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  ד"בס

  8 #בולעטין
  וועד למען קדושת ארץ ישראל

שעל ידי זה נזכה , עורר על מצות ישוב ארץ ישראלארגון מוקדש ל
  א"בקרוב לביאת המשיח בב

  ח"מתש ייראחודש 

העתקנו כל המקומות שיש בהסידור ובמחזורים ובסליחות שמתפללים על 
 פעמים671 - ירושלים עיר הקודש שתבנה במהרה בימינו

 -  נוסח  אשכנז  -לה  סדור  תפ
  פסוקי דזמרה 

נדחי .    ירושלים  ידודבונה
  : ישראל יכנס

הללי .    ירושלים  את  ידודשבחי
  : אלהיך ציון

.   ידוד  מציון  שכן  ירושליםברוך
  : הללויה

  סדר עמידה 
בונה .    אתה  ידודברוך
  : ירושלים
.   משיח  בן  דוד  עבדךוזכרון

  . וזכרון ירושלים עיר קדשך
  סדר שני וחמישי 

ככל  צדקותיך  ישב  נא .  ניאד
  אפך וחמתך מעירך ירושלים 

כי  בחטאינו  ובעונות .    קדשךהר
  ירושלים ועמך . אבתינו

  סדר ברכות אירוסין ונשואין 
קול .    ובחוצות  ירושליםיהודה

  קול חתן . ששון וקול שמחה
  סדר ברכת המזון 

  נא  ידוד  אלהינו  על רחם
  . ועל ירושלים עירך. ישראל עמך
  אלהינו  בנחמת   ידודוהראנו

  ציון עירך ובבנין ירושלים 
  משיח  בן  דוד  עבדך וזכרון

  וזכרון ירושלים עיר קדשך 
  ירושלים  עיר  הקדש ובנה

  . ברוך אתה ידוד. במהרה בימינו
  :  ברחמיו ירושליםבונה

  סדר ברכות הנהנין 
  ידוד  אלהינו  על  ישראל )נא(

  עמך ועל ירושלים עירך ועל 
חך   משכן  כבודך  ועל  מזבציון

  ובנה ירושלים , ועל היכלך
  סדר תפלת מנחה 

בונה .    אתה  ידודברוך
  : ירושלים

  סדר תפלת מנחה 
  ידוד  אלהינו  את  אבלי נחם

  ציון ואת אבלי ירושלים ואת 
  אתה  ידוד  מנחם  ציון ברוך

  : ובונה ירושלים
.   משיח  בן  דוד  עבדךוזכרון

  . וזכרון ירושלים עיר קדשך
  סדר קריאת שמע שעל המטה 

וראה  בטוב .    ידוד  מציוןרכךיב
  : ירושלים כל ימי חייך

  סדר ערבית לשבת 
  ועל  כל  עמו  ישראל  ועל עלינו
  : ירושלים
.   משיח  בן  דוד  עבדךוזכרון

  . וזכרון ירושלים עיר קדשך
סדר  תפילת  שחרית  ליום 

  שבת 
שכן .    ידוד  מציוןברוך
  : הללויה. ירושלים
נדחי .    ירושלים  ידודבונה

  : ישראל יכנס
הללי .    ירושלים  את  ידודחישב

  : אלהיך ציון
.   ידוד  מציון  שכן  ירושליםברוך
  : הללויה

 -סדר  תפילת  שחרית  שבת  
  עמידה 

  ותתקדש  בתוך  ירושלים תתגדל
  עירך לדור ודור ולנצח 

.   משיח  בן  דוד  עבדךוזכרון
  . וזכרון ירושלים עיר קדשך

  
היטיבה  ברצונך .    הרחמיםאב

  : םתבנה חומות ירושלי. את ציון
  סדר מנחה לשבת 

.   משיח  בן  דוד  עבדךוזכרון
  . וזכרון ירושלים עיר קדשך

  שלום  ירושלים  ישליו שאלו
  : אהביך

  סדר פרקי אבות פרק א 
  יוסי  בן  יועזר  איש  צרדה )ד(

  ויוסי בן יוחנן איש ירושלים 
  יוסי  בן  יוחנן  איש  ירושלים )ה(
  יהי ביתך פתוח , אומר

 -פרוש  ברטנורא  לפרקי  אבות  
  רק א פ

  יוסי  בן  יועזר  איש  צרדה )ד(
כל .  ויוסי  בן  יוחנן  איש  ירושלים

  התנאים הנזכרים 
  סדר מוצאי שבת 

  ידוד  מציון  וראה  בטוב יברכך
  : כל ימי חייך. ירושלים

  סדר הלל 
בתוככי .    בית  ידודבחצרות
  : הללויה. ירושלים

  סדר תפלת שלש רגלים 
  ותתקדש  בתוך  ירושלים תתגדל

   ולנצח עירך לדור ודור
.   משיח  בן  דוד  עבדךוזכרון

  וזכרון ירושלים עיר קדשך 
  סדר הקפות לשמיני עצרת 

  הרחמים  היטבה  ברצונך  את אב
  : תבנה חומות ירושלים. ציון
  
  
  
  
  

 - נוסח ספרד -סדור תפלה 
  סדר תפילת ראש השנה

ירושלים  עירך  ועל  ציון  משכן 
  כבודך ועל מלכות בית דוד 



ב 

ך   משיח  בן  דוד  עבדוזכרון
  וזכרון ירושלים עיר קדשך 

ירושלים  עירך  ועל  ציון  משכן 
  כבודך ועל מלכות בית דוד 

סדר תפלת מוסף לראש 
  השנה 

ירושלים  לאמר  כה  אמר  ידוד 
  זכרתי לך חסד נעוריך אהבת 

  סדר תפילת יום הכפורים 
ירושלים  עירך  ועל  ציון  משכן 

  כבודך ועל מלכות בית דוד 
ל וזכרון  כ,  ירושלים  עיר  קדשך
  , עמך בית ישראל לפניך

ירושלים  עירך  ועל  ציון  משכן 
  כבודך ועל מלכות בית דוד 

  סדר תפילת נעילה 
ירושלים  עירך  ועל  ציון  משכן 

  כבודך ועל מלכות בית דוד 
  משיח  בן  דוד  עבדך וזכרון

  וזכרון ירושלים עיר קדשך 
  סדר בדיקת חמץ 

  :  אתה ידוד בונה ירושליםברוך
  סדר ברכת אילנות 

י "  מנהג  נאה  נוהגים  בא)ה(
, ו"ק  ירושלים  ת"ובפרט  בעיה

  י רוב "שבחודש ניסן שעפ
  סדר יוצר לפרשת זכור 

למענך  ולמען  ירושלים .  תזכור
  חוק כי לא תשכח עדות . זכור

  סדר יוצר לשבת הגדול 
  :  על ירושליםנטויה

  סדר יום כפור קטן 
  כי  אמר  אכפרה  פניו -  קהל
  נה  ירושלים עירך ב-חזן :במנחה

  סדר סליחות לשני קמא 
  ידוד  חבת  ירושלים  אהבת זכור

  : ציון אל תשכח לנצח
  ידוד  לבני  אדום  את  יום זכור

  ירושלים האומרים ערו ערו עד 
עשה .  ירושלים  עיר  קדשך

  עשה . למען ציון משכן כבודך
  סדר סליחות לעשרה בטבת 

  : ירושלים לעיים
  ז בתמוז "סדר סליחות לי

יכונן  ועד   תתנו  דמי  לו  עד  אל
  ישים את ירושלים תהלה 
  סיון' סדר סליחות לכ

  : ירושלים לעיים
  סדר הקפות לשמיני עצרת 

  הרחמים  היטבה  ברצונך  את אב
  : תבנה חומות ירושלים. ציון

  סדר תיקון חצות 

  אשכחך  ירושלים  תשכח אם
  : ימיני

  לשוני  לחכי  אם  לא תדבק
אזכרכי  אם  לא  אעלה  את 

  ירושלים 
אדום  את  יום   ידוד  לבני  זכר

  ירושלים האמרים ערו ערו עד 
  :  את ירושלים לעייםשמו
  דמם  כמים  סביבות שפכו

  : ירושלים ואין קובר
  קדשך  היו  מדבר  ציון  מדבר ערי

  : היתה ירושלים שממה
  : ירושלים
  מעפר  קומי  שבי התנערי

  ירושלים התפתחי מוסרי צוארך 
  חומתיך  ירושלים  הפקדתי על

  לה שמרים כל היום וכל הלי
  תתנו  דמי  לו  עד  יכונן  ועד ואל

  ישים את ירושלים תהלה 
  ירושלים  ידוד  נדחי בונה

  : ישראל יכנס
  ברצונך  את  ציון  תבנה היטיבה

  : חומות ירושלים
  תקום  תרחם  ציון  ותבנה אתה

  : חומות ירושלים
  ירושלים  ידוד  נדחי בונה

  : ישראל יכנס
  אשכחך  ירושלים  תשכח אם
  : ימיני

  :  שמחתיעל ראש. ירושלים
  ידוד  לבני  אדום  את  יום זכר

  עד , האמרים ערו ערו. ירושלים
  :  את ירושלים לעייםשמו
  דמם  כמים  סביבות שפכו

  : ירושלים ואין קובר
ציון .    קדשך  היו  מדברערי

  : מדבר היתה ירושלים שממה
  חומתיך  ירושלים  הפקדתי על

  שמרים כל היום וכל הלילה 
 עד  יכונן  ועד.    תתנו  דמי  לוואל

  ישים את ירושלים תהלה 
נדחי .    ירושלים  ידודבונה

  : ישראל יכנס
תבנה .    ברצונך  את  ציוןהיטיבה

  : חומות ירושלים
  תרחם  ציון  תבנה  חומות תקום
  : ירושלים
נדחי .    ירושלים  ידודבונה

  : ישראל יכנס
הללי .    ירושלים  את  ידודשבחי

  : אלהיך ציון
  ידוד  מציון  שכן  ירושלים ברוך
  : הללויה
  דר תפילת עמידה  ס

  בתוך  ירושלים  עירך תשכון
  וכסא דוד עבדך . כאשר דברת

, (יאהדונהי)  אתה  ידוד  ברוך
  : בונה ירושלים

וזכרון  משיח  בן .  ירושלים  עירך
  וזכרון כל . דוד עבדך

   סדר נפילת אפים 
  ככל  צדקתיך  ישב  נא  אפך אדני

  וחמתך מעירך ירושלים 
כי  בחטאינו  ובעונות .    קדשךהר
   ירושלים ועמך אבתינו

   סדר הוצאת ספר תורה 
  ידוד  מציון  שכן  ירושלים ברוך
  : הללויה
  :  את ירושלים לעייםשמו
  דמם  כמים  סביבות שפכו

  : ירושלים ואין קובר
 סדר תפילת שחרית 

   )המשך(
וזכירת  ירושלים  תבנה .  )יח,  ח

  : ותכונן במהרה בימינו אמן
   סדר תפילת מנחה 

   בתוך  ירושלים  עירךתשכון
  וכסא דוד עבדך . כאשר דברת

, (יאהדונהי)  אתה  ידוד  ברוך 
  : בונה ירושלים

וזכרון  משיח .   ירושלים  עירך
  וזכרון כל . בן דוד עבדך

  בתוך  ירושלים  עירך תשכון 
  וכסא דוד עבדך . כאשר דברת

, (יאהדונהי)  אתה  ידוד  ברוך 
  : בונה ירושלים

וזכרון  משיח .   ירושלים  עירך
  רון כל וזכ. בן דוד עבדך

  אני  ונאוה  בנות שחורה 
  כאהלי קדר כיריעות . ירושלים

  אתכם  בנות  ירושלים השבעתי 
  אם . בצבאות או באילות השדה

  אתכם  בנות  ירושלים השבעתי 
  אם . בצבאות או באילות השדה

  :  מבנות ירושליםאהבה 
  אתכם  בנות השבעתי 

אם  תמצאו  את  דודי  מה .  ירושלים
  תגידו 

  :  ירושלים
  אתכם  בנות תיהשבע 

מה  תעירו  ומה  תעררו .  ירושלים
  את 

  סדר תפלת ערבית של שבת
ופרוש (    תוספת  הנשמהלקבל

עלינו  ועל  ירושלים  עירך  סכת 
  רחמים 

  :  ועל ירושלים אמןישראל
וזכרון  משיח  בן .  ירושלים  עירך

  וזכרון כל . דוד עבדך
   סדר ברכת המזון 



ג 

  ידוד  אלהינו  עלינו  ועל רחם
   ירושלים ועל. ישראל עמך

וזכרון  משיח  בן .  ירושלים  עירך
  וזכרון כל . דוד עבדך
  ירושלים  עירך  במהרה ותבנה
  : בימינו
בונה ,    אתה  ידודברוך
  ) אמן–ואומר בלחש (. ירושלים
  אלהינו  עלינו  ועל  ישראל ידוד

  עמך ועל ירושלים עירך 
ועל .    הר  ציון  משכן  כבודךועל
  ובנה . ועל היכלך. מזבחך

בשעריך .  לינו  היו  רגעמדות
  : ירושלים

כעיר  שחברה .  ירושלים  הבנויה
  : לה יחדו
ישליו .    שלום  ירושליםשאלו
  : אהביך
  ידוד  מציון  שכן  ירושלים ברוך
  : הללויה
נדחי .    ירושלים  ידודבונה

