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  הכנסת ספר תורה
  

  ט"תהילים כ

ֵני ֵאִלים ָהבּו לַ  'הִמְזמֹור ְלָדִוד ָהבּו לַ  בֹוד ָוֹעז 'הּבְ ֲחוּו לַ  'הָהבּו לַ  :ּכָ ּתַ מֹו ִהׁשְ בֹוד ׁשְ  'הּכְ
ַהְדַרת ֹקֶדׁש  ִים אֵ  'הקֹול  :ּבְ בֹוד ִהְרִעים -ַעל ַהּמָ ים 'הל ַהּכָ ּכַֹח קֹול  'הקֹול  :ַעל ַמִים ַרּבִ ּבַ

ָהָדר 'ה ר  'הקֹול  :ּבֶ ּבֵ ָבנֹון 'הׁשֵֹבר ֲאָרִזים ַוְיׁשַ מֹו ֵעֶגל ְלָבנֹון  :ֶאת ַאְרֵזי ַהּלְ ְרִקיֵדם ּכְ ַויַּ
מֹו ֶבן ְרֵאִמים ְריֹון ּכְ ר ָיִחיל יָ  'הקֹול  :ֹחֵצב ַלֲהבֹות ֵאׁש  'הקֹול  :ְוׂשִ ר  'הִחיל ִמְדּבָ ִמְדּבַ

בֹוד 'ה קֹול :ָקֵדׁש  ּלֹו ֹאֵמר ּכָ ֱחׂשף ְיָערֹות ּוְבֵהיָכלֹו ּכֻ לֹות ַויֶּ ב  'ה :ְיחֹוֵלל ַאיָּ ׁשֶ ב ַויֵּ ּבּול ָיׁשָ ַלּמַ
ן  'ה :ֶמֶלְך ְלעֹוָלם 'ה לֹוםְיָבֵרְך אֶ  'הֹעז ְלַעּמֹו ִיּתֵ ָ   :ת ַעּמֹו ַבׁשּ

. מוציאים את ספרי התורה מארון הקודש לקראת ולכבוד ספר התורה החדש, כשמגיעים לבית הכנסת

  :)ק"חו(אומרים את הפסוקים שנוהגים לומר בשמחת תורה 

ה י  ַאּתָ ַבּדוֹ  'הָהְרֵאָת ָלַדַעת ּכִ   :הּוא ָהֱאלִֹהים ֵאין עֹוד ִמּלְ
ה י ְלעֹוָלם ַחְסּדוֹ  ְלעֹוׂשֵ דֹולֹות ְלַבּדֹו ּכִ   :ִנְפָלאֹות ּגְ

מֹוָך ָבֱאלֹ  ֵאין יךָ ִק ּכָ ַמֲעׂשֶ   :ים ֲאֹדָני ְוֵאין ּכְ
ַמח  'הְכבֹוד  ְיִהי יו 'הְלעֹוָלם ִיׂשְ ַמֲעׂשָ   :ּבְ
ם  ְיִהי ה ְוַעד עֹוָלם 'הׁשֵ   :ְמֹבָרְך ֵמַעּתָ
נוּ ֵק ֱאלֹ  'ה ְיִהי ׁשֵ ר ָהָיה ִעם ֲאבֹוֵתינּו ַאל ַיַעְזֵבנּו ְוַאל ִיּטְ ֲאׁשֶ נּו ּכַ   :ינּו ִעּמָ

יֵענּו ֱאלֹ  ְוִאְמרוּ  ֵענּו ְוַקבְּ ֵק הֹוׁשִ ָך י ִיׁשְ ם ָקְדׁשֶ יֵלנּו ִמן ַהּגֹוִים ְלהֹודֹות ְלׁשֵ ֵצנּו ְוַהּצִ
ֶתךָ  ְתִהּלָ ַח ּבִ ּבֵ ּתַ   :ְלִהׁשְ

  :ִיְמלְֹך ְלעֹוָלם ָוֶעד 'הָמָלְך  'הֶמֶלְך  'ה
ן  'ה לֹום 'הֹעז ְלַעּמֹו ִיּתֵ ָ   :ְיָבֵרְך ֶאת ַעּמֹו ַבׁשּ

  :ן ִלְפֵני ֲאדֹון ּכֹלָנא ֲאָמֵרינּו ְלָרצוֹ  ְוִיְהיוּ 
ֶניךָ  ְנֶאיָך ִמּפָ ה קּוָמה ְיֹדָוד ְוָיֻפצּו ֹאְיֶביָך ְוָיֻנסּו ְמׂשַ ְנֹסַע ָהָאֹרן ַויֹּאֶמר מׁשֶ   :ַוְיִהי ּבִ

