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שחרית ליום חול
תפילת שחרית
תפילת שחרית היא התפילה הראשונה לאחר השכמת הבוקר.
מתפללים תפילת שחרית משעה שהשמש עולה ,ועד שליש
היום .חכמים מסרו שאת תפילת שחרית תיקן אברהם אבינו.
חלקי תפילת שחרית הם:
 .1ברכות השחר ,חלק זה כולל תיאור של קרבנות שהקריבו
בבית המקדש.
 .2פסוקי דזמרא – מזמורים המתחילים בברכת "ברוך שאמר",
ומסיימים בברכת "וישתבח שמך".
 .3קריאת שמע וברכותיה – בתפילת שחרית שתי ברכות לפני
קריאת שמע ,ואחת אחריה; )בערב שתי ברכות לפני קריאת
שמע ושתיים אחריה(.
 .4תפילת העמידה ]="שמונה עשרה"[ – תשע עשרה ברכות,
שבהם יש בקשות על מה שצריך האדם הפרטי ,ומה שצריך
הציבור .יש בהם גם תהילה לה' ,ותודה על כל מה שאנו
מקבלים ממנו .תיאור מפורט של תפילת העמידה ניתן בהמשך
הסידור ,לפני הנוסח של תפילת העמידה.
 .5התפילה שאחרי שמונה עשרה  -תחנון ,קריאת התורה ,אשרי,
ובא לציון ,שיר של יום ,עלינו לשבח.
 .5בראש חודש או בחגים נוספת עוד תפילה אחרי תפילת
שחרית :תפילת מוסף ,המזכירה את הקרבנות שהקריבו בבית
המקדש באותו יום.
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מוֹדה ֲאנִ י
ֶ
תפילה זו אומרים בבוקר ,בשעה שמתעוררים מן השינה.

וֹדה ֲאנִ י
איש אומר :מ ֶ
וֹדה ֲאנִ י
אשה אומרת :מ ָ
ְל ָפנֶי ָך ֶמ ֶל ְך ַחי וְ ַק ָיּם,
1
ֶשׁ ֶה ֱחז ְַר ָתּ ִבּי נִ ְשׁ ָמ ִתי ְבּ ֶח ְמ ָלה ,
2
ַר ָבּה ֱאמוּ ָנ ֶת ָך .
וֹלם
ָבּר ְוּך אַ ָתּה ה' ֱאל ֵֹהינוּ ֶמל ְֶך ָהע ָ
ֲא ֶשׁר ִק ְדּ ָשׁנוּ ְבּ ִמ ְצוֹ ָתיו וְ ִצוָּנוּ ַעל נְ ִטי ַלת י ָָד ִים:
וֹלם
ָבּר ְוּך אַ ָתּה ה' ֱאל ֵֹהינוּ ֶמל ְֶך ָהע ָ
אָדם ְבּ ָח ְכ ָמה
ָצר ֶאת ָה ָ
ֲא ֶשׁר י ַ
וּלים ֲחלוּ ִלים.
וּ ָב ָרא בוֹ נְ ָק ִבים נְ ָק ִבים ֲחל ִ
וֹד ָך
וּע ִל ְפנֵי ִכ ֵסּא ְכב ֶ
גָּלוּי וְ יָד ַ
ֶשׁ ִאם ִי ָפּ ֵת ַח ֶא ָחד ֵמ ֶהם אוֹ ִי ָסּ ֵתם ֶא ָחד ֵמ ֶהם
ִאי ֶא ְפ ַשׁר ְל ִה ְת ַקיֵּם וְ ַל ֲעמוֹד ְל ָפנֶי ָך ֲא ִפילוּ ָשׁ ָעה ֶא ָחת:
ָבּר ְוּך אַ ָתּה ה' רוֹ ֵפא ָכל ָבּ ָשׂר וּ ַמ ְפ ִליא ַל ֲעשׂוֹת:
הוֹרה ִהיא .אַ ָתּה ְב ָרא ָתהּ .אַ ָתּה ְי ַצ ְר ָתּהּ.
ֱאל ַֹהי .נְ ָשׁ ָמה ֶשׁ ָנּ ַת ָתּ ִבּי ְט ָ
אַתּה ָע ִתיד ִל ְטּ ָלהּ ִמ ֶמּנִּ י.
אַתּה ְמ ַשׁ ְמּ ָרהּ ְבּ ִק ְר ִבּי .וְ ָ
אַ ָתּה נְ ַפ ְח ָתּהּ ִבּי .וְ ָ
ירהּ ִבּי ֶל ָע ִתיד ָלבוֹא.
וּל ַה ֲחזִ ָ
ְ
1בחמלה  -ברחמים
2רבה אמונתך – אתה ,ה' ,נאמן ושומר עלינו
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וֹדה ֲאנִ י ְל ָפנֶי ָך ה' ֱאלֹ ַהי ֵואל ֵֹהי ֲאבוֹ ַתי.
ָכּל זְ ַמן ֶשׁ ַהנְּ ָשׁ ָמה ְבּ ִק ְר ִבּי מ ֶ
ִרבּוֹן ָכּל ַה ַמּ ֲע ִשׂים ֲאדוֹן ָכּל ַהנְּ ָשׁמוֹת:
ָבּר ְוּך אַ ָתּה ה' ַה ַמּ ֲחזִ יר נְ ָשׁמוֹת ִל ְפג ִָרים ֵמ ִתים:
וֹלם
ָבּר ְוּך אַ ָתּה ה' ֱאל ֵֹהינוּ ֶמל ְֶך ָהע ָ
תוֹרה:
ֲא ֶשׁר ִק ְדּ ָשׁנוּ ְבּ ִמ ְצוֹ ָתיו וְ ִצוָּנוּ ַל ֲעסוֹק ְבּ ִד ְב ֵרי ָ
וֹר ְת ָך ְבּ ִפינוּ וּ ְב ִפיּוֹת ַע ְמּ ָך ֵבּית
וְ ַה ֲע ֶרב ָנא ה' ֱאלֹ ֵהינוּ ֶאת ִדּ ְב ֵרי ת ָ
י ְִשׂ ָר ֵאל .וְ נִ ְהיֶה ֲא ַנ ְחנוּ וְ ֶצ ֱא ָצ ֵאינוּ) .וְ ֶצ ֱא ָצ ֵאי ֶצ ֱא ָצ ֵאינוּ( וְ ֶצ ֱא ָצ ֵאי ַע ְמּ ָך
וֹר ֶת ָך ִל ְשׁ ָמהּ:
וֹד ֵעי ְשׁ ֶמ ָך וְ לוֹ ְמ ֵדי ת ָ
ֻלּנוּ י ְ
ֵבּית יִ ְשׂ ָר ֵאל .כּ ָ
וֹרה ְל ַעמּוֹ ִי ְשׂ ָר ֵאל:
ָבּר ְוּך אַ ָתּה ה' ַה ְמ ַל ֵמּד תּ ָ
וֹלם.
ָבּר ְוּך אַ ָתּה ה' ֱאל ֵֹהינוּ ֶמל ְֶך ָהע ָ
וֹרתוֹ:
ֲא ֶשׁר ָבּ ַחר ָבּנוּ ִמ ָכּל ָה ַע ִמּים וְ ָנ ַתן ָלנוּ ֶאת תּ ָ
וֹרה:
וֹתן ַהתּ ָ
ָבּר ְוּך אַ ָתּה ה' .נ ֵ
ַוי ְַד ֵבּר ה' ֶאל מ ֶשׁה ֵלּאמֹר:
אַהרֹן וְ ֶאל ָבּנָיו ֵלאמֹר.
ַדּ ֵבּר ֶאל ֲ
כֹּה ְת ָב ְרכוּ ֶאת ְבּנֵי י ְִשׂ ָר ֵאל אָמוֹר ָל ֶהם:
י ְָב ֶר ְכ ָך ה' וְ יִ ְשׁ ְמ ֶר ָך:
ָאר ה' ָפּנָיו ֵא ֶלי ָך וִ י ֻח ֶנּ ָךּ:
יֵ
ִשּׂא ה' ָפּנָיו ֵא ֶלי ָך וְ ָי ֵשׂם ְל ָך ָשׁלוֹם:
יָ
ֲכם:
וְ ָשׂמוּ ֶאת ְשׁ ִמי ַעל ְבּנֵי ִי ְשׂ ָר ֵאל ַו ֲאנִ י ֲא ָבר ֵ
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ֵאלּוּ ְד ָב ִרים ֶשׁ ֵאין ָל ֶהם ִשׁעוּר:
וֹרה:
ַה ֵפּאָה וְ ַה ִבּכּוּ ִרים וְ ָה ְראָיוֹן וּגְ ִמילוּת ֲח ָס ִדים וְ ַת ְלמוּד תּ ָ
ֶמת לוֹ
וֹלם ַהזֶּה וְ ַה ֶקּ ֶרן ַקיּ ֶ
יהם ָבּע ָ
וֹת ֶ
וֹכל ֵפּר ֵ
אָדם א ֵ
ֵאלּוּ ְד ָב ִרים ֶשׁ ָ
ָלעוֹ ָלם ַה ָבּא .וְ ֵאלּוּ ֵהן:
ִכּבּוּד אָב ָו ֵאם .וּגְ ִמילוּת ֲח ָס ִדים .וְ ַה ְשׁ ָכּ ַמת ֵבּית ַה ִמּ ְד ָרשַׁ .שׁ ֲח ִרית
וּל ָו ַית
וְ ַע ְר ִבית .וְ ַה ְכ ָנ ַסת אוֹ ְר ִחים .וּ ִבקּוּר חוֹ ִלים .וְ ַה ְכ ָנ ַסת ַכּ ָלּהְ .
ַה ֵמּת .וְ ִעיּוּן ְתּ ִפ ָלּהַ .ו ֲה ָבאַת ָשׁלוֹם ֵבּין אָ ָדם ַל ֲח ֵברוֹ וּ ֵבין ִאישׁ
ְל ִא ְשׁתּוֹ.
ֻלּם:
וֹרה ְכּ ֶנגֶד כּ ָ
וְ ַת ְלמוּד תּ ָ
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סדר לבישת ציצית:
כשלובש טלית קטן אומר בעמידה:

עוֹלםֲ ,א ֶשׁר ִק ְדּ ָשׁנוּ ְבּ ִמ ְצוֹ ָתיו וְ ִצ ָוּנוּ ַעל
אַתּה ה'ֱ ,אל ֵֹהינוּ ֶמל ְֶך ָה ָ
ָבּר ְוּך ָ
ִמ ְצ ַות ִצי ִצית:

סדר לבישת טלית גדול:
אוחז את הטלית בשתי ידיו ,עומד ומברך:
וֹתיו ,וְ ִצוָּנוּ
עוֹלםֲ ,א ֶשׁר ִק ְדּ ָשׁנוּ ְבּ ִמ ְצ ָ
אַתּה ה'ֱ ,אל ֵֹהינוּ ֶמ ֶל ְך ָה ָ
רוּך ָ
ָבּ ְ
יצית:
ְל ִה ְת ַע ֵטּף ַבּ ִצ ִ
ֶח ָסיוּן:
ָפי ָך י ֱ
אָדם ְבּ ֵצל ְכּנ ֶ
וּבנֵי ָ
ָקר ַח ְס ְדּ ָך ֱאל ִֹהיםְ .
ַמה יּ ָ
ַחל ֲע ָדנֶי ָך ַת ְשׁ ֵקם:
ית ָך וְ נ ַ
יִרוְ יֻן ִמ ֶדּ ֶשׁן ֵבּ ֶ
ְ
אוֹר ָך ִנ ְר ֶאה אוֹר:
ִכּי ִע ְמּ ָך ְמקוֹר ַחיִּ יםְ .בּ ְ
שׁוֹך ַח ְס ְדּ ָך ְלי ְֹד ֶעי ָך וְ ִצ ְד ָק ְת ָך ְליִ ְשׁ ֵרי ֵלב:
ְמ ְ

סדר הנחת תפילין:
מניח תפילין של יד על זרועו ,מברך ואחר כך קושר את רצועות התפילין:

וֹתיו ,וְ ִצ ָוּנוּ
עוֹלםֲ ,א ֶשׁר ִק ְדּ ָשׁנוּ ְבּ ִמ ְצ ָ
אַתּה ה'ֱ ,אל ֵֹהינוּ ֶמל ְֶך ָה ָ
ָבּר ְוּך ָ
ְל ָהנִ י ַח ְתּ ִפ ִלּין:
מניח תפילין שלראש על הראש ,ולפני שמהדק הרצועה אומר:

עוֹלםֲ ,א ֶשׁר ִק ְדּ ָשׁנוּ ְבּ ִמ ְצוֹ ָתיו ,וְ ִצוָּנוּ ַעל
ָבּר ְוּך אַ ָתּה ה'ֱ ,אל ֵֹהינוּ ֶמ ֶל ְך ָה ָ
ִמ ְצ ַות ְתּ ִפ ִלּין:
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מהדק הרצועות לראש ואומר:

ָעד:
וֹלם ו ֶ
ָבּר ְוּך ֵשׁם ְכּבוֹד ַמ ְלכוּתוֹ ְלע ָ
וּ ֵמ ָח ְכ ָמ ְת ָך ֵאל ֶע ְליוֹן ַתּ ֲא ִציל ָע ַלי .וּ ִמ ִבּי ָנ ְת ָך ְתּ ִבינֵנִ י .וּ ְב ַח ְס ְדּ ָך ַתּגְ ִדּיל
וְשׁ ֶמן ַהטּוֹב ָתּ ִריק ַעל ִשׁ ְב ָעה
וּר ְת ָך ַתּ ְצ ִמית אוֹ ְי ַבי וְ ָק ַמיֶ .
ָע ַלי .וּ ִבגְ ב ָ
יע ְל ָכל
וֹת ַח ֶאת י ֶָד ָך וּ ַמ ְשׂ ִבּ ַ
וֹרהְ .ל ַה ְשׁ ִפּי ַע טוּ ְב ָך ִל ְב ִריּוֹ ֶתי ָך .פּ ֵ
ְקנֵי ַה ְמּנ ָ
ַחי ָרצוֹן:
כורך שלש כריכות על האצבע האמצעית ואומר:

עוֹלם:
וְ ֵא ַר ְשׂ ִתּי ְך ִלי ְל ָ
וְ ֵא ַר ְשׂ ִתּי ְך ִלי ְבּ ֶצ ֶדק וּ ְב ִמ ְשׁ ָפּט וּ ְב ֶח ֶסד וּ ְב ַר ֲח ִמים:
וְ ֵא ַר ְשׂ ִתּי ְך ִלי ֶבּ ֱאמוּנָה .וְ י ַָד ְע ְתּ ֶאת ה':

תפילות חול
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שחרית בבית הכנסת
בעת שנכנסים לבית הכנסת אומרים:

ַעקֹב ִמ ְשׁ ְכּנֹ ֶתי ָך י ְִשׂ ָר ֵאל:
ַמה טֹּבוּ א ָֹה ֶלי ָך י ֲ
ַו ֲאנִ י ְבּרֹב ַח ְס ְדּ ָך אָבֹא ֵבי ֶת ָך
ֶא ְשׁ ַתּ ֲחוֶה ֶאל ֵהי ַכל ָק ְד ְשׁ ָך ְבּ ִי ְראָ ֶת ָך:
וֹד ָך:
אָה ְב ִתּי ְמעוֹן ֵבּי ֶת ָך וּ ְמקוֹם ִמ ְשׁ ַכּן ְכּב ֶ
ה' ַ
ַו ֲאנִ י ֶא ְשׁ ַתּ ֲחוֶה וְ ֶא ְכ ָר ָעה ֶא ְב ְר ָכה ִל ְפנֵי ה' עֹ ִשׂי:
ַא ִני ְת ִפ ָל ִתי ְל ָך ה' ֵעת ָרצוֹן
וֲ
ֱאל ִֹהים ְבּ ָרב ַח ְס ֶדּ ָך ֲענ ִֵני ֶבּ ֱא ֶמת יִ ְשׁ ֶע ָך:

עוֹלם
ֲאדוֹן ָ
"אדון עולם" הוא שיר תהילה לה' .תחילת השיר מתארת את גודלו של ה',
שברא את העולם והיה לפני כל דבר ,וגם יהיה אחרי הכל.
המשך השיר הוא תיאור הקשר של האדם עם ה' :בידו אפקיד רוחי ,ה' לי –
לא אפחד.
עוֹלם ֲא ֶשׁר ָמ ַל ְךְ .בּ ֶט ֶרם ָכּל יְ ִציר ִנ ְב ָרא:1
ֲאדוֹן ָ
ַע ָשׂה ְב ֶח ְפצוֹ כֹּלֲ .אזַי ֶמ ֶל ְך ְשׁמוֹ ִנ ְק ָרא:
ְל ֵעת נ ֲ
נוֹרא:
יִמלֹ ְך ָ
אַח ֵרי ִכּ ְכלוֹת ַהכֹּלְ .ל ַבדּוֹ ְ
וְ ֲ
אָרה:
וְ הוּא ָהיָה .וְ הוּא הֹוֶה .וְ הוּא י ְִהיֶה ְבּ ִת ְפ ָ
2
ירה :
וְ הוּא ֶא ָחד וְ ֵאין ֵשׁ ִניְ .ל ַה ְמ ִשׁיל לוֹ ְל ַה ְח ִבּ ָ

ְבּ ִלי ֵרא ִשׁית ְבּ ִלי ַת ְכ ִלית .וְ לוֹ ָהעֹז וְ ַה ִמּ ְשׂ ָרה:
וְ הוּא ֵא ִלי וְ ַחי גוֹ ֲא ִלי .וְ צוּר ֶח ְב ִלי ְבּ ֵעת ָצ ָרה:
1בטרם כל יציר נברא – לפני בריאת העולם
2להחבירה – להתחבר אליו

11

סידור תפילה

וְ הוּא נִ ִסּי וּ ָמנוֹס ִליְ .מ ָנת כּוֹ ִסי ְבּיוֹם ֶא ְק ָרא:
ירה:
אָע ָ
אַפ ִקיד רוּ ִחיְ .בּ ֵעת ִאי ָשׁן וְ ִ
ְבּיָדוֹ ְ
וְ ִעם רוּ ִחי גְּ וִ יּ ִָתי .ה' ִלי וְ לֹא ִאי ָרא:

יִגְ ַדּל
השיר "יגדל" כולל את היסודות של אמונת ישראל.
בשיר זה נמצאים שלוש עשרה עקרי האמונה של רמב"ם.

יִגְ ַדּל ֱאל ִֹהים ַחי וְ יִ ְשׁ ַתּ ַבּח ,נִ ְמ ָצא וְ ֵאין ֵעת ֶאל ְמ ִציאוּתוֹ.
ֶא ָחד וְ ֵאין י ִָחיד ְכּ ִיחוּדוֹ ,נ ְֶע ָלם וְ ַגם ֵאין סוֹף ְלאַ ְחדוּתוֹ.
ַערֹ ְך ֵא ָליו ְק ֻד ָשּׁתוֹ.
ֵאין לוֹ ְדמוּת ַהגּוּף וְ ֵאינוֹ גוּף ,לֹא נ ֲ
ַק ְדמוֹן ְל ָכל ָדּ ָבר ֲא ֶשׁר נִ ְב ָראִ ,ראשׁוֹן וְ ֵאין ֵרא ִשׁית ְל ֵרא ִשׁיתוֹ.
ֻלּתוֹ וּ ַמ ְלכוּתוֹ.
וֹרה גְ ד ָ
וֹלם ְל ָכל נוֹ ָצר ,י ֶ
ִהנּוֹ ֲאדוֹן ע ָ
אַרתּוֹ.
ֻלּתוֹ וְ ִת ְפ ְ
ֶשׁ ַפע נְ בוּאָתוֹ נְ ָתנוֶֹ ,אל אַנְ ֵשׁי ְסג ָ
לֹא ָקם ְבּיִ ְשׂ ָר ֵאל ְכּמ ֶשׁה עוֹדָ ,נ ִביא וּ ַמ ִבּיט ֶאת ְתּמוּ ָנתוֹ.
תּוֹרת ֱא ֶמת ָנ ַתן ְל ַעמּוֹ ֵאלַ ,על יַד נְ ִביאוֹ ֶנ ֱא ַמן ֵבּיתוֹ.
ַ
זוּלתוֹ.
עוֹל ִמים ְל ָ
לֹא ַי ֲח ִליף ָה ֵאל וְ לֹא ָי ִמיר ָדּתוְֹ ,ל ָ
צוֹ ֶפה וְ יוֹ ֵד ַע ְס ָת ֵרינוַּ ,מ ִבּיט ְלסוֹף ָדּ ָבר ְבּ ַק ְדמוּתוֹ.
וֹתן ְל ָר ָשׁע ַרע ְכּ ִר ְשׁ ָעתוֹ.
גּוֹ ֵמל ְל ִאישׁ ֶח ֶסד ְכּ ִמ ְפ ָעלוֹ ,נ ֵ
וּעתוֹ.
י ְִשׁ ַלח ְל ֵקץ ַה ָיּ ִמין ְמ ִשׁי ֵחנוִּ ,ל ְפדּוֹת ְמ ַח ֵכּי ֵקץ ְישׁ ָ
ֵמ ִתים ְי ַחיֶּה ֵאל ְבּרֹב ַח ְסדּוָֹ ,בּר ְוּך ֲע ֵדי ַעד ֵשׁם ְתּ ִה ָלּתוֹ:

ברכות השחר
ברכות השחר הן הברכות שמברכים אותן כאשר קמים בבוקר ,ובהם מודים
לה' על העולם היפה והמסודר שאנחנו מוצאים כאשר אנו מתעוררים וקמים
לעבודת היום.

תפילות חול

וֹלם,
ָבּר ְוּך אַ ָתּה ה'ֱ ,אל ֵֹהינוּ ֶמ ֶל ְך ָהע ָ
ֲא ֶשׁר ָנ ַתן ַל ֶשּׂ ְכוִ יִ 1בינָה ְל ַה ְב ִחין ֵבּין יוֹם וּ ֵבין ָלי ְָלה.
עוֹלם,
ָבּר ְוּך אַ ָתּה ה'ֱ ,אל ֵֹהינוּ ֶמל ְֶך ָה ָ
ֶשׁלֹּא ָע ַשׂנִ י גּוֹי.2
גר יכול לברך :שעשני ישראל.

וֹלם,
ָבּר ְוּך אַ ָתּה ה'ֱ ,אל ֵֹהינוּ ֶמ ֶל ְך ָהע ָ
ֶשׁלֹּא ָע ַשׂנִ י ָע ֶבד.3
גברים מברכים:

וֹלם,
ָבּר ְוּך אַ ָתּה ה'ֱ ,אל ֵֹהינוּ ֶמ ֶל ְך ָהע ָ
4
ֶשׁלֹּא ָע ַשׂנִ י ִא ָשּׁה.
נשים מברכות:

וֹלם,
ָבּר ְוּך אַ ָתּה ה'ֱ ,אל ֵֹהינוּ ֶמ ֶל ְך ָהע ָ
ֶשׁ ָע ַשׂנִ י ִכּ ְרצוֹנוֹ.
וֹלם,
ָבּר ְוּך אַ ָתּה ה'ֱ ,אל ֵֹהינוּ ֶמ ֶל ְך ָהע ָ
5
וֹק ַח ִעוְ ִרים.
פּ ֵ
וֹלם,
ָבּר ְוּך אַ ָתּה ה'ֱ ,אל ֵֹהינוּ ֶמ ֶל ְך ָהע ָ
ַמ ְל ִבּישׁ ֲע ֻר ִמּים.
עוֹלם,
ָבּר ְוּך אַ ָתּה ה'ֱ ,אל ֵֹהינוּ ֶמל ְֶך ָה ָ
6
סוּרים.
ַמ ִתּיר ֲא ִ
וֹלם,
ָבּר ְוּך אַ ָתּה ה'ֱ ,אל ֵֹהינוּ ֶמ ֶל ְך ָהע ָ
זוֹ ֵקף ְכּפוּ ִפים.
 1שכוי  -תרנגול
 2גוי – מי שאיננו יהודי
 3עבד – מי שאין לו חופש לעשות מה שהוא רוצה
 4שעשני כרצונו  -האשה פטורה מחלק מן המצוות.
 5פוקח עורים – נותן כוח בעיניים לראות.
 6מתיר אסורים – אדם שמתעורר משנתו.
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וֹלם,
ָבּר ְוּך אַ ָתּה ה'ֱ ,אל ֵֹהינוּ ֶמ ֶל ְך ָהע ָ
1
רוֹקע ָהאָרֶץ ַעל ַה ָמּיִ ם.
ַ
וֹלם,
ָבּר ְוּך אַ ָתּה ה'ֱ ,אל ֵֹהינוּ ֶמ ֶל ְך ָהע ָ
2
ַה ֵמּ ִכין ִמ ְצ ֲע ֵדי ָג ֶבר.
וֹלם,
ָבּר ְוּך אַ ָתּה ה'ֱ ,אל ֵֹהינוּ ֶמ ֶל ְך ָהע ָ
ֶשׁ ָע ָשׂה ִלּי ָכּל ָצ ְר ִכּי.
וֹלם,
ָבּר ְוּך אַ ָתּה ה'ֱ ,אל ֵֹהינוּ ֶמ ֶל ְך ָהע ָ
3
וּרה.
אוֹזֵר ִי ְשׂ ָר ֵאל ִבּגְ ב ָ
וֹלם,
ָבּר ְוּך אַ ָתּה ה'ֱ ,אל ֵֹהינוּ ֶמ ֶל ְך ָהע ָ
4
עוֹ ֵטר יִ ְשׂ ָר ֵאל ְבּ ִת ְפאָ ָרה.
וֹלם,
ָבּר ְוּך אַ ָתּה ה'ֱ ,אל ֵֹהינוּ ֶמ ֶל ְך ָהע ָ
ָעף כֹּ ַח.
ַהנּוֹ ֵתן ַליּ ֵ
וֹלם,
ָבּר ְוּך אַ ָתּה ה'ֱ ,אל ֵֹהינוּ ֶמ ֶל ְך ָהע ָ
ַה ַמּ ֲע ִביר ֵשׁנָה ֵמ ֵעינָי וּ ְתנוּ ָמה ֵמ ַע ְפ ַע ָפּי.
יהי רצון וכו'

 1רוקע הארץ – מותח את הארץ.
 2המכין מצעדי גבר – מכוון את צעדי האדם.
 3אוזר ישראל בגבורה – ה' מקיף את עם ישראל בגבורה
 4עוטר ישראל – מקשט את ישראל בתפילין.
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פסוקי דזמרה
הוֹדיעוּ ָב ַע ִמּים ֲע ִלילוֹ ָתיו:
הוֹדוּ ַלה' ִק ְראוּ ִב ְשׁמוִֹ .
וֹתיו:
ִשׁירוּ לוֹ ַז ְמּרוּ לוִֹ .שׂיחוּ ְבּ ָכל נִ ְפ ְלא ָ
ִה ְת ַה ְללוּ ְבּ ֵשׁם ָק ְדשׁוֹ .י ְִשׂ ַמח ֵלב ְמ ַב ְק ֵשׁי ה':
ִדּ ְרשׁוּ ה' וְ עֻזּוַֹ .בּ ְקּשׁוּ ָפנָיו ָתּ ִמיד:
וֹתיו ֲא ֶשׁר ָע ָשׂה .מֹ ְפ ָתיו וּ ִמ ְשׁ ְפּ ֵטי ִפיהוּ:
זִ ְכרוּ נִ ְפ ְלא ָ
יריו:
ֶרע יִ ְשׂ ָר ֵאל ַע ְבדּוְֹ .בּנֵי ַי ֲעקֹב ְבּ ִח ָ
זַ
אָרץ ִמ ְשׁ ָפּ ָטיו:
הוּא ה' ֱאל ֵֹהינוְּ .בּ ָכל ָה ֶ
וֹלם ְבּ ִריתוָֹ .דּ ָבר ִצוָּה ְל ֶא ֶלף דּוֹר:
זִ ְכרוּ ְלע ָ
וּעתוֹ ְל ִי ְצ ָחק:
ֲא ֶשׁר ָכּ ַרת ֶאת אַ ְב ָר ָהם .וּ ְשׁב ָ
וֹלם:
יד ָה ְל ַי ֲעקֹב ְלחֹקְ .ליִ ְשׂ ָר ֵאל ְבּ ִרית ע ָ
ַע ִמ ֶ
ַויּ ֲ
ַח ַל ְת ֶכם:
ָעןֶ .ח ֶבל נ ֲ
לֵאמֹרְ .ל ָך ֶא ֵתּן ֶא ֶרץ ְכּנ ַ
וֹת ֶכם ְמ ֵתי ִמ ְס ָפּרִ .כּ ְמ ַעט וְ ג ִָרים ָבּהּ:
ִבּ ְהי ְ
ַויּ ְִת ַה ְלּכוּ ִמגּוֹי ֶאל גּוֹי .וּ ִמ ַמּ ְמ ָל ָכה ֶאל ַעם אַ ֵחר:
וֹכח ֲע ֵלי ֶהם ְמ ָל ִכים:
לֹא ִהנִּ י ַח ְל ִאישׁ ְל ָע ְשׁ ָקם .וַיּ ַ
אַל ִתּגְּ עוּ ִבּ ְמ ִשׁי ָחי וּ ִבנְ ִביאַי אַל ָתּ ֵרעוּ:
וּעתוֹ:
אָרץַ .בּ ְשּׂרוּ ִמיּוֹם ֶאל יוֹם ְישׁ ָ
ִשׁירוּ ַלה' ָכּל ָה ֶ
ַס ְפּרוּ ַבגּוֹיִ ם ֶאת ְכּבוֹדוְֹ .בּ ָכל ָה ַע ִמּים נִ ְפ ְלא ָֹתיו:
וֹרא הוּא ַעל ָכּל ֱאל ִֹהים:
ִכּי גָדוֹל ה' וּ ְמ ֻה ָלּל ְמאֹד .וְ נ ָ
ִכּי ָכּל ֱאל ֵֹהי ָה ַע ִמּים ֱא ִל ִילים ַוה' ָשׁ ַמ ִים ָע ָשׂה:
וְח ְדוָה ִבּ ְמקוֹמוֹ:
הוֹד וְ ָה ָדר ְל ָפנָיו .עֹז ֶ
ָהבוּ ַלה' ִמ ְשׁ ְפּחוֹת ַע ִמּיםָ .הבוּ ַלה' ָכּבוֹד ָועֹז:
ָהבוּ ַלה' ְכּבוֹד ְשׁמוְֹ .שׂאוּ ִמנְ ָחה וּבֹאוּ ְל ָפנָיו.
ִה ְשׁ ַתּ ֲחווּ ַלה' ְבּ ַה ְד ַרת ק ֶֹדשׁ:
אָרץ .אַף ִתּכּוֹן ֵתּ ֵבל ַבּל ִתּמּוֹט:
ִחילוּ ִמ ְלּ ָפנָיו ָכּל ָה ֶ
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אָרץ .וְ יֹא ְמרוּ ַבגּוֹיִם ה' ָמ ָל ְך:
י ְִשׂ ְמחוּ ַה ָשּׁ ַמ ִים וְ ָתגֵל ָה ֶ
ַעלֹץ ַה ָשּׂ ֶדה וְ ָכל ֲא ֶשׁר בּוֹ:
י ְִר ַעם ַה ָיּם וּ ְמלֹאוֹ .י ֲ
אָרץ:
אָז י ְַרנְּ נוּ ֲע ֵצי ַהיּ ַָער ִמ ִלּ ְפנֵי ה'ִ .כּי ָבא ִל ְשׁפּוֹט ֶאת ָה ֶ
וֹלם ַח ְסדּוֹ:
הוֹדוּ ַלה'ִ .כּי טוֹבִ .כּי ְלע ָ
ילנוּ ִמן ַהגּוֹיִם.
יענוּ ֱאלֹ ֵהי י ְִשׁ ֵענוּ .וְ ַק ְבּ ֵצנוּ וְ ַה ִצּ ֵ
וְ ִא ְמרוּ .הוֹ ִשׁ ֵ
ְלהֹדוֹת ְל ֵשׁם ָק ְד ֶשׁ ָךְ .ל ִה ְשׁ ַתּ ֵבּ ַח ִבּ ְת ִה ָלּ ֶת ָך:
עוֹלם
ָבּר ְוּך ה' ֱאל ֵֹהי יִ ְשׂ ָר ֵאל ִמן ָהעוֹ ָלם וְ ַעד ָה ָ
ַויֹּא ְמרוּ ָכל ָה ָעם אָ ֵמן וְ ַה ֵלּל ַלה':
רוֹ ְממוּ ה' ֱאל ֵֹהינוּ וְ ִה ְשׁ ַתּ ֲחווּ ַל ֲהדֹם ַרגְ ָליוָ .קדוֹשׁ הוּא:
רוֹ ְממוּ ה' ֱאל ֵֹהינוּ וְ ִה ְשׁ ַתּ ֲחווּ ְל ַהר ָק ְדשׁוִֹ .כּי ָקדוֹשׁ ה' ֱאל ֵֹהינוּ:
וְ הוּא ַרחוּם י ְַכ ֵפּר ָעוֹן וְ לֹא ַי ְשׁ ִחית.
וְ ִה ְר ָבּה ְל ָה ִשׁיב אַפּוֹ וְ לֹא ָי ִעיר ָכּל ֲח ָמתוֹ:
אַ ָתּה ה' לֹא ִת ְכ ָלא ַר ֲח ֶמי ָך ִמ ֶמּנִּ יַ .ח ְס ְדּ ָך ַו ֲא ִמ ְתּ ָך ָתּ ִמיד ִי ְצּרוּנִ י:
זְ כֹר ַר ֲח ֶמי ָך ה'ַ .ו ֲח ָס ֶדי ָך ִכּי ֵמעוֹ ָלם ֵה ָמּה:
ְתּנוּ עֹז ֵלאל ִֹהים ַעל יִ ְשׂ ָר ֵאל ַגּ ֲאוָתוֹ .וְ עֻזּוֹ ַבּ ְשּׁ ָח ִקים:
נוֹרא ֱאלֹ ִהים ִמ ִמּ ְק ָדּ ֶשׁי ָך.
ָ
ֵאל יִ ְשׂ ָר ֵאל הוּא נוֹ ֵתן עֹז וְ ַת ֲע ֻצמוֹת ָל ָעםָ .בּר ְוּך ֱאל ִֹהים:
ֵאל נְ ָקמוֹת ה'ֵ .אל נְ ָקמוֹת הוֹ ִפי ַע:
אָרץ ָה ֵשׁב גְּ מוּל ַעל ֵגּ ִאים:
ָשׂא שֹׁ ֵפט ָה ֶ
ִהנּ ֵ
וּעהַ .על ַע ְמּ ָך ִב ְר ָכ ֶת ָך ֶסּ ָלה:
ַלה' ַהיְשׁ ָ
ַעקֹב ֶס ָלה:
ה' ְצ ָבאוֹת ִע ָמּנוִּ .מ ְשׂ ָגּב ָלנוּ ֱאל ֵֹהי י ֲ
אָדם בֹּ ֵט ַח ָבּ ְך:
ה' ְצ ָבאוֹת .אַ ְשׁ ֵרי ָ
ַע ֵננוּ ְביוֹם ָק ְר ֵאנוּ:
יעהַ .ה ֶמּ ֶל ְך י ֲ
ה' הוֹ ִשׁ ָ
וֹלם:
וּר ֵעם וְ ַנ ְשּׂ ֵאם ַעד ָהע ָ
וּב ֵר ְך ֶאת ַנ ֲח ָל ֶת ָךְ .
יעה ֶאת ַע ֶמּ ָך ָ
הוֹ ִשׁ ָ
נ ְַפ ֵשׁנוּ ִח ְכּ ָתה ַלה'ֶ .עזְ ֵרנוּ וּ ָמגִ ֵנּנוּ הוּא:
ִכּי בוֹ י ְִשׂ ַמח ִל ֵבּנוִּ .כּי ְב ֵשׁם ָק ְדשׁוֹ ָב ָט ְחנוּ:
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י ְִהי ַח ְס ְדּ ָך ה' ָע ֵלינוַּ .כּ ֲא ֶשׁר ִי ַח ְלנוּ ָל ְך:
ַה ְר ֵאנוּ ה' ַח ְס ֶדּ ָך .וְ ֶי ְשׁ ֲע ָך ִתּ ֶתּן ָלנוּ:
קוּ ָמה ֶעזְ ָר ָתה ָלנוּ .וּ ְפ ֵדנוּ ְל ַמ ַען ַח ְס ֶדּ ָך:
אָנ ִֹכי ה' ֱאל ֶֹהי ָך ַה ַמּ ַע ְל ָך ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ָריִ םַ .ה ְר ֶחב ִפּי ָך ַו ֲא ַמ ְל ֵאהוּ:
אַשׁ ֵרי ָה ָעם ֶשׁה' ֱאל ָֹהיו:
אַ ְשׁ ֵרי ָה ָעם ֶשׁ ָכּ ָכה לּוְֹ .
אָשׁי ָרה לה' ִכּי ָג ַמל ָע ָלי:
ַו ֲאנִ י ְבּ ַח ְס ְדּ ָך ָב ַט ְח ִתּיָ .יגֵל ִל ִבּי ִבּישׁוּ ָע ֶת ָךִ .
ֻכּת ַה ַבּ ִית ְל ָדוִ ד:
ִמזְ מוֹר ִשׁיר ֲחנ ַ
יתנִ י .וְ לֹא ִשׂ ַמּ ְח ָתּ אֹיְ ַבי ִלי:
ֲארוֹ ִמ ְמ ָך ה' ִכּי ִד ִלּ ָ
ה' ֱאל ָֹהיִ .שׁ ַוּ ְע ִתּי ֵא ֶלי ָך ַו ִתּ ְר ָפּ ֵאנִ י:
ית ִמן ְשׁאוֹל ַנ ְפ ִשׁיִ .חיִּי ַתנִ י ִמיּ ְָר ִדי בוֹר:
ֱל ָ
ה' ֶהע ִ
ֵכר ָק ְדשׁוֹ:
ידיו .וְ הוֹדוּ ְלז ֶ
ַז ְמּרוּ ַלה' ֲח ִס ָ
ִכּי ֶרגַע ְבּאַפּוֹ ַחיִּים ִבּ ְרצוֹנוָֹ .בּ ֶערֶב י ִָלין ֶבּ ִכי וְ ַלבּ ֶֹקר ִר ָנּה:
עוֹלם:
ַו ֲאנִ י אָ ַמ ְר ִתּי ְב ַשׁ ְלוִ יַ .בּל ֶאמּוֹט ְל ָ
ה' ִבּ ְרצוֹנְ ָך ֶה ֱע ַמ ְד ָתּה ְל ַה ְר ִרי עֹז.
ִיתי נִ ְב ָהל:
ִה ְס ַתּ ְר ָתּ ָפנֶי ָך ָהי ִ
וְאל ֲאדֹנָי ֶא ְת ַחנָּן:
ֵא ֶלי ָך ה' ֶא ְק ָרא ֶ
ַמה ֶבּ ַצע ְבּ ָד ִמי ְבּ ִר ְד ִתּי ֶאל ַשׁ ַחתֲ .הי ְוֹד ָך ָע ָפר ֲה ַיגִּ יד ֲא ִמ ֶתּ ָך:
ְשׁ ַמע ה' וְ ָח ֵנּנִ י ה' ֱהיֵה עֹזֵר ִלי:
ָה ַפ ְכ ָתּ ִמ ְס ְפּ ִדי ְל ָמחוֹל ִלי ִפּ ַתּ ְח ָתּ ַשׂ ִקּי ַו ְתּאַזְּ ֵרנִ י ִשׂ ְמ ָחה:
וֹד ָךּ:
וֹלם א ֶ
ְל ַמ ַען יְ ַז ֶמּ ְר ָך ָכבוֹד וְ לֹא ִידֹּם .ה' ֱאלֹ ַהי ְלע ָ
ה' ֶמ ֶל ְך .ה' ָמ ָל ְך .ה' י ְִמלֹ ְך ְלע ָֹלם ָו ֶעד .ב"פ:
אָרץ.
וְ ָהיָה ה' ְל ֶמ ֶל ְך ַעל ָכּל ָה ֶ
ַבּיּוֹם ַההוּא י ְִהיֶה ה' ֶא ָחד וּ ְשׁמוֹ ֶא ָחד:
יענוּ ה' ֱאלֹ ֵהינוּ וְ ַק ְבּ ֵצנוּ ִמן ַהגּוֹיִ ם.
הוֹ ִשׁ ֵ
ְלהוֹדוֹת ְל ֵשׁם ָק ְד ֶשׁ ָך ְל ִה ְשׁ ַתּ ֵבּ ַח ִבּ ְת ִה ָלּ ֶת ָך:
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עוֹלם.
ָבּר ְוּך ה' ֱאל ֵֹהי יִ ְשׂ ָר ֵאל ִמן ָהעוֹ ָלם וְ ַעד ָה ָ
וְ אָ ַמר ָכּל ָה ָעם אָ ֵמןַ .ה ְללוּיָהּ:
כֹּל ַהנְּ ָשׁ ָמה ְתּ ַה ֵלּל יָהַּ .ה ְללוּיָהּ:
ַל ְמ ַנ ֵצּ ַח ִבּנְ גִ ינוֹת ִמזְ מוֹר ִשׁיר:
ֱאל ִֹהים יְ ָח ֵנּנוּ וִ י ָב ְר ֵכנוָּ .י ֵאר ָפּ ָניו ִא ָתּנוּ ֶס ָלה:
וּע ֶת ָך:
אָרץ ַדּ ְר ֶכּ ָךְ .בּ ָכל גּוֹיִם ְישׁ ָ
ָל ַד ַעת ָבּ ֶ
ֻלּם:
יוֹדוּ ָך ַע ִמּים ֱאלֹ ִהים .יוֹדוּ ָך ַע ִמּים כּ ָ
ירנְּ נוּ ְל ֻא ִמּים.
י ְִשׂ ְמחוּ וִ ַ
ִכּי ִת ְשׁפֹּט ַע ִמּים ִמישֹׁרְ .וּל ֻא ִמּים ָבּאָרֶץ ַתּנְ ֵחם ֶס ָלה:
ֻלּם:
יוֹדוּ ָך ַע ִמּים ֱאלֹ ִהים .יוֹדוּ ָך ַע ִמּים כּ ָ
וּלהְּ .י ָב ְר ֵכנוּ ֱאל ִֹהים ֱאל ֵֹהינוּ:
ֶא ֶרץ ָנ ְתנָה יְ ב ָ
אָרץ:
ִיראוּ אוֹתוֹ ָכּל אַ ְפ ֵסי ֶ
י ְָב ְר ֵכנוּ ֱאלֹ ִהים .וְ י ְ

אָמר
רוּך ֶשׁ ַ
ָבּ ְ
"ברוך שאמר" היא ברכה שבה מתחיל החלק הראשון של התפילה ,הנקרא
"פסוקי דזמרה" .חלק זה כולל מזמורים מספר תהלים .בברכה זאת מזכירים
את ה' ואת כוחו הגדול ,שהוא מרחם על בני אדם ,ושאנחנו מברכים אותו
בכל יום.

עוֹלם,1
ָבּר ְוּך ֶשׁאָ ַמר וְ ָהיָה ָה ָ
ָבּר ְוּך הוּא,
ָבּר ְוּך אוֹ ֵמר וְ עוֹ ֶשׂה,
2
ָבּר ְוּך גּוֹזֵר וּ ְמ ַקֵיּם,
1
ָבּר ְוּך עוֹ ֶשׂה ְב ֵרא ִשׁית,
 1ברוך שאמר – ברוך מי שברא את העולם.
 2גוזר ומקיים – ה' מבטיח ומקיים .אומר ועושה.
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אָרץ,
ָבּר ְוּך ְמ ַר ֵחם ַעל ָה ֶ
ָבּר ְוּך ְמ ַר ֵחם ַעל ַה ְבּ ִריּוֹת,
2
יראָיו,
ָבּר ְוּך ְמ ַשׁ ֵלּם ָשׂ ָכר טוֹב ִל ֵ
3
ֶצח,
ָבּר ְוּך ַחי ָל ַעד וְ ַקיָּם ָלנ ַ
4
וֹדה וּ ַמ ִצּיל,
ָבּר ְוּך פּ ֶ
ָבּר ְוּך ְשׁמוֹ.
וֹלם,
ָבּר ְוּך אַ ָתּה ה'ֱ ,אל ֵֹהינוּ ֶמ ֶל ְך ָהע ָ
5
ָה ֵאל אָב ָה ַר ֲח ָמן ַה ְמ ֻה ָלּל ְבּ ֶפה ַעמּוֹ,
6
ַע ָב ָדיו.
ידיו ו ֲ
ְמ ֻשׁ ָבּח וּ ְמפֹאָר ִבּ ְלשׁוֹן ֲח ִס ָ
ירי ָדוִ ד ַע ְב ֶדּ ָך,
וּ ְב ִשׁ ֵ
נְ ַה ֶלּ ְל ָך ה' ֱאל ֵֹהינוּ ִבּ ְשׁ ָבחוֹת וּ ִבזְ ִמירוֹת,
וּנְ ַג ֶדּ ְל ָך וּנְ ַשׁ ֵבּ ֲח ָך וּנְ ָפ ֶא ְר ָך וְ ַנ ְמ ִלי ְכ ָך 7וְ נַזְ ִכּיר ִשׁ ְמ ָך ַמ ְל ֵכּנוּ ֱאל ֵֹהינוּ ,י ִָחיד
וֹל ִמיםֶ ,מ ֶל ְך ְמ ֻשׁ ָבּח וּ ְמפֹאָר ֲע ֵדי ַעד ְשׁמוֹ ַהגָּדוֹל.
ֵחי ָהע ָ
ָבּר ְוּך אַ ָתּה ה'ֶ ,מל ְֶך ְמ ֻה ָלּל ַבּ ִתּ ְשׁ ָבּחוֹת.
וֹדהָ .ה ִריעוּ ַלה' ָכּל ָהאָ ֶרץ:
ִמזְ מוֹר ְלת ָ

ִע ְבדוּ ֶאת ה' ְבּ ִשׂ ְמ ָחה .בֹּאוּ ְל ָפנָיו ִבּ ְר ָננָה:
ְדּעוּ ִכּי ה' הוּא ֱאל ִֹהים .הוּא ָע ָשׂנוּ .וְ לוֹ ֲא ַנ ְחנוּ ַעמּוֹ וְ צֹאן ַמ ְר ִעיתוֹ:
וֹדהֲ .ח ֵצרֹ ָתיו ִבּ ְת ִה ָלּה .הוֹדוּ לוֹ ָבּ ְרכוּ ְשׁמוֹ:
בֹּאוּ ְשׁ ָע ָריו ְבּת ָ
עוֹלם ַח ְסדּוֹ .וְ ַעד דֹּר וָדֹר ֱאמוּנָתוֹ:
ִכּי טוֹב ה'ְ .ל ָ
 1עושה בראשית – עושה את הדברים שנעשו מזמן ,בראשית העולם.
 2משלם שכר טוב ליראיו – משלם טוב למי שעושה את מצוותו.
 3חי לעד וקיים לנצח – חי לעולם.
 4פודה ומציל  -עוזר.
 5המהלל בפי עמו – עם ישראל משבח אותו.
 6מפואר בלשון חסידיו  -הצדיקים משבחים אותו.
 7נגדלך נשבחך נפארך ונמליכך – אנחנו מגדילים את שם ה' וממליכים
אותו עלינו.
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וֹלם .יִ ְשׂ ַמח ה' ְבּ ַמ ֲע ָשׂיו:
ְי ִהי ְכבוֹד ה' ְלע ָ
עוֹלם:
י ְִהי ֵשׁם ה' ְמב ָֹר ְךֵ .מ ַע ָתּה וְ ַעד ָ
ִמ ִמּזְ ַרח ֶשׁ ֶמשׁ ַעד ְמבוֹאוְֹ .מ ֻה ָלּל ֵשׁם ה':
ָרם ַעל ָכּל גּוֹיִם ה'ַ .על ַה ָשּׁ ַמיִ ם ְכּבוֹדוֹ:
וֹלם .ה' זִ ְכ ְר ָך ְלדוֹר וָדוֹר:
ה' ִשׁ ְמ ָך ְלע ָ
ה' ַבּ ָשׁ ַמיִם ֵה ִכין ִכּ ְסאוֹ .וּ ַמ ְלכוּתוֹ ַבּכֹּל ָמ ָשׁ ָלה:
אָרץ .וְ יֹא ְמרוּ ַבגּוֹיִם ה' ָמ ָל ְך:
י ְִשׂ ְמחוּ ַה ָשּׁ ַמ ִים וְ ָתגֵל ָה ֶ
וֹלם ָו ֶעד:
ה' ֶמ ֶל ְך .ה' ָמ ָל ְך .ה' י ְִמלֹ ְך ְלע ָ
אַרצוֹ:
וֹלם ָו ֶעד .אָ ְבדוּ גוֹ ִים ֵמ ְ
ה' ֶמ ֶל ְך ע ָ
ה' ֵה ִפיר ֲע ַצת גּוֹיִםֵ .הנִ יא ַמ ְח ְשׁבוֹת ַע ִמּים:
ַע ַצת ה' ִהיא ָתקוּם:
ַרבּוֹת ַמ ֲח ָשׁבוֹת ְבּ ֶלב ִאישׁ .ו ֲ
וֹלם ַתּ ֲעמוֹדַ .מ ְח ְשׁבוֹת ִלבּוֹ ְלדֹר וָדֹר:
ֲע ַצת ה' ְלע ָ
ִכּי הוּא אָ ַמר ַויּ ִֶהי .הוּא ִצוָּה ַו ַיּ ֲעמֹד:
ִכּי ָב ַחר ה' ְבּ ִציּוֹןִ .אוָּהּ ְלמוֹ ָשׁב לוֹ:
ַעקֹב ָבּ ַחר לוֹ יָהִּ .י ְשׂ ָר ֵאל ִל ְס ֻג ָלּתוֹ:
ִכּי י ֲ
ַעזֹב:
ִכּי לֹא יִ טֹּשׁ ה' ַעמּוֹ .וְ ַנ ֲח ָלתוֹ לֹא י ֲ
וְ הוּא ַרחוּם י ְַכ ֵפּר ָעוֹן וְ לֹא ַי ְשׁ ִחית .וְ ִה ְר ָבּה ְל ָה ִשׁיב אַפּוֹ.
וְ לֹא י ִָעיר ָכּל ֲח ָמתוֹ:
ַענֵנוּ ְביוֹם ָק ְר ֵאנוּ:
יעהַ ,ה ֶמּ ֶל ְך י ֲ
הוֹשׁ ָ
ה' ִ
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אַשׁ ֵרי
ְ
"אשרי" הוא מזמור תהלים המסודר לפי א"ב .זהו שיר שבח שבו אנחנו
משבחים את ה' ,מזכירים את מעשיו הטובים ,ושהוא שומע את המתפללים
אליו ועוזר להם" .אשרי" הוא המזמור האמצעי של "פסוקי דזמרה" והחשוב
שבהם.

אַ ְשׁ ֵרי יוֹ ְשׁ ֵבי ֵבי ֶת ָך ,עוֹד י ְַה ְללוּ ָך ֶסּ ָלה.
אַ ְשׁ ֵרי ָה ָעם ֶשׁ ָכּ ָכה לּוֹ ,אַ ְשׁ ֵרי ָה ָעם ֶשׁה' ֱאל ָֹהיו.
וֹהי ַה ֶמּ ֶל ְךַ ,ו ֲא ָב ְר ָכה ִשׁ ְמ ָך ְלעוֹ ָלם ָו ֶעד.
ְתּ ִה ָלּה ְל ָדוִדֲ ,ארוֹ ִמ ְמ ָךֱ 1אל ַ
וֹלם ָו ֶעד.
ְבּ ָכל יוֹם ֲא ָב ְר ֶכ ָךַּ ,ו ֲא ַה ְל ָלה ִשׁ ְמ ָך ְלע ָ
2
ֻלּתוֹ ֵאין ֵח ֶקר.
ָגּדוֹל ה' וּ ְמ ֻה ָלּל ְמאֹד ,וְ ִלגְ ד ָ
דּוֹר ְלדוֹר יְ ַשׁ ַבּח ַמ ֲע ֶשׂ ָיך ,וּגְ בוּרֹ ֶתי ָך ַיגִּ ידוּ.
3
וֹד ָך ,וְ ִד ְב ֵרי נִ ְפ ְלאֹ ֶתי ָך אָ ִשׂי ָחה.
ֲה ַדר ְכּבוֹד ה ֶ
4
ֻלּ ְת ָך ֲא ַס ְפּ ֶרנָּה.
נוֹרא ֶֹתי ָך יֹא ֵמרוּ ,וּגְ ד ָ
ֶעזוּז ְ
וֱ
6
5
ֵכר ַרב טוּ ְב ָך ַי ִבּיעוּ  ,וְ ִצ ְד ָק ְת ָך יְ ַרנֵּנוּ .
זֶ
7
ַחנּוּן וְ ַרחוּם ה'ֶ ,א ֶר ְך אַ ַפּיִ ם וּגְ ָדל ָח ֶסד.
טוֹב ה' ַלכֹּל ,וְ ַר ֲח ָמיו ַעל ָכּל ַמ ֲע ָשׂיו.
וּכה.
ידי ָך ְי ָב ְרכ ָ
יוֹדוּ ָך ה' ָכּל ַמ ֲע ֶשׂ ָיךַ ,ו ֲח ִס ֶ
וּר ְת ָך י ְַד ֵבּרוּ.
וּת ָך יֹא ֵמרוּ ,וּגְ ב ָ
ְכּבוֹד ַמ ְלכ ְ
אָדם גְּ בוּר ָֹתיוְ ,וּכבוֹד ֲה ַדר ַמ ְלכוּתוֹ.
יע ִל ְבנֵי ָה ָ
וֹד ַ
ְלה ִ
ַמ ְלכוּ ְת ָך ַמ ְלכוּת ָכּל עוֹ ָל ִמים ,וּ ֶמ ְמ ַשׁ ְל ְתּ ָך ְבּ ָכל דּוֹר ָודֹר.
 1ארוממך – אספר את גדולתך.
 2אין חקר  -אין גבול.
 3אשיחה – אספר.
 4ועזוז נוראתיך  -מעשי גבורותיך.
 5יביעו – יגידו.
 6ירננו – יגידו.
 7ארך אפים – אינו מעניש מיד.
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וֹקף ְל ָכל ַה ְכּפוּ ִפים.
סוֹ ֵמ ְך 1ה' ְל ָכל ַהנֹּ ְפ ִלים ,וְז ֵ
אָכ ָלם ְבּ ִעתּוֹ.
וֹתן ָל ֶהם ֶאת ְ
ֵעינֵי כֹל ֵא ֶלי ָך יְ ַשׂ ֵבּרוּ 2,וְ אַ ָתּה נ ֵ
יע ְל ָכל ַחי ָרצוֹן.
פּוֹ ֵת ַח ֶאת י ֶָד ָך ,וּ ַמ ְשׂ ִבּ ַ
ַצ ִדּיק ה' ְבּ ָכל ְדּ ָר ָכיו ,וְ ָח ִסיד ְבּ ָכל ַמ ֲע ָשׂיו.
ָקרוֹב ה' ְל ָכל ק ְֹראָיוְ ,לכֹל ֲא ֶשׁר י ְִק ָר ֻאהוּ ֶב ֱא ֶמת.
יעם.
ַע ֶשׂה ,וְ ֶאת ַשׁוְ ָע ָתם 3י ְִשׁ ַמע וְ יוֹ ִשׁ ֵ
ְרצוֹן י ְֵראָיו י ֲ
4
שׁוֹ ֵמר ה' ֶאת ָכּל א ֲֹה ָביו ,וְ ֵאת ָכּל ָה ְר ָשׁ ִעים ַי ְשׁ ִמיד .
ָעד.
וֹלם ו ֶ
ְתּ ִה ַלּת ה' ְי ַד ֶבּר ִפּי ,וִי ָב ֵר ְך ָכּל ָבּ ָשׂרֵ 5שׁם ָק ְדשׁוֹ ְלע ָ
ַו ֲא ַנ ְחנוּ נְ ָב ֵר ְך יָהּ ֵמ ַע ָתּה וְ ַעד עוֹ ָלםַ ,ה ְללוּיָהּ.6

ַה ְללוּיָהַּ .ה ְל ִלי ַנ ְפ ִשׁי ֶאת ה':
וֹדי:
ֲא ַה ְל ָלה ה' ְבּ ַחיָּיֲ .א ַז ְמּ ָרה ֵלאלֹ ַהי ְבּע ִ
וּעה:
אָדם ֶשׁ ֵאין לוֹ ְתשׁ ָ
אַל ִתּ ְב ְטחוּ ִבנְ ִדי ִביםְ .בּ ֶבן ָ
אַד ָמתוַֹ .בּיּוֹם ַההוּא אָ ְבדוּ ֶע ְשׁתֹּנֹ ָתיו:
ֵתּ ֵצא רוּחוֹ ָי ֻשׁב ְל ְ
ַעקֹב ְבּ ֶעזְ רוִֹ .שׂ ְברוֹ ַעל ה' ֱאלֹ ָהיו:
אַ ְשׁ ֵרי ֶשׁ ֵאל י ֲ
אָרץֶ .את ַה ָיּם וְ ֶאת ָכּל ֲא ֶשׁר ָבּםַ .השֹּׁ ֵמר ֱא ֶמת ְלעוֹ ָלם:
עֹ ֶשׂה ָשׁ ַמ ִים ָו ֶ
שׁוּקים .נֹ ֵתן ֶל ֶחם ָל ְר ֵע ִבים .ה' ַמ ִתּיר ֲאסוּ ִרים:
עֹ ֶשׂה ִמ ְשׁ ָפּט ַל ֲע ִ
יקים:
וֹקף ְכּפוּ ִפים .ה' אֹ ֵהב ַצ ִדּ ִ
ה' פּ ֵֹק ַח ִעוְ ִרים .ה' ז ֵ
וֹדד .וְ ֶד ֶר ְך ְר ָשׁ ִעים י ְַע ֵוּת:
אַל ָמנָה יְע ֵ
ה' שֹׁ ֵמר ֶאת גּ ִֵריםָ .יתוֹם וְ ְ
וֹלםֱ .אל ַֹה ִי ְך ִציּוֹן ְלדֹר וָדֹרַ .ה ְללוּיָהּ:
ִי ְמלֹ ְך ה' ְלע ָ
 1סומך  -עוזר.
 2ישברו  -יקוו
 3שועתם – צעקתם
 4ישמיד – יהרוג.
 5כל בשר – כל אחד.
 6הללויה  -תנו תודה את לה'
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ַה ְללוּיָהִּ .כּי טוֹב ַז ְמּ ָרה ֱאלֹ ֵהינוִּ .כּי נ ִָעים ָנאוָה ְת ִה ָלּה:
בּוֹנֵה יְרוּ ָשׁ ַליִם ה' .נִ ְד ֵחי יִ ְשׂ ָר ֵאל י ְַכ ֵנּס:
בוּרי ֵלב .וּ ְמ ַח ֵבּשׁ ְל ַע ְצּבוֹ ָתם:
ָהרוֹ ֵפא ִל ְשׁ ֵ
וֹכ ִביםְ .ל ֻכ ָלּם ֵשׁמוֹת יִ ְק ָרא:
מוֹנֶה ִמ ְס ָפּר ַלכּ ָ
גָּדוֹל ֲאדוֹנֵינוּ וְ ַרב כֹּ ַחִ .ל ְתבוּנָתוֹ ֵאין ִמ ְס ָפּר:
אָרץ:
וֹדד ֲע ָנוִ ים ה'ַ .מ ְשׁ ִפּיל ְר ָשׁ ִעים ֲע ֵדי ֶ
ְמע ֵ
וֹדהַ .ז ְמּרוּ ֵלאלֹ ֵהינוּ ְב ִכנּוֹר:
עֱנוּ ַלה' ְבּת ָ
אָרץ ָמ ָטרַ .ה ַמּ ְצ ִמי ַח ָה ִרים ָח ִציר:
ַה ְמ ַכ ֶסּה ָשׁ ַמ ִים ְבּ ָע ִביםַ .ה ֵמּ ִכין ָל ֶ
נוֹ ֵתן ִל ְב ֵה ָמה ַל ְח ָמהִּ .ל ְבנֵי עֹרֵב ֲא ֶשׁר י ְִק ָראוּ:
וּרת ַהסּוּס י ְֶח ָפּץ .לֹא ְבשׁוֹ ֵקי ָה ִאישׁ י ְִר ֶצה:
לֹא ִבגְ ב ַ
רוֹצה ה' ֶאת י ְֵראָיוֶ .את ַה ְמ ַי ֲח ִלים ְל ַח ְסדּוֹ:
ֶ
ַשׁ ְבּ ִחי יְרוּ ָשׁ ַליִ ם ֶאת ה'ַ .ה ְל ִלי ֱאל ַֹהיִ ְך ִציּוֹן:
ִכּי ִח ַזּק ְבּ ִרי ֵחי ְשׁ ָע ָרי ְִךֵ .בּ ַר ְך ָבּנַיִ ְך ְבּ ִק ְר ֵבּ ְך:
יע ְך:
ַשׂ ִבּ ֵ
ַה ָשּׂם גְּ בוּל ְֵך ָשׁלוֹםֵ .ח ֶלב ִח ִטּים י ְ
אָרץַ .עד ְמ ֵה ָרה יָרוּץ ְדּ ָברוֹ:
ַהשּׁ ֵֹל ַח ִא ְמ ָרתוֹ ֶ
ַהנּ ֵֹתן ֶשׁ ֶלג ַכּ ָצּ ֶמרְ .כּפוֹר ָכּ ֵא ֶפר י ְַפזֵּר:
ַמ ְשׁ ִלי ְך ַק ְרחוֹ ְכ ִפ ִתּיםִ .ל ְפנֵי ָק ָרתוֹ ִמי ַי ֲעמֹד:
י ְִשׁ ַלח ְדּ ָברוֹ וְ ַי ְמ ֵסםַ .י ֵשּׁב רוּחוֹ יִזְּ לוּ ָמ ִים:
ַמגִּ יד ְדּ ָב ָריו ְל ַי ֲעקֹבֻ .ח ָקּיו וּ ִמ ְשׁ ָפּ ָטיו ְלי ְִשׂ ָר ֵאל:
לֹא ָע ָשׂה ֵכן ְל ָכל גּוֹי .וּ ִמ ְשׁ ָפּ ִטים ַבּל י ְָדעוּםַ .ה ְללוּיָהּ:
ַה ְללוּיָהַּ .ה ְללוּ ֶאת ה' ִמן ַה ָשּׁ ַמיִםַ ,ה ְללוּהוּ ַבּ ְמּרוֹ ִמים:
אָכיוַ .ה ְללוּהוּ ָכּל ְצ ָבאָיו:
ַה ְללוּהוּ ָכּל ַמ ְל ָ
כּוֹכ ֵבי אוֹר:
ַה ְללוּהוּ ֶשׁ ֶמשׁ וְ י ֵָר ַחַ .ה ְללוּהוּ ָכּל ְ
ַה ְללוּהוּ ְשׁ ֵמי ַה ָשּׁ ָמיִם .וְ ַה ַמּיִם ֲא ֶשׁר ֵמ ַעל ַה ָשּׁ ָמ ִים:
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י ְַה ְללוּ ֶאת ֵשׁם ה'ִ .כּי הוּא ִצוָּה וְ נִ ְב ָראוּ:
ַעבוֹר:
וֹלםָ .חק ָנ ַתן וְ לֹא י ֲ
ידם ָל ַעד ְלע ָ
ַע ִמ ֵ
ַויּ ֲ
אָרץַ .תּנִּ ינִ ים וְ ָכל ְתּהֹמוֹת:
ַה ְללוּ ֶאת ה' ִמן ָה ֶ
ֵאשׁ וּ ָב ָרד ֶשׁ ֶלג וְ ִקיטוֹר .רוּ ַח ְס ָע ָרה עֹ ָשׂה ְד ָברוֹ:
ֶה ָה ִרים וְ ָכל גְ ָבעוֹתֵ .עץ ְפּ ִרי וְ ָכל ֲא ָרזִ ים:
ַה ַחיָּה וְ ָכל ְבּ ֵה ָמהֶ .ר ֶמשׂ וְ ִצפּוֹר ָכּנָף:
אָרץ:
ַמ ְל ֵכי ֶא ֶרץ וְ ָכל ְל ֻא ִמּיםָ .שׂ ִרים וְ ָכל שֹׁ ְפ ֵטי ֶ
ַבּחוּ ִרים וְ ַגם ְבּתוּלוֹת .זְ ֵקנִ ים ִעם נְ ָע ִרים:
וְשׁ ָמיִ ם:
י ְַה ְללוּ ֶאת ֵשׁם ה'ִ .כּי נִ ְשׂ ָגּב ְשׁמוֹ ְל ַבדּוֹ .הוֹדוֹ ַעל ֶא ֶרץ ָ
ידיו.
ַויּ ֶָרם ֶק ֶרן ְל ַעמּוְֹ .תּ ִה ָלּה ְל ָכל ֲח ִס ָ
ִל ְבנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ַעם ְקרֹבוַֹ .ה ְללוּ ָיהּ:
ַה ְללוּיָהִּ .שׁירוּ ַלה' ִשׁיר ָח ָדשְׁ .תּ ִה ָלּתוֹ ִבּ ְק ַהל ֲח ִס ִידים:
י ְִשׂ ַמח יִ ְשׂ ָר ֵאל ְבּעֹ ָשׂיוְ .בּנֵי ִציּוֹן יָגִ ילוּ ְב ַמ ְל ָכּם:
י ְַה ְללוּ ְשׁמוֹ ְב ָמחוֹלְ .בּתֹף וְ ִכנּוֹר ְי ַז ְמּרוּ לוֹ:
רוֹצה ה' ְבּ ַעמּוְֹ .י ָפ ֵאר ֲע ָנוִ ים ִבּישׁוּ ָעה:
ִכּי ֶ
וֹתם:
י ְַע ְלזוּ ֲח ִס ִידים ְבּ ָכבוֹד .י ְַרנְּ נוּ ַעל ִמ ְשׁ ְכּב ָ
רוֹ ְממוֹת ֵאל ִבּגְ רוֹ ָנם .וְ ֶח ֶרב ִפּי ִפיּוֹת ְבּי ָָדם:
וֹכחוֹת ַבּ ְל ֻא ִמּים:
ַל ֲעשׂוֹת נְ ָק ָמה ַבגּוֹ ִים .תּ ֵ
יהם ְבּזִ ִקּים .וְ נִ ְכ ְבּ ֵדי ֶהם ְבּ ַכ ְב ֵלי ַב ְרזֶל:
ֶאסֹר ַמ ְל ֵכ ֶ
לְ
ידיוַ .ה ְללוּ ָיהּ:
ַל ֲעשׂוֹת ָבּ ֶהם ִמ ְשׁ ָפּט ָכּתוּבָ .ה ָדר הוּא ְל ָכל ֲח ִס ָ
יע ֻעזּוֹ:
ַה ְללוּיָהַּ .ה ְללוּ ֵאל ְבּ ָק ְדשׁוַֹ .ה ְללוּהוּ ִבּ ְר ִק ַ
ַה ְללוּהוּ ִבּגְ בוּרֹ ָתיוַ .ה ְללוּהוּ ְכּרֹב גּ ְֻדלוֹ:
ַה ְללוּהוּ ְבּ ֵת ַקע שׁוֹ ָפרַ .ה ְללוּהוּ ְבּ ֵנ ֶבל וְ ִכנּוֹר:
ַה ְללוּהוּ ְבּתֹף וּ ָמחוֹלַ .ה ְללוּהוּ ְבּ ִמנִּ ים וְ ֻע ָגב:
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ַה ְללוּהוּ ְבּ ִצ ְל ְצ ֵלי ָשׁ ַמעַ .ה ְללוּהוּ ְבּ ִצ ְל ְצ ֵלי ְתרוּ ָעה:
כֹּל ַהנְּ ָשׁ ָמה ְתּ ַה ֵלּל יָהַּ .ה ְללוּיָהּ:
כֹּל ַהנְּ ָשׁ ָמה ְתּ ַה ֵלּל יָהַּ .ה ְללוּיָהּ:
וֹלם .אָ ֵמן וְ אָ ֵמן:
ָבּר ְוּך ה' ְלע ָ
ָבּר ְוּך ה' ִמ ִצּיּוֹן שׁ ֵֹכן ְירוּ ָשׁ ָל ִיםַ .ה ְללוּיָהּ:
ָבּר ְוּך ה' ֱאל ִֹהים ֱאל ֵֹהי יִ ְשׂ ָר ֵאל .עֹ ֵשׂה נִ ְפ ָלאוֹת ְל ַבדּוֹ:
אָרץ .אָ ֵמן וְ אָ ֵמן:
וֹלם .וְ יִ ָמּ ֵלא ְכבוֹדוֹ ֶאת ָכּל ָה ֶ
וּ ָברוּ ְך ֵשׁם ְכּבוֹדוֹ ְלע ָ
רגילים לעמוד כשאומרים "ויברך דוד" ,ועד סוף "ישתבח"

ַוי ְָבר ְֶך ָדּוִ יד ֶאת ה' ְל ֵעינֵי ָכּל ַה ָקּ ָהלַ .ויֹּא ֶמר ָדּוִ יד,
וֹלם:
ָבּר ְוּך אַ ָתּה ה' ֱאל ֵֹהי יִ ְשׂ ָר ֵאל אָ ִבינוֵּ .מעוֹ ָלם וְ ַעד ע ָ
ֻלּה וְ ַהגְּ בוּ ָרה וְ ַה ִתּ ְפ ֶא ֶרת וְ ַה ֵנּ ַצח וְ ַההוֹדִ .כּי כֹל ַבּ ָשּׁ ַמיִ ם
ְל ָך ה' ַהגְּ ד ָ
וּ ָבאָרֶץ:
ַשּׂא ְלכֹל ְלרֹאשׁ:
ְל ָך ה' ַה ַמּ ְמ ָל ָכה .וְ ַה ִמּ ְתנ ֵ
וּרה .וּ ְב ָי ְד ָך
וּבי ְָד ָך כֹּ ַח וּגְ ב ָ
וְ ָהע ֶשׁר וְ ַה ָכּבוֹד ִמ ְלּ ָפנֶי ָך .וְ אַ ָתּה מוֹ ֵשׁל ַבּכֹּלְ .
ַדּל ְוּל ַח ֵזּק ַלכֹּל:
ְלג ֵ
אַר ֶתּ ָך:
וֹדים ֲא ַנ ְחנוּ ָל ְך .וּ ְמ ַה ְל ִלים ְל ֵשׁם ִתּ ְפ ְ
וְ ַע ָתּה ֱאל ֵֹהינוּ מ ִ
וֹד ָך .וּ ְמרוֹ ַמם ַעל ָכּל ְבּ ָר ָכה וּ ְת ִה ָלּה:
יב ְרכוּ ֵשׁם ְכּב ֶ
וִ ָ
ית ֶאת ַה ָשּׁ ַמיִ םְ .שׁ ֵמי ַה ָשּׁ ַמיִם וְ ָכל
אַתּה ָע ִשׂ ָ
אַ ָתּה הוּא ה' ְל ַב ֶדּ ָךָ .
יהַ .היּ ִַמּים וְ ָכל ֲא ֶשׁר ָבּ ֶהם .וְ אַ ָתּה ְמ ַחיֶּה
אָרץ וְ ָכל ֲא ֶשׁר ָע ֶל ָ
ְצ ָבאָםָ .ה ֶ
וּצ ָבא ַה ָשּׁ ַמיִם ְל ָך ִמ ְשׁ ַתּ ֲחוִ ים:
ֻלּםְ .
ֶאת כּ ָ
וֹצאתוֹ ֵמאוּר
אַ ָתּה הוּא ה' ָה ֱאל ִֹהיםֲ .א ֶשׁר ָבּ ַח ְר ָתּ ְבּאַ ְב ָרם .וְ ה ֵ
ַכּ ְשׂ ִדּים .וְ ַשׂ ְמ ָתּ ְשׁמוֹ אַ ְב ָר ָהם:
וּ ָמ ָצא ָת ֶאת ְל ָבבוֹ ֶנ ֱא ָמן ְל ָפנֶי ָך:
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ַענִ יַ .ה ִח ִתּי ָה ֱאמ ִֹרי וְ ַה ְפּ ִרזִּ י
וְ ָכרוֹת ִעמּוֹ ַה ְבּ ִרית ָל ֵתת ֶאת ֶא ֶרץ ַה ְכּנ ֲ
ַתּ ֶקם ֶאת ְדּ ָב ֶרי ָך ִכּי ַצ ִדּיק אָ ָתּה:
וְ ַהיְ בוּ ִסי וְ ַהגִּ ְר ָגּ ִשׁי ָל ֵתת ְלז ְַרעוֹ .ו ָ
ַתּ ֶרא ֶאת ֳענִ י ֲאבוֹ ֵתינוּ ְבּ ִמ ְצ ָריִ ם .וְ ֶאת ַז ֲע ָק ָתם ָשׁ ַמ ְע ָתּ ַעל יַם סוּף:
וֵ
אַרצוִֹ .כּי י ַָד ְע ָתּ
ו ִַתּ ֵתּן אֹתֹת וּמֹ ְפ ִתים ְבּ ַפ ְרעֹה וּ ְב ָכל ֲע ָב ָדיו וּ ְב ָכל ַעם ְ
ַתּ ַעשׂ ְל ָך ֵשׁם ְכּ ַהיּוֹם ַהזֶּה:
יהם ו ַ
ִכּי ֵהזִ ידוּ ֲע ֵל ֶ
ֵיהם ַו ַיּ ַע ְברוּ ְבת ְוֹך ַה ָיּם ַבּ ַיּ ָבּ ָשׁה .וְ ֶאת ר ְֹד ֵפי ֶהם
וְ ַהיָּם ָבּ ַק ְע ָתּ ִל ְפנ ֶ
ִה ְשׁ ַל ְכ ָתּ ִב ְמצוֹלֹת ְכּמוֹ ֶא ֶבןְ .בּ ַמ ִים ַעזִּ ים:
וַיּוֹ ַשׁע ה' ַבּיּוֹם ַההוּא ֶאת יִ ְשׂ ָר ֵאל ִמיַּד ִמ ְצ ָריִ םַ .ו ַיּ ְרא יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶאת
ִמ ְצ ַריִ ם ֵמתַ .על ְשׂ ַפת ַה ָיּם:
ִיראוּ ָה ָעם
ַויּ ְַרא י ְִשׂ ָר ֵאל ֶאת ַהיָּד ַהגְּ ד ָֹלה ֲא ֶשׁר ָע ָשׂה ה' ְבּ ִמ ְצ ַר ִיםַ .ויּ ְ
ֶאת ה'ַ .ו ַיּ ֲא ִמינוּ ַבּה' וּ ְבמ ֶשׁה ַע ְבדּוֹ:

שירת הים
ירה ַהזֹּאת ַלה'ַ .ויֹּא ְמרוּ לֵאמֹר.
אָז ָי ִשׁיר מ ֶשׁה וּ ְבנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶאת ַה ִשּׁ ָ
ירה ַלה' ִכּי ָגּאֹה ָגּאָה .סוּס וְ ר ְֹכבוֹ ָר ָמה ַביָּם:
אָ ִשׁ ָ
וּעה .זֶה ֵא ִלי וְ אַנְ וֵהוֱּ .אלֹ ֵהי אָ ִבי
ָעזִּ י וְזִ ְמ ָרת יָהַּ .וי ְִהי ִלי ִלישׁ ָ
ַו ֲארֹ ְמ ֶמנְ הוּ:
ה' ִאישׁ ִמ ְל ָח ָמה .ה' ְשׁמוֹ:
ַמ ְר ְכּבֹת ַפּ ְרעֹה וְ ֵחילוֹ י ָָרה ַב ָיּם .וּ ִמ ְב ַחר ָשׁ ִל ָשׁיו ֻט ְבּעוּ ְביַם סוּף:
ְתּהֹמֹת י ְַכ ְסֻימוּ .י ְָרדוּ ִב ְמצוֹלֹת ְכּמוֹ אָ ֶבן:
י ְִמינְ ָך ה' ֶנ ְא ָדּ ִרי ַבּכֹּ ַחְ .י ִמינְ ָך ה' ִתּ ְר ַעץ אוֹיֵב:
אכ ֵלמוֹ ַכּ ַקּשׁ:
וּ ְברֹב גְּ אוֹנְ ָך ַתּ ֲהרֹס ָק ֶמי ָךְ .תּ ַשׁ ַלּח ֲחרֹנְ ָך יֹ ְ
ֶע ְרמוּ ַמ ִים .נִ ְצּבוּ ְכמוֹ נֵד נֹזְ ִלים.
וּ ְברוּ ַח אַ ֶפּי ָך נ ֶ
ָק ְפאוּ ְתהֹמֹת ְבּ ֶלב ָים:
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אָ ַמר אוֹיֵב ֶא ְרדֹּף אַ ִשּׂיג ֲא ַח ֵלּק ָשׁ ָלל.
וֹרי ֵשׁמוֹ י ִָדי:
אָריק ַח ְר ִבּי .תּ ִ
ִתּ ְמ ָל ֵאמוֹ ַנ ְפ ִשׁיִ .
אַדּ ִירים:
ָשׁ ְפ ָתּ ְברוּ ֲח ָך ִכּ ָסּמוֹ יָםָ .צלֲלוּ ַכּעוֹ ֶפ ֶרת ְבּ ַמיִםִ .
נַ
ֶא ָדּר ַבּקּ ֶֹדשׁ.
ִמי ָכמ ָֹכה ָבּ ֵא ִלם ה'ִ .מי ָכּמ ָֹכה נ ְ
נוֹרא ְת ִהלֹּת ע ֵֹשׂה ֶפלֶא:
ָ
נ ִָטי ָת יְ ִמינְ ָך ִתּ ְב ָל ֵעמוֹ אָרֶץ:
ֵה ְל ָתּ ְב ָעזְּ ָך ֶאל נְ וֵה ָק ְד ֶשׁ ָך:
אָל ָתּ .נ ַ
נ ִָחי ָת ְב ַח ְס ְדּ ָך ַעם זוּ ָגּ ְ
ָשׁ ְמעוּ ַע ִמּים י ְִר ָגּזוּןִ .חיל אָ ַחז יֹ ְשׁ ֵבי ְפּ ָל ֶשׁת:
ילי מוֹאָב יֹא ֲחֵזמוֹ ָר ַעד.
וּפי ֱאדוֹםֵ .א ֵ
אָז נִ ְב ֲהלוּ אַלּ ֵ
ָען:
נָמֹגוּ כֹּל יֹ ְשׁ ֵבי ְכנ ַ
וֹע ָך י ְִדּמוּ ָכּאָ ֶבן.
יהם ֵאי ָמ ָתה ָו ַפ ַחדִ .בּגְ דֹל זְ ר ֲ
ִתּפֹּל ֲע ֵל ֶ
ית:
ַעבֹר ַע ְמּ ָך ה'ַ .עד ַי ֲעבֹר ַעם זוּ ָקנִ ָ
ַעד י ֲ
ְתּ ִב ֵאמוֹ וְ ִת ָטּ ֵעמוֹ ְבּ ַהר ַנ ֲח ָל ְת ָךָ .מכוֹן ְל ִשׁ ְב ְתּ ָך ָפּ ַע ְל ָתּ ה'.
ִמ ְקּ ָדשֲׁ .אדֹנָי כּוֹנְ נוּ י ֶָדי ָך:
ה' י ְִמלֹ ְך ְלע ָֹלם ָו ֶעד:
ה' י ְִמלֹ ְך ְלע ָֹלם ָו ֶעד:
וּתהּ ָק ֵאם ְל ָע ַלם ְוּל ָע ְל ֵמי ָע ְל ַמ ָיּא:
ה' ַמ ְלכ ֵ
ִכּי ָבא סוּס ַפּ ְרעֹה ְבּ ִר ְכבּוֹ וּ ְב ָפ ָר ָשׁיו ַבּ ָיּם.
יהם ֶאת ֵמי ַה ָיּם.
ַו ָיּ ֶשׁב ה' ֲע ֵל ֶ
וּ ְבנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ָה ְלכוּ ַב ַיּ ָבּ ָשׁה ְבּתוֹ ְך ַהיָּם:
וּכה .וּמוֹ ֵשׁל ַבּגּוֹיִ ם:
ִכּי ַלה' ַה ְמּל ָ
וֹשׁי ִעים ְבּ ַהר ִציּוֹן ִל ְשׁפֹּט ֶאת ַהר ֵע ָשׂו.
וְ ָעלוּ מ ִ
וּכה:
וְ ָהי ְָתה ַלה' ַה ְמּל ָ
אָרץ.
וְ ָהיָה ה' ְל ֶמ ֶל ְך ַעל ָכּל ָה ֶ
ַבּיּוֹם ַההוּא י ְִהיֶה ה' ֶא ָחד וּ ְשׁמוֹ ֶא ָחד:
וֹר ְת ָך ָכּתוּב ֵלאמֹר ְשׁ ַמע יִ ְשׂ ָר ֵאל ה' ֱאל ֵֹהינוּ ה' ֶא ָחד:
וּ ְבת ָ
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י ְִשׁ ַתּ ַבּח
"ישתבח" היא הברכה המסיימת את "פסוקי דזמרה" .הברכה הראשונה היא
"ברוך שאמר" ,והברכה האחרונה היא "ישתבח" .בברכה זו אנו אומרים כי
יפה להתפלל לה' ולשבח אותו.

י ְִשׁ ַתּ ַבּח ִשׁ ְמ ָך ָל ַעד ַמ ְל ֵכּנוּ,
אָרץ.
ָה ֵאל ַה ֶמּ ֶל ְך ַהגָּדוֹל וְ ַה ָקּדוֹשׁ ַבּ ָשּׁ ַמיִ ם וּ ָב ֶ
ִכּי ְל ָך ָנ ֶאה ה' ֱאל ֵֹהינוּ ֵואל ֵֹהי ֲאבוֹ ֵתינוּ,
וּשׁ ָב ָחה
ִשׁיר ְ
ַה ֵלּל וְ זִ ְמ ָרה
עֹז וּ ֶמ ְמ ָשׁ ָלה
וּרה
ֻלּה וּגְ ב ָ
ֶצח גְּ ד ָ
נַ
ְתּ ִה ָלּה וְ ִת ְפ ֶא ֶרת
ֻשּׁה וּ ַמ ְלכוּת.
ְקד ָ
וֹדאוֹת ְל ִשׁ ְמ ָך ַה ָגּדוֹל וְ ַה ָקּדוֹשׁ,
ְבּ ָרכוֹת וְ ה ָ
אַתּה ֵאל.
וֹלם ָ
וֹלם וְ ַעד ע ָ
וּ ֵמע ָ
ָבּר ְוּך אַ ָתּה ה',
ֵאל ֶמ ֶל ְך גָּדוֹל וּ ְמ ֻה ָלּל ַבּ ִתּ ְשׁ ָבּחוֹת,
1
וֹדאוֹת,
ֵאל ַהה ָ
2
ֲאדוֹן ַהנִּ ְפ ָלאוֹת,
וֹרא ָכּל ַהנְּ ָשׁמוֹת,
בֵּ
ִרבּוֹן ָכּל ַה ַמּ ֲע ִשׂים,
וֹל ִמים.
ירי זִ ְמ ָרהֶ ,מ ֶל ְך ָי ִחיד ֵאל ֵחי ָהע ָ
ַהבּוֹ ֵחר ְבּ ִשׁ ֵ
 1אל ההודאות – ה' שאנחנו מודים לו.
 2אדון הנפלאות  -ה' שעושה נסים
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בעשרת ימי תשובה מוסיפים:

ִשׁיר ַה ַמּ ֲעלוֹתִ .מ ַמּ ֲע ַמ ִקּים ְק ָרא ִתי ָך ה':
וֹליִ .תּ ְהיֶי ָנה אָזְ נֶי ָך ַק ֻשּׁבוֹת ְלקוֹל ַתּ ֲחנוּ ָני:
ֲאדֹנָי ִשׁ ְמ ָעה ְבק ִ
ַעמֹד:
ִאם ֲעוֹנוֹת ִתּ ְשׁ ָמר יָהֲּ .אדֹנָי ִמי י ֲ
ִכּי ִע ְמּ ָך ַה ְסּ ִלי ָחה ְל ַמ ַען ִתּוּ ֵָרא:
יתי ה' ִקוְּ ָתה ַנ ְפ ִשׁי .וְ ִל ְד ָברוֹ הוֹ ָח ְל ִתּי:
ִקוִּ ִ
נ ְַפ ִשׁי ַלאדֹנָיִ .משֹּׁ ְמ ִרים ַלבּ ֶֹקר שֹׁ ְמ ִרים ַלבּ ֶֹקר:
ַחל יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶאל ה'.
יֵ
ִכּי ִעם ה' ַה ֶח ֶסד .וְ ַה ְר ֵבּה ִעמּוֹ ְפדוּת:
וֹתיו:
וְ הוּא יִ ְפ ֶדּה ֶאת יִ ְשׂ ָר ֵאל ִמכֹּל ֲעוֹנ ָ
החזן אומר חצי קדיש

י ְִתגּ ַַדּל וְ ִי ְת ַק ַדּשׁ ְשׁ ֵמהּ ַר ָבּא .אמן:
יק ֵרב
ֻר ָק ֵנהּ וִ ָ
וּתהּ וְ י ְַמ ִלי ְך ַמ ְלכוּ ֵתהּ וְ י ְַצ ַמח פּ ְ
ְבּ ָע ְל ָמא ִדּי ְב ָרא ִכ ְרע ֵ
ְמ ִשׁי ֵחהּ .אמן:
וּביוֹ ֵמיכוֹן וּ ְב ַחיֵּי ְד ָכל ֵבּית ִי ְשׂ ָר ֵאל ַבּ ֲעג ָָלא וּ ִבזְ ַמן ָק ִריב.
ְבּ ַחיֵּיכוֹן ְ
וְ ִא ְמרוּ אָ ֵמן:
קו"ח י ְֵהא ְשׁ ֵמהּ ַר ָבּא ְמ ָב ַר ְך ְל ָע ַלם וּ ְל ָע ְל ֵמי ָע ְל ַמיָּאִ .י ְת ָבּ ַר ְך:
וְ יִ ְשׁ ַתּ ַבּח וְ יִ ְת ָפּ ֵאר וְ יִ ְתרוֹ ֵמם וְ יִ ְת ַנ ֵשּׂא וְ יִ ְת ַה ָדּר וְ יִ ְת ַע ֶלּה וְ יִ ְת ַה ָלּל ְשׁ ֵמהּ
וּל ֵע ָלּא ִמ ָכּל( ִבּ ְר ָכ ָתא
ְד ֻק ְד ָשׁא ְבּ ִר ְיך הוּאְ .ל ֵע ָלּא ִמן ָכּל )בעשי"ת ְ
ירן ְבּ ָע ְל ָמא .וְ ִא ְמרוּ אָ ֵמן:
יר ָתא ֻתּ ְשׁ ְבּ ָח ָתא וְ ֶנ ֱח ָמ ָתא ַדּ ֲא ִמ ָ
וְ ִשׁ ָ
בעשרת ימי תשובה מוסיפים:
ִשׁיר ַה ַמּ ֲעלוֹתִ ,מ ַמּ ֲע ַמ ִקּים ְק ָרא ִתי ָך ה'ֲ :אדֹ ָני ִשׁ ְמ ָעה ְבק ִוֹליִ .תּ ְה ֶיי ָנה אָ ְז ֶני ָך
ַק ֻשּׁבוֹת ְלקוֹל ַתּ ֲחנוּ ָניִ :אם ֲעוֹנוֹת ִתּ ְשׁ ָמר ָיהֲּ .אדֹ ָני ִמי ַי ֲעמֹדִ :כּי ִע ְמּ ָך ַה ְסּ ִלי ָחה
וֹח ְל ִתּיַ :נ ְפ ִשׁי ַלאדֹ ָניִ .משֹּׁ ְמ ִרים
ְל ַמ ַען ִתּ ָוּ ֵראִ :קוִּ י ִתי ה' ִקוְּ ָתה ַנ ְפ ִשׁיְ .ו ִל ְד ָברוֹ ה ָ
ַלבֹּ ֶקר שֹׁ ְמ ִרים ַלבֹּ ֶקרַ :י ֵחל ִי ְשׂ ָר ֵאל ֶאל ה'ִ .כּי ִעם ה' ַה ֶח ֶסדְ .ו ַה ְר ֵבּה ִעמּוֹ ְפדוּת:
וְהוּא ִי ְפ ֶדּה ֶאת ִי ְשׂ ָר ֵאל ִמכֹּל ֲעוֹנוֹ ָתיו:
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ברכות קריאת שמע
חזן ָ -בּ ְרכוּ ֶאת ה' ַה ְמבֹ ָר ְך:
ָעד:
קהל וחזן ָ -בּר ְוּך ה' ַה ְמבֹ ָר ְך ְלעוֹ ָלם ו ֶ

ברכה ראשונה לפני שמע
וֹרא ח ֶֹשׁ ְך .ע ֶֹשׂה
יוֹצר אוֹר וּב ֵ
עוֹלםֵ .
ָבּר ְוּך אַ ָתּה ה' ֱאל ֵֹהינוּ ֶמ ֶל ְך ָה ָ
ָשׁלוֹם וּבוֹ ֵרא ֶאת ַהכֹּל:
יה ְבּ ַר ֲח ִמים .וּ ְבטוּבוֹ ְמ ַחדֵּשׁ ְבּ ָכל יוֹם ָתּ ִמיד
אָרץ וְ ַל ָדּ ִרים ָע ֶל ָ
ַה ֵמּ ִאיר ָל ֶ
ַמ ֲע ֵשׂה ְב ֵרא ִשׁית:
אָרץ ִקנְ ָי ֶנ ָך:
ֻלּם ְבּ ָח ְכ ָמה ָע ִשׂי ָתָ .מ ְלאָה ָה ֶ
ָמה ַרבּוּ ַמ ֲע ֶשׂי ָך ה' .כּ ָ
ַה ֶמּ ֶל ְך ַה ְמרוֹ ָמם ְל ַבדּוֹ ֵמאָזַ .ה ְמ ֻשׁ ָבּח וְ ַה ְמפֹאָר וְ ַה ִמּ ְת ַנ ֵשּׂא ִמימוֹת
עוֹלםְ .בּ ַר ֲח ֶמי ָך ָה ַר ִבּים ַר ֵחם ָע ֵלינוֲּ .אדוֹן ֻעזֵּנוּ .צוּר
עוֹלםֱ :אל ֵֹהי ָ
ָ
ִמ ְשׂ ַגּ ֵבּנוָּ .מגֵן ִי ְשׁ ֵענוִּ .מ ְשׂ ָגּב ַבּ ֲע ֵדנוּ:
ָצר ָכּבוֹד ִל ְשׁמוֹ.
ָה ֵרי ַח ָמּה .טוֹב י ַ
ֵאל ָבּר ְוּך גְּ דוֹל ֵדּ ָעהֵ .ה ִכין וּ ָפ ַעל ז ֳ
ְמאוֹרוֹת ָנ ַתן ְס ִביבוֹת עֻזּוִֹ .פּנּוֹת ְצ ָבאָיו ְקדוֹ ִשׁים .רוֹ ְמ ֵמי ַשׁ ַדּיָ .תּ ִמיד
וּק ֻד ָשּׁתוֹ:
ְמ ַס ְפּ ִרים ְכּבוֹד ֵאל ְ
אָרץ ִמ ָתּ ַחת ַעל ָכּל ֶשׁ ַבח
ִתּ ְת ָבּ ֵר ְך ה' ֱאל ֵֹהינוּ ַבּ ָשּׁ ַמ ִים ִמ ַמּ ַעל וְ ַעל ָה ֶ
ָצ ְר ָתֵּ .ה ָמּה ְי ָפ ֲארוּ ָך ֶסּ ָלה:
ַמ ֲע ֵשׂה י ֶָדי ָך .וְ ַעל ְמאוֹ ֵרי אוֹר ֶשׁיּ ַ
צוּרנוּ ַמ ְל ֵכּנוּ וְ גוֹ ֲא ֵלנוּ בּוֹ ֵרא ְקדוֹ ִשׁיםִ .י ְשׁ ַתּ ַבּח ִשׁ ְמ ָך
ֶצח ֵ
ִתּ ְת ָבּ ֵר ְך ָלנ ַ
ֻלּם עוֹ ְמ ִדים ְבּרוּם
ָל ַעד ַמ ְל ֵכּנוּ .יוֹ ֵצר ְמ ָשׁ ְר ִתים ַו ֲא ֶשׁר ְמ ָשׁ ְר ָתיו .כּ ָ
יעים ְבּי ְִראָה ַי ַחד ְבּקוֹלִ .דּ ְב ֵרי ֱאל ִֹהים ַחיִּים וּ ֶמ ֶל ְך
עוֹלם .וּ ַמ ְשׁ ִמ ִ
ָ
עוֹלם:
ָ
ֻלּם
ֻלּם ְקדוֹ ִשׁים .וְ כ ָ
בּוֹרים .כּ ָ
וּריםֻ .כּ ָלּם גִּ ִ
ֻלּם ְבּר ִ
ֻלּם ֲאהוּ ִבים .כּ ָ
כָּ
יהם
וֹת ִחים ֶאת ִפּ ֶ
ֻלּם פּ ְ
עוֹ ִשׂים ְבּ ֵאי ָמה וּ ְבי ְִראָה ְרצוֹן קוֹ ָנם :וְ כ ָ
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זִמ ָרה .וּ ְמ ָב ְר ִכין וּ ְמ ַשׁ ְבּ ִחין וּ ְמ ָפ ֲא ִרין
ירה וּ ְב ְ
ִבּ ְק ֻד ָשּׁה וּ ְב ָט ֳה ָרהְ .בּ ִשׁ ָ
וּ ַמ ֲע ִרי ִצין וּ ַמ ְק ִדּי ִשׁין וּ ַמ ְמ ִלי ִכין:
ֻלּם
וֹראָ .קדוֹשׁ הוּא .וְ כ ָ
ֶאת ֵשׁם ָה ֵאל ַה ֶמּ ֶל ְך ַהגָּדוֹל ַהגִּ בּוֹר וְ ַהנּ ָ
אַה ָבה ְרשׁוּת
ְמ ַק ְבּ ִלים ֲע ֵלי ֶהם עֹל ַמ ְלכוּת ָשׁ ַמיִ ם זֶה ִמזֶּה .וְ נוֹ ְתנִ ים ְבּ ֲ
וּחְ .בּ ָשׂ ָפה ְברוּ ָרה וּ ִבנְ ִעי ָמה ְקדוּ ָשׁה
זֶה ָלזֶה ְל ַה ְק ִדּישׁ ְליוֹ ְצ ָרם ְבּ ַנ ַחת ר ַ
ֻלּם ְכּ ֶא ָחד .עוֹנִ ים ְבּ ֵאי ָמה וְ אוֹ ְמ ִרים ְבּי ְִראָה:
כָּ
אָרץ ְכּבוֹדוֹ:
ָקדוֹשׁ ָקדוֹשׁ ָקדוֹשׁ ה' ְצ ָבאוֹתְ .מלֹא ָכל ָה ֶ
וְ ָהאוֹ ַפנִּ ים וְ ַחיּוֹת ַהקֹּדֶשׁ ְבּ ַר ַעשׁ ָגּדוֹל ִמ ְת ַנ ְשּׂ ִאים ְל ֻע ַמּת ְשׂ ָר ִפים.
ֻמּ ָתם ְמ ַשׁ ְבּ ִחים וְ אוֹ ְמ ִרים:
ְלע ָ
ָבּר ְוּך ְכּבוֹד ה' ִמ ְמּקוֹמוֹ:
ִתּנוָּ .ל ֶמּ ֶל ְך ֵאל ַחי וְ ַק ָיּם .זְ ִמירוֹת יֹא ֵמרוּ
ָל ֵאל ָבּרוּ ְך נְ ִעימוֹת י ֵ
וֹעל גְּ בוּרוֹת .עוֹ ֶשׂה
ַשׁ ִמיעוִּ .כּי הוּא ְל ַבדּוֹ ָמרוֹם וְ ָקדוֹשׁ .פּ ֵ
וְ ִת ְשׁ ָבּחוֹת י ְ
בּוֹרא
וֹר ַע ְצ ָדקוֹתַ .מ ְצ ִמי ַח יְשׁוּעוֹתֵ .
ֲח ָדשׁוֹתַ .בּ ַעל ִמ ְל ָחמוֹת .ז ֵ
וֹרא ְת ִהלּוֹתֲ .אדוֹן ַהנִּ ְפ ָלאוֹתַ .ה ְמ ַח ֵדּשׁ ְבּטוּבוֹ ְבּ ָכל יוֹם
ְרפוּאוֹת .נ ָ
וֹרים גְּ ד ִֹליםִ .כּי ְלעוֹ ָלם
ָתּ ִמיד ַמ ֲע ֵשׂה ְב ֵרא ִשׁיתָ :כּאָמוּרְ .לעֹ ֵשׂה א ִ
ֻלּנוּ ִבּ ְמ ֵה ָרה ְלאוֹרוֹ:
ַח ְסדּוֹ :אוֹר ָח ָדשׁ ַעל ִציּוֹן ָתּ ִאיר וְ נִ זְ ֶכּה כ ָ
ָבּר ְוּך אַ ָתּה ה' .יוֹ ֵצר ַה ְמּאוֹרוֹת:

ברכה שניה לפני שמע
ית ָרה ָח ַמ ְל ָתּ ָע ֵלינוּ:
וֹלה וִ ֵ
וֹלם ֲא ַה ְב ָתּנוּ ה' ֱאל ֵֹהינוֶּ .ח ְמ ָלה גְּ ד ָ
אַה ַבת ע ָ
ֲ
אָ ִבינוּ ַמ ְל ֵכּנוַּ .בּ ֲעבוּר ִשׁ ְמ ָך ַהגָּדוֹל וּ ַב ֲעבוּר ֲאבוֹ ֵתינוּ ֶשׁ ָבּ ְטחוּ ְב ָך.
וּת ַל ְמּ ֵדנוּ:
ו ְַתּ ַל ְמּ ֵדם ֻח ֵקּי ַחיִּים ַל ֲעשׂוֹת ְרצוֹנְ ָך ְבּ ֵל ָבב ָשׁ ֵלםֵ .כּן ְתּ ָחנֵּנוּ ְ
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אָ ִבינוּ אָב ָה ַר ֲח ָמןַ .ה ְמ ַר ֵחםַ .ר ֵחם ָע ֵלינוּ .וְ ֵתן ְבּ ִל ֵבּנוּ ִבּינָה ְל ָה ִבין
וּל ַק ֵיּם ֶאת ָכּל
וּל ַל ֵמּדִ .ל ְשׁמֹר וְ ַל ֲעשׂוֹת ְ
וּל ַה ְשׂ ִכּילִ .ל ְשׁמֹ ַעִ .ל ְלמֹד ְ
ְ
אַה ָבה:
ִדּ ְב ֵרי ַת ְלמוּד תּוֹ ָר ֶת ָך ְבּ ֲ
אַה ָבה
וֹתי ָך .וְ ַי ֵחד ְל ָב ֵבנוּ ְל ֲ
וֹר ֶת ָך .וְ ַד ֵבּק ִל ֵבּנוּ ְבּ ִמ ְצ ֶ
וְ ָה ֵאר ֵעינֵינוּ ְבּת ָ
עוֹלם
וּלי ְִראָה ֶאת ְשׁ ֶמ ָךְ .ל ַמ ַען לֹא נֵבוֹשׁ וְ לֹא נִ ָכּ ֵלם וְ לֹא נִ ָכּ ֵשׁל ְל ָ
ְ
ָעד:
וֶ
ילה וְ נִ ְשׂ ְמ ָחה
וֹרא ָבּ ָט ְחנוּ .נָגִ ָ
ִכּי ְב ֵשׁם ָק ְד ְשׁ ָך ַהגָּדוֹל ַהגִ בּוֹר וְ ַהנּ ָ
ִבּישׁוּ ָע ֶת ָך:
ַח ָס ֶדי ָך ָה ַר ִבּים .אַל י ַַעזְ בוּנוּ ֶנ ַצח ֶס ָלה ָו ֶעד:
וְ ַר ֲח ֶמי ָך ה' ֱאל ֵֹהינוּ ו ֲ
אָרץ.
אַר ַבּע ַכּנְ פוֹת ָכּל ָה ֶ
ַמ ֵהר וְ ָה ֵבא ָע ֵלינוּ ְבּ ָר ָכה וְ ָשׁלוֹם ְמ ֵה ָרה ֵמ ְ
אַר ֵצנוּ:
יכנוּ ְמ ֵה ָרה קוֹ ְמ ִמיּוּת ְל ְ
ֻלּנוּ ֵמ ַעל ַצ ָוּא ֵרנוּ .וְ תוֹ ִל ֵ
וּ ְשׁבוֹר ע ֵ
אָתּה .וּ ָבנוּ ָב ַח ְר ָתּ ִמ ָכּל ַעם וְ ָלשׁוֹן .וְ ֵק ַר ְב ָתּנוּ
ִכּי ֵאל פּוֹ ֵעל יְשׁוּעוֹת ָ
ַמ ְל ֵכּנוּ ְל ִשׁ ְמ ָך ַה ָגּדוֹל ֶס ָלהֶ .בּ ֱא ֶמת ְבּאַ ֲה ָבה:
אַה ָבה ֶאת ְשׁ ֶמ ָך:
וּל ַי ֶח ְד ָך ְבּאַ ֲה ָבה ְוּל ֲ
ְלהוֹדוֹת ְל ָך ְ
אַה ָבה:
ִשׂ ָר ֵאל ְבּ ֲ
בּוֹחר ְבּ ַעמּוֹ י ְ
אַתּה ה'ַ .ה ֵ
רוּך ָ
ָבּ ְ

ְשׁ ַמע ִי ְשׂ ָר ֵאל
"שמע ישראל" נקראת גם "פרשת שמע" .זהו החלק החשוב של התפילה.
בפרשת שמע יש שלושה קטעים ,ובהם מסופר על הצורך לאהוב את ה' ,על
כך שה' נותן שכר למי שעובד אותו באמת ,וגם על מצוות ציצית.

ְשׁ ַמע ִי ְשׂ ָר ֵאל ה' ֱאל ֵֹהינוּ ה' ֶא ָחד.
בלחשָ :בּרוּךְ ֵשׁם ְכּבוֹד ַמ ְלכוּתוֹ ְלעוֹ ָלם ָו ֶעד.

פרשה ראשונה
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ְאָה ְב ָתּ ֵאת ה' ֱאלֹ ֶהי ָך
ו ַ
וּב ָכל ְמא ֶֹד ָך.
ְבּ ָכל ְל ָב ְב ָך וּ ְב ָכל נ ְַפ ְשׁ ָך ְ
וְ ָהיוּ ַה ְדּ ָב ִרים ָה ֵא ֶלּה ֲא ֶשׁר אָנ ִֹכי ְמ ַצוְּ ָך ַהיּוֹם ַעל ְל ָב ֶב ָך.
וְ ִשׁנַּנְ ָתּםְ 3ל ָבנֶי ָך וְ ִד ַבּ ְר ָתּ ָבּם
וּב ֶל ְכ ְתּ ָך ַב ֶדּ ֶר ְך וּ ְב ָשׁ ְכ ְבּ ָך וּ ְבקוּ ֶמ ָך.
ית ָך ְ
ְבּ ִשׁ ְב ְתּ ָך ְבּ ֵב ֶ
5
4
וּק ַשׁ ְר ָתּם ְלאוֹת ַעל י ֶָד ָך וְ ָהיוּ ְלטֹ ָטפֹת ֵבּין ֵעינֶי ָך.
ְ
וּב ְשׁ ָע ֶר ָיך.
ית ָך ִ
וּכ ַת ְב ָתּם ַעל ְמזֻזוֹת ֵבּ ֶ
ְ
1

2

פרשה שניה
ו ְָהיָה ִאם ָשׁמ ַֹע ִתּ ְשׁ ְמעוּ ֶאל ִמ ְצוֹ ַתי
ֲא ֶשׁר אָנ ִֹכי ְמ ַצוֶּה ֶא ְת ֶכם ַהיּוֹם
יכם
אַה ָבה ֶאת ה' ֱאל ֵֹה ֶ
ְל ֲ
וּל ָע ְבדוֹ ְבּ ָכל ְל ַב ְב ֶכם וּ ְב ָכל נ ְַפ ְשׁ ֶכם.
ְ
9
8
7
6
יוֹרה וּ ַמ ְלקוֹשׁ
אַר ְצ ֶכם ְבּ ִעתּוֹ ֶ
וְ ָנ ַת ִתּי ְמ ַטר ְ
12
11
וְ אָ ַס ְפ ָתּ ְד ָג ֶנ ָך 10וְ ִתיר ְשׁ ָך וְ י ְִצ ָה ֶר ָך .
וְשׂ ָב ְע ָתּ.
אָכ ְל ָתּ ָ
וְ ָנ ַת ִתּי ֵע ֶשׂב ְבּ ָשׂ ְד ָך ִל ְב ֶה ְמ ֶתּ ָך וְ ַ
ִה ָשּׁ ְמרוּ ָל ֶכם ֶפּן יִ ְפ ֶתּהְ 13ל ַב ְב ֶכם
 1בכל נפשך  -מוכן למסור נפשו לה'
 2בכל מאדך – בכל כספך.
 3ושננתם  -ולמדת
 4לאות על ידך – תפילין של יד.
 5לטטפת – תפילין של ראש.
 6מטר  -גשם
 7בעתו – בזמנו.
 8יורה – גשם ראשון.
 9ומלקוש -גשם אחרון.
 10דגנך – חיטה שעושים ממנו לחם.
 11תרושך – יין.
 12יצהרך – שמן.
 13פן יפתה – תרצו לעזוב את ה'
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יתם ָל ֶהם.
ַע ַב ְד ֶתּם ֱאל ִֹהים ֲא ֵח ִרים וְ ִה ְשׁ ַתּ ֲחוִ ֶ
וְ ַס ְר ֶתּם 1ו ֲ
וְ ָח ָרה אַף ה' ָבּ ֶכם
וְ ָע ַצר ֶאת ַה ָשּׁ ַמיִ ם וְ לֹא י ְִהיֶה ָמ ָטר
2
וּלהּ
וְ ָה ֲא ָד ָמה לֹא ִת ֵתּן ֶאת יְ ב ָ
אָרץ ַהטֹּ ָבה ֲא ֶשׁר ה' נ ֵֹתן ָל ֶכם.
ַו ֲא ַב ְד ֶתּםְ 3מ ֵה ָרה ֵמ ַעל ָה ֶ
וְ ַשׂ ְמ ֶתּם ֶאת ְדּ ָב ַרי ֵא ֶלּה ַעל ְל ַב ְב ֶכם וְ ַעל ַנ ְפ ְשׁ ֶכם
וּק ַשׁ ְר ֶתּם אֹ ָתם ְלאוֹת ַעל י ְֶד ֶכם
ְ
וְ ָהיוּ ְלטוֹ ָטפֹת ֵבּין ֵעינֵי ֶכם.
וְ ִל ַמּ ְד ֶתּם אֹ ָתם ֶאת ְבּנֵי ֶכם ְל ַד ֵבּר ָבּם
וּב ֶל ְכ ְתּ ָך ַב ֶדּ ֶר ְך וּ ְב ָשׁ ְכ ְבּ ָך וּ ְבקוּ ֶמ ָך.
ית ָך ְ
ְבּ ִשׁ ְב ְתּ ָך ְבּ ֵב ֶ
וּכ ַת ְב ָתּם ַעל ְמזוּזוֹת ֵבּי ֶת ָך וּ ִב ְשׁ ָע ֶרי ָך.
ְ
יכם וִ י ֵמי ְבנֵי ֶכם
ְל ַמ ַען יִ ְרבּוּ יְ ֵמ ֶ
יכם ָל ֵתת ָל ֶהם
ַעל ָה ֲא ָד ָמה ֲא ֶשׁר נִ ְשׁ ַבּע ה' ַל ֲאבֹ ֵת ֶ
אָרץ.
ימי ַה ָשּׁ ַמיִ ם ַעל ָה ֶ
ִכּ ֵ

פרשה שלישית
ֹאמר ה' ֶאל מ ֶשׁה ֵלּאמֹר.
ַויּ ֶ
ַדּ ֵבּר ֶאל ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ אָ ַמ ְר ָתּ ֲא ֵל ֶהם
יהם ְלדֹר ָֹתם
וְ ָעשׂוּ ָל ֶהם ִצ ִיצת ַעל ַכּנְ ֵפי ִבגְ ֵד ֶ
וְ ָנ ְתנוּ ַעל ִצ ִיצת ַה ָכּ ָנף ְפּ ִתיל ְתּ ֵכ ֶלת וְ ָהיָה ָל ֶכם ְל ִצי ִצת
יתם אֹ ָתם
יתם אֹתוֹ וּזְ ַכ ְר ֶתּם ֶאת ָכּל ִמ ְצוֹת ה' ַו ֲע ִשׂ ֶ
ְוּר ִא ֶ
4
ֵיכם
וְ לֹא ָתתוּרוּ אַ ֲח ֵרי ְל ַב ְב ֶכם וְ אַ ֲח ֵרי ֵעינ ֶ
יהם.
ֲא ֶשׁר אַ ֶתּם זֹנִ ים 1אַ ֲח ֵר ֶ
 1וסרתם – עזבתם את ה'
 2יבולה – מה שהאדמה מצמיחה.
 3ואבדתם – ה' יגרש אתכם.
 4ולא תתורו – לא תלכו אחרי מה שאתם רואים או רוצים.
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יתם ֶאת ָכּל ִמ ְצוֹ ָתי
ְל ַמ ַען ִתּזְ ְכּרוּ ַו ֲע ִשׂ ֶ
יכם.
ִיתם ְקד ִשׁים ֵלאל ֵֹה ֶ
וִ ְהי ֶ
יכם
ֲאנִ י ה' ֱאל ֵֹה ֶ
וֹצא ִתי ֶא ְת ֶכם ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִם
ֲא ֶשׁר ה ֵ
ִל ְהיוֹת ָל ֶכם לֵאל ִֹהים
יכם,
ֲאנִ י ה' ֱאל ֵֹה ֶ
ֱא ֶמת.
יכם ֱא ֶמת:
הש"ץ חוזר ה' ֱאל ֵֹה ֶ

ברכה שלישית – ברכת הגאולה
ֱא ֶמת וְ ַי ִצּיב וְ נָכוֹן וְ ַקיָּם וְ ָי ָשׁר וְ ֶנ ֱא ָמן וְ אָהוּב וְ ָח ִביב וְ ֶנ ְח ָמד וְ ָנ ִעים
עוֹלם
אַדּיר וּ ְמ ֻת ָקּן וּ ְמ ֻק ָבּל וְ טוֹב וְ י ֶָפה ַה ָדּ ָבר ַהזֶּה ָע ֵלינוּ ְל ָ
וֹרא וְ ִ
וְ נ ָ
ָעד:
וֶ
וֹלם ַמ ְל ֵכּנוּ .צוּר ַי ֲעקֹב ָמגֵן יִ ְשׁ ֵענוְּ .לדֹר וָדֹר הוּא ַקיָּם
ֱא ֶמתֱ .אל ֵֹהי ע ָ
וּ ְשׁמוֹ ַקיָּם .וְ ִכ ְסאוֹ נָכוֹן .וּ ַמ ְלכוּתוֹ ֶו ֱאמוּ ָנתוֹ ָל ַעד ַק ֶיּ ֶמת:
וֹל ִמיםַ .על
וֹל ֵמי ע ָ
ְוּד ָב ָריו ָחיִים וְ ַק ָיּ ִמיםֶ .נ ֱא ָמנִ ים וְ ֶנ ֱח ָמ ִדים ָל ַעד וּ ְלע ְ
ֶרע י ְִשׂ ָר ֵאל
וֹתינוּ .וְ ַעל ָכּל דּוֹרוֹת ז ַ
ֲאבוֹ ֵתינוּ וְ ָע ֵלינוַּ .על ָבּנֵינוּ וְ ַעל דּוֹר ֵ
ֲע ָב ֶדי ָך:
ָעדֱ .א ֶמת
וֹלם ו ֶ
ַעל ָה ִראשׁוֹנִ ים וְ ַעל ָהאַ ֲחרוֹנִ יםָ .דּ ָבר טוֹב וְ ַק ָיּם ְלע ָ
ַעבֹרֱ .א ֶמתָ .שׁאַ ָתּה הוּא ה' ֱאל ֵֹהינוּ ֵואל ֵֹהי
ֶו ֱאמוּנָה .חֹק וְ לֹא י ֲ
ֲאבוֹ ֵתינוַּ .מ ְל ֵכּנוּ ֶמל ְֶך ֲאבוֹ ֵתינוּ .גּוֹ ֲא ֵלנוּ גּוֹ ֵאל ֲאבוֹ ֵתינוּ .יוֹ ְצ ֵרנוּ צוּר
ילנוּ ֵמעוֹ ָלם הוּא ְשׁ ֶמ ָך .וְ ֵאין ָלנוּ עוֹד ֱאל ִֹהים
וּע ֵתנוּ .פּוֹ ֵדנוּ וּ ַמ ִצּ ֵ
יְשׁ ָ
זוּל ֶת ָךֶ .ס ָלה:
ָ
ֵיהם
יע ָל ֶהם וְ ִל ְבנ ֶ
וֹלםָ .מגֵן וּמוֹ ִשׁ ַ
אַתּה הוּא ֵמע ָ
וֹתינוּ ָ
ֶעזְ ַרת ֲאב ֵ
יהם ְבּ ָכל דּוֹר ָודוֹר:
אַ ֲח ֵר ֶ
 1זונים – הולכים אחרי.
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אָרץ:
עוֹלם מוֹ ָשׁ ֶב ָך .וּ ִמ ְשׁ ָפּ ֶטי ָך וְ ִצ ְד ָק ְת ָך ַעד אַ ְפ ֵסי ֶ
ְבּרוּם ָ
וּד ָב ְר ָך ָי ִשׂים ַעל ִלבּוֹ:
וֹר ְת ָך ְ
וֹתי ָך וְ ת ָ
ֱא ֶמת .אַ ְשׁ ֵרי ִאישׁ ֶשׁיּ ְִשׁ ַמע ְל ִמ ְצ ֶ
ֱא ֶמת .אַ ָתּה הוּא אָדוֹן ְל ַע ֶמּ ָך .וּ ֶמ ֶל ְך גִּ בּוֹר ָל ִריב ִרי ָבם ְלאָבוֹת וּ ָבנִ ים:
אַתּה הוּא אַ ֲחרוֹן .וּ ִמ ַבּ ְל ָע ֶדי ָך ֵאין ָלנוּ ֶמ ֶל ְך
ֱא ֶמת .אַ ָתּה הוּא ִראשׁוֹן וְ ָ
גּוֹ ֵאל וּמוֹ ִשׁי ַע:
אַל ָתּנוּ ה' ֱאל ֵֹהינוּ .וּ ִמ ֵבּית ֲע ָב ִדים ְפּ ִדי ָתנוָּ .כּל
ֱא ֶמתִ .מ ִמּ ְצ ַריִם גְּ ְ
ָאָל ָתּ .וְ יַם סוּף ָל ֶהם ָבּ ַק ְע ָתּ .וְ ז ִֵדים
וֹר ָך י ְִשׂ ָר ֵאל גּ ְ
יהם ָה ָרגְ ָתּ .וּ ְבכ ְ
וֹר ֶ
ְבּכ ֵ
וֹתר:
ִט ַבּ ְע ָתּ .וִ י ִד ִידים ֶה ֱע ַב ְר ָתּ .וַיְ ַכסּוּ ַמ ִים ָצ ֵרי ֶהםֶ .א ָחד ֵמ ֶהם לֹא נ ָ
ָתנוּ י ְִד ִידים זְ ִמירוֹת ִשׁירוֹת
ַעל זֹאת ִשׁ ְבּחוּ ֲאהוּ ִבים וְ רוֹ ְממוּ ָל ֵאל .וְ נ ְ
וֹדאוֹתְ .ל ֶמּ ֶל ְך ֵאל ַחי וְ ַק ָיּם:
וְ ִת ְשׁ ָבּחוֹתְ .בּ ָרכוֹת וְ ה ָ
יהּ ְשׁ ָפ ִלים ֲע ֵדי
אָרץ .וּ ַמגְ ִבּ ַ
ֵאים ֲע ֵדי ֶ
ָרם וְ נִ ָשּׂא .גָּדוֹל וְ נוֹ ָראַ .מ ְשׁ ִפּיל גּ ִ
פוֹדה ֲע ָנוִ ים .וְ עוֹזֵר ַדּ ִלּים .וְ עוֹ ֶנה ְל ַעמּוֹ
וֹציא ֲא ִס ִירים .וּ ֶ
ָמרוֹם .מ ִ
י ְִשׂ ָר ֵאל ְבּ ֵעת ַשׁוְּ ָעם ֵא ָליו:
ְתּ ִהלּוֹת ְל ֵאל ֶע ְליוֹן גּוֹ ֲא ָלםָ .בּר ְוּך הוּא וּ ְמב ָֹר ְך .מ ֶשׁה וּ ְבנֵי ִי ְשׂ ָר ֵאל ְל ָך
ֻלּם:
אָמרוּ כ ָ
ירה ְבּ ִשׂ ְמ ָחה ַר ָבּה .וְ ְ
ָענוּ ִשׁ ָ
וֹרא ְת ִהלֹּת .ע ֵֹשׂה
ֶא ָדּר ַבּקּ ֶֹדשׁ .נ ָ
ִמי ָכמ ָֹכה ָבּ ֵא ִלים .ה'ִ .מי ָכּמֹ ָכה נ ְ
ֶפ ֶלא:
ירה ֲח ָד ָשׁה ִשׁ ְבּחוּ גְ אוּ ִלים ְל ִשׁ ְמ ָך ַהגָּדוֹל ַעל ְשׂ ַפת ַה ָיּםַ .י ַחד ֻכּ ָלּם
ִשׁ ָ
הוֹדוּ וְ ִה ְמ ִליכוּ וְ אָ ָמרוּ:
ָעד:
וֹלם ו ֶ
ה' י ְִמלֹ ְך ְלע ָ
ְהוּדה וְ ִי ְשׂ ָר ֵאל.
צוּר יִ ְשׂ ָר ֵאל .קוּ ָמה ְבּ ֶעזְ ַרת ִי ְשׂ ָר ֵאל .וּ ְפ ֵדה ִכנְ ֻא ֶמ ָך י ָ
וְ ֶנ ֱא ַמר .גֹּ ֲא ֵלנוּ ה' ְצ ָבאוֹת ְשׁמוֹ ְקדוֹשׁ יִ ְשׂ ָר ֵאל:
ִשׂ ָר ֵאל:
אַתּה ה' .גָּאַל י ְ
רוּך ָ
ָבּ ְ
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תפילת העמידה – )שמונה עשרה(
את תפילת העמידה אומרים בעמידה ,ברגליים מחוברות ,ופונים לכוון
ירושלים .בתפילה יש  19ברכות ,ובהן בקשות על כל מה שאדם צריך בחייו.
התפילה מחולקת לשלושה חלקים ראשיים :שבח ,בקשה ,הודיה.

פתיחה" :שבח"
ברכות הפתיחה הן שבח שהמתפלל משבח את ה' .הנימוס מחייב שקודם
משבחים את ה' ,ורק אחר כך מבקשים בקשות.
 .1אבות;  .2גבורות;  .3קדושת ה'.

בקשות המתייחסות לאדם הפרטי
 .4דעת  -בקשה שיהיה לאדם שכל ,ויוכל להבחין בין טוב ורע.
 .5תשובה  -אם יש דעת ,ומבינים מהו החטא ,אפשר לשוב בתשובה.
 .6סליחה  -לאחר התשובה ,ה' סולח.
 .7גאולה  -האדם לאחר שנסלח לו  -נגאל.

ברכות המתייחסות לאומה
 .10קבוץ גלויות.
 .11החזרת המשפט
 .12עונש לרשעים
 .13גמול לצדיקים
 .14בנין ירושלים
 .15מלכות דוד
 .16קבלת התפילה

הודאה
ברכות הסיום הנן הודאה על הטוב שה' נתן לנו ,ופרידה מתוך בקשה לשלום.
 .17עבודה;  .18הודאה;  .19שלום
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ֲאדֹנָי ְשׂ ָפ ַתי ִתּ ְפ ָתּח וּ ִפי יַגִּ יד ְתּ ִה ָלּ ֶת ָך.

א .אבות
ָבּר ְוּך אַ ָתּה ה'
ֱאל ֵֹהינוּ ֵואל ֵֹהי ֲאבוֹ ֵתינוּ,
ַעקֹב,
ֱאל ֵֹהי אַ ְב ָר ָהםֱ ,אל ֵֹהי ִי ְצ ָחקֵ ,ואלֹ ֵהי י ֲ
וֹרא ֵאל ֶע ְליוֹן,
ָה ֵאל ַהגָּדוֹל ַהגִּ בּוֹר וְ ַהנּ ָ
1
גּוֹ ֵמל ֲח ָס ִדים טוֹ ִבים ,וְ קוֹנֵה ַהכֹּל ,
ֵיהם
וֹכר ַח ְס ֵדּי אָבוֹת ,וּ ֵמ ִביא גוֹ ֵאל ִל ְבנֵי ְבנ ֶ
וְז ֵ
אַה ָבה.
ְל ַמ ַען ְשׁמוֹ ְבּ ֲ
בעשרת ימי תשובהָ :ז ְכ ֵרנוּ ְל ַח ִיּיםֶ ,מ ֶלךְ ָח ֵפץ ַבּ ַח ִיּיםְ ,ו ָכ ְת ֵבנוּ ְבּ ֵס ֶפר ַה ַח ִיּים,
ְל ַמ ַענְ ָך ֱאלֹ ִהים ַח ִיּים.

יע 2וּ ָמגֵן.3
ֶמ ֶל ְך עוֹזֵר וּמוֹ ִשׁ ַ
ָבּר ְוּך אַ ָתּה ה'ָ ,מגֵן אַ ְב ָר ָהם.

ב .גבורות
יע.
וֹלם ֲאדֹנָיְ ,מ ַחיֵּה ֵמ ִתים אַ ָתּה ַרב ְלהוֹ ִשׁ ַ
אַ ָתּה גִּ בּוֹר ְלע ָ
מוֹריד ַה ֶגּ ֶשּׁם.
רוּח 4וּ ִ
בקיץ ,מ ִוֹריד ַה ָטּל .בחורףַ ,מ ִשּׁיב ָה ַ

ְמ ַכ ְל ֵכּל ַחיִּים ְבּ ֶח ֶסדְ 5,מ ַחיֶּה ֵמ ִתים ְבּ ַר ֲח ִמים ַר ִבּים,
סוּרים,
חוֹלים וּ ַמ ִתּיר ֲא ִ
סוֹ ֵמ ְך נוֹ ְפ ִלים ,וְ רוֹ ֵפא ִ
7
ישׁנֵי ָע ָפר,
וּ ְמ ַקיֵּם ֱאמוּ ָנתוִֹ 6ל ֵ
 1קונה הכל – בורא הכל.
 2ומושיע – עוזר.
 3מגן – שומר.
 4משיב הרוח – עושה שיהיה רוח.
 5מכלכל חיים בחסד – נותן אוכל לכלם.
 6אמונתו – הבטחתו.
 7לישני עפר – למתים.
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ִמי ָכמוֹ ָך ַבּ ַעל גְּ בוּרוֹת וּ ִמי דוֹ ֶמה ָלּ ְך,
וּעה.
ֶמ ֶל ְך ֵמ ִמית וּ ְמ ַחיֶּה וּ ַמ ְצ ִמי ַח יְ שׁ ָ
צוּריו ְל ַח ִיּים ְבּ ַר ֲח ִמים.
זוֹכר ְי ָ
בעשרת ימי תשובהִ :מי ָכמוֹ ָך אָב ָה ַר ֲח ָמןֵ ,

וְ ֶנ ֱא ָמן אַ ָתּה ְל ַה ֲחיוֹת ֵמ ִתים.
ָבּר ְוּך אַ ָתּה ה'ְ ,מ ַחֵיּה ַה ֵמּ ִתים.

קדושה בחזרת הש"ץ
ַנ ְק ִדּי ָשׁךְ ְו ַנ ֲע ִרי ָצךְ ְכּנֹ ַעם ִשׂי ַח סוֹד ַשׂ ְר ֵפי קֹ ֶדשַׁ 1 ,ה ְמ ַשׁ ְלּ ִשׁים ְל ָך ְק ֻד ָשּׁהַ ,כּ ָכּתוּב ַעל
יַד נְ ִבי ֶא ָךְ ,ו ָק ָרא ֶזה ֶאל ֶזה ְואָ ַמר.
קהל וחזןָ - :קדוֹשָׁ ,קדוֹשָׁ ,קדוֹשׁ ה' ְצ ָבאוֹתְ ,מלֹא ָכל ָהאָ ֶרץ ְכּבוֹדוֹ.
חזן ְ -ל ֻע ָמּ ָתם ְמ ַשׁ ְבּ ִחים ְואוֹ ְמ ִרים.
קהל וחזןָ - :בּרוּ ְך ְכּבוֹד ה' ִמ ְמּקוֹמוֹ.
חזן  -וּ ְב ִד ְב ֵרי ָק ְד ְשׁ ָך ָכּתוּב ֵלאמֹר.
קהל וחזן ִ -י ְמלֹךְ ה' ְלעוֹ ָלםֱ ,אלֹ ַה ִיךְ ִציּוֹן ְלדֹר ָודֹרַ ,ה ְללוּ ָיהּ.

ג .קדושה
וּקדוֹ ִשׁים ְבּ ָכל יוֹם י ְַה ְלּלוּ ָך ֶסּ ָלה,
אַ ָתּה ָקדוֹשׁ וְ ִשׁ ְמ ָך ָקדוֹשׁ ְ
אָתּה.
ִכּי ֵאל ֶמ ֶל ְך גָּדוֹל וְ ָקדוֹשׁ ָ
ָבּר ְוּך אַ ָתּה ה'ָ ,ה ֵאל )בעשרת ימי תשובהַ - :ה ֶמּ ֶלךְ ( ַה ָקּדוֹשׁ.

ד .על הדעת
3

ֶאנוֹשׁ ִבּינָה.
אָדם ַדּ ַעת ,וּ ְמ ַל ֵמּד ל ֱ
אַ ָתּה חוֹנֵןְ 2ל ָ
ָח ֵנּנוּ ֵמ ִא ְתּ ָך ָח ְכ ָמה ִבּינָה ו ָָד ַעת.
ָבּר ְוּך אַ ָתּה ה' ,חוֹנֵן ַה ָדּ ַעת.

 1שרפי קדש – המלאכים.
 2חונן -נותן מתנת חנם.
 3אנוש – בני אדם.
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ה .על התשובה
וֹר ֶת ָך,
ֲה ִשׁי ֵבנוּ אָ ִבינוּ ְלת ָ
וֹד ֶת ָך,
וְ ָק ְר ֵבנוּ ַמ ְל ֵכּנוּ ַל ֲעב ָ
וּבה ְשׁ ֵל ָמה ְל ָפ ֶני ָך.
וְ ַה ֲחזִ י ֵרנוּ ִבּ ְתשׁ ָ
ָבּר ְוּך אַ ָתּה ה'ָ ,הרוֹ ֶצה ִבּ ְתשׁוּ ָבה.

ו .על סליחת עוונות
ְס ַלח ָלנוּ אָ ִבינוּ ִכּי ָח ָטאנוּ,
ְמ ַחלָ 1לנוּ ַמ ְל ֵכּנוּ ִכּי ָפ ָשׁ ְענוּ,
ִכּי ֵאל טוֹב וְ ַס ָלּח אָ ָתּה.
ָבּר ְוּך אַ ָתּה ה'ַ ,חנּוּן ַה ַמּ ְר ֶבּה ִל ְסלֹ ַח.

ז .על הגאולה
יבנוּ,
יבה ִר ֵ
ְר ֵאה ָנא ְב ָענְ ֵינוּ ,וְ ִר ָ
אָלנוּ גְ ֻא ָלּה ְשׁ ֵל ָמה ְמ ֵה ָרה ְל ַמ ַען ְשׁ ֶמ ָך,
וּגְ ֵ
ִכּי ֵאל גּוֹ ֵאל ָחזָק אָ ָתּה.
ָבּר ְוּך אַ ָתּה ה' ,גּוֹ ֵאל ִי ְשׂ ָר ֵאל.

ח .על רפואת חולים
ֵר ֵפא ,הוֹ ִשׁי ֵענוּ וְ נִ ָוּ ֵשׁ ָעה
ְר ָפ ֵאנוּ ה' וְ נ ָ
אָתּה,
ִכּי ְת ִה ָלּ ֵתנוּ ָ
וְ ַה ֲע ֵלה ְרפוּאָה ְשׁ ֵל ָמה ְל ָכל ַמכּוֹ ֵתינוּ,
וֹפא ֶנ ֱא ָמן 2וְ ַר ֲח ָמן אָ ָתּה.
ִכּי ֵאל ֶמ ֶל ְך ר ֵ
וֹלי ַעמּוֹ י ְִשׂ ָר ֵאל.
ָבּר ְוּך אַ ָתּה ה' ,רוֹ ֵפא ח ֵ
 1מחל – סלח.
 2רופא נאמן – שרפואתו קיימת.
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ט .על ברכת השנה
ָבּ ֵר ְך ָע ֵלינוּ ה' ֱאלֹ ֵהינוּ ֶאת ַה ָשּׁ ָנה ַהזֹּאת
וְ ֶאת ָכּל ִמינֵי ְתבוּאָ ָתהּ ְלטוֹ ָבה ,וְ ֵתן
וּמ ָטר ִל ְב ָר ָכה(
)בקיץ ְ -בּ ָר ָכה( )בחורף ַ -טל ָ

ַעל ְפּנֵי ָה ֲא ָד ָמה וְ ַשׂ ְבּ ֵענוּ ִמטּוּ ָבהּ,
ָתנוּ ַכּ ָשּׁנִ ים ַהטּוֹבוֹת ִל ְב ָר ָכה,
וּ ָבר ְֵך ְשׁנ ֵ
ִכּי ֵאל טוֹב וּ ֵמ ִטיב אָ ָתּה ,וּ ְמ ָב ֵר ְך ַה ָשּׁנִ ים.
ָבּר ְוּך אַ ָתּה ה'ְ ,מ ָב ֵר ְך ַה ָשּׁנִ ים.

י .על קיבוץ גלויות
1

וּתנוּ ,
וֹפר גָּדוֹל ְל ֵחר ֵ
ְתּ ַקע ְבּשׁ ָ
וְ ָשׂא ֵנס ְל ַק ֵבּץ ָגּ ֻליּוֹ ֵתינוּ,
אַר ֵצנוּ.
אָרץ ְל ְ
אַר ַבּע ַכּנְ פוֹת ָה ֶ
וְ ַק ְבּ ֵצנוּ ַי ַחד ְמ ֵה ָרה ֵמ ְ
ָבּר ְוּך אַ ָתּה ה'ְ ,מ ַק ֵבּץ נִ ְד ֵחי ַעמּוֹ י ְִשׂ ָר ֵאל.

יא .על שיבת בתי המשפט
ָה ִשׁי ָבה שׁוֹ ְפ ֵטינוּ ְכּ ָב ִראשׁוֹנָה
וְ יוֹ ֲע ֵצינוּ ְכּ ַב ְתּ ִח ָלּה,
2
ַא ָנ ָחה ,
וְ ָה ֵסר ִמ ֶמּנּוּ יָגוֹן ו ֲ
אַתּה ה' ְל ַב ְדּ ָך ְבּ ֶח ֶסד וּ ְב ַר ֲח ִמים,
וּ ְמלֹ ְך ָע ֵלינוּ ְמ ֵה ָרה ָ
וּב ִמ ְשׁ ָפּט.
וְ ַצ ְדּ ֵקנוּ ְבּ ֶצ ֶדק ְ
וֹהב ְצ ָד ָקה וּ ִמ ְשׁ ָפּט.
ָבּר ְוּך אַ ָתּה ה'ֶ ,מל ְֶך א ֵ
)בעשרת ימי תשובהַ - :ה ֶמּ ֶלךְ ַה ִמ ְשׁ ָפּט(.
 1חרותינו – שעם ישראל יחזור לארצו.
 2יגון ואנחה  -סבל
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יב .על המינים
1

וְ ַל ַמּ ְל ִשׁינִ ים אַל ְתּ ִהי ִת ְקוָה ,
וְ ָכל ַה ִמּינִ ים ְכּ ֶרגַע יֹא ֵבדוּ,
וְ ָכל אוֹי ְֵבי ַע ְמּ ָך ְמ ֵה ָרה י ִָכּ ֵרתוּ,
ילם וְ ַת ְכנִ י ֵעם
וְ ַהז ִֵדיםְ 2מ ֵה ָרה ְת ַע ֵקּר וּ ְת ַשׁ ֵבּר וּ ְת ַמגֵּר וּ ְת ַכ ֵלּם וְ ַת ְשׁ ִפּ ֵ
ִבּ ְמ ֵה ָרה ְב ָי ֵמינוּ.
ָבּר ְוּך אַ ָתּה ה' ,שׁוֹ ֵבר אוֹי ְִבים וּ ַמ ְכנִ י ַע ז ִֵדים.

יג .על הצדיקים
יקים וְ ַעל ַה ֲח ִס ִידים,
ַעל ַה ַצּ ִדּ ִ
ו ְַעל זִ ְקנֵי ְשׁ ֵא ִרית ַע ְמּ ָך ֵבּית יִ ְשׂ ָר ֵאל,
יהם,3
וֹפ ֵר ֶ
יטת ֵבּית ס ְ
ו ְַעל ְפּ ֵל ַ
4
ֵרי ַה ֶצּ ֶדק ,
ו ְַעל גּ ֵ
ו ְָעלֵינוּ,
ֶהמוּ ָנא ַר ֲח ֶמי ָך ה' ֱאל ֵֹהינוּ,
יֱ
וְ ֵתן ָשׂ ָכר טוֹב ְל ָכל ַהבּוֹ ְט ִחים ְבּ ִשׁ ְמ ָך ֶבּ ֱא ֶמת,
וְ ִשׂים ֶח ְל ֵקנוּ ִע ָמּ ֶהם,
וֹלם לֹא ֵנבוֹשׁ ִכּי ְב ָך ָב ָט ְחנוּ,
וּלע ָ
ְ
וְ ַעל ַח ְס ְדּ ָך ַה ָגּדוֹל ֶבּ ֱא ֶמת וּ ְב ָת ִמים נִ ְשׁ ָענְ נוּ.
יקים.
ָבּר ְוּך אַ ָתּה ה'ִ ,מ ְשׁ ָען וּ ִמ ְב ָטח ַל ַצּ ִדּ ִ

יד .על ירושלים
 1אל תהי תקווה – שלא יצליחו.
 2הזדים – הרשעים שעושים בכוונה רע.
 3פליטת בית סופריהם – חכמי ישראל.
 4גרי הצדק  -אנשים שרוצים להיות יהודים ולעבוד את ה'.
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וּשׁ ַליִם ִע ְיר ָך ְבּ ַר ֲח ִמים ָתּשׁוּב,
וְ ִליר ָ
וֹכהּ ַכּ ֲא ֶשׁר ִדּ ַבּ ְר ָתּ,
וְ ִת ְשׁכֹּן ְבּת ָ
1
עוֹלם ,
וֹתהּ ְבּ ָקרוֹב ְבּ ָי ֵמינוּ ִבּנְ יַן ָ
וּ ְבנֵה א ָ
וְ ִכ ֵסּא ָדוִ ד ַע ְב ְדּ ָך ְמ ֵה ָרה ְלתוֹ ָכהּ ָתּ ִכין.
ָבּר ְוּך אַ ָתּה ה' ,בּוֹ ֵנה יְרוּ ָשׁ ָל ִים.

טו .על מלכות בית דוד
ֶאת ֶצ ַמח ָדּוִ דַ 2ע ְב ְדּ ָך ְמ ֵה ָרה ַת ְצ ִמי ַח,
וְ ַק ְרנוֹ ָתּרוּם ִבּישׁוּ ָע ֶת ָך,
3
וּעה.
וּע ְת ָך ִקוִּ ינוּ ָכּל ַהיּוֹם וּ ְמ ַצ ִפּים ִלישׁ ָ
ִכּי ִלישׁ ָ
ָבּר ְוּך אַ ָתּה ה'ַ ,מ ְצ ִמי ַח ֶק ֶרן יְ שׁוּ ָעה.

טז .על קבלת התפילה
וֹלנוּ ה' ֱאלֹ ֵהינוּ
אָב ָה ַר ֲח ָמן ְשׁ ַמע ק ֵ
חוּס וְ ַר ֵחם ָע ֵלינוּ,
וְ ַק ֵבּל ְבּ ַר ֲח ִמים וּ ְב ָרצוֹן ֶאת ְתּ ִפ ָלּ ֵתנוּ.
ִכּי ֵאל שׁוֹ ֵמ ַע ְתּ ִפלּוֹת וְ ַת ֲחנוּנִ ים אָ ָתּה,
יקם אַל ְתּ ִשׁי ֵבנוּ.
וּ ִמ ְלּ ָפנֶי ָך ַמ ְל ֵכּנוֵּ ,ר ָ
ָח ֵנּנוּ ַו ֲענֵנוּ וּ ְשׁ ַמע ְתּ ִפ ָלּ ֵתנוּ.
ִכּי אַ ָתּה שׁוֹ ֵמ ַע ְתּ ִפ ַלּת ָכּל ֶפּה ַע ְמּ ָך י ְִשׂ ָר ֵאל ְבּ ַר ֲח ִמים.
ָבּר ְוּך אַ ָתּה ה' ,שׁוֹ ֵמ ַע ְתּ ִפ ָלּה.

יז .על עבודת בית המקדש
1

ְר ֵצה ה' ֱאל ֵֹהינוּ ְבּ ַע ְמּ ָך יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ ִל ְת ִפ ָלּ ָתם ְשׁ ֵעה ,
 1בנין עולם – לתמיד.
 2צמח דוד – שה' יחזיר את מלכות בית דוד.
 3מצפים – מחכים.
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וֹדה ִל ְד ִביר ֵבּי ֶת ָך,
וְ ָה ֵשׁב ֶאת ָה ֲעב ָ
אַה ָבה ְת ַק ֵבּל ְבּ ָרצוֹן,
וְ ִא ֵשּׁי ִי ְשׂ ָר ֵאל 3וּ ְת ִפ ָלּ ָתם ְמ ֵה ָרה ְבּ ֲ
בוֹדת יִ ְשׂ ָר ֵאל ַע ֶמּ ָך.
וּת ִהי ְל ָרצוֹן ָתּ ִמיד ֲע ַ
ְ

יעלה ויבוא
בראש חודש ובחול המועד אומרים:
ֱאלֹ ֵהינוּ ֵואלֹ ֵהי ֲאבוֹ ֵתינוַּ ,י ֲע ֶלה ְו ָיבוֹא ְויַגִּ י ַעְ ,וי ֵָר ֶאה ְוי ֵָר ֶצה ְו ִי ָשּׁ ַמעְ ,וי ִָפּ ֵקד ְו ִי ָזּ ֵכר
ִז ְכרוֹנֵנוּ וּ ִפ ְקּדוֹ ֵננוּ ְו ִז ְכרוֹן ֲאבוֹ ֵתינוּ ,וְ ִז ְכרוֹן ָמ ִשׁי ַח ֶבּן ָדּ ִוד ַע ְב ֶדּ ָךְ ,ו ִז ְכרוֹן ְירוּ ָשׁ ַל ִים
וֹבהְ ,ל ֵחן ְוּל ֶח ֶסד
ִעיר ָק ְד ֶשׁ ָךְ ,ו ִז ְכרוֹן ָכּל ַע ְמּ ָך ֵבּית ִי ְשׂ ָר ֵאלְ ,ל ָפ ֶני ָךִ ,ל ְפלֵי ָטה ְלט ָ
ְוּל ַר ֲח ִמיםְ ,ל ַחיִּים טוֹ ִבים ְוּל ָשׁלוֹם ְבּיוֹם.
בראש חדש  -רֹאשׁ ַהחֹ ֶדשׁ.
בחול המועד פסח ַ -חג ַה ַמּצּוֹת.
בחול המועד סוכות ַ -חג ַה ֻסּכּוֹת.
ַה ֶזּהָ ,ז ְכרֵנוּ ה' ֱאלֹ ֵהינוּ בּוֹ ְלטוֹ ָבה ,וּ ָפ ְקדֵנוּ בוֹ ִל ְב ָר ָכהְ ,והוֹ ִשׁי ֵענוּ בוֹ ְל ַח ִיּים
טוֹ ִביםִ ,וּב ְד ַבר ְישׁוּ ָעה וְ ַר ֲח ִמים חוּס ְו ָחנֵּנוּ ְו ַר ֵחם ָעלֵינוּ ְוהוֹ ִשׁי ֵענוִּ ,כּי ֵא ֶלי ָך
ֵעי ֵנינוִּ ,כּי ֵאל ֶמ ֶלךְ ַחנּוּן ְו ַרחוּם אָ ָתּה.

וּב ָך ְל ִציּוֹן ְבּ ַר ֲח ִמים.
וְ ֶת ֱחזֶינָהֵ 4עינֵינוּ ְבּשׁ ְ
ָבּר ְוּך אַ ָתּה ה'ַ ,ה ַמּ ֲחזִ יר ְשׁ ִכינָתוְֹ 5ל ִציּוֹן.

יח .הודאה
וֹדים ֲא ַנ ְחנוּ ָל ְך,
מ ִ
ָעד,
אַתּה הוּא ה' ֱאל ֵֹהינוּ ֵואל ֵֹהי ֲאבוֹ ֵתינוּ ְלעוֹ ָלם ו ֶ
ָשׁ ָ
6
צוּרנוּ צוּר ַחיֵּינוָּ ,מגֵן יִ ְשׁ ֵענוּ אַ ָתּה הוּא ְלדוֹר וָדוֹר,
ֵ
 1שעה – תקבל.
 2דביר ביתך – בית המקדש ,מקום שבו עבדו את ה'.
 3אשי ישראל  -קורבנות.
 4ותחזינה – ותראינה.
 5שכינתו – כבודו.
 6צורנו ה' הוא החוזק שלנו.
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נוֹדה ְלּ ָך וּנְ ַס ֵפּר ְתּ ִה ָלּ ֶת ָך,
ֶ
וּרים ְבּי ֶָד ָך,
ַעל ַחיֵּינוּ ַה ְמּס ִ
וֹתינוּ ַה ְפּקוּדוֹת ָל ְך,
ו ְַעל נִ ְשׁמ ֵ
ו ְַעל נִ ֶסּי ָך ֶשׁ ְבּ ָכל יוֹם ִע ָמּנוּ,
וֹתי ָך וְ טוֹבוֹ ֶתי ָך ֶשׁ ְבּ ָכל ֵעתֶ ,ע ֶרב ָוב ֶֹקר וְ ָצ ֳה ָריִ ם.
ו ְַעל נִ ְפ ְלא ֶ
1
ַהטּוֹב ִכּי לֹא ָכלוּ ַר ֲח ֶמי ָך,
וְ ַה ְמ ַר ֵחם ִכּי לֹא ַתמּוּ ֲח ָס ֶדי ָך,
וֹלם ִקוִּ ינוָּ 2ל ְך.
ִכּי ֵמע ָ

על הנסים
בחנוכה ובפורים מוסיפים:
ו ְַעל ַהנִּ ִסּים ְו ַעל ַה ֻפּ ְר ָקן ְו ַעל ַהגְּ בוּרוֹת ְו ַעל ַה ְתּשׁוּעוֹת ְו ַעל ַהנִ ְפ ָלאוֹת ְו ַעל
ֶחמוֹת וְ ַעל ַה ִמּ ְל ָחמוֹת ֶשׁ ָע ִשׂי ָת ַל ֲאבוֹ ֵתינוּ ַבּיּ ִָמים ָה ֵהם ִבּזְּ ַמן ַה ֶזּה:
ַהנּ ָ

לחנוכה:
וּב ָניוְ .כּ ֶשׁ ָע ְמ ָדה ַמ ְלכוּת ָי ָון ָה ְר ָשׁ ָעה
ָאי ָ
ימי ַמ ִתּ ְת ָיהוּ ֶבּן יוֹ ָח ָנן כֹּ ֵהן ָגּדוֹל ַח ְשׁמוֹנ ִ
ִבּ ֵ
ירם ֵמ ֻח ֵקּי ְרצוֹ ֶנ ָך:
ַעל ַע ְמּ ָך ִי ְשׂ ָר ֵאל ְל ַה ְשׁ ִכּי ָחם תּוֹ ָר ֶת ָך וּ ְל ַה ֲע ִב ָ
ְואַ ָתּה ְבּ ַר ֲח ֶמי ָך ָה ַר ִבּים ָע ַמ ְד ָתּ ָל ֶהם ְבּ ֵעת ָצ ָר ָתםַ .ר ְב ָתּ ֶאת ִרי ָבםַ .דנְ ָתּ ֶאת ִדּי ָנם.
ָנ ַק ְמ ָתּ ֶאת נִ ְק ָמ ָתםָ .מ ַס ְר ָתּ גִ בּוֹ ִרים ְבּיַד ַח ָלּ ִשׁיםְ .ו ַר ִבּים ְבּיַד ְמ ַע ִטּים .וּ ְט ֵמ ִאים ְבּ ַיד
תוֹר ֶת ָךְ .וּל ָך ָע ִשׂי ָת ֵשׁם גָּדוֹל
ְטהוֹ ִרים .וּ ְר ָשׁ ִעים ְבּיַד ַצ ִדּי ִקיםְ .וֵז ִדים ְבּ ַיד עוֹ ְס ֵקי ָ
ֻר ָקן ְכּ ַהיּוֹם ַה ֶזּה:
ו ְָקדוֹשׁ ְבּעוֹ ָל ֶמ ָך .וּ ְל ַע ְמּ ָך ִי ְשׂ ָר ֵאל ָע ִשׂי ָת ְתּשׁוּ ָעה גְ דוֹ ָלה וּפ ְ
אַחר ַכּךְ ָבּאוּ ָב ֶני ָך ִל ְד ִביר ֵבּי ֶת ָך .וּ ִפנּוּ ֶאת ֵהי ָכ ֶל ָךְ .ו ִט ֲהרוּ ֶאת ִמ ְק ָדּ ֶשׁ ָך .ו ְִה ְד ִליקוּ
ְו ַ
נֵרוֹת ְבּ ַח ְצרוֹת ָק ְד ֶשׁ ָךְ .ו ָק ְבעוּ ְשׁמוֹ ַנת ) ָי ִמים ֵאלוּ ְבּ ַה ֵלּל וּ ְבהוֹ ָדאָה וְ ָע ִשׂי ָת ִע ָמּ ֶהם
נֵס ָו ֶפ ֶלא וְ נוֹ ֶדה ְל ִשׁ ְמ ָך ַהגָּדוֹל ֶס ָלה( ְי ֵמי ֲחֻנ ָכּה ֵאלּוְּ .להוֹדוֹת ְוּל ַה ֵלּל ְל ִשׁ ְמ ָך ַהגָּדוֹל:

לפורים:
 1לא כלו  -לא נגמרו.
 2קיוינו – חיכינו.
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ירהְ .כּ ֶשׁ ָע ַמד ֲע ֵלי ֶהם ָה ָמן ָה ָר ָשׁעִ .בּ ֵקּשׁ ְל ַה ְשׁ ִמיד
ימי ָמ ְר ְדּ ַכי ְו ֶא ְס ֵתּר ְבּשׁוּ ַשׁן ַה ִבּ ָ
ִבּ ֵ
ַל ֲהרוֹג וּ ְלאַ ֵבּד ֶאת ָכּל ַה ְיּה ִוּדים ִמ ַנּ ַער ְו ַעד ָז ֵקן ַטף ְו ָנ ִשׁים ְבּיוֹם ֶא ָחדִ .בּ ְשׁל ָשׁה
ָע ָשׂר ְלחֹ ֶדשׁ ְשׁ ֵנים ָע ָשׂר .הוּא חֹ ֶדשׁ ֲא ָדר .וּ ְשׁ ָל ָלם ָלבוֹז:
ְואַ ָתּה ְבּ ַר ֲח ֶמי ָך ָה ַר ִבּיםֵ .ה ַפ ְר ָתּ ֶאת ֲע ָצתוְֹ .ו ִק ְל ַק ְל ָתּ ֶאת ַמ ֲח ַשׁ ְבתּוַֹ .ו ֲה ֵשׁבוֹ ָת לּוֹ
גְּ מוּלוֹ ְברֹאשׁוֹ .וְ ָתלוּ אוֹתוֹ ְו ֶאת ָבּ ָניו ַעל ָה ֵעץְ ) .ו ָע ִשׂי ָת ִע ָמּ ֶהם ֵנס ָו ֶפ ֶלא וְנוֹ ֶדה
ְל ִשׁ ְמ ָך ַה ָגּדוֹל ֶס ָלה(:

ָעד.
ַשּׂא ִשׁ ְמ ָך ַמ ְל ֵכּנוּ ָתּ ִמיד ְלעוֹ ָלם ו ֶ
ֻלּם יִ ְת ָבּר ְֵך וְ יִ ְתרוֹ ֵמם וְ י ְִתנ ֵ
וְ ַעל כּ ָ
בעשרת ימי תשובה :וּ ְכתֹב ְל ַח ִיּים טוֹ ִבים ָכּל ְבּ ֵני ְב ִרי ֶת ָך.

