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“ׄפהׄפכדפטׄלטׄאד'ו”

 

םהבפ׆בפׄאפםׅטזאפ.פפםהבפׄאפםׄחפטזבפאׄפפׄךאפלׅפ
ׅׄאפאׄפ,פפאׄפלכפטזבפׄמפׄאׄפטזגבפלׅמפ,פפגגםפלׄפׄמפלׅפ

פ”פ,פםאׄגמפםאפׇׅלפאׄפפׄךאפלׅפׄחפטזב,פ,פהטזאפׄךאבפׇׅל
ׅדפהפׇזלזל ָׄ  .לכפהׇגפאבפםלׄפׄמפלׅ,פ“

 .אבפאםׅפםזםפׅלפׇׅׄ,פדפםד

ם׆בפׄאפםאׄפכלׅפטופפפ–זאפפׅׄפלׄפגטופםהפפ
אבפאמכדפׄמפ,פ(“אב”)ׄטאפׄבפוׅפאפׄפׅׄםגמבפ,פלׄםד

ׇפ,פפפכלׅמפטופםהפ“פזׅלפזפ ם׆בפׄאפםזׇפזמפאׄפ,פפׇפ“פפׅהׇפ“פז
אבפגׄדפאׅׄפאלפאל׆םפ'פפמפׄךאבפלפל׆םפפ

 .פאמכדפ׆בפׄמפזׅל“ז,פ(“ׇזלזלד”)

,פםלׅפׄהפגׇׇׅפוׇבפׄהבפגׇׇׅבפפ–ׄגלפפ–זבפׇׅלפ
אבפ׆בפזמפאלפ,פפגךׇפפםאפלׅפםהגךׄפׄךאפוׇבפ

 .ׄטאפׄבפזׇפזמפאׄפלפל׆ם,פאל׆ם

•

• 

 

,דפגזל'ׄפ׆זה  

M¥UNNFפRUSJEI
 

MNUפONNEפONK
? 

פׅפמזׇפ׆בפׅהלפצפפזאפׇזמפׇׄמפמזׇמפׇפצפפמפצפמפ
ׇפ'פפפ ׅׅםפםאפ'פפפהׄפהׄפאםמׇאפׄפאפׅלמפמפצפמׅפ׆בפז

פמׅההפׄפׇׄופׄאפׄטפׇפצפׄבפולפאטפםזפׇפגפזפ,פפךפ
ׅפ'פגפׄדפךפזדפפגדפלׅפצפמפ,פפ׆ׄאפ דפדפ'פדפׇזבפםזלפגדפל

םפםמׇאמפםמכםפ?פפׄגהבפׅהכפפׄפהפ'פ'פטׄזלפ
הפזאפ,פפׄדפׇׄופׄפׇׄפׇׅלבפטםבפ?פפׅזהבפׅאׇׅפם׆זפאפ

 .ׇלפךמ

 (ׄצפׅמפמםצגגמׅפ)



ךׇכפ׆לפ)”
פגכב“כׅ פ פגׅא“כׅ; פךׇכ פ׆ל “(

 



“כךפלההפםהפזטל”  

“(ׇזלפלׅפׄפׄאיפׅׄׄלה)”

גפאאדפ”
פגםגם פזגׇ פׄד פׄח פגםגם “זגׇ

“גזאדפׅכׇם”  

גפ”
פמגלמ פאה “מד

פגךׄמפםא”:פ׆“םׅפמםג'פלׄפׅםמפ,פׅאאמפזהד
ׄםלפגׇׅלפׇׄמפ.פהםגפהךמפׄפ׆בפאׄלפומאכמ

ׄפגמׅׄפזהדפהךמפפפ–הםגמפםאפהםׄפׅםלׄאפפ
םפ)פאגלפםטזאמפׅזאבפפ,פפםׅהםגפ׆בפׅזהדפהםׄמפ

 םפׅׄלמ“פזפ“פפ...פׄפ׆בפׅׄטדפהךפ(פפמדפזהדפהםׄמפ

 (.ׄאפ098'פׅפזג“׆פ“מזׇמפמםג.פ)ׅׄל
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גזהפׅכךלפזאפׄגלפׅפגךׄפ.פפהודפכׅאמפ'פפגמׅפגפ
ׄלפומאכמפ[פפםךׄהפאׄל]אפ“ם[פלו]'ׅכׇגמפאכה

ׅאפ]פפפ“פׅפ[פפםהלׄפאטפזהמפׇזמפ]פׇפפ“פגפםהאטזהפ,פפגמׅפפ
ׄפפפ-[.פפפ כפ“פזמפאםׄאפׄמפפ[פפׄפׄטםלפ]פׄפפ“פגפםגכםפאׄפ
ׄבפפפ-םםפוטכפׅה׆פפ[פפלהפטלמפגםׅפ]גפ“לפ“פׇׄג“ג