  : ישראל יכנס
הללי .    ירושלים  את  ידודשבחי

  : אלהיך ציון
  ידוד  מציון  שכן  ירושלים ברוך
  : הללויה

   עמידה -ל שבת  סדר שחרית ש
וזכרון  משיח  בן .  ירושלים  עירך

  וזכרון כל . דוד עבדך
   סדר תפלת מנחה של שבת 

וזכרון  משיח  בן .  ירושלים  עירך
  וזכרון כל . דוד עבדך

   סדר ערבית למוצאי שבת 
ולמשול  ביום .  ירושלים

   )המבדיל(. ובלילה
   סדר הלל 

  בית  ידוד  בתוככי בחצרות
  : ירושלים הללויה

  פלה לשלש רגלים  סדר ת
וזכרון  משיח  בן .  ירושלים  עירך

  וזכרון כל . דוד עבדך
בשעריך .    היו  רגלינועמדות
  : ירושלים

כעיר  שחברה .  ירושלים  הבנויה
  : לה יחדו
ישליו .    שלום  ירושליםשאלו
  : אהביך

  סדר אירוסין
קול  ששון .    ירושליםובחוצות
  . קול חתן וקול כלה. וקול שמחה
כרון   החתן  כוס  לזושובר
  : דכתיב, ירושלים

. 'וגו"  אם  אשכחך  ירושלים"
  אעלה  את -וטוב  שיאמר  החתן  

  ירושלים על 

  סדר ברית מילה 
תבנה .    ברצונך  את  ציוןהיטיבה

  : חומות ירושלים
  אשכחך  ירושלים  תשכח אם
  : ימיני

  : על ראש שמחתי, ירושלים
  ידוד  מציון  וראה  בטוב יברכך
  : כל ימי חייך. ירושלים

   האילנות סדר ברכת
בשעריך .    היו  רגלינועמדות
  : ירושלים

כעיר  שחברה .  ירושלים  הבנויה
  : לה יחדו
ישליו .    שלום  ירושליםשאלו
  : אהביך

שערי  ירושלים .  טובה
  שערי . שערי כבוד ויקר. העליונה

 -סדר לימוד לחודש ניסן 
  ליום ב 

חזה  ציון  קרית .    נעמהכי
  עיניך תראינה ירושלים . מועדינו

 -מוד לחודש ניסן סדר לי
  ליום ג 

  בתוך  ירושלים  עירך תשכון
  וכסא דוד מהרה . כאשר דברת

 -סדר לימוד לחודש ניסן 
  ליום ז 

  מלכות  משיח  בן  אפרים וכסא
  . בתוך ירושלים מהרה תכין

 -סדר  לימוד  לחודש  ניסן  )    200(
  ליום יג 
  עורי  לבשי  בגדי  תפארתך עורי

  והיית . ירושלים עיר הקדש
 - לחודש ניסן סדר לימוד

  ליום יג 
  ידוד  אלהינו  את  אבלי נחם

  ציון ואת אבלי ירושלים ואת 
 -סדר לימוד לחודש ניסן 

  ליום יג 
מנחם  אבלים ,    אתה  ידודברוך

  ובונה ירושלים במהרה 
  סדר סליחות לעשרה בטבת 

  : ירושלים
  :  מלך בבל אל ירושליםסמך
  ככל  צדקתיך  ישב  נא  אפך אדני

  ם וחמתך מעירך ירושלי
כי  בחטאינו  ובעונות .    קדשךהר

  אבתינו ירושלים ועמך 
  סדר סליחות לתענית אסתר 

  ככל  צדקתיך  ישב  נא  אפך אדני
  וחמתך מעירך ירושלים 

כי  בחטאינו  ובעונות .    קדשךהר
  אבתינו ירושלים ועמך 

  ז בתמוז "סדר סליחות לי
  ככל  צדקתיך  ישב  נא  אפך אדני

  וחמתך מעירך ירושלים 
בחטאינו  ובעונות כי  .    קדשךהר

  אבתינו ירושלים ועמך 
  סדר סליחות לצום גדליה 

  ככל  צדקתיך  ישב  נא  אפך אדני
  וחמתך מעירך ירושלים 

כי  בחטאינו  ובעונות .    קדשךהר
  אבתינו ירושלים ועמך 



ד 

  
111  

  סדר ספירת העומר 
  ועל  ירושלים  עירך  סכת עלינו

  : רחמים ושלום
   פרק א -סדר פרקי אבות )  214(
וסי  בן  יועזר  איש  צרדה י(  ד)

  ויוסי בן יוחנן איש ירושלים 
   פרק א -סדר פרקי אבות )  215(
יוסי  בן  יוחנן  איש  ירושלים (  ה)
  יהי ביתך פתוח , אומר
מחזור  ספרד לראש השנה )  216(

   מנחה לערב ראש השנה -
בונה ,    אתה  ידודברוך
  : ירושלים

מחזור  ספרד לראש השנה )  217(
   סדר קבלת שבת -

  :  ועל ירושליםאלישר
מחזור  ספרד לראש השנה )  218(

   סדר קבלת שבת -
ירושלים  עירך  ועל  ציון  משכן 

  כבודך ועל מלכות בית דוד 
מחזור  ספרד לראש השנה )  219(

   סדר קבלת שבת -
וזכרון  משיח  בן  דוד ,  אבותינו

  וזכרון ירושלים עיר , עבדך
מחזור  ספרד לראש השנה )  220(

   מסכת ראש השנה -
עוד  זאת  היתה  ירושלים   וב

  שכל עיר שהיא , יתרה על יבנה
מחזור  ספרד לראש השנה )  221(

   ברכות השחר -
  היו  רגלינו  בשעריך עמדות
  : ירושלים

מחזור  ספרד לראש השנה )  222(
   ברכות השחר -

ירושלים  הבנויה  כעיר  שחברה 
  : לה יחדו

מחזור  ספרד לראש השנה )  223(
   ברכות השחר -

לים  ישליו   שלום  ירוששאלו
  : אהביך

מחזור  ספרד לראש השנה )  224(
   ברכות השחר -

,   ידוד  מציון  שכן  ירושליםברוך
  : הללויה

מחזור  ספרד לראש השנה )  225(
   ברכות השחר -

נדחי ,    ירושלים  ידודבונה
  : ישראל יכנס

מחזור  ספרד לראש השנה )  226(
   ברכות השחר -

  ירושלים  את  ידוד  הללי שבחי
  : אלהיך ציון

מחזור  ספרד לראש השנה )  227(
   ברכות השחר -

  ידוד  מציון  שכן  ירושלים ברוך
  : הללויה

מחזור  ספרד לראש השנה )  228(
   ברכות השחר -

ירושלים  עירך  ועל  ציון  משכן 
  כבודך ועל מלכות בית דוד 

מחזור  ספרד לראש השנה )  229(
   ברכות השחר -

וזכרון  משיח  בן  דוד ,  אבותינו
  לים עיר וזכרון ירוש, עבדך
מחזור  ספרד לראש השנה )  230(

   תפלה לשליח צבור בקול -
  זכר  ידוד  לבני  אדום  את קהל

  : יום ירושלים
מחזור  ספרד לראש השנה )  231(

   תפלה לשליח צבור בקול -
  בתוך  ירושלים  עירך ותתקדש

  . לדור ודור ולנצח נצחים
מחזור  ספרד לראש השנה )  232(

   תפלה לשליח צבור בקול -
  ותתקדש  בתוך  ירושלים תתגדל

  לדור ודור ולנצח , עירך
מחזור  ספרד לראש השנה )  233(

   תפלה לשליח צבור בקול -
ירושלים  עירך  ועל  ציון  משכן 

  כבודך ועל מלכות בית דוד 
מחזור  ספרד לראש השנה )  234(

   תפלה לשליח צבור בקול -
וזכרון  משיח  בן  דוד ,  אבותינו

  וזכרון ירושלים עיר , עבדך
מחזור  ספרד לראש השנה )  235(

   תפלה לשליח צבור בקול -
  ידוד  מציון  שכן  ירושלים ברוך
  : הללויה

מחזור  ספרד לראש השנה )  236(
   תפלה לשליח צבור בקול -

היטיבה  ברצונך ,    הרחמיםאב
  : תבנה חומות ירושלים, את ציון

מחזור  ספרד לראש השנה )  237(
   מוסף לראש השנה -

  משכן ירושלים  עירך  ועל  ציון
  ועל מלכות בית דוד . כבודך

מחזור  ספרד לראש השנה )  238(
   מוסף לראש השנה -

כה  אמר  ידוד ,  ירושלים  לאמר
  , זכרתי לך חסד נעוריך

מחזור  ספרד לראש השנה )  239(
   תפלה לשליח צבור בקול -

ירושלים  עירך  ועל  ציון  משכן 
  ועל מלכות בית דוד . כבודך

מחזור  ספרד לראש השנה )  240(
   תפלה לתקון קרי -

כה  אמר  ידוד ,  ירושלים  לאמר
  , זכרתי לך חסד נעוריך

מחזור  ספרד לראש השנה )  241(
   מנחה לראש השנה -

ירושלים  עירך  ועל  ציון  משכן 
  כבודך ועל מלכות בית דוד 

מחזור  ספרד לראש השנה )  242(
   מנחה לראש השנה -

וזכרון  משיח  בן  דוד ,  אבותינו
   עיר וזכרון ירושלים, עבדך
מחזור  ספרד לראש השנה )  243(

   תפלה מספר עבודת הקודש -
ירושלים  עירך  ועל  ציון  משכן 

  כבודך ועל מלכות בית דוד 
מחזור  ספרד לראש השנה )  244(

   תפלה מספר עבודת הקודש -
וזכרון  משיח  בן  דוד ,  אבותינו

  וזכרון ירושלים עיר , עבדך
מחזור  ספרד לראש השנה )  245(

  צבור בקול  תפלה לשליח -
  זכר  ידוד  לבני  אדום  את קהל

  : יום ירושלים
מחזור  ספרד לראש השנה )  246(

   תפלה לשליח צבור בקול -
  ותתקדש  בתוך  ירושלים תתגדל

  לדור ודור ולנצח , עירך
מחזור  ספרד לראש השנה )  247(

   תפלה לשליח צבור בקול -
  ותתקדש  בתוך  ירושלים תתגדל

  לדור ודור ולנצח , עירך
  מחזור  ספרד לראש השנה )248(

   תפלה לשליח צבור בקול -
ירושלים  עירך  ועל  ציון  משכן 

  כבודך ועל מלכות בית דוד 
מחזור  ספרד לראש השנה )  249(

   תפלה לשליח צבור בקול -
וזכרון  משיח  בן  דוד ,  אבותינו

  וזכרון ירושלים עיר , עבדך
מחזור  ספרד לראש השנה )  250(

   תפלה לשליח צבור בקול -
  ידוד  מציון  שכן  ירושלים וךבר

  : הללויה
מחזור  ספרד לראש השנה )  251(

   תפלה לשליח צבור בקול -
היטיבה  ברצונך ,    הרחמיםאב

  : תבנה חומות ירושלים, את ציון
מחזור  ספרד לראש השנה )  252(

   מוסף לראש השנה -
ירושלים  עירך  ועל  ציון  משכן 

  ועל מלכות בית דוד . כבודך
לראש השנה מחזור  ספרד )  253(

   מוסף לראש השנה -
כה  אמר  ידוד ,  ירושלים  לאמר

  , זכרתי לך חסד נעוריך
מחזור  ספרד לראש השנה )  254(

   תפלה לשליח צבור בקול -
ירושלים  עירך  ועל  ציון  משכן 

  ועל מלכות בית דוד . כבודך
מחזור  ספרד לראש השנה )  255(

   תפלה לתקון קרי -



ה 

כה  אמר  ידוד ,  ירושלים  לאמר
  ,  לך חסד נעוריךזכרתי

מחזור  ספרד  ליום )  256(
   מנחה לערב יום כפור -הכפורים 
בונה ,    אתה  ידודברוך
  : ירושלים

מחזור  ספרד  ליום )  257(
   מעריב ליל יום כפור -הכפורים 
  :  ועל ירושליםישראל

מחזור  ספרד  ליום )  258(
   מעריב ליל יום כפור -הכפורים 

ועל  ציון  משכן .  ירושלים  עירך
  ועל מלכות בית דוד . כבודך

מחזור  ספרד  ליום )  259(
   מעריב ליל יום כפור -הכפורים 
  משיח  בן  דוד  עבדך וזכרון

  וזכרון ירושלים עיר קדשך 
מחזור  ספרד  ליום )  260(

   מעריב ליל יום כפור -הכפורים 
  ידוד  חבת  ירושלים  אהבת זכור

  : ציון אל תשכח לנצח
מחזור  ספרד  ליום )  261(

  יב ליל יום כפור  מער-הכפורים 
  ידוד  לבני  אדום  את  יום זכור

  ירושלים האומרים ערו ערו עד 
מחזור  ספרד  ליום )  262(

   מעריב ליל יום כפור -הכפורים 
עשה  למען  דוד .    ואהרןמשה
  עשה למען ירושלים . ושלמה

מחזור  ספרד  ליום )  263(
   מסכת יומא -הכפורים 

. טל  וצא,  טל  וצא,    לוואומרים
  ים היו מלוין מיקירי ירושל

מחזור  ספרד  ליום )  264(
   מסכת יומא -הכפורים 
משיצא  חוץ  לחומת ,  בגדים
  משעת , רבי שמעון אומר. ירושלים

