
 ָיּה ִרּבֹון ָעַלם ְוָעְלַמָּיא. ַאְנְּת הּוא ַמְלָּכא ֶמֶֶֽלְך ַמְלַכָּיא:
 ַׁשִּפיר ָקָדָמְך ְלַהֲחָוָיה: עֹוַבד ְּגבּוְרֵּתְך ְוִתְמַהָּיא.

 ִיְׂשְמחּו ַהָּׁשַמִֶֽים ְוָתֵגל ָהָאֶֶֽרץ ִיְרַעם ַהָּים ּוְמלֹאֹו:

 ָאז ְיַרְּננּו ָּכל־ֲעֵצי־ָיֶַֽער: ַיֲעלֹז ָׂשַדי ְוָכל־ֲאֶׁשר־ּבֹו

 

 ֵנר ֶׁשל ַׁשָּבת:ָּברּוְך ַאָּתה יהוה ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם. ֲאֶׁשר ִקְדָׁשֶֽנּו ְּבִמְצֹוָתיו. ְוִצָּוֶֽנּו ְלַהְדִליק 

ּוְפרֹׂש ָעֵלינּו ֻסַּכת ְׁשלֹוֶמָך.

 

 לֹא־ִיָּׂשא גֹוי ֶאל־ּגֹוי ֶחֶרב ְולֹא־ִיְלְמדּו עֹוד ִמְלָחָמה:

 

 
 

 ָּברּוְך ַאָּתה יהוה. ַהּפֹוֵרׂש ֻסַּכת ָׁשלֹום ָעֵלינּו ְוַעל־ַעּמֹו ִיְׂשָרֵאל ְוַעל־ָּכל־ָהעֹוָלם:

ְיִהי ָרצֹון ִמְלָפֶניָך יהוה ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו ֶׁשְּתַבֵטל ִמְלָחמֹות ּוְׁשִפיכּות ָדִמים ִמן ָהעֹוָלם 
  :ְולֹא ִיְׂשאּו עֹוד ּגֹוי ֶאל ּגֹוי ֶחֶרב ְולֹא ִיְלְמדּו עֹוד ִמְלָחָמה ְוַתְמִׁשיְך ָׁשלֹום ָּגדֹול ְוִנְפָלא ָבעֹוָלם

ְוֵיְדעּו ָּכל יֹוְׁשֵבי ֵתֵבל ָהֱאֶמת ַלֲאִמּתֹו ֲאֶׁשר לֹא ָבאנּו ְלֶזה ָהעֹוָלם ִּבְׁשִביל ִריב ּוַמֲחלֶֹקת  ַרק ַיִּכירּו
ְולֹא ִּבְׁשִביל ִׂשְנָאה ְוִקְנָאה ְוִקְנטּור ּוְׁשִפיכּות ָדִמים ַרק ָּבאנּו ָלעֹוָלם ְּכֵדי ְלַהִּכיר ְוָלַדַעת אֹוְתָך 

 :חִּתְתָּבַרְך ָלֶנצַ 

 לֹא ָעֶליָך ַהְּמָלאָכה ִלְגמֹור ְולֹא ַאָּתה ֶּבן־חֹוִרין ְלִהָּבֵטל ִמֶּמָּנה.

ַדֵּבֵ֞ר ֶאל־ְּבֵנֵ֤י ִיְׂשָרֵאלָ֙ ְוָאֶַֽמְרָּתָ֣  בַוִּיְקָרָ֖א ֶאל־ֹמֶׁשֶ֑ה ַוְיַדֵּבֵ֤ר ְיָיָ֙ ֵאָלָ֔יו ֵמֹאֶֹ֥הל מֹוֵעָ֖ד ֵלאֹמֶֽר:  א
ֲאֵלֶהָ֔ם ָאָדָ֗ם ִּכֶֽי־ַיְקִרֹ֥יב ִמֶּכֶ֛ם ָקְרָּבָ֖ן ַלְֶֽיָיֶ֑ ִמן־ַהְּבֵהָמָ֗ה ִמן־ַהָּבָקרָ֙ ּוִמן־ַהּצָֹ֔אן ַּתְקִרָ֖יבּו ֶאת־

