
  תפילת מנחה

  . עֹוד ְיַהְללּוָך ֶּסָלה,ַאְׁשֵרי יֹוְׁשֵבי ֵביֶתָך
 ' ַאְׁשֵרי ָהָעם ֶׁשה,ַאְׁשֵרי ָהָעם ֶׁשָּכָכה ּלֹו

 ֲארֹוִמְמָך ֱאלֹוַהי , ְּתִהָּלה ְלָדִוד.ֱאלָֹהיו
 ְּבָכל . ַוֲאָבְרָכה ִׁשְמָך ְלעֹוָלם ָוֶעד,ַהֶּמֶלְך

ָך ְלעֹוָלם  ַוֲאַהְלָלה ִׁשְמ,יֹום ֲאָבְרֶכָּך
 ְוִלְגֻדָּלתֹו , ּוְמֻהָּלל ְמאֹד'ה ָּגדֹול .ָוֶעד

 , ּדֹור ְלדֹור ְיַׁשַּבח ַמֲעֶׂשיָך.ֵאין ֵחֶקר
 , ֲהַדר ְּכבֹוד הֹוֶדָך.ּוְגבּורֶֹתיָך ַיִּגידּו

 ֶוֱעזּוז .ְוִדְבֵרי ִנְפְלאֶֹתיָך ָאִׂשיָחה
 . ּוְגֻדָּלְתָך ֲאַסְּפֶרָּנה,נֹוְראֶֹתיָך יֹאֵמרּו

 . ְוִצְדָקְתָך ְיַרֵּננּו,ֶכר ַרב טּוְבָך ַיִּביעּוֵז
 . ֶאֶרְך ַאַּפִים ּוְגָדל ָחֶסד,'הַחּנּון ְוַרחּום 

 . ְוַרֲחָמיו ַעל ָּכל ַמֲעָׂשיו, ַלּכֹל'הטֹוב 
 ַוֲחִסיֶדיָך , ָּכל ַמֲעֶׂשיָך'היֹודּוָך 
 , ְּכבֹוד ַמְלכּוְתָך יֹאֵמרּו.ְיָבְרכּוָכה

 ְלהֹוִדיַע ִלְבֵני ָהָאָדם .ֵּברּוּוְגבּוָרְתָך ְיַד
 . ּוְכבֹוד ֲהַדר ַמְלכּותֹו,ְּגבּורָֹתיו

 ,ַמְלכּוְתָך ַמְלכּות ָּכל עֹוָלִמים
 'ה סֹוֵמְך .ּוֶמְמַׁשְלְּתָך ְּבָכל ּדֹור ָודֹר

 . ְוזֹוֵקף ְלָכל ַהְּכפּוִפים,ְלָכל ַהּנְֹפִלים
 ָלֶהם  ְוַאָּתה נֹוֵתן,ֵעיֵני כֹל ֵאֶליָך ְיַׂשֵּברּו
 , ּפֹוֵתַח ֶאת ָיֶדָך.ֶאת ָאְכָלם ְּבִעּתֹו

 ְּבָכל 'ה ַצִּדיק .ּוַמְׂשִּביַע ְלָכל ַחי ָרצֹון
 'ה ָקרֹוב . ְוָחִסיד ְּבָכל ַמֲעָׂשיו,ְּדָרָכיו

 ְלכֹל ֲאֶׁשר ִיְקָרֻאהּו ,ְלָכל קְֹרָאיו
 ְוֶאת , ְרצֹון ְיֵרָאיו ַיֲעֶׂשה.ֶבֱאֶמת

 ֶאת 'ה  ׁשֹוֵמר .ִׁשיֵעםַׁשְוָעָתם ִיְׁשַמע ְויֹו
 . ְוֵאת ָּכל ָהְרָׁשִעים ַיְׁשִמיד,ָּכל אֲֹהָביו

 ִויָבֵרְך ָּכל ָּבָׂשר ֵׁשם , ְיַדֶּבר ִּפי'הְּתִהַּלת 
 ַוֲאַנְחנּו ְנָבֵרְך ָיּה .ָקְדׁשֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד
  . ַהְללּוָיּה,ֵמַעָּתה ְוַעד עֹוָלם

 ְּבָעְלָמא . אמן,ֵמּה ַרָּבאִיְתַּגַּדל ְוִיְתַקַּדׁש ְׁש :חצי קדיש
ִּדי ְבָרא ִכְרעּוֵתּה ְוַיְמִליְך ַמְלכּוֵתּה ְוַיְצַמח ֻּפְרָקֵנּה 

 ְּבַחֵּייכֹון ּוְביֹוֵמיכֹון ּוְבַחֵּיי ְדָכל . אמן,ִויָקֵרב ְמִׁשיֵחּה
 ְיֵהא . ְוִאְמרּו ָאֵמן,ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ַּבֲעָגָלא ּוִבְזַמן ָקִריב

 . ִיְתָּבַרְך,ָבַרְך ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמָּיאְׁשֵמּה ַרָּבא ְמ
ְוִיְׁשַּתַּבח ְוִיְתָּפֵאר ְוִיְתרֹוֵמם ְוִיְתַנֵּׂשא ְוִיְתַהָּדר ְוִיְתַעֶּלה 

 :ת"בעשי( ְלֵעָּלא ,ְוִיְתַהָּלל ְׁשֵמּה ְדֻקְדָׁשא ְּבִריְך הּוא
ָחָתא ִמן ָּכל ִּבְרָכָתא ְוִׁשיָרָתא ֻּתְׁשְּב) ּוְלֵעָּלא ִמָּכל

  . ְוִאְמרּו ָאֵמן,ְוֶנֱחָמָתא ַּדֲאִמיָרן ְּבָעְלָמא

  .ָהבּו גֶֹדל ֵלאלֵֹהינּו,  ֶאְקָרא'הִּכי ֵׁשם 
  .ֲאדָֹני ְׂשָפַתי ִּתְפָּתח ּוִפי ַיִּגיד ְּתִהָּלֶתָך

 ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי 'הָּברּוְך ַאָּתה 
 , ֱאלֵֹהי ִיְצָחק, ֱאלֵֹהי ַאְבָרָהם,ֲאבֹוֵתינּו

 ָהֵאל ַהָּגדֹול ַהִּגּבֹור ,ֵהי ַיֲעקֹבֵואלֹ
 ּגֹוֵמל ֲחָסִדים ,ְוַהּנֹוָרא ֵאל ֶעְליֹון

 ְוזֹוֵכר ַחְסֵּדי , ְוקֹוֵנה ַהּכֹל,טֹוִבים
 ּוֵמִביא גֹוֵאל ִלְבֵני ְבֵניֶהם ְלַמַען ,ָאבֹות

  .ְׁשמֹו ְּבַאֲהָבה

נּו ְּבֵסֶפר  ְוָכְתֵב, ֶמֶלְך ָחֵפץ ַּבַחִּיים, ָזְכֵרנּו ְלַחִּיים:ת"בעשי
  . ְלַמַעְנָך אלקים ַחִּיים,ַהַחִּיים

 ,'הָּברּוְך ַאָּתה .ֶמֶלְך עֹוֵזר ּומֹוִׁשיַע ּוָמֵגן
 ַאָּתה ִּגּבֹור ְלעֹוָלם ֲאדָֹני .ָמֵגן ַאְבָרָהם

.ְמַחֵּיה ֵמִתים ַאָּתה ַרב ְלהֹוִׁשיַע
 - בחורף . מֹוִריד ַהָּטל- בקיץ  

   .ֶּׁשםַמִּׁשיב ָהרּוַח ּומֹוִריד ַהֶּג

 ְמַחֵּיה ֵמִתים ,ְמַכְלֵּכל ַחִּיים ְּבֶחֶסד
 סֹוֵמְך נֹוְפִלים ְורֹוֵפא ,ְּבַרֲחִמים ַרִּבים