מחזור  ספרד  ליום )  265(
   מסכת יומא -הכפורים 

ועל (  ,ירושלים  בפני  עצמה
  ועל , הכהנים בפני עצמן

מחזור  ספרד  ליום )  266(
   ברכות השחר -הכפורים 
גלינו  בשעריך   היו  רעמדות
  : ירושלים

מחזור  ספרד  ליום )  267(
   ברכות השחר -הכפורים 

ירושלים  הבנויה  כעיר  שחברה 
  : לה יחדו

מחזור  ספרד  ליום )  268(
   ברכות השחר -הכפורים 
  שלום  ירושלים  ישליו שאלו
  : אהביך

מחזור  ספרד  ליום )  269(
   ברכות השחר -הכפורים 
,   ידוד  מציון  שכן  ירושליםברוך
  : יההללו

מחזור  ספרד  ליום )  270(
   ברכות השחר -הכפורים 
נדחי ,    ירושלים  ידודבונה

  : ישראל יכנס
מחזור  ספרד  ליום )  271(

   ברכות השחר -הכפורים 
  ירושלים  את  ידוד  הללי שבחי

  : אלהיך ציון
מחזור  ספרד  ליום )  272(

   ברכות השחר -הכפורים 
  ידוד  מציון  שכן  ירושלים ברוך
  : הללויה

מחזור  ספרד  ליום )  273(
   ברכות השחר -הכפורים 

ועל  ציון  משכן .  ירושלים  עירך
  ועל מלכות בית דוד . כבודך

מחזור  ספרד  ליום )  274(
   ברכות השחר -הכפורים 
  משיח  בן  דוד  עבדך וזכרון

  וזכרון ירושלים עיר קדשך 
מחזור  ספרד  ליום )  275(

  תפילה  לשליח  צבור -הכפורים  
  בקול 

ל  ציון  משכן וע.  ירושלים  עירך
  ועל מלכות בית דוד . כבודך

מחזור  ספרד  ליום )  276(
  תפילה  לשליח  צבור -הכפורים  

  בקול 
  משיח  בן  דוד  עבדך וזכרון

  וזכרון ירושלים עיר קדשך 
מחזור  ספרד  ליום )  277(

  תפילה  לשליח  צבור -הכפורים  
  בקול 

  ידוד  חבת  ירושלים  אהבת זכור
  : ציון אל תשכח לנצח

ספרד  ליום מחזור  )  278(
  תפילה  לשליח  צבור -הכפורים  

  בקול 
  ידוד  לבני  אדום  את  יום זכור

  ירושלים האומרים ערו ערו עד 
מחזור  ספרד  ליום )  279(

   סדר הוצאת ספר תורה -הכפורים 
היטיבה  ברצונך ,    הרחמיםאב

  : תבנה חומות ירושלים, את ציון
מחזור  ספרד  ליום )  280(

   מוסף ליום כפור -הכפורים 
ועל  ציון  משכן .  שלים  עירךירו
  ועל מלכות בית דוד . כבודך

מחזור  ספרד  ליום )  281(
  תפילה  לשליח  צבור -הכפורים  

  בקול 
ועל  ציון  משכן .  ירושלים  עירך

  ועל מלכות בית דוד . כבודך
מחזור  ספרד  ליום )  282(

   סדר עבודה -הכפורים 
לא  ירושלים  ולא .    טהרהולא

   לא .לא כיור ולא כנו. יער הלבנון

מחזור  ספרד  ליום )  283(
   סדר עבודה -הכפורים 
  ידוד  חבת  ירושלים  אהבת זכר

  : ציון אל תשכח לנצח
מחזור  ספרד  ליום )  284(

   סדר עבודה -הכפורים 
  ידוד  לבני  אדום  את  יום זכר

  ירושלים האומרים ערו ערו עד 
מחזור  ספרד  ליום )  285(

  הפטרה  למנחה  יום -הכפורים  
  כפור 

ועל  ציון  משכן .  ךירושלים  עיר
  ועל מלכות בית דוד . כבודך

מחזור  ספרד  ליום )  286(
  הפטרה  למנחה  יום -הכפורים  

  כפור 
  משיח  בן  דוד  עבדך וזכרון

  וזכרון ירושלים עיר קדשך 
מחזור  ספרד  ליום )  287(

  תפילה  לשליח  צבור -הכפורים  
  בקול 

ועל  ציון  משכן .  ירושלים  עירך
  ועל מלכות בית דוד . כבודך

מחזור  ספרד  ליום )  288(
  תפילה  לשליח  צבור -הכפורים  

  בקול 
  משיח  בן  דוד  עבדך וזכרון

  וזכרון ירושלים עיר קדשך 
מחזור  ספרד  ליום )  289(

  תפילה  לשליח  צבור -הכפורים  
  בקול 

  ידוד  חבת  ירושלים  אהבת זכור
  : ציון אל תשכח לנצח

מחזור  ספרד  ליום )  290(
  תפילה  לשליח  צבור -הכפורים  

  ול בק
  ידוד  לבני  אדום  את  יום זכור

  ירושלים האומרים ערו ערו עד 
מחזור  ספרד  ליום )  291(

   תפלת נעילה -הכפורים 
ועל  ציון  משכן .  ירושלים  עירך

  ועל מלכות בית דוד . כבודך
מחזור  ספרד  ליום )  292(

   תפלת נעילה -הכפורים 
  משיח  בן  דוד  עבדך וזכרון

  וזכרון ירושלים עיר קדשך 
מחזור  ספרד  ליום )  293(

  תפילה  לשליח  צבור -הכפורים  
  בקול 

ועל  ציון  משכן .  ירושלים  עירך
  ועל מלכות בית דוד . כבודך

מחזור  ספרד  ליום )  294(
  תפילה  לשליח  צבור -הכפורים  

  בקול 
  משיח  בן  דוד  עבדך וזכרון

  וזכרון ירושלים עיר קדשך 



ו 

מחזור  ספרד  ליום )  295(
   תפלת  ערבית  למוצאי-הכפורים  
  יום כפור 
  ידוד  מציון  שכן  ירושלים ברוך
  : הללויה

מחזור  ספרד  ליום )  296(
  תפלת  ערבית  למוצאי -הכפורים  
  יום כפור 
בונה ,    אתה  ידודברוך
  : ירושלים

מחזור  ספרד  ליום )  297(
  תפלת  ערבית  למוצאי -הכפורים  
  יום כפור 
וראה  בטוב ,    ידוד  מציוןיברכך
  : כל ימי חייך, ירושלים

חזור  ספרד  לחג מ)  298(
   מסכת סוכה -הסוכות 
  ירושלים  שהיו  אוגדין באנשי

  את לולביהן בגימוניות של 
מחזור  ספרד  לחג )  299(

   ברכות השחר -הסוכות 
  היו  רגלינו  בשעריך עמדות
  : ירושלים

מחזור  ספרד  לחג )  300(
   ברכות השחר -הסוכות 

ירושלים  הבנויה  כעיר  שחברה 
  : לה יחדו

לחג מחזור  ספרד  )  301(
   ברכות השחר -הסוכות 
  שלום  ירושלים  ישליו שאלו
  : אהביך

מחזור  ספרד  לחג )  302(
   ברכות השחר -הסוכות 
,   ידוד  מציון  שכן  ירושליםברוך
  : הללויה

מחזור  ספרד  לחג )  303(
   ברכות השחר -הסוכות 
נדחי ,    ירושלים  ידודבונה

  : ישראל יכנס
מחזור  ספרד  לחג )  304(

    ברכות השחר-הסוכות 
  ירושלים  את  ידוד  הללי שבחי

  : אלהיך ציון
מחזור  ספרד  לחג )  305(

   ברכות השחר -הסוכות 
  ידוד  מציון  שכן  ירושלים ברוך
  : הללויה

מחזור  ספרד  לחג )  306(
   ברכות השחר -הסוכות 

וזכרון  משיח  בן  דוד ,  אבותינו
  וזכרון ירושלים עיר , עבדך
מחזור  ספרד  לחג )  307(

ח  ציבור   תפילה  לשלי-הסוכות  
  בקול 

  ותתקדש  בתוך  ירושלים תתגדל
  לדור ודור ולנצח , עירך

מחזור  ספרד  לחג )  308(
  תפילה  לשליח  ציבור -הסוכות  

  בקול 
וזכרון  משיח  בן  דוד ,  אבותינו

  וזכרון ירושלים עיר , עבדך
מחזור  ספרד  לחג )  309(

   סדר הלל -הסוכות 
  בית  ידוד  בתוככי בחצרות
  : הללויה, ירושלים

  מחזור  ספרד  לחג )310(
   סדר הושענות -הסוכות 
  ידוד  מציון  שכן  ירושלים ברוך
  : הללויה

מחזור  ספרד  לחג )  311(
   סדר הוצאת ספר תורה -הסוכות 
היטיבה  ברצונך ,    הרחמיםאב

  : תבנה חומות ירושלים, את ציון
מחזור  ספרד  לחג )  312(

   מנחה לסוכות -הסוכות 
וזכרון  משיח  בן  דוד ,  אבותינו

   וזכרון ירושלים עיר ,עבדך
מחזור  ספרד  לחג )  313(

   מנחה לסוכות -הסוכות 
  יום  רבעי  להעלות דרך
לעטר  שוקי  ירושלים ,  בשירות
  , בפרות

מחזור  ספרד  לחג )  314(
   מנחה לסוכות -הסוכות 
  :  ועל ירושליםישראל

מחזור  ספרד  לחג )  315(
   מנחה לסוכות -הסוכות 

וזכרון  משיח  בן  דוד ,  אבותינו
  וזכרון ירושלים עיר , עבדך
מחזור  ספרד  לחג )  316(

  סדר  שמחת  בית -הסוכות  
  השואבה לנסוך המים בחג 

וזכרון  משיח  בן  דוד ,  אבותינו
  וזכרון ירושלים עיר , עבדך
מחזור  ספרד  לחג )  317(

  תפילה  לשליח  ציבור -הסוכות  
  בקול 

  ותתקדש  בתוך  ירושלים תתגדל
  לדור ודור ולנצח , עירך
  ספרד  לחג מחזור)  318(

  תפילה  לשליח  ציבור -הסוכות  
  בקול 

וזכרון  משיח  בן  דוד ,  אבותינו
  וזכרון ירושלים עיר , עבדך
מחזור  ספרד  לחג )  319(

  תפילה  לשליח  ציבור -הסוכות  
  בקול 

  :  ועל ירושליםישראל
מחזור  ספרד  לחג )  320(

  תפילה  לשליח  ציבור -הסוכות  
  בקול 

וזכרון  משיח  בן  דוד ,  אבותינו
  וזכרון ירושלים עיר , ךעבד

מחזור  ספרד  לחג )  321(
מ "  שחרית  לשבת  חוה-הסוכות  

  סוכות 
  ותתקדש  בתוך  ירושלים תתגדל

  לדור ודור ולנצח , עירך
מחזור  ספרד  לחג )  322(

מ "  שחרית  לשבת  חוה-הסוכות  
  סוכות 

וזכרון  משיח  בן  דוד ,  אבותינו
  וזכרון ירושלים עיר , עבדך
מחזור  ספרד  לחג )  323(
   סדר הוצאת ספר תורה -סוכות ה

היטיבה  ברצונך ,    הרחמיםאב
  : תבנה חומות ירושלים, את ציון

מחזור  ספרד  לחג )  324(
מ "  מנחה  לשבת  חוה-הסוכות  

  סוכות 
וזכרון  משיח  בן  דוד ,  אבותינו

  וזכרון ירושלים עיר , עבדך
מחזור  ספרד  לחג )  325(

  מעריב  ללילי  חול -הסוכות  
  המועד של סוכות 

  ידוד  מציון  שכן  ירושלים ברוך
  : הללויה

מחזור  ספרד  לחג )  326(
  מעריב  ללילי  חול -הסוכות  

  המועד של סוכות 
בונה ,    אתה  ידודברוך
  : ירושלים

מחזור  ספרד  לחג )  327(
  מעריב  ללילי  חול -הסוכות  

  המועד של סוכות 
וזכרון  משיח  בן  דוד ,  אבותינו

  וזכרון ירושלים עיר , עבדך
ד  לחג מחזור  ספר)  328(

  מעריב  ללילי  חול -הסוכות  
  המועד של סוכות 

  היו  רגלינו  בשעריך עמדות
  : ירושלים

מחזור  ספרד  לחג )  329(
  מעריב  ללילי  חול -הסוכות  

  המועד של סוכות 
ירושלים  הבנויה  כעיר  שחברה 

  : לה יחדו
מחזור  ספרד  לחג )  330(

  מעריב  ללילי  חול -הסוכות  
  המועד של סוכות 

ים  ישליו   שלום  ירושלשאלו
  : אהביך

מחזור  ספרד  לחג )  331(
מ "  שחרית  לימי  חוה-הסוכות  

  ולהושענא רבא 
  היו  רגלינו  בשעריך עמדות
  : ירושלים

מחזור  ספרד  לחג )  332(
מ "  שחרית  לימי  חוה-הסוכות  

  ולהושענא רבא 
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ירושלים  הבנויה  כעיר  שחברה 
  : לה יחדו

