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בנוסף ,במשך  12הימים הראשונים לחודש ניסן נהוג לקרוא ולסיים את
כל ספר תהילים המחולק ל 12-חלקים (מובא בכל יום חלק(.
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א' בניסן  -נחשון בן עמינדב לשבט יהודה
בנ ֵּי
בנ ָּיו לֵּאמ ֹר כ ֹה תְ בָּרְ כּו אֶּת־ ְ
וַי ְדַ בֵּר ה' אֶּל־מ ֹשֶּ ה לֵּאמ ֹר :דַ בֵּר אֶּל־ַאהֲר ֹן וְאֶּל־ ָּ
אלֶּיך ָּ וִי ֻחנ ֶּךָּ :י ִשָּ א ה' ָּפנ ָּיו
י ִשְ רָּ אֵּל ָאמֹור לָּהֶּם :יְבָּרֶּ כְך ָּ ה' וְי ִשְ מְרֶּ ךָּ :יָּאֵּר ה' ָּפנ ָּיו ֵּ
אבָּרֲ כֵּם:
אנ ִי ֲ
בנ ֵּי יִשְ רָּ אֵּל וַ ֲ
אלֶּיך ָּ וְי ָּשֵּ ם לְך ָּ שָּ לֹום :וְשָּ מּו אֶּת־שְ מִי עַל־ ְ
ֵּ
וַיְהִי בְיֹום כַלֹות מ ֹשֶּ ה לְהָּקִ ים אֶּתַ -המִשְ כָּן ,וַיִמְשַ ח א ֹתֹו וַי ְקַ דֵּ ש א ֹתֹו וְאֶּת-כָּלֵּ -כלָּיו,
מ ְז ֵּבחַ ,וְאֶּת-כָּלֵּ -כלָּיו; וַיִמְשָּ חֵּם ,וַי ְקַ דֵּ ש א ֹתָּ ם .וַי ַקְ רִ יבּו נ ְשִ יאֵּי י ִשְ רָּ אֵּל ,רָּ אשֵּ י
וְאֶּתַ -ה ִ
בנ ָּם לִ ְפנ ֵּי
בֵּית אֲב ֹתָּ ם :הֵּם נ ְשִ יאֵּי ַהמַט ֹת ,הֵּם הָּעֹמְדִ ים עַלַ -הפְקֻ דִ ים .וַיָּבִיאּו אֶּת-קָּ רְ ָּ
ה' ,שֵּ שֶּ -עגְלֹת צָּב ּושְ נ ֵּי עָּשָּ ר בָּקָּ רֲ --עגָּלָּה עַל-שְ נ ֵּי ַהנ ְשִ אִים ,וְשֹור לְ ֶּאחָּד; וַי ַקְ רִ יבּו
אֹותָּ ם ,לִ ְפנ ֵּי ַהמִשְ כָּן .וַי ֹאמֶּר ה' ,אֶּל-מ ֹשֶּ ה לֵּאמ ֹר .קַ חֵּ ,מאִתָּ ם ,וְהָּיּו ,לַעֲב ֹד אֶּת-עֲב ֹדַ ת
אֹהֶּל מֹועֵּד; וְנ ָּתַ תָּ ה אֹותָּ ם אֶּלַ -הלְוִי ִם ,אִיש ְכפִי עֲב ֹדָּ תֹו .וַי ִקַ ח מ ֹשֶּ ה ,אֶּתָּ -ה ֲעגָּלֹת וְאֶּת-
בנ ֵּי
בעַת ַהבָּקָּ ר--נ ָּתַ ן ,לִ ְ
ַהבָּקָּ ר; וַי ִתֵּ ן אֹותָּ ם ,אֶּלַ -הלְוִי ִם  .אֵּת שְ תֵּ י ָּה ֲעגָּלֹות ,וְאֵּת ַארְ ַ
בנ ֵּי מְרָּ רִ יְ :כפִי,
גֵּרְ שֹוןְ :כפִי ,עֲב ֹדָּ תָּ ם .וְאֵּת ַארְ בַע ָּה ֲעגָּל ֹת ,וְאֵּת שְ מֹנ ַת ַהבָּקָּ ר--נ ָּתַ ן ,לִ ְ
בנ ֵּי קְ הָּת ,לֹא נ ָּתָּ ן :כִי-עֲב ֹדַ ת הַק ֹדֶּ ש ֲע ֵּלהֶּם,
בי ַד אִיתָּ מָּר ,בֶּןַ-אהֲר ֹן הַכֹהֵּן .וְלִ ְ
עֲב ֹדָּ תָּ םְ ,
בחַ ,בְיֹוםִ ,המָּשַ ח א ֹתֹו; וַי ַקְ רִ יבּו
מ ְז ֵּ
בכָּתֵּ ף י ִשָּ אּו .וַי ַקְ רִ יבּו ַהנ ְשִ אִים ,אֵּת ֲחנֻכַת ַה ִ
ַ
מ ְז ֵּב ַח .וַי ֹאמֶּר ה' ,אֶּל-מ ֹשֶּ ה :נ ָּשִ יא ֶּאחָּד לַיֹום ,נ ָּשִ יא
בנ ָּםִ ,ל ְפנ ֵּי ַה ִ
ַהנ ְשִ יאִם אֶּת-קָּ רְ ָּ
מ ְז ֵּבחַ.
בנ ָּם ,לַ ֲחנֻכַת ַה ִ
ֶּאחָּד לַיֹום ,י ַקְ רִ יבּו אֶּת-קָּ רְ ָּ

מטֵּה יְהּודָ ה.
ל ַ
המַקְ רִ יב בַּיֹום הָרִ אׁשֹון--אֶת-קָ רְ בָנֹו :נַחְ ׁשֹון בֶן-עַ מִינָדָ בְ ,
וַיְהִיַ ,
וְקָ רְ בָנֹו קַ עֲ רַ ת -כֶסֶף ַאחַ תׁ ,שְ לֹׁשִ ים ּומֵָּאה מִ ׁשְ קָ לָּה ,מִ זְרָ ק אֶחָ ד כֶסֶ ףׁ ,שִ בְעִ ים ׁשֶ קֶ ל
מנְחָ ה .כַף ַאחַ ת עֲ שָ רָ ה
ל ִ
מןְ --
בְׁשֶ קֶ ל הַק ֹדֶ ׁש; ׁשְ נֵּיהֶם מְ לֵּאִים ,סֹלֶת בְלּולָה בַשֶ ֶ
ָזהָב ,מְ לֵָּאה קְ ט ֹרֶ ת .פַר אֶחָ ד בֶן-בָקָ רַ ,איִל אֶחָ ד ֶכבֶש-אֶחָ ד בֶןׁ-שְ נָתֹו--
ל ֶזבַח הַשְ לָמִים ,בָקָ ר ׁשְ נַיִם ,אֵּילִם חֲ מִ שָ ה
לְעֹלָה .שְ עִ יר-עִ זִים אֶחָ ד ,לְחַ טָאתּ .ו ְ
עַ ּתּודִ ים חֲ מִשָ הְ ,כבָשִ ים ְבנֵּיׁ-שָ נָה חֲ מִשָ ה :זֶה קָ רְ בַן נַחְ ׁשֹוןֶ ,בן-עַ מִינָדָ ב.

יהִי רָּ צֹון מִל ָּפנ ֶּיך ָּ ה' אֱל ֹקינּו וֵּאלֹקי אֲבֹותֵּ ינּו ,שֶּ תְ הֵּא חֲשּובָּה ּומְרֻ צָּה קְ רִ יָאתֵּ נּו בַתֹורָּ ה
סֵּדֶּ ר קָּ רְ בַן ַהנ ָּשִ יא נַחְשֹון בֶּן־ ַעמִינ ָּדָּ ב מִשֵּ בֶּט י ְהּודָּ ה ֶּהחָּתּום ַב ַמלְכּות ,קָּ רְ בָּנֹו אֲשֶּ ר
הִקְ רִ יב לַ ֲחנֻכַת ִמ ְז ַבחֲך ָּ הַקָּ דֹוש .וְתַ ֲעלֶּה ָּעלֵּינּוְ ,כאִלּו ִהשַ גְנּו כָּל־הַּסֹודֹות וְכָּל־שְ מֹות
הַק ֹדֶּ ש הַיֹוצאִים מֵּרָּ אשֵּ י תֵּ בֹות וְסֹופֵּי תֵּ בֹות מִקְ רָּ אֵּי ק ֹדֶּ ש ֵּאלֶּהּ ,ונ ְשַ למָּה פָּרִ ים שְ פָּתֵּ ינּו.
וְיָּאִירּו נ ָּא ָּעלֵּינּו ,וְעַל־כל־בֵּית־י ִשְ רָּ אֵּל ַאחֵּינּו ,כָּל־נ ִיצֹוצֹות הַקְ דֻ שָּ ה וְכָּל־הָּאֹורֹות
מלֻבָּשִ ים בִקְ דֻ שַ ת זֶּה הַשֵּ בֶּט ,לְ ָּהבִין
הַקְ דֹושִ יםַ ,הכְלּולִים בִקְ דֻ שַ ת זֶּה הַשֵּ בֶּט .וְנ ִ ְהי ֶּה ְ
ָּ
ָּ
בי ִרְ ָאתֶּ ך ָּ – י ִרְ ַאת הָּרֹומְמּותַ ,לעֲשֹות רְ צֹונ ְך כִרְ צֹונ ֶּך כָּל־יְמֵּי ַחי ֵּינּו,
ּולְהַשְ כִיל בְתֹורָּ תך ָּ ּו ְ
ֲאנַחְנּו וְזַרְ עֵּנּו וְזֶּרַ ע זַרְ עֵּנּו:
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בטֵּי נ ַ ֲחלָּתֶּ ך ָּ מִכּור ַהבַרְ זֶּל ִמ ִמצְרַ י ִם ,וְ ָּזכַרְ תָּ
ּוכְשֵּ ם שֶּ בַח ֹדֶּ ש ַהזֶּה פָּדִ יתָּ אֶּת־ ַעמְך ָּ שִ ְ
בְַא ֲהבָּה לִתְ ִהלָּה לְשֵּ ם ּולְתִ ְפאֶּרֶּ ת לִשְ מֹות מַטֹות אֲבֹותָּ ם ,עַל ַהנִּסִים עַל ַהפֻרְ קָּ ן עַל
מהֶּם ,כֵּן ה' אֱל ֹקינּו וֵּאלֹקי אֲבֹותֵּ ינּו ,צ ֹאנ ְך ָּ בְרַ ֲחמִים
ַהגְבּורֹות וְעַל הַתְ שּועֹות שֶּ עָּשִ יתָּ ִע ָּ
בגָּלּות ַהחֵּל ַהזֶּה .שֵּ בֶּט יהּודָּ ה בְדֹחַק
בטֵּי־י ָּּהְ ,
תִ פְק ֹדּ ,וזְכ ֹר לָּנּו ַא ֲהבַת הַקַ דְ מֹונ ִים שִ ְ
בזְכּות יְהּודָּ ה ,כֵּן נֹודֶּ ה לְך ָּ ה'
מצְרַ י ִם ִ
צעַרּ .וכְשֵּ ם שֶּ הֹודּו לַיהֹוָּה ַחסְדֹו בִיצִיַאת ִ
ב ַ
ּו ְ
ְ
בזְכּות י ְהּודָּ ה ֶּמלֶּך ב ֶּאחָּיו .וְלֹא
אֱל ֹקינּו וֵּאלֹקי אֲבֹותֵּ ינּו ,עַל גְ ֻאלָּתֵּ נּו וְעַל פְדּות נַפְשֵּ נּוִ ,
מבֵּין רַ גְלָּיו .זַרְ עֹו לְעֹולָּם י ִ ְהי ֶּה וְ ִכסְאֹו כַשֶּ מֶּש נֶּגְדֶּ ךֶָּּ .מלֶּךְ
י ָּסּור שֵּ בֶּט מִיהּודָּ ה ּומְחֹוקֵּ ק ִ
ְ
ביָּפְיֹו תֶּ ֱחזֶּינ ָּה עֵּינ ֵּינּו וי ִשְ מַח לִבֵּנּו .וְתִ מְלֹוך ַאתָּ ה הּוא ה' אֱלֹהֵּינּו ְמהֵּרָּ ה עַל־כָּל־
ברֵּ י קָּ דְ שֶּ ךָּ :יִמְלֹך ְ
בהַר צִיֹון מִשְ כַן כְבֹודֶּ ך ָּ ּובִירּושָּ לַי ִם עִיר מִקְ דָּ שֶּ ךַָּ .ככָּתּוב בְדִ ְ
ַמעֲשֶּ יךְָּ ,
ה' לְעֹולָּם ,אֱל ֹ ַהי ִך ְ צִיֹון לְד ֹר וָּד ֹרַ ,הלְלּוי ָּּה :וְנ ֶּ ֱאמַר :כִי לַיהֹוָּה ַהמְלּוכָּהּ .ומֹושֵּ ל בַגֹוי ִם:
בהַר צִיֹון לִשְ פֹוט אֶּת־הַר עֵּשָּ ו .ו ָּהי ְתָּ ה לַיהֹוָּה ַהמְלּוכָּה :וְ ָּהיָּה ה' לְ ֶּמלֶּך ְ
וְעָּלּו מֹושִ יעִים ְ
עַל־כָּל־הָָּארֶּ ץ .בַיֹום הַהּוא י ִ ְהי ֶּה ה' ֶּאחָּד ּושְ מֹו ֶּאחָּד :יִהְיּו לְרָּ צֹון ִאמְרֵּ י־פִי ,וְ ֶּהגְיֹון לִבִי
צעֲקָּ תֵּ נּו ,יֹודֵּ ַע תַ עֲלּומֹות:
לְ ָּפנ ֶּיךָּ .ה' צּורִ י וְג ֹ ֲאלִי :שַ וְעָּתֵּ נּו קַ בֵּלּ ,ושְ מַע ַ

קריאת תהילים ליום א' בניסן :פרקים א-יח
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ב' בניסן  -נתנאל בן צוער לשבט יששכר
בנ ֵּי
בנ ָּיו לֵּאמ ֹר כ ֹה תְ בָּרְ כּו אֶּת־ ְ
וַי ְדַ בֵּר ה' אֶּל־מ ֹשֶּ ה לֵּאמ ֹר :דַ בֵּר אֶּל־ַאהֲר ֹן וְאֶּל־ ָּ
אלֶּיך ָּ וִי ֻחנ ֶּךָּ :יִשָּ א ה' ָּפנ ָּיו
י ִשְ רָּ אֵּל ָאמֹור לָּהֶּם :יְבָּרֶּ כְך ָּ ה' וְי ִשְ מְרֶּ ךָּ :יָּאֵּר ה' ָּפנ ָּיו ֵּ
אבָּרֲ כֵּם:
אנ ִי ֲ
בנ ֵּי יִשְ רָּ אֵּל וַ ֲ
