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 -אשכנזי

הִ נְ נִ י

מּוכָ ן ְּומזֻ ָּמן לְ ַק ֵ ּים ִמצְ וַ ת ִּב ְר ַּכת ָה ִאילָ נֹות ׁשֶ ִּתקְ נּו ֲחכָ ֵמינּו
ז"ל ,לִ ְר ִאיַ ת ִאילָ נֵ י ִד ְמלַ בְ לְ בֵ י ,לְ ׁשֵ ם יִ חּוד ק ְּוד ׁשָ א ְּב ִריְך
הּוא ּׁושְ כִ ינְ ֵּתיּה ִּב ְדחִ ילּו ְּורחִ ימּו לְ יַ חֵ ד ׁשֵ ם יה' ְּבו'ה ְּביִ ח ָּודא
ׁשְ לִ ים ְּב ׁשֵ ם ָּכל יִ שְ ָׂר ֵאל .וִ ִיהי נֹועַ ם יְ יָ ֱאל ֵֹהינּו עָ לֵ ינּו ַּומ ֲעשֵ ׂה יָ ֵדינּו
ּכֹונְ נָ ה עָ לֵ ינּוַּ ,ומ ֲעשֵ ׂה יָ ֵדינּו ּכֹונְ נֵ הּו:

ָּברּוְך

ַא ָּתה יְ יָ ֱ ,אל ֹהֵ ינּו ֶמ ֶלְך הָ ע ָֹולם,
ֶׁשּל ֹא חִ ּסֵ ר ְּבע ָֹולמֹו ּכְ לּוםָּ ,וב ָרא
בֹו ְּב ִרּיֹות טֹובֹות וְ ִא ָילנֹות טֹובֹותֵ ,ליהָ נֹות
ָּבהֶ ם ְּבנֵ י ָא ָדם:

ׁשִ יר

ַה ַּמ ֲעלֹות לְ ָדוִ ד ,שָ ַׂמחְ ִּתי ְּבא ְֹמ ִרים לִ יֵּ ,בית יְ יָ נֵ לֵ ְך :ע ְֹמדֹות
ָהיּו ַרגְ לֵ ינּוִּ ,ב ׁשְ עָ ַריִ ְך יְ ר ּׁושָ לָ יִ ם :יְ ר ּׁושָ לַ יִ ם ַה ְּבנּויָ הְּ ,כעִ יר
ׁשֶ חֻ ְּב ָרה ָּלּה יַ חְ ָ ּדוׁ :שֶ ׁ ּ ָשם עָ לּו ׁשְ בָ ִטים ׁשִ בְ ֵטי יָ ּה עֵ דּות לְ יִ שְ ָׂר ֵאל,
לְ הֹודֹות לְ ׁשֵ ם יְ יָ ִּ :כי ׁשָ ָּמה יָ ׁשְ בּו כִ סְ אֹות לְ ִמ ׁשְ ּ ָפטִּ ,כסְ אֹות לְ בֵ ית
ָ ּדוִ דׁ :שַ ֲאלּו ׁשְ לֹום יְ ר ּׁושָ לָ יִ ם ,יִ ׁשְ לָ יּו א ֲֹהבָ יִ ְך :יְ ִהי ׁשָ לֹום ְּבחֵ ילֵ ְך,
ׁשַ לְ וָ ה ְּב ַא ְר ְמנ ָֹותיִ ְך :לְ ַמעַ ן ַאחַ י וְ ֵרעָ יֲ ,א ַד ְּב ָרה ָּנא ׁשָ לֹום ָּבְך:
לְ ַמעַ ן ֵּבית יְ יָ ֱאל ֵֹהינּוֲ ,אבַ קְ ׁשָ ה טֹוב לָ ְך:
ַה ַּמ ֲעלֹותַ ,א ׁשְ ֵרי ָּכל יְ ֵרא יְ יָ ַ ,הה ֹלֵ ְך ִּב ְד ָרכָ יו :יְ גִ יעַ ַּכ ּ ֶפיָך
ִּכי תֹאכֵ לַ ,א ׁשְ ֶריָך וְ טֹוב לָ ְךֶ :א ׁשְ ְּתָך ְּכגֶ פֶ ן ּפֹ ִר ָ ּיה ְּביַ ְר ְּכ ֵתי
בֵ ֶיתָךָּ ,בנֶ יָך ִּכ ׁשְ ִתלֵ י ז ִֵיתים סָ בִ יב לְ ׁשֻ לְ חָ נֶָךִ :ה ֵּנה כִ י כֵ ן יְ ב ַֹרְך
ָּגבֶ ר יְ ֵרא יְ יָ  :יְ בָ ֶרכְ ָך יְ יָ ִמצִ ּ ּיֹוןְּ ,ור ֵאה ְּבטּוב יְ ר ּׁושָ לָ יִ ם ּכ ֹל יְ ֵמי חַ ֶ ּייָך:
ְּור ֵאה בָ נִ ים לְ בָ נֶ יָךׁ ,שָ לֹום עַ ל יִ שְ ָׂר ֵאל:

ׁשִ יר
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ְלׁשֵ ם

 -ספרדי

גְ בִ יר (נצח) לְ ַאחֶ יָך (הוד) וְ יִ ׁשְ ַּת ֲחוּו לְ ָך ּבְ נֵי ִא ֶּמָך (יסוד) א ְֹר ֶריָך
ָארּור ְּומבָ ְרכֶ יָך ּבָ רּוְך (מלכות) :יִ ְהיּו לְ ָרצֹון | ִא ְמ ֵרי פִ י וְ ֶהגְ יֹון
לִ ּבִ י לְ פָ נֶיָך יְ יָ צ ִּורי וְ ג ֲֹאלִ י :וִ ִיהי | נ ֹעַ ם ֲאדֹנָי ֱאל ֵֹהינּו עָ לֵ ינּו
ַּומ ֲעׂשֵ ה יָ ֵדינּו ּכֹונְנָה עָ לֵ ינּוַּ ,ומ ֲעׂשֵ ה יָ ֵדינּו ּכֹו ְנ ֵנהּו:

וקודם שיברך יאמר בקשה זו שהובאה בלשון חכמים ח"א:

ואח"כ יברך בשמחה ובכונת הלב:

ינְּתיּה ּבִ ְדחִ ילּו ְּורחִ ימּו
יִ חּוד ֻק ְדׁשָ א ּבְ ִריְך הּוא ּוׁשְ כִ ֵ
ְּורחִ ימּו ְּודחִ ילּו לְ יַ ֲח ָדא א ִֹותּיֹות י"ה ּבְ א ִֹותּיֹות ו"ה
ּבְ יִ ח ָּודא ׁשְ לִ ים ּבְ ׁשֵ ם ּכָ ל יִ ׂשְ ָר ֵאל ּובְ ׁשֵ ם ּכָ ל ַהּנְפָ ׁשֹות רּוחֹות
ּונְׁשָ מֹות ַה ִּמ ְתיַ ֲחסִ ים ֶאל ׁשָ ְרׁשֵ י נַפְ ׁשֵ נּו רּוחֵ נּו וְ נִׁשְ ָמ ֵתנּו
ַּומלְ ּבּוׁשֵ ֶיהם וְ ַהּקְ רֹובִ ים לָ ֶהם ׁשֶ ִּמּכְ לָ לּות ֲאצִ ילּות ּבְ ִר ָיאה
יְ צִ ָירה ֲעׂשִ ּיָ הִּ ,ומּכָ ל ּפְ ָר ֵטי ֲאצִ ילּות ּבְ ִר ָיאה יְ צִ ָירה ֲעׂשִ ּיָ ה,
ֲה ֵרי ֲאנַחְ נּו מּוכָ נִים ְּומ ָזֻּמנִים לְ ַקּיֵם ִמצְ וַ ת ַהּבְ ָרכָ ה ׁשֶ ִּתּקְ נּו
ֲחכָ ִמים זִכְ רֹונָם לִ בְ ָרכָ ה עַ ל ְר ִאּיַ ת ִאילָ נֵי ִד ְמלַ בְ לְ בֵ י .וְ יַ ֲעלֶ ה
לְ פָ נֶיָך יְ יָ ֱאל ֵֹהינּו וֵ אל ֵֹהי ֲאב ֵֹותינּו ּכְ ִאּלּו ּכִ ּוַ ּנּו ּבְ כָ ל ַהּכַ ּוָ נֹות
ָה ְראּויֹות לְ כַ ּוֵ ן ּבַ ּבְ ָרכָ ה ַהּז ֹאת וְ סֹוד ֶֹות ָיה ,וְ ִת ְהיֶ ה ֲחׁשּובָ ה
ְּומ ֻקּבֶ לֶ ת ְּורצּויָ ה לְ פָ נֶיָך ּבְ ָרכָ ה זֹו לְ בָ ֵרר ּולְ ַה ֲעלֹות עַ ל יָ ָדּה
ּכָ ל נִ ּצֹוצֵ י ַהּקְ ֻדּׁשָ ה ַה ְמע ָֹורבִ ים ּבְ צ ֵֹומחַ  ,וְ כָ ל נְפָ ׁשֹות רּוחֹות
ּונְׁשָ מֹות ַה ְּמגּולְ ּגָ לִ ים ּבֹו ,וְ ַא ָּתה ָה ֵאל ּבְ ִמ ַּדת טּובְ ָך ּובְ חַ סְ ְּדָך
ַהּגָ דֹול ָּת ִאיר לָ ֶהם ּבְ אֹור ּפָ נֶיָך וְ ַתׁשְ לִ ים ּבֵ ר ָּורם וְ ִתּקּונָם.
ּבָ ְרכֵ ם ַט ֲה ֵרם ַר ֲח ֵמי צִ ְד ָק ֶתָך ָּת ִמיד ּגָ ְמלֵ ם (יכוין ר"ת בט"ר צת"ג):
ָרצֹון ִמּלְ פָ נֶיָך יְ יָ ֱאל ֵֹהינּו וֵ אל ֵֹהי ֲאב ֵֹותינּו ׁשֶ ּבִ ְזכּות
ַהּבְ ָרכָ ה ַהּז ֹאת ֲאׁשֶ ר נְבָ ֵרְך יְ ֻקּיַם ּבָ נּו ַמ ֲא ָמר ְר ֵאה
ּונְקּבֵ ל ׁשֶ פַ ע עֶ ׂשֶ ר
ֵריחַ ּבְ נִי ּכְ ֵריחַ ׂשָ ֶדה ֲאׁשֶ ר ּבֵ ְרכֹו יְ יָ ַ :
ַהּבְ ָרכֹותּ ,כַ ּכָ תּוב וְ יִ ֶּתן לְ ָך ָה ֱאל ִֹהים (יכוין להמשיך מן אור א"ס מוחין ושפע)
ִמ ַּטל ַהּׁשָ ַמיִ ם (חכמה) ִּומׁשְ ַמּנֵי ָה ָא ֶרץ (בינה) וְ ר ֹב ָּדגָ ן (דעת) וְ ִתיר ֹׁש
(חסד) :יַ עַ בְ דּוָך עַ ִּמים (גבורה) וְ יִ ׁשְ ַּת ֲחוּו לְ ָך לְ ֻא ִּמים (תפארת) ֱהוֵ ה