מחזור  ספרד  לחג )  333(
מ "  שחרית  לימי  חוה-הסוכות  

  ולהושענא רבא 
  שלום  ירושלים  ישליו שאלו
  : אהביך

מחזור  ספרד  לחג )  334(
מ "  שחרית  לימי  חוה-הסוכות  

  ולהושענא רבא 
,   ידוד  מציון  שכן  ירושליםברוך
  : הללויה

מחזור  ספרד  לחג )  335(
מ "  שחרית  לימי  חוה-הסוכות  

  ולהושענא רבא 
נדחי ,    ירושלים  ידודבונה

  : ישראל יכנס
פרד  לחג מחזור  ס)  336(

מ "  שחרית  לימי  חוה-הסוכות  
  ולהושענא רבא 

  ירושלים  את  ידוד  הללי שבחי
  : אלהיך ציון

מחזור  ספרד  לחג )  337(
מ "  שחרית  לימי  חוה-הסוכות  

  ולהושענא רבא 
  ידוד  מציון  שכן  ירושלים ברוך
  : הללויה

מחזור  ספרד  לחג )  338(
מ "  שחרית  לימי  חוה-הסוכות  

  ולהושענא רבא 
בונה ,  דוד  אתה  יברוך
  : ירושלים

מחזור  ספרד  לחג )  339(
מ "  שחרית  לימי  חוה-הסוכות  

  ולהושענא רבא 
וזכרון  משיח  בן  דוד ,  אבותינו

  וזכרון ירושלים עיר , עבדך
מחזור  ספרד  לחג )  340(

   סדר הלל -הסוכות 
  בית  ידוד  בתוככי בחצרות
  : הללויה, ירושלים

מחזור  ספרד  לחג )  341(
  פר תורה  סדר הוצאת ס-הסוכות 
היטיבה  ברצונך ,    הרחמיםאב

  : תבנה חומות ירושלים, את ציון
מחזור  ספרד  לחג )  342(

   סדר קבלת שבת -הסוכות 
  :  ועל ירושליםישראל

מחזור  ספרד  לחג )  343(
   סדר קבלת שבת -הסוכות 

וזכרון  משיח  בן  דוד ,  אבותינו
  וזכרון ירושלים עיר , עבדך
מחזור  ספרד  לחג )  344(

ע "סדר  הקפות  לשמ  -הסוכות  
  ת "ולש

היטיבה  ברצונך ,    הרחמיםאב
  : תבנה חומות ירושלים, את ציון

מחזור  ספרד  לחג )  345(
ע "  סדר  הקפות  לשמ-הסוכות  

  ת "ולש
על  כן .  ירושלים  עיר  האמת

  נקוה לך יי אלהינו לראות 
מחזור  ספרד  לחג )  346(

   שחרית לשמיני עצרת -הסוכות 
  ותתקדש  בתוך  ירושלים תתגדל

  לדור ודור ולנצח , ירךע
מחזור  ספרד  לחג )  347(

   שחרית לשמיני עצרת -הסוכות 
וזכרון  משיח  בן  דוד ,  אבותינו

  וזכרון ירושלים עיר , עבדך
מחזור  ספרד  לחג )  348(

  סדר  הלל  לשמיני  עצרת -הסוכות  
  ת "וש

  בית  ידוד  בתוככי בחצרות
  : הללויה, ירושלים

מחזור  ספרד  לחג )  349(
הלל  לשמיני  עצרת   סדר  -הסוכות  

  ת "וש
  ידוד  מציון  שכן  ירושלים ברוך
  : הללויה

מחזור  ספרד  לחג )  350(
   סדר הוצאת ספר תורה -הסוכות 
היטיבה  ברצונך ,    הרחמיםאב

  : תבנה חומות ירושלים, את ציון
מחזור  ספרד  לחג )  351(

   רשות לחתן תורה -הסוכות 
,   מלא  רוח  עצה  וגבורהישעיהו

  לו בה שמחו את ירושלים וגי
מחזור  ספרד  לחג )  352(

  מנחה  לשמיני  עצרת -הסוכות  
  ושמחת תורה 
וזכרון  משיח  בן  דוד ,  אבותינו

  וזכרון ירושלים עיר , עבדך
מחזור  ספרד  לחג )  353(

  מעריב  לליל  שמחת -הסוכות  
  תורה 

  :  ועל ירושליםישראל
מחזור  ספרד  לחג )  354(

  מעריב  לליל  שמחת -הסוכות  
  תורה 

רון  משיח  בן  דוד וזכ,  אבותינו
  וזכרון ירושלים עיר , עבדך
מחזור  ספרד  לחג )  355(

   שחרית לשמחת תורה -הסוכות 
  ותתקדש  בתוך  ירושלים תתגדל

  לדור ודור ולנצח , עירך
מחזור  ספרד  לחג )  356(

   שחרית לשמחת תורה -הסוכות 
וזכרון  משיח  בן  דוד ,  אבותינו

  וזכרון ירושלים עיר , עבדך
 -ד  לחג  הפסח  מחזור  ספר)  357(

  מנחה לערב יום טוב 
בונה ,    אתה  ידודברוך
  : ירושלים

 -מחזור  ספרד  לחג  הפסח  )  358(
  סדר אמירת קרבן פסח 

  :  ועל ירושליםישראל
 -מחזור  ספרד  לחג  הפסח  )  359(

  סדר אמירת קרבן פסח 
וזכרון  משיח  בן  דוד ,  אבותינו

  וזכרון ירושלים עיר , עבדך
 -ח  מחזור  ספרד  לחג  הפס)  360(

  סדר הלל 
  בית  ידוד  בתוככי בחצרות
  : הללויה, ירושלים

 -מחזור  ספרד  לחג  הפסח  )  361(
  סדר הגדה של פסח 

  :  על ירושליםנטויה
 -מחזור  ספרד  לחג  הפסח  )  362(

  סדר הגדה של פסח 
על ,    נא  ידוד  אלהינורחם

  ועל ירושלים , ישראל עמך
 -מחזור  ספרד  לחג  הפסח  )  363(

  סדר הגדה של פסח 
כי  אתה ,  רושלים  עיר  קדשךי

  : הוא בעל הישועות ובעל הנחמות
 -מחזור  ספרד  לחג  הפסח  )  364(

  סדר הגדה של פסח 
,   משיח  בן  דוד  עבדךוזכרון

  , וזכרון ירושלים עיר קדשך
 -מחזור  ספרד  לחג  הפסח  )  365(

  סדר הגדה של פסח 
  ירושלים  עיר  הקדש ובנה

  ברוך אתה ידוד . במהרה בימינו
 -ר  ספרד  לחג  הפסח  מחזו)  366(

  סדר הגדה של פסח 
  : אמן,  ברחמיו ירושליםבונה

 -מחזור  ספרד  לחג  הפסח  )  367(
  סדר הגדה של פסח 

  אלהינו  על  ישראל  עמך ידוד
  ועל ירושלים עירך ועל ציון 

 -מחזור  ספרד  לחג  הפסח  )  368(
  סדר הגדה של פסח 

  כבודך  ועל  מזבחך  ועל משכן
  ובנה ירושלים עיר . היכלך

 -מחזור  ספרד  לחג  הפסח  )  369(
  ברכות השחר 

  היו  רגלינו  בשעריך עמדות
  : ירושלים

 -מחזור  ספרד  לחג  הפסח  )  370(
  ברכות השחר 

ירושלים  הבנויה  כעיר  שחברה 
  : לה יחדו

 -מחזור  ספרד  לחג  הפסח  )  371(
  ברכות השחר 

  שלום  ירושלים  ישליו שאלו
  : אהביך

 -מחזור  ספרד  לחג  הפסח  )  372(
  חר ברכות הש
,   ידוד  מציון  שכן  ירושליםברוך
  : הללויה
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 -מחזור  ספרד  לחג  הפסח  )  373(
  ברכות השחר 

נדחי ,    ירושלים  ידודבונה
  : ישראל יכנס

 -מחזור  ספרד  לחג  הפסח  )  374(
  ברכות השחר 

  ירושלים  את  ידוד  הללי שבחי
  : אלהיך ציון

 -מחזור  ספרד  לחג  הפסח  )  375(
  ברכות השחר 

ן  ירושלים   ידוד  מציון  שכברוך
  : הללויה

 -מחזור  ספרד  לחג  הפסח  )  376(
  ברכות השחר 

  :  ירושליםבנות
 -מחזור  ספרד  לחג  הפסח  )  377(

  ברכות השחר 
  ותתקדש  בתוך  ירושלים תתגדל

  לדור ודור ולנצח , עירך
 -מחזור  ספרד  לחג  הפסח  )  378(

  ברכות השחר 
וזכרון  משיח  בן  דוד ,  אבותינו

  וזכרון ירושלים עיר , עבדך
 -מחזור  ספרד  לחג  הפסח  )  379(

  סדר הלל 
  בית  ידוד  בתוככי בחצרות
  : הללויה, ירושלים

 -מחזור  ספרד  לחג  הפסח  )  380(
  שיר של יום 

  ידוד  מציון  שכן  ירושלים ברוך
  : הללויה

 -מחזור  ספרד  לחג  הפסח  )  381(
  סדר הוצאת ספר תורה 

היטיבה  ברצונך ,    הרחמיםאב
  : תבנה חומות ירושלים, את ציון

 -מחזור  ספרד  לחג  הפסח  )  382(
  מנחה לפסח 
וזכרון  משיח  בן  דוד ,  אבותינו

  וזכרון ירושלים עיר , עבדך
 -מחזור  ספרד  לחג  הפסח  )  383(

  מעריב לליל ב של פסח 
פצחו ,    בטהר  שוליםלהקריב

  : רננו יחדו חרבות ירושלים
 -מחזור  ספרד  לחג  הפסח  )  384(

  מעריב לליל ב של פסח 
י  ירושלים   העמר  שוקקרב

  בזריזות בית דין , בפרות מעטרים
 -מחזור  ספרד  לחג  הפסח  )  385(

  מעריב לליל ב של פסח 
ירושלים ,    ונוהריםמזכירים

  הבנויה תעלה על לבבכם 
 -מחזור  ספרד  לחג  הפסח  )  386(

  מעריב לליל ב של פסח 
טלול  רוביך ,    תעדי  תפיךעוד

  שאלו שלום ירושלים , ברחוביך
 -  לחג  הפסח  מחזור  ספרד)  387(

  מעריב לליל ב של פסח 

  חבתך  ירושלים  כנוי יתרה
  כעיר שחברה לה , שבעים שמותיך

 -מחזור  ספרד  לחג  הפסח  )  388(
  מעריב לליל ב של פסח 

  :  ועל ירושליםישראל
 -מחזור  ספרד  לחג  הפסח  )  389(

  מעריב לליל ב של פסח 
וזכרון  משיח  בן  דוד ,  אבותינו

  וזכרון ירושלים עיר , עבדך
 -מחזור  ספרד  לחג  הפסח  )  390(

  מעריב לליל ב של פסח 
  בית  ידוד  בתוככי בחצרות
  : הללויה, ירושלים

 -מחזור  ספרד  לחג  הפסח  )  391(
  סדר קצירת העומר 

וזכרון  משיח  בן  דוד ,  אבותינו
  וזכרון ירושלים עיר , עבדך
 -מחזור  ספרד  לחג  הפסח  )  392(

  סדר קצירת העומר 
שלים   ותתקדש  בתוך  ירותתגדל

  לדור ודור ולנצח , עירך
 -מחזור  ספרד  לחג  הפסח  )  393(

  סדר קצירת העומר 
וזכרון  משיח  בן  דוד ,  אבותינו

  וזכרון ירושלים עיר , עבדך
 -מחזור  ספרד  לחג  הפסח  )  394(

  מ "סדר קבלת שבת לשבת חוה
  :  ועל ירושליםישראל

 -מחזור  ספרד  לחג  הפסח  )  395(
  מ "סדר קבלת שבת לשבת חוה

וזכרון  משיח  בן  דוד ,  תינואבו
  וזכרון ירושלים עיר , עבדך
 -מחזור  ספרד  לחג  הפסח  )  396(

  מ פסח "שחרית לשבת חוה
  ותתקדש  בתוך  ירושלים תתגדל

  לדור ודור ולנצח , עירך
 -מחזור  ספרד  לחג  הפסח  )  397(

  מ פסח "שחרית לשבת חוה
וזכרון  משיח  בן  דוד ,  אבותינו

  וזכרון ירושלים עיר , עבדך
 -מחזור  ספרד  לחג  הפסח  )  398(

  מ פסח "שחרית לשבת חוה
  בית  ידוד  בתוככי בחצרות
  : הללויה, ירושלים

 -מחזור  ספרד  לחג  הפסח  )  399(
  סדר הוצאת ספר תורה 

היטיבה  ברצונך ,    הרחמיםאב
  : תבנה חומות ירושלים, את ציון

 -מחזור  ספרד  לחג  הפסח  )  400(
  מ פסח "מנחה לשבת חוה

  משיח  בן  דוד וזכרון,  אבותינו
  וזכרון ירושלים עיר , עבדך
 -מחזור  ספרד  לחג  הפסח  )  401(

