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ָדים י ְָק ִרים,
ְיל ִ
ְמ ַס ֵּפר ַה ַּב ַעל ֵׁשם טוֹב:
ֲמ ּלֵא ֶאת ַּב ָּק ָׁשתוֹ,
ֶךּ :כָל ַה ְּמ ַב ֵּקׁש ִמ ֶּמ ִּני ָּד ָבר  -א ַ
יוֹם ֶא ָחד ִה ְכ ִריז ַה ֶּמל ְ
ָא ּלֶה ֶׁש ִּב ְּקׁש ּו עֹ ֶׁשרְ ,וכָל ֶא ָחד ִק ֵּבל ֶאת ְמבו ָּקשוֹ.
ָא ּלֶה ֶׁש ִּב ְּקׁש ּו נְ ִש
ׂיאוּת ְוכָבוֹדּ ,כ ֵ
ָהי ּו ּכ ֵ
ָצהָ ,היָה ִהז ְַּד ְּמנוּת ְל ַד ֵּבר
"פׁשו ָּטה"ּ .כָל ָמה ֶׁשר ָ
ִאיׁש ָחכָם ֶא ָחד ִּב ֵּקׁש ַּב ָּק ָׁשה ְּ
ֶך ָׁשלוֹׁש ְּפ ָע ִמים ְּביוֹםּ ,כָל יוֹם.
ִעם ַה ֶּמל ְ
ׂ ֵמ ַח ְמאֹד ְלג ַּלוֹת ֶׁש ּיֶ ְׁשנוֹ ָא ָדם ֶׁש ּכָל ְמבו ָּקׁשוֹ הוּא ְל ַד ֵּבר ִא ּתוָֹ .ה ִאיׁש לֹא
ֶך ָש
ַה ֶּמל ְ
ָתנ ּו לוֹ ְרׁשוּת ְל ִה ָּכנֵס ְל ֵהיכָלוֹ
ִּב ֵּקׁש ְל ַק ֵּבל עֹ ֶׁשר ְוכָבוֹדְ ,ו ָלכֵן מו ְּל ָאה ַּב ָּק ָׁשתוֹ ְונ ְ
ֶךְ ,ו ָׁשם ָּפ ְתח ּו לוֹ ֶאת ָהאו ָֹצרוֹתֶׁ ,ש ּי ִַּקח עֹ ֶׁשר ְוכָבוֹד ּגַם ּכֵן.
ו ְּל ַד ֵּבר ִעם ַה ֶּמל ְ
ָכים ְל ָפחוֹת ָׁשלֹׁש
ֶך ַמ ְלכֵי ַה ְּמל ִ
ּגַם לָנ ּו יֵׁש ִהז ְַּד ְּמנוּת ְל ַד ֵּבר ִעם ֶמל ְ
ְּפ ָע ִמים ְּביוֹםְ .ויֵׁש לָנ ּו ַה ְר ֵּבה ָמה ְל ַה ִּגיד לוֹ ו ְּל ַב ֵּקׁש ִמ ֶּמנּ ּו ו ְַעל ָמה ְלהוֹדוֹת לוֹ,
ֶסת ַה ְּגדוֹלָה ָעזְר ּו לָנ ּו
ַחנ ּו לֹא ָּת ִמיד יו ְֹד ִעים ֵא ְיךְ .ל ֵׁשם ָּכ ְך ַ -אנְ ֵׁשי ְּכנ ֶ
ֲבל ֲאנ ְ
אָ
ׂרֵה.
ו ְָכ ְתב ּו ֶאת ְּת ִפ ּלַת ְׁשמוֹנֶה ֶע ְש
ָאים ֶׁשל ִּד ְקלָה
ְּבחו ֶֹברֶת זוֹ ,ו ְּב ֶע ְזרַת ָה ִא ּיו ִּרים ו ְַה ּקו ִֹמ ְיק ִסים ַה ִּנ ְפל ִ
ַסה ִל ְלמֹד יו ֵֹתר ַעל ּכָל ְּב ָרכָה ו ְּב ָרכָה ו ְּב ֶע ְזרַת ה' נְ ג ַּלֶה י ַַחד,
ַש
ׂ ִּגיב ,נְ נ ֶּ
ַק ֶׁשר ֶׁש ּלָנ ּו ִעם ַה ָק ָּב"ה ו ְַד ְר ָּכ ּה ָאנ ּו ּגַם ְמ ַב ְּק ִׁשים ֵמה'
ֶׁש ַה ְּת ִפ ּלָה ִהיא ַה ְּכ ִלי ל ֶּ
ָל ּיִים.
ָט ּיִים ו ְַה ְּכל ִ
ֶאת ּכָל ָצ ְר ּכֵנ ּו ַה ְּפר ִ
י ְִהי רָצוֹן ֶׁש ּי ְִת ַק ְּבל ּו ְּת ִפ ּלו ֵֹתינ ּו ְּברָצוֹן!
ָחה!
ְּב ַה ְצל ָ