 ּוְמַקֵּים ,חֹוִלים ּוַמִּתיר ֲאסּוִרים
 ִמי ָכמֹוָך ַּבַעל ,ֱאמּוָנתֹו ִליֵׁשֵני ָעָפר

 ֶמֶלְך ֵמִמית ,ְּגבּורֹות ּוִמי דֹוֶמה ָּלְך
  . ְיׁשּוָעהּוְמַחֶּיה ּוַמְצִמיַח

  יו ְלַחִּיים ְּבַרֲחִמים זֹוֵכר ְיצּוָר, ִמי ָכמֹוָך ָאב ָהַרֲחָמן:ת"בעשי

ָּברּוְך .ְוֶנֱאָמן ַאָּתה ְלַהֲחיֹות ֵמִתים
  . ְמַחֵּיה ַהֵּמִתים,'הַאָּתה 



ְקִּדיָׁשְך ְוַנֲעִריָצְך ְּכנַֹעם ִׂשיַח ַנ :ץ"קדושה בחזרת הש
 ַּכָּכתּוב ַעל ַיד ,ִׁשים ְלָך ְקֻדָּׁשה ַהְמַׁשְּל,סֹוד ַׂשְרֵפי קֶֹדׁש

 , ָקדֹוׁש, ָקדֹוׁש- ח"קו . ְוָקָרא ֶזה ֶאל ֶזה ְוָאַמר,ְנִביֶאָך
 -  חזן . ְמלֹא ָכל ָהָאֶרץ ְּכבֹודֹו, ְצָבאֹות'הָקדֹוׁש 

 'ה ָּברּוְך ְּכבֹוד - ח"קו .ְלֻעָּמָתם ְמַׁשְּבִחים ְואֹוְמִרים
 - ח"קו . ָקְדְׁשָך ָּכתּוב ֵלאמֹר ּוְבִדְבֵרי- חזן .ִמְּמקֹומֹו

  . ַהְללּוָיּה, ֱאלַֹהִיְך ִצּיֹון ְלדֹר ָודֹר, ְלעֹוָלם'הִיְמלְֹך 

ַאָּתה ָקדֹוׁש ְוִׁשְמָך ָקדֹוׁש ּוְקדֹוִׁשים 
 ִּכי ֵאל ֶמֶלְך ,ְּבָכל יֹום ְיַהְּללּוָך ֶּסָלה

 ,'ה ָּברּוְך ַאָּתה .ָּגדֹול ְוָקדֹוׁש ָאָּתה
  .ֹוׁש ַהָּקד) ַהֶּמֶלְך-ת "בעשי(ָהֵאל 

 ּוְמַלֵּמד ֶלֱאנֹוׁש ,ַאָּתה חֹוֵנן ְלָאָדם ַּדַעת
 . ָחֵּננּו ֵמִאְּתָך ָחְכָמה ִּביָנה ָוָדַעת.ִּביָנה

   . חֹוֵנן ַהָּדַעת,'הָּברּוְך ַאָּתה 

 ְוָקְרֵבנּו ַמְלֵּכנּו ,ֲהִׁשיֵבנּו ָאִבינּו ְלתֹוָרֶתָך
ְתׁשּוָבה ְׁשֵלָמה ַלֲעבֹוָדֶתָך ְוַהֲחִזיֵרנּו ִּב

 ָהרֹוֶצה ,'ה ָּברּוְך ַאָּתה .ְלָפֶניָך
   .ִּבְתׁשּוָבה

 ְמַחל ָלנּו ,ְסַלח ָלנּו ָאִבינּו ִּכי ָחָטאנּו
 ִּכי ֵאל טֹוב ְוַסָּלח ,ַמְלֵּכנּו ִּכי ָפָׁשְענּו

 ַחּנּון ַהַּמְרֶּבה ,'ה ָּברּוְך ַאָּתה .ָאָּתה
  .ִלְסלַֹח

 ּוְגָאֵלנּו ,ִריָבה ִריֵבנּו ְו,ְרֵאה ָנא ְבָעְנֵינּו
 ִּכי ֵאל ,ְגֻאָּלה ְׁשֵלָמה ְמֵהָרה ְלַמַען ְׁשֶמָך

 ּגֹוֵאל ,'הָּברּוְך ַאָּתה  .ּגֹוֵאל ָחָזק ָאָּתה
  .ִיְׂשָרֵאל

 ֲעֵננּו ְּביֹום צֹום 'הֲעֵננּו  :ץ עננו"בתענית צבור אומר הש
 ְוַאל ,ֶפן ֶאל ִרְׁשֵענּו ַאל ֵּת,ַּתֲעִניֵתנּו ִּכי ְבָצָרה ְגדֹוָלה ֲאָנְחנּו

 ֱהֵיה ָנא ָקרֹוב ,ַעַּלם ִמְּתִחָּנֵתנּו ְוַאל ִּתְת,ַּתְסֵּתר ָּפֶניָך ִמֶּמּנּו
 , ֶטֶרם ִנְקָרא ֵאֶליָך ֲעֵננּו, ְיִהי ָנא ַחְסְּדָך ְלַנֲחֵמנּו,ְלַׁשְוָעֵתנּו

ד ֵהם  עֹו, ְוָהָיה ֶטֶרם ִיְקָראּו ַוֲאִני ֶאֱעֶנה,ַּכָּדָבר ֶׁשֶּנֱאַמר
 ּפֹוֶדה , ָהעֹוֶנה ְּבֵעת ָצָרה'ה ִּכי ַאָּתה ,ְמַדְּבִרים ַוֲאִני ֶאְׁשָמע

 ָהעֹוֶנה ְלַעּמֹו ,'ה ָּברּוְך ַאָּתה .ּוַמִּציל ְּבָכל ֵעת ָצָרה ְוצּוָקה
  .ִיְׂשָרֵאל ְּבֵעת ָצָרה

 הֹוִׁשיֵענּו ְוִנָּוֵׁשָעה ִּכי , ְוֵנָרֵפא'הְרָפֵאנּו 
ֲארּוָכה ּוַמְרֵּפא ( ְוַהֲעֵלה ,הְתִהָּלֵתנּו ָאָּת

ְלָכל ַּתֲחלּוֵאינּו ּוְלָכל ַמְכאֹוֵבינּו ּוְלָכל 
 ,ְרפּוָאה ְׁשֵלָמה ְלָכל ַמּכֹוֵתינּו) ַמּכֹוֵתינּו

 .ִּכי ֵאל ֶמֶלְך רֹוֵפא ֶנֱאָמן ְוַרֲחָמן ָאָּתה
 רֹוֵפא חֹוֵלי ַעּמֹו ',הָּברּוְך ַאָּתה 

  .ִיְׂשָרֵאל

 ֱאלֵֹהינּו ֶאת ַהָּׁשָנה 'הָּבֵרְך ָעֵלינּו 
 ,ַהּזֹאת ְוֶאת ָּכל ִמיֵני ְתבּוָאָתּה ְלטֹוָבה

 ַטל ּוָמָטר בחורף) ( ְּבָרָכהבקיץ(ְוֵתן 
ַעל ְּפֵני ָהֲאָדָמה ְוַׂשְּבֵענּו ) ִלְבָרָכה
 ּוָבֵרְך ְׁשָנֵתנּו ַּכָּׁשִנים ַהּטֹובֹות ,ִמּטּוָבּה
 ,ה ִּכי ֵאל טֹוב ּוֵמִטיב ָאָּת,ִלְבָרָכה

 ְמָבֵרְך ',ה ָּברּוְך ַאָּתה .ּוְמָבֵרְך ַהָּׁשִנים
  .ַהָּׁשִנים

 ְוָׂשא ֵנס ,ְּתַקע ְּבׁשֹוָפר ָּגדֹול ְלֵחרּוֵתנּו
 ְוַקְּבֵצנּו ַיַחד ְמֵהָרה ,ְלַקֵּבץ ָּגֻלּיֹוֵתינּו