  מעריב ללילי חול המועד של פסח 
  ידוד  מציון  שכן  ירושלים ברוך
  : הללויה

 -מחזור  ספרד  לחג  הפסח  )  402(
  מעריב ללילי חול המועד של פסח 

בונה ,    אתה  ידודברוך
  : ירושלים

 -מחזור  ספרד  לחג  הפסח  )  403(
  מעריב ללילי חול המועד של פסח 

וזכרון  משיח  בן  דוד ,  אבותינו
  וזכרון ירושלים עיר , עבדך
 -מחזור  ספרד  לחג  הפסח  )  404(

  שחרית לימי חול המועד של פסח 
נדחי ,    ירושלים  ידודבונה

  : ישראל יכנס
 -מחזור  ספרד  לחג  הפסח  )  405(

  ל פסח שחרית לימי חול המועד ש
  ירושלים  את  ידוד  הללי שבחי

  : אלהיך ציון
 -מחזור  ספרד  לחג  הפסח  )  406(

  שחרית לימי חול המועד של פסח 
  ידוד  מציון  שכן  ירושלים ברוך
  : הללויה

 -מחזור  ספרד  לחג  הפסח  )  407(
  שחרית לימי חול המועד של פסח 

בונה ,    אתה  ידודברוך
  : ירושלים

 -מחזור  ספרד  לחג  הפסח  )  408(
  חרית לימי חול המועד של פסח ש

וזכרון  משיח  בן  דוד ,  אבותינו
  וזכרון ירושלים עיר , עבדך
 -מחזור  ספרד  לחג  הפסח  )  409(

  מ פסח "סדר הלל לחוה
  בית  ידוד  בתוככי בחצרות
  : הללויה, ירושלים

 -מחזור  ספרד  לחג  הפסח  )  410(
  סדר קבלת שבת 

  :  ועל ירושליםישראל
 -סח  מחזור  ספרד  לחג  הפ)  411(

  סדר קבלת שבת 
וזכרון  משיח  בן  דוד ,  אבותינו

  וזכרון ירושלים עיר , עבדך
 -מחזור  ספרד  לחג  הפסח  )  412(

  מסכת חגיגה 
וזכרון  משיח  בן  דוד ,  אבותינו

  וזכרון ירושלים עיר , עבדך
 -מחזור  ספרד  לחג  הפסח  )  413(

  תפילה לשליח ציבור בקול 
.   אם  שם  אדיר  ידוד  אדוננוכי

  לים יפצחו חרבות ירוש
 -מחזור  ספרד  לחג  הפסח  )  414(

  תפילה לשליח ציבור בקול 
  ותתקדש  בתוך  ירושלים תתגדל

  לדור ודור ולנצח , עירך
 -מחזור  ספרד  לחג  הפסח  )  415(

  תפילה לשליח ציבור בקול 
וזכרון  משיח  בן  דוד ,  אבותינו

  וזכרון ירושלים עיר , עבדך
 -מחזור  ספרד  לחג  הפסח  )  416(

  ביעי ושמיני של פסח סדר הלל לש



ט 

  בית  ידוד  בתוככי בחצרות
  : הללויה, ירושלים

 -מחזור  ספרד  לחג  הפסח  )  417(
  סדר הלל לשביעי ושמיני של פסח 

  ידוד  מציון  שכן  ירושלים ברוך
  : הללויה

 -מחזור  ספרד  לחג  הפסח  )  418(
ת  לשביעי  ולשמיני "סדר  הוצאת  ס

  של פסח 
היטיבה  ברצונך ,    הרחמיםאב

  : בנה חומות ירושליםת, את ציון
 -מחזור  ספרד  לחג  הפסח  )  419(

  מוסף לשביעי ולשמיני של פסח 
  :  ועל ירושליםישראל

 -מחזור  ספרד  לחג  הפסח  )  420(
  מוסף לשביעי ולשמיני של פסח 

וזכרון  משיח  בן  דוד ,  אבותינו
  וזכרון ירושלים עיר , עבדך
 -מחזור  ספרד  לחג  הפסח  )  421(

  ח שחרית ליום אחרון של פס
וזכרון  משיח  בן  דוד ,  אבותינו

  וזכרון ירושלים עיר , עבדך
 -מחזור  ספרד  לחג  הפסח  )  422(

  תפילה לשליח ציבור בקול 
  ותתקדש  בתוך  ירושלים תתגדל

  לדור ודור ולנצח , עירך
 -מחזור  ספרד  לחג  הפסח  )  423(

  תפילה לשליח ציבור בקול 
וזכרון  משיח  בן  דוד ,  אבותינו

  ים עיר וזכרון ירושל, עבדך
 -מחזור  ספרד  לחג  הפסח  )  424(

  תפילה לשליח ציבור בקול 
  :  ירושליםועל

 -מחזור  ספרד  לחג  הפסח  )  425(
  תפילה לשליח ציבור בקול 

  ידוד  מציון  שכן  ירושלים ברוך
  : הללויה

 -מחזור  ספרד  לחג  הפסח  )  426(
  תפילה לשליח ציבור בקול 

וזכרון  משיח  בן  דוד ,  אבותינו
  ירושלים עיר וזכרון , עבדך
 -מחזור  ספרד  לחג  הפסח  )  427(

  תפלה לשליח צבור בקול 
  ותתקדש  בתוך  ירושלים תתגדל

  לדור ודור ולנצח , עירך
 -מחזור  ספרד  לחג  הפסח  )  428(

  תפלה לשליח צבור בקול 
וזכרון  משיח  בן  דוד ,  אבותינו

  וזכרון ירושלים עיר , עבדך
 -מחזור  ספרד  לחג  הפסח  )  429(

  סדר הלל 
  בית  ידוד  בתוככי רותבחצ
  : הללויה, ירושלים

 -מחזור  ספרד  לחג  הפסח  )  430(
  סדר הלל 
  ידוד  מציון  שכן  ירושלים ברוך
  : הללויה

 -מחזור  ספרד  לחג  הפסח  )  431(
  סדר הוצאת ספר תורה 

היטיבה  ברצונך ,    הרחמיםאב
  : תבנה חומות ירושלים, את ציון

מחזור  ספרד  לחג )  432(
של '  וב'  א  מנחה  ליום  -השבועות  

  שבועות 
וזכרון  משיח  בן  דוד ,  אבותינו

  וזכרון ירושלים עיר , עבדך
מחזור  נוסח  ספרדי  לראש )  433(

   סדר תיקון חצות -השנה 
  אשכחך  ירושלים  תשכח אם
  : ימיני
מחזור  נוסח  ספרדי  לראש )  434(

   סדר תיקון חצות -השנה 
  : על ראש שמחתי. ירושלים

מחזור  נוסח  ספרדי  לראש )  435(
   סדר תיקון חצות -השנה 
  ידוד  יאהדונהי  לבני  אדום זכר

  האמרים . את יום ירושלים
מחזור  נוסח  ספרדי  לראש )  436(

   סדר תיקון חצות -השנה 
שמו  את  ירושלים .  קדשך
  : לעיים

מחזור  נוסח  ספרדי  לראש )  437(
   סדר תיקון חצות -השנה 

  דמם  כמים  סביבות שפכו
  : ירושלים ואין קובר

ור  נוסח  ספרדי  לראש מחז)  438(
   סדר תיקון חצות -השנה 
ציון .    קדשך  היו  מדברערי

  : מדבר היתה ירושלים שממה
מחזור  נוסח  ספרדי  לראש )  439(

   סדר תיקון חצות -השנה 
  חומתיך  ירושלים  הפקדתי על

  שמרים כל היום וכל 
מחזור  נוסח  ספרדי  לראש )  440(

   סדר תיקון חצות -השנה 
  יכונן  ועד עד.    תתנו  דמי  לוואל

  ישים את ירושלים תהלה 
מחזור  נוסח  ספרדי  לראש )  441(

   סדר תיקון חצות -השנה 
בונה (  יד  טו,  תהלים  קב)

נדחי .  ירושלים  ידוד  יאהדונהי
  ישראל 

מחזור  נוסח  ספרדי  לראש )  442(
   סדר תיקון חצות -השנה 

תבנה .    ברצונך  את  ציוןהיטיבה
  : חומות ירושלים

רדי  לראש מחזור  נוסח  ספ)  443(
   סדר תיקון חצות -השנה 

, תהלים  קב)  תרחם  ציון  תקום
  : תבנה חומות ירושלים( יד

מחזור  נוסח  ספרדי  לראש )  444(
   בקשות קודם סליחות -השנה 

תבנה .    ברצונך  את  ציוןהיטיבה
  : חומות ירושלים

מחזור  נוסח  ספרדי  לראש )  445(
   סדר סליחות לחודש אלול -השנה 
.   ושלמה  למען  יוסף  דודעשה

  עשה למען ירושלים עיר 
מחזור  נוסח  ספרדי  לראש )  446(

   סדר התרת קללות -השנה 
ו  יש "  הקודש  ירושלים  תבעיר

נוהגים  לומר  התרת  קללות  בנוסח 
  יעמדו השואלים , זה

מחזור  נוסח  ספרדי  לראש )  447(
   מנחה לערב ראש השנה -השנה 

  בתוך  ירושלים  עירך תשכון
  וכסא דוד . כאשר דברת

מחזור  נוסח  ספרדי  לראש )  448(
   מנחה לערב ראש השנה -השנה 
,   אתה  ידוד  יאהדונהיברוך

  : בונה ירושלים
מחזור  נוסח  ספרדי  לראש )  449(

   סדר קבלת שבת -השנה 
  ירושלים  להתחיל ומנהג

  ": מזמור לדוד"מ
מחזור  נוסח  ספרדי  לראש )  450(

  תפלת  ערבית  של  ראש -השנה  
  השנה 
נשמה   לקבל  תוספת  היכוין

ופרוש  עלינו  ועל  ירושלים  עירך 
  סכת 
מחזור  נוסח  ספרדי  לראש )  451(

  תפלת  ערבית  של  ראש -השנה  
  השנה 

  ועל  כל  עמו  ישראל  ועל עלינו
  : ירושלים אמן

מחזור  נוסח  ספרדי  לראש )  452(
  תפלת  ערבית  של  ראש -השנה  
  השנה 

וזכרון  משיח  בן .  ירושלים  עירך
  וזכרון כל . דוד עבדך

זור  נוסח  ספרדי  לראש מח)  453(
   מסכת ראש השנה -השנה 
ועוד  זאת  היתה  ירושלים .  ב

  שכל עיר שהיא , יתרה על יבנה
מחזור  נוסח  ספרדי  לראש )  454(

   סדר ברכת המזון -השנה 
ועל  הר  ציון .  ירושלים  עירך

  . ועל היכלך. משכן כבודך
מחזור  נוסח  ספרדי  לראש )  455(

   סדר ברכת המזון -השנה 
וזכרון .  שלים  עירך  ירוזכרון

  . משיח בן דוד עבדך
מחזור  נוסח  ספרדי  לראש )  456(

   סדר ברכת המזון -השנה 
  ירושלים  עירך  במהרה ותבנה
  : בימינו

מחזור  נוסח  ספרדי  לראש )  457(
   סדר ברכת המזון -השנה 
,   אתה  ידוד  יאהדונהיברוך

  : ואומר בלחש. )בונה ירושלים



י 

מחזור  נוסח  ספרדי  לראש )  458(
   סדר ברכת המזון -ה השנ

,   יאהדונהי  אלהינו  עלינוידוד
  ועל , ועל ישראל עמך

מחזור  נוסח  ספרדי  לראש )  459(
   סדר ברכת המזון -השנה 

ובנה  ירושלים  עיר .  ועל  היכלך
  . הקדש במהרה בימינו

מחזור  נוסח  ספרדי  לראש )  460(
   שחרית לראש השנה -השנה 

בשעריך .    היו  רגלינועמדות
  : ירושלים

מחזור  נוסח  ספרדי  לראש )  461(
   שחרית לראש השנה -השנה 

כעיר  שחברה .  ירושלים  הבנויה
  : לה יחדו

מחזור  נוסח  ספרדי  לראש )  462(
   שחרית לראש השנה -השנה 

ישליו .    שלום  ירושליםשאלו
  : אהביך

מחזור  נוסח  ספרדי  לראש )  463(
   שחרית לראש השנה -השנה 
  ידוד  יאהדונהי  מציון  שכן ברוך

  : שלים הללויהירו
מחזור  נוסח  ספרדי  לראש )  464(

   שחרית לראש השנה -השנה 
.   ירושלים  ידוד  יאהדונהיבונה

  : נדחי ישראל יכנס
מחזור  נוסח  ספרדי  לראש )  465(

   שחרית לראש השנה -השנה 
  ירושלים  את  ידוד שבחי
  : הללי אלהיך ציון. יאהדונהי

מחזור  נוסח  ספרדי  לראש )  466(
  אש השנה  שחרית לר-השנה 
  ידוד  יאהדונהי  מציון  שכן ברוך

  : ירושלים הללויה
מחזור  נוסח  ספרדי  לראש )  467(

   שחרית לראש השנה -השנה 
וזכרון .    ירושלים  עירךזכרון

  . משיח בן דוד עבדך
מחזור  נוסח  ספרדי  לראש )  468(

   סדר תקיעת שופר -השנה 
.   לשלום  מלאכי  מחניםשובו

   בו. יום זה זכות לבני ירושלים
מחזור  נוסח  ספרדי  לראש )  469(

   סדר תקיעת שופר -השנה 
. קול  משמים.    בקול  שופרידוד

  . על הר הקדש ועל ירושלים
מחזור  נוסח  ספרדי  לראש )  470(

   מוסף לראש השנה -השנה 
והוא ,    מנהג  ירושליםוכן
ת "ויש  נוהגים  לתקוע  תשר.  )הנכון

