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סדר הכנסת ספר תורה 
גוללים את הספר אחרי סיום כתיבת האותיות ומלבישים אותו בכותנת נאה. 

אומרים לפני שיוצאים מהבית פסוק פסוק. 

תהלים פרק כ"ט 
א מִזְמֹור לְָדוִד, הָבּו לַיְיָ ּבְנֵי אֵלִים, הָבּו לַיְיָ ּכָבֹוד וָעֹז: ב הָבּו לַיְיָ ּכְבֹוד ׁשְמֹו, הִׁשְּתַחֲוּו 

לַיְיָ ּבְהְַדַרת ֹקֶדׁש: ג קֹול יְיָ עַל הַּמָיִם, אֵל הַּכָבֹוד הְִרעִים, יְיָ עַל מַיִם ַרּבִים: ד קֹול יְיָ 
ּבַּכֹחַ, קֹול יְיָ ּבֶהָָדר: ה קֹול יְיָ ׁשֹבֵר אֲָרזִים, וַיְׁשַּבֵר יְיָ אֶת אְַרזֵי הַּלְבָנֹון: ו וַּיְַרִקיֵדם ּכְמֹו 

עֵגֶל, לְבָנֹון וְׂשְִריֹון ּכְמֹו בֶן ְראֵמִים: ז קֹול יְיָ חֹצֵב לַהֲבֹות אֵׁש: ח קֹול יְיָ יָחִיל מְִדּבָר, יָחִיל 
יְיָ מְִדּבַר ָקֵדׁש: ט קֹול יְיָ יְחֹולֵל אַּיָלֹות וַּיֶחֱׂשֹף יְעָרֹות, ּובְהֵיכָלֹו, ּכֻּלֹו אֹמֵר ּכָבֹוד: י יְיָ 


לַּמַּבּול יָׁשָב, וַּיֵׁשֶב יְיָ מֶלְֶ לְעֹולָם: יא יְיָ עֹז לְעַּמֹו יִּתֵן, יְיָ יְבֵָרְ אֶת עַּמֹו בַּׁשָלֹום:

יוצאים בתהלוכה והחזן אומר 
וַיְהִי ּבִנְסֹעַ הָאָֹרן וַּיֹאמֶר מֹׁשֶה קּומָה יְהוָה, וְיָפֻצּו אֹיְבֶיָ, וְיָנֻסּו מְׂשַנְאֶיָ מִּפָנֶיָ: ּכִי מִּצִּיֹון 


ּתֵצֵא תֹוָרה, ּוְדבַר-יְהוָה מִירּוׁשָלִָם: ּבָרּוְ ׁשֶּנָתַן ּתוָרה לְעַּמו יִשָראֵל ּבְִקֻדּׁשָתו:
ספר התורה החדש מגיע מהבית לבית הכנסת. כל ספרי התורה יוצאים לקראת הספר 

החדש. מקיפים הבימה לפחות פעם אחת אומרים הפסוקים הנהוגים לומר בשמחת 

תורה – פסוק בפסוק: 
אַתָּה הְָראֵתָ לַָדעַת. ּכִי יְיָ הּוא הָאֱֹלהִים. אֵין עֹוד מִלְבַּדֹו: לְעֹשֵׂה נִפְלָאֹות ּגְדֹולֹות לְבַּדֹו. ּכִי 

לְעֹולָם חַסְּדֹו: אֵין ּכָמֹוָ בָאֱֹלהִים אֲֹדנָי. וְאֵין ּכְמַעֲשֶׂיָ: יְהִי כְבֹוד יְיָ לְעֹולָם. יִשְׂמַח יְיָ 
ּבְמַעֲשָׂיו: יְהִי שֵׁם יְיָ מְבָֹרְ. מֵעַתָּה וְעַד עֹולָם: יְהִי יְיָ אֱֹלהֵינּו עִּמָנּו. ּכַאֲשֶׁר הָיָה עִם אֲבֹותֵינּו. 

