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מי שלא היה בבית קברות במשך שלושים יום
מברך ברכה זו בבואו תוך ד' אמות לקברים:

בָּרּוְך אַ תָּ ה יְי ָּ ,אֱ ֹלהֵ ינּו מֶ לְֶך הָּ עֹולָּם ,אֲ שֶ ר יָּצַר
אֶ תְ כֶם בַדִּ ין ,וְזָּן ו ְ ִּכ ְלכֵל אֶ תְ כֶם בַדִּ ין ,ו ְהֵ מִּ ית
אֶ תְ כֶם בַדִּ ין ,ו ְיֹודֵ עַ מִּ סְ פַר ֻּכ ְלכֶם בַדִּ ין ,ו ְעָּ תִּ יד
לְהַ חֲ זִּיר ּולְהַ חֲ יֹותְ כֶם בַדִּ ין :בָּרּוְך אַ תָּ ה יְי ָּ,
מְ חַ יֵה הַ מֵ תִּ ים:
אַ תָּ ה גִּבֹור לְעֹולָּם ,אֲ דֹנָּי מְ חַ יֵה מֵ תִּ ים אַ תָּ ה,
ַרב לְהֹושִּ יעַ .
מְ ַכ ְלכֵל חַ יִּים בְחֶ סֶ ד ,מְ חַ יֵה מֵ תִּ ים ב ְַרחֲ מִּ ים
ַרבִּים ,סֹומֵ ְך נֹופְ לִּים ,ו ְרֹופֵ א חֹולִּיםּ ,ומַ תִּ יר
אֲ ִּ
סּוריםּ ,ומְ קַ יֵם אֱ מּונָּתֹו לִּישֵ נֵי עָּ פָּר .מִּ י כָּמֹוָך
בַעַ ל גְבּורֹות ּומִּ י דֹומֶ ה לְָּך ,מֶ לְֶך מֵ מִּ ית ּומְ חַ יֶה
ּומַ צְמִּ יחַ י ְשּועָּ ה.
וְנֶאֱ מָּ ן אַ תָּ ה לְהַ חֲ יֹות מֵ תִּ ים.
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משניות לפי השם
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משניות לפי אותיות נשמה
נפַ ל לְתֹוכֹו יַי ִּן אֹו מ ֹחַ ל ו ְשִּ ּנּו מִּ קְ צָּת מַ ְרָאיו ,אִּ ם
ַארבָּעִּ ים סְ ָאה ,הֲ ֵרי זֶה ֹלא
אֵ ין בֹו מַ ְראֵ ה מַ י ִּם ְ
י ִּטְ בֹול בֹו:
שלשה ֻּלגִּין מַ י ִּם ,וְנָּפַ ל לְתֹוכָּן ק ְֹרטֹוב יַי ִּן ,ו ַהֲ ֵרי
מַ ְראֵ יהֶ ן כְמַ ְראֵ ה הַ יַי ִּן ,וְנָּפְלּו לַמִּ קְ ו ֶהֹ ,לא
פְסָּ לּוהּו .שְ לשָּ ה ֻּלגִּין מַ י ִּם חָּ סֵ ר ק ְֹרטֹוב ,וְנָּפַל
לְתֹוכָּן ק ְֹרטֹוב חָּ לָּב ,ו ַהֲ ֵרי מַ ְראֵ יהֶ ן כְמַ ְראֵ ה
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הַ מַ י ִּם ,וְנָּפְלּו לַמִּ קְ ו ֶהֹ ,לא פְ סָּ לּוהּוַ .רבִּי יֹוחָּ נָּן
בֶן ִּ
נּורי אֹומֵ ר ,הַ כ ֹל הֹולְֵך ַאחַ ר הַ מַ ְראֶ ה:
ַארבָּעִּ ים סְ ָאה מְ ֻּכּוָּנֹות ,י ְָּרדּו
מקְ ו ֶה שֶ יֶש בֹו ְ
שְ נַי ִּם ו ְטָּ בְלּו זֶה ַאחַ ר זֶה ,הָּ ִּראשֹון טָּ הֹור
ו ְהַ שֵ נִּי טָּ מֵ אַ .רבִּי י ְהּודָּ ה אֹומֵ ר ,אִּ ם הָּ יּו ַר ְגלָּיו
שֶ ל ִּראשֹון נֹוגְעֹות בַמַ י ִּםַ ,אף הַ שֵ נִּי טָּ הֹור.