םאפ,פפגׅאפםבפאׅפאטמפךלפ,פפזגׇפכפׅמכםלמפׄאפ
זפׇזלפלׅפ׆זטהזדפׄפפ-גפ“לפ“פׇׄג“כפג“םׄאפזאפךדפ

 .ז׆פפזבפךפזהטזלד

 

 (לו'פ׆פזג“כפ“ׄ׆;פ“ׇפהודפמם“גגמׅפ)



ׅׄליפךפזחפׅאפ,פפגפאפׅםלפ,פפךגׄפאפהטםפ”
 “...דפׅכׇםפמפאלׄמפזפׇׅ.פגב



דפ...פךגׄפאפהטם”
“ׅכׇם  - 



“אׄפזׅפךׄדפגלזמ”  

 

“ׅדפׇׄבפמׄגיפׅ,פׄםלפׄםפםאׄפם”

 ...“ׅדפׇׄבפמׄגיפׅ,פׄםלפׄםפםאׄפם”
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]NMפ]WUWYEפEפTNEפONKפTMQEIUE

...
“ 

ׄפטׄלׅהׇדפגפׄבפׄךפטהכפׄפפׇׄופׄפ'פׄדפגפ,פ“לזפםלׄאפאׄפטלׇפגזאפךׄדפגלזמב”
ׄדפׇזלטׄלפגזדפפׄהׄאדפׄדפץפ׆זזדפׄדפׇזלפזלםזלפל׆זפׄדפׄדפׇזבפזלםדפׄ׆פהׄפׇפומאכמ

םלׅזדפ,פפׅפׄהׄאדפפׄדפׄפׄטזהזלפלפׄדפ׆זדפׄטדפךדפגפםׄאמפׅכםמפ“פפכאׄגכזפ”פׇזלפפ
ׄפזלפׄאפׄפפפ–“פפׄפאאפ”פׅזפׄפזופׄאפדפפ'פׄדפׅזדפלגבפׄדפׅלמפׅפׄפגפ,פפטׇהמפ

 .גׄדפׇפאבפגפׄופׄטךהזגזדפׇפׅלמ

ׄדפׄופׄאדפפׄךפׄדפׇזלפ,פפ“פכאׄגכזפ”פׄ׆פׄפׇפׄאזפׄופׅׄדפפ׆זׄאדפׄדפׇזלפפ'ׄדפג
פ–ׇׄזלפׄדפׄהׇזלפזהדפהזופפ,פפׇׄזלפׄזאזפׄופׅׄדפׅם׆פטלמפ׆זזלפמלמפ,פפ“פכאׄגכזפ”פ

 .”'פ“אׄפׄמפׅאׇׅפ׆ׄאפכׅ”הזדפפפׇלפׇזלחפׄאדפ׆ׄאפׄלבפזופׄפ

 .ׇׄלחפׇׄופׄלוׅלה׆זדפגדפפׄאפטזא'ׄדפג,פׄפגזלהפׄופׇפ׆ׄאפטלמפםפׅ'ו

 (פ“גפו“טפמלפמם“גםמפם)



 



 

 

 

 

 

”...[IQפ_J[SIפ]YVFפ]EJFS“פ[
(OQSפNJUNSפ_J[Sפ)פJU¥H[פLN^S^
NUYSפISפ^IQGNפ,פ[FפE]¥UOQSJפ”

NINפQE]^NQפIG^IFפ_J[SפNSWMפ'
F]פE]¥Sפ,NLFFפ]E^N^פISפNUYSJפ'

OQSפE]¥UפRINQWפXN¥S“פ.]SJQPפ,
NINפHLEפH[Sפ'פTYJEFפJUN¥H[פLN^S

UFפQPפQQPפO]WFפEQ^“פN–פOQSפ,
IKפRWפHLNFJפ,RWIפQPQפJUSSפO^SJNפ,

פ–^N]IפHSQNפ_I]JפE_פQPפRWIפ
F],...“ 

 

 (“מםג(פהׇ)פׅמגפ“גםמפ)



לחפפזד” ַׄ גזדפזפפ,פגזדפגפפזד,פגזדפׇ
...“פזד

 



 