וְ כֹל ַה ַחיִּים יוֹדוּ ָך ֶסּ ָלה,
וֹלם ִכּי טוֹב,
יה ְללוּ וִ י ָב ְרכוּ ֶאת ִשׁ ְמ ָך ַהגָּדוֹל ֶבּ ֱא ֶמת ְלע ָ
וִ ַ
וּע ֵתנוּ וְ ֶעזְ ָר ֵתנוּ ֶס ָלהָ ,ה ֵאל ַהטּוֹב.
ָה ֵאל יְ שׁ ָ
ָאה ְלהוֹדוֹת.
וּל ָך נ ֶ
ָבּר ְוּך אַ ָתּה ה'ַ ,הטּוֹב ִשׁ ְמ ָך ְ

ט .על השלום
ִשׂים ָשׁלוֹם טוֹ ָבה וּ ְב ָר ָכה,
ַחיִּים ֵחן ָו ֶח ֶסד וְ ַר ֲח ִמים
ָע ֵלינוּ וְ ַעל ָכּל יִ ְשׂ ָר ֵאל ַע ֶמּ ָך,
1
ֻלּנוּ ְכּ ֶא ָחד ְבּאוֹר ָפּנֶי ָך,
ָבּ ְר ֵכנוּ אָ ִבינוּ כּ ָ
ִכּי ְבאוֹר ָפּנֶי ָך ָנ ַת ָתּ ָלּנוּ ה' ֱאלֹ ֵהינוּ
אַה ַבת ֶח ֶסד,
תּוֹרת ַחיִּים וְ ֲ
ַ
וּצ ָד ָקה וּ ְב ָר ָכה וְ ַר ֲח ִמים וְ ַחיִּים וְ ָשׁלוֹם.
ְ
וְ טוֹב י ְִהיֶה ְבּ ֵעינֶי ָך ְל ָב ְר ֵכנוּ,
ְוּל ָבר ְֵך ֶאת ָכּל ַע ְמּ ָך יִ ְשׂ ָר ֵאל ְבּ ָכל ֵעת וּ ְב ָכל ָשׁ ָעה ִבּ ְשׁלוֹ ֶמ ָך,
ְבּרֹב עֹז וְ ָשׁלוֹם.
 1באור פניך – ברצונך.
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בעשרת ימי תשובהְ :בּ ֵס ֶפר ַחיִּיםְ ,בּ ָר ָכה וְ ָשׁלוֹם ,וּ ַפ ְר ָנ ָסה טוֹ ָבה ,וּגְ זֵרוֹת טוֹבוֹת,
ַחנוּ ְו ָכל ַע ְמּ ָך ֵבּית ִי ְשׂ ָר ֵאלְ ,ל ַח ִיּים טוֹ ִבים
ְישׁוּעוֹת ְו ֶנ ָחמוֹת ,נִ ָזּ ֵכר וְנִ ָכּ ֵתב ְל ָפ ֶני ָךֲ ,אנ ְ
ְוּל ָשׁלוֹם.

ָבּר ְוּך אַ ָתּה ה'ַ ,ה ְמ ָבר ְֵך ֶאת ַעמּוֹ י ְִשׂ ָר ֵאל ַבּ ָשּׁלוֹם.
י ְִהיוּ ְל ָרצוֹן ִא ְמ ֵרי ִפי וְ ֶהגְ יוֹן ִל ִבּי ְל ָפנֶי ָך,
צוּרי וְ גוֹ ֲא ִלי.
ה' ִ
2
1
ֱאל ַֹהי ,נְ צֹר ְלשׁוֹנִ י ֵמ ָרע וּ ְשׂ ָפ ַתי ִמ ַדּ ֵבּר ִמ ְר ָמה ,
וְ ִל ְמ ַק ְל ַלי ַנ ְפ ִשׁי ִתדֹּם,3
וְ ַנ ְפ ִשׁי ֶכּ ָע ָפר ַלכֹּל ִתּ ְהיֶה.
ְפּ ַתח ִל ִבּי ְבּתוֹ ָר ֶת ָך ,וְ אַ ֲח ֵרי ִמ ְצוֹ ֶתי ָך ִתּ ְרדֹּף ַנ ְפ ִשׁי,
וְ ָכל ַה ָקּ ִמים וְ ַהחוֹ ְשׁ ִבים ָע ַלי ְל ָר ָעה,
ְמ ֵה ָרה ָה ֵפר ֲע ָצ ָתם וְ ַק ְל ֵקל ַמ ֲח ַשׁ ְב ָתּם.
ֲע ֵשׂה ְל ַמ ַען ְשׁ ֶמ ָך,
ֲע ֵשׂה ְל ַמ ַען יְ ִמי ֶנ ָך,
תּוֹר ֶת ָך,
ֲע ֵשׂה ְל ַמ ַען ָ
ֲע ֵשׂה ְל ַמ ַען ְק ֻד ָשּׁ ֶת ָך,
ידי ָך
ְל ַמ ַען ֵי ָח ְלצוּן 4י ְִד ֶ
ַענֵנִ י.
יעה יְ ִמינְ ָך ו ֲ
הוֹ ִשׁ ָ
5
י ְִהיוּ ְל ָרצוֹן ִא ְמ ֵרי ִפי וְ ֶהגְ יוֹן ִל ִבּי ְל ָפנֶי ָך,
צוּרי וְ גוֹ ֲא ִלי.
ה' ִ
 1נצור  -שמור
 2מרמה – דברי שקר.
 3תדום  -תשתוק ולא תענה.
 4יחליצון – ינצלו.
 5הגיון לבי – מחשבות לבי.
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עֹ ֶשׂה ָשׁלוֹם )בעשרת ימי תשובהַ :ה ָשּׁלוֹם( ִבּ ְמרוֹ ָמיו,
ַע ֶשׂה ָשׁלוֹם ָע ֵלינוּ וְ ַעל ָכּל י ְִשׂ ָר ֵאל ,וְ ִא ְמרוּ אָ ֵמן.
הוּא י ֲ
י ְִהי ָרצוֹן ִמ ְלּ ָפנֶי ָך ה' ֱאלֹ ֵהינוּ ֵואל ֵֹהי ֲאבוֹ ֵתינוּ,
ָמינוּ,
ֶשׁיִּ ָבּנֶה ֵבּית ַה ִמּ ְק ָדּשׁ ִבּ ְמ ֵה ָרה ְבי ֵ
1
וֹר ֶת ָך
וְ ֵתן ֶח ְל ֵקנוּ ְבּת ָ
2
וּכ ָשׁנִ ים ַק ְדמוֹנִ יוֹת .
וֹלם ְ
ַע ָב ְד ָך ְבּ ִי ְראָה ִכּי ֵמי ע ָ
וְ ָשׁם נ ֲ
וְ ָע ְר ָבה ַלה' ִמנְ ַחת יְהוּ ָדה וִ ירוּ ָשׁ ָל ִים,
וֹלם ְוּכ ָשׁנִ ים ַק ְדמוֹנִ יוֹת.
ימי ע ָ
ִכּ ֵ

תחנון
בוֹתינוָּ .תּבוֹא ְל ָפנֶי ָך ְתּ ִפ ָלּ ֵתנוּ וְ אַל ִתּ ְת ַע ַלּם
ֱאל ֵֹהינוּ וֵאל ֵֹהי ֲא ֵ
לוֹמר ְל ָפנֶי ָך ה' ֱאל ֵֹהינוּ
וּק ֵשׁי ע ֶֹרף ַ
ִמ ְתּ ִח ָנּ ֵתנוֶּ .שׁ ֵאין אָנוּ ַעזֵּי ָפ ִנים ְ
בוֹתינוּ
ַא ֵ
ַחנוּ וְ לֹא ָח ָטאנוֲּ .א ָבל ֲא ַנ ְחנוּ ו ֲ
יקים ֲאנ ְ
בוֹתינוּ ַצ ִדּ ִ
וֵאל ֵֹהי ֲא ֵ
ָח ָטאנוּ:
ַדנוָּ .גּז ְַלנוִּ .דּ ַבּ ְרנוּ ד ִֹפיֶ .ה ֱעוִ ינוּ וְ ִה ְר ַשׁ ְענוּ .ז ְַדנוָּ .ח ַמ ְסנוּ.
אָשׁ ְמנוָּ .בּג ְ
ַ
אַצנוָּ .ס ַר ְרנוָּ .עוִ ינוּ.
ַבנוַּ .ל ְצנוָּ .מ ַר ְדנוִּ .נ ְ
ָע ְצנוּ ָרעִ .כּזּ ְ
ָט ַפ ְלנוּ ֶשׁ ֶקר .י ַ
ָפּ ַשׁ ְענוָּ .צ ַר ְרנוִּ .ק ִשּׁינוּ עֹ ֶרףָ .ר ַשׁ ְענוִּ .שׁ ַח ְתנוִּ .תּ ַע ְבנוָּ .תּ ִעינוּ.
ִתּ ְע ָתּ ְענוּ:
אַתּה ַצ ִדּיק ַעל
טּוֹבים וְ לֹא ָשׁוָה ָלנוּ .וְ ָ
וּמ ִמּ ְשׁ ָפּ ֶטי ָך ַה ִ
וֹתי ָך ִ
ַס ְרנוּ ִמ ִמּ ְצ ֶ
ַחנוּ ִה ְר ָשׁ ְענוּ:
ַאנ ְ
ית .ו ֲ
ָכּל ַה ָבּא ָע ֵלינוִּ .כּי ֱא ֶמת ָע ִשׂ ָ

שלוש עשרה מידות
ית.
הוֹר ָ
שׁוּבה ֵ
את .וְ ֶד ֶר ְך ְתּ ָ
וּב ַעל ָה ַר ֲח ִמים ִנ ְק ֵר ָ
אַתּה ַ
אַפּיִם ָ
ֵאל ֶא ֶר ְך ַ
ידי ָךֵ .תּ ֶפן
יְד ֶ
ֶרע ִ
וּב ָכל יוֹם ְלז ַ
ַח ָס ֶדי ָך ִתּזְ כּוֹר ַהיּוֹם ְ
ֻלּת ַר ֲח ֶמי ָך ו ֲ
ְגּד ַ
 1ותן חלקנו בתורתך  -שנלמד תורה
 2קדמוניות  -כמו בעבר.
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וּב ְת ִפ ָלּה
אַתּה הוּא ַבּ ַעל ָה ַר ֲח ִמיםְ .בּ ַת ֲחנוּן ִ
ֵא ֵלינוּ ְבּ ַר ֲח ִמיםִ .כּי ָ
תוֹר ְת ָך
אַפּ ָך שׁוּבְ .כּמוֹ ְבּ ָ
הוֹד ְע ָתּ ֶל ָענָו ִמ ֶקּ ֶדםֵ .מ ֲחרוֹן ְ
ָפּנֶי ָך ְנ ַק ֵדּםְ .כּ ַ
ֵרד ה' ֶבּ ָענָןַ .תּ ֲעבֹר ַעל
ֶח ֶסה וְ ִנ ְתלוֹנָןְ .כּיוֹם ַויּ ֶ
ָפי ָך נ ְ
וּב ֵצל ְכּנ ֶ
ָכּתוּבְ .
ַצּב ִעמּוֹ ָשׁםַ .תּ ֲאזִ ין ַשׁוְ ָע ֵתנוּ
אָשׁםְ .כּיוֹם וַיִּ ְתי ֵ
ֶפּ ַשׁע וְ ִת ְמ ֶחה ָ
ֶא ַמר:
ַיִּק ָרא ְב ֵשׁם ה' וְ ָשׁם נ ֱ
וְ ַת ְק ִשׁיב ֶמנּוּ ַמ ֲא ַמרְ .כּיוֹם ו ְ
ַעבֹר ה' ַעל ָפּנָיו ַויּ ְִק ָרא:
ַויּ ֲ
ֶא ֶמת:
אַפּיִ ם וְ ַרב ֶח ֶסד ו ֱ
ה' .ה'ֵ .אל ַרחוּם וְ ַחנּוּןֶ .א ֶר ְך ַ
ַקּה:
ָפ ַשׁע וְ ַח ָטּאָה .וְ נ ֵ
ֹשׂא ָעוֹן ו ֶ
נ ֵֹצר ֶח ֶסד ָל ֲא ָל ִפים .נ ֵ
וּנ ַח ְל ָתּנוּ:
אתנוּ ְ
וּל ַח ָטּ ֵ
וְ ָס ַל ְח ָתּ ַל ֲעוֹנֵנוּ ְ
אַתּה
אָבינוּ ִכּי ָח ָטאנוְּ .מ ַחל ָלנוּ ַמ ְל ֵכּנוּ ִכּי ָפ ָשׁ ְענוִּ .כּי ָ
ְס ַלח ָלנוּ ִ
ֲאדֹנָי טוֹב וְ ַס ָלּח וְ ַרב ֶח ֶסד ְל ָכל ק ְֹר ֶאי ָך:

נפילת אפים
את סדר "נפילת אפים" אומרים כאשר יושבים ,והפנים מונחים על יד שמאל
]או יד שאין עליה תפילין[
ֹאמר ָדּוִ ד ֶאל גָּדַ ,צר ִלי ְמאדִ ,נ ְפּ ָלה נָּא ְביַד ה'ִ ,כּי ַר ִבּים ַר ֲח ָמיו,
ַויּ ֶ
אָדם אַל ֶאפֹּ ָלה:
וּביַד ָ
ְ
ַרחוּם וְ ַחנּוּן ָח ָטא ִתי ְל ָפנֶי ָך .ה' ָמ ֵלא ַר ֲח ִמיםַ .ר ֵחם ָע ַלי וְ ַק ֵבּל
ַתּ ֲחנוּנָי:
ַסּ ֵר ִני:
יח ִני .וְ אַל ַבּ ֲח ָמ ְת ָך ְתי ְ
תוֹכ ֵ
אַפּ ָך ִ
ה' אַל ְבּ ְ
ָחנּ ִֵני ה'ִ .כּי ֻא ְמ ַלל אָ ִניְ .ר ָפ ֵא ִני ה'ִ .כּי ִנ ְב ֲהלוּ ֲע ָצ ָמי:
אַתּה ה' ַעד ָמ ָתי:
ַפ ִשׁי ִנ ְב ֲה ָלה ְמאֹד .וְ ָ
וְ נ ְ
יע ִני ְל ַמ ַען ַח ְס ֶדּ ָך:
הוֹשׁ ֵ
ַפ ִשׁיִ .
שׁוּבה ה'ַ .ח ְלּ ָצה נ ְ
ָ
יוֹדה ָלּ ְך:
ִכּי ֵאין ַבּ ָמּוֶת זִ ְכ ֶר ָךִ .בּ ְשׁאוֹל ִמי ֶ
אַמ ֶסה:
יְלה ִמ ָטּ ִתיְ .בּ ִד ְמ ָע ִתי ַע ְר ִשׂי ְ
אַשׂ ֶחה ְב ָכל ַל ָ
אַנ ָח ִתיְ .
ַע ִתּי ְב ְ
ָיג ְ
צוֹר ָרי:
ָע ְשׁ ָשׁה ִמ ַכּ ַעס ֵע ִיניָ .ע ְת ָקה ְבּ ָכל ְ
סוּרוּ ִמ ֶמּ ִנּי ָכּל פּ ֲֹע ֵלי אָוֶןִ .כּי ָשׁ ַמע ה' קוֹל ִבּ ְכיִ י:
יִקּח:
ָתי .ה' ְתּ ִפ ָלּ ִתי ָ
ָשׁ ַמע ה' ְתּ ִחנּ ִ
ָשׁבוּ יֵבשׁוּ ָרגַע:
ֹיְבי .י ֻ
יִבּ ֲהלוּ ְמאֹד ָכּל א ָ
ֵיבֹשׁוּ וְ ָ
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בעשרת ימי תשובה או בתעניות ,ממשיכים "אבינו מלכנו" .בימים שני
וחמישי ממשיכים "והוא רחום" – ראה בהמשך .בשאר הימים עוברים
ל"שומר ישראל" ראה בהמשך.

אבינו מלכנו
לתענית צבור ולעשרת ימי תשובה:
אָבינוּ ַמ ְל ֵכּנוָּ ,ח ָטאנוּ ְל ָפנֶי ָך:
ִ
אָתּה:
אָבינוּ ַמ ְל ֵכּנוֵּ ,אין ָלנוּ ֶמ ֶל ְך ֶא ָלּא ָ
ִ
אָבינוּ ַמ ְל ֵכּנוֲּ ,ע ֵשׂה ִע ָמּנוּ ְל ַמ ַען ְשׁ ֶמ ָך:
ִ
טוֹבה:
אָבינוּ ַמ ְל ֵכּנוָּ ,בּ ֵר ְך )בעשי"ת ַ -ח ֵדּשׁ( ָע ֵלינוּ ָשׁנָה ָ
ִ
אָבינוּ ַמ ְל ֵכּנוַּ ,בּ ֵטּל ֵמ ָע ֵלינוּ ָכּל ְגזֵרוֹת ָקשׁוֹת:
ִ
שׂוֹנ ֵאינוּ:
אָבינוּ ַמ ְל ֵכּנוַּ ,בּ ֵטּל ַמ ְח ְשׁבוֹת ְ
ִ
אוֹיְבינוּ:
ֵ
אָבינוּ ַמ ְל ֵכּנוָּ ,ה ֵפר ֲע ַצת
ִ
וּמ ְשׂ ִטין ֵמ ָע ֵלינוּ:
אָבינוּ ַמ ְל ֵכּנוַּ ,כּ ֵלּה ָכּל ַצר ַ
ִ
וּמ ַק ְט ִריגֵנוּ:
אָבינוּ ַמ ְל ֵכּנוְּ ,סתֹם ִפּיּוֹת ַמ ְשׂ ִטינֵינוּ ְ
ִ
וּשׁ ַמד
וּמ ְשׁ ִחית וְ ָעוֹן ְ
וּשׁ ִבי ַ
אָבינוּ ַמ ְל ֵכּנוַּ ,כּ ֵלּה ֶד ֶבר וְ ֶח ֶרב וְ ָר ָעב ְ
ִ
ית ָך:
ִמ ְבּנֵי ְב ִר ֶ
ֵפה ִמ ַנּ ֲח ָל ֶת ָך:
אָבינוּ ַמ ְל ֵכּנוְּ ,מנַע ַמגּ ָ
ִ
וֹנוֹתינוּ:
וּמ ַחל ְל ָכל ֲע ֵ
אָבינוּ ַמ ְל ֵכּנוְּ ,ס ַלח ְ
ִ
ֹאתינוּ ִמ ֶנּגֶד ֵעינֶי ָך:
אָבינוּ ַמ ְל ֵכּנוְּ ,מ ֵחה וְ ַה ֲע ֵבר ְפּ ָשׁ ֵעינוּ וְ ַחטּ ֵ
ִ
חוֹבוֹתינוּ:
ֵ
אָבינוּ ַמ ְל ֵכּנוְּ ,מחֹק ְבּ ַר ֲח ֶמי ָך ָה ַר ִבּים ָכּל ִשׁ ְט ֵרי
ִ
שׁוּבה ְשׁ ֵל ָמה ְל ָפנֶי ָך:
ירנוּ ִבּ ְת ָ
אָבינוּ ַמ ְל ֵכּנוַּ ,ה ֲחזִ ֵ
ִ
חוֹלי ַע ֶמּ ָך:
אָבינוּ ַמ ְל ֵכּנוְּ ,שׁ ַלח ְרפוּאָה ְשׁ ֵל ָמה ְל ֵ
ִ
אָבינוּ ַמ ְל ֵכּנוְּ ,ק ַרע .ר ַֹע ְגּזַר ִדּינֵנוּ:
ִ
אָבינוּ ַמ ְל ֵכּנוּ ,ז ְָכ ֵרנוּ ְבּזִ ָכּרוֹן טוֹב ְל ָפנֶי ָך:
ִ
לתענית צבור:
טוֹבים:
אָבינוּ ַמ ְל ֵכּנוּ ,ז ְָכ ֵרנוּ ְל ַחיִּ ים ִ
ִ
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ישׁוּעה:
ָ
אָבינוּ ַמ ְל ֵכּנוּ ,ז ְָכ ֵרנוּ ִל ְג ֻא ָלּה וִ
ִ
ָסה וְ ַכ ְל ָכּ ָלה:
אָבינוּ ַמ ְל ֵכּנוּ ,ז ְָכ ֵרנוּ ְל ַפ ְרנ ָ
ִ
אָבינוּ ַמ ְל ֵכּנוּ ,ז ְָכ ֵרנוּ ִלזְ כֻיּוֹת:
ִ
ילה:
וּמ ִח ָ
יחה ְ
אָבינוּ ַמ ְל ֵכּנוּ ז ְָכ ֵרנוּ ִל ְס ִל ָ
ִ
לעשרת ימי תשובה:
טוֹבים:
אָבינוּ ַמ ְל ֵכּנוָּ ,כּ ְת ֵבנוּ ְבּ ֵס ֶפר ַחיִּ ים ִ
ִ
ישׁוּעה:
ָ
אָבינוּ ַמ ְל ֵכּנוָּ ,כּ ְת ֵבנוּ ְבּ ֵס ֶפר ְגּ ֻא ָלּה וִ
ִ
ָסה וְ ַכ ְל ָכּ ָלה:
אָבינוּ ַמ ְל ֵכּנוָּ ,כּ ְת ֵבנוּ ְבּ ֵס ֶפר ַפּ ְרנ ָ
ִ
אָבינוּ ַמ ְל ֵכּנוָּ ,כּ ְת ֵבנוּ ְבּ ֵס ֶפר זְ ֻכיּוֹת:
ִ
ילה:
וּמ ִח ָ
יחה ְ
אָבינוּ ַמ ְל ֵכּנוָּ ,כּ ְת ֵבנוּ ְבּ ֵס ֶפר ְס ִל ָ
ִ
שׁוּעה ְבּ ָקרוֹב
אָבינוּ ַמ ְל ֵכּנוַּ ,ה ְצ ַמח ָלנוּ יְ ָ
ִ
אָבינוּ ַמ ְל ֵכּנוָּ ,ה ֵרם ֶק ֶרן יִ ְשׂ ָר ֵאל ַע ֶמּ ָך:
ִ
יח ָך:
אָבינוּ ַמ ְל ֵכּנוָּ ,ה ֵרם ֶק ֶרן ְמ ִשׁ ֶ
ִ
כוֹתי ָך:
ָדינוּ ִמ ִבּ ְר ֶ
אָבינוּ ַמ ְל ֵכּנוַּ ,מ ֵלּא י ֵ
ִ
אָבינוּ ַמ ְל ֵכּנוַּ ,מ ֵלּא ֲא ָס ֵמינוּ ָשׂ ָבע:
ִ
קוֹלנוּ חוּס וְ ַר ֵחם ָע ֵלינוּ:
אָבינוּ ַמ ְל ֵכּנוְּ ,שׁ ַמע ֵ
ִ
וּב ָרצוֹן ֶאת ְתּ ִפ ָלּ ֵתנוּ:
אָבינוּ ַמ ְל ֵכּנוַּ ,ק ֵבּל ְבּ ַר ֲח ִמים ְ
ִ
אָבינוּ ַמ ְל ֵכּנוְּ ,פּ ַתח ַשׁ ֲע ֵרי ָשׁ ַמיִם ִל ְת ִפ ָלּ ֵתנוּ:
ִ
ָחנוּ:
אָבינוּ ַמ ְל ֵכּנוּ ,זָכוֹר ִכּי ָע ָפר ֲאנ ְ
ִ
יקם ִמ ְלּ ָפנֶי ָך:
יבנוּ ֵר ָ
אָבינוּ ַמ ְל ֵכּנוּ ,נָא אַל ְתּ ִשׁ ֵ
ִ
אָבינוּ ַמ ְל ֵכּנוְּ ,תּ ֵהא ַה ָשּׁ ָעה ַהזֹּאת ְשׁ ַעת ַר ֲח ִמים וְ ֵעת ָרצוֹן ִמ ְלּ ָפנֶי ָך:
ִ
עוֹל ֵלינוּ וְ ַט ֵפּנוּ:
אָבינוּ ַמ ְל ֵכּנוֲּ ,חמוֹל ָע ֵלינוּ וְ ַעל ָ
ִ
רוּגים ַעל ֵשׁם ָק ְד ֶשׁ ָך:
אָבינוּ ַמ ְל ֵכּנוֲּ ,ע ֵשׂה ְל ַמ ַען ֲה ִ
ִ
יִחוּד ָך:
ֶ
בוּחים ַעל
אָבינוּ ַמ ְל ֵכּנוֲּ ,ע ֵשׂה ְל ַמ ַען ְט ִ
ִ
וּב ַמּיִם ַעל ִקדּוּשׁ ְשׁ ֶמ ָך:
אָבינוּ ַמ ְל ֵכּנוֲּ ,ע ֵשׂה ְל ַמ ַען ָבּ ֵאי ָב ֵאשׁ ַ
ִ
פוּך:
אָבינוּ ַמ ְל ֵכּנוְּ ,נקוֹם ִנ ְק ַמת ַדּם ֲע ָב ֶדי ָך ַה ָשּׁ ְ
ִ
אָבינוּ ַמ ְל ֵכּנוֲּ ,ע ֵשׂה ְל ַמ ַע ְנ ָך ִאם לֹא ְל ַמ ֲענֵנוּ:
ִ
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יענוּ:
הוֹשׁ ֵ
אָבינוּ ַמ ְל ֵכּנוֲּ ,ע ֵשׂה ְל ַמ ַע ְנ ָך וְ ִ
ִ
אָבינוּ ַמ ְל ֵכּנוֲּ ,ע ֵשׂה ְל ַמ ַען ַר ֲח ֶמי ָך ָה ַר ִבּים:
ִ
נּוֹרא ֶשׁ ִנּ ְק ָרא
אָבינוּ ַמ ְל ֵכּנוֲּ ,ע ֵשׂה ְל ַמ ַען ִשׁ ְמ ָך ַהגָּדוֹל ַה ִגּבּוֹר וְ ַה ָ
ִ
ָע ֵלינוּ:
ַענֵנוּ ִכּי ֵאין ָבּנוּ ַמ ֲע ִשׂים ֲע ֵשׂה ִע ָמּנוּ ְצ ָד ָקה
אָבינוּ ַמ ְל ֵכּנוָּ ,חנֵּנוּ ו ֲ
ִ
יענוּ:
הוֹשׁ ֵ
ָח ֶסד וְ ִ
וֶ
אם אין אומרים תחנון ,אומר כאן שליח הציבור חצי קדיש .אם יש קריאת
התורה באותו יום – קוראים .אם לא  -עוברים ל"אשרי".

תחנונים ליום שני וליום חמישי
ָעיר
ַשׁ ִחית .וְ ִה ְר ָבּה ְל ָה ִשׁיב אַפּוֹ וְ לֹא י ִ
יְכ ֵפּר ָעוֹן וְ לֹא י ְ
וְ הוּא ַרחוּם ַ
ָכּל ֲח ָמתוֹ:
ַא ִמ ְתּ ָך ָתּ ִמיד יִ ְצּרוּנוּ:
אַתּה ה' .לֹא ִת ְכ ָלא ַר ֲח ֶמי ָך ִמ ֶמּנּוַּ .ח ְס ְדּ ָך ו ֲ
ָ
יענוּ ה' ֱאל ֵֹהינוּ וְ ַק ְבּ ֵצנוּ ִמן ַהגּוֹיִםְ .להוֹדוֹת ְל ֵשׁם ָק ְד ֶשׁ ָך.
הוֹשׁ ֵ
ִ
ְל ִה ְשׁ ַתּ ֵבּ ַח ִבּ ְת ִה ָלּ ֶת ָך:
ַעמֹד:
ִאם ֲעוֹנוֹת ִתּ ְשׁ ָמר יָהֲּ .אדֹנָי ִמי י ֲ
ָרא:
יחה ְל ַמ ַען ִתּוּ ֵ
ִכּי ִע ְמּ ָך ַה ְסּ ִל ָ
וֹנוֹתינוּ ִתּ ְגמֹל ָע ֵלינוּ:
לֹא ַכ ֲח ָט ֵאינוּ ַתּ ֲע ֶשׂה ָלנוּ וְ לֹא ַכ ֲע ֵ
ִאם ֲעוֹנֵינוּ ָענוּ ָבנוּ .ה'ֲ .ע ֵשׂה ְל ַמ ַען ְשׁ ֶמ ָך:
עוֹלם ֵה ָמּה:
ַח ָס ֶדי ָךִ .כּי ֵמ ָ
זְ כֹר ַר ֲח ֶמי ָך ה' ו ֲ
ַעקֹב:
ַענֵנוּ ה' ְבּיוֹם ָצ ָרה .יְ ַשׂ ְגּ ֵבנוּ ֵשׁם ֱאל ֵֹהי י ֲ
יֲ
ַענֵנוּ ְביוֹם ָק ְר ֵאנוּ:
יעהַ .ה ֶמּ ֶל ְך י ֲ
הוֹשׁ ָ
ה' ִ
ַענֵנוִּ .כּי ֵאין ָבּנוּ ַמ ֲע ִשׂיםֲ .ע ֵשׂה ִע ָמּנוּ ְצ ָד ָקה
אָבינוּ ַמ ְל ֵכּנוּ ָחנֵּנוּ ו ֲ
ִ
יענוּ ְל ַמ ַען ְשׁ ֶמ ָך:
הוֹשׁ ֵ
ְכּרוֹב ַר ֲח ֶמי ָך וְ ִ
בוֹתינוּ
ֲאדוֹנֵינוּ ֱאל ֵֹהינוְּ .שׁ ַמע קוֹל ַתּ ֲחנוּנֵינוּ .וּזְ ָכר ָלנוּ ֶאת ְבּ ִרית ֲא ֵ
יענוּ ְל ַמ ַען ְשׁ ֶמ ָך:
הוֹשׁ ֵ
וְ ִ
את ֶאת ַע ְמּ ָך ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִם ְבּיָד
הוֹצ ָ
וְ ַע ָתּה ֲאדֹנָי ֱאל ֵֹהינוֲּ .א ֶשׁר ֵ
ַתּ ַעשׂ ְל ָך ֵשׁם ַכּיּוֹם ַהזֶּהָ .ח ָטאנוּ ָר ָשׁ ְענוּ:
ָקה ו ַ
ֲחז ָ
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יְרוּשׁ ַליִם ַהר
ָ
יר ָך
ַח ָמ ְת ָך ֵמ ִע ְ
אַפּ ָך ו ֲ
ָשׁב נָא ְ
קוֹתי ָך י ָ
ֲאדֹנָיְ .כּ ָכל ִצ ְד ֶ
יְרוּשׁ ַליִם וְ ַע ְמּ ָך ְל ֶח ְר ָפּה ְל ָכל
ָ
ָק ְד ֶשׁ ָךִ .כּי ַב ֲח ָט ֵאינוּ וּ ַב ֲעוֹנוֹת ֲאב ֵֹתינוּ.
ְס ִביב ֵֹתינוּ:
וְ ַע ָתּה ְשׁ ַמע ֱאל ֵֹהינוּ ֶאל ְתּ ִפ ַלּת ַע ְב ְדּ ָך וְ ֶאל ַתּ ֲחנוּנָיו .וְ ָה ֵאר ָפּנֶי ָך ַעל
ִמ ְק ָדּ ְשׁ ָך ַה ָשּׁ ֵמםְ .ל ַמ ַען ֲאדֹנָי:
מוֹתינוּ וְ ָה ִעיר ֲא ֶשׁר
שׁוֹמ ֵ
וּר ֵאה ְ
וּשׁ ָמעְ .פּ ַקח ֵעינֶי ָך ְ
ַה ֵטּה ֱאל ַֹהי אָזְ ְנ ָך ְ
ילים ַתּ ֲחנוּנֵינוּ
ַחנוּ ַמ ִפּ ִ
קוֹתינוּ ֲאנ ְ
יהִ .כּי לֹא ַעל ִצ ְד ֵ
ִנ ְק ָרא ִשׁ ְמ ָך ָע ֶל ָ
ְל ָפנֶי ָךִ .כּי ַעל ַר ֲח ֶמי ָך ָה ַר ִבּים:
אַחר.
ַע ֵשׂה אַל ְתּ ַ
יבה .ו ֲ
ֲאדֹנָי ְשׁ ָמ ָעהֲ .אדֹנָי ְס ָל ָחהֲ .אדֹנָי ַה ְק ִשׁ ָ
יר ָך וְ ַעל ַע ֶמּ ָך:
ְל ַמ ַע ְנ ָך ֱאל ַֹהיִ .כּי ִשׁ ְמ ָך ִנ ְק ָרא ַעל ִע ְ
אַר ַבּע
פוּצוֹתינוּ ֵמ ְ
ֵ
טוֹבה וְ ַק ֵבּץ ְנ
אָבינוּ אָב ָה ַר ֲח ָמןַ .ה ְר ֵאנוּ אוֹת ְל ָ
ִ
אַתּה ה' ֱאל ֵֹהינוּ:
ֵדעוּ ָכּל ַהגּוֹיִםִ .כּי ָ
אָרץ .י ִַכּירוּ וְ י ְ
ַכּ ְנפוֹת ָה ֶ
ָעיר
ַשׁ ִחית .וְ ִה ְר ָבּה ְל ָה ִשׁיב אַפּוֹ וְ לֹא י ִ
יְכ ֵפּר ָעוֹן וְ לֹא י ְ
וְ הוּא ַרחוּם ַ
ַא ִמ ְתּ ָך ָתּ ִמיד
אַתּה ה' .לֹא ִת ְכ ָלא ַר ֲח ֶמי ָך ִמ ֶמּנּוַּ .ח ְס ְדּ ָך ו ֲ
ָכּל ֲח ָמתוָֹ :
יענוּ ה' ֱאל ֵֹהינוּ וְ ַק ְבּ ֵצנוּ ִמן ַהגּוֹיִםְ .להוֹדוֹת ְל ֵשׁם
הוֹשׁ ֵ
ִ
יִ ְצּרוּנוּ:
ַעמֹד:
ָק ְד ֶשׁ ָךְ .ל ִה ְשׁ ַתּ ֵבּ ַח ִבּ ְת ִה ָלּ ֶת ָךִ :אם ֲעוֹנוֹת ִתּ ְשׁ ָמר יָהֲּ .אדֹנָי ִמי י ֲ
ָרא :לֹא ַכ ֲח ָט ֵאינוּ ַתּ ֲע ֶשׂה ָלנוּ וְ לֹא
יחה ְל ַמ ַען ִתּוּ ֵ
ִכּי ִע ְמּ ָך ַה ְסּ ִל ָ
וֹנוֹתינוּ ִתּ ְגמֹל ָע ֵלינוִּ :אם ֲעוֹנֵינוּ ָענוּ ָבנוּ .ה'ֲ .ע ֵשׂה ְל ַמ ַען ְשׁ ֶמ ָך:
ַכ ֲע ֵ
ַענֵנוּ ה' ְבּיוֹם ָצ ָרה.
עוֹלם ֵה ָמּה :י ֲ
ַח ָס ֶדי ָךִ .כּי ֵמ ָ
זְ כֹר ַר ֲח ֶמי ָך ה' ו ֲ
ַענֵנוּ ְביוֹם ָק ְר ֵאנוּ:
יעהַ .ה ֶמּ ֶל ְך י ֲ
הוֹשׁ ָ
ִ
ַעקֹב :ה'
יְ ַשׂ ְגּ ֵבנוּ ֵשׁם ֱאל ֵֹהי י ֲ
ַענֵנוִּ .כּי ֵאין ָבּנוּ ַמ ֲע ִשׂיםֲ .ע ֵשׂה ִע ָמּנוּ ְצ ָד ָקה
אָבינוּ ַמ ְל ֵכּנוּ ָחנֵּנוּ ו ֲ
ִ
יענוּ ְל ַמ ַען ְשׁ ֶמ ָךֲ :אדוֹנֵינוּ ֱאל ֵֹהינוְּ .שׁ ַמע קוֹל
הוֹשׁ ֵ
ְכּרוֹב ַר ֲח ֶמי ָך וְ ִ
יענוּ ְל ַמ ַען ְשׁ ֶמ ָך:
הוֹשׁ ֵ
בוֹתינוּ וְ ִ
ַתּ ֲחנוּנֵינוּ .וּזְ ָכר ָלנוּ ֶאת ְבּ ִרית ֲא ֵ
את ֶאת ַע ְמּ ָך ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִם ְבּיָד
הוֹצ ָ
וְ ַע ָתּה ֲאדֹנָי ֱאל ֵֹהינוֲּ .א ֶשׁר ֵ
ַתּ ַעשׂ ְל ָך ֵשׁם ַכּיּוֹם ַהזֶּהָ .ח ָטאנוּ ָר ָשׁ ְענוֲּ :אדֹ ָניְ .כּ ָכל
ָקה ו ַ
ֲחז ָ
יְרוּשׁ ַליִם ַהר ָק ְד ֶשׁ ָךִ .כּי
ָ
יר ָך
ַח ָמ ְת ָך ֵמ ִע ְ
אַפּ ָך ו ֲ
ָשׁב נָא ְ
קוֹתי ָך י ָ
ִצ ְד ֶ
יְרוּשׁ ַליִם וְ ַע ְמּ ָך ְל ֶח ְר ָפּה ְל ָכל
ָ
וּב ֲעוֹנוֹת ֲאב ֵֹתינוּ.
ַב ֲח ָט ֵאינוּ ַ
ְס ִביב ֵֹתינוּ :וְ ַע ָתּה ְשׁ ַמע ֱאל ֵֹהינוּ ֶאל ְתּ ִפ ַלּת ַע ְב ְדּ ָך וְ ֶאל ַתּ ֲחנוּנָיו.
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וְ ָה ֵאר ָפּנֶי ָך ַעל ִמ ְק ָדּ ְשׁ ָך ַה ָשּׁ ֵמםְ .ל ַמ ַען ֲאדֹנָיַ :ה ֵטּה ֱאל ַֹהי אָזְ ְנ ָך
מוֹתינוּ וְ ָה ִעיר ֲא ֶשׁר ִנ ְק ָרא ִשׁ ְמ ָך
שׁוֹמ ֵ
ְ
וּר ֵאה
וּשׁ ָמעְ .פּ ַקח ֵעינֶי ָך ְ
ְ
ילים ַתּ ֲחנוּנֵינוּ ְל ָפנֶי ָךִ .כּי ַעל
ַחנוּ ַמ ִפּ ִ
קוֹתינוּ ֲאנ ְ
יהִ .כּי לֹא ַעל ִצ ְד ֵ
ָע ֶל ָ
ַע ֵשׂה
יבה .ו ֲ
ַר ֲח ֶמי ָך ָה ַר ִבּיםֲ :אדֹנָי ְשׁ ָמ ָעהֲ .אדֹנָי ְס ָל ָחהֲ .אדֹנָי ַה ְק ִשׁ ָ
יר ָך וְ ַעל ַע ֶמּ ָך:
אַחרְ .ל ַמ ַע ְנ ָך ֱאל ַֹהיִ .כּי ִשׁ ְמ ָך ִנ ְק ָרא ַעל ִע ְ
אַל ְתּ ַ
אַר ַבּע
פוּצוֹתינוּ ֵמ ְ
ֵ
טוֹבה וְ ַק ֵבּץ ְנ
אָבינוּ אָב ָה ַר ֲח ָמןַ .ה ְר ֵאנוּ אוֹת ְל ָ
ִ
אַתּה ה' ֱאל ֵֹהינוּ:
ֵדעוּ ָכּל ַהגּוֹיִםִ .כּי ָ
אָרץ .י ִַכּירוּ וְ י ְ
ַכּ ְנפוֹת ָה ֶ
וּמ ֲע ֵשׂה י ְָד ָך
אַתּה י ְֹצ ֵרנוּ ַ
ַחנוּ ַהח ֶֹמר וְ ָ
אָתּהֲ .אנ ְ
אָבינוּ ָ
וְ ַע ָתּה ה' ִ
חוּסה ה'
גוֹא ֵלנוָּ :
צוּרנוּ וְ ֲ
אָבינוּ ַמ ְל ֵכּנוּ ֵ
יענוּ ְל ַמ ַען ְשׁ ֶמ ָךִ .
וֹשׁ ֵ
ֻלּנוּ :ה ִ
כָּ
ֹאמרוּ
ַח ָל ְת ָך ְל ֶח ְר ָפּה ִל ְמ ָשׁל ָבּם גּוֹיִםָ .ל ָמּה י ְ
ַעל ַע ֶמּ ָך וְ אַל ִתּ ֵתּן נ ֲ
ַעמֹד ַבּ ֲע ֵדנוּ.
ָד ְענוּ ה' ִכּי ָח ָטאנוּ וְ ֵאין ִמי י ֲ
יהם :י ַ
ָב ַע ִמּים אַיֵּה ֱאל ֵֹה ֶ
ָד ְענוּ ִכּי ֵאין ָבּנוּ ַמ ֲע ִשׂים.
ַע ָמד ָלנוּ ְבּ ֵעת ָצ ָרה .י ַ
ֶא ָלּא ִשׁ ְמ ָך ַהגָּדוֹל י ֲ
ְצ ָד ָקה ֲע ֵשׂה ִע ָמּנוּ ְל ַמ ַען ְשׁ ֶמ ָךְ :כּ ַר ֵחם אָב ַעל ָבּ ִנים ֵכּן ְתּ ַר ֵחם ה'
ַח ָל ֶת ָך.
יענוּ ְל ַמ ַען ְשׁ ֶמ ָךֲ :חמוֹל ַעל ַע ֶמּ ָךַ .ר ֵחם ַעל נ ֲ
הוֹשׁ ֵ
ָע ֵלינוּ .וְ ִ
ֹשׂה
ַענֵנוִּ .כּי ְל ָך ה' ַה ְצּ ָד ָקה .ע ֵ
חוּסה נָּא ְכּרוֹב ַר ֲח ֶמי ָךָ .חנֵּנוּ ַמ ְל ֵכּנוּ ו ֲ
ָ
ִנ ְפ ָלאוֹת ְבּ ָכל ֵעת:
יִמ ָשׁל ָבּנוּ ֶק ֶצף.
ית ָך .וְ אַל ְ
יעה נָּא צֹאן ַמ ְר ִע ֶ
הוֹשׁ ָ
ַה ֶבּט נָא ַר ֶחם ָנא וְ ִ
תוֹח ְל ֵתּנוּ ֱאלוֹ ַהּ ְס ִליחוֹת .אָנָּא ְס ַלח נָאִ .כּי
ְשׁוּעהְ .בּ ָך ַ
ִכּי ְל ָך ה' ַהי ָ
אָתּה:
ֵאל טוֹב וְ ַס ָלּח ָ
אָנָּא ֶמ ֶל ְך ַרחוּם וְ ַחנּוּן .זְ כֹר וְ ַה ֵבּט ִל ְב ִרית ֵבּין ַה ְבּ ָת ִרים וְ ֵת ָר ֶאה
אָבינוּ .וְ אַל
אָבינוּ .אַל ַתּ ַעזְ ֵבנוּ ִ
יִשׂ ָר ֵאל ִ
וּל ַמ ַען ְ
ָחידְ .
ְל ָפנֶי ָך ֲע ֵק ַדת י ִ
יוֹצ ֵרנוּ .וְ אַל ַתּ ַעשׂ ִע ָמּנוּ ָכּ ָלה
ִתּ ְטּ ֵשׁנוּ ַמ ְל ֵכּנוּ .וְ אַל ִתּ ְשׁ ָכּ ֵחנוּ ְ
אָתּה:
ָלוּתינוִּ .כּי ֵאל ֶמ ֶל ְך ַחנּוּן וְ ַרחוּם ָ
ְבּג ֵ
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אַפּיִם וְ ַרב
ֵאין ָכּמוֹ ָך ַחנּוּן וְ ַרחוּם ה' ֱאל ֵֹהינוֵּ .אין ָכּמוֹ ָך ֵאל ֶא ֶר ְך ַ
וּמרֹגֶז
יענוּ וְ ַר ֲח ֵמנוּ ְבּ ַר ֲח ֶמי ָך ָה ַר ִבּיםֵ .מ ַר ַעשׁ ֵ
הוֹשׁ ֵ
ִ
ֶא ֶמת.
ֶח ֶסד ו ֱ
ַעקֹב .אַל ֵתּ ֶפן ֶאל ְק ִשׁי
וּלי ֲ
אַב ָר ָהם ְליִ ְצ ָחק ְ
ילנוּ :זְ כוֹר ַל ֲע ָב ֶדי ָך ְל ְ
ַה ִצּ ֵ
ָחם ַעל
אַפּ ָך וְ ִהנּ ֵ
ָה ָעם ַהזֶּה וְ ֶאל ִר ְשׁעוֹ וְ ֶאל ַח ָטּאתוֹ שׁוּב ֵמ ֲחרוֹן ֶ
אָתּהִ .כּי ֵכן ַדּ ְר ֶכּ ָך.
ָה ָר ָעה ְל ַע ֶמּ ָך :וְ ָה ֵסר ִמ ֶמּנּוּ ַמ ַכּת ַה ָמּוֶת ִכּי ַרחוּם ָ
ילנוּ
חוּסה ה' ַעל ַע ֶמּ ָך וְ ַה ִצּ ֵ
ָ
ַל ֲעשׂוֹת ֶח ֶסד ִחנָּם ְבּ ָכל דּוֹר וָדוֹר.
שׁוֹמר
ֵ
אַתּה
ֵרה ָק ָשׁהִ .כּי ָ
וּגז ָ
ֵפה ְ
ַע ֶמ ָך .וְ ָה ֵסר ִמ ֶמּנּוּ ַמ ַכּת ַה ַמּגּ ָ
ִמזּ ְ
וּמה
ֹשׁת ַה ָפּ ִניםַ .מה ִנּ ְתאוֹנֵן ַ
יִ ְשׂ ָר ֵאלְ :ל ָך ֲאדֹנָי ַה ְצּ ָד ָקה וְ ָלנוּ בּ ֶ
ָשׁוּבה
ַחק ָֹרה וְ נ ָ
ַח ְפּ ָשׂה ְד ָר ֵכינוּ וְ נ ְ
וּמה ִנּ ְצ ַט ָדּק :נ ְ
נֹּא ַמר ַמה ְנּ ַד ֵבּר ַ
יעה נָּא .אָנָּא ה'
הוֹשׁ ָ
שׁוּטה ְל ַק ֵבּל ָשׁ ִבים :אָנָּא ה' ִ
יְמ ְינ ָך ְפ ָ
ֵא ֶלי ָךִ .כּי ִ
יחה נָא .אָנָּא ה' ֲע ֵננוּ ְביוֹם ָק ְר ֵאנוְּ :ל ָך ה' ִח ִכּינוְּ .ל ָך ה' ִקוִּ ינוּ.
ַה ְצּ ִל ָ
ָתםָ .כּל
אָב ָדה ִת ְקו ָ
ָאמוּ גּוֹיִםְ .
וּת ַענֵּנוִּ .כּי נ ֲ
ַחל .אַל ֶתּ ֱח ֶשׁה ְ
ְל ָך ה' ְני ֵ
קוֹמה ְל ָך ְל ַבד ִתּ ְשׁ ַתּ ֲחוֶה:
ֶבּ ֶר ְך ְל ָך ִת ְכ ַרע וְ ָכל ָ
ַפ ֵשׁנוּ ֵמרוֹב
פּוֹשׁ ִעים וְ ַח ָטּ ִאיםִ .נ ְב ֲה ָלה נ ְ
שׁוּבה ְל ַק ֵבּל ְ
פּוֹת ַח יָד ִבּ ְת ָ
ַה ֵ
רוֹנ ָך
יענוּ .אַל ִתּ ְשׁפּ ְֹך ֲח ְ
הוֹשׁ ֵ
קוּמה וְ ִ
ָ
ֶצח.
ִע ְצּבוֹנֵנוּ .אַל ִתּ ְשׁ ָכּ ֵחנוּ נ ַ
בוֹדנוּ ַבּגּוֹיִם.
יטה ַדּל ְכּ ֵ
ית ָךֵ :אלַ .ה ִבּ ָ
ַחנוּ ַע ְמּ ָך ְבּנֵי ְב ִר ֶ
ָע ֵלינוּ ִכּי ֲאנ ְ
אַר ְתּ ָך ְבּיַד ָצר:
וְ ִשׁ ְקּצוּנוּ ְכּ ֻט ְמאַת ַה ִנּ ָדּהַ .עד ָמ ַתי ֻע ְזּ ָך ַבּ ְשּׁ ִבי וְ ִת ְפ ְ
אוֹתינוּ.
יִמ ֲעטוּ ְל ָפנֶי ָך ְתּ ָל ֵ
יענוּ ְל ַמ ַען ְשׁ ֶמ ָך .אַל ְ
הוֹשׁ ֵ
בוּר ְת ָך וְ ִ
עוֹר ָרה ְג ָ
ְ
רוֹתינוּ .לֹא ְל ַמ ֲענֵנוּ ֶא ָלּא ְל ַמ ַע ְנ ָך ְפ ַעל.
ַמ ֵהר יְ ַק ְדּמוּנוּ ַר ֲח ֶמי ָך ְבּ ֵעת ָצ ֵ
ַחלוֹת ֵעינֵינוִּ .כּי ֵאל ֶמ ֶל ְך
יתנוִּ .כּי ְל ָך ְמי ֲ
ֵכר ְשׁ ֵא ִר ֵ
וְ אַל ַתּ ְשׁ ִחית ֶאת ז ֶ
אוֹמ ִרים ַפּ ֲע ַמיִם
דוּתנוּ ְבּ ָכל יוֹם ָתּ ִמיד ְ
אָתּה :וּזְ כֹר ֵע ֵ
ַחנּוּן וְ ַרחוּם ָ
אַה ָבהְ :שׁ ַמע יִ ְשׂ ָר ֵאל .ה' ֱאלֹ ֵהינוּ .ה' ֶא ָחד:
ְבּ ֲ
ָחם ַעל ָה ָר ָעה ְל ַע ֶמּ ָך:
ה' ֱאלֹ ֵהי ִי ְשׂ ָר ֵאל .שׁוּב ֵמ ֲחרוֹן אַ ֶפּ ָך ְו ִהנּ ֵ

ֶח ַשׁ ְבנוּ ְכּצֹּאן
ָק ֶלס ַבּגּוֹיִם .נ ְ
וּר ֵאה ִכּי ָהיִינוּ ַל ַעג ו ֶ
ַה ֵבּט ִמ ָשּׁ ַמיִם ְ
וּל ֶח ְר ָפּה:
וּל ַמ ָכּה ְ
אַבּד ְ
וּל ֵ
יוּבלַ .ל ֲהרוֹג ְ
ַל ֶטּ ַבח ָ
וּב ָכל זֹאת ִשׁ ְמ ָך לֹא ָשׁ ָכ ְחנוּ .נָא אַל ִתּ ְשׁ ָכּ ֵחנוּ .יי:
ְ
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תּוֹח ֶלת וְ ִת ְקוָה .חוֹן אוֹם ְל ִשׁ ְמ ָך ְמ ַקוֶּהָ .טהוֹר.
אוֹמ ִרים ֵאין ֶ
ז ִָרים ְ
יִכ ְבּשׁוּ ֶאת ַכּ ַע ְס ָך
ַענוּ וְ לֹא הוּנַח ָלנוַּ .ר ֲח ֶמי ָך ְ
שׁוּע ֵתנוּ ָק ְר ָבהָ .יג ְ
יְ ָ
ֵמ ָע ֵלינוּ:
ֻלּה ֲא ֶשׁר ָבּ ָח ְר ָתּ .יי:
אָ ָנּא שׁוּב ֵמ ֲחרוֹנְ ָך ְו ַר ֵחם ְסג ָ

ֹאמרוּ
אַכז ִָריםָ .ל ָמּה י ְ
ידי ְ
חוּסה ה' ָע ֵלינוּ ְבּ ַר ֲח ֶמי ָך וְ אַל ִתּ ְתּנֵנוּ ִבּ ֵ
ָ
אַחר:
יהםְ .ל ַמ ַע ְנ ָך ֲע ֵשׂה ִע ָמּנוּ ֶח ֶסד וְ אַל ְתּ ַ
ַהגּוֹיִם אַיֵּה נָא ֱאל ֵֹה ֶ
ֻלּה ֲא ֶשׁר ָבּ ָח ְר ָתּ .יי:
אָ ָנּא שׁוּב ֵמ ֲחרוֹנְ ָך ְו ַר ֵחם ְסג ָ

ֹיְבינוּ ִל ְמחוֹת ֶאת ְשׁ ֵמנוּ.
קוֹלנוּ ִת ְשׁ ַמע וְ ָתחוֹן .וְ אַל ִתּ ְטּ ֵשׁנוּ ְבּיַד א ֵ
ֵ
אַר ֶבּה ֶאת ז ְַר ֲע ֶכם.
כוֹכ ֵבי ַה ָשּׁ ַמיִם ְ
בוֹתינוּ ְכּ ְ
זְ כֹר ֲא ֶשׁר ִנ ְשׁ ַבּ ְע ָתּ ַל ֲא ֵ
אַרנוּ ְמ ַעט ֵמ ַה ְר ֵבּה:
וְ ַע ָתּה ִנ ְשׁ ְ
וּב ָכל זֹאת ִשׁ ְמ ָך לֹא ָשׁ ָכ ְחנוּ .נָא אַל ִתּ ְשׁ ָכּ ֵחנוּ .יי
ְ

ילנוּ וְ ַכ ֵפּר ַעל
ָעזְ ֵרנוּ ֱאל ֵֹהי יִ ְשׁ ֵענוּ ַעל ְדּ ַבר ְכּבוֹד ְשׁ ֶמ ָך .וְ ַה ִצּ ֵ
אתינוּ ְל ַמ ַען ְשׁ ֶמ ָך:
ַחטֹּ ֵ
ָחם ַעל ָה ָר ָעה ְל ַע ֶמּ ָך:
ה' ֱאלֹ ֵהי ִי ְשׂ ָר ֵאל .שׁוּב ֵמ ֲחרוֹן אַ ֶפּ ָך ְו ִהנּ ֵ

אוֹמ ִרים
אבד יִ ְשׂ ָר ֵאלָ .ה ְ
שׁוֹמר יִ ְשׂ ָר ֵאלְ .שׁמֹר ְשׁ ֵא ִרית יִ ְשׂ ָר ֵאל .וְ אַל יֹ ַ
ֵ
ְשׁ ַמע יִ ְשׂ ָר ֵאל:
ֹאבד גּוֹי ֶא ָחד.
שׁוֹמר גּוֹי ֶא ָחדְ .שׁמֹר ְשׁ ֵא ִרית ַעם ֶא ָחד .וְ אַל י ַ
ֵ
ַח ִדים ִשׁ ְמ ָך ה' ֱאל ֵֹהינוּ ה' ֶא ָחד:
ַה ְמי ֲ
ֹאבד גּוֹי ָקדוֹשׁ.
שׁוֹמר גּוֹי ָקדוֹשְׁ .שׁמֹר ְשׁ ֵא ִרית ַעם ָקדוֹשׁ .וְ אַל י ַ
ֵ
ַה ְמ ַשׁ ְלּ ִשׁים ְבּ ָשׁלשׁ ְקדֻשּׁוֹת ְל ָקדוֹשׁ:
נוּניםִ .ה ְת ַר ֶצּה וְ ִה ְת ַפּיֵּס ְלדוֹר ָע ִני.
וּמ ְת ַפּיֵּס ְבּ ַת ֲח ִ
ִמ ְת ַר ֶצּה ְבּ ַר ֲח ִמים ִ
ִכּי ֵאין עוֹזֵר:
ַענֵנוּ ִכּי ֵאין ָבּנוּ ַמ ֲע ִשׂיםֲ .ע ֵשׂה ִע ָמּנוּ ְצ ָד ָקה
אָבינוּ ַמ ְל ֵכּנוּ ָחנֵּנוּ ו ֲ
ִ
יענוּ:
הוֹשׁ ֵ
ָח ֶסד וְ ִ
וֶ
ַע ֶשׂהִ .כּי ָע ֶלי ָך ֵעינֵינוּ:
ַחנוּ לֹא ֵנ ַדע ַמה נּ ֲ
ַאנ ְ
וֲ
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עוֹלם ֵה ָמּה:
ַח ָס ֶדי ָך ִכּי ֵמ ָ
זְ כֹר ַר ֲח ֶמי ָך ה' ,ו ֲ
יִח ְלנוּ ָל ְך:
יְ ִהי ַח ְס ְדּ ָך ה' ָע ֵלינוּ ַכּ ֲא ֶשׁר ַ
אשׁוֹניםַ .מ ֵהר יְ ַק ְדּמוּנוּ ַר ֲח ֶמי ָך ִכּי ַדלּוֹנוּ
ִ
אַל ִתּזְ ָכּר ָלנוּ ֲעוֹנוֹת ִר
ְמאֹד:
ָאָרץ:
ֹשׂה ָשׁ ַמיִם ו ֶ
ֶעזְ ֵרנוּ ְבּ ֵשׁם ה' .ע ֵ
ָחנֵּנוּ ה' ָחנֵּנוִּ .כּי ַרב ָשׂ ַב ְענוּ בוּז:
ְבּרֹגֶז ַר ֵחם ִתּזְ כּוֹרְ .בּרֹגֶז ֲע ֵק ָדה ִתּזְ כּוֹרְ .בּרֹגֶז ְתּ ִמימוֹת ִתּזְ כּוֹר:
ַענֵנוּ ְביוֹם ָק ְר ֵאנוּ:
יעהַ .ה ֶמּ ֶל ְך י ֲ
הוֹשׁ ָ
ה' ִ
ָחנוּ:
ָדע יִ ְצ ֵרנוּ .זָכוּר ִכּי ָע ָפר ֲאנ ְ
ִכּי הוּא י ַ
ילנוּ וְ ַכ ֵפּר ַעל
ָעזְ ֵרנוּ ֱאל ֵֹהי יִ ְשׁ ֵענוּ ַעל ְדּ ַבר ְכּבוֹד ְשׁ ֶמ ָך .וְ ַה ִצּ ֵ
אתינוּ ְל ַמ ַען ְשׁ ֶמ ָך:
ַחטֹּ ֵ
שליח ציבור אומר כאן חצי קדיש
יִת ַק ַדּשׁ ְשׁ ֵמהּ ַר ָבּא .אמן:
ַדּל וְ ְ
יִתגּ ַ
ְ
יק ֵרב
ֻר ָקנֵהּ וִ ָ
ַצ ַמח פּ ְ
כוּתהּ וְ י ְ
יך ַמ ְל ֵ
ַמ ִל ְ
עוּתהּ וְ י ְ
ְבּ ָע ְל ָמא ִדּי ְב ָרא ִכ ְר ֵ
יחהּ .אמן:
ְמ ִשׁ ֵ
וּבזְ ַמן ָק ִריב.
ָלא ִ
וּב ַחיֵּי ְד ָכל ֵבּית יִ ְשׂ ָר ֵאל ַבּ ֲעג ָ
יוֹמיכוֹן ְ
וּב ֵ
ְבּ ַחיֵּיכוֹן ְ
אָמן:
וְ ִא ְמרוּ ֵ
וּל ָע ְל ֵמי ָע ְל ַמיָּא:
יְ ֵהא ְשׁ ֵמהּ ַר ָבּא ְמ ָב ַר ְך ְל ָע ַלם ְ
יִת ַע ֶלּה
יִת ַה ָדּר וְ ְ
ַשּׂא וְ ְ
יִתנ ֵ
רוֹמם וְ ְ
יִת ָפּ ֵאר וְ י ְִת ֵ
יִת ָבּ ַר ְך וְ יִ ְשׁ ַתּ ַבּח וְ ְ
ְ
וּל ֵע ָלּא ִמ ָכּל( ִמן
יך הוּאְ .ל ֵע ָלּא )בעשי"ת ְ
יִת ַה ָלּל ְשׁ ֵמהּ ְד ֻק ְד ָשׁא ְבּ ִר ְ
וְ ְ
ירן ְבּ ָע ְל ָמא .וְ ִא ְמרוּ
ֶח ָמ ָתא ַדּ ֲא ִמ ָ
יר ָתא ֻתּ ְשׁ ְבּ ָח ָתא וְ נ ֱ
ָכּל ִבּ ְר ָכ ָתא וְ ִשׁ ָ
אָמן:
ֵ

סדר הקריאה בתורה
כאשר פותחים את הארון אומרים:
ֹיְבי ָך וְ ָינֻסוּ
קוּמה ה' וְ ָיפֻצוּ א ֶ
ָ
ֹשׁה
ֹאמר מ ֶ
וַיְ ִהי ִבּ ְנס ַֹע ָהאָרֹן ַויּ ֶ
ְמ ַשׂ ְנ ֶאי ָך ִמ ָפּנֶי ָך:
ירוּשׁ ָליִם:
וּד ַבר ה' ִמ ָ
תוֹרה ְ
ִכּי ִמ ִצּיּוֹן ֵתּ ֵצא ָ
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ֻשּׁתוֹ:
ִשׂ ָר ֵאל ִבּ ְקד ָ
תּוֹרה ְל ַעמּוֹ י ְ
ָתן ָ
ָבּרוּ ְך ֶשׁנּ ַ
"בריך שמיה" היא תפילה בשפה הארמית ,שהייתה השפה של היהודים בבבל.
בתפילה זו מהללים את ה' ,מזכירים את מלכותו עלינו ,ומצהירים על
האמונה בו ולא באחרים.
עוּת ְך ִעם ַע ָמּ ְך
ְהא ְר ָ
אַת ָר ְך .י ֵ
יך ְשׁ ֵמהּ ְדּ ָמ ֵרא ָע ְל ָמאְ .בּ ִרי ְך ִכּ ְת ָר ְך וְ ְ
ְבּ ִר ְ
אַמטוּיֵי
וּל ְ
אַחזֵי ְל ַע ָמּ ְך ְבּ ֵבית ַמ ְק ְדּ ָשׁ ְךְ .
יְמינ ְָך ֲ
ֻר ַקן ִ
יִ ְשׂ ָר ֵאל ְל ָע ָלם .וּפ ְ
לוֹתנָא ְבּ ַר ֲח ִמין .יְ ֵהא ַר ֲעוָא ֳק ָד ָמ ְך
וּל ַק ֵבּל ְצ ָ
הוֹר ְך ְ
ָלנָא ִמטּוּב ְנ ָ
יקיָּאְ .ל ִמ ְר ַחם
ידא ְבּגוֹ ַצ ִדּ ַ
יבוּתא .וְ ֶל ֱהוֵי ֲאנָא ְפ ִק ָ
יך ָלן ַחיִּ ין ְבּ ִט ָ
תוֹר ְ
ְדּ ִ
אַנ ְתּ הוּא זָן
ִשׂ ָר ֵאלְ .
ָתי וְ יַת ָכּל ִדּי ִלי וְ ִדי ְל ַע ָמּ ְך י ְ
וּל ִמ ְנ ַטר י ִ
ָע ַלי ְ
וּמ ַפ ְר ֵנס ְלכֹ ָלּא .אַ ְנ ְתּ הוּא ַשׁ ִלּיט ַעל כּ ָֹלּא .אַ ְנ ְתּ הוּא ְד ַשׁ ִלּיט
ְלכ ָֹלּא ְ
יך הוּא
יל ְך ִהיאֲ .אנָא ַע ְב ָדּא ְד ֻק ְד ָשׁא ְבּ ִר ְ
כוּתא ִדּ ָ
ַעל ַמ ְל ַכיָּא .וּ ַמ ְל ָ
יְתהּ ְבּ ָכל ִע ָדּן וְ ִע ָדּןָ .לא ַעל ֱאנָשׁ
אוֹר ֵ
יקר ַ
וּמ ַקּ ָמּא ִדּ ַ
יד ָנא ַק ֵמּהּ ִ
ְדּ ָס ִג ְ
יכנָאֶ .א ָלּא ֶבּ ֱא ָל ָהא ִד ְשׁ ַמיָּאְ .דּהוּא
יצנָא וְ ָלא ַעל ַבּר ֱא ָל ִהין ָס ִמ ְ
ָר ִח ְ
וּמ ְסגֵּא ְל ֶמ ְע ַבּד
יאוֹהי ְקשׁוֹטַ .
וּנ ִב ִ
יְתהּ ְקשׁוֹט ְ
אוֹר ֵ
ֱא ָל ָהא ְקשׁוֹט וְ ַ
ירא ֲאנָא ֵא ַמר
ַקּ ָ
ישׁא י ִ
וּקשׁוֹטֵ .בּהּ ֲאנָא ָר ִחיץ .וְ ִל ְשׁ ֵמהּ ַק ִדּ ָ
ַט ְבוָן ְ
יהב ִלי ְבּ ִנין
יְתא) .וְ ֵת ַ
אוֹר ָ
ֻתּ ְשׁ ְבּ ָחן .יְ ֵהא ַר ֲעוָא ֳק ָד ָמ ְך ְדּ ִת ְפ ַתּח ִל ָבּ ִאי ְבּ ַ
עוּת ְך( .וְ ַת ְשׁ ִלים ִמ ְשׁ ֲא ִלין ְדּ ִל ָבּ ִאי וְ ִל ָבּא ְד ָכל ַע ָמּ ְך
ִדּ ְכ ִרין ְדּ ָע ְב ִדין ְר ָ
אָמן:
וּל ַחיִּ ין וְ ִל ְשׁ ָלם ֵ
יִ ְשׂ ָר ֵאלְ .ל ַטב ְ
ַח ָדּו:
רוֹמ ָמה ְשׁמוֹ י ְ
וּנ ְ
ַדּלוּ ַלה' ִא ִתּי ְ
חזן  -גּ ְ
בוּרה וְ ַה ִתּ ְפ ֶא ֶרת וְ ַה ֵנּ ַצח וְ ַההוֹד ִכּי כֹל
ֻלּה וְ ַה ְגּ ָ
קהל ְ -ל ָך ה' ַה ְגּד ָ
אָרץ:
וּב ֶ
ַבּ ָשּׁ ַמיִם ָ
ַשּׂא ְלכֹל ְלרֹאשׁ:
ְל ָך ה' ַה ַמּ ְמ ָל ָכה וְ ַה ִמּ ְתנ ֵ
רוֹממוּ ה' ֱאל ֵֹהינוּ וְ ִה ְשׁ ַתּ ֲחווּ ַל ֲהדֹם ַר ְג ָליו ָקדוֹשׁ הוּא:
ְ
רוֹממוּ ה' ֱאל ֵֹהינוּ וְ ִה ְשׁ ַתּ ֲחווּ ְל ַהר ָק ְדשׁוֹ ִכּי ָקדוֹשׁ ה' ֱאל ֵֹהינוּ:
ְ
ַצּיל
ית ִנים .וְ י ִ
מוּסים וְ יִ זְ כּוֹר ְבּ ִרית ֵא ָ
יְר ֵחם ַעם ֲע ִ
אָב ָה ַר ֲח ִמים .הוּא ַ
שׂוּאים.
ֵצר ָה ָרע ִמן ַהנְּ ִ
שׁוֹתינוּ ִמן ַה ָשּׁעוֹת ָה ָרעוֹת .וְ ְיִג ַער ְבּי ֶ
ַפ ֵ
נְ
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טוֹבה
לוֹתינוּ ְבּ ִמ ָדּה ָ
ימ ֵלּא ִמ ְשׁ ֲא ֵ
עוֹל ִמים .וִ ַ
יטת ָ
אוֹתנוּ ִל ְפ ֵל ַ
ָ
וְ יָחוֹן
שׁוּעה וְ ַר ֲח ִמים:
יְ ָ
מניחים את ספר התורה על הבמה ,והקורא את העולים לתורה אומר:
וּפ ֵל ַטת
ָלה וְ ֵת ָר ֶאה ַמ ְלכוּתוֹ ָע ֵלינוּ ִבּזְ ַמן ָקרוֹב .וְ יָחוֹן ְפּ ֵל ָט ֵתנוּ ְ
וְ ִתגּ ֶ
ֹאמר אָ ֵמןַ .הכֹּל
וּל ָרצוֹן וְ נ ַ
וּל ַר ֲח ִמים ְ
וּל ֶח ֶסד ְ
ַעמּוֹ ֵבּית יִ ְשׂ ָר ֵאל ְל ֵחן ְ
תּוֹרה .כּ ֵֹהן ְק ָרב י ֲ
וּתנוּ ָכבוֹד ַל ָ
ָהבוּ גֹ ֶדל ֵלאל ֵֹהינוּ ְ
ַעמֹד )פלוני בן
ֻשּׁתוֹ:
תּוֹרה ְל ַעמּוֹ יִ ְשׂ ָר ֵאל ִבּ ְקד ָ
ָתן ָ
רוּך ֶשׁנּ ַ
פלוני( ַהכּ ֵֹהןָ .בּ ְ
ֻלּ ֶכם ַהיּוֹם:
יכם ַחיִּ ים כּ ְ
אַתּם ַה ְדּ ֵב ִקים ַבּה' ֱאל ֵֹה ֶ
קהל  -וְ ֶ

סדר ברכת התורה:
העולה אומר ָ -בּ ְרכוּ ֶאת ה' ַה ְמב ָֹר ְך:
ָעד:
עוֹלם ו ֶ
רוּך ה' ַה ְמב ָֹר ְך ְל ָ
הקהל עונה ָ -בּ ְ
ָעד:
עוֹלם ו ֶ
רוּך ה' ַה ְמב ָֹר ְך ְל ָ
והעולה חוזר ָ -בּ ְ
עוֹלםֲ .א ֶשׁר ָבּ ַחר ָבּנוּ ִמ ָכּל ָה ַע ִמּים.
אַתּה ה' ֱאל ֵֹהינוּ ֶמ ֶל ְך ָה ָ
רוּך ָ
ָבּ ְ
תּוֹרתוֹ:
ָתן ָלנוּ ֶאת ָ
וְ נ ַ
תּוֹרה:
נוֹתן ַה ָ
אַתּה ה'ֵ .
רוּך ָ
ָבּ ְ
אחר קריאת הפרשה מברך העולה לתורה:
תּוֹרת ֱא ֶמת וְ ַחיֵּי
ָתן ָלנוּ ַ
עוֹלםֲ .א ֶשׁר נ ַ
אַתּה ה' ֱאל ֵֹהינוּ ֶמ ֶל ְך ָה ָ
רוּך ָ
ָבּ ְ
תּוֹרה:
נוֹתן ַה ָ
אַתּה ה'ֵ .
רוּך ָ
תוֹכנוָּ :בּ ְ
ָטע ְבּ ֵ
עוֹלם נ ַ
ָ

ברכת הגומל
מי שניצל מסכנה ,מברך ברכת הגומל אחרי שעלה לתורה.
גּוֹמל ְל ַחיּ ִָבים טוֹבוֹת.
עוֹלםַ .ה ֵ
אַתּה ה' ֱאל ֵֹהינוּ ֶמ ֶל ְך ָה ָ
רוּך ָ
ָבּ ְ
ֶשׁ ְגּ ָמ ַל ִני ָכּל טוֹב:
אָמןִ .מי ֶשׁ ְגּ ָמ ְל ָך ָכּל טוֹב .הוּא ְיִג ָמ ְל ָך ָכּל טוֹב ֶס ָלה:
הקהל עונהֵ :
לאחרי קריאת התורה אומר החזן חצי קדיש.
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הגבהת הספר
הקהל מסתכל על הכתב שבספר התורה ,ואומר:
ֹשׁה ִל ְפנֵי ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאלַ :על ִפּי ה' ְבּיַד
תּוֹרה ֲא ֶשׁר ָשׂם מ ֶ
וְ זֹאת ַה ָ
משׁה:
ֶ
בימים שני וחמישי ,אחר הגבהת ספר תורה ביום שאומרים בו תחנון ,יאמר
החזן:
וּל ָה ִשׁיב ֶאת
אָבינוּ ֶשׁ ַבּ ָשּׁ ַמיִם ְלכוֹנֵן ֶאת ֵבּית ַחיֵּינוְּ .
יְ ִהי ָרצוֹן ִמ ִלּ ְפנֵי ִ
ֹאמר אָ ֵמן:
ָמינוּ .וְ נ ַ
תוֹכנוּ ִבּ ְמ ֵה ָרה ְבי ֵ
ְשׁ ִכינָתוֹ ְבּ ֵ
יט ֵתינוּ.
אָבינוּ ֶשׁ ַבּ ָשּׁ ַמיִם ְל ַר ֵחם ָע ֵלינוּ וְ ַעל ְפּ ֵל ָ
יְ ִהי ָרצוֹן ִמ ִלּ ְפנֵי ִ
ֹאמר
וּמ ַעל ָכּל ַעמּוֹ ֵבּית יִ ְשׂ ָר ֵאל .וְ נ ַ
ֵפה ֵמ ָע ֵלינוּ ֵ
וּמגּ ָ
נוֹע ַמ ְשׁ ִחית ַ
וְ ִל ְמ ַ
אָמן:
ֵ
אָבינוּ ֶשׁ ַבּ ָשּׁ ַמיִם ְל ַקיֵּם ָבּנוּ ַח ְכ ֵמי יִ ְשׂ ָר ֵאלֵ .הם
יְ ִהי ָרצוֹן ִמ ִלּ ְפנֵי ִ
ידי ֶהםְ .בּ ָכל
ידי ַת ְל ִמ ֵ
יהם וְ ַת ְל ִמ ֵ
יד ֶ
יהם .וְ ַת ְל ִמ ֵ
נוֹת ֶ
וּב ֵ
ֵיהם ְ
וּבנ ֶ
יהם ְ
וּנ ֵשׁ ֶ
ְ
אָמן:
ֹאמר ֵ
יהם .וְ נ ַ
בוֹת ֶ
מוֹשׁ ֵ
ְמקוֹמוֹת ְ
אָבינוּ ֶשׁ ַבּ ָשּׁ ַמיִם ֶשׁ ִנּ ְשׁ ַמע וְ ִנ ְת ַבּ ֵשׂר ְבּשׂוֹרוֹת טוֹבוֹת.
יְ ִהי ָרצוֹן ִמ ִלּ ְפנֵי ִ
ֹאמר
אָרץ .וְ נ ַ
אַר ַבּע ַכּ ְנפוֹת ָה ֶ
יק ֵבּץ ִנ ָדּ ֵחינוּ ֵמ ְ
ֶחמוֹת .וִ ַ
יְ שׁוּעוֹת וְ נ ָ
אָמן:
ֵ
וּב ִשׁ ְביָהָ .העוֹ ְמ ִדים ֵבּין
תוּנים ַבּ ָצ ָרה ַ
אַחינוּ ָכּל ֵבּית יִ ְשׂ ָר ֵאלַ .ה ְנּ ִ
ֵ
ָחה.
יאם ִמ ָצּ ָרה ִל ְרו ָ
יוֹצ ֵ
יהם וְ ִ
יְר ֵחם ֲע ֵל ֶ
ַבּ ָשׁהַ .ה ָמּקוֹם ַ
וּבין ַבּיּ ָ
ַבּיָּם ֵ
וּבזְ ַמן ָק ִריב.
ָלא ִ
וּמ ִשּׁ ְעבּוּד ִל ְג ֻא ָלּהַ .ה ְשׁ ָתּא ַבּ ֲעג ָ
אוֹרהִ .
וּמ ֲא ֵפ ָלה ְל ָ
ֵ
ֹאמר אָ ֵמן:
וְ נ ַ

ית ָך .עוֹד י ְַה ְללוּ ָך ֶסּ ָלה:
יוֹשׁ ֵבי ֵב ֶ
אַשׁ ֵרי ְ
ְ
אַשׁ ֵרי ָה ָעם ֶשׁה' ֱאל ָֹהיו:
אַשׁ ֵרי ָה ָעם ֶשׁ ָכּ ָכה לּוְֹ .
ְ
ָעד:
עוֹלם ו ֶ
ַא ָב ְר ָכה ִשׁ ְמ ָך ְל ָ
לוֹהי ַה ֶמּ ֶל ְך .ו ֲ
רוֹמ ְמ ָך ֱא ַ
ְתּ ִה ָלּה ְל ָדוִ דֲ .א ִ
ָעד:
עוֹלם ו ֶ
ַא ַה ְל ָלה ִשׁ ְמ ָך ְל ָ
ְבּ ָכל יוֹם ֲא ָב ְר ֶכ ָךּ .ו ֲ
ֻלּתוֹ ֵאין ֵח ֶקר:
וּמ ֻה ָלּל ְמאֹד .וְ ִלגְ ד ָ
גָּדוֹל ה' ְ
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דּוֹר ְלדוֹר יְ ַשׁ ַבּח ַמ ֲע ֶשׂ ָיך .וּגְ בוּר ֶֹתי ָך יַגִּ ידוּ:
יחה:
אָשׂ ָ
הוֹד ָך .וְ ִד ְב ֵרי נִ ְפ ְלא ֶֹתי ָך ִ
ֲה ַדר ְכּבוֹד ֶ
ֻלּ ְת ָך ֲא ַס ְפּ ֶרנָּה:
ֹאמרוּ .וּגְ ד ָ
נוֹרא ֶֹתי ָך י ֵ
וֶעֱזוּז ְ
טוּב ָך י ִַבּיעוּ .וְ ִצ ְד ָק ְת ָך יְ ַרנֵּנוּ:
ֵכר ַרב ְ
זֶ
אַפּיִ ם וּגְ ָדל ָח ֶסד:
ַחנּוּן וְ ַרחוּם ה'ֶ .אר ְֶך ַ
טוֹב ה' ַלכֹּל .וְ ַר ֲח ָמיו ַעל ָכּל ַמ ֲע ָשׂיו:
כוּכה:
יְב ְר ָ
ידי ָך ָ
ַח ִס ֶ
יוֹדוּ ָך ה' ָכּל ַמ ֲע ֶשׂ ָיך .ו ֲ
בוּר ְת ָך י ְַד ֵבּרוּ:
ֹאמרוּ .וּגְ ָ
כוּת ָך י ֵ
ְכּבוֹד ַמ ְל ְ
וּכבוֹד ֲה ַדר ַמ ְלכוּתוֹ:
אָדם גְּ בוּר ָֹתיוְ .
יע ִל ְבנֵי ָה ָ
הוֹד ַ
ְל ִ
וּמ ְמ ַשׁ ְל ְתּ ָך ְבּ ָכל דּוֹר ָודֹר:
עוֹל ִמיםֶ .
כוּת ָך ַמ ְלכוּת ָכּל ָ
ַמ ְל ְ
פוּפים:
זוֹקף ְל ָכל ַה ְכּ ִ
סוֹמ ְך ה' ְל ָכל ַהנּ ְֹפ ִלים .וְ ֵ
ֵ
אָכ ָלם ְבּ ִעתּוֹ:
נוֹתן ָל ֶהם ֶאת ְ
אַתּה ֵ
ֵעינֵי כֹל ֵא ֶלי ָך יְ ַשׂ ֵבּרוּ .וְ ָ
יע ְל ָכל ַחי ָרצוֹן:
וּמ ְשׂ ִבּ ַ
פּוֹת ַח ֶאת י ֶָד ָךַ .
ֵ
ַצ ִדּיק ה' ְבּ ָכל ְדּ ָר ָכיו .וְ ָח ִסיד ְבּ ָכל ַמ ֲע ָשׂיו:
ָקרוֹב ה' ְל ָכל ק ְֹראָיוְ .לכֹל ֲא ֶשׁר י ְִק ָר ֻאהוּ ֶב ֱא ֶמת:
יעם:
יוֹשׁ ֵ
ַע ֶשׂה .וְ ֶאת ַשׁוְ ָע ָתם י ְִשׁ ַמע וְ ִ
ְרצוֹן ְי ֵראָיו י ֲ
ַשׁ ִמיד:
שׁוֹמר ה' ֶאת ָכּל א ֲֹה ָביו .וְ ֵאת ָכּל ָה ְר ָשׁ ִעים י ְ
ֵ
ָעד:
עוֹלם ו ֶ
יב ֵר ְך ָכּל ָבּ ָשׂר ֵשׁם ָק ְדשׁוֹ ְל ָ
ְתּ ִה ַלּת ה' י ְַד ֶבּר ִפּי .וִ ָ
עוֹלםַ .ה ְללוּיָהּ:
ַחנוּ נְ ָב ֵר ְך יָהּ ֵמ ַע ָתּה וְ ַעד ָ
ַאנ ְ
וֲ
ַצּ ַח ִמזְ מוֹר ְל ָדוִ ד:
ַל ְמנ ֵ
ַעקֹב:
ֶב ָך ֵשׁם ֱאל ֵֹהי י ֲ
ַע ְנ ָך ה' ְבּיוֹם ָצ ָרה .יְ ַשׂגּ ְ
יַ
יִס ָע ֶד ָךּ:
וּמ ִצּיּוֹן ְ
יִ ְשׁ ַלח ֶעזְ ְר ָך ִמקּ ֶֹדשִׁ .
יְד ְשּׁנֶה ֶס ָלה:
עוֹל ְת ָך ַ
יִ זְ כֹּר ָכּל ִמ ְנח ֶֹתי ָך .וְ ָ
יְמ ֵלּא:
יִתּן ְל ָך ִכ ְל ָב ֶב ָך .וְ ָכל ֲע ָצ ְת ָך ַ
ֶ
יְמ ֵלּא ה' ָכּל ִמ ְשׁ ֲאלוֹ ֶתי ָך:
וּב ֵשׁם ֱאל ֵֹהינוּ ִנ ְדגֹּלַ .
ישׁוּע ֶת ָךְ .
ְנ ַר ְנּנָה ִבּ ָ
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ַענֵהוּ ִמ ְשּׁ ֵמי ָק ְדשׁוִֹ .בּ ְגבוּרוֹת
יע ה' ְמ ִשׁיחוֹ .י ֲ
הוֹשׁ ַ
ַע ָתּה ָי ַד ְע ִתּיִ .כּי ִ
יְמינוֹ:
ֵשׁע ִ
יַ
ַחנוּ ְבּ ֵשׁם ה' ֱאל ֵֹהינוּ נַזְ ִכּיר:
ַאנ ְ
סּוּסים .ו ֲ
ֵא ֶלּה ָב ֶר ֶכב וְ ֵא ֶלּה ַב ִ
עוֹדד:
ַחנוּ ַק ְמנוּ ו ִַנּ ְת ָ
ַאנ ְ
ָפלוּ .ו ֲ
ֵה ָמּה ָכּ ְרעוּ וְ נ ָ
ַענֵנוּ ְביוֹם ָק ְר ֵאנוּ:
יעה ַה ֶמּ ֶל ְך י ֲ
הוֹשׁ ָ
ה' ִ
ַעקֹבְ .נ ֻאם ה':
וּל ָשׁ ֵבי ֶפ ַשׁע ְבּי ֲ
גּוֹאל ְ
וּבא ְל ִציּוֹן ֵ
ָ
אָמר ה'.
אוֹתם ַ
יתיָ .
ַא ִני זֹאת ְבּ ִר ִ
וֲ
וּד ָב ַרי ֲא ֶשׁר ַשׂ ְמ ִתּי ְבּ ִפי ָך.
רוּחי ֲא ֶשׁר ָע ֶלי ָך ְ
ִ
ֶרע ז ְַר ֲע ָך.
וּמ ִפּי ז ַ
וּמ ִפּי ז ְַר ֲע ָך ִ
לֹא יָמוּשׁוּ ִמ ִפּי ָך ִ
עוֹלם:
אָמר ה'ֵ .מ ַע ָתּה וְ ַעד ָ
ַ
אָמר:
יִשׂ ָר ֵאל .וְ ָק ָרא זֶה ֶאל זֶה וְ ַ
יוֹשׁב ְתּ ִהלּוֹת ְ
אַתּה ָקדוֹשׁ ֵ
וְ ָ
אָרץ ְכּבוֹדוֹ:
ָקדוֹשָׁ .קדוֹשָׁ .קדוֹשׁ ה' ְצ ָבאוֹתְ .מלֹא ָכל ָה ֶ
אָמ ִרין –
וּמ ַק ְבּ ִלין ֵדּין ִמן ֵדּין .וְ ְ
ְ
רוֹמא ִע ָלּאָה ֵבּית ְשׁ ִכ ְינ ֵתּהּ.
ַק ִדּישׁ ִבּ ְשׁ ֵמי ְמ ָ
בוּר ֵתּהּ.
עוֹבד ְגּ ְ
אַר ָעא ַ
ַק ִדּישׁ ַעל ְ
וּל ָע ְל ֵמי ָע ְל ַמיָּא.
ַק ִדּישׁ ְל ָע ַלם ְ
אַר ָעא זִ יו יְ ָק ֵרהּ:
ה' ְצ ָבאוֹתַ .מ ְליָא ָכל ְ
אַח ַרי קוֹל ַר ַעשׁ גָדוֹל.
ָא ְשׁ ַמע ֲ
רוּח ,ו ֶ
ַתּ ָשּׂ ֵא ִני ַ
וִ
רוּך ְכּבוֹד ה' ִמ ְמּקוֹמוֹ:
ָבּ ְ
אָמ ִרין:
יע ַס ִגּיא ִדּ ְמ ַשׁ ְבּ ִחין וְ ְ
וּשׁ ָמ ִעית ַבּ ְת ַרי ָקל זִ ַ
רוּחאְ .
וּנ ָט ַל ְת ִני ָ
ְ
יך יְ ָק ָרא ַדה' ֵמ ֲא ַתר ֵבּית ְשׁ ִכ ְינ ֵתּהּ:
ְבּ ִר ְ
ָעד:
עוֹלם ו ֶ
יִמל ְֹך ְל ָ
ה' ְ
וּל ָע ְל ֵמי ָע ְל ַמיָּא.
כוּתהּ ָק ֵאם ְל ָע ַלם ְ
ה' ַמ ְל ֵ
בוֹתינוּ.
ִשׂ ָר ֵאל ֲא ֵ
אַב ָר ָהם יִ ְצ ָחק וְ י ְ
ה' ֱאל ֵֹהי ְ
ֵצר ַמ ְח ְשׁבוֹת ְל ַבב ַע ֶמּ ָך .וְ ָה ֵכן ְל ָב ָבם ֵא ֶלי ָך:
עוֹלם ְלי ֶ
ָשׁ ְמ ָרה זֹּאת ְל ָ
ַשׁ ִחית.
יְכ ֵפּר ָעוֹן וְ לֹא י ְ
וְ הוּא ַרחוּםַ .
ָעיר ָכּל ֲח ָמתוֹ:
וְ ִה ְר ָבּה ְל ָה ִשׁיב אַפּוֹ .וְ לֹא י ִ
אַתּה ֲאדֹנָי טוֹב וְ ַס ָלּח .וְ ַרב ֶח ֶסד ְל ָכל ק ְֹר ֶאי ָך:
ִכּי ָ
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תוֹר ְת ָך ֱא ֶמת:
עוֹלם וְ ָ
ִצ ְד ָק ְת ָך ֶצ ֶדק ְל ָ
אַב ָר ָהם.
ַעקֹבֶ .ח ֶסד ְל ְ
ִתּ ֵתּן ֱא ֶמת ְלי ֲ
ימי ֶק ֶדם:
ֲא ֶשׁר ִנ ְשׁ ַבּ ְע ָתּ ַל ֲאב ֵֹתינוּ ִמ ֵ
שׁוּע ֵתנוּ ֶס ָלה:
ַע ָמס ָלנוָּ .ה ֵאל יְ ָ
רוּך ֲאדֹנָי יוֹם יוֹם י ֲ
ָבּ ְ
ַעקֹב ֶס ָלה:
ה' ְצ ָבאוֹת ִע ָמּנוִּ .מ ְשׂגָּב ָלנוּ ֱאל ֵֹהי י ֲ
אָדם בּ ֵֹט ַח ָבּ ְך:
אַשׁ ֵרי ָ
ה' ְצ ָבאוֹת ְ
ַענֵנוּ ְביוֹם ָק ְר ֵאנוּ:
יעהַ .ה ֶמּ ֶל ְך י ֲ
הוֹשׁ ָ
ה' ִ
ָתן
תּוֹעים .וְ נ ַ
ילנוּ ִמן ַה ִ
רוּך הוּא ֱאל ֵֹהינוּ ֶשׁ ְבּ ָראָנוּ ִל ְכבוֹדוֹ .וְ ִה ְב ִדּ ָ
ָבּ ְ
יִפ ַתּח ִל ֵבּנוּ
תוֹכנוּ .הוּא ְ
ָטע ְבּ ֵ
עוֹלם נ ַ
ָ
תּוֹרת ֱא ֶמת .וְ ַח ֵיּי
ַ
ָלנוּ
וּל ָע ְבדוֹ
יִראָתוֹ וְ ַל ֲעשׂוֹת ְרצוֹנוֹ ְ
אַה ָבתוֹ וְ ְ
ָשׂם ְבּ ִל ֵבּנוּ ֲ
תוֹרתוֹ .וְ י ֵ
ְבּ ָ
ֵלד ַל ֶבּ ָה ָלה:
ְבּ ֵל ָבב ָשׁ ֵלםְ .ל ַמ ַען לֹא ִניגַע ָל ִריק וְ לֹא נ ֵ
בוֹתינוֶּ .שׁ ִנּ ְשׁמֹר ֻח ֶקּי ָך
יְ ִהי ָרצוֹן ִמ ְלּ ָפנֶי ָך ה' ֱאל ֵֹהינוּ וֵאל ֵֹהי ֲא ֵ
וּב ָר ָכה ִל ְשׁנֵי יְמוֹת
טוֹבה ְ
ירשׁ ָ
עוֹלם ַהזֶּה .וְ ִנזְ ֶכּה וְ ִנ ְחיֶה וְ ִנ ְר ֶאה וְ ִנ ַ
ָבּ ָ
ַמּ ְר ָך ָכבוֹד וְ לֹא יִ דֹּם .ה' ֱאל ַֹהי
עוֹלם ַה ָבּאְ .ל ַמ ַען ְיז ֶ
וּל ַחיֵּי ָה ָ
יח ְ
ַה ָמּ ִשׁ ַ
אוֹד ָךּ:
עוֹלם ֶ
ְל ָ
יִב ַטח ַבּה' .וְ ָהיָה ה' ִמ ְב ַטחוֹ:
ֶבר ֲא ֶשׁר ְ
רוּך ַהגּ ֶ
ָבּ ְ
עוֹל ִמים:
ִבּ ְטחוּ ַבה' ֲע ֵדי ַעדִ .כּי ְבּיָהּ ה' צוּר ָ
ַב ָתּ דּ ְֹר ֶשׁי ָך ה':
יוֹד ֵעי ְשׁ ֶמ ָךִ .כּי לֹא ָעז ְ
יִב ְטחוּ ְב ָך ְ
וְ ְ
ַא ִדּיר:
תּוֹרה וְ י ְ
ה' ָח ֵפץ ְל ַמ ַען ִצ ְדקוֹ .י ְַג ִדּיל ָ
החזן אומר קדיש שלם

החזרת ספר התורה לארון הקודש
חזן  -יְ ַה ְללוּ ֶאת ֵשׁם ה'ִ .כּי ִנ ְשׂגָּב ְשׁמוֹ ְל ַבדּוֹ:
ָרם ֶק ֶרן ְל ַעמּוְֹ .תּ ִה ָלּה ְל ָכל
והקהל אומרים :הוֹדוֹ ַעל ֶא ֶרץ וְ ָשׁ ָמיִםַ :ויּ ֶ
ידיוִ .ל ְבנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ַעם ְקרוֹבוַֹ .ה ְללוּיָהּ:
ֲח ִס ָ
וּמלוֹאָהֵּ .תּ ֵבל וְ י ְֹשׁ ֵבי ָבהּ:
אָרץ ְ
ְל ָדוִ ד ִמזְ מוֹרַ .לה' ָה ֶ
ֶה:
יְכוֹננ ָ
יְס ָדהּ .וְ ַעל נְ ָהרוֹת ְ
ַמּים ָ
ִכּי הוּא ַעל י ִ
וּמי יָקוּם ִבּ ְמקוֹם ָק ְדשׁוֹ:
ַע ֶלה ְב ַהר ה'ִ .
ִמי י ֲ
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ַפ ִשׁי וְ לֹא ִנ ְשׁ ַבּע
ָשׂא ַל ָשּׁוְ א נ ְ
וּבר ֵל ָבבֲ .א ֶשׁר לֹא נ ָ
ְנ ִקי ַכ ַפּיִם ַ
ְל ִמ ְר ָמה:
וּצ ָד ָקה ֵמ ֱאל ֵֹהי יִ ְשׁעוֹ:
יִ ָשּׂא ְב ָר ָכה ֵמ ֵאת ה'ְ .
ַעקֹב ֶס ָלה:
זֶה דּוֹר דּ ְֹר ָשׁיוְ .מ ַב ְק ֵשׁי ָפנֶי ָך י ֲ
עוֹלם .וְ יָבוֹא ֶמ ֶל ְך ַה ָכּבוֹד:
ָשׂאוּ ִפּ ְת ֵחי ָ
יכם וְ ִהנּ ְ
אשׁ ֶ
ְשׂאוּ ְשׁ ָע ִרים ָר ֵ
ִמי זֶה ֶמ ֶל ְך ַה ָכּבוֹד .ה' ִעזּוּז וְ ִגבּוֹר .ה' ִגּבּוֹר ִמ ְל ָח ָמה:
עוֹלם .וְ ָיבֹא ֶמ ֶל ְך ַה ָכּבוֹד:
וּשׂאוּ ִפּ ְת ֵחי ָ
יכם ְ
אשׁ ֶ
ְשׂאוּ ְשׁ ָע ִרים ָר ֵ
ִמי הוּא זֶה ֶמ ֶל ְך ַה ָכּבוֹד .ה' ְצ ָבאוֹת הוּא ֶמ ֶל ְך ַה ָכּבוֹד ֶס ָלה:
מכניסים את הספר לארון הקודש ,ואומרים:
אַל ֵפי יִ ְשׂ ָר ֵאל:
שׁוּבה ה' ִר ְבבוֹת ְ
ֹאמרָ .
וּב ֻנחֹה י ַ
ְ
ַארוֹן ֻע ֶזּ ָך:
אַתּה ו ֲ
נוּח ֶת ָךָ .
קוּמה ה' ִל ְמ ָ
ָ
ידי ָך י ְַרנֵּנוּ:
ַח ִס ֶ
יִל ְבּשׁוּ ֶצ ֶדק .ו ֲ
כּ ֲֹהנֶי ָך ְ
יח ָך:
ַבּ ֲעבוּר ָדּוִ ד ַע ְב ֶדּ ָך אַל ָתּ ֵשׁב ְפּנֵי ְמ ִשׁ ֶ
תּוֹר ִתי אַל ַתּ ֲעזֹבוּ:
ָת ִתּי ָל ֶכםָ .
ִכּי ֶל ַקח טוֹב נ ַ
יה ְמ ֻא ָשּׁר:
יקים ָבּהּ .וְ ת ְֹמ ֶכ ָ
ֵעץ ַחיִּ ים ִהיא ַל ַמּ ֲחזִ ִ
יה ָשׁלוֹם:
יבוֹת ָ
יה ַד ְר ֵכי נ ַֹעם וְ ָכל ְנ ִת ֶ
ְדּ ָר ֶכ ָ
ָמינוּ ְכּ ֶק ֶדם:
ָשׁוּבהַ .ח ֵדּשׁ י ֵ
יבנוּ ה' ֵא ֶלי ָך וְ נ ָ
ֲה ִשׁ ֵ
בימים שאין אומרים בהם תחנון עוברים לומר "בית יעקב".
בימים שאין אומרים תחנון ואף לא "אל ארך אפים" לפני קריאת התורה,
עוברים לומר שיר של יום.
ַפ ִשׁי
אָניָ :שׁ ְמ ָרה נ ְ
ְתּ ִפ ָלּה ְל ָדוִ דַ .ה ֵטּה ה' אָזְ ְנ ָך ֲענ ִֵניִ .כּי ָע ִני וְ ֶא ְביוֹן ִ
בּוֹט ַח ֵא ֶלי ָךָ :חנּ ִֵני ֲאדֹנָי.
אַתּה ֱאל ַֹהיַ .ה ֵ
הוֹשׁע ַע ְב ְדּ ָך ָ
אָניַ .
ִכּי ָח ִסיד ִ
ַפ ִשׁי
ֶפשׁ ַע ְב ֶדּ ָךִ .כּי ֵא ֶלי ָך ֲאדֹנָי נ ְ
ִכּי ֵא ֶלי ָך ֶא ְק ָרא ָכּל ַהיּוֹםַ :שׂ ֵמּ ַח נ ֶ
אַתּה ֲאדֹנָי טוֹב וְ ַס ָלּח וְ ַרב ֶח ֶסד ְל ָכל ק ְֹר ֶאי ָךַ :ה ֲאזִ ינָה ה'
ֶא ָשּׂאִ :כּי ָ
נוּנוֹתיְ :בּיוֹם ָצ ָר ִתי ֶא ְק ָר ֶא ָךּ ִכּי ַת ֲענ ִֵני:
יבה ְבּקוֹל ַתּ ֲח ָ
ְתּ ִפ ָלּ ִתי וְ ַה ְק ִשׁ ָ
ית
ֵאין ָכּמוֹ ָך ָב ֱאל ִֹהים ֲאדֹ ָני .וְ ֵאין ְכּ ַמ ֲע ֶשׂי ָךָ :כּל גּוֹיִם ֲא ֶשׁר ָע ִשׂ ָ
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ֹשׂה
אַתּה וְ ע ֶ
יכ ְבּדוּ ִל ְשׁ ֶמ ָךִ :כּי גָדוֹל ָ
ִשׁ ַתּ ֲחווּ ְל ָפנֶי ָך ֲאדֹנָי .וִ ַ
יָבוֹאוּ וְ י ְ
ַחד
הוֹר ִני ה' ַד ְר ֶכּ ָךֲ .א ַה ֵלּ ְך ַבּ ֲא ִמ ֶתּ ָך .י ֵ
אַתּה ֱאל ִֹהים ְל ַב ֶדּ ָךֵ :
ִנ ְפ ָלאוֹתָ .
ַא ַכ ְבּ ָדה ִשׁ ְמ ָך
אוֹד ָך ֲאדֹנָי ֱאל ַֹהי ְבּ ָכל ְל ָב ִבי .ו ֲ
יִראָה ְשׁ ֶמ ָךְ :
ְל ָב ִבי ְל ְ
ַפ ִשׁי ִמ ְשּׁאוֹל ַתּ ְח ִתּיָּה:
עוֹלםִ :כּי ַח ְס ְדּ ָך גָּדוֹל ָע ָלי .וְ ִה ַצּ ְל ָתּ נ ְ
ְל ָ
ַפ ִשׁי .וְ לֹא ָשׂמוּ ָך
יצים ִבּ ְקשׁוּ נ ְ
ַע ַדת ָע ִר ִ
ֵדים ָקמוּ ָע ַלי ו ֲ
ֱאל ִֹהים .ז ִ
ֶא ֶמת:
אַפּיִם וְ ַרב ֶח ֶסד ו ֱ
אַתּה ֲאדֹנָי ֵאל ַרחוּם וְ ַחנּוּןֶ .א ֶר ְך ַ
ְלנ ְֶג ָדּם :וְ ָ
יעה ְל ֶבן ֲא ָמ ֶת ָךֲ :ע ֵשׂה ִע ִמּי
הוֹשׁ ָ
ְפּנֵה ֵא ַלי וְ ָחנּ ִֵניְ .תּנָה ֻע ְזּ ָך ְל ַע ְב ֶדּ ָך וְ ִ
אַתּה ה' ֲעז ְַר ַתּ ִני וְ ִנ ַח ְמ ָתּ ִני:
שׂנאַי וְ ֵיבֹשׁוִּ .כּי ָ
יִראוּ ְ
טוֹבה .וְ ְ
אוֹת ְל ָ
ֵלכוּ ִאישׁ ְבּ ֵשׁם
ֵל ָכה ְבּאוֹר ה'ִ :כּי ָכּל ָה ַע ִמּים י ְ
ַעקֹבְ .לכוּ וְ נ ְ
ֵבּית י ֲ
ָעד :י ְִהי ה' ֱאל ֵֹהינוּ
עוֹלם ו ֶ
ֵל ְך ְבּ ֵשׁם ה' ֱאל ֵֹהינוּ ְל ָ
ַחנוּ נ ֵ
ַאנ ְ
ֱאל ָֹהיו .ו ֲ
יִטּ ֵשׁנוְּ :ל ַהטּוֹת
ַעזְ ֵבנוּ וְ אַל ְ
בוֹתינוּ .אַל י ַ
ִע ָמּנוּ ַכּ ֲא ֶשׁר ָהיָה ִעם ֲא ֵ
וּמ ְשׁ ָפּ ָטיו
וֹתיו וְ ֻח ָקּיו ִ
ְל ָב ֵבנוּ ֵא ָליוָ .ל ֶל ֶכת ְבּ ָכל ְדּ ָר ָכיו וְ ִל ְשׁמֹר ִמ ְצ ָ
ֲא ֶשׁר ִצוָּה ֶאת ֲאב ֵֹתינוּ :וְ יִ ְהיוּ ְד ָב ַרי ֵא ֶלּה ֲא ֶשׁר ִה ְת ַחנּ ְַנ ִתּי ִל ְפנֵי ה'.
וּמ ְשׁ ַפּט
יְלהַ .ל ֲעשׂוֹת ִמ ְשׁ ַפּט ַע ְבדּוֹ ִ
ָל ָ
יוֹמם ו ָ
ְקר ִֹבים ֶאל ה' ֱאל ֵֹהינוּ ָ
אָרץ ִכּי ה' הוּא
ִשׂ ָר ֵאל ְדּ ַבר יוֹם ְבּיוֹמוְֹ :ל ַמ ַען ַדּ ַעת ָכּל ַע ֵמּי ָה ֶ
ַעמּוֹ י ְ
ָה ֱאל ִֹהיםֵ .אין עוֹד:
לוּלי ה'
ֹאמר נָא יִ ְשׂ ָר ֵאלֵ :
לוּלי ה' ֶשׁ ָהיָה ָלנוּ י ַ
ִשׁיר ַה ַמּ ֲעלוֹת ְל ָדוִ דֵ .
אַפּם ָבּנוּ:
אָדםֲ :אזַי ַחיִּ ים ְבּ ָלעוּנוּ ַבּ ֲחרוֹת ָ
ֶשׁ ָהיָה ָלנוּ ְבּקוּם ָע ֵלינוּ ָ
ַפ ֵשׁנוּ
ַפ ֵשׁנוֲּ :אזַי ָע ַבר ַעל נ ְ
ַח ָלה ָע ַבר ַעל נ ְ
ֲאזַי ַה ַמּיִם ְשׁ ָטפוּנוּ נ ְ
ַפ ֵשׁנוּ ְכּ ִצפּוֹר
ֵיהם :נ ְ
רוּך ה' ֶשׁלֹּא ְנ ָתנָנוּ ֶט ֶרף ְל ִשׁנּ ֶ
ֵידוֹניםָ :בּ ְ
ַה ַמּיִם ַהזּ ִ
ַחנוּ ִנ ְמ ָל ְטנוֶּ :עזְ ֵרנוּ ְבּ ֵשׁם ה'.
ַאנ ְ
יוֹק ִשׁיםַ .ה ַפּח ִנ ְשׁ ָבּר ו ֲ
ִנ ְמ ְל ָטה ִמ ַפּח ְ
ָאָרץ:
ֹשׂה ָשׁ ַמיִם ו ֶ
עֵ

שיר של יום:
אוֹמ ִרים ְבּ ֵבית ַה ִמּ ְק ָדּשׁ:
ַהיּוֹם יוֹם ִראשׁוֹן ְבּ ַשׁ ָבּתֶ .שׁבּוֹ ָהיוּ ַה ְלוִ יִּם ְ
ישׁ ֵבי ָבהִּ :כּי הוּא ַעל
וּמלוֹאָהֵּ .תּ ֵבל וְ ְ
אָרץ ְ
ְל ָדוִ ד ִמזְ מוֹרַ .לה' ָה ֶ
וּמי יָקוּם
ַע ֶלה ְב ַהר ה'ִ .
ֶהִ :מי י ֲ
יְכוֹננ ָ
ְ
יְס ָדהּ .וְ ַעל ְנ ָהרוֹת
ַמּים ָ
יִ
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ַפ ִשׁי
ָשׂא ַל ָשּׁוְ א נ ְ
וּבר ֵל ָבבֲ .א ֶשׁר לֹא נ ָ
ִבּ ְמקוֹם ָק ְדשׁוְֹ :נ ִקי ַכ ַפּיִם ַ
ִשׁעוֹ :זֶה
וּצ ָד ָקה ֵמ ֱאלֹ ֵהי י ְ
וְ לֹא ִנ ְשׁ ַבּע ְל ִמ ְר ָמה :יִ ָשּׂא ְב ָר ָכה ֵמ ֵאת ה'ְ .
יכם
אשׁ ֶ
ַעקֹב ֶס ָלהְ :שׂאוּ ְשׁ ָע ִרים ָר ֵ
דּוֹר דּ ְֹר ָשׁיוְ .מ ַב ְק ֵשׁי ָפנֶי ָך י ֲ
עוֹלם .וְ יָבוֹא ֶמ ֶל ְך ַה ָכּבוֹדִ :מי זֶה ֶמ ֶל ְך ַה ָכּבוֹד .ה'
ָשׂאוּ ִפּ ְת ֵחי ָ
וְ ִהנּ ְ
יכם וּ ְשׂאוּ ִפּ ְת ֵחי
אשׁ ֶ
ִעזּוּז וְ ִגבּוֹר .ה' ִגּבּוֹר ִמ ְל ָח ָמהְ :שׂאוּ ְשׁ ָע ִרים ָר ֵ
עוֹלם .וְ ָיבֹא ֶמ ֶל ְך ַה ָכּבוֹדִ :מי הוּא זֶה ֶמ ֶל ְך ַה ָכּבוֹד .ה' ְצ ָבאוֹת הוּא
ָ
ֶמ ֶל ְך ַה ָכּבוֹדֶ .ס ָלה:
הוֹ ִשׁי ֵענוּ ה' ֱאלֹ ֵהינוּ ְו ַק ְבּ ֵצנוּ ִמן ַהגּוֹ ִיםְ .להוֹדוֹת ְל ֵשׁם ָק ְד ֶשׁ ָך ְל ִה ְשׁ ַתּ ֵבּ ַח ִבּ ְת ִה ָלּ ֶת ָך:
אָמןַ .ה ְללוּ ָיהּ:
ָבּרוּ ְך ה' ֱאלֹ ֵהי ִי ְשׂ ָר ֵאל ִמן ָהעוֹ ָלם ו ְַעד ָהעוֹ ָלםְ .ואָ ַמר ָכּל ָה ָעם ֵ
ָבּרוּ ְך ה' ִמ ִצּיּוֹן שֹׁ ֵכן ְירוּ ָשׁ ָל ִיםַ .ה ְללוּ ָיהָּ :בּרוּ ְך ה' ֱאלֹ ִהים ֱאלֹ ֵהי ִי ְשׂ ָר ֵאל .עֹ ֵשׂה
אָמן:
אָרץ .אָ ֵמן ְו ֵ
נִ ְפ ָלאוֹת ְל ַבדּוֹ :וּ ָברוּךְ ֵשׁם ְכּבוֹדוֹ ְלעוֹ ָלםְ .ו ִי ָמּ ֵלא ְכבוֹדוֹ ֶאת ָכּל ָה ֶ

קדיש יתום.
אוֹמ ִרים ְבּ ֵבית ַה ִמּ ְק ָדּשׁ:
ַהיּוֹם יוֹם ֵשׁ ִני ְבּ ַשׁ ָבּתֶ .שׁבּוֹ ָהיוּ ַה ְלוִ יִּם ְ
ִשׁיר ִמזְ מוֹר ִל ְבנֵי ק ַֹרח:
יְפה נוֹף ְמשׂוֹשׂ ָכּל
וּמ ֻה ָלּל ְמאֹד ְבּ ִעיר ֱאל ֵֹהינוּ ַהר ָק ְדשׁוֵֹ :
גָּדוֹל ה' ְ
יה
נוֹת ָ
אַר ְמ ֶ
אָרץַ .הר ִציּוֹן י ְַר ְכּ ֵתי ָצפוֹןִ .ק ְריַת ֶמ ֶל ְך ָרבֱ :אל ִֹהים ְבּ ְ
ָה ֶ
ַח ָדּוֵ :ה ָמּה ָראוּ ֵכּן
נוֹעדוָּ .ע ְברוּ י ְ
נוֹדע ְל ִמ ְשׂגָּבִ :כּי ִהנֵּה ַה ְמּ ָל ִכים ֲ
ַ
רוּח ָק ִדים
יּוֹל ָדהְ :בּ ַ
ָתם ָשׁםִ .חיל ַכּ ֵ
ֶח ָפּזוְּ :ר ָע ָדה ֲא ָחז ַ
ָתּ ָמהוִּ .נ ְב ֲהלוּ נ ְ
ְתּ ַשׁ ֵבּר ֳא ִניּוֹת ַתּ ְר ִשׁישַׁ :כּ ֲא ֶשׁר ָשׁ ַמ ְענוּ ֵכּן ָר ִאינוּ ְבּ ִעיר ה' ְצ ָבאוֹת
עוֹלם ֶס ָלהִ :דּ ִמּינוּ ֱאל ִֹהים ַח ְס ֶדּ ָך
ֶה ַעד ָ
יְכוֹננ ָ
ְבּ ִעיר ֱאל ֵֹהינוֱּ .אל ִֹהים ְ
יכ ֶל ָךְ :כּ ִשׁ ְמ ָך ֱאל ִֹהים ֵכּן ְתּ ִה ָלּ ְת ָך ַעל ַק ְצוֵי ֶא ֶרץֶ .צ ֶדק ָמ ְלאָה
ְבּ ֶק ֶרב ֵה ָ
יְהוּדהְ .ל ַמ ַען ִמ ְשׁ ָפּ ֶטי ָך :סֹבּוּ
ָ
ֵלנָה ְבּנוֹת
יְמי ֶנ ָך :יִ ְשׂ ַמח ַהר ִציּוֹןָ .תּג ְ
ִ
ילהַ .פּ ְסּגוּ
יהִ :שׁיתוּ ִל ְבּ ֶכם ְל ֵח ָ
יפוּהִ .ס ְפרוּ ִמ ְג ָדּ ֶל ָ
ִציּוֹן וְ ַה ִקּ ָ
אַחרוֹןִ :כּי זֶה ֱאל ִֹהים ֱאל ֵֹהינוּ
יהְ .ל ַמ ַען ְתּ ַס ְפּרוּ ְלדוֹר ֲ
נוֹת ָ
אַר ְמ ֶ
ְ
ַהגֵנוּ ַעל מוּת:
ָעד .הוּא יְ נ ֲ
עוֹלם ו ֶ
ָ
אומרים "הושיענו" – כפי שמופיע אחרי שיר של יום ראשון ,ואחריו קדיש
יתום.
אוֹמ ִרים ְבּ ֵבית ַה ִמּ ְק ָדּשׁ:
ישׁי ְבּ ַשׁ ָבּתֶ .שׁבּוֹ ָהיוּ ַה ְלוִ יִּם ְ
ַהיּוֹם יוֹם ְשׁ ִל ִ
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אָסףֱ .אלֹ ִהים ִנ ָצּב ַבּ ֲע ַדת ֵאלְ .בּ ֶק ֶרב ֱאל ִֹהים יִ ְשׁפֹּטַ :עד
ִמזְ מוֹר ְל ָ
וּפנֵי ְר ָשׁ ִעים ִתּ ְשׂאוּ ֶס ָלהִ :שׁ ְפטוּ ָדל וְ יָתוֹםָ .ע ִני
ָמ ַתי ִתּ ְשׁ ְפּטוּ ָעוֶלְ .
ָרשׁ ַה ְצ ִדּיקוַּ :פּ ְלּטוּ ַדל וְ ֶא ְביוֹןִ .מיַּד ְר ָשׁ ִעים ַה ִצּילוּ :לֹא י ְָדעוּ וְ לֹא
וָ
אָמ ְר ִתּי ֱאל ִֹהים
אָרץֲ :א ִני ַ
מוֹס ֵדי ֶ
יִת ַה ָלּכוּ .יִמּוֹטוּ ָכּל ְ
י ִָבינוּ ַבּ ֲח ֵשׁ ָכה ְ
אַחד ַה ָשּׂ ִרים
וּכ ַ
אָדם ְתּמוּתוּןְ .
אָכן ְכּ ָ
ֻלּ ֶכםֵ :
וּבנֵי ֶע ְליוֹן כּ ְ
אַתּםְ .
ֶ
אַתּה ִת ְנ ַחל ְבּ ָכל ַהגּוֹיִם:
אָרץִ .כּי ָ
קוּמה ֱאל ִֹהים ָשׁ ְפ ָטה ָה ֶ
ָ
ִתּפֹּלוּ:
אומרים "הושיענו" – כפי שמופיע אחרי שיר של יום ראשון ,ואחריו קדיש
יתום.
אוֹמ ִרים ְבּ ֵבית ַה ִמּ ְק ָדּשׁ:
יעי ְבּ ַשׁ ָבּתֶ .שׁבּוֹ ָהיוּ ַה ְלוִ יִּם ְ
ַהיּוֹם יוֹם ְר ִב ִ
אָרץָ .ה ֵשׁב ְגּמוּל
ָשׂא שׁ ֵֹפט ָה ֶ
יעִ :הנּ ֵ
הוֹפ ַ
ֵאל ְנ ָקמוֹת ה'ֵ .אל ְנ ָקמוֹת ִ
ַעלֹזוּ :י ִַבּיעוּ
ֵאיםַ :עד ָמ ַתי ְר ָשׁ ִעים .ה'ַ .עד ָמ ַתי ְר ָשׁ ִעים י ֲ
ַעל גּ ִ
ַח ָל ְת ָך יְ ַענּוּ:
יְד ְכּאוּ .וְ נ ֲ
אַמּרוּ ָכּל פּ ֲֹע ֵלי אָוֶןַ :ע ְמּ ָך ה' ַ
יִת ְ
יְד ְבּרוּ ָע ָתקְ .
ַ
יִר ֶאה יָּהּ .וְ לֹא י ִָבין
ֹאמרוּ לֹא ְ
יְר ֵצּחוַּ :ויּ ְ
יתוֹמים ַ
ִ
ַהרֹגוּ וִ
אַל ָמנָה וְ גֵר י ֲ
ְ
ילים ָמ ַתי ַתּ ְשׂ ִכּילוֲּ :הנ ַֹטע אֹזֶן
וּכ ִס ִ
ֱאל ֵֹהי ַי ֲעקֹבִ :בּינוּ בּ ֲֹע ִרים ָבּ ָעםְ .
יח.
יוֹכ ַ
ֲהלֹא יִ ְשׁ ָמעִ .אם י ֵֹצר ַעיִ ן ֲהלֹא י ִַבּיטֲ :הי ֵֹסר גּוֹיִם ֲהלֹא ִ
אַשׁ ֵרי
אָדםִ .כּי ֵה ָמּה ָה ֶבלְ :
אָדם ָדּ ַעת :ה' י ֵֹד ַע ַמ ְח ְשׁבוֹת ָ
ַה ְמ ַל ֵמּד ָ
ימי ָרע.
תּוֹר ְת ָך ְת ַל ְמּ ֶדנּוְּ :ל ַה ְשׁ ִקיט לוֹ ִמ ֵ
וּמ ָ
ַסּ ֶרנּוּ יָּהִּ .
ֶבר ֲא ֶשׁר ְתּי ְ
ַהגּ ֶ
ַח ָלתוֹ לֹא ַי ֲעזֹבִ :כּי
יִכּ ֶרה ָל ָר ָשׁע ָשׁ ַחתִ :כּי לֹא יִ טֹּשׁ ה' ַעמּוֹ .וְ נ ֲ
ַעד ָ
אַח ָריו ָכּל יִ ְשׁ ֵרי ֵלבִ :מי יָקוּם ִלי ִעם
ַעד ֶצ ֶדק יָשׁוּב ִמ ְשׁ ָפּט .וְ ֲ
לוּלי ה' ֶעזְ ָר ָתה ִלּי ִכּ ְמ ַעט
ַצּב ִלי ִעם פּ ֲֹע ֵלי אָוֶןֵ :
יִתי ֵ
ְמ ֵר ִעיםִ .מי ְ
יִס ָע ֵד ִניְ :בּרֹב
אָמ ְר ִתּי ָמ ָטה ַר ְג ִליַ .ח ְס ְדּ ָך ה' ְ
ַפ ִשׁיִ :אם ַ
דוּמה נ ְ
ָשׁ ְכנָה ָ
יְח ְב ְר ָך ִכּ ֵסּא ַהוּוֹת .י ֵֹצר
ַפ ִשׁיַ :ה ָ
ְשׁ ַע ְשׁעוּ נ ְ
חוּמי ָך י ַ
ַשׂ ְר ַע ַפּי ְבּ ִק ְר ִבּי ַתּ ְנ ֶ
ַיְהי ה' ִלי
ָקי י ְַר ִשׁיעוּ :ו ִ
ֶפשׁ ַצ ִדּיק וְ ָדם נ ִ
ָע ָמל ֲע ֵלי חֹק :יָגוֹדּוּ ַעל נ ֶ
וּב ָר ָע ָתם
יהם ֶאת אוֹנָם ְ
ָשׁב ֲע ֵל ֶ
ְל ִמ ְשׂגָּב .וֵאל ַֹהי ְלצוּר ַמ ְח ִסיַ :ויּ ֶ
יעה ְלצוּר יִ ְשׁ ֵענוּ:
ָר ָ
יתם ה' ֱאל ֵֹהינוְּ :לכוּ ְנ ַר ְנּנָה ַלה' .נ ִ
ַצ ִמ ֵ
יתם .י ְ
ַצ ִמ ֵ
יְ
וּמ ֶל ְך גָּדוֹל
יע לוִֹ :כּי ֵאל גָּדוֹל ה' ֶ
ָר ַ
תוֹדהִ .בּזְ ִמירוֹת נ ִ
ְנ ַק ְדּ ָמה ָפנָיו ְבּ ָ
ַעל ָכּל ֱאל ִֹהים:
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אומרים "הושיענו" – כפי שמופיע אחרי שיר של יום ראשון ,ואחריו קדיש
יתום.
אוֹמ ִרים ְבּ ֵבית ַה ִמּ ְק ָדּשׁ:
ישׁי ְבּ ַשׁ ָבּתֶ .שׁבּוֹ ָהיוּ ַה ְלוִ יִּם ְ
ַהיּוֹם יוֹם ֲח ִמ ִ
אָסףַ :ה ְר ִנינוּ ֵלאל ִֹהים עוּזֵּנוָּ .ה ִריעוּ ֵלאל ֵֹהי
ַצּ ַח ַעל ַה ִגּ ִתּית ְל ָ
ַל ְמנ ֵ
ָבלִ :תּ ְקעוּ ַבח ֶֹדשׁ
ָעים ִעם נ ֶ
וּתנוּ תֹףִ .כּנּוֹר נ ִ
ַעקֹבְ :שׂאוּ זִ ְמ ָרה ְ
יֲ
שׁוֹפרַ .בּ ֶכּ ֶסה ְליוֹם ַחגֵּנוִּ :כּי חֹק ְליִ ְשׂ ָר ֵאל הוּאִ .מ ְשׁ ָפּט ֵלאל ֵֹהי
ָ
יהוֹסף ָשׂמוְֹ .בּ ֵצאתוֹ ַעל ֶא ֶרץ ִמ ְצ ָריִםְ .שׂ ַפת לֹא
ַעקֹבֵ :עדוּת ִבּ ֵ
יֲ
ירוֹתי ִמ ֵסּ ֶבל ִשׁ ְכמוַֹ .כּ ָפּיו ִמדּוּד ַתּ ֲעב ְֹרנָהַ :בּ ָצּ ָרה
ָד ְע ִתּי ֶא ְשׁ ָמעֲ :ה ִס ִ
יַ
יבה ֶס ָלה:
ָא ַח ְלּ ֶצ ָךֶּ .א ֶע ְנ ָך ְבּ ֵס ֶתר ַר ַעםֶ .א ְב ָח ְנ ָך ַעל ֵמי ְמ ִר ָ
את ו ֲ
ָק ָר ָ
ִשׂ ָר ֵאל ִאם ִתּ ְשׁ ַמע ִלי :לֹא יִ ְהיֶה ְב ָך ֵאל זָר.
ידה ָבּ ְך .י ְ
אָע ָ
ְשׁ ַמע ַע ִמּי וְ ִ
ֵכר :אָנֹ ִכי ה' ֱאל ֶֹהי ָך ַה ַמּ ַע ְל ָך ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ָריִם.
וְ לֹא ִת ְשׁ ַתּ ֲחוֶה ְל ֵאל נ ָ
אָבה ִלי:
קוֹלי וְ יִ ְשׂ ָר ֵאל לֹא ָ
ַא ַמ ְל ֵאהוּ :וְ לֹא ָשׁ ַמע ַע ִמּי ְל ִ
ַה ְר ֶחב ִפּי ָך ו ֲ
יהם :לוּ ַע ִמּי שׁ ֵֹמ ַע ִלי.
צוֹת ֶ
מוֹע ֵ
ֵלכוּ ְבּ ֲ
ָא ַשׁ ְלּ ֵחהוּ ִבּ ְשׁ ִרירוּת ִל ָבּם .י ְ
וֲ
אָשׁיב
יהם ִ
יע .וְ ַעל ָצ ֵר ֶ
אַכ ִנ ַ
יהם ְ
אוֹיְב ֶ
ֵ
יִ ְשׂ ָר ֵאל ִבּ ְד ָר ַכי יְ ַה ֵלּכוִּ :כּ ְמ ַעט.
ילהוּ ֵמ ֵח ֶלב
ַא ִכ ֵ
וֹלםַ :ויּ ֲ
יהי ִע ָתּם ְלע ָ
יְכ ֲחשׁוּ לוֹ .וִ ִ
י ִָדיְ :מ ַשׂ ְנ ֵאי ה' ַ
יע ָךּ:
אַשׂ ִבּ ֶ
וּמצּוּר ְדּ ַבשׁ ְ
ִח ָטּהִ .
אומרים "הושיענו" – כפי שמופיע אחרי שיר של יום ראשון ,ואחריו קדיש
יתום.
אוֹמ ִרים ְבּ ֵבית ַה ִמּ ְק ָדּשׁ:
ַהיּוֹם יוֹם ִשׁ ִשּׁי ְבּ ַשׁ ָבּתֶ .שׁבּוֹ ָהיוּ ַה ְלוִ יִּם ְ
ה' ָמ ָל ְך גֵּאוּת ָל ֵבשָׁ .ל ֵבשׁ ה' עֹז ִה ְתאַזָּר .אַף ִתּכּוֹן ֵתּ ֵבל ַבּל ִתּמּוֹט:
ָשׂאוּ ְנ ָהרוֹת
ָשׂאוּ ְנ ָהרוֹת ה' .נ ְ
עוֹלם אָ ָתּה :נ ְ
נָכוֹן ִכּ ְס ֲא ָך ֵמאָזֵ .מ ָ
ירים ִמ ְשׁ ְבּ ֵרי יָם.
אַדּ ִ
קוֹלם .יִ ְשׂאוּ ְנ ָהרוֹת ָדּ ְכיָםִ :מקֹּלוֹת ַמיִם ַר ִבּים ִ
ָ
ָאוָה ק ֶֹדשׁ .ה' ְלא ֶֹר ְך
ית ָך נ ֲ
ֶא ְמנוּ ְמאֹדְ .ל ֵב ְ
אַדּיר ַבּ ָמּרוֹם ה'ֵ :עד ֶֹתי ָך נ ֶ
ִ
ָמים:
יִ
אומרים "הושיענו" – כפי שמופיע אחרי שיר של יום ראשון ,ואחריו קדיש
יתום.

תפילות חול

68

קדיש יתום:
יִת ַק ַדּשׁ ְשׁ ֵמהּ ַר ָבּא .אמן:
ַדּל וְ ְ
יִתגּ ַ
ְ
יק ֵרב
ֻר ָקנֵהּ וִ ָ
ַצ ַמח פּ ְ
כוּתהּ וְ י ְ
יך ַמ ְל ֵ
ַמ ִל ְ
עוּתהּ וְ י ְ
ְבּ ָע ְל ָמא ִדּי ְב ָרא ִכ ְר ֵ
יחהּ .אמן:
ְמ ִשׁ ֵ
וּבזְ ַמן ָק ִריב.
ָלא ִ
וּב ַחיֵּי ְד ָכל ֵבּית יִ ְשׂ ָר ֵאל ַבּ ֲעג ָ
יוֹמיכוֹן ְ
וּב ֵ
ְבּ ַחיֵּיכוֹן ְ
אָמן:
וְ ִא ְמרוּ ֵ
יִת ָבּ ַר ְך וְ יִ ְשׁ ַתּ ַבּח
וּל ָע ְל ֵמי ָע ְל ַמיָּאְ .
יְ ֵהא ְשׁ ֵמהּ ַר ָבּא ְמ ָב ַר ְך ְל ָע ַלם ְ
יִת ַה ָלּל ְשׁ ֵמהּ ְד ֻק ְד ָשׁא
יִת ַע ֶלּה וְ ְ
ַשּׂא וְ י ְִת ַה ָדּר וְ ְ
יִתנ ֵ
רוֹמם וְ ְ
יִת ֵ
יִת ָפּ ֵאר וְ ְ
וְ ְ
ְבּ ִר ְ
יר ָתא
וּל ֵע ָלּא ִמ ָכּל( ִמן ָכּל ִבּ ְר ָכ ָתא וְ ִשׁ ָ
יך הוּאְ .ל ֵע ָלּא )בעשי"ת ְ
אָמן:
ירן ְבּ ָע ְל ָמא .וְ ִא ְמרוּ ֵ
ֶח ָמ ָתא ַדּ ֲא ִמ ָ
ֻתּ ְשׁ ְבּ ָח ָתא וְ נ ֱ
טוֹבים ָע ֵלינוּ וְ ַעל ָכּל יִ ְשׂ ָר ֵאל.
יְ ֵהא ְשׁ ָל ָמא ַר ָבּא ִמן ְשׁ ַמיָּא ְו ַחיִּ ים ִ
אָמן:
וְ ִא ְמרוּ ֵ
ַע ֶשׂה ָשׁלוֹם
רוֹמיו הוּא ְבּ ַר ֲח ָמיו י ֲ
עוֹשׂה ָשׁלוֹם )בעשי"ת ַה ָשּׁלוֹם( ִבּ ְמ ָ
ֶ
אָמן:
ִשׂ ָר ֵאל וְ ִא ְמרוּ ֵ
ָע ֵלינוּ וְ ַעל ָכּל י ְ
מראש חודש אלול ועד אחר שמיני עצרת מוסיפים:
ירא .ה' ָמעוֹז ַחיַּי ִמ ִמּי ֶא ְפ ָחד:
ִשׁ ִעי ִמ ִמּי ִא ָ
אוֹרי וְ י ְ
ְל ָדוִ ד .ה' ִ
ֹיְבי ִליֵ .ה ָמּה ָכּ ְשׁלוּ
ִבּ ְקרֹב ָע ַלי ְמ ֵר ִעים ֶל ֱאכֹל ֶאת ְבּ ָשׂ ִריָ .צ ַרי וְ א ַ
ָפלוּ:
וְ נ ָ
ירא ִל ִבּיִ .אם ָתּקוּם ָע ַלי ִמ ְל ָח ָמה ְבּזֹאת
ִאם ַתּ ֲחנֶה ָע ַלי ַמ ֲחנֶה לֹא יִ ָ
בוֹט ַח:
ֲא ִני ֵ
יְמי ַחיַּי.
אוֹתהּ ֲא ַב ֵקּשִׁ .שׁ ְב ִתּי ְבּ ֵבית ה' ָכּל ֵ
אַל ִתּי ֵמ ֵאת ה'ָ .
אַחת ָשׁ ְ
ַ
יכלוֹ:
וּל ַב ֵקּר ְבּ ֵה ָ
ַל ֲחזוֹת ְבּנ ַֹעם ה' ְ
יְרוֹמ ֵמ ִני:
ְ
אָהלוְֹ .בּצוּר
יר ִני ְבּ ֵס ֶתר ֳ
ַס ִתּ ֵ
ִכּי יִ ְצ ְפּנ ִֵני ְבּ ֻסכּוֹ ְבּיוֹם ָר ָעה י ְ
אָהלוֹ זִ ְב ֵחי
יבוֹתי .וְ ֶאזְ ְבּ ָחה ְב ֳ
ֹיְבי ְס ִב ַ
ֹאשׁי ַעל א ַ
וְ ַע ָתּה יָרוּם ר ִ
ַמּ ָרה ַלה':
ַאז ְ
ירה ו ֲ
אָשׁ ָ
רוּעהִ .
ְת ָ
ַענ ִֵני:
קוֹלי ֶא ְק ָרא .וְ ָחנּ ִֵני ו ֲ
ְשׁ ַמע ה' ִ
אָמר ִל ִבּי ַבּ ְקּשׁוּ ָפנָיֶ .את ָפּנֶי ָך ה' ֲא ַב ֵקּשׁ:
ְל ָך ַ
ית.
אַל ַתּ ְס ֵתּר ָפּנֶי ָך ִמ ֶמּ ִנּי .אַל ַתּט ְבּאַף ַע ְב ֶדּ ָךֶ .עזְ ָר ִתי ָהיִ ָ
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אַל ִתּ ְטּ ֵשׁ ִני וְ אַל ַתּ ַעזְ ֵב ִני ֱאל ֵֹהי יִ ְשׁ ִעי:
ַאַס ֵפ ִני:
ָבוּני .וַה' י ְ
אָבי וְ ִא ִמּי ֲעז ִ
ִכּי ִ
שׁוֹר ָרי:
וּנ ֵח ִני ְבּא ַֹרח ִמישׁוֹר ְל ַמ ַען ְ
הוֹר ִני ה' ַדּ ְר ֶכּ ָך ְ
ֵ
יפ ַח ָח ָמס:
ֶפשׁ ָצ ָריִ .כּי ָקמוּ ִבי ֵע ֵדי ֶשׁ ֶקר וִ ֵ
אַל ִתּ ְתּנ ִֵני ְבּנ ֶ
לוּלא ֶה ֱא ַמ ְנ ִתּי ִל ְראוֹת ְבּטוּב ה' ְבּ ֶא ֶרץ ַחיִּ ים:
ֵ
ַא ֵמץ ִל ֶבּ ָך .וְ ַקוֵּה ֶאל ה':
ַקוֵּה ֶאל ה'ֲ .חזַק וְ י ֲ
קדיש יתום

סיום התפילה
ַא ֵמץ ִל ֶבּ ָך ,וְ ַקוֵּה ֶאל ה':
ַקוֵּה ֶאל ה'ֲ ,חזַק וְ י ֲ
ֵאין ָקדוֹשׁ ַכּה'ִ .כּי ֵאין ִבּ ְל ֶתּ ָך .וְ ֵאין צוּר ֵכּאל ֵֹהינוּ:
זוּל ִתי ֱאל ֵֹהינוּ:
וּמי צוּר ָ
לוֹהּ ִמ ַבּ ְל ֲע ֵדי ה'ִ .
ִכּי ִמי ֱא ַ
יענוּ:
וֹשׁ ֵ
ֵאין כֵּאלֹ ֵהינוֵּ .אין ַכּאדוֹנֵינוֵּ .אין ְכּ ַמ ְלכֵּנוֵּ .אין ְכּמ ִ
יענוּ:
וֹשׁ ֵ
ִמי ְכמ ִ
ִמי כֵאלֹ ֵהינוִּ .מי ַכאדוֹנֵינוִּ .מי ְכ ַמ ְלכֵּנוּ.
וֹשׁי ֵענוּ:
נוֹ ֶדה לֵאלֹ ֵהינוּ .נוֹ ֶדה ַלאדוֹנֵינוּ .נוֹ ֶדה ְל ַמ ְלכֵּנוּ .נוֹ ֶדה ְלמ ִ
יענוּ:
וֹשׁ ֵ
ָבּרוּךְ ֱאלֹ ֵהינוָּ .בּרוּךְ ֲאדוֹנֵינוָּ .בּרוּךְ ַמ ְלכֵּנוָּ .בּרוּךְ מ ִ
אַתּה
אַתּה הוּא ַמ ְל ֵכּנוָּ .
אַתּה הוּא ֲאדוֹנֵינוָּ .
אַתּה הוּא ֱאל ֵֹהינוָּ .
ָ
בוֹתינוּ ְל ָפנֶי ָך ֶאת ְקטֹ ֶרת
אַתּה הוּא ֶשׁ ִה ְק ִטירוּ ֲא ֵ
יענוָּ :
מוֹשׁ ֵ
ִ
הוּא
ַה ַסּ ִמּים:
ִפּטּוּם ַה ְקּט ֶֹרתַ :ה ֳצּ ִרי .וְ ַה ִצּפּ ֶֹרןַ .ה ֶח ְל ְבּנָה .וְ ַה ְלּבוֹנָהִ .מ ְשׁ ַקל ִשׁ ְב ִעים
ֵר ְדּ .וְ ַכ ְרכּוֹםִ .מ ְשׁ ַקל ִשׁ ָשּׁה
יעהִ .שׁבּ ֶֹלת נ ְ
וּק ִצ ָ
ִשׁ ְב ִעים ָמנֶה .מוֹרְ .
לשׁה .וְ ִקנָּמוֹן
לּוּפה ְשׁ ָ
ָע ָשׂר ִשׁ ָשּׁה ָע ָשׂר ָמנֶהַ .הקּ ְֹשׁ ְט ְשׁנֵים ָע ָשׂר .וְ ִק ָ
יסין ְס ִאין ְתּ ָל ָתא
ִתּ ְשׁ ָעה .בּ ִֹרית ַכּ ְר ִשׁינָה ִתּ ְשׁ ָעה ַק ִבּין .יֵין ַק ְפ ִר ִ
יסין ֵמ ִביא ֲח ַמר ִחוּ ְַריָן ַע ִתּיק.
וְ ַק ִבּין ְתּ ָל ָתא .וְ ִאם לֹא ָמ ָצא יֵין ַק ְפ ִר ִ
ָתן ַה ַבּ ְב ִלי
רוֹבע ַה ָקבַ .מ ֲע ֶלה ָע ָשׁן ָכּל ֶשׁהוּאַ .ר ִבּי נ ָ
דוֹמית ַ
ֶמ ַלח ְס ִ
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ָתן ָבּהּ ְדּ ַבשׁ ְפּ ָס ָלהּ .וְ ִאם
אוֹמר .אַף ִכּ ַפּת ַהיּ ְַר ֵדּן ָכּל ֶשׁהוּא .וְ ִאם נ ַ
ֵ
יתה:
ֶיה ַחיָּב ִמ ָ
ִח ַסּר אַ ַחת ִמ ָכּל ַס ָמּנ ָ
נּוֹטף ֵמ ֲע ֵצי
אוֹמרַ .ה ֳצּ ִרי ֵאינוֹ ֶא ָלּא ְשׂ ָרף ַה ֵ
יאל ֵ
ַמ ִל ֵ
ַר ָבּן ִשׁ ְמעוֹן ֶבּן גּ ְ
ַה ְקּ ָטף .בּ ִֹרית ַכּ ְר ִשׁינָה ֶשׁ ָשּׁ ִפין ָבּהּ ֶאת ַה ִצּפּ ֶֹרןְ .כּ ֵדי ֶשׁ ְתּ ֵהא נָאָה .יֵין
ַהלֹא ֵמי ַר ְג ַליִם
שּׁוֹרין בּוֹ ֶאת ַה ִצּפּ ֶֹרןְ .כּ ֵדי ֶשׁ ְתּ ֵהא ַעזָּה .ו ֲ
יסין ֶשׁ ִ
ַק ְפ ִר ִ
יסין ֵמי ַר ְג ַליִם ַבּ ִמּ ְק ָדּשׁ ִמ ְפּנֵי ַה ָכּבוֹד:
י ִָפין ָלהֶּ .א ָלּא ֶשׁ ֵאין ַמ ְכ ִנ ִ
אוֹמ ִרים ְבּ ֵבית ַה ִמּ ְק ָדּשׁ:
ַה ִשׁיר ֶשׁ ַה ְלוִ יִּם ָהיוּ ְ
וֹשׁ ֵבי ָבהּ:
וֹמ ִריםַ .לה' ָהאָ ֶרץ וּ ְמלוֹאָהּ ֵתּ ֵבל וְ י ְ
ַבּיּוֹם ָה ִראשׁוֹן ָהיוּ א ְ
ֻלּל ְמאֹד ְבּ ִעיר ֱאלֹ ֵהינוּ ַהר ָק ְדשׁוֹ:
וּמה ָ
וֹמ ִריםָ .גּדוֹל ה' ְ
ַבּ ֵשּׁנִ י ָהיוּ א ְ
וֹמ ִריםֱ .אלֹ ִהים נִ ָצּב ַבּ ֲע ַדת ֵאל ְבּ ֶק ֶרב ֱאלֹ ִהים י ְִשׁפֹּט:
ישׁי ָהיוּ א ְ
ַבּ ְשּׁ ִל ִ
יע:
אוֹמ ִריםֵ .אל ְנ ָקמוֹת ה' ֵאל ְנ ָקמוֹת הוֹ ִפ ַ
יעי ָהיוּ ְ
ָבּ ְר ִב ִ
ַעקֹב:
אוֹמ ִריםַ .ה ְר ִנינוּ ֵלאל ִֹהים עוּזֵּנוּ ָה ִריעוּ ֵלאל ֵֹהי י ֲ
ישׁי ָהיוּ ְ
ַבּ ֲח ִמ ִ
אוֹמ ִרים .ה' ָמ ָל ְך גֵּאוּת ָל ֵבשׁ ָל ֵבשׁ ה' עֹז ִה ְתאַזָּר אַף
ְ
ַבּ ִשּׁ ִשּׁי ָהיוּ
ִתּכּוֹן ֵתּ ֵבל ַבּל ִתּמּוֹט:
אוֹמ ִריםִ .מזְ מוֹר ִשׁיר ְליוֹם ַה ַשּׁ ָבּתִ .מזְ מוֹר ִשׁיר ֶל ָע ִתיד
ַבּ ַשּׁ ָבּת ָהיוּ ְ
עוֹל ִמים:
נוּחה ְל ַחיֵּי ָה ָ
וּמ ָ
ָלבֹא ְליוֹם ֶשׁכֻּלּוֹ ַשׁ ָבּת ְ
ָתּנָא ְד ֵבי ֵא ִליָּהוָּ .כּל ַהשּׁוֹנֶה ֲה ָלכוֹת ְבּ ָכל יוֹםֻ .מ ְב ָטח לוֹ ֶשׁהוּא ֶבּן
עוֹלם לוֹ .אַל ִתּ ְק ֵרי ֲה ִליכוֹת ֶא ָלּא
ֶא ַמרֲ ,ה ִליכוֹת ָ
עוֹלם ַה ָבּאֶ .שׁנּ ֱ
ָ
ֲה ָלכוֹת:
ידי ֲח ָכ ִמים ַמ ְר ִבּים ָשׁלוֹם
אָמר ַר ִבּי ֲח ִנינָאַ .תּ ְל ִמ ֵ
אָמר ַר ִבּי ֶא ְל ָעזָר ַ
ַ
מּוּדי ה' וְ ַרב ְשׁלוֹם ָבּנָיִ ְך :אַל ִתּ ְק ֵרי
ֶא ַמר ,וְ ָכל ָבּנַיִ ְך ִל ֵ
עוֹלםֶ .שׁנּ ֱ
ָבּ ָ
ָבּנָיִ ְךֶ .א ָלּא בּוֹנָיִ ְך.
יל ְך.
תוֹר ֶת ָך .וְ ֵאין ָלמוֹ ִמ ְכשׁוֹל :יְ ִהי ָשׁלוֹם ְבּ ֵח ֵ
ָשׁלוֹם ָרב ְלא ֲֹה ֵבי ָ
נוֹתיִ ְך:
אַר ְמ ָ
ַשׁ ְלוָה ְבּ ְ
אַחי וְ ֵר ָעיֲ .א ַד ְבּ ָרה נָּא ָשׁלוֹם ָבּ ְך:
ְל ַמ ַען ַ
ְל ַמ ַען ֵבּית ה' ֱאל ֵֹהינוּ ֲא ַב ְק ָשׁה טוֹב ָל ְך:
יְב ֵר ְך ֶאת ַעמּוֹ ַב ָשּׁלוֹם:
יִתּן .ה' ָ
ה' עֹז ְל ַעמּוֹ ֵ
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יִת ַק ַדּשׁ ְשׁ ֵמהּ ַר ָבּא .אמן:
ַדּל וְ ְ
יִתגּ ַ
ְ
יק ֵרב
ֻר ָקנֵהּ וִ ָ
ַצ ַמח פּ ְ
כוּתהּ וְ י ְ
יך ַמ ְל ֵ
ַמ ִל ְ
עוּתהּ וְ י ְ
ְבּ ָע ְל ָמא ִדּי ְב ָרא ִכ ְר ֵ
יחהּ .אמן:
ְמ ִשׁ ֵ
וּבזְ ַמן ָק ִריב.
ָלא ִ
וּב ַחיֵּי ְד ָכל ֵבּית יִ ְשׂ ָר ֵאל ַבּ ֲעג ָ
יוֹמיכוֹן ְ
וּב ֵ
ְבּ ַחיֵּיכוֹן ְ
אָמן:
וְ ִא ְמרוּ ֵ
וּל ָע ְל ֵמי ָע ְל ַמיָּא:
יְ ֵהא ְשׁ ֵמהּ ַר ָבּא ְמ ָב ַר ְך ְל ָע ַלם ְ
יִת ַע ֶלּה
יִת ַה ָדּר וְ ְ
ַשּׂא וְ ְ
יִתנ ֵ
רוֹמם וְ ְ
יִת ָפּ ֵאר וְ י ְִת ֵ
יִת ָבּ ַר ְך וְ יִ ְשׁ ַתּ ַבּח וְ ְ
ְ
וּל ֵע ָלּא ִמ ָכּל( ִמן ָכּל
יך הוּאְ .ל ֵע ָלּא )בש"תְ :
יִת ַה ָלּל ְשׁ ֵמהּ ְד ֻק ְד ָשׁא ְבּ ִר ְ
וְ ְ
אָמן:
ירן ְבּ ָע ְל ָמא .וְ ִא ְמרוּ ֵ
יר ָתא ֻתּ ְשׁ ְבּ ָח ָתא וְ ֶנ ֱח ָמ ָתא ַדּ ֲא ִמ ָ
ִבּ ְר ָכ ָתא וְ ִשׁ ָ
ידיהוֹן.
ידי ַת ְל ִמ ֵ
ידיהוֹן וְ ַעל ָכּל ַתּ ְל ִמ ֵ
ַעל יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ ַעל ַר ָבּנָן .וְ ַעל ַתּ ְל ִמ ֵ
ישׁא ָה ֵדין וְ ִדי ְב ָכל
אַת ָרא ַק ִדּ ָ
יְתאִ .דּי ְב ְ
אוֹר ָ
וְ ַעל ָכּל ַמאן ְדּ ָע ְס ִקין ְבּ ַ
וּלכוֹן ְשׁ ָל ָמא ַר ָבּא ִח ָנּא וְ ִח ְס ָדּא וְ ַר ֲח ֵמי וְ ַחיֵּי
ַא ַתר .יְ ֵהא ְלהוֹן ְ
ֲא ַתר ו ֲ
אַר ָעא
ֻר ָקנָא ִמן ֳק ָדם ֲאבוּהוֹן ִדּי ִב ְשׁ ַמיָּא וְ ְ
יחי וּפ ְ
וּמזוֹנֵי ְרוִ ֵ
יכי ְ
ֲא ִר ֵ
אָמן:
וְ ִא ְמרוּ ֵ
טוֹבים ָע ֵלינוּ וְ ַעל ָכּל יִ ְשׂ ָר ֵאל.
יְ ֵהא ְשׁ ָל ָמא ַר ָבּא ִמן ְשׁ ַמיָּא וְ ַחיִּ ים ִ
אָמן:
וְ ִא ְמרוּ ֵ
ַע ֶשׂה ָשׁלוֹם
רוֹמיו הוּא ְבּ ַר ֲח ָמיו י ֲ
עוֹשׂה ָשׁלוֹם )בש"ת ַה ָשּׁלוֹם( ִבּ ְמ ָ
ֶ
אָמן:
ִשׂ ָר ֵאל וְ ִא ְמרוּ ֵ
ָע ֵלינוּ וְ ַעל ָכּל י ְ

חזן ָ -בּ ְרכוּ ֶאת ה' ַה ְמבֹ ָר ְך:
ָעד:
קו"ח ָ -בּר ְוּך ה' ַה ְמבֹ ָר ְך ְלעוֹ ָלם ו ֶ

ָע ֵלינוּ ְל ַשׁ ֵבּ ַח
אשׁיתֶ .שׁלֹּא ָע ָשׂנוּ
יוֹצר ְבּ ֵר ִ
ֻלּה ְל ֵ
ָע ֵלינוּ ְל ַשׁ ֵבּ ַח ַל ֲאדוֹן ַהכֹּלָ .ל ֵתת ְגּד ָ
ְכּגוֹיֵי ָה ֲא ָרצוֹת .וְ לֹא ָשׂ ָמנוּ ְכּ ִמ ְשׁ ְפּחוֹת ָה ֲא ָד ָמהֶ .שׁלֹּא ָשׂם ֶח ְל ֵקנוּ
וּמ ְת ַפּ ְל ִלים
גוֹר ֵלנוּ ְכּ ָכל ֲהמוֹ ָנםֶ :שׁ ֵהם ִמ ְשׁ ַתּ ֲחוִ ים ְל ֶה ֶבל ו ִָריק ִ
ָכּ ֶהם וְ ָ
וּמוֹדים ִל ְפנֵי ֶמ ֶל ְך
ִ
וּמ ְשׁ ַתּ ֲחוִ ים
כּוֹר ִעים ִ
ַחנוּ ְ
ַאנ ְ
יע :ו ֲ
יוֹשׁ ַ
ֶאל ֵאל לֹא ִ
רוּך הוּא:
ַמ ְל ֵכי ַה ְמּ ָל ִכים ַה ָקּדוֹשׁ ָבּ ְ
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וּמוֹשׁב יְ ָקרוֹ ַבּ ָשּׁ ַמיִם ִמ ַמּ ַעל.
ַ
אָרץ.
יוֹסד ֶ
נוֹטה ָשׁ ַמיִם וְ ֵ
ֶשׁהוּא ֶ
רוֹמים:
ָב ֵהי ְמ ִ
וּשׁ ִכינַת ֻעזּוֹ ְבּג ְ
ְ
תוֹרתוֹ.
זוּלתוַֹ .כּ ָכּתוּב ְבּ ָ
הוּא ֱאל ֵֹהינוּ ֵאין עוֹדֱ .א ֶמת ַמ ְל ֵכּנוֶּ .א ֶפס ָ
ַה ֵשׁב ָֹת ֶאל ְל ָב ֶב ָךִ .כּי ה' הוּא ָה ֱאל ִֹהים ַבּ ָשּׁ ַמיִם ִמ ַמּ ַעל
ָד ְע ָתּ ַהיּוֹם ו ֲ
וְ י ַ
אָרץ ִמ ָתּ ַחתֵ .אין עוֹד:
וְ ַעל ָה ֶ
וְ ַעל ֵכּן ְנ ַקוֶּה ְלּ ָך ה' ֱאל ֵֹהינוּ ִל ְראוֹת ְמ ֵה ָרה ְבּ ִת ְפ ֶא ֶרת ֻע ֶזּ ָךְ .ל ַה ֲע ִביר
עוֹלם ְבּ ַמ ְלכוּת
יִכּ ֵרתוּןְ .ל ַת ֵקּן ָ
ילים ָכּרוֹת ָ
אָרץ .וְ ָה ֱא ִל ִ
לּוּלים ִמן ָה ֶ
ִגּ ִ
אָרץ.
ַשׁ ַדּי .וְ ָכל ְבּנֵי ָב ָשׂר י ְִק ְראוּ ִב ְשׁ ֶמ ָך ְל ַה ְפנוֹת ֵא ֶלי ָך ָכּל ִר ְשׁ ֵעי ֶ
יוֹשׁ ֵבי ֵת ֵבלִ .כּי ְל ָך ִתּ ְכ ַרע ָכּל ֶבּ ֶר ְךִ .תּ ָשּׁ ַבע ָכּל ָלשׁוֹן.
ֵדעוּ ָכּל ְ
י ִַכּירוּ וְ י ְ
יק ְבּלוּ
יִתּנוּ .וִ ַ
יִכ ְרעוּ וְ יִ פֹּלוּ .וְ ִל ְכבוֹד ִשׁ ְמ ָך יְ ָקר ֵ
ְל ָפנֶי ָך ה' ֱאל ֵֹהינוּ ְ
ָעדִ .כּי
עוֹלם ו ֶ
יהם ְמ ֵה ָרה ְל ָ
ֻלּם ֶאת עֹל ַמ ְלכוּ ֶת ָך .וְ ִת ְמל ְֹך ֲע ֵל ֶ
כָ
תוֹר ֶת ָך .ה'
עוֹל ֵמי ַעד ִתּ ְמל ְֹך ְבּ ָכבוֹדַ .כּ ָכּתוּב ְבּ ָ
וּל ְ
ַה ַמּ ְלכוּת ֶשׁ ְלּ ָך ִהיא ְ
ָעד:
עוֹלם ו ֶ
יִמל ְֹך ְל ָ
ְ
אָרץַ .בּיּוֹם ַההוּא יִ ְהיֶה ה' ֶא ָחד
ֶא ַמר .וְ ָהיָה ה' ְל ֶמ ֶל ְך ַעל ָכּל ָה ֶ
וְ נ ֱ
וּשׁמוֹ ֶא ָחד:
ְ
וּמשֹּׁאַת ְר ָשׁ ִעים ִכּי ָתבֹא:
ירא ִמ ַפּ ַחד ִפּ ְתאֹם ִ
אַל ִתּ ָ
ֻעצוּ ֵע ָצה וְ ֻת ָפרַ .דּ ְבּרוּ ָד ָבר וְ לֹא יָקוּםִ .כּי ִע ָמּנוּ ֵאל:
ַא ִני ֶא ָשּׂא
יתי ו ֲ
יבה ֲא ִני ֶא ְסבֹּלֲ .א ִני ָע ִשׂ ִ
וְ ַעד זִ ְקנָה ֲא ִני הוּא .וְ ַעד ֵשׂ ָ
ַא ַמ ֵלּט:
ַא ִני ֶא ְסבֹּל ו ֲ
וֲ

קדיש יתום:
יִת ַק ַדּשׁ ְשׁ ֵמהּ ַר ָבּא .אמן:
ַדּל וְ ְ
יִתגּ ַ
ְ
יק ֵרב
ֻר ָקנֵהּ וִ ָ
ַצ ַמח פּ ְ
כוּתהּ וְ י ְ
יך ַמ ְל ֵ
ַמ ִל ְ
עוּתהּ וְ י ְ
ְבּ ָע ְל ָמא ִדּי ְב ָרא ִכ ְר ֵ
יחהּ .אמן:
ְמ ִשׁ ֵ
וּבזְ ַמן ָק ִריב.
ָלא ִ
וּב ַחיֵּי ְד ָכל ֵבּית יִ ְשׂ ָר ֵאל ַבּ ֲעג ָ
יוֹמיכוֹן ְ
וּב ֵ
ְבּ ַחיֵּיכוֹן ְ
אָמן:
וְ ִא ְמרוּ ֵ
וּל ָע ְל ֵמי ָע ְל ַמיָּא:
יְ ֵהא ְשׁ ֵמהּ ַר ָבּא ְמ ָב ַר ְך ְל ָע ַלם ְ
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יִת ַע ֶלּה
יִת ַה ָדּר וְ ְ
ַשּׂא וְ ְ
יִתנ ֵ
רוֹמם וְ ְ
יִת ָפּ ֵאר וְ י ְִת ֵ
יִת ָבּ ַר ְך וְ יִ ְשׁ ַתּ ַבּח וְ ְ
ְ
וּל ֵע ָלּא ִמ ָכּל( ִמן
יך הוּאְ .ל ֵע ָלּא )בעשי"ת ְ
יִת ַה ָלּל ְשׁ ֵמהּ ְד ֻק ְד ָשׁא ְבּ ִר ְ
וְ ְ
ירן ְבּ ָע ְל ָמא .וְ ִא ְמרוּ
ֶח ָמ ָתא ַדּ ֲא ִמ ָ
יר ָתא ֻתּ ְשׁ ְבּ ָח ָתא וְ נ ֱ
ָכּל ִבּ ְר ָכ ָתא וְ ִשׁ ָ
אָמן:
ֵ
טוֹבים ָע ֵלינוּ וְ ַעל ָכּל יִ ְשׂ ָר ֵאל.
יְ ֵהא ְשׁ ָל ָמא ַר ָבּא ִמן ְשׁ ַמיָּא ְו ַחיִּ ים ִ
אָמן:
וְ ִא ְמרוּ ֵ
ַע ֶשׂה ָשׁלוֹם ָע ֵלינוּ
רוֹמיו הוּא י ֲ
עוֹשׂה ָשׁלוֹם )בעשי"ת ַה ָשּׁלוֹם( ִבּ ְמ ָ
ֶ
אָמן:
וְ ַעל ָכּל יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ ִא ְמרוּ ֵ
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תפילת מנחה
תפילת מנחה היא במקום קורבן מנחה של בין הערבים ,שהיו מקריבים בבית
המקדש אחרי חצות היום .חז"ל אמרו כי יצחק אבינו תיקן תפילת מנחה
)ברכות כ"ו(.
זמן תפילת מנחה הוא בחצי השני של היום .אפשר להתפלל החל מחצי שעה
אחרי חצות היום ,ועד שקיעת השמש ,או עד צאת הכוכבים.