הִּ טְ בִּיל בֹו אֶ ת הַ סָּ גֹוס ו ְהֶ עֱ לָּהּו ,מִּ קְ צָּתֹו נֹוגֵעַ
בַמַ י ִּם ,טָּ הֹור .הַ כַר ו ְהַ כֶסֶ ת שֶ ל עֹור ,כֵיו ָּן
שֶ הִּ ְגבִּיהַ שִּ פְ תֹותֵ יהֶ ם מִּ ן הַ מַ י ִּם ,הַ מַ י ִּם
שֶ בְתֹוכָּן שְ אּובִּין .כֵיצַד י ַעֲ שֶ ה ,מַ טְ בִּילָּן ּומַ עֲ לֶה
אֹותָּ ם דֶ ֶרְך שּולֵיהֶ ם:
הטְ בִּיל בֹו אֶ ת הַ מִּ טָּ הַ ,אף עַ ל פִּי שֶ ַר ְגלֶיהָּ
הֹורה ,מִּ פְ נֵי שֶ הַ מַ י ִּם
שֹוקְ עֹות בַטִּ יט הֶ עָּ בֶה ,טְ ָּ
מְ קַ דְ מִּ ין .מִּ קְ ו ֶה שֶ מֵ ימָּ יו מְ ֻּרדָּ דִּ ין ,כֹובֵש אֲ פִּ לּו
חֲ ִּבלֵי עֵ צִּים ,אֲ פִּלּו חֲ בִּילֵי קָּ נִּים ,כְדֵ י שֶ יִּתְ פְחּו
הַ מַ י ִּם,
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ו ֵ
ְיֹורד ו ְטֹובֵל .מַ חַ ט שֶ הִּ יא נְתּונָּה עַ ל מַ עֲ לֹות
הַ מְ עָּ ָּרה ,הָּ י ָּה מֹולִּיְך ּומֵ בִּיא בַמַ י ִּם ,כֵיו ָּן שֶ עָּ בַר
הֹורה:
עָּ לֶיהָּ הַ גַל ,טְ ָּ
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רבי חנניה בן עקשיא אומר "רצה הקדוש
ברוך הוא לזכות את ישראל ,לפיכך הרבה
להם תורה ומצוות ,שנאמר :ה' חפץ למען
צדקו יגדיל תורה ויאדיר" .
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קדיש על ישראל
יתג ַַדל וית ַק ַדש שמֵ ּה ַרבא( .אמן):
בעלמא די ברא כרעּותֵ יּה .וי ַמליְך מַ לכּותֵ יּה .וי ַצמַ ח
פֻּ רקנֵיּה .ויק ֵרב משיחֵ ּה( .אמן):
בחַ יֵיכֹון ּוביֹומֵ יכֹון ּובחַ יֵי דכ ֹל בֵית ישראֵ ל בַעֲ גלא ּובזמַ ן
קריב ואמרּו ָאמֵ ן( .אמן):
יהֵ א שמֵ ּה ַרבא מב ַרְך לעלַ ם ּולעלמֵ י עלמַ יא יתב ַרְך.
וישתַ בַח .ויתפַאר .ויתרֹומַ ם .ויתנַשֵ א .ויתהַ דר .ויתעַ לֶּ ה.
ויתהַ לל שמֵ ּה ד ֻּקדשא בריְך הּוא( .אמן):
לעֵ לא מן כל ברכתא .שירתא .תשבחתא ונֶּחמתא.
ַדאֲ מירן בעלמא ואמרּו ָאמֵ ן( .אמן):
ידיהֹון ועַ ל כל תַ למ ֵ
עַ ל ישראֵ ל ועַ ל ַרבנן ועַ ל תַ למ ֵ
ידי
ידיהֹון .דעסקין ב ַ
תַ למ ֵ
אֹוריתא ַקדשתא .די בַאתרא ה ֵדין
ודי בכל ָאתר וָאתר .יהֵ א לנא ּולהֹון ּולכֹון חנא וחסדא
ו ַרחֲ מֵ י .מן ֳקדם מ ֵ
ארי שמַ יא וַארעא ואמרּו ָאמֵ ן( .אמן):
יהֵ א שלמא ַרבא מן שמַ יא .חַ יים ושבע וישּועה ונֶּחמה
ושֵ יזבא ּורפּוָאה ּוגאֻּ לה ּוסליחה וכַפרה ו ֵריוַח והַ צלה.