 ָּברּוְך .ֵמַאְרַּבע ַּכְנפֹות ָהָאֶרץ ְלַאְרֵצנּו
   . ִיְׂשָרֵאל ְמַקֵּבץ ִנְדֵחי ַעּמֹו',הַאָּתה 

 ְויֹוֲעֵצינּו ,ָהִׁשיָבה ׁשֹוְפֵטינּו ְּכָבִראׁשֹוָנה
 , ְוָהֵסר ִמֶּמּנּו ָיגֹון ַוֲאָנָחה,ְּכַבְּתִחָּלה

 ְלַבְּדָך 'הּוְמלְֹך ָעֵלינּו ְמֵהָרה ַאָּתה 
 ְוַצְּדֵקנּו ְּבֶצֶדק ,ְּבֶחֶסד ּוְבַרֲחִמים

ֵהב  ֶמֶלְך אֹו',ה ָּברּוְך ַאָּתה .ּוְבִמְׁשָּפט
  .)ַהֶּמֶלְך ַהִמְׁשָּפט :ת"בעשי( ,ְצָדָקה ּוִמְׁשָּפט

 ְוָכל ,ְוַלַּמְלִׁשיִנים ַאל ְּתִהי ִתְקָוה
 ְוָכל אֹוְיֵבי ַעְּמָך ,ַהִּמיִנים ְּכֶרַגע יֹאֵבדּו

 ְוַהֵזִדים ְמֵהָרה ְתַעֵּקר ,ְמֵהָרה ִיָּכֵרתּו
ּוְתַׁשֵּבר ּוְתַמֵּגר ֹ ּוְתַכֵּלם ְוַתְׁשִּפיֵלם 

 ָּברּוְך ַאָּתה .ַתְכִניֵעם ִּבְמֵהָרה ְבָיֵמינּוְו
  . ׁשֹוֵבר אֹוְיִבים ּוַמְכִניַע ֵזִדים',ה



 ְוַעל ִזְקֵני ,ַעל ַהַּצִּדיִקים ְוַעל ַהֲחִסיִדים
 ְוַעל ְּפֵליַטת ,ְׁשֵאִרית ַעְּמָך ֵּבית ִיְׂשָרֵאל

 , ְוָעֵלינּו, ְוַעל ֵּגֵרי ַהֶּצֶדק,סֹוְפֵריֶהם
 ְוֵתן ָׂשָכר , ֱאלֵֹהינּו'הַרֲחֶמיָך ֶיֱהמּו ָנא 

 ,טֹוב ְלָכל ַהּבֹוְטִחים ְּבִׁשְמָך ֶּבֱאֶמת
 ּוְלעֹוָלם לֹא ֵנבֹוׁש ,ְוִׂשים ֶחְלֵקנּו ִעָּמֶהם

 ְוַעל ַחְסְּדָך ַהָּגדֹול ֶּבֱאֶמת ,ִּכי ְבָך ָבָטְחנּו
 ,'הָּברּוְך ַאָּתה  .ִנְׁשָעְננּו) ּוְבָתִמים(

  .ַלַּצִּדיִקיםִמְׁשָען ּוִמְבָטח 

 ,ְוִלירּוָׁשַלִים ִעיְרָך ְּבַרֲחִמים ָּתׁשּוב
 ּוְבֵנה ,ְוִתְׁשּכֹן ְּבתֹוָכּה ַּכֲאֶׁשר ִּדַּבְרָּת
 ְוִכֵּסא ,אֹוָתּה ְּבָקרֹוב ְּבָיֵמינּו ִּבְנַין עֹוָלם
 אבב' טב( ,ָדִוד ַעְבְּדָך ְמֵהָרה ְלתֹוָכּה ָּתִכין

   .ֵנה ְירּוָׁשָלִים ּבֹו,'הָּברּוְך ַאָּתה  )כ נחם"א

 ֱאלֵֹהינּו ֶאת ֲאֵבֵלי ִצּיֹון ְוֵאת 'הַנֵחם  : במנחהאבב' טב
ֲאֵבֵלי ְירּוָׁשַלִים ְוֶאת ָהִעיר ָהֲאֵבָלה ְוַהֲחֵרָבה ְוַהְּבזּוָיה 

 , ָהֲאֵבָלה ִמְּבִלי ָבֶניָה ְוַהֲחֵרָבה ִמְּמעֹונֹוֶתיָה,ְוַהּׁשֹוֵמָמה
 ְוִהיא יֹוֶׁשֶבת ,ַהּׁשֹוֵמָמה ֵמֵאין יֹוֵׁשב ְו,ְוַהְּבזּוָיה ִמְּכבֹוָדּה

 , ַוְיַבְּלעּוָה ִלְגיֹונֹות,ְורֹאָׁשּה ָחפּוי ְּכִאָּׁשה ֲעָקָרה ֶׁשּלֹא ָיָלָדה
 ַוַּיַהְרגּו , ַוָּיִטילּו ֶאת ַעְּמָך ִיְׂשָרֵאל ֶלָחֶרב,ַוִּייָרׁשּוָה עֹוְבֵדי ָזִרים
 ִוירּוָׁשַלִים ִּתֵּתן ,ּיֹון ְּבַמר ִּתְבֶּכה ַעל ֵּכן ִצ,ְּבָזדֹון ֲחִסיֵדי ֶעְליֹון

 ִּכי ַאָּתה , ֵמַעי ֵמַעי ַעל ַחְלֵליֶהם, ִלִּבי ִלִּבי ַעל ַחְלֵליֶהם,קֹוָלּה
 ָּכָאמּור ַוֲאִני , ּוָבֵאׁש ַאָּתה ָעִתיד ִלְבנֹוָתּה, ָּבֵאׁש ִהַּצָּתּה'ה

 . ֶאְהֶיה ְּבתֹוָכּה חֹוַמת ֵאׁש ָסִביב ּוְלָכבֹוד'הֶאְהֶיה ָּלּה ְנֻאם 
  . ְמַנֵחם ִצּיֹון ּובֹוֵנה ְירּוָׁשָלִים'הָּברּוְך ַאָּתה 

 ,ֶאת ֶצַמח ָּדִוד ַעְבְּדָך ְמֵהָרה ַתְצִמיַח
 ִּכי ִליׁשּוָעְתָך ,ְוַקְרנֹו ָּתרּום ִּביׁשּוָעֶתָך

 ָּברּוְך .ִקִּוינּו ָּכל ַהּיֹום ּוְמַצִּפים ִליׁשּוָעה
  .ֶקֶרן ְיׁשּוָעה ַמְצִמיַח ,'הַאָּתה 

 ֱאלֵֹהינּו 'ה ,ָאב ָהַרֲחָמן ְׁשַמע קֹוֵלנּו
 ְוַקֵּבל ְּבַרֲחִמים ,חּוס ְוַרֵחם ָעֵלינּו

 ִּכי ֵאל ׁשֹוֵמַע ,ּוְבָרצֹון ֶאת ְּתִפָּלֵתנּו
 ּוִמְּלָפֶניָך ,ְּתִפּלֹות ְוַתֲחנּוִנים ָאָּתה

  ָחֵּננּו ַוֲעֵננּו, ֵריָקם ַאל ְּתִׁשיֵבנּו,ַמְלֵּכנּו
 ִּכי )היחיד עננוצ אומר "תב (.ּוְׁשַמע ְּתִפָּלֵתנּו

ַאָּתה ׁשֹוֵמַע ְּתִפַּלת ָּכל ֶּפה ַעְּמָך ִיְׂשָרֵאל 
  . ׁשֹוֵמַע ְּתִפָּלה,'ה ָּברּוְך ַאָּתה ,ְּבַרֲחִמים

 ֲעֵננּו ְּביֹום צֹום ַּתֲעִניֵתנּו ִּכי ְבָצָרה 'הֲעֵננּו  :בתענית צבור
 , ְוַאל ַּתְסֵּתר ָּפֶניָך ִמֶּמּנּו,ל ֵּתֶפן ֶאל ִרְׁשֵענּו ַא,ְגדֹוָלה ֲאָנְחנּו

