
 



נּו ַלֲעסֹוק ְּבִדְבֵרי תֹוָרה. נּו ְּבִמְצֹוָתיו, ְוִצָּוֵֽ ֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאֶׁשר ִקְּדָׁשֵֽ ינּו ֶמֵֽ  ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי ֱאֹלֵהֵֽ
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ֱאֹלֵהֵֽ  יהוה  ַאָּתה  ֶלְך ָּברּוְך  ֶמֵֽ ינּו 
ְּבִמְצֹוָתיו  נּו  ִקְּדָׁשֵֽ ֲאֶׁשר  ָהעֹוָלם 

ֶמר:  נּו ַעל ְסִפיַרת ָהֹעֵֽ  ְוִצָּוֵֽ
 

ּוְׁשלִׁשים יֹום ֶׁשֶהם ַהּיֹום ֲחִמָּׁשה 
ֶמר   ֲחִמָּׁשה ָׁשבּועֹות ָלֹעֵֽ

 ַהּיֹום ִׁשָּׁשה ּוְׁשלִׁשים יֹום ֶׁשֶהם 
ֶמר  ֲחִמָּׁשה ָׁשבּועֹות ְויֹום ֶאָחד ָלֹעֵֽ

 ַהּיֹום ִׁשְבָעה ּוְׁשלִׁשים יֹום ֶׁשֶהם 
ֶמר  ֲחִמָּׁשה ָׁשבּועֹות ּוְׁשֵני ָיִמים ָלֹעֵֽ



ּוְׁשלִׁשים יֹום ֶׁשֶהם ַהּיֹום ְׁשמֹוָנה 
ֶמר   ֲחִמָּׁשה ָׁשבּועֹות ּוְׁשלָׁשה ָיִמים ָלֹעֵֽ

 ַהּיֹום ִּתְׁשָעה ּוְׁשלִׁשים יֹום ֶׁשֶהם 
ֶמר   ֲחִמָּׁשה ָׁשבּועֹות ְוַאְרָּבָעה ָיִמים ָלֹעֵֽ

 

ַהּיֹום ַאְרָּבִעים יֹום ֶׁשֶהם ֲחִמָּׁשה 
ֶמר  ָׁשבּועֹות ַוֲחִמָּׁשה ָיִמים ָלֹעֵֽ

 

ַהּיֹום ֶאָחד ַוַאְרָּבִעים יֹום ֶׁשֶהם ֲחִמָּׁשה 
ֶמר   ָׁשבּועֹות ַוִׁשָּׁשה ָיִמים ָלֹעֵֽ

 
 

 



ַהּלֹוֵמד ֵמֲחֵברֹו ֶּפֶרק ֶאָחד אֹו ֲהָלָכה ֶאָחת אֹו ָּפסּוק ֶאָחד אֹו ִדּבּור ֶאָחד  ג  

 ִלְנָהג ּבֹו ָּכבֹוד, ֶׁשֵּכן ָמִצינּו ְּבָדִוד ֶמֶלְך ִיְׂשָרֵאל, אֹו ֲאִפילּו אֹות ֶאָחת, ָצִריְך

ֶׁשּלֹא ָלַמד ֵמֲאִחיתֹוֶפל ֶאָּלא ְׁשֵני ְדָבִרים ִּבְלָבד, ְקָראֹו ַרּבֹו ַאּלּופֹו ּוְמיָֻּדעֹו, 

ֶׁשֶּנֱאַמר )תהלים נה(, ְוַאָּתה ֱאנֹוׁש ְּכֶעְרִּכי ַאּלּוִפי ּוְמיָֻּדִעי. ַוֲהֹלא ְדָבִרים ַקל 

ֶמלֶ  ָּדִוד  ּוַמה  ְדָבִרים  ָוחֹוֶמר,  ְׁשֵני  ֶאָּלא  ֵמֲאִחיתֹוֶפל  ָלַמד  ֶׁשּלֹא  ִיְׂשָרֵאל  ְך 

ִּבְלָבד ְקָראֹו ַרּבֹו ַאּלּופֹו ּוְמיָֻּדעֹו, ַהּלֹוֵמד ֵמֲחֵברֹו ֶּפֶרק ֶאָחד אֹו ֲהָלָכה ֶאָחת  

ְוַכָּמה   ַּכָּמה  ַעל ַאַחת  ֶאָחת  ֲאִפילּו אֹות  אֹו  ֶאָחד  ִדּבּור  אֹו  ֶאָחד  ָּפסּוק  אֹו 

ְוֵאין ָּכב ִלְנָהג ּבֹו ָּכבֹוד.  ֹוד ֶאָּלא תֹוָרה, ֶׁשֶּנֱאַמר )משלי ג(, ָּכבֹוד  ֶׁשָּצִריְך 

תֹוָרה   ֶאָּלא  טֹוב  ְוֵאין  טֹוב,  ִיְנֲחלּו  ּוְתִמיִמים  כח(  )שם  ִיְנָחלּו,  ֲחָכִמים 

 ֶׁשֶּנֱאַמר ִּכי ֶלַקח טֹוב ָנַתִּתי ָלֶכם ּתֹוָרִתי ַאל ַּתֲעֹזבּו: 