ךָ  'ה קּוָמה ה ַוֲארֹון ֻעּזֶ   :ִלְמנּוָחֶתָך ַאּתָ
נוּ  ּכֲֹהֶניךָ  ׁשּו ֶצֶדק ַוֲחִסיֶדיָך ְיַרּנֵ   :ִיְלּבְ
ֲעבּור יֶחךָ  ּבַ ֵני ְמׁשִ ב ּפְ ׁשֵ ָך ַאל ּתָ ִוד ַעְבּדֶ   :ּדָ
יֹּום ַההּוא הִ  ְוָאַמר ה ֱאלֹ ּבַ יֵענוּ . ינּו ֶזהֵק ּנֵ ינּו לֹו ְויֹוׁשִ ינּו לוֹ  'הֶזה . ִקּוִ ְמָחה . ִקּוִ ָנִגיָלה ְוִנׂשְ

יׁשּוָעתוֹ    :ּבִ
ל עֹוָלִמים ַמְלכּוְתךָ  ָך . ַמְלכּות ּכָ ְלּתְ ָכל ּדֹור ָודֹורּוֶמְמׁשַ   :ּבְ

י ֵצא תֹוָרה ּוְדַבר  ּכִ יֹּון ּתֵ ָלים 'הִמּצִ   :ִמירּוׁשָ
  

ָלִים. ֵהיִטיָבה ִבְרצֹוְנָך ֶאת ִציֹּון. ָהַרֲחִמים ָאב ְבֶנה חֹומֹות ְירּוׁשָ   :ּתִ
י ָטְחנוּ  ּכִ א ֲאדֹון עֹוָלִמים. ְבָך ְלַבד ּבָ ָ   :ֶמֶלְך ֵאל ָרם ְוִנׂשּ
  
ָרֵאל  ק"חו ַמע ִיׂשְ   :ֶאָחד 'הינּו ֵק ֱאלֹ  'הׁשְ
דֹול ֲאדֹוֵנינוּ . ינוּ ֵק ֶאָחד הּוא ֱאלֹ  ק"חו מוֹ . ּגָ   :ׁשְ

לּו לַ   חזן ּדְ י 'הּגַ ו. ִאּתִ מֹו ַיְחּדָ   :ּוְנרֹוְמָמה ׁשְ
בוּ  'הְלָך  קהל ה ְוַהּגְ ֻדּלָ ַמִים ּוָבָאֶרץַהּגְ ָ ׁשּ י ֹכל ּבַ ַצח ְוַההֹוד ּכִ ְפֶאֶרת ְוַהּנֵ  'ה ְלךָ  :ָרה ְוַהּתִ

א ְלֹכל ְלֹראׁש  ֵ ְתַנׂשּ ְמָלָכה ְוַהּמִ ֲחוּו ַלֲהֹדם ַרְגָליו ֵק ֱאלֹ  'ה רֹוְממוּ  :ַהּמַ ּתַ ינּו ְוִהׁשְ
ֲחוּו ְלַהר ָק ֵק ֱאלֹ  'ה רֹוְממוּ  :ָקדֹוׁש הּוא ּתַ י ָקדֹוׁש ינּו ְוִהׁשְ   :ינוּ ֵק ֱאל 'הְדׁשֹו ּכִ

  
  "חזק"קוראים בספר התורה החדש בפרשת מעונה  אלקי קדם ובסיום 

ד׃  כז ֵמֽ אֶמר ַהׁשְ ֹ֥ ב ַוּי ֖ יָך אֹויֵ ֶנ֛ ֶרׁש ִמּפָ ם ַוְיָג֧ ת עֹוָל֑ ֶדם ּוִמּתַַ֖חת ְזרֹעֹ֣ ֵהי ֶק֔ ּכֹ֩ן  כחְמעָֹנ֙ה ֱאלֹ֣ ׁשְ ַוּיִ
יו  ָמ֖ ן ְוִתי֑רֹוׁש ַאף־ׁשָ ָג֣ ב ֶאל־ֶאֶ֖רץ ּדָ ֲעקֹ֔ ֽ ין יַ ָד֙ד ֵע֣ ַטח ּבָ ֤ ל ּבֶ ָרֵא֨ ל׃ ִיׂשְ ַעְרפּו ָטֽ ֥ יָך  כטיַ ֶר֨ ַאׁשְ

