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 טקס חזרה לבתי הכנסת
 

י ֵמֵאת  ַאְלתִּ י ְבֵבית  ה'ַאַחת שָׁ ְבתִּ ּה ֲאַבֵקש שִּ ל ְיֵמי ַחַיי ַלֲחזֹות ְבֹנַעם  ה'אֹותָׁ לֹוה' כָׁ  ּוְלַבֵקר ְבֵהיכָׁ
 )תהלים כז, ד(

 

 הקדמה
חיים היהודיים שלנו, ובעיקר בכל מה שקשור לחיי בתקופת הקורונה גרמה לשינויים מרחיקי לכת 
 בתי ספר, מרכזים קהילתיים וכמובן בתי כנסת. –קהילה והיכולת להתכנס פיזית במקום אחד 

 החזרה לבית הכנסת מלווה ברגשות של שמחה, של התחדשות ושל ציפייה לזמנים טובים יותר. 
הברכה שבירך משה רבינו את עם ישראל ובעיקר תקיים בנו ובקהילותינו תותקווה ש אנו תפילה

 את העוסקים בבניית המשכן:
אמר להם יהי רצון שתשרה שכינה במעשה ידיכם, )תהלים צ יז(  -ויברך אותם משה 

 . , מג(רש"י שמות פרק לט) להינו עלינו ומעשה ידינו וגו'-ויהי נועם ה' א
 
 

 לפעילותרעיונות 
. או בהרמת כוסית/קידוש אחרי הטקס מובאים כאן רעיונות שונים שאפשר לשלב כחלק מהטקס

 .כפוף להנחיות המקומיותכמובן שהכל 

. כל אחד בשיעורים, תפילות ופעילות אונלייןהכנת סרטון של חברי הקהילה שהשתתפו  •
כשרחוקים פיזית, וברכה לקהילה עם החזרה שניות על כוחה של קהילה    30סרטון של  ח  לשו

 לבית הכנסת.

 כל הילדים עולים לבימה ושרים ביחד אדון עולם או שיר אחר לבחירתכם.  –  מקהלת ילדים •

כאשר  בהתאם להנחיות, אפשר לשלב חגיגה בסגנון הכנסת ספר תורה –חזרה חגיגית  •
לות ומקשטים את בית הכנסת בפרחים בדומה לחג נכנסים לבית הכנסת בתופים ובמחו

 השבועות. 

 הקראת ברכה מראש העיר או נציג ציבור אחר.  •

 . קהילתית/כתיבת והקראת תפילה אישית •

אפשר לבקש מילדי , ותממסוי מתוך מחשבה שגם עם החזרה לבית הכנסת יהיו הגבלות •
, לתלות )אפשר כמה דוגמאות או להפוך את זה לתחרות(  על דף  הקהילה לעצב את הכללים

 ילה.האותם במקומות שונים בבית הכנסת וכמובן לשלוח במייל לכל הק

במידה ומי מחברי הקהילה מסיים מסכת סביב זמן החזרה לבית הכנסת, ניתן לשלב את  •
 הדברים יחד.

, החל םהוקרה לעובדי הקהילה ומתנדבים שעמלו בהמשך קיום החיים הקהילתיי •
הלוגיסטי מהמזכירה של בית הכנסת, למבשלים עבור נזקקים, מי שהפעיל את המערך 

אפשר להרחיב את שורות ההוקרה גם לנציגי   בתקופה האחרונה ועוד.  טכנולוגי/ביוחשיוהמ
 כגון ראש העיר, שירותי ביטחון והצלה, עובדי רפואה ועוד.ציבור 
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 שוניםתפילות, פרקי תהלים וטקסטים 
 מהלך הטקס:

ם בחגיגיות הדלקת האורות. בתחילת הטקס אפשר להשאיר כמה אורות כבויים, ולהדליק •
 חזרה לבית הכנסת. את ההמסמלת 

 כד.פתיחת ארון הקודש ואמירת או שירת תהלים  •

o  במידה וספר תורה הועבר למקום אחר לצורך מניין מרפסות וכדומה, אפשר
דומה להכנסת ספר תורה, אפשר להוציא את בשלב זה. ב להשיב את הספר לארון

ע"י יציאת הספרים האחרים הספרים האחרים מהארון ולכבד את הספר החוזר 
 לקראתו.