פנחס כהן

ילדים יקרים,
ָל-מינֵי עֲבוֹדוֹת .עֲבוֹדוֹת ֶׁשל ַּביִת ,עֲבוֹדוֹת
ַחנ ּו ְמ ַב ְּצ ִעים ּכ ִ
ַך ַה ַח ּיִים ֲאנ ְ
ְּב ַמ ֲהל ְ
ָסה...
ית-ה ֵּס ֶפר ,עֲבוֹדוֹת ְלחוּגִ ים ,עֲבוֹדוֹת ְל ַפ ְרנ ָ
ֶׁשל ֵּב ַ
ֲמץְ ,ל ֶח ְל ָקן נָחוּץ י ֶַדע ִמ ְקצו ִֹעיֶ ,ח ְל ָקן ְמ ַהנּ וֹת יו ֵֹתר,
ֵחלֶק ֵמ ָהעֲבוֹדוֹת ּדו ְֹרׁשוֹת ַמא ָ
ָיתן.
ׂכָר ַל ֲע ִש
ֲבל ְלכָל ָהעֲבוֹדוֹת ֶׁש ָאנ ּו ְמ ַב ְּצ ִעים יֵׁש ּתו ָֹצ ָאה ְו ָש
ּׂי ָ
ֶח ְל ָקן ָּפחוֹת – א ָ
ֲמץ רַב ,י ֶַדע ו ְִר ּכוּז,
ָה ַמא ָ
ֻח ֶדת ְּב ִמינ ָּה ,נִ ְד ַרׁש ל ּ
יֶ ְׁשנ ָּה עֲבו ָֹדה ְמי ֶ
ָה עֲבו ָֹדה ֶׁש ַּב ּלֵב – ְּת ִפ ּלָה.
ו ְַה ָּש
ָהב .קו ְֹר ִאים ל ּ
ָה ְׁשוֵה יו ֵֹתר ִמ ּז ָ
ׂכָר ֶׁש ּל ּ
ּכֵןַ .ה ְּת ִפ ּלָה נִ ְקרֵאת ּגַם "עֲבו ָֹדה ֶׁש ַּב ּלֵב" ו ְִהיא ְּב ֶה ְחלֵט עֲבו ָֹדה.
ׂ ְמ ָחה.
ָתי ִהיא ֶׁשחו ֶֹברֶת זוֹ ַּת ֲעזֹר לָכֶם ַל ֲעבֹד ֶאת ה' יו ֵֹתר ְּב ַק ּלוּת ו ְּב ִש
ְּת ִפ ּל ִ
ָּת ִבינ ּו ו ְִת ְת ַּכ ּוְנ ּו טוֹב יו ֵֹתר ַּב ִּמ ִּלים ַה ּיו ְֹצאוֹת ִמ ִּפיכֶם.
ׂמ ָחה ּבֹא ּו ְל ָפנָיו ִּב ְר ָננָה( .תהילים ק')
ִע ְבד ּו ֶאת ה' ְּב ִש ְ

דקלה (דסברג) שגיב

ָא ְרמוֹן
ָסים ל ַ
ֶׁש ֶקט! נִ ְכנ ִ

ְּת ִה ָּלהִּ ,ת ְר ִאי ֶאת ַא ְרמֹון ַה ֶּמ ֶלְך,
ַּכ ָּמה הּוא ְמפ ָֹאר וְ נִ ָּצב ְּב ָמקֹום ֲה ִכי
בֹוּה ָּב ִעיר.
ּגָ ַ

הֹוד ,יֵ ׁש ֲח ִׁשיבּות ַר ָּבה ְל ַמ ְר ֶאה

ָה ַא ְרמֹוןַ ,ל ָּמקֹום
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בֹואה,
ֵאיזֶ ה ַמּזָ ל ֶׁשּיֵ ׁש ְמ ָ
ִמ ְס ְּדרֹון ִל ְפנֵ י ֶׁשּנִ ְכנָ ִסים ִל ְפּגֹׁש
ֶאת ַה ֶּמ ֶלְך .זֶ ה ְמ ַא ְפ ֵׁשר ְל ִה ְתנַ ּקֹות
ֵמ ָה ָא ָבק ֶׁש ַּבחּוץ וְ ַל ְחׁשֹב ַעל ָמה
ֶׁשּנַ ּגִ יד ִּב ְפנִ ים.

ַה ֶּמ ֶלְך
רֹואה ֶאת ָּכל ִמי
ֶ
ֶׁש ָּבא
וְ ַה ָּב ִאים
ּפֹונִ ים
יְ ִׁשירֹות
ֵא ָליו,
ְּב ִלי
ַה ְפ ָרעֹות
ַּב ֶּד ֶרְך.

לּ-כְך
ַה ֶּמ ֶלְך ֶׁש ָּלנּו ָּכ ָ
מּוכן ְל ַק ֵּבל
ַקּשּׁוב ֶׁשהּוא ָ
ֶאת ּכֻ ָּלם ְּב ָכל ָׁש ָעה.

ֶׁשּבֹו ַה ֶּמ ֶלְך ִמ ְׁש ַּת ֵּכן.
ֲא ָבל א ִ
ֹותי ְמ ַרּגֵ ׁש ֶׁש ֲאנַ ְחנּו

לּ-כְך טֹוב,
הּוא ָּכ ָ
ירים וַ ֲענִ ּיִ ים
ֶׁשהּוא ִמ ְתיַ ֵחס ַל ֲע ִׁש ִ
דֹולים וְ ַל ְּק ַטּנִ ים ְּבא ֶֹפן ָׁשוֶ ה.
ַלּגְ ִ

ֹומ ִדים ִל ְפּגֹׁש
ע ְ

ֶאת ַה ֶּמ ֶלְך ְּב ַע ְצמֹו.

יֹוד ַע
וְ הּוא ָּכל ָּכְך ָח ָכם ֶׁשהּוא ֵ
ֵאיְך ְל ָה ִׁשיב ְל ָכל ַּב ָּק ָׁשהֹ -לא ָּת ִמיד
אֹותּהָּ .תלּוי ִאם ָה ָא ָדם
הּוא ְמ ַקּיֵ ם ָ
ּשהּו
ּשהּו טֹוב ְל ַע ְצמֹו אֹו ַמ ֶ ׁ
ִּב ֵּקׁש ַמ ֶ ׁ
ֶׁשּיְ ַק ְל ֵקל לֹו.

לּ-כְך ַרחּום
הּוא ָּכ ָ
ֶׁשהּוא ְמ ַק ֵּבל ְּת ִחּנֹות
ּגְ דֹולֹות ַּוב ָּקׁשֹות
ְק ַטּנֹות וְ תֹודֹות
ְּוב ָרכֹות ְּב ָכל ַמ ָּצב.

ְּב ֵס ֶדרֲ .א ָבל
ְּב ֶׁש ֶקט!