לנּו ּולכל עַ ּמֹו ישראֵ ל ואמרּו ָאמֵ ן( .אמן):
עֹושֶּ ה שלֹום במרֹומיו .הּוא ב ַרחֲ מיו י ַעֲ שֶּ ה שלֹום עלֵ ינּו.
ועַ ל כל עַ ּמֹו ישראֵ ל ואמרּו ָאמֵ ן( .אמן):
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תהילים על שם הנפטר
לכּו ,נ ַרננה לַ יהוה; נריעה ,לצּור ישעֵ נּו.
נ ַקדמה פניו בתֹודה; בזמרֹות ,נריעַ לֹו.
כי אֵ ל גדֹול יהוה;ּומֶּ לֶּ ְך גדֹול ,עַ ל-כל-
אֱ ֹלהים.
תֹורתֶ ָך כָּל הַ יֹום הִּ יא שִּ יחָּ תִּ י:
מה ָאהַ בְתִּ י ָּ
מֵ אֹיְבַי תְ חַ כְמֵ נִּי מִּ צְֹותֶ יָך כִּי לְעֹולָּם הִּ יא לִּי:
מִּ כָּל מְ לַמְ דַ י הִּ שְ ַכלְתִּ י כִּי עֵ דְ ֹותֶ ָך שִּ יחָּ ה לִּי:
מִּ זְקֵ נִּים אֶ תְ בֹונָּן כִּי פִּקֻּ דֶ יָך נָּצ ְָּרתִּ י :מִּ כָּל א ַֹרח
ָּרע ָּכלִּאתִּ י ַר ְגלָּי לְמַ עַ ן אֶ שְ מ ֹר דְ ב ֶָּרָך:
מִּ מִּ שְ פָּ טֶ יָך ֹלא סָּ ְרתִּ י כִּי אַ תָּ ה ֵ
הֹורתָּ נִּי :מַ ה
ּנִּמְ לְצּו לְחִּ כִּי אִּ מְ ָּרתֶ ָך מְ דְ בַש לְפִּ י :מְ פִּקּודֶ יָך
אֶ תְ בֹונָּן עַ ל כֵן שָּ נֵאתִּ י כָּל א ַֹרח שָּ קֶ ר:
ש ִּרים ְרדָּ פּונִּי חִּ ּנָּם ּומִּ דְ ב ְָּרָך פָּ חַ ד ִּלבִּי :שָּ ש
ָאנֹכִּי עַ ל אִּ מְ ָּרתֶ ָך כְמֹוצֵא שָּ לָּל ָּרב :שֶ קֶ ר
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תֹורתְ ָך ָאהָּ בְתִּ י :שֶ בַע בַיֹום
שָּ נֵאתִּ י ו ָּאֲ תַ עֵ בָּה ָּ
הִּ ַללְתִּ יָך עַ ל מִּ שְ פְ טֵ י צִּדְ קֶ ָך :שָּ לֹום ָּרב לְא ֹהֲ בֵי
תֹורתֶ ָך ו ְאֵ ין לָּמֹו מִּ כְשֹול :שִּ ב ְַרתִּ י לִּישּועָּ תְ ָך יְי ָּ
ָּ
ּומִּ צְֹותֶ יָך עָּ שִּ יתִּ י :שָּ מְ ָּרה נַפְ שִּ י עֵ ד ֹתֶ יָך ו ָּא ֹהֲ בֵם
מְ א ֹד :שָּ מַ ְרתִּ י פִּקּודֶ יָך ו ְעֵ ד ֹתֶ יָך כִּי כָּל דְ ָּרכַי
נֶגְדֶ ָך:
ה ֵ
ֹורינִּי יְי ָּ דֶ ֶרְך חֻּ קֶ יָך ו ְאֶ צ ֳֶּרּנָּה עֵ קֶ ב :הֲ בִּינֵנִּי
תֹורתֶ ָך ו ְאֶ שְ מְ ֶרּנָּה ְבכָּל לֵב :הַ דְ ִּרי ֵכנִּי
ו ְאֶ צ ְָּרה ָּ