אלֶּיך ָּ וְי ָּשֵּ ם לְך ָּ שָּ לֹום :וְשָּ מּו אֶּת־שְ מִי עַל־ ְ
ֵּ
בַּיֹום הַשֵּ נִי הִקְ רִ יב נְתַ נְאֵּל בֶן־צּועָ ר נְשִ יא יִשָ שכָר :הִקְ רִ ב אֶת־קָ רְ בָנֹו קַ עֲ רַ ת־
אחָ ד כֶסֶף ׁשִ בְעִ ים ׁשֶ קֶ ל בְׁשֶ קֶ ל
מזְרָ ק ֶ
כֶסֶף ַאחַ ת ׁשְ לֹׁשִ ים ּומֵָּאה מִׁשְ קָ לָּה ִ
מנְחָ ה :כַף ַאחַ ת עֲ שָ רָ ה ָזהָב
מלֵּאִים סֹלֶת בְלּולָה בַשֶ מֶן לְ ִ
הַק ֹדֶ ׁש ׁשְ נֵּיהֶם ְ
כבֶש־אֶחָד בֶן־ׁשְ נָתֹו לְעֹלָה:
מלֵָּאה קְ ט ֹרֶ ת :פַר אֶחָ ד בֶן־בָקָ ר ַאיִל אֶחָד ֶ
ְ
שְ עִ יר־עִ זִים אֶחָד לְחַ טָאתּ :ולְ ֶזבַח הַשְ לָמִים בָקָ ר ׁשְ נַיִם אֵּילִם חֲ מִשָ ה
כבָשִ ים ְבנֵּי־ׁשָ נָה חֲ מִשָ ה זֶה קָ רְ בַן נְתַ נְאֵּל בֶן־צּועָ ר:
עַ ּתּודִ ים חֲ מִשָ ה ְ
זו:
בקשה
יאמר
ואח"כ
ָּ
יְהִי רָּ צֹון ִמלְ ָּפנ ֶּיך ה' אֱל ֹקינּו וֵּאלֹקי אֲבֹותֵּ ינּו ,שֶּ תְ הֵּא חֲשּובָּה ּומְרֻ צָּה קְ רִ יָאתֵּ נּו בַתֹורָּ ה
סֵּדֶּ ר קָּ רְ בַן ַהנ ָּשִ יא נ ְתַ נְאֵּל בֶּן־צּועָּר מִשֵּ בֶּט י ִשָּ שכָּר ֶּהחָּתּום ְבמִדַ ת ַהנֶּצַח דְ ַמלְכּות,
קָּ רְ בָּנֹו אֲשֶּ ר הִקְ רִ יב ַל ֲחנֻכַת ִמ ְז ַבחֲךָּ הַקָּ דֹוש .וְתַ ֲעלֶּה ָּעלֵּינּוְ ,כאִלּו הִשַ גְנּו כָּל־הַּסֹודֹות
וְ ָּכ ל־שמֹות הַק ֹדֶּ ש הַיֹוצאִים מֵּרָּ אשֵּ י תֵּ בֹות וְסֹופֵּי תֵּ בֹות מִקְ רָּ אֵּי ק ֹדֶּ ש ֵּאלֶּהּ ,ונ ְשַ למָּה
פָּרִ ים שְ פָּתֵּ ינּו .וְיָּאִירּו נ ָּא ָּעלֵּינּו וְעַל־כָּל־בֵּית־י ִשְ רָּ אֵּל ַאחֵּינּו ,כָּל־נ ִיצֹוצֹות הַקְ דֻ שָּ ה וְכָּל־
הָּאֹורֹות הַקְ דֹושִ יםַ ,הכְלּולִים בִקְ דֻ שַ ת זֶּה הַשֵּ בֶּט .וְנ ִ ְהי ֶּה ְמלֻבָּשִ ים בִקְ דֻ שַ ת זֶּה הַשֵּ בֶּט,
בי ִרְ ָאתֶּ ך ָּ – י ִרְ ַאת הָּרֹומְמּות ,לַעֲשֹות רְ צֹונך ָּ כִרְ צֹונ ֶּך ָּ כָּל־ימֵּי
לְ ָּהבִין ּולְהַשְ כִיל בְתֹורָּ ֽתךָּ ּו ְ
זַרְ עֵּנּו:
וְזֶּרַ ע
וְזַרְ עֵּנּו
ֲאנַחְנּו
ַחי ֵּינּו,
ָּ
ָּ
בטֵּי נ ַ ֲחלָּתֶּ ך מִכּור ַהבַרְ זֶּל ִמ ִמצְרַ י ִם ,וְ ָּזכַרְ תָּ
ּוכְשֵּ ם שֶּ בַח ֹדֶּ ש ַהזֶּה ,פָּדִ יתָּ אֶּת־ ַעמְך שִ ְ
בְַא ֲהבָּה לִתְ ִהלָּה לְשֵּ ם ּולְתִ ְפאֶּרֶּ ת לִשְ מֹות מַטֹות אֲבֹותָּ ם ,עַל ַהנִּסִים עַל ַהפֻרְ קָּ ן עַל
מהֶּם ,כֵּן ה' אֱל ֹקינּו וֵּאלֹקי אֲבֹותֵּ ינּו ,צ ֹאנ ְך ָּ בְרַ ֲחמִים
ַהגְבּורֹות וְעַל הַתְ שּועֹות שֶּ עָּשִ יתָּ ִע ָּ
בגָּלּות ַהחֵּל ַהזֶּהּ .וכְשֵּ ם שֶּ הִרְ בִיתָּ שְ כָּרָּ ם
בטֵּי י ָּּה ְ
תִ פְק ֹדּ ,וזְכ ֹר־לָּנּו ַא ֲהבַת הַקַ דְ מֹונ ִים שִ ְ
בזְכּות י ִשָּ שְ כָּר וַאחֲרֵּ י־כֵּן ֽי ָּצְאּו בִרְ כּוש גָּדֹול ,כֵּן
ביָּמִים ָּה ֵּאלֶּה ּובַזמַן ַהזֶּה ִ
שֶּ ל אֲבֹותֵּ ינּו ַ
ָּ
ָּ
בגָּלּות ַהחֵּל ַהזֶּה ,וְתֵּ ן
ה' אֱל ֹקינּו וֵּאלֹקי אֲבֹותֵּ ינּו ,נ ָּקְ בָּה שְ ָּכֽרְ ך לְ ַעמְך הַדְ וּוי ִם ּוסְחּופִים ְ
טחְנּו ,וְלִישּו ָּעֽתךָּ
ָּ
ב ַ
ב ֱאמֶּתּ ,ולְעֹולָּם לֹא נ ֵּבֹוש ,כִי־בְך ָּ
טחִים בְשִ מְך ָּ ֶּ
שָּ כָּר טֹוב לְכָּל־הַבֹו ְ
בזְכּות י ִשָּ שכָּר ּובִרְ כָּתֹו :וַי ַרְ א מְנּוחָּה כִי טֹוב .וְאֶּת־הָָּארֶּ ץ כִי נ ָּ ֵּעמָּה:
קִ ּוִינּו כָּל־הַיֹום ִ
ָּ
צעָּן בַל יִּסַע
ֲחזֵּה צִיֹון קִ רְ י ַת מֹועֲדֵּ נּו .עֵּינ ֶּיך תִ רְ אֶּינ ָּה י ְרּושָּ לַי ִם נָּוֶּה שַ ֲאנ ָּן אֹהֶּל בַל י ִ ְ
טהֲרֵּ ם,
בֽרְ כֵּם ַ
צבָּאֹותָּ .האֵּר ָּפנ ֶּיך ָּ וְנִּוָּשֵּ עָּהָּ :
בלָּיו בַל יִנ ָּתֵּ קּו :ה' ְ
י ְתֵּ דֹותָּ יו לָּנֶּצַח ,וְכל־ ֲח ָּ
ָּ
רַ ֲחמֵּי צִדְ קָּ תֶּ ךָּ ,תָּ מִיד גָּ ְמלֵּם :יִהְיּו לְרָּ צֹון ִאמְרֵּ י־פִי ,וְ ֶּהגְיֹון לִבִי לְ ָּפנ ֶּיך .ה' צּורִ י וג ֹ ֲאלִי:
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ג' בניסן – אליהב בן חלון לשבט זבולון
בנ ֵּי
בנ ָּיו לֵּאמ ֹר כ ֹה תְ בָּרְ כּו אֶּת־ ְ
וַי ְדַ בֵּר ה' אֶּל־מ ֹשֶּ ה לֵּאמ ֹר :דַ בֵּר אֶּל־ַאהֲר ֹן וְאֶּל־ ָּ
אלֶּיך ָּ וִי ֻחנ ֶּךָּ :י ִשָּ א ה' ָּפנ ָּיו
י ִשְ רָּ אֵּל ָאמֹור לָּהֶּם :יְבָּרֶּ כְך ָּ ה' וְי ִשְ מְרֶּ ךָּ :יָּאֵּר ה' ָּפנ ָּיו ֵּ
אבָּרֲ כֵּם:
אנ ִי ֲ
בנ ֵּי יִשְ רָּ אֵּל וַ ֲ
אלֶּיך ָּ וְי ָּשֵּ ם לְך ָּ שָּ לֹום :וְשָּ מּו אֶּת־שְ מִי עַל־ ְ
ֵּ

אלִיָאב בֶן־חֵּ לֹן :קָ רְ בָנֹו קַ עֲ רַ ת־כֶסֶף ַאחַ ת
בַּיֹום הַשְ לִיׁשִ י נָשִ יא לִ ְבנֵּי זְבּולֻן ֱ
מזְרָ ק אֶחָ ד כֶסֶף ׁשִ בְעִ ים ׁשֶ קֶ ל בְׁשֶ קֶ ל הַק ֹדֶ ׁש ׁשְ נֵּיהֶם
ׁשְ לֹׁשִ ים ּומֵָּאה מִׁשְ קָ לָּה ִ
מלֵָּאה קְ ט ֹרֶ ת :פַר
מנְחָ ה :כַף ַאחַ ת עֲ שָ רָ ה ָזהָב ְ
מלֵּאִים סֹלֶת בְלּולָה בַשֶ מֶן לְ ִ
ְ
כבֶש־אֶחָד בֶן־ׁשְ נָתֹו לְעֹלָה :שְ עִ יר־עִ זִים אֶחָד
אֶחָד בֶן־בָקָ ר ַאיִל אֶחָד ֶ
כבָשִ ים
לְחַ טָאתּ :ולְ ֶזבַח הַשְ לָמִים בָקָ ר ׁשְ נַיִם אֵּילִם חֲ מִשָ ה עַ ּתֻ דִ ים חֲ מִשָ ה ְ
אלִיָאב בֶן־חֵּ לֹן:
ְבנֵּי־ׁשָ נָה חֲ מִשָ ה זֶה קָ רְ בַן ֱ

ואח"כ יאמר בקשה זו:
יהִי רָּ צֹון ִמלְ ָּפנ ֶּיך ָּ ה' אֱלֹקינּו וֵּאלֹקי אֲבֹותֵּ ינּו ,שֶּ תְ הֵּא חֲשּובָּה ּומְרֻ צָּה קְ רִ יָאתֵּ נּו
במִדַ ת הֹוד
אלִיָאב בֶּן־חֵּל ֹן מִשֵּ בֶּט זבּולּון ֶּהחָּתּום ְ
ב תֹורָּ ה סֵּדֶּ ר קָּ רְ בַן ַהנ ָּשִ יא ֱ
ַ
בחֲך ָּ הַקָּ דֹוש .וְתַ ֲעלֶּה ָּעלֵּינּוְ ,כאִלּו הִשַ גְנּו
ַמלְכּות ,קָּ רְ בָּנֹו אֲשֶּ ר הִקְ רִ יב לַ ֲחנֻכַת ִמ ְז ַ
כָּל־הַּסֹודֹות וְכָּל־שמֹות הַק ֹדֶּ ש הַיֹו ְצאִים מֵּרָּ אשֵּ י תֵּ בֹות וְסֹופֵּי תֵּ בֹות מִקְ רָּ אֵּי ק ֹדֶּ ש
אלֶּהּ ,ונ ְשַ למָּה פָּרִ ים שְ פָּתֵּ ינּו .וְיָּאִירּו נ ָּא ָּעלֵּינּו וְעַל־כָּל־בֵּית־י ִשְ רָּ אֵּל ַאחֵּינּו ,כָּל־
ֵּ
בט .וְנ ִ ְהי ֶּה
נ ִיצֹוצֹות הַקְ דֻ שָּ ה וְכָּל־הָּאֹורֹות הַקְ דֹושִ יםַ ,הכְלּולִים בִקְ דֻ שַ ת זֶּה הַשֵּ ֶּ
בי ִרְ ָאתֶּ ך ָּ – י ִרְ ַאת
ְמלֻבָּשִ ים בִקְ דֻ שַ ת זֶּה הַשֵּ בֶּט ,לְ ָּהבִין ּולְהַשְ כִיל בְתֹורָּ ֽתְ ך ָּ ּו ְ
אנַחְנּו וְזַרְ עֵּנּו וְזֶּרַ ע זַרְ עֵּנּו:
הָּרֹוממּות ,לַעֲשֹות רְ צֹונך ָּ כִרְ צֹונ ֶּך ָּ כָּל־יְמֵּי ַחי ֵּינּוֲ ,
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ד' בניסן  -אליצור בן שדיאור לשבט ראובן
בנ ֵּי
בנ ָּיו לֵּאמ ֹר כ ֹה תְ בָּרְ כּו אֶּת־ ְ
וַי ְדַ בֵּר ה' אֶּל־מ ֹשֶּ ה לֵּאמ ֹר :דַ בֵּר אֶּל־ַאהֲר ֹן וְאֶּל־ ָּ
ָּ
ָּ
אלֶּיך וִי ֻחנ ֶּך :י ִשָּ א ה' ָּפנ ָּיו
י ִשְ רָּ אֵּל ָאמֹור לָּהֶּם :יְבָּרֶּ כְך ָּ ה' וְי ִשְ מְרֶּ ךָּ :יָּאֵּר ה' ָּפנ ָּיו ֵּ
אבָּרֲ כֵּם:
אנ ִי ֲ
בנ ֵּי יִשְ רָּ אֵּל וַ ֲ
אלֶּיך ָּ וְי ָּשֵּ ם לְך ָּ שָּ לֹום :וְשָּ מּו אֶּת־שְ מִי עַל־ ְ
ֵּ
ל ְבנֵּי רְ אּובֵּן אֱ לִיצּור בֶן־ׁשְ דֵּ יאּור :קָ רְ בָנֹו קַ עֲ רַ ת־כֶסֶף ַאחַ ת
בַּיֹום הָרְ בִיעִ י נָשִ יא ִ
מזְרָ ק אֶחָ ד כֶסֶ ף ׁשִ בְעִ ים ׁשֶ קֶ ל בְׁשֶ קֶ ל הַק ֹדֶ ׁש ׁשְ נֵּיהֶם מְ לֵּאִים
ׁשְ ל ֹׁשִ ים ּומֵָּאה מִׁשְ קָ לָּה ִ
מנְחָ ה :כַף ַאחַ ת עֲ שָ רָ ה ָזהָב מְ לֵָּאה קְ ט ֹרֶ ת :פַר אֶחָ ד בֶן־בָקָ ר
ל ִ
