
עֹוד ְיַהְללּוָך .  יֹוְׁשֵבי ֵביֶתָךַאְׁשֵרי
. ַאְׁשֵרי ָהָעם ֶׁשָּכָכה ּלֹו :ֶּסָלה

ְּתִהָּלה :  ֱאלָֹהיויי-ַאְׁשֵרי ָהָעם ֶׁש
. רֹוִמְמָך ֱאלֹוַהי ַהֶּמֶלְךֲא. ְלָדִוד

ָכל ְּב :ַוֲאָבְרָכה ִׁשְמָך ְלעֹוָלם ָוֶעד
ַוֲאַהְלָלה ִׁשְמָך . יֹום ֲאָבְרֶכָּך

 ּוְמֻהָּלל יי דֹולָּג:  ָוֶעדְלעֹוָלם
ֹור ּד: ְוִלְגֻדָּלתֹו ֵאין ֵחֶקר. ְמאֹד

ּוְגבּורֶֹתיָך . ְלדֹור ְיַׁשַּבח ַמֲעֶׂשיָך
ְוִדְבֵרי . ַדר ְּכבֹוד הֹוֶדָךֲה: ַיִּגידּו

ֱעזּוז ֶו: ִנְפְלאֶֹתיָך ָאִׂשיָחה



ּוְגֻדָּלְתָך . נֹוְראֶֹתיָך יֹאֵמרּו
. ְבָך ַיִּביעּוֶכר ַרב טּוֵז: ֲאַסְּפֶרָּנה

. יי ּנּון ְוַרחּוםַח: ְוִצְדָקְתָך ְיַרֵּננּו
 יי ֹובט: ֶאֶרְך ַאַּפִים ּוְגָדל ָחֶסד

: ְוַרֲחָמיו ַעל ָּכל ַמֲעָׂשיו. ַלּכֹל
ַוֲחִסיֶדיָך .  ָּכל ַמֲעֶׂשיָךיי ֹודּוָךי

בֹוד ַמְלכּוְתָך ְּכ: ְיָבְרכּוָכה
: ּוְגבּוָרְתָך ְיַדֵּברּו. יֹאֵמרּו

. ֹוִדיַע ִלְבֵני ָהָאָדם ְּגבּורָֹתיוהְל
ְלכּוְתָך ַמ: ּוְכבֹוד ֲהַדר ַמְלכּותֹו
ּוֶמְמַׁשְלְּתָך . ַמְלכּות ָּכל עֹוָלִמים



 ְלָכל יי ֹוֵמְךס: ְּבָכל ּדֹור ָודֹר
: ְוזֹוֵקף ְלָכל ַהְּכפּוִפים. ַהּנְֹפִלים

ְוַאָּתה . יֵני כֹל ֵאֶליָך ְיַׂשֵּברּוֵע
: ָאְכָלם ְּבִעּתֹונֹוֵתן ָלֶהם ֶאת 

ּוַמְׂשִּביַע ְלָכל ַחי . ֹוֵתַח ֶאת ָיֶדָךּפ
.  ְּבָכל ְּדָרָכיויי ִּדיקַצ: ָרצֹון

 יי רֹובָק: ְוָחִסיד ְּבָכל ַמֲעָׂשיו
ְלכֹל ֲאֶׁשר ִיְקָרֻאהּו . ְלָכל קְֹרָאיו

ְוֶאת . צֹון ְיֵרָאיו ַיֲעֶׂשהְר: ֶבֱאֶמת
 ֹוֵמרׁש: ַׁשְוָעָתם ִיְׁשַמע ְויֹוִׁשיֵעם

ְוֵאת ָּכל .  ֶאת ָּכל אֲֹהָביויי



 יי ִהַּלתְּת: ָהְרָׁשִעים ַיְׁשִמיד
ִויָבֵרְך ָּכל ָּבָׂשר ֵׁשם . ְיַדֶּבר ִּפי

ַוֲאַנְחנּו ְנָבֵרְך : ָקְדׁשֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד
  : ַהְללּוָיּה. ָיּה ֵמַעָּתה ְוַעד עֹוָלם

  
ִיְתַּגַּדל ְוִיְתַקַּדׁש : חצי קדיש
ְּבָעְלָמא ִּדי : אמן. אְׁשֵמּה ַרָּב

ְבָרא ִכְרעּוֵתּה ְוַיְמִליְך ַמְלכּוֵתּה 
. ְוַיְצַמח ֻּפְרָקֵנּה ִויָקֵרב ְמִׁשיֵחּה

ְּבַחֵּייכֹון ּוְביֹוֵמיכֹון ּוְבַחֵּיי : אמן
ְדָכל ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ַּבֲעָגָלא ּוִבְזַמן 



ְיֵהא ְׁשֵמּה : ְוִאְמרּו ָאֵמן. ָקִריב
ַלם ּוְלָעְלֵמי ַרָּבא ְמָבַרְך ְלָע

ְוִיְׁשַּתַּבח : ִיְתָּבַרְך. ָעְלַמָּיא
ְוִיְתָּפֵאר ְוִיְתרֹוֵמם ְוִיְתַנֵּׂשא 

ְוִיְתַהָּדר ְוִיְתַעֶּלה ְוִיְתַהָּלל ְׁשֵמּה 
ְלֵעָּלא . ְדֻקְדָׁשא ְּבִריְך הּוא

 ִמן ָּכל ) ּוְלֵעָּלא ִמָּכלת"בעשי(
ִּבְרָכָתא ְוִׁשיָרָתא ֻּתְׁשְּבָחָתא 

. ֱחָמָתא ַּדֲאִמיָרן ְּבָעְלָמאְוֶנ
  :ְוִאְמרּו ָאֵמן



ָהבּו גֶֹדל ,  ֶאְקָראיי ֵׁשם ִּכי
  : ֵלאלֵֹהינּו

 ְׂשָפַתי ִּתְפָּתח ּוִפי ַיִּגיד ֲאדָֹני
  : ְּתִהָּלֶתָך
 ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי יי  ַאָּתהָּברּוְך

ֱאלֵֹהי . ֱאלֵֹהי ַאְבָרָהם. ֲאבֹוֵתינּו
ָהֵאל . בֵואלֵֹהי ַיֲעקֹ. ִיְצָחק

. ַהָּגדֹול ַהִּגּבֹור ְוַהּנֹוָרא ֵאל ֶעְליֹון
ְוקֹוֵנה . ּגֹוֵמל ֲחָסִדים טֹוִבים

ּוֵמִביא . ְוזֹוֵכר ַחְסֵּדי ָאבֹות. ַהּכֹל
גֹוֵאל ִלְבֵני ְבֵניֶהם ְלַמַען ְׁשמֹו 



  : ְּבַאֲהָבה
ֶמֶלְך ָחֵפץ .  ָזְכֵרנּו ְלַחִּייםת"עשיב(

. םֵסֶפר ַהַחִּייְוָכְתֵבנּו ְּב. ַּבַחִּיים
  ):ְלַמַעְנָך ֱאלִֹהים ַחִּיים

ָּברּוְך : ֶמֶלְך עֹוֵזר ּומֹוִׁשיַע ּוָמֵגן
  : ָמֵגן ַאְבָרָהם. יי ַאָּתה
 ִּגּבֹור ְלעֹוָלם ֲאדָֹני ְמַחֵּיה ַאָּתה

  : ֵמִתים ַאָּתה ַרב ְלהֹוִׁשיַע
  :  מֹוִריד ַהָּטל- בקיץ
 ַמִּׁשיב ָהרּוַח ּומֹוִריד - בחורף