יךָ֙  ְיֶב֨ ּו אֹֽ ֲחׁש֤ ֽ ֲאָותֶָ֑ך ְוִיּכָ ֽ ֶרב ּגַ ר־ֶח֖ ֲאׁשֶ ָך ַוֽ ן ֶעְזֶר֔ ה ָמֵג֣ יהָו֔ ֽ ֣ע ּבַ ם נֹוׁשַ י ָכ֗מֹוָך ַע֚ ל ִמ֣ ָרֵא֜ ְך ִיׂשְ  ָל֔
ְך׃  מֹותֵ֥ימֹו ִתְדרֹֽ ֽ ת מֹוָא֙ב ֶאל־הַ֣  א }ס{ְוַאּתָ֖ה ַעל־ּבָ ַעְרבֹ֤ ה ֵמֽ ַעל מֹׁשֶ֜ ה ַוּיַ֨ ְסּגָ֔ אׁש ַהּפִ ר ְנ֔בֹו רֹ֚
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ן׃  ֽ ד ַעד־ּדָ ְלָע֖ ֶרץ ֶאת־ַהּגִ ל־ָהָא֛ ה ֶאת־ּכָ הּו ְיהָו֧ ְרֵא֨ י ְיֵר֑חֹו ַוּיַ ֵנ֣ ֖ר ַעל־ּפְ ְוֵאת֙  בֲאׁשֶ
ֲחֽרֹון׃  ם ָהַאֽ ֥ ד ַהּיָ ה ַע֖ ֶרץ ְיהּוָד֔ ל־ֶא֣ ה ְוֵאת֙ ּכָ ֶ֑ ִים ּוְמַנׁשּ י ְוֶאת־ֶאֶ֥רץ ֶאְפַר֖ ִל֔ ל־ַנְפּתָ  גּכָ

ַער׃ ְוֶאת־ַהנֶּ֗  ים ַעד־צֹֽ ָמִר֖ יר ַהּתְ ת ְיֵר֛חֹו ִע֥ ְקַע֧ ר ּבִ ֞ ּכָ ֶאת־ַהּכִ את  דֶגב ְוֽ יו זֹ֤ ה ֵאָל֗ אֶמר ְיהָו֜ ֹ֨ ַוּי
ה ֶהְרִאיתִ֣יָך  ּנָ ֶנ֑ ר ְלַזְרֲעָך֖ ֶאּתְ ְלַיֲעקֹ֙ב ֵלאמֹ֔ ק ּוֽ ם ְלִיְצָח֤ י ְלַאְבָרָה֨ ְעּתִ ּבַ ׁשְ ֣ר ִנ֠ ֶר֙ץ ֲאׁשֶ ָהָא֨

א ה לֹ֥ ּ֖מָ יָך ְוׁשָ ר׃  ְבֵעיֶנ֔ ה׃  התֲַֽעבֹֽ י ְיהָוֽ ֥ ֶאֶ֥רץ מֹוָא֖ב ַעל־ּפִ ה ּבְ ֶבד־ְיהָו֛ ֧ה ֶעֽ ם מֹׁשֶ ָמת ׁשָ֜  וַוּיָ֨
ֹום  ד ַהּי֥ ָר֔תֹו ַע֖ ע ִאיׁש֙ ֶאת־ְקֻב֣ א־ָיַד֥ ֑עֹור ְולֹֽ ית ּפְ ֣ ב ֖מּול ּבֵ ֶרץ מֹוָא֔ ֶא֣ ֙י ּבְ ר אֹ֤תֹו ַבּגַ ְקּבֹ֨ ַוּיִ

ה׃  ים זַהּזֶֽ ִר֛ ה ְוֶעׂשְ ן־ֵמָא֧ ה ּבֶ ה׃  ּומֹׁשֶ֗ א־ָכֲהתָ֥ה ֵעי֖נֹו ְולֹא־ָנ֥ס ֵלחֹֽ מֹ֑תֹו לֹֽ ה ּבְ ָנ֖ ְבּכּו֩  חׁשָ ַוּיִ
ֽה׃  ֔מּו ְיֵמ֥י ְבִכ֖י ֵאֶ֥בל מֹׁשֶ ּתְ ּיִ ֣ים ֑יֹום ַוֽ לֹׁשִ ת מֹוָא֖ב ׁשְ ְרבֹ֥ ַעֽ ֛ה ּבְ ל ֶאת־מֹׁשֶ ָרֵא֧ י ִיׂשְ  טְבֵנ֨