  (: פעמים' ג
מחזור  נוסח  ספרדי  לראש )  471(

   מוסף לראש השנה -השנה 
  וקראת  באזני  ירושלים הלך

  לאמר כה אמר ידוד יאהדונהי 

מחזור  נוסח  ספרדי  לראש )  472(
   מוסף לראש השנה -השנה 

וזכרון .    ירושלים  עירךזכרון
  . משיח בן דוד עבדך

מחזור  נוסח  ספרדי  לראש )  473(
   מוסף לראש השנה -השנה 
והוא ,    מנהג  ירושליםוכן
ת "ם  לתקוע  תשויש  נוהגי.  )הנכון

  (: פעמים' ג
מחזור  נוסח  ספרדי  לראש )  474(

   מוסף לראש השנה -השנה 
והוא ,    מנהג  ירושליםוכן
ת "ויש  נוהגים  לתקוע  תר.  )הנכון

  (: פעמים' ג
מחזור  נוסח  ספרדי  לראש )  475(

   תפלת מנחה לראש השנה -השנה 
וזכרון .    ירושלים  עירךזכרון

  . משיח בן דוד עבדך
וסח  ספרדי  לראש מחזור  נ)  476(

  ערבית  למוצאי  ראש -השנה  
  השנה 

  בתוך  ירושלים  עירך תשכון
  וכסא דוד . כאשר דברת

מחזור  נוסח  ספרדי  לראש )  477(
  ערבית  למוצאי  ראש -השנה  

  השנה 
,   אתה  ידוד  יאהדונהיברוך

  : בונה ירושלים
מחזור  נוסח  ספרדי  לראש )  478(

  סדר  הבדלה  למוצאי  ראש -השנה  
  השנה 

ועל  הר  ציון ,    עירךירושלים
  . ועל מזבחך. משכן כבודך

מחזור  נוסח  ספרדי  לראש )  479(
  סדר  הבדלה  למוצאי  ראש -השנה  
  השנה 
ובנה  ירושלים  עיר .    היכלךועל

  . הקדש במהרה בימינו
מחזור  נוסח  ספרדי  לראש )  480(

   בקשה לעילוי נשמות -השנה 
שערי  ירושלים .  טובה
  שערי . שערי כבוד ויקר. העליונה

מחזור  נוסח  ספרדי  ליום )  481(
  :  מנחה לערב יום כיפור-הכפורים 
  בתוך  ירושלים  עירך תשכון

  וכסא דוד . כאשר דברת
מחזור  נוסח  ספרדי  ליום )  482(

  :  מנחה לערב יום כיפור-הכפורים 
,   אתה  ידוד  יאהדונהיברוך

  : בונה ירושלים
מחזור  נוסח  ספרדי  ליום )  483(

  ביום   דברים  האסורים-הכפורים  
  : הכפורים

  מעין  המאורע  וסיים מלהזכיר
בונה  ירושלים  אין  לו  לברך  ברכה 

  ואם לא , בפני עצמה

מחזור  נוסח  ספרדי  ליום )  484(
  תפלת  ערבית  של -הכפורים  

  : כיפור
  לקבל  תוספת  הנשמה יכוין

ופרוש  עלינו  ועל  ירושלים  עירך 
  סכת 
מחזור  נוסח  ספרדי  ליום )  485(

  של   תפלת  ערבית-הכפורים  
  : כיפור

  ועל  כל  עמו  ישראל  ועל עלינו
  : ירושלים אמן

מחזור  נוסח  ספרדי  ליום )  486(
  תפלת  ערבית  של -הכפורים  

  : כיפור
וזכרון  משיח  בן .  ירושלים  עירך

  וזכרון כל . דוד עבדך
מחזור  נוסח  ספרדי  ליום )  487(

  תפלת  ערבית  של -הכפורים  
  : כיפור

.   למען  יוסף  דוד  ושלמהעשה
   ירושלים עיר עשה למען

מחזור  נוסח  ספרדי  ליום )  488(
  מהלכות  תפלות  יום -הכפורים  

  : כיפור
תבנה .    ברצונך  את  ציוןהיטיבה

  : חומות ירושלים
מחזור  נוסח  ספרדי  ליום )  489(

  מהלכות  תפלות  יום -הכפורים  
  : כיפור

בשעריך .    היו  רגלינועמדות
  : ירושלים

מחזור  נוסח  ספרדי  ליום )  490(
  מהלכות  תפלות  יום -הכפורים  

  : כיפור
כעיר  שחברה .  ירושלים  הבנויה

  : לה יחדו
מחזור  נוסח  ספרדי  ליום )  491(

  מהלכות  תפלות  יום -הכפורים  
  : כיפור

ישליו .    שלום  ירושליםשאלו
  : אהביך

מחזור  נוסח  ספרדי  ליום )  492(
  מהלכות  תפלות  יום -הכפורים  

  : כיפור
  ידוד  יאהדונהי  מציון  שכן ברוך
  : ים הללויהירושל

מחזור  נוסח  ספרדי  ליום )  493(
  מהלכות  תפלות  יום -הכפורים  

  : כיפור
.   ירושלים  ידוד  יאהדונהיבונה

  : נדחי ישראל יכנס
מחזור  נוסח  ספרדי  ליום )  494(

  מהלכות  תפלות  יום -הכפורים  
  : כיפור

  ירושלים  את  ידוד שבחי
  : הללי אלהיך ציון. יאהדונהי
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ליום מחזור  נוסח  ספרדי  )  495(
  מהלכות  תפלות  יום -הכפורים  

  : כיפור
  ידוד  יאהדונהי  מציון  שכן ברוך

  : ירושלים הללויה
מחזור  נוסח  ספרדי  ליום )  496(

  מהלכות  תפלות  יום -הכפורים  
  : כיפור

וזכרון  משיח  בן .  ירושלים  עירך
  וזכרון כל . דוד עבדך

מחזור  נוסח  ספרדי  ליום )  497(
  מהלכות  תפלות  יום -הכפורים  

  : פורכי
וזכרון  משיח  בן .  ירושלים  עירך

  וזכרון כל . דוד עבדך
מחזור  נוסח  ספרדי  ליום )  498(

  מהלכות  תפלות  יום -הכפורים  
  : כיפור

.   למען  יוסף  דוד  ושלמהעשה
  עשה למען ירושלים עיר 

מחזור  נוסח  ספרדי  ליום )  499(
  :  סדר תפלת מוסף-הכפורים 

וזכרון  משיח  בן .  ירושלים  עירך
  וזכרון כל . ךדוד עבד

מחזור  נוסח  ספרדי  ליום )  500(
  סדר  העבודה  ליום -הכפורים  
  : הכפורים
לא .    חטאת  ולא  חלביםלא

לא  ירושלים .  טהרה  וא  טבילה
  ולא 
מחזור  נוסח  ספרדי  ליום )  501(

  סדר  העבודה  ליום -הכפורים  
  : הכפורים

וזכרון  משיח  בן .  ירושלים  עירך
  וזכרון כל . דוד עבדך

  נוסח  ספרדי  ליום מחזור)  502(
  סדר  העבודה  ליום -הכפורים  
  : הכפורים
.   למען  יוסף  דוד  ושלמהעשה

  עשה למען ירושלים עיר 
מחזור  נוסח  ספרדי  ליום )  503(

  סדר  תפלת  מנחה  של -הכפורים  
  : יום כפור

וזכרון  משיח  בן .  ירושלים  עירך
  וזכרון כל . דוד עבדך

מחזור  נוסח  ספרדי  ליום )  504(
ר  תפלת  מנחה  של   סד-הכפורים  
  : יום כפור

וזכרון  משיח  בן .  ירושלים  עירך
  וזכרון כל . דוד עבדך

מחזור  נוסח  ספרדי  ליום )  505(
  סדר  תפלת  מנחה  של -הכפורים  
  : יום כפור
.   למען  יוסף  דוד  ושלמהעשה

  עשה למען ירושלים עיר 

מחזור  נוסח  ספרדי  ליום )  506(
  סדר  תפלת  מנחה  של -הכפורים  
  : יום כפור

תבנה .    ברצונך  את  ציוןטיבהה
  : חומות ירושלים

מחזור  נוסח  ספרדי  ליום )  507(
  סדר  תפילת  נעילה -הכפורים  
  : ליום כפור

וזכרון  משיח  בן .  ירושלים  עירך
  וזכרון כל . דוד עבדך

מחזור  נוסח  ספרדי  ליום )  508(
  סדר  תפילת  נעילה -הכפורים  
  : ליום כפור

וזכרון  משיח  בן .  ירושלים  עירך
  וזכרון כל .  עבדךדוד
מחזור  נוסח  ספרדי  ליום )  509(

  סדר  תפלת  ערבית -הכפורים  
  : למוצאי כיפור

  בתוך  ירושלים  עירך תשכון
  וכסא דוד . כאשר דברת

מחזור  נוסח  ספרדי  ליום )  510(
  סדר  תפלת  ערבית -הכפורים  

  : למוצאי כיפור
,   אתה  ידוד  יאהדונהיברוך

  : בונה ירושלים
פרדי  ליום מחזור  נוסח  ס)  511(

  סדר  הבדלה  למוצאי -הכפורים  
  : כפור

ועל  הר  ציון ,  ירושלים  עירך
  . ועל מזבחך. משכן כבודך

מחזור  נוסח  ספרדי  ליום )  512(
  סדר  הבדלה  למוצאי -הכפורים  

  : כפור
ובנה  ירושלים  עיר .    היכלךועל

  . הקדש במהרה בימינו
מחזור  נוסח  ספרדי  לחג )  513(

ב   מנחה  לערב  יום  טו-הסוכות  
  ולחול המועד 

  בתוך  ירושלים  עירך תשכון
  וכסא דוד . כאשר דברת

מחזור  נוסח  ספרדי  לחג )  514(
  מנחה  לערב  יום  טוב -הסוכות  

  ולחול המועד 
,   אתה  ידוד  יאהדונהיברוך

  : בונה ירושלים
מחזור  נוסח  ספרדי  לחג )  515(

  מנחה  לערב  יום  טוב -הסוכות  
  ולחול המועד 

יח  בן וזכרון  מש.  ירושלים  עירך
  וזכרון כל . דוד עבדך

מחזור  נוסח  ספרדי  לחג )  516(
ט  סוכות "  ערבית  ליו-הסוכות  

  ושמיני עצרת 
  לקבל  תוספת  הנשמה יכוין

ופרוש  עלינו  ועל  ירושלים  עירך 
  סכת 

מחזור  נוסח  ספרדי  לחג )  517(
ט  סוכות "  ערבית  ליו-הסוכות  

  ושמיני עצרת 
  ועל  כל  עמו  ישראל  ועל עלינו

  : ירושלים אמן
מחזור  נוסח  ספרדי  לחג )  518(

ט  סוכות "  ערבית  ליו-הסוכות  
  ושמיני עצרת 

וזכרון  משיח  בן .  ירושלים  עירך
  וזכרון כל . דוד עבדך

מחזור  נוסח  ספרדי  לחג )  519(
ט  סוכות "  ערבית  ליו-הסוכות  

  ושמיני עצרת 
וזכרון  משיח  בן .  ירושלים  עירך

  וזכרון כל . דוד עבדך
רדי  לחג מחזור  נוסח  ספ)  520(

ט  סוכות "  ערבית  ליו-הסוכות  
  ושמיני עצרת 

בשעריך .    היו  רגלינועמדות
  : ירושלים

מחזור  נוסח  ספרדי  לחג )  521(
ט  סוכות "  ערבית  ליו-הסוכות  

  ושמיני עצרת 
כעיר  שחברה .  ירושלים  הבנויה

  : לה יחדו
מחזור  נוסח  ספרדי  לחג )  522(

ט  סוכות "  ערבית  ליו-הסוכות  
  ושמיני עצרת 

ישליו .    שלום  ירושליםלושא
  : אהביך

מחזור  נוסח  ספרדי  לחג )  523(
  סדר  הקפות  לשמחת -הסוכות  

  תורה 
על  כן .  ירושלים  עיר  האמת

  נקוה לך ידוד יאהדונהי אלהינו 
מחזור  נוסח  ספרדי  לחג )  524(

   מדיני ישיבה בסוכה -הסוכות 
לפני  שיחתום  בונה '  ה

, יאמר  למדני  חוקיך,  ירושלים
  ואם חתם . ה ויבאויחזור ליעל

מחזור  נוסח  ספרדי  לחג )  525(
   מדיני ישיבה בסוכה -הסוכות 

בונה  ירושלים  יאמר  שם  ברוך 
אלהינו  מלך  העולם  אשר '  אתה  ה

  ( שבתות למנוחה)נתן 
מחזור  נוסח  ספרדי  לחג )  526(

   סדר שבעה אושפיזין -הסוכות 
ירושלים  עיר  הקדש  תבנה 

  : ותכונן במהרה בימינו אמן
חזור  נוסח  ספרדי  לחג מ)  527(

   סדר שבעה אושפיזין -הסוכות 
.   עורי  לבשי  עזך  ציוןעורי

  לבשי בגדי תפארתך ירושלים 
מחזור  נוסח  ספרדי  לחג )  528(

   סדר ברכת האילנות -הפסח 
בשעריך .    היו  רגלינועמדות
  : ירושלים
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מחזור  נוסח  ספרדי  לחג )  529(
   סדר ברכת האילנות -הפסח 