ית ָך .עוֹד י ְַה ְללוּ ָך ֶסּ ָלה:
יוֹשׁ ֵבי ֵב ֶ
אַשׁ ֵרי ְ
ְ
אַשׁ ֵרי ָה ָעם ֶשׁה' ֱאל ָֹהיו:
אַשׁ ֵרי ָה ָעם ֶשׁ ָכּ ָכה לּוְֹ .
ְ
ָעד:
עוֹלם ו ֶ
ַא ָב ְר ָכה ִשׁ ְמ ָך ְל ָ
לוֹהי ַה ֶמּ ֶל ְך .ו ֲ
רוֹמ ְמ ָך ֱא ַ
ְתּ ִה ָלּה ְל ָדוִ דֲ .א ִ
ָעד:
עוֹלם ו ֶ
ַא ַה ְל ָלה ִשׁ ְמ ָך ְל ָ
ְבּ ָכל יוֹם ֲא ָב ְר ֶכ ָךּ .ו ֲ
ֻלּתוֹ ֵאין ֵח ֶקר:
וּמ ֻה ָלּל ְמאֹד .וְ ִלגְ ד ָ
גָּדוֹל ה' ְ
דּוֹר ְלדוֹר יְ ַשׁ ַבּח ַמ ֲע ֶשׂ ָיך .וּגְ בוּר ֶֹתי ָך יַגִּ ידוּ:
יחה:
אָשׂ ָ
הוֹד ָך .וְ ִד ְב ֵרי נִ ְפ ְלא ֶֹתי ָך ִ
ֲה ַדר ְכּבוֹד ֶ
ֻלּ ְת ָך ֲא ַס ְפּ ֶרנָּה:
ֹאמרוּ .וּגְ ד ָ
נוֹרא ֶֹתי ָך י ֵ
וֶעֱזוּז ְ
טוּב ָך י ִַבּיעוּ .וְ ִצ ְד ָק ְת ָך יְ ַרנֵּנוּ:
ֵכר ַרב ְ
זֶ
אַפּיִ ם וּגְ ָדל ָח ֶסד:
ַחנּוּן וְ ַרחוּם ה'ֶ .אר ְֶך ַ
טוֹב ה' ַלכֹּל .וְ ַר ֲח ָמיו ַעל ָכּל ַמ ֲע ָשׂיו:
כוּכה:
יְב ְר ָ
ידי ָך ָ
ַח ִס ֶ
יוֹדוּ ָך ה' ָכּל ַמ ֲע ֶשׂ ָיך .ו ֲ
בוּר ְת ָך י ְַד ֵבּרוּ:
ֹאמרוּ .וּגְ ָ
כוּת ָך י ֵ
ְכּבוֹד ַמ ְל ְ
וּכבוֹד ֲה ַדר ַמ ְלכוּתוֹ:
אָדם גְּ בוּר ָֹתיוְ .
יע ִל ְבנֵי ָה ָ
הוֹד ַ
ְל ִ
וּמ ְמ ַשׁ ְל ְתּ ָך ְבּ ָכל דּוֹר ָודֹר:
עוֹל ִמיםֶ .
כוּת ָך ַמ ְלכוּת ָכּל ָ
ַמ ְל ְ
פוּפים:
זוֹקף ְל ָכל ַה ְכּ ִ
סוֹמ ְך ה' ְל ָכל ַהנּ ְֹפ ִלים .וְ ֵ
ֵ
אָכ ָלם ְבּ ִעתּוֹ:
נוֹתן ָל ֶהם ֶאת ְ
אַתּה ֵ
ֵעינֵי כֹל ֵא ֶלי ָך יְ ַשׂ ֵבּרוּ .וְ ָ
יע ְל ָכל ַחי ָרצוֹן:
וּמ ְשׂ ִבּ ַ
פּוֹת ַח ֶאת י ֶָד ָךַ .
ֵ
ַצ ִדּיק ה' ְבּ ָכל ְדּ ָר ָכיו .וְ ָח ִסיד ְבּ ָכל ַמ ֲע ָשׂיו:
ָקרוֹב ה' ְל ָכל ק ְֹראָיוְ .לכֹל ֲא ֶשׁר י ְִק ָר ֻאהוּ ֶב ֱא ֶמת:
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יעם:
יוֹשׁ ֵ
ַע ֶשׂה .וְ ֶאת ַשׁוְ ָע ָתם י ְִשׁ ַמע וְ ִ
ְרצוֹן ְי ֵראָיו י ֲ
ַשׁ ִמיד:
שׁוֹמר ה' ֶאת ָכּל א ֲֹה ָביו .וְ ֵאת ָכּל ָה ְר ָשׁ ִעים י ְ
ֵ
ָעד:
עוֹלם ו ֶ
יב ֵר ְך ָכּל ָבּ ָשׂר ֵשׁם ָק ְדשׁוֹ ְל ָ
ְתּ ִה ַלּת ה' י ְַד ֶבּר ִפּי .וִ ָ
עוֹלםַ .ה ְללוּיָהּ:
ַחנוּ נְ ָב ֵר ְך יָהּ ֵמ ַע ָתּה וְ ַעד ָ
ַאנ ְ
וֲ

חצי קדיש:
ַדּל וְ י ְִת ַק ַדּשׁ ְשׁ ֵמהּ ַר ָבּא .אמן:
י ְִתגּ ַ
יחהּ.
יק ֵרב ְמ ִשׁ ֵ
ֻר ָקנֵהּ וִ ָ
כוּתהּ וְ י ְַצ ַמח פּ ְ
עוּתהּ וְ י ְַמ ִל ְיך ַמ ְל ֵ
ְבּ ָע ְל ָמא ִדּי ְב ָרא ִכ ְר ֵ
אמן:
וּבזְ ַמן ָק ִריב.
ָלא ִ
וּב ַחיֵּי ְד ָכל ֵבּית י ְִשׂ ָר ֵאל ַבּ ֲעג ָ
יוֹמיכוֹן ְ
וּב ֵ
ְבּ ַחיֵּיכוֹן ְ
אָמן:
וְ ִא ְמרוּ ֵ
י ְֵהא ְשׁ ֵמהּ ַר ָבּא ְמ ָב ַר ְך ְל ָע ַלם ְוּל ָע ְל ֵמי ָע ְל ַמיָּא .י ְִת ָבּ ַר ְך:
ַשּׂא וְ י ְִת ַה ָדּר וְ י ְִת ַע ֶלּה וְ י ְִת ַה ָלּל ְשׁ ֵמהּ
רוֹמם וְ י ְִתנ ֵ
וְ י ְִשׁ ַתּ ַבּח וְ י ְִת ָפּ ֵאר וְ י ְִת ֵ
יר ָתא
ְד ֻק ְד ָשׁא ְבּ ִר ְיך הוּאְ .ל ֵע ָלּא )בעשי"ת ְוּל ֵע ָלּא ִמ ָכּל( ִמן ָכּל ִבּ ְר ָכ ָתא וְ ִשׁ ָ
אָמן:
ירן ְבּ ָע ְל ָמא .וְ ִא ְמרוּ ֵ
ֶח ָמ ָתא ַדּ ֲא ִמ ָ
ֻתּ ְשׁ ְבּ ָח ָתא וְ נ ֱ

תפילת העמידה – )שמונה עשרה(
את תפילת העמידה אומרים כאשר עומדים ברגליים מחוברות ,ופונים לכוון
ירושלים .בתפילה יש  19ברכות שונות ,ובהן בקשות על כל מה שאדם צריך
בחייו.

ֲאדֹנָי ְשׂ ָפ ַתי ִתּ ְפ ָתּח וּ ִפי יַגִּ יד ְתּ ִה ָלּ ֶת ָך.

א .אבות
ָבּר ְוּך אַ ָתּה ה'
ֱאל ֵֹהינוּ ֵואל ֵֹהי ֲאבוֹ ֵתינוּ,
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ֱאל ֵֹהי אַ ְב ָר ָהםֱ ,אל ֵֹהי י ְִצ ָחקֵ ,ואל ֵֹהי ַי ֲעקֹב,
וֹרא ֵאל ֶע ְליוֹן,
ָה ֵאל ַהגָּדוֹל ַהגִּ בּוֹר וְ ַהנּ ָ
1
גּוֹ ֵמל ֲח ָס ִדים טוֹ ִבים ,וְ קוֹנֵה ַהכֹּל ,
ֵיהם
וֹכר ַח ְס ֵדּי אָבוֹת ,וּ ֵמ ִביא גוֹ ֵאל ִל ְבנֵי ְבנ ֶ
וְז ֵ
אַה ָבה.
ְל ַמ ַען ְשׁמוֹ ְבּ ֲ
בעשרת ימי תשובה :ז ְָכרֵנוּ ְל ַח ִיּיםֶ ,מ ֶל ְך ָח ֵפץ ַבּ ַחיִּיםְ ,ו ָכ ְת ֵבנוּ ְבּ ֵס ֶפר ַה ַח ִיּים,
ְל ַמ ַענְ ָך ֱאלֹ ִהים ַח ִיּים.

יע 2וּ ָמגֵן.3
ֶמ ֶל ְך עוֹזֵר וּמוֹ ִשׁ ַ
ָבּר ְוּך אַ ָתּה ה'ָ ,מגֵן אַ ְב ָר ָהם.

ב .גבורות
יע.
וֹלם ֲאדֹנָיְ ,מ ַחיֵּה ֵמ ִתים אַ ָתּה ַרב ְלהוֹ ִשׁ ַ
אַ ָתּה גִּ בּוֹר ְלע ָ
מוֹריד ַה ֶגּ ֶשּׁם.
רוּח 4וּ ִ
בקיץ ,מוֹ ִריד ַה ָטּל .בחורףַ ,מ ִשּׁיב ָה ַ

ְמ ַכ ְל ֵכּל ַחיִּים ְבּ ֶח ֶסדְ 5,מ ַחיֶּה ֵמ ִתים ְבּ ַר ֲח ִמים ַר ִבּים,
סוּרים,
חוֹלים וּ ַמ ִתּיר ֲא ִ
סוֹ ֵמ ְך נוֹ ְפ ִלים ,וְ רוֹ ֵפא ִ
7
ישׁנֵי ָע ָפר,
וּ ְמ ַקיֵּם ֱאמוּ ָנתוִֹ 6ל ֵ
ִמי ָכמוֹ ָך ַבּ ַעל גְּ בוּרוֹת וּ ִמי דוֹ ֶמה ָלּ ְך,
וּעה.
ֶמ ֶל ְך ֵמ ִמית וּ ְמ ַחיֶּה וּ ַמ ְצ ִמי ַח יְ שׁ ָ
צוּריו ְל ַח ִיּים ְבּ ַר ֲח ִמים.
זוֹכר ְי ָ
בעשרת ימי תשובהִ :מי ָכמוֹ ָך אָב ָה ַר ֲח ָמןֵ ,

וְ ֶנ ֱא ָמן אַ ָתּה ְל ַה ֲחיוֹת ֵמ ִתים.
ָבּר ְוּך אַ ָתּה ה'ְ ,מ ַחֵיּה ַה ֵמּ ִתים.
 1קונה הכל – בורא הכל.
 2ומושיע – עוזר.
 3מגן – שומר.
 4משיב הרוח – עושה שיהיה רוח.
 5מכלכל חיים בחסד – נותן אוכל לכלם.
 6אמונתו – הבטחתו.
 7לישני עפר – למתים.
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קדושה בחזרת הש"ץ
1

ַנ ְק ִדּי ָשׁךְ ְו ַנ ֲע ִרי ָצךְ ְכּנֹ ַעם ִשׂי ַח סוֹד ַשׂ ְר ֵפי קֹ ֶדשַׁ ,ה ְמ ַשׁ ְלּ ִשׁים ְל ָך ְק ֻד ָשּׁהַ ,כּ ָכּתוּב ַעל
יַד נְ ִבי ֶא ָךְ ,ו ָק ָרא ֶזה ֶאל ֶזה ְואָ ַמר.
קהל וחזןָ - :קדוֹשָׁ ,קדוֹשָׁ ,קדוֹשׁ ה' ְצ ָבאוֹתְ ,מלֹא ָכל ָהאָ ֶרץ ְכּבוֹדוֹ.
חזן ְ -ל ֻע ָמּ ָתם ְמ ַשׁ ְבּ ִחים ְואוֹ ְמ ִרים.
קהל וחזןָ - :בּרוּ ְך ְכּבוֹד ה' ִמ ְמּקוֹמוֹ.
חזן  -וּ ְב ִד ְב ֵרי ָק ְד ְשׁ ָך ָכּתוּב ֵלאמֹר.
קהל וחזןִ - :י ְמלֹךְ ה' ְלעוֹ ָלםֱ ,אלֹ ַה ִיךְ ִציּוֹן ְלדֹר ָודֹרַ ,ה ְללוּ ָיהּ.

ג .קדושה
וּקדוֹ ִשׁים ְבּ ָכל יוֹם י ְַה ְלּלוּ ָך ֶסּ ָלה,
אַ ָתּה ָקדוֹשׁ וְ ִשׁ ְמ ָך ָקדוֹשׁ ְ
אָתּה.
ִכּי ֵאל ֶמ ֶל ְך גָּדוֹל וְ ָקדוֹשׁ ָ
ָבּר ְוּך אַ ָתּה ה'ָ ,ה ֵאל )בעשרת ימי תשובהַ - :ה ֶמּ ֶלךְ ( ַה ָקּדוֹשׁ.

ד .על הדעת
3

ֶאנוֹשׁ ִבּינָה.
אָדם ַדּ ַעת ,וּ ְמ ַל ֵמּד ל ֱ
אַ ָתּה חוֹנֵןְ 2ל ָ
ָח ֵנּנוּ ֵמ ִא ְתּ ָך ָח ְכ ָמה ִבּינָה ו ָָד ַעת.
ָבּר ְוּך אַ ָתּה ה' ,חוֹנֵן ַה ָדּ ַעת.

ה .על התשובה
וֹר ֶת ָך,
ֲה ִשׁי ֵבנוּ אָ ִבינוּ ְלת ָ
וֹד ֶת ָך,
וְ ָק ְר ֵבנוּ ַמ ְל ֵכּנוּ ַל ֲעב ָ
וּבה ְשׁ ֵל ָמה ְל ָפ ֶני ָך.
וְ ַה ֲחזִ י ֵרנוּ ִבּ ְתשׁ ָ
ָבּר ְוּך אַ ָתּה ה'ָ ,הרוֹ ֶצה ִבּ ְתשׁוּ ָבה.
 1שרפי קדש – המלאכים.
 2חונן -נותן מתנת חנם.
 3אנוש – בני אדם.
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ו .על סליחת עוונות
ְס ַלח ָלנוּ אָ ִבינוּ ִכּי ָח ָטאנוּ,
ְמ ַחלָ 1לנוּ ַמ ְל ֵכּנוּ ִכּי ָפ ָשׁ ְענוּ,
ִכּי ֵאל טוֹב וְ ַס ָלּח אָ ָתּה.
ָבּר ְוּך אַ ָתּה ה'ַ ,חנּוּן ַה ַמּ ְר ֶבּה ִל ְסלֹ ַח.

ז .על הגאולה
יבנוּ,
יבה ִר ֵ
ְר ֵאה ָנא ְב ָענְ ֵינוּ ,וְ ִר ָ
אָלנוּ גְ ֻא ָלּה ְשׁ ֵל ָמה ְמ ֵה ָרה ְל ַמ ַען ְשׁ ֶמ ָך,
וּגְ ֵ
ִכּי ֵאל גּוֹ ֵאל ָחזָק אָ ָתּה.
ָבּר ְוּך אַ ָתּה ה' ,גּוֹ ֵאל ִי ְשׂ ָר ֵאל.

עננו
בתענית ציבור אומר כאן החזן עננו:
ֲע ֵננוּ ה' ֲע ֵננוּ ְבּיוֹם צוֹם ַתּ ֲענִ י ֵתנוּ ִכּי ְב ָצ ָרה גְ דוֹ ָלה ֲאנ ְָחנוּ .אַל ֵתּ ֶפן ֶאל ִר ְשׁ ֵענוּ.
ְואַל ַתּ ְס ֵתּר ָפּנֶי ָך ִמ ֶמּנּוְּ .ואַל ִתּ ְת ַע ַלּם ִמ ְתּ ִח ָנּ ֵתנוֱּ .ה ֵיה נָא ָקרוֹב ְל ַשׁ ְו ָע ֵתנוְּ .י ִהי נָא
ַח ְס ְדּ ָך ְל ַנ ֲח ֵמנוֶּ .ט ֶרם נִ ְק ָרא ֵא ֶלי ָך ֲענֵנוַּ .כּ ָדּ ָבר ֶשׁ ֶנּ ֱא ַמרְ .ו ָה ָיה ֶט ֶרם ִי ְק ָראוּ ַו ֲאנִ י
וּמ ִצּיל
ֶא ֱע ֶנה .עוֹד ֵהם ְמ ַד ְבּ ִרים ַו ֲאנִ י ֶא ְשׁ ָמעִ .כּי אַ ָתּה ה' ָהעוֹ ֶנה ְבּ ֵעת ָצ ָרה .פּוֹ ֶדה ַ
ְבּ ָכל ֵעת ָצ ָרה וְ צוּ ָקה:

ח .על רפואת חולים
יענוּ וְ נִ ָוּ ֵשׁ ָעה
ֵר ֵפא ,הוֹ ִשׁ ֵ
ְר ָפ ֵאנוּ ה' וְ נ ָ
אָתּה,
ִכּי ְת ִה ָלּ ֵתנוּ ָ
וְ ַה ֲע ֵלה ְרפוּאָה ְשׁ ֵל ָמה ְל ָכל ַמכּוֹ ֵתינוּ,
וֹפא ֶנ ֱא ָמן 2וְ ַר ֲח ָמן אָ ָתּה.
ִכּי ֵאל ֶמ ֶל ְך ר ֵ
 1מחל – סלח.
 2רופא נאמן – שרפואתו קיימת.
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וֹלי ַעמּוֹ י ְִשׂ ָר ֵאל.
ָבּר ְוּך אַ ָתּה ה' ,רוֹ ֵפא ח ֵ

ט .על ברכת השנה
ָבּ ֵר ְך ָע ֵלינוּ ה' ֱאל ֵֹהינוּ ֶאת ַה ָשּׁ ָנה ַהזֹּאת
וְ ֶאת ָכּל ִמינֵי ְתבוּאָ ָתהּ ְלטוֹ ָבה ,וְ ֵתן
)בקיץ ְ -בּ ָר ָכה( )בחורף ַ -טל וּ ָמ ָטר ִל ְב ָר ָכה(

ַעל ְפּנֵי ָה ֲא ָד ָמה וְ ַשׂ ְבּ ֵענוּ ִמטּוּ ָבהּ,
ָתנוּ ַכּ ָשּׁנִ ים ַהטּוֹבוֹת ִל ְב ָר ָכה,
וּ ָבר ְֵך ְשׁנ ֵ
ִכּי ֵאל טוֹב וּ ֵמ ִטיב אָ ָתּה ,וּ ְמ ָב ֵר ְך ַה ָשּׁנִ ים.
ָבּר ְוּך אַ ָתּה ה'ְ ,מ ָב ֵר ְך ַה ָשּׁנִ ים.

י .על קיבוץ גלויות
1

וּתנוּ ,
וֹפר גָּדוֹל ְל ֵחר ֵ
ְתּ ַקע ְבּשׁ ָ
וְ ָשׂא ֵנס ְל ַק ֵבּץ ָגּלֻיּוֹ ֵתינוּ,
אַר ֵצנוּ.
אָרץ ְל ְ
אַר ַבּע ַכּנְ פוֹת ָה ֶ
וְ ַק ְבּ ֵצנוּ ַי ַחד ְמ ֵה ָרה ֵמ ְ
ָבּר ְוּך אַ ָתּה ה'ְ ,מ ַק ֵבּץ נִ ְד ֵחי ַעמּוֹ יִ ְשׂ ָר ֵאל.

יא .על שיבת בתי המשפט
ָה ִשׁי ָבה שׁוֹ ְפ ֵטינוּ ְכּ ָב ִראשׁוֹנָה
וְ יוֹ ֲע ֵצינוּ ְכּ ַב ְתּ ִח ָלּה,
2
ַא ָנ ָחה ,
וְ ָה ֵסר ִמ ֶמּנּוּ יָגוֹן ו ֲ
אַתּה ה' ְל ַב ְדּ ָך ְבּ ֶח ֶסד וּ ְב ַר ֲח ִמים,
וּ ְמלֹ ְך ָע ֵלינוּ ְמ ֵה ָרה ָ
וּב ִמ ְשׁ ָפּט.
וְ ַצ ְדּ ֵקנוּ ְבּ ֶצ ֶדק ְ
וֹהב ְצ ָד ָקה וּ ִמ ְשׁ ָפּט.
ָבּר ְוּך אַ ָתּה ה'ֶ ,מל ְֶך א ֵ
 1חרותינו – שעם ישראל יחזור לארצו.
 2יגון ואנחה  -סבל
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)בעשרת ימי תשובהַ - :ה ֶמּ ֶלךְ ַה ִמ ְשׁ ָפּט(.

יב .על המינים
1

וְ ַל ַמּ ְל ִשׁינִ ים אַל ְתּ ִהי ִת ְקוָה ,
וְ ָכל ַה ִמּינִ ים ְכּ ֶרגַע יֹא ֵבדוּ,
וְ ָכל אוֹי ְֵבי ַע ְמּ ָך ְמ ֵה ָרה י ִָכּ ֵרתוּ,
ילם וְ ַת ְכנִ י ֵעם
וְ ַהז ִֵדיםְ 2מ ֵה ָרה ְת ַע ֵקּר וּ ְת ַשׁ ֵבּר וּ ְת ַמגֵּר וּ ְת ַכ ֵלּם וְ ַת ְשׁ ִפּ ֵ
ִבּ ְמ ֵה ָרה ְב ָי ֵמינוּ.
ָבּר ְוּך אַ ָתּה ה' ,שׁוֹ ֵבר אוֹי ְִבים וּ ַמ ְכנִ י ַע ז ִֵדים.

יג .על הצדיקים
יקים וְ ַעל ַה ֲח ִס ִידים,
ַעל ַה ַצּ ִדּ ִ
ו ְַעל זִ ְקנֵי ְשׁ ֵא ִרית ַע ְמּ ָך ֵבּית ִי ְשׂ ָר ֵאל,
יהם,3
וֹפ ֵר ֶ
יטת ֵבּית ס ְ
ו ְַעל ְפּ ֵל ַ
4
ֵרי ַה ֶצּ ֶדק ,
ו ְַעל גּ ֵ
ו ְָעלֵינוּ,
ֶהמוּ ָנא ַר ֲח ֶמי ָך ה' ֱאל ֵֹהינוּ,
יֱ
וְ ֵתן ָשׂ ָכר טוֹב ְל ָכל ַהבּוֹ ְט ִחים ְבּ ִשׁ ְמ ָך ֶבּ ֱא ֶמת,
וְ ִשׂים ֶח ְל ֵקנוּ ִע ָמּ ֶהם,
וֹלם לֹא ֵנבוֹשׁ ִכּי ְב ָך ָב ָט ְחנוּ,
וּלע ָ
ְ
וְ ַעל ַח ְס ְדּ ָך ַה ָגּדוֹל ֶבּ ֱא ֶמת וּ ְב ָת ִמים נִ ְשׁ ָענְ נוּ.
יקים.
ָבּר ְוּך אַ ָתּה ה'ִ ,מ ְשׁ ָען וּ ִמ ְב ָטח ַל ַצּ ִדּ ִ

 1אל תהי תקווה – שלא יצליחו.
 2הזדים – הרשעים שעושים בכוונה רע.
 3פליטת בית סופריהם – חכמי ישראל.
 4גרי הצדק  -אנשים שרוצים להיות יהודים ולעבוד את ה'.
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יד .על ירושלים
ירוּשׁ ַליִם ִע ְיר ָך ְבּ ַר ֲח ִמים ָתּשׁוּב.
וְ ִל ָ
תוֹכהּ ַכּ ֲא ֶשׁר ִדּ ַבּ ְר ָתּ.
וְ ִת ְשׁכֹּן ְבּ ָ
עוֹלם.
ָמינוּ ִבּנְ יַן ָ
אוֹתהּ ְבּ ָקרוֹב ְבּי ֵ
וּבנֵה ָ
ְ
תוֹכהּ ָתּ ִכין.
וְ ִכ ֵסּא ָדוִ ד ַע ְב ְדּ ָך ְמ ֵה ָרה ְל ָ
וּשׁ ָליִ ם:
אַתּה ה' .בּוֹנֵה יְר ָ
רוּך ָ
ָבּ ְ

נחם
בתשעה באב במנחה אומרים נחם:
ֵבה
ַחם ה' ֱאלֹ ֵהינוּ ֶאת ֲא ֵבלֵי ִציּוֹן וְ ֵאת ֲא ֵב ֵלי יְרוּ ָשׁ ַל ִים וְ ֶאת ָה ִעיר ָה ֲא ֵב ָלה ו ְַה ֲחר ָ
נֵ
ְו ַה ְבּזוּ ָיה ְו ַהשּׁוֹ ֵמ ָמהָ .ה ֲא ֵב ָלה ִמ ְבּ ִלי ָבנֶי ָה ְו ַה ֲח ֵר ָבה ִמ ְמּעוֹנוֹ ֶתי ָהְ .ו ַה ְבּזוּ ָיה ִמ ְכּבוֹ ָדהּ.
ְו ַהשּׁוֹ ֵמ ָמה ֵמ ֵאין יוֹ ֵשׁבְ .ו ִהיא יוֹ ֶשׁ ֶבת ְורֹא ָשׁהּ ָחפוּי ְכּ ִא ָשּׁה ֲע ָק ָרה ֶשׁלֹּא י ָָל ָדה.
ירשׁוּ ָה עוֹ ְבדֵי ָז ִריםַ .ו ָיּ ִטילוּ ֶאת ַע ְמּ ָך ִי ְשׂ ָר ֵאל ֶל ָח ֶרבַ .ו ַיּ ַה ְרגוּ
ַו ְי ַב ְלּעוּ ָה ִלגְ יוֹנוֹתַ .ו ִיּ ָ
ידי ֶע ְליוֹןַ .על ֵכּן ִציּוֹן ְבּ ַמר ִתּ ְב ֶכּהִ .וירוּ ָשׁ ַל ִים ִתּ ֵתּן קוֹ ָלהִּ .ל ִבּי ִל ִבּי ַעל
ְבּ ָזדוֹן ֲח ִס ֵ
ַח ְללֵי ֶהםֵ .מ ַעי ֵמ ַעי ַעל ַח ְל ֵלי ֶהםִ .כּי אַ ָתּה ה' ָבּ ֵאשׁ ִה ַצּ ָתּהּ .וּ ָב ֵאשׁ אַ ָתּה ָע ִתיד
חוֹמת ֵאשׁ ָס ִביב וּ ְל ָכבוֹד ֶא ְה ֶיה ְבּתוֹ ָכהּ:
ִל ְבנוֹ ָתהָּ .כּאָמוּר ַו ֲאנִ י ֶא ְה ֶיה ָלּהּ נְ ֻאם ה' ַ
ָבּרוּ ְך אַ ָתּה ה' ְמ ַנ ֵחם ִציּוֹן וּבוֹ ֵנה ְירוּ ָשׁ ָל ִים:

טו .על מלכות בית דוד
ֶאת ֶצ ַמח ָדּוִ דַ 1ע ְב ְדּ ָך ְמ ֵה ָרה ַת ְצ ִמי ַח,
וְ ַק ְרנוֹ ָתּרוּם ִבּישׁוּ ָע ֶת ָך,
2
וּעה.
וּע ְת ָך ִקוִּ ינוּ ָכּל ַהיּוֹם וּ ְמ ַצ ִפּים ִלישׁ ָ
ִכּי ִלישׁ ָ
ָבּר ְוּך אַ ָתּה ה'ַ ,מ ְצ ִמי ַח ֶק ֶרן יְ שׁוּ ָעה.

טז .על קבלת התפילה
וֹלנוּ ה' ֱאלֹ ֵהינוּ
אָב ָה ַר ֲח ָמן ְשׁ ַמע ק ֵ
 1צמח דוד – שה' יחזיר את מלכות בית דוד.
 2מצפים – מחכים.
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חוּס וְ ַר ֵחם ָע ֵלינוּ,
וְ ַק ֵבּל ְבּ ַר ֲח ִמים וּ ְב ָרצוֹן ֶאת ְתּ ִפ ָלּ ֵתנוּ.
ִכּי ֵאל שׁוֹ ֵמ ַע ְתּ ִפלּוֹת וְ ַת ֲחנוּנִ ים אָ ָתּה,
יקם אַל ְתּ ִשׁי ֵבנוּ.
וּ ִמ ְלּ ָפנֶי ָך ַמ ְל ֵכּנוֵּ ,ר ָ
ָח ֵנּנוּ ַו ֲענֵנוּ וּ ְשׁ ַמע ְתּ ִפ ָלּ ֵתנוּ.

עננו
בתענית ציבור אומר כאן המתפלל עננו
ָחנוּ .אַל ֵתּ ֶפן ֶאל ִר ְשׁ ֵענוּ.
ֲע ֵננוּ ה' ֲע ֵננוּ ְבּיוֹם צוֹם ַתּ ֲענִ י ֵתנוּ ִכּי ְב ָצ ָרה גְ דוֹ ָלה ֲאנ ְ
ְואַל ַתּ ְס ֵתּר ָפּנֶי ָך ִמ ֶמּנּוְּ .ואַל ִתּ ְת ַע ַלּם ִמ ְתּ ִח ָנּ ֵתנוֱּ .ה ֵיה ָנא ָקרוֹב ְל ַשׁ ְו ָע ֵתנוְּ .י ִהי נָא
ַח ֵמנוֶּ .ט ֶרם נִ ְק ָרא ֵאלֶי ָך ֲענֵנוַּ .כּ ָדּ ָבר ֶשׁ ֶנּ ֱא ַמרְ .ו ָה ָיה ֶט ֶרם ִי ְק ָראוּ ַו ֲאנִ י
ַח ְס ְדּ ָך ְלנ ֲ
וּמ ִצּיל
ֶא ֱע ֶנה .עוֹד ֵהם ְמ ַד ְבּ ִרים ַו ֲאנִ י ֶא ְשׁ ָמעִ .כּי אַ ָתּה ה' ָהעוֹ ֶנה ְבּ ֵעת ָצ ָרה .פּוֹ ֶדה ַ
וֹמ ַע ְתּ ִפ ַלּת ָכּל ֶפּה ַע ְמּ ָך ִי ְשׂ ָר ֵאל ְבּ ַר ֲח ִמים.
ְבּ ָכל ֵעת ָצ ָרה וְ צוּ ָקהִ :כּי אַ ָתּה שׁ ֵ

ָבּר ְוּך אַ ָתּה ה' ,שׁוֹ ֵמ ַע ְתּ ִפ ָלּה.

יז .על עבודת בית המקדש
1

ְר ֵצה ה' ֱאל ֵֹהינוּ ְבּ ַע ְמּ ָך יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ ִל ְת ִפ ָלּ ָתם ְשׁ ֵעה ,
2
ית ָך,
בוֹדה ִל ְד ִביר ֵבּ ֶ
וְ ָה ֵשׁב ֶאת ָה ֲע ָ
אַה ָבה ְת ַק ֵבּל ְבּ ָרצוֹן,
וּת ִפ ָלּ ָתם ְמ ֵה ָרה ְבּ ֲ
ִשׂ ָר ֵאלְ 3
וְ ִא ֵשּׁי י ְ

בוֹדת יִ ְשׂ ָר ֵאל ַע ֶמּ ָך.
וּת ִהי ְל ָרצוֹן ָתּ ִמיד ֲע ַ
ְ

יעלה ויבוא
בראש חודש ובחול המועד אומרים:
ֱאלֹ ֵהינוּ ֵואלֹ ֵהי ֲאבוֹ ֵתינוַּ ,י ֲע ֶלה ְו ָיבוֹא ְויַגִּ י ַעְ ,וי ֵָר ֶאה ְוי ֵָר ֶצה ְו ִי ָשּׁ ַמעְ ,וי ִָפּ ֵקד ְו ִי ָזּ ֵכר
ִז ְכרוֹנֵנוּ וּ ִפ ְקּדוֹ ֵננוּ ְו ִז ְכרוֹן ֲאבוֹ ֵתינוּ ,וְ ִז ְכרוֹן ָמ ִשׁי ַח ֶבּן ָדּ ִוד ַע ְב ֶדּ ָךְ ,ו ִז ְכרוֹן ְירוּ ָשׁ ַל ִים

 1שעה – תקבל.
 2דביר ביתך – בית המקדש ,מקום שבו עבדו את ה'.
 3אשי ישראל  -קורבנות.
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ִעיר ָק ְד ֶשׁ ָךְ ,ו ִז ְכרוֹן ָכּל ַע ְמּ ָך ֵבּית ִי ְשׂ ָר ֵאלְ ,ל ָפ ֶני ָךִ ,ל ְפ ֵלי ָטה ְלטוֹ ָבהְ ,ל ֵחן ְוּל ֶח ֶסד
ְוּל ַר ֲח ִמיםְ ,ל ַח ִיּים ט ִוֹבים וּ ְל ָשׁלוֹם ְבּיוֹם.
בראש חדש  -רֹאשׁ ַהח ֶֹדשׁ.
בחול המועד פסח ַ -חג ַה ַמּצּוֹת.
בחול המועד סוכות ַ -חג ַה ֻסּכּוֹת.
ַה ֶזּהָ ,ז ְכרֵנוּ ה' ֱאלֹ ֵהינוּ בּוֹ ְלטוֹ ָבה ,וּ ָפ ְקדֵנוּ בוֹ ִל ְב ָר ָכהְ ,והוֹ ִשׁי ֵענוּ בוֹ ְל ַח ִיּים
טוֹ ִביםִ ,וּב ְד ַבר ְישׁוּ ָעה וְ ַר ֲח ִמים חוּס ְו ָחנֵּנוּ וְ ַר ֵחם ָעלֵינוּ וְ הוֹ ִשׁי ֵענוִּ ,כּי ֵא ֶלי ָך
ֵעי ֵנינוִּ ,כּי ֵאל ֶמ ֶלךְ ַחנּוּן ְו ַרחוּם אָ ָתּה.

וּב ָך ְל ִציּוֹן ְבּ ַר ֲח ִמים.
וְ ֶת ֱחזֶינָהֵ 1עינֵינוּ ְבּשׁ ְ
ָבּר ְוּך אַ ָתּה ה'ַ ,ה ַמּ ֲחזִ יר ְשׁ ִכינָתוְֹ 2ל ִציּוֹן.

יח .הודאה
וֹדים ֲא ַנ ְחנוּ ָל ְך,
מ ִ
ָעד,
אַתּה הוּא ה' ֱאל ֵֹהינוּ ֵואל ֵֹהי ֲאבוֹ ֵתינוּ ְלעוֹ ָלם ו ֶ
ָשׁ ָ
3
צוּרנוּ צוּר ַחיֵּינוָּ ,מגֵן יִ ְשׁ ֵענוּ אַ ָתּה הוּא ְלדוֹר וָדוֹר,
ֵ
נוֹדה ְלּ ָך וּנְ ַס ֵפּר ְתּ ִה ָלּ ֶת ָך,
ֶ
וּרים ְבּי ֶָד ָך,
ַעל ַחיֵּינוּ ַה ְמּס ִ
וֹתינוּ ַה ְפּקוּדוֹת ָל ְך,
ו ְַעל נִ ְשׁמ ֵ
ו ְַעל נִ ֶסּי ָך ֶשׁ ְבּ ָכל יוֹם ִע ָמּנוּ,
וֹתי ָך וְ טוֹבוֹ ֶתי ָך ֶשׁ ְבּ ָכל ֵעתֶ ,ע ֶרב ָוב ֶֹקר וְ ָצ ֳה ָריִ ם.
ו ְַעל נִ ְפ ְלא ֶ
4
ַהטּוֹב ִכּי לֹא ָכלוּ ַר ֲח ֶמי ָך,
וְ ַה ְמ ַר ֵחם ִכּי לֹא ַתמּוּ ֲח ָס ֶדי ָך,
וֹלם ִקוִּ ינוָּ 5ל ְך.
ִכּי ֵמע ָ
 1ותחזינה – ותראינה.
 2שכינתו – כבודו.
 3צורנו ה' הוא החוזק שלנו.
 4לא כלו  -לא נגמרו.
 5קיוינו – חיכינו.
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על הנסים
בחנוכה ובפורים מוסיפים:
ו ְַעל ַהנִּ ִסּים ְו ַעל ַה ֻפּ ְר ָקן ְו ַעל ַהגְּ בוּרוֹת ְו ַעל ַה ְתּשׁוּעוֹת ְו ַעל ַהנִ ְפ ָלאוֹת ְו ַעל
ַה ֶנּ ָחמוֹת ְו ַעל ַה ִמּ ְל ָחמוֹת ֶשׁ ָע ִשׂי ָת ַל ֲאבוֹ ֵתינוּ ַבּ ָיּ ִמים ָה ֵהם ִבּזְּ ַמן ַה ֶזּה:

לחנוכה:
וּב ָניוְ .כּ ֶשׁ ָע ְמ ָדה ַמ ְלכוּת ָי ָון ָה ְר ָשׁ ָעה
ימי ַמ ִתּ ְת ָיהוּ ֶבּן יוֹ ָח ָנן כֹּ ֵהן ָגּדוֹל ַח ְשׁמוֹנ ִָאי ָ
ִבּ ֵ
ירם ֵמ ֻח ֵקּי ְרצוֹ ֶנ ָך:
ַעל ַע ְמּ ָך ִי ְשׂ ָר ֵאל ְל ַה ְשׁ ִכּי ָחם תּוֹ ָר ֶת ָך וּ ְל ַה ֲע ִב ָ
ְואַ ָתּה ְבּ ַר ֲח ֶמי ָך ָה ַר ִבּים ָע ַמ ְד ָתּ ָל ֶהם ְבּ ֵעת ָצ ָר ָתםַ .ר ְב ָתּ ֶאת ִרי ָבםַ .דנְ ָתּ ֶאת ִדּי ָנם.
ָנ ַק ְמ ָתּ ֶאת נִ ְק ָמ ָתםָ .מ ַס ְר ָתּ גִ בּ ִוֹרים ְבּיַד ַח ָלּ ִשׁיםְ .ו ַר ִבּים ְבּיַד ְמ ַע ִטּים .וּ ְט ֵמ ִאים ְבּ ַיד
תוֹר ֶת ָךְ .וּל ָך ָע ִשׂי ָת ֵשׁם גָּדוֹל
ְטהוֹ ִרים .וּ ְר ָשׁ ִעים ְבּיַד ַצ ִדּי ִקיםְ .וֵז ִדים ְבּ ַיד עוֹ ְס ֵקי ָ
ֻר ָקן ְכּ ַהיּוֹם ַה ֶזּה:
ו ְָקדוֹשׁ ְבּעוֹ ָל ֶמ ָך .וּ ְל ַע ְמּ ָך ִי ְשׂ ָר ֵאל ָע ִשׂי ָת ְתּשׁוּ ָעה גְ דוֹ ָלה וּפ ְ
אַחר ַכּךְ ָבּאוּ ָב ֶני ָך ִל ְד ִביר ֵבּי ֶת ָך .וּ ִפנּוּ ֶאת ֵהי ָכ ֶל ָךְ .ו ִט ֲהרוּ ֶאת ִמ ְק ָדּ ֶשׁ ָך .ו ְִה ְד ִליקוּ
ְו ַ
נֵרוֹת ְבּ ַח ְצרוֹת ָק ְד ֶשׁ ָךְ .ו ָק ְבעוּ ְשׁמוֹ ַנת ) ָי ִמים ֵאלוּ ְבּ ַה ֵלּל וּ ְבהוֹ ָדאָה ְו ָע ִשׂי ָת ִע ָמּ ֶהם
נֵס ָו ֶפ ֶלא וְ נוֹ ֶדה ְל ִשׁ ְמ ָך ַהגָּדוֹל ֶס ָלה( ְי ֵמי ֲחֻנ ָכּה ֵאלּוְּ .להוֹדוֹת ְוּל ַה ֵלּל ְל ִשׁ ְמ ָך ַהגָּדוֹל:

לפורים:
ירהְ .כּ ֶשׁ ָע ַמד ֲע ֵלי ֶהם ָה ָמן ָה ָר ָשׁעִ .בּ ֵקּשׁ ְל ַה ְשׁ ִמיד
ימי ָמ ְר ְדּ ַכי ְו ֶא ְס ֵתּר ְבּשׁוּ ַשׁן ַה ִבּ ָ
ִבּ ֵ
ַל ֲהרוֹג ְוּלאַ ֵבּד ֶאת ָכּל ַה ְיּה ִוּדים ִמ ַנּ ַער וְ ַעד ָז ֵקן ַטף ְו ָנ ִשׁים ְבּיוֹם ֶא ָחדִ .בּ ְשׁל ָשׁה
ָע ָשׂר ְלחֹ ֶדשׁ ְשׁ ֵנים ָע ָשׂר .הוּא חֹ ֶדשׁ ֲא ָדר .וּ ְשׁ ָל ָלם ָלבוֹז:
ְואַ ָתּה ְבּ ַר ֲח ֶמי ָך ָה ַר ִבּיםֵ .ה ַפ ְר ָתּ ֶאת ֲע ָצתוְֹ .ו ִק ְל ַק ְל ָתּ ֶאת ַמ ֲח ַשׁ ְבתּוַֹ .ו ֲה ֵשׁבוֹ ָת לּוֹ
גְּ מוּלוֹ ְברֹאשׁוֹ .וְ ָתלוּ אוֹתוֹ ְו ֶאת ָבּ ָניו ַעל ָה ֵעץְ ) .ו ָע ִשׂי ָת ִע ָמּ ֶהם ֵנס ָו ֶפ ֶלא וְנוֹ ֶדה
ְל ִשׁ ְמ ָך ַה ָגּדוֹל ֶס ָלה(:

ָעד.
וֹלם ו ֶ
ַשּׂא ִשׁ ְמ ָך ַמ ְל ֵכּנוּ ָתּ ִמיד ְלע ָ
ֻלּם יִ ְת ָבּר ְֵך וְ יִ ְתרוֹ ֵמם וְ י ְִתנ ֵ
וְעל כּ ָ
ַ
בעשרת ימי תשובהְ :וּכתֹב ְל ַח ִיּים טוֹ ִבים ָכּל ְבּ ֵני ְב ִרי ֶת ָך.

וְ כֹל ַה ַחיִּים יוֹדוּ ָך ֶסּ ָלה,
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וֹלם ִכּי טוֹב,
יה ְללוּ וִ י ָב ְרכוּ ֶאת ִשׁ ְמ ָך ַהגָּדוֹל ֶבּ ֱא ֶמת ְלע ָ
וִ ַ
וּע ֵתנוּ וְ ֶעזְ ָר ֵתנוּ ֶס ָלהָ ,ה ֵאל ַהטּוֹב.
ָה ֵאל יְ שׁ ָ
ָאה ְלהוֹדוֹת.
וּל ָך נ ֶ
ָבּר ְוּך אַ ָתּה ה'ַ ,הטּוֹב ִשׁ ְמ ָך ְ

יט .על השלום
ִשׂים ָשׁלוֹם טוֹ ָבה וּ ְב ָר ָכה,
ַחיִּים ֵחן ָו ֶח ֶסד וְ ַר ֲח ִמים
ָע ֵלינוּ וְ ַעל ָכּל יִ ְשׂ ָר ֵאל ַע ֶמּ ָך,
1
ֻלּנוּ ְכּ ֶא ָחד ְבּאוֹר ָפּנֶי ָך,
ָבּ ְר ֵכנוּ אָ ִבינוּ כּ ָ
ִכּי ְבאוֹר ָפּנֶי ָך ָנ ַת ָתּ ָלּנוּ ה' ֱאלֹ ֵהינוּ
אַה ַבת ֶח ֶסד,
תּוֹרת ַחיִּים וְ ֲ
ַ
וּצ ָד ָקה וּ ְב ָר ָכה וְ ַר ֲח ִמים וְ ַחיִּים וְ ָשׁלוֹם.
ְ
וְ טוֹב י ְִהיֶה ְבּ ֵעינֶי ָך ְל ָב ְר ֵכנוּ,
ְוּל ָבר ְֵך ֶאת ָכּל ַע ְמּ ָך יִ ְשׂ ָר ֵאל ְבּ ָכל ֵעת וּ ְב ָכל ָשׁ ָעה ִבּ ְשׁלוֹ ֶמ ָך,
ְבּרֹב עֹז וְ ָשׁלוֹם.
וּפ ְר ָנ ָסה טוֹ ָבה ,וּגְ ֵזרוֹת טוֹבוֹת,
בעשרת ימי תשובהְ :בּ ֵס ֶפר ַח ִיּיםְ ,בּ ָר ָכה וְ ָשׁלוֹםַ ,
ַחנוּ ְו ָכל ַע ְמּ ָך ֵבּית ִי ְשׂ ָר ֵאלְ ,ל ַח ִיּים טוֹ ִבים
ְישׁוּעוֹת ְו ֶנ ָחמוֹת ,נִ ָזּ ֵכר וְנִ ָכּ ֵתב ְל ָפ ֶני ָךֲ ,אנ ְ
ְוּל ָשׁלוֹם.

אַתּה ה'ַ ,ה ְמ ָב ֵר ְך ֶאת ַעמּוֹ יִ ְשׂ ָר ֵאל ַבּ ָשּׁלוֹם.
רוּך ָ
ָבּ ְ
יִ ְהיוּ ְל ָרצוֹן ִא ְמ ֵרי ִפי וְ ֶה ְגיוֹן ִל ִבּי ְל ָפנֶי ָך,
גוֹא ִלי.
צוּרי וְ ֲ
ה' ִ
ֱאל ַֹהי,
1
וּשׂ ָפ ַתי ִמ ַדּ ֵבּר ִמ ְר ָמה ,
שׁוֹני ֵמ ָרע ְ
ְנצֹרְ 2ל ִ
 1באור פניך – ברצונך.
 2נצור  -שמור
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ַפ ִשׁי ִתדֹּם,2
וְ ִל ְמ ַק ְל ַלי נ ְ
ַפ ִשׁי ֶכּ ָע ָפר ַלכֹּל ִתּ ְהיֶה.
וְ נ ְ
ַפ ִשׁי,
וֹתי ָך ִתּ ְרדֹּף נ ְ
אַח ֵרי ִמ ְצ ֶ
תוֹר ֶת ָך ,וְ ֲ
ְפּ ַתח ִל ִבּי ְבּ ָ
חוֹשׁ ִבים ָע ַלי ְל ָר ָעה,
וְ ָכל ַה ָקּ ִמים וְ ַה ְ
ְמ ֵה ָרה ָה ֵפר ֲע ָצ ָתם וְ ַק ְל ֵקל ַמ ֲח ַשׁ ְב ָתּם.
ֲע ֵשׂה ְל ַמ ַען ְשׁ ֶמ ָך,
יְמי ֶנ ָך,
ֲע ֵשׂה ְל ַמ ַען ִ
תּוֹר ֶת ָך,
ֲע ֵשׂה ְל ַמ ַען ָ
ֻשּׁ ֶת ָך,
ֲע ֵשׂה ְל ַמ ַען ְקד ָ
ְל ַמ ַען י ָ
ידי ָך
יְד ֶ
ֵח ְלצוּןִ 3
ַענ ִֵני.
יְמ ְינ ָך ו ֲ
יעה ִ
הוֹשׁ ָ
ִ
4
יִ ְהיוּ ְל ָרצוֹן ִא ְמ ֵרי ִפי וְ ֶה ְגיוֹן ִל ִבּי ְל ָפנֶי ָך,
גוֹא ִלי.
צוּרי וְ ֲ
ה' ִ
רוֹמיו,
ֹשׂה ָשׁלוֹם )בעשרת ימי תשובהַ :ה ָשּׁלוֹם( ִבּ ְמ ָ
עֶ
אָמן.
ַע ֶשׂה ָשׁלוֹם ָע ֵלינוּ וְ ַעל ָכּל יִ ְשׂ ָר ֵאל ,וְ ִא ְמרוּ ֵ
הוּא י ֲ
בוֹתינוּ,
יְ ִהי ָרצוֹן ִמ ְלּ ָפנֶי ָך ה' ֱאל ֵֹהינוּ וֵאל ֵֹהי ֲא ֵ
ָמינוּ,
יִּבּנֶה ֵבּית ַה ִמּ ְק ָדּשׁ ִבּ ְמ ֵה ָרה ְבי ֵ
ֶשׁ ָ
5
תוֹר ֶת ָך
וְ ֵתן ֶח ְל ֵקנוּ ְבּ ָ
6
מוֹניוֹת .
וּכ ָשׁ ִנים ַק ְד ִ
עוֹלם ְ
ימי ָ
יִראָה ִכּ ֵ
ַע ָב ְד ָך ְבּ ְ
וְ ָשׁם נ ֲ
ירוּשׁ ָליִם,
הוּדה וִ ָ
וְ ָע ְר ָבה ַלה' ִמ ְנ ַחת יְ ָ
מוֹניוֹת.
וּכ ָשׁ ִנים ַק ְד ִ
עוֹלם ְ
ימי ָ
ִכּ ֵ
תחנון – ראה בתפילת שחרית
 1מרמה – דברי שקר.
 2תדום  -תשתוק ולא תענה.
 3יחליצון – ינצלו.
 4הגיון לבי – מחשבות לבי.
 5ותן חלקנו בתורתך  -שנלמד תורה
 6קדמוניות  -כמו בעבר.
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אשׁיתֶ .שׁלֹּא ָע ָשׂנוּ
יוֹצר ְבּ ֵר ִ
ֻלּה ְל ֵ
ָע ֵלינוּ ְל ַשׁ ֵבּ ַח ַל ֲאדוֹן ַהכֹּלָ .ל ֵתת ְגּד ָ
ְכּגוֹיֵי ָה ֲא ָרצוֹת .וְ לֹא ָשׂ ָמנוּ ְכּ ִמ ְשׁ ְפּחוֹת ָה ֲא ָד ָמהֶ .שׁלֹּא ָשׂם ֶח ְל ֵקנוּ
וּמ ְת ַפּ ְל ִלים
גוֹר ֵלנוּ ְכּ ָכל ֲהמוֹנָםֶ .שׁ ֵהם ִמ ְשׁ ַתּ ֲחוִ ים ְל ֶה ֶבל ו ִָריק ִ
ָכּ ֶהם וְ ָ
וּמוֹדים ִל ְפנֵי ֶמ ֶל ְך
ִ
וּמ ְשׁ ַתּ ֲחוִ ים
כּוֹר ִעים ִ
ַחנוּ ְ
ַאנ ְ
יע ,ו ֲ
יוֹשׁ ַ
ֶאל ֵאל לֹא ִ
אָרץ.
יוֹסד ֶ
נוֹטה ָשׁ ַמיִם וְ ֵ
רוּך הוּאֶ .שׁהוּא ֶ
ַמ ְל ֵכי ַה ְמּ ָל ִכים ַה ָקּדוֹשׁ ָבּ ְ
רוֹמים .הוּא
ָב ֵהי ְמ ִ
וּשׁ ִכינַת ֻעזּוֹ ְבּג ְ
ְקרוֹ ַבּ ָשּׁ ַמיִם ִמ ַמּ ַעלְ .
וּמוֹשׁב י ָ
ַ
תוֹרתוֹ.
זוּלתוַֹ .כּ ָכּתוּב ְבּ ָ
ֱאל ֵֹהינוֵּ .אין עוֹדֱ .א ֶמת ַמ ְל ֵכּנוֶּ .א ֶפס ָ
ַה ֵשׁב ָֹת ֶאל ְל ָב ֶב ָךִ .כּי ה' הוּא ָה ֱאל ִֹהים ַבּ ָשּׁ ַמיִם ִמ ַמּ ַעל
ָד ְע ָתּ ַהיּוֹם ו ֲ
וְ י ַ
אָרץ ִמ ָתּ ַחתֵ .אין עוֹד:
וְ ַעל ָה ֶ
וְ ַעל ֵכּן ְנ ַקוֶּה ְלּ ָך ה' ֱאל ֵֹהינוּ ִל ְראוֹת ְמ ֵה ָרה ְבּ ִת ְפ ֶא ֶרת ֻע ֶזּ ָךְ .ל ַה ֲע ִביר
עוֹלם ְבּ ַמ ְלכוּת
יִכּ ֵרתוּןְ .ל ַת ֵקּן ָ
ילים ָכּרוֹת ָ
אָרץ .וְ ָה ֱא ִל ִ
לּוּלים ִמן ָה ֶ
ִגּ ִ
אָרץ.
ַשׁ ַדּי .וְ ָכל ְבּנֵי ָב ָשׂר י ְִק ְראוּ ִב ְשׁ ֶמ ָך ְל ַה ְפנוֹת ֵא ֶלי ָך ָכּל ִר ְשׁ ֵעי ֶ
יוֹשׁ ֵבי ֵת ֵבלִ .כּי ְל ָך ִתּ ְכ ַרע ָכּל ֶבּ ֶר ְךִ .תּ ָשּׁ ַבע ָכּל ָלשׁוֹן.
ֵדעוּ ָכּל ְ
י ִַכּירוּ וְ י ְ
יק ְבּלוּ
יִתּנוּ .וִ ַ
יִכ ְרעוּ וְ יִ פֹּלוּ .וְ ִל ְכבוֹד ִשׁ ְמ ָך יְ ָקר ֵ
ְל ָפנֶי ָך ה' ֱאל ֵֹהינוּ ְ
ָעדִ .כּי
עוֹלם ו ֶ
יהם ְמ ֵה ָרה ְל ָ
ֻלּם ֶאת עֹל ַמ ְלכוּ ֶת ָך .וְ ִת ְמל ְֹך ֲע ֵל ֶ
כָ
תוֹר ֶת ָך ,ה'
עוֹל ֵמי ַעד ִתּ ְמל ְֹך ְבּ ָכבוֹדַ .כּ ָכּתוּב ְבּ ָ
וּל ְ
ַה ַמּ ְלכוּת ֶשׁ ְלּ ָך ִהיא ְ
ָעד:
יִמל ְֹך ְלע ָֹלם ו ֶ
ְ
אָרץַ .בּיּוֹם ַההוּא יִ ְהיֶה ה' ֶא ָחד
ֶא ַמר וְ ָהיָה ה' ְל ֶמ ֶל ְך ַעל ָכּל ָה ֶ
וְ נ ֱ
וּשׁמוֹ ֶא ָחד:
ְ
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תפילת ערבית
תפילת ערבית היא התפילה השלישית של היום .זמן התפילה הוא משעה
שרואים כוכבים ,ועד סוף הלילה.
בתפילת ערבית קוראים קריאת את פרשת שמע ,כמו שקוראים אותה
בשחרית .לפני פרשת שמע יש שתי ברכות ,ואחריה עוד שתי ברכות.
בתפילת ערבית את החזן חוזר על תפילה העמידה בקול.

וְ הוּא ַרחוּם י ְַכ ֵפּר ָעוֹן וְ לֹא ַי ְשׁ ִחית .וְ ִה ְר ָבּה ְל ָה ִשׁיב אַפּוֹ וְ לֹא י ִָעיר ָכּל
ַענֵנוּ ְביוֹם ָק ְר ֵאנוּ:
יעהַ .ה ֶמּ ֶל ְך י ֲ
ֲח ָמתוֹ :ה' הוֹ ִשׁ ָ
חזן ָ -בּ ְרכוּ ֶאת ה' ַה ְמבֹ ָר ְך:
ָעד:
וֹלם ו ֶ
קהל וחזן ָ -בּר ְוּך ה' ַה ְמב ָֹר ְך ְלע ָ

ברכות קריאת שמע
ברכה ראשונה לפני שמע
עוֹלםֲ ,א ֶשׁר ִבּ ְד ָברוֹ ַמ ֲע ִריב ֲע ָר ִבים.
אַתּה ה'ֱ ,אל ֵֹהינוּ ֶמ ֶל ְך ָה ָ
רוּך ָ
ָבּ ְ
וּמ ֲח ִליף ֶאת
וּב ְתבוּנָה ְמ ַשׁנֶּה ִע ִתּים ַ
פּוֹת ַח ְשׁ ָע ִריםִ .
ֵ
ְבּ ָח ְכ ָמה
יע ִכּ ְרצוֹנוֹ.
יהם ָבּ ָר ִק ַ
רוֹת ֶ
כּוֹכ ִבים ְבּ ִמ ְשׁ ְמ ֵ
וּמ ַס ֵדּר ֶאת ַה ָ
ַה ְזּ ַמ ִנּיםְ .
וּמ ֲע ִביר
חשׁ ְך ִמ ְפּנֵי אוֹרַ .
חשׁ ְך וְ ֶ
גּוֹלל אוֹר ִמ ְפּנֵי ֶ
יְלהֵ .
ָל ָ
בּוֹרא יוֹם ו ָ
ֵ
יְלה .ה' ְצ ָבאוֹת ְשׁמוֹ:
וּבין ָל ָ
וּמ ְב ִדּיל ֵבּין יוֹם ֵ
יְלהַ .
וּמ ִביא ָל ָ
יוֹם ֵ

וֹלם ָו ֶעד:
ֵאל ַחי וְ ַקיָּם ָתּ ִמיד ִי ְמלוֹ ְך ָע ֵלינוּ ְלע ָ
ָבּר ְוּך אַ ָתּה ה'ַ .ה ַמּ ֲע ִריב ֲע ָר ִבים:

ברכה שניה לפני שמע
תּוֹרה וּ ִמ ְצוֹת ֻח ִקּים
ָ
וֹלם ֵבּית י ְִשׂ ָר ֵאל ַע ְמּ ָך אָ ָה ְב ָתּ.
אַה ַבת ע ָ
ֲ
וּ ִמ ְשׁ ָפּ ִטים אוֹ ָתנוּ ִל ַמּ ְד ָתַּ .על ֵכּן ה' ֱאל ֵֹהינוּ ְבּ ָשׁ ְכ ֵבנוּ וּ ְבקוּ ֵמנוּ ָנ ִשׂי ַח
וֹלם ָו ֶעד:
ְבּ ֻח ֶקּי ָך .וְ נִ ְשׂ ַמח ְבּ ִד ְב ֵרי ַת ְלמוּד תוֹ ָר ֶת ָך וּ ְב ִמ ְצוֹ ֶתי ָך ְלע ָ
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אַה ָב ְת ָך אַל
ָמינוּ וּ ָב ֶהם ֶנ ְהגֶּה יוֹ ָמם ו ָָלי ְָלה :וְ ֲ
ִכּי ֵהם ַחיֵּינוּ וְ אֹר ְֶך י ֵ
וֹל ִמים:
ָתּ ִסיר ִמ ֶמּנּוּ ְלע ָ
אוֹהב ַעמּוֹ יִ ְשׂ ָר ֵאל:
ָבּר ְוּך אַ ָתּה ה'ֵ .
יחיד אומר ֵאל ֶמ ֶל ְך ֶנ ֱא ָמן:

ְשׁ ַמע ִי ְשׂ ָר ֵאל .ה' ֱאל ֵֹהינוּ .ה' ֶא ָחד:
בלחש ָ -בּרוּ ְך ֵשׁם ְכּבוֹד ַמ ְלכוּתוֹ ְלעוֹ ָלם ָו ֶעד:

וּב ָכל ְמא ֶֹד ָך:
אָה ְב ָתּ ֵאת ה' ֱאל ֶֹהי ָך ְבּ ָכל ְל ָב ְב ָך וּ ְב ָכל נ ְַפ ְשׁ ָך ְ
וְ ַ
וְ ָהיוּ ַה ְדּ ָב ִרים ָה ֵא ֶלּה ֲא ֶשׁר אָנ ִֹכי ְמ ַצוְּ ָך ַהיּוֹםַ .על ְל ָב ֶב ָך:
וְ ִשׁנַּנְ ָתּם ְל ָבנֶי ָך וְ ִד ַבּ ְר ָתּ ָבּםְ .בּ ִשׁ ְב ְתּ ָך ְבּ ֵבי ֶת ָך וּ ְב ֶל ְכ ְתּ ָך ַב ֶדּ ֶר ְך וּ ְב ָשׁ ְכ ְבּ ָך
וּ ְבקוּ ֶמ ָך:
וּק ַשׁ ְר ָתּם ְלאוֹת ַעל י ֶָד ָך .וְ ָהיוּ ְלטֹ ָטפֹת ֵבּין ֵעינֶי ָך:
ְ
וּב ְשׁ ָע ֶרי ָך:
ית ָך ִ
וּכ ַת ְב ָתּם ַעל ְמזֻזוֹת ֵבּ ֶ
ְ
וְ ָהיָה ִאם ָשׁמ ַֹע ִתּ ְשׁ ְמעוּ ֶאל ִמ ְצוֹ ַתיֲ .א ֶשׁר אָנ ִֹכי ְמ ַצוֶּה ֶא ְת ֶכם ַהיּוֹם.
יכם ְוּל ָע ְבדוְֹ .בּ ָכל ְל ַב ְב ֶכם וּ ְב ָכל נ ְַפ ְשׁ ֶכם :וְ ָנ ַת ִתּי
אַה ָבה ֶאת ה' ֱאל ֵֹה ֶ
ְל ֲ
יוֹרה וּ ַמ ְלקוֹשׁ .וְ אָ ַס ְפ ָתּ ְד ָג ֶנ ָך וְ ִתירֹ ְשׁ ָך וְ י ְִצ ָה ֶר ָך:
אַר ְצ ֶכם ְבּ ִעתּוֶֹ .
ְמ ַטר ְ
וְשׂ ָב ְע ָתּ:
אָכ ְל ָתּ ָ
וְ ָנ ַת ִתּי ֵע ֶשׂב ְבּ ָשׂ ְד ָך ִל ְב ֶה ְמ ֶתּ ָך .וְ ַ
ַע ַב ְד ֶתּם ֱאל ִֹהים ֲא ֵח ִרים
ִה ָשּׁ ְמרוּ ָל ֶכם ֶפּן י ְִפ ֶתּה ְל ַב ְב ֶכם .וְ ַס ְר ֶתּם ו ֲ
וְח ָרה אַף ה' ָבּ ֶכם .וְ ָע ַצר ֶאת ַה ָשּׁ ַמיִם וְ לֹא י ְִהֶיה
וְ ִה ְשׁ ַתּ ֲחוִ י ֶתם ָל ֶהםָ :
אָרץ
וּלהַּ .ו ֲא ַב ְד ֶתּם ְמ ֵה ָרה ֵמ ַעל ָה ֶ
ָמ ָטר .וְ ָה ֲא ָד ָמה לֹא ִת ֵתּן ֶאת יְב ָ
ַהטֹּ ָבהֲ .א ֶשׁר ה' נֹ ֵתן ָל ֶכם:
וְ ַשׂ ְמ ֶתּם ֶאת ְדּ ָב ַרי ֵא ֶלּה ַעל ְל ַב ְב ֶכם וְ ַעל ַנ ְפ ְשׁ ֶכם .וּ ְק ַשׁ ְר ֶתּם א ָֹתם
ֵיכם :וְ ִל ַמּ ְד ֶתּם אֹ ָתם ֶאת
ְלאוֹת ַעל י ְֶד ֶכם .וְ ָהיוּ ְלטוֹ ָטפֹת ֵבּין ֵעינ ֶ
וּב ָשׁ ְכ ְבּ ָך וּ ְבקוּ ֶמ ָך:
ֵיכם ְל ַד ֵבּר ָבּםְ .בּ ִשׁ ְב ְתּ ָך ְבּ ֵבי ֶת ָך .וּ ְב ֶל ְכ ְתּ ָך ַב ֶדּר ְֶךְ .
ְבּנ ֶ
וּכ ַת ְב ָתּם ַעל ְמזוּזוֹת ֵבּי ֶת ָך וּ ִב ְשׁ ָע ֶרי ָך:
ְ
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יכם
ֵיכם ַעל ָה ֲא ָד ָמה ֲא ֶשׁר נִ ְשׁ ַבּע ה' ַל ֲאבֹ ֵת ֶ
יכם וִ י ֵמי ְבנ ֶ
ְל ַמ ַען י ְִרבּוּ יְ ֵמ ֶ
אָרץ:
ָל ֵתת ָל ֶהםִ .כּי ֵמי ַה ָשּׁ ַמיִם ַעל ָה ֶ
ַויֹּא ֶמר ה' ֶאל מ ֶשׁה ֵלּאמֹר:
ַדּ ֵבּר ֶאל ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ אָ ַמ ְר ָתּ ֲא ֵל ֶהם .וְ ָעשׂוּ ָל ֶהם ִצי ִצת ַעל ַכּנְ ֵפי
יהם ְלדֹרֹ ָתם .וְ ָנ ְתנוּ ַעל ִצי ִצת ַה ָכּנָף ְפּ ִתיל ְתּ ֵכ ֶלת:
ִבגְ ֵד ֶ
וְ ָהיָה ָל ֶכם ְל ִצי ִצתְ .וּר ִאי ֶתם אֹתוֹ .וּזְ ַכ ְר ֶתּם ֶאת ָכּל ִמ ְצוֹת ה' ַו ֲע ִשׂי ֶתם
ֵיכםֲ .א ֶשׁר אַ ֶתּם זֹנִ ים
אֹ ָתם .וְ לֹא ָתתוּרוּ אַ ֲח ֵרי ְל ַב ְב ֶכם וְ אַ ֲח ֵרי ֵעינ ֶ
יהם:
אַ ֲח ֵר ֶ
יכם:
דשׁים ֵלאלֹ ֵה ֶ
יתם ֶאת ָכּל ִמ ְצוֹ ָתי .וִ ְה ִיי ֶתם ְק ִ
ְל ַמ ַען ִתּזְ ְכּרוּ ַו ֲע ִשׂ ֶ
וֹצא ִתי ֶא ְת ֶכם ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַר ִיםִ .ל ְהיוֹת ָל ֶכם
יכםֲ .א ֶשׁר ה ֵ
ֲאנִ י ה' ֱאל ֵֹה ֶ
לֵאלֹ ִהיםֲ .אנִ י ה' ֱאל ֵֹהי ֶכם:
ֱא ֶמת:
יכם ֱא ֶמת:
החזן חוזר ואומר  -ה' ֱאל ֵֹה ֶ

ברכה ראשונה לאחר שמע
וּלתוֹ.
ֱא ֶמת ֶו ֱאמוּנָה ָכּל זֹאת וְ ַקיָּם ָע ֵלינוִּ .כּי הוּא ה' ֱאל ֵֹהינוּ וְ ֵאין ז ָ
ַו ֲא ַנ ְחנוּ ִי ְשׂ ָר ֵאל ַעמּוֹ:
וֹדנוּ ִמיַּד ְמ ָל ִכיםַ .מ ְל ֵכּנוּ ַהגּוֹ ֲא ֵלנוּ ִמ ַכּף ָכּל ֶה ָע ִרי ִציםָ .ה ֵאל ַהנִּ ְפ ָרע
ַהפּ ֵ
ָלנוּ ִמ ָצּ ֵרינוּ .וְ ַה ְמ ַשׁ ֵלּם גְּ מוּל ְל ָכל אוֹיְ ֵבי ַנ ְפ ֵשׁנוּ:
ָהעוֹ ֶשׂה גְ דוֹלוֹת ַעד ֵאין ֵח ֶקר .נִ ִסּים וְ נִ ְפ ָלאוֹת ַעד ֵאין ִמ ְס ָפּר:
ַה ָשּׂם ַנ ְפ ֵשׁנוּ ַבּ ַחיִּים .וְ לֹא ָנ ַתן ַלמּוֹט ַרגְ ֵלנוּ:
יכנוּ ַעל ָבּמוֹת אוֹ ְי ֵבינוַּ .ויּ ֶָרם ַק ְר ֵננוּ ַעל ָכּל שׂוֹנְ ֵאינוּ:
ַה ַמּ ְד ִר ֵ
אַד ַמת ְבּנֵי ָחם.
ָהעוֹ ֶשׂה ָלּנוּ נִ ִסּים וּנְ ָק ָמה ְבּ ַפ ְרעֹה .אוֹתוֹת וּמוֹ ְפ ִתים ְבּ ְ
וֹרי ִמ ְצ ָריִם .וַיּוֹ ֵצא ֶאת ַעמּוֹ יִ ְשׂ ָר ֵאל ִמתּוֹ ָכם
ַה ַמּ ֶכּה ְב ֶע ְב ָרתוֹ ָכּל ְבּכ ֵ
וֹלם:
ְל ֵחרוּת ע ָ
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יהם
ַה ַמּ ֲע ִביר ָבּנָיו ֵבּין גִּ זְ ֵרי יַם סוּףֶ .את רוֹ ְד ֵפי ֶהם וְ ֶאת שׂוֹנְ ֵא ֶ
ִבּ ְתהוֹמוֹת ִט ַבּע .וְ ָראוּ ָבנָיו גְּ בוּ ָרתוִֹ .שׁ ְבּחוּ וְ הוֹדוּ ִל ְשׁמוֹ:
ירה
יהם .מֹ ֶשׁה וּ ְבנֵי ִי ְשׂ ָר ֵאל ְל ָך ָענוּ ִשׁ ָ
וּ ַמ ְלכוּתוֹ ְבּ ָרצוֹן ִק ְבּלוּ ֲע ֵל ֶ
ֻלּם:
ְבּ ִשׂ ְמ ָחה ַר ָבּה .וְ אָ ְמרוּ כ ָ
וֹרא ְת ִהלּוֹת עֹ ֵשׂה
ֶא ָדּר ַבּקֹּדֶשׁ .נ ָ
ִמי ָכמ ָֹכה ָבּ ֵא ִלים ה'ִ .מי ָכּמֹ ָכה נ ְ
ֶפ ֶלא:
וֹק ַע ָים ִל ְפנֵי מ ֶשׁה .זֶה ֵא ִלי ָענוּ .וְ אָ ְמרוּ:
ַמ ְלכוּ ְת ָך ָראוּ ָבנֶי ָך .בּ ֵ
ה' י ְִמלֹ ְך ְלע ָֹלם ָו ֶעד:
וְ ֶנ ֱא ַמרִ .כּי ָפ ָדה ה' ֶאת ַי ֲעקֹב .וּגְ אָלוֹ ִמיַּד ָחזָק ִמ ֶמּנּוּ:
ָבּר ְוּך אַ ָתּה ה'ָ .גּאַל ִי ְשׂ ָר ֵאל:

ברכה שניה לאחר שמע
ידנוּ ַמ ְל ֵכּנוּ ְל ַחיִּים טוֹ ִבים
ַה ְשׁ ִכּי ֵבנוּ ה' ֱאל ֵֹהינוּ ְל ָשׁלוֹם .וְ ַה ֲע ִמ ֵ
ְוּל ָשׁלוֹם .וּ ְפרוֹשׂ ָע ֵלינוּ ֻס ַכּת ְשׁלוֹ ֶמ ָך .וְ ַת ְקּ ֵננוּ ְבּ ֵע ָצה טוֹ ָבה ִמ ְלּ ָפנֶי ָך.
וֹשׁי ֵענוּ ְמ ֵה ָרה ְל ַמ ַען ְשׁ ֶמ ָך .וְ ָהגֵן ַבּ ֲע ֵדנוּ:
וְ ה ִ
וְ ָה ֵסר ֵמ ָע ֵלינוּ אוֵֹיב ֶד ֶבר וְ ֶחרֶב וְ ָר ָעב וְ יָגוֹן .וְ ָה ֵסר ָשׂ ָטן ִמ ְל ָפנֵינוּ
ילנוּ אָ ָתּהִ .כּי
ָפי ָך ַתּ ְס ִתּי ֵרנוִּ .כּי ֵאל שׁוֹ ְמ ֵרנוּ וּ ַמ ִצּ ֵ
וּ ֵמאַ ֲח ֵרינוּ .וּ ְב ֵצל ְכּנ ֶ
ֵאל ֶמ ֶל ְך ַחנּוּן וְ ַרחוּם אָ ָתּה .וּ ְשׁמוֹר ֵצא ֵתנוּ וּבוֹ ֵאנוּ ְל ַחיִּים ְוּל ָשׁלוֹם
ֵמ ַע ָתּה וְ ַעד עוֹ ָלם:
וֹמר ַעמּוֹ י ְִשׂ ָר ֵאל ָל ַעד:
ָבּר ְוּך אַ ָתּה ה' שׁ ֵ
הש"ץ אומר חצי קדיש:
ִי ְת ַגּ ַדּל וְ ִי ְת ַק ַדּשׁ ְשׁ ֵמהּ ַר ָבּא .אמן:
יחהּ .אמן:
ְבּ ָע ְל ָמא ִדּי ְב ָרא ִכ ְרעוּ ֵתהּ ְו ַי ְמ ִליךְ ַמ ְלכוּ ֵתהּ ְו ַי ְצ ַמח ֻפּ ְר ָק ֵנהּ ִוי ָק ֵרב ְמ ִשׁ ֵ
ְבּ ַחֵיּיכוֹן וּ ְביוֹ ֵמיכוֹן וּ ְב ַח ֵיּי ְד ָכל ֵבּית ִי ְשׂ ָר ֵאל ַבּ ֲעג ָָלא וּ ִב ְז ַמן ָק ִריבְ .ו ִא ְמרוּ אָ ֵמן:
ְי ֵהא ְשׁ ֵמהּ ַר ָבּא ְמ ָב ַרךְ ְל ָע ַלם ְוּל ָע ְל ֵמי ָע ְל ַמיָּא:
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רוֹמם וְ י ְִת ַנ ֵשּׂא ְו ִי ְת ַה ָדּר וְ ִי ְת ַע ֶלּה ְו ִי ְת ַה ָלּל ְשׁ ֵמהּ
ִי ְת ָבּ ַרךְ ְו ִי ְשׁ ַתּ ַבּח וְ ִי ְת ָפּ ֵאר וְ ִי ְת ֵ
ְד ֻק ְד ָשׁא ְבּ ִריךְ הוּאְ .ל ֵע ָלּא )בש"ת וּ ְל ֵע ָלּא ִמ ָכּל( ִמן ָכּל ִבּ ְר ָכ ָתא ְו ִשׁי ָר ָתא ֻתּ ְשׁ ְבּ ָח ָתא
ירן ְבּ ָע ְל ָמאְ .ו ִא ְמרוּ אָ ֵמן:
ֶח ָמ ָתא ַדּ ֲא ִמ ָ
ְונ ֱ

תפילת העמידה – )שמונה עשרה(
את תפילת העמידה אומרים כאשר עומדים ברגליים מחוברות ,ופונים לכוון
ירושלים .בתפילה יש  19ברכות שונות ,ובהן בקשות על כל מה שאדם צריך
בחייו.

ֲאדֹנָי ְשׂ ָפ ַתי ִתּ ְפ ָתּח וּ ִפי יַגִּ יד ְתּ ִה ָלּ ֶת ָך.

א .אבות
ָבּר ְוּך אַ ָתּה ה'
ֱאל ֵֹהינוּ ֵואל ֵֹהי ֲאבוֹ ֵתינוּ,
ֱאל ֵֹהי אַ ְב ָר ָהםֱ ,אל ֵֹהי י ְִצ ָחקֵ ,ואל ֵֹהי ַי ֲעקֹב,
וֹרא ֵאל ֶע ְליוֹן,
ָה ֵאל ַהגָּדוֹל ַהגִּ בּוֹר וְ ַהנּ ָ
1
גּוֹ ֵמל ֲח ָס ִדים טוֹ ִבים ,וְ קוֹנֵה ַהכֹּל ,
ֵיהם
וֹכר ַח ְס ֵדּי אָבוֹת ,וּ ֵמ ִביא גוֹ ֵאל ִל ְבנֵי ְבנ ֶ
וְז ֵ
אַה ָבה.
ְל ַמ ַען ְשׁמוֹ ְבּ ֲ
בעשרת ימי תשובה :ז ְָכרֵנוּ ְל ַחיִּיםֶ ,מ ֶלךְ ָח ֵפץ ַבּ ַח ִיּיםְ ,ו ָכ ְת ֵבנוּ ְבּ ֵס ֶפר ַה ַחיִּים,
ְל ַמ ַענְ ָך ֱאלֹ ִהים ַח ִיּים.
2

3

יע וּ ָמגֵן .
ֶמ ֶל ְך עוֹזֵר וּמוֹ ִשׁ ַ
ָבּר ְוּך אַ ָתּה ה'ָ ,מגֵן אַ ְב ָר ָהם.

ב .גבורות
 1קונה הכל – בורא הכל.
 2ומושיע – עוזר.
 3מגן – שומר.
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יע.
וֹלם ֲאדֹנָיְ ,מ ַחיֵּה ֵמ ִתים אַ ָתּה ַרב ְלהוֹ ִשׁ ַ
אַ ָתּה גִּ בּוֹר ְלע ָ
מוֹריד ַה ֶגּ ֶשּׁם.
רוּח 1וּ ִ
בקיץ ,מוֹ ִריד ַה ָטּל .בחורףַ ,מ ִשּׁיב ָה ַ

ְמ ַכ ְל ֵכּל ַחיִּ ים ְבּ ֶח ֶסדְ 2,מ ַחיֶּה ֵמ ִתים ְבּ ַר ֲח ִמים ַר ִבּים,

סוּרים,
חוֹלים וּ ַמ ִתּיר ֲא ִ
סוֹ ֵמ ְך נוֹ ְפ ִלים ,וְ רוֹ ֵפא ִ
4
ישׁנֵי ָע ָפר,
וּ ְמ ַקיֵּם ֱאמוּ ָנתוִֹ 3ל ֵ
ִמי ָכמוֹ ָך ַבּ ַעל גְּ בוּרוֹת וּ ִמי דוֹ ֶמה ָלּ ְך,
וּעה.
ֶמ ֶל ְך ֵמ ִמית וּ ְמ ַחיֶּה וּ ַמ ְצ ִמי ַח ְישׁ ָ
צוּריו ְל ַח ִיּים ְבּ ַר ֲח ִמים.
זוֹכר ְי ָ
בעשרת ימי תשובהִ :מי ָכמוֹ ָך אָב ָה ַר ֲח ָמןֵ ,

וְ ֶנ ֱא ָמן אַ ָתּה ְל ַה ֲחיוֹת ֵמ ִתים.
ָבּר ְוּך אַ ָתּה ה'ְ ,מ ַחֵיּה ַה ֵמּ ִתים.

ג .קדושה
וּקדוֹ ִשׁים ְבּ ָכל יוֹם י ְַה ְלּלוּ ָך ֶסּ ָלה,
אַ ָתּה ָקדוֹשׁ וְ ִשׁ ְמ ָך ָקדוֹשׁ ְ
אָתּה.
ִכּי ֵאל ֶמ ֶל ְך גָּדוֹל וְ ָקדוֹשׁ ָ
ָבּר ְוּך אַ ָתּה ה'ָ ,ה ֵאל )בעשרת ימי תשובהַ - :ה ֶמּ ֶלךְ ( ַה ָקּדוֹשׁ.

ד .על הדעת
6

ֶאנוֹשׁ ִבּינָה.
אָדם ַדּ ַעת ,וּ ְמ ַל ֵמּד ל ֱ
אַ ָתּה חוֹנֵןְ 5ל ָ
במוצאי שבת ויום טוב מוסיפים:
אַ ָתּה חוֹ ַננְ ָתּנוּ ְל ַמ ַדּע תּוֹ ָר ֶת ָךַ .ו ְתּ ַל ְמּ ֵדנוּ ַל ֲעשׂוֹת ֻח ֵקּי ְרצוֹ ֶנ ָךַ .ו ַתּ ְב ֵדּל ה' ֱאלֹ ֵהינוּ ֵבּין
קֹ ֶדשׁ ְלחֹלֵ .בּין אוֹר ְלח ֶשׁךְ ֵ .בּין ִי ְשׂ ָר ֵאל ָל ַע ִמּיםֵ .בּין יוֹם ַה ְשּׁ ִבי ִעי ְל ֵשׁ ֶשׁת ְי ֵמי

 1משיב הרוח – עושה שיהיה רוח.
 2מכלכל חיים בחסד – נותן אוכל לכלם.
 3אמונתו – הבטחתו.
 4לישני עפר – למתים.
 5חונן -נותן מתנת חנם.
 6אנוש – בני אדם.
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ַה ַמּ ֲע ֶשׂה .אָ ִבינוּ ַמ ְלכֵּנוּ ָה ֵחל ָע ֵלינוּ ַהיּ ִָמים ַה ָבּ ִאים ִל ְק ָרא ֵתנוּ ְל ָשׁלוֹםֲ .חשׂ ִוּכים
ִמ ָכּל ֵח ְטא .וּ ְמֻנ ִקּים ִמ ָכּל ָעוֹן .וּ ְמ ֻד ָבּ ִקים ְבּ ִי ְראָ ֶת ָך:

ָח ֵנּנוּ ֵמ ִא ְתּ ָך ָח ְכ ָמה ִבּינָה ו ָָד ַעת.
ָבּר ְוּך אַ ָתּה ה' ,חוֹנֵן ַה ָדּ ַעת.

ה .על התשובה
וֹר ֶת ָך,
ֲה ִשׁי ֵבנוּ אָ ִבינוּ ְלת ָ
וֹד ֶת ָך,
וְ ָק ְר ֵבנוּ ַמ ְל ֵכּנוּ ַל ֲעב ָ
וּבה ְשׁ ֵל ָמה ְל ָפ ֶני ָך.
וְ ַה ֲחזִ י ֵרנוּ ִבּ ְתשׁ ָ
ָבּר ְוּך אַ ָתּה ה'ָ ,הרוֹ ֶצה ִבּ ְתשׁוּ ָבה.

ו .על סליחת עוונות
ְס ַלח ָלנוּ אָ ִבינוּ ִכּי ָח ָטאנוּ,
ְמ ַחלָ 1לנוּ ַמ ְל ֵכּנוּ ִכּי ָפ ָשׁ ְענוּ,
ִכּי ֵאל טוֹב וְ ַס ָלּח אָ ָתּה.
ָבּר ְוּך אַ ָתּה ה'ַ ,חנּוּן ַה ַמּ ְר ֶבּה ִל ְסלֹ ַח.

ז .על הגאולה
יבנוּ,
יבה ִר ֵ
ְר ֵאה ָנא ְב ָענְ ֵינוּ ,וְ ִר ָ
אָלנוּ גְ ֻא ָלּה ְשׁ ֵל ָמה ְמ ֵה ָרה ְל ַמ ַען ְשׁ ֶמ ָך,
וּגְ ֵ
ִכּי ֵאל גּוֹ ֵאל ָחזָק אָ ָתּה.
ָבּר ְוּך אַ ָתּה ה' ,גּוֹ ֵאל ִי ְשׂ ָר ֵאל.

ח .על רפואת חולים
 1מחל – סלח.
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ֵר ֵפא ,הוֹ ִשׁי ֵענוּ וְ נִ ָוּ ֵשׁ ָעה
ְר ָפ ֵאנוּ ה' וְ נ ָ
אָתּה,
ִכּי ְת ִה ָלּ ֵתנוּ ָ
וְ ַה ֲע ֵלה ְרפוּאָה ְשׁ ֵל ָמה ְל ָכל ַמכּוֹ ֵתינוּ,
וֹפא ֶנ ֱא ָמן 1וְ ַר ֲח ָמן אָ ָתּה.
ִכּי ֵאל ֶמ ֶל ְך ר ֵ
וֹלי ַעמּוֹ י ְִשׂ ָר ֵאל.
ָבּר ְוּך אַ ָתּה ה' ,רוֹ ֵפא ח ֵ

ט .על ברכת השנה
ָבּ ֵר ְך ָע ֵלינוּ ה' ֱאל ֵֹהינוּ ֶאת ַה ָשּׁ ָנה ַהזֹּאת
וְ ֶאת ָכּל ִמינֵי ְתבוּאָ ָתהּ ְלטוֹ ָבה ,וְ ֵתן
מוֹריד ַה ָטּל:
ֶשׁם :בקיץ ִ -
וּמוֹריד ַהגּ ֶ
רוּח ִ
בחורף ַ -מ ִשׁיב ָה ַ

ַעל ְפּנֵי ָה ֲא ָד ָמה וְ ַשׂ ְבּ ֵענוּ ִמטּוּ ָבהּ,
ָתנוּ ַכּ ָשּׁנִ ים ַהטּוֹבוֹת ִל ְב ָר ָכה,
וּ ָבר ְֵך ְשׁנ ֵ
ִכּי ֵאל טוֹב וּ ֵמ ִטיב אָ ָתּה ,וּ ְמ ָב ֵר ְך ַה ָשּׁנִ ים.
ָבּר ְוּך אַ ָתּה ה'ְ ,מ ָב ֵר ְך ַה ָשּׁנִ ים.

י .על קיבוץ גלויות
2

וּתנוּ ,
וֹפר גָּדוֹל ְל ֵחר ֵ
ְתּ ַקע ְבּשׁ ָ
וְ ָשׂא ֵנס ְל ַק ֵבּץ ָגּלֻיּוֹ ֵתינוּ,
אַר ֵצנוּ.
אָרץ ְל ְ
אַר ַבּע ַכּנְ פוֹת ָה ֶ
וְ ַק ְבּ ֵצנוּ ַי ַחד ְמ ֵה ָרה ֵמ ְ
ָבּר ְוּך אַ ָתּה ה'ְ ,מ ַק ֵבּץ נִ ְד ֵחי ַעמּוֹ י ְִשׂ ָר ֵאל.

יא .על שיבת בתי המשפט
ָה ִשׁי ָבה שׁוֹ ְפ ֵטינוּ ְכּ ָב ִראשׁוֹנָה
וְ יוֹ ֲע ֵצינוּ ְכּ ַב ְתּ ִח ָלּה,
 1רופא נאמן – שרפואתו קיימת.
 2חרותינו – שעם ישראל יחזור לארצו.
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ַא ָנ ָחה,1
וְ ָה ֵסר ִמ ֶמּנּוּ יָגוֹן ו ֲ
אַתּה ה' ְל ַב ְדּ ָך ְבּ ֶח ֶסד וּ ְב ַר ֲח ִמים,
וּ ְמלֹ ְך ָע ֵלינוּ ְמ ֵה ָרה ָ
וּב ִמ ְשׁ ָפּט.
וְ ַצ ְדּ ֵקנוּ ְבּ ֶצ ֶדק ְ
וֹהב ְצ ָד ָקה וּ ִמ ְשׁ ָפּט.
ָבּר ְוּך אַ ָתּה ה'ֶ ,מל ְֶך א ֵ
)בעשרת ימי תשובהַ - :ה ֶמּ ֶלךְ ַה ִמ ְשׁ ָפּט(.

יב .על המינים
2

וְ ַל ַמּ ְל ִשׁינִ ים אַל ְתּ ִהי ִת ְקוָה ,
וְ ָכל ַה ִמּינִ ים ְכּ ֶרגַע יֹא ֵבדוּ,
וְ ָכל אוֹ ְי ֵבי ַע ְמּ ָך ְמ ֵה ָרה י ִָכּ ֵרתוּ,
וּת ַשׁ ֵבּר וּ ְת ַמגֵּר
וְ ַהז ִֵדיםְ 3מ ֵה ָרה ְת ַע ֵקּר ְ
יעם ִבּ ְמ ֵה ָרה ְב ָי ֵמינוּ.
ילם וְ ַת ְכנִ ֵ
וּת ַכ ֵלּם וְ ַת ְשׁ ִפּ ֵ
ְ
ָבּר ְוּך אַ ָתּה ה' ,שׁוֹ ֵבר אוֹי ְִבים וּ ַמ ְכנִ י ַע ז ִֵדים.

יג .על הצדיקים
יקים וְ ַעל ַה ֲח ִס ִידים,
ַעל ַה ַצּ ִדּ ִ
ו ְַעל זִ ְקנֵי ְשׁ ֵא ִרית ַע ְמּ ָך ֵבּית יִ ְשׂ ָר ֵאל,
יהם,4
וֹפ ֵר ֶ
יטת ֵבּית ס ְ
ו ְַעל ְפּ ֵל ַ
5
ֵרי ַה ֶצּ ֶדק ,
ו ְַעל גּ ֵ
ו ְָעלֵינוּ,
ֶהמוּ ָנא ַר ֲח ֶמי ָך ה' ֱאל ֵֹהינוּ,
יֱ
וְ ֵתן ָשׂ ָכר טוֹב ְל ָכל ַהבּוֹ ְט ִחים ְבּ ִשׁ ְמ ָך ֶבּ ֱא ֶמת,
 1יגון ואנחה  -סבל
 2אל תהי תקווה – שלא יצליחו.
 3הזדים – הרשעים שעושים בכוונה רע.
 4פליטת בית סופריהם – חכמי ישראל.
 5גרי הצדק  -אנשים שרוצים להיות יהודים ולעבוד את ה'.
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וְ ִשׂים ֶח ְל ֵקנוּ ִע ָמּ ֶהם,
וֹלם לֹא ֵנבוֹשׁ ִכּי ְב ָך ָב ָט ְחנוּ,
וּלע ָ
ְ
וְ ַעל ַח ְס ְדּ ָך ַה ָגּדוֹל ֶבּ ֱא ֶמת וּ ְב ָת ִמים נִ ְשׁ ָענְ נוּ.
יקים.
ָבּר ְוּך אַ ָתּה ה'ִ ,מ ְשׁ ָען וּ ִמ ְב ָטח ַל ַצּ ִדּ ִ

יד .על ירושלים
ירוּשׁ ַליִם ִע ְיר ָך ְבּ ַר ֲח ִמים ָתּשׁוּב.
וְ ִל ָ
תוֹכהּ ַכּ ֲא ֶשׁר ִדּ ַבּ ְר ָתּ.
וְ ִת ְשׁכֹּן ְבּ ָ
עוֹלם.
ָמינוּ ִבּנְ יַן ָ
אוֹתהּ ְבּ ָקרוֹב ְבּי ֵ
וּבנֵה ָ
ְ
תוֹכהּ ָתּ ִכין.
וְ ִכ ֵסּא ָדוִ ד ַע ְב ְדּ ָך ְמ ֵה ָרה ְל ָ
וּשׁ ָליִ ם:
אַתּה ה' .בּוֹנֵה יְר ָ
רוּך ָ
ָבּ ְ

טו .על מלכות בית דוד
ֶאת ֶצ ַמח ָדּוִ דַ 1ע ְב ְדּ ָך ְמ ֵה ָרה ַת ְצ ִמי ַח,
וְ ַק ְרנוֹ ָתּרוּם ִבּישׁוּ ָע ֶת ָך,
2
וּעה.
וּע ְת ָך ִקוִּ ינוּ ָכּל ַהיּוֹם וּ ְמ ַצ ִפּים ִלישׁ ָ
ִכּי ִלישׁ ָ
ָבּר ְוּך אַ ָתּה ה'ַ ,מ ְצ ִמי ַח ֶק ֶרן יְ שׁוּ ָעה.

טז .על קבלת התפילה
וֹלנוּ ה' ֱאלֹ ֵהינוּ
אָב ָה ַר ֲח ָמן ְשׁ ַמע ק ֵ
חוּס וְ ַר ֵחם ָע ֵלינוּ,
וְ ַק ֵבּל ְבּ ַר ֲח ִמים וּ ְב ָרצוֹן ֶאת ְתּ ִפ ָלּ ֵתנוּ.
ִכּי ֵאל שׁוֹ ֵמ ַע ְתּ ִפלּוֹת וְ ַת ֲחנוּנִ ים אָ ָתּה,
יקם אַל ְתּ ִשׁי ֵבנוּ.
וּ ִמ ְלּ ָפנֶי ָך ַמ ְל ֵכּנוֵּ ,ר ָ
 1צמח דוד – שה' יחזיר את מלכות בית דוד.
 2מצפים – מחכים.
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ָח ֵנּנוּ ַו ֲענֵנוּ וּ ְשׁ ַמע ְתּ ִפ ָלּ ֵתנוּ.

יז .על עבודת בית המקדש
1

ְר ֵצה ה' ֱאל ֵֹהינוּ ְבּ ַע ְמּ ָך יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ ִל ְת ִפ ָלּ ָתם ְשׁ ֵעה ,
2
וֹדה ִל ְד ִביר ֵבּי ֶת ָך,
וְ ָה ֵשׁב ֶאת ָה ֲעב ָ
אַה ָבה ְת ַק ֵבּל ְבּ ָרצוֹן,
וְ ִא ֵשּׁי ִי ְשׂ ָר ֵאל 3וּ ְת ִפ ָלּ ָתם ְמ ֵה ָרה ְבּ ֲ
בוֹדת יִ ְשׂ ָר ֵאל ַע ֶמּ ָך.
וּת ִהי ְל ָרצוֹן ָתּ ִמיד ֲע ַ
ְ

יעלה ויבוא
בראש חודש ובחול המועד אומרים:
ֱאלֹ ֵהינוּ ֵואלֹ ֵהי ֲאבוֹ ֵתינוַּ ,י ֲע ֶלה ְו ָיבוֹא וְ יַגִּ י ַעְ ,וי ֵָר ֶאה ְוי ֵָר ֶצה ְו ִי ָשּׁ ַמעְ ,ו ִי ָפּ ֵקד ְו ִי ָזּ ֵכר
ִז ְכרוֹנֵנוּ וּ ִפ ְקּדוֹנֵנוּ ְוזִ ְכרוֹן ֲאבוֹ ֵתינוְּ ,ו ִז ְכרוֹן ָמ ִשׁי ַח ֶבּן ָדּ ִוד ַע ְב ֶדּ ָךְ ,וזִ ְכרוֹן ְירוּ ָשׁ ַל ִים
וֹבהְ ,ל ֵחן ְוּל ֶח ֶסד
ִעיר ָק ְד ֶשׁ ָךְ ,ו ִז ְכרוֹן ָכּל ַע ְמּ ָך ֵבּית ִי ְשׂ ָר ֵאלְ ,ל ָפ ֶני ָךִ ,ל ְפלֵי ָטה ְלט ָ
ְוּל ַר ֲח ִמיםְ ,ל ַחיִּים טוֹ ִבים ְוּל ָשׁלוֹם ְבּיוֹם.
בראש חדש  -רֹאשׁ ַהחֹ ֶדשׁ.
בחול המועד פסח ַ -חג ַה ַמּצּוֹת.
בחול המועד סוכות ַ -חג ַה ֻסּכּוֹת.
טוֹבה ,וּ ָפ ְקדֵנוּ בוֹ ִל ְב ָר ָכהְ ,והוֹ ִשׁי ֵענוּ בוֹ ְל ַח ִיּים
ַה ֶזּהָ ,ז ְכרֵנוּ ה' ֱאלֹ ֵהינוּ בּוֹ ְל ָ
טוֹ ִביםִ ,וּב ְד ַבר ְישׁוּ ָעה וְ ַר ֲח ִמים חוּס ְו ָחנֵּנוּ וְ ַר ֵחם ָע ֵלינוּ וְ הוֹ ִשׁי ֵענוִּ ,כּי ֵא ֶלי ָך
ֵעי ֵנינוִּ ,כּי ֵאל ֶמ ֶלךְ ַחנּוּן ְו ַרחוּם אָ ָתּה.

וּב ָך ְל ִציּוֹן ְבּ ַר ֲח ִמים.
וְ ֶת ֱחזֶינָהֵ 4עינֵינוּ ְבּשׁ ְ
ָבּר ְוּך אַ ָתּה ה'ַ ,ה ַמּ ֲחזִ יר ְשׁ ִכי ָנתוְֹ 5ל ִציּוֹן.

 1שעה – תקבל.
 2דביר ביתך – בית המקדש ,מקום שבו עבדו את ה'.
 3אשי ישראל  -קורבנות.
 4ותחזינה – ותראינה.
 5שכינתו – כבודו.
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יח .הודאה
וֹדים ֲא ַנ ְחנוּ ָל ְך,
מ ִ
ָעד,
אַתּה הוּא ה' ֱאל ֵֹהינוּ ֵואל ֵֹהי ֲאבוֹ ֵתינוּ ְלעוֹ ָלם ו ֶ
ָשׁ ָ
1
צוּרנוּ צוּר ַחיֵּינוָּ ,מגֵן יִ ְשׁ ֵענוּ אַ ָתּה הוּא ְלדוֹר וָדוֹר,
ֵ
נוֹדה ְלּ ָך וּנְ ַס ֵפּר ְתּ ִה ָלּ ֶת ָך,
ֶ
וּרים ְבּי ֶָד ָך,
ַעל ַחיֵּינוּ ַה ְמּס ִ
וֹתינוּ ַה ְפּקוּדוֹת ָל ְך,
ו ְַעל נִ ְשׁמ ֵ
ו ְַעל נִ ֶסּי ָך ֶשׁ ְבּ ָכל יוֹם ִע ָמּנוּ,
וֹתי ָך וְ טוֹבוֹ ֶתי ָך ֶשׁ ְבּ ָכל ֵעתֶ ,ע ֶרב ָוב ֶֹקר וְ ָצ ֳה ָריִ ם.
ו ְַעל נִ ְפ ְלא ֶ
2
ַהטּוֹב ִכּי לֹא ָכלוּ ַר ֲח ֶמי ָך,
וְ ַה ְמ ַר ֵחם ִכּי לֹא ַתמּוּ ֲח ָס ֶדי ָך,
וֹלם ִקוִּ ינוָּ 3ל ְך.
ִכּי ֵמע ָ

על הנסים
בחנוכה ובפורים מוסיפים:
ו ְַעל ַהנִּ ִסּים ְו ַעל ַה ֻפּ ְר ָקן ְו ַעל ַהגְּ בוּרוֹת ְו ַעל ַה ְתּשׁוּעוֹת ְו ַעל ַהנִ ְפ ָלאוֹת ְו ַעל
ֶחמוֹת ְו ַעל ַה ִמּ ְל ָחמוֹת ֶשׁ ָע ִשׂי ָת ַל ֲאבוֹ ֵתינוּ ַבּ ָיּ ִמים ָה ֵהם ִבּזְּ ַמן ַה ֶזּה:
ַהנּ ָ

לחנוכה:
ימי ַמ ִתּ ְת ָיהוּ ֶבּן יוֹ ָח ָנן כֹּ ֵהן גָּדוֹל ַח ְשׁמוֹנ ִָאי וּ ָב ָניוְ .כּ ֶשׁ ָע ְמ ָדה ַמ ְלכוּת ָי ָון ָה ְר ָשׁ ָעה
ִבּ ֵ
יחם תּוֹ ָר ֶת ָך וּ ְל ַה ֲע ִבי ָרם ֵמ ֻח ֵקּי ְרצוֹ ֶנ ָך:
ַעל ַע ְמּ ָך ִי ְשׂ ָר ֵאל ְל ַה ְשׁ ִכּ ָ
ְואַ ָתּה ְבּ ַר ֲח ֶמי ָך ָה ַר ִבּים ָע ַמ ְד ָתּ ָל ֶהם ְבּ ֵעת ָצ ָר ָתםַ .ר ְב ָתּ ֶאת ִרי ָבםַ .דנְ ָתּ ֶאת ִדּי ָנם.
ָנ ַק ְמ ָתּ ֶאת נִ ְק ָמ ָתםָ .מ ַס ְר ָתּ גִ בּוֹ ִרים ְבּיַד ַח ָלּ ִשׁיםְ .ו ַר ִבּים ְבּיַד ְמ ַע ִטּים .וּ ְט ֵמ ִאים ְבּ ַיד
תוֹר ֶת ָך .וּ ְל ָך ָע ִשׂי ָת ֵשׁם גָּדוֹל
ְטהוֹ ִריםְ .וּר ָשׁ ִעים ְבּ ַיד ַצ ִדּי ִקיםְ .וֵז ִדים ְבּ ַיד עוֹ ְס ֵקי ָ
ֻר ָקן ְכּ ַהיּוֹם ַה ֶזּה:
דוֹלה וּפ ְ
וֹל ֶמ ָך .וּ ְל ַע ְמּ ָך ִי ְשׂ ָר ֵאל ָע ִשׂי ָת ְתּשׁוּ ָעה גְ ָ
ְו ָקדוֹשׁ ְבּע ָ

 1צורנו ה' הוא החוזק שלנו.
 2לא כלו  -לא נגמרו.
 3קיוינו – חיכינו.
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אַחר ַכּךְ ָבּאוּ ָב ֶני ָך ִל ְד ִביר ֵבּי ֶת ָך .וּ ִפנּוּ ֶאת ֵהי ָכ ֶל ָךְ .ו ִט ֲהרוּ ֶאת ִמ ְק ָדּ ֶשׁ ָך .ו ְִה ְד ִליקוּ
ְו ַ
וֹדאָה ְו ָע ִשׂי ָת ִע ָמּ ֶהם
נֵרוֹת ְבּ ַח ְצרוֹת ָק ְד ֶשׁ ָךְ .ו ָק ְבעוּ ְשׁמוֹ ַנת ) ָי ִמים ֵאלוּ ְבּ ַה ֵלּל וּ ְבה ָ
נֵס ָו ֶפ ֶלא וְ נוֹ ֶדה ְל ִשׁ ְמ ָך ַהגָּדוֹל ֶס ָלה( ְי ֵמי ֲחֻנ ָכּה ֵאלּוְּ .להוֹדוֹת ְוּל ַה ֵלּל ְל ִשׁ ְמ ָך ַהגָּדוֹל:

לפורים:
ירהְ .כּ ֶשׁ ָע ַמד ֲע ֵלי ֶהם ָה ָמן ָה ָר ָשׁעִ .בּ ֵקּשׁ ְל ַה ְשׁ ִמיד
ימי ָמ ְר ְדּ ַכי ְו ֶא ְס ֵתּר ְבּשׁוּ ַשׁן ַה ִבּ ָ
ִבּ ֵ
ַל ֲהרוֹג וּ ְלאַ ֵבּד ֶאת ָכּל ַה ְיּה ִוּדים ִמ ַנּ ַער ְו ַעד ָז ֵקן ַטף ְו ָנ ִשׁים ְבּיוֹם ֶא ָחדִ .בּ ְשׁל ָשׁה
ָע ָשׂר ְלחֹ ֶדשׁ ְשׁ ֵנים ָע ָשׂר .הוּא חֹ ֶדשׁ ֲא ָדר .וּ ְשׁ ָל ָלם ָלבוֹז:
ְואַ ָתּה ְבּ ַר ֲח ֶמי ָך ָה ַר ִבּיםֵ .ה ַפ ְר ָתּ ֶאת ֲע ָצתוְֹ .ו ִק ְל ַק ְל ָתּ ֶאת ַמ ֲח ַשׁ ְבתּוַֹ .ו ֲה ֵשׁבוֹ ָת לּוֹ
גְּ מוּלוֹ ְברֹאשׁוֹ .וְ ָתלוּ אוֹתוֹ ְו ֶאת ָבּ ָניו ַעל ָה ֵעץְ ) .ו ָע ִשׂי ָת ִע ָמּ ֶהם ֵנס ָו ֶפ ֶלא וְנוֹ ֶדה
ְל ִשׁ ְמ ָך ַהגָּדוֹל ֶס ָלה(:

ָעד.
וֹלם ו ֶ
ַשּׂא ִשׁ ְמ ָך ַמ ְל ֵכּנוּ ָתּ ִמיד ְלע ָ
וְ ַעל ֻכּ ָלּם ִי ְת ָבּר ְֵך וְ ִי ְתרוֹ ֵמם וְ י ְִתנ ֵ
בעשרת ימי תשובה :וּ ְכתֹב ְל ַח ִיּים טוֹ ִבים ָכּל ְבּ ֵני ְב ִרי ֶת ָך.

וְ כֹל ַה ַחיִּים יוֹדוּ ָך ֶסּ ָלה,
וֹלם ִכּי טוֹב,
יה ְללוּ וִ י ָב ְרכוּ ֶאת ִשׁ ְמ ָך ַהגָּדוֹל ֶבּ ֱא ֶמת ְלע ָ
וִ ַ
וּע ֵתנוּ וְ ֶעזְ ָר ֵתנוּ ֶס ָלהָ ,ה ֵאל ַהטּוֹב.
ָה ֵאל יְ שׁ ָ
ָאה ְלהוֹדוֹת.
וּל ָך נ ֶ
ָבּר ְוּך אַ ָתּה ה'ַ ,הטּוֹב ִשׁ ְמ ָך ְ

יט .על השלום
וֹלם ִכּי אַ ָתּה הוּא ֶמל ְֶך אָדוֹן
ָשׁלוֹם ָרב ַעל יִ ְשׂ ָר ֵאל ַע ְמּ ָך ָתּ ִשׂים ְלע ָ
וּל ָבר ְֵך ֶאת ָכּל ַע ְמּ ָך י ְִשׂ ָר ֵאל
ְל ָכל ַה ָשּׁלוֹם וְ טוֹב י ְִהֶיה ְבּ ֵעינֶי ָך ְל ָב ְר ֵכנוּ ְ
ְבּ ָכל ֵעת וּ ְב ָכל ָשׁ ָעה ִבּ ְשׁלוֹ ֶמ ָךְ .בּרֹב עֹז וְ ָשׁלוֹם:
טוֹבה ,וּגְ זֵרוֹת טוֹבוֹת,
בעשרת ימי תשובהְ :בּ ֵס ֶפר ַח ִיּיםְ ,בּ ָר ָכה וְ ָשׁלוֹם ,וּ ַפ ְר ָנ ָסה ָ
ַחנוּ ְו ָכל ַע ְמּ ָך ֵבּית ִי ְשׂ ָר ֵאלְ ,ל ַח ִיּים טוֹ ִבים
ְישׁוּעוֹת ְו ֶנ ָחמוֹת ,נִ ָזּ ֵכר ְונִ ָכּ ֵתב ְל ָפ ֶני ָךֲ ,אנ ְ
ְוּל ָשׁלוֹם.
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ָבּר ְוּך אַ ָתּה ה'ַ ,ה ְמ ָבר ְֵך ֶאת ַעמּוֹ י ְִשׂ ָר ֵאל ַבּ ָשּׁלוֹם.
י ְִהיוּ ְל ָרצוֹן ִא ְמ ֵרי ִפי וְ ֶהגְ יוֹן ִל ִבּי ְל ָפנֶי ָך,
צוּרי וְ גוֹ ֲא ִלי.
ה' ִ
ֱאל ַֹהי,
2
נְ צֹרְ 1לשׁוֹנִ י ֵמ ָרע וּ ְשׂ ָפ ַתי ִמ ַדּ ֵבּר ִמ ְר ָמה ,
וְ ִל ְמ ַק ְל ַלי ַנ ְפ ִשׁי ִתדֹּם,3
וְ ַנ ְפ ִשׁי ֶכּ ָע ָפר ַלכֹּל ִתּ ְהיֶה.
ְפּ ַתח ִל ִבּי ְבּתוֹ ָר ֶת ָך ,וְ אַ ֲח ֵרי ִמ ְצוֹ ֶתי ָך ִתּ ְרדֹּף ַנ ְפ ִשׁי,
וְ ָכל ַה ָקּ ִמים וְ ַהחוֹ ְשׁ ִבים ָע ַלי ְל ָר ָעה,
ְמ ֵה ָרה ָה ֵפר ֲע ָצ ָתם וְ ַק ְל ֵקל ַמ ֲח ַשׁ ְב ָתּם.
ֲע ֵשׂה ְל ַמ ַען ְשׁ ֶמ ָך,
ֲע ֵשׂה ְל ַמ ַען יְ ִמי ֶנ ָך,
תּוֹר ֶת ָך,
ֲע ֵשׂה ְל ַמ ַען ָ
ֲע ֵשׂה ְל ַמ ַען ְק ֻד ָשּׁ ֶת ָך,
ידי ָך
ְל ַמ ַען ֵי ָח ְלצוּן 4י ְִד ֶ
ַענֵנִ י.
יעה יְ ִמינְ ָך ו ֲ
הוֹ ִשׁ ָ
5
י ְִהיוּ ְל ָרצוֹן ִא ְמ ֵרי ִפי וְ ֶהגְ יוֹן ִל ִבּי ְל ָפ ֶני ָך,
צוּרי וְ גוֹ ֲא ִלי.
ה' ִ
עֹ ֶשׂה ָשׁלוֹם )בעשרת ימי תשובהַ :ה ָשּׁלוֹם( ִבּ ְמרוֹ ָמיו,
ַע ֶשׂה ָשׁלוֹם ָע ֵלינוּ וְ ַעל ָכּל י ְִשׂ ָר ֵאל ,וְ ִא ְמרוּ אָ ֵמן.
הוּא י ֲ

 1נצור  -שמור
 2מרמה – דברי שקר.
 3תדום  -תשתוק ולא תענה.
 4יחליצון – ינצלו.
 5הגיון לבי – מחשבות לבי.
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י ְִהי ָרצוֹן ִמ ְלּ ָפנֶי ָך ה' ֱאלֹ ֵהינוּ ֵואל ֵֹהי ֲאבוֹ ֵתינוּ,
ָמינוּ,
ֶשׁיִּ ָבּנֶה ֵבּית ַה ִמּ ְק ָדּשׁ ִבּ ְמ ֵה ָרה ְבי ֵ
1
וֹר ֶת ָך
וְ ֵתן ֶח ְל ֵקנוּ ְבּת ָ
2
וּכ ָשׁנִ ים ַק ְדמוֹנִ יוֹת .
וֹלם ְ
ַע ָב ְד ָך ְבּ ִי ְראָה ִכּי ֵמי ע ָ
וְ ָשׁם נ ֲ
וּדה וִ ירוּ ָשׁ ָל ִים,
וְ ָע ְר ָבה ַלה' ִמנְ ַחת יְה ָ
וֹלם ְוּכ ָשׁנִ ים ַק ְדמוֹנִ יוֹת.
ימי ע ָ
ִכּ ֵ
ביום חול או במוצאי שבת שחל יום טוב באותו שבוע ,אומר הש"ץ קדיש
שלם ,וממשיכים "עלינו לשבח".
במוצאי שבת שאין יום טוב באותו שבוע ,אומר הש"ץ חצי קדיש ,ממשיכים
"ויהי נועם" ]ראה בהמשך[ .הש"ץ אומר קדיש שלם ,ואחריו "עלינו לשבח".

עלינו לשבח
אשׁיתֶ .שׁלֹּא ָע ָשׂנוּ
יוֹצר ְבּ ֵר ִ
ֻלּה ְל ֵ
ָע ֵלינוּ ְל ַשׁ ֵבּ ַח ַל ֲאדוֹן ַהכֹּלָ .ל ֵתת ְגּד ָ
ְכּגוֹיֵי ָה ֲא ָרצוֹת .וְ לֹא ָשׂ ָמנוּ ְכּ ִמ ְשׁ ְפּחוֹת ָה ֲא ָד ָמהֶ .שׁלֹּא ָשׂם ֶח ְל ֵקנוּ
וּמ ְת ַפּ ְל ִלים
גוֹר ֵלנוּ ְכּ ָכל ֲהמוֹנָםֶ .שׁ ֵהם ִמ ְשׁ ַתּ ֲחוִ ים ְל ֶה ֶבל ו ִָריק ִ
ָכּ ֶהם וְ ָ
וּמוֹדים ִל ְפנֵי ֶמ ֶל ְך
ִ
וּמ ְשׁ ַתּ ֲחוִ ים
כּוֹר ִעים ִ
ַחנוּ ְ
ַאנ ְ
יע ,ו ֲ
יוֹשׁ ַ
ֶאל ֵאל לֹא ִ
אָרץ.
יוֹסד ֶ
נוֹטה ָשׁ ַמיִם וְ ֵ
רוּך הוּאֶ .שׁהוּא ֶ
ַמ ְל ֵכי ַה ְמּ ָל ִכים ַה ָקּדוֹשׁ ָבּ ְ
רוֹמים .הוּא
ָב ֵהי ְמ ִ
וּשׁ ִכינַת ֻעזּוֹ ְבּג ְ
ְקרוֹ ַבּ ָשּׁ ַמיִם ִמ ַמּ ַעלְ .
וּמוֹשׁב י ָ
ַ
תוֹרתוֹ.
זוּלתוַֹ .כּ ָכּתוּב ְבּ ָ
ֱאל ֵֹהינוֵּ .אין עוֹדֱ .א ֶמת ַמ ְל ֵכּנוֶּ .א ֶפס ָ
ַה ֵשׁב ָֹת ֶאל ְל ָב ֶב ָךִ .כּי ה' הוּא ָה ֱאל ִֹהים ַבּ ָשּׁ ַמיִם ִמ ַמּ ַעל
ָד ְע ָתּ ַהיּוֹם ו ֲ
וְ י ַ
אָרץ ִמ ָתּ ַחתֵ .אין עוֹד:
וְ ַעל ָה ֶ
וְ ַעל ֵכּן ְנ ַקוֶּה ְלּ ָך ה' ֱאל ֵֹהינוּ ִל ְראוֹת ְמ ֵה ָרה ְבּ ִת ְפ ֶא ֶרת ֻע ֶזּ ָךְ .ל ַה ֲע ִביר
עוֹלם ְבּ ַמ ְלכוּת
יִכּ ֵרתוּןְ .ל ַת ֵקּן ָ
ילים ָכּרוֹת ָ
אָרץ .וְ ָה ֱא ִל ִ
לּוּלים ִמן ָה ֶ
ִגּ ִ
אָרץ.
ַשׁ ַדּי .וְ ָכל ְבּנֵי ָב ָשׂר י ְִק ְראוּ ִב ְשׁ ֶמ ָך ְל ַה ְפנוֹת ֵא ֶלי ָך ָכּל ִר ְשׁ ֵעי ֶ
 1ותן חלקנו בתורתך  -שנלמד תורה
 2קדמוניות  -כמו בעבר.
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יוֹשׁ ֵבי ֵת ֵבלִ .כּי ְל ָך ִתּ ְכ ַרע ָכּל ֶבּ ֶר ְךִ .תּ ָשּׁ ַבע ָכּל ָלשׁוֹן.
ֵדעוּ ָכּל ְ
י ִַכּירוּ וְ י ְ
יק ְבּלוּ
יִתּנוּ .וִ ַ
יִכ ְרעוּ וְ יִ פֹּלוּ .וְ ִל ְכבוֹד ִשׁ ְמ ָך יְ ָקר ֵ
ְל ָפנֶי ָך ה' ֱאל ֵֹהינוּ ְ
ָעדִ .כּי
עוֹלם ו ֶ
יהם ְמ ֵה ָרה ְל ָ
ֻלּם ֶאת עֹל ַמ ְלכוּ ֶת ָך .וְ ִת ְמל ְֹך ֲע ֵל ֶ
כָ
תוֹר ֶת ָך ,ה'
עוֹל ֵמי ַעד ִתּ ְמל ְֹך ְבּ ָכבוֹדַ .כּ ָכּתוּב ְבּ ָ
וּל ְ
ַה ַמּ ְלכוּת ֶשׁ ְלּ ָך ִהיא ְ
ָעד:
יִמל ְֹך ְלע ָֹלם ו ֶ
ְ
אָרץַ .בּיּוֹם ַההוּא יִ ְהיֶה ה' ֶא ָחד
ֶא ַמר וְ ָהיָה ה' ְל ֶמ ֶל ְך ַעל ָכּל ָה ֶ
וְ נ ֱ
וּשׁמוֹ ֶא ָחד:
ְ
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ערבית במוצאי שבת
מתפללים תפילת ערבית כמו בכל ערב .מוסיפים בתפילת העמידה ,בברכת
"אתה חונן" ,את ההוספה המיוחדת למוצאי שבת" :אתה חוננתנו" .החזן
אומר חצי קדיש ,ממשיכים את המזמורים הבאים ,ולאחריהם "עלינו".
וּמ ֲעשה
כּוֹננָה ָע ֵלינוַּ .
ָדינוּ ְ
וּמ ֲעשה י ֵ
יהי נ ַֹעם ֲאדֹנָי ֱאל ֵֹהינוּ ָע ֵלינוַּ .
וִ ִ
כּוֹננֵהוּ:
ָדינוּ ְ
יֵ
ֹשׁב ְבּ ֵס ֶתר ֶע ְליוֹן ְבּ ֵצל ַשׁ ַדּי י ְִתלוֹנָן:
יֵ
צוּד ִתיֱ .אלֹ ַהי ֶא ְב ַטח בּוֹ:
וּמ ָ
אמר לה' ַמ ְח ִסי ְ
ַ
ֶבר ַהוּוֹת:
יל ָך ִמ ַפּח יָקוּשׁ ִמדּ ֶ
ַצּ ְ
ִכּי הוּא י ִ
ָפיו ֶתּ ְח ֶסהִ .צנָּה וְ ס ֵֹח ָרה ֲא ִמתּוֹ:
ָס ְך ָל ְך וְ ַת ַחת ְכּנ ָ
ְבּ ֶא ְב ָרתוֹ י ֶ
יוֹמם:
יְלהֵ .מ ֵחץ יָעוּף ָ
ירא ִמ ַפּ ַחד ָל ָ
לֹא ִת ָ
ַהל ְֹךִ .מ ֶקּ ֶטב יָשׁוּד ָצ ֳה ָריִם:
ִמ ֶדּ ֶבר ָבּא ֶֹפל י ֲ
ימי ֶנ ָךֵ .א ֶלי ָך לֹא יִ גָּשׁ:
וּר ָב ָבה ִמ ִ
יִ פֹּל ִמ ִצּ ְדּ ָך ֶא ֶלף ְ
ֻמת ְר ָשׁ ִעים ִתּ ְר ֶאה:
ַרק ְבּ ֵעינֶי ָך ַת ִבּיט .וְ ִשׁלּ ַ
שמ ָתּ ְמעוֹ ֶנ ָך:
אַתּה ה' ַמ ְח ִסיֶ .ע ְליוֹן ְ
ִכּי ָ
אָה ֶל ָך:
לֹא ְת ֻאנֶּה ֵא ֶלי ָך ָר ָעה .וְ ֶנגַע לֹא יִ ְק ַרב ְבּ ֳ
אָכיו יְ ַצוֶּה ָלּ ְךִ .ל ְשׁ ָמ ְר ָך ְבּ ָכל ְדּ ָר ֶכי ָך:
ִכּי ַמ ְל ָ
שּאוּנ ָךֶ .פּן ִתּגּוֹף ָבּ ֶא ֶבן ַר ְג ֶל ָך:
ְ
ַעל ַכּ ַפּיִם יִ
ָפ ֶתן ִתּ ְדר ְֹךִ .תּ ְרמֹס ְכּ ִפיר וְ ַת ִנּין:
ַעל ַשׁ ַחל ו ֶ
ָדע ְשׁ ִמי:
שגּ ֵבהוּ ִכּי י ַ
ַא ַפ ְלּ ֵטהוֲּ .א ְ
ִכּי ִבי ָח ַשׁק ו ֲ
ַא ַכ ְבּ ֵדהוּ:
יִ ְק ָר ֵא ִני וְ ֶא ֱענֵהוִּ .עמּוֹ אָנ ִֹכי ְב ָצ ָרהֲ .א ַח ְלּ ֵצהוּ ו ֲ
ישׁוּע ִתי:
אַר ֵאהוּ ִבּ ָ
יעהוּ .וְ ְ
אַשבּ ֵ
ִ
ָמים
א ֶֹר ְך י ִ
ישׁוּע ִתי:
אַר ֵאהוּ ִבּ ָ
יעהוּ .וְ ְ
אַשבּ ֵ
ִ
ָמים
א ֶֹר ְך י ִ
אָמר:
יִשר ֵאל .וְ ָק ָרא זֶה ֶאל זֶה וְ ַ
יוֹשׁב ְתּ ִהלּוֹת ָ
אַתּה ָקדוֹשׁ ֵ
וְ ָ
אָרץ ְכּבוֹדוֹ:
ָקדוֹשָׁ .קדוֹשָׁ .קדוֹשׁ ה' ְצ ָבאוֹתְ .מלֹא ָכל ָה ֶ
רוֹמא ִע ָלּאָה ֵבּית
אָמ ִרין ַק ִדּישׁ ִבּ ְשׁ ֵמי ְמ ָ
וּמ ַק ְבּ ִלין ֵדּין ִמן ֵדּין .וְ ְ
ְ
וּל ָע ְל ֵמי
בוּר ֵתּהַּ .ק ִדּישׁ ְל ָע ַלם ְ
עוֹבד ְגּ ְ
אַר ָעא ַ
ְשׁ ִכ ְינ ֵתּהַּ .ק ִדּישׁ ַעל ְ
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רוּח.
ַ
שּא ִני
ַתּ ֵ
אַר ָעא זִ יו יְ ָק ֵרהּ .ו ִ
ָע ְל ַמיָּא ה' ְצ ָבאוֹתַ .מ ְליָא ָכל ְ
אַח ַרי קוֹל ַר ַעשׁ גָדוֹל:
ָא ְשׁ ַמע ֲ
וֶ
רוּך ְכּבוֹד ה' ִמ ְמּקוֹמוֹ:
ָבּ ְ
אָמ ִרין:
יע ַס ִגּיא ִדּ ְמ ַשׁ ְבּ ִחין וְ ְ
וּשׁ ָמ ִעית ַבּ ְת ַרי ָקל זִ ַ
רוּחאְ .
וּנ ָט ַל ְת ִני ָ
ְ
יך יְ ָק ָרא ַדה' ֵמ ֲא ַתר ֵבּית ְשׁ ִכ ְינ ֵתּהּ:
ְבּ ִר ְ
ָעד:
עוֹלם ו ֶ
יִמל ְֹך ְל ָ
ה' ְ
וּל ָע ְל ֵמי ָע ְל ַמיָּא:
כוּתהּ ָק ֵאם ְל ָע ַלם ְ
ה' ַמ ְל ֵ
עוֹלם
בוֹתינוָּ .שׁ ְמ ָרה זֹאת ְל ָ
יִשר ֵאל ֲא ֵ
אַב ָר ָהם יִ ְצ ָחק וְ ָ
ה' ֱאל ֵֹהי ְ
ֵצר ַמ ְח ְשׁבוֹת ְל ַבב ַע ֶמּ ָך .וְ ָה ֵכן ְל ָב ָבם ֵא ֶלי ָך:
ְלי ֶ
ָעיר
ַשׁ ִחית .וְ ִה ְר ָבּה ְל ָה ִשׁיב אַפּוֹ .וְ לֹא י ִ
יְכ ֵפּר ָעוֹן וְ לֹא י ְ
וְ הוּא ַרחוּםַ .
ָכּל ֲח ָמתוֹ:
אַתּה ֲאדֹנָי טוֹב וְ ַס ָלּח .וְ ַרב ֶח ֶסד ְל ָכל ק ְֹר ֶאי ָך:
ִכּי ָ
תוֹר ְת ָך ֱא ֶמת:
עוֹלם וְ ָ
ִצ ְד ָק ְת ָך ֶצ ֶדק ְל ָ
ימי
ַעקֹבֶ .ח ֶסד ְלאַ ְב ָר ָהםֲ .א ֶשׁר ִנ ְשׁ ַבּ ְע ָתּ ַל ֲאב ֵֹתינוּ ִמ ֵ
ִתּ ֵתּן ֱא ֶמת ְלי ֲ
ֶק ֶדם:
שׁוּע ֵתנוּ ֶס ָלה:
ַע ָמס ָלנוָּ .ה ֵאל יְ ָ
רוּך ֲאדֹנָי יוֹם יוֹם י ֲ
ָבּ ְ
ַעקֹב ֶס ָלה:
ה' ְצ ָבאוֹת ִע ָמּנוִּ .משגָּב ָלנוּ ֱאל ֵֹהי י ֲ
אָדם בּ ֵֹט ַח ָבּ ְך:
אַשׁ ֵרי ָ
ה' ְצ ָבאוֹת ְ
ַענֵנוּ ְביוֹם ָק ְר ֵאנוּ:
יעהַ .ה ֶמּ ֶל ְך י ֲ
הוֹשׁ ָ
ה' ִ
ָתן
תּוֹעים .וְ נ ַ
ילנוּ ִמן ַה ִ
רוּך הוּא ֱאל ֵֹהינוּ ֶשׁ ְבּ ָראָנוּ ִל ְכבוֹדוֹ .וְ ִה ְב ִדּ ָ
ָבּ ְ
יִפ ַתּח ִל ֵבּנוּ
תוֹכנוּ .הוּא ְ
ָטע ְבּ ֵ
עוֹלם נ ַ
ָ
תּוֹרת ֱא ֶמת .וְ ַחיֵּי
ַ
ָלנוּ
וּל ָע ְבדוֹ
יִראָתוֹ וְ ַל ֲעשוֹת ְרצוֹנוֹ ְ
אַה ָבתוֹ וְ ְ
תוֹרתוֹ .וְ יָשם ְבּ ִל ֵבּנוּ ֲ
ְבּ ָ
ֵלד ַל ֶבּ ָה ָלה:
ְבּ ֵל ָבב ָשׁ ֵלםְ .ל ַמ ַען לֹא ִניגַע ָל ִריק וְ לֹא נ ֵ
בוֹתינוֶּ .שׁנִּ ְשׁמֹר ֻח ֶקּי ָך
יְ ִהי ָרצוֹן ִמ ְלּ ָפנֶי ָך ה' ֱאל ֵֹהינוּ וֵאל ֵֹהי ֲא ֵ
וּב ָר ָכה ִל ְשׁנֵי יְמוֹת
טוֹבה ְ
ירשׁ ָ
עוֹלם ַהזֶּה .וְ ִנזְ ֶכּה וְ ִנ ְחיֶה וְ ִנ ְר ֶאה וְ ִנ ַ
ָבּ ָ
ַמּ ְר ָך ָכבוֹד וְ לֹא יִ דֹּם .ה' ֱאל ַֹהי
עוֹלם ַה ָבּאְ .ל ַמ ַען ְיז ֶ
וּל ַחיֵּי ָה ָ
יח ְ
ַה ָמּ ִשׁ ַ
אוֹד ָךּ:
עוֹלם ֶ
ְל ָ
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יִב ַטח בה' .וְ ָהיָה ה' ִמ ְב ַטחוֹ:
ֶבר ֲא ֶשׁר ְ
רוּך ַהגּ ֶ
ָבּ ְ
עוֹל ִמים:
ִבּ ְטחוּ בה' ֲע ֵדי ַעדִ .כּי ְבּיָהּ ה' צוּר ָ
ַב ָתּ דּ ְֹר ֶשׁי ָך ה':
יוֹד ֵעי ְשׁ ֶמ ָךִ .כּי לֹא ָעז ְ
יִב ְטחוּ ְב ָך ְ
וְ ְ
ַא ִדּיר:
תּוֹרה וְ י ְ
ה' ָח ֵפץ ְל ַמ ַען ִצ ְדקוֹ .י ְַג ִדּיל ָ
החזן אומר קדיש שלם
חזן ָ -בּ ְרכוּ ֶאת ה' ַה ְמב ָֹר ְך:
ָעד:
עוֹלם ו ֶ
רוּך ה' ַה ְמב ָֹר ְך ְל ָ
קו"ח ָ -בּ ְ
"עלינו לשבח"

ספירת העומר:

שכח לספור סופר ביום למחר בלי ברכה ,שכח גם אז יספור
בלילות הבאים בלי ברכה וטוב שאחר יוציא אותו בברכה:
ַחד
וּר ִחימוְּ .לי ֵ
וּשׁ ִכ ְינ ֵתּיהּ ִבּ ְד ִחילוּ ְ
יך הוּא ְ
קוּד ָשׁא ְבּ ִר ְ
ְל ֵשׁם יִחוּד ְ
זוּמן
וּמ ָ
מוּכן ְ
שר ֵאל ִה ְנ ִני ָ
יִחוּדא ְשׁ ִלים ְבּ ֵשׁם ָכּל יִ ָ
ֵשׁם י"ה בו"ה ְבּ ָ
תּוֹרה.
עוֹמרְ .כּמוֹ ֶשׁ ָכּתוּב ַבּ ָ
ירת ָה ֶ
ְל ַקיֵּם ִמ ְצ ַות ֲעשה ֶשׁל ְס ִפ ַ
נוּפה.
עוֹמר ַה ְתּ ָ
יא ֶכם ֶאת ֶ
וּס ַפ ְר ֶתּם ָל ֶכם ִמ ָמּ ֳח ַרת ַה ַשּׁ ָבּת ִמיוֹם ֲה ִב ֲ
ְ
יעית
ֶשׁ ַבע ַשׁ ָבּתוֹת ְתּ ִמימוֹת ִתּ ְהיֶינָהַ .עד ִמ ָמּ ֳח ַרת ַה ַשּׁ ָבּת ַה ְשּׁ ִב ִ
ִתּ ְס ְפּרוּ ֲח ִמ ִשּׁים יוֹם .וְ ִה ְק ַר ְב ֶתּם ִמ ְנ ָחה ֲח ָד ָשׁה לה':
וּמ ֲעשה
כּוֹננָה ָע ֵלינוַּ .
ָדינוּ ְ
וּמ ֲעשה י ֵ
נוֹעם ֲאדֹנָי ֱאל ֵֹהינוּ ָע ֵלינוַּ .
יהי ַ
וִ ִ
כּוֹננֵהוּ:
ָדינוּ ְ
יֵ
וֹתיו וְ ִצוָּנוּ
עוֹלםֲ .א ֶשׁר ִק ְדּ ָשׁנוּ ְבּ ִמ ְצ ָ
אַתּה ה' ֱאל ֵֹהינוּ ֶמ ֶל ְך ָה ָ
רוּך ָ
ָבּ ְ
וֹמר:
ירת ָהע ֶ
ַעל ְס ִפ ַ
וסופר את ספירת היום:
היום _________ ימים ,שהם ____שבועות ו_____ ימים לעומר.
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קוֹמהּ ִבּ ְמ ֵה ָרה
בוֹדת ֵבּית ַה ִמּ ְק ָדּשׁ ִל ְמ ָ
ַחזִ יר ָלנוּ ֲע ַ
ָה ַר ֲח ָמן .הוּא י ֲ
אָמן ֶס ָלה:
ָמינוֵּ .
ְבּי ֵ
ַצּ ַח ִבּ ְנ ִגינוֹת ִמזְ מוֹר ִשׁיר:
ַל ְמנ ֵ
ָאר ָפּנָיו ִא ָתּנוּ ֶס ָלה:
יב ְר ֵכנוּ י ֵ
יְחנֵּנוּ וִ ָ
ֱאל ִֹהים ָ
שׁוּע ֶת ָך:
אָרץ ַדּ ְר ֶכּ ָך ְבּ ָכל גּוֹיִם יְ ָ
ָל ַד ַעת ָבּ ֶ
ֻלּם:
יוֹדוּ ָך ַע ִמּים ֱאל ִֹהים יוֹדוּ ָך ַע ִמּים כּ ָ
יר ְנּנוּ ְל ֻא ִמּים ִכּי ִת ְשׁפֹּט ַע ִמּים ִמישֹׁר
שמחוּ וִ ַ
יִ ְ
אָרץ ַתּ ְנ ֵחם ֶס ָלה:
וּל ֻא ִמּים ָבּ ֶ
ְ
ֻלּם:
יוֹדוּ ָך ַע ִמּים ֱאל ִֹהים יוֹדוּ ָך ַע ִמּים כּ ָ
יְב ְר ֵכנוּ ֱאלֹ ִהים ֱאל ֵֹהינוּ:
יְבוּלהּ ָ
ָתנָה ָ
ֶא ֶרץ נ ְ
אָרץ:
אַפ ֵסי ֶ
יראוּ אוֹתוֹ ָכּל ְ
יְב ְר ֵכנוּ ֱאל ִֹהים וְ יִ ְ
ָ
רוּרה) .אב"ג ית"ץ(:
יְמ ְינ ָךַ .תּ ִתּיר ְצ ָ
אָנָּא ְבּכ ַֹחְ .גּ ֻד ַלּת ִ
נוֹרא) .קר"ע שט"ן(:
ַק ֵבּל ִרנַּת ַע ְמּ ָךָ .שֹ ְגּ ֵבנוּ ַט ֲה ֵרנוּ ָ
יִחוּד ָךְ .כּ ָב ַבת ָשׁ ְמ ֵרם) .נג"ד יכ"ש(:
ְ
דּוֹר ֵשׁי
נָא ִגבּוֹרְ .
ָמ ֵלם) .בט"ר צת"ג(:
ָבּ ְר ֵכם ַט ֲה ֵרםַ .ר ֲח ֵמי ִצ ְד ָק ְת ָךָ .תּ ִמיד גּ ְ
ַהל ֲע ָד ֶת ָך) .חק"ב טנ"ע(:
טוּב ָך .נ ֵ
ֲח ִסין ָקדוֹשְׁ .בּרוֹב ְ
ֻשּׁ ֶת ָך) .יג"ל פז"ק(:
זוֹכ ֵרי ְקד ָ
ֵאהְ .ל ַע ְמּ ָך ְפּנֵהְ .
ָחיד גּ ֶ
יִ
יוֹד ַע ַתּ ֲעלוּמוֹת) .שק"ו צי"ת(:
וּשׁ ַמע ַצ ֲע ָק ֵתנוֵּ .
ַשׁוְ ָע ֵתנוּ ַק ֵבּלְ .
ָעד:
עוֹלם ו ֶ
רוּך ֵשׁם ְכּבוֹד ַמ ְלכוּתוֹ ְל ָ
בלחש ָ -בּ ְ
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קריאת שמע על המטה
ְשׁ ַמע יִ ְשׂ ָר ֵאל .ה' ֱאל ֵֹהינוּ .ה' ֶא ָחד:
ָעד:
עוֹלם ו ֶ
רוּך ֵשׁם ְכּבוֹד ַמ ְלכוּתוֹ ְל ָ
ָבּ ְ
וּב ָכל ְמא ֶֹד ָך :וְ ָהיוּ
ַפ ְשׁ ָך ְ
וּב ָכל נ ְ
אָה ְב ָתּ ֵאת ה' ֱאל ֶֹהי ָך ְבּ ָכל ְל ָב ְב ָך ְ
וְ ַ
ַה ְדּ ָב ִרים ָה ֵא ֶלּה ֲא ֶשׁר אָנ ִֹכי ְמ ַצוְּ ָך ַהיּוֹםַ .על ְל ָב ֶב ָך :וְ ִשׁנּ ְַנ ָתּם ְל ָבנֶי ָך
קוּמ ָך:
וּב ֶ
וּב ָשׁ ְכ ְבּ ָך ְ
וּב ֶל ְכ ְתּ ָך ַב ֶדּ ֶר ְך ְ
ית ָך ְ
וְ ִד ַבּ ְר ָתּ ָבּםְ .בּ ִשׁ ְב ְתּ ָך ְבּ ֵב ֶ
וּכ ַת ְב ָתּם ַעל
ָד ָך .וְ ָהיוּ ְלט ָֹטפֹת ֵבּין ֵעינֶי ָךְ :
וּק ַשׁ ְר ָתּם ְלאוֹת ַעל י ֶ
ְ
וּב ְשׁ ָע ֶרי ָך:
ית ָך ִ
ְמזֻזוֹת ֵבּ ֶ
יְב ֵר ְך ֶאת ַה ְנּ ָע ִרים .וְ יִ ָקּ ֵרא ָב ֶהם ְשׁ ִמי
אָך ַהגּ ֵֹאל א ִֹתי ִמ ָכּל ָרע ָ
ַה ַמּ ְל ְ
אָרץ:
יִדגּוּ ָלרֹב ְבּ ֶק ֶרב ָה ֶ
אַב ָר ָהם וְ יִ ְצ ָחק .וְ ְ
בוֹתי ְ
וְ ֵשׁם ֲא ַ
עוֹלםַ .ה ַמּ ִפּיל ֶח ְב ֵלי ֵשׁנָה ַעל ֵעינָי
אַתּה ה' ֱאל ֵֹהינוּ ֶמ ֶל ְך ָה ָ
רוּך ָ
ָבּ ְ
וּמ ִאיר ְל ִאישׁוֹן ַבּת ָעיִן.
נוּמה ַעל ַע ְפ ַע ָפּיֵ .
וּת ָ
ְ
יב ִני ְל ָשׁלוֹם
בוֹתיֶ .שׁ ַתּ ְשׁ ִכּ ֵ
יהי ָרצוֹן ִמ ְלּ ָפנֶי ָך ה' ֱאל ַֹהי וֵאל ֵֹהי ֲא ַ
וִ ִ
יל ִני
תוֹר ֶת ָך .וְ ַת ְר ִג ֵ
וּל ָשׁלוֹם .וְ ֵתן ֶח ְל ִקי ְבּ ָ
טוֹבים ְ
ִ
יד ִני ְל ַחיִּ ים
וְ ַת ֲע ִמ ֵ
יא ִני ִלי ֵדי ֵח ְטא
יל ִני ִל ְד ַבר ֲע ֵב ָרה וְ אַל ְתּ ִב ֵ
ִל ְד ַבר ִמ ְצוָה .וְ אַל ַתּ ְר ִג ֵ
ֵצר ַהטּוֹב וְ אַל יִ ְשׁלוֹט
ִשׁלוֹט ִבּי י ֶ
ידי ִבזָיוֹן ,וְ י ְ
ידי ִנ ָסּיוֹן וְ לֹא ִל ֵ
וְ לֹא ִל ֵ
וּמ ֳח ָליִם ָר ִעים.
וּמ ֶפּגַע ָרע ֵ
יל ִני ִמ ָשּׂ ָטן ִ
ֵצר ָה ָרע .וְ ַת ִצ ֵ
ִבּי י ֶ
וּת ִהי ִמ ָטּ ִתי
הוּרים ָר ִעיםְ .
ַחלוֹמוֹת ָר ִעים וְ ִה ְר ִ
לוּני ַר ְעיוֹנַי ו ֲ
יְב ֲה ִ
וְ אַל ַ
ישׁן ַה ָמּוֶת:
ְשׁ ֵל ָמה ְל ָפנֶי ָך .וְ ָה ֵאר ֵעינַי ֶפּן ִא ַ
עוֹלם כֻּלּוֹ ִבּ ְכבוֹדוֹ:
אַתּה ה'ַ .ה ֵמּ ִאיר ְל ָ
רוּך ָ
ָבּ ְ
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תפילות שבת
מבנה תפילות השבת
המבנה של תפילות העמידה כולל שלוש ברכות פתיחה ,שלוש ברכות סיום
כמו בימי חול ,ובאמצע ברכות מיוחדות .ביום חול הברכות האמצעיות
כוללות בקשות על האומה ועל האדם הבודד ,והן שוות בכל התפילות:
שחרית ,מנחה וערבית.
תפילות השבת מיוחדות במינן :יש בשבת ארבע תפילות :ערבית ,שחרית,
מוסף ומנחה ,ולכל אחת מן התפלות יש ברכה אמצעית מיוחדת .המבנה של
הברכות האמצעיות דומה ,אבל התוכן שלהם שונה.
הברכות האמצעיות של שבת מורכבות מפסקאות אלה:
)א( משמעותו של יום השבת ומקורו
)ב( פסוקים המתארים את השבת בתורה
)ג( פיסקה נוספת :על עונג שבת ועל המיוחד ביום השבת
)ד( בקשה וחתימה" :רצה במנוחתנו" – תמצית הבקשות של תפילת חול.
הפיסקה הראשונה שבכל אחת מן התפילות מדברת על השבת .היא באה
להסביר מדוע נבדל יום השבת מכל הימים.
בתפילת ערבית טעם השבת הוא ,מפני שבשישה ימים נבראו השמים
והארץ .בהמשך לרעיון זה מופיעים הפסוקים "ויכולו השמים" מספר
בראשית ,מפרשת בריאת העולם .מצד זה שבת היא "זיכרון למעשה
בראשית" ויש לה הוראה קוסמית ,הנוגעת לכל העולם וקודמת להתהוות עם
ישראל ובחירתו.
בתפילת שחרית הפסקה הראשונה מתחילה במלים "ישמח משה" ,ועניינה
שמירת שבת שנצטוו עליה בסיני ונכתבה בשני לוחות אבנים .בהמשך

סידור תפילה

3

לרעיון זה מופיעים הפסוקים "ושמרו בני ישראל את השבת" ) -שמות לא,
טז-יז(.
לפי פסוק זה ,השבת הכתובה בלוחות הברית שייכת לעם ישראל בלבד.
הנימוק המתאים פה הוא הפסוק בפרשת ואתחנן" :וזכרת כי עבד היית
בארץ מצרים ויוציאך ...על כן צוך ה' אלהיך לעשות את יום השבת" .הפעם
השבת איננה "זיכרון למעשה בראשית" ,אלא "זכר ליציאת מצרים") .שני
הביטויים אלה מזכירים בקידוש היום בליל שבת(.
נמצא שבגלל בריאת העולם השבת היא מבורכת ומקודשת )"ויברך ...ויקדש"
בויכולו; "וברכתו  ...וקידשתו" בתפילת ערבית( והיא עניין לכל באי עולם ,אך
אינה מצווה עדיין; ובגלל מתן תורה והלוחות היא מצווה לישראל ,והיא
עניין לעם ישראל.
תפילת מוסף ממשכיה את האמור בתפילת שחרית .השבת מיוחדת לישראל,
אבל היא גם קשורה במרכז של עם ישראל ,בבית המקדש אשר בירושלים.
לא רק בבתיהם הפרטיים של כל ישראל השבת היא "יום זה מכובד מכל
ימים"" ,יום זה לישראל אורה ושמחה" ,אלא גם בביתו של הקב"ה ,בבית
המקדש ,השבת מיוחדת ושונה מכל הימים .בשבת שורר שקט בכל השטח
הרחב של העזרה .מקריבים את שני התמידים  -אחד בבוקר ואחד בין
הערבים וביניהם שני כבשים  -קרבן מוסף של שבת .בני אדם ממלאים את
המקדש ,משתחווים ומתפללים.
הפסוקים המובאים מתארים את קרבן מוסף" :וביום השבת שני כבשים"
)במדבר כח ,ט-י(.
תפילת מנחה מתחילה "אתה אחד ושמך אחד ומי כעמך ישראל" ,ועוברת
לדבר על השבת .נושאה הוא נפש השבת ,השבת האידיאלית ,העולם שכולו
שבת .למבוא כזה אין פסוקי תורה מתאימים ,ולכן מנחה של שבת נשארת
בלי "וכן כתוב בתורתך" .הברכה האמצעית של מנחה מורכבת משתי
פסקאות בלבד) :א( המבוא )"אתה אחד"() ,ב( הבקשה )"רצה במנוחתנו"(.
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הבקשה "רצה במנוחתנו" שהיא הקטע האחרון של כל אחת מן הברכות
האמצעיות כוללת את תמצית הבקשות הבאות בברכות האמצעיות של חול:
"קדשנו במצוותיך ותן חלקנו בתורתך"  -הן במקום הבקשות לצרכים
רוחניים; "שבענו מטובך"  -בקשות לצרכים גשמיים )רפואה ופרנסה(;
"ושמחנו בישועתך"  -בקשה לצרכים הלאומיים .והסיום" :וטהר לבנו לעבדך
באמת" וממנו מעבר לעניינים המיוחדים לשבת" :והנחילנו...באהבה וברצון
שבת קודשך" ,וחתימה" :ברוך אתה ה' מקדש השבת".

סיכום :מבנה תפילת העמידה בשבת
 3-1שלוש ברכות ראשונות
 .4ברכה אמצעית הכוללת:
פסוקי תורה:
"וכן כתוב
בתורתיך"

פסקה נוספת

התפילה

מבוא

"ישמחו
במלכותך" –
עונג שבת

ערבית

"אתה
קדשת"
בריאת
העולם

"ויכולו" -
מפרשת
בראשית

"ולא נתתו" –
ייחוד השבת
לישראל;
"ישמחו
במלכותך"

שחרית

"ישמח
משה" )מתן
לוחות
הברית(

"ושמרו"  -ספר
שמות פרשת
כי תישא

מוסף

"תכנת שבת"
)בית המקדש
והקורבן(

מנחה

"אתה אחד"
)שבת
שלעתיד
לבוא(

"וביום השבת"
 ספר במדברפרשת פנחס

-

"ישמחו
במלכותך" –
עונג שבת
"ישמחו
במלכותך" –
עונג שבת

בקשה

"רצה
במנוחתנו"
– תמצית
הבקשות
של תפילת
העמידה
של יום
חול.
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שירים וזמירות לליל שבת
לשׁה ְד ָב ִרים
ְשׁ ָ
תוֹך ֵבּיתוֹ
לוֹמר ְבּ ְ
אָדם ַ
יך ָ
ָצ ִר ְ
ֶע ֶרב ַשׁ ָבּת ִעם ֲח ֵשׁ ָכה.
ִע ַשּׂ ְר ֶתּם?
ֵע ַר ְב ֶתּם?
ַה ְד ִליקוּ ֶאת ַה ֵנּר.