אַל יַעַזְבֵנּו וְאַל יִּטְשֵׁנּו: וְאִמְרּו הֹושִׁיעֵנּו אֱֹלהֵי יִשְׁעֵנּו. וְַקּבְצֵנּו וְהַּצִילֵנּו מִן הַּגֹויִם. לְהֹודֹות 
לְשֵׁם ָקְדשֶָׁ. לְהִשְׁתַּּבֵחַ ּבִתְהִּלָתֶָ: יְיָ מֶלְֶ. יְיָ מָלְָ. יְיָ יִמְלֹוְ לְעֹולָם וָעֶד: יְיָ עֹז לְעַּמֹו יִתֵּן. יְיָ 

יְבֵָרְ אֶת עַּמֹו בַשָּׁלֹום: וְיִהְיּו נָא. אֲמֵָרינּו לְָרצֹון. לִפְנֵי אֲדֹון ּכֹל: וַיְהִי ּבִנְסֹעַ הָאָרֹון וַּיֹאמֶר 
משֶׁה. קּומָה יְיָ וְיָפּוצּו אֹיְבֶיָ. וְיָנֻסּו מְשַׂנְאֶיָ מִּפָנֶיָ: קּומָה יְיָ לִמְנּוחָתֶָ. אַתָּה וַאֲרֹון עֻּזֶָ: 

ּכֹהֲנֶיָ יִלְּבְׁשּו צֶֶדק. וַחֲסִיֶדיָ יְַרנֵּנּו: ּבַעֲבּור ָדּוִד עַבְֶדָּ. אַל תָּשֵׁב ּפְנֵי מְשִׁיחֶָ: וְאָמַר ּבַּיֹום 
הַהּוא. הִנֵּה אֱֹלהֵינּו זֶה ִקוִּינּו לֹו וְיֹושִׁיעֵנּו. זֶה יְיָ ִקוִּינּו לֹו. נָגִילָה וְנִשְׂמְחָה ּבִיׁשּועָתֹו: 
מַלְכּותְָ מַלְכּות ּכָל עֹלָמִים. ּומֶמְשַׁלְתְָּ ּבְכָל ּדֹור וָֹדר: ּכִי מִּצִּיֹון תֵּצֵא תֹוָרה. ּוְדבַר יְיָ 

מִירּושָׁלָיִם: אָב הַָרחֲמִים. הֵיטִיבָה בְִרצֹונְָ אֶת צִּיֹון. תִּבְנֶה חֹומֹות יְרּושָׁלָיִם: ּכִי בְָ לְבַד 

ּבָטָחְנּו. מֶלְֶ אֵל ָרם וְנִשָּׂא אֲדֹון עֹולָמִים:

אַב הַָרחֲמִים. הֵיטִיבָה בְִרצונְָ אֶת צִּיון. ּתִבְנֶה חומות יְרּוׁשָלָיִם: ּכִי בְָ לְבַד ּבָטָחְנּו. מֶלְֶ אֵל 

ָרם וְנִּשא אֲדון עולָמִים:
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חו"ק ׁשְמַע יִשָראֵל ה' אֱלהֵינּו ה' אֶחָד: 
חו"ק אֶחָד אֱלהֵינּו. ּגָדול אֲדונֵינּו. ָקדוׁש (בראש השנה ויו"כ ובהו"ר וְנוָרא) ׁשְמו: 

חזן ּגַּדְלּו לה' אִּתִי. ּונְרומְמָה ׁשְמו יַחְּדָו: 

קהל לְָ ה' הַּגְֻדּלָה וְהַּגְבּוָרה וְהַּתִפְאֶֶרת וְהַּנֵצַח וְהַהוד ּכִי כל ּבַּׁשָמַיִם ּובָאֶָרץ: לְָ ה' 
הַּמַמְלָכָה וְהַּמִתְנַּשא לְכל לְראׁש: רומְמּו ה' אֱלהֵינּו וְהִׁשְּתַחֲוּו לַהֲדם ַרגְלָיו ָקדוׁש הּוא: 


רומְמּו ה' אֱלהֵינּו וְהִׁשְּתַחֲוּו לְהַר ָקְדׁשו ּכִי ָקדוׁש ה' אֱלהֵינּו:

מחזירים את הספרים לארון הקודש. 
מניחים הס"ת על הבימה ובעל הס"ת מברך שהחיינו על בגד חדש שלובש, ומכוין 

להוציא בברכה זו גם את הספר תורה. 