)בלי עלינו  תפילת מנחה/ערבית •
 לשבח(

 דרשת הרב •

 מי שברך לעוסקים בצרכי ציבור •

 מי שברך לחולים בקהילה •

 ל מלא רחמים לנפטרים בקהילה-א •

 שמע ישראל •

 עלינו לשבח •

 אדון עולם / המנון המדינה / התקווה •

 
 ארגון רבני צהרנסת, לבית הכהחזרה  תת הקהל בעתפיל
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 אימים: פרקי תהלים מתפסוקים ו
 תפילה בכניסה לבית הכנסת

ֵאל: ְשרָׁ ְשְכֹנֶתיָך יִּ ֶליָך ַיֲעֹקב מִּ  (במדבר פרק כד, ה ) ַמה ֹטבּו ֹאהָׁ

ְדְשָך  בֹוא ֵביֶתָך ֶאְשַתֲחֶוה ֶאל ֵהיַכל קָׁ י ְבֹרב ַחְסְדָך אָׁ ֶתָך:ַוֲאנִּ ְראָׁ  ( תהלים פרק ה, ח ) ְביִּ
ְשַכן ְכבֹוֶדָך: י ְמעֹון ֵביֶתָך ּוְמקֹום מִּ ַהְבתִּ  ( תהלים פרק כו, ח ) ה' אָׁ

י  ה ֶאְכרָׁ ֶאְשַתֲחֶוה וְ ַוֲאנִּ  )מבוסס על תהלים פרק צה, ו( י שִּ י ה' עֹ נֵ פְ ה לִּ כָׁ ְר בְ אֶ עָׁ

צֹון א   י ְלָך ה' ֵעת רָׁ תִּ לָׁ י ְתפִּ ְשֶעָך:-ַוֲאנִּ ֶמת יִּ י ֶבא  ב ַחְסֶדָך ֲעֵננִּ ים ְברָׁ  ( תהלים פרק סט, יד) ֹלהִּ
 

 בעת סגירת הארון
ֵאל: ְשרָׁ ְבבֹות ַאְלֵפי יִּ ה ה' רִּ ה ַוֲארֹון ֻעֶזָך: ּוְבנֹֻחה יֹאַמר שּובָׁ ֶתָך ַאתָׁ ְמנּוחָׁ ה ה' לִּ ְלְבשּו ֶצֶדק  קּומָׁ ֹכֲהֶניָך יִּ

יֶדיָך ְיַרֵננּו: יֶחָך: ַוֲחסִּ ֵשב ְפֵני ְמשִּ ד ַעְבֶדָך ַאל תָׁ וִּ י ַאל ַתֲעֹזבּו: ַבֲעבּור דָׁ תִּ ֶכם. תֹורָׁ י לָׁ ַתתִּ י ֶלַקח טֹוב נָׁ ֵעץ  כִּ
ּה ים בָׁ יקִּ יא ַלַמֲחזִּ ים הִּ לֹום:ְד  ר:שָׁ ְוֹתְמֶכיהָׁ ְמאֻ  ַחיִּ יבֹוֶתיהָׁ שָׁ ל ְנתִּ ֶכיהָׁ ַדְרֵכי ֹנַעם ְוכָׁ יֵבנּו ה' ֵאֶליָך הֲ  רָׁ שִּ
ֵמינּו ְכֶקֶדם: ה ַחֵדש יָׁ שּובָׁ  ְונָׁ

 
 כד-תהלים פרק קיח, יז

י ֶאְחֶיה ַוֲאַסֵפר ַמֲעֵשי יָׁ  מּות כִּ י יָׁ -לֹא אָׁ ְסַרנִּ ֶות לֹא נְ -ּה:  ַיֹסר יִּ ם ּה ְוַלמָׁ בֹא בָׁ י ַשֲעֵרי ֶצֶדק אָׁ ְתחּו לִּ י: פִּ נִּ נָׁ תָׁ
יְ -אֹוֶדה יָׁ  ים הָׁ ֲאסּו ַהבֹונִּ ה: ֶאֶבן מָׁ ישּועָׁ י לִּ י לִּ י ַוְתהִּ נִּ יתָׁ י ֲענִּ ים יָֹׁבאּו בֹו: אֹוְדָך כִּ יקִּ ה ּה: ֶזה ַהַשַער ַלה' ַצדִּ תָׁ

את ְבֵעיֵנינּו: זֶ  ְפלָׁ יא נִּ ה זֹאת הִּ ְיתָׁ ה: ֵמֵאת ה' הָׁ נָׁ ה בֹו:ְלרֹאש פִּ ְשְמחָׁ ה ְונִּ ילָׁ גִּ ה ה' נָׁ שָׁ  ה ַהיֹום עָׁ
 

 תהלים פרק ל
י: ה' א   ַמְחתָׁ ֹאְיַבי לִּ י ְולֹא שִּ נִּ יתָׁ לִּ י דִּ ְמָך ה' כִּ ד: ֲארֹומִּ וִּ ת ְלדָׁ יר ֲחנַֻכת ַהַביִּ ְזמֹור שִּ י-מִּ ַּוְעתִּ י שִּ ֵאֶליָך  ֹלהָׁ