   :ֶּׁשםַהֶּג
ְמַחֵּיה . ְמַכְלֵּכל ַחִּיים ְּבֶחֶסד



סֹוֵמְך . ֵמִתים ְּבַרֲחִמים ַרִּבים
נֹוְפִלים ְורֹוֵפא חֹוִלים ּוַמִּתיר 

ּוְמַקֵּים ֱאמּוָנתֹו ִליֵׁשֵני . ֲאסּוִרים
ִמי ָכמֹוָך ַּבַעל ְּגבּורֹות ּוִמי . ָעָפר

ֶמֶלְך ֵמִמית ּוְמַחֶּיה . דֹוֶמה ָּלְך
  :  ְיׁשּוָעהּוַמְצִמיַח

. ִמי ָכמֹוָך ָאב ָהַרֲחָמן ת"בעשי(
   ):זֹוֵכר ְיצּוָריו ְלַחִּיים ְּבַרֲחִמים
  : ְוֶנֱאָמן ַאָּתה ְלַהֲחיֹות ֵמִתים

  : ְמַחֵּיה ַהֵּמִתים. יי ָּברּוְך ַאָּתה
  



 ָקדֹוׁש ְוִׁשְמָך ָקדֹוׁש ַאָּתה
ּוְקדֹוִׁשים ְּבָכל יֹום ְיַהְּללּוָך 

ל ֶמֶלְך ָּגדֹול ְוָקדֹוׁש ִּכי ֵא. ֶּסָלה
ָהֵאל . יי ָּברּוְך ַאָּתה: ָאָּתה

  :  ַהָּקדֹוׁש) ַהֶּמֶלְך- ת"בעשי(
ּוְמַלֵּמד .  חֹוֵנן ְלָאָדם ַּדַעתַאָּתה

ָחֵּננּו ֵמִאְּתָך ָחְכָמה : ֶלֱאנֹוׁש ִּביָנה
חֹוֵנן . יי ָּברּוְך ַאָּתה: ִּביָנה ָוָדַעת

  : ַהָּדַעת
ְוָקְרֵבנּו .  ְלתֹוָרֶתָך ָאִבינּוֲהִׁשיֵבנּו

ַמְלֵּכנּו ַלֲעבֹוָדֶתָך ְוַהֲחִזיֵרנּו 



ָּברּוְך : ִּבְתׁשּוָבה ְׁשֵלָמה ְלָפֶניָך
  : ָהרֹוֶצה ִּבְתׁשּוָבה. יי ַאָּתה
ְמַחל .  ָלנּו ָאִבינּו ִּכי ָחָטאנּוְסַלח

ִּכי ֵאל טֹוב . ָלנּו ַמְלֵּכנּו ִּכי ָפָׁשְענּו
ַחּנּון . יי ְך ַאָּתהָּברּו: ְוַסָּלח ָאָּתה

  : ַהַּמְרֶּבה ִלְסלַֹח
. ְוִריָבה ִריֵבנּו.  ָנא ְבָעְנֵינּוְרֵאה

ּוְגָאֵלנּו ְגֻאָּלה ְׁשֵלָמה ְמֵהָרה 
ִּכי ֵאל ּגֹוֵאל ָחָזק . ְלַמַען ְׁשֶמָך

ּגֹוֵאל . יי ָּברּוְך ַאָּתה: ָאָּתה
  : ִיְׂשָרֵאל



הֹוִׁשיֵענּו .  ְוֵנָרֵפאיי ְרָפֵאנּו
. ָּוֵׁשָעה ִּכי ְתִהָּלֵתנּו ָאָּתהְוִנ

ְוַהֲעֵלה ְרפּוָאה ְׁשֵלָמה ְלָכל 
ִּכי ֵאל ֶמֶלְך רֹוֵפא . ַמּכֹוֵתינּו

 ָּברּוְך ַאָּתה: ֶנֱאָמן ְוַרֲחָמן ָאָּתה
  : רֹוֵפא חֹוֵלי ַעּמֹו ִיְׂשָרֵאל. יי

 ֱאלֵֹהינּו ֶאת ַהָּׁשָנה יי  ָעֵלינּוָּבֵרְך
י ְתבּוָאָתּה ַהּזֹאת ְוֶאת ָּכל ִמיֵנ

 |  ְּבָרָכהבקיץ[ְוֵתן . ְלטֹוָבה
 ַעל ְּפֵני ] ַטל ּוָמָטר ִלְבָרָכהבחורף

ּוָבֵרְך . ָהֲאָדָמה ְוַׂשְּבֵענּו ִמּטּוָבּה



. ְׁשָנֵתנּו ַּכָּׁשִנים ַהּטֹובֹות ִלְבָרָכה
ּוְמָבֵרְך . ִּכי ֵאל טֹוב ּוֵמִטיב ָאָּתה

ְך ְמָבֵר. יי ָּברּוְך ַאָּתה: ַהָּׁשִנים
  : ַהָּׁשִנים
.  ְּבׁשֹוָפר ָּגדֹול ְלֵחרּוֵתנּוְּתַקע

ְוַקְּבֵצנּו . ְוָׂשא ֵנס ְלַקֵּבץ ָּגֻלּיֹוֵתינּו
ַיַחד ְמֵהָרה ֵמַאְרַּבע ַּכְנפֹות 

. יי ָּברּוְך ַאָּתה: ָהָאֶרץ ְלַאְרֵצנּו
  : ְמַקֵּבץ ִנְדֵחי ַעּמֹו ִיְׂשָרֵאל

. ה ׁשֹוְפֵטינּו ְּכָבִראׁשֹוָנָהִׁשיָבה
ְוָהֵסר ִמֶּמּנּו . ְויֹוֲעֵצינּו ְּכַבְּתִחָּלה



ּוְמלְֹך ָעֵלינּו ְמֵהָרה . ָיגֹון ַוֲאָנָחה
.  ְלַבְּדָך ְּבֶחֶסד ּוְבַרֲחִמיםיי ַאָּתה

ָּברּוְך : ְוַצְּדֵקנּו ְּבֶצֶדק ּוְבִמְׁשָּפט
ֶמֶלְך אֹוֵהב ְצָדָקה . יי ַאָּתה

ַהֶּמֶלְך  ת"בעשי(. ּוִמְׁשָּפט
  : )ָּפטַהִמְׁש

ְוָכל .  ַאל ְּתִהי ִתְקָוהְוַלַּמְלִׁשיִנים
ְוָכל אֹוְיֵבי . ַהִּמיִנים ְּכֶרַגע יֹאֵבדּו
ְוַהֵזִדים . ַעְּמָך ְמֵהָרה ִיָּכֵרתּו

 ְמֵהָרה ְתַעֵּקר ּוְתַׁשֵּבר ּוְתַמֵּגר
ּוְתַכֵּלם ְוַתְׁשִּפיֵלם ְוַתְכִניֵעם 



. יי ָּברּוְך ַאָּתה: ִּבְמֵהָרה ְבָיֵמינּו
  : ׁשֹוֵבר אֹוְיִבים ּוַמְכִניַע ֵזִדים

.  ַהַּצִּדיִקים ְוַעל ַהֲחִסיִדיםַעל
ְוַעל ִזְקֵני ְׁשֵאִרית ַעְּמָך ֵּבית 

. ְוַעל ְּפֵליַטת סֹוְפֵריֶהם. ִיְׂשָרֵאל
ֶיֱהמּו ָנא . ְוָעֵלינּו. ְוַעל ֵּגֵרי ַהֶּצֶדק