יְ יָ לְ ַמעַ ן ׁשִ ְמָך ַהּגָ דֹולַ ,הגְ ֵּדל חַ סְ ְּדָך עִ ָּמנּו וְ ַקּיֵם לָ נּו ֶאת
ַה ָּדבָ ר ֲאׁשֶ ר ִהבְ ַטחְ ָּתנּו עַ ל יְ ֵדי מֹ�ׁש ֶ ה עַ בְ ֶּדָך ,וְ נָ ַת ִּתי
גִ ׁשְ ֵמיכֶ ם ּבְ עִ ָּתם וְ נָ ְתנָ ה ָה ָא ֶרץ יְ בּולָ ּה וְ עֵ ץ ַהּׂשָ ֶדה יִ ֵּתן ּפִ ְריֹו:
וְ ִהּׂשִ יג לָ כֶ ם ַּדיִ ׁש ֶאת ּבָ צִ יר ּובָ צִ יר יַ ּׂשִ יג ֶאת ז ַָרע וַ ֲאכַ לְ ֶּתם
לַ חְ ְמכֶ ם לָ �ׂש ֹבַ ע וִ יׁשַ בְ ֶּתם לָ בֶ ַטח ּבְ ַא ְרצְ כֶ ם :וְ ַקּיֵם ּבָ נּו ֶאת ַה ָּדבָ ר
ֲאׁשֶ ר ִהבְ ַטחְ ָּתנּו עַ ל יְ ֵדי יְ ׁשַ עְ יָה נְ בִ ָיאְך (ד') ּבַ ּיֹום ַההּוא יִ ְהיֶ ה צֶ ַמח
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וִ יהִ י

ָּברּוְך

ַא ָּתה יְ יָ ֱ ,אל ֹהֵ ינּו ֶמ ֶלְך הָ ע ָֹולם,
ֶׁשּל ֹא חִ ּסֵ ר ְּבע ָֹולמֹו ּכְ לּוםָּ ,וב ָרא
בֹו ְּב ִרּיֹות טֹובֹות וְ ִא ָילנֹות טֹובֹותֵ ,ליהָ נֹות
ָּבהֶ ם ְּבנֵ י ָא ָדם:

יְ הִ י

ואחר הברכה יאמר בקשה זו:

ָרצֹון ִמּלְ פָ נֶ יָך יְ יָ ֱאל ֵֹהינּו וֵ אל ֵֹהי ֲאב ֵֹותינּו ׁשֶ ַּתעֲ לֵ נּו
בְ ׂשִ ְמחָ ה לְ ַא ְרצֵ נּו וְ ִת ָּטעֵ נּו ּבִ גְ בּולֵ נּו וְ ׁשָ ם נְ ַקּיֵם ִמצְ וַ ת
ְּתרּומֹות ַּומעַ ׂשְ רֹות וְ כָ ל ִמצְ וֹת ַה ְּתלּויֹות ּבָ ָא ֶרץ ֲאׁשֶ ר
ִהנְ חַ לְ ָּת לַ ֲאב ֵֹותינּו ִהיא ֶא ֶרץ זָבַ ת חָ לָ ב ְּודבַ ׁשֶ ,א ֶרץ נַ ֲחלֵ י
ָמיִ ם ֲע ָינֹות ְּותהֹומֹות יֹוצְ ִאים ּבַ ּבִ קְ עָ ה ּובָ ָהרֶ ,א ֶרץ חִ ָּטה
ּוׂשְ ע ָֹרה וְ גֶ פֶ ן ְּות ֵאנָ ה וְ ִרּמֹון ֶא ֶרץ זֵית ׁשֶ ֶמן ְּודבָ ׁשּ ,כַ ֲאׁשֶ ר
צִ ּוִ ָיתנּו ּבְ ת ָֹור ְתָך עַ ל יְ ֵדי מֹ�ׁש ֶ ה עַ בְ ֶּדָך:

ָאּנָ א

יְ יָ לִ צְ בִ י ּולְ כָ בֹוד ּופְ ִרי ָה ָא ֶרץ לְ גָ אֹון ּולְ ִתפְ ֶא ֶרת לִ פְ לֵ ַיטת יִ ׂשְ ָר ֵאל:
וְ ֱנֶא ַמר (ס"ה) ּובָ נּו בָ ִּתים וְ יָ ׁשָ בּו וְ נָ ְטעּו כְ ָר ִמים וְ ָאכְ לּו ּפִ ְריָ ם :וְ ַקּיֵם
ּבָ נּו ֲאׁשֶ ר ִהבְ ַטחְ ָּתנּו עַ ל יְ ֵדי עָ מֹוס נְ בִ ֶיאָך (ט')ִ ,הּנֵ ה יָ ִמים ּבָ ִאים
נְ ֻאם יְ יָ וְ נִ ּגַ ׁש ח ֵֹורׁש ּבַ ּק ֹצֵ ר וְ ד ֵֹרְך ֲענָ בִ ים ּבְ מֹ�ׁש ֵ ְך ַהּז ַָרע וְ ִה ִּטיפּו
ֶה ָה ִרים עָ סִ יס וְ כָ ל ַהּגְ בָ עֹות ִּת ְתמֹוגַ גְ נָ ה :וְ ׁשַ בְ ִּתי ֶאת ׁשְ בּות עַ ִּמי
יִ ׂשְ ָר ֵאל ּובָ נּו עָ ִרים נְ ׁשַ ּמֹות וְ יָ ׁשָ בּו וְ נָ ְטעּו כְ ָר ִמים וְ ׁשָ תּו ֶאת יֵ ינָ ם
וְ עָ ׂשּו גַ ּנֹות וְ ָאכְ לּו ֶאת ּפְ ִר ֶיהם :וְ ַקּיֶם ּבָ נּו ֲאׁשֶ ר ִהבְ ַטחְ ָּתנּו עַ ל יְ ֵדי
יְ חֶ ז ְֵקאל נְ בִ ָיאְך (ל"ו) וְ ִה ְרּבֵ ִיתי ֶאת ּפְ ִרי ָהעֵ ץ ְּותנּובַ ת ַהּׂשָ ֶדה לְ ַמעַ ן
ֲאׁשֶ ר ל ֹא ִתקְ חּו עֹוד חֶ ְרּפַ ת ָרעָ ב ּבַ ּגֹויִ ם :וְ נֶ ֱא ַמר וְ עַ ל ַהּנַ חַ ל יַ ֲעלֶ ה
עַ ל ׂשְ פָ תֹו ִמּזֶה | ִּומּזֶה | ּכָ ל עֵ ץ ַמ ֲאכָ ל ל ֹא יִ ּבֹול עָ לֵ הּו וְ ל ֹא יִ ּתֹם
ּפִ ְריֹו לָ ֳח ָדׁשָ יו יְ בַ ּכֵ ר ּכִ י ֵמ ָימיו ִמן ַה ִּמקְ ָּדׁש ֵה ָּמה יֹוצְ ִאים וְ ָהיָ ה
פִ ְריֹו לְ ַמ ֲאכָ ל וְ עָ לֵ הּו לִ ְתרּופָ ה:

ֱאל ֹהֵ ינּו

וְ ל ֹא יֵ ָר ֶאה ֶאת ּפְ נֵ י יְ יָ ֵר ָיקםִ :איׁש ּכְ ַמ ְּתנַ ת יָ דֹו,
ּכְ ִב ְרּכַ ת יְ יָ ֱאל ֹהֶ יָךֲ ,אׁשֶ ר נָ ַתן ָלְך:

וְ ִת ְמלֹוְך

ַא ָּתה הּוא יְ יָ ֱאל ֵֹהינּו ְמ ֵה ָרה עַ ל ּכָ ל ַמ ֲעׂשֶ יָך
בֹודָך ּובִ ירּוׁשָ לַ יִ ם עִ יר
ּבְ ַהר צִ ּיֹון ִמׁשְ ּכַ ן ּכְ ֶ
ִמקְ ָּדׁשֶ ָך ּכַ ּכָ תּוב ּבְ ִדבְ ֵרי ָק ְדׁשֶ ָך יִ ְמל ְֹך יְ יָ | לְ עֹולָ םֱ ,אל ַֹהיִ ְך
צִ ּיֹון ,לְ ד ֹר וָ ד ֹרַ ,הלְ לּויָ ּה:
לַ ַּמ ֲעלֹותֶ .אּׂשָ א עֵ ינַ י ֶאל ֶה ָה ִריםֵ .מ ַאיִ ן יָ בֹא עֶ ז ְִרי:
עֶ ז ְִרי ֵמעִ ם יְ יָ  .ע ֹׂשֵ ה ׁשָ ַמיִ ם וָ ָא ֶרץַ :אל יִ ֵּתן לַ ּמֹוט
ַרגְ לֶ ָךַ .אל יָ נּום ׁש ְֹמ ֶרָךִ :הּנֵ ה ל ֹא יָ נּום וְ ל ֹא יִ יׁשָ ןׁ .ש ֵֹומר
יִ ׂשְ ָר ֵאל :יְ יָ ׁש ְֹמ ֶרָך .יְ יָ צִ ּלְ ָך עַ ל יַ ד יְ ִמינֶָך :י ָֹומם ַהּׁשֶ ֶמׁש
ל ֹא יַ ּכֶ ּכָ ה וְ יָ ֵרחַ ּבַ ּלָ יְ לָ ה :יְ יָ יִ ׁשְ ָמ ְרָך ִמּכָ ל ָרע .יִ ׁשְ מֹר ֶאת
אתָך ּוב ֶֹואָךֵ .מעַ ָּתה וְ עַ ד עֹולָ ם:
נַ פְ ׁשֶ ָך :יְ יָ יִ ׁשְ ָמר צֵ ְ