ְד  יו ְוהֹודּו ְלֵזֶכר קָׁ ידָׁ י בֹור: ַזְמרּו ַלה' ֲחסִּ יְָׁרדִּ י מִּ יַתנִּ יִּ י חִּ ן ְשאֹול ַנְפשִּ יתָׁ מִּ לִּ י: ה' ֶהע  ֵאנִּ ְרפָׁ י ֶרַגע ַותִּ שֹו: כִּ
י בַ  י ְבַשְלוִּ ַמְרתִּ י אָׁ ה: ַוֲאנִּ נָׁ י ְוַלֹבֶקר רִּ ין ֶבכִּ לִּ ֶעֶרב יָׁ ְרצֹונֹו בָׁ ים בִּ ְרצֹוְנָך ְבַאפֹו ַחיִּ ם: ה' בִּ ל ֶאמֹוט ְלעֹולָׁ
א ְוֶאל אֲ  ל: ֵאֶליָך ה' ֶאְקרָׁ ְבהָׁ י נִּ יתִּ יִּ ֶניָך הָׁ ְסַתְרתָׁ פָׁ י ֹעז הִּ ה ְלַהְררִּ י -ֶהע ַמְדתָׁ מִּ ן: ַמה ֶבַצע ְבדָׁ י ֶאְתַחנָׁ ֹדנָׁ

יֵ  י ה' ה  ֵננִּ ֶתָך: ְשַמע ה' ְוחָׁ יד ֲאמִּ ר ֲהַיגִּ פָׁ ַחת ֲהיֹוְדָך עָׁ י ֶאל שָׁ ְדתִּ י ְברִּ חֹול לִּ י ְלמָׁ ְסְפדִּ ַפְכתָׁ מִּ י: הָׁ ה ֹעֵזר לִּ
ֹדם ה' א   בֹוד ְולֹא יִּ ה: ְלַמַען ְיַזֶמְרָך כָׁ ְמחָׁ י שִּ י ַוְתַאְזֵרנִּ ַתְחתָׁ ַשקִּ ם אֹוֶדךָׁ:-פִּ  ֹלַהי ְלעֹולָׁ

 
 תהלים פרק ק

ה ֹבאּו ְמחָׁ ְבדּו ֶאת ה' ְבשִּ ֶרץ: עִּ אָׁ ל הָׁ יעּו ַלה' כָׁ רִּ ה הָׁ ְזמֹור ְלתֹודָׁ י ה' הּוא א   מִּ ה: ְדעּו כִּ נָׁ ְרנָׁ יו בִּ נָׁ ים -ְלפָׁ ֹלהִּ
ה לָׁ ְתהִּ יו בִּ ה ֲחֵצֹרתָׁ יו ְבתֹודָׁ רָׁ יתֹו: ֹבאּו ְשעָׁ נּו ולא ְולֹו ֲאַנְחנּו ַעמֹו ְוצֹאן ַמְרעִּ שָׁ ֲרכּו ְשמֹו:   הּוא עָׁ הֹודּו לֹו בָׁ

מּונָׁתֹו: ֹדר א  ם ַחְסדֹו ְוַעד ֹדר וָׁ י טֹוב ה' ְלעֹולָׁ  כִּ
 

 תהלים פרק קכז
ַקד שֹו ְוא שָׁ יר שָׁ ר עִּ ְשמָׁ ם ה' לֹא יִּ יו בֹו אִּ ְמלּו בֹונָׁ ְוא עָׁ ת שָׁ ְבֶנה ַביִּ ם ה' לֹא יִּ ְשֹלֹמה אִּ יר ַהַמֲעלֹות לִּ ֵמר: שִּ

ֶכם ַמְשכִּ  ְוא לָׁ ר שָׁ כָׁ ים שָׁ נִּ ֵנה ַנֲחַלת ה' בָׁ א: הִּ ידֹו ֵשנָׁ ידִּ ֵתן לִּ ים ֵכן יִּ בִּ ֲעצָׁ יֵמי קּום ְמַאֲחֵרי ֶשֶבת ֹאְכֵלי ֶלֶחם הָׁ
 ֹ תֹו ֵמֶהם ל ֵלא ֶאת ַאְשפָׁ ים: ַאְשֵרי ַהֶגֶבר ֲאֶשר מִּ בֹור ֵכן ְבֵני ַהְנעּורִּ ים ְבַיד גִּ צִּ ֶטן: ְכחִּ י ַהבָׁ יְפרִּ  א ֵיֹבשּו כִּ