ְוֵתן ָׂשָכר טֹוב .  ֱאלֵֹהינּויי ַרֲחֶמיָך
. ֹוְטִחים ְּבִׁשְמָך ֶּבֱאֶמתְלָכל ַהּב

ּוְלעֹוָלם לֹא . ְוִׂשים ֶחְלֵקנּו ִעָּמֶהם
ְוַעל ַחְסְּדָך . ֵנבֹוׁש ִּכי ְבָך ָבָטְחנּו

ָּברּוְך : ַהָּגדֹול ֶּבֱאֶמת ִנְׁשָעְננּו



ִמְׁשָען ּוִמְבָטח . יי ַאָּתה
  : ַלַּצִּדיִקים

 ִעיְרָך ְּבַרֲחִמים ְוִלירּוָׁשַלִים
ִתְׁשּכֹן ְּבתֹוָכּה ַּכֲאֶׁשר ְו. ָּתׁשּוב
ּוְבֵנה אֹוָתּה ְּבָקרֹוב . ִּדַּבְרָּת

ְוִכֵּסא ָדִוד . ְּבָיֵמינּו ִּבְנַין עֹוָלם
ָּברּוְך . ַעְבְּדָך ְמֵהָרה ְלתֹוָכּה ָּתִכין

  : ּבֹוֵנה ְירּוָׁשָלִים. יי ַאָּתה
 ֶצַמח ָּדִוד ַעְבְּדָך ְמֵהָרה ֶאת

. ם ִּביׁשּוָעֶתָךְוַקְרנֹו ָּתרּו. ַתְצִמיַח
ִּכי ִליׁשּוָעְתָך ִקִּוינּו ָּכל ַהּיֹום 



. יי ָּברּוְך ַאָּתה: ּוְמַצִּפים ִליׁשּוָעה
  : ַמְצִמיַח ֶקֶרן ְיׁשּוָעה

 יי . ָהַרֲחָמן ְׁשַמע קֹוֵלנּוָאב
ְוַקֵּבל . ֱאלֵֹהינּו חּוס ְוַרֵחם ָעֵלינּו

. ְּבַרֲחִמים ּוְבָרצֹון ֶאת ְּתִפָּלֵתנּו
 ֵאל ׁשֹוֵמַע ְּתִפּלֹות ְוַתֲחנּוִנים ִּכי

ֵריָקם . ּוִמְּלָפֶניָך ַמְלֵּכנּו. ָאָּתה
ָחֵּננּו ַוֲעֵננּו ּוְׁשַמע . ַאל ְּתִׁשיֵבנּו
 :ְּתִפָּלֵתנּו

ֲעֵננּו יי ֲעֵננּו ְּביֹום : בתענית צבור
צֹום ַּתֲעִניֵתנּו ִּכי ְבָצָרה ְגדֹוָלה 



ְוַאל . נּוַאל ֵּתֶפן ֶאל ִרְׁשֵע. ֲאָנְחנּו
ְוַאל ִּתְתַעַּלם . ַּתְסֵּתר ָּפֶניָך ִמֶּמּנּו

ֱהֵיה ָנא ָקרֹוב . ִמְּתִחָּנֵתנּו
. ְיִהי ָנא ַחְסְּדָך ְלַנֲחֵמנּו. ְלַׁשְוָעֵתנּו

ַּכָּדָבר . ֶטֶרם ִנְקָרא ֵאֶליָך ֲעֵננּו
ְוָהָיה ֶטֶרם ִיְקָראּו ַוֲאִני . ֶׁשֶּנֱאַמר
ם ַוֲאִני עֹוד ֵהם ְמַדְּבִרי. ֶאֱעֶנה
ִּכי ַאָּתה יי ָהעֹוֶנה ְּבֵעת . ֶאְׁשָמע
ּפֹוֶדה ּוַמִּציל ְּבָכל ֵעת ָצָרה . ָצָרה

  :ְוצּוָקה
ִּכי ַאָּתה ׁשֹוֵמַע ְּתִפַּלת ָּכל ֶּפה 



ָּברּוְך . ַעְּמָך ִיְׂשָרֵאל ְּבַרֲחִמים
  : ׁשֹוֵמַע ְּתִפָּלה. יי ַאָּתה
ל  ֱאלֵֹהינּו ְּבַעְּמָך ִיְׂשָרֵאיי ְרֵצה

ְוָהֵׁשב ֶאת . ְוִלְתִפָּלָתם ְׁשֵעה
ְוִאֵּׁשי . ָהֲעבֹוָדה ִלְדִביר ֵּביֶתָך

ְמֵהָרה . ִיְׂשָרֵאל ּוְתִפָּלָתם
ּוְתִהי . ְּבַאֲהָבה ְתַקֵּבל ְּבָרצֹון

ְלָרצֹון ָּתִמיד ֲעבֹוַדת ִיְׂשָרֵאל 
  : ַעֶּמָך
ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי : מ"ח ובחוה"בר

. בֹוא ְוַיִּגיַעַיֲעֶלה ְוָי. ֲאבֹוֵתינּו



ְוִיָּפֵקד . ְוֵיָרֶאה ְוֵיָרֶצה ְוִיָּׁשַמע
ְוִיָּזֵכר ִזְכרֹוֵננּו ּוִפְקדֹוֵננּו ְוִזְכרֹון 

ְוִזְכרֹון ָמִׁשיַח ֶּבן ָּדִוד . ֲאבֹוֵתינּו
ְוִזְכרֹון ְירּוָׁשַלִים ִעיר . ַעְבֶּדָך
ְוִזְכרֹון ָּכל ַעְּמָך ֵּבית . ָקְדֶׁשָך
. ִלְפֵליָטה ְלטֹוָבה. יָךְלָפֶנ. ִיְׂשָרֵאל

ְלַחִּיים . ְלֵחן ּוְלֶחֶסד ּוְלַרֲחִמים
רֹאׁש : טֹוִבים ּוְלָׁשלֹום ְּביֹום

ַחג  |: ַחג ַהַּמּצֹות |: ַהחֶֹדׁש
 ֱאלֵֹהינּו יי ָזְכֵרנּו. ַהֶּזה |: ַהֻּסּכֹות

. ּוָפְקֵדנּו בֹו ִלְבָרָכה. ּבֹו ְלטֹוָבה



. ִביםְוהֹוִׁשיֵענּו בֹו ְלַחִּיים טֹו
ּוִבְדַבר ְיׁשּוָעה ְוַרֲחִמים חּוס 
ִּכי . ְוָחֵּננּו ְוַרֵחם ָעֵלינּו ְוהֹוִׁשיֵענּו

ִּכי ֵאל ֶמֶלְך ַחּנּון . ֵאֶליָך ֵעיֵנינּו
   :ְוַרחּום ָאָּתה
 ֵעיֵנינּו ְּבׁשּוְבָך ְלִצּיֹון ְוֶתֱחֶזיָנה
 יי ָּברּוְך ַאָּתה: ְּבַרֲחִמים

  : ּיֹוןַהַּמֲחִזיר ְׁשִכיָנתֹו ְלִצ
 יי ָׁשַאָּתה הּוא.  ֲאַנְחנּו ָלְךמֹוִדים

ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו ְלעֹוָלם 
ָמֵגן ִיְׁשֵענּו . צּוֵרנּו צּור ַחֵּיינּו. ָוֶעד



