ָהֱאלִֹהים,  ָאַמר־לֹו  ר  ֲאׁשֶ קֹום  ַהּמָ

ם אֹתֹו  נֹו, ַוָּיֽׂשֶ ָחק ּבְְ ַח ַוַּיֲערֹךְְְ ֶאת־ָהֵעִצים, ַוַּיֲעקֹד ֶאת־ִיצְְְ ֽ ּבֵ זְְְ ַהּמִ

ח  ַוִּיּקַ ָרָהם ֶאת־ָידֹו,  ַלח ַאבְְְ ַוִּיׁשְְְ ַעל ָלֵעִצים׃  ֽ ִמּמַ ַח  ֽ ּבֵ זְְְ ַעל־ַהּמִ

ַאךְְְ יהוה  ֵאָליו ַמלְְְ ָרא  ַוִּיקְְְ נֹו׃  חֹט ֶאת־ּבְְ ִלׁשְְְ ֲאֶכֶֽלת,  ֶאת־ַהּמַ

ִֽני׃ ַוּֽיֹאֶמר ַאל־ ָרָהם, ַוּֽיֹאֶמר ִהּנֵ ָרָהם ַאבְְְ ִים, ַוּֽיֹאֶמר ַאבְְְ ַמֽ ָ ִמן־ַהׁשּ

י  ּתִ עְְְ ה ָיַדֽ י ַעּתָ ֽאּוָמה, ּכִ ַעׂש לֹו מְְ ֽ ַאל־ּתַ ַֽער, וְְ ָך ֶאל־ַהּנַ ַלח ָידְְ ׁשְְְ ּתִ

י׃  ּנִ ֽ ָך ִמּמֶ ִחידְְ ָך ֶאת־יְְ נְְְ ּתָ ֶאת־ּבִ כְְְ ֽ לֹא ָחׂשַ ה, וְְ ּתָ ֵרא ֱאלִֹהים ַאֽ י־יְְ ּכִ

ַבךְְְ  ּסְְ ִיל, ַאַחר ֶנֱאַחז ּבַ ה־ַאֽ ִהּנֵ א וְְ ָרָהם ֶאת־ֵעיָניו, ַוַּירְְְ א ַאבְְְ ָ ַוִּיׂשּ

ַחת  ֽ ּתַ עָֹלה  ַוַּיֲעֵלֽהּו לְְ ִיל,  ח ֶאת־ָהַאֽ ַוִּיּקַ ָרָהם  ַוֵּיֶֽלךְְְ ַאבְְְ ָניו,  ַקרְְְ ּבְְ

ר  ֶאה, ֲאׁשֶ ִירְְְ קֹום ַההּוא יהוה  ם־ַהּמָ ָרָהם ׁשֵ ָרא ַאבְְְ ַוִּיקְְְ נֹו׃  ּבְְ

ָרָהם  ַאךְְְ יהוה ֶאל־ַאבְְְ ָרא ַמלְְְ ַהר יהוה ֵיָרֶאה׃ ַוִּיקְְְ ֵיָאֵמר ַהּיֹום ּבְְ

ר  י ַיַֽען ֲאׁשֶ ֻאם־יהוה, ּכִ י נְְ ּתִ עְְְ ֽ ּבַ י ִנׁשְְְ ִים׃ ַוּֽיֹאֶמר, ּבִ ָמֽ ָ ִנית ִמן־ַהׁשּ ׁשֵ

י־ ָך׃ ּכִ ִחיֶדֽ ָך ֶאת־יְְ נְְְ ּתָ ֶאת־ּבִ כְְְ ֽ לֹא ָחׂשַ ָבר ַהֶּזה, וְְ יָת ֶאת־ַהּדָ ֽ ָעׂשִ