ַער: ים ַבשָׁ  ְיַדְברּו ֶאת אֹוְיבִּ
 

 סא-מלכים א פרק ח, טותפילת שלמה בעת בניין בית הנקדש, 
רּוְך ה' א   י -ַויֹאֶמר בָׁ ן ַהיֹום ֲאֶשר הֹוֵצאתִּ ֵלא ֵלאֹמר: מִּ י ּוְביָׁדֹו מִּ בִּ ד אָׁ וִּ יו ֵאת דָׁ ֶבר ְבפִּ ֵאל ֲאֶשר דִּ ְשרָׁ ֹלֵהי יִּ

ֵאל מִּ  ְשרָׁ י ֶאת יִּ ֶאְבַחר ֶאת ַעמִּ ם וָׁ י שָׁ ְהיֹות ְשמִּ ת לִּ ְבנֹות ַביִּ ֵאל לִּ ְשרָׁ ְבֵטי יִּ ֹכל שִּ יר מִּ י ְבעִּ ַחְרתִּ ם לֹא בָׁ ְצַריִּ מִּ
ת ְלֵשם ה' א   ְבנֹות ַביִּ י לִּ בִּ ד אָׁ וִּ ם ְלַבב דָׁ י עִּ ֵאל: ַוְיהִּ ְשרָׁ י יִּ ְהיֹות ַעל ַעמִּ ד לִּ וִּ ֵאל: ַויֹאֶמר ה' ֶאל -ְבדָׁ ְשרָׁ ֹלֵהי יִּ
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י   בִּ ד אָׁ וִּ ת דָׁ יִּ ְבֶנה ַהבָׁ ה לֹא תִּ ֶבָך: ַרק ַאתָׁ ם  ְלבָׁ יָׁה עִּ י הָׁ יֹבתָׁ כִּ טִּ י ה  ְשמִּ ת לִּ ְבנֹות ַביִּ ְבָך לִּ ם ְלבָׁ יָׁה עִּ ַיַען ֲאֶשר הָׁ
ֻקם ַתַחת  אָׁ ֵבר וָׁ רֹו ֲאֶשר דִּ י: ַויֶָׁקם ה' ֶאת ְדבָׁ ְשמִּ ת לִּ ְבֶנה ַהַביִּ ֶציָך הּוא יִּ ְנָך ַהֹיֵצא ֵמֲחלָׁ ם בִּ י אִּ דכִּ וִּ י  דָׁ בִּ אָׁ

ת ְלֵשם ה' א   ֶאְבֶנה ַהַביִּ ֶבר ה' וָׁ ֵאל ַכֲאֶשר דִּ ְשרָׁ ֵסא יִּ ֵאֵשב ַעל כִּ רֹון -וָׁ אָׁ קֹום לָׁ ם מָׁ ם שָׁ שִּ אָׁ ֵאל: וָׁ ְשרָׁ ֹלֵהי יִּ
ם:  יִּ ְצרָׁ ם ֵמֶאֶרץ מִּ יאֹו ֹאתָׁ ם ֲאֹבֵתינּו ְבהֹוצִּ ַרת עִּ ית ה' ֲאֶשר כָׁ ם ְברִּ  ֲאֶשר שָׁ

ְפנֵ  ם: ַויֹאַמר ה' א  ַוַיֲעֹמד ְשֹלֹמה לִּ יִּ מָׁ יו ַהשָׁ ְפֹרש ַכפָׁ ֵאל ַויִּ ְשרָׁ ל ְקַהל יִּ ְזַבח ה' ֶנֶגד כָׁ ֵאל ֵאין -י מִּ ְשרָׁ ֹלֵהי יִּ
מֹוָך א   ם-כָׁ בָׁ ל לִּ ֶניָך ְבכָׁ ים ְלפָׁ ֶדיָך ַהֹהְלכִּ ית ְוַהֶחֶסד ַלֲעבָׁ ַחת ֹשֵמר ַהְברִּ תָׁ ֶרץ מִּ אָׁ ַמַעל ְוַעל הָׁ ם מִּ ַמיִּ ים ַבשָׁ :  ֹלהִּ

ֵלאתָׁ ַכיֹום ַהֶזהאֲ  יָך ּוְביְָׁדָך מִּ ַבְרתָׁ לֹו ַוְתַדֵבר ְבפִּ י ֵאת ֲאֶשר דִּ בִּ ד אָׁ וִּ ַמְרתָׁ ְלַעְבְדָך דָׁ ה ה' א  ֶשר שָׁ ֹלֵהי -: ְוַעתָׁ
ְלפָׁ  יש מִּ ֵרת ְלָך אִּ כָׁ ַבְרתָׁ לֹו ֵלאֹמר לֹא יִּ י ֵאת ֲאֶשר דִּ בִּ ד אָׁ וִּ ֵאל ְשֹמר ְלַעְבְדָך דָׁ ְשרָׁ ֵאל יִּ ְשרָׁ ֵסא יִּ ַני ֹיֵשב ַעל כִּ