נֹוֶדה ְּלָך . ַאָּתה הּוא ְלדֹור ָודֹור
ּוְנַסֵּפר ְּתִהָּלֶתָך ַעל ַחֵּיינּו 

ֵתינּו ְוַעל ִנְׁשמֹו. ַהְּמסּוִרים ְּבָיֶדָך
ְוַעל ִנֶּסיָך ֶׁשְּבָכל . ַהְּפקּודֹות ָלְך

ְוַעל ִנְפְלאֹוֶתיָך . יֹום ִעָּמנּו
ֶעֶרב ָובֶֹקר . ְוטֹובֹוֶתיָך ֶׁשְּבָכל ֵעת

ַהּטֹוב ִּכי לֹא ָכלּו . ְוָצֳהָרִים
ְוַהְמַרֵחם ִּכי לֹא ַתּמּו . ַרֲחֶמיָך
  : ִּכי ֵמעֹוָלם ִקִּוינּו ָלְך. ֲחָסֶדיָך
ִּנִּסים ְוַעל ַהֻּפְרָקן ְוַעל ְוַעל ַה

ַהְּגבּורֹות ְוַעל ַהְּתׁשּועֹות ְוַעל 



ַהִנְפָלאֹות ְוַעל ַהֶּנָחמֹות ְוַעל 
ַהִּמְלָחמֹות ֶׁשָעִׂשיָת ַלֲאבֹוֵתינּו 

  : ַּבָּיִמים ָהֵהם ִּבְּזַמן ַהֶּזה
  : בחנוכה

ִּביֵמי ַמִּתְתָיהּו ֶּבן יֹוָחָנן ּכֵֹהן 
ְּכֶׁשָעְמָדה .  ּוָבָניוָּגדֹול ַחְׁשמֹוָנִאי

ַמְלכּות ָיָון ָהְרָׁשָעה ַעל ַעְּמָך 
ִיְׂשָרֵאל ְלַהְׁשִּכיָחם ּתֹוָרֶתָך 
ְוַאָּתה : ּוְלַהֲעִביָרם ֵמֻחֵּקי ְרצֹוֶנָך

ְּבַרֲחֶמיָך ָהַרִּבים ָעַמְדָּת ָלֶהם 
. ַרְבָּת ֶאת ִריָבם. ְּבֵעת ָצָרָתם



ָנַקְמָּת ֶאת . ַדְנָּת ֶאת ִּדיָנם
ָמַסְרָּת ִגּבֹוִרים ְּבַיד . ְקָמָתםִנ

. ְוַרִּבים ְּבַיד ְמַעִּטים. ַחָּלִׁשים
ּוְרָׁשִעים . ּוְטֵמִאים ְּבַיד ְטהֹוִרים

ְוֵזִדים ְּבַיד עֹוְסֵקי . ְּבַיד ַצִּדיִקים
ּוְלָך ָעִׂשיָת ֵׁשם ָּגדֹול . תֹוָרֶתָך

ּוְלַעְּמָך ִיְׂשָרֵאל . ְוָקדֹוׁש ְּבעֹוָלֶמָך
 ְּתׁשּוָעה ְגדֹוָלה ּוֻפְרָקן ָעִׂשיָת

ְוַאַחר ַּכְך ָּבאּו ָבֶניָך : ְּכַהּיֹום ַהֶּזה
. ּוִפּנּו ֶאת ֵהיָכֶלָך. ִלְדִביר ֵּביֶתָך

ְוִהְדִליקּו . ְוִטֲהרּו ֶאת ִמְקָּדֶׁשָך



ְוָקְבעּו . ֵנרֹות ְּבַחְצרֹות ָקְדֶׁשָך
ְלהֹודֹות . ְׁשמֹוַנת ְיֵמי ֲחֻנָּכה ֵאּלּו

  : ל ְלִׁשְמָך ַהָּגדֹולּוְלַהֵּל
  : בפורים

ִּביֵמי ָמְרְּדַכי ְוֶאְסֵּתר ְּבׁשּוַׁשן 
ְּכֶׁשָעַמד ֲעֵליֶהם ָהָמן . ַהִּביָרה
ִּבֵּקׁש ְלַהְׁשִמיד ַלֲהרֹוג . ָהָרָׁשע

ּוְלַאֵּבד ֶאת ָּכל ַהְּיהּוִדים ִמַּנַער 
. ְוַעד ָזֵקן ַטף ְוָנִׁשים ְּביֹום ֶאָחד

. חֶֹדׁש ְׁשֵנים ָעָׂשרִּבְׁשלָׁשה ָעָׂשר ְל
: ּוְׁשָלָלם ָלבֹוז. הּוא חֶֹדׁש ֲאָדר



ֵהַפְרָּת . ְוַאָּתה ְּבַרֲחֶמיָך ָהַרִּבים
ְוִקְלַקְלָּת ֶאת . ֶאת ֲעָצתֹו
ַוֲהֵׁשבֹוָת ּלֹו ְּגמּולֹו . ַמֲחַׁשְבּתֹו
ְוָתלּו אֹותֹו ְוֶאת ָּבָניו ַעל . ְברֹאׁשֹו
ֶפֶלא ְוָעִׂשיָת ִעָּמֶהם ֵנס ָו. (ָהֵעץ

  ): ְונֹוֶדה ְלִׁשְמָך ַהָּגדֹול ֶסָלה
 ֻּכָּלם ִיְתָּבֵרְך ְוִיְתרֹוֵמם ְוַעל

ְוִיְתַנֵּׂשא ִׁשְמָך ַמְלֵּכנּו ָּתִמיד 
  : ְלעֹוָלם ָוֶעד

 ּוְכתֹב ְלַחִּיים טֹוִבים ָּכל ת"עשיב(
  :)ְּבֵני ְבִריֶתָך



ִויַהְללּו .  ַהַחִּיים יֹודּוָך ֶּסָלהְוכֹל
ת ִׁשְמָך ַהָּגדֹול ֶּבֱאֶמת ִויָבְרכּו ֶא

ָהֵאל ְיׁשּוָעֵתנּו . ְלעֹוָלם ִּכי טֹוב
  : ָהֵאל ַהּטֹוב. ְוֶעְזָרֵתנּו ֶסָלה
ַהּטֹוב ִׁשְמָך ּוְלָך . יי ָּברּוְך ַאָּתה

  : ָנֶאה ְלהֹודֹות
ַחִּיים .  ָׁשלֹום טֹוָבה ּוְבָרָכהִׂשים

ֵחן ָוֶחֶסד ְוַרֲחִמים ָעֵלינּו ְוַעל ָּכל 
ָּבְרֵכנּו ָאִבינּו ֻּכָּלנּו . ָרֵאל ַעֶּמָךִיְׂש

ִּכי ְבאֹור . ְּכֶאָחד ַיַחד ְּבאֹור ָּפֶניָך
 ֱאלֵֹהינּו ּתֹוַרת יי ָּפֶניָך ָנַתָּת ָּלנּו



ּוְצָדָקה . ַחִּיים ְוַאֲהַבת ֶחֶסד
. ּוְבָרָכה ְוַרֲחִמים ְוַחִּיים ְוָׁשלֹום

ְוטֹוב ִיְהֶיה ְּבֵעיֶניָך ְלָבְרֵכנּו 
ָבֵרְך ֶאת ָּכל ַעְּמָך ִיְׂשָרֵאל ְּבָכל ּוְל

ְּברֹב עֹז . ֵעת ּוְבָכל ָׁשָעה ִּבְׁשלֹוֶמָך
  : ְוָׁשלֹום

ָרָכה ְּב.  ְּבֵסֶפר ַחִּייםת"בעשי(
ּוְגֵזרֹות . ּוַפְרָנָסה טֹוָבה. ְוָׁשלֹום
ִנָּזֵכר . ְיׁשּועֹות ְוֶנָחמֹות. טֹובֹות