ַכחֹול  ִים, וְְ ַמֽ ָ י ַהׁשּ ֵבֵ כֹוכְְ ֲעָך ּכְְ ה ֶאת־ַזרְְְ ּבֶ ה ַארְְְ ּבָ ַהרְְְ ָך, וְְ ָבֵרךְְְ ֲאָבֶרכְְְ

ֲרכּו  ּבָ ִהתְְְ ָביו׃ וְְ ַער אֹיְְ ֽ ֲעָך ֵאת ׁשַ ִיַרׁש ַזרְְְ ַפת ַהָּים, וְְ ר ַעל־ׂשְְ ֲאׁשֶ

ָרָהם  ב ַאבְְְ קִֹלי׃ ַוָּיֽׁשָָ ּתָ ּבְְ עְְְ ַמֽ ר ׁשָ ֶרץ, ֵעֶֽקב ֲאׁשֶ ֲעָך ּכֹל ּגֹוֵיי ָהָאֽ ַזרְְְ בְְ

ָרָהם  ב ַאבְְְ ַוֵּיֽׁשֶ ַבע,  ֽ ׁשָ ֵאר  ו ֶאל־ּבְְ ּדָ ַיחְְְ כּו  ַוֵּילְְ מּו  ַוָּיֻקֽ ָעָריו,  ֶאל־נְְ

ַבע׃ ֽ ֵאר ׁשָ בְְְ ּבִ

ָך  צֹונְְ רְְ ַלֲעׂשֹות  ַרֲחָמיו  ֶאת  ינּו  ָאִבֽ ָרָהם  ַאבְְְ ַבׁש  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְְ עֹוָלם,  ל  ׁשֶ ִרּבֹונֹו 
יָך.  יָך ַעל ִמּדֹוֶתֽ ֹּלּו ַרֲחֶמֽ ִיּגֽ ינּו וְְ ָך ֵמָעֵלֽ ַעסְְְ יָך ֶאת ּכַ ׁשּו ַרֲחֶמֽ ּבְְ ן ִיכְְְ ֵלם, ּכֵ ֵלָבב ׁשָ ּבְְ
דֹול  ָך ַהּגָ טּובְְ ת ָהַרֲחִמים, ּובְְְ ִמּדַ ֶסד ּובְְְ ת ַהֶחֽ ִמּדַ ינּו ּבְְ נּו יהוה ֱאלֵֹהֽ ֽ ַנֵהג ִעּמָ ִתתְְְ וְְ
ינּו  נּו יהוה ֱאלֵֹהֽ ַקֶּים ָלֽ ָך. וְְ ֲחָלֶתֽ ָך ּוִמּנַ צְְ ָך ּוֵמַארְְְ ָך ּוֵמִעירְְ ָך ֵמַעּמְְ ָיׁשּוב ֲחרֹון ַאּפְְ
י  ּתִ ָזַכרְְְ וְְ ָאמּור:  ּכָ ָך,  ֽ ּדֶ ַעבְְְ ה  מֹׁשֶ ֵדי  יְְ ַעל  ָך  תֹוָרֶתֽ בְְ נּו  ֽ ּתָ ַטחְְְ ִהבְְְ ׁשֶ ָבר  ַהּדָ ֶאת 
ּכֹר,  ֶאזְְְ ָרָהם  ַאבְְְ ִריִתי  ֶאת־ּבְְ ַאף  וְְ ָחק,  ִיצְְְ ִריִתי  ֶאת־ּבְְ ַאף  וְְ ַיֲעקֹוב  ִריִתי   ֶאת־ּבְְ

ּכֹר:: ֶרץ ֶאזְְְ ָהָאֽ וְְ

ויקרא כו
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ָגלּוי   ֶתר ּובְְְ ֵסֽ ִים ּבְְְְ ַמֽ ֵרא ׁשָ ֵהא ָאָדם יְְ עֹוָלם יְְ לְְ

 תפילה לאומית, הפותחת בחולשת ההווה, ממשיכה בקריאת שמע 
ומסיימת בתפילה לגאולה ובהכרה כלל עולמית במלכות ה' )רש"ר הירש(. 

