תפילה לשלושה רגלים
יך הָ ַר ִ ּבים ּובַ חֲ סָ ֶׁד ָ
עולָ םַ ,רחֵ ם ָעלֵ ינ ּו ְּ ּב ַרחֲ מֶׁ ָ
יענ ּו ֶׁש ִ ּנזְּ ֶּׁכה ְּל ַק ֵּבל אֶׁ ת
תו ִש ֵ
דו ִלים וְּ ֹ
יך הַ ְּ ּג ֹ
ִרבּ ֹו ֹנו ֶׁשל ֹ
דולָ ה ּו ְּבחֶׁ ְּדוָ ה ַר ָּבה וַ עֲ צ ּו ָמה
עות ,סֻ כּ ֹותּ ִ ,ב ְּק ֻד ּ ָשה ְּג ֹ
דו ִשיםֶׁ ,שהֵ ם ּ ֶׁפסַ חָ ,שב ּו ֹ
ָּכל הַ ּ ְּשל ָֹשה ְּרגָ ִלים הַ ְּ ּק ֹ
בוד וָ עֹז ּו ְּפאֵ רּ ְּ ,במַ אֲ כָ ל ּו ִמ ְּש ּ ֶׁתה
טו ִבים ְּ ּבכָ ל ִמינֵ י כָ ֹ
ְּמאֹד ,וְּ נִ זְּ ֶּׁכה ְּלכַ ֵּבד אֶׁ ת ָּכל הָ ְּרגָ ִלים וְּ הַ ָ ּי ִמים ֹ
דולָ ה ּו ִב ְּת ִפ ּ ָלה ְּ ּבכַ ָ ּונָ ה עֲ צ ּו ָמה
טוב ּו ְּב ִש ְּמחָ ה ְּג ֹ
יתה ִמן הַ ְּּמלָ אכָ ה ּו ְּבלֵ ב ֹ
ּו ְּכס ּות נְּ ִק ּיָהּ ,ו ִב ְּש ִב ָ
קדש.
טוב ֶׁ
עו ְּרר ּות נִ ְּפלָ אָּ ,כ ָרא ּוי ְּל ִאיש יִ ְּש ְּראֵ ִלי ְּל ִה ְּת ּ ַפ ּ ֵלל ּו ְּל ִה ְּתנַ הֵ ג ְּ ּב ֹיום ֹ
וְּ ִה ְּת ֹ
דולָ ה ּו ְּב ִש ְּמחָ ה ַר ָּבה וְּ נִ זְּ ֶּׁכה ֶׁש ִ ּי ְּת ַק ֵּבץ
ּו ְּתז ֵַּכנ ּו וְּ ַת ַעזְּ ֵרנ ּו לַ עֲ ש ֹות ִמ ְּצ ֹוות הַ ְּר ֵּבה ְּ ּבכָ ל הַ ּ ָשנָ הּ ִ ,ב ְּק ֻד ּ ָשה ְּג ֹ
דוש ֶׁשהֵ ם הַ ּ ָשלֹש ְּרגָ ִלים ,וְּ ַעל יְּ ֵדי זֶׁה נִ זְּ ֶּׁכה
תו ְּך הַ ּ ֵלב הַ ָ ּק ֹ
ִש ְּמחַ ת ָּכל הַ ִּמ ְּצ ֹוות ֶׁשל ָּכל הַ ּ ָשנָ הְּ ,ל ֹ
ָ
מו ֶׁש ָּכת ּוב "וְּ ָשמַ ְּח ּ ָת ְּ ּבחַ ֶּׁגך".