 ְיִהי ָנא , ֱהֵיה ָנא ָקרֹוב ְלַׁשְוָעֵתנּו,ְוַאל ִּתְתַעַּלם ִמְּתִחָּנֵתנּו
 ְוָהָיה , ַּכָּדָבר ֶׁשֶּנֱאַמר, ֶטֶרם ִנְקָרא ֵאֶליָך ֲעֵננּו,ַחְסְּדָך ְלַנֲחֵמנּו

 ִּכי , עֹוד ֵהם ְמַדְּבִרים ַוֲאִני ֶאְׁשָמע,ֶטֶרם ִיְקָראּו ַוֲאִני ֶאֱעֶנה
 . ּפֹוֶדה ּוַמִּציל ְּבָכל ֵעת ָצָרה ְוצּוָקה, ָהעֹוֶנה ְּבֵעת ָצָרה'הַאָּתה 

  .'כי אתה שומע וכו

 ֱאלֵֹהינּו ְּבַעְּמָך ִיְׂשָרֵאל 'הְרֵצה 
 ְוָהֵׁשב ֶאת ָהֲעבֹוָדה ,ְוִלְתִפָּלָתם ְׁשֵעה
 ,י ִיְׂשָרֵאל ּוְתִפָּלָתם ְוִאֵּׁש,ִלְדִביר ֵּביֶתָך

 ּוְתִהי ,ְמֵהָרה ְּבַאֲהָבה ְתַקֵּבל ְּבָרצֹון
  .ְלָרצֹון ָּתִמיד ֲעבֹוַדת ִיְׂשָרֵאל ַעֶּמָך

ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי  :םבראש חודש ובחול המועד אומרי
 ְוֵיָרֶאה ְוֵיָרֶצה , ַיֲעֶלה ְוָיבֹוא ְוַיִּגיַע,ֲאבֹוֵתינּו
 ְוִיָּזֵכר ִזְכרֹוֵננּו ּוִפְקדֹוֵננּו ְוִזְכרֹון  ְוִיָּפֵקד,ְוִיָּׁשַמע

 ְוִזְכרֹון , ְוִזְכרֹון ָמִׁשיַח ֶּבן ָּדִוד ַעְבֶּדָך,ֲאבֹוֵתינּו
 ְוִזְכרֹון ָּכל ַעְּמָך ֵּבית ,ְירּוָׁשַלִים ִעיר ָקְדֶׁשָך

 ְלֵחן ּוְלֶחֶסד , ִלְפֵליָטה ְלטֹוָבה, ְלָפֶניָך,ִיְׂשָרֵאל
בראש  .ִּיים טֹוִבים ּוְלָׁשלֹום ְּביֹום ְלַח,ּוְלַרֲחִמים

 .ַחג ַהַּמּצֹות - פ "בחוהמ .רֹאׁש ַהחֶֹדׁש - חדש
 ֱאלֵֹהינּו 'ה ָזְכֵרנּו , ַהֶּזה.ַחג ַהֻּסּכֹות - ס"בחוהמ

 ְוהֹוִׁשיֵענּו בֹו , ּוָפְקֵדנּו בֹו ִלְבָרָכה,ּבֹו ְלטֹוָבה
 חּוס  ּוִבְדַבר ְיׁשּוָעה ְוַרֲחִמים,ְלַחִּיים טֹוִבים

 ִּכי , ִּכי ֵאֶליָך ֵעיֵנינּו,ְוָחֵּננּו ְוַרֵחם ָעֵלינּו ְוהֹוִׁשיֵענּו
   .ֵאל ֶמֶלְך ַחּנּון ְוַרחּום ָאָּתה

ְוֶתֱחֶזיָנה ֵעיֵנינּו ְּבׁשּוְבָך ְלִצּיֹון 
 ַהַּמֲחִזיר ,'ה ָּברּוְך ַאָּתה .ְּבַרֲחִמים

  .ְׁשִכיָנתֹו ְלִצּיֹון

 'הַאָּתה הּוא  ָׁש,מֹוִדים ֲאַנְחנּו ָלְך
 ,ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו ְלעֹוָלם ָוֶעד

 ָמֵגן ִיְׁשֵענּו ַאָּתה הּוא ,צּוֵרנּו צּור ַחֵּיינּו
 נֹוֶדה ְּלָך ּוְנַסֵּפר ְּתִהָּלֶתָך ַעל ,ְלדֹור ָודֹור

 ְוַעל ִנְׁשמֹוֵתינּו ,ַחֵּיינּו ַהְּמסּוִרים ְּבָיֶדָך
יָך ֶׁשְּבָכל יֹום  ְוַעל ִנֶּס,ַהְּפקּודֹות ָלְך



 ְוַעל ִנְפְלאֹוֶתיָך ְוטֹובֹוֶתיָך ֶׁשְּבָכל ,ִעָּמנּו
 ַהּטֹוב ִּכי לֹא , ֶעֶרב ָובֶֹקר ְוָצֳהָרִים,ֵעת

 ְוַהְמַרֵחם ִּכי לֹא ַתּמּו ,ָכלּו ַרֲחֶמיָך
 . ִּכי ֵמעֹוָלם ִקִּוינּו ָלְך,ֲחָסֶדיָך

 'הה הּוא  ָׁשַאָּת,מֹוִדים ֲאַנְחנּו ָלְך :מודים דרבנן
 , ֱאלֵֹהי ָכל ָּבָׂשר,ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו

 ְּבָרכֹות ְוהֹוָדאֹות ְלִׁשְמָך ,יֹוְצֵרנּו יֹוֵצר ְּבֵראִׁשית
 ֵּכן , ַעל ֶׁשֶהֱחִייָתנּו ְוִקַּיְמָּתנּו,ַהָּגדֹול ְוַהָּקדֹוׁש
ת  ְוֶתֱאסֹוף ָּגֻלּיֹוֵתינּו ְלַחְצרֹו,ְּתַחֵּינּו ּוְתַקְּיֵמנּו

 ּוְלָעְבְדָך , ְוַלֲעשֹֹות ְרצֹוֶנָך, ִלְׁשמֹור ֻחֶּקיָך,ָקְדֶׁשָך
 ָּברּוְך ֵאל , ַעל ֶׁשֲאַנְחנּו מֹוִדים ָלְך,ְּבֵלָבב ָׁשֵלם
  .ַההֹוָדאֹות

ְוַעל ַהִּנִּסים ְוַעל ַהֻּפְרָקן ְוַעל  :בחנוכה ובפורים
ל ַהֶּנָחמֹות ַהְּגבּורֹות ְוַעל ַהְּתׁשּועֹות ְוַעל ַהִנְפָלאֹות ְוַע

ְוַעל ַהִּמְלָחמֹות ֶׁשָעִׂשיָת ַלֲאבֹוֵתינּו ַּבָּיִמים ָהֵהם ִּבְּזַמן 
   .ַהֶּזה

ִּביֵמי ַמִּתְתָיהּו ֶּבן יֹוָחָנן ּכֵֹהן ָּגדֹול ַחְׁשמֹוָנִאי  :בחנוכה
 ְּכֶׁשָעְמָדה ַמְלכּות ָיָון ָהְרָׁשָעה ַעל ַעְּמָך ִיְׂשָרֵאל ,ּוָבָניו

ְוַאָּתה  .ּתֹוָרֶתָך ּוְלַהֲעִביָרם ֵמֻחֵּקי ְרצֹוֶנָךְלַהְׁשִּכיָחם 
 ַרְבָּת ֶאת ,ְּבַרֲחֶמיָך ָהַרִּבים ָעַמְדָּת ָלֶהם ְּבֵעת ָצָרָתם

 ָמַסְרָּת , ָנַקְמָּת ֶאת ִנְקָמָתם, ַדְנָּת ֶאת ִּדיָנם,ִריָבם
 ּוְטֵמִאים , ְוַרִּבים ְּבַיד ְמַעִּטים,ִגּבֹוִרים ְּבַיד ַחָּלִׁשים