יֹותר.
ֲאנִ י ֹלא יָ כֹול ְל ַחּכֹות ֵ
ּבֹואי נִ ָּכנֵ ס ְּכ ָבר ָל ַא ְרמֹון.
ִ

בֹואהָ .ראּוי ְל ַה ֵּדר
יכה ִל ְהיֹות לֹו ְמ ָ
בֹוּה ָּב ִעירְ .צ ִר ָ
יחד ָמקֹום ִל ְת ִפ ָּלהֵּ .בית ְּכנֶ ֶסת יֵ ׁש ִל ְבנֹות ַּב ָּמקֹום ֲה ִכי ּגָ ַ
ָצ ִריְך ְליַ ֵ
תּ-כבֹוד ִּב ְצנִ יעּות ִּוב ְד ָמ ָמה וְ ֹלא ְלנַ ֵהל ּבֹו ִׂשיחֹות ְס ָת ִמיֹות.
ְּב ִת ְפ ַא ְרּתֹו ֶׁשל ֵּבית ַה ְּכנֶ ֶסת וְ יֵ ׁש ְל ִה ָּכנֵ ס ֵא ָליו ְּביִ ְר ַא ָ
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ִּב ְר ּכַת ָאבוֹת

שבח

ִּב ְר ּכַת ָאבוֹת
(הולכים שלושה צעדים לאחור
ואחר-כך שלושה צעדים קדימה)
ׂפ ַתי ִּת ְפ ָּתח וּ ִפי י ִַּגיד ְּת ִה ָּל ֶת ָך:
ה'ְ ,ש ָ
(תהלים נא/יז)

(ומשתחווים= (חוזרים לעמידה
(כורעים=
זקופה)
מכופפים הברכיים ).מכופפים הגב)

ַתּה ה'
ּרוּך א ָ
ָב ְ

בקשות צרכי היחיד

ֱא-ל ֵֹהינוּ וֵא-לֹ ֵ
תינוּ
הי ֲאבוֹ ֵ
ַברָהָם
ֱא-לֹ ֵ
הי א ְ
הי יִ ְצחָק
ֱא-לֹ ֵ
עקֹב
וֵא-לֹ ֵ
הי ַי ֲ
ָא-ל הַ ָגּדוֹל
הֵ

ַא ָּתה הוּא ְמקוֹר ּכָל ַה ְּברָכוֹתּ .כָל ְּב ָרכָה ֶׁש ּיֵׁש ָּבעוֹלָם ָּב ָאה ִמ ְּמךָ,
ָסת או ְֹר ִחיםְּ ,ת ִפ ּלָה עַל ְסדוֹם).
(ה ְכנ ַ
ָבד ֶאת ה' ְּב ִמ ּדַת ַה ֶח ֶסד ַ
ָהם ֶׁשע ַ
ַא ְבר ָ
ֲק ָדה).
(מ ֲע ֶש
ׂה ָהע ֵ
ֶפׁש ַ
י ְִצ ָחק ֶׁש ָע ַבד ֶאת ה' ִּבגְ ב ּורָה ו ִּב ְמ ִסירוּת נ ֶ
ׂוְ ,מ ִכירַת יו ֵֹסף).
ָבןֵ ,ע ָש
ַמרוֹת ּכָל ַהּי ִּסו ִּרים ֶׁש ָּבא ּו ָעלָיו (ל ָ
ָבד ֶאת ה' ל ְ
יֲַעקֹב ֶׁשע ַ
ֵאין ָׁשוֶה לוֹ ְּבכָל ַה ּיְקוּם.

ַגבּוֹר
ה ִּ

ׂה' ַק ּיָם.
ּכָל ָהעוֹלָם ִמ ְת ַק ּיֵם רַק ִּבגְ לַל ֶש

וְ הַנּוֹרָא

ַמ ְׁשרֶה י ְִר ָאה ַעל ְּב ִר ּיו ָֹתיו

ֶליוֹן
ֵא-ל ע ְ
בים
ָדים טוֹ ִ
מל ֲחס ִ
ּגוֹ ֵ
וְ ק וֹנֵה הַכֹּל

ׂיו ְּבא ֶֹפן ָמלֵא.
נִתן ְל ָה ִבין ֶאת ְּד ָרכָיו ו ַּמ ֲע ָש
ה' הוּא ּכָל ּכ ְָך ְמרו ָֹמם עַד ֶׁש ּלֹא ָּ
ַמיֹע ִָדים רַק ְלטו ָֹב ֵתנוְּ ,ללֹא ׁשוּם ַּכ ּוָנָה ַא ֶחרֶת.
ֲס ִדים ה ְּ
ה' עוֹ ֶשׂה לָנ ּו ח ָ
הוּא יו ֵֹצר ַה ּכֹל.

ַס ֵדי ָאבוֹת
וְ זוֹ ֵ
כר ח ְ
אל ִל ְבנֵי ְבנֵיהֶם
וּמ ִביא גּוֹ ֵ
ֵ
ׁשמ וֹ
ְלמַעַן ְ
ַהבָה
ְּבא ֲ

ִּבזְכוּת ַח ְס ֵדי ָה ָאבוֹת ה' ִי ְׁשלַח לָנ ּו ֶאת ַה ָּמ ִׁש ַיח.
ֻלָה ְּכדֵי ְל ַק ֵּדׁש ֶאת ְׁשמוֹ.
ּגַם ִאם ֵאיֶנ ּנּו ְראּויִים ְלכ ְָך ,ה' י ִָביא ֶאת ה ְַּגא ּ
ַפינוּ.
ֲבה ְּכל ֵּ
ו ְּבכָל זֹאת ,זֶה י ְִהיֶה ְּב ַאה ָ

בקשות צרכי הרבים

ָכ ֵרנוּ ְל ַח ִּייםֶ ,מ ֶל ְך ָח ֵפץ ַּב ַח ִּיים,
(בעשי"ת :ז ְ
וְ ָכ ְת ֵבנוּ ְּב ֵס ֶפר ַה ַח ִּייםְ ,ל ַמ ַע ְנ ָך ֱאל ִֹהים ַח ִּיים).