ה א   י: ְוַעתָׁ נָׁ ַלְכתָׁ ְלפָׁ ַני ַכֲאֶשר הָׁ ֶלֶכת ְלפָׁ ם לָׁ ֶניָך ֶאת ַדְרכָׁ ְשְמרּו בָׁ ם יִּ ְרָך ֲאֶשר -ַרק אִּ א ְדבָׁ ֶמן נָׁ ֵאל ֵיאָׁ ְשרָׁ ֹלֵהי יִּ
ם ֵיֵשב א   י ַהֻאְמנָׁ י: כִּ בִּ ד אָׁ וִּ ַבְרתָׁ ְלַעְבְדָך דָׁ אָׁ -דִּ ים ַעל הָׁ ם לֹא ְיַכְלְכלּוָך ַאף ֹלהִּ ַמיִּ ם ּוְשֵמי ַהשָׁ ַמיִּ ֵנה ַהשָׁ ֶרץ הִּ

תֹו ה' א   נָׁ ַלת ַעְבְדָך ְוֶאל ְתחִּ יתָׁ ֶאל ְתפִּ נִּ י: ּופָׁ יתִּ נִּ ת ַהֶזה ֲאֶשר בָׁ י  ַהַביִּ ה -כִּ לָׁ ה ְוֶאל ַהְתפִּ נָׁ רִּ ְשֹמַע ֶאל הָׁ י לִּ ֹלהָׁ
ֶניָך ַהיֹו ְתַפֵלל ְלפָׁ ַמְרתָׁ ֲאֶשר ַעְבְדָך מִּ קֹום ֲאֶשר אָׁ יֹום ֶאל ַהמָׁ ה וָׁ ת ַהֶזה ַלְילָׁ ְהיֹות ֵעיֶנָך ְפֻתחֹות ֶאל ַהַביִּ ם: לִּ

ַנת עַ  ַמְעתָׁ ֶאל ְתחִּ קֹום ַהֶזה: ְושָׁ ְתַפֵלל ַעְבְדָך ֶאל ַהמָׁ ה ֲאֶשר יִּ לָׁ ְשֹמַע ֶאל ַהְתפִּ ם לִּ י שָׁ ְהֶיה ְשמִּ ְבְדָך ְוַעְמָך יִּ
ֵאל ֲאשֶ  ְשרָׁ : ֵאת יִּ ְחתָׁ לָׁ ַמְעתָׁ ְוסָׁ ם ְושָׁ ַמיִּ ְבְתָך ֶאל ַהשָׁ ְשַמע ֶאל  ְמקֹום שִּ ה תִּ קֹום ַהֶזה ְוַאתָׁ ְתַפְללּו ֶאל ַהמָׁ ר יִּ

ְש  ה תִּ ת ַהֶזה: ְוַאתָׁ ְזַבֲחָך ַבַביִּ ְפֵני מִּ ה לִּ לָׁ א אָׁ ה ְלַהֲאֹלתֹו ּובָׁ לָׁ א בֹו אָׁ שָׁ יש ְלֵרֵעהּו ְונָׁ א אִּ טָׁ ם ַמע הַ ֲאֶשר ֶיח  ַמיִּ שָׁ
ְדקָׁ  ֶתת לֹו ְכצִּ יק לָׁ יק ַצדִּ ֵתת ַדְרכֹו ְברֹאשֹו ּוְלַהְצדִּ ע לָׁ שָׁ יַע רָׁ ֶדיָך ְלַהְרשִּ ַפְטתָׁ ֶאת ֲעבָׁ יתָׁ ְושָׁ שִּ  תֹו: ְועָׁ

ְתפַ  בּו ֵאֶליָך ְוהֹודּו ֶאת ְשֶמָך ְוהִּ ְך ְושָׁ ְפֵני אֹוֵיב ֲאֶשר ֶיֶחְטאּו לָׁ ֵאל לִּ ְשרָׁ ֵגף ַעְמָך יִּ נָׁ ְתַחְננּו ֵאֶליָך ְבהִּ ְללּו ְוהִּ
ה ֲאֶשר נָׁ  מָׁ ֲאדָׁ ם ֶאל הָׁ ֵאל ַוֲהֵשֹבתָׁ ְשרָׁ ַלְחתָׁ ְלַחַטאת ַעְמָך יִּ ם ְוסָׁ ַמיִּ ְשַמע ַהשָׁ ה תִּ ת ַהֶזה: ְוַאתָׁ ַתתָׁ ַבַביִּ