מן ְ
סֹלֶת בְלּולָה בַשֶ ֶ
השְ לָמִים
ל ֶזבַח ַ
ַאיִל אֶחָ ד ֶכבֶש־אֶחָ ד בֶן־ׁשְ נָתֹו לְעֹלָה :שְ עִ יר־עִ זִים אֶחָ ד לְחַ טָאתּ :ו ְ
בָקָ ר ׁשְ נַיִם אֵּילִם חֲ מִשָ ה עַ ּתֻ דִ ים חֲ מִשָ ה ְכבָשִ ים ְבנֵּי־ׁשָ נָה חֲ מִשָ ה זֶה קָ רְ בַן אֱ לִיצּור
בֶן־ׁשְ דֵּ יאּור:
ואח"כ יאמר בקשה זו:
יְהִי רָּ צֹון ִמלְ ָּפנ ֶּיך ָּ ה' אֱל ֹקינּו וֵּאלֹקי אֲבֹותֵּ ינּו ,שֶּ תְ הֵּא חֲשּובָּה ּומְרֻ צָּה קְ רִ יָאתֵּ נּו בַתֹורָּ ה
סֵּדֶּ ר קָּ רְ בַן ַהנ ָּשִ יא ֱאלִיצּור בֶּן־שְ דֵּ יאּור מִשֵּ בֶּט רְ אּובֵּן ֶּהחָּתּום ְבמִדַ ת ֶּחסֶּד דְ ַמלְכּות,
קָּ רְ בָּנֹו אֲשֶּ ר הִקְ רִ יב ַל ֲחנֻכַת ִמ ְז ַבחֲךָּ הַקָּ דֹוש .וְתַ ֲעלֶּה ָּעלֵּינּוְ ,כאִלּו הִשַ גְנּו כָּל־הַּסֹודֹות
צאִים מֵּרָּ אשֵּ י תֵּ בֹות וְסֹופֵּי תֵּ בֹות מִקְ רָּ אֵּי ק ֹדֶּ ש ֵּאלֶּהּ ,ונ ְשַ לְמָּה
וְכָּל ־שְ מֹות הַק ֹדֶּ ש הַיֹו ְ
פָּרִ ים שְ פָּתֵּ ינּו .וְיָּאִירּו נ ָּא ָּעלֵּינּו וְעַל־כָּל־בֵּית־ י ִשְ רָּ אֵּל ַאחֵּינּו ,כָּל־נ ִיצֹוצֹות הַקְ דֻ שָּ ה
וְכָּל־הָּאֹורֹות הַקְ דֹושִ ים ,הַכלּולִ ים בִקְ דֻ שַ ת זֶּה הַשֵּ בֶּט .וְנ ִ ְהי ֶּה ְמלֻבָּשִ ים בִקְ דֻ שַ ת זֶּה
בי ִרְ ָאתֶּ ך ָּ – י ִרְ ַאת הָּרֹומְמּות ,לַעֲשֹות רְ צֹונ ְך ָּ כִרְ צֹונֶּךָּ
הַשֵּ בֶּט ,לְ ָּהבִין ּולְהַשְ כִיל בְתֹורָּ ֽתְ ך ָּ ּו ְ
זַרְ עֵּנּו:
וְזֶּרַ ע
וְזַרְ עֵּנּו
ֲאנַחְנּו
ַחי ֵּינּו,
כָּל־ימֵּי
ב ְזמַן ַהזֶּה
ביָּמִים ָּה ֵּאלֶּה ּו ַ
ב ִמצְרַ יִם ַ
ּו ְכשֵּ ם שֶּ רָּ אִיתָּ אֶּת־ ֳע ֽנ ִי ַעמְך ָּ צ ֹאן מַרְ עִיתֶּ ך ָּ י ִשְ רָּ אֵּל ְ
בגָּלּות ַהחֵּל ַהזֶּהַ ,הבִיטָּה ּורְ אֵּה אֶּת־
בזְכּות רְ אּובֵּן ,כֵּן ה' אֱל ֹקינּו וֵּאלֹקי אֲבֹותֵּ ינּוְ ,
ִ
אלָּה שְ לֵּמָּה:
בֽה רִ יבֵּנּוּ ,ו ַמהֵּר לְגָּ ֳאלֵּנּו גְ ֻ
בזְכּות רְ אּובֵּן ,רְ אֵּה־נ ָּא בְענְי ֵּנּו ורִ י ָּ
חֶּרְ פָּתֵּ נּוּ .ו ִ
ָּ
ָּ
ָא ֽנ ָּא בְכֹחַ ,גְדֻ לַת יְמִינֶּך ,תַ תִ יר צְרּורָּ ה :קּו ָּמֽה ֶּעזְרָּ ֽתָּ ה לָּנּוּ .ופְדֵּ נּו לְ ַמעַן ַחסְדֶּ ךַ :ה ְפלֵּה
ֽ
ֲחסָּדֶּ יך ָּ מֹושִ י ַע חֹוסִיםִ .ממִתְ קֹו ְממִים בִימִינֶּךָּ :יְהִי ַחסְדך ָּ ה' ָּעלֵּינּוַ .כאֲשֶּ ר י ִ ַחלְנּו לָּךְ:
יִהְיּו לְרָּ צֹון ִאמְרֵּ י־פִי ,וְ ֶּהגְיֹון לִבִי לְ ָּפנ ֶּיךָּ .ה' צּורִ י וג ֹ ֲאלִי:
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ה' בניסן  -שלומיאל בן צורישדי לשבט שמעון
בנ ֵּי
בנ ָּיו לֵּאמ ֹר כ ֹה תְ בָּרְ כּו אֶּת־ ְ
וַי ְדַ בֵּר ה' אֶּל־מ ֹשֶּ ה לֵּאמ ֹר :דַ בֵּר אֶּל־ַאהֲר ֹן וְאֶּל־ ָּ
אלֶּיך ָּ וִי ֻחנ ֶּךָּ :י ִשָּ א ה' ָּפנ ָּיו
י ִשְ רָּ אֵּל ָאמֹור לָּהֶּם :יְבָּרֶּ כְך ָּ ה' וְי ִשְ מְרֶּ ךָּ :יָּאֵּר ה' ָּפנ ָּיו ֵּ
אבָּרֲ כֵּם:
אנ ִי ֲ
בנ ֵּי יִשְ רָּ אֵּל וַ ֲ
אלֶּיך ָּ וְי ָּשֵּ ם לְך ָּ שָּ לֹום :וְשָּ מּו אֶּת־שְ מִי עַל־ ְ
ֵּ
בַּיֹום הַחֲ מִיׁשִ י נָשִ יא לִ ְבנֵּי ׁשִ מְעֹון ׁשְ לֻמִיאֵּל בֶן־צּורִ יׁשַ דָ י :קָ רְ בָנֹו קַ עֲ רַ ת־כֶסֶף ַאחַ ת
מזְרָ ק אֶחָ ד כֶסֶ ף ׁשִ בְעִ ים ׁשֶ קֶ ל בְׁשֶ קֶ ל הַק ֹדֶ ׁש ׁשְ נֵּיהֶם מְ לֵּאִים
ׁשְ ל ֹׁשִ ים ּומֵָּאה מִׁשְ קָ לָּה ִ
מנְחָ ה :כַף ַאחַ ת עֲ שָ רָ ה ָזהָב מְ לֵָּאה קְ ט ֹרֶ ת :פַר אֶחָ ד בֶן־בָקָ ר
ל ִ
מן ְ
סֹלֶת בְלּולָה בַשֶ ֶ
ל ֶזבַח הַשְ לָמִים
ַאיִל אֶחָ ד ֶכבֶש־אֶחָ ד בֶן־ׁשְ נָתֹו לְעֹלָה :שְ עִ יר־עִ זִים אֶחָ ד לְחַ טָאתּ :ו ְ
משָ ה זֶה קָ רְ ַבן
בָקָ ר ׁשְ נַיִם אֵּילִם חֲ מִ שָ ה עַ ּתֻ דִ ים חֲ מִשָ ה ְכבָשִ ים ְבנֵּי־ׁשָ נָה חֲ ִ
ׁשְ לֻמִיאֵּל בֶן־צּורִ יׁשַ דָ י:
ואח"כ יאמר בקשה זו:
יְהִי רָּ צֹון ִמלְ ָּפנ ֶּיך ָּ ה' אֱל ֹקינּו וֵּאלֹקי אֲבֹותֵּ ינּו ,שֶּ תְ הֵּא חֲשּובָּה ּומְרֻ צָּה קְ רִ יָאתֵּ נּו בַתֹורָּ ה
במִדַ ת גְבּורָּ ה דְ ַמלְכּות,
סֵּדֶּ ר קָּ רְ בַן ַהנ ָּשִ יא שְ לֻמִיאֵּל בֶּן־צּורִ ישַ דַ י מִשֵּ בֶּט שִ מְעֹון ֶּהחָּתּום ְ
קָּ רְ בָּנֹו אֲשֶּ ר הִקְ רִ יב ַל ֲחנֻכַת ִמ ְז ַבחֲךָּ הַקָּ דֹוש .וְתַ ֲעלֶּה ָּעלֵּינּוְ ,כאִלּו הִשַ גְנּו כָּל־הַּסֹודֹות
צאִים מֵּרָּ אשֵּ י תֵּ בֹות וְסֹופֵּי תֵּ בֹות מִקְ רָּ אֵּי ק ֹדֶּ ש ֵּאלֶּהּ ,ונ ְשַ לְמָּה
וְכָּל־שְ מֹות הַק ֹדֶּ ש הַיֹו ְ
פָּרִ ים שְ פָּתֵּ ינּו .וְיָּאִירּו נ ָּא ָּעלֵּינּו וְעַל־כָּל־בֵּית־י ִשְ רָּ אֵּל ַאחֵּינּו ,כָּל־נ ִיצֹוצֹות ַהקְ דֻ שָּ ה וְכָּל־
הָּאֹורֹות הַקְ דֹושִ יםַ ,הכְלּולִים בִקְ דֻ שַ ת זֶּה הַשֵּ בֶּט .וְנ ִ ְהי ֶּה ְמלֻבָּשִ ים בִקְ דֻ שַ ת זֶּה הַשֵּ בֶּט,
בי ִרְ ָאתֶּ ך ָּ – י ִרְ ַאת הָּרֹוממּות ,לַעֲשֹות רְ צֹונ ְך ָּ כִרְ צֹונ ֶּך ָּ כָּל־יְמֵּי
לְ ָּהבִין ּולְהַשְ כִיל בְתֹורָּ תְ ךָּ ּו ְ
ב ִמצְרַ יִם
בנ ֵּי י ִשְ רָּ אֵּל ַעמְך ָּ ְ
מעְתָּ נַאֲקַ ת ְ
ַחי ֵּינּוֲ ,אנַחְנּו וְזַרְ עֵּנּו וְזֶּרַ ע זַרְ עֵּנּוּ :וכְשֵּ ם שֶּ שָּ ַ
בפְקֻ דַ ת
בזְכּות שִ מְעֹון ,כֵּן ה' אֱל ֹקינּו וֵּאלֹקי אֲבֹותֵּ ינּו ,פָּקְ דֵּ נּו ִ
ביָּמִים ָּה ֵּאלֶּה ּובַזמַן ַהזֶּה ִ
ַ
בזְכּות שִ מְעֹון ,קַ בֵּל רִ נ ַתַ ,עמֶּךָּ .שַ גְבֵּנּו,
בגָּלּות ַהמַר וְ ַהנ ִ ְמהָּר ַהזֶּהּ .ו ִ
מים ַ
י ְשּועָּה וְרַ ֲח ִ
טהֲרֵּ נּו נֹורָּ א .שְ מַע קֹולֵּנּו וְקַ בֵּל בְרַ ֲחמִים ּובְרָּ צֹון אֶּת־תְ ִפלָּתֵּ נּו ,הַנֹואֲקִ ים מִבֹור גָּלּות
ַ
טמְַאת ַהנ ִדָּ ה .עַד מָּתַ י ֻעזְךָּ
בי ָּה .אֵּל! ַהבִיטָּה ,דַ ל כְבֹודֵּ נּו בַגֹוי ִם ,וְשִ קְ צּונּו ְכ ֻ
מאֶּרֶּ ץ שִ ְ
ּו ֵּ
בַשְ בִי ,וְתִ פְַארְ תְ ך ָּ בי ְַד צָּר? ֵּהמָּה י ִרְ אּו וְי ֵּבֹושּו וְיֵּחַתּו ִמגְבּורָּ תָּ ם .עֹורְ רָּ ה אֶּת־גְבּורָּ תֶּ ךָּ,
מ ְלחָּמֹות יָּעִיר קִ נ ְָאה .י ָּרִ י ַע ַאף יַצְרִ יחַ ,עַל
וְהֹושִ יעֵּנּו לְ ַמעַן שְ מֶּךָּ .ה' ַכגִבֹור יֵּצֵּאְ ,כ ִאיש ִ
אֹויבָּיו י ִתְ גַבָּר :יִהְיּו לְרָּ צֹון ִאמְרֵּ י־פִי ,וְ ֶּהגְיֹון לִבִי לְ ָּפנ ֶּיךָּ .ה' צּורִ י וְג ֹ ֲאלִי:
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ו' בניסן  -אליסף בן דעואל לשבט גד
בנ ֵּי
בנ ָּיו לֵּאמ ֹר כ ֹה תְ בָּרְ כּו אֶּת־ ְ
וַי ְדַ בֵּר ה' אֶּל־מ ֹשֶּ ה לֵּאמ ֹר :דַ בֵּר אֶּל־ַאהֲר ֹן וְאֶּל־ ָּ
אלֶּיך ָּ וִי ֻחנ ֶּךָּ :י ִשָּ א ה' ָּפנ ָּיו
י ִשְ רָּ אֵּל ָאמֹור לָּהֶּם :יְבָּרֶּ כְך ָּ ה' וְי ִשְ מְרֶּ ךָּ :יָּאֵּר ה' ָּפנ ָּיו ֵּ
אבָּרֲ כֵּם:
אנ ִי ֲ
בנ ֵּי יִשְ רָּ אֵּל וַ ֲ
אלֶּיך ָּ וְי ָּשֵּ ם לְך ָּ שָּ לֹום :וְשָּ מּו אֶּת־שְ מִי עַל־ ְ
ֵּ
ליָסָ ף בֶן־דְ עּואֵּל :קָ רְ בָנֹו קַ עֲ רַ ת־כֶסֶ ף ַאחַ ת ׁשְ לֹׁשִ ים
בַּיֹום הַשִ שִ י נָשִ יא לִ ְבנֵּי גָד אֶ ְ
מזְרָ ק אֶחָ ד כֶסֶ ף ׁשִ בְעִ ים ׁשֶ קֶ ל בְׁשֶ קֶ ל הַק ֹדֶ ׁש ׁשְ נֵּיהֶם מְ לֵּאִים סֹלֶת
ּומֵָּאה מִׁשְ קָ לָּה ִ
מנְחָ ה :כַף ַאחַ ת עֲ שָ רָ ה ָזהָב מְ לֵָּאה קְ ט ֹרֶ ת :פַר אֶחָ ד בֶן־בָקָ ר ַאיִל
ל ִ
בְלּולָ ה בַשֶ מֶן ְ