וֹמ ָריו
הוּדים יוֹם ַשׁ ָבּתוֹן יוֹם ַמ ֲח ַמ ִדּים .שׁ ְ
נוּחה וְ ִשׂ ְמ ָחה אוֹר ַליְּ ִ
ְמ ָ
עוֹמ ִדים:
רוּאים וְ ְ
ידיםִ .כּי ְל ִשׁ ָשּׁה כֹּל ְבּ ִ
זוֹכ ָריו ֵה ָמּה ְמ ִע ִ
וְ ְ
אָדם
בוֹהים וְ ָר ִמיםַ .תּ ִנּין וְ ָ
ַמּיםָ .כּל ְצ ָבא ָמרוֹם ְגּ ִ
ְשׁ ֵמי ָשׁ ַמיִם ֶא ֶרץ וְ י ִ
עוֹל ִמים:
וְ ַחיַּת ְר ֵא ִמיםִ .כּי ְבּיָהּ יְ ָי צוּר ָ
ֻלּתוָֹ .שׁמוֹר ְל ַק ְדּשׁוֹ ִמבֹּאוֹ וְ ַעד ֵצאתוַֹ .שׁ ָבּת
הוּא ֲא ֶשׁר ִדּ ֶבּר ְל ַעם ְסג ָ
אכתּוֹ:
ק ֶֹדשׁ יוֹם ֶח ְמ ָדּתוִֹ .כּי בוֹ ָשׁ ַבת ֵאל ִמ ָכּל ְמ ַל ְ
אַמּ ָצ ְךִ .נ ְשׁ ַמת ָכּל
ָחישׁ ְל ְ
יצ ְך .קוּם ְק ָרא ֵא ָליו י ִ
ַח ִל ָ
ְבּ ִמ ְצוַת ַשׁ ָבּת ֵאל י ֲ
יצ ְךֱ .אכוֹל ְבּ ִשׂ ְמ ָחה ִכּי ְכּ ָבר ָר ָצ ְך:
ַע ִר ָ
ַחי וְ גַם נ ֲ
יבה .יִזְ כּוּ ְל ַרב
רוּח ְנ ִד ָ
ְבּ ִמ ְשׁנֶה ֶל ֶחם וְ ִקדּוּשׁ ַר ָבּהְ .בּרוֹב ַמ ְט ַע ִמּים וְ ַ
עוֹלם ַה ָבּא:
גּוֹאל ְל ַחיֵּי ָה ָ
טוּב ַה ִמּ ְת ַע ְנּ ִגים ָבּהְּ .בּ ִביאַת ֵ

בּוֹאי
אַתּ ַשׁ ָבּת ַה ַמּ ְל ָכּהְ .בּ ֵכן נָרוּץ ִל ְק ָרא ֵת ְךִ .
נוּח ֵת ְךְ .
יְּדידוּת ְמ ָ
ַמה ִ
ַתּ ֶכל ָכּל
סוּכהְ .לבוּשׁ ִבּ ְג ֵדי ֲחמוּדוֹתְ .ל ַה ְד ִליק נֵר ִבּ ְב ָר ָכה .ו ֵ
ַכ ָלּה ְנ ָ
אכה:
ָה ֲעבוֹדוֹת .לֹא ַת ֲעשׂוּ ְמ ָל ָ
וּשׂ ָליו וְ ָד ִגים:
בּוּרים ְ
נוּגיםַ .בּ ְר ִ
ְל ִה ְת ַענֵּג ְבּ ַת ֲע ִ
גוֹלים
מוּכ ִניםַ .תּ ְר ְנ ִ
ֵמ ֶע ֶרב ַמזְ ִמ ִינים ָכּל ִמינֵי ַמ ְט ַע ִמּיםִ .מ ְבּעוֹד יוֹם ָ
נוּקי
ֻשּׂ ִמים .וְ ַת ְפ ֵ
רוֹך ַכּ ָמּה ִמ ִינים ְשׁתוֹת יֵינוֹת ְמב ָ
ֻטּ ִמים .וְ ַל ֲע ְ
ְמפ ָ
ַמ ֲע ַד ִנּיםְ .בּ ָכל ָשׁלשׁ ְפּ ָע ִמים .להתענג:
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ָרשׁ .וְ ִתזְ כּוּ
יכ ְבּדוּהוּ ָע ִשׁיר ו ָ
ַח ָלה .וִ ַ
ירשְׁ .בּ ִלי ְמ ָצ ִרים נ ֲ
ַעקֹב יִ ָ
ַח ַלת י ֲ
נֲ
ָמים
ֻלּהֵ .שׁ ֶשׁת י ִ
יתם ִלי ְסג ָ
ִל ְג ֻא ָלּה .יוֹם ַשׁ ָבּת ִאם ִתּ ְשׁמֹרוּ .וִ ְהיִ ֶ
יעי נ ִָג ָ
וּב ְשּׁ ִב ִ
ַתּ ֲעבוֹדוַּ .
ילה .להתענג:
וּל ַשׁ ֵדּ ְך
הוּרים ֻמ ָתּ ִרים ְ
סוּרים .וְ גַם ַל ֲחשׁוֹב ֶח ְשׁבּוֹנוֹתִ .ה ְר ִ
ֲח ָפ ֶצי ָך ֲא ִ
ַצּ ַח ִבּ ְנ ִגינוֹת .וְ ַל ֲהגוֹת ְבּ ִא ְמ ֵרי ֶשׁ ֶפר.
ַה ָבּנוֹת .וְ ִתנּוֹק ְל ַל ְמּדוֹ ֵס ֶפרַ .ל ְמנ ֵ
וּמ ֲחנוֹת .להתענג:
ְבּ ָכל ִפּנּוֹת ַ
ֶפשׁ
ַחת .עוֹנֶג ְק ָרא ַל ַשּׁ ָבּת .וְ ַה ֵשּׁנָה ְמ ֻשׁ ַבּ ַחתְ .כּ ַדת נ ֶ
לּוּכ ְך ְתּ ֵהא ְבנ ַ
ִה ָ
וֹשׁ ִנּים סוּגָה .בּוֹ
נוּח ְבּ ִח ַבּתַ .כּשּׁ ַ
ַפ ִשׁי ְל ָך ָע ְרגָה .וְ ָל ַ
יבתְ .בּ ֵכן נ ְ
ְמ ִשׁ ַ
וּבת .להתענג:
יָנוּחוּ ֵבּן ַ
נוּחהָ .כּל ַה ִמּ ְת ַע ְנּ ִגים ָבּהּ .יִ זְ כּוּ ְלרוֹב
עוֹלם ַה ָבּא .יוֹם ַשׁ ָבּת ְמ ָ
ֵמ ֵעין ָ
יח וְ נָס יָגוֹן
דוּתינוּ ַת ְצ ִמ ַ
ָחהְ .פּ ֵ
ֻצּלוּ ִל ְרו ָ
יח י ָ
ִשׂ ְמ ָחהֵ .מ ֶח ְב ֵלי ָמ ִשׁ ַ
ָחה :להתענג:
ַאנ ָ
וֲ
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בוּר ֵתּ ְך
עוֹבד ְגּ ְ
אַנ ְתּ הוּא ַמ ְל ָכּא ֶמ ֶל ְך ַמ ְל ַכ ָיּאַ .
יָהּ ִרבּוֹן ָע ַלם וְ ָע ְל ַמיָּאְ .
ח ַויָּא :יה רבון:
וְ ִת ְמ ַהיָּאְ .שׁ ַפר ָק ָד ָמ ְך ְל ַה ֲ
ַפ ָשׁא.
ישׁאִ .די ְב ָרא ָכּל נ ְ
ְשׁ ָב ִחין ֲא ַס ֵדּר ַצ ְפ ָרא וְ ַר ְמ ָשׁאָ .ל ְך ֱא ָל ָהא ַק ִדּ ָ
עוֹפי ְשׁ ַמיָּא :יה רבון:
ָשׁאֵ .חיוַת ְבּ ָרא וְ ֵ
וּבנֵי ֱאנ ָ
ישׁין ְ
ירין ַק ִדּ ִ
ִע ִ
יִחיֶה ְגּ ַבר
יפין .לוּ ְ
ַקּיף ְכּ ִפ ִ
יך ְר ַמיָּא וְ ז ִ
יפיןָ .מ ִכ ְ
עוֹב ֵד ְך וְ ַת ִקּ ִ
ַר ְב ְר ִבין ְ
חוּשׁ ְבּ ַניָא :יה רבון:
בוּר ֵתּ ְך ְבּ ְ
אַל ִפיןָ .לא יֵעוֹל ְגּ ְ
ְשׁ ִנין ְ
אַפּיק
ָתא .וְ ֵ
אַר ְיו ָ
בוּתאְ .פּרוֹק יַת ָענ ְָך ִמפּוּם ְ
וּר ָ
ְקר ְ
ֱא ָל ָהא ִדי ֵליהּ י ַ
א ַמּיָּא :יה רבון:
ָלוּתאַ .ע ֵמּ ְך ִדי ְב ַח ְר ְתּ ִמ ָכּל ֻ
יַת ַע ֵמּ ְך ִמגּוֹ גּ ָ
ַפ ִשׁין.
רוּחין וְ נ ְ
ֶחדוּן ִ
קוּד ִשׁיןֲ .א ַתר ִדי ֵביהּ י ֱ
וּלק ֶֹדשׁ ְ
ְל ִמ ְק ָדּ ֵשׁ ְך תּוּב ְ
שׁוּפ ַריָא :יה רבון:
ירוּשׁ ֵלם ַק ְר ָתּא ְד ְ
ירין וְ ַר ֲח ִשׁיןִ .בּ ְ
ַמּרוּן ָל ְך ִשׁ ִ
וִ יז ְ
הוֹת ְרנוּ ִכּ ְד ַבר יְ ָי:
אָכ ְלנוָּ .בּ ְרכוּ ֱאמוּנַי ָשׂ ַב ְענוּ וְ ַ
צוּר ִמ ֶשּׁלּוֹ ַ
אָכ ְלנוּ ֶאת ַל ְחמוֹ .וְ יֵינוֹ ָשׁ ִתינוַּ .על ֵכּן
אָבינוַּ .
רוֹענוּ ִ
עוֹלמוֵֹ .
ַהזָּן ֶאת ָ
אָמ ְרנוּ וְ ָע ִנינוֵּ .אין ָקדוֹשׁ ַכּי ָי .צור:
נוֹדה ִל ְשׁמוֹ .וּנְ ַה ְלּלוֹ ְבּ ִפינוַּ .
ֶ
טוֹבה( ֶשׁ ִה ְנ ִחיל
תּוֹדה ְנ ָב ֵר ְך ֵלאלֹ ֵהינוַּ .על ֶא ֶרץ ֶח ְמ ָדּה ) ָ
ְבּ ִשׁיר וְ קוֹל ָ
ֶא ֶמת יְ ָי.
ָבר ָע ֵלינוּ .ו ֱ
ַפ ֵשׁנוַּ .ח ְסדּוֹ גּ ַ
יע ְלנ ְ
בוֹתינוָּ .מזוֹן וְ ֵצ ָדה ִה ְשׂ ִבּ ַ
ַל ֲא ֵ
צור:
בוֹד ָך .זְ בוּל ֵבּית
צוּרנוַּ .על ִציּוֹן ִמ ְשׁ ַכּן ְכּ ֶ
ַר ֵחם ְבּ ַח ְס ֶדּ ָךַ .על ַע ְמּ ָך ֵ
יח יְ ָי .צור:
אַפּינוְּ .מ ִשׁ ַ
רוּח ֵ
אָלנוַּ .
אַר ֵתּנוֶּ .בּן ָדּוִ ד ַע ְב ֶדּ ָך ָיבֹא וְ ְיִג ֵ
ִתּ ְפ ְ
וּב ְר ָננָה
ָשׁיר ִשׁיר ָח ָדשִׁ .
יִבּנֶה ַה ִמּ ְק ָדּשִׁ .עיר ִציּוֹן ְתּ ַמ ֵלּא .וְ ָשׁם נ ִ
ָ
יִת ַע ֶלּהַ .על כּוֹס יַיִ ן ָמ ֵלאְ .כּ ִב ְר ַכּת
יִת ָבּ ַר ְך וְ ְ
ַע ֶלהָ .ה ַר ֲח ָמן ַה ִנּ ְק ָדשְׁ .
נֲ
יְ ָי :צור:

8

תפילות שבת

ליל שבת
את השיר ידיד נפש שרים בליל שבת ,לפני תפילת ערבית.
שׁוֹך ַע ְב ְדך ֶאל ְרצוֹ ֶנ ָך.
ֶפשׁ אָב ָה ַר ֲח ָמןְ .מ ְ
יְדיד נ ֶ
ִ
ִשׁ ַתּ ֲחוֶה ֶאל מוּל ֲה ָד ֶר ָך.
יָרוּץ ַע ְב ְדּ ָך ְכּמוֹ אַיָּל .י ְ
נּוֹפת צוּף וְ ָכל ָט ַעם:
ידוֹתי ָךִ .מ ֶ
יְד ֶ
ֶע ַרב לוֹ ִ
יֱ
אַה ָב ֶת ָך.
חוֹלת ֲ
ַפ ִשׁי ַ
עוֹלם .נ ְ
ָאה זִ יו ָה ָ
ָהדוּר נ ֶ
נוֹעם זִ יו ְָך.
אָנָא ֵאל נָא ְר ָפא ָנא ָלהְּ .בּ ַה ְראוֹת ָלהּ ַ
עוֹלם:
יְתה ָלהּ ִשׂ ְמ ַחת ָ
אָז ִתּ ְת ַחזֵק וְ ִת ְת ַר ֵפּא .וְ ָה ָ
הוּב ָך.
חוּסה נָא ַעל ֵבּן ֲא ֶ
ֶהמוּ נָא ַר ֲח ֶמי ָך .וְ ָ
ָתיק י ֱ
וִ
ִכּי זֶה ַכּ ָמּה ִנ ְכסוֹף ִנ ְכ ַס ְפ ִתּי ִל ְראוֹת ְבּ ִת ְפ ֶא ֶרת ֻע ֶז ָך.
חוּסה נָא וְ אַל ִתּ ְת ַע ֵלּם:
ֵא ֶלה ָח ְמ ָדּה ִל ִבּי .וְ ָ
לוֹמ ָך.
וּפרוֹס ֲח ִבי ִבי ָע ַלי ֶאת ֻס ַכּת ְשׁ ֶ
ָלה נָא ְ
ִהגּ ֶ
ילה וְ ִנ ְשׂ ְמ ָחה ָבּ ְך.
בוֹד ָך .נ ִָג ָ
ָתּ ִאיר ֶא ֶרץ ִמ ְכּ ֶ
עוֹלם:
ימי ָ
מוֹעד וְ ָחנֵנוּ ִכּ ֵ
ַמ ֵהר ֱאהוֹב ִכּי ָבא ֵ
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תפילת ערבית לשבת
ְלכוּ נְ ַרנְּ נָה ַלה' .נ ִָרי ָעה ְלצוּר יִ ְשׁ ֵענוּ:
יע לוֹ:
וֹדהִ .בּזְ ִמרוֹת ָנ ִר ַ
נְ ַק ְדּ ָמה ָפנָיו ְבּת ָ
ִכּי ֵאל גָּדוֹל ה' .וּ ֶמל ְֶך גָּדוֹל ַעל ָכּל ֱאל ִֹהים:
וֹעפוֹת ָה ִרים לוֹ:
אָרץ .וְ ת ֲ
ֲא ֶשׁר ְבּיָדוֹ ֶמ ְח ְק ֵרי ֶ
ֲא ֶשׁר לוֹ ַהיָּם וְ הוּא ָע ָשׂהוּ .וְ ַי ֶבּ ֶשׁת י ָָדיו ָי ָצרוּ:
בֹּאוּ נִ ְשׁ ַתּ ֲחוֶה וְ נִ ְכ ָר ָעה .נִ ְב ְר ָכה ִל ְפנֵי ה' עֹ ֵשׂנוּ:
ִכּי הוּא ֱאל ֵֹהינוַּ .ו ֲא ַנ ְחנוּ ַעם ַמ ְר ִעיתוֹ וְ צֹאן יָדוֹ.
ַהיּוֹם ִאם ְבּקֹלוֹ ִת ְשׁ ָמעוּ:
אַל ַתּ ְקשׁוּ ְל ַב ְב ֶכם ִכּ ְמ ִרי ָבהְ .כּיוֹם ַמ ָסּה ַבּ ִמּ ְד ָבּר:
וֹתי ֶכםְ .בּ ָחנוּנִ י גַּם ָראוּ ָפ ֳע ִלי:
ֲא ֶשׁר נִ סּוּנִ י ֲאב ֵ
אַר ָבּ ִעים ָשׁנָה אָקוּט ְבּדוֹר.
ְ
ָואֹ ַמר ַעם תּ ֵֹעי ֵל ָבב ֵהם .וְ ֵהם לֹא י ְָדעוּ ְד ָר ָכי:
ֲא ֶשׁר נִ ְשׁ ַבּ ְע ִתּי ְבאַ ִפּיִ .אם ְיבֹאוּן ֶאל ְמנוּ ָח ִתי:
אָרץ:
ִשׁירוּ ַלה' ִשׁיר ָח ָדשִׁ .שׁירוּ ַלה' ָכּל ָה ֶ
ִשׁירוּ ַלה' ָבּ ְרכוּ ְשׁמוַֹ .בּ ְשּׂרוּ ִמיּוֹם ְליוֹם ְישׁוּ ָעתוֹ:
ַס ְפּרוּ ַבגּוֹיִ ם ְכּבוֹדוְֹ .בּ ָכל ָה ַע ִמּים נִ ְפ ְלאוֹ ָתיו:
נוֹרא הוּא ַעל ָכּל ֱאל ִֹהים:
ִכּי גָדוֹל ה' וּ ְמ ֻה ָלּל ְמאֹדָ .
ִכּי ָכּל ֱאל ֵֹהי ָה ַע ִמּים ֱא ִל ִיליםַ .וה' ָשׁ ַמיִם ָע ָשׂה:
הוֹד וְ ָה ָדר ְל ָפנָיו .עֹז וְ ִת ְפ ֶא ֶרת ְבּ ִמ ְק ָדּשׁוֹ:
ָהבוּ ַלה' ִמ ְשׁ ְפּחוֹת ַע ִמּיםָ .הבוּ ַלה' ָכּבוֹד ָועֹז:
ָהבוּ ַלה' ְכּבוֹד ְשׁמוְֹ .שׂאוּ ִמנְ ָחה וּבוֹאוּ ְל ַח ְצרוֹ ָתיו:
אָרץ:
ִה ְשׁ ַתּ ֲחווּ ַלה' ְבּ ַה ְד ַרת ק ֶֹדשִׁ .חילוּ ִמ ָפּנָיו ָכּל ָה ֶ
ִא ְמרוּ ַבגּוֹיִם ה' ָמ ָל ְך .אַף ִתּכּוֹן ֵתּ ֵבל ַבּל ִתּמּוֹט.
ישׁ ִרים:
י ִָדין ַע ִמּים ְבּ ֵמ ָ
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אָרץִ .י ְר ַעם ַה ָיּם וּ ְמלֹאוֹ:
י ְִשׂ ְמחוּ ַה ָשּׁ ַמיִ ם וְ ָתגֵל ָה ֶ
ָער:
ַעלֹז ָשׂ ַדי וְ ָכל ֲא ֶשׁר בּוֹ .אָז י ְַרנְּ נוּ ָכּל ֲע ֵצי י ַ
יֲ
אָרץ.
ִל ְפנֵי ה' ִכּי ָבא ִכּי ָבא ִל ְשׁפֹּט ָה ֶ
י ְִשׁפֹּט ֵתּ ֵבל ְבּ ֶצ ֶדק וְ ַע ִמּים ֶבּ ֱאמוּ ָנתוֹ:
אָרץִ .י ְשׂ ְמחוּ ִאיִּים ַר ִבּים:
ה' ָמ ָל ְך ָתּגֵל ָה ֶ
ָענָן ַו ֲע ָר ֶפל ְס ִבי ָביוֶ .צ ֶדק וּ ִמ ְשׁ ָפּט ְמכוֹן ִכּ ְסאוֹ:
ֵאשׁ ְל ָפנָיו ֵתּל ְֵך .וּ ְת ַל ֵהט ָס ִביב ָצ ָריו:
אָרץ:
ֵה ִאירוּ ְב ָר ָקיו ֵתּ ֵבלָ .ר ֲא ָתה ַו ָתּ ֵחל ָה ֶ
אָרץ:
ָה ִרים ַכּדּוֹ ַנג ָנ ַמסּוּ ִמ ִלּ ְפנֵי ה'ִ .מ ִלּ ְפנֵי ֲאדוֹן ָכּל ָה ֶ
ִהגִּ ידוּ ַה ָשּׁ ַמיִ ם ִצ ְדקוֹ .וְ ָראוּ ָכל ָה ַע ִמּים ְכּבוֹדוֹ:
יֵבשׁוּ ָכּל עֹ ְב ֵדי ֶפ ֶסל ַה ִמּ ְת ַה ְל ִלים ָבּ ֱא ִל ִילים.
ִה ְשׁ ַתּ ֲחווּ לוֹ ָכּל ֱאל ִֹהים:
וּדה.
ָשׁ ְמ ָעה ַו ִתּ ְשׂ ַמח ִציּוֹן ַו ָתּג ְֵלנָה ְבּנוֹת יְה ָ
ְל ַמ ַען ִמ ְשׁ ָפּ ֶטי ָך ה':
אָרץ.
ִכּי אַ ָתּה ה' ֶע ְליוֹן ַעל ָכּל ָה ֶ
ַע ֵלי ָת ַעל ָכּל ֱאל ִֹהים:
ְמאֹד נ ֲ
א ֲֹה ֵבי ה' ִשׂנְ אוּ ָרע.
ילם:
שֹׁ ֵמר נ ְַפשׁוֹת ֲח ִסי ָדיו ִמיַּד ְר ָשׁ ִעים י ִַצּ ֵ
וּליִ ְשׁ ֵרי ֵלב ִשׂ ְמ ָחה:
ֻע ַל ַצּ ִדּיקְ .
אוֹר ָזר ַ
ֵכר ָק ְדשׁוֹ:
יקים ַבּה' .וְ הוֹדוּ ְלז ֶ
ִשׂ ְמחוּ ַצ ִדּ ִ
ִמזְ מוֹר ִשׁירוּ ַלה' ִשׁיר ָח ָדשׁ ִכּי נִ ְפ ָלאוֹת ָע ָשׂה.
יעה לּוֹ יְ ִמינוֹ וּזְ רוֹ ַע ָק ְדשׁוֹ:
הוֹ ִשׁ ָ
וּעתוְֹ .ל ֵעינֵי ַהגּוֹ ִים גִּ ָלּה ִצ ְד ָקתוֹ:
יע ה' ְישׁ ָ
הוֹד ַ
ִ
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ז ַָכר ַח ְסדּוֹ ֶו ֱאמוּ ָנתוֹ ְל ֵבית יִ ְשׂ ָר ֵאל.
וּעת ֱאל ֵֹהינוּ:
ָראוּ ָכל אַ ְפ ֵסי אָ ֶרץ ֵאת ְישׁ ַ
אָרץִ .פּ ְצחוּ וְ ַרנְּ נוּ וְ ַז ֵמּרוּ:
ָה ִריעוּ ַלה' ָכּל ָה ֶ
ַז ְמּרוּ ַלה' ְבּ ִכנּוֹרְ .בּ ִכנּוֹר וְ קוֹל זִ ְמ ָרה:
ַבּ ֲחצֹ ְצרוֹת וְ קוֹל שׁוֹ ָפר ָה ִריעוּ ִל ְפנֵי ַה ֶמּ ֶל ְך ה':
י ְִר ַעם ַה ָיּם וּ ְמלֹאוֵֹ .תּ ֵבל וְ י ְֹשׁ ֵבי ָבהּ:
נְ ָהרוֹת יִ ְמ ֲחאוּ ָכףַ .י ַחד ָה ִרים י ְַרנֵּנוּ:
אָרץ.
ִל ְפנֵי ה' ִכּי ָבא ִל ְשׁפֹּט ָה ֶ
י ְִשׁפֹּט ֵתּ ֵבל ְבּ ֶצ ֶדק וְ ַע ִמּים ְבּ ֵמי ָשׁ ִרים:
אָרץ:
וּבים ָתּנוּט ָה ֶ
ה' ָמ ָל ְך י ְִרגְּ זוּ ַע ִמּים .י ֵשׁב ְכּר ִ
ה' ְבּ ִציּוֹן גָּדוֹל .וְ ָרם הוּא ַעל ָכּל ָה ַע ִמּים:
וֹראָ .קדוֹשׁ הוּא:
יוֹדוּ ִשׁ ְמ ָך גָּדוֹל וְ נ ָ
אַתּה כּוֹנַנְ ָתּ ֵמי ָשׁ ִרים.
אָהבָ .
וְ עֹז ֶמ ֶל ְך ִמ ְשׁ ָפּט ֵ
ית:
ַעקֹב אַ ָתּה ָע ִשׂ ָ
ִמ ְשׁ ָפּט וּ ְצ ָד ָקה ְבּי ֲ
רוֹ ְממוּ ה' ֱאל ֵֹהינוּ וְ ִה ְשׁ ַתּ ֲחווּ ַל ֲהדֹם ַרגְ ָליוָ .קדוֹשׁ הוּא:
אַהרֹן ְבּכ ֲֹהנָיו וּ ְשׁמוּ ֵאל ְבּק ְֹר ֵאי ְשׁמוֹ.
מ ֶשׁה וְ ֲ
ַע ֵנם:
ק ִֹראים ֶאל ה' וְ הוּא י ֲ
ָתן ָלמוֹ:
יהםָ .שׁ ְמרוּ ֵעדוֹ ָתיו וְ חֹק נ ַ
ְבּ ַעמּוּד ָענָן י ְַד ֵבּר ֲא ֵל ֶ
ה' ֱאל ֵֹהינוּ אַ ָתּה ֲענִ י ָתם.
ִית ָל ֶהם .וְ נ ֵֹקם ַעל ֲע ִלילוֹ ָתם:
ֵאל נֹ ֵשׂא ָהי ָ
רוֹ ְממוּ ה' ֱאל ֵֹהינוּ וְ ִה ְשׁ ַתּ ֲחווּ ְל ַהר ָק ְדשׁוֹ.
ִכּי ָקדוֹשׁ ה' ֱאל ֵֹהינוּ:
ִמזְ מוֹר ְל ָדוִ ד
ָהבוּ ַלה' ְבּנֵי ֵא ִלים:
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ָהבוּ ַלה' ָכּבוֹד ָועֹז:
ָהבוּ ַלה' ְכּבוֹד ְשׁמוֹ.
ִה ְשׁ ַתּ ֲחווּ ַלה' ְבּ ַה ְד ַרת ק ֶֹדשׁ:
קוֹל ה' ַעל ַה ָמּיִ ם.
ֵאל ַה ָכּבוֹד ִה ְר ִעים ה' ַעל ַמיִם ַר ִבּים:
קוֹל ה' ַבּכֹּ ַח:
קוֹל ה' ֶבּ ָה ָדר:
אַרזֵי ַה ְלּ ָבנוֹן:
ְשׁ ֵבּר ה' ֶאת ְ
קוֹל ה' שֹׁ ֵבר ֲא ָרזִ יםַ .וי ַ
וְשׂ ְריוֹן ְכּמוֹ ֶבן ְר ֵא ִמים:
ידם ְכּמוֹ ֵעגֶלְ .ל ָבנוֹן ִ
ַויּ ְַר ִק ֵ
קוֹל ה' חֹ ֵצב ַל ֲהבוֹת ֵאשׁ:
קוֹל ה' ָי ִחיל ִמ ְד ָבּרָ .י ִחיל ה' ִמ ְד ַבּר ָק ֵדשׁ:
וֹלל אַיָּלוֹתַ .וֶיּ ֱחשׂף יְ ָערוֹת.
קוֹל ה' ְיח ֵ
יכלוֹ כֻּלּוֹ אֹ ֵמר ָכּבוֹד:
וּ ְב ֵה ָ
עוֹלם:
ָשׁב ַוֵיּ ֶשׁב ה' ֶמל ְֶך ְל ָ
ה' ַל ַמּבּוּל י ָ
ה' עֹז ְל ַעמּוֹ יִ ֵתּן ה' ְי ָב ֵר ְך ֶאת ַעמּוֹ ַב ָשּׁלוֹם:

דוֹדי ִל ְק ַראת ַכּ ָלּה
ְל ָכה ִ
דוֹדי ִל ְק ַראת ַכּ ָלּה.
ְל ָכה ִ
ְפּ ֵני ַשׁ ָבּת נְ ַק ְבּ ָלה.
ָשׁמוֹר וְ זָכוֹר ְבּ ִדבּוּר ֶא ָחד.
ֻחד.
יענוּ ֵאל ַה ְמי ָ
ִה ְשׁ ִמ ָ
ה' ֶא ָחד וּ ְשׁמוֹ ֶא ָחד.
ְל ֵשׁם ְוּל ִת ְפ ֶא ֶרת וְ ִל ְת ִה ָלּה לכה דודי:
ִל ְק ַראת ַשׁ ָבּת ְלכוּ וְ נ ְֵל ָכה.

סידור תפילה

ִכּי ִהיא ְמקוֹר ַה ְבּ ָר ָכה.
וּכה.
ֵמרֹאשׁ ִמ ֶקּ ֶדם נְ ס ָ
סוֹף ַמ ֲע ֶשׂה ְבּ ַמ ֲח ָשׁ ָבה ְתּ ִח ָלּה לכה דודי:
וּכה
ִמ ְק ַדּשׁ ֶמ ֶל ְך ִעיר ְמל ָ
קוּ ִמי ְצ ִאי ִמתּוֹ ְך ַה ֲה ֵפ ָכה
ַרב ָל ְך ֶשׁ ֶבת ְבּ ֵע ֶמק ַה ָבּ ָכא
וְ הוּא ַי ֲחמוֹל ָע ַלי ְִך ֶח ְמ ָלה לכה דודי:
ִה ְת ַנ ֲע ִרי ֵמ ָע ָפר קוּ ִמי
ִל ְב ִשׁי ִבּגְ ֵדי ִת ְפאַ ְר ֵתּ ְך ַע ִמּי
ַעל יַד ֶבּן יִ ַשׁי ֵבּית ַה ַלּ ְח ִמי
אָלה לכה דודי:
ָק ְר ָבה ֶאל נ ְַפ ִשׁי גְ ָ
וֹר ִרי
וֹר ִרי ִה ְתע ְ
ִה ְתע ְ
וֹרי
ִכּי ָבא אוֹר ְֵך קוּ ִמי א ִ
עוּרי ִשׁיר ַדּ ֵבּ ִרי
עוּרי ִ
ִ
ְכּבוֹד ה' ָע ַליִ ְך נִ גְ ָלה לכה דודי:
לֹא ֵתבוֹ ִשׁי וְ לֹא ִת ָכּ ְל ִמי
ַמה ִתּ ְשׁתּוֹ ֲח ִחי וּ ַמה ֶתּ ֱה ִמי
ֶחסוּ ֲענִ יֵּי ַע ִמּי
ָבּ ְך י ֱ
וְ נִ ְבנְ ָתה ִעיר ַעל ִתּ ָלּהּ לכה דודי:
אסיִ ְך
וְ ָהיוּ ִל ְמ ִשׁ ָסּה שֹׁ ָ
וְ ָר ֲחקוּ ָכּל ְמ ַב ְלּ ָעיִ ְך
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ָשׂישׂ ָע ַליִ ְך ֱאל ָֹהיִ ְך
יִ
ִכּ ְמשׂוֹשׂ ָח ָתן ַעל ַכּ ָלּה לכה דודי:
וֹצי
וּשׂמֹאל ִתּ ְפר ִ
ָי ִמין ְ
וְ ֶאת ה' ַתּ ֲע ִרי ִצי
ַעל יַד ִאישׁ ֶבּן ַפּ ְר ִצי
וְ נִ ְשׂ ְמ ָחה וְ נָגִ י ָלה לכה דודי:
וֹאי ְב ָשׁלוֹם ֲע ֶט ֶרת ַבּ ְע ָלהּ
בּ ִ
גַּם ְבּ ִר ָנּה )ביו"ט ְבּ ִשׂ ְמ ָחה( וּ ְב ָצ ֳה ָלה
ֻלּה
תּוֹ ְך ֱאמוּנֵי ַעם ְסג ָ
וֹאי ַכ ָלּה בּוֹ ִאי ַכ ָלּה לכה דודי:
בּ ִ
ִמזְ מוֹר ִשׁיר ְליוֹם ַה ַשּׁ ָבּת.
טוֹב ְלהוֹדוֹת ַלה'ְ ,וּל ַז ֵמּר ְל ִשׁ ְמ ָך ֶע ְליוֹן.
וֹקר ַח ְס ֶדּ ָךֶ ,ו ֱאמוּ ָנ ְת ָך ַבּ ֵלּילוֹת.
ְל ַהגִּ יד ַבּבּ ֶ
1
ֲע ֵלי ָעשׂוֹר ַו ֲע ֵלי ָנ ֶבל ֲ ,ע ֵלי ִהגָּיוֹן ְבּ ִכנּוֹר.
ִכּי ִשׂ ַמּ ְח ַתּנִ י ה' ְבּ ָפ ֳע ֶל ָךְ ,בּ ַמ ֲע ֵשׂי י ֶָדי ָך ֲא ַרנֵּן.
ַמה ָגּ ְדלוּ ַמ ֲע ֶשׂי ָך ה'ְ ,מאֹד ָע ְמקוּ ַמ ְח ְשׁבֹ ֶתי ָך.
ִאישׁ ַבּ ַער לֹא ֵי ָדעְ ,וּכ ִסיל 2לֹא ָי ִבין ֶאת זֹאת.
ִבּ ְפרֹ ַח ְר ָשׁ ִעים ְכּמוֹ ֵע ֶשׂב,
ַויּ ִָציצוּ ָכּל פֹּ ֲע ֵלי אָוֶןְ ,ל ִה ָשּׁ ְמ ָדם ֲע ֵדי ַעד.
וֹלם ה'.
אַתּה ָמרוֹם ְלע ָ
וְ ָ
ִכּי ִהנֵּה אֹיְ ֶבי ָך ה'ִ ,כּי ִהנֵּה אֹ ְי ֶבי ָך יֹא ֵבדוּ,
1עשור ,נבל – שמות של כלי נגינה
2בער ,כסיל – אנשים שאינם חכמים
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1

י ְִת ָפּ ְרדוּ ָכּל פּ ֲֹע ֵלי אָוֶן .
2
ַתּ ֶרם ִכּ ְר ֵאים ַק ְרנִ יַ ,בּלֹּ ִתי ְבּ ֶשׁ ֶמן ַר ֲענָן.
וָ
3
שׁוּרי ַ ,בּ ָקּ ִמים ָע ַלי ְמ ֵר ִעים ִתּ ְשׁ ַמ ְע ָנה אָזְ נָי.
ַתּ ֵבּט ֵעינִ י ְבּ ָ
וַ
4
ַצ ִדּיק ַכּ ָתּ ָמר יִ ְפ ָרחְ ,כּ ֶא ֶרז ַבּ ְלּ ָבנוֹן י ְִשׂגֶּה .
תוּלים ְבּ ֵבית ה'ְ ,בּ ַח ְצרוֹת ֱאל ֵֹהינוּ י ְַפ ִריחוּ.
ְשׁ ִ
עוֹד יְ נוּבוּן ְבּ ֵשׂי ָבהְ ,דּ ֵשׁנִ ים וְ ַר ֲענַנִּ ים יִ ְהיוּ.
צוּרי וְ לֹא ַעוְ ָל ָתה בּוֹ.
ְל ַהגִּ יד ִכּי ָי ָשׁר ה'ִ ,
ה' ָמ ָל ְך גֵּאוּת ָל ֵבשָׁ .ל ֵבשׁ ה' עֹז ִה ְתאַזָּר.
אַף ִתּכּוֹן ֵתּ ֵבל ַבּל ִתּמּוֹט:
אָתּה:
עוֹלם ָ
נָכוֹן ִכּ ְס ֲא ָך ֵמאָזֵ .מ ָ
ִשׂאוּ ְנ ָהרוֹת ָדּ ְכיָם:
קוֹלם .י ְ
ָשׂאוּ ְנ ָהרוֹת ָ
ָשׂאוּ ְנ ָהרוֹת ה' .נ ְ
נְ
אַדּיר ַבּ ָמּרוֹם ה':
ירים ִמ ְשׁ ְבּ ֵרי יָםִ .
אַדּ ִ
ִמקֹּלוֹת ַמיִם ַר ִבּים ִ
ָמים:
ָאוָה קּ ֶֹדשׁ .ה' ְלאֹ ֶר ְך י ִ
ית ָך נ ֲ
ֶא ְמנוּ ְמאֹד ְל ֵב ְ
ֵעד ֶֹתי ָך נ ֱ

קדיש יתום
יִת ַק ַדּשׁ ְשׁ ֵמהּ ַר ָבּא .אמן:
ַדּל וְ ְ
יִתגּ ַ
ְ
יק ֵרב
ֻר ָקנֵהּ וִ ָ
ַצ ַמח פּ ְ
כוּתהּ וְ י ְ
יך ַמ ְל ֵ
ַמ ִל ְ
עוּתהּ וְ י ְ
ְבּ ָע ְל ָמא ִדּי ְב ָרא ִכ ְר ֵ
יחהּ .אמן:
ְמ ִשׁ ֵ
וּבזְ ַמן ָק ִריב,
ָלא ִ
וּב ַחיֵּי ְד ָכל ֵבּית יִ ְשׂ ָר ֵאל ַבּ ֲעג ָ
יוֹמיכוֹן ְ
וּב ֵ
ְבּ ַחיֵּיכוֹן ְ
אָמן:
וְ ִא ְמרוּ ֵ
וּל ָע ְל ֵמי ָע ְל ַמיָּא:
יְ ֵהא ְשׁ ֵמהּ ַר ָבּא ְמ ָב ַר ְך ְל ָע ַלם ְ
יִת ַע ֶלּה
יִת ַה ָדּר וְ ְ
ַשּׂא וְ ְ
יִתנ ֵ
רוֹמם וְ ְ
יִת ָפּאַר וְ י ְִת ַ
יִת ָבּ ַר ְך וְ יִ ְשׁ ַתּ ַבּח וְ ְ
ְ
יך הוּא .אמן:
יִת ַה ָלּל ְשׁ ֵמהּ ְדּ ֻק ְד ָשׁאְ .בּ ִר ְ
וְ ְ
1פועלי אוון – אנשים העושים פעולות רעות
2ראם – בעל חיים גדול וחזק
3בשורי – במביטים בי .אני אוכל להסתכל על אלה שרוצים את רעתי
4ישגה – יהיה גדול ,גבוה
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תפילות שבת

יר ָתא ֻתּ ְשׁ ְבּ ָח ָתא
וּל ֵע ָלּא ִמ ָכּל( ִמן ָכּל ִבּ ְר ָכ ָתא וְ ִשׁ ָ
ְל ֵע ָלּא )בעשי"ת ְ
אָמן:
ירן ְבּ ָע ְל ָמא .וְ ִא ְמרוּ ֵ
ֶח ָמ ָתא ַדּ ֲא ִמ ָ
וְ נ ֱ
טוֹבים ָע ֵלינוּ וְ ַעל ָכּל יִ ְשׂ ָר ֵאל.
יְ ֵהא ְשׁ ָל ָמא ַר ָבּא ִמן ְשׁ ַמיָּא ְו ַחיִּ ים ִ
אָמן:
וְ ִא ְמרוּ ֵ
ַע ֶשׂה ָשׁלוֹם ָע ֵלינוּ
רוֹמיו הוּא י ֲ
עוֹשׂה ָשׁלוֹם )בעשי"ת ַה ָשּׁלוֹם( ִבּ ְמ ָ
ֶ
אָמן:
וְ ַעל ָכּל יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ ִא ְמרוּ ֵ
חזן ָ -בּ ְרכוּ ֶאת ה' ַה ְמב ָֹר ְך:
ָעד:
עוֹלם ו ֶ
רוּך ה' ַה ְמב ָֹר ְך ְל ָ
קהל וחזן ָ -בּ ְ
עוֹלםֲ .א ֶשׁר ִבּ ְד ָברוֹ ַמ ֲע ִריב ֲע ָר ִבים.
אַתּה ה' ֱאל ֵֹהינוּ ֶמ ֶל ְך ָה ָ
רוּך ָ
ָבּ ְ
וּמ ֲח ִליף ֶאת
וּב ְתבוּנָה ְמ ַשׁנֶּה ִע ִתּים ַ
פּוֹת ַח ְשׁ ָע ִריםִ .
ֵ
ְבּ ָח ְכ ָמה
יהם ָבּ ָר ִקי ַע ִכּ ְרצוֹנוֹ.
רוֹת ֶ
כּוֹכ ִבים ְבּ ִמ ְשׁ ְמ ֵ
וּמ ַס ֵדּר ֶאת ַה ָ
ַה ְזּ ַמ ִנּיםְ .
וּמ ֲע ִביר
חשׁ ְך ִמ ְפּנֵי אוֹרַ .
חשׁ ְך וְ ֶ
גּוֹלל אוֹר ִמ ְפּנֵי ֶ
יְלהֵ .
ָל ָ
בּוֹרא יוֹם ו ָ
ֵ
יְלה .ה' ְצ ָבאוֹת ְשׁמוֵֹ .אל
וּבין ָל ָ
וּמ ְב ִדּיל ֵבּין יוֹם ֵ
יְלהַ .
יוֹם וּ ֵמ ִביא ָל ָ
ָעד:
עוֹלם ו ֶ
לוֹך ָע ֵלינוּ ְל ָ
יִמ ְ
ַחי וְ ַקיָּם ָתּ ִמיד ְ
אַתּה ה'ַ .ה ַמּ ֲע ִריב ֲע ָר ִבים:
רוּך ָ
ָבּ ְ
וּמ ְצוֹת ֻח ִקּים
תּוֹרה ִ
ָ
אָה ְב ָתּ.
עוֹלם ֵבּית יִ ְשׂ ָר ֵאל ַע ְמּ ָך ָ
ָ
אַה ַבת
ֲ
יח
ָשׂ ַ
קוּמנוּ נ ִ
וּב ֵ
אוֹתנוּ ִל ַמּ ְד ָתַּ .על ֵכּן ה' ֱאל ֵֹהינוּ ְבּ ָשׁ ְכ ֵבנוּ ְ
וּ ִמ ְשׁ ָפּ ִטים ָ
ָעד:
עוֹלם ו ֶ
וֹתי ָך ְל ָ
וּב ִמ ְצ ֶ
תוֹר ֶת ָך ְ
ְבּ ֻח ֶקּי ָך .וְ ִנ ְשׂ ַמח ְבּ ִד ְב ֵרי ַת ְלמוּד ָ
יְלה:
ָל ָ
יוֹמם ו ָ
ֶהגֶּה ָ
וּב ֶהם נ ְ
ָמינוּ ָ
ִכּי ֵהם ַחיֵּינוּ וְ א ֶֹר ְך י ֵ
עוֹל ִמים:
וְ אַ ֲה ָב ְת ָך אַל ָתּ ִסיר ִמ ֶמּנּוּ ְל ָ
אוֹהב ַעמּוֹ יִ ְשׂ ָר ֵאל:
אַתּה ה'ֵ .
רוּך ָ
ָבּ ְ
ֶא ָמן:
יחיד אומר ֵ -אל ֶמ ֶל ְך נ ֱ
ְשׁ ַמע יִ ְשׂ ָר ֵאל .ה' ֱאל ֵֹהינוּ .ה' ֶא ָחד:
ָעד:
עוֹלם ו ֶ
רוּך ֵשׁם ְכּבוֹד ַמ ְלכוּתוֹ ְל ָ
בלחש ָ -בּ ְ
וּב ָכל ְמא ֶֹד ָך:
ַפ ְשׁ ָך ְ
וּב ָכל נ ְ
אָה ְב ָתּ ֵאת ה' ֱאל ֶֹהי ָך ְבּ ָכל ְל ָב ְב ָך ְ
וְ ַ
וְ ָהיוּ ַה ְדּ ָב ִרים ָה ֵא ֶלּה ֲא ֶשׁר אָנ ִֹכי ְמ ַצוְּ ָך ַהיּוֹםַ .על ְל ָב ֶב ָך:
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וּב ָשׁ ְכ ְבּ ָך
וּב ֶל ְכ ְתּ ָך ַב ֶדּ ֶר ְך ְ
ית ָך ְ
וְ ִשׁנּ ְַנ ָתּם ְל ָבנֶי ָך וְ ִד ַבּ ְר ָתּ ָבּםְ .בּ ִשׁ ְב ְתּ ָך ְבּ ֵב ֶ
קוּמ ָך:
וּב ֶ
ְ
ָד ָך .וְ ָהיוּ ְלטֹ ָטפֹת ֵבּין ֵעינֶי ָך:
וּק ַשׁ ְר ָתּם ְלאוֹת ַעל י ֶ
ְ
וּב ְשׁ ָע ֶרי ָך:
ית ָך ִ
וּכ ַת ְב ָתּם ַעל ְמזֻזוֹת ֵבּ ֶ
ְ
וֹתיֲ .א ֶשׁר אָנ ִֹכי ְמ ַצוֶּה ֶא ְת ֶכם ַהיּוֹם.
וְ ָהיָה ִאם ָשׁמ ַֹע ִתּ ְשׁ ְמעוּ ֶאל ִמ ְצ ַ
ַפ ְשׁ ֶכם:
וּב ָכל נ ְ
וּל ָע ְבדוֹ ְבּ ָכל ְל ַב ְב ֶכם ְ
יכם ְ
אַה ָבה ֶאת ה' ֱאל ֵֹה ֶ
ְל ֲ
אָס ְפ ָתּ ְד ָג ֶנ ָך וְ ִתיר ְֹשׁ ָך
וּמ ְלקוֹשׁ .וְ ַ
יוֹרה ַ
ָת ִתּי ְמ ַטר אַ ְר ְצ ֶכם ְבּ ִעתּוֶֹ .
וְ נ ַ
וְ יִ ְצ ָה ֶר ָך:
אָכ ְל ָתּ וְ ָשׂ ָב ְע ָתּ:
ָת ִתּי ֵע ֶשׂב ְבּ ָשׂ ְד ָך ִל ְב ֶה ְמ ֶתּ ָך .וְ ַ
וְ נ ַ
ַע ַב ְד ֶתּם ֱאל ִֹהים ֲא ֵח ִרים
יִפ ֶתּה ְל ַב ְב ֶכם .וְ ַס ְר ֶתּם ו ֲ
ִה ָשּׁ ְמרוּ ָל ֶכם ֶפּן ְ
יתם ָל ֶהם:
וְ ִה ְשׁ ַתּ ֲחוִ ֶ
וְ ָח ָרה אַף ה' ָבּ ֶכם .וְ ָע ַצר ֶאת ַה ָשּׁ ַמיִם וְ לֹא יִ ְהיֶה ָמ ָטר .וְ ָה ֲא ָד ָמה לֹא
אָרץ ַהטּ ָֹבהֲ .א ֶשׁר ה' נ ֵֹתן
ַא ַב ְד ֶתּם ְמ ֵה ָרה ֵמ ַעל ָה ֶ
יְבוּלהּ .ו ֲ
ָ
ִת ֵתּן ֶאת
ָל ֶכם:
וּק ַשׁ ְר ֶתּם א ָֹתם
ַפ ְשׁ ֶכםְ .
וְ ַשׂ ְמ ֶתּם ֶאת ְדּ ָב ַרי ֵא ֶלּה ַעל ְל ַב ְב ֶכם וְ ַעל נ ְ
ֵיכם:
טוֹטפֹת ֵבּין ֵעינ ֶ
ֶד ֶכם .וְ ָהיוּ ְל ָ
ְלאוֹת ַעל י ְ
וּב ֶל ְכ ְתּ ָך
ית ָךְ .
ֵיכם ְל ַד ֵבּר ָבּםְ .בּ ִשׁ ְב ְתּ ָך ְבּ ֵב ֶ
וְ ִל ַמּ ְד ֶתּם א ָֹתם ֶאת ְבּנ ֶ
קוּמ ָך:
וּב ֶ
וּב ָשׁ ְכ ְבּ ָך ְ
ַב ֶדּ ֶר ְךְ .
וּב ְשׁ ָע ֶרי ָך:
ית ָך ִ
וּכ ַת ְב ָתּם ַעל ְמזוּזוֹת ֵבּ ֶ
ְ
ֵיכם ַעל ָה ֲא ָד ָמה ֲא ֶשׁר ִנ ְשׁ ַבּע ה'
ימי ְבנ ֶ
יכם וִ ֵ
יְמ ֶ
יִרבּוּ ֵ
ְל ַמ ַען ְ
אָרץ:
ימי ַה ָשּׁ ַמיִם ַעל ָה ֶ
יכם ָל ֵתת ָל ֶהםִ .כּ ֵ
ַל ֲאב ֵֹת ֶ
משׁה ֵלּאמֹר:
ֹאמר ה' ֶאל ֶ
ַויּ ֶ
יצת ַעל ַכּ ְנ ֵפי
אָמ ְר ָתּ ֲא ֵל ֶהם .וְ ָעשׂוּ ָל ֶהם ִצ ִ
ַדּ ֵבּר ֶאל ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ ַ
יצת ַה ָכּנָף ְפּ ִתיל ְתּ ֵכ ֶלת:
ָתנוּ ַעל ִצ ִ
יהם ְלדֹר ָֹתם .וְ נ ְ
ִב ְג ֵד ֶ
יתם אֹתוֹ .וּזְ ַכ ְר ֶתּם ֶאת ָכּל ִמ ְצוֹת ה'
וּר ִא ֶ
יצתְ .
וְ ָהיָה ָל ֶכם ְל ִצ ִ
ֵיכםֲ .א ֶשׁר
אַח ֵרי ְל ַב ְב ֶכם וְ אַ ֲח ֵרי ֵעינ ֶ
יתם א ָֹתם .וְ לֹא ָתתוּרוּ ֲ
ַע ִשׂ ֶ
וֲ
יהם:
אַח ֵר ֶ
אַתּם ז ִֹנים ֲ
ֶ
יכם:
דשׁים ֵלאלֹ ֵה ֶ
יתם ְק ִ
וֹתי .וִ ְהיִ ֶ
יתם ֶאת ָכּל ִמ ְצ ָ
ַע ִשׂ ֶ
ְל ַמ ַען ִתּזְ ְכּרוּ ו ֲ
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אתי ֶא ְת ֶכם ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִםִ .ל ְהיוֹת ָל ֶכם
הוֹצ ִ
יכםֲ .א ֶשׁר ֵ
ֲא ִני ה' ֱאל ֵֹה ֶ
יכם:
ֵלאל ִֹהיםֲ .א ִני ה' ֱאל ֵֹה ֶ
ֱא ֶמת:
יכם ֱא ֶמת:
החזן חוזר ואומר  -ה' ֱאל ֵֹה ֶ
זוּלתוֹ.
ֶאמוּנָה ָכּל זֹאת וְ ַקיָּם ָע ֵלינוִּ .כּי הוּא ה' ֱאל ֵֹהינוּ וְ ֵאין ָ
וֱ
ַחנוּ יִ ְשׂ ָר ֵאל ַעמּוֹ:
ַאנ ְ
וֲ
יציםָ .ה ֵאל
גּוֹא ֵלנוּ ִמ ַכּף ָכּל ֶה ָע ִר ִ
פּוֹדנוּ ִמיַּד ְמ ָל ִכיםַ .מ ְל ֵכּנוּ ַה ֲ
ַה ֵ
ַפ ֵשׁנוּ:
אוֹיְבי נ ְ
ֵ
ַה ִנּ ְפ ָרע ָלנוּ ִמ ָצּ ֵרינוּ .וְ ַה ְמ ַשׁ ֵלּם ְגּמוּל ְל ָכל
עוֹשׂה ְגדוֹלוֹת ַעד ֵאין ֵח ֶקרִ .נ ִסּים וְ ִנ ְפ ָלאוֹת ַעד ֵאין ִמ ְס ָפּר:
ָה ֶ
ָתן ַלמּוֹט ַר ְג ֵלנוּ:
ַפ ֵשׁנוּ ַבּ ַחיִּ ים .וְ לֹא נ ַ
ַה ָשּׂם נ ְ
שׂוֹנ ֵאינוּ:
ָרם ַק ְרנֵנוּ ַעל ָכּל ְ
אוֹיְבינוַּ .ויּ ֶ
ֵ
יכנוּ ַעל ָבּמוֹת
ַה ַמּ ְד ִר ֵ
אַד ַמת ְבּנֵי
וּמוֹפ ִתים ְבּ ְ
ְ
וּנ ָק ָמה ְבּ ַפ ְרעֹה .אוֹתוֹת
ָהעוֹ ֶשׂה ָלּנוּ ִנ ִסּים ְ
ַיּוֹצא ֶאת ַעמּוֹ יִ ְשׂ ָר ֵאל
כוֹרי ִמ ְצ ָריִם .ו ֵ
ָחםַ .ה ַמּ ֶכּה ְב ֶע ְב ָרתוֹ ָכּל ְבּ ֵ
עוֹלם:
תּוֹכם ְל ֵחרוּת ָ
ִמ ָ
יהם
וֹנ ֵא ֶ
יהם וְ ֶאת שׂ ְ
רוֹד ֵפ ֶ
ַה ַמּ ֲע ִביר ָבּנָיו ֵבּין ִגּזְ ֵרי יַם סוּףֶ .את ְ
בוּרתוִֹ .שׁ ְבּחוּ וְ הוֹדוּ ִל ְשׁמוֹ:
ִבּ ְתהוֹמוֹת ִט ַבּע .וְ ָראוּ ָבנָיו ְגּ ָ
ירה
ִשׂ ָר ֵאל ְל ָך ָענוּ ִשׁ ָ
וּבנֵי י ְ
ֹשׁה ְ
יהם .מ ֶ
וּמ ְלכוּתוֹ ְבּ ָרצוֹן ִק ְבּלוּ ֲע ֵל ֶ
ַ
ֻלּם:
אָמרוּ כ ָ
ְבּ ִשׂ ְמ ָחה ַר ָבּה .וְ ְ
ֹשׂה
נוֹרא ְת ִהלּוֹת ע ֵ
ֶא ָדּר ַבּקּ ֶֹדשָׁ .
ִמי ָכמ ָֹכה ָבּ ֵא ִלים ה'ִ .מי ָכּמֹ ָכה נ ְ
ֶפ ֶלא:
אָמרוּ:
ֹשׁה .זֶה ֵא ִלי ָענוּ .וְ ְ
בּוֹק ַע יָם ִל ְפנֵי מ ֶ
כוּת ָך ָראוּ ָבנֶי ָךֵ .
ַמ ְל ְ
ָעד:
יִמל ְֹך ְלע ָֹלם ו ֶ
ה' ְ
וּגאָלוֹ ִמיַּד ָחזָק ִמ ֶמּנּוּ:
ַעקֹבְ .
ֶא ַמרִ .כּי ָפ ָדה ה' ֶאת י ֲ
וְ נ ֱ
אַתּה ה' .גָּאַל יִ ְשׂ ָר ֵאל:
רוּך ָ
ָבּ ְ
טוֹבים
ִ
ידנוּ ַמ ְל ֵכּנוּ ְל ַחיִּ ים
יבנוּ ה' ֱאל ֵֹהינוּ ְל ָשׁלוֹם .וְ ַה ֲע ִמ ֵ
ַה ְשׁ ִכּ ֵ
טוֹבה ִמ ְלּ ָפנֶי ָך.
לוֹמ ָך .וְ ַת ְקּנֵנוּ ְבּ ֵע ָצה ָ
וּפרוֹשׂ ָע ֵלינוּ ֻס ַכּת ְשׁ ֶ
וּל ָשׁלוֹםְ .
ְ
יענוּ ְמ ֵה ָרה ְל ַמ ַען ְשׁ ֶמ ָך .וְ ָהגֵן ַבּ ֲע ֵדנוּ וְ ָה ֵסר ֵמ ָע ֵלינוּ אוֹיֵב ֶד ֶבר
הוֹשׁ ֵ
וְ ִ
יך
ָפ ָ
וּב ֵצל ְכּנ ֶ
אַח ֵרינוְּ .
וּמ ֲ
וְ ֶח ֶרב וְ ָר ָעב וְ יָגוֹן .וְ ָה ֵסר ָשׂ ָטן ִמ ְל ָפנֵינוּ ֵ
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אָתּהִ .כּי ֵאל ֶמ ֶל ְך ַחנּוּן וְ ַרחוּם
ילנוּ ָ
וּמ ִצּ ֵ
שׁוֹמ ֵרנוּ ַ
ְ
ירנוִּ .כּי ֵאל
ַתּ ְס ִתּ ֵ
עוֹלם:
וּל ָשׁלוֹם ֵמ ַע ָתּה וְ ַעד ָ
וּבוֹאנוּ ְל ַחיִּ ים ְ
ֵ
אתנוּ
וּשׁמוֹר ֵצ ֵ
אָתּהְ .
ָ
וּפרוֹש ָע ֵלינוּ ֻס ַכּת ַר ֲח ִמים וְ ַחיִּ ים וְ ָשׁלוֹם:
ְ
יִשׂ ָר ֵאל וְ ַעל
פּוֹרשׂ ֻס ַכּת ָשׁלוֹם ָע ֵלינוּ וְ ַעל ָכּל ַעמּוֹ ְ
אַתּה ה' ַה ֵ
רוּך ָ
ָבּ ְ
יְרוּשׁ ָליִם:
ָ
לשבת:
וְ ָשׁ ְמרוּ ְבנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶאת ַה ַשּׁ ָבּתַ .ל ֲעשׂוֹת ֶאת ַה ַשּׁ ָבּת ְלדֹרֹ ָתם ְבּ ִרית
עוֹלם:
ָ
ָמים ָע ָשׂה ה' ֶאת
עוֹלםִ .כּי ֵשׁ ֶשׁת י ִ
וּבין ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל אוֹת ִהיא ְל ָ
ֵבּ ִיני ֵ
ָפשׁ:
יעי ָשׁ ַבת וַיִּ נּ ַ
וּביּוֹם ַה ְשּׁ ִב ִ
אָרץַ .
ַה ָשּׁ ַמיִם וְ ֶאת ָה ֶ
ח"ק:
לשלש רגלים:
מוֹע ֵדי ה' ֶאל ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל:
משׁה ֶאת ֲ
ַיְד ֵבּר ֶ
ו ַ
ח"ק:
ַדּל וְ ְ
יִתגּ ַ
ְ
יִת ַק ַדּשׁ ְשׁ ֵמהּ ַר ָבּא .אמן:
יק ֵרב
ֻר ָקנֵהּ וִ ָ
ַצ ַמח פּ ְ
כוּתהּ וְ י ְ
יך ַמ ְל ֵ
ַמ ִל ְ
עוּתהּ וְ י ְ
ְבּ ָע ְל ָמא ִדּי ְב ָרא ִכ ְר ֵ
יחהּ .אמן:
ְמ ִשׁ ֵ
וּבזְ ַמן ָק ִריב,
ָלא ִ
וּב ַחיֵּי ְד ָכל ֵבּית יִ ְשׂ ָר ֵאל ַבּ ֲעג ָ
יוֹמיכוֹן ְ
וּב ֵ
ְבּ ַחיֵּיכוֹן ְ
אָמן:
וְ ִא ְמרוּ ֵ
וּל ָע ְל ֵמי ָע ְל ַמיָּא:
יְ ֵהא ְשׁ ֵמהּ ַר ָבּא ְמ ָב ַר ְך ְל ָע ַלם ְ
יִת ַע ֶלּה
יִת ַה ָדּר וְ ְ
ַשּׂא וְ ְ
יִתנ ֵ
רוֹמם וְ ְ
יִת ָפּאַר וְ י ְִת ַ
יִת ָבּ ַר ְך וְ יִ ְשׁ ַתּ ַבּח וְ ְ
ְ
יך הוּא .אמן:
יִת ַה ָלּל ְשׁ ֵמהּ ְדּ ֻק ְד ָשׁאְ .בּ ִר ְ
וְ ְ
יר ָתא ֻתּ ְשׁ ְבּ ָח ָתא
וּל ֵע ָלּא ִמ ָכּל( ִמן ָכּל ִבּ ְר ָכ ָתא וְ ִשׁ ָ
ְל ֵע ָלּא )בעשי"ת ְ
אָמן:
ירן ְבּ ָע ְל ָמא .וְ ִא ְמרוּ ֵ
ֶח ָמ ָתא ַדּ ֲא ִמ ָ
וְ נ ֱ
וּפי י ִַגּיד ְתּ ִה ָלּ ֶת ָך:
ֲאדֹנָי ְשׂ ָפ ַתי ִתּ ְפ ָתּח ִ
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אַב ָר ָהםֱ .אל ֵֹהי
בוֹתינוֱּ .אל ֵֹהי ְ
אַתּה ה' ֱאל ֵֹהינוּ וֵאל ֵֹהי ֲא ֵ
רוּך ָ
ָבּ ְ
גּוֹמל
נּוֹרא ֵאל ֶע ְליוֹןֵ .
ַעקֹבָ .ה ֵאל ַהגָּדוֹל ַה ִגּבּוֹר וְ ַה ָ
יִ ְצ ָחק .וֵאל ֵֹהי י ֲ
גוֹאל ִל ְבנֵי
וּמ ִביא ֵ
זוֹכר ַח ְס ֵדי אָבוֹתֵ .
טוֹבים .וְ קוֹנֵה ַהכֹּל .וְ ֵ
ֲח ָס ִדים ִ
אַה ָבה:
ֵיהם ְל ַמ ַען ְשׁמוֹ ְבּ ֲ
ְבנ ֶ
בש"ת ז ְָכ ֵרנוּ ְל ַחיִּ יםֶ .מ ֶל ְך ָח ֵפץ ַבּ ַחיִּ ים .וְ ָכ ְת ֵבנוּ ְבּ ֵס ֶפר ַה ַחיִּ ים.
ְל ַמ ַע ְנ ָך ֱאל ִֹהים ַחיִּ ים:
וּמגֵן:
יע ָ
וּמוֹשׁ ַ
ִ
ֶמ ֶל ְך עוֹזֵר
אַב ָר ָהם:
אַתּה ה'ָ .מגֵן ְ
רוּך ָ
ָבּ ְ
יע:
הוֹשׁ ַ
אַתּה ַרב ְל ִ
עוֹלם ֲאדֹנָי ְמ ַחיֶּה ֵמ ִתים ָ
אַתּה ִגבּוֹר ְל ָ
ָ
מוֹריד ַה ָטּל:
ֶשׁם :בקיץ ִ -
וּמוֹריד ַהגּ ֶ
רוּח ִ
בחורף ַ -מ ִשׁיב ָה ַ
נוֹפ ִלים
סוֹמ ְך ְ
ְמ ַכ ְל ֵכּל ַחיִּ ים ְבּ ֶח ֶסדְ .מ ַחיֶּה ֵמ ִתים ְבּ ַר ֲח ִמים ַר ִבּיםֵ .
ישׁנֵי ָע ָפרִ .מי
וּמ ַקיֵּם ֱאמוּנָתוֹ ִל ֵ
סוּריםְ .
וּמ ִתּיר ֲא ִ
חוֹלים ַ
ִ
רוֹפא
וְ ֵ
וּמ ַח ֶיּה וּ ַמ ְצ ִמי ַח
דוֹמה ָל ְךֶ .מ ֶל ְך ֵמ ִמית ְ
וּמי ֶ
ָכמוֹ ָך ַבּ ַעל ְגּבוּרוֹת ִ
שׁוּעה:
יְ ָ
צוּריו ְל ַחיִּ ים ְבּ ַר ֲח ִמים:
זוֹכר יְ ָ
בש"ת ִמי ָכמוֹ ָך אָב ָה ַר ֲח ִמים ֵ
אַתּה ְל ַה ֲחיוֹת ֵמ ִתים:
ֶא ָמן ָ
וְ נ ֱ
אַתּה ה' ְמ ַחיֶּה ַה ֵמּ ִתים:
רוּך ָ
ָבּ ְ
דוֹשׁים ְבּ ָכל יוֹם יְ ַה ְללוּ ָך ֶסּ ָלהִ .כּי ֵאל
וּק ִ
אַתּה ָקדוֹשׁ וְ ִשׁ ְמ ָך ָקדוֹשְׁ .
ָ
אָתּה:
ֶמ ֶל ְך גָּדוֹל וְ ָקדוֹשׁ ָ
רוּך ָ
ָבּ ְ
אַתּה ה' ָה ֵאל )בש"ת ַה ֶמּ ֶל ְך( ַה ָקּדוֹשׁ:
ָאָרץ.
יעי ִל ְשׁ ֶמ ָךַ .תּ ְכ ִלית ַמ ֲע ֵשׂה ָשׁ ַמיִם ו ֶ
אַתּה ִק ַדּ ְשׁ ָתּ ֶאת יוֹם ַה ְשּׁ ִב ִ
ָ
תוֹר ֶת ָך:
ָמים .וְ ִק ַדּ ְשׁתּוֹ ִמ ָכּל ַה ְזּ ַמ ִנּים .וְ ֵכן ָכּתוּב ְבּ ָ
וּב ַר ְכתּוֹ ִמ ָכּל ַהיּ ִ
ֵ
אָרץ וְ ָכל ְצ ָבאָם:
וַיְ כֻלּוּ ַה ָשּׁ ַמיִם וְ ָה ֶ
אכתּוֹ ֲא ֶשׁר ָע ָשׂה .וַיִּ ְשׁבֹּת ַבּיּוֹם
יעי ְמ ַל ְ
ַיְכל ֱאל ִֹהים ַבּיּוֹם ַה ְשּׁ ִב ִ
ו ַ
אכתּוֹ ֲא ֶשׁר ָע ָשׂה:
יעי ִמ ָכּל ְמ ַל ְ
ַה ְשּׁ ִב ִ
יעי וַיְ ַק ֵדּשׁ אֹתוִֹ .כּי בוֹ ָשׁ ַבת ִמ ָכּל
ַיְב ֶר ְך ֱאל ִֹהים ֶאת יוֹם ַה ְשּׁ ִב ִ
ו ָ
אכתּוֹ ֲא ֶשׁר ָבּ ָרא ֱאל ִֹהים ַל ֲעשׂוֹת:
ְמ ַל ְ
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יעי.
קוֹר ֵאי עֹנֶגַ .עם ְמ ַק ְדּ ֵשׁי ְשׁ ִב ִ
שׁוֹמ ֵרי ַשׁ ָבּת וְ ְ
ְ
כוּת ָך
יִ ְשׂ ְמחוּ ְב ַמ ְל ְ
ית בּוֹ וְ ִק ַדּ ְשׁתּוֹ ֶח ְמ ַדּת
יעי ָר ִצ ָ
וּב ְשּׁ ִב ִ
טּוּב ָךַ .
יִת ַע ְנּגוּ ִמ ֶ
ֻלּם יִ ְשׂ ְבּעוּ וְ ְ
כָּ
אשׁית:
ֵכר ְל ַמ ֲע ֵשׂה ְב ֵר ִ
את .ז ֶ
ָמים אוֹתוֹ ָק ָר ָ
יִ
וֹתי ָך וְ ֵתן
נוּח ֵתנוַּ .ק ְדּ ֵשׁנוּ ְבּ ִמ ְצ ֶ
בוֹתינוְּ .ר ֵצה נָא ִב ְמ ָ
ֱאל ֵֹהינוּ וֵאל ֵֹהי ֲא ֵ
ישׁוּע ֶת ָך .וְ ַט ֵהר
ַפ ֵשׁנוּ ִבּ ָ
טּוּב ָך וְ ַשׂ ַמּח נ ְ
תוֹר ֶת ָךַ .שׂ ְבּ ֵענוּ ִמ ֶ
ֶח ְל ֵקנוּ ְבּ ָ
וּב ָרצוֹן ַשׁ ַבּת
אַה ָבה ְ
ילנוּ ה' ֱאל ֵֹהינוּ ְבּ ֲ
ִל ֵבּנוּ ְל ָע ְב ְדּ ָך ֶבּ ֱא ֶמת .וְ ַה ְנ ִח ֵ
ָק ְד ֶשׁ ָך .וְ יָנוּחוּ ָבהּ ָכּל יִ ְשׂ ָר ֵאל ְמ ַק ְדּ ֵשׁי ְשׁ ֶמ ָך:
אַתּה ה'ְ .מ ַק ֵדּשׁ ַה ַשּׁ ָבּת:
רוּך ָ
ָבּ ְ
בוֹדה
ְר ֵצה ה' ֱאל ֵֹהינוּ ְבּ ַע ְמּ ָך יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ ִל ְת ִפ ָלּ ָתם ְשׁ ֵעה .וְ ָה ֵשׁב ֶאת ָה ֲע ָ
אַה ָבה ְת ַק ֵבּל ְבּ ָרצוֹן.
וּת ִפ ָלּ ָתםְ .מ ֵה ָרה ְבּ ֲ
ית ָך .וְ ִא ֵשּׁי יִ ְשׂ ָר ֵאל ְ
ִל ְד ִביר ֵבּ ֶ
ִשׂ ָר ֵאל ַע ֶמּ ָך:
בוֹדת י ְ
וּת ִהי ְל ָרצוֹן ָתּ ִמיד ֲע ַ
ְ
בראש חודש ובחול המועד אומרים זה:
ֵר ֶצה וְ יִ ָשּׁ ַמע.
ֵר ֶאה וְ י ָ
ַע ֶלה וְ יָבוֹא וְ י ִַגּי ַע .וְ י ָ
בוֹתינוּ .י ֲ
ֱאל ֵֹהינוּ וֵאל ֵֹהי ֲא ֵ
יח ֶבּן
בוֹתינוּ .וְ זִ ְכרוֹן ָמ ִשׁ ַ
וּפ ְקדוֹנֵנוּ וְ זִ ְכרוֹן ֲא ֵ
ָכר זִ ְכרוֹנֵנוּ ִ
יִפּ ֵקד וְ יִ זּ ֵ
וְ ָ
יְרוּשׁ ַליִם ִעיר ָק ְד ֶשׁ ָך .וְ זִ ְכרוֹן ָכּל ַע ְמּ ָך ֵבּית
ָ
ָדּוִ ד ַע ְב ֶדּ ָך .וְ זִ ְכרוֹן
וּל ַר ֲח ִמיםְ .ל ַחיִּ ים
וּל ֶח ֶסד ְ
טוֹבהְ .ל ֵחן ְ
יטה ְל ָ
יִ ְשׂ ָר ֵאלְ .ל ָפנֶי ָךִ .ל ְפ ֵל ָ
וּל ָשׁלוֹם ְבּיוֹם:
טוֹבים ְ
ִ
בראש חדש  -רֹאשׁ ַהח ֶֹדשׁ:
בפסח ַ -חג ַה ַמּצּוֹת:
בסוכות ַ -חג ַה ֻסּכּוֹת:
יענוּ בוֹ
הוֹשׁ ֵ
וּפ ְק ֵדנוּ בוֹ ִל ְב ָר ָכה .וְ ִ
טוֹבהָ .
ַהזֶּה .ז ְָכ ֵרנוּ ה' ֱאל ֵֹהינוּ בּוֹ ְל ָ
שׁוּעה וְ ַר ֲח ִמים חוּס וְ ָחנֵּנוּ וְ ַר ֵחם ָע ֵלינוּ
וּב ְד ַבר יְ ָ
טוֹביםִ .
ִ
ְל ַחיִּ ים
אָתּה:
יענוִּ .כּי ֵא ֶלי ָך ֵעינֵינוִּ .כּי ֵאל ֶמ ֶל ְך ַחנּוּן וְ ַרחוּם ָ
הוֹשׁ ֵ
וְ ִ
שׁוּב ָך ְל ִציּוֹן ְבּ ַר ֲח ִמים:
וְ ֶת ֱחזֶינָה ֵעינֵינוּ ְבּ ְ
אַתּה ה'ַ .ה ַמּ ֲחזִ יר ְשׁ ִכי ָנתוֹ ְל ִציּוֹן:
רוּך ָ
ָבּ ְ
עוֹלם
בוֹתינוּ ְל ָ
אַתּה הוּא ה' ֱאל ֵֹהינוּ וֵאל ֵֹהי ֲא ֵ
ַחנוּ ָל ְךָ .שׁ ָ
מוֹדים ֲאנ ְ
ִ
נוֹדה ְלּ ָך
אַתּה הוּא ְלדוֹר וָדוֹרֶ .
ִשׁ ֵענוּ ָ
צוּרנוּ צוּר ַחיֵּינוָּ .מגֵן י ְ
ָעדֵ .
וֶ
מוֹתינוּ ַה ְפּקוּדוֹת
ָד ָך .וְ ַעל ִנ ְשׁ ֵ
סוּרים ְבּי ֶ
וּנ ַס ֵפּר ְתּ ִה ָלּ ֶת ָך ַעל ַחיֵּינוּ ַה ְמּ ִ
ְ
טוֹבוֹתי ָך ֶשׁ ְבּ ָכל
ֶ
אוֹתי ָך וְ
ָל ְך .וְ ַעל ִנ ֶסּי ָך ֶשׁ ְבּ ָכל יוֹם ִע ָמּנוּ .וְ ַעל ִנ ְפ ְל ֶ

22

תפילות שבת

ֵעתֶ .ע ֶרב ָוב ֶֹקר וְ ָצ ֳה ָריִםַ .הטּוֹב ִכּי לֹא ָכלוּ ַר ֲח ֶמי ָך .וְ ַה ְמ ַר ֵחם ִכּי לֹא
עוֹלם ִקוִּ ינוּ ָל ְך:
ַתמּוּ ֲח ָס ֶדי ָךִ .כּי ֵמ ָ
בחנוכה ובפורים:
ו ְַעל ַהנִּ ִסּים ְו ַעל ַה ֻפּ ְר ָקן ְו ַעל ַהגְּ בוּרוֹת ְו ַעל ַה ְתּשׁוּעוֹת ְו ַעל ַהנִ ְפ ָלאוֹת ְו ַעל
ֶחמוֹת וְ ַעל ַה ִמּ ְל ָחמוֹת ֶשׁ ָע ִשׂי ָת ַל ֲאבוֹ ֵתינוּ ַבּיּ ִָמים ָה ֵהם ִבּזְּ ַמן ַה ֶזּה:
ַהנּ ָ

לחנוכה:
וּב ָניוְ .כּ ֶשׁ ָע ְמ ָדה ַמ ְלכוּת ָי ָון ָה ְר ָשׁ ָעה
ָאי ָ
ימי ַמ ִתּ ְת ָיהוּ ֶבּן יוֹ ָח ָנן כֹּ ֵהן ָגּדוֹל ַח ְשׁמוֹנ ִ
ִבּ ֵ
ירם ֵמ ֻח ֵקּי ְרצוֹ ֶנ ָך:
ַעל ַע ְמּ ָך ִי ְשׂ ָר ֵאל ְל ַה ְשׁ ִכּי ָחם תּוֹ ָר ֶת ָך וּ ְל ַה ֲע ִב ָ
ְואַ ָתּה ְבּ ַר ֲח ֶמי ָך ָה ַר ִבּים ָע ַמ ְד ָתּ ָל ֶהם ְבּ ֵעת ָצ ָר ָתםַ .ר ְב ָתּ ֶאת ִרי ָבםַ .דנְ ָתּ ֶאת ִדּי ָנם.
ָנ ַק ְמ ָתּ ֶאת נִ ְק ָמ ָתםָ .מ ַס ְר ָתּ גִ בּוֹ ִרים ְבּיַד ַח ָלּ ִשׁיםְ .ו ַר ִבּים ְבּיַד ְמ ַע ִטּים .וּ ְט ֵמ ִאים ְבּ ַיד
תוֹר ֶת ָךְ .וּל ָך ָע ִשׂי ָת ֵשׁם גָּדוֹל
ְטהוֹ ִרים .וּ ְר ָשׁ ִעים ְבּיַד ַצ ִדּי ִקיםְ .וֵז ִדים ְבּ ַיד עוֹ ְס ֵקי ָ
ֻר ָקן ְכּ ַהיּוֹם ַה ֶזּה:
ו ְָקדוֹשׁ ְבּעוֹ ָל ֶמ ָך .וּ ְל ַע ְמּ ָך ִי ְשׂ ָר ֵאל ָע ִשׂי ָת ְתּשׁוּ ָעה גְ דוֹ ָלה וּפ ְ
אַחר ַכּךְ ָבּאוּ ָב ֶני ָך ִל ְד ִביר ֵבּי ֶת ָך .וּ ִפנּוּ ֶאת ֵהי ָכ ֶל ָךְ .ו ִט ֲהרוּ ֶאת ִמ ְק ָדּ ֶשׁ ָך .ו ְִה ְד ִליקוּ
ְו ַ
נֵרוֹת ְבּ ַח ְצרוֹת ָק ְד ֶשׁ ָךְ .ו ָק ְבעוּ ְשׁמוֹנַת ְי ֵמי ֲחֻנ ָכּה ֵאלּוְּ .להוֹדוֹת ְוּל ַה ֵלּל ְל ִשׁ ְמ ָך
ַהגָּדוֹל:

לפורים:
ירהְ .כּ ֶשׁ ָע ַמד ֲע ֵלי ֶהם ָה ָמן ָה ָר ָשׁעִ .בּ ֵקּשׁ ְל ַה ְשׁ ִמיד
ימי ָמ ְר ְדּ ַכי ְו ֶא ְס ֵתּר ְבּשׁוּ ַשׁן ַה ִבּ ָ
ִבּ ֵ
ַל ֲהרוֹג ְוּלאַ ֵבּד ֶאת ָכּל ַה ְיּה ִוּדים ִמ ַנּ ַער ְו ַעד ָז ֵקן ַטף ְו ָנ ִשׁים ְבּיוֹם ֶא ָחדִ .בּ ְשׁל ָשׁה
ָע ָשׂר ְלחֹ ֶדשׁ ְשׁ ֵנים ָע ָשׂר .הוּא חֹ ֶדשׁ ֲא ָדר .וּ ְשׁ ָל ָלם ָלבוֹז:
ְואַ ָתּה ְבּ ַר ֲח ֶמי ָך ָה ַר ִבּיםֵ .ה ַפ ְר ָתּ ֶאת ֲע ָצתוְֹ .ו ִק ְל ַק ְל ָתּ ֶאת ַמ ֲח ַשׁ ְבתּוַֹ .ו ֲה ֵשׁבוֹ ָת לּוֹ
גְּ מוּלוֹ ְברֹאשׁוְֹ .ו ָתלוּ אוֹתוֹ ְו ֶאת ָבּ ָניו ַעל ָה ֵעץ:

ָעד:
עוֹלם ו ֶ
ַשּׂא ִשׁ ְמ ָך ַמ ְל ֵכּנוּ ָתּ ִמיד ְל ָ
יִתנ ֵ
רוֹמם וְ ְ
יִת ֵ
יִת ָבּ ֵר ְך וְ ְ
ֻלּם ְ
וְ ַעל כּ ָ
ית ָך:
טוֹבים ָכּל ְבּנֵי ְב ִר ֶ
וּכתֹב ְל ַחיִּ ים ִ
)בש"ת( ְ
יב ְרכוּ ֶאת ִשׁ ְמ ָך ַהגָּדוֹל ֶבּ ֱא ֶמת
יה ְללוּ וִ ָ
וְ כֹל ַה ַחיִּ ים יוֹדוּ ָך ֶסּ ָלה .וִ ַ
יְשׁוּע ֵתנוּ וְ ֶעזְ ָר ֵתנוּ ֶס ָלהָ .ה ֵאל ַהטּוֹב:
ָ
עוֹלם ִכּי טוֹבָ .ה ֵאל
ְל ָ
ָאה ְלהוֹדוֹת:
וּל ָך נ ֶ
אַתּה ה'ַ .הטּוֹב ִשׁ ְמ ָך ְ
רוּך ָ
ָבּ ְ
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אַתּה הוּא ֶמ ֶל ְך אָדוֹן
עוֹלם ִכּי ָ
ָשׁלוֹם ָרב ַעל יִ ְשׂ ָר ֵאל ַע ְמּ ָך ָתּ ִשׂים ְל ָ
וּל ָב ֵר ְך ֶאת ָכּל ַע ְמּ ָך יִ ְשׂ ָר ֵאל
ְל ָכל ַה ָשּׁלוֹם וְ טוֹב יִ ְהיֶה ְבּ ֵעינֶי ָך ְל ָב ְר ֵכנוּ ְ
לוֹמ ָךְ .בּרֹב עֹז וְ ָשׁלוֹם:
וּב ָכל ָשׁ ָעה ִבּ ְשׁ ֶ
ְבּ ָכל ֵעת ְ
וּגזֵרוֹת
טוֹבהְ .
ָסה ָ
וּפ ְרנ ָ
)בשבת תשובה( ְבּ ֵס ֶפר ַחיִּ יםְ .בּ ָר ָכה וְ ָשׁלוֹםַ .
ַחנוּ וְ ָכל ַע ְמּ ָך ֵבּית
ָכר וְ ִנ ָכּ ֵתב ְל ָפנֶי ָךֲ .אנ ְ
ֶחמוֹתִ .נזּ ֵ
טוֹבוֹת יְשׁוּעוֹת וְ נ ָ
וּל ָשׁלוֹם:
טוֹבים ְ
יִ ְשׂ ָר ֵאלְ .ל ַחיִּ ים ִ
אַתּה ה'ַ .ה ְמ ָב ֵר ְך ֶאת ַעמּוֹ יִ ְשׂ ָר ֵאל ַבּ ָשּׁלוֹם:
רוּך ָ
ָבּ ְ
גוֹא ִלי:
צוּרי וְ ֲ
יִ ְהיוּ ְל ָרצוֹן ִא ְמ ֵרי ִפי וְ ֶה ְגיוֹן ִל ִבּי ְל ָפנֶי ָך .ה' ִ
ַפ ִשׁי ִתדֹּם.
וּשׂ ָפ ַתי ִמ ַדּ ֵבּר ִמ ְר ָמה .וְ ִל ְמ ַק ְל ַלי נ ְ
שׁוֹני ֵמ ָרע ְ
ֱאל ַֹהיְ .נצֹר ְל ִ
וֹתי ָך ִתּ ְרדֹּף
אַח ֵרי ִמ ְצ ֶ
תוֹר ֶת ָך .וְ ֲ
ַפ ִשׁי ֶכּ ָע ָפר ַלכֹּל ִתּ ְהיֶהְ .פּ ַתח ִל ִבּי ְבּ ָ
וְ נ ְ
חוֹשׁ ִבים ָע ַלי ָר ָעהְ .מ ֵה ָרה ָה ֵפר ֲע ָצ ָתם וְ ַק ְל ֵקל
ַפ ִשׁי .וְ ָכל ַה ָקּ ִמים וְ ַה ְ
נְ
יְמי ֶנ ָךֲ .ע ֵשׂה ְל ַמ ַען
ַמ ֲח ַשׁ ְב ָתּםֲ :ע ֵשׂה ְל ַמ ַען ְשׁ ֶמ ָךֲ .ע ֵשׂה ְל ַמ ַען ִ
יְמ ְינ ָך
יעה ִ
הוֹשׁ ָ
ידי ָך ִ
יְד ֶ
ֵח ְלצוּן ִ
ֻשּׁ ֶת ָךְ .ל ַמ ַען י ָ
תּוֹר ֶת ָךֲ .ע ֵשׂה ְל ַמ ַען ְקד ָ
ָ
ַענ ִֵני:
וֲ
גוֹא ִלי:
צוּרי וְ ֲ
יִ ְהיוּ ְל ָרצוֹן ִא ְמ ֵרי ִפי וְ ֶה ְגיוֹן ִל ִבּי ְל ָפנֶי ָך .ה' ִ
ַע ֶשׂה ָשׁלוֹם ָע ֵלינוּ וְ ַעל
רוֹמיו .הוּא י ֲ
ֹשׂה ָשׁלוֹם )בש"ת ַה ָשּׁלוֹם( ִבּ ְמ ָ
עֶ
אָמן:
ָכּל יִ ְשׂ ָר ֵאל .וְ ִא ְמרוּ ֵ
יִּבּנֶה ֵבּית ַה ִמּ ְק ָדּשׁ
בוֹתינוֶּ .שׁ ָ
יְ ִהי ָרצוֹן ִמ ְלּ ָפנֶי ָך ה' ֱאל ֵֹהינוּ וֵאל ֵֹהי ֲא ֵ
תוֹר ֶת ָך:
ָמינוּ .וְ ֵתן ֶח ְל ֵקנוּ ְבּ ָ
ִבּ ְמ ֵה ָרה ְבי ֵ
מוֹניוֹת:
וּכ ָשׁ ִנים ַק ְד ִ
עוֹלם ְ
ימי ָ
יִראָה ִכּ ֵ
ַע ָב ְד ָך ְבּ ְ
וְ ָשׁם נ ֲ
וּכ ָשׁ ִנים
עוֹלם ְ
ָ
ימי
ירוּשׁ ָליִםִ .כּ ֵ
הוּדה וִ ָ
וְ ָע ְר ָבה ַלה' ִמ ְנ ַחת יְ ָ
מוֹניוֹת:
ַק ְד ִ
הש"ץ והקהל אומרים "ויכלו" ,והש"ץ ממשיך ברכה מעין שבע:
אָרץ וְ ָכל ְצ ָבאָם:
וַיְ כֻלּוּ ַה ָשּׁ ַמיִם וְ ָה ֶ
אכתּוֹ ֲא ֶשׁר ָע ָשׂה .וַיִּ ְשׁבּוֹת ַבּיּוֹם
יעי ְמ ַל ְ
ַיְכל ֱאל ִֹהים ַבּיּוֹם ַה ְשּׁ ִב ִ
ו ַ
אכתּוֹ ֲא ֶשׁר ָע ָשׂה:
יעי ִמ ָכּל ְמ ַל ְ
ַה ְשּׁ ִב ִ
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יעי וַיְ ַק ֵדּשׁ אֹתוִֹ .כּי בוֹ ָשׁ ַבת ִמ ָכּל
ַיְב ֶר ְך ֱאל ִֹהים ֶאת יוֹם ַה ְשּׁ ִב ִ
ו ָ
אכתּוֹ ֲא ֶשׁר ָבּ ָרא ֱאל ִֹהים ַל ֲעשׂוֹת:
ְמ ַל ְ

ברכה מעין שבע
אַב ָר ָהם ֱאל ֵֹהי
בוֹתינוֱּ .אל ֵֹהי ְ
אַתּה ה' ֱאל ֵֹהינוּ וֵאל ֵֹהי ֲא ֵ
רוּך ָ
חזן ָ -בּ ְ
נּוֹרא ֵאל ֶע ְליוֹן .קוֹנֵה
ַעקֹבָ .ה ֵאל ַהגָּדוֹל ַה ִגּבּוֹר וְ ַה ָ
יִ ְצ ָחק וֵאל ֵֹהי י ֲ
ָאָרץ:
ָשׁ ַמיִם ו ֶ
קהל ואחר כך גם החזןָ -מגֵן אָבוֹת ִבּ ְד ָברוְֹ .מ ַחיֵּה ֵמ ִתים ְבּ ַמ ֲא ָמרוֹ ָה ֵאל
יח ְל ַעמּוֹ ְבּיוֹם ַשׁ ַבּת ָק ְדשׁוֹ
)בש"ת ַה ֶמּ ֶל ְך( ַה ָקּדוֹשׁ ֶשׁ ֵאין ָכּמוֹהוּ ַה ֵמּ ִנ ַ
נוֹדה ִל ְשׁמוֹ
ָפ ַחד .וְ ֶ
יִראָה ו ַ
ַעבוֹד ְבּ ְ
יח ָל ֶהםְ .ל ָפ ָניו נ ֲ
ִכּי ָבם ָר ָצה ְל ָה ִנ ַ
הוֹדאוֹת ֲאדוֹן ַה ָשּׁלוֹםְ .מ ַק ֵדּשׁ
ְבּ ָכל יוֹם ָתּ ִמיד ֵמ ֵעין ַה ְבּ ָרכוֹתֵ .אל ַה ָ
ֵכר
ֻשּׁנֵי עוֹנֶג .ז ֶ
ֻשּׁה ְל ַעם ְמד ְ
יח ִבּ ְקד ָ
וּמ ִנ ַ
יעיֵ .
וּמ ָב ֵר ְך ְשׁ ִב ִ
ַה ַשּׁ ָבּת ְ
אשׁית:
ְל ַמ ֲע ֵשׂה ְב ֵר ִ
נוּח ֵתנוַּ .ק ְדּ ֵשׁנוּ
בוֹתינוְּ .ר ֵצה נָא ִב ְמ ָ
החזן ממשיך ֱ -אל ֵֹהינוּ וֵאל ֵֹהי ֲא ֵ
ַפ ֵשׁנוּ
טּוּב ָך וְ ַשׂ ַמח נ ְ
תוֹר ֶת ָךַ .שׂ ְבּ ֵענוּ ִמ ֶ
וֹתי ָך וְ ֵתן ֶח ְל ֵקנוּ ְבּ ָ
ְבּ ִמ ְצ ֶ
אַה ָבה
ילנוּ ה' ֱאל ֵֹהינוּ ְבּ ֲ
ישׁוּע ֶת ָך .וְ ַט ֵהר ִל ֵבּנוּ ְל ָע ְב ְדּ ָך ֶבּ ֱא ֶמת .וְ ַה ְנ ִח ֵ
ִבּ ָ
וּב ָרצוֹן ַשׁ ַבּת ָק ְד ֶשׁ ָך .וְ יָנוּחוּ ָבהּ ָכּל יִ ְשׂ ָר ֵאל ְמ ַק ְדּ ֵשׁי ְשׁ ֶמ ָך:
ְ
רוּך אַ ָתּה ה' ְמ ַק ֵדּשׁ ַה ַשּׁ ָבּת:
ָבּ ְ
הש"ץ אומר קדיש שלם:
יִת ַק ַדּשׁ ְשׁ ֵמהּ ַר ָבּא .אמן:
ַדּל וְ ְ
יִתגּ ַ
ְ
יק ֵרב
ֻר ָקנֵהּ וִ ָ
ַצ ַמח פּ ְ
כוּתהּ וְ י ְ
יך ַמ ְל ֵ
ַמ ִל ְ
עוּתהּ וְ י ְ
ְבּ ָע ְל ָמא ִדּי ְב ָרא ִכ ְר ֵ
יחהּ .אמן:
ְמ ִשׁ ֵ
וּבזְ ַמן ָק ִריב,
ָלא ִ
וּב ַחיֵּי ְד ָכל ֵבּית יִ ְשׂ ָר ֵאל ַבּ ֲעג ָ
יוֹמיכוֹן ְ
וּב ֵ
ְבּ ַחיֵּיכוֹן ְ
אָמן:
וְ ִא ְמרוּ ֵ
וּל ָע ְל ֵמי ָע ְל ַמיָּא:
יְ ֵהא ְשׁ ֵמהּ ַר ָבּא ְמ ָב ַר ְך ְל ָע ַלם ְ
יִת ַע ֶלּה
יִת ַה ָדּר וְ ְ
ַשּׂא וְ ְ
יִתנ ֵ
רוֹמם וְ ְ
יִת ָפּ ֵאר וְ י ְִת ֵ
יִת ָבּ ַר ְך וְ יִ ְשׁ ַתּ ַבּח וְ ְ
ְ
יך הוּא .אמן:
יִת ַה ָלּל ְשׁ ֵמהּ ְדּ ֻק ְד ָשׁאְ .בּ ִר ְ
וְ ְ
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יר ָתא ֻתּ ְשׁ ְבּ ָח ָתא
וּל ֵע ָלּא ִמ ָכּל( ִמן ָכּל ִבּ ְר ָכ ָתא וְ ִשׁ ָ
ְל ֵע ָלּא )בעשי"ת ְ
אָמן:
ירן ְבּ ָע ְל ָמא .וְ ִא ְמרוּ ֵ
ֶח ָמ ָתא ַדּ ֲא ִמ ָ
וְ נ ֱ
עוּתהוֹן ְד ָכל ֵבּית יִ ְשׂ ָר ֵאל ֳק ָדם ֲאבוּהוֹן ִדּי
וּב ְ
לוֹתהוֹן ָ
ִתּ ְת ַק ֵבּל ְצ ְ
אָמן:
ִב ְשׁ ַמיָּא ,וְ ִא ְמרוּ ֵ
טוֹבים ָע ֵלינוּ וְ ַעל ָכּל יִ ְשׂ ָר ֵאל.
יְ ֵהא ְשׁ ָל ָמא ַר ָבּא ִמן ְשׁ ַמיָּא ְו ַחיִּ ים ִ
אָמן:
וְ ִא ְמרוּ ֵ
ַע ֶשׂה ָשׁלוֹם ָע ֵלינוּ
רוֹמיו הוּא י ֲ
עוֹשׂה ָשׁלוֹם )בעשי"ת ַה ָשּׁלוֹם( ִבּ ְמ ָ
ֶ
אָמן:
וְ ַעל ָכּל יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ ִא ְמרוּ ֵ
רוֹעי לֹא ֶא ְח ָסר:
ִמזְ מוֹר ְל ָדוִ ד ה' ִ
רוֹעי לֹא ֶא ְח ָסר:
ִמזְ מוֹר ְל ָדוִ ד ה' ִ
ַה ֵל ִני:
יצ ִניַ .על ֵמי ְמנוּחוֹת יְ נ ֲ
ִבּ ְנאוֹת ֶד ֶשׁא י ְַר ִבּ ֵ
יְשׁוֹבב .י ְַנ ֵח ִני ְב ַמ ְע ְגּ ֵלי ֶצ ֶדק ְל ַמ ַען ְשׁמוֹ:
ֵ
ַפ ִשׁי
נְ
אַתּה ִע ָמּ ִדיִ .שׁ ְב ְט ָך
ירא ָרעִ .כּי ָ
גַּם ִכּי ֵא ֵל ְך ְבּגֵיא ַצ ְל ָמוֶת לֹא ִא ָ
ַח ֻמ ִנּי:
וּמ ְשׁ ַע ְנ ֶתּ ָך ֵה ָמּה יְ נ ֲ
ִ
כּוֹסי ְר ָויָה:
ֹאשׁי ִ
צוֹר ָריִ .ד ַשּׁ ְנ ָתּ ַב ֶשּׁ ֶמן ר ִ
ַתּ ֲער ְֹך ְל ָפנַי ֻשׁ ְל ָחן ֶנגֶד ְ
ָמים:
יְמי ַחיָּי .וְ ַשׁ ְב ִתּי ְבּ ֵבית ה' ְלא ֶֹר ְך י ִ
פוּני ָכּל ֵ
יִר ְדּ ִ
ָח ֶסד ְ
אַך טוֹב ו ֶ
ְ
החזן אומר חצי קדיש
יִת ַק ַדּשׁ ְשׁ ֵמהּ ַר ָבּא .אמן:
ַדּל וְ ְ
יִתגּ ַ
ְ
יק ֵרב
ֻר ָקנֵהּ וִ ָ
ַצ ַמח פּ ְ
כוּתהּ וְ י ְ
יך ַמ ְל ֵ
ַמ ִל ְ
עוּתהּ וְ י ְ
ְבּ ָע ְל ָמא ִדּי ְב ָרא ִכ ְר ֵ
יחהּ .אמן:
ְמ ִשׁ ֵ
ָלא ִבזְ ַמן ָק ִריב,
וּב ַחיֵּי ְד ָכל ֵבּית יִ ְשׂ ָר ֵאל ַבּ ֲעג ָ
יוֹמיכוֹן ְ
וּב ֵ
ְבּ ַחיֵּיכוֹן ְ
אָמן:
וְ ִא ְמרוּ ֵ
וּל ָע ְל ֵמי ָע ְל ַמיָּא:
יְ ֵהא ְשׁ ֵמהּ ַר ָבּא ְמ ָב ַר ְך ְל ָע ַלם ְ
יִת ַע ֶלּה
יִת ַה ָדּר וְ ְ
ַשּׂא וְ ְ
יִתנ ֵ
רוֹמם וְ ְ
יִת ָפּאַר וְ י ְִת ַ
יִת ָבּ ַר ְך וְ יִ ְשׁ ַתּ ַבּח וְ ְ
ְ
יך הוּא .אמן:
יִת ַה ָלּל ְשׁ ֵמהּ ְדּ ֻק ְד ָשׁאְ .בּ ִר ְ
וְ ְ
יר ָתא ֻתּ ְשׁ ְבּ ָח ָתא
וּל ֵע ָלּא ִמ ָכּל( ִמן ָכּל ִבּ ְר ָכ ָתא וְ ִשׁ ָ
ְל ֵע ָלּא )בעשי"ת ְ
אָמן:
ירן ְבּ ָע ְל ָמא .וְ ִא ְמרוּ ֵ
ֶח ָמ ָתא ַדּ ֲא ִמ ָ
וְ נ ֱ
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חזן ָ -בּ ְרכוּ ֶאת ה' ַה ְמּב ָֹר ְך:
ָעד:
עוֹלם ו ֶ
רוּך ה' ַה ְמּב ָֹר ְך ְל ָ
קו"ח ָ -בּ ְ
אשׁיתֶ .שׁלֹּא ָע ָשׂנוּ
יוֹצר ְבּ ֵר ִ
ֻלּה ְל ֵ
ָע ֵלינוּ ְל ַשׁ ֵבּ ַח ַל ֲאדוֹן ַהכֹּלָ .ל ֵתת ְגּד ָ
ְכּגוֹיֵי ָה ֲא ָרצוֹת .וְ לֹא ָשׂ ָמנוּ ְכּ ִמ ְשׁ ְפּחוֹת ָה ֲא ָד ָמהֶ .שׁלֹּא ָשׂם ֶח ְל ֵקנוּ
וּמ ְת ַפּ ְל ִלים
גוֹר ֵלנוּ ְכּ ָכל ֲהמוֹנָםֶ .שׁ ֵהם ִמ ְשׁ ַתּ ֲחוִ ים ְל ֶה ֶבל ו ִָריק ִ
ָכּ ֶהם וְ ָ
וּמוֹדים ִל ְפ ֵני ֶמ ֶל ְך
ִ
וּמ ְשׁ ַתּ ֲחוִ ים
כּוֹר ִעים ִ
ַחנוּ ְ
ַאנ ְ
יע ,ו ֲ
יוֹשׁ ַ
ֶאל ֵאל לֹא ִ
אָרץ.
יוֹסד ֶ
נוֹטה ָשׁ ַמיִם וְ ֵ
רוּך הוּאֶ .שׁהוּא ֶ
ַמ ְל ֵכי ַה ְמּ ָל ִכים ַה ָקּדוֹשׁ ָבּ ְ
רוֹמים .הוּא
ָב ֵהי ְמ ִ
וּשׁ ִכינַת ֻעזּוֹ ְבּג ְ
ְקרוֹ ַבּ ָשּׁ ַמיִם ִמ ַמּ ַעלְ .
וּמוֹשׁב י ָ
ַ
זוּלתוַֹ .כּ ָכּתוּב ְבּתוֹ ָרתוֹ.
ֱאל ֵֹהינוֵּ .אין עוֹדֱ .א ֶמת ַמ ְל ֵכּנוֶּ .א ֶפס ָ
ַה ֵשׁב ָֹת ֶאל ְל ָב ֶב ָךִ .כּי ה' הוּא ָה ֱאל ִֹהים ַבּ ָשּׁ ַמיִם ִמ ַמּ ַעל
ָד ְע ָתּ ַהיּוֹם ו ֲ
וְ י ַ
אָרץ ִמ ָתּ ַחתֵ .אין עוֹד:
וְ ַעל ָה ֶ
וְ ַעל ֵכּן ְנ ַקוֶּה ְלּ ָך ה' ֱאל ֵֹהינוּ ִל ְראוֹת ְמ ֵה ָרה ְבּ ִת ְפ ֶא ֶרת ֻע ֶזּ ָךְ .ל ַה ֲע ִביר
עוֹלם ְבּ ַמ ְלכוּת
יִכּ ֵרתוּןְ .ל ַת ֵקּן ָ
ילים ָכּרוֹת ָ
אָרץ .וְ ָה ֱא ִל ִ
לּוּלים ִמן ָה ֶ
ִגּ ִ
אָרץ.
ַשׁ ַדּי .וְ ָכל ְבּנֵי ָב ָשׂר י ְִק ְראוּ ִב ְשׁ ֶמ ָך ְל ַה ְפנוֹת ֵא ֶלי ָך ָכּל ִר ְשׁ ֵעי ֶ
יוֹשׁ ֵבי ֵת ֵבלִ .כּי ְל ָך ִתּ ְכ ַרע ָכּל ֶבּ ֶר ְךִ .תּ ָשּׁ ַבע ָכּל ָלשׁוֹן.
ֵדעוּ ָכּל ְ
י ִַכּירוּ וְ י ְ
יק ְבּלוּ
יִתּנוּ .וִ ַ
יִכ ְרעוּ וְ יִ פֹּלוּ .וְ ִל ְכבוֹד ִשׁ ְמ ָך יְ ָקר ֵ
ְל ָפנֶי ָך ה' ֱאל ֵֹהינוּ ְ
ָעדִ .כּי
עוֹלם ו ֶ
יהם ְמ ֵה ָרה ְל ָ
לוֹך ֲע ֵל ֶ
ֻלּם ֶאת עֹל ַמ ְלכוּ ֶת ָך .וְ ִת ְמ ְ
כָ
תוֹר ֶת ָך :ה'
עוֹל ֵמי ַעד ִתּ ְמל ְֹך ְבּ ָכבוֹדַ .כּ ָכּתוּב ְבּ ָ
וּל ְ
ַה ַמּ ְלכוּת ֶשׁ ְלּ ָך ִהיא ְ
ָעד:
עוֹלם ו ֶ
יִ ְמל ְֹך ְל ָ
אָרץַ .בּיּוֹם ַההוּא יִ ְהיֶה ה' ֶא ָחד
ֶא ַמר :וְ ָהיָה ה' ְל ֶמ ֶל ְך ַעל ָכּל ָה ֶ
וְ נ ֱ
וּשׁמוֹ ֶא ָחד:
ְ
וּמשֹּׁאַת ְר ָשׁ ִעים ִכּי ָתבֹא:
ירא ִמ ַפּ ַחד ִפּ ְתאֹם ִ
אַל ִתּ ָ
ֻעצוּ ֵע ָצה וְ ֻת ָפרַ .דּ ְבּרוּ ָד ָבר וְ לֹא יָקוּםִ .כּי ִע ָמּנוּ ֵאל:
ַא ִני ֶא ָשּׂא
יתי ו ֲ
יבה ֲא ִני ֶא ְסבֹּלֲ .א ִני ָע ִשׂ ִ
וְ ַעד זִ ְקנָה ֲא ִני הוּא .וְ ַעד ֵשׂ ָ
ַא ַמ ֵלּט:
ַא ִני ֶא ְסבֹּל ו ֲ
וֲ
סופרים את העומר מפסח ועד חג השבועות.
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קדיש יתום:
יִת ַק ַדּשׁ ְשׁ ֵמהּ ַר ָבּא .אמן:
ַדּל וְ ְ
יִתגּ ַ
ְ
יק ֵרב
ֻר ָקנֵהּ וִ ָ
ַצ ַמח פּ ְ
כוּתהּ וְ י ְ
יך ַמ ְל ֵ
ַמ ִל ְ
עוּתהּ וְ י ְ
ְבּ ָע ְל ָמא ִדּי ְב ָרא ִכ ְר ֵ
יחהּ .אמן:
ְמ ִשׁ ֵ
וּבזְ ַמן ָק ִריב,
ָלא ִ
וּב ַחיֵּי ְד ָכל ֵבּית יִ ְשׂ ָר ֵאל ַבּ ֲעג ָ
יוֹמיכוֹן ְ
וּב ֵ
ְבּ ַחיֵּיכוֹן ְ
אָמן:
וְ ִא ְמרוּ ֵ
וּל ָע ְל ֵמי ָע ְל ַמיָּא:
יְ ֵהא ְשׁ ֵמהּ ַר ָבּא ְמ ָב ַר ְך ְל ָע ַלם ְ
יִת ַע ֶלּה
יִת ַה ָדּר וְ ְ
ַשּׂא וְ ְ
יִתנ ֵ
רוֹמם וְ ְ
יִת ָפּ ֵאר וְ י ְִת ֵ
יִת ָבּ ַר ְך וְ יִ ְשׁ ַתּ ַבּח וְ ְ
ְ
יִת ַה ָלּל ְשׁ ֵמהּ ְדּ ֻק ְד ָשׁאְ .בּ ִר ְ
וְ ְ
יך הוּא .אמן:
יר ָתא ֻתּ ְשׁ ְבּ ָח ָתא
וּל ֵע ָלּא ִמ ָכּל( ִמן ָכּל ִבּ ְר ָכ ָתא וְ ִשׁ ָ
ְל ֵע ָלּא )בעשי"ת ְ
ירן ְבּ ָע ְל ָמא .וְ ִא ְמרוּ אָ ֵמן:
ֶח ָמ ָתא ַדּ ֲא ִמ ָ
וְ נ ֱ
טוֹבים ָע ֵלינוּ וְ ַעל ָכּל יִ ְשׂ ָר ֵאל.
יְ ֵהא ְשׁ ָל ָמא ַר ָבּא ִמן ְשׁ ַמיָּא ְו ַחיִּ ים ִ
אָמן:
וְ ִא ְמרוּ ֵ
ַע ֶשׂה ָשׁלוֹם ָע ֵלינוּ
רוֹמיו הוּא י ֲ
עוֹשׂה ָשׁלוֹם )בעשי"ת ַה ָשּׁלוֹם( ִבּ ְמ ָ
ֶ
אָמן:
וְ ַעל ָכּל יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ ִא ְמרוּ ֵ
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בלחש ַ -וי ְִהי ֶע ֶרב ַוי ְִהי ב ֶֹקר:

יוֹם ַה ִשּׁ ִשּׁיַ .ו ְי ֻכלּוּ ַה ָשּׁ ַמיִ ם וְ ָהאָרֶץ וְ ָכל ְצ ָבאָם:
אכתּוֹ ֲא ֶשׁר ָע ָשׂה .וַיִּ ְשׁבֹּת ַבּיּוֹם
יעי ְמ ַל ְ
ַוי ְַכל ֱאל ִֹהים ַבּיּוֹם ַה ְשּׁ ִב ִ
אכתּוֹ ֲא ֶשׁר ָע ָשׂה:
יעי ִמ ָכּל ְמ ַל ְ
ַה ְשּׁ ִב ִ
יעי ַוי ְַק ֵדּשׁ אֹתוֹ.
ַוי ְָבר ְֶך ֱאל ִֹהים ֶאת יוֹם ַה ְשּׁ ִב ִ
אכתּוֹ ֲא ֶשׁר ָבּ ָרא ֱאל ִֹהים ַל ֲעשׂוֹת:
ִכּי בוֹ ָשׁ ַבת ִמ ָכּל ְמ ַל ְ
וֹתי:
ַס ְב ִרי ָמ ָרנָן וְ ַר ָבּנָן וְ ַרבּ ַ
וֹרא ְפּ ִרי ַה ָגּ ֶפן:
וֹלם בּ ֵ
ָבּר ְוּך אַ ָתּה ה'ֱ .אל ֵֹהינוּ ֶמ ֶל ְך ָהע ָ
וֹלםֲ .א ֶשׁר ִק ְדּ ָשׁנוּ ְבּ ִמ ְצוֹ ָתיו וְ ָר ָצה ָבנוּ.
אַתּה ה' ֱאל ֵֹהינוּ ֶמ ֶל ְך ָהע ָ
ָבּר ְוּך ָ
אַה ָבה וּ ְב ָרצוֹן ִהנְ ִחי ָלנוּ .זִ ָכּרוֹן ְל ַמ ֲע ֵשׂה ְב ֵרא ִשׁיתִ ) .כּי
וְ ַשׁ ַבּת ָק ְדשׁוֹ ְבּ ֲ
יציאַת ִמ ְצ ָריִ םִ ) .כּי ָבנוּ ָב ַח ְר ָתּ
הוּא יוֹם( ְתּ ִח ָלּה ְל ִמ ְק ָר ֵאי ק ֶֹדשׁ ֵז ֶכר ִל ִ
אַה ָבה וּ ְב ָרצוֹן ִהנְ ַח ְל ָתּנוּ:
וְ אוֹ ָתנוּ ִק ַדּ ְשׁ ָתּ ִמ ָכּל ָה ַע ִמּים( וְ ַשׁ ַבּת ָק ְד ְשׁ ָך ְבּ ֲ
ָבּר ְוּך אַ ָתּה ה'ְ .מ ַק ֵדּשׁ ַה ַשּׁ ָבּת:
בשבת חול המועד סוכות מוסיפים:
עוֹלםֲ .א ֶשׁר ִק ְדּ ָשׁנוּ ְבּ ִמ ְצוֹ ָתיו וְ ִצוָנוּ
אַתּה ה' ֱאל ֵֹהינוּ ֶמ ֶל ְך ָה ָ
רוּך ָ
ָבּ ְ
ישׁב ַבּ ֻסּ ָכּה:
ֵל ֵ
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שחרית לשבת ויום טוב
ברכות השחר כמו ביום חול

פסוקי דזמרה
ילוֹתיו:
הוֹדיעוּ ָב ַע ִמּים ֲע ִל ָ
הוֹדוּ ַלה' ִק ְראוּ ִב ְשׁמוִֹ .
אוֹתיו:
ַמּרוּ לוִֹ .שׂיחוּ ְבּ ָכל ִנ ְפ ְל ָ
ִשׁירוּ לוֹ ז ְ
ִה ְת ַה ְללוּ ְבּ ֵשׁם ָק ְדשׁוֹ .יִ ְשׂ ַמח ֵלב ְמ ַב ְק ֵשׁי ה':
ִדּ ְרשׁוּ ה' וְ ֻעזּוַֹ .בּ ְקּשׁוּ ָפנָיו ָתּ ִמיד:
וּמ ְשׁ ְפּ ֵטי ִפיהוּ:
אוֹתיו ֲא ֶשׁר ָע ָשׂה .מ ְֹפ ָתיו ִ
זִ ְכרוּ ִנ ְפ ְל ָ
יריו:
ַעקֹב ְבּ ִח ָ
ֶרע יִ ְשׂ ָר ֵאל ַע ְבדּוְֹ .בּנֵי י ֲ
זַ
אָרץ ִמ ְשׁ ָפּ ָטיו:
הוּא ה' ֱאל ֵֹהינוְּ .בּ ָכל ָה ֶ
עוֹלם ְבּ ִריתוָֹ .דּ ָבר ִצוָּה ְל ֶא ֶלף דּוֹר:
זִ ְכרוּ ְל ָ
בוּעתוֹ ְליִ ְצ ָחק:
וּשׁ ָ
אַב ָר ָהםְ .
ֲא ֶשׁר ָכּ ַרת ֶאת ְ
עוֹלם:
ַעקֹב ְלחֹקְ .ליִ ְשׂ ָר ֵאל ְבּ ִרית ָ
יד ָה ְלי ֲ
ַע ִמ ֶ
ַויּ ֲ
ַח ַל ְת ֶכם:
ָעןֶ .ח ֶבל נ ֲ
ֵלאמֹרְ .ל ָך ֶא ֵתּן ֶא ֶרץ ְכּנ ַ
ָרים ָבּהּ:
יוֹת ֶכם ְמ ֵתי ִמ ְס ָפּרִ .כּ ְמ ַעט וְ ג ִ
ִבּ ְה ְ
אַחר:
וּמ ַמּ ְמ ָל ָכה ֶאל ַעם ֵ
ַיִּת ַה ְלּכוּ ִמגּוֹי ֶאל גּוֹיִ .
ו ְ
יהם ְמ ָל ִכים:
ַיּוֹכח ֲע ֵל ֶ
יח ְל ִאישׁ ְל ָע ְשׁ ָקם .ו ַ
לֹא ִה ִנּ ַ
וּב ְנ ִביאַי אַל ָתּ ֵרעוּ:
יחי ִ
אַל ִתּ ְגּעוּ ִב ְמ ִשׁ ָ
ְשׁוּעתוֹ:
אָרץַ .בּ ְשּׂרוּ ִמיּוֹם ֶאל יוֹם י ָ
ִשׁירוּ ַלה' ָכּל ָה ֶ
ַס ְפּרוּ ַבגּוֹיִם ֶאת ְכּבוֹדוְֹ .בּ ָכל ָה ַע ִמּים ִנ ְפ ְלא ָֹתיו:
נוֹרא הוּא ַעל ָכּל ֱאל ִֹהים:
וּמ ֻה ָלּל ְמאֹד .וְ ָ
ִכּי גָדוֹל ה' ְ
ילים וַה' ָשׁ ַמיִם ָע ָשׂה:
ִכּי ָכּל ֱאל ֵֹהי ָה ַע ִמּים ֱא ִל ִ
הוֹד וְ ָה ָדר ְל ָפנָיו .עֹז וְ ֶח ְדוָה ִבּ ְמקוֹמוֹ:
ָהבוּ ַלה' ִמ ְשׁ ְפּחוֹת ַע ִמּיםָ .הבוּ ַלה' ָכּבוֹד ָועֹז:
ָהבוּ ַלה' ְכּבוֹד ְשׁמוְֹ .שׂאוּ ִמ ְנ ָחה וּבֹאוּ ְל ָפנָיוִ .ה ְשׁ ַתּ ֲחווּ ַלה' ְבּ ַה ְד ַרת
ק ֶֹדשׁ:
אָרץ .אַף ִתּכּוֹן ֵתּ ֵבל ַבּל ִתּמּוֹט:
ִחילוּ ִמ ְלּ ָפנָיו ָכּל ָה ֶ
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ֹאמרוּ ַבגּוֹיִם ה' ָמ ָל ְך:
אָרץ .וְ י ְ
יִ ְשׂ ְמחוּ ַה ָשּׁ ַמיִם וְ ָתגֵל ָה ֶ
ַעלֹץ ַה ָשּׂ ֶדה וְ ָכל ֲא ֶשׁר בּוֹ:
וּמלֹאוֹ .י ֲ
יִר ַעם ַהיָּם ְ
ְ
אָרץ:
ָער ִמ ִלּ ְפנֵי ה'ִ .כּי ָבא ִל ְשׁפּוֹט ֶאת ָה ֶ
יְר ְנּנוּ ֲע ֵצי ַהיּ ַ
אָז ַ
עוֹלם ַח ְסדּוֹ:
הוֹדוּ ַלה'ִ .כּי טוֹבִ .כּי ְל ָ
ילנוּ ִמן ַהגּוֹיִםְ .להֹדוֹת
יענוּ ֱאל ֵֹהי יִ ְשׁ ֵענוּ .וְ ַק ְבּ ֵצנוּ וְ ַה ִצּ ֵ
הוֹשׁ ֵ
וְ ִא ְמרוִּ .
ְל ֵשׁם ָק ְד ֶשׁ ָךְ .ל ִה ְשׁ ַתּ ֵבּ ַח ִבּ ְת ִה ָלּ ֶת ָך:
ֹאמרוּ ָכל ָה ָעם
עוֹלם ַויּ ְ
עוֹלם וְ ַעד ָה ָ
רוּך ה' ֱאל ֵֹהי יִ ְשׂ ָר ֵאל ִמן ָה ָ
ָבּ ְ
אָמן וְ ַה ֵלּל ַלה':
ֵ
רוֹממוּ ה' ֱאל ֵֹהינוּ וְ ִה ְשׁ ַתּ ֲחווּ ַל ֲהדֹם ַר ְג ָליוָ .קדוֹשׁ הוּא:
ְ
וֹממוּ ה' ֱאל ֵֹהינוּ וְ ִה ְשׁ ַתּ ֲחווּ ְל ַהר ָק ְדשׁוִֹ .כּי ָקדוֹשׁ ה' ֱאל ֵֹהינוּ:
ר ְ
ָעיר
ַשׁ ִחית .וְ ִה ְר ָבּה ְל ָה ִשׁיב אַפּוֹ וְ לֹא י ִ
יְכ ֵפּר ָעוֹן וְ לֹא י ְ
)וְ הוּא ַרחוּם ַ
ַא ִמ ְתּ ָך ָתּ ִמיד
אַתּה ה' לֹא ִת ְכ ָלא ַר ֲח ֶמי ָך ִמ ֶמּ ִנּיַ .ח ְס ְדּ ָך ו ֲ
ָכּל ֲח ָמתוָֹ (:
רוּני:
יִ ְצּ ִ
עוֹלם ֵה ָמּה:
ַח ָס ֶדי ָךִ .כּי ֵמ ָ
זְ כֹר ַר ֲח ֶמי ָך ה' .ו ֲ
ַאוָתוֹ .וְ ֻעזּוֹ ַבּ ְשּׁ ָח ִקים:
ְתּנוּ עֹז ֵלאל ִֹהים ַעל יִ ְשׂ ָר ֵאל גּ ֲ
נוֹתן עֹז וְ ַת ֲע ֻצמוֹת ָל ָעם.
ִשׂ ָר ֵאל .הוּא ֵ
נוֹרא ֱאל ִֹהים ִמ ִמּ ְק ָדּ ֶשׁי ָךֵ .אל י ְ
ָ
רוּך ֱאל ִֹהים:
ָבּ ְ
יע:
הוֹפ ַ
ֵאל ְנ ָקמוֹת ה'ֵ .אל ְנ ָקמוֹת ִ
ֵאים:
אָרץ ָה ֵשׁב ְגּמוּל ַעל גּ ִ
ָשׂא שׁ ֵֹפט ָה ֶ
ִהנּ ֵ
יְשׁוּעהַ .על ַע ְמּ ָך ִב ְר ָכ ֶת ָך ֶסּ ָלה:
ַלה' ַה ָ
ַעקֹב ֶס ָלה:
ה' ְצ ָבאוֹת ִע ָמּנוִּ .מ ְשׂגָּב ָלנוּ ֱאל ֵֹהי י ֲ
אָדם בּ ֵֹט ַח ָבּ ְך:
אַשׁ ֵרי ָ
ה' ְצ ָבאוֹתְ .
ַענֵנוּ ְביוֹם ָק ְר ֵאנוּ:
יעהַ .ה ֶמּ ֶל ְך י ֲ
הוֹשׁ ָ
ה'ִ .
עוֹלם:
ַשּׂ ֵאם ַעד ָה ָ
וּר ֵעם וְ נ ְ
ַח ָל ֶת ָךְ .
וּב ֵר ְך ֶאת נ ֲ
יעה ֶאת ַע ֶמּ ָך ָ
הוֹשׁ ָ
ִ
וּמ ִגנֵּנוּ הוּא:
ַפ ֵשׁנוּ ִח ְכּ ָתה ַלה'ֶ .עזְ ֵרנוּ ָ
נְ
ִשׂ ַמח ִל ֵבּנוִּ .כּי ְב ֵשׁם ָק ְדשׁוֹ ָב ָט ְחנוּ:
ִכּי בוֹ י ְ
יִח ְלנוּ ָל ְך:
יְ ִהי ַח ְס ְדּ ָך ה' ָע ֵלינוַּ .כּ ֲא ֶשׁר ַ
ֶשׁ ֲע ָך ִתּ ֶתּן ָלנוּ:
ַה ְר ֵאנוּ ה' ַח ְס ֶדּ ָך .וְ י ְ
וּפ ֵדנוּ ְל ַמ ַען ַח ְס ֶדּ ָך:
קוּמה ֶעזְ ָר ָתה ָלנוְּ .
ָ
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ַא ַמ ְל ֵאהוּ:
אָנ ִֹכי ה' ֱאל ֶֹהי ָך ַה ַמּ ַע ְל ָך ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ָריִםַ .ה ְר ֶחב ִפּי ָך ו ֲ
אַשׁ ֵרי ָה ָעם ֶשׁה' ֱאל ָֹהיו:
אַשׁ ֵרי ָה ָעם ֶשׁ ָכּ ָכה לּוְֹ .
ְ
ָמל ָע ָלי:
ירה ַלה' ִכּי ג ַ
אָשׁ ָ
ישׁוּע ֶת ָךִ .
ַא ִני ְבּ ַח ְס ְדּ ָך ָב ַט ְח ִתּיָ .יגֵל ִל ִבּי ִבּ ָ
וֲ

ֻכּת ַה ַבּ ִית ְל ָדוִ ד:
ִמזְ מוֹר ִשׁיר ֲחנ ַ
ֹיְבי ִלי:
ית ִני .וְ לֹא ִשׂ ַמּ ְח ָתּ א ַ
רוֹמ ְמ ָך ה' ִכּי ִד ִלּ ָ
ֲא ִ
ַתּ ְר ָפּ ֵא ִני:
ַע ִתּי ֵא ֶלי ָך ו ִ
ה' ֱאל ָֹהיִ .שׁוּ ְ
ִית ִני ִמיּ ְָר ִדי בוֹר:
ַפ ִשׁיִ .חיּ ַ
ית ִמן ְשׁאוֹל נ ְ
ה' ֶה ֱע ִל ָ
ֵכר ָק ְדשׁוֹ:
ידיו .וְ הוֹדוּ ְלז ֶ
ַמּרוּ ַלה' ֲח ִס ָ
זְ
ִכּי ֶרגַע ְבּאַפּוֹ ַחיִּ ים ִבּ ְרצוֹנוָֹ .בּ ֶע ֶרב י ִָלין ֶבּ ִכי וְ ַלבּ ֶֹקר ִרנָּה:
עוֹלם:
אָמ ְר ִתּי ְב ַשׁ ְלוִ יַ .בּל ֶאמּוֹט ְל ָ
ַא ִני ַ
וֲ
ִיתי ִנ ְב ָהל:
צוֹנ ָך ֶה ֱע ַמ ְד ָתּה ְל ַה ְר ִרי עֹזִ .ה ְס ַתּ ְר ָתּ ָפנֶי ָך ָהי ִ
ה' ִבּ ְר ְ
ֵא ֶלי ָך ה' ֶא ְק ָרא וְ ֶאל ֲאדֹנָי ֶא ְת ַחנָּן:
יוֹד ָך ָע ָפר ֲהי ִַגּיד ֲא ִמ ֶתּ ָך:
ַמה ֶבּ ַצע ְבּ ָד ִמי ְבּ ִר ְד ִתּי ֶאל ַשׁ ַחתֲ .ה ְ
ְשׁ ַמע ה' וְ ָחנּ ִֵני ה' ֱה ֵיה עֹזֵר ִלי:
אַזּ ֵר ִני ִשׂ ְמ ָחה:
ַתּ ְ
ָה ַפ ְכ ָתּ ִמ ְס ְפּ ִדי ְל ָמחוֹל ִלי ִפּ ַתּ ְח ָתּ ַשׂ ִקּי ו ְ
אוֹד ָךּ:
עוֹלם ֶ
ַמּ ְר ָך ָכבוֹד וְ לֹא יִ דֹּם .ה' ֱאל ַֹהי ְל ָ
ְל ַמ ַען יְ ז ֶ
עוֹלם ו ֶ
יִמל ְֹך ְל ָ
ה' ֶמ ֶל ְך .ה' ָמ ָל ְך .ה' ְ
ָעד] .שתי פעמים[:
וּשׁמוֹ ֶא ָחד:
אָרץַ .בּיּוֹם ַההוּא י ְִהיֶה ה' ֶא ָחד ְ
וְ ָהיָה ה' ְל ֶמ ֶל ְך ַעל ָכּל ָה ֶ
יענוּ ה' ֱאל ֵֹהינוּ וְ ַק ְבּ ֵצנוּ ִמן ַהגּוֹיִםְ .להוֹדוֹת ְל ֵשׁם ָק ְד ֶשׁ ָך
הוֹשׁ ֵ
ִ
ְל ִה ְשׁ ַתּ ֵבּ ַח ִבּ ְת ִה ָלּ ֶת ָך:
עוֹלם.
עוֹלם וְ ַעד ָה ָ
ִשׂ ָר ֵאל ִמן ָה ָ
רוּך ה' ֱאל ֵֹהי י ְ
ָבּ ְ
אָמןַ .ה ְללוּיָהּ:
אָמר ָכּל ָה ָעם ֵ
וְ ַ
כֹּל ַה ְנּ ָשׁ ָמה ְתּ ַה ֵלּל יָהַּ .ה ְללוּיָהּ:
ַצּ ַח ִמזְ מוֹר ְל ָדוִ ד:
ַל ְמנ ֵ
יע:
ָדיו ַמ ִגּיד ָה ָר ִק ַ
וּמ ֲע ֵשׂה י ָ
ַה ָשּׁ ַמיִם ְמ ַס ְפּ ִרים ְכּבוֹד ֵאלַ .
יְחוֶּה ָדּ ַעת:
יְלה ַ
יְלה ְל ַל ָ
יע א ֶֹמר .וְ ַל ָ
יוֹם ְליוֹם י ִַבּ ַ
קוֹלם:
ֵאין א ֶֹמר וְ ֵאין ְדּ ָב ִריםְ .בּ ִלי ִנ ְשׁ ָמע ָ
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יהם.
וּב ְק ֵצה ֵת ֵבל ִמ ֵלּ ֶ
ָצא ַקוָּםִ .
אָרץ י ָ
ְבּ ָכל ָה ֶ
ַל ֶשּׁ ֶמשׁ ָשׂם א ֶֹהל ָבּ ֶהם:
ָשׂישׂ ְכּ ִגבּוֹר ָלרוּץ א ַֹרח:
וְ הוּא ְכּ ָח ָתן י ֵֹצא ֵמ ֻח ָפּתוֹ .י ִ
צוֹתם.
קוּפתוֹ ַעל ְק ָ
וּת ָ
מוֹצאוֹ ְ
ִמ ְק ֵצה ַה ָשּׁ ַמיִם ָ
וְ ֵאין ִנ ְס ָתּר ֵמ ַח ָמּתוֹ:
ָפשׁ.
יבת נ ֶ
ימה ְמ ִשׁ ַ
תּוֹרת ה' ְתּ ִמ ָ
ַ
ימת ֶפּ ִתי:
ֶא ָמנָה ַמ ְח ִכּ ַ
ֵעדוּת ה' נ ֱ
קּוּדי ה' יְ ָשׁ ִרים ְמ ַשׂ ְמּ ֵחי ֵלב.
ִפּ ֵ
ירת ֵעינָיִם:
ִמ ְצוַת ה' ָבּ ָרה ְמ ִא ַ
עוֹמ ֶדת ָל ַעד.
הוֹרה ֶ
יִראַת ה' ְט ָ
ְ
ַח ָדּו:
ִמ ְשׁ ְפּ ֵטי ה' ֱא ֶמת ָצ ְדקוּ י ְ
צוּפים:
תוּקים ִמ ְדּ ַבשׁ וְ נ ֶֹפת ִ
וּמ ִ
וּמ ָפּז ָרבְ .
ָהב ִ
ֶח ָמ ִדים ִמזּ ָ
ַהנ ֱ
גַּם ַע ְב ְדּ ָך ִנזְ ָהר ָבּ ֶהםְ .בּ ָשׁ ְמ ָרם ֵע ֶקב ָרב:
ַקּ ִני:
ְשׁ ִגיאוֹת ִמי י ִָבין ִמ ִנּ ְס ָתּרוֹת נ ֵ
יִמ ְשׁלוּ ִבי
שׂך ַע ְב ֶדּ ָך .אַל ְ
ֵדים ֲח ְ
גַּם ִמזּ ִ
יתי ִמ ֶפּ ַשׁע ָרב:
יתם וְ ִנ ֵקּ ִ
אָז ֵא ָ
צוּרי וְ ג ֲֹא ִלי:
יִ ְהיוּ ְל ָרצוֹן ִא ְמ ֵרי ִפי וְ ֶה ְגיוֹן ִל ִבּיְ .ל ָפנֶי ָך ה' ִ

יקים ַבּה'ַ .ליְ ָשׁ ִרים ָנא ָוה ְת ִה ָלּה:
ַרנְּ נוּ ַצ ִדּ ִ
ֵבל ָעשׂוֹר ַז ְמּרוּ לוֹ:
הוֹדוּ ַלה' ְבּ ִכנּוֹרְ .בּנ ֶ
ִשׁירוּ לוֹ ִשׁיר ָח ָדשֵׁ .הי ִטיבוּ ַנגֵּן ִבּ ְתרוּ ָעה:
ִכּי ָי ָשׁר ְד ַבר ה' .וְ ָכל ַמ ֲע ֵשׂהוּ ֶבּ ֱאמוּנָה:
אָרץ:
א ֵֹהב ְצ ָד ָקה וּ ִמ ְשׁ ָפּטֶ .ח ֶסד ה' ָמ ְלאָה ָה ֶ
ַעשׂוּ .וּ ְברוּ ַח ִפּיו ָכּל ְצ ָבאָם:
ִבּ ְד ַבר ה' ָשׁ ַמיִם נ ֲ
כֹּ ֵנס ַכּנֵּד ֵמי ַה ָיּם .נֹ ֵתן ְבּאוֹ ָצרוֹת ְתּהוֹמוֹת:
אָרץִ .מ ֶמּנּוּ ָיגוּרוּ ָכּל י ְשׁ ֵבי ֵת ֵבל:
ִיראוּ ֵמה' ָכּל ָה ֶ
י ְ
ִכּי הוּא אָ ַמר ַויּ ִֶהי .הוּא ִצוָּה ַו ַיּ ֲעמֹד:
ה' ֵה ִפיר ֲע ַצת גּוֹיִםֵ .הנִ יא ַמ ְח ְשׁבוֹת ַע ִמּים:
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וֹלם ַתּ ֲעמֹדַ .מ ְח ְשׁבוֹת ִלבּוֹ ְלדֹר וָדֹר:
ֲע ַצת ה' ְלע ָ
אַ ְשׁ ֵרי ַהגּוֹי ֲא ֶשׁר ה' ֱאל ָֹהיוָ .ה ָעם ָבּ ַחר ְל ַנ ֲח ָלה לוֹ:
אָדם:
ִמ ָשּׁ ַמיִם ִה ִבּיט ה'ָ .ראָה ֶאת ָכּל ְבּנֵי ָה ָ
אָרץ:
ִמ ְמּכוֹן ִשׁ ְבתּוֹ ִה ְשׁגִּ י ַח ֶאל ָכּל י ְשׁ ֵבי ָה ֶ
יהם:
יּוֹצר ַי ַחד ִל ָבּםַ .ה ֵמּ ִבין ֶאל ָכּל ַמ ֲע ֵשׂ ֶ
ַה ֵ
ָצל ְבּ ָרב כֹּ ַח:
ֵאין ַה ֶמּ ֶל ְך נוֹ ָשׁע ְבּ ָרב ָחיִל .גִּ בּוֹר לֹא ִינּ ֵ
ֶשׁ ֶקר ַהסּוּס ִל ְתשׁוּ ָעה .וּ ְברֹב ֵחילוֹ לֹא ְי ַמ ֵלּט:
ִהנֵּה ֵעין ה' ֶאל י ְֵראָיוַ .ל ְמ ַי ֲח ִלים ְל ַח ְסדּוֹ:
וֹתם ָבּ ָר ָעב:
ְל ַה ִצּיל ִמ ָמּ ֶות ַנ ְפ ָשׁםְ .וּל ַחיּ ָ
נ ְַפ ֵשׁנוּ ִח ְכּ ָתה ַלה'ֶ .עזְ ֵרנוּ וּ ָמגִ ֵנּנוּ הוּא:
ִכּי בוֹ י ְִשׂ ַמח ִל ֵבּנוִּ .כּי ְב ֵשׁם ָק ְדשׁוֹ ָב ָט ְחנוּ:
י ְִהי ַח ְס ְדּ ָך ה' ָע ֵלינוַּ .כּ ֲא ֶשׁר ִי ַח ְלנוּ ָל ְך:
ְל ָדוִ ד ְבּ ַשׁנּוֹתוֹ ֶאת ַט ְעמוֹ ִל ְפנֵי ֲא ִבי ֶמ ֶל ְךַ .ו ְיג ְָר ֵשׁהוּ ַויּ ֵַל ְך:
ֲא ָב ְר ָכה ֶאת ה' ְבּ ָכל ֵעתָ .תּ ִמיד ְתּ ִה ָלּתוֹ ְבּ ִפי:
ַבּה' ִתּ ְת ַה ֵלּל ַנ ְפ ִשׁיִ .י ְשׁ ְמעוּ ֲענָוִ ים וְ ִי ְשׂ ָמחוּ:
ג ְַדּלוּ ַלה' ִא ִתּי .וּנְ רוֹ ְמ ָמה ְשׁמוֹ ַי ְח ָדּו:
ילנִ י:
ָדּ ַר ְשׁ ִתּי ֶאת ה' וְ ָענָנִ י .וּ ִמ ָכּל ְמגוּרוֹ ַתי ִה ִצּ ָ
ֵיהם אַל י ְֶח ָפּרוּ:
ָהרוּ .וּ ְפנ ֶ
ִה ִבּיטוּ ֵא ָליו וְ נ ָ
רוֹתיו הוֹ ִשׁיעוֹ:
זֶה ָענִ י ָק ָרא ַוה' ָשׁ ֵמ ַע .וּ ִמ ָכּל ָצ ָ
יראָיו ַו ְי ַח ְלּ ֵצם:
חוֹנֶה ַמ ְלאַ ְך ה' ָס ִביב ִל ֵ
ֶבר ֶי ֱח ֶסה בּוֹ:
וּראוּ ִכּי טוֹב ה' .אַ ְשׁ ֵרי ַהגּ ֶ
ַט ֲעמוּ ְ
יראָיו:
יְראוּ ֶאת ה' ְקדוֹ ָשׁיוִ .כּי ֵאין ַמ ְחסוֹר ִל ֵ
ְכּ ִפ ִירים ָרשׁוּ וְ ָר ֵעבוּ .וְ ד ְוֹר ֵשׁי ה' לֹא ַי ְח ְסרוּ ָכל טוֹב:
ְלכוּ ָבנִ ים ִשׁ ְמעוּ ִלי .י ְִראַת ה' ֲא ַל ֶמּ ְד ֶכם:
ִמי ָה ִאישׁ ֶה ָח ֵפץ ַחיִּים .א ֵֹהב ָי ִמים ִל ְראוֹת טוֹב:
נְ צוֹר ְלשׁוֹנְ ָך ֵמ ָרע .וּ ְשׂ ָפ ֶתי ָך ִמ ַדּ ֵבּר ִמ ְר ָמה:
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ַע ֵשׂה טוֹבַ .בּ ֵקּשׁ ָשׁלוֹם וְ ָר ְד ֵפהוּ:
סוּר ֵמ ָרע ו ֲ
יקים .וְ אָזְ נָיו ֶאל ַשׁוְ ָע ָתם:
ֵעינֵי ה' ֶאל ַצ ִדּ ִ
ְפּנֵי ה' ְבּעוֹ ֵשׂי ָרעְ .ל ַה ְכ ִרית ֵמ ֶארֶץ זִ ְכ ָרם:
ילם:
ָצ ֲעקוּ וַה' ָשׁ ֵמ ַע .וּ ִמ ָכּל ָצרוֹ ָתם ִה ִצּ ָ
ָקרוֹב ה' ְלנִ ְשׁ ְבּ ֵרי ֵלב .וְ ֶאת ַדּ ְכּ ֵאי רוּ ַח יוֹ ִשׁי ַע:
ֻלּם י ִַצּי ֶלנּוּ ה':
ַרבּוֹת ָרעוֹת ַצ ִדּיק .וּ ִמכּ ָ
שֹׁ ֵמר ָכּל ַע ְצמוֹ ָתיו .אַ ַחת ֵמ ֵה ָנּה לֹא נִ ְשׁ ָבּ ָרה:
ְתּמוֹ ֵתת ָר ָשׁע ָר ָעה .וְ שׂנְ ֵאי ַצ ִדּיק י ְֶא ָשׁמוּ:
וֹדה ה' ֶנ ֶפשׁ ֲע ָב ָדיו .וְ לֹא ֶי ְא ְשׁמוּ ָכּל ַהחוֹ ִסים בּוֹ:
פֶּ
ְתּ ִפ ָלּה ְלמ ֶשׁה ִאישׁ ָה ֱאל ִֹהים.
ִית ָלּנוְּ .בּדוֹר ָודֹר:
אַתּה ָהי ָ
ֲאדֹנָי ָמעוֹן ָ
חוֹלל ֶא ֶרץ וְ ֵת ֵבל.
ֻלּדוּ ַו ְתּ ֵ
ְבּ ֶט ֶרם ָה ִרים י ָ
וֹלם אַ ָתּה ֵאל:
וֹלם ַעד ע ָ
וּ ֵמע ָ
אָדם:
ָתּ ֵשׁב ֱאנוֹשׁ ַעד ַדּ ָכּאַ .ותֹּא ֶמר שׁוּבוּ ְבנֵי ָ
וּרה ַב ָלּי ְָלה:
אַשׁמ ָ
ַעבֹר .וְ ְ
ִכּי ֶא ֶלף ָשׁנִ ים ְבּ ֵעינֶי ָך ְכּיוֹם ֶא ְתמוֹל ִכּי י ֲ
ַחלֹף:
זְ ַר ְמ ָתּם ֵשׁנָה ִי ְהיוַּ .בּבּ ֶֹקר ֶכּ ָח ִציר י ֲ
וֹלל וְ י ֵָבשׁ:
ַבּבּ ֶֹקר ָי ִציץ וְ ָח ָלףָ .ל ֶע ֶרב יְ מ ֵ
ִכּי ָכ ִלינוּ ְבאַ ֶפּ ָך .וּ ַב ֲח ָמ ְת ָך נִ ְב ָה ְלנוּ:
ֶךֲ .ע ֻל ֵמנוּ ִל ְמאוֹר ָפּנֶי ָך:
וֹתינוּ ְלנֶגְ דּ ָ
ַשׁ ָתּה ֲעוֹנ ֵ
ָמינוּ ָפּנוּ ְב ֶע ְב ָר ֶת ָךִ .כּ ִלּינוּ ָשׁנֵינוּ ְכּמוֹ ֶהגֶה:
ִכּי ָכל י ֵ
וֹתינוּ ָבּ ֶהם ִשׁ ְב ִעים ָשׁ ָנה .וְ ִאם ִבּגְ בוּרֹת ְשׁמוֹנִ ים ָשׁ ָנה .וְ ָר ְה ָבּם
ְמי ְשׁנ ֵ
יֵ
ָע ָמל ָואָוֶןִ .כּי ָגז ִחישׁ ַו ָנּ ֻע ָפה:
וּכי ְִראָ ְת ָך ֶע ְב ָר ֶת ָך:
וֹד ַע עֹז אַ ֶפּ ָךְ .
ִמי י ֵ
וֹדע .וְ ָנ ִביא ְל ַבב ָח ְכ ָמה:
ִל ְמנוֹת ָי ֵמינוּ ֵכּן ה ַ
וּבה ה' ַעד ָמ ָתי .וְ ִה ָנּ ֵחם ַעל ֲע ָב ֶדי ָך:
שׁ ָ
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ַשׂ ְבּ ֵענוּ ַבבּ ֶֹקר ַח ְס ֶדּ ָך .וּנְ ַרנְּ נָה וְ נִ ְשׂ ְמ ָחה ְבּ ָכל ָי ֵמינוּ:
ַשׂ ְמּ ֵחנוּ ִכּימוֹת ִענִּ י ָתנוְּ .שׁנוֹת ָר ִאינוּ ָר ָעה:
ֵיהם:
ַה ָד ְר ָך ַעל ְבּנ ֶ
י ֵָר ֶאה ֶאל ֲע ָב ֶדי ָך ָפ ֳע ֶל ָך .ו ֲ
יהי נֹ ַעם ֲאדֹנָי ֱאל ֵֹהינוּ ָע ֵלינוּ .וּ ַמ ֲע ֵשׂה י ֵָדינוּ כּוֹנְ נָה ָע ֵלינוּ .וּ ַמ ֲע ֵשׂה
וִ ִ
י ֵָדינוּ כּוֹנְ נֵהוּ:
ישׁב ְבּ ֵס ֶתר ֶע ְליוֹןְ .בּ ֵצל ַשׁ ַדּי יִ ְתלוֹנָן:
ֵ
וּד ִתיֱ .אלֹ ַהי ֶא ְב ַטח בּוֹ:
אֹ ַמר ַלה' ַמ ְח ִסי וּ ְמצ ָ
ִכּי הוּא י ִַצּ ְיל ָך ִמ ַפּח יָקוּשִׁ .מ ֶדּ ֶבר ַהוּוֹת:
ְבּ ֶא ְב ָרתוֹ ָי ֶס ְך ָל ְך .וְ ַת ַחת ְכּ ָנ ָפיו ֶתּ ְח ֶסהִ .צנָּה וְ סוֹ ֵח ָרה ֲא ִמתּוֹ:
ירא ִמ ַפּ ַחד ָלי ְָלהֵ .מ ֵחץ ָיעוּף יוֹ ָמם:
לֹא ִת ָ
ַהלֹ ְךִ .מ ֶקּ ֶטב יָשׁוּד ָצ ֳה ָריִם:
ִמ ֶדּ ֶבר ָבּאֹ ֶפל י ֲ
וּר ָב ָבה ִמי ִמי ֶנ ָךֵ .א ֶלי ָך לֹא ִי ָגּשׁ:
ִיפֹּל ִמ ִצּ ְדּ ָך ֶא ֶלף ְ
ַרק ְבּ ֵעינֶי ָך ַת ִבּיט .וְ ִשׁ ֻלּ ַמת ְר ָשׁ ִעים ִתּ ְר ֶאה:
ִכּי אַ ָתּה ה' ַמ ְח ִסיֶ .ע ְליוֹן ַשׂ ְמ ָתּ ְמעוֹ ֶנ ָך:
אָה ֶל ָך:
לֹא ְת ֻאנֶּה ֵא ֶלי ָך ָר ָעה .וְ ֶנגַע לֹא י ְִק ַרב ְבּ ֳ
אָכיו י ְַצוֶּה ָלּ ְךִ .ל ְשׁ ָמ ְר ָך ְבּ ָכל ְדּ ָר ֶכי ָך:
ִכּי ַמ ְל ָ
ַעל ַכּ ַפּיִ ם יִ ָשּׂאוּנְ ָךֶ .פּן ִתּגּוֹף ָבּ ֶא ֶבן ַרגְ ֶל ָך:
ַעל ַשׁ ַחל ָו ֶפ ֶתן ִתּ ְדרוֹ ְךִ .תּ ְרמוֹס ְכּ ִפיר וְ ַתנִּ ין:
ִכּי ִבי ָח ַשׁק ַו ֲא ַפ ְלּ ֵטהוֲּ .א ַשׂגְּ ֵבהוּ ִכּי י ַָדע ְשׁ ִמי:
י ְִק ָר ֵאנִ י וְ ֶא ֱענֵהוִּ .עמּוֹ אָנ ִֹכי ְב ָצ ָרהֲ .א ַח ְלּ ֵצהוּ ַו ֲא ַכ ְבּ ֵדהוּ:
אַר ֵאהוּ ִבּישׁוּ ָע ִתי:
אַשׂ ִבּי ֵעהוּ .וְ ְ
א ֶֹר ְך ָי ִמים ְ
אַר ֵאהוּ ִבּישׁוּ ָע ִתי:
אַשׂ ִבּי ֵעהוּ .וְ ְ
א ֶֹר ְך ָי ִמים ְ
ִמזְ מוֹר ִשׁירוּ ַלה' ִשׁיר ָח ָדשׁ ִכּי נִ ְפ ָלאוֹת ָע ָשׂה.
יעה לּוֹ יְ ִמינוֹ וּזְ רוֹ ַע ָק ְדשׁוֹ:
הוֹ ִשׁ ָ
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וּעתוְֹ .ל ֵעינֵי ַהגּוֹ ִים גִּ ָלּה ִצ ְד ָקתוֹ:
יע ה' ְישׁ ָ
הוֹד ַ
ִ
ז ַָכר ַח ְסדּוֹ ֶו ֱאמוּ ָנתוֹ ְל ֵבית יִ ְשׂ ָר ֵאל.
וּעת ֱאל ֵֹהינוּ:
אָרץ ֵאת יְ שׁ ַ
ָראוּ ָכל אַ ְפ ֵסי ֶ
אָרץִ .פּ ְצחוּ וְ ַרנְּ נוּ וְ ַז ֵמּרוּ:
ָה ִריעוּ ַלה' ָכּל ָה ֶ
ַז ְמּרוּ ַלה' ְבּ ִכנּוֹרְ .בּ ִכנּוֹר וְ קוֹל זִ ְמ ָרה:
וֹצרוֹת וְ קוֹל שׁוֹ ָפרָ .ה ִריעוּ ִל ְפנֵי ַה ֶמּ ֶל ְך ה':
ַבּ ֲחצ ְ
י ְִר ַעם ַה ָיּם וּ ְמלֹאוֵֹ .תּ ֵבל וְ י ְשׁ ֵבי ָבהּ:
נְ ָהרוֹת יִ ְמ ֲחאוּ ָכףַ .י ַחד ָה ִרים ְי ַרנֵּנוּ:
אָרץ.
ִל ְפנֵי ה' ִכּי ָבא ִל ְשׁפּוֹט ָה ֶ
י ְִשׁפּוֹט ֵתּ ֵבל ְבּ ֶצ ֶדק וְ ַע ִמּים ְבּ ֵמי ָשׁ ִרים:
ִשׁיר ַל ַמּ ֲעלוֹתֶ .א ָשּׂא ֵעינַי ֶאל ֶה ָה ִרים ֵמאַיִן ָיבוֹא ֶעזְ ִרי:
ֶעזְ ִרי ֵמ ִעם ה' .עֹ ֵשׂה ָשׁ ַמיִ ם ָואָרֶץ:
אַל יִ ֵתּן ַלמּוֹט ַרגְ ֶל ָך .אַל ָינוּם שֹׁ ְמ ֶר ָך:
ִישׁן שׁוֹ ֵמר י ְִשׂ ָר ֵאל:
ִהנֵּה לֹא יָנוּם וְ לֹא י ָ
ה' שֹׁ ְמ ֶר ָך .ה' ִצ ְלּ ָך ַעל יַד יְ ִמי ֶנ ָך:
יוֹ ָמם ַה ֶשּׁ ֶמשׁ לֹא י ֶַכּ ָכּה .וְ י ֵָר ַח ַבּ ָלּי ְָלה:
ה' י ְִשׁ ָמ ְר ָך ִמ ָכּל ָרעִ .י ְשׁמוֹר ֶאת נ ְַפ ֶשׁ ָך:
עוֹלם:
ה' י ְִשׁ ָמר ֵצא ְת ָך וּבוֹ ֶא ָךֵ .מ ַע ָתּה וְ ַעד ָ
ֵל ְך:
ִשׁיר ַה ַמּ ֲעלוֹת ְל ָדוִ דָ .שׂ ַמ ְח ִתּי ְבּאֹ ְמ ִרים ִלי ֵבּית ה' נ ֵ
עֹ ְמדוֹת ָהיוּ ַרגְ ֵלינוּ ִבּ ְשׁ ָע ַרי ְִך יְרוּ ָשׁ ָליִם:
יְרוּ ָשׁ ַליִם ַה ְבּנוּ ָיהְ .כּ ִעיר ֶשׁ ֻח ְבּ ָרה ָלהּ ַי ְח ָדּו:
ֶשׁ ָשּׁם ָעלוּ ְשׁ ָב ִטים ִשׁ ְב ֵטי ָיהּ ֵעדוּת ְלי ְִשׂ ָר ֵאלְ .להוֹדוֹת ְל ֵשׁם ה':
ִכּי ָשׁ ָמּה ָי ְשׁבוּ ִכ ְסאוֹת ְל ִמ ְשׁ ָפּטִ .כּ ְסאוֹת ְל ֵבית ָדּוִ ד:
ַשׁ ֲאלוּ ְשׁלוֹם יְרוּ ָשׁ ָליִםִ .י ְשׁ ָליוּ א ֲֹה ָב ִי ְך:
אַר ְמנוֹ ָתיִ ְך:
יל ְךַ .שׁ ְל ָוה ְבּ ְ
י ְִהי ָשׁלוֹם ְבּ ֵח ֵ
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ְל ַמ ַען אַ ַחי וְ ֵר ָעיֲ .א ַד ְבּ ָרה ָנּא ָשׁלוֹם ָבּ ְך:
ְל ַמ ַען ֵבּית ה' ֱאל ֵֹהינוֲּ .א ַב ְק ָשׁה טוֹב ָל ְך:
ָשׂא ִתי ֶאת ֵעינַיַ .היּוֹ ְשׁ ִבי ַבּ ָשּׁ ָמיִ ם:
ִשׁיר ַה ַמּ ֲעלוֹתֵ .א ֶלי ָך נ ָ
ֵיהםְ .כּ ֵעינֵי ִשׁ ְפ ָחה ֶאל יַד גְּ ִב ְר ָתּהֵּ .כּן
ִהנֵּה ְכ ֵעינֵי ֲע ָב ִדים ֶאל יַד ֲאדוֹנ ֶ
ֵעינֵינוּ ֶאל ה' ֱאל ֵֹהינוּ ַעד ֶשׁ ְיּ ָח ֵנּנוּ:
ָח ֵנּנוּ ה' ָחנֵּנוִּ .כּי ַרב ָשׂ ַב ְענוּ בוּז:
ַר ַבּת ָשׂ ְב ָעה ָלּהּ ַנ ְפ ֵשׁנוּ ַה ַלּ ַעג ַה ַשּׁ ֲא ַננִּ יםַ .הבּוּז ִלגְ ֵאי יוֹנִ ים:
ִשׁיר ַה ַמּ ֲעלוֹת ְל ָדוִ ד .לוּ ֵלי ה' ֶשׁ ָהיָה ָלנוּ .יֹא ַמר ָנא ִי ְשׂ ָר ֵאל:
אָדם:
לוּלי ה' ֶשׁ ָהיָה ָלנוְּ .בּקוּם ָע ֵלינוּ ָ
ֵ
ֲאזַי ַחיִּים ְבּ ָלעוּנוַּ .בּ ֲחרוֹת אַ ָפּם ָבּנוּ:
ֲאזַי ַה ַמּיִם ְשׁ ָטפוּנוַּ .נ ְח ָלה ָע ַבר ַעל ַנ ְפ ֵשׁנוּ:
ֲאזַי ָע ַבר ַעל ַנ ְפ ֵשׁנוַּ .ה ַמּ ִים ַהזֵּידוֹנִ ים:
יהם:
ָבּר ְוּך ה'ֶ .שׁלֹּא נְ ָת ָננוּ ֶט ֶרף ְל ִשׁ ֵנּ ֶ
יוֹק ִשׁיםַ .ה ַפּח נִ ְשׁ ָבּר ַו ֲא ַנ ְחנוּ נִ ְמ ָל ְטנוּ:
נ ְַפ ֵשׁנוּ ְכּ ִצפּוֹר נִ ְמ ְל ָטה ִמ ַפּח ְ
אָרץ:
ֶעזְ ֵרנוּ ְבּ ֵשׁם ה' .עֹ ֵשׂה ָשׁ ַמיִם ָו ֶ
ַה ְללוּיָהַּ .ה ְללוּ ֶאת ֵשׁם ה'ַ .ה ְללוּ ַע ְב ֵדי ה':
ֶשׁעוֹ ְמ ִדים ְבּ ֵבית ה'ְ .בּ ַח ְצרוֹת ֵבּית ֱאל ֵֹהינוּ:
ַה ְללוּיָהּ ִכּי טוֹב ה'ַ .ז ְמּרוּ ִל ְשׁמוֹ ִכּי נ ִָעים:
ֻלּתוֹ:
ַעקֹב ָבּ ַחר לוֹ יָהִּ .י ְשׂ ָר ֵאל ִל ְסג ָ
ִכּי י ֲ
ִכּי ֲאנִ י י ַָד ְע ִתּי ִכּי גָּדוֹל ה'ַ .ו ֲאדֹנֵינוּ ִמ ָכּל ֱאל ִֹהים:
כֹּל ֲא ֶשׁר ָח ֵפץ ה' ָע ָשׂהַ .בּ ָשּׁ ַמ ִים וּ ָבאָרֶץ ַבּ ַיּ ִמּים וְ ָכל ְתּהֹמֹת:
אָרץְ .בּ ָר ִקים ַל ָמּ ָטר ָע ָשׂה .מוֹ ֵצא רוּ ַח
ַמ ֲע ֶלה נְ ִשׂ ִאים ִמ ְק ֵצה ָה ֶ
וֹתיו:
וֹצר ָ
ֵמא ְ
אָדם ַעד ְבּ ֵה ָמה:
וֹרי ִמ ְצ ָר ִיםֵ .מ ָ
ֶשׁ ִה ָכּה ְבּכ ֵ
וֹכ ִכי ִמ ְצ ָריִ םְ .בּ ַפ ְרעֹה וּ ְב ָכל ֲע ָב ָדיו:
ָשׁ ַלח אוֹתֹת וּמוֹ ְפ ִתים ְבּת ֵ
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ֶשׁ ִה ָכּה גּוֹ ִים ַר ִבּים .וְ ָה ַרג ְמ ָל ִכים ֲעצוּ ִמים:
וּלכֹל ַמ ְמ ְלכוֹת ְכּ ָנ ַען:
ְל ִסיחוֹן ֶמל ְֶך ָה ֱאמ ִֹרי וּ ְלעוֹג ֶמ ֶל ְך ַה ָבּ ָשׁןְ .
אַר ָצם ַנ ֲח ָלהַ .נ ֲח ָלה ְלי ְִשׂ ָר ֵאל ַעמּוֹ:
וְ ָנ ַתן ְ
וֹלם .ה' זִ ְכ ְר ָך ְלדֹר ָודֹר:
ה' ִשׁ ְמ ָך ְלע ָ
ִכּי י ִָדין ה' ַעמּוֹ .וְ ַעל ֲע ָב ָדיו ִי ְת ֶנ ָחם:
אָדם:
ָהבַ .מ ֲע ֵשׂה י ְֵדי ָ
ֲע ַצ ֵבּי ַהגּוֹיִם ֶכּ ֶסף וְ ז ָ
ֶפּה ָל ֶהם וְ לֹא י ְַד ֵבּרוֵּ .עינַיִ ם ָל ֶהם וְ לֹא י ְִראוּ:
יהם:
ַאזִ ינוּ .אַף ֵאין יֶשׁ רוּ ַח ְבּ ִפ ֶ
אָזְ ַנ ִים ָל ֶהם וְ לֹא י ֲ
יהם .כֹּל ֲא ֶשׁר בֹּ ֵט ַח ָבּ ֶהם:
ְכּמוֹ ֶהם י ְִהיוּ עֹ ֵשׂ ֶ
אַהרֹן ָבּ ְרכוּ ֶאת ה':
ֵבּית יִ ְשׂ ָר ֵאל ָבּ ְרכוּ ֶאת ה'ֵ .בּית ֲ
ֵבּית ַהלֵּוִ י ָבּ ְרכוּ ֶאת ה' .י ְִר ֵאי ה' ָבּ ְרכוּ ֶאת ה':
ָבּר ְוּך ה' ִמ ִצּיּוֹן .שׁ ֵֹכן יְרוּ ָשׁ ָליִםַ .ה ְללוּיָהּ:
הוֹדוּ ַלה' ִכּי טוֹב.
הוֹדוּ ֵלאל ֵֹהי ָה ֱאל ִֹהים.
הוֹדוּ ַל ֲאדֹנֵי ָה ֲאדֹנִ ים.
ְלעֹ ֵשׂה נִ ְפ ָלאוֹת גְּ דֹלוֹת ְל ַבדּוֹ.
ְלעֹ ֵשׂה ַה ָשּׁ ַמיִם ִבּ ְתבוּנָה.
רוֹקע ָהאָרֶץ ַעל ַה ָמּ ִים.
ְל ַ
ְלעֹ ֵשׂה אוֹ ִרים גְּ ד ִֹלים.
ֶאת ַה ֶשּׁ ֶמשׁ ְל ֶמ ְמ ֶשׁ ֶלת ַבּיּוֹם.
כוֹכ ִבים ְל ֶמ ְמ ְשׁלוֹת ַבּ ָלּי ְָלה.
ֶאת ַהיּ ֵָר ַח וְ ָ
יהם.
וֹר ֶ
ְל ַמ ֵכּה ִמ ְצ ַריִם ִבּ ְבכ ֵ
וֹכם.
וַיּוֹ ֵצא יִ ְשׂ ָר ֵאל ִמתּ ָ
וֹע נְ טוּיָה.
ָקה וּ ִבזְ ר ַ
ְבּיָד ֲחז ָ
ְלגֵֹזר יַם סוּף ִלגְ ז ִָרים.