ֶך ע וֹזֵר
מֶל ְ
שיעַ
ׁ
וּמוֹ ִ
וּמגֵן
ָ
(ומשתחווים= (חוזרים לעמידה
(כורעים=
זקופה)
מכופפים הברכיים ).מכופפים הגב)

ׂיו.
ָא ָדם ְל ַה ְצ ִל ַיח ְּב ַמ ֲע ָש
ה' עוֹזֵר ל ָ
ה' ַמ ִּציל ֶאת ָה ָא ָדם ִמ ָּצרָה ֶׁש ָּב ָאה ָעלָיו.
ה' ֵמגֵן ַעל ָה ָא ָדם ִמ ָּצרוֹת ֶׁשעֲלוּלוֹת לָבוֹא ָעלָיו.

ָהם ,וַ ֲא ֶׁשר ִּבזְכוּתוֹ ַא ָּתה ֵמגֵן ָעלֵינוּ.
ַברָהָםָּ .ברו ְּך ַא ָּתה ֶׁש ָּׁש ַמ ְר ָּת ו ְִה ַּצ ְל ָּת ֶאת ַא ְבר ָ
ַתּה ה'ָ ,
ּרוּך א ָ
ָב ְ
מגֵן א ְ

שפָתַי ּב ַּצ ּור ָה הָר ְאוּי ָה
ּבִתְח ִּל ַת ה ַּתְפ ִּל ָה אֲנִי מְב ַּקֵׁש מ ֵה' ׁשֶ ּיִפ ְּתַח א ֶת ְׂ
ל ַ ֲעמֹד לְפ ָנָיו ּולְה ַּגִיד א ֶת ה ַּמ ִּלִים ׁשֶהוּא יִרְצ ֶה לׁ ְִשמֹע ַ מ ִּפ ִיּ .ג ַם א ֶת
ה ַּגוּף ׁש ֶּלִי אֲנִי מֵכ ִין לִקְר ַאת ה' -ה ַּמֶלֶך ְ וְלִקְר ַאת ה ַּתְפ ִּל ָה .לָכ ֵן אֲנִי
ּפוֹסֵע ַ ׁשְלוֹׁשָה צְעָד ִיםּ ,כְד ֵי לְהִתְקָר ֵב עוֹד יוֹתֵר ל ְבוֹר ֵא ה ָעוֹל ָם.

הודיה

ׂא ַה ֶּמ ְר ָּכזִי ֶׁשל ַה ְּברָכָה:
ַהנּ וֹ ֵש
ַח נ ּו ִמ ְת ַּפ ְּל ִל ים?
ֶא ל ִמ י ֲא נ ְ
ַחנ ּו ִמ ְת ַּפ ְּל ִלים ֶל ֱאל ֵֹקי אֲבו ֵֹתינוּ,
ֲאנ ְ
ִּכי ָאנ ּו ַמ ְמ ִׁשיכֵי ַּד ְר ּכָם ֶׁשל ָה ָאבוֹת.
ֶך ִל ִיצירַת
אֲבו ֵֹתינ ּו ִּג ּל ּו ֶאת ַה ֶּדר ְ
ֶק ֶׁשר ִעם ה' ,ו ְִל ְּמד ּו או ָֹתנ ּו ֵא ְיך
ְל ִה ְת ַּפ ּלֵל.
ִּב ְברָכָה זוֹ ָאנ ּו ִמ ְת ַּפ ְּל ִלים ֶׁש ִּבזְכוּת
ֻלָה.
ָה ָאבוֹת ה' י ִָביא לָנ ּו ֶאת ַה ְּגא ּ
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שבח

ימ ה:
ְמ ִש
ָׂ
[בין ָהאו ִֹת ּיוֹת ו ְַה ִּמ ְס ָּפ ִרים]
ֻּש
ׂג ו ְַה ֵּפר ּוׁש ֵּ
ַה ְת ִאימ ּו ֵּבין ַהמ ָּ

ֵּפר ּוׁש

ׂג
ֻמ ָּש
ב

בוֹר
ִּג ּ

2

ה' ַמ ִּציל ֶאת ָה ָא ָדם ִמ ָּצרָה ֶׁש ָּב ָאה ָעלָיו.

ג

נּוֹרָא

3

ׂכָר וָעֶֹנׁש ְלכָל ֶא ָחד ְּכ ִפי ֶׁש ַּמ ִּג ַיע לוֹ.
הוּא ַהנּ ו ֵֹתן ָש

ד

ֶליוֹן
עְ

4

ה' ֵמגֵן ַעל ָה ָא ָדם ִמ ָּצרוֹת ֶׁשעֲלוּלוֹת לָבוֹא ָעלָיו.

ה

ע וֹזֵר

5

ו

מגֵן
ָ

6

ה' הוּא ּכָל ָּכ ְך ְמרו ָֹמם ַעד ֶׁש ּלֹא נִ ָּתן ְל ָה ִבין ֶאת ְּד ָרכָיו
ׂיו ְּבא ֶֹפן ָמלֵא.
ו ַּמ ֲע ָש
ֵאין ָׁשוֶה לוֹ ְּבכָל ַה ּיְקוּם.

ז

שיעַ
ׁ
מוֹ ִ

7

ׂיו.
ָא ָדם ְל ַה ְצ ִל ַיח ְּב ַמ ֲע ָש
ה' עוֹזֵר ל ָ

ס ַּב ָא ר ַּב ָה ׁש ֶּלוֹ,
אַבְרָה ָם אָב ִינ ּו  ,ה ָי ָה
א ִׁיש חֶס ֶד ּג ָדוֹל .ל ִּמ ֵד
א ֶת ּכ ֻּל ָם לְה ַ ֲאמ ִין ּב ַה'
וְל ַ ֲעבֹד אוֹתוֹ ,וְעָמ ַד
ּב ְנ ִּס ְיוֹנוֹת
ּג ְדוֹלִים
מְאֹד.

ס ַּב ָא נוֹס ָף ,י ַ ֲעקֹב אָב ִינ ּו ה ָי ָה א ִׁיש ּתָם,
שרָא ֵל ּובֵרֵך ְ אוֹתָם
הֵקִים א ֶת ׁשִבְט ֵי י ִ ְׂ
ּבִבְר ָכוֹת חֲׁשוּבוֹת ׁשֶא ָנ ּו מַמְׁשִיכ ִים
לְבָרֵך ְ ּבָה ֶן א ֶת ה ַּיְלָד ִים ׁש ֶּל ָנוּ.