קוראים בתורה (ללא ברכה) מ"מעונה" עד "לעיני כל ישראל" ובסיום הקריאה אומר 


הקהל: "חזק חזק ונתחזק"!
כז מְעֹנָה אֱֹלהֵי ֶקֶדם, ּומִּתַחַת זְֹרעֹת עֹולָם; וַיְגֶָרׁש מִּפָנֶיָ אֹויֵב, וַּיֹאמֶר הַׁשְמֵד. כח וַּיִׁשְּכֹן 

יִׂשְָראֵל ּבֶטַח ּבָָדד עֵין יַעֲֹקב, אֶל-אֶֶרץ ּדָגָן וְתִירֹוׁש; אַף-ׁשָמָיו, יַעְַרפּו טָל. כט אַׁשְֶריָ יִׂשְָראֵל מִי 
כָמֹוָ, עַם נֹוׁשַע ּבַיהוָה, מָגֵן עֶזְֶרָ, וַאֲׁשֶר-חֶֶרב ּגַאֲוָתֶָ; וְיִּכָחֲׁשּו אֹיְבֶיָ לְָ, וְאַּתָה 

עַל-ּבָמֹותֵימֹו תְִדֹרְ. א וַּיַעַל מֹׁשֶה מֵעְַרבֹת מֹואָב, אֶל-הַר נְבֹו, ֹראׁש הַּפִסְּגָה, אֲׁשֶר עַל-ּפְנֵי 
יְֵרחֹו; וַּיְַראֵהּו יְהוָה אֶת-ּכָל-הָאֶָרץ אֶת-הַּגִלְעָד, עַד-ּדָן. ב וְאֵת, ּכָל-נַפְּתָלִי, וְאֶת-אֶֶרץ אֶפְַריִם, 

ּומְנַּׁשֶה; וְאֵת ּכָל-אֶֶרץ יְהּוָדה, עַד הַּיָם הָאַחֲרֹון. ג וְאֶת-הַּנֶגֶב, וְאֶת-הַּכִּכָר ּבְִקעַת יְֵרחֹו עִיר 
הַּתְמִָרים–עַד-צֹעַר. ד וַּיֹאמֶר יְהוָה אֵלָיו, זֹאת הָאֶָרץ אֲׁשֶר נִׁשְּבַעְּתִי לְאַבְָרהָם לְיִצְחָק ּולְיַעֲֹקב 

לֵאמֹר, לְזְַרעֲָ, אֶּתְנֶּנָה; הְֶראִיתִיָ בְעֵינֶיָ, וְׁשָּמָה ֹלא תַעֲבֹר. ה וַּיָמָת ׁשָם מֹׁשֶה עֶבֶד-יְהוָה, 
ּבְאֶֶרץ מֹואָב–עַל-ּפִי יְהוָה. ו וַּיְִקּבֹר אֹתֹו בַּגַי ּבְאֶֶרץ מֹואָב, מּול ּבֵית ּפְעֹור; וְֹלא-יַָדע אִיׁש 

אֶת-ְקבָֻרתֹו, עַד הַּיֹום הַּזֶה. ז ּומֹׁשֶה, ּבֶן-מֵאָה וְעֶׂשְִרים ׁשָנָה–ּבְמֹתֹו; ֹלא-כָהֲתָה עֵינֹו, וְֹלא-נָס 
לֵחֹה. ח וַּיִבְּכּו בְנֵי יִׂשְָראֵל אֶת-מֹׁשֶה ּבְעְַרבֹת מֹואָב, ׁשְֹלׁשִים יֹום; וַּיִּתְמּו, יְמֵי בְכִי אֵבֶל מֹׁשֶה. 
ט וִיהֹוׁשֻעַ ּבִן-נּון, מָלֵא רּוחַ חָכְמָה–ּכִי-סָמְַ מֹׁשֶה אֶת-יָָדיו, עָלָיו; וַּיִׁשְמְעּו אֵלָיו ּבְנֵי-יִׂשְָראֵל 
וַּיַעֲׂשּו, ּכַאֲׁשֶר צִּוָה יְהוָה אֶת-מֹׁשֶה. י וְֹלא-ָקם נָבִיא עֹוד ּבְיִׂשְָראֵל, ּכְמֹׁשֶה, אֲׁשֶר יְָדעֹו יְהוָה, 