צונְּ ָך הַ ּט ֹוב ְּ ּכ ֹ
טוב ֶּׁבאֱ מֶׁ ת ִ ּכ ְּר ֹ
ְּל ִש ְּמחַ ת ֹיום ֹ
וְּ נִ זְּ ֶּׁכה ִל ְּשמחַ ְּמאד ְּמאד ְּ ּבחֶׁ ְּדוָ ה ַר ָּבה וַ עֲ צ ּו ָמה ְּ ּבכָ ל הַ ּ ָשלֹש ְּרגָ ִלים" ,נָ ִגילָ ה וְּ נִ ְּש ְּמחָ ה ָּב ְּך" אֲ ֶׁשר
אור ּ ְּפנֵ י
אות ְּ ּב ֹ
אות וְּ לֵ ָר ֹ
לות ִל ְּר ֹ
רו ַמ ְּמ ּ ָתנ ּו ִמ ָּכל הַ ְּּלש ֹו ֹנות ַעד ֶׁש ִ ּנזְּ ֶּׁכה לַ עֲ ֹ
ָּבחַ ְּר ּ ָת ָּבנ ּו ִמ ָּכל הָ ַע ִּמים וְּ ֹ
יְּ הוָ ה ,וְּ ַת ַעזְּ ֵרנ ּו ְּל ַק ּיֵם ָּכל הַ ִּמ ְּצ ֹוות הַ נּ ֹוהֲ ֹגות ְּ ּבכָ ל ֶׁרגֶׁ ל וְּ ֶׁרגֶׁ ל ּו ִב ְּפ ָרט הָ ַא ְּר ַּבע ִמ ְּצ ֹות הַ נּ ֹוהֲ ֹגות ְּ ּבכָ ל
אור הַ ּ ָפנִ יםֶׁ ,שהֵ םּ ְּ :בפֶׁ סַ ח,
=א ְּר ַּבע] ְּל ֹ
ֶׁרגֶׁ ל ,אֲ ֶׁשר ַעל ָי ָדם ַמעֲ ִלין אֶׁ ת הַ ּ ְּש ִכינָ ה ֶׁש ִהיא ְּ ּב ִחינַ ת ד' [ ַ
עותַ ,ק ָּבלַ ת הַ ּת ֹו ָרהֶׁ ,שה ּוא סֵ ֶׁדר הַ ִּמ ְּשנָ הֶׁ ,שה ּוא ַא ְּר ַּבע ּ ְּפ ָע ִמים ְּ ּב ַיד ָּכל
סות; ְּ ּב ָשב ּו ֹ
ַא ְּר ַּבע כּ ֹו ֹ
אֶׁ חָ ד; ְּ ּבסֻ כּ ֹותַ ,א ְּר ַּבע ִמינִ ים ֶׁש ַּבלּ ּולָ ב.
מועֲ ָדם
אות הָ אֵ ּ ֶׁלה ְּ ּב ֹ
ָא ָּנא יְּ הוָ ה ַרחֵ ם ָעלֵ ינ ּו וְּ ז ֵַּכנ ּו ְּל ַק ּיֵם ֶּׁבאֱ מֶׁ ת ּו ִב ְּשלֵ מ ּות ָּכל הַ ִּמ ְּצ ֹוות הַ נּ ֹו ָר ֹ
אות ֶׁש ְּ ּבכָ ל ֶׁרגֶׁ ל וָ ֶׁרגֶׁ ל ,וְּ נִ זְּ ֶּׁכה
דוש ֹות וְּ הַ נּ ֹו ָר ֹ
ּו ִבזְּ מַ ָּנם ְּ ּבכָ ל ֶׁרגֶׁ ל וָ ֶׁרגֶׁ לִ ,עם ְּ ּכלַ ל ְּש ָאר הַ ִּמ ְּצ ֹות הַ ְּ ּק ֹ
לות
ְּל ַק ְּ ּימָ ם ְּ ּב ַת ְּכ ִלית הַ ּ ְּשלֵ מ ּות ְּ ּב ִש ְּמחָ ה ּו ְּבחֶׁ ְּדוָ ה ַר ָּבה וַ עֲ צ ּו ָמה ּו ְּביִ ְּר ָאה ּו ְּב ַאהֲ בָ הּ ְּ ,באפֶׁ ן ֶׁש ִ ּנזְּ ֶּׁכה ְּלהַ עֲ ֹ
אור הַ ּ ָפנִ ים הַ ּ ֵמ ִאיר ְּ ּב ָשלֹש ְּרגָ ִלים ּו ְּתז ֵַּכנ ּו לָ ש ּוב ִ ּב ְּתש ּובָ ה ְּשלֵ ָמה ְּלפָ נֶׁ ָ
יך
אֶׁ ת הַ ּ ַמ ְּלכ ּות ִ ּד ְּק ֻד ּ ָשה אֶׁ ל ֹ
טו ִבים ּו ְּתחָ ֵּננִ י ְּ ּב ַרחֲמֶׁ ָ
יך הָ ַר ִ ּבים לַ עֲ ש ֹות ְּּתש ּובָ ה ְּשלֵ ָמה אֲ ִפלּ ּו ַעל
ִמ ּת ֹו ְּך ִש ְּמחָ הּ ְּ ,בכָ ל הַ ָ ּי ִמים ֹ
הָ עֲ ֹוו ֹנות ֶׁשאֵ ינָ ם יְּ ד ּו ִעים ִלי.