ּכ ְבוֹד הׁ ַּשוֹפ ֵט ,עַכְׁשָו ּכְׁשֶא ַּתָה יוֹדֵע ַ
מ ִי ה ָי ּו אֲבוֹתָיו ,אֶפְׁשָר ל ָגׁ ֶשֶת
ל ַּמִׁש ְּפ ָט ע ִם ע ַיִן טוֹב ָה
יוֹתֵר וְל ִז ְּכֹר לוֹ א ֶת
ז ְכ ֻּיוֹתֵיה ֶם.

ס ַּב ָא ר ַּב ָה יִצְחָק
אָב ִינ ּו חָפ ַר א ֶת
ה ַּבְא ֵרוֹת הָר ִׁאשוֹנִים
ּבְאֶר ֶץ יִשְׂרָא ֵל ,ל ִּמ ֵד
אוֹתָנ ּו מַה ִי ּתְפ ִּל ַת
מ ִנְחָה ,וְהִתְמוֹד ֵד מוּל
קְׁשָיִים ּג ְדוֹלִים.

הודיה

ּבְבִר ְּכ ַת "מָג ֵן-אֲבוֹת"
אֲנַחְנ ּו מַז ְּכ ִיר ִים א ֶת ז ְכוּת
הָא ָבוֹת ׁש ֶּל ָנוּ.
א ֶת ּתְכוּנוֹתֵיה ֶם ה ַּטוֹבוֹת
וְא ֶת נֶאֱמ ָנ ּותָם ּומְס ִיר ּותָם ׁשֶל
אֲבוֹתֵינ ּו לקב"ה.
ּג ַם ּב ְתוֹך ְ ּכ ָל אֶחָד מֵא ִּתָנ ּו יׁ ֵש
ּתְכוּנוֹת א ֵּל ּו ׁשֶל חֶס ֶד ּומְס ִירוּת
נֶפֶׁש ׁשֶ ּיָרַׁשְנ ּו מֵאֲבוֹתֵינוּ.
וְעָלֵינ ּו לְהַמְׁשִיך ְ ּבְדַר ְּכ ָם
ּכְד ֵי ׁשֶה' יָב ִיא ל ָנ ּו
א ֶת ה ַּגְא ֻּל ָה ּבִמְהֵר ָה.

בקשות צרכי הרבים

...לִפ ְנֵי ׁשֶאֲנַחְנ ּו מַתְחִילִים
ּב ַּמִׁש ְּפ ָט ,א ָ ּנ ָא ה ַּצ ִיג ּו לִי א ֶת
ה ַ ּנֶאֱׁשָם

בקשות צרכי היחיד

א

 ָגּדוֹל

1

ׂה' ַק ּיָם.
ּכָל ָהעוֹלָם ִמ ְת ַק ּיֵם רַק ִּבגְ לַל ֶש
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ִּב ְר ּכַת ָאבוֹת

שבח

ש ֵא ל וֹת ְל ִד ּי וּן ַּב ִּכ ָּת ה
ְׁ
ִ .1מי ֵהם ֵא ּלֶה ֶׁש ִּל ְּמד ּו או ָֹתנ ּו ֵא ְיך ְל ִה ְת ַּפ ּלֵל ְו ַל ֲעבֹד ֶאת ה'?
ָמ ְדנ ּו ִמ ּכָל ֶא ָחד ֵמ ָה ָאבוֹת?
ֵ .2איל ּו ַהנְ ָהגוֹת אוֹ ִמ ּדוֹת טוֹבוֹת ל ַ
ׂה' ָעזַר ,הוֹ ִׁש ַיע ו ְֵהגֵן
ַ .3ס ֵּפר ַעל ִמ ְקרֶה ֶׁש ִה ְר ַּג ְׁש ָּת ֶש

בקשות צרכי היחיד

ָטי?
ֶיך אוֹ ַעל ִמ ְׁש ַּפ ְח ְּת ָך ְּבא ֶֹפן ְּפר ִ
ָעל ָ

בקשות צרכי הרבים

ָל ָּמ ה ִנ ְק ָרא מוֹ ִריָה
מרא ,מסכת תענית.
מילים :ג
שר :אברהם פריד

הודיה

שָׁע ָנ ה לְ ַא ְב ָר ָהם ָא ִבינ ּו
ִמי ֶ
ְּב ַהר ַה ּמוֹ ִריָה
ה ּוא יַ ֲע ֶנה ֶא ְת ֶכם
ו ִי ְשַׁמע קוֹל ַצ ֲע ַק ְת ֶכם
ְ
ַּב ּיוֹם ַה ֶּזה
מ ה ִנ ְק ָרא ְשָׁמ ּה מוֹ ִריָה
ָל ָּ
ַעל ֵשׁם ַה ּמוֹר ַה ּטוֹב
ֶשּׁיֶ ְשׁנוֹ ָשׁם.

שאלת שירת הלב
ָהם ָא ִבינ ּו
אִ .מי ָענָה ְל ַא ְבר ָ
ְּב ַהר ַה ּמו ִֹריָה?
בִּ .בזְכוּת ָמה ָאנ ּו ְמ ַב ְּק ִׁשים ֵמה'
ֶׁש ּיַ ֲענֶה ּגַם לָנוּ?

9
ַא ָּתה ִּג ּבוֹר ְלעו ָֹלם ֲא-דֹנָי
ְמ ַח ּיֵה ֵמ ִתים ַא ָּתה,
יע.
ֹש ַ
ׁ
ַרב ְלהו ִ
(בחֹרֶף)
ַקיִץ)
ַּ
(ב ַּ
ּ

ֶשם
ׁ
מו ִֹריד ַה ָּטל ַ /מ ִּׁשיב ָהרוּ ַח וּ מו ִֹריד ַה ּג ֶ

ְמ ַכ ְל ֵּכל ַח ִּיים ְּב ֶח ֶסד

ִּב ְר ּכַת ְּגבוּרוֹת

ַא ָּתה ְל ַב ְּד ָך ַּב ַעל ּכ ַֹח וּגְ ב ּורָה נִ ְצ ִח ּיִים.