ִּבנְתִּ יב מִּ צְֹותֶ יָך כִּי בֹו חָּ פָּ צְתִּ י :הַ ט ִּלבִּי אֶ ל
עֵ דְ ֹותֶ יָך ו ְַאל אֶ ל ָּבצַע :הַ עֲ בֵר עֵ ינַי מֵ ְראֹות שָּ ו ְא
בִּדְ ָּרכֶָך חַ יֵנִּי :הָּ קֵ ם לְעַ בְדְ ָך אִּ מְ ָּרתֶ ָך אֲ שֶ ר
ְלי ְִּרָאתֶ ָך :הַ עֲ בֵר חֶ ְרפָּ תִּ י אֲ שֶ ר י ָּג ְֹרתִּ י כִּי
מִּ שְ פָּ טֶ יָך טֹובִּים :הִּ ּנֵה תָּ ַאבְתִּ י לְפִּקּודֶ יָך
ְבצִּדְ קָּ תְ ָך חַ יֵנִּי:
ָארחֹו לִּשְ מ ֹר כִּדְ ב ֶָּרָך:
בַ מֶּ ה י ְ ַזכֶה ּנַעַ ר אֶ ת ְ
ְבכָּל ִּלבִּי דִּ ַרשְ תִּ יָך ַאל תַ שְ ֵגנִּי מִּ מִּ צְֹותֶ יָךְ :ב ִּלבִּי
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צָּפַ נְתִּ י אִּ מְ ָּרתֶ ָך לְמַ עַ ן ֹלא אֶ חֱ טָּ א לְָּך :בָּרּוְך
אַ תָּ ה יְי ָּ לַמְ דֵ נִּי חֻּ קֶ יָך :בִּשְ פָּ תַ י סִּ פ ְַרתִּ י כ ֹל
מִּ שְ פְ טֵ י פִּיָך :בְדֶ ֶרְך עֵ דְ ֹותֶ יָך שָּ שְ תִּ י כְעַ ל כָּל
הֹון :בְפִּקּודֶ יָך אָּ שִּ יחָּ ה ו ְאַ בִּיטָּ ה א ְֹרח ֹתֶ יָך:
בְחֻּ ק ֹתֶ יָך אֶ שְ תַ עֲ שָּ ע ֹלא אֶ שְ כַח דְ ב ֶָּרָך:
ֵנר ל ְַר ְגלִּי דְ ב ֶָּרָך ו ְאֹור ִּלנְתִּ יבָּתִּ י :נִּשְ בַעְ תִּ י
ו ָּאֲ קַ יֵמָּ ה לִּשְ מ ֹר מִּ שְ פְטֵ י צִּדְ קֶ ָך :נַעֲ נֵיתִּ י עַ ד
מא ֹד יְי ָּ חַ יֵנִּי כִּדְ ב ֶָּרָך :נִּדְ בֹות פִּי ְרצֵה נָּא יְי ָּ
ְתֹורתְ ָך
ּומִּ שְ פָּ טֶ יָך לַמְ דֶ נִּי :נַפְ שִּ י ְבכַפִּ י תָּ מִּ יד ו ָּ
ֹלא שָּ כָּחְ תִּ י :נָּתְ נּו ְרשָּ עִּ ים פַח לִּי ּומִּ פִּקּודֶ יָך ֹלא
תָּ עִּ יתִּ י :נָּחַ לְתִּ י עֵ דְ ֹותֶ יָך לְעֹו ָּלם כִּי שְ שֹון ִּלבִּי
הֵ מָּ ה :נָּטִּ יתִּ י ִּלבִּי לַעֲ שֹות חֻּ קֶ יָך לְעֹולָּם עֵ קֶ ב:
ידֶ יָך עָּ שּונִּי וַי ְכֹונְנּונִּי הֲ בִּינֵנִּי ו ְאֶ לְמְ דָּ ה מִּ צְֹותֶ יָך:
י ְֵראֶ יָך י ְִּראּונִּי וְי ִּשְ מָּ חּו כִּי לִּדְ ב ְָּרָך י ִּחָּ לְתִּ י :י ָּדַ עְ תִּ י
יְי ָּ כִּי צֶדֶ ק מִּ שְ פָּטֶ יָך ו ֶאֱ מּונָּה עִּ ּנִּיתָּ נִּי :י ְהִּ י נָּא