ַיְקִרָ֣יב  ִאם־עָֹלֵ֤ה ָקְרָּבנֹוָ֙ ִמן־ַהָּבָקָ֔ר ָזָכֹ֥ר ָּתִמָ֖ים ַיְקִריֶבֶּ֑נּו ֶאל־ֶּפֶַ֜תח ֹאֵֶ֤הל מֹוֵעדָ֙ גָקְרַּבְנֶכֶֽם: 
ְוָׁשַחֶ֛ט ֶאת־ הְוָסַמְָ֣ך ָידָֹ֔ו ַעָ֖ל רָֹ֣אׁש ָהֶֽעָֹלֶ֑ה ְוִנְרָצֹ֥ה לָֹ֖ו ְלַכֵּפֹ֥ר ָעָלֶֽיו:  דֹאתָֹ֔ו ִלְרצֹנָֹ֖ו ִלְפֵנֹ֥י ְיָיֶֽ: 

ֶּבֹ֥ן ַהָּבָקָ֖ר ִלְפֵנָ֣י ְיָיֶ֑ ְוְִ֠הְקִרְ֠יבּו ְּבֵנֵ֨י ַאֲֶֽהרֵֹ֤ן ַהּכֲֶֹֽהִניםָ֙ ֶאת־ַהָדָ֔ם ְוָזְֶֽרקֵּ֨ו ֶאת־ַהָדֵ֤ם ַעל־ַהִּמְזֵּבֵַ֨חָ֙ 
ְוְָ֠נְֶֽתנְּ֠ו ְּבֵנֵ֨י  זְוִהְפִׁשָ֖יט ֶאת־ָהֶֹֽעָלֶ֑ה ְוִנַּתֹ֥ח ֹאָתָּ֖ה ִלְנָתֶחֶֽיָה:  וִבָ֔יב ֲאֶׁשר־ֶּפַָ֖תח ֹאֶֹ֥הל מֹוֵעֶֽד: סָ 

ְוָעְֶֽרכָּ֗ו ְּבֵנֵ֤י ַאֲֶֽהרֹןָ֙ ַהּכֲָֹ֣הִנָ֔ים ֵאֵ֚ת  חַאֲֶֽהרֹֹ֧ן ַהּכֵֹהֶ֛ן ֵאָׁ֖ש ַעל־ַהִּמְזֵּבֶַ֑ח ְוָעְֶֽרכֹּ֥ו ֵעִצָ֖ים ַעל־ָהֵאֶֽׁש: 
ְוִקְרּבֹֹ֥ו  טְוֶאת־ַהָּפֶֶ֑דר ַעל־ָהֵֶֽעִציםָ֙ ֲאֶׁשָ֣ר ַעל־ָהֵאָׁ֔ש ֲאֶׁשָ֖ר ַעל־ַהִּמְזֵּבֶַֽח: ַהְּנָתִחָ֔ים ֶאת־ָהרָֹ֖אׁש 

   ה ֵרֶֽיַח־ִניחָֹ֖וַח ַלְֶֽיָיֶֽ:  ּוְכָרָעָ֖יו ִיְרַחָ֣ץ ַּבָּמִֶ֑ים ְוִהְקִטֵ֨יר ַהּכֵֹהֵ֤ן ֶאת־ַהֹּכלָ֙ ַהִּמְזֵּבָָ֔חה ֹעָלֶ֛ה ִאֵּׁשֹ֥

ְוָׁשַחֵ֨ט  יאְוִאם־ִמן־ַהּצֵֹ֨אן ָקְרָּבנֹֹ֧ו ִמן־ַהְּכָׂשִבֶ֛ים אֹֹ֥ו ִמן־ָהִֶֽעִּזָ֖ים ְלֹעָלֶ֑ה ָזָכֹ֥ר ָּתִמָ֖ים ַיְקִריֶבֶּֽנּו:  י
יב: ֹאתֶֹ֜ו ַעָ֣ל ֶיֶֹ֧רְך ַהִּמְזֵּבֶַ֛ח ָצֹפָָ֖נה ִלְפֵנָ֣י ְיָיֶ֑ ְוָזְֶֽרקּ֡ו ְּבֵני֩ ַאֲֶֽהרֵֹ֨ן ַהּכֲֶֹֽהִנֹ֧ים ֶאת־ָדמֶֹ֛ו ַעל־ַהִּמְזֵּבַָ֖ח ָסִבֶֽ