ֲאַנְחנּו ְוָכל ַעְּמָך ֵּבית . ְוִנָּכֵתב ְלָפֶניָך
  :)ְלַחִּיים טֹוִבים ּוְלָׁשלֹום. ִיְׂשָרֵאל



ַהְמָבֵרְך ֶאת ַעּמֹו . יי ָּברּוְך ַאָּתה
  : ִיְׂשָרֵאל ַּבָּׁשלֹום

 ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגיֹון ִלִּבי ְהיּוִי
  :  צּוִרי ְוגֹוֲאִלייי .ְלָפֶניָך
ְנצֹר ְלׁשֹוִני ֵמָרע ּוְׂשָפַתי . ֱאלַֹהי

ְוִלְמַקְלַלי ַנְפִׁשי . ִמַּדֵּבר ִמְרָמה
. ְוַנְפִׁשי ֶּכָעָפר ַלּכֹל ִּתְהֶיה. ִתּדֹם

ְוַאֲחֵרי . ְּפַתח ִלִּבי ְּבתֹוָרֶתָך
ְוָכל .  ִּתְרּדֹף ַנְפִׁשיִמְצֹוֶתיָך

. ַהָּקִמים ְוַהחֹוְׁשִבים ָעַלי ְלָרָעה
ְמֵהָרה ָהֵפר ֲעָצָתם ְוַקְלֵקל 



 יי ְיִהי ָרצֹון ִמְּלָפֶניָך: ַמֲחַׁשְבָּתם
ֶׁשּלֹא . ֱאלַֹהי ֵואלֵֹהי ֲאבֹוַתי

ַתֲעֶלה ִקְנַאת ָאָדם ָעַלי ְולֹא 
ְוֶׁשּלֹא . ִקְנָאִתי ַעל ֲאֵחִרים

. ַהּיֹום ְוֶׁשּלֹא ַאְכִעיֶסָךֶאְכעֹוס 
ְוֵתן ְּבִלִּבי . ְוַתִּציֵלִני ִמֵּיֶצר ָהָרע

ַמְלֵּכנּו ֵואלֵֹהינּו . ַהְכָנָעה ַוֲעָנָוה
ַיֵחד ִׁשְמָך ְּבעֹוָלֶמָך ְּבֵנה ִעיֶרָך 

ְוַקֵּבץ . ַיֵּסד ֵּביֶתָך ְוַׁשְכֵלל ֵהיָכֶלָך
ִקּבּוץ ָּגֻלּיֹות ּוְפֵדה צֹאֶנָך ְוַׂשַּמח 

ֲעֵׂשה . ֲעֵׂשה ְלַמַען ְׁשֶמָך: ָדֶתָךֲע



. ֲעֵׂשה ְלַמַען ּתֹוָרֶתָך. ְלַמַען ְיִמיֶנָך
ְלַמַען . ֲעֵׂשה ְלַמַען ְקֻדָּׁשֶתָך

ֵיָחְלצּון ְיִדיֶדיָך הֹוִׁשיָעה ְיִמיְנָך 
ַוֲעֵנִני ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי 

 צּוִרי יי .ְוֶהְגיֹון ִלִּבי ְלָפֶניָך
 ת"בעשי(עֶֹׂשה ָׁשלֹום : ְוגֹוֲאִלי
הּוא ַיֲעֶׂשה .  ִּבְמרֹוָמיו)ַהָּׁשלֹום

. ָׁשלֹום ָעֵלינּו ְוַעל ָּכל ִיְׂשָרֵאל
  : ְוִאְמרּו ָאֵמן

 ֱאלֵֹהינּו יי ְיִהי ָרצֹון ִמְּלָפֶניָך
ֶׁשִּיָּבֶנה ֵּבית . ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו



ְוֵתן . ַהִּמְקָּדׁש ִּבְמֵהָרה ְבָיֵמינּו
  : תֹוָרֶתָךֶחְלֵקנּו ְּב

ְוָׁשם ַנֲעָבְדָך ְּבִיְרָאה ִּכיֵמי עֹוָלם 
  : ּוְכָׁשִנים ַקְדמֹוִניֹות

 ִמְנַחת ְיהּוָדה ייְוָעְרָבה ַל
ִּכיֵמי עֹוָלם ּוְכָׁשִנים . ִוירּוָׁשָלִים
:ַקְדמֹוִניֹות



ְמֹוִדים ֲאַנְחנו ָלך ַאָתה הוא יי . ּ ּׁשָ ּ
ֱּאלֵֹהינו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינו י ָכל ֱאלֵֹה. ּ

ר ׂשָ ית. ּבָ ֵראׁשִ . ּיֹוְצֵרנו יֹוֵצר ּבְ
ְמך ַהָגדֹול  ָרכֹות ְוהֹוָדאֹות ְלׁשִ ּּבְ ָ

ֶהֱחִייָתנו . ְּוַהָקדֹוׁש ַּעל ׁשֶ
ְּוִקַיְמָתנו ּ ֵּכן ְתַחֵינו וְתַקְיֵמנו. ּ ּ ּּ ּ ּ ּ .

ְּוֶתֱאסֹוף ָגֻליֹוֵתינו ְלַחְצרֹות  ּ ּ
ך מֹור ֻחֶקיך. ָָקְדׁשֶ ִָלׁשְ ְוַלֲעׂשֹות . ּ

ֵלם. ָֹוֶנךְרצ ֵלָבב ׁשָ ָוְלָעְבְדך ּבְ ַעל . ּ
ֲאַנְחנו מֹוִדים ָלך ְׁשֶ רוך ֵאל . ּ ְּבָ ּ

  :ַההֹוָדאֹות



ָּתבֹוא .  ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינּוֱאלֵֹהינּו
ְלָפֶניָך ְּתִפָּלֵתנּו ְוַאל ִּתְתַעַּלם 

ֶׁשֵאין ָאנּו ַעֵּזי ָפִנים . ִמְּתִחָּנֵתנּו
 יי ּוְקֵׁשי עֶֹרף לֹוַמר ְלָפֶניָך

ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו 
. ַצִּדיִקים ֲאַנְחנּו ְולֹא ָחָטאנּו
  : ֲאָבל ֲאַנְחנּו ַוֲאבֹוֵתינּו ָחָטאנּו

ַּבְרנּו ִּד. ַזְלנּוָּג. ַגְדנּוָּב. ָאַׁשְמנּו
. ְדנּוַז. ִהְרַׁשְענּוְוֱעִוינּו ֶה. דִֹפי
. ַעְצנּו ָרעָי. ַפְלנּו ֶׁשֶקרָט. ַמְסנּוָח
. ַאְצנּוִנ. ַרְדנּוָמ. ְצנּוַל. נּוַּזְבִּכ



. ַרְרנּוָצ. ַׁשְענּוָּפ. ִוינּוָע. ַרְרנּוָס
. ַחְתנּוִׁש. ַׁשְענּוָר. ִּׁשינּו עֶֹרףִק
  : ְעָּתְענּוִּת. ִעינּוָּת. ַעְבנּוִּת

ַסְרנּו ִמִּמְצֹוֶתיָך ּוִמִּמְׁשָּפֶטיָך 
ְוַאָּתה . ַהּטֹוִבים ְולֹא ָׁשָוה ָלנּו

ִּכי . ָּכל ַהָּבא ָעֵלינּוַצִּדיק ַעל 
  : ַוֲאַנְחנּו ִהְרָׁשְענּו. ֱאֶמת ָעִׂשיָת