חַ סְ דְ ָך ְלנַחֲ מֵ נִּי כְאִּ מְ ָּרתְ ָך לְעַ בְדְ ָך :י ְב ֹאּונִּי
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תֹורתְ ָך שַ עֲ שֻּ עָּ י :י ֵבשּו זֵדִּ ים
ַרחֲ מֶ יָך ו ְאֶ חְ י ֶה כִּי ָּ
כִּי שֶ קֶ ר עִּ ּוְתּונִּי אֲ נִּי אָּ שִּ יחַ בְפִּקֻּ דֶ יָך :י ָּשּובּו לִּי
י ְֵראֶ יָך ו ְי ֹדְ עֵ י עֵ ד ֹתֶ יָך :י ְהִּ י ִּלבִּי תָּ מִּ ים בְחֻּ קֶ יָך
לְמַ עַ ן ֹלא אֵ בֹוש:
ויב ֹאֻּ נִּי חֲ סָּ דֶ יָך יְי ָּ תְ שּועָּ תְ ָך כְאִּ מְ ָּרתֶ ָך :ו ְאֶ עֱ נֶה
ח ְֹרפִּי דָּ בָּר כִּי בָּטַ חְ תִּ י בִּדְ ב ֶָּרָך :ו ְַאל תַ צֵל מִּ פִּי
דְ בַר אֱ מֶ ת עַ ד מְ א ֹד כִּי לְמִּ שְ פָּ טֶ ָך י ִּחָּ לְתִּ י:
תֹורתְ ָך תָּ מִּ יד לְעֹולָּם ו ָּעֶ ד :ו ְאֶ תְ הַ ְלכָּה
ו ְאֶ שְ מְ ָּרה ָּ
ב ְָּרחָּ בָּה כִּי פִּקֻּ דֶ יָך דָּ ָּרשְ תִּ י :ו ַאֲ דַ ב ְָּרה בְעֵ ד ֹתֶ יָך
נֶגֶד מְ ָּלכִּים ו ְֹלא אֵ בֹוש :ו ְאֶ שְ תַ עֲ שַ ע בְמִּ צְֹותֶ יָך
אֲ שֶ ר ָאהָּ בְתִּ י :ו ְאֶ שָּ א ַכפַי אֶ ל מִּ צְֹותֶ יָך אֲ שֶ ר
ָאהָּ בְתִּ י ו ְאָּ שִּ יחָּ ה בְחֻּ קֶ יָך:
ְתֹורתְ ָך ָאהָּ בְתִּ י :סִּ תְ ִּרי ּומָּ ִּגּנִּי
סֵ עֲ פִּ ים שָּ נֵאתִּ י ו ָּ
אָּ תָּ ה לִּדְ ב ְָּרָך י ִּחָּ לְתִּ י :סּורּו מִּ מֶ ּנִּי מְ ֵרעִּ ים
ו ְאֶ צ ְָּרה מִּ צְֹות אֱ ֹלהָּ י :סָּ מְ ֵכנִּי כְאִּ מְ ָּרתְ ָך ו ְאֶ חְ י ֶה
ו ְַאל תְ בִּישֵ נִּי מִּ שִּ ב ְִּרי :סְ עָּ דֵ נִּי ו ְאִּ ּוָּשְ עָּ ה ו ְאֶ שְ עָּ ה
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בְחֻּ קֶ יָך תָּ מִּ יד :סָּ לִּיתָּ כָּל שֹוגִּים מֵ חֻּ קֶ יָך כִּי
ָארץ
שֶ קֶ ר תַ ְרמִּ יתָּ ם :סִּ יגִּים הִּ שְ בַתָּ כָּל ִּרשְ עֵ י ֶ
ָּלכֵן ָאהַ בְתִּ י עֵ ד ֹתֶ יָך :סָּ מַ ר מִּ פַ חְ דְ ָך בְשָּ ִּרי
ּומִּ מִּ שְ פָּ טֶ יָך י ֵָּראתִּ י:
פלָּאֹות עֵ דְ ֹותֶ יָך עַ ל כֵן נְצ ָָּּרתַ ם נַפְ שִּ י :פֵ תַ ח
