בס"ד

סדר תשליך
ביום הראשון של ראש השנה (אם חל בשבת ,ביום השני) לאחר תפילת מנחה נוהגים ללכת אל מקור מים
ואומרים פסוקים אלו .

ְעמבר
נמש ָּכעמן ו ֵא
ממך ֵא
ִממי ֵא ל ָּכ ָּכ
ֲלתמ ,לֹ
ַעל ֶּע ַשע ִמל ְש ֵא ִמרית ַנח ָּכ
ֶּהחֱזִמיק ָּכל ַעד ַאעמִ ,מ י ָּכח ֵאפץ ֶּח ֶּסד
ֲמנו ְיִמכּבמש
הו  :יָּכשוב ְי ַרח ֵא
ְת ְש ִמל ְיך ִמּב ְמצֻלמת יָּכם
ֲמנמתינו ,ו ַ
ע ֵא
ֱמת ְלַי ֲעקֹב,
ָּכ ל ַחטֹ ָּכתםִ :מת ֵאתן ֶּ
נִמש ַּב ְע ָּכת
ֲשר ְ
ָּכהםֶּ ,
ַאבר ָּכ
ֶּח ֶּסד ְל ְ
דם( :מיכה ז')
ימי ֶּק ֶּ
ֲבמתינו ִממ ֵא
ַל ֵא
ִממן ַה ֵא ַצר ָּכק ָּכר ִמתי ָּכי-הָּ ,כענָּכנִמ י
יר ,
ַב ֶּ ְר ַחב ָּכי-ה :ה' ִמלי לֹ ִמ ָּכ
ָאדם :ה' ִמלי
ֲשה ִמלי ָּכ
ַמה ַיע ֶּ
ְּבעמזְרָּכי ַו ֲנִמ י ֶּ ְר ֶּ ה ְבשנְָאי:
ָאדם:
טמב ַלחֲסמת ַּבה' ִממ ְּבט ַֹח ָּכּב ָּכ
טמב ַלחֲסמת ַּבה' ִממ ְּבט ַֹח
יבים( :תהלים קי"ח)
ִמּבנ ִמְד ִמ
ַש ִמחיתו ְּב ָּככל ַהר
לֹ יָּכרֵאעו ְולֹ י ְ
ָּכק ְד ִמשיִ ,מ י ָּכמ ְלָאה ָּכהָארֶּץ ֵאד ָּכעה
ֶּ ת ה' ַ ַ ,יִמם ַליָּכם ְמ ַכ ִמסים:
(ישעיה י"א)

יש מוסיפים

ְש ִמרים ָּכנ וָּכה
יקים ַּבה'ַ ,לי ָּכ
רַנְ נו ַצ ִמד ִמ
ֵאבל
ְת ִמה ָּכלה :המדו ַלה' ְּב ִמכנמרְּ ,בנ ֶּ
ָּכעשמר ַז ְ רו למִ :משירו למ ִמשיר ָּכח ָּכדש,
ָּכשר ְד ַבר
רועהִ :מ י י ָּכ
יטיבו נַגֵאן ִמּב ְת ָּכ
ֵאה ִמ
מהב
ֲשהו ֶּּב ֱמונָּכהֵ :א
וְכל ַמע ֵא
ה'ָּ ,כ
ומ ְש ָּכעטֶּ ,ח ֶּסד ה' ָּכמ ְלָאה
ְצ ָּכד ָּכקה ִמ
ָּכהָארֶּץִ :מּב ְד ַבר ה' ָּכש ַמיִמם ַנעֲשו,
רוח ִמעיו ָּכ ל ְצ ָּכבָאם :מנֵאס ַ נֵאד ֵאמי
וב ַ
ְ