ל ֶזבַח הַשְ לָמִים בָקָ ר
אֶחָ ד ֶכבֶש־אֶחָ ד בֶן־ׁשְ נָתֹו לְעֹלָה :שְ עִ יר־עִ זִים אֶחָ ד לְחַ טָאתּ :ו ְ
ליָסָ ף בֶן־
ׁשְ נַיִם אֵּילִם חֲ מִשָ ה עַ ּתֻ דִ ים חֲ מִשָ ה ְכבָשִ ים ְבנֵּי־ׁשָ נָה חֲ מִשָ ה זֶה קָ רְ בַן אֶ ְ
דְ עּואֵּל:
זו:
בקשה
יאמר
אח"כ
ָּ
יהִי רָּ צֹון ִמלְ ָּפנ ֶּיך ה' אֱל ֹקינּו וֵּאלֹקי אֲבֹותֵּ ינּו ,שֶּ תְ הֵּא חֲשּובָּה ּומְרֻ צָּה קְ רִ יָאתֵּ נּו בַתֹורָּ ה
במִדַ ת הֹוד דְ ַמלְכּות ,קָּ רְ בָּנֹו
סֵּדֶּ ר קָּ רְ בַן ַהנ ָּשִ יא ֶּאלְיָּסָּף בֶּן־דעּואֵּל מִשֵּ בֶּט גָּד ֶּהחָּתּום ְ
בחֲך ָּ הַקָּ דֹוש .וְתַ ֲעלֶּה ָּעלֵּינּוְ ,כאִלּו הִשַ גְנּו כָּל־הַּסֹודֹות וְכָּל־
אֲשֶּ ר הִקְ רִ יב ַל ֲחנֻכַת ִמ ְז ַ
צאִים מֵּרָּ אשֵּ י תֵּ בֹות וְסֹופֵּי תֵּ בֹות מִקְ רָּ אֵּי ק ֹדֶּ ש ֵּאלֶּהּ ,ונ ְשַ לְמָּה פָּרִ ים
שְ מֹות הַק ֹדֶּ ש הַיֹו ְ
שְ פָּתֵּ ינּו .וְיָּאִירּו נ ָּא ָּעלֵּינּו וְעַל־כָּל־בֵּית־י ִשְ רָּ אֵּל ַאחֵּינּו ,כָּל־נ ִיצֹוצֹות הַקְ דֻ שָּ ה וְכל־
הָּאֹורֹות הַקְ דֹושִ יםַ ,הכְלּולִים בִקְ דֻ שַ ת זֶּה הַשֵּ בֶּט .וְנ ִ ְהי ֶּה ְמלֻבָּשִ ים בִקְ דֻ שַ ת זֶּה הַשֵּ בֶּט,
בי ִרְ ָאתֶּ ך ָּ – י ִרְ ַאת הָּרֹומְמּות ,לַעֲשֹות רְ צֹונ ְך ָּ כִרְ צֹונ ֶּך ָּ כָּל־ימֵּי
לְ ָּהבִין ּולְהַשְ כִיל בְתֹורָּ תְ ךָּ ּו ְ
בצֵּאת י ִשְ רָּ אֵּל ִמ ִמצְרַ י ִם הֹורַ דְ תָּ לָּהֶּם ַהמָּן מִן
ַחי ֵּינּוֲ ,אנַחְנּו וְזַרְ עֵּנּו וְזֶּרַ ע זַרְ עֵּנּוּ :וכְשֵּ ם שֶּ ְ
בזְכּות גָּד ,כֵּן ה' אֱלֹקינּו ו ֵּאלֹקי אֲבֹותֵּ ינּוֲ ,חסִין קָּ דֹוש,
שְ מֵּי מְרֹומֶּיךָּ ,וְהּוא ְכזֶּרַ ע גַד ִ
טלָּא ִעלָָּאה ִחּוָּרָּ א מִתְ רֵּ ין
בגָּלּות ַהחֵּל ַהזֶּה ,פְתַ ח לָּנּו אֹוצרֹות ַ
בְר ֹב טּובְךָּ ,נַהֵּל עֲדָּ תֶּ ךְָּ ,
ב א ו ְ ִאמָּאּ ,ומִן ַאבָּא וְ ִאמָּא לִ ְזעֵּיר ַאנְפִיןּ ,ומִזעֵּיר
ַמ ָּזלִין נֹצֵּר וְנ ַקֵּ ה דֶּ רֶּ ך ְ חֵּיך ְ וְגָּרֹון לְַא ָּ
ט ֲחנ ִין תַ מָּן ַמנ ָּא
ַאנְפִין לַחֲקַ ל תַ פּוחִין קַ דִ ישִ ין ,דְ מִתַ מָּן אִתְ יהִיב מְזֹונ ָּא ִעלָָּאה מֵּרֵּ ַחי ָּא דְ ַ
לְצַדִ יקַ י ָּא ,וְשַ בַע אֶּת־הָּעֹולָּם כֻלֹו מִטּובֶּךָּ ,וְתֵּ ן טַל ּו ָּמטָּר לִבְרָּ כָּה עַל־כָּל־ ְפנ ֵּי ָּהאֲדָּ מָּה,
בזְכּות גָּד ֶּהחָּתּום ַבעֲקֵּ ב הֹוד ַמלְכּותֶּ ךֱָּ ,היֵּה
בצֶּת תָּ חַתּ .ו ִ
ִמ ֶּמגֶּד שָּ ַמי ִם ִמטָּל ּומִתהֹום ר ֹ ֶּ
ְ
ַכטַל לְי ִשְ רָּ אֵּל יִפְרַ ח כַשֹושַ נ ָּה וְי ַך שָּ רָּ שָּ יו כַלבָּנֹון .י ֵּלכּו יֹונקֹותָּ יו וִיהִי ַכ ַזי ִת הֹודֹו .וְרֵּ י ַח
לֹו כַלבָּנֹוןּ :ובִישּו ָּעתְ ך ָּ תָּ רּום ַמלְכֵּנּו ,וְתַ גְבִי ַּה קֶּ רֶּ ן מָּשִ י ַח בֶּן־דָּ וִד ַעבְדֶּ ךָּ ,וְנ ָּתַ תָּ מֵּהֹודךָּ
ָּעלָּיו .גָּדֹול כְבֹודֹו בִישּועָּתֶּ ךָּ .הֹוד וְהָּדָּ ר תְ שַ ּוֶּה ָּעלָּיו :יִהְיּו לְרָּ צֹון ִאמְרֵּ י־פִי ,וְ ֶּהגְיֹון לִבִי
וג ֹ ֲאלִי:
צּורִ י
ה'
לְ ָּפנ ֶּיךָּ.
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ז' בניסן  -אלישמע בן עמיהוד לשבט אפרים
בנ ֵּי
בנ ָּיו לֵּאמ ֹר כ ֹה תְ בָּרְ כּו אֶּת־ ְ
וַי ְדַ בֵּר ה' אֶּל־מ ֹשֶּ ה לֵּאמ ֹר :דַ בֵּר אֶּל־ַאהֲר ֹן וְאֶּל־ ָּ
אלֶּיך ָּ
ָּ
ָּ
אלֶּיך ו ִי ֻחנ ֶּך :י ִשָּ א ה' ָּפנ ָּיו ֵּ
י ִשְ רָּ אֵּל ָאמֹור לָּהֶּם :יְבָּרֶּ כְך ָּ ה' וְי ִשְ מְרֶּ ךָּ :יָּאֵּר ה' ָּפנ ָּיו ֵּ
אבָּרֲ כֵּם:
אנ ִי ֲ
בנ ֵּי י ִשְרָּ אֵּל ו ַ ֲ
וְי ָּשֵּ ם לְך ָּ שָּ לֹום :וְשָּ מּו אֶּת־שְ מִי עַל־ ְ
אפְרָ יִם אֱ לִיׁשָ מָ ע בֶן־עַ מִיהּוד :קָ רְ בָנֹו קַ עֲ רַ ת־כֶסֶף ַאחַ ת
ל ְבנֵּי ֶ
בַּיֹום הַשְ בִיעִ י נָשִ יא ִ
מזְרָ ק אֶחָ ד כֶסֶ ף ׁשִ בְעִ ים ׁשֶ קֶ ל בְׁשֶ קֶ ל הַק ֹדֶ ׁש ׁשְ נֵּיהֶם מְ לֵּאִים
ׁשְ ל ֹׁשִ ים ּומֵָּאה מִׁשְ קָ לָּה ִ
מנְחָ ה :כַף ַאחַ ת עֲ שָ רָ ה ָזהָב מְ לֵָּאה קְ ט ֹרֶ ת :פַר אֶחָ ד בֶן־בָקָ ר
ל ִ
מן ְ
סֹלֶ ת בְלּולָה בַשֶ ֶ
ל ֶזבַח הַשְ לָמִים
ַאיִל אֶחָ ד ֶכבֶש־אֶחָ ד בֶן־ׁשְ נָתֹו לְעֹלָה :שְ עִ יר־עִ זִים אֶחָ ד לְחַ טָאתּ :ו ְ
משָ ה זֶה קָ רְ ַבן
בָקָ ר ׁשְ נַיִם אֵּילִם חֲ מִ שָ ה עַ ּתֻ דִ ים חֲ מִשָ ה ְכבָשִ ים ְבנֵּי־ׁשָ נָה חֲ ִ
זו:
בקשה
יאמר
אח"כ
בֶן־עַ מִיהּוד:
אֱ לִיׁשָ מָע
יְהִי רָּ צֹון ִמלְ ָּפנ ֶּיך ָּ ה' אֱל ֹקינּו וֵּאלֹקי אֲבֹותֵּ ינּו ,שֶּ תְ הֵּא חֲשּובָּה ּומְרֻ צָּה קְ רִ יָאתֵּ נּו בַתֹורָּ ה
ב ֲעטֶּרֶּ ת ַהיְסֹוד דִ ְזעֵּיר
סֵּדֶּ ר קָּ רְ בַן ַהנ ָּשִ יא ֱאלִישָּ מָּע בֶּן־ ַעמִיהּוד מִשֵּ בֶּט ֶּאפְרַ י ִם ֶּהחָּתּום ַ
בחֲך ָּ הַקָּ דֹוש .וְתַ ֲעלֶּה ָּעלֵּינּוְ ,כאִלּו הִשַ גְנּו כָּל־
ַאנְפִין ,קָּ רְ בָּנֹו אֲשֶּ ר הִקְ רִ יב לַ ֲחנֻכַת ִמ ְז ַ
צאִים מֵּרָּ אשֵּ י תֵּ בֹות וְסֹופֵּי תֵּ בֹות מִקְ רָּ אֵּי ק ֹדֶּ ש ֵּאלֶּה,
הַּסֹודֹות וְכָּל־שְ מֹות הַק ֹדֶּ ש הַיֹו ְ
ּונ ְשַ למָּה פָּרִ ים שְ פָּתֵּ ינּו .וְיָּאִירּו נ ָּא ָּעלֵּינּו וְעַל־כָּל־בֵּית־י ִשְ רָּ אֵּל ַאחֵּינּו ,כָּל־נ ִיצֹוצֹות
הַקְ דֻ שָּ ה וְכָּל־הָּאֹורֹות הַקְ דֹושִ יםַ ,הכְלּולִים בִקְ דֻ שַ ת זֶּה הַשֵּ בֶּט .וְנ ִ ְהי ֶּה ְמ ֻל ָּבשִ ים בִקְ דֻ שַ ת
בי ִרְ ָאתֶּ ךָּ – י ִרְ ַאת הָּרֹוממּות ,לַעֲשֹות רְ צֹונךָּ
זֶּה הַשֵּ בֶּט ,לְ ָּהבִין ּולְהַשְ כִיל בְתֹורָּ תְ ך ָּ ּו ְ
כִרְ צֹונ ֶּך ָּ כָּל־ימֵּי ַחי ֵּינּוֲ ,אנַחְנּו וְזַרְ עֵּנּו וְזֶּרַ ע זַרְ עֵּנּו :יָּחִיד גֵּאֶּה ,לְעַמך ָּ ְפנ ֵּה ,זֹוכְרֵּ י
בנְיָּמִין ּו ְמנ ַשֶּ ה עֹורְ רָּ ה אֶּת־גבּורָּ תֶּ ךָּּ .ולְכָּה לִישּו ָּעתָּ ה לָּנּו :וְ ִכּסֵּא
קדֻ שָּ תֶּ ךָּ :לִ ְפנ ֵּי ֶּאפְרַ י ִם ּו ִ
בגְ ֻאלָּתֵּ נּו,
ַמלְכּות מָּשִ י ַח בֶּן־ ֶּאפְרַ י ִם בְתֹוך ְ י ְרּושָּ לַי ִם ְמהֵּרָּ ה תָּ כִין ,וְַאל תְ הִי צָּרָּ ה וְי ָּגֹון ִ
שֶּ לֹא יֵּהָּרֵּ ג מָּשִ י ַח בֶּן־ ֶּאפְרַ י ִם ,אֲשֶּ ר י ַתְ חִיל לְנ ַ ֲחמֵּנּו ּולְהָּרִ ים דִ גְלֵּנּו עַל הַגֹוי ִם עַל י ְדֵּ י
ַארְ מִילֹוס הָּרָּ שָּ עַ .חי ִים שָּ ַאל ִממְך ָּ נ ָּתַ תָּ ה לֹו .א ֹרֶּ ך ְ יָּמִים עֹולָּם וָּעֶּד :אֲשֶּ ר ְכבִרְ כָּתֹו בֵּרַ ךְ
בהֶּם ַעמִים יְנַגַח יַחְדָּ ו ַא ְפסֵּי ָארֶּ ץ .וְהֵּם
אֹותֹו – בְכֹור שֹורֹו הָּדָּ ר לֹו וקַ רְ נ ֵּי רְ אֵּם קַ רְ נ ָּיוָּ ,
ב ֲעטֶּרֶּ ת י ְסֹוד ְזעֵּיר ַאנְפִין,
בזְכּות ֶּאפְרַ י ִם ֶּהחָּתּום ַ
רִ בבֹות ֶּאפְרַ י ִם ,וְהֵּם ַאלְפֵּי מנ ַשֶּ הּ :ו ִ
בּה :וְכָּל־קַ רְ נ ֵּי
בנ ֵּי אֱדֹום אֵּת יֹום י ְרּושָּ לָּי ִם .הָּאֹומְרִ ים ָּערּו ָּערּו ,עַד ַהי ְסֹוד ָּ
זְכ ֹר ה' לִ ְ
ְ
צנ ָּה רָּ צֹון תַ ְעטְרֶּ נּו:
רְ שָּ עִים תְ גַדֵּ עַ ,תְ רֹו ַמ ְמנָּה קַ רְ נֹות צַדִ יק .כִי ַאתָּ ה תְ בָּרֵּ ך צַדִ יק .ה' ַ ,כ ִ
בצֵּאת
ַאתָּ ה תָּ קּום תְ רַ חֵּם צִיֹון .כִי עֵּת לְחֶּננָּּה כִי־בָּא מֹועֵּדּ :ומִי שֶּ גַָּאל אֶּת־הָָּאבֹות ְ
בנ ֵּי צִיֹון
בנ ִים .י ִשְ מַח י ִשְ רָּ אֵּל בְעֹושָּ יוְ .