 ֶאֶרְך ַאַּפִים ַאָּתה ּוַבַעל ֵאל
ְוֶדֶרְך ְּתׁשּוָבה . ָהַרֲחִמים ִנְקֵראָת

ְּגֻדַּלת ַרֲחֶמיָך ַוֲחָסֶדיָך . הֹוֵריָת
ִּתְזּכֹור ַהּיֹום ּוְבָכל יֹום ְלֶזַרע 



ִּכי .  ְּבַרֲחִמיםֵּתֶפן ֵאֵלינּו. ְיִדיֶדיָך
. ַאָּתה הּוא ַּבַעל ָהַרֲחִמים

. ְּבַתֲחנּון ּוִבְתִפָּלה ָּפֶניָך ְנַקֵּדם
ֵמֲחרֹון . ְּכהֹוַדְעָּת ֶלָעָנו ִמֶּקֶדם

. ְּכמֹו ְּבתֹוָרְתָך ָּכתּוב. ַאְּפָך ׁשּוב
. ּוְבֵצל ְּכָנֶפיָך ֶנְחֶסה ְוִנְתלֹוָנן

ר ַעל ַּתֲעבֹ.  ֶּבָעָנןיי ְּכיֹום ַוֵּיֶרד
ְּכיֹום . ֶּפַׁשע ְוִתְמֶחה ָאָׁשם
ַּתֲאִזין ַׁשְוָעֵתנּו . ַוִּיְתַיֵּצב ִעּמֹו ָׁשם

ְּכיֹום . ְוַתְקִׁשיב ֶמּנּו ַמֲאַמר
  :  ְוָׁשם ֶנֱאַמריי ַוִּיְקָרא ְבֵׁשם



  :  ַעל ָּפָניו ַוִּיְקָראיי ַוַּיֲעבֹר
ֶאֶרְך . ֵאל ַרחּום ְוַחּנּון. יי .יי

נֵֹצר : ֶחֶסד ֶוֱאֶמתַאַּפִים ְוַרב 
נֵֹׂשא ָעֹון ָוֶפַׁשע . ֶחֶסד ָלֲאָלִפים

ְוָסַלְחָּת ַלֲעֹוֵננּו : ְוַנֵּקה. ְוַחָּטָאה
ְסַלח ָלנּו : ּוְלַחָּטאֵתנּו ּוְנַחְלָּתנּו
ְמַחל ָלנּו . ָאִבינּו ִּכי ָחָטאנּו
ִּכי ַאָּתה ֲאדָֹני . ַמְלֵּכנּו ִּכי ָפָׁשְענּו
ֶסד ְלָכל טֹוב ְוַסָּלח ְוַרב ֶח

  : קְֹרֶאיָך
  



, ַצר ִלי ְמאד,  ָּדִוד ֶאל ָּגדַוּיֹאֶמר
ִּכי ַרִּבים , יי ִנְּפָלה ָּנא ְבַיד

  :ּוְבַיד ָאָדם ַאל ֶאּפָֹלה, וַרֲחָמי
  

 יי . ְוַחּנּון ָחָטאִתי ְלָפֶניָךַרחּום
ַרֵחם ָעַלי ְוַקֵּבל . ָמֵלא ַרֲחִמים

. ִני ַאל ְּבַאְּפָך תֹוִכיֵחיי: ַּתֲחנּוָני
. יי ָחֵּנִני: ְוַאל ַּבֲחָמְתָך ְתַיְּסֵרִני

ִּכי . יי ְרָפֵאִני. ִּכי ֻאְמַלל ָאִני
ְוַנְפִׁשי ִנְבֲהָלה : ִנְבֲהלּו ֲעָצָמי

 ׁשּוָבה:  ַעד ָמָתייי ְוַאָּתה. ְמאֹד



הֹוִׁשיֵעִני ְלַמַען . ַחְּלָצה ַנְפִׁשי. יי
. ִּכי ֵאין ַּבָּמֶות ִזְכֶרָך: ַחְסֶּדָך

ָיַגְעִּתי : ְׁשאֹול ִמי יֹוֶדה ָּלְךִּב
ַאְׂשֶחה ְבָכל ַלְיָלה . ְבַאְנָחִתי
: ְּבִדְמָעִתי ַעְרִׂשי ַאְמֶסה. ִמָּטִתי

ָעְתָקה ְּבָכל . ָעְׁשָׁשה ִמַּכַעס ֵעיִני
סּורּו ִמֶּמִּני ָּכל ּפֲֹעֵלי : צֹוְרָרי
 ָׁשַמע:  קֹול ִּבְכִיייי ִּכי ָׁשַמע. ָאֶון
ֵיבֹׁשּו :  ְּתִפָּלִתי ִיָּקחיי . ְּתִחָּנִתייי

ָיֻׁשבּו . ְוִיָּבֲהלּו ְמאֹד ָּכל אְֹיָבי
  : ֵיבׁשּו ָרַגע



  
ְׁשמֹר ְׁשֵאִרית .  ִיְׂשָרֵאלׁשֹוֵמר
. ְוַאל יֹאַבד ִיְׂשָרֵאל. ִיְׂשָרֵאל

  : ָהאֹוְמִרים ְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל
ְׁשמֹר ְׁשֵאִרית .  ּגֹוי ֶאָחדׁשֹוֵמר

. ַבד ּגֹוי ֶאָחדְוַאל יֹא. ַעם ֶאָחד
 יי  ֱאלֵֹהינּויי ַהְמַיֲחִדים ִׁשְמָך

  : ֶאָחד
ְׁשמֹר ְׁשֵאִרית .  ּגֹוי ָקדֹוׁשׁשֹוֵמר

. ְוַאל יֹאַבד ּגֹוי ָקדֹוׁש. ַעם ָקדֹוׁש
ַהְמַׁשְּלִׁשים ְּבָׁשלׁש ְקֻדּׁשֹות 



  : ְלָקדֹוׁש
 ְּבַרֲחִמים ּוִמְתַּפֵּיס ִמְתַרֶּצה

 ְוִהְתַּפֵּיס ִהְתַרֶּצה. ְּבַתֲחנּוִנים
ָאִבינּו : ִּכי ֵאין עֹוֵזר. ְלדֹור ָעִני
ִּכי ֵאין ָּבנּו . ָחֵּננּו ַוֲעֵננּו. ַמְלֵּכנּו
ֲעֵׂשה ִעָּמנּו ְצָדָקה ָוֶחֶסד . ַמֲעִׂשים
  : ְוהֹוִׁשיֵענּו
ִּכי .  לֹא ֵנַדע ַמה ַּנֲעֶׂשהַוֲאַנְחנּו

 יי ְזכֹר ַרֲחֶמיָך: ָעֶליָך ֵעיֵנינּו
ְיִהי : ִּכי ֵמעֹוָלם ֵהָּמה. ַוֲחָסֶדיָך
ַּכֲאֶׁשר ִיַחְלנּו .  ָעֵלינּויי ַחְסְּדָך



ַאל ִּתְזָּכר ָלנּו ֲעֹונֹות : ָלְך
ַמֵהר ְיַקְּדמּונּו . ִראׁשֹוִנים
ֶעְזֵרנּו : ִּכי ַדּלֹונּו ְמאֹד. ַרֲחֶמיָך
: עֵֹׂשה ָׁשַמִים ָוָאֶרץ. יי ְּבֵׁשם
: ְענּו בּוזִּכי ַרב ָׂשַב.  ָחֵּננּויי ָחֵּננּו

