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ַהְללּוהּו  ַמִים+  ָ ַהׁשּ ְיהָֹוה •ִמן  ֶאת  ַהְללּוָיּה ַהְללּו 
ל  ּכָָ ַהְללּוהּו  ַמְלָאָכיו  ל  כָָ ַהְללּוהּו  רֹוִמים:  ּמְ ּבַ
ּכֹוְכֵבי  ל  ּכָָ ְוָיֵרַח ַהְללּוהּו  ֶמׁש  ׁשֶ ְצָבָאיו: ַהְללּוהּו 
ר ֵמַעל  ֲאׁשֶ ִים  ְוַהּמַ ָמִים  ָ ַהׁשּ ֵמי  ׁשְ ַהְללּוהּו  אֹור: 
ה ְוִנְבָראּו:  י הּוא ִצּוָ ם ְיהָֹוה ּכִ ָמִים: ְיַהְללּו ֶאת ׁשֵ ָ ַהׁשּ
ַיֲעבֹור: ַהְללּו  ָנַתן ְולֹא  ק  ֲעִמיֵדם ָלַעד ְלעֹוָלם חָָ ַוּיַ
הֹמֹות: ֵאׁש  ּתְ ל  ְוכָָ יִנים  ּנִ ּתַ ְיהָֹוה •ִמן ָהָאֶרץ+  ֶאת 
ה ְדָברֹו: ֶהָהִרים  ֶלג ְוִקיטֹור רּוַח ְסָעָרה עֹׂשָ ּוָבָרד ׁשֶ
ֵהָמה  ל ּבְ ה ְוכָָ ל ֲאָרִזים: ַהַחּיָ ִרי ְוכָָ ָבעֹות ֵעץ ּפְ ל ּגְ ְוכָָ
ִרים  ׂשָ ים  ְלֻאּמִ ל  ְוכָָ ָנף: ַמְלֵכי ֶאֶרץ  ּכָ ְוִצּפֹור  ֶרֶמׂש 
תּולֹות ְזֵקִנים ִעם  חּוִרים ְוַגם ּבְ ל ׁשְֹפֵטי ָאֶרץ: ּבַ ְוכָָ
מֹו  ב ׁשְ ּגָ ִנׂשְ י  ּכִ ְיהָֹוה  ם  הזת: ְיַהְללּו ֶאת ׁשֵ ְנָעִרים: 
ה  ִהּלָ ֶרם ֶקֶרן ְלַעּמֹו ּתְ ָמִים: ַוּיָ ְלַבּדֹו הֹודֹו ַעל ֶאֶרץ ְוׁשָ

ָרֵאל ַעם ְקרֹבֹו ַהְללּוָיּה: ל ֲחִסיָדיו ִלְבֵני ִיׂשְ ְלכָָ

ְקַהל  ּבִ תֹו  ִהּלָ ּתְ יר ָחָדׁש  ׁשִ ַליהָֹוה  ירּו  ׁשִ ַהְללּוָיּה 
ָיִגילּו  ִצּיֹון  ֵני  ּבְ יו  עֹׂשָ ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ ַמח  ִיׂשְ ֲחִסיִדים: 
רּו לֹו:  תֹף ְוִכּנֹור ְיַזּמְ מֹו ְבָמחֹול ּבְ ם: ְיַהְללּו ׁשְ ְבַמְלּכָ
יׁשּוָעה: ַיְעְלזּו  ַעּמֹו ְיָפֵאר ֲעָנִוים ּבִ י רֹוֶצה ְיהָֹוה ּבְ ּכִ
בֹוָתם: רֹוְממֹות  ּכְ ִמׁשְ נּו ַעל  ְיַרּנְ ָכבֹוד  ּבְ ֲחִסיִדים 
ְנָקָמה  ַלֲעׂשֹות  ָיָדם:  ּבְ יִפּיֹות  ּפִ ְוֶחֶרב  ְגרֹוָנם  ּבִ ֵאל 
ים  ִזּקִ ּבְ ים: ֶלְאסֹר ַמְלֵכיֶהם  ְלֻאּמִ ּבַ ּגֹוִים ּתֹוֵכחֹת  ּבַ
ט  ּפָ ֶהם ִמׁשְ ַכְבֵלי ַבְרֶזל: הזת: ַלֲעׂשֹות ּבָ ֵדיֶהם ּבְ ְוִנְכּבְ

