
Kol Ne’arim: 

 כל הנעריםואת  _________________________________________תעמוד 

Hattan Torah

 ָהֵאל ַהּגָדֹול ַהּגִּבֹור ְוַהּנֹוָרא, ֵמְרׁשּות
 ּוֵמְרׁשּות ִמּפָז ּוִמּפְִניִנים ְיָקָרה,

 ּוֵמְרׁשּות ַסְנֶהְדִרין ַהּקְדֹוׁשָה ְוַהּבְרּוָרה,
 ּוֵמְרׁשּות ָראׁשֵי ְיׁשִיבֹות ְוַאּלּוֵפי תֹוָרה, 

 ּוֵמְרׁשּות ְזֵקִנים ּוְנָעִרים יֹוׁשְֵבי ׁשּוָרה,
 ֶאְפּתַח ּפִי ּבְׁשִיָרה ּוְבִזְמָרה, 

 ְלהֹודֹות ּוְלַהּלֵל ְלָדר ּבְִנהֹוָרא,
 ׁשֶֶהֱחָינּו ְוִקּיְָמנּו ּבְִיְרָאתֹו ַהּטְהֹוָרה, 

 ְוִהּגִיָענּו ִלׂשְֹמַח ּבְׂשְִמַחת ַהּתֹוָרה,
 ֵעיַנִים ְמִאיָרה, ַהְמׂשַּמַַחת ֵלב וְ 

 ַהּנֹוֶתֶנת ַחּיִים ָועֹׁשֶר ְוָכבֹוד ְוִתְפָאָרה,
 ַהְמַאּׁשֶֶרת הֹוְלֶכיָה ּבַּדֶֶרְך ַהּטֹוָבה ְוַהְיׁשָָרה,

 ַהּמֲַאֶרֶכת ָיִמים ּומֹוֶסֶפת ּגְבּוָרה,
 ְלאֹוֲהֶביָה ּוְלׁשֹוְמֶריָה ּבְִצּוּוי ְוַאְזָהָרה, 
 ְלעֹוְסֶקיָה ּוְלנֹוְצֶריָה ּבְַאֲהָבה ּוְבמֹוָרא,

 ִהי ָרצֹון ִמּלְִפֵני ַהּגְבּוָרה, ּוְבֵכן יְ 

 ָלֵתת ַחּיִים ָוֶחֶסד ְוֶנֶזר ַוֲעָטָרה, 

 _____________________ לְ 
 ַהּנְִבַחר ְלַהׁשְִלים ַהּתֹוָרה: 

ְלַאּמְצֹו ְלָבְרכֹו ְלַגּדְלֹו ּבְַתְלמּוד ּתֹוָרה, 
 ְרׁשֹו ְלַחּיִים ְלַהּדְרֹו ְלַוֲעדֹו ּבֲַחבּוָרה, ְלדֹ

 ּבְֶטֶכס אֹוָרה, ְלַזּכֹותֹו ְלַחּיֹותֹו ְלַטּכְסֹו
 ְלַיּׁשְרֹו ְלַכּלְלֹו ְלַלּמְדֹו ֶלַקח ּוְסָבָרה, 

 ְלַמּלְטֹו ְלַנּׂשְאֹו ְלַסֲעדֹו ּבְַסַעד ּבְרּוָרה, 
 ְלַעּדְנֹו ְלַפְרְנסֹו ְלַצּדְקֹו ּבְַעם ִנְבָרא, 

 ל־צּוָקה ְוָצָרה, ְמרֹו ִמּכְֹלָקְרבֹו ְלַרֲחמֹו ְלׁשֹ
 ְמכֹו ְלתֹוְממֹו ּבְרּוַח ִנׁשְּבָָרה. ְקפֹו ְלתֹ ְלתֹ 