ָרה ִּתְׁשֶּתה ְוַעל ַּכְך ִהיא ַּדְרָּכּה ֶׁשל ּתֹוָרה, ַּפת ַּבֶּמַלח ֹּתאֵכל ּוַמִים ַּבְּמׂשּוד  

ֵּכן,   ֹעֶׂשה  ַאָּתה  ִאם  ָעֵמל,  ַאָּתה  ּוַבּתֹוָרה  ִּתְחֶיה  ַצַער  ְוַחֵּיי  ִּתיָׁשן  ָהָאֶרץ 

ָלעֹוָלם  ָלְך  ְוטֹוב  ַהֶּזה  ָּבעֹוָלם  ַאְׁשֶריָך  ָלְך.  ְוטֹוב  ַאְׁשֶריָך  קכח(  )תהלים 

 ַהָּבא:

 

 



סּוק ֶאָחד אֹו ִדּבּור ֶאָחד אֹו  ַהּלֹוֵמד ֵמֲחֵברֹו ֶּפֶרק ֶאָחד אֹו ֲהָלָכה ֶאָחת אֹו ּפָ 
 ֲאִפילּו אֹות ֶאָחת, ָצִריְך ִלְנָהג ּבֹו ָּכבֹוד, 

ְדָבִרים   ְׁשֵני  ֶאָּלא  ֵמֲאִחיתֹוֶפל  ָלַמד  ֶׁשּלֹא  ִיְׂשָרֵאל,  ֶמֶלְך  ְּבָדִוד  ָמִצינּו  ֶׁשֵּכן 
ֶׁשֶּנֱאַמר  ּוְמיָֻּדעֹו,  ַאּלּופֹו  ַרּבֹו  ְקָראֹו  ַאּלּוִפי ִּבְלָבד,  ְּכֶעְרִּכי  ֱאנֹוׁש  ְוַאָּתה   ,

 יָֻּדִעי. ּומְ 

ַוֲהֹלא ְדָבִרים ַקל ָוחֹוֶמר, ּוַמה ָּדִוד ֶמֶלְך ִיְׂשָרֵאל ֶׁשּלֹא ָלַמד ֵמֲאִחיתֹוֶפל ֶאָּלא 
ְׁשֵני ְדָבִרים ִּבְלָבד ְקָראֹו ַרּבֹו ַאּלּופֹו ּוְמיָֻּדעֹו, ַהּלֹוֵמד ֵמֲחֵברֹו ֶּפֶרק ֶאָחד אֹו  
ֲאִפילּו אֹות ֶאָחת ַעל ַאחַ  ת  ֲהָלָכה ֶאָחת אֹו ָּפסּוק ֶאָחד אֹו ִדּבּור ֶאָחד אֹו 

 ַּכָּמה ְוַכָּמה ֶׁשָּצִריְך ִלְנָהג ּבֹו ָּכבֹוד. 

ּוְתִמיִמים ִיְנֲחלּו טֹוב,  , ָּכבֹוד ֲחָכִמים ִיְנָחלּו,   ְוֵאין ָּכבֹוד ֶאָּלא תֹוָרה, ֶׁשֶּנֱאַמר 
 ְוֵאין טֹוב ֶאָּלא תֹוָרה ֶׁשֶּנֱאַמר ִּכי ֶלַקח טֹוב ָנַתִּתי ָלֶכם ּתֹוָרִתי ַאל ַּתֲעֹזבּו:



 

  

 

 

 



ַּבְּמׂשּו ּוַמִים  ֹּתאֵכל  ַּבֶּמַלח  ַּפת  ּתֹוָרה,  ֶׁשל  ַּדְרָּכּה  ִהיא  ְוַעל  ַּכְך  ִּתְׁשֶּתה  ָרה 
ַאְׁשֶריָך  ָהָאֶרץ ִּתיָׁשן ְוַחֵּיי ַצַער ִּתְחֶיה ּוַבּתֹוָרה ַאָּתה ָעֵמל, ִאם ַאָּתה ֹעֶׂשה ֵּכן,  

 :ְוטֹוב ָלְך. ַאְׁשֶריָך ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ְוטֹוב ָלְך ָלעֹוָלם ַהָּבא

 

 

 



ֹלא ַעל ֶהָעִׁשיר הּוא אֹוֵמר ֶׁשַּיֲעֹמד ְּבַחֵּיי ַצַער ְּכֵדי ִלְלֹמד   .ַּפת ְּבֶמַלח ֹּתאַכל 
ּתֹוָרה, ֶאָּלא ָהִכי ָקָאַמר, ֲאִפּלּו ֵאין ָלָאָדם ֶאָּלא ַּפת ְּבֶמַלח ְוכּו' ְוֵאין לֹו ַּכר 

ִיּמָ  ַאל  ָהָאֶרץ,  ַעל  ֶאָּלא  ִליֹׁשן  אֹוָתּה  ְוֶכֶסת  ִלְלֹמד  ְּדסֹופֹו  ָּבּה,  ִמַּלֲעֹסק  ַנע 
 :ֵמֹעֶׁשר 

 



 



ֶכת  ְוַהְדָרְך   ָאבֹותַהְדָרן ֲעָלְך ַמֶסֵֽ
 ֲעָלן. 