יִמיר ו
מצרמת ְתהמממתְ :
ַהיָּכם ,נ ֵאֹתן ְּב ָּכ
ֵאמה' ָּכ ל ָּכהָארֶּץ ִממ ֶּ נו יָּכגורו ָּכ ל
ָאמר וַי ִמֶּהי,
ימש ֵאבי ֵאת ֵאבלִ :מ י הו ַ
ְ
ֲצת
הו ִמצוָּכה ַוַי ֲעמֹד :ה' ֵאה ִמפיר ע ַ
ֲצת
גמיִמםֵ ,אהנִמי ַמ ְח ְשבמת ַע ִמ ים :ע ַ
עמלם ַת ֲעמֹד ַמ ְח ְשבמת ִמלּבמ
ה' ְל ָּכ
ֲשר ה'
ַאשרֵאי ַהגמי ֶּ
ְלדֹר ָּכודֹרְ :
ֲלה למ:
ֱ לֹ ָּכקיוָּ ,כה ָּכעם ָּכּב ַחר ְל ַנח ָּכ
ִממ ָּכש ַמיִמם ִמה ִמּביט ה' ,רָּכָאה ֶּ ת ָּכ ל ְּבנֵאי
יח ֶּ ל
ָאדםִ :ממ ְ כמן ִמש ְבתמ ִמה ְש ִמג ַ
ָּכה ָּכ
ַחד ִמל ָּכּבם
ימצר י ַ
ימש ֵאבי ָּכהָארֶּץַ :ה ֵא
ָּכ ל ְ
ֶּך
יהםֵ :א ין ַה ֶּ ל ְ
ֲש ֶּ
ַה ֵא ִמבין ֶּ ל ָּכ ל ַמע ֵא
ָּכצל ְּברָּכב
נמשע ְּברָּכב ָּכחיִמלִ ,מגּבמר לֹ יִמנ ֵא
ָּכ
וברמב
שועהְ ,
ַֹחֶּ :ש ֶּקר ַהסוס ִמל ְת ָּכ
ְמ ֵאלטִ :מהנֵאה ֵאעין ה' ֶּ ל
ֵאחילמ לֹ י ַ
ֲלים ְל ַח ְסדמְ :ל ַה ִמףיל
יְרֵאָאיוַ ,ל ְמַיח ִמ
ָּכעב:
ימתם ָּכּבר ָּכ
ול ַח ָּכ
ִממ ָּכ וֶּת נ ְַפ ָּכשםְ ,
ומ ִמגנֵאנו
נ ְַפ ֵאשנו ִמח ְ ָּכתה ַלה'ֶּ ,עזְרֵאנו ָּכ
יִמש ַמח ִמל ֵאּבנוִ ,מ י ְב ֵאשם
הו ִ :מ י במ ְ
ָּכק ְדשמ ָּכב ָּכט ְחנו :י ִמְהי ַח ְס ְד ָּכך ה' ָּכעלֵאינו,
ל ְך( :תהילים מזמור ל"ג)
יִמח ְלנו ָּכ
ֲשר ַ
ַ ֶּ
יך
ֲמ ִמפים ְק ָּכר ִמת ָּכ
ִמשיר ַה ַ עֲלמתִ ,ממ ַ ע ַ
ֶּיך
קמלי ִמת ְהיֶּינָּכה ָאזְ נ ָּכ
ה' :ה' ִמש ְמ ָּכעה ְב ִמ
ַק ֻשבמתְ ,לקמל ַתחֲנונָּכיִ :מ ם עֲמנמת
ִמת ְש ָּכמר ָּכי-ה ,ה' ִממי ַיעֲממדִ :מ י ִמע ְ ָּכך
וִמיתי ה'
ָּכר ִ :מק ִמ
יחהְ ,ל ַמ ַען ִמתו ֵא
ַה ְס ִמל ָּכ
המח ְל ִמתי:
וְל ְד ָּכברמ ָּכ
ִמקוְ ָּכתה נ ְַפ ִמשיִ ,מ
ּבמקר
שממ ִמרים ַל ֶּ
נ ְַפ ִמשי ַלה'ִ ,ממ ְ
יִמש ָּכר ֵא ל ֶּ ל
ַחל ְ
ּבמקר :י ֵא
שממ ִמרים ַל ֶּ
ְ
ה' ִמ י ִמעם ה' ַה ֶּח ֶּסד ,וְ ַה ְר ֵאּבה ִמע מ
יִמש ָּכר ֵא ל ִממ ֹל
יִמפ ֶּדה ֶּ ת ְ
ְפדות :וְ הו ְ
ֲמנמתיו( :תהילים ק"ל)
ע ָּכ
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