    _______________ֲעֹמד ֲעֹמד ֲעֹמד

 ,ַתן ַהּתֹוָרהחֲ  _______________  

 ְוֵתן ּכָבֹוד ְלֵאל ּגָדֹול ְונֹוָרא, 
 ּוִבׂשְַכר ֶזה ּתְִזּכֶה ֵמֵאל נֹוָרא, 

 ִלְראֹות ּבִָנים ּוְבֵני ָבִנים עֹוְסִקים ּבַּתֹוָרה, 
 ּוְמַקּיְֵמי ִמְצֹות ּבְתֹוְך ַעם ָיָפה ּוָבָרה, 

 ְוִתְזּכֶה ִלׂשְֹמַח ּבְׂשְִמַחת ּבֵית ַהּבְִחיָרה, 
 ּוָפֶניָך ְלָהִאיר ּבְִצָדָקה ּבְַאְסּפְַקַלְרָיא ַהּמְִאיָרה, 

 ּכְִנּבָא ְיׁשְַעָיהּו ָמֵלא רּוַח ֵעָצה ּוְגבּוָרה, 
 ׂשְִמחּו ֶאת ְירּוׁשַָלִים ְוִגילּו ָבּה ְמֵהָרה, 

ל ַהּמְִתַאּבְִלים ָעֶליָה ׂשִישֹּו ִאּתָּה ָמשֹֹושֹ, ּכֹ
 ְוָצָרה.  ּבְֶאְבָלה

    _______________  ֲעֹמד ֲעֹמד ֲעֹמד

 , ֲחַתן ַהּתֹוָרה  _______________  
 ל־ַהּקָָהל ַהּקָדֹוׁש ַהּזֶה ְוַהׁשְֵלם ַהּתֹוָרה: ֵמְרׁשּות ּכֹ 

______________________יעמוד 



Kallat Bereishit 

 ְמרֹוָמם ַעל ּכל־ּבְָרָכה ְוׁשִיָרה ֵמְרׁשּות
 נֹוָרא ַעל ּכל־ּתְִהּלָה ְוִזְמָרה,

 ֲחַכם ֵלָבב ְוַאּמִיץ ּכַֹח ּוְגבּוָרה
 ּומֹוׁשֵל עֹוָלם ֲאדֹון ּכל־ְיִציָרה,

 ּוֵמְרׁשּות ּכְֻבּדָה ַבת ֶמֶלְך ּפְִניָמה ֲעצּוָרה
 ֵראׁשִית ִקְנָינֹו ַאְלּפִַים ֲאצּוָרה,

 ּבָָרה ְתִמיָמה ְמׁשִיַבת ֶנֶפׁש ּוַמֲחִזיָרה
 ְיׁשֻרּון ִנּתְָנה מֹוָרׁשָה ְלעְבָדּה ּוְלׁשְמָרּה,

 ְמֻלּמֶָדיָה ּגְאֹוֵני ַיֲעקֹב ְלפְתָחּה ּוְלסְגָרּה
 ּכְִליל הֹוד ָנׂשִיא ַמְרּבֵה ַהּמִׂשְָרה,

 יֹוׁשְֵבי ַעל ִמּדִין ְמׁשִיֵבי ִמְלָחָמה ׁשְָעָרה
 ָראׁשֵי ְיׁשִיבֹות ָראׁשֵי גֹוָלה ְפזּוָרה,

 ּוֵמְרׁשּות ֲחבּוַרת ֶצֶדק ֵעָדה ַהְמֻאּׁשָָרה
 ִנים ּוְנָעִרים ּבְכל־ׁשּוָרה ְוׁשּוָרה,ְזקֵ 

 ְקבּוִצים ּפֹה ַהּיֹום ְלׂשְִמַחת ּתֹוָרה
 ְוֶנֱעָצִרים ְלַסּיֵם ּוְלָהֵחל ּבְִגיל ּוְבמֹוָרא,

 ּבֲַהָדָרהאֹוָתּה ְמַחּבְִבים ּכְיֹום ְנִתיָנָתּה 
 ְמַסְלְסִלים ּבָּה ּכֲַחָדׁשָה ְולֹא ַכְיׁשָָנה ׁשֶָעְבָרה,

