
 

 

 

 תורה –הקפה א' 
יָעה נָא. ָאנָא יְהָֹוה ַהְצלִׁיָחה נָא. ָאנָא  ָאנָא יְהָֹוה הֹושִׁ

 יְהָֹוה ֲענֵנּו ְביֹום ָקְרֵאנּו:

יָחה  יָעה נָא. ּבֹוֵחן ְלָבבֹות ַהְצלִׁ ֱאֹלֵהי ָהרּוחֹות הֹושִׁ

 :נָא. ּגֹוֵאל ָחזָק ֲענֵנּו ְביֹום ָקְרֵאנּו

י .1 ּצּיוֹן כִּ א מִּ צֵּ ם' ה ּוְדַבר תוָֹרה תֵּ ירּוָשָליִּ  מִּ

יָמה' ה תוַֹרת .2 יַבת ְתמִּ ֶפש ְמשִִּֽׁ   ָנִֽׁ

דּות יַמת ֶנֱאָמָנה' ה עֵּ י ַמְחכִִּֽׁ תִּ  ֶפִֽׁ

ָּוה תוָֹרה .3 נּו צִּ ַלת מוָֹרָשה, ֹמֶשה ָלִֽׁ  ַיֲעֹקב ְקהִּ

 ֱאֶמת ְותו  ָרתו  ֱאֶמת  מ  ֶשה .4

ר .5 ינּו ְוָהאֵּ ינֵּ ק, ְבתוָרֶתָך עֵּ נּו ְוַדבֵּ בֵּ ְצוֶתיָך לִּ  ,ְבמִּ

ד נּו ְוַיחֵּ ְרָאה ְלַאֲהָבה ְלָבבֵּ   .ְשֶמָך ֶאת ּוְליִּ

ָכלֵּם ְולא נֵּבוש ְולא ל ְולא נִּ ָכשֵּ  ָוֶעד ְלעוָלם נִּ

ין  .6 ים אֵּ י ְיהָוה הּוא ָהֱאֹלהִּ ָת ָלַדַעת כִּ ַאָתה ָהְראֵּ

ְלבַ   .ּדוֹ עוֹד מִּ

ְשַחק ְליוֹם ַאֲחרוֹן .7  .ֹעז ְוָהָדר ְלבּוָשּה ַותִּ

 השמח –' הקפה ב
יָחה  ּדֹוֵבר ְלבּושֹו ַהְצלִׁ יָעה נָא. ָהדּור ּבִׁ ְצָדקֹות הֹושִׁ

יד ֲענֵנּו ְביֹום ָקְרֵאנּו יק ְוָחסִׁ  :נָא. ָותִׁ

ַמְחָת  .8 יתָ  ְבַחֶגָך ְוָשִֽׁ חַ  ַאְך ְוָהיִּ  ָשמִֵּֽׁ

ְבדּו .9 ְמָחה' ה-ֶאת עִּ ְרָנָנה ְלָפָניו ֹבאּו, ְבשִּ  בִּ

ישּו .10 ְמח שִּ ְמַחת ּוְושִּ  ַלתוָֹרה בוֹדכָ  ּוְתנּו תוָֹרה ְבשִּ

ְצָוה .11 ְהיוֹת ְגדוָֹלה מִּ ְמָחה לִּ יד ְבשִּ  ָתמִּ

ְשְמחּו .12 י ְבַמְלכּוָתְך יִּ י ֹעֶנג  ַשָבת שוְמרֵּ ְוקוְראֵּ
 ַשָבת

ְך .13 ְך ֱאֹלָהיִּ יש ָעַליִּ ְמשוֹש ָחָתן ַעל ַכָלה ָישִּ  / כִִּֽׁ

 הכלה לפני מרקדין כיצד

ְמָחה ָששוֹן ָבָרא ֲאֶשר .14  ְוַכָלה ָחָתן ְושִּ

 הקפה ג' – ישראל
יָחה נָא. טֹוב  זְַך יָעה נָא. חֹוֵמל ַּדלִׁים, ַהְצלִׁ ְויָָשר, הֹושִׁ