 ְוֵזִדים ְּבַיד , ּוְרָׁשִעים ְּבַיד ַצִּדיִקים,ְּבַיד ְטהֹוִרים
 , ּוְלָך ָעִׂשיָת ֵׁשם ָּגדֹול ְוָקדֹוׁש ְּבעֹוָלֶמָך,עֹוְסֵקי תֹוָרֶתָך

ּוְלַעְּמָך ִיְׂשָרֵאל ָעִׂשיָת ְּתׁשּוָעה ְגדֹוָלה ּוֻפְרָקן ְּכַהּיֹום 
 ּוִפּנּו ֶאת ,יָך ִלְדִביר ֵּביֶתָך ְוַאַחר ַּכְך ָּבאּו ָבֶנ.ַהֶּזה

 ְוִהְדִליקּו ֵנרֹות ְּבַחְצרֹות , ְוִטֲהרּו ֶאת ִמְקָּדֶׁשָך,ֵהיָכֶלָך
ָיִמים ֵאלּו ְּבַהֵּלל ּוְבהֹוָדָאה ( ְוָקְבעּו ְׁשמֹוַנת ,ָקְדֶׁשָך

) ְוָעִׂשיָת ִעָּמֶהם ֵנס ָוֶפֶלא ְונֹוֶדה ְלִׁשְמָך ַהָּגדֹול ֶסָלה
  . ְלהֹודֹות ּוְלַהֵּלל ְלִׁשְמָך ַהָּגדֹול,ה ֵאּלּוְיֵמי ֲחֻנָּכ

 ,ִּביֵמי ָמְרְּדַכי ְוֶאְסֵּתר ְּבׁשּוַׁשן ַהִּביָרה :בפורים
 ִּבֵּקׁש ְלַהְׁשִמיד ַלֲהרֹוג ,ְּכֶׁשָעַמד ֲעֵליֶהם ָהָמן ָהָרָׁשע

ּוְלַאֵּבד ֶאת ָּכל ַהְּיהּוִדים ִמַּנַער ְוַעד ָזֵקן ַטף ְוָנִׁשים 
 הּוא , ִּבְׁשלָׁשה ָעָׂשר ְלחֶֹדׁש ְׁשֵנים ָעָׂשר,ֶאָחדְּביֹום 

 , ְוַאָּתה ְּבַרֲחֶמיָך ָהַרִּבים. ּוְׁשָלָלם ָלבֹוז,חֶֹדׁש ֲאָדר
 ַוֲהֵׁשבֹוָת ּלֹו , ְוִקְלַקְלָּת ֶאת ַמֲחַׁשְבּתֹו,ֵהַפְרָּת ֶאת ֲעָצתֹו
ְוָעִׂשיָת  (, ְוָתלּו אֹותֹו ְוֶאת ָּבָניו ַעל ָהֵעץ,ְּגמּולֹו ְברֹאׁשֹו

  .)ִעָּמֶהם ֵנס ָוֶפֶלא ְונֹוֶדה ְלִׁשְמָך ַהָּגדֹול ֶסָלה

ְוַעל ֻּכָּלם ִיְתָּבֵרְך ְוִיְתרֹוֵמם ְוִיְתַנֵּׂשא 
  .ִׁשְמָך ַמְלֵּכנּו ָּתִמיד ְלעֹוָלם ָוֶעד

  .ּוְכתֹב ְלַחִּיים טֹוִבים ָּכל ְּבֵני ְבִריֶתָך :ת"בעשי

 ִויַהְללּו ִויָבְרכּו ,ְוכֹל ַהַחִּיים יֹודּוָך ֶּסָלה
 ,ֶאת ִׁשְמָך ַהָּגדֹול ֶּבֱאֶמת ְלעֹוָלם ִּכי טֹוב

 ָהֵאל ,ָהֵאל ְיׁשּוָעֵתנּו ְוֶעְזָרֵתנּו ֶסָלה
 ַהּטֹוב ִׁשְמָך ּוְלָך ,'ה ָּברּוְך ַאָּתה .ַהּטֹוב

  .ָנֶאה ְלהֹודֹות

 ,ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו :ץ"בתענית ציבור יאמר כאן הש
ֵכנּו ַבְּבָרָכה ַהְמֻׁשֶּלֶׁשת ַּבּתֹוָרה ַהְּכתּוָבה ַעל ְיֵדי מֶׁשה ָּבְר

 , ָהֲאמּוָרה ִמִּפי ַאֲהרֹן ּוָבָניו ּכֲֹהִנים ַעם ְקדֹוֶׁשָך,ַעְבֶּדָך
  .ָּכָאמּור
 ָּפָניו 'הִיָּׂשא  . ָּפָניו ֵאֶליָך ִויֻחֶּנָּך'הָיֵאר  . ְוִיְׁשְמֶרָך'הְיָבֶרְכָך 

  . ְלָך ָׁשלֹוםֵאֶליָך ְוָיֵׂשם

 ַחִּיים ֵחן ,ִׂשים ָׁשלֹום טֹוָבה ּוְבָרָכה
ָוֶחֶסד ְוַרֲחִמים ָעֵלינּו ְוַעל ָּכל ִיְׂשָרֵאל 

) ַיַחד( ָּבְרֵכנּו ָאִבינּו ֻּכָּלנּו ְּכֶאָחד ,ַעֶּמָך
 'ה ִּכי ְבאֹור ָּפֶניָך ָנַתָּת ָּלנּו ,ְּבאֹור ָּפֶניָך

 ,ת ֶחֶסדֱאלֵֹהינּו ּתֹוַרת ַחִּיים ְוַאֲהַב
 ,ּוְצָדָקה ּוְבָרָכה ְוַרֲחִמים ְוַחִּיים ְוָׁשלֹום

ְוטֹוב ִיְהֶיה ְּבֵעיֶניָך ְלָבְרֵכנּו ּוְלָבֵרְך ֶאת 
ָּכל ַעְּמָך ִיְׂשָרֵאל ְּבָכל ֵעת ּוְבָכל ָׁשָעה 

  . ְּברֹב עֹז ְוָׁשלֹום,ִּבְׁשלֹוֶמָך

 ,ָסה טֹוָבה ּוַפְרָנ,ְּבָרָכה ְוָׁשלֹום ,ְּבֵסֶפר ַחִּיים :ת"בעשי
 ֲאַנְחנּו , ִנָּזֵכר ְוִנָּכֵתב ְלָפֶניָך, ְיׁשּועֹות ְוֶנָחמֹות,ּוְגֵזרֹות טֹובֹות

  . ְלַחִּיים טֹוִבים ּוְלָׁשלֹום,ְוָכל ַעְּמָך ֵּבית ִיְׂשָרֵאל

 ַהְמָבֵרְך ֶאת ַעּמֹו ,'הָּברּוְך ַאָּתה 
  .ִיְׂשָרֵאל ַּבָּׁשלֹום

 צּוִרי 'ה ,ֶהְגיֹון ִלִּבי ְלָפֶניָךִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ְו
  .ְוגֹוֲאִלי

 ְנצֹר ְלׁשֹוִני ֵמָרע ּוְׂשָפַתי ִמַּדֵּבר ,ֱאלַֹהי
 ְוַנְפִׁשי , ְוִלְמַקְלַלי ַנְפִׁשי ִתּדֹם,ִמְרָמה

 , ְּפַתח ִלִּבי ְּבתֹוָרֶתָך,ֶּכָעָפר ַלּכֹל ִּתְהֶיה
 ְוָכל ,ְוַאֲחֵרי ִמְצֹוֶתיָך ִּתְרּדֹף ַנְפִׁשי

 ְמֵהָרה ,ָּקִמים ְוַהחֹוְׁשִבים ָעַלי ְלָרָעהַה



 ְיִהי .ָהֵפר ֲעָצָתם ְוַקְלֵקל ַמֲחַׁשְבָּתם
 , ֱאלַֹהי ֵואלֵֹהי ֲאבֹוַתי'הָרצֹון ִמְּלָפֶניָך 