יו  ְמ֨עּו ֵאָל֤ ׁשְ יו ַוּיִ יו ָעָל֑ ֛ה ֶאת־ָיָד֖ י־ָסַמְ֥ך מֹׁשֶ ֽ ה ּכִ ן־֗נּון ָמֵל֙א ֣רּוַח ָחְכָמ֔ ַ֣ע ּבִ יהֹוׁשֻ ִוֽ
ֽה׃  ֥ה ְיהָו֖ה ֶאת־מֹׁשֶ ֛ר ִצּוָ ֲאׁשֶ ֽ ּו ּכַ ֲעׂש֔ ּיַ ָרֵאל֙ ַוֽ י־ִיׂשְ ֵנֽ ָרֵא֖ל  יּבְ ִיׂשְ ם ָנִב֥יא ֛עֹוד ּבְ ְולֹא־ָק֨

֙ר ְיָד֣עוֹ  ֑ה ֲאׁשֶ מֹׁשֶ ים׃  ּכְ ִנֽ ים ֶאל־ּפָ ִנ֖ ה ּפָ ה  יאְיהָו֔ ָלחֹו֙ ְיהָו֔ ֤ר ׁשְ ים ֲאׁשֶ ֹוְפִת֗ ת ְוַהּמֽ אֹֹת֜ ְלָכל־ָה֨
יו ּוְלָכל־ַאְרֽצֹו׃  ה ּוְלָכל־ֲעָבָד֖ ִים ְלַפְרעֹ֥ ֶרץ ִמְצָר֑ ֶא֣ ֹות ּבְ ֲעׂש֖ ל  יבַלֽ ה ּוְלכֹ֖ ֲחָזָק֔ ד ַהֽ ֣ ּוְלכֹל֙ ַהּיָ

֣ה מֹ  ֙ר ָעׂשָ ֑דֹול ֲאׁשֶ א ַהּגָ ל׃ ַהּמֹוָר֣ ָרֵאֽ ל־ִיׂשְ י ּכָ ה ְלֵעיֵנ֖  }ש{ׁשֶ֔

  :מי שברך לקהל ולנודרים את ספר התורה

ַרךְ  ִמי ּבֵ ה ְוַיֲעֹקב ִיְצָחק ַאְבָרָהם ֲאבֹוֵתינוּ  ׁשֶ ִוד ַאֲהֹרן מֹׁשֶ לֹמֹה ּדָ ל ֶאת ְיָבֵרךְ  הּוא, ּוׁשְ  ּכָ
ָהל דֹוׁש  ַהּקָ ה ַהּקָ ל ִעם ַהזֶּ יֶהם ֵהם ַהּקֶֹדׁש  ְקִהּלֹות ּכָ ר ְוָכל ּוְבנֹוֵתיֶהם ּוְבֵניֶהם ּוְנׁשֵ  ֲאׁשֶ
ְדרוּ  ֵאּלוּ  ּוִבְפָרט, ָלֶהם ּנָ ֶ ַכר. ַהּתֹוָרה ֵסֶפר ִלְכִתיַבת נוּ ְוָנְת  ׁשּ ׂשְ ה ּבִ דֹוׁש  ּזֶ רּוךְ  ַהּקָ מֹר הּוא ּבָ  ִיׁשְ

ל אֹוָתם ל, ְוצּוָקה ָצָרה ִמּכָ ל ֲעֵליֶהם ְוָיחּולוּ , ּוַמֲחָלה ֶנַגע ּוִמּכָ ָרכֹות ּכָ תוּבֹות ַהּבְ תֹוַרת ַהּכְ  ּבְ
ה נוּ  מֹׁשֶ לֹום ָעָליו ַרּבֵ ָ ִנים ִלְראֹות ְוִיְזּכוּ , ַהׁשּ ִנים ּוְבֵני ּבָ ים ּבָ  אֹוָתםויגדלו  ְוַקָייִמים ַחיִּ

ה ְלתֹוָרה ים ְוַלֻחּפָ ִנים ָיִמים ְוֹאֶרךְ  טֹוִבים ּוְלַמֲעׂשִ ַלח, ְוׁשָ ָרָכה ְוִיׁשְ ָכל ְוַהְצָלָחה ּבְ ימַ  ּבְ  ֲעׂשֵ
אוּ  ְיֵדיֶהם ְ ר ְוִיְתַנׂשּ ֹעׁשֶ ֲעֶטֶרת ְוִיְתַעְטרוּ , ְוָכבֹוד ּבָ ֱאֶמת ֱאלֵֹקינוּ ' ה ֶאת ַלֲעבֹוד ֲחָכִמים ּבַ  ּבֶ