דוש ,ח ּוס וַ חֲ מל ָעלַ י
טוב הַ ָ ּק ֹ
חוק ִמ ְּ ּק ֻד ּ ַשת וְּ ִש ְּמחַ ת ֹיום ֹ
עולָ ם ַא ּ ָתה יָ ַד ְּע ּ ָת ַּכ ּ ָמה אֲ נִ י ָר ֹ
ִרבּ ֹו ֹנו ֶׁשל ֹ
יך הָ ַר ִ ּבים ,וְּ ז ֵַּכנִ י ַּבחֲ סָ ֶׁד ָ
ְּ ּב ַרחֲ מֶׁ ָ
דולָ ה ּו ְּב ִש ְּמחָ ה
טו ִבים ִ ּב ְּק ֻד ּ ָשה ְּג ֹ
יך הָ עֲ צ ּו ִמיםֶׁ ,שאֶׁ זְּ ֶּׁכה ְּל ַק ֵּבל הַ ּי ִָמים ֹ
לות אֶׁ ת הַ ּ ַמ ְּלכ ּות ִ ּד ְּק ֻד ּ ָשה ִמ ֵּבין הָ ַא ְּר ַּבע
טוב ְּלהַ עֲ ֹ
ַר ָּבהַ ,עד ֶׁשאֶׁ זְּ ֶּׁכה ַעל יְּ ֵדי ְּק ֻד ּ ַשת וְּ ִש ְּמחַ ת ֹיום ֹ
יק ַ ּים ִמ ְּק ָרא ֶׁש ָּכת ּוב "צֶׁ ֶׁדק ְּלפָ נָ יו יְּ הַ ּ ֵל ְּך וְּ י ֵָשם ְּל ֶׁד ֶׁר ְּך
אור ּ ְּפנֵ י יְּ הוָ ה וִ ֻ
לו ָת ּה ְּל ֹ
מַ ְּלכֻ ּי ֹותּ ,ו ְּלהַ עֲ ֹ
"א ְּך צַ ִ ּד ִיקים ֹיוד ּו ִל ְּשמֶׁ ָך י ְֵּשב ּו יְּ ָש ִרים אֶׁ ת ּ ָפנֶׁ ָ
יך".
ּ ְּפ ָעמָ יו" וְּ נֶׁ אֱ ַמר ַ
ּו ְּתז ֵַּכנִ י ְּלהַ ְּמ ִש ְּ
טוב ּ ָת ִמיד ְּ ּבכָ ל הַ ּ ָשנָ ה ּ ֻכ ּ ָלה ,וְּ אֶׁ זְּ ֶּׁכה ְּל ִש ְּמחָ ה ִד ְּק ֻד ּ ָשה
יך ָעלַ י ְּק ֻד ּ ַשת וְּ ִש ְּמחַ ת ֹיוםֹ -
רו ְּממ ּו ְּת ָך ּו ְּתש ּו ַקת אֱ מ ּונָ ְּת ָך ֶּׁבאֱ מֶׁ ת ּו ְּבלֵ ב ָשלֵ ם,
יעת ֹ
ָת ִמידַ ,עד ֶׁשאֶׁ זְּ ֶּׁכה ְּלהַ ּ ָשגַ ת אֱ לֹה ּו ְּת ָך וִ ִיד ַ
דולָ ה.
ְּ ּב ִש ְּמחָ ה ּו ְּבט ּוב לֵ בָ ב ִ ּב ְּק ֻד ּ ָשה ּו ְּב ָטהֳ ָרה ְּג ֹ
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