ֶׁשּלֹא ַתֲעֶלה ִקְנַאת ָאָדם ָעַלי ְולֹא 
 ְוֶׁשּלֹא ֶאְכעֹוס ,ִקְנָאִתי ַעל ֲאֵחִרים
 ְוַתִּציֵלִני ִמֵּיֶצר ,ַהּיֹום ְוֶׁשּלֹא ַאְכִעיֶסָך

 ַמְלֵּכנּו , ְוֵתן ְּבִלִּבי ַהְכָנָעה ַוֲעָנָוה,ָהָרע
ֵואלֵֹהינּו ַיֵחד ִׁשְמָך ְּבעֹוָלֶמָך ְּבֵנה ִעיֶרָך 

 ְוַקֵּבץ ִקּבּוץ ,ַיֵּסד ֵּביֶתָך ְוַׁשְכֵלל ֵהיָכֶלָך
 ֲעֵׂשה .ָּגֻלּיֹות ּוְפֵדה צֹאֶנָך ְוַׂשַּמח ֲעָדֶתָך

 ֲעֵׂשה , ֲעֵׂשה ְלַמַען ְיִמיֶנָך,ָךְלַמַען ְׁשֶמ
 , ֲעֵׂשה ְלַמַען ְקֻדָּׁשֶתָך,ְלַמַען ּתֹוָרֶתָך

ְלַמַען ֵיָחְלצּון ְיִדיֶדיָך הֹוִׁשיָעה ְיִמיְנָך 
 ִיְהיּו ְלָרצֹון .)קבלת תענית(ַוֲעֵנִני 

 צּוִרי 'ה ,ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגיֹון ִלִּבי ְלָפֶניָך
 )ַהָּׁשלֹום :ת"בעשי(עֶֹׂשה ָׁשלֹום  .ְוגֹוֲאִלי

 הּוא ַיֲעֶׂשה ָׁשלֹום ָעֵלינּו ְוַעל ,ִּבְמרֹוָמיו
  . ְוִאְמרּו ָאֵמן,ָּכל ִיְׂשָרֵאל

 , ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו'הְיִהי ָרצֹון ִמְּלָפֶניָך 
 ְוֵתן ,ֶׁשִּיָּבֶנה ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ִּבְמֵהָרה ְבָיֵמינּו

ם ַנֲעָבְדָך ְּבִיְרָאה ִּכיֵמי  ְוָׁש.ֶחְלֵקנּו ְּבתֹוָרֶתָך
 ְוָעְרָבה ַלה ִמְנַחת .עֹוָלם ּוְכָׁשִנים ַקְדמֹוִניֹות

 ִּכיֵמי עֹוָלם ּוְכָׁשִנים ,ְיהּוָדה ִוירּוָׁשָלִים
   .ַקְדמֹוִניֹות

 ִּדי ְּבָעְלָמא . אמן, ְוִיְתַקַּדׁש ְׁשֵמּה ַרָּבאִיְתַּגַּדל :ש"ק
ַמְלכּוֵתּה ְוַיְצַמח ֻּפְרָקֵנּה ִויָקֵרב ְבָרא ִכְרעּוֵתּה ְוַיְמִליְך 

 ּוְביֹוֵמיכֹון ּוְבַחֵּיי ְדָכל ֵּבית ְּבַחֵּייכֹון . אמן,ְמִׁשיֵחּה
 ְׁשֵמּה ְיֵהא . ְוִאְמרּו ָאֵמן,ִיְׂשָרֵאל ַּבֲעָגָלא ּוִבְזַמן ָקִריב

ח  ְוִיְׁשַּתַּבִיְתָּבַרְך .ַרָּבא ְמָבַרְך ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמָּיא
ְוִיְתָּפֵאר ְוִיְתרֹוֵמם ְוִיְתַנֵּׂשא ְוִיְתַהָּדר ְוִיְתַעֶּלה ְוִיְתַהָּלל 

ת ּוְלֵעָּלא "בעשי( ְלֵעָּלא ,ְׁשֵמּה ְדֻקְדָׁשא ְּבִריְך הּוא
ִמן ָּכל ִּבְרָכָתא ְוִׁשיָרָתא ֻּתְׁשְּבָחָתא ְוֶנֱחָמָתא ) ִמָּכל
 ְצלֹוְתהֹון ַקֵּבלִּתְת . ְוִאְמרּו ָאֵמן, ְּבָעְלָמאֲאִמיָרןַּד

, ּוָבעּוְתהֹון ְדָכל ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ֳקָדם ֲאבּוהֹון ִּדי ִבְׁשַמָּיא
 ְׁשָלָמא ַרָּבא ִמן ְׁשַמָּיא ְוַחִּיים ְיֵהא .ְוִאְמרּו ָאֵמן

 עֹוֶׂשה . ְוִאְמרּו ָאֵמן,טֹוִבים ָעֵלינּו ְוַעל ָּכל ִיְׂשָרֵאל
יו הּוא ַיֲעֶׂשה ָׁשלֹום ִּבְמרֹוָמ)  ַהָּׁשלֹום:ת"בעשי(ָׁשלֹום 

  .ָעֵלינּו ְוַעל ָּכל ִיְׂשָרֵאל ְוִאְמרּו ָאֵמן

 ָלֵתת ְּגֻדָּלה , ְלַׁשֵּבַח ַלֲאדֹון ַהּכֹלָעֵלינּו
 ֶׁשּלֹא ָעָׂשנּו ְּכגֹוֵיי ,ְליֹוֵצר ְּבֵראִׁשית

 ְולֹא ָׂשָמנּו ְּכִמְׁשְּפחֹות ,ָהֲאָרצֹות
ֶהם  ֶׁשּלֹא ָׂשם ֶחְלֵקנּו ָּכ,ָהֲאָדָמה

 ִמְׁשַּתֲחִוים ֶׁשֵהם .ְוגֹוָרֵלנּו ְּכָכל ֲהמֹוָנם
ְלֶהֶבל ָוִריק ּוִמְתַּפְלִלים ֶאל ֵאל לֹא 

 ּכֹוְרִעים ּוִמְׁשַּתֲחִוים ַוֲאַנְחנּו .יֹוִׁשיַע
ּומֹוִדים ִלְפֵני ֶמֶלְך ַמְלֵכי ַהְּמָלִכים 

 נֹוֶטה ָׁשַמִים ֶׁשהּוא .ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא
 ּומֹוַׁשב ְיָקרֹו ַּבָּׁשַמִים ,ֶרץְויֹוֵסד ָא

 . ּוְׁשִכיַנת ֻעּזֹו ְּבָגְבֵהי ְמרֹוִמים,ִמַּמַעל
 , ֱאֶמת ַמְלֵּכנּו, ֱאלֵֹהינּו ֵאין עֹודהּוא

 ְוָיַדְעָּת , ַּכָּכתּוב ְּבתֹוָרתֹו,ֶאֶפס זּוָלתֹו
 הּוא 'ה ִּכי ,ַהּיֹום ַוֲהֵׁשבָֹת ֶאל ְלָבֶבָך
ַּמַעל ְוַעל ָהָאֶרץ ָהֱאלִֹהים ַּבָּׁשַמִים ִמ

 'ה ֵּכן ְנַקֶּוה ְּלָך ְוַעל . ֵאין עֹוד,ִמָּתַחת
 ,ֱאלֵֹהינּו ִלְראֹות ְמֵהָרה ְּבִתְפֶאֶרת ֻעֶּזָך

 ְוָהֱאִליִלים ,ְלַהֲעִביר ִּגּלּוִלים ִמן ָהָאֶרץ
 ְלַתֵּקן עֹוָלם ְּבַמְלכּות ,ָּכרֹות ִיָּכֵרתּון

אּו ִבְׁשֶמָך  ְוָכל ְּבֵני ָבָׂשר ִיְקְר,ַׁשַּדי
 ַיִּכירּו , ֵאֶליָך ָּכל ִרְׁשֵעי ָאֶרץְפנֹותְלַה