 “ׅ

 זאבפ'פםפׇ“ׄאפׇׇהפׄה

גבפטהבפׄאפטהבפאׅפזלפגל׆םפׅהזבפלפמכחפזפ
םפפאׄאהׄפ“פמזךגמפמכםלמפטהגפזךגפםאפׄהפ

אׅׅבפפׅ׆אפׄלפטהגפׅבפ'פפמפפפ“פׇׄפזלבפםפ
ׄפ פׅלׅבפׅׄמפלזבפׄבפגגםפ“פפכׅזפזמבפאאגׇפׇ

ׄםלפׄםפׄמפלזפזלפאאמפאׄלפפׅפׄדפׅפׄאׄפמלפ
מגגפגׄלפׅזׇׅפםׅאׅפפמטאפאׅׄפטא׆פאאפםטדפ
אמפזׇׅפׅטזאפׅכבפמלפגךמפ׆ׅלמפגׇמפׅמפ
ׅׄלפמפטהגפׄםלפבפׇלבפפהלבפׇׅלמפׄהםפ
ׅמבפׅהבפׅהמבפאההבפׅׄלמפבפׅאגׇפמלפ

 .ׅגזםפגךמפׅמבפאׅׅ

םפהפאפׇׄפׇׄפגבפׄפׅמפׅהבפ“פׇׇהפׄהפ
הבפה׆מבפ,פפׅהמבפׅהפׅהבפהפׅלׄמבפ׆טהפ

 .ׇלמבפלהפה׆זפאפאזגכפהכׇמפטהגמפאׅׅ

פ“פמכמפמׄגךהפׄפהגמפׄםלפלכפגכבפאׄפטלׇפפ
ׅׄמפזאבפגוׇפ,פפׅׄלפמפגהלפלפ,פפפׅההפ“פפ

,פםפׄפׅמפ“פׄליפׅלפׄפאלׄמפפאפׇׄפׇׄפגׄהפ
,פׄפזׇׅפ,פםגפׇזמבפאׅבפאוחפׄגיפׅפגכםלה

ׄםלפ,פפאפׄגלפ,פפׅאגׇפׅטזאפׅהפׇלמפׅהפׅמפפ
ׄאפׅלפׄגלפגולפ'פפׅפפאמפאפלפלׄפ

גׄמפכׇםפכׇםבפפמדפאבפׄאכבפםטזמפבפׅלפ
ׄםפׄםפגבפךאפׅזוכפׅאפטלהומפׅלפ,פפגלׅפ

,פאגזדפאפאכבפאפׄגלפגמפלׅפ,פפׅםלמפׅגהפ
מפאׅׅפאׅׅבפאלׄמפׅהבפׅהפׅהבפזוכבפ“פםגפםפ

מפכלדפמלפ“פלבפםפ,פפלפ“פׅמלפׅגךמפגמפלׅפׅ׆פ
 .פפׅאפׅפגהטםפזׇפׅםל“כלדפׅׄ,פזׇׅ

ׅפ“פהזבפאפׅגׇׄפאםגזפׅאפזמפגםאבפׄפ ׅפפ“פׄפ
גהזםפׄמבפזגבפׅטלפטלמפׄגלפׄםלפאפזההבפ

לפג׆זפאזגכפטהגמפהכׇמפאׅׅפגולפהמהפ“פׅ׆פ
ׄמבפׅמבפאאמפׇׅלפ,פפכפׄגךפ,פאׅמבפלהפ׆םג

ׅפ ,פאבפאׅהפׅמבפאפגבפ'פפׅפפ,פפואאפׅׄלפפ
 מפאמלׄמפׅםׅזפםגמ“זלהפם

 וחפךכ

 פׅגלׅמפגוזפ“ׇפמםלפמלט“

 (פמלׇ'פׄפזג''יפ''לפל“כפׇׄג''ׄ׆)
 



 

”RHJ¥SPפ]J^N¥Iפ_JNIQפON^SN...“ 



 (ם׆-םׅ„פׇפז„פכפ“ׄ׆)

“ד'ׄלפזפטׄא׆”
פׇזלפלׅפזפׄ׆דפץפׄפׇׄפׄפוׄאׇׄ'ג?פד'ׄופופטׄא׆“

ץץץ“זפגזדפׄד
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 שלשה פרקים ליום פרק אחד ליום
  

חי וקיים תמיד ימלוך  . .נהגו העם . . סדר תפילות 

 'עלינו וכו

 ה סיון"כ ג-שבועות פרקים א' הל. ספר הפלאה

 ו סיון"כ ו-פרקים ד וברכה אחת באמצע. . נוסח ברכות התפילה 

 ז סיון"כ ט-פרקים ז שוב אינו צריך . .וזהו נוסח כל הברכות האמצעיות 

 ח סיון"כ יב-פרקים י .'נגמר ספר שני כו. 'שוש אשיש בה. . נוסח הוידוי 

 ט סיון"כ ג-נדרים פרקים א' הל שבת פרק א' הל. ספר זמנים

 סיון' ל ו-פרקים ד פרק ב

 תמוז' א ט-פרקים ז פרק ג
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