ם:   ַלֲאבֹותָׁ
ְתַפְללּו ֶאל הַ  ְך ְוהִּ י ֶיֶחְטאּו לָׁ ר כִּ טָׁ ְהֶיה מָׁ ם ְולֹא יִּ ַמיִּ ֵצר שָׁ ם ְבֵהעָׁ אתָׁ קֹום ַהֶזה ְוהֹודּו ֶאת  ְשֶמָך ּוֵמַחטָׁ מָׁ

י תֹוֵרם ֶאת  ֵאל כִּ ְשרָׁ ֶדיָך ְוַעְמָך יִּ ַלְחתָׁ ְלַחַטאת ֲעבָׁ ם ְוסָׁ ַמיִּ ְשַמע ַהשָׁ ה תִּ י ַתֲעֵנם: ְוַאתָׁ ַהֶדֶרְך ְישּובּון כִּ
ר ַעל ַאְרְצָך ֲאֶשר נָׁ  טָׁ ה מָׁ ַתתָׁ ּה ְונָׁ ה ֲאֶשר ֵיְלכּו בָׁ ה: ַהטֹובָׁ ה ְלַעְמָך ְלַנֲחלָׁ  ַתתָׁ

י יַָׁצר לֹו ֹאְיבֹו ְבֶאֶר  ְהֶיה כִּ י יִּ יל כִּ סִּ קֹון ַאְרֶבה חָׁ פֹון ֵירָׁ דָׁ ְהֶיה שִּ י יִּ ֶרץ ֶדֶבר כִּ אָׁ ְהֶיה בָׁ י יִּ ב כִּ עָׁ ל רָׁ יו כָׁ רָׁ ץ ְשעָׁ
ם ְלֹכל  דָׁ אָׁ ל הָׁ ְהֶיה ְלכָׁ ה ֲאֶשר תִּ נָׁ ל ְתחִּ ה כָׁ לָׁ ל ְתפִּ ה: כָׁ ל ַמֲחלָׁ בֹו ֶנַגע כָׁ יש ֶנַגע ְלבָׁ ֵאל ֲאֶשר ֵיְדעּון אִּ ְשרָׁ ַעְמָך יִּ

אִּ  ַתתָׁ לָׁ יתָׁ ְונָׁ שִּ ַלְחתָׁ ְועָׁ ְבֶתָך ְוסָׁ ם ְמכֹון שִּ ַמיִּ ְשַמע ַהשָׁ ה תִּ ת ַהֶזה: ְוַאתָׁ יו ֶאל ַהַביִּ ַרש ַכפָׁ יו ּופָׁ כָׁ ל ְדרָׁ יש ְככָׁ
ַדְעתָׁ ְלַבְד  ה יָׁ י ַאתָׁ בֹו כִּ ים ֲאֶשר ֵתַדע ֶאת ְלבָׁ ים ֲאֶשר ֵהם ַחיִּ ל ַהיָׁמִּ אּוָך כָׁ רָׁ ם: ְלַמַען יִּ דָׁ אָׁ ל ְבֵני הָׁ ָך ֶאת ְלַבב כָׁ

א ֵמֶאֶרץ ְר  ֵאל הּוא ּובָׁ ְשרָׁ י ֲאֶשר לֹא ֵמַעְמָך יִּ ְכרִּ ה ַלֲאֹבֵתינּו: ְוַגם ֶאל ַהנָׁ ַתתָׁ ה ֲאֶשר נָׁ מָׁ ֲאדָׁ ה ַעל ְפֵני הָׁ חֹוקָׁ
ְשְמעּון ֶאת י יִּ ת ַהֶזה:   ְלַמַען ְשֶמָך:  כִּ ְתַפֵלל ֶאל ַהַביִּ א ְוהִּ ה ּוְזֹרֲעָך ַהְנטּויָׁה ּובָׁ קָׁ דֹול ְוֶאת יְָׁדָך ַהֲחזָׁ ְמָך ַהגָׁ שִּ