מצְרַ י ִם ,יֹוסִיף ה' שֵּ נ ִית לִגְאֹול אֶּת־ ַה ָּ
מ ִ
י ִשְ רָּ ֵּאל ִ
מלְכָּם :וְסָּרָּ ה קִ נ ְַאת ֶּאפְרַ י ִם וְצֹורְ רֵּ י י ְהּודָּ ה יִכָּרֵּ תּוֶּ .אפְרַ י ִם לֹא־יקַ נ ֵּא אֶּת־י ְהּודָּ ה
ב ַ
יָּגִילּו ְ
ָּ
וִיהּודָּ ה לֹא־י ָּצ ֹר אֶּת־ ֶּאפְרָּ יִם :יִהְיּו לְרָּ צֹון ִאמְרֵּ י־פִי ,וְ ֶּהגְיֹון לִבִי לְ ָּפנ ֶּיך .ה' צּורִ י וג ֹ ֲאלִי:
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ח' בניסן  -גמליאל בן פדהצור לשבט מנשה
בנ ֵּי
בנ ָּיו לֵּאמ ֹר כ ֹה תְ בָּרְ כּו אֶּת־ ְ
וַי ְדַ בֵּר ה' אֶּל־מ ֹשֶּ ה לֵּאמ ֹר :דַ בֵּר אֶּל־ַאהֲר ֹן וְאֶּל־ ָּ
אלֶּיך ָּ וִי ֻחנ ֶּךָּ :י ִשָּ א ה' ָּפנ ָּיו
י ִשְ רָּ אֵּל ָאמֹור לָּהֶּם :יְבָּרֶּ כְך ָּ ה' וְי ִשְ מְרֶּ ךָּ :יָּאֵּר ה' ָּפנ ָּיו ֵּ
אבָּרֲ כֵּם:
אנ ִי ֲ
בנ ֵּי יִשְ רָּ אֵּל וַ ֲ
אלֶּיך ָּ וְי ָּשֵּ ם לְך ָּ שָּ לֹום :וְשָּ מּו אֶּת־שְ מִי עַל־ ְ
ֵּ
מלִיאֵּל בֶן־פְדָ הצּור :קָ רְ בָנֹו קַ עֲ רַ ת־כֶסֶ ף
מנַשֶ ה ַג ְ
בַּיֹום הַשְ מִינִי נָשִ יא לִ ְבנֵּי ְ
מזְרָ ק אֶחָ ד כֶסֶף ׁשִ בְעִ ים ׁשֶ קֶ ל בְׁשֶ קֶ ל הַק ֹדֶ ׁש
ַאחַ ת ׁשְ לֹׁשִ ים ּומֵָּאה מִׁשְ קָ לָּה ִ
מלֵָּאה
מנְחָ ה :כַף ַאחַ ת עֲ שָ רָ ה ָזהָב ְ
מלֵּאִים סֹלֶת בְלּולָה בַשֶ מֶן לְ ִ
ׁשְ נֵּיהֶם ְ
כבֶש־אֶחָ ד בֶן־ׁשְ נָתֹו לְעֹלָה :שְ עִ יר־עִ זִים
קְ ט ֹרֶ ת :פַר אֶחָד בֶן־בָקָ ר ַאיִל אֶחָד ֶ
אֶחָד לְחַ טָאתּ :ולְ ֶזבַח הַשְ לָמִים בָקָ ר ׁשְ נַיִם אֵּילִם חֲ מִשָ ה עַ ּתֻ דִ ים חֲ מִשָ ה
מלִיאֵּל בֶן־פְדָ הצּור:
כבָשִ ים ְבנֵּי־ׁשָ נָה חֲ מִשָ ה זֶה קָ רְ בַן ַג ְ
ְ
אח"כ יאמר בקשה זו:
יְהִי רָּ צֹון ִמלְ ָּפנ ֶּיך ָּ ה' אֱל ֹקינּו וֵּאלֹקי אֲבֹותֵּ ינּו ,שֶּ תְ הֵּא חֲשּובָּה ּומְרֻ צָּה קְ רִ יָאתֵּ נּו בַתֹורָּ ה
ב ְבחִינ ַת ַהיְסֹוד ,קָּ רְ בָּנֹו
מלִיאֵּל בֶּן־פְדָּ הצּור מִשֵּ בֶּט ְמנ ַשֶּ ה ֶּהחָּתּום ִ
סֵּדֶּ ר קָּ רְ בַן ַהנ ָּשִ יא גַ ְ
ָּ
בחֲך הַקָּ דֹוש .וְתַ ֲעלֶּה ָּעלֵּינּוְ ,כאִלּו הִשַ גְנּו כָּל־הַּסֹודֹות וְכָּל־
אֲשֶּ ר הִקְ רִ יב ַל ֲחנֻכַת ִמ ְז ַ
צאִים מֵּרָּ אשֵּ י תֵּ בֹות וְסֹופֵּי תֵּ בֹות מִקְ רָּ אֵּי ק ֹדֶּ ש ֵּאלֶּהּ ,ונ ְשַ למָּה פָּרִ ים
שְ מֹות הַק ֹדֶּ ש הַיֹו ְ
שְ פָּתֵּ ינּו .וְיָּאִירּו נ ָּא ָּעלֵּינּו וְעַל־כָּל־בֵּית־י ִשְ רָּ אֵּל ַאחֵּינּו ,כָּל־נ ִיצֹוצֹות הַקְ דֻ שָּ ה וְכָּל־
הָּאֹורֹות הַקְ דֹושִ יםַ ,הכְלּולִים בִקְ דֻ שַ ת זֶּה הַשֵּ בֶּט .וְנ ִ ְהי ֶּה ְמלֻבָּשִ ים בִקְ דֻ שַ ת זֶּה הַשֵּ בֶּט,
בי ִרְ ָאתֶּ ך ָּ – י ִרְ ַאת הָּרֹוממּות ,לַעֲשֹות רְ צֹונ ְך ָּ כִרְ צֹונ ֶּך ָּ כָּל־יְמֵּי
לְ ָּהבִין ּולְהַשְ כִיל בְתֹורָּ תְ ךָּ ּו ְ
זַרְ עֵּנּו
וְזֶּרַ ע
וְזַרְ עֵּנּו
ֲאנַחְנּו
ַחי ֵּינּו,
ב ִמצְרַ י ִם ַביָּמִים ָּה ֵּאלֶּה
מ ֵּּסבֶּל שִ ְכמָּם ְ
מלָּם ,וַ ֲהסִירֹותָּ ִ
ּוכְשֵּ ם שֶּ נ ִשִ יתָּ לְי ִשְ רָּ אֵּל אֶּת־כָּל־ ֲע ָּ
מנ ַשֶּ ה ,כֵּן ה' אֱל ֹקינּו וֵּאלֹקי אֲבֹותֵּ ינּוַ ,אתָּ ה ה' לֹא תִ נ ְשֵּ נּו בגָּלּות
בזְכּות ְ
ב ְזמַן ַהזֶּה ִ
ּו ַ
ָּ
באֶּרֶּ ץ נ ְשִ י ָּה ,וְהֹוצִיָאה
ַהחֵּל ַהזֶּהּ .ורְ אֵּה כִי ַעמְך הַגֹוי ַהגָּדֹול ַהזֶּה ,לֹא־תִ ְהי ֶּה לֹו כְנֹושֶּ ה ְ
ִמ ַמ ְסגֵּר נַפְשֵּ נּו לְהֹודֹות אֶּת־שְ מֶּךָּ .וְעַל כֵּן נ ְקַ ּוֶּה־לְך ָּ (לָּךְ) ה' אֱלֹהֵּינּו ,לִרְ אֹות ְמהֵּרָּ ה
בְתִ ְפאֶּרֶּ ת ֻעזֶּך ָּ ( ֻעזָּךְ)ְ ,ל ַה ֲעבִיר גִלּולִים מִן־הָָּארֶּ ץ ,וְ ָּה ֱאלִילִים כָּרֹות יִכָּרֵּ תּון ,לְתַ קֵּ ן עֹולָּם
ב ַמלְכּות שַ דָּ י .י ִשְ מַח הַר־צִיֹון תָּ גֵּלְנ ָּה בְנֹות י ְהּודָּ ה ,לְ ַמעַן מִשְ ָּפטֶּיךָּּ :ולְצִיֹון י ֵָּאמַר אִיש
ְ
בנְיָּמִין ּו ְמנ ַשֶּ ה עֹוררָּ ה אֶּת־גְבּורָּ תֶּ ךָּ.