 ּהְצֵמִאים ָלֹמץ ּוְלִהְתַעּנֵג ִמּזִיו ְיָקָר 
 ְמׂשַּמַַחת ֵלב ְוֶעֶצב ְמִסיָרה,

 ּתְַנחּוֶמיָה ְיׁשְַעׁשְעּו ַנְפׁשָם ּבָּה ְלִהְתּפֲָאָרה
 ְוהֹוִגים ּבְִמְקָרא ְוַהּגָָדה ּבְִמׁשְָנה ּוְגָמָרא,

 ָרִצים ּוְמִביִאים ַטּפָם ְלֵבית ָהֲעִתיָרה
 ְועֹוׂשִים ּגַם ַמֲעׂשִים ּבְַאְזָהָרה,

 ָלֵכן ּגָדֹול ׂשְָכָרם ֵמֵאת ַהּגְבּוָרה
 ם ׂשְִמַחת עֹוָלם ְקׁשּוָרה,ַעל רֹאׁשָ

 ּתְֵאִבים ִלְראֹות ּבְִנַין ּבֵית ַהּבְִחיָרה
 ּוְבֵכן ִנְסּכְַמּתִי ּדַַעת ּכֻּלָם ְלָבְרָרה,

 ּבָחּוַרה ֲהִרימֹוִתי ֵמָעם ּתֹוְך ַהֲחבּוָרה,

 ְמָצאִתיָה ֵלב ָנבֹון ְלַהְסּבִיָרה,

 ֶצֶדק ָוֶחֶסד רֹוֶדֶפת ּבְֹאַרח ְיׁשָָרה,

 ִהְתעֹוְרָרה,ּוְנׂשָָאּה ִלּבָּה ְוָנְדָבה רּוָחּה לְ 

 ּתְִחּלָה ְוִראׁשֹוָנה ֱהיֹות ְלַהְתִחיל ַהּתֹוָרה,

_________________________  ְוַעּתָה קּוִמי
 ִעְמִדי ְלִהְתַאּזְָרה,_______________________ 

 (eee) ,יִא ּוְקרּבֹוִאי ְוִהְתַיּצְִבי ְוִעְמִדי ִליִמיִני 

 ַמֲעׂשֵה ְבֵראׁשִית ִלְכבֹוד צּור ּבָָרא,

 ַהְתָחָלה ְלַהׁשְָלָמה ּבְִתִדיָרה,ַעל זֹאת ַמְתּכִיִפין 

 ַעד ׁשֶּלֹא ְיַרּגֵל ּבְַעם זּו ְלׁשְַקָרה,

 ַיַען ַנֲעׂשֵית ִראׁשֹוָנה ְלִמְצָוה ְגמּוָרה

 ָמה ַרב טּוָבְך ּוַמׂשְּכְֻרּתְָך ְיֵתָרה,

 טֹוב ַעִין ּתְבֹוָרְך ּבְִנְדָבֵתְך ִמּלְַעּצְָרה,

 ּוִמּבְִרכֹות ּבֹוְרֵאך ּתְבֹוָרְך ָיֵדְך ִמּלְַקּצְָרה,

 ׁשֶּכל־ַהְמַכּבֶֶדת ּתֹוָרה ּבְִצִפיָרה,ּבֲַעבּור 

 ְיִהי גּוָפּה ְמֻכּבָד ּבְכַֹח ְלִהְתַאּׁשְָרה,

 ַמֲהִרי ִעְמִדי ִעְמִדי ִעְמִדי
______________________________________ 

 ּכַַלת ּבְֵראׁשִית ּבָָרא

 ֵמְרׁשּות ַהּקָָהל ַהּקָדֹוׁש ַהּזֶה ְלָבֵרְך ֵאל ּגָדֹול ְונֹוָרא,

 ך ַהּכֹל ְמֵהָרה:  ָאֵמן ַיֲענּו ַאֲחָריִ 

 _________________________________תעמוד 