שבח

ִּב ְר ּכַת ְּגבוּרוֹת
ֲך ְל ַהחֲיוֹת ֵמ ִתים
ְּבכֹח ָ
יֵׁש ְל ָך ּכ ַֹח רָב ְלהוֹ ִׁש ַיע ִמ ָּצרָה
ַמקוֹם ַה ְּמ ֻד ּיָק ֶׁש ֵאלָיו הוּא רו ֶֹצה ֶׁש ַּת ִּג ַיע.
ה' מו ִֹריד ּכָל ִט ָּפה ל ָּ
ַא ָּתה נו ֵֹתן לָנ ּו ַח ּיִים ִמ ּתו ְֹך ֶח ֶסדְ ,ולֹא ִּכי ַמ ִּג ַיע לָנוּ.

ְמ ַח ּיֵה ֵמ ִתים ְּב ַר ֲח ִמים ַר ִּבים
וְ רו ֵֹפא חו ִֹלים,
וּ ַמ ִּתיר ֲאסוּ ִרים
ישנֵי ָע ָפר
ׁ
וּ ְמ ַק ּיֵם ֱאמוּ נָתוֹ ִל ֵ

(מי ֶׁש ָּק ֶׁשה לוֹ לָקוּם אוֹ לָזוּז)
ֲס ִירים ִ
ּפו ֵֹת ַח ִק ְׁשרֵי ּכָל ִמינֵי א ִ
ה' ָע ִתיד ְל ַק ּיֵם ֶאת ַה ְב ָט ָחתוֹ ֶׁש ּיָקוּמ ּו ִל ְת ִח ּיָה

ִמי ָכמו ָֹך ַּב ַעל ְּגבוּ רוֹת
וּ ִמי ּדו ֶֹמה ָּל ְך
יח יְׁשוּ ָעה
ֶמ ֶל ְך ֵמ ִמית וּ ְמ ַח ּיֶה וּ ַמ ְצ ִמ ַ
בעשרת ימי תשובה:

יְצוּריו ְל ַח ּיִים ְּב ַר ֲח ִמים).
(מי ָכמו ָֹך ָאב ָה ַר ֲח ָמן ,זו ֵֹכר ָ
ִ

ֶא ָמן ַא ָּתה ְל ַה ֲחיוֹת ֵמ ִתים.
וְ נ ֱ
ּרוּך ַא ָּתה ה'ְ ,מ ַח ּיֵה ַה ֵּמ ִתים.
ָב ְ

ַּב ַעל ּכ ַֹח וּגְ ב ּורָה
ֲפ ּל ּו ַא ַחת ִמ ְּגבוּרו ֶֹת ָיך ּכָמו ָֹך
ֵאין ִמי יָכוֹל ַל ֲעש
ׂוֹת א ִ
ַחת.
ט-ל ַאטְּ ,כמוֹ יְבוּל ֶׁש ּצו ֵֹמ ַח לוֹ ְּבנ ַ
ַה ְּיׁשו ָּעה ַמ ִּג ָיעה ְל ַא ְ

ָכה:
ַהנּ וֹ ֵש
של ַה ְּבר ָ
ׁ
ׂא ַה ֶּמ ְר ָּכזִי ֶ
ַפי
ׁ
ַּג ְדלוּתוֹ ֶ
ֲס ָדיו ְּכל ֵּ
של הקב"ה ְּב ַהנְ ָהגַת ָהעוֹלָם ו ַּבח ָ
שנּ וֹת ו ְּל ַת ֵּקן ָּכל ָּד ָבר ַּב ֶּט ַבעּ ,גַם
ׁ
ַה ְּב ִר ּיוֹת .ה' יָכוֹל ְל ַ
ֲסר ִס ּכוּי.
ש ִרי וַח ַ
ׁ
ֻבר ְּב ָד ָבר ִּב ְל ִּתי ֶא ְפ ָ
ש ְּמד ָּ
ׁ
ִאם נִ ְר ֶאה ֶ

ׂא ַה ֶּמ ְר ָּכזִי ֶׁשל ַה ְּב ָרכָהָ ,מ ֵהן ְּגבוּרו ָֹתיו ֶׁשל הקב"ה?
ְ .1ל ִפי ַהנּ וֹ ֵש
ֵ .2מ ֵא ּל ּו ִמ ִּלים ַּב ְּב ָרכָה ָאנ ּו לו ְֹמ ִדים ֶׁשה' ּדו ֵֹאג לָנ ּו ּגַם ִאם לֹא ָּת ִמיד ַמ ִּג ַיע לָנוּ?
ְ .3ל ָמה ַא ֶּתם ִמ ְת ַּכ ּוְנִים ְּכ ֶׁש ַא ֶּתם ִמ ְת ַּפ ְּל ִלים :סו ֵֹמ ְך נו ְֹפ ִלים ,רו ֵֹפא חו ִֹליםַ ,מ ִּתיר אֲסו ִּרים?
ָביא
ישע ַה ּנ ִ
ׁ
ֱא ִל ָ
ַמית:
ׁשה ַהּׁש ּונ ִּ
ְה ִא ָּ
וָ

ׁש ּלוֹ
ְּבנִ י ָהיָה ִעם ַא ָּבא ֶ
ׂ ֶדהִ ,ה ְתלוֹנֵן ַעל ְּכ ֵאב
ַּב ָּש
ׁשיו הוּא לֹא זָז
ְע ְכ ָ
ֹאש ו ַ
ר ׁ
ְולֹא ִמ ְתעו ֵֹרר.