יב, ֲענֵנּו ְביֹום ָקְרֵאנּו  ּוֵמטִׁ

ל ַעם .15 ְשָראֵּ ינּו עוֹד, ַחי יִּ  ַחי ָאבִּ

שּו, ַכָּדָבר ָהָאמּור ַעל  .16 ָשה ְלָך ְיַשלִֵּֽׁ ָלם ְקדֻּ ַחד כֻּ ַיִֽׁ
ָך, ְוָקָרא ֶזה ֶאל ֶזה ְוָאַמר יֶאִֽׁ  ַיד ְנבִּ

ים ַאַנְחנּו .17 ינִּ י ַמאמִּ ים ְבנֵּ ינִּ ין ַמאמִּ י ַעל ָלנּו ְואֵּ  מִּ

ן יָשעֵּ ינּו על ֶאָלא ְלהִּ ם ָאבִּ   .ֶשַבָשַמיִּ

 הוא ומגינם עזרם בה בטח ישראל ישראל

נֵּה .18 ים ַמה־ּטוֹב הִּ ים ֶשֶבת ּוַמה־ָנעִּ ַחד׃ ַאחִּ  ַגם־ָיִֽׁ

 נשמה ניגון .19

ינּו .20 נּו ּטוב ַמה ַאְשרֵּ ים ּוַמה ֶחְלקֵּ נּו ָנעִּ  ּוַמה גוָרלֵּ

נּו ָּיָפה ָשתֵּ   .ְירֻּ

 הוא בריך דקודשא עבדא אנא .21

י ָהָעם .22 י ָהָעם ֶשָכָכה לוֹ  ַאְשרֵּ  ֱאֹלָקיו’ ֶשהַ  ַאְשרֵּ

 

 תפלה –' ד הקפה
יר ְונָאֹור, ַהְצלִׁיָחה  יֹוֵדעַ  יָעה נָא. ַכּבִׁ ַמֲחָשבֹות הֹושִׁ

 :נָא. לֹוֵבש ְצָדקֹות ֲענֵנּו ְביֹום ָקְרֵאנּו

ל .23 י אֵּ פִּ ל, מִּ י אֵּ פִּ ל, מִּ ְשָראֵּ ב  ַרְך יִּ  2x .יִּ
יר ַכה ם', ֵאין ַאדִּ רּוְך ְכֶבן ַעְמרָּ   .ְוֵאין בָּ

ה ֵאל, ֵאין ְגֻדלָּה ַכּתֹורָּ ְשרָּ   .ְוֵאין דֹוְרֶשיהָּ ְכיִּ
ל י אֵּ פִּ ל, מִּ י אֵּ פִּ ל, מִּ ְשָראֵּ ב  ַרְך יִּ  2x .יִּ

דּור ַכה ם', ֵאין הָּ יק ְכֶבן ַעְמרָּ תִּ   .ְוֵאין וָּ
ה יַ ַ  ה ַכּתֹורָּ ֵאל, ֵאין ְזכִּ ְשרָּ ֶמיהָּ ְכיִּ   .ְוֵאין ֲחכָּ

ל י אֵּ פִּ ל, מִּ י אֵּ פִּ ל, מִּ ְשָראֵּ ב  ַרְך יִּ  2x .יִּ
הֹור  ם', ַכהֵאין טָּ ר ְכֶבן ַעְמרָּ   .ְוֵאין יָּשָּ

ה ה ַכּתֹורָּ ֵאל, ֵאין ְכֻבדָּ ְשרָּ   .ְוֵאין לֹוְמֶדיהִּ ְכיִּ
ל י אֵּ פִּ ל, מִּ י אֵּ פִּ ל, מִּ ְשָראֵּ ב  ַרְך יִּ  2x .יִּ

ם', ֵאין ֶמֶלְך ַכה יא ְכֶבן ַעְמרָּ   .ְוֵאין נָּבִּ
ה ֵאל, ֵאין ְסֻגלָּה ַכּתֹורָּ ְשרָּ   .ְוֵאין ע  ְסֶקיהָּ ְכיִּ

ל י אֵּ פִּ ל, מִּ י אֵּ פִּ ל, מִּ ְשָראֵּ בוַֹרְך יִּ  2x .יִּ
ם', ֵאין ּפֹוֶדה ַכה יק ְכֶבן ַעְמרָּ   .ְוֵאין ַצדִּ