ל ֲחִסיָדיו ַהְללּוָיּה: תּוב ָהָדר הּוא ְלכָָ ּכָ
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ַאֲהַבת עֹוָלם
ְוַעל  ְצִחית  ַהּנִ ַאֲהָבתֹו  ָאנּו מֹוִדים ַלקּב״ה ַעל  זֹו  ְבָרָכה  ּבִ
נּו ְלָהִבין  ַזּכֵ ּיְ ְצִליַח ִלּמּוֵדנּו ְוׁשֶ ּיַ ים ׁשֶ ׁשִ ְנִתיַנת ּתֹוָרתֹו ּוְמַבּקְ

ַאֲהָבה. ּתֹוָרה ּבְ תּוב ּבַ ּכָ ם ֶאת ָמה ׁשֶ ּוְלַקּיֵ

דֹוָלה  נּו ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינּו, ֶחְמָלה ּגְ •ַאֲהַבת עֹוָלם• ֲאַהְבּתָ
ְמָך  ֲעבּור ׁשִ ּבַ נּו,  ִויֵתָרה ָחַמְלּתָ ָעֵלינּו. ָאִבינּו ַמְלּכֵ
י  ֵדם ֻחּקֵ ַלּמְ ָך ַוּתְ ְטחּו ּבְ ּבָ דֹול ּוַבֲעבּור ֲאבֹוֵתינּו ׁשֶ ַהּגָ
ֵדנּו,  נּו ּוְתַלּמְ ּנֵ חָָ ן ּתְ ֵלם, ּכֵ ֵלָבב ׁשָ ים ַלֲעׂשֹות ְרצֹוְנָך ּבְ ַחּיִ
ָאִבינּו ָאב ָהַרֲחָמן ַהְמַרֵחם, ַרֵחם ָעֵלינּו, ְוֵתן 
מַֹע, ִלְלמֹד  יל, ִלׁשְ ּכִ יָנה ְלָהִבין, ּוְלַהׂשְ נּו ּבִ ִלּבֵ ּבְ
ְבֵרי  ל ּדִ ם ֶאת ּכָָ מֹר ְוַלֲעׂשֹות ּוְלַקּיֵ ד, ִלׁשְ ּוְלַלּמֵ
תֹוָרֶתָך  ַאֲהָבה: ְוָהֵאר ֵעיֵנינּו ּבְ ְלמּוד תֹוָרֶתָך ּבְ ּתַ
ְלַאֲהָבה  ְלָבֵבנּו  ְוַיֵחד  ְבִמְצוֶֹתיָך,  נּו  ִלּבֵ ק  ְוַדּבֵ
ֵלם  ֶמָך. ְלַמַען לֹא ֵנבֹוׁש ְולֹא ִנּכָ ּוְלִיְרָאה ֶאת ׁשְ

ל ָלעֹוָלם ָוֶעד.  ׁשֵ ְולֹא ִנּכָ
ָטְחנּו,  ּבָ ְוַהּנֹוָרא  ּבֹור  ַהּגִ דֹול  ַהּגָ ָך  ְדׁשְ קָָ ם  ְבׁשֵ י  ּכִ
ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינּו  ְוַרֲחֶמיָך  יׁשּוָעֶתָך,  ּבִ ְמָחה  ְוִנׂשְ ָנִגיָלה 
ים, ַאל ַיַעְזבּונּו ֶנַצח ֶסָלה ָוֶעד: ַמֵהר  ַוֲחָסֶדיָך ָהַרּבִ
יאחוז בארבע הציציות בידו השמאלית כנגד הלב ְוָהֵבא ָעֵלינּו 

בֹור  ּוׁשְ ל ָהָאֶרץ,  ּכָָ ְנפֹות  ּכַ ע  לֹום ֵמַאְרּבַ ְוׁשָ ָרָכה  ּבְ
קֹוְמִמּיּות  ְמֵהָרה  ְותֹוִליֵכנּו  אֵרנּו,  ַצּוָ ֵמַעל  נּו  ֻעּלֵ
ּוָבנּו  ה,  ַאּתָ ְיׁשּועֹות  ּפֹוֵעל  ֵאל  י  ּכִ הזת:  ְלַאְרֵצנּו, 
ְמָך  ְלׁשִ נּו  ַמְלּכֵ נּו  ְוֵקַרְבּתָ ְוָלׁשֹון,  ל ַעם  ִמּכָָ ָבַחְרּתָ 
ּוְלַיֶחְדָך  ַאֲהָבה, ְלהֹודֹות ְלָך  ּבְ ֱאֶמת  ּבֶ דֹול ֶסָלה  ַהּגָ
ְיהָֹוה,  ה  ַאּתָ רּוְך  ּבָ ֶמָך,  ְ ׁשּ ּוְלַאֲהָבה ֶאת  ַאֲהָבה,  ּבְ