ְּברֶֹגז ֲעֵקָדה . ְּברֶֹגז ַרֵחם ִּתְזּכֹור
 :ְּברֶֹגז ְּתִמימֹות ִּתְזּכֹור. ִּתְזּכֹור

ַהֶּמֶלְך ַיֲעֵננּו ְביֹום .  הֹוִׁשיָעהיי
ָזכּור . ִּכי הּוא ָיַדע ִיְצֵרנּו: ָקְרֵאנּו

ָעְזֵרנּו ֱאלֵֹהי : ִּכי ָעָפר ֲאָנְחנּו
. ד ְׁשֶמָךִיְׁשֵענּו ַעל ְּדַבר ְּכבֹו



ְוַהִּציֵלנּו ְוַכֵּפר ַעל ַחּטֹאֵתינּו 
  :ְלַמַען ְׁשֶמָך

.  ְוִיְתַקַּדׁש ְׁשֵמּה ַרָּבאִיְתַּגַּדל
  : אמן

ְּבָעְלָמא ִּדי ְבָרא ִכְרעּוֵתּה ְוַיְמִליְך 
ַמְלכּוֵתּה ְוַיְצַמח ֻּפְרָקֵנּה ִויָקֵרב 

  : אמן. ְמִׁשיֵחּה
ַחֵּיי ְדָכל ְּבַחֵּייכֹון ּוְביֹוֵמיכֹון ּוְב

ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ַּבֲעָגָלא ּוִבְזַמן 
  : ְוִאְמרּו ָאֵמן. ָקִריב

ְיֵהא ְׁשֵמּה ַרָּבא ְמָבַרְך ְלָעַלם 



  : ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמָּיא
ִיְתָּבַרְך ְוִיְׁשַּתַּבח ְוִיְתָּפֵאר 

ְוִיְתרֹוֵמם ְוִיְתַנֵּׂשא ְוִיְתַהָּדר 
ֻקְדָׁשא ְוִיְתַעֶּלה ְוִיְתַהָּלל ְׁשֵמּה ְד

 ת"בעשי(ְלֵעָּלא . ְּבִריְך הּוא
 ִמן ָּכל ִּבְרָכָתא )ּוְלֵעָּלא ִמָּכל

  ְוִׁשיָרָתא ֻּתְׁשְּבָחָתא ְוֶנֱחָמָתא 
  : ְוִאְמרּו ָאֵמן. ַּדֲאִמיָרן ְּבָעְלָמא

ִּתְתַקֵּבל ְצלֹוְתהֹון ּוָבעּוְתהֹון ְדָכל 
ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ֳקָדם ֲאבּוהֹון ִּדי 

  :  ְוִאְמרּו ָאֵמן,ִבְׁשַמָּיא



ְיֵהא ְׁשָלָמא ַרָּבא ִמן ְׁשַמָּיא 
ְוַחִּיים טֹוִבים ָעֵלינּו ְוַעל ָּכל 

  : ְוִאְמרּו ָאֵמן. ִיְׂשָרֵאל
 ) ַהָּׁשלֹוםת"בעשי(עֹוֶׂשה ָׁשלֹום 

ִּבְמרֹוָמיו הּוא ַיֲעֶׂשה ָׁשלֹום 
ָעֵלינּו ְוַעל ָּכל ִיְׂשָרֵאל ְוִאְמרּו 

  :ָאֵמן
ָלֵתת . ֵּבַח ַלֲאדֹון ַהּכֹל ְלַׁשָעֵלינּו

ֶׁשּלֹא . ְּגֻדָּלה ְליֹוֵצר ְּבֵראִׁשית
ְולֹא ָׂשָמנּו . ָעָׂשנּו ְּכגֹוֵיי ָהֲאָרצֹות
ֶׁשּלֹא ָׂשם . ְּכִמְׁשְּפחֹות ָהֲאָדָמה



ֶחְלֵקנּו ָּכֶהם ְוגֹוָרֵלנּו ְּכָכל 
ֶׁשֵהם ִמְׁשַּתֲחִוים ְלֶהֶבל : ֲהמֹוָנם

ל ֵאל לֹא ָוִריק ּוִמְתַּפְלִלים ֶא
ַוֲאַנְחנּו ּכֹוְרִעים : יֹוִׁשיַע

ּוִמְׁשַּתֲחִוים ּומֹוִדים ִלְפֵני ֶמֶלְך 
ַמְלֵכי ַהְּמָלִכים ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך 

ֶׁשהּוא נֹוֶטה ָׁשַמִים ְויֹוֵסד : הּוא
ּומֹוַׁשב ְיָקרֹו ַּבָּׁשַמִים . ָאֶרץ
ּוְׁשִכיַנת ֻעּזֹו ְּבָגְבֵהי . ִמַּמַעל

. ּוא ֱאלֵֹהינּו ֵאין עֹודה: ְמרֹוִמים
. ֶאֶפס זּוָלתֹו. ֱאֶמת ַמְלֵּכנּו



ְוָיַדְעָּת ַהּיֹום . ַּכָּכתּוב ְּבתֹוָרתֹו
 הּוא יי ִּכי. ַוֲהֵׁשבָֹת ֶאל ְלָבֶבָך

ָהֱאלִֹהים ַּבָּׁשַמִים ִמַּמַעל ְוַעל 
  : ֵאין עֹוד. ָהָאֶרץ ִמָּתַחת

 ֱאלֵֹהינּו יי  ֵּכן ְנַקֶּוה ְּלָךְוַעל
. אֹות ְמֵהָרה ְּבִתְפֶאֶרת ֻעֶּזָךִלְר

. ְלַהֲעִביר ִּגּלּוִלים ִמן ָהָאֶרץ
ְלַתֵּקן . ְוָהֱאִליִלים ָּכרֹות ִיָּכֵרתּון

ְוָכל ְּבֵני . עֹוָלם ְּבַמְלכּות ַׁשַּדי
ָבָׂשר ִיְקְראּו ִבְׁשֶמָך ְלַהְפנֹות 

ַיִּכירּו . ֵאֶליָך ָּכל ִרְׁשֵעי ָאֶרץ



ִּכי ְלָך . י ֵתֵבלְוֵיְדעּו ָּכל יֹוְׁשֵב
. ִּתָּׁשַבע ָּכל ָלׁשֹון. ִּתְכַרע ָּכל ֶּבֶרְך

.  ֱאלֵֹהינּו ִיְכְרעּו ְוִיּפֹלּויי ְלָפֶניָך
ִויַקְּבלּו . ְוִלְכבֹוד ִׁשְמָך ְיָקר ִיֵּתנּו
ְוִתְמלְֹך . ֻכָּלם ֶאת עֹל ַמְלכּוֶתָך

ִּכי . ֲעֵליֶהם ְמֵהָרה ְלעֹוָלם ָוֶעד
 ִהיא ּוְלעֹוְלֵמי ַעד ַהַּמְלכּות ֶׁשְּלָך
 .ַּכָּכתּוב ְּבתֹוָרֶתָך. ִּתְמלְֹך ְּבָכבֹוד