 תפילה זו נזכרה כבר ב'תנא דבי אליהו' יט, ו. ככל הנראה נקבעה בתקופת הרדיפות, 
כאשר היה אסור לקרוא קריאת שמע בציבור )ספר הפרדס, ׳שיבולי הלקט׳(.

ָבבֹו לְְְ דֹוֵבר ֱאֶמת ּבִ  ּומֹוֶדה ַעל ָהֱאֶמת, וְְ
יֹאַמר ם וְְ ּכֵ ַיׁשְְְ וְְ

ל ָהעֹוָלִמים  ִרּבֹון ּכָָ
ָפֶנֽיָך ֲחנּוֵנֽינּו לְְ יִלים ּתַ נּו ַמּפִ ינּו ֲאַנֽחְְְ קֵֹתֽ לֹא ַעל־ִצדְְְ

ים׃ יָך ָהַרּבִ י ַעל־ַרֲחֶמֽ ּכִ

ינּו קֹוֵתֽ דְְְ נּו, ַמה ּצִ ֽ ּדֵ נּו, ֶמה ַחֵּיֽינּו, ֶמה ַחסְְְ  ָמה ָאֽ
נּו בּוָרֵתֽ נּו, ַמה ּגְְ נּו, ַמה ּכֵֹחֽ ׁשּוָעֵתֽ  ַמה ּיְְ

ינּו ינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתֽ ָפֶנֽיָך, יהוה ֱאלֵֹהֽ  ַמה ּנֹאַמר לְְ
לֹא ָהיּו ם ּכְְ ֵ י ַהׁשּ ׁשֵ ַאנְְְ ָפֶנֽיָך, וְְ ִין לְְ ַאֽ ּבֹוִרים ּכְְ ל ַהּגִ  ֲהלֹא כָָ

ל ּכֵ ִלי ַהׂשְְְ בְְְ בֹוִנים ּכִ ע, ּונְְְ ִלי ַמּדָ בְְְ  ַוֲחָכִמים ּכִ
ָפֶנֽיָך ֶבל לְְ ֹהּו, ִויֵמי ַחֵּייֶהם ֶהֽ יֶהם ּתֽ י רֹב ַמֲעׂשֵ  ּכִ

ִין ֵהָמה ָאֽ ּומֹוַתר ָהָאָדם ִמן־ַהּבְְ
ֶבל:: י ַהּכֹל ָהֽ ּכִ

ָך ִריֶתֽ ֵני בְְ ָך ּבְְ נּו ַעּמְְ  ֲאָבל ֲאַנֽחְְְ
ַהר ַהּמֹוִרָּיה ּתָ ּלֹו ּבְְ עְְְ ֽ ּבַ ׁשְְְ ּנִ ָך ׁשֶ ָרָהם אַֹהבְְְ ֵני ַאבְְְ  ּבְְ

ַח ֽ ּבֵ זְְְ י ַהּמִ ּבֵ ֱעַקד ַעל ּגַ ּנֶ ִחידֹו ׁשֶ ָחק יְְ ַרע ִיצְְְ  זֶֽ
ָך כֹוֶרֽ ָך בְְ נְְְ  ֲעַדת ַיֲעקֹב ּבִ

ּתָ ּבֹו חְְְ ַמֽ ָ ׂשּ ָך ׁשֶ ָחתְְ מְְְ ִ ּתָ אֹותֹו, ּוִמׂשּ בְְְ ָאַהֽ ָך ׁשֶ ַאֲהָבתְְ ּמֵ  ׁשֶ
רּון.  ָרֵאל ִויׁשֻ מֹו ִיׂשְְְ אָת ֶאת ׁשְְ ָקָרֽ