וְאִיש יֻלַד־בָּּה .וְהּוא יכֹונְנ ֶּ ָּה ֶּעלְיֹון :לִ ְפנ ֵּי ֶּאפְרַ י ִם ּו ִ
ּולְכָּה לִישּו ָּעתָּ ה לָּנּו :יִהְיּו לרָּ צֹון ִאמְרֵּ י־פִי ,ו ֶּהגְיֹון לִבִי לְ ָּפנ ֶּיךָּ .ה' צּורִ י וג ֹ ֲאלִי:
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ט' בניסן  -אבידן בן גדעוני לשבט בנימין
בנ ֵּי
בנ ָּיו לֵּאמ ֹר כ ֹה תְ בָּרְ כּו אֶּת־ ְ
וַי ְדַ בֵּר ה' אֶּל־מ ֹשֶּ ה לֵּאמ ֹר :דַ בֵּר אֶּל־ַאהֲר ֹן וְאֶּל־ ָּ
אלֶּיך ָּ וִי ֻחנ ֶּךָּ :י ִשָּ א ה' ָּפנ ָּיו
י ִשְ רָּ אֵּל ָאמֹור לָּהֶּם :יְבָּרֶּ כְך ָּ ה' וְי ִשְ מְרֶּ ךָּ :יָּאֵּר ה' ָּפנ ָּיו ֵּ
אבָּרֲ כֵּם:
אנ ִי ֲ
בנ ֵּי יִשְ רָּ אֵּל וַ ֲ
אלֶּיך ָּ וְי ָּשֵּ ם לְך ָּ שָּ לֹום :וְשָּ מּו אֶּת־שְ מִי עַל־ ְ
ֵּ
אבִידָ ן בֶן־גִדְ עֹנִי :קָ רְ בָנֹו קַ עֲ רַ ת־כֶסֶף ַאחַ ת
בַּיֹום הַּתְ ׁשִ יעִ י נָשִ יא לִ ְבנֵּי ִבנְיָמִן ֲ
מזְרָ ק אֶחָ ד כֶסֶף ׁשִ בְעִ ים ׁשֶ קֶ ל בְׁשֶ קֶ ל הַק ֹדֶ ׁש ׁשְ נֵּיהֶם
ׁשְ לֹׁשִ ים ּומֵָּאה מִׁשְ קָ לָּה ִ
מלֵָּאה קְ ט ֹרֶ ת :פַר
מנְחָ ה :כַף ַאחַ ת עֲ שָ רָ ה ָזהָב ְ
מלֵּאִים סֹלֶת ְב לּולָה בַשֶ מֶן לְ ִ
ְ
כבֶש־אֶחָד בֶן־ׁשְ נָתֹו לְעֹלָה :שְ עִ יר־עִ זִים אֶחָד
אֶחָד בֶן־בָקָ ר ַאיִל אֶחָד ֶ
כבָשִ ים
לְחַ טָאתּ :ולְ ֶזבַח הַשְ לָמִים בָקָ ר ׁשְ נַיִם אֵּילִם חֲ מִשָ ה עַ ּתֻ דִ ים חֲ מִשָ ה ְ
אבִידָ ן בֶן־גִדְ עֹנִי :אח"כ יאמר בקשה זו:
ְבנֵּי־ׁשָ נָה חֲ מִשָ ה זֶה קָ רְ בַן ֲ
מלְ ָּפנ ֶּיך ָּ ה' אֱלֹקינּו ו ֵּאלֹקי אֲבֹותֵּ ינּו ,שֶּ תְ הֵּא חֲשּובָּה ּומְרֻ צָּה קְ רִ יָאתֵּ נּו
יְהִי רָּ צֹון ִ
בנ ְקֻ דַ ת צִיֹון,
בנְיָּמִין ֶּהחָּתּום ִ
אבִידָּ ן בֶּן־גִדְ עֹונ ִי מִשֵּ בֶּט ִ
בַתֹורָּ ה סֵּדֶּ ר קָּ רְ בַן ַהנ ָּשִ יא ֲ
בחֲך ָּ הַקָּ דֹוש .וְתַ ֲעלֶּה ָּעלֵּינּוְ ,כאִלּו הִשַ גְנּו כָּל־
מ ְז ַ
קָּ רְ בָּנֹו אֲשֶּ ר הִקְ רִ יב לַ ֲחנֻכַת ִ
אלֶּה,
הַּסֹודֹות ו ְכל־שְ מֹות הַק ֹדֶּ ש הַיֹוצאִים מֵּרָּ אשֵּ י תֵּ בֹות וְסֹופֵּי תֵּ בֹות מִקְ רָּ אֵּי ק ֹדֶּ ש ֵּ
ּונ ְשַ למָּה פָּרִ ים שְ פָּתֵּ ינּו .וְיָּאִירּו נ ָּא ָּעלֵּינּו וְעַל־כל־בֵּית־י ִשְ רָּ אֵּל ַאחֵּינּו ,כָּל־נ ִיצֹוצֹות
מלֻבָּשִ ים
הַקְ דֻ שָּ ה וְכָּל־הָּאֹורֹות הַקְ דֹושִ יםַ ,הכְלּולִים בִקְ דֻ שַ ת זֶּה הַשֵּ בֶּט .וְנ ִ ְהי ֶּה ְ
בי ִרְ ָאתֶּ ך ָּ – י ִרְ ַאת הָּרֹומְמּות ,לַעֲשֹות
בִקְ דֻ שַ ת זֶּה הַשֵּ בֶּט ,לְ ָּהבִין ּולְהַשְ כִיל בְתֹורָּ תְ ך ָּ ּו ְ
אנַחְנּו וְזַרְ עֵּנּו וְזֶּרַ ע זַרְ עֵּנּוּ :וכְשֵּ ם שֶּ נ ָּקַ מְתָּ אֶּת־נ ִקְ מַת
רְ צֹונך ָּ כִרְ צֹונ ֶּך ָּ כָּל־ימֵּי ַחי ֵּינּוֲ ,
מצְרִ י ִים ,וְיָּצָּאתָּ לְי ֵּשַ ע ַעמֶּך ָּ בְכֹחֲך ָּ ַהגָּדֹול ,יְמִינך ָּ ה' נֶּאְדָּ רִ י בַכֹחַ.
מאֵּת ַה ִ
בנ ֵּי י ִשְ רָּ אֵּל ֵּ
ְ
בנְיָּמִין ַהצַדִ יק ,כֵּן ה'
בזְכּות ִ
בלָּעֵּמֹו ָארֶּ ץִ :
יְמִינך ָּ ה' תִ רְ עַץ אֹוי ֵּב :נָּטִיתָּ יְמִינ ְך ָּ תִ ְ
מצָּא י ָּדְ ך ָּ לְכָּל־אֹויְבֶּיךָּ .יְמִינ ְך ָּ
מהָּר ַהזֶּה ,תִ ְ
בגָּלּות ַהמַר וְ ַהנ ִ ְ
אֱלֹקינּו וֵּאלֹקי אֲבֹותֵּ ינּוְ ,
מי ִם ּורְ אֵּהּ .ופְק ֹד גֶּפֶּן
ממָּה .יְמִין ה' עֹשָּ ה ָּחי ִלַ :הבֵּט מִשָּ ַ
מצָּא שֹונְאֶּיךָּ :יְמִין ה' רֹו ֵּ
תִ ְ
בהַר נ ַ ֲחלָּתְ ךָּ,
טעֵּמֹו ְ
מצְתָּ ה לָּךְ :תְ בִיאֵּמֹו וְתִ ָּ
א ַ
טעָּה יְמִינ ֶּךָּ .וְעַל־בֵּן ִ
ז ֹאת :ו ְ ַכנ ָּה אֲשֶּ ר־נ ָּ ְ
ָּ
בנְיָּמִין ,כַדָּ בָּר
ב ֶּחלְקֹו שֶּ ל ִ
מָּכֹון לְשִ בְתך ָּ ָּפ ַעלְתָּ ה'  .מִקְ דָּ ש אֲדֹנ ָּי כֹונ ְנּו י ָּדֶּ יךְ :
בטַח ָּעלָּיו .חֹופֵּף ָּעלָּיו כָּל־הַיֹוםּ ,ובֵּין כְתֵּ פָּיו
בנְיָּמִין ָאמַר י ְדִ יד ה' י ִשְ כ ֹן לָּ ֶּ
הָָּאמּור :לְ ִ
ָּ
מתְ ך בָּּה ,וַתַ צֶּת־אֵּש וַת ֹאכַל יסֹודֹותֶּ יהָּ .וְצֵּא
שָּ כֵּן :וְיַּסֵּד י ְסֹוד צִיֹון אֲשֶּ ר ִכלִיתָּ אֶּת־ ֲח ָּ
צּוָּאר
מבֵּית רָּ שָּ ע ,עָּרֹות יסֹוד עַד־ ַ
מחַץ ר ֹאש ִ
נ ָּא לְי ֵּשַ ע ַעמֶּך ָּ לְי ֵּשַ ע אֶּת־מְשִ יחֶּךָּּ ,ו ְ
ֶּסלָּהּ :ולְצִיֹון י ֵָּאמַר אִיש וְאִיש יֻלַד בָּּה .והּוא יכֹונְנ ֶּ ָּה ֶּעלְיֹון :יָּחִיד גֵּאֶּה ,לְעַמך ָּ ְפנ ֵּה,
אלִי:
אמְרֵּ י־פִי ,וְ ֶּהגְיֹון לִבִי לְ ָּפנ ֶּיךָּ .ה' צּורִ י וג ֹ ֲ
זֹוכרֵּ י קְ דֻ שָּ תֶּ ךָּ :יִהְיּו לְרָּ צֹון ִ
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אחיעזר בן עמישדי – שבט דן – י' בניסן
בנ ֵּי
בנ ָּיו לֵּאמ ֹר כ ֹה תְ בָּרְ כּו אֶּת־ ְ
וַי ְדַ בֵּר ה' אֶּל־מ ֹשֶּ ה לֵּאמ ֹר :דַ בֵּר אֶּל־ַאהֲר ֹן וְאֶּל־ ָּ
אלֶּיך ָּ וִי ֻחנ ֶּךָּ :י ִשָּ א ה' ָּפנ ָּיו
י ִשְ רָּ אֵּל ָאמֹור לָּהֶּם :יְבָּרֶּ כְך ָּ ה' וְי ִשְ מְרֶּ ךָּ :יָּאֵּר ה' ָּפנ ָּיו ֵּ
אבָּרֲ כֵּם:
אנ ִי ֲ
בנ ֵּי יִשְ רָּ אֵּל וַ ֲ
אלֶּיך ָּ וְי ָּשֵּ ם לְך ָּ שָּ לֹום :וְשָּ מּו אֶּת־שְ מִי עַל־ ְ
ֵּ
בַּיֹום הָעֲ שִ ירִ י נָשִ יא לִ ְבנֵּי דָ ן אֲחִ יעֶ זֶר בֶן־עַ מִיׁשַ דָ י :קָ רְ בָנֹו קַ עֲ רַ ת־כֶסֶף ַאחַ ת
מזְרָ ק אֶחָ ד כֶסֶף ׁשִ בְעִ ים ׁשֶ קֶ ל בְׁשֶ קֶ ל הַק ֹדֶ ׁש ׁשְ נֵּיהֶם
ׁשְ לֹׁשִ ים ּומֵָּאה מִׁשְ קָ לָּה ִ
מלֵָּאה קְ ט ֹרֶ ת :פַר
מנְחָ ה :כַף ַאחַ ת עֲ שָ רָ ה ָזהָב ְ
מלֵּאִים סֹלֶת ְב לּולָה בַשֶ מֶן לְ ִ
ְ
כבֶש־אֶחָ ד בֶן־ׁשְ נָתֹו לְעֹלָה :שְ עִ יר־עִ זִים אֶחָ ד
אֶחָ ד בֶן־בָקָ ר ַאיִל אֶחָד ֶ
כ ָבשִ ים
לְחַ טָאתּ :ולְ ֶזבַח הַשְ לָמִים בָקָ ר ׁשְ נַיִם אֵּילִם חֲ מִשָ ה עַ ּתֻ דִ ים חֲ מִשָ ה ְ
ְבנֵּי־ׁשָ נָה חֲ מִשָ ה זֶה קָ רְ בַן אֲחִ יעֶ זֶר בֶן־עַ מִיׁשַ דָ י:
אח"כ יאמר בקשה זו:
יְהִי רָּ צֹון ִמלְ ָּפנ ֶּיך ָּ ה' אֱל ֹקינּו וֵּאלֹקי אֲבֹותֵּ ינּו ,שֶּ תְ הֵּא חֲשּובָּה ּומְרֻ צָּה קְ רִ יָאתֵּ נּו בַתֹורָּ ה
בפֶּרֶּ ק הַתַ חְתֹון דְ הֹוד
סֵּדֶּ ר קָּ רְ בַן ַהנ ָּשִ יא ֲאחִי ֶּעזֶּר בֶּן־ ַעמִישַ דָּ י מִשֵּ בֶּט דָּ ן ֶּהחָּתּום ַ
בחֲך ָּ הַקָּ דֹוש .וְתַ ֲעלֶּה ָּעלֵּינּוְ ,כאִלּו הִשַ גְנּו כָּל־
דְ ַמלְכּות ,קָּ רְ בָּנֹו אֲשֶּ ר הִקְ רִ יב לַ ֲחנֻכַת ִמ ְז ַ
צאִים מֵּרָּ אשֵּ י תֵּ ב ֹות וְסֹופֵּי תֵּ בֹות מִקְ רָּ אֵּי ק ֹדֶּ ש ֵּאלֶּה,
הַּסֹודֹות וְכָּל־שְ מֹות הַק ֹדֶּ ש הַיֹו ְ
ּונ ְשַ לְמָּה פָּרִ ים שְ פָּתֵּ ינּו .וְיָּאִירּו נ ָּא ָּעלֵּינּו וְעַל־כָּל־בֵּית־י ִשְ רָּ אֵּל ַאחֵּינּו ,כָּל־נ ִיצֹוצֹות
הַקְ דֻ שָּ ה וְכָּל־הָּאֹורֹות הַקְ דֹושִ יםַ ,הכְלּולִים בִקְ דֻ שַ ת זֶּה הַשֵּ בֶּט .וְנ ִ ְהי ֶּה ְמ ֻלבָּשִ ים בִקְ דֻ שַ ת
בי ִרְ ָאתֶּ ךָּ – י ִרְ ַאת הָּרֹומְמּות ,לַעֲשֹות רְ צֹונ ְךָּ
זֶּה הַשֵּ בֶּט ,לְ ָּהבִין ּולְהַשְ כִיל בְתֹורָּ תְ ך ָּ ּו ְ
כִרְ צֹונ ֶּך ָּ כָּל־ימֵּי ַחי ֵּינּוֲ ,אנַחְנּו וְזַרְ עֵּנּו וְזֶּרַ ע זַרְ עֵּנּוּ :וכְשֵּ ם שֶּ ָּעמַדְ תָּ לָּהֶּם ְל ַעמְך ָּ י ִשְ רָּ אֵּל
בזְכּות דָּ ן ,כֵּן ה' אֱל ֹקינּו
מצְרַ יִם ,וְרַ בְתָּ אֶּת־רִ יבָּם וְדַ נְתָּ אֶּת־דִ ינ ָּם ִ
באֶּרֶּ ץ ִ
בעֵּת צָּרָּ תָּ ם ְ
ְ
ָּ
וֵּאלֹקי אֲבֹותֵּ ינּו ,הָּרֵּ ם קֶּ רֶּ ן מָּשִ י ַח בֶּן־דָּ וִד ַעבְדֶּ ך אֲשֶּ ר לָּקַ חְתָּ ִמזַרְ עֹו שֶּ ל דָּ ן מֹושְ לִים עִם
בצֶּדֶּ ק דַ לִים
מחַץ ר ֹאש עַל־אֶּרֶּ ץ רַ בָּה :וְשָּ פַט ְ
מלֵּא גְוִיֹותָּ .