יר  שחברה כע.  ירושלים  הבנויה
  : לה יחדו

מחזור  נוסח  ספרדי  לחג )  530(
   סדר ברכת האילנות -הפסח 

ישליו .    שלום  ירושליםשאלו
  : אהביך

מחזור  נוסח  ספרדי  לחג )  531(
   בקשה לעילוי נשמות -הפסח 

שערי .    ירושלים  העליונהשערי
  . שערי לקח טוב. כבוד ויקר

מחזור  נוסח  ספרדי  לחג )  532(
  ח  הלכות ערב פס-הפסח 

ומנהג  ירושלים ,  המקומות
ומדת ,  לעשות  מלאכה  עד  חצות

  חסידות להקדים להסתפר ביום 
מחזור  נוסח  ספרדי  לחג )  533(

  מ "ט ולחוה" מנחה לערב יו-הפסח 
  בתוך  ירושלים  עירך תשכון

  וכסא דוד עבדך . כאשר דברת
מחזור  נוסח  ספרדי  לחג )  534(

  מ "ט ולחוה" מנחה לערב יו-הפסח 
, וד  יאהדונהי  אתה  ידברוך

  : בונה ירושלים
מחזור  נוסח  ספרדי  לחג )  535(

  מ "ט ולחוה" מנחה לערב יו-הפסח 
וזכרון  משיח  בן .  ירושלים  עירך

  וזכרון כל . דוד עבדך
מחזור  נוסח  ספרדי  לחג )  536(

   מזמור לפסח -הפסח 
  לקבל  תוספת  הנשמה יכוין

ופרוש  עלינו  ועל  ירושלים  עירך 
  סכת 
ספרדי  לחג מחזור  נוסח  )  537(

   מזמור לפסח -הפסח 
  ועל  כל  עמו  ישראל  ועל עלינו

  : ירושלים אמן
מחזור  נוסח  ספרדי  לחג )  538(

   מזמור לפסח -הפסח 
וזכרון  משיח  בן .  ירושלים  עירך

  וזכרון כל . דוד עבדך
מחזור  נוסח  ספרדי  לחג )  539(

   מזמור לפסח -הפסח 
  בית  ידוד  יאהדונהי בחצרות

  : יהבתוככי ירושלים הללו
מחזור  נוסח  ספרדי  לחג )  540(

  פתיחת  אליהו  הנביא -הפסח  
  א "זיע

בשעריך .    היו  רגלינועמדות
  : ירושלים

מחזור  נוסח  ספרדי  לחג )  541(
  פתיחת  אליהו  הנביא -הפסח  

  א "זיע
כעיר  שחברה .  ירושלים  הבנויה

  : לה יחדו

מחזור  נוסח  ספרדי  לחג )  542(
  פתיחת  אליהו  הנביא -הפסח  

  א "זיע
ישליו .    שלום  ירושליםלושא
  : אהביך

מחזור  נוסח  ספרדי  לחג )  543(
  פתיחת  אליהו  הנביא -הפסח  

  א "זיע
  ידוד  יאהדונהי  מציון  שכן ברוך

  : ירושלים הללויה
מחזור  נוסח  ספרדי  לחג )  544(

  פתיחת  אליהו  הנביא -הפסח  
  א "זיע

.   ירושלים  ידוד  יאהדונהיבונה
  : נדחי ישראל יכנס

ח  ספרדי  לחג מחזור  נוס)  545(
  פתיחת  אליהו  הנביא -הפסח  

  א "זיע
  ירושלים  את  ידוד שבחי
  : הללי אלהיך ציון. יאהדונהי

מחזור  נוסח  ספרדי  לחג )  546(
  פתיחת  אליהו  הנביא -הפסח  

  א "זיע
  ידוד  יאהדונהי  מציון  שכן ברוך

  : ירושלים הללויה
מחזור  נוסח  ספרדי  לחג )  547(

  פתיחת  אליהו  הנביא -הפסח  
  א "זיע

וזכרון  משיח  בן .  ירושלים  עירך
  וזכרון כל . דוד עבדך

מחזור  נוסח  ספרדי  לחג )  548(
  פתיחת  אליהו  הנביא -הפסח  

  א "זיע
  בית  ידוד  יאהדונהי בחצרות

  : בתוככי ירושלים הללויה
מחזור  נוסח  ספרדי  לחג )  549(

   מדיני קריאת התורה -הפסח 
וישמע  ויפקד  ויזכר .  שאלתנו

  שלים זכרוננו וזכרון ירו
מחזור  נוסח  ספרדי  לחג )  550(

   מנחה של יום טוב -הפסח 
וזכרון  משיח  בן .  ירושלים  עירך

  וזכרון כל . דוד עבדך
מחזור  נוסח  ספרדי  לחג )  551(

   מנחה של יום טוב -הפסח 
  בתוך  ירושלים  עירך תשכון

  וכסא דוד עבדך . כאשר דברת
מחזור  נוסח  ספרדי  לחג )  552(

  ב  מנחה של יום טו-הפסח 
,   אתה  ידוד  יאהדונהי  ברוך

  : בונה ירושלים
מחזור  נוסח  ספרדי  לחג )  553(

   מנחה של יום טוב -הפסח 
וזכרון  משיח  בן .  ירושלים  עירך

  וזכרון כל . דוד עבדך

מחזור  נוסח  ספרדי  לחג )  554(
  סדר  הבדלה  למוצאי  יום -הפסח  

  טוב 
ועל  הר  ציון ,  ירושלים  עירך

  . ועל מזבחך. משכן כבודך
מחזור  נוסח  ספרדי  לחג )  555(

  סדר  הבדלה  למוצאי  יום -הפסח  
  טוב 

ובנה  ירושלים  עיר .    היכלךועל
  . הקדש במהרה בימינו

מחזור  נוסח  ספרדי  לחג )  556(
   שחרית לחול המועד -הפסח 
.   ירושלים  ידוד  יאהדונהיבונה

  : נדחי ישראל יכנס
מחזור  נוסח  ספרדי  לחג )  557(

   שחרית לחול המועד -הפסח 
  ירושלים  את  ידוד שבחי
  : הללי אלהיך ציון. יאהדונהי

מחזור  נוסח  ספרדי  לחג )  558(
   שחרית לחול המועד -הפסח 
  ידוד  יאהדונהי  מציון  שכן ברוך

  : ירושלים הללויה
מחזור  נוסח  ספרדי  לחג )  559(

   שחרית לחול המועד -הפסח 
  בתוך  ירושלים  עירך תשכון

  וכסא דוד עבדך . כאשר דברת
חזור  נוסח  ספרדי  לחג מ)  560(

   שחרית לחול המועד -הפסח 
,   אתה  ידוד  יאהדונהיברוך

  : בונה ירושלים
מחזור  נוסח  ספרדי  לחג )  561(

   שחרית לחול המועד -הפסח 
וזכרון  משיח  בן .  ירושלים  עירך

  וזכרון כל . דוד עבדך
מחזור  נוסח  ספרדי  לחג )  562(

  סדר  ההלל  לחול  המועד -הפסח  
  פסח 

ידוד  יאהדונהי   בית  בחצרות
  : בתוככי ירושלים הללויה

מחזור  נוסח  ספרדי  לחג )  563(
  סדר  קריאת  התורה  לחלו -הפסח  

  המועד פסח 
  ידוד  יאהדונהי  מציון  שכן ברוך

  : ירושלים הללויה
מחזור  נוסח  ספרדי  לחג )  564(

   הלכות סדר ליל פסח -הפסח 
אם  נזכר  כשאמר ,    אמרוולא

לפני  שיסיים  בונה '  ברוך  אתה  ה
  אומר למדני , ירושלים

מחזור  נוסח  ספרדי )  565-566(
   הלכות סדר ליל פסח -לחג הפסח 
וחוזר  לומר  יעלה ,  חוקיך

ואם  לא  נזכר  עד  שהתחיל ,  ויבוא
  , לומר בונה ירושלים

מחזור  נוסח  ספרדי  לחג )  567(
   מנחה לערב יום טוב -השבועות 
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  בתוך  ירושלים  עירך תשכון
  וכסא דוד עבדך . כאשר דברת

מחזור  נוסח  ספרדי  לחג )  568(
   מנחה לערב יום טוב -השבועות 
,   אתה  ידוד  יאהדונהי  ברוך

  : בונה ירושלים
מחזור  נוסח  ספרדי  לחג )  569(

   מזמור לשבועות -השבועות 
לך .    על  ירושליםמהיכלך

  : יובילו מלכים שי
מחזור  נוסח  ספרדי  לחג )  570(

   מזמור לשבועות -השבועות 
  הנשמה   לקבל  תוספתיכוין

ופרוש  עלינו  ועל  ירושלים  עירך 
  סכת 
מחזור  נוסח  ספרדי  לחג )  571(

   מזמור לשבועות -השבועות 
  ועל  כל  עמו  ישראל  ועל עלינו
  : אמן. ירושלים

מחזור  נוסח  ספרדי  לחג )  572(
   מזמור לשבועות -השבועות 

וזכרון  משיח  בן .  ירושלים  עירך
  וזכרון כל . דוד עבדך

רדי  לחג מחזור  נוסח  ספ)  573(
   מזמור לשבועות -השבועות 
בשעריך .    היו  רגלינועמדות
  : ירושלים

מחזור  נוסח  ספרדי  לחג )  574(
   מזמור לשבועות -השבועות 

כעיר  שחברה .  ירושלים  הבנויה
  : לה יחדו

מחזור  נוסח  ספרדי  לחג )  575(
   מזמור לשבועות -השבועות 
ישליו .    שלום  ירושליםשאלו
  : אהביך

סח  ספרדי  לחג מחזור  נו)  576(
   סדר ברכת המזון -השבועות 
  ידוד  יאהדונהי  אלהינו רחם

  ועל . עלינו ועל ישראל עמך
מחזור  נוסח  ספרדי  לחג )  577(

   סדר ברכת המזון -השבועות 
קודם  שאמר ,  "'ברוך  אתה  ה"

למדני "יאמר  ,  "בונה  ירושלים"
  ויחזור לומר " חוקיך

מחזור  נוסח  ספרדי  לחג )  578(
   ברכת המזון  סדר-השבועות 

ואם  אמר ,  רצה  והחליצנו"
כ  נזכר  שלא "ואח"  בונה  ירושלים"

  , "רצה והחליצנו"אמר 
מחזור  נוסח  ספרדי  לחג )  579(

   סדר ברכת המזון -השבועות 
" רצה  והחליצנו"  שכח  אם

אם ,  בסעודה  שלישית  של  שבת
  בונה "נזכר לאחר שסיים 

מחזור  נוסח  ספרדי  לחג )  580(
  המזון  סדר ברכת -השבועות 

וזכרון .  זכרון  ירושלים  עירך
  וזכרון . משיח בן דוד עבדך

מחזור  נוסח  ספרדי  לחג )  581(
   סדר ברכת המזון -השבועות 

" יעלה  ויבוא"  שכח  להזכיר  אם
ברוך  אתה "אם  נזכר  אחר  שאמר  

  בונה "קודם שיאמר " 'ה
מחזור  נוסח  ספרדי  לחג )  582(

   סדר ברכת המזון -השבועות 
יאמר ,  שלים  בונה  ירושסיים

  : בשם ומלכות
מחזור  נוסח  ספרדי  לחג )  583(

   סדר ברכת המזון -השבועות 
ותבנה  ירושלים  עירך  במהרה 

  : בימינו
מחזור  נוסח  ספרדי  לחג )  584(

   סדר ברכת המזון -השבועות 
,   אתה  ידוד  יאהדונהי  ברוך

  : ואומר בלחש. )בונה ירושלים
מחזור  נוסח  ספרדי  לחג )  585(

  ר ברכת המזון  סד-השבועות 
,   יאהדונהי  אלהינו  עלינוידוד

  ועל , ועל ישראל עמך
מחזור  נוסח  ספרדי  לחג )  586(

   סדר ברכת המזון -השבועות 
ועל  הר  ציון ,    עירךירושלים
  . ועל מזבחך. משכן כבודך