ֹאתֹוָ֙ ִלְנָתָחָ֔יו ְוֶאת־ֹראׁשָֹ֖ו ְוֶאת־ִּפְדרֶֹ֑ו ְוָעַרְֵ֤ך ַהּכֵֹהןָ֙ ֹאָתָ֔ם ַעל־ָהֵֶֽעִציםָ֙ ֲאֶׁשָ֣ר ַעל־ ְוִנַּתֵ֤ח יב
ְוַהֶּקֶֹ֥רב ְוַהְּכָרַעִָ֖ים ִיְרַחָ֣ץ ַּבָּמִֶ֑ים ְוִהְקִרֵ֨יב ַהּכֵֹהֵ֤ן ֶאת־ַהֹּכלָ֙ ְוִהְקִטָ֣יר  יגָהֵאָׁ֔ש ֲאֶׁשָ֖ר ַעל־ַהִּמְזֵּבֶַֽח: 
ְוִאֹ֧ם ִמן־ָהעֶֹ֛וף עָֹלֹ֥ה ָקְרָּבנָֹ֖ו ַלְֶֽיָיֶ֑  יד             ַח ִניֹחַָ֖ח ַלְֶֽיָיֶֽ:   ה ֵרֹ֥יַהִּמְזֵּבָָ֔חה עָֹלָ֣ה הָּ֗וא ִאֵּׁשֶ֛

ְוִהְקִריבֵֹ֤ו ַהּכֵֹהןָ֙ ֶאל־ַהִּמְזֵּבַָ֔ח ּוָמַלקָ֙  טוְוִהְקִרָ֣יב ִמן־ַהֹּתִרָ֗ים אֶֹ֛ו ִמן־ְּבֵנֹ֥י ַהּיֹוָנָ֖ה ֶאת־ָקְרָּבנֶֹֽו: 
ְוֵהִסֹ֥יר ֶאת־ֻמְרָאתָֹ֖ו ְּבֹנֶָֽצָתֶּ֑ה  טזֶאת־רֹאׁשָֹ֔ו ְוִהְקִטָ֖יר ַהִּמְזֵּבֶָ֑חה ְוִנְמָצָ֣ה ָדמָֹ֔ו ַעָ֖ל ִקֹ֥יר ַהִּמְזֵּבֶַֽח: 

ָפיו֘ לָֹ֣א ַיְבִדיל֒ ְוִׁשַּסֵ֨ע ֹאתָֹ֣ו ִבְכנָ  יזְוִהְׁשִלֵ֨יְך ֹאָתֶּ֜ה ֵאֵֶ֤צל ַהִּמְזֵּבֵַ֨חָ֙ ֵקְָ֔דָמה ֶאל־ְמקָֹ֖ום ַהָדֶֶֽׁשן: 
 ְוִהְקִטֵ֨יר ֹאתֵֹ֤ו ַהּכֵֹהןָ֙ ַהִּמְזֵּבָָ֔חה ַעל־ָהֵֶֽעִצָ֖ים ֲאֶׁשָ֣ר ַעל־ָהֵאֶׁ֑ש ֹעָלָ֣ה הָּ֗וא ִאֵּׁשֶ֛ה ֵרֹ֥יַח ִניחַָֹ֖ח ַלְֶֽיָיֶֽ:   

ֲאֶׁשֵ֨ר ָקְֶֽרָךֶ֜ ַּבֶדֶָ֗רְך ַוְיַזֵּנֵ֤ב  יחָזכֹ֕ור ֵאֶ֛ת ֲאֶׁשר־ָעָׂשֹ֥ה ְלָךָ֖ ֲעָמֵלֶ֑ק ַּבֶדֶָ֖רְך ְּבֵצֶֽאְתֶכֹ֥ם ִמִּמְצָרִֶֽים:  יז
ְוָהָי֡ה ּבְֶָֽהִנָ֣יַחֶֽ ְיָיָ֣ ֱאלֶֹהָ֣יָך ׀  יטְּבָךָ֙ ָּכל־ַהֶּנֱֶֽחָׁשִלָ֣ים ַאֲֶֽחֶרָ֔יָך ְוַאָּתָ֖ה ָעֵיָ֣ף ְוָיֵגֶַ֑ע ְולֹֹ֥א ָיֵרָ֖א ֱאלִֹהֶֽים: 

ִמָּכל־ֹאְֵ֨יֶבֶ֜יָך ִמָּסִבָ֗יב ָּבָאֵֶ֨רץָ֙ ֲאֶׁשר ְיָיָ֣־ֱאְ֠לֶֹהְ֠יָך ֹנֵתֵ֨ן ְלָךֵ֤ ַנֲֶֽחָלהָ֙ ְלִרְׁשָּתָּ֔ה ִּתְמֶחהָ֙ ֶאת־ֵזֶָ֣כר  ְלְָ֠ךְ֠
 ָּׁשָמִֶ֑ים לָֹ֖א ִּתְׁשָּכֶֽח: ֲעָמֵלָ֔ק ִמַּתַָ֖חת הַ 



,

 

   

https://www.worldjewishrelief.org/ways-to-donate/appeals/1267-ukraine-crisis-appeal
https://eupj.org/eupj-ukraine-emergency-support-fund/