ׁשנִ ים
ַּכעֲבוֹר ִמ ְס ָּפר ָ

בקשות צרכי הרבים

ש ֵא ל וֹת ְל ִד ּי וּן ַּב ִּכ ָּת ה
ְׁ

ַא ָּתה ֻמזְ ָמן
יתי ְּב ָכל
ְל ִה ְת ָא ֵר ַח ְּב ֵב ִ
ׁש ַּת ֲעבֹר ָּכאן.
ַּפ ַעם ֶ
ּתו ָֹדה ַר ָּבה!
יח ָל ְך
ָאז ֲאנִ י ַמ ְב ִט ַ
ׁש ִּתזְ ִּכי ָל ֶל ֶדת ֵּבן
ֶ
ׁשנָה.
ְּבעוֹד ָ

בקשות צרכי היחיד

נופ ִלים
סו ֵֹמ ְך ְ

נִמצָא ְל ִצ ֵּדנ ּו וְעוֹזֵר לָנ ּו לָקוּם.
נִכ ָׁש ִלים ,ה' ָּת ִמיד ְ
ּגַם ִאם ֲאנ ְַחנ ּו ְ

ִה ְת ַּפ ַּל ְל ִּתי ַלה'.
ֵךָ ,חזַר
ִה ּנֵה ְּבנ ְ
ַל ַח ִּיים.

הודיה
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ִּב ְר ּכַת ְּגבוּרוֹת

ָרא ּו ָב ִנים

ו ְך ְּת ִפ ַּלת ַע ְר ִבית
ִמ ִּליםִ :מ ּת ֹ
חן :יעקב שוואקי
ל

בקשות צרכי היחיד

ָב ִנים ֶאת ְּגב ּו ָרתו
ָרא ּו
שׁ ְּבח ּו ְוהוד ּו לִ ְשׁמו.
ִ
רצוֹן ִק ְּבל ּו ֲע ֵלי ֶהם.
ּו ַמלְ כ ּותו ְב ָ
ש ָר ֵא ל לְ ָך ָענ ּו ִשׁי ָרה
מ ֶשׁה ּו ְב ֵני ִי ְׂ
ַר ָּבה ְו ָא ְמר ּו ֻכ ָּלם.
ׂ ְמ ָחה
ְּב ִש
אלִ ים ה' ִמי ָּכמ ָכה
ִמי ָכמ ָכ ה ָּב ֵ
ֶנ ְא ָּדר ַּב ּק ֶדשׁ.
ׂה ֶפ ֶלא
נו ָרא ְת ִה לּ ת ע ֵש

שאלת שירת הלב
ָאל ְּכ ֶׁשרָא ּו
ּׂו ְּבנֵי ִי ְש
ָמה ָעש
ׂר ֵ
ו ְִה ְר ִּגיׁש ּו ֶאת ְּגב ּורָתוֹ ֶׁשל ה'?

ידה לְ ַמ ְח ַּב ְר ְּת ֶכם אֹו לְ ַדף.
ַה ְע ִּתיקּו ֶאת ַה ִּפ ָיר ִמ ָ
ִּפ ְתרּו ֶאת ַה ִּפ ָיר ִמ ָידה ַע ִּפ"י ַה ַהגְ ָּדרֹותָּ ,כְך ֶׁש ְּב ָכל ָׁשלָ ב ּת ִֹוסיפּו
אֹו ַּת ְפ ִחיתּו אֹות ֵמ ַה ָּׁשלָ ב ֶׁש ָּק ַדם לֹו( .לָ רֹב י ְִׁש ַּתּנֶ ה ֵס ֶדר ָהא ִֹותּיֹות
ַה ִּמּלָ ה ָה ֶא ְמ ָצ ִעית ְ"ּב ַר ֲח ִמים" ִהיא ִמ ִּב ְר ַכת ּגְ בּורֹות ְּומ ִכילָ ה ֶאת ָּכל
ָהא ִֹותּיֹות ֶׁשּי ִֹופיעּו ַּב ִּפ ָיר ִמ ָידה .רֹב ַה ִּמּלִ ים ַהּנ ָֹוספֹות ַּב ִּפ ָיר ִמ ָידה ּגַ ם
ִמ ְׁש ַּת ְּיכֹות לְ ִמ ַידת ָה ַר ֲח ִמים.
ִּכ ְתבּו ִמּלָ ה נ ֶֹוס ֶפת ַהּמ ִֹופ ָיעה ּגַ ם ַּב ְּב ָר ָכה וְגַ ם ַּב ִּפ ָיר ִמ ָידה?

1
2

3

בקשות צרכי הרבים

ְּ .1תח ָּוׁשה אֹו ֶמזֶ ג ֶׁש ְּמ ָת ֵאר ָא ָדם טֹובָ ,רגִ יׁש.
ֵ .2א ָיבר ְּבגּוף ָה ִא ָּׁשה ַהּנ ֵֹוׂשא ֶאת ַה ִּתינֹוק
4
ְ .3מ ַא ֵחדְ ,מ ַק ֵּׁשרְ ,מ ַא ֶחה.
 5ב
"ּמ ָיצר").
(ה ֵה ֶיפְך ִמ ֵ
ַ .4מגְ ִּדילּ ,פ ֵֹות ַחַ .
6
(מ ִּב ְר ַכת ּגְ בּורֹות).
ְּ .5ב ֶח ְמלָ ה ִ
 .6י ְִד ִידים.
7
ִֶ .7.8אמיְפ ֶ ָׁשׁש ִרֻר ּיֲח ָֹותמ לְה ַ ַהע ֲעל ָדַ ָהפ ְּמ ַה.רּגְ ֶהלִ ֵּצ ַיםעִּ .ב ִיריחֹו ו ְֶה ְח ִּב ָיאה א ָֹותם ְּב ֵב ָיתּה8 .
(ה ֵה ֶיפְך ִמ ְּמ ַעט)
ַ .9ה ְר ֵּבהַ .
ְה ַא ְל ָמנָה:
ָביא ו ָ
ישע ַה ּנ ִ
ׁ
ֱא ִל ָ
ישעָ ,א ּנָא ֲעזֹר ִלי!
ׁ
ֱל ָ
אִ
ׁש ֶמן
ֵאין ִלי ְּכלוּם חוּץ ִמ ַּכד ַה ֶּ
ֶבת
ׁשאֲנִ י ַח ּי ֶ
ישה ּו ֶ
ׁ
ַה ָּק ָטן ַה ּזֶה .ו ִּמ ֶ
יְל ַדי
ִקח ֶאת ְׁשנֵי ָ
ׁש ּי ַּ
לוֹ ֶּכ ֶסףִ ,א ּיֵם ָע ַלי ֶ
ֲש ֵּלם לוֹ.
ׁ
ַה ְּק ַט ִּנים ִאם לֹא א ַ