 ִּכי ְלָך ִּתְכַרע ָּכל ,ְוֵיְדעּו ָּכל יֹוְׁשֵבי ֵתֵבל
 'ה ְלָפֶניָך , ִּתָּׁשַבע ָּכל ָלׁשֹון,ֶּבֶרְך

 ְוִלְכבֹוד ִׁשְמָך ,ֱאלֵֹהינּו ִיְכְרעּו ְוִיּפֹלּו
ת עֹל  ִויַקְּבלּו ֻכָּלם ֶא,ְיָקר ִיֵּתנּו

 ְוִתְמלְֹך ֲעֵליֶהם ְמֵהָרה ,ֶתָךַמְלכּו
 ִּכי ַהַּמְלכּות ֶׁשְּלָך ִהיא ,ְלעֹוָלם ָוֶעד

 ַּכָּכתּוב ,ּוְלעֹוְלֵמי ַעד ִּתְמלְֹך ְּבָכבֹוד
 ,ְוֶנֱאַמר . ִיְמלְֹך ְלעֹוָלם ָוֶעד'ה ,ְּבתֹוָרֶתָך

 ַּבּיֹום , ְלֶמֶלְך ַעל ָּכל ָהָאֶרץ'הְוָהָיה 
  . ֶאָחד ּוְׁשמֹו ֶאָחד'הה ַההּוא ִיְהֶי

  תפילת ערבית



 , ַרחּום ְיַכֵּפר ָעֹון ְולֹא ַיְׁשִחיתְוהּוא
ְוִהְרָּבה ְלָהִׁשיב ַאּפֹו ְולֹא ָיִעיר ָּכל 

 ַהֶּמֶלְך ַיֲעֵננּו ְביֹום , הֹוִׁשיָעה'ה .ֲחָמתֹו
  .ָקְרֵאנּו

  . ַהְמבָֹרְך'ה ָּבְרכּו ֶאת - חזן
ָרְך ְלעֹוָלם  ַהְמבֹ'הָּברּוְך  -  וחזןקהל

  .ָוֶעד

 , ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם,'ה ַאָּתה ָּברּוְך
 ְּבָחְכָמה ,ֲאֶׁשר ִּבְדָברֹו ַמֲעִריב ֲעָרִבים

 ּוִבְתבּוָנה ְמַׁשֶּנה ִעִּתים ,ּפֹוֵתַח ְׁשָעִרים
 ּוְמַסֵּדר ֶאת ,ּוַמֲחִליף ֶאת ַהְּזַמִּנים

 יַעַהּכֹוָכִבים ְּבִמְׁשְמרֹוֵתיֶהם ָּבָרִק
 ּגֹוֵלל אֹור , ּבֹוֵרא יֹום ָוָלְיָלה,ִּכְרצֹונֹו

 ּוַמֲעִביר ,ִמְּפֵני חֶׁשְך ְוחֶׁשְך ִמְּפֵני אֹור
 ּוַמְבִּדיל ֵּבין יֹום ּוֵבין ,יֹום ּוֵמִביא ָלְיָלה

 ַחי ְוַקָּים ֵאל . ְצָבאֹות ְׁשמֹו'ה ,ָלְיָלה
 ָּברּוְך .ָּתִמיד ִיְמלֹוְך ָעֵלינּו ְלעֹוָלם ָוֶעד

  . ַהַּמֲעִריב ֲעָרִבים',הה ַאָּת

 , עֹוָלם ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ַעְּמָך ָאָהְבָּתַאֲהַבת
ּתֹוָרה ּוִמְצֹות ֻחִּקים ּוִמְׁשָּפִטים אֹוָתנּו 

 ֱאלֵֹהינּו ְּבָׁשְכֵבנּו 'ה ַעל ֵּכן ,ִלַּמְדָּת
 ְוִנְׂשַמח ְּבִדְבֵרי ,ּוְבקּוֵמנּו ָנִׂשיַח ְּבֻחֶּקיָך

 . ְלעֹוָלם ָוֶעדְצֹוֶתיָךְבִמַתְלמּוד תֹוָרֶתָך ּו
 ֵהם ַחֵּיינּו ְואֶֹרְך ָיֵמינּו ּוָבֶהם ֶנְהֶּגה ִּכי

 ַאל ָּתִסיר ִמֶּמּנּו ְוַאֲהָבְתָך .יֹוָמם ָוָלְיָלה
 אֹוֵהב ַעּמֹו ,'ה ַאָּתה ָּברּוְך .ְלעֹוָלִמים
  .ִיְׂשָרֵאל

  . ֶאָחד'ה , ֱאלֵֹהינּו'ה , ִיְׂשָרֵאלְׁשַמע
  . ֵׁשם ְּכבֹוד ַמְלכּותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעדָּברּוְך - בלחש

 ֱאלֶֹהיָך ְּבָכל ְלָבְבָך 'ה ֵאת ְוָאַהְבָּת
 ַהְּדָבִרים ְוָהיּו .ּוְבָכל ַנְפְׁשָך ּוְבָכל ְמאֶֹדָך

 ַעל ,ָהֵאֶּלה ֲאֶׁשר ָאנִֹכי ְמַצְּוָך ַהּיֹום
 , ְלָבֶניָך ְוִדַּבְרָּת ָּבםְוִׁשַּנְנָּתם .ְלָבֶבָך

 ְּבֵביֶתָך ּוְבֶלְכְּתָך ַבֶּדֶרְך ְּבִׁשְבְּתָך
 ְלאֹות ַעל ּוְקַׁשְרָּתם .ּוְבָׁשְכְּבָך ּוְבקּוֶמָך

 ּוְכַתְבָּתם . ְוָהיּו ְלטָֹטפֹת ֵּבין ֵעיֶניָך,ָיֶדָך
  .ַעל ְמֻזזֹות ֵּביֶתָך ּוִבְׁשָעֶריָך

 , ִאם ָׁשמַֹע ִּתְׁשְמעּו ֶאל ִמְצֹוַתיְוָהָיה
 ,ֶכם ַהּיֹוםֲאֶׁשר ָאנִֹכי ְמַצֶּוה ֶאְת

 ְּבָכל , ֱאלֵֹהיֶכם ּוְלָעְבדֹו'הְלַאֲהָבה ֶאת 
 ְמַטר ְוָנַתִּתי .ְלַבְבֶכם ּוְבָכל ַנְפְׁשֶכם

 ְוָאַסְפָּת , יֹוֶרה ּוַמְלקֹוׁש,ַאְרְצֶכם ְּבִעּתֹו
 ֵעֶׂשב ְוָנַתִּתי .ְדָגֶנָך ְוִתירְֹׁשָך ְוִיְצָהֶרָך

 .ָׂשָבְעָּת ְוָאַכְלָּת ְו,ְּבָׂשְדָך ִלְבֶהְמֶּתָך
 ְוַסְרֶּתם , ָלֶכם ֶּפן ִיְפֶּתה ְלַבְבֶכםִהָּׁשְמרּו

ַוֲעַבְדֶּתם ֱאלִֹהים ֲאֵחִרים ְוִהְׁשַּתֲחִויֶתם 
 ְוָעַצר ֶאת , ָּבֶכם'ה ַאף ְוָחָרה .ָלֶהם

 ְוָהֲאָדָמה לֹא ,ַהָּׁשַמִים ְולֹא ִיְהֶיה ָמָטר
 ַוֲאַבְדֶּתם ְמֵהָרה ֵמַעל ,ִתֵּתן ֶאת ְיבּוָלּה
 . נֵֹתן ָלֶכם'ה ֲאֶׁשר ,ָהָאֶרץ ַהּטָֹבה