ֶכת  ְוַדְעָּתְך  ָאבֹותַּדְעָּתן ֲעָלְך ַמֶסֵֽ
 ֲעָלן. 

ֶכת  ְוָלא   ָאבֹותָלא ִנְתְנֵׁשי ִמָּנְך ַמֶסֵֽ
ָלא ְּבָעְלָמא ַהֵּדין ְוָלא  ִּתְתְנֵׁשי ִמן.
 ְּדָאֵתי:ְּבָעְלָמא 

ינּו ֶאת־ִּדְבֵרי  ְוַהֲעֶרב־ָנא יהוה ֱאֹלֵהֵֽ
ינּו.   תֹוָרְתָך ְּבִפֵֽ

 ּוְבִפי ַעְּמָך ֵּבית ִיְׂשָרֵאל. 

ינּו.   ְחנּו ְוֶצֱאָצֵאֵֽ  ְוִנְהֶיה ֲאַנֵֽ

 ְוֶצֱאָצֵאי ַעְּמָך ֵּבית ִיְׂשָרֵאל. 

ָך.  נּו יֹוְדֵעי ְׁשֶמֵֽ  ֻּכָּלֵֽ

ָך ִלְׁשָמּה:   ְולֹוְמֵדי תֹוָרֶתֵֽ

 ָּברּוְך ַאָּתה יהוה. 

 ְלַעּמֹו ִיְׂשָרֵאל:ַהְמַלֵּמד ּתֹוָרה 



ִיְתַּגַּדל   ָאֵמן(ִיְתַּגַּדל ְוִיְתַקַּדׁש ְׁשֵמּה ַרָּבא ) 
ְּבָעְלָמא ִּדי־ְבָרא ִכְרעּוֵתּה: ְוַיְמִליְך  

 ַמְלכּוֵתּה

 ְּבַחֵּייכֹון ּוְביֹוֵמיכֹון 

ּוְבַחֵּיי ִּדי־כ ׇ֯ל־ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ַּבֲעָגָלא 
 ּוִבְזַמן ָקִריב. 

 ְוִאְמרּו ָאֵמן: 

 ַרָּבא ְמָבַרְך ְיֵהא ְׁשֵמּה  

 ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמָּיא: 

ִיְתָּבַרְך ְוִיְׁשַּתַּבח ְוִיְתָּפַאר ְוִיְתרֹוַמם 
 ְוִיְתַנֵּׂשא ְוִיְתַהַּדר ְוִיְתַעֶּלה ְוִיְתַהָּלל

 ְׁשֵמּה ִּדי־ֻקְדָׁשא. 

 ְּבִריְך הּוא. 

ָּלא ִמן־ּכ ׇ֯ל־ִּבְרָכָתא  ְלֵעֵֽ

ְוִׁשיָרָתא ֻּתְׁשְּבָחָתא ְוֶנֱחָמָתא ִּדי־ 
 א. ֲאִמיָרן ְּבָעְלמָ 

 ָאֵמן: ְוִאְמרּו 

 ַעל ִיְׂשָרֵאל ְוַעל ַרָּבָנן

 ַּתְלִמיֵדיהֹון ְוַעל 

 ְוַעל ּכ ׇ֯ל־ַּתְלִמיֵדי ַּתְלִמיֵדיהֹון

ְיָתא ִּדי  ְוַעל ּכ ׇ֯ל־ָמן ִּדי ָעְסִקין ְּבאֹוַרֵֽ
 ְּבַאְתָרא ָהֵדן 

ְוִדי ְּבכ ׇ֯ל־ֲאַתר ַוֲאַתר ְיֵהא ְלהֹון  
ּוְלכֹון ְׁשָלָמא ַרָּבא ִחָּנא ְוִחְסָּדא 



 

ְוַרֲחִמין ְוַחִּיין ֲאִריִכין ּוְמזֹוָנא  
 ְרִויָחא ּוָפְרָקָנא 

ׇָ֯דם  ֲאבּוהֹון ִּדי ִבְׁשַמָּיא. ִמן־ק 

 ָאֵמן: ְוִאְמרּו 

 

 ְיֵהא ְׁשָלָמא ַרָּבא ִמן ְׁשַמָּיא

ינּו ְוַעל־ּכ ׇ֯ל־  ְוַחִּיים טֹוִבים ָעֵלֵֽ
 ִיְׂשָרֵאל. 

 ָאֵמן: ְוִאְמרּו 

 

 ֹעֶׂשה ָׁשלֹום ִּבְמרֹוָמיו

 הּוא ְּבַרֲחָמיו ַיֲעֶׂשה ָׁשלֹום

ינּו ְוַעל   ּכ ׇ֯ל־ִיְׂשָרֵאל ָעֵלֵֽ

 ְוַעל־ּכ ׇ֯ל־ָהעֹוָלם. 

 ָאֵמן: ְוִאְמרּו 