ל ַעמֵ  י ְלַמַען ֵיְדעּון כָׁ ְכרִּ א ֵאֶליָך ַהנָׁ ְקרָׁ יתָׁ ְכֹכל ֲאֶשר יִּ שִּ ְבֶתָך ְועָׁ ם ְמכֹון שִּ ַמיִּ ְשַמע ַהשָׁ ה תִּ ֶרץ ֶאת ַאתָׁ אָׁ י הָׁ
י ֵיֵצא ַעְמָךְשֶמָך לְ  י: כִּ יתִּ נִּ ת ַהֶזה ֲאֶשר בָׁ א ַעל ַהַביִּ ְקרָׁ ְמָך נִּ י שִּ ַדַעת כִּ ֵאל ְולָׁ ְשרָׁ ה ֹאְתָך ְכַעְמָך יִּ ְראָׁ ה   יִּ מָׁ ְלחָׁ ַלמִּ

ת ֲאשֶ  ּה ְוַהַביִּ ַחְרתָׁ בָׁ יר ֲאֶשר בָׁ עִּ ְתַפְללּו ֶאל ה' ֶדֶרְך הָׁ ֵחם ְוהִּ ְשלָׁ ְשֶמָך:  ַעל ֹאְיבֹו ַבֶדֶרְך ֲאֶשר תִּ י לִּ תִּ נִּ ר בָׁ
ם ֲאֶשר דָׁ י ֵאין אָׁ ְך כִּ י ֶיֶחְטאּו לָׁ ם: כִּ טָׁ ְשפָׁ יתָׁ מִּ שִּ ם ְועָׁ תָׁ נָׁ ם ְוֶאת ְתחִּ תָׁ לָׁ ם ֶאת ְתפִּ ַמיִּ ַמְעתָׁ ַהשָׁ א  ְושָׁ טָׁ לֹא ֶיח 

ה אֹו אֹוֵיב ְרחֹוקָׁ בּום ֹשֵביֶהם ֶאל ֶאֶרץ הָׁ ְפֵני אֹוֵיב ְושָׁ ם לִּ ם ּוְנַתתָׁ ַנְפתָׁ בָׁ ֶרץ   ְואָׁ אָׁ ם בָׁ בָׁ יבּו ֶאל לִּ ה: ְוֵהשִּ ְקרֹובָׁ
בּו ֵא  ְענּו: ְושָׁ שָׁ ינּו רָׁ וִּ אנּו ְוֶהע  טָׁ ְתַחְננּו ֵאֶליָך ְבֶאֶרץ ֹשֵביֶהם ֵלאֹמר חָׁ בּו ְוהִּ ם ְושָׁ ְשבּו שָׁ ם ֲאֶשר נִּ בָׁ ל ְלבָׁ ֶליָך ְבכָׁ

ְתַפלְ  ם ְוהִּ בּו ֹאתָׁ ם ְבֶאֶרץ ֹאְיֵביֶהם ֲאֶשר שָׁ ל ַנְפשָׁ יר ֲאֶשר ּוְבכָׁ עִּ ם הָׁ ה ַלֲאבֹותָׁ ַתתָׁ ם ֲאֶשר נָׁ לּו ֵאֶליָך ֶדֶרְך ַאְרצָׁ
ם ְוֶאת ְתחִּ  תָׁ לָׁ ְבְתָך ֶאת ְתפִּ ם ְמכֹון שִּ ַמיִּ ַמְעתָׁ ַהשָׁ ְשֶמָך: ְושָׁ י לִּ יתִּ נִּ ת ֲאֶשר בנית בָׁ ַחְרתָׁ ְוַהַביִּ יתָׁ בָׁ שִּ ם ְועָׁ תָׁ נָׁ

ַלְחתָׁ ְלַעְמָך ֲאֶשר חָׁ  ם: ְוסָׁ טָׁ ְשפָׁ ְפֵני ֹשֵביֶהם מִּ ים לִּ ם ְלַרֲחמִּ ְך ּוְנַתתָׁ ְשעּו בָׁ ְשֵעיֶהם ֲאֶשר פָׁ ל פִּ ְך ּוְלכָׁ ְטאּו לָׁ
ְהיֹות ֵעיֶניָך ְפֻתחֹות   תֹוְך כּור ַהַבְרֶזל: לִּ ם מִּ ְצַריִּ מִּ ְתָך ֵהם ֲאֶשר הֹוֵצאתָׁ מִּ י ַעְמָך ְוַנֲחלָׁ ֲחמּום: כִּ ַנת ְורִּ ֶאל ְתחִּ

נַ  ֹכל ַעֵמי ַעְבְדָך ְוֶאל ְתחִּ ה מִּ ם ְלָך ְלַנֲחלָׁ ְבַדְלתָׁ ה הִּ י ַאתָׁ ם ֵאֶליָך: כִּ ְראָׁ ְשֹמַע ֲאֵליֶהם ְבֹכל קָׁ ֵאל לִּ ְשרָׁ ת ַעְמָך יִּ
י ה':  ם ֲאֹדנָׁ ְצַריִּ מִּ יֲאָך ֶאת ֲאֹבֵתינּו מִּ ַבְרתָׁ ְבַיד ֹמֶשה ַעְבֶדָך ְבהֹוצִּ ֶרץ ַכֲאֶשר דִּ אָׁ  הָׁ