יקים
ָּת ִביא ּו ַּכ ָּמה ֵּכ ִלים ֵר ִ
ׂיג.
ׁש ַא ֶּתם יְכו ִֹלים ְל ַה ִּש
ֶ

ֵש ֵּכ ִלים -
ָּכל עוֹד יׁ
ׁש ֶמן ַּב ַּכד ַה ָּק ָטן ְּכ ֵדי ְל ָמ ֵלא
יִהיֶה ָל ְך ֶ
ְ
ר-כ ְך ֵּת ְל ִכי ִל ְמ ּכֹר ֶאת
או ָֹתםַ .א ַח ָּ
ׁש ְּל ִמי ְל ַב ַעל ַהחוֹב.
ׁש ֶמן ו ְּת ַ
ַה ֶּ

ר ח מ י מ

9
ָביא
ישע ָהיָה נ ִ
ׁ
ֱא ִל ָ
ׁש ּלֹא
ּגָדוֹלַ ,א ְך ָּברוּר ֶ
ׂה ֶאת
הוּא ְּב ַע ְצמוֹ ָע ָש
ַה ִּנ ִּסים.
יח ה'.
ישע ָהיָה ְׁש ִל ַ
ׁ
ֱא ִל ָ

הודיה

ׁשנּ ו ֵֹתן
ה' הוּא ֶ
ָסה -סו ֵֹמ ְך נו ְֹפ ִלים,
ַּפ ְרנ ָ
רו ֵֹפא חו ִֹלים ,ו ְּמ ַח ּיֵה
ֵמ ִתים.
(מ ָל ִכים ב' פרק ד')
ְ
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ֻשת ַה ֵּׁשם
ִּב ְר ּכַת ְקד ַּׁ
ַא ָּתה ָקדוֹש

ָמנוּ.
ה' ׁשוֹנֶה וְנִ ְב ָּדל ִמ ּכָל ָמה ֶׁש ָאנ ּו ַמ ִּכ ִירים ְּבעוֹל ֵ

ֹש
וְ ִׁש ְמ ָך ָקדוׁ

ֵיצד הוּא ַמנְ ִהיג ֶאת ָהעוֹלָם.
ָק ֶׁשה לָנ ּו ְל ָת ֵאר ֶאת ה' ו ְּל ָה ִבין ּכ ַ

ֻשת ַה ֵּׁשם
ִּב ְר ּכַת ְקד ַּׁ

ָאל ו ְַה ַּמ ְל ָא ִכים ְמ ַה ְּל ִלים ֶאת ה'.
ֹשים ְּב ָכל יוֹם יְ ַה ְללוּ ָך ֶּס ָלה ַעם ִי ְש
ׂר ֵ
ׁ
וּ ְקדו ִ
ֹש ָא ָּתה.
ִּכי ֵא-ל ֶמ ֶל ְך ּגָדוֹל וְ ָקדוׁ

ֹש.
ַה ָּקדוׁ

ׂא ַה ֶּמ ְר ָּכזִי ֶׁשל ַה ְּברָכָה:
ַהנּ וֹ ֵש
הקב"ה ֻמ ְפ ָרׁש ּו ֻמ ְב ָּד ל ִמ ן ָה ע וֹ ָל ם.
ַח נ ּו ו ְַה ַּמ ְל ָא ִכ ים ְמ ַה ְּל ִל ים א וֹת וֹ
ֲא נ ְ
ֻש ה
ְּב ָכ ל י וֹםְ ,ויֵׁש ְּב ָכ ְך ִּב ּט וּי ַּג ם ַל ְּק ד ָּׁ
ֶׁש ָּל נ וּ.

בקשות צרכי היחיד

ָּברוּ ְך ַא ָּתה ה',
ָה ֵא-ל (בעשרת ימי תשובהַ :ה ֶּמ ֶל ְך)

ש ֵא ל וֹת
ְׁ
ׁ?
ַמ ּלָה ָקדוֹש
ַ .2מה ּו ַה ֵּפר ּוׁש ל ִּ
ֶך ֶׁש ָּב ּה ָאנ ּו יְכו ִֹלים ְל ַק ֵּדׁש ֶאת ֵׁשם ה' ָּבעוֹלָם?
ַדר ְ
ְּ .3כתֹב דֻּגְ ָמא ל ֶּ

קדושה

ה בסידור

תוך קדוש
מ
מילים :רחי מיאמי
שרים :פ

שאלת שירת הלב
ׁש ָּתף ֶׁש ָאנ ּו
ַמה ּו ַה ַּמ ֲע ֶש
ׂה ַה ְּמ ֻ
ׂים ָּבעוֹלָם ו ְַה ַּמ ְל ָא ִכים
עוֹ ִש
ׂים ִּב ְׁש ֵמי ָמרוֹם?
עוֹ ִש

הודיה

עו ָלם ְּכ ֵשׁם
ֶאת ִשׁ ְמ ָך ָּב
ְנ ַק ֵּדשׁ
ְשֵׁמי ָמרוֹם.
ים אוֹתוֹ ִּב
ש
ׁ
ֶשׁ ַּמ ְק ִּדי ִ
אלוהיך ִצ ּי ּון
ך ה' ָלעוֹ ָל ם
ִי ְמ לֹ ְ
ו ר הללויה.
ְלדוֹר ְוד ֹ
שׁב ְּת ִה ּלוֹת
ה ָקדוֹשׁ יוֹ ֵ
ְו ַא ָּת
א ל ,אל ָנא.
ׂ ָר ֵ
ִי ְש

בקשות צרכי הרבים

ַמה ְּפ ָע ִמים מו ִֹפ ַיע ַהּׁשֹ ֶרׁש ק.ד.שַּ .ב ְּב ָרכָה?
ּ .1כ ָּ