ַאֲהָבה•: ָרֵאל ּבְ ַעּמֹו ִיׂשְ •ַהּבֹוֵחר ּבְ
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תיָ ֵתנּו  ִפּלָ ל ֶאת ּתְ ַמע ִויַקּבֵ ׁשְ ּיִ ים ֵמַהקּב"ה ׁשֶ ׁשִ ָאנּו ְמַבּקְ

ר, ְוַאף ָרצּוי,  ִלים. ֶאְפׁשָ ּלְ ְתּפַ ל ַהּמִ ל ּכָ ִפּלֹוֵתיֶהם ׁשֶ ְוֶאת ּתְ
ה. ִפּלָ ת ׁשֹוֵמַע ּתְ ִבְרּכַ ית ּבְ ה ִאיׁשִ ִפּלָ ְלהֹוִסיף ּתְ

ַמע קֹוֵלנּו ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינּו, ָאב ָהַרֲחָמן ׁשְ
 חּוס ְוַרֵחם ָעֵלינּו,

ֵתנּו, ִפּלָ ַרֲחִמים ּוְבָרצֹון ֶאת ּתְ ל ּבְ  ְוַקּבֵ
ה, ִפּלֹות ְוַתֲחנּוִנים ָאּתָ י ֵאל ׁשֹוֵמַע ּתְ  ּכִ

יֵבנּו. ׁשִ נּו, ֵריָקם ַאל ּתְ ָפֶניָך ַמְלּכֵ  ּוִמּלְ
ֵתנּו. ִפּלָ ַמע ּתְ נּו ַוֲעֵננּו ּוׁשְ ּנֵ חָָ

." בתענית ציבור אומרים כאן "ֲעֵייכד
דֹוָלה ֲאַנְחנּו,  י ְבָצָרה ּגְ ֲעִניֵתנּו, ּכִ ּיֹום צֹום ּתַ ֲעֵננּו ְיהָֹוה ֲעֵננּו ּבַ
ם  ְתַעּלַ ּתִ ְוַאל  נּו,  ִמּמֶ ֶניָך  ּפָ ר  ְסּתֵ ּתַ ְוַאל  ֵענּו,  ִרׁשְ ֶפן ֶאל  ּתֵ ַאל 
ָך ְלַנֲחֵמנּו,  ְוָעֵתנּו, ְיִהי ָנא ַחְסּדֶ ֵתנּו, ֱהֵיה ָנא ָקרֹוב ְלׁשַ ִחיּנָ ִמּתְ
ֱאַמר: ְוָהָיה ֶטֶרם ִיְקָראּו ַוֲאִני  ּנֶ ָבר ׁשֶ ּדָ ֶטֶרם ִנְקָרא ֵאֶליָך ֲעֵננּו, ּכַ
ה ְיהָֹוה ָהעֹוֶנה  י ַאּתָ ָמע: ּכִ ִרים ַוֲאִני ֶאׁשְ ֶאֱעֶנה, עֹוד ֵהם ְמַדּבְ

ל ֵעת ָצָרה ְוצּוָקה:  כָָ יל ּבְ ֵעת ָצָרה ּפֹוֶדה ּוַמּצִ ּבְ

ה  ל ּפֶ ת ּכָָ ה ׁשֹוֵמַע ְתִפּלַ י ַאּתָ  ּכִ
ַרֲחִמים, ָרֵאל ּבְ ָך ִיׂשְ  ַעּמְ

ה. ִפּלָ ה ְיהָֹוה, ׁשֹוֵמַע ּתְ רּוְך ַאּתָ ּבָ

ם  ֵ ל ְלָרצֹון ִלְפֵני ַהׁשּ ְתַקּבֵ ֵתנּו ּתִ ִפּלָ ּתְ ים ׁשֶ ׁשִ ָאנּו ְמַבּקְ
ׁש. ְקּדָ נֹות ְלֵבית ַהּמִ ְרּבָ ְחִזיר ֶאת ֲעבֹוַדת ַהּקָ ּיַ ְוׁשֶ

ָרֵאל,  ָך ִיׂשְ ַעּמְ ְרֵצה ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינּו ּבְ
ֵעה, ָתם ׁשְ  ְוִלְתִפּלָ

יֶתָך, ב ֶאת ָהֲעבֹוָדה ִלְדִביר ּבֵ  ְוָהׁשֵ
ַאֲהָבה  ָתם ְמֵהָרה ּבְ ָרֵאל ּוְתִפּלָ י ִיׂשְ ֵ  ְוִאׁשּ
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