ה ה ַכּתֹורָּ ֵאל, ֵאין ְקֻדשָּ ְשרָּ   .ְוֵאין רֹוְמֶמיהָּ ְכיִּ
ל י אֵּ פִּ ל, מִּ י אֵּ פִּ ל, מִּ ְשָראֵּ ב  ַרְך יִּ  2x .יִּ

דו  ש ַכה   .םְוֵאין ַרחּום ְכֶבן ַעְמרָּ ', ֵאין קָּ
ה ה ַכּתֹורָּ ירָּ ֵאל, ֵאין ְשמִּ ְשרָּ   .ְוֵאין ּתֹוְמֶכיהָּ ְכיִּ

ל י אֵּ פִּ ל, מִּ י אֵּ פִּ ל, מִּ ְשָראֵּ ב  ַרְך יִּ  2X .יִּ

ְך ֶאת ַנֲחָלֶתָך .24 יָעה ֶאת ַעֶמָך ּוָברֵּ  הוֹשִּ
ם ַעד ָהעוָֹלם ם ְוַנְשאֵּ  ּוְרעֵּ

ר', ַלה ְלֹהדוֹת טוֹב .25 ְמָך ּוְלַזמֵּ יד. ֶעְליוֹן ְלשִּ  ְלַהגִּ
ֶקר ָך ַבֹבִֽׁ  ַבלֵּילוֹת ֶוֱאמּוָנְתָך, ַחְסֶּדִֽׁ

נּו .26 ּטּוֶבָך ַשְבעֵּ נּו מִּ ישּוָעֶתָך ְוַשְמחֵּ ר בִּ נּו ְוַטהֵּ בֵּ  לִּ
 ֶבֱאֶמת ְלָעְבְּדָך

ן ְוַיֲעזר .27 יעַ  ְוָיגֵּ ים ְלָכל ְויושִּ   בו ַהחוסִּ



 

 

 

ָכל ְבַחְרָתנּו ַאָתה .28 ים מִּ יתָ  אוָֹתנּו ָאַהְבָת  ָהַעמִּ  ְוָרצִּ
ָכל ְורוַֹמְמָתנּו ָבנּו ַּדְשָתנּו ַהְלשונות מִּ  ְוקִּ

ְצוֶתיָך ַרְבָתנּו ְבמִּ נּו ְוקֵּ ְמָך ַלֲעבוָֹדֶתָך ַמְלכֵּ  ְושִּ
ינּו ְוַהָקדוֹש ַהָגדול  ָקָראתָ  ָעלֵּ

ש  .29 ת ה' אוָֹתּה ֲאַבקֵּ אֵּ י מֵּ  ַאַחת ָשַאְלתִּ
י ַחַּיי ַלֲחזוֹת ְבֹנַעם ה'  ית ה' ָכל ְימֵּ י ְבבֵּ ְבתִּ שִּ

יָכלוֹ  ר ְבהֵּ  ּוְלַבקֵּ

נּו .30 ינּו ָבְרכֵּ ָלנּו ָאבִּ ָלנּו ְכֶאָחד כֻּ  ָפֶניָך ְבאוֹר ְכֶאָחד כֻּ

 גדלת ה' –הקפה ה' 
יָחה נָא.  ֶמֶלְך יר ַהְצלִׁ יָעה נָא. נָאֹור ְוַאּדִׁ ים הֹושִׁ עֹוָלמִׁ

 נֹוְפלִׁים ֲענֵנּו ְביֹום ָקְרֵאנּוסֹוֵמְך 

י ֶזה הּוא? .31 י הּוא ֶזה ְואֵּ  מִּ
הּו י ְוַאְנוֵּ לִּ  ֶזה אֵּ

ֱאמּונָּה  ַאֶדֶרת ְוהָּ ים -הָּ  ְלַחי עֹולָּמִּ
ה  כָּ ינָּה ְוַהְברָּ ים -ַהבִּ  ְלַחי עֹולָּמִּ
ה ְוַהְגֻדלָּה  ים -ַהַגֲאוָּ  ְלַחי עֹולָּמִּ
בּור  ה ְוַהדִּ ים -ַהֵדעָּ  ְלַחי עֹולָּמִּ

ר ַההוֹ  דָּ ים -ד ְוֶההָּ  ְלַחי עֹולָּמִּ
יקּות  תִּ ים -ַהַּוַעד ְוַהּוָּ  ְלַחי עֹולָּמִּ