דניאל ט

קהלת ג



שחרית Ø קבלת עול מלכות שמים   19

נּו ַחָּיִבים ִפיָכךְְְ ֲאַנֽחְְְ  לְְ
ָך ָפֶארְְְ ֲחָך ּולְְְ ּבֵ ׁשַ ָך ּולְְְ הֹודֹות לְְ  לְְ

ָך. ֶמֽ הֹוָדָיה ִלׁשְְְ ַבח וְְ ֽ ָלֵתת ׁשֶ ׁש וְְ ַקּדֵ ָבֵרךְְְ ּולְְְ  ּולְְְ
נּו קֵֽ ינּו, ַמה ּטֹוב ֶחלְְְ ֵרֽ  ַאׁשְְְ

נּו. ֵתֽ ָ ֻרׁשּ נּו, ּוַמה ָּיָפה יְְ ִעים ּגֹוָרֵלֽ ּוַמה ּנָ

ֶרב ָוֽבֶֹקר יִמים ּוַמֲעִריִבים ֶעֽ ּכִ נּו ַמׁשְְְ ֲאַנֽחְְְ ינּו, ׁשֶ ֵרֽ ַאׁשְְְ
ל יֹום כָָ ִים ּבְְ ֲעַמֽ ִרים ּפַ אֹומְְ וְְ

ינּו, יהוה ֶאָחד׃ ָרֵאל, יהוה ֱאלֵֹהֽ ַמע ִיׂשְְְ ׁשְְ
עֹוָלם ָוֶעד. כּותֹו לְְ בֹוד ַמלְְְ ם ּכְְ רּוךְְְ ׁשֵ ּבָ

ָהיּו  וְְ ׃  אֶֹדֽ ל־מְְ כָָ , ּובְְְ ׁשְְ ל־ַנפְְְ כָָ , ּובְְְ ָבבְְ ל־לְְ כָָ ּבְְ  ,י ּתָ ֵאת יהוה ֱאלֶֹהֽ ָאַהבְְְ וְְ

 יש הקוראים כאן את הפרשה הראשונה בקריאת שמע )מהרש"ל(, 
ָרא ָהעֹוָלם׳. ּלֹא ִנבְְְ ה הּוא ַעד ׁשֶ והמנהג הנפוץ הוא להמשיך ׳ַאּתָ

אם חושש שיעבור זמן קריאת שמע, קורא את כל שלוש הפרשות )עמ׳ 50(.

ּתָ  רְְְ ִדּבַ ָבֶנֽי, וְְ ם לְְ ּתָ נְְְ ּנַ ׁשִ ׃ וְְ ָבֶבֽ  ַהּיֹום, ַעל־לְְ ַצּוְְ ר ָאֹנִכי מְְ ה, ֲאׁשֶ ּלֶ ָבִרים ָהֵאֽ ַהּדְְ

אֹות  ם לְְ ּתָ רְְְ ׁשַ ׃ ּוקְְְ קּוֶמֽ  ּובְְְ ּבְְ כְְְ ׁשָָ , ּובְְְ ֶרךְְְ ֽ  ַבּדֶ ּתְְ ֶלכְְְ  ּובְְְ ֵביֶתֽ  ּבְְ ּתְְ בְְְ ׁשִ ם, ּבְְ ּבָ

י׃  ָעֶרֽ  ּוִבׁשְְְ יֶתֽ ֻזזֹות ּבֵ ם ַעל־מְְ ּתָ ַתבְְְ ין ֵעיֶנֽי׃ ּוכְְְ טָֹטפֹת ּבֵ ָהיּו לְְ  וְְ ַעל־ָיֶדֽ

ָרא ָהעֹוָלם ּלֹא ִנבְְְ ה הּוא ַעד ׁשֶ  ַאּתָ
ָרא ָהעֹוָלם. בְְְ ּנִ ֶ ה הּוא ִמׁשּ  ַאּתָ