ּפָנִים אֶל-ּפָנִים. יא לְכָל-הָאֹתֹת וְהַּמֹופְתִים, אֲׁשֶר ׁשְלָחֹו יְהוָה, לַעֲׂשֹות, ּבְאֶֶרץ 
מִצְָריִם–לְפְַרעֹה ּולְכָל-עֲבָָדיו, ּולְכָל-אְַרצֹו. יב ּולְכֹל הַּיָד הַחֲזָָקה, ּולְכֹל הַּמֹוָרא הַּגָדֹול, אֲׁשֶר 


עָׂשָה מֹׁשֶה, לְעֵינֵי ּכָל-יִׂשְָראֵל.

עושים "מי שברך" לכל הקהל ולבעל הס"ת 
מכניסים הס"ת לארון הקודש בשירה וריקודים. 

יְהַלְלּו אֶת ׁשֵם ה' ּכִי נִשּגָב ׁשְמו לְבַּדו: 

הודו עַל אֶֶרץ וְׁשָמָיִם: וַּיֶָרם ֶקֶרן לְעַּמו ּתְהִּלָה לְכָל חֲסִיָדיו לִבְנֵי יִשָראֵל עַם ְקרבו הַלְלּויָּה:

אומרים פסוק בפסוק במנגינה של ליל ר"ה ויה"כ 

לְָדוִד, מִזְמֹור: לַיהוָה הָאֶָרץ ּומְלֹואָּה, תֵּבֵל וְיֹשְׁבֵי בָּה. ּכִי הּוא עַל יַּמִים יְסָָדּה, וְעַל נְהָרֹות 
יְכֹונְנֶהָ. מִי יַעֲלֶה בְהַר יְהוָה, ּומִי יָקּום ּבִמְקֹום ָקְדׁשֹו? נְִקי כַּפַיִם ּובַר לֵבָב, אֲשֶׁר ֹלא נָשָׂא 
לַשָּׁוְא "נַפְשִׁי", וְֹלא נִשְּׁבַע לְמְִרמָה. יִשָּׂא בְָרכָה מֵאֵת יְהוָה, ּוצְָדָקה מֵאֱֹלהֵי יִשְׁעֹו. זֶה ּדֹור 

(דרשו) ֹדְּרשָׁיו, מְבְַקשֵׁי פָנֶיָ, יַעֲֹקב, סֶלָה. שְׂאּו שְׁעִָרים ָראשֵׁיכֶם, וְהִנָּשְׂאּו ּפִתְחֵי עֹולָם, וְיָבֹוא 
מֶלְֶ הַּכָבֹוד. מִי זֶה מֶלְֶ הַּכָבֹוד? יְהוָה עִּזּוז וְגִּבֹור, יְהוָה ּגִּבֹור מִלְחָמָה. שְׂאּו שְׁעִָרים 

ָראשֵׁיכֶם, ּושְׂאּו ּפִתְחֵי עֹולָם, וְיָבֹא מֶלְֶ הַּכָבֹוד. מִי הּוא זֶה מֶלְֶ הַּכָבֹוד? יְהוָה צְבָאֹות, הּוא 

מֶלְֶ הַּכָבֹוד, סֶלָה.