דְ ב ֶָּריָך י ָּאִּ יר מֵ בִּין פְתָּ י ִּים :כִּי פָּעַ ְרתִּ י ו ָּאֶ שְ ָאפָּה
כִּי לְמִּ צְֹותֶ יָך י ָָּאבְתִּ י :פְ נֵה אֵ לַי ו ְחָּ ּנֵנִּי כְמִּ שְ פָּט
לְא ֹהֲ בֵי שְ מֶ ָך :פְעָּ מַ י הָּ כֵן בְאִּ מְ ָּרתֶ ָך ו ְַאל תַ שְ לֶט
בִּי כָּל ָאו ֶן :פְדֵ נִּי מֵ עשֶ ק ָאדָּ ם ו ְאֶ שְ מְ ָּרה
פִּקּודֶ יָך :פָּ נֶיָך הָּ אֵ ר בְעַ בְדֶ ָך וְלַמְ דֵ נִּי אֶ ת חֻּ קֶ יָך:
תֹורתֶ ָך:
פַ ְלגֵי מַ י ִּם י ְָּרדּו עֵ ינָּי עַ ל ֹלא שָּ מְ רּו ָּ

אותיות נשמה
ֵנר ל ְַר ְגלִּי דְ ב ֶָּרָך ו ְאֹור ִּלנְתִּ יבָּתִּ י :נִּשְ בַעְ תִּ י
ו ָּאֲ קַ יֵמָּ ה לִּשְ מ ֹר מִּ שְ פְטֵ י צִּדְ קֶ ָך :נַעֲ נֵיתִּ י עַ ד
מְ א ֹד יְי ָּ חַ יֵנִּי כִּדְ ב ֶָּרָך :נִּדְ בֹות פִּי ְרצֵה נָּא יְי ָּ
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ְתֹורתְ ָך
ּומִּ שְ פָּ טֶ יָך לַמְ דֶ נִּי :נַפְ שִּ י ְבכַפִּ י תָּ מִּ יד ו ָּ
ֹלא שָּ כָּחְ תִּ י :נָּתְ נּו ְרשָּ עִּ ים פַח לִּי ּומִּ פִּקּודֶ יָך ֹלא
תָּ עִּ יתִּ י :נָּחַ לְתִּ י עֵ דְ ֹותֶ יָך לְעֹולָּם כִּי שְ שֹון ִּלבִּי
הֵ מָּ ה :נָּטִּ יתִּ י ִּלבִּי לַעֲ שֹות חֻּ קֶ יָך לְעֹולָּם עֵ קֶ ב:
ש ִּרים ְרדָּ פּונִּי חִּ ּנָּם ּומִּ דְ ב ְָּרָך פָּ חַ ד ִּלבִּי :שָּ ש
ָאנֹכִּי עַ ל אִּ מְ ָּרתֶ ָך כְמֹוצֵא שָּ לָּל ָּרב :שֶ קֶ ר
תֹורתְ ָך ָאהָּ בְתִּ י :שֶ בַע בַיֹום
שָּ נֵאתִּ י ו ָּאֲ תַ עֵ בָּה ָּ
הִּ ַללְתִּ יָך עַ ל מִּ שְ פְ טֵ י צִּדְ קֶ ָך :שָּ לֹום ָּרב לְא ֹהֲ בֵי
תֹורתֶ ָך ו ְאֵ ין לָּמֹו מִּ כְשֹול :שִּ ב ְַרתִּ י לִּישּועָּ תְ ָך יְי ָּ
ָּ
ּומִּ צְֹותֶ יָך עָּ שִּ יתִּ י :שָּ מְ ָּרה נַפְ שִּ י עֵ ד ֹתֶ יָך ו ָּא ֹהֱ בֵם
מְ א ֹד :שָּ מַ ְרתִּ י פִּקּודֶ יָך ו ְעֵ ד ֹתֶ יָך כִּי כָּל דְ ָּרכַי
נֶ ְגדֶ ָך:
תֹורתֶ ָך כָּל הַ יֹום הִּ יא שִּ יחָּ תִּ י :מֵ אֹיְבַי
מה ָאהַ בְתִּ י ָּ