ְך ְוַהֹזַהר  ים -ַהזָּ  ְלַחי עֹולָּמִּ
ל ְוַהֹחֶסן  ים -ַהַחיִּ  ְלַחי עֹולָּמִּ

ים -ַהֶטֶכס ְוַהֹטַהר   ְלַחי עֹולָּמִּ
ְרָאה  חּוד ְוַהיִּ ים -ַהיִּ  ְלַחי עֹולָּמִּ
בֹוד  יםְלַחי  -ַהֶכֶתר ְוַהכָּ  עֹולָּמִּ
בּוב  ים -ַהֶלַקח ְוַהלִּ  ְלַחי עֹולָּמִּ

לָּה  ה ְוַהֶמְמשָּ ים -ַהְמלּוכָּ  ְלַחי עֹולָּמִּ
ים -ַהּנֹוי ְוַהֵּנַצח   ְלַחי עֹולָּמִּ

גּוי ְוַהֶשֶגב  ים -ַהשִּ  ְלַחי עֹולָּמִּ
ה  וָּ ֲענָּ ֹעז ְוהָּ ים -הָּ  ְלַחי עֹולָּמִּ

ים -ַהְּפדּות ְוַהְּפֵאר   ְלַחי עֹולָּמִּ
ים -י ְוַהֶצֶדק ַהְצבִּ   ְלַחי עֹולָּמִּ

ה  יָאה ְוַהְקֻדשָּ ים -ַהְקרִּ  ְלַחי עֹולָּמִּ
רֹוְממּות  רֹון ְוהָּ ים -הָּ  ְלַחי עֹולָּמִּ
יר ְוַהֶשַבח  ים -ַהשִּ  ְלַחי עֹולָּמִּ

ְפֶאֶרת  ה ְוַהּתִּ לָּ ים -ַהְּתהִּ  ְלַחי עֹולָּמִּ

ים ָכל ַמְלכּות ַמְלכּוְתָך .32  ּדוֹר ְבָכל ּוֶמְמַשְלְתָך ֹעָלמִּ
  ָודוֹר

יד .33 ל ֶמֶלְך ָּדוִּ ְשָראֵּ  ְוַקָּים ַחי יִּ

יַמן א טו  ב וָמָזל טו  ב סִּ ל ּוְלכו  ל ָלנּו ְיהֵּ ְשָראֵּ ן יִּ  ֲאמֵּ

ין .34 ינּו אֵּ אֹלקֵּ ין, כֵּ נּו אֵּ  ַכאדוֹנֵּ

ין נּו אֵּ ין, ְכַמְלכֵּ נּו אֵּ יעֵּ  ְכמוֹשִּ

ה ְישּועוֹת ַיֲעֹקב .35  ַצּוֵּ

ְמלוְֹך' ה, ָמַלְך' ה, ֶמֶלְך' ה .36 ד ְלעוָֹלם יִּ   ָועֵּ

  בתודה ואגדלנו אלוקים' ה אהלל

 אחד' ה אלוקינו' ה ה– ו – ה – י

ן  .37 יָלנּו מִּ ְבּדִּ ְכבודו, ְוהִּ ינּו ֶשְבָרָאנּו לִּ ָברּוְך ֱאלהֵּ
י עוָלם ָנַטע  ים, ְוָנַתן ָלנּו תוַרת ֱאֶמת, ְוַחּיֵּ ַהתועִּ

נּו  .ְבתוכֵּ

 רושליםי –הקפה ו' 
יָעה עֹוזֵר יָחה נָא.  ַּדלִׁים הֹושִׁ יל ַהְצלִׁ נָא. ּפֹוֶדה ּוַמצִׁ

ים ֲענֵנּו ְביֹום ָקְרֵאנּו  :צּור עֹוָלמִׁ

ם ָתקּום ַאָתה .38 ּיוֹן ְתַרחֵּ   צִּ
י ת כִּ י ְלֶחְנָנּה עֵּ ד ָבא כִּ  מוֹעֵּ