מחזור  נוסח  ספרדי  לחג )  587(
  פתיחת  אליהו  הנביא -השבועות  

  א "זיע
לך .    על  ירושליםמהיכלך

  : מלכים שייובילו 
מחזור  נוסח  ספרדי  לחג )  588(

  פתיחת  אליהו  הנביא -השבועות  
  א "זיע

בשעריך .    היו  רגלינועמדות
  : ירושלים

מחזור  נוסח  ספרדי  לחג )  589(
  פתיחת  אליהו  הנביא -השבועות  

  א "זיע
כעיר  שחברה .  ירושלים  הבנויה

  : לה יחדו
מחזור  נוסח  ספרדי  לחג )  590(

הנביא   פתיחת  אליהו  -השבועות  
  א "זיע

ישליו .    שלום  ירושליםשאלו
  : אהביך

מחזור  נוסח  ספרדי  לחג )  591(
  פתיחת  אליהו  הנביא -השבועות  

  א "זיע
  ידוד  יאהדונהי  מציון  שכן ברוך

  : ירושלים הללויה
מחזור  נוסח  ספרדי  לחג )  592(

  פתיחת  אליהו  הנביא -השבועות  
  א "זיע

.   ירושלים  ידוד  יאהדונהיבונה
  : כנסנדחי ישראל י

מחזור  נוסח  ספרדי  לחג )  593(
  פתיחת  אליהו  הנביא -השבועות  

  א "זיע
  ירושלים  את  ידוד שבחי
  : הללי אלהיך ציון. יאהדונהי

מחזור  נוסח  ספרדי  לחג )  594(
  פתיחת  אליהו  הנביא -השבועות  

  א "זיע
  ידוד  יאהדונהי  מציון  שכן ברוך

  : ירושלים הללויה
מחזור  נוסח  ספרדי  לחג )  595(
  פתיחת  אליהו  הנביא -עות  השבו
  א "זיע

י "  ליבו  לשמים  ובלבב  לאיכוין
בית  המקדש  קודש .  ירושלים
  יסמוך גאולה . הקודשים

מחזור  נוסח  ספרדי  לחג )  596(
  פתיחת  אליהו  הנביא -השבועות  

  א "זיע
וזכרון  משיח  בן .  ירושלים  עירך

  וזכרון כל . דוד עבדך
מחזור  נוסח  ספרדי  לחג )  597(

יחת  אליהו  הנביא   פת-השבועות  
  א "זיע

  בית  ידוד  יאהדונהי בחצרות
  : בתוככי ירושלים הללויה

מחזור  נוסח  ספרדי  לחג )  598(
   מנחה של יום טוב -השבועות 

וזכרון  משיח  בן .  ירושלים  עירך
  וזכרון כל . דוד עבדך

מחזור  נוסח  ספרדי  לחג )  599(
   מנחה של יום טוב -השבועות 
בשעריך .    היו  רגלינועמדות

  : רושליםי
מחזור  נוסח  ספרדי  לחג )  600(

   מנחה של יום טוב -השבועות 
כעיר  שחברה .  ירושלים  הבנויה

  : לה יחדו
מחזור  נוסח  ספרדי  לחג )  601(

   מנחה של יום טוב -השבועות 
ישליו .    שלום  ירושליםשאלו
  : אהביך

מחזור  נוסח  ספרדי  לחג )  602(
  ערבית  למוצאי  יום -השבועות  

  טוב 
  ירושלים  עירך   בתוךתשכון

  וכסא דוד עבדך . כאשר דברת
מחזור  נוסח  ספרדי  לחג )  603(

  ערבית  למוצאי  יום -השבועות  
  טוב 

,   אתה  ידוד  יאהדונהי  ברוך
  : בונה ירושלים

מחזור  נוסח  ספרדי  לחג )  604(
   סדר הבדלה -השבועות 

ועל  הר  ציון ,  ירושלים  עירך
  . ועל מזבחך. משכן כבודך
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רדי  לחג מחזור  נוסח  ספ)  605(
   סדר הבדלה -השבועות 
ובנה  ירושלים  עיר .    היכלךועל

  . הקדש במהרה בימינו
  הלכות -הגדה  של  פסח  )  606(

  סדר ליל פסח 
אם  נזכר  כשאמר ,    אמרוולא

לפני  שיסיים  בונה '  ברוך  אתה  ה
  אומר למדני , ירושלים

 -הגדה  של  פסח  )  607-608(
  הלכות סדר ליל פסח 

וחוזר  לומר  יעלה ,  חוקיך
ואם  לא  נזכר  עד  שהתחיל ,  ויבוא

  , לומר בונה ירושלים
  נוסח -הגדה  של  פסח  )  609(

  ההגדה 
  :  על ירושליםנטויה

  נוסח -הגדה  של  פסח  )  610(
  ההגדה 
על ,    נא  ידוד  אלהינורחם

  ועל ירושלים , ישראל עמך
  נוסח -הגדה  של  פסח  )  611(

  ההגדה 
כי  אתה ,  ירושלים  עיר  קדשך
  :  הנחמותהוא בעל הישועות ובעל

  נוסח -הגדה  של  פסח  )  612(
  ההגדה 
,   משיח  בן  דוד  עבדךוזכרון

  , וזכרון ירושלים עיר קדשך
  נוסח -הגדה  של  פסח  )  613(

  ההגדה 
  ירושלים  עיר  הקדש ובנה

  ברוך אתה ידוד . במהרה בימינו
  נוסח -הגדה  של  פסח  )  614(

  ההגדה 
  : אמן,  ברחמיו ירושליםבונה

וסח   נ-הגדה  של  פסח  )  615(
  ההגדה 
  אלהינו  על  ישראל  עמך ידוד

  ועל ירושלים עירך ועל ציון 
  נוסח -הגדה  של  פסח  )  616(

  ההגדה 
  כבודך  ועל  מזבחך  ועל משכן
  ובנה ירושלים עיר . היכלך

  סליחות ליום ראשון ) 617(
אהבת ,    ידוד  חבת  ירושליםזכר

  אתה . ציון אל תשכח לנצח
  סליחות ליום ראשון ) 618(

את  יום  ירושלים   אדום  לבני
  : עד היסוד בה, האמרים ערו ערו

  סליחות ליום ראשון ) 619(
עשה  למען  ירושלים .  ושלמה
  עשה למען ציון . עיר קדשך

  סליחות ליום שני ) 620(
. הר  ציון  זה  שכנת  בו,  נחלתך

  , זכר יי חבת ירושלים
  סליחות ליום שני ) 621(

זכר  יי .    כי  בא  מועדלחננה
  רושלים לבני אדום את יום י

  סליחות ליום שני ) 622(
עשה  למען  דוד .    ואהרןמשה
  עשה למען ירושלים . ושלמה

  סליחות ליום שלישי ) 623(
. הר  ציון  זה  שכנת  בו,  נחלתך

  , זכר יי חבת ירושלים
  סליחות ליום שלישי ) 624(

זכר  יי .    כי  בא  מועדלחננה
  לבני אדום את יום ירושלים 

  סליחות ליום שלישי ) 625(
עשה  למען  דוד .    ואהרןהמש
  עשה למען ירושלים . ושלמה

  סליחות ליום רביעי ) 626(
  מצוות  פון  די  אידן  און  אוזנ די

זיך .  צוריקקערן  קיין  ירושלים
  נישט צוהערן צו 

  סליחות ליום רביעי ) 627(
. הר  ציון  זה  שכנת  בו,  נחלתך

  , זכר יי חבת ירושלים
  סליחות ליום רביעי ) 628(

זכר  יי .  מועד  כי  בא  לחננה
  לבני אדום את יום ירושלים 

  סליחות ליום רביעי ) 629(
עשה  למען  דוד .    ואהרןמשה
  עשה למען ירושלים . ושלמה

  סליחות ליום חמישי ) 630(
. הר  ציון  זה  שכנת  בו,  נחלתך

  , זכר יי חבת ירושלים
  סליחות ליום חמישי ) 631(

זכר  יי .    כי  בא  מועדלחננה
  שלים לבני אדום את יום ירו

  סליחות ליום חמישי ) 632(
עשה  למען  דוד .    ואהרןמשה
  עשה למען ירושלים . ושלמה

  סליחות ליום שישי ) 633(
. הר  ציון  זה  שכנת  בו,  נחלתך

  , זכר יי חבת ירושלים
  סליחות ליום שישי ) 634(

זכר  יי .    כי  בא  מועדלחננה
  לבני אדום את יום ירושלים 

  סליחות ליום שישי ) 635(
עשה  למען  דוד .  אהרן  ומשה
  עשה למען ירושלים . ושלמה

  סליחות ליום שביעי ) 636(
. הר  ציון  זה  שכנת  בו,  נחלתך

  , זכר יי חבת ירושלים
  סליחות ליום שביעי ) 637(

זכר  יי .    כי  בא  מועדלחננה
  לבני אדום את יום ירושלים 

  סליחות ליום שביעי ) 638(
עשה  למען  דוד .    ואהרןמשה
  ן ירושלים עשה למע. ושלמה

סליחות  לערב  ראש )  639(
  השנה 

. הר  ציון  זה  שכנת  בו,  נחלתך
  , זכר יי חבת ירושלים

סליחות  לערב  ראש )  640(
  השנה 

זכר  יי .    כי  בא  מועדלחננה
  לבני אדום את יום ירושלים 

סליחות  לערב  ראש )  641(
  השנה 

  עליך  ירושלים  ומי  ינוד יחמל
  ומי יסור לשאל לשלום . לך

ות  לערב  ראש סליח)  642(
  השנה 

  ירושלים  עיר  קדשך ולמען
  אשר היתה מדבר שממה ויצא 

סליחות  לערב  ראש )  643(
  השנה 
עשה  למען  דוד .    ואהרןמשה
  עשה למען ירושלים . ושלמה

סליחות  לערב  ראש )  644(
  השנה 

יכונן .  ירושלים  בנוית  ערץ
  : וישים לשם בארץ

סליחות  לערב  ראש )  645(
  השנה 

. זה  שכנת  בוהר  ציון  ,  נחלתך
  , זכר יי חבת ירושלים

סליחות  לערב  ראש )  646(
  השנה 

זכר  יי .    כי  בא  מועדלחננה
  לבני אדום את יום ירושלים 

סליחות  לערב  ראש )  647(
  השנה 

  עליך  ירושלים  ומי  ינוד יחמל
  ומי יסור לשאל לשלום . לך

סליחות  לערב  ראש )  648(
  השנה 

  ירושלים  עיר  קדשך ולמען
   שממה ויצא אשר היתה מדבר

סליחות  לערב  ראש )  649(
  השנה 
עשה  למען  דוד .    ואהרןמשה
  עשה למען ירושלים . ושלמה

סליחות  לערב  ראש )  650(
  השנה 

יכונן .  ירושלים  בנוית  ערץ
  : וישים לשם בארץ

  סליחות לצום גדליה ) 651(
  המזרח  ירושלים  הבנויה פני

  צפון בתוכה מקדש . במחצבים
  יה סליחות לצום גדל) 652(

  ברצונך  את  ציון  תבנה היטיבה
  : חומות ירושלים

  סליחות לצום גדליה ) 653(
  ברצונך  את  ציון  תבנה היטיבה

  : חומות ירושלים
  סליחות לצום גדליה ) 654(



טו 

. הר  ציון  זה  שכנת  בו,  נחלתך
  , זכר יי חבת ירושלים

  סליחות לצום גדליה ) 655(
זכר  יי .    כי  בא  מועדלחננה

  רושלים לבני אדום את יום י
  סליחות לצום גדליה ) 656(

עשה  למען  דוד .    ואהרןמשה
  עשה למען ירושלים . ושלמה

סליחות  ליום  ב  של )  657(
  ת "עשי

. הר  ציון  זה  שכנת  בו,  נחלתך
  , זכר יי חבת ירושלים

סליחות  ליום  ב  של )  658(
  ת "עשי

זכר  יי .    כי  בא  מועדלחננה
  לבני אדום את יום ירושלים 

ום  ב  של סליחות  לי)  659(
  ת "עשי

עשה  למען  דוד .    ואהרןמשה
  עשה למען ירושלים . ושלמה

סליחות  ליום  ג  של )  660(
  ת "עשי

. הר  ציון  זה  שכנת  בו,  נחלתך
  , זכר יי חבת ירושלים

סליחות  ליום  ג  של )  661(
  ת "עשי

זכר  יי .    כי  בא  מועדלחננה
  לבני אדום את יום ירושלים 

סליחות  ליום  ג  של )  662(
  ת "עשי

עשה  למען  דוד .    ואהרןמשה
  עשה למען ירושלים . ושלמה

סליחות  ליום  ד  של )  663(
  ת "עשי

  ברצונך  את  ציון  תבנה היטיבה
  : חומות ירושלים

סליחות  ליום  ד  של )  664(
  ת "עשי

. הר  ציון  זה  שכנת  בו,  נחלתך
  , זכר יי חבת ירושלים

סליחות  ליום  ד  של )  665(
  ת "עשי

זכר  יי .    כי  בא  מועדלחננה
   אדום את יום ירושלים לבני

סליחות  ליום  ד  של )  666(
  ת "עשי

עשה  למען  דוד .    ואהרןמשה
  עשה למען ירושלים . ושלמה

סליחות  ליום  ה  של )  667(
  ת "עשי

. הר  ציון  זה  שכנת  בו,  נחלתך
  , זכר יי חבת ירושלים

סליחות  ליום  ה  של )  668(
  ת "עשי

זכר  יי .    כי  בא  מועדלחננה
  ים לבני אדום את יום ירושל

סליחות  ליום  ה  של )  669(
  ת "עשי

עשה  למען  דוד .    ואהרןמשה
  עשה למען ירושלים . ושלמה

  סליחות לערב יום כיפור ) 670(
. הר  ציון  זה  שכנת  בו,  נחלתך

  , זכר יי חבת ירושלים
  סליחות לערב יום כיפור ) 671(

זכר  יי .    כי  בא  מועדלחננה
  לבני אדום את יום ירושלים 

  
 
  : וזה לשונוע " שנת תר-ל פרשת בהר ספר שם משמואב
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