. ְוֶנֱאַמר:  ִיְמלְֹך ְלעֹוָלם ָוֶעדיי
.  ְלֶמֶלְך ַעל ָּכל ָהָאֶרץיי ְוָהָיה

 ֶאָחד ּוְׁשמֹו יי ַּבּיֹום ַההּוא ִיְהֶיה



  : ֶאָחד
 

  : קדיש יתום
. ִיְתַּגַּדל ְוִיְתַקַּדׁש ְׁשֵמּה ַרָּבא

  :אמן
ְּבָעְלָמא ִּדי ְבָרא ִכְרעּוֵתּה ְוַיְמִליְך 

ַמְלכּוֵתּה ְוַיְצַמח ֻּפְרָקֵנּה ִויָקֵרב 
  : אמן. ְמִׁשיֵחּה

ְּבַחֵּייכֹון ּוְביֹוֵמיכֹון ּוְבַחֵּיי ְדָכל 
ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ַּבֲעָגָלא ּוִבְזַמן 

  : ְוִאְמרּו ָאֵמן. ָקִריב



ְיֵהא ְׁשֵמּה ַרָּבא ְמָבַרְך ְלָעַלם 
  : ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמָּיא

ְוִיְׁשַּתַּבח ְוִיְתָּפֵאר : ִיְתָּבַרְך
ְוִיְתרֹוֵמם ְוִיְתַנֵּׂשא ְוִיְתַהָּדר 

ְוִיְתַעֶּלה ְוִיְתַהָּלל ְׁשֵמּה ְדֻקְדָׁשא 
 ת"בעשי(ְלֵעָּלא . ְּבִריְך הּוא
 ִמן ָּכל ִּבְרָכָתא )ּוְלֵעָּלא ִמָּכל

ָתא ְוִׁשיָרָתא ֻּתְׁשְּבָחָתא ְוֶנֱחָמ
  : ְוִאְמרּו ָאֵמן. ַּדֲאִמיָרן ְּבָעְלָמא

ְיֵהא ְׁשָלָמא ַרָּבא ִמן ְׁשַמָּיא 
ְוַחִּיים טֹוִבים ָעֵלינּו ְוַעל ָּכל 



  : ְוִאְמרּו ָאֵמן. ִיְׂשָרֵאל
 ) ַהָּׁשלֹוםת"בעשי(עֹוֶׂשה ָׁשלֹום 

ִּבְמרֹוָמיו הּוא ַיֲעֶׂשה ָׁשלֹום 
ְמרּו ָעֵלינּו ְוַעל ָּכל ִיְׂשָרֵאל ְוִא

  : ָאֵמן
 . אֹוִרי ְוִיְׁשִעי ִמִּמי ִאיָראיי .ְלָדִוד
ִּבְקרֹב :  ָמעֹוז ַחַּיי ִמִּמי ֶאְפָחדיי

. ָעַלי ְמֵרִעים ֶלֱאכֹל ֶאת ְּבָׂשִרי
ֵהָּמה ָּכְׁשלּו . ָצַרי ְואְֹיַבי ִלי

ִאם ַּתֲחֶנה ָעַלי ַמֲחֶנה לֹא : ְוָנָפלּו
ִאם ָּתקּום ָעַלי . ִייָרא ִלִּבי



ַאַחת : ָחָמה ְּבזֹאת ֲאִני בֹוֵטַחִמְל
. אֹוָתּה ֲאַבֵּקׁש. יי ָׁשַאְלִּתי ֵמֵאת
.  ָּכל ְיֵמי ַחַּיייי ִׁשְבִּתי ְּבֵבית
:  ּוְלַבֵּקר ְּבֵהיָכלֹויי ַלֲחזֹות ְּבנַֹעם

ִּכי ִיְצְּפֵנִני ְּבֻסּכֹו ְּביֹום ָרָעה 
ְּבצּור . ַיְסִּתיֵרִני ְּבֵסֶתר ָאֳהלֹו

ְוַעָּתה ָירּום רֹאִׁשי ַעל : ְירֹוְמֵמִני
ְוֶאְזְּבָחה ְבָאֳהלֹו . אְֹיַבי ְסִביבֹוַתי
ָאִׁשיָרה ַוֲאַזְּמָרה . ִזְבֵחי ְתרּוָעה

ְוָחֵּנִני .  קֹוִלי ֶאְקָראיי ְׁשַמע: ייַל
. ְלָך ָאַמר ִלִּבי ַּבְּקׁשּו ָפָני: ַוֲעֵנִני



ַאל ַּתְסֵּתר :  ֲאַבֵּקׁשיי ֶאת ָּפֶניָך
. ַאל ַּתט ְּבַאף ַעְבֶּדָך. ֶּמִּניָּפֶניָך ִמ

ַאל ִּתְּטֵׁשִני ְוַאל . ֶעְזָרִתי ָהִייָת
ִּכי ָאִבי : ַּתַעְזֵבִני ֱאלֵֹהי ִיְׁשִעי

 הֹוֵרִני:  ַיַאְסֵפִניייַו. ְוִאִּמי ֲעָזבּוִני
 ַּדְרֶּכָך ּוְנֵחִני ְּבאַֹרח ִמיׁשֹור יי

ַאל ִּתְּתֵנִני ְּבֶנֶפׁש : ְלַמַען ׁשֹוְרָרי
ִּכי ָקמּו ִבי ֵעֵדי ֶׁשֶקר ִויֵפַח . ָצָרי
לּוֵלא ֶהֱאַמְנִּתי ִלְראֹות : ָחָמס
 ַקֵּוה ֶאל:  ְּבֶאֶרץ ַחִּייםיי ְּבטּוב
 ְוַקֵּוה ֶאל. ֲחַזק ְוַיֲאֵמץ ִלֶּבָך. יי



  : יי
  : קדיש יתום

. ִיְתַּגַּדל ְוִיְתַקַּדׁש ְׁשֵמּה ַרָּבא
  :אמן

ּה ְוַיְמִליְך ְּבָעְלָמא ִּדי ְבָרא ִכְרעּוֵת
ַמְלכּוֵתּה ְוַיְצַמח ֻּפְרָקֵנּה ִויָקֵרב 

  : אמן. ְמִׁשיֵחּה
ְּבַחֵּייכֹון ּוְביֹוֵמיכֹון ּוְבַחֵּיי ְדָכל 

ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ַּבֲעָגָלא ּוִבְזַמן 
  : ְוִאְמרּו ָאֵמן. ָקִריב

ְיֵהא ְׁשֵמּה ַרָּבא ְמָבַרְך ְלָעַלם 



  : ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמָּיא
ְוִיְׁשַּתַּבח ְוִיְתָּפֵאר : ַרְךִיְתָּב

ְוִיְתרֹוֵמם ְוִיְתַנֵּׂשא ְוִיְתַהָּדר 
ְוִיְתַעֶּלה ְוִיְתַהָּלל ְׁשֵמּה ְדֻקְדָׁשא 

ת "בעשי(ְלֵעָּלא . ְּבִריְך הּוא
 ִמן ָּכל ִּבְרָכָתא )ּוְלֵעָּלא ִמָּכל

ְוִׁשיָרָתא ֻּתְׁשְּבָחָתא ְוֶנֱחָמָתא 
  : ְמרּו ָאֵמןְוִא. ַּדֲאִמיָרן ְּבָעְלָמא

ְיֵהא ְׁשָלָמא ַרָּבא ִמן ְׁשַמָּיא 
ְוַחִּיים טֹוִבים ָעֵלינּו ְוַעל ָּכל 

  : ְוִאְמרּו ָאֵמן. ִיְׂשָרֵאל



 ) ַהָּׁשלֹוםת"בעשי(עֹוֶׂשה ָׁשלֹום 
ִּבְמרֹוָמיו הּוא ַיֲעֶׂשה ָׁשלֹום 

ָעֵלינּו ְוַעל ָּכל ִיְׂשָרֵאל ְוִאְמרּו 
  : ָאֵמן

  