אִמֹו שֶּ ל דָּ וִד .י ָּדִ ין בַגֹוי ִם ָּ
במִישֹור לְ ַענְוֵּי ָארֶּ ץ .וְ ִהכָּה־אֶּרֶּ ץ בְשֵּ בֶּט פִיוּ ,ובְרּו ַח שְ פָּתָּ יו יָּמִית רָּ שָּ עִ :הנ ָּשֵּ א
וְהֹוכִי ַח ְ
בלֵּי בַרְ זֶּל:
ב ַכ ְ
בזִקִ ים .וְנ ִ ְכבְדֵּ יהֶּם ְ
מלְכֵּיהֶּם ְ
שֹופֵּט הָָּארֶּ ץ .הָּשֵּ ב גְמּול עַל־גֵּאִים :לֶּאְס ֹר ַ
בהַר צִיֹון לִשְ פֹוט אֶּת־הַר עֵּשָּ ו .וְ ָּהיתָּ ה
בהֶּם מִשְ פָּט כָּתּוב :וְעָּלּו מֹושִ יעִים ְ
לַעֲשֹות ָּ
לַיהֹוָּה ַהמְלּוכָּה :כִי שָּ מָּה י ָּשְ בּו ִכסְאֹות לְמִשְ פָּטִ .כסְאֹות לְבֵּית דָּ וִד :וְהִשְ מִי ַע ה' אֶּת־
צבָּאֹות הֲשִ יבֵּנּוָּ .האֵּר ָּפנ ֶּיך ָּ וְנִּו ָּשֵּ עָּה :יִהְיּו
הֹוד קֹולֹו ,וְנַחַת זְרֹועֹו י ַרְ אֶּה .ה' אֱלֹהִים ְ
לְרָּ צֹון ִאמְרֵּ י־פִי ,וְ ֶּהגְיֹון לִבִי לְ ָּפנ ֶּיךָּ .ה' צּורִ י וג ֹ ֲאלִי:
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י"א בניסן  -פגעיאל בן עכרן לשבט אשר
בנֵּי י ִשְ רָּ אֵּל
בנ ָּיו לֵּאמ ֹר כ ֹה תְ בָּרְ כּו אֶּת־ ְ
וַי ְדַ בֵּר ה' אֶּל־מ ֹשֶּ ה לֵּאמ ֹר :דַ בֵּר אֶּל־ַאהֲר ֹן וְאֶּל־ ָּ
ָאמֹור לָּהֶּם :יְבָּרֶּ כְך ָּ ה' וְי ִשְ מְרֶּ ךָּ :יָּאֵּר ה' ָּפנ ָּיו ֵּאלֶּיך ָּ וִי ֻחנ ֶּךָּ :י ִשָּ א ה' ָּפנ ָּיו ֵּאלֶּיך ָּ וְי ָּשֵּ ם לְך ָּ
בנ ֵּי י ִשְ רָּ אֵּל וַ ֲאנ ִי ֲאבָּרֲ כֵּם:
שָּ לֹום :ו ְשָּ מּו אֶּת־שְ מִי עַל־ ְ
פגְעִ יאֵּל בֶן־עָ כְרָ ן :קָ רְ בָנֹו קַ עֲ רַ ת־כֶסֶף ַאחַ ת
בְיֹום עַ ׁשְ ּתֵּ י עָ שָ ר יֹום נָשִ יא לִ ְבנֵּי ָאׁשֵּ ר ַ
מזְרָ ק אֶחָ ד כֶסֶ ף ׁשִ בְעִ ים ׁשֶ קֶ ל בְׁשֶ קֶ ל הַק ֹדֶ ׁש ׁשְ נֵּיהֶם מְ לֵּאִים
ׁשְ ל ֹׁשִ ים ּומֵָּאה מִׁשְ קָ לָּה ִ
מנְחָ ה :כַף ַאחַ ת עֲ שָ רָ ה ָזהָב מְ לֵָּאה קְ ט ֹרֶ ת :פַר אֶחָ ד בֶן־בָקָ ר
ל ִ
מן ְ
סֹלֶת בְלּולָה בַשֶ ֶ
ל ֶז ַבח הַשְ לָמִים
ַאיִל אֶחָ ד ֶכבֶש־אֶחָ ד בֶן־ׁשְ נָתֹו לְעֹלָה :שְ עִ יר־עִ זִים אֶחָ ד לְחַ טָאתּ :ו ְ
פגְעִ יאֵּל
בָקָ ר ׁשְ נַיִם אֵּילִם חֲ מִשָ ה עַ ּתֻ דִ ים חֲ מִשָ ה ְכבָשִ ים ְבנֵּי־ׁשָ נָה חֲ מִשָ ה זֶה קָ רְ בַן ַ
מלְ ָּפנ ֶּיך ָּ ה' אֱלֹקינּו ו ֵּאלֹקי אֲבֹותֵּ ינּו,
בֶן־עָ כְרָ ן :אח"כ יאמר בקשה זו :י ְהִי רָּ צֹון ִ
שֶּ תְ הֵּא חֲשּובָּה ּומְרֻ צָּה קְ רִ יָאתֵּ נּו בַתֹורָּ ה סֵּדֶּ ר קָּ רְ בַן ַהנ ָּשִ יא ַפגְעִיאֵּל בֶּן־ ָּעכְרָּ ן מִשֵּ בֶּט
בחֲך ָּ
מ ְז ַ
מלְכּות ,קָּ רְ בָּנֹו אֲשֶּ ר הִקְ רִ יב לַ ֲחנֻכַת ִ
במִדַ ת עֵּקֶּ ב נֶּצַח דְ ַ
ָאשֵּ ר ֶּהחָּתּום ְ
הַקָּ דֹוש .וְתַ ֲעלֶּה ָּעלֵּינּוְ ,כאִלּו הִשַ גְנּו כָּל־הַּסֹודֹות וְכָּל־שמֹות הַק ֹדֶּ ש הַיֹוצאִים
אלֶּהּ ,ונ ְשַ למָּה פָּרִ ים שפָּתֵּ ינּו .וְיָּאִירּו נ ָּא
מֵּרָּ אשֵּ י תֵּ בֹות וְסֹופֵּי תֵּ בֹות מִקְ רָּ אֵּי ק ֹדֶּ ש ֵּ
ָּעלֵּינּו וְעַל־כָּל־בֵּית־י ִשְרָּ אֵּל ַאחֵּינּו ,כָּל־נ ִיצֹוצֹות הַקְ דֻ שָּ ה וְכָּל־הָּאֹורֹות הַקְ דֹושִ ים,
מלֻבָּשִ ים בִקְ דֻ שַ ת זֶּה הַשֵּ בֶּט ,לְ ָּהבִין ּולְהַשְ כִיל
ַהכְלּולִי ם בִקְ דֻ שַ ת זֶּה הַשֵּ בֶּט .וְנ ִ ְהי ֶּה ְ
אנַחְנּו
בי ִרְ ָאתֶּ ך ָּ – י ִרְ ַאת הָּרֹומְמּות ,לַעֲשֹות רְ צֹונ ְך ָּ כִרְ צֹונ ֶּך ָּ כָּל־יְמֵּי ַחי ֵּינּוֲ ,
בְתֹורָּ תְ ך ָּ ּו ְ
ביָּמִים
מצְרַ י ִם ַ
מ ִ
וְזַרְ עֵּנּו וְזֶּרַ ע זַרְ עֵּנּוּ :ו ְכשֵּ ם שֶּ גַָּאלְתָּ ַעמְך ָּ בֵּית־י ִשְ רָּ אֵּל מִכּור ַהבַרְ זֶּל ִ
מעָּה וַתַאשְ רֵּ נּו לֵּאמ ֹר ַאשְ רֵּ י
אלֶּה ּובַזמַן ַהזֶּה ,וַתַ עַש לְך ָּ שֵּ ם ְכהַיֹום ַהזֶּה ,וְאֹזֶּן שָּ ְ
ָּה ֵּ
אלָּה,
בזְכּות ָאשֵּ ר ,כֵּן ה' אֱלֹקינּו וֵּאלֹקי אֲבֹותֵּ ינּו ,קָּ רֵּ ב לָּנּו קֵּ ץ הַג ֻ
ָּהעָּם שֶּ ָּככָּה לֹו ִ
וַעֲשֵּ ה ִעמָּנּו אֹות לְטֹובָּה וְאֹות לִישּועָּה ו ְאֹות לְרַ ֲחמִים ,י ִרְ אּו שֹונְאֵּינּו וְי ֵּבֹושּו ,יֶּחֱזּו
אֹויבֵּינּו וְי ִ ָּכלמּו ,כִי ַאתָּ ה ה' ֲעזַרְ תָּ נּו וְנ ִ ַחמְתָּ נּוָ .אז י ֹאמְרּו בַגֹוי ִם ִהגְדִ יל ה' לַעֲשֹות
אלֶּהַ .אשְ רֶּ יך ָּ י ִשְ רָּ אֵּל מִי כָּמֹוך ָּ עַם נֹושַ ע בַיהֹוָּה ַ .אשְ רֵּ י הַגֹוי אֲשֶּ ר ה' אֱלֹהָּיו.
עִם־ ֵּ
צמַח קֶּ רֶּ ן לְדָּ וִד ַעבְדֶּ ךָּ ,וַעֲרִ יכַת נ ֵּר לְבֶּן־י ִשַ י מְשִ יחֶּךָּ,
בחַר לְנ ַ ֲחלָּה לֹו :וְ ַה ְ
ָּהעָּם ָּ
מנָּהָּר עַד־ַא ְפסֵּי־ָארֶּ ץ :לְ ָּפנ ָּיו
מי ָּם עַד־י ָּםּ .ו ִ
ביָּמֵּינּו .וְאֻשַר בָָּארֶּ ץ ,וְי ֵּרְ דְ ִ
מהֵּרָּ ה ְ
ב ְ
ִ
מלְכֵּי שְ בָּא
מנְחָּה י ָּשִ יבּוַ .
אי ִים ִ
מלְכֵּי תַ רְ שִ יש ו ְ ִ
צי ִים .ו ְאֹויבָּיו ָּעפָּר יְלַחֵּכּוַ :
יִכְרעּו ִ
מלָּכִים .כָּל־גֹוי ִם י ַ ַעבְדּוהּו :יְהִי שְ מֹו לעֹולָּם
ּו ְסבָּא אֶּשְ כָּר י ַקְ רִ יבּו :וְי ִשְ תַ חֲוּו־לֹו כָּל־ ְ
צבָּאֹות הֲשִ יבֵּנּוָּ .האֵּר
ברְ כּו בֹו ,כָּל־גֹוי ִם יַאשְ רּוהּו :אֱלֹהִים ְ
לִ ְפנ ֵּי שֶּ מֶּש י ִנֹון שְ מֹו .וי ִתְ ָּ
ָּ
אלִי:
אמְרֵּ י־פִי ,וְ ֶּהגְיֹון לִבִי לְ ָּפנ ֶּיך .ה' צּורִ י וְג ֹ ֲ
ָּפנ ֶּיך ָּ וְנִּוָּשֵּ עָּה :יִהְיּו לְרָּ צֹון ִ
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י"ב בניסן  -אחירע בן עינן לשבט נפתלי
בנ ֵּי
בנ ָּיו לֵּאמ ֹר כ ֹה תְ בָּרְ כּו אֶּת־ ְ
וַי ְדַ בֵּר ה' אֶּל־מ ֹשֶּ ה לֵּאמ ֹר :דַ בֵּר אֶּל־ַאהֲר ֹן וְאֶּל־ ָּ
ָּ
ָּ
אלֶּיך וִי ֻחנ ֶּך :י ִשָּ א ה' ָּפנ ָּיו
י ִשְ רָּ אֵּל ָאמֹור לָּהֶּם :יְבָּרֶּ כְך ָּ ה' וְי ִשְ מְרֶּ ךָּ :יָּאֵּר ה' ָּפנ ָּיו ֵּ
אבָּרֲ כֵּם:
אנ ִי ֲ
בנ ֵּי יִשְ רָּ אֵּל וַ ֲ
אלֶּיך ָּ וְי ָּשֵּ ם לְך ָּ שָּ לֹום :וְשָּ מּו אֶּת־שְ מִי עַל־ ְ
ֵּ
ל ְבנֵּי נַפְּתָ לִי--אֲחִ ירַ ע ,בֶן-עֵּ ינָן קָ רְ בָנֹו קַ עֲ רַ ת-כֶסֶ ף
בְיֹום ׁשְ נֵּים עָ שָ ר יֹום ,נָשִ יא ִ
ַאחַ תׁ ,שְ ל ֹׁשִ ים ּומֵָּאה מִׁשְ קָ לָּה ,מִ זְרָ ק אֶחָ ד כֶסֶףׁ ,שִ בְעִ ים ׁשֶ קֶ ל בְׁשֶ קֶ ל הַק ֹדֶ ׁש;
מן—לְמִ נְחָ ה .כַף ַאחַ ת עֲ שָ רָ ה ָזהָב ,מְ לֵָּאה קְ ט ֹרֶ ת
ׁשְ נֵּיהֶם מְ לֵּאִים ,סֹלֶת בְלּולָה בַשֶ ֶ
פַר אֶחָ ד בֶן-בָקָ רַ ,איִל אֶחָ ד ֶכבֶש-אֶחָ ד בֶןׁ-שְ נָתֹו--לְעֹלָה שְ עִ יר-עִ זִים אֶחָ ד,
ל ֶזבַח הַשְ לָמִים ,בָקָ ר ׁשְ נַיִם ,אֵּילִם חֲ מִשָ ה עַ ּתֻ דִ ים חֲ מִשָ הְ ,כבָשִ ים ְבנֵּי-
לְחַ טָאת ּו ְ
ׁשָ נָה חֲ מִשָ ה :זֶה קָ רְ בַן אֲחִ ירַ ע ,בֶן-עֵּ ינָן.