עֹוָלם ַהֶּזה ה הּוא ּבָ  ַאּתָ
א. ה הּוא ָלעֹוָלם ַהּבָ ַאּתָ  וְְ

ָך ֶמֽ י ׁשְְ יׁשֵ ּדִ ָך ַעל ַמקְְְ מְְְ ׁש ֶאת ׁשִ ַקּדֵ
ָך עֹוָלֶמֽ ָך ּבְְ מְְְ ׁש ֶאת ׁשִ ַקּדֵ  וְְ

ֵנֽנּו. יּהַ ַקרְְְ ֽ ּבִ ַתגְְְ רּום וְְ ָך ּתָ  ּוִביׁשּוָעתְְ
ים. ַרּבִ מֹו ּבָ ׁש ֶאת ׁשְְ ַקּדֵ ה יהוה, ַהמְְ רּוךְְְ ַאּתָ ּבָ



דברים ו

בלחש:
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ינּו  ה הּוא יהוה ֱאלֵֹהֽ  ַאּתָ
ֶרץ  ִים ּוָבָאֽ ַמֽ ָ ׁשּ  ּבַ

יֹוִנים. ִים ָהֶעלְְְ ַמֽ ָ ֵמי ַהׁשּ  ּוִבׁשְְְ
ה הּוא ִראׁשֹון   ֱאֶמת, ַאּתָ

ה הּוא ַאֲחרֹון ַאּתָ  וְְ
יָך ֵאין ֱאלִֹהים. ָעֶדֽ לְְְ  ּוִמּבַ

ֶרץ. פֹות ָהָאֽ נְְְ ע ּכַ ּבַ ץ קֶֹוֽיָך ֵמַארְְְ  ַקּבֵ
ֵאי עֹוָלם ל ּבָ עּו ּכָָ ֵידְְ ירּו וְְ ֽ  ַיּכִ

ֶרץ כֹות ָהָאֽ לְְ כֹל ַממְְְ ָך לְְ ַבּדְְ ה־הּוא ָהֱאלִֹהים לְְ י ַאּתָ  ּכִ
ֶרץ::  ֶאת־ָהָאֽ ִים וְְ ַמֽ ָ יָת ֶאת־ַהׁשּ ֽ ה ָעׂשִ  ַאּתָ

ם::  ר־ּבָ ל־ֲאׁשֶ ֶאת־ּכָָ ֶאת־ַהָּים וְְ
ּתֹוִנים חְְְ יֹוִנים אֹו ַבּתַ ֶעלְְְ יָך ּבָ י ָיֶדֽ ל ַמֲעׂשֵ כָָ  ּוִמי ּבְְ

ה. ֲעׂשֶ ָך ַמה ּתַ ּיֹאַמר לְְ ׁשֶ

ִים ַמֽ ָ ׁשּ ּבַ ינּו ׁשֶ  ָאִבֽ
ֶסד נּו ֶחֽ ֽ ה ִעּמָ  ֲעׂשֵ

ינּו ָרא ָעֵלֽ קְְְ ּנִ דֹול ׁשֶ ָך ַהּגָ מְְְ ֲעבּור ׁשִ  ּבַ
ינּו  נּו יהוה ֱאלֵֹהֽ ַקֶּים ָלֽ  וְְ

תּוב: ּכָ ֶ ַמה ׁשּ
ֶכם,  ֶאתְְְ ִצי  ַקּבְְ ּוָבֵעת  ֶכם,  ֶאתְְְ ָאִביא  ַהִהיא  ֵעת  ּבָ

ֶרץ,  ָהָאֽ י  ַעּמֵ כֹל  ּבְְ ה  ִהּלָ ִלתְְְ וְְ ם  ׁשֵ לְְ ֶכם  ֶאתְְְ ן  י־ֶאּתֵ ּכִ

ֵעיֵניֶכם, ָאַמר יהוה׃ בּוֵתיֶכם לְְ ׁשּוִבי ֶאת־ׁשְְ ּבְְ

מלכים ב׳ יט

שמות כ

צפניה ג