תְ חַ כְמֵ נִּי מִּ צְֹותֶ יָך כִּי לְעֹולָּם הִּ יא לִּי :מִּ כָּל מְ לַמְ דַ י
ֹותָך שִּ יחָּ ה לִּי :מִּ זְקֵ נִּים אֶ תְ בֹונָּן כִּי
הִּ שְ ַכלְתִּ י כִּי עֵ דְ ֶ
פִּקֻּ דֶ יָך נָּצ ְָּרתִּ י :מִּ כָּל א ַֹרח ָּרע ָּכלִּאתִּ י ַר ְגלָּי לְמַ עַ ן
אֶ שְ מ ֹר דְ ב ֶָּרָך :מִּ מִּ שְ פָּ טֶ יָך ֹלא סָּ ְרתִּ י כִּי אַ ָּתה
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ֵ
הֹורתָּ נִּי :מַ ה ּנִּמְ לְצּו לְחִּ כִּי אִּ מְ ָּרתֶ ָך מִּ דְ בַש לְפִּ י:
מִּ פִּקֻּ דֶ יָך אֶ תְ בֹונָּן עַ ל כֵן שָּ נֵאתִּ י כָּל א ַֹרח שָּ קֶ ר:
ה ֵ
ֹורינִּי יְי ָּ דֶ ֶרְך חֻּ קֶ יָך ו ְאֶ צ ֳֶּרּנָּה עֵ קֶ ב :הֲ בִּינֵנִּי ו ְאֶ צ ְָּרה
תֹורתֶ ָך ו ְאֶ שְ מְ ֶרּנָּה ְבכָּל לֵב :הַ דְ ִּרי ֵכנִּי ִּבנְתִּ יב
ָּ
מִּ צְֹותֶ יָך כִּי בֹו חָּ פָּ צְתִּ י :הַ ט ִּלבִּי אֶ ל עֵ דְ ֹותֶ יָך ו ְַאל
אֶ ל ָּבצַע :הַ עֲ בֵר עֵ ינַי מֵ ְראֹות שָּ ו ְא בִּדְ ָּרכֶָך חַ יֵנִּי:
הָּ קֵ ם לְעַ בְדְ ָך אִּ מְ ָּרתֵ ָך אֲ שֶ ר ְלי ְִּרָאתֶ ָך :הַ עֲ בֵר
חֶ ְרפָּתִּ י אֲ שֶ ר י ָּג ְֹרתִּ י כִּי מִּ שְ פָּ טֶ יָך טֹובִּים :הִּ ּנֵה
תָּ ַאבְתִּ י לְפִּ קּודֶ יָך ְבצִּדְ קָּ ְתָך חַ יֵנִּי:

הַ לְלּוי ָּה הַ לְלּו-אֵ ל בְקָּ דְ שֹו הַ לְלּוהּו ב ְִּרקִּ יעַ עֻּ זֹו
הַ לְלּוהּו ִּבגְבּור ֹתָּ יו הַ לְלּוהּו כְר ֹב גֻּדְ לֹו הַ לְלּוהּו
בְתֵ קַ ע שֹופָּר הַ לְלּוהּו ְבנֵבֶל וְכִּּנֹור הַ לְלּוהּו
בְת ֹף ּומָּ חֹול הַ לְלּוהּו בְמִּ ּנִּים ו ְעֻּ גָּב הַ לְלּוהּו
ְב ִּצ ְל ְצלֵי-שָּ מַ ע הַ לְלּוהּו ְב ִּצ ְל ְצלֵי תְ רּועָּ ה כ ֹל
הַ ּנְשָּ מָּ ה תְ הַ לֵל י ָּה הַ לְלּוי ָּה
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רבי חנניה בן עקשיא אומר "רצה
הקדוש ברוך הוא לזכות את
ישראל ,לפיכך הרבה להם תורה
ומצוות ,שנאמר :ה' חפץ למען
צדקו יגדיל תורה ויאדיר" .
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