עוֹלם ַח ְסדּוֹ:
ִכּי ְל ָ
עוֹלם ַח ְסדּוֹ:
ִכּי ְל ָ
עוֹלם ַח ְסדּוֹ:
ִכּי ְל ָ
עוֹלם ַח ְסדּוֹ:
ִכּי ְל ָ
עוֹלם ַח ְסדּוֹ:
ִכּי ְל ָ
עוֹלם ַח ְסדּוֹ:
ִכּי ְל ָ
עוֹלם ַח ְסדּוֹ:
ִכּי ְל ָ
עוֹלם ַח ְסדּוֹ:
ִכּי ְל ָ
עוֹלם ַח ְסדּוֹ:
ִכּי ְל ָ
עוֹלם ַח ְסדּוֹ:
ִכּי ְל ָ
עוֹלם ַח ְסדּוֹ:
ִכּי ְל ָ
עוֹלם ַח ְסדּוֹ:
ִכּי ְל ָ
עוֹלם ַח ְסדּוֹ:
ִכּי ְל ָ
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וְ ֶה ֱע ִביר יִ ְשׂ ָר ֵאל ְבּתוֹכוֹ.
וְ נִ ֵער ַפּ ְרעֹה וְ ֵחילוֹ ְביַם סוּף.
וֹלי ְך ַעמּוֹ ַבּ ִמּ ְד ָבּר.
ְלמ ִ
ְל ַמ ֵכּה ְמ ָל ִכים גְּ ד ִֹלים.
אַדּי ִרים.
ַהרֹג ְמ ָל ִכים ִ
ַויּ ֲ
ְל ִסיחוֹן ֶמל ְֶך ָה ֱאמ ִֹרי.
וּלעוֹג ֶמ ֶל ְך ַה ָבּ ָשׁן.
ְ
אַר ָצם ְל ַנ ֲח ָלה.
וְ ָנ ַתן ְ
ַח ָלה ְליִ ְשׂ ָר ֵאל ַע ְבדּוֹ.
נֲ
ֶשׁ ְבּ ִשׁ ְפ ֵלנוּ ז ַָכר ָלנוּ.
ַויּ ְִפ ְר ֵקנוּ ִמ ָצּ ֵרינוּ.
נוֹ ֵתן ֶל ֶחם ְל ָכל ָבּ ָשׂר.
הוֹדוּ ְל ֵאל ַה ָשּׁ ָמיִם.
אַדּ ֶרת וְ ָה ֱאמוּנָה.
ָה ֶ
ַה ִבּינָה וְ ַה ְבּ ָר ָכה.
ֻלּה.
ַאוָה וְ ַהגְּ ד ָ
ַהגּ ֲ
ַה ֵדּ ָעה וְ ַה ִדּבּוּר.
ַההוֹד וְ ֶה ָה ָדּר.
ַעד וְ ַה ָוּ ִתיקוּת.
ַהוּ ַ
ַהזּ ְָך וְ ַהזּ ַֹהר.
ַה ַחיִל וְ ַהחֹ ֶסן.
ַה ֶטּ ֶכס וְ ַהטֹּ ַהר.
ַהיִּחוּד וְ ַהיּ ְִראָה.
ַה ֶכּ ֶתר וְ ַה ָכּבוֹד.
ַה ֶלּ ַקח וְ ַה ִלּבּוּב.

עוֹלם ַח ְסדּוֹ:
ִכּי ְל ָ
עוֹלם ַח ְסדּוֹ:
ִכּי ְל ָ
עוֹלם ַח ְסדּוֹ:
ִכּי ְל ָ
עוֹלם ַח ְסדּוֹ:
ִכּי ְל ָ
עוֹלם ַח ְסדּוֹ:
ִכּי ְל ָ
עוֹלם ַח ְסדּוֹ:
ִכּי ְל ָ
עוֹלם ַח ְסדּוֹ:
ִכּי ְל ָ
עוֹלם ַח ְסדּוֹ:
ִכּי ְל ָ
עוֹלם ַח ְסדּוֹ:
ִכּי ְל ָ
עוֹלם ַח ְסדּוֹ:
ִכּי ְל ָ
עוֹלם ַח ְסדּוֹ:
ִכּי ְל ָ
עוֹלם ַח ְסדּוֹ:
ִכּי ְל ָ
עוֹלם ַח ְסדּוֹ:
ִכּי ְל ָ
וֹל ִמים:
ְל ַחי ע ָ
וֹל ִמים:
ְל ַחי ע ָ
וֹל ִמים:
ְל ַחי ע ָ
וֹל ִמים:
ְל ַחי ע ָ
וֹל ִמים:
ְל ַחי ע ָ
וֹל ִמים:
ְל ַחי ע ָ
וֹל ִמים:
ְל ַחי ע ָ
וֹל ִמים:
ְל ַחי ע ָ
וֹל ִמים:
ְל ַחי ע ָ
וֹל ִמים:
ְל ַחי ע ָ
וֹל ִמים:
ְל ַחי ע ָ
וֹל ִמים:
ְל ַחי ע ָ
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וּכה וְ ַה ֶמּ ְמ ָשׁ ָלה.
ַה ְמּל ָ
ַהנּוֹי וְ ַה ֵנּ ַצח.
ַה ִסּגּוּי וְ ַה ֶסּ ֶגּב.
ָהעוֹז וְ ָה ֲע ָנוָה.
ַה ְפּדוּת וְ ַה ְפּ ֵאר.
ַה ְצּ ִבי וְ ַה ֶצּ ֶדק.
ֻשּׁה.
ַה ְקּ ִריאָה וְ ַה ְקּד ָ
וֹממוֹת.
ָהרוֹן וְ ָהר ֵ
ַה ִשּׁיר וְ ַה ֶשּׁ ַבח.
ַה ְתּ ִה ָלּה וְ ַה ִתּ ְפ ֶא ֶרת.

וֹל ִמים:
ְל ַחי ע ָ
וֹל ִמים:
ְל ַחי ע ָ
וֹל ִמים:
ְל ַחי ע ָ
וֹל ִמים:
ְל ַחי ע ָ
וֹל ִמים:
ְל ַחי ע ָ
וֹל ִמים:
ְל ַחי ע ָ
וֹל ִמים:
ְל ַחי ע ָ
וֹל ִמים:
ְל ַחי ע ָ
וֹל ִמים:
ְל ַחי ע ָ
וֹל ִמים:
ְל ַחי ע ָ

וֹלםָ .בּרוּ ְך הוּאָ .בּר ְוּך אוֹ ֵמר וְ עוֹ ֶשׂהָ .בּר ְוּך גּוֹזֵר
ָבּר ְוּך ֶשׁאָ ַמר וְ ָהיָה ָהע ָ
אָרץָ .בּרוּ ְך ְמ ַר ֵחם
וּ ְמ ַקיֵּםָ .בּרוּ ְך עוֹ ֶשׂה ְב ֵרא ִשׁיתָ .בּרוּ ְך ְמ ַר ֵחם ַעל ָה ֶ
יראָיוָ .בּרוּ ְך ַחי ָל ַעד וְ ַקָיּם
ַעל ַה ְבּ ִריּוֹתָ .בּרוּ ְך ְמ ַשׁ ֵלּם ָשׂ ָכר טוֹב ִל ֵ
פּוֹדה וּ ַמ ִצּילָ .בּרוּ ְך ְשׁמוֹ:
ֶצחָ .בּרוּ ְך ֶ
ָלנ ַ
עוֹלםָ .ה ֵאל אָב ָה ַר ֲח ָמן ַה ְמ ֻה ָלּל ְבּ ֶפה
אַתּה ה' ֱאל ֵֹהינוּ ֶמל ְֶך ָה ָ
ָבּר ְוּך ָ
ירי ָדוִ ד ַע ְב ֶדּ ָך.
ַע ָב ָדיו .וּ ְב ִשׁ ֵ
ידיו ו ֲ
ַעמּוְֹ .מ ֻשׁ ָבּח וּ ְמפֹאָר ִבּ ְלשׁוֹן ֲח ִס ָ
ַדּ ְל ָך וּנְ ַשׁ ֵבּ ֲח ָך וּנְ ָפ ֶא ְר ָך
נְ ַה ֶלּ ְל ָך ה' ֱאל ֵֹהינוּ ִבּ ְשׁ ָבחוֹת וּ ִבזְ ִמרוֹת .וּנְ ג ֶ
עוֹל ִמיםֶ .מ ֶל ְך ְמ ֻשׁ ָבּח
וְ ַנ ְמ ִל ְיכ ָך וְ ַנזְ ִכּיר ִשׁ ְמ ָך ַמ ְל ֵכּנוּ ֱאל ֵֹהינוָּ .י ִחיד ֵחי ָה ָ
וּ ְמפֹאָר ֲע ֵדי ַעד ְשׁמוֹ ַהגָּדוֹל:
ָבּר ְוּך אַ ָתּה ה' ֶמ ֶל ְך ְמ ֻה ָלּל ַבּ ִתּ ְשׁ ָבּחוֹת:
ִמזְ מוֹר ִשׁיר ְליוֹם ַה ַשּׁ ָבּת:
טוֹב ְלהוֹדוֹת ַלה'ְ .וּל ַז ֵמּר ְל ִשׁ ְמ ָך ֶע ְליוֹן:
וֹקר ַח ְס ֶדּ ָךֶ .ו ֱאמוּ ָנ ְת ָך ַבּ ֵלּילוֹת:
ְל ַהגִּ יד ַבּבּ ֶ
ֲע ֵלי ָעשׂוֹר ַו ֲע ֵלי ָנ ֶבלֲ .ע ֵלי ִהגָּיוֹן ְבּ ִכנּוֹר:
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ִכּי ִשׂ ַמּ ְח ַתּנִ י ה' ְבּ ָפ ֳע ֶל ָךְ .בּ ַמ ֲע ֵשׂי י ֶָדי ָך ֲא ַרנֵּן:
ַמה ָגּ ְדלוּ ַמ ֲע ֶשׂי ָך ה'ְ .מאֹד ָע ְמקוּ ַמ ְח ְשׁבוֹ ֶתי ָך:
ִאישׁ ַבּ ַער לֹא ֵי ָדעְ .וּכ ִסיל לֹא ָי ִבין ֶאת זֹאת:
ֲלי אֶָוןְ .ל ִה ָשּׁ ְמ ָדם ֲעדֵי ַעד:
ִבּ ְפרֹ ַח ְר ָשׁ ִעים ְכּמוֹ ֵע ֶשׂבַ .ויּ ִָציצוּ ָכּל פֹּע ֵ
וֹלם ה':
אַתּה ָמרוֹם ְלע ָ
וְ ָ
ִכּי ִהנֵּה אֹיְ ֶבי ָך ה'ִ .כּי ִהנֵּה אֹיְ ֶבי ָך יֹא ֵבדוִּ .י ְת ָפּ ְרדוּ ָכּל פּ ֲֹע ֵלי אָוֶן:
ַתּ ֶרם ִכּ ְר ֵאים ַק ְרנִ יַ .בּלֹּ ִתי ְבּ ֶשׁ ֶמן ַר ֲענָן:
וָ
שׁוּריַ .בּ ָקּ ִמים ָע ַלי ְמ ֵר ִעים ִתּ ְשׁ ַמ ְע ָנה אָזְ נָי:
ַתּ ֵבּט ֵעינִ י ְבּ ָ
וַ
ַצ ִדּיק ַכּ ָתּ ָמר יִ ְפ ָרחְ .כּ ֶא ֶרז ַבּ ְלּ ָבנוֹן י ְִשׂגֶּה:
תוּלים ְבּ ֵבית ה'ְ .בּ ַח ְצרוֹת ֱאל ֵֹהינוּ י ְַפ ִריחוּ:
ְשׁ ִ
עוֹד יְ נוּבוּן ְבּ ֵשׂי ָבהְ .דּ ֵשׁנִ ים וְ ַר ֲענַנִּ ים ִי ְהיוּ:
צוּרי וְ לֹא ַעוְ ָל ָתה בּוֹ:
ְל ַהגִּ יד ִכּי ָי ָשׁר ה'ִ .
ה' ָמ ָל ְך ֵגּאוּת ָל ֵבשָׁ .ל ֵבשׁ ה' עֹז ִה ְתאַזָּר.
אַף ִתּכּוֹן ֵתּ ֵבל ַבּל ִתּמּוֹט:
אָתּה:
וֹלם ָ
נָכוֹן ִכּ ְס ֲא ָך ֵמאָזֵ .מע ָ
קוֹלםִ .י ְשׂאוּ נְ ָהרוֹת ָדּ ְכיָם:
ָשׂאוּ נְ ָהרוֹת ה'ָ .נ ְשׂאוּ נְ ָהרוֹת ָ
נְ
אַדּיר ַבּ ָמּרוֹם ה':
אַדּ ִירים ִמ ְשׁ ְבּ ֵרי יָםִ .
ִמקֹּלוֹת ַמיִם ַר ִבּים ִ
ית ָך ָנ ֲאוָה קּ ֶֹדשׁ .ה' ְלא ֶֹר ְך ָי ִמים:
ֵעדוֹ ֶתי ָך ֶנ ֱא ְמנוּ ְמאֹדְ .ל ֵב ְ
וֹלם .יִ ְשׂ ַמח ה' ְבּ ַמ ֲע ָשׂיו:
י ְִהי ְכבוֹד ה' ְלע ָ
עוֹלם:
י ְִהי ֵשׁם ה' ְמב ָֹר ְךֵ .מ ַע ָתּה וְ ַעד ָ
ִמ ִמּזְ ַרח ֶשׁ ֶמשׁ ַעד ְמבוֹאוְֹ .מ ֻה ָלּל ֵשׁם ה':
ָרם ַעל ָכּל גּוֹיִם ה'ַ .על ַה ָשּׁ ַמיִ ם ְכּבוֹדוֹ:
וֹלם .ה' זִ ְכ ְר ָך ְלדוֹר וָדוֹר:
ה' ִשׁ ְמ ָך ְלע ָ
ה' ַבּ ָשׁ ַמיִם ֵה ִכין ִכּ ְסאוֹ .וּ ַמ ְלכוּתוֹ ַבּכֹּל ָמ ָשׁ ָלה:
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אָרץ .וְ יֹא ְמרוּ ַבגּוֹיִם ה' ָמ ָל ְך:
י ְִשׂ ְמחוּ ַה ָשּׁ ַמ ִים וְ ָתגֵל ָה ֶ
וֹלם ָו ֶעד:
ה' ֶמ ֶל ְך .ה' ָמ ָל ְך .ה' ִי ְמלֹ ְך ְלע ָ
אַרצוֹ:
וֹלם ָו ֶעד .אָ ְבדוּ גוֹ ִים ֵמ ְ
ה' ֶמ ֶל ְך ע ָ
ה' ֵה ִפיר ֲע ַצת גּוֹיִםֵ .הנִ יא ַמ ְח ְשׁבוֹת ַע ִמּים:
ַע ַצת ה' ִהיא ָתקוּם:
ַרבּוֹת ַמ ֲח ָשׁבוֹת ְבּ ֶלב ִאישׁ .ו ֲ
וֹלם ַתּ ֲעמוֹדַ .מ ְח ְשׁבוֹת ִלבּוֹ ְלדֹר וָדֹר:
ֲע ַצת ה' ְלע ָ
ִכּי הוּא אָ ַמר ַויּ ִֶהי .הוּא ִצוָּה ַו ַיּ ֲעמֹד:
ִכּי ָב ַחר ה' ְבּ ִציּוֹןִ .אוָּהּ ְלמוֹ ָשׁב לוֹ:
ֻלּתוֹ:
ַעקֹב ָבּ ַחר לוֹ יָהִּ .י ְשׂ ָר ֵאל ִל ְסג ָ
ִכּי י ֲ
ַעזֹב:
ִכּי לֹא יִ טֹּשׁ ה' ַעמּוֹ .וְ ַנ ֲח ָלתוֹ לֹא י ֲ
ַשׁ ִחית .וְ ִה ְר ָבּה ְל ָה ִשׁיב אַפּוֹ .וְ לֹא י ִָעיר ָכּל
וְ הוּא ַרחוּם י ְַכ ֵפּר ָעוֹן וְ לֹא י ְ
ֲח ָמתוֹ:
ַע ֵננוּ ְביוֹם ָק ְר ֵאנוּ:
יעהַ .ה ֶמּ ֶל ְך י ֲ
ה' הוֹ ִשׁ ָ
וֹשׁ ֵבי ֵבי ֶת ָך .עוֹד י ְַה ְללוּ ָך ֶסּ ָלה:
אַ ְשׁ ֵרי י ְ
אַשׁ ֵרי ָה ָעם ֶשׁה' ֱאל ָֹהיו:
אַ ְשׁ ֵרי ָה ָעם ֶשׁ ָכּ ָכה לּוְֹ .
וֹלם ָו ֶעד:
וֹהי ַה ֶמּ ֶל ְךַ .ו ֲא ָב ְר ָכה ִשׁ ְמ ָך ְלע ָ
ְתּ ִה ָלּה ְל ָדוִ דֲ .ארוֹ ִמ ְמ ָך ֱאל ַ
וֹלם ָו ֶעד:
ְבּ ָכל יוֹם ֲא ָב ְר ֶכ ָךַּ .ו ֲא ַה ְל ָלה ִשׁ ְמ ָך ְלע ָ
ֻלּתוֹ ֵאין ֵח ֶקר:
גָּדוֹל ה' וּ ְמ ֻה ָלּל ְמאֹד .וְ ִלגְ ד ָ
דּוֹר ְלדוֹר יְ ַשׁ ַבּח ַמ ֲע ֶשׂ ָיך .וּגְ בוּרֹ ֶתי ָך ַיגִּ ידוּ:
ֲה ַדר ְכּבוֹד הוֹ ֶד ָך .וְ ִד ְב ֵרי נִ ְפ ְלאֹ ֶתי ָך אָ ִשׂי ָחה:
ֻלּ ְת ָך ֲא ַס ְפּ ֶרנָּה:
נוֹרא ֶֹתי ָך יֹא ֵמרוּ .וּגְ ד ָ
ֶעזוּז ְ
וֱ
ֵכר ַרב טוּ ְב ָך ַי ִבּיעוּ .וְ ִצ ְד ָק ְת ָך יְ ַרנֵּנוּ:
זֶ
ַחנּוּן וְ ַרחוּם ה'ֶ .אר ְֶך אַ ַפּיִ ם וּגְ ָדל ָח ֶסד:
טוֹב ה' ַלכֹּל .וְ ַר ֲח ָמיו ַעל ָכּל ַמ ֲע ָשׂיו:
וּכה:
ידי ָך ְי ָב ְרכ ָ
יוֹדוּ ָך ה' ָכּל ַמ ֲע ֶשׂ ָיךַ .ו ֲח ִס ֶ
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וּר ְת ָך י ְַד ֵבּרוּ:
וּת ָך יֹא ֵמרוּ .וּגְ ב ָ
ְכּבוֹד ַמ ְלכ ְ
אָדם גְּ בוּרֹ ָתיוְ .וּכבוֹד ֲה ַדר ַמ ְלכוּתוֹ:
יע ִל ְבנֵי ָה ָ
הוֹד ַ
ְל ִ
וֹל ִמים .וּ ֶמ ְמ ַשׁ ְל ְתּ ָך ְבּ ָכל דּוֹר ָודֹר:
ַמ ְלכוּ ְת ָך ַמ ְלכוּת ָכּל ע ָ
וֹקף ְל ָכל ַה ְכּפוּ ִפים:
סוֹ ֵמ ְך ה' ְל ָכל ַהנֹּ ְפ ִלים .וְ ז ֵ
אָכ ָלם ְבּ ִעתּוֹ:
אַתּה נוֹ ֵתן ָל ֶהם ֶאת ְ
ֵעינֵי כֹל ֵא ֶלי ָך יְ ַשׂ ֵבּרוּ .וְ ָ
וֹת ַח ֶאת י ֶָד ָך .וּ ַמ ְשׂ ִבּי ַע ְל ָכל ַחי ָרצוֹן:
פּ ֵ
ַצ ִדּיק ה' ְבּ ָכל ְדּ ָר ָכיו .וְ ָח ִסיד ְבּ ָכל ַמ ֲע ָשׂיו:
ָקרוֹב ה' ְל ָכל קֹ ְראָיוְ .לכֹל ֲא ֶשׁר י ְִק ָר ֻאהוּ ֶב ֱא ֶמת:
יעם:
ַע ֶשׂה .וְ ֶאת ַשׁוְ ָע ָתם י ְִשׁ ַמע וְ יוֹ ִשׁ ֵ
ְרצוֹן י ְֵראָיו י ֲ
וֹמר ה' ֶאת ָכּל א ֲֹה ָביו .וְ ֵאת ָכּל ָה ְר ָשׁ ִעים ַי ְשׁ ִמיד:
שׁ ֵ
ָעד:
יב ֵר ְך ָכּל ָבּ ָשׂר ֵשׁם ָק ְדשׁוֹ ְלעוֹ ָלם ו ֶ
ְתּ ִה ַלּת ה' י ְַד ֶבּר ִפּי .וִ ָ
ַו ֲא ַנ ְחנוּ נְ ָב ֵר ְך יָהּ ֵמ ַע ָתּה וְ ַעד עוֹ ָלםַ .ה ְללוּיָהּ:
ַה ְללוּיָהַּ .ה ְל ִלי ַנ ְפ ִשׁי ֶאת ה':
וֹדי:
ֲא ַה ְל ָלה ה' ְבּ ַחיָּיֲ .א ַז ְמּ ָרה ֵלאלֹ ַהי ְבּע ִ
וּעה:
אָדם ֶשׁ ֵאין לוֹ ְתשׁ ָ
אַל ִתּ ְב ְטחוּ ִבנְ ִדי ִביםְ .בּ ֶבן ָ
אַד ָמתוַֹ .בּיּוֹם ַההוּא אָ ְבדוּ ֶע ְשׁתֹּנֹ ָתיו:
ֵתּ ֵצא רוּחוֹ ָי ֻשׁב ְל ְ
ַעקֹב ְבּ ֶעזְ רוִֹ .שׂ ְברוֹ ַעל ה' ֱאלֹ ָהיו:
אַ ְשׁ ֵרי ֶשׁ ֵאל י ֲ
עוֹלם:
ֲשׁר בָּםַ .השֹּׁ ֵמר ֱא ֶמת ְל ָ
ע ֶֹשׂה ָשׁ ַמ ִים ָואָרֶץֶ .את ַהיָּם וְ ֶאת כָּל א ֶ
עֹ ֶשׂה ִמ ְשׁ ָפּט ַל ֲעשׁוּ ִקים .נֹ ֵתן ֶל ֶחם ָל ְר ֵע ִבים .ה' ַמ ִתּיר ֲאסוּ ִרים:
יקים:
וֹקף ְכּפוּ ִפים .ה' אֹ ֵהב ַצ ִדּ ִ
ה' פּ ֵֹק ַח ִעוְ ִרים .ה' ז ֵ
וֹדד .וְ ֶד ֶר ְך ְר ָשׁ ִעים י ְַע ֵוּת:
אַל ָמנָה יְע ֵ
ה' שֹׁ ֵמר ֶאת גּ ִֵריםָ .יתוֹם וְ ְ
וֹלםֱ .אל ַֹה ִי ְך ִציּוֹן ְלדֹר וָדֹרַ .ה ְללוּיָהּ:
י ְִמלֹ ְך ה' ְלע ָ
ַה ְללוּיָהִּ .כּי טוֹב ַז ְמּ ָרה ֱאלֹ ֵהינוִּ .כּי נ ִָעים ָנאוָה ְת ִה ָלּה:
בּוֹנֵה יְרוּ ָשׁ ַליִם ה' .נִ ְד ֵחי יִ ְשׂ ָר ֵאל י ְַכ ֵנּס:
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בוּרי ֵלב .וּ ְמ ַח ֵבּשׁ ְל ַע ְצּבוֹ ָתם:
ָהרוֹ ֵפא ִל ְשׁ ֵ
ֻלּם ֵשׁמוֹת י ְִק ָרא:
וֹכ ִביםְ .לכ ָ
מוֹנֶה ִמ ְס ָפּר ַלכּ ָ
גָּדוֹל ֲאדוֹנֵינוּ וְ ַרב כֹּ ַחִ .ל ְתבוּנָתוֹ ֵאין ִמ ְס ָפּר:
אָרץ:
וֹדד ֲע ָנוִ ים ה'ַ .מ ְשׁ ִפּיל ְר ָשׁ ִעים ֲע ֵדי ֶ
ְמע ֵ
וֹדהַ .ז ְמּרוּ ֵלאלֹ ֵהינוּ ְב ִכנּוֹר:
עֱנוּ ַלה' ְבּת ָ
ַה ְמ ַכ ֶסּה ָשׁ ַמ ִים ְבּ ָע ִביםַ .ה ֵמּ ִכין ָלאָ ֶרץ ָמ ָטרַ .ה ַמּ ְצ ִמי ַח ָה ִרים ָח ִציר:
נוֹ ֵתן ִל ְב ֵה ָמה ַל ְח ָמהִּ .ל ְבנֵי עֹרֵב ֲא ֶשׁר י ְִק ָראוּ:
וּרת ַהסּוּס י ְֶח ָפּץ .לֹא ְבשׁוֹ ֵקי ָה ִאישׁ י ְִר ֶצה:
לֹא ִבגְ ב ַ
רוֹצה ה' ֶאת י ְֵראָיוֶ .את ַה ְמ ַי ֲח ִלים ְל ַח ְסדּוֹ:
ֶ
ַשׁ ְבּ ִחי יְרוּ ָשׁ ַליִ ם ֶאת ה'ַ .ה ְל ִלי ֱאל ַֹהיִ ְך ִציּוֹן:
ִכּי ִח ַזּק ְבּ ִרי ֵחי ְשׁ ָע ָרי ְִךֵ .בּ ַר ְך ָבּנַיִ ְך ְבּ ִק ְר ֵבּ ְך:
יע ְך:
ַשׂ ִבּ ֵ
ַה ָשּׂם גְּ בוּל ְֵך ָשׁלוֹםֵ .ח ֶלב ִח ִטּים י ְ
אָרץַ .עד ְמ ֵה ָרה יָרוּץ ְדּ ָברוֹ:
ַהשּׁ ֵֹל ַח ִא ְמ ָרתוֹ ֶ
ַהנּ ֵֹתן ֶשׁ ֶלג ַכּ ָצּ ֶמרְ .כּפוֹר ָכּ ֵא ֶפר י ְַפזֵּר:
ַמ ְשׁ ִלי ְך ַק ְרחוֹ ְכ ִפ ִתּיםִ .ל ְפנֵי ָק ָרתוֹ ִמי ַי ֲעמֹד:
י ְִשׁ ַלח ְדּ ָברוֹ וְ ַי ְמ ֵסםַ .י ֵשּׁב רוּחוֹ יִזְּ לוּ ָמיִ ם:
ַמגִּ יד ְדּ ָב ָריו ְל ַי ֲעקֹבֻ .ח ָקּיו וּ ִמ ְשׁ ָפּ ָטיו ְלי ְִשׂ ָר ֵאל:
לֹא ָע ָשׂה ֵכן ְל ָכל גּוֹי .וּ ִמ ְשׁ ָפּ ִטים ַבּל י ְָדעוּםַ .ה ְללוּיָהּ:
ַה ְללוּיָהַּ .ה ְללוּ ֶאת ה' ִמן ַה ָשּׁ ַמיִםַ .ה ְללוּהוּ ַבּ ְמּרוֹ ִמים:
ַה ְללוּהוּ ָכּל ַמ ְלאָ ָכיוַ .ה ְללוּהוּ ָכּל ְצ ָבאָיו:
כּוֹכ ֵבי אוֹר:
ַה ְללוּהוּ ֶשׁ ֶמשׁ וְ י ֵָר ַחַ .ה ְללוּהוּ ָכּל ְ
ַה ְללוּהוּ ְשׁ ֵמי ַה ָשּׁ ָמיִם .וְ ַה ַמּיִם ֲא ֶשׁר ֵמ ַעל ַה ָשּׁ ָמ ִים:
י ְַה ְללוּ ֶאת ֵשׁם ה'ִ .כּי הוּא ִצוָּה וְ נִ ְב ָראוּ:
ַעבוֹר:
וֹלםָ .חק ָנ ַתן וְ לֹא י ֲ
ידם ָל ַעד ְלע ָ
ַע ִמ ֵ
ַויּ ֲ
אָרץַ .תּנִּ ינִ ים וְ ָכל ְתּהֹמוֹת:
ַה ְללוּ ֶאת ה' ִמן ָה ֶ
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ֵאשׁ וּ ָב ָרד ֶשׁ ֶלג וְ ִקיטוֹר .רוּ ַח ְס ָע ָרה עֹ ָשׂה ְד ָברוֹ:
ֶה ָה ִרים וְ ָכל גְ ָבעוֹתֵ .עץ ְפּ ִרי וְ ָכל ֲא ָרזִ ים:
ַה ַחיָּה וְ ָכל ְבּ ֵה ָמהֶ .ר ֶמשׂ וְ ִצפּוֹר ָכּנָף:
אָרץ:
ַמ ְל ֵכי ֶא ֶרץ וְ ָכל ְל ֻא ִמּיםָ .שׂ ִרים וְ ָכל שֹׁ ְפ ֵטי ֶ
ַבּחוּ ִרים וְ ַגם ְבּתוּלוֹת .זְ ֵקנִ ים ִעם נְ ָע ִרים:
י ְַה ְללוּ ֶאת ֵשׁם ה'ִ .כּי נִ ְשׂ ָגּב ְשׁמוֹ ְל ַבדּוֹ .הוֹדוֹ ַעל ֶא ֶרץ וְ ָשׁ ָמ ִים:
ָאל ַעם ְקרֹבוַֹ .ה ְללוּיָהּ:
ַויָּרֶם ֶקרֶן ְל ַעמּוְֹ .תּ ִהלָּה ְלכָל ֲח ִסידָיוִ .ל ְבנֵי י ְִשׂר ֵ
ַה ְללוּיָהִּ .שׁירוּ ַלה' ִשׁיר ָח ָדשְׁ .תּ ִה ָלּתוֹ ִבּ ְק ַהל ֲח ִס ִידים:
י ְִשׂ ַמח יִ ְשׂ ָר ֵאל ְבּעֹ ָשׂיוְ .בּנֵי ִציּוֹן יָגִ ילוּ ְב ַמ ְל ָכּם:
י ְַה ְללוּ ְשׁמוֹ ְב ָמחוֹלְ .בּתֹף וְ ִכנּוֹר ְי ַז ְמּרוּ לוֹ:
רוֹצה ה' ְבּ ַעמּוְֹ .י ָפ ֵאר ֲע ָנוִ ים ִבּישׁוּ ָעה:
ִכּי ֶ
וֹתם:
י ְַע ְלזוּ ֲח ִס ִידים ְבּ ָכבוֹד .י ְַרנְּ נוּ ַעל ִמ ְשׁ ְכּב ָ
רוֹ ְממוֹת ֵאל ִבּגְ רוֹ ָנם .וְ ֶח ֶרב ִפּי ִפיּוֹת ְבּי ָָדם:
וֹכחוֹת ַבּ ְל ֻא ִמּים:
ַל ֲעשׂוֹת נְ ָק ָמה ַבגּוֹיִ ם .תּ ֵ
יהם ְבּזִ ִקּים .וְ נִ ְכ ְבּ ֵדי ֶהם ְבּ ַכ ְב ֵלי ַב ְרזֶל:
ֶאסֹר ַמ ְל ֵכ ֶ
לְ
ידיוַ .ה ְללוּ ָיהּ:
ַל ֲעשׂוֹת ָבּ ֶהם ִמ ְשׁ ָפּט ָכּתוּבָ .ה ָדר הוּא ְל ָכל ֲח ִס ָ
יע ֻעזּוֹ:
ַה ְללוּיָהַּ .ה ְללוּ ֵאל ְבּ ָק ְדשׁוַֹ .ה ְללוּהוּ ִבּ ְר ִק ַ
ַה ְללוּהוּ ִבּגְ בוּרֹ ָתיוַ .ה ְללוּהוּ ְכּרֹב גּ ְֻדלוֹ:
ַה ְללוּהוּ ְבּ ֵת ַקע שׁוֹ ָפרַ .ה ְללוּהוּ ְבּ ֵנ ֶבל וְ ִכנּוֹר:
ַה ְללוּהוּ ְבּתֹף וּ ָמחוֹלַ .ה ְללוּהוּ ְבּ ִמנִּ ים וְ ֻע ָגב:
ַה ְללוּהוּ ְבּ ִצ ְל ְצ ֵלי ָשׁ ַמעַ .ה ְללוּהוּ ְבּ ִצ ְל ְצ ֵלי ְתרוּ ָעה:
כֹּל ַהנְּ ָשׁ ָמה ְתּ ַה ֵלּל יָהַּ .ה ְללוּיָהּ:
כֹּל ַהנְּ ָשׁ ָמה ְתּ ַה ֵלּל יָהַּ .ה ְללוּיָהּ:
וֹלם .אָ ֵמן וְ אָ ֵמן:
ָבּר ְוּך ה' ְלע ָ
ָבּר ְוּך ה' ִמ ִצּיּוֹן שׁ ֵֹכן ְירוּ ָשׁ ָל ִיםַ .ה ְללוּיָהּ:
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ָבּר ְוּך ה' ֱאל ִֹהים ֱאל ֵֹהי יִ ְשׂ ָר ֵאל .עֹ ֵשׂה נִ ְפ ָלאוֹת ְל ַבדּוֹ:
רוּך ֵשׁם ְכּבוֹדוֹ ְלעוֹלָם .וְיִ ָמּלֵא ְכבוֹדוֹ ֶאת כָּל ָהאָרֶץ .אָ ֵמן וְאָ ֵמן:
וּב ְ
ָ
ַוי ְָבר ְֶך ָדּוִ יד ֶאת ה' ְל ֵעינֵי ָכּל ַה ָקּ ָהלַ .ויֹּא ֶמר ָדּוִ ידָ .בּרוּ ְך אַ ָתּה ה'
וֹלם:
וֹלם וְ ַעד ע ָ
ֱאלֹ ֵהי יִ ְשׂ ָר ֵאל אָ ִבינוֵּ .מע ָ
ֻלּה וְ ַהגְּ בוּ ָרה וְ ַה ִתּ ְפ ֶא ֶרת וְ ַה ֵנּ ַצח וְ ַההוֹדִ .כּי כֹל ַבּ ָשּׁ ַמיִ ם
ְל ָך ה' ַהגְּ ד ָ
ַשּׂא ְלכֹל ְלרֹאשׁ:
וּ ָבאָרֶץְ .ל ָך ה' ַה ַמּ ְמ ָל ָכה .וְ ַה ִמּ ְתנ ֵ
וּרה .וּ ְבי ְָד ָך
וּבי ְָד ָך כֹּ ַח וּגְ ב ָ
וְ ָהע ֶשׁר וְ ַה ָכּבוֹד ִמ ְלּ ָפנֶי ָך .וְ אַ ָתּה מוֹ ֵשׁל ַבּכֹּלְ .
ַדּל וּ ְל ַחזֵּק ַלכֹּל:
ְלג ֵ
אַר ֶתּ ָך:
וֹדים ֲא ַנ ְחנוּ ָל ְך .וּ ְמ ַה ְל ִלים ְל ֵשׁם ִתּ ְפ ְ
וְ ַע ָתּה ֱאל ֵֹהינוּ מ ִ
וֹד ָך .וּ ְמרוֹ ַמם ַעל ָכּל ְבּ ָר ָכה וּ ְת ִה ָלּה:
יב ְרכוּ ֵשׁם ְכּב ֶ
וִ ָ
ית ֶאת ַה ָשּׁ ַמיִ םְ .שׁ ֵמי ַה ָשּׁ ַמיִם וְ ָכל
אַתּה ָע ִשׂ ָ
אַ ָתּה הוּא ה' ְל ַב ֶדּ ָךָ .
יהַ .היּ ִַמּים וְ ָכל ֲא ֶשׁר ָבּ ֶהם .וְ אַ ָתּה ְמ ַחיֶּה
אָרץ וְ ָכל ֲא ֶשׁר ָע ֶל ָ
ְצ ָבאָםָ .ה ֶ
וּצ ָבא ַה ָשּׁ ַמיִם ְל ָך ִמ ְשׁ ַתּ ֲחוִ ים:
ֻלּםְ .
ֶאת כּ ָ
וֹצאתוֹ ֵמאוּר
אַ ָתּה הוּא ה' ָה ֱאל ִֹהיםֲ .א ֶשׁר ָבּ ַח ְר ָתּ ְבּאַ ְב ָרם .וְ ה ֵ
ַכּ ְשׂ ִדּים .וְ ַשׂ ְמ ָתּ ְשׁמוֹ אַ ְב ָר ָהם:
וּ ָמ ָצא ָת ֶאת ְל ָבבוֹ ֶנ ֱא ָמן ְל ָפנֶי ָך:
ַענִ יַ .ה ִח ִתּי ָה ֱאמ ִֹרי וְ ַה ְפּ ִרזִּ י
וְ ָכרוֹת ִעמּוֹ ַה ְבּ ִרית ָל ֵתת ֶאת ֶא ֶרץ ַה ְכּנ ֲ
ַתּ ֶקם ֶאת ְדּ ָב ֶרי ָך ִכּי ַצ ִדּיק אָ ָתּה:
וְ ַהיְ בוּ ִסי וְ ַהגִּ ְר ָגּ ִשׁי ָל ֵתת ְלז ְַרעוֹ .ו ָ
ֲק ָתם ָשׁ ַמ ְע ָתּ ַעל יַם סוּף:
וְאת זַע ָ
ַתּרֶא ֶאת עֳנִי ֲאבוֹ ֵתינוּ ְבּ ִמ ְצ ָריִםֶ .
וֵ
אַרצוִֹ .כּי י ַָד ְע ָתּ
ו ִַתּ ֵתּן אֹתֹת וּמֹ ְפ ִתים ְבּ ַפ ְרעֹה וּ ְב ָכל ֲע ָב ָדיו וּ ְב ָכל ַעם ְ
יהם ַו ַתּ ַעשׂ ְל ָך ֵשׁם ְכּ ַהיּוֹם ַהזֶּה:
ִכּי ֵהזִ ידוּ ֲע ֵל ֶ
יהם
ַע ְברוּ ְבת ְוֹך ַה ָיּם ַבּ ַיּ ָבּ ָשׁה .וְ ֶאת ר ְֹד ֵפ ֶ
ֵיהם ַויּ ַ
וְ ַהיָּם ָבּ ַק ְע ָתּ ִל ְפנ ֶ
ִה ְשׁ ַל ְכ ָתּ ִב ְמצוֹלֹת ְכּמוֹ ֶא ֶבןְ .בּ ַמ ִים ַעזִּ ים:
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וַיּוֹ ַשׁע ה' ַבּיּוֹם ַההוּא ֶאת יִ ְשׂ ָר ֵאל ִמיַּד ִמ ְצ ָר ִיםַ .ויּ ְַרא יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶאת
ִמ ְצ ַריִם ֵמתַ .על ְשׂ ַפת ַה ָיּם:
ִיראוּ ָה ָעם
ַויּ ְַרא י ְִשׂ ָר ֵאל ֶאת ַהיָּד ַהגְּ ד ָֹלה ֲא ֶשׁר ָע ָשׂה ה' ְבּ ִמ ְצ ַר ִיםַ .ויּ ְ
ֶאת ה'ַ .ו ַיּ ֲא ִמינוּ ַבּה' וּ ְבמ ֶשׁה ַע ְבדּוֹ:

שירת הים
ירה ַהזֹּאת ַלה'ַ .ויֹּא ְמרוּ לֵאמֹר.
משׁה וּ ְבנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶאת ַה ִשּׁ ָ
ָשׁיר ֶ
אָז י ִ
ירה ַלה' ִכּי ָגּאֹה ָגּאָה .סוּס וְ ר ְֹכבוֹ ָר ָמה ַב ָיּם:
אָ ִשׁ ָ
וּעה .זֶה ֵא ִלי וְ אַנְ וֵהוֱּ .אלֹ ֵהי אָ ִבי
ָעזִּ י וְזִ ְמ ָרת יָהַּ .וי ְִהי ִלי ִלישׁ ָ
ַו ֲארֹ ְמ ֶמנְ הוּ:
ה' ִאישׁ ִמ ְל ָח ָמה .ה' ְשׁמוֹ:
ַמ ְר ְכּבֹת ַפּ ְרעֹה וְ ֵחילוֹ י ָָרה ַב ָיּם .וּ ִמ ְב ַחר ָשׁ ִל ָשׁיו ֻט ְבּעוּ ְביַם סוּף:
אָבן:
ְתּהֹמֹת י ְַכ ְסֻימוּ .י ְָרדוּ ִב ְמצוֹלֹת ְכּמוֹ ֶ
י ְִמינְ ָך ה' ֶנ ְא ָדּ ִרי ַבּכֹּ ַחְ .י ִמינְ ָך ה' ִתּ ְר ַעץ אוֹיֵב:
אכ ֵלמוֹ ַכּ ַקּשׁ:
וּ ְברֹב גְּ אוֹנְ ָך ַתּ ֲהרֹס ָק ֶמי ָךְ .תּ ַשׁ ַלּח ֲחרֹנְ ָך יֹ ְ
ֹזְליםָ .ק ְפאוּ ְתהֹמֹת ְבּלֶב ָים:
נִצּבוּ ְכמוֹ נֵד נ ִ
ֶרמוּ ַמיִםְ .
ְוּברוּ ַח אַפֶּי ָך נֶע ְ
אָריק ַח ְר ִבּי.
אָ ַמר אוֵֹיב ֶא ְרדֹּף אַ ִשּׂיג ֲא ַח ֵלּק ָשׁ ָללִ .תּ ְמ ָל ֵאמוֹ ַנ ְפ ִשׁיִ .
תּוֹרי ֵשׁמוֹ י ִָדי:
ִ
אַדּ ִירים:
ָשׁ ְפ ָתּ ְברוּ ֲח ָך ִכּ ָסּמוֹ יָםָ .צלֲלוּ ַכּעוֹ ֶפ ֶרת ְבּ ַמ ִים ִ
נַ
וֹרא ְת ִהלֹּת עֹ ֵשׂה
ֶא ָדּר ַבּקּ ֶֹדשׁ .נ ָ
ִמי ָכמ ָֹכה ָבּ ֵא ִלם ה'ִ .מי ָכּמֹ ָכה נ ְ
ֶפ ֶלא:
נ ִָטי ָת יְ ִמינְ ָך ִתּ ְב ָל ֵעמוֹ אָרֶץ:
ֵה ְל ָתּ ְב ָעזְּ ָך ֶאל נְ וֵה ָק ְד ֶשׁ ָך:
אָל ָתּ .נ ַ
נ ִָחי ָת ְב ַח ְס ְדּ ָך ַעם זוּ ָגּ ְ
ָשׁ ְמעוּ ַע ִמּים י ְִר ָגּזוּןִ .חיל אָ ַחז יֹ ְשׁ ֵבי ְפּ ָל ֶשׁת:
ָעדָ .נמֹגוּ כֹּל י ְֹשׁבֵי ְכנ ַָען:
ֹאחֵזמוֹ ר ַ
נִב ֲהלוּ אַלּוּפֵי אֱדוֹםֵ .אילֵי מוֹאָב י ֲ
אָז ְ
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יהם ֵאי ָמ ָתה ָו ַפ ַחדִ .בּגְ דֹל זְ רוֹ ֲע ָך י ְִדּמוּ ָכּאָ ֶבןַ .עד ַי ֲעבֹר ַע ְמּ ָך
ִתּפֹּל ֲע ֵל ֶ
ית:
ה'ַ .עד ַי ֲעבֹר ַעם זוּ ָקנִ ָ
ְתּ ִב ֵאמוֹ וְ ִת ָטּ ֵעמוֹ ְבּ ַהר ַנ ֲח ָל ְת ָךָ .מכוֹן ְל ִשׁ ְב ְתּ ָך ָפּ ַע ְל ָתּ ה'ִ .מ ְקּ ָדשֲׁ .אדֹנָי
כּוֹנְ נוּ י ֶָדי ָך:
ה' י ְִמלֹ ְך ְלע ָֹלם ָו ֶעד:
ה' י ְִמלֹ ְך ְלע ָֹלם ָו ֶעד:
וּתהּ ָק ֵאם ְל ָע ַלם ְוּל ָע ְל ֵמי ָע ְל ַמ ָיּא:
ה' ַמ ְלכ ֵ
יהם ֶאת ֵמי
ִכּי ָבא סוּס ַפּ ְרעֹה ְבּ ִר ְכבּוֹ וּ ְב ָפ ָר ָשׁיו ַבּיָּםַ .ו ָיּ ֶשׁב ה' ֲע ֵל ֶ
ַהיָּם .וּ ְבנֵי ִי ְשׂ ָר ֵאל ָה ְלכוּ ַב ַיּ ָבּ ָשׁה ְבּתוֹ ְך ַה ָיּם:
וּכה .וּמוֹ ֵשׁל ַבּגּוֹיִ ם:
ִכּי ַלה' ַה ְמּל ָ
ֵשׂו .וְ ָהי ְָתה לַה' ַה ְמּלוּכָה:
וְעלוּ מוֹ ִשׁ ִיעים ְבּ ַהר ִציּוֹן ִל ְשׁפֹּט ֶאת ַהר ע ָ
ָ
אָרץַ .בּיּוֹם ַההוּא י ְִהיֶה ה' ֶא ָחד וּ ְשׁמוֹ ֶא ָחד:
וְ ָהיָה ה' ְל ֶמ ֶל ְך ַעל ָכּל ָה ֶ

ברכת השיר ]"נשמת"[
נִ ְשׁ ַמת ָכּל ַחי ְתּ ָב ֵר ְך ֶאת ִשׁ ְמ ָך ה' ֱאלֹ ֵהינוּ .וְ רוּ ַח ָכּל ָבּ ָשׂר ְתּ ָפ ֵאר
וּתרוֹ ֵמם זִ ְכ ְר ָך ַמ ְל ֵכּנוּ ָתּ ִמיד:
ְ
אַתּה ֵאל .וּ ִמ ַבּ ְל ָע ֶדי ָך ֵאין ָלנוּ ֶמ ֶל ְך גּוֹ ֵאל
עוֹלם ָ
וֹלם וְ ַעד ָה ָ
ִמן ָהע ָ
וּקה.
וֹדה וּ ַמ ִצּיל וּ ְמ ַפ ְר ֵנס וְ עוֹנֶה וּ ְמ ַר ֵחם ְבּ ָכל ֵעת ָצ ָרה וְ צ ָ
וּמוֹ ִשׁי ַע .פּ ֶ
ֵאין ָלנוּ ֶמ ֶל ְך עוֹזֵר וְ סוֹ ֵמ ְך ֶא ָלּא אָ ָתּה:
וֹלדוֹת.
ֱאל ֵֹהי ָה ִראשׁוֹנִ ים וְ ָהאַ ֲחרוֹנִ יםֱ .אלוֹ ַהּ ָכּל ְבּ ִריוֹתֲ .אדוֹן ָכּל תּ ָ
ַהג עוֹ ָלמוֹ ְבּ ֶח ֶסד וּ ְב ִריּוֹ ָתיו
ַה ְמּ ֻה ָלּל ְבּ ָכל ) ְבּרוֹב( ַה ִתּ ְשׁ ָבּחוֹתַ .ה ְמּנ ֵ
ְבּ ַר ֲח ִמים:
עוֹרר ְי ֵשׁנִ ים .וְ ַה ֵמּ ִקיץ נִ ְר ָדּ ִמים
ִישׁןַ .ה ְמ ֵ
וַה' ֵערִ .הנֵּה לֹא יָנוּם וְ לֹא י ָ
וֹקף
וּרים .וְ ַהסּוֹ ֵמ ְך נוֹ ְפ ִלים .וְ ַהזּ ֵ
וְ ַה ֵמּ ִשׂי ַח ִא ְל ִמים .וְ ַה ַמּ ִתּיר ֲאס ִ
ֱל ִמיםְ .וּל ָך ְל ַב ְדּ ָך ֲא ַנ ְחנוּ מוֹ ִדים:
וּפים .וְ ַה ְמּ ַפ ֲע ֵנ ַח ֶנע ָ
ְכּפ ִ
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ירה ַכּיָּם .וּ ְלשׁוֹנֵנוּ ִרנָּה ַכּ ֲהמוֹן גּ ַָלּיו .וְ ִשׂ ְפתוֹ ֵתינוּ
וְ ִאלּוּ ִפינוּ ָמ ֵלא ִשׁ ָ
יע .וְ ֵעינֵינוּ ְמ ִאירוֹת ַכּ ֶשּׁ ֶמשׁ וְ ַכ ָיּ ֵר ַח .וְ י ֵָדינוּ ְפרוּשׂוֹת
ֶשׁ ַבח ְכּ ֶמ ְר ֲח ֵבי ָר ִק ַ
יקים ְלהוֹדוֹת
ְכּנִ ְשׁ ֵרי ָשׁ ָמיִ ם .וְ ַרגְ ֵלינוּ ַקלּוֹת ָכּאַיָּלוֹתֵ .אין ֲאנ ְַחנוּ ַמ ְס ִפּ ִ
וֹתינוּ .וּ ְל ָב ֵר ְך ֶאת ִשׁ ְמ ָך ַמ ְל ֵכּנוַּ .על אַ ַחת
ְל ָך ה' ֱאל ֵֹהינוּ ֵואל ֵֹהי ֲאב ֵ
אַל ֵפי ֲא ָל ִפים וְ ִר ֵבּי ְר ָבבוֹת ְפּ ָע ִמיםַ .הטּוֹבוֹת נִ ִסּים
אָלף ֶא ֶלף ְ
ֵמ ֶ
וְ נִ ְפ ָלאוֹת ֶשׁ ָע ִשׂי ָת ִעם ֲאבוֹ ֵתינוּ וְ ִע ָמּנוּ:
יתנוְּ .בּ ָר ָעב
אַל ָתּנוּ ה' ֱאל ֵֹהינוּ .וּ ִמ ֵבּית ֲע ָב ִדים ְפּ ִד ָ
ִמ ְלּ ָפנִ ים ִמ ִמּ ְצ ַר ִים גְּ ְ
וּב ָשׂ ָבע ִכּ ְל ַכּ ְל ָתּנוֵּ .מ ֶח ֶרב ִה ַצּ ְל ָתּנוּ .וּ ִמ ֶדּ ֶבר ִמ ַלּ ְט ָתּנוּ .וּ ֵמ ֳח ָל ִים
זַנְ ָתּנוְּ .
יתנוּ:
ָר ִעים וְ ַר ִבּים וְ ֶנ ֱא ָמנִ ים ִדּ ִלּ ָ
ַעד ֵה ָנּה ֲעזָרוּנוּ ַר ֲח ֶמי ָך .וְ לֹא ֲע ָזבוּנוּ ֲח ָס ֶד ָיך ה' ֱאל ֵֹהינוּ .וְ אַל ִתּ ְטּ ֵשׁנוּ
ֶצח:
ה' ֱאל ֵֹהינוּ ָלנ ַ
ַעל ֵכּן ֵא ָב ִרים ֶשׁ ִפּ ַלּגְ ָתּ ָבּנוּ .וְ רוּ ַח וּנְ ָשׁ ָמה ֶשׁ ָנּ ַפ ְח ָתּ ְבּאַ ֵפּינוּ .וְ ָלשׁוֹן
וֹררוּ
ֲא ֶשׁר ַשׂ ְמ ָתּ ְבּ ִפינוֵּ .הן ֵהם .יוֹדוּ וִ י ָב ְרכוּ וִ י ַשׁ ְבּחוּ וִ י ָפ ֲארוּ וִ ישׁ ְ
וִ ירוֹ ְממוּ וְ ַי ֲע ִריצוּ וְ י ְַק ִדּישׁוּ וְ ַי ְמ ִליכוּ ֶאת ִשׁ ְמ ָך ַמ ְל ֵכּנוּ ָתּ ִמיד:
וֹדה .וְ ָכל ָלשׁוֹן ְל ָך ִת ָשּׁ ַבע .וְ ָכל ַעיִן ְל ָך ְתּ ַצ ֶפּה .וְ ָכל ֶבּ ֶר ְך
ִכּי ָכל ֶפּה ְל ָך י ֶ
וּך .וְ ָכל
ִירא ָ
ְל ָך ִת ְכ ַרע .וְ ָכל קוֹ ָמה ְל ָפנֶי ָך ִת ְשׁ ַתּ ֲחוֶה .וְ ָכל ַה ְלּ ָבבוֹת י ָ
ֶקרֶב וּ ְכ ָליוֹת ְי ַז ְמּרוּ ִל ְשׁ ֶמ ָךַ .כּ ָדּ ָבר ֶשׁ ָכּתוּבָ .כּל ַע ְצמוֹ ַתי תֹּא ַמ ְרנָה ה'
ִמי ָכמוֹ ָךַ .מ ִצּיל ָענִ י ֵמ ָח ָזק ִמ ֶמּנּוּ .וְ ָענִ י וְ ֶא ְביוֹן ִמגּוֹזְ לוַֹ .שׁוְ ַעת ֲענִ יִּים
יע:
אַ ָתּה ִת ְשׁ ַמעַ .צ ֲע ַקת ַה ַדּל ַתּ ְק ִשׁיב וְ תוֹ ִשׁ ַ
וֹרא
ַע ָר ְך ָל ְךָ .ה ֵאל ַהגָּדוֹל ַהגִּ בּוֹר וְ ַהנּ ָ
ִמי י ְִד ֶמה ָלּ ְך .וּ ִמי ִי ְשׁ ֶוה ָלּ ְך .וּ ִמי י ֲ
אָרץ:
ֵאל ֶע ְליוֹן .קוֹנֵה ָשׁ ַמ ִים ָו ֶ
נְ ַה ֶלּ ְל ָך וּנְ ַשׁ ֵבּ ֲח ָך וּנְ ָפ ֶא ְר ָך וּנְ ָבר ְֵך ֶאת ֵשׁם ָק ְד ֶשׁ ָךָ .כּאָמוּרְ .ל ָדוִ דָ .בּ ְר ִכי
נ ְַפ ִשׁי ֶאת ה' .וְ ָכל ְק ָר ַבי ֶאת ֵשׁם ָק ְדשׁוֹ:
ביום טוב מתחיל החזן "האל בתעצומות":
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וֹרא
ֶצח וְ ַהנּ ָ
ָה ֵאל ְבּ ַת ֲע ֻצמוֹת ֻע ֶזּ ָךַ .הגָּדוֹל ִבּ ְכבוֹד ְשׁ ֶמ ָךַ .הגִּ בּוֹר ָלנ ַ
וֹתי ָך:
ְבּנ ְוֹרא ֶ
בראש השנה וביום כפור מתחיל החזן "המלך":

ַה ֶמּ ֶל ְך ַהיּוֹ ֵשׁב ַעל ִכּ ֵסּא ָרם וְ נִ ָשּׂא:
בשבת מתחיל החזן "שוכן עד":

יקים ַבּה'ַ .ליְ ָשׁ ִרים ָנא ָוה
וֹכן ַעד ָמרוֹם וְ ָקדוֹשׁ ְשׁמוֹ .וְ ָכתוּב ַרנְּ נוּ ַצ ִדּ ִ
שֵׁ
יקים ִתּ ְת ָבּ ַר ְך .וּ ִב ְלשׁוֹן
ְת ִה ָלּהְ .בּ ִפי ְי ָשׁ ִרים ִתּ ְתרוֹ ָמם .וּ ְב ִשׂ ְפ ֵתי ַצ ִדּ ִ
ֲח ִס ִידים ִתּ ְת ַק ָדּשׁ .וּ ְב ֶק ֶרב ְקדוֹ ִשׁים ִתּ ְת ַה ָלּל:
וּ ְב ַמ ְק ֲהלוֹת ִר ְבבוֹת ַע ְמּ ָך ֵבּית ִי ְשׂ ָר ֵאלְ .בּ ִר ָנּה יִ ְת ָפּ ֵאר ִשׁ ְמ ָך ַמ ְל ֵכּנוּ ְבּ ָכל
וּריםְ .ל ָפנֶי ָך ה' ֱאל ֵֹהינוּ וֵאל ֵֹהי
וֹבת ָכּל ַהיְצ ִ
דּוֹר וָדוֹרֶ .שׁ ֵכּן ח ַ
ַצּ ַח ְל ָב ֵר ְך
ֲאבוֹ ֵתינוְּ .להוֹדוֹת ְל ַה ֵלּל ְל ַשׁ ֵבּ ַח ְל ָפ ֵאר ְלרוֹ ֵמם ְל ַה ֵדּר ְוּלנ ֵ
ִשׁי ַע ְב ְדּ ָך
וּל ַק ֵלּסַ .על ָכּל ִדּ ְב ֵרי ִשׁירוֹת וְ ִת ְשׁ ְבּחוֹת ָדּוִ ד ֶבּן י ַ
ְל ַע ֵלּה ְ
ְמ ִשׁי ֶח ָך:
וּ ְב ֵכן י ְִשׁ ַתּ ַבּח ִשׁ ְמ ָך ָל ַעד ַמ ְל ֵכּנוָּ .ה ֵאל ַה ֶמּ ֶל ְך ַהגָּדוֹל וְ ַה ָקּדוֹשׁ ַבּ ָשּׁ ַמ ִים
וֹתינוּ:
וּ ָבאָרֶץִ .כּי ְל ָך ָנ ֶאה ה' ֱאל ֵֹהינוּ ֵואל ֵֹהי ֲאב ֵ
וּרהְ .תּ ִה ָלּה
וּשׁ ָב ָחהַ .ה ֵלּל וְ זִ ְמ ָרה .עוֹז וּ ֶמ ְמ ָשׁ ָלהֶ .נ ַצח גְּ ֻד ָלּה וּגְ ב ָ
ִשׁיר ְ
וְ ִת ְפ ֶא ֶרתְ .ק ֻד ָשּׁה וּ ַמ ְלכוּת:
אַתּה
עוֹלם ָ
עוֹלם וְ ַעד ָ
וּמ ָ
הוֹדאוֹת ְל ִשׁ ְמ ָך ַהגָּדוֹל וְ ַה ָקּדוֹשֵׁ .
ְבּ ָרכוֹת וְ ָ
ֵאל:

וּמ ֻה ָלּל ַבּ ִתּ ְשׁ ָבּחוֹתֵ .אל
אַתּה ה'ֵ .אל ֶמ ֶל ְך גָּדוֹל ְ
רוּך ָ
ָבּ ְ
וֹרא ָכּל ַהנְּ ָשׁמוֹתִ .רבּוֹן ָכּל ַה ַמּ ֲע ִשׂים.
הוֹדאוֹתֲ .אדוֹן ַהנִּ ְפ ָלאוֹת .בּ ֵ
ַה ָ
וֹל ִמים:
ירי זִ ְמ ָרהֶ .מ ֶל ְך ָי ִחיד ֵאל ֵחי ָהע ָ
ַהבּוֹ ֵחר ְבּ ִשׁ ֵ
בשבת תשובה מוסיפים "שיר המעלות" ואומרים אותו פסוק בפסוק:

ִשׁיר ַה ַמּ ֲעלוֹתִ .מ ַמּ ֲע ַמ ִקּים ְק ָרא ִתי ָך ה':
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וֹליִ .תּ ְהיֶי ָנה אָזְ נֶי ָך ַק ֻשּׁבוֹת ְלקוֹל ַתּ ֲחנוּנָי:
ֲאדֹנָי ִשׁ ְמ ָעה ְבק ִ
ַעמוֹד:
ִאם ֲעוֹנוֹת ִתּ ְשׁ ָמר יָהֲּ .אדֹנָי ִמי י ֲ
ִכּי ִע ְמּ ָך ַה ְסּ ִלי ָחה ְל ַמ ַען ִתּוּ ֵָרא:
יתי ה'ִ .קוְּ ָתה ַנ ְפ ִשׁי .וְ ִל ְד ָברוֹ הוֹ ָח ְל ִתּי:
ִקוִּ ִ
וֹמ ִרים ַלבֹּ ֶקר:
נ ְַפ ִשׁי ַלאדֹנָיִ .משּׁוֹ ְמ ִרים ַלבּ ֶֹקר שׁ ְ
ַחל יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶאל ה'ִ .כּי ִעם ה' ַה ֶח ֶסד וְ ַה ְר ֵבּה ִעמּוֹ ְפדוּת:
יֵ
וֹתיו:
וְ הוּא יִ ְפ ֶדּה ֶאת יִ ְשׂ ָר ֵאל ִמכֹּל ֲעוֹנ ָ
החזן אומר חצי קדיש:

י ְִתגּ ַַדּל וְ ִי ְת ַק ַדּשׁ ְשׁ ֵמהּ ַר ָבּא .אמן:
יק ֵרב
ֻר ָק ֵנהּ וִ ָ
וּתהּ וְ י ְַמ ִלי ְך ַמ ְלכוּ ֵתהּ וְ י ְַצ ַמח פּ ְ
ְבּ ָע ְל ָמא ִדּי ְב ָרא ִכ ְרע ֵ
ְמ ִשׁי ֵחהּ .אמן:
וּביוֹ ֵמיכוֹן וּ ְב ַחיֵּי ְד ָכל ֵבּית ִי ְשׂ ָר ֵאל ַבּ ֲעג ָָלא וּ ִבזְ ַמן ָק ִריב.
ְבּ ַחיֵּיכוֹן ְ
וְ ִא ְמרוּ אָ ֵמן:
י ְֵהא ְשׁ ֵמהּ ַר ָבּא ְמ ָב ַר ְך ְל ָע ַלם וּ ְל ָע ְל ֵמי ָע ְל ַמ ָיּא:
י ְִת ָבּ ַר ְך וְ יִ ְשׁ ַתּ ַבּח וְ י ְִת ָפּאַר וְ יִ ְתרוֹ ַמם וְ י ְִת ַנ ֵשּׂא וְ י ְִת ַה ָדּר וְ י ְִת ַע ֶלּה וְ י ְִת ַה ָלּל
ְשׁ ֵמהּ ְדּ ֻק ְד ָשׁאְ .בּ ִר ְיך הוּא .אמן:
יר ָתא ֻתּ ְשׁ ְבּ ָח ָתא
וּל ֵע ָלּא ִמ ָכּל( ִמן ָכּל ִבּ ְר ָכ ָתא וְ ִשׁ ָ
ְל ֵע ָלּא )בשבת תשובה ְ
ירן ְבּ ָע ְל ָמא .וְ ִא ְמרוּ אָ ֵמן:
וְ ֶנ ֱח ָמ ָתא ַדּ ֲא ִמ ָ
חזן ָ -בּ ְרכוּ ֶאת ה' ַה ְמבֹ ָר ְך:
ָעד:
קו"ח ָ -בּר ְוּך ה' ַה ְמבֹ ָר ְך ְלעוֹ ָלם ו ֶ
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ברכות קריאת שמע
וֹרא ח ֶֹשׁ ְך .ע ֶֹשׂה
יוֹצר אוֹר וּב ֵ
עוֹלםֵ .
ָבּר ְוּך אַ ָתּה ה' ֱאל ֵֹהינוּ ֶמ ֶל ְך ָה ָ
ָשׁלוֹם וּבוֹ ֵרא ֶאת ַהכֹּל:
כשחל יום טוב ביום חול אומרים "המאיר לארץ" ]ראה להלן[ במקום "הכל
יודוך":

אמרוּ ֵאין ָקדוֹשׁ ַכּה':
ְשׁ ְבּחוּ ָך .וְ ַהכֹּל יֹ ְ
ַהכֹּל יוֹדוּ ָך .וְ ַהכֹּל י ַ
ַהכֹּל יְרוֹ ְממוּ ָך ֶסּ ָלה יוֹ ֵצר ַהכֹּל:
יע.
וֹת ַח ְבּ ָכל יוֹם ַדּ ְלתוֹת ַשׁ ֲע ֵרי ִמזְ ָרח .וּבוֹ ֵק ַע ַחלּוֹ ֵני ָר ִק ַ
ָה ֵאל ַהפּ ֵ
וֹציא ַח ָמּה ִמ ְמּקוֹ ָמהְּ .וּל ָב ָנה ִמ ְמּכוֹן ִשׁ ְב ָתּהּ .וּ ֵמ ִאיר ְלעוֹ ָלם כֻּלּוֹ
מ ִ
וּליוֹ ְשׁ ָביוֶ .שׁ ָבּ ָרא ְבּ ִמ ַדּת ָה ַר ֲח ִמים:
ְ
אָרץ וְ ַל ָדּ ִרים ָע ֶלי ָה ְבּ ַר ֲח ִמים .וּ ְבטוּבוֹ ְמ ַח ֵדּשׁ ְבּ ָכל יוֹם
ַה ֵמּ ִאיר ָל ֶ
ָתּ ִמידַ .מ ֲע ֵשׂה ְבּרֵא ִשׁית:
אָרץ ִקנְ ָי ֶנ ָך:
ֻלּם ְבּ ָח ְכ ָמה ָע ִשׂי ָתָ .מ ְלאָה ָה ֶ
ָמה ַרבּוּ ַמ ֲע ֶשׂי ָך ה' .כּ ָ
ַה ֶמּ ֶל ְך ַה ְמּרוֹ ָמם ְל ַבדּוֹ ֵמאָזַ .ה ְמּ ֻשׁ ָבּח וְ ַה ְמּפֹאָר וְ ַה ִמּ ְת ַנ ֵשּׂא ִמימוֹת
עוֹלם:
ָ
עוֹלםְ .בּ ַר ֲח ֶמי ָך ָה ַר ִבּים ַר ֵחם ָע ֵלינוֲּ .אדוֹן ֻעזֵּנוּ .צוּר ִמ ְשׂ ַגּ ֵבּנוּ.
ֱאל ֵֹהי ָ
ָמגֵן יִ ְשׁ ֵענוִּ .מ ְשׂ ָגּב ַבּ ֲע ֵדנוּ:
וּל ֶת ָךֶ .א ֶפס ִבּ ְל ֶתּ ָך וּ ִמי דּוֹ ֶמה ָלּ ְךֵ .אין ֲער ְוֹך ְל ָך ה'
ֵאין ֲערוֹ ְך ְל ָך .וְ ֵאין ז ָ
וֹלם ַה ָבּאֶ .א ֶפס
עוֹלם ַהזֶּה .וְ ֵאין זוּ ָל ְת ָך ַמ ְל ֵכּנוּ ְל ַחיֵּי ָהע ָ
ֱאל ֵֹהינוּ ָבּ ָ
יענוּ ִל ְת ִחַיּת
ִבּ ְל ְתּ ָך גּוֹ ֲא ֵלנוּ ִלימוֹת ַה ָמּ ִשׁי ַח .וְ ֵאין דּוֹ ֶמה ְלּ ָך מוֹ ִשׁ ֵ
ַה ֵמּ ִתים:
ֵאל אָדוֹן ַעל ָכּל ַה ַמּ ֲע ִשׂיםָ .בּרוּ ְך וּ ְמבֹ ָר ְך ְבּ ִפי ָכּל ַהנְּ ָשׁ ָמה.
עוֹלםַ .דּ ַעת וּ ְתבוּנָה סוֹ ְב ִבים הוֹדוֹ:
גּ ְָדלוֹ וְ טוּבוֹ ָמ ֵלא ָ
ַה ִמּ ְת ָגּ ֶאה ַעל ַחיּוֹת ַהקֹּדֶשׁ .וְ נ ְֶה ָדּר ְבּ ָכבוֹד ַעל ַה ֶמּ ְר ָכּ ָבה.
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זְ כוּת וּ ִמישׁוֹר ִל ְפנֵי ִכ ְסאוֶֹ .ח ֶסד וְ ַר ֲח ִמים ָמ ֵלא ְכבוֹדוֹ:
וּב ַה ְשׂ ֵכּל.
וֹבים ְמאוֹרוֹת ֶשׁ ָבּ ָרא ֱאל ֵֹהינוּ .י ְָצ ָרם ְבּ ַד ַעת ְבּ ִבינָה ְ
ט ִ
ָתן ָבּ ֶהםִ .ל ְהיוֹת מוֹ ְשׁ ִלים ְבּ ֶק ֶרב ֵתּ ֵבל:
וּרה נ ַ
כּ ַֹח וּגְ ב ָ
עוֹלם.
ְמ ֵל ִאים זִ יו וּ ְמ ִפי ִקים נוֹגַהָּ .נ ֶאה זִ י ָום ְבּ ָכל ָה ָ
וְשׂ ִשׂים ְבּבוֹאָם .עֹ ִשׂים ְבּ ֵאי ָמה ְרצוֹן קוֹנָם:
אתם ָ
ְשׂ ֵמ ִחים ְבּ ֵצ ָ
ֵכר ַמ ְלכוּתוֹ.
ְפּ ֵאר וְ ָכבוֹד נוֹ ְתנִ ים ִל ְשׁמוָֹ .צ ֳה ָלה וְ ִר ָנּה ְלז ֶ
וּרת ַה ְלּ ָבנָה:
ָק ָרא ַל ֶשּׁ ֶמשׁ ַויִּזְ ַרח אוֹרָ .ראָה וְ ִה ְת ִקין צ ַ
וֹתנִ ים לוֹ ָכּל ְצ ָבא ָמרוֹם.
ֶשׁ ַבח נ ְ
ִתּ ְפ ֶא ֶרת וּגְ ֻד ָלּה ְשׂ ָר ִפים וְ ַחיּוֹת וְ אוֹ ַפנֵּי ַהקּ ֶֹדשׁ:
ָל ֵאל ֲא ֶשׁר ָשׁ ַבת ִמ ָכּל ַה ַמּ ֲע ִשׂיםַ .בּיּוֹם ַה ְשּׁ ִבי ִעי נִ ְת ַע ָלּה וְ ָי ַשׁב ַעל ִכּ ֵסּא
ְכבוֹדוִֹ .תּ ְפ ֶא ֶרת ָע ָטה ְליוֹם ַה ְמּנוּ ָחה .עֹנֶג ָק ָרא ְליוֹם ַה ַשּׁ ָבּת .זֶה ִשׁיר
אכתּוֹ:
יעיֶ .שׁבּוֹ ָשׁ ַבת ֵאל ִמ ָכּל ְמ ַל ְ
ֶשׁ ַבח ֶשׁל יוֹם ַה ְשּׁ ִב ִ
וֹמרִ .מזְ מוֹר ִשׁיר ְליוֹם ַה ַשּׁ ָבּת .טוֹב ְלהוֹדוֹת
וְ יוֹם ַה ְשּׁ ִבי ִעי ְמ ַשׁ ֵבּ ַח וְ א ֵ
ַלה':
ֻלּה וְ ָכבוֹדִ .י ְתּנוּ
ְצוּריוֶ .שׁ ַבח י ְָקר וּגְ ד ָ
יכ ְך יְ ָפ ֲארוּ וִ י ָב ְרכוּ ָל ֵאל ָכּל י ָ
ְל ִפ ָ
ָל ֵאל ֶמל ְֶך יוֹ ֵצר כֹּלַ .ה ַמּנְ ִחיל ְמנוּ ָחה ְל ַעמּוֹ ִי ְשׂ ָר ֵאל ִבּ ְק ֻד ָשּׁתוֹ ְבּיוֹם
ַשׁ ַבּת ק ֶֹדשׁ:
ִשׁ ְמ ָך ה' ֱאל ֵֹהינוּ ִי ְת ַק ַדּשׁ .וְ זִ ְכ ְר ָך ַמ ְל ֵכּנוּ יִ ְת ָפּאַרַ .בּ ָשּׁ ַמ ִים ִמ ַמּ ַעל וְ ַעל
אָרץ ִמ ָתּ ַחת:
ָה ֶ
ָצ ְר ָתּ.
וֹרי אוֹר ֶשׁיּ ַ
יענוּ ַעל ָכּל ֶשׁ ַבח ַמ ֲע ֵשׂה י ֶָדי ָך .וְ ַעל ְמא ֵ
ִתּ ְת ָבּ ֵר ְך מוֹ ִשׁ ֵ
ֵה ָמּה יְ ָפ ֲארוּ ָך ֶסּ ָלה:
בשבת ממשיכים "תתברך לנצח".
כשחל יו"ט ביום חול אומרים "המאיר לארץ" במקום "הכל יודוך":
ַה ֵמּ ִאיר ָלאָ ֶרץ וְ ַל ָדּ ִרים ָע ֶלי ָה ְבּ ַר ֲח ִמיםְ .וּבטוּבוֹ ְמ ַח ֵדּשׁ ְבּ ָכל יוֹם ָתּ ִמיד ַמ ֲע ֵשׂה
אָרץ ִקנְ ָי ֶנ ָךַ :ה ֶמּ ֶלךְ
ְב ֵרא ִשׁיתָ .מה ַרבּוּ ַמ ֲע ֶשׂי ָך ה'ֻ .כּ ָלּם ְבּ ָח ְכ ָמה ָע ִשׂי ָתָ .מ ְלאָה ָה ֶ
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וֹמם ְל ַבדּוֹ ֵמאָזַ .ה ְמ ֻשׁ ָבּח ְו ַה ְמפֹאָר ְו ַה ִמּ ְת ַנ ֵשּׂא ִמימוֹת עוֹ ָלםֱ :אלֹ ֵהי עוֹ ָלם.
ַה ְמר ָ
ְבּ ַר ֲח ֶמי ָך ָה ַר ִבּים ַר ֵחם ָע ֵלינוֲּ .אדוֹן ֻעזֵּנוּ .צוּר ִמ ְשׂ ַגּ ֵבּנוָּ .מ ֵגן ִי ְשׁ ֵענוִּ .מ ְשׂ ָגּב ַבּ ֲעדֵנוּ:
ֵאל ָבּרוּךְ גְּ דוֹל ֵדּ ָעהֵ .ה ִכין וּ ָפ ַעל ָז ֳהרֵי ַח ָמּה .טוֹב ָי ַצר ָכּבוֹד ִל ְשׁמוְֹ .מאוֹרוֹת ָנ ַתן
ְס ִביבוֹת ֻעזּוִֹ .פּנּוֹת ְצ ָבאָיו ְקדוֹ ִשׁים .רוֹ ְמ ֵמי ַשׁ ַדּיָ .תּ ִמיד ְמ ַס ְפּ ִרים ְכּבוֹד ֵאל
וּק ֻד ָשּׁתוִֹ :תּ ְת ָבּ ֵרךְ ה' ֱאלֹ ֵהינוּ ַבּ ָשּׁ ַמ ִים ִמ ַמּ ַעל וְ ַעל ָהאָ ֶרץ ִמ ָתּ ַחת ַעל ָכּל ֶשׁ ַבח
ְ
ַמ ֲע ֵשׂי ָי ֶדי ָךְ .ו ַעל ְמאוֹ ֵרי אוֹר ֶשׁ ָיּ ַצ ְר ָתֵּ .ה ָמּה ְי ָפ ֲארוּ ָך ֶסּ ָלה:

וֹרא ְקדוֹ ִשׁים .י ְִשׁ ַתּ ַבּח ִשׁ ְמ ָך
ֶצח צוּ ֵרנוּ ַמ ְל ֵכּנוּ וְ גוֹ ֲא ֵלנוּ בּ ֵ
ִתּ ְת ָבּ ֵר ְך ָלנ ַ
ֻלּם עוֹ ְמ ִדים ְבּרוּם
וֹצר ְמ ָשׁ ְר ִתים ַו ֲא ֶשׁר ְמ ָשׁ ְר ָתיו כּ ָ
ָל ַעד ַמ ְל ֵכּנוּ י ֵ
ַחד ְבּקוֹלִ .דּ ְב ֵרי ֱאל ִֹהים ַחיִּים וּ ֶמ ֶל ְך
עוֹלם .וּ ַמ ְשׁ ִמי ִעים ְבּי ְִראָה י ַ
ָ
עוֹלם:
ָ
ֻלּם
ֻלּם ְקדוֹ ִשׁים .וְ כ ָ
ֻלּם גִּ בּוֹ ִרים .כּ ָ
וּרים .כּ ָ
ֻלּם ֲאהוּ ִביםֻ .כּ ָלּם ְבּר ִ
כָּ
עוֹ ִשׂים ְבּ ֵאי ָמה וּ ְבי ְִראָה ְרצוֹן קוֹ ָנם:
ירה וּ ְבזִ ְמ ָרה.
וּב ָט ֳה ָרהְ .בּ ִשׁ ָ
יהם ִבּ ְק ֻד ָשּׁה ְ
ֻלּם פּוֹ ְת ִחים ֶאת ִפּ ֶ
וְ כ ָ
יצין וּ ַמ ְק ִדּי ִשׁין וּ ַמ ְמ ִל ִיכין:
וּ ְמ ָב ְר ִכין וּ ְמ ַשׁ ְבּ ִחין וּ ְמ ָפ ֲא ִרין וּ ַמ ֲע ִר ִ
ֻלּם
וֹרא ָקדוֹשׁ הוּא .וְ כ ָ
ֶאת ֵשׁם ָה ֵאל ַה ֶמּל ְֶך ַהגָּדוֹל ַהגִּ בּוֹר וְ ַהנּ ָ
אַה ָבה ְרשׁוּת
יהם עֹל ַמ ְלכוּת ָשׁ ַמיִ ם ֶזה ִמזֶּה .וְ נוֹ ְתנִ ים ְבּ ֲ
ְמ ַק ְבּ ִלים ֲע ֵל ֶ
וּרה וּ ִבנְ ִעי ָמהְ .ק ֻד ָשׁה
וֹצ ָרם ְבּ ַנ ַחת רוּ ַחְ .בּ ָשׂ ָפה ְבר ָ
זֶה ָלזֶה ְל ַה ְק ִדּישׁ ְלי ְ
ֻלּם ְכּ ֶא ָחד .עוֹנִ ים ְבּ ֵאי ָמה וְ אוֹ ְמ ִרים ְבּי ְִראָה:
כָּ
אָרץ ְכּבוֹדוֹ:
ָקדוֹשׁ ָקדוֹשׁ ָקדוֹשׁ ה' ְצ ָבאוֹתְ .מלֹא ָכל ָה ֶ
וְ ָהאוֹ ַפנִּ ים וְ ַחיּוֹת ַהקֹּדֶשׁ ְבּ ַר ַעשׁ ָגּדוֹל ִמ ְת ַנ ְשּׂ ִאים ְל ֻע ַמּת ְשׂ ָר ִפים.
ֻמּ ָתם ְמ ַשׁ ְבּ ִחים וְ אוֹ ְמ ִרים:
ְלע ָ
ָבּר ְוּך ְכּבוֹד ה' ִמ ְמּקוֹמוֹ:
ִתּנוַּ .ל ֶמּ ֶל ְך ֵאל ַחי וְ ַק ָיּם .זְ ִמירוֹת יֹא ֵמרוּ
ָל ֵאל ָבּרוּ ְך נְ ִעימוֹת י ֵ
וֹעל גְּ בוּרוֹת .עוֹ ֶשׂה
וְ ִת ְשׁ ָבּחוֹת ַי ְשׁ ִמיעוִּ .כּי הוּא ְל ַבדּוֹ ָמרוֹם וְ ָקדוֹשׁ .פּ ֵ
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בּוֹרא
זוֹר ַע ְצ ָדקוֹתַ .מ ְצ ִמי ַח יְשׁוּעוֹתֵ .
ֲח ָדשׁוֹתַ .בּ ַעל ִמ ְל ָחמוֹתֵ .
וֹרא ְת ִהלּוֹתֲ .אדוֹן ַהנִּ ְפ ָלאוֹתַ .ה ְמ ַח ֵדּשׁ ְבּטוּבוֹ ְבּ ָכל יוֹם
ְרפוּאוֹת .נ ָ
וֹלם
וֹרים גְּ ד ִֹליםִ .כּי ְלע ָ
ָתּ ִמיד ַמ ֲע ֵשׂה ְב ֵרא ִשׁיתָ .כּאָמוּר ְלעֹ ֵשׂה א ִ
ַח ְסדּוֹ:
וֹלמוֹ ֲא ֶשׁר ָבּ ָרא(:
)וְ ִה ְת ִקין ְמאוֹרוֹת ְמ ַשׂ ֵמּ ַח ע ָ
ֻלּנוּ ִבּ ְמ ֵה ָרה ְלאוֹרוֹ:
אוֹר ָח ָדשׁ ַעל ִציּוֹן ָתּ ִאיר וְ נִ זְ ֶכּה כ ָ
ָבּר ְוּך אַ ָתּה ה' .יוֹ ֵצר ַה ְמּאוֹרוֹת:
וֹלה וִ י ֵת ָרה ָח ַמ ְל ָתּ ָע ֵלינוּ:
אַה ָבה ַר ָבּה ֲא ַה ְב ָתּנוּ ה' ֱאל ֵֹהינוֶּ .ח ְמ ָלה גְּ ד ָ
ֲ
אָ ִבינוּ ַמ ְל ֵכּנוַּ .בּ ֲעבוּר ִשׁ ְמ ָך ַהגָּדוֹל וּ ַב ֲעבוּר ֲאבוֹ ֵתינוּ ֶשׁ ָבּ ְטחוּ ְב ָך.
ַתּ ַל ְמּ ֵדם ֻח ֵקּי ַחיִּים ַל ֲעשׂוֹת ְרצוֹנְ ָך ְבּ ֵל ָבב ָשׁ ֵלםֵ .כּן ְתּ ָחנֵּנוּ וּ ְת ַל ְמּ ֵדנוּ:
וְ
אָ ִבינוּ אָב ָה ַר ֲח ָמןַ .ה ְמ ַר ֵחםַ .ר ֵחם ָע ֵלינוּ .וְ ֵתן ְבּ ִל ֵבּנוּ ִבּינָה ְל ָה ִבין
וּל ַקֵיּם ֶאת ָכּל
וּל ַל ֵמּדִ .ל ְשׁמֹר וְ ַל ֲעשׂוֹת ְ
וּל ַה ְשׂ ִכּילִ .ל ְשׁמֹ ַעִ .ל ְלמֹד ְ
ְ
אַה ָבה:
וֹר ֶת ָך ְבּ ֲ
ִדּ ְב ֵרי ַת ְלמוּד תּ ָ
אַה ָבה
וֹר ֶת ָך .וְ ַד ֵבּק ִל ֵבּנוּ ְבּ ִמ ְצוׂ ֶתי ָך .וְ ַי ֵחד ְל ָב ֵבנוּ ְל ֲ
וְ ָה ֵאר ֵעינֵינוּ ְבּת ָ
עוֹלם
וּלי ְִראָה ֶאת ְשׁ ֶמ ָךְ .ל ַמ ַען לֹא נֵבוֹשׁ וְ לֹא נִ ָכּ ֵלם וְ לֹא נִ ָכּ ֵשׁל ְל ָ
ְ
ָעד:
וֶ
ילה וְ נִ ְשׂ ְמ ָחה
וֹרא ָבּ ָט ְחנוּ .נָגִ ָ
ִכּי ְב ֵשׁם ָק ְד ְשׁ ָך ַהגָּדוֹל ַהגִ בּוֹר וְ ַהנּ ָ
ִבּישׁוּ ָע ֶת ָך:
ַח ָס ֶדי ָך ָה ַר ִבּים .אַל י ַַעזְ בוּנוּ ֶנ ַצח ֶס ָלה ָו ֶעד:
וְ ַר ֲח ֶמי ָך ה' ֱאל ֵֹהינוּ ו ֲ
אָרץ.
אַר ַבּע ַכּנְ פוֹת ָכּל ָה ֶ
ַמ ֵהר וְ ָה ֵבא ָע ֵלינוּ ְבּ ָר ָכה וְ ָשׁלוֹם ְמ ֵה ָרה ֵמ ְ
יכנוּ ְמ ֵה ָרה קוֹ ְמ ִמיּוּת
וֹל ֵ
ארנוּ .וְ ת ִ
ֻלּנוּ )עוֹל ַהגּוֹ ִים( ֵמ ַעל ַצ ָוּ ֵ
וּ ְשׁבוֹר ע ֵ
אַר ֵצנוּ:
ְל ְ
אָתּה .וּ ָבנוּ ָב ַח ְר ָתּ ִמ ָכּל ַעם וְ ָלשׁוֹן .וְ ֵק ַר ְב ָתּנוּ
ִכּי ֵאל פּוֹ ֵעל יְשׁוּעוֹת ָ
ַמ ְל ֵכּנוּ ְל ִשׁ ְמ ָך ַה ָגּדוֹל ֶס ָלה ֶבּ ֱא ֶמת ְבּאַ ֲה ָבה:
אַה ָבה ֶאת ְשׁ ֶמ ָך:
וּל ַי ֶח ְד ָך ְבּאַ ֲה ָבה ְוּל ֲ
ְלהוֹדוֹת ְל ָך ְ
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ָבּר ְוּך אַ ָתּה ה'ַ .הבּוֹ ֵחר ְבּ ַעמּוֹ ִי ְשׂ ָר ֵאל ְבּאַ ֲה ָבה:

קריאת שמע
יחיד אומר ֵ -אל ֶמ ֶל ְך ֶנ ֱא ָמן:

ְשׁ ַמע יִ ְשׂ ָר ֵאל ה' ֱאל ֵֹהינוּ ה' ֶא ָחד:
עוֹלם ָו ֶעד:
בלחש ָ -בּרוּ ְך ֵשׁם ְכּבוֹד ַמ ְלכוּתוֹ ְל ָ
וּב ָכל ְמא ֶֹד ָך:
אָה ְב ָתּ ֵאת ה' ֱאל ֶֹהי ָך ְבּ ָכל ְל ָב ְב ָך וּ ְב ָכל נ ְַפ ְשׁ ָך ְ
וְ ַ
וְ ָהיוּ ַה ְדּ ָב ִרים ָה ֵא ֶלּה ֲא ֶשׁר אָנ ִֹכי ְמ ַצוְּ ָך ַהיּוֹם ַעל ְל ָב ֶב ָך:
וּב ֶל ְכ ְתּ ָך ַב ֶדּ ֶר ְך וּ ְב ָשׁ ְכ ְבּ ָך
ית ָך ְ
וְ ִשׁנַּנְ ָתּם ְל ָבנֶי ָך וְ ִד ַבּ ְר ָתּ ָבּם ְבּ ִשׁ ְב ְתּ ָך ְבּ ֵב ֶ
וּ ְבקוּ ֶמ ָך:
וּק ַשׁ ְר ָתּם ְלאוֹת ַעל י ֶָד ָך וְ ָהיוּ ְלטֹ ָטפֹת ֵבּין ֵעינֶי ָך:
ְ
וּב ְשׁ ָע ֶרי ָך:
ית ָך ִ
וּכ ַת ְב ָתּם ַעל ְמזֻזוֹת ֵבּ ֶ
ְ
וְ ָהיָה ִאם ָשׁמֹ ַע ִתּ ְשׁ ְמעוּ ֶאל ִמ ְצוֹ ַתי ֲא ֶשׁר אָנ ִֹכי ְמ ַצוֶּה ֶא ְת ֶכם ַהיּוֹם
וּל ָע ְבדוֹ ְבּ ָכל ְל ַב ְב ֶכם וּ ְב ָכל נ ְַפ ְשׁ ֶכם :וְ ָנ ַת ִתּי
יכם ְ
אַה ָבה ֶאת ה' ֱאל ֵֹה ֶ
ְל ֲ
אַר ְצ ֶכם ְבּ ִעתּוֹ יוֹ ֶרה וּ ַמ ְלקוֹשׁ וְ אָ ַס ְפ ָתּ ְד ָג ֶנ ָך וְ ִתיר ְשׁ ָך וְ י ְִצ ָה ֶר ָך:
ְמ ַטר ְ
וְשׂ ָב ְע ָתּ:
אָכ ְל ָתּ ָ
וְ ָנ ַת ִתּי ֵע ֶשׂב ְבּ ָשׂ ְד ָך ִל ְב ֶה ְמ ֶתּ ָך וְ ַ
ַע ַב ְד ֶתּם ֱאל ִֹהים ֲא ֵח ִרים
ִה ָשּׁ ְמרוּ ָל ֶכם ֶפּן י ְִפ ֶתּה ְל ַב ְב ֶכם וְ ַס ְר ֶתּם ו ֲ
וְ ִה ְשׁ ַתּ ֲחוִ י ֶתם ָל ֶהם :וְ ָח ָרה אַף ה' ָבּ ֶכם וְ ָע ַצר ֶאת ַה ָשּׁ ַמיִם וְ לֹא י ְִהֶיה
וּלהּ ַו ֲא ַב ְד ֶתּם ְמ ֵה ָרה ֵמ ַעל ָהאָ ֶרץ
ָמ ָטר וְ ָה ֲא ָד ָמה לֹא ִת ֵתּן ֶאת יְב ָ
ַהטֹּ ָבה ֲא ֶשׁר ה' נ ֵֹתן ָל ֶכם:
וּק ַשׁ ְר ֶתּם אֹ ָתם
וְ ַשׂ ְמ ֶתּם ֶאת ְדּ ָב ַרי ֵא ֶלּה ַעל ְל ַב ְב ֶכם וְ ַעל נ ְַפ ְשׁ ֶכם ְ
ֵיכם :וְ ִל ַמּ ְד ֶתּם א ָֹתם ֶאת
ְלאוֹת ַעל י ְֶד ֶכם וְ ָהיוּ ְלטוֹ ָטפֹת ֵבּין ֵעינ ֶ
ית ָך וּ ְב ֶל ְכ ְתּ ָך ַב ֶדּ ֶר ְך וּ ְב ָשׁ ְכ ְבּ ָך וּ ְבקוּ ֶמ ָך:
ֵיכם ְל ַד ֵבּר ָבּם ְבּ ִשׁ ְב ְתּ ָך ְבּ ֵב ֶ
ְבּנ ֶ
וּכ ַת ְב ָתּם ַעל ְמזוּזוֹת ֵבּי ֶת ָך וּ ִב ְשׁ ָע ֶרי ָך:
ְ
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יכם
ֵיכם ַעל ָה ֲא ָד ָמה ֲא ֶשׁר נִ ְשׁ ַבּע ה' ַל ֲאבֹ ֵת ֶ
יכם וִ י ֵמי ְבנ ֶ
ְל ַמ ַען י ְִרבּוּ יְ ֵמ ֶ
אָרץ:
ָל ֵתת ָל ֶהם ִכּי ֵמי ַה ָשּׁ ַמיִ ם ַעל ָה ֶ
ַויֹּא ֶמר ה' ֶאל מ ֶשׁה ֵלּאמֹר:
ַדּ ֵבּר ֶאל ְבּנֵי י ְִשׂ ָר ֵאל וְאָ ַמ ְר ָתּ ֲא ֵל ֶהם וְ ָעשׂוּ ָל ֶהם ִצי ִצת ַעל ַכּנְ ֵפי
יהם ְלדֹרֹ ָתם וְ ָנ ְתנוּ ַעל ִצ ִיצת ַה ָכּנָף ְפּ ִתיל ְתּ ֵכ ֶלת:
ִבגְ ֵד ֶ
ַע ִשׂי ֶתם
יתם אֹתוֹ וּזְ ַכ ְר ֶתּם ֶאת ָכּל ִמ ְצוֹת ה' ו ֲ
וְ ָהיָה ָל ֶכם ְל ִצ ִיצת וּ ְר ִא ֶ
אַתּם זֹנִ ים
ֵיכם ֲא ֶשׁר ֶ
אֹ ָתם וְ לֹא ָתתוּרוּ אַ ֲח ֵרי ְל ַב ְבכֶם וְ אַ ֲח ֵרי ֵעינ ֶ
יהם:
אַ ֲח ֵר ֶ
יכם:
ְל ַמ ַען ִתּזְ ְכּרוּ ַו ֲע ִשׂי ֶתם ֶאת ָכּל ִמ ְצוׂ ָתי וִ ְהיִי ֶתם ְקד ִשׁים ֵלאלֹ ֵה ֶ
יכם ֲא ֶשׁר הוֹ ֵצא ִתי ֶא ְת ֶכם ֵמ ֶארֶץ ִמ ְצ ַריִם ִל ְהיוֹת ָל ֶכם
ֲאנִ י ה' ֱאל ֵֹה ֶ
יכם:
לֵאלֹ ִהים ֲאנִ י ה' ֱאל ֵֹה ֶ
ֱא ֶמת:
יכם ֱא ֶמת:
הש"ץ חוזר ואומר  -ה' ֱאל ֵֹה ֶ
נוֹרא
וְ י ִַצּיב וְ ָנכוֹן וְ ַקיָּם וְ ָי ָשׁר וְ ֶנ ֱא ָמן וְ אָהוּב וְ ָח ִביב וְ ֶנ ְח ָמד וְ נ ִָעים וְ ָ
ָעד:
וֹלם ו ֶ
אַדּיר וּ ְמ ֻת ָקּן וּ ְמ ֻק ָבּל וְ טוֹב וְ ָי ֶפה ַה ָדּ ָבר ַה ֶזּה ָע ֵלינוּ ְלע ָ
וְ ִ
ַעקֹב ָמגֵן י ְִשׁ ֵענוְּ .לדֹר וָדֹר הוּא ַקיָּם
עוֹלם ַמ ְל ֵכּנוּ .צוּר י ֲ
ֱא ֶמתֱ .אל ֵֹהי ָ
וּ ְשׁמוֹ ַק ָיּם .וְ ִכ ְסאוֹ נָכוֹן .וּ ַמ ְלכוּתוֹ ֶו ֱאמוּ ָנתוֹ ָל ַעד ַק ָיּ ֶמת:
וֹל ִמיםַ .על
וֹל ֵמי ע ָ
ְוּד ָב ָריו ָחיִים וְ ַק ָיּ ִמיםֶ .נ ֱא ָמנִ ים וְ ֶנ ֱח ָמ ִדים ָל ַעד וּ ְלע ְ
ֶרע י ְִשׂ ָר ֵאל
ֲאבוֹ ֵתינוּ וְ ָע ֵלינוַּ .על ָבּנֵינוּ וְ ַעל דּוֹרוֹ ֵתינוּ .וְ ַעל ָכּל דּוֹרוֹת ז ַ
ֲע ָב ֶדי ָך:
ָעדֱ .א ֶמת
וֹלם ו ֶ
ַעל ָה ִראשׁוֹנִ ים וְ ַעל ָהאַ ֲחרוֹנִ יםָ .דּ ָבר טוֹב וְ ַק ָיּם ְלע ָ
ַעבֹר.
ֶו ֱאמוּנָה .חֹק וְ לֹא י ֲ
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אַתּה הוּא ה' ֱאל ֵֹהינוּ ֵואל ֵֹהי ֲאבוֹ ֵתינוַּ .מ ְל ֵכּנוּ ֶמ ֶל ְך ֲאבוֹ ֵתינוּ.
ֱא ֶמת ָשׁ ָ
וֹלם
ילנוּ ֵמע ָ
וּע ֵתנוּ .פּוֹ ֵדנוּ וּ ַמ ִצּ ֵ
יוֹצ ֵרנוּ צוּר יְ שׁ ָ
גּוֹ ֲא ֵלנוּ גּוֹ ֵאל ֲאבוֹ ֵתינוְּ .
וּל ֶת ָךֶ .ס ָלה:
הוּא ְשׁ ֶמ ָך .וְ ֵאין ָלנוּ עוֹד ֱאל ִֹהים ז ָ
ֵיהם
יע ָל ֶהם וְ ִל ְבנ ֶ
וֹלםָ .מגֵן וּמוֹ ִשׁ ַ
אַתּה הוּא ֵמע ָ
וֹתינוּ ָ
ֶעזְ ַרת ֲאב ֵ
עוֹלם מוֹ ָשׁ ֶב ָך .וּ ִמ ְשׁ ָפּ ֶטי ָך וְ ִצ ְד ָק ְת ָך ַעד
יהם ְבּ ָכל דּוֹר וָדוֹרְ .בּרוּם ָ
אַ ֲח ֵר ֶ
אָרץ:
אַ ְפ ֵסי ֶ
וֹר ְת ָך ְוּד ָב ְר ָך ָי ִשׂים ַעל ִלבּוֹ:
ֱא ֶמת .אַ ְשׁ ֵרי ִאישׁ ֶשׁיּ ְִשׁ ַמע ְל ִמ ְצוֹ ֶתי ָך וְ ת ָ
ֱא ֶמת .אַ ָתּה הוּא אָדוֹן ְל ַע ֶמּ ָך .וּ ֶמ ֶל ְך גִּ בּוֹר ָל ִריב ִרי ָבם ְלאָבוֹת וּ ָבנִ ים:
אַתּה הוּא אַ ֲחרוֹן .וּ ִמ ַבּ ְל ָע ֶדי ָך ֵאין ָלנוּ ֶמ ֶל ְך
ֱא ֶמת .אַ ָתּה הוּא ִראשׁוֹן וְ ָ
יע:
גּוֹ ֵאל וּמוֹ ִשׁ ַ
אַל ָתּנוּ ה' ֱאל ֵֹהינוּ .וּ ִמ ֵבּית ֲע ָב ִדים ְפּ ִדי ָתנוָּ .כּל
ֱא ֶמתִ .מ ִמּ ְצ ַריִם גְּ ְ
ָאָל ָתּ .וְ ַים סוּף ָל ֶהם ָבּ ַק ְע ָתּ .וְ ז ִֵדים
כוֹר ָך יִ ְשׂ ָר ֵאל גּ ְ
וּב ְ
יהם ָה ָרגְ ָתְּ .
וֹר ֶ
ְבּכ ֵ
וֹתר:
ִט ַבּ ְע ָתּ .וִ ִיד ִידים ֶה ֱע ַב ְר ָתַּ .וי ְַכסּוּ ַמ ִים ָצ ֵרי ֶהםֶ .א ָחד ֵמ ֶהם לֹא נ ָ
ָתנוּ י ְִד ִידים זְ ִמירוֹת ִשׁירוֹת
ַעל זֹאת ִשׁ ְבּחוּ ֲאהוּ ִבים וְ רוֹ ְממוּ ָל ֵאל .וְ נ ְ
וֹדאוֹת ְל ֶמּ ֶל ְך ֵאל ַחי וְ ַקיָּם:
וְ ִת ְשׁ ָבּחוֹתְ .בּ ָרכוֹת וְ ה ָ
יהּ ְשׁ ָפ ִלים ֲע ֵדי
אָרץ .וּ ַמגְ ִבּ ַ
ֵאים ֲע ֵדי ֶ
וֹראַ .מ ְשׁ ִפּיל גּ ִ
ָרם וְ נִ ָשּׂא .גָּדוֹל וְ נ ָ
פוֹדה ֲע ָנוִ ים .וְ עוֹ ֵזר ַדּ ִלּים .וְ עוֹ ֶנה ְל ַעמּוֹ
וֹציא ֲא ִס ִירים .וּ ֶ
ָמרוֹם .מ ִ
י ְִשׂ ָר ֵאל ְבּ ֵעת ַשׁוְּ ָעם ֵא ָליו:
ְתּ ִהלּוֹת ְל ֵאל ֶע ְליוֹן גּוֹ ֲא ָלםָ .בּר ְוּך הוּא וּ ְמב ָֹר ְך .מ ֶשׁה וּ ְבנֵי ִי ְשׂ ָר ֵאל ְל ָך
ֻלּם:
ירה ְבּ ִשׂ ְמ ָחה ַר ָבּה .וְ אָ ְמרוּ כ ָ
ָענוּ ִשׁ ָ
וֹרא ְת ִהלֹּת .עֹ ֵשׂה
ֶא ָדּר ַבּקּ ֶֹדשׁ .נ ָ
ִמי ָכמ ָֹכה ָבּ ֵא ִלים ה'ִ .מי ָכּמֹ ָכה נ ְ
ֶפ ֶלא:
ֻלּם
וּלים ְל ִשׁ ְמ ָך ַהגָּדוֹל ַעל ְשׂ ַפת ַה ָיּםַ .י ַחד כּ ָ
ירה ֲח ָד ָשׁה ִשׁ ְבּחוּ גְ א ִ
ִשׁ ָ
הוֹדוּ וְ ִה ְמ ִליכוּ וְ אָ ָמרוּ:
ָעד:
וֹלם ו ֶ
ה' י ְִמלֹ ְך ְלע ָ
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ְהוּדה וְ ִי ְשׂ ָר ֵאל.
צוּר יִ ְשׂ ָר ֵאל .קוּ ָמה ְבּ ֶעזְ ַרת יִ ְשׂ ָר ֵאל .וּ ְפ ֵדה ִכנְ ֻא ֶמ ָך י ָ
וְ ֶנ ֱא ַמר .גֹּ ֲא ֵלנוּ ה' ְצ ָבאוֹת ְשׁמוֹ ְקדוֹשׁ ִי ְשׂ ָר ֵאל:
ִשׂ ָר ֵאל:
אַתּה ה' .גָּאַל י ְ
רוּך ָ
ָבּ ְ

עמידה בשחרית בשבת
תפילת העמידה בשבת כוללת שבע ברכות במקום תשע עשרה הברכות של
ימי החול .בימי חול מבקשים בקשות שונות בתפילת העמידה .בשבת אנו
מתעלמים ממה שחסר לנו ,ומתפללים על יום השבת וקדושתו .תפילת
העמידה בשבת כוללת  3ברכות ראשונות כמו ביום חול ,ברכה על יום
השבת ,ועוד  3ברכות אחרונות כמו ביום חול.

ֲאדֹנָי ְשׂ ָפ ַתי ִתּ ְפ ָתּח וּ ִפי יַגִּ יד ְתּ ִה ָלּ ֶת ָך.

א .אבות
אַתּה ה' ֱאלֹ ֵהינוּ ֵואל ֵֹהי ֲאבוֹ ֵתינוֱּ .אלֹ ֵהי אַ ְב ָר ָהםֱ .אל ֵֹהי י ְִצ ָחק.
ָבּר ְוּך ָ
וֹרא ֵאל ֶע ְליוֹן .גּוֹ ֵמל ֲח ָס ִדים
ֵואל ֵֹהי ַי ֲעקֹבָ .ה ֵאל ַהגָּדוֹל ַהגִּ בּוֹר וְ ַהנּ ָ
ֵיהם
טוֹ ִבים .וְ קוֹנֵה ַהכֹּל .וְ זוֹ ֵכר ַח ְס ֵדי אָבוֹת .וּ ֵמ ִביא גוֹ ֵאל ִל ְבנֵי ְבנ ֶ
אַה ָבה.
ְל ַמ ַען ְשׁמוֹ ְבּ ֲ
יע וּ ָמגֵן.
ֶמ ֶל ְך עוֹזֵר וּמוֹ ִשׁ ַ
ָבּר ְוּך אַ ָתּה ה'ָ .מגֵן אַ ְב ָר ָהם.

ב .גבורות
יע.
וֹלם ֲאדֹנָי ְמ ַחיֶּה ֵמ ִתים אַ ָתּה ַרב ְלהוֹ ִשׁ ַ
אַ ָתּה גִ בּוֹר ְלע ָ
בחורף ַ -מ ִשׁיב ָהרוּ ַח וּמוֹ ִריד ַה ֶגּ ֶשׁם .בקיץ  -מ ִוֹריד ַה ָטּל.
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ְמ ַכ ְל ֵכּל ַחיִּים ְבּ ֶח ֶסדְ .מ ַחיֶּה ֵמ ִתים ְבּ ַר ֲח ִמים ַר ִבּים.
סוּרים.
וֹלים וּ ַמ ִתּיר ֲא ִ
סוֹ ֵמ ְך נוֹ ְפ ִלים וְ רוֹ ֵפא ח ִ
וּ ְמ ַקיֵּם ֱאמוּ ָנתוֹ ִלי ֵשׁנֵי ָע ָפר.
ִמי ָכמוֹ ָך ַבּ ַעל גְּ בוּרוֹת וּ ִמי דוֹ ֶמה ָל ְך.
וּעה.
ֶמ ֶל ְך ֵמ ִמית וּ ְמ ַחיֶּה 1וּ ַמ ְצ ִמי ַח יְ שׁ ָ
וְ ֶנ ֱא ָמן אַ ָתּה ְל ַה ֲחיוֹת ֵמ ִתים.
ָבּר ְוּך אַ ָתּה ה' ְמ ַחיֶּה ַה ֵמּ ִתים.

קדושה לש"ץ בחזרת התפלה
ַע ִרי ָצךְ ְכּנ ַֹעם ִשׂי ַח סוֹד ַשׂ ְר ֵפי ק ֶֹדשַׁ .ה ְמּ ַשׁ ְלּ ִשׁים ְל ָך ְק ֻד ָשּׁה.
נ ְַק ִדּי ָשׁךְ וְ נ ֲ
ַכּ ָכּתוּב ַעל ַיד נְ ִבי ֶא ָך .וְ ָק ָרא זֶה ֶאל ֶזה וְ אָ ַמר.
קהל וחזן ָ -קדוֹשׁ ָקדוֹשׁ ָקדוֹשׁ ה' ְצ ָבאוֹתְ .מלֹא ָכל ָהאָ ֶרץ ְכּבוֹדוֹ.
וְח ָזקַ .מ ְשׁ ִמי ִעים קוֹלִ .מ ְת ַנ ְשּׂ ִאים ְל ֻע ַמּת
חזן  -אָזְ .בּקוֹל ַר ַעשׁ ָגּדוֹל אַ ִדּיר ָ
ְשׂ ָר ִפיםְ .ל ֻע ָמּ ָתם ְמ ַשׁ ְבּ ִחים וְאוֹ ְמ ִרים.
קהל וחזן ָ -בּרוּ ְך ְכּבוֹד ה' ִמ ְמּקוֹמוֹ.
וֹפי ַע .2וְ ִת ְמלוֹךְ ָע ֵלינוּ ִכּי ְמ ַח ִכּים ֲא ַנ ְחנוּ ָלךְ ָ .מ ַתי
חזן ִ -מ ְמּקוֹ ְמ ָך ַמ ְל ֵכּנוּ ת ִ
ָמינוּ ְלעוֹ ָלם ָו ֶעד ִתּ ְשׁכּוֹןִ .תּ ְת ַגּ ֵדּל וְ ִת ְת ַק ֵדּשׁ ְבּתוֹךְ
ִתּ ְמלֹךְ ְבּ ִציּוֹןְ .בּ ָקרוֹב ְבּי ֵ
ְירוּ ָשׁ ַל ִים ִעי ְר ָך ְלדוֹר ָודוֹר וּ ְל ֵנ ַצח נְ ָצ ִחים .3וְ ֵעי ֵנינוּ ִת ְר ֶאינָה ַמ ְלכוּ ֶת ָך ַכּ ָדּ ָבר
ָהאָמוּר ְבּ ִשׁי ֵרי ֻע ֶזּ ָךַ .4על ְי ֵדי ָדּוִ ד ְמ ִשׁי ַח ִצ ְד ֶק ָך.
קהל וחזן ִ -י ְמלֹךְ ה' ְלעוֹ ָלםֱ .אל ַֹהיִךְ ִציּוֹן ְלדֹר ָודֹרַ .ה ְללוּ ָיהּ.

 1מלך ממית ומחיה – ה' לוקח את נשמתו של האדם והוא מחייה את
המתים.
 2תופיע – תתגלה אלינו.
 3נצח נצחים – לעולמים ,לתמיד.
 4שירי עזך – שירי דוד המלך המספרים על גדולתך.
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ג .קדושה
וּקדוֹ ִשׁים ְבּ ָכל יוֹם י ְַה ְללוּ ָך ֶסּ ָלהִ .כּי ֵאל
וְשׁ ְמ ָך ָקדוֹשְׁ .
אַ ָתּה ָקדוֹשׁ ִ
ֶמ ֶל ְך גָּדוֹל וְ ָקדוֹשׁ אָ ָתּה.
ָבּר ְוּך אַ ָתּה ה' ָה ֵאל )בש"ת ַה ֶמּלֶךְ ( ַה ָקּדוֹשׁ.

ד .ברכת השבת
1

את לּוֹ.
י ְִשׂ ַמח מ ֶשׁה ְבּ ַמ ְתּ ַנת ֶח ְלקוֹ ִ .כּי ֶע ֶבד ֶנ ֱא ָמן ָק ָר ָ
ָת ָתּ לּוְֹ .בּ ָע ְמדוֹ ְל ָפנֶי ָך ַעל ַהר ִסינַי.
ְכּ ִליל ִתּ ְפ ֶא ֶרתְ 2בּרֹאשׁוֹ נ ַ
ירת ַשׁ ָבּת.
הוֹריד ְבּיָדוֹ .וְ ָכתוּב ָבּ ֶהם ְשׁ ִמ ַ
וּ ְשׁנֵי ֻלחוֹת ֲא ָבנִ יםִ 3
תוֹר ֶת ָך.
וְ ֵכן ָכּתוּב ְבּ ָ
וְ ָשׁ ְמרוּ ְבנֵי ִי ְשׂ ָר ֵאל ֶאת ַה ַשּׁ ָבּת.
וֹלם.
ַל ֲעשׂוֹת ֶאת ַה ַשּׁ ָבּת ְלדֹר ָֹתם ְבּ ִרית ע ָ
עוֹלם.
ֵבּינִ י וּ ֵבין ְבּנֵי ִי ְשׂ ָר ֵאל אוֹת ִהיאְ 4ל ָ
אָרץ.
ִכּי ֵשׁ ֶשׁת ָי ִמים ָע ָשׂה ה' ֶאת ַה ָשּׁ ַמיִם וְ ֶאת ָה ֶ
5
יעי ָשׁ ַבת ַו ִיּ ָנּ ַפשׁ.
וּ ַביּוֹם ַה ְשּׁ ִב ִ
וְ לֹא נְ ַתתּוֹ 6ה' ֱאל ֵֹהינוּ ְלגוֹיֵי ָה ֲא ָרצוֹת.
וְ לֹא ִהנְ ַח ְלתּוֹ ַמ ְל ֵכּנוּ ְלעוֹ ְב ֵדי ְפ ִס ִילים.
וְ ַגם ִבּ ְמנוּ ָחתוֹ לֹא יִ ְשׁ ְכּנוּ ֲע ֵר ִלים.
ִכּי ְלי ְִשׂ ָר ֵאל ַע ְמּ ָך נְ ַתתּוֹ ְבּאַ ֲה ָבה.
 1מתנת חלקו  -שה' קרא לו עבד נאמן.
 2כליל תפארת  -קרני אור היו בראשו של משה.
 3לחות אבנים  -שתי לוחות הברית שעליהם כתב ה' את התורה.
 4אות היא – השבת היא סימן שה' ברא את העולם בששה ימים.
 5וינפש – נח.
 6ולא נתנו – ה' לא נתן את יום השבת לאף אחד מבין הגויים
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ֶרע ַי ֲעקֹבֲ 1א ֶשׁר ָבּם ָבּ ָח ְר ָתּ.
ְלז ַ
י ְִשׂ ְמחוּ ְב ַמ ְלכוּ ְת ָך שׁוֹ ְמ ֵרי ַשׁ ָבּת וְ קוֹ ְר ֵאי עוֹנֶג
יעי.2
ַעם ְמ ַק ְדּ ֵשׁי ְשׁ ִב ִ
ֻלּם יִ ְשׂ ְבּעוּ וְ יִ ְת ַענְּ גוּ ִמטּוּ ֶב ָך.
כָּ
וּ ַב ְשּׁ ִבי ִעי ָר ִצי ָת בּוֹ וְ ִק ַדּ ְשׁתּוֹ.
ֵכר ְל ַמ ֲע ֵשׂה ְב ֵרא ִשׁית(.
ֶח ְמ ַדת ָי ִמים 3אוֹתוֹ ָק ָרא ָת) .ז ֶ
ֱאל ֵֹהינוּ ֵואל ֵֹהי ֲאבוֹ ֵתינוּ ְר ֵצה ָנא ִב ְמנוּ ָח ֵתנוּ.
תוֹר ֶת ָך.
ַק ְדּ ֵשׁנוּ ְבּ ִמ ְצו ֶתי ָך וְ ֵתן ֶח ְל ֵקנוּ ְבּ ָ
וּע ֶת ָך
ַשׂ ְבּ ֵענוּ ִמטּוּ ֶב ָך וְ ַשׂ ַמּח ַנ ְפ ֵשׁנוּ ִבּישׁ ָ
וְ ַט ֵהר ִל ֵבּנוּ ְל ָע ְב ְדּ ָך ֶבּ ֱא ֶמת.
אַה ָבה וּ ְב ָרצוֹן ַשׁ ַבּת ָק ְד ֶשׁ ָך.
ילנוּ ה' ֱאל ֵֹהינוּ ְבּ ֲ
וְ ַהנְ ִח ֵ
וְ יָנוּחוּ בוֹ ָכּל יִ ְשׂ ָר ֵאל ְמ ַק ְדּ ֵשׁי ְשׁ ֶמ ָך.
ָבּר ְוּך אַ ָתּה ה' ְמ ַק ֵדּשׁ ַה ַשּׁ ָבּת.

ה .על עבודת המקדש
וֹדה
ְר ֵצה ה' ֱאל ֵֹהינוּ ְבּ ַע ְמּ ָך יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ ִל ְת ִפ ָלּ ָתם ְשׁ ֵעה .וְ ָה ֵשׁב ֶאת ָה ֲעב ָ
אַה ָבה ְת ַק ֵבּל ְבּ ָרצוֹן.
ִל ְד ִביר ֵבּי ֶת ָך .וְ ִא ֵשּׁי ִי ְשׂ ָר ֵאל וּ ְת ִפ ָלּ ָתםְ .מ ֵה ָרה ְבּ ֲ
בוֹדת יִ ְשׂ ָר ֵאל ַע ֶמּ ָך.
וּת ִהי ְל ָרצוֹן ָתּ ִמיד ֲע ַ
ְ
בשבת בראש חודש ובשבת חול המועד אומרים "יעלה ויבוא"
יע .וְ י ֵָר ֶאה וְ ֵי ָר ֶצה וְ ִי ָשּׁ ַמע .וְ ִי ָפּ ֵקד
ַע ֶלה וְ יָבוֹא וְ ַיגִּ ַ
ֱאל ֵֹהינוּ ֵואל ֵֹהי ֲאבוֹ ֵתינוּ .י ֲ
 1זרע יעקב – עם ישראל.
 2עם מקדשי שביעי – רק עם ישראל שומר את השבת ולא עושה בו כל
מלאכה.
 3חמדת ימים – השבת הוא יום החביב ביותר מכל ימות השבוע.
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יח ֶבּן ָדּוִ ד ַע ְב ֶדּ ָך.
וּפ ְקדוֹ ֵננוּ וְ ְזִכרוֹן ֲאבוֹ ֵתינוּ .וְ זִ ְכרוֹן ָמ ִשׁ ַ
וְ ִי ָזּ ֵכר זִ ְכרוֹ ֵננוּ ִ
וְזִ ְכרוֹן יְרוּ ָשׁ ַל ִים ִעיר ָק ְד ֶשׁ ָך .וְ זִ ְכרוֹן ָכּל ַע ְמּ ָך ֵבּית ִי ְשׂ ָר ֵאלְ .ל ָפ ֶני ָךִ .ל ְפ ֵלי ָטה
טוֹבהְ .ל ֵחן וּ ְל ֶח ֶסד ְוּל ַר ֲח ִמיםְ .ל ַח ִיּים טוֹ ִבים וּ ְל ָשׁלוֹם ְבּיוֹם -
ְל ָ
בראש חדש  -רֹאשׁ ַהחֹ ֶדשׁ.
בפסח ַ -חג ַה ַמּצּוֹת.
בסוכות ַ -חג ַה ֻסּכּוֹת.
ַהזֶּה .ז ְָכ ֵרנוּ ה' ֱאל ֵֹהינוּ בּוֹ ְלטוֹ ָבה .וּ ָפ ְקדֵנוּ בוֹ ִל ְב ָר ָכה .וְ הוֹ ִשׁי ֵענוּ בוֹ ְל ַח ִיּים
וּב ְד ַבר ְישׁוּ ָעה וְ ַר ֲח ִמים חוּס וְ ָח ֵנּנוּ וְ ַר ֵחם ָע ֵלינוּ וְ הוֹ ִשׁי ֵענוִּ .כּי ֵא ֶלי ָך
טוֹ ִביםִ .
ֵעי ֵנינוִּ .כּי ֵאל ֶמ ֶלךְ ַחנּוּן וְ ַרחוּם אָ ָתּה.

וּב ָך ְל ִציּוֹן ְבּ ַר ֲח ִמים.
וְ ֶת ֱחזֶינָה ֵעינֵינוּ ְבּשׁ ְ
ָבּר ְוּך אַ ָתּה ה'ַ .ה ַמּ ֲחזִ יר ְשׁ ִכינָתוֹ ְל ִציּוֹן.

ו .הודאה
וֹלם
אַתּה הוּא ה' ֱאל ֵֹהינוּ ֵואל ֵֹהי ֲאבוֹ ֵתינוּ ְלע ָ
וֹדים ֲא ַנ ְחנוּ ָל ְךָ .שׁ ָ
מ ִ
נוֹדה ְלּ ָך
וּרנוּ צוּר ַחיֵּינוָּ .מגֵן יִ ְשׁ ֵענוּ אַ ָתּה הוּא ְלדוֹר וָדוֹרֶ .
ָעד .צ ֵ
וֶ
וּרים ְבּי ֶָד ָך .וְ ַעל נִ ְשׁמוֹ ֵתינוּ ַה ְפּקוּדוֹת
וּנְ ַס ֵפּר ְתּ ִה ָלּ ֶת ָך ַעל ַחיֵּינוּ ַה ְמּס ִ
ָל ְך .וְ ַעל נִ ֶסּי ָך ֶשׁ ְבּ ָכל יוֹם ִע ָמּנוּ .וְ ַעל נִ ְפ ְלאוֹ ֶתי ָך וְ טוֹבוֹ ֶת ָיך ֶשׁ ְבּ ָכל ֵעת.
ֶע ֶרב ָוב ֶֹקר וְ ָצ ֳה ָריִםַ .הטּוֹב ִכּי לֹא ָכלוּ ַר ֲח ֶמי ָך .וְ ַה ְמ ַר ֵחם ִכּי לֹא ַתמּוּ
עוֹלם ִקוִּ ינוּ ָל ְך.
ֲח ָס ֶדי ָךִ .כּי ֵמ ָ

מודים דרבנן
מוֹדים ֲא ַנ ְחנוּ ָלךְ ָ .שׁאַ ָתּה הוּא ה' ֱאלֹ ֵהינוּ ֵואלֹ ֵהי ֲאבוֹ ֵתינוֱּ .אלֹ ֵהי ָכל ָבּ ָשׂר.
ִ
וֹדאוֹת ְל ִשׁ ְמ ָך ַהגָּדוֹל וְ ַה ָקּדוֹשַׁ .על ֶשׁ ֶה ֱח ִיי ָתנוּ
יוֹ ְצרֵנוּ יוֹ ֵצר ְבּ ֵרא ִשׁיתְ .בּ ָרכוֹת וְ ה ָ
ְו ִק ַיּ ְמ ָתּנוֵּ .כּן ְתּ ַח ֵיּנוּ וּ ְת ַקיּ ְֵמנוְּ .ו ֶת ֱאסוֹף ָגּ ֻליּוֹ ֵתינוּ ְל ַח ְצרוֹת ָק ְד ֶשׁ ָךִ .ל ְשׁמוֹר ֻח ֶקּי ָך.
וֹדאוֹת.
מוֹדים ָלךְ ָ .בּרוּ ְך ֵאל ַהה ָ
ְו ַל ֲעשׂוֹת ְרצוֹ ֶנ ָךְ .וּל ָע ְב ְד ָך ְבּ ֵל ָבב ָשׁ ֵלםַ .על ֶשׁ ֲא ַנ ְחנוּ ִ
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ָעד.
וֹלם ו ֶ
ַשּׂא ִשׁ ְמ ָך ַמ ְל ֵכּנוּ ָתּ ִמיד ְלע ָ
ֻלּם יִ ְת ָבּר ְֵך וְ יִ ְתרוֹ ֵמם וְ י ְִתנ ֵ
וְ ַעל כּ ָ
יה ְללוּ וִ י ָב ְרכוּ ֶאת ִשׁ ְמ ָך ַהגָּדוֹל ֶבּ ֱא ֶמת
וְ כֹל ַה ַחיִּים יוֹדוּ ָך ֶסּ ָלה .וִ ַ
וּע ֵתנוּ וְ ֶעזְ ָר ֵתנוּ ֶס ָלהָ .ה ֵאל ַהטּוֹב.
עוֹלם ִכּי טוֹבָ .ה ֵאל ְישׁ ָ
ְל ָ
ָאה ְלהוֹדוֹת.
וּל ָך נ ֶ
ָבּר ְוּך אַ ָתּה ה'ַ .הטּוֹב ִשׁ ְמ ָך ְ

ז .ברכה על השלום
ִשׂים ָשׁלוֹם טוֹ ָבה וּ ְב ָר ָכהַ .חיִּ ים ֵחן ָו ֶח ֶסד וְ ַר ֲח ִמים ָע ֵלינוּ וְ ַעל ָכּל
י ְִשׂ ָר ֵאל ַע ֶמּ ָךָ .בּ ְר ֵכנוּ אָ ִבינוּ ֻכּ ָלּנוּ ְכּ ֶא ָחד ְבּאוֹר ָפּנֶי ָךִ .כּי ְבאוֹר ָפּנֶי ָך
וּב ָר ָכה
וֹרת ַחיִּים וְ אַ ֲה ַבת ֶח ֶסד .וּ ְצ ָד ָקה ְ
ָת ָתּ ָלּנוּ ה' ֱאל ֵֹהינוּ תּ ַ
נַ
וּל ָב ֵר ְך ֶאת ָכּל
וְשׁלוֹם .וְ טוֹב י ְִהיֶה ְבּ ֵעינֶי ָך ְל ָב ְר ֵכנוּ ְ
וְ ַר ֲח ִמים וְ ַחיִּים ָ
ַע ְמּ ָך יִ ְשׂ ָר ֵאל ְבּ ָכל ֵעת וּ ְב ָכל ָשׁ ָעה ִבּ ְשׁלוֹ ֶמ ָךְ .בּרֹב עֹז וְ ָשׁלוֹם.
ָבּר ְוּך אַ ָתּה ה'ַ .ה ְמ ָבר ְֵך ֶאת ַעמּוֹ י ְִשׂ ָר ֵאל ַבּ ָשּׁלוֹם.
וּרי וְ גוֹ ֲא ִלי.
י ְִהיוּ ְל ָרצוֹן ִא ְמ ֵרי ִפי וְ ֶהגְ יוֹן ִל ִבּי ְל ָפנֶי ָך .ה' צ ִ
ֱאל ַֹהי ,נְ צֹר ְלשׁוֹנִ י ֵמ ָרע וּ ְשׂ ָפ ַתי ִמ ַדּ ֵבּר ִמ ְר ָמה .וְ ִל ְמ ַק ְל ַלי נ ְַפ ִשׁי ִתדֹּם.
ותי ָך ִתּ ְרדֹּף
וֹר ֶת ָך ,וְ אַ ֲח ֵרי ִמ ְצ ֶ
וְ ַנ ְפ ִשׁי ֶכּ ָע ָפר ַלכֹּל ִתּ ְהֶיהְ .פּ ַתח ִל ִבּי ְבּת ָ
נ ְַפ ִשׁי .וְ ָכל ַה ָקּ ִמים וְ ַהחוֹ ְשׁ ִבים ָע ַלי ָר ָעהְ ,מ ֵה ָרה ָה ֵפר ֲע ָצ ָתם וְ ַק ְל ֵקל
ַמ ֲח ַשׁ ְב ָתּם.
וֹר ֶת ָךֲ ,ע ֵשׂה ְל ַמ ַען
ֲע ֵשׂה ְל ַמ ַען ְשׁ ֶמ ָךֲ ,ע ֵשׂה ְל ַמ ַען י ְִמי ֶנ ָךֲ ,ע ֵשׂה ְל ַמ ַען תּ ָ
ַענֵנִ י.
יעה ְי ִמינְ ָך ו ֲ
יד ָיך .הוֹ ִשׁ ָ
ֵח ְלצוּן י ְִד ֶ
ֻשּׁ ֶת ָךְ ,ל ַמ ַען י ָ
ְקד ָ
וּרי וְ גוֹ ֲא ִלי.
י ְִהיוּ ְל ָרצוֹן ִא ְמ ֵרי ִפי וְ ֶהגְ יוֹן ִל ִבּי ְל ָפנֶי ָך .ה' צ ִ
ַע ֶשׂה ָשׁלוֹם ָע ֵלינוּ וְ ַעל ָכּל י ְִשׂ ָר ֵאל.
עֹ ֶשׂה ָשׁלוֹם ִבּ ְמרוֹ ָמיו .הוּא י ֲ
וְ ִא ְמרוּ אָ ֵמן.
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י ְִהי ָרצוֹן ִמ ְלּ ָפנֶי ָך ה' ֱאלֹ ֵהינוּ ֵואל ֵֹהי ֲאבוֹ ֵתינוּ.
ָמינוּ.
ֶשׁיִּ ָבּ ֶנה ֵבּית ַה ִמּ ְק ָדּשׁ ִבּ ְמ ֵה ָרה ְבי ֵ
וֹר ֶת ָך.
וְ ֵתן ֶח ְל ֵקנוּ ְבּת ָ
וּכ ָשׁנִ ים ַק ְדמוֹנִ יוֹת.
וֹלם ְ
ַע ָב ְד ָך ְבּ ִי ְראָה ִכּי ֵמי ע ָ
וְ ָשׁם נ ֲ
וּדה וִ ירוּ ָשׁ ָל ִים.
וְ ָע ְר ָבה ַלה' ִמנְ ַחת יְה ָ
וֹלם ְוּכ ָשׁנִ ים ַק ְדמוֹנִ יוֹת.
ימי ע ָ
ִכּ ֵ
ִמזְ מוֹר ִשׁיר ְליוֹם ַה ַשּׁ ָבּת.
טוֹב ְלהוֹדוֹת ַלה'ְ ,וּל ַז ֵמּר ְל ִשׁ ְמ ָך ֶע ְליוֹן.
וֹקר ַח ְס ֶדּ ָךֶ ,ו ֱאמוּ ָנ ְת ָך ַבּ ֵלּילוֹת.
ְל ַהגִּ יד ַבּבּ ֶ
1
ֲע ֵלי ָעשׂוֹר ַו ֲע ֵלי ָנ ֶבל ֲ ,ע ֵלי ִהגָּיוֹן ְבּ ִכנּוֹר.
ִכּי ִשׂ ַמּ ְח ַתּנִ י ה' ְבּ ָפ ֳע ֶל ָךְ ,בּ ַמ ֲע ֵשׂי י ֶָדי ָך ֲא ַרנֵּן.
ַמה ָגּ ְדלוּ ַמ ֲע ֶשׂי ָך ה'ְ ,מאֹד ָע ְמקוּ ַמ ְח ְשׁב ֶֹתי ָך.
2
ִאישׁ ַבּ ַער לֹא ֵי ָדעְ ,וּכ ִסיל לֹא ָי ִבין ֶאת זֹאת.
ִבּ ְפרֹ ַח ְר ָשׁ ִעים ְכּמוֹ ֵע ֶשׂב,
ַויּ ִָציצוּ ָכּל פֹּ ֲע ֵלי אָוֶןְ ,ל ִה ָשּׁ ְמ ָדם ֲע ֵדי ַעד.
וֹלם ה'.
אַתּה ָמרוֹם ְלע ָ
וְ ָ
ִכּי ִהנֵּה אֹיְ ֶבי ָך ה'ִ ,כּי ִהנֵּה אֹיְ ֶבי ָך יֹא ֵבדוּ,
3
י ְִת ָפּ ְרדוּ ָכּל פּ ֲֹע ֵלי אָוֶן .
4
ַתּ ֶרם ִכּ ְר ֵאים ַק ְרנִ יַ ,בּלֹּ ִתי ְבּ ֶשׁ ֶמן ַר ֲענָן.
וָ
5
שׁוּרי ַ ,בּ ָקּ ִמים ָע ַלי ְמ ֵר ִעים ִתּ ְשׁ ַמ ְע ָנה אָזְ נָי.
ַתּ ֵבּט ֵעינִ י ְבּ ָ
וַ
6
ַצ ִדּיק ַכּ ָתּ ָמר יִ ְפ ָרחְ ,כּ ֶא ֶרז ַבּ ְלּ ָבנוֹן י ְִשׂגֶּה .
1עשור ,נבל – שמות של כלי נגינה
2בער ,כסיל – אנשים שאינם חכמים
3פועלי אוון – אנשים העושים פעולות רעות
4ראם – בעל חיים גדול וחזק
5בשורי – במביטים בי .אני אוכל להסתכל על אלה שרוצים את רעתי
6ישגה – יהיה גדול ,גבוה
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תוּלים ְבּ ֵבית ה'ְ ,בּ ַח ְצרוֹת ֱאל ֵֹהינוּ י ְַפ ִריחוּ.
ְשׁ ִ
עוֹד יְ נוּבוּן ְבּ ֵשׂי ָבהְ ,דּ ֵשׁנִ ים וְ ַר ֲענַנִּ ים יִ ְהיוּ.
צוּרי וְ לֹא ַעוְ ָל ָתה בּוֹ.
ְל ַהגִּ יד ִכּי ָי ָשׁר ה'ִ ,
ה' ָמ ָל ְך ֵגּאוּת ָל ֵבשָׁ .ל ֵבשׁ ה' עֹז ִה ְתאַזָּר.
אַף ִתּכּוֹן ֵתּ ֵבל ַבּל ִתּמּוֹט:
אָתּה:
וֹלם ָ
נָכוֹן ִכּ ְס ֲא ָך ֵמאָזֵ .מע ָ
קוֹלםִ .י ְשׂאוּ נְ ָהרוֹת ָדּ ְכיָם:
ָשׂאוּ נְ ָהרוֹת ה'ָ .נ ְשׂאוּ נְ ָהרוֹת ָ
נְ
אַדּיר ַבּ ָמּרוֹם ה':
אַדּ ִירים ִמ ְשׁ ְבּ ֵרי יָםִ .
ִמקֹּלוֹת ַמיִם ַר ִבּים ִ
ית ָך ָנ ֲא ָוה קֹּדֶשׁ .ה' ְלאֹר ְֶך ָי ִמים:
ֶא ְמנוּ ְמאֹד ְל ֵב ְ
ֵעד ֶֹתי ָך נ ֱ
האבלים אומרים קדיש

הוצאת ספר התורה בשבת
קודם פתיחת הארון אומרים:

אַ ָתּה ָה ְר ֵא ָת ָל ַד ַעתִ .כּי ה' הוּא ָה ֱאלֹ ִהיםֵ .אין עוֹד ִמ ְלּ ַבדּוֹ:
ֵאין ָכּמוֹ ָך ָב ֱאלֹ ִהים ֲאדֹנָי .וְ ֵאין ְכּ ַמ ֲע ֶשׂי ָך:
וֹל ִמים .וּ ֶמ ְמ ַשׁ ְל ְתּ ָך ְבּ ָכל דּוֹר וָדוֹר:
ַמ ְלכוּ ְת ָך ַמ ְלכוּת ָכּל ע ָ
וֹלם ָו ֶעד:
ה' ֶמ ֶל ְך .ה' ָמ ָל ְך .ה' י ְִמלֹ ְך ְלע ָ
ה' עֹז ְל ַעמּוֹ יִ ֵתּן .ה' י ְָב ֵר ְך ֶאת ַעמּוֹ ַב ָשּׁלוֹם:
אָב ָה ַר ֲח ִמיםֵ .הי ִטי ָבה ִב ְרצוֹנְ ָך ֶאת ִציּוֹןִ .תּ ְבנֶה חוֹמוֹת יְרוּ ָשׁ ָל ִים:
ִכּי ְב ָך ְל ַבד ָבּ ָט ְחנוֶּ .מ ֶל ְך ֵאל ָרם וְ נִ ָשּׂא ֲאדוֹן עוֹ ָל ִמים:
כשפותחין את ארון הקודש אומרים:

ַוי ְִהי ִבּנְ ס ַֹע ָהאָרֹן ַויֹּא ֶמר מ ֶשׁה .קוּ ָמה ה' וְ ָיפֻצוּ אֹיְ ֶבי ָך .וְ ָיֻנסוּ
וּשׁ ָליִם:
תוֹרהְ .וּד ַבר ה' ִמיר ָ
ְמ ַשׂנְ ֶאי ָך ִמ ָפּנֶי ָךִ :כּי ִמ ִצּיּוֹן ֵתּ ֵצא ָ
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וֹרה ְל ַעמּוֹ ִי ְשׂ ָר ֵאל ִבּ ְק ֻד ָשּׁתוֹ:
ָתן תּ ָ
ָבּר ְוּך ֶשׁנּ ַ
ְבּ ִרי ְך ְשׁ ֵמהּ ְדּ ָמ ֵרא ָע ְל ָמאְ .בּ ִרי ְך ִכּ ְת ָר ְך וְ אַ ְת ָר ְך .י ְֵהא ְרעוּ ָת ְך ִעם ַע ָמּ ְך
וּר ַקן ְי ִמי ָנ ְך אַ ֲחזֵי ְל ַע ָמּ ְך ְבּ ֵבית ַמ ְק ְדּ ָשׁ ְךְ .וּלאַ ְמטוּיֵי
י ְִשׂ ָר ֵאל ְל ָע ַלם .וּפ ְ
וֹתנָא ְבּ ַר ֲח ִמין .י ְֵהא ַר ֲע ָוא ֳק ָד ָמ ְך ְדּתוֹ ִרי ְך
וּל ַק ֵבּל ְצל ָ
ָלנָא ִמטּוּב נְ הוֹ ָר ְך ְ
ידא ְבּגוֹ ַצ ִדּי ַקיָּאְ .ל ִמ ְר ַחם ָע ַלי
ָלן ַחיִּין ְבּ ִטיבוּ ָתא .וְ ֶל ֱהוֵי ֲא ָנא ְפ ִק ָ
ְוּל ִמנְ ַטר י ִָתי וְ ַית ָכּל ִדּי ִלי וְ ִדי ְל ַע ָמּ ְך יִ ְשׂ ָר ֵאל .אַנְ ְתּ הוּא ָזן ְלכ ָֹלּא
וּ ְמ ַפ ְר ֵנס ְלכ ָֹלּא .אַנְ ְתּ הוּא ַשׁ ִלּיט ַעל כּ ָֹלּא .אַנְ ְתּ הוּא ְד ַשׁ ִלּיט ַעל
יל ְך ִהיאֲ .אנָא ַע ְב ָדּא ְד ֻק ְד ָשׁא ְבּ ִרי ְך הוּא ְדּ ָסגִ ְיד ָנא
וּתא ִדּ ָ
ַמ ְל ַכ ָיּא .וּ ַמ ְלכ ָ
ְתהּ ְבּ ָכל ִע ָדּן וְ ִע ָדּןָ .לא ַעל ֱא ָנשׁ ָר ִחי ְצנָא וְ ָלא
ַק ֵמּהּ וּ ִמ ַקּ ֵמּי ִדּי ַקר אוֹ ַרי ֵ
ַעל ַבּר ֱא ָל ִהין ָס ִמ ְיכ ָנאֶ .א ָלּא ֶבּ ֱא ָל ָהא ִד ְשׁ ַמ ָיּאְ .דּהוּא ֱא ָל ָהא ְקשׁוֹט
וּקשׁוֹטֵ .בּהּ
אוֹר ְי ֵתהּ ְקשׁוֹט וּנְ ִביאוֹ ִהי ְקשׁוֹט .וּ ַמ ְס ֵגּא ְל ֶמ ְע ַבּד ַט ְבוָן ְ
וְ ַ
ירא ֲא ָנא ֵא ַמר ֻתּ ְשׁ ְבּ ָחן .י ְֵהא ַר ֲע ָוא
ֲא ָנא ָר ִחיץ .וְ ִל ְשׁ ֵמהּ ַק ִדּי ָשׁא ַי ִקּ ָ
יהב ִלי ְבּנִ ין ִדּ ְכ ִרין ְדּ ָע ְב ִדין
וֹריְ ָתא) .וְ ֵת ַ
ֳק ָד ָמ ְך ְדּ ִת ְפ ַתּח ִל ָבּ ִאי ְבּא ַ
ְרעוּ ָת ְך( .וְ ַת ְשׁ ִלים ִמ ְשׁ ֲא ִלין ְדּ ִל ָבּ ִאי וְ ִל ָבּא ְד ָכל ַע ָמּ ְך ִי ְשׂ ָר ֵאלְ .ל ַטב
ְוּל ַחיִּין וְ ִל ְשׁ ָלם .אָ ֵמן:
חו"ק ְשׁ ַמע יִ ְשׂ ָר ֵאל ה' ֱאל ֵֹהינוּ ה' ֶא ָחד:
חו"ק ֶא ָחד הוּא ֱאל ֵֹהינוָּ .גּדוֹל ֲאדוֹנֵינוָּ .קדוֹשׁ )בראש השנה ,יום
נוֹרא( ְשׁמוֹ:
הכיפורים והושענה רבאְ :ו ָ
חזן  -גּ ְַדּלוּ ַלה' ִא ִתּי .וּנְ רוֹ ְמ ָמה ְשׁמוֹ י ְַח ָדּו:
ֵצח וְ ַההוֹד ִכּי כֹל ַבּ ָשּׁ ַמ ִים
וּרה וְ ַה ִתּ ְפ ֶא ֶרת וְ ַהנּ ַ
ֻלּה וְ ַהגְּ ב ָ
קהל ְל ָך ה' ַהגְּ ד ָ
אָרץ:
וּ ָב ֶ
ְל ָך ה' ַה ַמּ ְמ ָל ָכה וְ ַה ִמּ ְת ַנ ֵשּׂא ְלכֹל ְלרֹאשׁ:
רוֹ ְממוּ ה' ֱאל ֵֹהינוּ וְ ִה ְשׁ ַתּ ֲחווּ ַל ֲהדֹם ַרגְ ָליו ָקדוֹשׁ הוּא:
רוֹ ְממוּ ה' ֱאל ֵֹהינוּ וְ ִה ְשׁ ַתּ ֲחווּ ְל ַהר ָק ְדשׁוֹ ִכּי ָקדוֹשׁ ה' ֱאלֹ ֵהינוּ:
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ַעל ַהכֹּל יִ ְתגּ ַַדּל וְ יִ ְת ַק ַדּשׁ וְ יִ ְשׁ ַתּ ַבּח וְ יִ ְת ָפּאַר וְ יִ ְתרוֹ ַמם וְ יִ ְת ַנ ֵשּׂא ְשׁמוֹ
וֹלמוֹת ֶשׁ ָבּ ָרא ָהעוֹ ָלם
ֶשׁל ֶמ ֶל ְך ַמ ְל ֵכי ַה ְמּ ָל ִכים ַה ָקּדוֹשׁ ָבּר ְוּך הוּאָ .בּע ָ
וֹלם ַה ָבּאִ .כּ ְרצוֹנוֹ וְ ִכ ְרצוֹן י ְֵראָיו וְ ִכ ְרצוֹן ָכּל ֵבּית י ְִשׂ ָר ֵאל.
ַהזֶּה וְ ָהע ָ
וֹל ִמים ֲאדוֹן ָכּל ַה ְבּ ִריּוֹת ֱאלוֹ ַהּ ָכּל ַהנְּ ָפשׁוֹתַ .היּוֹ ֵשׁב ְבּ ֶמ ְר ֲח ֵבי
צוּר ָהע ָ
וּק ֻד ָשּׁתוֹ ַעל ִכּ ֵסּא
וֹכן ִבּ ְשׁ ֵמי ְשׁ ֵמי ֶק ֶדםְ .ק ֻד ָשּׁתוֹ ַעל ַה ַחיּוֹת ְ
ָמרוֹם ַהשּׁ ֵ
ַה ָכּבוֹד:
וּ ְב ֵכן י ְִת ַק ַדּשׁ ִשׁ ְמ ָך ָבּנוּ ה' ֱאלֹ ֵהינוּ ְל ֵעינֵי ָכּל ָחי .וְ נֹא ַמר ְל ָפנָיו ִשׁיר
ָח ָדשַׁ .כּ ָכּתוּבִ ,שׁירוּ ֵלאל ִֹהים ז ְַמּרוּ ְשׁמוֹ .סֹלּוּ ָלר ֵֹכב ָבּ ֲע ָרבוֹת ְבּיָהּ
ְשׁמוֹ וְ ִע ְלזוּ ְל ָפנָיו:
וְ נִ ְר ֵאהוּ ַעיִן ְבּ ַעיִן ְבּשׁוּבוֹ ֶאל ָנֵוהוַּ .כּ ָכּתוּבִ ,כּי ַעיִן ְבּ ַעיִן י ְִראוּ ְבּשׁוּב ה'
ִציּוֹן:
וְ ֶנ ֱא ַמר ,וְ נִ גְ ָלה ְכּבוֹד ה' וְ ָראוּ ָכל ָבּ ָשׂר ַי ְח ָדּוִ .כּי ִפּי ה' ִדּ ֵבּר:
אָב ָה ַר ֲח ִמים הוּא י ְַר ֵחם ַעם ֲעמוּ ִסים וְ יִזְ כּוֹר ְבּ ִרית ֵאי ָתנִ ים .וְ ַי ִצּיל
ֵצר ָה ָרע ִמן ַהנְּ שׂוּ ִאים .וְ ָיחֹן
וֹתינוּ ִמן ַה ָשּׁעוֹת ָה ָרעוֹת .וְ ִיגְ ַער ְבּי ֶ
נ ְַפשׁ ֵ
וֹתינוּ ְבּ ִמ ָדּה טוֹ ָבה יְשׁוּ ָעה
וֹל ִמים .וִ י ַמלֵּא ִמ ְשׁ ֲאל ֵ
וֹתנוּ ִל ְפ ֵלי ַטת ע ָ
א ָ
וְ ַר ֲח ִמים:
החזן מניח את ספר התורה על הבימה ואומר:

יע ְל ָכל ַהחוֹ ִסים בּוֹ וְ נֹא ַמר אָ ֵמןַ .הכֹּל ָהבוּ ג ֶֹדל
ַעזֹר וְ ָיגֵן וְ יוֹ ִשׁ ַ
וְ י ֲ
ַעמֹד )פלוני בן פלוני( ַהכּ ֵֹהן.
לֵאל ֵֹהינוּ וּ ְתנוּ ָכבוֹד ַלתּוֹ ָרה .כּ ֵֹהן ְק ָרב .י ֲ
וֹרה ְל ַעמּוֹ יִ ְשׂ ָר ֵאל ִבּ ְק ֻד ָשּׁתוֹ:
ָתן תּ ָ
ָבּר ְוּך ֶשׁנּ ַ
ֻלּ ֶכם ַהיּוֹם:
יכם ַחיִּים כּ ְ
אַתּם ַה ְדּ ֵב ִקים ַבּה' ֱאל ֵֹה ֶ
קהל  -וְ ֶ

ברכת התורה:
העולה לתורה מברך ָ -בּ ְרכוּ ֶאת ה' ַה ְמבֹ ָר ְך:
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ָעד:
והקהל עונים ָ -בּר ְוּך ה' ַה ְמבֹ ָר ְך ְלעוֹ ָלם ו ֶ
ָעד:
והעולה חוזר ואומר ָ -בּר ְוּך ה' ַה ְמבֹ ָר ְך ְלעוֹ ָלם ו ֶ
וֹלם ֲא ֶשׁר ָבּ ַחר ָבּנוּ ִמ ָכּל ָה ַע ִמּים וְ ָנ ַתן
אַתּה ה' ֱאל ֵֹהינוּ ֶמ ֶל ְך ָהע ָ
ָבּר ְוּך ָ
וֹרה:
אַתּה ה' נוֹ ֵתן ַהתּ ָ
וֹרתוָֹ :בּרוּ ְך ָ
ָלנוּ ֶאת תּ ָ
לאחר הקריאה מברך העולה

וֹרת ֱא ֶמת וְ ַחֵיּי
ָתן ָלנוּ תּ ַ
עוֹלם ֲא ֶשׁר נ ַ
ָבּר ְוּך אַ ָתּה ה' ֱאל ֵֹהינוּ ֶמ ֶל ְך ָה ָ
וֹרה:
וֹכנוָּ :בּר ְוּך אַ ָתּה ה' נוֹ ֵתן ַהתּ ָ
עוֹלם ָנ ַטע ְבּת ֵ
ָ

מי שברך לעולה לתורה:
ַעקֹב הוּא יְ ָב ֵר ְך ֶאת )פב"פ( ַבּ ֲעבוּר
ִמי ֶשׁ ֵבּ ַר ְך ֲאבוֹ ֵתינוּ אַ ְב ָר ָהם י ְִצ ָחק וְ י ֲ
וֹרה וְ ִל ְכבוֹד ַה ַשּׁ ָבּת )ליו"ט
וֹרה ִל ְכבוֹד ַה ָמּקוֹם ִל ְכבוֹד ַהתּ ָ
ֶשׁ ָע ָלה ַלתּ ָ
וְ ִל ְכבוֹד ַה ֶר ֶגל() .לר"ה ויו"כ וְ ִל ְכבוֹד יוֹם ַה ִדּין( ,וּ ִב ְשׂ ַכר זֶה ַה ָקּדוֹשׁ
וּקה וּ ִמ ָכּל ֶנגַע וּ ַמ ֲח ָלה
ילהוּ ִמ ָכּל ָצ ָרה וְ צ ָ
ָבּרוּ ְך הוּא יִ ְשׁ ְמ ֵרהוּ וְ י ִַצּ ֵ
וְ יִ ְשׁ ַלח ְבּ ָר ָכה וְ ַה ְצ ָל ָחה ְבּ ָכל ַמ ֲע ֵשׂה י ָָדיו )ליו"ט וְ יִ זְ ֶכּה ַל ֲעלוֹת ָל ֶרגֶל(
)לר"ה ויו"כ וְ י ְִכ ְתּ ֵבהוּ וְ ַי ְח ְתּ ֵמהוּ ְל ַחיִּים טוֹ ִבים ָבּזֶה ַהיּוֹם( ִעם ָכּל
י ְִשׂ ָר ֵאל ֶא ָחיו וְ נֹא ַמר אָ ֵמן:

מי שברך לחולה:
לזכר:

ִמי ֶשׁ ֵבּ ַר ְך ֲאבוֹ ֵתינוּ אַ ְב ָר ָהם י ְִצ ָחק וְ ַי ֲעקֹב מ ֶשׁה וְ אַ ֲהרֹן ָדּוִ ד וּ ְשׁלֹמֹה
וֹלה )פב"פ( ַבּ ֲעבוּר )שפב"פ( יִ ֵתּן ַמ ָתּנָה ַבּ ֲעבוּרוֹ,
הוּא יְ ָבר ְֵך ֶאת ַהח ֶ
ִבּ ְשׂ ַכר זֶה ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ ְך הוּא יְ ַמ ֵלּא ַר ֲח ִמים ָע ָליו ְל ַה ֲח ִלימוֹ וּ ְל ַר ְפּאֹתוֹ
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וּל ַה ֲחיוֹתוֹ ,וְ יִ ְשׁ ַלח לוֹ ְמ ֵה ָרה ְרפוּאָה ְשׁ ֵל ָמה ִמן ַה ָשּׁ ַמיִ ם
וּל ַה ֲחזִ יקוֹ ְ
ְ
וֹלי יִ ְשׂ ָר ֵאלְ ,רפוּאַת ַה ֶנּ ֶפשׁ
ידיו ְבּתוֹ ְך ְשׁאָר ח ֵ
ְל ַר ַמ"ח ֵא ָב ָריו וּ ְשׁ ָס"ה גִּ ָ
וֹבה ָלבוֹא(.
ְוּרפוּאַת ַהגּוּף )בשבת ַשׁ ָבּת ִהיא ִמ ִלזְּ עוֹק וּ ְרפוּאָה ְקר ָ
וֹבה ָלבוֹא(ַ ,ה ְשׁ ָתּא ַבּ ֲעג ָָלא
)ביו"ט יוֹם טוֹב הוא ִמ ִלזְּ עוֹק וּ ְרפוּאָה ְקר ָ
וּ ִבזְ ַמן ָק ִריב .וְ נֹא ַמר אָ ֵמן:
לנקבה:

ִמי ֶשׁ ֵבּ ַר ְך ֲאבוֹ ֵתינוּ אַ ְב ָר ָהם י ְִצ ָחק וְ ַי ֲעקֹב מ ֶשׁה וְ אַ ֲהרֹן ָדּוִ ד וּ ְשׁלֹמֹה
הוּא יְ ָב ֵר ְך ֶאת ַהח ַ
וּרהּ,
ִתּן ַמ ָתּנָה ַבּ ֲעב ָ
וֹלנִּ ית )פב"פ( ַבּ ֲעבוּר )שפב"פ( י ֵ
יה ְל ַה ֲח ִלי ָמהּ
ִבּ ְשׂ ַכר זֶה ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ ְך הוּא ְי ַמ ֵלּא ַר ֲח ִמים ָע ֶל ָ
וּל ַה ֲחיוֹ ָתהּ ,וְ יִ ְשׁ ַלח ָלהּ ְמ ֵה ָרה ְרפוּאָה ְשׁ ֵל ָמה
יקהּ ְ
וּל ַה ֲחזִ ָ
וּל ַר ְפּאֹ ָתהּ ְ
ְ
חוֹלי יִ ְשׂ ָר ֵאלְ ,רפוּאַת
יה ְבּתוֹ ְך ְשׁאָר ֵ
יד ָ
וּל ָכל גִּ ֶ
ִמן ַה ָשּׁ ַמיִ ם ְל ָכל ֵא ָב ֶריה ְ
ַה ֶנּ ֶפשׁ ְוּרפוּאַת ַהגּוּף )בשבת ַ -שׁ ָבּת ִהיא ִמ ִלזְּ עוֹק ְוּרפוּאָה ְקרוֹ ָבה
ָלבוֹא() .ביום טוב  -יוֹם טוֹב הוּא ִמ ִלזְּ עוֹק ְוּרפוּאָה ְקרוֹ ָבה ָלבוֹא(,
ַה ְשׁ ָתּא ַבּ ֲעג ָָלא וּ ִבזְ ַמן ָק ִריב .וְ נֹא ַמר אָ ֵמן:

ברכת הגומל:
עוֹלםַ .הגּוֹ ֵמל ְל ַח ָיּ ִבים טוֹבוֹתֶ .שׁגְּ ָמ ַלנִ י
אַתּה ה' ֱאל ֵֹהינוּ ֶמ ֶל ְך ָה ָ
ָבּר ְוּך ָ
ָכּל טוֹב:
הקהל עונה :אמן,

ִמי ֶשׁגְּ ָמ ְל ָך טוֹב .הוּא יִגְ ָמ ְל ָך ָכּל טוֹב ֶס ָלה:
אם קראו לתורה נער שנעשה בר מצוה ,אחר שעלה אומר אביו:

ָבּר ְוּך ֶשׁ ְפּ ָט ַרנִ י ֵמ ָענְ שׁוֹ ֶשׁ ָל ֶזה:
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כשמגביהים את ספר תורה מביטים על הכתב ואומרים:

וֹרתוֹ ֱא ֶמת:
וֹרה .מֹ ֶשׁה ֱא ֶמת וְ ת ָ
תּוֹר ֵתינוּ ַה ְקדוֹ ָשׁה וְ ַה ְטה ָ
ָ
וֹרה ֲא ֶשׁר ָשׂם מ ֶֹשׁה ִל ְפנֵי ְבּנֵי י ְִשׂ ָר ֵאל:
וְזֹאת ַהתּ ָ
ַעל ִפּי ה' ְבּיַד מֹ ֶשׁה:
ַעקֹב:
וֹר ָשׁה ְק ִה ַלּת י ֲ
תּוֹרה ִצוָה ָלנוּ מֹ ֶשׁה מ ָ
ָ
יקים ָבּהּ וְ תוֹ ְמ ֶכי ָה ְמ ֻא ָשּׁר:
ֵעץ ַחיִּים ִהיא ַל ַמּ ֲחזִ ִ
יה ַד ְר ֵכי נֹ ַעם וְ ָכל נְ ִתיבוֹ ֶתי ָה ָשׁלוֹם:
ְדּ ָר ֶכ ָ
אלה עֹ ֶשׁר וְ ָכבוֹד:
א ֶֹר ְך ָי ִמים ִבּי ִמינָהִ ,בּ ְשׂמֹ ָ
וֹרה וְ ַי ְא ִדּיר:
ה' ָח ֵפץ ְל ַמ ַען ִצ ְדקוֹ ,יַגְ ִדּיל תּ ָ
תוֹרתוֹ ֱא ֶמת:
ה' ֱאל ֵֹהינוּ ֱא ֶמת מֹ ֶשׁה ֱא ֶמת וְ ָ

ברכות ההפטרה
לפני קריאת ההפטרה
עוֹלםֲ .א ֶשׁר ָבּ ַחר ִבּנְ ִבי ִאים טוֹ ִבים.
ָבּר ְוּך אַ ָתּה ה' ֱאל ֵֹהינוּ ֶמ ֶל ְך ָה ָ
וֹרה
יהם ַה ֶנּ ֱא ָמ ִרים ֶבּ ֱא ֶמתָ .בּר ְוּך אַ ָתּה ה'ַ .הבּוֹ ֵחר ַבּתּ ָ
וְ ָר ָצה ְב ִד ְב ֵר ֶ
ָצ ֶדק:
וּביִ ְשׂ ָר ֵאל ַעמּוֹ .וּ ִבנְ ִבי ֵאי ָה ֱא ֶמת ו ֶ
וּ ְבמ ֶשׁה ַע ְבדּוְֹ .