מכניסים את הספר לארון הקודש ואומרים: 
ּובְנֻחה יאמַר. ׁשּובָה ה' ִרבְבות אַלְפֵי יִשָראֵל: קּומָה ה' לִמְנּוחָתֶָ. אַּתָה וַאֲרון עֻּזֶָ: ּכהֲנֶיָ 

יִלְּבְׁשּו צֶֶדק. וַחֲסִיֶדיָ יְַרּנֵנּו: ּבַעֲבּור ּדָוִד עַבְּדֶָ אַל ּתָׁשֵב ּפְנֵי מְׁשִיחֶָ: ּכִי לֶַקח טוב נָתַּתִי לָכֶם. 
ּתוָרתִי אַל ּתַעֲזבּו: עֵץ חַּיִים הִיא לַּמַחֲזִיִקים ּבָּה. וְתמְכֶיהָ מְאֻּׁשָר: ּדְָרכֶיהָ ַדְרכֵי נעַם וְכָל 


נְתִיבתֶיהָ ׁשָלום: הֲׁשִיבֵנּו ה' אֵלֶיָ וְנָׁשּובָה. חַּדֵׁש יָמֵינּו ּכְֶקֶדם:
עָלֵינּו לְשּבֵחַ לַאֲדון הַּכל. לָתֵת ּגְֻדּלָה לְיוצֵר ּבְֵראשית. שּלא עָשנּו ּכְגויֵי הָאֲָרצות. וְלא שמָנּו 

ּכְמִשּפְחות הָאֲָדמָה. שּלא שם חֶלְֵקנּו ּכָהֶם וְגוָרלֵנּו ּכְכָל הֲמונָם: שהֵם מִשּתַחֲוִים לְהֶבֶל 
וְִריק ּומִתְּפַלְלִים אֶל אֵל לא יושיעַ: וַאֲנַחְנּו ּכוְרעִים ּומִשּתַחֲוִים ּומוִדים לִפְנֵי מֶלְֶ מַלְכֵי 

הַּמְלָכִים הַּקָדוש ּבָרּוְ הּוא: שהּוא נוטֶה שמַיִם וְיוסֵד אֶָרץ. ּומושב יְָקרו ּבַּשמַיִם מִּמַעַל. 
ּושכִינַת עֻּזו ּבְגָבְהֵי מְרומִים: הּוא אֱלהֵינּו אֵין עוד. אֱמֶת מַלְּכֵנּו. אֶפֶס זּולָתו. ּכַּכָתּוב 

ּבְתוָרתו. וְיַָדעְּתָ הַּיום וַהֲשבתָ אֶל לְבָבֶָ. ּכִי ה' הּוא הָאֱלהִים ּבַּשמַיִם מִּמַעַל וְעַל הָאֶָרץ 

מִּתָחַת. אֵין עוד:

עַל ּכֵן נְַקּוֶה ּלְָ ה' אֱלהֵינּו לְִראות מְהֵָרה ּבְתִפְאֶֶרת עֻּזֶָ. לְהַעֲבִיר ּגִּלּולִים מִן הָאֶָרץ. 
וְהָאֱלִילִים ּכָרות יִּכֵָרתּון. לְתַּקֵן עולָם ּבְמַלְכּות שּדַי. וְכָל ּבְנֵי בָשר יְִקְראּו בִשמֶָ לְהַפְנות 
אֵלֶיָ ּכָל ִרשעֵי אֶָרץ. יַּכִירּו וְיְֵדעּו ּכָל יושבֵי תֵבֵל. ּכִי לְָ ּתִכְַרע ּכָל ּבֶֶרְ. ּתִּשבַע ּכָל לָשון. 
לְפָנֶיָ ה' אֱלהֵינּו יִכְְרעּו וְיִּפלּו. וְלִכְבוד שמְָ יְָקר יִּתֵנּו. וִיַקּבְלּו כולם אֶת על מַלְכּותֶָ. 

וְתִמְלְ עֲלֵיהֶם מְהֵָרה לְעולָם וָעֶד. ּכִי הַּמַלְכּות שּלְָ הִיא ּולְעולְמֵי עַד ּתִמְלְ ּבְכָבוד. ּכַּכָתּוב 
ּבְתוָרתֶָ. ה' יִמְלְ לְעולָם וָעֶד: וְנֶאֱמַר. וְהָיָה ה' לְמֶלְֶ עַל ּכָל הָאֶָרץ. ּבַּיום הַהּוא יִהְיֶה ה' 


אֶחָד ּושמו אֶחָד:

קדיש יתום