י ְכַכלֹות ְשֹלמֹ  יו ַוְיהִּ ְרכָׁ ְכֹרַע ַעל בִּ ְזַבח ה' מִּ ְפֵני מִּ לִּ ם מִּ ה ַהזֹאת קָׁ נָׁ ה ְוַהְתחִּ לָׁ ל ַהְתפִּ ְתַפֵלל ֶאל ה' ֵאת כָׁ ה ְלהִּ
תַ  רּוְך ה' ֲאֶשר נָׁ דֹול ֵלאֹמר: בָׁ ֵאל קֹול גָׁ ְשרָׁ ל ְקַהל יִּ ֶרְך ֵאת כָׁ ם: ַוַיְעֹמד ַוְיבָׁ יִּ מָׁ יו ְפֻרשֹות ַהשָׁ ה ְוַכפָׁ ן ְמנּוחָׁ

ֶבר ְבַיד ֹמֶשה ַעְבדֹולְ  רֹו ַהטֹוב ֲאֶשר דִּ ֹכל ְדבָׁ ד מִּ ר ֶאחָׁ בָׁ ַפל דָׁ ֵבר לֹא נָׁ ֵאל ְכֹכל ֲאֶשר דִּ ְשרָׁ י ה' ַעמֹו יִּ         : ְיהִּ
ְטֵשנּו-א   ם ֲאֹבֵתינּו ַאל ַיַעְזֵבנּו ְוַאל יִּ יָׁה עִּ נּו ַכֲאֶשר הָׁ מָׁ יו ֹלֵהינּו עִּ כָׁ ל ְדרָׁ ֶלֶכת ְבכָׁ יו לָׁ ֵבנּו ֵאלָׁ : ְלַהטֹות ְלבָׁ



 

[5] 
 

י ְתַחַנְנתִּ ַרי ֵאֶלה ֲאֶשר הִּ ְהיּו ְדבָׁ ה ֶאת  ֲאֹבֵתינּו: ְויִּ ּוָׁ יו ֲאֶשר צִּ טָׁ ְשפָׁ יו ּומִּ יו ְוֻחקָׁ ְצֹותָׁ ְשֹמר מִּ ים   ְולִּ ְפֵני ה' ְקֹרבִּ לִּ
ְשַפט-ֶאל ה' א   ה ַלֲעשֹות מִּ ְילָׁ לָׁ ם וָׁ ל  ֹלֵהינּו יֹומָׁ ֵאל ְדַבר יֹום ְביֹומֹו:  ְלַמַען ַדַעת כָׁ ְשרָׁ ְשַפט ַעמֹו יִּ ַעְבדֹו ּומִּ

א   י ה' הּוא הָׁ ֶרץ כִּ אָׁ ם ה' א  -ַעֵמי הָׁ ֵלם עִּ יָׁה ְלַבְבֶכם שָׁ ים ֵאין עֹוד: ְוהָׁ ְשֹמר -ֹלהִּ יו ְולִּ ֶלֶכת ְבֻחקָׁ ֹלֵהינּו לָׁ
יו ַכיֹום ַהֶזה: ְצֹותָׁ  מִּ

 
 ח-ישעיהו פרק נו, ז

י בֵ  י כִּ ְזְבחִּ צֹון ַעל  מִּ ְבֵחיֶהם ְלרָׁ י עֹוֹלֵתיֶהם ְוזִּ תִּ לָׁ ים ְבֵבית ְתפִּ ַמְחתִּ י ְושִּ ְדשִּ ים ֶאל ַהר קָׁ יאֹותִּ י ֵבית ַוֲהבִּ יתִּ
יו: צָׁ ְקבָׁ יו ְלנִּ לָׁ ֵאל עֹוד ֲאַקֵבץ עָׁ ְשרָׁ ְדֵחי יִּ י ה' ְמַקֵבץ נִּ ים: ְנֻאם ֲאֹדנָׁ ַעמִּ ל הָׁ ֵרא ְלכָׁ קָׁ ה יִּ לָׁ  ְתפִּ

 
 ראשית פרק כח, יזב

ם ֵבית א   י אִּ קֹום ַהֶזה ֵאין ֶזה כִּ א ַהמָׁ א ַויֹאַמר ַמה נֹורָׁ ירָׁ ם:-ַויִּ יִּ מָׁ ים ְוֶזה ַשַער ַהשָׁ  ֹלהִּ
 