  .ָאֵמן ְוֹנאַמר ּוְבָתִמים
  

  מכניסים את ספר התורה להיכל בשירה ובריקודים

  
ם    חזן מֹו ְלַבּדוֹ  'הְיַהְללּו ֶאת ׁשֵ ב ׁשְ ּגָ י ִנׂשְ   :ּכִ

ָמִים  קהל ֶרם :הֹודֹו ַעל ֶאֶרץ ְוׁשָ ָרֵאל ַעם ְקֹרבֹו  ַויָּ ה ְלָכל ֲחִסיָדיו ִלְבֵני ִיׂשְ ִהּלָ ֶקֶרן ְלַעּמֹו ּתְ
  :ַהְללּוָיהּ 

  
  פסוק פסוק במנגינת ליל ראש השנה ויום כפור

ֵבי ָבהּ . ָהָאֶרץ ּוְמלֹוָאהּ  'ה לַ . ִמְזמֹור ְלָדִוד ֵבל ְוֹיׁשְ י :ּתֵ ים ְיָסָדהּ  ּכִ ְוַעל ְנָהרֹות . הּוא ַעל ַיּמִ
ְמקֹום ָקְדׁשוֹ . 'הר ַיֲעֶלה ְבהַ  ִמי :ְיכֹוְנֶנהָ  ִים ּוַבר ֵלָבב ְנִקי :ּוִמי ָיקּום ּבִ א . ַכּפַ ר לֹא ָנׂשָ ֲאׁשֶ

ע ְלִמְרָמה ּבַ י ְולֹא ִנׁשְ ְוא ַנְפׁשִ ָ א :ַלׁשּ ָ עוֹ . 'הְבָרָכה ֵמֵאת  ִיׂשּ ּדֹור  ֶזה :ּוְצָדָקה ֵמֱאלֵֹהי ִיׁשְ
יו י ָפֶניָך ַיֲעֹקב ֶסָלה. ּדְֹרׁשָ אוּ  :ְמַבְקׁשֵ ְתֵחי עֹוָלם ׂשְ אּו ּפִ ׂשְ יֶכם ְוִהּנָ ָעִרים ָראׁשֵ ְוָיבֹוא . ׁשְ

בֹוד בֹוד ִמי :ֶמֶלְך ַהּכָ ּבֹור ִמְלָחָמה 'ה. ִעזּּוז ְוִגּבֹור 'ה. ֶזה ֶמֶלְך ַהּכָ אוּ  :ּגִ יֶכם  ׂשְ ָעִרים ָראׁשֵ ׁשְ
ְתֵחי עֹוָלם אּו ּפִ בֹוד. ּוׂשְ בֹודהּוא  ִמי :ְוָיֹבא ֶמֶלְך ַהּכָ ְצָבאֹות הּוא ֶמֶלְך  'ה. ֶזה ֶמֶלְך ַהּכָ

בֹוד ֶסָלה    :ַהּכָ
  :ת להיכל אומרים זה"הס כשמכניסים

ָרֵאל 'ה ׁשּוָבה. ֹיאַמר ּוְבֻנֹחה ךָ . ִלְמנּוָחֶתךָ  'ה קּוָמה :ִרְבבֹות ַאְלֵפי ִיׂשְ ה ַוֲארֹון ֻעזֶּ  :ַאּתָ
ׁשּו ֶצֶדק ּכֲֹהֶניךָ  נוּ ַוֲחִסידֶ . ִיְלּבְ ֲעבּור :יָך ְיַרּנֵ יֶחךָ  ּבַ ֵני ְמׁשִ ב ּפְ ׁשֵ ָך ַאל ּתָ ִוד ַעְבּדֶ י :ּדָ ֶלַקח  ּכִ

י ָלֶכם ֲעֹזבוּ . טֹוב ָנַתּתִ הּ  ֵעץ :ּתֹוָרִתי ַאל ּתַ ֲחִזיִקים ּבָ ים ִהיא ַלּמַ ר. ַחיִּ ָ  :ְוֹתְמֶכיָה ְמֻאׁשּ
ָרֶכיהָ  לֹום ּדְ יבֵ  :ַדְרֵכי ֹנַעם ְוָכל ְנִתיֹבֶתיָה ׁשָ ֶקֶדם. ֵאֶליָך ְוָנׁשּוָבה 'ה נוּ ֲהׁשִ ׁש ָיֵמינּו ּכְ   :ַחּדֵ