לאחר קריאת ההפטרה
עוֹל ִמיםַ .צ ִדּיק ְבּ ָכל
עוֹלם .צוּר ָכּל ָה ָ
אַתּה ה' ֱאל ֵֹהינוּ ֶמ ֶל ְך ָה ָ
ָבּר ְוּך ָ
ַהדּוֹרוֹתָ .ה ֵאל ַה ֶנּ ֱא ָמן ָהאוֹ ֵמר וְ עוֹ ֶשׂהַ .ה ְמ ַד ֵבּר וּ ְמ ַק ֵיּם ֶשׁ ָכּל ְדּ ָב ָריו
ֱא ֶמת ָו ֶצ ֶדק:
אַתּה הוּא ה' ֱאל ֵֹהינוּ וְ ֶנ ֱא ָמנִ ים ְדּ ָב ֶרי ָך .וְ ָד ָבר ֶא ָחד ִמ ְדּ ָב ֶרי ָך
ֶא ָמן ָ
נֱ
אָתּה:
אָחוֹר לֹא ָישׁוּב ֵרי ָקםִ .כּי ֵאל ֶמ ֶל ְך ֶנ ֱא ָמן וְ ַר ֲח ָמן ָ
ָבּר ְוּך אַ ָתּה ה'ָ .ה ֵאל ַה ֶנּ ֱא ָמן ְבּ ָכל ְדּ ָב ָריו:
וֹשׁי ַע ִבּ ְמ ֵה ָרה
ַר ֵחם ַעל ִציּוֹן ִכּי ִהיא ֵבּית ַחיֵּינוּ .וְ ַל ֲעלוּ ַבת ֶנ ֶפשׁ תּ ִ
ְב ָי ֵמינוּ:
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ֶיה:
ָבּר ְוּך אַ ָתּה ה'ְ .מ ַשׂ ֵמּ ַח ִציּוֹן ְבּ ָבנ ָ
ַשׂ ְמּ ֵחנוּ ה' ֱאל ֵֹהינוּ ְבּ ֵא ִליָּהוּ ַה ָנּ ִביא ַע ְב ֶדּ ָך וּ ְב ַמ ְלכוּת ֵבּית ָדּוִ ד ְמ ִשׁי ֶח ָך.
ִבּ ְמ ֵה ָרה ָיבוֹא וְ ָיגֵל ִל ֵבּנוַּ .על ִכּ ְסאוֹ לֹא ֵי ֵשׁב זָר וְ לֹא יִ נְ ֲחלוּ עוֹד
ֲא ֵח ִרים ֶאת ְכּבוֹדוִֹ .כּי ְב ֵשׁם ָק ְד ְשׁ ָך נִ ְשׁ ַבּ ְע ָתּ לוֹ ֶשׁלֹּא י ְִכ ֶבּה ֵנרוֹ
ָעד:
עוֹלם ו ֶ
ְל ָ
ָבּר ְוּך אַ ָתּה ה'ָ .מגֵן ָדּוִ ד:
וֹדה וְ ַעל ַהנְּ ִבי ִאים וְ ַעל יוֹם ַה ַשּׁ ָבּת ַהזֶּה ֶשׁ ָנּ ַת ָתּ
וֹרה וְ ַעל ָה ֲעב ָ
ַעל ַהתּ ָ
אָרת:
וּל ִת ְפ ֶ
ָלנוּ ה' ֱאלֹ ֵהינוּ ִל ְק ֻד ָשּׁה וְ ִל ְמנוּ ָחה ְל ָכבוֹד ְ
וֹדים ָל ְך וּ ְמ ָב ְר ִכים אוֹ ָת ְך .י ְִת ָבּ ַר ְך ִשׁ ְמ ָך
ַעל ַהכֹּל .ה' ֱאל ֵֹהינוּ ֲא ַנ ְחנוּ מ ִ
ְבּ ִפי ָכּל ַחי ָתּ ִמיד ְלעוֹ ָלם ָו ֶעד:
ָבּר ְוּך אַ ָתּה ה'ְ .מ ַק ֵדּשׁ ַה ַשּׁ ָבּת:

יקום פורקן
תפילה לזכות ראשי הקהל ולזכות הקהל

יכי וּ ְמזוֹנֵי ְרוִ י ֵחי
וּר ָקן ִמן ְשׁ ַמ ָיּא ִח ָנּא וְ ִח ְס ָדּא וְ ַר ֲח ֵמי וְ ַחיֵי ֲא ִר ֵ
יְקוּם פּ ְ
וֹרא ַמ ַע ְל ָיא .ז ְַר ָעא ַח ָיּא וְ ַק ָיּ ָמא
וְ ִסיּ ְַע ָתּא ִד ְשׁ ַמ ָיּא וּ ַב ְריוּת גּוּ ָפא וּנְ ה ָ
וֹר ְי ָתאְ .ל ָמ ָר ָנן וְ ַר ָבּנָן
ז ְַר ָעא ִדּי ָלא יִ ְפסוֹק וְ ִדי ָלא יִ ְבטוֹל ִמ ִפּ ְת ָגּ ֵמי א ַ
וּל ֵרי ֵשׁי
אַר ָעא ְדי ְִשׂ ָר ֵאל וְ ִדּי ְבּ ָב ֶבל ְל ֵרי ֵשׁי ַכּ ָלּה ְ
ֲחבוּ ָר ָתא ַק ִדּי ָשׁ ָתא ִדּי ְבּ ְ
וּל ָכל
גּ ְַל ָו ָתא וּ ְל ֵרי ֵשׁי ְמ ִתי ָב ָתא ְוּל ַד ָיּנֵי ְד ָב ָבאְ .ל ָכל ַתּ ְל ִמי ֵדיהוֹן ְ
ידיהוֹן וּ ְל ָכל ַמאן ְדּ ָע ְס ִקין ְבּאוֹ ַרי ְָתאַ .מ ְל ָכּא ְדּ ָע ְל ָמא
ידי ַתּ ְל ִמ ֵ
ַתּ ְל ִמ ֵ
אָר ָכּא ִל ְשׁנֵיהוֹן.
י ְָב ֵר ְך י ְַתהוֹן י ִַפּישׁ ַחיֵּיהוֹן וְ ַי ְס ֵגּא יוֹ ֵמיהוֹן וְ ִי ֵתּן ְ
וְ י ְִת ָפּ ְרקוּן וְ יִ ְשׁ ֵתּזְ בוּן ִמן ָכּל ָע ָקא וּ ִמן ָכּל ַמ ְר ִעין ִבּי ִשׁיןָ .מ ָרן ִדּי
ִבּ ְשׁ ַמ ָיא י ְֵהא ְב ַס ְע ְדּהוֹן ָכּל זְ ַמן וְ ִע ָדּן .וְ נֹא ַמר אָ ֵמן:
יחיד המתפלל בביתו אינו אומר יקום פורקן זה ולא מי שברך:
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יכי וּ ְמזוֹנֵי ְרוִ י ֵחי
וּר ָקן ִמן ְשׁ ַמ ָיּא ִח ָנּא וְ ִח ְס ָדּא וְ ַר ֲח ֵמי וְ ַחיֵּי ֲא ִר ֵ
יְקוּם פּ ְ
וֹרא ַמ ַע ְל ָיא .ז ְַר ָעא ַח ָיּא וְ ַק ָיּ ָמא
וְ ִסיּ ְַע ָתּא ִד ְשׁ ַמ ָיּא וּ ַב ְריוּת גּוּ ָפא וּנְ ה ָ
וֹר ְי ָתאְ .ל ָכל ְק ָה ָלא
ז ְַר ָעא ִדּי ָלא יִ ְפסוֹק וְ ִדי ָלא י ְִבטוֹל ִמ ִפּ ְת ָגּ ֵמי א ַ
ישׁא ָה ֵדין ַר ְב ְר ַב ָיּא ִעם זְ ֵע ַריָּא ַט ְפ ָלא וּנְ ַשׁ ָיּאַ .מ ְל ָכּא ְד ָע ְל ָמא יְ ָב ֵר ְך
ַק ִדּ ָ
אַר ָכּא ִל ְשׁנֵיכוֹן וְ ִתּ ְת ָפּ ְרקוּן
י ְַתכוֹן ַי ִפּישׁ ַחיֵּיכוֹן וְ ַי ְסגֵי יוֹ ֵמיכוֹן וְ יִ ֵתּן ְ
וְ ִת ְשׁ ֵתּזְ בוּן ִמן ָכּל ָע ָקא וּ ִמן ָכּל ַמ ְר ִעין ִבּי ִשׁיןָ .מ ָרן ִדּי ִבּ ְשׁ ַמיָּא י ְֵהא
ְבּ ַס ְע ְדּכוֹן ָכּל זְ ַמן וְ ִע ָדּן וְ נֹא ַמר אָ ֵמן:
וֹתינוּ אַ ְב ָר ָהם י ְִצ ָחק וְ ַי ֲעקֹב .הוּא ְי ָב ֵר ְך ֶאת ָכּל ַה ָקּ ָהל
ִמי ֶשׁ ֵבּ ַר ְך ֲאב ֵ
יהם
ֵיהם וּ ְבנוֹ ֵת ֶ
יהם וּ ְבנ ֶ
ַה ָקּדוֹשׁ ַהזֶּה ִעם ָכּל ְק ִהלּוֹת ַהקֹּדֶשֵׁ .הם וּנְ ֵשׁ ֶ
וְ ָכל ֲא ֶשׁר ָל ֶהם .וּ ִמי ֶשׁ ְמּ ַי ֲח ִדים ָבּ ֵתּי ְכ ֵנ ִסיּוֹת ִל ְת ִפ ָלּה .וּ ִמי ֶשׁ ָבּ ִאים
וֹכם ְל ִה ְת ַפּ ֵלּל .וּ ִמי ֶשׁנּוֹ ְתנִ ים נֵר ַל ָמּאוֹר וְ ַייִן ְל ִקדּוּשׁ וּ ְל ַה ְב ָדּ ָלה
ְבּת ָ
אוֹר ִחים וּ ְצ ָד ָקה ָל ֲענִ יִּים .וְ ָכל ִמי ֶשׁעוֹ ְס ִקים ְבּ ָצ ְר ֵכי ִצבּוּר
וּ ַפת ָל ְ
ְשׁ ֵלּם ְשׂ ָכ ָרם וְ ָי ִסיר ֵמ ֶהם ָכּל ַמ ֲח ָלה
ֶבּ ֱאמוּנָהַ .ה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ ְך הוּא י ַ
וְ י ְִר ָפּא ְל ָכל גּוּ ָפם וְ יִ ְס ַלח ְל ָכל ֲעוֹ ָנם .וְ יִ ְשׁ ַלח ְבּ ָר ָכה וְ ַה ְצ ָל ָחה ְבּ ָכל
אָמן:
אמר ֵ
יהם .וְ נֹ ַ
ַמ ֲע ֵשׂה י ְֵדי ֶהם ִעם ָכּל יִ ְשׂ ָר ֵאל ֲא ֵח ֶ

סדר ברכת החודש
רצוי לדעת את זמן המולד לפני שמברכים את החודש .הש"ץ לוקח ספר
התורה בידו ואומר:

וֹתינוֶּ .שׁ ְתּ ַח ֵדּשׁ ָע ֵלינוּ ֶאת
י ְִהי ָרצוֹן ִמ ְלּ ָפנֶי ָך ה' ֱאל ֵֹהינוּ ֵואל ֵֹהי ֲאב ֵ
רוּכיםַ .חיִּ ים ֶשׁל
וֹבה וְ ִל ְב ָר ָכה .וְ ִת ֶתּן ָלנוּ ַחיִּים ֲא ִ
וֹדשׁ ַהזֶּה ְלט ָ
ַהח ֶ
ָשׁלוֹםַ .חיִּים ֶשׁל טוֹ ָבהַ .חיִּים ֶשׁל ְבּ ָר ָכהַ .ח ִיּים ֶשׁל ַפּ ְר ָנ ָסהַ .חיִּים ֶשׁל
ִחלּוּץ ֲע ָצמוֹתַ .חיִּים ֶשֵׁישׁ ָבּ ֶהם י ְִראַת ָשׁ ַמיִם וְ י ְִראַת ֵח ְטאַ .חיִּים
ֶשׁ ֵאין ָבּ ֶהם בּוּ ָשׁה וּ ְכ ִל ָמּהַ .חיִּים ֶשׁל ע ֶשׁר וְ ָכבוֹדַ .חיִּים ֶשׁ ְתּ ֵהא ָבנוּ
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וֹרה וְ י ְִראַת ָשׁ ַמיִםַ .חיִּים ֶשׁ ְיּ ַמּ ֵלא ה' ִמ ְשׁ ֲאלוֹת ִל ֵבּנוּ ְלטוֹ ָבה
אַה ַבת תּ ָ
ֲ
ִבּזְ כוּת ְתּ ִפ ַלּת ַר ִבּים .אָ ֵמן ֶס ָלה:
וֹתם ֵמ ַע ְבדוּת ְל ֵחרוּת .הוּא יִגְ אַל
וֹתינוּ וְ ָגאַל א ָ
ִמי ֶשׁ ָע ָשׂה נִ ִסּים ַל ֲאב ֵ
אָרץֲ .ח ֵב ִרים ָכּל
אַר ַבּע ַכּנְ פוֹת ָה ֶ
יק ֵבּץ נִ ָדּ ֵחינוּ ֵמ ְ
וֹתנוּ ְבּ ָקרוֹב וִ ַ
א ָ
י ְִשׂ ָר ֵאל וְ נֹא ַמר אָ ֵמן:
רֹאשׁ ח ֶֹדשׁ פלוני י ְִהיֶה ְבּיוֹם ]פלוני[ ַה ָבּא ָע ֵלינוּ וְ ַעל ָכּל י ְִשׂ ָר ֵאל
ְלטוֹ ָבה:
י ְַח ְדּ ֵשׁהוּ ַה ָקּדוֹשׁ ָבּר ְוּך הוּא ָע ֵלינוּ וְ ַעל ָכּל ַעמּוֹ ֵבּית יִ ְשׂ ָר ֵאל ְבּ ָכל
וּעה וּ ְל ֶנ ָח ָמה.
ָמקוֹם ֶשׁ ֵהםְ .לטוֹ ָבה וְ ִל ְב ָר ָכהְ .ל ָשׂשׂוֹן וּ ְל ִשׂ ְמ ָחהִ .לישׁ ָ
וּל ָשׁלוֹםִ .ל ְשׁמוּעוֹת טוֹבוֹת.
וּל ַכ ְל ָכּ ָלהְ .ל ַחיִּים טוֹ ִבים ְ
ְל ַפ ְר ָנ ָסה טוֹ ָבה ְ
וְ ִל ְבשׂוֹרוֹת טוֹבוֹת) .בחורף וְ ִלגְ ָשׁ ִמים ְבּ ִע ָתּם( .וְ ִל ְרפוּאָה ְשׁ ֵל ָמה.
וּלה ְקרוֹ ָבה וְ נֹא ַמר אָ ֵמן:
וְ ִלגְ א ָ

הזכרת נשמות:
נהגו להזכיר נשמות המתים אחרי קריאת התורה בכל שבת שאומרים בה
"אב הרחמים":
לזכר:

וֹכן ַבּ ְמּרוֹ ִמים ַה ְמ ֵצא ְמנוּ ָחה נְ כוֹנָה ַעל ַכּנְ ֵפי
ֵאל ָמ ֵלא ַר ֲח ִמים שׁ ֵ
יע ַמזְ ִה ִירים ֶאת
וֹרים ְכּז ַֹהר ָה ָר ִק ַ
ַה ְשּׁ ִכי ָנה ְבּ ַמ ֲעלוֹת ְקדוֹ ִשׁים וּ ְטה ִ
וֹלמוֹ ַבּ ֲעבוּר )שפלוני( נ ַָדב ִל ְצ ָד ָקה ְבּ ַעד ַהזְ ָכּ ַרת
נִ ְשׁ ַמת )פב"פ( ֶשׁ ָה ַל ְך ְלע ָ
וֹל ִמים וְ יִ ְצרֹר
ירהוּ ְבּ ֵס ֶתר ְכּ ָנ ָפיו ְלע ָ
נִ ְשׁ ָמתוָֹ ,ל ֵכן ַבּ ַעל ָה ַר ֲח ִמים ַי ְס ִתּ ֵ
ִבּ ְצרוֹר ַה ַח ִיּים ֶאת נִ ְשׁ ָמתוֹ ה' הוּא ַנ ֲח ָלתוֹ וְ יָנוּ ַח ְבּ ָשּׁלוֹם ַעל ִמ ְשׁ ָכּבוֹ
וְ נֹא ַמר אָ ֵמן:
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לנקבה:

וֹכן ַבּ ְמּרוֹ ִמים ַה ְמ ֵצא ְמנוּ ָחה נְ כוֹנָה ַעל ַכּנְ ֵפי
ֵאל ָמ ֵלא ַר ֲח ִמים שׁ ֵ
יע ַמזְ ִה ִירים ֶאת
וֹרים ְכּז ַֹהר ָה ָר ִק ַ
ַה ְשּׁ ִכי ָנה ְבּ ַמ ֲעלוֹת ְקדוֹ ִשׁים וּ ְטה ִ
וֹל ָמהּ ַבּ ֲעבוּר )שפלוני( ָנ ַדב ִל ְצ ָד ָקה ְבּ ַעד
נִ ְשׁ ַמת )פב"פ( ֶשׁ ָה ְל ָכה ְלע ָ
עוֹל ִמים
ירהּ ְבּ ֵס ֶתר ְכּ ָנ ָפיו ְל ָ
ַהזְ ָכּ ַרת נִ ְשׁ ָמ ָתהָּ ,ל ֵכן ַבּ ַעל ָה ַר ֲח ִמים י ְַס ִתּ ָ
ַח ָל ָתהּ וְ ָתנוּ ַח ְבּ ָשּׁלוֹם ַעל
וְ י ְִצרֹר ִבּ ְצרוֹר ַה ַחיִּים ֶאת נִ ְשׁ ָמ ָתהּ ה' הוּא נ ֲ
ִמ ְשׁ ָכּ ָבהּ וְ נֹא ַמר אָ ֵמן:

וֹשׁ ֵבי ֵבי ֶת ָך .עוֹד י ְַה ְללוּ ָך ֶסּ ָלה:
אַ ְשׁ ֵרי י ְ
אַשׁ ֵרי ָה ָעם ֶשׁה' ֱאל ָֹהיו:
אַ ְשׁ ֵרי ָה ָעם ֶשׁ ָכּ ָכה לּוְֹ .
וֹלם ָו ֶעד:
ְתּ ִה ָלּה ְל ָדוִ דֲ .ארוֹ ִמ ְמ ָך ֱאל ַֹהי ַה ֶמּ ֶל ְךַ .ו ֲא ָב ְר ָכה ִשׁ ְמ ָך ְלע ָ
ָעד:
וֹלם ו ֶ
ְבּ ָכל יוֹם ֲא ָב ְר ֶכ ָךַּ .ו ֲא ַה ְל ָלה ִשׁ ְמ ָך ְלע ָ
ֻלּתוֹ ֵאין ֵח ֶקר:
גָּדוֹל ה' וּ ְמ ֻה ָלּל ְמאֹד .וְ ִלגְ ד ָ
דּוֹר ְלדוֹר יְ ַשׁ ַבּח ַמ ֲע ֶשׂ ָיך .וּגְ בוּרֹ ֶתי ָך ַיגִּ ידוּ:
אָשׂי ָחה:
וֹד ָך .וְ ִד ְב ֵרי נִ ְפ ְלאֹ ֶתי ָך ִ
ֲה ַדר ְכּבוֹד ה ֶ
ֻלּ ְת ָך ֲא ַס ְפּ ֶר ָנּה:
נוֹראוֹ ֶתי ָך יֹא ֵמרוּ .וּגְ ד ָ
ֶעזוּז ְ
וֱ
ֵכר ַרב טוּ ְב ָך ַי ִבּיעוּ .וְ ִצ ְד ָק ְת ָך יְ ַרנֵּנוּ:
זֶ
ַחנּוּן וְ ַרחוּם ה'ֶ .אר ְֶך אַ ַפּיִ ם וּגְ ָדל ָח ֶסד:
טוֹב ה' ַלכֹּל .וְ ַר ֲח ָמיו ַעל ָכּל ַמ ֲע ָשׂיו:
וּכה:
ידי ָך ְי ָב ְרכ ָ
יוֹדוּ ָך ה' ָכּל ַמ ֲע ֶשׂ ָיךַ .ו ֲח ִס ֶ
בוּר ְת ָך י ְַד ֵבּרוּ:
וּת ָך יֹא ֵמרוּ .וּגְ ָ
ְכּבוֹד ַמ ְלכ ְ
אָדם גְּ בוּרֹ ָתיוְ .וּכבוֹד ֲה ַדר ַמ ְלכוּתוֹ:
יע ִל ְבנֵי ָה ָ
הוֹד ַ
ְל ִ
ַמ ְלכוּ ְת ָך ַמ ְלכוּת ָכּל ע ָֹל ִמים .וּ ֶמ ְמ ַשׁ ְל ְתּ ָך ְבּ ָכל דוֹר ָודֹר:
וֹקף ְל ָכל ַה ְכּפוּ ִפים:
סוֹ ֵמ ְך ה' ְל ָכל ַהנֹּ ְפ ִלים .וְ ז ֵ
אָכ ָלם ְבּ ִעתּוֹ:
אַתּה נוֹ ֵתן ָל ֶהם ֶאת ְ
ֵעינֵי כֹל ֵא ֶלי ָך ְי ַשׂ ֵבּרוּ .וְ ָ
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וֹת ַח ֶאת י ֶָד ָך .וּ ַמ ְשׂ ִבּי ַע ְל ָכל ַחי ָרצוֹן:
פּ ֵ
ַצ ִדּיק ה' ְבּ ָכל ְדּ ָר ָכיו .וְ ָח ִסיד ְבּ ָכל ַמ ֲע ָשׂיו:
ָקרוֹב ה' ְל ָכל קֹ ְראָיוְ .לכֹל ֲא ֶשׁר י ְִק ָר ֻאהוּ ֶב ֱא ֶמת:
יעם:
ַע ֶשׂה .וְ ֶאת ַשׁוְ ָע ָתם ִי ְשׁ ַמע וְ יוֹ ִשׁ ֵ
ְרצוֹן י ְֵראָיו י ֲ
וֹמר ה' ֶאת ָכּל א ֲֹה ָביו .וְ ֵאת ָכּל ָה ְר ָשׁ ִעים ַי ְשׁ ִמיד:
שׁ ֵ
ָעד:
יב ֵר ְך ָכּל ָבּ ָשׂר ֵשׁם ָק ְדשׁוֹ ְלעוֹ ָלם ו ֶ
ְתּ ִה ַלּת ה' י ְַד ֶבּר ִפּי .וִ ָ
ַו ֲא ַנ ְחנוּ נְ ָב ֵר ְך יָהּ ֵמ ַע ָתּה וְ ַעד עוֹ ָלםַ .ה ְללוּיָהּ:

החזרת ספר התורה להיכל
חזן  -י ְַה ְללוּ ֶאת ֵשׁם ה' ִכּי נִ ְשׂ ָגּב ְשׁמוֹ ְל ַבדּוֹ:
וְשׁ ָמיִ ם:
קהל  -הוֹדוֹ ַעל ֶא ֶרץ ָ
ידיו ִל ְבנֵי ִי ְשׂ ָר ֵאל ַעם ְקרֹבוֹ ַה ְללוּיָהּ:
ַויּ ֶָרם ֶק ֶרן ְל ַעמּוֹ ְתּ ִה ָלּה ְל ָכל ֲח ִס ָ
בשבת:

ִמזְ מוֹר ְל ָדוִ דָ .הבוּ ַלה' ְבּנֵי ֵא ִליםָ .הבוּ ַלה' ָכּבוֹד ָועֹז:
ָהבוּ ַלה' ְכּבוֹד ְשׁמוִֹ .ה ְשׁ ַתּ ֲחווּ ַלה' ְבּ ַה ְד ַרת ק ֶֹדשׁ:
קוֹל ה' ַעל ַה ָמּיִ םֵ .אל ַה ָכּבוֹד ִה ְר ִעים ה' ַעל ַמיִם ַר ִבּים:
קוֹל ה' ַבּכֹּ ַח .קוֹל ה' ֶבּ ָה ָדר:
אַרזֵי ַה ְלּ ָבנוֹן:
ְשׁ ֵבּר ה' ֶאת ְ
קוֹל ה' שֹׁ ֵבר ֲא ָרזִ יםַ .וי ַ
וְשׂ ְריוֹן ְכּמוֹ ֶבן ְר ֵא ִמים:
ידם ְכּמוֹ ֵעגֶלְ .ל ָבנוֹן ִ
ַויּ ְַר ִק ֵ
קוֹל ה' חֹ ֵצב ַל ֲהבוֹת ֵאשׁ:
קוֹל ה' ָי ִחיל ִמ ְד ָבּרָ .י ִחיל ה' ִמ ְד ַבּר ָק ֵדשׁ:
יכלוֹ כֻּלּוֹ אֹ ֵמר ָכּבוֹד:
וּב ֵה ָ
קוֹל ה' ְיחוֹ ֵלל אַיָּלוֹתַ .וֶיּ ֱחשׂף יְ ָערוֹת ְ
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עוֹלם:
ָשׁבַ .וֵיּ ֶשׁב ה' ֶמ ֶל ְך ְל ָ
ה' ַל ַמּבּוּל י ָ
ה' עֹז ְל ַעמּוֹ יִ ֵתּן .ה' י ְָב ֵר ְך ֶאת ַעמּוֹ ַבּ ָשׁלוֹם:
ביו"ט שחל ביום חול:

אָרץ וּ ְמלוֹאָהֵּ .תּ ֵבל וְ יֹ ְשׁ ֵבי ָבהּ:
ְל ָדוִ ד ִמזְ מוֹרַ .לה' ָה ֶ
ֶה:
ִכּי הוּא ַעל ַי ִמּים יְ ָס ָדהּ .וְ ַעל נְ ָהרוֹת יְכוֹנְ נ ָ
ַע ֶלה ְב ַהר ה' .וּ ִמי יָקוּם ִבּ ְמקוֹם ָק ְדשׁוֹ:
ִמי י ֲ
נְ ִקי ַכ ַפּיִ ם וּ ַבר ֵל ָבבֲ .א ֶשׁר לֹא ָנ ָשׂא ַל ָשּׁוְ א ַנ ְפ ִשׁי וְ לֹא נִ ְשׁ ַבּע ְל ִמ ְר ָמה:
וּצ ָד ָקה ֵמ ֱאל ֵֹהי יִ ְשׁעוֹ:
ִשּׂא ְב ָר ָכה ֵמ ֵאת ה'ְ .
יָ
ַעקֹב ֶס ָלה:
זֶה דּוֹר דּ ְֹר ָשׁיוְ .מ ַב ְק ֵשׁי ָפנֶי ָך י ֲ
וֹלם .וְ ָיבוֹא ֶמ ֶל ְך ַה ָכּבוֹד:
יכם וְ ִה ָנּ ְשׂאוּ ִפּ ְת ֵחי ע ָ
ְשׂאוּ ְשׁ ָע ִרים ָרא ֵשׁ ֶ
ִמי זֶה ֶמל ְֶך ַה ָכּבוֹד .ה' ִעזּוּז וְ גִ בּוֹר .ה' גִּ בּוֹר ִמ ְל ָח ָמה:
וֹלם .וְ יָבֹא ֶמל ְֶך ַה ָכּבוֹד:
אשׁי ֶכם וּ ְשׂאוּ ִפּ ְת ֵחי ע ָ
ְשׂאוּ ְשׁ ָע ִרים ָר ֵ
ִמי הוּא זֶה ֶמל ְֶך ַה ָכּבוֹד .ה' ְצ ָבאוֹת הוּא ֶמל ְֶך ַה ָכּבוֹד ֶס ָלה:
אַל ֵפי יִ ְשׂ ָר ֵאל:
וּבה ה' ִר ְבבוֹת ְ
וּ ְב ֻנחֹה יֹא ַמר .שׁ ָ
אַתּה ַו ֲארוֹן ֻע ֶזּ ָך:
קוּ ָמה ה' ִל ְמנוּ ָח ֶת ָךָ .
ידי ָך י ְַרנֵּנוּ:
כּ ֲֹהנֶי ָך י ְִל ְבּשׁוּ ֶצ ֶדקַ .ו ֲח ִס ֶ
ַבּ ֲעבוּר ָדּוִ ד ַע ְב ֶדּ ָך אַל ָתּ ֵשׁב ְפּנֵי ְמ ִשׁי ֶח ָך:
וֹר ִתי אַל ַתּ ֲעזֹבוּ:
ִכּי ֶל ַקח טוֹב ָנ ַת ִתּי ָל ֶכם .תּ ָ
יה ְמ ֻא ָשּׁר:
יקים ָבּהּ .וְ תֹ ְמ ֶכ ָ
ֵעץ ַחיִּים ִהיא ַל ַמּ ֲחזִ ִ
יה ַד ְר ֵכי נֹ ַעם וְ ָכל נְ ִתיבֹ ֶתי ָה ָשׁלוֹם:
ְדּ ָר ֶכ ָ
ָמינוּ ְכּ ֶק ֶדם:
ֲה ִשׁי ֵבנוּ ה' ֵא ֶלי ָך וְ נָשׁוּ ָבהַ .ח ֵדּשׁ י ֵ
הש"ץ אומר חצי קדיש:

י ְִתגּ ַַדּל וְ ִי ְת ַק ַדּשׁ ְשׁ ֵמהּ ַר ָבּא .אמן:
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יק ֵרב
ֻר ָק ֵנהּ וִ ָ
וּתהּ וְ י ְַמ ִלי ְך ַמ ְלכוּ ֵתהּ וְ י ְַצ ַמח פּ ְ
ְבּ ָע ְל ָמא ִדּי ְב ָרא ִכ ְרע ֵ
ְמ ִשׁי ֵחהּ .אמן:
וּביוֹ ֵמיכוֹן וּ ְב ַחיֵּי ְד ָכל ֵבּית ִי ְשׂ ָר ֵאל ַבּ ֲעג ָָלא וּ ִבזְ ַמן ָק ִריב.
ְבּ ַחיֵּיכוֹן ְ
וְ ִא ְמרוּ אָ ֵמן:
וּל ָע ְל ֵמי ָע ְל ַמ ָיּא .י ְִת ָבּ ַר ְך וְ יִ ְשׁ ַתּ ַבּח
י ְֵהא ְשׁ ֵמהּ ַר ָבּא ְמ ָב ַר ְך ְל ָע ַלם ְ
וְ י ְִת ָפּ ֵאר וְ י ְִתרוֹ ֵמם וְ יִ ְת ַנ ֵשּׂא וְ יִ ְת ַה ָדּר וְ יִ ְת ַע ֶלּה וְ יִ ְת ַה ָלּל ְשׁ ֵמהּ ְד ֻק ְד ָשׁא
יר ָתא
ְבּ ִרי ְך הוּאְ .ל ֵע ָלּא )בש"ת ְוּל ֵע ָלּא ִמ ָכּל( ִמן ָכּל ִבּ ְר ָכ ָתא וְ ִשׁ ָ
ֻתּ ְשׁ ְבּ ָח ָתא וְ ֶנ ֱח ָמ ָתא ַדּ ֲא ִמי ָרן ְבּ ָע ְל ָמא .וְ ִא ְמרוּ אָ ֵמן:

מוסף לשבת ולשבת ראש חודש:
ִכּי ֵשׁם ה' ֶא ְק ָרא ָהבוּ גֹ ֶדל ֵלאלֹ ֵהינוּ:
ֲאדֹנָי ְשׂ ָפ ַתי ִתּ ְפ ָתּח וּ ִפי יַגִּ יד ְתּ ִה ָלּ ֶת ָך:
ָבּר ְוּך אַ ָתּה ה' ֱאל ֵֹהינוּ ֵואלֹ ֵהי ֲאבוֹ ֵתינוֱּ .אלֹ ֵהי אַ ְב ָר ָהםֱ .אל ֵֹהי י ְִצ ָחק.
וֹרא ֵאל ֶע ְליוֹן .גּוֹ ֵמל ֲח ָס ִדים
ֵואל ֵֹהי ַי ֲעקֹבָ .ה ֵאל ַהגָּדוֹל ַהגִּ בּוֹר וְ ַהנּ ָ
ֵיהם
טוֹ ִבים .וְ קוֹנֵה ַהכֹּל .וְ זוֹ ֵכר ַח ְס ֵדי אָבוֹת .וּ ֵמ ִביא גוֹ ֵאל ִל ְבנֵי ְבנ ֶ
אַה ָבה:
ְל ַמ ַען ְשׁמוֹ ְבּ ֲ
בשבת תשובהָ :ז ְכ ֵרנוּ ְל ַח ִיּיםֶ .מלֶךְ ָח ֵפץ ַבּ ַח ִיּיםְ .ו ָכ ְת ֵבנוּ ְבּ ֵס ֶפר ַה ַח ִיּיםְ .ל ַמ ַענְ ָך
ֱאלֹ ִהים ַחיִּים:

יע וּ ָמגֵן:
ֶמ ֶל ְך עוֹזֵר וּמוֹ ִשׁ ַ
ָבּר ְוּך אַ ָתּה ה'ָ .מגֵן אַ ְב ָר ָהם:
יע:
וֹלם ֲאדֹנָי ְמ ַחיֶּה ֵמ ִתים אַ ָתּה ַרב ְלהוֹ ִשׁ ַ
אַ ָתּה גִ בּוֹר ְלע ָ
בחורף ַ -מ ִשׁיב ָהרוּ ַח וּמוֹ ִריד ַה ֶגּ ֶשׁם :בקיץ  -מוֹ ִריד ַה ָטּל:

נוֹפ ִלים
ְמ ַכ ְל ֵכּל ַחיִּים ְבּ ֶח ֶסדְ .מ ַחיֶּה ֵמ ִתים ְבּ ַר ֲח ִמים ַר ִבּים .סוֹ ֵמ ְך ְ
ישׁנֵי ָע ָפרִ .מי ָכמוֹ ָך
וּמ ַקֵיּם ֱאמוּ ָנתוֹ ִל ֵ
וּריםְ .
וְ רוֹ ֵפא חוֹ ִלים וּ ַמ ִתּיר ֲאס ִ
ַבּ ַעל גְּ בוּרוֹת וּ ִמי דוֹ ֶמה ָל ְךֶ .מ ֶל ְך ֵמ ִמית וּ ְמ ַחיֶּה וּ ַמ ְצ ִמי ַח יְ שׁוּ ָעה:
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וּריו ְל ַח ִיּים ְבּ ַר ֲח ִמים:
בש"תִ :מי ָכמוֹ ָך אָב ָה ַר ֲח ָמן זוֹ ֵכר ְיצ ָ

וְ ֶנ ֱא ָמן אַ ָתּה ְל ַה ֲחיוֹת ֵמ ִתים:
ָבּר ְוּך אַ ָתּה ה' ְמ ַחיֶּה ַה ֵמּ ִתים:

קדושה לש"ץ בחזרת התפלה:
אָכים ֲהמוֹ ֵני ַמ ְע ָלהִ .עם ַע ְמּ ָך ִי ְשׂ ָר ֵאל ְקבוּ ֵצי ַמ ָטּה:
ֶכּ ֶתר ִי ְתּנוּ ְל ָך ה' ֱאלֹ ֵהינוּ ַמ ְל ִ
אָמר:
ַחד ֻכּ ָלּם ְק ֻד ָשּׁה ְל ָך ְי ַשׁ ֵלּשׁוּ ַכּ ָדּ ָבר ָהאָמוּר ַעל יַד נְ ִבי ֶא ָך וְ ָק ָרא ֶזה ֶאל ֶזה ְו ַ
יַ
אָרץ ְכּבוֹדוֹ:
קו"ח ָ -קדוֹשׁ ָקדוֹשׁ ָקדוֹשׁ ה' ְצ ָבאוֹת ְמלֹא ָכל ָה ֶ
עוֹלםְ .מ ָשׁ ְר ָתיו שׁוֹ ֲא ִלים ֶזה ָל ֶזה אַ ֵיּה ְמקוֹם ְכּבוֹדוֹ ְל ַה ֲע ִריצוֹ.
חזן ְ -כּבוֹדוֹ ָמ ֵלא ָ
אוֹמ ִרים:
ְל ֻע ָמּ ָתם ְמ ַשׁ ְבּ ִחים וְ ְ
קו"ח ָ -בּרוּ ְך ְכּבוֹד ה' ִמ ְמּקוֹמוֹ:
ַח ִדים ְשׁמוֹ ֶערֶב ָובוֹ ֶקר ְבּ ָכל
חזן ִ -מ ְמּקוֹמוֹ הוּא י ִֶפן ְבּ ַר ֲח ָמיו ְל ַעמּוְֹ .ו ָיחוֹן ַעם ַה ְמי ֲ
יוֹם ָתּ ִמידַ .פּ ֲע ַמ ִים ְבּאַ ֲה ָבה ְשׁ ַמע אוֹ ְמ ִרים:
קו"ח ְ -שׁ ַמע ִי ְשׂ ָר ֵאל ה' ֱאלֹ ֵהינוּ ה' ֶא ָחד:
אָלנוּ
אָבינוּ .הוּא ַמ ְל ֵכּנוּ הוּא מוֹ ִשׁי ֵענוְּ .והוּא יוֹ ִשׁי ֵענוּ ְויִגְ ֵ
חזן  -הוּא ֱאלֹ ֵהינוּ הוּא ִ
ֵשׁנִ ית ְו ַי ְשׁ ִמי ֵענוּ ְבּ ַר ֲח ָמיו ֵשׁנִ ית ְל ֵעינֵי ָכּל ַחי ֵלאמֹרֵ .הן גָּאַ ְל ִתּי ֶא ְת ֶכם אַ ֲח ִרית
ְכּ ֵרא ִשׁית ִל ְהיוֹת ָל ֶכם ֵלאלֹ ִהים:
קו"ח ֲ -אנִ י ה' ֱאלֹ ֵהי ֶכם:
חזן  -וּ ְב ִד ְב ֵרי ָק ְד ְשׁ ָך ָכּתוּב ֵלאמֹר:
קו"ח ִ -י ְמלֹךְ ה' ְלעוֹ ָלםֱ .אלֹ ַה ִיךְ ִציּוֹן ְלדֹר ָודֹרַ .ה ְללוּ ָיהּ:
חזןְ -:לדוֹר וָדוֹר נַגִּ יד ָגּ ְד ֶל ָך .וּ ְל ֵנ ַצח נְ ָצ ִחים ְק ֻד ָשּׁ ְת ָך ַנ ְק ִדּישְׁ .ו ִשׁ ְב ֲח ָך ֱאלֹ ֵהינוּ ִמ ִפּינוּ
לֹא ָימוּשׁ ְלע ָוֹלם ָו ֶעדִ .כּי ֵאל ֶמ ֶלךְ ָגּדוֹל ְו ָקדוֹשׁ אָ ָתּהָ :בּרוּ ְך אַ ָתּה ה'ָ .ה ֵאל )בש"ת
ַה ֶמּ ֶלךְ ( ַה ָקּדוֹשׁ:

וּקדוֹ ִשׁים ְבּ ָכל יוֹם י ְַה ְללוּ ָך ֶסּ ָלהִ .כּי ֵאל
וְשׁ ְמ ָך ָקדוֹשְׁ .
אַ ָתּה ָקדוֹשׁ ִ
ֶמ ֶל ְך גָּדוֹל וְ ָקדוֹשׁ אָ ָתּה:
ָבּר ְוּך אַ ָתּה ה' ָה ֵאל )בעש"ת ַה ֶמּלֶךְ ( ַה ָקּדוֹשׁ:
אם ראש חודש חל בשבת ,אומרים "אתה יצרת" במקום "תכנת שבת" ,ראה
בהמשך את נוסח הברכה.
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יה.
וּרי נְ ָס ֶכ ָ
יה ִעם ִסדּ ֵ
ית ֵפּרוּ ֶשׁ ָ
וֹתי ָהִ .צוִּ ָ
ית ָק ְר ְבּנ ֶ
ִתּ ַכּנְ ָתּ ַשׁ ָבּת ָר ִצ ָ
וֹה ִבים
יה ַחיִּים ָזכוּ .וְ ַגם ָהא ֲ
וֹע ֶמ ָ
וֹלם ָכּבוֹד יִנְ ָחלוּ .ט ֲ
ֶיה ְלע ָ
ְמ ַענְּ ג ָ
יה ָכּ ָראוּי.
יה( ִצוּוּי ָפּ ֳע ֶל ָ
יה גְּ ֻד ָלּה ָבּ ָחרוּ .אָז ִמ ִסּי ַני נִ ְצ ַטוּוּ ) ָע ֶל ָ
ְדּ ָב ֶר ָ
ו ְַתּ ַצֵוּנוּ ה' ֱאל ֵֹהינוּ ְל ַה ְק ִריב ָבּהּ ָק ְר ַבּן מוּ ַסף ַשׁ ָבּת ָכּ ָראוּיְ .י ִהי ָרצוֹן
אַר ֵצנוּ.
ִמ ְלּ ָפנֶי ָך ה' ֱאל ֵֹהינוּ וֵאל ֵֹהי ֲאבוֹ ֵתינוֶּ .שׁ ַתּ ֲע ֵלנוּ ְב ִשׂ ְמ ָחה ְל ְ
ַע ֶשׂה ְל ָפנֶי ָך ֶאת ָק ְר ְבּנוֹת חוֹבוֹ ֵתינוְּ .תּ ִמ ִידים
וּלנוּ וְ ָשׁם נ ֲ
וְ ִת ָטּ ֵענוּ ִבּגְ ב ֵ
ְכּ ִס ְד ָרם וּמוּ ָס ִפים ְכּ ִה ְל ָכ ָתם .וְ ֶאת מוּ ַסף יוֹם ַה ַשּׁ ָבּת ) ַה ָמּנוֹ ַח( ַהזֶּה.
אַה ָבה ְכּ ִמ ְצ ַות ְרצוֹ ֶנ ָךְ .כּמוֹ ֶשׁ ָכּ ַת ְב ָתּ ָע ֵלינוּ
ַע ֶשׂה וְ נ ְַק ִריב ְל ָפנֶי ָך ְבּ ֲ
נֲ
וֹר ֶת ָך ַעל י ְֵדי מ ֶשׁה ַע ְב ֶדּ ָך ִמ ִפּי ְכבוֹ ֶד ָך ָכּאָמוּר:
ְבּת ָ
וּ ְביוֹם ַה ַשּׁ ָבּתְ .שׁנֵי ְכ ָב ִשׂים ְבּנֵי ָשׁנָה ְתּ ִמי ִמם .וּ ְשׁנֵי ֶע ְשׂרֹנִ ים ס ֶֹלת
וּלה ַב ֶשּׁ ֶמן וְ נִ ְסכּוֹ .ע ַֹלת ַשׁ ַבּת ְבּ ַשׁ ַבּתּוֹ ַעל ע ַֹלת ַה ָתּ ִמיד
ִמנְ ָחה ְבּל ָ
וְ נִ ְס ָכּהּ:
ֻלּם
י ְִשׂ ְמחוּ ְב ַמ ְלכוּ ְת ָך שׁוֹ ְמ ֵרי ַשׁ ָבּת וְ ק ְוֹר ֵאי עֹנֶגַ .עם ְמ ַק ְדּ ֵשׁי ְשׁ ִבי ִעי .כּ ָ
יעי ָר ִצי ָת בּוֹ וְ ִק ַדּ ְשׁתּוֹ ֶח ְמ ַדּת ָי ִמים
י ְִשׂ ְבּעוּ וְ י ְִת ַענְּ גוּ ִמטּוּ ֶב ָך .וּ ַב ְשּׁ ִב ִ
ֵכר ְל ַמ ֲע ֵשׂה ְב ֵרא ִשׁית:
אוֹתוֹ ָק ָרא ָת .ז ֶ
ֱאל ֵֹהינוּ ֵואל ֵֹהי ֲאבוֹ ֵתינוּ ְר ֵצה נָא ִב ְמנוּ ָח ֵתנוַּ .ק ְדּ ֵשׁנוּ ְבּ ִמ ְצוׂ ֶתי ָך וְ ֵתן
ֶח ְל ֵקנוּ ְבּתוֹ ָר ֶת ָךַ .שׂ ְבּ ֵענוּ ִמטּוּ ֶב ָך וְ ַשׂ ַמּח ַנ ְפ ֵשׁנוּ ִבּישׁוּ ָע ֶת ָך .וְ ַט ֵהר ִל ֵבּנוּ
אַה ָבה וּ ְב ָרצוֹן ַשׁ ַבּת ָק ְד ֶשׁ ָך
ילנוּ ה' ֱאלֹ ֵהינוּ ְבּ ֲ
ְל ָע ְב ְדּ ָך ֶבּ ֱא ֶמת .וְ ַהנְ ִח ֵ
וְ יָנוּחוּ בוֹ ָכּל יִ ְשׂ ָר ֵאל ְמ ַק ְדּ ֵשׁי ְשׁ ֶמ ָך:
ָבּר ְוּך אַ ָתּה ה'ְ .מ ַק ֵדּשׁ ַה ַשּׁ ָבּת:
בשבת רגילה ממשיכים "רצה".
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אם ראש חודש חל בשבת ,אומרים "אתה יצרת" במקום "תכנת שבת",
וממשיכים מכאן ועד סוף תפילת העמידה:
עוֹל ְמ ָך ִמ ֶקּ ֶדם ִכּ ִלּי ָת ְמ ַלא ְכ ְתּ ָך ַבּיּוֹם ַה ְשּׁ ִבי ִעיָ .בּ ַח ְר ָתּ ָבּנוּ ִמ ָכּל ָעם
אַ ָתּה ָי ַצ ְר ָתּ ָ
אָ ַה ְב ָתּ אוֹ ָתנוּ ְו ָר ִצי ָת ָבּנוּ ְורוֹ ַמ ְמ ָתּנוּ ִמ ָכּל ַה ְלּשׁוֹנוֹת ְו ִק ַדּ ְשׁ ָתּנוּ ְבּ ִמ ְצוׂ ֶתי ָך.
ְו ֵק ַר ְב ָתּנוּ ַמ ְל ֵכּנוּ ַל ֲעבוֹ ָד ֶת ָך וְ ִשׁ ְמ ָך ַה ָגּדוֹל וְ ַה ָקּדוֹשׁ ָעלֵינוּ ָק ָרא ָת:
ו ִַתּ ֶתּן ָלנוּ ה' ֱאלֹ ֵהינוּ ְבּאַ ֲה ָבה ַשׁ ָבּתוֹת ִל ְמנוּ ָחה וְ ָרא ֵשׁי ֳח ָד ִשׁים ְל ַכ ָפּ ָרהְ .וּל ִפי
ַחנוּ ַו ֲאבוֹ ֵתינוָּ .ח ְר ָבה ִעירֵנוּ ְו ָשׁ ֵמם ֵבּית ִמ ְק ָדּ ֵשׁנוְּ .ו ָג ָלה ְי ָקרֵנוּ
ֶשׁ ָח ָטאנוּ ְל ָפ ֶני ָך ֲאנ ְ
ַחנוּ ְיכוֹ ִלים ַל ֲעשׂוֹת חוֹבוֹ ֵתינוּ ְבּ ֵבית ְבּ ִחי ָר ֶת ָך
ֻטּל ָכּבוֹד ִמ ֵבּית ַח ֵיּינוְּ .ו ֵאין ֲאנ ְ
ְונ ַ
ַבּ ַבּ ִית ַה ָגּדוֹל ְו ַה ָקּדוֹשׁ ֶשׁנִּ ְק ָרא ִשׁ ְמ ָך ָע ָליוִ .מ ְפּ ֵני ַה ָיּד ֶשׁנִּ ְשׁ ַתּ ְלּ ָחה ְבּ ִמ ְק ָדּ ֶשׁ ָך:
אַר ֵצנוּ ְו ִת ָטּ ֵענוּ
ְי ִהי ָרצוֹן ִמ ְלּ ָפ ֶני ָך ה' ֱאלֹ ֵהינוּ וֵאלֹ ֵהי ֲאבוֹ ֵתינוֶּ .שׁ ַתּ ֲע ֵלנוּ ְבּ ִשׂ ְמ ָחה ְל ְ
ִבּגְ בוּלֵנוְּ .ו ָשׁם ַנ ֲע ֶשׂה ְל ָפ ֶני ָך ֶאת ָק ְר ְבּנוֹת חוֹבוֹ ֵתינוּ ְתּ ִמ ִידים ְכּ ִס ְד ָרם וּמוּ ָס ִפים
ְכּ ִה ְל ָכ ָתםְ .ו ֶאת מוּ ְס ֵפי יוֹם ַה ַשּׁ ָבּת ַה ֶזּה ְויוֹם רֹאשׁ ַהחֹ ֶדשׁ ַה ֶזּהַ .נ ֲע ֶשׂה ְו ַנ ְק ִריב
וֹר ֶת ָך ַעל ְידֵי מ ֶשׁה ַע ְב ֶדּ ָך
ְל ָפ ֶני ָך ְבּאַ ֲה ָבה ְכּ ִמ ְצ ַות ְרצוֹ ֶנ ָךְ .כּמוֹ ֶשׁ ָכּ ַת ְב ָתּ ָע ֵלינוּ ְבּת ָ
ִמ ִפּי ְכבוֹ ֶד ָך ָכּאָמוּר:
לוּלה
ימם .וּ ְשׁ ֵני ֶע ְשׂרֹנִ ים סֹ ֶלת ִמנְ ָחה ְבּ ָ
ְוּביוֹם ַה ַשּׁ ָבּתְ .שׁ ֵני ְכ ָב ִשׂים ְבּ ֵני ָשׁ ָנה ְתּ ִמ ִ
ַב ֶשּׁ ֶמן וְנִ ְסכּוֹ:
עֹ ַלת ַשׁ ַבּת ְבּ ַשׁ ַבּתּוֹ ַעל עֹ ַלת ַה ָתּ ִמיד וְנִ ְס ָכּהּ:
זֶה ָק ְר ַבּן ַשׁ ָבּת ְו ָק ְר ַבּן ַהיּוֹם ָכּאָמוּר:
וּב ָרא ֵשׁי ָח ְד ֵשׁי ֶכם ַתּ ְק ִריבוּ עוֹ ָלה ַלה'ָ .פּ ִרים ְבּ ֵני ָב ָקר ְשׁ ַנ ִים ְואַיִל ֶא ָחד ְכּ ָב ִשׂים ְבּ ֵני
ְ
ָשׁ ָנה ִשׁ ְב ָעה ְתּ ִמי ִמם:
וּמנְ ָח ָתם וְ נִ ְס ֵכּי ֶהם ִכּ ְמ ֻד ָבּרְ .שׁלֹ ָשׁה ֶע ְשׂרֹנִ ים ַל ָפּר .וּ ְשׁ ֵני ֶע ְשׂרֹנִ ים ָלאָ ִיל ְו ִע ָשּׂרוֹן
ִ
ַל ֶכּ ֶבשׂ וְ ַי ִין ְכּנִ ְסכּוְֹ .ו ָשׂ ִעיר ְל ַכ ֵפּר .וּ ְשׁ ֵני ְת ִמי ִדים ְכּ ִה ְל ָכ ָתם:
וֹמ ֵרי ַשׁ ָבּת וְ קוֹ ְר ֵאי עוֹנֶג ַעם ְמ ַק ְדּ ֵשׁי ְשׁ ִבי ִעיֻ .כּ ָלּם ִי ְשׂ ְבּעוּ
ִי ְשׂ ְמחוּ ְב ַמ ְלכוּ ְת ָך שׁ ְ
ְו ִי ְת ַענְּ גוּ ִמטּוּ ֶב ָך וּ ַב ְשּׁ ִבי ִעי ָר ִצי ָת בּוֹ וְ ִק ַדּ ְשׁתּוֹ ֶח ְמ ַדּת י ִָמים אוֹתוֹ ָק ָרא ָתֵ .ז ֶכר
ְל ַמ ֲע ֵשׂה ְב ֵרא ִשׁית:
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וֹתינוְּ .ר ֵצה נָא ִב ְמנוּ ָח ֵתנוּ ְו ַח ֵדּשׁ ָע ֵלינוּ ְבּיוֹם ַה ַשּׁ ָבּת ַה ֶזּה ֶאת
ֱאלֹ ֵהינוּ ֵואלֹ ֵהי ֲאב ֵ
ַהחֹ ֶדשׁ ַה ֶזּהְ .לטוֹ ָבה ְו ִל ְב ָר ָכהְ .ל ָשׂשׂוֹן וּ ְל ִשׂ ְמ ָחהִ .לישׁוּ ָעה ְוּל ֶנ ָח ָמהְ .ל ַפ ְר ָנ ָסה

ְוּל ַכ ְל ָכּ ָלהְ .ל ַח ִיּים ִל ְמ ִח ַילת ֵח ְטא ְו ִל ְס ִלי ַחת ָעוֹן) .בשנת העיבור עד חודש ניסן
ְוּל ַכ ָפּ ַרת ָפּ ַשׁע( .וִ י ִהי ַהחֹ ֶדשׁ ַה ֶזה סוֹף ְו ֵקץ ְל ָכל ָצרוֹ ֵתינוְּ .תּ ִח ָלּה ָורֹאשׁ ְל ִפ ְדיוֹן
הוֹד ְע ָתּ ְו ֻח ֵקּי ָרא ֵשׁי
נ ְַפ ֵשׁנוִּ .כּי ְב ַע ְמּ ָך ִי ְשׂ ָר ֵאל ָבּ ַח ְר ָתּ ִמ ָכּל ָה ֻאמּוֹת ְו ַשׁ ָבּתוֹת ָל ֶהם ָ
ֳח ָד ִשׁים ָל ֶהם ָק ָב ְע ָתּ:
ָבּרוּ ְך אַ ָתּה ה'ְ .מ ַק ֵדּשׁ ַה ַשּׁ ָבּת ְו ִי ְשׂ ָר ֵאל ְו ָרא ֵשׁי ֳח ָד ִשׁים:

וֹדה
ְר ֵצה ה' ֱאל ֵֹהינוּ ְבּ ַע ְמּ ָך יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ ִל ְת ִפ ָלּ ָתם ְשׁ ֵעה .וְ ָה ֵשׁב ֶאת ָה ֲעב ָ
אַה ָבה ְת ַק ֵבּל ְבּ ָרצוֹן.
ית ָך .וְ ִא ֵשּׁי י ְִשׂ ָר ֵאל וּ ְת ִפ ָלּ ָתםְ .מ ֵה ָרה ְבּ ֲ
ִל ְד ִביר ֵבּ ֶ
בוֹדת יִ ְשׂ ָר ֵאל ַע ֶמּ ָך:
וּת ִהי ְל ָרצוֹן ָתּ ִמיד ֲע ַ
ְ
וּב ָך ְל ִציּוֹן ְבּ ַר ֲח ִמים:
וְ ֶת ֱחזֶינָה ֵעינֵינוּ ְבּשׁ ְ
ָבּר ְוּך אַ ָתּה ה'ַ .ה ַמּ ֲחזִ יר ְשׁ ִכינָתוֹ ְל ִציּוֹן:
עוֹלם
וֹדים ֲא ַנ ְחנוּ ָל ְךָ .שׁאַ ָתּה הוּא ה' ֱאל ֵֹהינוּ ֵואל ֵֹהי ֲאבוֹ ֵתינוּ ְל ָ
מ ִ
נוֹדה ְלּ ָך
וּרנוּ צוּר ַחיֵּינוָּ .מגֵן יִ ְשׁ ֵענוּ אַ ָתּה הוּא ְלדוֹר וָדוֹרֶ .
ָעד .צ ֵ
וֶ
וּרים ְבּי ֶָד ָך .וְ ַעל נִ ְשׁמוֹ ֵתינוּ ַה ְפּקוּדוֹת
וּנְ ַס ֵפּר ְתּ ִה ָלּ ֶת ָך ַעל ַחיֵּינוּ ַה ְמּס ִ
ָל ְך .וְ ַעל נִ ֶסּי ָך ֶשׁ ְבּ ָכל יוֹם ִע ָמּנוּ .וְ ַעל נִ ְפ ְלאוֹ ֶתי ָך וְ טוֹבוֹ ֶתי ָך ֶשׁ ְבּ ָכל ֵעת.
ֶערֶב וָב ֶֹקר וְ ָצ ֳה ָריִםַ .הטּוֹב ִכּי לֹא ָכלוּ ַר ֲח ֶמי ָך .וְ ַה ְמ ַר ֵחם ִכּי לֹא ַתמּוּ
וֹלם ִקוִּ ינוּ ָל ְך:
ֲח ָס ֶדי ָךִ .כּי ֵמע ָ

מודים דרבנן:
מוֹדים ֲא ַנ ְחנוּ ָלךְ ָ .שׁאַ ָתּה הוּא ה' ֱאל ֵֹהינוּ ֵואלֹ ֵהי ֲאבוֹ ֵתינוֱּ .אלֹ ֵהי ָכל ָבּ ָשׂר .יוֹ ְצ ֵרנוּ
ִ
יוֹ ֵצר ְבּ ֵרא ִשׁיתְ .בּ ָרכוֹת ְוהוֹ ָדאוֹת ְל ִשׁ ְמ ָך ַה ָגּדוֹל ְו ַה ָקּדוֹשַׁ .על ֶשׁ ֶה ֱח ִיי ָתנוּ וְ ִק ַיּ ְמ ָתּנוּ.
כֵּן ְתּ ַחֵיּנוּ וּ ְת ַק ְיּ ֵמנוְּ .ו ֶת ֱאסוֹף ָגּ ֻליּוֹ ֵתינוּ ְל ַח ְצרוֹת ָק ְד ֶשׁ ָךִ .ל ְשׁמוֹר ֻח ֶקּי ָךְ .ו ַל ֲעשׂוֹת
וֹדאוֹת:
מוֹדים ָלךְ ָ .בּרוּךְ ֵאל ַהה ָ
ְרצוֹ ֶנ ָך .וּ ְל ָע ְב ְד ָך ְבּ ֵל ָבב ָשׁ ֵלםַ .על ֶשׁ ֲא ַנ ְחנוּ ִ

בחנוכה ובפורים
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ו ְַעל ַהנִּ ִסּים ְו ַעל ַה ֻפּ ְר ָקן ְו ַעל ַהגְּ בוּרוֹת ְו ַעל ַה ְתּשׁוּעוֹת ְו ַעל ַהנִ ְפ ָלאוֹת ְו ַעל
ֶחמוֹת וְ ַעל ַה ִמּ ְל ָחמוֹת ֶשׁ ָע ִשׂי ָת ַל ֲאבוֹ ֵתינוּ ַבּיּ ִָמים ָה ֵהם ִבּזְּ ַמן ַה ֶזּה:
ַהנּ ָ

לחנוכה
ימי ַמ ִתּ ְת ָיהוּ ֶבּן יוֹ ָח ָנן כֹּ ֵהן גָּדוֹל ַח ְשׁמוֹנ ִָאי וּ ָב ָניוְ .כּ ֶשׁ ָע ְמ ָדה ַמ ְלכוּת ָי ָון ָה ְר ָשׁ ָעה
ִבּ ֵ
יחם תּוֹ ָר ֶת ָך וּ ְל ַה ֲע ִבי ָרם ֵמ ֻח ֵקּי ְרצוֹ ֶנ ָך:
ַעל ַע ְמּ ָך ִי ְשׂ ָר ֵאל ְל ַה ְשׁ ִכּ ָ
ְואַ ָתּה ְבּ ַר ֲח ֶמי ָך ָה ַר ִבּים ָע ַמ ְד ָתּ ָל ֶהם ְבּ ֵעת ָצ ָר ָתםַ .ר ְב ָתּ ֶאת ִרי ָבםַ .דנְ ָתּ ֶאת ִדּי ָנם.
ָנ ַק ְמ ָתּ ֶאת נִ ְק ָמ ָתםָ .מ ַס ְר ָתּ גִ בּוֹ ִרים ְבּיַד ַח ָלּ ִשׁיםְ .ו ַר ִבּים ְבּיַד ְמ ַע ִטּים .וּ ְט ֵמ ִאים ְבּ ַיד
תוֹר ֶת ָךְ .וּל ָך ָע ִשׂי ָת ֵשׁם גָּדוֹל
ְטהוֹ ִרים .וּ ְר ָשׁ ִעים ְבּיַד ַצ ִדּי ִקיםְ .וֵז ִדים ְבּ ַיד עוֹ ְס ֵקי ָ
ֻר ָקן ְכּ ַהיּוֹם ַה ֶזּה:
דוֹלה וּפ ְ
וֹל ֶמ ָך .וּ ְל ַע ְמּ ָך ִי ְשׂ ָר ֵאל ָע ִשׂי ָת ְתּשׁוּ ָעה גְ ָ
ְו ָקדוֹשׁ ְבּע ָ
אַחר ַכּךְ ָבּאוּ ָב ֶני ָך ִל ְד ִביר ֵבּי ֶת ָך .וּ ִפנּוּ ֶאת ֵהי ָכ ֶל ָךְ .ו ִט ֲהרוּ ֶאת ִמ ְק ָדּ ֶשׁ ָך .ו ְִה ְד ִליקוּ
ְו ַ
נֵרוֹת ְבּ ַח ְצרוֹת ָק ְד ֶשׁ ָךְ .ו ָק ְבעוּ ְשׁמוֹ ַנת ) ָי ִמים ֵאלוּ ְבּ ַה ֵלּל וּ ְבהוֹ ָדאָה ְו ָע ִשׂי ָת ִע ָמּ ֶהם
נֵס ָו ֶפ ֶלא וְ נוֹ ֶדה ְל ִשׁ ְמ ָך ַהגָּדוֹל ֶס ָלה( ְי ֵמי ֲחֻנ ָכּה ֵאלּוְּ .להוֹדוֹת ְוּל ַה ֵלּל ְל ִשׁ ְמ ָך ַהגָּדוֹל:

לפורים
ירהְ .כּ ֶשׁ ָע ַמד ֲע ֵלי ֶהם ָה ָמן ָה ָר ָשׁעִ .בּ ֵקּשׁ ְל ַה ְשׁ ִמיד
ימי ָמ ְר ְדּ ַכי ְו ֶא ְס ֵתּר ְבּשׁוּ ַשׁן ַה ִבּ ָ
ִבּ ֵ
ַל ֲהרוֹג וּ ְלאַ ֵבּד ֶאת ָכּל ַה ְיּה ִוּדים ִמ ַנּ ַער ְו ַעד ָז ֵקן ַטף ְו ָנ ִשׁים ְבּיוֹם ֶא ָחדִ .בּ ְשׁל ָשׁה
ָע ָשׂר ְלחֹ ֶדשׁ ְשׁ ֵנים ָע ָשׂר .הוּא חֹ ֶדשׁ ֲא ָדר .וּ ְשׁ ָל ָלם ָלבוֹז:
ְואַ ָתּה ְבּ ַר ֲח ֶמי ָך ָה ַר ִבּיםֵ .ה ַפ ְר ָתּ ֶאת ֲע ָצתוְֹ .ו ִק ְל ַק ְל ָתּ ֶאת ַמ ֲח ַשׁ ְבתּוַֹ .ו ֲה ֵשׁבוֹ ָת לּוֹ
גְּ מוּלוֹ ְברֹאשׁוֹ .וְ ָתלוּ אוֹתוֹ ְו ֶאת ָבּ ָניו ַעל ָה ֵעץְ ) .ו ָע ִשׂי ָת ִע ָמּ ֶהם ֵנס ָו ֶפ ֶלא וְנוֹ ֶדה
ְל ִשׁ ְמ ָך ַה ָגּדוֹל ֶס ָלה(:

ָעד:
עוֹלם ו ֶ
ַשּׂא ִשׁ ְמ ָך ַמ ְל ֵכּנוּ ָתּ ִמיד ְל ָ
יִתנ ֵ
רוֹמם וְ ְ
יִת ֵ
יִת ָבּ ֵר ְך וְ ְ
ֻלּם ְ
וְ ַעל כּ ָ
)בעש"ת( ְוּכתֹב ְל ַח ִיּים טוֹ ִבים ָכּל ְבּ ֵני ְב ִרי ֶת ָך:

יה ְללוּ וִ י ָב ְרכוּ ֶאת ִשׁ ְמ ָך ַהגָּדוֹל ֶבּ ֱא ֶמת
וְ כֹל ַה ַחיִּים יוֹדוּ ָך ֶסּ ָלה .וִ ַ
וּע ֵתנוּ וְ ֶעזְ ָר ֵתנוּ ֶס ָלהָ .ה ֵאל ַהטּוֹב:
עוֹלם ִכּי טוֹבָ .ה ֵאל ְישׁ ָ
ְל ָ
ָאה ְלהוֹדוֹת:
וּל ָך נ ֶ
ָבּר ְוּך אַ ָתּה ה'ַ .הטּוֹב ִשׁ ְמ ָך ְ

ברכת כהנים:
תּוֹרה ַה ְכּתוּ ָבה ַעל ְידֵי מ ֶשׁה
ֱאלֹ ֵהינוּ ֵואלֹ ֵהי ֲאבוֹ ֵתינוָּ .בּ ְרכֵנוּ ַב ְבּ ָר ָכה ַה ְמ ֻשׁ ֶלּ ֶשׁת ַבּ ָ
מוּרה ִמ ִפּי אַ ֲהרֹן וּ ָב ָניו כֹּ ֲהנִ ים ַעם ְקדוֹ ֶשׁ ָךָ .כּאָמוּר:
ַע ְב ֶדּ ָךָ .ה ֲא ָ
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ְי ָב ֶר ְכ ָך ה' ְו ִי ְשׁ ְמ ֶר ָך:
ָאר ה' ָפּ ָניו ֵא ֶלי ָך וִי ֻח ֶנּ ָךּ:
יֵ
ִי ָשּׂא ה' ָפּ ָניו ֵא ֶלי ָך ְו ָי ֵשׂם ְל ָך ָשׁלוֹם:
אַדּיר ַבּ ָמּרוֹם שׁוֹ ֵכן ִבּגְ בוּ ָרה אַ ָתּה ָשׁלוֹם ְו ִשׁ ְמ ָך ָשׁלוֹםְ .י ִהי ָרצוֹן ֶשׁ ָתּ ִשׂים
הקהל ִ -
ָע ֵלינוּ ְו ַעל ָכּל ַע ְמּ ָך ֵבּית ִי ְשׂ ָר ֵאלַ .ח ִיּים וּ ְב ָר ָכה ְל ִמ ְשׁ ֶמ ֶרת ָשׁלוֹם:

ִשׂים ָשׁלוֹם טוֹ ָבה וּ ְב ָר ָכהַ .חיִּ ים ֵחן ָו ֶח ֶסד וְ ַר ֲח ִמים ָע ֵלינוּ וְ ַעל ָכּל
י ְִשׂ ָר ֵאל ַע ֶמּ ָךָ .בּ ְר ֵכנוּ אָ ִבינוּ ֻכּ ָלּנוּ ְכּ ֶא ָחד ) ַי ַחד( ְבּאוֹר ָפּנֶי ָךִ .כּי ְבאוֹר
וּב ָר ָכה
וּצ ָד ָקה ְ
אַה ַבת ֶח ֶסדְ .
וֹרת ַח ִיּים וְ ֲ
ָפּנֶי ָך ָנ ַת ָתּ ָלּנוּ ה' ֱאל ֵֹהינוּ תּ ַ
וּל ָבר ְֵך ֶאת ָכּל
וְ ַר ֲח ִמים וְ ַחיִּים וְ ָשׁלוֹם .וְ טוֹב י ְִהיֶה ְבּ ֵעינֶי ָך ְל ָב ְר ֵכנוּ ְ
ַע ְמּ ָך יִ ְשׂ ָר ֵאל ְבּ ָכל ֵעת וּ ְב ָכל ָשׁ ָעה ִבּ ְשׁלוֹ ֶמ ָךְ .בּרֹב עֹז וְ ָשׁלוֹם:
)בש"ת( ְבּ ֵס ֶפר ַחיִּיםְ .בּ ָר ָכה וְ ָשׁלוֹם .וּ ַפ ְר ָנ ָסה טוֹ ָבה .וּגְ זֵרוֹת טוֹבוֹת.
ָכר וְ נִ ָכּ ֵתב ְל ָפנֶי ָךֲ .אנ ְַחנוּ וְ ָכל ַע ְמּ ָך ֵבּית י ְִשׂ ָר ֵאל.
יְשׁוּעוֹת וְ ֶנ ָחמוֹת .נִ זּ ֵ
ְל ַחיִּים טוֹ ִבים וּ ְל ָשׁלוֹם:
ָבּר ְוּך אַ ָתּה ה'ַ .ה ְמ ָבר ְֵך ֶאת ַעמּוֹ י ְִשׂ ָר ֵאל ַבּ ָשּׁלוֹם:
וּרי וְ גוֹ ֲא ִלי:
י ְִהיוּ ְל ָרצוֹן ִא ְמ ֵרי ִפי וְ ֶהגְ יוֹן ִל ִבּי ְל ָפנֶי ָך .ה' צ ִ
ֱאל ַֹהי ,נְ צֹר ְלשׁוֹנִ י ֵמ ָרע וּ ְשׂ ָפ ַתי ִמ ַדּ ֵבּר ִמ ְר ָמה .וְ ִל ְמ ַק ְל ַלי נ ְַפ ִשׁי ִתדֹּם.
וֹר ֶת ָך .וְ אַ ֲח ֵרי ִמ ְצוֹ ֶתי ָך ִתּ ְרדֹּף
וְ ַנ ְפ ִשׁי ֶכּ ָע ָפר ַלכֹּל ִתּ ְהֶיהְ .פּ ַתח ִל ִבּי ְבּת ָ
נ ְַפ ִשׁי .וְ ָכל ַה ָקּ ִמים וְ ַהחוֹ ְשׁ ִבים ָע ַלי ָר ָעהְ .מ ֵה ָרה ָה ֵפר ֲע ָצ ָתם וְ ַק ְל ֵקל
ַמ ֲח ַשׁ ְב ָתּם:
וֹר ֶת ָךֲ .ע ֵשׂה ְל ַמ ַען
ֲע ֵשׂה ְל ַמ ַען ְשׁ ֶמ ָךֲ .ע ֵשׂה ְל ַמ ַען י ְִמי ֶנ ָךֲ .ע ֵשׂה ְל ַמ ַען תּ ָ
ַענֵנִ י:
ידי ָך הוֹ ִשׁי ָעה ְי ִמינְ ָך ו ֲ
ֻשּׁ ֶת ָךְ .ל ַמ ַען ֵי ָח ְלצוּן י ְִד ֶ
ְקד ָ
וּרי וְ גוֹ ֲא ִלי:
י ְִהיוּ ְל ָרצוֹן ִא ְמ ֵרי ִפי וְ ֶהגְ יוֹן ִל ִבּי ְל ָפנֶי ָך .ה' צ ִ
עֹ ֶשׂה ָשׁלוֹם )בש"ת ַה ָשּׁלוֹם( ִבּ ְמרוֹ ָמיו .הוּא ַי ֲע ֶשׂה ָשׁלוֹם ָע ֵלינוּ וְ ַעל ָכּל
י ְִשׂ ָר ֵאל .וְ ִא ְמרוּ אָ ֵמן:
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ֶיך ה' ֱאלֹ ֵהינוּ ֵואל ֵֹהי ֲאבוֹ ֵתינוֶּ .שׁיּ ִָבּנֶה ֵבּית ַה ִמּ ְק ָדּשׁ
י ְִהי ָרצוֹן ִמ ְלּ ָפנ ָ
וֹר ֶת ָך:
ִבּ ְמ ֵה ָרה ְב ָי ֵמינוּ .וְ ֵתן ֶח ְל ֵקנוּ ְבּת ָ
וּכ ָשׁנִ ים ַק ְדמוֹנִ יוֹת:
וֹלם ְ
ַע ָב ְד ָך ְבּ ִי ְראָה ִכּי ֵמי ע ָ
וְ ָשׁם נ ֲ
וֹלם ְוּכ ָשׁנִ ים ַק ְדמוֹנִ יוֹת:
וּדה וִ ירוּ ָשׁ ָליִ םִ .כּי ֵמי ע ָ
וְ ָע ְר ָבה ַלה' ִמנְ ַחת יְה ָ

קדיש תתקבל:
י ְִתגּ ַַדּל וְ ִי ְת ַק ַדּשׁ ְשׁ ֵמהּ ַר ָבּא .אמן:
יק ֵרב
ֻר ָק ֵנהּ וִ ָ
וּתהּ וְ י ְַמ ִלי ְך ַמ ְלכוּ ֵתהּ וְ י ְַצ ַמח פּ ְ
ְבּ ָע ְל ָמא ִדּי ְב ָרא ִכ ְרע ֵ
ְמ ִשׁי ֵחהּ .אמן:
וּביוֹ ֵמיכוֹן וּ ְב ַחיֵּי ְד ָכל ֵבּית יִ ְשׂ ָר ֵאל ַבּ ֲעג ָָלא וּ ִבזְ ַמן ָק ִריב,
ְבּ ַחיֵּיכוֹן ְ
וְ ִא ְמרוּ אָ ֵמן:
י ְֵהא ְשׁ ֵמהּ ַר ָבּא ְמ ָב ַר ְך ְל ָע ַלם וּ ְל ָע ְל ֵמי ָע ְל ַמ ָיּא:
י ְִת ָבּ ַר ְך וְ יִ ְשׁ ַתּ ַבּח וְ י ְִת ָפּ ֵאר וְ יִ ְתרוֹ ֵמם וְ י ְִת ַנ ֵשּׂא וְ י ְִת ַה ָדּר וְ י ְִת ַע ֶלּה וְ י ְִת ַה ָלּל
ְשׁ ֵמהּ ְדּ ֻק ְד ָשׁאְ .בּ ִר ְיך הוּא .אמן:
יר ָתא ֻתּ ְשׁ ְבּ ָח ָתא
וּל ֵע ָלּא ִמ ָכּל( ִמן ָכּל ִבּ ְר ָכ ָתא וְ ִשׁ ָ
ְל ֵע ָלּא )בש"ת ְ
ירן ְבּ ָע ְל ָמא .וְ ִא ְמרוּ אָ ֵמן:
וְ ֶנ ֱח ָמ ָתא ַדּ ֲא ִמ ָ
וּתהוֹן ְד ָכל ֵבּית יִ ְשׂ ָר ֵאל ֳק ָדם ֲאבוּהוֹן ִדּי
וּבע ְ
ִתּ ְת ַק ֵבּל ְצלוֹ ְתהוֹן ָ
ִב ְשׁ ַמ ָיּא ,וְ ִא ְמרוּ אָ ֵמן:
י ְֵהא ְשׁ ָל ָמא ַר ָבּא ִמן ְשׁ ַמ ָיּא וְ ַחיִּים טוֹ ִבים ָע ֵלינוּ וְ ַעל ָכּל ִי ְשׂ ָר ֵאל.
וְ ִא ְמרוּ אָ ֵמן:
ַע ֶשׂה ָשׁלוֹם ָע ֵלינוּ וְ ַעל
עוֹ ֶשׂה ָשׁלוֹם )בש"ת ַה ָשּׁלוֹם( ִבּ ְמרוֹ ָמיו הוּא י ֲ
אָמן:
ָכּל י ְִשׂ ָר ֵאל וְ ִא ְמרוּ ֵ
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ַקוֵּה ֶאל ה'ֲ ,חזַק וְ ַי ֲא ֵמץ ִל ֶבּ ָך ,וְ ַקוֵּה ֶאל ה':
ֵאין ָקדוֹשׁ ַכּה'ִ .כּי ֵאין ִבּ ְל ֶתּ ָך .וְ ֵאין צוּר ֵכּאל ֵֹהינוּ:
וּל ִתי ֱאל ֵֹהינוּ:
וֹהּ ִמ ַבּ ְל ֲע ֵדי ה' .וּ ִמי צוּר ז ָ
ִכּי ִמי ֱאל ַ
וֹשׁי ֵענוּ:
ֵאין ֵכּאל ֵֹהינוֵּ .אין ַכּאדוֹנֵינוֵּ .אין ְכּ ַמ ְל ֵכּנוֵּ .אין ְכּמ ִ
יענוּ:
ִמי ְכמוֹ ִשׁ ֵ
ִמי ֵכאל ֵֹהינוִּ .מי ַכאדוֹנֵינוִּ .מי ְכ ַמ ְל ֵכּנוּ.
יענוּ:
נוֹדה ְלמוֹ ִשׁ ֵ
ֶ
נוֹדה ְל ַמ ְל ֵכּנוּ.
נוֹדה ַלאדוֹנֵינוֶּ .
נוֹדה ֵלאל ֵֹהינוֶּ .
ֶ
יענוּ:
ָבּר ְוּך ֱאל ֵֹהינוָּ .בּר ְוּך ֲאדוֹנֵינוָּ .בּר ְוּך ַמ ְל ֵכּנוָּ .בּר ְוּך מוֹ ִשׁ ֵ
אַתּה הוּא ֲאדוֹנֵינוּ .אַ ָתּה הוּא ַמ ְל ֵכּנוּ .אַ ָתּה הוּא
אַ ָתּה הוּא ֱאל ֵֹהינוָּ .
וֹשׁי ֵענוּ :אַ ָתּה הוּא ֶשׁ ִה ְק ִטירוּ ֲאבוֹ ֵתינוּ ְל ָפנֶי ָך ֶאת ְקטֹ ֶרת ַה ַסּ ִמּים:
מ ִ
ִפּטּוּם ַה ְקּט ֶֹרתַ :ה ֳצּ ִרי .וְ ַה ִצּפּ ֶֹרןַ .ה ֶח ְל ְבּנָה .וְ ַה ְלּבוֹנָהִ .מ ְשׁ ַקל ִשׁ ְב ִעים
ִשׁ ְב ִעים ָמנֶה .מוֹר .וּ ְק ִצי ָעהִ .שׁבּ ֶֹלת נ ְֵר ְדּ .וְ ַכ ְרכּוֹםִ .מ ְשׁ ַקל ִשׁ ָשּׁה ָע ָשׂר
ִשׁ ָשּׁה ָע ָשׂר ָמנֶהַ .הקֹּ ְשׁ ְט ְשׁנֵים ָע ָשׂר .וְ ִקלּוּ ָפה ְשׁל ָשׁה .וְ ִק ָנּמוֹן
ִתּ ְשׁ ָעה .בֹּ ִרית ַכּ ְר ִשׁינָה ִתּ ְשׁ ָעה ַק ִבּין .יֵין ַק ְפ ִרי ִסין ְס ִאין ְתּ ָל ָתא וְ ַק ִבּין
יסין ֵמ ִביא ֲח ַמר ִחוּ ְַריָן ַע ִתּיקֶ .מ ַלח
ְתּ ָל ָתא .וְ ִאם לֹא ָמ ָצא יֵין ַק ְפ ִר ִ
ָתן ַה ַבּ ְב ִלי אוֹ ֵמר.
ְסדוֹ ִמית רוֹ ַבע ַה ָקבַ .מ ֲע ֶלה ָע ָשׁן ָכּל ֶשׁהוּאַ .ר ִבּי נ ָ
אַף ִכּ ַפּת ַהיּ ְַר ֵדּן ָכּל ֶשׁהוּא .וְ ִאם ָנ ַתן ָבּהּ ְדּ ַבשׁ ְפּ ָס ָלהּ .וְ ִאם ִח ַסּר אַ ַחת
ֶיה ַח ָיּב ִמי ָתה:
ִמ ָכּל ַס ָמּנ ָ
ַר ָבּן ִשׁ ְמעוֹן ֶבּן ַגּ ְמ ִלי ֵאל אוֹ ֵמרַ .ה ֳצּ ִרי ֵאינוֹ ֶא ָלּא ְשׂ ָרף ַהנּוֹ ֵטף ֵמ ֲע ֵצי
ַה ְקּ ָטף .בּ ִֹרית ַכּ ְר ִשׁי ָנה ֶשׁ ָשּׁ ִפין ָבּהּ ֶאת ַה ִצּפֹּ ֶרןְ .כּ ֵדי ֶשׁ ְתּ ֵהא ָנאָה .יֵין
ַהלֹא ֵמי ַרגְ ַליִם
וֹרין בּוֹ ֶאת ַה ִצּפֹּ ֶרןְ .כּ ֵדי ֶשׁ ְתּ ֵהא ַעזָּה .ו ֲ
ַק ְפ ִרי ִסין ֶשׁשּׁ ִ
י ִָפין ָלהֶּ .א ָלּא ֶשׁ ֵאין ַמ ְכנִ י ִסין ֵמי ַרגְ ַליִם ַבּ ִמּ ְק ָדּשׁ ִמ ְפּנֵי ַה ָכּבוֹד:
ַה ִשׁיר ֶשׁ ַה ְלוִ ִיּם ָהיוּ אוֹ ְמ ִרים ְבּ ֵבית ַה ִמּ ְק ָדּשׁ:
וְיוֹשׁ ֵבי ָבהּ:
וּמלוֹאָהּ ֵתּ ֵבל ְ
ַבּיּוֹם ָה ִראשׁוֹן ָהיוּ אוֹ ְמ ִריםַ .לה' ָהאָ ֶרץ ְ
אוֹמ ִריםָ .גּדוֹל ה' וּ ְמ ֻה ָלּל ְמאֹד ְבּ ִעיר ֱאלֹ ֵהינוּ ַהר ָק ְדשׁוֹ:
ַשּׁנִי ָהיוּ ְ
בֵּ
נִצּב ַבּ ֲעדַת ֵאל ְבּ ֶק ֶרב ֱאלֹ ִהים י ְִשׁפֹּט:
אוֹמ ִריםֱ .אלֹ ִהים ָ
ישׁי ָהיוּ ְ
ַשּׁ ִל ִ
בְּ
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יעי ָהיוּ אוֹ ְמ ִריםֵ .אל נְ ָקמוֹת ה' ֵאל נְ ָקמוֹת הוֹ ִפי ַע:
ָבּ ְר ִב ִ
ישׁי ָהיוּ אוֹ ְמ ִריםַ .ה ְרנִ ינוּ לֵאלֹ ִהים עוּזֵּנוּ ָה ִריעוּ ֵלאל ֵֹהי ַי ֲעקֹב:
ַבּ ֲח ִמ ִ
ַבּ ִשּׁ ִשּׁי ָהיוּ אוֹ ְמ ִרים .ה' ָמ ָל ְך ֵגּאוּת ָל ֵבשׁ ָל ֵבשׁ ה' עֹז ִה ְתאַזָּר אַף ִתּכּוֹן
ֵתּ ֵבל ַבּל ִתּמּוֹט:
ַבּ ַשּׁ ָבּת ָהיוּ אוֹ ְמ ִריםִ .מזְ מוֹר ִשׁיר ְליוֹם ַה ַשּׁ ָבּתִ .מזְ מוֹר ִשׁיר ֶל ָע ִתיד
עוֹל ִמים:
ָלבֹא ְליוֹם ֶשׁכֻּלּוֹ ַשׁ ָבּת וּ ְמנוּ ָחה ְל ַחיֵּי ָה ָ
ָתּ ָנא ְד ֵבי ֵא ִליָּהוָּ .כּל ַהשּׁוֹנֶה ֲה ָלכוֹת ְבּ ָכל יוֹםֻ .מ ְב ָטח לוֹ ֶשׁהוּא ֶבּן
וֹלם לוֹ .אַל ִתּ ְק ֵרי ֲה ִליכוֹת ֶא ָלּא
עוֹלם ַה ָבּאֶ .שׁ ֶנּ ֱא ַמרֲ ,ה ִליכוֹת ע ָ
ָ
ֲה ָלכוֹת:
ידי ֲח ָכ ִמים ַמ ְר ִבּים ָשׁלוֹם
אָ ַמר ַר ִבּי ֶא ְל ָעזָר אָ ַמר ַר ִבּי ֲחנִ י ָנאַ .תּ ְל ִמ ֵ
וֹלםֶ .שׁ ֶנּ ֱא ַמר ,וְ ָכל ָבּ ַני ְִך ִלמּוּ ֵדי ה' וְ ַרב ְשׁלוֹם ָבּנָיִ ְך :אַל ִתּ ְק ֵרי ָבּנָיִ ְך.
ָבּע ָ
ֶא ָלּא בּוֹנָיִ ְך.
יל ְךַ .שׁ ְל ָוה
תוֹר ֶת ָך .וְ ֵאין ָלמוֹ ִמ ְכשׁוֹל :י ְִהי ָשׁלוֹם ְבּ ֵח ֵ
ָשׁלוֹם ָרב ְלאֹ ֲה ֵבי ָ
אַר ְמנוֹ ָתי ְִך:
ְבּ ְ
ְל ַמ ַען אַ ַחי וְ ֵר ָעיֲ .א ַד ְבּ ָרה ָנּא ָשׁלוֹם ָבּ ְך:
ְל ַמ ַען ֵבּית ה' ֱאל ֵֹהינוּ ֲא ַב ְק ָשׁה טוֹב ָל ְך:
ה' עֹז ְל ַעמּוֹ יִ ֵתּן .ה' י ְָב ֵר ְך ֶאת ַעמּוֹ ַב ָשּׁלוֹם:

קדיש דרבנן:
י ְִתגּ ַַדּל וְ ִי ְת ַק ַדּשׁ ְשׁ ֵמהּ ַר ָבּא .אמן:
יק ֵרב
ֻר ָק ֵנהּ וִ ָ
וּתהּ וְ י ְַמ ִלי ְך ַמ ְלכוּ ֵתהּ וְ י ְַצ ַמח פּ ְ
ְבּ ָע ְל ָמא ִדּי ְב ָרא ִכ ְרע ֵ
ְמ ִשׁי ֵחהּ .אמן:
וּביוֹ ֵמיכוֹן וּ ְב ַחיֵּי ְד ָכל ֵבּית יִ ְשׂ ָר ֵאל ַבּ ֲעג ָָלא וּ ִבזְ ַמן ָק ִריב.
ְבּ ַחיֵּיכוֹן ְ
וְ ִא ְמרוּ אָ ֵמן:
י ְֵהא ְשׁ ֵמהּ ַר ָבּא ְמ ָב ַר ְך ְל ָע ַלם וּ ְל ָע ְל ֵמי ָע ְל ַמ ָיּא:
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י ְִת ָבּ ַר ְך וְ יִ ְשׁ ַתּ ַבּח וְ י ְִת ָפּ ֵאר וְ יִ ְתרוֹ ֵמם וְ י ְִת ַנ ֵשּׂא וְ י ְִת ַה ָדּר וְ י ְִת ַע ֶלּה וְ י ְִת ַה ָלּל
ְשׁ ֵמהּ ְד ֻק ְד ָשׁא ְבּ ִר ְיך הוּאְ .ל ֵע ָלּא )בש"ת ְוּל ֵע ָלּא ִמ ָכּל( ִמן ָכּל ִבּ ְר ָכ ָתא
ירן ְבּ ָע ְל ָמא .וְ ִא ְמרוּ אָ ֵמן:
יר ָתא ֻתּ ְשׁ ְבּ ָח ָתא וְ ֶנ ֱח ָמ ָתא ַדּ ֲא ִמ ָ
וְ ִשׁ ָ
ידיהוֹן.
ידי ַת ְל ִמ ֵ
ידיהוֹן וְ ַעל ָכּל ַתּ ְל ִמ ֵ
ַעל י ְִשׂ ָר ֵאל וְ ַעל ַר ָבּנָן .וְ ַעל ַתּ ְל ִמ ֵ
וֹריְ ָתאִ .דּי ְבאַ ְת ָרא ַק ִדּי ָשׁא ָה ֵדין וְ ִדי ְב ָכל
וְ ַעל ָכּל ַמאן ְדּ ָע ְס ִקין ְבּא ַ
ֲא ַתר ַו ֲא ַתר .י ְֵהא ְלהוֹן ְוּלכוֹן ְשׁ ָל ָמא ַר ָבּא ִח ָנּא וְ ִח ְס ָדּא וְ ַר ֲח ֵמי וְ ַחיֵּי
אַר ָעא
ֻר ָק ָנא ִמן ֳק ָדם ֲאבוּהוֹן ִדּי ִב ְשׁ ַמ ָיּא וְ ְ
יכי וּ ְמזוֹנֵי ְרוִ י ֵחי וּפ ְ
ֲא ִר ֵ
וְ ִא ְמרוּ אָ ֵמן:
י ְֵהא ְשׁ ָל ָמא ַר ָבּא ִמן ְשׁ ַמ ָיּא וְ ַחיִּים טוֹ ִבים ָע ֵלינוּ וְ ַעל ָכּל ִי ְשׂ ָר ֵאל.
וְ ִא ְמרוּ אָ ֵמן:
ַע ֶשׂה ָשׁלוֹם
עוֹ ֶשׂה ָשׁלוֹם )בש"ת ַה ָשּׁלוֹם( ִבּ ְמרוֹ ָמיו הוּא ְבּ ַר ֲח ָמיו י ֲ
ָע ֵלינוּ וְ ַעל ָכּל יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ ִא ְמרוּ אָ ֵמן:
חזן ָ -בּ ְרכוּ ֶאת ה' ַה ְמבֹ ָר ְך:
ָעד:
קו"ח ָ -בּר ְוּך ה' ַה ְמבֹ ָר ְך ְלעוֹ ָלם ו ֶ
עלינו לשבח

וֹצר ְבּ ֵרא ִשׁיתֶ .שׁלֹּא ָע ָשׂנוּ
ֻלּה ְלי ֵ
ָע ֵלינוּ ְל ַשׁ ֵבּ ַח ַל ֲאדוֹן ַהכֹּלָ .ל ֵתת גְּ ד ָ
ְכּגוֹיֵי ָה ֲא ָרצוֹת .וְ לֹא ָשׂ ָמנוּ ְכּ ִמ ְשׁ ְפּחוֹת ָה ֲא ָד ָמהֶ .שׁלֹּא ָשׂם ֶח ְל ֵקנוּ
וֹר ֵלנוּ ְכּ ָכל ֲהמוֹ ָנםֶ .שׁ ֵהם ִמ ְשׁ ַתּ ֲחוִ ים ְל ֶה ֶבל ו ִָריק וּ ִמ ְת ַפּ ְל ִלים
ָכּ ֶהם וְ ג ָ
מוֹדים ִל ְפנֵי ֶמ ֶל ְך
וֹר ִעים וּ ִמ ְשׁ ַתּ ֲחוִ ים וּ ִ
ֶאל ֵאל לֹא יוֹ ִשׁי ַעַ ,ו ֲא ַנ ְחנוּ כּ ְ
אָרץ.
ַמ ְל ֵכי ַה ְמּ ָל ִכים ַה ָקּדוֹשׁ ָבּר ְוּך הוּאֶ .שׁהוּא נוֹ ֶטה ָשׁ ַמ ִים וְ יוֹ ֵסד ֶ
וּשׁ ִכי ַנת ֻעזּוֹ ְבּ ָג ְב ֵהי ְמרוֹ ִמים .הוּא
וּמוֹ ַשׁב י ְָקרוֹ ַבּ ָשּׁ ַמ ִים ִמ ַמּ ַעלְ .
וֹרתוֹ .וְ י ַָד ְע ָתּ
ֱאל ֵֹהינוֵּ .אין עוֹדֱ .א ֶמת ַמ ְל ֵכּנוֶּ .א ֶפס זוּ ָלתוַֹ .כּ ָכּתוּב ְבּת ָ
ַה ֵשׁב ָֹת ֶאל ְל ָב ֶב ָךִ .כּי ה' הוּא ָה ֱאל ִֹהים ַבּ ָשּׁ ַמיִם ִמ ַמּ ַעל וְ ַעל
ַהיּוֹם ו ֲ
אָרץ ִמ ָתּ ַחתֵ .אין עוֹד:
ָה ֶ
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וְ ַעל ֵכּן נְ ַקוֶּה ְלּ ָך ה' ֱאל ֵֹהינוּ ִל ְראוֹת ְמ ֵה ָרה ְבּ ִת ְפ ֶא ֶרת ֻע ֶזּ ָךְ .ל ַה ֲע ִביר
וֹלם ְבּ ַמ ְלכוּת
לּוּלים ִמן ָהאָרֶץ .וְ ָה ֱא ִל ִילים ָכּרוֹת י ִָכּ ֵרתוּןְ .ל ַת ֵקּן ע ָ
גִּ ִ
ַשׁ ַדּי .וְ ָכל ְבּנֵי ָב ָשׂר י ְִק ְראוּ ִב ְשׁ ֶמ ָך ְל ַה ְפנוֹת ֵא ֶלי ָך ָכּל ִר ְשׁ ֵעי אָ ֶרץ .י ִַכּירוּ
וְ י ְֵדעוּ ָכּל יוֹ ְשׁ ֵבי ֵת ֵבלִ .כּי ְל ָך ִתּ ְכ ַרע ָכּל ֶבּ ֶר ְךִ .תּ ָשּׁ ַבע ָכּל ָלשׁוֹןְ .ל ָפנֶי ָך
ֻלּם ֶאת
יק ְבּלוּ כ ָ
ִתּנוּ .וִ ַ
ה' ֱאל ֵֹהינוּ י ְִכ ְרעוּ וְ יִ פֹּלוּ .וְ ִל ְכבוֹד ִשׁ ְמ ָך י ְָקר י ֵ
וֹלם ָו ֶעדִ .כּי ַה ַמּ ְלכוּת ֶשׁ ְלּ ָך
יהם ְמ ֵה ָרה ְלע ָ
עֹל ַמ ְלכוּ ֶת ָך .וְ ִת ְמלֹ ְך ֲע ֵל ֶ
עוֹל ֵמי ַעד ִתּ ְמלֹ ְך ְבּ ָכבוֹדַ .כּ ָכּתוּב ְבּתוֹ ָר ֶת ָך .ה' ִי ְמלֹ ְך ְלע ָֹלם
ִהיא ְוּל ְ
ָעד:
וֶ
אָרץַ .בּיּוֹם ַההוּא יִ ְהיֶה ה' ֶא ָחד וּ ְשׁמוֹ
וְ ֶנ ֱא ַמר ,וְ ָהיָה ה' ְל ֶמ ֶל ְך ַעל ָכּל ָה ֶ
ֶא ָחד:
ירא ִמ ַפּ ַחד ִפּ ְתאֹם וּ ִמשֹּׁאַת ְר ָשׁ ִעים ִכּי ָתבֹא:
אַל ִתּ ָ
עֻצוּ ֵע ָצה וְ ֻת ָפרַ .דּ ְבּרוּ ָד ָבר וְ לֹא יָקוּםִ .כּי ִע ָמּנוּ ֵאל:
וְ ַעד זִ ְקנָה ֲאנִ י הוּא .וְ ַעד ֵשׂי ָבה ֲאנִ י ֶא ְסבֹּלֲ .אנִ י ָע ִשׂי ִתי ַו ֲאנִ י ֶא ָשּׂא
ַו ֲאנִ י ֶא ְסבֹּל ַו ֲא ַמ ֵלּט:

קדיש יתום:
י ְִתגּ ַַדּל וְ ִי ְת ַק ַדּשׁ ְשׁ ֵמהּ ַר ָבּא .אמן:
יק ֵרב
ֻר ָק ֵנהּ וִ ָ
וּתהּ וְ י ְַמ ִלי ְך ַמ ְלכוּ ֵתהּ וְ י ְַצ ַמח פּ ְ
ְבּ ָע ְל ָמא ִדּי ְב ָרא ִכ ְרע ֵ
ְמ ִשׁי ֵחהּ .אמן:
וּביוֹ ֵמיכוֹן וּ ְב ַחיֵּי ְד ָכל ֵבּית יִ ְשׂ ָר ֵאל ַבּ ֲעג ָָלא וּ ִבזְ ַמן ָק ִריב.
ְבּ ַחיֵּיכוֹן ְ
וְ ִא ְמרוּ אָ ֵמן:
וּל ָע ְל ֵמי ָע ְל ַמ ָיּא .י ְִת ָבּ ַר ְך וְ יִ ְשׁ ַתּ ַבּח
י ְֵהא ְשׁ ֵמהּ ַר ָבּא ְמ ָב ַר ְך ְל ָע ַלם ְ
וְ י ְִת ָפּ ֵאר וְ י ְִתרוֹ ֵמם וְ יִ ְת ַנ ֵשּׂא וְ יִ ְת ַה ָדּר וְ יִ ְת ַע ֶלּה וְ יִ ְת ַה ָלּל ְשׁ ֵמהּ ְד ֻק ְד ָשׁא
יר ָתא
ְבּ ִרי ְך הוּאְ .ל ֵע ָלּא )בש"ת ְוּל ֵע ָלּא ִמ ָכּל( ִמן ָכּל ִבּ ְר ָכ ָתא וְ ִשׁ ָ
ֻתּ ְשׁ ְבּ ָח ָתא וְ ֶנ ֱח ָמ ָתא ַדּ ֲא ִמי ָרן ְבּ ָע ְל ָמא .וְ ִא ְמרוּ אָ ֵמן:
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י ְֵהא ְשׁ ָל ָמא ַר ָבּא ִמן ְשׁ ַמ ָיּא וְ ַחיִּים טוֹ ִבים ָע ֵלינוּ וְ ַעל ָכּל ִי ְשׂ ָר ֵאל.
וְ ִא ְמרוּ אָ ֵמן:
ַע ֶשׂה ָשׁלוֹם
עוֹ ֶשׂה ָשׁלוֹם )בש"ת ַה ָשּׁלוֹם( ִבּ ְמרוֹ ָמיו הוּא ְבּ ַר ֲח ָמיו י ֲ
ָע ֵלינוּ וְ ַעל ָכּל יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ ִא ְמרוּ אָ ֵמן:

שיר הכבוד:
פותחים ארון הקודש:
חזן :אַנְ ִעים זְ ִמירוֹת וְ ִשׁ ִירים ֶא ֱארוֹגִ .כּי ֵאלֶי ָך נ ְַפ ִשׁי ַת ֲערוֹג:
קהל :נ ְַפ ִשׁי ָח ְמ ָדה ְבּ ֵצל ָי ֶד ָךָ .ל ַד ַעת ָכּל ָרז סוֹ ֶד ָך:
ֶיך:
הוֹמה ִל ִבּי ֶאל דּוֹד ָ
חזןִ :מדֵּי ַד ְבּ ִרי ִבּ ְכבוֹ ֶד ָךֶ .
קהל :על כֵּן ֲא ַד ֵבּר ְבּ ָך נִ ְכ ָבּדוֹת .וְ ִשׁ ְמ ָך ֲא ַכ ֵבּד ְבּ ִשׁירֵי ְי ִדידוֹת:

יתי ָךֲ .א ַד ְמּ ָך ֲא ַכנְּ ָך וְלֹא ְי ַד ְע ִתּי ָך:
חזןֲ :א ַס ְפּ ָרה ְכבוֹ ְד ָך וְ לֹא ְר ִא ִ
ית ֲה ַדר ְכּבוֹד הוֹ ֶד ָך:
קהלְ :בּיַד נְ ִבי ֶאי ָך ְבּסוֹד ֲע ָבדֶי ָךִ .דּ ִמּ ָ
תוֹקף ְפּ ֻע ָלּ ֶת ָך:
בוּר ֶת ָךִ .כּנּוּ ְל ֶ
חזן :גְּ ֻד ָלּ ְת ָך וּגְ ָ
ַשׁווּ ָך ְל ִפי ַמ ֲע ֶשׂי ָך:
ֶשׁ ָךַ .ויּ ְ
אוֹת ָך וְ לֹא ְכּ ִפי י ְ
קהלִ :דּמּוּ ְ
חזןִ :ה ְמ ִשׁילוּ ָך ְבּרוֹב ֶחזְ יוֹנוֹתִ .הנְּ ָך ֶא ָחד ְבּ ָכל ִדּ ְמיוֹנוֹת:
יבה וְ ַשׁ ֲחרוּת:
אשׁ ָך ְבּ ֵשׂ ָ
וּשׂ ַער רֹ ְ
וּב ֲחרוּתְ .
זִק ָנה ַ
ֶחזוּ ְב ָך ְ
קהלַ :ויּ ֱ
חזן :זִ ְקנָה ְבּיוֹם ִדּין וּ ַב ֲחרוּת ְבּיוֹם ְק ָרבְ .כּ ִאישׁ ִמ ְל ָחמוֹת ָי ָדיו לוֹ ָרב:
וּזְרוֹע ָק ְדשׁוֹ:
ַ
יעה לּוֹ י ְִמינוֹ
הוֹשׁ ָ
ְשׁוּעה ְבּרֹאשׁוִֹ .
כּוֹבע י ָ
קהלָ :ח ַבשׁ ַ
יסי ָל ְי ָלה:
ֻצּוֹתיו ְר ִס ֵ
חזןַ :ט ְללֵי אוֹרוֹת רֹאשׁוֹ נִ ְמ ָלאְ .קו ָ
קהל :י ְִת ָפּ ֵאר ִבּי ִכּי ָח ֵפץ ִבּי .וְהוּא י ְִהֶיה ִלּי ַל ֲע ֶטרֶת ְצ ִבי:
ֶתם ָטהוֹר ָפּז ְדּמוּת רֹאשׁוֹ .וְ ַחק ַעל ֵמ ַצח ְכּבוֹד ֵשׁם ָק ְדשׁוֹ:
חזן :כּ ֶ
קהלְ :ל ֵחן וּ ְל ָכבוֹד ְצ ִבי ִת ְפאָ ָרהֻ .א ָמּתוֹ לוֹ ִע ְטּ ָרה ֲע ָט ָרה:
ֻצּוֹתיו ַתּ ְל ַתּ ִלּים ְשׁחוֹרוֹת:
ימי ַבּ ֻחרוֹתְ .קו ָ
חזןַ :מ ְח ְלפוֹת רֹאשׁוֹ ְכּ ִב ֵ
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אַרתּוַֹ .י ֲעלֶה נָּא ַעל רֹאשׁ ִשׂ ְמ ָחתוֹ:
קהל :נְ וֵה ַה ֶצּדֶק ְצ ִבי ִת ְפ ְ
לוּכה ְצ ִבי ִת ְפ ֶארֶת:
וּצנִ יף ְמ ָ
ֻלּתוֹ ְתּ ִהי )נָא( ְב ָידוֹ ֲע ֶט ֶרתְ .
חזןְ :סג ָ
מוּסים נְ ָשׂאָם ֲע ֶטרֶת ִענְּ ָדםֵ .מ ֲא ֶשׁר ָי ְקרוּ ְב ֵעינָיו ִכּ ְבּ ָדם:
קהלֲ :ע ִ
וְקרוֹב ֵא ַלי ְבּ ָק ְר ִאי ֵא ָליו:
וּפ ֵא ִרי ָע ָליוָ .
חזןְ :פּ ֵארוֹ ָע ַלי ְ
פּוּרה ְבּ ָד ְרכוֹ ְבּבוֹאוֹ ֵמ ֱאדוֹם:
קהלַ :צח וְ אָדוֹם ִל ְלבוּשׁוֹ אָדוֹםָ .
ֶע ָניוְ .תּמוּנַת ה' ְל ֶנ ֶגד ֵעינָיו:
חזןֶ :ק ֶשׁר ְתּ ִפ ִלּין ֶה ְראָה ל ָ
וֹשׁב ְתּ ִהלּוֹת ָבּם ְל ִה ְת ָפּ ֵאר:
רוֹצה ְבּ ַעמּוֹ ֲענָוִ ים י ְָפ ֵאר .י ֵ
קהלֶ :
דּוֹר ֶשׁי ָך ְדּרוֹשׁ:
חזן :רֹאשׁ ְדּ ָב ְר ָך ֱא ֶמת קוֹרֵא ֵמרֹאשׁ .דּוֹר וָדוֹר ַעם ְ
ָתי ִת ְק ַרב ֵאלֶי ָך:
קהלִ :שׁית ֲהמוֹן ִשׁי ַרי נָא ָעלֶי ָךִ .וְרנּ ִ
וּת ִפ ָלּ ִתי ִתּכּוֹן ְקטוֹרֶת:
ֹאשׁ ָך ֲע ֶטרֶתְ .
חזןְ :תּ ִה ָלּ ִתי ְתּ ִהי נָא ְלר ְ
יוּשׁר ַעל ָק ְר ָבּנֶי ָך:
קהלִ :תּי ַקר ִשׁי ַרת ָרשׁ ְבּ ֵעינֶי ָךַ .כּ ִשּׁיר ַ
חזןִ :בּ ְר ָכ ִתי ַת ֲע ֶלה ְלרֹאשׁ ַמ ְשׁ ִבּירְ .מחוֹלֵל וּמוֹ ִליד ַצ ִדּיק ַכּ ִבּיר:
אוֹתהּ ַקח ְל ָך ִכּ ְב ָשׂ ִמים רֹאשׁ:
ַענַע ִלי רֹאשׁ .וְ ָ
קהלְ :וּב ִב ְר ָכ ִתי ְתנ ֲ
יחי ָעלֶי ָךִ .כּי נ ְַפ ִשׁי ַת ֲערוֹג ֵאלֶי ָך:
ֶע ַרב נָא ִשׂ ִ
חזן :י ֱ
וְההוֹדִ .כּי כֹל ַבּ ָשּׁ ַמיִם
ֵצח ַ
וְהנּ ַ
וְה ִתּ ְפ ֶארֶת ַ
בוּרה ַ
וְהגְּ ָ
חו"קְ :ל ָך ה' ַהגְּ ֻד ָלּה ַ
ַשּׂא ְלכֹל ְלרֹאשִׁ .מי ְי ַמ ֵלּל גְּ בוּרוֹת ה'.
וְה ִמּ ְתנ ֵ
וּבאָרֶץְ .ל ָך ה' ַה ַמּ ְמ ָל ָכה ַ
ָ
יע ָכּל ְתּ ִה ָלּתוֹ:
ַשׁ ִמ ַ
יְ
סוגרים הארון .קדיש יתום:

וֹלם ֲא ֶשׁר ָמ ַל ְךְ .בּ ֶט ֶרם ָכּל י ְִציר נִ ְב ָרא:
ֲאדוֹן ע ָ
ַע ָשׂה ְב ֶח ְפצוֹ כֹּלֲ .אזַי ֶמ ֶל ְך ְשׁמוֹ נִ ְק ָרא:
ְל ֵעת נ ֲ
וֹרא:
וְ אַ ֲח ֵרי ִכּ ְכלוֹת ַהכֹּלְ .ל ַבדּוֹ יִ ְמלֹ ְך נ ָ
אָרה:
וְ הוּא ָהיָה וְ הוּא הֹוֶה .וְ הוּא י ְִהֶיה ְבּ ִת ְפ ָ
ירה:
וְ הוּא ֶא ָחד וְ ֵאין ֵשׁנִ יְ .ל ַה ְמ ִשׁיל לוֹ ְל ַה ְח ִבּ ָ
ְבּ ִלי ֵרא ִשׁית ְבּ ִלי ַת ְכ ִלית .וְ לוֹ ָהעֹז וְ ַה ִמּ ְשׂ ָרה:
וְ הוּא ֵא ִלי וְ ַחי גוֹ ֲא ִלי .וְ צוּר ֶח ְב ִלי ְבּ ֵעת ָצ ָרה:

92

תפילות שבת

וְ הוּא נִ ִסּי וּ ָמנוֹס ִליְ .מ ָנת כּוֹ ִסי ְבּיוֹם ֶא ְק ָרא:
ירה:
אָע ָ
אַפ ִקיד רוּ ִחיְ .בּ ֵעת ִאי ָשׁן וְ ִ
ְבּיָדוֹ ְ
וְ ִעם רוּ ִחי גְּ וִ יּ ִָתי .ה' ִלי וְ לֹא ִאי ָרא:
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קידוש לשבת בבקר
את ַל ַשּׁ ָבּת עֹ ֶנג
ִאם ָתּ ִשׁיב ִמ ַשּׁ ָבּת ַרגְ ֶל ָך ֲעשׂוֹת ֲח ָפ ֶצ ָך ְבּיוֹם ָק ְד ִשׁי .וְ ָק ָר ָ
ִל ְקדוֹשׁ ה' ְמ ֻכ ָבּד .וְ ִכ ַבּ ְדתּוֹ ֵמ ֲעשׂוֹת ְדּ ָר ֶכי ָך ִמ ְמּצוֹא ֶח ְפ ְצ ָך וְ ַד ֵבּר ָדּ ָבר:
ַעקֹב
אָרץ .וְ ַה ֲא ַכ ְל ִתּי ָך ַנ ֲח ַלת י ֲ
אָז ִתּ ְת ַענַּג ַעל ה' וְ ִה ְר ַכּ ְב ִתּי ָך ַעל ָבּ ֳמ ֵתי ֶ
אָ ִבי ָךִ .כּי ִפּי ה' ִדּ ֵבּר:
וְ ָשׁ ְמרוּ ְבנֵי ִי ְשׂ ָר ֵאל ֶאת ַה ַשּׁ ָבּתַ .ל ֲעשׂוֹת ֶאת ַה ַשּׁ ָבּת ְלדֹרֹ ָתם ְבּ ִרית
עוֹלם:
ָ
וֹלם ִכּי ֵשׁ ֶשׁת ָי ִמים ָע ָשׂה ה' ֶאת
וּבין ְבּנֵי ִי ְשׂ ָר ֵאל אוֹת ִהיא ְלע ָ
ֵבּינִ י ֵ
יעי ָשׁ ַבת ַו ִיּ ָנּ ַפשׁ:
אָרץ .וּ ַביּוֹם ַה ְשּׁ ִב ִ
ַה ָשּׁ ַמיִ ם וְ ֶאת ָה ֶ
ית ָכּל
זָכוֹר ֶאת יוֹם ַה ַשּׁ ָבּת ְל ַק ְדּשׁוֵֹ .שׁ ֶשׁת ָי ִמים ַתּ ֲעבוֹד וְ ָע ִשׂ ָ
אכה
יעי ַשׁ ָבּת ַלה' ֱאל ֶֹה ָיך לֹא ַת ֲע ֶשׂה ָכל ְמ ָל ָ
אכ ֶתּ ָך .וְ יוֹם ַה ְשּׁ ִב ִ
ְמ ַל ְ
וּב ֶה ְמ ֶתּ ָך וְ ֵג ְר ָך ֲא ֶשׁר ִבּ ְשׁ ָע ֶרי ָך ִכּי ֵשׁ ֶשׁת
אַ ָתּה וּ ִבנְ ָך וּ ִב ֶתּ ָך ַע ְב ְדּ ָך ַו ֲא ָמ ְת ָך ְ
אָרץ ֶאת ַה ָיּם וְ ֶאת ָכּל ֲא ֶשׁר ָבּם
י ִָמים ָע ָשׂה ה' ֶאת ַה ָשּׁ ַמ ִים וְ ֶאת ָה ֶ
יעי:
ַו ָיּ ַנח ַבּיּוֹם ַה ְשּׁ ִב ִ
ַעל ֵכּן ֵבּ ַר ְך ה' ֶאת יוֹם ַה ַשּׁ ָבּת ַוי ְַק ְדּ ֵשׁהוּ:
וֹתי:
ַס ְב ִרי ָמ ָרנָן וְ ַר ָבּנָן וְ ַרבּ ַ
ָפן:
בּוֹרא ְפּ ִרי ַהגּ ֶ
עוֹלם ֵ
אַתּה ה' ֱאל ֵֹהינוּ ֶמל ְֶך ָה ָ
רוּך ָ
ָבּ ְ

סדר זמירות ליום שבת
ָחה.
ַאנ ָ
ַפ ֵשׁנוּ ִפ ְדיוֹם ִמ ֵשּׁאת ו ֲ
נוּחהְ .לנ ְ
ָתן ְמ ָ
רוּך ֵאל ֶע ְליוֹן ֲא ֶשׁר נ ַ
ָבּ ְ
ָחה:
ֶאנ ָ
ֶפשׁ נ ֱ
תּוּגיוֹן נ ֶ
יִדרוֹשׁ ְל ִציּוֹן ִעיר ַה ִנּ ָדּ ָחהַ .עד אָנָה ְ
וְ הוּא ְ
ֵרצוּ ְכּ ִמ ְנ ָחה ַעל ַמ ֲח ַבת:
שּׁוֹמר ַשׁ ָבּת ַה ֵבּן ִעם ַה ַבּת ָל ֵאל י ָ
ַה ֵ
ימים.
עוֹל ִמיםֶ .את ַעמּוֹ ִל ְשׁבּוֹת ִאזֵּן ַבּ ְנּ ִע ִ
ָ
רוֹכב ָבּ ֲע ָרבוֹת ֶמ ֶל ְך
ֵ
ֶבח ִמ ְשׁ ָפּ ָחה.
בּוּשׁי ָכּבוֹד ז ַ
ְבּ ַמ ֲא ָכ ֵלי ֲע ֵרבוֹת ְבּ ִמינֵי ַמ ְט ַע ִמּיםְ .בּ ַמ ְל ֵ
השומר:
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שׁוֹכן ָבּ ֲע ָר ֶפל.
ֵ
סוֹכה
לוּמי ֵכּ ֶפלֵ .מ ֵאת ָכּל ֶ
חוֹכה ְל ַתּ ְשׁ ֵ
אַשׁ ֵרי ָכּל ֶ
וְ ְ
נוּחה ַכּ ֶשּׁ ֶמשׁ לוֹ ז ְָר ָחה השומר:
וּמ ָ
ַח ָלה ְ
וּב ָשּׁ ֶפל .נ ֲ
ַח ָלה לוֹ יִ זְ ֶכּה ָבּ ָהר ַ
נֲ
ָצא
גּוֹרלוֹ .וְ ִאם י ָ
שׁוֹמר ַשׁ ָבּת ַכּ ָדּת ֵמ ַח ְללוֵֹ .הן ֶה ְכ ַשׁר ִח ַבּת ק ֶֹדשׁ ָ
ָכּל ֵ
לוּחה:
חוֹללוִֹ .מ ְנ ָחה ִהיא ְשׁ ָ
אַשׁ ֵרי לוֶֹ .אל ֵאל אָדוֹן ְמ ְ
חוֹבת ַהיּוֹם ְ
ַ
השומר

ימיםִ .אם יִ ְהיֶה נָצוּר.
אַשׁ ֵרי ִל ְת ִמ ִ
ָמיםְ .ק ָראוֹ ֵא ִלי צוּר .וְ ְ
ֶח ְמ ַדּת ַהיּ ִ
ָחה:
עוֹל ִמים רוּחוֹ ָבּם נ ָ
אשׁם יָצוּר .צּור ָה ָ
לּוּמיםַ .על רֹ ָ
ֶכּ ֶתר ִה ִ
השומר

ָב ָהה ֵנזֶר ַעל ראשׁוַֹ .על ֵכּן
זָכוֹר ֶאת יוֹם ַה ַשּׁ ָבּת ְל ַק ְדּשׁוֹ ַק ְרנוֹ ִכּי ג ְ
ַפשׁוֹ עוֹנֶג וְ גַם ִשׂ ְמ ָחה ָבּ ֶהם ְל ָמ ְשׁ ָחה .השומר:
אָדם ְלנ ְ
יִתּן ָה ָ
ֵ
יח ְבּ ָר ָכהְ .בּ ָכל
יכם ְל ָה ִנ ַ
תּוֹך ָבּ ֵתּ ֶ
קוֹדשׁ ִהיא ָל ֶכם ַשׁ ָבּת ַה ַמּ ְל ָכּהֶ .אל ְ
ֶ
יכם ֶע ֶבד וְ גַם
נוֹת ֶ
וּב ֵ
ֵיכם ְ
אכהְ .בּנ ֶ
יכם לֹא ַת ֲעשׂוּ ְמ ָל ָ
בוֹת ֶ
מוֹשׁ ֵ
ְ
ִשׁ ְפ ָחה :השומר:
עוֹל ִמים:
ָמיםִ .כּי בוֹ ָשׁ ַבת צוּר ָ
ֻבּד ִמ ָכּל י ִ
יוֹם זֶה ְמכ ָ
יעי ֵלאל ֶֹהי ָךַ .שׁ ָבּת לֹא
אכ ֶתּ ָך .וְ יוֹם ַה ְשּׁ ִב ִ
ָמים ַתּ ֲע ֶשׂה ְמ ַל ְ
ֵשׁ ֶשׁת י ִ
ָמים .יום זה:
אכהִ .כּי כֹל ָע ָשׂה ֵשׁ ֶשׁת י ִ
ַת ֲע ֶשׂה בוֹ ְמ ָל ָ
קוֹדשַׁ .על ֵכּן ָכּל
קוֹדשׁ .יוֹם ַשׁ ָבּתוֹן יוֹם ַשׁ ַבּת ֶ
ִראשׁוֹן הוּא ְל ִמ ְק ָר ֵאי ֶ
ימים :יום זה
יִב ְצעוּ ְת ִמ ִ
ִאישׁ ְבּיֵינוֹ יְ ַק ֵדּשַׁ .על ְשׁ ֵתּי ֶל ֶחם ְ
יִתּן ְל ָכל בּוֹ ְד ֵב ִקיםֶ .בּגֶד
ֱאכוֹל ַמ ְשׁ ַמ ִנּים ְשׁ ֵתה ַמ ְמ ַתּ ִקּיםִ .כּי ֵאל ֵ
שׂר וְ ָד ִגים וְ ָכל ַמ ְטּ ַע ִמּים :יום זה
ִל ְלבּוֹשׁ ֶל ֶחם ֻח ִקּיםָ .בּ ָ
וּב ַר ְכ ָתּ ֶאת יְ ָי ֱאל ֶֹהי ָך ֲא ֶשׁר
אָכ ְל ָתּ וְ ָשׂ ָב ְע ָתֵּ .
לֹא ֶת ְח ַסר כֹּל בּוֹ וְ ַ
תִּ .כּי ֵב ַר ְכ ָך ִמ ָכּל ָה ַע ִמּים :יום זה
אָה ְב ָ
ַ
אָרץ ָמ ְלאָה ַח ְסדּוְֹ .ראוּ ִכּי ָכל ֵא ֶלּה
ַה ָשּׁ ַמיִם ְמ ַס ְפּ ִרים ְכּבוֹדוֹ .וְ גַם ָה ֶ
ָע ְשׂ ָתה יָדוִֹ .כּי הוּא ַהצּוּר ָפּ ֳעלוֹ ָת ִמים :יום זה:
נוֹח.
יחוֹח :יוֹנָה ָמ ְצאָה בוֹ ָמ ַ
יח ַה ִנּ ַ
כּוֹח .זִ ְכרוֹ ְכּ ֵר ַ
יוֹם ַשׁ ָבּתוֹן ֵאין ִל ְשׁ ַ
יעי כּ ַֹח:
וְ ָשׁם יָנוּחוּ ִיְג ֵ
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וּב ִניםָ .חקוּק
ירים ְל ָשׁ ְמרוֹ אָבוֹת ָ
מוּנים .זְ ִה ִ
ַהיּוֹם ִנ ְכ ָבּד ִל ְבנֵי ֱא ִ
אַמּיץ כּ ַֹח .יונה:
אוֹנים וְ ִ
ִבּ ְשׁנֵי לוּחוֹת ֲא ָב ִניםֵ .מרוֹב ִ
וּפ ְתחוּ וְ ָענוּ ְי ָי
אָמרוּ ְכּ ֶא ָחדָ .
ַע ֶשׂה וְ ִנ ְשׁ ַמע ְ
ַחד .נ ֲ
ֻלּם ִבּ ְב ִרית י ַ
וּבאוּ כ ָ
ָ
ָעף כּ ַֹח .יונה:
נּוֹתן ַליּ ֵ
רוּך ַה ֵ
ֶא ָחדָ .בּ ְ
ַחד
קּוּדיו י ַ
יעי זָכוֹר וְ ָשׁמוֹר .וְ ָכל ִפּ ָ
ִדּ ֶבּר ְבּ ָק ְדשׁוֹ ְבּ ַהר ַהמּוֹר .יוֹם ַה ְשּׁ ִב ִ
ִל ְגמוֹרַ .חזֵּק ָמ ְתנַיִם וְ ֵ
אַמּץ כּ ַֹח .יונה:
בוּעהְ .ל ַבל
וּשׁ ָ
ָה ָעם ֲא ֶשׁר נָע ַכּצֹּאן ָט ָעה .יִ זְ כּוֹר ְל ָפ ְקדוֹ ִבּ ְב ִרית ְ
ַעבוֹר ָבּם ִמ ְק ֵרי ָר ָעהַ .כּ ֲא ֶשׁר ִנ ְשׁ ַבּ ְע ָתּ ַעל ֵמי נ ַֹח .יונה:
יֲ
ְדּרוֹר ֵי ְק ָרא ְל ֵבן ִעם ַבּת .וְ יִנְ ָצ ְר ֶכם ְכּמוֹ ָב ַבתְ .נ ִעים ִשׁ ְמ ֶכם וְ לֹא
יוּשׁ ַבּת ְשׁבוּ וְ נוּחוּ ְבּיוֹם ַשׁ ָבּת:
ְ
תוֹך ַכּ ְר ִמי.
שׂוֹרק ְבּ ְ
ֶשׁע ֲע ֵשׂה ִע ִמּיְ .נ ַטע ֵ
אוּל ִמי .וְ אוֹת י ַ
ְדּרוֹשׁ נָוִ י וְ ָ
ְשׁ ֵעה ַשׁוְ ַעת ְבּנֵי ַע ִמּי:
ָב ָרהְ .נתוֹץ ָצ ַרי ְבּאַף
תוֹך ָבּ ְצ ָרה .וְ גַם ָבּ ֶבל ֲא ֶשׁר גּ ְ
פּוּרה ְבּ ְ
רוֹך ָ
ְדּ ְ
קוֹלי ְבּיוֹם ֶא ְק ָרא:
וְ ֶע ְב ָרהְ .שׁ ַמע ִ
ֱאל ִֹהים ֵתּן ַבּ ִמּ ְד ָבּר ַהרֲ .ה ַדס ִשׁ ָטּה ְבּרוֹשׁ ִתּ ְד ָהר .וְ ַל ַמּזְ ִהיר וְ ַל ִנּזְ ָהר.
ָהר:
לוֹמים ֵתּן ְכּ ֵמי נ ָ
ְשׁ ִ
ַר ִחיב ֶפּה וּנְ ַמ ְל ֶאנָּה.
וּב ְמ ִגינָה .וְ נ ְ
ֵבב ַ
דוֹך ָק ַמי ֵאל ַקנָאְ .בּמוֹג ל ָ
ֲה ְ
ְלשׁוֹנֵנוּ ְל ָך ִרנָּה:
דוֹשׁ ָךְ .שׁמוֹר
ֹאשׁ ָךְ .נצוֹר ִמ ְצוַת ְק ֶ
ֶתר ְלר ֶ
ַפ ֶשׁ ָך .וְ ִהיא כ ֶ
ְדּ ֵעה ָח ְכ ָמה ְלנ ְ
ַשׁ ָבּת ָק ְד ֶשׁ ָך:
נוּחה
כוֹתיֶ ,אל ַה ְמּ ָ
וּשׂ ַב ְע ֶתּם ִמ ִזּיו ִבּ ְר ַ
תוֹתיְ ,ל ַמ ַען ִתּ ְינקוּ ְ
ִשׁ ְמרוּ ַשׁ ְבּ ַ
וּלווּ ָע ַלי ָבּנַי וְ ִע ְדנוּ ַמ ֲע ָדנַּיַ ,שׁ ָבּת ַהיּוֹם ַלי ָי:
אתםְ ,
ִכּי ָב ֶ
חוֹתהּ ִל ְצרוֹר,
ָת ִתּי ֶאת ִבּ ְר ָכ ִתיִ ,א ָשּׁה ֶאל ֲא ָ
ֶל ָע ֵמל ִק ְראוּ ְדרוֹר ,וְ נ ַ
בּוֹננוּ ִמ ְזּ ֵקנַי .שבת
ְלגַלּוֹת ַעל יוֹם ִשׂ ְמ ָח ִתיִ ,בּ ְג ֵדי ֵשׁשׁ ִעם ָשׁ ִני ,וְ ִה ְת ְ
היום ליי .ולוו עלי:
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ַמ ֲהרוּ ֶאת ַה ָמּנֶהַ ,ל ֲעשׂוֹת ֶאת ְדּ ַבר ֶא ְס ֵתּר ,וְ ִח ְשׁבוּ ִעם ַהקּוֹנֶה,
וּשׁתוּ יֵין ִמ ְשׁ ַמנַּי .שבת היום
הוֹתרִ ,בּ ְטחוּ ִבי ֱאמוּנַיְ ,
ְל ַשׁ ֵלּם אָכוֹל וְ ֵ
ליי .ולוו עלי:
ֻלּהִ ,לינוּ
יתם ִלי ְסג ָ
ִהנֵּה יוֹם ְגּ ֻא ָלּה ,יוֹם ַשׁ ָבּת ִאם ִתּ ְשׁמֹרוּ ,וִ ְהיִ ֶ
וּת ַמ ְלאוּ ְצפוּנַי .שבת היום ליי .ולוו
אַחר ַתּ ֲעבֹרוּ ,וְ אָז ִתּ ְחיוּ ְל ָפנַיְ ,
וְ ַ
עלי:
וּב ִהגָּיוֹן,
ָתיְ ,בּ ִשׂ ְמ ָחה ְ
ָתיֵ ,אל ֱאל ִֹהים ֶע ְליוֹן ,וְ ָה ֵשׁב ֶאת ְנו ִ
ַחזֵּק ִק ְרי ִ
ֹהנַי ,וְ אָז ִתּ ְת ַענַּג ַעל יְ ָי :שבת היום ליי .ולוו
שׁוֹררוּ ָשׁם ְר ָננַיְ ,לוִ יַּי וְ כ ֲ
יְ ְ
עלי:
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מנחה לשבת
וֹשׁ ֵבי ֵבי ֶת ָך .עוֹד י ְַה ְללוּ ָך ֶסּ ָלה:
אַ ְשׁ ֵרי י ְ
אַשׁ ֵרי ָה ָעם ֶשׁה' ֱאל ָֹהיו:
אַ ְשׁ ֵרי ָה ָעם ֶשׁ ָכּ ָכה לּוְֹ .
וֹלם ָו ֶעד:
וֹהי ַה ֶמּ ֶל ְךַ .ו ֲא ָב ְר ָכה ִשׁ ְמ ָך ְלע ָ
ְתּ ִה ָלּה ְל ָדוִ דֲ .ארוֹ ִמ ְמ ָך ֱאל ַ
וֹלם ָו ֶעד:
ְבּ ָכל יוֹם ֲא ָב ְר ֶכ ָךַּ .ו ֲא ַה ְל ָלה ִשׁ ְמ ָך ְלע ָ
ֻלּתוֹ ֵאין ֵח ֶקר:
גָּדוֹל ה' וּ ְמ ֻה ָלּל ְמאֹד .וְ ִלגְ ד ָ
דּוֹר ְלדוֹר יְ ַשׁ ַבּח ַמ ֲע ֶשׂ ָיך .וּגְ בוּרֹ ֶתי ָך ַיגִּ ידוּ:
אָשׂי ָחה:
וֹד ָך .וְ ִד ְב ֵרי נִ ְפ ְלאֹ ֶתי ָך ִ
ֲה ַדר ְכּבוֹד ה ֶ
ֻלּ ְת ָך ֲא ַס ְפּ ֶרנָּה:
נוֹרא ֶֹתי ָך יֹא ֵמרוּ .וּגְ ד ָ
ֶעזוּז ְ
וֱ
ֵכר ַרב טוּ ְב ָך ַי ִבּיעוּ .וְ ִצ ְד ָק ְת ָך יְ ַרנֵּנוּ:
זֶ
ַחנּוּן וְ ַרחוּם ה'ֶ .אר ְֶך אַ ַפּיִ ם וּגְ ָדל ָח ֶסד:
טוֹב ה' ַלכֹּל .וְ ַר ֲח ָמיו ַעל ָכּל ַמ ֲע ָשׂיו:
וּכה:
ידי ָך ְי ָב ְרכ ָ
יוֹדוּ ָך ה' ָכּל ַמ ֲע ֶשׂ ָיךַ .ו ֲח ִס ֶ
וּר ְת ָך י ְַד ֵבּרוּ:
וּת ָך יֹא ֵמרוּ .וּגְ ב ָ
ְכּבוֹד ַמ ְלכ ְ
אָדם גְּ בוּרֹ ָתיוְ .וּכבוֹד ֲה ַדר ַמ ְלכוּתוֹ:
יע ִל ְבנֵי ָה ָ
הוֹד ַ
ְל ִ
וֹל ִמים .וּ ֶמ ְמ ַשׁ ְל ְתּ ָך ְבּ ָכל דּוֹר ָודֹר:
ַמ ְלכוּ ְת ָך ַמ ְלכוּת ָכּל ע ָ
וֹקף ְל ָכל ַה ְכּפוּ ִפים:
סוֹ ֵמ ְך ה' ְל ָכל ַהנֹּ ְפ ִלים .וְ ז ֵ
אָכ ָלם ְבּ ִעתּוֹ:
אַתּה נוֹ ֵתן ָל ֶהם ֶאת ְ
ֵעינֵי כֹל ֵא ֶלי ָך יְ ַשׂ ֵבּרוּ .וְ ָ
וֹת ַח ֶאת י ֶָד ָך .וּ ַמ ְשׂ ִבּי ַע ְל ָכל ַחי ָרצוֹן:
פּ ֵ
ַצ ִדּיק ה' ְבּ ָכל ְדּ ָר ָכיו .וְ ָח ִסיד ְבּ ָכל ַמ ֲע ָשׂיו:
ָקרוֹב ה' ְל ָכל קֹ ְראָיוְ .לכֹל ֲא ֶשׁר י ְִק ָר ֻאהוּ ֶב ֱא ֶמת:
יעם:
ַע ֶשׂה .וְ ֶאת ַשׁוְ ָע ָתם י ְִשׁ ַמע וְ יוֹ ִשׁ ֵ
ְרצוֹן י ְֵראָיו י ֲ
וֹמר ה' ֶאת ָכּל א ֲֹה ָביו .וְ ֵאת ָכּל ָה ְר ָשׁ ִעים ַי ְשׁ ִמיד:
שׁ ֵ
ָעד:
יב ֵר ְך ָכּל ָבּ ָשׂר ֵשׁם ָק ְדשׁוֹ ְלעוֹ ָלם ו ֶ
ְתּ ִה ַלּת ה' י ְַד ֶבּר ִפּי .וִ ָ
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ַו ֲא ַנ ְחנוּ נְ ָב ֵר ְך יָהּ ֵמ ַע ָתּה וְ ַעד עוֹ ָלםַ .ה ְללוּיָהּ:
ַעקֹב .נְ ֻאם ה':
וּ ָבא ְל ִציּוֹן גּוֹ ֵאל וּ ְל ָשׁ ֵבי ֶפ ַשׁע ְבּי ֲ
ַו ֲאנִ י זֹאת ְבּ ִרי ִתי אוֹ ָתם אָ ַמר ה' .רוּ ִחי ֲא ֶשׁר ָע ֶלי ָך וּ ְד ָב ַרי ֲא ֶשׁר ַשׂ ְמ ִתּי
ֶרע ז ְַר ֲע ָך .אָ ַמר ה'ֵ .מ ַע ָתּה
ְבּ ִפי ָך .לֹא ָימוּשׁוּ ִמ ִפּי ָך וּ ִמ ִפּי ַז ְר ֲע ָך וּ ִמ ִפּי ז ַ
עוֹלם:
וְ ַעד ָ
אַתּה ָקדוֹשׁ יוֹ ֵשׁב ְתּ ִהלּוֹת יִ ְשׂ ָר ֵאל .וְ ָק ָרא זֶה ֶאל זֶה וְ אָ ַמר:
וְ ָ
אָרץ ְכּבוֹדוֹ:
ָקדוֹשָׁ .קדוֹשָׁ .קדוֹשׁ ה' ְצ ָבאוֹתְ .מלֹא ָכל ָה ֶ
וּ ְמ ַק ְבּ ִלין ֵדּין ִמן ֵדּין .וְ אָ ְמ ִרין ַק ִדּישׁ ִבּ ְשׁ ֵמי ְמרוֹ ָמא ִע ָלּאָה ֵבּית
אַר ָעא עוֹ ַבד גְּ בוּ ְר ֵתּהַּ .ק ִדּישׁ ְל ָע ַלם ְוּל ָע ְל ֵמי
ְשׁ ִכינְ ֵתּהַּ .ק ִדּישׁ ַעל ְ
אַר ָעא זִ יו י ְָק ֵרהּ:
ָע ְל ַמ ָיּא .ה' ְצ ָבאוֹתַ .מ ְל ָיא ָכל ְ
ו ִַתּ ָשּׂ ֵאנִ י רוּ ַח ָו ֶא ְשׁ ַמע אַ ֲח ַרי קוֹל ַר ַעשׁ גָדוֹל:
ָבּר ְוּך ְכּבוֹד ה' ִמ ְמּקוֹמוֹ:
יע ַסגִּ יא ִדּ ְמ ַשׁ ְבּ ִחין וְ אָ ְמ ִרין:
וּנְ ָט ַל ְתנִ י רוּ ָחא .וּ ְשׁ ָמ ִעית ַבּ ְת ַרי ָקל זִ ַ
ְבּ ִרי ְך י ְָק ָרא ַדה' ֵמ ֲא ַתר ֵבּית ְשׁ ִכינְ ֵתּהּ:
ָעד:
וֹלם ו ֶ
ה' י ְִמלֹ ְך ְלע ָ
וּל ָע ְל ֵמי ָע ְל ַמ ָיּא .ה' ֱאל ֵֹהי אַ ְב ָר ָהם י ְִצ ָחק
וּתהּ ָק ֵאם ְל ָע ַלם ְ
ה'ַ .מ ְלכ ֵ
וֹלם ְלֵי ֶצר ַמ ְח ְשׁבוֹת ְל ַבב ַע ֶמּ ָך.
וְ יִ ְשׂ ָר ֵאל ֲאבוֹ ֵתינוָּ .שׁ ְמ ָרה זֹּאת ְלע ָ
וְ ָה ֵכן ְל ָב ָבם ֵא ֶלי ָך:
וְ הוּא ַרחוּם .י ְַכ ֵפּר ָעוֹן וְ לֹא ַי ְשׁ ִחית .וְ ִה ְר ָבּה ְל ָה ִשׁיב אַפּוֹ .וְ לֹא י ִָעיר
ָכּל ֲח ָמתוֹ:
ִכּי אַ ָתּה ֲאדֹנָי טוֹב וְ ַס ָלּח .וְ ַרב ֶח ֶסד ְל ָכל ק ְֹר ֶאי ָך:
וֹר ְת ָך ֱא ֶמת:
וֹלם וְ ת ָ
ִצ ְד ָק ְת ָך ֶצ ֶדק ְלע ָ
ַעקֹבֶ .ח ֶסד ְלאַ ְב ָר ָהםֲ .א ֶשׁר נִ ְשׁ ַבּ ְע ָתּ ַל ֲאב ֵֹתינוּ ִמי ֵמי
ִתּ ֵתּן ֱא ֶמת ְלי ֲ
ֶק ֶדם:
וּע ֵתנוּ ֶס ָלה:
ַע ָמס ָלנוָּ .ה ֵאל יְ שׁ ָ
ָבּר ְוּך ֲאדֹנָי יוֹם יוֹם י ֲ
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ַעקֹב ֶס ָלה:
ה' ְצ ָבאוֹת ִע ָמּנוִּ .מ ְשׂ ָגּב ָלנוּ ֱאל ֵֹהי י ֲ
אָדם בֹּ ֵט ַח ָבּ ְך:
ה' ְצ ָבאוֹת אַ ְשׁ ֵרי ָ
ַענֵנוּ ְביוֹם ָק ְר ֵאנוּ:
יעהַ .ה ֶמּ ֶל ְך י ֲ
ה' הוֹ ִשׁ ָ
ָתן ָלנוּ
ילנוּ ִמן ַהתּוֹ ִעים .וְ נ ַ
ָבּר ְוּך הוּא ֱאלֹ ֵהינוּ ֶשׁ ְבּ ָראָנוּ ִל ְכבוֹדוֹ .וְ ִה ְב ִדּ ָ
תוֹרתוֹ.
וֹכנוּ .הוּא י ְִפ ַתּח ִל ֵבּנוּ ְבּ ָ
וֹלם ָנ ַטע ְבּת ֵ
תּוֹרת ֱא ֶמת .וְ ַחיֵּי ע ָ
ַ
אַה ָבתוֹ וְ י ְִראָתוֹ וְ ַל ֲעשׂוֹת ְרצוֹנוֹ ְוּל ָע ְבדוֹ ְבּ ֵל ָבב ָשׁ ֵלם.
וְ ָי ֵשׂם ְבּ ִל ֵבּנוּ ֲ
ֵלד ַל ֶבּ ָה ָלה:
ְל ַמ ַען לֹא נִ יגַע ָל ִריק וְ לֹא נ ֵ
י ְִהי ָרצוֹן ִמ ְלּ ָפנֶי ָך ה' ֱאלֹ ֵהינוּ ֵואל ֵֹהי ֲאבוֹ ֵתינוֶּ .שׁנִּ ְשׁמֹר ֻח ֶקּי ָך ָבּעוֹ ָלם
ַהזֶּה .וְ נִ זְ ֶכּה וְ נִ ְחיֶה וְ נִ ְר ֶאה וְ נִ י ַרשׁ טוֹ ָבה וּ ְב ָר ָכה ִל ְשׁנֵי יְ מוֹת ַה ָמּ ִשׁי ַח
עוֹלם
ְוּל ַחיֵּי ָהעוֹ ָלם ַה ָבּאְ .ל ַמ ַען ְי ַז ֶמּ ְר ָך ָכבוֹד וְ לֹא ִידֹּם .ה' ֱאל ַֹהי ְל ָ
וֹד ָךּ:
אֶ
ָבּר ְוּך ַה ֶגּ ֶבר ֲא ֶשׁר י ְִב ַטח ַבּה' .וְ ָהיָה ה' ִמ ְב ַטחוֹ:
עוֹל ִמים:
ִבּ ְטחוּ ַבה' ֲע ֵדי ַעדִ .כּי ְבּיָהּ ה' צוּר ָ
יוֹד ֵעי ְשׁ ֶמ ָךִ .כּי לֹא ָע ַז ְב ָתּ דּ ְֹר ֶשׁי ָך ה':
וְ י ְִב ְטחוּ ְב ָך ְ
וֹרה וְ ַי ְא ִדּיר:
ה' ָח ֵפץ ְל ַמ ַען ִצ ְדקוֹ .יַגְ ִדּיל תּ ָ
אָרץ:
אַדּיר ִשׁ ְמ ָך ְבּ ָכל ָה ֶ
ה' ֲאדוֹנֵינוּ ָמה ִ
ִחזְ קוּ וְ ַי ֲא ֵמץ ְל ַב ְב ֶכם ָכּל ַה ְמ ַי ֲח ִלים ַלה':
י ְִתגּ ַַדּל וְ ִי ְת ַק ַדּשׁ ְשׁ ֵמהּ ַר ָבּא .אמן:
יק ֵרב
ֻר ָק ֵנהּ וִ ָ
וּתהּ וְ י ְַמ ִלי ְך ַמ ְלכוּ ֵתהּ וְ י ְַצ ַמח פּ ְ
ְבּ ָע ְל ָמא ִדּי ְב ָרא ִכ ְרע ֵ
ְמ ִשׁי ֵחהּ .אמן:
וּביוֹ ֵמיכוֹן וּ ְב ַחיֵּי ְד ָכל ֵבּית ִי ְשׂ ָר ֵאל ַבּ ֲעג ָָלא וּ ִבזְ ַמן ָק ִריב.
ְבּ ַחיֵּיכוֹן ְ
וְ ִא ְמרוּ אָ ֵמן:
י ְֵהא ְשׁ ֵמהּ ַר ָבּא ְמ ָב ַר ְך ְל ָע ַלם וּ ְל ָע ְל ֵמי ָע ְל ַמ ָיּא:
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ִי ְת ָבּ ַר ְך וְ ִי ְשׁ ַתּ ַבּח וְ ִי ְת ָפּ ֵאר וְ ִי ְתרוֹ ֵמם וְ ִי ְת ַנ ֵשּׂא וְ ִי ְת ַה ָדּר וְ ִי ְת ַעלֶּה וְ ִי ְת ַה ָלּל
ְשׁ ֵמהּ ְד ֻק ְד ָשׁא ְבּ ִרי ְך הוּאְ .ל ֵע ָלּא )בש"ת וּ ְל ֵע ָלּא ִמ ָכּל( ִמן כָּל ִבּ ְר ָכ ָתא
וְ ִשׁי ָר ָתא ֻתּ ְשׁ ְבּ ָח ָתא וְ ֶנ ֱח ָמ ָתאַ ,דּ ֲא ִמירָן ְבּ ָע ְל ָמא ,וְ ִא ְמרוּ אָ ֵמן:
ַו ֲאנִ י ְת ִפ ָלּ ִתי ְל ָך ה' ֵעת ָרצוֹן ֱאל ִֹהים ְבּ ָרב ַח ְס ֶדּ ָך ֲע ֵננִ י ֶבּ ֱא ֶמת ִי ְשׁ ֶע ָך:

קריאת התורה
כשפותחין את ארון הקודש אומרים:

ַוי ְִהי ִבּנְ סֹ ַע ָהאָרֹן וַיֹּא ֶמר מ ֶשׁה .קוּ ָמה ה' וְ ָיפֻצוּ אֹי ְֶבי ָך .וְ ָיֻנסוּ
וֹרהְ .וּד ַבר ה' ִמירוּ ָשׁ ָליִ םָ :בּרוּ ְך
ְמ ַשׂנְ ֶאי ָך ִמ ָפּנֶי ָךִ :כּי ִמ ִצּיּוֹן ֵתּ ֵצא ת ָ
תּוֹרה ְל ַעמּוֹ י ְִשׂ ָר ֵאל ִבּ ְק ֻד ָשּׁתוֹ:
ֶשׁ ָנּ ַתן ָ
ְבּ ִרי ְך ְשׁ ֵמהּ ְדּ ָמ ֵרא ָע ְל ָמאְ .בּ ִרי ְך ִכּ ְת ָר ְך וְ אַ ְת ָר ְך .י ְֵהא ְרעוּ ָת ְך ִעם ַע ָמּ ְך
וּר ַקן ְי ִמי ָנ ְך אַ ֲחזֵי ְל ַע ָמּ ְך ְבּ ֵבית ַמ ְק ְדּ ָשׁ ְךְ .וּלאַ ְמטוּיֵי
י ְִשׂ ָר ֵאל ְל ָע ַלם .וּפ ְ
וּל ַק ֵבּל ְצלוֹ ָתנָא ְבּ ַר ֲח ִמין .י ְֵהא ַר ֲע ָוא ֳק ָד ָמ ְך ְדּתוֹ ִר ְיך
וֹר ְך ְ
ָל ָנא ִמטּוּב נְ ה ָ
יק ָיּאְ .ל ִמ ְר ַחם ָע ַלי
ידא ְבּגוֹ ַצ ִדּ ַ
ָלן ַחיִּין ְבּ ִטיבוּ ָתא .וְ ֶל ֱהוֵי ֲא ָנא ְפ ִק ָ
ְוּל ִמנְ ַטר ָי ִתי וְ יַת ָכּל ִדּי ִלי וְ ִדי ְל ַע ָמּ ְך יִ ְשׂ ָר ֵאל .אַנְ ְתּ הוּא ָזן ְלכ ָֹלּא
וּ ְמ ַפ ְר ֵנס ְלכ ָֹלּא .אַנְ ְתּ הוּא ַשׁ ִלּיט ַעל כּ ָֹלּא .אַנְ ְתּ הוּא ְד ַשׁ ִלּיט ַעל
יל ְך ִהיאֲ .אנָא ַע ְב ָדּא ְד ֻק ְד ָשׁא ְבּ ִרי ְך הוּא ְדּ ָסגִ י ְד ָנא
וּמ ְלכוּ ָתא ִדּ ָ
ַמ ְל ַכ ָיּאַ .
יצנָא וְ ָלא
וֹריְ ֵתהּ ְבּ ָכל ִע ָדּן וְ ִע ָדּןָ .לא ַעל ֱא ָנשׁ ָר ִח ְ
יקר א ַ
ַק ֵמּהּ וּ ִמ ַקּ ֵמּי ִדּ ַ
ַעל ַבּר ֱא ָל ִהין ָס ִמ ְיכ ָנאֶ .א ָלּא ֶבּ ֱא ָל ָהא ִד ְשׁ ַמ ָיּאְ .דּהוּא ֱא ָל ָהא ְקשׁוֹט
וּקשׁוֹטֵ .בּהּ
וֹהי ְקשׁוֹט .וּ ַמ ְס ֵגּא ְל ֶמ ְע ַבּד ַט ְבוָן ְ
אוֹר ְי ֵתהּ ְקשׁוֹט וּנְ ִביא ִ
וְ ַ
ירא ֲא ָנא ֵא ַמר ֻתּ ְשׁ ְבּ ָחן .י ְֵהא ַר ֲע ָוא
ֲא ָנא ָר ִחיץ .וְ ִל ְשׁ ֵמהּ ַק ִדּי ָשׁא י ִַקּ ָ
יהב ִלי ְבּנִ ין ִדּ ְכ ִרין ְדּ ָע ְב ִדין
וֹריְ ָתא) .וְ ֵת ַ
ֳק ָד ָמ ְך ְדּ ִת ְפ ַתּח ִל ָבּ ִאי ְבּא ַ
ְרעוּ ָת ְך( .וְ ַת ְשׁ ִלים ִמ ְשׁ ֲא ִלין ְדּ ִל ָבּ ִאי וְ ִל ָבּא ְד ָכל ַע ָמּ ְך ִי ְשׂ ָר ֵאלְ .ל ַטב
ְוּל ַחיִּין וְ ִל ְשׁ ָלם .אָ ֵמן:
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חזן גּ ְַדּלוּ ַלה' ִא ִתּי וּנְ רוֹ ְמ ָמה ְשׁמוֹ ַי ְח ָדּו:
ֵצח וְ ַההוֹד ִכּי כֹל ַבּ ָשּׁ ַמ ִים
וּרה וְ ַה ִתּ ְפ ֶא ֶרת וְ ַהנּ ַ
ֻלּה וְ ַהגְּ ב ָ
קהל ְל ָך ה' ַהגְּ ד ָ
אָרץ:
וּ ָב ֶ
ְל ָך ה' ַה ַמּ ְמ ָל ָכה וְ ַה ִמּ ְת ַנ ֵשּׂא ְלכֹל ְלרֹאשׁ:
רוֹ ְממוּ ה' ֱאל ֵֹהינוּ וְ ִה ְשׁ ַתּ ֲחווּ ַל ֲהדֹם ַרגְ ָליו ָקדוֹשׁ הוּא:
רוֹ ְממוּ ה' ֱאל ֵֹהינוּ וְ ִה ְשׁ ַתּ ֲחווּ ְל ַהר ָק ְדשׁוֹ ִכּי ָקדוֹשׁ ה' ֱאל ֵֹהינוּ:
אָב ָה ַר ֲח ִמים הוּא י ְַר ֵחם ַעם ֲעמוּ ִסים וְ יִ זְ כּוֹר ְבּ ִרית ֵאי ָתנִ ים .וְ ַי ִצּיל
נ ְַפשׁוֹ ֵתינוּ ִמן ַה ָשּׁעוֹת ָה ָרעוֹת .וְ יִגְ ַער ְבֵּי ֶצר ָה ָרע ִמן ַהנְּ שׂוּ ִאים .וְ ָיחֹן
וֹתינוּ ְבּ ִמ ָדּה טוֹ ָבה יְשׁוּ ָעה
וֹל ִמים .וִ י ַמלֵּא ִמ ְשׁ ֲאל ֵ
וֹתנוּ ִל ְפ ֵלי ַטת ע ָ
א ָ
וְ ַר ֲח ִמים:
כשמגביהין הס"ת אומרים:
וֹרה ֲא ֶשׁר ָשׂם מ ֶֹשׁה ִל ְפנֵי ְבּנֵי י ְִשׂ ָר ֵאל ַעל ִפּי ה' ְבּיַד מ ֶשׁה:
וְזֹאת ַהתּ ָ
ַעקֹב:
וֹר ָשׁה ְק ִה ַלּת י ֲ
תּוֹרה ִצוָּה ָלנוּ מ ֶשׁה מ ָ
ָ
יקים ָבּהּ וְ תוֹ ְמ ֶכי ָה ְמ ֻא ָשּׁר:
ֵעץ ַחיִּים ִהיא ַל ַמּ ֲחזִ ִ
יה ַד ְר ֵכי נֹ ַעם וְ ָכל נְ ִתיבוֹ ֶתי ָה ָשׁלוֹם:
ְדּ ָר ֶכ ָ
אלה עֹ ֶשׁר וְ ָכבוֹד:
א ֶֹר ְך ָי ִמים ִבּי ִמינָהִּ ,בּ ְשׂמֹ ָ
וֹרה וְ ַי ְא ִדּיר:
ה' ָח ֵפץ ְל ַמ ַען ִצ ְדקוֹ ,יַגְ ִדּיל תּ ָ
אוֹדה ה' ְבּ ָכל ֵל ָבב ְבּסוֹד יְ ָשׁ ִרים וְ ֵע ָדה:
ַה ְללוּיָהֶּ ,
יהם:
וּשׁים ְל ָכל ֶח ְפ ֵצ ֶ
גְּ ד ִֹלים ַמ ֲע ֵשׂי ה' ְדּר ִ
הוֹד וְ ָה ָדר ָפּ ֳעלוֹ וְ ִצ ְד ָקתוֹ עֹ ֶמ ֶדת ָל ַעד:
ֵכר ָע ָשׂה ְלנִ ְפ ְלאֹ ָתיו ַחנּוּן וְ ַרחוּם ה':
זֶ
עוֹלם ְבּ ִריתוֹ:
יראָיו ִיזְ כֹּר ְל ָ
ָתן ִל ֵ
ֶט ֶרף נ ַ
כּ ַֹח ַמ ֲע ָשׂיו ִהגִּ יד ְל ַעמּוֹ ָל ֵתת ָל ֶהם ַנ ֲח ַלת גּוֹ ִים:
ַמ ֲע ֵשׂי י ָָדיו ֱא ֶמת וּ ִמ ְשׁ ָפּט ֶנ ֱא ָמנִ ים ָכּל ִפּקּוּ ָדיו:
עוֹלם ֲעשׂוּיִ ם ֶבּ ֱא ֶמת וְ ָי ָשׁר:
וּכים ָל ַעד ְל ָ
ְסמ ִ
וֹרא ְשׁמוֹ:
וֹלם ְבּ ִריתוֹ ָקדוֹשׁ וְ נ ָ
ְפּדוּת ָשׁ ַלח ְל ַעמּוֹ ִצ ָוּה ְלע ָ
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יהם ְתּ ִה ָלּתוֹ עֹ ֶמ ֶדת ָל ַעד:
רֵא ִשׁית ָח ְכ ָמה י ְִראַת ה' ֵשׂ ֶכל טוֹב ְל ָכל עֹ ֵשׂ ֶ
ַה ְללוּיָהּ ,אַ ְשׁ ֵרי ִאישׁ י ֵָרא ֶאת ה' ְבּ ִמ ְצוׂ ָתיו ָח ֵפץ ְמאֹד:
אָרץ י ְִהיֶה ז ְַרעוֹ דּוֹר ְי ָשׁ ִרים ְיב ָֹר ְך:
גִ בּוֹר ָבּ ֶ
הוֹן ָוע ֶשׁר ְבּ ֵביתוֹ וְ ִצ ְד ָקתוֹ עֹ ֶמ ֶדת ָל ַעד:
חשׁ ְך אוֹר ַל ְי ָשׁ ִרים ַחנּוּן וְ ַרחוּם וְ ַצ ִדּיק:
ז ַָרח ַבּ ֶ
טוֹב ִאישׁ חוֹנֵן וּ ַמ ְלוֶה י ְַכ ְל ֵכּל ְדּ ָב ָריו ַבּ ִמ ְשׁ ָפּט:
וֹלם י ְִהיֶה ַצ ִדּיק:
ֵכר ע ָ
עוֹלם לֹא יִ מּוֹט ְלז ֶ
ִכּי ְל ָ
ִירא נָכוֹן ִלבּוֹ ָבּ ֻט ַח ַבּה':
ִמ ְשּׁמוּ ָעה ָר ָעה לֹא י ָ
ִירא ַעד ֲא ֶשׁר יִ ְר ֶאה ְב ָצ ָריו:
ָסמ ְוּך ִלבּוֹ לֹא י ָ
ָתן ָל ֶא ְביוֹנִ ים ִצ ְד ָקתוֹ עֹ ֶמ ֶדת ָל ַעד ַק ְרנוֹ ָתּרוּם ְבּ ָכבוֹד:
ִפּזַּר נ ַ
ָמס ַתּ ֲאוַת ְר ָשׁ ִעים תֹּא ֵבד:
ָר ָשׁע י ְִר ֶאה וְ ָכ ַעס ִשׁנָּיו ַי ֲחרֹק וְ נ ָ
כשמחזירין ספר התורה להיכל אומרים:

חזן  -י ְַה ְללוּ ֶאת ֵשׁם ה' ִכּי נִ ְשׂ ָגּב ְשׁמוֹ ְל ַבדּוֹ:
ידיו
קהל  -הוֹדוֹ ַעל ֶא ֶרץ וְ ָשׁ ָמיִ םַ :ויּ ֶָרם ֶק ֶרן ְל ַעמּוֹ ְתּ ִה ָלּה ְל ָכל ֲח ִס ָ
ִל ְבנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ַעם ְקרֹבוֹ ַה ְללוּיָהּ:
אָרץ וּ ְמלוֹאָהֵּ .תּ ֵבל וְ יֹ ְשׁ ֵבי ָבהּ:
ְל ָדוִ ד ִמזְ מוֹרַ .לה' ָה ֶ
ֶה:
ִכּי הוּא ַעל ַי ִמּים יְ ָס ָדהּ .וְ ַעל נְ ָהרוֹת יְכוֹנְ נ ָ
ַע ֶלה ְב ַהר ה' .וּ ִמי יָקוּם ִבּ ְמקוֹם ָק ְדשׁוֹ:
ִמי י ֲ
נְ ִקי ַכ ַפּיִ ם וּ ַבר ֵל ָבבֲ .א ֶשׁר לֹא ָנ ָשׂא ַל ָשּׁוְ א ַנ ְפ ִשׁי וְ לֹא נִ ְשׁ ַבּע ְל ִמ ְר ָמה:
וּצ ָד ָקה ֵמ ֱאל ֵֹהי יִ ְשׁעוֹ:
ִשּׂא ְב ָר ָכה ֵמ ֵאת ה'ְ .
יָ
ַעקֹב ֶס ָלה:
זֶה דּוֹר דּ ְֹר ָשׁיוְ .מ ַב ְק ֵשׁי ָפנֶי ָך י ֲ
אשׁי ֶכם וְ ִה ָנּ ְשׂאוּ ִפּ ְת ֵחי עוֹ ָלם .וְ ָיבוֹא ֶמ ֶל ְך ַה ָכּבוֹד:
ְשׂאוּ ְשׁ ָע ִרים ָר ֵ
ִמי זֶה ֶמל ְֶך ַה ָכּבוֹד .ה' ִעזּוּז וְ גִ בּוֹר .ה' גִּ בּוֹר ִמ ְל ָח ָמה:
וֹלם .וְ יָבֹא ֶמל ְֶך ַה ָכּבוֹד:
אשׁי ֶכם וּ ְשׂאוּ ִפּ ְת ֵחי ע ָ
ְשׂאוּ ְשׁ ָע ִרים ָר ֵ
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ִמי הוּא זֶה ֶמל ְֶך ַה ָכּבוֹד .ה' ְצ ָבאוֹת הוּא ֶמ ֶל ְך ַה ָכּבוֹד ֶס ָלה:
כשמכניסים הספר להיכל אומרים:

אַל ֵפי יִ ְשׂ ָר ֵאל:
וּבה ה' ִר ְבבוֹת ְ
וּ ְב ֻנחֹה יֹא ַמר .שׁ ָ
אַתּה ַו ֲארוֹן ֻע ֶזּ ָך:
קוּ ָמה ה' ִל ְמנוּ ָח ֶת ָךָ .
ידי ָך י ְַרנֵּנוּ:
כּ ֲֹהנֶי ָך י ְִל ְבּשׁוּ ֶצ ֶדקַ .ו ֲח ִס ֶ
ַבּ ֲעבוּר ָדּוִ ד ַע ְב ֶדּ ָך אַל ָתּ ֵשׁב ְפּנֵי ְמ ִשׁי ֶח ָך:
תּוֹר ִתי אַל ַתּ ֲעזֹבוּ:
ִכּי ֶל ַקח טוֹב ָנ ַת ִתּי ָל ֶכםָ .
יה ְמ ֻא ָשּׁר:
יקים ָבּהּ .וְ תֹ ְמ ֶכ ָ
ֵעץ ַחיִּים ִהיא ַל ַמּ ֲחזִ ִ
יה ַד ְר ֵכי נֹ ַעם וְ ָכל נְ ִתיבֹ ֶתי ָה ָשׁלוֹם:
ְדּ ָר ֶכ ָ
ָמינוּ ְכּ ֶק ֶדם:
ֲה ִשׁי ֵבנוּ ה' ֵא ֶלי ָך וְ נָשׁוּ ָבהַ .ח ֵדּשׁ י ֵ
הש"ץ אומר חצי קדיש:

י ְִתגּ ַַדּל וְ ִי ְת ַק ַדּשׁ ְשׁ ֵמהּ ַר ָבּא .אמן:
י ְִתגּ ַַדּל וְ ִי ְת ַק ַדּשׁ ְשׁ ֵמהּ ַר ָבּא .אמן:
יק ֵרב
ֻר ָק ֵנהּ וִ ָ
וּתהּ וְ י ְַמ ִלי ְך ַמ ְלכוּ ֵתהּ וְ י ְַצ ַמח פּ ְ
ְבּ ָע ְל ָמא ִדּי ְב ָרא ִכ ְרע ֵ
ְמ ִשׁי ֵחהּ .אמן:
וּביוֹ ֵמיכוֹן וּ ְב ַחיֵּי ְד ָכל ֵבּית ִי ְשׂ ָר ֵאל ַבּ ֲעג ָָלא וּ ִבזְ ַמן ָק ִריב.
ְבּ ַחיֵּיכוֹן ְ
וְ ִא ְמרוּ אָ ֵמן:
י ְֵהא ְשׁ ֵמהּ ַר ָבּא ְמ ָב ַר ְך ְל ָע ַלם וּ ְל ָע ְל ֵמי ָע ְל ַמ ָיּא:
י ְִת ָבּ ַר ְך וְ יִ ְשׁ ַתּ ַבּח וְ י ְִת ָפּ ֵאר וְ יִ ְתרוֹ ֵמם וְ י ְִת ַנ ֵשּׂא וְ י ְִת ַה ָדּר וְ י ְִת ַע ֶלּה וְ י ְִת ַה ָלּל
וּל ֵע ָלּא ִמ ָכּל( ִמן ָכּל ִבּ ְר ָכ ָתא
ְשׁ ֵמהּ ְד ֻק ְד ָשׁא ְבּ ִרי ְך הוּאְ .ל ֵע ָלּא )בש"ת ְ
ירן ְבּ ָע ְל ָמא .וְ ִא ְמרוּ אָ ֵמן:
יר ָתא ֻתּ ְשׁ ְבּ ָח ָתא וְ ֶנ ֱח ָמ ָתא ַדּ ֲא ִמ ָ
וְ ִשׁ ָ
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עמידה למנחה של שבת:
ִכּי ֵשׁם ה' ֶא ְק ָרא ָהבוּ גֹ ֶדל ֵלאלֹ ֵהינוּ:
ֲאדֹנָי ְשׂ ָפ ַתי ִתּ ְפ ָתּח וּ ִפי יַגִּ יד ְתּ ִה ָלּ ֶת ָך:
ָבּר ְוּך אַ ָתּה ה' ֱאלֹ ֵהינוּ ֵואלֹ ֵהי ֲאבוֹ ֵתינוֱּ .אלֹ ֵהי אַ ְב ָר ָהםֱ .אל ֵֹהי י ְִצ ָחק.
וֹרא ֵאל ֶע ְליוֹן .גּוֹ ֵמל ֲח ָס ִדים
ֵואל ֵֹהי ַי ֲעקֹבָ .ה ֵאל ַהגָּדוֹל ַהגִּ בּוֹר וְ ַהנּ ָ
ֵיהם
טוֹ ִבים .וְ קוֹנֵה ַהכֹּל .וְ זוֹ ֵכר ַח ְס ֵדי אָבוֹת .וּ ֵמ ִביא גוֹ ֵאל ִל ְבנֵי ְבנ ֶ
אַה ָבה:
ְל ַמ ַען ְשׁמוֹ ְבּ ֲ
בש"תָ :ז ְכרֵנוּ ְל ַח ִיּיםֶ .מ ֶלךְ ָח ֵפץ ַבּ ַח ִיּיםְ .ו ָכ ְת ֵבנוּ ְבּ ֵס ֶפר ַה ַח ִיּיםְ .ל ַמ ַענְ ָך ֱאלֹ ִהים
ַח ִיּים:

יע וּ ָמגֵן:
ֶמ ֶל ְך עוֹזֵר וּמוֹ ִשׁ ַ
ָבּר ְוּך אַ ָתּה ה'ָ .מגֵן אַ ְב ָר ָהם:
יע:
וֹלם ֲאדֹנָי ְמ ַחיֶּה ֵמ ִתים אַ ָתּה ַרב ְלהוֹ ִשׁ ַ
אַ ָתּה גִ בּוֹר ְלע ָ
בחורף ַ -מ ִשׁיב ָהרוּ ַח וּמוֹ ִריד ַה ֶגּ ֶשׁם :בקיץ  -מוֹ ִריד ַה ָטּל:

נוֹפ ִלים
ְמ ַכ ְל ֵכּל ַחיִּים ְבּ ֶח ֶסדְ .מ ַחיֶּה ֵמ ִתים ְבּ ַר ֲח ִמים ַר ִבּים .סוֹ ֵמ ְך ְ
ישׁנֵי ָע ָפרִ .מי ָכמוֹ ָך
וּמ ַקֵיּם ֱאמוּ ָנתוֹ ִל ֵ
וּריםְ .
וְ רוֹ ֵפא חוֹ ִלים וּ ַמ ִתּיר ֲאס ִ
ַבּ ַעל גְּ בוּרוֹת וּ ִמי דוֹ ֶמה ָל ְךֶ .מ ֶל ְך ֵמ ִמית וּ ְמ ַחיֶּה וּ ַמ ְצ ִמי ַח יְ שׁוּ ָעה:
בש"ת ִמי ָכמוֹ ָך אָב ָה ַר ֲח ִמים זוֹ ֵכר ְיצוּ ָריו ְל ַח ִיּים ְבּ ַר ֲח ִמים:

וְ ֶנ ֱא ָמן אַ ָתּה ְל ַה ֲחיוֹת ֵמ ִתים:
ָבּר ְוּך אַ ָתּה ה' ְמ ַחיֶּה ַה ֵמּ ִתים:
קדושה בחזרת הש"ץ:

ֻשּׁה.
ַע ִרי ָצ ְך ְכּנ ַֹעם ִשׂי ַח סוֹד ַשׂ ְר ֵפי ק ֶֹדשַׁ .ה ְמ ַשׁ ְלּ ִשׁים ְל ָך ְקד ָ
ישׁ ְך וְ נ ֲ
נ ְַק ִדּ ָ
ַכּ ָכּתוּב ַעל יַד נְ ִבי ֶא ָך .וְ ָק ָרא זֶה ֶאל זֶה וְאָ ַמר:
אָרץ ְכּבוֹדוֹ:
קו"ח ָ -קדוֹשָׁ .קדוֹשָׁ .קדוֹשׁ ה' ְצ ָבאוֹתְ .מלֹא ָכל ָה ֶ
חזן ְ -ל ֻע ָמּ ָתם ְמ ַשׁ ְבּ ִחים וְ אוֹ ְמ ִרים:
קו"ח ָ -בּרוּ ְך ְכּבוֹד ה' ִמ ְמּקוֹמוֹ:
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חזן  -וּ ְב ִד ְב ֵרי ָק ְד ְשׁ ָך ָכּתוּב ֵלאמֹר:
וֹלםֱ .אלֹ ַהי ְִך ִציּוֹן ְלדֹר וָדֹרַ .ה ְללוּיָהּ:
קו"ח ִ -י ְמלֹ ְך ה' ְלע ָ
וּקדוֹ ִשׁים ְבּ ָכל יוֹם י ְַה ְללוּ ָך ֶסּ ָלהִ .כּי ֵאל
וְשׁ ְמ ָך ָקדוֹשְׁ .
אַ ָתּה ָקדוֹשׁ ִ
ֶמ ֶל ְך ָגּדוֹל וְ ָקדוֹשׁ אָ ָתּה:
ָבּר ְוּך אַ ָתּה ה' ָה ֵאל )בש"ת ַה ֶמּ ֶל ְך( ַה ָקּדוֹשׁ:
אַ ָתּה ֶא ָחד וְ ִשׁ ְמ ָך ֶא ָחד וּ ִמי ְכּ ַע ְמּ ָך יִ ְשׂ ָר ֵאל גּוֹי ֶא ָחד ָבּאָרֶץִ .תּ ְפ ֶא ֶרת
וּק ֻד ָשּׁה ְל ַע ְמּ ָך ָנ ַת ָתּ .אַ ְב ָר ָהם ָיגֵל
וּעה יוֹם ְמנוּ ָחה ְ
ֻלּה ַו ֲע ֶט ֶרת יְ שׁ ָ
גְּ ד ָ
אַה ָבה וּנְ ָד ָבהְ .מנוּ ַחת ֱא ֶמת
ַעקֹב וּ ָבנָיו ָינוּחוּ בוְֹ .מנוּ ַחת ֲ
י ְִצ ָחק י ְַרנֵּן י ֲ
אַתּה
וְשׁ ְלוָה וְ ַה ְשׁ ֵקט ָו ֶב ַטח ְמנוּ ָחה ְשׁ ֵל ָמה ָשׁ ָ
ֶו ֱאמוּנָהְ .מנוּ ַחת ָשׁלוֹם ַ
רוֹצה ָבּהּ .י ִַכּירוּ ָבּנֶי ָך וְ י ְֵדעוּ ִכּי ֵמ ִא ְתּ ָך ִהיא ְמנוּ ָח ָתם וְ ַעל ְמנוּ ָח ָתם
ֶ
י ְַק ִדּישׁוּ ֶאת ְשׁ ֶמ ָך:
ֱאל ֵֹהינוּ ֵואל ֵֹהי ֲאבוֹ ֵתינוְּ .ר ֵצה נָא ִבּ ְמנוּ ָח ֵתנוּ ַק ְדּ ֵשׁנוּ ְבּ ִמ ְצוׂ ֶתי ָך וְ ֵתן
וְשׂ ַמּח ַנ ְפ ֵשׁנוּ ִבּישׁוּ ָע ֶת ָך וְ ַט ֵהר ִל ֵבּנוּ
וֹר ֶת ָך ַשׂ ְבּ ֵענוּ ִמטּוּ ֶב ָך ַ
ֶח ְל ֵקנוּ ְבּתּ ָ
אַה ָבה וּ ְב ָרצוֹן ַשׁ ָבּת ָק ְד ֶשּׁ ָך
ילנוּ ה' ֱאלֹ ֵהינוּ ְבּ ֲ
ְל ָע ְב ְדּ ָך ֶבּ ֱא ֶמת .וְ ַהנְ ִח ֵ
וְ יָנוּחוּ ָבּם ָכּל יִ ְשׂ ָר ֵאל ְמ ַק ְדּ ֵשׁי ְשׁ ֶמ ָך:
ָבּר ְוּך אַ ָתּה ה' ְמ ַק ֵדּשׁ ַה ַשׁ ָבּת:
וֹדה
ְר ֵצה ה' ֱאל ֵֹהינוּ ְבּ ַע ְמּ ָך יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ ִל ְת ִפ ָלּ ָתם ְשׁ ֵעה .וְ ָה ֵשׁב ֶאת ָה ֲעב ָ
אַה ָבה ְת ַק ֵבּל ְבּ ָרצוֹן.
ית ָך .וְ ִא ֵשּׁי ִי ְשׂ ָר ֵאל וּ ְת ִפ ָלּ ָתםְ .מ ֵה ָרה ְבּ ֲ
ִל ְד ִביר ֵבּ ֶ
בוֹדת יִ ְשׂ ָר ֵאל ַע ֶמּ ָך:
וּת ִהי ְל ָרצוֹן ָתּ ִמיד ֲע ַ
ְ
בראש חודש ובחול המועד אומרים:
ָכר
ֱאלֹ ֵהינוּ ֵואלֹ ֵהי ֲאבוֹ ֵתינוַּ .י ֲע ֶלה ְויָבוֹא ְויַגִּ י ַעְ .וי ֵָר ֶאה ְוי ֵָר ֶצה ְו ִי ָשּׁ ַמעְ .ו ִי ָפּ ֵקד וְ ִיזּ ֵ
ִז ְכרוֹנֵנוּ וּ ִפ ְקדוֹנֵנוּ ְוזִ ְכרוֹן ֲאבוֹ ֵתינוְּ .ו ִז ְכרוֹן ָמ ִשׁי ַח ֶבּן ָדּ ִוד ַע ְב ֶדּ ָךְ .וזִ ְכרוֹן ְירוּ ָשׁ ַל ִים
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ִעיר ָק ְד ֶשׁ ָךְ .ו ִז ְכרוֹן ָכּל ַע ְמּ ָך ֵבּית ִי ְשׂ ָר ֵאלְ .ל ָפ ֶני ָךִ .ל ְפ ֵלי ָטה ְלטוֹ ָבהְ .ל ֵחן ְוּל ֶח ֶסד
ְוּל ַר ֲח ִמיםְ .ל ַחיִּים טוֹ ִבים ְוּל ָשׁלוֹם ְבּיוֹם:
בראש חדש  -רֹאשׁ ַהחֹ ֶדשׁ
בפסח ַ -חג ַה ַמּצּוֹת
בסוכות ַ -חג ַה ֻסּכּוֹת
ַה ֶזּהָ .ז ְכרֵנוּ ה' ֱאלֹ ֵהינוּ בּוֹ ְלטוֹ ָבה .וּ ָפ ְקדֵנוּ בוֹ ִל ְב ָר ָכהְ .והוֹ ִשׁי ֵענוּ בוֹ ְל ַח ִיּים
טוֹ ִבים .וּ ִב ְד ַבר ְישׁוּ ָעה ְו ַר ֲח ִמים חוּס ְו ָחנֵּנוּ ְו ַר ֵחם ָעלֵינוּ ְוהוֹ ִשׁי ֵענוִּ .כּי ֵא ֶלי ָך
ֵעי ֵנינוִּ .כּי ֵאל ֶמ ֶלךְ ַחנּוּן ְו ַרחוּם אָ ָתּה:

וּב ָך ְל ִציּוֹן ְבּ ַר ֲח ִמים:
וְ ֶת ֱחזֶינָה ֵעינֵינוּ ְבּשׁ ְ
ָבּר ְוּך אַ ָתּה ה'ַ .ה ַמּ ֲחזִ יר ְשׁ ִכינָתוֹ ְל ִציּוֹן:
עוֹלם
וֹדים ֲא ַנ ְחנוּ ָל ְךָ .שׁאַ ָתּה הוּא ה' ֱאל ֵֹהינוּ ֵואל ֵֹהי ֲאבוֹ ֵתינוּ ְל ָ
מ ִ
נוֹדה ְלּ ָך
וּרנוּ צוּר ַחיֵּינוָּ .מגֵן יִ ְשׁ ֵענוּ אַ ָתּה הוּא ְלדוֹר וָדוֹרֶ .
ָעד .צ ֵ
וֶ
וּרים ְבּי ֶָד ָך .וְ ַעל נִ ְשׁמוֹ ֵתינוּ ַה ְפּקוּדוֹת
וּנְ ַס ֵפּר ְתּ ִה ָלּ ֶת ָך ַעל ַחיֵּינוּ ַה ְמּס ִ
ָל ְך .וְ ַעל נִ ֶסּי ָך ֶשׁ ְבּ ָכל יוֹם ִע ָמּנוּ .וְ ַעל נִ ְפ ְלאוֹ ֶתי ָך וְ טוֹבוֹ ֶתי ָך ֶשׁ ְבּ ָכל ֵעת.
ֶערֶב ָוב ֶֹקר וְ ָצ ֳה ָריִ םַ .הטּוֹב ִכּי לֹא ָכלוּ ַר ֲח ֶמי ָך .וְ ַה ְמ ַר ֵחם ִכּי לֹא ַתמּוּ
עוֹלם ִקוִּ ינוּ ָל ְך:
ֲח ָס ֶדי ָךִ .כּי ֵמ ָ

מודים דרבנן:
וֹדים ֲא ַנ ְחנוּ ָל ְךָ .שׁאַ ָתּה הוּא ה' ֱאל ֵֹהינוּ ֵואל ֵֹהי ֲאבוֹ ֵתינוֱּ .אל ֵֹהי ָכל
מ ִ
הוֹדאוֹת ְל ִשׁ ְמ ָך ַהגָּדוֹל וְ ַה ָקּדוֹשׁ.
וֹצר ְבּ ֵרא ִשׁיתְ .בּ ָרכוֹת וְ ָ
ָבּ ָשׂר .יוֹ ְצ ֵרנוּ י ֵ
ַעל ֶשׁ ֶה ֱחיִי ָתנוּ וְ ִק ַיּ ְמ ָתּנוֵּ .כּן ְתּ ַח ֵיּנוּ וּ ְת ַקיְּ ֵמנוּ .וְ ֶת ֱאסוֹף ָגּלֻיּוֹ ֵתינוּ
ֵבב ָשׁ ֵלם.
ְל ַח ְצרוֹת ָק ְד ֶשׁ ָךִ .ל ְשׁמוֹר ֻח ֶקּי ָך .וְ ַל ֲעשׂוֹת ְרצוֹ ֶנ ָך .וּ ְל ָע ְב ְד ָך ְבּל ָ
וֹדים ָל ְךָ .בּרוּ ְך ֵאל ַההוֹ ָדאוֹת:
ַעל ֶשׁ ֲא ַנ ְחנוּ מ ִ
בחנוכה ובפורים אומרים:
ו ְַעל ַהנִּ ִסּים ְו ַעל ַה ֻפּ ְר ָקן ְו ַעל ַהגְּ בוּרוֹת ְו ַעל ַה ְתּשׁוּעוֹת וְ ַעל ַהנִ ְפ ָלאוֹת וְ ַעל
ַה ֶנּ ָחמוֹת ְו ַעל ַה ִמּ ְל ָחמוֹת ֶשׁ ָע ִשׂי ָת ַל ֲאבוֹ ֵתינוּ ַבּ ָיּ ִמים ָה ֵהם ִבּזְּ ַמן ַה ֶזּה:

לחנוכה:
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ימי ַמ ִתּ ְת ָיהוּ ֶבּן יוֹ ָח ָנן כֹּ ֵהן גָּדוֹל ַח ְשׁמוֹנ ִָאי וּ ָב ָניוְ .כּ ֶשׁ ָע ְמ ָדה ַמ ְלכוּת ָי ָון ָה ְר ָשׁ ָעה
ִבּ ֵ
ירם ֵמ ֻח ֵקּי ְרצוֹ ֶנ ָך:
ַעל ַע ְמּ ָך ִי ְשׂ ָר ֵאל ְל ַה ְשׁ ִכּי ָחם תּוֹ ָר ֶת ָך וּ ְל ַה ֲע ִב ָ
ְואַ ָתּה ְבּ ַר ֲח ֶמי ָך ָה ַר ִבּים ָע ַמ ְד ָתּ ָל ֶהם ְבּ ֵעת ָצ ָר ָתםַ .ר ְב ָתּ ֶאת ִרי ָבםַ .דנְ ָתּ ֶאת ִדּי ָנם.
ָנ ַק ְמ ָתּ ֶאת נִ ְק ָמ ָתםָ .מ ַס ְר ָתּ גִ בּוֹ ִרים ְבּיַד ַח ָלּ ִשׁיםְ .ו ַר ִבּים ְבּיַד ְמ ַע ִטּים .וּ ְט ֵמ ִאים ְבּ ַיד
תוֹר ֶת ָךְ .וּל ָך ָע ִשׂי ָת ֵשׁם גָּדוֹל
ְטהוֹ ִרים .וּ ְר ָשׁ ִעים ְבּיַד ַצ ִדּי ִקיםְ .וֵז ִדים ְבּ ַיד עוֹ ְס ֵקי ָ
ֻר ָקן ְכּ ַהיּוֹם ַה ֶזּה:
ו ְָקדוֹשׁ ְבּעוֹ ָל ֶמ ָך .וּ ְל ַע ְמּ ָך ִי ְשׂ ָר ֵאל ָע ִשׂי ָת ְתּשׁוּ ָעה גְ דוֹ ָלה וּפ ְ
אַחר ַכּךְ ָבּאוּ ָב ֶני ָך ִל ְד ִביר ֵבּי ֶת ָך .וּ ִפנּוּ ֶאת ֵהי ָכ ֶל ָךְ .ו ִט ֲהרוּ ֶאת ִמ ְק ָדּ ֶשׁ ָך .ו ְִה ְד ִליקוּ
ְו ַ
נֵרוֹת ְבּ ַח ְצרוֹת ָק ְד ֶשׁ ָך .וְ ָק ְבעוּ ְשׁמוֹנַת ְי ֵמי ֲחֻנ ָכּה ֵאלּוְּ .להוֹדוֹת ְוּל ַה ֵלּל ְל ִשׁ ְמ ָך
ַהגָּדוֹל:

לפורים:
ירהְ .כּ ֶשׁ ָע ַמד ֲע ֵלי ֶהם ָה ָמן ָה ָר ָשׁעִ .בּ ֵקּשׁ ְל ַה ְשׁ ִמיד
ימי ָמ ְר ְדּ ַכי וְ ֶא ְס ֵתּר ְבּשׁוּ ַשׁן ַה ִבּ ָ
ִבּ ֵ
ַל ֲהרוֹג וּ ְלאַ ֵבּד ֶאת ָכּל ַה ְיּה ִוּדים ִמ ַנּ ַער ְו ַעד ָז ֵקן ַטף ְו ָנ ִשׁים ְבּיוֹם ֶא ָחדִ .בּ ְשׁל ָשׁה
ָע ָשׂר ְלחֹ ֶדשׁ ְשׁ ֵנים ָע ָשׂר .הוּא חֹ ֶדשׁ ֲא ָדר .וּ ְשׁ ָל ָלם ָלבוֹז:
ְואַ ָתּה ְבּ ַר ֲח ֶמי ָך ָה ַר ִבּיםֵ .ה ַפ ְר ָתּ ֶאת ֲע ָצתוְֹ .ו ִק ְל ַק ְל ָתּ ֶאת ַמ ֲח ַשׁ ְבתּוַֹ .ו ֲה ֵשׁבוֹ ָת לּוֹ
גְּ מוּלוֹ ְברֹאשׁוְֹ .ו ָתלוּ אוֹתוֹ ְו ֶאת ָבּ ָניו ַעל ָה ֵעץ:

ָעד:
וֹלם ו ֶ
ַשּׂא ִשׁ ְמ ָך ַמ ְל ֵכּנוּ ָתּ ִמיד ְלע ָ
ֻלּם יִ ְת ָבּר ְֵך וְ יִ ְתרוֹ ֵמם וְ י ְִתנ ֵ
וְ ַעל כּ ָ
)בש"ת( ְוּכתֹב ְל ַח ִיּים טוֹ ִבים ָכּל ְבּנֵי ְב ִרי ֶת ָך:

יה ְללוּ וִ י ָב ְרכוּ ֶאת ִשׁ ְמ ָך ַהגָּדוֹל ֶבּ ֱא ֶמת
וְ כֹל ַה ַחיִּים יוֹדוּ ָך ֶסּ ָלה .וִ ַ
וּע ֵתנוּ וְ ֶעזְ ָר ֵתנוּ ֶס ָלהָ .ה ֵאל ַהטּוֹב:
עוֹלם ִכּי טוֹבָ .ה ֵאל ְישׁ ָ
ְל ָ
ָאה ְלהוֹדוֹת:
וּל ָך נ ֶ
ָבּר ְוּך אַ ָתּה ה'ַ .הטּוֹב ִשׁ ְמ ָך ְ
ִשׂים ָשׁלוֹם טוֹ ָבה וּ ְב ָר ָכהַ .חיִּ ים ֵחן ָו ֶח ֶסד וְ ַר ֲח ִמים ָע ֵלינוּ וְ ַעל ָכּל
ֶיךִ .כּי ְבאוֹר ָפּנֶי ָך
ֻלּנוּ ְכּ ֶא ָחד ַי ַחד ְבּאוֹר ָפּנ ָ
אָבינוּ כּ ָ
י ְִשׂ ָר ֵאל ַע ֶמּ ָךָ .בּ ְר ֵכנוּ ִ
וּב ָר ָכה
אַה ַבת ֶח ֶסד .וּ ְצ ָד ָקה ְ
וֹרת ַחיִּים וְ ֲ
ָת ָתּ ָלּנוּ ה' ֱאל ֵֹהינוּ תּ ַ
נַ
וּל ָב ֵר ְך ֶאת ָכּל
וְ ַר ֲח ִמים וְ ַחיִּים וְ ָשׁלוֹם .וְ טוֹב י ְִהיֶה ְבּ ֵעינֶי ָך ְל ָב ְר ֵכנוּ ְ
ַע ְמּ ָך ִי ְשׂ ָר ֵאל ְבּ ָכל ֵעת וּ ְב ָכל ָשׁ ָעה ִבּ ְשׁלוֹ ֶמ ָךְ .בּרֹב עֹז וְ ָשׁלוֹם:
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ָסה טוֹ ָבה .וּגְ זֵרוֹת טוֹבוֹת ְישׁוּעוֹת
)בש"ת( ְבּ ֵס ֶפר ַח ִיּיםְ .בּ ָר ָכה ְו ָשׁלוֹם .וּ ַפ ְרנ ָ
ֶחמוֹת .נִ ָזּ ֵכר וְנִ ָכּ ֵתב ְל ָפ ֶני ָךֲ .א ַנ ְחנוּ ְו ָכל ַע ְמּ ָך ֵבּית ִי ְשׂ ָר ֵאלְ .ל ַח ִיּים טוֹ ִבים
ְונ ָ
ְוּל ָשׁלוֹם:

ָבּר ְוּך אַ ָתּה ה'ַ .ה ְמ ָבר ְֵך ֶאת ַעמּוֹ י ְִשׂ ָר ֵאל ַבּ ָשּׁלוֹם:
וּרי וְ גוֹ ֲא ִלי:
י ְִהיוּ ְל ָרצוֹן ִא ְמ ֵרי ִפי וְ ֶהגְ יוֹן ִל ִבּי ְל ָפנֶי ָך .ה' צ ִ
ֱאל ַֹהי .נְ צֹר ְלשׁוֹנִ י ֵמ ָרע וּ ְשׂ ָפ ַתי ִמ ַדּ ֵבּר ִמ ְר ָמה .וְ ִל ְמ ַק ְל ַלי ַנ ְפ ִשׁי ִתדּוֹם.
וֹר ֶת ָך .וְ אַ ֲח ֵרי ִמ ְצוׂ ֶתי ָך ִתּ ְרדֹּף
וְ ַנ ְפ ִשׁי ֶכּ ָע ָפר ַלכֹּל ִתּ ְהיֶהְ .פּ ַתח ִל ִבּי ְבּת ָ
נ ְַפ ִשׁי .וְ ָכל ַה ָקּ ִמים וְ ַהחוֹ ְשׁ ִבים ָע ַלי ְל ָר ָעהְ .מ ֵה ָרה ָה ֵפר ֲע ָצ ָתם וְ ַק ְל ֵקל
ַמ ֲח ַשׁ ְב ָתּם:
אָדם
וֹתיֶ .שׁלֹּא ַת ֲע ֶלה ִקנְ אַת ָ
י ְִהי ָרצוֹן ִמ ְלּ ָפנֶי ָך ה' ֱאל ַֹהי ֵואל ֵֹהי ֲאב ַ
ָע ַלי וְ לֹא ִקנְ אָ ִתי ַעל ֲא ֵח ִרים.
ילנִ י ִמֵיּ ֶצר ָה ָרע .וְ ֵתן ְבּ ִל ִבּי
יס ָך .וְ ַת ִצּ ֵ
אַכ ִע ֶ
וְ ֶשׁלֹּא ֶא ְכעוֹס ַהיּוֹם וְ ֶשׁלֹּא ְ
וֹל ֶמ ָך ְבּנֵה ִעי ֶר ָך ַי ֵסּד
ַע ָנ ָוהַ .מ ְל ֵכּנוּ ֵואל ֵֹהינוּ ַי ֵחד ִשׁ ְמ ָך ְבּע ָ
ָעה ו ֲ
ַה ְכנ ָ
יכ ֶל ָך .וְ ַק ֵבּץ ִקבּוּץ ָגּלֻיּוֹת וּ ְפ ֵדה צֹא ֶנ ָך וְ ַשׂ ַמּח ֲע ָד ֶת ָך:
ֵבּי ֶת ָך וְ ַשׁ ְכ ֵלל ֵה ָ
וֹר ֶת ָךֲ .ע ֵשׂה ְל ַמ ַען
ֲע ֵשׂה ְל ַמ ַען ְשׁ ֶמ ָךֲ .ע ֵשׂה ְל ַמ ַען י ְִמי ֶנ ָךֲ .ע ֵשׂה ְל ַמ ַען תּ ָ
ַענֵנִ י:
יעה ְי ִמינְ ָך ו ֲ
ידי ָך הוֹ ִשׁ ָ
ֵח ְלצוּן י ְִד ֶ
ֻשּׁ ֶת ָךְ .ל ַמ ַען י ָ
ְקד ָ
וּרי וְ גוֹ ֲא ִלי:
י ְִהיוּ ְל ָרצוֹן ִא ְמ ֵרי ִפי וְ ֶהגְ יוֹן ִל ִבּי ְל ָפנֶי ָך .ה' צ ִ
ַע ֶשׂה ָשׁלוֹם ָע ֵלינוּ וְ ַעל
עֹ ֶשׂה ָשׁלוֹם )בש"ת ַה ָשּׁלוֹם( ִבּ ְמרוֹ ָמיו .הוּא י ֲ
ָכּל י ְִשׂ ָר ֵאל .וְ ִא ְמרוּ אָ ֵמן:
ֶיך ה' ֱאלֹ ֵהינוּ ֵואל ֵֹהי ֲאבוֹ ֵתינוֶּ .שׁיּ ִָבּנֶה ֵבּית ַה ִמּ ְק ָדּשׁ
י ְִהי ָרצוֹן ִמ ְלּ ָפנ ָ
וֹר ֶת ָך:
ִבּ ְמ ֵה ָרה ְב ָי ֵמינוּ .וְ ֵתן ֶח ְל ֵקנוּ ְבּת ָ
וּכ ָשׁנִ ים ַק ְדמוֹנִ יוֹת:
וֹלם ְ
ַע ָב ְד ָך ְבּ ִי ְראָה ִכּי ֵמי ע ָ
וְ ָשׁם נ ֲ
עוֹלם ְוּכ ָשׁנִ ים ַק ְדמוֹנִ יוֹת:
וּדה וִ ירוּ ָשׁ ָל ִיםִ .כּי ֵמי ָ
וְ ָע ְר ָבה ַלה' ִמנְ ַחת יְה ָ
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בימים שאין אומרים תחנון בחול ,ובארבע הפרשיות ,אין אומרים צדקתך:

יע ה':
ִצ ְד ָק ְת ָך ְכּ ַה ְר ֵרי ֵאל ִמ ְשׁ ָפּ ֶטי ָך ְתּהוֹם ַר ָבּה אָ ָדם וּ ְב ֵה ָמה תּוֹ ִשׁ ַ
וְ ִצ ְד ָק ְת ָך ֱאל ִֹהים ַעד ָמרוֹם ֲא ֶשׁר ָע ִשׂי ָת גְ דוֹלוֹת ֱאלֹ ִהים ִמי ָכמוֹ ָך:
וֹר ְת ָך ֱא ֶמת:
וֹלם וְ ת ָ
ִצ ְד ָק ְת ָך ֶצ ֶדק ְלע ָ

קדיש תתקבל:
י ְִתגּ ַַדּל וְ ִי ְת ַק ַדּשׁ ְשׁ ֵמהּ ַר ָבּא .אמן:
יק ֵרב
ֻר ָק ֵנהּ וִ ָ
וּתהּ וְ י ְַמ ִלי ְך ַמ ְלכוּ ֵתהּ וְ י ְַצ ַמח פּ ְ
ְבּ ָע ְל ָמא ִדּי ְב ָרא ִכ ְרע ֵ
ְמ ִשׁי ֵחהּ .אמן:
וּביוֹ ֵמיכוֹן וּ ְב ַחיֵּי ְד ָכל ֵבּית ִי ְשׂ ָר ֵאל ַבּ ֲעג ָָלא וּ ִבזְ ַמן ָק ִריב,
ְבּ ַחיֵּיכוֹן ְ
וְ ִא ְמרוּ אָ ֵמן:
י ְֵהא ְשׁ ֵמהּ ַר ָבּא ְמ ָב ַר ְך ְל ָע ַלם וּ ְל ָע ְל ֵמי ָע ְל ַמ ָיּא:
י ְִת ָבּ ַר ְך וְ יִ ְשׁ ַתּ ַבּח וְ י ְִת ָפּ ֵאר וְ יִ ְתרוֹ ֵמם וְ י ְִת ַנ ֵשּׂא וְ י ְִת ַה ָדּר וְ י ְִת ַע ֶלּה וְ י ְִת ַה ָלּל
ְשׁ ֵמהּ ְדּ ֻק ְד ָשׁאְ .בּ ִר ְיך הוּא .אמן:
יר ָתא ֻתּ ְשׁ ְבּ ָח ָתא
וְשׁ ָ
וּל ֵע ָלּא ִמ ָכּל( ִמן ָכּל ִבּ ְר ָכ ָתא ִ
ְל ֵע ָלּא )בש"ת ְ
ירן ְבּ ָע ְל ָמא .וְ ִא ְמרוּ אָ ֵמן:
וְ ֶנ ֱח ָמ ָתא ַדּ ֲא ִמ ָ
וּתהוֹן ְד ָכל ֵבּית יִ ְשׂ ָר ֵאל ֳק ָדם ֲאבוּהוֹן ִדּי
וּבע ְ
ִתּ ְת ַק ֵבּל ְצלוֹ ְתהוֹן ָ
ִב ְשׁ ַמ ָיּא ,וְ ִא ְמרוּ אָ ֵמן:
י ְֵהא ְשׁ ָל ָמא ַר ָבּא ִמן ְשׁ ַמ ָיּא וְ ַחיִּים טוֹ ִבים ָע ֵלינוּ וְ ַעל ָכּל ִי ְשׂ ָר ֵאל.
וְ ִא ְמרוּ אָ ֵמן:
ַע ֶשׂה ָשׁלוֹם ָע ֵלינוּ וְ ַעל
עוֹ ֶשׂה ָשׁלוֹם )בש"ת ַה ָשּׁלוֹם( ִבּ ְמרוֹ ָמיו הוּא י ֲ
אָמן:
ָכּל י ְִשׂ ָר ֵאל וְ ִא ְמרוּ ֵ
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עלינו לשבח
וֹצר ְבּ ֵרא ִשׁיתֶ .שׁלֹּא ָע ָשׂנוּ
ֻלּה ְלי ֵ
ָע ֵלינוּ ְל ַשׁ ֵבּ ַח ַל ֲאדוֹן ַהכֹּלָ .ל ֵתת גְּ ד ָ
ְכּגוֹיֵי ָה ֲא ָרצוֹת .וְ לֹא ָשׂ ָמנוּ ְכּ ִמ ְשׁ ְפּחוֹת ָה ֲא ָד ָמהֶ .שׁלֹּא ָשׂם ֶח ְל ֵקנוּ
וֹר ֵלנוּ ְכּ ָכל ֲהמוֹ ָנםֶ .שׁ ֵהם ִמ ְשׁ ַתּ ֲחוִ ים ְל ֶה ֶבל ו ִָריק וּ ִמ ְת ַפּ ְל ִלים
ָכּ ֶהם וְ ג ָ
מוֹדים ִל ְפנֵי ֶמ ֶל ְך
וֹר ִעים וּ ִמ ְשׁ ַתּ ֲחוִ ים וּ ִ
ֶאל ֵאל לֹא יוֹ ִשׁי ַעַ .ו ֲא ַנ ְחנוּ כּ ְ
אָרץ.
ַמ ְל ֵכי ַה ְמּ ָל ִכים ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ ְך הוּאֶ .שׁהוּא נוֹ ֶטה ָשׁ ַמיִ ם וְ יוֹ ֵסד ֶ
וּשׁ ִכי ַנת ֻעזּוֹ ְבּ ָג ְב ֵהי ְמרוֹ ִמים .הוּא
וּמוֹ ַשׁב י ְָקרוֹ ַבּ ָשּׁ ַמ ִים ִמ ַמּ ַעלְ .
וֹרתוֹ:
וּלתוַֹ .כּ ָכּתוּב ְבּת ָ
ֱאל ֵֹהינוֵּ .אין עוֹדֱ .א ֶמת ַמ ְל ֵכּנוֶּ .א ֶפס ז ָ
ַה ֵשׁב ָֹת ֶאל ְל ָב ֶב ָךִ .כּי ה' הוּא ָה ֱאל ִֹהים ַבּ ָשּׁ ַמ ִים ִמ ַמּ ַעל
וְ י ַָד ְע ָתּ ַהיּוֹם ו ֲ
אָרץ ִמ ָתּ ַחתֵ .אין עוֹד:
וְ ַעל ָה ֶ
וְ ַעל ֵכּן נְ ַקוֶּה ְלּ ָך ה' ֱאל ֵֹהינוּ ִל ְראוֹת ְמ ֵה ָרה ְבּ ִת ְפ ֶא ֶרת ֻע ֶזּ ָךְ .ל ַה ֲע ִביר
וֹלם ְבּ ַמ ְלכוּת
לּוּלים ִמן ָהאָרֶץ .וְ ָה ֱא ִל ִילים ָכּרוֹת י ִָכּ ֵרתוּןְ .ל ַת ֵקּן ע ָ
גִּ ִ
ַשׁ ַדּי .וְ ָכל ְבּנֵי ָב ָשׂר י ְִק ְראוּ ִב ְשׁ ֶמ ָך ְל ַה ְפנוֹת ֵא ֶלי ָך ָכּל ִר ְשׁ ֵעי אָ ֶרץ .י ִַכּירוּ
וְ י ְֵדעוּ ָכּל יוֹ ְשׁ ֵבי ֵת ֵבלִ .כּי ְל ָך ִתּ ְכ ַרע ָכּל ֶבּ ֶר ְךִ .תּ ָשּׁ ַבע ָכּל ָלשׁוֹןְ .ל ָפנֶי ָך
ֻלּם ֶאת
יק ְבּלוּ כ ָ
ה' ֱאל ֵֹהינוּ ִי ְכ ְרעוּ וְ ִיפֹּלוּ .וְ ִל ְכבוֹד ִשׁ ְמ ָך יְ ָקר יִ ֵתּנוּ .וִ ַ
וֹלם ָו ֶעדִ .כּי ַה ַמּ ְלכוּת ֶשׁ ְלּ ָך
יהם ְמ ֵה ָרה ְלע ָ
עֹל ַמ ְלכוּ ֶת ָך .וְ ִת ְמלוֹ ְך ֲע ֵל ֶ
וּלע ְוֹל ֵמי ַעד ִתּ ְמלֹ ְך ְבּ ָכבוֹד.
ִהיא ְ
וֹר ֶת ָך .ה' י ְִמלֹ ְך ְלע ָֹלם ָו ֶעד:
ַכּ ָכּתוּב ְבּת ָ
אָרץ.
וְ ֶנ ֱא ַמר .וְ ָה ָיה ה' ְל ֶמל ְֶך ַעל ָכּל ָה ֶ
ַבּיּוֹם ַההוּא י ְִהיֶה ה' ֶא ָחד וּ ְשׁמוֹ ֶא ָחד:
ירא ִמ ַפּ ַחד ִפּ ְתאֹם וּ ִמשֹּׁאַת ְר ָשׁ ִעים ִכּי ָתבֹא:
אַל ִתּ ָ
עֻצוּ ֵע ָצה וְ ֻת ָפרַ .דּ ְבּרוּ ָד ָבר וְ לֹא יָקוּםִ .כּי ִע ָמּנוּ ֵאל:
יתי ַו ֲאנִ י ֶא ָשּׂא
וְ ַעד זִ ְקנָה ֲאנִ י הוּא .וְ ַעד ֵשׂי ָבה ֲאנִ י ֶא ְסבֹּלֲ .אנִ י ָע ִשׂ ִ
ַו ֲאנִ י ֶא ְסבֹּל ַו ֲא ַמ ֵלּט:
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קדיש יתום:
י ְִתגּ ַַדּל וְ ִי ְת ַק ַדּשׁ ְשׁ ֵמהּ ַר ָבּא .אמן:
יק ֵרב
ֻר ָק ֵנהּ וִ ָ
וּתהּ וְ י ְַמ ִלי ְך ַמ ְלכוּ ֵתהּ וְ י ְַצ ַמח פּ ְ
ְבּ ָע ְל ָמא ִדּי ְב ָרא ִכ ְרע ֵ
ְמ ִשׁי ֵחהּ .אמן:
וּביוֹ ֵמיכוֹן וּ ְב ַחיֵּי ְד ָכל ֵבּית ִי ְשׂ ָר ֵאל ַבּ ֲעג ָָלא וּ ִבזְ ַמן ָק ִריב.
ְבּ ַחיֵּיכוֹן ְ
וְ ִא ְמרוּ אָ ֵמן:
י ְֵהא ְשׁ ֵמהּ ַר ָבּא ְמ ָב ַר ְך ְל ָע ַלם וּ ְל ָע ְל ֵמי ָע ְל ַמ ָיּא:
י ְִת ָבּ ַר ְך וְ יִ ְשׁ ַתּ ַבּח וְ י ְִת ָפּ ֵאר וְ ִי ְתרוֹ ֵמם וְ י ְִת ַנ ֵשּׂא וְ י ְִת ַה ָדּר וְ י ְִת ַע ֶלּה וְ י ְִת ַה ָלּל
וּל ֵע ָלּא ִמ ָכּל( ִמן ָכּל ִבּ ְר ָכ ָתא
ְשׁ ֵמהּ ְד ֻק ְד ָשׁא ְבּ ִרי ְך הוּאְ .ל ֵע ָלּא )בש"ת ְ
ירן ְבּ ָע ְל ָמא .וְ ִא ְמרוּ אָ ֵמן:
יר ָתא ֻתּ ְשׁ ְבּ ָח ָתא וְ ֶנ ֱח ָמ ָתא ַדּ ֲא ִמ ָ
וְ ִשׁ ָ
י ְֵהא ְשׁ ָל ָמא ַר ָבּא ִמן ְשׁ ַמ ָיּא וְ ַחיִּים טוֹ ִבים ָע ֵלינוּ וְ ַעל ָכּל יִ ְשׂ ָר ֵאל.
וְ ִא ְמרוּ אָ ֵמן:
וֹמיו הוּא ְבּ ַר ֲח ָמיו ַי ֲע ֶשׂה ָשׁלוֹם
עוֹ ֶשׂה ָשׁלוֹם )בש"ת ַה ָשּׁלוֹם( ִבּ ְמר ָ
ָע ֵלינוּ וְ ַעל ָכּל יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ ִא ְמרוּ אָ ֵמן:
מחודש אלול ועד הושענה רבה מוספים מזמור זה

ירא .ה' ָמעוֹז ַחיַּי ִמ ִמּי ֶא ְפ ָחד:
וֹרי וְ ִי ְשׁ ִעי ִמ ִמּי ִא ָ
ְל ָדוִ ד .ה' א ִ
ִבּ ְקרֹב ָע ַלי ְמ ֵר ִעים ֶל ֱאכֹל ֶאת ְבּ ָשׂ ִרי.
ָצ ַרי וְ אֹיְ ַבי ִליֵ .ה ָמּה ָכּ ְשׁלוּ וְ ָנ ָפלוּ:
ִירא ִל ִבּי.
ִאם ַתּ ֲחנֶה ָע ַלי ַמ ֲחנֶה לֹא י ָ
ִאם ָתּקוּם ָע ַלי ִמ ְל ָח ָמה ְבּזֹאת ֲאנִ י בוֹ ֵט ַח:
ְמי ַחיַּי.
אַל ִתּי ֵמ ֵאת ה' .אוֹ ָתהּ ֲא ַב ֵקּשִׁ .שׁ ְב ִתּי ְבּ ֵבית ה' ָכּל י ֵ
אַ ַחת ָשׁ ְ
יכלוֹ:
ַל ֲחזוֹת ְבּנֹ ַעם ה' ְוּל ַב ֵקּר ְבּ ֵה ָ
אָהלוְֹ .בּצוּר יְרוֹ ְמ ֵמנִ י:
ירנִ י ְבּ ֵס ֶתר ֳ
ִכּי י ְִצ ְפּנֵנִ י ְבּ ֻסכּוֹ ְבּיוֹם ָר ָעה ַי ְס ִתּ ֵ
אשׁי ַעל אֹיְ ַבי ְס ִביבוֹ ַתי.
וְ ַע ָתּה יָרוּם רֹ ִ
ירה ַו ֲא ַז ְמּ ָרה ַלה':
וּעה .אָ ִשׁ ָ
זִב ֵחי ְתר ָ
אָהלוֹ ְ
וְ ֶאזְ ְבּ ָחה ְב ֳ
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ַענֵנִ י:
וֹלי ֶא ְק ָרא .וְ ָחנֵּנִ י ו ֲ
ְשׁ ַמע ה' ק ִ
ְל ָך אָ ַמר ִל ִבּי ַבּ ְקּשׁוּ ָפנָיֶ .את ָפּ ֶני ָך ה' ֲא ַב ֵקּשׁ:
אַל ַתּ ְס ֵתּר ָפּנֶי ָך ִמ ֶמּנִּ י .אַל ַתּט ְבּאַף ַע ְב ֶדּ ָךֶ .עזְ ָר ִתי ָהיִי ָת.
אַל ִתּ ְטּ ֵשׁנִ י וְ אַל ַתּ ַעזְ ֵבנִ י ֱאל ֵֹהי י ְִשׁ ִעי:
ִכּי אָ ִבי וְ ִא ִמּי ֲע ָזבוּנִ י .וַה' יַאַ ְס ֵפנִ י:
וֹר ָרי:
הוֹרנִ י ה' ַדּ ְר ֶכּ ָך וּנְ ֵחנִ י ְבּא ַֹרח ִמישׁוֹר ְל ַמ ַען שׁ ְ
ֵ
אַל ִתּ ְתּנֵנִ י ְבּ ֶנ ֶפשׁ ָצ ָריִ .כּי ָקמוּ ִבי ֵע ֵדי ֶשׁ ֶקר וִ י ֵפ ַח ָח ָמס:
לוּלא ֶה ֱא ַמנְ ִתּי ִל ְראוֹת ְבּטוּב ה' ְבּ ֶא ֶרץ ַחיִּים:
ֵ
ַקוֵּה ֶאל ה'ֲ .חזַק וְ ַי ֲא ֵמץ ִל ֶבּ ָך .וְ ַקוֵּה ֶאל ה':
קדיש יתום:

ברכי נפשי
ָבּ ְר ִכי ַנ ְפ ִשׁי ֶאת ה' .ה' ֱאלֹ ַהי ָגּ ַד ְל ָתּ ְמאֹד .הוֹד וְ ָה ָדר ָל ָב ְשׁ ָתּ:
עֹ ֶטה אוֹר ַכּ ַשּׂ ְל ָמה .נוֹ ֶטה ָשׁ ַמ ִים ַכּ ְי ִרי ָעה:
ַה ְמ ָק ֶרה ַב ַמּ ִים ֲע ִליּוֹ ָתיוַ .ה ָשּׂם ָע ִבים ְרכוּבוַֹ .ה ְמ ַה ֵלּךְ ַעל ַכּנְ ֵפי רוּ ַח:
עֹ ֶשׂה ַמ ְלאָ ָכיו רוּחוֹתְ .מ ָשׁ ְר ָתיו ֵאשׁ לֹ ֵהט:
ָי ַסד ֶא ֶרץ ַעל ְמכוֹ ֶני ָהַ .בּל ִתּמּוֹט עוֹ ָלם ָו ֶעד:
ְתּהוֹם ַכּ ְלּבוּשׁ ִכּ ִסּיתוַֹ .על ָה ִרים ַי ַע ְמדוּ ָמ ִים:
ִמן ַגּ ֲע ָר ְת ָך ְינוּסוּןִ .מן קוֹל ַר ַע ְמ ָך ֵי ָח ֵפזוּן:
ַי ֲעלוּ ָה ִרים ֵי ְרדוּ ְב ָקעוֹתֶ .אל ְמקוֹם ֶזה ָי ַס ְד ָתּ ָל ֶהם:
גְּ בוּל ַשׂ ְמ ָתּ ַבּל ַי ֲעבֹרוּןַ .בּל ְי ֻשׁבוּן ְל ַכסּוֹת ָהאָ ֶרץ:
ַה ְמ ַשׁ ֵלּ ַח ַמ ְעָינִ ים ַבּנְּ ָח ִליםֵ .בּין ָה ִרים ְי ַה ֵלּכוּן:
ַי ְשׁקוּ ָכּל ַח ְיתוֹ ָשׂ ָדיִ .י ְשׁ ְבּרוּ ְפ ָר ִאים ְצ ָמאָם:
ֲע ֵלי ֶהם עוֹף ַה ָשּׁ ַמ ִים ִי ְשׁכּוֹןִ .מ ֵבּין ֳע ָפא ִים ִי ְתּנוּ קוֹל:
ַמ ְשׁ ֶקה ָה ִרים ֵמ ֲע ִליּוֹ ָתיוִ .מ ְפּ ִרי ַמ ֲע ֶשׂי ָך ִתּ ְשׂ ַבּע ָהאָ ֶרץ:
ַמ ְצ ִמי ַח ָח ִציר ַל ְבּ ֵה ָמה וְ ֵע ֶשׂב ַל ֲעבוֹ ַדת ָהאָ ָדםְ .להוֹ ִציא ֶל ֶחם ִמן ָהאָ ֶרץ:
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וְ ַי ִין ְי ַשׂ ַמּח ְל ַבב ֱאנוֹשְׁ .ל ַה ְצ ִהיל ָפּנִ ים ִמ ָשּׁ ֶמן .וְ ֶל ֶחם ְל ַבב ֱאנוֹשׁ ִי ְס ָעד:
ִי ְשׂ ְבּעוּ ֲע ֵצי ה' .אַ ְרֵזי ְל ָבנוֹן ֲא ֶשׁר ָנ ָטע:
ֲא ֶשׁר ָשׁם ִצ ֳפּ ִרים ְי ַק ֵנּנוֲּ .ח ִסי ָדה ְבּרוֹ ִשׁים ֵבּי ָתהּ:
ָה ִרים ַהגְּ בוֹ ִהים ַל ְיּ ֵע ִליםְ .ס ָל ִעים ַמ ְח ֶסה ַל ְשּׁ ַפנִ ים:
ָע ָשׂה ָי ֵר ַח ְלמוֹ ֲע ִדיםֶ .שׁ ֶמשׁ ָי ַדע ְמבוֹאוֹ:
ָתּ ֶשׁת חֹ ֶשׁךְ וִי ִהי ָל ְי ָלה .בּוֹ ִת ְרמֹשׂ ָכּל ַח ְיתוֹ ָי ַער:
ַה ְכּ ִפי ִרים שֹׁ ֲאגִ ים ַל ָטּ ֶרף .וּ ְל ַב ֵקּשׁ ֵמ ֵאל אָ ְכ ָלם:
ִתּזְ ַרח ַה ֶשּׁ ֶמשׁ ֵיאָ ֵספוּן .וְ ֶאל ְמעוֹנֹ ָתם ִי ְר ָבּצוּן:
ֵי ֵצא אָ ָדם ְל ָפ ֳעלוֹ .וְ ַל ֲעבוֹ ָדתוֹ ֲע ֵדי ָע ֶרב:
יתָ .מ ְלאָה ָהאָ ֶרץ ִקנְ ָי ֶנ ָך:
ָמה ַרבּוּ ַמ ֲע ֶשׂי ָך ה'ֻ .כּ ָלּם ְבּ ָח ְכ ָמה ָע ִשׂ ָ
ֶזה ַהָיּם ָגּדוֹל וּ ְר ַחב ָי ַד ִים ָשׁם ֶר ֶמשׂ וְ ֵאין ִמ ְס ָפּר ַחיּוֹת ְק ַטנּוֹת ִעם גְּ דֹלוֹת:
ָתן ֶזה ָי ַצ ְר ָתּ ְל ַשׂ ֶחק בּוֹ:
ָשׁם ֳאנִ יּוֹת ְי ַה ֵלּכוּןִ .לוְ י ָ
ֻכּ ָלּם ֵא ֶלי ָך ְי ַשׂ ֵבּרוּןָ .ל ֵתת אָ ְכ ָלם ְבּ ִעתּוֹ:
ִתּ ֵתּן ָל ֶהם ִי ְלקֹטוּןִ .תּ ְפ ַתּח ָי ְד ָך ִי ְשׂ ְבּעוּן טוֹב:
ַתּ ְס ִתּיר ָפּ ֶני ָך ִי ָבּ ֵהלוּן .תֹּ ֵסף רוּ ָחם ִיגְ ָועוּן .וְ ֶאל ֲע ָפ ָרם ְישׁוּבוּן:
וּת ַח ֵדּשׁ ְפֵּני ֲא ָד ָמה:
ְתּ ַשׁ ַלּח רוּ ֲח ָך ִי ָבּ ֵראוּןְ .
ְי ִהי ְכבוֹד ה' ְלעוֹ ָלםִ .י ְשׂ ַמח ה' ְבּ ַמ ֲע ָשׂיו:
ַה ַמּ ִבּיט ָלאָ ֶרץ ַו ִתּ ְר ָעדִ .י ַגּע ֶבּ ָה ִרים וְ ֶי ֱע ָשׁנוּ:
אָ ִשׁי ָרה ַלה' ְבּ ַחָיּיֲ .א ַז ְמּ ָרה ֵלאלֹ ַהי ְבּעוֹ ִדי:
ֶי ֱע ַרב ָע ָליו ִשׂי ִחי .אָנֹ ִכי ֶא ְשׂ ַמח ַבּה':
ִי ַתּמּוּ ַח ָטּ ִאים ִמן ָהאָ ֶרץ .וּ ְר ָשׁ ִעים עוֹד ֵאי ָנם.
ָבּ ְר ִכי ַנ ְפ ִשׁי ֶאת ה' ַה ְללוּ ָיהּ:
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שיר המעלות
ִשׁיר ַה ַמּ ֲעלוֹת ֶאל ה' ַבּ ָצּ ָר ָתה ִלּי ָק ָרא ִתי ַו ַיּ ֲע ֵננִ י:
ילה ַנ ְפ ִשׁי ִמ ְשּׂ ַפת ֶשׁ ֶקר ִמ ָלּשׁוֹן ְר ִמיָּה:
ה' ַה ִצּ ָ
ַמה יִ ֵתּן ְל ָך וּ ַמה יֹּ ִסיף ָל ְך ָלשׁוֹן ְר ִמיָּה:
ִח ֵצּי גִ בּוֹר ְשׁנוּנִ ים ִעם ַגּ ֲח ֵלי ְר ָת ִמים:
אָה ֵלי ֵק ָדר:
אוֹיָה ִלּי ִכּי ג ְַר ִתּי ֶמ ֶשׁ ְך ָשׁ ַכנְ ִתּי ִעם ֳ
ַר ַבּת ָשׁ ְכנָה ָלּהּ ַנ ְפ ִשׁי ִעם שׂוֹ ֵנא ָשׁלוֹם:
ֲאנִ י ָשׁלוֹם וְ ִכי ֲא ַד ֵבּר ֵה ָמּה ַל ִמּ ְל ָח ָמה:
ִשׁיר ַל ַמּ ֲעלוֹת ֶא ָשּׂא ֵעינַי ֶאל ֶה ָה ִרים ֵמאַיִן ָיבוֹא ֶעזְ ִרי:
אָרץ:
ֶעזְ ִרי ֵמ ִעם ה' עֹ ֵשׂה ָשׁ ַמיִם ָו ֶ
אַל יִּ ֵתּן ַלמּוֹט ַרגְ ֶל ָך אַל יָנוּם שֹׁ ְמ ֶר ָך:
ִישׁן שׁ ֵֹמר יִ ְשׂ ָר ֵאל:
ִהנֵּה לֹא יָנוּם וְ לֹא י ָ
ה' שֹׁ ְמ ֶר ָך ה' ִצ ְלּ ָך ַעל יַד יְ ִמי ֶנ ָך:
יוֹ ָמם ַה ֶשּׁ ֶמשׁ לֹא י ֶַכּ ָכּה וְ י ֵָר ַח ַבּ ָלּי ְָלה:
ה' י ְִשׁ ָמ ְר ָך ִמ ָכּל ָרע יִ ְשׁמֹר ֶאת ַנ ְפ ֶשׁ ָך:
עוֹלם:
ה' י ְִשׁ ָמר ֵצא ְת ָך וּבוֹ ֶא ָך ֵמ ַע ָתּה וְ ַעד ָ
ֵל ְך:
ִשׁיר ַה ַמּ ֲעלוֹת ְל ָדוִ ד ָשׂ ַמ ְח ִתּי ְבּאֹ ְמ ִרים ִלי ֵבּית ה' נ ֵ
עֹ ְמדוֹת ָהיוּ ַרגְ ֵלינוּ ִבּ ְשׁ ָע ַרי ְִך יְרוּ ָשׁ ָליִם:
יְרוּ ָשׁ ַליִם ַה ְבּנוּ ָיה ְכּ ִעיר ֶשׁ ֻח ְבּ ָרה ָלהּ י ְַח ָדּו:
ֶשׁ ָשּׁם ָעלוּ ְשׁ ָב ִטים ִשׁ ְב ֵטי ָיהּ ֵעדוּת ְלי ְִשׂ ָר ֵאל ְלהוֹדוֹת ְל ֵשׁם ה':
ִכּי ָשׁ ָמּה ָי ְשׁבוּ ִכ ְסאוֹת ְל ִמ ְשׁ ָפּט ִכּ ְסאוֹת ְל ֵבית ָדּוִ ד:
ַשׁ ֲאלוּ ְשׁלוֹם יְרוּ ָשׁ ָליִם יִ ְשׁ ָליוּ א ֲֹה ָביִ ְך:
יל ְך ַשׁ ְלוָה ְבּאַ ְר ְמנוֹ ָתי ְִך:
י ְִהי ָשׁלוֹם ְבּ ֵח ֵ
ְל ַמ ַען אַ ַחי וְ ֵר ָעי ֲא ַד ְבּ ָרה ָנּא ָשׁלוֹם ָבּ ְך:
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ְל ַמ ַען ֵבּית ה' ֱאל ֵֹהינוּ ֲא ַב ְק ָשׁה טוֹב ָל ְך:
אתי ֶאת ֵעינַי ַהיֹּ ְשׁ ִבי ַבּ ָשּׁ ַמיִ ם:
ִשׁיר ַה ַמּ ֲעלוֹת ֵא ֶלי ָך ָנ ָשׂ ִ
ִהנֵּה ְכ ֵעינֵי ֲע ָב ִדים ֶאל יַד ֲאדוֹנֵי ֶהם ְכּ ֵעינֵי ִשׁ ְפ ָחה ֶאל ַיד גְּ ִב ְר ָתּהּ.
ֵכּן ֵעינֵינוּ ֶאל ה' ֱאל ֵֹהינוּ ַעד ֶשׁיְּ ָח ֵנּנוּ:
ָח ֵנּנוּ ה' ָחנֵּנוּ ִכּי ַרב ָשׂ ַב ְענוּ בוּז:
ַר ַבּת ָשׂ ְב ָעה ָלהּ ַנ ְפ ֵשׁנוּ ַה ַלּ ַעג ַה ַשּׁ ֲא ַננִּ ים ַהבּוּז ִלגְ ֵאי יוֹנִ ים:
וּלי ה' ֶשׁ ָהיָה ָלנוּ יֹא ַמר ָנא ִי ְשׂ ָר ֵאל:
ִשׁיר ַה ַמּ ֲעלוֹת ְל ָדוִ ד ל ֵ
אָדם:
לוּלי ה' ֶשׁ ָהיָה ָלנוּ ְבּקוּם ָע ֵלינוּ ָ
ֵ
ֲאזַי ַחיִּים ְבּ ָלעוּנוּ ַבּ ֲחרוֹת אַ ָפּם ָבּנוּ:
ֲאזַי ַה ַמּיִם ְשׁ ָטפוּנוּ ַנ ְח ָלה ָע ַבר ַעל ַנ ְפ ֵשׁנוּ:
ֲאזַי ָע ַבר ַעל ַנ ְפ ֵשׁנוּ ַה ַמּיִם ַהזֵּידוֹנִ ים:
ָבּר ְוּך ה' ֶשׁלֹּא נְ ָתנָנוּ ֶט ֶרף ְל ִשׁנֵּי ֶהם:
יוֹק ִשׁים ַה ַפּח נִ ְשׁ ָבּר ַו ֲא ַנ ְחנוּ נִ ְמ ָל ְטנוּ:
נ ְַפ ֵשׁנוּ ְכּ ִצפּוֹר נִ ְמ ְל ָטה ִמ ַפּח ְ
ֶעזְ ֵרנוּ ְבּ ֵשׁם ה' עֹ ֵשׂה ָשׁ ַמיִם ָואָרֶץ:
עוֹלם ֵי ֵשׁב:
ִשׁיר ַה ַמּ ֲעלוֹת ַהבֹּ ְט ִחים ַבּה' ְכּ ַהר ִציּוֹן לֹא ִימּוֹט ְל ָ
עוֹלם:
יְרוּ ָשׁ ַליִם ָה ִרים ָס ִביב ָלהּ וַה' ָס ִביב ְל ַעמּוֹ ֵמ ַע ָתּה וְ ַעד ָ
יקים
ִכּי לֹא ָינוּ ַח ֵשׁ ֶבט ָה ֶר ַשׁע ַעל גּוֹ ַרל ַה ַצּ ִדּ ִ
יהם:
יקים ְבּ ַעוְ ָל ָתה י ְֵד ֶ
ְל ַמ ַען לֹא יִ ְשׁ ְלחוּ ַה ַצּ ִדּ ִ
וֹתם:
ֵה ִטי ָבה ה' ַלטּוֹ ִבים וְ ִלי ָשׁ ִרים ְבּ ִלבּ ָ
יכם ה' ֶאת פּ ֲֹע ֵלי ָהאָוֶן ָשׁלוֹם ַעל י ְִשׂ ָר ֵאל:
וֹל ֵ
וְ ַה ַמּ ִטּים ֲע ַק ְל ַקלּוֹ ָתם י ִ
ִשׁיר ַה ַמּ ֲעלוֹת ְבּשׁוּב ה' ֶאת ִשׁי ַבת ִציּוֹן ָהיִינוּ ְכּח ְֹל ִמים:
אָז יִ ָמ ֵלא ְשׂחוֹק ִפּינוּ ְוּלשׁוֹנֵנוּ ִרנָּה
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אָז יֹא ְמרוּ ַבגּוֹ ִים ִהגְ ִדּיל ה' ַל ֲעשׂוֹת ִעם ֵא ֶלּה:
ִהגְ ִדּיל ה' ַל ֲעשׂוֹת ִע ָמּנוּ ָהיִינוּ ְשׂ ֵמ ִחים:
יקים ַבּ ֶנּ ֶגב:
יתנוּ ַכּ ֲא ִפ ִ
וּבה ה' ֶאת ְשׁ ִב ֵ
שׁ ָ
ַהזּ ְֹר ִעים ְבּ ִד ְמ ָעה ְבּ ִרנָּה י ְִקצֹרוּ:
ָהלוֹ ְך יֵל ְֵך וּ ָבכֹה נֹ ֵשׂא ֶמ ֶשׁ ְך ַהזּ ַָרע בֹּא ָיבֹא ְב ִרנָּה נ ֵֹשׂא ֲא ֻלמּ ָֹתיו:
ִשׁיר ַה ַמּ ֲעלוֹת ִל ְשׁלֹמֹה ִאם ה' לֹא יִ ְבנֶה ַביִ ת
ָשׁוְא ָע ְמלוּ בוֹנָיו בּוֹ.
ִאם ה' לֹא יִ ְשׁ ָמר ִעיר ָשׁוְ א ָשׁ ַקד שׁוֹ ֵמר:
אַח ֵרי ֶשׁ ֶבת אֹ ְכ ֵלי ֶל ֶחם ָה ֲע ָצ ִבים
ָשׁוְא ָל ֶכם ַמ ְשׁ ִכּי ֵמי קוּם ְמ ֲ
ִתּן ִל ִידידוֹ ֵשׁ ָנא:
ֵכּן י ֵ
ִהנֵּה ַנ ֲח ַלת ה' ָבּנִ ים ָשׂ ָכר ְפּ ִרי ַה ָבּ ֶטן:
וּרים:
ְכּ ִח ִצים ְבּיַד גִּ בּוֹר ֵכּן ְבּנֵי ַהנְּ ע ִ
אַ ְשׁ ֵרי ַה ֶגּ ֶבר ֲא ֶשׁר ִמ ֵלּא ֶאת אַ ְשׁ ָפּתוֹ ֵמ ֶהם לֹא
ֵיבֹשׁוּ ִכּי י ְַד ְבּרוּ ֶאת אוֹי ְִבים ַבּ ָשּׁ ַער:
ִשׁיר ַה ַמּ ֲעלוֹת ֲא ְשׁ ֵרי ָכּל י ְֵרא ה' ַההֹל ְֵך ִבּ ְד ָר ָכיו:
אכל אַ ְשׁ ֶרי ָך וְ טוֹב ָל ְך:
יע ַכּ ֶפּי ָך ִכּי תֹ ֵ
יְגִ ַ
ֶפן פּ ִֹריָּה ְבּי ְַר ְכּ ֵתי ֵבי ֶת ָך
ֶא ְשׁ ְתּ ָך ְכּג ֶ
ָבּנֶי ָך ִכּ ְשׁ ִת ֵלי זֵי ִתים ָס ִביב ְל ֻשׁ ְל ָח ֶנ ָך:
ִה ֵנּה ִכּי ֵכן יְ ב ַֹר ְך ָגּ ֶבר י ְֵרא ה':
י ְָב ֶר ְכ ָך ה' ִמ ִצּיּוֹן ְוּר ֵאה ְבּטוּב יְרוּ ָשׁ ָליִם כֹּל יְ ֵמי ַחיֶּי ָך:
ְוּר ֵאה ָבנִ ים ְל ָבנֶי ָך ָשׁלוֹם ַעל י ְִשׂ ָר ֵאל:
עוּרי יֹא ַמר ָנא יִ ְשׂ ָר ֵאל:
ִשׁיר ַה ַמּ ֲעלוֹת ַר ַבּת ְצ ָררוּנִ י ִמנְּ ָ
וּרי ַגּם לֹא י ְָכלוּ ִלי:
ַר ַבּת ְצ ָררוּנִ י ִמנְּ ע ָ
ַעל ַגּ ִבּי ָח ְרשׁוּ חֹ ְר ִשׁים ֶה ֱא ִריכוּ ְל ַמ ֲענִ י ָתם:
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ה' ַצ ִדּיק ִק ֵצּץ ֲעבוֹת ְר ָשׁ ִעים:
יֵבשׁוּ וְ ִיסֹּגוּ אָחוֹר כֹּל שׂנְ ֵאי ִציּוֹן:
י ְִהיוּ ַכּ ֲח ִציר גַּגּוֹת ֶשׁ ַקּ ְד ַמת ָשׁ ַלף י ֵָבשׁ:
וֹצר וְ ִח ְצנוֹ ְמ ַע ֵמּר:
ֶשׁלֹּא ִמ ֵלּא ַכפּוֹ ק ֵ
יכם ֵבּ ַר ְכנוּ ֶא ְת ֶכם ְבּ ֵשׁם ה':
וְ לֹא אָ ְמרוּ ָהעֹ ְב ִרים ִבּ ְר ַכּת ה' ֲא ֵל ֶ
ִשׁיר ַה ַמּ ֲעלוֹת ִמ ַמּ ֲע ַמ ִקּים ְק ָרא ִתי ָך ה':
וֹלי ִתּ ְהיֶינָה אָזְ נֶי ָך ַק ֻשּׁבוֹת ְלקוֹל ַתּ ֲחנוּנָי:
ֲאדֹנָי ִשׁ ְמ ָעה ְבק ִ
ַעמֹד:
ִאם ֲעוֹנוֹת ִתּ ְשׁ ָמר יָהּ ֲאדֹ ָני ִמי י ֲ
ִכּי ִע ְמּ ָך ַה ְסּ ִלי ָחה ְל ַמ ַען ִתּוּ ֵָרא:
יתי ה' ִקוְּ ָתה ַנ ְפ ִשׁי וְ ִל ְד ָברוֹ הוֹ ָח ְל ִתּי:
ִקוִּ ִ
נ ְַפ ִשׁי ַלאדֹנָי ִמשֹּׁ ְמ ִרים ַלבּ ֶֹקר שֹׁ ְמ ִרים ַלבּ ֶֹקר:
ַחל יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶאל ה' ִכּי ִעם ה' ַה ֶח ֶסד וְ ַה ְר ֵבּה ִעמּוֹ ְפדוּת:
יֵ
וֹתיו:
וְ הוּא יִ ְפ ֶדּה ֶאת יִ ְשׂ ָר ֵאל ִמכֹּל ֲעוֹנ ָ
ִשׁיר ַה ַמּ ֲעלוֹת ְל ָדוִ ד ה' לֹא ָג ַבהּ ִל ִבּי וְ לֹא ָרמוּ ֵעינַי וְ לֹא ִה ַלּ ְכ ִתּי
ִבּגְ דֹלוֹת וּ ְבנִ ְפ ָלאוֹת ִמ ֶמּנִּ י:
ָמל ֲע ֵלי ִאמּוֹ ַכּ ָגּ ֻמל ָע ַלי ַנ ְפ ִשׁי:
וֹמ ְמ ִתּי ַנ ְפ ִשׁי ְכּג ֻ
ִאם לֹא ִשׁוִּ י ִתי וְ ד ַ
עוֹלם:
ַי ֵחל יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶאל ה' ֵמ ַע ָתּה וְ ַעד ָ
ִשׁיר ַה ַמּ ֲעלוֹת זְ כוֹר ה' ְל ָדוִ ד ֵאת ָכּל ֻענּוֹתוֹ:
ַעקֹב:
ֲא ֶשׁר נִ ְשׁ ַבּע ַלה' נ ַָדר ַל ֲא ִביר י ֲ
ֱלה ַעל ֶע ֶרשׂ יְצוּ ָעי:
יתי ִאם ֶאע ֶ
ִאם אָבֹא ְבּא ֶֹהל ֵבּ ִ
ִאם ֶא ֵתּן ְשׁ ָנת ְל ֵעינָי ְל ַע ְפ ַע ַפּי ְתּנוּ ָמה:
ַעקֹב:
ַעד ֶא ְמ ָצא ָמקוֹם ַלה' ִמ ְשׁ ָכּנוֹת ַל ֲא ִביר י ֲ
ָער:
וּה ְב ֶא ְפ ָר ָתה ְמ ָצאנוּ ָה ִבּ ְשׂ ֵדי י ַ
ִהנֵּה ְשׁ ַמ ֲענ ָ
נָבוֹאָה ְל ִמ ְשׁ ְכּנוֹ ָתיו נִ ְשׁ ַתּ ֲחוֶה ַל ֲהדֹם ַרגְ ָליו:
קוּ ָמה ה' ִל ְמנוּ ָח ֶת ָך אַ ָתּה ַו ֲארוֹן ֻע ֶזּ ָך:
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ידי ָך י ְַרנֵּנוּ:
כּ ֲֹהנֶי ָך י ְִל ְבּשׁוּ ֶצ ֶדק ַו ֲח ִס ֶ
ַבּ ֲעבוּר ָדּוִ ד ַע ְב ֶדּ ָך אַל ָתּ ֵשׁב ְפּנֵי ְמ ִשׁי ֶח ָך:
נִ ְשׁ ַבּע ה' ְל ָדוִ ד ֱא ֶמת לֹא ָישׁוּב ִמ ֶמּנָּה
ִמ ְפּ ִרי ִב ְטנְ ָך אָ ִשׁית ְל ִכ ֵסּא ָל ְך:
ִאם י ְִשׁ ְמרוּ ָבנֶי ָך ְבּ ִרי ִתי וְ ֵעדֹ ִתי זוֹ ֲא ַל ְמּ ֵדם
ֵיהם ֲע ֵדי ַעד ֵי ְשׁבוּ ְל ִכ ֵסּא ָל ְך:
גַּם ְבּנ ֵ
ִכּי ָב ַחר ה' ְבּ ִציּוֹן ִא ָוּהּ ְלמוֹ ָשׁב לוֹ:
יה:
ית ָ
זֹאת ְמנוּ ָח ִתי ֲע ֵדי ַעד פֹּה ֵא ֵשׁב ִכּי ִאוִּ ִ
יע ָל ֶחם:
ֶיה אַ ְשׂ ִבּ ַ
ידהּ ָבּר ְֵך ֲא ָב ֵר ְך ֶא ְביוֹנ ָ
ֵצ ָ
יה ַרנֵּן י ְַרנֵּנוּ:
יד ָ
אַל ִבּישׁ ֶי ַשׁע ַו ֲח ִס ֶ
ֶיה ְ
וְ כ ֲֹהנ ָ
ָשׁם אַ ְצ ִמי ַח ֶק ֶרן ְל ָדוִ ד ָע ַר ְכ ִתּי ֵנר ִל ְמ ִשׁי ִחי:
בּשׁת וְ ָע ָליו י ִָציץ נִ זְ רוֹ:
אַל ִבּישׁ ֶ
אוֹי ְָביו ְ
ִשׁיר ַה ַמּ ֲעלוֹת ְל ָדוִ ד
ָחד:
ִהנֵּה ַמה טּוֹב וּ ַמה ָנּ ִעים ֶשׁ ֶבת אַ ִחים ַגּם י ַ
ָקן
ַכּ ֶשּׁ ֶמן ַהטּוֹב ַעל ָהרֹאשׁ י ֵֹרד ַעל ַהזּ ָ
וֹתיו:
אַהרֹן ֶשׁיּ ֵֹרד ַעל ִפּי ִמדּ ָ
זְ ַקן ֲ
ְכּ ַטל ֶח ְרמוֹן ֶשׁיּ ֵֹרד ַעל ַה ְר ֵרי ִציּוֹן ִכּי ָשׁם ִצוָּה ה' ֶאת ַה ְבּ ָר ָכה
עוֹלם:
ַחיִּים ַעד ָה ָ
ִשׁיר ַה ַמּ ֲעלוֹת ִה ֵנּה ָבּ ְרכוּ ֶאת ה' ָכּל ַע ְב ֵדי ה'
ָהעֹ ְמ ִדים ְבּ ֵבית ה' ַבּ ֵלּילוֹת:
יכם ק ֶֹדשׁ וּ ָב ְרכוּ ֶאת ה':
ְשׂאוּ יְ ֵד ֶ
אָרץ:
י ְָב ֶר ְכ ָך ה' ִמ ִצּיּוֹן עֹ ֵשׂה ָשׁ ַמיִ ם ָו ֶ
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מוצאי שבת
הבדלה למוצאי שבת
נוטל הכוס בידו ואומר:

ִהנֵּה ֵאל ְישׁוּ ָע ִתי ֶא ְב ַטח וְ לֹא ֶא ְפ ָחד:
וּעה:
ִכּי ָעזִּ י וְזִ ְמ ָרת יָהּ ה'ַ .וי ְִהי ִלי ִלישׁ ָ
וּעה:
וּ ְשׁאַ ְב ֶתּם ַמיִם ְבּ ָשׂשׂוֹןִ .מ ַמּ ַע ְינֵי ַהיְשׁ ָ
וּעהַ .על ַע ְמּ ָך ִב ְר ָכ ֶת ָך ֶסּ ָלה:
ַלה' ַהיְשׁ ָ
ַעקֹב ֶס ָלה:
ה' ְצ ָבאוֹת ִע ָמּנוִּ .מ ְשׂ ָגּב ָלנוּ ֱאל ֵֹהי י ֲ
אָדם בֹּ ֵט ַח ָבּ ְך:
ה' ְצ ָבאוֹת .אַ ְשׁ ֵרי ָ
ַע ֵננוּ ְבּיוֹם ָק ְר ֵאנוּ:
יעהַ .ה ֶמּ ֶל ְך י ֲ
ה' הוֹ ִשׁ ָ
יקרֵ .כּן ִתּ ְהיֶה ָלנוּ:
וֹרה וְ ִשׂ ְמ ָחה וְ ָשׂשׂוֹן וִ ָ
ְהוּדים ָהי ְָתה א ָ
ַליּ ִ
כּוֹס יְ שׁוּעוֹת ֶא ָשּׂא .וּ ְב ֵשׁם ה' ֶא ְק ָרא:
ַס ְב ִרי ָמ ָרנָן:
וֹרא ְפּ ִרי ַה ָגּ ֶפן:
וֹלם .בּ ֵ
ָבּר ְוּך אַ ָתּה ה' ֱאל ֵֹהינוּ ֶמל ְֶך ָהע ָ
וֹרא ִמי ֵני ְב ָשׂ ִמים:
עוֹלם .בּ ֵ
על הבשמים ָ -בּר ְוּך אַ ָתּה ה' ֱאל ֵֹהינוּ ֶמל ְֶך ָה ָ
וֹרי ָה ֵאשׁ:
וֹרא ְמא ֵ
עוֹלם .בּ ֵ
על הנר ָ -בּר ְוּך אַ ָתּה ה' ֱאל ֵֹהינוּ ֶמל ְֶך ָה ָ
וֹלםַ .ה ַמּ ְב ִדּיל ֵבּין ק ֶֹדשׁ ְלחֹלֵ .בּין אוֹר
אַתּה ה' ֱאל ֵֹהינוּ ֶמל ְֶך ָהע ָ
ָבּר ְוּך ָ
ְלח ֶשׁ ְךֵ .בּין יִ ְשׂ ָר ֵאל ָל ַע ִמּיםֵ .בּין יוֹם ַה ְשּׁ ִבי ִעי ְל ֵשׁ ֶשׁת יְ ֵמי ַה ַמּ ֲע ֶשׂה:
אַתּה ה'ַ .ה ַמ ְב ִדּיל ֵבּין קֹ ֶדשׁ ְלחֹל:
רוּך ָ
ָבּ ְ
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שירים למוצאי שבת
ָביא ֵא ִליָּהוּ ַה ִתּ ְשׁ ִבּי ֵא ִליָּהוּ ַה ִגּ ְל ָע ִדי
ֵא ִליָּהוּ ַהנּ ִ
1
יח ֶבּן ָדּוִ ד.
במ ֵה ָרה יָבוא ֵא ֵלינוּ ִעם ָמ ִשׁ ַ
ְ
ַע ַצת ה' ִהיא ָתקוּם:2
ַרבּוֹת ַמ ֲח ָשׁבוֹת ְבּ ֶלב ִאישׁ ו ֲ
עוֹלם ַתּ ֲעמֹד ַמ ְח ְשׁבוֹת ִלבּוֹ ְלדֹר ָודֹר:
ֲע ַצת ה' ְל ָ
ירא ֵמ ִר ְבבוֹת ָעםֲ 3א ֶשׁר ָס ִביב ָשׁתוָּ 4ע ָלי:
לֹא ִא ָ
יע ִני
והוֹשׁ ֵ
ִ
קוּמה ה'
ָ
ֻלּנוּ ְכּ ֶא ָחד ְבּאור ָפּנֶי ָך
אָבינוּ כּ ָ
ָב ְר ֵכנוּ ִ
אָדם
ֹאמר שׁוּבוּ ְבנֵי ָ
ָתּ ֵשׁב ֱאנוֹשׁ ַעד ַדּ ָכּאַ 5ותּ ֶ

1יבוא אלינו – אליהו יגיע בזמן הגאולה השלמה.
2תקום – תעמוד ,תצליח .מה שה' רוצה זה יהיה
3רבבות עם – הרבה מאוד אנשים
4שתו עלי – באו אלי והקיפו אותי מסביב
5דכא – דכדך ,צער .גם כאשר אדם עצוב וקשה לו ,הוא יכול לחזור
בו.

סידור תפילה

121

הלל בראש חודש ובשלוש רגלים
"הלל" כולל מזמורי תהלים המהללים את ה' .אנו מבחינים בין "הלל שלם",
בו אומרים את כל המזמורים בשלמותם ,לבין "חצי הלל" ,בו מדלגים על
חלק משני מזמורים ,והם מופיעים בהמשך באות קטנה יותר .חצי הלל נאמר
בראש חודש ,ואילו הלל שלם מבטא שמחה שלמה ,ואומרים אותו בימי
מועד :בראשון של פסח ,בשבועות ,בסוכות ,בשמיני עצרת ובחנוכה.

וֹלם.
ָבּר ְוּך אַ ָתּה ה' ֱאל ֵֹהינוּ ֶמל ְֶך ָהע ָ
ֲא ֶשׁר ִק ְדּ ָשׁנוּ ְבּ ִמ ְצוֹ ָתיו וְ ִצוָּנוּ ִל ְקרֹא ֶאת ַה ַה ֵלּל:
ַה ְללוּיָהּ ַה ְללוּ ַע ְב ֵדי ה'ַ .ה ְללוּ ֶאת ֵשׁם ה':
עוֹלם:
וֹר ְך ֵמ ַע ָתּה וְ ַעד ָ
י ְִהי ֵשׁם ה' ְמב ָ
ִמ ִמּזְ ַרח ֶשׁ ֶמשׁ ַעד ְמבוֹאוְֹ .מ ֻה ָלּל ֵשׁם ה':
ָרם ַעל ָכּל גּוֹיִם ה'ַ .על ַה ָשּׁ ַמיִ ם ְכּבוֹדוֹ:
יהי ָל ָשׁ ֶבת:
ִמי ַכּה' ֱאל ֵֹהינוּ ַה ַמּגְ ִבּ ִ
ַה ַמּ ְשׁ ִפּ ִילי ִל ְראוֹת ַבּ ָשּׁ ַמיִ ם וּ ָבאָרֶץ:
ְמ ִקי ִמי ֵמ ָע ָפר ָדּלֵ .מאַ ְשׁפֹּת י ִָרים ֶא ְביוֹן:
יבי ַעמּוֹ:
ְלהוֹ ִשׁי ִבי ִעם נְ ִדי ִביםִ .עם נְ ִד ֵ
וֹשׁי ִבי ֲע ֶק ֶרת ַה ַבּיִתֵ .אם ַה ָבּנִ ים ְשׂ ֵמ ָחהַ .ה ְללוּיָהּ:
מ ִ
ְבּ ֵצאת יִ ְשׂ ָר ֵאל ִמ ִמּ ְצ ָריִ םֵ .בּית ַי ֲעקֹב ֵמ ַעם לוֹ ֵעז:
וֹתיו:
וּדה ְל ָק ְדשׁוֹ ִי ְשׂ ָר ֵאל ַמ ְמ ְשׁל ָ
ְתה יְה ָ
ָהי ָ
ַהיָּם ָראָה ַו ָיּנֹסַ .היּ ְַר ֵדּן יִ סֹּב ְלאָחוֹר:
ֶה ָה ִרים ָר ְקדוּ ְכ ֵא ִילים .גְּ ָבעוֹת ִכּ ְבנֵי צֹאן:
ַמה ְלּ ָך ַה ָיּם ִכּי ָתנוּסַ .היּ ְַר ֵדּן ִתּסֹּב ְלאָחוֹר:
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ֶה ָה ִרים ִתּ ְר ְקדוּ ְכ ֵא ִילים .גְּ ָבעוֹת ִכּ ְבנֵי צֹאן:
ַעקֹב:
וֹהּ י ֲ
אָרץִ .מ ִלּ ְפנֵי ֱאל ַ
וּלי ֶ
ִמ ִלּ ְפנֵי אָדוֹן ח ִ
ַהה ְֹפ ִכי ַהצוּר ֲא ַגם ָמיִםַ .ח ָלּ ִמישׁ ְל ַמ ְעיְ נוֹ ָמיִ ם:
בר"ח ובששה ימים אחרונים של פסח מדלגים
לֹא ָלנוּ ה' לֹא ָלנוּ.
ִכּי ְל ִשׁ ְמ ָך ֵתּן ָכּבוֹדַ .על ַח ְס ְדּ ָך ַעל ֲא ִמ ֶתּ ָך:
ָל ָמּה יֹא ְמרוּ ַהגּוֹיִם .אַ ֵיה ָנא ֱאלֹ ֵהי ֶהם:
וֵאלֹ ֵהינוּ ַב ָשּׁ ָמ ִים .כֹּל ֲא ֶשׁר ָח ֵפץ ָע ָשׂה:
ֲע ַצ ֵבּי ֶהם ֶכּ ֶסף ְו ָז ָהבַ .מ ֲע ֵשׂה ְי ֵדי אָ ָדם:
ֶפּה ָל ֶהם ְולֹא ְי ַד ֵבּרוֵּ .עי ַנ ִים ָל ֶהם ְולֹא ִי ְראוּ:
אָ ְז ַנ ִים ָל ֶהם וְ לֹא ִי ְשׁ ָמעוּ .אַף ָל ֶהם ְולֹא י ְִריחוּן:
י ְֵדי ֶהם וְ לֹא ְי ִמישׁוּןַ .רגְ ֵלי ֶהם וְ לֹא ְי ַה ֵלּכוּ .לֹא ֶי ְהגּוּ ִבּגְ רוֹ ָנם:
ְכּמוֹ ֶהם ִי ְהיוּ עֹ ֵשׂי ֶהם .כֹּל ֲא ֶשׁר בֹּ ֵט ַח ָבּ ֶהם:
ִי ְשׂ ָר ֵאל ְבּ ַטח ַבּה'ֶ .ע ְז ָרם וּ ָמגִ נָּם הוּא:
ֵבּית אַ ֲהרֹן ִבּ ְטחוּ ַבּה'ֶ .ע ְז ָרם וּ ָמגִ ָנּם הוּא:
י ְִר ֵאי ה' ִבּ ְטחוּ ַבּה'ֶ .עזְ ָרם וּ ָמגִ ָנּם הוּא:

אַהרֹן:
ה' זְ ָכ ָרנוּ יְ ָב ֵר ְךְ .י ָב ֵר ְך ֶאת ֵבּית ִי ְשׂ ָר ֵאל .י ְָבר ְֵך ֶאת ֵבּית ֲ
י ְָב ֵר ְך י ְִר ֵאי ה'ַ .ה ְקּ ַטנִּ ים ִעם ַהגְּ ד ִֹלים:
יכם וְ ַעל ְבּנֵי ֶכם:
יכםֲ .ע ֵל ֶ
י ֵֹסף ה' ֲע ֵל ֶ
אָרץ:
וּכים אַ ֶתּם ַלה' .עֹ ֵשׂה ָשׁ ַמיִם ָו ֶ
ְבּר ִ
אָדם:
ָתן ִל ְבנֵי ָ
ַה ָשּׁ ַמיִ ם ָשׁ ַמיִ ם ַלה' .וְ ָהאָרֶץ נ ַ
יוֹר ֵדי דוּ ָמה:
לֹא ַה ֵמּ ִתים י ְַה ְללוּ יָהּ .וְ לֹא ָכּל ְ
וֹלםַ .ה ְללוּיָהּ:
ַו ֲא ַנ ְחנוּ נְ ָב ֵר ְך יָהֵּ .מ ַע ָתּה וְ ַעד ע ָ
וֹלםַ .ה ְללוּיָהּ:
ַו ֲא ַנ ְחנוּ נְ ָב ֵר ְך יָהֵּ .מ ַע ָתּה וְ ַעד ע ָ
בר"ח ובששה ימים אחרונים של פסח מדלגים
קוֹלי ַתּ ֲחנוּ ָני:
אָ ַה ְב ִתּי ִכּי ִי ְשׁ ַמע ה' ֶאת ִ
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ִכּי ִה ָטּה אָזְנוֹ ִלי .וּ ְב ָי ַמי ֶא ְק ָרא:
וּמ ָצ ֵרי ְשׁאוֹל ְמ ָצאוּנִ יָ .צ ָרה ְויָגוֹן ֶא ְמ ָצא:
ֲא ָפפוּנִ י ֶח ְב ֵלי ָמ ֶותְ .
ְוּב ֵשׁם ה' ֶא ְק ָרא .אָ ָנּה ה' ַמ ְלּ ָטה נ ְַפ ִשׁי:
ַחנּוּן ה' ְו ַצ ִדּיק .וֵאלֹ ֵהינוּ ְמ ַר ֵחם:
שֹׁ ֵמר ְפּ ָתא ִים ה'ַ .דּלּוֹ ִתי ְו ִלי ְיהוֹ ִשׁי ַע:
נוּח ְי ִכיִ .כּי ה' ָגּ ַמל ָע ָלי ְִכי:
שׁוּ ִבי ַנ ְפ ִשׁי ִל ְמ ָ
ִכּי ִח ַלּ ְצ ָתּ ַנ ְפ ִשׁי ִמ ָמּ ֶותֶ .את ֵעינִ י ִמן ִדּ ְמ ָעהֶ .את ַרגְ ִלי ִמ ֶדּ ִחי:
אַרצוֹת ַה ַח ִיּים:
ֶא ְת ַה ֵלךְ ִל ְפ ֵני ה'ְ .בּ ְ
ֶה ֱא ַמנְ ִתּי ִכּי ֲא ַד ֵבּרֲ .אנִ י ָענִ י ִתי ְמאֹד:
ֲאנִ י אָ ַמ ְר ִתּי ְב ָח ְפזִ יָ .כּל ָהאָ ָדם כֵֹּזב:

וֹהי ָע ָלי:
ָמה אָ ִשׁיב ַלה'ָ .כּל ַתּגְ מוּל ִ
כּוֹס יְ שׁוּעוֹת ֶא ָשּׂא .וּ ְב ֵשׁם ה' ֶא ְק ָרא:
נְ ָד ַרי ַלה' ֲא ַשׁ ֵלםֶ .נגְ ָדּה ָנּא ְל ָכל ַעמּוֹ:
ידיו:
ָקר ְבּ ֵעינֵי ה'ַ .ה ָמּוְ ָתה ַל ֲח ִס ָ
יָ
מוֹס ָרי:
אָנָּה ה' ִכּי ֲאנִ י ַע ְב ֶדּ ָךֲ .אנִ י ַע ְב ְדּ ָך ֶבּן ֲא ָמ ֶת ָך ִפּ ַתּ ְח ָתּ ְל ֵ
וֹדה .וּ ְב ֵשׁם ה' ֶא ְק ָרא:
ְל ָך ֶאזְ ַבּח ֶז ַבח תּ ָ
נְ ָד ַרי ַלה' ֲא ַשׁ ֵלּםֶ .נגְּ ָדּה ָנּא ְל ָכל ַעמּוֹ:
וֹכ ִכי יְרוּ ָשׁ ָליִםַ .ה ְללוּיָהּ:
ְבּ ַח ְצרוֹת ֵבּית ה'ְ .בּת ֵ
ַה ְללוּ ֶאת ה' ָכּל גּוֹיִ םַ .שׁ ְבּחוּהוּ ָכּל ָה ֻא ִמּים:
עוֹלםַ .ה ְללוּיָהּ:
ָבר ָע ֵלינוּ ַח ְסדּוֶֹ .ו ֱא ֶמת ה' ְל ָ
ִכּי ג ַ
עוֹלם ַח ְסדּוֹ:
ִכּי ְל ָ
הוֹדוּ ַלה' ִכּי טוֹב.
עוֹלם ַח ְסדּוֹ:
ִכּי ְל ָ
יֹא ַמר ָנא י ְִשׂ ָר ֵאל.
עוֹלם ַח ְסדּוֹ:
ִכּי ְל ָ
אַהרֹן.
יֹא ְמרוּ ָנא ֵבּית ֲ
עוֹלם ַח ְסדּוֹ:
ִכּי ְל ָ
יֹא ְמרוּ ָנא י ְִר ֵאי ה'.
אתי יָהָּ .ענָנִ י ַבּ ֶמּ ְר ַחב יָהּ:
ִמן ַה ֵמּ ַצר ָק ָר ִ
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אָדם:
ַע ֶשׂה ִלי ָ
יראַ .מה י ֲ
ה' ִלי לֹא ִא ָ
ה' ִלי ְבּעוֹזְ ָריַ .ו ֲאנִ י ֶא ְר ֶאה ְבשׂנְ אָי:
אָדם:
טוֹב ַל ֲחסוֹת ַבּה'ִ .מ ְבּטֹ ַח ָבּ ָ
טוֹב ַל ֲחסוֹת ַבּה'ִ .מ ְבּטֹ ַח ִבּנְ ִדי ִבים:
ילם:
ָכּל גּוֹיִ ם ְס ָבבוּנִ יְ .בּ ֵשׁם ה' ִכּי ֲא ִמ ַ
ילם:
ַסבּוּנִ י ַגם ְס ָבבוּנִ יְ .בּ ֵשׁם ה' ִכּי ֲא ִמ ַ
ילם:
וֹרים .דֹּ ֲעכוּ ְכּ ֵאשׁ קוֹ ִציםְ .בּ ֵשׁם ה' ִכּי ֲא ִמ ַ
ַסבּוּנִ י ִכ ְדב ִ
יתנִ י ִלנְ פֹּלַ .וה' ֲעז ָָרנִ י:
ָדּחֹה ְד ִח ַ
וּעה:
ָעזִּ י וְ זִ ְמ ָרת יָהַּ .וי ְִהי ִלי ִלישׁ ָ
יקיםְ .י ִמין ה' עֹ ָשׂה ָחיִל:
אָה ֵלי ַצ ִדּ ִ
וּעה ְבּ ֳ
קוֹל ִר ָנּה וִ ישׁ ָ
י ְִמין ה' רוֹ ֵמ ָמהְ .י ִמין ה' עֹ ָשׂה ָחיִל:
לֹא אָמוּת ִכּי ֶא ְחיֶהַ .ו ֲא ַס ֵפּר ַמ ֲע ֵשׂי יָהּ:
יַסּוֹר יִ ְסּ ַרנִּ י יָהּ .וְ ַל ָמּ ֶות לֹא נְ ָת ָננִ י:
וֹדה יָהּ:
ִפּ ְתחוּ ִלי ַשׁ ֲע ֵרי ֶצ ֶדק .אָבֹא ָבם א ֶ
יקים ָיבֹאוּ בוֹ:
זֶה ַה ַשּׁ ַער ַלה'ַ .צ ִדּ ִ
ַתּ ִהי ִלי ִלישׁוּ ָעה .אודך:
וֹד ָך ִכּי ֲענִ י ָתנִ י .ו ְ
א ְ
ֶא ֶבן ָמ ֲאסוּ ַהבּוֹנִ יםָ .הי ְָתה ְלרֹאשׁ ִפּ ָנּה .אבן:
ְתה זֹאתִ .היא נִ ְפ ָלאת ְבּ ֵעינֵינוּ .מאת:
ֵמ ֵאת ה' ָהי ָ
ילה וְ נִ ְשׂ ְמ ָחה בוֹ :זה:
זֶה ַהיּוֹם ָע ָשׂה ה' .נָגִ ָ
יעה ָנּא:
יעה ָנּא :אָ ָנּא ה' הוֹ ִשׁ ָ
אָ ָנּא ה' הוֹ ִשׁ ָ
יחה ָנּא:
אָ ָנּא ה' ַה ְצ ִלי ָחה ָנּא :אָ ָנּא ה' ַה ְצ ִל ָ
נוּכם ִמ ֵבּית ה':
ָבּר ְוּך ַה ָבּא ְבּ ֵשׁם ה'ֵ .בּ ַר ְכ ֶ
נוּכם ִמ ֵבּית ה':
ָבּר ְוּך ַה ָבּא ְבּ ֵשׁם ה'ֵ .בּ ַר ְכ ֶ
וֹתיםַ .עד ַק ְרנוֹת ַה ִמּזְ ֵבּ ַח:
ֵאל ה' ַו ָיּ ֶאר ָלנוִּ .א ְסרוּ ַחג ַבּ ֲעב ִ
וֹתיםַ .עד ַק ְרנוֹת ַה ִמּזְ ֵבּ ַח:
ֵאל ה' ַו ָיּ ֶאר ָלנוִּ .א ְסרוּ ַחג ַבּ ֲעב ִ
וֹד ָךֱּ .אל ַֹהי ֲארוֹ ְמ ֶמ ָךּ:
ֵא ִלי אַ ָתּה וְ א ֶ
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וֹד ָךֱּ .אל ַֹהי ֲארוֹ ְמ ֶמ ָךּ:
ֵא ִלי אַ ָתּה וְ א ֶ
וֹלם ַח ְסדּוֹ:
הוֹדוּ ַלה' ִכּי טוֹבִ .כּי ְלע ָ
וֹלם ַח ְסדּוֹ:
הוֹדוּ ַלה' ִכּי טוֹבִ .כּי ְלע ָ
ידי ָך ַצ ִדּי ִקים עוֹ ֵשׂי ְרצוֹ ֶנ ָך.
י ְַה ְללוּ ָך ה' ֱאל ֵֹהינוּ ַעל ָכּל ַמ ֲע ֶשׂי ָךַ .ו ֲח ִס ֶ
וֹררוּ
יב ְרכוּ וִ י ַשׁ ְבּחוּ וִ י ָפ ֲארוּ וִ ישׁ ְ
וְ ָכל ַע ְמּ ָך ֵבּית יִ ְשׂ ָר ֵאלְ .בּ ִר ָנּה יוֹדוּ וִ ָ
וִ ירוֹ ְממוּ וְ ַי ֲע ִריצוּ וְ י ְַק ִדּישׁוּ וְ ַי ְמ ִליכוּ ֶאת ִשׁ ְמ ָך ַמ ְל ֵכּנוּ ָתּ ִמידִ .כּי ְל ָך
אַתּה ֵאל:
וֹלם ָ
וֹלם וְ ַעד ע ָ
טוֹב ְלהוֹדוֹתְ .וּל ִשׁ ְמ ָך ָנּ ֶאה ְל ַז ֵמּרִ .כּי ֵמע ָ
ָבּר ְוּך אַ ָתּה ה' ֶמ ֶל ְך ְמ ֻה ָלּל ַבּ ִתּ ְשׁ ָבּחוֹת:
בראש חודש ביום טוב ובחול המועד אומר החזן קדיש שלם עם תתקבל
ובחנוכה חצי קדיש .בראש חודש עולים לתורה ארבעה קרואים .אחר קריאת
התורה חצי קדיש ,אשרי ובא לציון ואין אומרים למנצח ,חצי קדיש ,חולצים
את התפילין ומתפללין מוסף .בחזרת הש"ץ אמרים קדושת כתר:

תפלת מוסף לראש חודש:
ִכּי ֵשׁם ה' ֶא ְק ָראָ .הבוּ ג ֶֹדל ֵלאל ֵֹהינוּ:
ֲאדֹנָי ְשׂ ָפ ַתי ִתּ ְפ ָתּח .וּ ִפי יַגִּ יד ְתּ ִה ָל ֶת ָך:
ָבּר ְוּך אַ ָתּה ה' ֱאל ֵֹהינוּ ֵואלֹ ֵהי ֲאבוֹ ֵתינוֱּ .אלֹ ֵהי אַ ְב ָר ָהםֱ .אל ֵֹהי י ְִצ ָחק.
וֹרא ֵאל ֶע ְליוֹן .גּוֹ ֵמל ֲח ָס ִדים
ֵואל ֵֹהי ַי ֲעקֹבָ .ה ֵאל ַהגָּדוֹל ַהגִּ בּוֹר וְ ַהנּ ָ
ֵיהם
וֹכר ַח ְס ֵדי אָבוֹת .וּ ֵמ ִביא גוֹ ֵאל ִל ְב ֵני ְבנ ֶ
טוֹ ִבים .וְ קוֹנֵה ַהכֹּל וְז ֵ
אַה ָבה:
ְל ַמ ַען ְשׁמוֹ ְבּ ֲ
יע וּ ָמגֵן:
ֶמ ֶל ְך עוֹזֵר וּמוֹ ִשׁ ַ
ָבּר ְוּך אַ ָתּה ה'ָ .מגֵן אַ ְב ָר ָהם:
יע:
וֹלם ֲאדֹנָיְ .מ ַחיֶּה ֵמ ִתים אַ ָתּה ַרב ְלהוֹ ִשׁ ַ
אַ ָתּה גִ בּוֹר ְלע ָ
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מוֹריד ַה ֶגּ ֶשׁם:
רוּח וּ ִ
בקיץ  -מוֹ ִריד ַה ָטּל :בחורף ַ -מ ִשׁיב ָה ַ

ְמ ַכ ְל ֵכּל ַחיִּים ְבּ ֶח ֶסדְ .מ ַחיֶּה ֵמ ִתים ְבּ ַר ֲח ִמים ַר ִבּים .סוֹ ֵמ ְך נוֹ ְפ ִלים
וּרים .וּ ְמ ַק ֵיּם ֱאמוּ ָנתוֹ ִלי ֵשׁנֵי ָע ָפרִ .מי ָכמוֹ ָך
וֹלים וּ ַמ ִתּיר ֲאס ִ
וְ רוֹ ֵפא ח ִ
ַבּ ַעל גְּ בוּרוֹת וּ ִמי דוֹ ֶמה ָל ְךֶ .מ ֶל ְך ֵמ ִמית וּ ְמ ַחיֶּה וּ ַמ ְצ ִמי ַח יְ שׁוּ ָעה:
וְ ֶנ ֱא ָמן אַ ָתּה ְל ַה ֲחיוֹת ֵמ ִתים:
ָבּר ְוּך אַ ָתּה ה'ְ .מ ַחֶיּה ַה ֵמּ ִתים:
בחזרת הש"ץ אומרים כאן קדושה:

אָכים ֲהמוֹנֵי ַמ ְע ָלה ִעם ַע ְמּ ָך י ְִשׂ ָר ֵאל
ֶכּ ֶתר י ְִתּנוּ ְל ָך ה' ֱאל ֵֹהינוּ ַמ ְל ִ
ְשׁ ֵלּשׁוּ ַכּ ָדּ ָבר ָהאָמוּר ַעל ַיד נְ ִבי ֶא ָך
ֻלּם ְק ֻד ָשּׁה ְל ָך י ַ
וּצי ַמ ָטהַ ,י ַחד כּ ָ
ְקב ֵ
וְ ָק ָרא זֶה ֶאל ֶזה וְ אָ ַמר:
אָרץ ְכּבוֹדוֹ:
ָקדוֹשׁ ָקדוֹשׁ ָקדוֹשׁ ה' ְצ ָבאוֹת ְמלֹא ָכל ָה ֶ
ֻמּ ָתם ְמ ַשׁ ְבּ ִחים וְ אוֹ ְמ ִרים:
ְלע ָ
ָבּר ְוּך ְכּבוֹד ה' ִמ ְמּקוֹמוֹ:
וּ ְב ִד ְב ֵרי ָק ְד ְשׁ ָך ָכּתוּב ֵלאמֹר:
וֹלם ֱאל ַֹהיִ ְך ִציּוֹן ְלדֹר וָדֹר ַה ְללוּיָהּ:
י ְִמלֹ ְך ה' ְלע ָ
וּקדוֹ ִשׁים ְבּ ָכל יוֹם י ְַה ְללוּ ָך ֶסּ ָלהִ .כּי ֵאל
אַ ָתּה ָקדוֹשׁ וְ ִשׁ ְמ ָך ָקדוֹשְׁ .
ֶמ ֶל ְך ָגּדוֹל וְ ָקדוֹשׁ אָ ָתּה:
ָבּר ְוּך אַ ָתּה ה'ָ .ה ֵאל ַה ָקּדוֹשׁ:

ברכת ראש חודש
וֹתם
וֹתםִ .בּ ְהי ָ
וֹלד ָ
ָרא ֵשׁי ֳח ָד ִשׁים ְל ַע ְמּ ָך ָנ ָת ָתּ .זְ ַמן ַכּ ָפּ ָרה ְל ָכל תּ ְ
ַמ ְק ִרי ִבים ְל ָפנֶי ָך זִ ְב ֵחי ָרצוֹן .וּ ְשׂ ִעי ֵרי ַח ָטּאת ְל ַכ ֵפּר ַבּ ֲע ָדם .זִ ָכּרוֹן
וּעת נ ְַפ ָשׁם ִמיַּד שׂוֹ ֵנאִ .מזְ ֵבּ ַח ָח ָדשׁ ְבּ ִציּוֹן ָתּ ִכין
ֻלּם י ְִהיוּ .וּ ְתשׁ ַ
ְלכ ָ
וֹדת
ירי ִעזִּ ים ַנ ֲע ֶשׂה ְב ָרצוֹן .וּ ַב ֲעב ַ
ַע ֶלה ָע ָליו וּ ְשׂ ִע ֵ
וֹדשׁ נ ֲ
וֹלת רֹאשׁ ח ֶ
וְ ע ַ
יר ָך.
ירי ָדּוִ ד ַע ְב ֶדּ ָך ַהנִּ ְשׁ ָמ ִעים ְבּ ִע ֶ
ֻלּנוּ .וּ ְב ִשׁ ֵ
ֵבּית ַה ִמּ ְק ָדּשׁ נִ ְשׂ ַמח כּ ָ
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וּרים ִל ְפנֵי ִמזְ ְבּ ֶח ָך .אַ ֲה ַבת עוֹ ָלם ָתּ ִביא ָל ֶהם וּ ְב ִרית אָבוֹת ַל ָבּנִ ים
ָה ֲאמ ִ
ִתּזְ כּוֹר:
וֹתינוּ ֶשׁ ַתּ ֲע ֵלנוּ ְב ִשׂ ְמ ָחה
י ְִהי ָרצוֹן מ ְלּ ָפנֶי ָך ה' ֱאל ֵֹהינוּ וֵאל ֵֹהי ֲאב ֵ
ַה ִבי ֵאנוּ ְל ִציּוֹן ִע ְיר ָך ְבּ ִר ָנּה .וְ ִלירוּ ָשׁ ַליִ ם
בוּלנוּ .ו ֲ
אַר ֵצנוּ .וְ ִת ָטּ ֵענוּ ִבּגְ ֵ
ְל ְ
עוֹלם .וְ ָשׁם ַנ ֲע ֶשׂה ְל ָפנֶי ָך ֶאת ָק ְר ְבּנוֹת
ֵבּית ִמ ְק ָדּ ְשׁ ָך ְבּ ִשׂ ְמ ַחת ָ
חוֹבוֹ ֵתינוּ ְתּ ִמי ִדים ְכּ ִס ְד ָרם וּמוּ ָס ִפים ְכּ ִה ְל ָכ ָתם .וְ ֶאת מוּ ַסף יוֹם רֹאשׁ
אַה ָבה ְכּ ִמ ְצ ַות ְרצוֹ ֶנ ָךְ .כּמוֹ
וֹדשׁ ַה ֶזּהַ .נ ֲע ֶשׂה וְ ַנ ְק ִריב ְל ָפנֶי ָך ְבּ ֲ
ַהח ֶ
בוֹד ָךָ .כּאָמוּר:
וֹר ֶת ָך ַעל י ְֵדי מ ֶשׁה ַע ְב ֶדּ ָך ִמ ִפּי ְכ ֶ
ֶשׁ ָכּ ַת ְב ָתּ ָע ֵלינוּ ְבּת ָ
יכם ַתּ ְק ִריבוּ עוֹ ָלה ַלה'ָ .פּ ִרים ְבּנֵי ָב ָקר ְשׁנַיִ ם .וְ אַיִל
אשׁי ָח ְד ֵשׁ ֶ
וּ ְב ָר ֵ
ֶא ָחדְ .כּ ָב ִשׂים ְבּנֵי ָשׁ ָנה ִשׁ ְב ָעה ְתּ ִמי ִמם:
יהם ִכּ ְמ ֻד ָבּרְ .שׁלֹ ָשׁה ֶע ְשׂרֹנִ ים ַל ָפּר .וּ ְשׁנֵי ֶע ְשׂרֹנִ ים
וּ ִמנְ ָח ָתם וְ נִ ְס ֵכּ ֶ
ָלאָיִל .וְ ִע ָשׂרוֹן ַל ֶכּ ֶבשׂ .וְ ַייִן ְכּנִ ְסכּוֹ .וְ ָשׂ ִעיר ְל ַכ ֵפּר .וּ ְשׁנֵי ְת ִמ ִידים
ְכּ ִה ְל ָכ ָתם:
ֱאל ֵֹהינוּ ֵואל ֵֹהי ֲאבוֹ ֵתינוַּ .חדֵּשׁ ָע ֵלינוּ ֶאת ַהח ֶֹדשׁ ַהזֶּה ְלטוֹ ָבה
וּל ַכ ְל ָכּ ָלה.
וּל ֶנ ָח ָמהְ .ל ַפ ְר ָנ ָסה ְ
וּעה ְ
וּל ִשׂ ְמ ָחהִ .לישׁ ָ
וְ ִל ְב ָר ָכהְ .ל ָשׂשׂוֹן ְ
ילת ֵח ְטא וְ ִל ְס ִלי ַחת ָעוֹן) .בשנת העיבור
ְל ַחיִּים טוֹ ִבים ְוּל ָשׁלוֹםִ .ל ְמ ִח ַ
יהי ַהח ֶֹדשׁ ַהזֶה סוֹף וְ ֵקץ ְל ָכל
וּל ַכ ָפּ ַרת ָפּ ַשׁע( .וִ ִ
עד חודש ניסן ְ
ָצרוֹ ֵתינוְּ .תּ ִח ָלּה ָורֹאשׁ ְל ִפ ְדיוֹן ַנ ְפ ֵשׁנוִּ .כּי ְב ַע ְמּ ָך יִ ְשׂ ָר ֵאל ָבּ ַח ְר ָתּ ִמ ָכּל
ָה ֻאמּוֹת .וְ ֻח ֵקּי ָרא ֵשׁי ֳח ָד ִשׁים ָל ֶהם ָק ָב ְע ָתּ:
ָבּר ְוּך אַ ָתּה ה'ְ .מ ַק ֵדּשׁ י ְִשׂ ָר ֵאל וְ ָרא ֵשׁי ֳח ָד ִשׁים:
וֹדה
ְר ֵצה ה' ֱאל ֵֹהינוּ ְבּ ַע ְמּ ָך יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ ִל ְת ִפ ָלּ ָתם ְשׁ ֵעה .וְ ָה ֵשׁב ֶאת ָה ֲעב ָ
אַה ָבה ְת ַק ֵבּל ְבּ ָרצוֹן.
ית ָך .וְ ִא ֵשּׁי י ְִשׂ ָר ֵאל וּ ְת ִפ ָלּ ָתםְ .מ ֵה ָרה ְבּ ֲ
ִל ְד ִביר ֵבּ ֶ
בוֹדת יִ ְשׂ ָר ֵאל ַע ֶמּ ָך:
וּת ִהי ְל ָרצוֹן ָתּ ִמיד ֲע ַ
ְ
וּב ָך ְל ִציּוֹן ְבּ ַר ֲח ִמים:
וְ ֶת ֱחזֶינָה ֵעינֵינוּ ְבּשׁ ְ
ָבּר ְוּך אַ ָתּה ה'ַ .ה ַמּ ֲחזִ יר ְשׁ ִכינָתוֹ ְל ִציּוֹן:
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עוֹלם
וֹדים ֲא ַנ ְחנוּ ָל ְךָ .שׁאַ ָתּה הוּא ה' ֱאל ֵֹהינוּ ֵואל ֵֹהי ֲאבוֹ ֵתינוּ ְל ָ
מ ִ
נוֹדה ְלּ ָך
אַתּה הוּא ְלדוֹר וָדוֹרֶ .
וּרנוּ צוּר ַחיֵּינוָּ .מגֵן ִי ְשׁ ֵענוּ ָ
ָעד .צ ֵ
וֶ
וּרים ְבּי ֶָד ָך .וְ ַעל נִ ְשׁמוֹ ֵתינוּ ַה ְפּקוּדוֹת
וּנְ ַס ֵפּר ְתּ ִה ָלּ ֶת ָך ַעל ַחיֵּינוּ ַה ְמּס ִ
ָל ְך .וְ ַעל נִ ֶסּי ָך ֶשׁ ְבּ ָכל יוֹם ִע ָמּנוּ .וְ ַעל נִ ְפ ְלאוֹ ֶתי ָך וְ טוֹבוֹ ֶתי ָך ֶשׁ ְבּ ָכל ֵעת.
ֶע ֶרב ָוב ֶֹקר וְ ָצ ֳה ָריִםַ .הטּוֹב ִכּי לֹא ָכלוּ ַר ֲח ֶמי ָך .וְ ַה ְמ ַר ֵחם ִכּי לֹא ַתמּוּ
וֹלם ִקוִּ ינוּ ָל ְך:
ֲח ָס ֶדי ָךִ .כּי ֵמע ָ

מודים דרבנן:
מוֹדים ֲא ַנ ְחנוּ ָלךְ ָ .שׁאַ ָתּה הוּא ה' ֱאל ֵֹהינוּ ֵואלֹ ֵהי ֲאבוֹ ֵתינוֱּ .אלֹ ֵהי ָכל ָבּ ָשׂר .יוֹ ְצ ֵרנוּ
ִ
וֹדאוֹת ְל ִשׁ ְמ ָך ַה ָגּדוֹל ְו ַה ָקּדוֹשַׁ .על ֶשׁ ֶה ֱח ִיי ָתנוּ וְ ִק ַיּ ְמ ָתּנוּ.
יוֹ ֵצר ְבּ ֵרא ִשׁיתְ .בּ ָרכוֹת ְוה ָ
כֵּן ְתּ ַחֵיּנוּ וּ ְת ַק ְיּ ֵמנוְּ .ו ֶת ֱאסוֹף ָגּ ֻליּוֹ ֵתינוּ ְל ַח ְצרוֹת ָק ְד ֶשׁ ָךִ .ל ְשׁמוֹר ֻח ֶקּי ָךְ .ו ַל ֲעשׂוֹת
ְרצוֹ ֶנ ָך .וּ ְל ָע ְב ְד ָך ְבּ ֵל ָבב ָשׁ ֵלםַ .על ֶשׁ ֲא ַנ ְחנוּ מוֹ ִדים ָלךְ ָ .בּרוּ ְך ֵאל ַההוֹ ָדאוֹת:

בחנוכה אומרים:
ו ְַעל ַהנִּ ִסּים ְו ַעל ַה ֻפּ ְר ָקן ְו ַעל ַהגְּ בוּרוֹת ְו ַעל ַה ְתּשׁוּעוֹת ְו ַעל ַהנִ ְפ ָלאוֹת ְו ַעל
ֶחמוֹת ְו ַעל ַה ִמּ ְל ָחמוֹת
ַהנּ ָ
ֶשׁ ָע ִשׂי ָת ַל ֲאבוֹ ֵתינוּ ַבּ ָיּ ִמים ָה ֵהם ִבּזְּ ַמן ַה ֶזּה:
ימי ַמ ִתּ ְת ָיהוּ ֶבּן יוֹ ָח ָנן כֹּ ֵהן גָּדוֹל ַח ְשׁמוֹנ ִָאי וּ ָב ָניוְ .כּ ֶשׁ ָע ְמ ָדה ַמ ְלכוּת ָי ָון ָה ְר ָשׁ ָעה
ִבּ ֵ
יחם תּוֹ ָר ֶת ָך וּ ְל ַה ֲע ִבי ָרם ֵמ ֻח ֵקּי ְרצוֹ ֶנ ָך:
ַעל ַע ְמּ ָך ִי ְשׂ ָר ֵאל ְל ַה ְשׁ ִכּ ָ
ְואַ ָתּה ְבּ ַר ֲח ֶמי ָך ָה ַר ִבּים ָע ַמ ְד ָתּ ָל ֶהם ְבּ ֵעת ָצ ָר ָתםַ .ר ְב ָתּ ֶאת ִרי ָבםַ .דנְ ָתּ ֶאת ִדּי ָנם.
ָנ ַק ְמ ָתּ ֶאת נִ ְק ָמ ָתםָ .מ ַס ְר ָתּ גִ בּוֹ ִרים ְבּיַד ַח ָלּ ִשׁיםְ .ו ַר ִבּים ְבּיַד ְמ ַע ִטּים .וּ ְט ֵמ ִאים ְבּ ַיד
וֹר ֶת ָך .וּ ְל ָך ָע ִשׂי ָת ֵשׁם גָּדוֹל
ְטהוֹ ִריםְ .וּר ָשׁ ִעים ְבּ ַיד ַצ ִדּי ִקיםְ .וֵז ִדים ְבּ ַיד עוֹ ְס ֵקי ת ָ
ֻר ָקן ְכּ ַהיּוֹם ַה ֶזּה:
דוֹלה וּפ ְ
וֹל ֶמ ָך .וּ ְל ַע ְמּ ָך ִי ְשׂ ָר ֵאל ָע ִשׂי ָת ְתּשׁוּ ָעה גְ ָ
ְו ָקדוֹשׁ ְבּע ָ
אַחר ַכּךְ ָבּאוּ ָב ֶני ָך ִל ְד ִביר ֵבּי ֶת ָך .וּ ִפנּוּ ֶאת ֵהי ָכ ֶל ָךְ .ו ִט ֲהרוּ ֶאת ִמ ְק ָדּ ֶשׁ ָך .ו ְִה ְד ִליקוּ
ְו ַ
נֵרוֹת ְבּ ַח ְצרוֹת ָק ְד ֶשׁ ָךְ .ו ָק ְבעוּ ְשׁמוֹנַת ְי ֵמי ֲחֻנ ָכּה ֵאלּוְּ .להוֹדוֹת וּ ְל ַה ֵלּל ְל ִשׁ ְמ ָך
ַהגָּדוֹל:

ָעד:
וֹלם ו ֶ
ַשּׂא ִשׁ ְמ ָך ַמ ְל ֵכּנוּ ָתּ ִמיד ְלע ָ
ֻלּם יִ ְת ָבּר ְֵך וְ יִ ְתרוֹ ֵמם וְ י ְִתנ ֵ
וְ ַעל כּ ָ
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יה ְללוּ וִ י ָב ְרכוּ ֶאת ִשׁ ְמ ָך ַהגָדוֹל ֶבּ ֱא ֶמת
וְ כֹל ַה ַחיִּים יוֹדוּ ָך ֶסּ ָלה .וִ ַ
וּע ֵתנוּ וְ ֶעזְ ָר ֵתנוּ ֶס ָלהָ .ה ֵאל ַהטּוֹב:
ְלעוֹ ָלם ִכּי טוֹבָ .ה ֵאל ְישׁ ָ
ָאה ְלהוֹדוֹת:
וּל ָך נ ֶ
ָבּר ְוּך אַ ָתּה ה'ַ .הטּוֹב ִשׁ ְמ ָך ְ

ברכת כהנים:
תּוֹרה ַה ְכּתוּ ָבה ַעל ְידֵי מ ֶשׁה
ֱאלֹ ֵהינוּ ֵואלֹ ֵהי ֲאבוֹ ֵתינוָּ .בּ ְרכֵנוּ ַב ְבּ ָר ָכה ַה ְמ ֻשׁ ֶלּ ֶשׁת ַבּ ָ
ַע ְב ֶדּ ָךָ .ה ֲאמוּ ָרה ִמ ִפּי אַ ֲהרֹן וּ ָב ָניו כֹּ ֲהנִ ים ַעם ְקדוֹ ֶשׁ ָךָ .כּאָמוּר:
ְי ָב ֶר ְכ ָך ה' ְו ִי ְשׁ ְמ ֶר ָך:
ָאר ה' ָפּ ָניו ֵא ֶלי ָך וִי ֻח ֶנּ ָךּ:
יֵ
ִי ָשּׂא ה' ָפּ ָניו ֵא ֶלי ָך ְו ָי ֵשׂם ְל ָך ָשׁלוֹם:
אַדּיר ַבּ ָמּרוֹם שׁוֹ ֵכן ִבּגְ בוּ ָרה אַ ָתּה ָשׁלוֹם ְו ִשׁ ְמ ָך ָשׁלוֹםְ .י ִהי ָרצוֹן ֶשׁ ָתּ ִשׂים
הקהל ִ -
ָעלֵינוּ ְו ַעל ָכּל ַע ְמּ ָך ֵבּית ִי ְשׂ ָר ֵאלַ .ח ִיּים וּ ְב ָר ָכה ְל ִמ ְשׁ ֶמ ֶרת ָשׁלוֹם:

ִשׂים ָשׁלוֹם טוֹ ָבה וּ ְב ָר ָכהַ .חיִּ ים ֵחן ָו ֶח ֶסד וְ ַר ֲח ִמים ָע ֵלינוּ וְ ַעל ָכּל
ֶיךִ .כּי ְבאוֹר ָפּנֶי ָך
ֻלּנוּ ְכּ ֶא ָחד ַי ַחד ְבּאוֹר ָפּנ ָ
י ְִשׂ ָר ֵאל ַע ֶמּ ָךָ .בּ ְר ֵכנוּ אָ ִבינוּ כּ ָ
אַה ַבת ֶח ֶסד .וּ ְצ ָד ָקה וּ ְב ָר ָכה
וֹרת ַחיִּים וְ ֲ
ָת ָתּ ָלּנוּ ה' ֱאל ֵֹהינוּ תּ ַ
נַ
וְ ַר ֲח ִמים וְ ַחיִּים וְ ָשׁלוֹם .וְ טוֹב י ְִהיֶה ְבּ ֵעינֶי ָך ְל ָב ְר ֵכנוּ ְוּל ָב ֵר ְך ֶאת ָכּל
ַע ְמּ ָך ִי ְשׂ ָר ֵאל ְבּ ָכל ֵעת וּ ְב ָכל ָשׁ ָעה ִבּ ְשׁלוֹ ֶמ ָךְ .בּרֹב עֹז וְ ָשׁלוֹם:
ָבּר ְוּך אַ ָתּה ה'ַ .ה ְמ ָבר ְֵך ֶאת ַעמּוֹ י ְִשׂ ָר ֵאל ַבּ ָשּׁלוֹם:
וּרי וְ גוֹ ֲא ִלי:
י ְִהיוּ ְל ָרצוֹן ִא ְמ ֵרי ִפי וְ ֶהגְ יוֹן ִל ִבּי ְל ָפנֶי ָך .ה' צ ִ
ֱאל ַֹהי .נְ צֹר ְלשׁוֹנִ י ֵמ ָרע וּ ְשׂ ָפ ַתי ִמ ַדּ ֵבּר ִמ ְר ָמה .וְ ִל ְמ ַק ְל ַלי נ ְַפ ִשׁי ִתדֹּם.
וֹר ֶת ָך .וְ אַ ֲח ֵרי ִמ ְצוֹ ֶתי ָך ִתּ ְרדֹּף
וְ ַנ ְפ ִשׁי ֶכּ ָע ָפר ַלכֹּל ִתּ ְהֶיהְ .פּ ַתח ִל ִבּי ְבּת ָ
נ ְַפ ִשׁי .וְ ָכל ַה ָקּ ִמים וְ ַהחוֹ ְשׁ ִבים ָע ַלי ָר ָעהְ .מ ֵה ָרה ָה ֵפר ֲע ָצ ָתם וְ ַק ְל ֵקל
ַמ ֲח ַשׁ ְב ָתּם:
וֹר ֶת ָךֲ .ע ֵשׂה ְל ַמ ַען
ֲע ֵשׂה ְל ַמ ַען ְשׁ ֶמ ָךֲ .ע ֵשׂה ְל ַמ ַען י ְִמי ֶנ ָךֲ .ע ֵשׂה ְל ַמ ַען תּ ָ
ַענֵנִ י:
יעה ְי ִמינְ ָך ו ֲ
ידי ָך הוֹ ִשׁ ָ
ֵח ְלצוּן י ְִד ֶ
ֻשּׁ ֶת ָךְ .ל ַמ ַען י ָ
ְקד ָ
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וּרי וְ גוֹ ֲא ִלי:
י ְִהיוּ ְל ָרצוֹן ִא ְמ ֵרי ִפי וְ ֶהגְ יוֹן ִל ִבּי ְל ָפ ֶני ָך .ה' צ ִ
ַע ֶשׂה ָשׁלוֹם ָע ֵלינוּ וְ ַעל ָכּל י ְִשׂ ָר ֵאל.
עֹ ֶשׂה ָשׁלוֹם ִבּ ְמרוֹ ָמיו .הוּא י ֲ
וְ ִא ְמרוּ אָ ֵמן:
ֶיך ה' ֱאלֹ ֵהינוּ ֵואל ֵֹהי ֲאבוֹ ֵתינוֶּ .שׁיּ ִָבּנֶה ֵבּית ַה ִמּ ְק ָדּשׁ
י ְִהי ָרצוֹן ִמ ְלּ ָפנ ָ
וֹר ֶת ָך:
ִבּ ְמ ֵה ָרה ְב ָי ֵמינוּ .וְ ֵתן ֶח ְל ֵקנוּ ְבּת ָ
וּכ ָשׁנִ ים ַק ְדמוֹנִ יוֹת:
וֹלם ְ
ַע ָב ְד ָך ְבּ ִי ְראָה ִכּי ֵמי ע ָ
וְ ָשׁם נ ֲ
עוֹלם ְוּכ ָשׁנִ ים ַק ְדמוֹנִ יוֹת:
וּדה וִ ירוּ ָשׁ ָל ִיםִ .כּי ֵמי ָ
וְ ָע ְר ָבה ַלה' ִמנְ ַחת יְה ָ
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תפילות שלוש רגלים
מהם שלושת הרגלים

שלושת הרגלים הם :פסח ,שבועות וסוכות
המילה "רגלים" פירושה בלשון המקרא "פעמים" .שלושה מועדים שהתורה
ציוותה לעלות בהם לרגל לירושלים ,לבית המקדש.
את חג הפסח ,חג המצות ,חוגגים בט"ו בניסן .ערב החג הראשון הוא "ליל
הסדר" ,בו קוראים ב"הגדה של פסח" ,אוכלים מצות ושותים ארבע כוסות
יין .את חג הפסח חוגגים שבעה ימים.
חג השבועות ,חג הביכורים ,חל ב-ו' בסיון .לפי המסורת ,מתן תורה ומעמד
הר סיני היו בשבועות ,לפיכך החג נקרא גם חג מתן תורה.
חג הסוכות ,חל בט"ו בתשרי .בחג זה יושבים בסוכות לזכר הסוכות שעשו
בני ישראל בשנות נדודיהם במדבר .נוטלים את ארבעת המינים )אתרוג,
לולב ,הדס וערבה( כסמל לאחדות ישראל .חג הסוכות נחוג במשך שבוע,
ולאחריו יש חג נוסף:
"שמיני עצרת" )כפי שהוא קרוי בתורה( ,שהוא בארץ ישראל גם חג שמחת
תורה .ביום זה מסיימים את הקריאה בספר "דברים" ומתחילים בקריאה
מחודשת ב"בראשית".
תפילות שלושת הרגלים דומות ,וההבדל ביניהן בתפילת שחרית הוא
שאומרים את שם החג ,ובתפילת מוסף – מזכירים את הקרבן שהיו
מקריבים בבית המקדש באותו חג.
תפילת שחרית בחגים דומה בצורתה לתפילת שבת .תפילת מוסף בחגים היא
תפילה אחרת ,שאינה דומה לתפילת שבת .תפילת מוסף מזכירה את עבודת
בית המקדש ואת הקרבנות שהקריבו במקדש בחג .בתפילת מנחה ,יש הבדל
בין שבת וחגים ,בכך שבשבת קוראים בתורה ,ובחגים אין קוראים.
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קידוש לשלש רגלים
כשחל יו"ט בשבת:
בלחש ַ -וי ְִהי ֶע ֶרב ַוי ְִהי ב ֶֹקר:

יוֹם ַה ִשּׁ ִשּׁיַ :ו ְיכֻלּוּ ַה ָשּׁ ַמיִם וְ ָהאָרֶץ וְ ָכל ְצ ָבאָם:
אכתּוֹ ֲא ֶשׁר ָע ָשׂה:
יעי ְמ ַל ְ
ַוי ְַכל ֱאל ִֹהים ַבּיּוֹם ַה ְשּׁ ִב ִ
אכתּוֹ ֲא ֶשׁר ָע ָשׂה:
יעי ִמ ָכּל ְמ ַל ְ
ַיִּשׁבֹּת ַבּיּוֹם ַה ְשּׁ ִב ִ
ו ְ
יעי ַוי ְַק ֵדּשׁ אוֹתוֹ ִכי בוֹ ָשׁ ַבת ִמ ָכּל
ַוי ְָבר ְֶך ֱאל ִֹהים ֶאת יוֹם ַה ְשּׁ ִב ִ
אכתּוֹ ֲא ֶשׁר ָבּ ָרא ֱאל ִֹהים ַל ֲעשׂוֹת:
ְמ ַל ְ
כשחל יו"ט ביום חול מתחילין כאן:

בּוֹתי:
ַס ְב ִרי ָמ ָרנָן וְ ַר ָבּנָן וְ ַר ַ
ָפן:
בּוֹרא ְפּ ִרי ַהגּ ֶ
עוֹלם ֵ
אַתּה ה' ֱאל ֵֹהינוּ ֶמל ְֶך ָה ָ
רוּך ָ
ָבּ ְ
רוֹמ ָמנוּ
עוֹלם ֲא ֶשׁר ָבּ ַחר ָבּנוּ ִמ ָכּל ָעם וְ ְ
אַתּה ה' ֱאל ֵֹהינוּ ֶמל ְֶך ָה ָ
רוּך ָ
ָבּ ְ
אַה ָבה )לשבת
ַתּ ֶתּן ָלנוּ ה' ֱאל ֵֹהינוּ ְבּ ֲ
ִמ ָכּל ָלשׁוֹן וְ ִק ְדּ ָשׁנוּ ְבּ ִמ ְצוֹ ָתיו .ו ִ
מוֹע ִדים ְל ִשׂ ְמ ָחהַ .חגִּ ים וּזְ ַמנִּ ים ְל ָשׂשׂוֹןֶ .את יוֹם
נוּחה וּ( ֲ
ַשׁ ָבּתוֹת ִל ְמ ָ
)לשבת ַה ַשּׁ ָבּת ַהזֶּה וְ ֶאת יוֹם(:
רוּתנוּ:
לפסח ַ -חג ַה ַמּצּוֹת ַהזֶּה .זְ ַמן ֵח ֵ
תּוֹר ֵתינוּ:
לשבועות ַ -חג ַה ָשׁבוּעוֹת ַהזֶּה .זְ ַמן ַמ ַתּן ָ
לסוכות ַ -חג ַה ֻסּכּוֹת ַהזֶּה .זְ ַמן ִשׂ ְמ ָח ֵתנוּ:
לשמ"ע ולש"ת ְ -שׁ ִמינִ י ֲע ֶצ ֶרת ַהזֶּה .זְ ַמן ִשׂ ְמ ָח ֵתנוּ:
יציאַת ִמ ְצ ָריִםִ .כּי ָבנוּ ָב ַח ְר ָתּ
ֵכר ִל ִ
אַה ָבה( ִמ ְק ָרא ק ֶֹדשׁ ז ֶ
)לשבת ְבּ ֲ
וְ אוֹ ָתנוּ ִק ַדּ ְשׁ ָתּ ִמ ָכּל ָה ַע ִמּים) .לשבת וְ ַשׁ ָבּת( וּמוֹ ֲע ֵדי ָק ְד ֶשׁ ָך )לשבת
וּב ָרצוֹן( ְבּ ִשׂ ְמ ָחה וּ ְב ָשׂשׂוֹן ִהנְ ַח ְל ָתּנוּ:
אַה ָבה ְ
ְבּ ֲ
יִשׂ ָר ֵאל וְ ַהזְּ ַמנִּ ים:
אַתּה ה' ְמ ַק ֵדּשׁ )לשבת ַה ַשּׁ ָבּת וְ ( ְ
רוּך ָ
ָבּ ְ
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יענוּ ַלזְּ ַמן
עוֹלם ֶשׁ ֶה ֱחיָנוּ וְ ִקיְּ ָמנוּ וְ ִהגִּ ָ
אַתּה ה' ֱאל ֵֹהינוּ ֶמל ְֶך ָה ָ
רוּך ָ
ָבּ ְ
ַהזֶּה:
בלילה ראשון של סוכות מברכים לישב בסוכה לפני שהחינו:
ישׁב
וֹתיו ,וְ ִצוָּנוּ ֵל ֵ
עוֹלםֲ .א ֶשׁר ִק ְדּ ָשׁנוּ ְבּ ִמ ְצ ָ
אַתּה ה' ֱאל ֵֹהינוּ ֶמ ֶל ְך ָה ָ
רוּך ָ
ָבּ ְ
ַבּ ֻסּ ָכּה:
הבדלה ליו"ט שחל במוצאי שבת

וֹרי ָה ֵאשׁ:
וֹרא ְמא ֵ
וֹלם .בּ ֵ
ָבּר ְוּך אַ ָתּה ה' ֱאלֹ ֵהינוּ ֶמ ֶל ְך ָהע ָ
וֹלםַ .ה ַמּ ְב ִדּיל ֵבּין ק ֶֹדשׁ ְלחוֹלֵ .בּין אוֹר
אַתּה ה' ֱאל ֵֹהינוּ ֶמל ְֶך ָהע ָ
ָבּר ְוּך ָ
יעי ְל ֵשׁ ֶשׁת ְי ֵמי ַה ַמּ ֲע ֶשׂה.
ְלחֹ ֶשׁ ְךֵ .בּין יִ ְשׂ ָר ֵאל ָל ַע ִמּיםֵ .בּין יוֹם ַה ְשּׁ ִב ִ
יעי ִמ ֵשּׁ ֶשׁת
ֵבּין ְק ֻד ַשּׁת ַשׁ ָבּת ִל ְק ֻד ַשּׁת יוֹם טוֹב ִה ְב ַדּ ְל ָתּ .וְ ֶאת יוֹם ַה ְשּׁ ִב ִ
ְמי ַה ַמּ ֲע ֶשׂה ִק ַדּ ְשׁ ָתִּ .ה ְב ַדּ ְל ָתּ וְ ִק ַדּ ְשׁ ָתּ ֶאת ַע ְמּ ָך ִי ְשׂ ָר ֵאל ִבּ ְק ֻד ָשּׁ ֶת ָך:
יֵ
אַתּה ה'ַ .ה ַמּ ְב ִדּיל ֵבּין ק ֶֹדשׁ ְלק ֶֹדשׁ:
רוּך ָ
ָבּ ְ
יענוּ ַלזְּ ַמן
יְּמנוּ וְ ִהגִּ ָ
עוֹלם ֶשׁ ֶה ֱחיָנוּ וְ ִק ָ
אַתּה ה' ֱאל ֵֹהינוּ ֶמ ֶל ְך ָה ָ
רוּך ָ
ָבּ ְ
ַהזֶּה:
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תפלת שלש רגלים ערבית שחרית ומנחה
למנחה ִכּי ֵשׁם ה' ֶא ְק ָרא ָהבוּ גֹ ֶדל לֵאל ֵֹהינוּ:
וּפי יַגִּ יד ְתּ ִה ָלּ ֶת ָך:
ֲאדֹנָי ְשׂ ָפ ַתי ִתּ ְפ ָתּח ִ
אַב ָר ָהםֱ .אל ֵֹהי ִי ְצ ָחק.
בוֹתינוֱּ .אל ֵֹהי ְ
אַתּה ה' ֱאל ֵֹהינוּ וֵאל ֵֹהי ֲא ֵ
רוּך ָ
ָבּ ְ
גּוֹמל ֲח ָס ִדים
נּוֹרא ֵאל ֶע ְליוֹןֵ .
ַעקֹבָ .ה ֵאל ַהגָּדוֹל ַהגִּ בּוֹר וְ ַה ָ
וֵאל ֵֹהי י ֲ
ֵיהם
גוֹאל ִל ְבנֵי ְבנ ֶ
וּמ ִביא ֵ
זוֹכר ַח ְס ֵדי אָבוֹתֵ .
טוֹבים .וְ קוֹנֵה ַהכֹּל .וְ ֵ
ִ
אַה ָבה:
ְל ַמ ַען ְשׁמוֹ ְבּ ֲ
וּמגֵן:
יע ָ
וּמוֹשׁ ַ
ִ
ֶמ ֶל ְך עוֹזֵר
אַב ָר ָהם:
אַתּה ה'ָ .מגֵן ְ
רוּך ָ
ָבּ ְ
יע:
הוֹשׁ ַ
אַתּה ַרב ְל ִ
עוֹלם ֲאדֹנָי ְמ ַחיֵּה ֵמ ִתים ָ
אַתּה גִ בּוֹר ְל ָ
ָ
מוֹריד ַה ָטּל:
ֶשׁם :בקיץ ִ -
וּמוֹריד ַהגּ ֶ
רוּח ִ
בחורף ַ -מ ִשׁיב ָה ַ

נוֹפ ִלים
סוֹמ ְך ְ
ְמ ַכ ְל ֵכּל ַח ִיּים ְבּ ֶח ֶסדְ .מ ַחיֵּה ֵמ ִתים ְבּ ַר ֲח ִמים ַר ִבּיםֵ .
ישׁנֵי ָע ָפרִ .מי ָכמוֹ ָך
וּמ ַקיֵּם ֱאמוּנָתוֹ ִל ֵ
סוּריםְ .
וּמ ִתּיר ֲא ִ
חוֹלים ַ
רוֹפא ִ
וְ ֵ
יְשׁוּעה:
ָ
יח
וּמ ַחיֶּה וּ ַמ ְצ ִמ ַ
דוֹמה ָל ְךֶ .מ ֶל ְך ֵמ ִמית ְ
וּמי ֶ
ַבּ ַעל גְּ בוּרוֹת ִ
אַתּה ְל ַה ֲחיוֹת ֵמ ִתים:
ֶא ָמן ָ
וְ נ ֱ
אַתּה ה' ְמ ַחיֵּה ַה ֵמּ ִתים:
ָבּר ְוּך ָ
בחזרת הש"ץ אומרים כאן קדושה:
לשחרית:

ֻשּׁה
יח סוֹד ַשׂ ְר ֵפי ק ֶֹדשׁ ַה ְמּ ַשׁ ְלּ ִשׁים ְל ָך ְקד ָ
יצ ְך ְכּנ ַֹעם ִשׂ ַ
ַע ִר ָ
ישׁ ְך וְ נ ֲ
נ ְַק ִדּ ָ
אָמר:
יא ָך וְ ָק ָרא זֶה ֶאל זֶה וְ ַ
ַכּ ָכּתוּב ַעל יַד נְ ִב ֶ
אָרץ ְכּבוֹדוֹ:
קו"ח ָ -קדוֹשׁ ָקדוֹשׁ ָקדוֹשׁ ה' ְצ ָבאוֹת ְמלֹא ָכל ָה ֶ
ַשּׂ ִאים
יעים קוֹל ִמ ְתנ ְ
אַדּיר וְ ָחזָק ַמ ְשׁ ִמ ִ
חזן  -אָז ְבּקוֹל ַר ַעשׁ גָּדוֹל ִ
אוֹמ ִרים:
ֻמּת ְשׂ ָר ִפים ְל ֻע ָמּ ָתם ְמ ַשׁ ְבּ ִחים וְ ְ
ְלע ַ
רוּך ְכּבוֹד ה' ִמ ְמּקוֹמוֹ:
קו"ח ָ -בּ ְ
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ַחנוּ ָל ְך.
לוֹך ָע ֵלינוּ ִכּי ְמ ַח ִכּים ֲאנ ְ
יע וְ ִת ְמ ְ
תוֹפ ַ
קוֹמ ָך ַמ ְל ֵכּנוּ ִ
חזן ִ -מ ְמּ ְ
ָעד ִתּ ְשׁכּוֹן:
עוֹלם ו ֶ
ָמינוּ ְל ָ
ָמ ַתי ִתּ ְמל ְֹך ְבּ ִציּוֹן ְבּ ָקרוֹב ְבּי ֵ
ֵצח נְ ָצ ִחים:
וּלנ ַ
רוּשׁ ַליִ ם ִע ְיר ָך ְלדוֹר וָדוֹר ְ
תוֹך ְי ָ
ַדּל וְ ִת ְת ַק ֵדּשׁ ְבּ ְ
ִתּ ְתגּ ֵ
יח
ירי ֻע ֶזּ ָך ַעל י ְֵדי ָדּוִ ד ְמ ִשׁ ַ
וְ ֵעינֵינוּ ִת ְר ֶאינָה ַמ ְלכוּ ֶת ָך ַכּ ָדּ ָבר ָהאָמוּר ְבּ ִשׁ ֵ
ִצ ְד ֶק ָך:
עוֹלם ֱאל ַֹה ְיִך ִציּוֹן ְלדֹר ָודֹר ַה ְללוּיָהּ:
קו"ח  -י ְִמל ְֹך ה' ְל ָ
למנחה:

ֻשּׁה
קוֹדשׁ ַה ְמּ ַשׁ ְלּ ִשׁים ְל ָך ְקד ָ
יח סוֹד ַשׂ ְר ֵפי ֶ
נוֹעם ִשׂ ַ
יצ ְך ְכּ ַ
ַע ִר ָ
ישׁ ְך וְ נ ֲ
נ ְַק ִדּ ָ
אָמר:
יא ָך וְ ָק ָרא זֶה ֶאל זֶה וְ ַ
ַכּ ָכּתוּב ַעל יַד נְ ִב ֶ
קו"ח ָ -קדוֹשׁ ָקדוֹשׁ ָקדוֹשׁ ה' ְצ ָבאוֹת ְמלֹא ָכל ָהאָרֶץ ְכּבוֹדוֹ:
אוֹמ ִרים:
ֻמּ ָתם ְמ ַשׁ ְבּ ִחים וְ ְ
חזן ְ -לע ָ
רוּך ְכּבוֹד ה' ִמ ְמּקוֹמוֹ:
קו"ח ָ -בּ ְ
וּב ִד ְב ֵרי ָק ְד ְשׁ ָך ָכּתוּב ֵלאמֹר:
חזן ְ -
עוֹלם ֱאל ַֹה ְיִך ִציּוֹן ְלדוֹר וָדוֹר ַה ְללוּיָהּ:
יִמל ְֹך ה' ְל ָ
קו"ח ְ
דוֹשׁים ְבּ ָכל יוֹם י ְַה ְללוּ ָך ֶסּ ָלהִ .כּי ֵאל
וּק ִ
אַתּה ָקדוֹשׁ וְ ִשׁ ְמ ָך ָקדוֹשְׁ .
ָ
אָתּה:
ֶמ ֶל ְך גָּדוֹל וְ ָקדוֹשׁ ָ
אַתּה ה' ָה ֵאל ַה ָקּדוֹשׁ:
רוּך ָ
ָבּ ְ
רוֹמ ְמ ָתּנוּ ִמ ָכּל
ית ָבּנוּ וְ ַ
אוֹתנוּ וְ ָר ִצ ָ
אָה ְב ָתּ ָ
אַתּה ְב ַח ְר ָתּנוּ ִמ ָכּל ָה ַע ִמּים ַ
ָ
בוֹד ֶת ָך וְ ִשׁ ְמ ָך
וׂתי ָך וְ ֵק ַר ְב ָתּנוּ ַמ ְל ֵכּנוּ ַל ֲע ָ
ַה ְלּשׁוֹנוֹת וְ ִק ַדּ ְשׁ ָתּנוּ ְבּ ִמ ְצ ֶ
את:
ַהגָּדוֹל וְ ַה ָקּדוֹשׁ ָע ֵלינוּ ָק ָר ָ
כשחל יו"ט במוצאי שבת אומרים ותודיענו:
וַתּוֹ ִדי ֵענוּ ה' ֱאלֹ ֵהינוּ ֶאת ִמ ְשׁ ְפּ ֵטי ִצ ְד ֶק ָך ַו ְתּ ַל ְמּדֵנוּ ַל ֲעשׂוֹת ָבּ ֶהם ֻח ֵקּי ְרצוֹ ֶנ ָך ַו ִתּ ֶתּן
ַתּנְ ִחי ֵלנוּ
ָלנוּ ה' ֱאלֹ ֵהינוּ ִמ ְשׁ ָפּ ִטים ְי ָשׁ ִרים ְותוֹרוֹת ֱא ֶמת ֻח ִקּים וּ ִמ ְצוֹת טוֹ ִבים ו ַ
ְז ַמ ֵנּי ָשׂשׂוֹן וּמוֹ ֲע ֵדי קוֹ ֶדשׁ וְ ַח ֵגּי נְ ָד ָבהַ .ותּוֹ ִרי ֵשׁנוּ ְק ֻד ַשּׁת ַשׁ ָבּת ְוּכבוֹד מוֹ ֵעד ַו ֲחגִ י ַגת
ָה ֶר ֶגל ַו ַתּ ְב ֵדּל ה' ֱאלֹ ֵהינוּ ֵבּין קוֹ ֶדשׁ ְלחוֹל ֵבּין אוֹר ְלח ֶשׁךְ ֵבּין ִי ְשׂ ָר ֵאל ָל ַע ִמּים ֵבּין
יוֹם ַה ְשּׁ ִבי ִעי ְל ֵשׁ ֶשׁת ְי ֵמי ַה ַמּ ֲע ֶשׂה ֵבּין ְק ֻד ַשּׁת ַשׁ ָבּת ִל ְק ֻד ַשּׁת יוֹם טוֹב ִה ְב ַדּ ְל ָתּ ְו ֶאת
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יוֹם ַה ְשּׁ ִבי ִעי ִמ ֵשׁ ֶשׁת ְי ֵמי ַה ַמ ֲע ֶשׂה ִק ַדּ ְשׁ ָתּ ִה ְב ַדּ ְל ָתּ וְ ִק ַדּ ְשׁ ָתּ ֶאת ַע ְמּ ָך ִי ְשׂ ָר ֵאל
ִבּ ְק ֻד ָשּׁ ֶת ָך:

וֹע ִדים
אַה ָבה )לשבת ַשׁ ָבּתוֹת ִל ְמנוּ ָחה וּ(מ ֲ
ו ִַתּ ֶתּן ָלנוּ ה' ֱאל ֵֹהינוּ ְבּ ֲ
ְל ִשׂ ְמ ָחה ַחגִּ ים וּזְ ַמנִּ ים ְל ָשׂשׂוֹן ֶאת יוֹם )לשבת ַה ַשׁ ָבּת ַה ֶזּה וְ ֶאת יוֹם(:
רוּתנוּ:
לפסח ַ -חג ַה ַמּצּוֹת ַהזֶּה .זְ ַמן ֵח ֵ
תּוֹר ֵתינוּ:
לשבועות ַ -חג ַה ָשׁבוּעוֹת ַהזֶּה .זְ ַמן ַמ ַתּן ָ
לסוכות ַ -חג ַה ֻסּכּוֹת ַהזֶּה .זְ ַמן ִשׂ ְמ ָח ֵתנוּ:
לשמ"ע ולש"ת ְ -שׁ ִמינִ י ֲע ֶצ ֶרת ַהזֶּה .זְ ַמן ִשׂ ְמ ָח ֵתנוּ:
יציאַת ִמ ְצ ָריִם:
ֵכר ִל ִ
אַה ָבה( ִמ ְק ָרא ק ֶֹדשׁ ז ֶ
)לשבת ְבּ ֲ
יע וְ י ֵָר ֶאה וְ י ֵָר ֶצה וְ יִ ָשּׁ ַמע
ֱאל ֵֹהינוּ ֵואל ֵֹהי ֲאבוֹ ֵתינוּ ַי ֲע ֶלה וְ ָיבוֹא וְ ַיגִּ ַ
ָכר זִ ְכרוֹנֵנוּ וּ ִפ ְקדוֹ ֵננוּ וְ זִ ְכרוֹן ֲאבוֹ ֵתינוּ וְ זִ ְכרוֹן ָמ ִשׁי ַח ֶבּן ָדּוִ ד
וְ י ִָפּ ֵקד וְ ִיזּ ֵ
ֶך .וְ זִ ְכרוֹן יְרוּ ָשׁ ַל ִים ִעיר ָק ְד ֶשׁ ָך וְ זִ ְכרוֹן ָכּל ַע ְמּ ָך ֵבּית יִ ְשׂ ָר ֵאל ְל ָפנֶי ָך
ַע ְבדּ ָ
ִל ְפ ֵלי ָטה ְלטוֹ ָבה ְל ֵחן ְוּל ֶח ֶסד ְוּל ַר ֲח ִמים ְל ַחיִּים טוֹ ִבים ְוּל ָשׁלוֹם ְבּיוֹם:
לפסח ַ -חג ַה ַמּצּוֹת:
לשבועות ַ -חג ַה ָשׁבוּעוֹת:
לסוכות ַ -חג ַה ֻסּכּוֹת:
לשמ"ע ולש"ת ְ -שׁ ִמינִ י ֲע ֶצ ֶרת ֶה ָחג:
יענוּ בּוֹ
הוֹשׁ ֵ
וּפ ְק ֵדנוּ בּוֹ ִל ְב ָר ָכה .וְ ִ
טוֹבהָ .
ַהזֶּה .ז ְָכ ֵרנוּ ה' ֱאל ֵֹהינוּ בּוֹ ְל ָ
יְשׁוּעה וְ ַר ֲח ִמים חוּס וְ ָחנֵּנוּ וְ ַר ֵחם ָע ֵלינוּ
ָ
וּב ְד ַבר
טוֹביםִ .
ְל ַח ִיּים ִ
אָתּה:
יענוּ ִכּי ֵא ֶלי ָך ֵעינֵינוּ ִכּי ֵאל ֶמ ֶל ְך ַחנּוּן וְ ַרחוּם ָ
הוֹשׁ ֵ
וְ ִ
וֹע ֶדי ָךְ .ל ַחיִּים טוֹ ִבים וּ ְל ָשׁלוֹם.
וְ ַה ִשּׂי ֵאנוּ ה' ֱאל ֵֹהינוּ ֶאת ִבּ ְר ַכּת מ ֲ
ְל ִשׂ ְמ ָחה ְוּל ָשׂשׂוֹןַ .כּ ֲא ֶשׁר ָר ִצי ָת וְ אָ ַמ ְר ָתּ ְל ָב ְר ֵכנוּ:
)לשבת ֱאל ֵֹהינוּ וֵאל ֵֹהי ֲאבוֹ ֵתינוּ ְר ֵצה ָנא ִבּ ְמנוּ ָח ֵתנוַּ (:ק ְדּ ֵשׁנוּ
ְבּ ִמ ְצוֹ ֶתי ָך וְ ֵתן ֶח ְל ֵקנוּ ְבּתוֹ ָר ֶת ָך ַשׂ ְבּ ֵענוּ ִמטּוּ ֶב ָך וְ ַשׂ ַמּח נ ְַפ ֵשׁנוּ
ילנוּ ה' ֱאל ֵֹהינוּ) .לשבת
ִבּישׁוּ ָע ֶת ָך .וְ ַט ֵהר ִל ֵבּנוּ ְל ָע ְב ְדּ ָך ֶבּ ֱא ֶמת .וְ ַהנְ ִח ֵ
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אַה ָבה וּ ְב ָרצוֹן( ְבּ ִשׂ ְמ ָחה וּ ְב ָשׂשׂוֹן) .לשבת ַשׁ ָבּת וּ(מוֹ ֲע ֵדי ָק ְד ֶשׁ ָך
ְבּ ֲ
וְ יִ ְשׂ ְמחוּ ְבּ ָך י ְִשׂ ָר ֵאל ְמ ַק ְדּ ֵשׁי ְשׁ ֶמ ָך:
יִשׂ ָר ֵאל וְ ַהזְ ַמנִּ ים:
אַתּה ה' ְמ ַק ֵדּשׁ )לשבת ַה ַשּׁ ָבּת וְ ( ְ
רוּך ָ
ָבּ ְ
בוֹדה
יִשׂ ָר ֵאל וְ ִל ְת ִפ ָלּ ָתם ְשׁ ֵעה .וְ ָה ֵשׁב ֶאת ָה ֲע ָ
ְר ֵצה ה' ֱאל ֵֹהינוּ ְבּ ַע ְמּ ָך ְ
אַה ָבה ְת ַק ֵבּל ְבּ ָרצוֹן.
וּת ִפ ָלּ ָתםְ .מ ֵה ָרה ְבּ ֲ
יִשׂ ָר ֵאל ְ
ית ָך .וְ ִא ֵשּׁי ְ
ִל ְד ִביר ֵבּ ֶ
יִשׂ ָר ֵאל ַע ֶמּ ָך:
בוֹדת ְ
וּת ִהי ְל ָרצוֹן ָתּ ִמיד ֲע ַ
ְ
שׁוּב ָך ְל ִציּוֹן ְבּ ַר ֲח ִמים:
וְ ֶת ֱחזֶינָה ֵעינֵינוּ ְבּ ְ
אַתּה ה'ַ .ה ַמּ ֲחזִ יר ְשׁ ִכינָתוֹ ְל ִציּוֹן:
רוּך ָ
ָבּ ְ
עוֹלם
וֹדים ֲא ַנ ְחנוּ ָל ְךָ .שׁאַ ָתּה הוּא ה' ֱאל ֵֹהינוּ ֵואל ֵֹהי ֲאבוֹ ֵתינוּ ְל ָ
מ ִ
וֹדה ְלּ ָך
וּרנוּ צוּר ַחיֵּינוָּ .מגֵן יִ ְשׁ ֵענוּ אַ ָתּה הוּא ְלדוֹר וָדוֹר נ ֶ
ָעד .צ ֵ
וֶ
וּרים ְבּי ֶָד ָך .וְ ַעל נִ ְשׁמוֹ ֵתינוּ ַה ְפּקוּדוֹת
וּנְ ַס ֵפּר ְתּ ִה ָלּ ֶת ָך ַעל ַחיֵּינוּ ַה ְמּס ִ
ָל ְך .וְ ַעל נִ ֶסּי ָך ֶשׁ ְבּ ָכל יוֹם ִע ָמּנוּ .וְ ַעל נִ ְפ ְלאוֹ ֶתי ָך וְ טוֹבוֹ ֶתי ָך ֶשׁ ְבּ ָכל ֵעת.
ֶערֶב ָוב ֶֹקר וְ ָצ ֳה ָריִ םַ .הטּוֹב ִכּי לֹא ָכלוּ ַר ֲח ֶמי ָך .וְ ַה ְמ ַר ֵחם ִכּי לֹא ַתמּוּ
עוֹלם ִקוִּ ינוּ ָל ְך:
ֲח ָס ֶדי ָךִ .כּי ֵמ ָ
מודים דרבנן:
מוֹדים ֲא ַנ ְחנוּ ָלךְ ָ .שׁאַ ָתּה הוּא ה' ֱאל ֵֹהינוּ ֵואלֹ ֵהי ֲאבוֹ ֵתינוֱּ .אלֹ ֵהי ָכל ָבּ ָשׂר .יוֹ ְצ ֵרנוּ
ִ
וֹדאוֹת ְל ִשׁ ְמ ָך ַה ָגּדוֹל ְו ַה ָקּדוֹשַׁ .על ֶשׁ ֶה ֱח ִיי ָתנוּ וְ ִק ַיּ ְמ ָתּנוּ.
יוֹ ֵצר ְבּ ֵרא ִשׁיתְ .בּ ָרכוֹת ְוה ָ
כֵּן ְתּ ַח ֵיּנוּ וּ ְת ַקיּ ְֵמנוְּ .ו ֶת ֱאסוֹף ָגּלֻיּוֹ ֵתינוּ ְל ַח ְצרוֹת ָק ְד ֶשׁ ָךִ .ל ְשׁמוֹר ֻח ֶקּי ָךְ .ו ַל ֲעשׂוֹת
מוֹדים ָלךְ ָ .בּרוּךְ ֵאל ַההוֹ ָדאוֹת:
ְרצוֹ ֶנ ָך .וּ ְל ָע ְב ְד ָך ְבּ ֵל ָבב ָשׁ ֵלםַ .על ֶשׁ ֲא ַנ ְחנוּ ִ

ָעד:
עוֹלם ו ֶ
ַשּׂא ִשׁ ְמ ָך ַמ ְל ֵכּנוּ ָתּ ִמיד ְל ָ
רוֹמם וְ ִי ְתנ ֵ
ֻלּם יִ ְת ָבּר ְֵך וְ יִ ְת ֵ
וְ ַעל כּ ָ
יב ְרכוּ ֶאת ִשׁ ְמ ָך ַהגָדוֹל ֶבּ ֱא ֶמת
יה ְללוּ וִ ָ
וְ כֹל ַה ַח ִיּים יוֹדוּ ָך ֶסּ ָלה .וִ ַ
שׁוּע ֵתנוּ וְ ֶעזְ ָר ֵתנוּ ֶס ָלהָ .ה ֵאל ַהטּוֹב:
עוֹלם ִכּי טוֹבָ .ה ֵאל יְ ָ
ְל ָ
ָאה ְלהוֹדוֹת:
וּל ָך נ ֶ
אַתּה ה'ַ .הטּוֹב ִשׁ ְמ ָך ְ
רוּך ָ
ָבּ ְ
ברכת כהנים:
תּוֹרה ַה ְכּתוּ ָבה ַעל ְידֵי מ ֶשׁה
ֱאלֹ ֵהינוּ ֵואלֹ ֵהי ֲאבוֹ ֵתינוָּ .בּ ְרכֵנוּ ַב ְבּ ָר ָכה ַה ְמ ֻשׁ ֶלּ ֶשׁת ַבּ ָ
מוּרה ִמ ִפּי אַ ֲהרֹן וּ ָב ָניו כֹּ ֲהנִ ים ַעם ְקדוֹ ֶשׁ ָךָ .כּאָמוּר:
ַע ְב ֶדּ ָךָ .ה ֲא ָ
ְי ָב ֶר ְכ ָך ה' ְו ִי ְשׁ ְמ ֶר ָך:
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ָאר ה' ָפּ ָניו ֵא ֶלי ָך וִי ֻח ֶנּ ָךּ:
יֵ
ִי ָשּׂא ה' ָפּ ָניו ֵא ֶלי ָך ְו ָי ֵשׂם ְל ָך ָשׁלוֹם:
הקהל אַ ִדּיר ַבּ ָמּרוֹם שׁוֹ ֵכן ִבּגְ בוּ ָרה אַ ָתּה ָשׁלוֹם ְו ִשׁ ְמ ָך ָשׁלוֹםְ .י ִהי ָרצוֹן ֶשׁ ָתּ ִשׂים
ָע ֵלינוּ וְ ַעל ָכּל ַע ְמ ָך ֵבּית ִי ְשׂ ָר ֵאלַ .ח ִיּים וּ ְב ָר ָכה ְל ִמ ְשׁ ֶמ ֶרת ָשׁלוֹם:

ִשׂים ָשׁלוֹם טוֹ ָבה וּ ְב ָר ָכהַ .חיִּ ים ֵחן ָו ֶח ֶסד וְ ַר ֲח ִמים ָע ֵלינוּ וְ ַעל ָכּל
ֶיךִ .כּי ְבאוֹר ָפּנֶי ָך
ֻלּנוּ ְכּ ֶא ָחד ַי ַחד ְבּאוֹר ָפּנ ָ
אָבינוּ כּ ָ
י ְִשׂ ָר ֵאל ַע ֶמּ ָךָ .בּ ְר ֵכנוּ ִ
וּב ָר ָכה
אַה ַבת ֶח ֶסד .וּ ְצ ָד ָקה ְ
וֹרת ַחיִּים וְ ֲ
ָת ָתּ ָלּנוּ ה' ֱאל ֵֹהינוּ תּ ַ
נַ
וּל ָב ֵר ְך ֶאת ָכּל
וְ ַר ֲח ִמים וְ ַחיִּים וְ ָשׁלוֹם .וְ טוֹב י ְִהיֶה ְבּ ֵעינֶי ָך ְל ָב ְר ֵכנוּ ְ
ַע ְמּ ָך ִי ְשׂ ָר ֵאל ְבּ ָכל ֵעת וּ ְב ָכל ָשׁ ָעה ִבּ ְשׁלוֹ ֶמ ָךְ .בּרֹב עֹז וְ ָשׁלוֹם:
ָבּר ְוּך אַ ָתּה ה'ַ .ה ְמ ָבר ְֵך ֶאת ַעמּוֹ י ְִשׂ ָר ֵאל ַבּ ָשּׁלוֹם:
וּרי וְ גוֹ ֲא ִלי:
י ְִהיוּ ְל ָרצוֹן ִא ְמ ֵרי ִפי וְ ֶהגְ יוֹן ִל ִבּי ְל ָפנֶי ָך .ה' צ ִ
ֱאל ַֹהי .נְ צֹר ְלשׁוֹנִ י ֵמ ָרע וּ ְשׂ ָפ ַתי ִמ ַדּ ֵבּר ִמ ְר ָמה .וְ ִל ְמ ַק ְל ַלי נ ְַפ ִשׁי ִתדֹּם.
וֹר ֶת ָך .וְ אַ ֲח ֵרי ִמ ְצוֹ ֶתי ָך ִתּ ְרדֹּף
וְ ַנ ְפ ִשׁי ֶכּ ָע ָפר ַלכֹּל ִתּ ְהֶיהְ .פּ ַתח ִל ִבּי ְבּת ָ
נ ְַפ ִשׁי .וְ ָכל ַה ָקּ ִמים וְ ַהחוֹ ְשׁ ִבים ָע ַלי ָר ָעהְ .מ ֵה ָרה ָה ֵפר ֲע ָצ ָתם וְ ַק ְל ֵקל
ַמ ֲח ַשׁ ְב ָתּם:
וֹר ֶת ָךֲ .ע ֵשׂה ְל ַמ ַען
ֲע ֵשׂה ְל ַמ ַען ְשׁ ֶמ ָךֲ .ע ֵשׂה ְל ַמ ַען י ְִמי ֶנ ָךֲ .ע ֵשׂה ְל ַמ ַען תּ ָ
ַענֵנִ י:
יעה ְי ִמינְ ָך ו ֲ
ידי ָך הוֹ ִשׁ ָ
ֵח ְלצוּן י ְִד ֶ
ֻשּׁ ֶת ָךְ .ל ַמ ַען י ָ
ְקד ָ
גוֹא ִלי:
צוּרי וְ ֲ
ֶיך .ה' ִ
י ְִהיוּ ְל ָרצוֹן ִא ְמ ֵרי ִפי וְ ֶהגְ יוֹן ִל ִבּי ְל ָפנ ָ
ַע ֶשׂה ָשׁלוֹם ָע ֵלינוּ וְ ַעל ָכּל י ְִשׂ ָר ֵאל.
עֹ ֶשׂה ָשׁלוֹם ִבּ ְמרוֹ ָמיו .הוּא י ֲ
וְ ִא ְמרוּ אָ ֵמן:
י ְִהי ָרצוֹן ִמ ְלּ ָפנֶי ָך ה' ֱאל ֵֹהינוּ ֵואל ֵֹהי ֲאבוֹ ֵתינוֶּ .שׁיּ ִָבּנֶה ֵבּית ַה ִמּ ְק ָדּשׁ
וֹר ֶת ָך:
ִבּ ְמ ֵה ָרה ְב ָי ֵמינוּ .וְ ֵתן ֶח ְל ֵקנוּ ְבּת ָ
וּכ ָשׁנִ ים ַק ְדמוֹנִ יוֹת:
עוֹלם ְ
ימי ָ
ַע ָב ְד ָך ְבּיִ ְראָה ִכּ ֵ
וְ ָשׁם נ ֲ
וּכ ָשׁנִ ים ַק ְדמוֹנִ יוֹת:
וֹלם ְ
וּדה וִ ירוּ ָשׁ ָל ִים ִכּי ֵמי ע ָ
וְ ָע ְר ָבה ַלה' ִמנְ ַחת יְה ָ
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סדר הזכרת נשמות:
בשביעי של פסח ,בשבועות ,בשמיני עצרת וביום הכפורים ,מזכירים
נשמות אחר קריאת התורה:
מי שאין לו אב יאמר:
וֹלמוֹ ַבּ ֲעבוּר ֶשׁ ֶא ֵתּן
מוֹרי )פב"פ( ֶשׁ ָה ַל ְך ְלע ָ
יִזְ כּוֹר ֱאל ִֹהים נִ ְשׁ ַמת אָ ִבי ִ

וּרה ִבּ ְצרוֹר ַה ַחיִּים
ֶדר ְצ ָד ָקה ַבּ ֲעדוִֹ ,בּ ְשׂ ַכר זֶה ְתּ ֵהא נ ְַפשׁוֹ ְצר ָ
ְבּ ִלי נ ֶ
ַעקֹב ָשׂ ָרה ִר ְב ָקה ָר ֵחל וְ ֵלאָה וְ ִעם ְשׁאָר
ִעם נִ ְשׁמוֹת אַ ְב ָר ָהם יִ ְצ ָחק וְ י ֲ
יקים וְ ִצ ְד ָקנִ יּוֹת ֶשׁ ְבּגַן ֵע ֶדן .וְ נֹא ַמר אָ ֵמן:
ַצ ִדּ ִ
מי שאין לו אם יאמר:

וֹל ָמהּ ַבּ ֲעבוּר
וֹר ִתי )פב"פ( ֶשׁ ָה ְל ָכה ְלע ָ
יִזְ כּוֹר ֱאל ִֹהים נִ ְשׁ ַמת ִא ִמּי מ ָ
וּרה ִבּ ְצרוֹר
ֶדר ְצ ָד ָקה ַבּ ֲע ָדהִּ ,בּ ְשׂ ַכר זֶה ְתּ ֵהא ַנ ְפ ָשׁהּ ְצר ָ
ֶשׁ ֶא ֵתּן ְבּ ִלי נ ֶ
ַעקֹב ָשׂ ָרה ִר ְב ָקה ָר ֵחל וְ לֵאָה
ַה ַחיִּים ִעם נִ ְשׁמוֹת אַ ְב ָר ָהם י ְִצ ָחק וְ י ֲ
יקים וְ ִצ ְד ָקנִ יּוֹת ֶשׁ ְבּגַן ֵע ֶדן .וְ נֹא ַמר אָ ֵמן:
וְ ִעם ְשׁאָר ַצ ִדּ ִ
לזכר קרובים אחרים:

וֹדי וְ דוֹדוֹ ַתי אַ ַחי
יִזְ כּוֹר ֱאל ִֹהים נִ ְשׁ ַמת אָ ִבי וְ ִא ִמּי זְ ֵקנַי וּזְ ֵקנוֹ ַתי ד ַ
וֹל ָמם ַבּ ֲעבוּר
וּבין ִמ ַצּד ִא ִמּי ֶשׁ ָה ְלכוּ ְלע ָ
אָבי ֵ
וְ אַ ְחיוֹ ַתיֵ .בּין ִמ ַצּד ִ
וֹתם ְצרוּרוֹת
ֶדר ְצ ָד ָקה ַבּ ֲע ָדםִ ,בּ ְשׂ ַכר זֶה ִתּ ְהֶיינָה ַנ ְפשׁ ָ
ֶשׁ ֶא ֵתּן ְבּ ִלי נ ֶ
ַעקֹב ָשׂ ָרה ִר ְב ָקה ָר ֵחל
ִבּ ְצרוֹר ַה ַחיִּים ִעם נִ ְשׁמוֹת אַ ְב ָר ָהם י ְִצ ָחק וְ י ֲ
יקים וְ ִצ ְד ָקנִ יּוֹת ֶשׁ ְבּגַן ֵע ֶדן .וְ נֹא ַמר אָ ֵמן:
וְ ֵלאָה וְ ִעם ְשׁאָר ַצ ִדּ ִ
לזכר קדושים

דוֹדי
וּקרוֹבוֹ ַתי ַ
יִזְ כּוֹר ֱאל ִֹהים נִ ְשׁ ַמת )פב"פ( וְ נִ ְשׁ ַמת ָכּל ְקרוֹ ַבי ְ
אַחי וְ אַ ְחיוֹ ַתיֵ .הן ִמ ַצּד אָ ִבי וְ ֵהן ִמ ַצּד ִא ִמּיֵ .הן ֶשׁהוּ ְמתוּ ֵהן
וְ דוֹדוֹ ַתי ַ
ֶה ְרגוּ ֵהן ֶשׁנִ ְשׁ ֲחטוּ וְ ֶשׁנִ ְשׂ ְרפוּ וְ ֶשׁנִ ְט ְבּעוּ וְ ֶשׁ ֶנּ ְחנְ קוּ ַעל ִקדוּשׁ ַה ֵשּׁם.
ֶשׁנ ֱ
יהם .וּ ִב ְשׂ ַכר זֶה
וֹת ֶ
ֶדר ְצ ָד ָקה ְבּ ַעד ַהזְ ָכּ ַרת נִ ְשׁמ ֵ
ַבּ ֲעבוּר ֶשׁ ֶא ֵתּן ְבּ ִלי נ ֶ
יהם ְצרוּרוֹת ִבּ ְצרוֹר ַה ַחיִּים ִעם נִ ְשׁמוֹת אַ ְב ָר ָהם
ִתּ ְהיֶי ָנה ַנ ְפשׁוֹ ֵת ֶ
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י ְִצ ָחק וְ ַי ֲעקֹב ָשׂ ָרה ִר ְב ָקה ָר ֵחל וְ ֵלאָה וְ ִעם ְשׁאָר ַצ ִדּי ִקים וְ ִצ ְד ָקנִ יּוֹת
ֶשׁ ְבּגַן ֵע ֶדן .וְ נֹא ַמר אָ ֵמן:
לזכר:

וֹכן ַבּ ְמּרוֹ ִמים ַה ְמ ֵצא ְמנוּ ָחה נְ כוֹנָה ַעל ַכּנְ ֵפי
ֵאל ָמ ֵלא ַר ֲח ִמים שׁ ֵ
יע ַמזְ ִה ִירים ֶאת
וֹרים ְכּז ַֹהר ָה ָר ִק ַ
ַה ְשּׁ ִכי ָנה ְבּ ַמ ֲעלוֹת ְקדוֹ ִשׁים וּ ְטה ִ
וֹלמוֹ ַבּ ֲעבוּר )שפלוני( נ ַָדב ִל ְצ ָד ָקה ְבּ ַעד ַהזְ ָכּ ַרת
נִ ְשׁ ַמת )פב"פ( ֶשׁ ָה ַל ְך ְלע ָ
וֹל ִמים וְ יִ ְצרֹר
ירהוּ ְבּ ֵס ֶתר ְכּ ָנ ָפיו ְלע ָ
נִ ְשׁ ָמתוָֹ ,ל ֵכן ַבּ ַעל ָה ַר ֲח ִמים ַי ְס ִתּ ֵ
ִבּ ְצרוֹר ַה ַחיִּים ֶאת נִ ְשׁ ָמתוֹ ה' הוּא ַנ ֲח ָלתוֹ וְ ָינוּ ַח ְבּ ָשּׁלוֹם ַעל ִמ ְשׁ ָכּבוֹ
וְ נֹא ַמר אָ ֵמן:
לנקבה:

וֹכן ַבּ ְמּרוֹ ִמים ַה ְמ ֵצא ְמנוּ ָחה נְ כוֹנָה ַעל ַכּנְ ֵפי
ֵאל ָמ ֵלא ַר ֲח ִמים שׁ ֵ
וֹרים ְכּז ַֹהר ָה ָר ִקי ַע ַמזְ ִה ִירים ֶאת
ַה ְשּׁ ִכינָה ְבּ ַמ ֲעלוֹת ְקדוֹ ִשׁים וּ ְטה ִ
וֹל ָמה ַבּ ֲעבוּר )שפלוני( ָנ ַדב ִל ְצ ָד ָקה ְבּ ַעד
נִ ְשׁ ַמת )פב"פ( ֶשׁ ָה ְל ָכה ְלע ָ
עוֹל ִמים
ירהּ ְבּ ֵס ֶתר ְכּ ָנ ָפיו ְל ָ
ַהזְ ָכּ ַרת נִ ְשׁ ָמ ָתהָּ ,ל ֵכן ַבּ ַעל ָה ַר ֲח ִמים י ְַס ִתּ ָ
וְ י ְִצרֹר ִבּ ְצרוֹר ַה ַחיִּים ֶאת נִ ְשׁ ָמ ָתהּ ה' הוּא ַנ ֲח ָל ָתהּ וְ ָתנוּ ַח ְבּ ָשּׁלוֹם ַעל
ִמ ְשׁ ָכּ ָבהּ וְ נֹא ַמר אָ ֵמן:
ַעקֹב הוּא ְי ָבר ְֵך ֶאת )פב"פ( ַבּ ֲעבוּר
וֹתינוּ אַ ְב ָר ָהם י ְִצ ָחק וְ י ֲ
ִמי ֶשׁ ֵבּ ַר ְך ֲאב ֵ
ֶשׁנּ ַָדב ְצ ָד ָקה ְבּ ַעד ַהנְּ ָשׁמוֹת ֶשׁ ִהזְ ִכּיר ַהיּוֹם וְ ִל ְכבוֹד ַה ָמּקוֹם וְ ִל ְכבוֹד
ַהתּוֹ ָרה וְ ִל ְכבוֹד ָה ֶרגֶל) .ביו"כ וְ ִל ְכבוֹד יּוֹם ַה ִדּין( .וּ ִב ְשׂ ַכר זֶה ַה ָקּדוֹשׁ
וּקה וּ ִמ ָכּל ֶנגַע וּ ַמ ֲח ָלה.
ילהוּ ִמ ָכּל ָצ ָרה וְ צ ָ
ָבּר ְוּך הוּא י ְִשׁ ְמ ֵרהוּ וְ ַי ִצּ ֵ
)ביו"כ וְ י ְִכ ְתּ ֵבהוּ וְ ַי ְח ְתּ ֵמהוּ ְל ַחיִּים טוֹ ִבים ָבּזֶה יּוֹם ַה ִדּין( וְ יִ ְשׁ ַלח ְבּ ָר ָכה
ַכּהוּ ַל ֲעלוֹת ָל ֶרגֶל(ִ ,עם ָכּל
וְ ַה ְצ ָל ָחה ְבּ ָכל ַמ ֲע ֵשׂה י ָָדיו )ליו"ט וְ יְ ז ֵ
י ְִשׂ ָר ֵאל ֶא ָחיו וְ נֹא ַמר אָ ֵמן:
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אב הרחמים
שׁוֹכן ְמרוֹ ִמיםְ .בּ ַר ֲח ָמיו ָה ֲעצוּ ִמים הוּא ִי ְפקוֹד ְבּ ַר ֲח ִמים
אָב ָה ַר ֲח ִמים ֵ
ַה ֲח ִס ִידים וְ ַהיְ ָשׁ ִרים וְ ַה ְתּ ִמי ִמיםְ .ק ִהלּוֹת ַהקּ ֶֹדשׁ ֶשׁ ָמּ ְסרוּ ַנ ְפ ָשׁם ַעל
וֹתם לֹא נִ ְפ ָרדוּ.
ֵיהם וּ ְבמ ָ
ימים ְבּ ַחיּ ֶ
ֻשּׁת ַה ֵשּׁםַ .ה ֶנּ ֱא ָה ִבים וְ ַהנְּ ִע ִ
ְקד ַ
וּרם .יִזְ ְכּ ֵרם
ִמנְּ ָשׁ ִרים ַקלּוּ וּ ֵמ ֲא ָריוֹת ָגּ ֵברוּ ַל ֲעשׂוֹת ְרצוֹן קוֹ ָנם וְ ֵח ֶפץ צ ָ
וֹלם .וְ יִ נְ קוֹם ְבּ ָי ֵמינוּ ְל ֵעינֵינוּ נִ ְק ַמת
ֱאלֹ ֵהינוּ ְלטוֹ ָבה ִעם ְשׁאָר ַצ ִדּי ֵקי ע ָ
ַדּם ֲע ָב ָדיו ַה ָשּׁפוּ ְךַ .כּ ָכּתוּב ְבּתוֹ ַרת מ ֶשׁה ִאישׁ ָה ֱאל ִֹהיםַ .ה ְרנִ ינוּ גוֹיִ ם
ַעמּוֹ ִכּי ַדם ֲע ָב ָדיו יִקּוֹם וְ ָנ ָקם ָי ִשׁיב ְל ָצ ָריו וְ ִכ ֶפּר אַ ְד ָמתוֹ ַעמּוֹ:
יתי וַה'
וְ ַעל י ְֵדי ֲע ָב ֶד ָיך ַהנְּ ִבי ִאים ָכּתוּב ֵלאמֹר .וְ נִ ֵקּי ִתי ָדּ ָמם לֹא נִ ֵקּ ִ
שׁ ֵֹכן ְבּ ִציּוֹן:
יהםִ .יוּ ַָדע ַבּגּוֹיִ ם
וּ ְב ִכ ְת ֵבי ַהקּ ֶֹדשׁ ֶנ ֱא ַמר ָל ָמּה יֹא ְמרוּ ַהגּוֹ ִים אַיֵּה ֱאל ֵֹה ֶ
ְל ֵעינֵינוּ נִ ְק ַמת ַדּם ֲע ָב ֶדי ָך ַה ָשּׁפ ְוּך:
וֹרשׁ ָדּ ִמים אוֹ ָתם ָז ָכר לֹא ָשׁ ַכח ַצ ֲע ַקת ֲע ָנוִ ים:
וְ אוֹ ֵמרִ ,כּי ד ֵ
וְ אוֹ ֵמר ,י ִָדין ַבּגּוֹיִ ם ָמ ֵלא גְ וִ יּוֹת ָמ ַחץ רֹאשׁ ַעל ֶא ֶרץ ַר ָבּהִ .מ ַנּ ַחל ַבּ ֶדּ ֶר ְך
י ְִשׁ ֶתּה ַעל ֵכּן י ִָרים רֹאשׁ:
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מוסף לשלש רגלים
גדל ֵלאל ֵֹהינוּ:
ִכּי ֵשׁם ה' ֶא ְק ָרא ָהבוּ ֶ
וּפי יַגִּ יד ְתּ ִה ָלּ ֶת ָך:
ֲאדֹנָי ְשׂ ָפ ַתי ִתּ ְפ ָתּח ִ
אַתּה ה' ֱאלֹ ֵהינוּ ֵואל ֵֹהי ֲאבוֹ ֵתינוֱּ .אלֹ ֵהי אַ ְב ָר ָהםֱ .אל ֵֹהי י ְִצ ָחק.
ָבּר ְוּך ָ
וֹרא ֵאל ֶע ְליוֹן .גּוֹ ֵמל ֲח ָס ִדים
ֵואל ֵֹהי ַי ֲעקֹבָ .ה ֵאל ַהגָּדוֹל ַהגִּ בּוֹר וְ ַהנּ ָ
ֵיהם
טוֹ ִבים .וְ קוֹנֵה ַהכֹּל .וְ זוֹ ֵכר ַח ְס ֵדי אָבוֹת .וּ ֵמ ִביא גוֹ ֵאל ִל ְבנֵי ְבנ ֶ
אַה ָבה:
ְל ַמ ַען ְשׁמוֹ ְבּ ֲ
וּמגֵן:
יע ָ
וּמוֹשׁ ַ
ִ
ֶמ ֶל ְך עוֹזֵר
אַב ָר ָהם:
אַתּה ה'ָ .מגֵן ְ
רוּך ָ
ָבּ ְ
יע:
הוֹשׁ ַ
אַתּה ַרב ְל ִ
עוֹלם ֲאדֹנָי ְמ ַחיֶּה ֵמ ִתים ָ
אַתּה גִ בּוֹר ְל ָ
ָ
מוֹריד ַה ָטּל:
ֶשׁם :בקיץ ִ -
וּמוֹריד ַהגּ ֶ
רוּח ִ
בחורף ַ -מ ִשׁיב ָה ַ

נוֹפ ִלים
ְמ ַכ ְל ֵכּל ַחיִּים ְבּ ֶח ֶסדְ .מ ַחיֶּה ֵמ ִתים ְבּ ַר ֲח ִמים ַר ִבּים .סוֹ ֵמ ְך ְ
וּרים .וּ ְמ ַק ֵיּם ֱאמוּנָתוֹ ִלי ֵשׁנֵי ָע ָפרִ .מי ָכמוֹ ָך
חוֹלים וּ ַמ ִתּיר ֲאס ִ
וְ רוֹ ֵפא ִ
ַבּ ַעל גְּ בוּרוֹת וּ ִמי דוֹ ֶמה ָל ְךֶ .מ ֶל ְך ֵמ ִמית וּ ְמ ַחיֶּה וּ ַמ ְצ ִמי ַח יְ שׁוּ ָעה:
אַתּה ְל ַה ֲחיוֹת ֵמ ִתים:
ֶא ָמן ָ
וְ נ ֱ
אַתּה ה' ְמ ַחיֶּה ַה ֵמּ ִתים:
רוּך ָ
ָבּ ְ
קדושה ליום טוב ולהושענא רבה
אָכים ֲהמוֹ ֵני ַמ ְע ָלהִ .עם ַע ְמּ ָך ִי ְשׂ ָר ֵאל ְקבוּ ֵצי ַמ ָטּה:
ֶתר ִי ְתּנוּ ְל ָך ה' ֱאלֹ ֵהינוּ ַמ ְל ִ
כֶּ
אָמר:
ַחד ֻכּ ָלּם ְק ֻד ָשּׁה ְל ָך ְי ַשׁ ֵלּשׁוּ ַכּ ָדּ ָבר ָהאָמוּר ַעל יַד נְ ִבי ֶא ָך וְ ָק ָרא ֶזה ֶאל ֶזה ְו ַ
יַ
אָרץ ְכּבוֹדוֹ:
קו"ח ָ -קדוֹשׁ ָקדוֹשׁ ָקדוֹשׁ ה' ְצ ָבאוֹת ְמלֹא ָכל ָה ֶ
עוֹלםְ .מ ָשׁ ְר ָתיו שׁוֹ ֲא ִלים ֶזה ָל ֶזה אַ ֵיּה ְמקוֹם ְכּבוֹדוֹ ְל ַה ֲע ִריצוֹ.
חזן ְ -כּבוֹדוֹ ָמ ֵלא ָ
אוֹמ ִרים:
ְל ֻע ָמּ ָתם ְמ ַשׁ ְבּ ִחים וְ ְ
קו"ח ָ -בּרוּ ְך ְכּבוֹד ה' ִמ ְמּקוֹמוֹ:
ַח ִדים ְשׁמוֹ ֶערֶב ָובוֹ ֶקר ְבּ ָכל
חזן ִ -מ ְמּקוֹמוֹ הוּא י ִֶפן ְבּ ַר ֲח ָמיו ְל ַעמּוְֹ .ו ָיחוֹן ַעם ַה ְמי ֲ
יוֹם ָתּ ִמידַ .פּ ֲע ַמ ִים ְבּאַ ֲה ָבה ְשׁ ַמע אוֹ ְמ ִרים:
קו"ח ְ -שׁ ַמע ִי ְשׂ ָר ֵאל ה' ֱאלֹ ֵהינוּ ה' ֶא ָחד:
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אָלנוּ
אָבינוּ .הוּא ַמ ְל ֵכּנוּ הוּא מוֹ ִשׁי ֵענוְּ .והוּא יוֹ ִשׁי ֵענוּ וְ יִגְ ֵ
חזן  -הוּא ֱאלֹ ֵהינוּ הוּא ִ
אַח ִרית ְכּ ֵרא ִשׁית
ֵשׁנִ ית ְו ַי ְשׁ ִמי ֵענוּ ְבּ ַר ֲח ָמיו ְל ֵעינֵי ָכּל ַחי ֵלאמֹרֵ .הן ָגּאַ ְל ִתּי ֶא ְת ֶכם ֲ
ִל ְהיוֹת ָל ֶכם ֵלאלֹ ִהים:
ֲאנִ י ה' ֱאלֹ ֵהי ֶכם:

לחול המועד:
אָכים ֲהמוֹ ֵני ַמ ְע ָלהִ .עם ַע ְמּ ָך ִי ְשׂ ָר ֵאל ְקבוּ ֵצי ַמ ָטּה:
ֶתר ִי ְתּנוּ ְל ָך ה' ֱאלֹ ֵהינוּ ַמ ְל ִ
כֶּ
אָמר:
ַחד ֻכּ ָלּם ְק ֻד ָשּׁה ְל ָך ְי ַשׁ ֵלּשׁוּ ַכּ ָדּ ָבר ָהאָמוּר ַעל יַד נְ ִבי ֶא ָך וְ ָק ָרא ֶזה ֶאל ֶזה ְו ַ
יַ
קהל וחזן ָ -קדוֹשׁ ָקדוֹשׁ ָקדוֹשׁ ה' ְצ ָבאוֹת ְמלֹא ָכל ָהאָ ֶרץ ְכּבוֹדוֹ:
חזן ְ -ל ֻע ָמּ ָתם ְמ ַשׁ ְבּ ִחים ְואוֹ ְמ ִרים:
קו"ח ָ -בּרוּ ְך ְכּבוֹד ה' ִמ ְמּקוֹמוֹ:
חזן  -וּ ְב ִד ְב ֵרי ָק ְד ְשׁ ָך ָכּתוּב ֵלאמֹר:
קו"ח ִ -י ְמלֹךְ ה' ְלעוֹ ָלםֱ .אלֹ ַה ִיךְ ִציּוֹן ְלדֹר ָודֹרַ .ה ְללוּ ָיהּ:
אַדּיר אַ ִדּירֵנוּ ה' ֲאדֹ ֵנינוּ ָמה אַ ִדּיר ִשׁ ְמ ָך ְבּ ָכל ָהאָ ֶרץְ .ו ָה ָיה ה' ְל ֶמ ֶל ְך ַעל ָכּל
קו"ח ִ -
ָהאָרֶץַ .בּיּוֹם ַההוּא ִי ְה ֶיה ה' ֶא ָחד וּ ְשמוֹ ֶא ָחד:
חזן  -וּ ְב ִד ְב ֵרי ָק ְד ְשׁ ָך ָכּתוּב ֵלאמֹר:
קו"ח ִ -י ְמלֹךְ ה' ְלעוֹ ָלם ֱאלֹ ַה ִיךְ ִציּוֹן ְלדֹר ָודֹר ַה ְלל ָוּיהּ:
חזן ְ -לדוֹר וָדוֹר ַנגִּ יד ָגּ ְד ֶל ָךְ .וּל ֵנ ַצח נְ ָצ ִחים ְק ֻד ָשּׁ ְת ָך ַנ ְק ִדּישְׁ .ו ִשׁ ְב ֲח ָך ֱאלֹ ֵהינוּ ִמ ִפּינוּ
עוֹלם ָו ֶעדִ .כּי ֵאל ֶמ ֶלךְ גָּדוֹל ְו ָקדוֹשׁ אָ ָתּה:
לֹא ָימוּשׁ ְל ָ
ָבּרוּ ְך אַ ָתּה ה'ָ .ה ֵאל ַה ָקּדוֹשׁ:

וּקדוֹ ִשׁים ְבּ ָכל יוֹם י ְַה ְללוּ ָך ֶסּ ָלה:
אַ ָתּה ָקדוֹשׁ וְ ִשׁ ְמ ָך ָקדוֹשְׁ .
אָתּה:
ִכּי ֵאל ֶמ ֶל ְך גָּדוֹל וְ ָקדוֹשׁ ָ
אַתּה ה' ָה ֵאל ַה ָקּדוֹשׁ:
רוּך ָ
ָבּ ְ
אַ ָתּה ְב ַח ְר ָתּנוּ ִמ ָכּל ָה ַע ִמּים אָ ַה ְב ָתּ אוֹ ָתנוּ וְ ָר ִצי ָת ָבּנוּ וְ רוֹ ַמ ְמ ָתּנוּ ִמ ָכּל
וֹד ֶת ָך וְ ִשׁ ְמ ָך
ַה ְלּשׁוֹנוֹת וְ ִק ַדּ ְשׁ ָתּנוּ ְבּ ִמ ְצוׂ ֶתי ָך וְ ֵק ַר ְב ָתּנוּ ַמ ְל ֵכּנוּ ַל ֲעב ָ
את:
ַהגָּדוֹל וְ ַה ָקּדוֹשׁ ָע ֵלינוּ ָק ָר ָ
מוֹע ִדים
נוּחה וּ( ֲ
אַה ָבה )לשבת ַשׁ ָבּתוֹת ִל ְמ ָ
ַתּ ֶתּן ָלנוּ ה' ֱאל ֵֹהינוּ ְבּ ֲ
וִ
ְל ִשׂ ְמ ָחה ַחגִּ ים וּזְ ַמנִּ ים ְל ָשׂשׂוֹן ֶאת יוֹם )לשבת ַה ַשׁ ָבּת ַהזֶּה וְ ֶאת יוֹם(:
רוּתנוּ:
לפסח ַ -חג ַה ַמּצּוֹת ַהזֶּה .זְ ַמן ֵח ֵ
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תּוֹר ֵתינוּ:
לשבועות ַ -חג ַה ָשׁבוּעוֹת ַהזֶּה .זְ ַמן ַמ ַתּן ָ
לסוכות ַ -חג ַה ֻסּכּוֹת ַהזֶּה .זְ ַמן ִשׂ ְמ ָח ֵתנוּ:
לשמ"ע ולש"ת ְ -שׁ ִמינִ י ֲע ֶצ ֶרת ַהזֶּה .זְ ַמן ִשׂ ְמ ָח ֵתנוּ:
יציאַת ִמ ְצ ָריִם:
ֵכר ִל ִ
אַה ָבה( ִמ ְק ָרא ק ֶֹדשׁ ז ֶ
)לשבת ְבּ ֲ
אַד ָמ ֵתנוּ .וְ ֵאין ֲא ַנ ְחנוּ
אַר ֵצנוּ .וְ נִ ְת ַר ַח ְקנוּ ֵמ ַעל ְ
וּ ִמ ְפּנֵי ֲח ָט ֵאינוּ גּ ִָלינוּ ֵמ ְ
ֶיך .וְ ַל ֲעשׂוֹת חוֹבוֹ ֵתינוּ ְבּ ֵבית
וּל ִה ְשׁ ַתּ ֲחוֹת ְל ָפנ ָ
ְכוֹלים ַל ֲעלוֹת וְ ֵל ָראוֹת ְ
י ִ
יר ֶת ָךַ .בּ ַבּ ִית ַהגָּדוֹל וְ ַה ָקּדוֹשׁ ֶשׁנִּ ְק ָרא ִשׁ ְמ ָך ָע ָליוִ .מ ְפּנֵי ַהיָּד
ְבּ ִח ָ
ֶשׁנִּ ְשׁ ַתּ ְלּ ָחה ְבּ ִמ ְק ָדּ ֶשׁ ָך:
י ְִהי ָרצוֹן ִמ ְלּ ָפנֶי ָך ה' ֱאל ֵֹהינוּ ֵואל ֵֹהי ֲאבוֹ ֵתינוֶּ .מ ֶל ְך ַר ֲח ָמןֶ .שׁ ָתּשׁוּב
וּת ַג ֵדּל
וּת ַר ֵחם ָע ֵלינוּ וְ ַעל ִמ ְק ָדּ ְשׁ ָך ְבּ ַר ֲח ֶמי ָך ָה ַר ִבּים .וְ ִת ְבנֵהוּ ְמ ֵה ָרה ְ
ְ
ְכּבוֹדוֹ:
ַלּה ְכּבוֹד ַמ ְלכוּ ְת ָך ָע ֵלינוּ ְמ ֵה ָרה .וְ הוֹ ַפע וְ ִה ָנּ ֵשׂא ָע ֵלינוּ
אָ ִבינוּ ַמ ְל ֵכּנוּ .גּ ֵ
וֹתינוּ ַכּ ֵנּס ִמ ַיּ ְר ְכּ ֵתי
וּרינוּ ִמ ֵבּין ַהגּוֹיִם .וּנְ פוּצ ֵ
ְל ֵעינֵי ָכּל ָחי .וְ ָק ֵרב ְפּז ֵ
ַה ִבי ֵאנוּ ְל ִציּוֹן ִע ְיר ָך ְבּ ִרנָּה .וְ ִלירוּ ָשׁ ַליִ ם ֵבּית ִמ ְק ָדּ ְשׁ ָך ְבּ ִשׂ ְמ ַחת
אָרץ .ו ֲ
ֶ
עוֹלם .וְ ָשׁם ַנ ֲע ֶשׂה ְל ָפנֶי ָך ֶאת ָק ְר ְבּנוֹת חוֹבוֹ ֵתינוּ ְתּ ִמ ִידים ְכּ ִס ְד ָרם
ָ
וּמוּ ָס ִפים ְכּ ִה ְל ָכ ָתם:
מוּס ֵפי יוֹם ַה ַשּׁ ָבּת ַהזֶּה וְ ( יוֹם:
מוּסף )לשבת וְ ֶאת ְ
וְ ֶאת ַ
לפסח ַ -חג ַה ַמּצּוֹת:
לשבועות ַ -חג ַה ָשׁבוּעוֹת:
לסוכות ַ -חג ַה ֻסּכּוֹת:
לשמ"ע ולש"ת ְ -שׁ ִמינִ י ֲע ֶצ ֶרת ֶה ָחג:
אַה ָבה ְכּ ִמ ְצ ַות ְרצוֹ ֶנ ָךְ .כּמוֹ ֶשׁ ָכּ ַת ְב ָתּ ָע ֵלינוּ
ַהזֶּה ַנ ֲע ֶשׂה וְ נ ְַק ִריב ְל ָפנֶי ָך ְבּ ֲ
וֹר ֶת ָך ַעל י ְֵדי מ ֶשׁה ַע ְב ֶדּ ָךִ .מ ִפּי ְכבוֹ ֶד ָך ָכּאָמוּר:
ְבּת ָ
וּשׁנֵי ֶע ְשׂרֹנִ ים
ימיםְ .
וּביוֹם ַה ַשּׁ ָבּתְ .שׁנֵי ְכ ָב ִשׂים ְבּנֵי ָשׁנָה ְתּ ִמ ִ
לשבת ְ
לוּלה ַב ֶשּׁ ֶמן וְ נִ ְסכּוֹ:
ס ֶֹלת ִמנְ ָחה ְבּ ָ
ע ַֹלת ַשׁ ַבּת ְבּ ַשׁ ַבּתּוַֹ .על ע ַֹלת ַה ָתּ ִמיד וְ נִ ְס ָכּהּ:
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)זֶה ָק ְר ַבּן ַשׁ ָבּת .וְ ָק ְר ַבּן ַהיּוֹם ָכּאָמוּר(:
לראשון של פסח:

אַר ָבּ ָעה ָע ָשׂר יוֹם ַלח ֶֹדשֶׁ .פּ ַסח ַלה':
וּ ַבח ֶֹדשׁ ָה ִראשׁוֹן ְבּ ְ
אָכל:
וּ ַב ֲח ִמ ָשּׁה ָע ָשׂר יוֹם ַלחֹדֶשׁ ַהזֶּה ָחגִ .שׁ ְב ַעת ָי ִמים ַמצּוֹת ֵי ֵ
אכת ֲעב ָֹדה לֹא ַת ֲעשׂוּ:
ַבּיּוֹם ָה ִראשׁוֹן ִמ ְק ָרא ק ֶֹדשָׁ .כּל ְמ ֶל ֶ
וְ ִה ְק ַר ְב ֶתּם ִא ֶשּׁה ע ָֹלה ַלה'ָ .פּ ִרים ְבּנֵי ָב ָקר ְשׁ ַניִם .וְ אַיִל ֶא ָחד .וְ ִשׁ ְב ָעה
ְכ ָב ִשׂים ְבּנֵי ָשׁנָהְ .תּ ִמי ִמם י ְִהיוּ ָל ֶכם :ומנחתם:
לשבועות:

יכם ִמ ְק ָרא
וֹת ֶ
וּריםְ .בּ ַה ְק ִרי ְב ֶכם ִמנְ ָחה ֲח ָד ָשׁה ַלה' ְבּ ָשׁבֻע ֵ
וּ ְביוֹם ַה ִבּכּ ִ
אכת ֲעב ָֹדה לֹא ַת ֲעשׂוּ:
קֹדֶשׁ י ְִהֶיה ָל ֶכםָ .כּל ְמ ֶל ֶ
וְ ִה ְק ַר ְב ֶתּם ע ָֹלה ְל ֵרי ַח נִ יחֹ ַח ַלה'ָ .פּ ִרים ְבּנֵי ָב ָקר ְשׁ ַנ ִים .אַיִל ֶא ָחד.
ִשׁ ְב ָעה ְכ ָב ִשׂים ְבּנֵי ָשׁ ָנה :ומנחתם:
לראשון של סכות:

יעיִ .מ ְק ָרא ק ֶֹדשׁ י ְִהיֶה ָל ֶכם ָכּל
וּ ַב ֲח ִמ ָשּׁה ָע ָשׂר יוֹם ַלח ֶֹדשׁ ַה ְשּׁ ִב ִ
אכת ֲעב ָֹדה לֹא ַת ֲעשׂוּ .וְ ַחגֹּ ֶתם ַחג ַלה' ִשׁ ְב ַעת ָי ִמים:
ְמ ֶל ֶ
יח נִ יחֹ ַח ַלה'ָ .פּ ִרים ְבּנֵי ָב ָקר ְשׁל ָשׁה ָע ָשׂר.
וְ ִה ְק ַר ְב ֶתּם ע ָֹלה ִא ֵשּׁה ֵר ַ
אַר ָבּ ָעה ָע ָשׂרְ .תּ ִמי ִמם י ְִהיוּ:
ֵא ִילם ְשׁנָיִ םְ .כּ ָב ִשׂים ְבּנֵי ָשׁנָה ְ
יהם ִכּ ְמ ֻד ָבּרְ .שׁל ָשׁה ֶע ְשׂרֹנִ ים ַל ָפּר .וּ ְשׁנֵי ֶע ְשׂרֹנִ ים
וּ ִמנְ ָח ָתם וְ נִ ְס ֵכּ ֶ
ֶבשׂ .וְ ַייִן ְכּנִ ְסכּוֹ .וְ ָשׂ ִעיר ְל ַכ ֵפּר) .בשבועות וּ ְשׁנֵי
ָלאָיִל .וְ ִע ָשּׂרוֹן ַלכּ ֶ
ְשׂ ִע ִירים ְל ַכ ֵפּר( וּ ְשׁנֵי ְת ִמ ִידים ְכּ ִה ְל ָכ ָתם:
אלהינו ואלהי אבותינו וכו':
בחול המועד פסח ובאחרון של פסח:

וְ ִה ְק ַר ְב ֶתּם ִא ֶשּׁה ע ָֹלה ַלה'ָ .פּ ִרים ְבּנֵי ָב ָקר ְשׁנַיִ ם .וְ אַיִל ֶא ָחד .וְ ִשׁ ְב ָעה
ְכ ָב ִשׂים ְבּנֵי ָשׁנָהְ .תּ ִמי ִמם י ְִהיוּ ָל ֶכם :ומנחתם:
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ביום ראשון של חול המועד סוכות

וּ ַביּוֹם ַה ֵשּׁנִ יָ .פּ ִרים ְבּנֵי ָב ָקר ְשׁנֵים ָע ָשׂרֵ .א ִילם ְשׁ ָניִםְ .כּ ָב ִשׂים ְבּנֵי
אַר ָבּ ָעה ָע ָשׂרְ .תּ ִמי ִמם :ומנחתם:
ָשׁ ָנה ְ
ביום שני של חול המועד סוכות

וּ ַביּוֹם ַה ְשּׁ ִלי ִשׁיָ .פּ ִרים ַע ְשׁ ֵתּי ָע ָשׂרֵ .אי ִלם ְשׁנָיִ םְ .כּ ָב ִשׂים ְבּנֵי ָשׁ ָנה
אַר ָבּ ָעה ָע ָשׂרְ .תּ ִמי ִמם :ומנחתם:
ְ
ביום שלישי של חול המועד סוכות

אַר ָבּ ָעה
וּ ַביּוֹם ָה ְר ִבי ִעיָ .פּ ִרים ֲע ָשׂ ָרהֵ .א ִילים ְשׁנָיִ םְ .כּ ָב ִשׂים ְבּנֵי ָשׁ ָנה ְ
ָע ָשׂרְ .תּ ִמי ִמם :ומנחתם:
ביום רביעי של חול המועד סוכות

אַר ָבּ ָעה
וּ ַביּוֹם ַה ֲח ִמי ִשׁי ָפּ ִרים ִתּ ְשׁ ָעהֵ .א ִילם ְשׁנָיִ םְ .כּ ָב ִשׂים ְבּנֵי ָשׁנָה ְ
ימם :ומנחתם:
ָע ָשׂרְ .תּ ִמ ִ
ביום חמישי של חול המועד סוכות

אַר ָבּ ָעה
וּ ַביּוֹם ַה ִשּׁ ִשּׁיָ .פּ ִרים ְשׁמֹנָהֵ .א ִילם ְשׁ ָנ ִיםְ .כּ ָב ִשׂים ְבּנֵי ָשׁנָה ְ
ימם :ומנחתם:
ָע ָשׂרְ .תּ ִמ ִ
להושענא רבה:

אַר ָבּ ָעה
יעיָ .פּ ִרים ִשׁ ְב ָעהֵ .א ִילם ְשׁנָיִ םְ .כּ ָב ִשׂים ְבּנֵי ָשׁ ָנה ְ
וּ ַביּוֹם ַה ְשּׁ ִב ִ
ָע ָשׂרְ .תּ ִמי ִמם :ומנחתם:
לשמיני עצרת ולשמחת תורה:

אכת ֲעב ָֹדה לֹא ַת ֲעשׂוּ:
ַבּיּוֹם ַה ְשּׁ ִמינִ יֲ .ע ֶצ ֶרת ִתּ ְהיֶה ָל ֶכם ָכּל ְמ ֶל ֶ
יח נִ יח ַֹח ַלה'ַ .פּר ֶא ָחד .אַיִל ֶא ָחדְ .כּ ָב ִשׂים
וְ ִה ְק ַר ְב ֶתּם ע ָֹלה ִא ֵשּׁה ֵר ַ
ימם :ומנחתם:
ְבּנֵי ָשׁנָה ִשׁ ְב ָעהְ .תּ ִמ ִ
לשבת  -י ְִשׂ ְמחוּ ְבּ ַמ ְלכוּ ְת ָך שׁוֹ ְמ ֵרי ַשׁ ָבּת וְ קוֹ ְר ֵאי עוֹנֶג ַעם ְמ ַק ְדּ ֵשׁי
ית בּוֹ וְ ִק ַדּ ְשׁתּוֹ
יעי ָר ִצ ָ
וּב ָך .וּ ַב ְשּׁ ִב ִ
ֻלּם י ְִשׂ ְבּעוּ וְ יִ ְת ַענְּ גוּ ִמטּ ֶ
יעי .כּ ָ
ְשׁ ִב ִ
ֵכר ְל ַמ ֲע ֵשׂה ְב ֵרא ִשׁית:
ֶח ְמ ַדת ָי ִמים אוֹתוֹ ָק ָרא ָת .ז ֶ
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ֱאל ֵֹהינוּ ֵואל ֵֹהי ֲאבוֹ ֵתינוּ) .לשבת ְר ֵצה ִב ְמנוּ ָח ֵתנוּ( ֶמ ֶל ְך ַר ֲח ָמן ַר ֵחם
ָע ֵלינוּ .טוֹב וּ ֵמ ִטיב ִה ָדּ ֶרשׁ ָלנוּ .שׁוּ ָבה ֵא ֵלינוּ ַבּ ֲהמוֹן ַר ֲח ֶמי ָךִ .בּגְ ַלל
אָבוֹת ֶשׁ ָעשׂוּ ְרצוֹ ֶנ ָךְ .בּנֵה ֵבי ְת ָך ְכּ ַב ְתּ ִח ָלּה וְ כוֹנֵן ִמ ְק ָדּ ְשׁ ָך ַעל ְמכוֹנוֹ.
וֹד ָתם וּ ְלוִ יִּ ם
וְ ַה ְר ֵאנוּ ְבּ ִבנְ יָנוֹ וְ ַשׂ ְמּ ֵחנוּ ְבּ ִתקּוּנוֹ .וְ ָה ֵשׁב כּ ֲֹהנִ ים ַל ֲעב ָ
ֵר ֶאה וְ נִ ְשׁ ַתּ ֲח ֶוה
ֵיהם .וְ ָשׁם ַנ ֲע ֶלה וְ נ ָ
ירם וּ ְלזִ ְמ ָרם .וְ ָה ֵשׁב י ְִשׂ ָר ֵאל ִלנְ ו ֶ
ְל ִשׁ ָ
ָלינוּ ַכּ ָכּתוּב ְבּתוֹ ָר ֶת ָךָ .שׁלֹשׁ ְפּ ָע ִמים ַבּ ָשּׁ ָנה
ְל ָפנֶי ָך ְבּ ָשׁלֹשׁ ַפּ ֲע ֵמי ְרג ֵ
י ֵָר ֶאה ָכל זְ כ ְוּר ָך ֶאת ְפּנֵי ה' ֱאלֹ ֶהי ָך ַבּ ָמּקוֹם ֲא ֶשׁר ִי ְב ָחרְ .בּ ַחג ַה ַמּצּוֹת.
יקםִ .אישׁ
וּ ְב ַחג ַה ָשּׁבֻעוֹת .וּ ְב ַחג ַה ֻסּכּוֹת .וְ לא י ֵָר ֶאה ֶאת ְפּנֵי ה' ֵר ָ
ְכּ ַמ ְתּ ַנת יָדוֹ ְכּ ִב ְר ַכּת ה' ֱאלֹ ֶהי ָך ֲא ֶשׁר ָנ ַתן ָל ְך:
וּל ָשׁלוֹם ְל ִשׂ ְמ ָחה
וְ ַה ִשּׂי ֵאנוּ ה' ֱאלֹ ֵהינוּ ֶאת ִבּ ְר ַכּת מוֹ ֲע ֶד ָיךְ .ל ַחיִּים ְ
ְוּל ָשׂשׂוֹןַ .כּ ֲא ֶשׁר ָר ִצי ָת וְ אָ ַמ ְר ָתּ ְל ָב ְר ֵכנוּ) .לשבת ֱאל ֵֹהינוּ וֵאל ֵֹהי
וֹר ֶת ָך.
ֲאבוֹ ֵתינוּ ְר ֵצה ָנא ִב ְמנוּ ָח ֵתנוּ( ַק ְדּ ֵשׁנוּ ְבּ ִמ ְצוֹ ֶתי ָך .וְ ֵתן ֶח ְל ֵקנוּ ְבּת ָ
וּע ֶת ָך .וְ ַט ֵהר ִל ֵבּנוּ ְל ָע ְב ְדּ ָך ֶבּ ֱא ֶמת.
ַשׂ ְבּ ֵענוּ ִמטּוּ ֶב ָך וְ ַשׂ ְמּ ֵחנוּ ִבּישׁ ָ
אַה ָבה וּ ְב ָרצוֹן( ְבּ ִשׂ ְמ ָחה וּ ְב ָשׂשׂוֹן ) ַשׁ ָבּת
וְ ַהנְ ִחי ֵלנוּ ה' ֱאלֹ ֵהינוּ )לשבת ְבּ ֲ
וֹע ֵדי ָק ְד ֶשׁ ָך .וְ יִ ְשׂ ְמחוּ ְב ָך יִ ְשׂ ָר ֵאל ְמ ַק ְדּ ֵשׁי ְשׁ ֶמ ָך:
וּ( מ ֲ
אַתּה ה' ְמ ַק ֵדּשׁ ) ַה ַשּׁ ָבּת וְ ( י ְִשׂ ָר ֵאל וְ ַהזְּ ַמנִּ ים:
רוּך ָ
ָבּ ְ
וֹדה
ְר ֵצה ה' ֱאל ֵֹהינוּ ְבּ ַע ְמּ ָך יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ ִל ְת ִפ ָלּ ָתם ְשׁ ֵעה .וְ ָה ֵשׁב ֶאת ָה ֲעב ָ
אַה ָבה ְת ַק ֵבּל ְבּ ָרצוֹן.
ית ָך .וְ ִא ֵשּׁי י ְִשׂ ָר ֵאל וּ ְת ִפ ָלּ ָתםְ .מ ֵה ָרה ְבּ ֲ
ִל ְד ִביר ֵבּ ֶ
בוֹדת יִ ְשׂ ָר ֵאל ַע ֶמּ ָך:
וּת ִהי ְל ָרצוֹן ָתּ ִמיד ֲע ַ
ְ
בחזרת הש"ץ אומר כאן הקהל ותערב:

וּכ ָק ְר ָבּן .אָ ָנא ַרחוּםְ .בּ ַר ֲח ֶמי ָך ָה ַר ִבּים.
וֹלה ְ
יר ֵתנוּ ְכּע ָ
וְ ֵת ָע ֵרב ְל ָפנֶי ָך ֲע ִת ָ
ָת ָך ְל ִציּוֹן ִע ְיר ָך וְ ֵס ֶדר ָה ֲעבוֹ ָדה ִלירוּ ָשׁ ָליִ ם .וְ ֶת ֱחזֶי ָנה ֵעינֵינוּ
ָה ֵשׁב ְשׁ ִכינ ְ
ימי עוֹ ָלם ְוּכ ָשׁנִ ים
ַע ָב ְד ָך ְבּי ְִראָה ִכּ ֵ
ְבּשׁוּ ְב ָך ְל ִציּוֹן ְבּ ַר ֲח ִמים .וְ ָשׁם נ ֲ
ַק ְדמוֹנִ יּוֹת:
ַעבֹד:
אוֹת ָך ְל ַב ְדּ ָך ְבּ ִי ְראָה נ ֲ
אַתּה ה'ֶ .שׁ ְ
רוּך ָ
והחזן מסיים ָ -בּ ְ
וְ ֶת ֱחזֶינָה ֵעינֵינוּ ְבּשׁוּ ְב ָך ְל ִציּוֹן ְבּ ַר ֲח ִמים:
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אַתּה ה'ַ .ה ַמּ ֲחזִ יר ְשׁ ִכינָתוֹ ְל ִציּוֹן:
רוּך ָ
ָבּ ְ
עוֹלם
וֹדים ֲא ַנ ְחנוּ ָל ְךָ .שׁאַ ָתּה הוּא ה' ֱאל ֵֹהינוּ ֵואל ֵֹהי ֲאבוֹ ֵתינוּ ְל ָ
מ ִ
וֹדה ְלּ ָך
וּרנוּ צוּר ַחיֵּינוָּ .מגֵן יִ ְשׁ ֵענוּ אַ ָתּה הוּא ְלדוֹר וָדוֹר נ ֶ
ָעד .צ ֵ
וֶ
וּרים ְבּי ֶָד ָך .וְ ַעל נִ ְשׁמוֹ ֵתינוּ ַה ְפּקוּדוֹת
וּנְ ַס ֵפּר ְתּ ִה ָלּ ֶת ָך ַעל ַחיֵּינוּ ַה ְמּס ִ
ָל ְך .וְ ַעל נִ ֶסּי ָך ֶשׁ ְבּ ָכל יוֹם ִע ָמּנוּ .וְ ַעל נִ ְפ ְלאוֹ ֶתי ָך וְ טוֹבוֹ ֶתי ָך ֶשׁ ְבּ ָכל ֵעת.
ֶערֶב ָוב ֶֹקר וְ ָצ ֳה ָריִם:
וֹלם
ַהטּוֹב ִכּי לֹא ָכלוּ ַר ֲח ֶמ ָיך .וְ ַה ְמ ַר ֵחם ִכּי לֹא ַתמּוּ ֲח ָס ֶדי ָךִ .כּי ֵמע ָ
ִקוִּ ינוּ ָל ְך:

מודים דרבנן:
מוֹדים ֲא ַנ ְחנוּ ָלךְ ָ .שׁאַ ָתּה הוּא ה' ֱאל ֵֹהינוּ ֵואלֹ ֵהי ֲאבוֹ ֵתינוֱּ .אלֹ ֵהי ָכל ָבּ ָשׂר .יוֹ ְצ ֵרנוּ
ִ
יוֹ ֵצר ְבּ ֵרא ִשׁיתְ .בּ ָרכוֹת ְוהוֹ ָדאוֹת ְל ִשׁ ְמ ָך ַה ָגּדוֹל ְו ַה ָקּדוֹשַׁ .על ֶשׁ ֶה ֱח ִיי ָתנוּ וְ ִק ַיּ ְמ ָתּנוּ.
כֵּן ְתּ ַחֵיּנוּ וּ ְת ַק ְיּ ֵמנוְּ .ו ֶת ֱאסוֹף ָגּ ֻליּוֹ ֵתינוּ ְל ַח ְצרוֹת ָק ְד ֶשׁ ָךִ .ל ְשׁמוֹר ֻח ֶקּי ָךְ .ו ַל ֲעשׂוֹת
וֹדאוֹת:
מוֹדים ָלךְ ָ .בּרוּךְ ֵאל ַהה ָ
ְרצוֹ ֶנ ָך .וּ ְל ָע ְב ְד ָך ְבּ ֵל ָבב ָשׁ ֵלםַ .על ֶשׁאָנוּ ִ

ָעד:
עוֹלם ו ֶ
ַשּׂא ִשׁ ְמ ָך ַמ ְל ֵכּנוּ ָתּ ִמיד ְל ָ
רוֹמם וְ יִ ְתנ ֵ
ֻלּם יִ ְת ָבּ ֵר ְך וְ יִ ְת ֵ
וְ ַעל כּ ָ
יב ְרכוּ ֶאת ִשׁ ְמ ָך ַהגָדוֹל ֶבּ ֱא ֶמת
יה ְללוּ וִ ָ
וְ כֹל ַה ַח ִיּים יוֹדוּ ָך ֶסּ ָלה .וִ ַ
שׁוּע ֵתנוּ וְ ֶעזְ ָר ֵתנוּ ֶס ָלהָ .ה ֵאל ַהטּוֹב:
עוֹלם ִכּי טוֹבָ .ה ֵאל יְ ָ
ְל ָ
ָאה ְלהוֹדוֹת:
וּל ָך נ ֶ
אַתּה ה'ַ .הטּוֹב ִשׁ ְמ ָך ְ
ָבּר ְוּך ָ

ברכת כהנים:
תּוֹרה ַה ְכּתוּ ָבה ַעל ְידֵי מ ֶשׁה
ֱאלֹ ֵהינוּ ֵואלֹ ֵהי ֲאבוֹ ֵתינוָּ .בּ ְרכֵנוּ ַב ְבּ ָר ָכה ַה ְמ ֻשׁ ֶלּ ֶשׁת ַבּ ָ
מוּרה ִמ ִפּי אַ ֲהרֹן וּ ָב ָניו כֹּ ֲהנִ ים ַעם ְקדוֹ ֶשׁ ָךָ .כּאָמוּר:
ַע ְב ֶדּ ָךָ .ה ֲא ָ
עוֹלםֲ .א ֶשׁר ִק ְדּ ָשׁנוּ ִבּ ְק ֻד ָשּׁתוֹ ֶשׁל אַ ֲהרֹן ְו ִצוָּנוּ ְל ָב ֵרךְ
ָבּרוּ ְך אַ ָתּה ה' ֱאלֹ ֵהינוּ ֶמ ֶל ְך ָה ָ
ֶאת ַעמּוֹ ִי ְשׂ ָר ֵאל ְבּאַ ֲה ָבה:
יח ֶנּ ָךּ:
ְי ָב ֶר ְכ ָך ה' ְו ִי ְשׁ ְמ ֶר ָךָ :י ֵאר ה' ָפּ ָניו ֵא ֶלי ָך וִ ֻ
ִי ָשּׂא ה' ָפּ ָניו ֵא ֶלי ָך ְו ָי ֵשׂם ְל ָך ָשׁלוֹם:
הקהל :אַ ִדּיר ַבּ ָמּרוֹם שׁוֹ ֵכן ִבּגְ בוּ ָרה אַ ָתּה ָשׁלוֹם ְו ִשׁ ְמ ָך ָשׁלוֹםְ .י ִהי ָרצוֹן ֶשׁ ָתּ ִשׂים
ָע ֵלינוּ וְ ַעל ָכּל ַע ְמ ָך ֵבּית ִי ְשׂ ָר ֵאלַ .ח ִיּים וּ ְב ָר ָכה ְל ִמ ְשׁ ֶמ ֶרת ָשׁלוֹם:
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עוֹלםָ .ע ִשׂינוּ ַמה ֶשׁ ָגּ ַז ְר ָתּ ָע ֵלינוּ .אַף אַ ָתּה ֲע ֵשׂה ִע ָמּנוּ ְכּ ָמה
כהניםִ :רבּוֹנוֹ ֶשׁל ָ
ֶשׁ ִה ְב ַט ְח ָתּנוַּ .ה ְשּׁ ִקי ָפה ִמ ְמּעוֹן ָק ְד ְשׁ ָך ִמן ַה ָשּׁ ַמ ִים .וּ ָברֵךְ ֶאת ַע ְמּ ָך ֶאת ִי ְשׂ ָר ֵאלְ .ו ֵאת
ָת ָתּה ָלנוַּ .כּ ֲא ֶשׁר נִ ְשׁ ַבּ ְע ָתּ ַל ֲאבֹ ֵתינוּ ֶא ֶרץ ז ַָבת ָח ָלב ְוּד ָבשׁ:
ָה ֲא ָד ָמה ֲא ֶשׁר נ ַ
הקהל )אחר נשיאת כפים( :אַ ִדּיר ַבּ ָמּרוֹם שׁוֹ ֵכן ִבּגְ בוּ ָרה אַ ָתּה ָשׁלוֹם וְ ִשׁ ְמ ָך
ָשׁלוֹםְ .י ִהי ָרצוֹן ֶשׁ ָתּ ִשׂים ָע ֵלינוּ ְו ַעל ָכּל ַע ְמ ָך ֵבּית ִי ְשׂ ָר ֵאלַ .ח ִיּים וּ ְב ָר ָכה ְל ִמ ְשׁ ֶמ ֶרת
ָשׁלוֹם:

ִשׂים ָשׁלוֹם טוֹ ָבה וּ ְב ָר ָכהַ .חיִּ ים ֵחן ָו ֶח ֶסד וְ ַר ֲח ִמים ָע ֵלינוּ וְ ַעל ָכּל
ֶיךִ .כּי ְבאוֹר ָפּנֶי ָך
ֻלּנוּ ְכּ ֶא ָחד ַי ַחד ְבּאוֹר ָפּנ ָ
י ְִשׂ ָר ֵאל ַע ֶמּ ָךָ .בּ ְר ֵכנוּ אָ ִבינוּ כּ ָ
אַה ַבת ֶח ֶסד .וּ ְצ ָד ָקה וּ ְב ָר ָכה
וֹרת ַחיִּים וְ ֲ
ָת ָתּ ָלּנוּ ה' ֱאל ֵֹהינוּ תּ ַ
נַ
וּל ָב ֵר ְך ֶאת ָכּל
וְ ַר ֲח ִמים וְ ַחיִּים וְ ָשׁלוֹם .וְ טוֹב י ְִהיֶה ְבּ ֵעינֶי ָך ְל ָב ְר ֵכנוּ ְ
ַע ְמּ ָך ִי ְשׂ ָר ֵאל ְבּ ָכל ֵעת וּ ְב ָכל ָשׁ ָעה ִבּ ְשׁלוֹ ֶמ ָךְ .בּרֹב עֹז וְ ָשׁלוֹם:
ָבּר ְוּך אַ ָתּה ה'ַ .ה ְמ ָבר ְֵך ֶאת ַעמּוֹ י ְִשׂ ָר ֵאל ַבּ ָשּׁלוֹם:
וּרי וְ גוֹ ֲא ִלי:
י ְִהיוּ ְל ָרצוֹן ִא ְמ ֵרי ִפי וְ ֶהגְ יוֹן ִל ִבּי ְל ָפנֶי ָך .ה' צ ִ
ֱאל ַֹהי .נְ צֹר ְלשׁוֹנִ י ֵמ ָרע וּ ְשׂ ָפ ַתי ִמ ַדּ ֵבּר ִמ ְר ָמה .וְ ִל ְמ ַק ְל ַלי נ ְַפ ִשׁי ִתדֹּם.
וֹר ֶת ָך .וְ אַ ֲח ֵרי ִמ ְצוׂ ֶתי ָך ִתּ ְרדֹּף
וְ ַנ ְפ ִשׁי ֶכּ ָע ָפר ַלכֹּל ִתּ ְהיֶהְ .פּ ַתח ִל ִבּי ְבּת ָ
נ ְַפ ִשׁי .וְ ָכל ַה ָקּ ִמים וְ ַהחוֹ ְשׁ ִבים ָע ַלי ָר ָעהְ .מ ֵה ָרה ָה ֵפר ֲע ָצ ָתם וְ ַק ְל ֵקל
ַמ ֲח ַשׁ ְב ָתּם:
וֹר ֶת ָךֲ .ע ֵשׂה ְל ַמ ַען
ֲע ֵשׂה ְל ַמ ַען ְשׁ ֶמ ָךֲ .ע ֵשׂה ְל ַמ ַען י ְִמי ֶנ ָךֲ .ע ֵשׂה ְל ַמ ַען תּ ָ
ַענֵנִ י:
יעה ְי ִמינְ ָך ו ֲ
ידי ָך הוֹ ִשׁ ָ
ֵח ְלצוּן י ְִד ֶ
ֻשּׁ ֶת ָךְ .ל ַמ ַען י ָ
ְקד ָ
וּרי וְ גוֹ ֲא ִלי:
י ְִהיוּ ְל ָרצוֹן ִא ְמ ֵרי ִפי וְ ֶהגְ יוֹן ִל ִבּי ְל ָפנֶי ָך .ה' צ ִ
ַע ֶשׂה ָשׁלוֹם ָע ֵלינוּ וְ ַעל ָכּל י ְִשׂ ָר ֵאל.
עֹ ֶשׂה ָשׁלוֹם ִבּ ְמרוֹ ָמיו .הוּא י ֲ
וְ ִא ְמרוּ אָ ֵמן:
ֶיך ה' ֱאלֹ ֵהינוּ ֵואל ֵֹהי ֲאבוֹ ֵתינוֶּ .שׁיּ ִָבּנֶה ֵבּית ַה ִמּ ְק ָדּשׁ
י ְִהי ָרצוֹן ִמ ְלּ ָפנ ָ
וֹר ֶת ָך:
ִבּ ְמ ֵה ָרה ְב ָי ֵמינוּ .וְ ֵתן ֶח ְל ֵקנוּ ְבּת ָ
וּכ ָשׁנִ ים ַק ְדמוֹנִ יוֹת:
וֹלם ְ
ַע ָב ְד ָך ְבּ ִי ְראָה ִכּי ֵמי ע ָ
וְ ָשׁם נ ֲ
עוֹלם ְוּכ ָשׁנִ ים ַק ְדמוֹנִ יוֹת:
וּדה וִ ירוּ ָשׁ ָל ִיםִ .כּי ֵמי ָ
וְ ָע ְר ָבה ַלה' ִמנְ ַחת יְה ָ
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תפילות חנוכה ופורים

הדלקת נר חנוכה
מצוה להדליק נר חנוכה בפתח הסמוך לרשות הרבים ,כדי לפרסם את נס
החנוכה .אם יש חלון לרחוב ,ידליק את הנרות בחלון ,ואם אין חלון,
מדליקם מצד שמאל של הפתח ,מול המזוזה ,כדי שתהא מזוזה מימין ונר
משמאל ,ויהיה האדם מסובב במצוות:

וֹתיו וְ ִצוָּנוּ
עוֹלם ֲא ֶשׁר ִק ְדּ ָשׁנוּ ְבּ ִמ ְצ ָ
ָבּר ְוּך אַ ָתּה ה' ֱאל ֵֹהינוּ ֶמ ֶל ְך ָה ָ
ֻכּה:
ְל ַה ְד ִליק ֵנר ֲחנ ָ
וֹתינוּ ַבּ ָיּ ִמים
עוֹלם ֶשׁ ָע ָשׂה נִ ִסּים ַל ֲאב ֵ
אַתּה ה' ֱאל ֵֹהינוּ ֶמל ְֶך ָה ָ
ָבּר ְוּך ָ
ָה ֵהם ַבּזְּ ַמן ַהזֶּה:
בלילה ראשון של חנוכה מוסיף:

יענוּ ַלזְּ ַמן
עוֹלם ֶשׁ ֶה ֱחיָנוּ וְ ִקיְּ ָמנוּ וְ ִהגִּ ָ
ָבּר ְוּך אַ ָתּה ה' ֱאל ֵֹהינוּ ֶמ ֶל ְך ָה ָ
ַהזֶּה:
יקין ַעל ַהנִּ ִסּים וְ ַעל ַהנִּ ְפ ָלאוֹת וְ ַעל ַה ְתּשׁוּעוֹת
ַהנֵּרוֹת ַה ָלּלוּ אָנוּ ַמ ְד ִל ִ
וֹתינוּ ַבּ ָיּ ִמים ָה ֵהם ַבּזְּ ַמן ַהזֶּהַ .על י ְֵדי
ית ַל ֲאב ֵ
וְ ַעל ַה ִמּ ְל ָחמוֹתֶ .שׁ ָע ִשׂ ָ
ֻכּהַ .הנֵּרוֹת ַה ָלּלוּ ק ֶֹדשׁ
כּ ֲֹהנֶי ָך ַה ְקּדוֹ ִשׁים .וְ ָכל ִמ ְצ ַות ְשׁמוֹ ַנת ְי ֵמי ֲחנ ָ
ֵהם .וְ ֵאין ָלנוּ ְרשׁוּת ְל ִה ְשׁ ַתּ ֵמּשׁ ָבּ ֶהםֶ .א ָלּא ִל ְראוֹ ָתם ִבּ ְל ָבדְ .כּ ֵדי
וּל ַה ֵלּל ְל ִשׁ ְמ ָך ַהגָּדוֹל ַעל נִ ֶסּי ָך וְ ַעל נִ ְפ ְלאוֹ ֶתי ָך וְ ַעל יְ שׁוּ ָע ֶת ָך:
ְלהוֹדוֹת ְ
ָמעוֹז צוּר יְ שׁוּ ָע ִתי ְל ָך ָנ ֶאה ְל ַשׁ ֵבּ ַחִ .תּכּוֹן ֵבּית ְתּ ִפ ָלּ ִתי וְ ָשׁם תּוֹ ָדה
ֻכּת
נְ ַז ֵבּ ַחְ .ל ֵעת ָתּ ִכין ַמ ְט ֵבּ ַח ִמ ָצּר ַה ְמ ַנ ֵבּ ַח .אָז ֶאגְ מוֹר ְבּ ִשׁיר ִמזְ מוֹר ֲחנ ַ
ַה ִמּזְ ֵבּ ַח:
ָרעוֹת ָשׂ ְב ָעה נ ְַפ ִשׁי ְבּ ָיגוֹן כּ ִֹחי ִכּ ָלהַ .חיַּי ָמ ְררוּ ְבּקוּ ִשׁי ְבּ ִשׁ ְעבּוּד
ֻלּהֵ .חיל ַפּ ְרעֹה וְ ָכל
הוֹציא ֶאת ַה ְסּג ָ
וֹלה ִ
ַמ ְלכוּת ֶעגְ ָלה .וּ ְביָדוֹ ַהגְּ ד ָ
ז ְַרעוֹ י ְָרדוּ ְכ ֶא ֶבן ִבּ ְמצוּ ָלה:
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ְדּ ִביר ָק ְדשׁוֹ ֱה ִביאַנִ י וְ גַם ָשׁם לֹא ָשׁ ַק ְט ִתּי .וּ ָבא נוֹגֵשׂ וְ ִהגְ ַלנִ יִ .כּי ז ִָרים
ָע ַב ְד ִתּי .וְ ֵיין ַר ַעל ָמ ַס ְכ ִתּי ִכּ ְמ ַעט ֶשׁ ָע ַב ְר ִתּיֵ .קץ ָבּ ֶבל .זְ ֻר ָבּ ֶבלְ .ל ֵקץ
ִשׁ ְב ִעים נוֹ ָשׁ ְע ִתּי:
וֹקשׁ
ְכּרוֹת קוֹ ַמת ְבּרוֹשׁ ִבּ ֵקּשׁ ֲאגָגִ י ֶבּן ַה ְמּ ָד ָתא .וְ נִ ְה ָי ָתה לוֹ ְל ַפח וּ ְלמ ֵ
ית .רֹב
את .וְ אוֵֹיב ְשׁמוֹ ָמ ִח ָ
וֹקשׁ וְ ַג ֲא ָותוֹ נִ ְשׁ ָבּ ָתה .רֹאשׁ י ְִמינִ י נִ ֵשּׂ ָ
ְלמ ֵ
ָבּנָיו וְ ִקנְ ָינָיו ַעל ָה ֵעץ ָתּ ִלי ָת:
ְיוָנִ ים נִ ְק ְבּצוּ ָע ַלי ֲאזַי ִבּי ֵמי ַח ְשׁ ַמנִּ ים .וּ ָפ ְרצוּ חוֹמוֹת ִמגְ ָדּ ַלי וְ ִט ְמּאוּ
ְמי
ַע ֶשׂה ֵנס ַלשּׁוֹ ַשׁנִּ יםְ .בּנֵי ִבינָה י ֵ
וֹתר ַקנְ ַקנִּ ים נ ֲ
ָכּל ַה ְשּׁ ָמנִ ים .וּ ִמנּ ַ
וּר ָננִ ים:
ְשׁמוֹנָה ָק ְבעוּ ִשׁיר ְ
וּעה .נְ קֹם נִ ְק ַמת ַדם ֲע ָב ֶד ָיך ֵמ ֻא ָמּה
וֹע ָק ְד ֶשׁ ָך וְ ָק ֵרב ֵקץ ַהיְשׁ ָ
ֲחשׂוֹף זְ ר ַ
אַדמוֹן
אָר ָכה ָלנוּ ַה ָשּׁ ָעה .וְ ֵאין ֵקץ ִלי ֵמי ָה ָר ָעהְ .דּ ֵחה ְ
ָה ְר ָשׁ ָעהִ .כּי ְ
ְבּ ֵצל ַצ ְלמוֹן ָה ֵקם ָלנוּ רוֹ ֶעה ִשׁ ְב ָעה:
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סדר פורים
ברכות המגילה:
בערב קוראים את המגילה אחר תפילת ערבית ,וביום אחר קריאת התורה.
הקורא מברך:

עוֹלםֲ ,א ֶשׁר ִק ְדּ ָשׁנוּ ְבּ ִמ ְצוֹ ָתיו וְ ִצ ָוּנוּ ַעל
אַתּה ה'ֱ ,אל ֵֹהינוּ ֶמל ְֶך ָה ָ
ָבּר ְוּך ָ
ִמ ְק ָרא ְמגִ ָלּה:
וֹתינוּ ַבּ ָיּ ִמים
עוֹלםֶ ,שׁ ָע ָשׂה נִ ִסּים ַל ֲאב ֵ
אַתּה ה'ֱ ,אל ֵֹהינוּ ֶמ ֶל ְך ָה ָ
ָבּר ְוּך ָ
ָה ֵהם ַבּזְּ ַמן ַהזֶּה:
עוֹלםֶ ,שׁ ֶה ֱחיָנוּ וְ ִקיְּ ָמנוּ וְ ִהגִּ י ָענוּ ַלזְּ ַמן
אַתּה ה'ֱ ,אל ֵֹהינוּ ֶמל ְֶך ָה ָ
ָבּר ְוּך ָ
ַהזֶּה:
אחר קריאת המגילה יברך:

יבנוּ .וְ ַה ָדּן ֶאת ִדּינֵנוּ.
עוֹלםָ .ה ָרב ֶאת ִר ֵ
אַתּה ה' ֱאל ֵֹהינוּ ֶמל ְֶך ָה ָ
ָבּר ְוּך ָ
וֹקם ֶאת נִ ְק ָמ ֵתנוּ .וְ ַה ְמ ַשׁ ֵלּם גְּ מוּל ְל ָכל אוֹיְ ֵבי ַנ ְפ ֵשׁנוּ .וְ ַהנִּ ְפ ָרע ָלנוּ
וְ ַהנּ ֵ
יהםָ .ה ֵאל
ִמ ָצּ ֵרינוָּ .בּרוּ ְך אַ ָתּה ה'ַ .הנִּ ְפ ָרע ְל ַעמּוֹ יִ ְשׂ ָר ֵאל ִמ ָכּל ָצ ֵר ֶ
יע:
ַהמּוֹ ִשׁ ַ
בערב אומרים "אשר הניא" ו"שושנת יעקב" ,ובשחרית רק "שושנת יעקב"

רוּמים:
ָפר ַמ ְח ְשׁבוֹת ֲע ִ
ֲא ֶשׁר ֵהנִ יא ֲע ַצת גּוֹיִ ם ַויּ ֶ
ֶרע ֲע ָמ ֵלק:
ֵצר זָדוֹן ִמזּ ַ
אָדם ָר ָשׁע .נ ֶ
ְבּקוּם ָע ֵלינוּ ָ
ֻלּתוֹ י ְָק ָשׁה לּוֹ ָל ֶכד:
גָּאָה ְבּ ָע ְשׁרוֹ וְ ָכ ָרה לוֹ בּוֹר .וּגְ ד ָ
ִדּ ָמּה ְבנ ְַפשׁוֹ ִל ְלכֹּד וְ נִ ְל ַכּדִ .בּ ֵקּשׁ ְל ַה ְשׁ ִמיד וְ נִ ְשׁ ַמד ְמ ֵה ָרה:
אַחים ַל ָבּנִ ים:
עוֹרר ִשׂנְ אַת ִ
בוֹתיו וְ ֵ
יבת ֲא ָ
יע ֵא ַ
הוֹד ַ
ָה ָמן ִ
נוֹלד אוֹיֵב:
וְ לֹא ז ַָכר ַר ֲח ֵמי ָשׁאוּלִ .כּי ְב ֶח ְמ ָלתוֹ ַעל ֲאגָג ַ
ידי ָטהוֹר:
ָמם ָר ָשׁע ְל ַה ְכ ִרית ַצ ִדּיק .וְ נִ ְל ַכּד ָט ֵמא ִבּ ֵ
זַ
הוֹסיף ֵח ְטא ַעל ֲח ָטאָיו:
ָבר ַעל ִשׁגְ גַת אָב .וְ ָר ָשׁע ִ
ֶח ֶסד גּ ַ
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רוּמיו .וַיִּ ְת ַמ ֵכּר ַל ֲעשׂוֹת ָר ָעה:
ָט ַמן ְבּ ִלבּוֹ ַמ ְח ְשׁבוֹת ֲע ָ
ָתן ְל ַה ְכ ִרית זִ ְכ ָרם:
דוֹשׁי ֵאלַ .כּ ְספּוֹ נ ַ
יָדוֹ ָשׁ ַלח ִבּ ְק ֵ
שׁוּשׁן:
ָצא ֶק ֶצף וְ ָד ֵתי ָה ָמן נִ ְתּנוּ ְב ָ
ִכ ְראוֹת ָמ ְר ְדּ ַכי ִכּי י ָ
ֵשׁב ַעל ָה ֵא ֶפר:
ָל ַבשׁ ַשׂק וְ ָק ַשׁר ִמ ְס ֵפּד וְ ָגזַר צוֹם ַויּ ֶ
בוֹתינוּ:
ַעמֹד ְל ַכ ֵפּר ְשׁ ָגגָה וְ ִל ְמחֹל ַח ַטּאת ֲעוֹן ֲא ֵ
ִמי זֶה י ֲ
ְשׁנִ ים:
עוֹרר י ֵ
לּוּלבֵ .הן ֲה ַד ָסּה ָע ְמ ָדה ְל ֵ
נֵץ ָפּ ַרח ִמ ָ
יה ִה ְב ִהילוּ ְל ָה ָמן ְל ַה ְשׁקוֹתוֹ יֵין ֲח ַמת ַתּנִּ ינִ ים:
יס ָ
ָס ִר ֶ
ָפל ְבּ ִר ְשׁעוָֹ .ע ָשׂה לוֹ ֵעץ וְ נִ ְת ָלה ָע ָליו:
ָע ַמד ְבּ ָע ְשׁרוֹ וְ נ ַ
פוּרנוּ:
ֶה ַפּ ְך ְל ֵ
יוֹשׁ ֵבי ֵת ֵבלִ .כּי פוּר ָה ָמן נ ְ
יהם ָפּ ְתחוּ ָכּל ְ
ִפּ ֶ
ֶח ַלץ ִמיַּד ָר ָשׁע .אוֹיֵב נִ ַתּן ַתּ ַחת נ ְַפשׁוֹ:
ַצ ִדּיק נ ֱ
פּוּרים וְ ִל ְשׂמ ַֹח ְבּ ָכל ָשׁנָה וְ ָשׁנָה:
יהם ַל ֲעשׂוֹת ִ
ִקיְּמוּ ֲע ֵל ֶ
ית:
וּבנָיו ַעל ָה ֵעץ ָתּ ִל ָ
ית ֶאת ְתּ ִפ ַלּת ָמ ְר ְדּ ַכי וְ ֶא ְס ֵתּרָ .ה ָמן ָ
ָר ִא ָ
וְשׂ ֵמ ָחה
וֹשׁנַּת ַי ֲעקֹב ָצ ֲה ָלה ָ
שׁ ַ
וֹתם ַי ַחד ְתּ ֵכ ֶלת ָמ ְר ְדּ ָכי:
ִבּ ְרא ָ
ְתּשׁוּ ָע ָתם ָהיִי ָת ָל ֶנ ַצח.
וְ ִת ְק ָו ָתם ְבּ ָכל דּוֹר וָדוֹר:
יע ֶשׁ ָכּל קֹוֶי ָך לֹא יֵבֹשׁוּ.
הוֹד ַ
ְל ִ
וְ לֹא י ִָכּ ְלמוּ ָל ֶנ ַצח ָכּל ַהחוֹ ִסים ָבּ ְך:
אָרוּר ָה ָמן ֲא ֶשׁר ִבּ ֵקשׁ ְלאַ ְבּ ִדי.
וּדי.
ָבּר ְוּך ָמ ְר ְדּ ַכי ַהיְּה ִ
ֶרשׁ ֵא ֶשׁת ַמ ְפ ִח ִידי.
וּרה ז ֶ
ֲאר ָ
וּכה ֶא ְס ֵתּר ַבּ ֲע ִדי.
ְבּר ָ
וּרים ָכּל ָה ְר ָשׁ ִעים.
ֲאר ִ
יקים.
וּכים ָכּל ַה ַצּ ִדּ ִ
ְבּר ִ
וְ ַגם ַח ְרבוֹנָה ָזכוּר ַלטּוֹב:
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שירים
ְי ִדיד ֶנ ֶפשׁ
ְי ִדיד ֶנ ֶפשׁ אָב ָה ַר ֲח ָמןְ .משׁוֹךְ ַע ְב ְד ָך ֶאל ְרצוֹ ֶנ ָך.
ָירוּץ ַע ְב ְדּ ָך ְכּמוֹ אַ ָיּלִ .י ְשׁ ַתּ ֲחוֶה ֶאל מוּל ֲה ָד ֶר ָך.
וֹפת צוּף וְ ָכל ָט ַעם:
ֱרב לוֹ י ְִדידוֹ ֶתי ָךִ .מנּ ֶ
ֶיע ַ
אַה ָב ֶת ָך.
ָהדוּר ָנ ֶאה זִ יו ָהעוֹ ָלם .נ ְַפ ִשׁי חוֹ ַלת ֲ
אָ ָנא ֵאל ָנא ְר ָפא ָנא ָלהְּ .בּ ַה ְראוֹת ָלהּ נוֹ ַעם זִ י ָוךְ .
אָז ִתּ ְת ַחזֵק וְ ִת ְת ַר ֵפּא .וְ ָה ְי ָתה ָלהּ ִשׂ ְמ ַחת עוֹ ָלם:
ֶהמוּ ָנא ַר ֲח ֶמי ָך .וְ חוּ ָסה ָנא ַעל ֵבּן ֲאהוּ ֶב ָך.
ָו ִתיק י ֱ
ִכּי זֶה ַכּ ָמּה נִ ְכסוֹף נִ ְכ ַס ְפ ִתּי ִל ְראוֹת ְבּ ִת ְפ ֶא ֶרת ֻע ֶז ָך.
וּסה ָנא וְאַל ִתּ ְת ַע ֵלּם:
ֵא ֶלה ָח ְמ ָדּה ִל ִבּי .וְ ח ָ
וּפרוֹס ֲח ִבי ִבי ָע ַלי ֶאת ֻס ַכּת ְשׁלוֹ ֶמ ָך.
ִה ָגּ ֶלה ָנא ְ
ָתּ ִאיר ֶא ֶרץ ִמ ְכּבוֹ ֶד ָךָ .נגִ י ָלה וְ נִ ְשׂ ְמ ָחה ָבּךְ .
ַמ ֵהר ֱאהוֹב ִכּי ָבא מוֹ ֵעד וְ ָח ֵננוּ ִכּי ֵמי עוֹ ָלם:
ֵא ִליָּהוּ ַהנּ ִָביא ֵא ִליָּהוּ ַה ִתּ ְשׁ ִבּי ֵא ִל ָיּהוּ ַהגִּ ְל ָע ִדי
במ ֵה ָרה יָבוא ֵא ֵלינוּ ִעם ָמ ִשׁי ַח ֶבּן ָדּוִ ד.
ְ
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ַה ַמּ ְב ִדּיל
ַה ַמּ ְב ִדּיל ֵבּין ק ֶדשׁ ְלחול ַחטּא ֵתינוּ הוּא ִי ְמחול
וְכ ְס ֵפּנוּ י ְַר ֶבּה ַכּחול וְ ַככּו ָכ ִבים ַבּ ָלּ ְי ָלה
ז ְַר ֵענוּ ַ
יום ָפּ ָנה ְכּ ֵצל תּ ֶמר ֶא ְק ָרא ָל ֵאל ָע ַלי גּו ֵמר
בקר וְ ַגם ָל ְי ָלה
יום ֲא ֶשׁר אָ ַמר שׁו ֵמר אָ ָתא ֶ
לכבוד חמדת לבבי אליהו הנביא

ִצ ְד ָק ְת ָך ְכּ ַהר ָתּבור ֲע ֵלי ְפ ָשׁ ַעי ָעבר ַתּ ֲעבור
ְכּיום ֶא ְתמול ִכּי ַי ֲעבור וְ אַ ְשׁמוּ ָרה ַבּ ָלּ ְי ָלה
לכבוד חמדת לבבי אליהו הנביא

חָ ְל ָפה עו ַנת ִמנְ ָח ִתי ִמי ִי ֵתּן ְמנוּ ָח ִתי
ָי ַג ְע ִתּי ְבּאַנְ ָח ִתי אַ ְשׂ ֶחה ְבּ ָכל ָל ְי ָלה
לכבוד חמדת לבבי אליהו הנביא

קו ִלי ִשׁ ְמ ָעה ַבּל ֻינְ ָטל ְפּ ַתח ִלי ַשׁ ַער ַה ְמּנוּ ָטל
יסי ָלי ְָלה
ֶשׁרא ִשׁי נִ ְמ ָלא ָטל ְקֻוצּו ַתי ְר ִס ֵ
לכבוד חמדת לבבי אליהו הנביא

הֵ ָע ֵתר נו ָרא וְ אָיום ֲא ַשׁ ֵוּ ַע ְתּנָה ִפ ְדיום
ְבּ ֶנ ֶשׁף ְבּ ֶע ֶרב יום ְבּ ִאישׁון ָלי ְָלה
לכבוד חמדת לבבי אליהו הנביא
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קְ ָרא ִתי ָך ָיהּ הו ִשׁי ֵענִ י א ַרח ַח ִיּים תּו ִדי ֵענִ י
ִמ ַדּלּוּת ְתּ ַב ְצּ ֵענִ י ִמיּום וְ ַעד ָלי ְָלה
לכבוד חמדת לבבי אליהו הנביא

אמרוּ ַמ ְכ ִעי ַסי
ט ֵַהר ִטנּוּף ַמ ֲע ַשׂי ֶפּן י ְ
והּ עו ָשׂי נו ֵתן זְ ִמירות ַבּ ָלּ ְי ָלה
אַיֵּה ֱאל ַ
לכבוד חמדת לבבי אליהו הנביא

ומר
ַנ ְחנוּ ְב ָי ְד ָך ַכּחו ֶמר ְס ַלח ָנא ַעל ַקל ָוח ֶ
וְל ְי ָלה ְל ָל ְי ָלה
יום ְליום י ִַבּי ַע או ֶמר ַ
לכבוד חמדת לבבי אליהו הנביא
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ברכות
ברכות מהן?
הברכות הן שבח שאדם משבח את ה' על מה שהוא מקבל מן העולם ,ונהנה
ממנו.
הברכות מחולקות לשלשה סוגים ראשיים:
ברכות על הנאה שנהנים – ריח טוב ,אוכל.
ברכות המצוות – ברכה שמברכים לפני שעושים מצווה .למשל :הנחת
תפילין ,נטילת לולב ,נטילת ידים ,ישיבה בסוכה ,אכילת מצה ,הדלקת נרות
שבת ,הפרשת חלה.
ברכות הודאה  -שבח הודאה ובקשה ,כדי לזכור את הבורא תמיד וליראה
ממנו .ברכות אלה כוללות את ברכות הראייה :הרואה נופים יפים ,כוכבים,
מאורעות טבע ,אדם אהוב ,השומע שמועות טובות ,הרואה מקומות
היסטוריים שנעשו בהם נסים לעם ישראל ,מי שהיה חולה והבריא – בכל
אלה מברך ברכת הודאה.
תפילת העמידה כוללת  19ברכות ,שגם בהם יש שבח לה' ,בקשות ,והודאה
על הטוב.

ברכות על הנאה
ברכות הריח
על ריח טוב הנודף מעץ מברך:

וֹרא ֲע ֵצי ְבּ ָשׂ ִמים:
וֹלם בּ ֵ
ָבּר ְוּך אַ ָתּה ה' ֱאל ֵֹהינוּ ֶמל ְֶך ָהע ָ
על ריח טוב הנודף מעשבים מברך:

וֹרא ִע ְשּׂ ֵבּי ְבּ ָשׂ ִמים:
וֹלם בּ ֵ
ָבּר ְוּך אַ ָתּה ה' ֱאל ֵֹהינוּ ֶמל ְֶך ָהע ָ
על תערובת בשמים או בשמים סינטטיים מברך:

וֹרא ִמינֵי ְבּ ָשׂ ִמים:
וֹלם בּ ֵ
ָבּר ְוּך אַ ָתּה ה' ֱאל ֵֹהינוּ ֶמל ְֶך ָהע ָ
על ריח טוב הנודף מן הפירות:

וֹתן ֵרי ַח טוֹב ַבּ ֵפּרוֹת:
וֹלם ַהנּ ֵ
ָבּר ְוּך אַ ָתּה ה' ֱאל ֵֹהינוּ ֶמל ְֶך ָהע ָ
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ברכות על אכילה
הנוטל ידיו מברך:

עוֹלם ֲא ֶשׁר ִק ְדּ ָשׁנוּ ְבּ ִמ ְצוֹ ָתיו ,וְ ִצ ָוּנוּ ַעל
אַתּה ה' ֱאל ֵֹהינוּ ֶמ ֶל ְך ָה ָ
ָבּר ְוּך ָ
נְ ִטי ַלת י ָָדים:
על הלחם מברך:

אָרץ:
וֹלם ַהמּוֹ ִציא ֶל ֶחם ִמן ָה ֶ
ָבּר ְוּך אַ ָתּה ה' ֱאל ֵֹהינוּ ֶמל ְֶך ָהע ָ
על עוגות ותבשיל מחמשת מיני דגן מברך:

וֹרא ִמינֵי ְמזוֹנוֹת:
וֹלם בּ ֵ
ָבּר ְוּך אַ ָתּה ה' ֱאל ֵֹהינוּ ֶמל ְֶך ָהע ָ
על היין מברך:

וֹרא ְפּ ִרי ַה ָגּ ֶפן:
וֹלם בּ ֵ
ָבּר ְוּך אַ ָתּה ה' ֱאל ֵֹהינוּ ֶמל ְֶך ָהע ָ
על פרי העץ מברך:

וֹרא ְפּ ִרי ָה ֵעץ:
וֹלם בּ ֵ
ָבּר ְוּך אַ ָתּה ה' ֱאל ֵֹהינוּ ֶמל ְֶך ָהע ָ
על פרי האדמה מברך:

וֹרא ְפּ ִרי ָה ֲא ָד ָמה:
ָבּר ְוּך אַ ָתּה ה' ֱאל ֵֹהינוּ ֶמל ְֶך ָהעוֹ ָלם בּ ֵ
על מאכלים הבאים מהחי ,ועל משקאות פרט ליין ,מברך:

וֹלם ֶשׁ ַהכֹּל נִ ְה ָיה ִבּ ְד ָברוֹ:
ָבּר ְוּך אַ ָתּה ה' ֱאל ֵֹהינוּ ֶמל ְֶך ָהע ָ
לאחר אכילת פירות עץ ]פרט לשבעת המינים[ ,פירות אדמה וירקות,
משקאות ]פרט ליין[ ,וכל דבר שאינו מן הצומח ,מברך:

עוֹלם בּוֹ ֵרא נְ ָפשׁוֹת ַרבּוֹת וְ ֶח ְסרוֹנָן ַעל
ָבּר ְוּך אַ ָתּה ה' ֱאל ֵֹהינוּ ֶמ ֶל ְך ָה ָ
וֹל ִמים:
ָכּל ַמה ֶשׁ ָבּ ָרא ְל ַה ֲחיוֹת ָבּ ֶהם ֶנ ֶפשׁ ָכּל ָחיָ .בּרוּ ְך ֵחי ָהע ָ
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ברכת המזון
יִמּ ֵלא
יבת ִציּוֹן ָהיִ ינוּ ְכּחֹ ְל ִמים :אָז ָ
ִשׁיר ַה ַמּ ֲעלוֹתְ ,בּשׁוּב ְי ָי ֶאת ִשׁ ַ
ֹאמרוּ ַבגּוֹיִם ִה ְג ִדּיל יְ ָי ַל ֲעשׂוֹת ִעם
וּלשׁוֹנֵנוּ ִרנָּה ,אָז י ְ
ְשׂחוֹק ִפּינוּ ְ
יתנוּ
שׁוּבה יְ ָי ֶאת ְשׁ ִב ֵ
ֵא ֶלּהִ :ה ְג ִדּיל יְ ָי ַל ֲעשׂוֹת ִע ָמּנוָ ,היִינוּ ְשׂ ֵמ ִחיםָ :
וּבכֹה
ֵל ְך ָ
לוֹך י ֵ
יקים ַבּ ֶנּגֶבַ :הזּ ְֹר ִעים ְבּ ִד ְמ ָעה ְבּ ִר ָנּה יִ ְקצֹרוָּ :ה ְ
ַכּ ֲא ִפ ִ
ֹשׂא ֲאלֻמּ ָֹתיו:
ָרע ,בֹּא ָיבֹא ְב ִרנָּה ,נ ֵ
ֹשׂא ֶמ ֶשׁ ְך ַהזּ ַ
נֵ
ַרבּוֹ ַתי נְ ָב ֵרךְ :
המזמן אומר:
המסובים עוניםְ :י ִהי ֵשׁם ְי ָי ְמב ָֹרךְ ֵמ ַע ָתּה ְו ַעד עוֹ ָלם:
ְי ִהי ֵשׁם ְי ָי ְמב ָֹרךְ ֵמ ַע ָתּה ְו ַעד עוֹ ָלם:
המזמן חוזר:
ִבּ ְרשׁוּת ָמ ָר ָנן ְו ַרבּוֹ ַתי נְ ָב ֵר ְך )בעשרהֱ :אלֹ ֵהינוּ( ֶשׁאָ ַכ ְלנוּ ִמ ֶשּׁלּוֹ:
המזמן אומר:
המסובים עוניםָ :בּרוּ ְך )בעשרהֱ :אלֹ ֵהינוּ( ֶשׁאָ ַכ ְלנוּ ִמ ֶשּׁלּוֹ וּ ְבטוּבוֹ ָחיִינוּ:

א .ברכת הזן
עוֹלם כֻּלּוְ ,בּטוּבוֹ
עוֹלםַ ,ה ָזּן ֶאת ָה ָ
אַתּה יְ ָי ֱאל ֵֹהינוּ ֶמ ֶל ְך ָה ָ
רוּך ָ
ָבּ ְ
עוֹלם ַח ְסדּוֹ.
נוֹתן ֶל ֶחם ְל ָכל ָבּ ָשׂרִ ,כּי ְל ָ
וּב ַר ֲח ִמים ,הוּא ֵ
ְבּ ֵחן ְבּ ֶח ֶסד ְ
ָעד,
עוֹלם ו ֶ
ֶח ַסר ָלנוּ ָמזוֹן ְל ָ
וּבטוּבוֹ ַהגָּדוֹל ָתּ ִמיד לֹא ָח ַסר ָלנוּ וְ אַל י ְ
ְ
וּמ ִכין
וּמ ִטיב ַלכֹּל ֵ
ַבּ ֲעבוּר ְשׁמוֹ ַהגָּדוֹלִ ,כּי הוּא ֵאל זָן וּ ְמ ַפ ְרנֵס ַלכֹּל ֵ
יע ְל ָכל
וּמ ְשׂ ִבּ ַ
ָד ָך ַ
פּוֹת ַח ֶאת י ֶ
יּוֹתיו ֲא ֶשׁר ָבּ ָראָ .כּאָמוּרֵ ,
ָמזוֹן ְל ָכל ְבּ ִר ָ
אַתּה יְ ָיַ ,הזָּן ֶאת ַהכֹּל:
רוּך ָ
ַחי ָרצוֹןָ .בּ ְ
ב .ברכת הארץ
טוֹבה
בוֹתינוּ ֶא ֶרץ ֶח ְמ ָדה ָ
נוֹדה ְלּ ָך יְ ָי ֱאל ֵֹהינוַּ ,על ֶשׁ ִה ְנ ַח ְל ָתּ ַל ֲא ֵ
ֶ
יתנוּ ִמ ֵבּית
וּפ ִד ָ
אתנוּ יְ ָי ֱאל ֵֹהינוּ ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִםְ ,
הוֹצ ָ
וּר ָח ָבה ,וְ ַעל ֶשׁ ֵ
ְ
תּוֹר ְת ָך ֶשׁ ִלּ ַמּ ְד ָתּנוּ ,וְ ַעל
ית ָך ֶשׁ ָח ַת ְמ ָתּ ִבּ ְב ָשׂ ֵרנוּ ,וְ ַעל ָ
ֲע ָב ִדים ,וְ ַעל ְבּ ִר ְ
ילת ָמזוֹן
ָח ֶסד ֶשׁחוֹנ ְַנ ָתּנוּ ,וְ ַעל ֲא ִכ ַ
הוֹד ְע ָתּנוּ ,וְ ַעל ַחיִּ ים ֵחן ו ֶ
ֻח ֶקּי ָך ֶשׁ ַ
וּב ָכל ָשׁ ָעה:
וּב ָכל ֵעת ְ
אוֹתנוּ ָתּ ִמידְ ,בּ ָכל יוֹם ְ
וּמ ַפ ְרנֵס ָ
אַתּה זָן ְ
ָשׁ ָ
יִת ָבּ ַר ְך ִשׁ ְמ ָך
אוֹת ְךְ ,
וּמ ָב ְר ִכים ָ
מוֹדים ָל ְך ְ
ַחנוּ ִ
וְ ַעל ַהכֹּל יְ ָי ֱאל ֵֹהינוּ ֲאנ ְ
וּב ַר ְכ ָתּ ֶאת
אָכ ְל ָתּ וְ ָשׂ ָב ְע ָתּ ֵ
ָעדַ ,כּ ָכּתוּב ,וְ ַ
עוֹלם ו ֶ
ְבּ ִפי ָכּל ַחי ָתּ ִמיד ְל ָ
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אָרץ
אַתּה יְ יַ ,על ָה ֶ
רוּך ָ
ָתן ָל ְךָ .בּ ְ
אָרץ ַהטּ ָֹבה ֲא ֶשׁר נ ַ
יְ ָי ֱאל ֶֹהי ָך ַעל ָה ֶ
וְ ַעל ַה ָמּזוֹן:
ג .ברכת ירושלים
יר ָך ,וְ ַעל ִציּוֹן
יְרוּשׁ ַליִם ִע ֶ
ָ
ַר ֶחם נָא יְ ָי ֱאל ֵֹהינוּ ַעל יִ ְשׂ ָר ֵאל ַע ֶמּ ָך ,וְ ַעל
יח ָך ,וְ ַעל ַה ַבּיִת ַהגָּדוֹל
בוֹד ָך ,וְ ַעל ַמ ְלכוּת ֵבּית ָדּוִ ד ְמ ִשׁ ֶ
ִמ ְשׁ ַכּן ְכּ ֶ
אָבינוְּ ,ר ֵענוּ זוּנֵנוּ ַפּ ְר ְנ ֵסנוּ
וְ ַה ָקּדוֹשׁ ֶשׁ ִנּ ְק ָרא ִשׁ ְמ ָך ָע ָליוֱ .אל ֵֹהינוִּ ,
רוֹתינוּ .וְ נָא
יחנוּ ,וְ ַה ְרוַח ָלנוּ יְ ָי ֱאל ֵֹהינוּ ְמ ֵה ָרה ִמ ָכּל ָצ ֵ
וְ ַכ ְל ְכּ ֵלנוּ וְ ַה ְרוִ ֵ
ידי
ָדם וְ לֹא ִל ֵ
ידי ַמ ְתּנַת ָבּ ָשׂר ו ָ
יכנוּ יְ ָי ֱאל ֵֹהינוּ לֹא ִל ֵ
אַל ַתּ ְצ ִר ֵ
דוֹשׁה וְ ָה ְר ָח ָבהֶ ,שׁלֹּא
תוּחהַ ,ה ְקּ ָ
ָאָתםִ .כּי ִאם ְלי ְָד ָך ַה ְמּ ֵלאָהַ ,ה ְפּ ָ
ַה ְלו ָ
ָעד:
עוֹלם ו ֶ
נֵבוֹשׁ וְ לֹא ִנ ָכּ ֵלם ְל ָ
בשבת מוסיפים:
וּב ִמ ְצ ַות יוֹם ַה ְשּׁ ִבי ִעי ַה ַשּׁ ָבּת ַה ָגּדוֹל ו ְַה ָקּדוֹשׁ
וֹתי ָך ְ
ְר ֵצה ְו ַה ֲח ִלי ֵצנוּ ְי ָי ֱאלֹ ֵהינוּ ְבּ ִמ ְצ ֶ
ַה ֶזּה ִכּי יוֹם ֶזה גָּדוֹל ְו ָקדוֹשׁ הוּא ְל ָפנֶי ָך ִל ְשׁ ָבּת בּוֹ ְו ָלנוּ ַח בּוֹ ְבּאַ ֲה ָבה ְכּ ִמ ְצ ַות
ְרצוֹ ֶנ ָך ִוּב ְרצוֹנְ ָך ָהנִ י ַח ָלנוּ ְי ָי ֱאלֹ ֵהינוּ ֶשׁלֹּא ְתּ ֵהא ָצ ָרה וְ יָגוֹן ַו ֲא ָנ ָחה ְבּיוֹם ְמנוּ ָח ֵתנוּ
ֶח ַמת ִציּוֹן ִעי ֶר ָך וּ ְב ִבנְ ַין ְירוּ ָשׁ ַל ִים ִעיר ָק ְד ֶשׁ ָך ִכּי אַ ָתּה הוּא
ְו ַה ְר ֵאנוּ ְי ָי ֱאלֹ ֵהינוּ ְבּנ ָ
ֶחמוֹת:
ַבּ ַעל ַה ְישׁוּעוֹת וּ ַב ַעל ַהנּ ָ

בראש חודש מוסיפים "יעלה ויבוא"
אַתּה יְ ָי ,בּוֹנֵה
רוּך ָ
ָמינוָּ .בּ ְ
יְרוּשׁ ַליִם ִעיר ַהקּ ֶֹדשׁ ִבּ ְמ ֵה ָרה ְבי ֵ
ָ
וּבנֵה
ְ
אָמן:
יְרוּשׁ ָליִםֵ .
ָ
ְב ַר ֲח ָמיו
ד .ברכת הטוב והמטיב
אַדּי ֵרנוּ,
אָבינוַּ ,מ ְל ֵכּנוִּ ,
עוֹלםָ ,ה ֵאל ִ
אַתּה יְ ָי ֱאל ֵֹהינוּ ֶמ ֶל ְך ָה ָ
רוּך ָ
ָבּ ְ
רוֹעה יִ ְשׂ ָר ֵאל.
רוֹענוּ ֵ
ַעקֹבֵ ,
דוֹשׁנוּ ְקדוֹשׁ י ֲ
יוֹצ ֵרנוְּ ,ק ֵ
גּוֹא ֵלנוְּ ,
בּוֹר ֵאנוֲּ ,
ְ
ַה ֶמּ ֶל ְך ַהטּוֹב וְ ַה ֵמּ ִטיב ַלכֹּלֶ ,שׁ ְבּ ָכל יוֹם וָיוֹם הוּא ֵה ִטיב הוּא ֵמ ִטיב
גוֹמ ֵלנוּ הוּא ְיִג ְמ ֵלנוּ ָל ַעד ְל ֵחן
ֵיטיב ָלנוּ .הוּא ְג ָמ ָלנוּ הוּא ְ
הוּא י ִ
ֶח ָמה,
ישׁוּעה ,נ ָ
ָ
וּל ֶרוַחַ ,ה ָצּ ָלה וְ ַה ְצ ָל ָחהְ ,בּ ָר ָכה וִ
וּל ַר ֲח ִמים ְ
וּל ֶח ֶסד ְ
ְ
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וּמ ָכּל טוּב
ָסה וְ ַכ ְל ָכּ ָלה ,וְ ַר ֲח ִמים וְ ַחיִּ ים וְ ָשׁלוֹם וְ ָכל טוֹבִ ,
ַפּ ְרנ ָ
יְח ְסּ ֵרנוּ .אמן:
עוֹלם אַל ַ
ְל ָ
בקשות נוספות
יִת ָבּ ַר ְך ַבּ ָשּׁ ַמיִם
ָעדָ .ה ַר ֲח ָמן הוּא ְ
עוֹלם ו ֶ
יִמל ְֹך ָע ֵלינוּ ְל ָ
ָה ַר ֲח ָמן הוּא ְ
ֵצח
וּלנ ַ
יִת ָפּאַר ָבּנוּ ָל ַעד ְ
דּוֹרים ,וְ ְ
אָרץָ .ה ַר ֲח ָמן הוּא יִ ְשׁ ַתּ ַבּח ְלדוֹר ִ
וּב ֶ
ָ
יְפ ְר ְנ ֵסנוּ
עוֹל ִמיםָ .ה ַר ֲח ָמן הוּא ַ
עוֹל ֵמי ָ
וּל ְ
יִת ַה ַדּר ָבּנוּ ָל ַעד ְ
ְנ ָצ ִחים ,וְ ְ
יכנוּ
יוֹל ֵ
ָארנוּ וְ הוּא ִ
ְבּ ָכבוֹדָ .ה ַר ֲח ָמן הוּא יִ ְשׁבֹּר ֻע ֵלנוּ ֵמ ַעל ַצוּ ֵ
ֻבּה ַבּ ַבּיִת ַהזֶּה
אַר ֵצנוָּ .ה ַר ֲח ָמן הוּא יִ ְשׁ ַלח ָלנוּ ְבּ ָר ָכה ְמר ָ
קוֹמ ִמיּוּת ְל ְ
ְ
אָכ ְלנוּ ָע ָליוָ .ה ַר ֲח ָמן הוּא יִ ְשׁ ַלח ָלנוּ ֶאת ֵא ִליָּהוּ
וְ ַעל ֻשׁ ְל ָחן זֶה ֶשׁ ַ
ֶחמוֹת.
יב ֶשּׂר ָלנוּ ְבּשׂוֹרוֹת טוֹבוֹת יְשׁוּעוֹת וְ נ ָ
ָביא זָכוּר ַלטּוֹב וִ ַ
ַהנּ ִ
מוֹרי( ַבּ ַעל ַה ַבּיִת ַהזֶּה וְ ֶאת ) ִא ִמּי
ִ
אָבי
יְב ֵר ְך ֶאת ) ִ
ָה ַר ֲח ָמן הוּא ָ
ָ
יתם וְ ֶאת ז ְַר ָעם וְ ֶאת ָכּל
אוֹתם וְ ֶאת ֵבּ ָ
מוֹר ִתי( ַבּ ֲע ַלת ַה ַבּיִת ַהזֶּהָ ,
בוֹתינוּ
אוֹתנוּ וְ ֶאת ָכּל ֲא ֶשׁר ָלנוְּ ,כּמוֹ ֶשׁ ִנּ ְת ָבּ ְרכוּ ֲא ֵ
ָ
ֲא ֶשׁר ָל ֶהם,
ַחד
ֻלּנוּ י ַ
אוֹתנוּ כּ ָ
יְב ֵר ְך ָ
ַעקֹבַ ,בּכֹּלִ ,מכֹּל ,כֹּלֵ ,כּן ָ
אַב ָר ָהם יִ ְצ ָחק וְ י ֲ
ְ
ֹאמר אָ ֵמן.
ִבּ ְב ָר ָכה ְשׁ ֵל ָמה ,וְ נ ַ
יהם וְ ָע ֵלינוּ זְ כוּת ֶשׁ ְתּ ֵהא ְל ִמ ְשׁ ֶמ ֶרת ָשׁלוֹם ,וְ ִנ ָשּׂא
יְל ְמּדוּ ֲע ֵל ֶ
ַבּ ָמּרוֹם ַ
וּצ ָד ָקה ֵמ ֱאל ֵֹהי יִ ְשׁ ֵענוּ ,וְ ִנ ְמ ָצא ֵחן וְ ֵשׂ ֶכל טוֹב ְבּ ֵעינֵי
ְב ָר ָכה ֵמ ֵאת יְ יְ ,
נוּחה
וּמ ָ
ילנוּ יוֹם ֶשׁכֻּלּוֹ ַשׁ ָבּת ְ
אָדם) .בשבתָ :ה ַר ֲח ָמן הוּא י ְַנ ִח ֵ
ֱאל ִֹהים וְ ָ
עוֹל ִמים(.
ְל ַחיֵּי ָה ָ
עוֹלם ַה ָבּאַ .מ ְג ִדּיל
וּל ַחיֵּי ָה ָ
יח ְ
ַכּנוּ ִלימוֹת ַה ָמ ִשׁ ַ
ָה ַר ֲח ָמן הוּא יְ ז ֵ
ֹשׂה ֶח ֶסד ִל ְמ ִשׁיחוֹ ְל ָדוִ ד
)בשבת וביו"טִ :מ ְגדּוֹל( יְשׁוּעוֹת ַמ ְלכּוֹ וְ ע ֶ
ַע ֶשׂה ָשׁלוֹם ָע ֵלינוּ
רוֹמיו הוּא י ֲ
ֹשׂה ָשׁלוֹם ִבּ ְמ ָ
עוֹלם .ע ֶ
וּלז ְַרעוֹ ַעד ָ
ְ
אָמן:
וְ ַעל ָכּל יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ ִא ְמרוּ ֵ
ירים ָרשׁוּ וְ ָר ֵעבוּ
יראָיוְ :כּ ִפ ִ
דוֹשׁיו ִכּי ֵאין ַמ ְחסוֹר ִל ֵ
יְראוּ ֶאת יְ ָי ְק ָ
עוֹלם ַח ְסדּוֹ:
ַח ְסרוּ ָכל טוֹב :הוֹדוּ ַליְ ָי ִכּי טוֹב ִכּי ְל ָ
דוֹר ֵשׁי ְי ָי לֹא י ְ
וְ ְ
יִב ַטח ַבּיְ ָי
ֶבר ֲא ֶשׁר ְ
רוּך ַהגּ ֶ
יע ְל ָכל ַחי ָרצוֹןָ :בּ ְ
וּמ ְשׂ ִבּ ַ
ָד ָך ַ
פּוֹת ַח ֶאת י ֶ
ֵ
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ֶעזָב
יתי ַצ ִדּיק נ ֱ
ָק ְנ ִתּי וְ לֹא ָר ִא ִ
יתי גַם ז ַ
ַער ָהיִ ִ
וְ ָהיָה יְ ָי ִמ ְב ַטחוֹ :נ ַ
יְב ֵר ְך ֶאת ַעמּוֹ ַב ָשּׁלוֹם:
יִתּן יְ ָי ָ
וְ ז ְַרעוֹ ְמ ַב ֶקּשׁ ָל ֶחםְ :י ָי עֹז ְל ַעמּוֹ ֵ

ברכה מעין שלוש ]"על המחיה"[
עוֹלם ַעל:
אַתּה ה' ֱאל ֵֹהינוּ ֶמ ֶל ְך ָה ָ
רוּך ָ
ָבּ ְ
ֶפן:
ֶפן וְ ַעל ְפּ ִרי ַהגּ ֶ
הייןַ :על ַהגּ ֶ
על פירות משבעת המיניםַ :על ָה ֵעץ וְ ַעל ְפּ ִרי ָה ֵעץ:
על מזונותַ :על ַה ִמ ְחיָה וְ ַעל ַה ַכּ ְל ָכּ ָלה:
ית וְ ִה ְנ ַח ְל ָתּ
וּר ָח ָבה ֶשׁ ָר ִצ ָ
טוֹבה ְ
נוּבת ַה ָשּׂ ֶדה וְ ַעל ֶא ֶרץ ֶח ְמ ָדּה ָ
וְ ַעל ְתּ ַ
טּוּבהַּ ,ר ֵחם ה' ֱאלֹ ֵהינוּ ַעל
בּוֹע ִמ ָ
בוֹתינוּ ֶל ֱאכֹל ִמ ִפּ ְריָהּ וְ ִל ְשׂ ַ
ַל ֲא ֵ
בוֹד ָך וְ ַעל ִמזְ ְבּ ֶח ָך
יר ָך וְ ַעל ִציּוֹן ִמ ְשׁ ַכּן ְכּ ֶ
יְרוּשׁ ַליִם ִע ֶ
ָ
יִ ְשׂ ָר ֵאל ַע ֶמּ ָך וְ ַעל
ָמינוּ וְ ַה ֲע ֵלנוּ
יְרוּשׁ ַליִם ִעיר ַהקּ ֶֹדשׁ ִבּ ְמ ֵה ָרה ְבּי ֵ
ָ
וּבנֵה
יכ ֶל ָךְ ,
וְ ַעל ֵה ָ
וּנ ָב ֶר ְכ ָך
טּוּבהּ ְ
ֹאכל ִמ ִפּ ְריָּהּ וְ ִנ ְשׂ ַבּע ִמ ָ
תוֹכהּ וְ ַשׂ ְמּ ֵחנוּ ְבּ ִב ְנ ָינָהּ וְ נ ַ
ְל ָ
וּב ָט ֳה ָרה:
ֻשּׁה ְ
יה ִבּ ְקד ָ
ָע ֶל ָ
יצנוּ ְבּיוֹם ַה ַשּׁ ָבּת ַהזֶּה:
וּר ֵצה וְ ַה ֲח ִל ֵ
בשבת ְ -
טוֹבה ְבּיוֹם רֹאשׁ ַהח ֶֹדשׁ ַהזֶּה:
בר"ח  -וְ ז ְָכ ֵרנוּ ְל ָ
טוֹבה ְבּיוֹם ַה ִזּ ָכּרוֹן ַהזֶּה:
בר"ה  -וְ ָז ְכ ֵרנוּ ְל ָ
ביו"ט  -וְ ַשׂ ְמ ֵחנוּ ְבּיוֹם ַחג )פלוני( ַהזֶּה:
אָרץ וְ ַעל -
נוֹדה ְל ָך ַעל ָה ֶ
וּמ ִטיב ַלכֹּל וְ ֶ
אַתּה ה' טוֹב ֵ
ִכּי ָ
ַפנָהּ:
אָרץ וְ ַעל ְפּ ִרי ג ְ
אַתּה ה' ַעל ָה ֶ
רוּך ָ
ֶפןָ .בּ ְ
על הייןְ :פּ ִרי ַהגּ ֶ
יה:
רוֹת ָ
אָרץ וְ ַעל ֵפּ ֶ
אַתּה ה' ַעל ָה ֶ
רוּך ָ
על הפירותַ :ה ֵפּרוֹתָ .בּ ְ
אָרץ וְ ַעל ַה ִמ ְח ָיה וְ ַעל
אַתּה ה' ַעל ָה ֶ
רוּך ָ
על מזונותַ :ה ִמ ְחיָהָ .בּ ְ
ַה ַכּ ְל ָכּ ָלה:

ברכות הודאה ]ברכות ראייה[
הרואה פריחת אילנות בחודש ניסן מברך:

וֹלמוֹ ָד ָבר ,וּ ָב ָרא
ָבּר ְוּך אַ ָתּה ה' ֱאל ֵֹהינוּ ֶמ ֶל ְך ָהעוֹ ָלם ֶשׁלֹּא ִח ַסּר ְבּע ָ
אָדם:
ילנוֹת טוֹ ִבים ְל ַהנּוֹת ָבּ ֶהם ְבּנֵי ָ
בוֹ ְבּ ִריוֹת טוֹבוֹת וְ ִא ָ
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השומע קול רעם מברך:

וּרתוֹ ָמ ֵלא עוֹ ָלם:
וֹלם ֶשׁכֹּחוֹ וּגְ ב ָ
ָבּר ְוּך אַ ָתּה ה' ֱאל ֵֹהינוּ ֶמל ְֶך ָהע ָ
הרואה ברקים ,כוכב שביט או נופי טבע מרשימים במיוחד מברך:

וֹלם עֹ ֶשׂה ַמ ֲע ֵשׂה ְבּ ֵרא ִשׁית:
ָבּר ְוּך אַ ָתּה ה' ֱאל ֵֹהינוּ ֶמל ְֶך ָהע ָ
הרואה קשת מברך:

וֹכר ַה ְבּ ִרית וְ ֶנ ֱא ָמן ִבּ ְב ִריתוֹ וְ ַק ָיּם
וֹלם ז ֵ
ָבּר ְוּך אַ ָתּה ה' ֱאל ֵֹהינוּ ֶמל ְֶך ָהע ָ
ְבּ ַמ ֲא ָמרוֹ:
הרואה את הים הגדול מברך:

וֹלם עֹ ֶשׂה ֶאת ַהיָּם ַהגָּדוֹל:
ָבּר ְוּך אַ ָתּה ה' ֱאלֹ ֵהינוּ ֶמ ֶל ְך ָהע ָ
על שמועות טובות לו ולאחרים מברך:

וֹלם ַהטּוֹב וְ ַה ֵמּ ִטיב:
ָבּר ְוּך אַ ָתּה ה' ֱאל ֵֹהינוּ ֶמל ְֶך ָהע ָ
השומע שמועות רעות ,או רואה בתי כנסיות בחורבנם ,מברך:

וֹלם ַדּיָּן ָה ֱא ֶמת:
ָבּר ְוּך אַ ָתּה ה' ֱאל ֵֹהינוּ ֶמל ְֶך ָהע ָ
הרואה בתי כנסיות ביישובם מברך:

אַל ָמנָה:
וֹלם ַמ ִצּיב גְּ בוּל ְ
ָבּר ְוּך אַ ָתּה ה' ֱאל ֵֹהינוּ ֶמל ְֶך ָהע ָ
הרואה חכמי ישראל מברך:

יראָיו:
וֹלם ֶשׁ ָח ַלק ֵמ ָח ְכ ָמתוֹ ִל ֵ
ָבּר ְוּך אַ ָתּה ה' ֱאל ֵֹהינוּ ֶמל ְֶך ָהע ָ
הרואה חכמי אומות העולם:

ָתן ֵמ ָח ְכ ָמתוֹ ְל ָב ָשׂר ו ָָדם:
וֹלם ֶשׁנּ ַ
ָבּר ְוּך אַ ָתּה ה' ֱאל ֵֹהינוּ ֶמל ְֶך ָהע ָ
הרואה מלך ישראל מברך:

יראָיו:
וֹלם ֶשׁ ָח ַלק ִמ ְכּבוֹדוֹ ִל ֵ
ָבּר ְוּך אַ ָתּה ה' ֱאל ֵֹהינוּ ֶמל ְֶך ָהע ָ
הרואה מלך מאומות העולם מברך:

ָתן ִמ ְכּבוֹדוֹ ְל ָב ָשׂר ו ָָדם:
וֹלם ֶשׁנּ ַ
ָבּר ְוּך אַ ָתּה ה' ֱאל ֵֹהינוּ ֶמל ְֶך ָהע ָ
הרואה מקום שנעשה לו )או לאבותיו( נס מברך:

אָבי ְ /ל ִא ִמי /
עוֹלם ֶשׁ ָע ָשׂה ִלי ) ְל ִ
אַתּה ה' ֱאל ֵֹהינוּ ֶמל ְֶך ָה ָ
ָבּר ְוּך ָ
וֹתי( ֵנס ַבּ ָמּקוֹם ַהזֶּה:
ְל ֲאב ַ
הרואה מקום שנעשו בו נסים לישראל מברך:
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עוֹלם ֶשׁ ָע ָשׂה נִ ִסּים ַל ֲאבוֹ ֵתינוּ ַבּ ָמּקוֹם
ָבּר ְוּך אַ ָתּה ה' ֱאלֹ ֵהינוּ ֶמ ֶל ְך ָה ָ
ַהזֶּה:

ברכות המצוות
הלש עיסה בכמות של  1.600ק"ג עיסה או יותר ]לשיטת ה"חזון איש" –
 2.250ק"ג[ ,מפריש חלה ומברך:

וֹתיו וְ ִצוָּנוּ
עוֹלם ֲא ֶשׁר ִק ְדּ ָשׁנוּ ְבּ ִמ ְצ ָ
ָבּר ְוּך אַ ָתּה ה' ֱאל ֵֹהינוּ ֶמ ֶל ְך ָה ָ
ְל ַה ְפ ִרישׁ ַח ָלּה ִמן ָה ִע ָסה:
הטובל כלים חדשים מברך:

עוֹלם ֲא ֶשׁר ִק ְדּ ָשׁנוּ ְבּ ִמ ְצוֹ ָתיו וְ ִצ ָוּנוּ ַעל
ָבּר ְוּך אַ ָתּה ה' ֱאל ֵֹהינוּ ֶמ ֶל ְך ָה ָ
ילת ֶכּ ִלי ֵ /כּ ִלים:
ְט ִב ַ
הבונה מעקה לגגו מברך:

וֹתיו וְ ִצוָּנוּ
וֹלם ֲא ֶשׁר ִק ְדּ ָשׁנוּ ְבּ ִמ ְצ ָ
ָבּר ְוּך אַ ָתּה ה' ֱאל ֵֹהינוּ ֶמ ֶל ְך ָהע ָ
ַל ֲעשׂוֹת ַמ ֲע ָקה:
הקובע מזוזה מברך:

וֹתיו וְ ִצוָּנוּ
עוֹלם ֲא ֶשׁר ִק ְדּ ָשׁנוּ ְבּ ִמ ְצ ָ
ָבּר ְוּך אַ ָתּה ה' ֱאל ֵֹהינוּ ֶמ ֶל ְך ָה ָ
וֹע ְמזוּזָה:
ִל ְקב ַ

סידור תפילה
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אני_________________ בן ______________________
שם משפחה _______________ תאריך לידה __________
שם אבא _____________________________________
שם אמא _____________________________________
פרטים על המשפחה
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
ימי זיכרון
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
ימי הולדת
___________________________________________
___________________________________________
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הוספות לסידור