 ֶאת ְּדָבַרי ֵאֶּלה ַעל ְלַבְבֶכם ְוַעל ְוַׂשְמֶּתם
 ּוְקַׁשְרֶּתם אָֹתם ְלאֹות ַעל ,ַנְפְׁשֶכם
 . ְוָהיּו ְלטֹוָטפֹת ֵּבין ֵעיֵניֶכם,ֶיְדֶכם

 , אָֹתם ֶאת ְּבֵניֶכם ְלַדֵּבר ָּבםְוִלַּמְדֶּתם
 ,ּוְבֶלְכְּתָך ַבֶּדֶרְך ,ְּבִׁשְבְּתָך ְּבֵביֶתָך
 ַעל ְמזּוזֹות ּוְכַתְבָּתם .ּוְבָׁשְכְּבָך ּוְבקּוֶמָך
 ִיְרּבּו ְיֵמיֶכם ְלַמַען .ֵּביֶתָך ּוִבְׁשָעֶריָך

 'הִויֵמי ְבֵניֶכם ַעל ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע 
 ִּכיֵמי ַהָּׁשַמִים ,ַלֲאבֵֹתיֶכם ָלֵתת ָלֶהם

  .ַעל ָהָאֶרץ

 ֶאל ַּדֵּבר . מֶׁשה ֵּלאמֹר ֶאל'ה ַוּיֹאֶמר
 ְוָעׂשּו ָלֶהם ,ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוָאַמְרָּת ֲאֵלֶהם

 ְוָנְתנּו ,ִציִצת ַעל ַּכְנֵפי ִבְגֵדיֶהם ְלדֹרָֹתם



 ְוָהָיה .ַעל ִציִצת ַהָּכָנף ְּפִתיל ְּתֵכֶלת
 ּוְזַכְרֶּתם , ּוְרִאיֶתם אֹתֹו,ָלֶכם ְלִציִצת

 ְולֹא ,ם אָֹתם ַוֲעִׂשיֶת'הֶאת ָּכל ִמְצֹות 
 ,ָתתּורּו ַאֲחֵרי ְלַבְבֶכם ְוַאֲחֵרי ֵעיֵניֶכם

 ְלַמַען .ֲאֶׁשר ַאֶּתם זִֹנים ַאֲחֵריֶהם
 ,ִּתְזְּכרּו ַוֲעִׂשיֶתם ֶאת ָּכל ִמְצֹוָתי

 'ה ֲאִני .ִוְהִייֶתם ְקדִׁשים ֵלאלֵֹהיֶכם
 ֲאֶׁשר הֹוֵצאִתי ֶאְתֶכם ֵמֶאֶרץ ,ֱאלֵֹהיֶכם
 'ה ֲאִני ,ָלֶכם ֵלאלִֹהים ִלְהיֹות ,ִמְצַרִים
 ֱאלֵֹהיֶכם 'ה -  חוזרהחזן .ֱאֶמת .ֱאלֵֹהיֶכם

  .ֱאֶמת

 ִּכי הּוא , ָּכל זֹאת ְוַקָּים ָעֵלינּוֶוֱאמּוָנה
 ַוֲאַנְחנּו ִיְׂשָרֵאל , ֱאלֵֹהינּו ְוֵאין זּוָלתֹו'ה

 ַמְלֵּכנּו , ִמַּיד ְמָלִכיםַהּפֹוֵדנּו .ַעּמֹו
 ָהֵאל ,ֶהָעִריִציםַהּגֹוֲאֵלנּו ִמַּכף ָּכל 
 ְוַהְמַׁשֵּלם ְּגמּול ,ַהִּנְפָרע ָלנּו ִמָּצֵרינּו
 ְגדֹולֹות ַעד ָהעֹוֶׂשה .ְלָכל אֹוְיֵבי ַנְפֵׁשנּו

 ִנִּסים ְוִנְפָלאֹות ַעד ֵאין ,ֵאין ֵחֶקר
 ְולֹא ָנַתן , ַנְפֵׁשנּו ַּבַחִּייםַהָּׂשם .ִמְסָּפר

ָּבמֹות  ַעל ַהַּמְדִריֵכנּו .ַלּמֹוט ַרְגֵלנּו
 . ַוָּיֶרם ַקְרֵננּו ַעל ָּכל ׂשֹוְנֵאינּו,אֹוְיֵבינּו
 , ָּלנּו ִנִּסים ּוְנָקָמה ְּבַפְרעֹהָהעֹוֶׂשה

 ,אֹותֹות ּומֹוְפִתים ְּבַאְדַמת ְּבֵני ָחם
 ,ַהַּמֶּכה ְבֶעְבָרתֹו ָּכל ְּבכֹוֵרי ִמְצָרִים

ַוּיֹוֵצא ֶאת ַעּמֹו ִיְׂשָרֵאל ִמּתֹוָכם ְלֵחרּות 
 , ָּבָניו ֵּבין ִּגְזֵרי ַים סּוףַהַּמֲעִביר .םעֹוָל

ֶאת רֹוְדֵפיֶהם ְוֶאת ׂשֹוְנֵאיֶהם 
 , ְוָראּו ָבָניו ְּגבּוָרתֹו,ִּבְתהֹומֹות ִטַּבע

 ְּבָרצֹון ּוַמְלכּותֹו .ִׁשְּבחּו ְוהֹודּו ִלְׁשמֹו
 מֶֹׁשה ּוְבֵני ִיְׂשָרֵאל ְלָך ,ִקְּבלּו ֲעֵליֶהם
  . ְוָאְמרּו ֻכָּלם,ָחה ַרָּבהָענּו ִׁשיָרה ְּבִׂשְמ

 ִמי ָּכמָֹכה ֶנְאָּדר ',ה ָכמָֹכה ָּבֵאִלים ִמי
 . נֹוָרא ְתִהּלֹות עֵֹׂשה ֶפֶלא,ַּבּקֶֹדׁש

 ּבֹוֵקַע ָים ִלְפֵני , ָראּו ָבֶניָךַמְלכּוְתָך
 ִיְמלְֹך 'ה . ְוָאְמרּו, ֶזה ֵאִלי ָענּו,מֶׁשה

 ֶאת 'ה ִּכי ָפָדה ,ְוֶנֱאַמר .ְלעָֹלם ָוֶעד
 ָּברּוְך . ּוְגָאלֹו ִמַּיד ָחָזק ִמֶּמּנּו,ַיֲעקֹב
   . ָּגַאל ִיְׂשָרֵאל',הַאָּתה 

 , ֱאלֵֹהינּו ְלָׁשלֹום'ה ַהְׁשִּכיֵבנּו
ְוַהֲעִמיֵדנּו ַמְלֵּכנּו ְלַחִּיים טֹוִבים 

 , ּוְפרֹוׂש ָעֵלינּו ֻסַּכת ְׁשלֹוֶמָך,ּוְלָׁשלֹום
 ְוהֹוִׁשיֵענּו ,ָפֶניָךְוַתְּקֵננּו ְּבֵעָצה טֹוָבה ִמְּל

 ְוָהֵסר .ֵדנּו ְוָהֵגן ַּבֲע,ְמֵהָרה ְלַמַען ְׁשֶמָך
 ,ֵמָעֵלינּו אֹוֵיב ֶדֶבר ְוֶחֶרב ְוָרָעב ְוָיגֹון

 ּוְבֵצל ,ְוָהֵסר ָׂשָטן ִמְלָפֵנינּו ּוֵמַאֲחֵרינּו
 ִּכי ֵאל ׁשֹוְמֵרנּו ,ְּכָנֶפיָך ַּתְסִּתיֵרנּו

ל ֶמֶלְך ַחּנּון ְוַרחּום  ִּכי ֵא,ּוַמִּציֵלנּו ָאָּתה
 ּובֹוֵאנּו ְלַחִּיים נּו ּוְׁשמֹור ֵצאֵת,ָאָּתה

 ַאָּתה ָּברּוְך.ּוְלָׁשלֹום ֵמַעָּתה ְוַעד עֹוָלם
  . ׁשֹוֵמר ַעּמֹו ִיְׂשָרֵאל ָלַעד'ה
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