ׁשִ יר

וֵ אל ֹהֵ י ֲאב ֵֹותינּוֶ ,מ ֶלְך ַר ֲח ָמןַ ,רחֵ ם
עָ ֵלינּו ,טֹוב ֵּומ ִטיב הִ ָּד ֶרׁש ָלנּוׁ ,ש ָּובה
עָ ֵלינּו ַּב ֲהמֹון ַר ֲח ֶמיָךִּ ,בגְ ַלל ָאבֹות ׁשֶ עָ ׂשּו ְרצֹונֶ ָך.
ְּבנֵ ה ֵב ְיתָך ּכְ ַב ְּתחִ ָּלהּ .כֹונֵ ן ֵּבית ִמקְ ָּדׁשְ ָך עַ ל ְמכֹונֹו,
הַ ְר ֵאנּו ְּב ִבנְ יָ נֹוׂ ,שַ ְּמחֵ נּו ְּב ִתּקּונֹו ,וְ הָ ׁשֵ ב ׁשְ כִ ינָ ְתָך
ְלתֹוכֹו .וְ הָ ׁשֵ ב ּכ ֲֹהנִ ים ַלעֲ ב ָֹוד ָתםְּ ,ולוִ ּיִ ם ְלדּוכָ נָ ם
ְלׁשִ ָירם ְּולז ְִמ ָרם ,וְ הָ ׁשֵ ב יִ ׂשְ ָר ֵאל ִלנְ וֵ יהֶ ם ,וְ ׁשָ ם נַ עֲ ֶלה
וְ נֵ ָר ֶאה וְ נִ ׁשְ ַּת ֲחוֶ ה ְלפָ נֶ יָך ְּבׁשָ לׁש ּפַ עֲ ֵמי ְרגָ ֵלינּו ְּבכָ ל
ׁשָ נָ ה וְ ׁשָ נָ הּ ,כַ ּכָ תּוב ַּבּת ָֹורהׁ ,שָ לֹוׁש ּפְ עָ ִמים | ַּבּׁשָ נָ ה
יֵ ָר ֶאה כָ ל ְזכ ְּורָך ֶאת ּפְ נֵ י | יְ יָ ֱאל ֹהֶ יָך ַּב ָּמקֹום ֲאׁשֶ ר
יִ ְבחָ רְּ ,בחַ ג הַ ַּמּצֹותְּ ,ובחַ ג הַ ּׁשָ ֻבעֹותְּ ,ובחַ ג הַ ּסֻ ּכֹות,

| נ ֹעַ ם ֲאד ֹנָ י ֱאל ֵֹהינּו עָ לֵ ינּו ַּומ ֲעׂשֵ ה יָ ֵדינּו ּכֹונְ נָ ה עָ לֵ ינּו,
ַּומ ֲעׂשֵ ה יָ ֵדינּו ּכֹונְ נֵ הּו:
ֵאלִ ּיָ הּו ַהּנָ בִ יא ָזכּור לְ טֹוב וְ ָא ַמרִ :רּבֹון עָ לְ ִמיןַ ,אנְ ְּת
הּוא חַ ד וְ לָ א ּבְ חֻ ׁשְ ּבָ ןַ ,אנְ ְּת הּוא עִ ּלָ ָאה עַ ל ּכָ ל עִ ּלָ ִאין,
סְ ִת ָימא עַ ל ּכָ ל סְ ִת ִימין ,לֵ ית ַמ ֲחׁשָ בָ ה ְּתפִ יסָ א בָ ְך ּכְ לָ לַ ,אנְ ְּת
הּוא ְּד ַאּפַ קְ ְּת עֶ ׂשֶ ר ִּתּקּונִ ין וְ ָק ֵרינָ ן לֹון עֶ ׂשֶ ר סְ פִ ָירן ,לְ ַאנְ ָהגָ א בְ הֹון
עָ לְ ִמין סְ ִת ִימין ְּדלָ א ִא ְתּגַ לְ יָ ן וְ עָ לְ ִמין ְּד ִא ְתּגַ לְ יָ ןּ ,ובְ הֹון ִא ְתּכַ ּסִ ַיאת
ִמּבְ נֵ י נְ ׁשָ א ,וְ ַאנְ ְּת הּוא ְד ָקׁשִ יר לֹון ְּומיַ חֵ ד לֹוןּ ,ובְ גִ ין ְּד ַאנְ ְּת ִמּלְ גָ או
ּכָ ל ָמאן ְּד ַאפְ ִריׁש חַ ד ִמן חַ בְ ֵריּה ֵמ ִאּלֵ ין עֶ ׂשֶ ר ִא ְתחַ ׁשִ יב לֵ יּה
ּכְ ִאּלּו ַאפְ ִריׁש ּבָ ְך ,וְ ִאּלֵ ין עֶ ׂשֶ ר סְ פִ ָירן ִאּנּון ָאזְלִ ין ּכְ סִ ְד ָרן חַ ד
ָא ִריְך וְ חָ ד ָקצֵ ר וְ חַ ד ּבֵ ינֹונִ י ,וְ ַאנְ ְּת הּוא ְּד ַאנְ ִהיג לֹון ,וְ לֵ ית ַמאן
ְּד ַאנְ ִהיג לָ ְך ,לָ א לְ עֵ ּלָ א וְ לָ א לְ ַת ָּתא וְ לָ א ִמּכָ ל סִ ְט ָרא ,לְ בּוׁשִ ין
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וִ יהִ י
ּפָ ַתח

פתיחת אליהו זכור לטוב