המָׁשַ ח א ֹתֹו ,מֵּ אֵּת ,נְשִ יאֵּי יִשְ רָ אֵּל :קַ עֲ ר ֹת כֶסֶף ׁשְ ּתֵּ ים
ז ֹאת חֲ נֻכַת הַמִ ְזבֵּחַ  ,בְיֹום ִ
מזְרְ קֵּ י -כֶסֶף ׁשְ נֵּים עָ שָ ר ,כַפֹות ָזהָבׁ ,שְ ּתֵּ ים עֶ שְ רֵּ הׁ .שְ לֹׁשִ ים ּומֵָּאה,
עֶ שְ רֵּ הִ ,
פיִם וְַארְ ַבע-
ה ֵּכלִיםַ ,אלְ ַ
האֶחָ ד; כ ֹל כֶסֶף ַ
הַקְ עָ רָ ה הַָאחַ ת כֶסֶ ף ,וְׁשִ בְעִ ים ,הַמִ זְרָ ק ָ
הכַף
מֵּאֹות בְׁשֶ קֶ ל הַק ֹדֶ ׁש.כַפֹות ָזהָב ׁשְ ּתֵּ ים-עֶ שְ רֵּ ה מְ לֵּא ֹת קְ ט ֹרֶ ת ,עֲ שָ רָ ה עֲ שָ רָ ה ַ
הבָקָ ר לָעֹלָה ׁשְ נֵּים עָ שָ ר פָרִ ים,
הכַפֹות ,עֶ שְ רִ ים ּומֵָּאה כָלַ -
בְׁשֶ קֶ ל הַק ֹדֶ ׁש; כָלְ -זהַב ַ
מנְחָ תָ ם; ּושְ עִ ירֵּ י עִ זִים ׁשְ נֵּים
אֵּילִם ׁשְ נֵּים-עָ שָ ר ְכבָשִ ים ְבנֵּיׁ-שָ נָה ׁשְ נֵּים עָ שָ רּ--ו ִ
עָ שָ ר ,לְחַ טָאת וְכ ֹל בְקַ ר ֶזבַח הַשְ לָמִים ,עֶ שְ רִ ים וְַארְ בָעָ ה פָרִ ים ,אֵּילִם ׁשִ שִ ים
המָׁשַ ח א ֹתֹו.
מ ְזבֵּחַ ַ ,אחֲ רֵּ י ִ
ה ִ
עַ ּתֻ דִ ים ׁשִ שִ יםְ ,כבָשִ ים ְבנֵּיׁ-שָ נָה ׁשִ שִ ים :ז ֹאת חֲ נֻכַת ַ
מעַ ל
ּובְב ֹא מ ֹׁשֶ ה אֶל-אֹהֶל מֹועֵּ ד ,לְדַ בֵּר אִּתֹוַ ,וּיִׁשְ מַע אֶ ת-הַקֹול מִדַ בֵּר אֵּ לָיו ֵּ
הכְרֻ בִים; ַויְדַ בֵּר ,אֵּ לָיו.
מבֵּין ׁשְ נֵּי ַ
אׁשֶ ר עַ ל -אֲר ֹן הָעֵּ דֻ תִ ,
ה ַכפ ֹרֶ ת ֲ
ַ
אח"כ יאמר בקשה זו:
יְהִי רָּ צֹון ִמלְ ָּפנ ֶּיך ָּ ה' אֱל ֹקינּו וֵּאלֹקי אֲבֹותֵּ ינּו ,שֶּ תְ הֵּא חֲשּובָּה ּומְרֻ צָּה קְ רִ יָאתֵּ נּו בַתֹורָּ ה
סֵּדֶּ ר קָּ רְ בַן ַהנ ָּשִ יא ֲאחִירַ ע בֶּן־עֵּינ ָּן מִשֵּ בֶּט נַפְתָּ לִי ֶּהחָּתּום ְבמִדַ ת פֶּרֶּ ק הַתַ חְתֹון דְ נֶּצַח
בחֲך ָּ הַקָּ דֹוש .וְתַ ֲעלֶּה ָּעלֵּינּוְ ,כאִלּו הִשַ גְנּו כָּל־
מ ְז ַ
מלְכּות ,קָּ רְ בָּנֹו אֲשֶּ ר הִקְ רִ יב לַ ֲחנֻכַת ִ
דְ ַ
צאִים מֵּרָּ אשֵּ י תֵּ בֹות וְסֹופֵּי תֵּ בֹות מִקְ רָּ אֵּי ק ֹדֶּ ש ֵּאלֶּה,
הַּסֹודֹות וְכָּל־שְ מֹות הַק ֹדֶּ ש הַיֹו ְ
ּונ ְשַ לְמָּה פָּרִ ים שְ פָּתֵּ ינּו .וְיָּאִירּו נ ָּא ָּעלֵּינּו וְעַל־כָּל־בֵּית־י ִשְ רָּ ֵּאל ַאחֵּינּו ,כָּל־נ ִיצֹוצֹות
הַקְ דֻ שָּ ה וְכָּל־הָּאֹורֹות הַקְ דֹושִ יםַ ,הכְלּולִים בִקְ דֻ שַ ת זֶּה הַשֵּ בֶּט .וְנ ִ ְהי ֶּה ְמ ֻלבָּשִ ים בִקְ דֻ שַ ת
בי ִרְ ָאתֶּ ךָּ – י ִרְ ַאת הָּרֹוממּות ,לַעֲשֹות רְ צֹונ ְךָּ
זֶּה הַשֵּ בֶּט ,לְ ָּהבִין ּולְהַשְ כִיל בְתֹורָּ תְ ך ָּ ּו ְ
כִרְ צֹונ ֶּך ָּ כָּל־ימֵּי ַחי ֵּינּוֲ ,אנַחְנּו וְזַרְ עֵּנּו וְזֶּרַ ע זַרְ עֵּנּו:
ב ְזמַן ַהזֶּהָּ ,בחַרְ תָּ בָּנּו ִמכָּל־ ָּה ַעמִים,
ביָּמִים ָּה ֵּאלֶּה ּו ַ
מצְרַ יִם ַ
מ ִ
בצֵּאת י ִשְ רָּ אֵּל ִ
ּוכְשֵּ ם שֶּ ְ
בזְכּות נַפְתָּ לִי ,כֵּן ה' אֱלֹקינּו וֵּאלֹקי
מצְֹות מְתּוקִ ים מִדְ בַש וְנ ֹ ֶּפת צּופִים ִ
וַתְ לַמְדֵּ נּו תֹורָּ ה ּו ִ
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בגָּלּות ַהחֵּל ַהזֶּה ,כִי לֹא תִ שָּ כַח ִמפִי
ב ִמצְֹותֶּ יךָּ ,שִ ים ֶּחלְקֵּ נּו בְתֹורָּ תֶּ ך ָּ ְ
אֲבֹותֵּ ינּו ,קַ דְ שֵּ נּו ְ
בפִיפִיֹות ַעמְךָּ
ָּ
בפִינּו ּו ְ
זַרְ עֵּנּו .ו ַהעֲרֶּ ב־נ ָּא ה' אֱלֹקינּו וֵּאלֹקי אֲבֹותֵּ ינּו ,אֶּת־דִ בְרֵּ י תֹורָּ תך ְ
בלִבֵּנּו בִינ ָּה לְ ָּהבִין ּולְהַשְ כִיל ,לִשְ מֹו ַע לִלְמֹוד ּולְלַמֵּד ,לִשְ מֹור
בֵּית י ִשְ רָּ אֵּל .וְתֵּ ן ְ
וְלַעֲשֹות ּולְקַ י ֵּם אֶּת־כָּל־דִ בְרֵּ י תַ לְמּוד תֹורָּ תְ ך ָּ בְַא ֲהבָּה ,וְ ָּהאֵּר עֵּינ ֵּינּו בְתַ לְמּוד תֹורָּ תֶּ ךָּ,
ב ָּח ְכמָּה ,חֹסֶּן י ְשּועֹות ָּח ְכמַת וָּדָּ עַת ,לִהְיֹות ְבפִינּו כַדְ בַש,
ּופְתַ ח לִבֵּנּו לִדְ רֹוש וְלָּתּור ַ
ָּ
ָּ
צא חֹטֶּר ִמגֶּזַע י ִשָּ י.
מָּתֹוק לַנֶּפֶּש ּומַרְ פֵּא לָּ ָּעצֶּם .וַחֲמ ֹל עַל ַעמֶּך ,וְרַ חֵּם עַל נ ַ ֲחלָּתֶּ ך ,וְי ָּ ָּ
וְנֵּצֶּר מִשָּ רָּ שָּ יו יִפְרֶּ ה :וְנ ָּ ָּחה ָּעלָּיו רּו ַח ה'  .רּו ַח ָּח ְכמָּה ּובִינ ָּה ,רּו ַח ֵּעצָּה ּוגְבּורָּ ה ,רּו ַח
צבָּאֹות שּוב נ ָּא.
מצִיֹון תֵּ צֵּא תֹורָּ הּ .ודְ בַר ה' מִירּושָּ לָּי ִם :אֱלֹהִים ְ
דַ עַת וְי ִרְ ַאת ה' :כִי ִ
מי ִם ּורְ אֵּהּ ,ופְקֹוד גֶּפֶּן ז ֹאת :יִהְיּו לְרָּ צֹון ִאמְרֵּ י־פִי ,וְ ֶּהגְיֹון לִבִי לְ ָּפנ ֶּיךָּ .ה' צּורִ י
ַהבֵּט מִשָּ ַ
וג ֹ ֲאלִי:

קריאת תהילים ליום יב' בניסן :פרקים קכ-קנ

עד כאן סדר קריאת "קרבנות הנשיאים"

ביום י''ג לניסן נהוג לקרוא מתוך פרשת בהעלותך.

יג' ניסן – נשיא לשבט לוי
בנ ֵּי
בנ ָּיו לֵּאמ ֹר כ ֹה תְ בָּרְ כּו אֶּת־ ְ
וַי ְדַ בֵּר ה' אֶּל־מ ֹשֶּ ה לֵּאמ ֹר :דַ בֵּר אֶּל־ַאהֲר ֹן וְאֶּל־ ָּ
אלֶּיך ָּ וִי ֻחנ ֶּךָּ :י ִשָּ א ה' ָּפנ ָּיו
י ִשְ רָּ אֵּל ָאמֹור לָּהֶּם :יְבָּרֶּ כְך ָּ ה' וְי ִשְ מְרֶּ ךָּ :יָּאֵּר ה' ָּפנ ָּיו ֵּ
אבָּרֲ כֵּם:
אנ ִי ֲ
בנ ֵּי יִשְ רָּ אֵּל וַ ֲ
אלֶּיך ָּ וְי ָּשֵּ ם לְך ָּ שָּ לֹום :וְשָּ מּו אֶּת־שְ מִי עַל־ ְ
ֵּ
ב ַהעֲל ֹתְ ךָּ ,אֶּתַ -הנ ֵּר ֹת,
וַי ְדַ בֵּר ה' ,אֶּל-מ ֹשֶּ ה לֵּאמ ֹר .דַ בֵּר ,אֶּלַ-אהֲר ֹן ,וְָאמַרְ תָּ ֵּ ,אלָּיוְ :
בעַת ַהנ ֵּרֹות .וַיַעַש כֵּןַ ,אהֲר ֹן--אֶּל-מּול ְפנ ֵּי ַהמְנֹורָּ ה,
אֶּל-מּול ְפנ ֵּי ַהמְנֹורָּ ה ,יָּאִירּו שִ ְ
מעֲשֵּ ה ַהמְנ ֹרָּ ה מִקְ שָּ ה ָּזהָּב ,עַד-י ְרֵּ כָּּה
צּו ָּה ה' ,אֶּת-מ ֹשֶּ ה .וְזֶּה ַ
ֶּה ֱעלָּה נ ֵּר ֹתֶּ יהַָּ :כאֲשֶּ ר ִ
עַד-פִרְ חָּּה מִקְ שָּ ה הִואַ :כמַרְ אֶּה ,אֲשֶּ ר הֶּרְ ָאה ה' אֶּת-מ ֹשֶּ ה--כֵּן עָּשָּ ה ,אֶּתַ -המְנ ֹרָּ ה.
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יהי רצון מלפניך ה' אלקינו ואלקי אבותינו שאם אני עבדך משבט לוי החתום
בתפארת מלכות שקריתי בתורתך פרשת הנרות שנתת באהבה לאהרן קדושיך נשיא
שבט הלוים ,שיהא עולה קריאת פרשת הנרות כאילו השגנו כל סודותיה .
וכשם שראית את עוני עמך וצאן מרעיתך בכור הברזל במצרים ונתחברת ונתלוית
עמהם בכל צרתם בסנה בזכות לוי ,כן ה' אלהינו ואלהי אבותינו אהיה אשר אהיה
נ'א ג'בור ד'ורשי י'חודך כ'בבת ש'ומרם בגלות החיל הזה ובטובך הגדול ישוב חרון
אפך מעמך ומעירך ומנחלתך ,וקיים לנו את הדבר שהבטחתנו על ידי משה עבדך
אה''יה אשר אה''יה עזרה בצרות ,ונאמר ואף גם זאת בהיותם בארץ אויביהם לא
מאסתים ולא געלתים לכלותם להפר בריתי אתם כי אני ה' אלהיהם ,ונאמר בכל
צרתם לו צר ומלאך פניו הושיעם באהבתו ובחמלתו הוא גאלם וינטלם וינשאם כל
ימי עולם ,והשב כהנים לעבודתן ולויים בדוכנם וישראל במעמדם וילוו עליך
וישרתוך .
ועל כן נקוה לך ה' אלקינו לראות מהרה בתפארת עוזך ,תתן לראשך לוית חן עטרת
תפארת תמגנך ,עורי לבשי בגדי תפארתך ירושלים עיר הקודש והיית עטרת תפארת
ביד ה' וצניף מלו''כה בכף אלהיך ,ולעמך ישראל הקם את דבריך לאמר ,ולתתך
עליון על כל הגוים אשר עשה לתהלה ולשם ולתפארת ,כי תפארת עוזמו אתה
וברצונך תרום קרננו ,יהיו לרצון וכו' ,וביום זה יקרא בנביא בנרות דזכריה.
יִהְיּו לְרָּ צֹון ִאמְרֵּ י־ ִפי ,וְ ֶּהגְיֹון לִבִי לְ ָּפנ ֶּיךָּ .ה' צּורִ י וג ֹ ֲאלִי:
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