י .39 רּון ַוְיהִּ ישֻּ ף ֶמֶלְך בִּ ְתַאסֵּ י ְבהִּ   ָעם ָראשֵּ

י ַיַחד ְבטֵּ ל שִּ ְשָראֵּ  יִּ

ָשַמע עוֹד י יִּ צוֹת ְיהּוָדה ְבָערֵּ ם ּוְבחֻּ  ְירּוָשַלִּ

ְמָחה ְוקוֹל ָששוֹן קוֹל   ַכָלה ְוקוֹל ָחָתן קוֹל שִּ

ים ּוָבאּו .40 ְבדִּ ים ַאשּור ְבֶאֶרץ ָהֹאִֽׁ ָּדחִּ ְבֶאֶרץ  ְוַהנִּ

ם ְצָריִּ ֲחוּו מִּ ְשַתִֽׁ ם ַהֹקֶדש ְבַהר 'ַלה ְוהִּ ירּוָשָלִֽׁ  .בִּ

ים  .41 יְרָך ְבַרֲחמִּ ם עִּ ירּוָשַליִּ ְשכוֹן ְולִּ ָתשּוב ְותִּ

ַבְרָת  ינּו  .ְבתוָֹכּה ַכֲאֶשר דִּ ּוְבנֵּה אוָֹתּה ְבָקרוֹב ְבָימֵּ

נַין עוָֹלם ין .בִּ ָרה ְלתוָֹכּה ָתכִּ ד ַעְבְּדָך ְמהֵּ א ָדוִּ סֵּ  .ְוכִּ

ְך .42 יַריִּ ְשלוֹם ֲאסִּ י לִּ ְשֲאלִּ ּיוֹן ֲהֹלא תִּ  צִּ

 עתיד –הקפה ז' 
יָעה נָא.  ָקדֹוש יָחה נָא. ְונֹוָרא הֹושִׁ ַרחּום ְוַחנּון ַהְצלִׁ

ים  ימִׁ ית ֲענֵנּו ְביֹום ָקְרֵאנּו: ּתֹוֵמְך ְּתמִׁ שֹוֵמר ַהְּברִׁ

ים ְּבַמֲעָשיו  יָחה נָא. ָּתמִׁ יף ָלַעד ַהְצלִׁ יָעה נָא: ַּתקִׁ הֹושִׁ

 :ֲענֵנּו ְביֹום ָקְרֵאנּו

ם ַהְבנּוָיה .43 ירוָשַליִּ  ְלָשָנה ַהָבָאה בִּ

ם  .44 ְנַין ָשלֵּםַשְמחֵּ   ְבבִּ

ית  .45 ים ְבבֵּ ַמְחתִּ י ְושִּ ים ֶאל ַהר ָקְדשִּ יאוֹתִּ ַוֲהבִּ
י  י כִּ ְזְבחִּ יֶהם ְלָרצוֹן ַעל מִּ ְבחֵּ יֶהם ְוזִּ י עוֹֹלתֵּ ָלתִּ ְתפִּ

ים א ְלָכל ָהַעמִּ ָקרֵּ ָלה יִּ ית ְתפִּ י בֵּ יתִּ  בֵּ

יַח,  .46 יַאת ַהָמשִִּֽׁ ָמה ְבבִּ ין ֶבֱאמּוָנה ְשלֵּ י ַמֲאמִּ ֲאנִּ
ם ָכל ֶזה ֲאַחֶכה לוֹ ְבָכל ְוַאף עַ  ַּה, עִּ ְתַמְהמִֵּֽׁ י ֶשּיִּ ל פִּ

 .יוֹם ֶשָּיבוֹא

ב .47 ינּו ְוָקרֵּ ין ְפזּורֵּ בֵּ ם מִּ ינּו. ַהגויִּ  ַכנֵּס ּוְנפּוצותֵּ
י ַּיְרְכתֵּ  ָאֶרץ מִּ

ְמָחה .48 יֶרָך ְוָששוֹן, ְלַאְרֶצָך שִּ יַחת ְלעִּ  ּוְצמִּ

ד, ֶקֶרן יַכת ַעְבֶּדָך ְלָדוִּ ַשי ְלֶבן, נֵּר ַוֲערִּ יֶחָך יִּ  ְמשִּ

ָרה ְמהֵּ ינּו. בִּ  ְבָימֵּ

י עוָֹלם  .49 ְתחֵּ ָנְשאּו פִּ יֶכם ְוהִּ ים ָראשֵּ ְשאּו ְשָערִּ
 ֶסָלה ְוָיבוֹא ֶמֶלְך ַהָכבוֹד


